
ובספרי־הפתרונות בפירוש״רש״י הלעזים
בנית מנחם

 בפירוש־רש״י הזרועות הצרפתיות המלים הם הלא לכול. מובן שבבותרת ׳לעזים׳ המונוו
 הזאת הריבוי בצורת השתמשו גימי״הביניים כבר ,׳הקונטרם׳. גם הנקרא פלגיו, שני על

 או ׳פתרון׳ :התקופה של החכמים תרגום)בלשון ששימשו הצרפתיות המלים את בה לכנות
2המקרא. לתיבות (,׳פירוש
 סזד לפי העבריות, המלים לצד שנכתבו הצרפתיות למלים הכוונה הייתה אז אולם
 אלה בספרים 3יח(. :כא ידו׳ ׳ספרי״פתרונות׳)רש״י, שנקראו ברשימות בפקרא, הופעתן

 שאפשר אלה רק אלא ׳קשה׳, מלה כל לא ואפילו התנ״ד, של ומלה מלה כל נרשמה לא
 שלשונו לשורש לשייכן כדי להפך, או 4אחר, לשורש שורשן דמיון בגלל במשמען, לטעות

 מיוחד משמע להן שיש המקראיות המלים אלו בספרים נרשמו כמדכן נופל־על־לשון.
 כגון במדויק, לזהותם שיש (,reaiia)דברים־של״ממש של פתרונם וכמובן, מסוים, בהקשר

 בעברית, ביאורו הלעז, ליד בא, האלה בספרי־הפתרונות ויקרא. גספר בעלי־החיים
 בצליל רק לא המתחיל, לדיבור הדומה מהשורש מלה מופיעה כו שגם מפסוק, קטע ואחריו

5במובנו. גם אלא

וקראו, שטרחו על כהן וו׳ ולמר פרידמן מ״ע לפרופסור לב מקרב נתונה תודתי דבר, ראשית
מעטות. לא שגיאות ממני ומנעו זה מאמרי את ותיקנו ליטשז

פרשניות׳. הערות ׳כינום ,commentanus מרומית: ,contairs:עתיקה בצרפתית .1
 היו .451-454 עמ׳ תש״ל, ירושלים שעוועל, וז״ד מהדורת התורה, על רש״י ברלינר, א׳ ראה .2

 חוקרים ישנם היום ׳לועזימ׳. גם האלה למלים שקראו (,19 הערה דרמשטטר)ראה כגון כאלה,
עמ׳ א׳, תשל״ח, ירושלים המקרא, מפרשי מלמד, ע״צ למשל ׳בלעזים׳)ראה להן וזקוראים

 האותיות, שמות כגון מסוימות, מלים לסמן נהגו בינד״הביניים שבכתבי״היד היות ועוד, (.442
 את גם פתרו לראשי״תיבות, שעשו כמו מעליהן במרכאות ועוד, הפרשיות הפיסוק, התנועות,

לג)תשמ״ב(, לעם, לשוננו בית״אריה, מ׳ זר׳)וראה עם ׳בלשון של כראשי״תיבות ׳בלעז׳ המלה
יח׳ ט, :ו ׳לשוננו׳)מל״א לצרפתית קורא שרש״י היות סובלתו, הדעת שאין דכר (,96-95 עמ׳

 לגבי גם ׳לעז׳ במונח אשתמש זה במאמר ועוד(. דמלכא אטורנגא ד׳ה ע״א, סא כתובות ד:טז,
דש. - דדש כיוון התלמוד. על שבפירש״י הצרפתיות המלים

 מתייוזסים הם אין כגלוסארים, שלא כי, אלה, לכתכים מתאים אינו giossar הגרמני המונח .3
מאמרי, )ראה דווקא הקשות המלים את לפרש תמיד כא אינו פירש״י שגם כפי ׳קשות׳, למלים
 הלאומית האקדמיה דברי בימי״הביניים/ יהודי״צרפת של המקראיים הגלוסארים ׳וזקר

 רש״י של דרכו פרנקל, י׳ וכן ;143 עמ׳ תשכ״ז, ירושלים שני, כרך למדעים, הישראלית
.96-95 עמ׳ תשל״ה, ירושלים הבבלי, לתלמוד בפירושו

 Neubauer-Boehmei■, ‘Un שווי״צליל: שורשים לפי המאורגנות רשימות יש ואמנם .4
163-196 .vocabulaire hebrai'co-fran̂ ais’, Romanische Studien, I (1871-1875), pp■

l הם: פורסמו שכבר ספרי״הפתרונות (;4 הערה הגלוסארים׳)לעיל, ׳חקר ראה .5 . Brandin et 
1905 M. Lambert, Glossaire hibreu-fran^ais du XIIF siicle, Paris שחסרים בכך, )חסרונו



בנית מנחם

 של מפירושיו רבים של זו לבין בספרי״הפתרונות הפרשנות של זו מסגרת בין הדמיון
 במפורש להתייחם הוא מרבה ואכן מקרי; אינו כפשוטו/ המקרא את לפרש בבואו רש״י,

 יוסף מידי נמסרו ואשר ׳קרא׳, המכונה וזלבו, בן מנחם של לפתרונותיו ובעיקר לפותרים,
6מנחם. של בן־אחיו קרא

 ובספרי״ בפירושו ניכרים עקבותיהם אך לרש״י. שקדמו ספרי־פתרונות שרדו לא
 בהם ד מרובים, אינם כי אף השלוש״עשרה. מהמאה רובם יותר, המאוחרים הפתרונות

 שהרי הנכון, ללעז שייחסו החשיבות ועל התרגום לבין הפרשנות בין הקשר על ללמדנו
7בבתי״המדרש. הלימוד שפת הייתה הצרפתית
לדבר: טעמים ושני יותר! ואף לעזים שני לפעמיט נרשמו המקראי המונוז לנוכוז ואמנם,

 הידור מתוך אלא נרשם לא חזוא השפה, התפתחות עם התיישן המקורי הלעז )א(
 ללשון אותו לעדכן הקרא חייב לוזיי־הקהילה, הוא חיוני והתרגום היות אבל פני״המסורת,

 תרגומים( תרגום)או המחייבים וזידושים חידשו הפותרים, ולותר, צרפת פרשני )ב( דורו!
 שלפנינו. בפירושו מופיעים הם אץ אפילו רש״י, מפי מובאים החידושים רוב חילופיים.
 רב מספר של הצרפתי הבסים את לנו מגלה כזה במקרה בספרי־הפתרונות הלעז הימצאות

 בהוראתם מלמדי־הדרדקי את שימשו ספרי־הלעזים 8מקרא. של פשוטו על פירושיו מבין
הקולופונים כדברי בדברי״תורה, ההוגים המבוגרים את גם אך 9כתבי־הקודש, את

 האקדמיה )בהוצאת m. Banitt, Le Giossaire de Bale והמוכאות(; בעברית הפירושים ב\
 הוצאה באותה לדפום נמסר כמדכן תשל״ב(; ירושלים למדעים, הישראלית הלאומית

\Giossaire de Leipzig-r. לעזור אמורה שלפנינו הטקסט ין3ו שם מרש״י המובאות בין ההעמתה 
המקורי. הנוסח לקביעת

 ורשא סוקולוב, נחום לכבוד היובל ספר לכתבי״הקדש/ חלבו מנחם רבי ׳פתרוני פוזננסקי, ש״א .6
 ותרי־עשר יחזקאל על פירוש המקרא/ מפרשי וזכמי״צרפת על ׳מבוא ; 439-389 עמ׳ תרס״ד,

.xxxix-xi עמ׳ תרע״ג, ורשא מבלגנצי, אליעזר י3לר
 פצרפת, תי״המדרש33 הלימוד שפת וגם רש״י של שפת־אמו שהיתה הצרפתית, השפעת על .7

 M. Giideman, Geschichte des Erziehungswesen und der Cultur der Juden in ראה:
97-98 .Frankreich und Deutschland, X-XIV Jahrhundert, Wien 1880, Vol. I, pp•, אסף, ש׳ 

 M. Banitt, ‘Le franfais יב; עמ׳ א, ברך תשי״ד, ירושלים בישראל, החנוך לתולדות ימקורות
123-138 .1 .chez Rachi’, in M. Sperber (ed.), Rachi, Paris 1974, pp

ירושלים מימון, י״ל הרב עריכת3 רש״י, ספר ׳רש״י׳, ליפשיץ, א״מ ראה: הפותרים, על .8  
m . Banitt, ‘Le Poterim’, Revue des Etudes!3 קנט-רם עמ׳ ובמיוחד קסה-רפה, עמ׳ תשט״ז  

ספרי״הקודש לכל ספרי־פתרונות ר3לח המשיכו הפותרים  .juives, cxxv (1960), pp. 21-33
מצרפת גירושם לפני האחרונים הימים עד 3*1306.  

M. Schwab, ‘Le :9. ראה אחרות. שפות3 בספרי״פתתנות ניכרת הצרפתי התרגום השפעת  
Maqre Dardeqe’, Revue des Etudes Juives, XVI-XVIII (1888-1889), pp. 253-268; G. 
Fiorentino, ‘Note lessicale: al Maqre Dardeqd’, Archivio glottologico italiano, XXIX 
M. Berenblut, A Comparative Study o f ;(1937) ( צרפתי סים3 על איטלקית ), pp. 138-157 
Judaeo-Italian Translations of Isaiah, New York 1949; Le Giossaire de Leipzig, ch. 10
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ובספרי״הפתרונות בפירוש״רש״י הלעזים

 בקול לקרוא היה שמתפקידו לקרא, לספרי״עזר הם היו בעיקר אולם 10בכתבי״היד.
והפטרתה. פרשת״השבוע של לצרפתית התרגום את 1בבית־הכנסת'

 וכמה כמה עליה שעברו רואים אנו במקרא ׳לעז׳ המלה של המקורי למשמעה יבהשוואה
 שאינו 12אחר, שפת ׳עם רש״י: מפרש א( :קיד )תה׳ לועז מעם במקרא: גלגולים.

 ללשון כוונתו א(, :ב )מגילה במשנה הנזכר ׳לעז/ השם ושמואל, רב לפי 13לשון־הקודש׳.
 לעוזות נקראים יוונית, שפתם אשר היהודים, 14ליוונית. המקרא לתרגום ובמיוחד היוונית,

 לשפתם, היווניים התנ״ך תרגומי את רומית דוברי היהודים מכן, לאחר כשהעתיקו, )שם(.
 המדוברת הלאטינית של צורתה כשעוברה הימים, ברבות לעז. הרומי לתרגום הם גם קראו

 לעז המלה הוראת שוב הועתקה המפוצלת, הקיסרות של חבל־ארץ לכל המיוחדים ללהגים
הרומאניות. שבשפות לתרגומים

 של שבפי״דורו בצרפתית ;latinare היתה ללאטינית התרגום פעולת את המציינת המלה
 של המשמע את חיזקה המלים שתי בין הצלילית הקרבה .laziner המלה את ביטאו רש״י
ש׳ )שם( תהלים שבספר לזעז מתרגמים כבר ספרי־הפתרונות 15לעז. מעז)י  לג:יט(: ו

romancer, ,תרגום פעולת כלומר romanced, שהיא לרומית, בניגוד העם/ ׳לשון 
,6׳לשון־החכמים׳.

 להסתכל יזכהו ית׳ ׳השם (;60 רוסי הדורות׳)כתב״יד כל סוף עד בני ובני בני בו להגות ׳ויזכו .10
 Brandin :גם ראה (.302 פאריז הדורות׳)כתב״יד כל סוף עד זרעו וזרע וזרעו הוא ממנו ולהגות

et Lambert ,עמ׳ (,5 הערה )לעיל II•
 שם אסף, ש׳ יט:יב; סמ״ג ;98 עמ׳ ,1923 נירנכרג הותויץ״ברלינר, מהדורת ויטרי, מחזור .11

כו. יב, עמ׳ א, כרך (,7 הערה )לעיל,
 בדבר שפיר[. אתי ולכאורה לה״ק׳, שאינו אחר לשון שפת ׳עם ]אצלנו: בכתבי־היד כך .12

 של הטכסט ׳לבקורת זאנה, י׳ ראה דקדוקיות, אמות״מידה לפי בדפוסים, בפירש״י ה׳תיקונים׳
h (1940)התורה׳, על פירש״י uca  , xv, ראה ה״א, במקום סופית תי״ו כתיבת על לז-נו. עמ׳ 

Le Giossaire de B&ie ,בא הוא גס זכר בלשון ב׳שפה׳ השימוש .6.55 § (,5 הערה )לעיל 
׳לשון׳ בכינוי אז הצטמצמה זה במובן langue המודרנית המלה .langaige שפת־אמו: בהשפעת

חז״ל[. אצל גם זכר הוא ׳לשוך ]כידוע, הפה. כאבר
 יונתן תרגום ללעוזות, הקורא ד׳ה ע״א, יז ומגילה נועז, ד״ה לג:יט, יש׳ רש״י גם ראה .13

כ:יג. שמ״ר וראר, זרה׳. שפה הדובר ׳עם - מיוונית כמובן שאול ׳ברבראי׳
 דברים כמדבן כשר׳. לכל יווני לעז תרווייהו: דאמרי ושמואל ׳רב ע״א: יח מגילה בבלי ראה .14

 יון ׳לשון :רש״י גם יונית׳, אלא שיכתבו התירו לא הספרים אף אומר גמליאל ׳רבן :א :א רבא
יפת(. של יפיותו ד״ה ע״ב, ט יפת׳)מגילה בני כל משל יפה לשונו

 בוונציה לראשונה נדפם שלמה׳, ׳חשק הנקרא ללאדינו, ספר״הפתרונות מתרגם למשל, כך, .15
 לתרגום ladino הכינוי ייחוד על .latinare - מרומית ,ladinado - לועז ]מעם[ את ,1588 בשנת

 איטליה יהוד נקראים כמו־כן ■H.v. Sephiha, he Ladino, Paris 1973 ראה לספרדת, המקרא
׳לעוזות׳. - איטלקית דוברי

 ספר ]בחור[, לויטה אליהו וגם ,p.j. Llamas (ed.), BibHa romanceada, Madrid 1950 השווה: .16
לעז. ד׳ה ,1557 באזל התשבי,
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בנית מנחם

 לעז־העם ולותר, צרפת יהודי על המקובל התרגום נקרא לייפציג של בספר־הפתרונות
ההוא. לתרגום הכוונה בלעז, ‘8אומר שכשרש״י להניח, אפוא, ניתן, 17העולם. לעז או

 הוא לדיבור־המתחיל, כתרגום באה שאינה צרפתית, מלה פירושו בתוך מביא כשרש״י
 מא( :כח שמ׳ כז, :א ׳שקוריף)בר׳ לה ומקדים יא( :א לעז׳)בר׳ ׳בלשון כמלה אותה מציג

טז; יח׳ !ח,ט :ו מל״א כד; :א ׳בלשוננו׳)בר׳ או  דמלכא אטורנגא ד׳ה ע״א, סא כתובות ד:
 ע״א, ח חולין טו:כד; ׳לועזים׳)שמ׳ גם יד:יד( ל׳פותרים׳)וי׳ הוא קורא כמו״כן ועוד(.

 מתייחס המקרא על בפירש״י בלעז שדמונוז לחשערה, מסייעת עדות ליבן(. ד״ה
 בדרך־כלל הצרפתית המלה מובאת הבבלי לתלמוד שבפירושו בעובדה, נמצא ללעז־העם,

 שמתחום לדברים כזיהוי מלת־לוואי כל ללא נרשמת שזזיא או העברי, המשפט מן כוזלק
 ואז רחוקות, לעתים אלא יבוא לא לעז3 הכינוי ׳שקוריף. בליווי היותר ולכל הריאליה,

 הלעזים רשימת של העמתה מתוך בקלות להיבדק ניתן הדבר ללעז־העם. כאמת הכוונה
 שכינס התלמוד על פירושו מתוך כזו רשימה עם דרמשטטר שסידר המקרא על בפירש״י

BCT.)19) בלונדהיים
 המעתיקים בלב גם פעם לעיל, שהוזכר המיושנים, ללעזים יראת־כבוד של היחם

 ביודעין, אותם ששיבשו יש אמנם מהם. אחד אף על דילגו לא הם פירש״י; של והמדפיסים
 ספרדית, קטאלונית, פרובנסאלית, כגון עתיקה, לצרפתית הקרובות ללשונות בעיקר

 גרמו אלזז שיבושים הצרפתית. ידיעת מחוסר ביודעין, שלא זאת שעשו ויש איטלקית,
 ולרוב היותר, לכל הטקסט כוונת של בירור תוספת אלא אינה הצרפתית שהמלה לתפיסה

קוריוז. כאל אליה מתייחסים היו
 של הצרפתית בלשון בקיאותו כובד בכל הלעזים לבירור שהתעורר דרמשטטר, אפילו

בתחום בעיקר שפה, אותה לידיעת תרומה אלא הלעזיט בחקר ראה לא ימי־הביניים,

 בתרא בבא רש״י ראה .monde לצרפתית מקביל עם־הארץ׳, האנשים, ׳העם, במובן ׳העולם׳ .17
חז״ל: נלשון גם לפעמים דומה בהוראה משמש ׳עולם׳ ואולם בצנעא. אינוש יזוף ד׳ה ע״א, מב

M.A. Friedman, Jewish Marriage in Palestine, Tel Aviv and New York 1981, Vol. II, p. 1
.330

 עטויופרי פרי הינו בפירש״י, לנו שידוע מה שכל לקבוע, בא אינו אומר׳ ׳רש״י זה שביטוי ברור .18
̂פנינר שרשום ׳כפי מאשר יותר נוחה נוחה, שיגרה אלא בכן־ אין רש״י. של המקורית מחשבתו  י
 כי אם ותלמידו׳. בני-ביתו לפניו רשמו ואשר ועיבדם, רש״י שלקט הפירושים בקונטרם

׳בלעז׳ הציון את המעתיקים הוסיפו עתיקים, בתבי״יד מתוך שמתברר כפי מקומות, בהרבה
צרפתית. מלה כל כמעט אחרי

 לגרמניוז תרגום הוא מדבריול בהביאם אידיש דוברי בפי הנהויג רש״י/ ׳מאכט הביטוי, אגב,
׳אומר׳. במקום לצרפתית האופייני - fait הצרפתית של

19. .A. Darmesteter, Les Gloses frangaises de Raschi dans la Bible, Paris 1909; A 
Darmesteter et D.S. Blondheim, Les Gloses frangaises dans les Commentaires 

1929 talmudiques de Raschi, Paris. בעבודות שהושקעה והברוכה המאומצת העבודה אף על 
 להסתייג יש הבבלי, שבתלמוד הלעזים על בלונדהיים ושל במקרא הלעזים על דרמשטטר של

שלהם. קביעות מכמה
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 עצם הן לכן, הם. מנוקדים הלעזים בצרפת, עדיין שנכתבו בכתבי־־היד, 20הפונטיקה.
 זו, שפה לידיעת חשוב מקור לדעתו, היוו, שבו הסימנים ריבוי והן העברי שבכתב הייחוד
 מתייחם לכך, נוסף רש״י. כימי קדומה כה מתקופה בצרפתית כתובים כמעט שאין בייחוד

 כגון בהם, לטפל מרבה הספרות שאין לתחומים בתלמוד, במיוחז־ הלעזים, של אוצר״המלים
 העברי הפירוש וכיוצ״ב. וכלי״בית כלי־עבודה למיניהם, מאכלים והצומוז, החי עולם

 בקביעת דיוק״יתר מאפשר בספרי־הפתרונות, הלעז לצד תמיד כמעט הנרשם למלה,
הצרפתית. המלה של הקדום המובן

 בין הקשר את וגילה 21מעמיק, במוזקר היריעה את הרחיב זאת, לעומת בלונחזיים, ד׳ש
 הקדומים התרגומים לבין ובינם עצמם לבין בינם - הרומאניות לשפות התנ״ך תרגומי
 בנוגע אך ה׳לועזיס׳, את שהינווו אוודיס, עקרונות על עמד גם הוא ליוונית. ואף לרומית
 הפנימי בקשר הבחין לא הוא בלבד. הגזרוני הצד לחקר עצמו את הגביל הוא גופא, ללעזים

מאידן־. ולעז״העם בפירש״י הלעזים ובין מוזד, הפרשני ודזטקסט הלעזים שבין
 קשורים שברש״י הפשוט פירושי שבל אלא ללעזים, מוגבל אינו שהקשו־ היא, והאמת

 הכללים אותם ביישום מקורו אלא בפריטים, מצטמצם אינו הקשר יתר־על־כן, ללעז־העם.
 שאין לתפישוז, מקום אפוא אין 22ומתמיד. מאז ה׳לועזים׳ את שהנחו תרגוס/פרשנות של

 בעברית■ הסבר אלא הפירוש אין הוא, נהפוך !לפירוש כתוספת״לוואי אלא בא הלעז
התרגומי. לוזידוש

ה; ויק׳ לב:ד; ל:ז, כד, :טו ל׳לועזים׳)שמ׳ המיועדות הברורות ההוראות ג:נ דב׳ י
 מרובות אולי אינן ועוד( ליבון ד׳ה ע״א n חולין :ו :כה יח׳ ;טז :מט יר׳ ;יב :כו יש׳ ;ה :יז

 וכיוצא מפרשו׳ ׳ואני או אני׳ ׳ואומר קביעה שכל העובדה, זאת; מסקנה להסיק כדי דיין
טז, )בר׳ בהם ה, כה:כא, כ: ט, שמ׳ לה:טז; כח,:לב ל: א:ז, י:י ב:יג, י  ועוד( כח:ד י

 והפירוש ׳לעז־העם׳ בין הקשר מהות על אולם, 23יותר; כבדת״משקל הינה לעז, מלווית
הלעזים. מסכת בכל כולל עיון מתוך לעמוד יש רש״י, של הפשוט

 הבבלי, על בפירושו הן המקרא על בפירש״י הן הלעזים, רשימות של ראשונה בסקירה
 העברית שהמלה פעם בכל אותם ומביא חוזר שהוא לעזים, עשרות שישנם העובדה בולטת

באותו אפילו וזאת פעמים, עשרים ואפילו עשר עד לפעמים בטקסט, מופיעה הארמית או

20. A. Darmesteter, ‘Glosses et glossaires hcbreux-fran̂ ais du moyen age’, Romania, I 
146-176 .1872,) pp.) ראה: למדי! מוגבלת זה מחקר חשיבות גם Glossaire de Bale ,לעיל(

.7.1 § (,5 הערה
21. 1925 D.S. Blondheim, Les parlers judio-romans et la Vetus Latina, Paris. השגיאה 

 ליהודים מיוחדת שפה של קיומה בדבר מסקנתו היא זה, במחקר בלונחזיים של העיקרית
זה: בעניין מאמרי ראה המקרא. בתרגומי אופייניות מלים כעשרים של הימצאותן על״סמך

‘Une langue fantome: le judeo-frangais’, Revue de linguistique romane, XXVII (1963), 
pp. 245-294; ‘Le renouvellement lexical de la Version vulgate des Juifs de France au 

.moyen age dans le Glossaire de Leipzig’, Romania, CII (1981), pp. 433-455
.Rashi, Interpreter of the Biblical Letter, Tel Aviv 1985 : 2 2 פרי0 ראה .

לפשוטו׳ אלא בא אני אין ׳ואני ג(, :א לפותרו׳)שה״ש ׳ויש ד(, :לב לתרגמר)שמ׳ ׳ויש :כגון .23
לעז והמלווה ג:כד( בר׳ .)

ובספרי־הפתרונות בפירוש״רש״י הלעזים
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ת מנחם גני

 של תינוק וכל במקרא הוגה כל שהתנסה כפי בעוו־, גמרא,3 סוגיה באותה או בתנ״ך פרק
24בקונטרם. מומבר הסבר, הדורש ביטוי, כל שלא ביודרבן,

הפותריט/הפרשנים. פעלו לפיהם העקרונות לנו יתחוורו אלה, בלעזים עיין נעמיק אם
 שהם מידות בשלוש להבחין ניתן המקרים, ברוב בערבוביה משמשים אלה עקרונות כי אם

 העיוני הבסיס נרדפות. )ג( לשון״נופל״על״לשון; )ב( משמעית; הבחנה )א( בהן: נזדשו
 של ברעיון נעוץ אחת פרשנית לרקמה מזו זו שונות בשפות הלשוניות החופעות לשזירת
 ללשון־עבר אמנם הפלגה. בדור לשון־הקודש בלבול מתוך הלשונות שבעים התהוות

 לחתור הלועז על ה׳, דבר של הראשוני לעומק לצלול כדי אך ההיולי, בצביונוז יתרון־מה
 פניו, משני באוזד המקראי המונח את החופפת בשפת״התרגום המקבילה המלה את ולמצוא

25יחד. בשניהם או ובצליליו, בהוראותיו

ר א. רו ק המשמע בי המדוי

 מלים לריבוי הודות שנתאפשר מקראית, מלה של המדויק משמעה לבירור כדוגמה
 ׳משפט׳)שמ׳ למונח בפירוש פעמים שלוש הוזוזר הכלל את נביא בצרפתית, מקבילות
 בצרפתית: מקבילות שלוש זו למלה יש לאמור, ט:לב(, איוב לב:ז, יש׳ כוז:טו;

deraisnemenr - הדיף)ויכוח(; בעלי טענות ׳הרצאת jugement - וגם דיף ׳פסק justice - 
 הלעז בלי או עם ושוב, שוב ונשנית חוזרת הזאת ההבחנה ייסורין(. ׳עונש׳)פוו־עגות,

ש׳9ש הפועל או ש9מש לחבחן ועוד( יז :כוו ;טז :ה יש׳ לב:מא! דדרוש)דב׳  ה, :נא ט)י
טז;0  ללעז מועבר אינו משפט של המופשט המובן הכלל. קביעת בלי ועוד( לא :כה יר׳ ו:

ט! )וי׳ droit אותו מתרגמים ספרי״הפתרונות אך בפירש״י,  ג( :א מש׳ ;ה :ג צפ׳ ה:י
 כבר הנכון כשהפתרון לעז להביא צודך אין כלומר, ות׳. אמת, ׳דין בפירוש מסתפק ורש״י

מקובל.
 עקב)בר׳ למונח רגליים׳ מדרם רגל, כף ׳מדרך - trace על החזרה את להבין יש גם כן־

כב; יר׳ מט:יט;  אין אלה שבמקומות ומדגיש, וחהר מדגיש רש״י ועוד(. מ:טז תוז׳ יג:
 - עקב לשורש הקשור בעקב אלא הו־גל׳, כף של האחורי ׳החלק - 26talon - בעקג מדובר

, [ tracer - גם ט:ג(. יר׳ כז:לו; בר׳ רש״י )ראה ללכוד אחר, לרדוף בעקבות״, ׳ללכת 
ד; )יש׳ דוח של כלעז ׳ךצון/.,׳כוונה׳ - taiant על החזרה // ב, יח׳ ד: ג א:י : ג  באה ועוד( י

 ד׳ה '׳ע״ב ט למשל)סוטה ׳נבואה׳ ׳רוח׳ - esprit - בלעז״העם הכוללני התרגום את לתקן ■
שד)איוב או ה׳( רוח  - לג( :ט רעה׳)שופ׳ ׳רוח ללעוז לרש״י מאפשר זה חידוש כב(. :ל ׳

maitaiant - ,יא :לג בבר׳ יותר. ומציאותי דרמתי תוכן המקראי למאורע ולהעניק ׳שנאה׳ 
 ובין ז( :מז בר׳ )ראה saiud - פנים׳ ׳לראיית בוכה גין להבחין שיש הכלל את רש״י קובע
!:יב )בר׳ bendir - ברך יח(.:כט דב׳ ג

.4 הערה לעיל, ראה .24
 ועל זו שיטה של המגוונים הפנים בעניין, והדוגמות הראיות זו, הנחה לקביעו! באשר .25

 להלן .22 בהערה לעיל המוזכר לספרי, הקורא את להפנות עלי לפירש״י, עד השתלשלותה
במראי״מקומות. להכביר שלא כדי זה לספרי נוספים מציונים אמנע

- ’talon המקרים בשני יט, יז, :מט בר׳ (,15 הערה )לעיל, שלמה וזשק .26  carcaniai,.
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ש׳וגלה גנל השורשים בין רש״י שעושה זו הבוזנה, של אחר סוג  אף מתבטאת א:ל( )י
 שמ׳ הפתרתות )ספרי לעז״העם של laser לעומת ׳נבל׳ - fiestrir הלעז על בחזרה היא
 רש״י מנסה השפות, הקבלת לעקרון דביקות מתוך אונקלום. של ללאה המקביל יח( :יח

 שמובנו ,poor - גלה לועזים פפרי״הפתרונות ו׳לאות׳. ׳נבילה׳ המושגים בין לגשר שם
כ׳התרפטות׳. ל :א ביש׳ דקנון להבין יש ואכן ׳הרקיב/ גם אך ׳התרפט/ עתיקה בצרפתית

שון ב. ל ל־ ע ל״ פ ךנו שו ל

 לכך קוראיט היינו היוס 27הפרשנית. במסורת מעוגנים וכולם לו פנים כמה זה עקרון
 בעיני אבל משחק״מלים, כעין נראית היא סינכרוניסטית. גזרונות בלומר, פראיטימולוגיוז,

 המלה. של האמיתי למשמעו להגיע ביותר הבדוקה כדרך הגזרונות נחשבה הקדמונים,
 כדי אחת, לשונית למשפחה דומים עיצורים בעלות שונות צורות קושר ביסודו העקרון
 כגון שרשים סדרת על רש״י מפירושי לנו ידועוז השיטה דומה. משמע להן לוזעניק

 מש׳ ;ט :מח טו, :לג יח, :ט יש׳ ;טז :כ טו, :ג סתם/עתם/ווטם/אטם/אטר/עצר/עצם)שופ׳
ח;:יח  )שמ׳ )!( םוג/סיג/סכסך/שגשג/מזג/מםך/נםו/נתך/נצק או ע״א(, עא זרה עבודה י

א, ט:י, ה:כב, א:כזז, יש׳ לב:ד; ט; יז:י א; קה׳ יד:יד; מש׳ כב:כ! יח׳ כט:  עבוחז ב:
שמסכו(. ד׳ה ע״ב, נוז זרה

 בכך כי הוא, בדבר היתרון בלבד. בלעזים ביטוי לידי הבאים למקרים נתייחם זה במאמר
 לתצלילים העקרון את י״שמו בעברית, שווי״צליל לשורשים לזיקה שמעבר יוברר,

וצרפתיים־צרפתיים. צרפתיים־עבריים
 דיוק ליתר או ׳מרפקים׳ - aiseies - יג:יח( )יח׳ אצילי־ידים למשל,

 לועז הוא שבו כח:ז, בשמ׳ כחפוח על בפירש״י מאומת המובן 28׳מקמטי״המרפקים׳.
 להשתמש צורך אין דיבור״המתחיל, שם אצילים שאין היות ׳מרפק׳. - coude - אצילים

 לעז של שהרעיון להניח הוא נכון יותר אך לעיל. כבר שהדגשנו כפי שווה״צליל, בלעז
 לועז בתלמוד כמו־כן 29הדומים. המקרים ורבים ירוזקאל. לספר כשהגיע רק צץ תצלילי

את כאן. נגמרת אינה הגזרונות ובמרפקו(. ז״ה ע״א, צב )שבת aiseie - מרפק רש״י

ובספרי״הפתרונות בפירוש״רש׳׳י הלעזים

 פא:ה(, )גר״ר ״אחר״׳ יווני ׳בלשון רש״י: לה:ח(, ,)בר אלון מהמדדש: מוכרת השיטה .27
נפשות, בענייני ואפילו בתנחומא׳; מכיר יווני בלשון ׳הסייף רש״י: מט:ה(, ,)בר מכרתיהם

 w. Bacher, Die ראה: ע״ב(. עו )סנהדרין ״אחת״׳ הן יווני ׳ולשון כ:ד( )וי׳ אחה! כגון
-exegetische Terminologie der jiidischen Traditionsliteratur, I-II, Leipzig 1899, I, pp. I ll 

 לתלמוד בפירושו רש״י של דרנו פרנקל, י׳ גם וראה !i.v ,112. מעל ;p. 104, s.v ,11. לשוו
עמ׳ תשט״ז, תל״אביב ג, רש״י, אבינרי)היכל י׳ .2 הערה ,106 עמ׳ תשל״ה, ירושלים הבבלי,

 L. Koenig, L'hermtoeutique analogique du גס: ראה .,תחומים ׳טשטוש לתופעה קורא נה(
1982 judatsme antique, Leiden.

 של במילונו גם ראה מא:ח. יוו רד׳׳ק ראה ׳בית־השחי׳. מובנה aisseiie ימינו של בצרפתית .28
.aiseie שם: ורש״י ,coude מרפקו: ד׳ה ע״א צב שבת תוספות ובן .elbow אציל: ד׳ה יסטרוב,

 ד׳ה כה:כא, בר׳ תשמ״ב, ירושלים שעוועל, ח״ד מהדורת התורה, על החזקוני פירושי ראה .29
בפירש״י. ׳הסתירות׳ רוב את להסביר בהם ויש ויעתר.
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כנית מנחם

 )במ׳ aise אותה ולועז לז( :ב ׳יד׳)דב׳ למלה רש״י מעביר על־־יד של ׳אצל׳ ׳מקום/ המובן
; ז י : ג: שמ״א ג ט:  ׳מקום׳ lo (lieu) במקום יא:טו(, )מל״ב aisance או יד:ל( שמ״ב י

 בא ידות כאשר לב, :ז ובמל״א z.)30 בוטאו בין־עיצורית צ׳ וכן סופית )צ׳ בלעז־העם
ש׳ גם ׳סרף. - aisil צרפתי: תצלול שוב הוא מוצא לגלגלים בהקשר  תה׳ מט:כב; חצן)י
בגד׳. ׳כנף במובן aiseie ונלעז שורש מאותו לדעתו נגזר קכט:ז(

 העיצורים את יהודי־צרפת הגו לא אחד, מצד לכת. המרחיקות מהגזירות להתפלא אין
 אחת שאות בכלל, רש״י נקט שני, ומצד ההברה, שבסוף העיצורים את ולא הגרוניים

א; )במ׳ רבים לשורשים יטוד לשמש יכולה ט; שמ״א כא:י א יח׳ ד:י ועוד(. ז:י
 במובן coude אצילים רש״י לועז - מאציליהף למעלה ׳ולא ז״׳ה: ע״ב, יח בזבחים

צלע. מהשורש המלה את וגוזר ׳מקמט־המפרק׳
 espietosement א:כט(! )יש׳ 0אלי לפתרון ׳בוקיצה׳ elme הלעזים הם סבוכים פחות

 לפתרון ׳חלמית׳ maive בלעז״העם? haste כמקום ה:יח( )עז׳ אספדנא לפתרון ׳בזריזות׳
n לפתרון ׳לזמום/ ׳להעריך adesmer ד(; :ל )איוב מלוח m א:ט(. שה״ש ;ה :כ )שופ׳

 :הבאות למלים הלעזים את שבהם, המיוחד העניין מפאת נזכיר, הנותרים עשרות מבין
 את משקף (soie )היום seie־1 התחילית המ״ש את מתרגם de שבו ,de seie י( :טז משי)יח׳

ג הו׳ ר;:כז אלון)יוז׳ 31שי; של ההיגוי  התצלול בגלל (chene )היום chaesne - ועוד( ד:י
 החזרה ;יג :ד בהו׳ בפירושו זאת מבהיר שרש״י כפי ׳בלוט׳, - giaito פריו ושם אלון בין
 על להצביע רק בא אינו כו( :עג תה׳ ;ג :ג כ׳בשר׳)מי׳ שאד של הפירוש על רש״י של

 ׳בשר׳, chair הצרפתי התצלול על בעיקר, ואולי גם, אלא שורש, מאותו נגזרים היותם
 דברי את רש״י מביא כא( :כו )יח׳ גלהוח בד׳ה !בספרי״הפתרונות פעם בכל המופיע

 תצלול על המבוסם פירוש ומזיקים/ שעירים מרקד מקוט לשון שזהו האומרים ׳הפותרים
״׳מך?ןד - baiade עם כפול !deabies - .לאבד־כור)יש׳ הפירוש של יסודו כמו־כן ׳שדים׳ 

 אינה ללשון־נוסל״על־לשון הזיקה (.abime )היום ׳תהום׳ aven״3 כ׳עמקי״בור׳ יד:יט(
 התרגום עם צלילים שוויון בזכות רש״י על־ידי חודשו ולעזים יש המקראי. למונח מוגבלת
 הלעז סציחץ! אונקלום: לא:י(, )בר׳ ברודים בשביל ׳מפוספם׳ - faysec כגון הארמי,

charuee אלא שלפנינו, בגירסות מופיע אינו לה:טז( )בר׳ כברה לפתרון 
 קרקע׳ ׳מידת ההגדרה שמעידה כפי חידשו, שרש״י להניח יש אך כספרי־הפתרונות,

 אונקלום. של כווגא הוא הבסים אני׳. ׳ואומר הביטוי אחרי אחד( ביום לחרישה )הניתנת
 )מי׳ קלחת; לפתרון ׳דוד( - chaudiere:מבוטאת)היום אינה 1ה־ שבו ,chaidere הלעז גם
 ^שמ׳ פוד3 לפתרון geiede הלעז את הוא מציע כמו־כן קדרה. :הארמי לתרגום מקביל ג( :ג

 של הבראשיתית האחדות על להצביע מטררז באותה גליד, תרגמו שאונקלום טז:יד(
 פירושו, בתוך לעזים לפעמים מביא רש״י נוסף. בתוזום מתבטא זה רעיון הלשונות.

 apaiement על מקומות בעשרה למשל, חוזר, הוא העברית. למלת־ההסבר בצלילם השווים
; ריצוי׳)בר׳ ׳התפייסות, - ה וי׳ לג:י ט: ט; ׳י גהקשר פעם ובכל ועוד( ם:י יש׳ כב:י

 משלושת מובאים לעז־העם של התרגומים .6.54 § (,5 הערה )לעיל, Giossaire de Bale ראה .30
 של הלאומית בספריה שבכתב״יד, המקראי המילון וכן 6 בהערה שהוזכרו ספרי־הפתרונות

.f.h.1243 פאריז,
31. Giossaire de Bdle, ,6.33 § שם.
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 - voianter המקובל התרגום ובין זה משמע בין להבחין היא הכוונה 32פיוס. למלת״ההסבר
דצה. לשורש ׳חפץ׳

; ולשבכה)מל״א ד( :כח )שמ׳ פת1למצ בפירושיו ז :י  איוב !כא :נב יר׳ :יז :כה מל״ב ז
 אלה מלים האם שבפירושו. וכיפה ע3ו3 המלים לתרגום coife הלעז את רש״י מביא ח( :יוו

 במשנה. או במקרא במקומן אותן מתרגם או מסביר הוא אין הרי לתרגומז באמת זקוקות
 השפות, שתי שבין הקרבה את ולהדגיש, ולחזור להדגיש, לא אם כפל־הלשון, ולמה

 טורח, אלא ההיגוי, בתוזום הקרבה בהמחשת מסתפק רש״י אין וכאן והצרפתית? העברית
 כאבן ,coife ה,33ש על המשמעית הקרבה על גם להצביע לא־שגרתית, דברים באריכות

 בלבוש כשמדובר בתלמוד, זאת, לעומת ח(. :יוו )איוב וכרשת נכ:ככ( )יר׳ הכותרת על
 - heime ע:3ו3 המונח את יתר, לדיוק הוא, לועז קונאות(. ז״ה ע״ב, פח מלחמתי)זגחים

׳קסחז׳.
 שיטת את מכל יותר מדגים תהו(, ד׳׳ה ב, :)א estordizon בבראשית, הראשון הלעז

 לאחר בנפרד בא שהלעז כול, קודם לב לשים יש שלו. פירוש־הפשוט בדרך החידושים
in שיוך מתוך באה הזאת הראשונה הקביעה ושממוף. תמה ׳לשון ראשון פירוש n 

 בצרפתית(, מ״ם אנפוף ת/ש, :)ארמית ושמם כד( :ג דנ׳ יא, :כו )איוב תמה לשורשים
 יסוד יש מכן. לאחר ניתוסף אפוא, הלעז, הסמוך. ׳ריק׳ - הו3ל העניין את מקשר כשזה

 ע״ב, קה בחולין צודא המונח את ולפרש להורות רש״י כשהגיע קרה שוזדבר להניח,
 כ׳שטות והמוסבר ע״א( פג יומא ע״א, סח )עירובין קודמים במקומות א3לתונ המקביל

 מצא שני ומצד שעמט, בהוספת השורשים משפחת את רש״י מרחיב אחד מצד ושעמום׳.
 ׳טירוף־דעת׳. ׳קהות״חושים/ ׳תמהוף, שמשמעו ,estordizon בצרפתית, לצרדא תצלול
ב׳תמהזן הוא לועז ואמנם ד  של בטקטט גם .estordizon כן גם לז( )שם ושמה בוו:כוז( )

 הפירוש הוא שאין להניח יש בראש, הלעז מופיע שבו יד:כד(, )שמ׳ זיהם על הפירוש
 ספרי־הפתרונות ואמנם אחריו. הבא לפירוש בניגוד עומד שהוא כיוון המקובל, הראשוני,

 סדרת גדלה ושוב מהומה׳. ׳ערבוב, שם: רש״י של להטברים המקביל ,consumer לועזים
 הוא לועז טז בעו׳ פוחות, המונח את estordizon לועז בג:לב ביר׳ המשולבים. השורשים

 וטירוף ושממרן מהומה ׳לשון :פועל( הוא המקראי המונוו הלעז)כי את מגדיר ורש״י ולעו,
 כפתרון ,estordizon ועוד המקראית. למלה ולא לפירוש כתצלול הלעז בא כאן דעת׳.
ה לח:ז )תה׳ לעוית  )בצד בלעז־העם ה1ע של tordre התרגום עת מבוסם נעויתי( ד׳

cranpiri tortefiner את נוספת פעם המדגים יב:ג(, בקה׳ רש״י של הפתרון בהשפעת 
 כפתרון עוד estordizon מופיע בתלמוד הסמנטי. לגלגול באשר שתי״השפות בין הדמיון
קאמר(. אשתומא ד׳ה ע״ב, פד חולין משומם, ד׳ה ע״א, יג )תענית לשמם

ת ג. רדפו נ

 שלא בחובה, טומנת נרדפת מלה באמצעות כלשהי מלה לפרש והטבעית השגורה הדרך
 המונוו של המשניות להוראות העתקתו, או המתפרשת המלה של המשמע הרחבת ביודעין,
הפותר, ואם תרגום. על־ידי ניתן כשהפירוש הדבר נכון על־אחת׳כמה־ובמה המפרש.

לעז. שם אין ואכן פיום, ולא ריצזי במלה רש״י משתמש יהודה, ד׳ה מט:ח, בבר׳ .32

ובספרי״הפתרונות בפירוש״רש״י דלעזים

151



בנית מנחם

 את ינצל הלא אחודים, כאחד הלשון ששבעים לדעת נוכוז כאחד, והמפרש המתרגם
 ההוראות מן אחת את המתפרש למונח ביודעין להעניק כדי הבין־לשונית הנרדפות
יותר. או המפרש המונח של המשניות

 תועלת הפיקו גם הם זו. בשיטה להשתמש הרבו בתוכם, ורש״י לעז־העם, של הפותרים
 את להרחיב כדי ההודדאירופיות, השפות את המאפיינת והסופיות, התחיליות ממערכת \

 שווה סמנטי גלגול בו להוכיח כדי ורק אך לעז, לפעמים רושם רש״י החפיפה. תחום
 הלעזים אלה. מעין חידושים של דוגמות כמה והרי 33הלשונות. בשתי מקבילים בשורשים

abriement ,abrier פותרים non .השורש בין מדגיש שרש״י הקשר, ומחסה non לכסה 
ג; שמ״ב לב:לז; )דב׳ ב: ב; ד:ו, יש׳ כ ג תה׳ ל: ח:  של לדו״המשמעות מקביל ועוד( י

abrier, את להבין אין בדברים זה בפסוק לז(. :לב על׳)דב׳ ׳להגן וגם ׳לכסות׳ גם שמובנו 
 אחד מצד ואכן, בו׳? מתכסין שהיו ׳הסלע פירוש מה כי ללעז־העם; לוזתייחם בלי הפירוש

roche, אור(, ד׳ה כד:ח, ׳מערה׳)איוב על גם מורה ׳צור׳, ׳סלע׳, הוא הראשוני שמובנו
׳להתכסות׳. וגם מחסה׳ ׳למצוא משמעו s’abrier שני ומצד

 שהשורש כיוון ,pariedic ללעוז יש ה3שד הכלל, את רש״י קובע לא:יד ותה׳ לז:ד בבר׳
 מאותו הנגזרים לו:ג(, )יח׳ pariement וגם pariedig^ וכמו parier.)34)ד3כד כמוהו 33ד

 מאשר יותר הזה הלעז מתאים לרע/ והן לטוב הן ׳דיבורים, מובנם ,parier - שורש
biatanje דעה בתוספת לגירסתו סימובין מוצא הוא יד:לו(. )במ׳ לעז־העם של ׳השמצה׳ 

 ׳גלגול המובן את לעברית המעתיק גאליציזם, הוא לא:יד בתה׳ ׳עצה׳ הפירוש שם. בכתוב
 רו3למד כל־כך יפה פירוש לתת לו מאפשר שברש״י הכלל .conseiiement של דברים׳

 רואה 36במקרא, מובנו לעומת לשבח מובן קלס לשורש יש שבתלמוד היות 35ד:ג. בשה״ש
.pariedi? - י( :א חב׳ ד! :כב )יח׳ קלסח את גם ללעוז אפשרות רש״י

ח; ׳מופת׳)במ׳ במובן שלא ,01 של הופעה בכל ב כו,:ה יש׳ כא: א:י  מפרש ועוד(, י
 שא1 לשורש ס1 קושר הוא .perche ולועז לו, הדומה כלונס, הארמית במלה אותו רש״י
 ,perche לו ומקביל קפ:יא( תה׳ ו:ח; שמ׳ )ראה ׳להגביה׳ ׳להרים/ ׳להעלות׳, במובן
 מתאים ל:יז( גבוה׳)יש׳ ׳קלונם - 01 של זה משמע ׳להינשא׳. perchier הפועל נגזר שממנו

 פסוקים בהרבה שא1 לשורש 01 המלה מסמיכת נובע הרעיון עיקר אך בבמ׳, להקשר יותר
.37ועוד( ג :יח ב, :יג יב, :יא כו, :ה )יש׳ במקלא

 המקראיןם השורשים בין הדוקה להתאמה זו שחתירה ללמדנו, רש״י של אחד בלעז די
הלועזים־הפרשנןם נחלת הייתה כבר בנרדפים, השימוש על־ידי הצרפתי לאוצר״המלים

 הטקסט. כל לאורך מלה באותה במלה מלה של שגרה מתוך כתרגום לראות היו שרגילים מה .33
.CX1X-C עמ׳ (,21 הערה )לעיל, Pariers פלונדהיים,

:הוראות שתי לו גם ואשר ׳נמלה׳ - fromi-n הנגזר ,fromiier הוא הלעז שם י, :ז שה״ש השווה .34
דובבות(, ד׳ה ע״ב, לא בכורות דובב, ד׳ה ע״ב, צ סנהדרין דובב, ד״ה ע״א, צז ׳לנוע׳)יבמות

׳למלמל׳. וגם
כאן. גם pariedig הלעז מופיע בכתבי״היד משובשת. גדולות במקראות הגירסה .35
שב. עמ׳ תש״ט, אביב תל פ׳, רש״י, היכל אבינרי, י׳ ראה .36
רש״י, אצל שכיחה לה, הקרובה או הצמודה המלה לפי כלשהי מלה של הוראה לקביעת זו שיטה .37

עניינו׳. ׳לפי לה הקורא
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 - קדס ושל (s’agenouiiier) ajenoilier - כדע של המקובל התרגום במקום לו. שקדמו
recorber, התרגום את הגולה, מאור גרשום רבנו בשם רש״י, יא3מ acropid bei conchia 

nevo ש׳ קרס נל לבדע  אך לעז־העם, של לפעלים הם נרדפים הפעלים שני מו:א(. גנו)י
 כפי האלילים, את ללעג לשיס מקום מניח זה תרגום 38׳התרזה׳. על ושרק, כחל בלא מורים,
39וכו״. עכו״ם על שחוק ׳לשון ברש״י: שכתוב

 מכשיר ומתמיד מאז שימשה ההודדאירופיות, השפות את המאפיינת התחיליות, מערכת
 המתגלים חידושים, רש״י יחדש זה בתחום גם שבעגרית. הבניינים מערכת להעתקת
שבפירושו. בלעזים

 דב׳ )ראוז enprendre ללעוז יש קנא הפיעל שאת הכלל את רש״י קובע יד :לד בשמ׳
 - ןןא7ו קנאה זה, ממקור הנגזרים השמות את מתרגם גם הוא כך משום ד:כד(.

enprenement ־1 ועוד( כט:יט דב׳ כה:יא! יא:כט, )במ׳enpreniere הבסים ד:כד(. )דב׳ 
 40אחז, המונח על בפירושיו מהחזרה שמתחוור כפי ,prendre עם קנה של ההקכלה הוא

 ,en- בתחילית ביטוי לידי מובא המיוחד הבניין יט. :כט בדב׳ כמו גמגום־מה, מתוך אפילו
 ׳ליזום/ :enprendre של הוראותיו לפי העברי המונח של משמעי לגיוון פתח פותח הלעז

 ל־׳)שמ׳ לב ׳לתת ׳וזתחרות/ רש״י ובלשון (entreprendre:לפעולה׳)היום ׳להתעורר
ה;  לב:כא: ׳לקצוף׳)דב׳ ׳לכעום׳ קנאה(, לו שיש מי ד׳ה ע׳׳ב, קנב שבת ד:כד; דב׳ כ:
 רש״י בשביל מקרית. אינה ׳התחרות׳ זזמלה בחירת קנאה(. ד׳ה ע״ב, ב סוטה ;ב :ה איוב
 וחמה עו3 המליס הימצאות פשר זהו ט(. :מח יש׳ :ח :טו שריפה׳)שמ׳ ׳לשון הוא חרה

 צמודה קגאה שבהס בפסוקים לו וסימוכין ועוד(, עט:וז תה׳ כא; לב:טז, בפירושיו)דב׳
ועוד(. ה :עט תה׳ :יח :א צפ׳ ;יט :לח ולעבוה)יח׳ לאש

'3 תורגם משכון׳ ׳לתת אחריות/ עצמו על ׳לקבל ערג הפועל ^p1egier:0yn. רש״י 
 שבנוסף בכך, הוא זד. במונח היתרון בפירושו. כלעז פעמים שמונה המופיע ,garantir מציע

 מכך כתוצאה כה:ב(. ׳לעזור׳)יר׳ ׳להציל׳, ׳להגן/ גם משמעו שהוזכרו, עדב של למובנים
 אחר שבמקום אף״על״פי יח(, :יז ׳הגנה׳)שמ״א ׳בטחוף, המובן את הצלה המלה מקבלת

 שאין במקומות, 41ס:ז(. חלץ)תה׳ במובן טז( לא: הפרשה׳)בר׳ ׳לשון הצלה מפרש הוא
 נח׳ ;יז :לח ׳למשכף)בר׳ - piegier המסורתי התרגום את הוא משאיר הלעז, את מביא הוא

 לפועל gagier הלעז על עומד כשהוא ביטוי, לידי גם באוז מדויק לתרגום דאגתו ועוד(. ג :ה
ח:כז( מלכים של המקבילות הפרשיות כשתי התיגוב  שבכל בעוד, וישעיהו)לו:ח(, ב׳)י
ישעיהו. בספר מקצר הוא החומר,

א; שיס)שמ׳ שמובנו שית, השורש יהודי בפי היגויו בלעז, metre ועוד(, פד:ד תה׳ י:

ובספרי״הפתרונות תפירוש״רש״י הלעזים

 ארץ של בבתי־המדרש המקרא לתרגום השיטה את גם למד שרש״י להשערה, יסוד מניח הדבר .38
)לעיל, ,Rashi, interpreter ספרי ראה ליוונית. הקדומים בתרגומים שמקורה שיטה הריינום,

(.22 הערה
.acropir - רגליו מיסך ד׳ה ע״א, כח יומא רש״י ראה .39
כג;ד. בר״ר לפי ח:ג, מיח׳ הפסוק את המביא מקנה, ד׳ה ד:כ, ,בר רש״י ראה .40
 )לעיל, Rashi, interpreter ספרי, ראה וחלץ, אזל אצל, להאצלה, הגזרונית וקרבתה הצלה על .41

(.22 הערה
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בנית מנחם

 הסת, להפעיל: כלעז יג:ז( )דב׳ ametre רש״י מעדיף לכן 42לסית. זהה צרפת
ametemenn במקום הסחה לשם יט( :כו )שמ״א enciter אמנם שהוא לעז״העם, של 

 משפחות ליצירת מייחם שרש״י החשיבוח כלשהו. לשורש אותו קושר אינו אבל תצלול,
 שם( )שמ״א, ככלל הזה התרגום בקביעת מוצהרת לצרפתית והקבלתן בעברית שורשים

 בספרי־ כי להדגיש כדאי לשים. סית את במפורש הקושרת שומה, המלוז ובשימוש
 בולט הדבר .a- בתחילית צרפתיים בפעלים ההפעיל צורות בדרך־כלל נלעזות הפתרונות

43לרומית. הקדומים בתרגומים כבר
 אלא צורנית, או היגויית הקבלה על המבוססים בוזידושים מסתפק רש״י אין כאן גט
 למשל, לכן, הכתוב. מאמר את להאדיר כדי בתחילית, שימוש של הזאת התכונה את מנצל
 ;כא :ם כה, :מה )יש׳ porvanter - התהלל התפאר, ההתפעל צורות את ללעוז הוא מרבה

 מובנו המורכב הפועל כי ׳התפאר׳, - vanter הפשוט במקום ג(, :קה ג, :לד תה׳ !ב :ד יר׳
 נושא ה׳, אמוני הצדיקים לתהילת רבה במידה המוסיפה הוראה ,,ללא״מצרים ׳להתפאר

 בכל בהזכירו רש״י על־יזיי מודגש porvanter - התפאו הצמד של התצלילי הערך הפסוק.
התהלל. לפשט בא כשהוא הוזפאו המונח את פעם

 משום סח(, :כח להתמפר)דב׳ כלעז ,se porvendre המורכב בשימוש יש בתוכוזה גם
שבפורענות. ההשפלה של הדגשת״יתר

 המקנה ההתפעל, לתרגום ,por- בתחילית הזה שהשימוש לנו, מורים ספרי״הפתרונות
 של נחלתם כבר היה עד־גמירא/ ׳עשייה עד״הסוף/ ׳הליכה של משמעות המורכב לפועל

ח, החהלן־)בר׳ לעזו הם לרש״י. שקדמו הלועזים ט ג: :  התגחל)ויק׳ ;poraier - ועוד( ו
 ,porfayser - יב:ה( )קה׳ הסחבל ;poreriter - יד:ב( יש׳ ׳והתחזקתם׳; רש״י כה:מו,

porsofrir : ה( :כב יח׳ ;כג :ב החקלס)מל״ב - porparier ; ד( :א יח׳ כד; :ט התלקח)שמ׳ 
- porprendre ראה( enprendre .)לעיל

 בפעלים הנלעזים אחרים בניינים אנו מוצאים ואמנם מכני. באופן פעלו לא כאן גם
הו׳ j porfendre - טו:לג( שטף)שמ״א כגון ׳por־3 מורכבים  ;porchacer - ט( ב: ודף)

 יד: יתגוננו)יש׳ לתרגום porpenser הלעז את מביא רש״י .portorber - יא( :טז ירט)איוב
 היא הכוונה 44בלעז־העם. שגור שהוא אף־על״פי ו(, :טו )יר׳ הנחם בשביל גם אך טז(,

 בכתוב)נלאתי מקביל לה שאין ,de מלת״היוום את להוסיף הצווץ־ על הקורא את להעמיד
 מה ׳נמלך :רש״י שקובע כפי או, בדעתו׳ ׳לשקול הוא porpenser הפועל מובן הנוזם(.

 אלוהים. הוא כשהנושא יותר מתאים והוא ו( :ו אחרת׳)בר׳ מחשבה לשון כולם לעשות...
 כבבו|אה מחשבה, המלה מופיעה לאלוהים, המתייחס הנחם, לפועל פירושיו בכל אגב, דרך
 טורח בשר״ודם, אלא אינו הנחם של הנושא כאשר אך .porpenser^ הבסים ,pensee של

שבלעז־העם. repentir^ המקביל לא:יח(, ׳התחרט׳)יר׳ אותו לפרש רש״י

.7.1.30 § (,5 הערה )לעיל, Glossaire de BSle ראה .42
•H. Ronsch, Itala und Vulgata, Marburg 1885, pp. 180-182 :ראה .43
 הנדיר הפועל של בהתפעל בפירוש רש״י משתמש ׳por״n השימוש את כביכול להצדיק כדי .44

 תה׳ ג:ט, הנתם)יונה כגון שכיח שורש להסביר בבואו מחשבה׳( ׳לשון - א:ו התעשוז)יונה
קלה:יד(.
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 מביעה היא שגם ,de- התחילית הלועזים, אצל כלל, בדרך מקבילה, המקראי ל?על
 אילם שבה s שהעיצור ,des- לה, דומה תוזילית, עוד ישנוז אך הפעולה. חיזוק את בצרפתית

 ׳לשון או וסתירה׳ ׳בניין זו להוראה קורא רש״י הפעולה׳. ׳שלילת מובנה ואשר ליוב,
 desencendrer שם( דשן)שמ׳ הוא לועז ואמנם יז:לט(. שמ״א יג! כז: )שמ׳ וחילופו׳

 desenbeiir ׳אפר׳; - cendre - דשן של הבסים על (escendrer מאוחרים: )בכתבי״יך
 לפתרון desraciner כד:כ! בדב׳ &אר של כפתרון זושכתה( אחריך ד״וז ע״א, קלא )בוזולין

 לפתרון descombrer יז(! נ: )יר׳ >ןצם לפתרון desoser לא:יב(! איוב ז, נב: )תה׳ ׳ןוו־ש
 מעניין ד. :כב בשמ׳ עד3 של זזפירוש שהוא ׳להזיק/ - combrer על״סמך ד( :ד ?ןר)יש׳3

ה; יש׳ לד:יד; גידוף׳)בר׳ ׳לשון - destraver הלעז הוא במיוחד  יח׳ כט:יח! יר׳ ל:
 מבין זו, בחירה לעז״העם. של honte במקום חרפה לתרגום ככלל מציע שרש״י 45יד(, :ה

 וזרף, למונח הפועל קשירת על מצביעה גדף, המושג את המציינות צרפתיות מלים כעשרים
treve, וחילופו׳. ׳לשון של וןכלל ביישום
 אותה מרחיב אלא ,de(s^) פעל בין הקבלה של הצרה במסגרת מצטמצם רש״י אין

ש׳5י? לפתרון desconoitre כגון אחרים, לבניינים  desaerdre יכירו...׳; ׳שלא :כד( :כו ו)מ
ל; )מל׳׳א ׳לנגוש׳ ׳להכות/ ׳לייסר׳, דדה: על״סמך לא(,:ב )יר׳ וז־נו לפתרון  יוז׳ ה:
 א:יג(; איכה גם )ראה עתיקה בצרפתית ,aerdre רודה(, ד״ה ע״ב, נב שבת לד:ד;

desenfanter ר׳ לפתרון ב  לעז״העם בעוד ׳בן׳, - יב( :ב לעד)מל׳ החילוף ב( :טו עויוי)
׳יחידי׳. sol מתרגם

 טען׳ לפועל esbranchier:דומה שהוראתה ,es- לתחילית העקרון את הוא מעביר כמדכן
ט:י; )יש׳ שבר לפתרון esciore לג(; י: )יש׳  • ciore - סגד לצמד כמקביל יא:יח( מש׳ י

esfodrer עתיקה: תיק׳)בצרפתית ׳לשון - ח:ו( התיקנו)יה׳ לפתרון התיק׳ מן ׳להוציא 
fodre, יותר: מאוחר fuere, :היום fourreau;) נלעז כג:יז( ותקע)יח׳ esiochier, כחילוף 

 - ו( :נג )יש׳ הפגיע של כלעז espreier רק נזכיר הנותרים בין ותקיעה׳. חיבור ׳מלשון
 שרש״י אלא ,preier היסוד לפועל הרבה מוסיף אינו המורכב הפועל תחי.נה׳! ׳לשון

 גם אך ׳להזיק׳, - גע9 :השפות בשתי הסמנטית ההשתלשלות את להקביל כאן, גם מתכוון,
״מכאן־, ׳להתפלל/ !preier בשני מדובר בצרפתית ואולם מכאן. השונים המובנים באותם 

 precari^ מוצאו האחד הזמן: במשך השתווה שצלילם שונים, לאטיניים משורשים פעלים
praedari.46^ והשני
 מפני בצידם, לעז שאין לפעלים הפירושים שמעידים כפי הראשון, רש״י אין כאן גם
)בר׳ תקע דוגמות: שתי 47שבלעדהעם. .הצרפתי התרגום את בעברית מנסוזים שהם

(.blasphemer )היום biasmer בלעז הוחלפו או בדפוסים ונשמטו בכתבי״היד מופיעים הלעזים .45
 הלעז את ווזידש רש״י גילה תמיד לא כי העובזזז, את הם גם מדגישים האלה הלעזים שני .46

 נכדו כדברי בהוראה, התקדמותו עם לו התחדשו שהחידושים אלא הראשונה, בהיתקלות
 של השני במחזור לו ניתן תמיד לא ב(. :לז )בר׳ יעקב תולדות אלה על בפירושו הרשב״ם
 estordizon״3 למשל שקרוז כפי משוכלל, פירוש לידי המכיא החדש, הלעז את להוסיף ההוראה,
כג:ח(. )בר׳ פגע או לב:כו( )בר׳ תקע נקע, על פירושיו ראה לעיל. שהזכרנו

 ד, :טו איוב ׳יז :כה מש׳ ב, :קמח תה׳ א, :ג שמ״א ועוד: פה-פו, ע׳ ג, רש״י, היכל אבינרי, י׳ .47
מ. לו: ח;

ובספרי־הפתרונות בפירוש־רש״י הלעזים
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ת מנוום בני

 של הראשוני המשמע ;לעז״וזעם של desatachert מקביל הסרה׳, ׳לשון ו:ח( יר׳ לב:כו!
 ד״ה ח, :טו שמ׳ חדה)רש״י לשורש הלעז גם שוזוא ,ardre נלעז שוף .atacher הוא ונקע
 שבלעז־העם. esardre על מבוסם ׳מתייבש׳ - ל :ל באיוב חרח על הפירוש אפיך(. רווז

 עניינו׳ להקשר)׳לפי יותר הולם משמע המקראי למונוו מעניק כאן es- בתחילית השימוש
 השרפה׳( מן ׳מציל... רש״י: י, :ו מסדפו)עמ׳ שליחידאי בעוד אוזריו(, הכא 3חר מגי של

בלעז־העם. desardre מקביל
 וחילופר ׳לשון של השיטה שמקור מוכיווה כיוון, באותו כאן מתרגם שיונתן העובדה,
 - desaprocha (3י :טז )מל״ב ויקדב לועז וזלבו בן מנחם ואכן 48הראשונים. בתרגומים

 המשיכו ותלמידי״תלמידיו רש״י תלמידי גם ׳להתקרב׳(. מובנו aprocher ׳התרחק׳)הפועל
 את ׳נטש - decocha כב( :לה וישכג)בר׳ לועז למשל, ׳הדר־זקנים/ הלעז. לתיקון זו בדרך

 הנגזר יד:יוז(, ויאהל)בר׳ לפתרון desapaveiioner הלעז את מוצאים ובחזקמי המשכב׳,
paveiioira ״3 ומורכב ׳אהל׳pave1ioner אהל׳. ׳להטות

 תרגום של הזאת השיטה את הפותרים פיתחו כמה עד ללמוד ניתן ספרי־הפתרונות מתוך
 יד, בשביל ומעלה לעזים עשרים בהם מצויים בתחיליות. השימוש ושל נרדפות במלים

 לתרגום זאת, לעומת 49זוז. מונח על והשונים הרבים רש״י בפירושי הןם את המוצאים
 (,hausser) haicer ,lever ,porter שורשים לשלושה הבסיסי התרגום מצטמצם נשא הפועל

 הרכבים ושפונה עשרים לכדי הלעזים מסתכמים שונות מתחיליות תוזיליות בתוספת אבל
 בלי מוזהקשר, המתחייב הסמנטי הגוון את הדבר מעניק מקרה בכל אלה. פעלים של שונים
היסודי. תרגומו ושל גשא של היסוז־י מהמשמע לחרוג

 לידי לפעמים מביאוו בין־לשונית בנרדפות וההסתייעות גזרונית להקבלה החתירה
 הגפנים עיקרי ׳הם יח:ה(: )יש׳ הנמישות רש״י מפרש למשל כך ממש. משחק־מלים

 כרמ׳. שרשי שהם בלע״ז ׳צי)פ(ש :י( :ה )יר׳ מטישזחיה בלעז׳, (ceps) ציפ״ש שקורין
 1es המלא הלעז את הרושמים בספרי־הפתרונות, עיון מתוך רק להבנה ניתן זה פירוש

ceps. עם הצלילי הקשר laissees, בולט ׳עזובות׳, - נטישווז של הנכון התרגום שהוא 
 של במקרה כמו לרוב, אן־ כאלה, חידושים עוד לעצמם הרשו שהלועזים ייתכן 50לעין.
ceied ט; לגכיס)מל״א  לקביעת יותר, נכון לא אם יותר, הגיוני בסים ישנו להלן(, ראה ו:

 הלשון של במציאות הדעת. על מתקבל כיסוי אל תקדה מן הסמנטי המעבר ד.לא גזרון.׳
 חןה הפראיטימולוגיה משחק־מלים. ובין גזרון בין לחלוטין החוצץ חיץ אין המדוברת

 terzaier ,tresaier הפועל של ההוראות התמזגו למשל, כך, עממית. שפה בכל ויוצרת
 ׳להתעלוו)׳, ׳לנתר׳, ׳לקפוץ/ tresaiiiir הפועל עם מוזד, ׳לגווע׳, ׳להיעלמ׳, ׳לעבור/
 ,terzalier צורת־כלאיים גם הוליד הסמנטי הערבוב מאידך. ׳לריעלם/ בקפיצה׳, ׳לעבור

בפירושינו. לו והדים
ח באיכה העברה׳. ׳לשון ומסביר: 51tresaiement - פוגח המלה את רש״י לועז ב:י

f̂ השבעים: .48 EVE'YKcti.
קמא-קמב. עמ׳ ב, כרך רש״י, היכל אבינרי, ראה .49
.,קטנים ׳גפנים גטישות: ד׳ה ע״א, צח סנהדרין ראה .50
.terzaiement שבידנו: ובספרי״הפתרונות יותר מאוחרים בכתבי״יד .51
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 והלוך ׳חלוף נרדף בביטוי מסביר הוא שאותו פוג, השורש מן השם את גוזר שהוא גרור
 ןן$גזת של בפירושו גם יוזד מובאים הנרדפים שגי כו(. :מה )בר׳ שם מביא שהוא בפסוק
והעברה׳. ׳חליפין ג:מט(: )איכה

 היא הכוונה ב:יא(. לו׳)שה״ש הלך וזלף הגשם עבו, ׳הסחו במקרא: מקורה הנרדפות
 ד״ה ע״ב, ז בתלמוד)פסחים רש״י כדברי ׳לקדום׳ או לעבר׳ מעבר ׳לעבור ולא ׳להיעלם׳

ה ע״א, לט סוכה לפניהם, מלכם ויעבר  ׳ללכת׳ סתם או עובר( ד׳ה ע״א, סג נידה עובר, ד׳
 הלעז 52על/ ׳לעבור יג( :יח )תה׳ trespaser הלעז מגטא האלה ההוראות את ה(. :יח )בר׳

tresaiement, הבללני התרגום את לתקן הבא trespaser, בפועל השימוש את מרחיב רק 
 מתרגמים, ספרי־הפתרונות ואכן, נוסף. עברי לשורש גזור, הוא שממנו רב״משמעי,

 קפץ, נחר, נשה, השורשים של השונות הצורות את ,terzaiier בצורת־הבלאיים בעיקר
 המפיק ד״ה ע״א, סה לפוק)ערובין אותו הקושר רש״י, לפי ג1פ וגם פעם זיגך, דעך, דלג,
ה ע״ב, כו )מנחות ולפקע מגן(  קשר יצירת על זו סדרה מצביעה ראשית, בפוקעין(. ד׳

 לפי שנית, פוג; ובין פקע פוק, בין וזעך, דעך ובין דלג בין נתד, ובין נשה בין גזרוני
 לשם 0פע ואת דון־ לשורש דעך את שייכו שהלועזים להניח יש ׳וזלך/ - a1er לפועל הזיקה

היום. גם שמקובל כפי 53׳צעד׳, - פ»ןם
 בעניין בפירושיו ללעז־העם רש״י של ההתייוזסות את נציץ היריעה, קוצר מפאת
 את רש״י מביא לג( :לב )בר׳ גיד־הנשה על גשה. )א( בלבד. עבריים שורשים בשלושה
 קפיצה׳. לשון ׳והוא :מוסיף אך ועלה׳ ממקומו ׳שנשה :ע״א צא בחולין חז״ל של הפירוש
 בג:לט, ביר׳ ׳קפץ׳. אחת: במלה נא:ל, ושביו־׳ שבגראשית גשה, מפרש הוא בגמרא
 ׳נשה בחולין: חז״ל לפירוש מילולי הד שהוא למקום׳ ממקום ׳ומטלטל לכך: הוא מוסיף

 )תה׳ קפיצה׳ ׳לשון על״ידו מפורש דעך )ב( .trezaiier^ משמעי הד אבל ממקומו/
ח:יב: ט( מש׳ קי  הוא מדגים קי״ח במזמור אבל ית.־ה(. ו:יז! ממקומו׳)איוב ׳קפץ או יג:

 אריכות״דברים על־ידי אחרים מקובלים פירושים ובין הלעז בין הגישור של הטכניקה את
ממקומו׳. וניתק ניתר להיות ממהר וניתור, קפיצה ׳לשון לו: בלתי״אופיינית

; )וזב׳ לקפיאה הוא נרדף גיתור אכן ו :  מבחינה לניתוק הוא קרוב אבל לז:א(, איוב ג
 איוב גם )ראה בגמרא הנמצאת ממקומו, המלה את להכנים לו המאפשר דבר צלילית,

:יז:  מן הניתקת שלוזבת ׳כדרך מסיים: והוא (.,ממקומם ׳נקפצו רש״י: ממקומם/ ׳נדעכו ו
 האחרונה המלה כבה׳. כשהיא מוזולין( המובאה את לעיל )ראה למעלה ועולה הפתילה

 כבר שהוא לאחר ,tresaier ובין tresaiiiir בין ומקשרת המעגל, את סוגרת כגה, הזאת,
 מפרש כד:כד באיוב קפץ. )ג( הדרושות. והמשמעיות הצליליות החוליות כל בין חיבר

 שנקבצים ובציר קציר בעת 54ונמלים הנקפצים כל ׳כשאר ילןפצון: כתבי־היד( רש״י)לפי
 השאר ימלו׳. ׳שבלת ׳וכראש דקרא: מסיפא נוכע ׳קציר׳ של הרעיון ברגע׳. תמו כן יחד,

 בירלשונית נרדפות ושל )קגץ/קפץ( לשון־נופל־על־לשון של בעקרונות מעוגן
על־ידי מוכתג ׳נמלים׳ במלה השימוש .terzaier/tresaiiiir של הערבוב סמך על )קפץ/נמל(

׳למות׳. העולם/ מן ׳לעבור של מובן trdpasser^ יש היום .52
רגליס׳. ׳עליית פעמיך: ד׳ה ז:כ, בשה״ש רש״י .53
 הסיפא ועל־יד הפסוק כסוף ימלו על־יד מוווזקת ׳נמלים׳ הגירסה אן־ ׳נמלטים׳. בדפוסים: .54

בפירוש. ׳תמו׳

ובספרי״הפתרונות בפירוש־רש״י הלעזים
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בנית מנוזם

 אמילם כי ]...[ קפיצה׳( ׳לשון ׳דעכו)רש״י: יב: :קיח מתה׳ כהד גם ואולי בסיפא ימלו
 הוא מקראיים, לסימוכין הצורך מן משוחרר בגמרא, ׳אכריתם׳(׳. י: פסוק שם )רש״י
׳ימותר. :במפורש ע״א :ה בסוטה במובאה יקפצון מפרש

 שני בין לגשר המאמץ פרי הינו לעולם׳ רחמיו ׳סגר :י :עז בתוז׳ קפץ על פירושו
סגר/ זד: לשורש שיוחסו המובנים טו; יש׳ טו:ז; ׳סתמ׳)דב׳ ׳ ב:  איוב !מב:קז תה׳ נ

 שני את רושמים טפרי־הפתרונות לעיל. שראינו כפי מאידף, קץ׳ דלשים מחד, טז( :ה
 את מביא רש״י סרוק(. בן מנחם )בשם estreindre ליד terzalier -- זה ליד זה הפתרונות

ה, באיכה לצמס כפתרון estreindre הלעז  )שבת לצמק כפתרון restreindre ואת ג:
 ד׳ה ע״ב, כג )סוכה retraire צרפתי בתצלול נלעז שהוא כוזץ, לשורש כנרדף ע״ב( :לז

 פה קמא בבא ;יז :ו צמת)איוב כמו ועוד( כווצת ד״ה ע״ב, מג חולין כווצא, דמייתא וכיון
 53בווץ(. = צמק מצטמק. ד״וז ע״ב, לז )שבת צמק של צליל - דמוי צמתה(, ד׳ה ע״ב,
 וקצר. קמץ לשורשים אותו וקושר לקפץ אחרת גזרונות רש״י מעלה ע״ב צא בחולין אכן,

 שהזכרנו השורשים וכל מוץ, הוא קפץ של הגזרוני הקשר זאת, לעומת בלעדוזעם,
 estreindre לועז אלוז לשורשים נוסף ׳העק׳. ׳דחק/ ׳לחץ/ estreindre בו נלעזים

 צדד ל(, :טז קדץ)מש׳ כגון, לשונית, משפחה לאותה אחרים נספחים גם בספרי־הפתרונות
 שפתיים׳ ׳עקימת קפיצה ד׳ה ע״א, נט בגיטין קפץ על רש״י של פירושו יט(. :מט )יש׳

 וומו על הפירוש שגם ייתכן שיניים׳. ׳לחרוק - estreindre 1es denz הצרפתי לניב מתאים
בין משמעויות עירוב אותו על מבוסם העולם׳ מן ׳נסתלקו - לעיל( ראוז ׳מד:בד )איוב

terzalier'1 tresaillir.
 מבוסס 56 55׳גיפור/ - ׳nieied שקורין ׳ציור כמעשה לג( :כה משוקדים)שמ׳ על הפירוש

 ׳גרעיך, וגם ׳גיפור׳ שמובנם (noyau )דיום: neiei ושל niei של המתחלפות הצורות על
57׳שקד.

 המקבילות את להמחיש יט:טז( דפיל)וי׳ על הארוך בפירוש apiement הלעז בא כמו־כן
 ׳רגל׳ - ׳לרגל׳/^ק espier-1 מכאן רכיל/דגל הגזרונים שני דומות שבהן השפות, שתי בין

מכאן.
 מאחד רש׳׳י ׳חבק׳. - השני ׳דבק׳, מובנו האחד עתיקה. בצרפתית יש acoier פעלים שני
 הפסוק את הסבר, ללא בהביאו, ג:ה(, )קה׳ לחפזק צת של בפירושו במקבילים אותפ

j המקומות. בשני שבלעדהעם acoier הוא ההסבר יא.• :יג שביר׳ האזור׳ ידבק ׳כאשר
 ו|נם ל:ג( איוב ;ח :לה תה׳ ;ט :לח )יח׳ שואה הלועז ,bruine עניין רבים, מני ואחרון

 מתאים אינו ׳ענף המשמע אך 58ברואינה׳. שקורץ ׳ענן מפרש שהוא ח(, :קמח קיטוד)תה׳
 תה׳ ;ט :לח )יח׳ ׳ווושך - שזאה רש״י מפרש מסוימים כמקומות ואכן, באיוב. לפסוק

ד: באיוב י(, :סג ׳אפילה׳)תה׳ לח:כו(, ׳חשיכה׳)איוב לה:ח(, : ביש׳ ׳סתר/ ל:י ג :  י
 לצרף יש קבוצה לאותה משלו. לעז להביא בלי שממוך, ׳לשון טו: א: ובצפ׳ חורבן׳ ׳לשון

)בר׳ שאה הפועל וגם לז:בט( יש׳ יט:כח,• שאנן)מל״ב ׳מתשך/ כו:כו( משאון)מש׳

(.BCT, § 898) restreindre בתבי׳יד: בכמה .55
תקלוז-תקמב. עמ׳ תשי״ז, ירושלים מימון, י״ל הרב בעריכת ,2רש״י ספר נרקים, מ׳ ראה .56
ד. :לב שם, ראה .57
׳ענך. א:כז: במש׳ שואה על פירוש גם נמצא שם בכתגי״יד. כך .58
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 שני ומצד כט( :לו ׳ערפל׳)איוב אותו מפרש הוא אחד מצד תשואה, לשם באשר כא(. :כד
ב; ׳הרמת־קול׳)יש׳ שאוף, ׳קול ד:ז(. זכ׳ כב:

 ורש״י הלועזים, .bruire - והפועל bruine בספרי״הפתרונות נלעזות האלה המלים כל
 - האחד לשורש אותן והקבילו נפרדים, מגזרונים שוות״צליל מלים ארבע קשרו ביניהם,

הצרפתיים. השורשים בארבעת הטמונות ההוראות בכל זו בדרך המתעתר שאה,
 מובנו ,bruine אחר, שם ׳רעש׳. - bruine השם נגזר ׳לרעוש׳ - bruire מהפועל

 ׳שרף׳. - bruir הפועל מלבד ׳מהומה׳, ׳מאבק׳, - bruine שלישי, ושם ׳אד׳, ׳ערפל/׳ענף,
 שמם למשפחת שאה את לקשור מקום מניחים ו׳שרף/ ׳מהומה׳ האחרונים, המשמעים שני

מוו)בר׳ בין סתירה ולמנוע א:טו( צפ׳ כד:כא, )בר׳  ׳לפיד - torche הנלעז כוז( :יט קי
תימוי והמוסבר: עשף. של ׳

 בבירור, הבליטו האלה, הסעיפים בשלושת שהובאו רש״י, של הלעזים מתוך הדוגמות
 והפותרים רש״י בידי הנקוטוז הפרשנות שיטת של השונות המידות בין להפריד מקום שאין

 מבחינה השפות התאמת צרפתית, וגזרונות עברית גזרונות תרגומים: על והמבוססת
 על מצביע רק למדי, סבוך לפעמים שהינו היחסים, מרקם משמעית. כמבחינה תצלילית
 את יותר עוד לחזק הראוי מן הפשוט. למשמעות להגיע כדי לתרגום שרחשו החשיבות

 הלעזים מתוך ללעז־העם, רש״י של פירושי״הפשוט בין הקשר בדבר ההנחוז
 עליהם. לחזור צורך רואה אינו ולפיכן* מקבלם, רש״י אלוז לעזים שבספרי״הפתרונות!

 ׳מחשבה׳ של המקרד. הצרפתית. התשתית בוקעת פירושו של הדברים ניסוח שמתוך אלא,
 שבשורש pensee את שם משקף העברי המונח הוזכר. בבר הנוזם על רש״י בפי

porpenser, *תה׳זמה על בפירוש גם מופיע הוא אן  ויש לטובזז יש מחשבה ׳לשון :י( :כו )
 וגם סתם ,׳מחשבה :עתיקה בצרפתית הדו״משמעית ,pensee של הגדרה היא זאת לרעה׳.

 גם מופיעה ׳מחשבה׳ כג(. :י שלילי)מש׳ מובן אלא לזימה אין במקרא ׳תחבולה׳; ׳מזימה׳,
 קמ:ט(. לא:יד, )תה׳ זמם הפועל ולפירוש מב:ב( איוב כג:כ! )יר׳ למזימה בנרדף

 להדגיש כדי מג, :טז ביח׳ הכלל לפי ליימה, בפירוש עצה בנרדף רש״י משתמש לעיתים
 שלהמלה ההוראות אחת זאת כי צרפתי, הוא המקור כאן גם להרע׳. ׳תכנית של הרעיון את

 הבסיסית אי־תלותו אבל ׳עיצה׳, מתרגם ביוו׳)שם( יונתן גם אמנם .conseii הרב״משמעית
 עצה, במונח משתמש שרש״י 59העובדה, מן מתחוורת הארמיים בתרגומים פירש״י של

 ׳טיב הארמי: ה,3לד כפירוש ׳עצה׳ יד: :לא תה׳ גם בארמי)ראה מופיע הוא כשאין אפילו
 על בפירש״י מודגש עצה של זה מובן ׳גזרה׳(. ת״י: ג:ז(, )יונה לשצס ׳עצה׳ או ביש׳,
 להבין יש כא( :כד מחשבות׳)בר׳ ׳בעל הביטוי את עצה׳. ׳מחשבת :ד( :א )מש< מזמה

׳מהורהר׳. - pensif של כתעתיק
אך 60מורם׳. ׳מקום כלומר, (,hauteurs )היום: haitors בספרי־הפתרונות נלעז גמות

ובספרי״הפתרונות בפירוש״רש״י הלעזים

 התרגוס כדעת כשדעתו ׳כתרגומו׳, פעם מד להדגיש לנכון מוצא הוא למה להכין אין אוזרת .59
 כשם מקראית מלה להסכיר כדי התרגום של בארמית לפעמים נעזר הוא זאת, לעומת הארמי.

 או ה(,1מס תהו, בדבר הדון למשל, התלמוד)ראה, מן ארמית מלה בעזרת זאת עושה שהוא
לעיל. שהדגמתי כפי לשון־נופל״על״לשון, של הכלל לפי לצרפתית תרגום לשם

.p(0n.6s עקילם: של תצלילי תרגום לפי .60
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בנית מנחם

^haitor כז:ל( )וי׳03מותי3 על בפירש״י היתר, בין המשתקפות, נוספות הוראות יש - 
תי)מי׳3 ועל יב(, :יז דה״ב ובירניות׳)ראה ׳מגדלים רוח׳. ׳גסי - ג( :א מו

 הזה, השורש את מתרגם הוא בספרי־הפתרונות ׳סבר׳. הוא ajoster של העיקרי המשמע
 על בפירש״י המופיע ׳להזדווג/ היא ajoster^ נלווית הוראה לוה. רכס, ספזז, גם אך

 לויה)מש׳ על כפירש״י מופיע גם ״וזיגור״ ״חיבור״. המלה עם לו( ז:כט, )מל״א לזיות
 על בפירש״י ajostement הלעז ׳קישוט׳. היינו ,ajostement של אחר במובן א:ט(

 ׳התקפה׳ ׳התכתשות׳, מובנו אך ׳אצל׳, jost במלת־היחם מקורו א:יא( )מי׳ ית־האזגל3
׳גזל׳(. )רש״י:

לקח)יח׳ ׳נשרש׳ הפירוש בלעז־העם. ששורשם גאליציזמים עשרות מני אחדים ולבסוף
 את להבין אין כמו־כן, מהוראותיו. אחת שהיא ,prendre הרב״משמעי בפועל מקורו ה( :יז

 - repondre לצרפתית להזדקק בלי מצרתר אענהו ׳אני - יד:ט( עגיתי)הו׳ של הפירוש
 לדעת בלי ה:טו( לפלגות)שופ׳ לבו׳ ׳חילוקי לא גם ׳להגך! גם הוראותיה שבין ׳לענות׳,

 ושבין ׳לפלג׳, ׳לחלק׳, partir מהשורש partie במלה זו מלה מתורגמת שבלעז־העם
 את בתארו שמואל דברי על־סמך ׳התלבטויות׳. - 3ל חילזקי ומכאן ׳ויכוח׳, גם הוראותיו

 רש״י לועז הכרוזים/ תפוחי כמין דומין הן למוז ׳הכפתורים ע״ב(: כח )מנחות המנורה
 רש״י של פירושו מאחורי העומדת המלה גם היא זאת .pomeis כה:לא(: )שמ׳ פפתוריט

א בעמ׳ ד1פוו3 על :3 ובצפ׳ ט: ג י  pomei של הוראות־הלוואי אוות שהיא הגג׳, ׳ראש :
ז:טז(. במל״א לפותרווו כלעז pomeis והשווזז שם, עזרא אבן )ראה

 viziere הוא הבסים לג(. :לד למטוה)שמ׳ הבטה׳ ׳לשון הפירוש הוא מכולס המוזר ואולי
v הנגזר הקסדה׳ ׳תרים ize ra צורודמשנוז( של voir - .)הצרפתיות המלים מכל ׳ראה׳ 

 שלישית, לשפה התאמתה בגלל ה׳לועזים׳ על״ידי היא דווקא נבחרה המסכה את המכנות
®‘׳הבט׳. מובנו שלדעתו ע״ב(, סב ע״א, ם )כתובות ה1ט על מסתמך רש״י !הארמית

 ללעז. בקשר באד, שהיא מפני רק עניין בה יש לעיל, שהובאה ארמי, לשורש ההתאמה
 בעשרותיהם, בפירש״י מצויים ארמיים שורשים על״סמן־ מקראיים מונחים של ההסברים

 לתרגומיהם, בניגוד דווקא הדבר בא לרוב המתרגמים. לשאר או לאונקלום קשר שום בלי
 ועוד כג( :מא צגומות)שם כה(, :לב ויאבק)שם יד(, :ל דזדאים)שם יד(, :ו ל$ו)בר׳ כגון

השפות. אחדות על להצביע ספק, ללא היא, ׳הכוונה ועוד.
 בהבאת נוסף ביטוי לידי רבינו של זו כוונה באה כאן, ענייננו שהוא ללעזים, בנוגע

 - וצ׳כית;' אשכנז׳, ׳לשון - גרמנית היינו הקדמונים, ידעון שלא אחרות משפות תרגום
 כמד^ן, ג:ט(. )דב׳ לשניר כקשר השפות שתי אזכור של הסיבה זאת 62 61כנעך. ׳לשון

 demiaine המסורתי הלעז את משקף ג:טז( )שופ׳ ל9ל* גדומה׳ ׳אמה הפירוש
 הלעז את גוזר רש״י אפל קטנה׳. ׳אמה ,tomeie - מגרמנית השאול )בכתבי״היד(,

 גדט השורשים למשפחת גדע שייך רש״י בעיני ׳אמה׳. - a1ne״1 ׳גדע׳ - demier מצרפתית
את לחזק הבא מעט׳, ׳מקוצר - gascort משלו, לעז מוסיף הוא הגזרונות לתפארת וגמד.

רז[. עמ׳ א, שם, ]והשוה מסוי ד׳ה קפה, עמ׳ ה, השלם, הערוך קהוט, ח״י גם כך .61
 R. Jakobson and M. Halle, ‘The Term Canaan in Medieval Hebrew’, in For Max ראה .62

147-172 .Weinreich, The Hague 1964, pp.
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וגספרי״הפתרונות בפירוש״רש״י הלעזים

 הלעז לאחר (.i:ג נחום ג:כב? )שופ׳ להב על לפירוש בקשר גם כך 63הראשון. המשמע
aiemeie )הוא מביא )׳בלשונינו׳ brant היא האמת אשכנז׳. ׳בלשון brants צרפתית מלה 

 השפות, שבשלוש המשותף את כאן לציין מעוניין שרש״י בתר גרמני. מוצאה אך היא,
 קודמות, בדוגמות כמו 64׳המשונן׳. מכנה שהוא למה ׳אש׳ מהמושג דומה העתקה כלומר,
 )היום aiemeie יסוחז: בטעות כאן וגם לצרפתית גם הגזרונית השיטה את רש״י מיישם

lameiie, ההוא ובמובן lame) מרומית נמשכת lamella קשר שום לה ואין ^aiumer - 
׳שרף׳. - brennen ל brant בין קשר שאין כמו ׳להבה׳, - flammed או ׳הדלק׳

 כפי ׳להעמיד׳, של במובן haicer^ גוזר שהוא ,holt :3גצ לועז הוא בשופ׳ פסוק באותו
ח, )מל״א לול וזרב׳. ׳המעמיד בפירוש: מסביר שהוא  רש״י, בעיני שייך, מא:ז( יח׳ ו:

 vis הלעי את ומביא מיונתן משינתא מצטט הוא לכן גלגל, 65גלל, השורשים למשפחת
 המונח עמוד׳. ׳סביבות למדרגות הועתק ואשר ׳קנוקנת׳ משמעו שעיקר ׳בלשונינו׳,

 את יע3מ wendei בו גם ,wendei esteig הצרפתי, במבטא שם מביא שהוא האשכנזי
.,׳סיבוב של הבסיסי המשמע

 לשורש יש רש״י בלשון 66תקרה׳. כיסוי ׳לשון - ן9ס רש״י מפרש שלאחריו בפטוק
 שם המופיע ,ceier לצרפתית במקביל כו( :לז ׳העלם׳)בר׳ ׳הסתר׳, של המובן גם סו;3

 ׳לכסות ומובנו ׳תקרה/ גם אך ׳שמים/ ciei-13 הנגזר בצרפתית, ceier עוד יש אבל כלעז.
 כי אשכנז׳, ׳בלשון ׳תקרה׳, ׳ספוף - gehimmeit את רש״י מזכיר ואכן ׳לספוף. בתקרוז׳,

(.himmei),׳שמים שמובנה ממלה נגזר הוא גם

ת ני ו ו ם הי בלעזי

 לפירוש זרות שפווד על ומתמיד מאז הסתמכו כידוע, חדשנות. לא אך כאן, יש חידושים | /
 שמתחוור כפי מסתייעים, שבה השפה את לזהות אפילו צורך אץ 67המקראי. אוצר־המלים (

 זדא על או יט( :סג בבר״ר ה, :כא )יש׳ צפית על ע״ב(, ד )סנהדרין טטפות על מהפירוש1
היינו, המדרש, 68היוונית. את ובראשונה בראש העדיפו הלשונות מכל כ(. :יא במ׳ )רש״י,

(.corte)׳קצרה׳ גדומה: אמה ד׳ה ע״ב, סב זבחים ראה .63
 בין הבין־לשוני לקשר לב שם טרם ג:כד( )בר׳ להט על בפירוש מאוחר. החידוש בא כאן גם .64

וממורט׳. משונן כשהוא ומתלהט מתלהב שהוא ׳לפי שם: רד׳ק ראה .lame ,flammed להט
בלבד. רש״י נחלת אינה גזרוניים־סמנטיים באורים של השיטה

 יש לחרמוליט׳. העשוי ׳בניין ועוד: ולולין, ד׳ה ע״א, n פסחים לול, ד׳ה ע״ב, קכב שבת ראה .65
 את לצרף גם יש ואולי גלל. השורש מן כגזור נתפס ׳תרנגול׳ המלה של השני שחלקה להניח

 ׳גומא קטן: לול ד׳ה ע״א, לד בפסחים לול של מהפירוש להסיק שניתן כפי וזלל, השורש
 ם זרה בעבודה לגלגל הלעז מן בעיקר אך פתוח׳, ׳חלון לול, ד׳ה ע״ב, נה בזבחים או חלולה׳,

.vis:כחו כח ד׳ה ע״א,
ד(. :א וווג׳ יד, :כב יר כא, )שם וספו! יט(, :לג )דב׳ שפו! ראה .66
.27 הערה ראה .67

 29 עמ׳ ,1962 ירושלים בארץ־ישראל, ויוונות יוונים ליברמן, ,ש בעיקר אך 14 הערה ראה .68 7
ואילך.
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בנית מנתם

 אולי מרובה במידה ליוונית בתרגום הגלומות מהאפשרויות שאבה היהודית, הפרשנות
 על חותמה את טבעה היוונית מכל־מקום, המדרש. בעקבות הלכו אלה תרגומים מאשר

 הגזרונות עקרון לפי הן לשון־נופל־על־לשון, עקרון לפי בתרגומיה הן הצרפתי, לעז״העם
עברי. לפירוש בהעתקה והן הרומית, דדך הן ישירות, הן הבין־לשונית, הנרדפווז או

 ד׳ש שמנה רומאניות, בשפות התנ״ך תרגומי לכל המשותפים המונחים 166 מתוך
 כהנה עליהם להוסיף יש ברם, היווניים. בתרגומים מקורם כרבע 71 70 69בספרו, בלונדהיים

 הלעזים שבין המשותף על להצביע היוז עניינו כל כי הזכירם, לא שבלונדזזיים וכוזנה,
.Vetus״n של היהודי המוצא את להוכיח כדי ,Vetus iatina־rn היהודיים

 במובן חדוץ ישירה. תולדה ראשית, ביניהם. הבולטים מבין קצהו באפם נסתפק כאן גם
; ׳זהב׳)זכ׳ ג ד מש׳ סח:יד; תה׳ ט: :י x כמובן, תורגם ועוד( ג p w o o, מאותו הנגזר 

 מופיעה זו מלה קז.0*6האנאגרמי;< בתצלול ג( :א ׳כלי־עינויים׳)עמ׳ במובן 7°!שמי שורש
 לה כתחליף זה. במובן עתיקה בצרפתית מקבילה לה שאין ,troche בצורת בלעדהעם

 ,TpcpoX-os של תולדה שהיא אלא מקבילה, אין לה שגם ,truil ספרי־הפתרונות רושמים
 מנסה, רש״י מא:טו(. כז, :כח יש׳ ;כב :כד )שמ״ב מורג או כלי־דיש גם שמובנו

 מגלד, שוזוא העניין מתוך ׳חתך/ - חדיץ למונח כלי־העינוי את לקשור באריכות־דברים,
 :יב )שמ״ב lime הוא לועז ואכן בץ־לשונית. גזרונות משמע ׳גזרונות׳ ואצלו בגזרונות.

 ויש ׳לןננות׳. וגם ׳לחדד לו: הוראות־משנה ׳לשייף׳ - limer הפועל כי א:ג(, עמ׳ לא;
 כא( :י יהר ;ז :יא רש״י)שמ׳ ׳לרטוף. - 7puge1v:השבעים בתרגום לוזוץ שלישי תצלול
 ׳לחדד׳. limer של המשמע ובין כלבים, על המוסב זה, מובן בין לגשר שוב מנסה

 גם שמובנו ,aiguiser:אלה מושגים שני בין המגשר הלעז את לנו מגלים ספרי״הפתרונות
שם. רש״י דברי את להבין קשה בלעדיו ואשר 7‘׳לשסות/ וגם ׳לחדד

 ישראלית מיוונית ,bobeis - ח( :יג מצלתים)דה׳׳א של בלעז גם נשמרה היוונית הצורה
- 72.paPovXCa

 כתנת של התרגום כגון, הרומית, דרך המעבר של סימנים הלעז מגלה על־פי־רוב, אך,
 - לרומית שהועבר משמית(, שאול ׳חלוק׳)כשלעצמו ־ Kite״ ,xltwv - לז:כג( )בר׳

tunica 73 - לצרפתית ומכאן!tonje ף׳\זד7ן! ה,3מ >- piaie <— piaga; ה:כב, מטך)יש׳ 
ד יט! ט:י ! מחה, ׳מזג׳(; )רש״י: moitre miscere -< (110-761״. ועוד(, י -fmoetv 

ט, יח׳ רש״י )ראה denir או demonir diminuere ׳להפחית׳ ג,3 מל׳ לו:לא! ו: י : 
! ק(.1 מס, מק, מח, שורשים משפחת על המצביע

.21 הערה ראה .69
.9 עמ׳ תשכ״א, ירושלים ותולדותיהן, מלים קוטשר, י׳ ראה .70
 §§ ׳bct) (en)crener והפועל (cran )היום cren ומתרגם חוק לשורש חרץ רש״י קושר בתלמוד .71

2 7 0 ,2 7 1  השבעים תרגום הוא המקור כאן גם אך המוזכר. החפץ את יתר בדיוק לתאר כוי (337,
irpCeiv־n ב :כח ביש׳ חווץ המתרגמים  ̂7rp10<rCs שינייס׳. ׳לוזרוק וגם ׳לנסר׳ שמובנו

.21 הערה ,24 עמ׳ (,68 הערה )לעיל, שם ליברמן, ש׳ לפי .72
.Les Pariers, § 155 בלונדהיים, ש״ד .73
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 ישיר קשר שיש מבלי היוונית, למלה קרוב שצלילה צרפתית, מלה נבחרת לפעמים
 בלעז־העם נלעזת ׳815pe׳״ וזנן, עם הקשר גגלל ,S6p׳u שתורגמה למשל, חניח, ביניהן.

dart, לפח, קרה גם כך הזה. כלי־המלחמה את המכנים המונחים עשרים מבין אחת שהיא 
TrayCs,בלעז־העם: ׳ .pieje

 את בצלילו הממשיך ,coreyors ה:א( )יח׳ גלבים של הלעז הוא מעניין מקרה
 ׳סנדלרים/ ׳רצענים/ מובנו הלעז לגמרי. שונים המובנים אן־ ,Koupwu תרגומ״השבעים

 מפרש אבל יוונית, שהיא המלה על מעיד רש״י ׳ספרים׳. מובנו היווני המונח בעוד
 ׳גלחים׳ סרוק, בן מנחם של הפירוש את מצטט הוא כי אם ללעדהעם, בהתאם ׳רצענים׳

שם(. רד׳ק גם )ראה
 במובנם, מתבטא מיוונית, התרגומים המשכיות את המגלים הלעזים, של חלק״הארי

 ללעזים המקבילים רש״י של הפירושים הם רבות עשרות עברי״יווגי. תצליל על המבוסם
 כפי המסורתי, התרגום של קבלתו על מצביע הוכח, שכבר כפי אצלו, הלעז העדר אלה.

האלפבית. סדר לפי דוגמות, כמה והרי בפירושו. ביטוי לידי בא שהדבר
 ,5pp,ev0o ׳לגדל׳ opvup.1 התצלולים לפי יונק/ ׳נטע רש״י: מד:יד(, )יש׳ אידן
 אין ובפירש״י ׳1m ׳פשתן/ pwaos א:ו( אם׳ כז:טז! )יח׳ ץ1ב ׳גבעול׳; שורש, מאותו
ש׳ול1ג ;הסבר אפילו ~ part־npo;<יג( :יב דנ׳ יז:יד! )י  1<x, ו( :ד הן)הו׳3 ;׳חלק׳ :רש״י 

SiaKovetv ,לעז־העם: ׳לעבוד, ׳לשרת׳ servir ר׳ רש״י )ראה  )?(;כט:ל שמ׳ מז:כב; נ
ר׳3 ;מה( :מ יח׳  ט)הו׳3ל ; forme - ובלעז בפירש״י, גם ׳דפום/ x^vf!יט( :מד יח, :ז ןן)י

 וליאות הדרך טורח ׳לשון - (deiase יותר מאוחרים )ובכתבי״יד lasede רש״י: ד:יד(,
ח, במש׳ חוזר הפירוש ;xaXeirorns המגדיר משא׳,  קיט:קג(, מלץ)תה׳ 74לעז? בלי י:
 מתאים התרגום adoucir.75 העם: ובלעז ׳מתיקות/ - peXuroa לפי ׳נמתקר, רש״י:

p-eX שהפועל היות במיוחד, êuv העתקת המאפשר שיר־שבח/ ׳לשיו־ ׳לזמר׳, מובנו 
oK-nvcô! - ן,3מש למל>ן. הקרוב 76לוץ, לשורש זו הוראה a ,oktivt - ,לעז מחנה׳, ׳אוהל 
 אונקלום: גם כד:ה(, )במ׳ ׳חניות׳ לה:יא(, )שמ׳ ׳יריעות׳ :ורש״י ,habitacie העם:

ב:יג, )שמ׳ פטח ׳מחנזז׳! - ׳משריתא׳  pieter יפה/ בעין ׳להתייחם kmdaxeiv כג( י
 על״, ׳לדלג ׳לעבור׳, paser והתצלול סוו/פטע9 הגזרון את מעדיף רש״י אבל בלעז־העם!

 ולכן - kpCkos - ו( :כו קדס)שמ׳ ;שם( וזוס)מכילתא וזמל, על ׳פסיעה׳, - pas מ״ הנגזר
׳אבזם׳. - fermail רש״י:

ם ש״י הלעזי ר ד על בפי התלמו

 כמאה רק המוזכר, בספרו כינס שבלונדהיים הבגלי, על שבפירש״י ומעלה הלעזים מאלף
מטרת לאמור, 77שונות. ממלאכות למלאכות לרוב מתייחסים אלה וגם פעלים הם ועשרים

מתקו׳. ופירושה זרה ׳מלה נמלצו: ד׳ה קיט:קג, תה׳ ראב״ע, .74
חז״ל. על מקובל היה בגר היווני תצלול לפי ׳שהפירוש מוכיחה א :יא במ׳ מספרי המובאה .75
׳הוללף. - lecheor התצלול לפי נקבע צרפת יהוד אצל ומובנו לצץ מהשורש כנגזר נוזשב לץ .76
 את בחשבון להביא בלי המקרא, בפירוש לעזים מאלף פחות מבין פעלים ויותר מאתיים לעומת .77

הנהוג במקור־הפועל, במקום המושג לכינוי בוזם להשתמש מרבה שרש״י הפעולה שמות
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ית מנחם נ ג

 ההלכה של והמושאים המכשירים הפעולות, של המדויק הזיהוי בעיקר היא כאן הלעזים
 תרגומית למסורת חידושים של עניין כאן אין הזיהוי. אלא יעד לתרגום אין כאן המעשית.

 על בפירוש הלעזים רבים ואמנם, ולא^תן. להוכיחן שיש ודעות אמונות של לא וגם
 להסיק, אפוא, ניתן, 78להלן. שנראה כפי למקרא, שבפירושו הלעזים את הנוגדים התלמוד,
 מסקנה זה אין אך בלעזים. השימוש בעניין הפירושים שני בין ברורה הפרדה על לכאורה,

 דרך אין דבר, של לאמיתו כאן. הועלו כבר הפירושים שני בין יחסי־גומלין כמה נכונה.
כאן. גם מיושמת שאינה המקרא, על לפירוש בנוגע שפורטו מלעזים, מדרכי״השימוש

 ׳לשון או ארמי׳ ׳לשון על הפבוססים המרובים המקראיים הפירושים את קוזנדכול נזכיר
 estordizon p חוץ התלמוד, p המועברים במקרא הלעזים את נזכיר שנית 79;,משנה
 עה )יומא גידא על המבוסם יא:ז(, )במ׳ גד של כלעז aliandre את נציין הוזכר, שכבר
 המלים מוזכרות בפירושו ואשר ׳יג:כא( )שמ״א קלשון של כלעז forche ע״א(;

jonc ; (bct הן גם הנלעזות ומזלג, עתר התלמודיות  § 507) forche כתצלול ג( :ב )שמ׳ 
(.BCT § 613)בתלמוד וגמי שם לגמא

 כגץ, לתלמוד, מהמקרא לעז, של רב״משמעותו על המבוסם פירוש, מועבר הפוך בכיוון
parleys, רגן1 של כלעז דברים׳ ׳מרבה ופירושו ע״א( סו דינה/דימה)נידה הגזרון על־פי 

 :כז :א בדב׳ רגן של בפירוש המובלעת ,pariedi? של שונה הוראה על־פי ע״ב( טז )שם
 תלמודת. מלה לבאר בבואו לשון״המקרא את במפורש מזכיר ורש״י יש דיבד׳. ׳מוציא
ע״א. מב בסוטה צהלה למשל
החידוש. את להדגיש במגמה לעז אותו על המתמדת החזרה בולטת לתלמוד בפירושו גם

 כאבן־בוחן. לעז״העם כאן לנו אין כי החידוש, עילת את להסביר גימינו ניתן מקרה בכל לא
לגמרי. ברור בהם, מצא שרש״י המיוחד, שהעניין הלעזים, למדי רבים אך

 ~ גרד ,gland ~ אלון ,aiseie ~ אציל aloen,80 ~ אהלה כגון תצלולים כל, ראשית
grater, מדאה ~ miroer, המקרא. על בפירוש חודשו שכבר תצלולים לאשר הבאים

 קיבזדת; ~ bradon אוזן! ~ anse כגון מיוחדים, תצלוליים חידושים גם ונשנים חוזרים
chevestre ~ ;אפטד crog ~ מא;3כו poliol ~ !גם ואולי פולא feitre, כעשרים החוזר 

ללגד. כלעז לעניין, מחוץ גם ולעתים פעם,
 המלה ^אין הפשוט מהטעם פעם, אחר פעם עצמם על וזוזרים התצלולים כל שלא ברור

 גצודת ~ areste אפתא; ~ apentic כגון שתיים, או אחת מפעם יותר נמצאת התלמודית
 בינף! ~ vivier-1 bevrons זהים(; הפירושים כי אם לא, :א ביש׳ בו הבחין שלא )תצלול

bote ~ ;טא ועוד. קמירו ~ contrarier ,contredire אנ

 בלונדהיים, רשימת לפי מובאים אלה בדפים התלמוד פירוש על הלעזים כל בצרפתית. כיום
bct, ,מראי״המקומות. כל ואת המדויקות הצורות את הלעזים, של האלפבית בסדר הנותנת

 לתלמוד: בפירושו למקרא רש״י פלורסהיים, י׳ כ-כד; עמ׳ ב, רש״י, היכל אבינרי, י׳ ראה .78
 רש״י של פרשנותו חקר ׳על טויטו, א׳ של הנוקבת והביקורת תשמ״א, ירושלים תורה,

.367-360 עמ׳ )תשמ״ג(, נב תרביץ, למקרא׳,
גמרא׳. ל״לשון בדפוסים כביכול ש״תוקו״ .79
 )לעיל, Les gioses frangaises זדשמטטר של מספרו מוצאם כאן המובאים המקראיים הלעזים .80

.147-137 עמ׳ (,19 הערה
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 בין נרדפות של או לשון־נופל״על־לשון של הכללים את רש״י נוקט ההקשרי הצורך לפי
 זה במקרה מסתפק רש״י שאין העובדה, בלעז־העם. הנהוג מזה שונה לעז ומציע לשונית,
 מחזקת 81למדי, שכיחה במלה דבר של בסופו מדובר כאשר הלעז, את מוסיף אלא בפירוש,

 roche ולא ׳צרור׳, - chaiios ~ סלע דוגמות: כמה למקרא. התייחסות של ההנחוז את
 gaje ולא ׳מפרעה׳, - eres ~ עובון !loce ולא croisei ~ נד לעיל; שהזכרנו שבלעז״העס,

 ׳דקר - forgon ~ אוד ;לעיל( )ראה demonir ,denir ולא fondre ~ מחה לעיל(, )ראה
ד; )יש׳ tison ולא בגוזלים/ לחיטוט ב( זכ׳ יד; ד: עמ׳ ז:  למחצה׳; שרוף עץ ׳גזר - ג:

 - haie ולא sevii ~ גדר ;כה :יא בדב׳ לדבריו גמור בניגוד ׳דאגה׳, - ainse ~ פחד
וכהנה. כהנה ועוד ׳גדר־שיחים/

 לעניין ובסגולותיו באופיו יותר המתאים צרפתי נרדף למצוא היא בתלמוד הדאגה
 למלה אחד מלעז יותר מביא כשרש״י במיווזד בולט ר3הד בו. עוסקת הגמרא או שהמשנה

 - giaise;׳גיר׳( craie )היום creide;פעמים( )שש arziie ~ אדמה :העניין לפי ודכל אחת,
 כמובן. נלעזת היא אין השגור, במשמעה מופיעה אז־מה כשהמלה אבל ׳חרסית׳! ׳חומר׳,

 vis ׳אבנ?ם/ - torn כשמובנו בכך צורך ויש יש אבל ,roue ~ גלגל ללעוז צורך אין כן, כמו
 ;טעם מאותו יג :יז ביש׳ chardon ~ גלגל שלעז כפי ׳גלגול׳, - volt או ׳בורג־המכבש׳ -

 יר׳ שוד! - יג מד: משוד; ד׳ה טו, :י יש׳ עצים)ראה בביקוע כשמדובר doioire נלעז מגל
 - cep ~ אסדא סדנא, סדן, 1 שופר לתיקון sarpe'1 לקציר faicile אך מעצד(, - ג :י

 ׳עשת - tronc או אשכנז( בלשון stok) ,estoc ׳סדן־נפחים/ - enciume ;,׳אזיקי־רגליים
 stok של האזכור רש״י. כדס־י (masse ~ עשת ד״ה ה:יד, )שה״ש הקרקע׳ וחיבור
 השפות, בשלוש דומה סמנטי גלגול על להצביע בא cep ליד סדן( ד״ה ע״ב, טו זרה )עבודה

ה; יש׳ רש״י האלה)ראה ההוראות שלוש stok^ כמו cep^ גם כי ח: ט:כז; יר׳ י  איוב י
 עשה גם ייווודי. תרגום על־ידי המלה משמע של דיוקו על רש״י עומד בתלמוד אך כג(. :יג

מהלשון־נופל־על״לשון. מקצת בו יש :לפירוש במקרה השתרבב לא היוזידאי
 מסוימת מלה מייחס כשהוא לעז, בתלמוד גם רש״י מביא המקרא, על בפירושו כמו

 תה׳ יג:טז! )יש׳ ׳בלעז׳ agoper ~ נגף אל נכרך נקף לעז־העם: מאשר אוזר לשורש
ב;  וגין משמעו בין להבוזין אלא גגף נלעז לא במקרא וגם .taiiier ולא ג:כג( מש׳ צא:י
בלעז״העם. mortode - מגפה של השורש
 עדות הנה הדוק, חשבון על תבוא צרפתי תצלול למצוא שהלהיטות דעתך, סלקא שמא

 שום בלי מר)א(, לזיהוי fosoir ונשנה החוזר הלעז רבנו: של הנכונה המידה את המוביחה
 מקום יש כאשר אחת, במסכת פעמים שלוש״ארבע חוזר שהלעז העובדה, הכלי. של תיאור
דרשני. אומרת כשכיחה, המלה את לראות

 הראשונה את מחרשתו( ופעם מחרשתו )פעם פעמיים מחרשה מופיעה כ :יג בשמ״א
 פירוש. בלי. ושוב ,fosoir - השנייה ואת ׳יתד־המחרשה׳, - soc רש״י לועז

 אה לועז שרש״י היות כ׳כלי־המחרשה׳. fosoir אותו מפרשים מצידם, ספרי״הפתרונות,
כ; )שמ״א ג: ד; יש׳ י לראות אלא אפוא לנו אין ׳להב־המחו־שח׳, - coitre ד:י( יואל ב:

.96 עמ׳ (,27 הערה פרנקל)לעיל, י׳ ראה .81
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fosoirn ש׳מעדר גם לועז רש״י המחרשה. של שלישי חלק  מגדיר והוא fosoir כח( :ז )י
 כלים שניהם משמעותי. הוא fosoir ובין mare בץ ההבדל ואולם mare.82 כמין אותו

־ אלא הם, האדמה לעיבוד :^fosoir בעו־ד 83ו(, :ה לכרמים)יש׳ במיוחד השתמשו mare'n 
 ד׳ה ׳יא :סה תה׳ המחרשה׳, ׳שווזה׳)׳שורת fose;־3 נגזר fosoir השם ׳מעדר׳. סתם הוא

 1או ולתלל התלם את להרחיב וייעודו יותר, רוזב היה fosoirn :ביניהם נוסף והבדל תלם(.
 וגם המזרה(, ד׳ה ע״ב, טו זרה עבודה ;ירקות עודרי ד׳ה ע״א, קיט קמא )בבא הגפנים
 ו( :ה בשביעית המחרשה ככלי הנחשב דקר, ד״ה )שם, המחרשה לעץ לקשרו היה אפשר

 על קופינא(. ד״ה ע״ב, קב שבראשו)שבת חור דרך ח( :א בתרא ובבא ברצועות)תוספתא,
 העובדה מתוך לעמוד ניתן ,fosoir^־ mare בין ברבחנה לדיוק ייחם שרש״י הוזשי־בות

 פן ,fosoir הלעז את רש״י מכתיב בתלמוד, נזכר מד)א( שהמונח הפעמים שש״עשרה שבכל
 אמנם, .mare הצרפתי בתצלול הארמית המלה את ויתרגמו הקלה לדרך תלמידיו ייסחפו
 שימש וכשהתלמוד בשפת־העם, נעשה בו הלימוד אבל היה, לא לתלמוד מסורתי תרגום
 כל במדויק לזהות חיוני היה היומיומי, לאורח״החיים להלכה כמעט הבלעדי כמקור עדיין

חפץ. או פעולה
 את לפרש שבבואו ספק, אין לאו, אם בין התלמוד לתרגום מסורת הייתה אם בין

 אותו שהנחו התרגום כללי את רש״י יישם שבו, אוצר־המלים את דיוק ליתר או התלמוד,
המקרא. על בפירוש קודמיו ואת

 שכבר כפי כאן, ביטוי לידי בא הלשון שבעים של הראשוני המוצא של עקרון־היסוד גם
 כ בתרא כבא ע״ב, קטז מציעא מעזיבה)בבא אחדות: דוגמות עוד והנה לסזץ. בקשר ראינו
 טיט׳)ב״מ, של ׳טיוו ע״א(, טו טיט׳)סוכה ׳רצפת - estrich אשכנז בלשון מתורגם ע״ב(
 יותרוז)הכבד( ׳לעזוב׳; - estreer הצרפתית סמך על שם( קרקע׳)ב״ב, של ׳טיח שם(,
 ׳חצר׳ שמובנו אשכנז, בלשון evade גם אבל \זת׳״ד£(,001מ־, )תולדה ebies במקרא גם נלעז
ד: וי׳ רש״י )ראה דכבדא׳(. ׳חצרא ג:

 ע״ב, כוז בברכות במשנה אסדא לפתרון red הלעז אחרי אשכנז/ בלשון vios׳ התוספת
 ׳משיט׳(, )רש״י: שוט אשד, אטד, העברית למשפחה הגרמנית המלה את לקשור באה

 אחרי אשכנז׳ בלשון vioken׳ לתוספת ^ומה סיבה בלעז־העם. fioter המתורגמת שטף
 ׳מרכבת ע״ב( נה ויספק)גיטין שפירש אוורי גודא. לפתרון צמר׳ ׳לסרק ־־ fiochier הלעז,

 על להעמידנו כדי אשכנז׳, ׳בלשון reitwage המלה את להוסיף לנכון רש״י מוצא נשים/
 קדומה התייחסות של סימנים גם מתגלים 84והגרמנית. הארמית המלים, שתי תצליל

 - זד&^8\0ו״;י מחד, פלף/צלף הגזרונות לפי ,caprier ~ צלף של הזיהוי כגון ליוונית,
 הגזרוך לפי ,vuKTepCs ~ עטלף, של הזיהוי או מאידן־; ק«^זת׳«^׳צלף/1? עם ׳מזויף׳

ד״ה ע״ב, וזולין, )רש״י ל״נקע כלעז estorner לפי ,4׳dp estornei ~ זוזיר :׳עלטה׳ -

 ד׳ה כו, :מא יח׳ רש״י ראה, ת.5הה על מתקבל אינו הדפוסים של ׳מריש׳ בכתבי״היד. כך .82
קורות׳. מרישות הן ׳ומה והעובים: הבית וצלעות

.F. Godefroy, Dictionnaire de I'ancienne langue frangaise, IV, pp. 105b-106b .83
ע״ב(. עג מציעא )בבא גוהוקא על בפירושו ריטווגא על חוזר הוא למה לי ברור לא .84
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 - xp(״<jwx התצלול לפי צבעונץ/ ׳בגדי - ovr%< ~ קומים >|<;de1v ׳למוטט׳ - בשמים(
85.,צבעוניים ׳קישוטים

 בבירור מתוארת שמהותם אף־על־פי ,aiedoir מתורגמים ומרפטת מזזמוא המונחים שני
 באחת אותם יתרגמו ושלא דווקא זה לעז על לעמוד רש״י שברצון אם כי זאת אין בגמרא.
 אותם ייחם הוא .gaierie לכנות המשמשות עתיקה שבצרפתית האחרות המלים מתריסר

 ואם ׳לזוז׳ סתם אם (,aier)׳ללכת׳ הוא הראשוני שמובנם מאידך, ודפס מחד m לשורשים
ד: ׳לרמום׳)תה׳ : ע״כ; פג מציעא בבא ע״ב, ד שבת ;movoir לעז־העם: פ:י ג : ז ש׳  מ

(.marcher לעז״העם׳.
 הוא כי להם/ ׳השייף - lor apartement רש״י לועז ע״ב( עד אבזרייהו)סנהדרץ את
ו קושר  הקשר משום escharbot נלעזת חיפושית עתיקה. בצרפתית epartir פזר, לשורש נז

 כפתרון ׳מצילה׳ escheiete הלעז על רש״י חוזר פעמים שמונה .cerchier ~ חפש הגזרוני
 משילהא ד(. :ו בלעדהעם)במ׳ escharde המתורגם ׳קליפה׳, - מזג לדעתו הנגזר זוג, של

ד! וי׳ )רש״י fiancs ~ כסלים עם הכפול הקשר בגלל fiemie ושוב שוב נלעז  יה׳ ג:
foi ,M כסיל כסל, ועם יב( :יט e ,foieier ועוד(. יד יא, :מט תה׳ ;וז :י )יר׳ בלעז־העם 

 אלה מלים שתי בין ההקבלה על לשמור באה גירא בשביל lice הלעז על המתמדת החזרה
 גש)חוליןמב המכונה העוף את ד:ט(. במ׳ לה:יד! ל:ז, שמ׳ )רש״י loce ~ וביןהצמדנר

 ׳גאווה׳ - hautorb הצלילית הקרבה מתוך הגדול׳ ׳הנץ ostoir רש״י קורא במשנה( ע״א,
 משפחת בין ההקבלה רבות: מבין דוגמא ועוד רוח׳(. ׳גסות - גאזוה עג:ו: תה׳ )רש״י

 לידי הבאה ומגולגלין, גללגיהא והמלים קולית גלגל, גרגל, גרגד, כרכב, כרכר, השררשים
 - moler) moles ,redondel ,rodele ,oroge ,raiol והמשמע, שויי״הצליל בלעזים גיטוי

תצלילית. סיפא בעלת מלה ,espigieie אשכנז ובלשון vi§ ,tornedi? ׳לסובב׳(, ׳לטחון/
 רק לא וחילופו׳ ׳לשון כפתרון es- ,des- בתחיליות גט רש״י משתמש לתלמוד בפירושו

 החידושים, מבין שרש. פאר, עקר, כגון במקרא, דומה לתרגום הזוכים השורשים באותם
 ~ פשח (;tronche ,tronce ~ י3גו )השווה destroncier ~ קפרז !despiner ~ קזוץ נזכיר

esbranchier ג ושמ׳ שעיף, = שח9 מפשח: הוה ד׳ה ׳ע״ב לג ביצה )השווה ה כז:  ד׳
 ~ שון׳ )השווה esfreier ~ שוף סעיפיה׳(, מפשח י:לג( )יש׳ פארה מסעף ׳כמו לדשנו:
freier ה ע״ב, יד זבחים  ,esmeier ~ הדביש שנישוף(, ד׳ה ע״ב, מוו נידה מישף, דשייף ד׳
~ estudeier הדבש׳; ׳כעין me16 על״פי  n r זרד לפי ~ tudei; מפעפע ~ esvoier על־סמך 

.voier ~ עוף

ובספרי״הפתרונות בפירוש״רש״י הלעזים

פיכום

 מושתתים שעליו■ הבטיס את לנו מוסרים בתלמוד, הן במקרא הן שברש״י, הלעזים לסיכום,
 בלעזים למצוא ניתן האחרים לפתרונות התרגומי המקור את בפתרונותיו. החיזזשים
המסורתי. הצרפתי הלבוש את לנו והמגלים בספרי״הפתרונות, הרשומים

 ׳בד׳. וגם ׳בגד עתיקה: בצרפתית הדו״משמעי drap'b במקביל ׳בד, מובנו רש״י בלשון בגד .85
׳לבוש׳. - גגד את אונקלוס מתרגום ד:יא בבמ׳ ה:כו. יש׳ למשל,
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ת3 מנחם ני

 והנאתזת ליומית, הראשונים התרגומים מאז הנארגת תרגומים של מסורת עולה זה מכל
 הדרך היא מעיד, ׳אמת׳( - §tv!xo);< שגזרונה כפי האטימולוגיה, ואמנם, הגזרונות. בכללי

 פרשנות של זו מידה נקראה חבמינו בפי מלה. כל של העמוק למשמע להגיע הנכונה
I 86מעל. או לשון־גופל־על־־לשון

I

 פאראנומסיה, פרי היא כשלעצמו שמעל הוא המעניין .111 עמ׳ ,1 (,27 הערה בכר)לעיל, ראה .86
irapovô כי Ca 1 של הראשוני ומשמעה ׳מעילה׳, מובנהtapov0(M*<na ׳גזרונות׳. הוא
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