
         ]תרביץ – רבעון למדעי היהדות, פא )תשע"ג(, עמ' 408-397[       

 יוהר: גלגוליה של מילה מפרסית בינונית אל הארמית־היהודית 
ואל העברית הביניימית

מאת

חגי בן־שמאי

אני מגיש שורות אלה 

לפרופ' יעקב זוסמן בהוקרה רבה,

מנחה בהגיעו לגבורות, ובעיקר 

לכבוד הופעת אוצר כתבי היד התלמודיים

א

מימי המשנה ואילך קלטה כידוע הלשון העברית מילים ארמיות רבות. לעתים נקלטו כצורתן הארמית, 

העברית.  הלשון  במילון  שלם  מקום  ניתן  הללו  המילים  לכל  לא  עברית.  צורה  להן  ניתנה  ולעתים 

בשורות אלה אני מתכוון להציע למילון הלשון העברית את המילה יֹוַהר. עד עתה מצאתי למילה זו 

חמש היקרויות בלשון ימי הביניים, שלוש מהן בפיוט, אחת1 בהקשר פרשני ואחת בפרוזה הלכתית, 

בתשובה של רבנו גרשם מאור הגולה.2 קודם שאדון בפירוט בהיקרויות הללו ראוי לבאר את גלגולי 

דרכה של המילה אל הלשון העברית. 

בתרגומי מקרא ארמיים, בעיקר המרחיבים שבהם, נמצאת המילה יוהרא בהוראת אבן חן נוצצת,   

מבהיקה, וריבויה יוהרין או יהורין. כבר נתן בן יחיאל מרומי, בעל 'הערוך', הזכיר את המילה בערך 

ידידי פרופ' חננאל מאק הביא לידיעתי, בהתכנסות לימוד של חברים, את תשובת רבנו גרשם מאור הגולה, ומשם    *

באתי לתהות על הוראת המילה יוהר. פרופ' טובה בארי הואילה לקרוא טיוטה של המאמר. אני מודה לה מאוד על 

הערותיה המאלפות והמועילות. אני מודה גם לקריינים מטעם המערכת על הערותיהם המועילות וליהודית וסימון 

הופקינס על עזרתם.

ואולי שתיים, ראה להלן בדיון על המילה הפרסית־ארמית גיהר בתרגום שיר השירים.  1

העברית  ללשון  האקדמיה  של  ההיסטורי  המילון  של  מהמאגרים  הפיוט  בלשון  ההיקרויות  על  המידע  של  עיקרו   2

)ואפשר שכמה ממצאים בשורות אלה יצריכו כמה תיקונים במאגרים(, ועל ההיקרויות האחרות ממאגר השו"ת של 

אוניברסיטת בר־אילן. לבירור נוסח תשובת רבנו גרשם מאור הגולה נעזרתי גם במאגרים של המילון ההיסטורי.
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'יהר', והביא שם את תרגום הכתוב 'אדמו עצם מפנינים' )איכה ד 7(: 'סמקו חיזו מן יהורין' )מראיהם 

אדומים יותר מפנינים(.3 יעקב לוי הוא ראשון המילונאים בזמן החדש שייחד ערך למילה זו,4 וציין שם 

ארבעה מקומות שבהם היא מופיעה:

א. התרגום המיוחס ליונתן לבר' ו 16, שתרגם 'ֹצהר תעשה לתבה': 'אזל לפישון וסב מתמן יוהרא   

אותה  ושים  שוהם  אבן  משם  לך  וקח  פישון5  נהר  אל  )לך  ארעא'  לכון  לאנהרא  בתיבותא  ותשויניה 
בתיבה להאיר לכם את הארץ(.6

ב. על הכתוב באס' א 4, שמוזכר בו עושרו של אחשורוש, סיפר התרגום הארמי )'התרגום הראשון'(   

שעושר זה בא לו בירושה מכורש, שחפר על שפת הפרת ומצא שם 680 כלי נחושת מלאים זהב טוב, 

אבנים טובות ושוהם )'אחמיתין דנחש ַמְלָין דהב טב יוהרין ובורלין'(.7 הצירוף של שלושה חומרים אלה 

קשור אף הוא לנהר הפישון, 'הֹסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב ]...[ שם הבֹדלח ואבן הֹׁשהם' 
)בר' ב 12-11(.8

ג. הפסוק מאיכה שהביא בעל ה'ערוך', ושם שימשה המילה לתרגום 'פנינים'.  

ערוך השלם, ד, וינה תרמ"ה, עמ' 114ב.  3

 J. Levy, Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim und einen grossen Theil des rabbinischen  4

Schriftthums, I, Leipzig, 1867, p. 329a, וראה גם להלן הערה 14.
על הקשר לפישון מבר' ב 11 ראה להלן בדיון בשימוש יוהר במדרש לקח טוב.  5

ראה: Targum Pseudo-Jonathan, Genesis, trans. M. Maher (The Aramaic Bible 1B), Edinburgh 1992; וראה   6

שם, בהערה 26, דיון בהתפלגות המסורות הפרשניות והדרשניות על המילה ֹצַהר. אמנם בכתב יד השמור בספרייה 

 Pseudo-Jonathan (Thargum Jonathan ben Usiël zum Pentateuch): ראה:  'יורדא'.  היא  הגרסה  הבריטית 

 nach der Londoner Handschrift, ed. M. Ginsburger, Berlin 1903, p. 12; Targum Pseudo-Jonathan of the
 Pentateuch: Text and Concordance, eds. E .G. Clarke et al., Hoboken, N.J. 1984, p. 7. לדברי לוי הגרסה 
 הזאת מבוססת על דפוס ראשון בלבד, ואם כן אינה משקפת בהכרח את כל מסורת הנוסח. ראה: לוי )לעיל הערה 4(, 

G. Dalman, Aramäisch- 24. ראה:  כז  ליח'  יונתן  פי תרגום  זו מתועדת במילונו של דלמן על  מילה  344ב.  עמ' 

neuhebräisches Wörterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch, Frankfurt a.M. 1901, p. 172a. אולם לוי 
העיר שם שגרסה זו בתרגום הפסוק ההוא נמצאת רק בדפוס ונציה הראשון. אלא שעל פי אלכסנדר שפרבר, כתבי 

 BL, ,הקדש בארמית, ג, ליידן 1962, עמ' 330, זו גם גרסת כתב היד שעליו הוא השתית את מהדורתו )כ"י לונדון

Or. 2211, כתב יד תימני מהמאה החמש עשרה(. חילופי הגרסאות ששפרבר ציין שם רבים: 'די ורדא' )כתבי יד עם 
ניקוד בבלי(, 'דיורתא' )כתב יד מונטיפיורי p 116(, 'דארזא' )דפוסי ונציה השני ואנטוורפן 1524(, 'דיורדא' )הערוך 

במהדורת קוהוט(. בהתחשב במסורת הרופפת של תיעוד 'יורדא' ייתכן שמילה זו אינה אלא טעות סופר מן 'יוהרא'.

 The Two Targums of Esther, trans. B. Grossfeld (The Aramaic Bible, 18), Collegeville, Minn. 1991, :ראה  7

pp. 30-31, ושם בהערה 18 הפנה אל אסתר רבה ב, א )סופר שם כי נבוכדנאצר הטמין את האוצר ב־680 ספינות של 
4 )ספרי דאגדתא על מגלת אסתר,  נחושת, ובמקום האבנים הטובות גרס המדרש 'ממון'(, ואל לקח טוב על אס' א 

 G. Stemberger, Introduction to the :מהדורת ש' בובר, וילנה תרמ"ז, עמ' מה ]לתיארוכם של החיבורים הללו ראה

Talmud and Midrash2, trans. M. Bockmuehl, Edinburgh 1996, p. 320[(; גם שם לא נזכרו אבנים טובות אלא 
yellow emeralds and other types of gems. על  רק זהב(. את שמות האבנים הטובות שבתרגום תרגם גרוספלד 

הדרשה השונה מאוד של 'התרגום השני' לאסתר ראה: גרוספלד )שם(, עמ' 125. לדעת גרוספלד זמנו של 'התרגום 

הראשון' לאחר חתימת התלמוד הבבלי, כלומר בראשית המאה השביעית בקירוב.

ראה בהערה הקודמת; ודוק: החומרים היקרים הקשורים במקורם לפסוק בבר' ב 12, כלומר לנהר פישון, עברו כאן   8

אל שפת הפרת!
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2, שקשר את כל הפסוק לתיאור ישראל בשעת עלייתם לרגל,9  ז  ד. בתרגום הארמי של שה"ש   

נאמר על המילים 'חמּוקי ירַכיך כמו ֲחָלאים': 'ובניהון נפקי ירכיהון יאון כיוהרין דקביעין על כלילא 

נזר  ]ציץ[  על  הקבועות  החן  כאבני  נאים  חלציהם10  יוצאי  )ובניהם  אומנא'  בצלאל  דעבד  דקודשא 

הקודש11 שעשה בצלאל האומן(.

ממש,  לתרגום  יוהרא/יוהרין  שימשה  והשלישי(  )הראשון  בשניים  הללו  המקומות  ארבעת  מתוך   

שהרי הכתובים הללו מזכירים אבני חן מסוימות. במקום הרביעי השתמש המתרגם במילה זו כמעין 

על  אלא  טובות  אבנים  על  לא  כנראה  מורה  שכשלעצמה  חלאים,  הנדירה  העברית  למילה  תרגום 

תכשיטים. במקום השני השימוש במילה מעיד על התאזרחותה המלאה בלשון, שהרי המתרגם השתמש 

בה בלי שום 'גירוי תרגומי' בלשון המקור, ושיבצּה כמשיח לפי תומו בתוך סיפור דברים. במהדורתו 

של אלכסנדר שפרבר לתרגומים הארמיים לחמש המגילות אין זכר ליוהרא או יוהרין.12 

רשם  יסטרוב  ומרקוס  השירים,13  ושיר  לאיכה  התרגומים  דברי  את  במילונו  הביא  דלמן  גוסטב   

ראשית  קאהוט:  יהודה  חנוך  הוסיף  חשובה  תוספת  לוי.14  שציין  המקומות  ארבעת  כל  את  במילונו 

רבה  השירים  שיר  ע"א;  ג  חגיגה  ע"ב;  מט  סוכה  הבבלי  בתלמוד  גם  נמצא  לרגל  לעלייה  זה  פסוק  של  קשר   9 

)וילנה( ז, ב; מדרש זוטא לשה"ש ז 2 )מהדורת בובר, דף יז ע"ב(; מדרש אגדה לשמ' כג 17 )מהדורת בובר, עמ' קסב(; 

ילקוט שמעוני, תהלים רמזים תשנד, תתקצב.

מילולית: יוצאי ירכיהם, השווה: 'ֹיצאי ירך יעקב' )שמ' א 5(.  10

לכאורה לא היו אבנים על הציץ שהיה על מצח אהרן, ואף לא מצאתי במקורות עדות ישירה לפרשנות כזאת של   11

זהב טהור בלבד. אולם מחבר מדרש לקח טוב על אתר קשר את  פיו עשוי הציץ  36, שעל  תיאור הציץ בשמ' כח 

הביטוי פיתוחי חותם שנאמר בציץ עם ביטוי זהה שנאמר באבני השוהם )שמ' כח 11( והביא בקשר לציץ את האמור 

בדיון באבנים אלה בתלמוד הבבלי סוטה מח ע"ב. אמנם על פי דיוק הלשון שם ההשוואה מוסבת רק על דרך הכתיבה 

אפוא  אפשר  ע"ב(.  צה  דף  בובר,  )מהדורת   36 כח  לשמ'  טוב  לקח  ראה:  חותם.  פיתוחי  במילים  בתורה  המתוארת 

שברקע תרגום שיר השירים ופירוש לקח טוב על מעשה הציץ יש מסורת שייחסה אבנים טובות גם לציץ. אבני החושן 

מנויות ממש על הציץ גם בתרגום שה"ש ה 14, הנדון להלן בקשר למילה גיהר. מלמד רשם במהדורתו לתרגום שיר 

 R. H. Melamed, ‘The Targum to Canticles השירים בפנים 'כזהרין' ובהערות את גרסת לגרד 'כגוהרין'. ראה: 

 According to Six Yemen Mss. Compared with the “Textus receptus” as Contained in de Lagarde’s
Hagiographa Chaldaice’, Ph.D. dissertation, Dropsie College, Philadelphia 1921, p. 103. אלכסנדר עמד 
בהקשר של הפסוק הנדון על המקור הערבי־פרסי של המילה גוהר, וקישר את התרגום של שה"ש ז 2 עם איכה ד 7; 

 The Targum of Canticles, trans. Ph. S. Alexander (The Aramaic Bible, לדבריו יוהרין וזהרין חד הם. ראה: 

17A), Collegeville, Minn. 2003, p. 176, n. g. וראה עוד להלן הערה 21.
א' שפרבר, כתבי הקדש בארמית, ד, ליידן 1968, עמ' 38 )תרגום שה"ש ז 2(, 147 )תרגום איכה ד 7( – בשני המקומות   12

'זהרין' במקום 'יוהרין', עמ' 181 )תרגום אס' א 4( – הוא קרוב אל ה'תרגום השני', ולפיכך אין בו הסיפור על אוצרות 

 M. H. Goshen-Gottstein, ‘The Third Targum on Esther and Ms. Neofiti :המקדש; על מהדורתו לאסתר ראה

1’, Biblica, 56 (1975), pp. 301-329
6(, עמ' 171א, והעיר שבגופו של אחד מכתבי היד של תרגום שיר השירים )רשימת כתבי היד  דלמן )לעיל הערה   13

שעיין בהם שם, עמ' v( ובגיליון של אחד מכתבי היד של תרגום איכה מצא את הגרסה 'זהרין' במקום 'יוהרין'.

 M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic  14

Literature, I, New York 1903, p. 568a, והעיר שם על חילוף הנוסח בתרגום איכה, וכן על 'גוהרין' בנוסח הפנים 
של מהדורת לגרד )Hagiographa Chaldaice ed. P. de Lagarde, Lipsiae 1873; על מילה זו ראה להלן(. לא מצאתי 

 M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian :את המילים המופיעות בתרגומים בשני מילוניו של סוקולוף

 Aramaic of the Talmudic and Geonic Peiods, Ramat Gan and Baltimore 2002; idem, A Dictionary of
Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period2, Ramat Gan and Baltimore 2002
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'ולפי  לוי, העיר  ושנית, אחרי שהזכיר את כל המקומות שציין  )گوهر(,15  היא פרסית  קבע שהמילה 

משפט גזרת המלה עיקר כתיבתה עיין בערך גוהר'.16 המילה הפרסית רשומה למעשה בכל המילונים 

וכמוהו המילונאים שאחריו,17  שנמנו לעיל, החל ב'ערוך', שרשם את המילה הפרסית בצורה גיהר, 

וזוהי למעשה הגדרת הערך ב'ערוך השלם'. מילה זו נמצאת בתרגום שה"ש ה 14. הדימוי 'ידיו גלילי 

זהב מֻמלאים ַּבתרשיש' פורש על ידי המתרגם כסמל לציץ נזר הזהב הקדוש שעל מצח אהרן, שעליו 

העולם,  אבות  שלושת  של  ושמותיהם  השבטים  שמות  )מרגלָיָתא(  טובות  אבנים   12 על  מפותחים 

אברהם יצחק ויעקב. ברשימה זו נמצא ברוב הגרסאות18 במקום השישי זבולון, ושמו חקוק על גיהר. 

18(. כפי שציין קאהוט, גיהר היא אפוא  האבן השישית ברשימת אבני החושן היא היהלום )שמ' כח 

תרגום יהלום )אף על פי שגם כאן ההקשר אינו תרגומי מובהק(,19 והוא הפנה גם אל פירושו של טוביה 

בן אליעזר, בעל לקח טוב, לאותו הפסוק במעשה החושן. ואכן יש שם רשימה של שווי ערך ערביים, 

לדברי המחבר, לכל שמות אבני החושן, ושווה הערך של יהלום הוא גיאאר.20 שווי הערך הערביים 

נמצאים גם בתרגום הארמי של שיר השירים, אמנם בשיבושים בנוסח המודפס הרווח.21 כפי שכבר 

הזכרתי למעלה, אפשר להניח שיש קשר בין תרגום שיר השירים לבין לקח טוב.

בכתיב  בין  גוהר,  הפרסית  המילה  של  שאילה  מוצאים  התרגומים  של  בארמית  דבר,  של  כללו   

המילה  שבראש   /g/ של  מעתק  לכאורה  המשקף  בכתיב  ובין  המקורי,  מבטאה  את  בבירור  המשקף 

ולעתים מורה על אבן טובה מסוימת,  /y/.22 לעתים היא משמשת בהוראת אבנים טובות בכלל,  אל 

הוא הפנה גם אל המקבילה הערבית جوهر; היא עברה תהליך הפשטה ומורה גם על עצם, מהות, יסוד וכדומה, ואפשר   15

שמשם חדרה ללשון הגאונים במובן זה, ואני מתכוון לדון על כך במקום אחר.

ערוך השלם )לעיל הערה 3(.   16

דלמן )לעיל הערה 6(, עמ' 72ב; יסטרוב )לעיל הערה 14(, א, עמ' 236א – הוא רשם גם את הצורה גוהר, והפנה אל   17

הערך 'יוהרא', אולי בעקבות קאהוט.

על חשיבותן של גרסאות אחרות ראה להלן בדיון בגהר בפיוט, על יד ההפניה להערה 50.  18

יסטרוב תרגם לאנגלית Ruby, שהוא המונח המקובל לאודם בעברית.  19

לקח טוב לשמ' כח 10 )מהדורת בובר, דף צד ע"ב - צה ע"א(; בהערות שם הוסיף בובר השוואות ללשונות אירופיות   20

עתיקות וחדשות. ראה גם: אלכסנדר )לעיל הערה 11(, עמ' 160, הערה 51.

האם הדבר מלמד על זמנו של תרגום שיר השירים? או אולי אלה הוספות מאוחרות? בתרגום שפרסם שפרבר )לעיל   21

הערה 12( שמות האבנים רובם בעברית ומיעוטם בארמית, בלי המונחים הערביים או הפרסיים. לדעת מלמד תרגום 

שיר השירים הוא המאוחר בין תרגומי המגילות ומייצג השפעה ערבית. ראה: מלמד )לעיל הערה 11(, עמ' 5. בנוסח 

תרגום הפסוק הנדון במהדורתו יש שינויים רבים בין כתבי היד. ראה: שם, עמ' 96. בנוסח שהדפיס בפנים רוב שמות 

)הכולל   14 ה  שה"ש  של  הנדפס  התרגום  אלכסנדר  לדעת  כלל.  ארמית  ואין  בערבית,  ומיעוטם  בעברית  האבנים 

מקבילות ערביות ופרסיות של שמות האבנים( מייצג גרסה מערבית, לעומת הגרסה התימנית. ראה: אלכסנדר )שם(, 

עמ' 160, הערה iii, וראה בהרחבה בנספח B לספרו, עמ' 213-210, ושם דן גם בהתפתחות הנוסח של תרגום ה 14.

פרופ' שאול שקד הואיל להאיר את עיני בעניין זה. לא ידוע לו שהעיצור הראשון במילה זו בוטא /y/ באיזה שהוא   22

זו  מילה  להיגוי  )בדומה   /dʒ/ או   /g/ תמיד  בוטא  הזה  העיצור  לדעתו  הפרסית.  השפה  של  משלב  או  היסטורי  שלב 

לייצג  בעברית  או  בארמית  הכותב  של  ניסיון  הוא  ביו"ד  שהתעתיק  שייתכן  הוסיף  הוא  הערביים(.  הלהגים  ברוב 

'יוהרין' )ראה לעיל(  יד במקום  'זהרין', המצויה בכמה כתבי  את האפשרות השנייה. עוד הוסיף שהגרסה החלופית 

מייצגת אולי עוד ניסיון לתעתק את ההגה /dʒ/. ברור שעם חדירת המילה ללשון העברית לא שם איש לב להתפתחות 

ההיסטורית הזאת, והיו"ד נחשבה אות השורש הראשונה כמות שהיא, בלי התייחסות לעיצור אחר.
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כגון פנינים או יהלום. נראה שלעתים היא תפסה את מקום המילה מרגליתא/מרגניתא,23 שגם היא 

משמשת לעתים בהוראה כללית. שלוש שאלות טעונות עדיין עיון נוסף: )א( מדוע העדיפו המתרגמים 

לעתים מילה זו דווקא, בין בתרגום ממש ובין בשיח סיפורי? )ב( מדוע גוהר/יוהרא מופיעה רק בספרות 

היה מוגבל ללהגים מסוימים  )ג( האם השימוש במילה  ובמדרשים?  ואיננה כלל בתלמוד  התרגומית 

של הארמית? מקורה הפרסי מצביע לכאורה על בבל דווקא. נראה שלאור הממצא במקורות עבריים 

הצעה זו היא לאו דווקא. בין כך ובין כך, אפשר להניח לצורך הדיון כאן שלקראת סוף המאה השישית 

לכל המאוחר נתאזרחה מילה זו בספרות התרגומית, והייתה יכולה להיות ידועה ליודעי ספר ומחברים 

שכתבו עברית.

ב

כידוע הפייטנים סיגלו ללשונם העברית מילים מאוצר הלשון הארמית.24 המילה הארמית יוהרא סוגלה 

לעברית של הפייטנים בצורה יוהר, כנראה מעין שם במשקל הסגוליים.25 מצאתי26 שלוש היקרויות 

של המילה העברית בפיוט.

א. פיוט 'תאיר נוגה', למחבר עלום שם הנאמר בשעת הוצאת ספר תורה בכמה מועדים. הוא מתועד   

במחזורים איטלקיים למן המאה האחת עשרה.27 הטורים 35-27, במחרוזות 8-7, נוגעים לעניין הנדון, 

והמילה יוהר נמצאת בטור 32:

דלמן הביא מקבילות יווניות לשתי הצורות. ראה: דלמן )לעיל הערה 6(, עמ' 240א. יסטרוב הביא מקבילות יווניות   23

אבל טען שהמקור הוא שמי. ראה: יסטרוב )לעיל הערה 14(, ב, עמ' 836א.

על קשרים בין פייטנים למתרגמים ראה: א' מירסקי, 'מקרא ותרגום בשירה', ח' בן־שמאי )עורך(, חקרי עבר וערב:   24

מוגשים ליהושע בלאו, תל אביב וירושלים תשנ"ג, עמ' 381-375; י' יהלום, פיוט ומציאות בשלהי הזמן העתיק, תל 

225-213. על היסוד הארמי ביצירותיהם של פייטנים שונים ראה: ש' אליצור, פייטן בעידן של  אביב תש"ס, עמ' 

מפנה: ר' יהושע בר כלפה ופיוטיו, ירושלים תשנ"ד, עמ' 129; ט' בארי, החזן הגדול אשר בבגדאד: פיוטי יוסף בן 

חיים אלברדאני, ירושלים תשס"ג, עמ' 161; י' יהלום, 'פייטן בשליחות דורו: שמואל השלישי בין סגנון אישי ללשון 

הזמן', א' ממן ור' בליבוים )עורכים(, ספר זיכרון למוריה ליבזון, ירושלים תשע"א, עמ' 155-154.

לראות  שאפשר  כפי  הפיוט,  בלשון  ביותר  מצוי  זה  ממין  מלא  שכתיב  אלא  המלא,  הכתיב  שום  על  'מעין'  אמרתי   25

במובאה הראשונה הנדונה כאן. הכתיב 'יהרי' במובאה מפיוטו של יוסף בירבי ניסן להלן מעיד גם הוא על הגייתו 

ומשקלו של השם.

במאגרי המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית.  26

כך לדעת אחד הקריינים של המאמר. הנוסח במילון ההיסטורי מבוסס על שני כתבי יד איטלקיים, אחד משנת 1265   27

ואחד מהמאות י"ד-ט"ו. על פי התיארוך במילון ההיסטורי פעל המחבר לכל המאוחר בסוף המאה השישית, ואם כן 

הוא ארץ־ישראלי. נדפס: מחזור כל השנה: כפי מנהג ק"ק איטאלייאני, מהדורת ש"ד לוצאטו, א, ליוורנו תרט"ז, 

עמ' קכז )שמיני של פסח(; ב, עמ' קפה )שמיני עצרת(; נרשם: אוצר השירה והפיוט ת22; ראה ש"ד לוצאטו, מבוא 

למחזור בני רומא, תל־אביב תשכ"ו ]מהדורה חדשה של המבוא המקורי שנדפס בשנת 1856[, עמ' 31. שד"ל מעיר 

על פיוט זה 'מצאתי תחלתו גם בכ"י שבא אלי מעיר קורפו )ליום שמחת תורה(, ונראה כי נעשה בארצות המזרח, והוא 

קדמון מאד, ומשונה מכל שאר הפיוטים'. ביקשתי לברר במערכת המילון ההיסטורי את תיארוך הפיוט עד סוף המאה 

השישית לכל המאוחר, ונאמר לי שהוא מבוסס על דעתו של ליאופולד צונץ, אשר בספרו על תולדות הפיוט כלל 

 Leopold Zunz, Literaturgeschichte der synagogalen :את הפיוט הזה בפרק השני הדן בפיוט הקדם־קלירי )ראה

Poesie, Berlin 1865, p. 20(. צונץ הסכים אפוא עם שד"ל בעניין זה.
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ְּכצֹוַהר  צּוָרָתּה   ]30[  / ַמְרִאית  ְּבָכל  ְּפִליָאה   / ְדֵביִקים  ְלִיְרָאתֹו   / ִמַּמֲעַמִּקים  ֲעׁשּוִקים  ְלעֹוֶנה   ]27[

ַמְרָּגִלית / קֹוַדַחת ְּבטֹוַהר ּוְבזֹוַהר / ְראּוָיה ְלִהְתַעּלֹות יֹוֵתר ִמּיֹוַהר / ְׁשרּוָיה ַעל ָהֹראש ְּכִציץ ְוֵנֶזר / 

ָּתרֹוָּנה ַּפְרֶהְסָיא ִּכְגִביָרה ַּבת ֶמֶלְך / ]35[ ָּתפּוץ ַּפְרָּפִרּיֹוֶתיָה ַּכַּמְעָיין ַהִּמְתַּגֵּבר.

ו  )בר'  'ֹצַהר'  היחידאית  המילה  לזיהוי  לב  לשים  ראוי  התורה.  את  מתארים   33-29 שהטורים  נראה 

זיהוי הידוע מהמדרשים,28 ולהשוואתה לאחר מכן עם  16(, המשמשת לתיאור התורה, עם מרגלית, 

יוהר, המשמשת גם היא, בצורתה הארמית בתרגומים המרחיבים, כזיהוי של ֹצַהר )ראה לעיל(. היוהר 

אל  תכלת  בפתיל  מחובר  שהיה  הקודש  נזר  הציץ  של  בתיאורים  גם  כאמור  נכלל  הארמית  בצורתו 

האלה,  הדימויים  מכלול  הזה.  המדרשי  היסוד  אל  בוודאי  רומז  כאן  ואזכורו  אהרן,  שחבש  המצנפת 

והיוהר בכללם, היה ידוע לפייטן, והוא שיקעֹו כאן בתיאור התורה.

ב. שבעתת טל מאת יוסף בירבי ניסן משווה קרייתיים,29 פייטן קדום מארץ ישראל, שפעל כנראה   

במאה השביעית, אולי בראשית השמינית. יש בפיוט זה חמישה חלקים, ובחלוקה זו הוא מיוצג בקטעי 

גניזה רבים. המחרוזת שבה נמצאת המילה הנדונה נמצאת בתחילת סדר בריית העולם שבשבעתא.30 

המילה הנדונה נמצאת במחרוזת הראשונה, בטור הרביעי בה:

ֲאַקְּדֶמּנּו ִּבְנָדָבה )ובאפון(: ]ובאפ?ך?[31 ּוֵמֵאיִמים32 ְמֻנוָּטל / ָיְהִרי ַבֲעַנק ַצּואר ְּכִסיֲהרֹון ִמִּלַּטל.33

שיעור הדברים בקירוב: אביא לפני ה' כנדבה וכ ]...[, ומבלי שיש עלי אימה )תיאור זה מכוון כנראה 

להעצים את הנדבה(, / את אבן החן שלי שתקובל אצל ה' )"בענק34 צווארו"( כתכשיט מפואר שאין 

בהוספת  מתבטא  העברי  המילים  האוצר  כחלק  במילה  בשימושו  הפייטן  שהרגיש  הביטחון  להזיזו. 

כינוי הקניין. הוא דימה את הפרק הזה בשבעתא, או אפשר את כולה, לתכשיט מפואר, המכונה בנוסח 
שלפנינו סיהרון.35

בראשית רבה לא, יא )מהדורת תיאודור-אלבק, עמ' 283(.  28

ראה עליו: מ' זולאי, 'לתולדות הפיוט בארץ ישראל', ידיעות המכון לחקר השירה העברית, ה )תרצ"ט(, עמ' קנח-קסט;   29 

על תקופת הפייטנות הקלסית בכללותה ועל יוסף בירבי ניסן בפרט ראה: ע' פליישר, שירת הקודש העברית בימי 

הביניים, ירושלים 1975, עמ' 119-117, ועל שבעתות טל ראה: שם, עמ' 198-196

C. Sirat, Les papyrus en caractères hébraïques trouvés en Egypte, Paris 1985, pp. 69-80 :ראה  30

כך במאגר המילון ההיסטורי. שבתי ועיינתי בסריקת כתב היד בספריית בודליאנה באוקספורד, Heb.d.41, דף 61א,   31

המוצגת עכשיו באתר שבמרשתת. המילה המוסגרת בסוגריים מרובעים מחוקה שם, ולא הצלחתי להחליט מה כתוב 

במקומה בין השיטין.

)למשל  במקרא  אחדות  פעמים  מתועדת  ֵאיָמה  של  כריבוי  אימים  הצורה  האמור.  היד  בכתב  לקרוא  לי  נראה  כך   32 

תה' פח 16( ובלשון הפייטנים.

שאין לנוטלו, להזיזו.  33

בהוראת  גרון  ֶאנק  על  רומזות  צואר'  'ענק  והמילים  תקרי,  אל  מידת  על  המבוסס  משחק־מדרש  מין  כאן  יש  אולי   34

תפילה. בחלק אחר בשבעתא, שכותרתו 'אלי מים טבע אדני ארק', בשו' 25, אמר הפייטן: 'רומימות גרון ]על פי תה' 

קמט 6[ אעניקך בסהרון הטוב'. המקור הוא בספריית האוניברסיטה בקיימברידג', T-S NS 116.14. בהעתקה במילון 

ההיסטורי יש לתקן בשו' 22 במקום 'אר?ון?': 'ארק', בהוראת ארץ, על פי הארמית ביר' י 11. הפייטן השתמש במילה 

זו עצמה בתחילת הסדר האמור.

על פי ׂשהרונים במקרא )שופ' ח 21, 26; יש' ג 18( – תכשיט לנשים או לגמלים. הפייטן השתמש במילה זו עוד פעם   35
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ג. יוצר, 'אגן הסהר קומי לאורך', מאת ניסי )אלנהרואני?(. עזרא פליישר תיארך את ניסי, 'בן דורו   

הקשיש של סעדיה גאון', 'בסוף המאה התשיעית ובראשית העשירית'.36 הפיוט פורסם לראשונה בידי 

ישראל דוידזון בתוך צרור יוצרות שזיהה כבבליים,37 אך הוא לא זיהה את מחבר הפיוט הזה, ואף לא 

אמר על הפיוט שם כלום. הפיוט פורסם בשנייה על ידי פליישר.38 המילה הנדונה נמצאת בטור השני 

של הפזמון השני:

ְנקּוקים ָאִקים ִמְּנִקיִקים ְלַהְחָים / יֹוַהר ְּכָיִהיר ַיְצִהיר ָיְפָים

הוצעו פירושים שונים לטורים אלה,39 ונראה לי שיש לפרשם ככתבם: יוהר מורה על אבן טובה )אולי גם 

אבנים טובות(. חידוש שחידש כאן הפייטן40 הוא יצירת פועל משם העצם, שכאמור סיגלוהו הפייטנים 

מהארמית של המתרגמים. שיעור הדברים הוא אפוא: אקים את הקבורים מקבריהם להחיותם / כאשר 

תאיר האבן הטובה )או: יאירו האבנים הטובות( יבהיק יופיים.41 

לבוא,  לעתיד  להתרחש  שעתידים  מאורעות  על  עתיקות  מדרשיות  מסורות  על  מבוסס  התיאור   

בפסוק  הדרשן  נתלה  הדרשה  בתחילת  רבה.42  בשמות  נמצאת  כזאת  דרשה  המשיח.  בימות  כלומר 

לחדש  הקב"ה  עתיד  דברים  'עשרה  למנות  כדי   ,)9 מב  )יש'  מגיד'  אני  וחדשות  באו  הנה  'הראֹׁשנות 

לעתיד לבא'. ושם נאמר:

החמישי שהוא בונה את ירושלים באבן ספיר שנאמר 'הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך' )יש' נד 11( 

12(, ואותן אבנים מאירות כשמש ועובדי כוכבים באין  וכתיב 'ושמתי כדכד שמשותיך' )שם 

ורואין בכבודן של ישראל שנאמר 'והלכו גוים לאורך' )שם ס 3(.

דרשות רבות אחרות ממוקדות באותם הפסוקים ביש' נד. הפרק הזה נקרא כהפטרה בשבת השלישית 

על  כך  הקרויות  באב,  תשעה  שאחרי  השבתות  שבע  הן  דנחמתא(,  )שבע  הנחמה  שבתות  שבע  של 

שום שמפטירים בהן מפרקי הנחמה בישעיה. שבתות אלה שייכות לשבתות המיוחדות שנקבעו להן 

פרשות בפני עצמן במדרשי הפסיקתות. לפי הסדר הבבלי שבו משלימים את הקריאה בתורה בשנה 

בשבעתא זו, ראה בהערה הקודמת.

פליישר )לעיל הערה 29(, עמ' 283, 317.  36

י' דוידזון, גנזי שכטר, ג, ניו יורק תרפ"ח, עמ' 169-168; לזיהוי ראו במבוא שם, עמ' 147-145.  37

ע' פליישר, 'בחינות בשלבי התפתחותו של גוף היוצר – "היוצר המרבע"', HUCA, 51 )1980(, עמ' נא; אך פליישר   38

לא התחייב שם שניסי הוא מחבר הפיוט.

יפים'  יצהיר  אז  יהירותו  את  הקב"ה  ְּכֶׁשַּיְרֶאה  ור"ל  ָיֵהר  מן  עתיד  ויהיר  שם,   – יוהר  כיהיר[  'יֹוֶהר  ביאר:  דוידזון   39

 )דוידזון ]לעיל הערה 37[(. ופליישר העיר פירש: 'יוהר כיהיר ]לא ניקדֹו בגוף הפיוט[ : נראה לי משובש. ובמקבילה 

לי  נראה  ]שם[(.  )פליישר  יפים'  ויצהיר  כיזהיר  זוהר   : ])2744/7 )קאולי   Heb. e.54.44 בודליאנה  ]כ"י אוקספורד, 

lectio difficilior גרסת המקבילה היא תיקון להקלת ההבנה. היקרות זו סווגה במאגרים עם  פשוט שעל פי עקרון 

ההיקרויות שהוראתן שחצנות.

ואולי מישהו מקודמיו שיצירתו לא הגיעה לידינו.  40

על פי המקבילה בקטע אוקספורד: כאשר תאיר האבן הטובה ותבהיק את יופיים.  41

בשמות רבה )וילנה( טו, כא. מפרשה זו מתחיל החלק העתיק יותר של שמות רבה, הכולל דרשות פתיחתא אופייניות.   42

ראה: שטמברגר )לעיל הערה 7(, עמ' 309-308; אמנם הוא נמנע מקביעת תאריך מפורש.
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אחת הפסיקתא המוקדשת ליש' נד היא השלישית בסדרת שבע הנחמות, כלומר להפטרה הנקראת – 

על פי כמעט כל המנהגים – בשבת שקוראים בה את פרשת ראה.43 אביא כאן דוגמה של דרשה אחת 

שנאמר בה שאבן אחת גדולה תאיר את ירושלים:

ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר יצחק: עתיד הקב"ה לעשות שער מזרחי של בית המקדש הוא ושני 

]היה  יוחנן הוה יתיב ודריש בגו כנישתא רבתה דצפורין  ר'  פשיפשיו אבן אחת של מרגלית. 

יושב ודורש בבית הכנסת הגדול של ציפורי[ : עתיד הק' לעשות שער מזרחי של בית המקדש 
הוא ושני פשיפשיו אבן אחת של מרגלית.44

והוא הכתירּה  הנס העתיד להתרחש,  הפייטן כשתיאר את  כנראה בדעתו של  הייתה  זו  אבן פלאית 

הפיוט  את  בוודאות  לייחס  נח. מעתה אפשר  תיבת  את  שהאירה  הפלאית  האבן  את  שמזכיר  במונח 

את  רק  לא  אפוא  למדים  נמצאנו  לה.45  המקבילות  ולדרשות  השבע  מתוך  השלישית  לשבת  הזה 

זו, אלא את שיבוצו של היוצר הזה בסדר תפילות  המשמעות הנכונה של המילה הנדירה במחרוזת 

השבת המיוחדת לו.

התרגומים,  של  בארמית  שאלה.  עוד  לבדוק  מבקש  אני  הפייטנים  בלשון  ביוהר  הדיון  בשולי   

במקביל לסיגול של יוהרא, סוגלו כאמור גם המילה גוהר או מילים דומות לה או נגזרות ממנה. האם 

יש תופעה מקבילה בלשון הפייטנים? האם יצר מישהו מילה עברית מתוך גיהר הארמית? נראה לי שיש 

בידי לפחות דוגמה בטוחה אחת. בסדרת קדושתאות י"ח לראשי חודשים שחיבר לעזר החזן, בקרובה 

לראש חודש תמוז, נמצאת המחרוזת הבאה:

ָזַרז הֹוִריד לּוחֹות ֹגַהר / ָחָרה ַאּפֹו  ְוָיִמים ַאְרָּבִעים ָהָיה ָּבָהר / בת']מוז[  ַהּיֹום ָעָניו ְּבִׁשְבתֹו ָּבָהר / 
ַוִּיְׁשְּבֵרם ַּתַחת ָהָהר. 46

40 יום, שאחריהם, כלומר בי"ז בתמוז, הוריד  המחרוזת מתארת את משה )עניו( בשבתו בהר סיני 

את לוחות העדות העשויים גהר, ומרוב כעסו על העגל שעשו בני ישראל שבר את הלוחות בתחתית 

ההר.

פסיקתא דרב כהנא, ענייה סוערה )מהדורת בובר, דף קלד-קלז; מהדורת מנדלבוים, עמ' 300-293(; פסיקתא רבתי,   43

ענייה סוערה )מהדורת איש שלום, דף קמז ע"ב - קמט ע"א(.

298-297; מהדורת איש שלום, דף קמט ע"א )בשינויים  מהדורת בובר, דף קלו ע"ב; מהדורת מנדלבוים, א, עמ'   44

והשמטות(.

דוידזון ייחס כמה מהפיוטים שפרסם להפטרות ולדרשות של שבע דנחמתא, אולם טען שאי אפשר לייחסם לשבת   45

מסוימת. בכל זאת הציע לקשור דווקא את הפיוט שהדפיס אחרי הפיוט הנדון לשבת השלישית מתוך השבע. ראה: 

דוידזון )לעיל הערה 37(, עמ' 148-147.

המקור: כ"י אוקספורד, בודליאנה Heb. e.40 )נויבאואר וקאולי 2705/17(, דף 57א-ב. באוספי גניזה שונים השתמרו   46

י"ח לראשי  'קדושתאות  ע' פליישר,  כולם פרסם, עם מבוא מקיף,  שרידים מכרך אחד שכלל את כל הסדרה. את 

חדשים ולחנוכה מאת לעזר החזן', ֹקבץ על יד, ט ]יט[ )תש"ם(, עמ' 127-25. הוא שיער שהפייטן חי 'אולי במחצית 

הראשונה' של המאה התשיעית )שם, עמ' 43(. המחרוזת הנדונה כאן נמצאת שם בעמ' 57, ובהערה 8 פירש פליישר: 

'ַגַהר: לשון קריאה והשמעת קול )זולאי, ידיעות המכון וכו', ו, קפ(, והכוונה ללוחות )של( מאמר ה' '.
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את מהותו של החומר שעל פי תיאור הפייטן היו הלוחות עשויים ממנו אפשר לזהות בשני מהלכים.   

זו  אגדה  של  גרסאות  כמה  ספיר.  עשויים  העדות  לוחות  היו  נפוצה  אגדה  מסורת  פי  על  ראשית, 

מתייחסות בעיקר ללוחות השניים, על סמך לשון הכתוב 'ְּפָסל לך' )שמ' לד 1(.47 אבל דווקא במקור 

תנאי קדום השווה הדרשן את הלוחות הראשונים והשניים, שכולם היו עשויים ספיר.48 שנית, בדיון 

שם  הושווה  גיהר   .14 ה  לשה"ש  התרגום  את  הבאתי  התרגומים  ללשון  הפרסית  גוהר  בסיגול  לעיל 

בגרסאות רבות לאבן השישית בחושן, האבן של זבולון, היא היהלום.49 אבל יש גרסאות שבהן גיהר, 

כשם עצם בארמית, עומדת מול האבן החמישית, זו של יששכר, היא אבן הספיר. יוצא אפוא שלעזר 

החזן הכיר דווקא את הגרסה הזאת של תרגום שיר השירים, ושעל פיה סיגל את גיהר הארמית בצורת 

גהר,50 כדי לתאר את הלוחות העשויים ספיר ששבר משה בכעסו כשראה את העגל שעשו ישראל. 

באופן זה המחרוזת מובנת היטב.

כך  שאגה.  רם,  קול  השמעת  בהוראת  כלל  בדרך  פורשו  והן  זה,  משורש  פועליות  צורות  גם  יש   

למשל בפיוט מתוך קדושתא של ר' אלעזר ברבי קיליר לשבת איכה:

קֹול ִּגיֵהר ֲאִרי ְלֵבית ּתּוִׁשָּיתֹו.51

היקרות אחרת של הפועל אינה כה פשוטה להבנה ולפירוש. במחרוזת הפותחת שבעתא לשבת שקראו 

בה את פרשת בהעלותך נאמר:

ַמִים ִעיִּליִתיָך /  ַוְיַדֵּבר ַאִּדיר ְלִציר ֲאִני ִאיַּמְנִּתיָך / ַּבְּתִחיָּלה ְּבנֹוף ֱאֹלִהים ְנַתִּתיָך / ִגיֵהר ְוֵהִאיר ַלׁשָּ
ַאל ִּתיָרא ֲאִני ֲעַזְרִּתיָך.52

כגון מדרש תנחומא )ורשה(, כי תשא כט; ילקוט שמעוני, שמות רמז שצב, ד"ה 'והלוחות מעשה אלהים' )מהדורת   47

הימן-שילוני, עמ' 754(.

ראה: ספרי במדבר קא )מהדורת הורוביץ, עמ' 100-99; מהדורת מנחם יצחק כהנא, ירושלים תשע"א, א, עמ' 251   48

]ושם בהערות ציונים למקבילות[, ג, עמ' 664(, וכן התרגום המיוחס ליונתן לשמ' לא 18.

ראה לעיל על יד ההפניה להערה 18.  49

ֹגַהר בדומה ליוהר, במשקל השמות הסגוליים, שמן הסתם דמה בצליל לאופן הגיית המילה  ככל הנראה הוא ביטא   50

בפרסית.

ע' פליישר, 'לוח מועדי השנה בפיוט לר' אלעזר בירבי קיליר', תרביץ, נב )תשמ"ג(, עמ' 258, טור 11. ושם פירש   51

זו. אם  פליישר בצדק: האריה שאג בקול בבית המקדש. אולם עדיין יש מקום לעיין בשימוש בשורש זה בהוראה 

על  המקובלת  זולאי,  )כדעת  בערבית  כזאת  הוראה  על  אותה  מסמיכים  אם  רק  נכונה  השורש  של  זו  הוראה  אכן 

מיוחדת  המקרא(  בלשון  השורש  מהוראת  מאוד  )השונה  זו  הוראה  אכן  ואם   ,)46 הערה  לעיל  ראה  רבים,  חוקרים 

ישראל  ארץ  וכיבוש  האסלאם  להופעת  הקודמת  לתקופה  המתוארכים  הקלסיים  בפייטנים  החל  הפייטנים,  ללשון 

בתכלית  שונה  להוראה  בעברית  קיים  שורש  סיגלו  כלומר  זה,  חידוש  שחידשו  שמי  לכאורה  יוצא  הערבים,  בידי 

הקיימת בלשון אחרת, ובמקרה הנדון בלשון הערבית, ידעו ערבית די הצורך להנהיג חידוש כזה. על ההנחה שיהודים 

דרום  או  מסופוטמיה  דרום  כגון  ניכרת,  ערבית  אוכלוסייה  בהם  שהייתה  באזורים  שישבו  ערב,  האי  לחצי   מחוץ 

 H. Ben-Shammai, ‘Observations on the עכשיו:  ראה  האסלאם,  הופעת  לפני  הערבית  ללשון  נזקקו  סוריה, 

 Beginnings of Judeo-Arabic Civilization’, D. M. Freidenreich and M. Goldstein (eds.), Beyond Religious
 Borders: Interaction and Intellectual Exchange in the Medieval Islamic World, Philadelphia 2012, 

pp. 13-29, 162-172
ש' אליצור, מחזורי שבעתות לסדרים ולפרשות, ירושלים תשנ"ג, עמ' 231.  52
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הטורים  שני  במהדורתה.53  נכון  אל  אותם  פירשה  והמהדירה  יחסית,  קלים  הראשונים  הטורים  שני 

בפיוטו  לשלב  ניסה  שהפייטן  הדעת  על  מתקבל  מדרש.  בעזרת  כמדומה  יפה  מתפרשים  האחרונים 

חומרים ממדרשי חז"ל לפרשת השבוע שלה נועדה יצירתו. נראה לי שהוא כיוון לדרשה על המנורה 

שנמצאת בכמה חיבורים מסוגת תנחומא־ילמדנו. בתנחומא הנדפס נכתב:

רבי לוי ב"ר אומר מנורה טהורה ירדה מן השמים שא"ל הקב"ה למשה ועשית מנורת זהב טהור 

31( אמר ליה כיצד נעשה אותה א"ל מקשה תיעשה )שם(. אעפ"כ נתקשה בה וירד  )שמ' כה 

משה ושכח מעשיה עלה54 ואמר רבש"ע שכחתי מעשיה, הראה לו הקב"ה למשה. ועוד נתקשה 

עשייתה,  לו  והראה  אש  של  מטבע55  הקב"ה  שנטל  עד   .)40 )שם  ועשה  וראה  ליה  אמר  בה, 

ואמר  משה  ירד  אותה,  יעשה  והוא  בצלאל  אצל  לך  הקב"ה  א"ל  משה  עלה  נתקשה  אעפ"כ 
לבצלאל. מיד עשאה.56

נראה לי לפרש את שני הטורים האחרונים כתמצית המדרש הזה: ה' ממשיך את הדיבור האמור בתחילת 

המחרוזת ומזכיר למשה שהוא גרם לו לעלות במיוחד למרום כדי ללמוד את מעשה המנורה. לדברי 

אל  אותו  כשהפנה  לו  עזר  ולבסוף  המנורה,  מעשה  את  )גיהר(  מבריקה  באש  לו  האיר  גם  ה'  הפייטן 

היה  ודי  למדיי,  וידוע  נפוץ  הסתם  מן  היה  מאוד  מרוכזת  בתמצית  הפייטן  שעיבד  המדרש  בצלאל. 

ברמזיו האמנותיים של הפייטן כדי להזכירו לשומעים בבית הכנסת.

ג

תשובה של רבנו גרשם מאור הגולה )אשכנז, ברבע הראשון של המאה האחת עשרה( שייכת לדיון כאן 

משום שבאחת מגרסאותיה מופיעה המילה יוהר. התשובה פורסמה פעמים אחדות,57 אולם רק בהעתקה 

מקוצרת שנמצאת בתוך כתב יד של ספר 'מרדכי' נמצאת המילה הנדונה.58 לא אאריך כאן בפרטים 

נראה לי שפירוש 'אימנתיך' גרמתי שיאמינו בך; ראה למשל: שמ' ד 9; יט 9.  53

רק בגרסה זו יש סדרה ברורה של שתי עליות ושתי ירידות שעשה משה באופן מיוחד כדי ללמוד את מעשה המנורה,   54

נוסף על עליותיו וירידותיו )שתיים או שלוש( לשם קבלת התורה.

מעשה  על  במדרשים  למדיי  שכיח  אש'  של  'מטבע  הצירוף  יותר.  חלקה  זו  גרסה  לכאורה  'מנורה';  רבה:  במדבר   55

המשכן, גביית מחצית השקל ועוד, ונראה לי שהוראתו דפוס, ולאו דווקא במובן הצר של המונח.

מדרש תנחומא )ורשה(, בהעלותך ו; ומקבילות במדרש תנחומא, בהעלותך יא )מהדורת בובר, דף כה ע"א(; מדרש   56

רבה )וילנה(, בהעלותך טו, י.

הדיון כאן מבוסס על תשובות רבנו גרשם מאור הגולה, מהדורת ש' אידלברג, ניו יורק תשט"ז, סי' סז )המהדיר לא   57

פירט במבוא למהדורתו את כתבי היד והדפוסים ששימשו מקור למהדורה, אבל רשם פרטים כאלה בסופה של כל 

תשובה(. התשובה נדפסה גם בתוך: תשובות חכמי צרפת ולותיר, מהדורת י' מילר, וינה תרמ"א, סי' צז ובמקורות 

157. בפרויקט השו"ת הודפסו כל דברי אידלברג כנתינתם, בכלל זה הערותיו  נוספים. ראה: אידלברג )שם(, עמ' 

ונוסח כתב יד 'מרדכי'.

העיקרי.  הנוסח  אחרי  במלואו  )שם(  אידלברג  הדפיסֹו  במהדורתו,  העיקרי  מהנוסח  למדיי  שונה  זה  שנוסח  מאחר   58 
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ההלכתיים וההיסטוריים. עיקר המעשה המתואר כך היה: יהודים הפליגו בספינה, מן הסתם בנהר,59 

עם רכוש )לפי התיאור סחורות שונות(. הספינה טבעה בלילה, והנוסעים ניצלו כולם והשתדלו להציל 

גם את הרכוש. 'יהודי אחד' )שבהמשך המעשה מכונה ראובן( שכר גוי שיעזור לו בהצלה, והם הצליחו 

להעביר חלק מהרכוש המוצל לספינה אחרת. במהומה שנוצרה בחשכת הלילה הצליחו גויים שהתאספו 

שם לגנוב חלק מהסחורות. בכתב היד של 'מרדכי' תוארו מעשי הגויים הללו כך:

והגוים נתקבצו שם וחטפו מן הממון ויוהר60 ושאר נכסים.61

למחרת שיחדו היהודים בעלי הרכוש כמה מהגנבים והחזירו לעצמם חלק מרכושם. הם הצליחו לגייס 

לצדם – בשוחד כמובן – גם את השלטונות המקומיים, שניסו לתפוס גנבים באמצעות חקירות ו'מבחני 

אש'. הקהילות היהודיות גזרו חרם על כל מי מחבריהן שיבוא לידו רכוש גנוב. היהודי המכונה ראובן 

המשיך לחפש את רכושו האבוד. באותו הזמן עצמו, ובטרם חלפו 30 יום, מכר גוי אחד ליהודי אחר, 

המכונה בסיפור שמעון, את הזהב שגנב משם, ולפי גרסת כתב היד של 'מרדכי' את היוהר. ראובן גילה 

ָטָפּה  זאת ותבע משמעון להחזיר לו את האבדה, אך שמעון סירב להחזירה בטענה שזכה באבדה 'ֶׁשּׁשְ

נהר' והיא מותרת.62 עד כאן סיפור הדברים מצד השואלים )אולי רב מקומי או דיין מקומי(. רבנו גרשם 

דחה את טענתו של שמעון ונימק את החלטתו בפירוט – ואף כלל בתשובתו דיון מעניין בסמכותם של 
הרבנים והדיינים המקומיים – והורה לשמעון להחזיר את היוהר.63

כותביו,  מידי  שיצא  כפי  המקורי  הנוסח  של  חלקו  מה  זה  מקור  של  הנוסח  בגלגולי  לדעת  קשה   

השואלים והמשיב, ומה חלקם של מעבדים ומעתיקים. ובכל זאת קשה להניח שכותב מאוחר המיר 

מילה המובנת בנקל )כסף, זהב, ממון( במילה קדומה שאינה מובנת. ובוודאי קשה להניח שעשה זאת 

בלשון השואלים, שהמילה מתועדת בה פעמיים בבירור בכתב היד של הנוסח הקצר )ה'מרדכי'(; בנוסח 

העיקרי נותרו עקבות של המילה, בצורה שגויה, בסוף התשובה. כללו של דבר, נראה שהמילה שיצרו 

הפייטנים במזרח נכחה בשיח ההלכתי המקומי באשכנז בראשית המאה האחת עשרה.

אליעזר  בן  טוביה  של  פירושו  את  אזכיר  עשרה  האחת  במאה  המילה  בהיקרויות  הדיון  לסיום   

הוא  'הבדולח   :12 ב  לבר'  טוב  לקח  המדרשי  בפירושו  עשרה(  האחת  במאה  )ביזנטיון,  מקסטוריה 

בדולח,  המילה  את  מאשר  יותר  יוהר  המילה  את  מכיר  קוראיו  שציבור  הניח  שהוא  מסתבר  יוהר'.64 

כ"י לונדון, אוסף מונטפיורי 98, הנמסר כנוסח עיקרי במאגר המילון ההיסטורי, מתאים בקירוב למהדורת אידלברג,   

ואין המילה נזכרת בו.

אידלברג הסיק מכאן על הפלגות 'למדינות הים'. ראה: אידלברג )שם(, עמ' 48, הערה 20. אבל הנסיבות המתוארות   59

בתשובה הנדונה מתאימות יותר לשיט נהרות. 

אידלברג פירש את המילה אל נכון, והפנה אל 'הערוך', ערך 'יהר' וערך 'גיהר'. וכן העיר יפה: 'ויתכן שראובן הכיר   60

את האבדה ביד שמעון, כי אבן טובה יותר קל להכיר מסתם ממון או זהב'. ראה: אידלברג )שם(, עמ' 154, הערה 7.

במהדורת אידלברג: 'נתקבצו גוים וחטפו מן הממון מקצת כסף ושאר נכסים'.  61

בבא קמא קיד ע"א.  62

 ,157 57(, עמ'  )לעיל הערה  'היוהר'. ראה: אידלברג  ואידלברג הציע בצדק לתקן:  'היותר!',  במהדורת אידלברג:   63

הערה 25.

מהדורת בובר, דף י ע"ב.  64
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באופן שפירושו יועיל להם להבין את הפסוק. עוד אפשר להניח שפירושו היה המשך למסורת הפרשנית 

דרשנית שנדונה לעיל בראש המאמר.

ד

בדרך של מסקנות אפשר לתאר את גלגוליה של יוהר בלשונות היהודים בשלושה שלבים.

א. במהלך היווצרות התרגומים, בעיקר המרחיבים, סיגלו מחבריהם ללשונם את המילה הפרסית   

גוהר, בעיקר בצורה הארמית יוהרא. ככל הידוע לי המילה אינה מתועדת בסוגות אחרות. במסורת 

הנוסח של כתבי יד מסוימים היא מצויה בצורת הריבוי זהרין, וייתכן שהיא היא מילה זו עצמה בתעתיק 

שונה. אף אפשר שמטעם זה אין המילה מתועדת בכל מהדורות התרגומים. במקביל, ובמעמד משני, 

מצויות בתרגומים צורות שונות הנגזרות מהשורש גוהר. כל הצורות של המילה יכולות להורות על 

אבנים טובות בכלל או על אבן טובה מסוימת. על פי השלב הבא במהלך גלגוליה של המילה אפשר 

המאה  של  השנייה  במחצית  המאוחר  לכל  הסתיים  התרגומים  ללשון  המילה  סיגול  שתהליך  להציע 

השישית.

את  סיגלו  השביעית  המאה  בראשית  או  השישית  המאה  בסוף  ישראל  בארץ  שפעלו  פייטנים  ב.   

המילה הארמית ללשונם בצורה יוהר, ואחד מהם אף יצר ממנה פועל. המילה מתועדת גם בפיוט מאוחר 

הרבה יותר, בבלי.65 בדומה למצב בלשון התרגומים מצויה בעברית המילה גהר המייצגת את השורש 

הפרסי גוהר. הוראותיהן של כל המילים שוות להוראות המילים הארמיות. נראה שגם מהשורש גה"ר 

במובן של אבנים טובות ומבריקות הגיעה לידינו בלשון הפיוט צורה פועלית. הממצאים בפיוט הם 

עדות מעניינת על יחס הפייטנים לתרגומים הארמיים דווקא, הן מצד הלשון והן מצד התוכן.

השתמשו  ובאשכנז,  בביזנטיון  הפורה,  מהסהר  רחוקים  ובאזורים  יותר,  מאוחרת  בתקופה  ג.   

פרשנים ובעלי הלכה במילה יוהר כמשיחים לפי תומם.

השלב האחרון מעיד לכאורה שהמילה נקלטה בלשון. אלא שאם סופרים את היקרויותיה, ואפילו   

אם נניח שיש כמה שמסתתרות במקורות גנוזים, לא נגיע למספרים מרשימים. נראה שהזהות בשורש 

בין מילה זו לבין השורש המורה על מידה מוסרית מגונה גזרה את דינה מראש ולא הניחה לה סיכוי של 

ממש להתקיים.

ואולי בפיוט מאוחר מזה, אם מקבלים את התיארוך המאוחר לפיוט 'תאיר נגה'.  65




