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

מאת

חגי בן־שמאי

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

בעיקר בצורה הארמית יוהרא, בהוראת אבנים טובות. המילה מצויה בתרגומים לבר' ו 16; שה"ש ז 

2; איכה ד 7; אס' א 4. ככל הנראה המילה אינה מתועדת בסוגות אחרות. במסורת הנוסח של כתבי יד 

מסוימים היא מצויה בצורת הריבוי זהרין, וייתכן שהיא היא מילה זו עצמה בתעתיק שונה, ומטעם זה 

אין היא מתועדת בכל מהדורות התרגומים. במקביל, ובמעמד משני, מצויות בתרגומים צורות שונות 

יכולות  המילה  של  הצורות  כל   .14 ה  שה"ש  בתרגום  נמצאת  כזאת  צורה  גוהר.  מהשורש  הנגזרות 

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

המילה אפשר להציע שתהליך סיגולה ללשון התרגומים הסתיים לכל המאוחר במחצית השנייה של 

המאה השישית.

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

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

יותר, בבלי. 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. הממצא בפיוטים הוא עדות 

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

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

רופ' חגי בן־שמאי, החוג לשפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 

bensham@mscc.huji.ac.il


