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 אייל ישפה -      השפה העברית ומשמעותה עבורנו -דרשה לשבת 

אנחנו עם עתיק יומין. השפה העברית הינה השריד הקדום ביותר שלנו כעם. השפה העברית התפתחה עוד לפני  

התנ"ך. כמה אנשים בעולם אתם מכירים שיכולים לשוחח בשפה בה דיברו באותו חבל ארץ אבות אבותיהם ואמות  

 אמותיהן באותה שפה? 

רוב התנ"ך. המשנה,  בה נכתבמאוד חשוב בזהות שלנו. כמי שרואים את היהדות כתרבות, העברית הינה מרכיב 

ספרים חיצוניים שנמצאו במגילות הגנוזות, משנה תורה של הרמב"ם, רוב שירת ימי הביניים של ר' יהודה הלוי, איבן  

 עד לספרות ושירה בת ימינו. ועוד יצירות רבות מימי קדם ו גבירול, השולחן ערוך של יוסף קארו

ו לקוחים לעתים מתקופות מאוד קדומות  נים מעבר למילים המדוברות בהן. ביטויים ששגורים בפילשפה יש רבדים נוספ

הביטויים הללו לקוחים מאירועים  . של העם היהודי ולמעשה שימוש בביטויי לשון מעיד על קשר תרבותי רב דורי 

 היסטוריים משותפים לנו ומהווים נדבך תרבותי חשוב המקשר בינינו:

 ":"הגדיש את הסאהו " משענת קנה רצוץ" הביטויים   תניקח לדוגמא א

בימי המלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור על ערי יהודה וצר גם על ירושלים. סיפור המצור והסרתו מסופר בתנ"ך 

פעמיים: בספר מלכים ובספר ישעיהו. רבשקה, שר צבא סנחריב, נזף בחזקיהו ולעג לו על שמרד במלך אשור ושם 

 שקה בדבריו אל אנשי חזקיהו:  מבטחו במעצמה האזורית השכנה מצרים שתבוא לעזרתו. וכך מצוטט רב

ֵקה ִאְמרּו נָׁא ֶאל ִחְזִקיָׁהּו: ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ַרְבשָׁ ?  "ַוי ְחתָׁ טָׁ חֹון ַהֶזה ֲאֶשר בָׁ ה ַהִבטָׁ דֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור מָׁ ַמר ַהֶמֶלְך ַהגָׁ ה אָׁ כֹּ

ַטְחתָׁ ְלָך ה ִהֵנה בָׁ ַרְדתָׁ ִבי? ַעתָׁ ַטְחתָׁ ִכי מָׁ ה ַעל ִמי בָׁ צּוץ ַעל  … ַעתָׁ רָּ ֶנה הָּ ֶעֶנת ַהקָּ ֵמְך  ִמשְׁ ַהֶזה ַעל ִמְצַרִים ֲאֶשר ִיסָׁ

יו" )מלכים ב יח, יט לָׁ ְטִחים עָׁ ה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלכָׁל ַהבֹּ ּה. ֵכן ַּפְרעֹּ בָׁ א ְבַכּפֹו ּוְנקָׁ יו ּובָׁ לָׁ כא; ובשינויים זניחים –ִאיש עָׁ

 .ו(– בישעיהו לו, ד

צ' עם האות 'ע'. סיקול שנובע מהשימוש בשפה הארמית. כך למשל ם של האות 'אגב, בלשון התנ"כית יש סיקול לעתי

צּוץ עּועַ , משמעו רָׁ  . אנו זוכרים בהגדה של פסח את הביטוי בארעה דה מצרים )ארץ מצרים(. רָׁ

הדוגמא נוספת היא למשל 'הגדיש את  מדובר על במשנה בין ר' אליעזר לבין ר' יהושע. המתואר יכוח ו: מדובר בו'ַהֵסאָׁ

  תקנות מחמירות.   18להעביר  ו  לנצל את המצב  בו נציגי בית שמאי היו רבים יותר מנציגי בית הלל והם רצויוצא דופן  יום  

 ר' יהושע ראה בכך.  הגדשת )מילוי( הסאה )כלי קיבול(בהתקנת התקנות הללו ודימה זאת לר' אליעזר ראה דבר חיובי  

בסופו של דבר תפיסת בית הלל התקבלה ומאז קיבל הביטוי  מחיקת הסאה. גזמה ופגיעה ודימה את מילוי היתר לה

 .משמעות שלילית"הגדיש את הסאה" 

אנחנו ברי מזל שהעברית שגורה בפינו באופן טבעי משום שנולדנו במדינת ישראל שחרטה על דגלה את קוממיות  

בן וברור בתחילה. הרצל חשב שנשוחח בא"י גרמנית. גרשום שלום חשש השפה העברית. זה לחלוטין לא היה מו

 יעורר הדתה ויפגע בציונות החילונית:  , שהשימוש בשפה המקראית, שפה בה נוכח ה"אל" 

כל מלה שלא נוצרה ככה סתם מחדש, אלא נלקחה מן האוצר ה"ישן והטוב", מלאה עד גדותיה בחומר  " 

ואף אם ירצה בכך אלף  –מסורות הקדושות שלנו, את שפתנו, אינו יכול דור שירש את הפורייה שבכל ה .נפץ
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ברגע שבו תתגלה העוצמה המונחת בשפה, שבה "המודבר", כלומר תכולת השפה,  .לחיות ללא מסורת  –מונים  

אז תתייצב לפני עמנו מחדש מסורת הקדושה כמופת מכריע. והעם חייב יהיה לבחור באחת   –שוב תלבש צורה  

אלוהים לא יוותר אילם בשפה שבה השביעו אותו אלפי פעמים   .ם: להיכנע לה , או להתדרדר לאובדנומן השתיי

 .. ו".לשוב ולחזור אל חיינ

בעיתון הארץ במדור "רגעים", תחת    1940תשובתו של אלתרמן לשלום מופיעה בשירים רבים. אחד מהם נכתב בשנת  

 הטור "שבוע הלשון העברית":

 

 

 

 

 

הבולטים שבין מחדשי השפה העברית היו ביאליק ואליעזר בן יהודה. בין שניהם שררה יריבות די מרה והיא נבעה בין 

. ביאליק שאף בריתעבי אופן החייאת השפה. בן יהודה לקח מילים לועזיות והיטה אותם להשאר מתפיסה שונה לג

של בן  ן אווירולהתקין מילים חדשות מתוך העברית המקראית והמשנאית. שתי דוגמאות בולטות לפערים ביניהם הן: 

יהודה לעומת כרכר של לעומת מטוס שלקוח מהפועל "יטוש" מספר איוב, וסביבון של בן  airplaneיהודה שלקוח מ

ִודביאליק ) כֵּר ְודָׁ ַכרְׁ ז ִלְפֵני יהוה מְׁ ל עֹּ  . (פסוק יד ,שמואל ב׳ ו. ְבכָׁ

 

טענה אחת בכל זאת יש לי כהומניסט לשפה העברית ואולי זו משימה חשובה לאקדמיה ללשון: העברית הינה שפה 

פוגעת בשוויון בין המינים. מעבר לדקדוק המאוד מבדל בין זכר לנקבה, אפילו משמעות המלים הללו:  מאוד מגדרית ש

כממונה על הזכרון, נקבה כמי שכל משמעותה הינו נקב. גם בעל ואישה הינם מושגים לא ראויים. כן, יש עדיין   –זכר 

 א יסולא בפז )ניב שלקוח ממגילת איכה...(. מה לשפר ויחד עם זאת, העושר הלשוני והתרבותי שהעברית מביאה עימה ל

 שבת שלום.

 

רֹון  אָׁ ַרִיְך ַאֵּׁשר בָׁ  ֲהלֹּא ַאְת ּוְספָׁ

ֵאל  ֲחַרְשֶתם ִראשֹונָׁה ֶאת ַשְדמֹות ִיְשרָׁ

רֹות  רֹוןִבְזכּוֵתְך ֶאת ֲחַלב ַהּפָׁ  ַבשָׁ

ם ְויֵָׁעל.  ו ַרִמי וָׁרָׁ  שֹוִתים ַעְכשָׁ

אּפֹו ִטַיְלְת ִחנִָׁנית, ן ִעם מָׁ  ַעל ַהֵנְימָׁ

ִניֹות. ּוִמְשדֹות  אתָׁ ְדגָׁ ְמרֹון לֹו נָׁשָׁ  ֲהשֹּ

ִיית ִציֹוִנית  ֹּאַמר ֶשהָׁ  לֹּא ִנְטֶעה ִאם נ

 עֹוד ִלְפֵני ִהְסַתְדרּות נִָׁשים ִציֹוִניֹות 


