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55

"מדכרין ומניחין מדכרין ומשחקין" (ויקרא רבה לב, ו) — 
הערה סמנטית

יעקב (ג'פרי) ח' טיגאי

מאמר זה מוקדש לזכרו של מורי פרופ' שמואל לייטר,
שמפיו זכיתי ללמוד מדרש ויקרא רבה בשנת 1963

בקשר למאמרו של ר' שמעון בן לקיש "מדכרין ומניחין מדכרין ומשחקין"1 כתב הגר"ש 
ליברמן: "הנוהג הרגיל בארץ היה לומר 'נוח נפש' בהזכרת שמו של אדם שנסתלק מן 
העולם, כשם שיוצא בבירור מדברי ריש לקיש: 'מדכרין ומניחין, מדכרין ומשחקין' — 
יש נזכרים ומתברכים (במלה 'נוח' [ליתר דיוק, במלים 'נוח נפש' — י.ח.ט.]) ויש נזכרים 
ומתקללים (במלים 'שחיק טמיא' או 'שחיק גרמיא' — שחּוק עצמות). מאמר זה אינו 
מדבר אלא במתים, ובאמת נמצא הביטוי 'נוח נפש' על מצבות של ארץ ישראל מימי 
המאה הראשונה לספירה."2 לפי הפירוש הזה, נגזרו הפעלים "מניחין" ו"משחקין" 

מביטויים קבועים: "מניחין" מ"נוח [נפש]" ו"משחקין" מ"'שחיק [טמיא/גרמיא]."
במקום אחר הסביר ליברמן באופן דומה את גיזרון הפועל "קלס" בלשון חכמים 
במובן "שבח" (בניגוד להומונים שלו בלשון המקרא, שפירושו ללעוג, לבזות). כפי 
 καλó שציין ליברמן (בעקבות אחרים), הפועל "קלס" בלשון חכמים נגזר מ"קאלוס"/̋ 
'יפה!'," כלומר לשבח.3 אם כן, גם הפועל קלס  ("יפה") שביוונית ופירושו "לומר 

(במובן שבח) נגזר מביטוי קבוע.

באמריקה,  לרבנים  המדרש  בית  וירושלים:  יורק  ניו  רבה,  ויקרא  מדרש  מרגליות,  מרדכי   1
תשנ"ג־1993, פרשה לב, ו, עמ' תשמ"ט. 

שאול ליברמן, יוונית ויוונות בארץ ישראל, ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ג־1962, עמ' 53-  2
54. בהערות מביא ליברמן מקבילות וגם מצביע על כך ש"זכות פירושו הנכון של ביטוי זה...

נתגלגלה על ידי בכר", והשוו גם את דברי מתנות כהונה לשמות רבה מח, ב. מרגליות (לעיל 
הערה 1), עמ' תש"נ-תשנ"א בהערה: "הלשון...אינו מחוור...וצ"ע." אבל ראו עתה: סוקולוף, 

DJPA, עמ' 845 ד"ה נוח, ועמ' 888 ד"ה שחק. 

אחרי  שוקן  זלמן  לשלמה  דברים  מנחת  עי"ן:  עלי  בתוך  קילוסין",  "קלס  ליברמן,  שאול   3
דוד  בתוך  מחדש  הודפס   ;81-75 עמ'  תש"ח-תשי"ב,  ירושלים,  שנה,  שבעים  לו  מלאות 
רוזנטל (עורך), מחקרים בתורת ארץ־ישראל, ירושלים: מאגנס, תשנ"א, עמ' 439-433. כפי 
שכותב ליברמן, קדמו לו אחרים, ביניהם ר' נתן בעל הערוך (עיינו חנוך יהודה בן ישראל 
ב, תל  ערכי מדרש  זאב בכר,  ובנימין  ז, עמ' קה)  כרך  ספר ערוך השלם,  [מהדיר],  קאהוט 
אביב, תרפ"ג, עמ' 281, הערה 2. ראו גם דן בקר (עורך), ה'רסאלה' של יהודה בן קוריש, 
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ברצוני להצביע כאן על הצד השווה בין הפעלים "מניח" ו"מׁשחק" בהקשר המוזכר, 
ו"קלס", ועל התופעה הסמנטית שאליה הם שייכים. כוונתי לפעלים "גזורי־ביטוי" 
(דילוקוטביים, delocutives), כלומר, פעלים שנגזרו מביטויים קבועים או מנוסחאות 
הנאמרים במצבים מסוימים (locutions). את המונח delocutive verb ייבא לבלשנות 
(Delbert R. Hillers).4 כפי שציין הילרס,  העברית חוקר המקרא דלברט ר' הילרס 
פעלים כאלה מצויים בכמה שפות: באנגלית הפעלים ”hail“ ו־”welcome“, גזורים 
 salutāre (ברוך הבא!). בלטינית הפועל “Welcome!”(שלום!) ו־ “Hail!” מהברכות
salus/salutem (לבריאות!) שבה אדם  salus, בריא, אלא מהברכה  גזור לא מהתואר 
מקדם את פני הזולת. בערבית יש פעלים כגון ּכַּבַַר = קרא "ַאללַה ַאּכְּבַר," ַסּלַםַ = אמר 
"ַאל־ַסלַאם עַלַיּכום," ו־ּבְַסַמלַ = אמר את הברכה "ּבְִסם אללה אל־רחמן אל־רחים." 
הילרס הראה שיש לפרש כמה פעלים בעברית בבנינים פיעל והפעיל כפעלים גזורי־

ביטוי, כגון "ַאּשֵר" = אמר "אשרי פלוני," כמו במשלי לא, כח "ָקמּו בָנֶיָה וַיְַאּׁשְרּוָה 
ּבַעְלָּה וַיְַהלְלָּה" ובכתובים אחרים.5 בעצם הפירוש קדמו להילרס אבן ג'נאח והרד"ק, 

אלא שהם לא שייכו את השימוש הזה לסוג דקדוקי/סמנטי רחב יותר.6
כנראה חשו מפרשים ומדקדקים של ימי הביניים בדבר דומה בקשר לפועל "ָּתִהינּו" 
בדברים א, מא שהם גוזרים מ"הננו" — ביטוי של נכונות לציית כמו שנאמר בפסוק 
המקביל בבמדבר יד, מ: "וַּיַׁשְּכִמּו בַּבֶֹקר וַּיַעֲלּו ֶאל ֹראׁש ָהָהר לֵאמֹר ִהּנֶּנּו וְעָלִינּו ֶאל 

DJPA, עמ' 495-494; הנ"ל,  תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, תשמ"ד, עמ' 212; סוקולוף, 
לקסיקון הפועל שנתחדש בלשון התנאים, רמת־גן: בר־ DJBA, עמ' 1021; מנחם מורשת, 

אילן,תשמ"א־1980, עמ' 323. על הנושא הכללי של לשונות שבח בלשון חכמים ראו שמואל 
בתוך  ,“Worthiness, Acclamation, and Appointment: Some Rabbinic Terms” לייטר, 
Proceedings of the American Academy for Jewish Research , כרך מא-מב (1974-1973; 

יצא לאור 1975), עמ' 168-137 (נדפס מחדש בכרך זה — ראו להלן בחלק האנגלי, עמ' *7).
 Delbert R. Hillers, “Delocutive Verbs in Biblical Hebrew”, Journal of Biblical Literature  4
כמה  הוספתי   .E. Benvensite מהבלשן  המונח  את  שאל  הילרס   .86 (1967), pp. 320–324

 “Some More Delocutive Verbs in Hebrew,” in Robert Chazan, William דוגמאות במאמר
 W. Hallo and Lawrence H. Schiffman (eds.), Ki Baruch Hu. Ancient Near Eastern,

 Biblical and Judaic Studies in Honor of Baruch A. Levine (Winona Lake: Eisenbrauns,

.1999, pp. 407–410

בראשית ל, יג: "וַּתֹאֶמר ֵלָאה ְּבָאׁשְִרי ּכִי ִאּׁשְרּונִי ָּבנֹות"; מלאכי ג, יב: "וְִאּׁשְרּו ֶאְתֶכם ּכָל ַהּגֹויִם   5
ּכִי ִתְהיּו ַאֶּתם ֶאֶרץ ֵחֶפץ"; שם, פסוק טו: "וְַעָּתה ֲאנְַחנּו ְמַאּׁשְִרים זֵדִים ּגַם נְִבנּו עֹׂשֵי ִרׁשְָעה"; 
תהלים מא, ג: "ה' יִׁשְְמֵרהּו וִיַחּיֵהּו יְאֻּׁשַר (קרי וְאֻּׁשַר) ָּבָאֶרץ;" שם עב, יז: "וְיְִתָּבְרכּו בֹו ּכָל ּגֹויִם 
יְַאּׁשְרּוהּו"; איוב כט, יא: "ּכִי אֹזֶן ׁשְָמָעה וְַּתַאּׁשְֵרנִי וְַעיִן ָרֲאָתה וַּתְִעידֵנִי"; שיר השירים ו, ט: 

"ָראּוָה ָבנֹות וַיְַאּׁשְרּוָה ְמָלכֹות ּוִפיַלגְׁשִים וַיְַהְללּוָה".
אבן ג'נאח, ספר השרשים (בעריכת בנימין זאב בכר) , ברלין: מקיצי נרדמים, תרנ"ו, עמ' 50-  6
 G. Bethge ,ברלין ,(F. Lebrechtו־ Jo. H.R. Biesenthal בעריכת) 51; רד"ק, ספר השרשים

(1847), עמ' נט, וראו גם פירוש הרד"ק לבראשית ל, יג. 
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ַהָּמקֹום ֲאׁשֶר ָאַמר ה' ּכִי ָחָטאנּו". כך מנחם בן סרוק: "(פתרונו) אמרתם 'הננו ועלינו'" 
(לדעתו "יתכן" ש"הננו" בפסוק הנידון גזור מ"הן" [= כן]).7 בעקבותיו מפרש רש"י: 
"לשון 'הננו ועלינו אל המקום' זה הלשון שאמרתם לשון הן כלומר נזדמנתם." וכן 
רשב"ם ("ותהינו — הננו ועלינו"), ר' יוסף בכור שור ("אמרתם 'הן' 'ותהינו'), ראב"ע 
("ותהינו — ותאמרו 'הן')8 ורד"ק ("ענינו ותאבו. והוא לקוח ממלת הן, כלומר שאמרתם 

'הן'").9
יש גם פעלים שלא נגזרו מעיקרא מביטויים, אלא שיש להם שימושים מסוימים שכן 
נגזרו מביטויים. כך למשל הפעלים חז"ק ואמ"ץ בבניין פיעל, שבדרך כלל משָמעָם 
להגביר, לתת כוח, אלא שיש להם גם משמעות גזורת־ביטוי: לומר את נוסחת העידוד 
"ֲחזַק!" או "ֲחזַק וֱֶאַמץ." כך למשל בדברים א, לח: "אֹתֹו ַחּזֵק" = אמור ליהושע "ֲחזַק!", 
וכן בדברים ג, כח: "ַחּזְֵקהּו וְַאְּמצֵהּו" פירושו: אמור לו "חזק ואמץ", שהרי כך עושה 
וַּיֹאֶמר ֵאלָיו לְעֵינֵי כָל  משה במלאו הוראה זו בדברים לא, ז: "וַּיְִקָרא מֹׁשֶה לִיהֹוׁשֻעַ 

יִׂשְָרֵאל ֲחזַק וֱֶאָמץ..." (וכן שם, פס' כג; השוו ליהושע א, ו–ט, יח).10
במקומות רבים דומה שאפשר לפרש את הפועל "ברך" כפועל גזור־ביטוי, היינו 

שמשמעו "לומר נוסחה המתחילה עם המילה 'ברוך' או 'יברכך'." ראו למשל:
בראשית יד, יט: "וַיְבְָרכֵהּו וַּיֹאַמר ּבָרּו ַאבְָרם לְֵאל עֶלְיֹון..."

בראשית כד, מח: "וֲָאבֵָר ֶאת ה'," המתייחס לפס' כז שם: "וַּיֹאֶמר ּבָרּו ה' ֱאֵהי 
ֲאדֹנִי ַאבְָרָהם..."

במדבר ו, כג-כד: "ּכֹה ְתבֲָרכּו ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ָאמֹור לֶָהם: יְבֶָרכְ ה' וְיִׁשְְמֶר..." (וכן 
("...ה' וְיִׁשְְמֶר ְּבְׁשֵם ה'" פירושו לומר "יְבֶָרכ בדברים י, ח ו־כא, ה "ּולְבֵָר

מלכים א' ח, יד-טו: "וַיְבֶָר ֵאת ּכָל ְקַהל יִׂשְָרֵאל... וַּיֹאֶמר ּבָרּו ה' ֱאֵהי יִׂשְָרֵאל..."

Menaḥem Ben Saruq, Maḥberet, Edición crítica e introducción de Angel Sáenz-  7
נוסחאות).  שינויי  (ראו   ;Badillos, Granada: Universidad de Granada, 1986, p. 141*

 Dunash ben Labrat, Tešubot de Dunaš Ben Labrat, Edición crítica להשגת דונש ראו: 
 y traducción española de Angel Sáenz-Badillos, Granada:.Unıversidad de Granada,

.1981, p. 79*

ראב"ע מוסיף: "ואל תתמה איך יבא פעל נגזר ממלה מדובקת [= תואר הפועל], כי כן מלת   8
'על', גם 'פן' שמצאנו אפונה (תהלים פח, טז), כאשר פירשתיו" [זאת תשובה להשגת דונש על 
מנחם]. אף שמבחינת העניין הוא גוזר "ותהינו" מהביטוי שבו משתמשים העם בבמדבר יד, מ, 

תיאורו כאן מתמקד בגזרון אותו ביטוי מ"מלה מדובקת." 
ὁμονοήσαντε (הסכמתם)  ספר השורשים, עמ' 79, ד"ה הין. לדעת מ' ויינפלד, עקילס, שתרגם̋   9
 Moshe Weinfeld, Deuteronomy: A New גזר "ותהינו" מ"הן" = "כן" בלשון חכמים; ראו
 ,Translation With Introduction and Commentary, Vol. 5, New York: Doubleday, 1991

עמ' 151.
להיקרויות נוספות של נוסחות אלו ראו שמואל ב' י, יב; ישעיה מא, ו; חגי ב, ד; תהלים כז,   10

יד; עזרא י, ד ועוד.
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מלכים א' ח, נה-נו: "וַיְבֶָר ֵאת ּכָל ְקַהל יִׂשְָרֵאל קֹול ּגָדֹול לֵאמֹר: ּבָרּו ה' ֲאׁשֶר 
נַָתן ְמנּוָחה לְעַּמֹו יִׂשְָרֵאל..."

יַָדי ַאּׁשּור  ּוַמעֲׂשֵה  ִמצְַריִם  יש' יט, כה: "ֲאׁשֶר ּבֲֵרכֹו ה' צְבָאֹות לֵאמֹר ּבָרּו עִַּמי 
וְנֲַחלִָתי יִׂשְָרֵאל"

אמנם יש גם כתובים שבהם הפועל בר"ך מקדים ברכה שאין בה המילים "ברוך" 
או "יברכך", כגון בראשית כד, ס: "וַיְבֲָרכּו ֶאת ִרבְָקה וַּיֹאְמרּו לָּה ֲאחֵֹתנּו ַאְּת ֲהיִי לְַאלְפֵי 
ְרבָבָה וְיִיַרׁש זְַרעֵ ֵאת ׁשַעַר ׂשֹנְָאיו." ראו גם בראשית כז, כז-ל; לה, ט-יב; מח, ב-ג; 
דברים לג, א; שמואל א' ב, כ. במקרים כאלה משמעות הפועל כללית יותר, לומר 
ברכה, תהיה ניסוחה מה שתהיה. ההבדל בין שתי קבוצות הכתובים דומה כנראה 
למקרים אחרים של פעלים שיש להם גם משמעות גזורת־ביטוי וגם משמעות שאינה 
גזורה מביטוי, כמו "חזק" ו"אמץ", אבל הואיל ובעניין בר"ך בכל ההיקרויות מדובר 
בפעולה של דיבור, אין ההבחנה כל כך חדה ואי אפשר לקבוע בכל מקרה אם מדובר 

באמירת נוסח קבוע או בברכה כללית יותר.11
וכן הדבר בנוגע לפועל קד"ש בבניינים פיעל והפעיל. ישנם מקומות בלשון 
התפילה שאפשר לפרש אותו כפועל גזור־ביטוי, כלומר "לומר את הנוסחה ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 
ָקדֹוׁש" (ישעיה ו, ג). כך בקדושת יוצר: "... לְַהְקִּדיׁש לְיֹוצְָרם ּבְנַַחת רּוַח. ּבְׂשָפָה בְרּוָרה 
ּובִנְעִיָמה. ְקֻדּׁשָה ּכֻּלָם ּכְֶאָחד עֹונִים וְאֹוְמִרים ּבְיְִרָאה: ’ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש’" וכו'. וכן 
בקדושת העמידה: "נְַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמ ּבָעֹולָם. ּכְֵׁשם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אֹותֹו ּבְִׁשֵמי ָמרֹום. ּכַּכָתּוב 
עַל יַד נְבִיֶא וְָקָרא זֶה ֶאל זֶה וְָאַמר: 'ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש'" וכו' (שימו לב שבסדר רב 
עמרם גאון, במקום "כשם שמקדישים אותו בשמי מרום" כתוב: "יחד כלם קדושה לך 

ישלשו,"12, כלומר מקדישים = אומרים 'קדוש,קדוש, קדוש').
אלא שגם כאן יש מקומות שמסבכים את התמונה, כגון בהקדמה לקדושת יוצר: 
 ֶּוְמבְַרכִים ּוְמׁשַּבְִחים, ּוְמפֲָאִרים ּוַמעֲִריצִים, ּוַמְקִּדיׁשִים ּוַמְמלִיכִים ֶאת ׁשֵם ָהֵאל, ַהֶּמל"
ַהּגָדֹול..." הואיל ואף אחד משאר הפעלים כאן אינו מתייחס בפירוש לנוסחה מסוימת, 

 Robert בתוך   “Some More Delocutive Verbs in Hebrew” במאמרי  קצת  בענין  הארכתי   11
 Chazan, William W. Hallo and Lawrence H. Schiffman (eds.), Ki Baruch Hu. Ancient

 Near Eastern, Biblical, and Judaic Studies in Honor of Baruch A. Levine, Winona

Lake: Eisenbrauns, 1999. רק בסיום כתיבת המאמר הנוכחי מצאתי את מאמרו של י' פאור, 

 Jose Faur, “Delocutive Expressions in the Hebrew Liturgy,” in Journal of the Ancient

Near Eastern Society 16–17 (1987): 41–54, שכבר דן בהרחבה בפעלים "ברך" ו"קדש." 

לא הספיק הזמן לשלב מהארותיו למאמר הנוכחי, ומכל מקום הקורא ישתכר מקריאת אותו 
מאמר.

דניאל גולדשמידט (עורך), סדר רב עמרם גאון, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשל"ב, עמ' לב,   12
[נוסח  טוב  וליום  לשבת  לחול,  השלם,  המפורש  הסידור  וינגרטן,  יעקב  גם  ראו  נו.  סימן 
ספרד], ירושלים: גפן, תשנ"א, שמפרש "להקדיש ליוצרם — לומר קדושה לפני ה'" (עמ' קכו), 

ו"נקדישך" בהקדמה לקדושה לפי נוסח ספרד "נאמר לפניך קדושה..." (עמ' קמח). 

jtigay
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קשה להיות בטוח ש"מקדישים" מתייחס דווקא לנוסח "קדוש קדוש קדוש", ולכן אין 
ודאות שכך הובנו המילים "להקדיש ליוצרם" שורות אחדות יותר מאוחר בקדושת 

יוצר.13
הדבר צריך עיון נוסף, וכן כדאי לעיין באפשרות שיש עוד פעלים גזורי־ביטוי 

בלשון חכמים.14
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גם בענין זה הארכתי במאמר ”Some More Delocutive Verbs in Hebrew“ וגם פאור דן בו   13
במאמרו (ראו לעיל הערה 11). 

אני מודה לפרופ' שמא פרידמן, לפרופ' מיכאל סוקולוף ולפרופ' ראובן (רנדי) גאר על עצתם   14
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אחראים למסקנותיי. 
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