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מילת השבוע

איגרת לתלמידיםוו
מרבים בשמחה

העברית עשירה למדיי באוצר מילותיה בתחום השמחה .עושר זה בא לידי ביטוי באבות דרבי נתן" :עשרה
שמות נקראת שמחה ,אלו הן :ששון ,שמחה ,גילה ,רינה ,דיצה ,צהלה ,עליזה ,חדוה ,תפארת ,עליצה" )פרק
לד( .שש מן המילים האלה באות גם בברכה השביעית בשבע ברכות הנישואין..." :אשר ברא ששון ושמחה,
חתן וכלה ,גילה ,רינה ,דיצה וחדוָה ,אהבה ואחוָה ושלום ורעות".
נפתח כמובן ב ִשׂ ְמ ָחה .מילים מן השורש שמ"ח רווחות מאוד כבר בתנ"ך – כמאתיים ושבעים מופעים .בפורים
ְשׂ ְמ ָחה" )אסתר ט,
השמחה קשורה קשר הדוק ליין ,קשר המודגש במגילת אסתר" :וְ ָעשֹׂה אֹתוֹ יוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה ו ִ
יז( ,שהרי כידוע "יַיִ ן יְ ַשׂ ַמּח ְל ַבב ֱאנוֹש" )תהלים קד ,טו( .מהשוואה ללשונות שמיות אחרות עולה כי ָשׂ ַמח
מציין ביסודו עלייה ושגשוג ,בדומה ל ָצ ַמח .גם
בספר משלי יש עדות למשמעות זו" :אוֹר
יקים ִי ְשׂ ָמח וְ נֵר ְר ָשׁ ִעים ִי ְד ָע ְך" )יג ,ט(.
ַצ ִדּ ִ
מקצת מילות השמחה קשורות להשמעת קול.
כך הוא הפועל ָצ ַהל ,המציין בין השאר את קולו
של הסוס .גם השורש רנ"ן מציין השמעת
קולות מסוגים שונים :אדם שהבריות ְמ ַר ְנּנוֹת
אחריו הוא אדם שמפיצים שמועות נגדו,
והמילה ִרנָּה יכולה לציין גם תפילה וצעקה:
יבה ְתּ ִפ ָלּ ִתי"
ָתיַ ,ה ְק ִשׁ ָ
" ִשׁ ְמ ָעה ֱאל ִֹהים ִרנּ ִ
)תהלים סא ,ב( .אך שימושם העיקרי של צהל
ורנן היה לציון קולות של שמחה ,ומכאן הם
קיבלו משמעות של שמחה גם בלי קשר
להשמעת קול .במגילת אסתר נאמר" :וְ ָה ִעיר
ְשׂ ֵמ ָחה" )ח ,טו( ,ובישעיהוַ " :צ ֲה ִלי
שׁוּשׁן ָצ ֲה ָלה ו ָ
ָ
יוֹשׁ ֶבת ִציּוֹן ִכּי גָדוֹל ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל"
ָור ִֹנּי ֶ
)יב ,ו(.
מילות שמחה אחרות קשורות לתנועה .את ִגּיל מקובל לקשור לפועל בערבית המציין סיבוב ולפועל באחת
יצה מציין בעברית ובלשונות שמיות נוספות
מלשונות אתיופיה המציין ריקודים ושירה .שורשה של המילה ִדּ ָ
גם קפיצה וניתור ,ויש הסוברים שהפועל ָשׂשׂ – אביהם של ה ָמשׂוֹשׂ וה ָשׂשׂוֹן – מציין ביסודו ריצה ותנועה של
הגוף.
שמחה היא המילה ֶח ְדוָה ,אשר חדרה ללשוננו מן הארמית .העליזוּת והעליצוּת שייכות גם הן לתחום
עוד מילה ֵ
השמחה ,ולדעת רבים מקורן בשורש יסודי אחד ,שכן העיצורים ז ו-צ קרובים בהגייתם ונוטים להתחלף
ִ
ָעק– ָצ ַעק.
ביניהם ,כגון בצמד ז ַ
שמות פרטיים רבים לקוחים מתחום השמחה – אם משום שההורים רוצים לבטא את שמחתם על הולדת
הילד ,אם משום שהם רוצים שהשם יהיה איחול לעתיד .כאלו הם השמות ששון ,שמחה ,עליזה ,דיצה ,חדווה,
גיל ,גילי ,גילה ו ָיגֵל .פורה במיוחד הוא השורש רנ"ן אשר ממנו נגזרו השמות רן ,רון ,ירון ,רונן ,רונית ,רוני,
רינה ,רינת ,רננה ועוד.
יש שהשמחה מובעת על ידי דימויים ומטפורות מתחומים אחרים .אחד מהם הוא תחום האור ,כפי שאפשר
קּוּדי ה' יְ ָשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵחי
וּליִ ְשׁ ֵרי ֵלב ִשׂ ְמ ָחה" )צז ,יא(ִ " ,פּ ֵ
ֻע ַל ַצּ ִדּיק ְ
ללמוד מן התקבולות בספר תהלים" :אוֹר ָזר ַ
אוֹרה
הוּדים ָהיְ ָתה ָ
ירת ֵעינ ִָים" )יט ,ט( .כך כמובן גם בפסוק הידוע ממגילת אסתרַ " :ליְּ ִ
ֵלבִ ,מ ְצוַת ה' ָבּ ָרה ְמ ִא ַ
וִיקר" )ח ,טז( .כן תהיה לנו.
ְשׂשֹׂן ָ
וְשׂ ְמ ָחה ו ָ
ִ
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