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 2004 �ה"תשס, 10' מעו� ומעשה מס

 דורו� ד�

 

למגוו� הוראותיו של הצירו� ? היהפו� כושי עורו

ש�" � )ז, ישעיהו יח ב" (ומורט ממ

 

 תארני�

 משמע , משחקי מילי�,ז,   ישעיהו יח ב,ט"מר, �" השורשי� מש,ממוש� ומורט

 . כושי, כוש,משתק�

  

 תקציר

� 4מ3ָר"החיפוש אחר משמעותו של הצירו� ְ6ָ הביא את ) ז, ישעיהו יח ב" (טְממ7

בהצעותיה� אלה ניסו הפרשני� ליישב את . הפרשני� להציע הצעות שונות ומגוונות

לשורשי� אלה יש הוראות . הוראותיה� של שורשי� אלה במקרא ע� הקשר הכתובי�

לדעתי החיפוש אחר משמעות . לכ� א� הפרשנויות לצירו� זה מגוונות, מגוונות במקרא

כיוו� שלפנינו טקסט ספרותי מ� המורכבי� שנכתבו . ל מוטעה מיסודו"הנאחת לצירו� 

בחר להשתמש בכוונה תחילה במילי� ) הסופר(סביר מאוד להניח שהנביא , פע�%אי

ה� מבחינת הוראותיה� וה� מבחינת האסוציאציות שה� , המשתמעות למספר פני�

ומגווני� ומעשיר את כ� במספר מצומצ� של מילי� הוא מעלה רעיונות רבי� . מעלות

 .האמירה

ידי הפרשני� השוני� משקפת נדב� %לכ� אפשר שכל אחת מדרכי הפירוש שהוצעו על

במאמר זה ניסיתי לארוג חלק גדול . אחד ממספר נדבכי� שהסופר רצה לכוו� אליה�

מ� ההצעות לפירוש צירו� זה שהועלו על ידי הפרשני� השוני� לכלל מארג משמעות 

� המשמש בארמית ובאכדית בשדה הסמנטי של "סתמ� על השורש מ8בה, כמו כ�. אחד

; )של בהמה(ניקה עור  "–במשמעות חדשה " ממוש�"הצעתי לראות את המילה " עור"ה

כמציי� " ממוש� ומורט"הצעתי לראות את הצירו� . וכדומה" הסיר שער מ� הגו�

 . משמעויות שונות בכל אחד משני ההקשרי� שהוא מופיע בה�

� 4מ3ָרט: "ב צירו� זה מכוו� לתיאור� הפיזי של בני כוש, ו יחבישעיהְ6ָ  שתי –" ְממ7

, משכו"של בני כוש כאילו דלילות שער� מילי� נרדפות המתארות באופ� ציורי את 

, מבריק"מכוונת ג� למשמעותה האחרת במקרא " מ3ָרט"המילה . מרטו את שער�
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ההקשר . נדמה כמלוטש ומבריקי כוש של בנ) החלק (גופ� הדליל בשערות %" מלוטש

. צבעו השחורהמתייחס לעור� של בני כוש מאזכר ג� בדר� אסוציאטיבית את 

"�, "מי שמשכו אותו"יש בה ג� כדי לכוו� את הנמעני� למשמעות האירונית " ממוש

 ."גבוה"היינו 

זה בכתוב . ז משמעותו שונה לחלוטי�, בהקשר השני שבו מופיע צירו� זה בישעיהו יח

רוצה . לאחר שנכנעו לפניו והכירו בגדולתו' מתאר הנביא את בני כוש המביאי� שי לה

כמושפלי� וכמבוישי� בהקבלה לאמור , לומר בני כוש מתוארי� בכתוב זה ככנועי�

הרי , כיוו� שמריטת שער מציינת במקרא ג� השפלה וביזוי. טז%יד, בישעיהו מה

בזוי "להתפרש כתיאור ציורי שמשמעו יכול " ממוש� ומורט"שבהקשר זה הצירו� 

 ".ומושפל

 מבוא. א

� 4מ3ָרט"במאמר זה ברצוני להציע פירוש חדש לצירו� ְ6ָ ייחודו ). ז, ישעיהו יח ב" (ְממ7

מחד גיסא הוא מתבסס על חלק מ� הפירושי� . של פירוש זה שיש בו יש� וחדש ג� יחד

שה שיש בה כדי להמחיש את א� מאיד� גיסא יש בו תפיסה חד, שהוצעו לצירו� זה

 .ל ולהאירו באור חדש"לשונית של הצירו� הנ%מורכבותו הספרותית

ַה6ֵֹלַח . ה3י ֶאֶר� ִצְלַצל ְ<ָנָפִי� ֲא8ֶר ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי כ84: "הוראתו של הכתוב בישעיהו יח

ָ*ְ( 'מ&ָרט ֶאל �BָCַ ִציִרי� 4ִבְכֵלי גֶֹמא ַעל ְפֵני ַמִי� ְלכ4 ַמְלAִכי� ַקִ@י�  ֶאל ַע� נ3ָרא ,&י ְממ+

Cֵָעת ַהִהיא "; ) ב%פסוקי� א" (ִמ� ה4א ָוָהְלAה 3Eי ַקו ָקו 4ְמב4ָסה ֲא8ֶר Cְָזא4 ְנָהִרי� Dְרצו

ָ*ְ( 'מ&ָרט ְצָבא3ת ’י4ַבל 8ַי ַלה 4ָסה ֲא8ֶר  4ֵמַע� נ3ָרא ִמ� ה4א ָוָהְלAה 3Eי ַקו ָקו 4ְמבַע� ְממ+

, פחות או יותר, מוסכמת) פסוק ז" ( ְצָבא3ת ַהר ִצCָ’�3Bְזא4 ְנָהִרי� Dְרצ3 ֶאל ְמק�3 �8ֵ ה

הנביא מצווה על שליחי אר� כוש שישובו אל ארצ� ואל עמ� : על מרבית הפרשני�

ויבשרו לו שבעתיד יביא האל , המפיל חיתתו על העמי� שסביבו, הממוש� והמורט

 .וירצו אותו במתנות' אויבי האל הכנועי� יודו בגבורתו של ה. על אויביומפלה 

שהנביא , ל"בהסתמ� על חלק מ� הפרשני� המסורתיי� ועל מדרשי חז, יש הגורסי�

אינו מכוו� בדבריו אלה לגויי הארצות שמעבר לנהרי כוש אלא לגלות ישראל בארצות 

 1.ל אינה מקובלתאול� בפרשנות המדעית למקרא דעה זו בדר� כל, אלה

אבל לדעתי הנביא מכוו� בדבריו אלה דווקא , אפשר שהיו גולי� יהודי� בארצות אלה

שכ� ע� ישראל אינו מוזכר , לעמי הארצות האלה שהפילו חיתת� על העמי� שסביב�

ר  4ְמב4ָסה ֲא8ֶ,&י ַקו ָקו ִמ� ה4א ָוָהְלAה ַע� נ&ָרא "–והנביא מדגיש שהוא מתייחס ל , כלל

                                             
ראה למשל לגישה הסותרת . דיו� נרחב בגישה זו ראה אצל ולדמ� והמקורות המובאי� ש�1 

 . 5המקורות המובאי� בהערה 
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כלומר הדברי� מתייחסי� לע� נורא שנהרי� בזאו את ארצו ". .ְרצ&Cְָזא4 ְנָהִרי� 

. קשה להניח שדברי� אלה מכווני� לגולי� מבני ע� ישראל). ?שנהרות חילקו את ארצו(

ויבואו לעובדו במקדשו ', לעתיד לבוא יקבלו כל הגויי� את אלוהותו של ה"הרעיו� ש

  2.חת בנבואותיו של ישעיהומופיע לא א" אשר בירושלי�

' כושי'או ' כוש'המילה ", לדעתו של מלמד". כוש"ארצ� של שליחי� אלה היא אר� 

ע� הזמ� התרחבה . שהתגוררו בדרו� מצרי�, מתייחסת בספרות המקראית לנובי�

מתייחסת במקרא ג� " כושי" המילה 3".קבוצת המסומני� של ש� זה לכל האפריקני�

 אול� 4 ,יטי בבל במחצית השנייה של האל� השני לפני הספירהלשבטי� בנגב וג� לשל

, על דעת מרבית החוקרי� מוסכ� שבהקשר זה הנביא מתייחס לכוש שבדרו� מצרי�

 5).ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי כ84(בעיקר בשל הזכרת הנהרות 

 להיות כלולי� שטחי� עצומי� למ� האשד יכולי�" "כוש" שתחת הש� ,ולדמ� גורס

גבולה ,  באסוא�שו� למ� האשד הראא�לוס באזור אבו סימבל ואולי השני של הני

הוא .  ואתיופיה של ימינוסודא�בארצות ,  ודרומה%הדרומי של מלכות מצרי� הקדומה 

היו גבולות , ובמצרי� בכוש 'בזמ� שלטו� בני השושלת הכה, בימיו של ישעיהו"מדגיש ש

ש� ג� שכנה ; וסביבתובל ברקל ' גבאזור, אר� כוש לער� בי� האשד השני לאשד הרביעי

 מכוו� לאזורי� דרומיי� יותר % לנהרי כוש מעבר %ציונו של ישעיהו .  נפטה%בירת כוש 

בהחלט נית� לזהות אר� זו בסמו� .  זובכושהמצויי� מעבר ליובלי הנילוס הזור� 

,  ויש המזהי� אותה באזור הכולל את אתיופיה 6".עצמהלאתיופיה או א� באתיופיה 

  7.ודא� וסומליהס

" כוש"ובתרגו� השבעי� הש� , )Kš(בש� כוש " אתיופיה"יש לציי� שהמצרי� כינו את 

. ל"בפסוק הנ" כוש"וכ� א� מתורגמת , )Αιθιοπια" (אתיופיה"מתורג� לרוב במילה 

 8.נזכרת אצל הומרוס ככינוי לשטח שמדרו� למצרי�" כוש"

                                             
 . מרחיב המחבר בנושא זה27�25בעמודי� . 25' עמ, ישעיהו, ל ראה חכ�"לציטוט הנ2 
 .67' עמ,  ראה מלמד3
 . סעיפי� ב וג709' ועמ, 708' עמ,  ראה אברמסקי4
 310' עמ, Blenkinsopp , 246' עמ, Watts ; 92�93' עמ, Kaiser ; 308' עמ, Gray ראה למשל 5

' עמ, מלמד: וכ�, )ואפשר שכללה ג� את סודא� וסומליה של היו�(המזהי� את כוש ע� אתיופיה 
 .קצא' עמ, ש�, חכ� ; 95' עמ, הראל ; 709' עמ, אברמסקי ; 69

 .  והביבליוגרפיה המובאת ש�39' עמ,  ראה ולדמ�6
 .�ש, Blenkinsopp ראה 7
 .ש�,  ראה אברמסקי8
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� במאמר זה בחרתי להתמקד אול, בפסוקי� אלה מופיעות מספר מילי� סתומות

� 4מ3ָרט"בצירו� ְ6ָ צירו� סתו� זה פורש לאור� הדורות בפירושי� רבי� ". ְממ7

 .ומגווני�

מלשו� " מורט"ואת )" סחיבה, גרירה(משיכה "מלשו� " ממוש�"רבי� פירשו את 

בעקבות , אב� בלע� למשל: והבינו צירו� זה בגוני משמעות שוני�, "תלישת השער"

יש שתרג� : "וכותב, כשתי מילי� נרדפות" ממוש� ומורט"רואה את , נאח'ג%ב�ג ו"רס

ק פירש צירו� זה " רד9".ולשו� אמראט בערבית פירושו מריטה' ; משו� ומרוט'אותו 

כנראה בהשפעת , במשמעות מטפורית המתארת את ביזויו והשפלתו של ע� ישראל

שמשכו אותו העובדי ": "ובזוזע� שסוי = עמא אניסא ובזיזא "תרגו� יונת� המתרג� 

כלומר משיכת� אותו הייתה במריטת שער� , כוכבי� אלה מזה ואלה מזה ומרטו אותו

אשר מאז היו נמשכי� : "מצודות דוד פירש". כלומר שהשחיתו גופ� וארצ�, ובשר�

מצודות : באופ� דומה מפרשי� ג�". בידי האומות ומרטו שער ראש� וזקנ� במשכ�

 . אליעזר מבלגנצי ועודרבי, ע"ראב, ציו�

� "כגו� , "שנמש� הרבה> ארו� "מתפרש במקרא ג� בהוראת " מש�"השורש ְ8ֵIָלֹא ִת

6ָָכה"; ) כו, כה, יחזקאל יב" (ע3ד משמעו ג� " מרט"והשורש , )יב, משלי יג" (3Jֶחֶלת ְממ7

ְלַמַע� ְטבַֹח ֶטַבח ... 4ָטהֶחֶרב ה4ַחKָה ְוַג� ְמר"; " ְנח8ֶֹת ְממָֹרט: "כגו�, "ממורק, מלוטש"

לכ� יש שפירשו את המילה ). טו%יד,יחזקאל כא" (ה4ַחKָה ְלַמַע� ֱהֵיה ָלCָ Mָרק מָֹרLָה

"�בגוני משמעות " מבריק, מלוטש"בהוראת " מורט"ו, "גבוה> ארו� "בהוראת " ממוש

יק שגו� פניו מבר) כלומר גבה קומה(גוי ארו� : "כ� למשל מפרש חכ�. שוני�

גוי : "ומ� הפרשני� מודרניי� מפרשי�,  מרבית מתרגומי המקרא לאנגלית10".ומלוטש

: � מפרש" מלבי11.שכ� בני כוש נודעו בעור� דליל השער, )"מבריק(גבוה שע3רו חלק 

 ".גוי גדול ומדינתו משוכה למרחוק וחרבו מורטה וחדה"

                                             
סחיבה "מלשו� " ממוש�" המפרש 276' עמ, נאח' וכ� ב� ג99�98' עמ, גוטשטי�#ראה גוש�9 

 ".וגרירה
 . והביבליוגרפיה המובאת ש�312' עמ, Gray ; 69' עמ, מלמד; קצא ' עמ, ישעיהו,  ראה חכ�10

 :ראה למשל התרגומי� הבאי�11 

New International Version (NIV): `tall and smooth-skinned` New King James 
Version (NKJV): `tall, smooth-skinned people` ; English Standard Version (ESV): 
`tall and smooth` ; Contemporary English Version (CEV) `tall and have smooth 
skin` ; New King James Version (NKJV): `tall and smooth of skin` . 

 :למשל, פרשני� רבי� מפרשי� באופ� דומה

 Slotki ,86', עמ :`tall and glossy`;Kaiser  ,90' עמ :`tall and smooth`  ; Gray ,עמ '

306:`tall? And polished appearance?`  ; `tall and smooth skin` ;  Blenkinsopp ,עמ '

308 :`tall and smooth skinned` ,  ג� � . 243'  עמ,Wattsוכ
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ושי� היו ידועי� שכ� הלודי� והכ, "מושכי קשת"מלשו� " ממוש�"יש המפרשי� את 

; ) יט, ישעיהו סו" (Jְַר8ִי4O 8ל ְול4ד מ8ְֵֹכי ֶק8ֶת: "בתקופת המקרא כקשתי� מצטייני�

מפורשת " מורט"ו). ט, ירמיהו מו" (<84 4פ4ט JְֹפPֵי ָמֵג� ְול4ִדי� JְֹפPֵי Kְֹרֵכי ָק8ֶת"

 12).יט%יד, פי יחזקאל כא%על" מחודד ומבריק כחרב"במשמעות 

, ט"ט ולא מ� השורש מר"גזורה מ� השורש יר" מורט ",)טורטשינר(לדעתו של טור סיני 

כ� , "כי לא רצוי הדר� לפני"משמעו לדעתו ) לב, במדבר כב" (ָיַרט ַהKֶֶרְ� ְלֶנְגKִי"וכפי ש

3Jֶחֶלת " כפי ש,לדעתו". ע� לא רצוי שאי� אד� רוצה לצאת אליו"משמעה " מורט"

6ָָכה ע� שאינ� בא : "משמעו" ממוש�"כ� , "תוחלת נמנעת"משמעה ) יב, משלי יג(" ְממ7

 13".שאתה נמנע מלבוא אליו, במגע אתו

 

 העיקרו$ שעליו מתבסס הפירוש המוצע להל$. ב

ממוש� "הפרשני� מתלבטי� רבות בנוגע להוראתו של הצירו� , כפי שראינו לעיל

ל לאור משמעויותיה של כל "� הנכל פרש� בוח� את ההקשר שבו מופיע הצירו". ומורט

הנחת� של . ומציע פרשנות שתשתלב ע� ההקשר, אחת מ� המילי� המרכיבות אותו

אול� אפשר . פרשני� אלה היא שישנה משמעות אחת לצירו� זה ועליה� לחשו� אותה

שהתחבטות בנוגע למשמעותו של הצירו� נובעת מ� העובדה שמלכתחילה צירו� זה בא 

 . ויות ג� יחדלכוו� למספר משמע

האסוציאציות העולות אצל כל פרש� ופרש� בנוגע למשמעותו של הצירו� : רוצה לומר

ט במקרא "� ומר"ל נובעות משילוב בי� הידע שלו על משמעות� של השורשי� מ8"הנ

 שלפחות ,סביר להניח, כפי שאסוציאציות אלה עלו בראשו של הפרש�. לבי� ההקשר

כשהוא שמע או קרא , ואפילו ביתר שאת,  המקראיחלק� עלה ג� בראשו של הנמע�

 .שורות אלה

לא מ� הנמנע הוא שהסופר בחר להשתמש בכוונה תחילה במילי� המשתמעות , לדעתי

. לכמה פני� ה� מבחינת משמעויותיה� וה� מבחינת האסוציאציות שה� מעלות

, רותילפיכ� אי� תמה שבטקסט ספ, מורכבותו הספרותית של המקרא ידועה ומפורסמת

ישתדל הסופר לכוו� למספר משמעויות ג� יחד ולעורר , ובעיקר בטקסט שירי

 .כ� שמילי� מעטות תוכלנה להביע עושר רעיוני, אסוציאציות מגוונות

וכאמור כפי שעלתה , "לגיטימית"ל היא "עקרונית כל פרשנות שהוצעה לצירו� הנ

אול� פרשנויות , המקראי שעלתה ג� בראשו של הנמע� ,סביר להניח, בראשו של הפרש�

                                             
 .96' עמ, ראה הראל ובלאו12 
 .395�394' ע, )טורשינר(סיני # ראה טור13
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במאמר זה ברצוני להציע דר� לארג� פרשנויות אלה .  לכיווני� שוני�" מושכות"אלה 

צירו� המציג מארג של " ממוש� ומורט"לדעתי אפשר לראות בצירו� . לכלל מכלול אחד

 .רעיוני אחד" אריג"משמעויות הנשזרות זו ע� זו ויוצרות 

 

ָ*"הוראותיו של הצירו/ . ג  כמכוונות לתיאור� הפיזי של בני כוש" ְ( 'מ&ָרטְממ+

� 4מ3ָרט" שבאומרו ,כפי שציינתי לעיל רבי� סוברי�ְ6ָ  לבני כושמכוו� הנביא " 3Eי ְממ7

כלומר לעמי� הגרי� באתיופיה או במרחב של , השוכני� באזורי� שמדרו� למצרי�

מכוו� לתיאור� " ורטממוש� ומ"לדעתי הצירו� . של אתיופיה ושל סומליה, סודא�

 .ובעיקר למאפייני עור� שהבולט שבה� הוא צבעו הכהה, הפיזי של בני עמי� אלה

, לבי� העור הכהה" כושי"ל מסתמ� זיהוי ברור ומובהק בי� ה"מלמד מציי� שבספרות חז

): כג, יג (משאלתו המפורסמת של ירמיהו. אול� במקרא קשר זה עולה מבי� השורות

"8ִ4> �נתפסה כמייצגת " כושי"בתודעתו של ע� ישראל המילה  עולה ש?"י ע3ר3ֲהַיֲהפְֹ

 צבע העור לא צוי� ,לדעתו של מלמד. בעלי עור השונה באופ� מובח� מעורו שלואנשי� 

.  משו� שהדבר היה מוב� מאליו לנביא ולקהל היעד שלו, כנראה,במפורש בשאלה זו

שכ� לדעתו צבע ,  בעל עור כהה–ו היינ, הכושי זוהה כשונה מה� בהופעתו החיצונית

,  אול� מלבד צבעו14.העור הוא האמצעי המיידי והברור להבחנה בי� קבוצות אנושיות

שחורי העור ה� . עור� של בני כוש שונה מעור� של בני ע� ישראל ג� בתכונות אחרות

נוס� . בדר� כלל ג� בעלי עור דליל בשער עד חלק בהשוואה לבני ע� ישראל השעירי�

� נודעו בני כוש ג� בגובה� הר�לכ. 

שכ� , לשונית%נראה לי שצירו� זה הנו מלאכת מחשבת ספרותית, לאור האמור לעיל, לכ�

הוא מכוו� למספר רובדי משמעות שכל אחד מה� מוסי� נדב� נוס� לתיאורו של ב� 

הוא שעיקר משמעותו מכוו� לתכונות " ממוש� ומורט"המעניי� בצירו� . הע� הכושי

ואילו , גובהו הר�, עורו החלק והמבריק: ת פחות בתיאורו של ב� הע� הכושיהבולטו

 . צבע עורו מאוזכר רק בדר� אסוציאטיבית

הקשר ! א� בהקשר שונה, ז, מופיע ג� בישעיהו יח" ממוש� ומורט"הצירו� : זאת ועוד

שונה זה יש בו כדי לכוו� את הנמע� לפרש צירו� זה במשמעות שונה לחלוטי� מ� 

 . ב, עות שבה הוא מתפרש בישעיהו יחהמשמ

                                             
במקרא הכושי מוצג לעתי� כשונה "מלמד מדגיש ש. 75' עמ, וכ� ש�, 69' עמ,  ראה מלמד14

אי� במקרא א� ... 'הגזעני'א� לעתי� נדירות בלבד הוא מוצג כנחות ברוח הסטריאוטיפ , ואחר
כל שכ� למאפייני� השליליי� שיוחסו לצבע עור זה ,  עורו של הכושיהתייחסות מפורשת לצבע

 .68' עמ, ש�, "בתקופות מאוחרות



 

 19 ♦ "ממש� ומורט"למגוו� הוראותיו של הצירו� ? היהפו� כושי עורו 

 :� אדו� בהרחבה ברובדי משמעות אלהלהל

� 4מ3ָרט. "1ְ6ָ  . כשתי מילי� נרדפות%" ְממ7

: למשל, "תלש שער"הוראתו במקרא היא בי� השאר ג� " ָמַרט"הפועל ,  כאמור לעיל.א

ישעיהו " ( ָנַתJִי ְלַמִ<י� 4ְלָחַיי ְלמְֹרִטי�Eִֵוי "; ) ג, עזרא ט" (ָוֶאְמְרָטה ִמ6ְַער רֹא8ִי 4ְזָקִני"

ְקָרח ְוָכל ָ<ֵת� ְמר4ָטה "; ) ו, נ  ). יח, יחזקאל כט" (ָ<ל רֹא8 מ7

מלבד (פועל זה מופיע במקרא בהוראה זו ארבע פעמי� בבניי� קל ופעמיי� בבניי� נפעל 

ְוִא� ִמDOְת Oָָניו ...ה4א ָטה3ר ה4אְוִאי8 ִ<י ִיIֵָרט רֹא38 ֵקֵרַח  "):היקרותו בישעיהו יח

" מ3ָרט"סביר להניח שהפועל ). מא%מ, ויקרא יג" (ִיIֵָרט רֹאCֵEִ 38ַח ה4א ָטה3ר ה4א

צורות סביל של בניי� קל "). ָמַרט("משק� את הסביל של בניי� קל ) צורת בינוני(

, ויקרא י" (8ָֹר�"; ) ג, במדבר יט" (זַֹרק"; ) ז, ישעיהו כז" (הָֹרג: "כגו�, "תשלו� דגש"ב

ו "במקרה שלפנינו הצורה באה בתוספת א� הקריאה וי. מופיעות לא מעט במקרא, )טז

משקפת ניקוד מאוחר " ִיIֵָרט"ככל הנראה הצורה ). ח, שופטי� יג" ַה4Bָ@ד: "והשווה(

  15).2וראה להל� ג� סעי� (של נפעל במקו� סביל של קל 

�"אות את המילה  אפשר לר,לדעתיְ6ָ מי "ומשמעה הוא , "מ3ָרט"כמילה נרדפת ל" ְממ7

 .ואנסה להסביר השערתי זו, )"מרטו את שערותיו(מישכו את שערותיו *ש

, נפוצה מאוד בניביה השוני� של האכדית למ� האכדית העתיקה maškuהמילה 

וכ� עור כמוצר  בעלי חיי�  עור של,עור של בני אד�היא מציינת ". עור" היא הוראתהו

במשמעויות ) ה/ַמ8ְָ<א( מילה זו מצויה ג� בניביה השוני� של הארמית 16.מעובד

מצויות ג� " עור" מילי� הגזורות משורש זה הקשורות לשדה הסמנטי של 17.דומות

 mśk3המילה ". עור שהוסר "– הוראתה mask למשל בערבית המילה .בשפות אחרות

קשה לדעת א� יש 18 . מצויה ג� ביוונית ובהודיתמילה דומה". עור"במצרית הוראתה 

מכל מקו� ברור מהימצאותו של שורש זה בניביה . קשר אטימולוגי בי� מילי� אלה

                                             
קוטשר ". ממורט"במגילת ישעיהו מופיעה הצורה . ש�,  הצעה זו מובאת אצל הראל ובלאו15

�3ָל ', קל'הריהי בינוני של סביל ' מורט'צורת : "כותב על כ ל של סבי). ב ועוד, שמות ג(מטיפוס א4
) = ממורט(' ממרט' 'הנורמאלית'לפיכ� הומרה כא� הצורה בצורה ...קל הול� ונעל� מ� הלשו�

' עמ, ש�,  "המלווה את המילה שלנו', ממש�'מ� הסת� השפיעה על הכותב ג� ... בינוני פועל
. 460' עמ, ראה למשל ברגשטרסר, רבי� מ� המדקדקי� רואי� בפועל זה סביל של הקל. 265
 או סביל של �"בנשילת המ" ְממָֹרט" מנאח מתלבטי� בי� צורה הגזורה בבניי� פ4על'ג#וב�' חיוג
 .מקורות המובאי� ש�וה 160' עמ,  נאצרראה. הקל

 .CAD M/1 376-379ראה 16 
 ,Sokoloffוכ� , 334' עמ, Sokoloff, Palestinian על תיעודה של מילה זו בארמית ראה 17

Babylonian ,714' עמ. 
 .   646' עמ, HALOTראה  18
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ומהימצאותו בניביה השוני� של , כבר למ� האכדית הקדומה, השוני� של האכדית

 .הארמית שמדובר בשורש ששימש בשפות השמיות למ� התקופה הקדומה

אבל יש לציי� שבמקרא מופיעה . א� לא במשמעות זו, י במקרא� מצו"השורש מ8

4ֶמ8ְֶ� ";  )ו, תהלי� קכו" (ָהל3ְ� ֵיֵלְ� 4ָבכֹה נPֵֹא ֶמ8ְֶ� ַהTַָרע": פעמיי�" ֶמ8ְֶ�"המילה 

 מקבילה מבחינה qatlמילה זו שמקורה במשקל ). יח, איוב כח" (ָחְכָמה ִמOְִניִני�

והיא מפורשת , )mašk*( בנשילת התנועה הסופית maškuמורפולוגית למילה האכדית 

פירוש זה מקורו )". של עור(פונדה , )של עור(נרתיק , )של עור(, שק"בדר� כלל בהוראת 

  19".פונדת עור, נרתיק עור, שק עור"> ) עור(מש� : "בהנחה שבעברית חל המעתק הבא

הסמנטי של � שימש בעברית של תקופת המקרא בשדה "לכ� אפשר שהשורש מ8

מלבד היקרויותיו המסופקות בתהלי� ובאיוב , א� לא בא לידי ביטוי במקרא, "עור"ה

 . והיקרותו בישעיהו יח

 אפשר שבעברית שימש 20,)"של בהמה(פשט עור "משמעו " ְמ8ְַ�"כפי שבארמית הפועל 

�"וצורת הסביל " (ִמ6ְֵ�"הפועל ְ6ָ  בהוראה קרובה) המשמשת כא� כש� תואר" ְממ7

ניקה את עור , החליק את עור הגו�, הסיר שער מעור הגו�"היינו , "מרט"להוראה 

 . וכדומה" הבהמה משער

) מרוט שער" (ומורט) ?'נקי משער? גזור שער, בעל עור חלק'(ממוש� "כ� שבצירו� 

צמדי� מעי� אלה נפוצי� . הסופר מצמיד זו לזו שתי מילי� הקרובות במשמעות�

OִDי "; ) יא, משלי ה" (PָCְְרָ� 8ְ4ֵאֶרָ�"; ) ב, יואל ב" (ב ְוָעצ�4ַע� ַר: "למשל, במקרא

; ) לג, ירמיהו מח" (Pְִמָחה ָוִגיל"; ) ב, יואל ב" (ח8ְֶ� ַוֲאֵפָלה"; )כ, ירמיהו ז" (ַוֲחָמִתי

בפסוקי� אלה משתמש הנביא ג� במילי� נרדפות . ועוד) ט, ירמיהו ט" (ְבִכי ָוֶנִהי"

� 4מ3ָרט ֶאל ,&יל ֶא" :נוספותְ6ָ  ". נ3ָראַע� ְממ7

                                             
19 HALOT מפרש את "� בתהילי� ובאיוב) leather pouch" (פונדת עור"בהוראת " ֶמ9ְֶ
היא מילה ידועה בארמית ובאכדית ומשמעותה היא ' מש�': " הורבי� כותב).בהוראה מטפורית(
רק בתהילי� " ֶמ9ְֶ�" חכ� מפרש את .228' עמ, "הוא נאד או שק של עור' מש� הזרע'. 'עור'

. תסה'  עמ,תהלי�, ראה חכ�"). יש האומרי� שהוא עשוי עור: "ומוסי�" (שק הזרע"וראת בה

 �הוא " ְוִנ9Bַ חAֵר9 ַ=@ֵֹצר ְודֵֹרְ� ֲעָנִבי� ְ=מ9ְֵֹ� ַהָ;ַרע "–יג , הבא בעמוס ט" מוש� הזרע"את הצירו
, ראה חכ�". עוהאד� המולי� ומעביר את תרמיל הזרעוני� על פני השדה לזור"מפרש בהוראת 

שק או נרתיק של עור "הוראתה במקרא היא " מש�"ג� א� : אבל יש להדגיש .עד' עמ, תרי עשר
אפשר שמקורה . אינה מחויבת המציאות) עור" (=מש�"ההנחה שמקורה של המילה הוא במילה 

סיני #טורראה . "אחיזה, תפיסה" המצוי בערבית שעיקר הוראתו היא mskהוא בשורש 
   .395'  עמ,)טורשינר(

 .714' עמ, Sokoloff  ראה 20



 

 21 ♦ "ממש� ומורט"למגוו� הוראותיו של הצירו� ? היהפו� כושי עורו 

ואת " גבוה "–כ " ממוש�"רבי� מפרשני המקרא וממתרגמיו המודרניי� פירשו את 

  21.נקי משער, היינו בעלי גו� חלק, smooth, hairless skin %כ " מ3ָרט"

של שצירו� זה בא לתאר את תכונותיו המיוחדות של עור� , בעקבות פירוש זה נראה לי

את היותו דליל , הנביא בוחר לציי� תכונה בולטת בעור�). עור הגו� ועור הפני�(בני כוש 

ובכ� מודגש השוני בי� גוי זה לבני , מרטו אותו, מישכו אותו*עד כי נדמה כאילו , בשער

 . ישראל שהיו בדר� כלל בעלי גו� שעיר וזק� עבות

ת תכונתו הבולטת ביותר של עור הנביא אינו מתאר א". חיסכו�"בתיאור זה יש ממי� ה

, )ראה לעיל(כפי שעולה משאלתו של ירמיהו , שכ� תכונה זו,  את צבעו השחור–הכושי 

התייחסותו לתכונה אחרת של עור הכושי מעלה באופ� טבעי . היא ברורה מאליה

וכ� מעצימה את ,  צבעו השחור–במחשבתו של הנמע� את תכונתו העיקרית של עור זה 

 .שוני שרוצה הנביא להמחישו, בני כוש לע� ישראלהשוני בי� 

אבל נראה שהנביא , "מורט"נרדפת ל" ממוש�"סביר יותר להניח ש, כאמור, לדעתי

": משחק מילי�"� לש� יצירת "בוחר להשתמש דווקא במילה הגזורה מ� השורש מש

מכוונת באמצעות " ממוש�"הרי , "משיכת שער, מריטת שער"כיוו� שההקשר מדבר על 

 22)".משכו את שערו(מי שמשכו אותו "ג� להוראה " משמע משתק�"

נרדפת " ממוש�"אפשר ש.  אפשר לראות צמד מילי� זה ג� מנקודת מבט אחרת.ב

מי , כלומר(מי שמשכו אותו "א� משמעותה היא , ")מי שתלשו את שערו" ("מורט"ל

שחק מ"כדי ליצור " ממוש�"והנביא משתמש דווקא במילה , )"שמשכו את שערו

� המשמש בשדה הסמנטי של "לשורש מ8" משמע משתק�"הוא מכוו� בעזרת ". מילי�

; בעל עור "–ג� באופ� אירוני " ממוש�"לפרש את המילה כ� שהנמע� יוכל , "עור"ה

 . כשהכוונה בעל עור מיוחד יוצא דופ�, "מכוסה בעור

  .3ָרטמ6ְָ� 4ְממ+: יש לציי� שצמד מילי� זה יוצר ג� אליטרציה

 ִמ� ה4א נ&ָראֶאל ַע� "היינו ע� המעורר אימה , הנביא מדגיש שמדובר בע� נורא

 מראהו השונה יש בו כדי להעצי� את הפחד 3E."23י ַקו ָקו 4ְמב4ָסה"בשל מעשיו " ָוָהְלAה

אי� ספק שהנביא . שכ� ידוע הוא שהשונה והחריג מעורר לא אחת רתיעה וחשש, מגוי זה

                                             
 וכ� ראה המקורות `smooth or bare skin` המתרג� 635' עמ, HALOT ראה למשל 21

 . 11המובאי� בהערה 
22 �הומונימית ) הוא שימוש במילה בעלת מספר משמעויות reflected meaning( (משמע משתק

אבל הוא מאפשר , באופ� כזה שההקשר מחייב את הבנתה במשמעות אחת בלבד) וליסמיתאו פ
 .24' ראה פולק עמ, )או למשמעויותיה האחרות(ג� רימוז למשמעותה האחרת 

גוי המביס , גוי חזק ובעל גבורה: " משמעותו של כתוב זה אינה ברורה והפירושי� עליו רבי�23
יהיה אשר יהיה פירוש . קצא' עמ, ישעיהו,  ראה חכ�".גוי ההול� לבטח בדרכו, את אויביו

 .אי� ספק שהוא בא לתאר את מעשיו ופעולותיו של אותו גוי המעוררי� אימה, הכתוב
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לכ� נראה לי שהוא מגייס ג� את מראהו החיצוני השונה , שלילהמתייחס לגוי זה ב

 .כדי להעצי� פחד זה, באופ� קיצוני ממראה נמעניו

המילה :  שהנביא מחזק קשר זה בי� המראה לפחד ג� בעזרת המער� הצלילי,נראה לי

6ָ": "מ3ָרא"ומזכירה את המילה , "נ3ָרא"קרובה בצלילה למילה " מ3ָרט" � ֶאל 3Eי ְממ7ְ

לֹא תֹאְמר�4 ֶק8ֶר ְלכֹל ֲא8ֶר יֹאַמר ָהָע� ַהTֶה ָק8ֶר  ":והשווה ג�, " נ&ָרא ֶאל ַע� 'מ&ָרט

 ).יב, ישעיהו ח" (מ&ָרא& לֹא ִתיְרא'ְוֶאת 

 ".משחקי המילי�"א� בכ� לא תמו 

 

 ".מבריק, מבהיק"וכ$ " מרוט שער: "משמעות2מ&ָרט כמציינת דו. 2

, )"שער(מרוט "היא צורת סביל של קל והוראתה " מ3ָרט"נראה לי ש, לכפי שציינתי לעי

, מלוטש "–ט במקרא "אבל נראה שהיא מכוונת ג� למשמעותו האחרת של השורש מר

 ".מבריק

ְלַמַע� ְטבַֹח ֶטַבח ה4ַחKָה . ְמר'ָטהֶחֶרב ֶחֶרב ה4ַחKָה ְוַג� : "זט%יד, יחזקאל כאמ� הכתוב ב

 ִלְתCַ PֹOָ<� ִהיא ה4ַחKָה ֶחֶרב ְוִהיא ְלָמְרָטה ַו�JֵBִ אָֹתM ... 9ָָרק מָֹר8ָהְלַמַע$ ֱהֵיה ָל5

 ". הוברקה, מורקה, לוטשה"היא " מָֹרLָה"עולה שהוראתה של , "מָֹר8ָה

לפיכ� , היא צורת ש� הפועל של קל" ְלָמְרָטה"ו, היא צורת בינוני פעול של קל" ְמר4ָטה"

ואינה גזורה בבניי� , משקפת צורת עבר של הבניי� הסביל של קל" מָֹרLָה"סביר להניח ש

  .)מה, ז, מלכי� א" (ְנח8ֶֹת ְממָֹרט": פועל זה מופיע ג� בבניי� פ7על 24.פ7על

�, הבריק, ליטש"וג� " תלש שער"במקרא הוראתו הייתה ג� " ָמַרט"נראה לי ש, לפיכ

בניי� הסביל של קל המציינת שתי משמעויות היא צורת בינוני של ה" מ3ָרט"לכ� , "מירק

 25".נוצ�, בעל ברק, מלוטש. "2" מרוט שער. "1אלה 

, )מ3ָרט(הנדמה כאילו מירקו אותו , בעלי העור השחור ה� בדר� כלל בעלי עור מבהיק

 גו� שכאילו מרטו את –ובתיאורו הציורי של הנביא , משו� שהוא דליל בשערות

לציו� " מורט" שהנביא בוחר להשתמש דווקא במילה  כ� א�נראה. )מ3ָרט(שערותיו 

                                             
24 HALOTת כאנלוגיה "יש המסבירי� את הדגש בטי. 635' עמ, ש�,  מביא את שתי האפשרויות
 .קמה'  עמ,ראה למשל מושקובי�". תפארת הקריאה" או כדגש להDַחCָה" ל

תלש את > תלש שערות " = "ָמַרט": ייתכ� שבעברית חלה ההתפתחות הסמנטית הבאה 25
ְוִאי9 3ִי ִיFֵָרט רֹאA9 ֵקֵרַח ": מא#מ, והשווה ויקרא יג ("הפ� מישהו לבעל קרחת> שערות הראש 

אפשר א� כ� שהפועל "). ר הDאְוִא� ִמHGְת Gָָניו ִיFֵָרט רֹאBִ A9ֵ=ַח הDא ָטהA. הDא ָטהAר הDא
ראש = ראש קרח "בהשפעת האסוציאציה " הבהיק, הבריק"קיבל את המשמעות " ָמַרט"

והשווה , "צחצח, הבריק "–" מרק"וכ� בשל קרבתו הפונטית של פועל זה לפועל , "מבריק
 ְלַמַע� ֱהֵיה ָלJ ָ=ָרק מָֹרIָה ְלַמַע� ְטבַֹח ֶטַבח הDַחCָה. ֶחֶרב ה(ַחָ,ה ְוַג# ְמר(ָטה: השימושי� הדומי�

, דברי הימי� (ְנחֶֹ/ת ָמר(ק; ) ד, ירמיהו מו( ִלְבD9 ַהLְִריֹנֹת ִמְרק( ָהְרָמִחי# #) טו#יד, יחזקאל כא(
 ).מה, ז, מלכי� א (ְנחֶֹ/ת ְממָֹרט #)  טז, ד, ב



 

 23 ♦ "ממש� ומורט"למגוו� הוראותיו של הצירו� ? היהפו� כושי עורו 

 את שתי תכונות  כדי לתארהמשמעותה של המילה שיש ב%תכונתו זו של העור בשל דו

, שנדמה כאילו מרטו אותו, הכושי הוא בעל עור חלק: עורו של הכושי הקשורות זו בזו

 התרגומי�בהקשר זה מעניי� לציי� שרבי� מ� . ומשו� שהוא כה חלק הוא מבהיק

 ואילו 26).עור חלק (smooth skinבמילי� " מ3ָרט"לאנגלית מתרגמי� את המילה 

 27).עור מבריק (glossy skinאחרי� מתרגמי� 

 

ָ*ְ("ש� התואר . 3  .מרמז ג� לגובה� של בני כוש" ְממ+

�"תואר הש� ְ6ָ ואכ� פרשני� רבי� פירשו , יכול לרמז ג� לגובה� של בני כוש "ְממ7

 שבספרות העת העתיקה מקובל היה לתאר ,מלמד מציי� 28".גבוה"ו בהוראת מילה ז

 רבי� מ� הפרשני� מביאי� את דבריו של 29.במיוחד) או נמוכי�(את הכושי� כגבוהי� 

 נראה שתיאור� של אנשי 30.הרודוטוס שתיאר את הע� האתיופי כגבוה וכיפה בעמי�

 ;':ְיִגיַע ִמְצַרִי� 4ְסַחר ' ַמר ה<ֹה A": יד, כוש כאנשי� גבוהי� בא ג� בישעיהו מה

 ". ָעַלִיְ� ַיֲעבֹר4.ְנֵ:י ִמָ>ה4ְסָבִאי� 

כ� לדוגמה מפרשי� . "אנשי� גבוהי�"מפורש בדר� כלל בהוראת " Dְנֵשי ִמKָה"הצירו� 

אנשי� > אנשי� גדולי� " = "אנשי מידות"במקרא מצויי� הצירופי� . ק"י ורד"רש

ְוָכל ָהָע� ֲא8ֶר ָרִאינ4 ְבת3ָכM "". בית גבוה"> " בית גדול" = "מידותבית "וכ� " גבוהי�

ְו�8ָ ָרִאינ4 ֶאת ַהUְִפיִלי� Cְֵני ֲעָנק ִמ� ַהUְִפִלי� ַוUְִהי ְבֵעיֵנינ4 ַ<ֲחָגִבי� ְוֵכ� ָהִיינ4 . .ְנֵ:י ִמ>&ת

ְוֶאְצCְעָֹתיו 88ֵ ִאי: ִמָ>ה ָמה Cְַגת ַוְיִהי ַוJְִהי ע3ד ִמְלָח"; ) לג%לב, במדבר יג" (Cְֵעיֵניֶה�

ְוה4א ִהָ<ה ֶאת ָהִאי8 "; ) ו, כ, דברי הימי� א" (ָו88ֵ ֶעPְִרי� ְוDְרCַע ְוַג� ה4א נ3ַלד ְלָהָרָפא

 >&ת9ֵית ִמָהאֵֹמר ֶאְבֶנה ִ@י ). כג, יא, דברי הימי� א" ( ָחֵמIָDCָ 8הִאי: ִמָ>הַהIְִצִרי 

 .)יד, ירמיהו כב(ַוֲעִל3Bת ְמר4ָ7ִחי� ְוָקַרע ל3 ַח@3ָני ְוָספACָ �4ֶרז 4ָמ38ַח 8ַ6ָCַר 

וכיוו� שאחת מ� התכונות , כיוו� שההקשר האמור מתייחס לתיאורו של הכושי

הנמע� , היא גובה קומתו, תכונה שהודגשה בספרות העול� העתיק, הבולטות של הכושי

�" לפרש את עשויְ6ָ  –היינו להעניק לה ג� פירוש אירוני , "גבוה"ג� במשמעות " ְממ7

 ".כאילו משכו אותו, הוא גבוה"

"� .הנמצא בקצה האר�,  כמטפורה למקו� רחוק ושונהיכול לשמש ג�" ממוש

                                             
 .11 ראה לעיל המקורות המובאי� בהערה 26

 .86' עמ, Slotki: ראה למשל27 
 והביבליוגרפיה 312' עמ, Grayוכ� , 525' עמ, Clines ; 646' עמ, HALOT, 26 ראה לעיל הערה 28

 .308' עמ, Blenkinsopp, 243' עמ, Watts ; 93' עמ, Kaiserהמובאת ש� וכ� 
 . והביבליוגרפיה המובאת ש�68' עמ, ש�, מדמל, ראה  29
 .95' מ, Kaiser ראה למשל 30
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ָ*ְ( 'מ&ָרט"הצירו/ . 4  "בזוי ומושפל"בהוראת " ְממ+

� 4מ3ָרט"כשהצירו� ְ6ָ בהקשר המתייחס לתיאורו של הכושי הוא עשוי בא " ְממ7

ז , כשהוא בא בישעיהו יח, אול� לדעתי צירו� זה, להתפרש על פי הניתוח שהובא לעיל

הוא מכוו� להתפרש במשמעות שונה ', בהקשר לכניעת� של העמי� והכרת� בה

 .אופני פירוש אלו ממחישי� את מורכבותו הספרותית של הטקסט שלפנינו! לחלוטי�

� 4מ3ָרט 4ֵמַע� ' Cֵָעת ַהִהיא י4ַבל 8ַי לה: "ז, ו� זה בא ג� בישעיהו יחצירְ6ָ ְצָבא3ת ַע� ְממ7

 ְצָבא3ת ’נ3ָרא ִמ� ה4א ָוָהְלAה 3Eי ַקו ָקו 4ְמב4ָסה ֲא8ֶר Cְָזא4 ְנָהִרי� Dְרצ3 ֶאל ְמק�3 �8ֵ ה

�3Bַהר ִצ" . 

� 4מ3ָרט 4ֵמַע� : " על הנאמר בפסוק בבפסוק זה ישנה חזרה כמעט מדויקתְ6ָ ַע� ְממ7

� 4מ3ָרט ֶאל " ; "נ3ָרא ִמ� ה4א ָוָהְלAה 3Eי ַקו ָקו 4ְמב4ָסה ֲא8ֶר Cְָזא4 ְנָהִרי� Dְרצ3ְ6ָ 3Eי ְממ7

אול� ההקשר , "ַע� נ3ָרא ִמ� ה4א ָוָהְלAה 3Eי ַקו ָקו 4ְמב4ָסה ֲא8ֶר Cְָזא4 ְנָהִרי� Dְרצ3

 !שונה

, בני  כוש הנוראי�. והכרת� בו' ז עניינו כניעת� של בני כוש בפני ה, הכתוב בישעיהו יח

ובעיקר על , כשישמעו על מפלת העמי� האחרי�, שהפילו חיתת� על עמי� אחרי�

. וכאות להכרת� זו יביאו מנחה לאלוהי ישראל', מפלתה של אשור יכירו בגדולתו של ה

ְיִגיַע ִמְצַרִי� 4ְסַחר <84 4ְסָבִאי� ' <ֹה Aַמר ה":  טז%יד, עולה ג� בישעיהו מהרעיו� זה 

Dְנ8ֵי ִמKָה ָעַלִיְ� ַיֲעבֹר4 ְוָלְ� ִיְהיD 4ֲחַרִיְ� ֵיֵלכVִTִCַ 4י� ַיֲעבֹר4 ְוֵאַלִיְ� ִיJַ8ְֲחו4 ֵאַלִיְ� ִיְתOַָ@ל4 

� ֵאל ְוֵאי� ע3ד ֶאֶפְCָ �ְDה9&:' ְוַג� ִנְכְלמ'... ס ֱאלִֹהי�Iָו ָהְלכ4 ַבְ<ִלKָ7ָ@� ַיְח>  ." 

והנושאי� אליו ' בכתוב זה מודגשת העובדה שבני מצרי� וכוש המכירי� בגדולתו של ה

 . כמבוישי� וכנכלמי�, כמושפלי�', מנחה הולכי� כנכנעי� לפני ה

�, למשל בישעיהו נ. לביזוי ולהשפלהכיוו� שמריטת השער משמשת במקרא כסמל , לפיכ

ָוAִריב ִעEֵ " ;" �Iִָוי ָנַתJִי ְלַמִ<י� 4ְלָחַיי ְלמְֹרִטי� Oַָני לֹא ִהְסJְַרJִי ִמְ<ִל3Iת ָורֹק: "ו

ז , וכיוו� שהכתוב בישעיהו יח, )כה, נחמיה יג" (ָוֲאַקְלֵל� ָוDֶ<ה ֵמֶה� ֲאָנ8ִי� ָוֶאְמְרֵט�

מקביל , והובס על ידו'  שנתפס כע� גיבור ומפחיד כמי שנכנע לפני ההמתאר את ע� כוש

ממוש� "הרי שהצירו� , בוש ונכל�, המתאר ע� זה כמושפל, לכתוב בישעיהו מה

Cֵָעת ": "בזוי ומושפל"יכול להתפרש בהקשר זה ג� כתיאור ציורי שכוונתו " ומורט

� 4מ3' ַהִהיא י4ַבל 8ַי להְ6ָ כלומר מע� בזוי , מע� שמרטו שערותיו(ָרט ְצָבא3ת ַע� ְממ7

 ..."4ֵמַע� נ3ָרא) ומושפל

נמש� כה ', מי שנמש� אחר ה"יכולה להתפרש ג� במשמעות אירונית " ממוש� ומורט"

אפשר שעדות להבנה אירונית זו באה בפסוק שלעיל ". חזק עד כי נמרטו שערותיו

היינו נמשכי� ', ולכי� אחר ההמתייחס כאמור לבני כוש הה) יד, מה(בישעיהו השני 

 ".Dֲחַרִיְ� ֵיֵלכVִTִCַ 4י� ַיֲעבֹר4: "אחריו ככבולי� באזיקי�
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 סיכו�. ד

� 4מ3ָרט"החיפוש אחר משמעותו של הצירו� ְ6ָ הביא את הפרשני� להציע הצעות " ְממ7

 בהצעותיה� אלה ניסו הפרשני� ליישב את הוראותיה� של מילי� אלה. שונות ומגוונות

ט יש "� ומר"כפי שראינו לעיל לכל אחד מ� השורשי� מ8. במקרא ע� הקשר הכתובי�

ומשמעויות אלה והאסוציאציות שה� מעלות נית� לשלב� , מספר משמעויות במקרא

,  סביר להניח שלפחות חלק מהמשמעויות ואסוציאציות אלה,לדעתי. בהקשר הכתובי�

אפשר . של נמעניו של הנביאעלו בראש� , כפי שעלו בראש� של פרשני המקרא

וכ� א� בנוגע לצירופי� אחרי� במקרא , ל"שהחיפוש אחר משמעות אחת לצירו� הנ

 .מוטעה מיסודו

 סביר מאוד להניח ,לדעתי, פע�%כיוו� שלפנינו טקסט ספרותי מ� המורכבי� שנכתבו אי

, כפי שעולה ג� ממקרי� רבי� אחרי� במקרא, בחר בכוונה תחילה) הסופר(שהנביא 

להשתמש במילי� המשתמעות למספר פני� ה� מבחינת הוראותיה� וה� מבחינת 

 כ� במספר מצומצ� של מילי� הוא מעלה רעיונות רבי� 31 .האסוציאציות שה� מעלות

 .ומגווני� ומעשיר את האמירה

במאמר זה ניסיתי לארוג חלק גדול מ� ההצעות לפירוש צירו� זה שהועלו על ידי 

, שמארג פרשנות זה עמד, כאמור, הנחתי. ארג משמעות אחדהפרשני� השוני� לכלל מ

ממוש� "להשתמש דווקא בצירו� ) הנביא(ביסוד בחירתו של הסופר , לפחות בחלקו

 ".ומורט

כמציי� משמעויות שונות בכל אחד משני " ממוש� ומורט"הצעתי לראות את הצירו� 

 .ההקשרי� שהוא מופיע בה�

בהקשר זה הצעתי : לתיאור� הפיזי של בני כושב צירו� זה מכוו� , בישעיהו יח. 1

�"לראות את המילה ְ6ָ  בהסתמ� בעיקר על המילי� הנפוצות .במשמעות חדשה" ְממ7

על הפועל הארמי , "עור לסוגיו"שמשמע� ) ה/ַמ8ְָ<א(ובארמית ) mašku(באכדית 

"�, איוב כח ; ו, תהלי� קכו ("ֶמ8ְֶ�"ועל המילה ) של בהמה(פשט עור "שמשמעו " ְמ8ְַ

, )"של עור(פונדה , )של עור(נרתיק , )של עור(, שק"בדר� כלל בהוראת המפורשת , )יח

� המשמשת כא� כש� תוארוצורת הסביל (" מיש�"הנחתי שהפועל ְ6ָ היו קיימי� ) ְממ7

החליק , הסיר שער מעור הגו�"כלומר , "מרט" ג� בעברית בהוראה הקרובה להוראה

" ממוש� ומורט"לפיכ� הצירו� . וכדומה"  עור הבהמה משערניקה את, את עור הגו�

 –משק� שתי מילי� נרדפות המציינות את תכונתו המיוחדת של עור� של בני כוש 

                                             
) קוב� מאמרי� העוסק כולו במשחקי מילי� במקרא (Noegel ראה לדוגמה אצל 31

 .והביבליוגרפיות הענפות המובאות בכל מאמר ומאמר
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בני : הנביא מתייחס לתכונה זו באופ� אירוני). בהשוואה לבני ישראל (דלילות שער הגו/

השימוש במילה .  ה� נדמי� כאילו מרטו את שער גופ�–כוש דלילי� בשער גו/ 

"�" משמע משתק�" מרמזת באמצעות שכ� מילה זו, "משחק מילי�"יוצר ג� " ממוש

 ). משכו את שערו(מי שָמשכו אותו "ג� להוראה 

 �אי� ספק שההקשר המתייחס לעור� של בני כוש יש בו כדי לאזכר לנמע� בדר

 . צבעו השחור –אסוציאטיבית ג� את תכונתו העיקרית של עור זה 

וכיוו� שבספרות העול� העתיק , שתיאור זה מתייחס לתיאור� הפיזי של בני כושכיוו� 

יש בה ג� כדי לכוו� את " ממוש�"הרי שהמילה , בני ע� זה מתוארי� כגבוהי� במיוחד

 ."גבוה"היינו , "מי שמשכו אותו"הנמעני� למשמעות האירונית 

את " שמרטו ומישכו"בני כוש מוצגי� כא� בשל עור גופ� הדליל משער כמי , כאמור

, "הבריק> ליטש " "ָמַרט"כא� מכוו� הסופר ג� למשמעותו האחרת של הפועל . שער�

מי שמרטו את :  מצייני� סיבה ותוצאה ג� יחד" ָמַרט"כ� ששתי משמעויותיו של 

 .גופו נדמה כמלוטש ומבריק, היינו הוא בעל עור הדליל בשערות, שערותיו

ב לתיאור תכונותיה� , מכוו� בישעיהו יח" טממוש� ומור"מכא� עולה שהצירו� 

לכ$ נדמה , דליל בשערות, עור� שחור, ה� גבוהי קומה: הפיזיות הבולטות של בני כוש

 .גופ� כאילו הוא מבריק וממורק

 !ז משמעותו שונה לחלוטי�, לדעתי בהקשר השני שבו מופיע צירו� זה בישעיהו יח. 2

לאחר שנכנעו לפניו והכירו ' י� שי להבכתוב זה מתאר הנביא את בני כוש המביא

כמושפלי� וכמבוישי� , רוצה לומר בני כוש מתוארי� בכתוב זה ככנועי�. בגדולתו

כיוו� שמריטת שער מציינת במקרא ג� השפלה . טז%יד, בהקבלה לאמור בישעיהו מה

יכול להתפרש כתיאור ציורי שמשמעו " ממוש� ומורט"הרי שבהקשר זה הצירו� , וביזוי

 ".וי ומושפלבז"
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