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 בס"ד      

  התנ"ך בראי הערבית ותרבות המזרח                 
(פתיחה שירית של ר' אברהם אבן עזרא לפירושו לשיה"ש: ועתה אחל 
לפרש על פי אשר תשיג ידי, ואתחנן לאל בכל מאדי, היודע סודי, 

  .להחכים כבודי, והוא יהיה עמדי)

 אפתחלצדי,  היושב ידידיעי וִ ֵר תך יאוסיף מזבדי: וא וברשותכם(
מדי ארגיש פחדי שמא אמעד ברעדי, וי וחידודי, ואני על עתלמודי, שיִר 

י י, אתחיל שיחי ודבֵר אך בשם שדי מכובִד  על קדקדי. דואפול שדו
 י האבן עזרא, הנווד היהודי)., אני אוסי זעירא, מתלמידֵ יאגִד 

ל' ל"ז); ראב"ע:  (בר' ְוַעְרמוֹן ְולּוזלוֹ ַיֲעֹקב ַמַּקל ִלְבֶנה ַלח -ַוִּיַּקח .1
שקדים, בעבור שנקרא כן בלשון ישמעאל, כי לוז  והגאון אמר כי

שתי הלשונות והארמית ממשפחה אחת היו. ( לעומתו רש"י: עץ 
 .לוזשגדלים בו אגוזים קטנים); בית אל=

ֹנאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת -ַהָּדָגה ֲאֶׁשר-ָזַכְרנּו ֶאת .2
(במ' י"א ה'); ראב"ע: ידוע מלשון קדר,  ֶהָחִציר-ְוֶאת יםָהֲאַבִּטִח 

(מל"ב י"ט ַּגּגוֹת  ֲחִצירִויַרק ֶּדֶׁשא  .(בטיח') – ואין לו רע במקרא
א); כ"ה ל" ָלֶהם ֹחָמה ָסִביב (ויקרא-, ֲאֶׁשר ֵאיןַהֲחֵצִריםּוָבֵּתי כ"ו); 

 .; בתים שלידם ְשדה ָיָרק)חדרה הירוקה-ָיָרק=ח'ד'ר(
ּדוָֹדּה ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עוַֹרְרִּתי� -ַעל ִמְתַרֶּפֶקתַהִּמְדָּבר -את ֹעָלה ִמןִמי זֹ   .3

(שיה"ש ח'  (שיה"ש ח' ה') ְיָלַדְת� ִחְּבָלהִאֶּמ� ָׁשָּמה  ִחְּבַלְת�ָׁשָּמה 
מתחברת , וכן בלשון ישמעאל.  – מתרפקתה'); ראב"ע: 

 .)=הרהִחְּבלה -לדה  חבלי, =חבררפיק(
; (בר' ל"ז ל"ב) ֲאִביֶהם-ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל-ֶאתְּלחּו ַוְיַׁש  .4

 .)פשט את העור, חתך חתיכות='חּלַ סַ (
-ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל ֶאת; (שמות ט"ו כ"א)ָלֶהם ִמְרָים ִׁשירּו  ַוַּתַען .5

ָדה ְּבתוֹ  'ַלה ֱענּו); י"ז(במד' כ"א  ָלּה-ֱענּוֲעִלי ְבֵאר   ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת
 .ה=שר)'ּנ; (עַ קמ"ז ז') תה'( ֵלא�ֵהינּו ְבִכּנוֹרַזְּמרּו 

ְיָׁשִרים ַיְפִריַח.  ְוֹאֶהלָׂשָרה ִאּמוֹ (בר' כ"ד ס"ז);  ָהֹאֱהָלהַוְיִבֶאָה ִיְצָחק  .6
, =משפחהלְה ַא(; )(איוב ה' כ"ד ָאֳהֶל�ָׁשלוֹם -(משלי י"ד י"א); ִּכי

 .)=מקבל אותך כבן משפחהןאהל
ְוָתֵגל ַאף  ָּפֹרַח ִּתְפַרח  ַּכֲחַבָּצֶלת. ְוִתְפַרחְדָּבר ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְיֻׂשׂשּום ִמ  .7

 .=שמחה)חהפְר ; (ב')-(ישע' ל"ה א' ִּגיַלת ְוַרֵּנן
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ָעָבר ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַל� לוֹ (שיה"ש ב' י"א);  ַהְּסָתוִהֵּנה -ִּכי .8
הקור כבר  ר' שמואל הנגיד: הנה ימי   ;=חרפי, של גשם)יוִ תַ ַש (

=ימות גשמים, ביעהְר =אביב, ביעַר ( קברו; רביעה הסתועברו וימי 
ַהָּׁשַמִים ְוָׁשָּמה �א ָיׁשּוב ִּכי -ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵיֵרד ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן  )להרביע

  ָהָאֶרץ ְוהוִֹליָדּה ְוִהְצִמיָחּה ְוָנַתן ֶזַרע ַלֹּזֵרַע ְוֶלֶחם ָלֹאֵכל-ִהְרָוה ֶאת-ִאם
 .(ישע' נ"ה י')

ַוֵּתֶלד ַהְּבִכיָרה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמוֹ ; מעמיהנכרתה הנפש ו; עמיונאסף אל  .9
ִהוא ָיְלָדה ֵּבן ַוִּתְקָרא -ְוַהְּצִעיָרה ַגם ַהּיוֹם.-מוָֹאב ַעד-הּוא ֲאִבי  מוָֹאב
סף נא .ל"ח)-(בר' י"ט ל"ז ַהּיוֹם-ַעדַעּמוֹן -ְבֵניהּוא ֲאִבי   ַעִּמי-ֶּבןְׁשמוֹ 

 .)י=דודמיעַ ( ועדה. עם ; קבלעמיה; ונכרתה הנפש מעמיואל 
ְלִאַּׁשי ֵריַח  ַלְחִמי ָקְרָּבִני-ָּבָׂשר (קל"ו כ"ה); ֶאת-ְלָכל ֶלֶחםֹנֵתן   .10

, מקרב בין בני הלחם מלחים (ַלְחם=בשר) ִניֹחִחי (במד' כ"ח ב');
 ָלֶחם-א ְלֶאָחיו ֶלֱאָכלהאדם, כריתת ברית: ַוִּיְזַּבח ַיֲעֹקב ֶזַבח ָּבָהר ַוִּיְקָר 

                                                   (בר' ל"א נ"ד);  ֶלֶחם ַוֹּיאְכלּו
ְוָהֵכן ִּכי ִאִּתי ֹיאְכלּו ָהֲאָנִׁשים  ּוְטֹבַח ֶטַבח: המלחמה על הלחם

ְלֵביָתּה ְוֹחק  ֶטֶרף , ַוִּתֵּתןציד-צידה –ַּבָּצֳהָרִים (בר' מ"ג ט"ז) 
ֲעֹרֶתיָה (משלי ל"א); סעודת אירוסין: ויישם (ַוּיּוַׂשם) ְלָפָניו ֶלֱאֹכל ְלנַ 

 –ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי ַוֹּיאֶמר ַּדֵּבר.(בר'כ"ד ל"ג) -ַעד ִאם �א ֹאַכלַוֹּיאֶמר 
 .ִעּמוֹ (כ"ד נ"ד)-ַוִּיְׁשּתּו הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַוֹּיאְכלּו ולאחר ההסכמה:

ְּבֶטֶרם ִּתְצַמְחָנה ַאְׁשִמיַע  ַמִּגידָבאּו ַוֲחָדׁשוֹת ֲאִני -ֵּנהָהִראֹׁשנוֹת ִה   .11
 .)חידושים אמירת-הגדה, =חדשגדיד( ֶאְתֶכם (ישע' מ"ב ט');

; (בר' י"ח ו') ֻעגוֹתְׁש�ׁש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי   .12
 .=חביתה מסולת וביצים)הִעּגֶ (
(רות ב' י"ד);  ַּבֹחֶמץִּפֵּת�  ַהֶּלֶחם ְוָטַבְלְּת -ְוָאַכְלְּת ִמן .13

  .)חומוס(חומץ=ִחמצה=
ְּבִעיְרֶכם -ֶאתַטֲענּו   ַאֶחי� ֹזאת ֲעׂשּו-יוֵֹסף ֱאֹמר ֶאל-ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל  .14

ְוַאָּתה ָהְׁשַלְכָּת ִמִּקְבְר� ְּכֵנֶצר ; (בר' מ"ה י"ז) ֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען-ּוְלכּו
; =דקרןעַ טַ ; ((ישע' י"ד י"ט) ָחֶרב ֲעֵניְמטֹ  ִנְתָעב ְלֻבׁש ֲהֻרִגים

; )=תדקרו את הבהמות, תאיצו בהם כדי להגיע במהירותטענו
 .מהארמית)-משא לטעון=הלשון הטוענת דומה לחרב, טענות(
(בר'  ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם-ִּכי  ֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמיןוְ ְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם ֹראוֹת   .15

 .); אני נשבע בעיני אחי, שאני יוסףאהּלַ , וַ (ו' השבועה ;מ"ה י"ב)
ָמִים -ִנָּטיּו ְּכַגֹּנת ֲעֵלי ָנָהר ַּכֲאָהִלים ָנַטע ה' ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי ִּכְנָחִלים  .16

 .=דקל)'לנְח (שיה"ש); ( הנחלי ּבֵ (במדבר כ"ד ו'); בִא 
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 .)חסן , אבו... כינו לאבאאבו; ((בר' ט' י"ח) ֲאִבי ְכָנַעןְוָחם הּוא   .17
 ;(בר' י"ד ט"ו) ְלַדָּמֶׂשקִמְּׂשֹמאל חוָֹבה ֲאֶׁשר -ם ַעדַוִּיְרְּדפֵ    .18

ְוָיִמין ַאָּתה ָצפוֹן  =צפון); שמאל :לדמשק, בער' מצפונא(אונקלוס: 
 תימנה, דרומה)-(ימין .י"ג) (תה' פ"טְבָראָתם 

 .יה); (=תה(תה' פ"ט כ"ב) ְזרוִֹעי ְתַאְּמֶצּנּו-ִעּמוֹ ַאףִּתּכוֹן  ֲאֶׁשר ָיִדי  .19
(תה' פ"ט י');  ְתַׁשְּבֵחםַאָּתה מוֵֹׁשל ְּבֵגאּות ַהָּים ְּבׂשוֹא ַגָּליו ַאָּתה  .20

במים  =שחהחסּב(  ס"ה ח'); (תה'  ְׁשאוֹן ַיִּמים ְׁשאוֹן ַּגֵּליֶהם ַמְׁשִּביחַ 
 .)ממולא בלי גודש-חהסּבְמ חומוס , שקטים

 סוסים)-ַפַרס; ((ש"ב א' ו') ִהְדִּבֻקהּו ַהָּפָרִׁשיםְוִהֵּנה ָהֶרֶכב ּוַבֲעֵלי   .21
(דב'  ָּבּה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעִּניָתּה ִתְתַעֵּמר-ִתְמְּכֶרָּנה ַּבָּכֶסף �א-ּוָמֹכר �א .22

 .)...?ובעברית-עמרג'ו   ב.. בנה, סחרמילא, =ַעַּמר; (י"ד) 'אכ'
ְׁשֹמר �ִהים ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְולִ -ִלְהיוֹת ְל� ֵלא  ַהּיוֹם ֶהֱאַמְרָּת  'ה -ֶאת  .23

ַהּיוֹם ִלְהיוֹת לוֹ ֶהֱאִמיְר�  'ַוה  ָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוִלְׁשֹמַע ְּבֹקלוֹ. ֻחָּקיו ּוִמְצו
העצים,  אמירי=ציווה, אמר; ((דב' כ"ו י"ז י"ח) ְלַעם ְסֻגָּלה

 ,תמר, להתיימר"=להתגדל, יתאמרוהררי, " =עםהאמורי
 .)ודתךיא סידי=לפק אמַרּכ ,נסיך-אמיר  =לרומם, האמיר

ַהּסּוִסים ּוְבֶאֶרץ -ַרְגִלים ַרְצָּתה ַוַּיְלאּו� ְוֵאי� ְּתַתֲחֶרה ֶאת-ִּכי ֶאת  .24
ָחָכם ָיֵרא  ;)ב ה'"(ירמ' י ְוֵאי� ַּתֲעֶׂשה ִּבְגאוֹן ַהַּיְרֵּדן בוֵֹטחַ ָׁשלוֹם ַאָּתה 

נפל, =בטח'( (משלי י"ד ט"ז); ּובוֵֹטחַ ְוָסר ֵמָרע ּוְכִסיל ִמְתַעֵּבר 
 .=משתרע לא פחד)טחוב מהשרועים, אבטיחה ,השתרע

(איוב ל"ד ח');  ֶרַׁשע-ַאְנֵׁשי-ֹּפֲעֵלי ָאֶון ְוָלֶלֶכת ִעם-ְלֶחְבָרה ִעםְוָאַרח   .25
 )=הלך, עברראח, ירחעבדו את ה יריחו, בירח, ברח, רוח, ריח, אורח(
 ֱא�ָהיו 'ה-ַעל ִׂשְברוֹ (רות א' י"ג); ַעד ֲאֶׁשר ִיְגָּדלּו ְּתַׂשֵּבְרָנה  ֲהָלֵהן  .26

 .הישראלי?) צברה-סברס=תקווה, סבלנות; ַצְּבר(; (תה' קמ"ו ה')
 ֵאֵל�ְּבֶטֶרם    ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה (בר' ט"ו ב');  ֲעִריִרי הוֵֹל�ְוָאֹנִכי   .27

 .למות) הולך 'מת' מעייפות,  =עיף,ַהַלּכ; ((תה' ל"ט י"ד) ְוֵאיֶנִּני
(קוהלת ג' ָנַתן ְּבִלָּבם  ָהֹעָלם-ִעּתוֹ ַּגם ֶאתַהֹּכל ָעָׂשה ָיֶפה בְ -ֶאת  .28

 .=ידוע)לוםעְ מַ =שכל, ידע, ִעְלם; (י"א)
ֲחַתן ָּדִמים ַוִּיֶרף ִמֶּמּנּו ָאז ָאְמָרה  ַאָּתה ִלי.ָּדִמים -ֲחַתןַוֹּתאֶמר ִּכי   .29

 חת:, חתך =שבירה, כריתה, גזירה:חת; כ"ו)-ד' כ"השמ' ( ַלּמּו�ת 
-ַאל -, שבירה רוחנית א נ"ו)"(יר' נ ַקְּׁשתוָֹתם ִחְּתָתהוֶֹריָה ְוִנְלְּכדּו ִּגּב

ֵתָחת �א ִתיָרא ְו�א  ,(יר' א' י"ז) ִלְפֵניֶהם ֲאִחְּת�-ִמְּפֵניֶהם ֶּפן ֵּתַחת
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 מוות,גזלה, חטיפה,=תףחֶ  ,מְחתה-גחלים התָ חָ ח');  אל"דב' (
 .)=ברית מילהח'תאןבער' (  כלה/בן; י דם"=כריתת ברית עחתן

ָאִביָה  ֵהִניא-ָלּה ִּכי-ַוה' ִיְסַלחי"ב ט'); שמ' ( ָנאֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו -ַאל  .30
 מנע באמצע התהליך, קודם=הניא; ַניְ ; (בער' (במד' ל' ו') ֹאָתּה

 .)נאסיומו, כמו בשר 
; ב')-ט"ו א'שמ' ( ַוֲאֹרְמֶמְנהּוָאִבי  ַבָּים...ֱא�ֵהי ָרָמהסּוס ְוֹרְכבוֹ   .31

 ).לשם זריקה הרמה=זרק, רמא(
ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלוֹת ָּבָהר (שמות י"ט -ֶאת ְוִהְגַּבְלָּת   .32

 .=הר)לּבַ גַ י"ב); (
               ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתוֹ  ִצָּנהְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה  -ְּבֶאְבָרתוֹ ָיֶס� ָל� ְוַתַחת  .33

 .),ֵהגן=שמר(ַצאנַ (תה' צ"א ד'); 
               ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ-ְּתֹעְררּו ֶאת-ַמהָּתִעירּו ּו-ַמה  .34

 .=לא)מא( (שיה"ש ח' ד');
; (דב' ל"ב י"ז) ֲאֹבֵתיֶכם ְׂשָערּוםֲחָדִׁשים ִמָּקֹרב ָּבאּו �א  .35

ַהְלִוִּים ְוַהְמֹׁשְרִרים =משורר=שאִער; שיער=חשב, הרגיש, ַשַער(
 .ם)-רחובות ברובע היהודי בי אה שמות; (ְר (נחמ' י"ג ה') ּׁשוֲֹעִריםְוהַ 

 .=תפס)מסּכ( –(שמות י"ב כ"א) ּוְקחּו ָלֶכם ֹצאן  ִמְׁשכּו  .36
   ;=עור)דלְ גִ , מגלידצע (פֶ  (איוב ט"ז ט"ו); ִגְלִּדיַׂשק ָּתַפְרִּתי ֲעֵלי   .37

 .=גלידהִכְגלידאָהָאֶרץ (שמ' ט"ז י"ד); אונקלוס: -ַעל ַּכְּכֹפרַּדק 
; (משלי י"ז כ"ב) ָּגֶרם-ְורּוַח ְנֵכָאה ְּתַיֶּבׁש  ֵּגָהה ֵלב ָׂשֵמַח ֵייִטיב  .38

 ).גההכרפואה, ירפא במהרה,  בי"ח "כגהה"==פנים);  ִוְגה(
; (מיכה ו' י"ד)ָ  ְּבִקְרֶּב� ְוֶיְׁשֲחךַאָּתה ֹתאַכל ְו�א ִתְׂשָּבע   .39

 .=לכלוך, צואה)ִוסח'(
 קנה)=זב, זִ ד'אב; ("ג כ"ה)ד' ל( ָּדְבֶא�ַּבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת ִמְנָעֶל� ּוְכָיֶמי�  .40
ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ  'ה ִהְרִחיבַעָּתה -ַוֹּיאֶמר ִּכי ְרֹחבוֹתַוִּיְקָרא ְׁשָמּה  .41

 .)התרחבות=רוחב לב, שלום-מרחבא; ((בר' כ" כ"ב)
 =דליות הגפן, כרם)אלעריש; ((שיה"ש א' ט"ז)ַרֲעָנָנה  ַעְרֵׂשנּו-ַאף .42
 ַאֲהָבהוֹ ָזָהב ֶמְרָּכבוֹ ַאְרָּגָמן ּתוֹכוֹ ָרצּוף ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף ְרִפיָדת .43

ם (שיה"ש ג' י')  =עוֹר)ִאהאב; (ִמְּבנוֹת ְירּוָׁשָלִ
  .)הדוב =נע באיטיות, ומכאןּבדַ (שיה"ש ז' י');  ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים ּדוֵֹבב .44
-� ַעלּוְבֹנַתיִ  ְּבֹחֶצן ְוֵהִביאּו ָבַנִי�(נחמיה ה' י"ג); ָנַעְרִּתי  ָחְצִני-ַּגם .45

 .=חיק)ֻחצ'ן; ((ישע' מ"ט כ"ב) ָּכֵתף ִּתָּנֶׂשאָנה
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