
 הישר" "ספר של וגזרונולמשמעו

מאת

 גלעדחיים

 במקרא. הישר" "ספר נזכרפעמיים
 לעיני ויאמר . . . לה' יהוידע ידבר "אזא.

 אילון'. בעמק וירח לם בגבעון 'שמשישראל:
 הלא - ~יביו גוי זלם עד עמד וירח השמשוידם
 יב-יג י', יהושע הישר". ספר על כתובההיא

 ועל שאול על הזאת הקינה את דוד "ויקנןב.
- קשת' יהודה בני 'ללמד ויאמר: ננויהונתן  הנה 
 יז-יח( א', )שמו"ב הישר"י. ספר עלכתובה
 זמנו המאחרים אחד - המפרשים כל דעתעל
 המלוכה, וראשית ההתנחלות לתקופת הספרשל

 מדובר - האבות לתקופת זמנו המקדימיםואחד
 ממנו ששרידים מלחמה, שירי נכללו שבובספר

 פרשנים, דברי מקצת להלן במקרא.נשתמרו
 ותוכנו. הספר מהות על ואחרונים,ראשונים

  מלחמות על שירים שכלל קדום"ספר
 המלחמות גבורי מפעלי ועל בארצוישראל
 שמשו כנען אדמת על ישראל מלחמותוגורלם:
 נמשכה שיצירתו הישר", "ספר לשירינושאים

 יז-יח א', המלוכה"נ.שמו"ב תקופת ראשיתעד
 שהכילשירים בימיקדם קובץידוע"והוא
 חנוכת ושיר יהושע של הנצחון שיר כמועתיקים
 שלמה"'. שלהמקדש
 ו"ספר " ה' מלחמות "ספר כי סוברים"יש
 הם"'. אחדהישר"

 )במדבר הבאר לשירת הפתיחה"נוסחת
 הים שירת של הפתיחה לנוסח דומה יז-יח(כ"א,
 ל"אז קרובות אלה פתיחות שתי א(, ט"ו,)שמות
 בגבעון "שמש השיר את הפותח יהושע"ידבר
 מ"ספר נלקח כי במפורש כתוב אליו שביחסדם"

הישר"'.
 לזכר שניצנה אסטילה זה שהיה"אפשר

 של הקואליציה על יהושע של הגדולהנצחון
 את להנציח קדם מלכי כמנהג כנען, מלכיחמשת
 זכרון"". עמוד על הגבורהעלילות

 של קובץ זהו האבות. לימי שייך הישר"ספר
 הכיבוש מדורות גבורה ועלילות מלחמהשירי

 למצרים"י. לירידה שקדמוהראשונים

 תרגום על בהסתמך הישר" ב"ספר מקורו ביהמ"ק בחנוכת שלמה נאום שגם גורסים, יש1
 בהמשך. וראההשבעים.

 197. 145, עמ"מ ס"ד, הישראלית" האמונה "תולדות קויפמן י.2

 שמואל'. ל'ספרי בפירושו סגל מ"צ3
 1066. עמ' ", ה' מלחמות "ספר ערך-משנה "מלחמה", ערך ד'; מקראית אנצ.4

 80. עמ' א', הקדום" המזרח תולדות במסגרת המקרא בימי ישראל ימי "דברי בירם: א.5

 לחקר החכ' של האיצי הכינוס במסגרת בגבעזן", שמש ב"נוף סיור בעת בשיחה גבריהו, חמ"י6
 תשל"ד. בחוהמ"פ בישראל,המקרא
 תשל"ז. ספר קרית ע"י המקרא לחקר החב' הוצ' 45. עמ' העברים" "קדמות לוריא: ציון בן7

281

ניסן-סיון תש"ם בית מקרא (פב)

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הישר" "ספר של וגזרונולמשמעו]2[

 קיימת הישר" "ספר של תוכנו לגבי אםאפס,
 שמו לגבי כן לא הפרשנים, בקרבאחדות-רעים

 וגזרונו. משמעו-
 המפרשים, מן חלק מתחבט היום עדואמנם,
 מהם השם. בצורת בני-ברית ומשאינםמבני-ברית
 ע"ש הע', בעקבות השיר", "ספרהגורסים
 "הנה ביהמ"ק כחנוכת שלמה של לנאומוהתוספת
 ששמו ומסיקים, השיר", ספר על כתובההיא

 הנוסח וכי השיר" "ספר הספרהואהמקורישל
 יו"ד אותיות שיכול ע"י משובש ובשמ"בביהושע
 זו, גרסה מקבלים שאינם האחרים, גם אךושי"ן.

 דרכים ומנסים הספר שם של בנוסחומתלבטים
 שהיה למסר הכוונה "ואולי טורסיני: כגוןשונות,
 כי לי, נראה יותר ל?שי'אל(. או לי?ר)ון(מיוחס
 "הישר", באותיות הספר פתח כי כך, עלנרמז

 הישר ספר אין "ואולי או: שהיא"". הבנהבאיזו
 לספר נרדף שם והוא ?שר( )או :טור ה' 'ספראלא

 ה".מלחמות

 הישר" " הניב שלגזרונו
 הניב של משמעו את לבחון יש תחילהדומה,

 בהרכב לו הדומים לניבים בזיקתו " ר ש י"
 ו/או השרשי במובנם וקרוביםאותיותיהם
 הפונטי.בהיגויים
 בן-שתי-אותיות ניב של משמעו . " ש י "א.
 בשל ועומד. הקיים הנמצא, דבר - הואזה

 אחת בדוגמה דיי במקרא ב"יש" הנפוץהשימוש

 כא(. ח', )משלי " ש י אהבי "להנחילבלבד:
 מצוי "יש" לניב אח-תאום . " ש 4 "ב.

 ולהשקיל" להיין ש ץ אם 1( במקרא:פעמיים
 " וגר רשע בית ש ט ם " 2( יט(; יד,)שמו"ב

 משמעו "4ש" המקרים בשני ירא. ו',)מיכה
 "משפט דברי וכה באל"ף. היו"ד בחילוף"?ש"

 נראה ומזה 4ית .ובארמית . .האורים:0י"
 וקים וחקק ?סוד שעניינם אשש, אשה, לש'קרבתו
 בוטא, גם ואולי נכתב, במקורו כי דומה,דבר".
 הכינוי נגזר וממנו "אש", בצורת "יש"המונח
 ונרךפו , ר ו ב ג במובן " ש י א " זכר ממיןלאדם

 הוחלפה הזמן שבמרוצת אלא גבר"יי,"

 = ש א בין להבדיל כדי אולי ביו"ד,האל"ף
 אישי. = אש וביןיש
 הניב של בהסתעפותו גם נעיין . " ר ש י " .ג

 הרחבתושל הואלמעשה הפעל"ישר""ישר".
 שמשמעו רי"ש, בתוספת יש,השורש

 הביטוי וממנו גבורה , ק ז 1 חכשורש-האם:
 יגבר - שפירושו חילך" "יישר או כוחך""יישר
 עם אחוה לו "ויש מנדלקרן: ש. אומר וכךכוחך.
 וקיים, שריר הוא ר ש י העומד שכל , ר רש

 לנפול"ני. נוטהוהעקום
 על עברה דומה התפתחות . " ר ש א "ד.

 יץ על "יש, של תאומה "4ש",התעה

 משמעה על שמיה אגב רי"ש, בתצפתהרחבתה
 בבנתן ואמנם, וכע"ב. ~מץ גבורה, הזק,המקורס
 ותוקף תחק מתן --  'יווי'  ווי מוטמעהפיעל

 19. עמ' ב/ מקרא" יטל "פשוטו טורסעק8

 כנ"ל. טקראית, אנצ.9
 -- א' ' )תקבלת: מאח" דבק אהב יש להתרתע רתם )=יש( אש " כד: י"ח, משלי גם ראה9א

 348. עמ' "יש", ערך התנ"ך(, )מלון האורים" "משפט שטינברג:י.10

 טז(. מ"א, )ירמיהו מלחמה" אנשי "גברים ל(; ה', )שופטים גבר" לראש רחמתים "רחםהשווה:11
 ערך הקודש" "היכל גם ר' במקרא. הרבה לכך ובדומה אתה" ש י א "הלא סו: כ"ו, שמו"א גםוראה

"איש".
 אנצ. וראה יג(. ב', )דבהי"א " וגו' הוליד "ולישי ראה יחד. שימשו והיו"ד שהאל"ףויש12

 "ישי". ערךמקראית
 "ישר". ערך הקודשהיכל13
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]3[ גלעדהיים

 במובן וגם המעשי-הטכני במובן גםלדבר,
 .הרוחני-המופשטי

 היסוד של נוספת הרחבה . " ר 1 ש א "ה.
 - חסר )בכתיב ר 1 ש א המונח הוא'אשר'
 בטוח, בצעד הליכה , ד 1 ע צ במובן'אשר'(
 בין הקירבה על כושלי, לצעד כניגודמאושש,
 "ישר" ובין אשש( = 'אש' )מיסוד"אשור"
 במובן ישרה" "רגיל הצירוף יעיד 'יש'()מיסוד
 וכיו"ב6י. מאושרת הליכה בטוח,צעד

 הגבורה ספר - הישר""ספר
 הישר" "ספר של המקורי שמשמעומסתבר,

 מעשי הגבורה,שבומסתרעל ספרהש
 המקרים בשני ואכף גבורים. ועלילותגבורה
 מדובר במקרא הישר' 'ספר נזכרשבהם

 לערך מנדלקרן ש. של הערתו וקולעתבגבורים7י.
 אומץ מושג כולל ר ש י ש "ויתכן הישר":"ספר
 במלחמה"'י.רוח

 "ספר היה הספר שם הקדום בנוסחו כיאפשר,

 שלא מעתיק ע"י ביו"ד הוחלפה והאל"ףהאשר"
 המונח של המקורי משמעו את אולי,הבין,

 דרך באותה געשה זה שחילוף יתכן, אף"אשר".
 יש". - ב"אש א'-" חילופישל

 דברסוף
 הגבורה רוח מישראל אבדה לא הספר אבודעם

 ומאות עשרות לבנים. סימן אבות ומעשה-
 חיילי של הגבורה עלילות את מספריםספרים
 עצמאות לקימום המלחמה במערכותצה"ל
 את הנושא הספר - וביניהם במולדתו,ישראל
 נפקדים בו הגבורה"9י, "ספרהשם

 לשבח צויינו אשר צה"ל חיילי 137 שלשמותיהם
 גבורתם מעלליהם, על הכללי המטה ראשע"י

 ששת מלחמת של השונות בחזיתותוקרבנם"
הימים.
 ישראל גבורת של הישר" "ספר הואהלא
 הבאים. הדורות למעןבימינו,

 קכח(: )קי"ט, לתהילים בפירושו הראב"ע עמד כבר "אשר" לפועל "ישר" הפועל קרבת על14
 , ת ח נ במשמע "אשר" הפועל של המישנה הוראת גם "אישרתי". כמו - ישרתי" כל פקודי"כל

 וכיו"ב. ת 1 ב י צ י , ם 1 י ק עניינה - וכיו"ב מזלנועם,
 "אשרי". ערך שם, מנדלקרן, ראה15
 הבאים: הצירופים יעידו ועוד אשר ישר, צעד, רגל, דרך, המונחים של המשמעות קרבת על16

 ישרה" "רגל כג(: י"ב, )שמו"ב והישרה" הטובה "בדרך יא(; ד', )משלי ישר" במעגלי"הדרכוניך
 במקרא. כהנה ועוד ט"ו( )משלי בינה בדרך ואשרו ז(; א',)יחזקאל
 בקול לשמע ולאחריו לפניו ההוא כיום היה "ולא ליהושע: שניתן "איש" לתואר לב לשים ראוי17
 3 שונים: בצירופים פעמים חמש "גבורים" המילה חוזרת א', ובשמו"ב יד( י', )יהושע " וגו' ש י אה'

 "מחלב בצירוף ופ"א גבורים" "מגן בצירוף אחת פעם גבורים", נפלו "איך החוזר בחרוזפעמים
גבורים".

 524. עמ' הקודש היכל18
- תשכ"ז הגבורה", "ספר19  ניצולי של עולמית וברית ת"א העתונאים אגודת הוצ' 1967, יוני 

 שמיר. ועמי גולן אביעזר העורכים:נרגן-בלזן.
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