
העברית*ההשכלהספרותבראשיתהמליצהתפיסת

 ?ובשימושםהמשכיליםכלשרןמליצהמהי

בהקשריםההשכלהבספורתלרובמופיעהניגרי

וצחותהמליצה(זבדספריםת iתר iמנ-שרבים

דיוניםרעדללרריזרן>ישורוןמליצתלברכנו'המליצה

עדיין'מליצה'המרבןאך .ושירכלשרןאינטנסירריים

בירתוהרווחיםהשימושיםאחדניזרע,נהיר.איבר

ואכןלגנאי.במשמעותחרא'מליצה'למונחביום

בשישיםלארדשיצאועברייםמילוניםאצללכשנלך

תרצ"ה),(גרזרבסקיגררמילוןכגרןהאחררנרת,השנים

"דבריםהיאה'מליצה'שלההגדרותאחתכינמצא

המלוןחתול)".(בדרךמעורפלבסגנוןשבאמורריקים

אתמגדירתשכ"ז)(אבן-שרשן'אבן-שרשןשלהחדש

ושבריפסוקיםמנופחת,כ"פרזההשאר,ביןהמליצה,

גברהה-גברהה",דיברובמשפטים,המשובציםפסוקים

ואחרים.במילוניםרכן

בהידרשםההשכלהסרפדיהתבררנולכךשלאבררו,

במונחמשתמשיםבימינוגםואכן'מליצה.'לתיבה

'לתפארתבביטויכגרןחיובי'באורחגם'מליצה'

שימושייםבמילוניםתימצאלכךעדרת 2המליצה.'

גםהמביאהעבירת,הלשוןאוצוכגרןבני-זמננו'

ומשל'חכמהדבר . 1 " :'מליצה'השלאחרותהגדרות
סגנון . 2 ;וכדרמהבהשאלההשיר,דרךעלדיברו

תשכ"ח).(כנעניומשרפונמלץ

בלקסיקון'מליצה'הגדרתאתלכשבשררהואולם

אמרראינושכנראהמני'ארבעזריאלשלספררתיה

שלהמלאותההיסטוירותהמשמעויותאתלשקף

פלאימשה

למדים,נימצאיישומם,אתאלאהספרותייםהמונחים

 :ספרדבספורת .א" :הגדרותיההןבלבדשתייםכי
משפטב. ;רמאקאמרתשבפירטיםהמחרוזתהפרוזה

מןפסוקיםשבריהמרוכבאונים,חסרמעורפל,

 .) 1957(ארכמניהתנ"ך"

*** 
מהלגנאי?'מליצה'בניגריהשימושאיפראמניין

ההשכלה,בתקופת'מליצה'המונחמשמעדתהייתה

בספורתב'מליצה'הספודתי·פידיטהשימושהיהרמה

שלהשליליתהמשמעותהתחילהמתי ?ההשכלה

מחמת ?האחרותהמשמעויותעללהתגברה'מליצה'

לעמודבניסיוןזהבמאמראתרכזהצימצרם,דרישות

ההשכלה,ספררתשלבראשיתהה•מליצה'הגדרתעל

ימי-הביניים,נבספורתהחשובהרקעאתאסקורולא
אףהעבריים,הריטרריקהבספריהרקעאתלאואף

בתופעותלעסוקממנינבצרכןכמרעליהם.ארמוזכי

שראויואחריםשד"ללרריזרן,כתביכגרןמאוחרות,

בנפרד.עליהםלזרן

המליצהשלבמהותהשהדיוןספקכלאין
הדעת.אתמניחאיברהמקצועיתבספורתהמשכילית

ב•מליצה'והשימושבוררהאינה'המליצה'הגדרת

הצורך ,,נבדק_לאהמוקדמתההשכלהבספורת

הלשוןחוקרי yביכהל':הכנבדקלא-שנבדקובמקרם
עיוניובמסגרתזהלנושאשכביץבעזנדרשהעברית

הספרותחוקריביןוהמשכילים.ההשכלהכלשרן

על . 1990בדצמברבבוסטון,היהדותללימודיהאיגודשלהשנתיבכנסשנישאההרצאה,הרחבתהואזהחיבור )*
 . 3הערהראהזה,בנושאאחרחיבור

שמורותהזכויותכל @ 1991יוני 8וענויתלשדן
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כשימושימיורןדןשלהמעמיקעירנוייזכרהעברית

שביטועודיפרידלנדריהודהמאפר.שלהמליצה

השירהכמהרתמעיונםכחלקהמליצהאתאידכרר

כהשכלה.

החוקריםארבעתשלדבריהםכעיקריכקצרהנעיין

ה'מליצה.'כדבריהללו

השימושואתהמילוניות,;נג:גדררתאהסוקרשככיץ

ה'מליצה'שלהשוברתכמשמעויותח;קריםכדברי
הגיעהואלגנאי.שימושכללכדרךכהםומצא

כימינוה'מליצה'משמערתהתפתחותעםכילמסקנה,

אלאעומדלגנאישלאהמלהשלמשמעהאין"שרב

 .) 664 : 1970(שככיץמהכלל'כיוצא
4 

המונחשלהמשמעותהתפתחותאתמצייןשככיץ

ההבעה-'ריטרריקה'שלכמרבןשהתחיל'מליצה',

שלכמשמעותוסופרוהיפה,הטובחרקיפיעל

אחזרתדוגמאותמביאהואוהמגונה.הגרועהההבעה

(רידל,המוקדמתההשכלהכספרותה'מליצה'לשימושי

קצרההדגמהולאחרלטריס)מנדלסרן.פרידריכספלד,

עלראיפירנהה'מליצה'הגדרותאתכעיקרברדקהוא

מאוחרים.חוקריםידי

ה'האשמרת'כלאתשככיץמרנהכהמשך

ככדהארכנית,שהיא :'מליצה'האתשמאשימים

פסוקיםמשרבצתשהיא ;מעורפלתשהיא ;ועמוסה

נופללשרןכהשיש ;מקושטתשהיא ;פסוקיםושכרי

 ;כמקראאחלהןשאיןמליםמחככתשהיא ;לשרןעל
ושהיא ;(קלישאות)שגרהשלדפוסיםמעשהשהיא

הללוהטענותכלכיקובעהואאךונפוחה.ריקה

כנגדלמנותןאפשררכיהמליצהאתמ.ייחדותאינן

 :והשררה ; 666-664 : 1970(שככיץאחריםסיגנרנרת
 .) 147-146 :תשכ"השככיץ

ה'מליצה'כנגדהטיעוניםשעיקרמסכם,שככיץ

כמרת,שלדיברישהיא"הארכנות :'דיברי'לנרגעים

שהואהקישוטאסוציאציות,שלדיברישהואהשיבוץ

דיברישהואהנדירותהמליםשימושאיכרת,שלדיברי

כעבריתהשתמשוהמשכיליםזורת".ושלייחרדשל

להבדילחשוולאהכתובים",מןלהם"קבריהכלשרן

(שככיץהלשון"שימושיושלמליםשל"כמדרגתם

שככיץגםנמצאדברשלכסופררככן. .) 667 : 1970

ה'מליצה.'שלהשליליתהתפיסהעםמסכים

שהואעםדרמהלהגדרהשככיץמגיעאחרכחיבור

היאמהןשאחתההשכלה,שללשוברת''ארבעברחן

כמלהשנתנוהגנאיכמשמעותהמשכילים'"'לשרן

שלפרריסטימליםארצד :שככיץלפיסימניה,דר".

דרלשרןהלשון.ושימושתחכירמורפולוגיה,המקרא,

שמןמובאותשלפסיפסמעשהאלאאינהכלל"כדרך

הרכה,מקושטתהיאפסוקים.ושכריפסוקיםהמקרא,

(אלרסיכית)"ררמדניתחדרנית •לשרןתמונותעמוסה

 .) 237 : 1967(שככיץ

שלהמאוחרתההתפתחותכדברתרכנהמקנהדירנו

הגדרותיהםעללמדיםאבראיןאךכ'מליצה,'השימוש
שימושיעלאצלונמצאומעטעצמםהמשכיליםשל

 .) 237 : 1967שככיץ(כגרןהמשכיליםככתכיהמליצה

*** 
מגדירפרידלנדריהודההעבריתההשכלהספררתחרקו

ליצירהכוללכ"שםהמשכיליםכתפיסתהמליצהאת

ה'מליצה'שלהמכלילהההגדרהמחמתהספרותית".
מסוגיאחדאפואהוא"השירכיפרידלנדר,קובע

המאמר,הרטוריקה,אתאףכוללתהמליצההמליצה.

 .) 56 :ל 11תש(פרידלנדרכאלה"וכיוצאהמכתב

שביטעודיגםתופסכנראה, •פרידלנדרכעקבות

הספרותיתליצירהכולל"כשם'מליצה'המונחאת

 .) 102 : 1987(שביטהמיוחדת"וללשונה

הזההמינוחוכלשרןניכרתפרידלנדרשלהשפעתו

ה'מליצה'גדראתמרחיבשביטכיאףשביט,של

ציטטהעלנסמךשביטהספרותית.היצירהללשוןגם

ה'מליצה,'מוזכרתשםלררידל,ואמתשלוםמדביר

לדרכנא,לתרופהעליםמתוךלציטטהארתהומשררה

מאמר"כל :ה'מליצה'כדברמנדלסרןדבריאתהמביא

 :[כמקררשנתפעלעדהשומענפשעלהמקובלנעים
מליצה".יקראההתפעלויותמןאחתאלכרשתתפעל]

מנדלסרןושלרידלשלשהגדרותיהםאראהכהמשך

דהרת.אינן

עלכדיונםמתמקדיםשביטרגםפרידלנדרגם

רעיונםמבטםריכוזמתוךאךוהגדרתה.שירה
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מהיבטיםמתעלמיםהשנייםנמצאווכשירהבשיר

ומהגדרותיהםה'מליצה'שלחשוכיםלשוניים

קביעהכיליונראהעצמם.המשכיליםשלושימושיהם

הספרותיתליצירהכוללשםחינהשה'מליצה'-דר

נסמןלאדר,כהגדרהשתסמוך.מהעללהאיד-

ההשכלה,כספרותטקסטואלייםמקררותעלפרידלנדר

ההגדרהאתקובעאלאה'מליצה',אתכןהמגדירים

כלתיכאופןשלולהגדרתוהמקושרתציטטהעל-סמן

 .) 56תש"ל:(פרידלנדרהכרחי
שהגדרתחוששני 5

אלאאינההספרותית"ליצירהכולל"כשםה'מליצה'

ה'מליצה'לתפיסתכאשרואילושרירותית.קביעה

כספרותמקובלכילומר,ישהריטרריקה,אתככוללת

שנראהכפיכריטרריקה,המליצהאתלהגדירההשכלה

בהמשך.

*** 
הספרותממבקריהמעטיםאחדהואמירוןרז

ר'הסגנרןה'מליצה'לנושאשנדרשהמודרניים,

אתומדגיםמנתחהואההשכלה.בספרותהשיברצי'

סיגנרנרעלבדירנוכמליצההלשוני-הספרותיהשימוש

ל'אמנרתהסכרהציעכןומתוןמאפראברהםשל

שיבוצי''סיגנרןהביטוייםנזכריםבדבריוהמליצה'.

 .ר'מליצה'מליצי'ר'סיגנרן
המליצהכלפיהשליליהיחסאתתולהמירון

הפרודהשלהפואטיקהכמערכותהגדוליםב"חילרפים

הי"ט".המאהכסוף(ביאליק)והשירה(אברמרכיץ)

הקיצוניות,השרללנירת"ההכללותכימסבירהוא

ביחסשלנרהספרותיתהחשיכההגיעהשאליהן

בשעתןומרבנותדרושותהיוה'מליצה'"לספרות

סכורהואאןבספרות.המערכותשידודבמסגרת

שלהשיגרתיתובהרצאהכביקורת"השתרשותןכי

לעצלותסימןהיאלימינועדהספרותתולדות

למורשהביחסוהכנהרגישותולחוסרהמחשבה

 ) 33-32 :תשל"ט(מירוןשלנר"הספרותית

ספררתשלכליהכשארכמוהרהשיברצי,"הסגנון

דוגמאותיורק ;מעיקרוקלוקלאינוה'מליצה',

כסגנוןהמתגלה."הטעם .הךקלוקלותהגרועות."

הטעםמןמארדשרנהרקאלאנפס,דאינוהשיכרצי

האסתיטיים-הפראטייםהמושגיםעלינו.המקובל

עםאחדבקנהערליםאינםמכרססהואשעליהם

הספרותי"שיפוטנומתבסס."עליהםאשרהמושגים

שלהכללית"הפסילהכדרעל .) 33 :תשל"ט(מירון

'מליצי'סיגנרןבתורתהשיכרציהמשכיליהסיגנרן

כליהיעדרעלגםכמרסיגנרניתאטימותעלמעידה

הסיגנרןמסגרת"כתרןלדעתוסטיליסטיים".הבחנה

הישגיםומורדות,מעלותישהמשכיליםשלה'מליצי'
מודרניותסיגנרנירתבמסגרותכמרממשוכשלרכות,

 .) 257 :תשכ"ט(מירוןכיותר"

הסיגנרן(לערמתהשיכרציהסיגנרןאתמגדירמירון

שלכ"מערכתביאליק)שלכמינוחוה'חרפשי',הפירטי

הבעתיתהתכוונותלבטאהכאהלשוניים,נוהגי-קישור

הנתפסותלשוניות,יחידותחיבורבאמצעותמסוימת

לשרני-אסתיטיערןוכבעלותמלכתחילהכמוגמרות

החך-ההתכוונותלבידכיניהןקשרמבלי 1עצמןמשל
 .) 28 :תשל"ט(מירוןכאמצעותן"המתבטאתפעמית

העבריהשיברצילסגנוןביותרהאופיינית"התכונה

המקודשים,הטקסטיםמןמליםכצירופיהשימושהוא

וקבועות,מוגמרותככיחידותהתנ"ן,מדכעיקר

ערוכותבמחרוזותלדרדרלהצמידןאןיכולשהסופר

מרחיק·-שינוייםכהןלהביאלאאןשרנה,סדרלפי
 .) 29 :תשל"ט(מירוןלכת"

מאפרשליצירתובניתוחלהשתמשמציעמירון

וערכה"מהותהשלמחודשת"לבחינהמוצא"כנקודת

מכריקהכהרצאה .) 32 :(שםה'מליצה'שלהאמנותי

שלהמתוחכמתהמליצהאמנותאתמירוןמראה

לאורכהתבניותשלמערכתעםוקישורהמאפר

אמנותאתלהנידש"כדיטועןהואהיצירה.של
שלהכפולכק...גשלקרלדדלהתאמןאנוחייביםהמליצה

הפוליפוניה"מתרחבתשלעתיםקובעוהואהלשון".

ואףלתלת-קוליותמדר-קוליותהשיברצי."הסגנוןשל

סיגנרנראלמתייחסמירון .) 33 :(שםלרב-קוליות"
קטעיהמצרףמערלה."שיבוציכ"סיגנרןמאפרשל

ורב-עניין"עשירסוגסטיבירכהידהרדכעידוןפסוקים

 .) 257 :תשכ"ט(מירון

"מהותהעלמירוןשלניתוחומעידספקכלבלא
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ה'מליצה'"שלהררידטרארזירתואפשרויותיההאמנותית
השיברצי'גנון'הסיהמונח .) 33 :תשל"ט(מיורן

ב•מליצה'השימושדרכיאתמבטאמיורןשלבשימושו
 .הסרפדשלבכתיבתו

*** 
. ----. 

מקיפהתמרנהוהעדרהנושאבהגדרתהמבוכהלארד
בהקשרההמשכיליתבמליצהומדעישיטתירעיון

ואריהפירטי-השירי),ההקשראת(להוציאהלשוני

בטקסטיםלגרפוהמושגהגדרתאתלנזרקאפוא

רכןבגרמניה.המוקדמתההשכלהספררתשל
שלבטכניקההלשוני-בלשני-פואטישהשימושוארי

מתוךדוגמאותפיעלדבבדקדוקייבדקה'מליצה'
נכרנהאגרמביניםאכןאםלקבועכדיעצמההספרות

התהליךאחדלהתחקותבידינוישראםהשימושאת
לכינויהמליצהלתפארתדיטרדיתטכניקההפכהשבר

 .ימינוכלשרןגנאי
יהאאךהשלבים,כלעלבזהלעמודארכללא

לאאףההתפתחות.עיקראתבקצרהלאזכרבידי
בהשכלה,השידהרווחהשירתפיסתעלבזהאעמוד

הצורךמתוךדק(לאה'מליצה'לשאלתהזיקהאףעל

מסקנותייסמךעלבעיקראלאיהעירןהיקףאתלצמצם
שיתבדר(כפי'מליצה'שלהמינוחלגביזהבחיבורי

להלן).

בהשכלהב·מליצה'לשימושמהימןמקוד
שלכתב-העתבהמאסף.יימצאבגרמניההמוקדמת

ובעיקרלראשונה,ייבדקוהואבראשיתה,ההשכלה

הבשוו.כחלהמינשד

הבשור'ב'נחלה'מליצה'

שלבמינשדפעמיםכמהמוזכר'מליצה'המונח
יצחקידיעלנכתבשכנראההבשוו,כחלהמאסף,

נוספים.מונחיםשניעםבהקשרבעיקראייכל,

שיתפרסםהחומדלגביתרכנירתיהםאתבשרטטם

מצייניםהעברית,לשפהביחסעמדתםואתבהמאסף

יעסוק(=מאמרים)המכתביםמזרדכיהעורכים

 :לשונםרכהבפרט.ובעבריתבכללהלשוןבשאלות
וירדהבמליצרתהמעגליישרבדקדוקהנתיב"יאיר

 .)בהבשוו:(נחלהעברית]נשלבשיריה"דדך
העבריתהלשוןשלהעיקרייםמרכיביהשלרשת
השלושה .ושידמליצהדקדוק, :הםבזההמוזכרים

איןלדעתיקרובות.אךשונות,דיסציפלינרתמהררים

שהדינרדפים,כמונחיםפהר'שיד''מליצה'לתפוס

דיסציפלינרת.שלרש :כאמוד ;משולשמבנהלפנינו

ביטוייםשלרשהבאמצעותמתחזקהמשולשהמבנה

לשרןשעניינםדדך:ר'ירדהמעגל•'יישרנתיב,''יאיר
ולימוד.הארההבהרה,

שהמחברהשערה,להעלותעשויזהמשולשמבנה
השילוששלהקלאסיתלחלוקהנדרשהעברי

] Trivium [ -הכללייםהמקצועותשבעתמתוך
עלושהתבססבימי-הבינייםמקובלס·היה

דיאלקטיקהדקדוק. :הראשייםהמקצועותשלרשת
 :רכן ; Stahl 1971 : 121-98 :(השררהרדיטרדיקה

4 7-45 : 1971 Dixon (. המחברכימניחאניהוא.ולא

שהייתההחלוקהאתלהביאהנראה,ככלהתבררן.

 :הדיניסאנסבתקופתימי-הביניים,לאחומקובלת
כפיופואטיקה.דיטרדיקה(דיאלקטיקה),לוגיקה

שלה'שילרש'האראל,הדיניסאנסחרקושמצייד
שלמארחותלהתפתחותמקומרפינהימי-הביניים

ופואטיקהדיטרדיקהלוגיקה, :הדיסציפלינרתשלרש
) 157-155 : 1976 Howell (. 

תרות-דיטרדיקהאפואהואפהמשמעה·מליצה'
ההבעה.

ה'דקדרק'אתלדאותנוטהאניהזאתבציטטה

זיקתפיעל'לוגיקה:עםהמזוהההנרחבתבמשמעות

ימי-הביניים,שלהיהודיתבספרותוהדקדוקהלוגיקה
המשכילים.שלתפיסתםעלכנראהשהשפיעה
ההגירזבידאנאלרגיהקובעההגיוןבמלותהדמב"ם

השכלמןההגירןמלאכתמדרגת"אמדר :והדקדוק
שהיהימנדלסרןהלשון".מןהדקדוקמלאכתכמדרגת

ובפילוסופיהבאסתיטיקההטעםמנותניאחדניזרע
מלאכתכיההגיון.למלותבפירושומבהירבזמנו,

 ...הפנימיהדיבור :חלקיםמשנימורכבתההגירז
הפנימיהדיבורבידזיקהקיימתרכייהחיצוניוהדיבור
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(הרמב"םוהביטויהחיצונילדיבור-המחשבה-

 .)א"ענח : 1811פראגמהד'ע"א-ע"ב;מד : 1795

מלדתלנאורהמפרשבהקדמתרכן

המלהמרבןאתמנדלסרןמסבירלהרמב"ם,ההגידן

(הדיבורומחשבהכעירןובתלמודבמקרא'הגירן'

ואתהחיצוני)(הדיבורודיבורוכביטויהפנימי)

לצורךודיאלקטיקהלוגיקהבמשמעותחידושה

 .)ג-ב : 1795(הרמב"םבימי-הבינייםהתירגרמים

שניאתשקישרוהמשכיליםמדגםהיוואכן

מזכירדקדוקי,במאמרלמשל,בויל,יואלהמושגים.

והדיבורהפנימיהדיבורשבידהזיקהאתהואאף

אפשרשאיוחזקאמיץבקשרנקשרים"הם :החיצוני

אלהנפשכערךהשניאלהראשוןוערךלהפרדד,

משפטיבריכלולהואאשרההגידןערךכן ;הגרף

משפטיבריכלולאשרהדקדוקערךאלהפנימיהדבור

הדקדוקדרכיבלימודמצדדובוילהחיצוני".הדבור

(י-ב-להם"תואמיםאחים"כיכאחדההגירןודרכי

לה-לו). :תקמ"הנבויל]
לפרשנותהמשכיליםבהתנגדותנמצאדרמהזיהוי

 ,)ב"ענח(ברברתההגירן"מןבניכם"מנערהמימרה

רםתרגיל"לא :המקראעלכאמורהרש"ישפירשה

חריףאידיארלרגיבפולמוסמראי".יותרבמקרא

ארוכהתקופהלאורךוהרבניםהמשכיליםבידשנתגלע

המחמיריםהרבניםידיעלהמימרהכתפושהבהשכלה,

אףאריוונית,חכמהלימודכאיסור :דרכיםבכמה

 Pelli 1979 : 149 :(ועייןדקדוקרגםהמקראלימוד

המפרש'ב'הקדמתרמנדלסרן , 96הערה 213 ; 78הערה

בשיחהררלפסרן .)'ג : 1795לרמב"םההגידןלמלות

'הגירן'זיהויפלוניהקנאיהרבבפישםהחייםבארץ

למרדעלשכונתואומר"ואני :כדלקמן'דקדוק:עם

(ררלפסרזהגירן"אדניעלהמיוסדדקדוקעםהמקרא

רצ).תקנ"ז:

הדיסציפלינרתשתיבידזיקהגםקיימתגיסא,מאידך

המשכילים.בתפיסתר'מליצה,''דקדוק'הראשונות

בריטרריקהמקובלותהנחרתעלמבוססתזרתפיסתם

עלבעבריתהמוקדמיםהספריםמןבאחדהעברית.

מסריהודהכורך ,) 1477 (צדפיםנפתהריטרריקה,

 :נ=ריטרריקה]ה'הלצה'עםהדקדוקידיעתאתליארן

עניךלדעתהדקדוקאםלמליץראויהכלה"הדב[ר]רית

ההגירזראם ] ... [ההלצהראם ] ... [והמלהוהפעלהשם

ראשון..פרקראשון:שער 1477יחיאלבז]"(יהודה ... [

ובדרמה .) 34 : 1983מהד' ;ממוספריםאינםהעמ'

כי ,)-1727(תפ"זלמדידםבלשון •רמח"לקובעלכך

יסדרהדקדוק ;הדיבורעלמשפיעותוהמליצההדקדוק

ומברכה",שגיאותמבליונקי"זךבאופןהדיבוראת

(רמח"ל 6רנעים"טובלהיותותסדרהר"המליצהואילו

אחדכימציין.הואגםרסאטאנרב .) 13נתש"י?]:

הלשוןדקדוקהואהנכונההמליצהשלהמרכיבים

 .)א"עד : 1775(סאטאנרב

מהספרותכמושפעיםנראיםהמאסףמשכילי

כריטרריקה,המליצהבהגדרתימי-הבינייםשלהיהודית

העבריתבספרותהמקובלהעבריבמינוחובשימוש

החלוקהלענייזזאת,עםידיהם.תחתשהייתה

נוטים,הםהספרות,בתפיסתראשייםלמקצועות

שגלשהאנסויניסהבתקופתלמקובללהידרש •כאמור

בר-זמניתהיסמכותשלזרמעניינתתופעהלתקופתם.

תקופותשתישלולשוניותספרותיותתשתיותעל

שלמשמערתםהבנתעלכמרבן,מקשה,שרנות

המשכיליים.הטקסטים

הנאוםחכמת •הלשוןלחכמתהמשולשתהחלוקה

שלהמאניפסטבהמשךגםמופיעההשירוחכמת

המחברבגלות.העבריתמצבעלבדירןהמשכילים,

גדרואמת"אנשיפראי:לגןהשפהמצבאתמדמה

מספרעלרדלתיםבריחלהקיםערללרתיה,בעד

ונרעםמליצותיה,מצחותמאומהידעבנרמישדשיה,

יב). :בשדרה(נחלשיריה?"

'צחות:התיבהבסמיכותכאןמופיעהה'מליצה'

לעצמהב~ררךק]אר[בחולם'צחות'התיבהמרבן
הדבור"תכונתה;אימי-הבייינםשלהיהודיתבספרות

כנרדףגםמופיעהוארכןריטרריקה,ארהצח"

ומליצה''צחותארוצחות''מליצהבשימושל'מליצה'

 .) 240 :ג'תרפ"ח,(קלצקיןצח''דיבורבמרבן

ביטויבסמיכותהמליצה''צחותואילו

שמשמערלינראה-בהמאסףונשנההחוזר

עלריטרריקה, :במרבןהביניימיהשימושעלנסמך

דקדוק-לוגיקה, :ל'שילרש'המאוחרתהחלוקהפי
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'דקדוק'שבמקרםלבנג~ניתזופואטיקה.ריטרריקה
רכיהלשון].נשל'שדשיה'למיטרנימיההכותבנדרש
 :הדיסציפלינרתשלרשאתמאפיינותהסמיכויותשלרש

בהקשר'צחות'רשרושיו,הדקדוקעםבהקשר'מיספר'

שיר-עםבהקשרר'נרעם'יריקה, 1מליצה-ריטעם

בעדגדוראמת"אנשיהראשוןהמשפטפואטיקה.

מעריךשבהכותרת,כעיזאפואנתפסערללרתיה"
עלשמוראשרהמסורהעפרלתגא'שיאת.הכותב
'הבציר'.אחרישנותרוהשפהפיררת

צימצמרלאהבשורכחלמחבריכילהטעים,חשוב
הרחיבואלאבלבד,לריטרריקהה'מליצה'הגדרתאת
לדיסציפלינהמעברה•מליצה'שלמשמערתהאת

היהודיתבספורתהרווחהשימושפיעל'ריטרריקה:
הטקסטיםבבדיקתבזאתניווכחימי-הביניים.של

התראולהשניתוסף·מליצה'בתיבההשימושמתון
בהמשךהמופיעהכבציטטהצחה''מליצה-'צחה'
המיוחדותתכונותיהעלהבשורכחלמחברשלדירנו
המיוחדותתכונותיהאתמשבחהמחברהעברית.של
שהיאבמההלשונות"שארעל"ויתרונההעבריתשל

האדםבנפשוהתנועותוהפעולותהצוררת"אתמציבה
עבריתשכותבבכלמתרההואאןטבעם'.'כפי

 :כדלקמן .השפהשלנאותבלתימשימושלהיזהר

הבאיםהתיבותמספרבמתיירספק"גם

אתולהודיעצחה,מליצהלכתובבכתרנים

סגולתאתהשחתמבלילרעהומחשבותיו

רבים,בספריםתראהכאשרוברעמה,הלשון
המליצה,גבעתעלורעיםהיותמחברםדמו

ימצאולאבם,הקרואנפשילאהבשפל.והמה
הנשזר:(כחלרבה"יגיעהאחרעדמחשברתם

יב).

"ויתרונההעבריתשלהמיוחדותתכונותיהחילול
הכוזיר.עלהמבוססטיעוןהואהלשונות"שארעל

מכירוןותמציתיחדביטוימאפשרתהעברית •לפיר
'מליצההביטויואףהטבעית.לשפהנחשבהשהיא
מופיע-צחות''מליצות :דהיינו-ברביםצחה'

כאןכמשמעושםומשמערהנזכר,בהקשרבהכדזיר

אומראחרבהקשררכז .)א"עבה :תקנ"ה(ריה"ל

שהיובעתמליצהלהםשיחסר"היתכן :הכוזרי
לא .שנימאמר :תקנ"ה(ריה"ללדבר"אליהצריכים

ביטוי).במרבןמליצה-ע"א

הנשזר,כחלמחבראצלאפואנתפסתצחה''מליצה
פיעל-רמהוכשפהריטרריכביטויכבהכדזרי,

צחה','מליצהר"לכתרבהמליצה:'גבעתהמיטאפררה
ריטררי.בביטוילהשתמשמשמער

*** 
בעינינחשברמהכשפהשנראהמהכללאאן

עלבהמשךמתלונןוהואכ•מליצה,'המשכיל-המחבר
אחדכנראהאלמוני,שמחברבמהמוטעהשימוש
 :'מליצה'שהואחושבהרבנים,

הנקודה,עלשכלועומקלהרוותבחראשר"יש
וישובוררים.נקוריםעקודיםמכתביוריצארן

ומאמריחז"לומאמריפסוקיםירכיבאשר

ובמאיפתחוסייםבמאיהמפרשיםודבריזהר

זורת'.'לשוברתמכמהרבערבסייםופתח

ההשכלה,בתקופתהראשוניםההיגדיםאחדלפנינו
סרפדב'מליצה:פסוללשימושמודעותעלהמעידים
שימוששלהלשוניתהתופעהעלמעירההשכלה
מתייחסראינולגנאי,פסוקיםובלילרמהבשפה

ללשוןאל-נכרןכוונתולגיטימית.'מליצה'כאלאליו
בכמהמצריההבלולההרבניתהלשוןביקרותהרבנית.

המתנאהההשכלהלשרןואילובהמאסף.מקומרת
הצחה.יהעבריתהיא-כהילכתהבמליצה

ותערובתומאמרים,פסוקיםשבלילבעלילנראה

העבריתשלההיסטורייםמרבדיהסיגנרנרתכמהשל
הכותבלגביכמליצהנחשבאיברלשוברת,ובכמה

הואאירוניוהלאההשכלה.תקופתשלבראשיתה
כ'בליל·-ב'מליצרת'ההשכלהסרפדיאתשהאשימו

להבחיןחשובלענייננו,פסוקים.שברישלוגיבוב
ההשכלהמתוןה'מליצה'כלפיהיחסבהתפתחות

נחשבתשאינההאחרת,ה'מליצה'וביקרותעצמה
ההשכלה.בעינייותר'מליצה'

ביקרותשעניינובהמאסףיחידיאיזכררזהראיז

עלהבירגראפיהבמסגרתהפגומה.הזרה,ה•מליצה'
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ציטטהמביאהמחברמקאנדיאה,דילמדיגריוסף

בשימושהעוסקתהבירגראפיהמושאשלמכףרנת

רעירברבצח"ב"לשרןאי-שימושב'מליצה;פגרם

 :הגמרא"לשרןעםהמקרא"לשרן

דבריהםכלבמליצתם,המתפאריםוהם"וקצתם

יעקמומלתם,תטףעלימרנביאיםדברי
כקודים,עקודיםבלםזרה,להבנההכתובים

שהם.""כמראחרבלשוןלהעתיקםאפשראי

קמב-קמג). :תקמ"ד ..כ ...(ח

הבשרר:בכחלה'מליצה'שימוששללסיכום-ביניים

ביטוי :ובהרחבהריטרריקה,-'מליצה'שלמובנה

ש'מליצה'להנחה,יסודכלמציכןלאריטררי.

כחלעורכיהספרותית:ליצירהכולל'שםמשמעה

המקובליםהשימושיםמןאחדיםעלנסמכיםהבשרר

בימי-הביניים,היהודיתבספרות'מליצה'המושגשל

המוכחים:בארצוקלצקיןשסיכמםכפי

לשרןהמחשבהבטרימבטא,א'"מליצה','

) Sprache als Ausdruck der Gedanken (" 
:"והעבידהביניים]ימימספררתדוגמאות[מביא

ההואמהעבידבלשוןהמליצההואהשלישי

הדבורג"כהעבידזהויקראבנפש,הנרשם

 '.')ד"יההגירן(מלותהחיצוני

המשל,השיר,דרךעלדברר 'ב"

 poetische oder figurliche (רכיר"בההשאלה,

Redeweise ( [דוגמה]לשרןבכלענינוולבאר

(חר"ה,לישתזדמןמליצהובכלשארכל

הקדמה)'.'

 Rhetorik ,(צחותהלצה,עםנרדף 'ג"
Beredsamkeit ('.' למרדים'מ'לשרן[מביא

ונעים]טובלהיותותסדרהרוהמליצה :לרמח"ל

 .) 208-207 :ב'תרפ"ח,(קלצקין

 :הןקלצקין'פיעל'מליצה;השלמרבניהשלרשת
ניווכח,בהמשךרריטרריקה.שיריביטויכלשהו,ביטוי

שלנוספיםשימושיםיישמראחריםמשכיליםכי

'מליצה'.'ה

ויזלבכתביה'מליצה'

בגרמניההעברייםהמשכיליםמראשוניאחדהיהדיזל

והבדלימליםשלבמשמעויותיהןלעירןשנדרש

הגדרתעלשקדואףנרדפות,מליםשלהמשמעות

רכןהללו,והפירטייםהלשונייםעיסוקיומחמתהשירה.

כבן-המאסףועורכיהמשכיליםבעינישנחשבמשרם

חשיבותלייחסישבשירה,והןבלשוןהןסמכא

 .זמנומשכיליעלהשפעהכבעלותלהגדרותיומרובה
המחבר'ב'פתיחתהספרותית,דרכובראשיתכבר

במרבן'מליצה'לתיבהדיזלנדרש .) 1765 (ללבנון
 :כדלקמן •כלשהולשונישימושארלשוני:'מדע

והלשונותהמליצותאלובספרינו"יתבארו

השתמשושבהןוהנבדלותהמתחלפות

ארמלפניורשרששרשכלאצלהכתובים

אצלהנכתבותהמליצותמשוניםכי .מלאחריו

אחר.לשרשהסמוכותהמליצותמןזהשרש

מליצתתמצאהכרנה.להביןמשללךואתן
אצלמציאהומליצתאליפה.מליצתלמידה.
חכמה.למדתיולאיג)ל(משליכמרחכמה.

לג(איובחכמה.מצאאדםאשריג)ג(שם

תמצאםלאולעולםחכמה.ראאלפךהחרשלג)

שהשתמשוהמליצות ...בינהשללשונותאצל

אחר"לשרשבהןהשתמשולאזהלשרשבהן

 .)א"עוהמחבר''פתיחת : 1765(דיזל

בהמשךואכןל'לשרנרת:נרדףכשם·נתפסותמליצות
תופעהלאותהמתייחסדיזלכיבעלילאנורואיםדירנו

הלשונותבהן"שנבדלו :'לשונות'בתיבהבשימוש
אצלהסמוכיםהלשונותמןחכמהאצלהסמוכים

- .)םש( 8בינה"
וללשונותמתייחסזY?ל•צרת'שרריזלאפואמסתבר

 .לשרןמיבטאימבעים, :שמשמעםנרדפים,שמרתכאל
עלהואאףזהבשימושנסמךשרריזלמשעראני

היהודיתבספרות'מליצה'התיבהשלנוספתתפיסה

קלצקיןשסיכמהכפיכריטרריקה,שלאבימי-הביניים

נעשה'מליצה'במלהזהמעיןשימושלעיל).(ראה
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הדיבורעלבדיוןההגיוןמלותבספדוהדמב"םידיעל

 :החיצוני

מהעבידבלשוןהמליצההואהשלישי"והעביד

 )ד(ג"כהעבידזהויקראבנפש.הנרשםההוא

 .)א"עמד : 1795(הרמב"םהחיצוני"הדבור

דווקאולאוכלשהולשוניכביטוינתפסתה'מליצה'

-.- .גבוהה.לשון
אבות,למסכתלבנון 1 "בפירושושנים,עשרכעכור

עלולשאינובאופןוחלק,חדה'מליצה'אתויזלמגדיד

'מליצה'המושגאתתופסהוא :טעותלידילהביא
וההעתקה.כתירגוםהראשוניהתגביבמשמעו

יוסףבסיפור'מליץ'במלההשימושעלנסמךויזל

היא'מליצה'זובמשמעות .מתורגמןשמשמעו •ואחיו

להעתיקאדםמנסהשבאמצעותוודבור"דבור"כל

 .לשומעיוולהקנותןלמליםמחשבותיואתו'לתדגם'
 :ויזלשלבלשונו

קדש,דבוריהןמליצה,נקראודבורדבור"כל

בשםכלסרע,הןטובהןחול,דבוריהן

יקראו".מליצה

ש'מליצה'המקובלת,ההנחהכנגדחוצץיוצאויזל

בעלתומקושטתמפוארתדמה,לשוןלהיותחייבת

 :עמוקותכוונות
כמולאמליצות,הםהמאמריםכלזהדדך"ועל

נהדרמאמרעלהונחהמליצהשמלתרביםשחשבו

להםשהתנוךעמוקותבכובותומפוארהלשוןבצחות

ממוספדת).הבלתי,בהקדמה 10 : 1775(ויזל 9אומדה"

בהמשךמתחזקכלשהולביטויב'מליצה'זהשימוש

מליצתואין •אחדעניךיספדואדםבני"ועשרה :דבריו
 .)םש(השני"למליצתשרההאחד

נדרש-80הבשנותהספרותיתעבודתובהמשך

שלוםדבירבספרו'מליצה'במינוחלשימושויזל

במובן'מליצה'במלהויזלמשתמשכאןגםואמת.
שהואעםהקודמות,הגדרותיופיעללשוני','מיבטא

ומפליאות'קשות'מליצותכגוןהשם,תוארילומזווג
שםמסבירויזל .)א"עבז : ] 1782 ( 1785(ויזל

שאיןת"ח :הידועהמעליבבביטויהשתמשמדוע

לביטוישכוונתוובדודממנו,טובהנבלהדעתבו

ומפליאות""קשותהתוארבשמותהמסווגכלשהו

משתמשהואוכןגבוהה.ללשוןדווקאולאו-

 , 5 :במבואתקס"ט,(ויזלפשוטות''מליצותבביטוי

'מליצותאו ) 6 :(שםקצרה''מליצהמספרדי),לפי
גםעשויההמליצה .) 14 , 11 :(שםוקצרות'סתומות

והמוניות"גסות"מליצותאו 10 ,) 11 ('עמוקה'להיות

המליצהליתורשהאם-נקללנבוןודעת ,) 30 (
ביטויכאןמשמעהש'מליצה'-הזאתהמשכילית

הדוגמהשהדידמה,בשפהזרוקהולאוכלשהו,לשוני

נמוכה.המונית,שפהעלזרוקהמעידה

ולאוכלשהוכביטוינתפסת'מליצה'אםגם

ה'מליצה'שלהביניימיתזיקתהכדיטודיקה,זרוקה

ולעתיםההיסטודי-הלשנוי,ברקעקיימתלדיטודיקה

כביטויממשמעותההחורגיםשימושיםאנומוצאים

נמצאוכךהדיטודיקה.למשמעותוסמוכיםגרידא,

דקדוקהסומכתההשכלהלתפיסתזיקהויזלאצלגם

דקדוקאחדבהקשרמזכירהואואף .יחדיוומליצה

ללימודמוסדספדילהוציאהצורךעלבכותבוומליצה,

לגרמניתשיתורגמוהעברית,בלשוןהאדםתודת

לומדהתלמידיימצאוכךהלשונות,בשתיויילמדו
להיותצריכההז,ןחנדתכאחד.הלשונותשתיאת

שדשי"ובהבנתהיטבאותהללמדכדיבעברית

הנרדפיםחשושיםוהבדלמליצותיה,ומשפטהלשון.

מספרדי).לפי , 24 : 1782(ויזלבטעמיהם"והקרובים

ל'משפטמקבילדקדוק,דהיינוהלשון','שדשיהביטוי

משמעוהמליצה''משפטהעברית.שלמליצותיה'

הביטוי-המליצהשלהנכוןוהשימושהנכונההדרך

 :דיונובהמשךגםמופיעומליצה''שורשהצמד .העברי
שדשיומהבנתהתודהממליצותאמתדברי"ישאבו

ודקדוקו,הקודשלשון"צחותוכן ;(שם)הלשון"

 .)ב"עה : 1785(ויזלמליצותיה"ומשפט

כמשכילים-ויזלגםשהדיהוא,לפלאולא

כיוסוברוהמחשבההדיבורביןמקשר-אחדים

אפשרואיהשגתה,וצידהנפשמחשבתשליח"הדבור

צרופיםמליןידיעלזולתייכהוגןשליחותושיעשה

שומעת"לאזןהנעימותמליצותידיועלשבוש,מכל
 .) 31 : 1782(ויזל
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*** 
בכתביושרווח'מליצה:בתיבהאחרפרפרלארישימוש

לרובמופיעהאחרים,המשכיליםכבכתבידיזל,של

מספררי][לפי 8 :תקס"ט(דיזלומליצה''משל :כצמד

מה .)א"ענר :ב'ובחוברת ; 11 , 9רכן ;במברא

פרידלנדר ?·מליצה'לבצמוד'משל·שלמשמער

(ללאלעצמה'משל·בתיבהנתכווןדיזלכי •סבור
המושאלות"התמונותל"לשרן-·מליצה')עםקשר

לעצמה'משל·המלהלדעתי, .) 57תש"ל:(פרידלנדר

עלפשוטה,להוראהבניגודמושאלת,הוראההיא
קלצקין :(והשררהימי-הבינייםבספרותהשימושפי

שהיא-ל·מליצה'בצמודאן .) 294 :ב'תרפ"ח,

 .הדימויללשוןדיזלשנתכווןייתכן-הלשוניהביטוי
פרידריכספלדשלבשימושויימצאזרלהנחתנוסיוע

ומשלים""דמיונות :והלשוןהאסתיטיקהעלבחיבורו
מוצאיםאנוואכןסא-סב). : 1809(פרידריכספלד

·משל·למקבילה·מליצה'שבר •דיזלשלדרמהשימוש

לבות"לעורר :כדלקמן'דמוי:אלנצמדמשלואילו
והדמוייםהמשליםובתוקףהמליצה,בנועםהשומעים

 .) 9 :תקס"ט(דיזלבר"שכללו

משל"הנה :ומליצה''משלהםמהמדגיםדיזל
עלרעהדובריםשאלהלאמור,ישארעליהםומליצה
גדולהררואיםואמת].שלוםנדבירהזההמכתב

להלחםעליולעלותומעפיליםונמרים,אריותמערן

מגדים"פרימלאהמישורארץרואיםואנחנו •בר

הזאתהדוגמהלפי .)ב"עה :] 1782 [ 1785(דיזל

'משל')עםבאהכשהיא(אוליש•מליצה'מסתבר,

בדוגמהרכןמיטאפררה.ארדימוי,לשוני,ציורהריהי

לכלסלולוהשקול,הישרהשירדרך"אבל :הבאה

יותרהקצריםובמשליובמליצותיויגיד •עליודורן
 .) 11 :תקס"ט(דיזלדברים"ברובהמפרשיגידמאשר

האמנותייםהביטוייםהםהקצריםוהמשליםהמליצות

דימוי,ארמושאלת,הוראהבהםשישוהציוריים,

בר.וכלוליםהשיראתהמהווים

דיזלשלבכתיבתולרובמופיע'נעים'התואר
כגרןהמליצה,עםבהקשרהמשכיליםשלובכתיבתם

המליצה''נרעםבסמיכותארנעימה:'מליצהבביטוי

 .] 11,9תקס"ט: ; 31 : 1782(דיזלתוארשלבהוראה

סבור,דיזלמענג.אמנותיכביטויזאתמפרשאני

השומע,עללפעולכדיברישזהמעיןאמנותישביטוי

 .) 29 : 1782(דיזלהמליצה''נחלזהקוראוהוא

*** 
שניר•מליצה.''שיר'שביןהזיקההיאמעניינתסוגיה

בספרותובהקבלהכצמדמופיעיםהללוהמונחים

מושגיםעירברב,שישפלאזהואיןהמשכילים,

באשרמאמריבפתחשהערתיכפיהגדרות,רבילברל

ושביט.פרידלנדרשללהגדרותיהם

מבליוהמליצההשירביןהקיימתבזיקהמכירדיזל

לעיל.שציינתיכפישלו,ה•מליצה'מהגדרתשיסטה

דבריו:רכה

לדברהזאתההעתקהידיעלהנעריםילמדו"רכן

שגיאותממוקשימנעוריהםוישתמרוצחות,

מנדלסרן]של[ה'ביארר•ידהעלכיהמליצה,

רמההמליצהנח ]![גדולהכמהלהםיודע

המאמרשמןעדהשומע,בנפשפעולתה

אחדדברכי •המדברנפשגדלתיודעהמדובר

אחרסגנוןאחדכלאדם,בנישלשהמפיהיוצא

הנכנסהואכהרגןוהשקולהמיושרראותולו,

ממנושיבקשהפעולהברופועלהשומע,בלב

הערליםהשיריםתפארתהםזהוממין •המדבר
השירכילהפליא,עדהמליצותמינישארעל

רב •פרטיובכלומתוקןמתכנתועליושראשר

הנרדמות,תכונותיהבהומעוררבנפש,פעולתו

עדתנולאנשיהואזרזהעלשנדברמהכלאן

(דיזל " ...וצחותוהלשוןרוממותבליהמגודלים

1782 : 29 (. '--.. 

'מליצה'המונחאתמגדירשביטזרציטטהעל-פי

המיוחדת,וללשונההספרותיתליצירהכולל"כשם

השיר"-המחוברת''המליצההיאהמליצהכשפסגת

 ) 102 : 1987(שביט
11 

שלהטקסטשכןנכרנה,אינהשביטשלזרקריאתואן

שהיא,בכללה,ב'מליצה'אלאבשיררקלאדןדיזל
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אםרגםלשוני.ביטויכלרידל,שלהעומדתכהגדרתו
הטקסטהרירידל,שלדרהגדרתואתיודעיםהיינולא
אחד"דברומצייןהמדובר",ב"המאמרמפורשתדן

לשיר.מצומצםשאינואדם",בנישלשהמפיהיוצא
הוא-הואכהרגן"והשקול"המיושרהביטויוכמרבן,
השירה.

גםניווכחה'מליצה'מרבןאתלהביןיששכך
"כי :תפארתלשיירבמבראשה~ידלהשירמהגדרת

רעדךחכמהמשלנושאתקצרהמליצההזi.rירעצםדהר
להיכנסבלי .) 7 :מבראתקס"ט,(רידלדברים"סדר

פה,הישירמענייננושאינוהשיר,הגדרתעללדירן

קצר'ביטוי-קצרה''מליצהממורכבהשירכינראה
מסתבררכןמושאלת.הוראה :דהיינו'משל,'ברשיש

יבטאהפנימיההדגש"מתוקף :דבריומתוךהעניין

במקומרתהדיןהוא .)םש(בשיר"מליצהכשפתיר
בצוותאוהמליצההשיראתרידלמזכירשבהםאחרים
חדתא.

להיפך:אלאהשיר,אתכוללתאינהשה•מליצה'

בהמשךברורותמסתבר-'מליצה'לכלולעשויהשיר
שבשירשהמליצהטועןהעבריהמשכילרידל.שלדירנו

שלשיריםישכירמה,מליצהלהיותחייבתאינה
רמות.מליצותכולליםשאינםפרימיטירריים,עמים

שאינןהרוח,אנשישליצירותישגיסא,מאידך

כמליצותמסודרותהןכןפיעלואףכשיריםכתרבות
 :שומעיהןעלומשפיעותפשוטות

אםכיאינוהשירעצםכיתחשובאם"כי

היהלאהמדבר,לשרןוהדרתמליצהתפארת
אלהשבכללןבלם,והלשונותהעמיםכולל

תארלאבמדבר,לפראיםהיוםעדהזרמים

אנשיגםובמעשיהם.במנהגיהםלהםהדרולא

לאהעמים,מכלאדםבניחכמיואחריהןהרוח
אברתו,עלהשיררוחישאדבריהםכלאת

גםראםפשוטות,ממליצותחוברוקצתםכי

בדרךהמאמרלסדרנרעםדרכידרכיהןבהן

אלהגםלמההשומע,דעתעלומתקבלמתוקן
תקס"ט,(רידלשיר?"בדרךהיכן?] ?באינןאבן

 ) 5במברא:

המליצהאךשיר,היאמליצהכלשלאנשמעמדבריו

שהןמלבדמליצותיהן"כי :השיראתלפארעשרייה
 :(שםהשיר"אתהמפאריםהפרטיםמכליופימכלל

 .) 9ראהרכן ; 8

סאטאנובלפיה'מליצה'הגדות

בשאלותעסקכררידל,סאטאנרב,יצחקההשכלהסופר
המליצהובהגדרתהשירבהגדרתרזןהעברית,הלשון

 ) 177 5 (החזיוןספרבספררשנדפסהשיר'ב•מלאכת

ביטוידרךהיאמליצהכיסאטאנרבמניחמתחילה
בזעתררכימסאית,בכתיבהוהןבשירההןהנהרג

להסביר

השירמליצתשביןההבדל ]![היא"מה
מהמאמריםזולתווהגיוןמאמראידהלמליצ'[ת]

ביניהםתבדיללבדהכתיבהסידורכינאמרראם

כמהשםישהלאלבינה,גביעלאריחשהיא
שירתכמרהכתיבה,סידורמשרניבלתישירות

בפהאםגםרמהלכרמו,זרדיושירתהבאר,

ממליצהיבדלזהבמהבכתבולאהשיר,יושר

בהשיר''מלאכת : 1775(סאטאנרבזולתו"

 .)ב"ע

ל·מליצה,'ביותרהבהירהההגדרהאתהציעסאטאנרב
לשוניובקונטקסטמתק.'מל:ץלזעתרשמשמעה

רהאסתיטיהציוריהאמנותי,לצדמתייחסת'מליצה'-

 :כלשרנו .הביטוישל

נרעםר"להדבריםהמתקתענינהמליצה"מלת
מןנגזרתוהמלהאמתלארתיהם.רטובסידורם

רמזהבמתקו.מהשפירשוגר:לחכינמלצרמה

הבע"דטענותדברימסדרלכללקרואנהגר

יקרארמזהביגרתם.המליץכימטעםמליץ
פניםומראהדופישלדבריםהמטעיםג"כ

תתלוצצו"אלרעתהבאמרו .מתלוצץלחמה

 .)א"עד(שם:

'מליצה'במונחלשימושנזקקסטאנרבהשירבהגדרת

 :כדלהלןלמעלה,הוגדרהשכבר
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משליית,מליצ'[ה]עללהרוותהונחשם"שיר

רהדמירזהחקריצדעלהמשרררי'יעשרה

המציאות,בטבעאפשרייםכוזביםממשלים

כמ"שהשומעתהנפשמפליאיכוזבי'בלתיאר

 .)ב"עב(שםכרזנו"השירמיטבהחכם

לבראהיכולהיטב,ומסודרנעיםביטויהיאה'מליצה'

הריהיהפירטיבשימושהבפרוזה.והדבשירההד

סאטאנרב,שלבתפיסתוקרובה,דהיינו'משליית:

הבא.בקטעכמוסברהאמנותי,לציור

המתוארלאירועהכתיבהזיקתאתלהסבירכדי

אינההכתיבהכיסאטאנובמסבירהעקירה),(סיפרו

המוריםואותרתסימניםמהרוחהיאאלאהאירוע,עצם

האנשיםלרובמובנתהיותרה'כתיבה'המסופר.על

העקירה.צירו :דהיינוהמאורע,בציורהשימושהיא

החושב''המציירבידאנאלרגיהסאטאנובעורךוכך

'המצייראלאאיברמשמערהחושב''המציירוהמשורר.

מעשהחצירו"מלאכתהיאשמלאכתוהאמנותי:

יציירהמצייר"כיקררנהשניהםפעולת ...חושב"

 12משליים".עניני'ידברוהמשוררמשליים.עניני'

שלתפיסתופיעלשירי,בשימוש'מליצה'

באופךומסודרנעיםביטוינאמרוהיאסאטאנרב,

 .אמנותיציורעלהמבוססאסתיטי'
שלבפואטיקהסאטאנרבעוסקדירנובהמשך

בחינות:משלרשהמליצהאתמפארהואהמליצה.

והתכלית.הצורההחומר,מבחינת

דהיינו •הלשרזצחותעלהקפדה :החומרמבחינת

המקרא,כלשודוצריהלשוניים,במקררותשימוש

יראהמהירסופרכל"לכד :הדקדוקעלהמבוסס

הצחותדרךשישמורהואהחומרמצדמליצתולפאר

המליצה.חרמוכמידשהםהתיבותשתהיינהר"ל
מערוכיתהיינהולאהלשוזדקדוקכפימדוקדקות

ידעולאהמליצותקצתראיתיכאשרהלשונות.

מליצותיהםכיואףכלל. yהלשומדקדוקמחבריהם

יהודית.לדברמכירותואיגדתלמודית.מדבררתחצי

 13בם".כתובפרשיותועירוב

ועלהאסתיטיקהעלהקפדה :הצורהמבחינת

זכתהמליצהשתהי'היאהצרדה."מצד :הרעירזבהירות

היצורים.טבעמפלאימשליוהמליץשיקחר"ל .הרעירז

אךהמציאר[ת]בטבעזריםבעניניםמליצתוויפליא

צדעלדבריולסדרמליץכלויראהנמנעות.בלתי
 .)םש(לשונו"במנהגאשרהיופי

תיקודלקונסטרוקטיוויתכרונה :התכליתומבחינת

הכרוב'תכליתשתה'היאהתכלית"מצד :האדם

והשלמתוהאדםהישרתהיאהמליץממליצתהמגעת

בניגודאמיתיות"בדעותאובמעלותראםכמדרתאם

 ...יצריםלעררוכתיבתםשכוונתברברייםלמליצים
 .)םש(

חצירואתמדגישהסאטאנרבשלהמליצהתפיסת

הביטוישלהאסתיטייםההיבטיםואתשבההאמנותי

הנעים.הלשוני

דובנאשלמהלפיהמליצהתפיסת

שלהפרוספקט ,) 1778 (לתרופהלעליםבהקדמתו

בכינוידרבנאשלמהמשתמשסוד'מנדלשלהביאור
"הנה :לריטוריקהכוונתוואל-בכרזהמליצה''צחות

לדברהקודשכלשודהמליצהצחותמדרכיאחת

מספורי).לפי , 4 : 1778(דרבנאלשרד"עלנופלכלשרך

עשרלואשר .אברבנאליצחקייזהחכם"ואפילו :רכז
עכ"זהמקרא.בביאורזךושכלהמליצה.בצחותירות

מדרךלבבואתהניעוספקותיו.והמרדקושיותיו.ורבי

 .) 7 :(שםהדורש"בכנפילאחוזהפשט

ב'מליצה'בשימושכררנתרלמהבוררלאזאתלערמת

אשר .ישראלבנילילדינעשהמה"רעתה :בלבד

ולטעוםהמקרא.ספרילהנידה'דברלבקשישוטטו

ולאאצלם.די:@.~גלכלשוד :מליצרתי'[ה]מטעמי

 : ] yמנדלסרשלהתרגוםדרךנעלובז .)םש(ימצאו"
שהיאהכוונהאלפניומגמתשםכיהכל"ועיקר

המלות.ביארוהעתקתאללאהעתקה.בכלהעיקרית

 .)םש(ולשוך"לשרדבכלישתנוהמליצהמשפטיכי

קרוב .לשרבימבעלכלאולריטרריקהכורנתנרהאם

שלה'מליצה'הגדרתאתאימץשדובנאלוודאי

 .בהמשךהמובאתסודמנדל
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מכדלסוןלפיהמליצהתפיסת

להגדרתחלקואתתרםחראאףמנדלסרןמשה

בפרקיבעיקרלתורה,בביאורה'מליצה•משמערת

כלשרןבשירה,יסודמונחיוהגדירבאשבהםהשירה,
רוחנימנהיגרגםאסתיטיקןגםומהיותרובתרגום.

רבה.עליהםהשפעתוהייתהלמשכילים,

ב-דרבנאשלמהשהוציאלרתופה_בעלים-וכבר

שלה'מליצה'הגדרתאתהמלבה"דמזכיר 1778

 :ריזלשלמזרהשרנה •סרןמנדל

עדהשומענפשעלהמקובלנעיםמאמר"כל

יקראההתפעלויותמןאחתאלברשתתפעל

לצון"יקראוחתולשחרקיולידראםמליצה

 :תקמ"ג-גמנדלסרן :רכן ;ע"בו : 1778(דרבנא
 .)א"עצח

לתפיסתואפואקררנהמנדלסרןשלבתפיסתוהמליצה

כילהניחשישהמאספים,לתפיסתארסאטאנרבשל
י

בערדריטררי,ביטויבמליצההרואהממנדלסרןהושפעו

מוסיףמנדלסרןשחרא.ביטויכלבמליצהראהשרריזל

-ה'הפעלה•ענייןאתסאטאנרבשלהגדרתועל
מסגרלירתהכחלקהשומע,נפשעללהשפיעהתכונה

ה•מליצה.'של

להיותיכולה •מנדלסרןשלבתפיסתוהמליצה,

היאמחוברתמליצהמחוברת.'·בלתיאר'מחוברת,'

המאמרחלקיביןקצובויחסנאהסדרעל"הנבניתזר

בלתימליצהשירה. :כלומרהידועים','החרוזיםנעביד
 14בפררזה.ציורישימושהיאמחוברת

·מליצה'במלהמשתמשמנדלסרןאחריםובמקומרת

 :כגרןנעים,כביטויהגדרתולפיהמתפרשכלליבאופן
החראכלשרןנפרדותבמליצותמשתמש"המבאר

ארמספררי),לפי , 29 :תקמ"ג-א(מנדלסרןבעצמו"

וישהמליצה,בדרכימזרזרבלםהלשונותיתחלפו"רכן

לזולתה"שאיןמהמיוחדותסגולותמהןאחתלכל
שלבמהותהדןשבהםמקומרתובערד ) 31 :(שם

 1sהתנכית.השירה

אייכליצחקשלבכתיבתןהמליצהתפיסת

מנדלסרןשלמדרשומביתהביאוראסכולתכייצרייך

והשירהמליצהשלבמהותהפורהלדירןהביאה

שלבעקבותיושהלכומשכיליםגם .ובכללבמקרא

כיצחקמבוארת,ובהרצאתהתנ"ךבתרגוםמנדלסרן

מהגדרותיהםתרמובן-זאב,ויהודהבויליואלאייכל,

לנושא.

בראשרהדבוריהיהנעיםרמהטובמה"רהבה

המליצה.היאזרהאלו:המעלותשתינתחברר

גםשיעוררבאופןמבררןהשכליהדבורהיאכי

המתרועעות"ההרגשותדרךעלהנפשנחרתאת

 .)ב"עב(שם:

באסתיטיקה,ישירותבררנההמליצהתפיסתולפי

תחתשנופלמה"כלהאדם.נפשעלבהשפעתה

 :(שםהמליצה"תחתגםנופלוהפלאה."יופיגדר
ה'מליצה'במסגרתכוללכרריזל,בויל,אך .)ב"עג

לסטותעשויה·מליצה'ה .קצרפרימיטיררידיבורגם

שעשוירמה •הגירןהמסדרארהדקדוקמסדרהן

"יופיאלאאיברשכליבדיבורכ'חסררנרת'להיחשב

 .)ב"עד :(שםותפארתה"המליצה

המליצה,שלתכונותיהאתבוילמנתחלהלן

רריטרריקה.פואטיקהביןכשילובהנתפסת

שימושיכלפיהשליליהיחסהתפתחותאחרבמעקב

להתרותמתחילבוילכברכי •להזכירחשוב'מליצה'ה

להקוראשחראב•מליצה:נאותבלתישימושמפני

כותב,חראהמשחיתים""רבוהמליצה:'השחתת

במלואם,שרביםנביאיםפסוקייביאורקאםכישחשבו

כלשרןשייעזרוארסיגנרנרת,בלילבכךישאםאף

וחסרתבלולהשפתםמכךוכתוצאה-לשרןעלנופל

ברמזיםדבריהםאתשיערפלואר-ברוררעיון

במקרםבמליצהשישתמשוארמידה,בלילרובוחידות

לאאךמטרתם.אתישיגואזכי-ראוישאיבר

הבכרנהשהמליצהבערדבויל.שללדעתוחרא,כן

האמתית','ההתפעלותיסודרבהירתלנפש"תענוגהיא

דברים"קולאלאאינהנאותההבלתישהמליצההרי

הבגדיםאתמעליוהפשיטוהמליצה,בבגדימלרכש
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ח :(שםועריה"עררםהואוהנההמה,לולאאשר

 .)כ"ע-א"ע

שלבכתיבתוהמליצהתפיסת
בן-זאבליביהודא

כן-זאבליכיהודההמקראוחוקרהמשכיל-הבלשן

המקראיתוכמליצהככללה'מליצה'כהגדרתעוסק

 )-1808(תקס"חהשושיםאוצושלכ'כחלקכפרט.

לשרן"כנעימת"שכתוכההמליצהאתמגדירהוא

מקראיאללמבואכהקדמתו .)כ"ע:ידתקס"ח(כן-זאב

המקראית-הנבואיתכמליצהעוסקהריהו ) 1810 (קדש

וחזקיםקצריםמאמריה"שיהירתכונותיהאתומגדיר

כמשל,רהרעירנים,המושגיםכהקרבתלדברוצורתה

לשרן :דהיינווהגשמה",רגרזמאהפלגה,וכנרי,ודמיון

כחיבורואילו .)כ"עכד : 1810(כן-זאבפיגרראטיררית

הנשגב"כ"דכררהמליצהאתכן-זאבמגדירשלואחר

כהערה).ע"א,קפד : 1827(כן-זאב

שלבכתיבתוהמליצהתפיסת
פוידויכספלדדוד

הואאףעסקריזל,שלהכירגראףפרידריכספלד,ורד
זכוריזל,עלהכירגראפיהכסוףהאסתיטיקה.כתרות

האסתיטיקה.שעניינומאמרפיוסם ,) 1809 (צדיק

תופסהואמהי.'מליצה'להגדירבאכךוכתרך

המליצה ..."חכמיאתומכנהכאסתיטיקה'מליצה'
) Aesthetiker (". פרידריכספעלד)ב : 1809(. 

הדיבורלשרן :לשנייםהלשוןאתמחלקהוא

המליצהולשרןבה)בכ, :(שםפורזהשהיאוהסיפור

השכללשרןהיאהראשונה .)םש(פראזיהשהיאוהשיר
ירצופרידריכספלד .)רס(הדמיוןלשרןהיאוהשנייה
פיעל(אףושירוסיפרו-ומליצהדיברוכיןהקבלה

רכ'משל'תחילהכ'מליצה'משתמשהואשלסירוגין
הביטויהיאמליצהכינראהדירנומתוךכך.)אחר

האמנותי.הפואטי

סיכום

ריטררי,כביטויכריטרריקה,נתפסההמליצהכינוכחנו

כלשרןכפואטיקהגםולעתיםככלל,כביטויאר

ההשכלהשלדרכהכראשיתככראךהמשכילים.

כ'מליצה:נאותכלתישימושמפנימשכיליםהתר~

הרבנית.המליצהאתככקרם

בדיקהלעברוחייכתשעדיין-שליהעבודההנחת

והתגברותההתבגרותהשכהמשךהיא-מדוקדקת

היוהי"ט,למאה-60הכשכרתכהשכלה,הביקורתשל

ביקורתםמתחואשרהשאר,כיןרפאפירנא,קרבנואלה

מתוכןהריקההמליצהלשרןהייתהדעתםשלפימהעל

לשרןאתכיקרההמארחותההשכלההמשכילים.של

הראשוניםשהמשכיליםכשםהמליציתהמשכילים

מתריעתרכ"רכשנתהרבנית.המליצהאתביקור

כסרתלמען"לכן :כדלקמןההשכלה,לשרןעלקרבנו
(קרבנוונשגבות"ומרתמליצותיבחרומערומיהם,

 .) 36תש"ז:

השימושאתפאפירנאמכקרכתרכ"ז,שנה,וכעברו

הורגלנוכךישראלכני"ואנחנו :רמהכלשרןהמנופח

(פאפירנאבטן"וצבריותנפוחותפהראזירת,כמליצות

 .) 30תשכ"ט:

הלשוןכמאמרוהעם,אחד :-90הכשכרתרכן

ה•מליצה'אלמתייחס ,)-1893(תרנ"גוספרותה

"רכלכספורתהונתדלדלהלכההמחשבה :כשלילה

'מליצהלכתוב[כשרווק]אומנותכעיןחיתההספרות

ולהגיעכהלהשתתףיכולוריקנערשכליפה',

צה). : 1956העם(אחדמסרפדיה"אחדלמדרגת

כיקרותעהרנפרייזמרדכימותח ) 1897 (רכתרנ"ז

המוקדמתההשכלהספררתשלהדיליטאנטיותעל

הביטוי-אתכיא _.eרהר~לאן?,כמאמורוהמאספים

גםיכלו"ואז :כאירוניההצחות""המליצות

הלאהלעבודהצחות''המליצותכעלי'המשכילים'

 .) 492תרנ"ז:(עהרנפרייזמפריע"כאיןעבודתםאת

כלפיהשליליהיחסכקביעתידלביאליקואף

יצאשנהמחמישיםלמעלהלפניהמשכילית.המליצה

של'המרזאי'אר'השיכרצי'הסיגנרןכנגדחוצץביאליק

שימושמגדירהואההשכלה.תקופתעדשנמשךהפירט
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ארמפוצצתמלהאיזומבריקהשמחרכוכ"דבררזה

חצאיגםולפעמיםומפתיע,[מפעים?]מפעםמבטא

חיקוהעברייםהמשורריםהקודש".מכתביפסוקים

"הם-המליםבשימושיהערבייםהמשורריםאת

קטןחלקהיותהבתרולאהמלהחשיבותאתואר

ערךלבדהלהשיש •חןכאבןאלאאמנותית,ביצירה

יב). :תרצ"ה-א(ביאליקעצמי"

"השתמשוהעברייםסברt11ד'ץהמשרררים jביאליל

צרורתאתהמשיכוולאהשברציתובפרוזהבחררזיtנ
ושיפיהחיצונייםהקשרטיםמןכללברשאין •התנ"ך

שהיאהמקוםמאותראלאמעצמה,לאמרתכההמלה

בקריאת[ה]ארזן""צורמתהזורחסיבתזר " ...תופסת

חרמופנימי,יופישם"איןלזעתר,שלהם.הפרוזה

ניב].חתרכן"ואלהצרדהאלשרהבמזהמתאים

בספורתגםהנמצאתהקלקלההיאזאתביאליק.לדעת

רמח"ל,כיביאליקקובעזר,הנחתולארדההשכלה.

חראבפרוזה",השברציהסגנוןעל"תגושקרא

(ביאליקהחדשההעבריתהשירהשלהראשוןהמשורר

יד-טר). :תרצ"ה-א

העבריתספררתההייתהמנדליעדכי •טועןביאליק

מסרטהיה"עטםכלרם"."לאהאמנותיתהבחינהמן

 ...חדרלאה'תרך'ואלהקליפה,גביעלהימיםכל
בידםמרכביםהיולכךאף-הטבעצירולשם

(ביאליק " ...התנ"ךמןמחרקיםמטבעותשלשהשנים

משוםבושישמנופח"סגנון : 2959 :תשכ"חכנעני . 1

גםלגנאיהערותלדוגמה,וראה,בשברי-פסוקים".שימוש

 •ירושלים"שלמדרשה"בית .יןריכלי' :הבאיםבמאמרים
אשר'סופרים'"היו : 96עמ'תרצ"ד), ',ו(א'מאזנים

רעיוןשוםבתוכהצפנוולאלהםעיקרחיתהה'מליצה'

לא ...להגידמהלהםשהיהאלהגםואולםמחשבה.

עלהאפילהוהמליצהלהגיגם,הנכוןהנטויאתמצאו

הסופרברצוןהיהמהעתהעודהכירלבלתיעדהמחשבה

שלבמאמרוגםמובאיםהמליצהכנגדגנאיכינויילהגיד".
 ',ו-'א(א'מאזניםהבנויה",המליצה"מגפתסוקולוב, '(

 • 40עמ'תרצ"ד),תשרי-אדר

במאמרוהאחרוןבזמןזהלביטויהידרשותלדוגמהראה . 2

דברספרים'תולעתשל'מזכרונותיהבמדורובאר,חייםשל

ארשעשועילנרהיומנדלי"עדשכר). :תרצ"ה-ב

נתןמנדלי ;לשרןוטלאילשרןכרכורי •לשרןתעתועי

הראשוןכמעטהיהחרא ...אחתשלמהלשרןלנר

חרא-הספראתלחקותשחד~החדשה,בספורת
שבז). :(שםוהחיים"הטבעאתחקה

סיגנרןכלפיהשליליהיחסאתאפואמבטאביאליק

אלגםוחדרהספרותייםבחיינושהשתלטההשכלה

הספרות,שלההיסטוריהואלהספרותיתהביקורת

רארבייקטיררירת.שקולותלהיותשאמורות

ה•מליצה'כלפיהשליליהיחסכיהנמנע,מןלא

ההשכלה,ספררתכלפיהשליליהיחסמןבחלקונרבע

לעירןנושאוחראבר,וכורךהדרררתבמורצתשהתפתח

נפר.ד

ה'מליצה'כלפיהיחסששיברילומרוארילסירם,

'סחף'חלבאנגליתגםבלב.דהעבריתנחלתאיבר

מצייןארקספררדומילון'ריטרריקה:המונחבמשמעות

 :,·כדלהלןהמנוחשלהשניהמרנןאת
; 2. a. Elegance or eloquence of language " 

r writing. b. Speech or סeloquent speech 

writing expressed in terms calculated to 

persuade; hence ( often in depreciatory 

sense), language characterized by artificial 

or ostentatious expression" (Oxford English 

.) 857 : Dictionary, XIII 

השתמש"הרשב"א : 10עמ'תשנ"א,בחשווןי"דהשבוע,

המליצה".לתפארתתנ"כיבביטויכאן

אייכלרומאניל.יהמשכיליםשימושיעלאחרבחיבור . 3

המליציהשיבוץתפיסתאתסוקראניב'מליצה'ואחרים

השירהחוקרישלבהגדרותיהםימי-הבינייםבספרות

ופגיס ) 104-103 : 1975 (פליישרהבינייםבימיהעברית

) 1976 : 75-70 (. 

וקלוזנרכלחוברהעבריתהספרותשלהיסטוריוניםגם . 4

בעירבוביה,המלהשלהשונותבמשמעויותיהמשתמשים

 .גנאילרובפיועל
המליצהכינעירהנושא"להבהרת :פרידלנדרכותב . 5

הספרותית.ליצירהכוללשםמשמעותהה'השכלה'בספרות

אףכוללתהמליצההמליצה.מסוגיאחדאפואהואהשיר
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סמךעלבאלה.וכיוצאהמכתבהמאמר,הדיטרדיקה,את
דרשוקג)קיט(תהליםאמדתן'לחכי'מה-נמלצר :הפסוק

ד"להדבריםהמתקתעניינהמליצהמלתכיהמשודדים
לכללקרואנהגררמזה ...אמתלארתיהםרטובסידורםנרעם
 .) 56 :תש"ל(פדידלנדדמליץ"הבע"דטענותדברימסדר

סרמכיןאינםסאטאנרבמדבריפדידלנדדשמביאהסימוכין
בהמשך).סאטאנרבעלדיוננו(ודאההגדרתואת

אכן ...דבררנופעלתתסדראשדהמליצה"רבדארחנר . 6
המליצה,אלכמרהדקדוקאלשרההואהנההדבורסדר
זךיהיהלמעןהדבוריסדרהדקדוקכי :יבחנובזאתואך
טובלהיותותסדדהרוהמליצהומברכה,שגיאותמבליונקי

דודיונהשלכמאמדוועיין .)ו 3 :]?'"שת[(דמח"לונעים"
היובלספרשני",נוסחלרצאטר:למ"חלימודים'"'לשרן
 . 4ו 6-409תשל"ה),(ירושליםהלק•ןלשמעון

עלברלין?][שאולאמ"חשלביקורתולמשלדאה . 7
על ,)ן"קת(ו'בהמאסףהכהןרפאלהרבשללשוןמרפא
שפהבלעגיכן"רעל :שע"אעמ'הבלולה,הרבניתהלשון
תוארלאומבולבלתמעורבבתמליצהרמליצרתםידברר,

לה".הדדולא

 :ר'מליצרת''לשונות'ביןהקבלותקיימותבהמשךוכן . 8
עניניםלמדיךאנוהלשונותהודאתמהבדלאיךדואה"הנך

 ;ע"ב)ט :ו 765(דיזלהתודה"במליצותהצפוניםאמתיים
 .)א"ע(נאהתודה"ו"מליצות :וכן

בפירושלבאליהםלשיםשראויהתנאיםעלדבריווכה . 9
מליצה,להבין"האחד :החכמיםדבריאוהנבראותדברי

חכמיםדבריומליצהמשללהבין ...ו]א[משליוכאמדו
אםדעלך,אפרשמליצהומלתהעיקר,וזהרוחדותם,

השני,לשרןמביןהאחדואיןזהעםזהאדםבנישניידברר
 ...המתרגםוהואהלשונות,שתיהמביןשלישילאישצריכין
והם ...וכאמדו •מליץהקדושהבלשרנינונקראכזהואיש
[בראשיתביגרתםהמליץכייוסףשומעכיידעולא
המלותמשמשיםעצמוזהלעניךכיוהסתכלכג]מב

נכחינוהיהאילוכיהמאמרים,מןמאמריחוברשמהן
לאלנר,להגידבלבושישרמהזולתנומחשבתלהשיג
זהשאיןבעבודאבלולמאמרים,למלותצריכיםהיינו

עלשבלבומהלזולתולתרגםאדםכלצדיךנכחינו,
המאמריםכלזהדרךרעלמאמרו,יחברשמהןמלותידי
הונחהמליצהשמלתרביםשחשבוכמולאמליצות,הם
עמוקותנכונותומפוארהלשוןבצחותנהדרמאמרעל

מליצה,נקראודבררדבררכלאלאאומרה,להםשהתנוך
בשםבלםרע,הןטובהןחול,דברריהןקדש,דבוריהן

משללהביןבפסוקמשליממדרשה] jוראי'יקראו,מליצה
הןאלומליצהשבתורה,משליםאילומשלאמרוומליצה,

מליצות,הםהתודהדבוריכלכלומרעצמה,תודהדברי
מליצותע"ילזולתוהדעתחפץללבנומעתיקותבלםכי

מליצתואין •אחדעניךיספרואדםבניועשרהשונות,
איןההדיוטיםשבמליצותאלאהשני,למליצתשרההאחד
ברוחשנאמרוהנבואיותהמליצותאבלדבר,ולדרושלעיין

לחשוב,יוכלשהלבממהיותרהעומקמןבהםישה'
העבידהודיעולמהולדרושלחקורראוימהןאחתובכל

הכלולההנכונההכרנהולהביןבאחרת,ולאזרבמליצה
בהכרחבהם,החקירהאופןואמנםהללו,טהורותבאמרות

חוברתשמהןהמלותהודאתביושרההתבוננות '"עתהי'
ממוספרת).הבלתיבהקדמה ,ו o :ו 775(דיזל " ...המליצה

'מקראותבמליםדרמהומשימושהדבריםמהקשר .ו 0
לוודאיוקרובכלשהו,לב•טו•שכוונתונראהסתומות'
(דיזלהסתומות'ל'מליצרתזההסתומות''מקראותשהביטוי
בעימודהחוברת,בסוףהשנייה,לחוברתהערות :תקס"ט
 .)א"עאלעצמו,

למשלבביאורומנדלסוןשלבתפיסתוכמודבריו,לפי .וו
בהמשך.-מנדלסרןשלתפיסתועלבלעם.

זהביטוימסבירכפרידלנדרמובהקשחוקרומוזר .ו 2
מיסודםמתעוותיםובכךאינטלקטואלית"כ"מיטאפודה

ליבונתןלאשהחוקרמשוםסאטאנובשלוכוונתודבריו
אמנות''מעשהשמשמעהחושב,''מעשההתבניתלמליצה

אצלמקובללשוןמטבעשזה .) 59 :תש"ל(פרידלנדר
בספרדומה,בקונטקסטדומה,משימושבדורסאטאנוב

 :ו 775(סאטאנובחושב"מעשהנאים"ציוריםהחז•ון:
 .)א"עמב

מליצתויפלהאשרלבואליתןמהירסופרכל"אמנם .ו 3
ממקראימליצתוכשירכיבג"כרמזהערוב.בההיותלבלתי
ערבותיתנובשירה]ומשקלנחרוזהדבריםאלהכי ...קודש

שומעאוזןעלינוקשתתהי'אשרעדלמליצהונעימות
יצרייך .)א"עדהשיר,מלאכת :ו 775(סאטאנרבכפעמון"

ולשימושהעבריתהלשוןלהרחבתהטיףסאטאנרבכי
שלמהשיימאבנושםבמאמרהמשנה"לשוןב"צחרת
 .- .)הצנ:.:.~ :תקמ"ח(סאטאנרבבהמאסףשנדפס

אדר(גבונדןמחוברתבלתיארמחוברתהיא"והמליצה .ו 4
קצובויחסנאהסדרעלהנבניתהיאוהמחוברתארנגברנדן)

המלאכהובעליהידועים.החרוזיםכעניךהמאמרחלקיבין
ומתוקןקבועומשקלמספרישימוהעמיםבלשונותהזאת

מאס)(זילבןומגרעתתוספתבליוחרוזחרוזכללתנועות
החרוזיםבסופיההברההתדמותגםזהכלעליוסיפוומהם

תנ"ךבספריהחבורעניךוכל ...לתפארתזהרכל(ריימי)
ומקובל.נאהוסדריחסעללחלקיםהמאמרבתרחהוא

הנקראהמליצה.כפילתע"יוחלקחלקבכלהעבידוהשברת
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כאשרשוכרתבמלותהעבידכפילתהתורהמפרשיאצל

עלהנבניתמחוברתמליצהרכל .הספרבהקדמתזכרנו
משלתקראהכגוןוזולת(גזאכג)שירהארשירתקראכגרן

הרובעלישתמש rשהמללפירעדי>גלייככיס<גדיכט.
שתתפעלעדולחזקההמחשבהלעוררודמיונות.במשלים

שרכהבכיסוחרכן ;ע"בו : 1 778(דרבכאהכפש"ממכה

 .)א"עצח,תקמ"ג-ג:מכדלסרןבמקצת:

לשרכם,אתישראלבכישכרשלאן;עכל'"והכד-. . 15

מקטןההמוןבפיושגררהלמרדהצביאץרשפתרה~תה
מפיהשומערכלהתורה,לתרגוםהוצרכולאגדול'רעד

כראוי'וטעמי·וכגרןבתנועותהמדקדק[בתורה]הקורא

כי •פשוטופיעלהמאמרכורכתאתמדעתומבין ''ה

להשתמשהורגלולאלודומיםוטעמי·וקולותבמליצות

כורכתאתהשיגשלאובמקרם :רצדכיהםעסקיהםבכל

מליצותע"יהדברפשרשהואלנאור,צריךח'יהכתוב,

לועז"עםבלשוןלתרגוםלאבעצמו,הקודשבלשוןשוכרת

אתכתבמדועמסבירמכדלסרן .) 33תקמ"ג-א:(מכדלסרן

ובמליצותהכתובבכרוכת"לחככםילדיו:לצורןהתרגום

בשירתהשירמהרתובהסבר .) 54 :(שםלקחו"רזןהלשון

נאהסדרעלהככבדרתמליצות''אתלסדר"בחרו :הים
במלות"וכפול ;ע"ב)סב :תקמ"ג-ב(מכדלסרןומכרון"

 .)ב"עסד' :(שםמתחלפות"ומליצותשוכרת

ביבילדגראפיה

אבן·שדשןאברהם •

 .ירושלים ',גחדש,מלרן :תשכ"ז
אדכמניעזיראל •

 .מרחביהוצוררת,תככים : 19 5 7
העםאחד •

 .תל-אביבהעם,אחדכתביכלהלשון,'·לשאלתוספרותה,'·הלשון : 1956
אייכלאיצק •

 .ברלין •משלי : 1 790
ביאילקח"נ •

 .ט-יח :תל-אביב ',בפה,שבעלדבריםהחדשה','העבריתהשירה"לתולדות :תרצ"ה-א
שכד-שלא.תל-אביב: ',בביאליק.ח"ככתביהכרכים','ושלשת"מכדליתרצ"ה-ב:

ביר'ל'ידאל •

 .בתקמ"השנדפסוביאורתרגוםעםתהיליםספרכוללברלין.ישראל,זמירותספר :תקכ"א
תל-אביב.העברית,השפהמלרן :תרצ"הגרזדבסקייהדדה •

דדבנאשלמה •

 .אמשטרדםלתרופה,עלים : 1778
דדדיזנה •

 • 416-409ירושלים:הלקין.לשמעוןהידבלספרשכי",כוסחלרצאטר:למ"חלימודים''"לשרןתשל"ה:
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