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 "תרומה", מה היא? 

 מנחם בן ישר 
הגבהה מן החול אל הקודש. אולי במשמע   -"תרומה" היא שם עצם מהשורש רו"מ, ולכן משמעה הוא: הגבהה, ולמעשה  

ְוִקַּדְׁשָּת ֵאת התרומה מעשה סמלי של הגבהה בידי המקריב לקודש, או בידי הכוהן, כגון בשמות כט:כו: " הראשוני, הייתה
ידי העברתו -". ומכאן המשמע המשני: הגבהה ערכית של דבר עלֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר הּוַנף ַוֲאֶׁשר הּוָרם

 ממצב של חולין למצב של קודש לה'.
גם בלשון חכמים "תרומה" מסמנת תמיד העלאה לקודש, מהותית וגם הלכתית, הצמודה אל המשכן  בלשון המקרא ו

לשון חז"ל בנתה משם העצם "תרומה" את הפועל הדנומינטיבי תר"מ, שגם הוא   והמקדש, ואל הכהונה המשרתת בהם.  
מין ממין על שאינו מינו" )תרומות מיוחד לענייני קודש, וזאת בשלושה עניינים, כולם מודגמים בלשון המשנה: "אין תור

ג, א( על עיסוק בתרומת מחצית  לכוהן מתוצרת חקלאית; "תורמין את הלשכה" )שקלים  ד( באשר לתרומה הניתנת  ד, 
השקל הנגבית מכל יהודי למען קרבנות ציבור ואחזקת המקדש; "בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר" )יומא א, 

ֵאֶצל   )=האפר(  ֶאת־ַהֶּדֶׁשןְוֵהִרים  ודת הכוהן: "ח(, לקיים את הכתוב על עב ְוָׂשמֹו  ַעל־ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת־ָהֹעָלה  ָהֵאׁש  ֹּתאַכל  ֲאֶׁשר 
 " )ויק' ו:ג(.ַהִּמְזֵּבחַ 

בגרמנית:   תרומה:  שבלשון  ההרמה  משמע  על  שומרים  החדשים  המקרא  תרגומי  רוב     2ודומיו;  Hebe  1ואכן, 
 ודומיו. offering -heave3באנגלית: 

ואולם, העברית המשכילית שבפי תנועת ההשכלה וכן העברית הישראלית החדשה נטלו מלשון "תרומה", ומהפועל  
)מודעת או בלתי מודעת( של חילון. כך   חוסר דיוק בלשון המקורות ובין מתוך מגמהבגלל  בין    ,תר"מ, את ממד הקדושה

. שם "הבהלה תרמה להגדלת האסון"ו שלילית, כגון במשפט:  הושטח משמע הפועל תר"מ לכדי כל נתינה וגרימה, אפיל
 4ת.קיבל משמע סינונימי לנדבה, ובמושאל: כל תוספת חיובי "תרומה"העצם 

פרשתנו: ראש  את  לתומו  הקורא  התלמיד  את  הישראלי,  הקורא  את  מטעה  זה  סמנטי  ְּתרּוָמה"  מעתק  " ְוִיְקחּו־ִלי 
, אותו תנ"ך "תנ"ך רם"תרומה? ואכן  -נדבה  'ויתנו לי'והתלמיד תמה: מדוע "ויקחו" ולא    .: ויקחו בשבילי נדבהבמשמע

על המקראי  הטקסט  את  מביא  האחד  טורים שבטורו  שני  ישראלית -בעל  לעברית  תרגומו  את  מביא  ומולו  המסורה,  פי 
את  מדוברת,   הישראלי   :כה:ב  ' שמ"מתרגם"  התלמיד  בעבורי".  התרומה  את  תקחו  מתנדב  מכל  תרומה,  לי  "שיקחו 

וחל כביכול  מעין,  מדמה? משהו  הוא  מה  לתומו,  זאת  רחובות  בקוראו  בקרן  עומד  נדבה -תרומה  ומבקשילה, שהבורא 
   עבור עצמו.
העמימות    ,ואולם וב  "תרומה"המילה  של  בעיית  מודרנית  בעברית  מתחילה  אינה  רם"בתורה,  התרגומים  "תנ"ך   .

אונקלוס והתרגומים הארץ דהיינו  יונתן  -הארמיים,  ניאופיטי, המכונה   5, הקטעים, ואף התרגום הסורי  רגום ותישראליים 

 
 אילן ובמכללה האקדמית אשקלון.-בר יברסיטתלתנ"ך באונ לקהישר, גמלאי המח-מנחם בן   *
 . ( 1934ברלין )  נו יעקב ּבֶ  (; 1867)פרנקפורט ע"נ מיין,  כך בתרגומו של רש"ר הירש  1
  , )פרנקפורט ע"נ מיין  ה' שרייבר -סיני( -)טור  טורצ'ינר ' התרגום    ;=קרבן מורם  opfer -Hebe:(1954)ברלין    הביבליה על פי לותר  2

1937 ): Hebegabe )מתן מורם=( . 
 כגון בתורה עם רש"י, מתורגמים לאנגלית בידי א"מ סילברמן, לונדון תש"ו. 3
ל  4 שאפשר שאין  שמ"הפסוקים  דויד,  בקינת  הם  קודש,  של  גוון  בהם  א:כאותרומה"  ְתרּוֹמת"  : "ב  וכן  "ּוְׂשֵדי  המסורתית,  הפרשנות   .

ויונתן, מתרגמים כולם לעניין שדות המניבים פירות הראויים לתרומה. בפרשנות היהודית החדשה יש המוסיפים   התרגומים שבעים 
אל במקביל  מורמים,  שדות  חלופי:  "  "ַבִּגְלֹּבעַ ָהֵרי  "  פירוש  אל  ובדומה  זה,  שבפסוקַעל־ָּבמֹוֶתיָךשבפסוק  ואלכה "  ָׂשֶדה "  ,    " ְמרֹוֵמי 

  א' לוי   -  ( )טור סיני בלעדית כך מפרש מלבי"ם, ומתרגם טורצ'ינר  ;)דעת מקרא, תשמ"א( )תש"כ(, י' קיל  בשופ' ה:יח. כך א"ש הרטום 
מפרשים: מלך הלוקח תרומות,    ,רוב הפרשנים הקלאסיים, ורבים מהחדשים",  ְוִאיׁש ְּתרּומֹות ֶיֶהְרֶסָּנה"מש' כט:ד:  ב  ,כן-(. כמו1937)

 רו הראשון של רש"י שם, וכן המאירי: איש גאה המרים עצמו, וכך מפרש י' קיל )דעת מקרא, תשמ"ד(.ודהיינו מיסים. נראה יותר ביא 
פסוק בשמ' כט:כז שיש בו שני השורשים:  וב    ;אולם, התרגום הסורי מתרגם גם שורש רו"מ וגם שורש נו"פ בשורש הארמי פר"ש  5

 . "וקדש חדיא דפורשנא ושקא דפורשנא דאתפרש  ודאתתרים"
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מתרגמים   ארמית    "תרומה"כולם  פר"ש( "  אפרושתא"בלשון  משורש  דומה,  לשון  לפסוקנו,   6.)או  רש"י  בעקבותיהם 
 בלשון הפרשה. "תרומה"מהוני גם רשב"ם, מפרשים את יולת

)בגרמנית( על ספר שמות, מפרש כך    בעקבות אלה, גם הבכיר מבין פרשני התורה בעת החדשה, בנו יעקב בפירושו
דבר שהופרש מתוך חומר ויועד לתכלית יותר גבוהה", ומיד הוא מצטט   -  )בהנפה(  המושג "תרומה": "קרבן מורםאת  

 את אונקלוס "אפרושתא" ואת רש"י ורשב"ם "הפרשה". 
לרו"מ    ומשמעותבשווה  המדוע נמנעו התרגומים הארמיים מלתרגם את ענייני תרומה שבתורה בשורש רו"מ הארמי,  

כי בשורש הארמי רו"מ מתורגם השורש העברי נו"פ שבתורה, בעניין של הנפת תנופה. כך למשל   העברי? נראה שכך, 
ְוֵאת ׁשֹוק "  בשמות כ:כז, בפסוק שבו שני השורשים באים הן בצורת פעלים והן כשמות עצם: ַהְּתנּוָפה  ֲחֵזה  ֵאת  ְוִקַּדְׁשָּת 

הּוָרם ַוֲאֶׁשר  הּוַנף  ֲאֶׁשר  א"ַהְּתרּוָמה  "ותקדש  אונקלוס:  מתרגמו  ודי ,  אתרם  די  דאפרושתא  שוקא  וית  דארמותא  חדיא  ת 
 שאר התרגומים הארמיים.לו מתרגמים ובדומה   ,אתפרש"

  . שכן,ישראלי דובר העברית יתרון על יהודי דובר לועזית בחוצה לארץ, בלומדו תנ"ךללכאורה,  ש  ,נמצאנו למדים
ווך התרגום. ואולם, יש והקורא דובר העברית הישראלי קולט ומבין את הטקסט ישירות, לעומת הלועז הקולט אותו בתי

 " תרומה ". ראינו זאת במילה  ןמוטעה בהבנת מלים מקראיות, שבמשך הדורות הרבים מאז ימי המקרא שינו את משמע
 ונדגים בעוד מילים מקראיות. 

המספר  בהדרגה  )שהעיר סדום תינצל מחורבן למען רווחתם של חמישים  מה'  מבקש  אברהם  לב  -בבראשית יח:כג
הישראלי   .הצדיקים שבתוכה  (עשרהליורד   לוי"צדיק"שמדובר בדמויות של    מבין  הקורא  אריה  ר'  מעין  ואכן   ן,  זצ"ל. 

ואולם, המילה "צדיק" בתורה משמעה 'פורנזי', דהיינו: מי שזכאי, או ראוי לצאת זכאי,   7"ך רם" כותב כך: "צדיקים".תנ
'זכאי', כפי שאנו,   עברית המדוברת )וכבר בבהליך משפטי. ואכן, התרגומים הארמיים לתורה מתרגמים "צדיק" במילה 

"צדיק"   של היקרויות  האכן, רוב  ו.  בין "זכאי" כמונח משפטני ובין "צדיק" כציון תכונה אנושית  ים בלשון חז"ל( מבחינ
זאת  נביאים מתרגמים  יונתן לספרי  ותרגום  ולכן התרגומים הארמיים לתורה  עניינם משפטי,  ובנביאים ראשונים  בתורה 

"ַעל־ִמְכָרם   ב:ו  בעמוס  כגון  משפטי,  הוא  המשמע  כאשר  אחרונים,  בנביאים  זכאי/זכאה.  יונתן ִּדיקצַ   ַּבֶּכֶסףבמילה   ,"
נביאים אחרונים, ב  8ק" ב"זכאין".את ה"צדי  מתרגם הרוב בספרי  פסוקים העוסקים בצדיקים בעלי אופי של צדיק, והם 

כפועל  ותהיקרויות של "צדיק" במקרא המשמש גםמתרגם יונתן "לצדיקא". יש  שם" )יש' ג:י(, ִּכי־טֹוב ִּדיקצַ  ּוכגון: "ִאְמר
שם "קשוט", והתרגום     .ְוֹנאַמר ַצִּדיק", כלומר: צודק הוא...  ִמי־ִהִּגיד ֵמֹראׁש"  (:מא:כו). כך בישעיה  "צודק"במשמע של  
 9.כלומר: אמת

נמצאנו למדים שדובר העברית עשוי להבין כל "צדיק" שבתנ"ך כמעין צדיק מושלם. לוט שהעדיף את עושרה של  
ני מוות  מדין  כזכאי  אך  צדיק,  של  דמות  היה  לא  בוודאי  לאברהם,  קרבה  על  של סדום  הפוליסמיות  סדום.  מהפיכת  צל 

 המילה בתנ"ך, מטעה בהבנת הנקרא במקרא. 
"רם  ך"תנ'  מוסר(  יא:יג'  בר")ִמֶּקֶדם  לֹוט   ַוִּיַּסע"  הכתוב   את :  דוגמה  ועוד   שימוש  כפי ,  ואכן".  מזרחה  נסע   ולוט ': 

 אם ,  יתמה  רק  הקורא.  למזרח  בכיוון  ונסע  כלשהו  רכב-כלי  על  עלה  שלוט  לקורא  ידמה,  מודרנית  בעברית  ע"נס  הפועל
 אלא .  ממזרח:  לכאורה",  ִמֶּקֶדם"   הכתוב  אומר  מדוע,  לה  שמזרחה  הירדן  בקעת  לכיוון  ביתאל  מאיזור,  מזרחה  נוסע  לוט

, וכאן .  עדר  של  או,  אנשים  ציבור  של,  צבא  של:  גדול  המון  של,  איטית  או  מהירה,  תנועה  מציין'  ע"נס, 'מקרא  שבלשון
 של  מזרחה  מצד,  "מקדם "   מתחיל  מסעו  ;ומרעהו  הצאן  לרגל,  לאיטו  נע,  ועדריו  אנשיו,  אוהליו   על  לוט,  יג  בבראשית

  היה   ראוי.  סדום  לתחום  הגיעו  עד,  חודשים  ואולי,  שבועות  ארך  זה  מרעה-ומסע  10.לסדום  בכיוון  לאיטו  ונע,  ביתאל
 (.ביתאל של) המזרחי מצדה  נע לוט: לומר וכאן, המקראי" ַוִּיַּסע" מול" נע( "תמיד  אולי) להציג' רם ך"תנ'ל

במילה "תרומה" שבפרשתנו, ובעוד מילים, הדגמנו כיצד עלולה העברית המודרנית, שבפי הישראלים, לשבש הבנת  
 11כתובים במקרא.
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