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    מרבים בשמחה
 עשרה: "ביטוי באבות דרבי נתןעושר זה בא לידי . העברית עשירה למדיי באוצר מילותיה בתחום השמחה

פרק " (עליצה ,תפארת ,חדוה ,עליזה ,צהלה, דיצה ,רינה, גילה ,שמחה ,ששון :הן אלו ,שמחה נקראת שמות
, ששון ושמחהאשר ברא : "...שש מן המילים האלה באות גם בברכה השביעית בשבע ברכות הנישואין). לד

 ".ואחָוה ושלום ורעותאהבה , וחדָוה דיצה, רינה, גילה, חתן וכלה

בפורים . כמאתיים ושבעים מופעים –ך "ח רווחות מאוד כבר בתנ"מילים מן השורש שמ. ִׂשְמָחהנפתח כמובן ב
, אסתר ט" (ְוִׂשְמָחה ִמְׁשֶּתה יֹום אֹתֹו ְוָעׂשֹה: "קשר המודגש במגילת אסתר, השמחה קשורה קשר הדוק ליין

 ָׂשַמחמהשוואה ללשונות שמיות אחרות עולה כי . )טו, תהלים קד" (ַבב ֱאנֹושַיִין ְיַׂשַּמח לְ "שהרי כידוע , )יז
גם . ָצַמחבדומה ל, מציין ביסודו עלייה ושגשוג

 אֹור" :בספר משלי יש עדות למשמעות זו
 ).ט ,יג" (ִיְדָעְך  ְרָׁשִעים ְוֵנר ִיְׂשָמח ַצִּדיִקים

. מקצת מילות השמחה קשורות להשמעת קול
המציין בין השאר את קולו , ַהלצָ כך הוא הפועל 

מציין השמעת  ן"רנגם השורש . של הסוס
 ְמַרְּננֹותאדם שהבריות : קולות מסוגים שונים

, אחריו הוא אדם שמפיצים שמועות נגדו
: יכולה לציין גם תפילה וצעקה ִרָּנהוהמילה 

 "ְּתִפָּלִתי ַהְקִׁשיָבה ,ִרָּנִתי ֱאלִֹהים ִׁשְמָעה"
 צהלאך שימושם העיקרי של ). ב ,סא תהלים(
ומכאן הם , היה לציון קולות של שמחה רנןו

קיבלו משמעות של שמחה גם בלי קשר 
 ְוָהִעיר" :במגילת אסתר נאמר. להשמעת קול

 ַצֲהִלי: "ובישעיהו, )טו ,ח( "ְוָׂשֵמָחה ָצֲהָלה ׁשּוָׁשן
" ְׂשָרֵאליִ  ְקדֹוׁש ְּבִקְרֵּבְך  ָגדֹול ִּכי ִצּיֹון יֹוֶׁשֶבת ָורִֹּני

 ). ו ,יב(
מקובל לקשור לפועל בערבית המציין סיבוב ולפועל באחת  ִּגילאת . מילות שמחה אחרות קשורות לתנועה

מציין בעברית ובלשונות שמיות נוספות  ִּדיָצהשורשה של המילה . מלשונות אתיופיה המציין ריקודים ושירה
מציין ביסודו ריצה ותנועה של  – ָׂשׂשֹוןוה ָמׂשֹוׂשאביהם של ה – ָׂשׂשויש הסוברים שהפועל , גם קפיצה וניתור

 .הגוף
שייכות גם הן לתחום  עליצּותוה עליזּותה. אשר חדרה ללשוננו מן הארמית, ֶחְדָוהעוד מילה שֵמחה היא המילה 

 צ קרובים בהגייתם ונוטים להתחלף-שכן העיצורים ז ו, ולדעת רבים מקורן בשורש יסודי אחד, הִשמחה
 .ָצַעק–כגון בצמד ָזַעק, ביניהם

אם משום שההורים רוצים לבטא את שמחתם על הולדת  –שמות פרטיים רבים לקוחים מתחום השמחה 
, חדווה, דיצה, עליזה, שמחה, כאלו הם השמות ששון. אם משום שהם רוצים שהשם יהיה איחול לעתיד, הילד

, רוני, רונית, רונן, ירון, רון, אשר ממנו נגזרו השמות רן ן"רנפורה במיוחד הוא השורש . גילה וָיֵגל, גילי, גיל
 . רננה ועוד, רינת, רינה

כפי שאפשר , אחד מהם הוא תחום האור. יש שהשמחה מובעת על ידי דימויים ומטפורות מתחומים אחרים
 ְמַׂשְּמֵחי ְיָׁשִרים 'ה ִּפּקּוֵדי", )יא ,צז( "ִׂשְמָחה ֵלב ּוְלִיְׁשֵרי ַלַּצִּדיק ָזֻרעַ  ֹורא: "ללמוד מן התקבולות בספר תהלים

 אֹוָרה ָהְיָתה ַלְּיהּוִדים: "כך כמובן גם בפסוק הידוע ממגילת אסתר). ט ,יט( "ֵעיָנִים ְמִאיַרת ָּבָרה 'ה ִמְצַות ,ֵלב
 .כן תהיה לנו). טז ,ח( "ִויָקר ְוָׂשׂשֹן ְוִׂשְמָחה
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