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מגאון הירדן לגאונת הכיתה
גאון – כפי שיאמרו הורים רבים על בנם או על בתם – הוא
תואר לאדם מחֹונָ ן ומוכשר במיוחד .ואולם בתנ"ך ּגָ אֹון הוא
שם עצם שמשמעותו עלייה והתרוממות .איך הפך שם העצם
המקראי לכינוי לאיינשטיין ודומיו?
המילה המקראית גאון קרובה למילה ּגֵ אּות ולפועל ּגָ ָאה,
וכמותם היא משמשת בין השאר לציון עליית גלי הים" :וַ ּיָ ֶסְך
ִּב ְדלָ ַתיִ ם יָ ם ...וָ א ַֹמר ַעד ּפֹה ָתבֹוא וְ ֹלא ת ִֹסיףּ ,ופֹא יָ ִׁשית ִּבגְ אֹון
ּגַ ּלֶ יָך" (איוב לח ,ח–יא).
סבך הצמחייה שעל גדות נהר הירדן נקרא ּגְ אֹון ַהּיַ ְר ֵּדן – אולי
על שם גאות המים באזור ואולי על שם גובהם הרב של
הצמחים שבו .בימי קדם היו בגאון הירדן חיות טרףּ" :כְ ַא ְריֵ ה
יַ ֲעלֶ ה ִמּגְ אֹון ַהּיַ ְר ֵּדן" (ירמיהו מט ,יט) ,ולפיכך הוא היה סמל
למקום סכנה בניגוד לארץ שלוםּ" :כִ י ֶאת ַרגְ לִ ים ַר ְצ ָּתה וַ ּיַ לְ אּוָך,
בֹוט ַח ,וְ ֵאיְך
ּוב ֶא ֶרץ ָׁשלֹום ַא ָּתה ֵ
ּסּוסים? ְ
וְ ֵאיְך ְּת ַת ֲח ֶרה ֶאת ַה ִ
ַּת ֲע ֶׂשה ִּבגְ אֹון ַהּיַ ְר ֵּדן?" (שם יב ,ה).
בכמה מקומות בתנ"ך גאון פירושו גאווה" :לִ ְפנֵ י ֶׁש ֶבר ּגָ אֹון,
רּוח" (משלי טז ,יח) .משמעות זו של המילה
וְ לִ ְפנֵ י כִ ָּׁשלֹון ּג ַֹבּה ַ
נשתמרה עד היום בביטוי ְּבגָ אֹון שפירושו 'בגאווה' ,כגון ָ'צ ַעד
בגאון'' ,שר בגאון' (גם 'שר בקול רם').
בהקשרים אחרים בתנ"ך המילה גאון פירושה
"ּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה ֶצ ַמח ה'
רוממות ,גדלות ותפארתַ :
ּופ ִרי ָה ָא ֶרץ לְ גָ אֹון ּולְ ִת ְפ ֶא ֶרת" (ישעיהו
לִ ְצ ִבי ּולְ כָ בֹודְ ,
ד ,ב) ,וכן" :יִ ְב ַחר לָ נּו ֶאת נַ ֲחלָ ֵתנּו,
ֶאת ּגְ אֹון יַ ֲעקֹב ֲא ֶׁשר ָא ֵהב ֶסלָ ה"
(תהלים מז ,ה).
לצירוף מקראי זה גאון יעקב –
שפירושו 'תפארת ישראל' –
תפקיד מכריע בגלגולי המשמעות
שחלו במילה גאון :ראשי ישיבות
סורא ופומבדיתא בבבל ,שהיו
הסמכות ההלכתית העליונה של
תפוצות ישראל במחצית השנייה
של האלף הראשון לספה"נ ,נקראו
בתואר ראש ישיבת גאון יעקב.
לעתים קרובות שימשה באותה
משמעות המילה גאון לבדה ,כגון

רב סעדיה גאון .מילה זו אף העניקה לתקופה שמסוף המאה
השביעית ועד אמצע המאה האחת־עשרה את שמה :תקופת
הגאונים.
במרוצת הדורות נעשה שם התפקיד גאון כינוי לראש ישיבה
בכלל ,ואחר כך תואר לאדם גדול בתורה וחריף בלימודה.
מכאן הצירוף "הרב הגאון" וגם כינויו של ר' אליהו בן שלמה
זלמן – הגאון מווילנה.
החוליה האחרונה עד כה בגלגולי המשמעות של המילה גאון
נוצרה בעברית החדשה :בהשפעת דמיון הצליל למילה הרומית
 ,geniusאשר נתגלגלה ללשונות אירופה השונות ,התרחבה
משמעות התואר גאון מ'אדם חכם בתורה' לאדם חכם
ומחונן או בעל כישרון יוצא דופן בתחום מסוים .המילה גאון
מצטרפת לקבוצה מעניינת של מילים מן המקורות שחל בהן
שינוי משמעות בהשפעת דמיון צליל למילים לועזיות ,דוגמת
ְמכֹונָ ה שבתנ"ך פירושה 'ּכַ ן ,בסיס' ובימינו .machine
בתפקידו החדש התואר גאון מיוחס כמובן גם לנשים ,ועולה
השאלה אם יש לו צורת נקבה כמו שמות התואר הרגילים
הנוטים תמיד לפי מין .כאמור גאון הוא
ביסודו שם עצם ,ואין לו במקורות
צורת נקבה ,ממש כשם שאין
צורת נקבה למילים גובּה ,רצון
ופאר .בהקשרים מסוימים
אפשר לראות בו שם עצם גם
במשמעותו החדשה ,ולומר על
אישה 'היא גאון' ,כפי שאומרים
'הוא אישיות'' ,היא נֶ כֶ ס'' ,היא
בן־אדם' .ואולם כיום אפשר
לראות במילה גאון שם תואר
לכל דבר ולהטותה כמו שמות
תואר הדומים לה בצורתם:
ּגָ אֹון–ּגְ אֹונָ ה ,כמו נָ בֹון–נְ בֹונָ ה,
ּגָ דֹול–ּגְ דֹולָ ה .פה ושם נשמעת גם
הצורה ּגְ אֹונִ ית ,אך צורה זו רגילה
יותר כצורת הנקבה של ּגְ אֹונִ י:
ילדתי הגאונה הגתה במוחה
מחשבה גאונית.
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