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 ?ראש הממשלהלמה בין ראש השנה 
 

 רֹאׁש כגון, ומכאן בהשאלה גם החלק העליון של עצמים, הוא חלקו העליון של גוף האדם רֹאׁש

ְגָדל, (ב, לדשמות ) ָהָהר , (ד ,יא ראשיתב, "ַבָשַמִים ְורֹאׁשֹו ּוִמְגָדל ִעיר ָלנּו ִנְבֶנה ָהָבה)" רֹאׁש ַהמִּ

ראש , (יב, בראשית כח, "ַהָשָמְיָמה ַמִגיעַ  ְורֹאׁשֹו ַאְרָצה ֺמָצב ֺסָלם ְוִהֵנה ַוַיֲחלֹם)"רֹאׁש הסולם 

 .הדף

, הוא הקצה הקדמי של הגוף, ראשם של בעלי חיים נמצא לפנים –לעומת ראשו של האדם 

". נהיה לראש ולא לזנב"נה שלכן אנחנו מבקשים בראש הש. זנבובתור שכזה הוא מנוגד ל

ובתורת , ראש השולחןו ראש המיטהכמו , הוא גם חלקם הקדמי של עצמים ראשבהשאלה 

 .ראש התורו ראש העדרוכן , ראש חץוראש גשר  המלחמה יש

 אֹותֹו ָהָעם ַוָיִשימּו"על יפתח נאמר . בראש, זה ההולך לפנים, הוא מנהיג ראשבהשאלה נוספת 

יָנהבספר נחמיה אנחנו מוצאים את ; (יא, שופטים יא) "ּוְלָקִצין רֹאׁשְל  ֲעֵליֶהם י ַהְמדִּ , יא) ָראׁשֵׁ

י ַהָצָבאובדברי הימים את , (ג ובימי  ראש ישיבה בתלמוד יש(. טו, דברי הימים א יב) ָראׁשֵׁ

( ל"רמטכ)ראש המטה הכללי , ראש עיר, ראש קבוצהכיום יש לנו ; ראש הקהל הביניים יש

 .ראש ממשלהו
 

 , התחלהוביתר דיוק למושג , קשורה גם לזמן ראשאבל המילה 

 משמעות זו מתקשרת למשמעות . ראשון, ראשיתבדומה למילים 

  ֲאֶׁשר ַהַמֲעֶשה: "...נאמר במגילת קהלת. כקצה קדמי ראששל 

רֹאׁש ָהֱאלִֹהים ָעָשה  הוא  ראש חודשכך גם (. יא, ג" )סֹוף ְוַעד מֵׁ

 . הוא תחילת השנה ראש השנהו, תחילת החודש

אׁשֹון ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶזה ַהחֶֹדׁש: "בספר שמות נאמר  " ַהָשָנה ְלָחְדֵׁשי ָלֶכם הּוא רִּ

ראש "אבל המועד שבו אנחנו חוגגים את ראש השנה אינו חודש ניסן שהוא (. ב, שמות יב)

כלומר , (א, במדבר כט; כד, ויקרא כג" )ַבחֶֹדׁש ַהְשִביִעי"של ספר שמות  אלא דווקא " החדשים

שנה שתחילתה : ככל הנראה נהגו בתקופת המקרא שתי מערכות של לוח שנה. בחודש תשרי

בתקופה מאוחרת יותר נעשתה . בחודש תשרי –ושנה שתחילתה בסתיו , בחודש ניסן –באביב 

 .השנה העברי המערכת השנייה עיקר בלוח

ואילו . ראש השנהאין צירוף מקביל ל –רוסית , צרפתית, גליתנעיר כי בלשונות אירופה כמו אנ

 .בערבית ובארמית משתמשים בדיוק באותו הצירוף כמו בעברית

http://hebrew-academy.huji.ac.il/


 

  

 http://hebrew-academy.huji.ac.il 
 

 

 

 

 

 

                                  

 

 עורך דין
 

 .זו השורה הפותחת פיוט קדום מתפילת הימים הנוראים –" לאל עורך דין"

 ?שבפיוט ובין עורכי הדין של ימינו' עורך דין'האם יש קשר בין 

 :כדי לקבל תשובה על השאלה נערוך סיור קצר במקורות

כארכי : "אבל בכתבי יד טובים של המשנה כתוב(. ח, א" )כי הדייניןכעוראל תעש עצמך : "במשנה אבות נאמר

 כמו במילה)' קדום', 'ראשון'אינה אלא מילה יוונית שמשמעה הבסיסי  ארכיהמילה ". דיינים(ה)

כמו במילים )' גדול מן השאר'או ' ראש'ובהצטרפותה לשמות ותארים היא מציינת , "(ארכאולוגיה"

אל תעש "האמרה . השופטים הגדולים, הם ראשי הדיינים ַאְרֵכי ַהַדָיִניםכאן שמ(. ארכיטיפוס, ארכיבישוף

שלא לחשוב את עצמו שופט מומחה אלא להתנהג , לשופט, היא אפוא הנחיה לדיין" עצמך כארכי הדיינים

 .(גם האמרות הבאות במשנה מכוונות לדיינים. )בזהירות במשפט

 '?עורכי הדיינים'ל' דייניםארכי ה'שהפכה את " טעות הדפוס"איך קרתה 

 ְלָפָניו ֶאֶעְרָכה"; (יח ,יג" )ֶאְצָדק ֲאִני ִכי ָיַדְעִתי ִמְשָפט ָעַרְכִתי ָנא ִהנֵּה"בספר איוב אנחנו מוצאים את הפסוקים 

א ּוִפי ִמְשָפט והוא , התובע, איוב הוא בעל הדין(. ד ,כג" )תֹוָכחֹות ֲאַמלֵּ

 .יח את צדקתו במשפטעורך את טענותיו כדי להוכ

הפכה למילה  –שלא הייתה מובנת  – ַאְרֵכיאם כן נראה שהמילה היוונית 

לפי )גם בפסוק באיוב וגם במשנה . בהשפעת הפסוק באיוב עֹוְרֵכיהעברית 

בפסוק : מי שעורך את המשפט או את הדין אינו השופט( 'עורכי'הנוסח 

לפי הפרשנות המקובלת  –ואילו במשנה , עצמו      באיוב זהו בעל הדין 

אלה בעלי מקצוע שתפקידם ללמד את בעל   –' עורכי הדיינים'לנוסח 

 .הדין לטעון כדי שיזכה בדינו

צירוף מובן  –' עורכי ִדין'הפכו ל' עורכי הַדיינים': שינוי נוסף נעשה בימינו

וגם ' דיןלאל עורך 'השינוי נעשה על פי האמור בפיוט . הרבה יותר

כמקובל במשפט המודרני  –תפקידם של עורכי הדין בימינו . 'ערך דין' > 'ערך משפט': באיובבהשראת הפסוק 

 .לייצג את בעלי הדין במשפט –

מַכוון למעמדו " עורך דיןלאל "נראה שהביטוי  –שעניינו העמידה מול האל ביום הדין  –אבל בפיוט שפתחנו בו 

 .של האל כשופט

והשתנה הן בכתיבתו הן במשמעותו והוליד את שמו של אחד המקצועות  ראינו איך ביטוי אחד במשנה התגלגל

 .המבוקשים ביותר בימינו

2 

http://hebrew-academy.huji.ac.il/


 

 

 

 

 

 

 http://hebrew-academy.huji.ac.il 
 

 

 

                                  

 

 מילים תחת סכך אחד
 

זהו מבנה המסוכך על אדם או על בעלי ? מהי סוכה. חג הסוכות נקרא על שם הסוכה שבה יושבים במהלך החג

 לּוָנהִכְמ  ְבָכֶרם ְכֺסָכה ִצּיֹון ַבת ְונֹוְתָרה: "במקרא אנו מוצאים למשל את סוכת שומר הכרם. חיים מפני השמש

ל ַתְחֶתיהָ  ַוּיֵֶּשב ֺסָכה ָשם לֹו ַוַּיַעׂש ָלִעיר ִמֶקֶדם ַוּיֵֶּשב: "את סוכתו של הנביא יונה, (ח ,א ישעיהו) "ְבִמְקָשה " ַבצֵּ

ן ַעל ֺסכֹת ָעָׂשה ּוְלִמְקנֵּהּו ָבִית לֹו ַוִּיֶבן ֺסכָֹתה  ָנַסע ְוַיֲעקֹב: "וכן, (ה ,ד יונה) ם ָקָרא כֵּ  בראשית" )ֺסכֹות ָמקֹוםהַ  שֵּ

 (.יז ,לג

ההמילה  ְך כמו המילים , ך"גזורה מן השורש סכ ֻסכָּ הו ְסכָּ כָּ  , במילים אלו השורש בא במלואו. ְסכָּ

הואילו במילה   שורש זה מציין ביסודו כיסוי . פים התלכדו לאות אחת שיש בה דגש"שתי הכ ֻסכָּ

 ויש שבאה , יש שהשורש בא בו במלואו. ַכְך סָּ : ך אנו מוצאים פועל בבניין קל"בתנ. והסתרה

י ַהְכֺרִבים ָהיּווְ : "בתיאור ארון הקודש בספר שמות נאמר. ף אחת בדגש"כ   ְכָנַפִים פְֹרׂשֵּ

יֶהם סְֹכִכים ְלַמְעָלה   ַהְכֺרִבים ַויָּסֹכּו: "ואילו במלכים א נאמר; (כ, כה" )ַהַכפֶֹרת ַעל ְבַכְנפֵּ

 הוא ָסַכְך בידיו ': בעברית שלנו יש שימוש דומה בפועל בבניין קל(. ז ,ח..." )ָהָארֹון ַעל

 .'היא סֹוְכָכה בכנפיה על גוזליה הרכים': או בבניין פיעל', על ראשו

ך: ך משויכים שמות עצם נוספים"אל השורש סכ סָּ ְך , ְמָּ  .ְַסך, מּוסָּ

ְך  סָּ המילה . הכבד המסתיר את הבמה בתאטרוןובימינו בעיקר הווילון , הוא וילון שתפקידו להסתיר ולחצוץ מָּ

לא ראוי  –מכיוון שתפקיד המסך להסתיר ולחצוץ . 'מסך עשן', 'מסך הברזל': משמשת גם בביטויים ציוריים

ובמחשב , מרקעלהשתמש במילה זו לַבד שעליו מקרינים סרט או לחלק המקביל בטלוויזיה אלא במילה 

גנשתמש במילה   .צָּ

ְך  ומפרשים , (מיסך: לפי הכתיב; יח, מלכים ב טז" )ַהַשָבת מּוַסְך : "ך פעם אחת בלבד"מילה זו באה בתנ – מּוסָּ

מי היה הראשון שקשר . שזהו אוהל או מבנה מקורה ששימש את משמרות הכהונה המתחלפים במקדש בשבת

חלופה עברית למילה  כאשר חיפשו, (8391)ח "אבל ידוע שבשנת תרצ. למכוניות איננו יודעים' מוסך'את 

, (כמקום חניה' לגרז)ִדיר ְמכֹוִנּיֹות , ַתֲחִנית: לא נזכרה ההצעה הזאת אלא הצעות אחרות ובהן', הלועזית גרז

ית ִתקֹון ְמכֹוִנּיֹות  בא "בראשית שנות הארבעים , לפי עדותו של יצחק אבינרי(. כבית מלאכה למכוניות' לגרז)בֵּ

 (.66' עמ, כבושי העברית בדורנו" )הללו בשמשו לשני המובנים כאחדהמוסך ודחק את כל ההצעות 

ש : והיא משמשת בצירופים, ַסְך מילה מוכרת פחות היא  מֶׁ לוח המותקן במכונית מעל שמשת הנהג ומגן )ַסְך שֶׁ

יַנִים; (מפני סנוּור השמש י עֵּ ַסְך בפתח  (.פיסות עור משני צדי עיניו של הסוס המונעות ממנו להביט לצדדים) ַסכֵּ

 .'סכום'וקשור למילה ' סך הכול'המוכר מן הצירוף , בקמץ' ָסְך 'שונה מ

ַסִכים: ף הכפולה של השורש"בצורת הרבים של השמות הללו בא דגש המלמד על הכ  .ַסִכים, מּוַסִכים, מָּ
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 בין שני עולמות
 

, הפרק הראשון של ספר בראשית מתאר את בריאת העולם. בימים אלו מתחילים לקרוא בתורה מבראשית

 ?למה. אינה נזכרת בו כלל עולםאלא שהמילה 

ֵעֶבר: "לעתים הכוונה לעבר. ך משמעה זמן ארוך מאוד או זמן בלתי מוגבל"המילה עולם בתנ בּו ַהָמָהר בְּ  ָישְּ

ָרָהם ֲאִבי ֶתַרח ֵמעֹוָלם ֲאבֹוֵתיֶכם דּו ָנחֹור ַוֲאִבי ַאבְּ ֲאךָ  ָנכֹון", (ב, יהושע כד" )ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ַוַיַעבְּ  ֵמעֹוָלם ֵמָאז ִכסְּ

ָהיּו: "לעתים הכוונה לעתיד(. ב, צג תהלים" )ָאָתה ִזָכרֹון ָהֵאֶלה ָהֲאָבִנים וְּ ָרֵאל ֵניִלבְּ  לְּ ; (ז ,ד יהושע" )עֹוָלם ַעד ִישְּ

ָתה" ָהיְּ ִאיִתיהָ  ֶבָעָנן ַהֶקֶשת וְּ כֹר ּורְּ ִרית ִלזְּ ָכל ַחָיה ֶנֶפש ָכל ּוֵבין ֱאלִֹהים ֵבין עֹוָלם בְּ " ָהָאֶרץ ַעל ֲאֶשר ָבָשר בְּ

 (.טז, ט בראשית)

למשל במשנה . משמשת כבלשוננו היוםוהיא , שינתה את משמעה מזמן למקום עולםבלשון חכמים המילה 

בעשרה מאמרות נברא "; (יח, א" )קיים על הדין ועל האמת ועל השלום העולםעל שלושה דברים : "אבות

 (.המופיע כפנייה לקדוש ברוך הוא)' ריבונו של עולם'כך גם הצירוף (. א, ה..." )העולם

ושים נוספים במילה שבהם היא מקבלת היקום וכדומה משתלשלים שימ, במשמעות של כדור הארץ עולםמן 

האחרונים )' השקפת עולם', 'עולם הצומח', 'העולם התחתון', 'העולם הבא': כגון בצירופים, משמעות מופשטת

 (.בהשפעת צירופים דומים בלשונות אירופה

לא היו דברים : "למשל בצירוף, נשתמרה בלשון שלאחר המקרא עולםעם זאת משמעות הזמן שבמילה 

בלשוננו היום משמעות הזמן ". אדון עולם"ובפתיחת הפיוט ( א ועוד, ירושלמי בבא מציעא א" )מעולם

כך . 'מנוחת עולמים', 'מאסר עולם, 'מלשון המקרא' לעולם'ו' מעולם': מתקיימת בעיקר בצירופים ובביטויים

מין'גם  מין היא הצורה הארמית המקבילה ל)' בית ָעלְּ  (.'עולמים'ָעלְּ

ֱאלֵֹהינּו  'הָברּוךְּ ַאָתה : "כגון בברכת המזון, יש ששתי המשמעויות משמשות זו לצד זו

ַרֲחִמים ָהעֹוָלםַהָזן ֶאת  ָהעֹוָלםֶמֶלךְּ  ֶחֶסד ּובְּ ֵחן בְּ טּובֹו בְּ ָכל ָבָשר. ֺכלֹו בְּ  הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם לְּ

עֹוָלםִכי  דֹו לְּ טּובֹו ַהָגדֹול ָתִמיד לֹא. ַחסְּ ַאל ֶיֱחַסר ָלנּו ּובְּ עֹוָלםָמזֹון  ָחַסר ָלנּו וְּ " ָוֶעד לְּ

 (.זמן –בשני המופעים האחרונים ; מקום –בשני המופעים הראשונים )

' עולם'צורת הרבים של ; עולמיםבמשמעות זמן היא ' עולם'צורת הרבים של 

 .עולמותבמשמעות מקום היא 

של בראשית האל בורא  בפרק א? ך"במשמעות של מקום בתנ' עולם'ואיך אומרים 

לֹוָאּה ָהָאֶרץ 'ַלה"כגון , ֵתֵבלויש גם ". הארץואת  השמיםאת " ֵבי ֵתֵבל ּומְּ יֹשְּ " ָבּה וְּ

עּו" כגון, ֶחֶלדו; (א, תהלים כד) ֵבי ָכל ַהֲאִזינּו ָהַעִםים ָכל זֹאת ִשמְּ  תהלים) "ָחֶלד יֹשְּ

 (.ב, מט

ֶטֶרם: "ולםגם תבל וגם ע, ונסיים בפסוק שבו יש גם ארץ חֹוֵלל ֺיָלדּו ָהִרים בְּ ֵתֵבל ֶאֶרץ ַותְּ  ַאָתה עֹוָלם ַעד ּוֵמעֹוָלם וְּ

 (.ב ,צ תהלים" )ֵאל

 

4 

http://hebrew-academy.huji.ac.il/


 

 

 

 

 

 

 http://hebrew-academy.huji.ac.il 
 

 

 

                                  

 

 בהתחדש החודש
 

אבל לא . כשלושים יום שהם חלק אחד מתוך שנים עשר חלקי השנה –הוא תקופת זמן  חודשבעברית שלנו 

 : מן הסיפור הזה, למשל, כך אפשר ללמוד. תמיד זו הייתה משמעות המילה

הם מתכננים אפוא ניסיון . ת החשש ששאול מבקש להרגובשמואל א פרק כ דוד מביע באוזני יהונתן בן שאול א

ַויֹאֶמר ָדִוד : "והעיתוי שנקבע הוא סעודה שדוד אמור להשתתף בה, שבו יבדוק יהונתן את כוונותיו של אביו

ב ִעם ַהֶמֶלְך ֶלֱאכֹול ׁשֵּ עם הזאת הוא ייפקד דוד מציע שבפ(. ה' פס..." )ֶאל ְיהֹוָנָתן ִהנֵּה חֶֹדׁש ָמָחר ְוָאנִֹכי ָיׁשֹב אֵּ

ד מֹוָׁשֶבךָ : "ויהונתן מקבל את ההצעה, (כלומר ייעדר)  (.יח' פס" )ַויֹאֶמר לֹו ְיהֹוָנָתן ָמָחר חֶֹדׁש ְוִנְפַקְדָת ִכי ִיָפקֵּ

יום זה נתקדש ונהגו בין השאר לציין אותו . 'ראש חודש'כאן היא כמשמעות הצירוף  חודשמשמעות המילה 

 .בסעודה חגיגית

כלומר כאשר הוא , מעיקרה היא מציינת את הירח עצמו בהתחדשותו. ש"ה חודש שורשה הוא כמובן חדהמיל

מן (. ז, ראש השנה א..." )אב ובנו שראו את החודש: "שימוש זה בדיוק יש במשנה. מתחיל להיראות מחדש

שבין מולד  הזמןפרק ואחר כך לציון , מולד הירחנראה המשמעות הזאת הפכה המילה חודש לציון היום שבו 

 .אחד למשנהו

ובלשונות אירופה )גם באנגלית . הנרדפת לחודש, ֶיַרחהקשר שבין הירח החדש לחודש בא לידי ביטוי גם במילה 

 .קשורות זו לזו( moon)וירח ( month)המילים המציינות חודש ( נוספות

 

 ש"מילים וביטויים מן השורש חד

מציין דבר שלא היה ( מן המקרא) ָחָדש: האחד ישן והאחד חדש, םשני שמות תואר קרובי – חדישוחדש 

. שעד כה לא היה כדוגמתו, מתאר דבר מודרני( מן העברית החדשה) ָחִדיׁש; שלא השתמשו בו וכדומה, קודם

 .'טלפון חדיש'ל' טלפון חדש'כך אפשר להבחין בין 

י ָחָדׁש ַוֲאַכְלֶתם ָיָׁשן נֹוָׁשן ְוָיָׁשן ִמְפנֵּ : "י, א כועל פי ויקר; הדבר החדש דוחה את הישן –וישן מפני חדש תוציאו 

התבואה תהיה רבה כל כך שיהיה צורך להוציא את התבואה הישנה  –" תֹוִציאּו

 .כדי לפנות מקום לתבואה החדשה

נאמר על דברים המתרחשים לעתים  –חדשות לבקרים , חדשים לבקרים

 (.כג, איכה ג" )ָקִרים ַרָבה ֱאמּוָנֶתךָ ֲחָדִׁשים ַלְב "על פי הפסוק ; קרובות

ה ַמה ֶשָהָיה הּוא ֶׁשִיְהֶיה ּוַמה ֶשנַ : "ט, על פי קהלת א, אין חדש תחת השמש ָָ ֲע

ין ָכל ָחָדׁש ַתַחת ַהָשֶמׁש ה ְואֵּ ֶָ  ".הּוא ֶׁשיֵָּע

על פי ; נאמר על דבר ישן וטוב המוגש בצורה חדשה –יין ישן בקנקן חדש 

רבי אומר אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו יש קנקן חדש מלא ישן " :המשנה

 (.כ, אבות ד" )וישן שאפילו חדש אין בו
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  –אווירון ומטוס 
 שתי מילים חדשות לכלי תחבורה אחד

 

 סטֹומ  "אבל בעיתון אנחנו קוראים , "ַקח אֹוָתנּו ַלָמרֹום, ןירֹוו  א  ֵרד ֵאֵלינּו : "בשיר הילדים הידוע אנחנו שרים

תחבורה הזה שהומצא בראשית המאה העשרים איך קרה שכלי ה". ובו מאתיים נוסעים נחת נחיתת חירום

 ?טוסמו אווירון –זכה בשתי מילים חדשות 

 .לשם כך נברר מי חידש ולמה

נראה שהוא חידש אותה על פי המילה . י"הוא איתמר בן אב, "הילד העברי הראשון"חידש  אווירוןאת המילה 

 אוויר, ובכן? ירו  א  ומניין לנו המילה . ֹון-הסיומת ומן  ירוִ אֲ ֲאִוירֹון בנויה מן המילה . avion: הצרפתית לאווירון

 (.אוויר)= aerת והיא צורתה העברית של המילה היווני, מצויה כבר בלשון המשנה( ֲאֵויראו )

עוףהטיסה נקראה , ףפ  עֹובראשית המאה העשרים האווירון לא טס אלא  הנה ידיעה מעיתון . ףפ  עֹומ  והטייס , מ 

 :1739בנובמבר  32דבר מתאריך 

 התחכמותו של מעופף

היות ולא [. באווירון]=מעופף מכסיקאני ראה בעצם נסיעתו והנה נפלה דליקה במכונתו , אמיליו קדנצה

התחכם ונכנס לתוך ענן גשם ונמצא שהמים כבו את , הנפילה ולהפקיר את המכונה-רצה לקפוץ במכשיר

 .הדליקה והמעופף המשיך את דרכו בהצלחה

 , כנראה משום שאינו מביע את המהירות, התנגד לשימוש בפועל עופףחיים נחמן ביאליק 

 הוא השתמש בפועל הזה בכתביו ובשיריו . הפועל ָטס: והעלה הצעה אחרת

 ! ֶבן סּוִסי רּוץ ּוְדַהר, רּוץ: "למשל בשיר הילדים, במשמעות של תנועה מהירה

 ".ָפָרׁש ֲאִני ּוֶבן ָחִיל –, ִיליֹום ָולָ , טּוָסה, רּוָצה! טּוס ָבָהר, רּוץ ַבִבְקָעה

סהפועל   : והוא מתאר את מעופו המהיר של הנשר, ך בספר איוב"מופיע רק פעם אחת בתנ ט 

 ( ן שמאלית"שי)ׂש -הכתיב ב(. כו-פסוקים כה, פרק ט" )אֶֹכל-ֲעֵלי י טּוׂש ְכֶנֶׁשר... ָחְלפּו... ָבְרחּו... ְוָיַמי"

 .ך"מהתחלף בלשון המאוחרת יותר בס

ה: את כל המילים הקשורות לאווירון סט  ביאליק הציע ליצור מן הפועל  יס  ס, ט  ת ,סֹוטמ   ,ַטי ס ,ַטי   ַטיֶּסֶּ

 (.קבוצת מטוסים)

נעשה מקור לקבוצת מילים המתארת תופעה ( ָטס)וכך פועל עתיק יומין ונדיר . הצעתו של ביאליק התקבלה

 .מודרנית וחדשנית

, חברות תעופהו תעופה ותשדויש לנו  אווירהחיל יש לנו : ס"טום שלא מן השורש בכל זאת נשארו כמה צירופי

 .י עדיין נשמע"אב-של איתמר בן אווירוןוגם ה
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 לשפוך אור על נוגה
אליהם . קרן, ברק, זהר, בהר, נצץ ונצנץ, בהק, זרחובהם , לשוננו עשירה בשורשים הקשורים לתחום האור

 .ִהִגיַּה ו ָנַגּהוהפעלים ( נוגה: בלי ניקוד) נַֹגּהאשר ממנו גזורים השם  נגּההשורש  מצטרף

בעיקר בהקשרים  –בספרות הנביאים ובספרות החכמה  –ך "באים בתנ ָנַגּהוהפועל  נַֹגּההמילה 

 עֹוָלם ְלאֹור 'ה ָלְך  ְוָהָיה ,ָלְך  ָיִאיר לֹא ַהָיֵרַח  נַֹגּהּוְל  ,יֹוָמם ְלאֹור ַהֶשֶמׁש עֹוד ָלְך  ִיְהֶיה לֹא: "למשל, שיריים

 "ֲעֵליֶהם ָנַגּה אֹור ַצְלָמֶות ְבֶאֶרץ יְֹׁשֵבי ,ָגדֹול אֹור ָראּו ַבחֶֹׁשְך  ַההְֹלִכים םָהעָ "; (יט ,סישעיהו " )ְלִתְפַאְרֵתְך  ֵואלַֹהִיְך 

 ישעיהו) נגוהות –אף יש צורת רבים  נוגה המופשט לשם. 'האיר'משמעו  ָנַגּהו', אור'משמעו  נַֹגּה(. א, טישעיהו )

 .בהונות–בדומה לבוהן, (ט ,נט

 ?ך ובין כוכב הלכת נוגה"שבתנ' ראו'במשמעות  נוגהמה הקשר בין 

אבל רק (. טו, ד; י, ב" )ָנְגָהם ָאְספּו ְוכֹוָכִבים ָקָדרּו ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש: "לכוכבים נוגהבספר יואל נקשרת המילה 

נוגה נראה בזוהרו (. סנּווֵ )ל נתייחדה מילה זו לציון כוכב הלכת הבהיר ביותר במערכת השמש "בספרות חז

ייתכן שהשמות . שמדובר בשני כוכבים שוניםהקדמונים ולפיכך חשבו , ות בוקרבשעות הערב או לפנ

 .מכוונים גם הם לכוכב לכת זה( יב, ישעיהו יד)וֵהיֵלל ֶבן ַׁשַחר ( א, תהלים כב)המקראיים ַאֶיֶלת ַהַשַחר 

ר העבודה המושר בחלק מן הקהילות בסוף סד" מראה כהן"יופיו וזוהרו של כוכב נוגה מוזכרים בפיוט 

, בפיוט זה מתואר הדרו של הכהן הגדול בצאתו מבית קודש הקודשים בשלל דימויים. בתפילת יום הכיפורים

 ".ַמְרֵאה כֵֹהן –ִמְזָרח  ְככֹוַכב ַהנַֹגּה ִבְגבּול: "ובהם

 אחרים מאותופרטיים והוא מצטרף לשמות , בימינו השם נוגה רווח כשם פרטי

 , ִזיָוה, אֹוִרית, וכן השמות הנגזרים אֹוִרי זַֹהר, ִהָלה, ִזיו, אֹור :תחום משמעות

 כיום הוא . של בן כשם – כשם פרטי בא כבר במקרא נַֹגּה. ִיְזָהר ועוד, ָיֵהל

 . האופיינית לשמות ממין נקבה aכנראה בגלל הסיומת  –בעיקר שם של בת 

 , כר בדיוק כמו רַֹגעהיא שם ממין ז( א עיצורית"בה)ּה גַ ואולם המילה נֹ

 .טַֹרח, שַֹבע

 

 ן "הנו)ַהָגָהה וכן שם הפעולה  ִהִגיַּה  –ּה נגזר פועל בבניין הפעיל "מן השורש נג

מדוקדקת של טקסט ותיקן טעויות שנפלו בדיקה בדק ' פירושובימינו  הגיה(. ל"השורשית נבלעת בדגש בגימ

 אם: "על כתיבת ספר תורה נאמרבתלמוד בדיון . ון חכמיםמשמעות זו מתגלגלת משימושו של הפועל בלש. 'בו

לפי אחת  (.א"ע ל נחותמ בבלי" )כתבו כאילוהכתוב  עליו מעלה, אחת אות לואפי[ בספר התורה]בו  הגיה

פירוש זה קושר . מאירות, הדעות הכוונה היא לחידוש כתיבן של אותיות מטושטשות כדי שתהיינה ברורות

 .'אור' – נגּהשל השורש  תמשמעות הבסיסיהאל  הגיההיטב את הפועל 

 ַהְבָהָרה וֶהָאָרה וכן מן , הקשר בין אור ובין דבר ברור ומובן מוכר לנו גם מן המילים ְבִהירּות

 .'לשפוך אור'ו' ברור כשמש'הצירופים 
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 המוקד על
עמד החוק ( במרכז הוויכוח)=הוויכוח מוקד ב: "לדוגמה. 'מרכז'למילה  –פחות או יותר  –נרדפת  מוקדכיום המילה 

 :מעיד על כך – ד"יק   –שורשה של המילה . אולם משמעות זו רחוקה למדיי מן המשמעות המקורית של המילה". החדש

ַער ָיַקדהפועל  ל יֶֹקֶדת ֵאׁש"כגון , משמעו בָּ י: "עצמה מֹוֵקדוכך גם המילה , (ה, סה ישעיהו" )ַהּיֹום כָּ לּו כִּ ן כָּ ׁשָּ י ְבעָּ  יָּמָּ

רּו מֹוֵקדְכ  ְוַעְצמֹוַתי חָּ משמעות זו של המילה . או מקום הבֵערה, היוקדת, מוקד הוא האש הבוערת(. ד, תהלים קב" )נִּ

היום ; דרך שרווחה בימי הביניים, והכוונה להוצאה להורג בשֵרפה –' עלה על המוקד'בעיקר בצירוף נשתמרה עד ימינו 

 .משתמשים בצירוף זה גם במשמעות מושאלת

ואכן . וכך אף בעברית המאוחרת יותר עד ימינו אנו, משמשות בעיקר בלשון השירה ד"יקך מילים מן השורש "כבר בתנ

השמש , '"(שורו הביטו וראו"בשיר " )והמחרשה שוב פולחת בשדה, אש יוקדת בחזה": בלשון הספרותית אנו מוצאים

 .'יקדו ועיני', 'אהבה יוקדת': ובשימוש מושאל', יקדה בעוז

 התשובה ? עד שכמעט נשכח הקשר שלה לאש', מרכז, 'את משמעה העכשווי' מוקד'כיצד קיבלה המילה 

  –' מקום הבערה', 'אח'ה מילה זו במשמעות בראשית דרכה שימש. פוקוסטמונה במילה הלטינית 

 משהומצאו הטלסקופ ומכשירים אופטיים , 71-אולם בסביבות המאה ה. 'מוקד'בדומה למילה 

 המקום שבו מתרכזות קרני השמש , מצאה המילה את דרכה לציון מרכז העדשה, אחרים

 היא החלה לשמש , ומשמעות ז' פוקוס'משקיבלה המילה . ויוצרות חום גבוה שמסוגל להצית אש

 .ללא קשר לחום ולאש, כמו גאומטרייה, בתחומים אחרים' מרכז'במשמעות 

לתרגם את  מוקדלא פלא אפוא שמחדשי המינוח העברי במחצית הראשונה של המאה העשרים בחרו במילה העתיקה 

' מוקד'מכאן קצרה הדרך לשימוש במילה . יחסית בתחום הפיזיקה והגאומטרייה-במשמעיה החדשים' פוקוס'המילה 

 .'מוקד התנועה', 'מוקדים של פריחה', 'מוקד משיכה', 'מוקד העניינים'וכך יש לנו , גם בהקשרים אחרים' מרכז'כ

השחקן הצעיר מיקד את כל ': למשל; התמקדו מיקדנו הפעלים וממ, ד"מקנגזר שורש חדש  מוקדמן המילה : ועוד זאת

 .'המרצה התמקדה בדמות אחת בסיפור'; 'תשומת הלב של הקהל

כאן ". השתלטו על רוב מוקדי האשהכבאים "למשל במשפט , שוב משמשת בהקשר של אש מוקדבגלגול חוזר המילה 

 .ד ומוקד כמרכז"מוקד מלשון יק: משתלבות שתי המשמעויות

 ד ומרכזמוק

אינה באה  –למרות מרכזיותה  –' מרכז': מילה שגם לה יש היסטוריה מעניינת, מרכזנרדפת למילה  מוקדכאמור המילה 

לצד מילים אחרות , (ַמְרַכז)היא נכנסה לעברית בימי הביניים כמילה שאולה מערבית ; ל"ך ולא בלשון חז"לא בתנ

הנה . כשיש שתי מילים נרדפות נוצרים הבדלים בשימוש בהן, יםכמו במקרים רבים אחר. בתחום המתמטיקה וההנדסה

הם מקומות שאליהם מגיעות פניות מן ' מוקד שירות'או ' מוקד עירוני': נבדלים' ומרכז' מוקד'שני שימושים שבהם 

מו מרכז משמשת לציון מקומות מבנים ומוסדות כ'לעומת זאת המילה . 'מרכז'במקרים אלו לא נאמר . הציבור בטלפון

 .'מוקד'במקרה זה לא תשמש המילה . 'מרכז לחקר ציפורים', 'מרכז ללימודי ארץ ישראל'

 

 .האיגרת מבוססת על עלון שחיבר יעקב עציון
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 שלום שלום לרחוק ולקרוב
מצב של ' –מעיד על המשמעות הבסיסית שלה  ם"שלשורשה . היא ממילות היסוד של לשוננו שלוםהמילה 

ואכן . יחסים תקינים בין איש לרעהו ובין עמים ועוד, ביטחון פנימי וחיצוני, שלמות גופנית ונפשית: 'שלמות

 .ך המילה מופיעה בהקשרים רבים ומגוונים שבכולם אפשר לחוש את המשמעות הבסיסית הזאת"נבת

י ְמתֹם ֵאין(: "על דרך השלילה)הנה לדוגמה פסוק המעיד על המשמעות של שלמות פיזית  ְבָשרִּ ְפֵני בִּ  ֵאין ַזְעֶמךָ  מִּ

לֹום י שָׁ מַּ ֲעצָׁ ְפֵני בַּ י מִּ ומשמע שתיהן  ,(ם"מן השורש תמ)' מתום'בילה כאן למק' שלום'(. ד ,לח תהלים" )ַחָטאתִּ

 .שלמּות

י ְוָיַשב: "'שלווה', 'בטח', 'שקט'ך בסמיכות ובהקבלה ל"באה בתנ שלום ְנֵוה ַעםִּ ְשְכנֹות ָשלֹום בִּ ים ּוְבמִּ ְבַטחִּ " מִּ

י"; (יח ,לב ישעיהו) ְך  ַשְלָוה ְבֵחיֵלְך  ָשלֹום ְיהִּ ְשָרֵאל ַעל ֶאֵתן ָוֶשֶקט ְוָשלֹום"; (ז, קכב תהלים) "ְבַאְרְמנֹוָתיִּ  דברי" )יִּ

על מרדכי נאמר שהוא . 'רע'ובניגוד ל' טוב'בהקבלה ל' שלום'בהקשרים אחרים באה המילה (. ט ,כב א הימים

 (.יא, כט" )ְלָרָעה ְולֹא ָשלֹום ַמְחְשבֹות"ובירמיהו נאמר ; (ג, י אסתר" )ַזְרעֹו ְלָכל ָשלֹום ְודֵֹבר ְלַעםֹו טֹוב דֵֹרש"

מקורה של . למלחמה וליחסי איבה( מוחלט)הוא ניגוד  שלוםבעברית החדשה משמעה העיקרי של המילה 

ְשנֹא ְוֵעת ֶלֱאהֹב ֵעת"כגון , ך"משמעות זו בתנ ְלָחָמה ֵעת ,לִּ אבל לא תמיד ניגוד זה (. ח ,גקהלת ) "ָשלֹום ְוֵעת מִּ

י: "נאמר בדברים כ. ך הוא ממש כבלשון ימינו"בתנ ְקַרב כִּ יר ֶאל תִּ ָלֵחם עִּ  ְוָהָיה: ְלָשלֹום ֵאֶליהָ  ְוָקָראָת  ָעֶליָה  ְלהִּ

ם ְמָצא ָהָעם ָכל ְוָהָיה ָלְך  ּוָפְתָחה ַתַעְנךָ  ָשלֹום אִּ ְהיּו ָבּה ַהמִּ ם: ּוךָ ַוֲעָבד ָלַמס ְלךָ  יִּ ים לֹא ְואִּ ָםְך  ַתְשלִּ ְםךָ  ְוָעְשָתה עִּ  עִּ

ְלָחָמה הקריאה לשלום המתוארת כאן היא למעשה קריאה לכניעה ומטרתה למנוע (. יב–י' פס" )ָעֶליהָ  ְוַצְרָת  מִּ

 .שפיכות דמים במלחמה על כיבוש העיר

. באות לידי ביטוי בעברית החדשה בעיקר בצירופים כבולים ובניביםשלום משמעויות אחרות של המילה 

כלומר אנשים השייכים לקבוצה ) 'אנשי שלומנו', (כג, על פי שמות יח)' בא על מקומו בשלום': לדוגמה

'; השכין שלום', 'מפני דרכי שלום', 'רודף שלום', 'שלום בית': ל"מלשון חז; (כב, על פי ירמיהו לח; מסוימת

 .'שלום הציבור( סיכן את)'והביטוי המחודש ', עבר בשלום', 'יצא בשלום'וכן 

הוא  –הן בעברית החדשה הן במקורות  – שלוםאחד השימושים הרווחים במילה 

 שלוםפעלים אחדים מצטרפים למילה  .בעיקר בפגישה ובפֵרדה, בלשונות של ברכה

 נתן, '('דרישת שלום'ומכאן )' דרש בשלומו, '('בשלומו'או )' שאל לשלומו': בהקשר זה

ומסופר על רבן יוחנן בן ', הקדים שלום'ביטוי המשקף מנהג יפה ומומלץ הוא . 'שלום

 (.א"ע יז ברכות בבלי" )בשוק נכרי ואפילו מעולם שלום אדם הקדימֹו לאש" כאיז

אבל גם " שלומי טוב"אפשר לצפות לתשובה " ?מה שלומך"כיום כאשר שואלים 

. במקרא מבנה השאלה שונה וגם התשובה המצופה שונה". שלומי לא טוב"לתשובה 

יֶכם ֲהָשלֹום"יוסף שואל את אָחיו  ינּו ְלַעְבְדךָ  ָשלֹום"ם והם משיבי "?ַהָזֵקן ֲאבִּ (. כח–כז, מג בראשית" )ְלָאבִּ

את )אבל לא מתארת , התשובה יכולה להיות או חיובית או שלילית' מצב טוב'במקרא פירושו  שלוםש מכיוון

 (.טיבו של השלום

 .צאתכם לשלום ,לכו לשלום, היו שלום, שאו שלום: ניפרד לשלום בברכות השלום
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 איתור ואלתור, אתר
 אתר ואיתור

מקורה . ואולם לא תמיד היא הייתה חלק מן השפה העברית, נשמעת היום בכל מקום ואתר ֲאָתרהמילה 

גם בספרות . ך אפשר למצוא אותה רק בקטעים הארמיים שבספרי דניאל ועזרא"ואכן בתנ, בלשון הארמית

כפי שאפשר להיווכח ', מקום'פירושה של המילה הוא . יא באה בעיקר בטקסטים שלשונם ארמיתל ה"חז

 ".חד לאתר" –" ֶאָחד ָמקֹום ֶאל: "ט, למשל מתרגום אונקלוס לבראשית א

ָראוהצירוף , siteלשמש חלופה למילה האנגלית  אתרמשנות הארבעים של המאה העשרים החלה המילה  ַאתְּ  בְּ

משנבחרה המילה לשמש . 'במקומו המקורי( שנמצא)' – in situנקבע תמורת המונח הלטיני  רָבֲאָת ואחר כך 

, אתר ארכאולוגי: 'מקום בעל ערך או מטרה מיוחדים'סתם אלא ' מקום'לא היה עוד משמעה , site-חלופה ל

ציון מקום ל אתרהשימוש במילה הארמית (. אינטרנט)וכיום בעיקר אתר במרשתת , אתר בנייה, אתר תיירות

בכל אתר 'הן מן הארמית שבתלמודים הן מן הצירוף  –מיוחד התאפשר בזכות היותה מילה המוכרת לכול 

. אין זה המקרה היחיד שבו גויסה מילה ארמית לצורך הבחנה במשמעות. שבאחד הנוסחים של הקדיש' ואתר

והיא נתייחדה בלשוננו , בריתהע' כיסא'מקבילתה של  –הארמית ' ֵסאכור'מקורה ב: 'כורסה'כך גם המילה 

 .לציון כיסא גדול ומרופד בעל משענות לגב ולידיים

 הגבלה של דבר  –האחד : והוא משמש בשני משמעים רואיתנגזר שם הפעולה  אתרמן המילה 

  –המוכר יותר לציבור הרחב  –השני . 'איתור שרפה'בתחום מצומצם ומניעת התפשטותו כגון 

 בהקשרים מקצועיים כגון בצבא ובאלקטרוניקה משמשת )גילוי מקומו של עצם במרחב 

 (.היכן= על פי ֵאיָכן , ןּואיּכבמשמע זה המילה 
  

 רּותלְּ ר וא  ת  לְּ ַאלְּ 

על 'ממש כמו )' מיד'שפירושו , על אתרל בצירוף "לעברית קרתה כבר בתקופת חז אתרכניסה אחרת של המילה 

בעקבות התערערות ההגייה של העיצורים הגרוניים בארמית של אותה (. רת בזמננובעברית המדוב' המקום

רכך נוצרה הצורה . נעלמה' אתר'ף של "ף והאל"לאל' על'ן של "התקופה הפכה העי ת  ובתוספת מילת היחס  ַאלְּ

ר –' ל' ת  ַאלְּ רבעברית החדשה נגזרו ממנה המילים : אך בזה לא תמו גלגוליה. לְּ תֵּ לְּ תו א  לְּ המציינות יצירת , ּורא 

 .ללא הכנה מראש( ְלַאְלַתר)דבר מה בו במקום 

בעיקר בהקשר של לימוד פרשנות ' באותו מקום', 'ָשם'משמש עד היום גם במשמע  על אתרהצירוף המקורי 

 . 'ל"על פי מדרש חזהפסוק י על אתר מבאר את "רש': למשל. ך והתלמוד"התנ
 

 אתר ובתר

אתר + כלומר ְב  –ָבאַתר  –ף "ך היא כתובה פעמיים באל"בתנ. אתרנקשרת ל( 'יאחרֵ ')ר ָבת  גם המילה הארמית 

חדרה לעברית  בתרהמילה (. 'אחרי'החוקרים חלוקים בשאלה כיצד בדיוק קיבל צירוף זה את המשמעות )

' תת'בדיוק כמו אחיותיה , (מן התקופה שלאחר המקרא)= מקראי -החדשה בתפקיד של תחילית כגון ָבַתר

 .שאף הן מקורן בארמית' חד'ו
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 להתפעם בכל פעם מחדש

 פעם

 : נתבונן בכמה דוגמאות. ל"ך ובספרות חז"בתנ םע  פ  פעמים רבות נזכרת המילה 

ִיְך  ָיפּו ַמה. "1 ָעִלים ְפָעמ   (ב, שיר השירים ז) "ָנִדיב ַבת ַבנְּ

ַעד. "2 ָפה ַהַחּלֹון בְּ קְּ ב ִנשְּ ַיבֵּ ם ַותְּ ָרא אֵּ ַעד ִסיסְּ ָנב בְּ ש ַמּדּועַ  ָהֶאשְּ בֹו בֹשֵּ ֲעֵמי ֶאֱחרּו ַמּדּועַ  ָלבֹוא ִרכְּ בֹוָתיו פ  כְּ  "ַמרְּ

 (כח ,ה שופטים)

ִביִעי ּוַביֹום. "3 ַהכֲֹהִנים ְפָעִמים ֶשַבע [יריחו] ָהִעיר ֶאת ָתסֹבּו ַהשְּ עּו וְּ קְּ  (ד, יהושע ו" )ַבשֹוָפרֹות ִיתְּ

 (.ה, ספרא בחוקותי ב..." )היינו יושבין בין האילנות אחת פעם. "4

, בראשונה פירושה ֶרֶגל: שונה מן הרגיל בלשוננו פעםבשתי המובאות הראשונות משמעותה של המילה 

וככל הנראה הן העומדות ביסודה של , גם בלשונות שמיות אחרות קיימותמשמעויות אלו . ַצַעד –ובשנייה 

שכן לשון זו נוטה , ך במשמעות של רגל או צעד אופייני ללשון המליצית"בתנ פעםהשימוש במילה . המילה

פעמי 'בעיקר מצירופים כגון , גם בימינו שייך שימוש זה ללשון המליצית. לשמר רבדים קדומים של השפה

 .'שם פעמיו אל', 'הכין פעמיו', 'משיח

היא המשמעות המופשטת יותר  –ו ל ובלשון ימינ"בספרות חז, ך"בתנ – פעםהמשמעות הרווחת של המילה 

', שבע פעמים'בצירופים דוגמת . 'כל אחת מן ההזדמנויות שפעולה מסוימת חוזרת בהן': שבמובאה השלישית

   .מודגש שהפעולה הייתה יכולה לחזור אך לא חזרה' פעם אחת'ואילו בצירוף , הפעולה חוזרת ממש' פעמים רבות'ו

אולי    –' בזמן מן הזמנים', 'ביום מן הימים' –גם משמעות של זמן ' פעם אחת'בלשון חכמים קיבל הצירוף 

בעברית . כמו במובאה הרביעית, שימוש זה רגיל בפתיחה של סיפורים. בארמית' זמנא חדא'בהשפעת 

ויש ". פעם הייתי בתימן"כגון בשיר הילדים הידוע , לבדה פעםהמאוחרת יש שמשמשת במשמעות זו המילה 

אלא כתיאור של העבר בכלל במשמעות , איננה באה כתיאור זמן של אירוע נקודתי בעבר פעםשהמילה 

 ".פעם הכול היה אחרת", "כמו פעם: "למשל. 'בימים עברו', 'לפנים'
 

 פעימה והתפעמות, פעמון

 משמעות אשר אולי התפתחה מן המשמעות , נקישה וזעזוע, ם מציין מכה"השורש פע

 .צעד ומכת הרגל – םע  פ  הראשונית של המילה 

ִהי: "לאחר תיאור חלום הפרות וחלום השיבולים של פרעה מלך מצרים נאמר   ַויְּ

 ך "מעניין שבתנ. רוחו נזדעזעה: כלומר, (ח ,מא בראשית" )רּוחֹו ַוִתָפֶעם ַבבֶֹקר

  מפעים, נפעם, התפעםואילו בלשון ימינו המילים , מדובר בזעזוע שלילי

 .התפעלות חיוביתמציינות בעיקר  התפעמותו

 דוד קמחי ' כפי שמסביר ר, קשורה לעניין המכה והזעזוע פעמוןגם המילה המקראית 

 על פי משמעות ". לפי שהוא מתקשקש ומתכתת בענבל שבתוכו: "בספר השורשים שלו( ק"רד)

ת החדשה ובתחום המוזיקה חודשה בעברי, (נקישה) היָמ ִע ְפ ם חודשה בימי הביניים המילה "זו של השורש פע

וכמובן בל נשכח את (. תמֹועָ פְּ ההמכשיר המודד את , מטרונום) ןָמ עֲ פ  וממנה גם , (יחידת קצב בסיסית) הָמ עֲ פ  

 .אבל יש להם טעם של פעם, בעת החדשהצירופים אשר נוצרו  – הלב הפועםו פעימות הלב
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 וכיתנחנוכה חי

 

בספר מקבים א מן הספרים מתואר כ ,חנוכת המזבח שנעשתה לאחר טיהור המקדשנקרא על שם  חג החנוכה

 (:הספר הגיע לידינו ביוונית אך ככל הנראה נכתב עברית במקור)החיצוניים 

ויקבעו יהודה ואחיו וכל עדת ישראל כי יוחגו ... ות בשמחהויעשו את חנוכת המזבח ימים שמונה ויעלו עול"

 (.רפפורט' תרגם א. 25–25, מקבים א ד..." )ימי חנוכת המזבח בזמניהם מדי שנה בשנה

ה. ך"מקורו בתנ חנוכת המזבחהצירוף  ַנך  הוא שם פעולה של הפועל  ֲחֻנכָּ במשקל שמות שם זה שקול . חָּ

ֺאָלההפעולה  ֺעָלה עצמה, ָמהֲחתֺ , ֲחֺלָקה, גְּ : קר בהקשר של מבניםך בעי"ך בא בתנ"השורש חנ. וגם המילה נְּ

לֹא ָחָדׁש ַבִית ָבָנה ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ִמי"כגון , בית וחומה, מזבח כֹו וְּ ָיׁשֹב ֵיֵלךְּ  ֲחנָּ ֵביתֹו וְּ גם הצירוף (. ה, כ דברים) ..."לְּ

מֹור: "ך"מצוי בתנ חנוכת בית ָדִוד תַהַביִ  ֲחֺנַכת ִׁשיר ִמזְּ  (.א ,ל תהלים) "לְּ

כֹו ִני ַעל ַלַמַער ֲחנֹך  (: "ו, כב) ובין הפסוק המפורסם מספר משלי' ָחַנךְּ בית'מה הקשר בין  ִקין ִכי ַגם ַדרְּ  לֹא ַיזְּ

בשני השימושים האלה מדובר על הכנה ואימון לשם מילוי תפקיד מסוים או לשם הקניית ? "ִמֶםָמה ָיסּור

ואכן חנוכת המזבח לא הייתה אירוע טקסי . אפשר להכין מבנה וחפץ ואפשר להכין אדם. הרגלים מסוימים

 .אלא תחילתה של עבודת הקרבנות במזבח, בלבד

כֹו ִני ַעל ַלַמַער ֲחנֹךְּ " המילים, על פי השימוש המקובל בפסוק זה. נחזור לפסוק מספר משלי הן המלצה " ַדרְּ

אולם לפי פירוש אחר משמעות המילים היא שיש להתחיל את החינוך . ל הילדלהתאים את החינוך לאופיו ש

 . 'בפתח דרכו של הנער'כלומר , "על פי הבאר"כמו " על פי דרכו: "בגיל צעיר ביותר

ִקין ִכי ַגם: "פירוש זה מתאים להמשך הפסוק  לפי זה המסר ". ִמֶםָמה ָיסּור לֹא ַיזְּ

 נשאר עמו , כלומר בילדותו, הפסוק הוא שהחינוך שאדם מקבל בתחילת דרכושל 

ַנךבכך מסתבר השימוש בפועל . זקנתו עד  ' התחלה'שכן משמעותו קשורה ל, ְּ דווקאחָּ

 .בחנוכה של מבנה כמו

 אבל לא בבניין , בשתי המשמעויות ך"חנל נמשך השימוש בשורש "בספרות חז

 התינוקות אין מענין אותן ביום : "במשנהכך . קל אלא בעיקר בבניין פיעל

 , (ד, יומא ח) "תבמצֹו םבשביל שיהו רגילי... אותם יןכ  נ  חַ מ  הכפורים אבל 

המעבר מבניין קל לבניין פיעל בלשון (. ד, מנחות ד" )את מזבח הזהב אלא בקטֶֹרת הסמים יםכ  נ  חַ מ  אין "וגם 

 .ִׁשֵםר–ָׁשַמר, ִנֵןל–לובהם ָנַס , ל מוכר לנו מזוגות פעלים נוספים"חז

, בית חונכיםבבניין קל : העברית החדשה ניצלה את קיומם של פעלים משני הבניינים ליצירת בידול משמעות

ך  ומכאן גם , ילדים מחנכיםובבניין פיעל  ַחנֵּ ואולם גם השימוש בבניין קל בהקשר של הדרכה . יחינוכו חינוך, מ 

ַנך  ומכאן אף נגזר מחדש הפועל  יכיםחנו חֹונכים יש לנו: קיים בימינו  ך בכל "שכיחותו של השורש חנלעומת . חָּ

ַנך  נדחקו הפועל ' תחילת שימוש בדבר'במשמעות של  הרי, הקשור בבני אדם : לקרן זווית חנוכהושם הפעולה  חָּ

 –ָקה לכל דבר ואילו היום עושים ַהָש , כמעט לכל דבר חדש אחר חנוכהפעם ִהִשיקּו רק ספינות חדשות ועשו 

 .בתים רק, אם בכלל, וחונכים – ועד אולם ספורט אתר במרשתתומֵסֶפר 
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 הנר בקצה המנהרה

 

נר  –ולהבדיל , נר של שבת ויום טוב, נרות חנוכה: הנרות דולקים בימינו בעיקר בהקשרים טקסיים מסורתיים

לא : וצורה אחרת הייתה לו, מטבע הדברים בימי קדם היה הנר כלי תאורה מרכזי אשר דלק בכל בית. נשמה

 .ובו פתילה הדולקת בשמן, עשוי על פי רוב חרס, כי אם כלי קיבול, שעווהגליל של 

בעת העתיקה הייתה  .ְמנֹוָרהמילה נוספת משורש זה היא . המציין אור ואש, ר"גזורה מן השורש נו ֵנרהמילה 

נָֹרה ַעל" :המנורה כלי שהתקינו עליו נרות הָֹרה ַהמְּ נֵּי ַהנֵּרֹות ֶאת ַיֲערֹךְּ  ַהטְּ עם (. ד ,כד קראוי" )ָתִמיד 'ה ִלפְּ

: ר"וקיבלה בנות לוויה חדשות מן השורש נו, התפתחות הטכנולוגיה בעת המודרנית נפרדה המנורה מן הנרות

 .נּוִריתו נּוָרה

, עשרה פעמים בספר דניאל-מופיעה שבע נּורהמילה הארמית . ר משותף לכמה מן הלשונות השמיות"השורש נו

(. 'שביבים של אש') ְשִביִבין ִדי נּורו( 'אור של אש'ויש מפרשים ' נהר של אש') י נּורְנַהר ִד בין השאר בצירופים 

אך בימינו הוא משמש ', ניצוצות של אש'פירושו המילולי הוא . הנזכר בתלמוד זיקוקין דנורדומה להם הצירוף 

 .אורות צבעוניים המתפוצצים באוויר בטקסים חגיגיים: במשמעות חדשה

, בראשית המאה העשריםכאשר נקבעו שמות עבריים לצמחי ארץ ישראל : מתקשר לכאן נּוִריתח גם שם הפר

 הן בהתאמה לאחד ממיני , (שמקורו אינו ברור)נּוִריָתא חודש השם נּוִרית הן על פי השם הארמי 

 .הוב וכתוםצ, אדום: הפורחת בצבעי האש –נורית אסיה  –הנורית הנפוצים והבולטים בארץ 

 ( ד, איוב ג) ְנָהָרהאליו שייכים המילה המקראית . ר"נה ר הוא השורש"השורש נו אחיו של

 ', בהיר') ָנִהירל "בלשון חז. 'ָזַרח'שפירושו ( ה ועוד, ישעיה ס) ָנַהרוהפועל ' אור'שפירושה 

 יש הקושרים לשורש . ועוד( הבהיר) ִהְנִהיר, ('בהירות') ְנִהירּותובעברית החדשה , ('ברור'

נֵּי" :ב, בשופטים והנזכרת  ִמְנָהָרהזה את המילה  ָין ִמפְּ נֵּי ָלֶהם ָעׂשּו ִמדְּ ל בְּ ָראֵּ   ֶאת ִיׂשְּ

ֶאת ֶבָהִרים ֲאֶשר ַהִמְנָהרֹות ָערֹות וְּ ֶאת ַהמְּ ָצדֹות וְּ  : 'מנהרות'ק בפירושו ל"וכותב רד". ַהמְּ

 ". ראו מנהרותויש להם חלון למעלה שתכנס ממנו האורה ומפני זה נק ,כמו מערות"

 ונה דברים הנאמרים באירוניה ובכו) לשון סגי נהורר שייך גם הביטוי "לשורש נה

 .שניתן לאדם עיוור( 'רב אור': מילולית) סגי נהורעל פי הכינוי הארמי ( מהופכת

 :הנר הדליק בלשוננו כמה ביטויים

 .הוא איחול לאדם שיזכה להאריך ימים נרו יאיר

ָהָיה: "יב, על פי הכתוב בצפניה א, יפוש מדוקדק במיוחדמחפש ח מחפש בנרותמי ש ת וְּ ׂש ַהִהיא ָבעֵּ  ֶאת ֲאַחפֵּ

רּוָשַלִם  נֵּר: "קה, קיט  על פי הכתוב בתהילים, של אדם הוא עיקרון המנחה אותו בדרכו נר לרגלו ...".ַבנֵּרֹות יְּ

ִלי ַרגְּ ָבֶרךָ  לְּ אֹור דְּ ִתיָבִתי וְּ  ".ִלנְּ

שכן , הוא משל למי שעושה טובה לאחרים ובעצמו אינו מפסיד דבר (ומא פינחס יאתנחמדרש ) דליק נר מנרמכ

 (א"בבלי שבת קכב ע) נר לאחד נר למאהדומה לכך הביטוי . אורו של הנר איננו נגרע כשמדליקים ממנו נר אחר

 .אך יכול לשמש אנשים רבים, המציין דבר המשמש אדם אחד או אנשים מעטים
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 ?איך כועסים בעברית

 

ולהביע  להתרעם, לקצוף ולרתוח, לזעום ולזעוף ,ולהתרגז אפשר לרגוז :יש דרכים רבות לכעוס בלשוננו

= ה ר  ב  מן ע  )ר ב  ע  ת  ִה ול  ( 'אף'מן )ף נ  ַאִהת  ל  אפשר בלשון גבוהה מאוד . להזעיף פניםו מהלהתמלא ח  , תרעומת

 .ובלשון הדיבור פשוט להתעצבן, (סע  כ  

להכועס הוא לעתים קרובות ו, ףצ  ק  ו (ֹוּפַא)ה ר  ח  הם ך "בתנ סע  כ  לציון פעלים הרגילים ה ה" :הא  ר  ם 'ה ַאף ְוח  כ   ב 

ר צ  ע  ת ו  ִים א  מ  ש  לֹא ה  י ה ו  ר ִיה  ט  ה מ  מ  ֲאד  ה  ן לֹא ו  ת ִתת  ּה א  בּול  ר כֹה ִכי"; (יז ,יא דברים" )י  ם ָאמ  א ר  ִנש   לֹא ִכי ...ו 

עֹו םל  לֹא ָאִריב ל  ח ו  נ צ  ל הוא הפועל "ואילו בספרות חז, נדיר יותר סע  כ  הפועל (. טז–טו ,נז ישעיהו" )צֹוףֶאְק  ל 

ם ו ִיְקצֹף"על הפסוק : בין שתי הספרויות םואנחנו עדים לחילופי .הרגיל ה  ה ֲעל  המדרש ( כ, שמות טז" )מֹש 

אנחנו מוצאים ס "מן השורש כע .(כילתא דרבי ישמעאלמ" )כן עשיתם מה מפני להם ואמר עליהם כעס: "אומר

ה: "על מנשה מלך יהודה נאמר, למשל. יסִע ְכ ִה  הגורם את הפועלך בעיקר "בתנ ב  ֲעׂשֹות ִהר  ע ל  ר  ינ י ה  ע   'ה ב 

ְכִעיס נולד הביטוי אף כך . את האלבעיקר ל מכעיסים "ך וגם בספרות חז"גם בתנ (.ו ,כא ב מלכים" )ְלה 

רה על מצוות הדת) פעולההמתאר " להכעיס"  שאינה נעשית לשם ( במקור עב 

 .הנאה ותועלת אלא רק כדי לעורר רוגז

ה ַאּפֹומה פשר הביטוי  ר   המשמעות הבסיסית של ? ֳחִרי ַאףו ֲחרֹון ַאףכן ו ח 

ההפועל  ר  ר ח  ע   החוטם  –והדימוי הוא התחממות והתאדמות של האף , היא ב 

נים בכלל   . ביטויים נוספים קושרים את הכעס לחום ולאש .עסכהעת שב –או הפ 

צֹף: "על אחשורוש נאמר ך   ו ִיק  ל  מ  אֹד ה  תֹו מ  ה ו ֲחמ  ֲער   מן ו; (יב, אסתר א) "בֹו ב 

 בזמן 'מילולית ) 'תחאבעידנא דִר 'י ביטושל התלמוד התגלגל ההארמית 

 בעל ': נוצרו הצירופים עת החדשהב .'בשעת כעס'משמעות ב( 'הרתיחה

ח ו, 'חמום מוח'ו' חם מזג' ,'מזג חם ת   .ח  ת  ר  ת  ִה והפעלים ר 

עצמה הנתפסת לעתים כביטוי לכעסו של  – תיאור עצמתם של איתני הטבעבגם  שמשותהכעס מ מילותכמה מ

י ם ו י ֲעמֹד"אחר שהוטל יונה לים נאמר ל. האל ְעּפֹו ה  על ל חוני המעגל נאמר שסיפורו וב, (טו, יונה א) "ִמז 

 יםרואאם  –' גשם זלעפות'ו' רוח זלעפות'אולי  לכאן מתקשרים .(ח, ג, תעניתמשנה " )ףע  ז  ְב  דּור  י  "שהגשמים 

בולט  .תרעומתולשם  התרעםשימש השראה לפועל  רעםקולו של ה .ף"השורש זע שלהרחבה  הזלעפ במילה

זבמיוחד הפועל  ג  נ יו"כגון ', זדעזעה', 'רעד'שמשמעותו הבסיסית  ר  פ  ְגז ה ל  ץ ר  ר  ֲעשּו א  ִים ר  מ   (.י, יואל ב" )ש 

ג ז בתנ  –שכן דרכו של הפוחד לרעוד  –ך בהקשרים של פחד "לצד המשמעות היסודית של הזעזוע בא הפועל ר 

עּו"כגון בפסוק  מ  ִמים ש  זּון ע  ד]= ִחיל ,ִיְרג  ח  ז [פ  י ָאח  ב  ת יֹש  ש  ל  ס באה בהקבלה המילה (. יד ,טו שמות" )פ  ע  כ 

רֹב ִכי": למכאוב ה ב  מ  כ  ב ח  ס ר  ע  יֹוִסיף כ  ת ו  ע  ְכאֹוב יֹוִסיף ד  אותם פעלים אין להתפלא על כך ש(. יח, קהלת א" )מ 

 .וחלטיםמאינם  הללו שהרי הגבולות בין הרגשות, צער ופחד, להבעת כעס יםשמשמ

הנבדלים זה מזה  –ועסים והזועמים מגוון רחב של ביטויים ראינו שהעברית לדורותיה מעמידה לרשות הכ

: כפי שהמליצו חכמים בפרקי אבות, עדיף לכעוס כמה שפחותמכל מקום . ברמת הלשון ובסגנון, בעצמת הכעס

 .(יא, ה" )חסיד –[ שקל לפייסו] לרצות ונוח[ שקשה להכעיסו] לכעוס קשה"
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 אמת ונכון

 

חולקות גם משמעות , המציינות עניינים התואמים את המציאות ואישור לקיומו של דבר ,ָנכֹוןו ֱאֶמתהמילים 

 .חוזק ויציבות, קיום ועמידה: בסיסית מוחשית

, ֲאִמתות, ֲאִמִתי: ן השורשית"ת הנוו תמור"לכן בנטיותיה יש דגש בתי) ן"אמגזורה מן השורש  ֱאֶמתהמילה 

כפי שהיא משמשת בתיאור  ֱאמּוָנההמשמעות הבסיסית של השורש השתמרה במילה (. ַלֲאִמתֹו של דבר

 ְבָיָדיו ָתְמכו ורְוח ְוַאֲהרֹן... ֲעָמֵלק ְוָגַבר ָידֹו ָיִניחַ  ְוַכֲאֶשר ִיְשָרֵאל ְוָגַבר ָידֹו מֶֹשה ָיִרים ַכֲאֶשר ְוָהָיה: "המלחמה בעמלק

. ידיו היו יציבות ואיתנות: כלומר, (יב–יא, שמות יז" )ַהָשֶמש בֹא ַעד ֱאמּוָנה ָיָדיו ַוְיִהי ֶאָחד וִמֶזה ֶאָחד ִמֶזה

ומקובל לפרש שהכוונה , בבית המקדש יהודה מלך חזקיה פהיצ אשר אְֹמנֹותהטז מסופר על , במלכים ב יח

 .עברית החדשהתחום הבניין בב אֹוְמָנהזו גם המשמעות שניתנה למילה . ים את הבנייןלעמודי התווך המחזיק

שייכות , ך"בשאר הופעותיה בתנ אמונהובהן גם המילה , ן"רוב המילים מן השורש אמ, ֱאֶמתאך כמו המילה 

וכך גם המילה , הוא מי שבוטחים בו ֶנֱאָמן. מציינות יושר וביטחון ֱאמּוָנהו ֵאמּוןהמילים : לתחום המופשט

ביסודה היא  ֲאָמָנה(. ף השורשית"ד מייצגת את האל"היו)ל מן הארמית "שנשאלה ללשון חז ןיָמ ֵה ְמ הנרדפת 

: למשל. ָאֵמןו ָאְמָנםלשורש זה שייכות גם מילות האישור . הסכם וכתב התחייבות, ברית –הבטחה ומכאן 

 ִעֵור ַמְשֶגה ָארור"כגון , פני העם סדרת קללותבפרשת הברכה והקללה בספר דברים הלוויים מצווים לומר ל

 ".ָאֵמן ָהָעם ָכל ְוָאַמר: "ועל העם לאשר כל אחת מהן" ַבָדֶרְך 

על . ך"וגם את המשמעות המוחשית של יציבות כבר בתנ' אמת'נושאת את המשמעות המופשטת  ןכֹונָ המילה 

 ,טז שופטים..." )ֲעֵליֶהם ַוִיָסֵמְך  ֲעֵליֶהם ָנכֹון ַהַבִית ֲאֶשר ַהָתֶוְך  ּמוֵדיעַ  ְשֵני ֶאת ִשְמשֹון ַוִיְלעֹת: "שמשון מסופר

כלומר מלכותו נעשתה , (מו, ב, מלכים א" )ְשלֹמֹה ְבַיד ָנכֹוָנה ַהַּמְמָלָכהוְ : "ועל מלכותו של שלמה נאמר; (כט

; טו, יג דברים" )ַהָדָבר ָנכֹון ֱאֶמת ְוִהֵנה" אפשר למצוא למשל בצירוף המילים ' אמת'במשמעות של  ןכֹונָ  .יציבה

" ַהְשִליִשי ַליֹום ְנכִֹנים ְוָהיו: "כגון במתן תורה', התקין את עצמו', 'היה מזומן'משמעות נוספת היא (. ד ,יז

זו גם ". ֱהֵיה ָנכֹון"העברי  חהנוָס על פי זה נטבעה ססמת הצופים ב(. יא ,יט שמות)

 !".רוץ, היכון, למקומות"כגון בפקודה ( 'נכון'צורת הציווי מן ) ִהּכֹוןמשמעותה של הצורה 

ובהן מילים הנושאות את המשמעות הבסיסית , ן יש מילים רבות נוספות"מן השורש כו

כגון בתיאור , ה בסיספירוש( הנוטה על דרך הכפולים) ַּכןאו  ֵּכןהמילה : של יציבות וקיום

ַכן 'ובעברית החדשה , (ח, שמות לח" )ְנחֶֹשת ַּכּנֹו ְוֵאת ְנחֶֹשת ַהִכיֹור ֵאת ַוַיַעש: "המשכן

ודומיהם מביעים את " ְמכֹונֹועומד על ", "ַּכּנֹונותר על "גם הביטויים . 'ַכן שיגור', 'ציור

שם  וממנו' הקים', 'ייסד'במשמעות  – ּכֹוֵנןהפועל . ן"המשמעות הבסיסית של השורש כו

מן המשמעות המופשטת . גם הם קשורים למשמעות זו –( אירוע מכונן) ְמכֹוֵנןהתואר 

שם התואר , (ומאוחר יותר מילת הסכמה ואישור', נכון', 'אמת'במקור ) ֵּכןנגזרה המילה 

 .ֵּכנּותוהשם המופשט "( ֵכֶנה"ולא ) ֵּכן

מתוך  –מילים שנדונו ובין מילים אחרות המציינות כולן איתנות ויציבות נסיים בעדות יפה לֶקשר שבין ה

 ".הדבר הזה עלינו... נאמןוקיים וישר ו נכוןויציב ו אמת: "הברכה הנאמרת לאחר קריאת שמע
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 מכונית מן המוכן

ואיך התגלגלו מהן המכוניות , איך הפכו המכונות מימי שלמה המלך למכונות התעשייה הרועשות של העת החדשה

 ?המתגלגלות בכבישים

נחושת בסיס לכיורים בבית עשויות ( ן"מן השורש כו) ְמכֹונֹותשימשו עשר , ששימש בסיס לכיור באוהל מועד ַכןכמו ה

ׂשו  " :המקדש שבנה שלמה ה י ע  רָׂ יֹּרֹות ֲעׂשָׂ ת כִּ יֹור ...ְנחֹּשֶׁ ד כִּ חָׂ ל אֶׁ ת ַהְמכֹוָנה ע  ַאח  ר הָׂ ׂשֶׁ מבנה (. לח, מלכים א ז" )ַהְמכֹנֹות ְלעֶׁ

ים , מתואר בפירוט רב –כלומר הבסיסים  –המכונות  מִּ  (.לגליםג)ובין השאר נאמר שהמכונות ניצבו על אֹופ 

. מתקן מעשה ידי אדם שנועד לתכלית מסוימת –( mechane) ֵמָכֶנה: ביוונית העתיקה שימשה מילה שצלילה דומה

ביוונית שימשה המילה בעיקר לציון . במשמעות מכשיר או חלק של מכשיר – מּוְכִניל בצורה "המילה אף חדרה ללשון חז

זו גרסתו (. 'ֵאל מתוך מכונה'=  deus ex machina) ֵאקס ַמכינהֵדאּוס משמעות זו מוכרת מן הביטוי . מתקן להרמה

הופעה פתאומית של האל מעל לבימה באמצעות מתקן הרמה המתירה : הלטינית של ביטוי מן התאטרון היווני הקדום

, דיתבספר máquina-באנגלית ו machineכגון , נתגלגלה לכל לשונות אירופה ֵמָכֶנההמילה היוונית . עלילה שהסתבכה

י. ומשמעה התרחב והתעדכן על פי ההתפתחות הטכנולוגית נִּ יְזם, ממנה נגזרו גם המילים ֵמכָׂ נִּ ה וֵמכָׂ יקָׂ נִּ  . ֵמכָׂ

' מכונה'המילה : העברית מכונההיוונית ו ֵמָכֶנה –בעיתונות ובספרות העברית החדשה נקשרו שתי המילים העתיקות 

כך למשל מתוארת יעילותה של מכונת . רני בלשונות אירופהקיבלה את המשמעות של המילה היוונית בגלגולה המוד

ים הׂשמים את ]מאליה תמלא מלאכת ארבעה זעצער  אשר( מאשינע)מכונה : "1581דפוס בעיתון המגיד משנת  רִּ דָׂ ס 

שמשמעותו החלפה של  מיכּוןואף נגזר מהן שם הפעולה , כיום יש לנו מכונות עד בלי די". יום יום [אותיות העופרת

 .בודת ידיים במכונותע

שמילה עברית עתיקה מקבלת משמעות חדשה , לתופעה זו. זכתה אפוא לחיים חדשים בלשוננו מכונההמילה המקראית 

, ך פסל מתבנית יצוקה"בתנ – ַמֵסָכה: יש דוגמאות נוספות, על פי מילה לועזית בעלת צליל דומה וקשר משמעות כלשהו

ך גאווה ורוממות ובהמשך "בתנ – ָגאֹון; maskוכיום כיסוי לפנים על פי 

 .geniusוכיום אדם מחונן ומוכשר במיוחד על פי , ראש ישיבה

 

בראשית המאה העשרים החלו לכנות את  ?ואיך נוצרה המכונית

-כך מצאנו בידיעה מ(. מכונית כשם תואר" )עגלה מכונית"בצירוף העברי  –אותו כלי המונע בכוח עצמו  –האוטומוביל 

בנסיעתה זו . תסע בקרוב למדינת יפן, אמו של מלך איטליה, המלכה מרגריתה: "יהודה-בעריכת בן" הצבי"עיתון ב 1101

 .מכוניתעד מהרה התקצר הצירוף והיה ל". לעבר בה לארך הארץ ולרחבה עגלה מכוניתתקח אתה 

ית: ית-ומת התחדשו במשך הזמן כמה וכמה שמות של כלי תחבורה בסי מכוניתעל פי צורתה של המילה  ית, מֹונִּ אִּ שָׂ , מ 

ית יולִּ ית, טִּ לִּ ית, ְמכָׂ לִּ ית, ֲחלָׂ אִּ בָׂ ית : וגם חידושים מוכרים פחות, כ  נִּ ְטעָׂ ית , (טנדר)מִּ ֵןעִּ ג, ('שאטל')הֶׁ לֶׁ ית שֶׁ מִּ ית ,ְמפ  ְשלֹוחִּ  מִּ

ית, (מסחרי' ואן') אִּ ְותָׂ ית , (carpool) צ  יורִּ  (.רכב לתיור)תִּ

והוא עצמו ייחס את התפשטותה של המילה לשיר הילדים , י"רית מייחסים לאיתמר בן אבאת חידושה של המכונית העב

 (:1132)ג "נ ביאליק שפורסם לראשונה במרחשוון תרצ"של ח" המכונית"

ק ר, קֹול ֵמֵעמֶׁ ר/ , קֹול ֵמהָׂ ְכפָׂ יר ְוקֹול מִּ ר. / קֹול ֵמעִּ ּׁשֹופָׂ יע  כ  יר! / קֹול יָׂרִּ ֲאוִּ ר / , קֹול נֹוֵלח  הָׂ ירמ  ְזהִּ . / ... צֹוֵרח  ומ 

ה  ְמעופָׂ יא בִּ ית הִּ ְםכֹונִּ ת/ ה  פֶׁ רֹודֶׁ ְרדופָׂ , הָׂ ה/ ה הָׂ ןופָׂ יהָׂ כ  לֶׁ  ...ג ְלגִּ
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 מילים מארון הבגדים 

 

ואמנם . תופרים עלה תאנה ועושים להם חגורות, הם מתביישים, כשאדם וחוה מגלים בגן עדן כי עירומים הם

 –כך כמובן עולה מן המילה הנרדפת לְלבוׁש . הם העומדים בבסיס הלבוש –הסתרת הגוף  –הכיסוי וההסתרה 

הבוגד : בגידהל דגֶ בֶ וכך אפשר שמעלה גם הקשר הלשוני בין , (הכסות מכסה את הגוף)י "מן השורש כס ,סּותכ  

ַמדוַע ֶדֶרְך : "'מעשה בגידה'הוא גם  ֶבֶגדובלשון המקרא , מנסה להסתיר את מעשיו כפי שהבגד מכסה על הגוף

ִעילכך גם מובן ַהקשר בין (. א, ירמיהו יב" )ְגֵדי ָבֶגדָכל בֹ[ כלומר היו שלווים]ָׁשלו , ְרָׁשִעים ָצֵלָחה ִעיָלהל מ  או  מ 

 . ַמַעלל

 הלָ ט  צ  ִא אומרים עליו שהוא לובש , אם אדם מתהדר בכבוד שאינו ראוי לו

והיא נשאלה לעברית של לשון , היא מעין גלימה או אדרת אצטלה. לא לו

ה לַשוֹות לו גם כשאדם עושה מעשה לא טוב ומנס. חכמים מן היוונית

דרך . אחרת באצטלהנֹאמר עליו שהוא עושה את מעשיו , מראה תמים

, פעולה תמימה של והבמסואחרת לומר זאת היא שהאיש עשה את מעשיו 

ֶוהשהרי גם  משה כיסה במסווה  –הוא סוג של כיסוי ( י"מן השורש סו) ַמס 

יו ובני את פניו בִרדתו מהר סיני עם לוחות הברית משום שָקַרן עור פנ

מן השורש הזה יש לנו בעברית (. לה–כט, שמות לד)ישראל ָיראו מפניו 

ובלשון המקרא מזדמנת ממנו , הסוואהוהמילה  ִהסווההחדשה הפועל 

ִכֵבס : "גם מילה זו נרדפת ללבוש כפי שמעלה התקבולת(. יא, בראשית מט) סּותבברכת יעקב ליהודה המילה 

ֺבשֹוַבַיִין  שהיא מעין , לציון קליפת העץ סּותבעברית החדשה בחרו הבוטנאים במילה ". סּותֹהָנִבים וְבַדם עֲ  ל 

 . לבוש העץ

הוא גם , כפי שאדם יכול לעטות בגד או שריון: פועלי הלבישה ופריטי הלבוש משמשים בעברית גם בהשאלה

ועל , (יד, כט)אומר איוב " ִכְמִעיל ְוָצִניף ִמְׁשָפִטי, ֶצֶדק ָלַבְׁשִתי ַוִיְלָבֵׁשִני: "יכול ללבוש תכונות מתכונות שונות

 ִלְבִׁשי עוִרי עוִרי: "גם ירושלים יכולה ללבוש לבוש מושאל(. כה, משלי לא" )עֹוז ְוָהָדר ְלבוָׁשה"אשת החיל נאמר 

 'ה ָלֵבׁש ָלֵבׁש ֵגאות ָמָלְך  'ה: "ועל האל נאמר(. א, ישעיהו נב" )ַהקֶֹדׁש ִעיר ְירוָׁשַלִם ִתְפַאְרֵתְך  ִבְגֵדי ִלְבִׁשי ,ִציֹון ֺעֵזְך 

 (.א, תהלים צג" )ִהְתַאָזר עֹז

וברור גלגול המשמעות , הוא חגורה ֵאזֹורבמקור . ֵאזֹורהקשור אל  התאזרה האחרונה מזדמן לנו הפועל במובא

בספרות ימי הביניים ֵאזור משמש בהקשר של '; רצועת הביטחון'השוו לצירוף )מחגורה לרצועת אדמה בימינו 

 ָאזּוריׁש ַבַעל ֵשָער ְוֵאזֹור עֹור ִא "אליהו הנביא מתואר כ: אוזרים ֵאזור, כשם שחוגרים חגורה(. גלגל המזלות

או ( ד, שמואל א ב; גבורה, עוז, כלומר כוח)ומכאן שבהשאלה אפשר ֶלֱאזור ַחִיל , (ח, מלכים א כב" )ְבָמְתָניו

ומי שנאלץ לחכות , בימינו נוהגים ֶלֱאזור אומץ(. יג, תהלים סה)כפי שאפשר לחגור ִגיל ( יב, תהלים ל)ִשמחה 

 .יך להתאזר באוֶרך רוח או בסבלנותזמן רב צר

 

 ערך ברק דן
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 המוןקול 
 

 .ולא במקרה – הומהאנו אומרים שהרחוב , מלא את הרחובמ המוןהֶ כאשר 

, ְנִהיָמה, ְמהּוָמההוא קרוב בצלילו ובמשמעותו למילים . מציין ביסודו השמעת קול ָהָמההמקראי  הפועל

מקובל לומר כי מילים אלו נוצרו (. השמיע נהימה, ִזְמֵזם) humהאנגלי ואפילו לפועל , ועוד ִהְמהּום, ָהַמם

ך אנו פוגשים כמה בעלי חיים "ואכן בתנ. כחיקוי לקול הטבעי שמשמיעים בעלי חיים בשעת צרה והתרגשות

" הֹמֹות ֺכָלם ַהֵגָאיֹות יְכיֹונֵ ", (טו, נט תהלים) "ַכָכֶלב ֶיֱהמּו", (יא ,נט ישעיהו" )ֺכָלנּו ַכֺדִבים ֶנֱהֶמה: "הומים

היא ביטוי לערגה  המיית הלב והנפש ;הקריה הֹוָמה והעיר הֹוִמָיה, הים הֹוֶמה: ולא רק הם(. טז, ז יחזקאל)

 .ולהשתוקקות

לאחר הבצורת הממושכת בימי אליהו . ופירושה היסודי הוא רעש וקול, קשורה אף היא לענייננו ָהמֹוןהמילה 

 ֲהמֹון קֹול ִכי ּוְשֵתה ֱאכֹל ֲעֵלה ְלַאְחָאב ֵאִלָיהּו ַויֹאֶמר" :שראל על הגשם העומד לרדתהתבשר אחאב מלך י

ם לתיאור שאונם של המים בא בשיר הילדים הידוע  ָהמֹוןשימוש דומה במילה (. מא ,יח א מלכים) "ַהָגשֶׁ

 ".קול המון טיפות המיםגשם גשם משמים : "מאת יחיאל הלפרין' היורה'

כגון בדברי העידוד של חזקיהו מלך יהודה ', קיבוץ גדול של אנשים'נושאת גם משמעות של  ָהמֹוןילה המ

 "ֵמִעםֹו ַרב ִעָםנּו ִכי ִעםֹו ֲאֶשר ָהמֹוןהֶׁ  ָכל ּוִמִלְפֵני ַאּׁשּור ֶמֶלְך  ִמְפֵני ֵתַחתּו ְוַאל ִתיְראּו ַאל ְוִאְמצּו ִחְזקּו: "לאנשיו

מסביר הפרשן  –רעש וקהל אנשים  – ָהמֹוןאת הֶקשר בין שתי משמעויותיה של המילה (. ז ,לב ב הימים בריד)

קר הוראתו מהומה וקול יע: "ד, יזבבראשית  "גֹוִים ֲהמֹון ַאב" בפירושו לביטוי( ל"שד)שמואל דוד לוצאטו 

מאוחר  ."גורמים קול שאון ,והושאל על ריבוי בני אדם ובעלי חיים כי בהיות רבים מהם זה אצל זה, שאון

ר ואח: "כפי שהוא מסביר בהמשך דבריו, לציון דברים רבים  בכלל ָהמֹוןיותר התרחבה משמעותה של המילה 

במשמעות של קהל גדול נוצר בימי הביניים  ָהמֹוןומן המילה ". נים שאינם בעלי חייםיהושאל גם לריבוי עני כך

 . 'השייך להמונים' ',פשוט וגס'שפירושו  ֲהמֹוִנישם התואר 

לשתי . קֹולו ָקָהלקשר דומה בין רעש ובין ריבוי של אנשים קיים כנראה גם במילים 

נה נזכר הצירוף , בירמיהו נא. שלעתים אף מתחלפים ביניהם, המילים שורשים קרובים

יש ח , בנחמיה ה" ְגדֹוָלה ְקִהָלה" ואילו את הצירוף', קהל גדול'במשמעות של " קֹול ָגדֹול"

היחס בין קֹול לָקָהל דומה , אם אמנם כך. 'קול גערה', 'קול גדול'המפרשים במשמעות 

 .מֹוֵהלָלמּול לובין ( המציינים שניהם אור)ליחס שבין נּור לְנָהָרה 

 

י בשתי משמעויותיו לצד מילים נוספות בעלות צליל "נסיים בפסוק המשתמש בשורש המ

בסוף פרק יז בספר ישעיהו באה ". לשון נופל על לשון"שחק מילים של כדי ליצור מ, דומה

אולי צבאותיו של סנחריב מלך  –נבואה קצרה העוסקת במפלתם של צבאות גדולים 

 ַעִםים ֲהמֹון הֹוי: "את ההמון הגדול הזה הנביא מדמה למי הים הגועשים והסוערים. אשור

 ...".יֱֶׁהָמיּון ַיִםים ַכֲהמֹות ַרִבים
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 הפרי ופרי מעלליו
 

ִריך את המילה "אם נחפש בקונקורדנצייה לתנ  וכולן בלשון  –ניווכח כי היא מופיעה בו יותר ממאה פעמים , פְּ

ִרי, עמי צרפתי-כפי שכותב חוקר הלשון גד בן. יחיד תנובת ' ',יבול'הוא ביסודו שם קיבוצי שמשמעותו  פְּ

בּוָלּה ָהָאֶרץ ְוָנְתָנה" :'הצמח יֹו ִיֵתן ַהָשֶדה ְוֵעץ יְּ קיבל הפרי משמעות של  חכמיםרק בלשון (. ד ,כו ויקרא) "ִפרְּ

רֹותואז נוצרה לו צורת הרבים , יחידה אחת רותעל : "א נאמר, במשנה ברכות ו. פֵּ בורא  :האילן הוא אומר פֵּ

ִריהמילה  בַמְטֵבַע הברכה באה". העץ פרי ואילו המשנה עצמה נוקטת את צורת הרבים , על דרך לשון המקרא פְּ

רות ץגם ה. פֵּ  .האופייני ללשון חכמים אילןלעומת ה, הנזכר בברכה אופייני ללשון המקרא עֵּ

בחיי ואולם . הם ֵפרות יהועגבני ןמלפפוגם על פי זה  .פרי הוא איבר הצמח המכיל את הזרעים מבחינה בוטנית

רות מתוקים ומשמשים לקינוח הסעודה הפֵ : בין ֵפרות לירקות לפי הטעם אנו נוהגים להבחיןיום -םהיו

מברכים שנתיים -ֵפרות של אילנות רבעל : היא ההבחנה ההלכתית ֵפרותהבחנה אחרת בין סוגי . ולתקרובת

 ."פרי האדמהבורא "ֵפרות השאר על ו "פרי העץבורא "

ִרילמילה  בעיקר , היא מציינת את צאצאי האדם והבהמה .גם מחוץ לגן ולפרדסבלשוננו ד בומקום של כ פְּ

ִרי ָברּוְך " :'פרי בטן' בצירוף ִריּו ִבְטְנךָ  פְּ ִריּו ַאְדָמְתךָ  פְּ העץ העושה ֵפרות הוא משל (. ד ,כח דברים..." )ְבֶהְמֶתךָ  פְּ

יֹו רֲאֶש  ָמִים ַפְלֵגי ַעל ָשתּול ְכֵעץ ְוָהָיה" :לאדם המצליח  "ַיְצִליחַ  ַיֲעֶשה ֲאֶשר ְוכֹל ִיבֹול לֹא ְוָעֵלהּו ְבִעתֹו ִיֵתן ִפרְּ

ִריבהשאלה (. ג ,א תהלים) ִרי ִכְדָרָכיו ְלִאיש ְוָלֵתת: "פירושו רווח ותוצאה פְּ אלו ", (י ,יז ירמיהו" )ַמֲעָלָליו ִכפְּ

רותיהםדברים שאדם אוכל  קיימת לו לעולם [ השכר הבסיסי של המצווה]=והקרן  ,בעולם הזה[ רווחיהם]= פֵּ

ההשקעה הניבה ', 'פרימאמציו נשאו ': גם בלשוננו היום הפרי משמש במשמעות זו(. א, משנה פאה א" )הבא

רות  .ועוד' המקרה פרי', 'עטופרי ספר מ', 'מחקר של שנים פרי' ,'פֵּ

ידועה ברכתו . ִהְתַרבּות והעמדת צאצאים המציין, תרֹופְּ לִ , ָפָרהקשור הפועל  יִר פְּ אל המילה 

רּו ֱאלִֹהים ָלֶהם ַויֹאֶמר ֱאלִֹהים אָֹתם ַוְיָבֶרְך : "של אלוהים לאדם  ..."ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו פְּ

 ְמאֹדִב  ַוַיַעְצמּו ַוִיְרבּו ַוִיְשְרצּו ָפרּו ִיְשָרֵאל ּוְבֵני" :ועל ישראל במצרים נאמר, (כח ,א בראשית)

משמש במשמעות  ָפָרהגם הפועל , יִר פְּ כמו המילה (. ז ,א שמות) "אָֹתם ָהָאֶרץ ַוִתָמֵלא ְמאֹד

 שיש בו בסיס  –מוחשי או מופשט  –הם מקום  הר  ֹור פכַ או  היָ ִר ֹוע פַק רְּ ַק : מושאלת

 משורר הכותב שירים רבים נחשב . נוח להיווצרות או להתרבות של תופעה מסוימת

הורר מש  .היָ ִר ֹופאו  פֹוָרהולאחר פגישה מוצלחת אומרים שהשיחה הייתה , פֹור 

מילה ) קרָ אילן סְּ ועץ שאינו נותן ֵפרות נקרא , אילן מאכל או עץ מאכלעץ הנותן ֵפרות נקרא 

לא לנצח , ולפי אמרתו של אחד מחכמי התלמוד הבבלי. (כנראה למילה ֵריקזו קשורה 

" עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו ֵפרות: "ן העציםיתקיים הבדל זה שבי

 (.ב"כתובות קיב ע)
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 על הגשם והרוח

 

כרת גשמים בתפילה בהז. הגשם והרוח אופייניים שניהם לימות החורף וקשורים זה בזה משכבר הימים

 ְּבַמַּתת ִמְתַהֵּלל ִאיׁש – ָאִין ְוֶגֶׁשם ְורּוחַ  ְנִׂשיִאים: "ומוכר מאוד הפתגם". ַהֶּגֶׁשםּומֹוִריד  רּוחַ ָה ַמִּׁשיב : "אומרים

 .ורוח שאין עמם גשם) נשיאים(=ננים לע דומהאדם המבטיח לתת ואינו מקיים  :כלומר ,)יד ,כהמשלי " (ָׁשֶקר

משמשת ' רוח'המילה , לצד המשמעות היסודית. מציינת ביסודה משב אוויר ונשיפת אוויר רּוחַ המילה 

אנו אומרים ' אדון עולם'בפיוט . כוחות נפש וכדומה, יםנשמה וחי: מימי קדם ועד ימינו במשמעויות מושאלות

' ל ברוחוַׁש ָמ 'כגון , המשמעויות המושאלות רווחות מאוד בניבים. ו, על פי תהלים לא –" ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי"

מן  כל אלה שאובים –) אצילות, השראה(' ר רוחַאְׁש ' ,)חוסר נחת(' מורת רוח', )סבלני(' רוח ְך רֶ ֶא , ')התאפק(

וח ר', 'מצב רוח': וצירופים שהתחדשו בדורות האחרונים; ל"מספרות חז –' נכנסה בו רוח שטות; 'ך"התנ

 .ועוד' חוקה

לציון   רּוָחִנּיּותוהשם המופשט  רּוָחִניבספרות הפילוסופיה של ימי הביניים נוצרו על פי הערבית שם התואר 

 .'תחומריו'ו' חומרי'היפוכם של , דברים השייכים לרוח
שממנו נוצרה מילה זו אינו קשור כלל לטיפות המים הנוטפות  ֶּגֶׁשםאך ה. ְׁשִמּיּותּגַ הוא  רּוָחִנּיּותעוד ניגוד של 

אך התפשטותה . ֶּגֶׁשםופה ושם חדרה משמעות זו לעברית במילה  ',גוף'בארמית ְּגֵׁשם פירושו . מן ֶהעבים

גם מילה זו . ְסם'ים בעקבות המילה הערבית המקבילה גִ העיקרית הייתה בספרות הפילוסופיה של ימי הביני

' גוף'במשמעות  ֶּגֶׁשםנוצרו מ, שמיותגו ַּגְׁשִמי נוסף על. 'דבר ממשי במציאות', 'חומר'ובהרחבה ', גוף'פירושה 

 – וכיום, ייחוס תכונה מוחשית לדבר מופשט( ַהְגָׁשָמה ,)כבד תנועה, בעל גוף ומכאן מסורבל( ְמֻגָּׁשםהמילים 

 .ועוד ִהְתַּגְּׁשמּות, )ביצוע, מימוש

מעטות בלשוננו היום מילים משורש זה ', חומר'ו' גוף'במשמעות  ם"גשאולי בגלל פוריותו של השורש 

', טיפות מים'כדי למלא את הצורך ביצירת מילים הקשורות לגשם במשמעות . 'מים מן השמים'במשמעות 

ממנה . רָט ָמ : הנחשבת ספרותית יותר בלשוננו, ך"מן התנ גם היא, העברית החדשה נעזרת במילה אחרת

 מן . 'טר אבניםְמ ', 'טר חציםְמ 'ובשימוש מושאל , ִמְמָטִריםו ַמְמֵטָרה, ִמְטִרָּיההתחדשו 

  ַעל ִהְמִטיר 'הוַ : "ך לא רק בקשר לגשם"והוא משמש כבר בתנ, ִהְמִטירנגזר הפועל  ָמָטר

 המטיר עליו ': ומכאן הניב המשמש בימינו, )כד, יט בראשית( "ׁשָוֵא  ָּגְפִרית ֲעמָֹרה ְוַעל ְסדֹם

 .המציין ביטוי של כעס ונזיפה' אש וגפרית

 . וסוער ָּגׁשּוםהחזאים בימינו אומרים לעתים שצפוי יום ? הגשם צמיחמה בכל זאת ה

 י ַהּגֹוִים ֲהֵיׁש ְּבַהְבלֵ ): "'המטיר'המקביל ל(ם הפועל ִהְגִׁשים ֶׁש בדברי ירמיהו נגזר מן ּגֶ 

 כמו 'נעמי שמר בשירה . 'אין בפסילי הגויים כוח להוריד גשם'כלומר , )כב, יד" (?ַמְגִׁשִמים

 ה דֶ ת ָׂש ַק לְ ל חֶ עַ ֵמ  םֵּׁש ּגַ ְת ִה לְ ן נָ עָ  מֹוְכ ּו: "ם"משחקת בכפל המשמעות של השורש גש' חצב

 . ן מגשים את עצמו בהורדת הגשםהענ –" ּוְלָהִביא ָלְרָגִבים ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ַהְּיֻרָּקה היָק רֵ 

 .לימים גשומים ולרוחות טובות, אין לנו אלא לייחל לעננים מתגשמים
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 עניין של השקפה

 בעד , מביטות כלומר ,הנשקפותשם מספרים לנו על נשים . ך"משמש בעברית עוד מימי התנ ף"שק שורשה

ַעד ַהַחּלֹון : "אחת מהן היא ֵאם סיסרא. חלוןה ָפהבְּ קְׁ ָנב ִנשְׁ ַעד ָהֶאשְּ ָרא בְּ ַיֵבב ֵאם ִסיסְּ בֹו ָלבֹוַמ  ,ַותְּ  ,אדּוַע בֵֹשש ִרכְּ

בֹוָתיוַמדּוַע ֶא  כְּ ָקָפה זֹאת ִמי": 'נראית'אבל יש גם מי שנשקפת במשמעות (. כח, שופטים ה" )ֱחרּו ַפֲעֵמי ַמרְּ  ַהִנשְׁ

מֹו ָבָנה ָיָפה ָשַחר כְּ כך . 'נראה'ו' אהרו' –כיווני -הוא דו נשקףאם כן הפועל (. י ,ו השירים שיר) "ַכַחָמה ָבָרה ַכּלְּ

משמעות . 'הבית נשקף אל נוף מרהיב'או ' מהבית נשקף נוף מרהיב': בעיקר בהקשר של נוף ומראות, גם כיום

ָפהִכי ָרָעה "עולה מן הפסוק ' נשקף'נוספת של  קְׁ ֶשֶבר ָגדֹול ִנשְׁ כאן פירושה ' נשקפה; '(א, ירמיהו ו" )ִמָצפֹון וְּ

 .'עתיד מזהיר הנשקף ל'; 'לא נשקפת לו סכנה': וכיום', עתידה לבוא', 'צפויה'

ִקיף ִמָשַמִים ֱאלִֹהים: "בדרך כלל במשמעות של ראייה מגבוה – השקיףך הוא "הפועל השני המצוי בתנ  ַעל ִהשְׁ

ֵני אֹות ָאָדם בְּ ִכיל ֲהֵיש ִלרְׁ וה או גם בעברית החדשה משקיפים בעיקר מגב(. ג ,נג תהלים" )ֱאלִֹהים ֶאת דֵֹרש ַמשְּ

', יתהתבוננות שכל'שקיבל כבר בימי הביניים משמעות מושאלת של ' קפההש'מכאן גם שם הפעולה . מרחוק

 .'רך ההסתכלות על הדבריםד'ו' דעה קבועה'ואחר כך ' עיון'

הציע ( 0981)ן "בשנת תר. ף תרם לעברית החדשה כמה חידושי לשון הקשורים לראייה"השורש העתיק שק

 :משקפייםובהן , ן בעיתון הצפירה כמה הצעות לחידושי מילים בעבריתהמורה חיים ליב חז

: את כלי הזכוכית אשר נשים על עינינו למען היטב ראות אשר הרכיבו לשמו מלים שונות בדרכים שונות

ָקַפִים –בתי עינים , כלי ראי, כלי ראות, כלי מחזה כי טוב שם , הנה איש לא יכחש –. עלה על לבי לקרא ִמשְּ

 יוכל היות כי ...אך מדוע בחרתי בשרש שקף …; בן מלה אחת משם מרבה מלים

 הבאה בשמות [ להבחין, לראות]= skopéoבחרתי בו למען דמותו למלה היונית 

ָקףְּ , כל כלי הראות בלשונות אירופא ָקףְּ , [טלסקופ]כמו ֶטֶּלסְּ ָרסְּ  ִמקְּ

 .וכמוהם[ קלידוסקופ]ָקףְּ ַקֵּלָדסְּ , [מיקרוסקופ]

 חידושו ) תפ  ק  שְׁ ִמ ף המילים "כמו המשקפיים חודשו מן השורש שק

ףובהמשך , (יהודה שֺכוון מלכתחילה לטלסקופ-של בן ק  קּוִפיתו ש   , שְׁ

ִקיףוכן  ִקיףו ַתשְׁ תוגם  ַמשְׁ קֹפ   (.פרספקטיבה) ִתשְׁ

 ארבעתם עשויים מחומר  –ף ולשקופית לשק, נוסף על יסוד הראייה המשותף למשקפיים ולמשקפת

  ַחּלֹוֵני ַלָבִית ַוַיַעש: "אלא שמשמעותה שם עמומה משהו, ך"גם היא מקורה בתנ ָשקּוףהמילה . שקוף

ֺקִפים לציון תכונתו של חומר חדיר ' ָשקּוף'עשרה גויסה המילה -במאה התשע(. ד ,ו א מלכים" )ֲאֺטִמים שְׁ

משמשים מצד אחד  שקיפותוהשם המופשט  שקוףבעברית שלנו היום שם התואר . שאפשר לראות בעדו, לאור

', דבר שאין רואים אותו כלל'ומצד שני , בקבלת החלטות שקיפותכגון ', דבר גלוי ונראה לעין כול'במשמעות 

 .אנשים בלתי נראים – אנשים שקופים כגון

ַמרֵאה פניו של אדם עשוי : ףק  ַת שְׁ ִה ו ףק  ִש ונים הצטרפו בדורות האחר יףִק שְּ ף וִה ַק שְּ נִ אל הפעלים העתיקים 

והשורש , במרָאה משתקפתדמותנו . ֵראות שיקוףוכשיש חשש לדלקת ראות עושים , את מצב רוחו לשקף

 .של העברית העתיקה בעברית החדשה השתקפותף הוא דוגמה מרתקת ל"שק
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 מדברים בשפת הגוף

כשהתבונן האדם על סביבתו . לניבים ולשימושי לשון, לפעלים, איברי גוף האדם הם מקור רב השראה למילים

', צלע ההר', 'ראש ההר'ך את הצירופים "כך אנו מוצאים בתנ. הוא תיאר את הנוף במושגים הלקוחים מגופו

ף ההרכ  ' בעברית החדשה  .'רגלי ההר' ימי הביניים ספרותבו', לשון ים'ו' לב הים', 'שפת הנחל', 'שן הסלע', 'ת 

 .על פי צורת האזור במפה' אצבע הגליל'וגם ' פני הים', 'פני השטח', 'גב ההר'הצטרפו אליהם הצירופים 

 בתיאור. ולכן כמה יחידות מידה קרויות על שמם, שימשו בימי קדם כלי מדידה –ובעיקר הגפיים  –האיברים 

א: "קומתו הנישאה של גלית נ ֱאמר ַנִים ִאיׁש ַויֵּצֵּ ִתים ִמַםֲחנֹות ַהבֵּ ִלׁשְּ יָּת ,פְּ מֹו גָּלְּ הֹו ,ִמַגת ׁשְּ ׁש גָּבְּ " ָזֶרתוָּ  ַאּמֹות ׁשֵּ

אף , ל"ך ובספרות חז"שהייתה יחידת האורך המרכזית בתנ, האמה(. ד ,יז א שמואל ;כנראה כשלושה מטרים)

לציון  ֶרֶגלומלשונות אירופה קיבלנו בעת החדשה את ה. 'אמת מידה'ו' אמות' ד'הניבה כמה ביטויים ובהם 

 .מידת גובה

והם משקפים את צורתן של האותיות העתיקות שהיו ביסודן , כמה משמות האותיות הם שמות של איברים

  .ועוד (ראש)ש "רי –       , ן"עי –         , ף"כ –     , (יד)ד "יו –          : ציורים

לידי ביטוי בנוכחותם הבולטת באחת מקבוצות המילים הבסיסיות  היותם של איברי הגוף בתשתית לשוננו בא

ה)על פי , לפי; לרגל; על ידי, על יד, ליד: מילות היחס –ביותר בשפה  ִנים)מפני , לפני; (מן פ  , בעקבות; (מן פָּ

 (.מן ַגב)על גבי , לגבי; עקב

ולשמות אביזרים כגון , כתפייה וצווארון, מקור לשמות פריטי לבוש כגון מצחייהשמות האיברים הם גם 

ה בארמית= מן פּום )פומית , פייה, עינית  .ידית ורגלית, אזניות( פ 

 :לשוננו גזרה וגוזרת מהם פעלים להבעת פעולות הקשורות בהם, נוסף על שימושים אלו באיברי הגוף

עּו: "כפי ששוררה דבורה, ַמֲאִזין –ה אוזן ט  מי שַמ  ִכים ִׁשמְּ לָּ ִנים ַהֲאִזינּו מְּ הם  ַמֲאִזיִניםוכיום , (ג ,ה שופטים) "רֹזְּ

ַלח: "הוא מי שהולך ממקום למקום ברגליו ואוסף מידע ְמַרגֵּל. מי שמקשיבים לרדיו או לקונצרט עַ  ַוִיׁשְּ הֹוׁשֻׁ  ִבן יְּ

ַנִים ַהִשִטים ִמן נּון ׁש יםְמַרְגלִ  ֲאנִָּׁשים ׁשְּ ר  אמֹר ח  כּו לֵּ אּו לְּ ת רְּ ץ א  ָאר  ת הָּ א  ִריחֹו וְּ ך "בלשון התנ(. א ,ב יהושע) "יְּ

ְך "ועל עבד אברהם נאמר , פירושו כרע על ברכיו ָבַרְך  ַמִלים ַוַיְברֵּ ִעיר ִמחּוץ ַהגְּ ל לָּ ר א  אֵּ ִים בְּ , בראשית כד" )ַהםָּ

ְך  יש הקושרים אף את הפועל. כלומר הורידם על ברכיהם, (יא רֵּ  –המשליך בידו אבן וכדומה . לכריעת הברך בֵּ

ׁשֹון ִהְלִשיןוספר משלי תרם לנו את הפועל . ְמַיֶדה ן ַאל: "מן לָּ ד ַתְלשֵּ ב  ל ע  ן ֲאדֹנָּיו א  ךָּ  פ  לְּ ַקל  תָּ  יְּ מְּ ָאׁשָּ  (.י, ל) "וְּ

ןל נוצר מן המילה ַעִין הפועל "בלשון חז  בה עוד נוצר . לציון התבוננות מעמיקה ִעיֵּ

ַבע ִהְצִביעַ הפועל  צְּ  ובימינו הורחב שימושו להצבעה בפתקים , מן המילה א 

  – ָעַקבפועל אחר הגזור מאיבר גוף הוא . להצבעה אלקטרונית ועוד, בקלפי

ב  – הלך בעקבות מישהו קֵּ ַקב פירושו "בתנ)מן עָּ  האף (. 'רימה'ך עָּ

ַגז) ָאַנףוהנחיריים תרמו לעברית את הפועל   , ָנַחרפועל ואת ה( רָּ

  – ִהְכִריסוהעברית החדשה העשירה את הרשימה בפועל 

ס, השמין רֵּ קובצמד , העלה כָּ קו ִמְרפֵּ  נדחף  – ִהְתַמְרפֵּ

 .בעזרת מרפקיו
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 החכם עיניו בראשו

רֹאׁשֹו ": הקשר בין ראייה לחכמה מובע בצורה מפורשת בפסוק הנודע מקהלת ְוַהְכִסיל ַבחֶֹשְך ֶהָחָכם ֵעיָניו בְּ

 – videreלטינית ומקבילתה ה idein המילה היוונית: לדוגמה. קיים בלשונות רבותזה קשר . (די, ב" )הֹוֵלְך 

 .'אני מבין'במשמעות " I see" ובאנגלית אומרים', לדעת'וגם ' לראות' פירושן

חּו ֵעיֵניֶכםִכי יֵֹדַע ֱאלִֹהים ִכי ְביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶמּנּו ":  הידיעה הראשונה של האדם מתוארת כפקיחת עיניים קְּ ִנפְּ  וְּ

ֵעיִוְהִייֶתם ֵכאלִֹהים  ָנהוַ ... טֹוב ָוָרע יֹדְּ עּוְשֵניֶהם  ֵעיֵני ִתָפַקחְּ  ִכי ֵעיֺרִמם ֵהם ַוִיְתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַיֲעׂשּו  ַוֵידְּ

 . (ז–ה, בראשית ג" )ָלֶהם ֲחגֹרֹת

 : למשל .חשיבה, הערכה נכונה, ידיעה, הבנה :ראייה שכליתגם ל עצמו משמש ָרָאההפועל 

 (.ג ,נח ישעיהו) "ֵתָדע ְולֹא ַנְפֵשנּו ִעִּנינּו ָרִאיָת  ְולֹא ַצְמנּו ָלָמה"

 :גם כמה ניבים קושרים את הראייה לפעולה שכלית

אֹות   ישעיהועל פי )' לא העריך נכון את המציאות' 'לא הבחין במתרחש' – ַטחּו עיניו ֵמרְּ

 ;"(ִלבָֹתם ֵמַהְׂשִכיל ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות ַטח ִכי ָיִבינּו ְולֹא ָיְדעּו לֹא: "יח ,מד

 ;(ל"מלשון חז)' תן דעתך', 'שים לב' – בוא וראה, צא וראה

 .(על פי לשונות אירופה)' העריך נכון את הצפוי', 'ראה למרחוק' – תאֹוהרחיק רְּ 

במשמעות של ראייה יש לנו הפועל . ביןאחד השורשים המגלמים את שתי המשמעויות הוא השורש 

ך "בתנ. ִביָנה ותֹוָבָנה וכמובן הצירוף ַכמּוָבן, ְתבּוָנה, ִבין וכן ָנבֹוןִהְתבֹוֵנן ובמשמעות של חכמה הפועל הֵ 

 לֹא ַעִמי ,ָיַדע לֹא ִיְׂשָרֵאל ,ְבָעָליו ֵאבּוס ַוֲחמֹור ,קֵֹנהּו שֹור ַדעיָ " :הפועל ִהְתבֹוֵנן משמש גם במשמעות של הבנה

בֹוָנן  (. ג, א ישעיהו" )ִהתְּ

. מכאן לכֵ ַת ְס וִה  ַמְׂשִכיל וַהְׂשָכָלה מכאן, ֵׂשֶכל: סכל/כלׂששורש נוסף הנושא את שתי המשמעויות הללו הוא 

לעברית הוא חדר (. ח, דניאל ז)ִמְׂשַתֵכל : מוכר לנו מן הארמית של המקרא –הגזור מן ֵׂשֶכל  –הפועל ִהְסַתֵכל 

ך הוא כדרך לשון חכמים במילים רבות "הכתיב בסמ. רגילל בהשפעת הארמית שבה הוא פועל "בתקופת חז

: נעיר כי לצד המילים מן השורש הזה המביעות חכמה יש מילים המביעות את ההפך(. תפיסה ועוד, אירוסין)

 .ואולם מבחינה היסטורית ייתכן שמדובר בשני שורשים נבדלים .ִסְכלּות, ָסָכל

. כלומר חכם, ומי שעיניו פקוחות במשמעות מושאלת, ההפך מן עיוור, מי שעיניו פקוחות ממש? פיקחומיהו 

ִחים ְיַעֵּור ַהשַֹחד ִכי ִתָקח לֹא ְושַֹחד: "הנה שני פסוקים המלמדים על ההקבלה  ; (ח, גכ שמות..." )ִפקְּ

 (.יט ,טז דברים..." )ֲחָכִמים ֵעיֵני ְיַעֵּור ַהשַֹחד ִכי שַֹחד ִתַקח ְולֹא"

שלושתם ; חֹוֶזהו רֹוֶאהא גם לכן הנביא נקר. הראייה קשורה לא רק לחכמה השכלית אלא גם לחכמה הנבואית

מּוֵאל ְוִדְבֵרי ָדִויד ַהֶמֶלְך ָהִראשִֹנים ְוָהַאֲחרִֹנים ִהָּנם ְכתּוִבים ַעל ִדְבֵרי ְש : "התכנסו בפסוק אחד בדברי הימים

ומכאן גם דבר , אה הנביאהוא מרֶאה שרו ָחזֹון (.כט, א כט" )ַהחֶֹזהְוַעל ִדְבֵרי ָגד  ַהָנִביאְוַעל ִדְבֵרי ָנָתן  ָהרֶֹאה

 .של ארגון או של חברה, ובימינו חזון הוא שאיפה איֵדאלית של אדם. הנביא

 (.כה, ג" )ּוְבֵאין ַדַעת ֶתֱחַסר ָחְכָמה, ְבֵאין ִאישֹון ֶיֱחַסר אֹור" :נסיים בפסוק ממשלי בן סירא
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 עם הפנים קדימה
אדם שחי . ִקְדָמהולהתפתחויות שהעת החדשה מביאה עמה אנו קוראים  ֶקֶדםלעת העתיקה אנו קוראים ימי 

ֵרה םואדם נאור במיוחד נחשב לאדם  ,ַקְדמֹוןהאדם ההיסטורית מכונה בפינו -בתקופה הפְּ  ?הא כיצד. ִמְתַקדֵּ

שמותיהם העתיקים של הכיוונים נולדו . 'ההפך מן אחור', 'לפנים'היא  ֶקֶדםהמילה משמעות המקורית של ה

, רחֹומערב ָאצד , ָקִדיםאו  ֶקֶדםלכן נקרא צד מזרח . מנקודת ראותו של אדם המביט אל כיוון זריחת השמש

מֹאל צפוןצד  ן יןמ  דרום י  וצד , שְּ  ים האחרוןהו ,הוא ים המלח שבמזרחך "הנזכר בתנהים הקדמוני  .או ֵתימ 

 .הוא הים התיכון שבמערב

מציינות הגזורות ממנו מילים רבות . אלא גם בתחום הזמן, ם משמש לא רק בתחום הגאוגרפי"אך השורש קד

 םדָ ְק מֺ , ןמֹוְד ַק , כֹל םדֶ קֹ, םדּוָק : כלומר בהתחלה, דברים אחריםהבאים לפני  או דברים דברים שהיו בעבר

משום שהוא גלוי  שימוש זה מבוסס כנראה על התפיסה העתיקה שראתה את העבר כדבר שנמצא לפנים. ועוד

ר משמש "השורש אח, ואכן. עיןמשום שהוא סמוי מן ה ואת העתיד כדבר שנמצא מאחור, ואפשר לראותו

 .יםִמ יָ ית ַה ִר ח  ַא –וכמובן  ןרֹוח  ַא, רָח אֺ ְמ : לעתים לתיאור העתיד

שפירושו המקורי  ִמַקְדַמת ְדָנאכגון בביטוי , ם משמש במשמעות של עבר והתחלה"בארמית השורש קדגם 

ם "בארמית הבבלית נוצרה מן השורש קד. 'מן העבר הרחוק', 'מימי קדם'וכיום משמש במשמעות ' לפני כן'

א בהבלעת הדל ובתלמוד העוסקות מכאן שמה של המסכת הראשונה משלוש המסכתות במשנה . ת"הצורה ַקמ 

 .ראשוני, שפירושה קדום ַקָמִאיובעברית החדשה נוצרה המילה . 'ראשון(ה)ַשער (ה)' – ָבָבא ַקָמא: בדיני נזיקין

 כגון – לציון דברים המאוחרים בזמן – ם משמש גם במשמעות הפוכה"בלשוננו היום השורש קד, כפי שראינו

הסתכלות : מילים אלו נוצרו מנקודת מבט שונה. (יהודה-חידושו של אליעזר בן) ִקְדָמהו םדֵּ ַק ְת ִמ  יםבמיל

" לפנינומה שעומד : "משמשת בשתי ההוראות יםנִ פָ לְ בדומה לכך גם המילה . בציר הזמן לכיוון שאליו צועדים

  .'בעבר הרחוק'ובעיקר ' בעבר'פירושו  ְלָפִניםואילו , מתייחס לעתיד

 ם הם במשמעות "ימושיו העיקריים של השורש קדואולם גם בעברית החדשה ש

 :הנה כמה דוגמאות. ולא רק במילים שירשנו מימי קדם, של עבר והתחלה

 ומשמשת חלופה ( 'לפני')ם הארמית ד  תחילית שנתחדשה על פי ק   – -ְקַדם

 ;ועוד' צבאי-קדם', 'היסטורי-קדם': -preלתחילית הלועזית 

 חידושו של )גמה למקרים דומים בעתיד מקרה שהיה ומשמש דו – ַתְקִדים

 ;(י"איתמר בן אב

 ;תוספת הבאה בראש מספר או מילה – ִקדֶֹמת

 .תשלום שניתן מראש – ִמְקָדָמה

 :נסיים בשניים מחידושיה של האקדמיה ללשון העברית משורש זה

רֹומֹו) ְקִדימֹון  או סרט מ מקטעים הנותנים טעימה פרסומת הבנויה –( פְּ

 ;בקרוב וגיוצמשדר ש

יף) ֶאְקָדם יט   .ן לפני סעודהבֵ א  ַת כהיל שנוהגים לשתות כמְּ  משקה –( ַאֵפר 

42 

http://hebrew-academy.huji.ac.il/


 

 

 

 

 

 

 http://hebrew-academy.huji.ac.il 
 

 

 

                                  
     

   
 ?איך מקטינים בעברית

מונח זה (. short message)=' מסר קטן, 'עלתה כמתבקש המילה ִמְסרֹון SMS-כשחיפשה האקדמיה חלופה עברית ל

 .מצטרף לעוד מונחים שנוצרו בשלל דרכי ההקטנה שהעברית מעמידה לרשותנו

 ְיצּורֹון, (אובן-טוסטר)ַתּנּורֹון , ַמְגבֹוןכך גם . שראינו בִמְסרֹון ֹון כמו הסיומת, ת סיומתמנגנון הקטנה אחד הוא הוספ

ובמונחי אנטומיה , (מוטל)ְמלֹוִנית , ַכִפית( טוקבק)כגון במילים ְתגּוִבית , יתסיומת נוספת היא הסיומת (. מיקרואורגניזם)

וַמָשִאית , ִמּלֹון הוא אוסף של מילים ולא מילה קטנה: תמיד מציינות הקטנהאבל הסיומות האלה לא . ִרְשִתית, ַקְרִנית

 .אינה משא קטן אלא כלי רכב גדול

ַסְמִליל , (למשל אלקטרון, חלק זעיר)ֶחְלִקיק : למשל. מנגנון הקטנה אחר הוא הכפלה של אות או הברה מסוף המילה

 .גּוִפיף וַנְקּבּוִבית, (עוֵרק דק)עֹוְרִקיק , (חרק קטן המאיר כגחלת)ִליִלית ַגְח , (חלק מעלה מורכב)ַעְלַעל , (סמל קטן, לוגו)

: ובצבעים, ָמִריר, ַעְגמּוִמי, ֲחַמְצַמץ, (ובנקבה ְשַמְנמֶֹנת)כגון ְשַמְנַמן , בעיקר על ידי הכפלה, ההקטנה רווחת בשמות תואר

ויש ; ִפילֹון, ֺדּבֹון; ָדִגיג, ֲחַזְרִזיר, ֲחַתְלתּול, ְשַפְנַפן, ְכַלְבַלב: טן או גורלציון בעל חיים ק. ֲאַפְרַפר וגם ַאְפרּוִרי, ְצַהְבַהב

 : הקטנה יש גם בשמות עצם אחרים. פילפילון, ְדגיגון: המגדילים עשות ומקטינים בהקטנה כפולה

 צורת נקבה , ֶֹנת–סיומת )ֶנת ִטפֹ, ִסְפרֹון –בסיומת ; (זקן קטן)ְזַקְנַקן , (שבר קטן)ַשְבִריר  –בהכפלה 

 (.בלשון הדיבור)ִטְפִטפֶֹנת  –בהקטנה כפולה ; (של ֹון

 מציינות הקטנה , כגון ְיַרְקַרק וֲאַדְמַדם, אין זה מובן מאליו שמילים שיש בהן הכפלה של אותיות

 ', קלי קלות'וכך הוא בצירופים , הרי הכפלה מתאימה יותר לציון ריבוי והגברה. דווקא

 ק רַ ְק רַ ם ויְ דַ ְמ דַ אֲ המילים המקראיות את  במדרש פירשו חכמיםואמנם . ועוד' אט אט'

 יש  אבל בימי הביניים(. תזריע, ספרא) "ירוק שבירוקים"ו" אדום שבאדומים"

גם בעברית שלנו יש המשתמשים בֲחַלְקַלק במשמעות . 'ירוק בהיר', 'אדום בהיר' ומדקדקים שפירשו מילים אלו פרשנים

הגברה יש גם בתארים המציינים . והַיְפיּוף מן העגה ובת זוגו הְיֵפהִפָיה מן המקרא הם בלי ספק יפים מאוד', ָחָלק מאוד'

ויש שהמילים בעלות ההכפלה מעשירות את אוצר . ָקִלילָדִקיק ו, ֲחַלְשלּוש, (קטן מאוד)כגון ְקַטְנַטן , "מוקטנת"תכונה 

 .כגון ַפֲעלּול וַעְרמּוִמי, המילים ללא משמעות מובהקת של הקטנה או הגדלה

בלשון . אלא הם גם דרך להבעת חיבה או להבעת זלזול, אמצעי ההקטנה אינם באים למלא רק צורך של מינוח ותיאור

היא ( במקום ֵאִלים)ך "גם המילה ֱאִליִלים שבתנ. 'גברבר'ו' פקידון'בלשון זלזול ו', חמדמוד'ו' ילדון'חיבה נוכל לומר 

 .לדעת רבים לשון גנאי

השפעה זו ניכרת גם . הרוסית והלדינו, השימוש הנרחב בדרכי ההקטנה בעברית החדשה מיוחס להשפעת היידיש

 (.מלדינו) יקוחמור, (מרוסית) יק'צחמור, (מיידיש) להכגון אימא, בשאילת צורני הקטנה וחיבה מלשונות אלו כצורתם

 לסיום נתבשם מן ההקטנות היצירתיות ששם אברהם שלונסקי בפי המשרת בַסְפרו למלכה על היצור 

 :הלוא הוא עוץ לי גוץ לי, המוזר שראו עיניו

ּוִמָסִביב , ִמֶּנֶגד לֹו ְמדּורֶֹנת דֹוֶלֶקת! ַכַזִית –ִית ּבַ , ַפֲעטּוט ָכֶזה, ַזֲעטּוט ָכֶזה, ִנְזַדֵמן ִלי ֵּביתֹון ְקַטְנטֹן ֶכֶנֶגד ֵעיַני

, ְפִזיזֹון ָכֶזה-ִאישֹון, ָאֵכן ַּבְרָנשֹון ְקַטְנטֹן ...ַזֲערּור ָכֶזה, ְוהּוא ֲעַלְבלּוב ָכֶזה, ַלְמדּורֶֹנת ְמַכְרֵכר לֹו ֵאיֶזה ַּבְרָנשֹון

 ...ַמְצִחיקֹון ָכֶזה

25 

http://hebrew-academy.huji.ac.il/


 

 

 

 

 

 

 http://hebrew-academy.huji.ac.il 
 

 

 

                                  
 

 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

ְמָחהנפתח כמובן ב בפורים . כמאתיים ושבעים מופעים –ך "ח רווחות מאוד כבר בתנ"מילים מן השורש שמ. שִׂ

ה יֹום אֹתֹו ְוָעשֹה: "קשר המודגש במגילת אסתר, השמחה קשורה קשר הדוק ליין ְשתֶּ ְמָחה מִׂ , אסתר ט" )ְושִׂ

ללשונות שמיות אחרות עולה כי            מהשוואה . (טו, תהלים קד" )ַבב ֱאנֹושַיִין ְיַשַמח לְ "שהרי כידוע , (יז

 אֹור" :עדות למשמעות זו   גם בספר משלי יש . ָצַמחבדומה ל, מציין ביסודו עלייה ושגשוג ָשַמח

ְשָמח ַצִדיִקים ְדָעְך  ְרָשִעים ְוֵנר יִׂ  (.ט ,יג" )יִׂ

 כך הוא הפועל . מקצת מילות השמחה קשורות להשמעת קול

 מציין  ן"רנגם השורש . המציין בין השאר את קולו של הסוס, ַהלצָ 

 אחריו  ְמַרְננֹותאדם שהבריות : השמעת קולות מסוגים שונים

ָנהוהמילה , שמפיצים שמועות נגדואדם הוא   גם יכולה לציין  רִׂ

י ֱאלִֹהים ִשְמָעה: "וצעקהתפילה  ָנתִׂ י ַהְקִשיָבה ,רִׂ ָלתִׂ   תהלים) "ְתפִׂ

 היה לציון קולות של  רנןו צהלאך שימושם העיקרי של (. ב ,סא

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

י: "ובישעיהו, (טו ,ח) "ְוָשֵמָחה ָצֲהָלה י ַצֲהלִׂ  (. ו ,יב" )ְשָרֵאליִ  ְקדֹוש ְבִקְרֵבְך  ָגדֹול ִכי ִצּיֹון יֹוֶשֶבת ָורֹנִׂ

ילאת . מילות שמחה אחרות קשורות לתנועה מקובל לקשור לפועל בערבית המציין סיבוב ולפועל באחת  גִׂ

יָצהשורשה של המילה . מלשונות אתיופיה המציין ריקודים ושירה מציין בעברית ובלשונות שמיות נוספות  דִׂ

 .מציין ביסודו ריצה ותנועה של הגוף – ָששֹוןוה ָמשֹושאביהם של ה – ָששויש הסוברים שהפועל , גם קפיצה וניתור

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

 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

ְמָחה ֵלב ּוְלִיְשֵרי ַלַצִדיק ָזֺרעַ  ֹורא: "ללמוד מן התקבולות בספר תהלים  ְמַשְמֵחי ְיָשִרים 'ה ִפּקּוֵדי", (יא ,צז) "שִׂ

יַרת ָבָרה 'ה ִמְצַות ,ֵלב ם ְמאִׂ  אֹוָרה ָהְיָתה ַלְּיהּוִדים: "כך כמובן גם בפסוק הידוע ממגילת אסתר(. ט ,יט) "ֵעיָניִׂ

ְמָחה יָקר ְוָששֹן ְושִׂ  .כן תהיה לנו(. טז ,ח) "וִׂ
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 הכתר עולה לכותרות
לשון המקרא רגילות בעניין זה המילים ב .בראשם ֶכֶתרְמָלכֹות יש למלכים ולאנו רגילים לומר שבלשוננו היום 

ִלילובעברית שלאחר המקרא יש גם , ֲעָטָרהו ֵנֶזר  :'כתר מלכות' בצירוףבמגילת אסתר  ך רק"בתננזכר  רֶת כֶ ה .כְּ

 .ילו כתרו של הסוס המלכותכתרה של ושתי ואפיו כתרה של אסתר

ִתירו ִכֵתר הפעלים ך"יש בתנ ֶכֶתרמילה המשורש    .כֹוֶתֶרתושם העצם  ִהכְּ

רּו": בספר שופטים בנימיןב המלחמתיאור הב כברנזכר פועל זה . ָסַבב, פירושו ִהִקיף ִכֵתרהפועל   ,ִבְנָיִמן ֶאת ִכתְּ

ות של הקפה וסיבוב היא מקובל שהמשמע .בימינוכך משמש גם ו, (מג ,כ) "...ִהְדִריֺכהּו ְמנּוָחה ,ִהְרִדיֺפהּו

 .ֶכֶתרהעומדת גם בבסיס המילה 

ומכאן גם ', שם כתר בראש'החל בלשון חכמים פירושו ; ך אינה ברורה כל צורכה"בתנ ירִת כְּ ִה משמעות הפועל 

  .תפקידים בכירים ועודבעלי , ובימינו מכתירים לא רק מלכים אלא גם מנצחים בתחרויות .'המליך'

 וגם ' המנהיג הבלתי מוכתר'', ך"כלת התנהיא הוכתרה ל'למשל , רַת כְּ ה  הפועל הסביל הוא 

 ' ראש כפר ערבי'במשמעות  מוכתר. זכה כביכול בכתר של הצלחה – 'הוכתר בהצלחההניסוי '

 ורה צב, צלילקיבל אופי עברי בשל קרבתו ב הוא אך, ('נבחר')=ַתאר 'מקורו במילה הערבית ֺמְח 

  .בעברית, בעל הכתר', מוכתר'לובמשמעות 

  רֹאש ַעל ֲאֶשר ְוכָֹתרֹת: "ככתוב, חלקו העליון והמקושט של עמוד אבן המקראית היא כֹוֶתֶרתה

ה ָהַעּמּוִדים  משמשת במשמעות זו במונחי אדריכלות עד המילה  (.יט ,ז א מלכים) "שּוַשן ַמֲעשֵׂ

 לשון ימינו וב, קישוט כדורי שבראש הכותרת – ג ַלת ַהכֹוֶתֶרת מכאן הצירוף המקראי .היום

 בראשית המאה העשרים  ניתנו כֹוֶתֶרתמילה ל .'החלק החשוב ביותר', 'השיא'השאלה ב

  – (לא ירוקים)העשויה עלים צבעוניים  –כותרת הפרח : האחת. שתי משמעויות חדשות

 בראש עיתון או ראש ידיעה בתרת בכו :השנייה(. כתר=) Kroneבהשראת המילה הגרמנית 

  –כמובא אצל ראובן סיוון  –כותרת זו נולדה . בהשראת הכותרת האדריכלית – מאמר וכדומה

ממשמעות חדשה ו .דור-בין העורך ברל כצנלסון לסופר והעיתונאי יצחק בן אחת בעצה "דבר"במערכת עיתון 

 .רסוםשם של פ – כֹוָתרחודש במונחי הספרנות המונח ' כותרת'זו של 

 למרום משה שעלה בשעה: "לא רק בראשיהם של בני אדם יש כתרים אלא גם בראשי אותיות .רֶת כֶ נחזור ל

הם מעין קישוטים  אלוכתרים (. א"ע פט שבתבבלי " )לאותיות כתרים קושר שהיה הוא ברוך להקדוש אֹוצָ ְמ 

 .א הוא כתר בארמיתשכן ָתגָ , תגים: ושם נוסף להם .ם"הנוספים לאותיות מסוימות בכתיבת סת

 .שיבח מאוד, הילל: וראה מושאלתמשמש גם בה ר כתריםַש ָק הביטוי 

 :נקשור כתרים לכמה אותיות ולאסתר המלכה, לסיום

 

27 

http://hebrew-academy.huji.ac.il/


 

 

 

 

 

 

 http://hebrew-academy.huji.ac.il 
 

 

 

                                  
     

   
 מכל מקום

יש מהם המשמשים במשמעותם . ך בפרט"רבים מן הניבים המשמשים בלשוננו לקוחים מן המקורות בכלל ומן התנ

קבוצה מעניינת של ביטויים שחל בהם שינוי משמעות מבוססת על שמות . המקורית ויש מהם שקיבלו משמעות חדשה

 .מה שהעניק משמעות חדשה לביטוי כולו, תנתקו מהקשרם הגאוגרפי והובנו כמילים כלליותמקומות שה

: הוא נזכר בסיפור מלחמתו של אברהם במלכים. עמק שווה הוא שמו של עמק באזור ירושלים: הגיעו לעמק השווה

א" צֵּ דֹם ֶמֶלך   ַויֵּ ָראתֹו ס  ֶמק הּוא ָשֵוה ֵעֶמק ֶאל ...ִלק  ואולם הוא , אינו ברור' שווה'מקור השם (. יז ,יד שיתברא) "ַהֶמֶלך   עֵּ

הגיעו , 'השתוו', 'התפשרו'במשמעות  'הגיעו לעמק השווה'ומכאן נולד הביטוי , התקשר בתודעת הדוברים לשוויון

 .'להסכמה

: ביהםבספר במדבר מסופר על אנשים מבני ישראל שהעפילו לעלות להר בניגוד להוראת משה וניגפו לפני אוי: עד חרמה

ֶרד" ִקי ַויֵּ ַנֲעִני ָהֲעָמלֵּ ַהכ  ב ו  תּום ַוַיכּום ַההּוא ָבָהר ַהיֹשֵּ ושם , סיפור המעשה בא גם בספר דברים(. מה, יד" )ַהָחְרָמה ַעד ַוַיכ 

וכדומה פירושם להביא ' להילחם עד חרמה', 'לרדוף עד חרמה', 'להכות עד חרמה'כיום (. מד ,א" )ָחְרָמה ַעד"נאמר 

ָמה שבנגב. יסול סופי של אויב או תופעהלח הפירוש . ואולם בסיפור המקראי הכוונה היא שהמרדף הגיע עד לעיר ָחר 

ֶרם ואולי גם על הֶהקשר המקראי של מלחמה ומרדף  .החדש שניתן לביטוי מבוסס על שם העיר המתקשר לחֵּ

ן ַעל" :אמרנ, לאחר שכבשו ישראל את העיר חשבון שבעבר הירדן המזרחי: לבוא חשבון רּו כֵּ ִלים יֹאמ   ,ֶחְשבֹון בֹאּו ַהמֹש 

ן ִתָבֶנה ִתכֹונֵּ בשל . הֱאמורים נקראים כאן לבוא אל העיר חשבון שנחרבה ולבנותה מחדש(. כז ,כא במדבר" )ִסיחֹון ִעיר ו 

בֹון  בֹון העיר והמילה ֶחש  ָעַרך  ': משמעות חדשה' א חשבוןבָ 'קיבל הביטוי ( המוֶכרת מספר קהלת למשל)הזהות בין ֶחש 

 .'התחשבן אתו, נקם במישהו'ובימינו אף ' סיכם את הדברים', 'חשבון

רּו: "בתיאור מלחמתם של שבטי ישראל בשבט בנימין נאמר: הדריך את מנוחתו ָיִמן ֶאת ִכת  ִדיֺפהּו ,ִבנ   ְמנּוָחה ,ִהר 

 הדביקו אותו 'יש המפרשים . אינו ברור' דריכוהומנוחה ה'הביטוי (. מג ,כשופטים ) ..."ִהְדִריֺכהּו

 ' מנוחה'ויש הסוברים כי ', רדפו אחריו עד אשר נח וחדל מלנוס'יש המפרשים ', במקום מגוריו

 .'לא נתן לו מנוח', 'הטריד אותו'פירושו ' הדריך את מנוחתו'כיום . הוא שם של מקום

קֹות נזכר באחד מסיפורי : קתוסלע המחל ל   : המרדפים של שאול אחרי דודסלע הַמח 

ֶלך  " ָדִוד ִמֶזה ָהָהר ִמַצד ָשאּול ַויֵּ דֹף ָשאּול ַוָיָשב... ִמֶזה ָהָהר ִמַצד ַוֲאָנָשיו ו  י ִמר    ָדִוד ַאֲחרֵּ

ֶלך   ַראת ַויֵּ ִתים ִלק  ִלש  ן ַעל פ  אּו כֵּ  (. כז–כו, כג א שמואל" )ַהַמְחְלקֹות ֶסַלע ַההּוא ַלָמקֹום ָקר 

 הצירוף המקראי . שבמקום זה נחלקו ונפרדו דוד ואנשיו משאול ואנשיוומפרשים 

לֶֹקתֶסַלע 'נשתנה ל  , וכיום הוא משמש במשמעות מטפורית של נושא הריב', ַהַמח 

 .העניין שעליו נחלקים

ִהי ִנְשָמע ְבָרָמה קֹול: "בנבואתו הידועה של ירמיהו נאמר: קול ברמה ִכי נ  רּו ב  ל ִריםַתמ  ַבָכה ָרחֵּ ָרָמה (. יד ,לא" )ָבֶניהָ  ַעל מ 

נשא קולו 'ואולם בימינו ביטויים דוגמת . אולי עירו של שמואל שבנחלת אפרים, שבפסוק זה היא ככל הנראה שם של עיר

 .'הביע מחאתו ברבים'ומכאן ' השמיע דבריו בקול רם'משמשים במשמעות ' השמיע קול ברמה' 'ברמה

 

28 

http://hebrew-academy.huji.ac.il/


 

 

 

 

 

 

 http://hebrew-academy.huji.ac.il 
 

 

 

                                  
     

   
  שורשים נודדים

לכאורה כל אחת מן המילים הללו ? נידויובין  נדנדהבין ? נודדיםובין חולות  ניידהאם יש קשר בין טלפון 

אך לכולם  (.ה"נד) י"נדִנּדּוי מן ; ד"נדנַנְדֵנָדה מן , ד"נדנֹוֵדד מן , ד"נוַנָיד מן השורש : שייכת לשורש אחר

 .ומשותפת להם משמעות בסיסית של תנועה והתרחקות 'דו 'נמשותפות האותיות 

 נדד
 ֵכן ִקָמּה ִמן נֹוֶדֶדת ְכִצּפֹור: "ההפך מהתיישבות של קבע במקום אחד, מציין מעבר ממקום למקום ָנַדדהפועל 

 .'חולות נודדים'ו' עופות נודדים'יש : דודולא רק בני אדם מרחיקים נ(. ח, משלי כז" )ִמְםקֹומֹו נֹוֵדד ִאיׁש

 אחשוורוש מתקשה לישון : או ליתר דיוק לחוסר שינה, קשור קשר עז לשינה ָנַדדהפועל 

 דבר ". ַהֶםֶלְך  ְׁשַנת ָנְדָדה ַההּוא ַבַלְיָלה: "אחרי הפגישה הראשונה עם אסתר והמן

יד שינה מעינינוהמטריד אותנו מאוד   , מלשון ָנַדר' ַמִּדיר שינה'תר כיום רווח יו) ַמדִּ

 : איוב ביטא את קשיי השינה שלו במילים(. הרחיק, ומכאן ָמַנע, כלומר אסר על עצמו

יםמכאן ירשה העברית את המילה (. ד, ז[" )עד סוף הלילה]= ָנֶׁשף ֲעֵדי ְנֺדִדים ְוָשַבְעִתי"  , ְנדּודִּ

  –' נדודי השינה'כך הצטרפו אל . ומימי הביניים משמעותה התרחבה לציון מצב של נדידה

 . 'ְשַבע נדודים'ו' מקל נדודים', 'נדודי ישראל במדבר'

  נוד
 : ַנָידומכשיר שאפשר לטלטל אותו ממקום למקום הוא מכשיר , ַנָּודאדם המרבה לנדוד הוא 

השוו חּוט )כאלה ם רגילים בשורשיי -ל והחילופים בין . מחסום נייד, ("דיסק און קי")ֶהחסן נייד , ניידמחשב 

 .באותו משקל( ד"ני)ד "ם נוצלו ליצירת שתי מילים שונות מן השורש נוחילופיה כאןו, (ֵריק וַרָּוק, וַחָיט

תחודשה המילה  ַנָידבעקבות  ניידת : וכיום כלי רכב למשימה מיוחדת', פטרול', 'משמר נודד' לציון ַניֶּדֶּ

ְכֵסי ְדָלא ָנְידֵ  מן התלמוד ירשנו את הביטוי הארמי. ניידת טיפול נמרץ ועוד, משטרה  –( ן"נדל: בראשי תיבות) ינִּ

וממנה  ְתנּוָדהד הן "מילים אחרות מן השורש נו. ִמַטְלְטִליןההפך מן , נכסים הקבועים במקומם, מקרקעין

י יּות, ְתנּוָדתִּ ידו (בשוק ההון) ְתנּוָדתִּ   .'יד עפעףנ', 'ניד ראש, '(ה ,טז יובעל פי א)' ניד שפתיים'כגון , תנועה קלה – נִּ

ידו( בבניין קל) ָנדהפעלים   ָנע: "לקין' על פי דברי ה) ָנע ָוָנד: מצויים בלשוננו בעיקר בצירופים( בבניין הפעיל) ֵהנִּ

ָלנּוד למישהו פירושו להניע בראש להבעת . ומכאן גם ְמנֹוד ראש, ֵהִניד בראשו, ָנד בראשו; "(ָבָאֶרץִתְהֶיה  ָוָנד

 (.יא ,מב) "ָעָליו 'ה ֵהִביא ֲאֶׁשר ָהָרָעה ָכל ַעל אֹתֹו ַוְיַנֲחמּו לֹו ַוָיֺנדּו: "כפי שנאמר על איוב, השתתפות בצער

 נדנד
ְדֵנדהפעלים  ְתַנְדֵנדו נִּ מאה מהם חודשה כבר בסוף ה. נוצרו בלשון חכמים והם מציינים תזוזה וטלטול הִּ

ְדֵנדקיבלו הפועל נוספת משמעות . ַנְדֵנָדהעשרה המילה -התשע ְדנּודושם הפעולה  נִּ הטרדה : בלשון הדיבור נִּ

 (.כנראה בלי קשר לשורש העברי, מיידיש) נודניקבהשפעת המילה  –חוזרת ונשנית 

כגון ָנַטף , ותתופעה זו של שורשים אחים הקרובים באותיותיהם ובמשמעותם נפוצה למדיי בשורשים מן הגזר

ִׁשֵיף וכך פעלים כמו . (י"מן טפ)וַמְטֶּפה  (ף"מן טפ)ִטָּפה  ,(שורש מרובע המבוסס על הכפלה)ִטְפֵטף , (נ"מגזרת פ)

 .ועוד ועוד נודדים ומתנדנדים בין הגזרותָנַצץ וִנְצֵנץ  ,ָיַרק וָרַקק, ָׁשָגה וָׁשַגג, וִׁשְפֵׁשף
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 על מנהיגים ומנהלים

 התנהג ומנהיג, נהג

 ֶאת רֶֹעה ָהָיה מֶֹׁשהּו: "צאנו של יתרו את – כלומר הוליך והוביל –ג ַה מנהיגם של ישראל הוא נָ לפני שהיה משה 

, )בבניין פיעל(במשמעות זהה משמש גם הפועל ִנֵהג ). א ,ג שמות( "ַהִּמְדָּבר ַאַחר ַהּצֹאן ֶאת ַוִּיְנַהג ...ִיְתרֹו צֹאן

פעלים ). נב ,עח( "ַּבִּמְדָּבר ַּכֵעֶדר ַוְיַנֲהֵגם ַעּמֹו ַּכּצֹאן ַוַּיַּסע: "למשל בתיאור מסע ישראל במדבר במזמור תהלים

 ְּבֵני ְוַאְחיֹו ְוֻעָּזא ...ֲחָדָׁשה ָגָלהעֲ  ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲארֹון ֶאת ַוַּיְרִּכבּו"כגון , ך גם להובלת כלי רכב"אלו משמשים בתנ

 ). ג ,ו ב שמואל" (ֲחָדָׁשה ָהֲעָגָלה ֶאת נֲֹהִגים ֲאִביָנָדב

קבע ' – ִהְנִהיגונוסף לו הפועל הגורם  ',היה רגיל לעשות': משמעות חדשה ָנַהגקיבל הפועל בלשון חכמים 

 .ובהמשך גם ִהְתַנֲהגּות ,ִמְנָהג ונַֹהג, מן המשמעות הזאת צמחו ִהְתַנֵהג. 'מנהג

את הבהמה  מנהיגיןואין "כגון  ,בבניין הפעיל ִהְנִהיגהמקראיים ממלא בלשון חכמים  ִנֵהגו ָנַהגאת מקומם של 

במשמעות המוחשית התפתחה המשמעות ' הורה את הדרך'ן מו. )ה, משנה ביצה ד( "יום טובמקל בב

 ִּכי') י ,מט ישעיהו( אמרשנ הבא לעולם מנהיגןו זוכה זהה בעולם בנחת הצבור את הגהמנַ  פרנס לכ: "המושאלת

, מי שעומד בראש קבוצה – מנהיגכך נולד ה). א"בבלי סנהדרין צב ע" ('ְיַנֲהֵלם ַמִים ַמּבּוֵעי ְוַעל ְיַנֲהֵגם ְמַרֲחָמם

 .מדינה וכדומה, ציבור

 –לנהוג במכונית: קשר אחדחוץ מה, ג על פי לשון חכמים"העברית של ימינו נוהגת במילים מן השורש נה

 .ומכאן שם העצם ַנָהג ,בעקבות לשון המקרא

 התנהל ומנהל, ניהל

מציין ביסודו הולכה  –ממש כעמיתיו ָנַהג וִנֵהג  – ִנֵהלהפועל : ל"נהמשפחת מילים קרובה גזורה מן השורש 

 התנהל). יג ,שמות טו( "ְבָעְּזָך ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשךָ  ֵנַהְלָּת  ,ָנִחיָת ְבַחְסְּדָך ַעם זּו ָּגָאְלָּת " :כגון בשירת הים, והובלה

 ).יד, בראשית לג" (ְלִאִּטי ֶאְתָנֲהָלה ַוֲאִני: "כפי שאמר יעקב לעשו' התקדם בדרכו'פירושו 

וכך נוצר , 'ארגן דבר או עניין'משמעות של  ניהלקיבל הפועל , עשרה-החל במאה התשע, בעברית החדשה

, ִמְנָהל, מכאן צמחו ִנהּול. מנהל חשבונות, כגון מנהל בית ספר', וסד או ענייןבראש ממי שעומד ' – מנהלה

 .ל"הידוע יותר בקיצור מנכ, וכמובן הְמַנֵהל הכללי, ִמְנָהָלה וַהְנָהָלה

כך : יש גם התקרבות בין משפחות המילים, למרות ההתבדלות שחלה בעברית החדשה בין ָנַהג וִהְנִהיג ובין ִנֵהל

, ודרך אגב. נַֹהגוקל להבחין בזיקתה למילה , פעולה רשמית הנעשית בסדר קבוע מראש – נַֹהלה נוצרה המיל

התקרבות נוספת ניכרת במילה . -נוהגי, -ובסמיכות נוהלי, ְנָהִגים, צורת הרבים של שתי המילים היא ְנָהִלים

 .התנהגותהמשמשת בפי רבים במשמעות קרובה מאוד ל התנהלות

  ָנָחה וִהְנָחה, משמעותם הבסיסית של הפעלים ִהְדִריְך . החֶ נְ ַמ וה יְך ִר ְד ַמ ה מצטרפים מנהיגוה מנהלאל ה

   ְּבֶדֶרְך "כגון , ך יש שהם באים בהקשר של הוראה ולימוד"אך כבר בתנ, גם היא הולכה והובלה

   "ִמיׁשֹור ְּבאַֹרח ּוְנֵחִני ְרֶּכךָ ּדַ  'ה הֹוֵרִני"; )יא, משלי ד( "יֶֹׁשר ְּבַמְעְּגֵלי ִהְדַרְכִּתיךָ  הֵֹרִתיךָ  ָחְכָמה

 ).יא ,כז תהלים(

  ים שהובילו בעבר את הצאן אל מנהלהו יםמנהיגה

  יושבים היום בלשכות השרד שלהם  –המים          

 .החלטות ועניינים, ומובילים אנשים וארגונים        
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 מעבדות לחירות

ואולם כל מילות . דרורהאל ו חופשבני ישראל משעבוד מצרים ויצאו אל ההשתחררו , חירותהחג , בחג הפסח

פרעה אינו מתבקש לשחרר את בני ישראל . החופש האלה אינן נזכרות כלל בסיפור יציאת מצרים שבתורה

י ֶאת ַשַלח 'ה ָאַמר כֹה": אלא לשלחם י ַעמִּ  וגם האל אינו משחרר (. כו ,ז שמות) "ְוַיַעְבֺדנִּ

ַתַחת ֶאְתֶכם ְוהֹוֵצאִתי: "אלא מבטיח ְבלֹת מִּ ם סִּ ְצַריִּ   ְוָגַאְלִתי ֵמֲעבָֹדָתם ֶאְתֶכם ְוִהַצְלִתי מִּ

ְזרֹועַ  ֶאְתֶכם ים ְנטּוָיה בִּ ְשָפטִּ ים ּובִּ ֵבית ַוִיְפְדךָ : "ָפָדהיש גם ו(. ו, שמות ו" )ְגדֹלִּ ים מִּ   ֲעָבדִּ

ַיד ם ֶמֶלְך  ַפְרעֹה מִּ ְצָריִּ  (.ח ,ז דברים) "מִּ

 ?ומניין ללשוננו מילות החופש

ְגֵדי חֶֹפש"ך פעם אחת בלבד בצירוף "עצמה באה בתנ חֶֹפשהמילה   יחזקאל " )בִּ

 ה משמעות בתקופות מאוחרות יותר היא קיבל. ומשמעותה איננה ברורה, (כ, כז

 שפירושה שחרור , ֺחְפָשהגם המילה . היכולת לפעול ללא הגבלהשל מופשטת 

 ך "לעומתן רגילה יותר בתנ(. כ, ויקרא יט)ך רק פעם אחת "בתנבאה , מעבדות

י: "המציינת את מצבו של מי שאיננו עבד ָחְפִשיהמילה  ְקֶנה כִּ י ֶעֶבד תִּ ְברִּ   עִּ

ים ֵשש תּוַבְשבִּ  ַיֲעבֹד ָשנִּ ָנם ַלָחְפִשי ֵיֵצא עִּ  ש "מהשורש חפ(. ב ,כא שמות" )חִּ

 וַלפעלים , ('שוחרר') ֺחַפשך בא רק הפועל "בתנ: פעליםכמעט שלא נגזרו 

  .כמעט תיעוד מחוץ ללשון הפיוטאין ( 'שחרר') ִחֵפשו ָחַפש

מציינת שחרור כולל  durāruאו  andurāru האכדיתהמילה . קיבלנו כנראה מלשונות מסופוטמיה ְדרֹוראת ה

במצוות  ְדרֹורבדומה לכך משמשת המילה . ביטול חובות והחזרת קרקעות לבעליהן במצוות השליט, של עבדים

יש ְוַשְבֶתם ...יְֹשֶביהָ  ְלָכל ָבָאֶרץ ְדרֹור ּוְקָראֶתם" :היובל יש ֲאֺחָזתֹו ֶאל אִּ ְשַפְחתֹו ֶאל ְואִּ (. י ,כה ויקרא" )ָתֺשבּו מִּ

ְשְבֵרי ַלֲחבֹש" :ך מילה זו משמשת גם בהקשר אחר"אך כבר בתנ ְקרֹא ֵלב ְלנִּ ם לִּ ְשבּויִּ ים ְדרֹור לִּ  ְפַקח ְוַלֲאסּורִּ

 (.א ,סא ישעיהו) "קֹוחַ 

ומימי במטבעות מימי המרד הגדול . ֵחירּוָתאוסביר שמקורה במילה הארמית , ל"מוכרת לנו מתקופת חז ֵחרּותה

לפיכך אנו : "ובמשנה נאמר, "לחרות ירושלים"ו" לחרות ישראל", "חרות ציון"מרד בר כוכבא באים הצירופים 

שורשה (. ה, פסחים י" )למי שעשה לנו ולאבותינו את כל הנסים האלו והוציאנו מעבדות לחירות... חייבים להודות

: למשל. ך רק ברבים"הבאה בתנ', אדם חופשי', 'צילא'שפירושה  חֹרממנו המילה המקראית . ר"הוא חר ֵחרּותשל 

על פי הכתיב הרגיל שלו בלשון  בן חוריןבימינו רווח הביטוי בצורה (. יז ,י קהלת) "חֹוִרים ֶבן ֶשַמְלֵכְך  ֶאֶרץ ַאְשֵריְך "

ְעֵבד נשאלו -הוא ובן. ר"גזור מן השורש חר ִשְחֵררגם הפועל . חכמים בעקבות הארמית . אלינו מן הארמיתזוגו שִּ

פעיל, מקורם בבניין שפעל יד, שהוראתו גרימה, המקביל לבניין העברי הִּ ְעֵבד פירושו ֶהֱעבִּ   .וכך שִּ

יומית היא דווקא -המילה היום רותיחו רורד, חופשמן המילים הנרדפות ? ומה קורה למילות החופש בימינו

הקשרים במוצאות את מקומן בעיקר ' חירות'ו' דרור'ואילו , הנדירה למדיי במקורות הקלסיים', חופש'

או מעבודה תקופה פנויה  – חופשהובין  ,מופשטכללי ו מושג – חופשהמקפידים בלשונם מבחינים בין . חגיגיים

לציון תקופה  פגרהמהארמית שאלנו את ה. ואפילו חופשת מחלה, חופשת מולדת, חופשת פסח: מלימודים

חופשה  – נופשועוד יש לנו  .כגון פגרת הכנסת, מפסיק את פעולתו קצובה וקבועה מראש שבה מוסד כלשהו

י ּוַביֹום" כאמור, פירושו ָנח ָנַפששכן , שיש עמה בילוי והרפיה לגוף ולנפש יעִּ  (.יז ,לא שמות" )ַוִיָנַפש ָשַבת ַהְשבִּ
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 שואה ועצמאות

 .עצמאותו שואה: שתי מילים מעצבות את התודעה הישראלית בכלל ובימים אלו בפרט

  שואה

לציון רצח היהודים על אדמת  ׁשֹוָאהבר בעיצומה של מלחמת העולם השנייה יוחדה המילה המקראית כ

ּוַמה ַּתֲעׂשּו ְליֹום : "למשל. חורבןסּופה וגם אסון ו, שממה: ך"מעות שונים בתנגוני מש ׁשֹוָאהלמילה . אירופה

ְוָתבֹא ... ּוָבא ָעַלִיְך ָרָעה לֹא ֵתְדִעי ַׁשְחָרּה"; )ג, ישעיהו י( ..."ַעל ִמי ָּתנּוסּו ְלֶעְזָרה ִמֶּמְרָחק ָּתבֹואּוְלׁשֹוָאה  ְּפֻקָּדה

 ּוְמׁשֹוָאה ׁשָֹאה יֹום יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקהיֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא "; )יא, ישעיהו מז( "ילֹא ֵתָדִע  ׁשֹוָאהָעַלִיְך ִּפְתאֹם 

 ).טו, צפניה א" (ַוֲעָרֶפל ָעָנן יֹום ַוֲאֵפָלה חֶֹׁשְך  יֹום

 בעיתונות העברית. המילה משמשת בפיוטים ומשמשת שוב בספרות העברית המתחדשת במשמעויותיה השונות

 .'להביא שואה', 'להמיט שואה'כגון בביטויים ', אסון'עשרה היא משמשת בעיקר במשמעות -של המאה התשע

 ָעִרים ָׁשאּו ִאם ֲאֶׁשר ַעד"כגון ', נעשה שומם', 'נהרס'יש במקרא כמה פעלים שמשמעם  ׁשֹוָאהמשורש המילה 

 ָׁשְואלמילה  ׁשֹוָאהומקובל לקשור את ). יא, עיהו ויש" (ְׁשָמָמה ִּתָּׁשֶאה ְוָהֲאָדָמה ָאָדם ֵמֵאין ּוָבִּתים יֹוֵׁשב ֵמֵאין

 .המציינת ריקנות

למילה  ִהְׁשּתֹוֵמםבדומה לקשר שבין הפועל , ׁשֹוָאהלמילה  ִהְׁשָּתָאהפרשני ימי הביניים רואים קשר בין הפועל 

האלה מביעים התרוקנות שני הפעלים המקראיים , לפי פרשנות זו. ְׁשָמָמה

 י"בדרך דומה קשר רש. וכך שימושם בימינו, ומבוכה ממחשבה מרוב תדהמה

 –שמשמעה היסודי ִמְדָּבר ושממה  –את המילה המקראית ּתֹהּו ) ב, לבראשית א(

  .לפועל המאוחר יותר ָּתָהה

מילה מימי  – חורבןביידיש משמשת לציון השואה מילה עברית עתיקה אחרת 

מילה שמקורה  – Holocaustבלשונות אירופה משמשת המילה . הבית השני

ולצדה החלה לשמש המילה ', קרבן הנשרף כליל באש'ביוונית ומשמעה היסודי 

 .Shoahהעברית 

 עצמאות
חידש על פי עדותו איתמר בן  עצמאותאת המילה . העצמאותשבוע לאחר יום השואה אנחנו מציינים את יום 

הנה ": "עם שחר עצמאותנו"גרפי וכך הוא כותב בספרו האוטוביו. כנראה בראשית המאה העשרים, י"אב

הנה שולח ... הנה נקבצים ובאים אחינו מכל פזוריהם לארץ האבות... 'אחרית הימים'רואה אני בדמיוני את 

 ".העברית בכל תפארתה העצמאותלפנינו אלהי אבותינו את הרצון והעוז להקים על יסודם את 

וכיוצא ' בעצמי', 'לעצמי', 'ברשות עצמו'הצירופים וכן ', עצמי', 'עצמו'בלשון חכמים רגילות צורות דוגמת 

ללא עזרת , לבדו, צורות וצירופים אלו משמשים בין השאר להדגיש שעושה הפעולה מבצע אותה בכוחו. בהם

אבל לעתיד לבוא אני ... בעולם הזה הייתם נושעים על ידי בני אדם: אמר הקדוש ברוך הוא"כגון , אחרים

נראה ששימושי לשון אלו היו ). יב, תנחומא אחרי מות" (אתם משתעבדין גואל אתכם ושוב אין בעצמי

כגון , וכיום יש לנו עצמאות גם בהקשרים אישיים וחברתיים. עצמאות –י "ההשראה לחידושו של בן אב

 .לצד העצמאות המדינית שאותה אנו חוגגים ביום העצמאות –' עצמאות כלכלית', 'עצמאות מחשבתית'
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 הצביארץ 
 בגלל מקומו המרכזי בעולמו . ך"הוא מבעלי החיים האופייניים לנופי ארצנו עוד מימי התנ צביה

 ששמם משמש , כגון דוב, לעומת בעלי חיים רבים – ְצִבָיה –של האדם זכה הצבי לצורת נקבה 

 שם המשותף לו ולבן  – עֶֹפר –הצבי זכה אף הוא לשם משלו בן . ך לזכר ולנקבה גם יחד"בתנ

 .ְצָבִאיםאו  ְצָבִייםהיא  ְצִביצורת הרבים של . האייל

 : על אחיו הזריז של יואב בן צרויה נאמר. רגליו הקלות של הצבי עשאוהו סמל למהירות

ַאַחד " ָליו כְּ ַרגְּ  בשיר השירים הרעיה אומרת , (יח, שמואל ב ב) "ֲאֶשר ַבָשֶדה ַהְצָבִיםַוֲעָשהֵאל ַקל בְּ

ָך : "לדוד ֵמה לְּ ַרח ּדֹוִדי ּודְּ ָשִמים ִלְצִביבְּ עֶֹפר ָהַאָיִלים ַעל ָהֵרי בְּ  ובפרקי אבות אנו , (יד, ח) "אֹו לְּ

 בור כארי לעשות יוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגוה: "מוצאים את הנחייתו של יהודה בן תימא

 הנאמר , (ב, משנה כתובות יג" )הניח מעותיו על קרן הצבי"גם הפתגם (. כ, ה" )מיםרצון אביך שבש

 .מתקשר כנראה למהירותו של הצבי ולקושי הרב להשיגו, על אדם שהשקיע את כספו בעסק מפוקפק

 אינו קשור  ֶאֶרץ ַהְצִביסביר שהביטוי הידוע , על אף נוכחותו הבולטת של הצבי קל הרגליים בארצנו

 מקובל לשייך לשורש השמי  –הלקוח מספר דניאל  –שבביטוי זה  ְצִביאת המילה . של בעל החיים לשמו

 שורש זה שונה מן השורש של שם החיה כפי שאפשר ללמוד מהשוואה ללשונות . י המציין רצון"צב

 ת ואילו בשם החיה באים תמור, כבעברית צבמקבילות שלו בארמית ובערבית בא העיצור : שמיות אחרות

 , רגיל בלשון הארמית' רצון'י במשמעות "השורש צב. בערבית -בארמית ו ט: עיצורים אחרים צ-ה

 אחרים המתארים את ארץדומה אפוא לצירופים  ֶאֶרץ ַהְצִביהצירוף . וייתכן שממנה הוא חדר אל העברית

 (.מלשון הפיוט) ץפֶ ץ ח  רֶ אֶ ו( ך"מן התנ) הדָ ְמ ץ ֶח רֶ אֶ  :ישראל

 משמעות. יופי והדר, מציינת תפארת ְצִביהמילה , עצמו ֶאֶרץ ַהְצִביוכנראה אף בצירוף , ך"בתנבכמה מקומות 

 גלגול משמעות דומה. מן הרצון אל הדבר שרוצים אותו –י "זו נתגלגלה מן המשמעות הבסיסית של השורש צב

ָמד ָּדה וַמֲחַמִּדים, ֶחֶמד, ָחמּוד, קיים במילים ֶנחְּ  דברים שבני אדם, המציינות כולן דברים נאים וטובים ֶחמְּ

 .חומדים אותם

 בעלות  נוספות  מילים   לצד  בבֹואּה  במיוחד ניכר  ותפארת  הדר   של במשמעות   ְצִבי  המילה של  שימושה 

ֶיה ֶצַמח : "כגון בנבואת ישעיהו לעתיד לבוא, משמעות קרובה ִרי ָהָאֶרץ  ,בֹודּוְלכָ  ִלְצִבי 'הַביֹום ַההּוא ִיהְּ  ְלָגאֹוןּופְּ

ָרֵאל ּוְלִתְפֶאֶרת  ֵליַטת ִישְּ  ַהְצִבי ": רבים קושרים לענייננו גם את דברי הפתיחה של קינת דוד(. ב, ד" )ִלפְּ

ל לּו ִגבֹוִרים ִיְשָרא   על כבוד על פי זה לפנינו קריאת צער . (יט, מואל ב אש" )ַעל ָבמֹוֶתיָך ָחָלל ֵאיךְּ ָנפְּ

 .ידיד נפשו של דוד –ל ותפארתו שנפגעו עם מותם של שאול המלך ובנו יהונתן ישרא

 אלו אבות שעשו : "כשנאמר במדרש. שייכת אף היא לשורש זה, שמקורה בלשון חכמים, ִצְביֹוןהמילה 

 כל מעשה "אך דברי התלמוד הבבלי . 'שעשו רצוני'הכוונה היא ( א, שיר השירים רבה ז" )צביוני

 פתחו פתח לפירושים ( א"ראש השנה יא ע" )נבראו לצביונן, לדעתן נבראו, תן נבראובראשית לקומ

 המילה כפי שהיא  מן הפירושים האלה נתגבשה משמעות. 'צורה', 'דמות'ואף ' תואר', 'יופי'כמו 

 .צביון חגיגי, צביון ממלכתי, צביון יהודי –גוון וסגנון , אופי: משמשת בימינו

  :לשמיני עצרת מאת דונש בן לברטמתוך פיוט  קטענסיים ב

ִבי ץ רֶ י ֶא ן לִ ֵת י יִ ִמ  //, הפָ סְּ כְּ נִ  תֹואֹורְּ י ִל ִש פְּ נַ  / יִב צְּ ח כַ רַ ז בָ ָאד ֵמ ֹוּד ַנף/ צְּ  // , הפָ פְּ עֹותְּ ר ֶא ֶש נֶ  ִבכְּ

 .הפָ פְּ תֹוסְּ יו ֶא דָ ֹול ּדצֵ בְּ ּו/  יִב הֲ ם אֹוא ָש צָ מְּ י ֶא לַ אּו
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 לשונות של אש

 .דלקו בער, שרף: נתמקד כאן בשלושה שורשים. העברית עשירה מאוד בלשונות של אש

ֵרָפה לשלוש המילים ֵעָרה ,שְׂ ֵלָקה ,בְׂ השתיים הראשונות מקורן . משקל משותף ומשמעות יסודית משותפת דְׂ

ֵעָרה: בלשון ימינו יש ביניהן הבחנה. ה בלשון חכמיםואילו השלישית מקור, במקרא ִעיָרהאו  בְׂ משמשות  בְׂ

מנוע בערה ', 'חומרי בערה'מכאן . מלווה בפליטת חום ואורבעיקר בהקשר הכימי לציון תהליך התחמצנות ה

ה'מציינות שתיהן  דלקהו שרפה. 'מעכבי בערה', 'פנימית היא  שרפה –והן נבדלות זו מזו במשלב ', בערה ְמַכלָּ

 .משמשת בלשון גבוהה ורשמית דלקההמילה הרגילה ואילו 

מציין פעולה שתכליתה כילוי של דבר ( 'שרף באש'ך בדרך כלל בצירוף "בתנ) ָשַרףהפועל ? ומה בנוגע לפעלים

ִעירואילו , באש ִליקו ִהבְׂ ִע : אך גם הם נבדלים זה מזה. ִהִציתכמו , מציינים את התחלת הפעולה ִהדְׂ  ירִהבְׂ

, עורר מלחמה –" הבעיר את האזור: "ובמשמעות מושאלת, (למשל צמיגים)' העלה באש', 'הצית שרפה'פירושו 

ִליק. מהומות וכדומה ואף ' הדליק אור'ומכאן גם , (כגון גפרור ונר)' הצית אש בדבר שנועד לכך'פירושו  ִהדְׂ

 .או כל מכשיר חשמלי או אלקטרוני' הדליק רדיו'

ִע ך לצד "בתנ . ונראה שיש קשר בין המשמעויות', חיסל'במשמעות  ִבֵערויש גם ( באש) ִבֵעריש ( באש) ירִהבְׂ

  –' עלה באש' – ָבַערבפועל . וכדומה' לבער את נגע הסמים'ובימינו , בלשון חכמים' ביעור חמץ'מכאן 

תֹו"כגון , חלה התרחבות במשמעות לכיוון המטפורי של כעס ה ַוֲחמָּ ֲערָּ  ובימינו , (יב, ר אאסת" )בֹו בָּ

 ', שאלה בוערת': היידיש גם במשמעות של דחיפות בעקבות

 .'מה בוער', 'עונה בוערת'

  :ָשרּוףמגוון משמעויות עשיר אף יותר נמצא בשם התואר 

 אוהד ; שנצרב בשמש –עור שרוף ; שעלה באש –עץ שרוף 

 , שחקן שרוף; (על פי היידיש)נלהב , מעריץ, נאמן –שרוף 

 נחשף וכדומה , שנתפס, שיצא מכלל פעולה –רוף מרגל ש

 (.בהשפעת הערבית)

, נדלק על, מדליק: בעיקר בלשון העגה, חלה התרחבות משמעות אל תחום הרגש ק"דל בפעלים מן השורש

 .משולהב, מתלהב, נלהב, להוט: תופעה דומה קרתה במילים אחרות הקשורות באש. דלוק על

ואחד ממשמעיה הוא חומר , ל"מקורה בספרות חז ֶדֶלקהמילה : ק"נתבונן בכמה מילים נוספות מן השורש דל

כיום . שדרכו הוכנסו העצים למזבח שער הדלקנמנים שערי המקדש ובהם ( ג, שקלים ו)במשנה . בערה והסקה

ֵלקודה חידש את המילה יה-בן. הוא שם כללי לחומרי בערה וגם כינוי לנוזל בערה להפעלת מנועים דלק  ַמדְׂ

, אולם המילה לא נקלטה". כעין בדים דקים של עץ מֻצּפים בקצה אחד בחֹמר מתלהב בִחּכוך: "והגדירּה

ִעיל יש . חידושו של מנדלי מוכר ספרים, גפרורובמקומה משמש  ולצדו ( שנדלק בקלות)= ָדִליקבמשקל ּפָּ

ַלֵקַח  ומקובל לפרש את שתיהן על פי , ַקַדַחתכרת כבר בתורה לצד נז ַדֶלֶקתהמחלה . באותה משמעותִמתְׂ

היא תגובה של הגוף לזיהום ועוד המלווה בחום  ַדֶלֶקתבימינו . משמעות השורשים כמחלות המלוות בחום

 .ובאדמומיות

 'דולקותעיניים 'למשל , לשונות של אש נקשרות לעתים קרובות לתיאור של עיניים בגוני משמעות שונים

 ג בעומר נזכיר"ולקראת ל. 'יוקדותעיניים , ''רושפותעיניים 'וכן גם  ',בוערותעיניים , '('דלוקותעיניים 'בדיל מלה)

כשיצאו מן המערה לאחר שתים עשרה שנה של לימוד : שמעון בר יוחאי ובנו' את העיניים השורפות ממש של ר

כל מקום  '!?חיי שעהבין חיי עולם ועוסקין מניח': אמרו, וראו אנשים חורשים וזורעים, תורה בתנאי סגפנות

 .(ב"בבלי שבת לג ע)' !חזרו למערתכם ?להחריב עולמי יצאתם' :יצתה בת קול ואמרה להן. שנתנו עיניהם נשרף
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 מסביב למדורה
יש . אותה צורה הנדסית פשוטה המסמלת שלמות ומחזוריות –בעולמנו העגול נקשרות מילים רבות אל העיגול 

ויש פעלים ומושגים מופשטים הקשורים בתנועה מעגלית , מילים המציינות עצמים שהיו במקורם בצורת עיגול

 .שוטטות והשתלשלות, חזרה: ת הנגזרות ממנהובתנועו

במתמטיקה . ַמְעָּגלולמילה המקראית  ָעֹגלוהוא מצטרף לשם התואר המקראי , ל"מוכר לנו מספרות חז ִעּגּולה

 ל"עגבארמית התרחב השורש . השטח המוגבל על ידי קו זה – ִעּגּולובין , הקו המקיף – ַמְעָּגלמבחינים בין 

 .'עיֵגל פסי מתכת לגלילים' – לִעְרּג  בעברית החדשה הפועל  וממנו נוצר, ל"ערגל

 ַסֲהרוֹןו ָעִגילשני סוגי התכשיטים . ובהמשך היא יוחדה לציון הירח, מציינת ביסודה עיגול ַסַהרהמילה 

ית ַהֹסַהרוייתכן ש, נקראים על שום צורתם העגולה( ַשֲהרֹון: ך"בתנ) יש . ההיה במקור בניין עגול או חצר עגול ב 

רשמו של ה. ְסַחְרֹחֶרתכגון במילה , הקשור בתנועה סיבובית ר"סחלשורש  ר"סההקושרים בין השורש   סוֹח 

 .שכן דרכו להסתובב ולהציע את מרכולתו, שייך גם הוא לענייננו

משורש זה גזורה . שגם הוא עניינו עיגול ר"דומשורש  –ַדָּורבעל מקצוע אחר המסתובב ממקום למקום הוא ה

 .ערמה של עצים בוערים המסודרים בעיגול – ְמדּוָרהמילה ה

בספר . 'מעגל'היא ביסודה  חּוגוהמילה רבת המשמעים ', להסתובב במעגל'או ' ליצור עיגול'פירושו  ָלחּוג

במכשירי הטלפון . ָמחוֹגובהמשך הצטרף אליה ה, מכשיר לסרטוט מעגלים – ְמחּוָגהישעיהו אנו מוצאים את ה

גממנה נולד הפועל . חּוָגההמספרים מסודרים במעגל שנקרא הישנים היו  לאחר , המשמש אותנו גם כיום ִחי 

 . שחוגת הטלפון עברה מן העולם

משנה " )עג עוגה ועמד בתוכה: "על חוני המעגל שיצר צורת מעגל נאמר. ָעגהוא הפועל  ָחגאחיו של הפועל 

במעגל  עּוָגה עּוָגה עּוָגה: "ראים הילדים להסתובב במעגלובשיר הילדים הנודע של אהרן אשמן נק, (ח, תענית ג

 .בשל צורתו העגולה –כנראה  –ך נקרא כך "שמקורו בתנ עוגהגם המאכל ". נחוגה

כאשר אומרים על משהו . ְמחוְֹלִליםוהמסתובבים במחול הם , ָמחוֹלעוד מילה המציינת סיבוב במעגל היא 

 .שהוא חוזר על עצמו שוב ושוב במחזוריותהכוונה  חוזר חלילהשהוא 

שפירושה  ְתקּוָפהלפועל זה קשורה המילה . 'ָסַבב סביב דבר' – ִהִקיףתנועה סיבובית אחרת מבטא הפועל 

. וכדומה' פרק זמן בהיסטוריה'ואף ' חלק מן השנה'ומכאן התגלגלו המשמעויות ', מחזור'ו' הקפה'היסודי 

 (.חלפו שנים)=' נקפו שנים'כגון בביטוי  ַקףנָ בלשון הספרותית משמש הפועל 

ב. דבר הגורר דבר –תנועת העיגול משמשת לציון קשר לוגי של גרימה  כגון בדברי האישה ' גרם'פירושו  ִסב 

ב ְלַבֲעבּור: "התקועית לדוד ִסָבה היא (. כ, שמואל ב יד" )ַהֶזה ַהָדָבר ֶאת יֹוָאב ַעְבְדָך ָעָשה ַהָדָבר ְפֵני ֶאת ַסב 

  בבָ ומסּו סיבהובספרות הפילוסופיה של ימי הביניים מדובר רבות על הצמד ', הדבר הגורם'

 ובפסוק המקביל בדברי , ך פעם אחת בלבד במלכים"ִסָבה באה בתנ(. גורם ותוצאה)

 הן בעיקר תנאים העומדים ברקע של ' נסיבות'בימינו . ְנִסָבההימים באה במקומה 

 .וכדומהאירוע , פעולה

לו ִּגְלּג להפעלים   משמשים לא רק לתנועה מעגלית אלא גם לתיאור השתלשלות  ִהְתַּגְלּג 

 , בניו בין אדם ישנה אל לעולם: "וכך נאמר במדרש אגדה לבראשית. אירועים

 ".למצרים אבותינו וירדו הדבר נתגלגל ליוסף יעקב שעשה פסים כתונת שבשביל

 . ומשמעויות רבות מתגלגלות מהם, ל והסיבובמילים רבות סובבות סביב העיגו

 .אך כדי שלא תהיה לכם סחרחורת נעצור כאן
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 העיר והבירה

 .אך רכיביו עתיקי יומין, חדש הוא ִעיר ִביָרההצירוף . של ישראל עיר הבירה ירושלים היא        

 ,קבעביסודה היא מציינת כל יישוב של . והיא באה בו יותר מאלף פעמים, ך"שכיחה מאוד בתנ ִעירהמילה        

 ערים שאין  – תזֹורָ י פ  ר  עָ אך היו גם , העיר המקראית הייתה מוקפת חומה בדרך כלל .גם יישוב קטן מאוד       

 על ירושלים שהייתה עיר בצורה ניבא זכריה כי היא תתפשט לסביבותיה ותפרוץ את גבולות . להן חומה       

ָרזֹות: "חומותיה       ב פ  שֵּ רֹב ְירּוָשַלִם תֵּ ָמה םָאדָ  מֵּ  (.ח ,ב זכריה" )ְבתֹוָכּה ּוְבהֵּ

 מכאן הביטוי .תנֹובָ ת ערים קטנות הסמוכות לעיר הראשית ונתונות למרותה נקראו                                      

ם ִעיר                                             א  ל ו  ָרא  ִיש   . בהירים הקטנות שסבם לעאֵּ מו עיר שהיא כ –( יט ,כ ב שמואל) ב 

 עיר שיש בה קהילה יהודית: במהלך ההיסטוריה קיבל הביטוי  משמעות נוספת                                               

 , המציינת עיר גדולה, מטרופוליןגם המילה . דווקא מחוץ לישראל –מפוארת                                                 

ם'משמעותה                                                  ם – mētēr: מיוונית)' עיר אֵּ  (.עיר – polis, אֵּ

ך אנו מוצאים פעם אחת את "תנבאבל , ָעִריםהיא  ירִע  שלהרגילה צורת הרבים                                                   

בעל )= ֲעָיִריםַוְיִהי לֹו ְשלִֹשים ָבִנים רְֹכִבים ַעל ְשלִֹשים : "רַעיִ כמשחק מילים עם צורת הריבוי של  ֲעָיִריםהצורה 

ל "בספרות חז(. ד, שופטים י" )...ַהֶזה ַהּיֹום ַעד ָלֶהם ִיְקְראּו ַחּוֹת ָיִאיר ,ָלֶהם( ָעִרים)= ֲעָיִריםּוְשלִֹשים ( החיים

 .'עיר קטנה'במשמעות  ֲעָיָרהה מילנה הבעת החדשה נגזרה ממו ,ִעירשל  ריבויכ ֲעָירֹותילה הצורה גר

ָפרביחיד ) יםִר פָ כ  העיר הייתה מרכז ל. היא יישוב גדול למדיי ובו חנויות ומוסדות שונים ִעירל "אצל חז , כ 

עיר גדולה ורבת . יישובים קטנים מסביבה אשר סיפקו לה מים ותוצרת חקלאית –( כֶֹפרואולי במקור 

ַרך  ל "אוכלוסין מכונה אצל חז ַרִכיםברבים ) כ   .ומילה זו משמשת עד היום בלשון הספרותית, (כ 

, ירהיע, קריה, עיר: צורות התיישבות שונות על פי גודלן ואופיין מגוון מונחים רחב לציוןבעברית של ימינו יש 

 – ִעיִרָיהף מנהל המכונה ובראשה גו, ִעירֹוִניהיא יישוב גדול בעל אופי  ירִע כיום . ועוד קיבוץ, רפָ ְכ , מושב, המושב

 .על פי ַבַלִדַּיה בערבית, יהודה-חידוש של בן

מקורה . ל"ומספרות חז ספרות המקראית המאוחרתמוכרת לנו מן ה הירָ ִב המילה : הירָ ִב אל ה ִעירומן ה

 שיבת מצודה שנבנתה בימי – ַהִביָרהבספר נחמיה נזכרת . 'מצודה'או ' מבצר'שפירושה  birtuבמילה האכדית 

שבנו ( ִביָרהצורת הרבים של ) ִביָרִניֹותובדברי הימים נזכרות ה, ציון כדי להגן על ירושלים ועל בית המקדש

     אך הבירה המקראית המפורסמת ביותר היא שושן הבירה הנזכרת במגילת . לכי יהודה יהושפט ויותםמ

   הייתה בה עיר והייתה בה     : ני חלקיםבתוך שושן היו ש: "על כך כתב חוקר הלשון אבא בנדויד. אסתר

          ומרדכי היה בא . ושאר העיר נקרא העיר שושן, מצודת המלך וסביבותיה נקראה שושן הבירה. בירה

 ".עיר לחוד ובירה לחוד. והולך מן העיר אל הבירה ומן הבירה אל העיר

 הירָ ִב כאילו ', שושן הבירה' פירוש מוטעה שלמתוך כנראה נולד  capital cityבמשמעות  ִעיר ִביָרההצירוף 

               ?     ואיך נקראה עיר הבירה בימים עברו .שהרי שושן הייתה העיר הראשית שבה ישב המלך, 'עיר ראשית'פירושה 

                                       'וכך שורר ר. 'עיר ממלכה'או ' עיר מלוכה'ולכן העיר שבה ישב המלך נקראה , בעבר היו ממלכות

 :'לכה דודי'על העיר ירושלים בפיוטו הידוע  61-שלמה אלקבץ בן המאה ה

לּוָכהש ֶמֶלְך ִמְקדַ  ָכה/  ִעיר מ     ,קּוִמי ְצִאי ִמתֹוְך ַהֲהפֵּ

ֶמק ַהָבָכא   .מֹל ָעַלִיְך ֶחְמָלהְוהּוא ַיחֲ / ַרב ָלְך ֶשֶבת ְבעֵּ
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 ביכורים לחג

הִמנחה  –) כב ,לד שמות( ִחִּטים ְקִציר ִּבּכּוֵריהיו מביאים למקדש , )כו, במדבר כח( יֹום ַהִּבּכּוִרים, בחג השבועות

מכל  ִּבּכּוִריםחג השבועות הוא גם הזמן שממנו ואילך היה אפשר להביא . הראשונה שנאפתה מן החיטה החדשה

 . שבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו

תאנה עסיסית   – ַּבּכּוָרהאו  ִּבּכּוָרהקרובה להם המילה המקראית . הם הפרות והתבואה שהבשילו ראשונים ִּבּכּוִרים

על פי דברי , הוא משל לדבר שהכול להוטים אחריו ושנחטף מיד עם הופעתו ַקִיץ ְּבֶטֶרם ְּכִבּכּוָרה. שהקדימה להבשיל

בלשון חכמים המילה ). ד ,כח( "ִיְבָלֶעָּנה ְּבַכּפֹו ְּבעֹוָדּה ,אֹוָתּה ָהרֶֹאה ִיְרֶאה ַקִיץ ֲאֶׁשר ְּבֶטֶרם ְּכִבּכּוָרּה: "הנביא ישעיהו

ניגודה . עם רדת הגשמים הראשונים, משמשת לציון פרי שהקדים להבשיל וגם לציון עונת הזריעה המוקדמת ַּבִּכיר

 .לציון התבגרות מינית מוקדמת ַּבִּכירּות, ַּבִּכירבמונחי הפסיכולוגיה נקבעו המילים . בשתי המשמעויות – ִפילָאהוא 

 בת. מי שנולד ראשון להוריו –) ְּבכֹוִריםוגם  כֹורֹותברבים ְּב ( ְּבכֹורהמילים החקלאיות שראינו קשורות כמובן למילה 

 ִלְפֵני ַהְּצִעיָרה ָלֵתת ִּבְמקֹוֵמנּו ֵכן ֵיָעֶׂשה לֹא: "בדברי לבן ליעקב כגון, ְּבִכיָרהך "ראשונה להוריה נקראת בתנ               

 בתיה בת פרעה : "במשמעות זו ְּבכֹוָרהובלשון חכמים יש גם ). כו ,כט בראשית( "ַהְּבִכיָרה                                          

  ְּבִכיָרהבעברית החדשה נוצלה צורת הנקבה המקראית ). פסיקתא דרב כהנא" (היתה הבכור                              

 וכך נכתב ברשימת . בִמנהל וכדומה, בצבא' בעל דרגה גבוהה'במשמעות  ָּבִכירליצירת שם התואר                           

בעל  –) senior( ָּבִכיר: "אשית ימיה של המדינהמונחי הצבא שנקבעו בשיתוף ועד הלשון העברית בר                       

 )".junior( זוטרהפך ; בעל דרגה גבוהה, ותק רב

 ֶאת ַכּיֹום ִמְכָרה"יעקב ביקש מעשו אחיו . ְּבכֹוָרההשם המופשט המציין את מעמדו וזכויותיו של הבן הבכור הוא 

לציון נתינה של ' מכר בנזיד עדשים'מכאן נולד הביטוי . והציע תמורתה נזיד עדשים) לא, כה בראשית( "ִלי ְּבכָֹרְתךָ 

, למישהו או למשהו ניתנתעדיפות המשמשת לציון  ְּבכֹוָרהבצירופים בני ימינו המילה . דבר יקר תמורת דבר קל ערך

דבר כן היא מציינת ). ן הרווחיםנהנים ראשונים ממניות שהמחזיקים בהן ( 'מניות בכורה'או ' זכות בכורה'כגון 

 .'נאום בכורה'ו' הצגת בכורה'כגון , ובייחוד בפומבי ,שנעשה בפעם הראשונה

ל "ך ובספרות חז"בתנ. ַמְבִּכיָרהומי שיולדת בפעם הראשונה נקראת , פירושו הקדים להבשיל או להוציא פרי ִהְבִּכיר

 ָלֳחָדָׁשיו ,ִּפְריֹו ִיּתֹם ְולֹא ָעֵלהּו ִיּבֹול לֹא ַמֲאָכל ֵעץ ָּכל: "זקאלכגון בנבואת יח, באותה משמעות ִּבֵּכרמשמש גם הפועל 

 ".דש יבשל פירותיודש בחֹמדי חֹ: "י מפרש"ורש, )יב, מז( "ְיַבֵּכר
ת ֲאֶׁשר ְוָהָיה ְּביֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ָּבָניו אֵ ": 'הבכורה זכותנתן את ', 'הכיר כבכור'במשמעות  ִּבֵּכרבספר דברים בא הפועל 

 משמעותבעברית המאוחרת מכאן התפתחה . )טז, כא" (ֶאת ֶּבן ָהֲאהּוָבה ַעל ְּפֵני ֶבן ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבכֹרְלַבֵּכר ִיְהֶיה לֹו לֹא יּוַכל 

 אך עדיין בזיקה, ִּבֵּכראצל מנדלי מוכר ספרים מצאנו שימוש מטפורי בפועל . של העדפת דבר כלשהו על פני דבר אחר

משפט תמיד את הכסף על פני החכמה ונתן לו  נבכרמדוע : "זכויותיו של הבן הבכור –המקורי  נהמובלבכורה ב

 .'העדיף'והוא נרדף ל, אצל סופרים אחרים בעת החדשה כבר נותק הפועל מהקשר זה). האבות והבנים( "?הבכורה

  :נסיים במשנה המתארת את קיום מצוות הביכורים

קושרו בגמי  .ביכררמון ש ביכראשכול ש ביכרהד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שיור? ביכוריםכיצד מפרישין ה

 ).א, משנה ביכורים ג( ביכוריםהרי אלו  :ואומר
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 תעודות וציונים

 .הקיץ מגיע תורם של התעודות והציונים חופשתקצת לפני 

צֹור : "בנבואת ישעיהו היא מקבילה לתורה. 'עדות כתובה'ומקובל לפרשה , ך"מקורה בתנ תעודההמילה 

עּוָדה[ ציווי של ָצַרר] ִלֺםדָ  תֹוָרהֲחתֹום  ,תְּ ָרֵאל : "מנהג, ובמגילת רות משמעה חוק(. טז, ח) "יבְּ ִישְּ ָפִנים בְּ זֹאת לְּ וְּ

זֹאת  ֵרֵעהּו וְּ ָנַתן לְּ ַקֵים ָכל ָדָבר ָשַלף ִאיש ַנֲעלֹו וְּ מּוָרה לְּ ַעל ַהתְּ אּוָלה וְּ עּוָדהַעל ַהגְּ ָרֵאל ַהתְּ ִישְּ  (.ז ,ד" )בְּ

בעקבות דברי , כמילה קרובה או נרדפת לתורה תעודהשימשה המילה , עד לעת החדשה, לאורך הדורות

 .ישעיהו

ַתב תעודה': בהקשרים לא דתיים תעודהבספרות החדשה אנו מוצאים את המילה  ואחר ' מכתב תעודה'או ' כְּ

מכאן צמחו בעברית שלנו . מסמך עדות, לבדה הם מסמך הנותן אישור מטעם ָרשות כלשהי' תעודה'כך גם 

וכמובן גם תעודת המחצית ותעודת סוף ', תעודת אחריות', 'תעודת שחרור', 'תעודת זהות'צירופים דוגמת 

 .השנה של בית הספר

תעודת עניות הייתה תעודה שניתנה לעניים . נשאל לעברית מלשונות אירופה צירוף זה ?'תעודת עניות'ומהי 

המקורית והחל בחלוף העתים איבד הצירוף את משמעותו . די כסף לשלם חובותונועדה לאשר שאין להם 

 .חוסר הנהגה וכדומה, לשמש לציון מעשה או תופעה המעידים על אזלת יד

תעודות כאלה משמשות . על אדם וכדומה, על התרחשות, על אירוע –בעיקר כתובה  –היא גם עדות  תעודה

' ט תיעודיסר'ומכאן , דעּות  , דע  ת  : ד"במשמעות זו נגזר השורש תע תעודהמן המילה . למשל במחקר היסטורי

 .'סרט תעודה'לצד 

עשרה -אנו מוצאים בספרות העברית של המאה התשע –ד "מן השורש עו –שתפקידה להעיד  תעודהמלבד 

מן  תשועהעל דרך , ד"יעבשימוש זה המילה נתפסת כגזורה מן השורש . 'ַיַעד'או ' ייעוד'שפירושה  תעודה

. רהלא תוכל להיות נחשבת לו לקללה ומֵא  'לאכול לחמו בזיעת אפו' האדם תעודת: "לדוגמה. ע"השורש יש

החזרת דבר דואר שלא : "ובעברית של ימינו(. 0781, דוד גורדון" )שמח העבודה והזיעה נותנין לו בריאות ולב

 (.בתקנות דואר ישראל" )או הפנייתו למען אחר לתעודתו נמסר

 זומשמעות . 'ציון דרך', 'קודת ציוןנ'כגון , היא סימן ןּוּיצ  משמעותו היסודית של 

יםַהִציִבי ָלךְּ : "למשל בנבואת ירמיהו, ך"מקורה בתנ ּיֻּנ  רּוִרים ,צ    "ִשִמי ָלךְּ ַתמְּ

 בהגדה של פסח , למשל. גם הפעלים מן השורש הזה עניינם סימון(. כ ,לא)

 , כלומר מסומנים, "[במצרים] שם מצויניםמלמד שהיו ישראל " :נאמר

 .נבדלים

 מצויןנטען שם התואר  ,הגרמנית והיידישבהשפעת , בעברית החדשה

מכאן גם הפועל . בולט בייחודו לטובה, מסומן לחיוב: במשמעות חיובית

מי שמצטיין בלימודיו הוא מי . המשמש במשמעות חיובית בלבד הצטיין

סימון הישגים  – ציוןמשמעות זו של המילה . טובים ציוניםשמקבל 

 .סימן –ה כיום לצד משמעותה הכללית רגיל –בלימודים 

ןגם הפועל  ּי  , והוא משמש פועל אמירה בכמה משמעויות, התרחבה משמעותו –שמשמעותו היסודית ִסֵםן  – צ 

 .'ציין לשבח', 'ציין לגנאי'וכן בצירופים , כגון העיר והזכיר
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