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א כשנת השפה העברית "נקבעה שנת הלימודים תשע, מר גדעון סער, ביזמת שר החינוך

במסגרת אירועים שונים הוחלט כי יש להרחיב את אוצר המילים של . תוהשפה הערבי

סיפורי "אחד המיזמים הוא יצירת קובץ . תלמידי ישראל וכן את הידע שלהם על שפת אמם

אך אינם מוכרים או , שיכלול מילים וצירופים הרווחים בסביבתם של התלמידים" מילים

 .תה ועדה ונבחרו כותבי סיפוריםלשם כך מונ. שהשימוש בהם אינו מדויק או תקין

 

 
 :הוועדה ותחבר

 

 אוניברסיטת בר אילן, אורה שורצולד' פרופ: ר הוועדה ויועצת מדעית"יו

 ר עברית"מפמ, מזל שיניאק: מרכזת הוועדה

  הפיקוח על הוראת העברית, שחם-עירית השכל :צוות כתיבה מרכזת

 הפיקוח על הוראת העברית, הגר אור

 ח על הוראת העבריתהפיקו, הלה אתקין

 מנהלת המחלקה למיומנויות יסוד באגף לחינוך יסודי, אתי בוקשפן

 מכללת בית ברל, צביה ולדן ר"ד

 הפיקוח על הוראת העברית, עליזה עמיר ר"ד

 הפיקוח על הוראת העברית, רחל קליין

 המחלקה למיומנויות יסוד באגף לחינוך יסודי, גילה קרול

 הוראת העבריתהפיקוח על , ריקי תמיר ר"ד

 

 מאירה הס: עריכת לשון
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 ר מרדכי רוזן"ספריו של דציטוטים מערכים רבים ב *

 "למה בעברית"ו "עוד מילה ברגע" ;"מילה ברגע -אטימולוגיה "



 

 ,מורות ומורים יקרים

 

על על צירופים ו, לכבוד שנת העברית מוגש לכם לקט סיפורים על מילים

 .ביטויים

, קשר לביטויים אחרים, גלגולי משמעות, מובאים הגדרה" סיפור מילה"בכל 

 .ציטוטים ממקורות למיניהם ודוגמות לאופן השימוש

לנהל שיחה על , בכל יום" סיפור מילה"מומלץ להציג בפני התלמידים 

 .קשריםועל אפשרויות השימוש בה בכל מיני ה  ( או על הצירוף)המילה 

זאת ההזדמנות . משלהם" סיפור מילה"מן התלמידים לכתוב  אפשר לבקש

 .לעמוד גם על תיקוני לשון או על תיקוני הגייה

 ". סיפורי המילים"שבה יוצגו , כדאי ליצור בכיתה סביבת למידה

 .חלק מן המילים האלה יופיעו גם בחידון הארצי

 



 ָאַבד ָעָליו ֶכַלח 

 

 ". ָעֵלימ ָאַבד ָכַלח: "2', ר בעקבות הכתוב באיוב להניב נוצ. התבלה, התיישן: ניב שמשמעו

כלומר , ַלח+ורואים בה הרכב של כ  , היא רעננות "ֶכַלח"כי משמעות המילה , כמה חוקרי לשון סבורים

ומכאן ברור מדוע היובש מציין את , הלחות היא סמל לרעננות ולאנרגיה. רענן, משהו שהוא כמו לח

 . חסר חיות, משהו משעמם" יבש"יין שם התואר גם בסלנג שלנו מצ. ההפך

 

נקמט : "שאת הפסוק המקראי יש לפרש, העלה סברה, חוקר אוצר המילים המקראי, יהושע שטיינברג

מציינת , על פי הכתוב במקום אחר בספר איוב. חלקת עור הבשֹר, לדבריו, הוא" ֶכַלח" ."עורם מזקנה

נָ , רפיון כוח" כלח"המילה  ֶכַלח ֱאֵלי ֶקֶבר: "החולשה או זִק  ִעת, ָתבא ב   (.26', ה, איוב" )ַכֲעלת ָגִדיש ב 

 



 ֶאֶבן ֶנֶגף

. זהו צירוף המציין בהשאלה מכשול או תקלה. שמכשילה את ההולך בה, היא אבן בדרך "ֶאֶבן ֶנֶגף"

נֵי ָבֵתי יִ : "מקור הניב בלשון המקרא צור ִמכ של ִלש  ֶאֶבן נֶֶגף ול  ָרֵאלול   ֹ  (.14', ישעיה ח" )ש

, הגורמת למותם של רבים, מופיעה במקרא גם במשמעות של מגפה או מחלה מדבקת ֶנֶגףהמילה 

ָריִם: "13, ב"כנאמר בשמות י ֶאֶרץ ִמצ  ַהכִֹתי ב  ִחית ב  ַמש  יֶה ָבֶכם נֶֶגף ל  בספר בן , מאוחר יותר". ו ֹלא יִה 

ֶדֶרְך : "מוקש או תקלה, במשמעות מכשול, שציין אבן שושןכפי , ֶנֶגףמופיעה המילה ' כ, ב"סירא ל ב 

שת ַאל ֵתֵלְך נֶֶגף ַפֲעָמיִם, מֹק  כאן משמיע החכם אזהרה המיועדת להולך בכל דרך שבה ". ו ַאל ִתָתֵקל ב 

 .הוא בוחר

 .לפני פתיחת הכביש החדש לתנועה  הסירו עובדיו את כל אבני הנגף שהיו בו: דוגמה של משפט

 



 ֶאֶבן ְשֵאין ָלּה הְפִכין

יש דימוי לחפץ שאיש אינו משתמש בניב . או אין לו דורש ,דבר או אדם שאין לו שימוש: ניב שפירושו

כמוה כמילה  ,ל"בלשון חז הופכיןהמילה . בדיוק כמו אבן שאיש אינו הופך אותה, בו או אינו נוגע בו

השווה ; ים- העברית ממירה את סיומת הרבים יןִִ לעתים קרובות הסיומת  ,חכמיםבלשון  .הופכים

 .גירושים = גירושין; נישואים=  נישואין; חמים=  חמין

פעם אחת גזרה מלכות גזרה על : "אנו קוראים 'א ,ד"במסכת סנהדרין י. ל"המקור לניב הוא בלשון חז

מי )הנסמך יֵָהֵרג וכל ( חכם שסומך את ידו על חכם אחר כדי למנותו למורה) שכל הסומך, ישֹראל

ובין , הלך וישב לו בין שני הרים גדולים? מה עשֹה רבי יהודה בן בבא ...יֵָהֵרג( שקיבל סמיכות להוראה

כיוון שהכירו בהם אויבים (. חכמים)בין אושא לשפרעם וסמך שם חמישה זקנים , שתי עיירות גדולות

הריני : אמר להם? מה תהא עליך ואתה, רבי: אמרו לו! ָבנַי רוצו: אמר להם, (האויבים הבחינו בהם)

רבי יהודה בן בבא פנה לחבריו (". ויעשו בי ככל העולה על רוחם)מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכין 

כי הוא , השיב להם? מה יהיה אתך: וכששאלו אותו, כי ינוסו על נפשם מפני האויבים, הזקנים בקריאה

ֹ , ולא אכפת לו, תנועה בלישרוי   .ו בו כרצונםשיעש

 (.'ב ,'עבודה זרה ח) "הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכין: "ל נאמר"במקום אחר בלשון חז גם

והוא מונח כאבן שאין  ,יש בביתנו שואב אבק שאין אנו משתמשים בו כבר זמן רב :דוגמה של משפט

 .לה הופכין

 



  ָאָדם

 

; שמו של האיש הראשוןָדם ָאהיה ', על פי המסופר בספר בראשית פרק ה. "איש"מילה נרדפת ל

. שעמן נמנית העברית, מצויה בשֹפות שמיות עתיקות ָאָדםהמילה  .האדמהכי נוצר מן  ,והוא נקרא כך

שדוברה פעם בלבנון והייתה לשון צור , אנו מוצאים בצורה דומה בֶפנִיִקית ָאָדםמקבילות של המילה 

למה : "מתוך) .חופי סוריה לפני כשמונים שנהששרידיה נתגלו ב, וכן בלשון האוגריתית העתיקה, וצידון

 (.16, "בעברית

 

; בני אדםיש לומר , ואם רוצים להשתמש בצורת הריבוי, אין צורת ריבוי בת מילה אחת ָאָדםלמילה 

המציינת רק , אישיםוהאחרת , אנשים –האחת מיוחדת : יש שתי צורות ריבוי ִאישואילו למילה 

 .אנשים חשובים ונכבדים

 

שמקבילתו הלועזית , אנושיוגם שם התואר  ,אנושות –נתקבל שם העצם הקיבוצי  אנשיםלה מן המי

המקור למילה . לשון בני רומא העתיקה, מקורה בלטינית" הוָמנִי"כי המילה , מעניין לציין". הוָמנִי"היא 

דיוק כמו ב, וגם בלשון הרומית, שמשמעה ָאָדם HOMO היה המילה הרומית, שמשמעה אנושי, הוָמנִי

בלשון . אדמה –שמשמעה , HUMUSמן המילה  –המציינת אדם  – HOMOנוצרה המילה , בעברית

 .כפי שהיה ָאָדם בגן עדן, שמשמעו עירום כביום היוולדו ADAMY ,האנגלית מצוי שם התואר

 

 : רווחים בעברית" אדם"ניבים שבמרכזם המילה 

איש פשוט ; ביום השישי לבריאת העולם, העל פי התור, הוא כינוי לאדם שנברא – אדם הראשון

אדם . לשון בני אדםלשון פשוטה וברורה מצוינת על ידי הניב . אדם מן הרחוב/אדם מן השוקמכונה 

אנו , מאחר שעולמנו מורכב מתכונות מנוגדות. אדם ַהַםֲעָלהאציל נפש בעל תכונות מצוינות נקרא 

כינוי לאיש  –פרא אדם  :לדוגמה, שליליות של האדם מוצאים כנגד תכונות חיוביות בניבים גם תכונות

 . גס רוח ופרוע

 

" אדם אחד שקול כנגד כל מעשי בראשית: "פתגמים למיניהם נכתבו וייכתבו על האדם בכל מקום

פתגם עממי ". אדם ענק לפעמים בזבוב נחנק: "המשורר עמנואל הרומי כתב(. א"נתן ל' אבות דר)

מתוך ספר " )בעלי החיים הנותן לך לפשוט את עורו כמה פעמיםהאדם הוא היחיד ב: "חכם אומר

 (.אדיר כהן' בעריכתו של פרופ, הציטטות הגדול

 



 ֲאָדָמה

 

בערבית . קרקע אדומה הראויה לעיבודהמילה ֲאָדָמה ובמקור ציינה , ָאדֹםמן הצבע  מילה שנוצרה

סומק הלחיים קרוי כך  ואף, אדומה –שמשמעה גם אדמה וגם , ַחְמָרהמצויה המילה המקבילה 

 ".האדם הוא החיה היחידה שמסמיקה או צריכה להסמיק: "בהקשר זה יש פתגם עממי יפה. בערבית

 (.16, "למה בעברית: "מתוך)

ָמר   .גם ֶחֶמר בעברית הוא כינוי מליצי ליין שכן צבעו אדום, ומכאן; אדום –בערבית ַאח 

ֹלִהים' וַטִיֶצר ה: "אהכמסופר בפרשת הברי, מן השם ֲאָדָמה נוצר ָאָדם , ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה א 

נֶֶפש ַחטָה ַמת ַחטִים וַי ִהי ָהָאָדם ל  ַאָפיו נִש   (.7', בראשית ב" )וַטִַפח ב 

 

; המילה ָדם יצרה את המילה ָאדֹם: כי יש כאן שרשרת מילולית מופלאה, מכל הנאמר לעיל אנו למדים

, מן הסיפור המקראי אנו למדים. ומהמילה ֲאָדָמה נוצר ָאָדם; המילה ֲאָדָמההמילה ָאדֹם יצרה את 

הלחין מיקי , שיר בשם זה כתב יעקב רוטבליט". אימא אדמה"בנה של ; שהאדם הוא בן האדמה

 .ושר אריק איינשטיין, גבריאלוב

 

אדמה עומדת ה". שירת האדמה לעולם אינה פוסקת: "באומרו, המשורר הבריטי, ון קיטס'אכן צדק ג

: ויליאם שקספיר טבע את האמרה המפורסמת. במרכזם של שירים רבים שנכתבו על אודותיה

 ".היא אף קברו, האדמה ֵאם האדם"

 

תובעת לעתים את דמם של , ולצערנו, חשיבותה של האדמה שהיא אחד המרכיבים החיוניים בחיינו

". ראי אדמה"ירו הלאומי והמרגש היא שהביאה את שאול טשרניחובסקי לכתוב את ש. טובי בנינו

בתקופת המרד הערבי שגבה קורבנות של מיטב , ו"השיר נכתב בתקופת מאורעות הדמים בתרצ

 ;בזבזנים עד מאוד/ כי היינו, אדמה, ראי: "כפי שנרמז בשורות השיר, הבנים

 ".אשר נשקתם השמש מנשיקתה הראשונה/ פרחי פרחים בך טמנו רעננים ובהוד

 

אדמה : "השיר מסתיים במילים. ששרה אותו בזמנה עופרה חזה, "אדמה"ב את השיר אהוד מנור כת

". את בן האדמה, האדם, למדי נא את בנך, אדמה. אדמה טובה ותמימה לעולם. נותנת פרייה לכולם

ַרה מציינת אדמה, כפי שצוין , שמשמעה קרום, בערבית מצויה גם המילה ַאַדַמה, המילה הערבית ַחמ 

ואכן המילה ; כמו העור המכסה את גופנו, דמה היא מעין קרום וכיסוי לכדור הארץשכן שכבת הא

 .ַאַדַמה מציינת בערבית גם את מעטה העור שלנו

 

האדמה היא מקור החיים והיצירה והתרבות : "אמר פעם, דוד בן גוריון, ראש ממשלתנו הראשון

עומדת , ות האדמה לאדם ולעםכי בעקבות חשיב, מכאן אנו יכולים להבין". והעצמאות האמיתית

  :ולא במקרה, המילה אדמה במרכזם של ניבים פוליטיים

המוזכרת בספר  ,אדמה טמאה ,בניגוד לכך, כינוי לארץ ישֹראל ולאדמת ישראל – אדמת הקודש

 .שהוא כינוי לארץ זרה, אדמת ֵנָכר לימים הומר הניב בניב. הוא כינוי לאדמת חוץ לארץ, 17', עמוס ז

  .בין עמים או בין מדינות, חבל ארץ שהבעלות עליו שנויה במחלוקת בין אנשים – יבהאדמת מר



, בתי מגורים ובתי חרושת, יבול השדות, חבל ארץ שהושמדו בו כל אמצעי המחיה – אדמה חרוכה

מציין הניב שטח או , בהשאלה(. מילון אבן שושן)כדי שלא להשאיר כל אמצעי קיום לאויב הפולש 

 .וב שבו נעלם או נמחהתחום שכל הט

הערבים הביעו . 1976, במארס 30-הוא מושג שנוצר על ידי הערבים אזרחי ישראל ב יום האדמה

יום המושג . דונם על ידי ממשלת ישראל לטובת ייהוד הגליל 20,000בכך את מחאתם על הפקעת 

גזלת "ל ע, הפך אצל הערבים מתאריך זה לציון יום שבתון בקרב הערבים אזרחי הארץ אדמה

למעשה בא יום זה לציין את הזהות הלאומית של הערבים אזרחי ". יהוד הגליל"ועל " האדמה הערבית

 .ישראל

בעבר בא מושג זה לציין את . הוא כינוי לפעולה נרחבת של נטיעות ברחבי הארץ גאולת האדמה

שקנו , ידיםלעתים גם של יח, ושל גופים או ארגונים אחרים, פעולתה של הקרן הקיימת לישראל

בדומה . החזירו אותן לבעלות יהודית, ליתר דיוק, או, חלקות קרקע בארץ ישראל והעבירו אותן

והיום בעיקר , בחברה השבטית)שבא לציין מנהג קדום , גאולת דםלגאולת האדמה קיים גם הניב 

. צחהמחייב את בני משפחת הנרצח לנקום את נקמתו על ידי רציחתו של הרו, (בחברה המוסלמית

 .כאשר הוא נמלט מפני גאולת דם, ך שימשו מקום מחסה לרוצח בשוגג"ערי המקלט המוזכרות בתנ

 .אדמה שאין לה בעלים – אדמת הפקר

, כבר בתקופה קדומה, מכאן נוצר. יבולי הארץ תלויים בגשמים. יבולה, תנובת הארץ –פרי האדמה 

הקרוי במיתולוגיה , הגשם והפריון אל, "בעל"שבא לציין אדמה שהאל הכנעני , אדמת בעלהניב 

המושקית , היא קרקע חקלאית אדמת שלחין, ובניגוד לכך; משקה אותה, "ם(י)בעל שמ"האוגריתית 

 .באמצעות הזרמת מים לתעלות ולשלוחות, בהשקיה מלאכותית

 

 ליבולי, (על פני כדור הארץ)=  עלי אדמותשחי , אין זה מקרה שגם ניבים נוספים קושרים את האדם

 :הארץ

אדמה סלעית ולא )=  אדמת טרשיםלעתים זו ; היא אדמה בלתי מעובדתאדמת בתולה /ּבּור אדמת

 :כך צמח הניב. בדם וביזע, כדי לזכות ביבולים ולאכול לחם יש צורך בעבודה רבה; (נוחה לעיבוד

יש הסופר וא". עובד אדמתו ישבע לחם: "נאמר 11, ב"בספר משלי י. איכר, חקלאי – עובד אדמה

, האיכר האמיתי מרגיש בנפשו: "אמר ברוח דומה  (אשר צבי הירש גינצברג" )אחד העם"ההגות 

ולכן היהודי , יבול האדמה הוא למעשה ברכתה". הרי הוא כפורש מן החיים, שאם יפרוש מן האדמה

 .לפני אכילת ירקות למיניהם "בורא פרי האדמה"הדתי מברך 

 

שנכח כאורח , נשיא המדינה שמעון פרס. יווסדה של דגניהבאחרונה נערכו חגיגות מאה שנים לה

האדם , יותר משהאדמה תרמה לאדם: "היטיב לברך את מפעל ההתיישבות באומרו, כבוד בחגיגות

 ."תרם לאדמה

 



 ַאְדַרָּבא/ַאְדַרָּבה

 אַ  :המילה הארמית מורכבת משלושה רכיבים ."להפך"מילה שהגיעה ללשוננו מן הארמית ומשמעה 

ממה שאתה )שהוא גדול ( משהו) :כלומר "שגדול על" :מילולית .גדול = ַרָבה ;אשר ,ש = ד   ;על= 

שבו המילה  ,אדרבה ואדרבה: בלשון הדיבור רווח הניב .והכוונה למשהו הפוך ממה שחשבת ,(סבור

בדיוק  ,"נהפוך הוא" :לומר בהדגשת יתר מעונייןוהמשתמש בניב  ,חוזרת לשם הדגשה אדרבה

 ."יתר על כן", "על אחת כמה וכמה" :ביטויים קרובים במשמעותם הם .מה שאתה חושבלהפך מ

 :שיר ששר אברהם פרידבלמשל  מופיעה "אדרבה"המילה 

  אדרבה

  אברהם פריד

 רבי אלימלך מליזנסק: מילים

 יוסף גרין: לחן

 , אדרבה
 תן בלבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם
 ,ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך

 ...ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה
 חזק אותנו באהבה אליךות

 ...ל נחת רוח אליךוכאשר גלוי וידוע לפניך שיהא הכ
 .אמן כן יהי רצון

http://www.shiron.net/artist?prfid=2344&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=2344&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=3097&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=2345&lang=1


 אָצר ָּבלּום

 ערך שלא ידעו על קיומו או לא עמדו-כינוי לדבר רב; אוצר גנוז וחבוי: ופירושו, זהו צירוף רווח בלשון

-אך ה, "אוצר ָּבלּוס"ב המקורי היה הני. ניב זה מקורו בטעות מעתיקים(. 'רב מילים'על פי )על ערכו 

ומחדש , מעורב –משמעה  ָּבלּוסהמילה (. בגלל דמיון בין האותיות)ם סופית -הועתקה בטעות כ' ס

י "אב". לא נקי: "ָּבלּוסציין במילונו גם משמעות נוספת למילה ( י"אב)הדיבור העברי אליעזר בן יהודה 

לוָסה הזכיר סיפור מן התלמוד על עני שבגדיו היו   (.'ב, ו"ראה שבת ט)מלוכלכים כמו עיסה ב 

,  ז"גיטין ט, תלמוד בבלי) אוצר ָּבלּוסעל רבי עקיבא נאמר שהיה . אוצר מעורב, אפוא, הוא אוצר ָּבלּוס

מה היה רבי עקיבא : "י מאבות דרבי נתן"אליעזר בן יהודה הביא במילונו את דבריו של רש(. 'א ל 

–וכן פולין וכן עדשין , מצא ִחטין ונתן בה, מצא שעורים ונתן בה; א לשדהלעני שנטל קופתו ויצ? דומה

ואחריו , ואחריו מדרש, ואחריו ֲהָלָכה, שמע דבר מקרא מרבותיו: כשלמד מרבותיו, כך רבי עקיבא

 .דהיינו אוצר מעורב, אוצר ָּבלּוסובעקבות כל זאת היה כמו ; "אגדה

ֹ : "עמוס הנביא העיד על עצמו ִמיםבֵקר ָאנ יהושע ' ך"מילון התנ'מחבר (. 14', עמוס ז" )ִכי ובֵלס ִשק 

–בולס שקמים : ולכן תרגם יונתן, הוראתו תאנה בלס, כי בערבית ובחבשית, שטיינברג ציין במילונו

אך , (בתאנים)שעניינו לחפש , ש"ס לבין השורש בל"י קשר בין השורש בל"רש; בעל תאני שקמים

חותכים . חותך,פוצע –בֵלס : ובוולגטה הלטינית, ע בתרגום השבעים היוונינראה שההסבר הנכון מופי

 .את השקמים כדי להקדים את הבשלתם



 אִתּית ַטל ּוָמָטר

 

, "ְשמֶנה עשֹרה"בתפילת " ברכת ַהָשנִים"זהו ניב שמקורו במילים שמוסיפים ל. כינוי לאותיות זעירות

ְשמֶנה קרויה כך על שום  עשרה תפילת ְשמֶנה .עד פסח מסוכות, בנוסח הנאמר בחודשי החורף

המילים  מודפסות, מאחר שהן נאמרות רק במשך כמה חודשים בשנה. ברכות המכונסות בה עשרה

ומכאן הניב , באותיות קטנות, בברכת השנים בתפילת שמונה עשרה בסידור, "ותן טל ומטר"

ההפך מהן הוא . אותיות זעירותמשמעות של ב, הניב עבר לשימוש חילוני. "אותיות טל ומטר"

 . "אותיות של קידוש לבנה"

 

מכיוון שהן נקראות לאור הירח בתחילת כל , הן אותיות גדולות ובולטות אִתּית ֶשל ִקּדּוש ְלָבָנה

עבר  ,לבנה אותיות של קידוש, גם צירוף זה. החל מליל הארבעה בחודש ועד חמישה עשר בו, חודש

 . אותיות גדולות מאוד וברורות י במשמעות שללשימוש חילונ

 

על , אחרי תפילת ערבית של מוצאי שבת, היא ברכה שמברכים פעם בחודש "קידוש לבנה"

 . כאשר הוא נראה בשמים במחצית הראשונה של החודש, התחדשותו של הירח



  ֶאָחד ַּבֶפה וְֶאָחד ַּבֵלב

. "אין תוכו כברו" :ניב מקביל במשמעות הוא. שוויםמי שאין פיו ולבו ; ניב הנאמר על אדם ָצבוע

ָּבר : מכאן. חוץ –מקורה בארמית ומשמעה  "ָּבר"".  שלו" + "ָבר: "בנויה משני מרכיביםָּבר המילה 

 . אינם שווים למה שהוא חושב בתוכו, בחוץ, והכוונה שהדברים שהוא אומר בפה, חיצוניותו –

. כדי להסתיר את זהותו האמיתית, הוא כאילו צובע את עצמו. מטעהגם הָצבוע מציג כלפי חוץ מצג 

כדי לתאר אדם  "אחד בפה ושבעה בלב: "הסופר חיים הזז אף הרחיק לכת ובאחד מסיפוריו כתב

 . צבוע

והיודע , המדבר אחד בפה ואחד בלב: שלושה הקדוש ברוך הוא שֹונאן" :ל"הוא בלשון חזהמקור לניב 

וָה בחברו ומעיד בו יחידי, עדות בחברו ואינו מעיד ה "הקב: הסבר(. 'ב, ג"פסחים ק" )והרואה דבר ֶער 

הימנעות , "(אחד בפה ואחד בלב)"צביעות : שונא שלושה דברים שליליים בהתנהגותו של האדם

מי שרואה דבר ערוה : ולבסוף, "(והיודע עדות בחברו ואינו מעיד)"מאמירת דברי עדות על חבר 

 .ושומר את הידע הזה לעצמו, דע שחברו הוא נואףכלומר מי שיו, בחברו

ר : "נאמר, 4, ז"בבראשית ל נ או אֹת ו ֹלא יָכ לו ַדב   ֹ או ֶאָחיו ִכי אֹת ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָכל ֶאָחיו וַטִש וַטִר 

ָשֹלם שלא דיברו אחת בפה , מתוך גנותם למדנו שבחם": "ולא יכלו דברו לשלום"י את "פירש רש". ל 

 ".מחשבותיהם ודבריהם התאימו זה לזה, כלומר, ואחת בלב

כמאמר , פיהם ולבם אינם שווים; רבים מן הפוליטיקאים צבועים, לדאבוננו הרב: דוגמה של משפט

 .אחד בפה ואחד בלב: ל"חז



 ֲאֺחָזה

 

בני  כי כפי שציין מרדכי רוזן בספריו  ,המעיד ז"אחהמילה קשורה לשורש . היא נֲַחָלה "ֲאֺחָזה"

 נאחזהאדם ש. שעליה בנו אבותיהם או הם עצמם את ביתם, בחלקת האדמהנאחזו המשפחה 

המילה הופיעה  (.84, "מילה ברגע" ;37, "?למה בעברית: "מתוך). לילדיו, בדרך כלל, באחוזה מוריש אותה

ֶתם ִאיש ֶאל ֲאֺחָזת: "כבר במקרא גם למשמעות של הועתקה " אחוזה"המילה (. 10, ה"ויקרא כ" )ו ַשב 

נו : "לאדוניו העברי" אחוזת עולם"שהוא , עבד כנעני נֵי ַהתָשִבים ַהָגִרים ִעָםֶכם ֵמֶהם ִתק  ו ַגם ִמב 

נֵיֶכם ַאחֲ  ֶתם אָֹתם ִלב  נַַחל  ֶכם ו ָהיו ָלֶכם ַלֲאֺחָזה ו ִהת  צ  ַאר  ָתם ֲאֶשר ִעָםֶכם ֲאֶשר הִלידו ב  ַפח  ֵריֶכם וִמִםש 

עָֹלםלָ  נתן את ' ה: לציון קניין הכלל" אחוזה"עבר המושֹג , כמו כן(. 46-45, ה"ויקרא כ" ) ֶרֶשת ֲאֺחָזה ל 

 (.34, ד"ויקרא י" )ִכי ָתבֹאו ֶאל ֶאֶרץ כ נַַען ֲאֶשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶכם ַלֲאֺחָזה: "ארץ כנען לאחוזה לבני ישֹראל

 

 .המוקף שטחים מעובדים, ת של בית גדול מאודבמשמעו" אחוזה"היום נפוץ השימוש במילה 

 :כלולה בהם" אחוזה"בלשוננו רווחים ניבים שהמילה 

 ; נחלה שעוברת בירושה – אחוזת אבות

 ;בעל משק גדול – בעל אחוזה

 ; נחלה לכל הדורות – אחוזת עולם

 .חלקת אדמה שנועדה לקברי המשפחה –אחוזת קבר 



 ַאְטָלס

 

. והם שלטו בארץ לפני אלפי שנים, ִטיָטאִניםשנקראו , על בני ענקים במיתולוגיה היוונית מסופר

ָלס , וחבר הֵאלים שלו ֵזאּוסיום אחד נוצחו הִטיָטאנִים על ידי . היה אחד מהם "ַאְטָלס" ואז נידון ַאט 

ונגזר עליו לשֹאת על כתפיו את הרקיע על כל , לעמוד מאחורי האופק המערבי של כדור הארץ

ָלס כמי שתומך בעמודים הנושֹאים את כיפת , ר הגבורה שכתב המרוסבסיפו. תכולתו מתואר ַאט 

 .השמים

 

ָלס כורע תחת נטל כדור הארץ, לסֶ באמנות ההלניסטית התפרסם פֶ  . המעיק על כתפיו, שבו נראה ַאט 

ֶלִמי ששמו  16-בסוף המאה ה קובץ  פרסם מרקטור 1585בשנת . ֶמְרָקטריצאו מוניטין לצייר ַמפת פ 

הנושֹא על כתפיו את כדור , ַאְטָלסוכעבור שנים אחדות עיטר את כריכת הקובץ בציור של , ַמפת

  .ַאְטָלסמאז מכונה קובץ המפות בשם . הארץ

 

ָלס הועתק לתחום הרפואה הוא שמה הרפואי של החוליָה הראשונה  ַאְטָלס( חוליית: )המושג ַאט 

שנשֹא על כתפיו , הגיבור האגדי, בדומה לאטלס, גולגולתמשום שהיא נושֹאת את ה, בעמוד השדרה

היא חסרה את גוף החוליה ועשויה : מבנה חוליה זו שונה ממבנה החוליות האחרות. את כדור הארץ

 "מילה ברגע"; 39, "למה בעברית": מתוך) למפרקת, עם עצם העורף, היא מצטרפת. מטבעת גרמית בלבד

67). 

 

אריג . קטיפהאו , אריג משיכעין , ומציינת סוג של אריג, שעברה לעבריתהיא גם מילה ערבית  ַאְטַלס

מקורה בפועל . רך ומבריק, מראה ָחָלק המשווה לו, עשֹוי בשיטה מיוחדת של קשירת החוטים ַאְטַלסה

ומסבירים את המילה , ַאְטָלסהיהודים החרדים מתעטפים בבגדי ". החליק"שפירושו , ַטַלסַ הערבי 

נוטריקון המופיע בבתי כנסת על עמוד , "לעסישראל לוב טך א"ל הפסוק בתהילים כראשי התיבות ש

פעמים רבות במקום  ַאְטַלסשבלשון חכמים מופיעה המילה , עובדה מעניינת היא. התיבה של החזן

  .אטליזהמילה 



  ִאֵטר יַד יִָמין

עיצורים ם בהיות ,יםמתחלפ 'ס-ו 'ט)ה סגור, אסורה כלומר, שידו הימנית ֲאטוָרה הוא מי "ִאֵחר יַד יִָמין"

מקור הניב . ימין ביצועים של יד כדי לאמן את ידו השֹמאלית ולהקנות לה, (ייםינִ שִ  םעיצורי, קרובים

ַבע ֵמאת ִאיש ָבחור ִאֵחר יַד י ִמינ: "בהתפקדות בני בנימין למלחמה בבני ישראל, במקרא שופטים " )ש 

 (.16 ,'כ

  

הניב מופיע גם בצורה  (.'א ,ז"מנחות ל) "ִאֵחר מניח תפלין בימינו שהיא שמאלו: "רל נאמ"בלשון חז

 ."שמאלי" שמשמעה, ִאֵטר יד: מקוצרת

 

הִ  ."ָסַגר"במשמעות של  ָאַטרך מופיע גם הפועל "בתנ ַטר ָעַלי " :אנו קוראים 16 ,ט"לים מיבת  ו ַאל ֶתא 

ֵאר ִפיהָ   (.ממני מיםתמנע ו)ת פיה אל תסגור עלי הבאר א – כלומר, "ב 

 

 :"ציון תמתי", השיר מאת מנחם מנדל דוליצקי ידוע

  ,ציון חמדתי, ציון תמתי

 הילך נפשי מרחוק הומי

 תשכח ימיני אם אשכחך יפתי

 .ור קברי עלי פיהב ֶתְאַטרעד 

 

נראה ככל ה ,כך(. בזכר)לבין המילה בור , (בנקבה" )תאטר"שימו לב שיש אי התאמה במין בין הפועל 

 .מופיע גם בשיר המקורי

 .קרוי ַאֶחֶרת ,לרבות כתיבה ,שימוש ביד שמאל בכל מלאכה

 



 ֵאין ַהּבר ִמְתַמֵלא ֵמֺחְליָת

 

" חוליה"ה. דרך חוליית הבור, אין בור מים מתמלא רק ממי הגשמים החודרים לתוכו: פירוש הביטוי

כי הבור חייב , כל בר דעת מבין. ור המיםשהונחה על פיו של ב, הוא שמה של האבן החלולה באמצעה

ושיש צורך לאסוף אותם ולמשוך אותם אל הבור באמצעות , להתמלא גם מהמים הזורמים לידו

 .צינורות ותעלות

 

אין ; האנשים אינם יכולים להתפרנס רק מעצמם: משמעו בהשאלה ֵאין ַהּבר ִמְתַמֵלא ֵמֺחְליָתהניב 

 .צרכיו בלי עזרת אחרים אדם יכול להתפרנס ולהשיג את

 

כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד : "'ב' עמ', דף ג, מסכת ברכות, מקור הניב בתלמוד הבבלי

מיד היה דוד עומד ועוסק בתורה , באה רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו, וכיוָן שהגיעה חצות לילה

! עמך ישֹראל צריכים פרנסה, דוננו המלךא: אמרו לו, נכנסו חכמי ישֹראל אצלו. עד שעלה עמוד השחר

. אין הקומץ משֹביע את הארי ואין הבור מתמלא מחוליתו: אמרו לו, לכו התפרנסו זה מזה: אמר להם

חו יד לרעה, ִפג עו)=לכו ופשטו ידיכם : אמר להם  !" בגדוד( ִשל 

 

: ומשמעו, אף הוא לניב צירוף זה הפך". אין הקומץ משֹביע את הארי"בסיפור זה מוזכר גם הצירוף 

אמצעים דלים בשיעור קטן אין די בהם : מכאן בהשאלה. מזון מועט אינו יכול להשביע אריה רעב

 .לסיפוק צרכים גדולים

 



 ֵאין ַהַמְחתם ֵמִעיד ַעל ִעָןת

 

היא מילה  נחתוםהמילה  ."אוֶפה"היא  ַנְחתםמשמעות המילה . הנחתום זהו ניב שבמרכזו עומד

ומן הארמית הגיעה  ,ַנְחתָמאמן האכדית הגיעה המילה לארמית בצורה . אכדי, כנראה, קורהשמ

תם הוא. ללשוננו שאחת ממשמעויותיה , והוא גם השורש של המילה חָתם מ"חת שורש המילה נַח 

הותיר את התבנית המיוחדת  ,כלומר, "את חותמו הטביע"משמעות זו מופיעה בניב ; "תבנית"היא 

 . לוש

 

. (ד"ל ,בראשית רבה) "שנחתומה מעיד עליה שהיא רעה, עלובה היא הִעָןה: "ל נאמר"בלשון חז

אין  ":מכאן נוצרה מימרה נוספת .הוא הגרוע ביותר ,שיוצרו מגנֶה אותו, מוצר: פירוש ִאמרה זו

או על , צרשאדם יחווה דעתו על טיב המוצר שיי ,אין זה מומלץ ,כלומר ,"הנחתום מעיד על ִעָןת

 .את זאת צריכים לעשות אחרים .הסחורה שהוא מוכר

 



ִּביַע ֶאת ָהֲאִרי ְֹ  ֵאין ַהקֶֹמץ ַמש

 .אין די בכמות קטנה או מצומצמת כדי למלא מחסור גדול: ניב שמשמעו

 ,הקמיצה :מעין קובץ של מה שנכנס אל בין שלוש האצבעות האמצעיות: הקומץ הוא מידה קטנה

אלא הוא , האריה אינו יכול לשבוע מקומץ אוכל. "כמות קטנה"לה מציין הניב ובהשא; האמה והאצבע

 .אי אפשר להסתפק בשיעור קטן ממשהו כדי למלא את החסר, כך גם בהשאלה ;זקוק למזון רב

ִּביַע ֶאת ָהֲאִרימקור הניב  ְֹ אמר רבי : "'ב ,מסכת ברכות ג, בתלמוד הבבלי ,ל"בלשון חז ֵאין ַהקֶֹמץ ַמש

וכיוָן שהגיעה חצות לילה באה רוח צפונית  ,ִכמר היה תלוי למעלה מִמָחתו של דוִד: סידאשמעון ח

כיוָן שעלה עמוד השחר . מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר, ונושבת בו ומנגן מאליו

והתפרנסו אמר להם לכו , עמך ישראל צריכין פרנסה, אדונינו המלך:אמרו לו, נכנסו חכמי ישראל אצלו

 ."טיפה בים"זהו משל חכמים המזכיר את הניב  ".אין הקֹמץ משֹביע את הארי: אמרו לו. זה מזה

הן מבחינת המשמעות והן בשל הקרבה של , קֶֹבץהיא מקבילתה של  קֶֹמץהמילה : תנו דעתכם

 .'ב-ו' מהעיצורים 

עד מהרה למדו כי אין  .אך הכינו רק כיבוד קל, תלמידים מכיתתי ארגנו מסיבה: דוגמה של משפט

 .משום שרבים התלוננו על הכיבוד העלוב, הקומץ משביע את הארי



 ֵאיָפה וְֵאיָפה

 

ָך : "ניב שמקורו בלשון המקרא יֶה ל  ֵלָמה ו ֶצֶדק יִה  ַטמָה ֶאֶבן ש  ָך ֵאיָפה ו ֵאיָפה ג דָלה וק  ֵבית  ָך ב  יֶה ל  ֹלא יִה 

ַמַען יֲַאִריכון יֶָמיָך ַעל ָהאֲ  היא מידה נפח " ֵאיָפה"(. 15-14, ה"דברים כ" )ֱאֹלֶהיָך נֵתן ָלְך' ָדָמה ֲאֶשר הל 

ציין במקרא גם את הכלי  ֵאיָפהשהשם , מן הדוגמה ניכר. כמו זרעים או קמח, למצרכים יבשים

 .שבאמצעותו מודדים

 

קטנה , והאחרת ,לקנייה, אחת גדולה, ֵאיָפהשלא יהיו לאיש שתי מידות של , הכתוב המקראי מזהיר

משוא : זהו ניב שמשמעו. ליחס לא שווה כלפי בני אדם שונים, בהשאלה, מכאן מתכוון הניב. למכירה

 .לחלוטין בין אדם לחברו הפליה לא צודקת, פנים

 

, נוסף על האזכור לעיל. התורה הזהירה כמה פעמים לא להשתמש במידות מרמה ובמאזני מרמה

נֵי ֵאיַפת ֹלא תַ : "נאמר במקום אחר במקרא שֹוָרה מֹאז נֵי ֶצֶדק ַאב  ָקל וַבם  ָפט ַבִםָדה ַבִםש  ֲעשו ָעוֶל ַבִםש 

יִרית ָהֵאיָפה : "נאמר, 36, ז"בספר שמות ט(. 36-35, ט"ויקרא י" )ֶצֶדק וַבת ֶצֶדק י ִהי ָלֶכם ִֹ ו ָהעֶֹמר ֲעש

ִאין: "נאמר' ד אעמו, ז"דף ע, במסכת מנחות, בתלמוד הבבלי, ל"ואצל חז; "הוא ". ָהֵאיָפה ָשֹלש ס 

ִאים או עשרה ֳעָמִרים, משני מקורות אלה ניתן ללמוד  .כי הֵאיָפה הכילה שלוש ס 

 

ת, מידת הֵאיָפה נשאלה מן הלשון המצרית העתיקה בלשון הקופטית . מידהשמשמעה , מן המילה אֹפ 

, בילה לֵאיָפה המקראיתהמק, OIPEקיימת המילה , ומדוברת עד היום, שהתפתחה מן המצרית

 .ליטרים 40והיא מציינת כמות של , ספירהומשמעה 



 ַאְליָה וְקץ ָּבּה

נכללת  ַאְליָהה. היא הזנב השמן של הכבׂש "ַאְליָה". שיש בו פגם, דבר טוב או מוצלח: ניב שמשמעו

ָת ִמן ָהַאיִל הָ : "22, ט"והיא מוזכרת בספר שמות כ, בקורבנות הנאכלים יָהו ָלַקח  על פי ". ֵחֶלב ו ָהַאל 

מאחר שהאליה . כי חדר קוץ לתוכה, היא פגומה, איכותי, הנחשבת לדבר מעולה, ַאְליָהה, הניב

 .הקוץ שבאליה גם מפריע לגזוז אותו, מכוסה צמר

ובהמשך , של החוטא" שארית נחלתו"הוזכרה ' ב, ז"במסכת ראש השנה י. ל"המקור לניב בלשון חז

לו היה : הסבר". לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו –אליה וקוץ בה : בר חנינא אמר רבי אבא: "נאמר

הדברים לקויים ואינם " לשארית נחלתו"אך מכיוון שנאמר , לא היה פגם באמירה, לכל נחלתונאמר 

 . ראויים

אך אליה וקוץ , התלמידים התכוננו היטב למבחן בהיסטוריה וזכרו פרטי פרטים: דוגמה של משפט

 .חלתה והמבחן נדחה ויהיה צורך לשנן שוב את חומר הלימוד המורה: בה



 ֺאְמָּדן

והיא נוצרה משם , מוצא המילה בלשון האכדית. עמידה על המידה, הוא הערכה משוערת "ֺאְמָּדן"

ד "נגזר מהשורש אמ, ָאַמדכמו הפועל ֺאְמָּדן השם . לקבוע מחיר: שהוראתו, EMEDUהפועל האכדי 

 .להעריך את שיעור הגודל או הטיב: וראתווה, ד"הקרוב לשורש מד

, א"בתלמוד נאמר בבבא קמא מ. ֺאְמָּדָנה –מן הארמית  הגיעה ללשוננו בתקופת חכמים ֺאְמָּדןהמילה 

ָדנָא ָלאו כ לום הוא: "'ב  ".אומ 

וכאן אולי . שמלאכתו לאמוד את עומק המים או לעמוד על עומקם, הוא צולל אל מתחת למים אמָדאי

 .ד"אמלבין  ד"עמשבין , וגם מבחינת המשמעות, שר או הגשר מבחינת הצלילהק

כלומר , ויש לו רכוש, והוא מציין את מי שמצבו מבוסס, ד"אף הוא קשור לשורש אמ ָאִמידשם התואר 

 .משהו שניתן לאמוד אותו

 י"אך עוד קודם לכן רש, במשמעות של הערכה משוערת "אומדן הדעת"ם השתמש בצירוף "הרמב

שאנו אומדים : "שמציין שיקול דעת או סברה ,"אֶֹמד ַהֵלב"יצר את הצירוף ' ט א"בפירושו לגיטין י

 ".וסבורים ואומדין ֵמאֶֹמד ִלֵבנו להחמיר



 ָאֵמן

 

הופיעה במקרא לצורך  "ָאֵמן"המילה . של העברית ללשונות רבות בעולם תהמילה שהיא תרומ

: אנו קוראים, ז"בספר דברים כ, 15בפסוק , כך למשל. רכהאישור והסכמה לאחר קללה או ב, חיזוק

ה ֶפֶסל וַמֵןָכה תֲעַבת ה" ֶֹ רו ָאֵמן' ָארור ָהִאיש ֲאֶשר יֲַעש ם ַבָןֶתר ו ָענו ָכל ָהָעם ו ָאמ  ָֹ ה י ֵדי ָחָרש ו ש ֵֹ ". ַמֲעש

, 5, א"ר ירמיהו יבספ ".ָאֵמן"כל קללה מסתיימת במילה , 26עד פסוק , בכל סדרת הפסוקים שם, כך

ִתי ַלֲאבֵתיֶכם ָלֵתת : "לאחר ברכה" ָאֵמן"אנו קוראים את המילה  ַבע  בוָעה ֲאֶשר נִש  ַמַען ָהִקים ֶאת ַהש  ל 

ַבש ַכטם ַהֶזה וַָאַען וָאַֹמר ָאֵמן ה  ".'ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וד 

 

בייחוד ידוע המשפט ממסכת שבת ; ודיםלשון המשנה והתלמ, ל"הופיעה גם בלשון חז" ָאֵמן"המילה 

ח: "שבו נאמר', א' עמ, ט"קי ָענָה ָאֵמן ַבַעל : "משפט זה ֵהנִיב את ַהמִיב; "ומלאך רע עונה ָאֵמן בעל ָכר 

ח  .הסכים בלית ברירה, כלומר, "ָכר 

 

, כל ברכהכחובה בישֹראל לאחר  "ָאֵמן"נקבעה אמירת ', ח' ח, במסכת ברכות, על פי הכתוב במשנה

כמו זו שבסיום , כאשר היא באה לאחר סדרת ברכות, ואף לאחר ברכה שהמתפלל אומר בעצמו

בספר תִהִלים ". ועונים ָאֵמן על כל ברכה וברכה: "נאמר', י', בתוספתא תענית א. תפילת שמונה עשרה

ָרֵאל ֵמָהע' ָברוְך ה: "כפולה" ָאֵמן"הופיעה אמירת , 14, א"מ  ֹ אמירה ". ָאֵמן וָאֵמן ,ָלם ו ַעד עָלםֱאֹלֵהי יִש

 !הלוואי: שמשמעו, "ָאֵמן וְָאֵמן": זו הפכה לניב

 

 :כמו, מופיעה בניבים נוספים" אמן"המילה 

 !הלוואי שיהיה כך – אמן כן יהי רצון

 .הסכים לו – ענה אחריו אמן

 

אך , לו נהוגה בִאסלאםוהיא אפי ,עברה מן היהדות לפולחן של כל הכנסיות הנוצריות "ָאֵמן"המילה 

, סיפור חדירתה של המילה ָאֵמן ללשונות רבות בעולם הוא דוגמה מצוינת. במידה פחותה יותר

נכנסה ללשונם של הבריטים " ָאֵמן"המילה . המציגה כיצד מילים עוברות מלשון ללשון באמצעות הדת

,, כן מן היוונים הקדמוניםואילו ללטינית הגיעה עוד קודם ל; דרך הלטינית הכנסייתית, 13-במאה ה

כמו , חדרה לרוב הלשונות האירופיות" אמן"המילה . שקיבלו אותה מן העברים או מן הֶפניקים

המילה . רוסית ולשונות סלאביות אחרות, הולנדית, גרמנית, איטלקית, ספרדית, אנגלית, צרפתית

 .כן יהי"מעות של במש,  כחיזוק לאחר תפילה או לאחר וידוי, AMENבצורה , חדרה לאנגלית

 

. אמיתי, נצחי, שפירושה חזק, מצויה הצורה ַאִםין( דיאלקט של הארמית המזרחית)בסורית העתיקה 

הערבים החדירו את . כמו בעברית" ָאֵמן"גם בערבית הספרותית מצויה המילה ַאִמין שמשמעה 

 (.63 ,"למה בעברית" ;306 ,"עוד מילה ברגע" :מתוך) !". ÂMIN, ללשון הטורקית" ָאֵמן"המילה 

 



 ַאְמַתַחת

 

שהכסף או התכולה האחרת שנמצאה , במשמעות שֹק עשוי עור הנזכרת במקרא, מילה עתיקה

חֹת : "1, ד"אנו קוראים כבר בספר בראשית מ, ואכן. של העור מתיחתוגרמו ל, בתוכו ת  ַמֵלא ֶאת ַאמ 

 ".ָהֲאנִָשים אֶֹכל

 

הקשור לאנטומיה של  ,ַאְמָתח וכך נוצר המושֹג הרפואי, ההועתקה לתחום הרפוא ַאְמַתַחתהמילה 

, המצוי בין שרירי הגוף או בין עצם לגיד, המכיל נוזל, האנטומיה מתארת שֹקיק קטן. גוף האדם

ַתַחת, גם שֹקיק זה נמתח. להקטנת החיכוך ביניהם ולכן הציעה , כתוצאה ממאמץ גופני, כמו ַאמ 

 .ַאְמָתח האקדמיה ללשון העברית לקרוא לו

 

 .ברשותו: שמשמעו, "באמתחתו: "בעברית רווח הניב

 

.  מעבד עורות – בּורסי אוֺּבְרְסִקי  אנו פוגשים את המילה, בלשון המשנה והתלמוד, ל"בתקופת חז

ולכן , בחלק מתקופת המשנה והתלמוד שלטו היוונים בארץ. הוא מקצוע עיבוד העורות בורסקאות

מכאן . שמשמעה עור, BYRSAכזאת הייתה המילה . העתיקה ללשוננו חדרו כמה מילים מן היוונית

שפירושה ארנק , PURSE –מילה מקבילה , (שהם עיצורי שפתיים) -Pו Bבחילופי , קיבלנו באנגלית

 13במאה ה שהתפתחה בבלגיה "בורסה"באה לעולם גם המילה  BYRSAמהמילה היוונית . כסף

שרמזו על , שהיה מורכב משלושה כיסים, כספיםבעקבות סמל משפחת סוחרי , BRUGESבעיר 

ברחבה שלפני בית המשפחה נוצר מקום מפגש לסוחרים . המעמד הכלכלי של משפחת וַן ֶדר ב רוס

 (211, "מילה ברגע: "מתוך). ושם התבצעו עסקות מסחריות מכובדות גם במושגים של ימינו, ולבנקאים



 ֲאִני וְַאְפִסי עד

הנביא ישעיה מוכיח את בבל . 8, ז"מקור הניב בישעיה מ. אין עוד מלבדי, ד כמוניאין עו: ניב שמשמעו

ו ַעָתה : "הבטוחה כי תאריך ימים ולא תגיע למצב של אלמנות ושכול, בהשוותו אותה לאישה שאננה

ִסי עד ֹלא ֵאֵשב ָבָבה ֲאנִי ו ַאפ  ָרה ִבל  ִעי זֹאת ֲעִדינָה ַהטֶשֶבת ָלֶבַטח ָהאֹמ  כל ִשמ  ָמנָה ו ֹלא ֵאַדע ש  ". ַאל 

ִסי עד"הניב   .סוף ,קצהמשמעה בניב זה  ֶאֶפסהמילה . מציין דברי יוהרה ושחצנות" ֲאנִי ו ַאפ 

עמה לא ; (לא אשב אלמנה: כי היא אומרת)מלכה לא ייהרג , בבל בטוחה שלנצח יעמוד לה חוסנה

ר באמצעות השוואתה לגברת יהירה ביטחונה שאינו יודע גבולות מתוא(. ולא אדע שכול)יגלה 

 .אין עוד מלבדי מקצה העולם ועד קצהו: האומרת

ִסי ָאֶרץ: "שמשמעה קצוות, ַאְפַסיִם: נוצרה צורת הריבוי הזוגיֶאֶפס מן המילה  " ֵאֶליָך גיִם יָבֹאו ֵמַאפ 

 (. 19, ז"ירמיה ט)

ַסיִם"מוזכרים   3, בספר יחזקאל מז הם מים רדודים המכסים רק עד פיסות כי , הקרויים כך" ֵמי ָאפ 

 (.במבט מלמעלה)כלומר את קצות הרגלים , הרגליים

 .אני ואפסי עוד: כאילו אמר, לא אהבתי את הופעתו של הזמר השחצן בטלוויזיה: דוגמה של משפט



 אִֹפי

ילה היום מציינת המ. תכונה טובה=  EUPHIAביוונית . עצמה הגיעה ללשוננו מן היווניתאִֹפי המילה 

. אומה/את סך התכונות או המאפיינים הנפשיים המתגלים בהתנהגות של יחיד או של קבוצהאִֹפי 

יָא : "ל"משמעות זו צצה כבר בלשון חז , ירושלמי" )של ֺאָםה זו( האופי)=אין אנו יכולין לעמוד על ָאפ 

או , קו אופי הוא" ְפיֵןְמַא" .אווירה, במשמעות רוח כלליתאִֹפי בימינו רווחת המילה (. 'ד, ה"שקלים מ

 .אִֹפי-נ שנגזר מ"המילה נוצרה מהשורש אפי. תכונה אופיינית המאפשרת לזהות מישהו או משהו

, המכונית הזאת: "במשפט, למשל". מאפיין"במקום המילה " אפיון"ומשתמשים במילה , רבים טועים

" אפיון"המילה , מעשהל". יש לה אפיונים מעולים המאפשרים לה לשמש כמכונית ספורט לכל דבר

מתקן , מכשיר, התהליך שבו מפרטים את המאפיינים של חפץ: ופירושה, היא שם פעולה בבניין פיעל

הלקוח עורך אפיון של התוכנה , בתחום המחשוב, למשל. כדי לייצר אותו או לשפר אותו, וכדומה

 .כלול בהל( מאפיינים)=וכך יודע הספק אילו תכונות , שהוא מבקש מספק התוכנה שלו



 ָאפֹר

 

 ֵאֶפרהמילה . מה שנותר משרפה של חומר אורגני, ֵאֶפרששמו נגזר מהמילה , חיוור-צבע שחרחר

הכוללים את המילה , יש כמה ניבים עבריים. כי הֵאֶפר דומה לאבק דק של עפר, ָעָפרקרובה למילה 

 :ֵאֶפר

 ;הבל וריק – ָעָפר וֵָאֶפר

 ;הולך אחרי ההבל – רועה ֵאֶפר

זהו שם תואר המרכיב צירופים וניבים . משעמם, רגיל, גוני-מציין הצבע האפור משהו חד, הבהשאל

" עבודה אפורה"גם ; חיים משעממים בלי פעילות מלהיבה או מרגשת –" יום אפורים-חיי יום: "כמו

ולכן הוא נחשב , הוא אדם שאינו מתבלט בשום תחום" אדם אפור"ברוח זו . היא עבודה משעממת

 .אדם משעמםבחברה ל

 

או , משמעי-זהו תחום שאינו חד. השחור והלבן, גוני האפור נמצאים על רצף בין הצבעים הקיצוניים

 .מציין תחום שגבולותיו אינם ברורים דיים" שטח אפור"גם הביטוי , כך. אינו מוגדר בבהירות

רות המביעות קדרות /הם פנים המביעים" אפורות/פנים אפורים"ולכן , הצבע האפור מציין גם ַקד 

שבו השמים , בייחוד נהוג לקשור את האפור למזג אוויר סגרירי או סתווי; ולעתים גם צער, ושעמום

את תקופת , כלומר, סתיו של חייםבמובן מסוים מסמל האפור גם . מתכסים עננים גדולים וכהים

 .הזקנה

ולא על , די גופים עצמאייםהמציין שוק שבו הלוואות ניתנות על י, "שוק אפור"בכלכלה רווח המושג 

                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                            שאינם מציגים יכולת החזר נאותה, כי הם מסרבים לתת אותן ללווים מסוימים, ידי בנקים

ודרכי הגבייה של , מזאת הנדרשת בבנק( ל גבוההבדרך כל)בשוק האפור הכסף מולווה בריבית שונה 

 .(94, "למה בעברית: "מתוך) .החזר ההלוואה עשויות להיות מאיימות ואלימות

 

ההורים האמידים . שאותו מקבלים ילדים כהעשרה בזכות הורים עשירים, "חינוך אפור"יש גם 

בעוד הורים עניים ידם , מגיעים להסדר מיוחד עם הנהלת בית הספר בדבר שיעורי הגברה לילדיהם

 .אף על פי שקיים חוק חינוך חובה חינם, אינה משֹגת לתת חינוך מעשיר כזה

 

. אף שהעורב מזוהה בדרך כלל עם צבע שחור כהה, עורב אפורהעורב הנפוץ ביותר בארץ קרוי 

 . ומכאן שמו, העורב של ארצנו הוא בעל גב וגחון אפורים



  ֶאְשָנב

 

 .ומהו שורשה, אך ודאי רבים תוהים מהו מקורה, מילה המוכרת לכולנוהיא  "ֶאְשָנב"המילה 

נָב"של ' א-ה, למעשה אינו נמצא ' א-מופיע אחרי ההב "ואילו השורש שנ, אינה שייכת לשורש" ֶאש 

ב והוא אינו אלא שיכול אותיות של  "שבמילה זו השורש נש, נראה. בשום מילה אחרת בעברית

 .ב"השורש המוזר שנ

 

נָבפירוש ה להיכנס ולאוורר את  הנושבתשנועד לאפשר לרוח , חלון קטן, בתחילה, היה מילה ֶאש 

נוספה למשמעות המקורית , לימים. או לשמש פתח לחדירת קרני האור אליו, החדר שבו הוא ממוקם

נָב משמעות חדשה  .שדרכו פונים הלקוחות אל הפקיד, פתח במחיצה: של ֶאש 

 

ובו פורסמו , "ההגנה"על ידי ארגון  1941-שהחל לצאת לאור ב, רתיהיה שמו של עיתון מחת" אשנב"

שגם , מייסדו ועורכו הראשון של העיתון היה ברל כצנלסון. ידיעות שנפסלו על ידי הצנזורה הבריטית

חלון קטן להצצה אל הזרם הפעיל של מפלגת  –הוא שהעיתון ישמש אשנב . קבע את שם העיתון

אך הייתה בו גם נימה , עיתון כלל מאמרים נגד הבריטים ונגד הערביםה(. י"מפא)פועלי ארץ ישראל 

לשבועון " אשנב"לאחר זמן קצר יחסית הפך . ביקורתית כלפי יהודים שגילו קו פייסני לטובת הבריטים

ידיעות "ופי חמישה מעותקי , באותה התקופה" דבר"פי שניים מתפוצת עיתון הפועלים , תפוצה-רב

סיפורו של העיתון הוא אשנב להיסטוריה של היישוב בארץ . 1947גר בשנת העיתון נס". אחרונות

 .(121 ,"למה בעברית" ;340 ,"מילה ברגע" :מתוך) .לפני קום המדינה



 ֺאְשִפיִזין

 

נוחתת משמים , בחג הסוכות, כל שנה, על פי המסורת היהודית". אורחים"מילה שמשמעה בארמית 

אנשי המשלחת קרויים . ביקור בסוכה של כל אדם מישֹראלהבאים ל, משלחת של אורחים קדושים

גדולי האומה ורועיה , הם אבותינו, המרכיבים את המשלחת הזאת, האורחים המכובדים. "ֺאְשִפיִזין"

בכל יום מימי . יוסף הצדיק וָדוִד המלך, אהרון הכוהן, וכן משה רבנו, יצחק ויעקב, אברהם: הרוחניים

, כמובן, האורחים אינם נראים. והיום נקרא על שמו, חים בראש החבורהחג הסוכות עומד אחד האור

אורחי , היכנסו" " =עּולּו ֺאְשִפיִזין ִעיָלִאין קִדיִשין: "אך היהודי רץ לקראתם בשֹמחה ומברכם בארמית

 (.180, מילה ברגע" :מתוך) !"עליון קדושים

אהרון , משה, יוסף, יעקב, יצחק, אברהם: סדר האושפיזין על פי מנהג אשכנז הוא על פי סדר הדורות

, שבו מוזמן משה, סדר האושפיזין על פי המנהג הספרדי והחסידי שונה החל מהיום הרביעי. ודוד

 .ולבסוף דוד, אחריו אהרון ויוסף

 

אברהם מייצג : לכל אחד מן האורחים מיוחסות מידות טובות, השאוב מן הקבלה, על פי מנהג ספרד

, את ההוד –אהרון , את הנצח –משה , את התפארת –יעקב , את הגבורה – יצחק, את מידת החסד

 . את המלכות –ודוד , את היסוד –יוסף 

שמשמעותה  – HOSPESמקורה במילה הלטינית , שחדרה ללשוננו מן הארמית, ֺאְשִפיִזיןהמילה 

לאחר ; וילמקום של מנוחה וביל HOSPITALISברומא העתיקה קראו  בעל בית מארחהבסיסית היא 

המסדר הוקם כדי . 1048-שנוסד בירושלים ב, אבירים נוצריים חברי מסדר, מכן באו ההוספיטלרים

וכן להקים מרפאות ומקומות מרגוע ללוחמים , שעלו לרגל לארץ הקודש, לדאוג לצליינים העניים

, "וליםבית ח"שלימים קיבלה משמעות של , HOSPITALנוצרה המילה  HOSPITALISמאותם . הצלבניים

, ֺאְשִפיזמן המילה הארמית (. פורטוגלית, ספרדית, אנגלית)והגיעה ללשונות אירופיות למיניהן 

" להתארח"להכניס מישהו , כלומר, ְלַאְשֵפזנגזר שם הפועל , הלטינית HOSPES-מ, כאמור, שנוצרה

 .עד שיחלים, בבית החולים

 

ִפי-שממנה התפתח ה, HOSPITAREהמילה הלטינית  היא גם שיצרה את המילה האנגלית , ָטלהס 

HOST ,ברומא העתיקה נדרש לעתים קרובות האדם המארח או . גם לארח, בין השאר, שפירושה

גם את איש  ציינו HOSTELER-ו OSPITALERולכן המילים , המבדר אנשים במעונו להשגיח על הסוסים

 .  ארח וגם את האורח או המתבדרהמ, ציינה גם את האיש המבדר HOSTאך המילה ; האורוות בפונדק

וממנה התפתחו , HÔTELLERIE-עברה לצרפתית והפכה לימים ל HOSTELERYהמילה העתיקה 

HÔTEL בצרפתית ו-HOSTEL (.122 ,"למה בעברית" ;180 ,"מילה ברגע" :מתוך) !". באנגלית 



 ָּבאּו ְלֵעֶמק ַהָשוֶה

 

ָראת ַאֲחֵרי : "קור הניב במקראמ. הגיעו לידי הסכמה, השתוו ביניהם: ניב שמשמעו דֹם ִלק  וַטֵֶצא ֶמֶלְך ס 

ָלִכים ֲאֶשר ִאת ֶאל ֵעֶמק ָשוֵה הוא ֵעֶמק ַהֶםֶלְך( של אברהם)שוב  ָלעֶֹמר ו ֶאת ַהם  " ֵמַהכת ֶאת כ ָדר 

לפסוק  בפירושו, י"רש. עמק המלךנקרא גם  עמק ָשוֶהכי , מפסוק זה אנו למדים(. 17, ד"בראשית י)

עמק : "ומדרש אגדה אומר; "פנוי מאילנות ומכל מכשול: "ובהמשך..." עמק ָשוֶה כך שמו: "אומר

 ".שהושוו בו כל האומות והמליכו את אברהם

 

מקום שבו גובה השטח שווה וָחָלק , מישורהוא , כפי שהסביר אליעזר בן יהודה, ָשוֶהפירוש המילה 

יָָתיִם: "5, ד"וב בבראשית יככת, בלי גבנונים ואפיקים, בכל מרחבו יַָתיִם: "כלומר, "ָשוֵה ִקר  ". מישור ִקר 

(. 18, ח"י', כמסופר בשמואל ב)שהציב בו אבשלום יד לעצמו , עמק המלךכי זהו אותו , נראה

הוא  עמק ָשוֶהכי , חוקרים אחרים קבעו. כי העמק הוא בגלילות ים המלח, הגיאוגרף זאב וילנאי טען

שבו מתרחב נחל , הוא המקום עמק ָשוֶהכי , כיום מקובלת הדעה. לים המלח םמישור בין ירושלי

 ".עמק המלך"במקום המכונה , קדרון במפגש שלו עם גיא בן הנום



 ָּבאּו ַמיִם ַעד ָנֶפש

 

מקור הניב הוא בכתוב  (.מילון אבן שושן) הצרה הגיעה לשיאה ואין עוד כוח לסבול :ניב שמשמעוזהו 

משמעות של " נפש"המילה  מציינתבניב זה ". הִשיֵענִי ֱאֹלִהים ִכי ָבאו ַמיִם ַעד נֶָפש" :2, ט"לים סהיבת

פירושו ולכן , ורוח החיים היא הנשמה; כמעט נמצא הפה המפיח רוח חיים הצווארכי בגובה  ,"צוואר"

  .נשֹואבלי הצרה גדולה  ,כלומר; הגיעו המים עד לצוואר: הוא של הניב המילולי

 

ולכן הן מתחלפים לפעמים במילים  ,הם מופקים בעזרת השֹפתיים .קרובים זה לזה 'מ-ו 'רים פהעיצו

במילה . מ"לבין השורש נש פ"שיש קרבת משמעות בין השורש נש ,הסיבה אתז. הדומות במשמעותן

כי גם בשֹיכול אותיות יש לעתים קרבת , "נשף"יש שֹיכול אותיות של , המופיעה בניב שלפנינו, "נפש"

ָלה: השווה) משמעות מ  ִֹ ָמה-ש ל  ַֹ ֵצאת : "אנו קוראים על פטירת רחל אמנו 18, ה"בבראשית ל (.ש וַי ִהי ב 

ָשה ִכי ֵמָתה   .היא נפרדה מן העולם, כאשר חדלה רוח חייה, כאשר פסקו נשיפותיה, כלומר – "נַפ 



 ּבר סּוד ֶשֵאינ ְמַאֵּבד ִטָפה

מכיוון שאין , השומר את כל המים שבו, ומטויח היטב בור מסויד: אזהו ניב שמשמעותו המילולית הי

בור . בור אטום בסיד אינו מאפשר למי הבור לחלחל החוצה. המים נספגים בקרקע או בדפנות הבור

: ובהשאלה מציין הניב, בניב זה משולים המים לזיכרון או לחוכמה. שבור וסדוק אינו מצליח לאגור מים

 .אדם הקולט את הנלמד ואינו שוכחו, םאדם בעל זיכרון מדהי

 ".בור סוד שאינו מאבד טיפה –רבי אליעזר בן הורקנוס : "'ח', מקור הניב במסכת אבות ב

הוא ממש בור סוד שאינו , ך ובתלמוד מאין כמותו"יש לנו מורה ידען בקי בתנ: דוגמה של משפט

 .מאבד טיפה

, מרוח בסיד: משמעו, ו"עול של פעלים מגזרת עוהוא צורת בינוי פָ , הפועל סוד בא בהוראה סבילה

 (.מסויג, גדור= השווה לפועל סוג )מסויד 



  ַּבז

 

את תכונותיו של הבז הזכיר המילונאי אברהם אבן .קצר וכפוף, הוא עוף דורס בעל מקור חזק ַּבז

תעופתם  רוב הבזים מנצלים את. נועזות שלוהנכונותו הרבה לקרב ו, מהירות רבה של מעופו :שושן

מעכברים , מחיפושיות, הבזים ניזונים מחגבים. ואת צלילתם מטה כדי להרוג את טרפם במכה חזקה

ובעזרת עיניו החדות יש ביכולתו לאתר חיפושית מגובה , הבז הוא צייד מעולה. וממכרסמים אחרים

 .לצלול מטה ולתופסה, רב וממרחק רב

 

השם ". ַבאז"גם בערבית מצוי השם בצורה ; מארמית, כנראה, מוצא השם של העוף הדורס הוא

הפועל ָבזַז מוזכר רבות בלשון ; לקחת בחוזקה, לגזול, לשדוד: שמשמעו, ז"העברי ַבז קרוב לשורש בז

ָלל ָהִעיר ַהִהיא ָבז זו ָלֶהם: "כך למשל, המקרא ֵהָמה וש  מופיעה  ַּבזהמילה (. 27, יהושע ח" )ַרק ַהב 

 .נגזל, נשדד: שהוראתו, "ָהיָה ָלַבז"ומכאן הניב ; רכוש שנשדד, במקרא גם במשמעות שלל

 

ומשמעותו דומה למשמעות , ס"ששורשו חמ, ַתְחָמסאת שם העוף , מעניין להשוות לשמו של עוף זה

בגלל . כפי שהבז מתאר את מי שבוזז, כי הוא מתאר את מי שחומס, התחמס קרוי כך. ז"השורש בז

ָמס כשם נרדף לַבז, אברהם אבן שושן, לונאי הדגולהדמיון בין השניים הביא המי ַבז . את השם ַתח 

 .'א' עמ, ה"דף צ, מוזכר במסכת סנהדרין

 

בז "הקרוי , כי קיים ַבז,"שמות החולייתנים בישֹראל"ציין במחקרו על , חוקר בעלי חיים, חיים מויאל

בני שבט . י בעבר הירדן המזרחיקר הוא שמו של שבט בדוא'השם הערבי צ; "קר'צ"ובערבית , "ציידים

ולפי גרסה אחרת , מוזכר ַבז יָר, ד"במסכת שבת צ, בתלמוד הבבלי. ציד בזים –זה התמחו בַבז יָארות 

  .כמו בז, צייד שמשתמש לצורך הציד שלו בעופות טורפים –ַבאז יָאָרן 



 ִּבְזֵעיר ַאְנִפין

. ַאַפיִם, פנים= ַאנ ִפין ; קטן= ז ֵעיר . "נותבפנים קט": זהו ניב ארמי שמשמעותו המילולית היא

 .משהו בקנה מידה מצומצם, תבנית מוקטנת: ההוראה המושאלת

הנחשבת למרכז , הוא כינוי למדרגת התפארת ְזֵעיר ַאְנִפין, בספרות זו. מקור הניב בספרות הקבלה

בספר הזוהר .האצילות וכמרכז המידות היא משקפת בהקטנה את כל בניין. המידות בבניין האצילות

ֶאֶרְך "השווה לביטוי המקראי )מתאפק , סבלני= ארוך פנים : כלומר" אריך אנפין"מתואר האל כ

ַטן פנים –" זעיר אנפין"וכן כ, "(ַאַפיִם  . ק 

 ובו מוצגים מקומות שונים, "ישראל הקטנה"בלטרון מצוי אתר תיירותי הקרוי : דוגמה של משפט

 .בארצנו בזעיר אנפין



 מַֹעל יָדּבְ 

 

היא הצדעה המתבצעת בהרמת היד הימנית או  "מַֹעל יָד" .בהנפת היד קדימה: ניב שמשמעו

באופן שגב , המצדיע במועל יד מחזיק את ידו. מעלות ביחס לגוף 45בזווית של , השמאלית קדימה

  .והאצבעות ישרות והדוקות, כלפי הֶצַדע היד כלפי מעלה

המתבצעת לרוב באמצעות היד כדי להביע כבוד , גופנית באופן כללי ההצדעה היא מחווה

חלק הרקה שבצד , ֶצַדענגזרת מהמילה  הצדעההמילה .ההצדעה רווחת ברוב צבאות העולם.וברכה

כי , סבורים. ומופנית כלפי מטה, כף היד הסגורה מוצמדת בעת ההצדעה לצדע ימין. הגולגולת

תנועות המושכות , פת היד או בהרמתהשהתבצעה בהנ, ההצדעה התפתחה מברכת שלום מרחוק

הרמת שתי הידיים באה , ולעומת זאת; הנפת היד נועדה להראות שמניף היד איננו חמוש. תשומת לב

 .לסמן כניעה ואי התנגדות כלשהי

 

בתיאור , בספר נחמיה, במקרא מַֹעל יָדמוצא צירוף המילים . אינו המצאה של ימינו מַֹעל יָדהניב 

מַֹעל י ֵדיֶהם: "דברי התורה שהקריא עזרא הסופר תגובת הקהל למשמע נחמיה " )וַטֲַענו ָכל ָהָעם ָאֵמן ב 

. כלומר בגובה הכתף, מעלות 90בקיסרות הרומית הצדיעו בהנפת היד לפנים בזווית של (. 6', ח

 .ROMAN SALUTE מכאן המונח האנגלי

 

. והנחיל אותה לתנועה הפאשיסטית, הרודן האיטלקי בניטו מוסוליני אימץ את דרך ההצדעה הרומית

בעקבות השימוש בהצדעת מועל יד בגרמניה  .אחריו בחרו בדרך הצדעה זו הקלגסים הנאציים

 .מזוהה הצדעה כזאת עם המשטר הנאצי ועם משטרים פאשיסטיים אחרים, הנאצית

 

ת ההצדעה אימצו א, ס"כמו ארגוני חזבאללה וחמא, בארגוני טרור אחרים המטפחים יחידות צבאיות

הפך במרוצת ההיסטוריה למחוות גוף שלילית , שנוצר בנסיבות חיוביות, כך ניב מקראי. במועל יד

 .ומעוררת סלידה ושאט נפש



 ְּבִעָּדָנא ְדִרְתָחא

בשעה , כלומר, "בזמן הרתיחה: "משמעותו. ָהרתיחה –רתחא ; זמן –עידן : זהו ניב שמקורו בארמית

מסכת , תלמוד בבלי" )רבא בעידן רתחא הוי סכר כוי: "מופיע בתלמודזה ביטוי דומה לניב . של כעס

 .מצב של פורענות וצרה: ושם הוראתו( 'ב', דף ס, בבא קמא

בעידן רתחא לא הווה בעי רחמי ... ומה אלישע: "ל נאמר הניב אגב תמיהה"במקום אחר בלשון חז

, תלמוד בבלי" )?(רחמיםאני אבקש )אנא איבעי רחמי ( לא התפלל וביקש רחמיםבשעת הכעס )

 (.'א, ו"כתובות ק

נוצר  25', על פי דניאל ז(. 12', ז, שם" )ַעד ז ָמן ו ִעָדן: "כמו למשל, הופיעה בספר דניאל" ִעָּדן"המילה 

 . ימים רבים: שמשמעו "ִעָּדן וְִעָּדִנים"הצירוף 

ָרם : "ה נאמר"על הקב. ו קץזמן שאין ל, נֶַצח –שמשמעה   שהמלה ִעָדן נתרחבה מן המילה ַעד, נראה

מ א שֵֹכן ַעד ו ָקדש ש  ָֹ  (.15, ז"ישעיה נ" )ו נִש

 .כלומר אין לשפוט את האדם בשעה שהוא כועס, אין לדון אדם בעידנא דריתחא: דוגמה של משפט



 ָּבַצע

 

טילי כי את מ, המציינת כסף, ֶּבַצעמשתמרת גם במילה  חיתוךמשמעות ה; ָפַרס,ָחַתך: פועל שמשמעו

כפי שציין אברהם אבן ,מופיע ָּבַצעהפועל . ומכאן גם שמו של השקל, הכסף הקדומים חתכו ושקלו

ַצַעם ב רֹאש ֺכָלם" :כבר בלשון המקרא שושן . כלומר חתך וָשַבר, ָבַקע: כאן המשמעות(.1', עמוס ט" )וב 

מעבר למשמעות של , וית לוושם נלו, לשון המשנה והתלמודים, ל"הפועל ָבַצע מופיע גם בלשון חז

בעל  –( 'ב' עמ, ו"דף מ, ברכות" )ואורח מברך( הפת)בעל הבית בוצע : "גם הוראה של חלוקה, חיתוך

 .הבית פורס את הלחם ונותן לאורח את חלקו

 

שלו בלי חלק שדואג רק ל, וכוונתו לבקר אדם, במשמעות שלילית" בוצע בצע"במקרא מופיע הניב 

ֵאי ה: "נאמר, 21, ח"בשמות י. האחרים לדאוג לזכויותיהם של ' ואתה תחזה מכל העם אנשי חיִל יִר 

ושלא , שיהיו שונאי בצע, בפסוק זה מבוטאת אחת הדרישות מן השופטים". אנשי אמת שונאי בצע

 .אלא ידאגו שהצדק ייראה וייעשה, (אף שהוא מגיע להם)יחשבו רק על הרווח האישי שלהם 

 

והוא קרוב מבחינת הצליל ומבחינת המשמעות לשורש המילים , ע"ַצע הוא בצבֶ -שורש המילים ָבַצע ו

מתחלף ' העיצור ב. ע"כמו ההוראה של בצ, לחתוךע משמעותו גם היא "השורש פצ. ֶפַצע-ָפַצע ו

. צפוי חילוף ביניהם במילים מקבילות, ולכן, שני העיצורים הם עיצורי שפתיים .'לעתים עם העיצור פ

 .ָפַקע-ַקעבָ : השווה

 

" ?מה ֶּבַצע"מכאן הביטוי . בעיקר רווח שהושג בדרכי לא ישרות. רווח, הוןמציינת  ֶּבַצעהמילה 

 .תגמול, רווחשמציין  "ֶּבַצע כסף"וכן הביטוי ? מה התועלת? מה הרווח: כלומר

 

מכול  אך יותר. בלתי כשרים, רודף רווחים קלים: משמעם "עיניו על בצעו"/"רודף בצע" :הביטויים

סמל מובהק לתאוות בצע ולמה שהיא . שפירושו תשוקה מופרזת לכסף ,"תאוות בצע"רווח הצירוף 

ינִיסס בקשה , שהיה רודף בצע, מלך זה. מחוללת היה המלך ִמיָדאס במיתולוגיה היוונית ביקש ִמד 

אך עד , ובתחילה היה מרוצה מאוד מקיום משאלת. ולפיה  כל מה שייגע בו יהפוך לזהב, מוזרה

משום שברגע שקירב את ידיו , כי לא יכול היה ליהנות מאוכל וממים, מהרה התגנבה חרטה ללבו

כשנגעה בו הפכה גם , אך למרבה הזוועה, ביום מן הימים ניגשה בתו לנחמו. אליהם הם הפכו לזהב

 .היא לפסל זהב



 

 אְריָן-ַּבר

 המכונה גם , למדן, מלומד ומשֹכיל בתורהאדם : כלומר, בן תורה: זהו צירוף שהוראתו המילולית

: ומשמעה, מופיעה רק כחלק מן הביטוי הזה אְריָןהמילה (. שהרבה ללמוד" )תלמיד חכם"

מכאן גם המילה הארמית . והיא מאירה את הדרך ללומדים אותה, התורה משולה לאור. לימוד,תורה

, מצוות הכתובות בתורה: פירושו "תאמצוות מדאוריי"הביטוי . תורה –שגם משמעותה  "אָריְָתא"

 .מאוחר יותר, אותן רבניםהן מצוות שקבעו  "מצוות דרבנן", לעומת זאת

יָן, סבי היה אדם משֹכיל ורחב אופקים: דוגמה של משפט  .ממש ַבר אר 

מכוונת ללימוד שיש בו מהבנת , שמרבים להשתמש בה כיום בתחום החינוך, אוריינותהמילה 

זוהי . בבתי הספר שוקדים מורים רבים להרכיש לתלמידים מתחילים אוריינות. הדברים הכתובים

שאינם יודעים , תורה המקנה יכולת קריאה וכתיבה והיא כאור בניגוד לאפלה שבה שרויים הבורים

 .קרוא וכתוב



 ְקיָָמא-ַּבר

לאורך זמן הכוונה למשהו שמתקיים ". בן קיום: "ותרגומו המילולי, "יציב: "צירוף ארמי שמשמעו

אך גם מתחשבת , כזאת המספקת את צורכי האנושות, קיימא-יש לפתח חקלאות בת"למשל , ממושך

 ." ודואגת לדורות הבאים, בסביבה

יָם –המילונאי אבן שושן הציג במילונו גם את הצורה המקבילה  מאחר שהצורה ַבר היא ארמית . ַבר ק 

 .בני קיימא וכן בנות קיימא, בת קיימא: כהלכהיש להיזהר בצורות הנטויות ולומר , ומשמעה בן

אלו : "וציין ששם זה מקורו במימרה" הקרן הקימת לישראל"בהמשך הביא אבן שושן את המושג 

 (.א, פאה א" )דברים שאדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא

יָָמא מציינת גם התמדה כל קשר : "ל"הכתוב בלשון חזזו המשמעות העולה מדברי , המילה הארמית ק 

קשר קבוע "משמעו " קשר של קימא"בניגוד לכך הניב (. ב, ו"שבת ט)שאינו של קימא אין חייבין עליו 

 ".שאסור להתירו

יָָמא הוא ק  .מצוי, יציב –שהוראתה , והוא  מופיע גם במילה העברית ַקטָם, מ-ו-השורש של ק 

 .ובעיקר הוא מוכר בצורה ִקטֵם( המריד וגם שיקם)קֵמם :תמ מופיע בבניין פיעל בשתי צורו-ו-השורש ק



 ַּבְרוָז ִעתָנִאי

 

ולכן  ,ֵבן –משמעה בארמית " ַבר"המילה ; ַאוָז+ ַבר : היא מילה מורכבת משני רכיבים "ַּבְרוָז"המילה 

 . בן אווזהוא  ַּבְרוָז

 

ידיעת כזב , א כינוי מקובל לשמועת שוואהי ַּבְרוָזכי המילה , במילונו הסבירהמילונאי אבן שושן 

נתגלתה בסופו של דבר , שפורסמה בעיתון, הסנסציה: "והוא הביא כדוגמה את המשפט, שהופרחה

כינוי לידיעה שהתפרסמה בעיתון ואין לה כל בסיס , אפוא, הוא" ברווז עיתונאי" ".כברווז עיתונאי

 .עובדתי

 

כאשר (. ֶאן ִטי: קרא) .N.Tובראשי תיבות , (לא נבדק= ) NON TESTEDבאנגלית מכנים ידיעות כאלה "

( ֶאן ֶטה: קרא) EN-TEביטאו הגרמנים את האותיות , החלו להשתמש בראשי התיבות הללו בגרמניה

, ברצף T-ו Nבהשפעת המבטא הגרמני של האותיות , כך..הוא ברווז ENTEופירוש המילה הגרמנית 

 (.165 ,"למה בעברית" :מתוך" )' ברווז עיתונאי'נוצר המושג 

 

שִעָםן נמנות האנגלית , בתרבות קבוצת הלשונות הגרמאניות, אומנם, נוצר" ברווז עיתונאי"המושֹג 

, "עורב פורח"שמשמעו , "עְרָבא ָפַרח"אך עוד קודם לכן רמז המילונאי אבן שושן לניב , והגרמנית

 .והוא ניב ֵשמי קדמון ומקביל במשמעותו לניב הגרמני

 

כפי שציין ', א' ד עמ"וגם במסכת חולין קכ', א' א עמ"הוא במסכת ביצה כ" עורבא פרח"הניב  מקור

, הייתה זו תשובתו של רב הונא לחכם אחד; עברי לתלמוד הבבלי-עזרא ציון מלמד במילון הארמי

 (ראה")עד שהשֹיאו רב הונא לדבר אחר על ידי הקריאה , שלא יכול לענות עליהן, שהטרידו בשאלות

 .שים לב לעורב פורח באוויר, כלומר, "עורבא פרח



 ְּבִריחַ 

 

נגזרת  ְּבִריחַ המילה . BURUHU –מוצא המילה בלשון האכדית  .התקן ממתכת לצורך חיבור או נעילה

מופיעה  ְּבִריחַ המילה . או דלת למשקוף שלידה, דלתות זו לזוחבר לְּבִריַח ותפקיד ה, ח"מן השורש בר

ָרִשים ִמן ַהָקֶצה ֶאל ַהָקֶצה: "33, ו"במקרא בספר שמות ל רַֹח ב תְך ַהק  ִריַח ַהתיכֹן ִלב  ". וַטַַעשֹ ֶאת ַהב 

החלק : שמשמעו, "ַהְּבִריַח ַהִתיכן"נוצר הביטוי , 28, ו"מפסוק זה וכן על סמך הכתוב בשמות כ

ַחֵבר העיקרי והיסודי נאמר על אדם שבא על , "ֵרג ּוְבִריחמאחורי ס", ניב רווח אחר. עמוד הָתוְֶך, המ 

 .עונשו ונכלא בבית הסוהר

 

ִריחַ  ְּבִריחַ השם  קיים שם מסחרי של , אומנם. ְקִטילמשקלם , המופיע אף הוא במקרא, כמו השם צ 

ִריחַ , ָבִריחַ -רב, חברה , ָּבִריחַ בעברית קיימת גם הצורה הלשונית , אגב. אבל הצורה הנכונה היא ב 

ִריֶחָה : "5, ו"ככתוב בישעיה ט, והיא כינוי למי שברח על נפשו, ִליטאבל משמעה פָ  מָאב יִז ָעק ב  ִלִבי ל 

 (.169 ,"למה בעברית" :מתוך)". ַעד צַֹער

 



 ְּבָרָכה ְלַבָטָלה

טרחה ומאמצים : ובהשאלה, ברכה על מצווה שלא נעשתה, ברכה מיותרת: זהו ניב שפירושו

 . שהושקעו לשווא

ומכאן הקשר בין המילה , כי האדם המקבל ברכה כורע ברך לפני המברך, הם שטאל צייןהבלשן אבר

כי המוסלמים בצפון אפריקה משתמשים בלשונם במילה , הוא הוסיף ואמר. ֶּבֶרךלבין המילה  ְּבָרָכה

 .במגע יד או בברכת פה, על פי אמונתם, שיכול לעבור, וזו מציינת את השפע האלוהי, ַּבַרַכההערבית 

; התלמיד למסגרת לימודית היו ברכה לבטלהמאמצי מחנכת הכיתה להחזיר את : דוגמה של משפט

 .הוא העדיף לעזוב את בית הספר ולעבוד

יוסיף על סרחונו : "י"המילונאי אברהם אבן שושן ציין את דבריו של רש. הניב נוצר בלשון ימי הביניים

ברכה : כאן המשמעות של ברכה לבטלה היא .א' א עמ"על הנאמר בברכות נ" ויעשה ברכה לבטלה

 .מיותרת



  ַּבְרָנש

 

: הבנויה משתי מילים, זוהי למעשה מילה ארמית. אנוש, אישמילה שמשמעותה המקורית הייתה 

אולם בשימוש השגור . בן אדם –כלומר ; אנושקיצור של  "ָנש" והמילה, שמשמעה בארמית ֵבן, "ַבר"

איש עלוב  –לרוב בנימה של זלזול , והיא מציינת איש כלשהו, ְרָנשּבַ ירד ערכה של המילה , בימינו

נָש הוא אפוא כינוי של זלזול; ואפילו מפוקפק  .שמוצמד למישהו, ַבר 

 

נָש מקבילה בנקבה, מעניין לציין היינו מצפים , באופן תיאורטי. כי במקורות לא נמצאה למילה ַבר 

 ב הסרט המוזיקלי"בארה יצא לאקרנים 1955-ב, והנה; ברנשית*לצורה 

 "Guys And Dolls" [ככינוי לבחורות)בחורים ובובות : בתרגום מילולי]) , שהתבסס על מחזמר

התסריט הוא עיבוד של קובץ סיפורים מפרי עטו של הסופר . מברודווי שכתב והלחין פרנק לאוסר

וַוישהיטיב לתאר בהומור ובסלנג את חיי החברה הסו, והעיתונאי דיימון ראניון רד  שברובע , ערים בב 

 ."ברנשים וחתיכות"תורגם לעברית כ( וכן של המחזה ושל הספר)שמו של הסרט . מנהטן בניו יורק

 

וכמובן גם )צורת הריבוי הַתִקינָה שלה בארמית , ַּבְרָנששהיא הרכיב הראשון של המילה " ַּברְ "המילה 

למה " ;501 ,"מילה ברגע" :מתוך) .יצוע -בני, מצווה ותבנ, מצווה בני: ולכן יש לומר, ְּבֵניהיא ( בעברית

 (.169 ,"בעברית



 ְגוִיל

 

מותר לכתוב ספרי תורה ומזוזות בתנאי  ְגוִילעל ה. שמו של העור השלם של בהמה לאחר העיבוד

', פרק א, "הלכות תפילין"לפי )הכנת הגוויל . שעליו צמח שער הבהמה, שייכתבו על הצד החיצוני שלו

ָער ממנו תחילה: "רטת ביותרמפו('ו ֵֹ , אחר כך מולחים אותו במלח, לוקחים עור הבהמה מעבירין ש

וכיוצא בו ( גידול חריג ברקמת הצמח של האלון)אחר כך מעבדין אותו בקמח ואחר כך בעפצא 

 ".ְגוִילוזה הוא הנקרא , ִמדברים שמקבצין את העור ומחזקים אותו

 

, שבלבנון ַּביְל'גְ ג ָבל של היום היא העיירה . ְגָבלקדום של העיר מן השם ה, התפתחה  ְגוִילהמילה 

הייתה עיר נֵָמל  ְגָבל. משלוחות הרי הלבנון, (הר= جبلַּבל 'גַ : בערבית)כי נבנתה על הר , שנקראת כך

יָה הצפונית היא הייתה גם אחת הערים התרבותיות . בין הערים בירות וטריפולי, חשובה בחבל ֶפנִיק 

והמצרים הזכירו אותה כבר , העיר התפרסמה כעיר נֵָמל עיקרית לארזי הלבנון. ר במזרח התיכוןביות

ומכאן חל השינוי , באלף השני לפני הספירה נקראה העיר ֺגַבל. בתחילת האלף השלישי לפני הספירה

, יםכי שגשוגה העיקרי של העיר היה בתקופת השופט, חוקרי ההיסטוריה סבורים. לשם העברי ג ַבל

 .בזמן שקדם לעלייתן של צור וצידון לגדולה

 

( βίβλος) ִּביְּבלסוהשם נתגלגל ביוונית למילה , GUBLUS בשםְגָבל בתקופת הברונזה נקראה 

לימים נתגלגל השם . שהוכן מצמח הגומא, ַפִפירוס היה נייר כתיבה. ַפִפירּוסוגם  ֵסֶפרשהוראתה גם 

שנגזרה מהיוונית  BIBLIAמן המילה הלטינית .המציינת עיתון PAPERונוצרה המילה , לאנגלית

 .BIBLEנוצרה המילה האנגלית " ספרים"ומשמעה  

 

ובלשון התנאים , דף של ספר קדמון- הבאה לציין, ְגוִילנוצרה המילה  GUBLUSשמן השם היווני , נרֶאה

 ,"מילה ברגע" :מתוך. )יבהשצד אחד שלו הוחלק והוכשר לכת, כלומר עור, שהיה עור כתיבה, ְקָלף –

 (.175 ,"למה בעברית" ;465

 



  ָגוֶן

 

. ַגוְָנא –לעברית מן הארמית  ,המילה הגיעה. או לטווח מצומצם של צבעים קרובים, כינוי לצבע קבוע

הארמית עצמה . בדרך זו, כגון זה: שמשמעו, המופיע בתלמוד הבבלי, "כַהאי ַגו נָא"מכאן הניב הארמי 

תלמוד )ל "המילה הופיעה בלשון חז. צבע=  GŪNEאו  GŪN: ילה מן הפרסית העתיקהשאלה את המ

הוא צבע מעבר בין שני  גן ביניים ".וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה ג וָנִין" (:מסכת ברכות, בבלי

 . צבעים סמוכים

 

מציינת אף  ַעיִןשבה , ֵעיןכְ המילה  היא ְכגןמילה נרדפת נוספת למילה . ְכממשמעה  "ְכגן"המילה 

 .צבעו כצבע הבדולח, כלומר –" ועינו כעין הבדולח: "כפי שנאמר במקרא על המן במדבר, ֶצַבעהיא 

 

המילה גנִית . נ יוַאנ ס-שהיא המילה העברית ל, גִניתנוצרה בעברית של ימינו המילה  ָגוֶןמן המילה 

בהוצאת המזכירות , "למד לשונך"ח של "ה בדף כהמילה פורסמ. פירושה הבדל דק בין דבר לדבר

 (.ח"כסלו תשכ)המדעית של האקדמיה ללשון העברית 

 

 :ובסמיכות, ָגוֶן: נטיית ָגוֶן ביחיד. ָתוְֶך, ָמוֶת: כמו, ָגוֶןהצורה הנכונה של שם העצם היא : תנו דעתכם

וָנֶיָך, ג וָנַי, גנֵי השֹמלות ,ג וָנִים: נטיית הרבים'; גנ ך וכו, גנִי, ַהֶבֶגד גן , גנֵיֶכם, ג וָנֵינו, ג וָנֶיהָ , ג וָנָיו, ג 

וִָרים. גנֵיֶהם  (.176 ,"למה בעברית" ;33 ,"מילה ברגע" :מתוך) .צורת הנטייה ברבים דומה לזו של ש 



 ַגיְא

 

ִדים ֶאל ָהָהר : "המילה נזכרת בלשון המקרא. מקום צר בין הרים, בקעה: מילה שמשמעה ִתים עֹמ  ִלש  ופ 

ִדים ֶאל ָהָהר ִמֶזה ו ַהַגי א ֵבינֵיֶהם ָרֵאל עֹמ   ֹ לצד המילה ַגי א הציג אבן שושן (. 3, ז"י', שמואל א" )ִמֶזה ו יִש

 .במילונו גם את הצורה המקוצרת ַגי

 

תיתו יורדת שתח, כשקע מוארך וצר, כפי שציין אברהם אבן שושן, הגיא מוגדר בטופוגרפיה

צורה , ֵגוהיא צורת משנה של ַגי ש, נרֶאה', לבין ו' בגלל הקרבה הפונטית בין י. ומשתפעת בכיוון אחד

נִים –יש כבר במקרא משמעות נוספת ֵגו אך למילה ; וזו אחת ממשמעויותיה, ַגבמקבילה ל , תווך, פ 

. א הוא מקום בתווך בין שני הריםהגי, ואכן. מהאמצע, מבפניםשמשמעו , "ִמְלֵגו" ומכאן הביטוי

, גם על פי המקבילה הערבית לגיא, גיא היא צורת משנה של ֵגו נראית סבירה/הסברה כי המילה גי

 .וַא'גִ 

 

שם משמעו המקום שבו ראה הנביא את , (1, ב"ישעיהו כ)מופיע פעם אחת במקרא  ֵגיא ִחָזין הביטוי

מופיע פעם ֵגיא ַצְלָמוֶת גם הביטוי . וגם כינוי מליצי לבימה, מקום התרחשות: ובהשאלה בימינו, החזון

 .כינוי למקום ששוררים בו חושך ואבדון, שם נרדף לגיהנום והוא (4, ג"תהילים כ)אחת במקרא 

 

, הגיא בדרום ירושלים, ֵגיִהמםמופיע במילה ַגי כי היסוד , ירהסבהבלשן הישראלי ארנסט קליין 

נהגו  ֶבן ִהמֹם ֵגיב, בימי המלוכה בישראל, 10, ג"כ, על פי המסופר במלכים ב. שנקרא על שם ִהמם

. לימים באה המילה ֵגיִהמם לציין שאול ואבדון. האל הכנעני, להקריב את הבנים באש לטובת מולך

א הו, על פי האמונה, הגיהנום". וסופו יורש ֵגיִהמָם: "'ה', א, במסכת אבות, ל"בלשון חז, למשל, כך

בהשאלה מציינת המילה גיהנום מקום שבו חווים צרות . מקום העונש והעינוי של הרשעים בעולם הבא

שבעה : "ל"שאף הוא לקוח מלשון חז, משתמשים בניב, וכשמדובר בצרות קשות במיוחד, וייסורים

 (.'ב' עמ', על פי מסכת סוטה י" )מדורי ֵגיִהמם

 

שבה מכפרים על חטאי העולם הזה בדרך לעולם , נת מעברהגיהנום במסורת היהודית מציין רק תח

הזמן המרבי להיוותרות בגיהנום לפני המעבר לעולם הבא הוא שנים , על פי הפרשנות הרווחת. הבא

מנסים לסייע לנשמתו להגיע לעולם הבא רק במשך , על המת" קדיש"באמירת , לכן. עשר חודשים

 .ה לא מגיעה נשמתו לעולם הבאשכבר שנ, שלא ייחשד כרשע, אחד עשר חודשים



 ִגְרָסא ְדיְַנקּוָתא

משמעה  "ִגְרָסא"המילה . לימוד מתקופת הילדות ,כלומר, "גרסת הינקות: "צירוף בארמית שתרגומו

הופיע במסכת שבת הצירוף . ןעַ טָ  :יום משמעותו גםכ .ָלַמדהוראתו  – ָגַרסוהפועל ; בארמית לימוד

נָה" :מר שםי פירש את הנא"ורש', ב ,א"כ זהו ניב המדבר  ".גרסא דינקותא מתקיים יותר משל ִזק 

דברים לקשר ניתן . לימוד כזה נותר בזיכרון לכל החיים .בשבח הלימוד בתקופת הילדות והנעורים

הלומד ילד למה הוא ": 'משנה כ ',פרק ד ,מסכת אבות ,משנה .עם אמרת חכמים בפרקי אבות אלה

  ".לדיו כתובה על נייר מחוק ?דש והלומד זקן למה הוא דומהלדיו כתובה על נייר ח ?דומה

 . לעולם (המבוגר) לא למד לא ילמד דן (הילד) מה שדני: פתגם יפה בהקשר זה אומר

 :אות לשימוש בצירוףדוגמ

והיא ריגשה אותו עד דמעות , המבוגרתפסנתרנית הקהל שמע וראה על בימת התיאטרון את ה

 . סנתר היא גרסא דינקותא אצלההנגינה בפ .בנגינתה המדהימה

 .לשון הברכות והתפילות נשמרה בפיו כגרסא דינקותא, אף על פי שמשה הוא היום אדם חילוני

 

 



 ֶּדְלֵפק 

 

המפריד בין הפקידים , שולחן ארוך וצר: היום משמעו. שולחן קטן לעבודת אמן או להגשת כיבוד

דוכן המפריד בין קהל לבין מי ; "מילים-רב"ילון על פי מ, (בסניף דואר וכדומה, בסניף בנק)לקהל 

לוח עץ או שולחן צר  (וכן בעיקר במטבח או בפינת אוכל, (במשרד וכדומה, בחנות)שמשרת אותו 

ִפי . שביווןֶּדְלִפי השולחן קרויעל שם העיר  .בעיקר ארוחות קלות, שמשני צדדיו אוכלים, וארוך בֶדל 

, שהופיעה, ֶּדְלֵפקומכאן המילה , DELPHIKSשנקרא , יוחדשביוון העתיקה נהגו לבנות שולחן מ

 .ששאלה מילים רבות מיוונית, ל"כצפויה בלשון חז

 

, שעומד על שלוש רגליים, שמשמעה שולחן קטן, ֶּדְלֶפִקיאנו פוגשים במילה ' א, ג"במסכת כלים כ

ות של שולחן צר לימים נוספה המשמע. או שימש לעבודת בעל מלאכה, ואשר נועד להגשת תקרובת

, בבית קפה, שניתן לחברו או לנתקו, או של מעין מדף מוארך עשֹוי עץ, של מזנון בחנות, וארוך

בכך חזרו למשמעות המקורית של , אך למעשֹה. שהזבן או הפקיד יושב מאחוריו, במשֹרד או בבנק

צורת , כנראה, הייתהשצורתו , אך גם לוח מתכת ארוך, שהוראתה הייתה גם דולפין, ֶּדְלִפיקס המילה

 ;143 ,"מילה ברגע" :מתוך) .שהתקרבו אליה, והוא הונחת ידנית ובפתאומיות על סיפון ספינת אויב, דולפין

 (.224 ,"למה בעברית"

 

ֵפק ֶּדְלְפָקן  . הוא המוכר או מגיש השירות העומד מאחורי הֶדל 

ֶפק שמאחוריו יושב פקיד קבלה המציע  – ֶּדְלֶפק קבלה  .שירות לציבורהֶדל 

בעיקר העברת , או לא חוקי, באופן לא רשמי: הוא צירוף שמשמעו – מתחת לשולחן/מתחת ַלֶּדְלֶפק

 .בניגוד לתקנות או לנהלים, סכומי כסף באופן לא חוקי



  ַהָגָדה

 

בסדר ליל , "מגידים"או , שאותם קוראים, לקט התפילות והברכות ומכלול המדרשים והמזמורים

ואלה היו גאונים , על יצירתה טרח חבר עורכים. לא חוברה על ידי אדם אחד ה של פסחההגד. הפסח

ִבנ ָך ַבטם ַההוא : "ההגדה מבוססת על הציווי במקרא .במאות השישית והשביעית לספירה ָת ל  ו ִהַגד 

ה ה ָֹ ָריִם' ֵלאמֹר ַבֲעבור ֶזה ָעש ֵצאִתי ִמִםצ  ! ספר לבניך על יציאת מצרים, כלומר(. 8, ג"שמות י" )ִלי ב 

רה, וחכמים קבעו כבר מזמן את האקטואליה שבסיפור יציאת מצרים בכל דור ודור חייב אדם : "בִאמ 

 ".כאלו הוא יצא ממצרים, לראות את עצמו

 

שורשה של המילה . 'שנרשם ונקבע במשנה במסכת פסחים י, ההגדה של פסח בנויה על מהלך הֵסֶדר

ההגדה נועדה למשוך בעיקר את השומעים , אכן. למשוךואחד מפירושיו הוא , ד"הוא נג "ַהָגָדה"

. נמשכים זה לזה –ד "גם הם מהשורש נג –כי ניגודים , שנוהגים לומר, ואולי אין זה מקרה, הצעירים

עברו , בתקופה מסוימת בגלות אירופה. דרשן, במשמעות מטיף ַמִגידמאותו השורש נוצרה המילה 

. שמשכו את הלב ואת האוזן, והטיפו ערכי יהדות בהתבססם על מדרשים למיניהם מגידים מעיר לעיר

כך שההגדה היא , ורק במועד מאוחר נעשה בידול משמעות, הן היינו הך, אגדהו הגדהשתי המילים 

 .ואילו יתר המדרשים הם אגדה, של פסח

 

ממש כפי , המאזיניםנוצרה כדי למשוך את , רצוף מעשי פלאים, שהיא סיפור דמיוני, גם האגדה

ִכין ִלב ֶשל ָאָדם כ ַאָגָדה: "א' עמ, ז"פ, שכתוב במסכת שבת ָבִרים ֶשםש   ".ד 

 

 :נמצאת לפחות בשלושה צירופים מוכרים בעברית אגדההמילה 

 ;אגדה שעוברת בקרב העם ולא ברור מקורה –אגדת עם 

בדברי , ת על גיבורי המקרא והאומהבסיפורי מעשיות ובשיחו, חכם הבקי בדברי אגדה – בעל אגדה

 ;חוכמה ודרשות

 .אגדה שנמסרה מדור לדור – מסורת אגדה

 

רבי וכן על  רבי אלעזר בן עזריהוכן על  רבי יהושעועל  רבי אליעזרבהגדה של פסח מסופר על 

, חוקרי רשומות סבורים. והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה בני ברקשהיו מסובין ב ,טרפון

ישבו לא , ורבנים אחרים, המוזכר כאן, רבי עקיבאו, לספירה 132כי ליל סדר זה נערך כנראה בשנת 

. רבי עקיבא ראה בבר ככ ָבא גואל העם. אלא שֹוחחו על המרד ברומאים, רק כדי לחגוג את ליל הסדר

 .קרוי על שם המקום שבו הסבו אותם חכמים ְמֺסִּביםצומת , אגב

 

מהמאה " סידור רב סעדיה גאון"הוא זה המופיע ב, הידוע לנו, של ההגדה הנוסח העתיק ביותר

גם . 11-מהמאה ה, "מחזור וִיְטִרי"בנוסח עתיק אחר הוא הנוסח המופיע . העשירית לספירה

 . 12-מן המאה ה, מופיע נוסח עתיק של ההגדה, ם"מאת הרמב "משנה תורה"ב

 



יקה ביותר מקרב הגדות העדה האשכנזית ההגדה העת. 1482-ההגדה המודפסת הראשונה היא מ

ובה צוירו בני אדם בעלי ראשים של , הכתובה בכתב יד, 14-מהמאה ה "ַהָגַדת ַהִצפִרים"היא 

היא , המלווה בציורים, הגדת כתב היד העתיקה ביותר. ציפורים כדי לא לחטוא בעשֹיית דמות אדם

המתעדים אירועים , עלי ציורים מיניאטורייםעמודים ב 15ובה , "הגדת הזהב"ממוצא ספרדי ונקראת 

אף , 13-מן המאה ה "הגדת ָסָריֶב"כתב הגדה עתיק אחר הוא . מסיפורי התורה ועד ליציאת מצרים

באחדות מן ההגדות מצוירים גם עיטורי . עמודים מעוטרים במיניאטורות 34ומכיל , הוא בנוסח ספרד

 (.233 ,"בריתלמה בע" ;199 ,"מילה ברגע" :מתוך) .אותיות



  ֶאת ַהְןָאה ָגַדש אוֶאת ַהְןָאה  ִהְגִּדיש

 

בתלמוד . עשה דבר מעבר למידה המקובלת, הגזים, הפריז: ומשמעו, ל"זהו ניב הלקוח מלשון חז

בו ביום גדשו ... אותו היום קשה לישֹראל ביום שנעשה בו העגל: "נאמר, ג"במסכת שבת נ, הירושלמי

בא בהוראה מקורית של לצבור  לגדוששם הפועל . ש נלקח מעולם החקלאותהפועל ָגדַ ". את הסאה

". קוצרין וגודשין: "'ח', מסכת פסחים ד, כך אנו מוצאים בתלמוד הבבלי; ולערום ערמה של תבואה

 .לעתים בשפע רב ִמַדי ,"למלא בשפע"של , נוספתמכאן התפתחה משמעות 

 

ָאה מציינת מידת נפח ִאים ֶקַמח סֶֹלת: "במקרא שהוזכרה כבר ,המילה ס  ֹלש ס  , ח"בראשית י" )ַמֲהִרי ש 

ָאה היא שליש האיפה (.6  .ליטרים 13.33-והיא שקולה ל, הס 

 

מעבר לעשות משהו כלומר , למלא מעבר למידת הסאההוא " להגדיש את הסאה"הפירוש המלא של 

 .להגיע למצב בלתי נסבל ,(הפוצלמאו ) לגבול סביר

 



 יְצרַהגֶֹלם ָקם ַעל 

 

, שעלול בבוא העת לפעול נגד מי שטיפח אותו, או רעיון, ניב המציין סכנה הטמונה בטיפוח אדם

בימי הביניים נרדפו , על פי האגדה". הגולם מפראג"מתבסס על אגדת הניב . ולהביא לפורענות

ה איש רב היש, הם ביקשו את עזרתו של רבי יהודה ליווא בן בצלאל. היהודים בפראג לעתים קרובות

(. 1609-?1520"( )אמורנו הגדול רבי ליוו"ראשי תיבות של " )ל"המהר"נודע בכינויו ו, פעלים וכישורים

י יהודה "שנכתב  ע" ל"נפלאות המהר"על פי הספר  .ל היה גדול רבני פראג בכל הדורות"המהר

ח מלווה בבנו יצא בליל ירהוא ו, העזרה של יהודי פראג ל לבקשת"נענה המהר ,1909 -רוזנברג ב

ל חג "המהר. גולם מבוץ, ל בובת אדם"שלושתם הכינו בהנחיית המהר. ובחתנו לגדת נהר וולטבה

. לאחר שבעה סיבובים נוספים הפך עורו לעור אדם. סביבו שבעה סיבובים וֶצַבע עורו הפך לצבע אש

שם ל כתב על פתק את ה"המהר. ת"ל בבוץ את האותיות אמ"על מצחו של הגולם חרט המהר

ם את הפתק בפי הגולם, המפורש של האל ָֹ החל הגולם , מעת שקם לתחייה. והגולם קם לתחייה, ש

בגלל גודלו ועוצמת מכותיו נסו כל שֹונאי ישראל על . לנקום באויבי היהודים ונסך ביהודים אמונה רבה

ם עד צאת ואז הגולם צנח ואיבד רוח חיי, ל את הפתק מפי הגולם"בכל ליל שבת הוציא המהר .נפשם

הוא הרס . קם הגולם על יוצרוואז , ל להוציא את הפתק"אבל בערב שבת אחד שכח המהר. השבת

הרב . שיצילם, בלית ברירה פנו היהודים שוב לרב. את כל מה שבדרכו ופגע קשות אפילו ביהודים

ולם ואז צנח הג. ת שחרט על מצחו"מהמילה אמ' טיפס על כתפיו של הגולם ומחק ממצחו את האות א

-הישן)= לפי האגדה שוכב הגולם כבר כשלוש מאות שנים בעליית גג של בית הכנסת אלטנוישל . ומת

חדל  2002עקב הצפות הגשמים האדירות של קיץ . 13-בית הכנסת עצמו נבנה במאה ה(. חדש

 .לשמש את המתפללים והפך לאתר תיירות

 



 ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאש

מקור . "להקדים תרופה למכה"ולעתים יודע גם , מבין את מה שלפניוש ,שקול ,אדם זהירניב שמתאר 

רֹאש ו ַהכ ִסיל ַבחֶֹשְך הֵלך" :הניב במקרא  (.14 ,'קוהלת ב(" ֶהָחָכם ֵעינָיו ב 

ֹ . "עיניו בראשו – החכם" על חברי ניתן לומר: דוגמה למשפט הוא  ,רה החדשהכשהוצעה לו המש

 ֹ ורק לאחר בדיקה מדוקדקת  ,ות המוטלות עליו ואת תנאי העבודהימהתעניין וחקר את מהות המש

 .קיבל את ההצעה

שבמקורו , בתחביר אנו מכנים בשם זה משפט. הוא למעשֹה משפט ייחוד" החכם עיניו בראשו"הניב 

כדי , והועבר אל ראש המשפט, ואחר כך הוצא מתוכו שם עצם או תחליפו, היה בעל מבנה פשוט

עיני : היה משפט בעל מבנה פשוט" החכם עיניו בראשו"קע של משפט הייחוד בר. להבליטו ולייחדו

ובתוך , נמצא בראש משפט הייחוד, (החכם" )עיניים"הלוואי של הנושא , חלק הייחוד. החכם בראשו

יו שבמילה עיניו)המשפט ישנו כינוי מוסב  ָָ (. שבמילה ראשו והכינוי החבור ; כינוי הקניין החבור 

 .שממנו הוצא חלק הייחוד, בדיוק במקום, ל חלק הייחודהכינוי מוסב א



 ִהיְמנן 

 

 .ולגיבורים שיר תהילה לֵאִלים שפירושה,  HYMNOS- : ήμνος בלשון היוונית במילה "מילה שמקורה

, שהושרו ביוון הקדומה בליווי מנגינות, אלה היו שירי קודש. ותוגם הימנונ יםצורת הריבוי היא הימנונ

המיוחסים , בייחוד נודעו ההימנונים ההֶמִרטִים. למטרות פולחן, לצרכים טקסיים ושימשו לרוב

 .ַאפלהיווני שכתב שירי שבח לאל , סהֶמרּול  

 

, ַאְפרִדיֵטייוכן התפרסם ההמנון ל, אל הפיקחות והעורמה, ֵהְרֶמסהימנון נודע אחר הוא לכבודו של 

בעקבות ההשפעה של . שנכפתה עליה על ידי ֵזאוס, םההימנון מתאר הרפתקת אהבי. אלת האהבה

 'הימנון'נכנסה לעברית מן היוונית המילה , הלשון היוונית על הלשון העברית בתקופת הכיבוש היווני

והיו מלאכי הָשֵרת ָבִאין לומר ': 'ב, ה"נאמר בשמות רבה מ, למשל, כך. 'שיר שבח והלל'במשמעות 

 .'למלךהמנון המשמיעים 'מסופר על זמרים , 6', הילים אלת, ובמדרש אחר, 'לפניו המנון

 

כי משתמשים בספרויות של , הוא שגרם לכך, שנוצר ביוון הקדומה, לבין דתהימנון הקשר בין המילה 

שהאמינו בהם עוד אפילו לפני תקופת , כמציין שירי תהילה לֵאִליםהימנון עמים רבים במושֹג 

 .המיתולוגיה היוונית

 

, בלשונות השוֶמִריתהימנון כן מדברים על ; ספרי הקודש ההודיים העתיקים, דתוֶכך הדבר ב

ֶטִקים של מלכי , האוגריתית, המצרית, הבבלית  .בֶפרוקּוְזקּו הפרסית ואפילו בתרבות הַאצ 

 .כשיר תהילה בפולחן הנוצרי הימנוןעד היום רווח יותר מכול המונח 

, לציון שיר תהילה לֵאִלים ולגיבורים הימנוןנתגבש ביוון המושֹג  כי עוד טרם, הבלשן ארנסט קליין ציין

בזכות . שמו של ֵאל הנישֹואין, HYMEN-וייתכן שהשם קשור ל, שימש השם במקור לציון שיר חתונה

במשמעות שיר הימנון קיים היום המושֹג , שהושר לכלות של יוון הקדומה, HYMEN-ה, שיר ההלל

חל כאן מעתק סמנטי מאירוע אישי . מדינה או של ציבור מסוים המשמש כשיר רשמי של, לאומי

 .לאירוע לאומי

 

כפי שצוין באנציקלופדיה ,18-ההימנונים הלאומיים הראשונים נתחברו והולחנו בסוף המאה ה

מאז . של המהפכה" ַמְרֵסיֵָזה"ה –ובצרפת , "מלך נצור, אל" –היו אלה ההימנון האנגלי . העברית

 . ברוב המדינות מונהגים הימנונים

 

בעיר , 1879-ב נפתלי ֶהְרץ ִאיְמֶּברחיבר המשורר , ההימנון הלאומי של מדינת ישראל, 'התקווה'את 

ָדאָבה'מופיע בסימפוניה  'התקווה'מוטיב הפתיחה במנגינת . על פי לחן עממי, יָאִסי שברומניה  'מל 

כפי שצוטט " )ו של הימנוןגלגול"דב סדן ציין במאמרו ' פרופ. כי סמטנה'מאת המלחין הצ

עוד "בהימנון הפולני " התקווה"כי יש למצוא את מקור ההשפעה על מילות  ,(באנציקלופדיה העברית

 ..."(.כל עוד אנו חיים... עוד לא אבדה פולין" )"כל עוד"שגם בו חוזר צירוף המילים , "לא אבדה פולין

 



 .כהימנון רשמי של התנועה הציונית" התקווה"נתקבל , 1933-שהתקיים בפראג ב, 18-בקונגרס ה

 (.251 ,"למה בעברית" ;532 ,"מילה ברגע" :מתוך)

 



 ִהְכִניס רֹאש ְּבקָלר ָפנּוי

 

, על יסוד הכתוב בירושלמי" )הכניס ראש בריא למיטה חולה"; הפיל על עצמו צרת חינם: ניב שמשמעו

, שרשרת לצווארקַלְרין זו מציינת המילה ובלשון , מוצאה ביוונית קָלרהמילה (. 'ב, א"מ, נדרים

 . וגם שלשלת ברזל בצוואר של אסיר, שקשרו בה חיה או בהמה

 

עשרה שיושבין ַבדין : "'ב' עמ', נוצר על סמך הכתוב במסכת סנהדרין דף ז "קולר תלוי בצווארו"הניב 

ַצוַאר ֺכָלן – מכאן ניב . האחריות מוטלת עליוכל : והמשמעות המושאלת של הניב היא; "קולר תלוי ב 

 .הטיל עליו את האשמה או את האחריות –" תלה בו את הקולר" :נוסף הקשור לקולר

, וגם ענק, מציינת צווארון COLLARובה המילה , הגיעה אף ללשון האנגלית קָלרהמילה היוונית 

 .כלומר מחרוזת



 ַהְכַצֲעָקָתּה

 

מקור הניב בכתוב ? כפי שמשתמע מהצעקות, כך האומנם הדברים חמורים כל: ניב שהוראתו

ָדה' וַטֹאֶמר ה: "המקראי ָדה ֶאר  דֹם וֲַעמָֹרה ִכי ָרָבה ו ָחָטאָתם ִכי ָכב  ֶאה ַהכ ַצֲעָקָתה ַהָבָאה -ַזֲעַקת ס  מָא ו ֶאר 

ָעה -היא פותחת ב :המילה מורכבת מכמה רכיבים(. 21-20, ח"בראשית י" )ֵאַלי ָעשֹו ָכָלה ו ִאם ֹלא ַאד 

לאחר ! ?השומר אחי אנוכי: השווה לשאלתו של קין שרצח את הבל? האם –שמשמעה , א השאלה"ה

" צעקה"ולבסוף המילה , "כמו"שמשמעה ' כ, כלומר, ף הדמיון"כ –" כצעקתה"מכן באה המילה 

ם בכל הצעקה של העשוקי, כלומר; "ֶשָלה", הקניין המציינת שייכות לאדם ממין נקבה' בתוספת ה

: היא" הכצעקתה"משמעות כל הצירוף , אם כן. ערי החטא במקרא, אחת מהערים סדום ועמורה

 ?האם יש הצדקה לצעקה הציבורית בעניין כלשהו? האם כמו הצעקה שלה

משמעות הניב עתה  ".לא כצעקתה": בצירוף מילת שלילה" כצעקתה"הניב מאפשר שימוש במילה 

 .עקה שהושמעה הייתה מוגזמתהצ; המציאות טובה מן הצפוי: היא



 ַהְכתֶֹבת ַעל ַהִקיר

 

 אם, להתרחש שעומד, משמעות-רב שינוי על מרמזים או המעידים, סימנים סדרת היא הניב משמעות

 נבואת ":הקיר על הייתה הכתובת" של המשמעות התרחבה בימינו .למניעתו זהירות צעדי יינקטו לא

 .התגשמה והיא ממנה התעלמו זאת ובכל, ברורה התראה לשמש הייתה שאמורה ,אסון

 

ַשאַצר, הניב נוצר בעקבות הכתובת המופלאה פי  לע. מלך בבל, שהופיעה על קיר היכלו של ֶבל 

, נשיו ופילגשיו מן הגביעים, שריו ,שבו לגמו הוא ,ערך בלשאצר משתה, 4-1 ,דניאל הספר המסופר ב

שהייתה אז , הפרק בספר דניאל נכתב בארמית .חיללו אותם ,כמובן,,ובכך, שנלקחו מבית המקדש

כי בעת המשתה הופיעו אצבעות של יד אדם וכתבו על הקיר , מסופר. שלטת במזרח התיכוןהלשון ה

והבטיח  ,קוסמיהלבלשאצר המבוהל קרא לחכמי ממלכתו ו. "ְמֵנא ְמֵנא ְתַקל ּוַפְרֵסין" :מול הנברשת

. של זהב מלכותי ותפקיד של שליש בממלכתו ענק ,למי שיזהה את הכתוב בגד ארגמן מלכותי

 ,בלית ברירה ,אז קראו .לפענח את הכתוב ליחאיש מבין החכמים והקוסמים לא הצ, לאכזבתו הרבה

 .והוא פירש את הכתובת כנבואת חורבן בבל, החכם היהודי, לדניאל

 

ם את ערך יבמאזני' ה לָשקַ  – משמעו ְתַקל; את ימי שלטון בבל' ה ָמָנה ּוָמָנה :משמען ְמֵנא ְמֵנא

בהמשך הפרק  .(ַפְרֵסין) הפרסיםכי תיפול בידי , ולכן החליט, מלכות בבל ומצא אותה לוקה בחסר

והממלכה הבבלית חולקה בין , הפרסים כבשו את בבל, כי עוד באותו הלילה נהרג בלשאצר, מסופר

 .ידַ מָ פרס ו



  ִהְלִּבין ָפָניו

 

 העליב אותואו  הטיל עליו חרפה, בייש אותוכלומר  ,ו של פלוניגרם לחיוורון פני: משמעות הניב

, בבא מציעא: והוא מופיע בכמה מקומות, מקור הניב בתלמוד הבבלי (.בציבור, ברבים –בדרך כלל )

אבל המלבין פני : "...'ט א"נ, בבא מציעא; "רו ברבים כאילו שופך דמיםכל המלבין פני חב: "'ח ב"נ

שהטלת חרפה או , פירושן של האמירות מן התלמוד הוא  ועוד, "לעולם הבא חברו ברבים אין לו חלק

 . לרצח –לשפיכות דמים דומה , קלון על אדם ברבים

 

גם ניב זה מקורו  ."השחיר פניו" :הוא ,אבל כולל בדיוק את הצבע ההפוך, במשמעותו ניב מקביל

 ".דברים שאדם עושה בילדותו משחירים פניו לעת זקנתו": 'א, ב"קנ, שבתבמסכת , בתלמוד הבבלי

http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2123_152a.htm


 ַהְללּויָה 

 

זוהי מילה המורכבת . שחדרה באמצעות הדת ללשונות אירופיות, "ָאֵמן"כמו , מילה עברית נוספת

לו : משתי מילים  .והיא נועדה לבטא שבח לבורא עולם, יָה+ ַהל 

 

עברה , 'ָאֵמן'כמו המילה . נ"ק-ו"בעיקר קמ, של המילה בפתיחות ובסיומים של מזמורי תהיליםמקורה 

, עם הכנסייה הנוצרית, ומשם היא התפשטה, ללשונות הדת הנוצרית ברחבי אירופה 'ַהְללּויָה'גם 

באמצעות  13-עוד לפני המאה ה ALLELUIA(H): היא הגיעה לאנגלית העתיקה בצורה. לרחבי העולם

. Hבראש המילה במקום  Aבהגיית , כשעוד קודם לכן חדרה ליוונית הקדומה, הלטינית הכנסייתית

מעבר המילה . לצרפתית לספרדית ואף לרוסית וללשונות סלאביות אחרות, המילה הגיעה לאיטלקית

 . בני כנען –ליוונית היה באמצעות העברים או הֶפנִיִקים 

 

כחלק מן , (בסוף המאה הרביעית לספירה)היג האפיפיור ַדַמסוס בדת הנוצרית הנ ַהְללּויָהאת שירת 

ָחא יוס הגדול . הפולחן של חג הַפס  לויָה כחלק ( 604-540)במאה השישית הנהיג ג ֵרגר  את שירת ַהל 

 (.249 ,"למה בעברית" ;309 ,"עוד מילה ברגע" :מתוך" ).בלתי נפרד מן הִמיָסה

 



 ן ַהְצִביִהִמיַח ְמעָתיו ַעל ֶקרֶ 

מי ששֹם את כספו על קרן הצבי י ַאֵבד , שעל פיו, זהו משל חכמים. סיכן את כספו: משמעו של הניב

והכסף שעל קרניו ייפול , עד כי לא ניתן להשֹיגו, והוא רץ כל כך מהר, מכיוון שהצבי קל רגליים, אותו

, הצבי מתחלפות בכל שנהקרניו של : של המילונאי אברהם אבן שושן, על פי הסבר אחר. וייעלם

יתחלפו הקרניים , לכל היותר, כי בתוך שנה, והכותב דבר מה לתעודה על קרניו יאבד את התעודה

כדי לציין שתעודה כזאת , בניגוד לכך "כתב על קרן השור"ל טבעו את הניב "חז. והמסמך יאבד

 .הצבי קרני השור אינן מתחלפות כקרניכי , שתונח על קרן השור היא תעודה קיימת

ועמד אחד ופרנס ( לאחת מהארצות שמעבר לים)מי שהלך למדינת הים : "ל"מקור הניב בספרות חז

, יָשבע כמה הוציא ויטול: ואמר, נחלקו עליו בני כוהנים גדולים. איבד את מעותיו: חנן אומר. את אשתו

 (. 'ב, ג"בות יכתו ,משנה)" הניח מעותיו על קרן הצבי, יפה אמר חנן: אמר רבי יוחנן בן זכאי

כי , וכמה מחבריו אמרו לו, האיש מכר את ביתו כדי לרכוש בית עסק במקום נידח: דוגמה של משפט

 .ממקום כזה לא יוכל להתפרנס, הניח את מעותיו על קרן הצבי



 ָהַפְך ער

ֺברַֹתיו" :ניב שנוצר מן הפסוק המקראיזהו  המשמעות (. 23 ,ג"רמיה יי)" ֲהיֲַהפְֹך כוִשי ער ו נֵָמר ֲחַבר 

והאם יכול הנמר לבטל את הפסים הצבעוניים  ,עורוצבע האם יכול הכושי להפוך את : המילולית היא

שהאדם אינו , ת הפסוק היאמכאן כוונו, התשובה הברורה על השאלה הזאת היא שלילית? גופו שעל

שלמרות הסיכוי , פירושו, לעומת זאת, "הפך את עורו"הניב . את אופיו ,או לשנות ,מסוגל להפוך

, קיימים מקרים שבהם דבר מה משפיע על האדם כל כך, המזערי שאדם יחליף אופיו והתנהגותו

הקונוטציה של . אף מנוגד לאופיו המקורי באופן שונה ואולי, ומתנהג באופן בלתי צפוי, שהוא משתנה

ואף , הם לא ציפו; בים אותוהפתיע לרעה את הסוב" הפך עורו"האדם ש: הניב היא בדרך כלל שלילית

 . נפגעו מהשינוי שחל באופיו ובהתנהגותו

 .הוא לא יהפוך את עורו ,הוא לעולם לא יוותר ,חברי עקשן מאוד :משפט לדוגמה



 ִהְקִּדים ָקֶנה ְלוֵֶשט

 

המוביל  ,תוך הכנסתו לתוך קנה הנשימה במקום לוֵֶשט, בלע מזון שלא באופן הנכון: ניב שמשמעו

שמא  ,אין מסיחין בסעודה": 'ב', ה ,מסכת תעניתב, הבבלי בתלמודהכתוב יב מתבסס על הנ. לקיבה

 ".יקדים קנה לוֵֶשט ויבוא לידי סכנה

 

, נדחף המזוןשלו שריריות התנועות אמצעות ההוא הצינור המחבר את הלוע עם הקיבה בהוֵֶשט 

בעת ו, הוושט סגורלו ואי, בשעת הדיבור קנה הנשימה פתוח. אל עבר הקיבה, שנכנס מן הלוע

לעבור בטעות מן  עלולהמזון , בעת דיבור בשעת האכילה ,לכן. ושט פתוחוההקנה סגור ואילו האכילה 

 . ולגרום לחנק ,קנה הנשימה לא ,במקום אל הוושט, הלוע

 

: ֵשִמטתהנוכל להסתייע במקבילות המילה בלשונות , "ושט" כדי להבין את גיזרונה של המילה

  .אמצעמשמעות המילה היא ובערבית בארמית  ,בעברית; וַַסט – ובערבית ,ְשָטאוֶ  – בארמית



 ַהְשָלָכה

 . השליךזהו שם הפעולה של הפועל . הטלה, היא זריקה של משהו לא רצוי" ַהְשָלָכה"

, השפעה הנודעת לאירוע או למצב מסוים: "הוזכרה משמעות נוספות של השלכה' רב מילים'במילון 

 ".דבר המשתמע מדבר אחר, פות להתוצאה שיש לצ

והיא פותחה על , הפסיכואנליזה היא ענף מיוחד בחקר הנפש. עוד פירוש הוא בתחום הפסיכואנליזה

כי חיי האדם מונעים על ידי מאוויים , עיקרה בהנחה. ידי הרופא והחוקר היהודי זיגמונד פרויד

 שבו , היא מנגנון הגנה השלכהה, למשל, כך. הגלומים בתת מודע שלו

ומייחס אותן לאנשים , אדם תכונה או תכונות שליליות באישיותו אל עבר העולם שמחוצה לו" משליך"

מי שמגנה : פתגם זה משמעו(. 'א', על פי קידושין ע" )כל הפוסל במומו פוסל: "ל"כמאמר חז, אחרים

 .משליך עליהם תכונות שליליות הנמצאות בו עצמו, אחרים

הימנע : כלומר(. 'ב, ט"בבא מציעא נ )" מום שבך אל תאמר לחברך: "ל"ובמקום אחר הזהירו חז

 .עצמך לוקה בהםמלגנות אחרים על פגמים שאתה 

תמה : אמר רבי טרפון: "ועוד ניסחו חכמים את אזהרתם המוצלחת ביותר למעבירי ביקורת על אחרים

. לו טֹל קורה מבין עיניך אמר, אם אמר לו טֹל קיסם מבין עיניך. אני אם יש בדור הזה המקבל תוכחה

רבי טרפון טען כי (. 'ב, ז"ערכין ט )" תמהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח: אמר לו אלעזר בן עזריה

בעקבות זאת . במקום זאת תוקפים את מי שמבקר אותם; אנשים אינם נוטים לקבל דברי ביקורת

, ע דברי תוכחה כפי שצריךכי הוא מסופק אם יש אדם אחד המשמי, העיר רבי אלעזר בן עזריה

 .ובהתחשב בתגובות  הצפויות



 ַהְשָעָרה

החברה , שמישהו מעלה לתופעה בתחום מדעי הטבע, הנחה או הסבר כלשהו, היא סברה" ַהְשָעָרה"

השערה במדעי הטבע ובמדעי החברה . כהנחה שאיננה ודאית, בכל מקרה, ההשערה באה. או הרוח

 .שטרם הוכחה או הופרכה ,היא טענה שהועלתה על ידי החוקר

ָמה"כזה היה  ( FERMAT)ֶפְרָמה . שנה 350-שזכה להוכחה רק לאחר כ, "המשפט האחרון של ֶפר 

למעט האחרון , וניסח משפטים מתמטיים שכולם, בצרפת 17-שחי במאה ה, היה גאון במתמטיקה

לא  2-י גדול מטבע Nבעבור ]ניסח את המשפט האחרון שלו  1637-ב. 19-הוכחו עד למאה ה, שבהם

הוא טען . Xⁿ+Yⁿ =Zⁿ)המקיימים את המשוואה  X,Y,Z( אפס) 0-קיימים מספרים טבעיים גדולים מ

המשפט האחרון הדהים את העולם . אך היא לא נמצאה עד היום בעיזבון שלו, שיש בידו הוכחה

כפי , שלהם ומקצוענים איבדו את הקריירה, מתמטיקאים יצאו מדעתם כדי להוכיחו. המתמטי בן ימינו

ָמה", שמסופר בספרו של סיימון סינג . שתורגם לעברית על ידי עודד שכטר, "המשפט האחרון של ֶפר 

הוכחה נכונות המשפט האחרון של ֶפרמה על ידי המתמטיקאי , שנים 358כעבור , 1995-רק ב

 .(WILES)הבריטי אנדרו ויילס 

אפשר יהיה לצרף את , וכחה או להפרכהאינה ניתנת לה השערהכי , שאם יוכח, חוקרי מדע טוענים

 (.מוסכמות)ההשערה או הפרכתה לאוסף האקסיומות 

 . סברה סתמית: שמשמעו ,השערה בעלמא :ניבמצוי הבספרותנו 

, מאותו השורש נוצרה המילה ִשעור. לסבור, ר ומשמעו להניח-ע-השורש של המילה השערה הוא ש

ל הוראתה הייתה  מידה "לאחר שקודם לכן בלשון חז ,שציינה בימי הביניים גם כן  השערה והערכה

 .או כמות

 .סתם –אך הוראתה ; בעולם –היא מילה ארמית שתרגומה המילולי הוא בעלמא המילה 

 .לא בבת אחת, במנות מדודות ושקולות: ומשמעו, לשיעוריןניב אחר הוא 



 

 ִזָקה

זִַקת : "ל"מקור המילה בלשון חז. בר מהיחס רגשי או נפשי לד, היא קשר "ִזָקה"כיום משמעות המילה 

באה לציין קשר  המילה זִָקה.ושם המשמעות מתקשרת ליחסי משפחה , ('ב, א"סנהדרין נ )" הבעל

על פי ההלכה . מדובר במצב שבעלה לא הותיר בנים. אישי בין אישה שנתאלמנה לבין בעלה המנוח

 .האישה אסורה לגבר אחר לפני הייבום והחליצה

במילון ספיר אנו מוצאים בערך זיקה הגדרה כלכלית של מילה .של זיקה קשור לעולם הכלכלי סוג אחר

 ".זכות שיש לאדם ברכוש או בעסק לטובת ההנאה הכספית שהוא מפיק מזכות זאת: "זו

עד כדי כך שהזיקה הכימית יצרה את . אך דומה שיותר מכל רווחת המילה ִזָקה בתחום הכימיה

אותה כימיה הנוצרת בין אנשים קרויה במשלבי ". כימיה ביניהם( או אין)יש " האמרה הרווחת בסלנג

כשיש . RAPPORTמקור מושג זה הוא בהשפעת המילה הצרפתית . זִָקה: העברית הגבוהים יותר

 .בין אנשים סביר להניח שהם ייהנו זה מזה וירגישו נוחות זה עם זה, דהיינו זיקה, ראפור

" לקט ושכחה אין בהן זִַקת תרומה ומעשרות: "חובה, נוספת של חיוב ל יש גם משמעות"בלשון חז

 (.'ב' עמ, מד, תרומות, ירושלמי)

בעל חיים ממשפחת  .אך גם להצטרך, ק ומשמעותו העיקרית לקשור"שורש המילה זִָקה הוא זק  

לצרכי ,חיםמשום שהִזִקית מתאימה עצמה לחיים על עצים ושי, נושא שם זה "ִזִקית"הלטאות הקרוי 

 .לסביבת חייה אותם  קושרתווהיא מחליפה צבעים ,  הגנה והסוואה מאויביה

 .שהם  חייבים להיות קשורים בחסדי אחרים,הנזקק קרוי כך כי הוא זקוק לכמה מצרכים

, משפט זיקה הוא סוג של פסוקית לוואי, במשפט המורכב; "משפט זיקה"מלימודי התחביר מוכר לכם 

 ...שאו  אשר: פסוקית הזיקה מתאפיינת בפתיחה. משפט העיקריהמתלווה לשם עצם ב



 ֶזֶרת

היא מילה ארמית  "ְזֵעיר". ְזֶעֶרת*-השם זֶֶרת התקצר מ. היא האצבע הקטנה ביותר בכף ידנו "ֶזֶרת"

שהיא האצבע הקטנה , ֶזֶרתלעומת ה. רך, פעוט, קטן –ומשמעותה , שמקבילתה בעברית היא ָזִעיר

 .ָגדלל כשורש של המילה "ושורשה גד, ֲאגּוָדלונה האצבע הגדולה מכ, ביותר בכף היד

ִמיָצה, ז ֶזֶרת: "מוזכרות במשפט אחד כל אצבעות כף היד' ב, א"במסכת מנחות י ז , ז ַאָםה, ז ק 

ַבע  ".ז ֲאגוָדל, ֶאצ 

כ ו זֶֶרת : "היא גם מידה מקראית ֶזֶרת בוֶזֶרת ָאר  המקבילה של ימינו למידת (. 19, ט"שמות ל" )ָרח 

והיא מציינת את ; "ִשיֶּבר" –היא המילה הערבית הרווחת בסלנג , הסנטימטרים 20-בת כ, הזרת

מן , אגב. כשכף היד פתוחה לרווחה באופן מרבי, עד קצה האגודל( ומכאן השם)המרחק מקצה הזרת 

, "למה בעברית"מתוך ) .פגיון באורך כזה המציינת شبرّية"ִשְּבִרָּיה"נוצר המילה  ִשיֶּברהמילה הערבית 

275.) 



 ֲחָדִשים ִלְבָקִרים

 

ָקִרים" :23 ,'איכה גספר ניב שהופיע לראשונה ב בכל בוקר : משמעות הניב. "ַרָבה ֱאמונֶָתָך ֲחָדִשים ִלב 

 .ובו קורים דברים חדשים. כל בוקר הוא יום חדש: כלומר. למייחלים לעזרתך ',ה ,גדולה נאמנותך

נאמר על הדבר . בשֹורה חדשה טומן בחובושכל בוקר , ן המשמעות המושאלת של הניבמכא

 .(מילים-על פי רב)לעתים קרובות , התרחשויות הקורות לעתים תכופות

 

כל פעם : שמשמעותו, "חדשות לבקרים"רווח בימינו הניב גם בצורה  ,אף שמוצא הניב במקרא

 .מה-דברקורה  מחדש



 חֵזר ֲחִליָלה

המצוי גם במילה , ל"נוצרה מהשורש חל "ֲחִליָלה"המילה . ל"יב שראשית שימושו בלשון חזזהו נ

מצביע על  חוזר חלילה-ו, עניינו סיבוב ֲחִליָלהולכן , המחוללים סובבים במעגל(. רוקדים)= מחוללים 

 .מצב שבו משהו חוזר על עצמו כבתנועת מחוללים מעגלית, מחזור

, המציין, "חס וחלילה"שבניב  ֲחִליָלהלבין המילה " חוזר חלילה"שבניב  ֲחִליָלהאין קשר בין המילה 

מציינת התרת  חס וחלילהבצירוף  ֲחִליָלההמילה . ביטוי של הסתייגות או הימנעות, "חס ושלום"כמו 

 .הפיכת דבר מקודש לחול, חילול, איסור



 ִחֵפשֹ ְּבֵנרת

מקור . חיפשֹ היטב, אמצים רבים בחיפוש דבר מההשקיע מ, טרח לחפשֹ ביסודיות: זהו ניב שפירושו

ֹ ֶאת י רוָשַלִם ַבמֵרת: "ך"הניב בתנ במשפט זה התכוון הנביא (. 12', צפניה א" )ָבֵעת ַהִהיא ֲאַחֵפש

 .את החוטאים( כלומר ביסודיות)ה יחפשֹ בנרות "צפניה לומר שהקב

לאחר שהפכתי כמעט כל נייר בביתי ק ור, כל השבוע חיפשֹתי בנרות מכתב חשוב: דוגמה של משפט

 .נמצאה האבדה

הסתייעו בנרות . שבה אמצעי התאורה היחיד היה הנרות, ך"נוצר בתקופת התנ" חיפש בנרות"הניב 

לימים חלה הרחבה . כדי להאיר בעת החיפוש פינות חשוכות שאולי בהן הסתתר מושא החיפוש

 .רן זווית גם היא חשוכהבמשמעות הניב לציון חיפוש יסודי בכל פינה ובכל ק



 ָחָצה ֶאת ָהרּוִּביקן 

 

  .שאי אפשר לסגת ממנה יצר מחויבות ,חזור-נקודת אלהגיע אל  :שמשמעו ,ניב זהו

 

לפני  44-102)לפני הספירה הסיע יוליוס קיסר  49בשנת : מקור הניב בסיפור ההיסטורי הבא

ששלט אז , ולהדיח את פומפיוס במגמה לעלות על רומי ,את צבאו מגאליה לאיטליה( הספירה

כי על פי החלטת , ידעהוא . הוא ניצב עם חייליו ליד הנהר רוִביקן בגבול הצפוני של איטליה .באיטליה

 .לכן היססו ,מי שחוצה את הרוביקון נחשב לבוגד ,הסנאט הרומי

 

 ,קיסר לי יוליוסכי אחד מחיי ,סיפר בספרו, חוקר אוצר הפתגמים והניבים הלטיניים ,גדליה אלקושי

נגינתו משכה את החיילים אל  ;ישב על הגשר שעל נהר הרוִביקן וחילל בחליל ,גבר רם קומה ונאה

 חצה את הגשר ותקע תקיעות את חצוצרת הקרב מאחד החיילים ומיד לפתע זינק המנגן וחטף ;הגשר

ולכן חצה את , יםראה במעשֹה החייל אות מהאל, שהיסס תחילה, יוליוס קיסר. מלחמה בחצוצרה

או  ,"הושלכה ובייההק" =  ALEA IACTA EST:הגשר והכריז את ההכרזה הרומית המפורסמת

יוס קיסר על ידיהייתה זו חציית קו אדום  ."הפּור נפל" , ומעשֹה הכרזת מלחמה שלו על קיסר רִמי יול 

ֶפיוס  .פמ 

 

 ,ומים כשמדובר בהתנהגות לא הולמתבימינו רווח הניב במשמעות מושאלת של חציית קווים אד

 .בעיקר של פוליטיקאים

 



 ַחְקָלאּות

 

שֹדה : במשמעות, ַחְקלבערבית בצורה : שורש זה מצוי בשֹפות הֵשמיות. ל"מילה שמקורה בשורש חק

 . שֹדה=  ַחְקָלא: מן המילה, ולעברית הגיעה המילה מארמית, (ָזרוע)

ָקהיכול אותיות של ֵחֶלק אשהוא  ַחְקלהשם  כבר . ומילים אלה מצויות בעברית מקדמת דנא, ו של ֶחל 

וַטִֶקן ֶאת ': אנו קוראים, 19פסוק , ג"בפרק ל. 'חלקת השֹדה'בספר בראשית אנו מוצאים את המילים 

ֶדה ֲאֶשר נָָטה ָשם ֶאת ָאֳהל ָֹ ַקת ַהש  '.ֶחל 

 

ובקרב העמים , ללמאחר שהחקלאות הייתה אחד ממקורות הפרנסה הקדומים בתרבות אנוש בכ

 ַחְקלק השמות "וכך נוצרו משורש חל, היה נושֹא החלוקה לחלקות שֹדה חשוב ביותר, הֵשמיים בפרט

וכל האותיות נתקבל בעברית שמן השורש מ. תוך שינוי סדר האותיות, בארמיתַחְקָלא בערבית ו

כן נוצר המושֹג . כלומר האיש המעבד אותה, ַחְקלאו ה חלקההבא לציין את בעל ה ,חקלאיהמושֹג 

, אשר במובן מצומצם התייחס לקשת של פעולות לייצור חומר גלם מעבודת האדמה, חקלאות

 .ומגידוליה לצורכי מזון

 

ואת כלל הפעולות , לציין במובן הרחב את מכלול צורות המשק חקלאותבמרוצת הזמן באה ה

שגידולן , תנובתן של חיות הביתשנועדו כדי לייצר מוצרי מזון ותעשֹייה מפרי האדמה ומ, והעבודות

שהומצאה באלף החמישי לפני , ובמרכזן המחרשה, השיטות הפרימיטיביות. קשור לחקלאות

 ,"מילה ברגע" :מתוך. )המבוססות על מדע הטכנולוגיה, נעשֹו במרוצת הזמן שיטות מתקדמות, הספירה

 (.296 ,"למה בעברית" ;213

 

החקלאות נראית : "העיר פעם בציניות את המשפט הבא ,דווייט אייזנהאואר, ב לשעבר"נשיא ארה

תומס ". וכאשר אתה נמצא אלף מילין משדה תבואה, כאשר המחרשה שלך היא העיפרון, קלה למדי

 ".חקלאות היא הראשונה והיקרה ביותר בכל האומנויות: "פרסון אמר'ג



 ֶחֶרב ִפיִפּית

 

מי שמנסה לפגוע בחרב כזאת ; פגוע באוחז בהולכן היא עלולה ל ,חרב חדה ומלוטשת משני קצותיה

השתמש , כשהומצאו להבים חדים וארוכים, כבר בתקופת הברונזה. בזולת עלול להיפגע בעצמו

 .האדם בחרב ככלי נשק קר שנועד לדקור ולשסף את המותקף

 

 .שהפך מחלק חד עשוי נחושת לחלק של פלדה או מתכת אחרת, החרב מורכבת מניצב ומלהב

 

ו ֶאת ֲחמר ": "לפי חרב"מכאן גם הניב . כלומר הורגת, "אוכלת"שממנו החרב , הצד החד הפה הוא

ֶכם וַטֵֵצאו חו ֶאת ִדינָה ִמֵבית ש  ִפי ָחֶרב וַטִק  גו ל  נ ָהר  ֶכם ב  חרב פיפיות (. 26, ד"בראשית ל" )ו ֶאת ש 

שני פיות . בעלת חוד אחד, כלומר, חדבניגוד לחרב רגילה בעלה פה א, כי יש לה שני פיות, נקראת כך

 .בחרב נועדו להרוג בקלות ומהר

 

נשק שעשֹוי להועיל אך עלול גם לפגוע , סכנה כפולה: בהשאלה ֶחֶרב ִפיִפּיתמשמעות הצירוף 

נֵי ֵפית גֶֹמד ָא: "מקור הצירוף במקרא. כמו בוֶמַרנ ג, במחזיק אותו ֹ ל ֵאהוד ֶחֶרב ו ָלה ש  ָכהוַטַַעש " ר 

מות ֵאל ִבג רנָם ו ֶחֶרב ִפיִפטת : "6, ט"הצירוף מופיע במפורש בתהילים קמ(. 16', שופטים ג) רמ 

יָָדם  ". ב 

 

זהו  מרדכי רוזן מסביר כי  .ּבּוֶמַרנְגבאוסטרליה הרחוקה הפיקו הילידים המקומיים כלי נשק המכונה 

חוזר , הנזרק אל עבר המטרה, נשק זה. נשק קליעההמשמש כ, מכשיר עשֹוי קנה עץ כפוף ומעוקם

, משמשת גם במשמעות מושאלת של מהלך ּבּוֶמַרְנגהמילה . לזורק אם הוא מחטיא את המטרה

 WO-MUR-RANG: הילידים קראו לו. הגורם לתוצאות הפוכות מן המצופה ופוגע לבסוף ביוזם המהלך

ונח שהופיע ברשימת המילים בלשון הילידים שנקראו זהו המ. ֶחֶרב ִפיִפּיתמושג המקביל כאמור ל –

אִריגִ  ט גֶ . 1798 -ינִים ב'ַאב  סן שבאוסטרליה'את הרשימה הכין פקיד רשמי בכיר של מושבת פר   .ק 

 

כל חרב כזאת נקראה , החרבות המפורסמות ביותר בהיסטוריה התפרסמו בעת העתיקה ברומא

שנלחם בקלֵסיאום , שבאה לציין את שמו של אוחז החרב או הַסיִף, אטרְגַלְדיָ ומכאן המילה , ְגַלְדיּוס

יוס, ֵסיָפןקרוי  ְגַלְדיָלהפרח ה. בגלדיאטורים אחרים או בחיות כלומר כלי , כי כל עלה שלו מזכיר ג ַלד 

 (.276, "מילה ברגע"מתוך ) .ַסיִף



 ָחְשכּו ֵעיָניו

נָה ֵעינֵיָהם " :24 ,ט"לים סיפי הכתוב בתה על, מהראייתו נפג :פירושו המקורי של הניב ַשכ  ֶתח 

את וחש , ראה מראה קשההוא  :היא כדלהלן "חשכו עיניו"בלשון ימינו משמעות הביטוי ". ֵמר 

 . בהלה וצער, תדהמה

ֹ  :לדוגמה  .רפה חשכו עיניהם למראה ההרסכששבו התושבים לביתם לאחר הש

של חוסר  ,הניב מצוי במקרא גם במשמעות מושאלת. ורענותהחושך הוא העדר אור וסמל לצרה ולפ

ַעל זֶה ָהיָה ָדוֶה ִלֵבנו ַעל ֵאֶלה " :מרוב יגון וצער ,הדברים היפים שבואת יכולת לראות את אור העולם ו

כו ֵעינֵינו ַעל ַהר ִצטן ֶשָשֵמם  (.18-17 ,'איכה ה) "ָחש 

 . גרם לו רוב צער :שמשמעו ,"את עיניוהחשיך "ל נוצר הניב "מאוחר יותר בלשון חז

פרט באשר ל בדן זיכרון זמניובהוראה של א ,BLACKOUTבימינו רווח השימוש במונח הלועזי 

 ,"כןִחשָ "האקדמיה ללשון את המילה הציעה , כמקבילה עברית למונח הזה .אירוע מסויםלכלשהו או 

 .אןםָ צִ , ןזפָ חִ , ןאכָ דִ  :כמו, מצוקה מצביהמציין בעיקר , ִקָחלןהשקולה במשקל 



  ַחְשַמל

 

ַלַקַחת "שראה , בין היתר כתוב. בחזון המרכבה של הנביא, מילה המוזכרת בספר יחזקאל ֵאש ִמת 

ַמל ִמתְך ָהֵאש . כאבן יקרה מבריקהַחְשַמל פירשו את המילה  כמה מילונאים". וִמתָכה כ ֵעין ַהַחש 

טוָאִגינ ָטהסֶ ) בתרגום השבעים ַמל ליוונית , ך ליוונית"תרגום התנ, (פ  תרגמו את המילה המקראית ַחש 

ָגָטה, בתרגום הלטיני. ELECTRON - ήλεκτρονבאמצעות המילה   ַחְשַמלתורגמה המילה , הקרוי וול 

ומושך , שרף מאובן שניתן לליטוש ומתחשמל בקלות, זוהי מילה שמשמעה ב ִענ ָבר. ELECTRUM-כ

בגלל , של זהב וכסף( עירוב)אותה המילה ציינה ביוונית גם סגסוגת . ו לאחר שפשופו גופים קליםאלי

 . דמיון צבעה לִענ ָבר

 

דן  למילה חשמל " אלקטרון"התבסס על התרגום היווני ( 1892-1830)המשורר יהודה ֵלייב גר 

ועל פי זה חידש את המונח , ELECTRICITY –ועל המושג המודרני שנגזר ממנו , (שהופיעה במקרא)

 . ַחְשַמל

 

האווירה , הייתה מתיחות ודריכות רבה: שמשמעו, "היה חשמל באוויר"בלשון הדיבור רווח הביטוי 

 ". אווירה מחושמלת"מכאן גם הצירוף . הייתה מתוחה

 

ף חשמל חיובי הוא מטען חשמלי הנובע מעוד". חשמל שלילי"ועל " חשמל חיובי"בפיזיקה מדברים על 

כלי . וחשמל שלילי הוא מטען חשמלי הנובע מעודף אלקטרונים על פרוטונים, פרוטונים על אלקטרונים

 ."חשמלית"קרוי , ונע בכוח החשמל על מסילת ברזל בתוך העיר, תחבורה הדומה לקרון רכבת

למה " ;345 ,"מילה ברגע" :מתוך) .ַחְשַמַלאיבעל המקצוע העוסק בתיקוני חשמל קרוי : ונסיים בהערת לשון

 (.303 ,"בעברית

 



 ֶטַבח

 

ככתוב , שחיטת בהמות למאכל אדם: שמשמעותו העיקרית, ח"מילה שנוצרה מן השורש טב

בַֹח : "16, ג"בבראשית מ א יֵסף ִאָתם ֶאת ִבנ יִָמין וַטֹאֶמר ַלֲאֶשר ַעל ֵבית ָהֵבא ֶאת ָהֲאנִָשים ַהָבי ָתה וט  וַטַר 

לו ָהֲאנִָשים ַבָצֳהָריִםֶטַבח ו ָהֵכן כִ  גם במשמעות של שפיכות דמי  מופיעה ֶטַבחאך המילה ; "י ִאִתי יֹאכ 

דו ַלָחַבח" :ללא כל רחמים, כבהמות, אדם ַחר ַבחוָריו יָר   (. 15, ח"ירמיהו מ" )וִמב 

 

, ומרכל, מקום לטבח בהמות שמשמעה במקור היה, ִמְטָּבחח נוצרה גם המילה "השורש טבמן 

ָבַחיִם"שֹריד לכך נותר בצירוף ; לשחיטת בהמות צירוף זה מופיע כבר  .ִמְשָחָטהשפירושו " בית ִמט 

ָבַחיִם" :ל"בלשון חז הופיעה בלשון המקרא המילה , ל"עוד קודם ללשון חז". ולא נרָאה זבוב בבית הִמט 

ֵבחַ " ָבנָ " :ֶטַבח או מקום שחיטה, במשמעות ֶהֶרג" ַמט  ֵבחַ ָהִכינו ל  ואותה ; (21, ד"ישעיהו י" )יו ַמט 

נֵַבחַ : "לחנוכה" מעוז צור"המילה באותה המשמעות מופיעה בשירת  ֵבַח ִמַצר ַהמ   ".לעת תכין ַמט 

 

ָבח, לימים וממקום השחיטה של הבהמות ששימשו , השתנתה משמעותה המקורית של המילה ִמט 

והוא , למקום הבישול של בשֹר הבהמות ,כנראה בהשפעת הלשון הערבית, הפך השם, למאכל

ואפילו למקום , שנועד לבישול תבשילים לבני הבית, לֶחֶדר מיוחד בתוך הדירה, עד היום, מתייחס

 . כל שֹריד לבשֹר ִמְטָּבחאצל מי שצמחוני לא נותר במילה . המשמש לאכילה ולשתייה

 

ָבח"ה. שמשים מושֹגים פוליטייםוהם מ, הגיעו לתחום המדיני ִמְטָּבחן אוִמְטָּבח המילים  הפוליטי " ִמט 

לצורך קבלת , סמכא ובעלי השפעה-הוא מקום מפגש של מנהיגות מדינית או של אנשי הנהלה בני

מן המקורבים ביותר , הוא כינוי למבחר מצומצם של שֹרים" מטבחון"וה; החלטות באורח לא רשמי

המושֹג נוצר . כלכליות או חברתיות ,לשם קבלת הכרעות פוליטיות, לראש הממשלה בישֹראל

לכנס מבחר , גברת גולדה מאיר, בפוליטיקה הישֹראלית בעקבות מנהגה של ראש הממשלה לשעבר

 (.305 ,"למה בעברית" ;"מילה ברגע" :מתוך. )החלטות פוליטיות במטבחה" בישול"מצומצם של שֹרים לשם 



 ָטִבין ּוְתִקיִלין

 

 .טובים ושקולים: ומשמעו בארמית, רמיתניב שהגיע ללשוננו מן הלשון הא

' בא לפני ר, לבסוף עלה שער הדינר, חייא' רב לוָה דינרים מבתו של ר: "במקורות הופיע הניב בסיפור

שלם לה את מה שלווית : כלומר, ('ב' עמ, ד"בבא מציעא מ" )לך שלם לה טבין ותקילין: אמר לו, חייא

ניתן , כך למשל. ת ימינו הניב מציין את ערך התשלוםבעברית ב. לפי השער החדש של הדינר, ממנה

בלשון . שאברהם אבינו שילם תמורת מערת המכפלה ארבע מאות שקל כסף טבין ותקילין, לומר

 .אנו מתכוונים בעיקר לתשלום במזומן, טבין ותקיליןכאשר אנו אומרים , ימינו

 

, הפחתת משקל( ו בימינוכמ)במטבעות מתכת שבהם השתמשו האנשים בעבר הרחוק חלה לעתים 

ֹ עקב שחיקה קלה או , שנבעה מעצם השימוש ל דנו במידת השחיקה שבה עדיין נשמר "חז. סריטות/ש

ולכן , פסיקת רב חייא נועדה להוציא את רב מספק. גם אם פחת משקלו, ערכו המקורי של המטבע

ֹ לא שחוקים או , קבע כי על רב להחזיר מטבעות טובים ברים לסוחר כמו אלה מטבעות עו, סרוטים/ש

 .בלי הפחתה במשקל, כלומר שווים למשקלם המקורי, וכן שקולים, שלווה

 

שהיא סיומת , "ין-"מסתיימות בסיומת  ָטִבין ּוְתִקיִליןשתי הצורות של שמות העצם בניב הארמי 

ים: "הריבוי הארמית המקבילה לסיומת העברית , ויש כמה צורות לשון עבריות הרווחות גם בימינ". ִָ

; נישואים –במקום " נישואין"; חמים –במקום " חמין", למשל, כך; "יִן-"ובהן סיומת הריבוי הארמית 

 .גירושים –במקום " גירושין"

 

, בכמה מילים עבריות. ל"והוא מקביל לשורש העברי שק, ל"הוא תק ְתִקיִלין שורש המילה הארמית

מעניין להשוות להקבלה דומה בין ". ת"ית מופיעה במקבילה הארמ, "ש"שבהן אחד העיצורים הוא 

ָלת הארמית-ָשֹלש העברית ל ובין שור העברי לתָרא , תמניא הארמית-וכן בין שמונה העברית ל, ת 

 . הארמי



 ִטירן

 

 טירון המילה. אין זו מילה עברית במקורה. העובר את שלבי ההכנה לחיול, כינויו של החייל המגויס

, שנודעו כגדולי הלוחמים בהיסטוריה, לשון הרומאים, ון הלטינית העתיקההגיעה אל העברית מן הלש

זהו ; המילה מתייחסת למישהו חדש במקצוע או במפעל, בהשאלה. חייל צעיר הוא TIROוברומית 

בשעה שנגלה הקדוש : "ל את המשפט"ברוח זו אנו מוצאים בלשון חז. שטרם התמחה, כינוי למתחיל

 (.'שמות רבה ג" )נבואהטירון היה משה לַ , על משה

 

המציין , ִטירנּותוכן שם העצם המופשט ; בהוראה של ראשוניִטירִני נוצר שם התואר ִטירן מהמילה 

 .את תקופת ההכשרה לחיילות

 

ִטיָאִליס". איש טוב תמיד טירון: "פתגם לטיני יפה אומר שחי , את הפתגם טבע המשורר הרומי ַמר 

והוא דומה , אדם טוב נשאר כל חייו תמים. א: הוראת הפתגם כפולה. בסוף המאה הראשונה לספירה

ומוכן , אדם טוב רואה עצמו כל חייו כתלמיד. ב. שקל מאוד לרמות אותו, בכך לטירון חסר ניסיון

 , "מילה ברגע" :מתוך) .מכיוון שהוא שוקד כל חייו על השתלמות רוחנית ומוסרית, להתנסות בטעויות

513.) 

 



  ֺכָלּה ְתֵכֶלתַטִלית שֶ 

 ,38 ,ו"בבראשית ט. פגם כלשהו בלי, שהוא טהור לחלוטין, ניב הבא לציין בהשאלה אדם או דברזהו 

ֵכֶלת ו ָעשֹו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַכנ ֵפי ִבג ֵדיֶהם: "אנו קוראים ִתיל ת  נו ַעל ִציִצת ַהָכנָף פ  דֹרָֹתם ו נָת  היה ְתֵכֶלת ". ל 

 .את פתילי הציצית בעברבעו בו שצָ  ,הארגמן לזוןיופק מהפרשת בלוטה של חשה ,סגול חומר צבע

שם מסופר על , 'ד, ז"מסכת סנהדרין כ, תלמוד הירושלמישהוצגה ב, מפסוק זה נוצרה סוגיה תלמודית

" ?מהו שתהיה חייבת בציצית, טלית שכולה תכלת: "שבא בשאלה קנטרנית לפני משה ואמר לו, קורח

( כמו הטלית) האם אביזר קדוש: במילים אחרות ?שכולה תכלת חייבת בציציתהאם טלית  :כלומר

צריך  האם ַעם שכולו קדוש" :הנמשל הוא. וזהו רק המשל ?צריך תוספת קדושה של חוטי ציצית

ֹ , כי כל העדה קדושה !?כדי שתהיו סימני הקדושה שלו ,משה ואהרון ,אתכם או על קהל ומדוע תתנש

הטלית . היא חייבת בציצית, אם הטלית עשֹויה בהידור רב וכולה תכלת שגם, ומשה ענה להם "'?ה

 .כדי שיוכל להתרכז בתפילה ,נועדה לבודד את המתפלל ולהרחיקו מסביבתו

 . כל פגם בליכצדיק  שמציג עצמונאמר בנימת לגלוג על מי  "טלית שכולה תכלת" הניב, בימינו

הטוגה הלבנה סימלה את . עמדים לסנאט הרומישהתהלכו בה מו, הטלית מזכירה את הטָגה הלבנה

 .העתיקה יהטוהר וניקיון הכפיים ברומ



 ָטַמן יָד ַּבָצַלַחת

 פעם בפרק, מקור הניב בספר משלי. הלך בטל, בחיבוק ידיים, ישב בלי מעשֹה, התעצל: ניב שפירושו

 ָטַמן ָעֵצל יָד ַבַצַלַחת: "26,ו "ופעם בפרק כ; "מָהָטַמן ָעֵצל יָד ַבַצַלַחת ַגם ֶאל ִפיהו ֹלא י ִשיבֶ : "24, ט"י

ָאה ַלֲהִשיָבה ֶאל ִפיהו  ַצַלַחתוהמילה . הצפין, הסתיר: משמעו ָטַמןהפועל , יםהמקראי מיםבפתג. "נִל 

במקום , הסתיר את ידו בכיס בגדו – "טמן ידו בצלחת"ולכן הוראת הניב , משמעה כיס של בגד

 ֹ הוא אפילו אינו מקרב אותה אל פיו כדי שלא יחשדו בו שידו כשירה לעמול , ייהלהפעיל אותה בעש

היו במהלך ההיסטוריה , צלחתעל אף שזהו הפירוש הסביר ביותר למילה  .ולפרנס את משפחתו

 .פרשנים שניסו להסביר בצורה שונה את הנאמר בשני הפסוקים

דוד אלטשולר ובנו ' י  ר"ע 17-המאה ה שחובר בסוף" )מצודת דוד"הפירוש העממי  על פי הפשט של 

הנה העצל יתעצל במלאכה וכל היום עוסק באכילה וידיו טמונים בצלחת לקנח : "אומר(  יחיאל

והנה סופו שגם אל פיהו לא ישיב ידיו כי לא ימצא מה לאכול ולהשיב , התבשיל המתדבק בו( לנגב)=

 ".אל פיו

יגיע העצל למצב שבו , קבות הסתרת היד בצלחתשבע, פירשו" נלאה להשיבה אל פיהו"את הנאמר 

כלומר תתנוון ובכך תינטל היכולת שלה לעמול ולפרנס את , היד המסמלת את העבודה תגיע לֵלאות

 .בני המשפחה

ואל יסתיר את כישוריו , כוח( כחסר)  אין זה ראוי שאדם יתחזה כמשוָלל: המסר הרוחני הוא

קראי קשור למעשים שיש בהם אדישות וחוסר רצון להושיט השימוש בימינו בפתגם המ. וכישרונותיו

 :עזרה בעת צרה

ורבים מן העוברים ושבים התעלמו , השבוע הייתי ֵעד לתאונת דרכים שבה נפגע הולך רגל: דוגמאות

 .מן הפגיעה וטמנו את ידיהם בצלחת

 . ולא סייעו לאמם בהכנת הארוחה ,הילדים טמנו ידיהם בצלחת 

פעל כדי , התערב בעניינים"פירושו " לא טמן ידו בצלחת": ל הוא בשלילההיום השימוש המקוב

 ".לקדם עניין כלשהו



 ֶטֶכס/  ֶטֶקס

 

לכן נוצרו בלשונם מונחים שונים , היוונים אהבו מאוד סדר. מן היוונית הקדומה -מילה שחדרה ללשוננו

 :והוא יצר את המילים מעמד ,סידורפירושו היה  - ταζις ַטְקִסיס , אחד מהמונחים; הקשורים לסדר

ַסֵדר- TAKSEINביוונית . ַטְכִסיס, ֶטֶכס נוצר , שהושפעה מן היוונית, ל"בתקופת לשון חז. פירושו ל 

עד שלא חטאו : "'וכך אנו קוראים בשיר השירים רבה ג; קישט, סידר, ערך: שפירושו, ָטַכסהפועל 

אִ  יָר   ". יןישֹראל רואין טכ סת זו את זו ולא היו ִמת 

 

 סדרתפעולות ו סדרתביצע 'פירושו  'טיכס עצה'; 'ָעַרך סדר ומשטר'אנו מתכוונים ל ִטֵכסגם באומרנו 

הכתיב . ֶטֶקס הוא סדר המנהגים והפעולות במסיבות חגיגיות-וגם הֶטֶכס הנכתב גם כ; 'התייעצויות

מתבסס על הגיית המילה ' ק-ב" ֶטֶקס"ואילו הכתיב של המילה , מתבסס על הפועל ָטַכס" ֶטֶכס"

 . TAKSISהיוונית 

אנו ', א' עמ, א"במסכת שבת ל. ל"בלשון חז, כצפוי, המצויה, ַטְכִסיס נוצרה המילה TAKSISמהמילה 

ִסיֵסי מלכות: "קוראים משמעות המילה טכסיס במשפט מלשון  ".כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע ַטכ 

את המעבר למשמעות , מבחינה לוגית, ו יכולה להבהיראך דווקא משמעות ז; "סדר ונוהג"היא  ל"חז

, כך למשל אומרים. שיטה הבנויה על סדרת פעולות, בסופו של דבר, כי התחבולה היא; של תחבולה

ִסיס מבריק, שהמפקד הוא מי שנחשב מומחה בארגון סדרת  ַטְכִסיָסן, מכאן. או הפוליטיקאי נקט ַטכ 

 (.318 ,"למה בעברית" ;210 ,"לה ברגעעוד מי" :מתוך. )פעולות להשֹגת מטרה



 ָטַרח

,  ח"במסכת ברכות נ. יַָגע, התאמץ: ל"הוא פועל שמשמעותו הרווחת היום היא כמו בלשון חז "ָטַרח"

בלשון  ,לעומת זאת !"כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי ?אורח טוב מה הוא אומר" :נאמר ',א

ִריַח ָעבַא" :במשמעות שלילית ָטַרחך מופיע הפועל "התנ ִרי יַט   על פי, שפירושו ,(11 ,ז"איוב ל" )ף ב 

 היאטרח הוראת ,,באופן כללי. יגרום יגיעה לעננים אף בריהמלאך הממונה על העננים הקרוי : י"רש

 .בכל יגיעה יש מן המעמסה, ולמען האמת, היא יגיעה אך גם מעמסהטרחה ה .הכביד

מה שמכונה בלשון  ;מי שמטריח לרוב במתכוון הוא ;הטרחן הוא כבר בעל תכונות לא חיוביות

גרם , היה למעמסה, כלומר, "היה עלינו לטורח" :על אדם כזה אנו אומרים ."נודניק"המדוברת שלנו 

 .לנו סבל

 .טרדנותוזו כמובן מילה נרדפת ל ,טרחנותקרוי  ,הנוהג להטריד ,מעשֹה הטרחן

בהשאלה  ."ח בערב שבת יאכל בשבתמי שטר" :אומרת 'ב 'מימרת חכמים במסכת עבודה זרה ג

 .ייהנה מפרי עמלו –ופועל לטובת עתיד זה  ,כל הדואג מבעוד מועד לעתידו: הוראת האמרה



 יֵצא ּדֶֹפן

שחתכו  ,שם מסופר על ולד בהמה. 'ב, 'בלשון המשנה במסכת בכורות ח "יֵצא ּדֶֹפן"מקור הביטוי 

 ,הביטוי הפך גם לכינוי לתינוק שנולד באופן לא טבעיו, כדי להוציאו את דופן הבטן של אמו הממליטה

ניתוח " ,שבו יוצא התינוק מן הדופן של היולדת ,כיום מכנים את הניתוח. בניתוח בדופן בטנה של אמו

אם כי האמונה העממית מייחסת אותו לקיסר הרומי , (לחתוך )= caedoפועל הלטיני שם המ, "קיסרי

((caesar שנולד בדרך זו . 

 .וזה השימוש של הביטוי כיום ,שונה מאחרים ,חריג ,מציין הניב משהו לא רגיל הבהשאל

 .בעוד חברותיה גרות בעיר ,היא גרה בכפר; נורית יוצאת דופן מבין חברותיה :לדוגמה



  יוצָ לָ א חֲ צֵ י

 ניב מקביל. "זרעו, בנו, צאצאו"ומשמעו ,19', ח' ניב מתקופת המקרא שנוצר על פי הכתוב במלכים א

. הוא חלק הגוף שבין צלעות החזה לבין הירכיים ֲחָלַציִם. 26, ו"המופיע בבראשית מ, יוצא יְֵרכהוא 

לפיכך כשהשביע אברהם את עבדו  שישמור אמונים . נמצאים אברי הרבייהשל האגן  באזור זה 

ָך ַתַחת י ֵרִכי:"ליוצאי חלציו אמר לו ים נָא יָד  ִֹ  .2ד "בראשית כ"' ואשביעך בה ש

מאחר , ֺחְלָצההמציינת מותן את המילה " חלץ" יצר מהמילה( 1958-1874)יוסף קלאוזנר ' פרופ

 .שלובשים אותה מעל המותניים

 .את העקשנות וההתמדה הנחיל המנהיג לשלושה מבין יוצאי חלציו: משפט לדוגמה

 



 יְָזָמה

היוזם של . ודמת למעשההיוזמה ק. כישרון ליצירת רעיונות או דברים חדשים, היא כושר "יוזמה"

 .יַָזמּותעשייתו היצירתית של היזם קרויה . יְָזָמןאו  יַָזםמפעל או עשֹייה חדשה קרוי 

ו ַעָתה ֹלא : "יְָזמּוומוצאו בצורה , מ"יז –אך הוא נגזר משורש משני , מ"זמשורשו המקורי , יַָזםהפועל 

, הפסוק לקוח מסיפור בנייתו של מגדל בבל(. 6, א"ת יבראשי" )יִָבֵצר ֵמֶהם ָכל ֲאֶשר יָז מו ַלֲעשֹת

, זאת; כשהתכוונו להקים מגדל שיגיע עד השמים, לא יימנע מהם לעשֹות את כל מה שזממו: ומשמעו

כפי שסופר , הוא מי שהוגה רעיון חדש היוזם, ואכן. כדי שיהיו יחד ולא יתפזרו על פני כל כדור הארץ

לפני שהחליט לסכל את מזימתם לבלול את , מגדל בבל שבנובראותו את , ה"על דבריו של הקב

  .ולפזר אותם על פני כל תבל, שפתם



 יָָצא ֵקֵרַח ִמָכאן ּוִמָכאן 

 

מקור . ושרדף אחריהם בבת אחת, הפסיד את שני הדברים שרצה לאחוז בהם: ניב שמשמעותו היא

 (:םלהלן הנוסח המתורג)הניב בסיפור המסופר בלשון הארמית בתלמוד 

. יאמר מר אגדה: וזה אמר לו, יאמר מר הלכה: זה אמר לו. יצחק נפחא' ישבו רב אמי ורב אסי לפני ר"

אמשול לכם משל למה : אמר להם. פתח לומר הלכה ולא הניח זה, פתח לומר אגדה ולא הניח זה

לבנות ( שֹערות)זו מלקטת לו . ואחת זקנה( צעירה)אחת ילדה , לאדם שיש לו שתי נשים: הדבר דומה

בבא קמא " )נמצא ֵקֵרַח מכאן ומכאן –( שלא ייראה צעיר)זקנה מלקטת לו שחורות , (שלא ייראה ָזֵקן)

 (.'ב' עמ', ס

 

מסכת ראש השנה " )תפשת מועט תפשת, תפשת מרובה לא תפשת: "ל"ברוח דומה נאמר בלשון חז

ם אחרי מטרות רבות עלולים כי אם רודפי, כי מוטב להסתפק במועט, משמעות הניב היא(. 'ב' עמ', ד

 .להפסיד הכול

 

-ומאוחר יותר נשתנה הכתיב ל, שמאלית' ש-ב תפשבתקופת המקרא והמשנה כתבו את הפועל 

 .'ס-ב, תפס



 יְָצאּו ל מִניִטין

. היא מתקופת המשנה והתלמוד "מוניטין"המילה . לשבח, התפרסם מאוד לטובה :ניב שפירושו

מכאן נולדה ) "מטבע"משמעותה בלשון זו היא  ."מוניטה" במילה, (יתהרומ)מקורה בלשון הלטינית 

בלשון . היא הגיעה ללשון המשנה בתקופת השלטון הרומי בארץ. MONEY) לימים המילה האנגלית

 ". מוניטין"ל השתמשו בה בצורת הרבים "חז

ת המטבעות שבמקדש שלה טבעו א ,(על שמה קרוי חודש יוני)היה שמה של האלה יונ " מוניטה"

החשובים האישים טבעו את דיוקנאות המלכים ו, כבימינו, בימי קדם(. 425 ,"למה בעברית")הרומיות 

 .טבעו מטבעות לכבודו: כלומר, יצאו לו מוניטיןומכאן הביטוי  ,במדינות על גבי המטבעות

 -ד"י ',י הימים אדבר)' ויצא שם דוד בכל הארצות'" :ט"ל ,מופיע בבראשית רבה "יצאו לו מוניטין"הניב 

 ".'מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן? ומהו מוניטין שלו, יצא לו מוניטין בעולם' – (ז"י

 ,יצאו לו מוניטין בכל רחבי תבל – גיל שוחט, המנצח הישראליהמוזיקאי ו :משפט לדוגמה מלשון ימינו

 .והוא מופיע בקונצרטים במקומות רבים בעולם



  יְִצָהר

 

הופיעה כבר במקרא במשמעות  יְִצָהרהמילה כי  ,מרדכי רוזן הסביר. ר מזיתיםכינוי לשמן זך שנוצ

ָהֶרָך: "זיתים ָך ו יִצ  ָגנֶָך ו ִתירֹש  ָת ד  והוא מקביל  ,ר"שורש המילה יִצ ָהר הוא צה(. 14, א"דברים י" )ו ָאַספ 

, ושתיהן קשורות לאור ,ָצֳהַריִם-צַֹהר ו: ר נגזרו המילים"מן השורש צה. ר"במשמעות ובצליל לשורש זה

משמעה  ָצֳהַריִםוהמילה ; שנועד להכניס זוהר ואור לחדר, משמעה חלון קטן צַֹהרהמילה . זוהרל

למה : "מתוך). ואלה השעות הזוהרות ביותר של היום, שבהן השמש נמצאת במרום השמים, שעות היום

 (.354, "?בעברית

 

מקורות האור בלילות ובמקומות לא ; הנרות, יםקשור להיסטוריה של כלי המאור הקדומ יְִצָהרהשם 

 ."שמן מאור –דהיינו , שטבלו אותו בשמן יִצ ָהר, מוארים היו עשֹויים בתקופה הקדומה מפתיל בד

ִדים ַעל ֲאדן ָכל ָהָאֶרץ:"נאמר , 14', בספר זכריה ד נֵי ַהטִצ ָהר ָהעֹמ  נֵי ב  והכוונה היא לזרובבל " ֵאֶלה ש 

הקדוש , והם עמדו לפני אדון כל הארץ, זה למלוכה וזה לכהונה, ו בשמן המשחהשנמשח, וליהושע

שהוא כינוי מליצי לאדם , "בן היצהר"מכאן צמח הניב . למלא את המשימה שהטיל עליהם, ברוך הוא

 .נכבד

 

ברורה וחד , שעניינם כתיבה ואמירה בהירה, "מצהיר"ו" הצהרה"ר נוצרו גם המילים "מהשורש צה

של  צלובלי כל , בלי השתמעות דבריו לשתי פנים, ל ידי מי שמתחייב להיות ברור ובהירע, משמעית

 .ספק

 

. נכון כנכון היום, ברור בהחלט: שמשמעו, "ברור כשמש בצהרים: "בהקשר זה ראוי להזכיר את הניב

' צ-את הקמץ הקטן ב. רבים מדוברי העברית שוגים בהגייתה הנכונה של המילה ָצֳהַריִם מתוך בורות

 .TSOHORAYIM, יש להגות בתנועת א' ה-ואת חטף הקמץ ב



 יצק מים על ידיו

 

ה: "מקור הניב במקרא ָשה ֶאת ה' וַטֹאֶמר י הָשָפט ַהֵאין פֹה נִָביא ל  ר  ֵדי ֶמֶלְך ' ו נִד  מאות וַטַַען ֶאָחד ֵמַעב 

ָרֵאל וַטֹאֶמר פֹה ֱאִליָשע ֶבן ָשָפט ֲאֶשר יַָצק ַמיִם   ֹ  (.א"י', מלכים ג" )ַעל י ֵדי ֵאִלטָהויִש

 

רווח  יַָצקהפועל . מכלי לכלי, או חומר במצב נוזלי, העביר מים או כל נוזל אחר: משמעו יַָצקהפועל 

 (.18, ח"בראשית כ" )וַטִצֹק ֶשֶמן ַעל רֹאָשה: "הרבה במקרא

 

כזה . באתה למצב נוזליחימום מתכת עד לה, כלומר, הפועל יַָצק בא לעתים גם בהקשר של התכה

אף שמוזכר כאן (. 'ב' עמ, ב"סנהדרין צ" )יוַצק זהב רותח לתוך פיו: "ל"הוא הניב שהופיע בלשון חז

אך עם זאת הם מחוצפים ואינם , נגד מישהו שדבריו נאים וחלקים, זהו ביטוי של קללה וחירוף, זהב

ֶאצֹק רוִחי ַעל : "3, ד"והוא לקוח מישעיה מ, "יַָצק רוחו עליו: "ניב אחר חיובי ונאה הוא. ראויים להישמע

ֶעָך ָאַצל מרוחו : וכפי שהגדיר יפה המילונאי אברהם אבן שושן, השפיע עליו: משמעות הניב היא". ַזר 

 .עליו

 

שני הניבים החשובים . כמה ניבים במקורותינו קשורים בתחושת הכבוד להיות תלמיד אצל מורה דגול

ַאֵבק בעפר רגליו: "הם "יַָצק מים על ידיו" שביניהם והמקבילים לניב הניב ". התחמם כנגד אור"ו" ִהת 

שהוקמו על קרקע , קשור לתקופה שבה למדו דברי תורה באוהלים ובמבנים" ִהְתַאֵּבק בעפר רגליו"

ַאֵבק עפר מרגלי המורים אל עבר התלמידים הטובים, מאובקת . שישבו בסמיכות למוריהם, ואז ִהת 

 (."של חכמים)והוי מתאבק בעפר רגליהם : "4', קורו במסכת אבות אהניב מ

 

או מקרבתו , מחוכמתו, בא לציין בהשאלה תלמיד שנהנה מתורתו" התחמם כנגד אור"גם הניב 

וֱֶהוֵי מתחמם כנגד אוָרן של : "'י', הניב נוצר בעקבות הכתוב במסכת אבות ב. האצילה של מורה דגול

 ".חכמים

 

שתתחממו כנגד אורה , אנו מאחלים לכם שתתאבקו בעפר רגליהם של מורים טובים, ריםתלמידים יק

 ...אך היזהרו שלא יהיו אלה מים רותחים, שתיצקו מים על ידי מוריכם, של תורה



 יַָשב ַעל ַהְםדָכה

 

דכים כלי ש, ַמְכֵתשהיא שם נרדף ל "ְמדָכה"המילה ". התחבט רבות בפתרון בעיה: "ניב שמשמעותו

 .וכותשים ומפוררים בתוכו דברי אוכל יבשים

טו ו ָטֲחנו ָבֵרַחיִם א ָדכו : "ביציאת מצרים, נזכרת כבר בפרשת המן "ְמדָכה"המילה  ָשטו ָהָעם ו ָלק 

דָֹכה לא הופיע  – טיפל בעניין מסובךשהוראתו , "ישב על המדכה"ואילו הניב (. 8, א"במדבר י" )ַבם 

" מעיד אני עַלי שמים וארץ שעל מדכה זו ישב חגי הנביא: "ל"אלא נתגלה לראשונה בלשון חז, ך"בתנ

 (.א' עמ, ז"ט, יבמות)

 

" פרפראות"שהתפרסמו במדורו , הביא את דברי הרב יהודה אבידע, "מדרש לשון"בספרו , דֹב ירדן

שהייתה עשֹויה קורת עץ גדולה וחלולה מקצָה  ,מכתשתהיא  מדכהה, לפי הסברו". הצופה"שבעיתון 

 .ובה היו כותשים מצרכי מכולת למיניהם, האחד

 

ַסֵפר רבי אלעזר ברבי צדוק' פרק ב, בבא בתרא, כלים, בתוספתא ,  כי בבית אביו היו שתי קורות עץ, מ 

לה דין  היה, שהייתה חלולה בקצה אחד, כי אותה קורת העץ, אביו הסביר. אחת טמאה ואחת טהורה

לא היה לה דין כלי ולא , שלא הייתה מעובדת כלל, ואילו אותה קורת העץ; של כלי שיכול לקבל טומאה

שהייתה לעתים כבדה כדי משֹא של עשֹרה , מכתשת כזאת –מדוכה : "ומוסיף דֹב ירדן. קיבלה טומאה

ם דברי הרב ומיד מובאי". מילאה בהזדמנות גם את התפקיד של בימה ציבורית ארעית, בני אדם

, והימים היו ימי החלוציות, כי הנביא חגי סבב בעיירות ללמד דעת את העם, נראה: "יהודה אבידע

וכשבא , עם מסודרים-כנסיות ובלי בתי-והיישובים היו עוד בלי בתי, והתנאים היו עוד פרימיטיביים

או ישב עליה , ועליה עמד הנביא לדרוש בציבור, הפכו מכתשת ציבורית על פיה –הנביא למקום 

 . לשפוט את העם

 

שישב או עמד , (בול עץ)=  'כֶֹפת'או על ה, מדוכהשבהרבה מקומות שמרו על ה, אין אפוא להתפלא"

, מדרש לשון, דב ירדן" )והיו עוברים מדור לדור עם המסורת הראויה, עליה הנביא בבקרו אותם

  (.78-76, ז"תשט, ירושלים, הוצאת קריַת ספר

 



 ְכבּוָדה

המילה מוכרת לרובנו . את מכלול הרכוש או המטען שנוסע נושֹא עמו "ְכבּוָדה"בימינו מציינת המילה 

במשמעות של , מצויה רק פעם אחת במקרא ְכבּוָדההמילה . אך שורשיה הם במקרא, בהקשר מודרני

נֶה : "ורכוש רב עושר ימו ֶאת ַהַחף ו ֶאת ַהִםק  ִֹ כו וַטָש נו וַטֵל  נֵיֶהםוַטִפ  (. 21, ח"שופטים י" )ו ֶאת ַהכ בוָדה ִלפ 

המרמז על כלל המטלטלים הכבדים או הרבים שאדם נוטל אותם , ד"המילה נוצרה מהשורש כב

 . במסעו

שהנוסע , תיק יד או מזוודה קטנה: שהוראתו "כבודת יד"בתחום טיסות הנוסעים נוצר גם המושֹג 

אלא נושא אותו בידו , שיועמס בתא המטען של המטוס ת הקרקע כדי/אינו מפקיד אותו בידי דייל

 .ומעלה אותו אתו אל אזור הישיבה במטוס

דוגמה של משפט ראש ממשלתנו  .נשואי הפנים ,חבורת האנשים המכובדים: פירושה גם" כבודה"

 .ב עם כל הכבודה"הגיע לסיור רשמי בארה



 ִכְבַשת ָהָרש

 .ואף אותו זומם העשיר לגזול ממנו ,ותר לאדם ענישנ ,אך יקר ויחיד, כינוי לרכוש דלזהו 

ֹ  ,דוד המלךשנמשל באוזני  ,מקור הניב הוא במשל של נתן הנביא  ה של דוד בבת שבעבעקבות המעש

כשראה אותה . ה הִחִתייָ רִ בת שבע הייתה אשתו של או. 14-1, ב"י 'כמסופר בשמואל ב, אשת אוריָה

ֹ תִ ה החִ קראו לאוריָ . והיא הרתה לו יוזימן אותה אל, הוא חשק בה ,דוד רוחצת כדי  ,דה הקרבי מש

ֹ . ה סירבאך אוריָ , ובאופן זה ייחשב הילד לשלו, שיהיה עם רעייתו לקראת לידתה ר לכן ציווה דוד על ש

 ,א"י' כמסופר בדברי הימים ב)כדי שייהרג בו , ה בחזית הקרבצבאו יואב בן צרויה להציב את אוריָ 

ֹ  ,בנהרג בקר האוריָ (. 15 ֹ . השָ א את בת שבע לאִ ודוד נש ה החתי הגיע הנביא ה באוריָ בעקבות המעש

ֹ לו והמשיל  ,נתן אל דוד ֹ . ת הרשאת המשל המפורסם על כבש במרכז  עמדת הרש המשל על כבש

כבשת מקור הניב  ,כאמור ,והוא ,תוכחתו הקשה של הנביא נתן על התנהגותו הבלתי מוסרית של דוד

, ילדה לו בת שבע, אך לאחר שהתוודה דוד על חטאיו, מיד לאחר הלידההרך שנולד נפטר . הרש

 . את שלמה, אשתו האהובה

 .את כבשת הרש שלהם ,המשפחה הענייה את ביתם הדל בניבלי שום בושה גזלו מ: משפט לדוגמה



 כּור ִהתּוְך

ל דברים שונים מקום חישול ומיזוג ש – ובהשאלה; שבו מתיכים מתכות, הוא מתקן "כּור ִהתּוְך"

 .ואפילו מנוגדים

וגם לערבית  כָראהתגלגלה לארמית בצורה זו מילה . KURU – באכדית הוא" כּור"מקור המילה 

 :22, ב"כ קאלוהוא מוזכר במשמעות תנור התכה למתכות ביחז, הוא תנור התכה כּורה .כּורבצורה 

תְך כור"  ".כ ִהתוְך ֶכֶסף ב 

שבו מפיקים אנרגיה גרעינית חשמלית , מתקן ענק במשמעות של" כור אטומי"רוף בימינו רווח הצי

 .אקטיביות-ממתכות רדיו

והתפתחה ממנו במשמעות של תנור ששופתים עליו סירי  ,ר כמו כור"גזורה מהשורש כו ִכיָרההמילה 

 .בישול

אנשים מרקע תרבותי שונה שבו , חברות הטרוגניותב לתהליך חברתי פוריאמטביטוי הוא  כּור ִהתּוְך

במטרה  ,יש מגמה של צמצום מאפיינים תרבותיים מקורייםבכור ההיתוך ". מתערבבים"חיים יחד ו

 . ליצור חברה אחת אחידה מבחינה תרבותית

הממשלה החליטה . בגיבושה, דינה והגעת עולים מכל הגלויות היה צורך בהלכדת החברהעם קום המ

 .וגרמה עוול לקבוצות מסוימות בחברה ,הייתה רגישה דיהאך לא , של כור היתוךעל מדיניות 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94


 ָכל ָזב חֶֹטם

ס פחות ערך ביח, והוא נאמר על כל אדם חסר חשיבות, זהו ניב שהוא כינוי של זלזול לאדם צעיר

בהוראת ָזב הפועל . נוזלים מאפו, כלומר, הוא ילד שנזלת או ריר זבים מחוטמו "זב חוטם". לאומרו

ָבש"מוכר לנו מן המשפט המקראי  נזל שהפך בימינו לשיר עממי ( )8', שמות ג" )ֶאֶרץ זַָבת ָחָלב וד 

 (.ואופטימי

לתיאור , מן הערבית המרוקנית שחדרה ְחָנָנה: נעשה שימוש במילה, בלשון הדיבור ההמונית, בימינו

 ְסַמְרק-והיא מקבילה ל. נזלת: בערבית מרוקנית ְחנּוָנה. שלא ניחן בתכונות מושכות, אדם חלש

הפולני הם מקביליו  'ְסַמְרָקץהספרדי ו מקז, המרוקני ְחנּוןה. בלשון לאדינו הסלאבית ולמילה מקו

 . העברי" זב החוטם"של 



 ַכְלָכָלה

 

יָה: משמעות נוספת. מצרכים המשמשים למחייתו של האדם או של הבהמהכלל ה ניהול , ֶאקנמ 

ל באמצעות הכפלת צמד העיצורים "ל שנוצר מן השורש אכ"המילה בנויה מן השורש כלכ. משק

 .'האחרונים של השורש והשמטת עיצור השורש הראשון א

 

יוצא זרעו של , הוא יצור חי ֶצֱאָצא. םאחראים בעיקר לכלכלת צאצאיה, ראשי המשפחה, האב והאם

ָצֶאיהָ : "המילה הופיעה במקרא. אדם נוצרה בדרך  ֶצֱאָצאגם המילה (. 1, ד"ישעיה ל" )ֵתֵבל ו ָכל ֶצא 

א באמצעות הכפלת "נוצר מהשורש יצ, א"צאצ, שורש המילה צאצא. כלכלהדומה ומקבילה למילה 

 .'ר השורש הראשון יצמד העיצורים האחרונים של השורש והשמטת עיצו

 

העוסק , אחד הצירופים מתחום מדעי החברה: נמצאת בכל מיני ניבים צירופים בשפה כלכלההמילה 

תורת מעביד קרוי -בבעיות של דלות ועושר וביחסי עובד, בחקר היחסים שבין התוצרת לרכוש

לצריכתם , יםמכלול הפעילויות בחברה הקשורות לייצור נכס": מילים-רב"על פי מילון . הכלכלה

החלוקה , המדע העוסק בחקר הייצור: וכן, מתנהלות הפעולות האלה השיטה שבמסגרתה; ולחלוקתם

 .קיימות משמעויות נוספות. זה יישומו של מדע; והצריכה של מוצרים ושירותים בחברה

 

כך . כלכלה חופשית – כשמשק של מדינה מנוהל תוך תחרות חופשית מכונה שיטה כזאת בכלכלה

, ובה כוחות השוק, המציין כלכלה המתנהלת תוך תחרות חופשית ,כלכלת שּוקועלה הצירוף צמח 

 .קובעים את הפעילות המשקית ומווסתים אותה, ההיצע והביקוש

 .כלכלת בית ארגון משק הבית מכונה בתורת הכלכלה בשם

ה הוא ועיקר, שהיא פעילות כלכלית שאינה מדווחת לשלטונות המס, "כלכלה שחורה" ויש גם

 .עסקאות הקשורות לעולם הפשע

נֵס"שמשמעותו הבסיסית , "ִכְלֵכל"גם הפועל   :להלן שניים מהם. מצוי בכמה ניבים, "ִפר 

תכנן את מעשיו על  –או ; ערך את דבריו וסידר אותם: הוא ניב שמשמעו כלכל מעשיואו  כלכל דבריו

יָבֵתְך ו ָהיָה ָלְך(: "15', ד)מן הכתוב במגילת רות . פי סדר ֵֹ ֵכל ֶאת ש ַכל  ֵמִשיב נֶֶפש ול  צמח הניב " ל 

 .תמך בו לעת זקנתו: שהוראתו "ִכְלֵכל את שֹיבתו"



 ֹלא ִמֺּדְבֵשְך וְֹלא ֵמֺעְקֵצְך

. וגם לא את הנזקים שתגרמי לי, איני רוצה את הטובות שאת מבקשת להעניק לי: זהו ניב שפירושו

, אך היא גם יכולה לעקוץ, שהוא דבר נפלא, מייצרת דבש הדבורה. הניב מבוסס על מעשי הדבורה

ָעם': "'ט', על פי במדבר רבה כ, ל"מקור הניב הוא בלשון חז. ועקיצתה מכאיבה  וַטֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ִבל 

: מר לוא 'ֹלא ֵתֵלְך ִעָםֶהם' (ב"י, ב"במדבר כ)ִכי ָברוְך הוא  ֶאת ָהָעם( תקלל)ֹלא ָתאֹר  ֹלא ֵתֵלְך ִעָםֶהם

'; כי ברוך הוא'אין צריכים לברכתך : לואמר ' )!(לא תאור את העם': אמר לו, אם כן אקללם ממקומי

ָצְך: משל אומרים לה לצרעה ָשְך ו ֹלא ִמן ֺעק   ".ֹלא ִמן ֺדב 

לכן נקראים תלמידיו , אולם הוא נטר בלבו שֹנאה עזה לישראל, דבריו של בלעם נשמעו כנופת צופים

 .נשי דמים ומרמהבמסכת אבות א

זהו תהליך שבו משתנה הצורה הלשונית : ְגָרָרהבחלק הראשון של הניב חל תהליך לשוני הקרוי 

אך בשל הנטייה של , ִּדְבֵשְך :צריכה להיות ְּדָבשהנטייה הרגילה של . התקינה בהשפעת מילה סמוכה

שהיה צריך , "לא יאומן כי יסופר: "יבבנ מתרחשתהליך דומה . ֺּדְבֵשְךאנו אומרים , ֺעְקֵצְך: בקובוץעֶֹקץ 

מושפעים "אנו , יסופר, אך בהשפעת הנטייה בקובוץ של בניין פועל ,"לא ייאמן כי יסופר"להיות 

 "..יאומן"ואומרים " לאחור

 ".לא מדובשך ולא מעוקצך: "ונפרדה ממנה במילים, יעל נעלבה מחברתה: דוגמה של משפט

י מוותר על החסדים שאתה רוצה להעניק אנ: ומשמעם; טובות בליאו  מוחל טובותניבים דומים הם 

 . כי אינני בטוח אם אין רעה בצדם, לי



  -ּבְ  ָלדּוש

. כדי להוציא מהם את הזרעים, או לחבוט שיבולים לדרוךשמשמעותו המקורית הייתה , זהו שם פועל

נָן ָדש ִחִחים:" ך נאמר"בתנ בא שם הפועל בהוראה של , להבהשא(. 20, א"כ' דברי הימים א" )ו ָאר 

נוצרה גם המילה , לדרוךשהוראתו העיקרית , ש"מן השורש דו. טיפול ממושך ועיסוק רב בבעיה

, באופניים, "פדל)"שלוחצים עליו בכף הרגל כדי להניעם , או מכליהמציינת חלק ממכונה , ַּדוְָשה

 (.למשל

דבר שעסקו בו הרבה ואינו מחדש ; ים אין ספורהוא משהו שטיפלו בו ודנו בו פעמ, ָנדשנושא או עניין 

 .מאומה

לפי . יש שני הסברים להיווצרות מילה זו .ְטִריוְיָאִליהיא המקבילה של המילה הלועזית ָנדש המילה 

שמקורה , TRIVIAמן המילה הלטינית  התפתחה TRIVIALבאנגלית )הסבר אחד המילה טריויאלי 

ואז  פטפטו פטפוטי , זה נהגו אנשים לעצור ולהיפגש במקום. מפגש שלוש דרכים= TRIVIUM-ב

 .ומכאן שם התואר טריויאלי כלומר דבר נדוש, סרק ודיברו דברים בטלים

שלוש אומנויות מתוך שבע אומנויות   TRIVIUMלפי הסבר אחר בימי הביניים ציינה המילה הרומית  

נחשבו לחשובות  –והלשון ( רת ההיגיוןתו)= לִגיָקה ( תורת הנאום)= ֶרטִריָקה  –השלוש . העולם

ולפיכך הנושאים  (.אסטרונומיה ומוזיקה, גיאומטריה, אריתמטיקה)פחות לעומת הארבע האחרות 

לשלוש האמנויות היו שטחיים יותר ופחות מעמיקים מאלה של ארבע האמנויות האחרות  הקשורים 

 (. 323,"ריתלמה בעב: "מתוך)לנדושים יותר  TRIVIUMולכן נחשבו נושאי ה 



 ְלָהִסיר ֶאת ַהכַבע

 

 . ניב המציין יחס של כבוד מצד פלוני כלפי אדם אחר

שהיה עשֹוי רובו , לבוש זה. שבה לבשו האבירים שריון וקסדה, בתקופת ימי הביניים מקורו של ניב זה

, חלק גוףועם זאת לא היה כמעט , להגן על כל חלקי הגוף מפגיעת חצים וחרבות, כמובן, נועד, מתכת

נאלץ האביר להסיר את המצחייה ולעתים את הקסדה , כדי להזדהות בפני חבר ומכר. שלא הוסתר

כדי להסביר , להסיר את הכובע, ומשם לכל רחבי העולם, שעבר באירופה, ומכאן צמח המנהג, עצמה

ידים כשֹריד ממפגש יד, אפוא, המנהג של הסרת הכובע נותר. "פנים או לשם ברכה בעת מפגש רעים

 . לוחמים מימי הביניים

 

 :מתוך) .לראשם לציון הבעת כבוד והערכה, כיום משתמשים בביטוי הזה גם אלה שאינם חובשים כובע

 (.61 ,"מילה ברגע"

 

. כלומר הטעם הוא בהברה האחרונה של המילה, הטעמתה מלרע" כַבע"המילה : ולבסוף הערת לשון

ַקע: אחרונה סגורה ומסתיימת בעיצורשהברתם ה, כדוגמת שמות עצם אחרים, זאת ַצע, ַקר  , ֶאמ 

ַבע  .ֶאצ 



 ֶלֶחם חֹק

או , מצרך חיוני חומרי: בהשאלה. הוא מנת הלחם שזקוקים לה בכל יום לשם קיום בסיסי "ֶלֶחם חֹק"

מקור הצירוף ". הלחם והמים הם לחם חוקנו", למשל. שבלעדיו אי אפשר להתקיים, בעיקר רוחני

ַתיִ : "במקרא ֵחק ִמֶםמִי ֵראש ו עֶֹשר ש  ַבר ָכָזב ַהר  ֶטֶרם ָאמות ָשו א וד  נַע ִמֶםמִי ב  ִתי ֵמִאָתְך ַאל ִתמ  ם ָשַאל 

ִריֵפנִי ֶלֶחם ֺחִקי –ַאל ִתֵתן ִלי  להתרחק מדברי : החכם במשלי מבקש שני דברים(. 8-7', משלי ל" )ַהט 

. סיפוק הצרכים הבסיסיים הקבועים במידה הדרושה תוך, ורק להתקיים בכבוד, מכבוד ומעושר, שקר

 ".תן לי לאכול"אינו במשמעות של היום אלא במשמעות " הטריפני"

" את לחם חוקנו תן לנו היום"הנוצרים מבקשים מהאל , החדשהולכן בברית , הלחם מסמל את החיים

 .הם מבקשים כי האל ייתן להם חיים, למעשה,(.11', מתי ו)

ותהי חֹק בישראל מימים ימימה : "קבוע בר בתקופת המקרא גם במשמעות מנהגבאה כ המילה חֹק

 (40-39, שופטים יט), תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יתפח הגלעדי



 ֵלילת כיִָמים

ֹ : זהו צירוף שמשמעותו הצירוף רווח יותר . בלילה כמו ביום, כמעט בכל שעות היממה, ייה רבהעש

ֹ "בניב  , לאכילההפסקת  בליכמעט  ,אינטנסיביתממושכת והו ניב המתאר עבודה ז". ה לילות כימיםעש

ֹ הכוונה ל .ב"וכיו שינהל, למנוחה ביום כך עובדים  ,כשם שנהוג לעבוד ;ית בימים ובלילותעבודה הנעש

ֹ " :לקוח מהתלמוד הבבלי והוא ,ל"מקור הניב בלשון חז .גם בלילה מועד קטן ) "ים לילות כימיםמש

 (.'ב ,ה"כ

הכוונה ללילה מואר כמו ביום באזורים הצפוניים ) "לילה לבן" :שינה מתארים גם הניביםלי ב לילה

 .(ראה ערך נפרד)" ליל שימורים"ו( של כדור הארץ

ֹ : דוגמה של משפט ֹ עש  .רד החינוךיתי לילות כימים לשם השלמת המיזם של מש

ֹ * :יש האומרים בטעות ֹ -תפרש כשיכול לה שגויויוצרים ניב  ,ה ימים כלילותעש כי מי , ה מאומהלא עש

 ֹ  .ישן כל הזמן – ה את הימים כלילותשעוש



 ֵלית ִּדין וְֵלית ַּדָּין

היא ארמית  "ֵלית"המילה  .עברית-ארמית זהו ניב משולב. אין משפט ואין שופט: שמשמעו  זהו ניב

' אמר ר: "ל"ן חזהמקור לניב בלשו". יש" + "לא", אית+ לא : והיא בנויה משני רכיבים" אין"ופירושה 

לצד ( גורמים לנטייה)שמצאו בו דברים ֶשַמִחין , ביקשו חכמים לגנוז ספר קֶֹהֶלת: יצחק' שמואל בר

דוֶתיָך': שאמר כל חוכמתו של שלמה המלך כך: אמרו(. כפירה באמונה)ִמינות  יַל  ַמח ָבחור ב   ֹ ו ַהֵלְך ... ש

ֵאי ֵעינֶיָך ַמר  ָך וב  ֵכי ִלב  ַדר  ֶכם ו ַאֲחֵרי ֵעינֵיֶכם': ומשה אמר( 'ט, א"קֶֹהֶלת י)' ב  ַבב  ' ו ֹלא ָתֺתרו ַאֲחֵרי ל 

ֵאי ֵעינֶיָך': אומר( שלמה)והוא ( ט"ל, ו"במדבר ט) ַמר  ָך וב  ֵכי ִלב  ַדר  לית דין  !הותרה הרצועה –' ו ַהֵלְך ב 

ָפט ו ַדע ִכי ַעל ָכל ֵאֶלה י ִביֲאָך': כיוון שאמר !?ולית דיין יפה אמר : אמרו( 'ט, א"קֶֹהֶלת י)' ֱאֹלִהים ַבִםש 

 (. 'א, ח"ויקרא רבה כ(" שלמה

ששלמה המלך אמר לשמוח בתקופת הנעורים וללכת אחר נטיית הלב ואחר , כיצד ייתכן: החכם שואל

האם הרצועה הותרה ואיש הישר . בעוד משה רבנו הזהיר ואמר את ההפך, מה שהעיניים רואות

דעו לכם : ואז באה הסיומת המופנית אל בני הנוער! ?האם אין משפט ואין שופט, עשֹהבעיניו י

 .כי האלוהים שופט את בני האדם, שעליכם להיזהר ולא לעבור את הגבול המותר לכם

עד כי יש תחושה שלית דין , כי ההפקרות והפשע גוברים מיום ליום, העיתונאי טען: דוגמה של משפט

 .ולית דיין

 



 א ּוְלֵעיָלאְלֵעילָ 

 .הדבר המשובח ביותר: הוראת הצירוף. למעלה ולמעלה :צירוף ארמי שתרגומו

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשֹא ויתהדר ויתעלה : המקור נלקח ככל הנראה מתפילת הקדיש

ָכָתא ו ִשיָרָתא  ֵעָלא ִמן ָכל ִבר  ֵעָלא ול  ִריְך הוא ל  קודָשא ב  ֵמיה ד  ה למעלה ולמעלה מכל "ל קבשמו ש)= ש 

 (.הברכות והשירות

ַהֵגר ֲאֶשר : "הופיע לראשונה בתרגום הארמי של אונקלוס לכתוב( ו"בלי וי" )לעילא לעילא"הצירוף 

ָלה ָלה ָםע  ך יֲַעֶלה ָעֶליָך ַמע  ב  ִקר   (.ג"מ, ח"דברים כ" )ב 

 .ת ועשֹויה בטוב טעםכלומר משובח, הארוחה בחתונה הייתה לעילא ולעילא: דוגמה של משפט

ֵעיל ְלֵעיָלא ּוְלֵעיָלאהניב  ; עיל+ ל : מילה זו בנויה משני רכיבים. מזכיר את המילה הארמית ל 

המילה מלעיל . בשיעורי הלשון למדנו את המושג מלעיל שמשמעו מלמעלה. למעלה -ומשמעה 

ההברה שלפני בשם זה קרויה הטעמה או נגינה על . עיל+ ל + מן : מורכבת משלושה רכיבים

הסיבה שהטעמה כזו נקראה מלעיל נעוצה בעובדה שפעם צוינה ההטעמה . כמו במילה יִֹפי, האחרונה

ַרע המילה מלרע היא . בנקודה מעל ההברה שלפני האחרונה ההטעמה בהברה הסופית קרויה ִמל 

חת להברה  כי היא סומנה בנקודה מת, והכוונה מלמטה, כלומר מן הארץ, ארעא+ ל + קיצור של מן 

 (.38, חלק א" פרקי לשוננו"מרדכי רוזן : מתוך)האחרונה 



 ֵמִאָגָרא ָרָמא ְלֵביָרא ֲעִמיְקָתא

נפילה חזקה משֹיא הגדולה : משמעות הניב. לבור עמוק( רם)מגג גבוה : זהו ניב ארמי שתרגומו

שם . 'ב', גה המקור הניב במסכת חגי. ירידה מגדולה אל שקיעה בצרה; וההצלחה אל שפל המדרגה

, השליך משמים ארץ –את בת ציון ' איכה יעיב באפו ה: "1, ב נאמר על הכתוב בספר איכה הוא

 ".תפארת ישראל

לא פעם מועלים פוליטיקאים בארץ ובעולם בתפקידם ומדרדרים עצמם , לצערנו: דוגמה של משפט

 .ממרום התהילה לשיא השפל –מאיגרא רמא לבירא עמיקתא 

(. במשפחת הלשונות השמיות)כלומר בת משפחתה , היא לשון קרובה לעבריתהלשון הארמית 

שונות בנות אותה משפחה יש דימיון רב באוצר המילים " גג"המילה הארמית ִאָגָרא שמשמעה . ִבל 

כפי שהזכיר אברהם , ל גם כן במשמעות של גג"היא חדרה בתקופת חז, התגלגלה למילוננו העברי

". ולא שור ִאָגר מסביב -אשר לו חומה: "ב' הוא ציטט ממסכת מגילה ה עמ ;אבן שושן בערך ִאָגר

והמילה ; המילה ֵביָרא מקבילתה העברית היא בור; (גבוה)= רם  –המילה ָרָמא מקבילתה העברית 

 .עמוק –עמיקתא מקבילתה העברית 



 ֵמֲאחֵרי סֵרג ּוְבִריחַ 

לשון של ההוא  ְּבִריחַ ה .עונש חמורכצב של כליאה מב, בכלא, סוהרהבבית יושב הוא  :פירוש הניב

ֹ  פירושה יםְרגִ סהמילה  .שבסגירתה היא נועלת את השער או את הדלת ,המנעול ויה סבכה העש

 ֹ ִתי וערבמעש הם סמלים של בית כלא ושל  יחַ רִ ּבְ וה גרֵ סה. מוטות מתכת קשה של ,ה קליעה של ש 

 ֹ  .יו החמוריםכליאת אדם על מעש

ֹ , הפושע שהפיל את מוראו על כל תושבי העיר: של משפטדוגמה   .יחַ רִ ב  ג ורֵ ם מאחורי סנעצר והוש

ִגים)וברבים בשווא ', ר-הבאה ביחיד בצירי ב סֵרגחשוב לשֹים לב לצורה התקינה  -ורק וכמו ע, (סר 

התקנים המציין בין השאר  ְקִטיל שקולה במשקל ְּבִריחַ המילה . עורקים שגם בהם טועים לרוב

ִפיץ: כמו, למיניהם ִתיל וכד, ק   .'פ 



 

 ְמֺאְלָתר

אנשים יוצרים . בלי תכנון מראש, על המקום, הוא משהו שנעשֹה בלי הכנות מוקדמות" ְמֺאְלָתר"

יוצרים מדף מקרש שהניחו על , למשל; פתרונות מאולתרים כשאין להם כלים מתאימים לצורכיהם

 .וסביבו יוצרים עיבוד מאולתר, ים מקטע מיצירה מסוימתנוטל: במוזיקה מרבים לאלתר. לבנים

ַאל : והיא מילה מורכבת משני רכיבים, שהגיעה ללשוננו מן הארמית ַאְלָתרמהמילה שם התואר נוצר 

 .או עשה משהו זמני, במקום-יצר בו: שמשמעו, ִאְלֵתרמכאן גם הפועל . מקום= ֲאַתר ; ַעל= 

ָכל ֲאַתר" :ל"בתקופת לשון חז( ֲאַתר) ארמיתהמילה ֲאָתר חדרה ללשוננו  מן ה  (.א' עמ,זבחים ט) ב 

 ,שהוראתו קשורה אף היא למקום ,ר-ש-ר הוא א-ת-העברי המקביל לשורש הארמי א שהשור

רו בדרך בינה" :10 ,כפי שכתוב במשלי ט' "ללכת קדימה" :ומשמעו כלומר לכו קדימה בדרך  ,"וִאש 

: מתוך) !".לשנה טובה ִתָכֵתבו ו ֵתָחֵתמו לאלתר לחיים טובים" :ברךבערב ראש השנה נוהגים ל .נבונה

 (.124 ,"מילה ברגע"

די באתרא הדין ודי בכל : והיא מכילה את המילים"  קדיש דרבנן"בלשון ימי הביניים נוצרה תפילת 

 .בכל מקום ומקום :שמשמעו" בכל אתר ואתר"מכאן נוצר הניב  ,אתר  ואתר

 .גילה או חשף את המקום ,מצא את האתר :ים בפועל ִאֵתר במשמעותבלשון ימינו משתמש

לציון מקום  "אתר"המילה  בדה שזה כשני עשורים ויותר משמשתוקשה להתעלם מן העבימינו גם 

וכיום כאשר , (שתשתיתה האינטרנט World Wide Web,)העולמית " קורים"וירטואלי ברשת ה

 .ורק אחר כך למקום פיזי, באינטרנטמתכוונים קודם כול לאתר " אתר"אומרים 

 



 ַמּדּועַ 

 

המילה ". מפני מה: "משמעותה התרחבה לבירור הסיבה. יָדועַ +ַמה: מילה שנוצרה מהרכב המילים

נֶה: "הופיעה במקרא ַער ַהן  והיא , בלשון חכמים כמעט נעלמה המילה(. 3', שמות ג" )ַמדוַע ֹלא יִב 

משמשת גם " ָלָמה"בלשון חכמים המילה , לעומת זאת. ך"בעיקר בציטוטים מן התנמשמשת בה 

שכיחה " מדוע"המילה , לעומת זאת. וכך נוהגים גם בלשון ימינו, להבעת סיבה וגם להבעת תכלית

רובן ציטוטים מן , היקרויות 342יש " מדוע"ל, 18מהדורה  *ת"בפרויקט השו .יותר בלשון הספרותית

  .רויותהיק 22667" למה"ואילו למילה , המקרא

 

שהולחן , בשיר". מה'פיג מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה"הילל כתב שיר ילדים ששמו ' המשורר ע

כי , נראה. מה בכל יום מימות השבוע'הסביר המשורר את הסיבה ללבישת הפיג, על ידי דובי זלצר

 ...הסבריו היו משכנעים למדי

 

 

ר אדיר של שאלות הציבור בנושאי הלכה זהו מאג. ת הן ראשי תיבות של שאלות ותשובות"שו *

חיבורים  3000 -והיא מכילה כ, ת בתקופת הגאונים"ראשית ספרות השו. ותשובות הרבנים עליהן

בימינו נענות השאלות תוך שעות ספורות באמצעות . קונטרסים מיוחדים, המרוכזים בחוברות

נות השבעים מופיעים בראשית ש" בר אילן"שהחל באוניברסיטת " ת"פרויקט השו"ב. המחשב

 .בפורמט המחשב מאות ספרים



 ִמְדָרש

ֹ " :ל כבר אמרו"אך חז, מציינת לימוד וחקירה "ִמְדָרש"המילה  , "הלא המדרש הוא העיקר אלא המעש

ֹ  ,וכוונתם היא כמו המילה , ִמְדָרשהמילה  .חשובה יותר ,דיבורים שמאחוריהלימוד והולא ה ,ייהשהעש

בין "באמצעות הוספת תוכן לפסוק מתוך קריאה  אלא ,התורה לא כפשוטםפסוקי ביאור פירושה , ְּדָרש

 .או כדי ללמוד הלכה מסוימת, כדי להצביע על רעיון מסוים, (בין השורות" )הִשִחין

יער "מובנה הפשוט הוא  –( 34 ',ישעיהו י" )והלבנון באדיר יפול "בפסוק "לבנון"המילה , למשל

המשל והנמשל אף הם סוג (. 'רב מילים'גמה ממילון דו (ינוי לבית המקדשהוא כ ואילו מדרשה "הלבנון

כפי שציטט המילונאי אברהם אבן שושן את , הוראה של משמעות מושאלתהמכאן גם . של מדרש

 :אלא גם כמדרשו ,אריה באמת בעל גוף הוא לא רק כפשוטו" :המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק

 .שמתקבל לעתים בניגוד למובן הפשוט, ש הוא מובן חדשהמדר, כלומר ".איש שמצבו איתן

ל "חיבור מספרות חז, כשם כולל, מציינת ִמְדָרשכי המילה ', רב מילים'המילונאי שוויקה הזכיר במילון 

או של מאמרי אגדה של התנאים , "(מדרש הלכה)"שמחזיק קובץ של לימוד הלכות על ידי התנאים 

 "(.מדרש אגדה)"והאמוראים 

נשֹא דרשה  ,נאם ;פירש את הכתובים ;שאל או ָחַקר ;ָלַמד ;ביקש ,תבע :משמעי-הוא רב ָּדַרשל הפוע

 .שהו לבקש עזרהיפנה אל מ ;תורנית

ובמקורות היהודיים מקום שדורשים בו את הכתוב במקרא  ;תורהללימוד הוא מקום  בית מדרש

 . הבבלי והירושלמי, והתלמודיםהמשנה  –הקלאסיים 

שהוא מטלה המוטלת , "מדרש תמונה"ויש , שהוא הסיפור שמאחורי השם, "ותמדרש שמ"יש 

להסביר בלשונם מה רואים , על פי דמיונם וכישוריהם, ובה הם מתבקשים, לעתים על תלמידים

 .בתמונה



 ַמה ְלכֵֹהן ְּבֵבית ְקָברת

 

מא מטומאת מחשש שייט, היכנס לשםלהרי אסור לו ? מה עושה כהן בבית הקברות: משמעות הניב

 ?כיצד אדם שאינו מתאים הגיע למקום שאליו הגיע: בהשאלה משתמשים בניב כדי לשאול .המתים

 

יצא . לכהן שהיה לו עבד שוטה, משל למה הדבר דומה, אמר רבי לוי: "ל"מקור הניב בסיפור מלשון חז

לא , מדין שםהתחיל צווח לבני אדם דעו. הלך העבד לבקש את רבו בבית הקברות. הכהן חוץ המדינה

מי ראה הכהן בבית , אמרו לו שוטה! הן: אמר להן? רבך לאו כהן הוא ,אמרו לו? ראיתם בכאן רבי

 (.ג"י ,'שמות רבה ה)? הקברות

 



 ַמֲהמָרה

 

 ,מילה ַמֲהמֶֹרתהוזוהי  ,יש גם צורת משנה של מהמורה. מכשול: בימינו. שוחה, בור, חפירה

 .(בור ,שוחה)ותה זהה שמשמע

ַמֲהמֹרת ַבל יָקומו: "הופיעה לראשונה בלשון המקראהמילה   (.11, מ"תהילים ק" )ָבֵאש יִַפֵלם ב 

שהאויבים יוכו , כנראה, הכתוב המקראי מתכוון לומר ."ָשַפְך"שמשמעו " ַהַמרַ "בערבית מצוי הפועל 

" מהמורות"אם כי יש המפרשים )בלי יכולת לקום על רגליהם , כלומר יישפכו כמים, באש ובמים

 (.מכשולים, כבורות

שבהן עלול להיכשל כלי , כלומר שוחות או בורות בדרך, בלשון ימינו מוזכרות מהמורות בכבישים

בקנדה  ניסו לפני עשרות שנים ליצור במתכוון מהמורות בדרכים כדי להשפיע על . הרכב הנע בדרך

 .ה בהרבה על התועלתאך בדיעבד הגיעו למסקנה כי הנזק על, הנהגים להאט את מהירותם

  .שגם עליהן עלינו להתגבר כמעט בכל יום ,"מהמורות בחיים"בהשאלה  מדברים על 

 .שבדרכיהם היו מהמורות רבות, דחיםיהגענו לכפרים נ בגליל בטיולנו :של משפט הדוגמ

 



 ַהס ִמְלַהְזִכיר, ָהְשַלְך ַהס, ַהס, ְמַהֶןה

 

המילה נוצרה מן השורש  .מי שהשתיקו אותו, הוא מושתק הְמֺהןֶ ואילו  "משתיק"משמעו  ְמַהֶןה

 .שורש שרצף עיצוריו קשור לחיקוי קולות מן הטבע, אונומטופיאיה שהוא שורש "הס

 

ָכל ָהָעם ֵלאמֹר" :נאמר 11 ,'בנחמיה ח ִשים ל  וִטִם ַמח   ".ַהןו ו ַהל 

, (?ולא מן השורש, "להסות"ל נגזר הפוע "הס"ואולי מן ) "ַהס"ה נגזר גם שם העצם "מהשורש הס

ספר יסוד הכתוב ב על .כפי שציין המילונאי אברהם אבן שושן, שהוא חיקוי טבעי לקולו של המשתיק

ִליְך ָהס" :3, עמוס ח ָכל ָמקם ִהש  ֹ  :ניב זה הוראתו ."ָהְשַלְך ַהס"נוצר הניב " ב  הייתה  ;תרר שקטהש

 (.ישן לו אפרוח זעיר, הס פן תעיר, כל ביצהוב...": אל הציפור"בשירו של ביאליק )ה ידומי

 

ֵשם ה" :10 ,'על יסוד הכתוב בעמוס ו ַהז ִכיר ב  ַהז ִכיר" :נוצר הניב "'ו ָאַמר ָהס ִכי ֹלא ל  , "!ַהס ִמל 

 .אין להזכיר זאת בשום פנים ואופן: משמעותוש



 מָסד

ָמָחהִאם יִַםדו שָ : "בסיס, יסוד: היה מוסדבמקרא פירוש המילה  רו מָסֵדי ֶאֶרץ ל  ָלה ו יֵָחק  ַמע  " ַמיִם ִמל 

שנוסד גוף  -ל ארגון או -ל מָסד המקראית משמעות המילהבימינו חל מעתק של  (.37, א"ירמיה ל)

 .לציבור יסודי ספק שירותכדי ל

 וכמוהו המעונות, בית הספר הוא מוסד. מוסד הנישֹואין, המוסד לביטוח לאומילכולנו מוכרים 

א הידיעה הוא ארגון במסגרת "בה "המוסד"אך , ויש עוד מוסדות רבים אחרים, לאנשים מוגבלים

המלקט מידע מודיעין , זהו ארגון ביון. ראליתואחד הגופים של קהילת המודיעין היש, מערכת הביטחון

אש המוסד כפוף למשֹרד ר. ל"ומטרתו לסכל מזימות ויעדים אזרחיים וצבאיים בארץ ובחו, אנושי

על , ראש הממשלה הראשון של ישֹראל, כאשר הורה דוד בן גוריון, 13.12.49-ראשיתו ב. הממשלה

החליט בן גוריון להפוך את המוסד לרשות  8.2.51-ב". המוסד לריכוז ולתיאום פעולות מודיעין"הקמת 

ן איפול וחל עליה, שרבות מפעולות המוסד סודיות, ברור. בשל האופי הסודי של פעולותיו, עצמאית

שנחטף על , החזרתו של הילד יוסלה שומאכר –הראשונה : אך מן העבר כדאי להזכיר שתיים, מוחלט

 . ב"והוברח למשפחה חרדית בארה, 1960ידי סבו החרדי בינואר 

גילוי מקום מחבואו של הצורר הנאצי אדולף : הפעולה השנייה הייתה בעלת ערך לאומי היסטורי

 .1962במאי  31-הבאתו ארצה למשפט והוצאתו להורג ב, חטיפתו, אייכמן בארגנטינה



 מּוָעד ְלפּוְרָענּות

, א"י', במסכת אבות ד. כלומר לצרה או לאסון קשה, שעלול להתפתח לפורענות, כינוי למצב קשה

ע משמעויות "לשורש המילה פר ".תשובה ומעשֹים טובים כתריס בפני פורענות: "ניתנה עצת חכמים

 .הוא בא בהוראה מיוחדת של הרס וחורבן ורענותפאך במילה  ,רבות

ָרָעה : ע הן"מילים נוספות שנגזרו מהשורש פר ; סילוק, תשלום חוב –ֵפָרען ; גרימת נזק, הריסה –ַהפ 

ִריָעה  סילוק ; גידול שֹער פרוע: כפי שציין אברהם אבן שושן, מילה הבאה בשלוש משמעויות שונות –פ 

ממילה . במשמעות של הרס וחורבן ֶפַרעימי הביניים שימשה גם המילה  בלשון. הפרעה, הריסה; חוב

ָרעת –זו התפתחה צורת הריבוי   .פ 

מועדים לפורענות ועלולים לגרום , השֹוררים במפעל, חוסר המשמעת וחוסר הסדר: דוגמה למשפט

 .לסגירתו

, י נזק של הרס וחורבןכלומר לעשיית מעש, מאחר שגם על בני אנוש אומרים שהם מועדים לפורענות

בעיקר של הניב  , א של המילה ֶפֶרא-ר-ע עם השורש פ-ר-קושרים את השורש של פורענות שהוא פ

 .פרא אדם המציין אדם מזיק ופרוע בהתנהגותו

ֶדֶקה)ִמספר בלשנים  כי השורשים התלת עיצוריים של העברית התפתחו , העלו סברה( ביניהם נֶל 

בשורשים אלה  פר-טענה זו הביאו את הדוגמה של שורשים הפותחים ב לחיזוק. עיצורי -משורש דו

מבחר עשיר של דוגמאות ראוי ; הוצאה או חריגה ממשהו, יציאה - פרעיצורי -מציין הצרף הדו

ט משמעם לצאת -ר-פ, ד-ר-פהשורשים , א משמעו לצאת מכללי התרבות-ר-פהשורש : לתשומת לב

; לצאת ממידות קטנות לגדולות יותר, עו לצמוח ולגדולה משמ-ר-פהשורש ; מן הקשר או החיבור

אך , ח משמעו להוציא פרחים-ר-פ; צ משמעו לצאת אל מעבר לגבול-ר-פז כמו השורש -ר-פהשורש 

מ -ר-פ ,להוציא ממצב של שלמות, ק משמעו לשבור-ר-פכ כמו -ר-פהשורש ; גם לעוף ולהתנתק

בדומה , להוציא ממצב של שלמות, לחתוך ס משמעו-ר-פ; להוציא ממצב של קשר, משמעו להתיר

 .להתרחק, ש משמעו לצאת מהמקום-ר-פ. ק-ר-פ,כ -ר-פלשורשים 

אין אחיזה  פרכי עד כמה שהדבר נכון לגבי השורשים ששתי אותיותיהם הראשונות , לימים הוכח 

 .מספקת לתיאוריה זו  במציאות

 



 מֵקד

 

ואנו מוצאים הוראה זו של דלקה ושֹרפה כבר , "ָבַער", "ָדַלק"פירושו  יַָקדהפועל . ד"מילה ששורשה יק

ִתית: "במקרא אל ַתח  ַאִפי וִתיַקד ַעד ש  ָחה ב  מצוי בלשונות  יַָקדהפועל (. 22, ב"דברים ל" )ִכי ֵאש ָקד 

ד נוצר שם "מן השורש יק. וַַקדַ  –בערבית , י ַקד –בארמית , למשל, כך; שעמן נמנית העברית, הֵשמיות

קיבלה במרוצת הזמן גם משמעות  מֵקדאך המילה ; אש בוערת, מדורה: במשמעות "מֵקד"ם העצ

המשתברות בעדשה קמורה או , שבה נפגשות קרני אור, היא הנקודה מֵקדולכן , "פקּוס", נוספת

 כהגדרתו של אברהם אבן ,של גלי חום וכדומה, של גלי קול, וכן נקודת הפגישה של גלי רדיו, קעורה

אלא שבעברית של ימינו נוצרה  ,עיקרו מרכזמציינת המילה מֵקד גם , 'פקוס'בדיוק כמו ו, שושן

בכל המשמעויות  ִמִקדלבין הפועל  ,"ָבַער"ומשמעו , ד"ששורשו המקורי יק, יַָקדהבחנה בין הפועל 

ורשה הראשוני הוא שש, שהתפתח מן המילה מֵקד, משני, נוצר כשורש תנייני ִמֵקדהפועל . "האחרות

והשתמשו בה כאות שורש ,"מֵקד"התחילית שבראש המילה ' מ-אלא שלימים נטלו את ה, ד"יק

 ובייחוד רווח פועל זה בביטוי; ריכז –שפירושו  ִמֵקדכך נוצר הפועל . ד"של יק' י-ראשונה במקום ה

 ִמקּוד .נקודה אחתהצטמצמות ב, שמשמעה ריכוז מיקודמכאן גם המילה . "מיקד את ְתשומת הלב"

 .הוא גם מונח רווח בתחום של משלוח דברי דואר לכתובת ממוספרת שיש לכל מען בישראל

וכן ; התרכז: שמשמעו התמקדהתפתח גם הפועל , שנוצר מהמילה מוקד, ד"מן השורש המשני מק

 :וךמת) .התרכזות בנקודה מיוחדת או בנושא מיוחד או ייחודי: שמשמעו, התמקדות –שם הפעולה 

 (.427 ,"למה בעברית" ;240 ,"עוד מילה ברגע"



 מּוָתג וָתג

זהו . הוא סימן או שם המזוהה עם מוצר או מפעל מסוים מּוָתג. נושֹא סימן, נושֹא תג פירושו "מּוָתג"

כפי , והוא מציין מוצר כלשהו הנושֹא סימני היכר חיצוניים מוגדרים, מושֹג מתחום השיווק והפרסום

בסמל , בצבעה, הסימן החיצוני יכול להתבטא בצורת האריזה. אי יעקב שוויקהשהגדיר המילונ

  .עצמו ואפילו בצליל השםבשם , המתנוסס על המוצר

הנמצאים "( קוצים"ה" )כתרים"כל אחד מה, כהגדרת אברהם אבן שושן ,ציינה ומציינת "ָתג"המילה 

 .רשם תגים מעל האותיותמכאן הפועל ִתטֵג שמשמעו . ך לשם קישוט"מעל האותיות בתנ

המבנה היפה . כתר – 'תאגוגם בערבית מציינת המילה  ,"כתר"משמעה  "ָתָגא"המקבילה הארמית 

 تاج "ַמַחל' תאג"וקרוי , מצוי בַאג ָרה שבצפון הודו, הנחשב לשֹכיית חמדה אדריכלית, ביותר בעולם

זהו גם המאוזולאום . ו האהובהוהוא נבנה על ידי קיסר הודי לכבודה של אשת, (מקום הכתר)= محل

 (.402, "מילה ברגע" :מתוך).היפה בעולם

והוא מראה על , או על הכותפת/ו, סמל צבאי שעונדים אותו על כובע החייל ָתגל מציינת המילה "בצה

העובדים בבתי  –למשל , הוא גם כרטיס קטן העונדים על הבגד לצורכי זיהוי ָתגכיום . שיוכו הצבאי

 .תתפים בכנסים ועודהמש, החולים

ָתָגא ֲחַלף: ג מצוי המשפט הארמי, במסכת אבות א ַתֵםש ב  ֵאש  ( להנאתו)המשתמש : שמשמעו, ד 

הבא לציין " השתמש בתגא"מכאן נוצר הניב . כלומר ייענש עוד בחייו, יחלוף מן העולם( התורה)בכתר 

 .את מי שנשא בתפקיד ציבורי רשמי

ינת מוצר בעל סימנים חיצוניים בלעדיים המאפשרים את זיהויו המיידי בימינו נוצרה המילה מותג המצי

 .חיבר תג או תווית זיהוי למוצר: מכאן גם ההוראה החדישה של הפועל תייג. והאופייני



 ֵמַחד ִגיָסא ּוֵמִאיָדְך ִגיָסא

 

 יָסאגִ המילה  .ֶאָחדהיא הצורה הארמית של  דחַ המילה  .מצד אחד ומצד אחר: ניב ארמי שמשמעו

 .אשתו צדאו את האח מ ,בעלהצד המציין את האח מ, ִגיס המשפחה-שם בןמכאן גם  .צדמשמעה 

 ל"הוא ניב הלקוח מלשון חז מאידך גיסא .ההוא ,כלומר ,"ָהַאֵחר"משמעה  ִאיָדְךהמילה הארמית 

 ,צד זהב זה "אידך גיסא"-ו "חד גיסא"אף שברובד זה של העברית הופיעו (. 'ב ,א"בבא קמא נ ,ראה)

ואחת המשמעויות שלו בצורה  ,"מאידך גיסא"חל במשך הזמן בעיקר בלשון החדשה ניתוק של הניב 

 ."לעומת זאת"הנפרדת שלו היא 

 



  וֶמֱחוָה ַמֲחוֶה

שמחזיקים בכף היד ומראים בו על מקום הקריאה , בדרך כלל דמוי יד בקצהו, הוא קנה" ַמֲחוֶה"

 ַמֲחוֶהכי יש המשתמשים ב, אבן שושן אף הזכיר. שושן במילונו אבןכפי שציין אברהם , בספר תורה

פסוקו של "מכשיר עזר זה זכור לנו גם מקריאת . וגם בקריאה בתורה בבית הכנסת, בהוראת הקריאה

 .י/ה"הוא חוַמֲחוֶה השורש של המילה . בסופו של יום שידורים בטלוויזיה הישראלית" יום

, שפירושה תנועה באחד מאיברי הגוף כדי להביע רגשות שונים ֶמֱחוָהמאותו השורש נוצרה המילה 

גם ההשתחוות קרובה למחוה ונועדה להביע רגש של כבוד כלפי מי  .ביטול ועוד, סירוב, הסכמה: כמו

ָטה בלועזית'גֶ " )ביטוי של רצון טוב"כמשמעות  ֶמֱחוָהכיום משמשת המילה  .שמשתחווים לפניו  (.ס 

עת רגשות המילה ֲחוָיָה מציינת רגשות עמוקים ומאורע שהותיר רושם חזק בעוד שֶמֱחוָה קשורה להב

 .על רגשות האדם

 



 ַמְחזר

 

למילה . סדרה, הקפה, סיבוב: המציין הישנות פעולה, ר"שנוצרה מן השורש חז, מילה רבת משמעויות

בשנה  המסיימים יחד את לימודיהם בבית הספר, יש גם משמעות של קבוצת תלמידים "ַמְחזר"

את סדר התפילות והפיוטים לימים , בתחום הדת ,"ַמְחזר"ל מציינת המילה "בלשון חז. מסוימת

 (.ד"תוספתא יומא נ: ראה למשל)נוראים ולשלושה רגלים 

 

ר קרוב בצליליו ובמשמעותו "השורש חז". המהדור"היא " מחזור"המילה הארמית המקבילה ל

הפועל הארמי . הם עיצורי שיניים' ז-ו' והעיצורים ד, יצורי גרוןהם ע' ה-ו' כי העיצורים ח, ר"לשורש הד

, "ָהְדָרא קּוְשיָא ְלדּוְכָתא: "מופיע באמרה הארמית ֲהַדרהפועל . חזרבדיוק כמו , ָשבהוראתו  "ֲהַדר"

ר במשמעות "מן השורש הד. הבעיה לא נפתרה, כלומר, חוזרת הקושיה למקומה :שמשמעה

 !עוד הפעם! שוב: שהיא קריאה שמשמעה ,"ַהְדָרן"וצרה גם המילה נ ,חזרההמציינת , הארמית

היא  ַהְדָרן, במקורותינו. שהאומן מבצע על פי בקשת הקהל, היא גם יצירה מוזיקלית נוספת "ַהְדָרן"

והיא גם כינוי לדרשה תורנית שנוהגים לדרוש לכבוד סיום מסכת בתלמוד , "חזרנו"מילה שהוראתה 

 .עוד נחזור ללמוד זאת: כאילו רוצים לומר ,ס כולו"או לסיום הש

 



 ֶמְחָלף

מערכת  ;צומת קומות :משמעותהו ,האקדמיה ללשון העברית על ידיהיא מילה שחודשה  "ֶמְחָלף"

למד ) המחלף מאפשר מעבר מדרך לדרך בלי הפרעה .דרכים החולפות זו על גבי זו במפלסים שונים

 (.ערכה שושנה בהט, ב"תמוז תשל, לשונך

ָטל ףלָ חְ מֶ לה המי ָחב :כמושעל פיו השמות  ,שקולה במשקל המקומות ִמק  ָכז ,ֶמר  ָחם ,ִמג ָרש ,ֶמר  . ִמת 

ֵרג ,דוגמת ַמג ֵהץ, ַמְקֵטלבמשקל המכשירים , ַמְחֵלף*טעות נפוצה בקרב הדוברים לומר  ט בֵ ח  מַ , ַמב 

 .ִמְקָטלמשקל המילה הנכון הוא , אולם כאמור,ועוד



 ַמִטיף

ָחק" :אנו קוראים, 15 ,'בעמוס ז. אומר דברי מוסרהוא מי ש "ַמִטיף"  ֹ : שפירושו ,"ו ֹלא ַתִחיף ַעל ֵבית יִש

 .הכוונה לישראל ,(9 ,ה"לים קיתה ל פיע) יצחק=  אל תדבר על בית ישחק: כלומר, אל תזיל מילים

במטרה  ,ן מסויםושם פועל זה הוראתו לנאום למען רעיו ,להטיףתרחבה המשמעות של הבלשון ימינו 

 שנועדו להיטיב את התנהגות, אומר דברים :כלומר, "מטיף מוסר" בייחוד רווח בימינו הניב. לשכנע

 .המאזינים

 .להוריד טיפות, לטפטף ,לנזול :פ ופירושו"נגזר מהשורש נטַמִטיף הפועל 

פו ַמיִ " :4 ,'כך אנו מוצאים בשופטים ה הוראתו ש ,ִהִטיףהפועל , כך. "םַגם ָשַמיִם נָָטפו ַגם ָעִבים נָט 

מַגג נָה" :כמו בפסוק המקראי ,"טפטף" ,"הזיל" , (13 ,'עמוס ט) "ו ִהִחיפו ֶהָהִרים ָעִסיס ו ָכל ַהג ָבעת ִתת 

 .משפט שהפך לשיר ברכה המושר במקומותינו



 ִמַטת ְסדם

בניב רווח בעיקר במקום או  מושהשי. תמרוןבלי אפשרויות של , בלי חופש פעולה: ניב שהוראתוזהו 

 .שאינו מאפשר מרחב פעולה ,במצב צר ודחוק

שנודעו ברשעותם , באגדה על אנשי סדום, המילונאי אברהם אבן שושן שצייןכפי , מקור הניב

לאנשי : "'ב, ט"ק המובאת במסכת סנהדריןהאגדה  .ולכן התקינו מיטה מיוחדת במינה, ובאכזריותם

נזדמן  .מתחוהו – קצר ,קיצרוהו – אדם ארוך :נוהגים להשכיב את אורחיהם והיו, סדום הייתה מיטה

מיום שמתה אמי נדרתי נדר  :אמר להם .עלה ושכב במיטה :אמרו לו( עבדו של אברהם) לשם אליעזר

כאשר תירץ את  ,התחמק מאכזריותם של אנשי סדום, עבד אברהם, אליעזר". שלא אשכב במיטה

 .הלכה לעולמה הוא ישן על הרצפהשמאז ו ,מות אמוסירובו בטענה שהוא אבל על 

ֶטס ששמועל שודד אלים  ,סיפור דומהבמיתולוגיה היוונית מסופר  רס  רק  שנהג לקשור את , פ 

ואם , קיצר את רגליו ,אם האיש היה גבוה .ועינה אותם כאנשי סדום בשעתם ,רבנותיו למיטת ברזלוק

מיטה שבה האותה שהפליא לענות את השודד ב, ל ֵתֵזאוסלבסוף נפל לידיו ש. מתח את אבריו נמוך

 .עינה אחרים

 .המדען התלונן על מגבלות תקציביות המכניסות את מחקרו למיטת סדום: דוגמה של משפט



 ֵמיָזם

והיא פרי , המילה היא מחידושי ימינו. מעשֹה רחב היקף שיזמו אותו, יְָזָמההוא מעשֹה של " ֵמיָזם"

המילה פרויקט . פרויקט –שנועדה להחליף את המקבילה למילה הלועזית , וןיוזמה של אנשי לש

משהו שנזרק – PROJECTUMבלשון הרומית . הגיעה ללעברית כמו ללשונות אחרות מן הלטינית

או , הצעה או ליתר דיוק מטלה המוצבת לפתחו של גוף ציבורי: ומכאן בהשאלה, קדימה לפני מישהו

 .מ בעברית-ז-י  בדיוק בדומה למשמעות השורש עה בעתידאדם  פרטי ושיש ציפיות לבצ

אלא , ָזַמםוהוא קרוב לפועל , "הגו רעיון חדשני"משמעו , 6, א"המוזכר בבראשית י יְָזמּוהפועל 

 .ואילו יזם מציין פעולה חיובית, בא בהקשרים שלילים ָזַמםש

 .יוזמה היא התעוררות לפעולה חדשנית



  ַמְכֵלב

 

ֵלב נוצרה מהשורש כל". שדכן"הקרוי בעברית עממית , שיר משֹרדיהוא מכ "ַמְכֵלב" , ב"המילה ַמכ 

ָחֵבר עמו, גם הֶכֶלב קרוי כך"רוזן ציין כי . לַחֵּברשפירושו  ַחֵבר לאדם וִמת  למה : "מתוך). "כי הוא ִמת 

ֵלב קרויה  (.441 ,"בעברית  כפי שצוין בדף, יִביםְכלִ ובריבוי , ְכִליבכל אחת מן הסיכות המחברות של הַמכ 

 .מטעם האקדמיה ללשון העברית" למד לשונך"ד של "קכ

 

הדומים לנשיכה של , תפר תפרים גסים, חיבר: ומשמעו ,ב"שנוצר מהשורש כל, הוא פועל "ִהְכִליב"

 : ִהְכִליבמצוי הפועל , במקורותינו. "ָתַפר"משמעו  "ַכַלּבַ "הפועל , בערבית. שיני הכלב

יט ת" ִליבַהֶהד  כ ו ָהֺאָםן ַמכ  ִבין ַבםֵעד: ""ִכֵלב"מופיע הפועל , כמו כן". ֵפר כ ַדר  ַכל  , מכאן". הרוצָענין מ 

ַחֵבר, במלאכת התפירה ִליב פירושו. חוט מכליב הוא חוט מ   . חיבר זנים של צמחים: בבוטניקה ִהכ 

 

אומרים שהעץ . המציינת גם עץ קוצני" הַכְלּבַ "מצויה המילה , שהיא לשון אחות לעברית, בערבית

 ,"מילה ברגע" :מתוך) .משום שהוא אוחז בבגדי העוברים ושבים ומתחבר אליהם כמו ֶכֶלב, קיבל את שמו

 (.440 ,"למה בעברית" ;294

 

מופיע הכלב במרכזם של כמה , על אף חברותו של הכלב עם האדם והנאמנות הרבה שהוא משדר

 :ניבים במשמעות שלילית

 .כינוי גנאי לאדם –ראש כלב 

 .מקור הרעה –כאן קבור הכלב 

 . דור של פורעי חוק וסדר, כינוי לדור ללא בושה –פני הדור כפני הכלב 



 ְמַלֵחְך ִפיְנָכא

המילה הארמית ִפינ ָכא . חנפן: המשמעות המושאלת. מלקק צלחת: זהו צירוף שמשמעותו המקורית

שחדרה ללשון המשנה בתקופה שבה משלו , PINAXרן במילה היוונית ומקבילתה העברית ִפנ ָכה מקו

שם מדובר בגנות הזלילה והטעימה מכל . 'א, ט"מוצא הצירוף במסכת פסחים מ. היוונים בארץ

ומאלמן את , לסוף מחריב את ביתו, כל תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום, תנו רבנן: "הקערות

, ודבריו אינם נשמעים, ומחלוקות רבות באות עליו, משתכח ממנוותלמודו , ומייתם את גוזליו, אשתו

רב ספא ... וגורם ֵשם רע לו ולבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות, ומהלל ֵשם שמים וֵשם רבו ושם אביו

ַלֵחך ִפנ ֵכי( קוראים לו)אמר   .גרגרן, מלקק קערות: משמעו ְמַלֵחך ִפְנֵכי". ַבר מ 

כנראה בהשפעת הניב , גנאי למתרפס לפני גדולים ממנווהיא מציינת כינוי , היום השתנתה המשמעות

 .חנפן, בהוראת מלקק" ליחך את עפר רגליו"

 .כל בעל תפקיד ציבורי מוקף מלחכי פינכא: דוגמה של משפט

קרבה . בעת היווצרותם זרם האוויר העולה מן הריאות נעצר בחך, ק הם עיצורי חך,כ,העיצורים ח
תכשיט : מעניין להשוות את המילים. מלחך-מייצרת גם קרבת משמעות בין המילים מלקק ופונטית זו 

 (.204, "מילה ברגע: "מתוך) .כ אינה אלא אביזר של קישוט -המילה תכשיט הכתובה ב. ִקשוט-



 ַמֵןָכה

. הפסל מתכת וכיסוי כמסוו: כפי שנראה להלן, שניים פירושיהו, היא מילה המופיעה במקרא" מסכה"

המסכה היא בראש ובראשונה יציקת  ,במקרא. לצקת: ומשמעו, כ"הוא נס "מסכה"שורשה של המילה 

קו ָכל ָהָעם ֶאת נִז ֵמי ַהָזָהב ": 4-3 ,ב"כך אנו קוראים את סיפור העגל בשמות ל; פסל ממתכת ָפר  וַטִת 

ָאז נֵיֶהם וַטִָביאו ֶאל ַאֲהרֹן וַטִַקח ִמטָָדם וַטָ  רו ֵאֶלה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ב  הו ֵעֶגל ַמֵןָכה וַטֹאמ  ֵֹ ש ַצר אֹת ַבֶחֶרט וַטַע 

ָריִם ָרֵאל ֲאֶשר ֶהֱעלוָך ֵמֶאֶרץ ִםצ   ֹ ִתי ֶאת ַהֶכֶסף ל" :נאמר 3, ז"בשופטים י". יִש ַדש  ֵדש ִהק  -וַתאֶמר ִאם ַהק 

נִי ַלֲעשֹות ֶפֶסל וַמֵןָכה 'ה אשר מתוך , נו למדים על מנהג מוזר מאוד של בני ישֹראלכאן א. "ִמטִָדי ִלב 

ַמֵןָכה, אבןמשאותו הכינו בדרך כלל מעץ ו, בפסל' האת חיקוי לכנענים עבדו  שאותה יצקו  ,וב 

 . ממתכת

 

ָתֵרעַ : "ניתן ללמוד מן הכתוב, "מסכה"של  ,שונה לחלוטין ,על פירוש אחר  ֹ ה ו ַהַםֵןכָ  ִכי ָקָצר ַהַםָצע ֵמִהש

ַכמֵס , פיו המזרן קצר-לעו, בנבואת זעם זו מביא ישעיה משל עממי (.20, ח"ישעיה כ) "ָצָרה כ ִהת 

כי לא יספיק , בכך רוצה הנביא לרמוז; ואי אפשר להתכנס בתוכה, צרה ,שֹמיכהה – כלומר, ַמֵןָכהוה

 .ולא יהיה מנוס ממנו, כל מחבוא מפחד האויב

 

: 7, ה"אנו מוצאים בישעיה כ, המכסה עיניים ,או כמסווה ,כיסויכ" מסכה" חיזוק נוסף למשמעות של

שעיניהם , כאן תוקף ישעיה את הגויים ."ַהלט ַהלט ַעל ָכל ַהַעִםים ו ַהַםֵןָכה ַהמ סוָכה ַעל ָכל ַהגיִם"

 . המסתיר מהם לראות נכוחה, מכוסות במסווה

 

נוצרה משמעות קרובה למדי לציטוט , כמו נשף פורים, בעידן הקרנבלים ונשפי המסכות, בימינו

; או רק על מחציתם העליונה ,ששֹמים על הפנים, הַמֵןָכה מציינת מסווה או מכסה. האחרון מן המקרא

או כדי , אלא יש בו חורים לעיניים לשם התחפשֹות, המסתיר את כל הפנים, אך אין זה כיסוי סתם

 .ות את הסביבהעת לראהאך באותה , להעלים את הזהות

 

, מסתם כיסוי על הפנים נוצר כיסוי: משמעות זו בלשונות אירופיות נוצרה בהדרגה די ברורהכי  ,נראה

דווקא מן יכול להיות האנגלית על מקבילותיה האירופיות   MASKהמקור למילה; שיש בו פתח לעיניים

נוצרה " ַמֵןָכה"של שבלי קשר לשני הפירושים המקראיים  ,אך רוב הבלשנים סבורים, המקרא

– MASQUEשמקבילותיה  ,האנגלית MASKזוהי , בלשונות אירופה מילה בעלת צלילים דומים

בכל אלה  .MASCARA – ומכאן בספרדית ובפורטוגלית; באיטלקית – MASCHERA ;בצרפתית

 המילה התפשטה" בנשפים ָפנִים תחפושת" של במובן ".כיסוי לפנים"המילה היא גם משמעות 

MASK חַ , לפי הסבר אחר. אירופה לשונות לכל כמעט גלגוליה כל על שמשמעה ) ַרה'המילה ַמס 

 – וכן לספרדית MASCHERA – חדרה מן הערבית ללשון האיטלקית( לעג וגם נשף מסכות ,צחוק

MASCARA;  ָקָרה"המילה  (כנראה)מן האיטלקית חדרה למילוננו דרך האנגלית שפירושה , "ַמס 

ֶמטִ  ַכֶןה, י לצביעת ריסי העינייםתכשיר קס   .את הריסים גם כאן הצבע מ 

 

. "ַתצ לול"הקרוי בבלשנות , צלילים – כלומר ,נוצרה אפוא שאילת המילה מן האנגלית על רקע עיצורים

כי מלבד קרבה מוקדמת במשמעות של שתי , "מה אומרות המילים"צרפתי ציין בספרו  ע"גב' פרופ



-שבין ַמֵןָכה המקראית ו( של כיסוי) כמו קרבת המשמעות, זרותה לשוןהמילים משתי משפחות ה

MASK גם נמצאה בין המילה של השֹפה המושפעת לבין המילה של השֹפה המשפיעה  ,האנגלית

 (450 ,"למה בעברית: "מתוך) .קרבת צליל

 

 



 ַמֶןֶכת

זו מילה (. ונותשל חוטים או רעי)או מארג , חטיבה אחת, הוא מערכת "ַמֶןֶכת"פירוש המילה 

לרקום , ובהשאלה, לארוגומשמעו , כ"שורש המילה מסכת הוא נס .ששינתה משמעויות

על שמשון  .נּולאת מערכת החוטים המתוחים במכשיר האריגה הקרוי  ַמֶןֶכתבמקרא ציינה מחשבות

מים התרחבה המשמעות לי(.14, ז"שופטים ט)" וַטִַןע ֶאת ַהי ַתד ָהֶאֶרג ו ֶאת ַהַםֶןֶכת: "הגיבור מסופר

טרם ,לדאבוננו: במשפט, למשל, כמו. למשמעות כללית של מערכת, של מערכת החוטים של הנול

 .ומרתיעים דיים למסכת תאונות הדרכים בארצנונמצאו פתרונות הולמים 

: 4, ככתוב בהושע ט, או משקה לקרבן, כ בא במשמעות של ליצוק נוזל-ס-בלשון המקרא השורש נ

כ"  ".יין' ו להֹלא יִן 

יין שעובדי האלילים ניסכו . ויין כזה קרוי יין נסך. נִֵןְך הוא פועל  שמשמעו יצק מים לשם עבודה זרה

בשם יין נסך מכנים גם ייו אסור לשתייה  שגי ". יֵין נֶֶסְך"שפכו לאלילים שלהם נודע בשם , כלומר מזגו

כשהיא  ,הפועל נַָסְך לציין יציקה של מתכת במקום אחר במקרא בא .ורק נגע בבקבוקו, התכוון למזוג

 (.19 ,ישעיה מ" )ַהֶפֶסל נַָסְך ָחָרש" :במצב נוזלי

, שליטים וׂשרים רמי דרג, כלומר למרוח שמן על גופם של בני מלכים ,בתקופה העתיקה נהגן לנסוך

 -ונסיכות ( צורת הנקבה המקבילה לנסיך)נסיכה : ובעקבותיו גם המילים, וכך התפתח המושג נִָסיְך

 .מקום מושבו של הנסיך

נסוכים  ,נבוכה ,נסוך :או שפך משתמשים בצורות הבינוני הפעול ,מאחר שהפועל נסך משמעו יצק

על פניו הייתה נסוכה הבעת שמחה רוצים  אנו  :כשאנו אומרים .שפוכה ושפוכים ,במשמעות של שפוך

 .יגר עליהםכאילו הייתה נוזל שנ ,לציין כי על פניו  השתפכה השמחה

, דעות והשגות, לציין חיבור עיוני המתבסס על מערכת דיוניםַמֶןֶכת ל באה המילה "בתקופת לשון חז

 .המוקדשים לנושא כלשהו, התוספתא או התלמוד, כמו כל אחד מהקבצים שבספרי המשנה

 .קריאה או משחק, הכוללת קטעי שירה, תכנית אומנותיתַמֶןֶכת בימינו מציינת המילה 

את ' רב מילים'יעקב שוויקה הביא במילונו . ַמֶןֶכתעבודת מחקר בנושא מסוים קרויה כיום  גם

 .דעותיו על המדינה ועל הדת מציג שפינוזה את' מדינית-מסכת תיאולוגית'בספרו : הדוגמה הזאת



 ֵמַעז יָָצא ָמתק

ני עמה של דלילה לשלושים מבמקור הניב בחידתו של שמשון . רע הצמיח טוב: זהו ניב שהוראתו

דבריו אלה של (.14, ד"שופטים י )"ֵמָהאֵֹכל יָָצא ַמֲאָכל וֵמַעז יָָצא ָמתק: ".שערכה משתה כלולות

ובכוח , פיו נתקל הגיבור המקראי בכפיר אריות-שעל, שמשון קשורים לסיפור בעניינו בספר שופטים

הוא . שהפיקו דבש בגוויית האריה וראה עדת דבורים כעבור כמה ימים חזר למקום. ידיו שיסה אותו

מאותו הארי הטורף . בלי לספר על מקור הדבש, רדה את הדבש והלך אל אביו ואל אמו והאכיל אותם

מן הרעה צמחה : במילים אחרות(. דבש)= יצא מתוק ( מן האריה החזק)ומן הַעז , יצא מאכל( האוכל)

 .טובה

הכישלון הצורב גרם לה : מעז יצא מתוקאך , ך"התלמידה נכשלה במבחן בתנ: דוגמה של משפט

 .90ובמבחן החוזר קיבלה ציון , לחזור ולשנן היטב את החומר



 ֵמִעיב

ֵאיָכה יִָעיב : "הפועל מצוי במקרא. מחשיך –ולמעשֹה , מכסה בעבים, מכסה בענן: פירושו" ֵמִעיב"

ַאפ ה  ֹ גורם לאווירה קודרת ראה של הפועל בהומופיע , בהשאלה(. 1', איכה ב" )ֶאת ַבת ִצטן' ב

 .כמו של השמים הקודרים המטילים חשכה על הארץ, ואפורה

ב קרוב -ו-השורש ע ;והוא גם השורש של המילה ָעב המציינת ענן ,ב-ו-הפועל ֵמִעיב נגזר מהשורש ע

 .המוכר לנו משם התואר ָעֶבה ,ה-ב-משמעותית לשורש ע

כי המילה  ,רוף זה המילה עב איננה באה במשמעות של ענןוכאן בצי' "ַעב ֶהָענָן"מוזכר  9 ,בשמות יט

יש לפרש ניב זה כענן כבד  .אלא במשמעות השנייה של ָעב שאינו דק כלומר ָעֶבה ,ענן באה אחריה

 .ובשל ממדיו הוא מאפיל על כל סביבותיו, בו הרבה מים וענק בעל נפח רב שהצטברו

מעיבות על היחסים , אמרות בלי שיקול דעת קודםהנ, תגובות מילוליות לא זהירות: דוגמה של משפט

 .בין אנשים



ה ֶֹ  ַמֲעש

ֹ "המילה  יָך ה: "בלשון המקרא היא כל פעולה או מלאכה "המעש ֶֹ יתָ ' ָמה ַרבו ַמֲעש ִֹ ָחכ ָמה ָעש  "ֺכָלם ב 

בעיקר ) או גם סיפור, או מקרה, תרחבה המשמעות לציון מאורעהל "בלשון חז (.24 ,ד"ק תהילים)

ֹ " :כך למשל. (הַמֲעִשּיָ  :רהבצו  ,'ד ,ברכות ,תוספתא) "ה ברבי טרפון שהיה יושב לצלו של שובךמעש

ֹ  –' א ,'סיפור הבריאה של העולם מכונה במסכת חגיגה ב (.ד"י  הניבמציין  ,בהשאלה. ה בראשיתמעש

 .היקף-בחמפעל חלוצי ר "מעשה בראשית"

חזון הנבואה על פי  ,הנסתר וסודות המלאכיםכמת וח כונו( בתורת הקבלה)" מעשה מרכבה"צירוף ב

: דוגמה .דבר מורכב ומסובך ביותר ,בהשאלה ,מאוחר יותר ציין הצירוף (.'פרק א) של הנביא יחזקאל

ֹ החיים הם   .של אירועים שונים ה מרכבהמעש

ֹ המילה  המילה חזרה לעברית החדשה . מייססוריבויה , ַמייֶסה :חדרה ליידיש ושם היא הגויה המעש

ֹ "משמעות ב סיפורי " –" ּבֶּבה ַמייֶסס"במיוחד בצירוף , "סיפורים שאין בהם ממש, יותסיפורי מעש

 .אחיזה במציאות כלסיפורים שאין להם , "סבתא



 ֺמְפָרז

הגדיל דבר  ,הגזיםמשמעו  ִהְפִריזהפועל  .פורץ את גבולות ההיגיון והמציאות, מוגזםפירושו  "ֺמְפָרז"

ניסה באופן  :שהוראתו, "הפריז באצבעותיו"ל "מכאן הניב בלשון חז .יותר ממה שהוא באמת

ֹ פי באמצעות, מלאכותי להגדיל את כף ידו ֹ  ,וק אצבעותיו לצדדיםס פת כדי לבטא לגלוג באמצעות ש

לשורש מבחינה פונטית ומבחינת המשמעות והוא קרוב  ,ז"הוא פר הפריזו מפריזהשורש של  .הגוף

 ָפרּוזמקום  :כלומר ,ִפְרָצה פירושה ִפְרָזהגם המילה  .גבולות המציאות המפריז פורץ את ,ואכן ;צ"פר

 ,ְפָרזתהיא צורת יחיד של צורת הריבוי ִפְרָזה  .שאינו מוקף חומה או גדר מקום, ָפרּוץמקום  –

ָרזן ב  " :אנו קוראים, בשירת דבורה ,7 ,'בספר שופטים ה .שמשמעה בלי חומה או גדר לו פ  ָרֵאל ָחד  יִש 

במקרא מצויה גם המילה  .גדר המקיפה אותו ומגינה עליו בלימשמעו יישוב חופשי  פרזון ,כאן ;"ָחֵדלו

ֵבה " :המקבילה לפרזון ְפָרִזי ָרִזי ַהר  ַבד ֵמָעֵרי ַהפ  ִריַח ל  ָלַתיִם וב  ֺצרֹת חָמה ג בָֹהה ד  ָכל ֵאֶלה ָעִרים ב 

אֹד ובנות  ֺמְפָרזשהמשמעות של המילה  ,דומה; בציטוטים נוספים זנפריבל  (.5 ,'דברים ג) "מ 

 !משפחתה ברורה עתה



 ֺמְפָרְך

. ק"כ קרוב במשמעותו לשורש פר"השורש פר .תפרקוהמשהו שיסודותיו התערערו ו הוא" ֺמְפָרְך"

שהיא עבודה  ,"עבודה מפרכת"בדיוק כמו  .הוא חסר בסיס במציאות ,משהו שהתפרקו אושיותיו

 .מפרקת את הגוף ,שוברת

, ֵפֵרְךגם הוראת הפועל  אתכז ;במשמעות ריסק וָשַבר ,ל"הופיע לראשונה בלשון חז ָפַרךהפועל 

ִכין קטניות ביום טוב: "במשפטהבאה לידי ביטוי  ָפר  ִלילת ומ  ִלין מ   (.'ב ,ב"ביצה י, תלמוד בבלי" )מל 

את האבן הפורכת  המציינת, ַמְפֵרָכה ל המילה"משמעות ומאותו השורש נוצרה בלשון חזהבאותה 

 (.ריסוק ופירור )= מלילהמלשון  ֶמֶמלהיא קרויה גם . ומרסקת את הזיתים בבית הבד

 ,ובהשאלה ,מופיע במקרא במשמעות שבירה וריסוק"( עבודת פרך"ראה ערך )" ְךרֶ פֶ "שם העצם 

ֹ  י יִ נֵ ת ב  ם אֶ יִ רַ צ  מִ  דובִ עֲ יַ וַ " :נגישה, במובן כפייה  (.13 ,'שמות א) "ְךרֶ פָ ל ב  אֵ רָ ש



 ַמְקֵלעַ 

 

, יעילה בשדה הקרב ַמְקֵלעַ אש . שיורה אש רצופה ויעילה עם כל לחיצה על ההדק, רובה אוטומטי

. כדורים בדקה 1000-700המקלע מסוגל לירות . משום שהיא מאלצת את חיילי האויב לתפוס מחסה

ֵלעַ  שמשמעותו , ע"נוצר מן השורש קל ַמְקֵלעַ השם . סרט כדורים או מחסנית כדורים מזינים את הַמק 

', כך אנו מוצאים בשופטים כ; במטרה לפגוע( אבן או חץ) זרק, ירה: הראשונית כבר במקרא הייתה

ֲעָרה ו ֹלא יֲַחִטא: "15 ַֹ ֶאֶבן ֶאל ַהש : שמשמעו, "קלע אל השֹערה ולא החטיא"כך נוצר הניב ". קֵֹלַע ב 

שבא לציין בית קיבול במכשיר הקליעה , ַכף הֶקַלעמן נוצר גם הצירוף באותו הז. פגע בדיוק במטרה

 .שהיו שֹמים בו את אבן הקלע' הקדום

 

ֵלעַ  ֵלַע הופיע לראשונה במקורותינו בלשון ימי .לימים נתחלף הֶקַלע בַמק  במשמעות , הביניים-השם ַמק 

נָֺןה והאבן כחץ יח: "את הכתובַמְקֵלַע אבן שושן ציטט בערך  .מכשיר קליעהשל  טיא ב לב קשת מ 

רשם  1861-ב. 19-מקלעים ראשונים הופיעו במחצית המאה ה(. בן משלי, הנגיד" )במקלעים חזקים

ֵלַע האוטומטי הראשון הופיע ב. ורדן גאטלינג פטנט על מכונת הירייה'רד ג'ריצ ב "בארה 1883-הַמק 

 .חירם מקסים, א על שם ממציאואל, לא משום שהיה מקסים במראהו, "ַמְקֵלַע מקסים"ונקרא 

 

ֶטן"או ה" עוזי"כדוגמת ה, ַמְקֵלעַ -ַתתהקרוי , יש במילון הצבאי שלנו עוד כלי נשק ַמְקֵלעַ מלבד  והוא , "ס 

זהו נשק היורה בקצב . בדרך כלל יורים בו תוך כדי הסתערות; מקלע קל וקטן שאינו מרחיק לקלוע

ָעןחייל המפעיל מַ . אוטומטי וגם חצי אוטומטי ל  ֵלַע קרוי ַמק  המקלע הראשון הופיע במלחמת -תת. ק 

 .העולם הראשונה

 

 : יומי בצורה הַתִקינה של המילה כדאי לשֹים לב לשתי הערות לשון-בגלל שיבוש יום

ֵטל: על פי משקל המכשירים ַמְקֵלעַ יש לומר , ראשית ֵרג: כמו, ַמק  ֵמר, ַמב  ֵדחַ , ַמס  נֵחַ , ַמק  . ולפיכך גם ַמצ 

ולכן גם , ַטָבח, ַסָפר: כמו, שם זה שקול במשקל בעלי העיסוק ַקָחל. ַקָלעהיורה במקלע הוא , יתושנ

 .(457, "?למה בעברית" :מתוך) ַצָבע



 ִמְקֶנה 

 

בתקופה הקדומה שימש הבקר כאמצעי  .לבקר ולבהמות העבודה, הוא שם כולל לצאן" ִמְקֶנה"

בדיקה בלשנית  .שמשמעו לרכוש תמורת תשלום, ה"ש קננוצרה מן השור 'ִמְקֶנה'המילה . תשלום

 .  "כי הבהמות היו קשורות לכסף ולאמצעי תשלום, ומראה, מגלה את המילה הזאת בכמה לשונות

 

לציון , תחילה, אך ברומא העתיקה שימשה מילה זו; ממון ,משמעותה כסף PECUNIAהמילה הלטינית 

: כלומר, רק לאחר מכן ביטאה את שווה ערכו של הבקרו ,כלומר עושר כלכלי, המבוסס על בקר, עושר

  .ממון, כסף

אך , דמי נסיעהאומנם משמעה היום ; קשורה לבקר, המצויה גם בגרמנית,  FEEגם המילה האנגלית

הסעה -שירות רכיבה כי אלה ניגבו בעקבות, דמי תשלוםולימים באה לציין , ציינה בתחילה בקר היא

 .על בהמות

 

קשורה אף היא  ,לקנותשמשמעו , ִלְרכֹשוממנו נוצר שם הפועל , ש"ששורשה רכ ,"שְרכּו"גם המילה 

כפי שמלמד , זה היה כינוי לסוס רכיבה והובלה. ֶרֶכשכי שמו המקראי היה , לבהמות והפעם לסוס

ָכָבה ָלֶרֶכש: "למשל, אותנו המקרא תֹם ַהֶםר  ֵבי ָהֶרֶכש: "וכן( 13', מיכה א" )ר  ', אסתר ח" )ָהָרִצים רֹכ 

14.) 

 

 ֶרֶכשומן המילה ; קניוןובימינו גם , קנייה, גם המילים ִקנ יָן, פרט לפועל ָקנָה, נוצרו ִמְקֶנהמן המילה 

המילה המקראית ֶרֶכש (. במובן קנייה)ורכישה ( במובן קניין)במשמעות של סוס נוצרו המילים רכוש 

מילה " :מתוך). כן כינוי למלאי הנשק שנרכשבמשמעות טיפול ברכישת נשק ו, רווחת בימינו בלשון הצבא

 (.457 ,"למה בעברית" ;215 ,"ברגע

 



 ֵּברַמשְ 

ִכי ָבאו : "שהילוד פורץ ממנו לאוויר העולם, הוא כינוי לפתח צוואר הרחם באשה ַמְשֵּברבלשון המקרא 

ֵלָדה ֵבר ו כַֹח ַאיִן ל  המילה מושב שעליו ישבה היולדת  ל ציינה"בלשון חז(. 'ג, ז"ישעיה ל" )ָבנִים ַעד ַמש 

 .בעת הלידה

כלומר הגיעו הדברים עד למצב גורלי ולנקודת ": בא עד משבר"על סמך הכתוב המקראי נוצר הניב 

 .הכרעה

זהו מעבר ממצב מסוים למצב אחר , המשבר הוא אפוא ִמפנה חד ושבירה של רצף קודם

נֶה ִשָברן " :יהבמקרא מופיעה המילה ִשָברן המציינת הרס וכל.לגמרי הביא עליהם יום רעה וִמש 

ֵרם  (.18 ,ירמיה יז) "ָשב 

ִרטָה, וגם המילה ֶפֶטר עניינה שבירה, "ֶפֶטר ֶרֶחם"הבן הבכור הבוקע מרחם אמו קרוי  ,אגב , כמו הִפט 

. וכמו הנפטר שמסכת חייו נשברה, השוברת את רגבי האדמה עם בקיעתה ממנה לאחר הגשם

טורהערבים קוראי בדיוק כמו , והיא קרויה כך כי היא שוברת את צום הלילה, ם לארוחת הבוקר פ 

 . (493, מילה ברגע" :מתוך)BREAKFAST   -באנגלית 

 



 

 ִמְשָקַפיִם 

 

 חיים לייב חזןהציע אותה . 1890היא באה לעולם בשנת . מילה צעירה יחסית בלשון העברית

וכך כתב חזן ". הצפירה"בשם , שיצא אז בוורשה, עבריהצעתו נתפרסמה בעיתון . מגרודנא שבפולין

, ב"מרחשוון תשל( א"רכ)' קונטרס א, ג"מחזור כ, לשוננו לעםב כפי שציטט ראובן סיוון את דבריו)

אשר הרכיבו לשמו מילים שונות , אשר נשֹים על עינינו למען היטב ראות, ְכֵלי הזכוכיתאת "(:.30

הנה . ִמְשָקַפיִם –עלה על לבי לקרוא  – בתי עיניים, ְכֵלי רואי, י ראותְכלֵ , ְכֵלי מחזה: בדרכים שונות

והנה שמות הכלים העשֹויים שני בדים . מילים-כי טוב שם בן מילה אחת משם מרבה, איש לא יכחיש

ָקַחיִם, מאז נַיִם: שווים( חלקים)=  ָפַריִם באים ב, ֶמל  כי  ויען, המשקל ובסימן הזוגייִם' מ-ובתלמוד ִמס 

 ".על כן תבנית שמו נאמנה, הכלי הזה עשֹוי גם הוא שני בדים שווים

  

לשון מדובר על תקופת . בתי עיניים, כֵלי רואי, כֵלי מחזה: כמו, חזן מזכיר הצעות שהוצעו למשקפיים

. 19-שבה פעלו כמה מרכזים באירופה בעיקר במאה ה, תקופת לשון מיוחדת בעברית, ההשכלה

שנתחדשו , ארבע מילים-ולעתים בני שלוש, ות למונחים חשובים כפולי מיליםבתקופה זו יצרו שמ

  ."באר ַמֶתֶזת מימיה: "מזרקהנקראה ה, כך למשל. בתחום הטכנולוגיה

 

השתמשו  17-במאה ה. כלי זכוכיתבגרמניה הצירוף  רווח, 16-כבר במאה ה, עוד קודם לכןרוזן ציין ש

, ANTEOJOS –אנטיאכס וראים הספרדים למשקפיים היום ק, אגב. מראותיהודי ספרד במילה 

כי הוא , הרעיון של חזן היה מוצלח. עיניים=   OJOS,לפני=  ANTE; "לפני העיניים: "בתרגום מילולי

ָקַפיִם משום , כי בחר בשם משקפיים, חזן אמר. "תרגם וקיצר את הצעות השמות מרובי המילים לִמש 

 "(.להשקיף"קרוב לפועל ) לראותפירושה ש, SKOPEIN – היוונית וכדי לדמותו למילה, פ"ששורשו שק

 

אלא , והיא רווחת עד היום בלשוננו, המצאתו הקולעת של חיים לייב חזן התקבלה בהתלהבות

ָקף –על פי היחיד ) זכרהיא בלשון  ִמְשָקַפיִםשכן המילה , בשיבוש בשימוש, שלצערנו ולכן יש , (ִמש 

 יש לומר גם, על פי מינו של שם העצם ביחיד. משקפיים כהיםוכן , םמשקפיים גדולי: לומר כהלכה

 .ארוכים ויפים גרבייםואפילו , רחבים וכן מכנסיים, ִמְסָפַריִם חדים

 

פ "ובעקבות שימושו של חזן בשורש שק, על ידי חיים ליב חזן ִמְשָקַפיִםבעקבות המצאת המילה 

בחנוכה , לפני כמאה שנה. ִמְשֶקֶפת – לֵטֶלְסקפקרוא הציע אליעזר בן יהודה ל, ונימוקו המצוין לעיל

הנגיע באמת : "שאותם ציטט הלשונאי ראובן סיוון, דברים "הצבי"כתב חזן בעיתון , (1897)ז "תרנ

". עוד פעם החלו לדבר על אודות זה וברצינות? סוף לראות את הלבנה במרחק מטר אחד-סוף

קפ משוכלל, בהמשך ציין את קשיי הטכנולוגיה בימיו במעמד הנוכחי של : "בכותבו, עם המצאת ֵטֶלס 

צריך , למען התקרב הרבה לכוכבים, מלאכת כלי ההשקפה הדבר הזה הוא כמעט מן הנמנעות

  ...".אך לכוח ההשקפה יש לעת עתה גבול, משקפת חזקה מאוד



ו של חוקר להמצאת, "הצבי"התייחס במאמרו בעיתון , מחייה השפה העברית, בן יהודה אליעזר

קפ ענק, שטען, ֶגֶתם אמריקני משיקגו ששמו במשקפת הזאת ראֹה : "על כך כתב. כי המציא ֵטֶלס 

אם ראֹה לא נראה עליה בני אדם : "ואחר כך" שאפשר באמת למששה ביד, נראה את הלבנה במרחק

נחתה , 1969, וליבי 20-ב. מאז נכתבו הדברים נחתו יצורי אנוש על הירח". כי אם אין שם, אין זאת –

ִמְשֶקֶפת אומנם המילה . "מ מכדור הארץ"ק 385,000-המרוחקת כ, על הלבנה 11אפולו החללית 

אולם כיום היא משמשת כשם לכלי ראייה נייד להגדלה של  ,ֵטֶלְסקפלהחליף את המילה  הוצעה

מצעותו צופים  משמש כשם לכלי שבא ֵטֶלְסקפהואילו , עצמים הרחוקים מאתנו מרחק קטן יחסית

למה " ;354-353 ,"מילה ברגע" :מתוך) .וכדומה גלקסיות, כוכבים, כוכבי לכתכגון , חללבעצמים רחוקים ב

 (.465 ,"בעברית

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%9C_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%9C%D7%9B%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%94


 ַנָּוט 

וכך היה . ים-יורד ,ַסָפן=  נָאוֶטס :ביוונית. מן היוונית ,חכמיםהלשון תקופת ב ,מילה שהגיעה ללשוננו

מציין יצור ימי בעל זרועות קצרות  ָנאּוִטילּוסעד היום השם  .מי שמנווט את הספינה :שימושה במדרש

ול 'בספרו הבדיוני של ז ֶקְפָטן ֶנמוהדמיונית של  היה שם הצוללת ָנאּוִטילּוס .ה ספירליתישיש לו קונכי

טן ,הצוללת האמיתית הראשונה .'מיל מתחת למים 20,000, 'ורן -נבנתה ב ,שאותה תכנן רוברט פול 

 .ָנאּוִטילּוסונקראה  1799

 ,ובימינ .ואף היא נשאה שם זה, ב"נכנסה לשירות הצוללת הגרעינית הראשונה של ארה 1958-ב

קרני לייזר רבות  על ידישמיירטת טילים ופגזי ארטילריה  ,מציינת מערכת הגנה ָנאּוִטילּוסהמילה 

 .עוצמה

מן היוונית ומן הלטינית עשתה  .NAUTAבצורה  ,הגיעה ללטינית במשמעות זו ָנאּוֶטסהמילה היוונית 

המורכבת , מילה יוונית ;ַאְסְטרָנאּוטים קראו לאיש החלל נהאמריק .המילה דרכה ללשונות רבות

 אתוגם ז ,קְסמָנאּוטהרוסים קראו לאיש החלל  .נווט ,ספן = נָאוֶטס-ו ,כוכב = אסטרון: משני רכיבים

מם :המורכבת משני רכיבים ,מילה יוונית  .נווט ,ספן= נָאוֶטס-ו ,יקום=  קס 

נוצר שם  ַנָּוטמן המילה . סאת המטו ווטהיום הנווט אינו רק האוחז בהגה הספינה אלא גם מי שמנ

ללשון המטיילים  ִנּוּוטומן הלשון הצבאית של יחידות השדה עברה גם המילה  ;ְלַנֵּוטהפועל 

, תוך הסתייעות במפות טופוגרפיות ,והיא מציינת סיור או מסע ברגל אל יעד מסוים ,והתרמילאים

 .'מצפן וכוב

וידוע בראשי  ,ר מכשיר ניווט המותקן בכלי רכבנוצ ,עם ההתפתחות האדירה של הטכנולוגיה בת ימינו

השימוש הרחב  עקב. G.P.S – GLOBAL POSITIONING SYSTEMתיבות של שמו האנגלי 

ואז הוצע  ,י פי אס'האקדמיה ללשון העברית להצעת שם עברי לג והמתפשט במכשיר זה נדרשה

 .ַנְּוָטןהשם 



 ָנִזיד

 

, אדמה תפוחי, עוף, כגון בשר, המכיל מבחר של מרכיבים כינוי למרק סמיך": מילים-רב"על פי מילון 

בעיקר , מאכל עשֹוי בשר או לקט מאכלי ים וירקות; המבושלים יחד במשך זמן ארוך, ירקות וכדומה

 . המבושלים ברוטב, שעועית או עדשים, תפוחי אדמה

 

ְנזיד "מן הצירוף ר בעיק מילה זו מוכרת  .ציינה כבר בתקופת המקרא תבשיל של ירקות ָנִזידהמילה 

ו בעד בכורתו, "עדשים ָֹ על יסוד המסופר בבראשית )שאותה העביר ליעקב , שעל פי המקרא קיבל ֵעש

 .שניתן תמורת דבר יקר, לציין דבר קל ערך" נ ִזיד עדשים"מאז בא הניב (. 34-29, ח"כ

 

וַטֶָזד : "ב במקראעל יסוד הכתו, לבשלשאחת ממשמעויותיו היא , ד"זונגזרה משורש  ָנִזידהמילה 

שהנזיד הוא אחד המאכלים הראשונים , עדויות ארכיאולוגיות מראות(. 29, ה"בראשית כ" )יֲַעקֹב נִָזיד

שבטים . שנה 8,000-7,000הוא נאכל כבר לפני . שבושלו על ידי האדם מרגע שהחל להשתמש באש

 .בתוך שריון של צב, מין נזיד ,עד היום, אינדיאניים באגן נהר האמזונס הענק בדרום אמריקה מבשלים

 

יָאִרים ממרכז 'שהובא כבר במאה השמינית על ידי שבטים ַמג  , גם הגוָלאש ההונגרי הוא מין נזיד

גם הוא  טשולנטהחמין הקרוי . החלו לתבל גולאש זה בפפריקה 18-ובמאה ה, אסיה אל ההונגרים

. החמין מקובל גם בקהילות אחרותאם כי , ומקורו במטבח היהודי האשכנזי, סוג של נזיד לשבת

 .ין הוא נזיד מהמטבח המרוקני'הטאג

 

, קשר את שורש המילה, ך"מחבר מילון התנ, ויהושע שטיינברג, רווחה בלשון המקרא נזידהמילה 

זהו מאכל שבושל , כלומר; כאשר משמעות שני השורשים היא להרתיח, ד"לשורש הקרוב דו, ד"זו

 . והורתח

 



 ָנֶכה

 

שאחת  ,ה"שורש נכהגזורה מ "נֶָכה"המילה  .מי שאחד מאבריו או כמה מהם לוקים בחסר הוא" נֶָכה"

שהוראתו ,,מושֹג כלכלי –" ִנכּוי ֶמס"שורש זה גם צירוף המילים מ .הפחתה ,חיסורהיא  ממשמעויותיו

 .הפחתת מס

 

 ,יִָפים-השווה ל) נִָכים :וכך גם ברבים; 'נ-בקמץ ב היש להיזהר ולהקפיד על הגייה נכונה של המילה נָכֶ 

ֺדָכא )= רוח נ ֵכה ;נ ֵכה מלחמה :ובנסמך היחיד ,(נִָאים בעברית  .רגלים נ ֵכי :וכן בנסמך הרבים ;(מ 

המילה מופיעה במובן . נוכל ,רשע: או נְֵך שהוראתה( כמו ֵלֶאה) המילה נֵֶכהבשימוש המקראית הייתה 

פו ָעַלי נֵכִ " :זה במקרא בצורת הריבוי  (.15 ,ח"לתהילים ")יםנֶֶאס 

 



 ִנְכֵסי צֹאן ַּבְרֶזל

מקור המילה צאן במכתבי . והיא מציינת שם כללי לבהמה דקה, באה בלשון נקבה רבות" צֹאן"המילה 

 .ZUUNUשם היא מופיעה בצורה (מן האלף השני לפני הספירה)תל עמרנה 

שאדם יכול , אן ברזל הם נ כסיםנכסי צ, ולפיה, ל"שמקורו בהלכה מתקופת לשון חז צאן ברזל הוא ניב

ועליו לדאוג להחזירם שווים לערכם , להשתמש בהם וליהנות מפירותיהם אך הוא אחראי לַתקינותם

צאן "שושן ציין במילונו כי המונח -המילונאי אברהם אבן. גם אם פחת ערכם עם הזמן, עם קבלתם

; "העשויות ברזל אינן כלות לעולם צאן: "והוסיף, הוא מונח משפטי המצוי אף בלשונות אחרות" ברזל

 . בניגוד לצאן שאורך חייהן קצר יחסית

אישה שמכרה או נתנה לבעלה מנכסי צאן ברזל בין "ם מפורטת הלכה על "מאת הרמב' משנה תורה'ב

. מדובר על נכס שאישה מביאה לבעלה בעת הנישֹואין(. ו"ט, ב"כ, הלכות אישות" )קרקע בין מיטלטלין

הנכס מוחזר לאישה אם היא מתאלמנת או . בתה והבעל מתחייב לשמור על ערכוהנכס נרשם בכתו

 .הערך מוצק כמו ברזל. על פי ערכו בעת הנישואין, מתגרשת

יצירות התרבות של עם  .לעד קיימים( רוחניים)הוא כינוי לנכסים  נכסי צאן ברזלהניב , בהשאלה

 .ישֹראל הם נכסי צאן ברזל שלנו

 .לאדם והם משולים לנכסי צאן ברזל ה וחינוך הם הנכסים החשובים ביותרהשֹכל :דוגמה של משפט



 ְנִסָּבה

לציון מערכת שלמה של תנאים ,  "נ ִסבת"בצורת הרבים  המילה משמשת בדרך כלל. גורם או סיבה

: שאחת מהוראותיו היא, ב"נגזרה מהשורש סב, ִסָּבהכמו ,ְנִסָּבההמילה . סיבות, חברתיים, בסיסיים

 .לגרום לשינוי מצב, כלומר, יעלהנ

ו ֹלא ָשַמע : "מצויה כבר במקרא ְנִסָּבההמילה . אף על פי שהיא תקנית, בדיבור נדירה צורת היחיד

ַמַען ָהִקים ה ָבר' ַהֶםֶלְך ֶאל ָהָעם ִכי ָהי ָתה נ ִסָבה ֵמִעם ָהֱאֹלִהים ל  כאן (. 15', י' דברי הימים ב" )ֶאת ד 

 .ִסָּבה, ִעָלהפיעה במשמעות מו ְנִסָּבההמילה 

נסיבות -ו נסיבות מקילות: והיא מצויה בצמד צירופים נוגדים, חדרה ללשון המשפטית נסיבותהמילה 

כמו , הוא מצב או רקע שבעקבותיו השופט מקל את עונשו של הנאשם" נסיבות מקילות. "מחמירות

. הנאשם על המעשה או הבעת חרטה מצדו של, העדר הרשעות קודמות טרם העברה: למשל

לאחר עברות קודמות שנעשו , הוא מצב או רקע של התנהגות עבריינית לרוב" נסיבות מחמירות"

 .תוך הוספת עברה חמורה על גבי עברה אחרת, תמיד במצח נחושה

 ".השיחה בין השניים  נסבה על שנות הילדות שלהם:" בלשון המדוברת אנו שומעים משפטים כגון

 ."סביב"במשמעות של  ABOUTבר בלשון האנגלית של ימי הביניים באה המילה מעניין לציין כי כ

נושא  סביבאנו מתכוונים לומר שדיברנו  we talked about a certain subject : כשאנו אומרים

 .מסוים



 ִנְקָטף ְּבִאּב

אנו , 11 ',בשיר השירים ו. הוא צמח רענן" ֵאב. "בשֹיא פריחתו, מת בעודו צעיר: ניב שמשמעותו

ִאֵבי ַהמַַחל: "קוראים את ב  ִתי ִלר  שעניינו , ב"נגזרו מן השורש אב אביבוגם המילה ֵאב גם המילה ". יַָרד 

 .פריחה ולבלוב

ִאב ַטף ב  ִלי ָמיִם עֶֹדמו : "13-12, נוצר מן הכתוב באיוב ח הניב נִק  ֶגה ָאחו ב   ֹ ֹלָ א ִבָצה יִש ֲהיִג ֶאה גֶֹמא ב 

אִ  ואין הצמח , טבעי הדבר שצמחייה של גומא או אחו איננה יכולה לגדול בלי מים, "ב ֹלא יִָקֵטףב 

ונאמר , משמש בעיקר בהקשרי אבל נקטף ְּבִאּבהביטוי כי , מכאן ברור. נקטף בעודו בשיא פריחתו

 .בדמי ימיו, טרם עת, על מי שמת צעיר

ִאָבה: דוגמה של משפט  .ממחלה קשה המשוררת רחל נקטפה ב 



  ַסְגִריר

 

ים ַסג ִריר: "15, ז"מילה המוזכרת בספר משלי כ יום ",לפי הגדרתו של אברהם אבן שושן". ֶדֶלף טֵֹרד ב 

, גשם עז: לציין בעברית" ַסג ִריר"מכאן באה המילה . יום של סופת גשמים, הוא יום גשום וקר" ַסג ִריר

 .מטר סוחף

 

או של סופת , הבא לציין לא סתם יום של גשם, RAINY DAYהביטוי האנגלי מזכיר לנו את  יום ַסְגִריר

 .עת צרה: ומכאן ,יום רע :אלא בהשאלה, גשמים

 

 –( ארמית מזרחית)בסורית  :מחזק את הפירוש העברי, שעמן נמנית העברית, עיון בשֹפות ֵשמיות

מה הקשר , ועם כל זאת ...'יםמילא מ'ַר במשמעות של 'בערבית מצוי הפועל ַסגַ ; גשם כבד =ַסג ָרא 

אנו , שכאשר ניתכים ממטרים עזים, מה גם? שפירושה גשם עז, 'ַסג ִריר'ר לבין המילה "בין השורש סג

 .'נסגרו'ההפך מ, 'נפתחו'; '!נפתחו ארובות השמים': נוהגים לומר

 

ָתוִי, נראה כי , הוא כתב'לשוןגלויות וסתומות ב'בספרו . שפתרון לסוגיה זו נתן לנו איש הלשון משה ס 

בהמשך ; אמצע החורף –קור ורטיבות , רוחות עזות, הַסג ִריר הוא שם תואר לתקופה רבת גשמים

ים ַסג ִריר') 15, ז"הביא את הציטטה מספר משלי כ הסוגר  –ַסג ִריר : כי יש מבארים, וסיים במילים( 'ב 

 .את האיש בבית

 

הֶסֶכר נועד , שכן; ר"ר לבין השורש סכ"ין השורש סגקיים גם קשר פונטי וגם קרבה במשמעות ב, אגב

, כי שני העיצורים קרובים מבחינה קולית, ג צפוי'-ו' חילוף של כ. הזורמים בנהר, לסגור את פרץ המים

 (.490 ,"למה בעברית" ;96 ,"עוד מילה ברגע" :מתוך. )משום שהם מופקים בֵחְך

 

 



 ְסיָג

יָג : "ג"י', חכמינו אמרו במסכת אבות ג. "גדר" ומשמעה שם ,ל"היא מילה שמקורה בלשון חז "ְסיָג" ס 

ובכך היא משמרת את , השתיקה היא מעין גדר לדיבורים בטלים ומיותרים: כלומר, "לחוכמה שתיקה

 .החוכמה

יָג לדבריך: "המשמעות המקורית גם למשמעות של הגבלההתרחבה , לימים ה ס  ֵֹ מסכתות " )ֲעש

הוי זהיר : על דברי בן עזאי, ה הוו מתונים בדין"ד: 'פרק א', נוסחא א מסכת אבות דרבי נתן, קטנות

זוהי , למעשֹה: הְסַתְּיגּותהגבלה היא גם המשמעות של . הגבל את דבריך: כלומר(. בדבריך מבטלה

 .זוהי הימנעות או היבדלות מדעת: לשון אחר. שֹימת גדר או גבול בין המסתייג לסביבתו

קבע סייג מטעמי , שמשמעו תחם גבול לפועל ִסטֵג" ָעָשה סייג לדבריו"רוף של בלשון ימינו התכווץ הצי

 . או דיוק בדברים, זהירות

יש ברצוננו לקבוע כי הצבנו גבול בין דעותינו לבין דעת " אני מסתייגים מדבריו של פלוני"באומרנו 

 .פלוני שאין אנו מקבלים אותה

 



 ֺסָכה

 

המכוסה , היא מבנה ֵאָרִעיֺסָכה כי , שורש זה רומז. לכסותמעו שמש, כ"סכמילה שנגזרה מן השורש 

היא שטח רחב  סככהה; הוא החומר לכיסוי הסוכה ְסָכְך. ב"בעלים וכיו, בכפות תמרים, בענפי עצים

ומופיעה כבר , כ"נגזרת מהשורש סכ "מוסך"גם המילה  .ידיים המכוסה בתקרה שנשענת על עמודים

, מומחה לכיסוי גגות, קיים אפילו בעל מקצוע. בהוראה של מבנה מקורה( 18, ז"ט', מלכים ב)במקרא 

 .גם השמשייה וגם המטרייה הם סוג של סֵכך. ַסָכךוהוא נקרא 

 

על פי אגדה . הסוכה –משמעו בערבית ( آلعريش) ָעִריש-אלכי השם , כדאי להזכיר, אם בסוכה עסקינן

ובעת החנייה הקימו , יעקב ובניו בדרכם למצרים, ישָערִ -אלהקרוי היום , חנו במקום, ערבית עתיקה

, על פי מסורת ישראל, יעקב ובנו יוסף הפכו לימים. ששימשו להם כמקומות מגורים זמניים, כאן סוכות

 (.179 ,"מילה ברגע: "מתוך. )המכונים אושפיזין, לאורחי הסוכה

 



 

 ֶסַלע ַהַמֲחֹלֶקת

 

שמאחוריו הסתתר דוד , שהוזכר במקרא כסלע, קתסלע הַמְחלְ צירוף שנוצר מן השם המקראי 

קת הפסיק שאול את רדיפתו אחרי דוד. במנוסתו מפני שאול ל  שפלשתים , כי נודע לו, ליד סלע המח 

או ַלָםקם ַההוא ֶסַלע : "פלשו לארץ ִתים ַעל ֵכן ָקר  ִלש  ַראת פ  דֹף ַאֲחֵרי ָדוִד וַטֵֶלְך ִלק  וַטָָשב ָשאול ִמר 

קת ל  על פי פירוש . ַמְחְלקתדעות הפרשנים נחלקו באשר למילה (. 28, ג"כ', שמואל א" )ַהַםח 

לעומת ". נחלקו ונפרדו שאול ואנשיו מעם דוד ואנשיו"כי לידו , ַמְחְלקתהסלע נקרא , "מצודת דוד"

קת כקשור להתלבטות"רש, זאת ל  וק לשתי שהיה לבו של שאול חל"משום , י פירש את השם ַמח 

 ".או לרדוף ולתפושֹ את דוד, אם לשוב ולהציל את ארצו מיד פלשתים, דעות

 

הנושֹא העיקרי , הנושא העיקרי שעליו מתנהל הוויכוח: בהשאלה, פירושו ֶסַלע ַהַםְחֹלֶקתהצירוף 

 .נושֹא שבעטיו חלוקים בני האדם בדעותיהם, שעליו אין הסכמה

 

: כלומר, לא על שם המקרה נקרא, כלומר, קרא הסלע מעיקרוכך נ: מובא הסבר שלישי" דעת מקרא"ב

היותו סלעי ללא עפר וללא  –אלא על פי מראהו החיצוני , לא עקב חילוקי דעות או הפרדת כוחות

 (.7, ב"י; 17, א"ראה יהושע י)כמו ההר החלק , צמחים

 

, כך": תפוח הַמֲחֹלֶקת"ב ֶקתֶסַלע ַהַםֲחֹלמומר הביטוי , כמו האנגלית, כי בכמה לשונות, מעניין לציין

 .וזאת בעקבות הסיפור על תפוח הזהב במיתולוגיה היוונית, APPLE OF DISCORD, באנגלית

ג לת : כמשקל מקומות אחרים, מופיע בצורת הרבים סלע הַמְחְלקתהצירוף המקראי  מקום )= ַמר 

ַרֲאשת , (הרגלים  (.המקום במיטה שבה מניח השוכב את ראשו)= מ 

    



 ָסָפאִרי

 

המילה ָסָפאִרי נגזרה . שמוצאה ֵשִמי, ֵסֶפרקשורה למילה  ָסָפאִריכי המילה , מעטים אולי יודעים

הגיע במשמעות זו ללשון  ָנַסעשמשמעו  ַסַפרַ הפועל הערבי  .לנסועשמשמעו , ר"ספמהשורש 

וָאִהיִלית , ה התפשטה המילה ָסָפאִרימאפריק. וממנו נוצרה המילה ָסָפאִרי, המדוברת באפריקה, ַהן 

בראשית התפשטותה באפריקה באה המילה . ואחר כך לכל ארצות העולם, תחילה לארצות אפריקה

בעיקר חיות , שנועדה לצוד חיות, ָסָפאִרי לציין מסע של משלחת מחקר או מסע של משלחת

 . במדבריות אפריקה המזרחית וביערות העד שלה

 

וגדל מספר בעלי החיים , שמירה על בעלי חיים בשמורות הטבעכאשר התפתחה המודעות ל, בימינו

מכאן . או מסע תיירים לשמורות טבע, מציינת המילה ָסָפאִרי מסע לצילום חיות, המוגנים על פי חוק

שבו משוכנות חיות יער בתנאים , באזור נרחב גן חיותכלומר , ַחיְַּברהתגלגלה בהשאלה משמעות של 

 .הדומים לסביבתן הטבעית

 

שלבשו האנגלים , הוצמדה לבגדים מיוחדים, הטבע מסע מיוחד אל חיקהמציינת , ָסָפאִריהמילה 

אלה , הָסָפאִרי לנעליו, מרובת הכיסים חליפת הָסָפאִריל, כמובן, והכוונה, במסעותיהם הראשונים

 ,"מילה ברגע" :מתוך. )במדינות אחרות בדרום אפריקה וכן, הנמכרים עד היום בחנויות לתיירים בֶקנ יָה

 (.523 ,"למה בעברית" ;433

 

 



 ֵסֶפר

 

שיצאו , ששיגרו אותם בעיקר על ידי רצים, או איגרת, מכתב: במשמעות מילה שהופיעה במקרא

ָפִרים ֶאל : "22פסוק ', פרק א, כך אנו קוראים במגילת אסתר. על סוסים, לרוב, למסע רכובים ַלח ס  וַטִש 

ִדינת ַהֶםֶלך מקורה של המילה במקרא הוא כנראה , ר"ספבעברית הוא  ֵסֶפרש של השור". ָכל מ 

 (.433 ,"מילה ברגע" :מתוך) .אכדי

 

; פרי רוחו של סופר או של מומחה בתחום מסוים, היא יצירה ספרותית ֵסֶפרמשמעות המילה , בימינו

 המשמשיםו, ובדרך כלל גם מוגנים בכריכה נוקשה, קובץ דפים הצמודים זה לזה בצדם האחד, וכן

 "(.מילים-רב"על פי מילון )דיווחים וכדומה , רשימות, לרישום הערות

 

אולי , ניבי לשון רבים נוצרו בעברית סביב המילה ֵסֶפר, המוכר לכולנו, בית ספרפרט לצירוף הכבול 

 :ספר הספריםשהוא , ך"עם התנ –כלומר , עם הספרבגלל היותנו 

 .כינוי לספר התורה – ספר הברית

 .שנפטר, הוא ספר היוצא לאור לכבודו של אדם חשוב – רוןספר זיכ

 .אדם ובו הוא כותב את גורלו של כל, בידי אֹלהים, כביכול, כינוי לספר הנמצא – ספר החיים

שם פירושו , מקור הצירוף בלשון המקרא. כינוי לספר או לתעודה שאינם מובנים כלל – ספר החתום

 .לשמירה בבית הדיןשהופקד , היה שטר מכירה מקופל וסגור

 .כתב גירושים שאדם מוסר לאשתו בעת גירושיו ממנה –ספר כריתות 

 .לתלמיד חכם, כינוי לבעל השכלה – יודע ספר

 

, מונהאו  רושם, מעתיק: שפירושה בימי קדם היה, זוהי מילה מקראית. סֵפרכותב דברי ספרות קרוי 

ציינה מכתב שלוח  ֵסֶפרפת המקרא המילה בתקו. שטרות ודברי זיכרונות, מומחה לכתיבת תעודות

, ז"ככתוב בשמות י, דברים לזיכרון, על ידי סופר, או מגילת קלף או חומר שנכתבו עליה, אל מישהו

, "מילה ברגע" :מתוך) .תפילין ומזוזות, ם הוא כותב ספרי תורה"סופר סת". כ תֹב זֹאת ִזָכרן ַבֵןֶפר: "14

433.) 

 

 



  ֲעבָדה ְמָפֶרֶכת ,ֲעבַדת ָפֶרְך

 

ך רֶ שהרי המצרים העבידו את בני ישראל בפָ , ביטוי שנוצר בעקבות המקרא .כינוי לעבודה קשה

  השורשנגזרות מן " עבודת ָפֶרְך"בצירוף  ֶפֶרְךמילה כמו ה, ְמָפֶרֶכתמילה ה(. 14-13, 'שמות א)

 ,paraquמצא באכדית במילה שנ, זהו גם השורש המקורי. ק"המקביל במשמעותו לשורש פר, כ"פר

ָרֵאל : "13, 'כפי שנאמר בשמות א, כלומר לחץ ושבירה, ֶפֶרְךשפירושה   ֹ נֵי יִש ַריִם ֶאת ב  וַטֲַעִבדו ִמצ 

 .אותומפרקת כלומר , "ושוברת את גופו של האדם מפרכתעבודה ה: "י פירש"ורש ;"ְּבָפֶרְך

 

ָפֶרֶכת – ִסיִזיִפיתֲעבָדה  :בתרבות יוון הקדומה נוצר ניב דומה . שאין ִעָםה כל תכלית, זוהי עבודה מ 

בעונש של גלגול אבן כבדה  הענישו ,ראש האלים, שזאוס, מלך קִרינ תס, ִסיִזיפסשם  היא קרויה על

ָרה הִ , אך בהגיעו סמוך מאוד אל פסגת ההר, וענקית אל ראש ההר ד  והוא , האבן אל מרגלותיוַדר 

 .ובנאלץ להעלותה ש

 



 ֲעגּוָרן

 

כלת , מנוף גדול: "כך עגורןהמילונאי אבן שושן הגדיר את המילה  העשֹוי גלגלות ונועד להרמת מ 

למעשה מוט בעל נקודת משען , היה כלי פשוט, בימים עברו, המנוף". בעיקר בנמלי ים ואוויר, כבדות

שלרוב משמש , של הפטיש כזה הוא החלק המוארך. המאפשרת לו להניף או להזיז חפץ כבד, חזקה

תנו לי מנוף ונקודת : "ארכימדס היווני נודע באמירתו. המנופים ידועי מימי קדם. לעקירת מסמרים

וכך נוצר העגורן , מאז ימי ארכימדס השתכלל המנוף וזכה לגרסאות רבות". משען ואזיז את העולם

  .ונועד לטעינת מכולות ענק, ואוויר או בנמלי ים, הניצב באתרי בנייה של בניינים רבי קומות, המשוכלל

 

, ָעגּורועקב דמיונו לעוף , CRANEהתגלגל לאנגלית בצורה GERANOS –  –ֶהָעגּור השם היווני של 

הדמיון של העגורן המגדלי לעגור הוא . באנגלית לציין גם מנוף להרמת מכולות CRANEהחלה המילה 

האיש המומחה  – ֲעגּוָרַנאיח גם השם צמ עגורןמהמילה . בכך ששניהם ניצבים על רגל אחת

 (.ערכה שושנה בהט,האקדמיה ללשון העברית,ל"טבת תש,למד לשונך)בהפעלת עגורנים 



 ַעְדָליַָדע

 

נָָבִלים של נוצרים בעיקר באיטליה. כינוי לקרנבל פורים , בצרפת ובגרמניה, המילה נוצרה בהשפעת ַקר 

 ֹ ָליָדַ . שבהם פשט המנהג להתחפש ע הראשונה נערכה בתל אביב ביוזמת המורה תהלוכת הַעד 

שרכב על , מאיר דיזנגוף, לאחר מכן הוביל את התהלוכות ראש העיר. 1912בפורים , אברהם וולך

ָליַָדע בתל אביב פסק במלחמת העולם השנייה. סוס בראש התהלוכה וחודש רק , מנהג תהלוכת הַעד 

 .1955-ב

 

נבחר  "ַעְדָליַָדע"והשם , הוכרזה תחרות למתן שם 1932-אך ב; "קרנבל"בתחילה נקראה התהלוכה 

נָָבל 300-מתוך כ, בשעתו ד "הייתה זו הצעתו של הסופר י. הצעות שהוגשו לשם לתהלוכת הַקר 

; פוריםמלשון  ,"פּוָרה"באותה התחרות הציע חיים נחמן ביאליק לקרוא לתהלוכת הקרנבל . ברקוביץ

מעניינת הייתה גם הצעתו ; שגזר משמה של אסתר המלכה ,ֶאְסתֶרתטשרניחובסקי הציע את השם 

 .מלשון צהלה, "(הילולה"שהזכירה את המילה ) ַצֲהלּוָלה –של אומן הלשון אברהם שלונסקי 

 

על פי מימרתו הידועה של , (194 ,"מילה ברגע)" יַָדע-דֹלא-ַעד :מורכבת משלושה רכיבים ַעְדָליַָדעהמילה 

סו: "רבא ָלא יַָדעִמחייב ִאינָש ִלב  יָא ִעד ד  עד שלא יידע להבחין , חייב אדם להשתכר בפורים" = ֵמי ב פור 

 (.'ב', מגילה ז" )בין ארור המן לברוך מרדכי"

 

אלא עד טשטוש המשפיע , יש לשתות אך לא עד כדי סילוק הדעת לחלוטין, על פי פירושים למיניהם

שווים במספרם " ברוך מרדכי"-ו" ארור המן" שבגימטריה, "המגן אברהם"ולפי זה פירש , על החשיבה

 .יוצא ידי חובתו, וברגע שאדם שותה עד שאינו יודע לחשב את הגימטריה הזאת, זה לזה

 

ולא , שמצווה על אדם בפורים להרבות בסעודה ובשתייה עד שיירדם, ל"ם כתב על מימרת חז"הרמב

, ל"גם המהר". ברוך מרדכי"לבין  "ארור המן"הזכיר את אומדן השתייה עד שלא ידע להבחין בין 

לבין " ארור המן"ובשנתו לא ידע להבחין בין , כתב שיש לשתות עד שיירדם, מגדולי הפוסקים באשכנז

 ".ברוך מרדכי"

 

ָליַָדע בהיקף גדול בערים שונות בארץ  .בשנים האחרונות אנו עדים לחידוש הַעד 

 

 



 עְרָבא ָפַרח

 .דברי הבל וריק, שום דבר, דבר שאין בו ממשות: ניב שמשמעו

שם מסופר על רב . 'ב, א"מסכת ביצה כ, תלמוד הבבליארמית בבלית של ה ל ב"מקור הניב בלשון חז

וחציה של   נוכריחציה של ,בהמה:"עד שהגיעו לקטע שהוטרד על ידי חכם אחד בשאלות רבות, הונָא

עד שרב הונא " ?ה לנדרים ונדבותוכי מה בין זאמר לו -מותר:אמר לו-?מהו לשחטה ביום טוב,ישראל

 ,"עורב עף"פירושו  "עְרָבא ָפַרח"". עורבא פרח: "וקרא לעברו, ניסה להסיח את דעתו מן השאלות

רב הונא הסיח את דעתו של השואל הטרדן כדי לרמוז  .כי הוא עף ונעלם, כלומר דבר שאינו מתקיים

 .שאלות  ותשובות בלא סוף לו שיש בעולם דברים שאינם מתקיימים בלי סוף כמו גם

 ,כעבור זמן קצר הם הופרכו והוכחו כשקרים גמורים: דברי הנאשם היו עורבא פרח: דוגמה של משפט

 .שאין להם אחיזה במציאות

 



 ַעיִן ְּבַעיִן

וָ י רמֵנו : "כתוב 8, ב"בספר ישעיה נ. זהו ניב המופיע במקורותינו או קל יַחד   ֹ ַעיִן כִ  קל צַֹפיְִך נָש י ַעיִן ב 

או ב שוב ה משמעות אחרת מצויה . ממש, יראו בפועל: היא" עין בעין"המשמעות של כאן ". ִצטן' יִר 

 .כלומר חשב ושקל בדיוק רב, "היה שוקל עין בעין: "ל"בלשון חז

ֶאה ַאָתה ה: "במקום אחר במקרא כתוב ַעיִן נִר  ם פירשו פסוק המפרשי; (14, במדבר יד" ) 'ֲאֶשר ַעיִן ב 

" עמכם' וכן פנים בפנים דבר ה", כדרך בני אדם המסתכלים זה לזה בעיניים בעת השיחה: זה כך

בהשאלה מציין . הנוצרת כתוצאת מפגש של פנים אל פנים, מדובר בראייה של ממש(. 4', דברים ה)

 .כלומר הסכמה בין שני צדדים, תמימות דעים: הניב

, ופירושו אנשים המסכימים על משהו ,"רואים עין בעין"הוא  הניב המורחב שמשתמשים בו כיום

 .לרוב אנשים הקרובים זה לזה בדעותיהם

 .שני השֹרים ראו עין בעין את הבעיה שהתעוררה בעקבות צמצום התקציב: דוגמה למשפט



 ֲעלּוִמים

 

ָת י ֵמי: "מוזכרת בלשון המקרא ֲעלּוִמיםהמילה . ימי הבחרות, ימי הנוער ַצר  , ט"לים פיתה) "ֲעלוָמיו ִהק 

ֹ והם , בחורה צעירההיא  המָ לְ עַ -ו ,צעיר בחור הוא" ֶעֶלם". מ"המילה נוצרה מן השורש על(. 46 יא בש

משוררנו  (.56 ,ז"י' אל אשמו) "ֶזה ָהֶעֶלם-ִמי-ֶבן: "הופיעה במקרא ֶעֶלםהמילה . פריחתם ואונם

ראה עלם חמודות מה " :"המתמיד"בשירו " תעלם חמודו"יצר את הניב , חיים נחמן ביאליק ,הלאומי

 ".ערשֹי רעננה

 

בניגוד לתקופת ; שהיא תקופת הפריחה ופיתוח הגוף לקראת שיא כוחו ,עלומים היא תקופת הנעורים

 .שבה הגוף נחלש ומותש, הזקונים



 ֲעֶצֶרת

, סויםהקשבה לנאומים או לדרשות בנושא מ: למשל, למטרה מוגדרת, היא אספת המונים "ֲעֶצֶרת"

התלמידים מוזמנים לעצרות לכבוד יום השואה או . וכדומה, חג או מועד, העלאת זיכרון של נופלים

 .'או לסיום לימודיהם וכו, לכבוד יום הזיכרון

המילה . או ביום השביעי של פסח, היא גם כינוי בלשון המקרא לחג ביום השמיני של סוכות ֲעֶצֶרת

 .כי ביום זה יש לעצור כל מלאכה ולהימנע מכל עבודה, רמזשבא ל, ר"נגזרה מהשורש עצ ֲעֶצֶרת

יֶה ָלֶכם: "אנו קוראים, 35, ט"בספר במדבר כ ִמינִי ֲעֶצֶרת ִתה  בָֹדה ֹלא ַתֲעשֹו ַבטם ַהש  ֶלאֶכת ע  ; "ָכל מ 

ה: "ועל עצרת של פסח נאמר ִביִעי ֲעֶצֶרת ל   (.8, ז"דברים ט" )ֱאֹלֶהיָך' וַבטם ַהש 

, לחג השבועות( החג נזכר במשנה ובתוספתא, לפני התלמוד)הוא גם כינוי בלשון חכמים  ֶרתֲעצֶ 

והוא מעין חג , של פסח' בספירה של חמישים יום ממחרת יום א, משום שהוא קשור לחג הפסח

 .של חג סוכות שמיני עצרתכמו , הסיום של פסח

זה , 1-לת כל המספרים העוקבים החל בוהכוונה במושג זה למכפ, בתחום המתמטיקה ֲעֶצֶרתויש גם 

 .1X2X3X4 =12!=4הוא " ארבע עצרת"כך למשל . לרבות במספר הנתון, עד המספר הנתון, בזה

 (.179, "מילה ברגע: "מתוך)



 ַעְרָסל

 

והיא משמשת  ,יריעה רחבה או רשת המחוברת לשני עמודי מתלה: מילה שהוראתההיא  "ַעְרָסל"

, שדוברה פעם בעיראק של היום, לשון האכדיתמן הERSHU מילה ב ,הכנרא, מקור המילה .למנוחה

ֹ מן האכדית נוצרה בעברית המילה  ."מיטה"זו משמעה  ובלשון המוכרת , ֶעֶרסהמקבילה למילה  ,ֶעֶרש

מילה דומה למילה קיימת  בלשון הערבית .היא מילה המציינת מיטת תינוק עריסה. עריסהלנו בצורה 

 ֹ בארצות האסלאם הייתה ; כיסא מלכות ,מושב המלך שפירושה ,ַעְרשהמילה  וזוהי ,העברית ֶעֶרש

 ."מיטה" שמשמעה ,ַעְרָסאהסורית מצויה המילה  גם בארמית. מיטה רחבה ה שלצור מושב זהל

ָסל מהבסיס ממילה זו נוצרה המילה סֹל-ֶקֶרס: השווה; 'ערס בתוספת ל/של ערש הארמית ַער  -ֶגַבע ,ַקר 

על ָעפת-ַזַעףגשמי  ;ִגב   .המילה משמשת בעברית מאז ימי הביניים. ַזל 

 

עד  .מחצי האי יוָקָטן שבמקסיקו ,וליתר דיוק ,הגיע אלינו מאמריקה התיכונהיום כהערסל במשמעותו 

ולפיכך הוא מצוי בחצר ביתו של כל תושב  ,היום הערסל משמש אצל תושבי חצי האי כסמל תרבותי

ויש ראיות שהם שימשו כמיטות לתושבים  ,האמזונס בברזיל ערסלים נתגלו גם ביערות .שם

-וראשית המאה ה 15-בשלהי המאה ה ,זמן רב עוד לפני בואם של הכובשים הספרדיים ,האינדיאניים

16. 



 ַעְרִפיחַ 

 

 ,הוא ערפל מזוהם ערפיחה .באזורים תעשֹייתייםתפתח הש ,אקלימי-הוא מושֹג גיאוגרפי "ערפיח"

צבעו של הערפיח אפור עד . עם חלקיקי עשן ואבק – או ליתר דיוק, רפל עם פיחמשילוב של ענוצר ש

 .ומכביד על הנשימהוהוא מגביל מאוד את הראייה , אדמדם

 

ֹ פֵלטה שבהם מרובה , הערפיח מופיע באזורים עירוניים צפופים ייה או של גזים מזהמים ממפעלי תעש

המזהמים העיקריים הם  .ה מתקררת במהירותהוא נוצר לרוב במצב שבו שכבת אוויר לח .מכלי רכב

הערפיח פוגע בעיקר  .כמו אזן, היוצרים בתגובותיהם מזהמים משניים, חמצני וחנקן-פחמן חד

ֹ  .וגורם להתקפי אלרגיה רבים ,בריאות שם גם נוצרה  ;ייה באנגליהערפיח כבד שכיח בערי תעש

בעקבות  (.ערפל )= FOG-ו( עשן =SMOKE (: המורכבת משתי מילים" SMOG" המילה האנגלית

 .פיחַ  + של ֲעָרֶפלמקביל  הלחםשאף הוא  ,ערפיחזאת נוצר השם העברי 

 

 עריםה. דיווחים על ערפיח כבד אנו מוצאים מדי פעם בפעם בסקירות אקלים על אודות ערים בעולם

 . כערים מזוהמות ביותר עותנוד סיטימקסיקו ו לס'אנג-לוס

 



 ַפָלח

 

המבקע או  ,הוא איכר ָלחפַ . ַפַלאח – מילה זו הגיעה ללשוננו מן הערבית. א עובד אדמההו "ַפָלח"

 .כלומר חורש אותה ,פולח את האדמה

 

כך גם  ,פולחן מיוחד לכבודו באמצעות ,כמו לעבוד את הֵאל .ח משמעו לעבוד את האדמה"השורש פל

 .ש אותהכלומר לחרו ,לַעֵבד את האדמההוא ח "המשמעות של השורש פל

 

, חיתוךח מציין "השורש הֵשִמי פל. היא עבודת האדמה "ַפְלָחה" כי, ניתן להבין מן האמור לעיל

החרישה היא חיתוך . חרישה – ַפַלאַחה: המילה העברית נוצרה בהשפעת מקבילתה הערבית .ביקוע

 .ְךָחתַ  :ִפַלח משמעו הפועל העברי. והכשרת האדמה לגידול תבואות שֹדה ,רגבי העפר

 

של  כמה פעמים במקרא במשמעות מופיעה ֶפַלחהמילה  .ֶקַטע, חלק שנחתך ,הוא חתיכה ֶפַלח

ֵבָלה" :למשל, חתיכה או ֶבַקע בעיקר של פרי שיר ) "כ ֶפַלח ָהִרםן" :וכן ;(12, ל 'ל אשמוא) "ֶפַלח ד 

 .ֶפַלח תפוז או קלמנטינה: ובימינו( 3, 'השירים ד

 



 פּור

 

ִהִפיל פור הוא " :7 ,'ככתוב בספר אסתר ג, גָרלופירושה  ,פרסי כנראה שמוצאה מילההיא  "פּור"

וֵרש כדי להשמיד את יהודי פרס ,על שם הגורל ,"ַהגָרל אולם אסתר  ;שהפיל ָהָמן האגגי שֹר ֲאַחש 

 .ומרדכי הפכו את אבלם של היהודים לשמחה

 

שאלה מן נהמילה . אבן להטלת גורלות – "פור"המקורי של  היה הפירוש, לדעת הבלשן ארנסט קליין

 פּוִריםומכאן משמעותו של שם החג , (אבן )=BURU  או PURUודומה למילים האכדיות , האכדית

 .יהודים בכל מדינות פרס בימי אסתר ומרדכישזכו לה הלכבוד הישועה  ,הנחוג בארבעה עשֹר באדר

 (.573, "עבריתלמה ב"; 195, "מילה ברגע: "מתוך)



 ִפיל ָלָבן

 

, אגדה הודית מספרת על מלך סיאם. שלא מכוונות טהורות, הוא ניב שקשור למתן מתנה "ִפיל ָלָבן"

זהו למעשֹה . הפיל הלבן הוא זן נדיר ביותר. פיל לבן –שהחליט לנקום באחד מאציליו והעניק לו כשי 

אלא צבעו בהיר , לבן ממש כפי שניתן לחשובהפיל איננו  .אשר מחייב טיפול יקר ביותר, פיל לבקן

פילים לבנים נולדים כתוצאת מפגש גנים  נדירים של לבקנות בין זכר לנקבה שהם לרוב קרובי . יותר

כי לא היה באפשרותו , נתרושש עד מהרה, האציל שקיבל פיל לבן מהמלך לפי הסיפור . משפחה

שתועלתו , נכס יקר וגדול: יין בהשאלההבא לצ ,"פיל לבן"וכך נוצר הניב ; לממן את אחזקתו

 .ואחזקתו יקרה ביותר, אך קשה להיפטר ממנו, שימושו מועט, מפוקפקת

 .הם מבני הענק הנבנים בארצות שמארחות תחרויות ספורט אולימפיות " פילים לבנים"דוגמאות ל

יאם מלך ס. הם מקודשים ביותר בהודו ובָלאס עד היום, עקב נדירותם של פילים לבנים 

נחשב לבעלים של כל הפילים הלבנים  –" אדון הפילים הלבנים"שנשֹא את התואר ,(תאילנד)

  : מתוך). הוא היה היחיד שהיה רשאי לרכוב עליהם ולהפעילם, ומאחר שהם היו מוקדשים לו, בממלכתו

 .זהו סיפור מסורתי המיוחס לאחד ממלכי סיאם (.581,"למה בעברית"

 .בעקבות הסיפור שנוצר עליו ,התנוסס פיל לבן 1916-1855בדגל תאילנד בין השנים 

 

 



 ְפלּוָמה

 

המילה  .כרים וכסתות שממלאים בו, החלק השֹעיר והרך שבנוצה שפירושה ,היא מילה" ְפלּוָמה"

לשון המשנה , ל"חדרה ללשון חז המילה. נוצה=  PLUMAשבה , חדרה ללשוננו מן הלטינית

לוָמה יעקב נעשֹו תחתיו אבנים שיֵשן עליהן" :והתלמודים  (.ז"י ,'א ,שיר השירים רבה" )כ ִמָחה ו ִכפ 

ככל שהכמות של פלומת האווז גדולה . והיא רכה ומפנקת, אווז היא הפלומה הקלילה ביותרהפלומת 

 . איכותיים יותרהממולאים בה כך השמיכה או הכר , יותר

 

והיא  ,PLUMEבלשון זו צורתה . פתיתהגיעה ללשון הצר נוצה שפירושה PLUMA המילה הלטינית

נוסף עוד  מאוחר יותר .מאז שהנוצה החלה לשמש ככלי כתיבה ,עט גם מציינת לא רק נוצה אלא

לוָמהפירוש למילה  וכן השֹערות  ,השֹערות הרכות הראשונות על גוף האפרוחים אלה, בהשאלה: פ 

 . הראשונות על לחיי הנער

 

אשר , "שֹמיכת פוך"ומכאן הכינוי השגוי הרווח בעברית , "פוְך" החלק הרך של הנוצה נקרא ביידיש

לוָמה"במקומו יש לומר  צבע קישוט לעפעפי העיניים  ,בעברית ,פירושה" פוְך"כי המילה , "שמיכת פ 

 (.30', ט' מלכים ב, ..."וַָתֶׂשם ַבפוְך ֵעינֶיהָ "...: ראה) ולריסיהן

 



  

 ַפְרֵּדס

 

; (מקום סגור)מוקף חומה =  PAIRIDAEZA: מילה שמוצאה בלשון הפרסית העתיקההיא " ַפְרֵּדס"

PAIRI  =סביב ו-DAEZA  =היסוד האיראני הקדום . חומהPAIRI  מצוי גם ביוונית– PERI ,

מכשיר  – ֶפִריְסקפ; (סביב-סביב)דיבור סחור סחור  - ֶפִריְפָרָזהמכאן . "סביב"במשמעות דומה של 

יָה .בסביבה שמעל עיני הצופה, סביבף מהמשקי, אופטי היישובים , סביבה - ומכאן גם ֶפִריֶפר 

וָר   (.1977, מילון אבן שושן החדש. )שכונה בקצה העיר –הנמצאים מסביב ליישוב מרכזי וַפר 

 

וכך גם , גן עדןוגם  גן פורח ונאה ומילה זו פירושה גם ,فردوس –ִפְרַדוְס בערבית נקרא הפרדס 

', בשיר השירים ד. המילה מצויה כבר בלשון המקרא כנראה בהוראה של גן עצים. מודרניתבפרסית ה

ָגִדים כ ָפִרים ִעם נ ָרִדים: "אנו קוראים 13 ִרי מ  ֵדס ִרםנִים ִעם פ  ָלַחיְִך ַפר  ו ִאֶגֶרת ֶאל : "8', ובנחמיה ב, "ש 

ֵדס ֲאֶשר ַלֶםֶלְך ֲאֶשר יִתֶ  ָקרת ֶאת ַשֲעֵרי ַהִביָרה ֲאֶשר ַלַביִתָאָסף שֵֹמר ַהַפר   ". ן ִלי ֵעִצים ל 

 

דרש את המילה ( 1534-1572, רבי יצחק לוריא)י הקדוש "האר, לפי מסורת ידועה בעם ישֹראל

שהן ארבע השיטות לפירוש הכתובים , ודס, רשד, מזר, שטפ: כראשי תיבות של המילים ַפְרֵּדס

בהתחלה יתעמק הלומד : ל הלומד להתקדם בהדרגה בלימוד התורהע, על פי עיקרון זה .במקרא

בדרך של , לאחר מכן ילמד דברי דרש, אחר כך ינסה להבין את הרמזים שבכתוב, בפשוטו של הכתוב

זאת הסיבה . יוכל להתעסק בדברי סוד, שאליו מגיעים יחידי סגולה, ורק בשלב האחרון, משל ונמשל

ן היה הראשון "הרמב. מוד דברי קבלה מגברים טרם גיל הבגרותשחוגים דתיים מקפידים למנוע לי

 .שהביא בפירושיו לתורה את ארבע הדרכים הללו, מבין פרשני המקרא היהודיים

 

במסכת , בתוספתא. והמקור למשמעות זו הוא בתלמוד, הוא גם כינויה של תורת הסוד ביהדות ַפְרֵּדס

ורק , ארבעה חכמים נכנסו לעסוק בתורת הסוד, ולפיו ,מסופר הסיפור על תורת הסוד', ד, ד"חגיגה י

; (בן זומא)השני נטרפה דעתו ; (בן עזאי)אחד מת  –האחרים . אחד מהם נכנס בשלום ויצא בשלום

הפך לכופר , כלומר, "קיצץ בנטיעות"הוא  –" אחר"נקרא מאז האירוע , רבי אלישע בן אבויה, השלישי

; 264, "מילה ברגע: "מתוך) .יה היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלוםרבי עקיבא ה. בעיקרי האמונה היהודית

 (.612, "למה בעברית"



 ןּוָצפ

 

חכמים נתנו סימנים לסדר . נ"השם נוצר מהשורש צפ. חבוי, נסתר: הוא שם תואר שמשמעו" ָצפּון"

כלים את הסיבה לשם זה נעוצה בעובדה שאנו או. ואחת מהן קרויה ָצפון ָבֵרְך, הפעולות בליל הסדר

ואכילה זו מתבצעת לפני ברכת המזון , משום שהצפנו אותו בתחילת הסדר, האפיקומן הקרוי ָצפון

מה רוב : "אכילת  האפיקומן מכונה ָצפון גם משום הכתוב במבוא לתורת הקבלה(. ָבֵרְך  -שסימנה)

ה המלאים בכל "אכילת האפיקומן עשויה לפתוח לנו את אוצרות הקב: רוצה לומר, "טובך אשר צפנת

 .טוב

כשאנו פונים קדימה למזרח אל עבר . וחות השמיםרנוצר גם שמה של אחת מ של ָצפון מאותו השורש

 . ָצפןלפיכך ִסֵםן השֹמאל כבר במקרא את ה, נמצא הצפן משֹמאלנו, השמש העולה

 

ֹ , נ"צפשהוא , צפוןכי השורש של , השֹמאל הוא כינוי לצפון ל שמקביל "מקרוב במשמעותו לשורש ש

לכן אנו מוצאים בלשון . לכסות, להסתירל משמעותם "סמ/ל"נ וגם שֹמ"גם צפ, ולמעשֹה: ל"לשורש סמ

במשמעות הפוכה  מצפוןכאן ". ובגלוי מצפוןותודה על זה ב: "את המשפט, בספר הכוזרי, ימי הביניים

 .כיסויכלומר בהוראת , מזו של גלוי

 

ועל כן הורו על הצפון כוהני כל הדתות כמקום , מעין כל חי כי רוח הצפון נסתרת, הקדמונים סברו

ָך ַהָשַמיִם ֶאֱעֶלה ִמַםַעל : "בשמו של מלך בבל נאמר. התוועדות עם אלוהיהם ָבב  ָת בל  ו ַאָתה ָאַמר 

כ ֵתי ָצפן יַר  ַהר מֵעד ב  ִאי ו ֵאֵשב ב  ֵבי ֵאל ָאִרים ִכס  ככ  היה , ת הבבליםלפי אמונ(. 13, ד"ישעיה י" )ל 

 .מושבם של האלים בקצה הצפון

רגש על מצביעה על מוסר או  והיא, שמשמעו כאמור להסתיר ,נ-פ-המילה מצפון צופנת את השורש צ

  .הטמונים בבני אנוש



 ַצִפיִחית ִּבְדַבש

 .כל מה שטעים ומתוק לאדם: בהשאלה. היא מאכל מתוק מאוד וערב לֵחְך" ַצִפיִחית ִּבְדַבש"

ַבש: "הניב בסיפור על המן שירד במדבר מקור ד  השבעים תרגמו (. 31, ז"שמות ט" )ו ַטֲעמ כ ַצִפיִחית ב 

חכמי המקרא ופרשניו העלו (. מבושלת בשמן ובדבש)בהוראה של עוגה  "ַצִפיִחית"את המילה 

צפה על גבי  כסולת זו שהיא: "רבי אליעזר פירש, כך למשל. סברות שונות על מרכיבי עוגה זו וצורתה

צפיחית "אליעזר בן יהודה הציע הסבר נוסף משלו ל". בדבש וחמאה( לשים אותה)= נפה ונילושית 

שהוא הזך והטוב , כלומר כשטח העליון שבדבש, כצפיחית שבדבש: ואפשר שיש להבין": "בדבש

 ".שטח= במשמעות השורש צפה , ביותר

לתיאור אנשים או דברים בעלי מתיקות , ה אירוניתבנימ, משמש בהשאלה" ַצִפיִחית ִּבְדַבש"הצירוף 

 .של מתן מחמאות לא כנות, בהקשר של חנופה, למשל; מוגזמת

 (.ט, ראה מכשירין ה)ל מצויה גם המילה ַצַפַחת במשמעות של צפיחית "בלשון חז



 ְצִריחַ 

 

וַטָבֹאו ֶאל : "המילה מוזכרת בלשון המקרא(. שמירה) מגדל, מצודה: היא מילה שמשמעה "ְצִריחַ "

ִרית ִריַח ֵבית ֵאל ב  כפי שציין , "מערה"או " חגו סלע"במקרא גם במשמעות (. 46', שופטים ט" )צ 

  .במילונו (ב) אליעזר בן יהודה בערך צריח

 

אדם שקורא , כי בעבר הוא שימש מגדל לצורח, והוא נקרא כך, ח"נגזרת מן השורש צר ְצִריחַ המילה 

כמו בציטוט לעיל מתוך )יהושע שטיינברג , ך"על פי מחבר מילון התנ, התפללבקול רם לחברי העדה ל

קריאה "וגם " צריחה"מילה שמשמעה גם ; ה'ַצְרחַ קריאת המואזין בדת האסלאם היא (. ספר שופטים

, במשמעות של מגדל או בניין גבוה ַצְרחגם בערבית מצויה המילה ". שנועדה למשוך תשומת לב

 . 'ַצַרחַ ו בערבית הוא מקביל, ָצַרחוהפועל 

 

לציון מבנה או תוספת בנייה , המשמעות של צריח כמגדל שמירה נוצרה מאוחר יותר באדריכלות

הדומה לכיפה או , פירושו בלשון הצבאית מבנה משוריין ְצִריחַ המושג . גבוהה המתנשאת מעל המבנה

 .על ספינת מלחמה או על רכב משוריין, המוצב על טנק צבאי, לגליל

 

ִריַח מציין גם כלי דמוי מגדל במשֹחק השחמטה צורתו נגזרה מהמבצרים המבוצרים של ימי . צ 

 .הביניים

 



 ֶקֶדם

 

ֵהן ֶקֶדם ֶאֱהֹלְך ו ֵאינֶמו ו ָאחר " :הופיעה במקרא ֶקֶדםהמילה  .אחור-ההיפך מ ;הוא הצד שלפנים "ֶקֶדם"

 .הפך מנסיגהה, המציינות פנייה לפנים ,ִהְתַקְּדמּותוָמה דְ קִ : ומכאן המילים(. 8, ג"איוב כ) "ו ֹלא ָאִבין ל

 .במבנההקדמי הוא החלק  ַקְדָמה

 

 הסתכל ומסתכל, שרצה או רוצה לכוון עצמו כל מי. היהודים נשֹאו פניהם מימי ֶקֶדם אל עבר ירושלים

ֶדֶקל הוא חִ " :אנו קוראים 14 ,'בספר בראשית ב. מזרח – ֶקֶדם ומכאן, אל עבר השמש העולה, קדימה

ַמת ַאשור  . נהר חידקל זורם בצד המזרחי של אשור :כלומר – "ַההֵֹלך ִקד 

 

מסתתר  מזרחבמילה . מציינות את אחת מארבע רוחות השמים מזרחומקבילתה  ֶקֶדםהמילה 

כשאנו מתבוננים קדימה אל עבר השמש העולה נמצא  .צד זריחת השמש המרמז על, ח"זר השורש

 .לציון דרום תימןומכאן השם המקראי  ,בדרום ימיןצד 

 

היא  קדיםרוח  .ים שהוא במזרחה של הארץ ,כלומר ,"ים הקדמוני" – 8 ,ד"ים המלח קרוי בזכריה י

ואילו  ,מציינת מזרח ַשְרקבלשון הערבית המילה  .וכך גם בערבית .ֶקֶדםשבאה מ, מזרחיתרוח 

  .כלומר רוח מזרחית ,משמעה רוח קדים ַשְרִקַּיההמילה 

 

מקור  .ֶלַבְנט-ו אְריְֶנט: אנו מוצאים בלשון הלטינית שני שמות ֶקֶדםו מזרחהשמות העבריים  כנגד שני

גם  .עולהכי מצד זה השמש  ,"לעלות"שפירושו  ORIRE היא בשם הפועל הלטיני אוריינטהשם 

 ,מזרחי – ִטינִימכאן ֶלַבנ   ;לקום ,"לעלות"שהוראתו  LEVAREמקורו בשם הפועל הלטיני  ֶלַבְנטהשם 

 .(82, "מילה ברגע: "מתוך) בקנה אחד עולה – ֶרֶלַבנ ִטי-ו

 

 "להתבונן"משום שאנו יכולים  ,מתייחס לזמן עבר ואפילו עבר רחוק ימי ֶקֶדם כי הניב, מעניין לציין

מציין את הימים  אחרית הימיםהמושג , זאתלעומת . ימים כפי שאנו יכולים להסתכל קדימההבאותם 

 .במקום שאי אפשר לראותם ,הנמצאים כאילו מאחור ,יםהעתידי



 ְקֵדָרה

 

, ר"המילים בעברית וגם בארמית נגזרות מהשורש קד; ַקְדָרא –מילה שהגיעה מארמית  היא "ְקֵדָרה"

רו : למשל כשאנו אומרים, כך .להחשיך, להשחיר: שמשמעו , אנו מתכוונים לומר –השמיים ָקד 

. היא משחירה מן הפיח, כי כאשר שופתים אותה על האש, את כךנקר ְקֵדָרה. החשיכושהשמים 

רות: "אנו קוראים 3', בישעיה נ ִביש ָשַמיִם ַקד  מכאן . אכסה את השמים בעננים שחורים, כלומר". ַאל 

 .דכדוךומצב של  עצבותלציין בהשאלה  ַקְדרּותבאה המילה 

 

ִחירו ָפנָיו כ שוֵלי הַ : "במקורות מצוי הניב ֵדָרהִהש  הבלשן אברהם ; נגרמה לו בושה גדולה –כלומר , "ק 

הם אוהלים של , 5', המוזכרים בשיר השירים א, ֵקָדר ָאֳהֵליש, כי יש חוקרים הסבורים ,שטאל ציין

 .הצבע השחור ידוע כמושך חום. שחורותבדואים עשֹויים מצמר עזים 

 

בקדרה : "ת אחרים אנו אומריםעל אדם שחרש מזימות רעות על אחרים ולקה במה שניסה להלקו

: ר אלעזר"והיינו דא: "נאמר' א א"י, סוטה, בתלמוד בבלי. ל"הניב לקוח מלשון חז; "שבישל בה נתבשל

מאי משמע דהאי , שבישלו בה נתבשלובקדירה  –כי בדבר אשר זדו עליהם ( א"י, ח"שמות י)דכתיב 

 ".יעקב נזיד( הכין נזיד)= ויזד ( ט"כ, ה"בראשית כ)דכתיב ? לישנא דקדירה הוא' זדו'

 

במקביל ". שניים הבוחשים בקדירה אחת: "תחרות בלתי הוגנת בין שני אנשים או שני גופים קרויה

ֵבי ֺשָתֵפי" :במקור הניב הוא חלק מפתגם ארמי ".קדרה של שותפים: "מצוי גם הניב ָרא ד  לא  ִקד 

כלומר  ,ואינה קרירה פים אינה חמימהקדרה של שני שות = (ב' עמ,עירובין ג) "חמימא ולא קרירא

ולכן השותפות , בכיוון שלו" בוחש"כל אחד ; עסק של שני שותפים מזמין מלכתחילה ניגודי אינטרסים

 .נדונה לכישלון

 

 



 קּוְלמס

 

שהיא שיכול  ,قلم- ַקַלם בערבית .השתמשו בני האדם בקנה שמלקו את ראשו, לפני הכתיבה בנוצה

שנוצר על ידי , העתיק" עט"הערבית ציינה את ה ַקַלם .ֵעט – המשמע, הקצוץ הקנה -מלקאותיות של 

ל "וחזרה אלינו בלשון חז, המילה הערבית חדרה ללשון היוונית העתיקה". מליקת קצה של קנה עץ

שפירושו , ַקְלָמרמכאן גם השם . κάλαμος -ָקָלמסשמקורה במילה היוונית , קּוְלמס/ֺקְלמסבצורה 

מִסים –במקור ; עטיםקופסה ל   .קופסה לקול 

והוא בנוי , "פליטת קולמוס" הניב הראשון הוא. בימינו רווחים לפחות שני צירופים הקשורים לקולמוס

מתוך שגרת , שיבוש של מילה שנעשה בלי משים, משמעותו". פליטת פה"בהקבלה לצירוף 

. ישום של דבר מה בלי להרים את העטר, ופירושו ,"במשיכת קּוְלמס"הצירוף האחר הוא . הכתיבה

 (.653 ,"למה בעברית" ;468 ,"מילה ברגע" :מתוך)

 

 

 

 

 



 ַקיְָטָנה

 

, ַקיְָטא: המילה נוצרה מן המילה הארמית. בימי הקיץ, בעיקר לילדים, היא מקום מרגוע "ַקיְָטָנה"

כאשר , ַקיִץשל המילה  היא המקבילה בארמית ,ַקיִט, ולמעשֹה, ַקיְָטאהמילה הארמית . ַקיִץשמשמעה 

שבסוף המילה ַקי ָטא היא סימן היכר של מילה ' א-ה(. אטום)' מחליף את העיצור צ( קולי)' העיצור ט

שבהן חל , מעניין להשוות זוג נוסף של מילים. א הידיעה בעברית"והיא מקבילה בדרך כלל לה, ארמית

 .בארמית ַטְביָאת בעברית לעומ ְצִבי: 'ט-ל' צ-כלומר מעבר או שינוי מ, מעתק

 

שמשמעו  ִקֵּיטמכאן גם הפועל . ַקיִץהגיעה אף היא לעברית במשמעות של  ַקיִטהמילה הארמית 

נופש היא מילה המציינת  ַקיְָטנּות. הוא כינוי לנופש בקיץ ַקיְָטן. קיץאו נפש או גר בתקופת ה, בילה

סוף הקיץ קשה מעצם  –שפירושו  ,"שלהי קייטא קשים מקייטא: "יפהבימי הביניים נוצר ניב . קיץ

 (.בגלל החום)הקיץ 

 

, שבועות או למין מחנה של כמה ימים/למין קורס של ימים" קיטנה"לימים התרחבה משמעות  המילה 

מבלים  ילדים בגיל  או  ,נופשים, לומדים בקורס כזה(.או הקיט בלשון הארמית)במהלך חופשת הקיץ

מחנה כזה שמתקיים /קורסוהיא מציינת ,המילה עוד יותרבימינו התרחבה משמעות ;הגן ובית הספר

ויש קיטנות על פי ', ויש קיטנת פסח וכד, יש קיטנת חנוכה: לאו דווקא בקיץ, חופשת לימודים בכל

 .קיטנת מדע בדיוני וכדומה, קיטנת בישול, קיטנת ספורט: נושאים



 ַקְלָגס

 

הרומאים  .חדרה ללשוננו מן הלשון הרומיתהמילה  .איש צבא, חייל שמשמעה, מילההיא  "ַקְלָגס"

בלשון הרומית . נושאי לחימה ותוצאותיהנגעה בוכל עשייתם  ,נודעו כגדולי הלוחמים בהיסטוריה

 CALIGATUS ,מכאן. צבאית כבדה בעלת מסמרים נעללציין  באה  CALIGAהמילה, העתיקה

היא גם  ולכן, ל"ינו בתקופת לשון חזחדרה אל "ַקְלָגס"המילה . חייל – כלומר, שנעל נעל זו מי היה

ַעת ה אל תיראו מפני הגפת: "'א, 'ח מוזכרת במסכת סוטה  ".ַקְלָגִסיןתריסין וִשפ 

 

הוא נודע בכינויו . לספירה 41-37שמשל בין השנים , התפרסם קיסר ירומבתולדות קיסרי 

 יּוְליּוס ָגאיּוס הקיסר נם שלהיה ב ָקִליגּוָלה .(של חיילים) "ַנַעל קטנה" שפירושו, "ָקִליגּוָלה"

 אותו. לספירה 37-12בין השנים  ,תקופה ארוכה אביו משל. ַאְגִריִפיָנההקיסרית של ו ֶגְרָמִניקּוס

, כינוהו הקטנות בנעליו צועד אותו שראו, ואלה, אביו חיילי אל כילד התלווה כי, לשמו זכה ָקִליגוָלה

  .(525, "מילה ברגע: "מתוך)[ ייליםשל הח]נעל קטנה =  ָקִליגּוָלה, כאמור

 

 .כינוי שלילי לגדודי כובשים אכזריים ַקְלָגִסיםבספרות ובעיתונות מציינת המילה 

 



 ַקְלִפי

 

המילה חדרה ללשוננו מן  .תיבה או קופסה שמשלשלים לתוכה פתק הצבעה בבחירותהיא  "ַקְלִפי"

והיא נגזרה  ,KALPE – מקורה בלשון היוונית "ַקְלִפי" המילה. דרך לשון חכמים ,היוונית הקדומה

, (פ דגושה) P-לכן הגייתה הנכונה היא כמובן ב; "כד למים" :שמשמעה ,KALPIS: מצורת היסוד

ִפי)ובתנועת חיריק מלא  ֵפי)או צירי ( ַקל   :מתוך) הברתה האחרונה מוטעמת. בהברתה האחרונה( ַקל 

 .(195, "מילה ברגע

 

נותרה בכמה בתי מלוכה עד  אתכזסמכות  .את סמכותם מכוח הירושה בימי קדם שאבו המלכים

תופסים אנשי צבא את השלטון בכוח  ,כי מדי פעם בפעם ,ההיסטוריה גם יודעת לספר. ימינו

 . ומשתלטים על אומות שלמות

 

בחר העם את מחוקקיו באמצעות  ,ויוון הקדומה הייתה ראשונה להן ,במדינות דמוקרטיות, אולם

שהטילו בהם  ,ולעתים קופסה ,או תיבה ,כד –" ַקְלִפי"ביוון הקדומה כינו בשם , כאמור .בחירות

  .או לשם החלטה חשובה ,לשם בחירה –או פתקים  ,גורלות

 

 הגורל היה תנאי יסודי. גורלפי  באתונה העתיקה נבחרו כמעט כל בעלי המשֹרות החשובות על

אך בהצבעות , וקים עשֹו זאת בהרמת ידייםכאשר הצביעו על הצעות ח. בדמוקרטיה היוונית

אבני  (KALPIS: בלשונם) הכניסו לתוך ַכד. הצביעו הצבעה חשאית, בעיקר בדיני נפשות, משפטיות

שהיו תשתית , ומאוחר יותר טמנו פתקים, לעתים קונכיות בצבעים שונים, חצץ שחורות או לבנות

אנו  ,ל"בתקופת לשון חזעל היהודים נים ההשפעה של היוו ותעקבב. לטכניקת הבחירות של ימינו

ִפי והעלה שני גורלות" :כך למשל .לשון המשנהב ַקְלִפימוצאים את המילה   (.'א ,'יומא ד" )ָטַרף ַבַקל 

 

ִפי"מאז ועד היום קיים הניב   .(ראה שם) הלך להצביע :ופירושו, "הלך לַקל 

 



  ַנְחשן ְקִפיַצת

 

 ,ַנְחשן ֶּבן ֲעִמיָנָדבשם  קרויה על הקפיצה .השזור בהיסטוריה שלנו גבורהניב הלקוח מסיפור זהו 

שן , 'א, ז"פי המסופר במסכת סוטה לל ע. 7, 'המוזכר בספר במדבר א, נשֹיא שבט יהודה קפץ נַח 

התופעה המדהימה  לנוכחשעמדו משתאים , בני ישֹראל. סוף בעת יציאת מצרים וירד ראשון לתוך ים

מלווה בכושר הדוגמה אישית להם נדרשה  .חששו לצאת לדרך ,בתוך הים, יבש מקום – של חרבה

  .על עצמו נחשון בן עמינדב קיבלואת זאת , מנהיגות

 

והניב , אישית הדוגמהמפקדים והמצביאים שלנו  שימשו ,במסורת רבת הקרבות שלנו ,ומעולםמאז 

שן" ִפיַצת נַח   .ות לפעולהת ולהיחלצונועזל ,לאומץ לב לכינויהפך " ק 

 



 ּבָֹלתשִ 

 

ומבסיס , שמשני צדדיו יושבים פרחים, המתאפיין בתפרחת בעלת ציר ארוך, היא חלק צמח" ִשּבָֹלת"

ֹ ) ְגלּוָמהכל אחד מהם יוצאת  ַקש  ֹ לצמחים  .ִשּבָֹלת מכאן השם. שבילים-שביליםכאילו היו עשֹויים ; (ַקש

 .יש ִשבֶֹלת – וביניהם ִחָחה ושֹעורה, רבים ממשפחת הדגניים

 

ַמֲעַמֵקי ַמיִם : "נאמר, 3, ט"בתהילים ס, ך"בתנ. מערבולת –משמעות נוספת  ִשּבָֹלתלמילה  ָבאִתי ב 

נִי ָטָפת  כמו , לנוע לאורך: שפירושו)ל "אולי מן השורש שב, מערבולת כזאת נקראה כך". ו ִשבֶֹלת ש 

 . כיבי השיבולתכמר, ואולי על שום הסתעפויות זרם המים, (לאורך שביל

 

הממחיש עד , שאולי אין לו אח ורע בתולדות האנושות, אך עוד קודם לכן מביא המקרא סיפור דרמטי

 :כמה הלשון עלולה להסגיר ולגרום למוות

כי בני אפרים הגאים התאספו ועברו את הירדן בדרכם צפונה אל , מסופר, 6-1, ב"בספר שופטים י

והם התקנאו , אנשי אפרים שאפו להתנשֹא על כל יתר השבטים. מקום מושבו של יפתח, מצפה גלעד

לזעמם הוסיפו . וכעסו על שלא שיתף אותם במלחמתו נגד העמונים, שיצא להילחם בבני עמון, ביפתח

ולפני , כי מלחמה קשה הייתה בינו לבין בני עמון, יפתח השיב להם. כי ישרפו את ביתו עליו, איום

לכן יצא להילחם בהם ; אך הם לא באו לעזרתו –א לאפרתים המלחמה האחרונה הוא דווקא קר

 .בלעדיהם

 

שאיימו , אלא שלח את צבאו להילחם בבני אפרים, כי יפתח לא הסתפק בדבריו אלה, ך מספר"התנ

אתם פליטי : מצא הזדמנות לומר להם דברים קשים גם על שנהגו ללעוג לגלעדים, כמדינאי נבון; עליו

 . של העמונים נמלטתם מארצכם וישבתם כפליטים בתוך אפרים ומנשה משום שבימי הלחץ, אפרים

 

השתלטו על , בראשותו של יפתח, אנשי גלעד. על רקע זה גדלה שנאתם של בני גלעד לבני אפרים

כשבאו בני אפרים הנמלטים אל נחלתם . כדי שלא יוכלו בני אפרים לעבור את הירדן, מעברות הירדן

. כדי שיתנו להם לעבור את הירדן, פנו אל שומרי הגשרים, רות הירדןאל מעב –מפני חרב הגלעדים 

, וכשבני אפרים הכחישו את מוצאם השבטי? האפרתי אתה: השיבו בשאלה, אנשי גלעד, השומרים

משום שעמדו בפני  ,שמשמעה מערבולת, ִשּבֶֹלתכדי שיאפשרו להם לעבור נתבקשו לומר את המילה 

 .זרם מי הירדן

 

שבאמצעותה יוכלו לזהות את בני , כמילה ִשּבֶֹלתשהשתמשו במילה  ,שבט גלעד מסופר על בני

"(. סיבולת"כך שהמילה נשמעה כמו )' והגו במקומה ס ִשּבֶֹלתש של -שלא יכלו להגות את ה ,אפרים

שהגייתם , איש מקרב בני אפרים 42,000שחטו חייליו של יפתח , כפי שמסופר בסיפור המקראי

יַד ָלשן: "על כך כבר אמר החכם בספר משלי. השבטיהסגירה את מוצאם  , ח"משלי י")ָמוֶת ו ַחטִים ב 

21.) 

 



"  סיסמה"במשמעות של , SHIBBOLETH-כ, חדרה למילון הלשון האנגלית" שיבולת"המילה 

בדיוק , שלא ידעו להגותה כשילה את בני אפריםה "שיבולת"בעקבות הסיפור המקראי שבו המילה 

 .אויב אינו יודע את הסיסמה שהוא מתבקש לומר בגבול או בכניסה למתחם מוגןכמו שזר  או 

מי  –" הטובע בשיבולת נאחז בשיבולת: "יצרו את הפתגם היפה" שיבולת"שני המובנים של , ולסיום

 (.728, "למה בעברית: "מתוך) .שנתון בצרה אינו בוחל בכל אמצעי הצלה ונאחז אפילו בקלוש שבהם

 



ֵדרת ְֹ  ש

 

ֵדרת" ְֹ ֵדרתולכן יש לבטא את המילה , משני צדדים ְסדּוִריםשיש בו עצים , כינוי לרחוב הוא" ש ְֹ -ב ש

ֹ שֹמאלית כי , הסיבה לכך נעוצה בעובדה. בניגוד לאופן שבו המילה נאמרת בפי רוב הציבור, ש

, ִשדרה כל קשר למילה שֹדרהאו ל שֹדרותאין כמובן ל. אין סימני ניקודבעברית הכתובה היום 

 ".חוט שדרה"או " עמוד ִשדרה"שבצירוף 

 

 ֹ והמילה מציינת ; ר-ד-ר  הקרוב פונטית ומשמעותית לשורש ס-ד-המילה שֹדרות גזורה מן השורש ש

יש גם . רחוב שיש בו שורה אחת או שתי שורות מקבילות של עצים נטועים במרחקים מוסדרים ושווים

כלומר על מעמדות שונים , ים גם על שדרות חברתיותבהשאלה מדבר. מבנים בעלי שדרות עמודים

היא    BOULEVARDהרחוב הוא אפוא דרך ללא עצים והשֹדרה הקרויה בצרפתית . של בני העם

 .         דרך רחבה יותר המכילה תמיד עצים

בהכירו את העברית הקלוקלת שבפי  .מעשֹה במורה ללשון שגר ברחוב שדרות רוטשילד בתל אביב

בבוקר אחד חלף על פניו נער  .שֹדרותבמקום  שדרותור כבר חדל להעיר למי שאמר רוב הציב

 :ענה לו ומיהר לשאול, שעמד נפעם מול הנער, המורה" ?פה זה שֹדרות רוטשילד ,סליחה" :ששאל

 "...אני מבאר סבע: "והתשובה המיידית הייתה" ?מנין אתה"

 

 



 ֶלֶכתשַ 

 

ָתוהיא מצב של נשירת העל "ַשֶלֶכת" שבו נמצא , ַשֶלֶכת היא גם מצב. לקראת החורף, ים בתקופת הס 

ִליְך את עליו לקראת מחזור חדש של , ַהַשֶלֶכת קרויה כך. כשהוא משיר את עליו, העץ כי העץ ַמש 

של ) "נפילה"מילה שמשמעה , FALLהשלכת קרויה באנגלית  .של פריחה ושל והתחדשות, לבלוב

 (.עלים

 

זהו הרעיון בשורות השיר הראשונות שהלחין וכתב . בדידותמציינת בהשאלה מצב של  ַשֶלֶכתהמילה 

/ להתעורר כשאת אינך לידי / אני עוד לא מוכן , אל תלכי, לא/ עצרי מלכת , עצרי עכשיו: "עמיר בן עיון

 ..."עכשיו זו שלכת

ַשֶלֶכת: "המילה שלכת מוזכרת כבר במקרא  (.13ו , ישעיה) "ָכֵאָלה ו ָכַאלן ֲאֶשר ב 

ביום א של ראש השנה נהוג  לאחר תפילת מנחה  ללכת לשפת הים או לגדת הנהר או לחלופין לבאר 

ֺצלת יָם ָכל ַחחֹאָתם: "ולומר את הפסוק מספר מיכה, מים ִליְך ִבמ  המשפט נאמר  תוך ניעור דש ". ו ַתש 

זהו מעשה סמלי שבו מבקש . תרה עליוהבגד ואגב פעולה זו יש להשליך כל פסולת שדבקה בו או נו

ִמלן "עמד ב, יהושע שטיינברג. היהודי להתנער מן החטאים ולהביע כוונה לשוב בתשובה שלמה

בהקשר זה הזכיר את . ח-ל-כ ובין השורש ש-ל-על הקשר  הפונטי והמשמעותי שבין השורש ש" התנך

ִמטָהו ַבֲחָבִלים: "המשפט חו ֶאת יִר  והוסיף כי שלח נבדל משלך רק במתינות , (6, ה"ירמיה ל" )וַט ַשל 

 .כלפי הארץ( של חפץ או אדם)ההושטה 



ִעיר ַלֲעָזאֵזל ָֹ  ש

 

למי שמואשם  כינוי; למרות היותו חף מפשע ,כינוי למי שמשמש קורבן לחטאי אחריםניב שהוא זהו 

 (. מילים-רבלון מיעל פי ) פי שאינו אשם על אף' במחדליהם וכד, שלונותיהם של אחריםיבכ

 

, המתואר בספר ויקרא, י סדר העבודהל פע, הכוהן הגדול נטל שני שֹעירי ִעִזים ,המקדשבית בתקופת 

 ,והשני נשלח מאוחר יותר לעזאזל', לה הוקרבאחד מהם , הוא הטיל על שני הִעִזים גורלות. ז"ט פרק

ִעיר ֲאֶשר" :פי הכתובל ע, שהוא שם או תיאור של מקום ָֹ נֵי ה ו ַהש ַכֵפר ָעָליו ' ָעָלה ָעָליו ַהגָרל יֳָעַמד ִלפ  ל 

ָבָרה ַשֵלַח את ַלֲעזָאֵזל ַהִםד  ִעיר ַלֲעָזאֵזל"מכאן צמח בהשאלה הניב (. 10 ,ז"ט ראויק" )ל  ָֹ מנהג . "ש

ִעיר ַלֲעזָאֵזל הופסק לאחר חורבן הבית השני ָֹ יר שילוח השֹע. זה של עבודת הכוהן הגדול ושילוח הש

. כשבית המקדש היה קיים, היה מעשֹה שרווח בימיו של הכהן הגדול ,"ארץ ג ֵזָרה"אל  ,ַלֲעָזאזֵל

לאחר חורבן הבית , כאמור, והוא הופסק, כפרה על חטאותיולוסמל לטיהור העם  שימשהמעשֹה 

 .השני

 

: פי הראשון  לע. םנזכיר כאן את השניים הבולטים שבה, ֲעָזאֵזלפירושים שונים ניתנו לגיזרון המילה 

האיש שנבחר יום ) "איש ִעִתי"ש – (העז) שֹעיר-כלומר ה, ָאזַל+ הוא צירוף של המילים ֵעז  עזאזל

לאחר שהאיש הִעִתי הטילו , מארץ החיים ָאַזל –ואז הוא , השליך אותו( קודם לכן להוליכו למדבר

 . לתהום

 

וזה מתקשר , צוק גבוה, ז וקשהיינת הר עַ מצ ֲעָזאֵזלהמילה , י"פירושו של רש, פירוש שניהלפי 

 ,צוקיםבהמשופעת בגזירי סלעים ו ,ארץ משוננת –כלומר , שהשֹעיר נשלח אל ארץ גזרה, לנאמר

 (.543, "למה בעברית"; 176, "מילה ברגע: "מתוך). במדבר יהודה

 



 ְמשְקָעה שִ שָ 

 

אנו נוהגים לומר על אומן או ; זוהרהשמש מסמלת את האור וה. זהו ניב שנאמר על מי שירד מגדולתו

אך קשה לזהור כל . כשהוא נמצא בשיא הצלחתו, שלו" הזוהרבתקופת "שהוא , על כל ידוען אחר

 .שוקעת בסופו של יום, שהיא מקור האור והאנרגיות, אפילו השמש. הזמן

בלשון זכר בניגוד  שֶשמֶ כאן מופיעה המילה ; "ו זַָרח ַהֶשֶמש וָבא ַהָשֶמש: "נאמר 5, א בספר קֹהלת

שהיה , על פסוק זה מלמדנו המדרש. שקע -פירושה " ָבא"המילה . לשימוש בה בלשון נקבה בימינו

על פי סדר זה כשמסיים מנהיג ותיק את תפקידו ואת . קיים מדֵרי דורות סדר אלוהי להנהגתנו כאומה

וכך אנו . החליפו בתפקידוזורחת שמשו של מי שנועד ל, כלומר כאשר שוקעת שמשו, שירותו לעם

" עד שלא שקעה שמשו של משה לא זרחה שמשו של יהושע: "ל"לשון חזמוצאים דוגמה לעניין זה ב

 .מכאן הגיע הניב למילוננו(.'ב, ח"נ, בראשית רבה)

 



 ֹ  ְשבּוָרה ֶקתש

: קראהמילה מוזכרת במ. שנועד להשקות את הבהמות, היא כלי קעור וארוך עשֹוי אבן או עץ" שֶֹקת"

ָכל ג ַמָליו" ַאב ל  אֹב וִַתש  ֵאר ִלש  המילה (. 20, ד"בראשית כ" )וַָתַער ַכָדה ֶאל ַהשֶֹקת וַָתָרץ עד ֶאל ַהב 

ֶקה: כמו המילים, ה"נגזרה מן השורש שק שֶֹקת ָקיָה, ַמש  השוקת השבורה אינה יכולה . ִשקוי, ַהש 

 .להכיל את המים שהיו בה

הניב . שאינו מותיר מקום לתקווה, מצב של חוסר אונים, מציין מצב גרוע "בּוָרהשֶֹקת שְ "הצירוף 

, לסיפור על הדייג העני, על פי הסברו של המילונאי אבן שושן, מתקשר" עמד בפני שוקת שבורה"

הדג הבטיח לדייג למלא את משאלותיו אם הוא . שביום מן הימים העלה בחכתו דג זהב, החסר כול

, לביתו והדג מילא אחר משאלות אשתו עד שהגזימה בדרישותיהאז רץ הדייג . ישחרר אותו לים

 .וניצב שוב בפני שוקת שבורה, ובעקבות זאת חזר הדייג לעוניו המרוד

, אלה הם שמות בני שתי הברות, המילה שֶֹקת נמנית מבחינה לשונית עם קבוצת השמות הסגוליים

כאלה הם השמות ; (בהרה שלפני אחרונה)מלעיל  ובכולם ההטעמה, (ומכאן שמם)רובם בעלי סגול 

 .צֶֹמת סואן: יש להקפיד לומר כהלכה)צֶֹרְך וכן שֶֹקת וגם צֶֹמת , ֶגֶשם, ֶבֶגד



 ְתכּוָנה

, "קו אופי"המשמעות הרווחת והמוכרת לנו ביותר היא . היא מילה בעלת כמה משמעויות "ְתכּוָנה"

" תוכנית"ך היא מופיעה במשמעות "בתנ. ות המבנהתכונ, תכונות האדם: למשל, טיב או איכות

כונת: "11, ג"ככתוב ביחזקאל מ, "מתכונת"ו , תוכן: ארבע המילים". מָצָאיו ומָבָאיו צוַרת ַהַביִת ות 

כונָה נגזרו מאותו השורש, תוכנית  . נ-כ-ת: מתכונת ות 

: הבאים לידי ביטוי במשפט, ורא עולםנובעת ממעשֹי בתכונה למילה  נוספתכי משמעות , חשוב לציין

שהוראתה , ְתכּוָנהנוצרה בלשון ימי הביניים המילה  ִתֵכןמן הפועל  (12,ישעיה מ)" ִתֵכןו ָשַמיִם ַבֶזֶרת "

 .אסטרונום, "רואה בכוכבים"פירושו  "תֵכן"שם המקצוע . חקר הכוכבים, אסטרונומיה

, מוגברת לקראת אירוע כלשהווהכנה או פעילות מכינה של   יש  גם הוראה ְתכּוָנה למילה ,ולבסוף

 .נ-ו-כ: שורש אחר הכנהולמילה  ְתכּוָנהכאן למילה . למשל תכונה לקראת מסיבה

 .הקים, ייסד: כנֵן שהוראתו–נ נוצר בפיעל הפועל -ו-מן השורש כ



 ַתְסִכית

 

שעובדו לשם שידור ברדיו ונועדו  ,יבעלי אופי דרמט ,או מחזה ,יצירה ספרותית הוא" ַתְסִכית"

 . לשמיעת המאזינים

 

מבחינת הצליל והוא גם בעל קרבה  ,ט"הקרוב לשורש העברי שק,ת "המילה נוצרה מן השורש סכ

לרבים מאתנו מוכר  ."ָשַתק" שמשמעו ,ַסַכתַ בערבית מצוי הפועל . ק"משמעות לשורש שתומבחינת ה

תֹק" הציווי שחדר לסלנג שלנו במשמעות של ,ֺאְסֺכת :בצורת הציווי הפועל הערבי ת "מהשורש סכ" !ש 

ָרֵאל" :9 ,ז"ככתוב בדברים כ ,כדי להקשיב "החריש"שהוראתו  ,ִהְסִכיתנוצר הפועל   ֹ ַמע יִש ֵכת וש   ".ַהס 

 

שמציינת שם עצם ' ו לא ת, שורשית 'ף מילה זו היא תובס' ת-מאחר שה ;ן זכריהיא במ ַתְסִכיתהמילה 

לכן נאמר  .ב"וכיו, (רמה) תרמית ,(ה"פנ) תפנית ,(ה"דמ) תדמית ,(ה"גל) כמו במילים תגלית ,הבנקב

 .תסכית משעמם ,תסכית מעניין :כהלכה

 

בא במשמעות של  ִהְסִכיתוהפועל  ,כדי להקשיב לשתוקעם הזמן נעלמה המשמעות הבסיסית של 
 (.773, "למה בעברית"; 182, "עוד מילה ברגע" :מתוך) .שמע ,הקשיב

 



 ַתפּוז

 

 . שאת שמו טבע הלשונאי יצחק אבינרי, הוא פרי הדר" ַתפּוז"

 

או " ַתפוַח מוזהב"היה מוכר בארץ הפרי , 20-בראשית המאה ה, מאז ראשית ההתיישבות בארץ

שנקרא , במקביל לשמו של אחיו הצומח באדמה, (ַתפּוזשהוא הפרי המוכר כיום כ) "ַתפּוַח זהב"

. "ַתפּוז"הציע איש הלשון יצחק ֲאִבינִֶרי את השם המולחם ( 1932)ו "בשנת תרצ. "ּוַח אדמהַתפ"

והיום מועשרת העברית , מילים למילה אחת החלה כבר אז להיות מועדפתהמגמה של קיצור שתי 

ל כך למשל נוצרה המילה ַרֶכבֶ .שכל אחת מהן היא הרכב של שתי מילים, כמעט מדי יום ביומו במילים

ולאחר שהומצאה המילה תפוז נוצר פרי אחר במעבדות החקלאיות של ;  ֶכֶבל+כהלחם של ַרֶכֶבת

 .קלמנטינה+זהב+תפוח: מילה שיש בה הרכב של שלוש מילים, והוא קרוי ַתפוִזינָה, ישראל

 –נית בלטי, כתיבה בראשי תיבות)שהיא עצמה נָטִריקן , הבהיר" ַתפוז"ממציא המילה , אבינרי

NOTARIUM – ת-שבלי ה, שם; מאידך גיסא, והיא גם שם עצם חדש, מחד גיסא( כתיבה מהירה '

אף , החידוש זכה להצלחה מסחררת. זהבוהרי פז הוא , ָפזהתחילית מותיר את האותיות של המילה 

 .על פי שהבלשנים לא אהבו אותו

 

את שם הצבע , חיים נחמן ביאליק, פעלולן הלשון, יצר משוררנו הלאומי תפוזבעקבות המצאת השם 

, ָצהֹב ,יָרֹק :כמו יתר הצבעים, שם הצבע ָתפֹז בא במשקל הצבעים ָקטֹל. ַתפּוזמן המילה  – ָתפֹז

 .'ָסגֹל וכו, ָכחֹל ,ָכתֹם, ָאדֹם

למעשה . את התפוז וגם את הצבע הכתום האופייני לו  ORANGEגם בלשון האנגלית מציינת המילה 

אין כי , חשוב לציין. NARANJAאו מן הספרדית  , לית הושאלה מן הצרפתית העתיקההמילה האנג

 ,הרי התפוז הוא פרי הדר(. תפוז)בין תפוח אדמה ובין תפוח זהב , בין תפוח עץ בוטאניקשר כלל 

ִקרבה דומה יש  גם בלשון . ואילו תפוח האדמה הוא פקעת, התפוח הוא נשיר וקרוב לאגס ולאפרסק

ובלשון ימי  POMME DE TERREתפוח האדמה קרוי  ; POMMEה התפוח קרוי הצרפתית שב

 .POMME  DE ORANGEהביניים קראו לתפוז  

בנאות המדבר של עמק הערבה וגם בבקעת הירדן  גדל תפוח סדום שפירותיו נפוחים כתפוח ואוי למי 

 .שטועם אותם

 

 



 ְתשּוָבה ָלקִנית

 

 קשור למקום בשם ָלקנ יָה" ָלקנִית" שם התואר .נית ותמציתיתעניי, שמשמעו תשובה קצרה ,ניבזהו 

– LAKONIA, כפי, אנשיו נודעו בדרך דיבורם הקצר והמדויק .שהתפרסם בתרבות יוון הקדומה 

  .שנראה בהמשך

 

בדרום  ,לחבל ארץ ביוון ,זה היה שם קדום יותר, למעשֹה. שביוון ְסַפְרָטההיה שם נוסף ל ָלקְניָה

שאוחדו מאוחר יותר למה , באזור היו כאן חמישה כפרים בראשית ההתנחלות הדרית. פֶנססֶפלה

 . פירההסי אירוע זה התרחש במאה השמינית לפנ. ְסַפְרָטהשכונה 

 

ָטה אומנו מתקופת ילדותם להיות חיילים טובים ַפר   מטרתו הייתהבחינוכם  מרכיבולכן כל , תושבי ס 

הממעיטים , כגלויי לב והחלטיים ומעולםהם נודעו מאז ; שמעים בצורה מושלמתלעשותם לוחמים ממו

שאיים בדיבורי מלחמה על , נודע על אויב בהקשר זה התפרסם סיפור. בדיבור ומרבים במעשֹה

ָטנִים ַפר  ִטיָמטום, הס  . הוא ימחה אותה מעל האדמה, כי אם יפלוש לחבל ָלקנ יָה, שבו הודיע, ושלח אול 

 ...".אם: "ת הספרטנים הייתה במילה אחתתשוב


