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  הקדמה   

  
של האויברסיטה העברית "  אידאה"במסגרת תוכית  ,  מחקר זה מוגש כעבודת גמר בתחום הדעת בלשות

  . והגיעו לסיומם כעבור שתיים' גיבוש הרעיון והכתיבה החלו בסוף כיתה ט. בירושלים

  

גם ביטויים  ,  תמיד התעייתי  בשפה ובמקורותיה.  בחרתי בושא זה משום אהבתי ללשון השפה העברית

להרחיב  שמחתי  .   ופתגמים חביבים עליי ומרתקים אותי  וחשבתי להעמיק בושאים אלו באמצעות העבודה

ושאים ותחומי ידע הקרובים  לליבי ולושאים המעייים ,  את ידיעותיי באמצעות המחקר ולהכיר חוקרים

  .אותי

  

,  למדתי כיצד לחדד ולהעמיק בושא.  בתהליך זה למדתי רבות על טיבם של החקר ושל הכתיבה האקדמית

מקצוע ובאשי  ביבליוגרפיים  במקורות  להיעזר  מקרב.  וכיצד  מודה  הייעוץ    אי  על  ולדמן  עומר  למר  לב 

ועל ,  על הליווי והסיוע במהלך החקר והכתיבה"  אידאה"תודה גם לראשי תוכית  .  וההחיה לאורך כל הדרך

  . מתן ההזדמות לעריכתו של מחקר זה במסגרת התוכית
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  מבוא  

  
המקר בעברית  הגוף  איברי  מתחום  ודימויים  מטאפורות  חקירת  היא  זו  עבודה  של  ובעברית מטרתה  אית 

. כך קבל קודת מבט יותר שלמה של מצבו החברתי כיום,  מטרתו ללמוד כיצד שפתו התפתחה.  החדשה

בחייו מרכזי  חלק  היא  עוברת,  השפה  שלו  החברה  מה  לראות  וכל  באמצעותה  בשפה  .  ולכן  השיויים 

דת מבט חדשה על המציאות ועל ידי כך וכל לקבל קו,  עשויים לשקף לו את התהליכים שעברו על החברה

והמתהווה והדימויים .  הקיימת  המטאפורות  התפתחות  של  ומאפייים  מגמות  לאתר  יסיו  זו  בעבודה 

החדשה  לעברית  המקרא  שפת  בין  הגוף  איברי  בין ,  מתחום  משותפים  גורמים  קיימים  אם  לבחון  במטרה 

  . משותפים בין קבוצות של ביטויים דומיםואולי גם אם ישם גורמים , השיויים שקרו לאותם ביטויים

  

מהי ההתפתחות שעברו המטאפורות והדימויים מתחום איברי הגוף :  השאלה שעמדה במרכזו של המחקר

ך לעברית החדשה "בין הת ?  

  

, כי"תחילה ציג את הושא מהצד הת.  בשלושה חלקים  יוצג,  כפי שיובא בסקירת הספרות,  הרקע העיוי 

אחתום את שי החלקים בדיון במקומן  , לסיום. ושא מהצד של השפה העברית החדשהובהמשך ציג את ה

  .   של המטאפורות והדימויים בשפה באופן כללי

לעבודה רקע  לספק  מת  הספרות,  על  סקירת  במסגרת  בראשוה  של ,  יוסברו  מקומו  לגבי  שוות  תפיסות 

במקרא המחקר.  הביטוי  המשך  לקראת  המהלך  את  לבות  במטרה  מאותן  ,  זאת  אחת  כל  את  בחן  בו 

סקור ,  בהמשך.  התפיסות ביחד עם פירושים שוים למקרא וסה להשליך מהם על התפתחות המטאפורות

עצמם בפי  והדימויים  המטאפורות  בתקופה,  את  תלות  לעצמם ,  בלי  ביחס  לשי  ,אלא  לקבוצות ,  אחד  או 

  .ביטויים אחרות
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  מתודולוגיה 

  

החדשהעיקרה של   הביטויים בעברית  ההתפתחות של  ומאפייים  ,  העבודה סקירת  ויסיון למצוא קשרים 

  . בהתבסס על אותן שתי קומות שהזכרו, חוזרים בשיויים שעוברים על הביטויים

  

  . 1ביטויים שאספתי בעצמי 125רשימת הביטויים עליהם עבדתי במהלך המחקר כוללת 

בכתיבה של כל ביטוי  מספר רחב של הופעותיו    סקירה של    כללה  משמעותם המודרית של הביטויים    בחית  

החדשה בעברית  והספרותית  המקורות  ויתוח    ,העיתואית  את  מופיע.  הוא  בהם  בקטעים  משמעותו 

  2העיתואיים והספרותיים אספתי ממאגר עיתוות יהודית היסטורית ובמאגר בן יהודה

  

מצאו שיויים  במחקר  של  עיקריים  תחומים  משמעות;  שלושה  שיוי  בלי  צורה  את    ,  שיוי  בתוכו  הכולל 

"  שיוי המשקל", " שיוי המשמעות"הכולל בתוכו את  ,  שיוי משמעות בלי שיוי צורה".  פיצול" וה "  קיצור "ה

שהשתו גם בצורתם וגם שי תחומים אלה מרכיבים את התחום השלישי שהוא ביטויים  .  3" השיוי הסביר"ו

  . במשמעותם כפי שיפורט בעזרת דוגמאות

  

ידעתי   המקראית  ,  למיטב  בעברית  הגוף  איברי  מתחום  ודימויים  מטאפורות  התפתחות  חקר  של  זה  ושא 

חקר טרם  החדשה  דפוסי ,  לפיכך .  ובעברית  על  המחקר  את  בהמשך  לשרת  תוכל  זו  עבודה  כי  תקוותי 

וך ועל מקומם בע"המטאפורות בתברית בת זמ.  

    

  
  39-33יש לפנות לנספחים עמ מהם אספתי את הביטויים  למקורותלרשימת הביטויים המלאה, כמו גם  1
 / https://benyehuda.org  בן יהודה    פרויקט  https://www.nli.org.il/he/newspapers/titlesמאגר עיתוות יהודית היסטורית2

    21,23,25- ראה הסבר למושגים אלה בעמ 3
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  רקע עיוי

איה   הבסיסית  משמעותם  לזו:  זו  מילים  מצירוף  יותר  מכילים  בפרט,  ובת"ך  בכללותם,  לשון  ביטויי 

רבים  דוברים  בקרב  המובן  מסוים  ערך  בעלי  מילים  צירופי  הם  הביטויים  אותם.  לאפיין  בשביל  מספיקה 

    באופן שיוצר להם משמעות חדשה.

  

אם תרגם .  ך לשפות אחרות"כשהוא מזכיר את הבעיה בתרגום מטאפורות בת  4וארדעל עיין זה מדבר דה  

המילים את  משמעות,  רק  וחסרי  ברורים  לא  משפטים  המשמעות.  יתקבלו  את  רק  תרגם  תאבד  ,  אם 

כי אם למצוא את המילים  , ולא רק את המשמעות, יש צורך לתרגם לא רק את המילים , אם כן. המטאפורה

"  by heart" הוא באגלית  "  בעל פה"התרגום לביטוי  ,  למשל.  קביל בשפה אליה מתרגמיםבעלות המשקל המ

  .באוזי דובר האגלית איו קיים באוזי דובר העברית" לב"כיוון שהמשקל הלשוי שיש ל ), לפי לב (

  

שלהן המילולית  למשמעות  מעבר  בשפה  מסוים  משקל  למילים  שיש  לרעיון  וספת  למצוא ,  דוגמה  אפשר 

שפייר  בדבר יוסי  של  בת  5), ז"תשס(יו  הגוף  איברי  מתחום  הביטויים  של  המרשים  האוסף  את  ך "שמציג 

מדבריו של שפייר ובעת האפשרות כי איברי גוף  ).  ב"טבור הארץ וכיו,  גב ההר(שקשורים בתוואי השטח  

ולטעון שלכל ,  גוף יחידיםיתן כמובן גם לצמצם את הטעה הזו לאיברי  .  מסוג מסוים  6הם בעלי משקל לשוי 

עם ביטויים ,  דוגמא מובת מאליה תהיה לטעון שהלב מסמל את הרגש.  איבר גוף בפי עצמו יש משקל לשוי

  ". לב של אבן"ו" לב שבור "כמו 

  

ן במקומם של הביטויים בת7) ו"תשע' (יאיר זקוביץ.  ך היא דרך חשיבותם לטקסט"אחת הדרכים להתבו 

למוגדר או  ,  הפיכתו של משהו לקוקרטי(  מדבר על חשיבותה של הקוקרטיזציהמציג את הושא כשהוא  

מסיבות  ( לטעתו הקוקרטיזציה קריטית בעיי המפרשים להבת הטקסט  .  בפרשות המקרא  )למדויק יותר

המקרא),  מובות בפרשות  מטאפורות  על  ומרחיב  מוסיף  הוא  הזו  הטעה  על  שהפרשים  ,  אך  ומראה 

בשל חשיבותן הגדולה של המטאפורות להבת ,  וזאת לטעתו,  וקרטיזציה של מטאפורותמשקיעים רבות בק

  . הכתבים המקראיים

  
4New York, NY:The American Bible “Biblical Metaphors and their Translation”  Jan de Waard 
 Society, (1974)    
, טללי אורות יג',  ך "שימוש באברי גוף בתיאורים גיאוגרפיים בת):  ישעיהו א ו" (מכף רגל ועד ראש . "יוסף,  שפייר  5

  .122–105'  עמ,  ז"תשס
לדוגמא לב מעבר למשמעות המילולית של  . משקל לשוי היו המשמעות של המילה ברבות מעבר למשמעות המילולית שלה  6

  . המשקל הלשוי שלו בשפה הוא כמילה שמייצגת את הרגש, איבר גוף 
זקוביץ  7 "יאיר  המקרא  ,  בפרשות  מטפורית  ולשון  מטפורות  של  וחיצוית  –קוקרטיזציה  לח",  פימית  קר שתון 

  )ו"תשע (כד  ,  המקרא והמזרח הקדום
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בת לביטויים  להתייחס  אחרת  ורמולן  "צורה  קרוליין  בדברי  מצאת  ). kerolien  8vermeulen, 2017(ך 

סיפורי,  לשיטתה כלי  היא  שבו  ,  המטאפורה  המקום  על  משהו  ללמד  ועד  שלה  מופיעהוהמבה  היא  .  היא 

ת שאיברי הגוף בתשכן  ,  ך יכולים לשמש מכשירים סיפוריים בלי להופיע במטאפורה כלל"מוסיפה וטוע

. עצם השימוש באברי גוף עשוי להחזיק משקל מטאפורי,  בדומה לטעה שהובאה לעיל מדבריו של שפייר

אלא די בכך שהקורא ,  ל המסויםאין צורך בשבירת השימוש הרגיל של המילה כדי לתת את המשק,  לדבריה

מה   כאן  שיש  השורות"יבין  בין  סיפורי"  לקרוא  כמכשיר  ישמש  הגוף  שאבר  וירד "בפסוק  ,  לדוגמא.  כדי 

איה חוצה כיוון שכבר אמר שהוא ירד '  רגליו'המילה  ),  טו,  ד,  שופטים" (סיסרא מעל המרכבה ויס ברגליו

תה היא שקרא בין השורות ובין שסיסרא בורח בלי אלא מטר,  וגם איה מופיעה כמטאפורה,  מהמרכבה

  .אלא רק כאדם הרץ ברגליו ותו לא, כוחו ועוצמתו

  

בלי קשר  ,  שאולי כלל הביטויים מחזיקים במשקל מטאפורי מסוים,  שיוי קל של קו החשיבה הזה יאמר לו

עצמו מי.  לביטוי  של  הבסיסי  הלשוי  למשקלן  באשר  כה  עד  מהאמר  מורכב  זה  עצם ,  ליםרעיון  גם  כמו 

ספרותי ככלי  במילה  טל  .  השימוש  אגל  משה  של  בדבריו  מסתמן  הזה  כיצד   9) 1984(הדבר  מסביר  כשהוא 

איה רק מטאפורה המושיבה  )  כ,  דברי הימים ב כו" (ויפן אליו עזריהו כהן הראש"בפסוק  "  הראש"המילה  

הגדול הכוהן  בתפקיד  עזריהו  יותר  ,  את  עמוק  שיוי  על  גם  מלמדת  או  ":בראש"מי    –אלא  עזריהו  הכוהן 

  . המלך עוזיהו

  

הראשון הוא ההבה  . ך יתן לכלול שי מאפייים וספים "בהבת מקומם של הביטויים בת, בשלב האחרון 

הספרותיים הכלים  בעולם  לבדם  קיימים  אים  בת.  שהביטויים  דיבור  "יש  צורות  עוד   Figures of(ך 

Speech  (ותומגוו משקל  .  רבות  בעלי  הם  המטאפוריים  הביטויים  רק  שלא  הרעיון  הרחבת  הוא  והשי 

רעיון זה ידון בהרחבה ובצורה מעמיקה .  אלא גם לשאר צורות הדיבור ייתכן משקל לשוי כזה  ,מטאפורי

בושא צורות ,  רבמחקר מקיף ביות.  Ethelbert William Bullinger, 1898 (10(בידי אלברט וויליאם בוליגר  

בת מופיעות,  ך" הדיבור  הן  שבו  בהקשר  משמעותן  ואת  שוות  דיבור  צורות  של  עצום  מגוון  מוה   11. הוא 

ורק לאחר מכן עוסק במשמעות של ,  בוליגר מדגים את צורות הדיבור הללו ודן במשמעויות הכלליות שלהן

  .  צורת הדיבור בהקשר הספציפי

  
'וורן,  רוטלין8 התכית.  בעברית  כאהן  ' ג',  יבים  ( Geoffrey Khan(פרי   Encyclopedia of Hebrew),  עורך) 

Language and Linguistics  Online  , ט בטר2013הועלה לאי  
  1984,  יז-טז, יב המדרשיה',  חלק א-איתותים וסימי דרך בסיפור המקראי. 'משה,  טל- אגל  9

10Ethelbert W. Bullinger, ‘Figures of Speech Used in the Bible’, Eyre & Spottiswoode, 1898    
11  גר מדבר על הברית החדשה אך אין שום סיבה שלא להשליך את מחקרו גם על התם בוליך היהודי כיוון  " אמ

שהוא קיים בתוך הברית החדשה בעוד שבמחקרו בוליגר מבסס כללים מוחלטים להבת צורות הדיבור בכל מקום 
  בו הן מופיעות 
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בהרחבה דון  הללו ,  בהמשך  הדיבור  במקרא,  בצורות  מטאפורות  של  מקומן  יתוח  ובהתאם ,  במסגרת 

  . לשיטות החוקרים שהובאו

  

אליהן מתייחסים  שהחוקרים  הקודות  ודימויים,  אחת  מטאפורות  בין  ההבדלים  בר־יוסף .  היא  חמוטל 

,  כי ההבדל בין מטאפורה לדימוי הוא גם בהימצאות מילת השוואה בדימוי להיעדרה במטאפורה  12טועת

משום שהיא יוצרת הפרעה  ,  וגם בכך שהמטאפורה איה יכולה להופיע פעמים רבות מדי בטקסט שאיו שירה

חוקרים  ה,  ביחס להבדלים בשימוש בביטויים בין המקרא לעברית החדשה   .ביחס הרציף בין מרכיבי הטקסט

אך ,  מזכיר את הושא,  למשל ,  רוביק רוזטל.  אך לא מרחיבים בושא,  מודעים לקיומם של הבדלים כאלו

   13.לא פיתח אותו

  

ש הביטויים  כלל  הת  אדוןאת  מן  שלקחו  גם  ,  ך"בהם  במשמעותכמו  המקרא אם  הדיון  מפרשי  על  בסס 

,  שתמש בפירוש הפוץ אצל המפרשיםאמה בין המפרשים על פירוש הביטוי במקום שאין הסכ. המסורתיים

במקום   יוזכר  הוא  פירושו  לגבי  השוות  לדעות  המטאפורה  שעברה  השיוי  בין  קשר  איזה  יהיה  אם  אך 

  .  הרלווטי

    

  
המכון ',  כרך ב,  מחקרי ירושלים בספרות עבריתאסופת  ?',  האם הדימוי דומה למטפורה. 'חמוטל,  בר יוסף  12

  '  עמ, 1988, למדעי היהדות על שם מדל
   2018,  כתר),  עורך (שמעון ריקלין  ', ך "מדברים בשפת הת. 'רוביק,  רוזטל  13
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  ך  " הביטויים בת: פרק ראשון

  

בהרחבה במפרשים השוים    דון.  בפרק זה עסוק במקומם של הביטויים בכתובים המקראיים המקוריים

במקרא הביטויים  משמעות  את  להבין  השוות  השוות .  ובדרכים  בשיטות  שימוש  עשה  הפרק  במהלך 

ומקומם   הביטויים  משמעות  את  לבסס  מת  על  לעיל  הספרות  בסקירת  המובאים  במקורות  המופיעות 

רק בביטויים בחרים    בפרק זה אלא  14בשל מגבלות המחקר לא עסוק ברשימת הביטויים המלאה .  במקרא

בפרק זה סתמך על  .  או בביטויים שמתקיימות בהם יותר מצורת דיבור אחת,  המופיעים יותר מפעם אחת

כלל המקורות המוזכרים בסקירת הספרות דלעיל בשביל לבסס את טעותיו אך בשל אופן הכתיבה וסגום 

  . של המאמרים מעיט בציטוטים ישירים

  

  המופיעים פעמיים במקראביטויים  1.1

אך בעיון וסף יתן להצביע על  ,  לכאורה אין שום מכה משותף לכלל הביטויים המופיעים פעמיים במקרא

ורחבים רבים  הביטויים .  קשרים  של  ברובם  המפרשים  של  ההתאמה  הוא  אלה  מבין  ביותר  הברור  הדבר 

  .המפרשים מסכימים הסכמה מלאה על משמעות הביטויים במקרא

  

,  אור החיים,  אבן עזרא( שבו יש מחלוקת בין המפרשים  )  כא,  בראשית ח(  "אמר אל ליבו"אי הדופן הם  יוצ

למקרא הארוך,  י"רש,  אם  דבר,  הטור  יקר,  העמק  הפסוק  )  ן"רמב,  כלי  של  ביותר  הבסיסית  בהבה    – גם 

לעצמו " חיצוי "או  "  דיבר  לגורם  וגם"?  דיבר  גם  בשאלה  ?  אולי  חלוקים  אף  הגורם  " המפרשים  מהו 

  "?  החיצוי

, שבו ישה מחלוקת למשמעות של הפסוק מבחית כוותו)  יב,  יחזקאל כא(  "ידיים רפות"והמקרה השי הוא  

  ? האם כוותו לעודד או לקרוא לפעולה

אבן (הוא יוצא הדופן האחרון מהבחיה הזו ובו חלוקים המפרשים  )  ו,  תהילים קלז" (תדבק לשוי לחיכי"

אך,  עזרה דוד,  חומת  ציון,  מצודות  הביטוי)  י"רש ,  ק"רד,  מצודת  של  המטפורית  הרמה  בלשוי  ,  על  האם 

  .או האם הכווה לחוכמה והמטאפורה רחבת יותר, הכווה ללשון ממש והמטאפורה היא לשירה

ך "אמם ברוב המטאפורות הפירוש קבוע בין ההופעות בת,  ים בין פסוקיםגורם אחר מצוי בהבדל בפירוש

  . אך לא חסרות דוגמאות למקרים שהפירושים משתים

  
  33-29עמ  , ספח ב  14
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מצודות ,  חומת אך,  אבן עזרה(הוא מקרה שבו הפירושים    )  ו,  תהילים קלז" (תדבק לשוי לחיכי, "לדוגמה

שאיוב מדבר על היותו רם מעלה והמשורר ,  בגלל הקשרלא מתאימים בעיקר  )   י" רש,  ק"רד,  מצודת ציון,  דוד

  . בתהילים מדבר על געגועים

עורף" (קשה  לב"  (ט,  שמות  עזרא)  אשר,  אבן  החיים,  ברכת  דבר,  אור  דוגמה  )  י "רש,  ם"מלבי,  העמק  הוא 

וספת למקרה שבו קיים הבדל בין הפירוש המקורי בספר שמות שבו מובא הסבר מפורט של קיום הביטוי  

  . ותו בעוד שבמשלי המפרשים רק מרפרפים עליוומשמע

ההבדל במפרשים ובע מכך שפשוט אין מפרשים על הביטוי בהופעתו )  כד,  שמות כא" (עין תחת עין"בביטוי  

  .השייה בויקרא כיוון שכבר פירשו את כל המקרה שם כחזרה על הפסוקים בשמות

שבהופעתו ,  הבדל ובע בעיקר מההקשר של הפסוקשגם בו ה)  ג,  ישעיהו לה" (חזקו ידיים רפות" האחרון הוא  

  . ובפעם השייה אמר לגבי שכרם של צדיקים, המקורית אמר בהקשר לגאולה

)  י"רש,ק"רד,  מצודת דוד,  ם"מלבי,  ך"חומת א,  אבן עזרא(יתן להציע כי עיקר הסיבה לפער בין פירושים  

  . וספות לכךבמקומות השוים הוא הקשר למרות שעדיין יש סיבות 

  

את   קובע  לעיתים  הפסוק  של  ההקשר  כי  העובדה  בשל  חשוב  אלו  בפסוקים  במקרא  הביטוי  של  מקומו 

  :  הבאותמשמעותו של הביטוי כמו שיתן לראות בדוגמאות 

  

שייים"ב (חרק  לז"  שוצר)  יב,  תהילים  חדש  ברוגז  מדובר  שלא  לו  להבהיר  בפסוק  מגיע  אלא ,  הביטוי 

ושאם ראה שהוא מתחיל לפתח  ,  ועד כראה ללמד שהרשע תמיד שוא את הצדיקהוא  .  בשאה מצטברת

  .זו בעצם רק התגברות של כעס קודם , כעס

  

הרשע רשע כי :  משמעות הביטוי משתה לפי האדם שעליו הוא מוסב),  ט,  שמות לב" (קשה עורף"בפסוק  

ילה ולכן אין בזה רשעות אלא בעוד עם ישראל שבמצרים קשי עורף מלכתח,  הוא מקשה עורף באופן פעיל

  .כורח הסיבות 

  

עשה שימוש בביטוי בשביל להדגים את עיין העוש המכפר שקיים בשי )  יא,  א: שמואל ב" (דמו בראשו "ב

שעליה מוסב הביטוי ,  למרות ששי המיתות המאוימות באמצעות הביטוי אין בהן דבר מן הסקילה.  המקרים

  . ל להעביר את קיום העוש המכפר בשי המקריםהמקרא משתמש בביטוי בשבי, במקור

  

עשוי לדבר  "  אל ליבו "האל באומרו  :  ההבדל בהבה ובע מזהות האומר)  כא,  בראשית ח" (אמר אל ליבו"ב

  . בעוד דוד יכול כראה לדבר רק אל עצמו ולשמור זאת בסוד מאחרים. אל ח או אל המזלות, אל עצמו
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כוותו היא ממש שאדם שפגע למישהו בעין  :  הביטוי אפילו לא מטאפורי)  כד,  שמות כא" (עין תחת עין"ב

  .ומשליכים מזה על שאר עייי פגיעה בגופו של אדם אחר, יחזיר לו עין

  

אין  .  עייו של הביטוי הוא להראות את חוסר המשילות הקיצוי)  ו ,  שופטים יז " (איש הישר בעייו יעשה"ב

,  לכן הביטוי הזה מופיע כהסבר לסיפור פסל מיכיהו.  קו את החברהאפילו ורמות חברתיות כלשהן שיחזי

  .וכהכה לסוף תקופת השופטים ותחילת תקופת המלכים שבה יש שלטון

  

הפסוק מובא בתחילה בתור סיכום מעלותיו של דוד על כן הוא מופיע  )  ו ,  תהילים כו" (רחץ ביקיון כפיו"ב

,  א על אסף שביגוד לרשעים שחוטאים בידיהם ובמעשיהםובפעם השייה הוא מוב,  כביטוי ולא סתם כשבח

  .ידיו קיות

  

המלך"ב (כיד  א"  ועשיר)  יג,  י:  מלכים  דיב  היה  המלך  ששלמה  לומר  במקור  פשוטה  היא  בעוד  ,  הכווה 

  . שבמשתה אחשוורוש הביטוי מופיע כראה בשביל להשוות את עושר אחשוורוש לעושר שאול

  

לשוי  "הביטוי   קלז(  "לחיכיתדבק  שהלשון)  ו,  תהילים  להדגיש  בגוף ,  ועד  החשובים  האיברים  מן  שהיא 

כשאיוב מדבר על ,  במופע השי של הביטוי.  היא זו שתפסיק לעבוד,  ובעיקר אצל המשורר שעיסוקו בלשוו

  על פי סתם לומר ,  המטרה להדגיש את העיין שאפילו השרים המכובדים של העיר לא דיברו לפיו,  תפארתו

  . שלא דיברו לפיו

  

רפות"ב ידיים  (חזקו  לה"  היה )  ג,  ישעיהו  הביטוי  של  שעייו  במקור  מהפסוק  ובע  השיטות  לכל  הביטוי 

הגאולה שתבוא  אותם  לחזק  האשים  אל  אל ,  בדיבור  דיבור  שוב  הוא  עייו  הביטוי  של  השייה  בהופעתו 

  . האשים והרגעתם שהרשעים יעשו והצדיקים יתוגמלו

  

ולעיתים הם ,  ראה כי עיים של הביטויים המופיעים פעמיים הוא בעיקר הדגשה של רעיון מסוים  ,אם כך

אך לעיתים עיים גם להעביר לו רעיוות עמוקים יותר מאלה שהפסוק דן .  ובעים מלשון קודמת בפסוק

  . בהם
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  : יתוח הביטויים

שייים" ל(  "חרק  י" תהילים  ט"ט;  ב"ז  המקראי    –')  ז  שייים "במקור  עליו  לדעת ".  חרק  שלו  המשמעות 

חשוב לציין שבשי המקומות שהביטוי ".  התרגז על אדם אחר"כולם היא  )  י"רש,  ק"רד,  ם"מלבי(המפרשים  

כמו כן הפירוש המדויק של הביטוי בפסוקים ,  מופיע בהם הוא מופיע בהקשר של רשע הזומם לפגוע בצדיק

במובן שהעלה את כעסו לרמה גבוהה יותר ממה "  אפילו יותר על אדם אחר  התרגז"שבהם הוא מופיע היה  

  . שהיה קודם

  

הוא ביטוי מעיין בשל הכמות הגדולה של מפרשים  "  קשה עורף') "ט א"משלי כ') (ב ט"שמות ל( "  קשה עורף"

,  אשר  ברכת,  אדרת אליהו,  אבן עזרא(בפסוק בשמות ).  חלק באופן ישיר וחלקם בעקיפין(שמתייחסים אליו  

דבר יקר,  ן"רמב,  י" רש,  ל"שד,  ספורו,  ם"מלבי,  העמק  )  כלי  הביטוי .  שמשמעות  לפרש  וטים  המפרשים 

בפסוק .  מסמל קיבעון)  ומזה ובע מוח קשה(בפסוק היא שכיוון שההחלטיות של האדם היא במוח עורף קשה  

מקשה "ל"  קשה עורף "והופך ממשתה רק קצת  )  אבן עזר,  ם"מלבי.  כלי יקר,  ן"רמב,  י"רש(במשלי הפירוש  

המפרשים כאן .  שיוי המשמעות הובע מזה הוא שבמקום אדם מקובע אחו מקבלים אדם שמתקבע"  עורף

).  ביגוד למפרשים בשמות שמזכירים את מיקום המוח(לא הזכירו את הסיבה לשימוש דווקא בעורף לביטוי  

שעבד עבודה זרה במצרים ועכשיו הוא כבר  בפסוק בשמות מדובר על עם ישראל ,  מבחית ההקשר המקראי

יפסיק   ולא  בדרכיו  העגל(מקובע  לחטא  בהקשר  מופיע  הרשע  ).  הביטוי  על  מדבר  במשלי  שהפסוק  בזמן 

  .שמתעלם מתוכחה ומתקבע בדרכיו

  

  ". דמך על ראשך יהיה"צורה מקראית וספת ') ג ד"יחזקאל ל) (ז'ט'  שמואל ב א( "דמו בראשו"

אומרים כולם שמשמעות הביטוי היא )  י"רש,  ק"רד,  מצודת ציון,  מצודת דוד,  מחת שי,  ם"מלבי(המפרשים  

המפרש היחיד ,  יהיה פרי מעשיו של אותו אדם לחלוטין ולא יבע מאיזה גורם חיצוי"  דמו בראשו"שאדם ש

המלבי הוא  בושא  שכתב"שהרחיב  סקילה: "ם  בעיין  אלא  בראשו  דמו  הביטוי  את  מצאו  זה    ".לא  דבר 

זריםמ ביד  ישראל  ארץ  כיבוש  על  בבואה  הוא  ביחזקאל  הפסוק  של  המקראי  שההקשר  כיוון  שבה  ,  עיין 

מכך אפשר אולי לטעון שחרב  .  אמר שמי שיתעלם מן האזהרה על כך דמו בראשו וימות בחרב אותם כובשים

דמיון בין   הסיבה שהפסוק השתמש דווקא בלשון סקילה הייתה בשביל ליצור.  הכובשים היא עוש משמים

שגם אותה מיתה ביד הכובשים  ,  שהיא מיתה שעייה גם להעיש את הרשע וגם לכפר על חטאו,  הסקילה

ך הוא שבפעם הראשוה  "ההבדל המהותי היחיד בין שתי ההופעות של הביטוי בת.  תהיה גם עוש וגם כפרה

  . בעוד בפעם השייה הוא אמר בבואה על דרך המשל, הוא אמר לאדם
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אל לבו ויאמר דוד אל  '  ויאמר ה"בצורתו המקראית  ')  ז א"שמואל א כ) (א"כ'  בראשית ח("  ר אל לבואמ"

ההופעות שלו".  לבו שתי  חלוקה גדולה מאוד בין  ישה  הוא מוזכר .  בביטוי זה  הראשוה בבראשית  בפעם 

בפירושים   תדיר  יחסית  עזרא(באופן  החיים ,  י"רש,  אבן  למקרא,   אור  הארוך,  אם  דבר,  הטור  , העמק 

לדעת רוב המפרשים פירוש הביטוי .  בעוד בפעם השייה בשמואל אין אפילו מפרש אחד שמדבר עליו )  ן"הרמב

ועד להבהיר את הקודה "  אל לבו"דווקא בביטוי  אבל ראה מהמפרשים שהשימוש  "  דיבר אל עצמו"הוא  

אחרים מפי  הדבר  את  שומר  ע.  שהמדבר  הארוך  הטור  מפרש  לבו  אל  מדבר  כשהאל  הראשוה  פ  " בפעם 

ן שהשתמש בלשון זו בשביל לומר שהסתיר האל את רצוו מהביא עד אשר הבהיר אותו למשה במתן "הרמב

בדברי.  התורה יש  הביטוי  את  לפרש  אחר  דבר"ה  כיוון  ש"  העמק  למזלות "באומרו  היא  הכווה  לבו  אל 

הברואים   של  העתידיים  מעשיהם  את  לראות  אפשר  שבהם  שכך  (הבריאה  לומר  הפרשן  מתכוון  וכראה 

  ). החליט שלא להביא עוד מבול

  . הפשט הוא שהדובר דיבר אל עצמו בסוד ובסתר, בשי מופעי הפסוק

  

ֶגל  "הביטוי המלא  ')  ד ד"ויקרא כ) (ד"א כ"שמות כ" (עין תחת עין " ד ֶר֖ ַחת ָי֔ ד ַּת֣ ן ָי֚ ַחת ֵׁש֑ ן ַּת֣ ִין ֵׁש֖ ַחת ַע֔ ִין ַּת֣ ַע֚

ֶגל ַחת ָרֽ ).  בהקשרים מעט שוים( כיוון שכל ההקשר שלו יתן פעמיים  ,  המקרה הזה שוה משאר המקרים"  ַּת֥

הפסוק של  השייה  בהופעה  במפרשים  המחסור  את  יסביר  גם  משמע.  זה  הגמרא  מבחית  כבר  הביטוי  ות 

בעקבותיה )  ם "ן רשב"רמב,ראש,  ספורו,  ם "מלבי,  ברכת אשר,  אם למקרא,  אבן עזרא(פירשה וכל המפרשים  

זאת למרות שמצד הדין .  הכווה לדמי עין תחת עין"  עין תחת עין"אלא ש,  שאין להבין את הפסוק כפשוטו

הפסוק הוא בעייי דין ומשפט שהתורה   ההקשר המקראי של.  המוחלט היה ראוי לעשות מידה כגד מידה

  . חוזרת עליהם בשי מקומות שוים

  

בימים ההם אין מלך לישראל איש הישר "  –)  ה"א כ" שופטים כ') (ז ו"שופטים י( "  איש הישר בעייו יעשה"

יעשה מיכיהו".  בעייו  פסל  כמו  מקרים  לקרות  יכולים  כיצד  כהסבר  מגיע  הביטוי  הראשון  בעוד ,  במקרה 

הוא מגיע כהכה לתקופה שבה יהיה מלך לישראל ותקופת חוסר המשילות  )  כה,  שופטים כא(בפעם השייה  

תסתיים השופטים  עידן  של  כמה .  הארוכה  עד  להראות  ועד  בביטוי  שהשימוש  להיח  יש  המקרים  בשי 

  .קיצוי היה המצב

  

  ". ארחץ ביקיון כפי"ו המקראית בצורת) ב "ג י"תהילים ע') (ו ו"תהילים כ(" רחץ ביקיון כפיו"

עזרא(המפרשים   דוד,  ם"מלבי,  אבן  מעבירה )  י"רש,  ק"רד,  מצודת  קי  שאדם  היא  שמשמעותו  מסכימים 

כפיו את  לרחוץ  צריך  לא  ה,  ולכן  מזבחך  את  ואסבבה  כּפי  ביקיון  ארחץ  הוא  השלמה  בצורתו  '. והביטוי 
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אלא הוא  ,  ת למזבח להקריב קורבן חטאת או אשםמשמעותו היא שאין לאדם צורך לרחוץ כפיו בשביל לעלו 

ההקשר המקראי המקורי בהופעה הראשוה הוא שאת מיית מעלותיו של  . יכול פשוט להלך מסביב למזבח

ובפעם השייה הוא מגיע בשביל להראות את מעלתו .  המלך דוד מסיימים בביטוי הזה כמעין סיכום לגדולתו

  . ולות והוא קי כפייםשהם עושים עו, של אסף כגד החוטאים

  

המלך" י("  כיד  א  (ג"י'  מלכים  ב)  המקראית  )  ח"י'  אסתר  שלמה"בצורתו  המלך  המלך ,  כיד  הביטוי  ".  כיד 

וכשהוא אמר בהקשר על משתה אחשוורוש בא הפסוק להקיש את עושר ,  בהופעתו הראשוה מיוחס לשלמה

  .אחשוורוש לעושר שלמה שהיה בלתי תפס

  

בהופעתו  .  בשתי ההופעות משמעותו תלויה בהקשרו')  ט י"איוב כ') (ז ו"תהילים קל("  לחיכיתדבק לשוי  "

) ק"רד,  מצודת ציון,  מצודת דוד,  אבן עזרא(ולפי הפרשים  .  בתהילים המשורר מדבר על ערגתו לירושלים

ן שהכווה  אך המצודות דוד מציי.  הוא משתמש בביטוי לומר שדווקא לשוו הוא אומר השירה שלו שיאבד לו

מגד הביטוי באיוב מדבר על כך שאיוב היה אדם כל כך חשוב שאפילו .  בביטוי היא שהחוכמה תאבד ממו

לפיו שותקים  היו  מעלה  רמי  הכי  מוסיפים  "המלבי .  האשים  היו  שלא  היא  בשותקים  שהכווה  מפרש  ם 

  .להרהיב ולהתגאות בעצמם בסביבתו מרוב עושרו וחשיבותו

  

רפות" ידיים  ל("  חזקו  ג"ישעיהו  (ה  ט ')  ב  הימים  ז"דברי  שבפעם  ')  ז  בכך  הפירושים  בין  הבדל  כאן  ראה 

,  ם"מלבי,  חומת אך,  אבן עזרא(ויש מחלוקת בין המפרשים  ,  הראשוה כוות הביטוי היא לחזק ידי אחרים

דוד ציון,  מצודת  העם  )  י"רש,  ק"רד,  מצודת  ידי  את  לחזק  הביאים  שעל  היא  הכווה  אותם אם  ולעודד 

בפעם  .  לחזק את ידי העם שיביאו גאולה או לחזק ידי עיים בצדקה ככה שתבוא הגאולה,  שתבוא הגאולה

בעולם שכר  שיש  אומר  שהביא  ולעודדו  המשפט  שומע  של  ידיו  לחזק  היא  הכווה  והצדיקים  ,  השייה 

  . והראויים יקבלו אותו והרשעים יעשו
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  ים במקרא ביטויים המופיעים יותר מפעמי  1.2

בת אחת  מפעם  יותר  המופיעים  מהשדה "לביטויים  הוא  המוחלט  שרובם  והוא  ברור  משותף  מכה  יש  ך 

ך  "שמשמש בת)  ו,  שמות לד" (ארך אפיים"יוצא הדופן העיקרי בושא הזה הוא  .  "יד"הסמטי של המילה  

אחר ביטוי  מכל  יותר  מטאפורי  בשימוש  ומצא  כעס  לסמל  הביט.  בשביל  כללי  שמופיעים  באופן  ויים 

הסמטי השדה  ציין דבר אחד ,  אולם.  במקומות רבים במקרא אין בייהם הרבה מכים משותפים מלבד 

  . והוא ההבדל בין פירושם במקומות שוים, שבו ישו דמיון בין הביטויים

  

) ט,  בראשית ח"(שלח יד"ו),  יא,  שופטים ז"(תחזקה ידיך), "ו,  שמות לד"(אורך אפיים"בביטויים כדוגמת  

בראשית "(רחב ידיים", "שם פשו בכפו"לעומתם יש ביטויים כמו  .  יש הבדל בין הפירושים בפסוקים השוים

  ).כא, לד

  

  : יתוח הביטויים

הפסוק בשמות מוסב על מידותיו  ) ח"ו י " משלי ט) (ט "ד כ "משלי י') ( ג' חום א') (ד ו"שמות ל(" ארך אפיים"

מסבירים את המילה  )  י" רש ,  ם"מלבי,  העמק דבר,  ברכת אשר,  אור החיים,  אבן עזרא(של האל והמפרשים  

חשוב ,  ארך בביטוי כמסמלת סבלות ואת זה שאדם שעליו אמר הביטוי מאריך את אפיו ומעביר על מידותיו

ולכן כשאדם מאריך אפיו הוא מאריך  ,  פי שהוא כועסזו סבלותו של אדם ל  –"  אפיו "לציין מכאן שראה ש

מלכעוס סבלותו  של  .  את  ממידותיו  כאחד  אמר  הביטוי  בו  שגם  בחום  היא  הביטוי  השייה של  ההופעה 

מתמקדים בהיבט אחר של הביטוי שאמם הופיע  )  י"רש,  ק"רד,  מצודת דוד,  ם" מלבי(שם המפרשים  ,  האל

אלא ,  היא לא סתם שמאריך את סבלותו"  ארך אפיים"הכווה ב, רבמפרשים בשמות אך כאן הוא חזק יות

מסוים לאדם  המגיע  העוש  את  לדחות  מת  על  זאת  במשלי  ,  שעושה  המופיע  מהפירוש  שוה  הזה  והרעיון 

מהכעס  הסבלות  את  להאריך  היא  שהכווה  עליו  אומרים  המפרשים  מופיע  שהביטוי  הפעמים  בשתי  שבו 

המפרשים אומרים שעיין הארכת אפיים היא בשביל שלא יבוא האדם לקום אלא  אך כאן  .  ולא מהעוש

בעוד ,  ההבדל בפירושים ובע כראה מכך שבשמות וחום הביטוי מוסב על האל הצודק תמיד.  יבוא להתפייס 

ההקשר המדויק של הפסוק במשלי הוא בהשוואה בין .  במשלי הביטוי מוסב על האדם שקמתו איה צודקת

  . ר המהיר לכעוס לאדם חכם המעביר על מידותיואדם בו

  

  

  

  



16  
  

  ) ג"י' זכריה ח') (ט' זכריה ח) (ד"ב י"יחזקאל כ') (ז' שמואל ב ב) (א"י' שופטים ז(" תחזקה ידיכם"

משמעויות שתי  לביטוי  ברוח:  יש  תתחזק  לאדם  לומר  שועדה  עידוד  אמירת  בתור  היא  בעוד ,  הראשוה 

המק למשמעות  מתאימה  יותר  מסוימתהשייה  פעולה  לעשות  מת  על  תתחזק  ואומרת  ידיים  של  .  ורית 

השייה המשמעות  עם  ביחד  תמיד  מופיע  הראשוה  שהמשמעות  שבעוד  לציין  שהמשעות  ,  משמעותי  בעוד 

ראה שהמשמעות השייה איה מובת בביטוי אלא ובעת מההקשר ,  אם כן.  השייה מופיע לעיתים לבדה

  . המקראי שלו

  

סיכן "משמעות הביטוי היא תמיד  )  ט"ט ק"תהילים קי') (ט ה"שמואל א י') (ב ג"שופטים י("  שם פשו בכפו"

חייו אך( המפרשים  ".  את  דוד"מלבי,  חומת  מצודת  וטים  )  ק"רד,  ם  דברים  כי   לסכה  סימן  בכך  רואים 

לראות את מסלול אפשר  "  ביד"הדורש כי יתן ש'  החומת אך'יוצא הדופן היחיד הוא  .  ליפול מידו של אדם

הפירוש הזה עומד רק בהקשר של הפסוק בתהילים שאומר שהדבר שיכול "  פשי בכפי"וזו הכווה ב,  החיים

ובפסוק בתהילים ,  מגד הפירוש השי עובד על כל המקרים.  לשות את מסלול החיים שבכף הוא דרכי התורה

  . כוותו שהתורה מצילה את פשי שבכפי 

  

הראשוה בהן  .  ביטוי זה מיוחד מכמה סיבות')  ב'  ו(אסתר  )  ב"ב י"בראשית כ') (ט'  בראשית ח("  שלח ידו"

כפשוטו אלא  כביטוי  משמש  איו  הוא  מהופעותיו  שבאחת  היחיד  הביטוי  שהוא  העובדה  בהופעתו  .  היא 

  . הביטוי מופיע כדי לספר שח מרים את ידו בשביל לתת ליוה לוח עליו' בבראשית ח

  

העמק (יש המפרשים  .  סיפור עקדת יצחק יכול להתפרש בשתי דרכים'  הביטוי בבראשית כבלעומת זאת את  

כ)  ק"רד,  ם "מלבי,  דבר הער"אותו  אל  ידך  תשלח  מאומה.  אל  לו  תעשה  ושיש  ".  ואל  בו  תפגע  אל  דהייו 

". אל תשלח ידך אל הער ואל תעשה לו מאומה)"ן" רמב,  י "רש(ויש שמפרשים   '. אל תפגע בו'חזרתיות על ה 

ויש .  לעומת זאת הפעם השלישית באסתר היא מטאפורית לחלוטין.  דהייו אל תשלח ידך אל הער ותפגע בו

וההבדל אם אמר  "  מלךבאשר ביקשו לשלוח יד  "שבאסתר כתב  .  לומר שאולי הסיבה להבדל תהיה ביסוח

ם אמר שהביטוי בעקדת מגד א"  שלח ידו ב"שרק ביטוי זה הוא מטאפורי יוביל לטעה שהביטוי עצמו הוא  

אך עדיין ביטוי זה יישאר בייחודו שרק ,  יצחק מטאפורי יסתמן שההבדל תלוי בהקשר של הביטוי בפסוקים

  .חלק מהופעותיו מטאפוריות
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ידיים" ל("  רחב  כ"בראשית  (א"ד  ל)  כ"ישעיהו  (א"ג  ק)  כ "תהילים  (ה"ד  ז)  בהופעותיו ')  ד'  חמיה  הביטוי 

רחוב ,  אבן עזרא(וראו המפרשים  ,  מתכוון לומר על תוואי קרקע מסוים שהוא גדול ומרווחהשוות תמיד  

מה שאומר שהביטוי עצמו הוא    –"  מקומות"להדגיש שהכווה בידיים ל)  י"רש,  ג"רלב,  הטור הארוך,  השור

אדירות   ועוד יש לציין שבכל הופעותיו של הביטוי הוא מגיע בהקשר של".  רחב"  ולא במילה"  ידיים "  במילה

  .אלא גם השפע הובע מאותו גודל, דהייו שחלק בסיסי בביטוי הוא לא רק הגודל. ושפע
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  ביטויים במקרא עם יותר מצורת דיבור אחת  1.3

צורות הדיבור בהן אעסוק הן צורות הדיבור .  אחרת  15בחלק זה דון בביטויים שמתקיימים לצד צורת דיבור

בתשמבסס   דיבור  צורות  בושא  המעמיק  במחקרו  בוליגר  ויליאם  שלוש .  ך"אלברט  את  מגדיר  הוא  שם 

  : צורות הדיבור הבאות כך

  

  ) omission(החסרה 

  אבל, מילים החוצות לדקדוק; הצורה היא צורה היתת לקטע כאשר מילה או מילים מושמטות

   .16חוצים למשמעות הכלליתאים 

  

  ) addition(הוספה 

כאשר הוא  אחד  מושפעות,  סוג  המילים  שוות,  רק  ובדרכים  בצורות  שלהן  החזרה  ידי  השי.  על  ,  במקרה 

  17.התוספת עשית על ידי שימוש במילים אחרות

  

  )change(שיוי 

המשמעות  על  המשפיע  משיוי  מורכבת  הצורה  מיליםהסידור  ,  השימוש,  כאשר  של  ,  ביטויים ,  והסדר 

  18. ומשפטים כמו גם שיויים המשפיעים על היישום של מילים

זאת כיוון שהביטוי הוא שיוי של השימוש הרגיל  ,  הביטויים שהם ליבה של העבודה הזו שייכים לקטגוריה זו

  .במילים כדי להעביר רעיון אחר ממשמעותן המקורית

  

בהקשר של צורות דיבור כפולות חשוב לציין שלא מצאה אף צורת דיבור כפולה המערבת בתוכה את צורת 

וזאת על אף    .ביחד עם צורת הדיבור של החסרה)  שהיא צורת הדיבור המרכיבה ביטויים(הדיבור של שיוי  

סותרת במידה מסוימת    הסיבה היא כיוון שהצורה של שיוי בביטויים,  כפי הראה.  מגוון הביטויים שבדקו

לא מצא שום מכה  .  את הצורה של החסרה כיוון שהשיוי עצמו הוא הוספה לטקסט של אלמט לא דרש

.  אך יש סממים דומים בין המטרות של הכפילות במקרא.  משותף בין סוגי הביטויים עם שתי צורות דיבור

מקודם שאמר  מה  של  הדגשה  הן  שמצאו  העיקריות  הסיבות  המועבר ו,  שתי  לרעיון  וסף  רובד  .  הוספת 

שבו ההדגשה היא של חוסר התעלמות העם )  י,  ירמיהו ו" (אוזיים ערלות"במקרה של הדגשה מופיע הביטוי  

  
דוגמא לזה היא מטאפורות בהן  .  צורת דיבור היה שבירה של כללי השפה הבסיסים בצורה מוכרת לקורא ומובת לתוך השפה 15

  . אדם אומר צירוף מילים מסוים אך השומע יודע שהכווה בצירוף המילים איה מילולית
  . 1עמוד  , 6לעיל הערה    16
  )המחקרכל המובאות המתורגמות תורגמו על ידי כותב  (

  .168עמוד  , 6לעיל הערה    17
  . 489עמוד  , 6לעיל הערה    18
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ההדגשה מחזקת את הביטוי מהבחיה של חיזוק הרעיון שהאדם  )  ג,  משלי ג" (כתבם על לוח ליבו"ב,  מהביא

  .צריך לסות ולזכור את הדברים האמורים

  

הרמה    –)  כד,  משלי ד" (לזות שפתיים"ביטויים שההוספה ועדה להוסיף להם רבדים קיימות דוגמאות כמו  ב

  –)  ב,  ט:  שמואל ב" (משכמו ומעלה. "הוספת היא להעלות את הביטוי מרמת הדיבור גם לרמת המחשבה

ההוספה ועדה להסביר    –)  כב ,  ישעיהו כט" (חוורו פיו. " ההוספה מעלה את הביטוי מהרמה הפיזית לרוחית

מיוחד כיוון שלדעת חלק  )  כב,  ישעיהו כט" (חוורו פיו. " את הרמות השוות שבהן מובטחת ההבטחה בפסוק

הוא בכלל לא משתייך לקבוצה של בעלי צורות )  י"רש,  ק"רד,   ם"מלבי,  חומת אך,  אבן עזרה( מהמפרשים  

  . דיבור כפולות

הו זו  בקטגוריה  המשמעותי  הדופן  לבבך"א  יוצא  (תאמץ  טו"  משתי )  ז,  דברים  אחת  לאף  כס  שלא 

אלא בו ההוספה תלויה בהקשר ועייה הוא לתת דחיפה לאדם לתית צדקה ,  הקטגוריות המוזכרות לעיל 

  . ועשיית חסד מעבר למה שהביטוי מבקש בפי עצמו

  

  : יתוח הביטויים

, מצודת דוד,  ם"מלבי(המפרשים  .  המקראית ֲערלה אזםבצורתו  ')  י'  ירמיהו ו(   "פלו על אוזיים ערלות"

הקשיבו)  י"רש לא  הוא  הביטוי  שפירוש  היא  .  אומרים  כאן  שמתקיימת  השייה  הדיבור  ",  הוספה"צורת 

הכפילות באה לחזק את הרעיון שלביא אין למי ".  ולא יכלו להקשיב "  ושימושה כאן הוא בצירוף המילים

  . לפות ושהעם מסרב להקשיב לו

  

,  ם"מלבי,  חומת אך,  אבן עזרה(בצורתו המקראית פיו יחוורו המפרשים  )  ב"ט כ"ישעיהו כ(   "חוורו פיו"

צורות הדיבור הוספת .  אומרים שהכווה בחיוורון פים היא לבושה  )  י"רש,  ק"רד,  מצודת ציון,  מצודת דוד

המפרשים חלוקים בהבתם ".  פיוחורו  "בוסף ל "  לא עתה יבוש יעקב"שאמר בפסוק  "  הוספה "בפסוק היא  

הזו ההוספה  לדוגמה.  את  שוות  משמעויות  הביטויים  שלשי  טועים  שחלק  .  כלימה,  בושה:  חלק  בזמן 

ברמה הראשוה יעקב לא  .  חושבים שהמשמעות של ההוספה היא להראות שההבטחה עובדת בכמה רמות

  .וברמה השייה לא יביישו אותו אחרים, יבייש את עצמו
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שפתייםלזו" ד(  "ת  בשיפוטיות)  י"רש,  ם " מלבי(המפרשים    –)  ד"כ'  משלי  הפה  עיקום  שפירושו  .  אומרים 

.  בוסף ללזות שפתיים "  עיקשות פה"שאמר בפסוק  "  הוספה "צורת הדיבור הוספת הקיימת בפסוק היא  

רעה  המפרשים אומרים שמשמעות ההוספה היא להוסיף את הרמה שלא רק שעל האדם שלא ידברו עליו  

  . אלא גם שלא יחשבו עליו רעה

  

ומעלה" ט("  משכמו  א  דוד,  ם" מלבי (המפרשים  ').  ב'  שמואל  מכל )  ק"רד,  מצודת  גבוה  שפירושו  אומרים 

"  משכמו ומעלה"אותה הוספה היא של המילה ומעלה בצירוף  .  צורת הדיבור הוספת כאן היא הוספה.  העם

אלא ,  שאול לא רק גבוה.  יאור פיזי לתיאור רוחיהמשמעות של ההוספה היא העלאה של התיאור מעבר לת

  .גם ראוי יותר מאחרים

  

  ". קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח ליבך"בצורתו המקראית ') ג ' משלי ג(" כתבם על לוח ליבו"

" קישורם על גרגרותיך" צורת הדיבור השייה הקיימת היא הוספה של  .  פירושו לחזק את זיכרון הדברים

משמעותו היא לחזק את הביטוי ולהוסיף שלא רק שתכתבם בשביל לזכור אותם אלא גם תהגה בהם .  לביטוי

  .בגרוך על מת לזכור אותם

  

  ". לא תאמץ לבבך ולא תקפץ את ידך"בצורתו המקראית ') ו ז"דברים ט(" תאמץ לבבך"

מת בהוספה של ולא צורת הדיבור השייה בו היא הוספה המתקיי.  פירושו לא תמע עצמך מלרחם על האחר 

המפרשים אומרים שעיין ההוספה היא שלעיתים אדם עומד לתת צדקה לעי או לעזור לחברו .  תקפץ את ידך

ומטרתה של ההוספה היא לחזק את ידיו של אדם גם במצב הזה ולדחוף אותו להמשיך  ,  אך בסוף מתחרט

  . ולעזור
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  לעברית החדשה התפתחות הביטויים בין המקרא :  פרק שי

  

בפרק זה עסוק בכל רשימת הביטויים שאספו ותח אותם לפי רמת השיוי הסמטי שהם עברו בין המקרא  

   .19תייחס לסוג השיוי ולמכה המשותף בין מטאפורות שעברו שיוי במשמעות. לעברית החדשה

  

  ביטויים שעברו שיוי צורה  2.1

הגוף   איברי  מכלל  ביטויים  שלל  מצאים  זו  מהמקרא  –בקטגוריה  המקורית  במשמעות  שותרו  ,  ביטויים 

  .  ביטויים שעברו שיוי הדרגתי בעברית החדשה וביטויים שעברו שיוי בבת אחת

  

  :הביטויים שמצאים בקטגוריה זו הם

  

אך משמעותו שארה ,  המודרי יותר"  ב לדוב"ביטוי זה שיה צורתו ל)  י,  שיר השירים ז" (דובב שפתי ישים"

בשלב מאוחר יותר המילה לדובב  . לסות להעביר את דבריו של אדם שלא יכול לדבר או שדבריו לא מובים

לדמויות  קול  שותים  השחקים  של  המקצוע  בתור  האימציה  לעולם  גם  בביטוי .  לקחה  המרכזי  השיוי 

  . גם מוריד את המשקל המטאפורי של המילהמן הביטוי מה ש" שפתי"הוא הירידה של המילה 

  

הסיבה שזה  .  ריפיון ידיים ודומיהם  / ביטוי זה שיה צורה לידיים רפות)  ג,  ישעיהו לה" (חזקו ידיים רפות"

בת פעמים  כמה  מופיע  שהביטוי  כיוון  היא  שוים  בהקשרים  בביטוי  שימוש  פשוט  ולא  ושיהם  ,  ך"שיוי 

הוא שיוי ,  גם אם איו משה את משמעות הביטוי,  ששיוי צורה זו  כך.  בהקשר של חיזוק הידיים הרפות

  .של ההקשר המקובל

  

למרות שהוא עדיין מצוטט לעיתים בצורתו המלאה )  כג,  משלי כא" ( שומר פיו ולשוו שומר מצרות פשו"

בו לשימוש  קריטית  איה  שזו  שוים.  ראה  ביטויים  לשי  מסוימת  במידה  התפצל  עצמו  כיוון ,  הביטוי 

  . הוא ביטוי שעומד בפי עצמו" שמור על פיך"ש

  

  
המשמעות המודרית של הביטויים לקחה מסקירה של יצירות רבות ועיתוים שמצאים במאגר בן יהודה ובמאגר עיתוות    19

  .  יהודית היסטורית
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ואין מקום לומר שזה לב הביטוי  "  קל רגליים"היה רק  )  ב יב:  שמואל ב" (קל רגליים כאחד הצביים בשדה"

, כמו גם. כיוון שבמקור הביטוי כולל השוואה ישירה לצביים בשדה שרגליהם אכן קלות ועל כן הם מהירים

  .החלק ההשוואתי הוא הפך ממטאפורה לדימוי בזה שהביטוי איבד את 

  

אבל ",  כאשר יצא מבטן אמו"גם היום מופיע לעיתים בצורתו המלאה של  )  יד,  קהלת ה" (כאשר יצא מבטן"

אולי  "  כאשר"המילה  ".  יצא מבטן"ואפילו רק  "  יצא מבטן אמו"כמו  ,  גם בגרסאות קצרות יותר של הביטוי

  . אין סיבה ברורה "אמו"אך להשמטת , מושמטת לפי ההקשר

  

בשימוש דיר כיום אבל כאשר הוא משומש הוא בציטוט מדויק מלבד שיוי  )  יט,  איוב י" (מבטן לקבר אובל"

  ". הובל" ב" אובל "של 

  

וכמעט אי אפשר  ,  מצאים בשימוש אבל הביטוי פוצל לשיים )  כג,  בראשית ב" (עצם מעצמי ובשר מבשרי "

המקורית בצורתו  אותו  הביטוי  .  לראות  מבשרי"בוסף  פוץ  "  בשר  מעצמי"יותר  ששיהם "  מעצם  למרות 

  . מצאים בשימוש

  

ירד החלק של הלב מס ושל חלחלה בכל מותיים  )  יא,  חום ב " (ולב מס פיק ברכיים וחלחלה בכל מותיים"

וקיים שריר  עודו  ברכיים  פיק  הביטוי  המלא.  אך  בצורתו  מצוטט  היה  הביטוי  שבעבר  לציין  לפי  חשוב  ה 

  .שהפך רק לפיק ברכיים

  

ירד החלק של הביטוי של גורגורתיך שמסמל את אבר  )  ג,  משלי ג" (קשרום על גורגורתיך כתב על לוח לבו  "

  . ולעיתים בלעדיו תלוי בהקשר" כתב"לעיתים אמר עם ה" לוח ליבו"הדיבור ושאר רק החלק של 

  

ושאר רק החלק האמם "  לב יודע"המטאפורי יותר של הביטוי בירד החלק  )  י,  משלי יד" (לב יודע מרת פש"

  . מטאפורי אך בכל זאת פחות מטאפורי של מרת פש

  

ושאר רק החלק היותר פסיבי של "  על" ירד החלק של העשייה בביטוי של  )  כט,  בראשית לב" ( שם על לב"

  .בוה ביותר בימיוהוא אחד הביטויים המצאים בשימוש הג"  שם לב"מן הראוי לציין ש " שם לב"
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רע  "אך חשוב לציין שהחלק של  ,  החלק של רע מעוריו הוחלף)  כא,  בראשית ח" (יצר לב האדם רע מעוריו "

בכתיבה העברית משתמשים ,  השתה ככה שכיום במקום שהביטוי יהיה קפוא לביטוי אחד של רוע"  מעוריו

  .חד אחידבשלל ביטויים של רוע בסוף הביטוי הזה במקום בביטוי רוע א

  

הלבב" ורך  (ירא  כ"  ה)  ח,  דברים  של  החלק  ירד  של  "  ירא"בביטוי  החלק  רק  הלבב"ושאר  למרות "  רך 

  . שבמקור היה בשימוש בצורתו המלאה

  

ואין מקום לומר שזה בגלל הקשר כיוון ".  הוא"ירדה מילת היחוס של  )  ו,  בראשית ג" (תאווה הוא לעייים"

  .הייתה משתה במקום להימחק לחלוטין שבמקרה כזה מילת היחוס  

  

הביטוי לא מצוטט בצורתו המלאה אך יש לומר שזה אולי בעקבות )  ל,  משלי טו" (מאור עייים ישמח לב"

הסיבה  .  ששאר"  מאור עייים "והשי  ,  שירד מהביטוי"  ישמח לב"אחד  .  החלוקה שלו לשי ביטויים פרדים

היא כיוון , שי חלקיו של הביטוי מצאים בשימוש בפי עצמםלמרות ש,  שאי מתייחס אליהם כביטוי אחד

לפי שהפך    שמר על ההקשר המקורי זמן מה לאחר הפיצול"  מאור עייים. "שבמקור הם היו מצוטטים יחד

  . לביטוי העומד בפי עצמו

  

ול שיוי  כביכ "  טמן ידו בצלחת"ירד החלק של עצל מן הביטוי לטובת  )  כד,  משלי יט" (טמן עצל ידו בצלחת"

  . סביר אך מוזר בהתחשב בעובדה שבמקור היה הוג לצטט את הביטוי בשלמותו

  

מה שהופך את הביטוי ",  חבוק ידיים"ושאר רק  "  לשכב "ירד הפירוט של  )  י,  משלי ו" (חבוק ידיים לשכב"

  . בדומה לביטויים אחרים שבהם יורד הפירוט, למעט יותר מטאפורי

  

אך בשלב מסוים  "  איש כמתת ידו"היה הוג לצטט אותו בצורתו המלאה כ)  יז,  דברים טז" (איש כמתת ידו"

  ". כמתת ידו"ושאר רק החלק של  " איש"ירד החלק של  

  

השיוי הוא  .  למרות פשטותו בביטוי זה חל אחד משיויי צורה היותר משמעותיים)  א,  שמות כג" (תשת ידך"

  . המודרי" להושיט יד "ל" תשת ידך"מ
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לא  " ראוידיו  לא  ועייו  הזה  הדם  את  (שפכו  כא"  לשי )  ז,  דברים  המקורית  המלאה  מצורתו  השתה 

פוץ " שידיו לא שפכו את הדם"חשוב לציין ". ידיו לא שפכו את הדם"ו" עייו לא ראו. "ביטויים פרדים

  ". עייו לא ראו"משמעותית מ

  

שייך לקבוצה הדירה יותר של ביטויים שעברו שי שיויי  ביטוי זה  )  יז,  משלי כה" ( הוקר רגליך מבית רעיך"

  . צורה

לאחר מכן ירדה גם המילה מבית  .  שיוי הצורה הראשון של הביטוי הוא ירידה של המילה רעיך מן הביטוי

למרות השיוי הזה הביטוי שמר  ".  הוקר רגליך"מן הביטוי מה שהשאיר את הביטוי בצורתו העכשווית של  

  .ריתעל משמעותו המקו

  

הראשון היה  .  גם בביטוי זה היו שי שיויי צורה)  ו,  ירמיהו יח " (כחומר ביד היוצר כן אתם בידי ישראל"

מן הביטוי ויש מקום לומר שהחלק הזה ירד כיוון שהוא איו מרכיב בסיסי  "  בידי ישראל"ירידה של הסיומת  

ר את הביטוי ותן לו הרגשה מעט יותר  דבר זה קיצ,  מן הביטוי"  כן אתם"לאחר מכן ירד החלק של  .  בביטוי

  .משוחררת למרות העובדה שאין בו שום שיוי משמעות מהותי לביטוי

  

  .שיויי צורה של ביטויים וטים להיות יותר עקביים בסוגם, בזמן ששיויי משמעות קיימים במגוון סוגים

"  כחומר ביד היוצר), "ח,  דברים כ" (הלבב ירא ורך  " למשל  .  קיצור הביטוי  –הסוג הראשון הוא הפשוט ביותר  

.  כמה דברים שחשוב לשים לב להם הם ההשפעות של שיויים אלה על הביטוי.  וכיוצא בזה),  ו,  ירמיהו יח(

השיוי בצורה של הביטוי בדרך כלל ותן לביטוי יותר ,  למרות שבתחום הזה אין שיויי משמעות מובהקים

בוסף יתן לראות במפורש שהשיוי בהרבה מהביטויים האלה . פיעגמישות בהקשרים שבהם הוא יכול להו 

יותר עמוק  מטאפורי  רובד  לביטוי  הוא  .  ותן  צורה  שיוי  של  אחר  הם ",  פיצול "סוג  שהתפצלו  ביטויים 

  . שממגוון סיבות הביטוי התפצל לשי ביטויים פרדים" עצם מעצמי ובשר מבשרי" ביטויים כמו 
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2.2  ויי משמעות ביטויים שעברו שי  

בקטגוריה זו מצאים כלל הביטויים שעברו שיוי משמעות ממשמעותם המקורית בלי לעבור שיויים בצורה 

  :הביטויים שמצאים בקטגוריה זו הם.  שלהם

  

פיו" (חוורו  כט"  בלבד  )  כב,  ישעיהו  בושה  של  ממשמעות  שיוי  או )  במקרא(עבר  כללית  רגשות  לסערת 

אך וספו   –בושה    –מובן שבמשמעות המודרית עדיין כללת המשמעות המקורית  ).  בעת החדשה(לחולשה  

  . לה אתם פירושים וספים שהזכרתי

  

דגש   יותרבתחילה משמעותו הייתה התרגז  ,  הביטוי הזה עבר כמה שיויים)  יב,  תהילים לז" (חרק שייים "

למרות העובדה שהביטוי .  אך בהמשך הביטוי השתה להתרגז באופן כללי,  ם ממושהמפרשים מאוד מחזיקי

  ". הבעת חוסר רצון" הוא וטה להיות משומש במשמעות של ", התרגז"שמר על משמעות 

  

אבל השתה "  הזדרז לעשות"במקור משמעותו הייתה  )  מו  ,  יח:  מלכים א" (אזר מותיו"/"שיס מותיו "

בזמן שהזדרז לעשות מתייחס .  ות שעל פיו המשמעויות קרובות ההבדל ברורלמר "  שאב כוחות לעשות "ל

השיוי הזה גם הגיוי בהתחשב בעובדה שהביטוי  ,  אזירת כוחות מתייחסת להכה לפעולה,  לפעולה עצמה 

  . מדבר כביכול על התכות ולא על מעשה 

  

שכמו שהשריר קשה למגע כך גם דעת .  עקשותבמקור בספר דברים משמעותו  )  יח ,  דברים כט" (שרירות לב"

, שהוא בעצם המשך של הביטוי המקורי"  חוסר רחמים"אך עם הזמן השתה ל .  בעליו של שריר הלב הקשה

  .אדם שמתבצר בדעתו וטה להגיע בסופו של דבר למעשים של חוסר רחמים עקב עקשות זו

  

בימיו משמעותו ,  לא חושב לפי שהוא פועלבמקור משמעותו הייתה אדם טיפש ש)  ד,  משלי ט" (חסר לב "

אדישותו בשל  ואכזר  אדיש  אדם  של  .  היא  המטאפורי  במשקל  יותר  רחבה  מתועה  חלק  הוא  הזה  השיוי 

אך בעברית המודרית הלב .  ורק לעיתים הופיע כמטאפורה לעולם הרגש,  בעבר לב תפס סמל למחשבה.  הלב

  .עלם ממומשמעותו רק רגש והמשקל המטאפורי של מחשבה 

  

כיוון שהביטוי מובא  ,  משמעותו המקורית של הביטוי עדיין מילולית למדי)  יא,  דברים ד" (עד לב השמיים"

לשמיים פיזיים שעולים  לא רק רוחית יותר.  בהקשר של דברים  המודרית  המשמעות  אלא גם אין ,  מגד 

  ".  להרגיש בעוצמה" הכווה היא  –שום קשר לכיוון מעלה 



26  
  

  

ושוב יתן לראות .  השתה ממשמעותו המקורית של אדם שלא חושב לאדם עקשן)  כ,  משלי יז" (לבעיקש  "

כאן את השיוי שבין המשקל המטאפורי של מחשבה למשקל מטאפורי בעל צד יותר רגשי בדומה לביטוי 

  .חסר לב

  

לב" כל  (מס  כא"  היא  )  יב,  יחזקאל  הביטוי  משמעות  בעברית  "  פחד"במקורו  השתה אך  המודרית 

וכאן זה המקום להזכיר שהביטוי מס לב מופיע בצורות שוות ביחד עם כלל ביטויי הפחד ",  התרגש מאוד"ל

עובדה שעושה את  ,  ך"מזה מסתמן שמס לב הוא חלק בסיסי מביטויי הפחד בת.  האחרים הקשורים ללב

  .ההתפתחות שלו למשוה למדי

  

, ותית צדקה ,  עות המקורית של הביטוי היא קריאה לעשיית טובהמשמ)  יא,  שופטים ז" (תחזקה ידיך"

ויש מרכיבים ברורים מאוד וחזרתיים מאוד של הקשר בפסוקים השוים שהביטוי מופיע בהם על מת שזו 

הביטוי משומש כקריאת עידוד כללית ,  לעומת זאת,בעברית החדשה    .תהיה המשמעות היחידה של הביטוי

  .המקוריתלמרות המרחק מהמשמעות 

  

. ואולי קשור ללשון של חש שהיא מחורצת"  איים לפגוע "משמעותו המקורית היא  )  ז,  שמות יא" (חרץ לשון"

ולא רק שמשמעותו ",  העליב "מגד הביטוי בעברית החדשה אומר  ,  בוסף הביטוי מדבר על פעולה של דיבור

על אף היתוק ,  לעומת אדם אחר  הביטוי גם השתה מפעולה של דיבור לפעולה של הוצאת לשון,  השתתה

  .מהמשמעות המקורית

  

לשון" ( חד  ז"  קשות  )  ה ,  תהילים  לפגוע  יכולות  ושמילותיו  מסוכת  שלשוו  מאדם  השתתה  משמעותו 

אמם גם בגלגול המודרי הכווה היא בדרך כלל לאדם שון בצורה שפוגעת באשים .  לאדם שון,  באשים

למרות העובדה שראה פשוט לומר שלשון חדה הוא השוואה ללהב  .  למסוכן  אבל יש מרחק בין פוגעי,  סביבו

שק כלי  של  האריה,  החד  של  ולשייו  החש  של  ללשוו  בכלל  היא  שההשוואה  אומרים  וכיוון  ,  המפרשים 

  .ששיהם חיות מסוכות מובן שגם בעל הלשון החדה מסוכן
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אך ציין במיוחד את הכמות של שיויי  .  למדי במבט כללילכלל השיוי בתחום זה ישו היגיון פימי ברור  

ציפיו למצוא סוג אחד ואולי שיים של שיויים וכי רוב המטאפורות יחיו תחת כפיהם אך מסתמן  .  משמעות

שיש סוגים רבים של שיויים וייתכן שמחקר מקיף יותר של סוגי מטאפורות אחרים ייב אפילו עוד סוגי  

  :בשלושת השיויים שמצאתי אי אתמקד. שיויים

ששיה את )  כב,  ישעיהו כט" (חוורו פיו "כמו ב"  שיוי המשמעות" הסוג הראשון של משמעות הביטוי הוא  

שליליים רגשות  חווה  של  יותר  הרחבה  למשמעות  התבייש  של  המוגבלת  מהמשמעות  זה  .  משמעותו  שיוי 

בים מוקדמים יותר של העברית העיין של  ידוע שבשל,  קשור אף לשימוש של הלבת פים בעברית הכללית

לבושה התייחסה  אדם  פי  שמייחסים ,  הלבת  ביטויים  מתקיימים  שעדיין  למרות  המודרית  בעברית  אך 

  . בושה גם קיימים ביטויים שמייחסים לפים לבות פחד ורגשות שליליים אחרים -לפים לבות

שיוי   הוא  השי  המטאפורי"השיוי  המילה  השי,  למשל".  המשקל  של  בעברית "  לב"מוש  בביטויים 

המשמעות השייה הזו עלמה בעברית החדשה ועל כן .  אך גם למחשבה ,  לב היה בעבר סמל לרגש.  המודרית

  . שיו את משמעותם) כ, משלי יז" (עיקש לב" ביטויים כמו 

ברית החדשה לא שיוי מסוג זה מופיע כאשר לדובר של הע".  השיוי הסביר"הסוג השלישי של השיוי הוא  

הביטוי של  המקורית  המשמעות  מאחורי  שמצא  ההיגיון  מותיו, "לדוגמה.  ברור  (אזר  א"   – )  יז,  ירמיהו 

משמעותו   המקורי  לעשות"הביטוי  עושה  ",  הזדרז  שאתה  למשהו  שהכווה  יותר  ראה  הביטוי  מלשון  אך 

  .על כן שיוי המשמעות משקף זאת, לפי פעולה
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  שעברו שיוי צורה ומשמעות ביטויים  2.3

  . בקטגוריה זו מצאים כל הביטויים שעברו שיוי בצורתם וגם במשמעותם מהצורה ומהמשמעות המקורית

  :הביטויים המצאים בקטגוריה זו הם

  

אחד הביטויים ששיוי המשמעות קשור בהם קשר הדוק לשיוי הצורה    –)  יד,  ישעיהו י" (פוצה פה ומצפצף"

הביטוי היא  משמע.  של  המקורית  בושא"ותו  כלום  עשה  מודרי ",  לא  לביטוי  המקור  שזה  לומר  וראה 

זלזל בדבר "ל"  לא עשה כלום בושא"בצורתו המודרית הביטוי שיה את משמעותו מ.  להטיותיו"  לצפצף"

ממו והתעלם  במאורע  או  בין ".  באדם  הקשר  את  לראות  יתן  המקורי  מהביטוי  הגדול  המרחק  למרות 

  . למשמעות המודרית יותר של התעלמות, מקורית של חוסר מעשהמשמעות ה

  

שיוי הצורה והמשמעות מעיין במטאפורה זו במיוחד )  ב,  ט:  שמואל א" (משכמו ומעלה גבוה מכל העם"

עברה  הזו  שהמטאפורה  המסלול הפתלתל  להיות  .  בעקבות  שלא  אפילו  עשוי  הזה  הביטוי  בפשט  לכתחילה 

אך המפרשים אומרים שכוות הביטוי היא גם לאיכויות ,  שאול באמת היה פשוט כל כך גבוה  –מטאפורי  

אבל בעברית החדשה הביטוי התחיל את דרכו גם בצורתו .  רוחיות שבהן היה שאול טוב מהסובבים אותו

כך שכל מה ששאר  ,  מהביטוי"  מכל העם"הבא הייתה הירידה של  השלב  .  המלאה וגם במשמעותו המקורית

לבסוף הביטוי ".  גבוה משכמו ומעלה" בכמה מקומות גם ראתה הצורה של  ".  משכמו ומעלה גבוה"היה רק  

לו   ותים  שהמפרשים  המקורית  למשמעות  וחזר  הוכחית  לצורתו  רוחיות "  –עבר  איכויות  בעל  אדם 

  ". גדולות

  

, שיוי הצורה העיקרי של הביטוי הוא מצורתו המקורית לצורה סתמית יותר  –)  יג ,  יואל ב" (וקרעו לבבכם"

. ואיה רפלקסיבית  –משהו קורע את ליבו של מישהו    –בצורה זו הפעולה מכוות לאדם אחר  ".  קורע לב "

ביותר הדוק  קשר  לשיוי  קשורה  הביטוי  של  המשמעות  המקורית  ,  שיוי  המשמעות  שבעוד  כיוון  של  זאת 

מחילה   לקבל  יוכל  שהעם  כדי  לפעולה  קריאה  היא  עצמו (הביטוי  למען  פועל  המודרית ),   העם  המשמעות 

  . היא תיאור של מאורע מצער שאדם או חפץ גורמים לאחר

  

בכך עשה הביטוי חופשי  .  ף"וביכוי הכ,  בלבד"  טוב לב"ביטוי זה התגלגל ל  –)  י,  אסתר א" (כטוב לב המלך"

למשמעות רחבה יותר של    –יותר במשמעותו   חומרית  דיבות  המוגבלת של  המשמעות  עבר מן  אדם  "הוא 

  ". בעל איכויות רוחיות טובות
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שיוי הצורה ושיוי המשמעות אים קשורים קשר ראה   –)  לא,  יחזקאל יח" (עשו לכם לב חדש ורוח חדשה"

ה.  לעין של  המקורית  הייתה  משמעותו  חדשה"ביטוי  בחירה  לכם  העבר    –"  עשו  דרכי  לשיוי  קריאה 

שהרי או שולטים ,  פירוש זה ובע מהמשקל המטאפורי של לב בתור מחשבה.  והתקדמות לעבר עתיד חדש

במקום  ,  רוצה לומר.  שיוי המשמעות של הביטוי הוא המעבר מבחירה חדשה לדרך חיים חדשה.  במחשבתו

שים מסוימים הוא עכשיו מוכוון כלפי יצירה של רעיוות ואמוות מרכזיים שיחליפו  שהביטוי יהיה לגבי מע

מהופעותיו השוות של הביטוי  "  רוח חדשה"שיוי הצורה של הביטוי הוא הירידה של  .  את האמוות הפגומות

  . בעברית החדשה

  

השימוש של העברית  התפתחותו של ביטוי זה ובעת מהעובדה ש  –)  כ,  משלי כז" (עיי אדם לא תשבעה"

יתן לראות זאת בביטוי .  החדשה בביטויים וטה יותר לכיוון של משמעויות חיוביות לביטוי בהיתן הבחירה

להביט  "משמעותו החדשה של הביטוי היא  .  כיוון שמשמעותו המקורית היא שאשים הם עבדים לתאוותיהם

למראה עים  המשקל  ".  בדבר  על  שומרת  עדיין  זו  חדשה  המקורימשמעות  הביטוי  של  בו  ,  המטאפורי  אך 

ה את הקשרו מההקשר המטיף של התך להקשר מתאים יותר לדוברי העברית החדשה"בזמן מש .  

  

בתחום הזה הגורם המאחד הברור הוא העובדה שברוב המקרים ישו קשר חזק בין שיוי המשמעות לשיוי  

מעלות "כדי לקבל את המשמעות של    –)  ב,  ט:  שמואל א" (משכמו ומעלה גבוה מכל העם , "לדוגמה  .הצורה

גבוהות הביטוי",  רוחיות  של  השי  מהחלק  להיפטר  צריכים  היו  צורה  .  הדוברים  שיויי  של  הזה  בתחום 

של   הסוג  חסר  של  "  פיצול" ומשמעות  הסוג  רק  וקיים  הצורה  שיויי ".  קיצור "שיויי  של  סוגים  מבחית 

שיוי  "ו"  שיוי סביר", "הרחבה"  –סוגים שהתייחסתי אליהם  משמעות ישם ביטויים המקיימים את כל ה

  ". משקל

ישם בתוך התחום של ביטויים שעברו שיוי צורה .  הקודה החשובה האחרוה שציין היא ביטויים חדשים

ומשמעותם כביכול , הקיימים רק בצורה מודרית", לצפצף "ו"  טוב לב"ומשמעות קבוצת ביטויים כדוגמת 

טוב "וש)  יד,  ישעיהו י" (פוצה פה ומצפצף"מבוסס על  "  לצפצף"אך סביר להיח ש,  טוי מקראיתלושה מכל בי

על  "  לב המלך"מבוסס  לב  (כטוב  א"  שייכים  ).  י,  אסתר  שמצאו  זה  מסוג  שביטויים  לציין  חשוב  בוסף 

  .כמעט תמיד" השיוי הסביר"לקבוצת 
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  ממצאים וסיכום  
  

  .  תחומי שיויים עיקריים של ביטויי המטפורות והדימוייםבמהלך העבודה מצאו שלושה 

  

לתחום הזה של ביטויים ישם ,  התחום הראשון הוא ביטויים שעברו שיויי צורה מבלי לעבור שיוי משמעות

וביטויים שעברו  ,  דהייו שהביטוי איבד חלק מאורכו המקורי"  קיצור"ביטויים שעברו  .  שי סוגים עיקריים

  . חלוקה של הביטוי לשי מרכיבים מרכזיים ושימוש בכל אחד מהם בפרדשהוא " פיצול"

  

צורתם את  לשות  בלי  משמעות  שיויי  שעברו  ביטויים  הוא  השי  סוגים .  התחום  שלושה  זה  בתחום  יש 

בלי ,  ביטויים ששיו את משמעותם באופן קודתי  –"  שיוי המשמעות"הראשון הוא  .  מרכזיים של שיויים

שבו ביטוי משה "  שיוי המשקל"הסוג השי הוא  .  למשפחת הביטויים הגדולה יותר שאליה הם שייכיםקשר  

עצמו הביטוי  בגלל  לא  משמעותו  המרכיבים ,  את  אחד  של  המטאפורי  במשקל  יותר  רחב  שיוי  בגלל  אלא 

ת שהוא כולל היו,  זהו השיוי הכי מעורפל מהשלושה   –"  השיוי הסביר"הסוג השלישי הוא  .  המרכזיים בו

שמשמעות מסוימת ראתה יותר  ,  בתוכו את הביטויים ששיו את משמעותם ללא סיבה ברורה מלבד זאת

  . מתאימה לדובר העברית החדשה על פי המשמעות המקורית של הביטוי

  

צורה שיוי  וגם  משמעות  שיוי  גם  שעברו  ביטויים  של  הוא  האחרון  לגבי .  התחום  שאמרו  הדברים  כלל 

"  קיצור"אך יש לציין שהסוגים הפוצים בתחום זה הם בעיקר  ,  האחרים תקפים גם לגבי תחום זההתחומים  

בזמן ששיויי המשמעות של הביטויים מתחום זה מתחלקים בין כלל ,  מבחית שיוי הצורה של הביטויים

  .הסוגים של שיויי משמעות בצורה שווה יחסית

  

  ישו בעבודה ביטוי אחד אותו חשוב לי להזכיר באופן מיוחד.   .לסיום ובימה אישית

הביטוי ראשית משום שהיה זה  ישם מספר סיבות לכך שביטוי זה משמעותו בעיי.    ."משכמו ומעלה"הביטוי  

הופיע  זה    ביטוי  שית,  של ביטויים וגלגולם.לבצע מחקר על הושא    כשבחתי את הרעיוןחשבתי    עליוהראשון  

שהוא אחד , היא  הסיבה לכך  .תשומת לב רבהוהקדשתי לו    י הפרקים המרכזיים של העבודהבהרחבה בש

ביטוי דיר הוא  "משכמו ומעלה"  הביטוי  דהייו, ש מן הביטויים המרתקים ביותר מבחית ציר הזמן שלו.  

  אלא גם החזיר אותה בשלב מאוחר יותר. ,מאוד שלא רק איבד את משמעותו המטאפורית
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ידעתי לעברית ,  למיטב  המקראית  מהעברית  הגוף  באיברי  הקשורות  מטאפורות  של  במעבר  עסקו  טרם 

ך ועל מקומם בעברית בת  "תקווה כי עבודה זו תסייע למחקר על דפוסי המטאפורות בתי  לכן א.  החדשה

בתיאור מפורט יותר של גלגולי המטאפורות ,  למשל  – ם  מחקרי המשך יוכלו להרחיב בושאים וספי  .זמו

). לשון חכמים וסוגי העברית שבתקופת הבייים(דרך רובדי העברית שבין עברית המקרא לעברית המודרית  

  .להעמיק בתהליך מרתק זה תי מקוצר היריעה לא יכול
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  מקורות וספים 
  

  :  בעבודה זו השתמשתי בשי מאגרים עיקריים כדי לאסוף את המטאפורות מתחום איברי הגוף

  20יעקב שרת , פיי קדם

  21באתר ויקימילון ' ך"יבים ביטויים ופתגמים מהת'הקטגוריה 

  

    22אסופת הביטויים המלאה  -1ספח 

  ) י, ירמיהו ו(פל על אזים ערלות 

  ) טו,  שמואל א׳ ט(גלה את אזו 

  ). לב, יט, ספר ויקרא(והדרת פי זקן 

  )ישעיהו כט כב(חורו פיו 

  )  כ, במדבר יא(יצא מהאף 

  ) משלי ד כד( לזות שפתים 

  ) כ, איוב יט(מלט בעור שיו 

  ) יב, תהלים לז (חרק שים 

  )ט , שמות לב(קשה ערף  

  )יא, א: שמואל ב(דמו בראשו 

  )יד,  ישעיהו י(פוצה פה ומצפצף 

  )כב , משלי כט(איש אף יגרה מדון 

  ) ב, איוב יא( איש שפתים 

  ) לב, משלי ל(יד לפה 

  )ו, שמות לד(אורך אפיים  

  )כג, משלי יד( דבר שפתיים 

  )י, שיר השירים ז(דובב שפתי ישים 

  ) יט, משלי י( חושך שפתיו 

  ) ג, ישעיהו לה(חיזקו ואל ירפו ידיכם  /חזקו ידים רפות

  )ד, במדבר יד(תה ראש 

  
  2012, תל אביב,  ידיעות ספרים',  פתגם אמרה ויב  1636:  פיי קדם. ' יעקב,  שרת  20
21   'יבים ביטויים ופתגמים מהת"קישור,  ויקימילון ',  ך    
  .ו הביטוי הופיעה יותר מפעם אחת רשמה רק הופעתו הראשוה של הביטויבמקה שב  22
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  ) ח , דיאל ז(פה ממלל רברבן 

  )ג, משלי יג(פוסק שפתיו מחיתה לו 

  )ב, משלי טו(פי כסילים יביע אולת 

  )יג, משלי ח (פי תהפוכות שאתי 

  ) יא, שמות לג(פים אל פים 

  ) ח,  משלי לא(פתח פיך לאילם 

  )ב, ירמיהו יב(קרוב אתה בפיהם 

  )יא, בראשית מח(ראה פיך לא פיללתי 

  ) כג, משלי כא(ו ולשוו שומר מצרות פשו שומר פי

  ) כו, משלי כד( שפתים ישק 

  ) ב, ט: שמואל א (משכמו ומעלה גבוהה מכל העם 

  )מו, יח: מלכים א(שס מתיו 

  ). יז, ירמיהו א(אזר מתיו 

  ) יח, שמואל ב׳ ב(קל ברגליו כאחת הצביים בשדה 

  ) יז, משלי כה(הוקר רגליך מבית רעיך 

  )יד, קהלת ה(כאשר יצא מבטן 

  )  יא, הושע ט(מבטן ומלידה 

  )יט, איוב י(מבטן לקבר אובל 

  )כג , בראשית ב(עצם מעצמי ובשר מבשרי 

  ) ח,  ישעיהו מח(פושע מבטן 

  ) יא, חום ב(ולב מס פיק ברכיים וחלחלה בכל מותיים 

  ) יח, דברים כט(שרירות לב 

  ) כא, שבר את לבו תהילים סט

  ). יג, יואל ב(וקרעו לבבכם  

  ). כ, יחזקאל כא(מוג לב 

  ) ג, משלי ג(קשרום על גוגורתיהם כתב על לוח לבו 

  )  כו, יחזקאל לו(לב אבן 

  ) י, משלי יד(לב יודע מרת פשו 

  )  טז, עמוס ב(אמיץ לב 

  ) ז, דברים טו(אמץ לבבו 
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  ) כא, בראשית ח(אמר אל לבו 

  ) ד, משלי ט(חסר לב 

  )כט, בראשית לב(שם על לב 

  ) ל, משלי יד(חיי בשרים לב מרפא 

  ) טו, תהלים קד(יין ישמח לבב אוש 

  )כא, בראשית ח(יצר לב האדם  

  ) ח, דברים כ(ירא ורך הלבב 

  ) י, א(כטוב לב המלך אסתר 

  ) יב, משלי יח(לפי שבר יגבה לב איש 

  )יא, דברים ד(עד לב השמים 

  ) כ, משלי יז(עיקש לב 

  )ט,  ירמיהו יז(עקוב הלב מכל 

  )לא, יחזקאל יח (עשו לכם לב חדש ורוח חדשה 

  )יב, יחזקאל כא(מס כל לב 

  ) ו, בראשית ג(תאוה לעיים  

  ). כד, שמות כא( עין תחת עין 

  ) לא, משלי כג(תן בכוס עיו 

  ) סה, דברים כח(כליון עיים 

  ). יח, ישעיהו מד(טחו עייו מראות 

  ) כט, שמואל א׳ יד(אורו עייו  

  )  שופטים יז ו( הישר בעיו 

  )ו, כג( רע עין משלי 

  )יד, קהלת ב( עייו בראשו 

  ) ז, טז: שמואל א(ללבב '  כי האדם יראה לעייים וה

  ) ט, קהלת ו( טוב מראה עייים מהלך פש 

  ) יא, שמואל ב׳ יב(לעייי השמש  

  ) ה ,במדבר לג(לשכים בעיים וציים בצדיכם 

  ) ל, משלי טו(מאור עייים ישמח לב 

  ) ג, ישיעיהו סד(עין לא ראתה 

  ) כ, משלי כז(עיי האדם לא תשבעה 
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  ) יג, משלי כ(פקח עייך שבע לחם 

  )ג, ישעיהו לה( חזקו ידיים רפות

  ) יא , שופטים ז(תחזקה ידיך 

  ) ג,  שופטים יב(שם פשו בכפו 

  ) ט, בראשית ח(שלח יד 

  ) כא, בראשית לד(רחב ידים 

  ) ו,  תהלים כו(רחץ בקיון כפיו 

  ) ח, בראשית ו(מצא חן בעיי  

  )  ו, חמיה ח(מעל ידיהם 

  ) יח, מלכים ב׳ יט(מעשה ידי אדם 

  ) ב, שיר השירים ז(מעשה ידי אמן 

  ) ו, ירמיהו יח (כחמר ביד היוצר 

  ) יג, י: מלכים א(כיד המלך 

  ) כד, משלי יט(טמן עצל ידו בצלחת 

  )  לב, משלי ל(יד לפה 

  ) יב, בראשית טז(ידו בכל ויד כל בו 

  )  לו, דברים לב(אזלת יד 

  )  י, משלי ו(חבוק ידים לשכב 

  ) ה, כד: שמואל א(ויך לב 

  ) ח, כב(איש זרוע איוב 

  ) יז" דברים טז(כמתת ידו 

  ) ז, טו: דברי הימים ב(אל ירפו ידיכם 

  )  א, שמות כג(תשת ידך 

  ) טו, שמות ח(אצבע אלוהים 

  )  ח, דברים כו(ביד חזקה ובזרוע טויה 

  ) כג, במדבר יא(תקצור ' היד ה

  ) כד, משלי יב(יד חרוצים תמשול 

  )ז, דברים לג(ידיו רב לו 

  ) ז, דברים כא. (ועייו לא ראו, ידיו לא שפכו את הדם הזה

  ) יד, איוב יג(פשי אשים בכפי 
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  )  ד, ישעיהו י(עוד ידו טויה  

  ) יב, יחזקאל כא( רפו כל ידיים 

  )  ה, יהושע ו(לשון ים 

  ) טו, ישעיהו יא(מות וחיים ביד הלשון 

  ) י, שמות ד (כבד פה וכבד לשון 

  ). ז, שמות יא( חרץ לשון 

  )  ה, תהלים ז(חד לשון 

  ) י, איוב כט(דבקה לשוו לחכו 

  )טו, משלי כה(לשון רכה תשבר גרם 

  ) יח, משלי יב(לשון חכמים מרפא 

  )ד, תהילים יב(לשון מדברת גדולות 

  ) ו, תהילים קלז(תדבק לשוו לחכי 
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  רשימת הפרשים שצוטטו בעבודה זו - 2ספח 

 רש"י 

חובר ; המבאר את פשטי המקראות בתוספת הרחבות פרשיות, הפירוש הפוץ והמוכר ביותר לתורה

. 11-במאה ה  

 אבן עזרא

. 12-חובר במאה ה; פירוש פשט המשלב ביאורים המבוססים על דקדוק ובלשות  

 רמב"ן

.הגות ומיסטיקה, המשלב פרשות מקראית עם הלכה 13-פירוש מהמאה ה  

 אברבאל

.כל קטע חדש בו פתח ברשימת שאלות על הטקסט המקראי; 15-פירוש לתורה ולביאים מן המאה ה  

 בעל הטורים 

. 14-חובר במאה ה. יות מקראיות המשלבים גימטריות ומשחקי לשוןמבואות קצרים לפרש  

 רד"ק

. המשלבת עיוים לשויים ופילוסופיים 13-פרשות פשט ידועה מן המאה ה  

 רשב"ם 

. י"שחיבר כדו של רש 12-פירוש פשט ידוע מן המאה ה   

 רא"ש על התורה

. המיוחס לפוסק רבי אשר בן יחיאל 14-פירוש לתורה מן המאה ה  

 אבן עזרא 

 ספורו 

.וטים לטקסט המקראיובו ביאורים קצרים ופש , 16-פירוש של רב ורופא איטלקי מן המאה ה  

 הטור הארוך

. ן"בייחוד זו של הרמב, המשלב סיכומים של פרשות קיימת, 14-בן המאה ה, פירוש של בעל הטורים  

 אדרת אליהו

.אליהו בן שלמה זלמןרבי , שכתב הגאון מווילה 18-פירוש מן המאה ה  

 אם למקרא

 בית הלוי על התורה

. 19-יק במאה ה'ביאור אליטי על ספר בראשית וחלקים מספר שמות שכתב הרב יוסף דב הלוי סולובייצ  

 העמק דבר
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המבוסס על דרשות שבועיות ששא על פרשת השבוע , 19-ב מן המאה ה" השפעה של הצי -פירוש רב

. ין' בישיבת וולוז  

 כלי יקר

. 17-מן המאה ה, הרב שלמה אפרים מלוטשיץ, פירוש המבוסס בחלקו על דרשות של המחבר  

 מלבי"ם 

ואין חזרות או  , המבוסס על ההשערה שלכל מילה מקראית משמעות ייחודית 19-פירוש מן המאה ה

.ת מיותרותכפילויו  

 מצודת דוד

ק ומבאר את הפסוקים "המתבסס בעיקר על פירוש רד, על ביאים וכתובים 18-פירוש קלאסי מן המאה ה

. בשפה ברורה ופשוטה  

 מצודת ציון 

. במקור פורסם עם מצודת דוד כחיבור משולב, ביאור למילים מקראיות  

 אור החיים 

ותפס כיצירה מהותית בעיי מייסדי תועת , שמקורו במרוקו 18-פירוש מיסטי לתורה מן המאה ה

. החסידות באירופה  

 שפתי חכמים 

-17כתב במאה ה; י"י המזהה את הקשיים בטקסט המקראי שבבסיס פירושי רש"ביאור לפירוש רש  

  


