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והפעם :הפוּך על הפוּך

על מילים ועל שורשים המציינים במשמעותם דבר והיפוכו
מילים ושורשים אלה מכונים הָ ְפכִּ יִּ ים או הפוּכים
משמעות הפוכה:

מזור

לקלס

וּתעָ לָה )עגנון אלו
בהוראה חיובית :רפואה ,תרופה  -אוּלַי יֵעָ תֵ ר ה' לָנוּ וְ יִ ְשׁלַח לָהּ ִמשָּׁ מַ יִ ם מָ זוֹר ְ
כ"ד(; במשמעות רטייה ,תחבושת  -אֵ יןָ -דּן ִדּינֵ לְ מָ זוֹרְ ,רפֻאוֹת ְתּעָ לָה אֵ ין לָ) ירמיה ל י"ג(.
יהוּדה אֶ תְ -מזֹר ֹו )הושע ה י"ג( .על פי
ָ
בהוראה שלילית :חולי ,מחלה  -וַ יּ ְַרא אֶ פְ ַריִ ם אֶ ת-חָ לְ י ֹו וִ
פירוש הרטום בעריכת קאסוטו :מזור בפסוק זה משמעו מכה ,כלומר מכתו.
בהוראה חיובית ]קלס ב[ :לשבח ,להלל  -לְ פִ י ָכ אֲ נ ְַחנוּ חַ יָּבִ ין לְ הוֹדוֹת לְ הַ לֵּל לְ שַׁ בֵּ חַ ...לְ עַ לֵּה וּלְ ַקלֵּס
לְ ִמי שֶׁ עָ שָׂ ה לַאֲ בוֹתֵ ינוּ וְ לָנוּ אֶ ת כָּל הַ נּ ִִסּים הָ אֵ לּוּ )פסחים י ה; הגדה של פסח(.
בהוראה שלילית ]קלס א[ :לקלל ללעוג ,לעג חרפה ְ -תּ ִשׂימֵ נוּ חֶ ְרפָּ ה לִ ְשׁ ֵכנֵינוּ לַעַ ג וָ ֶקלֶס לִ ְסבִ יבוֹתֵ ינוּ
)תהילים מ"ד ט"ו(.
בהוראה אחת :קנה תבואה  -וַ יּ ְֵרדוּ אֲ חֵ י-יוֹסֵ ף עֲשָׂ ָרה לִ ְשׁבֹּר בָּ ר ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם )בראשית מ"ב ג(.

לשבור

לאבק

לעזוב

בהוראה שנייה :מכר תבואה  -וְ הָ ָרעָ ב הָ ָיה עַ ל ָכּל-פְּ ֵני הָ אָ ֶרץ וַ יִּ פְ ַתּח י ֹוסֵ ף אֶ תָ -כּל-אֲ שֶׁ ר בָּ הֶ ם
וַ יִּ ְש ֹבּר לְ ִמ ְצ ַריִ ם וַ ֶיּחֱ זַ ק הָ ָרעָ ב בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )בראשית מ"א נ"ו( .על פי פירוש הרטום בעריכת
קאסוטו :לשבור מראה על מכירה או קנייה של מזון.
בהוראה אחת :להוציא ,לנער ,לסלק אבק ִ -אבּקנו את השטיחים לקראת השבת.
בהוראה שנייה :לפזר אבקה ְ -מאַ בְּ ִקיןְ ,מעַ ְשּׁנִין )אֶ ת הָ ִאילָנוֹת( עַ ד רֹאשׁ הַ שָּׁ נָה )שביעית ב ב(.
שׂ ַנאֲ  רֹבֵ ץ ַתּחַ ת מַ שָּׂ א ֹו
בהוראה חיובית ]עזב ב[ :עזרה ,תמיכה ,התחברות  -כִּ י ִת ְראֶ ה חֲ מוֹר ׂ
וְ חָ ַדלְ ָתּ מֵ ֲעזֹב ל ֹו עָ זֹב ַתּ ֲעזֹב עִ מּ ֹו )שמות כ"ג ה( .על פי פירוש הרטום בעריכת קאסוטו :הימנע
מלעזוב ,מלהניח את שונאך במבוכה.
בהוראה שלילית ]עזב א[ :נטישה ,התרחקות ,הסתלקות  -עַ ל-כֵּן ַיעֲזָ בִ -אישׁ אֶ ת-אָבִ יו וְ אֶ תִ -אמּ ֹו
)בראשית כ כ"ד( תּו ָֹר ִתי אַלַ -תּ ֲעזֹבוּ )משלי ד ב(.

 1ד"ר עדית שר; תודה לד"ר מימון כהן.
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שינוי משמעות בשינוי הבניין:

2

•

חָ ַכר -

•

הֶ ְחכִּ יר  -מסר את זכות השימוש בנכס כלשהו לתקופת זמן תמורת תשלום.

•

ָל ָוה -

•

ִהלְ ָוה  -נתן לאחר כסף ,סחורה או דבר מה ,כדי שיחזיר לו את תמורתו או את השווה בערכו.

•

ָשׁאַל -

•

ִה ְשׁ ִאיל  -נתן לאחר חפץ ,על מנת שישתמש בו ויחזירו לו לאחר זמן מבלי לשלם בעדו שכר.

•

ָשׂ ַכר -

•

ִה ְשׂכִּ יר  -מסר את זכות השימוש בדבר בתשלום קבוע לתקופת זמן.

שכר קרקע או רכוש או זכות לדבר לתקופת זמן במחיר כלשהו.

לקח מאחר כסף ,סחורה ודומיהם ,כדי להחזיר את תמורתו או את השווה לו בערכו; לא
אותו גופו.

ביקש וקיבל חפץ מחברו ,על מנת להשתמש בו ולהחזירו לאחר זמן.

הזמין אדם לעבודה או קיבל זכות שימוש בדבר לתקופת זמן בתשלום קצוב.
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