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 עם הפנים קדימה
אדם שחי . ִקְדָמהולהתפתחויות שהעת החדשה מביאה עמה אנו קוראים  ֶקֶדםלעת העתיקה אנו קוראים ימי 

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

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

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

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

 .הוא הים התיכון שבמערב

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ;(י"איתמר בן אב

 ;תוספת הבאה בראש מספר או מילה – ִקדֶֹמת

 .תשלום שניתן מראש – ִמְקָדָמה

 :נסיים בשניים מחידושיה של האקדמיה ללשון העברית משורש זה

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

 ;בקרוב וגיוצמשדר ש

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