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 מכל מקום

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

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

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

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

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

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

 .'להסכמה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הצירוף המקראי . שבמקום זה נחלקו ונפרדו דוד ואנשיו משאול ואנשיוומפרשים 

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

 .העניין שעליו נחלקים

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

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

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