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 עניין של השקפה

 בעד , מביטות כלומר ,הנשקפותשם מספרים לנו על נשים . ך"משמש בעברית עוד מימי התנ ף"שק שורשה

ַעד ַהַחּלֹון : "אחת מהן היא ֵאם סיסרא. חלוןה ָפהבְּ קְׁ ָנב ִנשְׁ ַעד ָהֶאשְּ ָרא בְּ ַיֵבב ֵאם ִסיסְּ בֹו ָלבֹוַמ  ,ַותְּ  ,אדּוַע בֵֹשש ִרכְּ

בֹוָתיוַמדּוַע ֶא  כְּ ָקָפה זֹאת ִמי": 'נראית'אבל יש גם מי שנשקפת במשמעות (. כח, שופטים ה" )ֱחרּו ַפֲעֵמי ַמרְּ  ַהִנשְׁ

מֹו ָבָנה ָיָפה ָשַחר כְּ כך . 'נראה'ו' אהרו' –כיווני -הוא דו נשקףאם כן הפועל (. י ,ו השירים שיר) "ַכַחָמה ָבָרה ַכּלְּ

משמעות . 'הבית נשקף אל נוף מרהיב'או ' מהבית נשקף נוף מרהיב': בעיקר בהקשר של נוף ומראות, גם כיום

ָפהִכי ָרָעה "עולה מן הפסוק ' נשקף'נוספת של  קְׁ ֶשֶבר ָגדֹול ִנשְׁ כאן פירושה ' נשקפה; '(א, ירמיהו ו" )ִמָצפֹון וְּ

 .'עתיד מזהיר הנשקף ל'; 'לא נשקפת לו סכנה': וכיום', עתידה לבוא', 'צפויה'

ִקיף ִמָשַמִים ֱאלִֹהים: "בדרך כלל במשמעות של ראייה מגבוה – השקיףך הוא "הפועל השני המצוי בתנ  ַעל ִהשְׁ

ֵני אֹות ָאָדם בְּ ִכיל ֲהֵיש ִלרְׁ וה או גם בעברית החדשה משקיפים בעיקר מגב(. ג ,נג תהלים" )ֱאלִֹהים ֶאת דֵֹרש ַמשְּ

', יתהתבוננות שכל'שקיבל כבר בימי הביניים משמעות מושאלת של ' קפההש'מכאן גם שם הפעולה . מרחוק

 .'רך ההסתכלות על הדבריםד'ו' דעה קבועה'ואחר כך ' עיון'

הציע ( 0981)ן "בשנת תר. ף תרם לעברית החדשה כמה חידושי לשון הקשורים לראייה"השורש העתיק שק

 :משקפייםובהן , ן בעיתון הצפירה כמה הצעות לחידושי מילים בעבריתהמורה חיים ליב חז

: את כלי הזכוכית אשר נשים על עינינו למען היטב ראות אשר הרכיבו לשמו מלים שונות בדרכים שונות

ָקַפִים –בתי עינים , כלי ראי, כלי ראות, כלי מחזה כי טוב שם , הנה איש לא יכחש –. עלה על לבי לקרא ִמשְּ

 יוכל היות כי ...אך מדוע בחרתי בשרש שקף …; בן מלה אחת משם מרבה מלים

 הבאה בשמות [ להבחין, לראות]= skopéoבחרתי בו למען דמותו למלה היונית 

ָקףְּ , כל כלי הראות בלשונות אירופא ָקףְּ , [טלסקופ]כמו ֶטֶּלסְּ ָרסְּ  ִמקְּ

 .וכמוהם[ קלידוסקופ]ָקףְּ ַקֵּלָדסְּ , [מיקרוסקופ]

 חידושו ) תפ  ק  שְׁ ִמ ף המילים "כמו המשקפיים חודשו מן השורש שק

ףובהמשך , (יהודה שֺכוון מלכתחילה לטלסקופ-של בן ק  קּוִפיתו ש   , שְׁ

ִקיףוכן  ִקיףו ַתשְׁ תוגם  ַמשְׁ קֹפ   (.פרספקטיבה) ִתשְׁ

 ארבעתם עשויים מחומר  –ף ולשקופית לשק, נוסף על יסוד הראייה המשותף למשקפיים ולמשקפת

  ַחּלֹוֵני ַלָבִית ַוַיַעש: "אלא שמשמעותה שם עמומה משהו, ך"גם היא מקורה בתנ ָשקּוףהמילה . שקוף

ֺקִפים לציון תכונתו של חומר חדיר ' ָשקּוף'עשרה גויסה המילה -במאה התשע(. ד ,ו א מלכים" )ֲאֺטִמים שְׁ

משמשים מצד אחד  שקיפותוהשם המופשט  שקוףבעברית שלנו היום שם התואר . שאפשר לראות בעדו, לאור

', דבר שאין רואים אותו כלל'ומצד שני , בקבלת החלטות שקיפותכגון ', דבר גלוי ונראה לעין כול'במשמעות 

 .אנשים בלתי נראים – אנשים שקופים כגון

ַמרֵאה פניו של אדם עשוי : ףק  ַת שְׁ ִה ו ףק  ִש ונים הצטרפו בדורות האחר יףִק שְּ ף וִה ַק שְּ נִ אל הפעלים העתיקים 

והשורש , במרָאה משתקפתדמותנו . ֵראות שיקוףוכשיש חשש לדלקת ראות עושים , את מצב רוחו לשקף

 .של העברית העתיקה בעברית החדשה השתקפותף הוא דוגמה מרתקת ל"שק
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