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  שורשים נודדים

לכאורה כל אחת מן המילים הללו ? נידויובין  נדנדהבין ? נודדיםובין חולות  ניידהאם יש קשר בין טלפון 

אך לכולם  (.ה"נד) י"נדִנּדּוי מן ; ד"נדנַנְדֵנָדה מן , ד"נדנֹוֵדד מן , ד"נוַנָיד מן השורש : שייכת לשורש אחר

 .ומשותפת להם משמעות בסיסית של תנועה והתרחקות 'דו 'נמשותפות האותיות 

 נדד
 ֵכן ִקָמּה ִמן נֹוֶדֶדת ְכִצּפֹור: "ההפך מהתיישבות של קבע במקום אחד, מציין מעבר ממקום למקום ָנַדדהפועל 

 .'חולות נודדים'ו' עופות נודדים'יש : דודולא רק בני אדם מרחיקים נ(. ח, משלי כז" )ִמְםקֹומֹו נֹוֵדד ִאיׁש

 אחשוורוש מתקשה לישון : או ליתר דיוק לחוסר שינה, קשור קשר עז לשינה ָנַדדהפועל 

 דבר ". ַהֶםֶלְך  ְׁשַנת ָנְדָדה ַההּוא ַבַלְיָלה: "אחרי הפגישה הראשונה עם אסתר והמן

יד שינה מעינינוהמטריד אותנו מאוד   , מלשון ָנַדר' ַמִּדיר שינה'תר כיום רווח יו) ַמדִּ

 : איוב ביטא את קשיי השינה שלו במילים(. הרחיק, ומכאן ָמַנע, כלומר אסר על עצמו

יםמכאן ירשה העברית את המילה (. ד, ז[" )עד סוף הלילה]= ָנֶׁשף ֲעֵדי ְנֺדִדים ְוָשַבְעִתי"  , ְנדּודִּ

  –' נדודי השינה'כך הצטרפו אל . ומימי הביניים משמעותה התרחבה לציון מצב של נדידה

 . 'ְשַבע נדודים'ו' מקל נדודים', 'נדודי ישראל במדבר'

  נוד
 : ַנָידומכשיר שאפשר לטלטל אותו ממקום למקום הוא מכשיר , ַנָּודאדם המרבה לנדוד הוא 

השוו חּוט )כאלה ם רגילים בשורשיי -ל והחילופים בין . מחסום נייד, ("דיסק און קי")ֶהחסן נייד , ניידמחשב 

 .באותו משקל( ד"ני)ד "ם נוצלו ליצירת שתי מילים שונות מן השורש נוחילופיה כאןו, (ֵריק וַרָּוק, וַחָיט

תחודשה המילה  ַנָידבעקבות  ניידת : וכיום כלי רכב למשימה מיוחדת', פטרול', 'משמר נודד' לציון ַניֶּדֶּ

ְכֵסי ְדָלא ָנְידֵ בעקבות התלמוד נוצר בימי הביניים הביטוי הארמי . ניידת טיפול נמרץ ועוד, משטרה בראשי ) ינִּ

ד הן "מילים אחרות מן השורש נו. ִמַטְלְטִליןההפך מן , נכסים הקבועים במקומם, מקרקעין –( ן"נדל: תיבות

יוממנה  ְתנּוָדה יּות, ְתנּוָדתִּ ידו (בשוק ההון) ְתנּוָדתִּ ', ניד ראש, '(ה ,טז יובעל פי א)' ניד שפתיים'כגון , תנועה קלה – נִּ

  .'יד עפעףנ'

ידו( בבניין קל) ָנדהפעלים   ָנע: "לקין' על פי דברי ה) ָנע ָוָנד: מצויים בלשוננו בעיקר בצירופים( בבניין הפעיל) ֵהנִּ

ָלנּוד למישהו פירושו להניע בראש להבעת . ומכאן גם ְמנֹוד ראש, ֵהִניד בראשו, ָנד בראשו; "(ָבָאֶרץִתְהֶיה  ָוָנד

 (.יא ,מב) "ָעָליו 'ה ֵהִביא ֲאֶׁשר ָהָרָעה ָכל ַעל אֹתֹו ַוְיַנֲחמּו לֹו ַוָיֺנדּו: "כפי שנאמר על איוב, השתתפות בצער

 נדנד
ְדֵנדהפעלים  ְתַנְדֵנדו נִּ מאה מהם חודשה כבר בסוף ה. נוצרו בלשון חכמים והם מציינים תזוזה וטלטול הִּ

ְדֵנדקיבלו הפועל נוספת משמעות . ַנְדֵנָדהעשרה המילה -התשע ְדנּודושם הפעולה  נִּ הטרדה : בלשון הדיבור נִּ

 (.כנראה בלי קשר לשורש העברי, מיידיש) נודניקבהשפעת המילה  –חוזרת ונשנית 

כגון ָנַטף , ותתופעה זו של שורשים אחים הקרובים באותיותיהם ובמשמעותם נפוצה למדיי בשורשים מן הגזר

ִׁשֵיף וכך פעלים כמו . (י"מן טפ)וַמְטֶּפה  (ף"מן טפ)ִטָּפה  ,(שורש מרובע המבוסס על הכפלה)ִטְפֵטף , (נ"מגזרת פ)

 .ועוד ועוד נודדים ומתנדנדים בין הגזרותָנַצץ וִנְצֵנץ  ,ָיַרק וָרַקק, ָׁשָגה וָׁשַגג, וִׁשְפֵׁשף
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