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 "אחוז"על מקור המילה  –מתמטיקה לשונית 
 

, ברוב הלשונות. בני האדם מודדים את הישגיהם וכישלונותיהם באחוזים -בספורט ולמעשה כמעט בכל תחום , בכלכלה
 ?מדוע. אך לא כך הדבר בעברית, "למאה"הוא " אחוז"פירוש המילה 

 ר תמר עילם גינדין"ד
 00:07, 15.01.11: עדכון אחרון

 
או ליתר דיוק , האנושות מדברת וחושבת במספרים –או בקליעות עונשין של שחקן כדורסל ,  מדד המחיריםבין אם מדובר ב

 .מסע לעולם היחסיות? ומדוע הפירוש המילולי בעברית שונה מרוב לשונות העולם? מה מקור המילה אחוז. באחוזים

  
 ?מה זה אחוז

מה ). פי אל מיאה(ְלִמָּיה 'למשל ערבית ִפי –" במאה"או , per centumלמשל לטינית  –" למאה"היא פשוט " אחוז"המילה ל, ברוב לשונות העולם
 .אין קשר -התשובה היא ? הקשר בין האחוז העברי לבין המספר מאה

  
למשל החלון ָסגּור כי . בינוני ָּפעּול היא מילה במשקל ָּפעּול שמעידה על מצב שהוא תוצאה של פעולה. היא צורת בינוני פעול של הפועל לאחוז" אחוז"

 .או אחזו בו, אחזו אותו? והָאחּוז. התפוח ָאכּול כי אכלו אותו, אני ָלחּוץ כי אתם מלחיצים אותי או לוחצים עליי, סגרו אותו
  

, בשיר השירים מדברים על הגיבורים שמסביב למיטתו של שלמה. או מחזיק בו, כלומר הדיבוק לקח אותו –ָאחּוז דיבוק הוא מי שאחז בו הדיבוק 
ָאחּוז , בתיאור פאר ארמונו של אחשורוש במגילת אסתר כתוב חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת). ו:ש ח"שה(כלומר כאלה שאוחזים בחרב  –שכולם אחוזי חרב 

 ".קשור"או , "מחובר"וכאן הכוונה היא פשוט  –) ו:אסתר א(בּוץ ְוַאְרָּגָמן -ְּבַחְבֵלי
  

בספר דברי הימים מופיעה . אחוז לא חייב להיות מתוך מאה". אחד שנלקח מהרבה"אלא , אחוז הוא לא סתם משהו שנלקח, כאשר מדובר במספרים
כלומר בית אב אחד נלקח מכל . ְלִאיָתָמר, ְוָאֻחז ָאֻחז, ָאֻחז ְלֶאְלָעָזר, ָאב ֶאָחד-ֵּבית: אבל ללא ציון מספר, בתור אחד שנלקח מהרבה" אחוז"המילה 

 .ואחד מתוך צאצאי איתמר, צאצאי אלעזר
  

 כי"המקור התנ
ֵמֵאת ַאְנֵׁשי , ַוֲהֵרמָֹת ֶמֶכס ַליהָוה: היא בספר במדבר, "אחד שנלקח מהרבה"הפעם הראשונה שמוזכרת במקורות ישראל המילה אחוז במשמעות 

-ִיְׂשָרֵאל ִּתַּקח ֶאָחד ָאֻחז ִמן-ּוִמַּמֲחִצת ְּבֵני... ַהּצֹאן -ּוִמן, ַהֲחמִֹרים-ּוִמן, ַהָּבָקר-ּוִמן, ָהָאָדם-ִמן: ֵמֲחֵמׁש ַהֵּמאֹות, ֶאָחד ֶנֶפׁש--ַהִּמְלָחָמה ַהּיְֹצִאים ַלָּצָבא
כלומר אחד שלקחו אותו מתוך  -אחד אחוז מן החמישים ). ל, כח:לא' במד(ַהְּבֵהָמה -ִמָּכל--ַהּצֹאן-ַהֲחמִֹרים ּוִמן-ַהָּבָקר ִמן-ָהָאָדם ִמן-ִמן, ַהֲחִמִּׁשים
 .חמישים

  
נשמע , כלומר אחד שלקחו אותו מתוך חמישים, "אחד אחוז מן החמישים", אם חושבים על משמעויות המילים. אחת חלקי חמישים -או בלשוננו 

 .של חמישים* חלקים*אחת  -" אחת חלקי חמישים"הרבה יותר הגיוני מאשר 
  

אבל בכל המילונים אפשר למצוא . מתוך מאה) ָלקּוחַ (=מתכוונים למספר שאחוז , בלי לציין מתוך איזה מספר הוא אחוז" אחוז"כאשר אומרים , היום
אך גם בשמותיהם של שברים נפוצים יותר חלו ". ֵחְלֵקי"כית של המילה "מקבילתה התנ, אם כן, היא" אחוז"המילה . בתור פרומיל" אחוז מאלף"גם 

 ".ְשִליש"שרובנו קוראים לו , 1/3למשל . שינויים
  

ְוָלַקְחָּת ְלָך מֹאְזֵני ; ְזָקֶנךָ -ְוַעל, רֹאְׁשךָ -ְוַהֲעַבְרָּת ַעל, ַּתַער ַהַּגָּלִבים ִּתָּקֶחָּנה ָּלךְ , ְלָך ֶחֶרב ַחָּדה-ָאָדם ַקח-ְוַאָּתה ֶבן: בחזון יחזקאל מצווה אלוהים על הנביא
ְוֶחֶרב , ְוַהְּׁשִלִׁשית ִּתְזֶרה ָלרּוחַ , ַּתֶּכה ַבֶחֶרב ְסִביבֹוֶתיהָ , ַהְּׁשִלִׁשית-ְוָלַקְחָּת ֶאת; ְיֵמי ַהָּמצֹור, ִּכְמלֹאת, ָּבאּור ַּתְבִעיר ְּבתֹוְך ָהִעיר, ְׁשִלִׁשית. ְוִחַּלְקָּתם, ִמְׁשָקל

 . ָאִריק ַאֲחֵריֶהם
 )ב-א:יח ה(
  

 המקור הלטיני
יח (ְוֶחֶרב ָאִריק ַאֲחֵריֶהם , רּוַח ֱאָזֶרה-ְוַהְּׁשִליִׁשית ְלָכל; ַּבֶחֶרב ִיְּפלּו ְסִביבֹוָתִיךְ , ְוַהְּׁשִלִׁשית, ּוָבָרָעב ִיְכלּו ְבתֹוֵכךְ , ְׁשִלִׁשֵתיְך ַּבֶּדֶבר ָימּותּו: ופירוש המשל הוא

 ".מחצית"לצד " חצי"וכמובן , "חֶֹמש"לצד " חמישית"וכן , "רביעית"מופיע במקרא לצד " רבע). "יב:ה
  

, )'חמישית וכו, רביעית, שלישית, שנייה, ראשונה: מספר סודר מציין סדר(ששווה למספר הסודר , חמישית, רביעית, שלישית -כית "דווקא הצורה התנ
 .'וכו third, fifth: דומה יותר לצורה הקיימת בלשונות אירופה

  
 -הן האחוז ממאה והן האחוז מאלף  -וגם האחוזים האנגליים , fourth-הנפוץ יותר מ, quarterלמשל , אנגלית שאלה חלק מהשברים שלה מלטינית

 -וחיברה את שתי המילים לאחת " מאה"האנגלית קיצרה את המילה . per centum -" ֶּפר מאה"אחוז בלטינית הוא פשוט : שאולים מלטינית
percent. 

  
אנחנו . לציון מאית מהמטבע, בצרפתית ובכל גוש האירו, משמשת עד היום באנגלית, centאו בצורתה המקוצרת , centum -" מאה"המילה הלטינית 

 .שהוא מאית המטר, למשל מסנטימטר, מכירים את אותו ֶסְנט ממאיות אחרות
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