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 אמת ונכון

 

חולקות גם משמעות , המציינות עניינים התואמים את המציאות ואישור לקיומו של דבר ,ָנכֹוןו ֱאֶמתהמילים 

 .חוזק ויציבות, קיום ועמידה: בסיסית מוחשית

, ֲאִמתות, ֲאִמִתי: ן השורשית"ת הנוו תמור"לכן בנטיותיה יש דגש בתי) ן"אמגזורה מן השורש  ֱאֶמתהמילה 

כפי שהיא משמשת בתיאור  ֱאמּוָנההמשמעות הבסיסית של השורש השתמרה במילה (. ַלֲאִמתֹו של דבר

 ְבָיָדיו ָתְמכו ורְוח ְוַאֲהרֹן... ֲעָמֵלק ְוָגַבר ָידֹו ָיִניחַ  ְוַכֲאֶשר ִיְשָרֵאל ְוָגַבר ָידֹו מֶֹשה ָיִרים ַכֲאֶשר ְוָהָיה: "המלחמה בעמלק

. ידיו היו יציבות ואיתנות: כלומר, (יב–יא, שמות יז" )ַהָשֶמש בֹא ַעד ֱאמּוָנה ָיָדיו ַוְיִהי ֶאָחד וִמֶזה ֶאָחד ִמֶזה

ומקובל לפרש שהכוונה , בבית המקדש יהודה מלך חזקיה פהיצ אשר אְֹמנֹותהטז מסופר על , במלכים ב יח

 .עברית החדשהתחום הבניין בב אֹוְמָנהזו גם המשמעות שניתנה למילה . ים את הבנייןלעמודי התווך המחזיק

שייכות , ך"בשאר הופעותיה בתנ אמונהובהן גם המילה , ן"רוב המילים מן השורש אמ, ֱאֶמתאך כמו המילה 

וכך גם המילה , הוא מי שבוטחים בו ֶנֱאָמן. מציינות יושר וביטחון ֱאמּוָנהו ֵאמּוןהמילים : לתחום המופשט

ביסודה היא  ֲאָמָנה(. ף השורשית"ד מייצגת את האל"היו)ל מן הארמית "שנשאלה ללשון חז ןיָמ ֵה ְמ הנרדפת 

: למשל. ָאֵמןו ָאְמָנםלשורש זה שייכות גם מילות האישור . הסכם וכתב התחייבות, ברית –הבטחה ומכאן 

 ִעֵור ַמְשֶגה ָארור"כגון , פני העם סדרת קללותבפרשת הברכה והקללה בספר דברים הלוויים מצווים לומר ל

 ".ָאֵמן ָהָעם ָכל ְוָאַמר: "ועל העם לאשר כל אחת מהן" ַבָדֶרְך 

על . ך"וגם את המשמעות המוחשית של יציבות כבר בתנ' אמת'נושאת את המשמעות המופשטת  ןכֹונָ המילה 

 ,טז שופטים..." )ֲעֵליֶהם ַוִיָסֵמְך  ֲעֵליֶהם ָנכֹון ַהַבִית ֲאֶשר ַהָתֶוְך  ּמוֵדיעַ  ְשֵני ֶאת ִשְמשֹון ַוִיְלעֹת: "שמשון מסופר

כלומר מלכותו נעשתה , (מו, ב, מלכים א" )ְשלֹמֹה ְבַיד ָנכֹוָנה ַהַּמְמָלָכהוְ : "ועל מלכותו של שלמה נאמר; (כט

; טו, יג דברים" )ַהָדָבר ָנכֹון ֱאֶמת ְוִהֵנה" אפשר למצוא למשל בצירוף המילים ' אמת'במשמעות של  ןכֹונָ  .יציבה

" ַהְשִליִשי ַליֹום ְנכִֹנים ְוָהיו: "כגון במתן תורה', התקין את עצמו', 'היה מזומן'משמעות נוספת היא (. ד ,יז

זו גם ". ֱהֵיה ָנכֹון"העברי  חהנוָס על פי זה נטבעה ססמת הצופים ב(. יא ,יט שמות)

 !".רוץ, היכון, למקומות"כגון בפקודה ( 'נכון'צורת הציווי מן ) ִהּכֹוןמשמעותה של הצורה 

ובהן מילים הנושאות את המשמעות הבסיסית , ן יש מילים רבות נוספות"מן השורש כו

כגון בתיאור , ה בסיספירוש( הנוטה על דרך הכפולים) ַּכןאו  ֵּכןהמילה : של יציבות וקיום

ַכן 'ובעברית החדשה , (ח, שמות לח" )ְנחֶֹשת ַּכּנֹו ְוֵאת ְנחֶֹשת ַהִכיֹור ֵאת ַוַיַעש: "המשכן

ודומיהם מביעים את " ְמכֹונֹועומד על ", "ַּכּנֹונותר על "גם הביטויים . 'ַכן שיגור', 'ציור

שם  וממנו' הקים', 'ייסד'במשמעות  – ּכֹוֵנןהפועל . ן"המשמעות הבסיסית של השורש כו

מן המשמעות המופשטת . גם הם קשורים למשמעות זו –( אירוע מכונן) ְמכֹוֵנןהתואר 

שם התואר , (ומאוחר יותר מילת הסכמה ואישור', נכון', 'אמת'במקור ) ֵּכןנגזרה המילה 

 .ֵּכנּותוהשם המופשט "( ֵכֶנה"ולא ) ֵּכן

מתוך  –מילים שנדונו ובין מילים אחרות המציינות כולן איתנות ויציבות נסיים בעדות יפה לֶקשר שבין ה

 ".הדבר הזה עלינו... נאמןוקיים וישר ו נכוןויציב ו אמת: "הברכה הנאמרת לאחר קריאת שמע
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