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ְוַעָּתה  - לג:בראשית מא: לפרעה יוסף בעצת ,בפרשתינוהיא  במקרא" חכם"ההופעה הראשונה של המלה 

 .ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

 

ַעִין �א ָרָאָתה ֱא�ִהים זּוָלְת� : כתיב - ),בקל:א(זוהר  :)המתנהבמובן  ( "חכה"ל "המחכ"קשר בין  זובזוהר רמ

 .)ד:איוב לב(ֶוֱאִליהּו ִחָּכה ֶאת ִאּיֹוב ִּבְדָבִרים : כמה דאת אמר ?לו למחכה), מאי :גסד '(ישע ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לוֹ 

לה  ודייקין ואלין אינון דדחקין למלה דחכמתא: כח הדיוק  אהו "חכה"מוסיף הזוהר שפירושה של מלת 

[ומחכין לה לדעת  ומחכאן לה למנדע ברירא דמלה [אלו הם הדוחקים להבין דבר חכמה, ומדייקים בה]

 לשון הזוהר.  אןכד ע ].בירורו של דבר

 

 - ת"ד) -שרש ישע (ערך 'חכם' : ול"חיך" "חכה"ל "חכם"שרש ישע מציע שתי סיבות לקירבת המלה ה בעל

מלדבר מהר,  שמחכההחכם אינו מדבר מהר, ומוציא מלים נעימים ומתוקים לחך. נקרא 'חכם' לשתי סבות: א) 

 . 1'חך', מלשון מחכושמוציא דברים נעימים  )ב. 'חכה'מלשון 

 

אם קיימות לברר במטרה בעלות אותיות 'חכ' בלשון הקודש את מכלול המלים לבדוק  ניסינוזה לפי 

 .המקשרות ביניהןהוראות דומות 

 

 ִחּכוֹ ), יא:איוב יב( ְוֵח� ֹאֶכל ִיְטַעם לוֹ  :בערך 'חך' שרשים מביא את הפסוקים הבאיםספר הרד"ק בנקדים ש
כתב כי שרש  2ל"ואדוני אבי ז. ..)א:הושע ח(ר ֹׁשפָ  ִחְּכ� ֶאל), י:שם ז(ב ַהּטוֹ  ְּכֵיין ְוִחֵּכ�), טז:ש ה"שה(ם ַמְמַתִּקי

רד"ק גם משמעות שנייה באותו והוסיף  ...3ן"בעבור הנוזכרים הנ פסוקיםב 'ִחְּכ�', 'ִחּכוֹ ב'והדגש  ,'חנך' :'חך'

 טו:חבקוק א :])ובחיכ דגהאת  תתופס ַחָּכהה, שהרי דת דגיםילצ  [hook] "וו"היינו ה[" ַחָּכה"ה :ערך 'חך'

ָּכל ַמְׁשִליֵכי  - ישעיהו יט:ח .ִּתְמֹׁש� ִלְוָיָתן ְּבַחָּכה - מ:כהאיוב  .שם כלי צדיה -בחכה : "צמצ; ֻּכ�ה ְּבַחָּכה ֵהֲעָלה -

 .ַבְיאֹור ַחָּכה

 

ַוִּתְצַחק  - יב:בראשית יח :"חיך"לקשור אף הוא ), ש"חיוך", ומכאן צחוק( "חייכא"בארמית מצינו לשון 

. וחייכת שרה במעהא למימר בתר דסיבית תהי לי עולימו - א"ת; ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאֹמר ַאֲחֵרי ְב�ִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה

 .איתי לנא גברא עבראה לחיכא בנא - א"ת ;ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצֶחק ָּבנּו - :ידבראשית לט

ויש  ."חכה"ל "חיך"(תורת שמואל תרל"ג [חלק ב, דפים תצא, תצב]) שקישר גם בין  ספר לקוטי תורהעוד ב' יוע  1

. לשון "חכה" 1שאמנם מנחם בן סרוק לא חבר 'חכם' עם 'חכה', אבל חבר שלש מחלקות קרובות בערך 'חך': לציין 

 .)גג הפה. לשון "חיך" (3) כלי לדיג. לשון "חכה" (2), המתנה(
 .ראה ספר הגלוי ערך 'חך'  2
 -מאירי  ;המדבק בחכו -בין החניכיים  - רש"י; בין החניכיים - חולין קג: :מכאן לשון "חניכיים", מלה נרדפת ל"חיך"ו  3

 .מה שעל החנכיים והוא החיך

                                            



 

ישנה מלה עצמו. אולם ב "חיך"בעלות אותיות 'חך' לבין ה מצאנו קשר בין כל המליםה עד כ

 - יב:בראשית מטנוספת שלכאורה אין לה כל משותף עם שאר המילים שהזכרנו: "חכלילי". 

בפשטות חכלילי הוא מלשון אודם, שהעיניים יהיו אדומות מרוב שתיית יין . ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין

 כתובות קיא: בנויה על שרש 'חך':"חכלילי" מלה השאף דרשו חז"ל  ברם,כמבואר ברש"י (שם). 

  .4כל חיך שטועמו אומר לי, לי - יב):מט 'בר( ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין -

 

 הן לפני הוצאת דבר ,אכן להחדיר בנו את תכונת ההמתנה אשתפקידו של החיך הול זה מכ נראה לומר

. בעוד שתינוק דורש סיפוק מידי ואינו מבחין בתוצאות העלולות מהפה והן לפני הכנסת דבר מה אליו

. (ב:ט) אבות כתבמסמו ששנינו כ רואה את הנולדאדם בוגר וחכם להתהוות מהכנסת חפץ כלשהו לפיו, 

שהתורה לעומת זאת, מצינו שחוטף ובולע ללא היסוס ואינו ממתין ומדייק. הדג נתפס בחכה מפני  גם

 - יח:בראשית כבלפי ראב"ע וסייעתו:  "עקב"כגון במלה משבחת את מעלת ההמתנה כמה וכמה פעמים, 

עקב, פירושו שכר,  - רד"ק; שכר באחרית -עקב  - ע"אב ;ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע� ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי

במלים אחרות,  הגוף כן השכר סוף, כי בשכר המעשה יבוא השכר בסוף.והוא מענין עקב כמו שהעקב סוף 

 . 5הרצון לסיפוק מידי ושלילת המתנהבכוח ה תלויהשכר 

 

, כלומר שהמים מצטברים בבריכה רק "סכר"למלה  "שכר"בדומה לכך, רש"ר הירש משווה את המלה 

... לסתום פרצה, 7'שכר' קרוב ל'סכר' -שכרך הרבה מאד  - 6בראשית טו:א רש"ר הירשכשהיא סגורה ושמורה: 

  .8למלא חסרון. ואכן, זה כל עצמו של שכר: מי שהקריב מכחו ומזמנו, נוטל את שכרו וממלא את חסרנו

 

הוא אמנם  "חך"של שרשה יוסף קמחי, ר' , מעלה הזכיר שלפי אביו יםרד"ק המצוטטנוסיף שבדברי 

. היטב זה לזה יםמתקשרשניהם לפי דברינו כאן אמנם ל'חנך'?  "חך"'חנך' (ראה נימוקו שם). מה ענין 

והוריו כטוב בעיניו, ("חך") כאמור, התינוק נולד בלי שום כוח לרסן את רצונותיו, מכניס ומוציא מחיכו 

 'חנך')שרש (מ מכאן גם סוד ימי חנוכה .מעלת ההמתנהב) אותו ומרגילים אותו 'חנך'ורבותיו מחנכים (

 במהרה בימינו אמן. - הכוח לחכות לישועת ה', בבחינת אחכה לו בכל יום שיבוא -אלו 

. ְוִחֵּכ� ְּכֵיין ַהּטֹוב - שה"ש ז:יך ליין: ידרשה זו מסתברת גם על פי הקשר המיוחד המתואר בשיר השירים בין הח  4

ֵעיָנִים.  ַחְכִללּות ְלִמי -ל -:כטכג משלישהמלה "חכלילי" מופיעה פעם שניה בתנ"ך בהקשר של המתנה: מעניין להעיר 

  .ַהָּיִין ַעל ]שוהים-[ ַלְמַאֲחִרים
 ).]שם כז:לו[ק ", הכוה]לא:כה 'בר[ראה צרור המור (לה "עיכוב" עצמה נובעת מלשון המקרא "עקב" המ  5
 .דף קסח טור ב  6
 .ץ"ק וזסשר"בחילוף אותיות גיכ  7
רש"ר הירש בראשית  :ק)"בחילוף אותיות אחע"ה וגיכ( "אגם"בעצמה ל "חכם"ורש"ר הירש משווה גם את המלה   8

 .'חכם' קרוב ל'אגם': קליטת... המצוי-איש נבון וחכם  - מא:לג

                                            


