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)מהדורת מפעל משנה תורה( כא,אמורה הנבוכים   

הו במעני   אלאול מענאה עבר
 אנתקאל והו, אלערביפי  אלעבור

 אלאול אלה'ומת, פי מכאן סם'ג
  מאעלי בעד  אלחיואן' לחרכה

עבור  , והוא עבר לפניהם, מסתקים
 .  יר'כת א'והד, לפני העם

  

משמעותו הראשונה היא   )א –" עבר"

בערבית  " ֻעּבּור"כמשמעות 

.  והיא תזוזת גוף במרחב, )לעבור(=

ודוגמתו הראשונה היא תנועת בעל  

:  חיים על פני מרחק ישר מסוים

,  )ג,לגבראשית (" ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם"

 .זה נפוץ. )ה,יזשמות (" ֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם"

  שכן
,  אלֻסכן אלפעל א'הדמעלום אן מעני 

ויהי בשכן  , והוא שוכן באלוני ממרא
.  אלמשהור אלמעלוםהו  א'והד, ישראל
פי מכאן  אלמקים דואםהו  אלסכןומעני 

'  אקאמהבטול  פאנה, אלמכאן לך'דפי  מא
  יקאלאץ 'כאן או כ עאםפי מכאן  אלחיואן

ואן כאן הו   ע'אלמוצ לך'דפיה אנה סכן פי 
 .  מתחרך פיה בלא שך

 ".  שכן"
,  ידוע שמשמעות פועל זה היא להתגורר )א

  ְּבֵא�ֵניְוהּוא ֹׁשֵכן ): "בערבית" סכן("לשכון 

ָּבָאֶרץ  [ ַוְיִהי ִּבְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל", )יג,ידבראשית (" ַמְמֵרא

הידועה ) המשמעות(וזו , )כב,להשם (]" ַהִהיא

")  סכן("והמשמעות של לשכון . והמפורסמת

היא שהנמצא במקום מסוים מתמיד לשהות  

כאשר בעל החיים נמצא לאורך  . באותו מקום

, בין אם כללי או מיוחד, זמן במקום מסוים

גם אם  , ייאמר עליו שהוא שוכן במקום הזה

 .הוא נע בו בלי ספק

)מהדורת מפעל משנה תורה( כה,אמורה הנבוכים   



)מהדורת מפעל משנה תורה( 1כט,מורה הנבוכים א  

, ואלאלם ע'אלוגהו אסם . אסם משתרך עצב
ולא  , ב'אלגצאסם  והו. בעצב תלדי בנים
כי נעצב אל  , בה'יגצ לם עצבו אביו מימיו

  לאף'אלכאסם  והו. לה'אגמן  ב'גצ דוד
,  ועצבו את רוח קדשו מרו, ואלעציאן

כל , אם דרך עצב בי, יעציבוהו בישימון
 . היום דברי יעצבו

 .  משמעי-הוא מונח רב" עצב"
"  ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים: "הוא שמו של הכאב והסבל) א

ְו�א ֲעָצבֹו ָאִביו  : "הכעסשל  שמוהוא ) ב. )טז,גבראשית (

ְיהֹוָנָתן  ַוָּיָקם"[; לא הכעיסו – )ו,א מלכים־א(" ִמָּיָמיו

  שמואל־א(" ִּכי ֶנְעַצב ֶאל ָּדִוד...] ָּבֳחִרי ָאף ַהֻּׁשְלָחןֵמִעם 

: שמם של המרי והחטא והוא) ג. כעס בגללו – )לד,כ

ַּכָּמה  "[, )י,סגישעיה ("  ְוִעְּצבּו ֶאת רּוַח ָקְדׁשוֹ ָמרּו"

, )מ,עחתהילים (" ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון]  ַבִּמְדָּברַיְמרּוהּו

 ָּכל ַהּיֹום ְּדָבַרי ְיַעֵּצבּו", )מ,קלטשם (" ִאם ֶּדֶר� ֹעֶצב ִּבי"

 .)ו,נושם (]" ָעַלי[



  אלסלאםעליה  יונתן בן עזיאל ם'ותרג
 קאל הישועה ממעיניושאבתם מים בששון 
מבחירי  בחדואותקבלון אולפן חדת 

 ינאלאנה עלם  מים תאוילה פתאמל, איקיצד
מעיני  ל'מת מעיני על'וג, אלאיאםפי תלך 

 פקאל אלעלמאוהם  אלאעיאן אעני העדה
 ישועהאלהו  צדקאל' אד, איקיצדמבחירי 

  א'הדכל כלמה פי  תאולפארי כיף , אלחקיקיה
  פאפהם ואלתעלם אלעלםלמעני  פסוקאל
 :א'הד

ּוְׁשַאְבֶּתם  "השלום תרגם את  עליו יונתן בן ֻעזיאל

: כך )ג,יבישעיה (" ַהְיׁשּוָעה ִמַּמַעְיֵניַמִים ְּבָׂשׂשֹון 

"  ִצְדָקאִמְּבִחיֵרי  ְּבֶחְדָואּוְתַקְּבלּון אּוְלַפן ֲחַדת "

).  ותקבלו לימוד חדש בשמחה מבחירי הצדק(=

שהם חכמה שתושג  , "מים"התבונן נא בפירושו את 

ֵמֵעיֵני "כמו " מעיני"ופירש את , באותם ימים

:  בערבית(כלומר הנכבדים , )כד,טובמדבר (" ָהֵעָדה

מבחירי : "ולכן אמר, והם החכמים, ")אלאעיאן"

ראה נא  . האמיתית ישועההוא ה צדקכי ה, "צדקא

זה במשמעות של  פסוקכיצד פירש כל מילה ב

 .והבן זאת, החכמה והלימוד

)מהדורת מפעל משנה תורה( 6כט,מורה הנבוכים א  



)מהדורת מפעל משנה תורה( 1-3לט,מורה הנבוכים א  

  אעני אלקלבהו אסם . אסם משתרך לב
,  קלב י'דכל ' חיאה מבדאפיה  י'אלד ו'אלעצ

  א'הדכאן  ולמא. ויתקעם בלב אבשלום
כל   לוסט אסתעיר אלבדןפי וסט  ו'אלעצ

 . [...]לבת אש, עד לב השמים, שי
  

של  שמוהוא )א. משמעי-הוא מונח רב" לב"

כלומר האבר שבו ראשית חיותו של , הלב

  ]ְׁש�ָׁשה ְׁשָבִטים ְּבַכּפוֹ  ַוִּיַּקח: "[כל בעל לב

וכיוון . )יד,יח שמואל־ב( "ַוִּיְתָקֵעם ְּבֵלב ַאְבָׁשלֹום

הושאל , שהאבר הזה נמצא באמצע הגוף

"  ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים: "לאמצעו של כל דבר

 . [...])ב,גשמות (" ַלַּבת ֵאׁש", )יא,דדברים (
כל שארית ישראל לב , אלראיאסם  והו

,  אי עלי ראי ואחד, אחד להמליך את דוד
  בחסר לב ימותו ואויליםקולה  לך'וכד

  יחרףלא קולה  לך'וכד, אלראי בנקץיריד 
 זאלראיי ולא  ינחרף לם מענאה לבבי מימי

  אלכלאםלאן אול , אלאמר א'הד ען
בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף  

ענדי קולה  יחרףומן מעני . לבבי מימי
יעני  , ללערבי אנס'מג לאיש נחרפתשפחה 
 אלרק' מלכיה ען זאילהאי . מנחרפה
 . יה'אלזוג' למלכיה

ָּכל ֵׁשאִרית ִיְׂשָרֵאל  : "הוא שמה של הדעה)ג

; לט,יב הימים־אדברי (" ֵלב ֶאָחד ְלַהְמִלי� ֶאת ָּדִויד

:  וכך דבריו. בדעה אחת כלומר, )ֵׁשִרית: ושם

כלומר  , )כא,ימשלי (" ַּבֲחַסר ֵלב ָימּותּו ֶוֱאִויִלים"

ְלָבִבי   ֶיֱחַרף�א "וכן דבריו . בדעה פגומה

  סרהלא : משמעותם, )ו,כזאיוב (" ִמָּיָמי

דעתי ולא נטשה את  ) בערבית" ינחרף("

:  כי ראשית הפסוק היא, הדבר הזה

�א ֶיֱחַרף  , ְּבִצְדָקִתי ֶהֱחַזְקִּתי ְו�א ַאְרֶּפהָ "

לדעתי  " יחרף"במשמעות של ". ְלָבִבי ִמָּיָמי

ויקרא  (" ְלִאיׁש ֶנֱחֶרֶפתִׁשְפָחה "הם מה שנאמר 

"  ֻמְנַחַרַפה"כלומר , בדומה לערבית, )כ,יט

דהיינו סרה מקניין העבדות  , )נוטה, סרה(=

 .אל קניין הנישואין



)מהדורת מפעל משנה תורה( יא,אמורה הנבוכים   

תלך  תעאלינסב  א'אד לך'וכד
 באשתראך אלמקולה אלנסבה
 אלכאינה ודאת'אלמוג לאנואע

,  יושב א'איצקיל ענה  אלפאסדה
 מה'מנתט דאימה אלאנואעלאן תלך 
  אץ'אשכ וד'כוג וד'אלוג' מסתקרה

  הארץ חוגהיושב על  קאל, אלסמא
' אחאטהעלי  אבת'אלת אלדאים
  אלאשארה, דורהאיעני ' אלארץ
  וקאל. דורא פיהא אלכאינה ללאמור

יעני אן ענד תגיר   למבול ישב י"י
יכן  לם ופסאדהא' אלארץ חאלאת
  נסבתהבל , תגיר נסבה תעאליענדה 

נסבה  פאסדכאין או  והותלך אליה 
תלך ' אד, מסתקרה אבתה'תואחדה 
לא  אלכאינאת לאנואע אלנסבה

לשון  כל  פאעתבר. אצהא'לאשכ
 א'בהד דהא'תגללה  דהא'תג ישיבה
 :אלמעני

וכן כאשר יוחס יתעלה באותו יחס  

למיני  )" השם(שיתוף "הנאמר ב

נאמר עליו  , הנמצאות המתהווים וכלים

כי מציאות המינים הללו  , "יושב"גם כן 

כמציאות  , סדירה וקבועה, מתמידה

  חּוגַעל  ַהֹּיֵׁשב: "נאמר. הפרטים בשמים

הקיים לעד היציב   – )כב,מישעיה (" ָהָאֶרץ

,  כלומר סיבובּה, הארץ הקפתעל 

באופן  ברמיזה לדברים המתהווים בה 

ַוֵּיֶׁשב  [ַלַּמּבּול ָיָׁשב ' ה: "ונאמר. מחזורי

כלומר שגם  , )י,כטתהילים (]" ֶמֶל� ְלעֹוָלם' ה

,  כאשר מצבי הארץ משתנים ונהרסים

אלא יחסו  , אין אצלו יתעלה שינוי יחס

,  בין אם הדבר מתהווה או כלה, לכך

כי אותו יחס  , הוא יחס אחד יציב וקבוע

לא  , הוא למיני הדברים המתהווים

  לשון ישיבהבחן אם כן כל . לפרטיהם

ותמצאנה  ' שתמצא באשר לה

 .  במשמעות הזו



)מהדורת מפעל משנה תורה(מג ,אמורה הנבוכים   
  אשתראכה ר'ואכת, אסם משתרך כנף
 אלאול עה'וצ. אלאסתעארה' הה'גמן 
כל צפור כנף  אלטאיר  אלחיואן נאח'לג

  אסתעיר ם'ת. אשר תעוף בשמים
על ארבע   וזואיאהא יאב'אלת לאטראף

  לאקאצי אסתעיר ם'ת. כנפות כסותך
  ואטראפהא' אלארץמן  אלמעמור
  בכנפותלאחוז  ענא'מואצמן  אלבעידה

 .מכנף הארץ זמירות שמענו, הארץ

לרוב על דרך  , משמעי-הוא מונח רב" כנף"

הוא נקבע תחילה לכנף החיה  ) א. ההשאלה

ָּכל ִצּפֹור ָּכָנף ֲאֶׁשר ָּתעּוף  : "המעופפת

אחר כך הושאל  ) ב. )יז,דברים ד(" ַּבָּׁשָמִים

ַעל ַאְרַּבע  : "לקצות הבגדים ופינותיהם

אחר כך הושאל  ) ג. )יב,שם כב(" ַּכְנפֹות ְּכסּוְת�

לחלקים הנידחים ביותר של הארץ הנושבת  

ֶלֱאֹחז  : "ולקצותיה המרוחקים ממקומותינו

ִמְּכַנף ָהָאֶרץ  ", )יג,איוב לח(" ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ

 .  )טז,ישעיה כד(" ְזִמֹרת ָׁשַמְענּו
במעני   י'יג א'איצאנה  נאח'גאבן  וקאל

  יקול י'אלד ללערבי אנסא'מג אלסתרה
פי   וקאל, סתרתהבמעני  אלשיכנפת 
  ינסתרולא  עוד מוריך יכנףולא  שרח
  תפסיר א'והד ב'ינחגמנירך ולא  ענך
  ולא יגלה כנף אביוומנה ענדי . חסן

ופרשת   לך'וכד, לא יכשף סתר אביה
  אבסטענדי  שרחה כנפיך על אמתך

 .אריתך'געלי  סתרך

אמר שהוא  )ערך כנף, השרשיםספר ( נאח'גאבן ) ד

בדומה , הסתרנאמר גם במשמעות של 

 אלַּׁשיַּכַנְפֻּת "לערבית שבה אומרים 

במשמעות של )" הסתרתי את הדבר(=

ְו�א  "ואמר בפירוש של , "הסתרתי אותו"

ְוָהיּו ֵעיֶני� ֹראֹות ֶאת  [ עֹוד מֹוֶרי� ִיָּכֵנף

  מאירךולא ייסתר ממך  – )כ,לישעיה (]" מֹוֶרי�

וממנו לדעתי  . וזה פירוש נאה, ולא ייעלם

לא יגלה   – )א,כגדברים (" ְו�א ְיַגֶּלה ְּכַנף ָאִביו"

ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפ� ַעל  "וכן . את סתר אביו

פרוש את  : פירושו לדעתי )ט,גרות (" ֲאָמְת�

 .  על שפחתך חסותך-סתרך



)מהדורת מפעל משנה תורה( סג,אמורה הנבוכים   
אליהם   יוצלהבעלם ' חינידאללה  פאעלמה

אהיה אשר   והו אלאלאהוד 'וג ענדהם יחקק
  והו היהאסם משתק מן  א'והד, אהיה
ולא , עלי מעני כאן ידל היהלאן , וד'אלוג

  אללסאןפי  ד'וגפרק בין קולך כאן או 
'  אללפט תכרירהואלסר כלה פי  .אלעבראני

'  מערץפי  וד'אלוגעלי  אלדאלבעינה 
  אלצפה כר'ד י'תקתצ אשרלאן , אלצפה

'  יחתאג נאקץאסם  לאנהא, בהא אלמתצלה
,  אלערביואלתי פי  י'אלדאלי צלה במעני 

,  אהיה אלמוצוף והו אלאול אלאסם על'פג
  והו אהיהוצפה בה  י'אלד אני'אלת ואלאסם

הו   אלמוצוףצרח באן  פכאנה, הו בעינה
מעני אנה   תביין לך'ד פכאן, בעינהא אלצפה

  אלמעני לך'ד יץ'תלכ א'פג, וד'בוגלא  וד'מוג
, וד'אלמוגהו  י'אלד וד'אלמוג, א'הכד ושרחה

יודי   י'אלדהו  א'והד, וד'אלוג ב'אלואגאי 
  ב'ואגאן הנא שי  רורה'צ אלברהאן ליהאע

  סאבין כמאיעדם ולא יעדם  לם וד'אלוג
 .לך'ד ברהאן

  

ידיעה שעליו להביא ' על כן לימד אותו אז ה

והיא  , שתאמת עבורם את מציאות האלוה, אליהם

והוא שם נגזר  , )יד,גשמות (" ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה"

כי משמעותו של  . שהוא המציאות, "היה"מ

ואין הבדל בין  , )היה: בערבית" (ַּכאן"היא " היה"

בלשון  ") ד'וג" ("נמצא"או ") כאן" ("היה"

והסוד כולו הוא בכך שכפל אותה מילה  . העברית

כי  . בתור תואר, עצמה המורה על המציאות

כי  , מחייב להזכיר את התואר הכרוך בו" אשר"

במשמעות , הוא שם חסר המצריך פסוקית זיקה

לזכר , "אשר(="בערבית " אלתי"ו" י'אלד"של 

על כן עשה את השם  ). בהתאמה, ולנקבה

ואת השם  ; "אהיה", שהוא המתואר, הראשון

והוא הוא  –" אהיה", שתיאר אותו בו, השני

הרי זה כאילו אמר במפורש שהמתואר  . בעצמו

אם כן זה היה ביאור  . הוא התואר בעצמו

נמצא . משמעות היותו מצוי ולא ִּבמציאות

: שסיכום העניין הזה ופירושו הגיע לכדי כך

כלומר מחויב  , "המצוי אשר הוא המצוי"

שיש , זה מה שההוכחה מביאה אליו. המציאות

כפי  , דבר מחויב המציאות שאינו נעדר ולא ייעדר

 .)א,ב(שאבאר את ההוכחה לכך 



)מהדורת מפעל משנה תורה( סד,אמורה הנבוכים   
בה מראת  יראדקד  י"ישם אעלם אן 

  תשאלא קולה  ל'מת, אלאסמיה רד'מג
ונוקב שם , לשוא אלהיך י"יאת שם 

וקד  . יחצימן אן  ר'אכת א'והד, י"י
  ל'מת, תעלי וחקיקתה אתה'דבה  יראד

בה   יראדוקד . ואמרו לי מה שמו
  י"ישם  קולנאחתי יכון , תעלי אמרה
,  י"ימאמר או  י"ידבר  קלנא כאנא
 מענאה, כי שמי בקרבו קאל כמא

, מאמרי בקרבואו  דברי בקרבו
,  ומשיתי לאראדתיאנה אלה  אלמעני
 .  מלאך אשתראךפי  אלכלאם וסאבין

  

  – 'שם הדע ש
כמו  , פעמים מתכוונים בו לשם בלבד) א

"  ַלָּׁשְוא ֱא�ֶהי�' ֶאת ֵׁשם ה ִתָּׂשא�א : "דבריו

]"  מֹות יּוָמת[ 'ְוֹנֵקב ֵׁשם ה", )י,הדברים ; ו,כשמות (

 .  ואלה רבים מספור, )טז,כדויקרא (
ויש שמתכוונים בו לעצמותו יתעלה  ) ב

כמו  , )האמיתיתמהותו (=ולאמיתתו 

 .  )יג,גשמות (" ְוָאְמרּו ִלי ַמה ְּׁשמוֹ "
כך , יתעלה לציוויוויש שמתכוונים בו ) ג

כאילו אמרנו  " 'שם ה"שאנחנו אומרים 

ִּכי  : "כמו שאמר, "'מאמר ה"או " 'דבר ה"

  דברי בקרבו: והכוונה, )כא,כגשם (" ְׁשִמי ְּבִקְרּבוֹ 

כלומר שהוא כלי לרצוני  , מאמרי בקרבואו 

-ברב) בִדיוני(ואבאר את הדברים . ולחפצי

 .)ו,ב(" מלאך) "המונח(משמעיות 



ם"כתב יד הרמב, סוף שמונה פרקים, פירוש המשנה  
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