היבטים לשוניים דברים עו
דקדוקי קריאה בפרשה ובהפטרה ובראשון של ואתחנן

יכה ֶא ָ ֖שּׂא
א יב ֵא ָ ֥

ְל ַב ִ ֑דּי :...בהרבה קהילות נוהגים לקרוא פסוק זה בטעמי מגילת איכה .במנהג אשכנז

וּמ ַשּׂ ֲא ֶכ֖ם :השׂי"ן בפתח ודגושה
המערבי קוראים בניגון רגילָ .ט ְר ֲח ֶ ֥כם :הטי"ת בקמץ קטןֽ ַ .
א יג ָה ֣בוּ :הטעם בבי"ת מלרע
תּם :הטי"ת בשווא נח על אף הקושי
וּשׁ ַפ ְט ֶ ֣
א טז ְ
שׁבוּ :וא"ו החיבור בשווא נע .נַ ֲע ֶלהָ֔ -בּהּ :העמדה קלה בנו"ן למנוע הבלעת
א כב וְ יַ ְח ְפּרוּ֖ ָ -לנוּ ...וְ יָ ִ ֤
העי"ן החטופה ודגש חזק בבי"ת מדין דחיק
א כח ָא ָנ֣ה׀ :במלרע ,אין לבטא דגש בנו"ן
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א כט וְ לֹאֽ ִ -ת ְיר ֖אוּן :געיה בתי"ו והרי"ש אחריה בשווא נע
וּב ָע ָ ֖נ ן :העמדה קלה
א ְת ֶכ ֙םֶ .
א לג ַל ֲח ֹֽנ ְת ֶכ֑ם :געיה בנו"ן והתי"ו בשווא נע ,בדומה בהמשך הפסוק ַל ְר ֽ ֹ
בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
א לו ָ ֽדּ ַרְך֖ ָ -בּהּ :געיה בדל"ת

א לז לֹאָ -ת ֥ב ֹא
א לח ָי֣בֹא

שׁם :הטעם בבי"ת ולא נסוג בניגוד לפסוק הבא
ָֽ

שׁ ָמּה :טעם נסוג אחור ליו"ד
ָ֑

א מד ַעדָ -ח ְר ָ ֽמה :החי"ת בקמץ קטן
ב א וַ ָנּ ָ֥סב :הסמ"ך בקמץ קטן
ב ד וְ יִ ְיר ֣אוּ :וא"ו החיבור בשווא נע ,היו"ד בחירק מלא והרי"ש בשווא נע
ב

ה ַאלִ -תּ ְתגָּ ֣רוּ

ָ֔בם :במלרע ,אין כאן נסוג אחור כבקורן ודומיו.

ַ ֖עד ִמ ְד ַ ֣רְך

ַכּף֑ ָ -ר ֶגל :טעם טפחא

בתיבת ַ ֖עד
ב ו וְ גַ םַ֝ -מיִ ם :יש להיזהר לא להדביק את התיבות על אף שהן מוקפות
ב ז ֵ ֽבּ ַר ְכ ָ֗ך :געיה בבי"ת והכ"ף הראשונה ,למרות הקושי ,בשווא נח

ב י יָ ְ֣שׁבוּ

ָ ֑בהּ :טעם נסוג אחור ליו"דָ .כּ ֲענָ ִ ֽקים :הכ"ף קמוצה וכן בפסוק הבא ובפסוק כא

ב טו ָ ֣היְ ָתה
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ָ֔בּם :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה ודגש חזק בבי"ת מדין אתי מרחיק

ֽשׁבוָּ -ב ֙הּ :געיה ביו"ד
ב כ יָ ְ
ב כד ֣קוּמוּ ְסּ ֗עוּ :הסמ"ך דגושהֽ ֶ .3מ ֶלְךֶ -ח ְשׁ ֧בּוֹן :למי שלא מקפיד להבחין בין כ"ף רפויה לחי"ת עליו
להיזהר לא להבליע האחת שבסוף התיבה הראשונה בתוך השנייה שבתחילת התיבה השנייה
ב כה וְ ָחל֖ וּ :במלרע

ב כח ַ ֖רק ֶא ְע ְבּ ָ ֥רה ְב ַר ְג ָ ֽלי׃ טעם טפחא בתיבת ַ ֖רק ,העי"ן בתיבת ֶא ְע ְבּ ָ ֥רה

בשווא נח

ב כט ָ ֽעשׂוִּ֝ -לי :געיה בעי"ןֽ ֶ .א ֱעב ֹ֙ר :העמדה קלה באל"ף למנוע הבלעת העי"ן החטופה
1

כי אז המילה מקבלת משמעות של תחנונים
2
קוראים בפתח משבשים בשינוי משמעות למבחינים בין קמץ לפתח .לגירסת הפתח אין על מה לסמוך ,אין לשיבוש
זה מקור חוץ מדפוס ונציה הלקוי!
3
דומה לבראשית יט יד ושמות יב לא ועוד
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ב לב ָי ְֽה ָצה :היו"ד קמוצה והה"א אחריה בשווא נח
ב לד ְמ ִ֔תם :המ"ם בשוא ,הקורא בצירי משנה משמעות .4כן הדבר גם ב-ג ו
ג ה ַה ְפּ ָר ִז֖י :הרי"ש בקמץ לא בחירק
ג ט ִשׂ ְר ֹ֑ין :שֹי"ן שמאלית

שׂוֹ
ג יא ַע ְר ֙

ֶע ֶ֣רשׂ :שֹי"ן שמאלית

ראוּב ִנ֖י :האל"ף אינה נשמעת ,יש לקרוא כאילו כתוב 'לרוּבני' ,וכן בהמשך ובכל מקום
ֵ
ג יב ָל
שּׁה :החטף במ"ם מראה שהמ"ם בשוא נע
ג יג ַ ֽה ֲמנַ ֶ ֑
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ג יז וְ ָה ֲע ָר ָ ֖בה וְ ַהיַּ ְר ֵ ֣דּן וּגְ ֻב֑ל :טעם טפחא בתיבת וְ ָה ֲע ָר ָ ֖בה
יתי :אין לבטא בשום אופן את היו"ד שלאחר הוא"ו .עם זאת הוי"ו בצירי ולא בחירק
ג כא ִצ ֵ ֔וּ ִ
הפטרת דברים ישעיהו א א-כז:
בקהילות אשכנז המערבי נוהגים לקרוא את הפטרת 'חזון ישעיהו' בניגון איכה חוץ מפסוקי נחמה כד-כז.
בקהילות אחרות קוראים את הפסוק הראשון בניגון הפטרה רגיל ,וכן פסוקים טז-יט ,וכד -סוף.

ב ָ ֥פּ ְשׁעוּ

ִ ֽבי :טעם נסוג אחור לפ"א

ה ָ ֽל ֳח ֔ ִלי :הטעם בלמ"ד השנייה ,מלרע
רוּ :במלעיל
ו לֹא֙-ז ֹ ֙
ז ְכּ ַמ ְה ֵפּ ַ ֥כת :הה"א בשווא נח ,יש לבטא אותה כאילו היא במפיק
וּב ָפ ִר ְשׂ ֶכ֣ם :שֹי"ן שמאליתַ .א ְע ִ ֤לים :העי"ן בשוא נח לא בחטף
טו ְ
יכ֖ם :הלמ"ד הראשונה בשווא נח על אף הקושי
טז ִהזַּ ֔כּוּ :מלרע ,הטעם בכ"ףַ .מ ַע ְל ֵל ֶ

יח ְלכוָּ -נ֛א

וְ נִ וָּ ְכ ָ ֖חה :תיבה ראשונה מוטעמת בתביר באופן נדיר ,כך הוא הנוסח בכתר ולא כפי שסומן

בקורן ואחרים .יַ ְא ִ ֥דּימוּ :האל"ף בשווא נח והדל"ת בדגש קל
כב ָס ְב ֵ ֖אְך :הסמ"ך בקמץ קטן
כג ָשׂ ַ ֣ריִ ְך :שֹי"ן שמאלית
כד ועד הסוף במנגינת הפטרה רגילה
כד ֲא ִ ֖בֿיר :הבי"ת רפויה ללא דגש

כו יִ ָ ֤קּ ֵרא

ָל ְ֙ך :טעם נסוג אחור לקו"ף

פּט ...במנהג אשכנז המערבי הקהל מקדים את המפטיר בקריאת פסוק זה בקול
כז ִציּ֖ וֹן ְבּ ִמ ְשׁ ָ ֣
התימנים ממשיכים עד סוף הפרק
ל וּֽ ֲכגַ ֔ ָנּה :הכ"ף בשוא נע ,הפתח החטוף אינו אלא להורות על הנעת השווא
ראשון של ואתחנן:
ג כג וָ ֶא ְת ַח ַ ֖נּ ן :הנו"ן בפתח
4
5

בצירי :אנשים שנפטרו ,ובשווא – בני אדם
כן הוא בכ"י וכן הוא בכא"צ במקומות שנשתמר .החטף פתח אינו אלא על מנת להורות על קריאת השווא הנע.
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ג כה ֶא ְע ְבּ ָרה :העי"ן בשווא נחָ .ה ָ ֥הר ַה ֛טּוֹב ַה ֶזּ֖ה וְ ַה ְלּ ָב ֹֽנן :יש להאיץ מעט את קריאת התיבה ַה ֶזּ֖ה
להסמיכה לתיבה הקודמת שכן הטפחא הוא המפסיק העיקרי ָה ָ ֥הר ַה ֛טּוֹב ַה ֶזּ֖ה  -וְ ַה ְלּ ָב ֹֽנן
ד ב ַעלַ -ה ָדּ ָב ֙ר ֲא ֶ ֤שׁר ָאנ ִ ֹ֙כי :תיבת ַעלַ -ה ָדּ ָב ֙ר

מוטעמת בפשטא ולא בקדמא

א מד פרשה וטבעה משה רענן שבת בשבתו דברים עו
אתכֶ ם וַ ִּי ְרדְּ פ ּו אֶ ְתכֶ ם ַּכאֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ ֶׂשינָה הַ דְּ ב ִֹרים וַ ַ ּי ְ ּכת ּו אֶ ְתכֶ ם
"וַ ֵ ּיצֵ א ָהאֱ מ ִֹרי הַ ּי ׁ ֵֹשב ָּב ָהר הַ הוּא ִל ְק ַר ְ
ְ ּב ֵׂש ִעיר עַ ד חָ ְר ָמה".
דבורה או צרעה?
בפרשתנו מתוארת הדבורה כבעל חיים מסוכן לאדם ואכן גם בימינו קיימות עדויות
על נחילי דבורים שתקפו אנשים ולעתים אף גרמו למוות .תיאור זה מזכיר לנו גם
את התנהגות הצרעה שעליה נאמר" :וְ ָׁש ַל ְח ִּתי אֶ ת הַ ִצ ְר ָעה ְלפָ נ ָ
ֶיך וְ ג ְֵר ָׁשה אֶ ת הַ ִח ִּוי אֶ ת הַ ְ ּכנַעֲ נִי
ּ
וְ אֶ ת הַ ִח ִּתי ִמלְּ פָ נ ָ
ֶיך" )שמות כג,כח(.
מאידך גיסא הדבורה מעניקה לאדם משאב חשוב – הדבש .על הקשר בין הדבורים
אות אֵ ת ַמ ּ ֶפלֶ ת
לדבש אנו לומדים מקורותיו של שמשון" :וַ ָ ּי ָׁשב ִמ ָ ּי ִמים ְל ַק ְח ּ ָת ּה וַ ָ ּיסַ ר ִל ְר ֹ
בו ִרים ִ ּבגְ וִ ַ ּית ָהאַ ְר ֵיה ו ְּדבָ ׁש" )שופטים יד,ח( .צירוף תכונות אלו מופיע
ָהאַ ְר ֵיה וְ ִה ּנֵה עֲ ַדת דְּ ֹ
גם לגבי הצרעה שעליה נאמר "אומרים לה לצרעה לא מדובשך ולא מעוקצך"
)תנחומא ,ורשא ,בלק סימן ו( דבר הרומז על האפשרות שהאבחנה שאנו עורכים בין
הדבורה לצרעה אינה מוצדקת וייתכן שמדובר בשמות המתחלפים ביניהן .גם על פי
הטקסונומיה המודרנית האבחנה בין דבורים וצרעות איננה פשוטה אך אם נתייחס
לקבוצות הבולטות ניתן לציין לדוגמה חלק מההבדלים.

צרעה
דבורה
לדבורים יש בדרך כלל צבעים לא מבריקים ,קיימים גם צבעים מטאליים ואילו
לצרעות בדרך כלל יש צבעים מבריקים .גוף הדבורים עגלגל ,חסון ,לעתים שמנמן.
לרוב שעיר ברובו או חלקו הגדול .השערות במינים אוספי אבקה לרוב ארוכות
וצפופות .במינים רבים השיער ברגליים האחוריות או בחזה מותאם לנשיאת אבקה.
לרוב החזה והבטן מחוברים בחיבור רחב.
לצרעות בדרך כלל גוף מאורך וחלקלק .ברוב המינים החזה והבטן מחוברים בגבעול
צר .יש מינים בעלי גבעול ארוך במיוחד .לצרעות לעתים שעירות חלקית או דלילה
באזור החזה ו/או הבטן.
נתינת מים ופרישת מחצלת בסביבת הכוורת
הדבורה מוזכרת בספרות חז"ל בהלכות שונות ובשורות הבאות נתייחס לשתיים מהן
הקשורות לתופעה משותפת .במשנה במסכת שבת )כד,ג( אנו לומדים..." :ואין נותנין
מים לפני דבורים ולפני יונים שבשובך ,אבל נותנין לפני אווזין ותרנגולין ,ולפני יוני
הרדיסיות" .המשנה מונה מינים שונים של עופות הזקוקים לשתייה ואכן כל המינים
האלו אינם יכולים להסתפק במים הנמצאים במזונם .יוני בר ,כמו למשל יונת הסלע,
נוהגות לעוף למרחקים על מנת להגיע למקורות מים כמו גבים או מעיינות .היונה
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שבה עוסקת המשנה היא כנראה יונת הבית ,שבויתה מיונת הסלע .מין זה גדל אמנם
בשובכים אך שמר על חלק מהתנהגויותיו כעוף בר ומסוגל לחפש את מזונו ואת מי
השתייה בכוחות עצמו.
בניגוד ליונת הבית הרי שהאווזים ,התרנגולים ויוני הרדיסיות איבדו במהלך ביותם
את כושר התעופה ולכן תלויים באדם לצורך אספקת מים ומזון.
גם הדבורים אינן יוצאות מן הכלל ,וככל היצורים החיים ,הן חייבות לשמור על מאזן
מים תקין בתאי גופן .לכאורה אין הן זקוקות לתוספת מים משום שהצוף שהן אוספות
הוא תמיסה מימית של סוכרים .למעשה כמות המים בצוף מספיקה לתצרוכת הדבורה
עצמה אך אין בה די כדי לבצע את המטלות הקשורות לחיי המושבה .הפועלות
זקוקות לתוספת מים לקירור הכוורת ולדילול הדבש לצורך האכלת הזחלים.
על הכוורת להיות מוגנת מפני טמפרטורות קיצוניות משום שהדבורים חיות ופועלות
בקן במשך כל השנה .הטמפרטורה האידיאלית לפעילותן של הדבורים היא 35
מעלות ,וכדי לשמור על טמפרטורה זו ,הן מחממות את הקן בחורף על ידי פעילות
שרירים והתקבצות במרכז הקן ,ומקררות אותו בקיץ על ידי אידוי טיפות מים ,שהן
תולות בקן למטרה זו ,בעזרת נפנוף כנפיים רצוף .בימים חמים ניתן לראות את
הדבורים )והצרעות( גומעות מים מתוך מקווי מים סמוכים ומביאות אותם לקינן.
עובדה זו היא אחת מהסיבות המובאות בגמרא לאיסור לתת מים לדבורים" :אלא
שאני מיא דשכיחי באגמא" .הן חימום הכוורת והן קירורה דורשים השקעת אנרגיה
וזמן רב המתבטאים בירידה בתנובת הדבש של הכוורת .הפועלות העסוקות בהורדת
הטמפרטורה או העלאתה אינן יכולות לאסוף אבקה וצוף ובנוסף לכך גם נזקקות
לתוספת מזון שאותה הן משיגות מהאבקה והדבש האצורים בחלות הדבש.
על מנת למנוע התפתחות טמפרטורות קיצוניות בכוורת הותר בשבת לפרוש עליה
מחצלת" :תא שמע :פורסין מחצלת על גבי כורת דבורים בשבת ,בחמה מפני החמה,
ובגשמים מפני הגשמים ,ובלבד שלא יתכוין לצוד" )ביצה לו,א( .בנוסף לכך המגדלים
"נתנו מים לפני הדבורים" משום שבהיעדר מים בקרבת הכוורת הן נאלצות להביא
אותם ממקומות רחוקים דבר המצמצם את משך הזמן הפנוי לאיסוף צוף ואבקה
ודורש תוספת מזון לפועלות .התוצאה הסופית למצב זה היא ירידה בתנובת הדבש
בכוורת .הנזק הנגרם מהתעופה למקורות מים רחוקים כנראה קטן מהנזק הנגרם
כתוצאה מהתחממות )או התקררות( הכוורת ולכן הותר לפרוש מחצלת אך לא לספק
מים לדבורים.
להעמקה ראו במדור "להרחיב" ב"פורטל הדף היומי" )ביצה לו,א(.
לתגובות ורישום לקבלת מאמרי צמחים ובעלי חיים על פי סדר הדף היומי:
raananmoshe1@gmail.com
יתם:
ּוׁש ִת ֶ ֽ
ַם־מיִ ם ִּת ְכ רּו מֵ ִא ָּתם ּבַ ֶּכסֶ ף ְ
ַ
ב ו-ז ֹאכֶ ל ִּת ְׁש ְּב רּו מֵ ִא ָּתם ּבַ ֶּכסֶ ף ַואֲכַ ְל ֶּת"ם וְ ג
דל הַ ּזֶ "ה
כל  0מַ ע ֲֵׂשה י ֶ ָ,ד -י ַָדע לֶ ְכ ְּת  -,אֶ ת־הַ ִּמ ְד ָּב*ר הַ ָּג  ֹ
ֱ2היּֽ ֵ -ב ַר ְכ ְּ -1ב ֹ
ִּכי $יְ ָ %י א  ֶ
הכתב והקבלה :נראה כמיותר כי ממילא נדע שקניית המאכל והמשתה הוא לאכול
ולשתות .ויתכן שהמכוון בזה על השלילה שלא תקנו לקחת עמכם צדה לדרככם ,כי
אינכם צריכים לזה בהיות לכם המן והבאר ,כי אמנם מה שתקנו מהם הוא לאכלו
ולשתותו מיד בעודכם דרך נסיעתכם תוך ארצו .ואף שגם לזה לא היו נצרכים לקנות,
מכל מקום תעשו כן למען הראות לעיניו כי ברכת ה' היא עמכם ויש לכם עושר רב כדי
לקנות כל הנצרך .ע"ז אמר ִ ּכי יְ יָ אֱ לֹהֶ ָ
יך ֵּב ַר ְכ ָך ,כמ"ש רש"י .כי עשו אחיך הוא ידע
הלוכך במדבר זה זמן רב ,ובכל זאת יראה נפלאות שבכל משך זמן רב כזה לא חסרת
מאומה ועושר רב אתך ויש ביכלתך להוציא ממון ולשלם להם בעין יפה כל מה שתקנו
מהם ,ובזה יקודש שם שמים בקרב עמים רבים ,ובדרך זה מלת יָ ַדע כפשוטו.
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א"ה ,אני מתקשה להבין מה כוונתו 'כמ"ש רש"י' .רש"י פירש על פס' ז :לפיכך לא תכפו
טובתו להראות כאילו אתם עניים ,אלא הראו עצמיכם ]כאילו אתם[ עשירים.
רש"י מפרש שיש ביכולתכם לשלם על האוכל ועל המים בגלל ברכת ה' ,אבל לא אמר שאת
זה צריך להראות לבני עשו .גם המלים י ַָדע לֶ ְכ ְּת  -,מתפרשים יפה על הקב"ה ולא על בני עשו.
ל־עיר ְמ ִ֔תם וְ ַהנָּ ִ ֖שׁים וְ ַה ָ ֑טּף הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן ז"ל שבת בשבתו
ת־כּ ִ ֣
ב לד ַוֽנַּ ֲח ֵר ֙ם ֶא ָ
דברים סג.
]תרגום אונקלוס[ וְ גַ ּ ַמ ְרנָ א יָת ָּכל ִק ְר ַויָּא ּג ְֻב ַריָּא וּנְ ַׁשיָּא ]וְ ַט ְפלָ א[
ְמ ִתם היא מלה קשה .רש"י )" ְמ ִתם  -אנשים"( פירש כאונקלוס "וַ ַּנח ֲֵרם אֶ ת ָּכל ִעיר ְמ ִתם" -
" ְוגַמַּ ְרנָא יַת כָּל ִק ְר ַויָּא גּ ְֻב ַריָּא" ,ונמצא שתרגם " ָּכל ִעיר ְמ ִתם" :כל עיר שאנשים בקרבה.
ומכיוון שלת"א ְמ ִתם הם אנשים ,תרגם בדברי יעקב "וַ אֲ נִי ְמ ֵתי ִמ ְס ּ ָפר" )בר' לד,ל( "-וַאֲ נָא ﬠַ ם
"בּﬠַ ם זְ ﬠֵ יר".
ְדּ ִמנְ יָן" ,אנשים מועטים )רש"י(; וכן "וַ ָ ּיגָר ָׁשם ִ ּב ְמ ֵתי ְמ ָעט )דברים כו ,ה(" – ְ
ומכל מקום התרגום מנוגד לפיסוק הטעמים ,שהרי מהטעמת ְמ ִתם בזקף ,טעם מפסיק,
מתקבלת הקריאה "וַ ַּנח ֲֵרם את כל ִעירְ -מ ִתם" ,ואם כך מתחייב היה לתרגם " ָית כָּל ִק ְרוֵי
גּ ְֻב ַריָּא" .ואילו נוסח ת"א "כָּל ִק ְר ַויָּא גּ ְֻב ַריָּא" מוכיח שקרא את הפסוק "וַ ַּנח ֲֵרם את כל ִעירְ :מ ִתם
והנשים והטף" .ומכיון שבתימן נהגו לקרוא גם את ת"א על פי טעמי המקרא ,הציע בעל
"מרפא לשון" להטעים ִק ְר ַויָּא בזקף ,כדי להתאים את הטעמים לתרגום" :יַת כָּל ִק ְר ַויָּא
גּ ְֻב ַריָּא  -הכי גרסינן .ומנהגנו לתרגם כן על פי טעמי המקרא .ואמנם מדלא גרסינן ִק ְרוֵי
גּ ְֻב ַריָּא בסמיכות ,ולא יאות לתרגם כן לפי האמת  -נראה שהעיקר להעמיד טעם הזקף במלת
ִק ְר ַויָּא ,וכאילו אמר הכתוב "ונחרם את כל הערים :הַ ְמּתים ,והנשים והטף" .זוהי הערה
אופיינית לחכם מחכמי תימן ,שבעיניו ת"א נחשב לסמכות עליונה ,ולכן העדיף להגיה את
טעמי המקרא כדי להתאימם לת"א .בדרך הפוכה הלך בעל "אוהב גר" ,שהציע להגיה בת"א
ולגרוס ִק ְרוֵי גּ ְֻב ַריָּא בסמיכות ,כדי להתאימו עם הטעמים.
ואולם בדרך שונה ,המתאימה עם פיסוק הטעמים ,תרגם תרגום נאופיטי )ת"נ(" :ושצינן ית
כל קורי תלילתה" )והשמדנו את כל הערים התלולות( ,ולפירושו " ִעיר ְמ ִתם" היא עיר מבוצרת,
ָ
אולי משורש תמ"ם ,אפשרות שנרמזה גם ברד"ק )"שרשים" ,מתה(ִ :מ ְמ ִתים יָ ְדך יְ יָ )תהלים יז,
יד(' ...וענין המלה הזאת אנשים .ופירוש אֵ ין ְמתֹם ִ ּב ְב ָׂש ִרי )תהלים לח ,ד(  -לא נשאר בי צורת
ש"מ ִתם" נקשר ב"תמים" ,שלם ,מתאים עם ת"נ
ְ
אנוש .ועוד נכתבנו בשורש "תמם" .הרעיון
" ִעיר ְמ ִתם" = שלמה = מבוצרת .ע"כ מדברי הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן ז"ל.
ועתה נבואה חשבון .תחלה צריך להסביר את מה שמכריע אם התרגום מתאים לחלוקת
הטעמים או לאִ .ק ְר ַויָּא ּג ְֻב ַריָּא וּנְ ַׁשיָּא וְ ַט ְפלָ א כולן מיודעות .כלומר הערים הגברים הנשים
ל־עיר ְמ ִ֔תם 'עיר'
ת־כּ ִ ֣
והטף .ובלי ידוע היה עליו לתרגםִ :ק ְרוִ ין ּג ְֻב ִרין נְ ִ ׁשין ו ְּטפַ ל .6במקרא ֶא ָ
ו'מ ִתם' אינן מיודעות .אי היידוע של 'כל-עיר' אפשר להסביר כדי לקצר במקום 'כל הערים'.
ְ
'מ ִתם' מיודעת רק בתרגום.
אבל ְ
ל־עיר ְמ ִ֔תם וְ ַהנָּ ִ ֖שׁים וְ ַה ָ ֑טּף
ת־כּ ִ ֣
והנה קטע הפסוק בטעמיוֽ ַ :ונַּ ֲח ֵר ֙ם ֶא ָ
ל־עיר ְמ ִ֔תם[ ]וְ ַהנָּ ִ ֖שׁים וְ ַה ָ ֑טּף[
ת־כּ ִ ֣
מתחלק כך ]ַוֽנַּ ֲח ֵר ֙ם ֶא ָ
ובקטע הראשון יש פסיק אחרי ַוֽנַּ ֲח ֵר ֙ם.
ל־עיר ְמ ִ ֥תם וְ ַהנָּ ִ ֖שׁים וְ ַה ָ ֑טּף
ת־כּ ֔ ִ
חלוקה 'הגיונית' יותר צפויה ַ ֽונַּ ֲח ֵר ֙ם ֶא ָ
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בארמית המאוחרת יותר בעיקר של התלמוד הבבלי ,נפוץ מאוד הסיום באל"ף גם ללא ידוע וגם נוסדו מילים
רבות שנראות כנקבה ומקורן באל"ף היידוע בארמית כמו קושיא עובדא וכד' ובעברית עובדה קושיה .כתב על
זה פרו' יוחנן ברויאר ב'לשוננו' )נמצא באתר של האקדמיה(.
הערה נוספת .התרגום מתרגם 'עיר' ִק ְרוַ ּיָא - ,הערים  ,.ואוהב גר )שד"ל( מציע לגרוס ִק ְרוֵ י ,בפסוק הבא קריה
ל־ע ָר ֙יו.
ת־כּ ָ
מתורגמת קרתא לשון יחיד .כאן ברור שמדובר ביותר מעיר אחת כמפורש בתחילת המקרא :וַ נִּ ְל ֤כֹּד ֶא ָ
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]אין הכוונה כאן להכנס לכל כללי הטעמים ולהטעמה הנכונה ביותר ,אלא לחבר את מתם
והנשים[
ומכאן לעיקר הערתנו .עדיין גם אחרי המחקרים הרבים בטעמי המקרא במקרים רבים אין לנו
כל הסבר למה מלים שלכאורה אין קשורות מוקפות ,והמלה הבאה השייכת יותר נפרדת.
ולכן אם התימנים בתרגומם רוצים לפסק לא לפי הטעמים – יתכן מאוד שהרשות בידם.
בחומשים רגילים נפוץ התרגום ִק ְרוֵ י – וליתא!
הערת הרב שמואל :ההצעה לפסק את לשון המקרא עצמו כמו התרגום לכאורה לא
אפשרית" ,את כל עיר" ודאי צורה של סמיכות ,ואם ההפסק במילה עיר ,היה צ"ל החרם כל
עיר ,או החרם את כל הערים.
גם פירוש הת"י החרם כל עיר מבצר ,הנשים והטף )כנזכר בפרק ג פסוק ה ,ולכאו' א"כ
האמור אח"כ בפסוק ו כפילות קצת מיותרת( – צ"ב ,שא"כ לא הזכיר הגברים ,ולמה צריך
לפרט את הנשים והטף יותר מהגברים.
א"ה :לפי שעה אינני רואה שם הבדל בין התרגום המכונה יונתן לתרגום אונקלוס.
חילופי הגרסה קרויא-קרוי נמצאים גם שם.
גם מהמשך הכתוב משמע שפסוק זה עומד בניגוד לפסוק שאחריו ,ר"ל שהשמידו את כל
בני האדם ,ולקחו רק את בעלי החיים והשלל.
לפו"ר פי' הכתוב כל עיר מיושבת בבני אדם) ,כמ"ש רד"ק בסה"ש( ,וג"ז דוחק קצת מה
צורך לחזור ולפרט דוקא את הנשים והטף .ואולי הפירוש הוא בהיפוך :עיר מתים = תושבי
העיר ,והנשים והטף) .כמדומה שיש עוד דוגמאות לצורת סמיכות – הפוכה(.
א"ה :אין זה דוחק .במלחמה תחילה משמידים את הגברים הנלחמים ,ואז מחליטים מה לעשות
בנשים והטף ,השווה למלחמת מדין .וכן למשל בעיר הנדחת רמב"ם ע"ז ד ו בית דין מצוין
לכל ישראל לעלות עליהן לצבא והן צרין עליהם ועורכין עמהן מלחמה עד שתבקע העיר.
אגב ,רש"ר הירש מפרש מתים משורש מתה ,וכוללת כל האנשים החיים שהם בני תמותה.
אבל בשוחר טוב תהלים יז אי' עה"פ ִמ ְמ ִתים יָ ְד ָך ה' ִמ ְמ ִתים ֵמחֶ לֶ ד – אין ממתים אלא
גבורים ,שנא' החרם כל עיר מתים) .שמא צריך לגרוס באונקלוס את הג' בחירק – 7גיבריא?(.
וע"ע בר"ח פלטיאל דברים לג,ו "ומו' הרב פי' מתיו כמו גבוריו כמו ונחרם כל עיר מתים,
וה"ק שגבוריו כשיצאו למלחמה לעולם יהיה מספרם שוה שלא יחסרו" .ובישעיהו
בוּר ֵ ֖תְך ַבּ ִמּ ְל ָח ָ ֽמה – פי' בתיב"ע ְׁש ַפר גִ ָּב ַריִ ְך ְ ּב ַח ְרבָ א יִ ְת ַק ּ ְטלוּן ְו ָע ְב ֵדי
ג,כה ְמ ַ ֖תיִ ְך ַבּ ֶ ֣ח ֶרב יִ ֹ֑פּלוּ וּגְ ָ
נִ ְצ ָחנ ְ
ֵיך ִ ּב ְק ָרבָ א .וכן פירש"י שם מתיך  -גבוריך מתי מלחמותיך היוצאים בצבא במניין)!(.
]משמע שפירוש המילה גם לפירושו כאן הוא "אנשים במספר" – ומשמעותו גבורים[ .אבל
אב"ע ורד"ק שם ובסה"ש פירשו גם שם "אנשים".
א"ה :רש"י פירש לפי העניין וגם לפי ההקבלה ְמ ַתיִ ְך לעומת וּגְ בו ָּר ֵתךְ.
ר"ש פרחון בשורש מתה מפרש מלשון "עם" )ולא "אנשים" כרד"ק וכו'(.
ועוד יש לציין לגבי השורש:
יהי ְמ ָ ֖תיו ִמ ְס ָ ֽפּר )רוב המפרשים פי' מלשון אנשים ,אבל אב"ע פי'
מצינו גם בדברים לג,ו וִ ִ ֥
י־ח ֶרב
מלשון מיתה – למרות השו"א ,וכן עוד מפרשים להלן( .ובשופטים כ,מח וַ יַּ ֣כּוּם ְל ִפ ֶ֔
ל־הנִּ ְמ ָ ֑צא) ,ע"ש ברד"ק ,אבל ע' תיב"ע ורש"י שם שפירשו
ד־בּ ֵה ָ֔מה ַ ֖עד ָכּ ַ
ֵמ ִ ֤עיר ְמת ֹ֙ם ַע ְ
בּוּרה
תם ֶ ֥פּ ַצע וְ ַח ָ ֖
ין־בּוֹ ְמ ֔ ֹ
אשׁ ֵ ֽא ֣
ף־ר ֶגל וְ ַעד־ר ֹ ֙
מלשון כליה( .ובישעיהו א,ו )הפטרת השבוע( ִמ ַכּ ֶ ֤
וּמ ָכּ֣ה ְט ִר ָיּ֑ה )ע"ש במלבי"ם  -אין בשום אחד מן האיברים אבר תמים שיהיה לו צורה
ַ
אנושיית – כנראה ע"פ רד"ק בשם אביו בתהילים ,וכ"ה ברד"ק בסה"ש ע' מתה] ,אבל ע"ש
7

א"ה .פשיטא שלא! אפשר לפרש 'אנשי מלחמה' ,ועל זה מביא ראיה שנלחמו באנשי מלחמה.
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ערך תמם[ .אבל ע' רש"י ואב"ע ורד"ק שם שפי' מלשון שלמות .ואב"ע הביא בשם ר"מ
י־ד ַעת
הכהן שפי' מלשון מוות ,וכן פי' את מעיר מתים( .ובישעיהו ה,יג ָל ֵכ֛ן ָגּ ָ ֥לה ַע ִ ֖מּי ִמ ְבּ ִל ָ ֑
בוֹדוֹ ְמ ֵ ֣תי ָר ֔ ָעב )פי' רד"ק אנשי רעב ,אבל תיב"ע ורש"י פי' מלשון מיתה ,והמלבי"ם
וּכ ֙
ְ
בביאורי המילות כ' שהוא מלשון אנשים "והשו"א עד" .וכן השיג על התרגום רד"ק בסה"ש
תם ִ ֭בּ ְב ָשׂ ִרי ִמ ְפּ ֵנ֣י זַ ְע ֶ ֑מָך )ע"ש ברד"ק בשם אביו  -כי המ"ם
ין־מ ֣ ֹ
ע' מות( .ובתהילים לח,דֵ :א ְ
ֹרש והוא מן ְמ ֵתי מספר )שם לד ,ל( ,ושרשו מתה ,ובתשלומו ִמ ְת ֹיום בשקל
הראשונה ׁש ׁ
ִׁש ְל ׁשֹםִ ּ ,פ ְתאֹם .ופירושו :שלא נשאר בו צורת אדם מרוב נגעיו .וכ"כ בסה"ש ערך מתה ]אבל
ע"ש ע' תמם[ .וכן במלבי"ם בביאורי המילות – מתום ,צורה אנושית .אבל רש"י ורד"ק פי'
מלשון שלמות( .תהלים יז,יד ִ ֽמ ְמ ִ ֥תים יָ ְד ָ֨ך׀ יְ ק ָֹ֡וק ִ ֽמ ְמ ִ֬תים ֵמ ֶ֗ח ֶלד )רד"ק בסה"ש ומלבי"ם שם ,אבל
רש"י ורד"ק פי' מלשון מיתה(.
שׁ־ח ָל ִ ֥לים ְתּ ַשֵׁוּ ַ֑ע )ע' אב"ע ורלב"ג ומצודות שם ורד"ק
ובאיוב כד,יב֮ ֵ :מ ִ ֤עיר ְמ ִ֨תים׀ יִ נְ ָ֗אקוּ וְ ֶנ ֶֽפ ֲ
בסה"ש ,אבל רש"י פי' שהכונה למתים  -מוות ,וכמו במקבילה – נפש חללים .ומלבי"ם ע"פ
דרכו פי' מתים – האנשים החלשים – משוד ומחמס ,ונפש חללים – הנרצחים .ועד"ז פי'
המלבי"ם גם בישעיהו ג,כה ,וגם שם בגלל המילים הנרדפות ,מתיך וגבוריך .ובאב"ע ישעיהו
א,ו בשם ר"מ הכהן נראה שפי' כן גם את עיר מתים שבשופטים הנ"ל – מלשון מוות( .עוד
שם איוב יא,ג ַ ֭בּ ֶדּיָך ְמ ִ ֣תים יַ ֲח ִ ֑רישׁוּ )רש"י שם ורד"ק בסה"ש( .ע"כ ר' שמואל.

מגילת איכה ותשעה באב עו
דקדוקי קריאה וטעמים והדרכה לקורא במגילת איכה וקריאות תשעה באב

א א ַר ָ ֣בּ ִתי ....

תי :שׂי"ן שמאלית ומלעיל
ַר ָ ֣בּ ִתי :שתיהן מלעילְ .כּ ַא ְל ָמ ָנ֑ה :הכ"ף בשוא ,לא בקמץָ .שׂ ָ ֙ר ִ ֙
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א ב ָ ֣בּ ְגדוּ ָ֔בהּ :טעם נסוג אחור לבי"ת והשוא בגימ"ל נע֥ ָ .היוּ

ָל֖הּ :טעם נסוג אחור לה"א

א ג ֵמ ֙ע ֹנִ ֙י :במלעיל
יה נּוּג֖ וֹת :הנו"ן דגושה
תוֹּלת ָ
א ד ְבּ ֶ ֥

֑יה :תיבת ַע֣ל
א ה ָשׁ ֔לוּ :במלרעַ .ע֣ל רֹבְ -פּ ָשׁ ֶע ָ
א ו וַ יֵּ ֵ ֥צא

בלבד במונח ורק ההמשך במקף

ִמן ַבּתִ -מ ַבּתִ -ציּ֖ וֹן :לשים לב לקרי וכתיב

ימי
יה :המ"ם בשורק֣ ִ .מ ֵ
א ז ָענְ יָ ֙הּ :העי"ן בקמץ קטן והנו"ן בשווא נחַ .מ ֲח ֻמ ֶ ֔ד ָ

ֶ ֑ק ֶדם :טעם נסוג אחור

למ"ם הראשונהָ .שׂ ֲח ֖קוּ :שׂי"ן שמאלית֥ ַ .על ִמ ְשׁ ַבּ ֶ ֽתּ ָה׃ תיבת ַ ֥על במרכא ולא במקף
א ח וַ ָ ֥תּ ָשׁב :השי"ן בקמץ קטן
א ט ֶאתָ -ענְ ִ֔יי :העי"ן בקמץ קטן והנו"ן בשווא נח ,היו"ד אחריה בחירק מלא
יה :שתי הממ"ים בפתח בשונה מפסוק ז
א י ָ ֣פּ ַרשׂ :הטעם נסוג לפ"א ,שׂי"ן שמאליתָ .כּלַ -מ ֲח ַמ ֶ ֑דּ ָ

א יב ָכּל֣ -עֹ ְב ֵרי ֶד ֶר ְ֒ך :טעם נסוג אחור לעי"ן והבי"ת בשוא נע ,תיבת ֶד ֶרְך֒
בטעם זקף ,לא ברביע
שׁ ַלח֥ ֵ -אשׁ :געיה בשי"ןָ .פּ ַ ֨רשׂ :הטעם לא נסוג ,שׂי"ן שמאלית
א יג ָ ֽ
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הקורא מלרע משנה משמעות
טעם סגול אינו מורה על מקום ההטעמה
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במלעילְ .9וּר ֔אוּ :במדויקים

א יד נִ ְשׂ ַקד֩  :שׂי"ן שמאלית .יִ ְשׂ ָ ֥תּ ְרג֛ וּ :שׂי"ן שמאלית והטעמה משנית בתי"ו )מרכא(

א טז ֹ֣י ְר ָדה

ַ֔מּיִ ם :טעם נסוג אחור ליו"ד והרי"ש אחריה בשווא נע

א יז ֵפּ ְר ָ֨שׂה :שׂי"ן שמאלית
בי :המ"ם בשווא נח
א יט ַ ֽל ְמ ַא ֲה ַ ֙
א כ ֳח ַמ ְר ָ֔מרוּ :החי"ת בחטף קמץ ,המ"ם השנייה בקמץ בניגוד לפרק ב יא .נֶ ְה ַ ֤פְּך :הה"א בשווא נח
)נשמעת כעין ה"א במפיק( והפ"א אחריה בדגש קל
חה :הטעם בחי"ת מלרעָ֗ .אנִ י :במלעיל .וְ יִ ְהי֥ וּ :וא"ו החיבור בשווא נע
א כא נֶ ֱאנָ ָ ֣
ב ג ָבּ ֳח ִריַ֗ -אף :הבי"ת בקמץ רחב והחי"ת בחטף קמץָ .א ְכ ָל֖ה :האל"ף בקמץ גדול והכ"ף בשווא נע
ב ד וַ יַּ ֲה ֔ר ֹג :בטעם זקף קטן
ב ה וַ יֶּ֙ ֶר ֙ב :היו"ד בסגול ,הקורא בחירק משנה משמעות
ב ו ֻשׂ ֔כּוֹ :שׂי"ן שמאלית
ב ח ָנ ָ֣טה ָ ֔קו :טעם נסוג אחור לנו"ן .וַ ַיּ ֲֽא ֶבל֥ ֵ -חל :העמדה קלה ביו"ד מפני הגעיה ובכך למנוע הבלעת
האל"ף החטופה שלאחריה
ב י יִ ְדּמ֙וּ :דגש חזק בדל"ת ובשוא נע ,לשון דממה
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ב יא ָכּ ֨לוּ :במלרעֳ .ח ַמ ְר ְמ ֣רוּ :במלרע ,החי"ת בחטף קמץ והמ"ם השנייה בשווא נע בשונה מקודמה בקמץ
)פרק א כ(
ב יב ֶ ֽכּ ָח ָלל֙  :העמדה קלה בכ"ף להדגשת הסגול המורה על מיודע

ב יג ִ ֥מי

יִ ְר ָפּאֽ ָ -לְך׃ יש להיזהר מהדבקת התיבות מפני צליל היו"ד המשותף לשתיהן

ב יד ָ ֤חזוּ ָל ְ֙ך :טעם נסוג אחור לחי"ת .וַ ֶיּ ֱ֣חזוּ

֔ ָלְך :טעם נסוג אחור ליו"ד

ב טו ָכּל֣ -עֹ ְב ֵרי ֶ ֔ד ֶרְך :טעם נסוג אחור לעי"ןְ .כּ ִ ֣ל ַילת

֔י ֹ ִפי :טעם נסוג אחור ללמ"ד

ב טז וַ ַיּ ַֽח ְרקוֵּ֔ -שׁן :געיה ביו"דִ .בּ ָלּ ְ֑ענוּ :הלמ"ד קמוצה מפני האתנח שהאריך את התנועה ,עם זאת העי"ן
בשווא נח
ימי֔ ֶ -ק ֶדם :געיה במ"ם הראשונה
ב יז זָ ָ֗מם :קמץ במ"ם הראשונהֽ ִ .מ ֵ
ב כ ע ְֹל ֵל֣י :הלמ"ד הראשונה בשווא נע ולא בחטף פתח כפי שמופיע בחלק מהדפוסים
ב כא ֶב ָ ֑ח ֶרב :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
פרק ג יש להעיר ,שהניגון המקובל ב'אני הגבר' אצל האשכנזים שהוא מעין שיר  -גורם לבעלי הקריאה
להפוך הרבה מילים למלעיל במקום מלרע ובכך ,לעיתים ,כדי לשנות משמעות.

קוֹלי ָשׁ ָ ֑מ ְע ָתּ
כאן הפסוקים קצרים ,הם אינם מחולקים באתנח אלא בזקף או טפחא .חוץ מפסוק נו ִ ֖
ג א ֳע ֔ ִני :העי"ן חטופה ובמלרע
ג ב וַ יּ ַֹלְ֖ך :הלמ"ד בפתח ומוטעמת
ג ז נְ ָח ְשׁ ִ ֽתּי׃ החי"ת בקמץ קטן
ג ח ָשׂ ַ ֖תם :שׂי"ן שמאלית
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הקורא בשוא נח משנה לדמיון
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חנִ י :השי"ן בשוא נע בגלל הדגש
ג יא ַ ֽו יְ ַפ ְשּׁ ֵ ֖
ג יג ְבּ ִכ ְלי ָֹ֔תי :הלמ"ד בשווא נח והיו"ד אחריה בחולם; ַא ְשׁ ָפּ ֽתוֹ :פ"א בקמץ ותי"ו רפה בניגוד לד ה
ַא ְשׁ ַפּ ֽתּוֹת:

֤יתי
ג יד ָהיִ ִ

ְשּׂח ֹ֙ק :שׂי"ן שמאלית בדגש חזק מדין אתי מרחיק ,מקרה חריג
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יענִ י :שׂי"ן שמאלית
ג טו ִה ְשׂ ִבּ ַ ֥
ג טז ֶ ֽבּ ָח ָצ ֙ץ :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
ג יט זְ ָכרָ -ענְ יִ ֥י :גם הכ"ף וגם העי"ן בקמץ קטן ,הנון בשווא נח והיו"ד אחריה בחירק מלא
ג כב לֹאָ -כל֖ וּ :במלרע
ג כט ֶ ֽבּ ָע ָפ ֙ר :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
ג ל יִ ְשׂ ַ ֥בּע :שׂי"ן שמאלית

ג לד ֲא ִ ֥ס ֵירי

ָ ֽא ֶרץ׃ טעם נסוג אחור לסמ"ך

ג לז וַ ֶ֔תּ ִהי :במלעיל
שׂה :שׂי"ן שמאלית
ג מ נַ ְח ְפּ ָ ֤
ג מד ֶ ֽב ָענָ ֙ ן :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע

ג מז ָ ֥היָ ה

שּׁאת :שי"ן ימנית!
ָל֖נוּ :טעם נסוג אחור לה"א הראשונהַ .ה ֵ ֥

ג מט ֲה ֻפגֽ וֹת׃ הה"א בחטף פתח ולכן הפ"א אחריה רפה
ג נ וְ ֵ֔י ֶרא :במלעיל
ג נו ַאלַ -תּ ְע ֵל֧ם :העי"ן בשווא נחָ .אזְ נְ ָך֛  :במלרע והנו"ן בשוא
ג נז ֶא ְק ָר ֶ֔אךָּ  :כ"ף סופית דגושה
ג נט ָשׁ ְפ ָ ֖טה :השי"ן בקמץ קטן והפ"א אחריה בשווא נח
ד א יִ ְשׁ ֶנ֖א :שי"ן ימנית
ד ב ַה ְמ ֻס ָלּ ִ ֖אים המ"ם בשוא נחְ .לנִ ְב ֵליֶ֔ -ח ֶרשׂ :שׂי"ן שמאלית

ד ג ָ ֣ח ְלצוּ

ַ֔שׁד :טעם נסוג אחור לחי"ת והלמ"ד בשווא נע

ד ד ָ ֣שׁ ֲאלוּ

֔ ֶל ֶחם :טעם נסוג אחור לשי"ן

שׁמּוּ :דגש חזק במ"ם ,לשון שממה
ד ה נָ ַ ֖

ד ו וְ ל ֹא֥ ָ -חלוּ

ָ ֖בהּ :הטעם בחי"ת

ד ז זַ ֤כּוּ ַ .....צ ֖חוּ :שתי המילים מלרע֤ ָ .א ְדמוּ
ד ט

ַח ְל ֵליֶ֔ -ח ֶרב ֵמ ַח ְל ֵל֖י

עב :בתיבות
ָר ָ ֑

֙ ֶע ֶצ ֙ם :הטעם נסוג לאל"ף

ַח ְל ֵליֵ / -מ ַח ְל ֵל֖י

למ"ד ראשונה בשווא נח על אף הקושי.

הם :הטעמה משנית בשי"ןָ .שׂ ָ ֽדי׃ שׂי"ן שמאלית
שֵׁ֤
ֶ֣
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דגש אתי מרחיק אחרי חירק ,ובאות שוואית .במקום אחד ]זכריה א טו[ במ"ם ,בשאר מקומות )כולל אחרי שורק(
באותיות השיניות .יתכן שסיבת הדגש בגלל הגרונית ,דוגמת קומו סעו
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מנִ יּ֔ וֹת :העמדה קלה במ"ם ,הנו"ן בחירק חסר והיו"ד בדגש חזק ובחולם
ד י ַר ֲח ָ ֣
ד יד נָ ֤עוּ :הטעם בעי"ן מלרע

ד טו ָ ֣ק ְראוּ ֗ ָלמוֹ :טעם נסוג אחור לקו"ף והרי"ש בשוא נע .נָ ֖צוּ

מלרע .גַּ םָ -נ֑עוּ :מלעיל

ד יח ָצ ֣דוּ :מלרע

ד יט ָ ֥א ְרבוּ

ָ ֽלנוּ׃ טעם נסוג אחור לאל"ף ,והרי"ש בשוא נע

ד כא ַתּ ֲע ָבר֔ -כּוֹס :הבי"ת בקמץ קטן .וְ ִת ְת ָע ִ ֽרי׃ מלרע
בפרק ה יש לשים לב לרבוי "כתיב-קרי"

ה א ֶ ֽמה֣ ָ -היָ ה

֔ ָלנוּ :הטעם נסוג לה"א

ה ג ְכּ ַא ְל ָמנֽ וֹת׃ הכ"ף בשוא לא בקמץ
הוּנֽחֽ ָ -לנוּ׃ הנו"ן רפויה ,שתי המילים מוקפות אבל הגעיא )מתג( דווקא בנו"ן ולא בה"א
הה ַ
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תנּוּ :התי"ו בפתח ומוטעמת
ה ו נָ ַ ֣

ה ח ָ ֣מ ְשׁלוּ

ָ֔בנוּ :טעם נסוג אחור למ"ם ,והשי"ן בשוא נע

ה יב נֶ ְה ָ ֽדּרוּ׃ הה"א בשווא נח ודגש קל בדל"ת
ה טו נֶ ְה ַ ֥פְּך :הה"א בשווא נח ודגש קל בפ"א
יבנוּ ...פסוק זה ,נאמר בקול ע"י הציבור לפני הקורא )יש עדות שנוהגות כן פעמיים(
ה כא ֲה ִשׁ ֵ֨
קריאות תשעה באב ,דברים ד כה:

ֹלהיָך :המרכא במילה ְבּ ֵע ֵינ֥י
יתם ֙ ֶפּ ֶסל֙  :טעם נסוג אחור לשׂי"ןְ .בּ ֵע ֵינ֥י ֽה'ֱ -א ֶ ֖
כה וַ ֲע ִ ֤שׂ ֶ
כו ַה ִעיד ִֹתי֩  :במלעיל ,טעם תלישא אינו מורה על מקום ההטעמה

ל וְ ַשׁ ְב ָ֙תּ .....

וְ ָשׁ ַמ ְע ָ ֖תּ :שתיהן במלרע

לא נִ ְשׁ ַ ֖בּע :יש להקפיד על קריאת העי"ן שלא תישמע כה"א
לב ֲה ִ ֽנ ְה ָ֗יה :ה"א שנייה בשווא נח
שׁ ַ ֽמע :במלעיל ונחץ קל במ"ם מפני הגעיה
לג ֲה ָ ֣
א ָת :הה"א בקמץ קטן
לה ָה ְר ֵ ֣
לו ְליַ ְסּ ֶ ֑רךָּ  :כ"ף סופית דגושה

הוֹרישׁ גּוֹיִ ֛ם ְגּד ִ ֹ֧לים
לח ְל ִ ֗

וַ ֲע ֻצ ִ ֛מים :יש לשים לב לצירוף הטעמים הנדירָ .ל ֶתתְ -לָך֧  :יש להעמיד קלות

את הלמ"ד הראשונה

לט ׃ וְ יָ ַד ְע ָ ֣תּ ...

וַ ֲה ֵשׁב ָֹ֘ת :שתיהן מלרע

מ וְ ָשׁ ַמ ְר ָ֞תּ :מלרע
הפטרה לקריאה ביום ט' באב ,ירמיהו ח יג – ט כג:
נוהגים לקרוא במנגינת איכה עד ט כא ופס' כב-כג במנגינת הפטרה רגילה .על הקורא לשנן היטב את
המעבר בין המנגינות ,בעיקר לאחר ברכת ההפטרה במנגינה רגילה ותחילת הקריאה במנגינת איכה .לשם
12

כל זה בניגוד לדפוסים מסוימים בהם תנ"ך קורן .ואמנם לפי המ"ש הנו"ן דגושה

10

יפם
כך ומפאת הקושי ,מומלץ לחזור פעמים רבות על חציו הראשון של הפסוק הראשון בהפטרה ָא ֥סֹף ֲא ִס ֵ ֖

נְ ֻאם֑ -ה' במנגינת איכה כך שמיד אחרי הברכה מילים אלו שגורות בפי הקורא במנגינתם הנכונה .אפשר ואף
רצוי לעשות דבר דומה במעבר הבא בין המנגינות בפס' כב ֣כֹּה׀ ָא ַ ֣מר ֗ה'

ח טז נַ ְח ַ ֣רת :החי"ת בשוא נח לא בחטף .וְ ֹ֥י ְשׁ ֵבי

ָ ֽבהּ׃ טעם נסוג אחור ליו"ד והשי"ן בשוא נע

יתי :במלרע ,הטעמה משנית בלמ"ד )מרכא(
ח יח ַמ ְב ִ ֥ל ִיג ִ ֖
ח יט ַמ ְר ַח ִ֔קּים :המ"ם בפתח; יש להיזהר לא לשכל אותיות )מֶ ְר ָק ִחיםֽ ַ .(13ה ֙ה' :יש להעמיד את קריאת
הה"א והאל"ף אחריה נחה

ח כ ָכּ ָ֣לה
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ָ ֑קיִ ץ :טעם נסוג אחור לכ"ף

מּה :במלרע ודגש חזק במ"םֶ .ה ֱחזִ ָ ֽק ְתנִ י׃
ח כא ָה ְשׁ ָ ֑בּ ְר ִתּי :הה"א בקמץ קטן; הבי"ת בקמץ רחבַ .שׁ ָ ֖
הקו"ף קמוצה והתי"ו בשווא נח
ח כב ַה ֳצּ ִר֙י :הצד"י בחטף קמץ ודגש
ח כג ַ ֽח ְל ֵ ֥לי :למ"ד ראשונה בשווא נע ולא בחטף
ט א וְ ֶ ֽא ֶעזְ ָב ֙ה :העמדה קלה באל"ף למנוע הבלעת העי"ן הסגולה
ט ב ַ ֽו יַּ ְד ְר ֤כוּ היו"ד בפתח לא בחירק
ט ג יַ ְע ֔קֹב :העי"ן בשווא נח
ט ד יְ ָה ֵ֔תלּוּ :ה"א קמוצה ותי"ו רפויה

הוּ :במהפך פשטא ולא בפשטא מונחֶ ,את-
ט ז ָשׁל֤ וֹם ֶאתֵ -ר ֙ ֵע ֙

מוקפתָ .א ְר ֽבּוֹ׃ האל"ף בקמץ קטן

ט ח לֹאֶ -א ְפ ָקד֖ ָ -בּם :הקו"ף בקמץ קטן
תוּ :הצד"י בשוא נע בגלל הדגש ,בעיקר צריכים להיזהר הקוראים תי"ו רפויה כסמ"ך ,כן הדבר גם
ט ט נִ ְצּ ֙
בהמשך פס' יאִ .מ ְבּ ִלי֣ ִ -אישׁ :יש להיזהר לא להדביק את התיבות .נָ ְד ֖דוּ :דל"ת ראשונה בשווא נע ולא
בחטף
ט יא וְ יַ ִגּ ָ ֑דהּ :במלרע ומפיק בה"אָ .א ְב ָ ֣דה :האל"ף בקמץ רחב והבי"ת בשווא נע

ט יב ָ -עזְ ָב ֙ם :עי"ן בקמץ קטן .וְ לֹא֥ ָ -ה ְלכוּ

ָ ֽבהּ׃ טעם נסוג אחור לה"א הראשונה והלמ"ד בשוא נע

ט טז ִה ְת ֥בּוֹנְ נ֛ וּ :הטעמה משנית בבי"ת )מרכא(ַ .ל ְמקוֹנְ נ֖ וֹת :המ"ם בשווא נח והנו"ן הראשונה בשווא נע

ט יז וְ ִת ֶ ֥שּׂנָ ה...

וְ ֵת ַ ֤ר ְדנָ ה :וא"ו החיבור בשווא נע

יח ֤בֹּ ְשׁנֽ וּ :יש מתג בנו"ן בנוסף למהפך בבי"ת ,למרות החולם בבי"ת )תנועה גדולה( ,השי"ן אחריה בשווא
נח

ט כ ִכּי֤ ָ -ע ָ ֽלה
ט כג ֥עֹ ֶשׂה

ָ֙מוֶ ֙ת :טעם נסוג אחור לעי"ן יש מתג בלמ"ד בנוסף למהפך בעי"ן

ח ֶסד :טעם נסוג אחור לעי"ן
ֶ֛

קריאת התורה למנחה בתענית ציבור:
מה :במלרע וללא דגש במ"ם ,עקב הסמיכות לאל"ף של שם ה'
לב יא ָל ָ ֤
13
14

שיר השירים ה יג.
הַ י ָי מנחת שי :האל"ף )של השם( נחה .ולכן קוראים כאן הַ ֹ -דנָי

11

לב יב ֩ ָל ָמּ ֩ה :במלעיל

15

ומ"ם דגושהֶ .בּ ָה ִ ֔רים :העמדה בבי"ת להבליט את הסגול המורה על ידוע.

וּ֨ ְל ַכֹּל ָ֔תם :לפי תוכנת הכתר ,הדרבן )המתיגה ,כלומר הקדמא המשמשת כטעם משנה( מעל השורק

16

לב יד וַ יִּ ָנּ ֶ֖חם :במלעיל
לד ה ֶבּ ָע ֔ ָנן :העמדה בבי"ת להבליט את צורת המיודע.
17
והבי"ת רפה

וַ יִּ ְק ָ ֥רא ְב ֵ ֖שׁם

ֽה'׃ טעם טפחא בתיבה

ְב ֵ ֖שׁם

אתנוּ :הטי"ת קמוצה לשון יחיד לא בחולם
וּל ַח ָטּ ֵ ֖
לד ט ְ

נוֹרא
נוֹרא ֔הוּא :תיבת ָ ֣
לד י ִ ֽכּי֣ ָ -

במלרע ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן

הפטרה למנחה של תענית ציבור ישעיהו נה-נו:
נה ז וְ יָ ֤שׁ ֹב :וא"ו החיבור בשווא נע ובמלרע ,לשון עתיד

נה י וְ ָנ ַ֤תן

֙ ֶז ַר ֙ע :טעם נסוג אחור לנו"ן הראשונה

נה יג ַה ִסּ ְר ַ ֖פּד

ֲה ַ ֑דס :פ"ה ודלי"ת בפתח

נו א וַ ֲע ֣שׂוּ :העמדה קלה בוא"ו למנוע הבלעת העי"ן החטופה

נו ב ַי ֲֽע ֶשׂה֔ -זּ ֹאת :געיה ביו"ד ודגש חזק בזי"ן מדין דחיק .יַ ֲח ִז֣יק

ָ ֑בּהּ :אין טעם נסוג אחור

וּמ ָבּנ֑ וֹת :טעם טפחא בתיבת ֖טוֹב
נו ה ֖טוֹב ִמ ָבּ ִנ֣ים ִ
ישראל ידידיה
עיקר הקיה היא מגילת איכה שאמרה ברוח הקודש על פי בואת ירמיה.
אומרים איכה וקיות בחת ודרך בכי ,ומפסיק באיכה מעט בין כל פסוק ופסוק כדי שיכסו
19
הדברים אל הלב.
ומכיוון שאומרים את יגוי הקיות בחת כאמור ומאריכים בתיבות ,קרוב הדבר לעשות מלעיל
מלרע ומלרע מלעיל ,ויש לכתחילה להקפיד על ההטעמה הכוה בפרט בשם ה' ,גם במגילת איכה
20
וגם בקיות.
וביא כאן מספר הערות במגילת איכה:
• " ִ ּֽכי־יְ יָ הֹוגָ ּה" )א,ה( – הוא לבדו במפיק ההא לקבה כאילו כתוב הוֹגה אותהּ ,ופירושו
הדאיב 21אותה .אבל "הֹוגָ ה יְ  ָי" )א,יב( – ללא מפיק בהא ,ופירושו אשר הוֹגה ה' אותי 22וכן
23
" ִּכי ִאם־הֹו ָגה" )ג,לב( – בא ללא מפיק בהא ,ופירושו שהאדם מביא על עצמו את היגון.
בכל אלו ההא בחולם ולא בשורוק .והביין של פוֹעל זה איו הופעל ,מפי שלא שייך שיבוא
25
עימו כיוי )"אותה"( .והרד"ק בשורשים משייך מילה זו לשורש יג"ה 24.מצא שבייו הפעיל
כמו הורה משורש יר"ה .וקראים חי הקצוות שגם פא הפועל וגם למד הפועל עלולים להעלם
18

 15התלישא אינה מורה על מקום ההטעמה! הוּספה תלישא נוספת על הלמ"ד "ליתר בטחון".
16
עפ"י תורה קדומה ,מעל הכ"ף ,כך הוא לפי כל התיגאן
17
אתי
להבדיל מאברהם אבינו בבראשית יב ח :וַ יִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ֵ ֥שׁם ֽה' .דהיינו ,הקב"ה קרא בשם  -ה' )מקיים את דברו :וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ
ְב ֵ ֛שׁם ֖ה' ְל ָפ ֶנ֑יָך פסוק יט(
 18השל"ה הקדוש ,הו"ד בכה"ח סופר תקט ס"ק ו.
 19מתוך סידור קול אליהו ,ע"פ דרשות מהרי"ל והרמ"א תקט ס"א.
 20מ"מ אף המדקדקים הגדולים לא מקפידים כל כך בהטעמת התיבות בקיות .וכתב הרי"ח מזרחי במחזור לה"ת
שכאן עמד לגד עייהם התוצאה – הגיה המקובלת המגיעה עד עמקי הפש וגורמת לבכי על חרבן בית המקדש והרג
הצדיקים ,שזה עיקרו של יום.
 21מלשון יגון ,תוגה .ע"פ המפרשים.
 22רש"י .להורות ג"כ על לשון הפעיל )כדלקמן( .דקדוקי רש"י.
23בשביל עווו ואח"כ ה' ירחם כרוב חסדיו .ע"פ פרש"י שם.
 24ע"ע במכלול בחי הקצוות )ליק דף קכג ע"א(.
 25וכן מוכיח בדקדוקי רש"י א,ה מההמשך )פסוק יב( שהוסיף רש"י מילת "אותי".
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•

בהטיות .ודיה של היוד )שהיא פא הפועל( של חי הקצוות שתלך אחר דרכי חי פא יוד )כמו
הוֹ ִשיב 26לשורש יש"ב( וההא )שהיא למד הפועל( אחר דרכי חי ל"ה )כמו ִהגְ לָה לשורש
וֹרה וכדומה.
הוֹדה ,ה ָ
גל"ה( 27.וכמוה ָ
29
ּותיהָ ּנּוגֹות" )א,ד( – גם מאותו שורש 28ומאותו מובן של יגון ,אלא שבא בביין פעל.
"ּב ֽת ֶ
ְ
30
" ַוּיַּגֶ ה ְּבנ ִ ֽ
ֵי־איׁש" )ג,לג( – ללא מפיק בהא ובכל זאת הבית שבראש המילה הבאה דגושה
מפי שבאה לאחר טעם מפסיק .והגימל שבו היא דגושה ,משא"כ בקודמיו שבהם הגימל
רפויה ומבטאה ידוע.
א"ה .צורת הדגש כאן צריכה עיון .ר' יוסף כספי :ומלת ויגה  -מטעם "הוגה" )לעיל,לב( ,כי
שרש הכל 'יגה' ,מעניין 'תוגה'; והיה ראוי' :יְ ַיגֶּה' .והכונה בזה לומר ,כי אנו בני אדם
הם הסבה כי ה' יענה אותנו ,כטעם "עֲ ֹו ֹנו ֵתיכֶ ם ִה ּט ּו אֵ ֶ ּלה )ירמיהו ה ,כה(" .וכל ספרי הקודש
מלאים מזה המונח ,וכן הוא האמת.
31
ננסה להסבירַ .י ּגֶה על משקל י ּ ֶַטה או י ּ ֶַכה מתאים לחסרי פ"נ ,כלומר לשורש נגהֿ .
ויש להעיר שעי"ן הפועל דגושה אינה חייבת להופיע בהכרח דווקא בחסרי פ"נ.
עם זאת השערת ר"י כספי שכאן יש בניין פיעל אינה נראית לענ"ד.
מסתבר יותר שזו צורה חֲלוּפִ ית לצורה וַ ּי ֹוגֶה .ע"כ הערה ,ונשוב לדברי ידידנו.
" ֽעֹולָ ֶל !יהָ " )א,ה( – הם הילדים הקטים ,ואף במעי אמן קרויים כך 32במקומות אחרים.
שם העצם בלשון יחיד בא כשהלמד הראשוה בקמץ 33או בצירי 34כמו " ֵ ּֽבעָ ֵט&ף עֹולֵ ל  $וְ יֹו  ֵנק"
35
לחֶ ם" )ד,ד(,
)ב,יא( ,ובלשון רבים ,הלמד הקמוצה תשאר קמוצה כמו " ֽעֹולָ ִלים ָׁ $שאֲלּו  ֶ
ֹול ִ֨לים ׀ ְ ֽויֹנְ ִקים  5יִ ַּס ְ3ד ָּ 0ת עֹ ז" )תהלים ח,ג( ,וכן בסמיכות
"מ ִ &ּפי ֽע ְ
והצרויה תוקד בשוא 36כמו ִ
"עֹֽ ְל ֵל י ִטּפֻ ִחים" )איכה ב,כ(.
37
ויש גם פועל מאותו השורש שפירושו לעשות פעולה ,וְ לָ רוֹב פעולה שהיא מהג גאי בזיון
39
ֹול ָל ה ְלנ ְַפ ִׁשי" )ג,א(.
ּכה" )ב,כ(" ,עֵ ינִ י ֽ $ע ְ
עֹול ְלּתָ ֹ 8
ַ
"ל ִ מי
ויוול 38.לדוגמא ְ
אף שהמילה עולֵל )בצירי( היא שם עצם כדאמרן לעיל ,הרי יש גם פועל עם אותו היקוד
לי" )א,כב( – 40בו הביא מבקש מה' ,ע ֲֵשה להם
עֹול ְ!לּתָ ִ 
ַ
ּכא ֲֶׁשר
למֹו ַ ֽ
עֹול ל  ָ
ֵ
כדוגמת "וְ
41
הגמול על פשעם כאשר עשית לי.

 26האות יוד ופלת לפרקים ובאה אות ואו במקומה .ע"פ רשב"ם בראשית מט ,ח.
 27לשון "כללי הדקדוק" של הרב שמחה קאלימאי ז"ל עמוד צז-צח.
 28ראה בדקדוקי רש"י שם וכן מסביר ברש"י בהמשך ג,סה.
 29רד"ק בשורשים שורש יגה ובמכלול שם.
 30עיין ברד"ק שם שיש מחלוקת אם הוא מביין פועל או הפעיל.
31
נגה ,אלא למה שנקרא בספרי דקדוק חדשים נחי לו/י .הה"א הנחה בשורשים האלה
אין הכוונה לשורש
ּ
מתחלפת ביו"ד או בוי"ו .ושורש נגהֿ נגי או נגו אינו ידוע לנו.
 32מצודת ציון תהלים ח,ג.
 33כמו בירמיה ו,ט-יא.
 34רד"ק בשרשים שורש עלל.
 35וגם אם יבואו עם כיוי כמו " ֽעֹולָ ֶל!יהָ " )א,ה(" ,עַ ל־ ֶנ֨פֶ ׁש ֽ $עֹולָ  ַליִ ;" )ב,יט(.
36

ל־מזְ ַבּ ֲחָך֣ ָפ ִ ֽרים :הפתח בבי"ת
א"ה :השווה ִמזְ ֵּבחַ – ִמזְ ְ ּב ִחיִ ,מ ְס ּ ֵפד – ִמ ְס ּ ְפ ִדי .והצורה תהלים נא כא ָ ֤אז יַ ֲע ֖לוּ ַע ִ
תמורת שוא .ויש להעיר שהגורסים בברכה מעין שלוש 'ועל ִמזְ ַּבחָ ְך' ,בי"ת בפתח או קמץ לכאורה שלא כדין,
ונכון יותר ִמזְ ְ ּבחָ ְך .אבל אינני מכיר לפי שעה סידור שמנקד כך.
 37בפרט אם יהיה בביין התפעל )להתעלל( .ועיין פרש"י )וחזקוי( שמות י,ב ובמדבר כב,כט.
 38רש"י איכה ג,א.
 39עשתה לפשי הדאגה והדאבון מרוב בכותה מכל בות עירי ]רד"ק[.
40
ֹוללּו" )ירמיהו ו(.
"עֹול!ל יְ ֽע ְ
ֵ
והוא בלשון ציווי ובקשה אבל יש גם מקור באותו יקוד כמו
 41ראה שכל הפעלים הזכרים הם במיין פיעל ,ובו הכפולים בעלי הטיה כמו חי עין הפועל .אבל כשהלמד בפתח אז
הוא בביין פוּעַ ל שיש מחלוקת אם יש חילוק בחי עין בין פיעל לפועל ,עיין קלימי דף פ' .א"ה :לפי המקובל הרי
סובַ ב.
סובֵ ב ֹ /
סובַ ב בנין פועל .וגם בעברֹ :
סובֵ ב בניין פיעל; יְ ֹ
סובָ ִבים בנין פ ּועַ ל .יְ ֹ
סו ְב ִבים בניין פיעל; ְמ ֹ
ְמ ֹ
עם זאת יש להעיר ,שר' אליהו בחור הוא שייך צורה זו של ע"ו או כפולים לבניין פיעל; אב"ל הרד"ק קורא
לזה הבנין המרובע .ואת הצורה הסבילה קורא כאן ראב"ע 'שלא נזכר שם פועלו'.
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עֹולל לי" )א,יב( – הלמד בפתח ולא בצירי .ופירוש כמו אשר עשָׂ ה לי 42.וכיוון שלא
ַ
"א ֲֶׁשר
43
בא בצירי ,הרי הוא מביין פוּעַ ל.
לסיכום בכל לשוות אלו של השורש על"ל יש לשים לב ליקוד כי לפעמים הוא בקמץ ,לפעמים
בצירי ,לפעמים בשוא ולפעמים בפתח.
• "זְ קֵ נִ ים ִ $מ ַּׁשעַ ר ׁשָ ָבתּו" )ה,יד( – לפי מהג יהודי בבל מתחילים לשות כאן את המגיה
למגיה עצובה יותר .ועיין יסוד ושורש העבודה )בשער השי פרק ו( שמבאר כמה צריך לבכות
בכי עצום בפסוקים אלו על זקי הסהדרין.
בגליון איכה בשנת עג הבאתי מידידנו משה אוסי ביטויים מהמגלה שנכנסו לשימוש הלשון.
עתה נוספו כמה שרמז עליהם שם.
"בנֵי ִצי ֹּון הַ יְ ָק ִרים הַ ְמסֻ ָ ּל ִאים ַּב ּ ָפז" )ד' ב'( – 'פז' הוא זהב המפורסם בזהרו ובערכו ,והוא קרוב למילה
ְּ
הערבית 'פִ צָּ 'ה'  -כינוי לגוש כסף ,ובעברית החדשה – "ושמש פז זורחת" – קרני השמש המבריקות כעין
הזהב' .מסולָא' משמעו ששוקלים אותו ומכאן בהשאלה שהוא יקר ומוערך ,ומקוננים על בני ציון שבעבר
היו נשקלים ונערכים בִ זְהב פז וכיום הם שווים לנבלי חרס הקלים להישבר' .מסולא' קרובה לשורש 'סל'
– כלי שמעמיסים עליו דברים.
ּצות )ב' י"ט( – " ָהעֲ טוּפִ ים ְ ּב ָר ָעב" – בימינו נ ֹאמר 'מתעלפים מחמת
ֹאש ָּכל-חו ֹ
ָהעֲ טוּפִ ים ְ ּב ָר ָעב ְ ּבר ׁ
רעב' .המילה 'חוצות' משמעה מחוץ לבית ,והיא כינוי לרחובות מרכזיים או לשווקים ,כמו אצל בִּ לְ ָﬠם
צות" )במד' כ"ב ל"ט( ,ובימינו "קִ ְריַת חֻצוֹת" כינוי ליריד בירושלים.44
ובלק "וַ ָ ּיבֹא ּו ִק ְריַ ת חֻ ֹ
ֹאשנ ּו" )ה' ט"ז( – העטרה היא כתר המלך או מצנפת לנשוא פנים ,ובהשאלה מתן הערכה
"נָפְ ָלה עֲ ֶט ֶרת ר ׁ ֵ
וכבוד ,כמו "אֵ ׁ ֶשת-חַ יִ ל עֲ ֶט ֶרת ַּב ְע ָל ּה" )משלי י"ב ד'( .והפסוק בא כמשל על בית המקדש שהיה מחמד
עינינו .ובימינו "נפלה עטרת ראשנו" נֶאמר בהספד על נפטרים; וכן הביטוי 'להחזיר עטרה ליושנה'.45
נראה שה'עטרה' הקדומה הייתה עשויה מצמחי בושם ותבלינים ,כפי שהיו מעטרים שחקנים ואומנים ביוון
בעלֵי דפנה .כמו כן ,הערבית תוכיח :ﬠִ ְטר הוא בושם או צמח ריחני ,ומכאן משפחת ' ַﬠטָּ אר' שהתעסקה
בתבלינים ,בשׂמים וצמחי מרפא )המילה 'דפנה' היא יוונית ,ובתחרויות ביוון הקדומה ,נהגו לעטר את ראש
המנצח בזר של עלי דפנה ,ומכאן הביטוי "לא נח על זרי הדפנה" – המשיך לפעול וליצור למרות שכבר
עיטרו אותו בדפנה  -סמל לניצחון ולתהילה(.
"וַ ַ ּי ִ ּציבֵ נִיַּ ,כ ּ ַמ ָּט ָרא ַלחֵ ץ" )ג' י"ב(  -המילה 'מטרה' כציוּן לכיווּן יריית החץ ,היא רק אחת ההוראות;
ההוראה בבסיסה היא משמר ובית כלא ,כפי שמוכיח השורש שהוא נט"ר ,הנוטרים הם השומרים ,ואת
ירמיהו כלאו ַּב ֲחצַ ר הַ ּ ַמ ָּט ָרה )ירמיהו לב ,ב(.
מצורפת כאן קינה על חורבן יהדות אירופה מהרב שמעון שוואב ז"ל הגאב"ד דקהל
עדת ישורון ניו יורק
על החורבן האחרון

אֲשר אָ ז ְ ּבחַ ְר ּ ָתנוּ:
הַ זּוֹ כֵ ר ַמזְ ִּכ ָיריו .דּ וֹ ר דּ וֹ ר ו ְּקדוֹ ָׁשיו .מֵ ֵעת ׁ ֶ
של דּ וֹ ר אַ חֲרוֹ ן .אוֹ יָה מֶ ה הָ יָה לָנוּ.
יִ זְ כּ וֹ ר דֵּ ָראוֹ ןֶ ׁ .
ש ּ ָמ ְסר ּו נ ְַפ ׁשוֹ ָתםָ ּ .כל ְׁשקו ֵּעי ִע ְמ ֵקי-הַ ָּבכָ א:
ְׁשטוּפֵ י ַמבּ וּל-דָּ םֶ ׁ .
אל ִֹהיםּ ְ .באַ ְרצוֹ ת הַ חַ ִּיים .וַ ֲע ֵדי ַעד זִ כְ ָרם לִ ְב ָרכָ ה:
יִ ְפ ְק ֵדם ֱ
ש ָראֵ לֵ :עדוֹ ת ו ְּק ִהלּ וֹ ת.
יטב ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂ
שא ּו אֵ לָיו ּ ַכ ּ ַפיִ ם .אֲהָ ּהִ .אי ָׁש ַמיִ ם .הוֹ י ַעל מֵ ַ
ְׂ
ָע ִרים וּגְ לִ ילוֹ ת .חֲבוּרוֹ ת .מוֹ סָ דוֹ תָ ּ .כל מוֹ ֲע ֵדי אֵ לִ :מי יִ ּ ֵתן ּ ַפלְ גֵי ַמיִ םֵ ּ .ת ַר ְדנָה
ש ָר ִפיםּ ְ .במוֹ -אֵ ׁש
ֵעינַ יִ ם .אֶ ל אַ ְׁשדּ וֹ ת נַ ֲחלֵי הַ דְּ ָמעוֹ תֲ :עלֵי אַ לְ פֵ י אֲ לָפִ ים .גּ וּפִ ים נִ ְ ׂ
 42רש"י ,ראב"ע.
 43כך ראה מהאבן עזרא
44
מצאנו במקרא ירמי' לז כא ִמ ֣חוּץ ָהא ֔ ִֹפים; ומלכים א כ לד מלכים א פרק כ ְו֠חוּצוֹת ָתּ ִ֨שׂים ְלָך֤ ְב ַד ֶ֙מּ ֶשׂ ֙ק
45
מקור הביטוי תלמוד בבלי יומא סט ב.
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יקי ָמסוֹ ָרה .וְ ַעל ּ ִפ ְרחֵ י הַ ְּכהֻ ּנָה
ש ֵרי-הַ ּתוֹ ָרה .ו ַּמחֲזִ ֵ
הַ ח ְֻר ָּבן וּזְ וָעוֹ ת :וְ ַעל ָׂ
שי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת .וּמוֹ ִרים וּמוֹ רוֹ תִּ .תינוֹ קוֹ ת ֵּבית ַר ָּבן י ִ ַּק ִיריםַ :על
הַ ְ ּצ ִע ִירים :וְ ַעל חוֹ ְב ׁ ֵ
ש ָ ּילָדוַּּ :גם .לְ ַרבּ וֹ תִ .ר ְבבוֹ ת
ָּבנוֹ ת בּ וֹ ְטחוֹ ת .וְ סָ ִבים וְ סָ בוֹ ת .וְ ַעל ז ְַר ָעם וְ ַט ּ ָפם ׁ ֶ
של
ֹאשֶ ׁ .
ֶנאֱהָ ִבים ַּבחַ ִּייםּ ְ .במוֹ ָתם לֹא נִ פְ ָרדוּ :אֶ ת דָּ ָמם דְּ רוֹ ׁשִּ .כי ִתשּׂ ָ א אֶ ת ר ׁ
שאתִׁ .ש ּ ָׁשה אַ לְ פֵ י
שבֶ ר וְ ׁ ֵ
ּ ָכל נִ דָּ ף ל ֶָעלִ ים הַ ּ ְטרו ִּפיםָ ּ :כל נ ְַפ ׁשוֹ ת-מֵ תּ ִ .בימֵ י ׁ ֶ
יש ּיָה לְ בַ ֲערוֹ ִ ּב ְב ַרק ז ַַעם סוֹ ֵערִ .מ ּ ַכ ְרמֵ י הַ חֶ מֶ ד אָ הַ ְב ּ ָת :גּוֹ אֵ ל
ְפ ָע ִמים אֲ ל ִָפיםְׁ :שלִ ִׁ
הַ דָּ ם .נָ א זֵכֶ ר צַ ֲע ָרם .אַ ל ִּת ְמחֶ ה ִמ ּ ֵספֶ ר ּ ָכ ָת ְב ּ ָת :זְ כוֹ ר הַ ְ ּנאָ קוֹ ת .וְ ַר ַע ׁש ְצ ָעקוֹ ת.
אָ ז יו ְּבל ּו ל ֶָרצַ ח :יְ אוֹ ֵרי ְדמֵ יהֶ ם .וְ ִד ְמעוֹ ת ּ ְפנֵיהֶ ם .לֹא ִת ּ ָׁשכַ ְחנָה ָלנֶצַ חָ ּ :כל ִחיל
ֹאד ָך ְצרוֹ רַ .עד
וּגְ נִ יחָ ה .וּנְ ִהי ְצ ִריחָ הִ .מ ּ ְׁשדו ֵּדי לַהֲקוֹ ת הַ ְּכל ִָבים :זְ כוֹ ר ו ְּספֹרּ ְ .בנ ְ
גָעים .וּפַ חֵ י נְ פָ ׁשוֹ ת ֲעגוּמוֹ ת:
ֵעת נְ קֹם ֶעלְ בּ וֹ ן ֲעלו ִּביםּ ְ :ב ַמחֲנוֹ ת הַ ּ ְפ ָר ִאיםְּ .כאֵ ב וּנְ ִ
ח ֲָרפוֹ ת ו ְּצחוֹ קְּ .כלִ ּמוֹ ת וָ רֹקִ ּ .פ ְצ ֵעי הַ ּ ָכאוֹ ת אֲ י ֻּמוֹ ת :ו ְּר ָעבוֹ ןִ .צ ּ ָמאוֹ ןִׁ .ש ָּגעוֹ ן.
ֱשלִ ים ְ ּבלִ י-כֹחַ  :וְ כָ ל נַאֲ קוֹ ת-חָ לָלִ .מ ּ ָכל י ִָחיד אֻ ְמלָל .חָ לִ ילָה לְ ָך
ִע ָ ּצבוֹ ן .וְ כִ ְׁשלוֹ ן ֶנח ָׁ
ימרוֹ תָ -ע ָׁשן וְ ִקיטוֹ ר ִמ ִּכ ְב ָׁשןִּ .ת ּלֵיִּ -ת ִּלים ֲעצָ מוֹ ת וְ גִ ִידים :וְ חַ ְד ֵרי
ִמ ִּל ְׁשכּ ֹחַ  :וְ ִת ְ
ְ
הָ ַר ַעל .קוֹ ל ְׁשאָ גוֹ ת ִמ ְ ּקהַ ל-הַ ֶּנחֱנָ ִקים ּתוֹ ך ּ ָתאֵ י הָ אֵ ִדים :וְ ִס ְרחוֹ ן גּ וּפוֹ ת .וּגְ וִ יּוֹ ת
אֲצים :אֵ ְ
יך הָ פְ כ ּו טוֹ ְרפֵ יהֶ ם .לְ בוֹ ִרית חֶ לְ בֵ יהֶ ם.
ְסגוּפוֹ תּ ְ .גלַל-דֹמֶ ן אַ ְד ַמת נוֹ ִ
ימין
אשי-הַ ּ ְפ ָרעוֹ ת .לִ ִ
של ָר ׁ ֵ
ָשים :ו ְּק ִריצַ ת אֶ ְצ ָּבעוֹ תֶ ׁ .
יש לְ ִק ּ ׁשוּטֵ י הַ ּנ ִׁ
וְ עוֹ רִ -א ׁ
ְ
ְ
שמאוֹ ל :וְ אֵ יך יָר ּו יְ ִריּוֹ ת ַעל חוֹ ְפ ֵרי הַ בּ וֹ רוֹ תּ ְ .ביִ ּסו ֵּרי
ִׁש ְעבּ וּדֶ ּ -פ ֶרך .צַ לְ ָמוֶת לִ ְ ׂ
ְ
ִחבּ וּטֶ -קבֶ ר הוֹ ִרידוּם ְׁשאוֹ ל :אֵ יך ִענּ ּו אַ ְחיוֹ ֵתינוּ .וְ סֵ ְרס ּו ְבנוֹ ֵתינוּ .כּ וֹ סוֹ תַ ּ -ת ְר ֵעלָה
ידי רוֹ ְפ ִאים אַ כְ ז ִָרים :ו ְּפלִ יטֵ י הַ ּ ְשׂ ִר ִידים ִ ּב ְמחִ לּ וֹ ת ו ְּס ָת ִרים .וְ ִט ְמיוֹ ן יְ ל ִָדים ְ ּבבָ ּ ֵתי
ִמ ֵ
ידיךָ:
שהָ -ת ִמים לְ עוֹ לָה .דַּ ם ְ ּבנֵי הַ גּוֹ לָה .הוֹ י א ֲִריאֵ ל ִמ ִ ּנ ְבלַת ח ֲִס ֶ
ְׁש ָמדְּ -כ ָמ ִריםֶׂ :
ָ
ָ
שי ְׁשמֶ ךּ ְ :בקוֹ ל
אֲשר ִא ּ ָׁשם ל ֹא ִתכְ ֶּבהּ ְ .בח ּונֶיך הָ י ּו ְמ ַקדְּ ׁ ֵ
צֹאןָ -ק ָד ִׁשים ִמי יִ ְמנֶהֶ ׁ .
שהוּא יַאַ ְספֵ ם .וְ ַעד יוֹ ם אַ חֲרוֹ ןִ :ה ְצדִּ יק ּו ִדין .וְ אַ ף
ש ָראֵ ל ָמ ְסר ּו נֶפֶ ׁש לָאֵ לֶ ׁ .
ְׁש ַמע יִ ְ ׂ
אֲמין ָענוּ .וְ ָׁשר ּו ִׁש ַירת ִ ּב ּ ָטחוֹ ן :ו ְּבכֵ ן נִ ְׁשאַ ר ָעםְּ .כיָתוֹ ם נִ ְדהָ םּ ְ .בלִ י ְקבָ ִרים
אֲ נִ י ַמ ִ
לְ ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵטחַ  :וְ לֹא ַמ ֵ ּצבוֹ ת .אֵ יפֹה לִ ְבכּ וֹ ת .יִ ְבבוֹ ת לֵבָ ב רוֹ ֵתחַ ַ :רק נִ ְס ּ ֵכי-הַ דָּ ם.
אַ זְ ּ ָכרוֹ ָתםּ .תוֹ ְס ִסים ְ ּבלִ י ׁשוֹ כֵ חַ  :וְ הָ ֵרי אֶ פְ ֵרי ֲע ֵק ָד ָתםְּ .תרוּמוֹ ת דִּ ְׁשנֵי ִמזְ ֵּבחַ ִ :מי
אֲשר דַּ ְע ּתוֹ ִמ ְּכאֵ ב נִ ְט ֶרפֶ ת :ו ְּׁשאֵ ִרית הַ ּ ְפאֵ רִּ .כ ְמ ַעט
ֶׁ
ש ָראֵ ל.
יְ ַמ ּלֵל .צַ ַער יִ ְ ׂ
ָ
ָ
ִמ ְזּעיר .46וְ אֵ ְ
אֲשר לְ ך ְמאֹד
יך קוֹ ָמ ָת ּה הַ יּוֹ ם נִ כְ ּ ֶפפֶ ת :אֵ ל חֵ י ְמ ַרחֵ םֲ .ע ָד ְתך נַחֵ םֶ ׁ .
ֵ
אל ִֹהים ְמ ַרחֶ פֶ ת:
נִ כְ סֶ פֶ ת :אוֹ ר-חָ ָד ׁש ּ ַתזְ ִריחַ ַ .ק ְרנֵי-הוֹ ד ּ ַת ְצ ִמיחַ  .וְ רוּחַ ֱ
מֹועֽד:
ֵ
י־ב*א
חנְ ָ 1נּה ִּכ ָ
י־ע*ת ְ9ל ֶ ֽ
אַ ָּתה תָ >קּום ְּת ַר ֵחם ִצּי"ֹון ִּכ ֵ
מצורף מכתב שצורף בשנים הקודמות.
בס"ד לסדר דברי שלום לאמר
למערכת שלום!

46
'מ ְז ּעֵ יר' ,אבל הניקוד הנכון של הביטוי הוא ' ְמ ַעט ִמזְ ָער
א"ה :בגלל החרוז והכתיב המלא הניקוד כאן הוא ִ
)ישעיהו י ,כה ועוד('
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ברשותכם רציתי לעורר את תשומת הלב לדיוקים במגילת איכה ובקינות.
במגילת איכה יש בפסוקים רבים הטעם 'קדמא' לפני מהפך .כידוע הטעמים 'קדמא'
ו'פשטא' – אף ששוים בצורתם ,הקדמא טעם מחבר ,לעומת הפשטא שהוא מפסיק.
הוּדה ֵמעֹנִ י )טעם פשטא
למשל פסוק ג' בתחילת המגילהָ :גּ ְל ָ֨תה )טעם קדמא מחבר( יְ ָ
מפסיק(.
שׁוּבה.
בולט במיוחד בסוף המגלהֲ :ה ִשׁ ֵ֨יבנוּ )קדמא מחבר( יְ ָ ֤י ׀ ֵא ֶ ֙ל ֙יָך )פשטא מפסיק( וְ נָ ָ
ולכן אין לעצור במלה מוטעמת בקדמא כמו במלה מוטעמת בפשטא .ההבחנה
ביניהם היא בזה שהקדמא באה על האות המוטעמת בין מלעיל ובין מלרע
)בדוגמאות שהבאנו בת' של ּג ְָל ָתה ובב' של הֲ ִׁשיבֵ נ ּו( ,הפשטא באה תמיד על האות
האחרונה במלה ,ואם המלה מוטעמת מלעיל – מופיע פשטא כפול :בסוף המלה וגם
באות המוטעמת.
בפרק ג כ וְ ָת ׁש ֹוחַ בחולם ולא וְ ָת ׁשוּחַ  .פסוק נט ָׁשפְ ָטה הש' בקמץ חטוף )קטן( שהוא
תנועה קטנה והשוא אחריו בפ' נח.
ד ז ַזכּ ּו  ...צַ ח ּו – שניהם מלרע .ד יד נָע ּו מלרע!
עוד הערה בניקוד בקינות.
הקינה המסומנת ח' בסדר הקינות )השלישית שנאמרת ביום( מסתיימת במלים :איכה
תפארתי מראשותי השליכו ,וכך פותחת הקינה הבאה של הקליר .בקינות מנוקדת
המלה כך :מֵ ַראֲשׁ ֹו ַתי )המ' בצירי והר' בפתח( ומפורש 'מעל ראשי' .אין זה מסתבר,
כי אין זה הפרוש הנכון של המלה .יותר נכון היה לנקדְ :מ ַראֲשׁ ֹו ַתי )המ' בשוא( כמו
שמצינו בפרשת ויצא )בראשית כח ,יא ויח( ,ואז הפרוש יהיה ליד ראשי .אבל גם
פרוש זה איננו נוח .אמנם מצאנו ניקוד מֵ ראשותי )המ' בצירי( שאול )שמואל א כו
יב( ,אבל שם מתפרש מהמקום שליד ראשו של שאול ובקינה אין שום אפשרות
לפרש כן.
מר לַ ֶּמלֶ  Aוְ לַ ּגְ ִב ָ 
א *ֹ
בספר ירמיה יג יחֱ :
יכם
ירה הַ ְׁש ִּפילּו ֵׁש"בּו ִּכ ?י י ַָרד  0מַ ְראֲׁשֹותֵ ֶ ,
ּת ְפאַ ְר ְּת ֶ ֽכם׃ אם נשוה ללשון הקינה תפארתי
)המ' בפתח והר' בשוא( ע ֲֶט ֶרת ִ ֽ
מראשותי השליכו ,נמצא שהקליר כיוון לפסוק הזה .תפארתי ומראשותי שניהם
מכוונים לגדולה ,ועל זה מקונן הקליר בשם עם ישראל שאת שניהם השליכו .ולכן
לסיכום :מַ ְראֲׁשֹותַ י המ' בפתח והר' בשוא.
עי' ערוגת הבושם ח"ג עמ'  263שפרושו השני משתמע כדברינו.
יהי רצון שנזכה לראות בהרמת קרן ישראל בישועה קרובה.
תי
ח ַ
ּכיַ -רּב* ֹות אַ נְ ֹ
עֹול ְלּתָ ִלי ַעל ּכָ לְּ -פׁשָ ָע "י ִ ֽ
ַ
למֹו ּכַ א ֲֶׁש*ר
עֹולל ָ ,
ֵ
ּתָ %ב ֹא כָ לָ -רעָ ָת?ם ְלפָ ֶנ 0י 0 -וְ
וְ ִל ִּב*י ַדּוָ ֽי׃
הֹורידּו
ִ?
ּקים
ֹאׁשם חָ גְ רּו ׂשַ ִ "
ֵׁש %בּו לָ ָא ֶ?רץ יִ ְּדמּו  0זִ ְקנֵ י בַ תִ -צּיֹ ,ון הֶ עֱל? ּו עָ פָ ר  0עַ ל-ר ָ ,
י ְ
תּו2ת יְ רּוׁשָ לָ ִֽ ם׃
ֹאׁשן ְּב 
לָ אָ ֶ0רץ  0ר ָ ,
תּולת
ח ֵ ,מְּ Aב ַ
ּל Aהַ ּבַ ת  0יְ רּוׁשָ ,לַ ִם ָמ?ה אַ ְׁשוֶהּ-לָ ַ 0 Aואֲנַ ֽ ֲ
ידָ Aמה א ֲַדּמֶ הָ 1 -
ָ ֽמה-א ֲִע ֵ K
לA׃
רִ Aמ*י יִ ְרּפָ אֽ ָ -
ּכי-ג *ָדֹול ּכַ ּיָ ם ִׁש ְב ֵ 
ּבַ תִ -צּי"ֹון ִ ֽ
ׁשי׃
ֹוח עָ ַלי נ ְַפ ִ ֽ
יח וְ תָ ׁש* ַ
ׁש ַ
רּודי לַ עֲנָ *ה ו ָֽר ֹאׁש׃ ס זָכֹור ִּתזְ ּ,כֹור וְ תָ * ֹ
ּומ ִ 
ס זְ כָ ר-עָ נְ יִ *י ְ
די ה ִּ '0כי ל ֹאָ , -ת ְמנּו ִּכ*י ל ֹא-כָ ל ּו
ח ְס ֵ ?
אֹוחיל׃ ס ַ ֽ
ִֽ
ס ז ֹאת אָ ִׁש*יב אֶ לִ -ל ִּבי עַ לֵּ -כ*ן
ָת-׃ ס חֶ ְל ִ ?קי ה  '0אָ ְמ ָרה נ ְַפ ִׁ,שי עַ לֵּ -כן
ח ָ ֽמיו׃ ס ח ֲָד ִׁשים  0לַ ְּבקָ ִ ,רים ַר ָּבה אֱמּונ ֶ ֽ
ַר ֲ

16

ׁשּועת
דּומם ִל ְת ַ
ָ,
ׁשּנּו׃ ס ט? ֹוב וְ י ִָחיל  0וְ
ק ָ,וו ְלנֶ פֶ ׁש ִּת ְד ְר ֶ ֽ
אֹוח*יל ֽלֹו׃ ס ט? ֹוב ה ְ '0ל ֹ
ִ
ליו׃
עּוריו׃ ס י ֵֵׁש?ב ּבָ ָדד  0וְ יִ ֹּ,דם ִּכ*י נ ַָטל עָ ָ ֽ
ּכי-יִ ָּׂש*א ֹעל ִּבנְ ָ ֽ
ֽה'׃ ס טֹוב לַ ֶּ ,גבֶ ר ִ ֽ
נ ְַח ְּפ ָׂש?ה ְד ָרכֵ 0ינּו ֽ ְ 0ונ ְַח ֹ,ק ָרה וְ נָׁש ּובָ ה עַ דֽ -ה'׃ ס נִ ָּׂש?א ְלבָ בֵ 0נּו  0אֶ לּ-כַ ָּ ,פיִ ם אֶ לֵ -אל
ּבַ ּׁשָ ָ ֽמיִ ם׃
קֹולי ׁשָ ָמ ְ"עּתָ אַ לּ-תַ ְע ֵל ם אָ זְ נְ ְ -ל ַרוְ חָ ִתי
ִ
אתי ִׁש ְמ, 0 -ה' ִמּב ֹור ּתַ ְח ִּתּיֽ ֹות׃ ס
ר ִ
קָ ָ ?
יב*י
ר ְבּתָ אֲדנָ י ִר ֵ
ירא׃ ס ַ 
תי׃ ס קָ ַר ְ0בּתָ ְּ 0ביֹום אֶ ְק ָר ֶ,אּךָ אָ ַמ ְרּתָ אַ לִּ -ת ָ ֽ
ְלׁשַ וְ עָ ִ ֽ
טי׃
*לּתָ חַ ּיָ ֽי׃ ס ָר ִא ?יתָ ה ה  '0עַ ּוָ תָ ִ,תי ׁשָ ְפ ָטה ִמ ְׁשּפָ ִ ֽ
נ ְַפ ִׁשי ּג ַָא ְ
לב ּתַ אֲלָ ְת-
יהם׃ ס ִּת ֵּת?ן לָ הֶ ם ְ 0מגִ ּנַתֵ , -
ס ּתָ ִׁ%שיב לָ ֶה*ם ּגְ מ ּול ה ' ְּכמַ ע ֲֵׂש*ה יְ ֵד ֶ ֽ
ּתחַ ת ְׁש ֵמ*י ֽה'׃ פ
ידם ִמ ַ 
ּדף ְּבאַ ף  0וְ תַ ְׁש ִמ ֵ ,
הם׃ ס ִּת ְר ? ֹ
לָ ֶ ֽ
יּועם ז ָָ ,הב יִ ְׁשנֶ א הַ ֶּכתֶ ם הַ ּט" ֹוב ִּת ְׁשּתַ ּפֵ ְ0כ ָנה  0אַ ְבנֵי,ֹ -ק ֶדׁש ְּב ר ֹאׁש ּכָ ל-
ַ
אֵ יכָ ה 0
יכ ?ה נ ְֶח ְׁשבּו ְ 0לנִ ְבלֵ יֶ , -ח ֶרׂש
חּוצֹות׃ ס ְּבנֵ ?י ִצּיֹון  0הַ יְ קָ ִ ,רים הַ ְמסֻ ּלָ ִאים ּבַ ָּפ"ז אֵ ָ
ֽ
יֹוצר׃ ס
די ֵ ֽ
מַ ע ֲֵׂשה יְ ֵ *
יֹוׁשבֶ ת ְּב ֶא ֶרץ ע" ּוץ ּגַם-עָ לַ 0יִ ּ 0 Aתַ עֲבָ רּ, -כֹוס
יֹוׁשבֶ תי ֶ
ֱדֹום ֶ
?יׂשי וְ ִׂש ְמ ִחי ּ 0בַ ת-א ,
ס ִׂש ִ
ע ֹו ֵנּ 0 Aבַ ת-
לֹות"ּ Aפָ ַ ?קד ֲ
יֹוסיף ְלהַ גְ ֵ
ל ֹא ִ
ע ֹו ֵנּ 0 Aבַ תִ -צּיֹ ,ון *
ִּת ְׁש ְּכ ִ רי וְ ִת ְתעָ ִ ֽרי׃ ס ּתַ םֲ -
ֹאתיִ A׃ פ
ֱדֹום ּגִ ָּלה עַ ל-חַ ּט ָ ֽ
א ,
עַ לֶ -ז1ה הָ יָ ?ה ָד ֶוה ִ 0ל ֵּ,בנּו עַ לֵ -אּלֶ ה חָ ְׁשכ* ּו עֵ ינֵ ֽינּו׃ ַע ?ל הַ רִ -צּיֹון ׁ 0שֶ ּׁשָ ֵ ,מם ׁשּועָ ִלים
ׁשב ִּכ ְסאְֲ -ל *דֹור ו ָֽדֹור׃ ָל ?ּמָ ה לָ ֶנ 0צַ ח 0
עֹולם ּתֵ ֵ ,
ִה ְּלכּוֽ -בֹו׃ פ אַ ָּת?ה ה ְ '0ל ָ
ה ִׁש ֵ%
ָמים׃ ֲ
ִּת ְׁשּכָ ֵ ,חנּו ּתַ עַ ְז ֵבנּו ְל * ֹא ֶר Aי ִ ֽ
ּדׁש
ָׁשּובָ ה חַ ֵ *
ָׁשּובָ ְ ֽונ ,
יבנּו ה? ' ׀ אֵ לֶ 0יֽ ְ 0 -ונ ,
י ֵָמינּו ְּכ ֶ ֽק ֶדם׃

ירי יִ ְהיֶ ?ה
ֲׂש ִ 1
יעי וְ צֹום הָ ע ִ
יׁשי $וְ %צֹום הַ ְּׁש ִב ִ9
יעי וְ צֹום הַ ח ֲִמ ִ
ֹּֽכה-אָ ַ Kמר ה' ְצבָ אֹ 1ות צֹום הָ ְר ִב ִU
ֱהבּו׃
טֹוב "ים וְ הָ א ֱֶמ*ת וְ הַ ּׁשָ ל ֹום א ָ ֽ
ִ
מע ִ ֲדים
ּול ִׂש ְמ ָ ,חה ּֽו ְל ֹ
הּודה ְ 0לׂשָ ׂשֹון ְ
ְלבֵ ית-יְ ָ
מנהג אשכנז מערב לומר אחרי הקינות של היום פסוקים מספר ישעיהו )לד-לה(

יה֣ ִ :כּי ֶ ֤ק ֶצף ַ ֽל ֙ה'
ל־צ ֱא ָצ ֶ ֽא ָ
ֹלאהּ ֵתּ ֵ ֖בל וְ ָכ ֶ
וּמ ָ֔
וּל ֻא ִ ֖מּים ַה ְק ִ ֑שׁיבוּ ִתּ ְשׁ ַ ֤מע ָה ָ֙א ֶר ֙ץ ְ
מ ַע ְ
ִק ְר ֤בוּ גוֹיִ ֙ם ִל ְשׁ ֔ ֹ
יהם יַ ֲע ֶל֣ה
וּפגְ ֵר ֶ ֖
יהם יֻ ְשׁ ֔ ָלכוּ ִ
ימם נְ ָת ָ ֥נם ַל ָ ֽטּ ַבח :וְ ַח ְל ֵל ֶ ֣
ל־צ ָב ָ ֑אם ֶה ֱח ִר ָ ֖
ל־כּ ְ
גּוֹים וְ ֵח ָ ֖מה ַע ָ
ל־ה ִ֔
ל־כּ ַ
ַע ָ
ל־צ ָב ָ ֣אם יִ ֔בּוֹל
ל־צ ָ ֣בא ַה ָשּׁ ַ֔מיִ ם וְ נָ ֹ֥גלּוּ ַכ ֵ ֖סּ ֶפר ַה ָשּׁ ָ ֑מיִ ם וְ ָכ ְ
קּוּ ָכּ ְ
ָב ְא ָ ֑שׁם וְ נָ ַ ֥מסּוּ ָה ִ ֖רים ִמ ָדּ ָ ֽמם :וְ נָ ַ֙מ ֙
ל־עם ֶח ְר ִ ֖מי
ל־א ֣דוֹם ֵתּ ֵ ֔רד וְ ַע ַ ֥
י־רוְּ ָ ֥תה ַב ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ַח ְר ִ ֑בּי ִהנֵּ ֙ה ַע ֱ
וּכנ ֶ ֹ֖ב ֶלת ִמ ְתּ ֵא ָנֽהֽ ִ :כּ ִ
ִכּנְ ֤ ֹבל ָע ֶל ֙ה ִמ ֔ ֶגּ ֶפן ְ
ילים ִ ֣כּי
תּוּדים ֵמ ֵ ֖ח ֶלב ִכּ ְלי֣ וֹת ֵא ִ ֑
ים וְ ַע ִ ֔
ְל ִמ ְשׁ ָ ֽפּט֣ ֶ :ח ֶרב ַל ֞ה' ָמ ְל ָ ֥אה ָד ֙ם ֻה ַ ֣דּ ְשׁנָ ה ֵמ ֵ֔ח ֶלב ִמ ַ ֤דּם ָכּ ִר ֙
ירים וְ ִרוְּ ָ ֤תה
ם־א ִבּ ִ ֑
וּפ ִ ֖רים ִע ַ
ים ִע ָ֔מּם ָ
ֶז ַ֤בח ַ ֽל ֙ה' ְבּ ָב ְצ ָ ֔רה וְ ֶ ֥ט ַבח ָגּ ֖דוֹל ְבּ ֶ ֥א ֶרץ ֱא ֽדוֹם :וְ יָ ְר ֤דוּ ְר ֵא ִמ ֙
יה
לּוּמים ְל ִ ֥ריב ִציּֽ וֹן :וְ נֶ ֶה ְפ ֤כוּ נְ ָח ֶ ֙ל ָ֙
ַא ְר ָצ ֙ם ִמ ָ ֔דּם וַ ֲע ָפ ָ ֖רם ֵמ ֵ ֥ח ֶלב יְ ֻד ָ ֽשּׁן֛ ִ :כּי י֥ וֹם נָ ָ ֖קם ַ ֽל ֑ה' ְשׁ ַנ֥ת ִשׁ ִ ֖
עוֹלם יַ ֲע ֶל֣ה ֲע ָשׁ ָנ֑הּ
יוֹמ ֙ם ֣ל ֹא ִת ְכ ֶ֔בּה ְל ָ ֖
ְל ֶ֔ז ֶפת וַ ֲע ָפ ָ ֖רהּ ְלגָ ְפ ִ ֑רית וְ ָהיְ ָ ֣תה ַא ְר ָ֔צהּ ְל ֶז ֶ֖פת בּ ֵֹע ָ ֽרהַ :ל֤יְ ָלה וְ ָ
נוּ־בהּ
וּה ָק ַ ֣את וְ ִק ֔פּוֹד וְ יַ נְ ֥שׁוֹף וְ ע ֵ ֹ֖רב יִ ְשׁ ְכּ ָ ֑
דוֹר ֶתּ ֱח ָ ֔רב ְל ֵנ ַ֣צח נְ ָצ ִ֔חים ֵ ֥אין ע ֵ ֹ֖בר ָ ֽבּהּ :וִ ֵיר ֙שׁ ָ֙
ִמ ֤דּוֹר ָל ֙
ֿתהוּ
֛יה ַ ֽקו־ ֖ ֹ
וְ נָ ָ ֥טה ָע ֶל ָ

47

יה ִי ְ֥היוּ ָ ֽא ֶפס:
ל־שׂ ֶ ֖ר ָ
לוּכ֣ה יִ ְק ָ ֑ראוּ וְ ָכ ָ
ין־שׁם ְמ ָ
יה וְ ֵ ֽא ָ ֖
וְ ַא ְב ֵני־ ֽבֹהוּ :ח ֶ ֹ֥ר ָ

ירים ִק ֥מּוֹשׂ
יה ִס ִ ֔
וְ ָע ְל ָ ֤תה ַא ְר ְמנ ֶֹ֙ת ָ֙
47
48

48

יה וְ ָ ֽהיְ ָת ֙ה נְ ֵו֣ה ַת ִ֔נּים ָח ִ ֖ציר ִל ְבנ֥ וֹת יַ ֲע ָנֽה:
וָ ֖ח ַוֹח ְבּ ִמ ְב ָצ ֶ ֑ר ָ

התי"ו רפויה ללא דגש.
השׂ י"ן שמאלית.
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וּמ ְצ ָ ֥אה ָל֖הּ ָמנֽ ַוֹח:
֣יעה ִלּ ֔ ִילית ָ
ְך־שׁ ֙ם ִה ְר ִגּ ָ
ל־ר ֵע֣הוּ יִ ְק ָ ֑רא ַא ָ
ת־א ִ֔יּים וְ ָשׂ ִ ֖עיר ַע ֵ
ים ֶא ִ
וּפ ְג ֤שׁוּ ִציִּ ֙
ָ
עוּתהִּ :דּ ְר ֨שׁוּ
ְך־שׁם נִ ְק ְבּ ֥צוּ ַדיּ֖ וֹת ִא ָ ֥שּׁה ְר ָ ֽ
פּוֹז וַ ְתּ ַמ ֔ ֵלּט ָוּב ְק ָ ֖עה וְ ָדגְ ָ ֣רה ְב ִצ ָלּ֑הּ ַא ָ ֛
ָ ֣שׁ ָמּה ִקנְּ ָנ֤ה ִק ֙
רוּחוֹ
י־פי ֣הוּא ִצ ָ ֔וּה וְ ֖
עוּתהּ ֣ל ֹא ָפ ָ ֑קדוּ ִכּ ִ ֙
ל־ס ֶפר ֙ה' וּֽ ֲק ָ ֔ראוּ ַא ַ ֤חת ֵמ ֵ֙הנָּ ֙ה ֣ל ֹא נֶ ְע ָ ֔דּ ָרה ִא ָ ֥שּׁה ְר ָ ֖
ֵמ ַע ֵ ֤
וּה ְל ֥דוֹר וָ ֖דוֹר
ד־עוֹל ֙ם יִ ָֽיר ֔שׁ ָ
ָ
גּוֹרל וְ יָ ֛דוֹ ִח ְלּ ַ ֥ק ָתּה ָל ֶ ֖הם ַבּ ָ ֑קּו ַע
הן ָ ֔
וּא־ה ִ ֤פּיל ָל ֶ ֙
֥הוּא ִק ְבּ ָ ֽצן :וְ ֽה ִ
נוּ־בהּ:
יִ ְשׁ ְכּ ָ ֽ
יְ ֻשׂ ֥שׂוּם ִמ ְד ָ ֖בּר וְ ִצ ָיּ֑ה וְ ָת ֵג֧ל ֲע ָר ָ ֛בה וְ ִת ְפ ַ ֖רח ַכּ ֲח ַב ָ ֽצּ ֶלתָ :פּ ֨ר ֹ ַח ִתּ ְפ ַ ֜רח וְ ָת ֗ ֵגל ַ ֚אף ִגּ ַיל֣ת וְ ַר ֵ֔נּן ְכּ ֤בוֹד
ֹלהינוּ:
בוֹד־ה' ֲה ַ ֥דר ֱא ֵ ֽ
֖
ן־להּ ֲה ַ ֥דר ַה ַכּ ְר ֶ ֖מל וְ ַה ָשּׁ ֑רוֹן ֵ ֛ה ָמּה יִ ְר ֥אוּ ְכ
נוֹן נִ ַתּ ֔ ָ
ַה ְלּ ָב ֙
יכ ֙ם
יראוּ ִה ֵנּ֤ה ֱא ֹֽל ֵה ֶ
ל־תּ ָ ֑
י־לב ִחזְ ֖קוּ ַא ִ
רוּ ְלנִ ְמ ֲה ֵר ֔ ֵ
וּב ְר ַ ֥כּיִ ם כּ ְֹשׁ ֖לוֹת ַא ֵ ֽמּצוִּ :א ְמ ֙
ַחזְּ ֖קוּ יָ ַ ֣דיִ ם ָר ֑פוֹת ִ
ֹלהים ֥הוּא יָ ֖בוֹא וְ י ַֹשׁ ֲע ֶ ֽכם֥ ָ :אז ִתּ ָפּ ַ ֖ק ְחנָ ה ֵע ֵינ֣י ִעוְ ִ ֑רים וְ ָאזְ ֵנ֥י ֵח ְר ִ ֖שׁים ִתּ ָפּ ַ ֽת ְחנָ ה:
נָ ָ ֣קם יָ ֔בוֹא גְּ ֣מוּל ֱא ִ֔
ָ ֣אז יְ ַד ֵלּ֤ג ָ ֽכּ ַאיָּ ל֙ ִפּ ֵ֔סּ ַח וְ ָת ֖ר ֹן ְל ֣שׁוֹן ִא ֵלּ֑ם ִ ֽכּי־נִ ְב ְק ֤עוּ ַב ִמּ ְד ָבּ ֙ר ַ֔מיִ ם וּנְ ָח ִ ֖לים ָבּ ֲע ָר ָ ֽבה :וְ ָה ָי֤ה ַה ָשּׁ ָר ֙ב
ה־שׁם ַמ ְס ֣לוּל וָ ֶ ֗ד ֶרְך
ים ִר ְב ָ֔צהּ ָח ִ ֖ציר ְל ָק ֶנ֥ה וָ ֹֽג ֶמא :וְ ָהיָ ָ֞
וּעי ָ ֑מיִ ם ִבּנְ ֵו֤ה ַת ִנּ ֙
ַל ֲא ֔ ַגם וְ ִצ ָמּ ֖אוֹן ְל ַמ ֣בּ ֵ
ילים ֥ל ֹא יִ ְת ֽעוּ :לֹא־יִ ְה ֶ֨יה ָ֜שׁם
הוּא־ל֑מוֹ ה ֵ ֹ֥לְך ֶ ֛דּ ֶרְך וֶ ֱאוִ ִ ֖
ָ
וְ ֶ ֤ד ֶרְך ַה ֙קּ ֹ ֶד ֙שׁ יִ ָ ֣קּ ֵרא ֔ ָלהּ לֹא־יַ ַע ְב ֶ ֥רנּוּ ָט ֵ ֖מא וְ
וּבאוּ ִצ ֙יּוֹן ְבּ ִר ָ֔נּה
דוּיי ֜ה' יְ ֻשׁ ֗בוּן ָ ֤
וּפ ֵ֨
אוּליםְ :
יּוֹת ַ ֽבּל־יַ ֲע ֔ ֶלנָּ ה ֥ל ֹא ִת ָמּ ֵצ֖א ָ ֑שׁם וְ ָה ְל ֖כוּ גְּ ִ ֽ
וּפ ִ ֤ריץ ַח ֙
ַא ְר ֵ֗יה ְ
אשׁם ָשׂ ֤שׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָח ֙ה יַ ִ֔שּׂיגוּ וְ ָנ֖סוּ יָ ג֥ וֹן וַ ֲאנָ ָ ֽחה:
עוֹלם ַעל־ר ֹ ָ ֑
וְ ִשׂ ְמ ַ ֥חת ָ ֖

הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.
הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע )גם גליוננו מופיע
שם(aspx.gilyonot/info.ladaat.www//:http :
מאמרנו מופיע ונשמר באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה
272195p#272195=p&10317=t&45=f?php.viewtopic/forums/org.otzar.forum//:http
אם אתה מתעניין
בהבטים הלשוניים של התורה
)לשון המקרא ,המשנה ,התלמוד וכו'(
אתה מוזמן להרשם )בחנם(
לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים
בכתובתmaanelashon@gmail.com :
☺ בּ וֹ א להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים ☺
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