היבטים לשוניים דברים עח
גליון זה מוקדש לזכרו של הרב שריה דבליצקי ז"ל ,מורה דרך לרבים בעניני תפילה ודקדוק,
ושמירה על מנהגים .בנוסף לגדלותו בתורה ,ובתורת הנסתר.

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"ן1

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 ָ -רגֶ ל :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 ָי ְ֣שׁבוּ

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

ב טו ָ ֣היְ ָתה

כא2

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

ֽשׁבוָּ -ב ֙הּ :געיה ביו"ד
ב כ ָי ְ
ב

כד ֣קוּמוּ

ְסּ ֗עוּ :הסמ"ך דגושהֽ ֶ .3מ ֶלְךֶ -ח ְשׁ ֧בּוֹן :למי שלא מקפיד להבחין בין כ"ף רפויה לחי"ת עליו

 1כי אז המילה מקבלת משמעות של תחנונים
 2קוראים בפתח משבשים בשינוי משמעות למבחינים בין קמץ לפתח .לגירסת הפתח אין על מה לסמוך ,אין לשיבוש זה מקור
חוץ מדפוס ונציה הלקוי!

1

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 ַרגְ ָ ֽ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
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
ג יג ַ ֽה ֲמנַ ֶ ֑

נע5

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
אְך :הסמ"ך בקמץ קטן
כב ָס ְב ֵ ֖
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

3
4
5

דומה לבראשית יט יד ושמות יב לא ועוד
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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ראשון של ואתחנן:
ג כג וָ ֶא ְת ַח ַ ֖נּ ן :הנו"ן בפתח

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 ָא ֹנ ִ ֙כי :תיבת ַעלַ -ה ָדּ ָב ֙ר

מוטעמת בפשטא ולא בקדמא

מר :מתוך שבת בשבתו דברים סח
תּוֹרה ַה ֖זּ ֹאת ֵלא ֽ ֹ
ת־ה ָ ֥
א ה ֵבּ ֵ ֛אר ֶא ַ
פרשגן  -על תרגום אונקלוס
מה בין ביאור לפירוש? /הרב ד''ר רפאל בנימין פוזן ז"ל
או ַריְ ָתא" ,וכמוהו "וְ כָ ַת ְב ּ ָת ...דִּ ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאת
יש יָת או ְּל ַפן ֹ
"פ ֵר ׁ
אֵּ " .באֵ ר את התורה" )א,ה( ָ ּ -
יש ָיאוּת" .לכאורה פירוש וביאור הם שמות נרדפים .ואולם הראי"ה קוק
"פ ֵר ׁ
ַּבאֵ ר הֵ ֵ
יטב" )כז,ח(ָ ּ -
הפירוּש
בהקדמתו ל"עין איה" הבחין בין ֵּביאוּר הנקשר ל"באר מים חיים" ,נביעת המקור ,לתכונת ּ ֵ
ישה ומתיחה ,כדרך
שהיא "הרחבת הקמטים כדי לעמוד על כל הרחבתו של המאמר" מלשון ּ ְפ ִר ָׂ
חות" )ישעיה כה,לא(.
הכתוב "יְ פָ ֵר ׂש הַ ּׂשֹחֶ ה ִל ְ ׂש ֹ
יש" :בעוד שדרגת מרע"ה היא כתכונת הבאר הנובעת בחינת "ונעשה
"פ ֵר ׁ
ב .עפי"ז מדוקדק תרגום ּ ָ
יש" נרמזים
"פ ֵר ׁ
כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק" )אבות ו,א( וזהו " ֹ
הו ִאיל מ ׁ ֶֹשה ֵּבאֵ ר" ,בת"א ּ ָ
דברי חז"ל "באר את התורה ,בשבעים לשון פירשה להם" )סוטה לה,ב( .כלומר לא זו בלבד שמשה
חזר על התורה שבכתב אלא גם דרש את ההלכות הנלמדות ממנה בחינת ּ ֵפירוּש שהיא "הרחבה
של עצם הדברים שכבר ישנם בתוך המאמר אלא שבו הם מקופלים" )"עין איה" ,שם(.
תו ַרת ָהאֱ ל ִֹהים ְמפ ָֹר ׁש
יש" כדרשת חז"ל" :מאי דכתיב וַ ִּי ְק ְרא ּו בַ ּ ֵספֶ ר ְ ּב ֹ
"פ ֵר ׁ
ג .גם התרגום נרמז בלשון ּ ָ
וְ ׂש ֹום ֶׂשכֶ ל וַ ָ ּי ִבינ ּו ַּב ִּמ ְק ָרא )נחמיה ח,ח(? וַ ִּי ְק ְרא ּו ,זה מקראְ .מפ ָֹר ׁש ,זה תרגום" )מגילה ג,א(.
או ַריְ ָתא" :במקום אחר הוכח שבת"א מלת "אולפן"
יש יָת או ְּל ַפן ֹ
"פ ֵר ׁ
ד .בכך מתבארת גם תוספת ּ ָ
נתייחדה לדיבור הצופן משמעויות נסתרות .וכן נרמז גם כאן :בנוסף לתושב"כ ,משה גם דרש
או ַריְ ָתא".
אותה בפרטיה ודקדוקיה וזהו "או ְּל ַפן ֹ
ר־דּ ַ ֖בּ ְר ָתּ ַל ֲע ֽשׂוֹת:
טוֹב־ה ָדּ ָ ֥בר ֲא ֶשׁ ִ
ַ
אמ ֔רוּ
א יד ַ ֽו ַתּ ֲענ֖ וּ א ִ ֹ֑תי וַ ֣תּ ֹ ְ
ספר תורת הטעמים של הרב אברהם ויסבלום נר"ו עמ' תקיג
ר־דּ ַ ֖בּ ְר ָתּ ַל ֲע ֽשׂוֹת :ויש להעיר ,כי בדרך כלל
טוֹב־ה ָדּ ָ ֥בר ֲא ֶשׁ ִ
ַ
אמ ֔רוּ
פיסוק הטעמיםֽ ַ :ו ַתּ ֲענ֖ וּ א ִ ֹ֑תי  /וַ ֣תּ ֹ ְ
ֹאמ ֣רוּ ֵא ֗ ַלי ָח ָטאנוּ֘ ַלה֒' )פס' מא(; וַ יַּ ֲענ֨ וּ ָכל־ ָה ָ ֤עם
הפעלים 'ויען ויאמר' מחוברים .לדוגמאַ :ו ַֽתּ ֲענ֣ וּ׀ וַ תּ ְ
אמר )יהושוע ז כ(; וַ יַּ ֲענ֨ וּ
הוֹשׁ ַע וַ יּ ֹ ַ ֑
ר־דּ ֶ ֥בּר ֖ה' נַ ֲע ֶ ֑שׂה )שמות יט ח(; וַ ַיּ ַ֧ען ָע ָ ֛כן ֶאת־יְ ֻ ֖
אמ ֔רוּ ֛כֹּל ֲא ֶשׁ ִ
יַ ְח ָדּ֙ו וַ ֣יּ ֹ ְ
אמ ֗רוּ )יהושוע ט כד( ,ועוד רבים )למעלה ממאה פסוקים(.
הוֹשׁ ַע וַ יּ ֹ ְ
ֶאת־יְ ֻ֜
א"ה :להוציא מטעות ,בדוגמאות כאן או שהפועל ענה הוא בטעם מפסיק – דוגמה ראשונה ,או שיש
מפסיק חוצץ בין הענייה לאמירה במלים שאחרי הענייה ,כוונת ידידנו שבמערכת המפסיקים הגדולים
והקטנים )משנים ושלישים לעומת מלכים( ויען מחובר לויאמר בהשוואה להמשך המקרא.
אמר ִהנֵּ ֙ה נִ ְמ ָצ֣א
ת־שׁ ֔אוּל וַ ֕יּ ֹ ֶ
ומצאנו שלושה פסוקים הדומים בפיסוקם לכאן .וַ ֹ֤יּ ֶסף ַהנַּ֙ ַע ֙ר ַל ֲענ֣ וֹת ֶא ָ
אמ ֙ר ָאנ ִ ֹ֣כי ָהר ֹ ֶ֔אה )שם פס' יט(; וַ יַּ֙ ַ ֙ען יְ ֣הוֹנָ ָ֔תן
ת־שׁ ֗אוּל וַ ֙יּ ֹ ֶ
מוּאל ֶא ָ
שׁ ֶקל ָ ֑כּ ֶסף )שמוא' א ט ח(; וַ ַ֨יּ ַען ְשׁ ֵ֜
ְביָ ִ ֔די ֶ ֖ר ַבע ֶ ֣
יוּמת ֶ ֥מה ָע ָ ֽשׂה) :שמוא' א כ לב( .אך בכל אלו מובן הפיסוק ,כי
אמר ֵא ָל֛יו ָ ֥ל ָמּה ַ ֖
ת־שׁ ֖אוּל ָא ִ ֑ביו וַ ֧יּ ֹ ֶ
ֶא ָ
תבת ויען התארכה ע"י משלימים שונים ,אך בפסוק שלנו אין זה כך .וצריך עיון מה נשתנה
מכל התורה.
בהערה .אך יעוין ברש"י כאן שכתב חלטתם את הדבר להנאתכם .היה לכם להשיב :משה רבנו ,ממי נאה
יתמנו
ַ
ללמוד ,ממך או מתלמידך? לא ממך ,שנצטערת עליה?! אלא ידעתי מחשבותיכם; הייתם אומרים :עכשיו
עלינו דיינים הרבה; אם אינו מכירנו ,אנו מביאין לו דורון והוא נושא לנו פנים )ראה ספ"ד יד( .עכ"ל .ולפי
דברים אלו יש לבאר פיסוק הטעמים ,דהנה תשובת בני ישראל יכלה להיות בשלושה אופנים :א לבקש ממשה
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שלא יעשה כן; ב לשתוק; ג לחזק דבריו ולומר לו שטוב מאוד הדבר .ועל פי זה יש לומר שהוכיחם כך:
ותענו אתי – היינו אף אם לא היה ברצונכם לבקש ממני לבטל את הדבר מכל מקום לא היה לכם לענות אותי
אלא לכל הפחות לשתוק .ואתם לא זאת עשיתם אלא עניתם אותי! ונמצא לפי זה יש דגש מיוחד על ותענו
אתי ,ולפיכך הוא עומד לבדו.

ת־כּ ֵל֣י ִמ ְל ַח ְמ ֔תּוֹ וַ ָתּ ִ ֖הינוּ ַל ֲעֹל֥ ת ָה ָ ֽה ָרה :טיפת דיו של רש"י – הרב יצח' ישעי' וייס
א מא ַו ַֽתּ ְחגְּ ֗רוּ ִ ֚אישׁ ֶא ְ
נר"ו רב ואב"ד קהלת נוה אחיעזר
ברש"י :ותהינו  -לשון "הננו ועלינו אל המקום" )במ' יד,מ(; זה 6הלשון שאמרתם ,לשון 'הן,'7
כלומר :נזדמנתם.8

פשוטו של רש"י בקצרה
ותהינו ,לשון הננו ועלינו אל המקום .זהו הלשון שאמרתם ,כמו שכתב רבי מנחם' :ותהינו ,פתרונו
אמרתם הננו ועלינו' .ומבאר רש"י ש'הננו' לשון הן ,דהיינו ככל המילים מהמקרא שהביא מנחם
במחלקה 'הן' .שפירושם 'הרי' ,ולא 'כן' בלשון משנה ובארמית כדברי הגאונים ,או מידת הין כדרשת
חז"ל .וא"כ 'הננו' הוא 'הרי אנו' שאומרים אלו שהכינו וזימנו עצמן ,כלומר ]=ואם כן[ ותהינו פירושו,
נזדמנתם זימנתם עצמכם ]לעלות[.

דרשות המדרש 'ותהינו' – מדת הין
במדרש רבה )במדבר יז ,ג( ותהינו לעלות ההרה ,מהו ותהינו ,שהיו אומרים מטיפה לטיפה נתמלא ההין.
כתוב אחד אומר ותזידו )דברים א ,כג( ,וכתוב אחד אומר ותהינו ,מהו ותזידו ,שהזידו על חניותיו של
הקב"ה .וביאר במתנות כהונה נראה שראו שהארון ברית ה' לא מש ממקום החניה ,ואעפ"כ הזידו
המה ועלו .ודרש ותהינו לשון חניה ,בחילוף ה"א בחי"ת אותיות אהח"ע .והרד"ל כתב :ואפשר צ"ל
על הניותיו בה"א ,ור"ל על נחת רוח ורצונו של מקום ,שבכל צרתם לו צר ,ולא נחה שיפלו ביד
האמורי .והן הזידו ותהינו ,עשו רצון הנאת עצמם לפי דעתם – .בדרש הראשון 'ותהינו' מלשון
'מדת הין' ,וביארו בעלי התוס' )דעת זקנים והמיוחס לרא"ש( :מדבר מועט נתמלאת סאתם ,כלומר בשביל
דבר מועט כעס הקב"ה עלינו .ובמדרש אגדה )לרבי משה הדרשן( :ותהינו ,מלאתם הין ,לקיים מה
קוֵ 9יצֶ ר ֹלו )איוב כב ,כ( .פירש שבמעשה זה נתמלא ההין ,שהגדישו על ידי זה
שנאמר ִ ּב ְמלֹאות ִ ׂשפְ ֹ
את הסאה] .והאבן עזרא מעיר כדרכו :ויש אומרים שהוא מגזרת 'הין' ,והטעם ,מדה ,והוא רחוק[ – .והדרש השני שאינו
בדרך פשוטו של מקרא' ,ותהינו' עקרתם מחנייתכם .או ביטלתם הנאתו של הקב"ה.

פירושי התרגומים 'ותהינו' – ותחלו או והעזתם
בתרגום אונקלוס :וְ ׁ ָש ֵריתוּן ְלמֵ יסַ ק ְלטו ָּרא ,וכן בתרגום יונתן .והוא לשון התחלה' ,ותחלו' ,כמו הוּא הֵ חֵ ל
ִל ְה ֹיות )בראשית י ,ח( ,שתורגם הוא שרי למיהוי ,כמו שכתב במתורגמן )לר"א בחור( ערך 'שרה' ובתרגום
ירושלמי כת"י רומי' :ואוחיתון' למיסוק לטורא .ותרגומו ומהרתם ,כמו שמתרגם אונקלוס את וימהר
ואוחי כמו שהראני הר"ר אליהו לוין .ואולי צ"ל 'ואוחילתון' שפירושו 'והחילותם' ,כעין האונקלוס.
ובהערות מביא גירסה 'וזדתון' ,אולי פירושו 'והעזתם' ,כמשמעות 'ותהינו' בשפה המדוברת כיום.

תרגום רבי סעדיה גאון 'ותהינו' – ותמהרו או ואמרתם כן אנו
רבי סעדיה גאון בתפסיר )תרגום ערבי( שלו ,תרגם 'ובאדרתם' ,ופירש בנוה שלום
חומש כתר תורה תאג'( מיהרתם ,כמו שאמרו הננו ועלינו .אבל בפירושו )נספחות לפירושי רס"ג על התורה עמ' רז(
כתב :ופירשתי ותהינו 'ואנעמתם' ,ונגזר מלשון חכמים ]בבא מציעא צט ,א[ כדי שיהיה הין שלך צדק.
והוא אמרם שם הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' ]חסר ההמשך[ – .נראה שבתרגום פירש הננו ועלינו,
הנה אנחנו עולים ,במשמעות מיד אנחנו .וזהו ותמהרו .ובפירושו תרגם ותהינו מלשון 'הין שלך',
שפירושו ]בלשון משנה )מנחות י ,ג( ,ובארמית 'אין'[ 'כן שלך' ,ואמרתם כן אנו נעלה .וכן פירש הננו ועלינו ,כן

)לר' עמרם קורח ,בתוך
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בדפוס רומא 'זהו' ,והוא מדוייק יותר בצחות הלשון.
בדפוס ראשון ועוד' ,הין' ,ולכאורה היינו הך ,אלא שהוא כתיב מלא ,אך ראה בביאורי בס"ד.
 8בדפוס רומא נוסף 'לעלות'.

9

קו ,כאן ִספְ ָקם ,הבאתי את לשון המקרא בשביל הניקוד.
א"ה .במקרא ִ ׂשפְ ֹ
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אנו עולים.

פירוש הגאונים 'ותהינו' – ואמרתם כן נעלה
גם בתשובות הגאונים )הרכבי ,טו( :וששאלת ,מהו המתרגם פסוק כצורתו ]הרי זה בדאי[ )קידושין מט ,א(.
כך ראינו ,כי זה הוא המעתיק פסוק מלשון ללשון ,ואומר כך אמר משה ,ולכך נתכוון ,...וכגון ותהינו
לעלות ההרה .יש מפרשין מלשון הין ]=כן בלשון משנה[ ,כי מקודם נמנעתם ]כמו שנאמר )דברים א ,כו( ולא אביתם
לעלות[ ,ואז אמרתם הין נעלה וכו' .ונשנה בתשובות הגאונים )הרכבי ,רמח( :וכמו ותהינו לעלות ההרה .יש
שפירש מלשון הין ,כי לפני מזה נמנעתם ,ואז אמרתם הן נעלה .ויש שמפרשין מזולת הלשון הזה.
– פירש כעין רס"ג ואמרתם כן נעלה ,אלא שהוסיף שהיא חזרה ממה שאמרו תחילה שלא יעלו.

פירוש הפסיקתא כגאונים 'ותהינו' – ואמרתם כן נעלה
גם בפסיקתא זוטרתא )לקח טוב מרבי טוביה ב"ר אליעזר( פירש כעין הגאונים :ותהינו ,לשון הין ,הייתם
מתקנין עצמכם לעלות ההרה ,כלומר הין הין ]=כן ,כן[.

פירוש רבי מנחם 'ותהינו' – ואמרתם הרי אנו
במחברת מנחם )ערך הן( :האחד ,והנה נצב על עלתו )במדבר כג ,ו( ,הנם כתובים )מלכים יד ,יט( ,הנה הנם
)ישעיה מא ,כז( ,הנני בני )בראשית כב ,ז( ,הנכם היום )דברים א ,י( .ויתכן להיות מגזרתו ותהינו לעלות ההרה,
פתרונו אמרתם הננו ועלינו )במדבר יד ,מ( .וקרוב מגזרתו ויאמר לבן הן לו יהי כדברך )בראשית ל ,לד( ,אבל
העניין יפרידם כמעט – .פירש 'ותהינו' ,אמרתם 'הננו' ]=הרי אנו[ ,שהוא 'הן אנו' ,ו'הן' בלשון המקרא
פירושו 'הרי'' ,הנם' הרי הם' ,הנני' הרי אני' ,הנכם' הרי אתם – .גם רבי מנחם מפרש 'הננו' כרס"ג 'הן
אנו' ,אלא שרס"ג פירשו לפי ה'הן' שבלשון המשנה שהוא 'אין' בארמית ,ו'כן' בלשון הקודש ,כן אנו',
ורבי מנחם פירש 'הן' בלשון מקרא 'הרי אנו'.

פירוש רבי דונש 'ותהינו' – ותאיצו ,ותמהרו
ורבי דונש בתשובותיו )ע'  (59משיגו :וגזרת ותהינו לעלות ההרה ,מן הן עוד היום גדול
]לפנינו במחברת לא נזכר כלל פסוק זה[ .והן הוא מתיבות העניינים ]כלומר מילות קישור ,כגון אם ,גם,

)בראשית כט,

ז(.

למען ,אך ,בעבור.

כמו שביאר רבי דונש בתחילת הקדמתו ,שכל המבטא מחולק על שלשה חלקים ,שמות ופעלים ותיבות העניינים[ ,לא תקבץ
הנון ולא תפעל לאמור ממנה הן והין תהינו .כאשר לא תקבץ את השמים )בראשית א ,א( אתים .ולא
תפעל ,לאמור מן את יאית ,תאיתו ,במשקל תהינו .וכן לא יאמר מן עם ה' החסד )תהלים קל ,ו( ,עם
יעים ,תעימו .רק נאמר אין למלה דמיון במקרא ,ופתרון ותהינו לפי הענין ותאיצו לעלות ההרה.
והתבונן ודע כי עצת נפתלים נמהרה – .וכן תרגם בירושלמי כת"י רומי ,וכנ"ל] .ורבינו תם
בהכרעותיו לא הכריע ,כתב :פתר מנחם ותהינו ותאמרו הננו ועלינו .ודונש משיבו כי הן לא יתפעל.
אולי כדבריו כן הוא .גם דברי מנחם אולי יתכנו .ואנחנו לא ידענו ,ויען נאנס רז ,ולא עלתה כארז[– .
לדעת רבי דונש פירוש 'ותהינו' 'ותאיצו' ,שהוא 'ותמהרו'.

תשובת האבן עזרא על השגת רבי דונש
והרב אבן עזרא )כאן( כתב :ותהינו ,ותאמרו הן .ואל תתמה איך יבוא פעל נגזר ממלה מדובקת
האבן עזרא את תיבות העניינים[ ,כי כן מלת 'על' ]נגזר ממנה הפעל עלה ,אעלה[ .גם 'פן' שמצאנו אפונה )תהלים פח,
טז( ,כאשר פירשתיו .ושם בתהלים פירש :ומלת אפונה מגזרת פן ,כמו אעלה מגזרת על ,ותהינו מגזרת
הנה.
]כך מכנה

תשובת רבי יוסף קמחי על השגת רבי דונש
ובספר הגלוי )לר"י קמחי ,עמ'  .36עט( כתב בעקבות הרב אבן עזרא :ותהינו פתר אותו מנחם מן הן ,כמו
שאמר הכתוב הננו ועלינו .ומה התבונן בו ,כי הנכון בקרבו ,כי הרבה נמצאות מלות הדבק שהם מלות
אתי אֵ מֶ ָ
יך אָ פ ּו ָנה )תהלים פה ,טז( שהוא מלשון פן ,כי אמר
הענינים ,פעמים מצטרפים בשמוש ,כמו נ ָָׂש ִ
ָ
המשורר עָ לַ י סָ ְמכָ ה ֲח ָמ ֶת ָך )תהלים פה ,ח(ּ ִ ,בי ּ ָת ְמכָ ה יְ ִמינֶך )תהלים סג ,ט( ,ואח"כ אמר נשאתי אמיך אפונה ,כל
ימי הייתי מפחד פן יגרמו לי עוונותי ,וכל שעה ושעה הייתי אומר פן יהיה כך וכך ,ואפונה מלשון
פן ,כל עת הייתי אומר פן פן] .וכן פירש בנו הרד"ק שם[ .וכן מצינו ברברי רבותינו ]ברכות ד ,א[ שאמרו
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שהצדיקים מפחדים כל ימיהם שמא יגרום החטא .וכן יתכן להיות ותהינו מן הן .ומוכיח זה הננו
ועלינו .ומה שאמר דונש כי מלות הענינים לא ישמשו בפעלים ,זה רעיון רוח והבל רוח ,כי ישמש
מיוחד ולא מחביריו ,והמבין יבין סתריו.

פירוש הרד"ק 'ותהינו' – ותאבו
והרד"ק בשרשים ייסד ל'תהינו' לבדה שרש נפרד 'הין' ,בעקבות רבי יונה ן' ג'נאח ,על פי רבי דונש
שהיא מלה שאין לה דמיון במקרא .אלא שפירשו 'ענינו ותאבו ,והוא לקוח ממלת 'הן' ,כלומר
שאמרתם הן' – .כמדומה שכוונתו ל'הן' שבלשון המשנה ,שמשמעותה 'כן' ,ולכן פירש 'ותאבו'
'ורציתם' ,ולא ל'הן' שבמקרא' 'הרי' ,שאז מתאים יותר 'ונזדמנתם'.

הסבר הרא"ם והגור אריה בדברי רש"י
רבי אליהו מזרחי מבאר את רש"י :ותהינו ,לשון 'הננו ועלינו' ,זה הלשון שאמרתם ,לשון הין ,כלומר
נזדמנתם .שפירוש "ותהינו"  -ותאמרו הֵ ין ]=כן בלשון משנה[ .ומפני שמלת הין ,היא תשובה לאומרים
להם' :עלו'] .כבמשנה )מנחות י ,ג( :אומר להם 'בא השמש' ,אומרים 'הין'[ .וכאן לא היה שום אחד אומר להם "עלו",
אדרבה מנעום מלעלות .הוכרח לומר 'כלומר נזדמנתם' ,שהזמנה היא במקום הין=] .שאמירת כן מראה על
היותם מוכנים ומזומנים לעלות[ - .וכן ביאר המהר"ל בגור אריה :כלומר נזדמנתם .פירוש ,שלשון "הן" אינו
נופל אלא על תשובת שאלה .שישיב לשואלו "הן" .וכאן לא היה שאלה שישיבו עליו "הן" .ולפיכך
הוצרך לתרץ לאו דווקא שאמרו "הן" ,אלא הכוונה בזה 'נזדמנתם' ,שהוא כמו שיאמר "הן" ,שהוא
מזומן לעשות הדבר שיאמר עליו "הן" ,אף כאן 'נזדמנתם'.
עוד מבאר הרא"ם :ואמר' ,שאמרתם לשון הין' ,כי לא יבוא פועל מלשון הין - .נראה כוונתו,
שפירש מה שכתב רש"י 'שאמרתם' על 'ותהינו' ,שאמנם אינה פעל של 'הין' 'כן' ,שהרי לא יבוא
פועל בו) ,ולא כמו שכתב האבן עזרא ,שיבא בו פועל( .אלא 'ותהינו' היא מלה שאין לה חבר ,הבנויה על לשון
הין – .פירשו 'לשון הין' שברש"י ,שהיא המילה הארמית שתרגומה 'כן'.

ביאור דברי רש"י
אולם לאחר שזכינו לדברי רבי מנחם ורבי דונש ,ברור שרש"י מפרש כאן בעקבות רבי מנחם
שפירש 'ותהינו' ואמרתם 'הננו' מלשון מקרא 'הן אנו' 'הרי אנו' .ואם כן אין מקום לפרש 'הן' או 'הין'
במשמעות 'כן' .וכך מתבארים דבריו :ותהינו ,לשון )במדבר יד ,מ( הננו ועלינו אל המקום .זהו הלשון שאמרתם,
דברי רש"י הם כמעט לשון רבי מנחם שכתב 'ותהינו ,פתרונו אמרתם הננו ועלינו' .ומבאר רש"י
ש'הננו' לשון הן ,דהיינו ככל המילים שהביא מנחם במחלקה 'הן' ,שפירושם כאמור 'הרי' ,ולא מידת
הין כדרשת חז"ל ,או 'כן' בלשון המשנה שהיא 'אין' בארמית כדברי הגאונים] ,וגירסת דפו"ר 'הין' אינה
מדוייקת[ .וא"כ 'הננו' הוא 'הרי אנו' שאומרים אלו שהכינו וזימנו עצמן ,כלומר ]=ואם כן[ ותהינו פירושו,
נזדמנתם ,זימנתם עצמכם ]לעלות[.

ביאור התרגום לשיטת רש"י
ולכאורה רש"י שמבאר 'וזימנתם עצמכם' חולק על אונקלוס ויונתן שתרגמו מלשון 'התחלה' .אולם
הרבינו בחיי משלב את ביאור התרגום לדברי רש"י והאבן עזרא ,וזה לשונו :ותהינו ,מלשון הן .כלומר
אמרתם 'הננו ועלינו' .והתרגום אמר 'ושריתון למיסק לטורא' ,כי המזמין עצמו לדבר לומר 'הנני' ,הוא
המתחיל בו .וכן 'נשאתי אימך אפונה' ,מלשון פן ,כלומר נשאתי אימך פן אענש.
א"ה .מצאנו בשו"ת בדורות האחרונים את הביטוי ']ו[לא אפונה' או 'בל אפונה' או 'אפונה' .ומי שאינו מכיר את
המקרא 'נשאתי אימך אפונה' לא יבין את כוונתם .ביטוי זה מתפרש 'אינני חושש לומר' 'ללא ספק הוא' .ו'אפונה'
במובן חשש גדול.
כמה דוגמאות.
יהודה יעלה )אסאד( או"ח לה על 'רב' רפורמי :הנה לא אפונה כי כל הדברים וכל החזיון האמור למעלה
נתאמתו אצליכם ויציבא פתגמא וכאשר מאז נודע בין החיים לקול השמועה כי עוף השמים יוליך את הקול
בכן תמיה אני מה זו שאלה הנה על כל אחת ואחת מארבע מראות נגעים ופגעים הנ"ל הוא פסול להורות
ע"פ דין תוה"ק וגם לשמש בשם רב כלל וכלל כי אחר הוא .מכ"ש כי חוברו יחדיו אצלו כל הנ"ל אחת ושלש
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שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו מבזה את המועדות הנה ידוע מאחז"ל כל המעמיד דיין שאינו
הגון כאילו נוטע אשירה בישראל בגמ' סנהדרין ד' ז' ואין לך שאינו הגון יותר גדול מזה שהוא משובש ומופסד
בדיעותיו בעיקרי האמונה ומקולקל גם במעשיו ולא למד ולא שימש כל צרכו הנהו חוטא ומחטיא את אחרים
עמו בפתוי וביטוי שפתים ככתוב ְנ ִביאַ יִ ְך חָ ז ּו לָ ְך ָׁשוְ א וְ ָתפֵ ל )איכה ב ,יד(.
מהנ"ל יו"ד שטו באופן שהוראה זו פשוטה בעיני כביעתא בכותח' לקיים את כל תוקף גזירת הגאון אריה דבי
עלאה אבדק"ק בריסק דליטא בכל פרטיו ככתוב ולא אפונה כי אם יגיעו דברינו אלה לעיני כבוד אור ישראל
וקדושו הגאון מבראד מוהרש"ק ני' .יודה על אמתת דברינו ויקבל האמת ממי שאמרו.
משיב דבר ד נ וגם המה לא אפונה אשר יחושו לדבר הקשה להוציא אשה מבעלה ,ולפגום בתו של א"א וזרעו
של אהרן מן הכהונה ולא יחדול מראשי המדברים בזה לחקור ממי שרואה לפניו גדול ממנו בדורו.
בעניין אפונה יש לעיין גם ברש"י במס' סנהדרין וברש"י במשלי עַ ל ָאפְ ָניו )משלי כה ,יא(.

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

ַר ָ ֣בּ ִתי ....

תי :שׂי"ן שמאלית
ַר ָ ֣בּ ִתי :שתיהן מלעילְ .כּ ַא ְל ָמ ָנ֑ה :הכ"ף בשוא ,לא בקמץָ .שׂ ָ ֙ר ִ ֙
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ומלעיל

א ב ָ ֣בּגְ דוּ ָ֔בהּ :טעם נסוג אחור לבי"ת והשוא בגימ"ל נע֥ ָ .היוּ

ָ ֖להּ :טעם נסוג אחור לה"א

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

֑יה :תיבת ַ ֣על
א ה ָשׁ ֔לוּ :במלרעַ .ע֣ל ר ֹבְ -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

במלעילְ .11וּר ֔אוּ :במדויקים

בטעם זקף ,לא ברביע
שׁ ַלח֥ ֵ -אשׁ :געיה בשי"ןָ .פּ ַ ֨רשׂ :הטעם לא נסוג ,שׂי"ן שמאלית
א יג ָ ֽ
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 ָ ֣
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הקורא מלרע משנה משמעות
טעם סגול אינו מורה על מקום ההטעמה
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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
מוּ :דגש חזק בדל"ת ובשוא נע ,לשון דממה
ב י יִ ְדּ ֙
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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
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

 12הקורא בשוא נח משנה לדמיון
 13דגש 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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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!
ָ ֖לנוּ :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 לֹא֥ ָ -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
ֶ֣
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 ַ
תנּוּ :התי"ו בפתח ומוטעמת
ה ו נָ ַ ֣
14

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

9

14

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 גְּ ד ִ ֹ֧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
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 ִ ֥ליגִ ִ ֖
ח יט ַמ ְר ַח ִ֔קּים :המ"ם בפתח; יש להיזהר לא לשכל אותיות )מֶ ְר ָק ִחיםֽ ַ .(15ה ֙ה' :יש להעמיד את קריאת
הה"א והאל"ף אחריה נחה

ח כ ָכּ ָ֣לה

16

ָ ֑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
רי :הצד"י בחטף קמץ ודגש
ח כב ַה ֳצּ ִ ֙
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
15
16

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

10

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 גִּ ָ ֑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 ָ ֤
לב יב ֩ ָל ָמּ ֩ה:

במלעיל17

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

ֹּלתם :לפי תוכנת הכתר ,הדרבן )המתיגה ,כלומר הקדמא המשמשת כטעם משנה( מעל
וּ֨ ְל ַכ ָ֔

השורק18

לב יד וַ יִּ ָנּ ֶ֖חם :במלעיל
לד ה ֶבּ ָע ֔ ָנן :העמדה בבי"ת להבליט את צורת המיודע.
והבי"ת רפה19

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

 17התלישא אינה מורה על מקום ההטעמה! הוּספה תלישא נוספת על הלמ"ד "ליתר בטחון".
 18עפ"י תורה קדומה ,מעל הכ"ף ,כך הוא לפי כל התיגאן
אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ה'
 19להבדיל מאברהם אבינו בבראשית יב ח :וַ יִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ֵ ֥שׁם ֽה' .דהיינו ,הקב"ה קרא בשם  -ה' )מקיים את דברו :וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ
ְל ָפ ֶנ֑יָך פסוק יט(

11

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 ִ
דפי פרשת השבוע של בר-אילן

פרשת דברים וט' באב ,תש"ע

אֱלִ י צִ יּוֹן וְ עָ רֶ יהָ
פרופ' נתן אביעזר

המחלקה לפיזיקה
בתשעה באב נהוג בכל קהילות ישראל לקרוא קינות במשך שעות רבות .מן המפורסמות בסדר
הקינות האשכנזי היא הקינה האחרונה 20הנאמרת כשהקהל עומד וקורא כאחד" :אֱלִ י צִ יּוֹן וְ עָ ֶריהָ ,
ְעוּריהָ "21.
כְּ מ ֹו אִ שָּׁ ה בְּ צִ ֶיריהָ  ,וְ כִ בְ תוּלָה חֲג ַוּרת שַׂ ק ,עַ ל בַּ עַ ל נ ֶ
המילה הראשונה בפזמון" ,אלי" ,היא פועל נדיר )מהשורש א-ל-ה( שפירושו "התאבלי"
)יואל א:ח( ,דהיינו" ,התאבלי ,ציון ועריה" .בתי הקינה מתארים את הטרגדיות שפקדו את עם
ישראל שבגללן ראוי להתאבל ,בכלל זה הגלות ,ביטול הקרבנות ,חורבן בית המקדש וכו'.
בפזמון מופיעות שתי דוגמאות של נשים מתאבלות .הדוגמאות הן נשים משום שהשם
"ציון" הוא ממין נקבה ,אך בעניין הדוגמאות עולות כמה שאלות.
א .מה פירוש הדימוי "בתולה עם בעל" המופיע בדוגמה השנייה המתארת אבלות:
"כמו בתולה ]צ"ל :וכבתולה[ חגורת שק על בעל נעוריה" ,הלוא היא נשואה לבעל?!
ב .מדוע כתוב "נעוריה"? האם האהבה בין בני זוג נחלשת במשך הזמן ,ורק בנעוריה אבלה
האישה על מות הבעל?
ג .שאלה חריפה אף יותר מתעוררת למקרא הדוגמה הראשונה בפזמון ,שבה כתוב שעל ציון
להתאבל "כמו אישה בציריה" .אף שאישה העומדת ללדת מרגישה בדר"כ כאבים חזקים ,היא
בוודאי אינה מתאבלת .אדרבה! לרוב הנשים לידת הילד היא פסגת השמחה! ואלו שאינן
מסוגלות ללדת חשות אכזבה ועצב .והלוא האישה כאן הרתה ,ועכשיו ,למרבה השמחה ,היא
עומדת ללדת .איך לידת הילד יכולה א"כ להיות דוגמה של אבלות?
אשר לשאלה הראשונה – פשר הסטטוס של "בתולה עם בעל" מובא בהלכות נישואין .לפי
ההלכה הקשר בין איש לאישה מתבצע בשני שלבים ,שהיום מתקיימים זה אחר זה מתחת
לחופה ,ורוב הקהל אינו יודע שהתקיימו שני שלבים שונים .אולם אין צורך לבצע את שני
השלבים זה אחר זה כמקובל היום .בעבר חלף זמן רב בין השלב הראשון לשני.
השלב הראשון נקרא "קידושין" )בלשון הגמרא( או "אירוסין" )בלשון התורה( .האיש נותן
טבעת )כסף קידושין( לאישה בנוכחות שני עדים ומצהיר בפניה" :הרי את מקודשת לי בטבעת
זו" .קבלת הטבעת על-ידי האישה מסמלת את הסכמתה לקידושין .לאחר שלב זה בני הזוג הם
אמנם בעל ואישה ,ואי-אפשר לנתק את הקשר ביניהם ללא גט ,אולם עדיין חל עליהם איסור
לקיים יחסי אישות ,ואין חובה על הבעל לפרנס את אשתו )רמב"ם :הלכות אישות ,פרק א'(.
השלב השני נקרא "נישואין" )בלשון הגמרא( או "לקיחה" )בלשון התורה( .כיום ,הזוג נכנס
מתחת לחופה בנוכחות שני עדים על-מנת לסמל את הקשר ביניהם ,ובמעמד זה הרב קורא את
שבע הברכות .אחרי שלב זה מותר להם לקיים יחסי אישות ,והבעל חייב לפרנס את אשתו )שם
י:א-ב(22.
בזמן הגמרא היה מקובל לחכות שנה או יותר בין שני השלבים על-מנת לתת לאיש זמן
לבסס את עצמו כלכלית לפני הנישואין .מטרת הקידושין הייתה להבטיח לבני הזוג את הקשר
ביניהם ,היות שלאחר שלב זה אפשר היה לנתק את הקשר רק באמצעות גט.
א"ה .המנהג לחכות שנה היה בקידושי נערה ,אבל בקידושי בוגרת הסתפקו בפחות זמן.

ראוי לציין שבעברית מדוברת ,יש משמעות אחרת לחלוטין למילה "אירוסין" שנקראת גם
"שידוכין" .פירושה היום הסכמה בעל-פה בין בני הזוג להתחתן .להסכמה זו אין השלכות
 20א"ה .במנהג אשכנז-מערב ,זו אינה הקינה האחרונה .גם אינה נאמרת בעמידה ,אבל נאמרת ע"י כל הקהל בקול,
במנגינה שונה ממנהג אשכנז-מזרח.
 21שמו של מחבר הפיוט אינו ידוע .הוא מושר בקול בנעימה מיוחדת ויש קהילות הנוהגות לשיר בנעימה זו את "לכה דודי" של קבלת שבת
חזון) .תודה לפרופ' א' חזן על הערתו( .א"ה .כמדומה שאותן קהילות שרות במנגינה המערבית שפחות עצובה מהמנגינה
המזרחית.
 22הנושא של אישות לפי ההלכה מוסבר באריכות בספרו של הרב ד"ר אליקים גציל אלינסון ,איש ואישתו ,ירושלים תש''ן.
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הלכתיות ,והזוג יכול להתחרט ולנתק את הקשר ביניהם בלי גט .אך בעבר ,על-מנת להקשות על
בני הזוג להתחרט בתקופה שבין השידוכין ועד לחתונה ,תקופה שהייתה לעתים ארוכה ,היה
נהוג בהרבה קהילות לכתוב "תנאים" מיד אחרי השידוכין .התנאים היו מין חוזה בין בני הזוג
הקובע שהצד המתחרט והמסרב להתחתן חייב לשלם לצד השני סכום כסף גבוה ואינו יכול
להתחתן עם מישהו\מישהי אחר\אחרת קודם שהצד השני ימצא בן\בת זוג אחר\אחרת.
א"ה .אינו ידוע לי .הידוע הוא שיש חרם חמור וקנס ,החרם אינו פוטר את הקנס וגם לא
ההיפך .הגבלה על נישואין לא ידוע לי.

כעת נחזור לתקופת הגמרא ,שבה לא ביצעו את שני השלבים זה אחר זה מיידית ,כבימינו.
בתקופה שבין שני השלבים הייתה האישה "בתולה עם בעל" .הזוג טרם החל לחיות יחד ,אבל
היה לה "בעל" ,שהרי כבר התקיימו הקידושין ,וכאמור ,נדרש גט כדי לנתק את הקשר .אם הבעל
נפטר בתקופה שבין שני השלבים ,האירוע נחשב טרגדיה מיוחדת ומצערת הרבה מהמקרה
שהבעל נפטר אחרי הנישואין ,אחרי שנים שבהן בני הזוג נהנו מחיים יחדיו .על הטרגדיה
הנוראה הזאת מדובר בפזמון הקינה.
אפשר ללמוד על יחסה של התורה לגודל הטרגדיה ,כאשר הבעל נפטר בין שני השלבים,
יש אֲ ׁ ֶשר-
מהמצווה הקובעת שבתקופה זו פטור הבעל מלצאת למלחמת רשות" :ו ִּמיָ -ה ִא ׁ
יש אַ חֵ ר יִ ָ ּקחֶ ּנָה " )דב' כ:ז( .הפסוק
יתו ּ ֶפן-יָ מוּת ַּב ִּמ ְלחָ ָמה וְ ִא ׁ
אֵ ַר ׂש ִא ּ ָשה וְ לֹא ְל ָקחָ ּה ֵילֵ ְך וְ יָ ׁשֹב ְלבֵ ֹ
מתאר מצב שבו האיש ביצע את שלב האירוסין אך עדיין לא ביצע את שלב הנישואין ,וזהו
בדיוק המקרה שעליו מדובר בפזמון הקינה .מעניין להעיר שהתורה מדגישה את הטרגדיה מצד
הבעל – "פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה" ,ואילו הקינה ]א"ה :בעקבות הנביא יואל[
יה )יואל א,
מדגישה את הטרגדיה מנקודת מבטה של האישה – " ִ ּכ ְבתו ָּלה ֲחג ַֻרת ַׂשק עַ ל ַּבעַ ל נְעו ֶּר ָ
ח(" ,אבל ברור שהאסון נורא הוא לשניהם.
עתה נעבור לדון בביטוי "בעל נעוריה" .מדוע הקינה מדגישה שהאלמנה הייתה אישה
צעירה? נראה שהסיבה היא אכן ,שהטרגדיה נוראה שבעתיים כאשר האישה חייבת להתאבל על
בעל נעוריה.
ואשר לפשר הדוגמה הראשונה בפזמון – "כמו אישה בציריה" .הקינה משווה בין כאב
נפשי ,שמקורו באבלות ,לכאב פיזי ,שמקורו בצירי לידה .אם האבלות נוראה ביותר ,הרי הגבול
בין כאב נפשי לכאב פיזי מיטשטש .לשון אחר ,האישה בקינה סובלת מכאבים פיזיים )"אישה
בציריה"( בגלל כאבי אבלות שהם כה עמוקים .אין זה רק ביטוי ספרותי אלא תיאור מציאותי
23
מאוד של האבלות.
לסיכום ,אנו למדים מפזמון הקינה "אלי ציון" שאין לראות בחורבן הבית עוד אירוע
היסטורי מצער שפקד את עם ישראל ללא משמעות מיוחדת לחיינו היום .אנו מחויבים להרגיש
את כאב הטרגדיה יום יום ,כמו הבתולה הצעירה שאיבדה את בעלה ,ואנו מחויבים להרגיש את
כאב האבלות על חורבן הבית ככאב פיזי ,כמו שחשה אישה בציריה.
כך מבטאת הקינה את המהות של תשעה באב .ע"כ פרופ' נתן אביעזר

הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.
מצורפת כאן קינה על חורבן יהדות אירופה מהרב שמעון שוואב ז"ל הגאב"ד דקהל עדת
ישורון נו-יורק
על החורבן האחרון

אֲשר אָ ז ְ ּבחַ ְר ּ ָתנ ּו:
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 ׁ .
 23בשנים האחרונות הקשר בין כאבים נפשיים לכאבים פיזיים זוכה בהתעניינות רבה בקרב הפסיכולוגים תחת הכותרת " אינטראקציית גוף-
נפש" ) .(mind-body interactionהמדענים גילו שאבלות עמוקה אכן יכולה לגרום כאבים פיזיים.
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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 תָ .ע ִרים
יטב ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂ
שא ּו אֵ לָיו ּ ַכ ּ ַפיִ ם .אֲהָ ּהִ .אי ָׁש ַמיִ ם .הוֹ י ַעל מֵ ַ
ְׂ
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 ֵעינַיִ ם .אֶ ל
ש ָר ִפיםּ ְ .במוֹ -אֵ ׁש הַ ח ְֻר ָּבן וּזְ וָ עוֹ ת:
אַ ְׁשדּ וֹ ת ַנ ֲחלֵי הַ דְּ ָמעוֹ תֲ :עלֵי אַ לְ פֵ י אֲ ל ִָפיםּ .גוּפִ ים נִ ְ ׂ
שי
יקי ָמסוֹ ָרה .וְ ַעל ּ ִפ ְרחֵ י הַ ְּכהֻ ּנָה הַ ְ ּצ ִע ִירים :וְ ַעל חוֹ ְב ׁ ֵ
ש ֵרי-הַ ּתוֹ ָרה .וּמַ חֲזִ ֵ
וְ ַעל ָׂ
ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת .וּמוֹ ִרים וּמוֹ רוֹ תִּ .תינוֹ קוֹ ת ֵּבית ַר ָּבן י ִ ַּק ִיריםַ :על ָּבנוֹ ת בּ וֹ ְטחוֹ ת .וְ סָ ִבים
ש ָ ּילָדוַּּ :גם .לְ ַרבּ וֹ תִ .ר ְבבוֹ ת ֶנאֱהָ ִבים ַּבחַ ִּייםּ ְ .במוֹ ָתם ל ֹא
וְ סָ בוֹ ת .וְ ַעל ז ְַר ָעם וְ ַט ּ ָפם ׁ ֶ
של ּ ָכל נִ דָּ ף ל ֶָעלִ ים הַ ּ ְטרוּפִ יםָ ּ :כל
ֹאשֶ ׁ .
נִ ְפ ָרדוּ :אֶ ת דָּ ָמם דְּ רוֹ ׁשִּ .כי ִתשּׂ ָ א אֶ ת ר ׁ
יש ּיָה לְ בַ ֲערוֹ ִ ּב ְב ַרק
שאתִׁ .ש ּ ָׁשה אַ לְ פֵ י ְפ ָע ִמים אֲ ל ִָפיםְׁ :שלִ ִׁ
שבֶ ר וְ ׁ ֵ
נַ ְפ ׁשוֹ ת-מֵ תּ ִ .בימֵ י ׁ ֶ
ז ַַעם סוֹ ֵערִ .מ ּ ַכ ְרמֵ י הַ חֶ מֶ ד אָ הַ ְב ּ ָת :גּוֹ אֵ ל 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 חִ יל וּגְ נִ יחָ ה .וּנְ ִהי ְצ ִריחָ הִ .מ ּ ְׁשדו ֵּדי לַהֲ קוֹ ת הַ ְּכל ִָבים :זְ כוֹ ר
ֹאד ָך ְצרוֹ רַ .עד ֵעת נְ קֹם ֶעלְ בּ וֹ ן ֲעלו ִּביםּ ְ :ב ַמ ֲחנוֹ ת הַ ּ ְפ ָר ִאיםְּ .כאֵ ב וּנְ גָ ִעים.
ו ְּספֹרּ ְ .בנ ְ
וּפַ חֵ י נְ פָ ׁשוֹ ת ֲעגוּמוֹ ת :ח ֲָרפוֹ ת ו ְּצחוֹ קְּ .כלִ ּמוֹ ת וָ רֹקִ ּ .פ ְצ ֵעי הַ ּ ָכאוֹ ת אֲ י ֻּמוֹ ת :ו ְּר ָעבוֹ ן.
ֱשלִ ים ְ ּבלִ י-כֹחַ  :וְ כָ ל נַ אֲ קוֹ ת-חָ לָלִ .מ ּ ָכל י ִָחיד אֻ ְמלָל.
ִצ ּ ָמאוֹ ןִׁ .ש ָּגעוֹ ןִ .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
חָ לִ ילָה לְ ָך ִ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 ְסגוּפוֹ ת.
ְ ּגלַל-דֹמֶ ן אַ ְד ַמת נוֹ א ֲִצים :אֵ ְ
יש לְ ִק ּ ׁשוּטֵ י
יך הָ ְפכ ּו טוֹ ְרפֵ יהֶ ם .לְ בוֹ ִרית חֶ לְ בֵ יהֶ ם .וְ עוֹ רִ -א ׁ
ימין ִׁש ְעבּ וּדֶ ּ -פ ֶר ְך .צַ לְ ָמוֶת
אשי-הַ ּ ְפ ָרעוֹ ת .לִ ִ
של ָר ׁ ֵ
ָשים :ו ְּק ִריצַ ת אֶ ְצ ָּבעוֹ תֶ ׁ .
הַ ּנ ִׁ
יך יָר ּו יְ ִריּוֹ ת על חוֹ פְ ֵרי הַ בּ וֹ רוֹ תּ ְ .ביִ ּסו ֵּרי ִחבּ וּטֶ -קבֶ ר הוֹ ִרידוּם ְׁשאוֹ ל :אֵ יךְ
שמאוֹ ל :וְ אֵ ְ
לִ ְ ׂ
ַ
ידי רוֹ ְפ ִאים אַ כְ ז ִָרים :ו ְּפלִ יטֵ י
ִענּ ּו אַ ְחיוֹ ֵתינוּ .וְ סֵ ְרס ּו ְבנוֹ ֵתינוּ .כּ וֹ סוֹ תַ ּ -ת ְר ֵעלָה ִמ ֵ
שהָ -ת ִמים לְ עוֹ לָה.
הַ ּ ְשׂ ִר ִידים ִ ּב ְמ ִחלּ וֹ ת ו ְּס ָת ִרים .וְ ִט ְמיוֹ ן יְ ל ִָדים ְ ּבבָ ּ ֵתי ְׁש ָמדְּ -כמָ ִריםֶׂ :
יד ָ
אֲשר ִא ּ ָׁשם ל ֹא
ֶׁ
יך :צֹאןָ -ק ָד ִׁשים ִמי יִ ְמנֶה.
דַּ ם ְ ּבנֵי הַ גּוֹ לָה .הוֹ י א ֲִריאֵ ל ִמ ִ ּנ ְבלַת ח ֲִס ֶ
ִתכְ ֶּבהּ ְ .בח ּונ ָ
שהוּא יַאַ ְספֵ ם.
ש ָראֵ ל ָמ ְסר ּו נֶפֶ ׁש לָאֵ לֶ ׁ .
שי ְׁשמֶ ָךּ ְ :בקוֹ ל ְׁש ַמע יִ ְ ׂ
ֶיך הָ י ּו ְמ ַקדְּ ׁ ֵ
אֲמין ָענוּ .וְ ָׁשר ּו ִׁש ַירת ִ ּב ּ ָטחוֹ ן :ו ְּבכֵ ן נִ ְׁשאַ ר
וְ ַעד יוֹ ם אַ חֲרוֹ ןִ :ה ְצדִּ יק ּו ִדין .וְ אַ ף אֲ נִ י ַמ ִ
ָעםְּ .כיָתוֹ ם נִ ְדהָ םּ ְ .בלִ י ְקבָ ִרים לְ ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵטחַ  :וְ ל ֹא ַ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 ְפ ֵרי ֲע ֵק ָד ָתםְּ .תרוּמוֹ ת
אֲשר דַּ ְע ּתוֹ ִמ ְּכאֵ ב נִ ְט ֶרפֶ ת :ו ְּׁשאֵ ִרית הַ ּ ְפאֵ ר.
ֶׁ
ש ָראֵ ל.
דִּ ְׁשנֵי ִמזְ ֵּבחַ ִ :מי יְ ַמ ּלֵל .צַ ַער יִ ְ ׂ
ָ
ָ
ִּכ ְמעט ִמ ְזּעיר .24וְ 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־בא
חנְ  ָנּה ִּכ ָ
י־עת ְל ֶ ֽ
אַ ָּתה תָ %קּום ְּת ַר ֵחם ִצּיֹון ִּכ ֵ
מצורף מכתב שצורף בשנים הקודמות.
בס"ד לסדר דברי שלום לאמר
למערכת שלום!

'מ ְז ּעֵ יר' ,אבל הניקוד הנכון של הביטוי הוא ' ְמ ַעט ִמזְ ָער
 24א"ה :בגלל החרוז והכתיב המלא הניקוד כאן הוא ִ
ועוד('
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)ישעיהו י ,כה

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 המגילה :גָּ ְל ָ֨תה )טעם קדמא מחבר( יְ ָ
מפסיק(.
וּבה .ולכן
יבנוּ )קדמא מחבר( יְ ָ ֤י ׀ ֵא ֶ ֙ל ֙יָך )פשטא מפסיק( וְ נָ שׁ ָ
בולט במיוחד בסוף המגלהֲ :ה ִשׁ ֵ֨
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.
יכם )המ'
ּכי י ַָרד ' מַ ְראֲׁש ֹותֵ ֶ 4
ירה הַ ְׁש ִּפילּו ֵׁשבּו ִ (
מר לַ ֶּמ/לֶ  .וְ לַ ּגְ ִב ָ +
א ֹ
בספר ירמיה יג יחֱ :
בפתח והר' בשוא( ע ֲֶט ֶ+רת ִ ּֽת ְפאַ ְר ְּת ֶ ֽכם׃ אם נשוה ללשון הקינה תפארתי 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 ְראֲׁשתַ 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 וְ ִל ִּבי
ח ַ+
לי ַע ל ּכָ לְּ -פׁשָ ָע י ִ ּֽכיַ -רּבֹות אַ נְ ֹ
עֹול ְ/לּתָ ִ +
ַ
למֹו ּכַ א ֲֶׁשר
עֹול ל ָ 4
ֵ
ּתָ 9ב ֹא כָ לָ -רעָ ָת(ם ְלפָ ֶנ 'י; ' וְ
ַדּוָ ֽי׃
הֹורידּו
ִ(
אׁשם חָ גְ +רּו ׂשַ ִ ּקים
ֵׁש 9בּו לָ ָא ֶ(רץ יִ ְּדמּו ' זִ ְקנֵ י בַ תִ -צּיֹ 4ון הֶ עֱל( ּו עָ פָ ר ' עַ ל-ר ֹ ָ 4
י ְ
תּוDת יְ רּוׁשָ ֽלָ ִ ם׃
ֹאׁשן ְּב +
לָ אָ ֶ'רץ ' ר ָ 4
תּול+ת ּבַ ת-
ח ֵ 4מְּ .ב ַ
ּל .הַ ּבַ ת ' יְ רּוׁשָ 4לַ ִם ָמ(ה אַ ְׁשוֶהּ-לָ ַ ' .ואֲנַ ֽ ֲ
ידָ .מה א ֲַדּמֶ הָ  -
ָ ֽמה-א ֲִע ֵ E
ל.׃
רִ .מי יִ ְרּפָ אֽ ָ -
ִצּיֹון ִ ּֽכיָ -גדֹול ּכַ ּיָ /ם ִׁש ְב ֵ +
ֹוח עָ ַל+י נ ְַפ ִ ֽׁשי׃ ס
יח וְ תָ ׁש ַ
ׁש ַ
רּודי לַ עֲנָ ה ו ָֽר ֹאׁש׃ ס זָכ ֹור ִּתזְ ּ4כֹור וְ תָ ֹ
ּומ ִ +
ס זְ כָ ר-עָ נְ ִיי ְ
ח ָ ֽמיו׃ ס
די יְ ָי ' ִּכי ל ֹאָ 4 -ת ְמנּו ִּכי ל ֹא-כָ לּ +ו ַר ֲ
ח ְס ֵ (
אֹוחיל׃ ס ַ ֽ
ִֽ
ז ֹ/את אָ ִׁשיב אֶ לִ -ל ִ ּ+בי עַ לֵּ -כן
אֹוחיל ֽלֹו׃ ס
ִ
ָת;׃ ס חֶ ְל ִ (קי ה '' אָ ְמ ָרה נ ְַפ ִׁ4שי עַ לֵּ -כ+ן
חֲד ִׁשים ' לַ ְּבקָ ִ 4רים ַר ָּב+ה אֱמּונ ֶ ֽ
ָ
ׁשּוע+ת ֽה'׃ ס ט ֹוב לַ ֶּג4בֶ ר
דּומם ִל ְת ַ
ָ4
ׁשּנּו׃ ס ט( ֹוב וְ י ִָחיל ' וְ
ק ָו4ו ְלנֶ +פֶ ׁש ִּת ְד ְר ֶ ֽ
ט( ֹוב יְ ָי ' ְל ֹ
ליו׃
עּוריו׃ ס י ֵֵׁש(ב ּבָ ָדד ' וְ יִ ֹּ4דם ִּכי נ ַָט+ל עָ ָ ֽ
ִ ּֽכי-יִ ָּׂשא ֹ+על ִּבנְ ָ ֽ
אל
נ ְַח ְּפ ָׂש(ה ְד ָרכֵ 'ינּו ' ְ ֽונ ְַח ֹ4ק ָרה וְ נָׁשּ +ובָ ה עַ דֽ -ה'׃ ס נִ ָּׂש(א ְלבָ בֵ 'נּו ' אֶ לּ-כַ ָּ 4פיִ ם אֶ ל+ ֵ -
ּבַ ּׁשָ ָ ֽמיִ ם׃
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קֹולי ׁשָ ָמ ְעּתָ אַ לּ-תַ ְע ֵל Lם אָ זְ נְ ;ְ /ל ַרוְ חָ ִ +תי
ִ+
אתי ִׁש ְמ; ' 4ה' ִמּבֹ +ור ּתַ ְח ִּתּיֽ ֹות׃ ס
ר ִ
קָ ָ (
ׁשי
יבי ַנ ְפ ִ +
ר ְבּתָ אֲדנָ /י ִר ֵ
ירא׃ ס ַ L
ְלׁשַ וְ עָ ִ ֽתי׃ ס קָ ַר ְ'בּתָ ' ְּביֹום אֶ ְק ָר ֶ4אּךָ אָ ַמ ְ+רּתָ אַ לִּ -ת ָ ֽ
ּג ַָא ְלּתָ חַ ּיָ ֽי׃ ס ָר ִ (איתָ ה יְ ָי ' עַ ּוָ תָ ִ4תי ׁשָ ְפ ָט+ה ִמ ְׁשּפָ ִ ֽטי׃
הם׃ ס
לב ּתַ אֲלָ ְת; +לָ ֶ ֽ
יהם׃ ס ִּת ֵּת(ן לָ הֶ ם ' ְמגִ ּנַתֵ 4 -
ס ּתָ ִׁ9שיב לָ ֶהם ּגְ מּ /ול הְּ ' +כמַ ע ֲֵׂשה יְ ֵד ֶ ֽ
ּתחַ ת ְׁש ֵמי ֽה'׃ פ
ידם ִמ ַ +
ּדף ְּבאַ ף ' וְ תַ ְׁש ִמ ֵ 4
ִּת ְר ( ֹ
חּוצֹות׃ ס
יּוע ם ז ָָ 4הב יִ ְׁשנֶ +א הַ ֶּכ תֶ ם הַ ּט ֹוב ִּת ְׁשּתַ ּפֵ ְ'כ ָנה ' אַ ְבנֵי4ֹ -ק ֶדׁש ְּב +ר ֹאׁש ּכָ לֽ -
אֵ יכָ ה ' ַ
יֹוצר׃ ס
ֲׂשה יְ ֵדי ֵ ֽ
יכ (ה נ ְֶח ְׁשבּו ' ְלנִ ְבלֵ יֶ 4 -ח ֶרׂש מַ ע ֵ +
ְּבנֵ (י ִצּיֹון ' הַ יְ קָ ִ 4רים הַ ְמסֻ ּלָ ִ +אים ּבַ ָּפז אֵ ָ
ליִ ּ ' .תַ עֲבָ רּ4 -כֹוס
יֹוׁש+בֶ ת ְּב ֶא ֶרץ ע ּוץ ּגַם-עָ ַ 9
ֶ
ֹוׁש+בֶ תי
יׂשי וְ ִׂש ְמ ִחי ' ּבַ ת-א ֱ4דֹום י ֶ
ׂש ִ
ס ִ(
ֱדֹום
לֹותּ .פָ ַ (קד עֲֵ Qנּ ' .בַ ת-א 4
ֹוסיף ְלהַ גְ ֵ
ִּת ְׁש ְּכ ִ +רי וְ ִת ְתעָ ִ ֽרי׃ ס ּתַ ם-עֲֵ Qנּ ' .בַ תִ -צּיֹ 4ון ל ֹא י ִ +
ֹאתיִ .׃ פ
ּגִ ָּל+ה עַ ל-חַ ּט ָ ֽ
לים
עַ לֶ -זה הָ יָ (ה ָד ֶוה ' ִל ֵּ4בנּו עַ לֵ -אּ+לֶ ה חָ ְׁשכּו עֵ ינֵ ֽינּו׃ ַע (ל הַ רִ -צּיֹון ' ׁשֶ ּׁשָ ֵ 4מם ׁשּועָ ִ +
ׁשב ִּכ ְסאֲ;ְ +לדֹור ו ָֽדֹור׃ ָל (ּמָ ה לָ ֶנ 'צַ ח ' ִּת ְׁשּכָ ֵ 4חנּו
ֹול ם ּתֵ ֵ 4
ִה ְּלכּוֽ -בֹו׃ פ אַ ָּת(ה ה '' ְלע ָ
ָׁשּובָ ה חַ ֵּדׁש ָי ֵמ+ינּו ְּכ ֶ ֽק ֶדם׃
ָׁשּובָ ְ ֽונ 4
לי; ' ְ ֽונ 4
יבנּו ה( ' ׀ אֵ ֶ 9
ה ִׁש ֵ9
ּתַ עַ זְ ֵב+נּו ְל ֹא ֶר .י ִ ָֽמים׃ ֲ

ֹּֽכה-אָ ַ Eמר ה ' ְצבָ א ֹות צ ֹום הָ ְר ִב ִS
ירי יִ ְהיֶ (ה ְלבֵ ית-
ֲׂש ִ 
יעי וְ צ ֹום הָ ע ִ
יׁשי  Tוְ 9צֹום הַ ְּׁש ִב ִ
יעי וְ צ ֹום הַ ח ֲִמ ִ
ֱהבּו׃
טֹובים וְ הָ א ֱֶמת וְ הַ ּׁשָ לֹ +ום א ָ ֽ
ִ
מע ִ ֲ+דים
ּול ִׂש ְמ ָ 4חה ּוֽ ְל ֹ
הּודה ' ְלׂשָ ׂש ֹון ְ
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 ֶ
וּל ֻא ִ ֖מּים ַה ְק ִ ֑שׁיבוּ ִתּ ְשׁ ַ ֤מע ָה ָ֙א ֶר ֙ץ וּ ְמ ָ֔
מ ַע ְ
ִק ְר ֤בוּ גוֹיִ ֙ם ִל ְשׁ ֔ ֹ
יהם יַ ֲע ֶל֣ה ָב ְא ָ ֑שׁם
וּפגְ ֵר ֶ ֖
יהם יֻ ְשׁ ֔ ָלכוּ ִ
ימם נְ ָת ָנ֥ם ַ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 ִכּנְ ֤בֹל ָע ֶל ֙ה ִמ ֔ ֶגּ ֶפן
ל־צ ָ ֣בא ַה ָשּׁ ַ֔מיִ ם וְ נָ ֹ֥גלּוּ ַכ ֵ ֖סּ ֶפר ַה ָשּׁ ָ ֑מיִ ם וְ ָכ ְ
קּוּ ָכּ ְ
וְ נָ ַ ֥מסּוּ ָה ִ ֖רים ִמ ָדּ ָ ֽמם :וְ נָ ַ֙מ ֙
ל־עם ֶח ְר ִ ֖מי ְל ִמ ְשׁ ָ ֽפּט֣ ֶ :ח ֶרב ַל ֞ה'
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 ִ
ְ
ילים ִ ֣כּי ֶז ַ֤בח ַ ֽל ֙ה' ְבּ ָב ְצ ָ ֔רה וְ ֶ ֥ט ַבח גָּ ֖דוֹל
תּוּדים ֵמ ֵ ֖ח ֶלב ִכּ ְלי֣ וֹת ֵא ִ ֑
ים וְ ַע ִ ֔
ָמ ְל ָ ֥אה ָד ֙ם ֻה ַ ֣דּ ְשׁנָ ה ֵמ ֵ֔ח ֶלב ִמ ַ ֤דּם ָכּ ִר ֙
ירים וְ ִרוְּ ָ ֤תה ַא ְר ָצ ֙ם ִמ ָ ֔דּם וַ ֲע ָפ ָ ֖רם ֵמ ֵ ֥ח ֶלב יְ ֻד ָ ֽשּׁן֛ ִ :כּי
ם־א ִבּ ִ ֑
וּפ ִ ֖רים ִע ַ
ים ִע ָ֔מּם ָ
ְבּ ֶ ֥א ֶרץ ֱא ֽדוֹם :וְ יָ ְר ֤דוּ ְר ֵא ִמ ֙
יה ְל ֶ֔ז ֶפת וַ ֲע ָפ ָ ֖רהּ ְלגָ ְפ ִ ֑רית וְ ָהיְ ָ ֣תה ַא ְר ָ֔צהּ ְל ֶז ֶ֖פת
לּוּמים ְל ִ ֥ריב ִציּֽ וֹן :וְ נֶ ֶה ְפ ֤כוּ נְ ָח ֶ ֙ל ָ֙
י֥ וֹם נָ ָ ֖קם ַ ֽל ֑ה' ְשׁ ַנ֥ת ִשׁ ִ ֖
דוֹר ֶתּ ֱח ָ ֔רב ְל ֵנ ַ֣צח נְ ָצ ִ֔חים ֵ ֥אין ע ֵ ֹ֖בר ָ ֽבּהּ:
עוֹלם יַ ֲע ֶל֣ה ֲע ָשׁ ָנ֑הּ ִמ ֤דּוֹר ָל ֙
יוֹמ ֙ם ֣ל ֹא ִת ְכ ֶ֔בּה ְל ָ ֖
בּ ֵֹע ָ ֽרהַ :ל֤יְ ָלה וְ ָ
ין־שׁם
יה וְ ֵ ֽא ָ ֖
ֿתהוּ 25וְ ַא ְבנֵ י־ ֽבֹהוּ :ח ֶ ֹ֥ר ָ
֛יה ַ ֽקו־ ֖ ֹ
נוּ־בהּ וְ נָ ָ ֥טה ָע ֶל ָ
וּה ָק ַ ֣את וְ ִק ֔פּוֹד וְ יַ נְ ֥שׁוֹף וְ ע ֵ ֹ֖רב יִ ְשׁ ְכּ ָ ֑
וִ ֵיר ֙שׁ ָ֙
יה ִס ִ ֔
יה ִי ְ֥היוּ ָ ֽא ֶפס :וְ ָע ְל ָ ֤תה ַא ְר ְמנ ֶֹ֙ת ָ֙
ל־שׂ ֶ ֖ר ָ
לוּכ֣ה יִ ְק ָ ֑ראוּ וְ ָכ ָ
ְמ ָ
יה וְ ָ ֽהיְ ָת ֙ה נְ ֵו֣ה
ירים ִק ֥מּוֹשׂ 26וָ ֖ח ַוֹח ְבּ ִמ ְב ָצ ֶ ֑ר ָ
֣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 ִ
וּפגְ ֤שׁוּ ִציִּ ֙
ַת ִ֔נּים ָח ִ ֖ציר ִל ְבנ֥ וֹת יַ ֲע ָנֽהָ :
ְך־שׁם נִ ְק ְבּ ֥צוּ ַדיּ֖ וֹת ִא ָ ֥שּׁה
וּב ְק ָ ֖עה וְ ָדגְ ָ ֣רה ְב ִצ ָלּ֑הּ ַא ָ ֛
פּוֹז וַ ְתּ ַמ ֔ ֵלּט ָ
וּמ ְצ ָ ֥אה ָל֖הּ ָמנֽ ַוֹח֣ ָ :שׁ ָמּה ִקנְּ ָנ֤ה ִק ֙
ָ
י־פ֙י ֣הוּא ִצ ָ ֔וּה
עוּתהּ ֣ל ֹא ָפ ָ ֑קדוּ ִכּ ִ
עוּתהִּ :דּ ְר ֨שׁוּ ֵמ ַעל־ ֵ ֤ס ֶפר ֙ה' וּֽ ֲק ָ ֔ראוּ ַא ַ ֤חת ֵמ ֵ֙הנָּ ֙ה ֣ל ֹא נֶ ְע ָ ֔דּ ָרה ִא ָ ֥שּׁה ְר ָ ֖
ְר ָ ֽ
וּה ְל ֥דוֹר וָ ֖דוֹר
ד־עוֹל ֙ם ִ ֽי ָיר ֔שׁ ָ
ָ
גּוֹרל וְ יָ ֛דוֹ ִח ְלּ ַ ֥ק ָתּה ָל ֶ ֖הם ַבּ ָ ֑קּו ַע
הן ָ ֔
וּא־ה ִ ֤פּיל ָל ֶ ֙
רוּחוֹ ֥הוּא ִק ְבּ ָ ֽצן :וְ ֽה ִ
וְ ֖
נוּ־בהּ:
יִ ְשׁ ְכּ ָ ֽ
נוֹן
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 גִּ ַיל֣ת וְ ַר ֵ֔נּן ְכּ ֤בוֹד ַה ְלּ ָב ֙
ֹלהינוּ:
בוֹד־ה' ֲה ַ ֥דר ֱא ֵ ֽ
֖
ן־להּ ֲה ַ ֥דר ַה ַכּ ְר ֶ ֖מל וְ ַה ָשּׁ ֑רוֹן ֵ ֛ה ָמּה יִ ְר ֥אוּ ְכ
נִ ַתּ ֔ ָ

25
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התי"ו רפויה ללא דגש.
השׂ י"ן שמאלית.
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יכ ֙ם נָ ָ ֣קם
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 ֵ ֥ני ֵח ְר ִ ֖שׁים ִתּ ָפּ ַ ֽת ְחנָ ה֣ ָ :אז יְ ַד ֵלּ֤ג
יָ ֔בוֹא גְּ ֣מוּל ֱא ִ֔
ָ ֽ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 ַל ֲא ֔ ַגם וְ ִצ ָמּ ֖אוֹן
ה־שׁם ַמ ְס ֣לוּל וָ ֶ ֗ד ֶרְך וְ ֶ ֤ד ֶרְך ַה ֙קּ ֹ ֶד ֙שׁ יִ ָ ֣קּ ֵרא ֔ ָלהּ
ים ִר ְב ָ֔צהּ ָח ִ ֖ציר ְל ָק ֶנ֥ה וָ ֹֽג ֶמא :וְ ָהיָ ָ֞
וּעי ָ ֑מיִ ם ִבּנְ ֵו֤ה ַתנִּ ֙
ְל ַמ ֣בּ ֵ
יּוֹת ַ ֽבּל־יַ ֲע ֔ ֶלנָּ ה
וּפ ִ ֤ריץ ַח ֙
ילים ֥ל ֹא יִ ְת ֽעוּ :לֹא־יִ ְה ֶ֨יה ָ֜שׁם ַא ְר ֵ֗יה ְ
הוּא־ל֑מוֹ ה ֵ ֹ֥לְך ֶ ֛דּ ֶרְך וֶ ֱאוִ ִ ֖
ָ
לֹא־יַ ַע ְב ֶ ֥רנּוּ ָט ֵ ֖מא וְ
אשׁם ָשׂ ֤שׂוֹן
עוֹלם ַעל־ר ֹ ָ ֑
וּבאוּ ִצ ֙יּוֹן ְבּ ִר ָ֔נּה וְ ִשׂ ְמ ַ ֥חת ָ ֖
דוּיי ֜ה' יְ ֻשׁ ֗בוּן ָ ֤
וּפ ֵ֨
אוּליםְ :
֥ל ֹא ִת ָמּ ֵצ֖א ָ ֑שׁם וְ ָה ְל ֖כוּ גְּ ִ ֽ
וְ ִשׂ ְמ ָח ֙ה יַ ִ֔שּׂיגוּ וְ ָנ֖סוּ יָ ג֥ וֹן וַ ֲאנָ ָ ֽחה:

אנא שלחו את הערותיכם!
הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.
הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע )גם גליוננו מופיע שם(:
http://www.ladaat.info/gilyonot.aspx

מאמרנו מופיע ונשמר באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה
http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=45&t=10317&p=272195#p272195
אם אתה מתעניין
בהבטים הלשוניים של התורה
)לשון המקרא ,המשנה ,התלמוד וכו'(
אתה מוזמן להרשם )בחנם(
לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים
בכתובתfranklashon@gmail.com :
 בּ וֹ א להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים 
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