היבטים לשוניים בפרשת נצבים עח וראש השנה עט

דקדוקי מילים וטעמים וחלקם בעלי שינוי משמעות והדרכה לקורא בפרשת נצבים ובהפטרה ובתחילת וילך ובקריאות
ראש-השנה
אֹלהים :האל"ף כלל אינה נשמעת
כט יב יִ ְֽהיֶ הְ -לּ ָ֙ך :געיה ביו"ד הראשונה ,בדומה לו בהמשך פס' יחֽ ֵ .ל ִ֔

כט יד וְ ֵ֨את ֲא ֶ ֥שׁר ֵא ֶינ֛נּוּ

ֹ֖פּה :יש להאיץ מעט את קריאת התיבה ֹ֖פּה להסמיכה

כט טו ֵ ֥את ֲא ֶשׁר-יָ ַ ֖שׁ ְבנוּ :טעם מרכא על תיבת ֵ ֥את
כט יט יֶ ְע ַ֨שׁן :העי"ן בשווא נח .וְ ָ ֤ר ְב ָצה

לקודמתה1

בלבד

בּוֹ :טעם נסוג אחור לרי"ש ,הבי"ת אחריה בשוא נע; דגש חזק
֙

בבי"ת השנייה מדין אתי מרחיק
כט כב ְ ֽכּ ַמ ְה ֵפּ ַ֞כת :הה"א בשווא נח
יא ָ֞ך :העמדה קלה בוא"ו תאפשר לבטא נכונה את הה"א שלאחריה
ל ה וֶ ֱה ִב ֲ
ל יא

וְ ֥ל ֹא

ְרח ָ ֹ֖קה :המילה וְ ֥ל ֹא בטעם מרכא ואינה מוקפת

ל יג יַ ֲע ָברָ֝ -לנוּ :הבי"ת בקמץ קטן
וּב ַר ְכ ָ֙ך :געיה בבי"ת והכ"ף הראשונה בשווא נח
ל טז ֵ ֽ
וּל ָד ְב ָקה֑ -בוֹ :הדל"ת בקמץ קטן והבי"ת השנייה
ל כ ְ

רפויהַ .ל ֲאבֹ ֶ ֛תיָך

ְל ַא ְב ָר ָ ֛הם :שני תבירים

רצופים .וּֽ ְליַ ֲע ֖קֹב :געיה תחת השורק אך השווא בלמ"ד נותר נח
הפטרת נצבים ישעיהו סא י – סג ט:
תן :העמדה קלה בכ"ף להדגשת הסגול המורה על מיודעַ .תּ ְע ֶ ֥דּה :העי"ן בשווא נח
סא י ֶ ֽכּ ָח ָ ֙

סב ב וְ ֤קֹ ָרא

ָל ְ֙ך :טעם נסוג אחור לקו"ף

סב ו ַאלֳ -דּ ִ ֖מי :הטעם במ"ם לא בדלי"ת ,כן הדבר בפסוק הבא
סב ח יָ ַג ַ֖ע ְתּ :העי"ן בפתח
סב ט ְמ ַא ְס ָפ ֙יו :אין געיא באל"ף והסמ"ך בשוא נח .וְ ִ ֽה ְלל֖ וּ :למ"ד ראשונה בשווא נע
סב י ַ ֽה ְמ ִס ָלּ ֙ה :געיה בה"א והמ"ם בשווא נע
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סב יב ֶנ ֱֽע ָז ָֽבה :העמדה קלה בנו"ן למנוע הבלעת הגרונית החטופה אבל הטעם בזי"ן מלעיל
סג א ִמ ָבּ ְצ ָ ֔רה :הבי"ת בקמץ קטן
סג ב ְבּ ַ ֽגת :הבי"ת בשווא ולא בפתח
סג ג וְ ֶא ְד ְר ֵכ֣ם :במונח לא בפשטא; בפסוקים אלה יש להבחין אם הוי"ו בשווא או בפתח.
לי :מהפך כהטעמה משנית בתי"ו ,עם זאת יש געיא בשי"ן למנוע את הבלעת
וֹשׁע֙ ִ -
סג ה וַ ֤תּ ַ ֽ
הגרוניתְ .ס ָמ ָ ֽכ ְתנִ י :הכ"ף מוטעמת וקמוצה )קמץ רחב( ,התי"ו אחריה בשווא נח

סג ט כתיב ֣ל ֹא,

ל֣ וֹ קרי אין הבדל בקריאת המילה אבל על הקורא לזכור שהקרי שונה כאן מהכתיב

תחילת וילך
אוּ.
לא ו ַאלֽ ִ -תּ ְיר ֥אוּ :געיה בתי"ו והרי"ש אחריה בשווא נע ,דין דומה בהמשך פס' יב וְ ָ ֽי ְר ֙
יַ ַעזְ ֶ ֽבךָּ ׃ הכ"ף דגושה

1
2

על מנת למנוע שיבוש ההפסק בין המילים כתוצאה מצירוף הטעמים תביר-טפחא ,שלא יישמע כאילו כתוב וְ ֵ֨את ֲא ֶ ֥שׁר ֵא ֶינ֛נּוּ ֹ ֖ -פּה ִע ָ ֥מּנוּ ַהיּֽ וֹם
בבן אשר היא מנוקדת בחטף-פתח ואין זה אלא על מנת להורות על קריאה בשוא נע
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דפי פרשת השבוע של בר-אילן נצבים-וילך עח
הרב ישי אביעזר הרב ישי אביעזר ,עוסק במתודיקה של הוראת המקרא והתלמוד ,לומד ומלמד בישיבה "הרמה"
בקריות.
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ברית בהמשכים
הרמב"ן מבחין בין חומש דברים לשלושת החומשים שקדמו לו .נוכל ללכת בעקבותיו ועל פי זה להבחין
גם בין "ברית סיני" ל"ברית מואב" 3.כך כתב רמב"ן בפירושו )וי' כו:טז(:

והכלל ,כי הקב"ה כורת הברית הזאת )בסיני( ..כי הדיבור מפי הגבורה ובלשון עצמו :אֶ עֱ ֶׂשה
ינו וּבֵ ין ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל )ויקרא כו ,מו( ,כי
ועוד( ,ייסרתי ,והכיתי .ולכך אמר :אֵ ֶ ּלה הַ חֻ ִ ּקים וְ הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים וְ הַ ּת ֹורֹת אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן יְ יָ ֵּב ֹ
ָ
קול ה' אֱ לֹהֶ יך ִל ְׁשמֹר
הוא בשמו הגדול נתן הברית הזאת .אבל במשנה תורה אמר" :וְ הָ יָ ה ִאם לֹא ִת ְׁש ַמע ְ ּב ֹ
לַ עֲ ׂש ֹות אֶ ת ָּכל ִמ ְצ ֹו ָתיו )דברים כח ,טו( ...וזהו מאמר רבותינו )עפ"י מגילה לא ע"ב( :קללות שבתורת כוהנים
בלשון רבים ,ומשה כי אמרן מפי הגבורה אמרן .ושבמשנה תורה בלשון יחיד ,ומשה כי אמרן מפי
עצמו אמרן ,כי הגבורה עשתה משה שליח בינו ובין כל ישראל.
)שמות ג ,כ

לדבריו ,הברית בערבות מואב היא ברית נוספת שראה משה לנכון לשוב ולכרות בין העם לאלוהיו .אך אין
הוא עונה בפירושו על השאלה ,מה ראה משה לעשות זאת? 4לפי התנחומא )כאן( ,היה צריך משה לשוב
ולכרות ברית נוספת בגלל חטא העגל:

ולמה כרת הקב"ה עימהן כאן? מפני שאותו הברית שכרת עימהן בסיני בטלוה ,ואמרו" :אֵ ֶ ּלה אֱ לֹהֶ ָ
יך
)שמות לב ,ד(" .לפיכך חזר וכרת עימהן כאן ,וכרת עליה קללה למי שחוזר בדבריו5.

לשיטתו חטא העגל הוא הפרה של "ברית סיני" ,מפני שהוא נעשה תוך כדי ההמתנה לקבלת הלוחות.
הברית ,המופרת תוך כדי כריתתה ,מצריכה ברית אחרת ,מתוקנת .אך אפשר ששלושים ושמונה שנים
אחרי חטא המרגלים ,הצריכו ברית חדשה ,כפי שהצריכו את משה לשוב ולומר את משנה תורה ,כי
במדבר מתו כל מוציאי דיבת הארץ והנוהים אחריהם ,ופנים חדשות עומדות להיכנס אל הארץ.
א"ה .אני מנסה להבין .לולא חטא המרגלים ,לא היה צורך בספר משנה תורה? ומה עם כל ההלכות שלא נאמרו כלל
בחלקים הקודמים של התורה? כמו גט וייבום ומעשר שני וכו' .6בנוסף לחזרה חיונית בתוספת דינים גם בשאר המצוות,
הרמז הקל למצוות ביכורים בספר שמות )כג יט; לד כו( יכול להשתוות למצווה המפורטת בתחילת כי-תבוא?
ברית חדשה ,ניחא .אבל משנה תורה?
יש להקשיב היטב למילים שמשה אומר ,המשנות את אופייה של הברית השנייה מהראשונה" :אַ ּ ֶתם ִנ ָ ּצ ִבים
הַ יּוֹם ּ ֻכלְּ כֶ ם ִלפְ נֵי ה' אֱ לֹהֵ יכֶ םְ ..ל ָע ְב ְר ָך ִ ּב ְב ִרית ה' אֱ לֹהֶ ָ
יךְ ..ל ַמעַ ן ָה ִקים א ְֹת ָך הַ יּוֹם לוֹ ְל ָעם" .אפשר להבין את הצורך
בברית נוספת אחרי חטא העגל ואחרי חטא המרגלים .אך מה עניינן של המילים" :למען הקים אותך היום לו
לעם"? כל המלווה את ישראל מאז יציאת מצרים יודע שברית סיני הפכה את השבטים לעם .כך הורה ה'
ֹאמר ְלבֵ ית יַ עֲ קֹב וְ ַת ּגֵיד ִל ְבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ לִ ..אם ָׁשמוֹ ֹו ַע ִּת ְׁש ְמע ּו ְ ּב ֹק ִלי
למשה להודיע לבני ישראל במעמד הר סיני" :כֹּה ת ַ
דו ׁש" )שמ' יט:ג-ו(.
יתם ִלי ְסג ָ ֻּלה ִמ ָּכל ָהעַ ִּמים ..וְ אַ ּ ֶתם ִּת ְהי ּו ִלי ַמ ְמלֶ כֶ ת כּ ֹהֲ נִים וְ גוֹי ָק ֹ
יתי וִ ְהיִ ֶ
ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת ְ ּב ִר ִ
מה מיוחד היום ,שהוא יומו האחרון של משה ,שעליו להדגיש ולומר "למען הקים אותך היום לו לעם"? יתרה
מזאת; על המילים האלה הוא חוזר לא פעם ולא פעמיים .בתיאור הטקס של הר גריזים והר עיבל )כז:ט(
ית ְל ָעם לַ ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך" .ועוד
מר הַ ְס ֵּכת ו ְּׁש ַמע יִ ְ ׂש ָראֵ ל הַ י ֹּום הַ זֶּה ִנ ְה ֵי ָ
נאמר" :וַ יְ ַד ֵּבר מ ׁ ֶֹשה וְ הַ כּ ֹהֲ נִים הַ ְלוִ ִּים אֶ ל ָּכל יִ ְ ׂש ָראֵ ל לֵ א ֹ
ְ
ָ
קודם לכן הוא אומר" :אֶ ת ה' הֶ אֱ ַמ ְר ּ ָת הַ יּוֹם ִל ְהיוֹת ְל ָך לֵ אל ִֹהים ..וַ ה' הֶ אֱ ִמ ְירך הַ יּוֹם ִל ְהיוֹת לוֹ ְלעַ ם ְסג ָ ֻּלה ַּכאֲ ׁ ֶשר דִּ ֶּבר ָלך..
וְ ִל ְהי ְֹת ָך עַ ם ָקדֹשׁ ַלה' אֱ לֹהֶ ָ
יך ַּכאֲ ׁ ֶשר דִּ ֵּבר".
לשונו של משה בכתוב זה ,תואמת ללשון ה' בהר סיני .הוא נוטל את המילים משם ושב ומהדהד אותן
לישראל .הוא מדגיש ואומר פעמיים "כאשר ִדבר" ,וכוונתו למעמד הר סיני 7.הוא קושר את הברית השנייה
 " 3ברית מואב" נכרתה בעבר הירדן המזרחי ,ביומו האחרון של משה ובנוכחותו )רש"י כט:ט( ,כמאמר הכתוב" :אתם נצבים ַהיּוֹם..
ְל ָע ְב ְר ָך בב ִרית ה'" .אך סיום טקס הברית נערך במעמד הר גריזים והר עיבל ,בשכם עם יהושע .לפיכך הברית הראשונה היא
ברית המדבר והברית השנייה היא ברית ארץ ישראל.
 4דבריו של רמב"ן שם להבדיל בין הבריתות ,כהבדלה שבין גלות ראשונה לשנייה ,אין בהם אלא רמז לישראל ,כדבריו על
שני חורבנות ושני בתי מקדש אך אינם עונים על השאלה.
 5בגרסה שלפנינו כתוב" :לפיכך חזר וכרת עימהן בחורב" ,אך בחילופי הגרסאות שם מובא" :חזר וכרת עימהן כאן" .עוד יש
לעיין היטב בדבריו" :שלוש בריתות כרת הקב"ה כשיצאו ממצרים" ,מה מקומן של שלוש הבריתות.
 6במניין המצוות בספר החינוך ,יש בסוף ספר במדבר תיג מצוות; בספר דברים נוספו מאתים מצוות!
יתם ִלי ְקד ִ ֹׁשים )ויקרא כ ,כו(" .אפשר
 7ראו רש"י ,שאת הראשונה הוא קושר למילים בסיני "והייתם לי סגולה" ,ואת השנייה למילים "וִ ְהיִ ֶ
דו ׁש" ,בגלל החזרה הכפולה של המילים "כאשר
שרש"י לא קשר את השנייה למילים בסיני" :וְ ַא ּ ֶתם ִּת ְהי ּו ִלי ַמ ְמלֶ כֶ ת כּ ֹהֲ נִ ים ְו ֵגוֹי ָק ֹ
ִדבר".
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לראשונה ,כאומר :המשברים הלאומיים ששינו את המצב מאז הברית הראשונה ,מצריכים לשוב ולחדש
אותה בשנית .אך יש הבדל בין לשון ה' בסיני "והייתם לי"" ,ואתם תהיו לי" ,לבין "היום הזה נהיית" .אם בסיני
היה דבר ה' על העתיד ,הרי שהיום התקיים דברו.
רצונו להדגיש שהברית הראשונה הביאה אותם לארבעים שנות מדבר ,אך זו השנייה מכניסה אותם אל
הארץ .שבטים אינם יכולים להפוך לעם בלי ארץ .זאת הייתה ההודעה למשה כבר בסנה .ההתנגדות של
משה לתוכנית והתלונה בסוף פרשת "שמות" ,הביאה לתוכנית חמש הפעימות של "'והוצאתי"'" ,והצלתי",
"וגאלתי"" ,ולקחתי"" ,והבאתי" ,וירושת הארץ .משבר המרגלים ,ששבר את המסע ממצרים לירושלים,
השאיר את בני ישראל במעמד שבטי ולא הפך אותם לעם .רק ביומו האחרון של משהֶּ " :בן ֵמ ָאה וְ עֶ ְ ׂש ִרים
אנ ִֹכי הֵ יּוֹם" )לא:א( ,בא השינוי8.
ָׁש ָנה ָ
לזה יש להוסיף ,כיצד הארץ מאחדת את הפרטים היושבים בה ,וגורמת להם להיות מעורבים זה בזה,
ולמעשה הופכת אותם לעם:

עולָ ם לַ עֲ ׂש ֹות אֶ ת ָּכל דִּ ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאת )דברים כט ,כח .למה נקוד על "לנו
הַ ּנ ְִס ּ ָתרֹת לַ ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו וְ הַ ּנִגְ לֹת לָ נ ּו ו ְּלבָ נֵינ ּו עַ ד ֹ
ולבנינו" ועל עי"ן שב"עַ ד" ]עולם[? מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן ,דברי
ר' יהודה .אמר לו ר' נחמיה :וכי ענש על הנסתרות לעולם? והלא כבר נאמר "עד עולם"? אלא כשם
שלא ענש על הנסתרות כך לא ענש על עונשין שבגלוי עד שעברו ישראל את הירדן" )סנהדרין מג
ע"ב(.

המשנה בין הנהגת ה' במדבר להנהגה
ַ
הן לר' יהודה הן לר' נחמיה ,הירדן הוא הגבול המבדיל,
הארצישראלית.
עוד יש להוסיף את דבריו של משה ,השונים מהברית הראשונה" :וְ לֹא ִא ְּתכֶ ם ְלבַ דְּ כֶ ם אָ נ ִֹכי כּ ֵֹרת אֶ ת הַ ְ ּב ִרית הַ זֹּאת
וְ אֶ ת הָ אָ לָ ה הַ זֹּאתּ ִ .כי אֶ ת אֲ ׁ ֶשר י ְֶׁש ֹנו ּפֹה ִע ּ ָמנ ּו ע ֵֹמד הַ י ֹּום ִלפְ נֵי ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו וְ אֵ ת אֲ ׁ ֶשר אֵ י ֶנ ּנ ּו ּפֹה ִע ּ ָמנ ּו הַ י ֹּום .הברית הזאת
נכרתת עם כל הדורות הבאים .העומדים כאן כורתים ברית כנציגי העם מעתה ועד עולם 9.מורשה של
תורה יש לה משמעות רק ִעם מורשה של ארץ ישראל .הכתובים" :וְ נ ַָת ִּתי א ָֹת ּה )=את ארץ ישראל( ָלכֶ ם
מו ָר ָׁשה )דברים לג ,ד(" אינם יכולים להיפרד זה מזה.
מו ָר ָׁשה )שמות ו ,ח(" ו" ּת ֹו ָרה ִצ ָ ּוה ָלנ ּו מ ׁ ֶֹשה ֹ
ֹ
נמצא ש"ברית מואב" ממשיכה את "ברית סיני" ואינה באה במקומה .אם הברית השבטית בסיני הייתה על
התורה ,מוסיפה עליה "ברית מואב" את הברית על התורה והארץ .הקשר בין הברית של ארץ ישראל
לראש השנה ,הוא חידוש של עזרא הסופר" :תניא ,רבי שמעון בן אלעזר אומר :עזרא תיקן להן לישראל
שיהו קורין קללות שבתורת כוהנים קודם עצרת ,ושבמשנה תורה קודם ראש השנה .מאי טעמא? אמר
אביי ואיתימא ריש לקיש :כדי שתכלה השנה וקללותיה" )מגילה לא ע"ב( 10.מאה קללות של ברית
ארצישראלית 11מסתלקים על ידי מאה קולות של שופר.
א"ה .מנהג מאה קולות השופר הוא מאוחר למדי .במנהג אשכנז המובהק המערבי אין הוא קיים עד היום .תוקעים שלושים
קולות לפני תפילת מוסף; בחזרת הש"ץ תוקעים עשרה קולות נוספים )תשר"ת למלכיות ,תש"ת לזכרונות ותר"ת
לשופרות( ,ותו לא.
שלחן ערוך אורח חיים תקצב א מחזיר שליח צבור התפלה ,ותוקעין על סדר הברכות למלכיות תשר"ת פעם אחת,
ולזכרונות תש"ת ,ולשופרות תר"ת.
קטע מלוח מנהגי אשכנז לשנת תשעט
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לכן הרמז של מאה תקיעות כנגד מאה קללות ,הוא פרפרת בנוי על מנהג מאוחר יחסית שאינו נוהג בכל מקום.
 8אילו לא חטאו ישראל בעגל ובמרגלים ,היו הופכות המילים מסיני את השבטים לעם .מתן תורה ו" ַאחַ ד ָע ָׂשר ֹיום ֵמח ֵֹרב דֶּ ֶר ְך ַהר
ֵׂש ִעיר ַעד ָק ֵד ׁש ַּב ְרנ ֵַע )דברים א ,ב(" )ורש"י שם( ,היו מכניסים את השבטים כעם בן חורין לארצו.
 9על אף שהגמרא משתמשת בביטוי "מושבע ועומד מהר סיני" כדי לחייב על המצוות )ראו שבועות כב ע"ב; כה ע"א( ,אין
הדבר מפורש בברית סיני כי אם בברית ארץ ישראל
 10ראו שם את הקשר שבין הברית הארצישראלית קודם ראש השנה ,לבין ברית סיני קודם שבועות.
11

12

כלי יקר לר' אפרים מלונטשיץ )נפטר בשעט לפני כארבע מאות שנה(ְ " ,ל ָע ְב ְר ָך ִ ּב ְב ִרית )דברים כט ,יא(".

מודעת זאת שתקיעות אשכנז מערב המובהק ,שונות מהתקיעות הרגילות גם בתקיעה וגם בשברים ותרועה.
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הולֵ ְך וְ חָ זֵק ְמ ֹאד )שמות יט ,יט("
קול הַ ּ ׁשֹפָ ר ֹ
שתי הבריתות שבות ונכרתות איתנו בקול שופר בראש השנה ,כמו " ֹ
בסיני 13וכמו שופרות היובלים בכיבוש יריחו .לומר לך שאין להפריד בין התורה לארץ ישראל ,ויש
להתחייב על כך בכל שנה ושנה.
ע"כ מהרב ישי אביעזר נר"ו
יהם ֵע֣ץ וָ ֶ֔א ֶבן ֶ ֥כּ ֶסף וְ זָ ָ ֖הב ֲא ֶ ֥שׁר ִע ָמּ ֶ ֽהם׃
יהם וְ ֵ ֖את גִּ ֻלּ ֵל ֶ ֑
וּצ ֶ֔
ת־שׁ ֣קּ ֵ
אוּ ֶא ִ
כט טז וַ ִתּ ְר ֙
מספר תורת הטעמים של ידידנו הרב אברהם ויסבלום נר"ו עמ' שלד
בפשטות :וַ ִּת ְרא ּו אֶ ת ִׁש ּקוּצֵ יהֶ ם וְ אֵ ת ִ ּג ֻּללֵ יהֶ ם – עֵ ץ וָ אֶ בֶ ן ֶּכסֶ ף וְ זָ ָהב ,אֲ ׁ ֶשר ִע ּ ָמהֶ ם.
אמנם הטעמים פיסקו֣ ֵ :עץ וָ ֶ֔א ֶבן ֥ ֶ /כּ ֶסף וְ זָ ָ ֖הב ֲא ֶ ֥שׁר ִע ָמּ ֶ ֽהם׃ רק על הכסף והזהב נאמר הלשון אֲ ׁ ֶשר ִע ּ ָמהֶ ם ,ועל פי זה
ביאר רש"י :אותן של עצים ושל אבנים ראיתם בגלוי ,לפי שאין הגוים יראים שמא יגנבו ,אבל של כסף וזהב,
עמהם בחדרי משכיתם הם ,לפי שהם יראים שמא יגנבו .עכ"ל .והערה .ור"ש ב"ר הירש ביאר ע"פ פירוש רש"י במסכת
עבודה זרה )נא ב בא"ד א"כ לא( שכסף וזהב אשר עמהם הוא כסף וזהב שמניחים עובדי האלילים עם שיקוצי עץ ואבן – כדי לקשטן
)תבת עמהם נסבה על העץ והאבן ,הכסף והזהב אשר עם העץ והאבן ושיעורו :עץ ואבן ]ו[כסף וזהב אשר עמהם(.

כט כג ֶ ֥מה ֳח ִ ֛רי ָה ַ ֥אף ַהגָּ ֖דוֹל ַה ֶזּֽה :מהספר תורת הטעמים מהרב אברהם ויסבלום נרו" עמ' תקם
פּוַֹ ,הגָּ ֔דוֹל )מלכים ב כג כו( ,ואף כאן
חרי-אף פירושו חימום כעס ,ובדרך כלל הוא דבר אחד .כמו ֵמ ֲח ֤רוֹן ַא ֙
לכאורה הפיסוק שצריך להיות הוא מה חרי האף ,הגדול.
אבל הטעמים פיסקו ֶ ֥מה ֳח ִ ֛רי ָ /ה ַ ֥אף ַהגָּ ֖דוֹל .שאלת הדור האחרון תהיה על מה נתלהט הכעס הגדול הזה ,מה גרם
לאף הגדול להתחמם?
בהערה .ונראה שהטעם לזה הוא כיון שלא שייך לשאול 'מה חרי האף ,הגדול' כי אין השואל רוצה לדעת מהו חרון האף ,שהרי הוא
רואה אותו לנגד עיניו – גפרית ומלח ...אלא עיקר שאלתו הוא מדוע בא חרון האף .נמצא שהשאלה היא על תחילת החרון .כלומר
מה גרם למדת הכעס הגדולה הזו שאנו רואים – להתחמם.

א"ה .יש לציין שגם כאן יש אזהרה של 'תביר טיפחא' ,כלומר יש לקוראים נטייה להתעכב יותר מדי בטעם התביר ,ובזה
מתעוותת כוונת המקרא .טעם מפסיק בנסמך הוא לעצמו דבר נפוץ למדיי .רואים לפעמים שהטעמים מקיפים 'במקום הלא
נכון' ומדביקים למשל מלת יחס )כמו על( או 'מה' וכדומה לנסמך ומפרידים בינו ובין הסומך .ספק אם נמצא כלל שמסביר
או מגדיר מתי תופעה זו צפויה .לפעמים מתוך התבוננות אפשר להגיע להסבר הנראה משכנע ,המסביר למה במקום זה
הטעמים מפסיקים כך .וכמה שההסבר יפה כפרפרת ,והרעיון שבפסוק מתיישב יפה לפיו ,אך זו לא 'כוונת המשורר'!14
לפנינו הטעם מפסיק בין הנסמך לסומך ,המחבר מציע רעיון נפלא .השאלה אם 'בעל הטעמים' חשב כך כשפיסק .יתכן
מאוד שהיה מפסק כך גם לולא השיקול הזה.
ראש השנה תשעט

קוראים יקרים ,גליון זה הוא הראשון משנת עט .כזכור ,מפעל זה החל בפרשת אחרי-קדושים סו ,גליוני סו נמסכו בגליוני
שנת סז .ומאז כמעט כל שבוע עלה בידי בע"ה להפיק גליון לשוני על פרשת השבוע.
עלי להודות לכל המסייעים הן בהבהרת דברים בהושטת עזרה מקצועית ,והן בהערות עניניות .והן השואלים ,דברים
ששמעתי מאחרים או ראיתי אצל אחרים נשתדלתי להביא בשם אומרם.
בהמשך הזמן החל גליון זה לצאת גם בפידיאף ) (PDFלמעדיפים לראות אותו כך ,וגם מוצב וניתן להורדה ב'לדעת' ,ומוצב
ונשמר וניתן להורדה באוצר החכמה .וזו הזדמנות נאותה להודות להם על כך.
אביא בזה את הפתיחה בגליון הראשון אחרי-קדושים סו,
בס"ד יום ה' לסדר ואהבת לרעך כמוך
כמו שציינו אנו עומדים בסיוע הקוראים ובשיתופם בהפקת עלון פרשת השבוע דקדוקי.

 13ראו טעמיו של רב סעדיה גאון לתקיעת שופר )שנדפסו במחזורים(.
 14ביטוי עממי שאם אני מבינו נכונה ,כשלומדים שיר או ביטוי נמלץ ,צריך לעמוד על כוונת המשורר .חשוב מאוד בהבנת פיוטים ושירים ,וגם
בהבנת דברי הנביאים בדברי השירה שלהם .מכאן הביטוי כשרוצים לומר שלא הבין את הנקרא ,ממשילים לקורא קטע שירה שלא הבין את כוונת
המשורר.

4

המטרה ללבן נושאים דקדוקיים מהפרשה מהתורה וממפרשיה .לא מדובר כאן בעבודה "מקצועית" .מדובר ביוזמה של
אנשים רגילים שאוהבים את התורה גם מהחלק הדקדוקי שלה ,ששבעו הכרזות מהמין ומהנוסח" :זה דקדוק" ,דילוג
באורים דקדוקיים במפרשי התורה ובעיקר ברש"י .בנקודה זו אציין שלעניות דעתי רוב ככל הבאורים הדקדוקיים ברש"י
אינם מצריכים ידע דקדוקי מוקדם .רש"י פונה אל ההגיון הישר של הקורא .אם יש צורך להזכיר איזה כלל – רש"י מביאו
במקום .לפעמים מציינים :זה צריך לשאול "בעל דקדוק" ,בעוד שקרוב הדבר בפיך ובלבבך .אני זוכר ששוחחתי והסברתי
ענין דקדוקי לתלמיד חכמים בשכונת מגורי ,והוא אמר" :ידעתי שדקדוק הוא קשה ,אבל כשאני מדבר עמך הדברים נראים
ברורים".
תבואנה גם הערות על קריאה נכונה יוצאים מן הכלל וכד'.
אציין גם שהעבודה הזו נעשית בשעות "פנאי" מעטות משהו כמו בין גברא לגברא.
עתה המגמה היא לרכז הערות דקדוקיות מפרשת השבוע ,וגם שאלות למי שרוצה להבהיר לו ולאחרים ,המגמה היא לנסות
לשלוח את כל החומר הנאסף כל יום חמישי ,מצפים מהציבור להגיב להסכים או לחלוק על המתפרסם ,וכבר הורה לנו ר'
יוחנן )בבא מציעא פד א( שעל ידי קושיות ותירוצים "ממילא רווחא שמעתא".
עתה עלינו להתפלל :ויהי נועם ה"א עלינו ...וכל מעשה ידינו כוננהו.
אנו מצפים להערות והצעות לשיפורים.
וזה הַ חִ ּ ֵלנ ּו לעשות ויהי רצון שלא יבצר ממנו כל אשר יזמנו לעשות.
דקדוקי קריאה בקריאות ראש השנה והפטרותיו
יום ראשון של ראש השנה בראשית כא א-לד:
א וַ ֛ה' :קרא וַ ֹדנָי
וֹלד-ל֛ וֹ :געיה בנו"ןֲ .א ֶשׁר-יָ ְל ָדה-לּ֥ וֹ :העמדה קלה ביו"ד ,הלמ"ד בשווא נע ודגש חזק בלמ"ד
ג ַהנּֽ ַ
השנייה מדין דחיק

ד ֶבּןְ -שׁמ ַֹנ֖ת

יָ ִ ֑מים :שתי התיבות הראשונות מוקפות ,אין לקרוא בטעות ֶ ֖בּן ְשׁמֹנַ ת-יָ ִ ֑מים

ה ְבּ ִהָוּ ֶ֣לד :במלעיל

ו ָ ֥ע ָשׂה

ִ ֖לי :טעם נסוג אחור לעי"ן .יִ ְֽצ ַחקֽ ִ -לי׃ געיה ביו"ד הראשונה והצד"י בשווא נע

יא ַ ֖על אוֹ ֥ד ֹת ְבּנֽ וֹ׃ טעם טפחא בתיבת ַ ֖על
יד וַ ִ ֽיּ ַ ֽקּחֶ -ל ֶח ֩ם :געיה ביו"ד .וְ ֵ֨ח ַמת :במלעיל
ח ֶמת :החי"ת בצירי
טו ִמןַ -ה ֵ ֑

טז ִכּ ְמ ַט ֲחֵו֣י

ֶ ֔ק ֶשׁת :אין טעם נסוג אחור

יח ַאל֣ ִ -תּ ְיר ִ֔אי :הטעמה משנית בתי"ו והרי"ש בשווא נע
כא וַ ִ ֽתּ ַ ֽקּח-ל֥ וֹ :געיה בתי"ו

כג ִה ָ֨שּׁ ְב ָעה ִ ֤לּי :טעם נסוג אחור לשי"ן ודגש חזק בלמ"ד ,אתי מרחיק֥ ַ .גּ ְר ָתּה
אתי מרחיק
ימ ֶלְך :הלמ"ד בפתח
כז ַל ֲא ִב ֶ ֑
כח ְל ַב ְדּ ֶ ֽהן׃ הדל"ת בשווא נע
ל ְכּ ָב ֔שׂ ֹת :ללא ה"א הידיעהֽ ִ .תּ ְהיֶ ה֣ ִ -לּי :געיה בתי"ו

לג וַ יִּ ַ ֥טּע

א ֶשׁל :אין טעם נסוג אחורֶ ,א ֶשׁל האל"ף בסגול
ֶ֖

מפטיר יום א' ויום ב' במדבר כט א-ו:
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ָ ֽבּהּ׃ דגש חזק בבי"ת מדין

יתם :במלרע
כט ב ַ ֽו ֲע ִשׂ ֶ֨

15

ֽי־שׁ ָנ֛ה ִשׁ ְב ָ ֖עה :יש להאיץ מעט את קריאת תיבת
ְבּ ֵנ ָ
'כבשים בני-שנה ,שבעה תמימים'

ִשׁ ְב ָ ֖עה

להסמיכה לתיבה שלפניה שלא יישמע

הפטרת יום א של ר"ה שמואל א א א – ב י:
וּפנְ ָ֔חס :הטעמה משנית בפ"א והנו"ן בשווא נע
אג ִ֣
מהּ :דגש חזק ברי"ש והשווא תחתיה
א ו וְ ִכ ֲע ַ ֤ס ָתּה :במלעיל והה"א לא במפיקַ .ה ְרּ ִע ָ ֑

א ח ָל ֶ֣מה  ...וְ ָ ֙ל ֶמ ֙ה ....

נע16

וְ ָל ֶ֖מה :במלעיל והמ"ם בסגול

א ט ָא ְכ ָ ֥לֿה :האל"ף בקמץ קטן .הה"א אינה במפיק

א י ָ ֣מ ַרת

ָנ ֶ֑פשׁ :טעם נסוג אחור למ"ם

א יא ָבּ ֳע ִנ֣י :הבי"ת בקמץ רחב 17והעי"ן בחטף קמץ

יה
א יג ְשׂ ָפ ֶ ֣ת ָ

נָּ ֔עוֹת :הנו"ן דגושה במדויקים

א יד ִתּ ְשׁ ַתּ ָכּ ִ ֑רין :מלרע
א טז וְ ַכ ְע ִ ֖סי :העי"ן בשווא נח
שׁ ָל ֵ֔תְך :השי"ן בצירי ללא אל"ף בין השי"ן ללמ"ד
א יז ֵ ֣
ֹאכל :במלרע .לֹאֽ ָ -היוּ֖ ָ -להּ :געיה בה"א הראשונה
א יח וַ תּ ַ֔

א כב וְ ָי ַ֥שׁב

שׁם :טעם נסוג אחור ליו"ד
ָ֖

א כג ַעד־גָּ ְמ ֵלְ֣ך
א כד וְ ַה ַנּ ַ֖ער

תּינֶ ק :הטעם בתי"ו ,מלעיל
הגימ"ל בקמץ קטן וכן בסוף הפסוק ַעד-גָּ ְמ ָ ֖להּ :וַ ֵ ֣

ָנ ַֽער׃ בתיבה הראשונה הנו"ן פתוחה ,בשנייה הנו"ן קמוצה

ב א ָ ֥ר ָמה :במלעיל֤ ָ .ר ַחב

פּי :טעם נסוג אחור לרי"ש
ִ֙

יי :האל"ף של שם ה' נחה ואינה נקראת ,נקרא ַכּ ֹדנָי
ב ַכּ ָ ֖

ב ד ָ ֥אזְ רוּ

ָ ֽחיִ ל׃ טעם נסוג אחור לאל"ף והזי"ן אחריה בשווא נע

ב ה נִ ְשׂ ָ֔כּרוּ :שׂי"ן שׂמאלית

ב ח ְמ ֻצ ֵ֣קי

ֶ֔א ֶרץ :טעם נסוג אחור לצד"י

חתּוּ :במלעיל
ב י יֵ ַ ֣
יום שני של ר"ה בראשית כב א-כד:

אמר ֵא ֔ ָליו
א וַ ֣יּ ֹ ֶ

אמר אֵ ָלי ֙ו אַ ְב ָר ֔ ָהם ,משבש את משמעות הכתוב
ַא ְב ָר ָ ֖הם :הקורא וַ ֤יֹּ ֶ

מּ ִר ָיּ֑ה :הרי"ש בחירק חסר ואחריה יו"ד דגושה ובקמץ .וְ ַה ֲע ֵל֤הוּ :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת
ב ַה ֽ ֹ

העי"ן החטופהֲ .א ֶ ֖שׁר א ַ ֹ֥מר ֵא ֶ ֽליָך :טעם טפחא בתיבת ֲא ֶ ֖שׁר
ג ֶאלַ -ה ָמּ ֖קוֹם ֲא ֶשׁרֽ ָ -א ַמר-ל֥ וֹ

ֹלהים :טעם טפחא בתיבת ֶאלַ -ה ָמּ ֖קוֹם ,העמדה קלה באל"ף של
ָה ֱא ִ ֽ

ָ ֽא ַמר-ל֥ וֹ בגלל הגעיה שם וכן הדבר בהמשך פס' ט
ֹלהים :בגרשים
ח ֱא ִ֞
15
16
17

יש לשים לב לטעות שבמחזורים של רינת ישראל שם הוטעם במלעיל
ישנם  16מקרים בסה"כ בכל המקרא כולו בהם יש דגש באות רי"ש
לשיטתנו אין זה משנה אם הבי"ת מיודעת או לא ,היא בקמץ רחב

6

שׂ ְכ ָתּ :שׂי"ן שמאלית
יב ִ ֽכּי-יְ ֵ ֤רא :היו"ד השנייה בשוואַ֔ .א ָתּה הטעם באל"ף מלעיל והיא מנוקדת פתחָ .ח ַ ֛

כב יג וְ ִהנֵּ הַ֔ -איִ ל

ַא ַ֕חר :יש להקפיד על הפרדת התיבות ,כפי שמורים הטעמים ,למנוע שיבוש משמעות

הכתוב
יז ֲא ָב ֶר ְכ ָ֗ך :כ"ף ראשונה בשווא נח למרות הקושי
יח וְ ִה ְת ָבּ ְר ֣כוּ :הרי"ש בשווא נע ולא בחטף
֣שׂד :שׂי"ן שמאלית
כב ֶכּ ֶ
הפטרת יום שני של ר"ה ירמיהו לא א-יט:

חן :הטעם בצד"י אינו נסוגְ .שׂ ִ ֣ר ֵידי
א ָמ ָ ֥צא ֵ ֙
ב ְמ ַשׁ ְכ ִ ֥תּיְך

ח ֶרב :טעם נסוג אחור לרי"ש הראשונה
ָ֑

ָ ֽח ֶסד :למבטאים חי"ת ככ"ף רפויה להיזהר מהבלעת אות

ג ַתּ ְע ִ ֣דּי :העי"ן בשווא נח
ד ִתּ ְטּ ִ ֣עי :הטי"ת בשוא נע

18

לוּ :למ"ד ראשונה בשווא נע
ו ָרנּ֤ וּ :במלרע והרי"ש בקמץ קטןֽ ַ .ה ְל ֙

ח ֶאלַ -נ ֲ֣ח ֵלי ַ֔מיִ ם :טעם נסוג אחור לנו"ןְ .בּ ֥כֹ ִרי

ֽהוּא :טעם נסוג אחור לכ"ף

ט ְמזָ ֵ ֤רה :הרי"ש בצירי
יגוֹנֽם :מ"ם ראשונה בחירק מלא ,אין לבטא תנועת שווא תחת היו"ד
יב ִמ ָ
יתי :הטעם בתי"ו מלרע
יג וְ ִרוֵּ ִ ֛
מה :הבי"ת בשוא ,לא בקמץ
יד ְבּ ָר ָ ֤
שׁבוּ :במלעיל
טו וְ ָ ֖
יט ֲה ֵבן֩  :ה"א השאלה חטופה והבי"ת אחריה רפהָ .ה ֤מוּ :במלרע

מדפי פרשת השבוע של בר-אילן ראש השנה עו
הרב יצחק קראוס19
"אבינו מלכנו עשה למען הרוגים על שם קדשך"
נשאלתי מדוע בתחינה "אבינו מלכנו" יש כמה בקשות הבאות בתוך סוגריים .התשובה לשאלה זו פותחת
לפנינו צוהר להתבוננות בדרכי התגבשותן של התחינות במהלך הדורות .מתוך מגוון הנושאים העולים מן
התחינה שלפנינו ,אתמקד בהשתלשלותן של ארבע שורות מן התחינה:

עשה למען הרוגים על שם קודשך ,עשה למען טבוחים על ייחודך ] [...עשה למען באי באש ובמים
שמך ] [...נקום )לעינינו( דם עבדיך השפוך.
ֶ
על קידוש
המקור הקדום ביותר לאמירת "אבינו מלכנו" מופיע בתלמוד )תענית כה ע"ב( בהקשר לבקשת גשמים
בעת בצורת .רבי אליעזר התפלל שירדו גשמים ולא נענה" .ירד רבי עקיבא אחריו ואמר :אבינו מלכנו ,אין
לנו מלך אלא אתה; אבינו מלכנו ,למענך רחם עלינו .וירדו גשמים" .כמה מאות שנים לאחר מכן מופיעה
רשימה ארוכה יותר של תחינת "אבינו מלכנו" ונשאלת שם השאלה" :אבינו מלכנו דקא אמרינן ,הכי מסדר
ואזיל?" )סדר רב עמרם גאון ,מהדורת גולשמידט ,עמ' קלח( .מדבריו ניתן להסיק שמנהגו של רבי עקיבא
שרד במשך דורות רבים .וכן מעיד גם רש"י ,כמאתיים שנה לאחר רבי עמרם גאון .וזה לשונו" :אבינו
מלכנו רגילין ובאין לאמרו מימי ר' עקיבא" )סידור רש"י ,סימן קפ(.
מה אמרו בדיוק? אין אנו יודעים אם הסתפקו בשתי התחינות המקוריות "אין לנו מלך אלא אתה" ו"למענך
רחם עלינו" .רש"י אומר" :וכשראו שנענו בתפילה זו ,הוסיפו עליה מידי יום ביום ,וקבעום לימי התשובה"
18
19

הקורא בשוא נח יחשוש לשינוי משמעות חמור )טעות במקום נטיעה(
הרב פרופ' יצחק קראוס המדרשה לנשים ,אוניברסיטת בר אילן.
לע"נ חללי "צוק איתן" במלאות שנה לעקידתם על שם קודשך

7

)שם( .ונשאלת השאלה :האם כדברי רש"י אמרו בקשות מדי יום ביומו? הואיל ולא מצאנו מקור שנאמר
בו במפורש שנהגו לומר בקשות מדי יום ,יש לשער שכוונת רש"י לומר שבעקבות הצרות שסבלו
היהודים לעתים קרובות ,נוספו עוד בקשות שנאמרו בקביעות בימי התשובה .נמצא שהנוסח הראשון של
בקשות בא ב"סדר רב עמרם" גאון ,ובו עשרים וחמש בקשות או עשרים ושלוש בקשות ועוד שתיים
בסוגריים )במהדורת פרומקין(.
ב"אוצר הגאונים" נזכרת אמירת "אבינו מלכנו" בלא פירוט הבקשות .ד"ר יעקב רוטשילד ,במאמרו המסכם
בנושא זה מונה את מספר השורות בנוסחים השונים .תלמידו של רש"י ,רבי שמחה מויטרי ,ב"מחזור
ויטרי" ,מונה שלושים וחמש בקשות .כאמור ,יסודן בתפילתו של רבי עקיבא ,ובמרוצת הדורות נוספו עליהן
בקשות ,בהתאם לצורך ,וזהו הרקע לשינויי הנוסח.
היום נוהגים לומר "אבינו מלכנו" בכמה קהילות בעשרת ימי תשובה ובתעניות ציבור )הערת העורך :הספרדים
אינם אומרים בימי הצומות "אבינו מלכנו" ,אלא רק בעשרת ימי תשובה( ,20אולם לא ברור שכן היה המנהג בעבר.
הטור אינו מזכיר אמירת "אבינו מלכנו" )טור ,הלכות ראש השנה ,סימן תקפד( ,ומעניינת הערתו של ה"בית
יוסף" שם" :נוהגין בקצת מקומות לומר בראש השנה אחר התפילה אבינו מלכנו חטאנו לפניך" .ואכן ,רבי
יוסף קארו אינו מזכיר אמירת "אבינו מלכנו" )שולחן ערוך ,סימן תקפד( .והרמ"א משיג על אתר" :ונוהגין
לומר אבינו מלכנו על הסדר" )סימן תקפד ,סעיף א( .ויש לציין שה"שולחן ערוך" מזכיר אמירת "אבינו
מלכנו" ביום הכיפורים )סימן תרכב ,סעיף ג(.
אחד ההבדלים הבולטים בין מנהג אשכנז למנהג עדות המזרח והתימנים הוא ארבע השורות שהזכרנו
לעיל .ב"סדר רב עמרם" לא מצינו את התחינות על הרוגים וטבוחים ,והן מוזכרות בפעם הראשונה
ב"מחזור ויטרי" .רוטשילד ואחרים משערים שנאמרו בעקבות גזרות תתנ"ו שהיו באשכנז ,וכמו שאומר
רש"י ,ש"הוסיפו עליה מידי יום ביום" ,כנראה מן הטעם שהצעתי ,שנוספו עקב צרות היום-יום .נראה לי
שזהו הרקע לשינויים בנוסח ולריבוי המשפטים הממוסגרים ,המשקפים שינוי גאוגרפי ואופי הצרות.
ונשאלת השאלה :מדוע יסדו שלוש בקשות נפרדות :על הנהרגים ,על הטבוחים ועל באי באש ובמים?
רבי ידידיה וויל ,בנו של בעל ה"קרבן נתנאל" ,אומר )לבושי בדים ,ירושלים תשמ"ח ,עמ' קפח(:

ונראה בזה בשעת גזרת שמד היו מתאספים אנשים ונשים ,ושחטו עצמן ואת בניהם ובנותיהם,
וצורחים "שמע ישראל" כדי לצאת נשמתם באחד ] [...וזהו "למען טבוחים על יחודך" ,שהיו טובחים
עצמן על יחודך באמירת ה' אחד".
בדרך זו הוא מאפיין כל קבוצה :הנהרגים ,הטבוחים ,שטובחים את עצמם )והוא מביא ראיה מן הקינות
לתשעה באב שנתחברו באשכנז( ,והמוסרים את עצמם לאש ולמים בימי בית ראשון ושני.
הרב יששכר שלמה טייכטל הי"ד ,בעל "אם הבנים שמחה" ,ביומנו המונומנטלי ,מאפיין את "הרוגים על
שם קודשך" ומבדיל ביניהם לבין מי שמוסרים את נשמתם ב"אחד" .וזה לשונו )אמונה צרופה בכור
השואה ,תש"ס ,חלק ב ,עמ' קצא(:

וזה שאנו מתפללין "עשה למען הרוגים על שם קדשך" ,היינו אלו שנהרגים בשביל זה בלבד,
שנושאים עליהם את שם קדשך ,היינו שם ישראל ,דאף על פי שחטא ,עדיין שם קדושתו עליהם.
רבי אברהם סופר ,בעל ה"כתב סופר" ,בדרשה ליום הכיפורים ,מתייחס לניסוח בלשון הווה" ,הרוגים" ולא
"שנהרגו" .ואסיים בדבריו המתאימים לחיילי צה"ל המוסרים את נפשם בכל יום ויום )כתב סופר ,ירושלים
תשס"ו ,עמ' נב(:

אבל אחיי ,יש ויש שגם בימים אלו אינם מתפללים בכוונה ,משֹיחין זה עם זה באמצע התפילות
במקום שאסור להפסיק .אם כן ,זכות התפלה אין לנו ,ולא נשאר לנו רק לצעוק אל ד' "עשה למען
הרוגים על שם קדשך .עשה למען טבוחים" כו' .אין הכוונה על אלו שנהרגו ונשחטו מכבר ,דהול"ל
]=דהוה ליה למימר = שהיה לו לומר[ 'עשה למען שנהרגו ונשחטו' ,אלא הכוונה שיזכור ד' לנו אותם
הצדיקים שיש בעולם ,ולא אלמן ישראל ,אלו שעומדים מוכנים למסור נפשם על קדושת השם,
וכדאמר ר"ע ברכות ס"א ע"ב :בכל יום היה מצפה מתי יבוא לידו .וכדאמר דוד המלך ע"ה תהלים
מ"ד כ"ג" :עליך הורגנו כל היום" .וקב"ה מחשב מהשבה למעשה .והיינו "עשה למען הרוגים ונשחטים"
כנ"ל .ואנו מבקשים שבזכותם יושיענו ד' וישמע לתפלתינו ויכפר לנו על עונותינו.
עורך :הרב ד"ר חיים טלבי
עורך לשוני :ד"ר יחיאל קארה

 20א"ה .עי' בסידור אזור אליהו ,גם במנהג אשכנז אבינו מלכנו נאמר רק בעשרת ימי תשובה .כן מנהג אשכנז מערב המובהק גם היום )גם חסידי
קרלין נוהגים כן ,כנראה בהשפעת הספרדים(.
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אני מוסיף בזה את גליון 'מחלקי המים' של ידידנו אשר

יובל21

ראש-השנה עט

פליאה נשגבה ממני
תהלים פרק קלט פסוקים א-יח
ַ ֭ל ְמנַ ֵצּ ַח ְל ָדִו֣ד ִמזְ ֑מוֹר
קוּמי ַ ֥בּנְ ָתּה ְ֝ל ֵר ֗ ִעי ֵמ ָר ֽחוֹק:
֥ה' ֲ֝ח ַק ְר ַ֗תּנִ י וַ ֵתּ ָ ֽדעַ :א ָ ֣תּה ָי ַ֭ד ְע ָתּ ִשׁ ְב ִ ֣תּי וְ ִ ֑
שׁוֹנ֑י ֵ ֥הן ֗ה' יָ ַ ֥ד ְע ָתּ ֻכ ָ ֽלּהּ:
ל־דּ ָר ַ ֥כי ִה ְס ַ ֽכּנְ ָתּה֤ ִ :כּי ֵ ֣אין ִ ֭מ ָלּה ִבּ ְל ִ
ית ְ ֽו ָכ ְ
ָא ְר ִ ֣חי וְ ִר ְב ִ ֣עי זֵ ִ ֑ר ָ
וּכל ָ ֽלהּ:
א־א ַ ֽ
יאה ַ ֣ד ַעת ִמ ֶ ֑מּנִּ י ִ֝נ ְשׂגְּ ָ֗בה ל ֹ ֥
ָא ֣חוֹר וָ ֶ ֣ק ֶדם ַצ ְר ָ ֑תּנִ י וַ ָ ֖תּ ֶשׁת ָע ַל֣י ַכּ ֶ ֽפּ ָכהְ :פּ ִ ֣ל ָ ֽאיה ְפּ ִ ֣ל ָ ֽ
יעה ְשּׁ ֣אוֹל ִה ֶ ֽנּ ךָּ :
שׁם ָ ֑א ָתּה וְ ַא ִ ֖צּ ָ
ם־א ַ ֣סּק ָ֭שׁ ַמיִ ם ָ ֣
רוּחָך וְ ָ֗֝אנָ ה ִמ ָפּ ֶנ֥יָך ֶא ְב ָ ֽרחִ :א ֶ
ָ֭א ָנֽה ֵא ֵלְ֣ך ֵמ ֶ ֑
ינ ָך:
ֹאח ֵז֥נִ י יְ ִמ ֶ ֽ
ם־שׁם יָ ְדָך֣ ַתנְ ֵ ֑חנִ י ְ ֽות ֲ
י־שׁ ַחר ֶ֝א ְשׁ ְכּ ָ֗נה ְבּ ַא ֲח ִ ֥רית ָיֽם :גַּ ָ֭
ֶא ָ ֥שּׂא ַכנְ ֵפ ָ ֑
֣ית ִכ ְלי ָ ֹ֑תי ְ֝תּ ֻס ֵ֗כּנִ י ְבּ ֶב ֶ֣טן
י־א ָתּה ָק ִנ ָ
אוֹרהֽ ִ :כּ ַ ֭
יכה ָכּ ָ ֽ
שׁוּפנִ י וְ ֗ ַ֝ליְ ָלה ֣אוֹר ַבּ ֲע ֵ ֽדנִ י :גַּ ם־ח ֶֹשׁ ְ֮ך לֹא־יַ ְח ִ ֪שׁיְך ִ֫מ ֶ ֥מּךָּ ְו ַ֭ליְ ָלה ַכּיּ֣ וֹם יָ ִ ֑איר ַ֝כּ ֲח ֵשׁ ָ֗
ָ ֭וא ַֹמר ַאְך־ ֣חֹ ֶשְׁך יְ ֵ ֑

יתי ַב ֵ ֑סּ ֶתר ֻ ֝ר ַ ֗קּ ְמ ִתּי ְ ֽבּ ַת ְח ִתּיּ֥ וֹת
ר־ע ֵ ֥שּׂ ִ
אדֽ :ל ֹא־נִ ְכ ַ ֥חד ָע ְצ ִ֗מי ִ֫מ ֶ ֥מּךָּ ֲא ֶשׁ ֻ
יתי נִ ְפ ָל ִ ֥אים ַמ ֲע ֶ ֑שׂיָך וְ ֝נַ ְפ ִ֗שׁי י ַ ֹ֥ד ַעת ְמ ֽ ֹ
נוֹר ֗אוֹת ֫ ִנ ְפ ֵ ֥ל ִ
אוֹד ָ֗ך ַ ֤על ִ ֥כּי ָ
ְ
ִא ִ ֽמּי:
יהםֶ֭ :א ְס ְפּ ֵרם
אשׁ ֶ ֽ
ל־ס ְפ ְר ָ֮ך ֻכּ ָלּ֪ם יִ ָ֫כּ ֵ ֥תבוּ יָ ִ ֥מים יֻ ָצּ֑רוּ וְ ֖ל ֹא וְ ל֖ וֹ ֶא ָ ֣חד ָבּ ֶ ֽהם :וְ ֗ ִלי ַמה־יָּ ְק ֣רוּ ֵר ֶע֣יָך ֵ ֑אל ֶ ֥מה ֝ ָע ְצ ֗מוּ ָר ֵ
ָ ֽא ֶרץ :גָּ ְל ִ ֤מי׀ ָ ֮ר ֤אוּ ֵע ֶ֗יניָך וְ ַ ֽע ִ
מְּך22:
ִע ָ ֽ

עוֹדי
ֵמ ֣חוֹל יִ ְר ֑בּוּן ֱ֝ה ִקי ֗צֹ ִתי וְ ִ ֥
אבן עזרא תהלים פרק קלט
זה המזמור נכבד מאוד בדרכי השם ואין באלה החמישה ספרים מזמור כמוהו .וכפי בינת אדם בדרכי השם ודרכי הנשמה יתבונן
בטעמיו .ועתה אפרשנו בדרך קצרה בע"ה23.
מסכת פסחים דף קיז עמוד א
לדוד מזמור  -מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירה .מזמור לדוד  -מלמד שאמר שירה ואחר כך שרתה עליו שכינה.
ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ,ולא מתוך עצבות ,ולא מתוך שחוק ,ולא מתוך קלות ראש ,ולא מתוך דברים
בטלים ,אלא מתוך דבר שמחה של מצוה .שנאמר" :ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה' "24.
נעבור אל פסוקי הפרק .מי שמחפש בפסוקים אלה קו מחשבה רציף ,תזה קוהרנטית וחובקת עולם ,עתיד להתאכזב .הפרק הוא פסיפס של
רעיונות ומחשבות הנעות רצוא ושוב .אין תשובות מקיפות ,אין פתרונות כוללים ,אין "פשר דבר" .יש רק תמיהות והשתאויות ופליאה אחת
גדולה .יש פיסות מחשבה והגיגים קרועים הנעים במשב רוחו של המשורר ,שפעמים היא סוערת ופעמים נינוחה .ככה יהיו גם דברינו להלן
המבוססים על המדרשים ועל פרשני המקרא .כל פסוק – עולם ומלואו.

ה' ח ֲַק ְר ּ ַתנִי וַ ּ ֵת ָדע
פירוש אבן עזרא
החל חקרתני  -כדרך חוקר לב ובוחן כליות ויכולת לדעת כל סודי25:
מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור קלט
אמר צופר הנעמתי" :החקר אלוה תמצא וגו' ,גבהי שמים מה תפעל וגו' ,ארוכה מארץ מדה וגו' " )איוב יא ז-ט(  -אין אדם
עומד עליה" .ונעלמה מעיני כל חי" )איוב כח כא( .ומי ידעה? אלהים ,שנאמר" :אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה .כי
הוא לקצות הארץ יביט ,תחת כל השמים יראה" )איוב כח כג כד( ,אין אדם יכול להגיע עד סוף מעשיו של הקב"ה .וכן דוד
 Ashery@methoda.com 21דבריו מופיעים גם במרשת מומלץ מאוד למי שלומד את הפרשה עם דרשות חז"ל.
סיפה של השנה היוצאת ועל מפתן הכניסה לשנה החדשה .מה גם
 22פרק זה בתהלים עומד כמגדלור ומאיר לכל השנה ,ובפרט לעומדים על
ּ
שמפרק זה נלקחו לא מעט ביטויים ומוטיבים לתפילת הימים הנוראים ,כמו" :דבר אין בפי ובלשוני מילה"" ,הן אתה ידעת כולה"" ,לא נכחד ...
ממך"" ,ועל ספרך כולם ייכתבו"" ,ימים יוצרו ולו אחד בהם"" ,אנא מפניך אברח"– תזכורת ליונה הנביא ועוד .את חלקם נזכיר להלן ,אך לא
נוכל לעבור על כל פסוקי הפרק .שים גם לב שהתמקדנו בח"י הפסוקים הראשונים של הפרק והשמטנו את שישה הפסוקים האחרונים ,שהם נושא
נפרד ,כהצעת עמוס חכם בפירוש דעת מקרא.
 23כי אולי אבן עזרא סבור שאין להרבות בפירושים לפרק כה נשגב ,שמא יעיבו הפירוש ,הדקדוק הלשוני והמדרש על המקרא .אבל פירוש מעט,
כן .גם פרשנים בדרך הסוד לא פסחו על פרק זה ,ראה למשל ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר א פרק א שמנתח פסוק אחר פסוק בפרק זה
ומכתיר אותו בכותרת" :מעיד במושכלות ומדרגות המאורות" ומוסיף" :כבר מנה זה המזמור כל סוגי הנמצאות" .ואנו נלך בדרכי הפשט
והמדרש ונקווה שלא נפגום בטעם המזמור הנכבד הזה.
 24והפרק שלנו פותח" :למנצח לדוד מזמור" .קדמה השכינה לשירה .אי אפשר לומר פרק זה אם לא שזכה אדם לשכינה שתסייע בידו .אבל
השכינה לא תבוא ,אלא מתוך שמחה של מצווה ,ושמחה זו היא שתביא את השכינה שהיא תביא את השירה .סוף דבר ,השירה תביא את
השכינה ואם הלל לא נאמר בראש השנה ,ביום שבו "ספרי חיים וספרי מתים פתוחים" )ראש השנה לב ע"ב( ,מזמורי תהלים נאמר :מזמור כד
בליל ראש השנה ]א"ה :מנהג זה לא נתקבל בכל אשכנז[ ,מזמור מז לפני התקיעות ]גם זה לא[ ,שיר של יום ועוד.
 25פתיחת הפרק היא בהודאה שכל מה שייאמר להלן כבר גלוי וידוע לקב"ה שהוא "חוקר לב ובוחן כליות" ולפיכך יודע "כל סודי" .אז מה
טעם בדברי המשורר? מה יחדש בתפילתו/שירתו/פיוטיו שאינו ידוע לבורא? אולי רק ימעד וייכשל בלשונו )"שלא ייכשלו בלשונם"(? התשובה
מצויה בעצם המשך הפרק .וכמו שכתב שלמה אבן גבירול" :הנה לך תיטב זמרת אנוש" .ובאיוב ד ב" :ועצור במילין מי יוכל" .וזכות הראשונים
לביטוי "חוקר כליות ולב" שמורה לירמיהו שטבע ביטוי זה מכאב לב ובזעקה וספר תהלים הפכו להמית לבו ברגשה .ראה דברינו חוקר לב
ובוחן כליות בפרשת בחוקותי.
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אמר" :מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו" )תהלים קו ב( ,אין אדם יכול להגיע לגבורותיו של הקב"ה .וכן משה
אלא הוא עומד נצח והוא חוקר את הכל .לכן דוד נותן לו את הנצח ומזמר ,שנאמר" :למנצח לדוד מזמור"27.
אַ ּ ָתה יָ ַד ְע ּ ָת ִׁש ְב ִּתי וְ קו ִּמי
מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור קלט
"אתה ידעת שבתי וקומי"  -אתה ידעת כשהייתי בשלוותי לא שכחתיך ,וכן הוא אומר" :ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח
לו מסביב" )שמואל ב ז א(  -שמא לא אמרתי אתה ידעת שבתי וקומי? 28וכשקמתי לברוח מפני אבשלום לא קראתי אחריך תגר,
אלא" :מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום" )תהלים ג א(29.
ר' יהודה אומר :המזמור הזה אדם הראשון אמרו ,שנאמר" :ה' חקרתני ותדע וידעת" שלא היה לי איפשר בלא אשה לכך נאמר
לא טוב היות האדם לבדו .לכך נאמר ה' חקרתני .אתה ידעת שבתי וקומי ,שבתי בגן עדן30.
חוק
ַּבנ ּ ְָתה ְל ֵר ִעי ֵמ ָר ֹ
רש"י על הפסוק
בנתה לרעי מרחוק  -בנתה מרחוק למושכני אל רעותך וחיבתך :לרעי  -לקרבני אליך31.
תורת המנחה פרשת בשלח
בנת לרעי מרחוק  -ידעת היאך הייתי רועה נאמן על הצאן32.
אבן עזרא על הפסוק "ולי מה יקרו רעיך" ,להלן
רעיך  -מחשבותיך כנגד "בנת לרעי" .והטעם ,כי אתה תדע כל מחשבותי ואני לא אדע מחשבותיך כי נשגבו ממני ויקרים הם
לדעתם33.
ִ ּכי אֵ ין ִמ ָ ּלה ִ ּב ְל ׁש ֹונִי הֵ ן ה' יָ ַד ְע ּ ָת ֻכ ָ ּל ּה
מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור קלט
כך אמר דוד לפני הקב"ה :אתה ידעת שבתי וקומי ,ולא עוד אלא כל פסיעה ופסיעה שאני עתיד לפסוע כבר גלויה לפניך ,וכן
אמר הכתוב" :כי עתה צעדי תספור" )איוב יד טז( .ולא מעכשיו ,אלא עד שלא באתי לעולם ,וכן הוא אומר לירמיהו" :בטרם

אמר26.

 26כאן קיצר הדרשן או השמיטו המעתיקים ולא ידענו לאילו מדברי משה הוא מתכוון .נראה שהכוונה לתחנוני משה להיכנס לארץ ,אולי לפסוק
בדברים ג כד ... " :אֲ ׁ ֶשר ִמי אֵ ל ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם וּבָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יַ עֲ ֶׂשה ְכ ַמעֲ ֶׂש ָ
יך וְ ִכגְ ב ּור ֶֹת ָך" .ואולי גם לשירת האזינו ,שירת הים?
 27השימוש בפסוקים מספר איוב ,כאן וגם במקורות שנביא בהמשך ,אינו מקרי .פרקי איוב :תלונותיו ,תוכחת רעיו ותשובותיו להם ,מתמזגים
לתוך פרקי תהלים .הכאב והסבל שבספר איוב שנלווים להם שאלות מציקות ותמיהות עד כדי קטרוג ותלונה ,נהפכים בספר תהלים לתימהון
והשתאות עד כדי התפעלות ופליאה .אין תשובות ,רק שאלות; על כך יסכימו ספר איוב וספר תהלים .הקב"ה כה נשגב ,כה נעלם וטמיר ,אין
אדם יכול להגיע לגבורותיו ולפשר מעשיו; הקב"ה 'עומד נצח' וחוקר הכל .ולכן ,מה? לכן דוד נותן לו את הנצח! האדם הוא שמכתיר את
הקב"ה ,הוא שנותן למנצח את הנצח ,לגיבור את גבורתו ,ללובש עוז והדר את ההוד והתפארת ,ליודע הכל את "דעת שפתי ברור מללו" .וגם זה
פסוק מאיוב )לג ג( .כיצד? במזמורים ,במדרשים ,בפיוטים ובתפילות בשפת אנוש .במלכויות שנאמר בתפילת ראש השנה הבא )הבאה( עלינו
לטובה.
" 28מחשבת שבתי וקומי" ,מדגיש פירוש מצודת דוד .הפעולות הבסיסיות ביותר שהאדם עושה באופן בלתי מודע וללא מחשבה וכוונה מיוחדות:
" ֵחפֶ ץ האדם ומחשבתו ידעם האל יתברך ,ויבינם למרחוק" ,מפרש רד"ק .אולי לכן נקשרת קריאת שמע שהיא קבלת עול מלכות שמים עם
"בשכבך ובקומך".
 29אין לך דבר קשה יותר מאשר תרבות רעה בביתו של אדם )ברכות ז ע"ב ,שמות רבה א א ועוד( .בנו של אדם הקם עליו .וגם על זה אומר
דוד מזמור ,מעין צידוק הדין וקבלתו בשמחה" :שמחה לצדיקים שעושה בהם משפט ,שהוא מנקה אותם מעוונותיהם  ...שהרי דוד כיון שפגעה בו
מדת הדין התחיל שמח ומזמר מזמור לדוד" )מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור ג(.
 30ראה פירוש אלשיך שמפרש את כל הפרק על אדם הראשון בעקבות חז"ל" :פה אחד הסכימו כי מזמור זה על אדם הראשון ידבר" .אי לכך,
אומר אלשיך" :נלכה באורחותם ,כי הם מקבלי האמת והצדק" .שיטה זו אולי מצמצמת קצת את התוקף האוניברסלי של הפרק ,אבל מתאימה
לערב ראש השנה בו נברא האדם )פסיקתא דרב כהנא פיסקא כג( .הדבר גם מסתדר היטב מדוע דוד הוא שאמר את המזמור הזה ,כי דוד
קשור עם אדם הראשון ,ממנו קיבל את שבעים שנותיו ,שנים שנגרעו מאלף השנים שהיה אדם הראשון מיועד לחיות וחי רק  930בגלל חטא עץ
הדעת טוב ורע )במדבר רבה יד יב( .ומה ידע הקב"ה שהוא יחיד בעולמו? שלאדם אין טוב שיהיה יחיד וכל מהותו היא הזוגיות .ההשלמה
האנושית הטבעית" :זכר ונקבה ברא אותם".
 31ראה רש"י בפירושו לבמדבר כג כא בברכת בלעם" :ה' אלהיו עמו"  -אפילו מכעיסין וממרים לפניו אינו זז מתוכן" .ותרועת מלך בו"  -לשון
חיבה ורעות כמו" :וַ ָ ּיבֹא חו ַּׁשי ֵרעֶ ה ָדוִ ד ָה ִעיר וכו' " )שמואל ב טו לז(  -אוהב דוד" ,וַ ִּי ְּתנ ָּה ְל ֵמ ֵרעֵ ה ּו" )שופטים טו ו( וכן תרגם אונקלוס ושכינת
מלכהון ביניהון ".נראה שכדאי לזכור פירוש רש"י זה כשאנו שומעים את התרועות )שעפ"י הגמרא הם יבבות( וכשאנו אומרים את הפסוק
"ותרועת מלך בו" במלכויות .התרועה היא רעות וחיבה! ראה דברינו שופרות בראש השנה.
 32רעי הוא רועי .שראית שהייתי רועה נאמן .ואנו נציע לחבר את הרעות של רש"י עם הרועה של תורת המנחה )ר' יעקב ב"ר חננאל סקילי או
צקלי ,ספרד מאה  ,14מתלמידי הרשב"א (.ונוסיף גם את" :ה' רועי לא אחסר" – רועה שהוא גם ריע ואוהב את צאנו .הוא הדוד הרועה שירד
לרעות את הרעיה בגנים )שיר השירים ו ב(.
 33בדרך זו הולכים פרשנים רבים נוספים ,כגון אלשיך ,מצודות ,מלבי"ם ,רלב"ג ועוד שרעי הם רעיונותי .ראה דברי דניאל בסוף פרק זַ " :ר ְע ֹיונַי
יְ בַ הֲ לֻ ּנַנִ י" .וראב"ד בספר האמונה הרמה מוסיף" :בנת לרעי מרחוק  -וזהו תכונת הנפש והוא מן האיכות".
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אצרך בבטן ידעתיך" )ירמיה א ה(  ...לכך נאמר" :כי אין מלה בלשוני" ,אין מזמור אין נצח אין שיחה שאני עתיד לומר שאינם
גלויין לפניך ,לכך נאמר" :כי אין מלה בלשוני הן ה' ידעת כולה"34.
כאן בעצם יכול היה מחבר ספר תהלים לעצור ולא להוסיף מילה .רק שקט" :לך דומיה תהילה" .וכאותו סיפור חסידי על הכפרי שלא ידע
לקרוא ובא לבית הכנסת בימים נוראים ,פתח את המחזור ואמר :ריבונו של עולם ,הרי כל התפילות והפיוטים ,כל השירות והתשבחות,
הבקשות והסליחות ,כולם לפניך .כל מה שרציתי לומר ועוד קצת ,הכל מונח כאן .אנא קרא ותוסיף עוד קצת ממחשבותיי שגם אותם אתה
קורא טוב ממני .ראה הסידור המתפלל וכן א-להים יצרף את האותיות באתר זושא .אבל כוחו של הדיבור האנושי גובר וממשיך ומזכה
אותנו בעוד פסוקים נפלאים.

חור וָ ֶק ֶדם צַ ְר ּ ָתנִי
ָא ֹ
ילקוט שמעוני תורה פרשת תזריע
"אחור וקדם צרתני" ,א"ר ישמעאל בר תנחום :אחור לכל המעשים וקדם לכל העונשין .אם זוכה אמרין ליה :אתה קדמת
למעשה בראשית ,שנאמר" :ורוח אלהים מרחפת" .ואם לאו ,יתוש קדמך ,שלשול קדמך .ר' נחמיה אומר :אף קילוסו 35אינו בא
אלא באחרונה ,הדא הוא דכתיב" :הללו את ה'  ...החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף" .ואח"כ" :מלכי ארץ וכל לאומים ,שרים
וכל שופטי ארץ"36.
ְפּ ִליאָ ה ַדﬠַ ת ִמ ֶמּנִּ י נִ ְשׂגְּ בָ ה ל ֹא אוּכַל לָ הּ
רש"י על הפסוק
פליאה דעת וגומר  -מכוסה ונעלם ממני מקום לברוח מפניך37.
אבן עזרא תהלים על הפסוק
פליאה  -שם התואר והמתואר הדעת וזאת הדעת המחשבת היא38.
פירוש מלבי"ם על הפסוק
פליאה ,כי יש שני מיני פליאה ,א[ פליאה שהאדם יכול עליה להשיגה והיא מופלאת רק מאיש פרטי .ועל זה אמר" :פליאה דעת
ממני" ,ב[ פליאה החלטית שהיא נמנעת ההשגה כלל ולא ישיג אותה שום אדם .ועל זה אמר" :נשגבה לא אוכל לה" ,שהוא דבר
הנשגב מבינת האדם39.
דברים רבה )ליברמן( פרשת ניצבים
"כי המצוה הזאת  ...לא נפלאת היא ממך" .זהו שאומר הכתוב" :פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה" )תהלים קלט ו(  ...זו
דעתה של תורה .נשגבה לא אוכל לה  -קשה היא ועומדת לפי כחי  ...אמר הקב"ה לדוד :אתה אמרת פליאה דעת ממני ,כבר
קדמך משה רבך ואמר" :לא נפלאת היא ממך"40.
 34ואלשיך מבאר" :כי אין מלה בלשוני להגידם ,אך הן ה' ידעת כולה מבלי שאומר אותם" .בכך חזרנו לפסוק הראשון" :חקרתני ותדע" .ושוב
הקשר עם פסוקים מאיוב והנה גם עם ירמיהו.
 35של האדם.
 36רוחו של האדם היא היצירה הראשונה בבריאה ,אולי הייתה קיימת אפילו לפני תחילת הבריאה ,עוד לפני" :ויאמר אלהים יהי אור" .ככתוב:
"ורוח אלהים מרחפת על פני המים"] .א"ה .פירוש מחודש למדיי[ אבל האדם עצמו נפש חיה" :גלמי ראו עיני" ,נוצר אחרון .יש אומרים משום
שהוא תכלית ונזר הבריאה ויש אומרים משום שנברא סמוך לשבת .אבל מדרש זה ואחרים אומרים שאם יגבה לבו ותזוח עליו דעתו ,יאמרו לו:
יתוש קדמך שלשול קדמך" .אדם ובהמה תושיע ה'" – אדם בזכות בהמה תושיע ה' )בראשית רבה לג( .וכך גם בספר יונה שנקרא ביום הכיפורים
עם יינטו צללי ערב .ראה דברינו אדם ובהמה תושיע ה' בפרשת נח .ונראה לומר שהמילים "אם זוכה" ,משמעותן :אם מבין האדם שהוא חלק
מבריאה גדולה יותר .שהוא וציפור כנף נבראו זה לצד זה וצריכים לחיות זה לצד זה.
 37פליאה היא שם עצם :דבר מופלא .מה היא הפליאה? הידיעה להיכן ניתן לברוח מפני האל .כך נראה שמפרש גם מצודת דוד על הפסוק:
"פליאה דעת ממני  -מכוסה ממני ידיעת הצלה ממך .נשגבה  -דבר תחבולת ההצלה חזקה וקשה מאוד לא אוכל לדעתה" .הצלה כמו להימלט.
בשיטה זו ,פסוק זה משמש מבוא לפסוק שבא מיד אחריוָ " :אנָה אֵ לֵ ְך ֵמרוּחֶ ָך וְ ָאנָה ִמ ּ ָפנ ָ
ֶיך אֶ ְב ָרח" )ולפסוקים שאחריו( .למה שירצה האדם לברוח
)להינצל( מהקב"ה? האם הכוונה היא בעצם לומר שאין אתר פנוי מהשכינה )"לית אתר פנוי מינה" ,זוהר( ואי אפשר בעצם לברוח מהאל ,או
שמא יש אכן מחשבה של המשורר על בריחה בשל עוצמת השגב והמלאות .קשה לאדם לחיות בהרגשה בלתי פוסקת של השגחה ובחינה
מתמידים .ושוב אנחנו בספר יונה.
 38וכך גם מפרש רד"ק" :פליאה דעת ממני ,זאת הדעת פליאה ממני ונשגבה" .נראה שאין כאן רק הבחנה דקדוקית שפליאה איננו שם העצם אלא
שם התואר של הדעת" :הדעת המופלאת" ,אלא גם פירוש הרואה בפסוק זה כעומד בפני עצמו ,או כמסכם את הפסוקים שלפניו ,ולא כמבוא
לפסוקי הבריחה שלאחריו .פליאת הדעת או הדעה המופלאה הם הנושא .הבריחה באה בעקבות הפליאה.
 39בדורות של התפתחות המדע המואצת והידע העצום שלנו על עצמנו ועל העולם שסביבנו ,התפתחות שנרכשת בעבודת צוות ובתקשורת בין
אלפי מדענים כפי שלא היה מעולם ,נראים דברים אלה של מלבי"ם מתאימים במיוחד .שום "איש פרטי" לא יוכל לבדו לפלאי העולם והאדם .אך
גם בעבודת הצוות הגדולה ביותר אנחנו יודעים שיש דברים שהיו ולעולם יהיו "דבר הנשגב מבינת האדם" .וכדימוי של הפיסיקאי פרד הויל
מגדולי הפיסיקאים של התקופה האחרונה ,על הידע המדעי שהוא כבלון שהולך ומתנפח כל העת מבפנים ,אך לעולם יישאר מרחב אינסופי נעלם
מחוץ לו.
 40ראה גם אגדת בראשית )בובר( פרק עג שהפסוק פליאה דעת ממני נשגבה נאמר על יעקב ברגע המשבר הגדול בפרשת יוסף ואחיו כששלח
את בנימין עם האחים למצרים בעל כרחו ,חשב שהכל אבוד ,ואמר" :ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש") .בדומה למדרש תהלים לעיל על
"שבתי וקומי"( .בשני מקורות אלה ,נראה שיש ניסיון של המדרש להוריד את דברי דוד הנשגבים אל המציאות האנושית ואל דרישות התורה
מהאדם .בשניהם ,יש פתרון למה שנראה בראייה ראשונה כפליאה נשגבה לא אוכל לה .אבל יש ביניהם הבדל משמעותי .השימוש בפסוק לסבלו
וכאבו של יעקב ,מובן וברור ובא לעודד ולחזק מי שמצוי במשבר שנראה כמצב ללא מוצא ותקווה )ואחריתו הייתה לטובה( .אבל העימות של
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אֶ ּׂ ָשא כַ נְפֵ י ָׁשחַ ר אֶ ְׁש ְ ּכנָה ְ ּבאַ ח ֲִרית יָ םּ :גַם ָׁשם יָ ְד ָך ַתנְחֵ נִי
אבן עזרא תהלים פרק קלט
וטעם כנפי שחר  -אילו היו לו כנפים עפות במהרה שירימם וישאם ,כי ברגע עלות השחר יהיה פרוש מקצה מזרח עד סוף מערב
האור הנראה בעבים לפני זרוח השמש  ...גם שם  -לא הייתי יכול ללכת אל אחרית ים אם לא תנחני ידך .והנה ידך תנחני
ותאחזני ימינך והנה הייתי כבורח מידך אל ידך41.
נִפְ ָל ִאים ַמעֲ ֶׂש ָ
יך וְ נַפְ ִׁשי י ַֹדעַ ת ְמאֹד
רד"ק תהלים פרק קלט
ונפשי יודעת מאד ,טעם מאד דבק עם נפלאים מעשיך ,כלומר מעשיך נפלאים מאד ונפשי יודעת ,כלומר נפשי המשכלת .אמר:
אעפ"י שבשאר החיים נפלאים מעשיך ,אין בהם מי שיכיר ,אבל בי נתת הנפש המשכלת יותר על שאר החיים ,והיא תדע מעשיך
הנפלאים ותודה לך עליהם42.
ונוראות היצירה הם נגלים ְונִ ָּכ ִרים לחכמים ,כי כל אבר ואבר נברא בחכמה ,ועל התכונה שנברא הוא לצורך ולתועלת ,וכל אדם
צריך להתבונן בהם ,ומתוך כך יכיר נפלאות היוצר ויודה לו עליהם .ואם באנו לספר בזה החיבור תכונת האברים ותועלתם ומזג
הכוחות ותועלתם יארך הסיפור ,אבל המשתוקק להם ימצאם בספרי החכמים43.
ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח ]המתחיל ברמז רכה[
"נורא תהילות עושה פלא" )שמות טו יא[ ָ -ע ָׂשה פלא אין כתיב כאן אלא עושה פלא לעתיד לבוא  ...עשה עמנו פלא ועושה עמנו
יך ו ַּמ ְח ְׁשב ֶֹת ָ
ית אַ ּ ָתה ה' אֱ לֹהַ י נִפְ ְלא ֶֹת ָ
יך אֵ לֵ ינ ּו" )תהלים
בכל דור ודור ,שנאמר" :נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאד"ַ " .רבּ ֹות ָע ִ ׂש ָ
אות" )מיכה ז טו(  -אראנו מה שלא הראיתי לאבות ,שהרי נסים ונפלאות שאני
את ָך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם אַ ְראֶ ּנ ּו נִ פְ ָל ֹ
ימי צֵ ְ
מ ו( ּ ִ " ...כ ֵ
עתיד לעשות עם הבנים יותר מהפלא ונפלאות מה שעשיתי עם אבות44.

דברי דוד עם "לא נפלאת היא" של התורה בפרשת נצבים ,בא אולי להוריד את המעלות הגבוהות של דברי דוד אל הפלאות הארציות
והאנושיות האפשריות ,אל התורה כתורת חיים .התורה באה מאותם ספירות גבוהות עליהם משורר דוד ,אבל היא ירדה לארץ וניתנה לבני
האדם על מנת שיעמדו על סודותיה ורזיה ,ויש להם את הכלים והיכולת לעשות זאת .אתה דוד אומר" :פליאה דעת ממני נשגבה" ומשה עונה
לך" :לא בשמים היא ,לא נפלאת היא ממך" .ראה דברינו לא נפלאת היא ממך בפרשת נצבים .לא בכדי מצויה פרשת נצבים בלוח השנה לפני
ראש השנה.
 41וכך גם רש"י על הפסוק" :אשא כנפי שחר  -אם אשא לי כנפים כשחר הזה המבהיק לפי שעה מסוף העולם לסופו כן אמהר לעוף עד אשר
אשכון באחרית ים :גם שם  -אין לי מנוס כי כל חשך לא יחשיך ממך" ,וכן מצודת דוד" :אשא כנפי שחר  -אם אמרתי אשא כנפים לעוף חיש
מהם בקצה הים כשחר הזה המבהיק ברגע אחת עד קצה העולם :גם שם  -הלא גם באחרית הים ידך תנחני וימינך תאחזני להוליך אותי אחר
חפצך ואם כן אברח מידך לידך" .השחר העולה קמעא קמעא ,כאיילת השחר ,ופתאם מפציע בבת אחת ומאיר בכנפיו את כיפת השמים ממזרח
למערב ,מעניק תחושה של יום חדש בו הכל נברא מחדש" :המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית" .והמשורר נישא על כנפי שחר אלה ומדלג
ח ׁ ֶש ְך לֹא
אור ַּבעֲ ֵדנִ י" .אבל גם שםֹ " :
איתם ממזרח למערב ,אולי שם תירגע פליאתו והשתוממותו ,אולי שם יש עוד" :וָ א ַֹמר ַא ְך ח ׁ ֶֹש ְך יְ ׁשוּפֵ נִ י וְ ַליְ ָלה ֹ
יַ ְח ִ ׁש ְ
או ָרה" .אין מסתור בחושך .בריחה היא תמיד "ממני אליך" ,וכמו שאמר דוד בדברי הימים א כט ידּ ִ " :כי
יך ִמ ּ ֶמ ָך וְ ַליְ ָלה ַּכי ֹּום יָ ִאיר ַּכחֲ ׁ ֵשיכָ ה ָּכ ֹ
ְ
ָ
ִמ ְּמ ָך ַהכּ ֹל ו ִּמ ָ ּי ְדך נ ַָת ּנ ּו ָלך") .ראה דברינו מידך נתנו לך בפרשת ויקהל( .והדברים מתקשרים גם אל ספר יונה שנקרא ביום הכיפורים.
 42השאלה היא איפה לשים את המילה "מאד" שבפסוק .רד"ק מציע להזיז אותה אחורה ולהצמידה למילים "נפלאים מעשיך" ולקרוא את הפסוק
כך :נפלאים מעשיך מאד ונפשי )המשכלת( יודעת )ומבינה זאת( .כך גם מפרש אבן עזרא תהלים בשם רבי משה .אבל הוא מביא גם את פירוש
ר' יהודה הלוי שמשאיר את המילה "מאד" במקומה" :נפלאים ממני מעשיך אף על פי שנפשי יודעת מאד" .וכך גם מפרש מצודת דוד" :נפלאים
מעשיך  -מעשיך המה מכוסים ולא ידעתים אף כי נפשי היא משכלת ויודעת מאד דברים מושכלים ,על כל זה פלאי מעשיך איננה יודעת".
המשכלת של האדם אשר יודעת להתפעל ממעשים אלה ולהודות עליהם ולהעריכם ,מה תועלת יש
ׂ
נפלאים מאד מעשי הבורא ,אבל באין הנפש
בכל הפלאים האלה?
 43קטע זה של פירוש רד"ק מבוסס על הגמרא במסכת נדה לא ע"א שמתעכבת על הפלא הגדול שביצירת הולד – הפלא של היווצרות חיים
ֵרו עֲ לֵ י
חדשים .הגמרא עורכת שם השוואה בין זריעת צמחים בערוגה לעומת יצירת העובר ברחם האשה ומשלבת פסוקים מאיוב כט גּ ְ " :ב ִהלּ ֹו נ ֹ
ית ִע ּ ָמ ִדי ו ְּפ ֻקדָּ ְת ָך ָׁש ְמ ָרה רו ִּחי" עם הפסוק שלנו ,מובא בדברינו בהילו נרו עלי ראשי בפרשת
רו אֵ ֶל ְך ח ׁ ֶֹש ְך" ,ואיוב י יב" :חַ ִּיים וָ חֶ סֶ ד ָע ִ ׂש ָ
או ֹ
ֹאשי ְל ֹ
ר ִׁ
חור וָ ֶק ֶדם צַ ְר ּ ָתנִ י" .אך ראה עוד פירוש מהרש"א על הגמרא בנדה הדן
ית ָ ...א ֹ
תזריע .הגמרא מחזירה אותנו לפסוקים לעילָ " :א ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי ז ִֵר ָ
ברתיעה מלחקור במדעי הטבע" :אודך על כי נוראות נפלאתי נפלאים וגו' .פירוש שאני ירא לחקור בפלאי פלאות שבמעשיך שאי אפשר לחקור
עליהם לפי הטבע .ונפשי יודעת מאד שהם נפלאים ממני והידיעה בהם נמנע ממני .כמו שאמר החכם :תדע אשר לא תדע .ועל זאת אודך שלולא
זאת נתתי לבי לדרוש ולחקור בהם וכמאמרם במכוסה ממך בל תדרוש" .והרי לנו 'סיבוב פרסה' ו"הבדל קטן" בין רד"ק וריה"ל ,חכמי פרובאנס
וספרד מאה  ,12למהרש"א פולין מאה  16ביחס היהדות למדע הכללי.
 44מהפליאה הנשגבה אל פלאות ההיסטוריה ,ומפלא יצירת חיים חדשים של הפרט ,אל פלא יצירת עם זו גאלת .לא צריך לנסוק לשמים וגם לא
להינשא על כנפי השחר על מנת לראות פלאים בטבע שמסביב ובתולדות עם ישראל .זכו הבנים לניסים ונפלאות יותר ממה שנעשו לאבות ואפשר
שזכו בני הבנים בימינו לניסים ופלאות גדולים עוד יותר! שהרי אין לך נס גדול יותר מקיבוץ גלויות מכל קצווי תבל בהשוואה למצרים בהם
היה עם ישראל בארץ אחת .ראה דברינו האובדים והנדחים בראש השנה .וכדברי הנביא ירמיהו בפרק טזָ " :לכֵ ן ִה ּנֵה יָ ִמים ָּב ִאים נְ אֻ ם ה' וְ לֹא י ֵָא ֵמר
צות אֲ ׁ ֶשר ִהדִּ יחָ ם ָׁש ּ ָמה
עוד חַ י ה' אֲ ׁ ֶשר הֶ עֱ ָלה ֶאת ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םּ ִ :כי ִאם חַ י ה' אֲ ׁ ֶשר הֶ עֱ ָלה ֶאת ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ָצ ֹפון ו ִּמכּ ֹל ָהאֲ ָר ֹ
ֹ
או ָתם ֵמאֶ ֶרץ ָצ ֹפון ְו ִק ַּב ְצ ִּתים ִמ ַ ּי ְר ְ ּכ ֵתי
בו ָתם" .ועוד אמר ירמיהו אותו נזכיר בזכרונות בראש השנהִ " :הנְ נִ י ֵמ ִביא ֹ
וַ הֲ ִ ׁשב ִֹתים ַעל ַא ְד ָמ ָתם אֲ ׁ ֶשר נ ַָת ִּתי ַלאֲ ֹ
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וְ עַ ל ִספְ ְר ָך ּ ֻכ ָ ּלם יִ ָּכתֵ ב ּו
מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור קלט
מהו "ועל ספרך כולם יכתבו"? מיום שברא הקב"ה לאדם הראשון כתב לו בספרו מה שהוא עתיד להעמיד ממנו עד שיחיו
המתים ,וכה קורא לפניו :דור דור ודורשיו ,דור דור ופרנסיו ,דור דור וחכמיו ,דור דור ונביאיו ,דור דור וסופריו ותלמידיו עד
שיחיו המתים .וכן הוא אומר" :זה ספר תולדות אדם" )בראשית ה א(  ...וכן הוא אומר" :מי פעל ועשה קורא הדורות מראש"
)ישעיהו מא ד( ,רצה לומר מאדם הראשון45.
לו אֶ חָ ד ָּבהֶ ם
יָ ִמים ֻי ָ ּצר ּו ולא וְ ֹ
רש"י תהלים פרק קלט
ימים יוצרו ולא אחד בהם  -לסוף ימים רבים היו עתידין להיבראות ולא היה עדיין אחד מהם נברא בהן .לפי המסורת שכתוב
"ולא"  -זהו פירושו .ולפי המקרא שהוא נקרא "ולו" ,כך פירושו :ימים יוצרו  -הראהו ימים העתידים להיבראות ולחלקו בירר
אחד את יום השבת .דבר אחר :זה יום הכפורים לסליחה46.
דברי הסיכום של עמוס חכם בדעת מקרא על פרק זה
ענינו של מזמור זה התבוננות בתלותו הגמורה של האדם באל הבוראו  ...ה' הוא שברא את האדם  ...ועל כן כל מה שהאדם
עומד לדבר ,כבר ידוע לאלהים  ...ואף כשהאדם בורח מפני האל – באמת האל הוא המנחה אותו בדרך בריחתו ואוחז אותו בכל
מקום שהוא ,בחושך ובאור .ככל שהאדם מוסיף ומתבונן בדברים האלה כן גדלה השתוממותו וכן מעמיקה הכרתו כי יש כאן
נפלאות ונשגבות מבינת האדם  ...אין קץ ואין סוף לנפלאות האלה ועל כן המשורר נמצא תמיד במצב של דבקות בה'... .
בלשון הוגי הדעות של הדורות האחרונים יש לומר ,כי הנפלאות שהמשורר משתומם עליהן ואומר שהן נשגבות מבינתו ,הן
הסתירות שבין ידיעת האלהים ובחירת האדם 47,ובין הגזרה הקדומה ובין הרצון החופשי 48.אין המשורר מבקש לתרץ סתירות
אלו בדרך ההיגיון ,אלא הוא מביע את רגשותיו ומחשבותיו המתעוררים בלבו בעקבות ההכרה ששני הצדדים האלה אמת הם ...
ההתבוננות בשני הצדדים האלה היא שגרמה למשורר לומר את דבריו במזמור זה בלשון פיוטית עזה ונשגבה49.
נחזור ונקרא את ח"י הפסוקים של פרק קלט בתהלים לעיל
מור ה' ֲח ַק ְר ּ ַתנִי וַ ּ ֵת ָדע :אַ ּ ָתה יָ ַד ְע ּ ָת ִׁש ְב ִּתי וְ קו ִּמי ַּב ְנ ּ ָתה ְל ֵר ִעי ֵמ ָרח ֹוק:
ַל ְמ ַנ ֵ ּצחַ ְל ָדוִ ד ִמזְ ֹ
ית וְ כָ ל דְּ ָרכַ י ִה ְס ַּכנ ּ ְָתהּ ִ :כי אֵ ין ִמ ָ ּלה ִ ּב ְל ׁש ֹונִי הֵ ן ה' יָ ַד ְע ּ ָת כֻ ָ ּל ּה:
ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי ז ִֵר ָ
יאה ַדעַ ת ִמ ּ ֶמ ּנִי נִ ְ ׂש ְ ּגבָ ה לֹא אוּכַ ל ָל ּה:
חור וָ ֶק ֶדם צַ ְר ּ ָתנִי וַ ּ ָת ׁ ֶשת ָע ַלי ַּכ ּ ֶפכָ הְ ּ :פ ִל ָ
ָא ֹ
ָ
ָ
ְ
אול ִה ֶּנ ּ ָך:
יעה ּ ְׁש ֹ
ָאנָה אֵ לֵ ך ֵמרוּחֶ ך וְ ָאנָה ִמ ּ ָפנֶיך אֶ ְב ָרחִ :אם אֶ ּ ַסק ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ּ ָתה וְ אַ ִ ּצ ָ
אֶ ּׂ ָשא כַ נְפֵ י ָׁשחַ ר אֶ ְׁש ְ ּכנָה ְ ּב ַאח ֲִרית יָ םּ :גַם ָׁשם יָ ְד ָך ַתנְחֵ נִי וְ תֹא ֲח ֵזנִי יְ ִמינֶךָ:
אור ַּבעֲ ֵדנִיּ :גַם ח ׁ ֶֹש ְך לֹא יַ ְח ִׁש ְ
או ָרה:
יך ִמ ּ ֶמ ָך וְ ַליְ ָלה ַּכי ֹּום יָ ִאיר ַּכ ֲח ׁ ֵשיכָ ה ָּכ ֹ
וָ א ַֹמר אַ ְך ח ׁ ֶֹש ְך יְ ׁשוּפֵ נִי וְ ַליְ ָלה ֹ
יתי נִפְ ָל ִאים ַמעֲ ֶׂש ָ
יך וְ נַפְ ִׁשי י ַֹדעַ ת ְמאֹד:
אות נִפְ לֵ ִ
או ְד ָך עַ ל ִ ּכי ֹנו ָר ֹ
ִית ִכ ְלי ָֹתי ְּתסֻ ֵּכנִי ְ ּבבֶ ֶטן ִא ִּמיֹ :
ִ ּכי אַ ּ ָתה ָקנ ָ
ָ
ָ
יתי בַ ּ ֵס ֶתר ֻר ַ ּק ְמ ִּתי ְ ּב ַת ְח ִּתי ֹּות ָא ֶרץּ :ג ְָל ִמי ָרא ּו עֵ ינֶיך וְ עַ ל ִספְ ְרך ּ ֻכ ָ ּלם יִ ָּכ ֵתב ּו יָ ִמים ֻי ָ ּצר ּו ולא וְ ֹלו
לֹא ִנ ְכחַ ד ָע ְצ ִמי ִמ ּ ֶמ ּ ָך אֲ ׁ ֶשר עֻ ּׂ ֵש ִ
עו ִדי ִע ּ ָמךְ:
אֶ חָ ד ָּבהֶ ם :וְ ִלי ַמה ָ ּי ְקר ּו ֵרעֶ ָ
חול יִ ְרבּ וּן הֱ ִקיצ ִֹתי וְ ֹ
אשיהֶ ם :אֶ ְס ּ ְפ ֵרם ֵמ ֹ
יך אֵ ל ֶמה ָע ְצמ ּו ָר ׁ ֵ
יתי
או ִליכֵ ם אֶ ל ַנחֲלֵ י ַמיִ ם ְ ּב ֶד ֶר ְך יָ ָׁשר לֹא יִ ָּכ ְ ׁשל ּו ָּב ּה ִ ּכי ָהיִ ִ
או ִבילֵ ם ֹ
ָדול יָ ׁשוּב ּו הֵ ּנָהּ ִ :ב ְב ִכי יָ בֹא ּו ו ְּב ַתחֲנוּנִ ים ֹ
ָא ֶרץ ָּבם ִע ֵ ּור וּפִ ּ ֵסחַ ָה ָרה וְ יֹלֶ ֶדת יַ ְחדָּ ו ָק ָהל ּג ֹ
רו".
רו ְ ּכרֹעֶ ה עֶ ְד ֹ
ְליִ ְ ׂש ָראֵ ל ְל ָאב וְ ֶאפְ ַריִ ם ְ ּבכ ִֹרי הוּאׁ ִ :ש ְמע ּו ְדבַ ר ה' ג ֹּויִ ם וְ ַה ִ ּגיד ּו בָ ִא ִּיים ִמ ּ ֶמ ְרחָ ק וְ ִא ְמר ּו ְמזָ ֵרה יִ ְ ׂש ָראֵ ל יְ ַק ְ ּבצֶ ּנ ּו ו ְ ּׁש ָמ ֹ
 45עפ"י המסורת ,אדם הראשון גם נשפט בראש השנה שחל להיות בשבת ]א"ה :כמדומה שצ"ל בערב שבת ,היום שבו נברא[ וממנו נקבע ראש
השנה כיום בו "בריות יפקדו"" ,בראש השנה ייכתבון" והברכה" :שנכתב בספר חיים טובים" .ופירוש מצודת דוד על הפסוק מוסיף" :כולם יכתבו
 כל המקרים כולם ידועים לך כאילו כתובים לפניך בספר" .ומליצי יושר שאינם עוד אתנו יעידו בעבורנו את מדרש אליהו רבה על הפסוק" :ועלספרך כולם יכתבו" ,שהוא אומר" :ועל ספרך כולם יכתבו  -מה תלמוד לומר? עתיד הקב"ה לישב בבית המדרש שלו וצדיקי עולם יושבין לפניו,
ואומר להם :בניי ,דור פלוני כך עשה תורה וכך עשיתי עמו צדקה ,ואדם פלוני כך עשה תורה וכך עשיתי עמו צדקה .אבל איני זוכר עונותיהם
אש ֹֹנות וְ ַק ְדמֹנִ י ֹּות ַאל ִּת ְתבּ ֹנָנ ּו" )ישעיהו מג יח( ,ואומרּ ִ " :כי ִהנְ נִ י ב ֹו ֵרא ָׁש ַמיִ ם ח ֲָד ִ ׁשים וָ ָא ֶרץ
של ישראל ואינן עולין על לב ,שנאמרַ :אל ִּתזְ ְ ּכר ּו ִר ׁ
אש ֹֹנות וְ לֹא ַתעֲ לֶ ינָה ַעל לֵ ב" )שם סה יז(" .שנכתב ונחתם לחיים טובים.
ח ֲָד ָׁשה וְ לֹא ִת ָזּכַ ְרנָה ָה ִר ׁ
" 46לא יוצרו" או "לו יוצרו" ,זה מהבדלי הקריא כתיב המופלאים במקרא ששניהם נכונים .בדומה לפסוק "בכל צרתם לא או לו צר" ,שהקב"ה
מצוי עם עם ישראל בכל צרותיהם .מחד גיסא ,כל הימים הם מיוחדים ,כולם נחזו ונצפו ברגע הבריאה ,כל יום וטובתו עמו וכשיטת הלל הזקן:
"ברוך ה' יום יום" .ומאידך גיסא" ,לו אחד בהם" ,יש ימים המיוחדים במעגל השבוע ,החודש והשנה  -שבת ,ראש חודש ,חגי תשרי .אשרי מי
שידע לקדש יום יום ,להעיר השחר ולהעריב יומו ,לשמוח בכל רגע ורגע ,להוקיר כל דקה ודקה .ועם זאת ,כשבאו אותם ימים "לו אחד בהם",
ימים של שגב וקדושה ,השכיל להמריא אליהם בכנפי שחר ,לנסוק אלי שמים ולחפש את הפליאה ,לברוח מהקב"ה אליו .וידע שגם שם יד ימין
תאחז בו חזק ותנחהו איך לרדת ביום שאחרי ולחזור לקדש את החול .איך להעיר את השחר של יום אחרי יום כיפור .בימים הנוראים שיוצרו
השנה" ,לא אחד בהם" – יחסר לנו אליקים חיים האחד והמיוחד.
 47בחירה – בריחה.
 48מה שאמרו חז"ל בארבע מילים :הכל צפוי והרשות נתונה" )אבות ג טו( והרמב"ם האריך בכך מאד בשמונה פרקים.
 49ואנחנו רק נוסיף על דבריו מה שאמרנו בתחילת דברינו :מי הוא שיצר מזמור נפלא זה? שפתי מי ברור מללו גם כאשר הדברים לא כל כך
ברורים? מי יצר מילים נפלאות אלה המלאות פליאה על העולם? מי הוא בעל הדעת שיודע שדעתו קצרה? האדם – מי שכתב פסוקים נפלאים
אלה והם לנו נחמה מעטה על פטירתו של אליקים חיים שכה אהב את ספר תהלים.
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ונזכור את הפיוט הנפלא של שלמה אבן גבירול שמן הסתם נכתב בהשארת פרק זה בתהלים
ש ַּג ִ ּבי  /אֶ עְ רֹך ְלפָ נ ָ
ֶיך ַׁשחְ ִרי וְ גַ ם עַ ְר ִ ּבי.
ַׁשחַ ר אֲבַ קֶ ְ ׁש ָך ,צו ִּרי ּו ִמ ְ ׂ
בות ִל ִ ּבי.
ִלפְ נֵי גְ דֻ ּ ָל ְת ָך אֶ עְ מֹד וְ אֶ ָּבהֵ ל ִּ /כי עֵ ינְ ָך ִת ְראֶ ה ּ ָכל מַ חְ ְ ׁש ֹ
תו ְך ִק ְר ִ ּבי?
ֲשר יוּכַ ל הַ ּ ֵלב וְ הַ ּ ָלשׁ ֹון  /לַ עְ שׂ ֹות וּמַ ה כּ ֹחַ רוּחִ י ְ ּב ֹ
מַ ה זֶה א ֶׁ
ֱלו ּ ַה ִ ּבי!
עוד ִּת ְהיֶה נִ ְ ׁשמַ ת א ֹ
או ְד ָך ְ ּב ֹ
ֱנושׁ עַ ל ּכֵן ֹ /
הִ ּנֵה ְל ָך ִתיטַ ב זִ ְמ ַרת א ֹ
שנה טובה ומבורכת
תהא שנת עין טובה להביט בפלאות העולם ופני איש לרעהו
מחלקי המים

לפניכם הפזמון "שופט כל הארץ" כפי שמופיע בספרי הסליחות.
פזמון זה נועד לסדר הסליחות של שחרית יום הכיפורים ,אבל נתקבל לאומרו גם בערב ראש השנה .יש להצטער על כמה
ליקויים שחלו בו.
ׁשֹופֵ ט ָּכל הָ אָ ֶרץ וְ אוֹ ָתנ ּו ַּב ִמ ְׁש ּ ָפט יַעֲ ִמיד.
נָא חַ ִּיים וָ חֶ סֶ ד ַעל ַעם ָענִ י ַתצְ ִמיד.
]וְ [אֶ ת ְּת ִפ ַּלת הַ ּ ׁ ַשחַ ר ִּב ְמקוֹ ם עוֹ לָ ה ַתעֲ ִמיד.
ְּכעוֹ לַ ת הַ בּ ֹקֶ ר אֲ ׁ ֶשר ְלעוֹ לַ ת הַ ּ ָת ִמיד:

יטיבָ ה ִב ְרצוֹ נְ ָך אֶ ת צִ יּוֹ ן ִעיר ְקדוֹ ִׁשי.
הֵ ִ
ָ
יתך ִל ְמקֻ דָּ ׁ ַשי.
וְ נ ַָת ּ ָת יָד וָ ׁ ֵשם ְּבבֵ ְ
וַ עֲ ִריכַ ת נֵר ְלבֶ ן יִ ׁ ַשי
ְלהַ עֲ לוֹ ת נֵר ּ ָת ִמיד .כעולת:

לוֹ בֵ ׁש צְ ָדקָ ה ו ַּמעֲ טֶ ה ְל ָך ְלבַ ד הַ ִּי ְתרוֹ ן.
שים ָז ְכ ָרה יְ ׁ ֵשנֵי חֶ ְברוֹ ן.
ִאם אֵ ין ָּבנ ּו ַמעֲ ִ ֹ
וְ הֵ ם יַעֲ ל ּו ְלזִ ָּכרוֹ ן ִל ְפנֵי יְ ָי ּ ָת ִמיד .כעולת:
יש ִל ְת ִח ּיָה.
ַמ ּ ֵטה ְּכלַ ּ ֵפי חֶ סֶ ד ְלהַ ּטוֹ ת ִא ׁ
ַע ּ ְמ ָך ְלחֶ סֶ ד הַ ּ ֵטה גְ מוֹ ל נָא ָעלָ יו וְ חָ יָה.
ְּכתֹ ב ּ ָתיו חַ ִּיים וְ הָ יָה ַעל ִמצְ חוֹ ּ ָת ִמיד .כעולת:
דברי ד"ר דניאל גולדשמיד במחזורו יום הכיפורים עמ' 272

ִחזְ ק ּו וְ ִא ְמצ ּו ְלבַ ְבכֶ ם ַע ּ ִמי ְּבאֵ ל ָמע ּוזּוֹ .
וְ ֵעדוֹ ָתיו ִּכי ִתנְ צֹר ּו ּ ַגם אֶ ת זוֹ ְלעֻ ּ ַמת זוֹ .
ֹאתיכֶ ם וְ יִ זְ כּ ֹר ַרחֵ ם ְּב ָרגְ זוֹ .
יְ כַ ּ ֵפר ְּב ַעד חַ ּט ֵ
דִּ ְר ׁש ּו יְ ָי וְ עֻ זּוֹ ַּב ְּק ׁש ּו פָ נָיו ּ ָת ִמיד.
ְּכעוֹ לַ ת הַ בּ ֹקֶ ר אֲ ׁ ֶשר ְלעוֹ לַ ת הַ ּ ָת ִמיד:

כפי המבואר בדברי גולדשמיד הנוסח בסליחות שלנו לקוי בחסר ,חסר זה ממעיט מאוד את הערך הפיוטי של הפזמון.
קשה להכריע בין נוסחאות ,אבל בשורה הראשונה הגרסה 'ואותה' נראית עדיפה בהרבה על הגרסה 'ואותנו'.
ובאותו עניין הגרסה כעולת עם כ"ף הדמיון גם כן איננה נראית.
עולָ ה ַתע ֲִמיד.
קום ֹ
הבקשה היא] :וְ [אֶ ת ְּתפִ ּ ַלת הַ שּׁ ַ חַ ר ִ ּב ְמ ֹ
עולַ ת הַ ּ ָת ִמיד! תוספת כ"ף הדמיון אינה מוסיפה כלום וכנראה אף מגרעת!
עולַ ת הַ בּ ֹקֶ ר ֲא ֶׁשר ְל ֹ
איזו עולה? ֹ
אם לא נכלול קטע פסוק זה שחוזר בכל הבתים הרי נראה שכל בית מורכב משלוש שורות עם חריזה פנימית ,והחרוז
המבריח קטע פסוק המסתיים במלה 'תמיד'.
בגלל תפיסת שורה זו כרפריין בלשון גולדשמיד כלומר כפזמון חוזר ,כפי הנראה קוצרו שלושה מהבתים בפזמון
עולַ ת הַ ּ ָת ִמיד:
ֲשר ְל ֹ
עולַ ת הַ בּ ֹקֶ ר א ֶׁ
בהשמטת השורה השנייה וכתחליף הוצב הרפרייןְּ :כ ֹ
בעוד שלבית הראשון שורה זו שהיא קטע פסוק מתאימה מאוד ,הרי בשאר הבתים כסרח העודף למובאה הקיימת היא
איננה מתאימה כלל!
רון.
שים זָכְ ָרה יְ ֵׁשנֵי חֶ ְב ֹ
ִאם אֵ ין ָּבנ ּו מַ ֲע ִ ֹ
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עולַ ת הַ ּ ָת ִמיד:
ֲשר ְל ֹ
עולַ ת הַ בּ ֹקֶ ר א ֶׁ
רון ִלפְ נֵי יְ ָי ּ ָת ִמידְּ .כ ֹ
וְ הֵ ם ַיעֲל ּו ְל ִז ּ ָכ ֹ
מה הצורך לדמות את זכרון ישני חברון לעולת הבוקר??
ְּכתֹב ּ ָתו חַ ִ ּיים וְ הָ יָה
עולַ ת הַ ּ ָת ִמיד:
ֲשר ְל ֹ
עולַ ת הַ בּ ֹקֶ ר א ֶׁ
חו ּ ָת ִמידְּ .כ ֹ
עַ ל ִמ ְצ ֹ
תו החיים הוא כעולת הבוקר? הלוא זה משולל הבנה!
עולַ ת הַ ּ ָת ִמיד:
ֲשר ְל ֹ
עולַ ת הַ בּ ֹקֶ ר א ֶׁ
ֲלות נֵר ּ ָת ִמידְּ .כ ֹ
וַ ע ֲִריכַ ת נֵר ְלבֶ ן יִ ַׁשי ְלהַ ע ֹ
למה לא די בנר התמיד שצריך לדמותו לעולת הבוקר?
דִּ ְרשׁ ּו יְ ָי וְ ֻעז ּ ֹו ַּב ְ ּקשׁ ּו פָ נָיו ּ ָת ִמיד.
עולַ ת הַ ּ ָת ִמיד:
ֲשר ְל ֹ
עולַ ת הַ בּ ֹקֶ ר א ֶׁ
ְּכ ֹ
בקשת ה' ודרישת עוזו הן כעולת הבוקר?
עתה נשלים את החסרונות בפזמון הזה ,ובהשמטת הרפריין.
ׁשֹופֵ ט ָּכל הָ אָ ֶרץ וְ אוֹ ָת ּה ְּב ִמ ְׁש ּ ָפט יַעֲ ִמיד.
נָא חַ ִּיים וָ חֶ סֶ ד ַעל ַעם ָענִ י ַתצְ ִמיד.
]וְ [אֶ ת ְּת ִפ ַּלת הַ ּ ׁ ַשחַ ר ִּב ְמקוֹ ם עוֹ לָ ה ַתעֲ ִמיד.
ע ַֹל֣ת ַה ֔בֹּ ֶקר ֲא ֶ ֖שׁר ְלע ַֹל֣ת ַה ָתּ ִ ֑מיד :במדבר כח כג
לוֹ בֵ ׁש צְ ָדקָ ה ו ַּמעֲ טֶ ה ְל ָך ְלבַ ד הַ ִּי ְתרוֹ ן.
שים ָז ְכ ָרה יְ ׁ ֵשנֵי חֶ ְברוֹ ן.
ִאם אֵ ין ָּבנ ּו ַמעֲ ִ ֹ
רון ִלפְ נֵי יְ יָ ּ ָת ִמיד .המלים ְלזִ ָכּ ֥ר ֹן ִל ְפ ֵנֽי֖ -ה'
ְוהֵ ם ַיﬠֲלוּ ְלזִ ָּכ ֹ
ָתּ ִ ֽמיד׃ לקוחות משמות כח כט
יש ִל ְת ִח ּיָה.
ַמ ּ ֵטה ְּכלַ ּ ֵפי חֶ סֶ ד ְלהַ ּטוֹ ת ִא ׁ
ַע ּ ְמ ָך ְלחֶ סֶ ד הַ ּ ֵטה גְ מוֹ ל נָא ָעלָ יו וְ חָ יָה.
חו ּ ָת ִמיד .שמות כח לח
ְּכתֹ ב ּ ָתו-חַ ִּיים וְ ָהיָ ה עַ ל ִמ ְצ ֹ
יטיבָ ה ִב ְרצוֹ נְ ָך אֶ ת צִ יּוֹ ן ִעיר ְקדוֹ ׁ ַשי.
הֵ ִ
ית ָך ִל ְמקֻ דָּ ׁ ַשי.
וְ נ ַָת ּ ָת יָד וָ ׁ ֵשם ְּבבֵ ְ
וַ עֲ ִריכַ ת נֵר ְלבֶ ן יִ ׁ ַשי
ְלהַ עֲ לֹת נֵר ּ ָת ִמיד .שמות כז כ  /ויקרא כד ב
ִחזְ ק ּו וְ ִא ְמצ ּו ]כנראה עדיף :וְ אַ ּ ְמצ ּו[ ְלבַ ְבכֶ ם ַע ּ ִמי ְּבאֵ ל
ָמע ּוזּוֹ .
וְ ֵעדוֹ ָתיו ִּכי ִתנְ צֹר ּו ּ ַגם אֶ ת זוֹ ְלעֻ ּ ַמת זוֹ .
ֹאתיכֶ ם וְ יִ זְ כּ ֹר ַרחֵ ם ְּב ָרגְ זוֹ .
יְ כַ ּ ֵפר ְּב ַעד חַ ּט ֵ
דִּ ְר ׁש ּו יְ יָ וְ עֻ זּ ֹו ַּב ְ ּק ׁש ּו פָ נָיו ּ ָת ִמיד) .תהלים קה ד ומקבילו
שירת אסף ד"ה א טז יא(
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שימו לב שבבית האחרון יש כבר ארבע שורות בלי "כעולת הבוקר" ,ולכן על החזן להתפתל קצת עם החזנות )אולי זו
הסיבה למה באשכנז מערב השמיטו בית זה(.
סיכום דברינו
באשמורות )סליחות( תימן פזמון זה נאמר באופן מלא כלומר יש ארבע שורות בכל בית ,יתכן שהשמטת השורה השנייה
בשלוש מהבתים היא כדי "לאזן" את מספר השורות.
בהשמטת אותן שורות פזמון זה מאבד הרבה מערכו.
עולַ ת הַ ּ ָת ִמיד" כפזמון חוזר מעוותת את כוונת הפייטן ,וגם משוללת הבנה לעצמה.
ֲשר ְל ֹ
עולַ ת הַ בּ ֹקֶ ר א ֶׁ
אמירת השורה " ְּכ ֹ
כל הכתוב כאן פשוט למי שמשווה את הנוסח המקובל לנוסח הסליחות במחזור גולדשמיד עמ'  ,272או בסדר הסליחות
שלו.
50
במחניים פורסם מאמר שלו על הסליחה "שלוש עשרה מידות " ובו הוא מראה עד כמה התעוותה הסליחה עקב הרצון
להמנע מלפנות אל המידות באופן ישיר .יעוין במחזור גולדשמיד בעמ' .268

 50רגילים לכנות בשם זה פזמון שמתחיל במילים "אזכרה אלהים ואהמיה" של אמתי ,שהפזמון החוזר שלו הוא י"ג מידות ה' ה' וגו' ,אבל כאן
הכוונה לסליחה הפותחת במילים אלה ,ובה פונים אל כל אחת מהמידות" :נא מדה נכונה."...
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