היבטים לשוניים בפרשת וילך עח
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דקדוקי קריאה בפרשת וילך ובהפטרה ועד רביעי של פרשת האזינו
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

לא יט וְ ַל ְמּ ָ ֥דהּ ...

ימהּ :יש להקפיד על המפיקיםֽ ִ .תּ ְהיֶ הִ֝ -לּי :געיה בתי"ו
ִשׂ ָ ֣

לא כא נִ ְשׁ ַ ֽבּ ְﬠ ִתּי׃ הבי"ת בפתח אע"פ שהיא בסילוק )סוף פסוק(
אי :מרכא בנו"ן כטעם משנה
לא כה ֹ֥נ ְשׂ ֵ ֛

לא ל ֶאתִ -דּ ְב ֵ ֥רי

ירה :מרכא טיפחא ,לא טיפחא מונח
ַה ִשּׁ ָ ֖

:

וּבה :הטעם בשי"ן מלעיל
ב ֚שׁ ָ

אמר
ד וְ לֹא֥ -נ ֹ ַ

֛ﬠוֹד :טעם נסוג אחור לנו"ן

שׁיו :כולם בקמץ רחב
ו ָשׁ ָר ָ ֖

ט ָל ֲﬠ ַצ ִ ֑בּים :הלמ"ד קמוצהֶ .פּ ְריְ

֥  :הפ"א סגולה

י וְ ָי ֵ ֽ֣בן ֵ֔א ֶלּה :טעם נסוג אחור ליו"דֵ .י ְ֣לכוּ ָ֔בם :טעם נסוג אחור ליו"ד הלמ"ד בשוא נע .יִ ָ ֥כּ ְשׁלוּ

ָ ֽבם׃

טעם נסוג אחור לכ"ף .השי"ן בשוא נע.


ימי
כ ִ ֥מ ֵ

ֶ ֽק ֶדם׃ טעם נסוג אחור למ"ם הראשונה


יז ִל ְמ ָשׁלָ -בּ֣ם :השי"ן בקמץ קטן

כ ֶאל֣ ֶ -א ֶרץ

ִצ ָיּ ֣ה :יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא להבליע את הצד"י שבסוף תיבת 'אֶ ֶרץ' עם זו

שאחריה בתיבת ' ִצ ָ ּיה'ָ .ב ְא ֗שׁוֹ :האל"ף בשווא נח ולכן הבי"ת בקמץ קטן .וְ ַ֙ת ַﬠל֙  :הוא"ו בשווא
כא ַאלֽ ִ -תּ ְיר ִ ֖אי :געיה בתי"ו והרי"ש בשווא נע ,בדומה לו בפס' הבא

֣ילי
יחשוש לשינוי משמעותִ .גּ ִ

אוּ
ַאלֽ ִ -תּ ְיר ֙

והקורא בשוא נח

וּשׂ ָ֔מ ִחי :שתיהן במלעיל
ְ

כב ָשׂ ַ ֔די :שׂי"ן שמאלית
כג וַ יּ֣ ֶוֹרד :במלעיל

כה ַה ֶיּ ֶ֖לק וְ ֶה ָח ִ ֣סיל וְ ַהגָּ ָז֑ם :טעם טפחא בתיבת ַה ֶיּ ֶ֖לק

 1אנו בשנת עט ,אבל הפרשיות החלו בשנת עח ,ולכן נקראות על השנה הזו.
 2בסימנים טעו בדבר זה )תוקן במהדורות חדשות ,אבל רבים מחזיקים בראשונות( וסימנו את פס כו כפסוק החותם
עוֹלם
את הקריאה .הדבר נובע כנראה מכך ששני הפסוקים כו וכז מסיימים באותן מילים וְ לֹא-יֵ ֥בֹשׁוּ ַﬠ ִ ֖מּי ְל ָ ֽ
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בּ ָרה :העמדה קלה בוא"ו למנוע הבלעת האל"ף החטופה
לב א וַ ֲא ַד ֵ ֑

לב ג ָה ֥בוּ

ֹ֖ג ֶדל :המילה ָה ֥בוּ מלרע ,הטעם לא נסוג

לב ד ָ ֽפּ ֳﬠ ֔לוֹ :הפ"א בקמץ גדול ,העי"ן בחטף קמץ֥ ִ .כּי ָכלְ -דּ ָר ָ ֖כיו :תיבת ִ ֥כּי

מוטעמת בטעם מרכא ,ואין

לצרף לה את תיבת 'כל' כאילו כתוב ִכּי֥ -כֹל
לב ו ַה ְל ֙ה' :הה"א מילה נפרדת מחוברת ל'-לה'' ומנוקדת בפתח ַה ,הלמ"ד אחריה בשווא נח ְל .האל"ף

)של הויה המבוטא כאדנות( בחטף פתח ֲאַ :ה ְל ֲאד ֹנָ י .וַ יְ כֹנְ נֶ
אמרוּ ָ ֽל
לב ז וְ יַ ֔ ֵגּ ְד  :הדלי"ת בשוא נח עקב ההטעמה .וְ ֥י ֹ ְ

 :הכ' הסופית אינה דגושה
׃ טעם נסוג אחור ליו"ד

הוּ :בי"ת ראשונה בשווא נע והנו"ן בשווא נח .יִ ְצּ ֶ ֖רנְ הוּ :היו"ד בחירק חסר ,אחריה צד"י
לב י יְ ס ְֹב ֶ֙בנְ ֙
מודגשת ובשווא נע והנו"ן בשווא נח

לב יא ְכּנֶ֙
לב

חף :החי"ת בצירי לא בסגול
ֶשׁ ֙ר :הכ"ף בשווא לא בפתח .יְ ַר ֵ ֑

ותי
יג ַﬠל֣ ָ -בּ ֳמ ֵ

אכל :הוא"ו בפתח ובמלרע.
ָ֔א ֶרץ :טעם נסוג אחור לבי"ת המנוקדת בקמץ רחב .וַ יּ ֹ ַ ֖

ָשׂ ָ ֑די :שׂי"ן שמאלית .וַ יֵּ נִ ֵ ֤קהוּ :הי' בצירי ודגושה ולא בשוא

ית :שׂי"ן שמאליתֱ .א ֣לוֹ ַ
לב טו ָכּ ִ ֑שׂ ָ
לב יז

ֱא ַ

 :עיין פסוק יז

 :הה' "בפתח גנובה" .יש המבטאים אותה כאילו יש אל"ף לפני הה"א והיא מנוקדת פתחַ :אהּ

והה' במפיק .יש המבטאים אותה כאלו יש וי"ו )הנקראת כ Wאנגלי( לפני הה"א ,הוי"ו מנוקדת פתח :אֱ וַ הּ
) (elowahוהה' במפיק .לכל הדעות הקורא אותה אלו-הַ ה"א פתוחה  HAמשתבשְ .שׂ ָﬠ ֖רוּם :שׂי"ן
שמאלית

לב יח יְ ָל ְד ֖  :הלמ"ד בקמץ רחב הדלי"ת בשוא נעְ .מח ְֹל ֶ ֽל

׃ למ"ד ראשונה בשווא נע והכ"ף בסוף רפויה

לא א דפי בר -אי ל ן לפרשת השבוע נצבים וילך עז

ד"ר מרדכי סבתו

ד"ר מרדכי סבתו ,המחלקה לתלמוד ,אוניברסיטת בר-אילן.

וילך :עדות השירה ועדות התורה
המעיין
)ל"א( שבו יש מספר
פרשת "וילך" כוללת פרק אחד
יבחין שלכל הנושאים הנכללים בפרק יש מכנה משותף אחד – פרדתו של משה
מהעם.
מ ׁ ֶשה וַ יְ ַד ֵּבר אֶ ת ַהדְּ בָ ִרים ָהאֵ ֶ ּלה אֶ ל ָּכל יִ ְ ׂש ָראֵ ל" .הלשון וַ ֵ ּילֶ ְך
תחילת הפרשה היא "וַ ֵ ּילֶ ְך ֹ
מ ׁ ֶשה אינה שגרתית .בדרך כלל ,כאשר משה רוצה לדבר עם העם הוא מקהיל
ֹ
אותם אליו ,אבל כאן משה הולך אל ישראל .הרמב"ן כתב על כך" :כי משה הלך
ממחנה לויה אל מחנה ישראל לכבדם ,כמי שירצה להפטר מחבירו ובא ליטול
רשות ממנו" .לשון זו נמצאת גם בראשית שליחותו של משה ,במפגש הראשון
שלו עם ישראל" :וַ ֵ ּילֶ ְך מ ׁ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן וַ ַ ּי ַא ְספ ּו אֶ ת ָּכל זִ ְקנֵי ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל" )שמ' ד:כט( .הלשון
נושאים4.

בלבד3

 3א"ה .את מי מעניינת החלוקה הנוצרית?? אם בלית בררה אני מציין מראי מקום על פיה ,מובן .אבל למדוד
גודל פרשיות על פי החלטת איזה כומר? ואם ה'גלח' הזה היה מחליט לחצות פרק זה לשנים היה משתנה משהו?
 4אצל בעלי המסורה ,וכן אצל רס"ג בסידורו ,פרשת "וילך" אינה נחשבת כפרשה בפני עצמה ,והיא
חלק מפרשת "נצבים" .אלא שלעיתים פרשת "נצבים" נחלקת לשניים :נצבים ,וילך .וזו לשונו
של רס"ג בסידורו )מהדורת דודזון ,אסף ,יואל ,ירושלים תשמ"ה ,עמ' שסד-שסה(" :ומהם פרשה
המתחלקת לשתים ונקראת בשתי שבתות אם יש צורך בכך והיא 'אתם נצבים' הנחלקת ב'וילך משה'".
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הדומה שם וכאן מרמזת שיש כאן כעין סגירת מעגל; בהליכתו כאן משלים משה
את מעגל שליחותו שנפתח שם.
במסגרת פרידתו של משה מהעם ,הוא מוסר להם שני עדים שעתידים להעיד
בעם בעתיד הרחוק :השירה והתורה .באשר לעדות השירה ה' אומר למשה:
וְ עַ ּ ָתה ִ ּכ ְתב ּו ָלכֶ ם אֶ ת הַ ּ ִ ׁש ָירה הַ זֹּאת וְ לַ ְּמ ָד ּה אֶ ת ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל ִ ׂשי ָמ ּה ְ ּבפִ יהֶ ם ְל ַמעַ ן ִּת ְהיֶה לִּ י הַ ּ ִ ׁש ָירה
הַ זֹּאת ְלעֵ ד ִ ּב ְבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ לּ ִ .כי אֲ ִביאֶ ּנ ּו אֶ ל ָהאֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר נ ְ ִׁש ַּב ְע ִּתי לַ אֲ ב ָֹתיו זָ בַ ת חָ ָלב ו ְּדבַ ׁש וְ ָאכַ ל
ֹתו
ן◌ א ֹ
וְ ָׂשבַ ע וְ ָד ׁ ֵשן וּפָ נָה אֶ ל אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים וַ עֲ בָ דוּם וְ נִאֲ צ ּו ִני וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְ ּב ִרי ִתי .וְ ָהיָ ה ִ ּכי ִת ְמצֶ א ָ
רו
עו ִ ּכי יָ ַד ְע ִּתי אֶ ת יִ ְצ ֹ
רות וְ עָ נ ְָתה הַ ּ ִ ׁש ָירה הַ זֹּאת ְלפָ נָיו ְלעֵ ד ִ ּכי לֹא ִת ּ ָׁשכַ ח ִמ ּ ִפי ְזַר ֹ
עות ַרבּ ֹות וְ צָ ֹ
ָר ֹ
אֲ ׁ ֶשר הוּא ע ֶֹׂשה הַ י ֹּום ְ ּב ֶט ֶרם אֲ ִביאֶ ּנ ּו אֶ ל ָה ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶשר ִנ ְ ׁש ַּב ְע ִּתי )יט-כא(.
בהתאם לכך משה אומר לעם:
הַ ְק ִהיל ּו אֵ לַ י אֶ ת ָּכל זִ ְקנֵי ִ ׁש ְב ֵטיכֶ ם וְ ׁש ְֹט ֵריכֶ ם וַ אֲ ַד ְ ּב ָרה ְב ָאזְ נֵיהֶ ם אֵ ת הַ דְּ בָ ִרים ָהאֵ ֶ ּלה וְ ָא ִע ָידה ָּבם
יתי
מו ִתי ִ ּכי הַ ְ ׁשחֵ ת ּ ַת ְ ׁש ִחתוּן וְ סַ ְר ּ ֶתם ִמן הַ דֶּ ֶר ְך אֲ ׁ ֶשר ִצ ִּו ִ
אֶ ת הַ ּ ָׁש ַמיִ ם וְ אֶ ת ָה ָא ֶרץּ ִ .כי יָ ַד ְע ִּתי אַ ח ֲֵרי ֹ
יסו ְ ּב ַמעֲ ֵׂשה
אֶ ְתכֶ ם וְ ָק ָראת אֶ ְתכֶ ם ָה ָר ָעה ְ ּבאַ ח ֲִרית ַה ָ ּי ִמים ִ ּכי ַתעֲ ׂש ּו אֶ ת ָה ַרע ְ ּבעֵ ינֵי ה' ְלהַ ְכ ִע ֹ
יְ ֵדיכֶ ם .וַ יְ ַד ֵּבר מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ָאזְ נֵי ָּכל ְקהַ ל יִ ְ ׂש ָראֵ ל אֶ ת דִּ ְב ֵרי ַה ּ ִ ׁש ָירה הַ זֹּאת עַ ד ּ ֻת ּ ָמם )כח-ל(.
אלא שלעדות השירה מקדים משה עדות אחרת – עדות התורה:
וַ יְ ִהי ְ ּככַ לּ ֹות מ ׁ ֶֹשה ִל ְכ ּתֹב אֶ ת דִּ ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאת עַ ל סֵ פֶ ר עַ ד ּ ֻת ּ ָמם .וַ יְ צַ ו מ ׁ ֶֹשה אֶ ת הַ ְלוִ ִּים נ ְ ֹׂשאֵ י
רון ְ ּב ִרית ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם וְ הָ יָ ה
ֹתו ִמ ַ ּצד אֲ ֹ
רון ְ ּב ִרית ה' לֵ אמֹרָ :לקֹחַ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ ּת ֹו ָרה הַ זֶּה וְ ַׂש ְמ ּ ֶתם א ֹ
אֲ ֹ
ָ
ָ
ָ
ָׁשם ְ ּבך ְלעֵ דּ ִ .כי ָאנ ִֹכי יָ ַד ְע ִּתי אֶ ת ֶמ ְריְ ך וְ אֶ ת ָע ְר ּ ְפך הַ ָ ּק ׁ ֶשה הֵ ן ְ ּבע ֹו ֶד ּנִי חַ י ִע ּ ָמכֶ ם הַ ּי ֹום ַמ ְמ ִרים
מו ִתי )כד-כז(.
הֱ יִ ֶתם ִעם ה' וְ אַ ף ִ ּכי אַ ח ֲֵרי ֹ
נמצא שבנוסף לשירה גם התורה עתידה להיות עד בבני ישראל .יושם לב
שבשתיהן נקטה התורה לשון דומה .על התורה נאמר" :וַ יְ ִהי ְ ּככַ לּ ֹות מ ׁ ֶֹשה ִל ְכ ּתֹב
אֶ ת דִּ ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה ַהזֹּאת ַעל סֵ פֶ ר ַעד ּ ֻת ּ ָמם" )כד( ,וגם על השירה נאמר בסוף הפרשה:
"וַ יְ ַד ֵּבר מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ָאזְ נֵי ָּכל ְק ַהל יִ ְ ׂש ָראֵ ל אֶ ת דִּ ְב ֵרי הַ ּ ִ ׁש ָירה ַהזֹּאת ַעד ּ ֻת ּ ָמם" )ל(.
מה בין עדותה של השירה לעדותה של התורה?
רות וְ ָענ ְָתה ַה ּ ִ ׁש ָירה ַהזֹּאת ְלפָ נָיו
עות ַרבּ ֹות וְ ָצ ֹ
ֹתו ָר ֹ
על השירה נאמר" :וְ ָהיָ ה ִ ּכי ִת ְמ ֶצאן ָ א ֹ
ְלעֵ ד" )כא( .נמצא שהשירה תעיד בבני ישראל לאחר שתמצאנה אותו רעות רבות
וצרות .יש חשש שעם בוא הצרות יאמר העם" :הֲ לֹא ַעל ִ ּכי אֵ ין אֱ ל ַֹהי ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ְמ ָצא ּונִ י
עות ָהאֵ ֶ ּלה" )יז( .השירה באה להעיד בעם שהצרות אינם ביטוי לעזיבת ה' את
ָה ָר ֹ
עמו חלילה ,ואין הן אלא בבחינת הסתר פנים זמני" :וְ ָאנ ִֹכי ַה ְס ּ ֵתר ַא ְס ִּתיר ּ ָפנַי ַּבי ֹּום
ַההוּא" )יח(; הסתר פנים שנצפה מראש כמפורט בשירה .אפשר לומר שהשירה
היא בבחינת צידוק הדין של האומה בשעה שיבואו עליה רעות רבות וצרות.
רון ְ ּב ִרית ה' אֱ -לֹהֵ יכֶ ם
ֹתו ִמ ַ ּצד אֲ ֹ
באשר לתורה נאמרָ " :לקֹחַ אֵ ת סֵ פֶ ר ַה ּת ֹו ָרה ַהזֶּה וְ ַׂש ְמ ּ ֶתם א ֹ
עו ֶד ִ ּני חַ י ִע ּ ָמכֶ ם ַהי ֹּום ַמ ְמ ִרים
וְ ָהיָ ה ָׁשם ְ ּב ָך ְלעֵ דּ ִ .כי ָאנ ִֹכי יָ ַד ְע ִּתי אֶ ת ֶמ ְריְ ָך וְ אֶ ת ָע ְר ּ ְפ ָך ַה ָ ּק ׁ ֶשה הֵ ן ְ ּב ֹ
מו ִתי" )כו-כז( .לא נזכרו כאן רעות וצרות .נאמר כאן שעם
הֱ יִ ֶתם ִעם ה' וְ ַאף ִ ּכי ַאח ֲֵרי ֹ
ישראל עתיד להמרות את פי ה' לאחר מותו של משה ,ואז תעיד בהם התורה.
עדות התורה תבוא לאחר החטא אבל לפני העונש.
והנה ,מצאנו בספר מלכים אירוע המתאים לעדות התורה כפי שחזה משה
בפרשתנו:
אתי ְ ּבבֵ ית ה' וַ ִּי ּ ֵתן ִח ְל ִק ָ ּיה אֶ ת הַ ּ ֵספֶ ר
ָדול עַ ל ָׁשפָ ן הַ ּסֹפֵ ר ,סֵ פֶ ר הַ ּת ֹו ָרה ָמצָ ִ
ֹאמר ִח ְל ִק ָ ּיה ּו הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּג ֹ
וַ ּי ֶ
ְ
אֶ ל ָׁשפָ ן וַ ִּי ְק ָראֵ הוּ ...וַ ַ ּי ּגֵד ָׁשפָ ן הַ ּסֹפֵ ר לַ ּ ֶמלֶ ך לֵ אמֹר סֵ פֶ ר נ ַָתן ִלי ִח ְל ִק ָ ּיה הַ כּ ֹהֵ ן וַ ִּי ְק ָראֵ ה ּו ָׁשפָ ן ִלפְ נֵי
הַ ּ ֶמלֶ ְך .וַ יְ ִהי ִ ּכ ְ ׁשמֹעַ הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ ת דִּ ְב ֵרי סֵ פֶ ר הַ ּת ֹו ָרה וַ ִּי ְק ַרע אֶ ת ְ ּבג ָָדיו .וַ יְ צַ ו הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ ת ִח ְל ִק ָ ּיה הַ כּ ֹהֵ ן
וְ אֶ ת אֲ ִח ָיקם ֶּבן ָׁשפָ ן וְ אֶ ת עַ ְכבּ ֹור ֶּבן ִמיכָ יָ ה וְ אֵ ת ָׁשפָ ן הַ ּסֹפֵ ר וְ אֵ ת עֲ ָׂשיָ ה עֶ בֶ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך לֵ אמֹרְ .לכ ּו
דו ָלה ח ֲַמת ה'
ִד ְר ׁש ּו אֶ ת ה' ַּבעֲ ִדי ו ְּבעַ ד ָה ָעם ו ְּבעַ ד ָּכל יְ הו ָּדה עַ ל דִּ ְב ֵרי הַ ּ ֵספֶ ר הַ ִ ּנ ְמצָ א הַ זֶּה ִ ּכי גְ ֹ
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אֲ ׁ ֶשר ִהיא ִנ ְ ּצ ָתה בָ נ ּו עַ ל אֲ ׁ ֶשר לֹא ָׁש ְמע ּו אֲ ב ֵֹתינ ּו עַ ל דִּ ְב ֵרי הַ ּ ֵספֶ ר הַ זֶּה לַ עֲ ׂש ֹות ְ ּככָ ל הַ ָּכתוּב ָעלֵ ינ ּו
)ב כב:ח-יג(.
המלך שעליו מדובר כאן הוא המלך יאשיהו .יאשיהו הומלך בגיל שמונה .לפניו
מלך אביו ,אמון ,שנתיים ,ועליו נאמר" :וַ ַ ּי ַע ׂש ָה ַרע ְ ּבעֵ ינֵי ה' ַּכאֲ ׁ ֶשר ָע ָׂשה ְמנ ּ ׁ ֶַשה ָא ִביו"
)מלכים ב כא:כ( .לפני אמון מלך אביו ,מנשה ,חמשים וחמש שנה ,וגם עליו
נאמר "וַ יּ ַַעשׂ ָה ַרע ְ ּבעֵ י ֵני ה'" )שם:ב( .הכתוב מפרט רשימה ארוכה של חטאים
שעשה מנשה ובראשם עבודה זרה ושפיכות דמים .אם כן ,העם עזב את התורה
למשך תקופה ארוכה.
ברגע מסוים התגלה ליאשיהו ספר התורה .ההפתעה לממצא הספר ,והזעזוע
שפקד אותו למקרא הכתוב בו גרם לו לשוב בתשובה שלמה .וכך נאמר שם:
דו ְ ּככֹל ּת ֹו ַרת מ ׁ ֶֹשה
בו ו ְּבכָ ל נַפְ ׁש ֹו ּו ְבכָ ל ְמ ֹא ֹ
"וְ כָ מֹה ּו לֹא ָהיָ ה ְלפָ נָיו ֶמלֶ ְך אֲ ׁ ֶשר ָׁשב אֶ ל ה' ְ ּבכָ ל ְלבָ ֹ
וְ ַאח ֲָריו לֹא ָקם ָּכמֹה ּו" )מלכים ב כג:כב(.
רון
ֹתו ִמ ַ ּצד אֲ ֹ
הרי לנו קיום מדויק של דברי משהָ :ל ֹקחַ אֵ ת סֵ פֶ ר ַה ּת ֹו ָרה ַהזֶּה וְ ַׂש ְמ ּ ֶתם א ֹ
ְ ּב ִרית יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם וְ ָהיָ ה ָׁשם ְ ּב ָך ְלעֵ ד 5.משה צופה שתבוא תקופה ותיפסק ,חלילה,
העברת התורה מאב לבן כמעט לחלוטין .משום כך מצווה משה לקחת את ספר
התורה הכתוב ולהניח אותו בצד ארון ה' .בשלב מסוים הספר יעיד בבני ישראל.
אם יעזבו ישראל את הקודש ,תבוא התורה ממקום הקודש ותעיד בהם .העדות
שעליה מדבר משה היא בבחינת התראה לפני בוא העונש.
אלא שתשובת יאשיהו בעקבות עדות הספר לא ביטלה את גזרת החורבן שנגזרה
בעקבות חטאי מנשה .הבית חרב וצרות רעות ורבות באו על ישראל .אז באה
עדות השירה והעידה בבני ישראל .עם בוא הצרות והרעות היה חשש שעם
ישראל יאבד את אמונתו בה' ,ולכך נועדה השירה; להעיד בהם ולהזכירם שהם
הוזהרו מראש שצרות אלו עלולות לבוא.
כללו של דבר ,עדות התורה היא בבחינת התראה לפני ביצוע גזר הדין ,ועדות
השירה היא בבחינת צידוק הדין.
*
יש לשים לב שעל עדות השירה ציווה ה' את משה ,אבל על עדות התורה
ציווה משה את העם ללא ציווי מוקדם של ה' .נראה ,שלאחר שציווה ה' את
משה על עדות השירה ,התעורר משה להוסיף את עדותה של התורה כדי שלא
נצטרך להגיע לעדותה של השירה .משה מקווה שעדותה של התורה שתבוא
לאחר שעם ישראל יעזבו ,חלילה ,את התורה ,אבל עוד לפני בוא הצרות ,תעיד
בהם ,היינו תתרה בהם ,ותשיב אותם לדרכם .משה מקווה שעדותה של התורה
תייתר את עדותה של השירה שאמורה לבוא לאחר בוא רעות רבות וצרות.
משה מקווה שההתראה לפני ביצוע גזר הדין תייתר את הצורך בצידוק הדין.
לימים יתברר שעדות התורה לא ביטלה את החורבן ונזקקנו גם לעדות השירה.
ומכל מקום ,עדות התורה לא באה חינם .תשובת יאשיהו שבאה בעקבותיה
תיקנה במידה רבה את מצב העם וריככה באופן משמעותי את החורבן ואת
הקשיים בגזירת הגלות .היא שאפשרה לעם לקבל אחר כך את עדות השירה
ולהצדיק עליהם את הדין ,והיא גם שאפשרה לימים את התיקון והחזרה לארץ.
ע"כ הרב סבתו.
א"ה .יש לציין שלכאורה נבואת חולדה על יאשיהו עצמו לא נתקיימה
ה־א ַ ֤מר ֙ה' ֱא ֵ ֣הי יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַה ְדּ ָב ִ ֖רים
אמ ֖רוּ ֵא ָל֑יו ֽכֹּ ָ
ת־ה' ֥כֹּה ת ֹ ְ
הוּדה ַהשּׁ ֵ ֹ֤ל ַ ֶא ְת ֶכ ֙ם ִל ְד ֣ר ֹשׁ ֶא ֔
ל־מ ֶל יְ ָ ֗
וְ ֶא ֶ ֣
ל־ה ָמּ ֨קוֹם ַה ֶ֜זּה וְ ַﬠל־י ְֹשׁ ָ֗ביו
שׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי֩ ַﬠ ַ
־ל ָ֨ב ְב ֜ וַ ִתּ ָכּ ַנ֣ע׀ ִמ ְפּ ֵנ֣י ֗ה' ְ ֽבּ ָשׁ ְמ ֲﬠ ֡ ֲא ֶ ֣
ֲא ֶ ֥שׁר ָשׁ ָ ֽמ ְﬠ ָתַּ :י ַ֠ﬠן ַר ְ
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ראו בפירושו של רד"צ הופמן לכתוב זה.
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ם־ה'ָ :ל ֵכן֩ ִהנְ ִ֨ני א ִֹס ְפ ֜
ת־בּגָ ֶ ֔די וַ ִתּ ְב ֶכּ֖ה ְל ָפ ָנ֑י וְ ַג֧ם ָאנ ִ ֹ֛כי ָשׁ ַ ֖מ ְﬠ ִתּי נְ ֻא ֽ
ִ ֽל ְהי֤ וֹת ְל ַשׁ ָמּ ֙ה וְ ִל ְק ָל ֔ ָלה וַ ִתּ ְק ַר ֙ע ֶא ְ
ר־א ִ ֥ני ֵמ ִ ֖ביא
א־ת ְר ֶ ֣אינָ ה ֵﬠ ֔ ֶיני ְבּכֹל֙ ָה ָר ֔ ָﬠה ֲא ֶשׁ ֲ
רתֶ י ֘ ְבּשָׁ לוֹם ֒ וְ ל ֹ ִ
ל־ק ְב ֹ
ִ
תּ אֶ
ל־אב ֶֹ֗תי וְ ֶנאֱסַ ְפ ָ ֣
ַﬠ ֲ
ת־ה ֶ ֖מּ ֶל ָדּ ָ ֽבר:
ל־ה ָמּ ֣קוֹם ַה ֶזּ֑ה וַ יָּ ִ ֥שׁבוּ ֶא ַ
ַﬠ ַ
בפועל יאשיהו נהרג במלחמה עם פרעה נכה .רש"י מביא מדברי חז"ל שהכוונה בשלום שלא
נחרב המקדש בימיו אלא בימי בנו ]וכמובן שרשעת יהויקים סייעה הרבה שהגזרה נתקיימה[.
מצורף מאמר על ניקוד מלה בעקדת אם אפס

ניקוד לקוד בעקדת אם אפס

בסליחות הספרדים ועדות המזרח והמערב לאלול ועשרת ימי תשובה ,ובסליחות ליטא לצום
גדליה וסליחות פולין ליום הרביעי מעשרת ימי תשובה נאמרת ה'עקדה' 'אם אפס' ,כלומר
פיוט המתאר את עקדת יצחק ,ונועד להזכיר את זכות העקדה .בקהילות אשכנז יש עקדה בכל
יום מעשרת ימי תשובה ,כאן רציתי לדון בעקדה אם אפס מאת ר' אפרים מרגנסבורג הנאמרת
כאמור גם בקהלות עדות המזרח והמערב.
בבתים האחרונים של העקדה בסליחות אשכנז

זִ ָּכרוֹ ן ְלפָ נ ָ
ֶיך ַּב ּ ׁ ַשחַ ק .לָ ַעד ַּב ּ ֵספֶ ר יוּחַ קְּ .ב ִרית עוֹ לָ ם לֹא נִ ְמחַ ק .אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם
וְ אֶ ת יִ צְ חָ ק :קוֹ ְראֶ ָ
יך ָּב ִאים ִל ּקֹדְּ .בצֶ ֶדק עֲ קֵ ָדה ִּת ְׁשקֹד .צֹאנְ ָך ְּב ַרח ֲִמים ִּת ְפ ֹקד.
ּ ְפנֵי הַ ּצֹאן אֶ ל ָעקֹד:
ובסליחות ספרד

זִ ָּכרוֹ ן ְלפָ נ ָ
ֶיך ַּב ּ ׁ ַשחַ ק .לָ ַעד ַּב ּ ֵספֶ ר יוּחַ קְּ .ב ִרית עוֹ לָ ם ַּבל ֻי ְמחַ ק .אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם
וְ אֶ ת יִ צְ חָ ק :קוֹ ְראֶ ָ
קודְּ .בצָ ָרה עֲ קֵ ָדה ִּת ְׁשקֹד .וְ צֹאנְ ָך ְּב ַר ֲח ִמים ִּת ְפקֹד.
יך ָּב ִאים לָ ֹ
ּ ְפנֵי הַ ּצֹאן אֶ ל ָעקוֹ ד:
עוֹ ְר ָרה גְ בו ָּר ְת ָך ְלהָ ִקיץ נִ ְרדָּ ִמיםְ .ל ַמ ַענְ ָך ִּת ְפדֶּ ה ח ֲֵר ִדים נִ ְדהָ ִמיםְ .להַ ְמ ִׁשי ְך
יך וַ חֲסָ ֶד ָ
ֲמ ָ
יך ִמ ּ ְׁש ֵמי ְמרוֹ ִמים .אֵ ל ֶמלֶ ְך יוֹ ׁ ֵשב ַעל ִּכ ּ ֵסא ַרח ֲִמים:
ַרח ֶ
הבית עוררה נראה כתוספת וקישור ל'אל-מלך'.
יש חילופי נוסח רבים וכמדומה גולדשמיד בסליחות מוסד הרב קוק מיעט להעיר.

רציתי להתעכב על ניקוד המלה 'לקוד' .במחזורים האשכנזיים הלמ"ד בחירק והקו"ף בדגש.
בספרדיים הלמד בקמץ והקו"ף ללא דגש .במחזור ראש השנה ליוורנו מנהג תונס של
המדקדק המפורסם הרב שאול הכוהן בעל לחם הביכורים נוספה הערה לפני הסליחה

כוונתו ליש נוהגים גם היום להתחיל מ'זכרון לפניך' והוא אומר שטוב לומר את כל הסליחה.
ב'סדר הסליחות' של יעקב לוי בהוצאת יד הרב נסים
והערה
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מקור הערה זו הוא 'חמדת-ימים' ,ולא מלחם הביכורים .בעץ-חיים מביא תירוץ חריף ליישב
את ניקוד החירק.
הפסוק שמובא לראיה הוא בישעי' י טז ֠ ָל ֵכן יְ ַשׁ ֨ ַלּח ָה ָא ֜דוֹן ֧ה' ְצ ָב ֛אוֹת ְבּ ִמ ְשׁ ַמ ָנּ֖יו ָרז֑ וֹן וְ ַ ֧ת ַחת ְכּב ֹ֛דוֹ
קד ִכּיק֥ וֹד ֵ ֽאשׁ:
י ַ ֵ֥קד יְ ֖ ֹ
גם גולדשמיד בסדר הסליחות מוסד הרב קוק מנקד בקמץ

בחילופי גרסאות מציין שיניי נוסח אבל אינו דן בניקוד לקוד.
דברי החמדת ימים מרפסן איגרי .נתחלף לו ִקדָּ ה והשתחויה ,במוקד שרפת אש.
לקוד פירושו מעין השתחויה )ראה רש"י בראשית מג כח ויקדו וישתחוו  -קידה'  -כפיפת
קדקד; 'השתחואה'  -משתטח לארץ ראה מגילה כג,ב(.
ּ
תלמוד בבלי ברכות לד ב תנו רבנן :קידה  -על אפים ,שנאמר :וַ ִּת ֹקד ַּבתֶ ׁ -שבַ ע ַא ּ ַפיִ ם אֶ ֶרץ
)מלכים א ,א ,לא( ,כריעה  -על ברכים ,שנאמרִ :מ ְ ּכ ֹרעַ ַעל ִ ּב ְר ָּכיו )מלכים א ,ח ,נד( ,השתחואה  -זו
פשוט ידים ורגלים ,שנאמר :הֲ ב ֹוא ָנב ֹוא אֲ ִני וְ ִא ְּמ ָך וְ ַאחֶ י ָך ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ֲח ֹות ְל ָך ָא ְר ָצה )בראשית לז ,י(.
תב; מקור
תב ִּתכְ ּ ֹ
תב מקור ,עתיד אֶ כְ ּ ֹ
צורת המקור היא לרוב צורת עתיד ללא אות אית"ןְּ .כ ֹ
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תב ִלפְ ֹקד וכד' .
ּ ְפ ֹקד ,עתיד יִ פְ ֹקד ,וכד' .אל צורת המקור מצורפת לרוב אות בכל"םִ ,לכְ ּ ֹ
השורש של ִקדָּ ה הוא ק.ד.ד ,אבל מתנהג על דרך חסרי פ"נ.
צורת המקור קל של ִקדָּ ה הוא ֹקד על דרך חסרי פ"נ .צורת העתיד אֶ קּ ֹד ִּתקּ ֹד יִ ּ ֹקד וכו' בקו"ף
דגושה עד דרך פ"נ.
קד
המקרא בישעיהו שהטעה את חמדת ימים ,ואנשי חיל בעקבותיו לא מצאו את ידיהם י ַ ֵ֥קד יְ ֖ ֹ
קד .ואמנם במקור עם אות שימוש ִכּיק֥ וֹד
ִכּיק֥ וֹד ֵ ֽאשׁ ,הוא משורש י.ק.ד צורת המקור היא יְ ֹ
או בלמ"ד ִלי ֹקד או ִליק ֹוד .וכמובן ללא דגש בקו"ף.
ניקוד לָ ֹקד או לָ ק ֹוד נכון לגבי ניקוד קל של הכפולים .אבל מתעלם מזה שבניקוד המקראי
שורש קדד מתנהג כחסרי פ"נ כאילו השורש היה נ.ק.ד.
וזו טעות דקדוקית.

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

 6יש גם במשקל אֶ פְ עַ לׁ ְ .שכַ ב מקור אֶ ְ ׁש ּ ַכבִ ,ל ְ ׁש ּ ַכב בתוספת אות שימוש )יש גם ָׁש ֹכב )ויקרא טו ,כד( ,אבל אינו
מעניננו( .יש לציין שלשון הציווי שווה כמעט בכל מקום לצורת המקור ,אבל בשורש ר.כ.ב אומרים ְרכַ ב בציווי
אֶ ְר ּ ַכב בעתיד אבל במקור ְר ֹכב ועם אות שימוש ִל ְרכּ ֹב )שמואל ב' טז ,ב(.
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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 ֹוא להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים 

7

