
 1

  

         סט  סט  סט  סט בהפטרותיובהפטרותיובהפטרותיובהפטרותיוהיבטים לשוניים בקריאת ראש השנה והיבטים לשוניים בקריאת ראש השנה והיבטים לשוניים בקריאת ראש השנה והיבטים לשוניים בקריאת ראש השנה ו
        

  
לקורא בתוספת הערות והדרכה . ו"ניסן שרוני נר' אני נעזר בספר אם למקרא של ר. דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינויי משמעות

  .אורי טאניסמאת 
 .ַודָֹני:  קראַויָיא 

  .מלעיל: ַוַּתַהרב 

  ד השנייה מדין דחיק"ד בשווא נע ודגש חזק בלמ"הלמ, ד"העמדה קלה ביו: ֹוּ֥ל-ָיְלָדה-ֲאֶׁשר .ן"געיה בנו: ֛לֹו-ַהּֽנֹוַלדג 

ים-ֶּבן ד ן ְׁשֹמַנתאין לקרוא בטעות , שתי התיבות הראשונות מוקפות: ְׁשֹמַנ֖ת ָיִמ֑ ים-ֶּב֖   ָיִמ֑

  במלעיל: ְּבִהָּוֶ֣לד ה 

י ו ָׂשה ִל֖ ְצַחק. ן"טעם נסוג אחור לעי: ָע֥ י-ִיֽ   . בשווא נעי "ד הראשונה והצד"געיה ביו׃ ִלֽ

ת ְּבֽנֹו יא ל אֹודֹ֥ לטעם טפחא בתיבת ׃ ַע֖   ַע֖

ח יד  ַּקֽ ַמת .ד"געיה ביו: ֶלֶח֩ם-ַוִּיֽ   במלעיל : ְוֵח֨

ֶמת-ִמןטו     ת בצירי"החי: ַהֵח֑

ֶׁשת טז   אין טעם נסוג אחור: ִּכְמַטֲחֵו֣י ֶק֔

י-ַאל יח יְרִא֔   ש בשווא נע"ו והרי"הטעמה משנית בתי: ִּת֣

ח כא ַּקֽ   ו"געיה בתי: ֥לֹו-ַוִּתֽ

י כג ְבָעה ִּל֤ ּה. אתי מרחיק, ד"ן ודגש חזק בלמ" טעם נסוג אחור לשי:ִהָּׁש֨  ְרָּתה ָּבֽ   ת מדין אתי מרחיק"דגש חזק בבי׃ ַּג֥

ֶל8 כז   ד בפתח"הלמ: ַלֲאִביֶמ֑

ן כח   ת בשווא נע"הדל׃ ְלַבְּדֶהֽ

ת ל ְהֶיה .א הידיעה"ללא ה: ְּכָבׂשֹ֔ י-ִּתֽ   ו"געיה בתי: ִּל֣

ֶׁשל לג ע ֶא֖   .ף בסגול" האל ֶאֶׁשל,סוג אחוראין טעם נ: ַוִּיַּט֥

  
        ::::וווו----במדבר כט אבמדבר כט אבמדבר כט אבמדבר כט א' ' ' ' ויום בויום בויום בויום ב' ' ' ' מפטיר יום אמפטיר יום אמפטיר יום אמפטיר יום א

  
םכט ב  ֲעִׂשיֶת֨    1במלרע: ַוֽ

י־ָׁשָנ֛ה  ה ְּבֵנֽ היש להאיץ מעט את קריאת תיבת : ִׁשְבָע֖   'שבעה תמימים, שנה-כבשים בני' להסמיכה לתיבה שלפניה שלא יישמע ִׁשְבָע֖

  
        ::::יייי ב  ב  ב  ב ––––ה שמואל א א א ה שמואל א א א ה שמואל א א א ה שמואל א א א """"הפטרת יום א של רהפטרת יום א של רהפטרת יום א של רהפטרת יום א של ר

  
ס א ג ְנָח֔   ן בשווא נע"א והנו"הטעמה משנית בפ: ּוִפ֣

ָּתה א ו ּהּרְּרְּרְְּרַה . א לא במפיק"במלעיל והה: ְוִכֲעַס֤    2ש והשווא תחתיה נע"דגש חזק ברי: ִעָמ֑

ֶמ֙ה ... ָלֶ֣מה  א ח ֶמה.... ְוָל֙   ם בסגול"במלעיל והמ :ְוָל֖

C א ט   . א אינה במפיק"הה. ף בקמץ קטן"האל: ָאְכָל֥

ַר א י   ם"טעם נסוג אחור למ: ת ָנֶ֑פׁשָמ֣

                                                 
  . של רינת ישראל שם הוטעם במלעיללב לטעות שבמחזורים יש לשים  1
  ש"כ בכל המקרא כולו בהם יש דגש באות רי" מקרים בסה16ישנם  2
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  ן בחטף קמץ " והעי3ת בקמץ רחב"הבי: ָּבֳעִנ֣י א יא

יָה ָּנ֔עֹותא יג    .ן דגושה במדויקים"הנו: ְׂשָפֶת֣

יןא יד    . מלרע:ִּתְׁשַּתָּכִר֑

י א טז   ן בשווא נח" העי:ְוַכְעִס֖

ָל א יז 8ֵׁש֣   ד"ן ללמ"ף בין השי"ללא אל: ֵת֔

ל א יח יּו-לֹא. במלרע: ַוּתֹאַכ֔ ּה-ָהֽ   א הראשונה"געיה בה: ָל֖

ם א כב   ד"טעם נסוג אחור ליו: ְוָיַׁ֥שב ָׁש֖

ּה-ַעד א כג   ל בקמץ קטן"הגימ: ָּגְמָל֖

  ן קמוצה"בשנייה הנו, ן פתוחה"בתיבה הראשונה הנו׃  ְוַהַּנַ֖ער ָנַֽערא כד

ָמה ב א   ש "טעם נסוג אחור לרי: ַחב ִּפ֙יָר֤ .במלעיל: ָר֥

  נקרא ַּכדָֹני, נחה ואינה נקראת' של שם ה' הא: 'ַּכ֖הב 

ִיל ב ד ְזרּו ָחֽ   ן אחריה בשווא נע"ף והזי"טעם נסוג אחור לאל׃ ָא֥

רּו ב ה   ן ׂשמאלית"ׂשי: ִנְׂשָּכ֔

ֶרץב ח ֵקי ֶא֔   י"טעם נסוג אחור לצד:  ְמֻצ֣

ּתּוב י   במלעיל:  ֵיַח֣

  
        ::::כדכדכדכד----אשית כב אאשית כב אאשית כב אאשית כב אה ברה ברה ברה בר""""יום שני של ריום שני של ריום שני של ריום שני של ר

  
ם א יו ַאְבָרָה֖ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ םהקורא : ַוּי    משבש את משמעות הכתוב,ַוּיֹ֤אֶמר ֵאָלי֙ו ַאְבָרָה֔

ִרָּי֑ה ב הּו .ד דגושה ובקמץ"ש בחירק חסר ואחריה יו"הרי: ַהֹּמֽ ר  .ן החטופה"א למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בה: ְוַהֲעֵל֤ ר ֹאַמ֥ ֲאֶׁש֖
Kי   'ראש'טעם טפחא בתיבת ׃ ֵאֶלֽ

ַמר-ַהָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר-ֶאל ג ים-ָאֽ ַמר ף של "העמדה קלה באל, ַהָּמ֖קֹום-ֶאלטעם טפחא בתיבת ׃ ֥לֹו ָהֱאLִהֽ בגלל הגעיה שם וכן  ֥לֹו-ָאֽ

  ט ' הדבר בהמשך פס
יםח    בגרשים :ֱאLִה֞

י יב א-ִּכֽ ְכָּת . פתחתא מנוקדיף מלעיל וה" הטעם באל הָּתַא֔. ד השנייה בשווא"היו: ְיֵר֤    שמאליתן"ׂשי: ָחַׂש֛

ִיל-ְוִהֵּנהכב יג  ר ַא֔    יש להקפיד על הפרדת התיבות למנוע שיבוש משמעות הכתוב:ַאַח֕

  ף ראשונה בשווא נח למרות הקושי "כ: ֲאָבֶרְכK֗ יז

  ש בשווא נע ולא בחטף"הרי:  ְוִהְתָּבְר֣כּויח

ֶׂשדכב   ן שמאלית"ׂשי:  ֶּכ֣

  
        ::::יטיטיטיט----ה ירמיהו לא אה ירמיהו לא אה ירמיהו לא אה ירמיהו לא א""""הפטרת יום שני של רהפטרת יום שני של רהפטרת יום שני של רהפטרת יום שני של ר

  
א ֵחן֙ א ֶרב. י אינו נסוג"הטעם בצד :ָמָצ֥ יֵדי ָח֑   ש הראשונה"טעם נסוג אחור לרי: ְׂשִר֣

ֶסד׃ב  י8 ָחֽ   .ף רפויה להיזהר מהבלעת אות"ת ככ" למבטאים חיְמַׁשְכִּת֥

י ג   ן בשווא נח"העי: ַּתְעִּד֣

יד     4ת בשוא נע"הטי: ִּתְּטִע֣

ְללּ֙ו .ןש בקמץ קט"במלרע והרי: ָרּ֤נּו ו   ד ראשונה בשווא נע"למ: ַהֽ

                                                                                                                                                                                                
3
  .ת מיודעת או לא היא בקמץ רחב"אין זה משנה אם הבילשיטתנו  
4
  )טעות במקום נטיעה( הקורא בשוא נח יחשוש לשינוי משמעות חמור 
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ִים-ֶאל ח  ִרי ֽהּוא .ן"טעם נסוג אחור לנו: ַנֲ֣חֵלי ַמ֔   ף"טעם נסוג אחור לכ׃ ְּבכֹ֥

הט    .ש בצירי" הרי:ְמָזֵר֤

  ד"אין לבטא תנועת שווא תחת היו, ם ראשונה בחיריק מלא"מ׃ ִמיגֹוָנֽם יב

ייג    .ו מלרע"הטעם בתי: ְוִרֵּויִת֛

ה יד   .לא בקמץ,  בשואת" הבי:ְּבָרָמ֤

בּו טו   במלעיל: ְוָׁש֖

  במלרע: ָה֤מּו .ת אחריה רפה"א השאלה חטופה והבי"ה: ֲהֵב֩ן יט

   
  

  .את כללי משה וכלב נחזור עליהם שוב] בפרשת עקב[הסברנו בעבר  יָיַובראשית כא א 
.  לפעמים מבוטאת ולפעמים לאבתחילתן' כשמקדימים להם אותיות שימוש הרי הא, לקים-אדנות וא) בבטוי אדנות(השמות הויה 

 וכלב; אבל לא הכניס אותם לארץ,  רבנו הוציא את ישראל ממצריםמשה.  מכניסבֵלָכְו מוציא הׁשֶֹמ: קדמונינו ניסחו לזה כלל
 'הא) להיםֱאָה(' ה, ) אלהיו'הׁשֶאשרי העם (' ש, ) יצא הדבר'הֵמ(' כשמוסיפים מ. בן יפונה נכנס לארץ ישראל עם יהושע בן נון
  . נקראת בחטף פתח ובשם אלקות בחטף סגול
מה אשיב (' ל) קינואלֵֹּכאין , , , , 'הַּכאין קדוש (' כ) היאלֵֹו, פקד את שרה' וה('  ווכלבלעומת זאת כשקודמת לשמות אחת מאותיות 

  ).  אדלג שורהיאלֹּבֵ,  תתהלל נפשי'הּבַ(' ב, )היםאלֵֹלתנו עוז , 'הַל
עיין מכלול לט . אינה נקראת'  בצירי והא.ב.ל.כ.וובמקרה של אלקות , אינה נקראת'  והא בפתח.ב.ל.כ.ובמקרה של שם אדנות 

  .'מ

   .'כאילו לא הייתה כאן א ..ֹדַולפי זה ברור שכאן קוראים 
  

 מקום התלישא במילה . בחומשים ובמחזורים שאין סימון כפול של התלישא צריך להזכיר שמילה זו מוטעמת מלעיל ר�ַהַּתַוכא ב 
, בספרי רדלהיים סימנו עוד תלישא במקום המתאים. היא תמיד מוטעמת על האות האחרונה במילה. ו מורה על מקום ההטעמהאינ

  .ך קורן"וכן נוהג תנ

אותו אותם ] חוץ מתשעה מקומות' בר מן ט [=ט" במָךְּתם ִאָּת ִאֹוּתדבור ִא כל: )ונציה(מסורה גדולה  ֹו ׂאתרִּדֶּבר־ֶׁשֲא
; א,יב; ה,ה; יב,ד; טז,א' יר; כד א כבלכים מ; ג,כו' במ; ב,כא' בר*:  מנחם כוהן' מה לפי עין המסורה פרופהרשי ....'אותך וסי

  .]ולכן הוא לא בכלל המנין, אותוכלומר ביחזקאל מופיעה דווקא צורת [ וכל דבור דיחזקאל דכותהון. כג ב יח ה"ד; ב,לה
וזאת כי למילה את כאות שימוש יש שני .  במשמע עמו והאחת אותוֹוּתת מקבלת שתי נטיות האחת ִאיש כאן דבר מענין המילה ֵא

בפסוקנו לא ].  שרהאתאתאתאתפקד [ת במשמע הנפוץ כלומר מגלה את מקבל הפעולה במושא ישיר והאחד ֵא" עם"משמעים האחד 

אבל לפחות בחלק . תֹוֹאכאן שמנוקד ) גם של לנינגרד(ולכן אין זה כיוצא מן הכלל המוזכר במסורה , ֹוּתאשר דבר ִא: היינו מצפים
  ).א,ב' יח ("ואדבר אותך"וכן ', עמו'כמו : ק פירש גם כאן במובן עמו"אמנם הרד. ֹוּת הוא במובן ִאתֹואֹומשאר המקומות 

ָרה    כא  גכא  גכא  גכא  ג ר ָיְלָדה ּלֹו ׂשָ נֹו ַהּנֹוַלד לֹו ֲאׁשֶ ם ּבְ         ֶאת ׁשֶ

' אשר ילדה לו שרה'אכתי סגי לכתוב , שנולד לאברהם ומשרהוגם אם רצה הכתוב להדגיש את הנס בזה , ב הכפילות"צ :י"יעלו

  .וכבר אמרנו שני הדברים
ה -ָיְלָדה- ֲאֶׁשר: ה"א ת : הפסוק מתפרש. הוא משפט תמורהּ֥לֹו ָׂשָר֖ ם ֶאֽ א ַאְבָרָה֝  שנולד עתה משרהכלומר הבן ֛לֹו -ְּב֧נֹו ַהּֽנֹוַלד-ֶׁשם- ַוִּיְקָר֨

  .ל.א. לאפוקי ישמעאל
  

יכא ו  ֲצַחק־ִלֽ כשכל , נראה שהסיבה היא להדגשה. כאן בשוא נע' כיוצא מן הכלל הצ. בחטף פתח' וטעמת בגעיא והצמ' הי ִיֽ
  . קקקקחַחַחַַח----צֲצֲצֲֲצ----יִיִיִִי: הברה וחצי הברה מבוטאת
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לפי שעה לא מצאתי  :כל השמע יצחק לי מלעיל יצחקבשטה חדא דכל חד וחד מלעיל ולית דכותא חשיב בגווייהו  :מנחת שי
אם מלה מוקפת זו מוגדרת במסורה . במילים מוקפות אם אפשר לדון בהן על מלעיל או מלרעש דן "כידוע המ. את המסורה הזו

  . ל"ואכמ. מלעיל מכאן שגם במוקפות הדין כן
; הרבה תפלות נענו עמה; הרבה חולים נתרפאו בו ביום; הרבה עקרות נפקדו עמה׃ )ח,ר נג"ב (ומדרש אגדה. ישמח עלי־  :י"רש

   .לכך רב שחוק בעולם
  .ג"רגמו אונקלוס ורסוכן ת

        כא  יכא  יכא  יכא  י

א ִייַרׁש$ ֶּבן %ֹ י ל את-ִּכ& )ֹ   ָהָאָמ&ה ַהּז

ן' הזאת'בעוד שמלת ' האמה'ל' בן'מדוע הקיף בעל הטעמים את : 5הקשה אליהוא אך : י"יעלו. מתייחסת רק לאמה ולא ַלּבֵ

ת :תמיד כך זה מוטעם, כמדומני שאין זו קושיא ית-ןֶּב- ֶאֽ .ר ַהִּמְצִר+ -ֶּבן  או,מצרית הוא תואר להגר ולא לבןה )בראשית כא ט (ָהָג
ה י-ֶּבן  . היא תואר לארבעים ולא לבן'שנה') בראשית כה כ (ַאְרָּבִע&ים ָׁשָנ( $ ָהֲאַרִּמ( הוא תואר של ' הארמי') שם כח ה (ְּבתּוֵאל

 .בתואל
  

  .לפתח במקום סגול בפסוק הבא' כנראה בגלל הסמיכות השתנה ניקוד המ םִית ַמַמֵחְו כא יד
  

  .וטעמו ידוע׃ כהשלכת חץ; )כלומר אין הוא מובא בעוד מקומות כדי להשוות, מו יג' פ וי"ע (בדד ישב־ : ע"ראב יֵוֲחַטְמִּככא טז 
על שם שהזרע  ־ אשתו תחת התאנהבשהטיח ׃ )א,מו' סנה (בלשון משנה' יריית חץ'והוא לשון , )ר"מראה  (כשתי טיחות :י"רש

והיתה  "מגזרת־ ) יד,ש ב"שה" (בחגוי הסלע "כמו, ו ליכנס לכאן"משפט הוי? 'חי קשתכמט' תאמר׃ היה לו לכתוב ואם. יורה כחץ
" הארץ קצה "מגזרת־ ) ו,סה' תה" (קצוי ארץ "וכמו; )כז,קז' תה" (יחוגו וינועו כשכור "ומגזרת, )יז,יט' יש" (ארץ מצרים לחגא

  ).ח,יג' דב(
בעלי "י הוא מ"וכיון שרש. ח.ו.י השורש הוא ט" לפי רש.י מפרש את כל הפסוקים שהביא לדוגמה"קשה להתעכב איך רש

  .נכנס במילה והוא נותן לזה כמה דוגמאות' עתה נשאר להסביר את מה שהו. מאותו שורש כלומר טח. ה.ח.וט. ח.ו.הרי ט" השניים
  . ק"עיין רד". שלוה"או " קצוי ארץ" אין כל קושי להסביר ו"לאו / וי"ל הוא בעצם ה"ללפי הספרים בימינו ש

  

. היה קורא מדקדק ובעל רגש רב] היה בסוף ימיו בירושלים[ל "חיים ברלין ז' מסופר שהגאון ר ׃ּנּויֶמִׂש ֲאלֹודָּג יֹוי־ְלגִּככא יח 
והיה אומר שכל כוח היניקה של ישמעאל מקורה בשני , היה פורץ בבכי רב, כשהוא הגיע לפסוק הזה וגם לפסוק יג לעיל

  .יםִיעׁשִן מֹוֹוּיִצ ְלּלוֲעַי ְונֹוְתחֹוְויר ִעה ׂשֵֵּלַּכ: ליחותואנו אומרים בס. 6הפסוקים האלה
  

 )ישעיה יד כב( וכן אמר; ־ בן הבן' נכד'ו, הוא הבןהוא הבןהוא הבןהוא הבן' ' ' ' ניןניןניןנין''''. שהם שלשה דורות, לי ולניני ולנכדי: ק"רדִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי כא כג 
  . "ר נין ונכדוהכרתי לבבל שם ושָא"
ָאר ִּהְכַרִתיְו:  ישעיה יד כבל על"ם ז"פרוש רבנו המלביוב ם וׁשְ בן בן בן בן  –  ָוֶנֶכד, בן הבן–  ְוִנין:בפירוש באורי המלות ָוֶנֶכד ְוִניןּ ְלָבֶבל ׁשֵ
קֹר ִלי -ִאם: כג בראשית כא ' עי.  הבןבןבןבןבן ּוְלֶנְכִדי ּוְלִניִניִּתׁשְ   .כ"ע .ּ

ִאם ִּתְׁשקֹר ִלי ) בראשית כא כג(כלשון הכתוב . הנכדולא בן , בלשון המקרא הוא בן' נין'דבר מפורסם הוא למדי ש: י"הערת יעלו

ְוִהְכַרִּתי ְלָבֶבל ) יד כב(ל בספר ישעיהו "וכנ".  ולבר ברילברי"שהסדר מוכיח שהנין הוא הבן כמו שמתרגם אונקלוס ,  ּוְלֶנְכִּדיּוְלִניִני
.] ולאו דווקא בן הבן, א הוא כינוי לכל הצאצאים מבן ומטהנכד בלשון המקר. [כמו שפירשו כל המפרשים שם, ֵׁשם ּוְׁש.ר ְוִנין ָוֶנֶכד

 שבספר יוחסין כבר השתמש –] ולא הצלחתי למצוא[אם כי שמעתי , לבנו של הנכד הוא לכאורה המצאה של דורנו' נין'הכינוי 

                                                 
 elihu/il.org.saad.www://http: ם שהוא מנהל"באתר לעניני סת 5
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:  הראני דבר מעניין7ןאליהו לוי' ר[? אולי יוכל מי מהקוראים לאמת שמועה זו. לבן נכדו של אדם הראשון' נין'המחבר בכינוי 
והמנהג , אבל אם הוא ברצון אביו יוכל לתן לזקנו. קודם אביו זקנו להיות בעל ברית") עמוד נב ענין ג) ד"יו(חלק ב (' לקט יושר'ב

מדבר על ברית לבן ' לקט יושר'נראה שה". ליתן לזקנו משום שהעולם אומרים מי שהוא בעל ברית לבן נינו אינו רואה פני גהינם
אלא שיוולד לו בן ,  ולאו דווקא להיות בעל ברית–לי היתה האמרה הזאת ידועה על בן נין באמת . 'בן הנין' והוא קורא לו –ד הנכ

כעת לא אוכל אפילו :  פרץ בבכי ואמר–שכשנודע לו שנולד לו בן נין ' ברכת אברהם'בעל , כך מספרים על סב סבה של אשתי. נין
  .]להתנקות בגהינם

והכוונה יכולה להיות גם למה שמכונה היום , וא שלמילה ֶנֶכד יש פירוש מורחב יותר בלשון רבותינו הצרפתיםברם החידוש ה
אבל אחיות מן האם אין ) "ה ולא מנחילין"ד. דף קח(ב "ם בפירושו למסכת ב"כפי שכותב רשב. דהיינו בן אח או בן אחות' אחיין'

ה "ד: קיד(ושם , "נכדם בן אחיהןדאחי האב מכח מאן קאתו לירש את ) "שניה ומ"ד: קט(ושם , [1]"יורש אותהנכדה בן אחותה 
והרי ) "ל"ר יצחק מגרמייזא סימן ק"לרבינו ברוך ב(ובספר התרומה ". לנכדם בני אחותםוכן אחי האם דקתני דמנחילין ) "האשה

: ב"ל בעצמו בסימן רמ"כותב הספר הנכמו ש. ת"רבינו יצחק היה בן אחותו של ר" נכדונחלקו רבותינו רבינו תם ורבינו יצחק 
  ".נכדו בן אחותודפסקו הגאונים רבי יעקב ורבי יצחק "

  
במילה  .ן בקריאה"ד אית"כדי שלא יתערב עם יו, ־ בסגול' נפעל'ן ב"ף אית"ורוב אל; ף" האל9בחרק־  :ק"רד ַעֵבָּׁשִאכא כד 

  ).מלטה נאִא: אחד מהם לעיל בפרשה( אבל יש יוצאים מכלל זה .רֵתָּסִיבסגול כדי שלא ישמע כאילו כתוב ' ר מנוקדת האֵתָּסֶא
  

ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה  )לג יט(נעבור עתה לפרשת וישלח . מכאן שחורפן בארמית הוא כבשים. חורפן דען: א"ת אןּצׂ ַהתׂׂשְבִּככא כח 
אמר רבי עקיבא כשהלכתי . מעה :י פירש שם"והנה רש .כבשות נקבות: ְקִׂשיָטהזכינו לפרש את המילה . חורפןחורפןחורפןחורפןבמאה  :א"ת

  ):כגון עובר לסוחר, חריפים בכל מקום, טובים, ותרגומו חורפן(לכרכי הים היו קורין למעה קשיטה 

התוספת בסוגריים . נתן לו קדימה על פני תרגום אונקלוס) בוישלח(וכאן , י לשיטתו כשמוצא תלמוד בבלי ערוך הוא מביאו"רש
אבל רבים כשהגיעו לפרשת וישלח כבר שכחו את התרגום של . כבשותכבשותכבשותכבשותה שחורפן פרושו י ידע יפ"כי רש, י"איננה מפרוש רש

  ].לא באנו לקטרג ביום הדין אלא לעורר ליתר תשומת לב[... פרשת וירא

  

ף בצירי ובספר אחר כתיבת יד מדוייק בסגול "ברוב הספרים האל .ויטע אשל: מנחת שי. בסגול ולא בצירי' הא לֶׁשֶאכא לג 
ובעל רב פעלים כתב ויטע אשל יש ספרים )  וב"כ' שמואל א (ק כתב ויטע אשל תחת האשל בשש נקודות"ו לית גם רדונמסר עלי

   :)יג (א" וסימן ל)ו (ב"סימן כ' ש בשמואל א" ועיין מ] סגול[= נקודות' ויש ספרים בג] צירי[=נקודות ' בב
  .בשני המקומות שמציין המנחת שי מנוקד בכתר ארם צובא בסגול

  
  יום ב 
  

ורבותינו פרשוהו ). א ב ג ה"ד" (בהר המוריה' לבנות לו בית ליי"׃ וכן קורא אותה בדברי הימים,  ירושלם:י"רש הָּיִרֹּמַהב כב 

  . ושאר בשמיםרֹושיש בה מ, ואונקלוס תרגמו על שם עבודת הקטרת. ׃ על שם שמשם הוראה יוצאה לעולם)ר שם"ב(
על סם אחד מסמי אחת " פולחנא"שאין לשון , אינו נראה כן על המור שבקטרת"  פולחנאארעא"אבל דעת אנקלוס שאמר : ן"רמב

  .אבל דעתו לומר׃ בארץ אשר עבדו שם האלהים'?  לארעא דקטרת בוסמין'ולמה לא אמר , העבודות
אלא , הרילֹמ פולחנאאבל גם אין קשר בין ,  לבשמיםפולחנא אין קשר בין .י"ן אינה קשה על רש"נראה שקושיית הרמב

  .' וקציעה וכומורמורמורמורכי הקטורת היא , שכוונת התרגום לעבודת הקטורת

                                                 
   .ל.א. גם אני הופניתי לשם, הילהלא לי הת: ה"א 7

 
 .כתיבים כאלה התקשיתי להתאפק מלצחוק) מוסד הרב קוק(ק השלם על תהילים "כשראיתי ברד. ולא שורוק, ולא צירה, וגם לא קובוץ, לא חיריק9
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, אלא יעלהו להר על מנת לעשותו עולה, לפי שלא היה בדעתו לשוחטו', שחטהו'ולא פירש לו  :י"רש  ְלׂעָלהםָׁש ּוְוַהֲעֵלה

   .אמר לו׃ הורידהו, ומשהעלהו
הוא כלל לא נקרא . היה לא יותר מטעות בהבנה של אברהםח מבריסק שיוצא אם כן שכל נסיון העקדה "שמעתי בשם הגר
  .ובכלל איך נביא טועה בקבלת הנבואה. לשוא הכין מאכלת עצים ואש, להקריב את בנו

   .מה שכולל שחיטה וקבלת הדם  ְלעָׂלהםָׁש ּוְוַהֲעֵלהולכן הוא מפרש שבציווי נאמר 

והוא קיבל פטור מיוחד מלהמשיך בשחיטה ובקבלת הדם , "ווהעלה"אלא שאברהם יצא ידי חובה בהעלאה כיון שהציווי היה 
  ".שחטהו"מה שאין כן לו היה ציוויו . וזריקתו

        כב יבכב יבכב יבכב יב

ְנך ֶאת ְיִחיְדך ִמֶמִני ְכָת ֶאת ּבִ ִּכי ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי ְיֵרא ֱאלִֹהים ַאָתה ְולֹא ָחׂשַ ּ ּּ ָ ָ ּ ּ ּ ּ  

ַּעָתה  :ובחזקוני תירץ באופן נפלא. '?עתה ידעתי'יו יתברך ומה זה צריך ביאור כמו שהקשה בחזקוני הלא הכל גלוי לפנ: י"יעלו
ם  כמו. אלא פירש עתה הודעתי, הכל גלוי לפניו -ָּיַדְעִתי  ְָיַדְעִתיך ְבׁשֵ   .שתרגום שלהם לשון ִּגּדּול ֵׁשם) שמות לג יב(ּ

: י שם"וכן פירש' רביתך בשום'ם מפרשו שהתרגו' ידעתיך בשם'כמו ' הודעתי'כלומר יש ידעתי שהוא פועל יוצא והוראתו כמו 
 . הכרתיך משאר בני אדם בשם חשיבות-ואתה אמרת ידעתיך בשם 

  
  

  .מצורפים כמה דברי אגדה על עקדת יצחק מהרב שמואל שמשוני

 

  

  
  

  ה" של הקבהמאפייניםשני 
 10"!אברהם ויאמר הנני ויאמר אליו , אברהם-הים נסה את*ויהי אחר הדברים האלה והא"

 11"ויאמר הנני, השמים ויאמר אברהם אברהם-וה מן*ויקרא אליו מלאך י"

, בסוףאלא ל ,ו להעלות את בנו יצחק לעולהל ציוהכשהוא , ]הים*והא[ה אל אברהם במידת הדין "לכתחילה פנה הקב  
 במידת הרחמים ]וה*מלאך י[ פנה אליו במידת הרחמים ,רש ממנו  לחדול מפעולתודנכש

 

 ?או פי המלאך, ת"פי השי? מה קובע
 10"!אברהם ויאמר הנני ויאמר אליו , אברהם-הים נסה את*ויהי אחר הדברים האלה והא"
 11"!ויאמר הנני, השמים ויאמר אברהם אברהם-וה מן*ויקרא אליו מלאך י"

שקיבל פקודה מאת , איך אברהם; הוא שאל שאלה, בחדרה, ישראל יהודה' דר, מידי המרצה,  התורהבעת שיעור על
ולא ? ת"השתכנע שקול המלאך באמת קול של מלאך השי, יצחק על ההר אשר יראה להעלאה את בנו ה בכבודו ובעצמו"הקב

 .)לפי מדרשים שונים(? לשוםרק תמול ש, יצחק לעולה, את בנו שניסה לשכנעו לחדול להעלות , קול של השטן

                                                 
  'א: ב "  בראשית כ10
  א"י: ב "  בראשית כ11

 שמואל שמשוני
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, ובמיוחד בזאת הפעם העשירית, הוא לא הפסיק אותו ולא שינה את דעתו, ה ניסה אברהם"שהקב, בכל פעם קודם
ויקרא אליו מלאך ", והמאכלת בידו; לאחר שאברהם עקד את יצחק וכבר שלח את ידו לחקת את המאכלת, כעת. הגורלית כל כך

ולא מאת , שמפריע לו מלהמשיך את משימתו, ת"רהם כל כך בטוח שזאת באמת מלאך השי איך היה אב.."השמים-מן-וה*י
 .  היות ומדרשים אומרים לנו שהשטן ניסה להפריע לו במשך כל שלושת הימים בדרכו מלבצע את ציווי השם?השטן

 מבוסס על הפסוק , ניסה לפתור את הבעיהשלום רייבישלום רייבישלום רייבישלום רייבי' ' ' ' רררר? ת"בשם השי, איך נבין שאברהם הבחין שזוהי באמת קריאה

 12."צדקה ויחשבה לו , וה*והאמן בי", מפרשת לך לך
 .ולקרוא את השאלה מחדש ובאופן אחר, כל יש צורך לחזור אבל קודם . אני חושב שאפשר לתרץ את הקושיא אחרת

של שמיד אחרי קריאתו , אפשר להסביר, מבוסס על הכלל הזה    13131313."."."."ה מקייםה מקייםה מקייםה מקיים""""והקבוהקבוהקבוהקב, , , , צדיק גוזרצדיק גוזרצדיק גוזרצדיק גוזר"""", ידועה לנו שיש כלל

עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך -וישא אברהם את", )הקול בא מן השמים(, השמים-אל אברהם מן' מלאך ה
  14"..,בקרניו

ויאמר אברהם "; ליצחק, אמר לבנור שא כ,גזר, אפילו בלי כוונה תחילה, )הצדיק(והנס הזה התקיים מפני שאברהם 
  15".דיווילכו שניהם יח, יראה לו השה לעולה בני הים *א

, בנוגע השה, אברהם נזכר מה היו דבריו; השמים ובאותו רגע ראה את האיל-וכשאברהם שמע את קולו של המלאך מן
ואם . ת"ת הדבר ואברהם השתכנע שהקול מאת שליחו של השי"אברהם ידע כי מאת השי, בראותו את האיל. רק לפני שעה

ועצר את פעילותו בעניין . ת"קולו של מלאך השי. השמים- שבא מןה נתן את השה בידו כמו שגזר ולכן האמין שהקול "הקב
  .יצחק, עקדת בנו

        ::::מפטיר לראש השנהמפטיר לראש השנהמפטיר לראש השנהמפטיר לראש השנה
  

  ):ו"יעקב לויפר נר(י "מאמר מהרב יעלו יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם במדבר כט א
ל הכתוב במשנה שואלת ע:) לג(הגמרא במסכת ראש השנה . השברים והתרועה הם כידוע שני פירושים בגמרא למילת תרועה

 )במדבר כט א(דכתיב , בהא ודאי פליגי:  אמר אביי?שיעור תרועה כשלשה שברים:  והתניא"שיעור תרועה כשלוש יבבות "שם

ְקָפה )שופטים ה כח(וכתיב באימיה דסיסרא . א יהא לכוןָבּבָיום ַי: ומתרגמינן,  ִיְהֶיה ָלֶכםְּתרּוָעהיֹום  ַעד ַהַחלֹון ִנׁשְ  ֵאם בַוְּתַיֵּבּ ּבְ
  .ילולי יליל: ומר סבר, גנוחי גנח: מר סבר. ִסיְסָרא
הרי שהתרועה היא , שלשון יבבה הוא בכי] פעם אחת ויחידה במקרא[ומצינו ,  ַיָּבָבא-היות והתרגום מפרש את תרועה , כלומר

מאן דאמר שברים סבר מאן דאמר שברים סבר מאן דאמר שברים סבר מאן דאמר שברים סבר  :י"כמו שמפרש רש, או לקצרות וקטועות, רק שנחלקו התנאים אם הכוונה לגניחות ארוכות. קול בכי
קולות קצרים סמוכין זה , כאדם הבוכה ומקונן -ילולי יליל ילולי יליל ילולי יליל ילולי יליל  .כדרך החולים שמאריכין בגניחותיהן, כאדם הגונח מלבו - גנוחי גנח גנוחי גנח גנוחי גנח גנוחי גנח 

  .לזה
  :וזה לשונו, ן בדרשה לראש השנה מבאר שגם לשון תרועה עצמה מוכיח כן"הרמב

אלא שזה קול פשוט , ם לתקיעה בין ארוך לקצראבל כפי הנראה מדקדוק הלשון אין ההפרש שבין השברי
ל אלינו ַרַעם "וכבר פירשו רבותינו ז. כעין המילילקול שבור קול שבור קול שבור קול שבור וזהו , סופו כתחילתו כאיש מרים קולו לשורר ולרנן

רוָעהוכן לשון התורה עצמה , הקול כשאמרו גנוחי וילולי) א דיגום"נ( רוָעהּתְ רוָעהּתְ רוָעהּתְ ּּּתְ  שניהם לשון - אָבּבַָיולשון התרגום , ּּ
ֹּּרעוֹרעוֹרעוֹרעותרועה מענין כי . שבר ּ ַעִמים ָוחֹּתו ּּ  כמו אָבּבַָיו. ומגזרתם, )שם כד יט( ָהָאֶרץ ִהְתֹרֲעָעהִהְתֹרֲעָעהִהְתֹרֲעָעהִהְתֹרֲעָעה ֹרָעהֹרָעהֹרָעהֹרָעה, )ישעיה ח ט(ּ
ב, יללה ַיּבֵ בַוּתְ ַיּבֵ בַוּתְ ַיּבֵ בַוּתְ ַיּבֵ ַיכמו  ַוּתְ ַיַוּתְ ַיַוּתְ ַיַוּתְ ֵיִלילו .  כולם לשון שבר ברוח- ֵלילֵלילֵלילֵלילַוּתְ ֶבר רוַח ּתְ ֵ ֵאב ֵלב וִמּשׁ ְצֲעקו ִמּכְ ם ּתִ ּכענין שנאמר ְוַאּתֶ ּ ּ ּ

  ).שם סה יד(

  ): ץ"אורח חיים סימן תק(כתב בטור וכן 

                                                 
  'ו: ו "  בראשית ט12
    אמרה עממית13
  ג"י: ב "  בראשית כ14
  'ח: ב "שית כ  ברא15
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אבל תרועה לא ידעינן מאי היא אלא מדמתרגמינן תרועה . ותקיעה ילפינן מקרא שהוא העברת קול פשוט
בדילפינן מאימיה דסיסרא דכתיב , אלמא שהוא כקול שאדם משמיע כשהוא בוכה ומיילל, אָבּבַָי - ַיּבֵ ועדיין  .ַוּתְ

ונח מלבו כדרך החולה שמשמיע קולות קצרים קול אחר קול ומאריך בהם קצת אין אנו יודעין אם הוא כאדם הג
או אם , או כאדם המיילל ומקונן שמשמיע קולות קצרים תכופות זה לזה והוא הנקרא יליל, והוא הנקרא גנח

  ...הוא שניהם כאחד הלכך מספיקא אנו עושין הכל

. וכך רגילים היום להשתמש במילה זו. הוא קול של בכי ואנחהמדברי הגמרא והראשונים ובמיוחד מלשון הטור משמע שיבבה 
ָּּהִריעוָהִריעוָהִריעוָהִריעו כמו, עניינן תרועת שמחה ותודה או נצחוןרובן המוחלט של לשונות תרועה שבמקרא רובן המוחלט של לשונות תרועה שבמקרא רובן המוחלט של לשונות תרועה שבמקרא רובן המוחלט של לשונות תרועה שבמקרא  .אמנם לפי זה מתעוררת תמיהה ּּ 

ה קֹול ִרּנָ ְזִמרֹות ּ ְנַקְדָמה ָפָניו ל"וכנ, במזמור שאומרים קודם התקיעות) תהלים מז ב (16ֵלאֹלִקים ּבְ תֹוָדה ּבִ  או, )שם צה ב( לֹו ָנִריַעָנִריַעָנִריַעָנִריַעּבְ
ַּּוָיִרעוַוָיִרעוַוָיִרעוַוָיִרעו ּּ ּּ ְ ָכל ָהָעם ַוֹיאְמרו ְיִחי ַהֶמֶלך ּּ ּ ּ רק בציווים של התורה להריע בחצוצרות כשמאספים [וכן עוד עשרות פעמים , )שמואל א י כד(ּ

 אבל בשאר המקומות מוכח. צבאין מוכרח מלשון המקרא אם הכוונה לתרועה של שמחה או של ע, את העדה או במסע המחנות
ואין . כך היבבא בארמית, ומוכח מזה שכמו התרועה בעברית!  מתורגמים בלשון יבבאוכולם.] שהענין הוא תרועת שמחה ונצחון

  . על שמחה- היא מורה על עצב אלא לכאורה ההיפך 
, )תהלים צה ב(רי העם יודעי תרועה ועל כן אמר אש ")'מאמר רביעי פרק נ(יוסף אלבו ' וכן מפורש באמת בספר העיקרים לר

  " כמו בזמירות נריע לו-כי תרועה . רוצה לומר יודעים להודות לך
וכן " ענין תרועה שהיא השמעת הקול בתרועה לשמחה או לאבל "):ספר השרשים ערך רוע(ק "אמנם הענין מתבאר בדברי הרד

ּבֶֹקר וְתרו) כ טז(כתב בספר ירמיה  ַמע ְזָעָקה ּבַ ּעל ְוׁשָ ֵעת ָצֳהָרִיםּ ן : "ָעה ּבְ ישעיה (לֹא ְיֹרָעע )ו(והתרועה תהיה לשמחה כמו לֹא ְיֻרּנָ
ירו , )טז י ִּיְתרֹוֲעעו ַאף ָיׁשִ ֵעת ָצֳהָרִים, )מיכה ד ט(ּותהיה לאבל ולצער כמו ָלָמה ָתִריִעי ֵרַע , )תהלים סה יד(ּ ּוכן וְתרוָעה ּבְ ּ."17   

וקרוב לודאי שכל מי ] המכונה ַזַרלּוַטא בעגה המקומית[' יללות שמחה' יש מה שנקרא ואכן בקרב הערבים ואף אצל עדות המזרח
וזהו . שמע את היללות המסולסלות האלו, שהזדמן לכותל המערבי בבוקרי שני וחמישי שאז מגיעים נערי בר המצוה לכותל

 הוא קולות קטועים הבאים בזה יבבאתרגום ואם כן . כמו התרועה, בדיוק קול התרועה שכן זו סידרה של קולות קצרים וקטועים
הן על ידי . אבל בזמני קדם הם היו נהוגים כנראה מאוד בתור תרועת שמחה, לנו הם מוכרים יותר אצל האדם הבוכה. אחר זה
 אבל. והגמרא מוכיחה את סוג הקול מאם סיסרא שכן הכל יודעים מהו קול האדם הבוכה. והן על ידי השופר] תרועה בפה[האדם 

יש להתאים זאת גם , ושוב. אלא קולות קצרים וקטועים הבאים בזה אחר זה, אינה מתכוונת לומר שַיָּבָבא היא לשון בכיה דווקא
לא קול , קולות שבורים וקטועים, כלומר. ן"שכן תרועה שרשה רעע שהוא לשון שבר וריעוע כמו שכתב הרמב. עם לשון הכתוב
  .לה להיות לשמחהאבל השמעת קול זו יכו. ארוך ומתמשך

 ]וצריך עיון, לשון צער, שכן הוא מפרש שתרועה הינה שבר רוח, ן בדרשתו עדיין אינם מתיישבים בכל זה"אכן דברי הרמב[
  

        הפטרת היום הראשוןהפטרת היום הראשוןהפטרת היום הראשוןהפטרת היום הראשון
  

  לת ספר שמואליתח

  . כאן המקרא אינו מאריך ביחוסו עד לקורח. בלשון העם נשתבש שם זה לניקוד שורק. מנוקדת בחולם'  הרםָחֹרְיא א  
  

זה גורם לתשלומי דגש במקומות , בדרך כלל אינה מקבלת דגש'  האות ר.דגושה'  ר-יש כאן דבר לא מצוי  ּהָמִעְ>ַהא ו  
הרי לרוב משתנה , )' הפועל בבנינים פיעל פועל והתפעל וכד'הידיעה או פ' למשל ה(שאמור להיות דגש אחרי תנועה קטנה 

                                                 
   והחזן אומר בקול מלא שמחה ,בליל שבת בקבלת שבת האוירה חגיגית מאוד! בוא וראה מה כוחו של ניגון: ל"שמעתי בשם הרב צבי קופשיץ ז: ה"א 16
ֹ םֵהְ֗ו֝ םֵה֑ בָבֵ֣ל יֵעֹּ֣ת םַע֤ רַמֹ֗אָו רֹו֗דְּב טּו֤קָא֮ ׀הָנָׁ֨ש םיִעָּ֤בְ֮רַא  ׃יָכָֽרְד ּו֥עְדָי-אל

ק "שמעתי מנכדו רנ( ׃ּורֵּמַֽז ּונֵּכְ֣לַמְל ּו֖רְּמַז ּורֵּמַ֑ז םיִהLֱ֣א ּו֣רְּמַז ,ולעומת זאת מזמור מז בתהילים שהוא מלא שירה וזמרה אפשר לשמוע איך בוכים ואומרים
   .ל.א) ו"נר
   .ל.א. לכלה או למתלכלה או למתלכלה או למתלכלה או למתחמר ואת הקדר להביא פרייפרין וחלילים  שכר את ה:עיין משנה בריש פרק שישי של בבא מציעא: ה"א 17
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תכנית החיפוש הפיקה את . 18דגושה' עם זאת מצאנו בכמה וכמה מקומות ר. דֵּמלִלִלִִל לעומת ְךֵרבֵּבֵּבֵּּבֵהתנועה הקטנה לגדולה כמו 
   מלכים ב פרק ו פסוק שמואל א פרק א פסוק ו׃     שמואל א פרק י פסוק כד׃     שמואל א פרק יז פסוק כה׃   :המקומות הבאים

לב׃     ירמיה פרק לט פסוק יב׃     יחזקאל פרק טז פסוק ד׃     חבקוק פרק ג פסוק יג׃     תהלים פרק נב פסוק ה׃     משלי פרק 
  שיר ׃    19ג פסוק ח׃      משלי פרק יא פסוק כא׃      משלי פרק יד פסוק י׃      משלי פרק טו פסוק א׃      איוב פרק לט פסוק ט

   דברי הימים ב פרק כו פסוק י׃  השירים פרק ה פסוק ב׃      עזרא פרק ט פסוק ו׃

   .ולשם שמים נתכוונה; בעבור הּרעימה ־ שתתפלל׃ )א,ב טז"ב (ורבותינו אמרו: י"רש
אות מקבלת דגש ' כלומר גם לו היתה ר [עמה דגושה שלא כמשפטּש הר"ורי. ־ עניין זעם וזעף) לה,כז' יח" (רעמו פנים"מן  :ק"רד

' שו" (ונתקנוהו מן העיר"ף "כמו קו, ש"ובא כן לחזק קריאת הרי, ]הפועל של הפעיל אין מקום לדגש זה' הרי בפ, בכל מקום
היתה אומרת ; שתהא לה קנאה ממנה, כלומר, "לאקניותה"׃ הרעמהויונתן תרגם . וזולתו מן הדגושים לתפארת הקריאה) לב,כ

  .כדי שתהא לה קנאה ויכאב לבה, ם וכיוצא בהםבפניה דברים שלגידול בני
  

התרפתה כאן ' המ, בקמץ ודגושה' המילה למה לרוב מנוקדת במ  ְוָלֶמה לׂא תׂאְכִלי ְוָלֶמה ֵיַרע ְלָבֵבְךיִּכָלֶמה ִתְבא ח 
  . והסתגלה
  :ו"ם בסגול ורפוי מכלול דף רס"שלשתם מלעיל והמ :מנחת שי
&ֶמה ִתְב א תֽׂיּכ?ִָל ֶמה$ לׂ& ָ$ י ְוָלAֶמה ֵיַר&ע ְלָבֵב@ְך ְול את הפסוק  מחלק לבבך: נפתח מהסוף. למה שימו לב לטעמים אחרי כל אְכל(ִ

והוא , מה שלפניו מתחלק על ידי משנה. תאכליוהוא , "מלך"מה שלפניו מתחלק שוב לשנים על ידי . לשנים ולכן הוא באתנח

 הראשון הוא למהכי ה" מחוסר בררה"וא המפסיק האחרון ה, הקטע האחרון חוזר ומתחלק על ידי מלך והוא הטפחא. תבכי
  .בטעם מחבר
הוא דווקא ' חוסר ברירה'לדעתי ה.  פשטא–בטעם מפסיק ' למה'מוטעם ה' ולמה לא תאכלי'כי גם , לא דק פורתא :הרב לויפר

  .ינה מתחלקתאלא שיחידה בת שתי תיבות כבר א, גם שם היה רוצה בעל הטעמים לחלק' למה תבכי'במופע הראשון של 

האין ,  השנילמה הראשון מצריך הפסקה אבל פחותה בדרגתה מלמהאם , נגיע עצמנו. אינני בקי דיי בדיני הטעמים: ה"א
) 50' עמ: (ל מפורש כן"מ ברויאר ז"של ר" טעמי המקרא"ובכן בספר ? מפסיקים בתחום הרביע ששולטים על מילה אחת

  .כן בהמשך אותו פרקו". לגרמיה הסמוך לרביע הופך תמיד למשרת"
        ....אבל רציתי להבליט את מהות גליוננו שהדברים מתלבנים בדיבוק חבריםאבל רציתי להבליט את מהות גליוננו שהדברים מתלבנים בדיבוק חבריםאבל רציתי להבליט את מהות גליוננו שהדברים מתלבנים בדיבוק חבריםאבל רציתי להבליט את מהות גליוננו שהדברים מתלבנים בדיבוק חברים, , , , הייתי צריך למחוק את דבריי הראשוניםהייתי צריך למחוק את דבריי הראשוניםהייתי צריך למחוק את דבריי הראשוניםהייתי צריך למחוק את דבריי הראשונים>>>>>>>>

י ): אחרי הפתיחה(מכל מקום תחילת הפסוק  ואחרי הפנייה יש לדון , המילה חנה מצריכה הפסק כיון שהיא פנייה. ַחָּנ֙ה ָלֶ֣מה ִתְבִּכ֗
  משך הפסוק אין כל כך ראיה מה, אם לחלק שוב

   

   ַוָּתָקם ַחָּנה ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִׁשֹלה ְוַאֲחֵרי ָׁשֹתהא ט 
  .  היא צורת מקורשתהגם , היא צורת מקור מארכת'  ללא מפיק האכלה

 ד קמוצה"והלמ] מה שנקרא קמץ קטן[= ף בקמץ חטוף "א ואל"מקור בתוספת ה. ַאֲחֵרי ָאְכָלה :עתה נראה את המנחת שי
 ודין הוא .ק"י ורד"י מדוייקים ובדפוסים קדמונים וכן משמע בהדיא מפירוש רש"כן הוא בספרים כ] ללא מפיק[א רפה "והה

' כלומר המסורה מונה זוגות מילים שאחת עם ו[ ולית דכוותהון על פי המסורת' וחד וא'  מן מלין דמשמשין חד א20קדמאה

המילה אכלה במובן של היא אכלה בעבר , לומר מופיעות רק פעם אחת במקראומילים אלה יחידאיות כ, החיבור ואחת בלעדיה

בראשית [" ה מצידיָלְכָאְו" וחברו ]ביניהם מוכיח שניקודם שווה ומה שהמסורה מזווגת, בקמץ רחב מופיע עוד פעמים רבות' וא

  .]כז יט
                                                 

18
בדרך כלל . ובשיר השירים" פתח אליהו" בֶׁש�ֹאִׁשיולכן אנו עלולים להיתקל בסידורים שבהן אין דגש במילה , דגושה' יש תוכנות מחשב שאין בהן ר 

  . ור להדפסה ללא דגשאבל אין למס,  אפשר להוסיף בעט-אם גם זה אי אפשר . אפשר להוסיף ידנית
19
  .ך קורן"לא כולל תנ, במדויקים 
המהדורה . וכן העיר המנחת שי בסוף דבריו, "אכלה ואכלה" ושמו "ואכלה" "אכלה"שיש ספר מסורה קדום שכולו מטפל בזוגות כמו , מודעת זאת 20

 . ד"י פרנסדורף בהנובר בשנת תרכ"הידועה יצאה לאור ע
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. ת סוף פרק אף על פי ומדברי התוספות שםד בחולם טעות הוא וצריך להיות בקמץ והכי מוכח בגמרא דכתובו" ובספרים שהלמ
ד כמו שמצאו בכמה ספרי הדפוס "ה בחולם הלמכלֹאוהואיל דאתא לידי אימא ביה מלתא מפני ששמעתי לקצת מעיינים שקראו 

י דין לא טרחינן לאהדורוטעות זה הביאם לפרש הגמרא והתוספות שלא כהוגן ואין דבריהם עולים בשמועה ולא נכונים בטעם ובגין 
  : ברם הכי הוא לישנא דהדין דרשה ופירושה.יקי דלית בהון ממשא ולאפוקי שמעתא מדוכתאחאפירושי ד

) אין בית דין פוסקין לה יין שהיין מרגילה לתאות תשמישי "פרש(יהודא איש כפר נדורייא מנין שאין פוסקים יינות לאשה '  דרש ר
ובעל חכמת שלמה ( הכי נמי כלֹוא ולא כלהכלהכלהכלהאאאא אלא מעתה .תתשא  ולתהתהתהתהשששש –  שתה שתה שתה שתהייייותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרשנאמר 

. תה ולא שתתשמ " ש, מכדי בגווה קא אעסיק ואתי מאי טעמא שאני,ן מדשניה קרא בדבוריה קאמרינןנא). כלאכלה ולא אהגיה 
  ]מחנה לאלקנהבגלל החלפת הנושא , התלמוד מדייק שאלקנה שתה אבל חנה לא שתתה[

 מכל ולא תאכלולא תאכלולא תאכלולא תאכל כדכתיבא משמע ואף על פי שלא אכלה "כלה מפיק האל רבותינו הצרפתים אחרי כמו "ז פירשו בעלי התוספות 
 שלא היה לה , ואחרי שתה אלקנה וביתו חוץ ממנה,מקום אית לן למדרש הכי ותקם חנה אחרי שעת אכילתה שהיה לה לאכול

כל ואחרי א אי נמי אחרי ,ומיא דאכילה שתלה בה שתה ולא שתת מדלא קאמר ואחרי שתותה ד.ויחשבה עלי לשכרהויחשבה עלי לשכרהויחשבה עלי לשכרהויחשבה עלי לשכרהלשתות ולכך 
כלה הכי נמי אכלה ולא אומדשני קרא בדבוריה דריש הכי כדמפרש לקמן )  זג"משלי כ (ְךר ָלאַמה ֹיֵתׁשְּל וֹכֱאתה כדכתיב ש
כתיב חנה בקרא מכדי בגוה קא עסיק ואתי דהא ) יום לבעל חוב' סידור ל(וכי תדרוש כמו כן שאין פוסקים מזונות לאיש ) בתמיה(

  . כל ושתהא אם כן ליכתוב נמי שתותה או לא ליכתוב קרא בגוה וליכתוב כלהכלהכלהכלהאאאאוכתיב נמי 
 הוא פועל עבר שתתהו,  הוא מקורההההשֹתשֹתשֹתשֹתכי [ ה ולא שתתה לא דקדקל שכתב ובעל הדרש שאמר שֹת"ק ז"ויש לי לתמוה על רד

ה מקור והוא משמש תֹשיהודה ידע שמלת '  שגם ר.את בפעם הז]ק"הרד [=לא דקדק הואלא דקדק הואלא דקדק הואלא דקדק הוא ואחרי בקשת המחילה ממנו .]נקבה
מה [  ושאני בדבוריה כדאמרןההההֹתתֹֹתֹתשששש אך יצאת מן הכלל מדכתב קרא , ואם כן אף חנה היתה בכלל.ליחיד ולרבים ולזכרים ולנקבות

כרחו  אחר שעת אכילתה של חנה והוכלהכלהכלהכלהאאאאאחרי אחרי אחרי אחרי  ומדכתיב ותבכה ולא תאכל פירשו .]שתותהשהביא בשם התוספות שלא כתוב 
   . ותו לא מידי בהך שמעתא. ומכאן שאין פוסקים יינות לאשה.ת השתיה לאחרים ולא לה מדשני קראע אחר שתהתהתהתהששששואחרי ואחרי ואחרי ואחרי לפרש 

 הוא ספר אחד ממסורת כלה ואכלהכלה ואכלהכלה ואכלהכלה ואכלהאאאאק בשרש קרב הנקרא בשם "ומלתא אגב שיטפא אשמעינך שהספר המוזכר בדברי רד
, ואכלה לעומת אכלהכמו , ובלעדיה' הספר פותח בזוגות מילים עם ו [ף"שהראשונה שבהם תחלתם בתרין מלין אלין אות אל

אליה המדקדק בהגהת שרשים '  ורובן של מסורת אינן אלא מספר ההוא כמו שכתב ר]ובהמשך הספר עוד רשימות מסורה רבות
  .עד כאן :ח" קיותילים מזמור' ל ובהקדמה השלישית לספר מסורת המסורת ועיין עוד מה שכתבתי ביחזקאל סימן ג"שרש הנ

מכדי ' אם כן מה יש להקשות – היינו מקור 'ָשֹתה'דאם ידע רבי יהודה ד, ועדיין אני תמה על סוגיית הגמרא: הערת הרב לויפר

היינו מקור לזכר ולא לנקבה והרי שהחליף את הנושא מחנה ' ָשֹתה'ומשמע שהבין ד' מאי טעמא ַשֵּני, בגוה קא עסיק ואתי

ואם כן לא היה לגמרא להקשות . יחיד או רבים, י עצמו שאין חילוק במקור בין זכר לנקבה"כמו שכתב המנש –וזה אינו . לאלקנה

, מדבר על אלקנה' ָשֹתה'משמע שהגמרא מבינה ש' מכדי בגוה קא עסיק'אבל הלשון , אלא מאי שנא שצורת המקור השתנתה

ק "כ רד"וא.  כפועל עבר ולא כמקורָשָתה) או קרא(ו שפירש א,  בין זכר לנקבהבצורת המקורוזה יתכן רק אם הבין שיש חילוק 
  .צודק בקושייתו

 ; מקור- שתהוכן ; במפיק כי איננה לנקיבהא "ואין הה, א"ה בתוספת מקור - אכלה  :ק"תחילה נביא את כל דברי הרד: ה"א
 שאמר כי אחר אפשר, )ז,לעיל( "תאכלותבכה ולא "פ שאמר "ואע;  כן אכלהגם כי חנה ואפשר.  ושתושאכלואחרי : ופירושו

לא ', שתתה'ולא ' שתה'): א,סהכתובות  (שאמרובעל הדרש . מעטאכלה ,  בהופצר) ח,לעיל ("תאכליולמה לא " לה בעלה
  .דקדק

התורה שבעל פה . אבל איננו דוחה אותם אם הם נכונים, ל שאין הם לפי הדקדוק"ק מעיר על דברי חז"קודם כל נעיר שהרד
ה ָלְכובין ָא) לא ציווי(ל כֹאבל לפי הדקדוק אין הבדל בין ֱא. 'ינויים ממין זה למה נקט לשון מקור מוארך וכדיכולה לדקדק מש

ֶרץ ָלֶכ֙ם  :ו-כעין שמצאנו בפרשת בהר ויקרא כה ה[ ת ָהָא֤ ָהְיָתה ַׁשַּב֨ הְו֠ יְלָאְכָל( ְבK֔ ַהָּגִר֖ יְרK֙ ּוְלתֹוָׁש֣ K ְוִלְׂשִכֽ 8׃  ְלK֖ ּוְלַעְבְּדK֣ ְוַלֲאָמֶת֑ ם ִעָּמֽ

K ִּתְהֶי֥ה ָכל ר ְּבַאְרֶצ֑ ְבֶהְמְּתK֔ ְוַלַחָּי֖ה ֲאֶׁש֣ ּה - ְוִל֨ לְּתבּוָאָת֖   ] ׃ֶלֱאֹכֽ
 כאילו כתוב לדרושא נותנת מקום "שתוספת הה) כשאין ספק שידעו את פירוש המילים לפי הדקדוק(לדעת תוספות דיוק התלמוד 

וממילא , ]לפעמים מעירים המפרשים שהמקרא מתפרש כבמפיק, ואמנם במקומות ראויים למפיק שאינם מופקים[א מופקת "בה
  ".  אכול ושתה"או שדיוק התלמוד הוא מהשינוי מ). שתותה-שתתה(לדרוש שהמשך הפסוק אינו ממשיך כן 
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 י כדרכו" רש).י"ת (]ת איש לא תהיה עליוומרּו[= "ומרות אנש לא תהא עלוהי" :י"רש מֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹוּוא יא  
  .מביא לפעמים מהתרגום בלי לציין שהוא משם ובלי להוסיף הסבר

ומרות אנש ותרגם זה ] תער[= ומספרת של שמשון "וי )שופטים יג ה( כמו ומורה לא יעלה על ראשו דשמשון .תער :ק"רד

ומר נזיר היה נהוראי א' מחלוקת בזה ר )נזיר פרק ט משנה ה(ל "ף ובדברי רז"ועניינו לפי דעתו כמו באללא תהא עלוהי 

'  אמר ר. האמורה בשמואל נזירמורה האמורה בשמשון נזיר אף מורה מה ומורה לא יעלה על ראשו' שמואל שנאמ
 ושמע שאול והרגני הרי שכבר היה )שמואל א טז ב( נהוראי והלא כתיב'  אמר לו ר. אלא של בשר ודםמורהיוסי אין 

למה '  ובדרש מפ. כמאן כרבי יוסיאינש לא תהא עלוהי' ומרו'  אמר רב יוסף כמאן מתרגמי.עליו מורא של בשר ודם
מה הדין מורה לא מדחיל אלא מן פרזלא  )ישעיה ז כה(א שמה יראת שמיר ושית ור אמי לא תב"נקרא תער מורה א

 :אף הדין שערא לא מדחיל אלא מן פרזלא ]ברזל[=

  . הוא פחד או תערמורהיש שתי דעות אם : ולסיכום
  

מצאנו , )או בשוא לפני הטעמה(הדגש הוא רק באות מוטעמת     אתי מרחיקאתי מרחיקאתי מרחיקאתי מרחיק אף על פי שבכללי .דגושה' הנ ָה ָּנעֹותְׂשָפֶתיא יג 

  ).תהלים יז י (רּוְג ָּסמֹוָּבְלֶחדומה לזה . י בן אשר ולנינגרד"כך בכ.  דגש גם באות לא מוטעמתבמדויקיםבמדויקיםבמדויקיםבמדויקיםלפעמים 
אתי מרחיק /לפי הידוע לי זה המופע היחיד של דחיק, זה אחרי חולםחריגה גם משום ש' חלבמו סגרו'הדוגמא של : הרב לויפר

21ך"אחרי חולם בכל התנ
.  

צ בן אשר לא "לצערנו כא(י לנינגרד "כן הוא בכ. דגושה' הנ תגֹוּו ּניָהֶתֹלתּוְּבא ד  :אני מביא מה שהבאנו במגילת איכה
במהדורות המדויקות פחות . אילן- לבן אשר ברויאר וברובמהדורות המדויקות הקרובות, ג"ך ירושלים תשי"בתנ, )נשתמר באיכה

מכל מקום מצאנו ]. ולפעמים בשוא שלפניה[ הדגש בא רק בהברת הטעם אתי מרחיקהדגש הושמט כיון שלפי כלל ) כולל קורן(
  .בתחילת ספר שמואל    תתתתעֹועֹועֹועֹו ּנָ ּנָ ּנָ ּנָיָהיָהיָהיָהתֶתֶתֶֶתפָפָפָָפשְׂשְׂשְׂׂשְ: השווה, בכמה מקומות דגש זה גם בהברה הראשונה שאינה הברת הטעם

  
  

        ירת חנהירת חנהירת חנהירת חנהשששש
ושיהיה , שיחיה' והתפללה ליי, ונתנה לו שבח והודאה על הבן שנתן לה' התפללה לפני יי־ : ק" רד  ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה ַוּתֹאַמרב א
יהוי נבייא על ישראל ביומוהי יתפרקון מואמרת כבר שמואל ברי עתיד ל' וצליאת חנה ברוח נבואה מן קדם יי"ותרגם יונתן׃ . 'ליי

ואף הימן בר יואל בר ברי שמואל עתיד ' ישתאי ועל ידוהי יתעבדון להון ניסין וגבורן בכן תקוף לבי בחולקא דיהב לי יימידא דפל
דיקום הוא וארבעת עשר בנוהי למהוי אמרין בשירה על ידי נבלין וכנרין עם אחיהון ליואי לשבחא בבית מקדשא בכן רמת קרני 

סא דעתיד למהוי בפלשתאי דעתידין דייתון ית ארונא דיי בעגלתא חדתא ועימיה קרבן ואף על פורענות ני' במתנתא דמני לי יי
וכן תרגם יונתן שירה זו על ". אשמא בכין תימר כנישתא דישראל אפתח פומי למללא רברבן על בעלי דבבי ארי חדיתי בפורקנך

אל "ובפסוק ; "מלכא דאתור איתנביאת ואמרתעל סנחריב "אמר׃ ) ב,להלן" (אין קדוש"ובפסוק ; כנסת ישראל ועל מלכי האומות
על מלכות יון "אמר׃ ) ד,להלן" (קשת גבורים חתים"ובפסוק ; "על נבוכדנצר מלכא דבבל איתנביאת ואמרת"אמר׃ ) ג,להלן" (תרבו

 ממית' יי"ומפסוק ; "על בנוהי דהמן איתנביאת ואמרת"אמר׃ ) ה,להלן" (שבעים בלחם נשכרו"ובפסוק ; "אתנביאת ואמרת
יחתו ' יי"ובפסוק ; אמר על גמול הצדיקים בגן עדן ועל פורענות הרשעים בגיהנם) י,להלן" (יחתו מריביו' יי"עד ) ו,להלן" (ומחיה
  .אמר דין גוג ומגוג ומלכות משיח" מריביו

מומלץ . ימיםל פירש את שירת חנה שמרומזים בה כל מאורעות ישראל מעת היותם לגוי עד אחרית ה"זא מווילנא א מווילנא א מווילנא א מווילנא """"הגרהגרהגרהגרכידוע גם 
  .מאוד ללמוד אותו

  ).רמה בים(ואם יקרא מלרע יש חשש של שינוי משמעות .  מלעילהָמָר
  

                                                 
 .ל. א.והדגש אינו בהברה המוטעמת, סיבת הדגש היא בגלל אתי מרחיק למרות שהמילה היא מלרע, חריג או לאמכל מקום , אני יודע מזה 21:ה"א
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  :ש בפרשת וארא על פסוק אתה תדבר"ו רפה ועיין מ"התי: מנחת שי. רּוְּבַד ְתּוּבְרל ַּתַאב ג 

' ובכ' נוהג רק ב" ל הצבותותכל", ובקיצור. תדברושל ' כבר בארנו בפרשת כי תצא שאין סיבה דקדוקית להדגיש את הת
  . בשמשן אותיות שימוש

  .אל תרבו לדבר כאילו כתוב רּוְּבַד ְתּוּבְרל ַּתַא
  

 וכמוהו כי . הם וקשתםחתים'  ופי. כי היה לו לומר חתהקשתקשתקשתקשת לא על גבוריםגבוריםגבוריםגבורים על חתיםטעם   :ק"רדֶקֶׁשת ִּגֹּבִרים ַחִּתים  ב ד
  : והדומים להם שכתבנו בספר מכלל,)איוב כט י( נגידים נחבאו קול , )שמואל ב י ט( היתה אליו פני המלחמה

  : החיל והכח הוא אזורם- לִיָח רּוְזָא

  
  .ק על שירת חנה"מהענין להביא קטע נוסף מהרד

כ על כנסת ישראל ולכך התחיל בה בלשון ותתפלל כי לשון "ויתכן לומר כי אמרה זה חנה על כנסת ישראל וכל השירה כולה ג 
ברוב על הענינים העתידים ובמעט על מה שעבר ואמרה זה ברוח נבואה ולכך הושמה במכתב בין הנביאים כי היא התפלה יפול 

  .נבואה כולה עתידה על צרות ישראל ותשועתם כמו שתרגם המתרגם יונתן בן עוזיאל ויפה אמר ומתיישב בלב הנבונים
וברצונו והוא משגיח '  וצרכי בני אדם תלויים ביד הבורא יתכי אמרה חנה כל עניני העולם'  ודעתינו בזה הפסוק והשירה כול

בכללים ובפרטים ועושה בהם כרצונו ואפילו אם יראה לבני אדם שיעשה להם דבר שאינו על רצונם וחפצם יש להם להתפלל אליו 
ים כמו שהיא בכל נפשם כמו שעשיתי אני והוא יתן להם בקשתם ורצונם בכל דבר שיהיה חפצם וצרכם כי השגחתו בתחתונ

  .מצוקי ארץ וישת עליהם תבלמצוקי ארץ וישת עליהם תבלמצוקי ארץ וישת עליהם תבלמצוקי ארץ וישת עליהם תבל' ' ' ' כי להכי להכי להכי להבעליונים כמו שאמרה בסוף 
ג הנמשלים לאשה שילדה בנים הרבה והיא מתגאה בהם ושמחה ומתאדרת " ואמרה כי אם יהיו ישראל בצרה ובגלות תחת ע

 שיולדת מעט בנים עליהם בכל עת שתתגבר האשה הרבה בבנים להצר ולהרע לעקרה והיא כנסת ישראל הנמשלת לאשה עקרה
א זמן שתהיה גם היא רבת ו וכמוהו הרבה אפילו שהיו לה מעט בנים לזאת העקרה עוד יב רני עקרה לא ילדה רני עקרה לא ילדה רני עקרה לא ילדה רני עקרה לא ילדהכמו שנראה בישעיה

נכרתה ונפסקה מלהוליד ' בכל לבם ויתפללו אליו בגלותם וצרתם ואז אותה שהיתה רבת בנים אומללה פי' בנים בעת שישובו אל ה
וזה מורה על ביאת משיחנו וענין תשועת ישראל בשובינו לארצינו במהרה בימינו ומיתת וזה מורה על ביאת משיחנו וענין תשועת ישראל בשובינו לארצינו במהרה בימינו ומיתת וזה מורה על ביאת משיחנו וענין תשועת ישראל בשובינו לארצינו במהרה בימינו ומיתת וזה מורה על ביאת משיחנו וענין תשועת ישראל בשובינו לארצינו במהרה בימינו ומיתת  יכרת ויאבד ולהצליח ומה שילדה

הנועדים עם גוג ומגוג כי תהיה בהם מהומה גדולה וישראל ינצלו הטובים שבהם ועל זה אמר רגלי חסידיו ישמור וכל הענין נמשך הנועדים עם גוג ומגוג כי תהיה בהם מהומה גדולה וישראל ינצלו הטובים שבהם ועל זה אמר רגלי חסידיו ישמור וכל הענין נמשך הנועדים עם גוג ומגוג כי תהיה בהם מהומה גדולה וישראל ינצלו הטובים שבהם ועל זה אמר רגלי חסידיו ישמור וכל הענין נמשך הנועדים עם גוג ומגוג כי תהיה בהם מהומה גדולה וישראל ינצלו הטובים שבהם ועל זה אמר רגלי חסידיו ישמור וכל הענין נמשך 
  :בזה הדרך ומעתה פתחתי לך הדרך ותבין מעצמךבזה הדרך ומעתה פתחתי לך הדרך ותבין מעצמךבזה הדרך ומעתה פתחתי לך הדרך ותבין מעצמךבזה הדרך ומעתה פתחתי לך הדרך ותבין מעצמך

  
         השמי השמי השמי השמיהפטרת היוםהפטרת היוםהפטרת היוםהפטרת היום

  
  :בעיני דור המדבר: י" רשרָּבְדִּמן ַּבא ֵחָצָמירמיה לא א 

  :מצרים והעמלקי והכנעני -ב ֶרי ָחיֵדִרְׂש

   :בהוליכם לנחול ארץ מרגועם - לֵאָרְׂש ִייעֹוִּגְרַה ְלְךלֹוָה

 לתוספת להרגיעולהרגיעולהרגיעולהרגיעור  אחישראלישראלישראלישראלואמר ) במדבר י לג( לתור להם מנוחהלתור להם מנוחהלתור להם מנוחהלתור להם מנוחה להמציא לו מרגוע כמו שאמר במדברבמדברבמדברבמדברהלך לפניהם  :ק"רד
דאפיק דיהב רחמין לעמא  '  כדנן אמר ה:י הפסוק" הוא ישראל וכתשמצא חן במדברשמצא חן במדברשמצא חן במדברשמצא חן במדבר וידוע הוא כי אותו עם עםעםעםעםבאור כי כבר זכר 

  .דבר במימריה לאשראה בית ניחא לישראל, ממצרים ספק צרכיהון במדברא כד הוו מערקין מן קדם דקטלין בחרבא
  

  .מן המשלוח עבר ואין לעכב עודרציתי להמשיך עוד בהפטרה אבל ז
  שנה טובה לכל בית ישראל שנת גאולה וישועה 
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תשבע . כי לך תכרע כל ברך. יכירו וידעו כל יושבי תבל. וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ
 עד תמלך כי המלכות שלך היא ולעולמי. ותמלך עליהם מהרה לעולם ועד. ויקבלו כלם את על מלכותך. כל לשון

  .בכבוד

  
 לֹוְמחִּב ְוָיָצאת ִיְךַּפ ֻתיִּדְעַּת דֹו עָרֵאלְׂש ִיַלתּותְּב ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית דֹו ָחֶסד׃ עיְךִּתְכַׁש ְמןֵּכ ַעל־יְךִּת ֲאַהְבָלםֹוְוַאֲהַבת ע

  ּולֵּל נְׂטִעים ְוִחּו ָנְטעןֹוְמרׁשׂ ָהֵריְּב ְכָרִמים ִעיִּתְּט דֹו עֲחִקים׃ַׂשְמ
  ְנֻאםּנּו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמֹו ֵמַעי לּו ָהמןֵּכ ַעל־דֹו עּנּוֶרְּכ ָזכׂר ֶאְזּבֹו ִריְּב ַדיֵּדי־ִמִּכ ִעיםֻׁשֲעַׁש ֶיֶלד  ִלי ֶאְפַרִים ִאםירִּקֲהֵבן ַי

  :ָיְי
  

 .תן לחכם ויחכם עוד
   ש לו הערות שלא ימנע מלשולחן אליאני מבקש מאוד ממי שי

  . מתקבלות גם באנגליתהערות 
   com.gmail@ahuleeliy או il.net.neto@11-levin :הכתובת למשלוח

  
  

 
  אם אתה מתענין 

  בהבטים הלשוניים של התורה
  )'התלמוד וכו, המשנה, לשון המקרא(

  ) בחנם(זמן להרשם ואתה מ
  ל בנושאים לשוניים"לקבלת דוא

  net.bezeqint.neto@frank-u  :בכתובת
  ☺ת שאר המכותבים ֹוא להחכים את עצמך וא ּב☺

  
  

  .ובעיקר בישובים הקרובים לחבל עזה, אנו ממשיכים להתפלל לשלום אחינו בית ישראל בכל מקום
        !ונזכה לקיום ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד. את אויבינו ניגפים לפנינו בשבעה דרכים ינוסו לפנינו' יתן ה

  
  .ל הן ממלחמת לבנון והן בכלל"וביניהם פצועי צה, ל חולי ישראלאנו ממשיכים להתפלל לרפואת כ

  .נא למסור ביום חמישי סמוך לשליחת הגיליון, או לעילוי נשמה. מי שרוצה יכול למסור שמות לתפילה
  )להוציא מכל ספק לא נדרש שום תשלום על זה( 

  .זיווג הגון וכשר חי רונן בן רוזה
   ש"ידידיה בן אסתר לרפו

   גיטישולמית בת
  מאיר בן ייטל לרפואה שלמה

   ::::)נפתליביקשו להמשיך להתפלל על (פצועי מרכז הרב פצועי מרכז הרב פצועי מרכז הרב פצועי מרכז הרב 
   רחלנפתלי בן גילה

  
  :אנו ממשיכים להתפלל לשלום השבויים

  . זכריה שלמה בן מרים; יקותיאל יהודה נחמן בן שרה; צבי בן פנינה; גיא בן רינה;  גלעד בן אביבה::::שבוייםשבוייםשבוייםשבויים
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  . כ"ועצורי השב) מורחקיםמורחקיםמורחקיםמורחקיםכולל (העצורים המנהליים ; 22222222כה פולרדנוספים עליהם יהונתן בן מל
   האחים מורדי ואליצור הראל

  יואל בן מירל ריסא חוה: השבויים ביפן
  יעקב יוסף בן רייזל
  יוסף בן יוטא רבקה

  
  .מתבקש להודיע) גם חלקית(מי שיודע את שמותיהם ואת שם אימותיהם 
  .רבים ונלכדו ברשתם וגם הבנות היהודיות שנפתו ללכת אחרי ע

  . ואצרפם לרשימה, כ והמנהליים"אודה למי שיתן לי את שמות עצורי השב: הערה. 'יהי רצון שנזכה לראות עין בעין את ישועת ה
  

   הנעדרים והשבויים הנעדרים והשבויים הנעדרים והשבויים הנעדרים והשבויים     אחינו אחינו אחינו אחינו    תפילה לשלוםתפילה לשלוםתפילה לשלוםתפילה לשלום
  ,דוד ושלמה, אהרון,משה , יצחק ויעקב,  אברהם מי שברך אבותינו

  ,דרי צבא הגנה לישראל ושבוייוהוא יברך ישמור וינצור את נע
  :והחיילים החטופים, יהונתן בן מלכהיהונתן בן מלכהיהונתן בן מלכהיהונתן בן מלכהובהם אחינו האסיר 

        ; ; ; ; צבי בן פנינהצבי בן פנינהצבי בן פנינהצבי בן פנינה; ; ; ; גיא בן רינהגיא בן רינהגיא בן רינהגיא בן רינה, , , , גלעד בן אביבהגלעד בן אביבהגלעד בן אביבהגלעד בן אביבה ;;;;רון בן בתיהרון בן בתיהרון בן בתיהרון בן בתיה
        ....זכריה שלמה בן מריםזכריה שלמה בן מריםזכריה שלמה בן מריםזכריה שלמה בן מרים; ; ; ; יקותיאל יהודה נחמן בן שרהיקותיאל יהודה נחמן בן שרהיקותיאל יהודה נחמן בן שרהיקותיאל יהודה נחמן בן שרה
  כ והעצירים המנהליים"ועצורי יצהר ועצורי השב

  מורדי ואליצור הראלהאחים 
  יואל בן מירל ריסא חוה יעקב יוסף בן רייזל יוסף בן יוטא רבקה: והשבויים ביפן

  ,ויפדם משביים ויחזירם לשלום בקרוב
  .בעבור שכל הקהל הקדוש הזה מתפלל בעבורם

  ,בשכר זה הקדוש ברוך הוא ירבה כוחם וימעט צערם
  ,וישלח להם רפואת הנפש ורפואת הגוף

  ,ק משפחתם בקרובויחזירם לחי
  .ונאמר אמן, השתא בעגלא ובזמן קריב

  
ֶׁשְך ִיָּד�ּמּו ִּכי ר ּוְרָׁשִע�ים ַּבֹח� ַח ִיְגַּבר-ַרְגֵל י ֲחִסיָדו� ִיְׁשֹמ� א ְבֹכ� 'ֹ יׁש׃ ה)-ל ם ה�ֵיַח�ּתּו ' ִאֽ יו ָעָליו� ַּבָּׁשַמ�ִים ַיְרֵע� ין ' ְמִריָב/ ָיִד�

ֶרן ְמִׁשיֽחֹו׃-ָא�ֶרץ ְוִיֶּתן-ַאְפֵסי ם ֶק' ֹו ְוָיֵר� ז ְלַמְלּכ�   ֹע�
ֹוק ה� יְך ַעל' ֵמָרח6 ית ְּבתּוַל�ת ִיְׂשָרֵא�ל ע9ֹוד -ִנְרָא�ה ִל�י ְוַאֲהַב ת עֹוָלם� ֲאַהְבִּת� ִנְבֵנ� ֹוד ֶאְבֵנְך� ְוֽ ֶסד׃ ע  יְך ָחֽ ן ְמַׁשְכִּת' י ֵּכ� ַּתְעִּד�

לּו׃ ּו ֹנְטִע�ים ְוִחֵּלֽ ֹון ָנְטע' י ֹׁשְמר� ים ְּבָהֵר� �י ְכָרִמ� ים׃ ע9ֹוד ִּתְּטִע ֹול ְמַׂשֲחִקֽ את ִּבְמח' ִיְך ְוָיָצ�   ֻתַּפ�

                                                 
22

 !ממנו לשחרר את יהונתן פולארד כל אדם יכול להתקשר לבית הלבן ולהשאיר הודעה לנשיא בה הוא מבקש ,בכל רמה האנגלית  לדוברי
למען איזו או מאיזו אם אתם נשאלים . ימים שני עד שישי, )שעון מזרח (17:00 עד 9:00 כל יום בין 1-202-456-1111 או 1-202-456-1414פשוט חייגו  

שני ,  עד חצות16:00אתם יכולים להתקשר בין , לקוראים הישראלים). שם יהונתן נמצא(תאמרו צפון קארוליינה , ואין לכם מדינה, מדינה אתם מתקשרים
בבית הלבן והמספרים נשלחים כל הודעה בנוגע לשחרור יהונתן נספר ! תתקשרו כל יום! תתקשרו פעם ביום!) ו"ח, אבל נא לא להתקשר בשבת(עד שישי 

  !להתקשר עכשיו. כל הודעה נספרת בשמים לזכות יהונתן ועם ישראל בכלל. לנשיא
  comments@whitehouse.gov: דואר אלקטרוני   )014(1-202-4562883: והפקס
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י ה ה�-ִּכֽ ת' ָפָד' ּנּו׃ ּוָבאּוB ְוִרְּננ�ּו ִבְמרֹום-ֶאֽ 'ק ִמֶּמֽ �ד ָחָז ֹו ִמַּי ב ּוְגָאל6 ּו ֶאל-ַיֲעֹק� ּוב ה/- ִצּיֹוןD ְוָנֲהר) ׁש ְוַעל-ָּדָגן� ְוַעל-ַעל' ט� -ִּתיֹר�
ר ְוַעל ה ְולֹא- ְּבֵני-ִיְצָה� �ן ָרֶו� אן ּוָבָק�ר ְוָהְיָת ה ַנְפָׁשם� ְּכַג �ֹ ים -צ ֹול ּוַבֻחִר' ה ֽעֹוד׃ ָא�ז ִּתְׂשַמ ח ְּבתּוָלה� ְּבָמח� יֹוִס'יפּו ְלַדֲאָב�

ים ִמיגֹוָנֽם׃ ים ְוִׂשַּמְחִּת� �ַחְמִּת� י ֶאְבָל ם ְלָׂשׂשֹון� ְוִנ Eו ְוָהַפְכִּת   ּוְזֵקִנ�ים ַיְחָּד�
ה׀  ל ְמַבָּכ�ה ַעל' ָאַמ�ר ה/ ֹּכ� ים ָרֵח� ֹול ְּבָרָמ ה ִנְׁשָמע� ְנִהי� ְּבִכ�י ַתְמרּוִר� ם ַעל-ק� Gה ְלִהָּנֵח' �יָה ֵמֲאָנ ה׀ - ָּבֶנ י ֵאיֶנּֽנּו׃ ס ֹּכ� �יָה ִּכ' ָּבֶנ

ׁש ָׂשָכ ר ִלְפֻעָּלֵתְך� ְנֻאם' ָאַמ�ר ה/ Eֵי Hה ִּכי� � ִיְך ִמִּדְמָע ִכי ְוֵעיַנ בּו ֵמ' ה�- ִמְנִע י קֹוֵלְך� ִמֶּב� ֶרץ אֹוֵיֽב׃ ְוֵיׁשְוָׁש� ְך -ֶא' ִּתְקָו'ה ְלַאֲחִריֵת�
ם׃' ה�-ְנֻאם בּו ָבִנ�ים ִלְגבּוָלֽ   ְוָׁש'

י ים ִּכֽ �ֶלד ַׁשֲעֻׁשִע� 9ם ֶי ִים ִא י ֶאְפַר/ Jיר ִל Eַיִּק Hֹוד ַעל-ֲהֵבן ּנּו ע� ר ֶאְזְּכֶר� ֹו ָזֹכ' י ַדְּבִרי� ּב� ּנּו ְנֻאם-ִמֵּד  ם אLַרֲחֶמ� ֹו ַרֵח' ּו ֵמַעי� ל� ן ָהמ  - ֵּכ/
 ׃'ֽה
 


