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 מקראות חנוכה

 תורה 

 א לוין"ת הר, מאהארות והערות לקריאה מדקדקת בתורה

 .(בברכת כוהניםבקריאת חנוכה מנהג אשכנז שאין פותחים )

 למרות הדפוסים הרבים הנוהגים לנקד חטף פתח.  ,ש בשווא נע"הרי :ְתָבֲר֖כּו ו כג 

 ף בקמץ": אלָא֖מֹור

 ש כפי שנוהגים מרבית הכוהנים בברכתם. "ולא ברי ,1ת": העמדה קלה בביְיָבֶרְכך   ו כד 

 .2ף הראשונה בשווא נח"על אף הקושי, הכ

ּו ו כז  3 : במלרעְוָׂשמ 

רז ג  ר ָּבָקָ֔ ֵ֣י ָעָׂשֵ֣ ֵ֣י : המילה ּוְׁשנ  ד במונח ואינה מוקפת כפי שמופיע בחלק מהדפוסים.ּוְׁשנ   :ְלֶאָחָ֑

 ד בשווא ולא בקמץ"הלמ

ַעת ז ז  : במלעילַאְרַּבֵ֣

                                                 
כְ -ָב  -יְ יעקב לוינגר: יש לקרוא  1 ת "מתחת לבי ך ברויאר יש"בתנ), כאילו היה שם מתג ת"בי משנה של האות הנחצת ׃ָך  -רֶׁ

 כאן. אינו בתוקף ות''כלל הדומ .(עזר מסברתו, ואין זו שגיאה-מתג

  :בקישור:  "הגיית המלה יברכך"להרחבה, ראוpost_09.html-http://ravtzair.blogspot.com/2009/06/blog  

א "ר הרש"וכך הורה מו(, 42 "אם למסורת", בהערת מרוקו -סידור אבותינוכמובא ביהודי תימן וצפון אפריקה ) וכן מנהג 2

ֲכָך :מנהג ג'רבאויש קוראים בשווא נע, ו(. פרופ' מ' בר אשר וכפי שהנחהו) נח –הכהן רפפורט לבטא השווא   .יברֶׁ

  ,בטאו נען כשהראשון בשווא נח, מוטב שי"לבטא שני כפימי שמתקשה למעשה. 

 ּו מלעיל גורם לשינוי משמעות?מׂש  וְ האם הקורא  3

david7031@gmail.com< בתאריך יום ג׳, 30 בנוב׳ 2021 ב-17:15 מאת דוד אורן:> 

י מובן מד ֥מּוד ְוׂשָ בעו ִ֖ ת־ְשמ   ע הוא מלרע, כיוון שהוא בלשון עתיד, ואֶׁ

י־ׂשָ  ֹור הוא במלרע, שהרי בפשטות הוא בלשון עבר. ֥מּולא זכיתי להבין מדוע כ   י ַבב  ִ֖  ֹאת 

Yuval Shilony בתאריך יום ג׳, 22 במאי 2018 ב-21:58 מאת <shilonyy@gmail.com:> 

֥מּומדוע  י במלרע?  ְוׂש  ִ֖ ת־ְשמ  יָה?וְ  -במה זה שונה מ אֶׁ ֶ֗ מּו ְנָדרֶׁ  ָקָ֣

 ר:"אפ

גזרת )"פעלים שאות השורש האחרונה היא ה/י , ב(קישור) "הפרשה המהפכנית -דרשה לשבת פרשת וארא "כפי שכתבתי ב

, אלא על פי ההקשר: (ו' היפוך)או בעתיד  (ו' חיבור בלבד)אי אפשר לדעת אם הפועל הוא בעבר  (ה"ה, עש", כגון: בנ"י"ל

  ."דבר הלמד מעניינו"

 י."י הושוותה ההטעמה לגזרת נל"יש שהציעו שגם במילים מגזרת נעו

לת ולמי ,"קומה" ,"ריבה"ציווי המוארך בדומה ל)גורמת להסגת הטעם אחורה  האות הגרונית במילה התוכפתויש שהציעו 

 .("למה"השאלה 

 ויש שתלו את ההטעמה החריגה בהיקש למילים הסמוכות, מטעמי משקל ומוזיקה. 

 בקישור זה:קובץ בנושא ההטעמה במילים כמו שמו רבו שטו וסרוראו ב , 

_nbBYE-halashon/c/Pg2J-kze-al-.google.com/g/lashonhttps://groups 

 לכתחילה יש לקרוא כהלכה, ולא להיכנס לספקות. שינוי משמעות.ד להגדיר זאת כ"ר: קשה לענ"מסקנת אפ 

http://ravtzair.blogspot.com/2009/06/blog-post_09.html
http://blog.maanelashon.org/2017/01/blog-post_30.html
http://blog.maanelashon.org/2017/01/blog-post_30.html
https://groups.google.com/g/lashon-al-kze-halashon/c/Pg2J-_nbBYE
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ֲעַרת  ז יג  ן החטופה"ף למנוע הבלעת העי": העמדה קלה בקוַקַֽ

י ז פד ְזְרק  ַֽ  ם": העמדה קלה במֶסף  ֶכ  -מ 

ם ְׁשנ ים ז פז ִ֤ יל  יעָ -א  ַֽ ים ְּבנ  ִ֧  בפשטא ָעָׂשר  -ְׁשנ ים: תיבת ָנָ֛הׁשָ -ָׂשר  ְּכָבׂש 

א ז פט רת הראשונה בשווא נח. "על אף הקושי, הבי :ּוְבב ֹ֨ ֵ֣ ַּדּב  ת דגושה, "ם בחירק והדלי": הממ 

 הקורא בשווא משנה משמעות

ְתך  ח ב   תך-ל  ע-ו בשוא נע, יש לקרא: בה"יד והת"א ובלמ"העמדה קלה בה :ְּבַהֲעלַֽ

 נביאים 

  הפטרת שבת חנוכה 

 ד ז –זכריה ב יד  

יב יד  ין מלרע. ", הטעם בנו(קטן)ש בקמץ חטוף ": הריָרּנ   ְננ   ן בשוא נח": הנוה 

יב טו  י: מלרע. ְוָׁשַכְנּת   ֖ יּו ל  ַעְּת א. ": טעם נסוג אחור להְוָה   ן בפתח": העיְוָיַדַ֕

רב טז   נסוג אחור : מלרע לאּוָבַח 

ר ֶאת  ג ז ְׁשמ ֵ֣ י-ְוַג֖ם ּת  ָרָ֑ ים .ְוַג֖םטעם טפחא במילה   :ֲחצ  , בשוא: הראשון ד"ה והלמ": ההַמְהְלכ ָ֔

 ד, נע", והשני, בלמ(א במפיק"נשמעת כה)ה, נח "בה

יׁש ֲאֶׁשר  ד א ֖ ֹוי  -ְּכא  ְּׁשָנתַֽ ֹור מ  יׁש טפחא במילה   :ע  ֖ ֹוובמילה ְּכא  ְּׁשָנתַֽ מלשון )ן "שיבדגש חזק  מ 

 (שינה

 : במפיקְוֻגָלּהד ב 

ן ד ז ן ח   ֖  : אין פסק בין התיבותח 

 

  תהליםמזמורי 

 למזמור 

 ר"עם תוספות אפ א לוין"ריסודו של מ  דקדוקי קריאה

  :נפש יהודית"קריאה קולית והערות דקדוק באתר מענה לשון" . 

  =237https://www.maanelashon.org/?pקישור ישיר:  

י ד נ  יַתַ֗ ּי    ו בפתח."התי ד דגושה ובחירק מלא."ת בחירק חסר ואחריה יו": החיח ִ֝

י ְָֽרד  ָּיַֽ  .נח[ ]ויש אומרים נע –השווא  ק, כלשון הדיבור[;"]ויש אומרים ק ד בקמץ גדול!": היומ 

ֹור  ב' רפה – בַֽ

ּו ה הֹודַ֗  מלרע ְוִ֝

יז   ֲאנ    ו' בפתח, ובטעם מפסיק  – ַוַ֭

י ָ֑  ב' רפה –   ְבַׁשְלו 

https://www.maanelashon.org/category/%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a6%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%9f
https://www.maanelashon.org/category/%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a6%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%9f
https://www.maanelashon.org/?p=237
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ְרצֹוְנךָ֮  ח  עבשווא נן "הנו –ּב 

ְדָּתה  !בשווא נחת "לדעל אף הקושי ה – ֶהֱעַמַ֢

י ִ֫ ַהְרר   ! ]ויש אומרים נע, כלשון הדיבור[ש הראשונה בשווא נח": על אף הקושי הריְלַֽ

יי   ַ֢ ְדּת   !בשווא נחת "דלעל אף הקושי ה – ְּבר 

ר ך?! ֲהיֹוְדך  ָעָפָ֑ ֶּתַֽ יד ֲאמ   י'. יותאותה' התמיהה, ואין להדגיש פעמיים  –?! ֲהַיג  

י יא ָ֑נ   ת בקמץ קטן": החיְוָחּנ 

י ֹול ל  ִ֫  ד הדבקים.", ויפריד בין אותיות למ]ולא נסוג אחור[ ת"באות חיהטעם  – ְלָמחַ֢

י נ  ְּתַאְזר   ע"פועל משורש אז ]זהו ן בדגש חזק ובשווא נע"ו וזי"האותיות תי – ַוַֽ , ל[ר בבנין פ 

יַּתַעזְ "ולא  נ   ר בבנין קל[."]פועל משורש עז "ר 

 נח. ש בשווא"ם בסגול ורי"מ – ְיַזֶמְרךֵ֣ 

בֹוד  .ף"ביחד עם המילה הקודמת, ולכן אין דגש באות כ תנקרא – ָכַ֭

ּד ָ֑ם  "משלים"ת בדגש חזק "האות דל – י 

 

 תהלים >עטרת פז<זביחי, פנחס בן רפאל

195https://tablet.otzar.org/he/book/book.php?book=52 

 [ח מזרחי"ח מאת הרי"ויד הערות עו]

 

 

 

 .ולא נראה שזו דעת המפרשים .ד נוספת"שהיו "בור מירדי"סידור צלותא דאברהם אומר על 

 

 ד בקמץ קטן או גדול?"היו - בור מירדי ה' העלית מן שאול נפשי, חייתני

 קורן קמץ קטן, ברינת ישראל גדול.ב -בסידורים ראיתי גם וגם 

 

https://tablet.otzar.org/he/book/book.php?book=52195
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 [:דעת מקראך עם פירוש "תנ] מוס חכםע ר' הערת

 

 

 

 מזמורי ההלל 

 תדקדקמקריאה בליווי כוונות מענייני היום והערות ל

 

נּו ִלְקרֹא] יו ְוִצּוָּ ִמְצֹותָּ נּו ּבְ ָּ ש  ר ִקּדְ ֶ ם, ֲאש  עֹולָּ ה ְייָּ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  [ֶאת ַהַהּלֵל. 4ּבָּ
 

 תהלים קיג

 מאמצע המזמור:  ניגונים

 ר' שלמה קרליבך - ך''מלו 

 ר' שלמה קרליבך -א בנחמת... "והראנו ה 

 '4נמצא ב'מונה -מי כה' 

ֹואֹו ש ַעד ְמבח ֶשמֶ ְמֹבָרְך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם. ִמִמְזרַ  דוד. ְיִהי ֵשם ידודַהְללּו ֶאת ֵשם י דודַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי י

ִלי יַהַמְשפִ  ָשֶבת.ֱאֹלֵהינּו ַהַמְגִביִהי לָ  דודַעל ַהָשַמִים ְכבֹודֹו. ִמי ַכי דודי. ָרם ַעל ָכל ּגֹוִים דודְמֻהָלל ֵשם י

. מֹוִשיִבי יֵבי ַעמֹום ְנִד ִלְראֹות ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדל ֵמַאְשֹפת ָיִרים ֶאְביֹון. ְלהֹוִשיִבי ִעם ְנִדיִבים עִ 

 ֵאם ַהָבִנים ְשֵמָחה ַהְללּו ָיּה. ֲעֶקֶרת ַהַבִית 

 

ם וכן ברוב בדפוסים הרגילי ;מוקפות אך בהעתקה מכתר ארם צובה אלה מילים נפרדות - ַהְללּו ָיּה א 

  .(פתחועל זה מורה חטף ה)ד בשווא נע "הלמהקריאה זהה: הטעמה אחת מלרע, ו הסידורים, הן במילה אחת.

י ֑ה' ַהֲל֗לּו ֶאת ֵ֣ ֲללּו ַעְבד  ם ה'-ַהַ֭ ֵ֥  ר קלה. לא להחליף עם הפסוק ההפוך במזמו ׃ׁש 

 'ה פסק לפני שם -  ּגֹוִים  ָכל   ַעל   ָרם  ד

י ט-ה י מלרע.  –ד נוספת "כל המילים המסתיימות בחירק ויו :ַהַּמְגִּביִהֵ֥ יִמֵ֣  ַהַּמְׁשִּפיִלֵ֥ י י ְלהֹוִׁשיְמִקֵ֥  ִבֵ֥

י׀  מֹוִׁשיִבִ֨

                                                 
 ב לשנות."ם מר"ל בפירושיו השונים, ובמניעים של מהר"הנוסח המקורי: לגמור, ואכמ 4
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ָעָפר ָדלז  י"מושא של או  "עפר"תואר למושא  :"דל"ומהו  ?סקאיך לפ – ְמִקיִמי מ  ימ  , ומקביל "ְמק 

י"ד של "הואיל ויו ?"אביון"ל ימ  , (אותי=מקים )כסיומת מושא ישיר חבורה למדבר  (5בטעות)נתפס  "ְמק 

י"עלול להיתפס כנושא של  "דל" ימ  ר) "ְמק  תֶׁ ב ְבסֵּ ְליֹון  כמו מבנה הכתוב בתהלים פרק צא פסוק א: ֹישֵּ  .(עֶׁ

 תהלים קיד

ל"מ גוניםני ְׂשָרא  את י   : "ְּבצ 

  (יידל)ועתה בנים שירו למלך 

 '6אחת המנגינות של ר' שלמה קרליבך ל'יבנה המקדש 

  ר' שלמה קרליבך -עוד יישמע בערי  

 ר' שלמה קרליבך -ה תקום תא 

 ר' שלמה קרליבך -ה בחרתנו  תא  

 ר' שלמה קרליבך -יחד יחד 

 פה בארץ חמדת אבות"של  "מארש"במנגינת ה" 

ֹנס ם ָרָאה ַויָ . ַהיָ ֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשֹו ִיְשָרֵאל ַמְמְשלֹוָתיובְ 

ָאחֹור. לְ ִתֹסב  ןַיְרדֵ ַהַיְרֵדן ִיֹסב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִכְבֵני צֹאן. ַמה ְלָך ַהָים ִכי ָתנּוס הַ 

ר ֲאַגם ָמִים ְפִכי ַהּצּוב. ַההֹ ֶהָהִרים ִתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִכְבֵני צֹאן. ִמִלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹ 

 ַחָלִמיש ְלַמְעְינֹו ָמִים. 

 

ּוִליז  ֶרץ חֵ֣  7ו"מלעיל כמשפט ע ת"חיב: טעם ָא֑

 פתח גנוב]ה[ -  ַיֲעֹקב ה ִַּמִלְפנ י ֱאלֹו

   דבקים! - ֲאַגם ָמִים ח

 נע כדין שני שוואים רצופיםשווא ד אחריה ב"והיולא בפתח, ן בשווא נח "׃ העיָמִים-ְלַמְעְינֹו

 ואינו נסוג אחור, אלא התיבות מוקפות והטעם במ' האמצעית.

 תהלים קטו

אֹלֵהינּו וֵ ֹלֵהיֶהם. ה ָנא אֱ ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך. ָלָמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאיֵ לֹא ָלנּו ִכי ְלִשְמָך ֵתן ָכבֹוד  דודלֹא ָלנּו י

לֹא וְ ִים ָלֶהם ּו ֵעינַ ַצֵביֶהם ֶכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאָדם. ֶפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵברַבָשָמִים ֹכל ֲאֶשר ָחֵפץ ָעָשה. עֲ 

ּגּו ִבְגרֹוָנם. ּו לֹא ֶיהְ ַהֵלכיְ א ִיְשָמעּו ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמישּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹ 

 דודיבַ ן ִבְטחּו ַאֲהרֹ  ֶעְזָרם ּוָמִגָנם הּוא. ֵבית דודְכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵשיֶהם ֹכל ֲאֶשר ֹבֵטַח ָבֶהם. ִיְשָרֵאל ְבַטח ַבי

 ֶעְזָרם ּוָמִגָנם הּוא. דודִבְטחּו ַבי דודֶעְזָרם ּוָמִגָנם הּוא. ִיְרֵאי י

 דודַהְקַטִנים ִעם ַהְּגֹדִלים. ֹיֵסף י דודְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ֵבית ִיְשָרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵבית ַאֲהֹרן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי י דודי

ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני  דודֹעֵשה ָשַמִים ָוָאֶרץ. ַהָשַמִים ָשַמִים ַלי דודם. ְברּוִכים ַאֶתם ַליֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבֵניכֶ 

                                                 
 ."(ד יתירה"יו"ה אסרי: "ת מט יא דכ בבראשי"לפסוק ה וכ)י "פ לפי רש"עכ 5

 הוא עצמו שר אותה בקלטת על פרק זה. 6

 ולכן יש כאן טעם נסוג אחור.  "החול שלי"ד נוספת, או "לפי המפרשים היו 7
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 ָאָדם. לֹא ַהֵמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ָכל ֹיְרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּו ָיּה. 

יֶהם ָנאִים ַאי ה ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוב   ֱאֹלה 

 המילה "ָנא" בהלל

 פעמים בהלל, בשתי צורות ובכמה סוגי צירופים ומשמעויות: 8המילה "ָנא" מופיעה 

  יֶהם  ַאּי ה ָנא ֱאלה 

 ֶנְגָדה ָּנא 

  .י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  י אַמר ָנא / י אְמרּו ָנא... ּכ 

 .יָחה ָּנא יָעה ָּנא; ַהְצל   הֹוׁש 

 

  ָיָחה ָּנא" לעל ההבדל בין נ פי א רפויה לָּנא דגושה, ראה לקמן על הנוסח הנכון "ַהְצל 

 הר"מ ברויאר.

 

 כאן נעיר על המשמעות:

ת בַּ כ")בדומה ל"ָאָּנא"( לפעמים משמשת "ָנא" א.  הִמלַּ שָּ  מפורסם בפירושי רש״יניסוח הכ ,"קָּ

 . 8"אין נא אלא לשון בקשה"

 :יז(-יוסף )בראשית נ':טז( בדברי אחי יומא פ"ז.)גמרא כך מפרשת ה

ה ת אמְ  ר: ּכ  אמ  ְפנ י מֹותֹו ל  ָּוה ל  יך צ  ר: ָאב  אמ  ף ל  ף רּו לְ "ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוס  ַׁשע פֶ  נָּאָׂשא  נָּאאָּ יֹוס 

י ָרָעה ְגָמלּוך ְוַעָּתה ָׂשא  י..." נָּאַאֶחיך ְוַחָטאָתם ּכ   ְלֶפַׁשע ַעְבד 

 ת בקשה, ולכן מסיקה מכאן: הגמרא מבינה שיש כאן שימוש משולש במיל

שנאמר אנא שא נא  ,כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמים

 .9ועתה שא נא

 (:חידושי אגדות יומא פ"ז.)מהרש"א וכתב שם 

 ,אל יבקש יותר מג"פ שנאמר אנא שא נא גו' ופרש"י אין נא אלא לשון בקשה עכ"ל

דלפי  ,ל יש נא שהוא לשון עתהאב ,10ר"ל אין נא האמור פה אלא לשון בקשה

                                                 
בראשית פעמים ) 5מופיע בפירושיו  –הבבלי  תלמודם ובמדרשי" שמופיע באין נא אלא לשון בקשההניסוח המפורסם " 8

במדבר (. בבראשית מ׳:י״ד; ובחלק מהנוסחים פעם שישית: דברים ג׳:כ״ה ;במדבר י׳:ל״א; שמות י״א:ב׳ ;ל״ח:כ״ה; כ״ב:ב׳

 לשון בקשה. –נא : בראשית י״ט:י״ח(" )ַאל־ָנִ֖א". לפעמים מעיר בקצרה, כגון על "כל נא לשון בקשהכותב "י״ב:א׳ 

 אין נא אלא לשון בקשה. –אנא שא נא ועתה שא נא : רש"י 9

 : ר' אליהו מזרחי בראשית כ"ב:ב'דברי מקורו מ 10

 ו לשוןאין נא אלא לשון בקשה. אינו רוצה לומר אין נא בכ"מ אלא לשון בקשה שהרי מצינו בכמה מקומות נא שאינ

 : דאל"כ נא למה ליבקשה אלא הכי פירושא אין נא האמור פה אלא לשון בקשה 

 מהו "דאם לא כן"? .סוף דברי הרא"םאפ"ר: לא הבנתי 

גדות חידושי אהרחיב פרשנות זו של הרא"ם לעיקרון סגנוני בכל מטבע לשון "אין א' אלא ב'", וכך כותב במהרש"א  אגב,

 "ו'כואין שיחה אלא תפלה כו'. ר"ל במקום הזה אינו אלא תפלה כמ"ש הרא"ם גבי אין נא אלא לשון בקשה " ברכות כ"ו:
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אבל התלמוד ימאן בזה  ,התרגום גם בכאן הוא מלשון עתה שתרגומו וכען שבוק כען

וכיון דחד מהם ע"כ הוי לשון בקשה אית לן למימר דכולהו מלשון  ,דא"כ היה כפול

  .בקשה דצריך ג"פ לבקש

 

 לפרש בהלל בפסוקים "י אַמר/י אְמרּו ָנא". אולי ניתן באופן זה 

יָחה ָּנא", קצת דחוק לפרש כך, בגלל הייתור לאחר "ָאָּנא" שבתחילת  יָעה/ַהְצל  ברם ב"הֹוׁש 

 . אך ייתכן שזהו חיזוק וזירוז נוסף להדגשת נחיצות הבקשה.11הבָקָׁשה

יֶהם" שבפסוק ָנאלמרבה ההפתעה יש מי שפרשו כך גם את   .12"ַאּי ה ָנא ֱאלה 

  

ת היא "ש"ָנא" בדרך דומה ניתן לפרש ב.  ת חיזוק"" )או ֵזרּוזִמלַּ חַּ " או "ִמלַּ ת נַּ  , כמו"ץִמלַּ

 .)כגון: נו כבר, בוא!(שנשאלה מיידיש (, המזכירה את מילת הזירוז המודרנית "נּו" "ָהָבה"

"י אַמר ָנא" בהלל: "לשון פקודה... והתיבה נא  )דעת מקרא( כעין זה מפרש ר' עמוס חכם

יוכך פרש גם ב, מחזקת את השידול" ֶהם": "ֶנְגָדה ָּנא": "סיומת של חיזוק", וב"ַאּי ה ָנא ֱאלה 

ַלת ַנַחץ".  "מ 

 

עכשיו, : מצוי בתרגומים הארמיים למקרא)שאיננו כה רחוק מהפירוש השני( שלישי ג. פירוש 

 .עתה

 : בתרגום תהלים לתרגם את "נא"ארמיות נרדפות משמשות ת זמן ומילשלוש 

ת"המקראיות: המילים  , ומקבילות לההארמית המקראית מוכרת מןה "ְּכַען". המילה 1  "ָּכע 

 ָנאאת  14בקביעות אונקלוסמתרגם  "ְּכַען"מילה ב .13הארמיות" ְכֶעת"ְכֶעֶנת" ו", והעברית

ְגׇמר־ָנא", והעברית  . תרגום זה מופיע פעם אחת בתרגום תהלים ז, י: "י 

                                                 
 ".יה כפולהתלמוד ימאן בזה דא"כ ההשוה לדברי המהרש"א הנ"ל " 11

 בקשה ממש.  -בשם י' בלאו שפירוש "נא" , כולל כאן, חכם )דעת מקרא( מביא בכמה מקומותר' עמוס  12

 .היכן כתב על כך בלאואשמח למצוא 

י"ז בתשרי  – ה'תפ"ב)רבי ידידיה טיאה ַוְייל מאת ( קרלסרוה תקנ"א)מרבה לספר על הגדה של פסח כמו כן, ראה ביאור 

 :ה'תקס"ו( רב העיר קרלסרוהה, בנו של "הקרבן נתנאל", ותלמידו של הרב יהונתן אייבשיץ

כות בבר ]תא[דאין נא אלא לשון בקשה כדאי ]אה[מילת נא הוא מיותר. ונר. נא אלהיהם ]ה[למה יאמרו הגוים אי

תפארת  ]ה[הלא תמיד הי: והוא דמלעיגים עלינו האומות ,ר' ינאי אין נא אלא לשון בקשה (')ע"ב אמרי דבידף ט' 

ין והקול קול יעקב. ועכשיו הן מחרפ]ם[ [ משמינ]יםאז נע ]ם[ישראל ומפארים את עצמם שאם יתפללו לאלוהיה

 ר"ל תחינתם ובקשתם וים איה נאלמה יאמרו הג ,וכדאי זה לבד לרחם עלינו ]ם[שה' לא ישמע תפילתם ובקשת

 :כי עזב את עמו אלהיהםל

נא דעתו לכלומר, . תפילות ישראל אינן נענותכש איה נא''והגויים אומרים  ,תחינה ובקשההיא כינוי למלה 'נא' לפירושו, ה

 נקודה זו. יבורך הרב אליהו לוין שהסביר לי .(ראל"להי יש-"התחינות שמופנים כלפי א)= צירוף סמיכות הוא  אלהיהם

 ., על שם המילה "מרן" הפותחת אותן["מרנות" שבפי התימניםכינוי התחינות תופעה דומה יש ב]

https://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=4971&st=&pgnum=55&hilite=
https://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=4971&st=&pgnum=55&hilite=
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רגם ו, מת(שבהלל 8-כולל ה, 16מתוך  14)בתהלים אך ברוב ככל המופעים של "נא"  .2

יָעה ָּנא"למשל, . 15"עכשיו", ופירושו: ּדּון""ּכַ   16קֹורפְ ְיָי  ְךּנָ מ   ּוָבעּבְ מתורגם: " –" ָאָּנא י"י הֹוׁש 

 .עכשיו!"ְגאל בבקשה ממך, ה', , כלומר: "ןַּכּדּו

מוכרת לנו מניבים מאוחרים של יא הו"ַהְׁשָּתא", השלישית היא  זמן הנרדפתהמילת . 3

בפסוק "ַאּי ה : פעם אחת משתמש תרגום תהליםזו  במילה .כמו מהתלמוד הבבלי ,הארמית

יֶהם"  ? בפסוק זה "כשיומה מקומה של "ע :אך צ"ע .(תהלים קט"ו:ב') ָנא ֱאלה 

 על כך עונה רד"ק:

זה טעם לשמך תן כבוד )תהלים קט"ו:א'(. שאם לא תעשה עמנו  –למה יאמרו הגוים 

כלומר עתה שאנחנו  –הגוים, יאמרו: איה נא אלהיהם יחנו ביד חסד, ותטשנו ותּנ

 מושלים בם איה אלהיהם, יקומו ויעזרו אותם.

ימֹו צּור ָחָסיּו לח(:-לז) את האמור בשירת האזינו מזכירפירוש זה  י ֱאלה  ּומּו ָיק  בֹו...ְוָאַמר א 

 ְוַיְעְזֻרֶכם...

  .ל-ם, ונקווה שנשכיל לפעול עם אישתבח שמו, שזכינו לראות בישועת ה' לעמו לעיני גוים רבי

 

  ְיִמיׁ֗שּון ׃ במלרע וכן הדבר בפסוק הבאְיִריחּון ו
                                                                                                                                            

ודעת  שד"ל שמות כ"א:י' ,עזרא ז':י"בברלב"ג )ובדרכו פירשו אבן עזרא כך מפרש ר"א  –בניגוד לפירושים אחרים  13

 :(קהלת ט':י"א, וזו לשונו )בפירושו למקרא(

אם  ת נו"ן. ועתה אבאר: דע שאין בלשון הקדש אות מתהפך ומתחלף ומובלע ונוסף ונעדר כיודע כי מלת עת חסר

רש ר' יהודה ב"ר דוד בעל הדיקדוק ז"ל.  אותיות יהו"א כאשר פֵּ

 ויתן, ויטע, ואות הנו"ן ימצא ָבראש מבולע וחסר, וכן באמצע ובסוף, כמו נסע, שבולע הנון בדגש ַוַיסע. וכן וישא,

 יגף, יבול עלהו )יחזקאל מ"ז:י"ב(.וידר, ויפל, ו

קומו סעו  "ן כמוובפועל ייראו הנו"נין כולם: נוסע, נושא, נותן, נוטע, נודר, נופל, נוגף, נובל. ובציווי ייחסרו הנו

 נין על)דברים ב':כ"ד(, שאו את ראש )במדבר א':ב'(, תנו יד לי"י )דברי הימים ב ל':ח'(. ופעמים ישארו הנו"

 פלו עלינו )הושע י':ח'(.מתכונתם כמו נ  

י, כי הוא מן ולא אשנה לו )שמואל א כ"ו:ח'(. וכן בת חסרת וכן עת  נו"ן. ובאמצע ימצא מבולע כנו"ן ְשנֵּי במלת ְשתֵּ

תו עודגשות ת"ו הוא ֶעֶנת. וכמוהו בדברי קדמונינו זכרונם לברכה: עֹונ ה. וכן בלשון ארמית וכעת וכענת. 

ן משרשו  ו, ונו"ן אני במלת אתה. וכן חטים. ושניהם נראים בארמית. ות"ו אמתו כילהתבלע הנו"ן, כדגשות ת"ו בת

ל זה אמונה, והת"ו לשון נקבה. ויורה עליו ותהי האמת נעדרת )ישעיהו נ"ט:ט"ו(. וכן ת"ו עת לשון נקבה. וע

 הדיקדוק ישאר לעות את יעף )ישעיהו נ':ד'( לבדו ולא יהי לו חבר במקרא.

דלמרבה ההפתעה,  14 . וכבר העיר על זה ראב"ע של "עכשיו" ַחי", המכוון לפרשנות זו אף "אל תאכלו ממנו נא" תרגם "כ 

תי... כאילו אמר: 'אל תאכלו כמו עתה' ]=אלא נו עד , המתיבפירושו הקצר לשמות: "והמתרגם ארמית אמר ']כד[ חי', והוא האמ 

 דעתי". שייצלה )אפ"ר([, כי פירוש 'נא' בכל המקרא כמו 'עתה', על

 : "ְכדּון )ַכּדּון( = עתה".430לתרגומים, עמ'  נומילוברב עצ"ם  15

יָחה ָנאשב" ָנא יש חוסר עקביות: את יין הטובב יָעה ָנא; ַהְצל  ְגָדה נָ ; ואילו ב"ָאָנא " מתרגם:הֹוש  " יֹאַמר / יֹאְמרּו ָנא" וב"אנֶׁ

 !ָנאהעתיק את לשון המקרא 

צוין:  CALג הכתר, ובאתר . היא נמצאת במק"יין הטוב" אינה מופיעה בכל מהדורות התרגום, וגם חסרה בקֹורפְ המילה " 16

 = הושע, גאל, פדה. קֹורפְ : 309 לתרגומים, עמ' נומילוב"ם רב עצ. ״#1#״פרוק

https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1&t=1638890199783
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1&t=1638890199783
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1&t=1638890199783
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1&t=1638890199783
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ְהּ֗גּו ז   א בשווא נח": ההֶיֶ֝

יֶהם ר:"אפ יֶהם... ְיד  ם "פשוטו של מקרא כנראה איננו  - ַרְגל  ם וידי  םשֶׁ רגלי  ם", אלא "ָלהֶׁ ם ידי  ... ָלהֶׁ

ם ם ָלהֶׁ ה ", בדיוק כמו "רגלי  םפֶׁ ינַ  ... ָלהֶׁ ם עֵּ םי  אהרן ר' פרופ' פ "ע) הסגנוןשונה  "פיסוק", ורק מטעמי "ָלהֶׁ

 .(י"נ א, פרופ' שמחה קוגוט"ויבדלט, ", עמ' יכאן ל"ז מירסקי

מֹוֶהם ח מֹוה  ף בשווא, לא בקמץ ומלרע, לא ": הכְכַ֭   ם!כָּ

 

ל ְׂשָרא   ר' שלמה קרליבך -בטח בה'...  י 

 (שובשמ -שהזכרתי בלחן )פיסוק להקפיד על ה - הּוא ,ֶעְזָרם ּוָמִגָנםיא -ט

 

ל"מ ניגונים ְׂשָרא  ית י  ְך ֶאת ּב   : "ְיָבר 

  כדי להימנע מהכפלת מלים "לבני אדם"לעלות סולם בסוף להקפיד )קלאסי ,

 (בפסוק האחרון במזמור!

 המלאך הגואל 

 

ְך יב ֵ֥ ר  ְך ְיָבָ֫ ָבר  : שתי התיבות מוטעמות מלרע וכן הדבר בהמשך, הפסק עיקרי בפסוק בתיבת ְיַ֭

ְך  ֵ֥ ר   המוטעמת בעולה יורדְיָבָ֫

ף יד ֵ֣  ן חמור את המשמעות, לפי מבטא הדיבורלכאורה הקורא מלעיל משבש באופ ר:"אפ: במלרע. ֹיס 

 : לא חיישינן להכי.א לוין"תגובת הרכ מלעיליים! "היום ששמות פרטיים בד

ים ואהשושני  .א"בה "חץ משנינ" וישהאחרונה, הטעמה עיקרית בי'  ,מוקפות מיליםה - "ְיַהְללּו ָיּה"   יז

 נעים.

ְך ָיּה  יח   .ר' צרויה ]ולא סגולה[ ומלרע - ְנָבר 

 

 תהלים קטז

י ְשאֹול ת ּוְמָצרֵ ֵלי ָמוֶ ֶאת קֹוִלי ַתֲחנּוָני. ִכי ִהָטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחבְ  דודָאַהְבִתי ִכי ִיְשַמע י

. ֹשֵמר נּו ְמַרֵחםאֹלֵהייק וֵ ְוַצִד  דודַמְלָטה ַנְפִשי. ַחנּון י דודֶאְקָרא ָאָנה י דודְמָצאּוִני ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵשם י

ָמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן מִ  ַנְפִשי ַלְצתָ ָּגַמל ָעָלְיִכי. ִכי חִ  דודַדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשיַע. שּוִבי ַנְפִשי ִלְמנּוָחְיִכי ִכי י דודְפָתאִים י

י ָאַמְרִתי ְמֹאד. ֲאנִ  ִניִתיעָ ַחִיים. ֶהֱאַמְנִתי ִכי ֲאַדֵבר ֲאִני ְבַאְרצֹות הַ  דודִדְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמֶדִחי. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני י

 ְבָחְפִזי ָכל ָהָאָדם ֹכֵזב.

ְלָכל  ְגָדה ָנאנֶ ֵלם ֲאשַ  דודֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלי דודָכל ַתְגמּולֹוִהי ָעָלי. כֹוס ְישּועֹות ֶאָשא ּוְבֵשם י דודָמה ָאִשיב ַלי

 מֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַבחַתְחָת לְ ָך פִ ִני ַעְבְדָך ֶבן ֲאָמתֶ ִכי ֲאִני ַעְבֶדָך אֲ  דודַהָמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָנה י דודר ְבֵעיֵני יַעמֹו. ָיקָ 

ָלִם, ִכי ְירּושָ תֹוכֵ בְ  ,דודֲאַשֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְבַחְצרֹות ֵבית י דודֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלי דודֶזַבח תֹוָדה ּוְבֵשם י

 ַהְללּו־ָיּה׃

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq3-X3kNDQAhVCFMAKHUlAA18QFggbMAA&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99&usg=AFQjCNHechxhfxockynNtcmsaasxPBsLsQ&sig2=5YBJO_UMxC-8U2WQ_MJJcA
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq3-X3kNDQAhVCFMAKHUlAA18QFggbMAA&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99&usg=AFQjCNHechxhfxockynNtcmsaasxPBsLsQ&sig2=5YBJO_UMxC-8U2WQ_MJJcA
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq3-X3kNDQAhVCFMAKHUlAA18QFggbMAA&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99&usg=AFQjCNHechxhfxockynNtcmsaasxPBsLsQ&sig2=5YBJO_UMxC-8U2WQ_MJJcA
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq3-X3kNDQAhVCFMAKHUlAA18QFggbMAA&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99&usg=AFQjCNHechxhfxockynNtcmsaasxPBsLsQ&sig2=5YBJO_UMxC-8U2WQ_MJJcA
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?147187&lang=eng
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?147187&lang=eng
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ְשַמע ְיֹדָוד  א י י  י כ   17א-להקפיד על מעין דבקים ע -  ָאַהְבת 

ֹו ב  ף בקמץ קטן": האלָאְזנֵ֣

ם ְיֹדָוד "להלן יג, יז: להקפיד על פיסוק נכון: ון אכד   "ְקָראאֶ  -ּוְבׁש 

, ולא , ואעפ"כ, הכתיב בה' סופית"?לאן"מלת בקשה, ולא מלת השאלה שהרי זו ): במלרע ָאָנֵ֥ה

נָּאככתיב הרגיל,  הקורא מלעיל או מי שאינו מדגיש את  .(כהקיח, , המופיע לקמן אָּ

 הנו"ן, יש מקום לומר שנחשב שינוי משמעות, ואולי אף נמצא מחרף ח"ו.

ינּו ה ֵ֣ ֵ֖אֹלה   ף כלל אינה נשמעת": האלו 

תָּ קרא:  :ְּפָתאִיֵ֣ם ו יף אינה נשמעת. לא: "ד והאל"ם, החירק ביויי  פְּ א  תָּ י  ם.פְּ ֹּלִת֗   ע: במלרַדֶ֝

א ר:"אפ  פירושו 'מול', 'ֹנַכח'במקרא נגד  - ֶנְגָדה־ָנֶ֝֗

 

י"מ ניגונים י ַנְפׁש   : "ׁשּוב 

 - ר' שלמה קרליבך 

 ד"של חב לי אתה ואודך'-ניגון 'א 

 

י ז  : במלרעׁשּוִבֵ֣

י", כי מחובר לרפויהב'  :יְבָחְפזִ֑  יא ת טייה רווחנ)להקפיד על הגיית פ' ולא ב'   מץ קטןת בק"החי  "ָאַמְרת 

 "(הידמות על רקע קֹוליּות"עקב 

 

 : "מה אשיב"מ ניגונים

  קלאסי 

 ר' שלמה קרליבך - ְלך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה 

  ר' שלמה קרליבך מנגינה קליטה ויפה על 'מה אשיב'. הבעיה שהיא לא כל כך ליש

  מוכרת, אך כדאי להכירה לציבור

 

םלַ  -ְנָדַרי "  וכן להלן יח: להקפיד על פיסוק נכון:יד     "יֹדָוד ֲאַׁשל 

ְוָתה טו ָּמ֗  ו שלאחריה, נח! "ם, במלעיל והשווא בוא": ההטעמה במַהֶ֝

 (.וראה מה שהערנו לעיל קטז, ד, ואעפ"כ, הכתיב בה'מלת בקשה, שהרי זו ): במלרע ָאָנֵ֣ה טז

ָךִכי ֲאִני  ְבדֶּ ְבְדָךֲאִני  ע  קפסק והשני צורת הֶׁ , הראשון יםשונוהטעמה יקוד נ - ע   שר.צורת הֶׁ

ִכי יט ֵ֤   : במלעילְּב֮תֹוכ 

                                                 
 ."אומרים -שמע "ב בקדושת מוסף: "וכיו 17
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 תהלים קיז

 ָכל ּגֹוִים ַשְבחּוהּו ָכל ָהֻאִמים. דודַהְללּו ֶאת י

 ְלעֹוָלם ַהְללּו ָיּה.  דודִכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדֹו ֶוֱאֶמת י

 תהלים קיח

 : "הודו"ל ניגונים

  'שלמה קרליבךר'  -הודו לה 

  ר' שלמה קרליבך -ויתנו לך 

 "ר' שלמה קרליבך - "מלוך על כל העולם 

  ַצרלהתחיל את הניגון ן ַהמ   "הודו"כבר מ (ב צ'ייט"רשל המפורסם; ) מ 

 

 ִכי טֹוב, ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.  דודהֹודּו ַלי

 יֹאַמר ָנא ִיְשָרֵאל, ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. 

 ַאֲהֹרן, ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.  יֹאְמרּו ָנא ֵבית

 , ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. דודיֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי י

ֶאה ֲאִני ֶאְר ָרי וַ ִלי ְבֹעזְ  דודִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַיֲעֶשה ִלי ָאָדם. י דודִמן ַהֵמַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיּה. י

ִכי  דודם יִני ְבשֵ ְסָבבּו ִמְבֹטַח ִבְנִדיִבים. ָכל ּגֹוִים דודְבֹטַח ָבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַבימִ  דודְבשְֹנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ַבי

ִמיַלם. ִכי אֲ  דודֵשם יִכי ֲאִמיַלם. ַסבּוִני ִכְדבֹוִרים ֹדֲעכּו ְכֵאש קֹוִצים בְ  דודֲאִמיַלם. ַסבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְבֵשם י

 דודיִקים ְיִמין יֳהֵלי ַצִד ה ְבאָ ֲעָזָרִני. ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִלישּוָעה. קֹול ִרָנה ִוישּועָ  דודיַתִני ִלְנֹפל ַויַדֹחה ְדחִ 

ּה ְוַלָמֶות יָ ְסַרִני ֹסר יִ ֹעָשה ָחִיל. לֹא ָאמּות ִכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵפר ַמֲעֵשי ָיּה. יַ  דודרֹוֵמָמה ְיִמין י דודֹעָשה ָחִיל. ְיִמין י

 ַצִדיִקים ָיֹבאּו בֹו.  דודלֹא ְנָתָנִני. ִפְתחּו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַשַער ַלי

 אֹוְדָך ִכי ֲעִניָתִני ַוְתִהי ִלי ִלישּוָעה.   אֹוְדָך ִכי ֲעִניָתִני ַוְתִהי ִלי ִלישּוָעה. 

 ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאש ִפָנה.   בֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאש ִפָנה. ֶאֶבן ָמֲאסּו הַ 

 ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ְבֵעיֵנינּו.  דודֵמֵאת י ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ְבֵעיֵנינּו.  דודֵמֵאת י

 ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו.  דודֹום ָעָשה יֶזה ַהי  ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו.  דודֶזה ַהיֹום ָעָשה י

 

 הֹוִשיָעה ָנא דודָאָנא י הֹוִשיָעה ָנא  דודָאָנא י

 ַהְצִליָחה ָנא. דודָאָנא י ַהְצִליָחה ָנא.  דודָאָנא י

 

  . דודֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית י דודָברּוְך ַהָבא ְבֵשם י

 . דודְכנּוֶכם ִמֵבית יֵברַ  דודָברּוְך ַהָבא ְבֵשם י

 ַוָיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזֵבַח.  דודֵאל י

 ַוָיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזֵבַח.  דודֵאל י

 ֲארֹוְמֶמָך. ֵאִלי ַאָתה ְואֹוֶדָך ֱאֹלַהי   ֵאִלי ַאָתה ְואֹוֶדָך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָך. 

 ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.  דודהֹודּו ַלי  ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.  דודהֹודּו ַלי
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ּו א/כט    מלרע: הֹודֵ֣

ועל כך  ,"הידמות על רקע קֹוליּות"נטייה רווחת עקב )' להקפיד על הגיית ס' ולא ז'; ד' ולא ת - ַחְסדֹו

 (הזהירו כבר בירושלמי!

 

 : "מן המצר"מ ניםניגו

 תואם את המסורה בפיסוק הטעמים ואינ - (חייט)לחנו של הרב ברוך צ'ייט =  קלאסי 

 .משמעותואף על ה (רפה!)דגש קל וזה משפיע גם על , (ובוודאי שלא את ההטעמה)

 

ַצר ה   מלרע - ַהּמ 

ב ָיּה  .פתחב ולאת בקמץ "ם; החי"׃ תיבה ראשונה במלרע, אין טעם נסוג אחור למַבֶּמְרָחֵ֣

זוהי שבטעם שאינו מפסיק, ודלא כאחת הדעות בתלמוד  "ענני"רפויה הואיל ומחוברת ל (בַ )הראשונה ב' 

   מילה אחת, הואיל והמסורה הכריעה אחרת!

 בקמץ ולא ד בפתח"למ ׃ֲאִמיַלם  י/יא/יב

ה  יג  בקמץ ולאח ת בפת":  דליַדֹחֵ֣

י יד  ן בקמץ קטן ": העיָעִּזֵ֣

י טו ֵ֥ או  ahole’Be=) , יש לבטא ה' עיצורית18קמץ-א בחטף"ף בקמץ גדול והה": האלְּבָאֳהל 

Be’aholey19)ָׂשה ָחִיל .ד"בלמ - מלרע, כי ההטעמה 20, אך לא להטעים אותה ׃ טעם נסוג אחור ֹעֵ֣

 ן, כן הדבר גם בהמשך "לעי

 

י ׁשַ "מ ניגונים ְתחּו ל  יפ   : "ֲער 

 ר' שלמה קרליבך 

 (סוף ההללאפשר להמשיכה עד )ר' שלמה קרליבך  -  ("המעביר בניו")ה בחרתנו תא 

 שלמה ר' ש (אפשר להמשיכה עד לאחר 'אנא ה''..)גינה נוספת ל'פתחו לי' נישנה מ

 שר אותה. היא שקטה ויפה מאד.

 

                                                 
ש טל "ר יםכריעפ, כך מ", ויגעו המדקדקים להבין זאת, וטרם עלה בידם הסבר מניח את הדעת. עכמסורתה כן הוא לפי 18

, וכן (את שתי השיטות ותיהםבהקדמם מזכירים שניה)אליצור בתיקון קוראים חורב  ישראל' רו רינת ישראלסידורי ב

 ."סימנים"

 . מאת חנן אריאל מהדורה החדשהש בנספח האחרון ל"עי, והוכרע כמדקדקים קורןבסידור אך 

  .אומרים שרבים כפי ,גדוליםרק קמצים  (ובחברותיה, מחרת, צהרים, נעמי) "באהלי"לומר במילה לכל הדעות, אין 

י צדיקיעֹוב"יש שרים  19  BeOley - "םלֵּ

א, והרי לא יתכן להטעים אות "ומטעימים את הה מלעיל יש שרים זאתו, (כבהערה הקודמת) דמלעילמלעיל יש שרים זאת  20

 המנוקדת בחטף!

https://www.youtube.com/watch?v=5KkprZyQI44
https://www.youtube.com/watch?v=5KkprZyQI44
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י"מ ניגונים  : "אֹוְדך ּכ 

 :אֹוְדך אֹוְדך קלאסי ישן  

 י...  אֹוְדך  :קלאסי י – ֲענ   ָתנ 

  :י המשך ְתחּו ל   ר' שלמה קרליבך -פ 

 ענבי הגפן 

  התקוההמנון 

  

ת ְיֹדָוד כג א   "מת"ו ", שלא יישמע חלהקפיד על מבטא א' עיצורית - מ 

את ֹ֑ ְיָתה ּז  .טעמתהשווא נותר נע, הגם שהוא לאחר תנועה גדולה המוכ "א, ואעפ": טעם נסוג אחור להָהֵ֣

 א' נחה!  - ִנְפָלאת

ינּו ינ   עיל.מל - ְּבע 

  מלרע -  ְוִנְׂשְמָחה   מלעיל - ָנִגיָלהכד 

 ."מלרע"בטא את כל המלים בפסוק זה בהטעמת ליש  -אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא  כה

א" נָּ  ן בדגש חזק "מלרע, ובהדגשת הנו - "אָּ

י-=א  )ה'  י-"להטעים את סוף השם את שם אדנות יש לבטא תמיד מלרע, היינו  - (ֹדנָּ , ולא את "נָּ

, כי לעולם אין מטעימים ("א  ")ף שמנוקדת בחטף פתח "ובוודאי שלא את האל (=מלעיל) "דֹ "

. במיוחד יש להיזהר בכך בברכת (21ק ב"ב סימן ה ס"הכרעת משנ)אות שמנוקדת בשווא או בחטף 

 כהנים, שרבים טועים בהטעמת שם ה' מחמת המנגינה.

, הרב מרדכי "כבר הורה זקן", (ר' מנחת שי)ף שיש דעות שונות בהטעמת ֹפַעל זה א - היָעֵ֥ ֹוׁשִ֮ ה

בכל  כן כתוב, וש"אנָ  היָחֵ֥ ַהְצִל֮ ... אָנ֑ היָעֵ֥ ֹוׁשִ֮ ה"ל, כי יש להטעים את סוף המלים: "ברויאר ז

 .(44 - 43, עמ' "כתר ארם צובא")כתבי היד ובדפוס ראשון 

כחדשים מקרוב באו, שמחקו  ודלא)דגש חזק  ן עם"בשתי הפעמים יש לבטא את הנו - ָנא

באופן ודלא כמזלזלים בהגייתם ואינם מדקדקים להדגיש דגש חזק , 22מסברתם את הדגש

 הטעמתה מלרע. -. מכיוון שבמלה זו הברה אחת בלבד (23כללי

 : מלרעםּוכֶ֗ ְכנַרֵ֥ ּב ֶ֝   כו

ח מזרחי, תהלים "הערת רי) ד"ית ביוד, ומשנ"דינם כמלים מוקפות והטעמה עיקרית בלמ - ויאר לנוכז 

 .(עטרת פז

                                                 
ם לובלין "ת מהר". ודלא כשו('ז' סי' א חלק ארש לוח)י עמדין "ור' שבתי סופר ור (ארצות החיים)ם "בעקבות המלבי 21

 ל."ששהתכתב על כך עם המהר

, הרי הוא דומה (מלעילבא רק אם המילה לפני הדגש מוטעמת ) "אתי מרחיק"פ שאין כאן כלל "אע .ל"הנמ ברויאר "הרפ "ע 22

 ע שופטים ו, לט."וע .כיט  בראשית אָנֶ֝  הָּמְלָטִ֨ אִ  לדגש של 

 פעתהשבדגש קל, הגם שהשפעתו על המשמעות קטנה לאין שיעור, אם בכלל קיימת, לעומת  שמקפידיםאף  23

 .(הדגש החזק במקרים רבים
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ּךָ ְוא   כח  בדגש חזק! דגושהָך בסוף המילה  ׃ֹוֲמֶמּךָ ֲאר / ֹוֶד֑

 

חּו דּו ִויָבְרכּו ִויַשבְ ִרָנה יֹובְ ָרֵאל ְיַהְללּוָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ָכל ַמֲעֶשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִדיִקים עֹוֵשי ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך ֵבית ִיְש 

ם ְלַזֵמר, ִכי ֵמעֹולָ  ְמָך ָנֶאהּוְלִש  ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִדישּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכנּו, ִכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות

 .ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ֶמֶלְך ְמֻהָלל ַבִתְשָבחֹותְוַעד עֹוָלם ַאָתה ֵאל. 

 

 

 הברכות ותפילות חנוכ

 ברכות הדלקת נרות חנוכה

ה ְייָּ א   רּוְך ַאתָּ נּו ְלַהְדִליק ֵנר -בָּ יו ְוִצּוָּ נּו ְבִמְצֹותָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה. (ֶשלַ )ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  24ֲחנֻכָּ

ה ְייָּ א   רּוְך ַאתָּ ה ִנִסים ַלֲאבוֹ -בָּ שָּ ם, ֶשעָּ עֹולָּ ֵהם בַ ּו ַביָּ ֵתינֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ   ְזַמן ַהֶזה.ִמים הָּ

 בהדלקה הראשונה בחג זה מוסיפים:

ה ְייָּ א   רּוְך ַאתָּ נ-בָּ יָּנּו ְוִקְימָּ ם, ֶשֶהח  עֹולָּ נּו וְ ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  ה.ּו ַלְזַמן ַהזֶ ִהִגיעָּ

 

לּו  לָּ ֵנרֹות הַּ  הַּ

לּו  אוֹ ֲאַנְחנּו ַמְדִליִקים ַעל ַהִנִסים ְוַעל ַהִנפְ  /ָאנּו ַהֵנרֹות ַהלָּ מֹות, ְתשּועֹות וְ ְוַעל הַ  תלָּ ַעל ַהִמְלחָּ

ֵהם ַבְזַמן ַהֶזה, ַעל ְיֵדי ֹכהֲ  ִמים הָּ ִשיתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ַביָּ ה הַ דֹוִשים. ְוכָּ ָך ַהְק ֶניֶשעָּ ֵנרֹות ל ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנֻכָּ

א לִ  ֶהם, ֶאלָּ נּו ְרשּות ְלִהְשַתֵמש בָּ לּו ֹקֶדש ֵהם, ְוֵאין לָּ ם בִ ְראוֹ ַהלָּ ד, ְכֵדי תָּ הֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלִשְמָך לְלבָּ

ֶתָך.  דֹול ַעל ִנֶסיָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְישּועָּ  ַהגָּ

 

 ש... ַהנֵּרֹות ַהָללּו

 <:.comzviaya@gmailמאת צבי שביט > 11:33-ב 2015בדצמ׳  11בתאריך 

 "הנרות הללו אנו מדליקים על הנסים ..."ון, שיש להקפיד לומר נ-שמעתי מהרב שלי, הרב אלחנן בן

 ."אנו מדליקים על הנסים ...ש הנרות הללו" ולא

המשמעות היא שהנרות הדולקים הם זכר לנסים. אבל, כידוע, ההלכה היא  "עלש"אם אומרים 

ל הדלקת הנרות ש הפעולה דולקים הם הזכר לנסים, אלאשהדלקה עושה מצווה, ולכן, לא הנרות ה

 היא הזכר לנסים.

 

zviaya@gmail.com< בתאריך 9 בדצמ׳ 2020 ב-0:35 מאת צבי שביט:> 

אין לומר לפני שהאש נתפסת בנר הראשון. גם אם לוקח זמן עד שהאש  "הנרות הללו"את הפיוט א. 

 כדי לא להפסיק בין הברכה למצווה. "הנרות הללו"נתפסת בנר, אין להתחיל לומר 

                                                 
 "השפה העברית"באתר "? ,העני"ידו של עני: לאן נעלמה ה' היידוע של , אוריאל פרנק, ראה: "של"דיון על  24

mailto:zviaya@gmail.com
http://www.safa-ivrit.org/writers/frank/shel.php
http://www.safa-ivrit.org/writers/frank/shel.php
http://www.safa-ivrit.org/writers/frank/shel.php
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אנו שהנרות הללו ". ברור שזו טעות. אם אומרים "אנו מדליקיןשהנרות הללו "יש האומרים בטעות ב. 

אנחנו מדברים, אבל אין כאן שום אמירה על  אילו נרות, כל המשך המשפט רק מתאר על "מדליקין

הנרות הללו אנו מדליקין על הניסים " (וכך גם כתוב בסידורים)הנרות. ברור שהגרסה הנכונה היא 

 , כלומר, אנו מדליקים את הנרות האלו על הניסים."...

 

 ר:"אפ

 מפליא מאוד עד כמה טעות זו נפוצה! 

 מהנוסח הנכון! פי שנים  ץנפוהנוסח השגוי מראה שחיפוש במרשתת 

הנרות "

 שאנוהללו 

 "מדליקין

הנרות הללו "

 שאנו

 "םמדליקי

הנרות הללו "

 שאנחנו

 "מדליקין

הנרות "

הללו אנו 

 "מדליקין

הנרות "

הללו אנו 

 "םמדליקי

הנרות "

הללו אנחנו 

 "מדליקין

הנרות "

הללו אנחנו 

 "מדליקים

 5,400-כ

 תוצאות

 5,080-כ

 תוצאות

 492-כ

 תוצאות

 2,410-כ

 תוצאות

 1,660-כ

 תוצאות

 492-כ

 תוצאות

 481-כ

 תוצאות

10,729 4,467 

 

 : השוואת מספר התנועות בכל צלע. היא מוזיקלית הסיבה להוספת האות ש'יתכן ש

 .['אברהם צבי דוידוביץ :מאת] לחן המוכרלייתכן שזה קשור 

מתוך אוסף , 1957 שנת הקלטהמ יצחק הילמן ניצוחב] מקהלת בית הכנסת המרכזי בחיפהי "לחן זה ע יצועבבאמנם, 

מבטאים  "נול" אגב, את מילת היחס], ללא ש' "אנו" שרים כהלכה[ הקלטות קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית

 [.25מלרעבטעות 

 -, החל מ"שוב יוצא הזמר"בסדרת הרדיו  1978ח "]מתוך שירי חנוכה תשל חבורת רננים כך גם בביצוע של

 [.3:49 -כהלכה, מלעיל! ב "נול" ההמיל]וגם , ללא ש' "אנו"שרים כהלכה [, 2:52

ם"]הקטע  איזק גודפרנד כך גם בביצוע שלו ש הֵּ י ֲחנָֻּכה ַהנֵּרֹות ַהָללּו ֹקדֶׁ ים, ְוָכל ְשמֹוַנת ְימֵּ י כֲהנֶׁיָך ַהְקדֹוש   "ַעל ְידֵּ

 מלרע[. "נול"]' , ללא ש"אנחנו"שר כהלכה מדולג[ 

 ."אנוש": )1967( ומקהלת ילדים דליה עמיהודאך בביצוע של 

 

 ֲאַנְחנּו  /ָאנּו 

ר 1 ְשָמע (כתיב: אנו). רקע:  ירמיהו פרק מב פסוק ו: ֲאשֶׁ ָליו נ  ים ֹאְתָך אֵּ   ֲאַנְחנּו ֹשְלח 

רי אנחנו והענין אחד אלא שמלת אנו לא נמצא במקרא עוד אלא זה אבל אנו כתיב וק -ק   אשר אנו שולחים "רד

 הוא נהוג בלשון משנה ובתלמוד: 

 המקראית: "אנחנו"ל "אנו"לתיקון  "טהרנית". בתקופת הראשונים החלה תנועה 2

 לדוגמה: ספר כלבו סימן קכב: 

                                                 
יד לֹא ": מלרע "נול"טעות דומה יש כששרים ברכת המזון ומבטאים  25 מלרע:  "ָבנּו"ב במילה ", וכיו"ָחַסר ָלנּו ְוַאל יְֶׁחַסר ָלנּוָתמ 

ְתהַ " ים, ְוי  ְתָפַאר ָבנּו ָלַעד ּוְלנֵַּצח ְנָצח  ים, ְוי  ְשַתַבח ְלדֹור ּדֹור   ."נּוַּדר בָ ָהַרֲחָמן הּוא י 

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1930
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1930
https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=445
https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=445
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1930
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1930
https://www.youtube.com/watch?v=_jiklfGdCYU&feature=youtu.be&t=172
https://www.youtube.com/watch?v=_jiklfGdCYU&feature=youtu.be&t=172
https://rsa.fau.edu/track/59758
https://rsa.fau.edu/track/59758
https://www.youtube.com/watch?v=cr1eo1-rmeA
https://www.youtube.com/watch?v=cr1eo1-rmeA
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ינן ולא גרסינן ואנו כי אין בכל הקריאה רק אני ובכל מקום ואנו לשון אנינות עלינו לשבח... ואנחנו כורעים גרס

 כמו ואנו הדייגים.

נוסח השהיא כנראה ) "אנו", ניתן למצוא שרידים ל"אנחנו". למרות תנועה זו, כמעט בכל מקום בתפילה שמופיע 3

 .(המקורי שתוקן

 עלינו לשבח:  לדוגמה: 

 כורעים ומשתחוים  16ואנו   [ מלכיות עמוד תרנח פירושי סידור התפילה לרוקח ]קלב

 

 

 "בחנוכה שאומרים' הללו הנרות 'אמירת על מקיף בירור" מעתיק כאן את סוף המאמר

 (לפורמט אחר קישור והנה)

 

חלק א אורח חיים עמוד קנב ענין א ) נמצא בלקט יושר ,"אנחנו והנרות הלל"נכתב ש 10בהערה 

 ."נוסח הספרדים" והוא (ה הנרות הללו"ד

 ?הזה "נוסח הספרדים"ע מתי החל "צ ואכן כך מצאתי בכמה סידורים ספרדיים שבדקתי, אבל

 סימן) הוא הנוסח המופיע בספר אבודרהם, בטור וגם בשולחן ערוך "אנו מדליקין הנרות הללו"

 !(תרעו סעיף ד

 

 השונות בקהילות בזמנינו הנוסחות .ה

 (ג"כנה) שאמי– תימן נוסח

שע .ועלהנחמות הנפלאות ועל התשועות ועל הגבורות ועל הפרקן ועל הנסים על מדליקין אנו הללו הנרות

ו .םה קדש הללו הנרות .חנכה ימי שמונת וכל .הקדושים כהניך ידי על .הזה בזמן ההם בימים לאבותינו שית

ישועתך ועל נפלאותיך ועל נסיך על לשמך להודות כדי .בלבד לראותם אלא .בהם להשתמש רשות לנו אין

]5[: 

 (ח"ע) בלדי – תימן נוסח

הז בזמן ההם בימים אבותינו עם שעשית ,הנפלאות ועל הנסים ועל התשועות על מדליקין אנו הללו תהנרו

 אלא .בהם להשתמש רשות לנו ואין .הם קדש הללו הנרות .חנכה ימי שמונת וכל .הקדושים כהניך ידי על .ה

 :]6[ישועתך ועל נסיך ועל נפלאותיך על לשמך להודות כדי .בלבד לראותן

 הספרדים נוסח

הקדו ידיכהניך על .לאבותינו שעשית .הנפלאות ועל .התשועות ועל הנסים על מדליקין אנחנו הללו הנרות

להודו כדי ,בלבד אלאלראותם .בהם להשתמש רשות לנו ואין .קדש הללו הנרות חנכה ימי שמונת וכל .שים

 :]7[וישועותיך ונפלאותיך נסיך על לשמך ת

 וספרד-אשכנז נוסח

http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn10
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn10
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn10
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn5
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn6
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn7
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ה בימים לאבותינו שעשית .המלחמות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנסים על מדליקין אנו לוהל הנרות

לה רשות לנו ואין .הם קדש הללו הנרות .חנכה ימי שמונת מצות וכל .הקדושים כהניך ידי על .הזה בזמן הם

 :]8[ישועתך לוע נפלאותיך ועל נסיך על הגדול לשמך ולהלל להודות כדי .בלבד לראותם אלא .בהם שתמש

 

 וביאורים -גירסאות שנויי .ו

 לפנינו ס"במ הכתובה היא שלפנינו 'הנוס

 ,הנפלאות ועל הניסים ועל ]11[עותהישו על מדליקין ]10[אנו ]9[האילו הנירות

 שמונת [מצות] וכל]15[ ,]14[הקדושים כהניך ידי על לאבותינו]13[ עשית ]12[אשר

לראות אלא]19[בהן להשתמש רשות לנו ואין]18[ ,]17[[הם] קודש ]16[האילו הנירות חנוכה ימי

 .]22[ישועתיך ועל ניסיך ועל נפלאותיך על ]21[שמך להודות כדי ,]20[בלבד ן

 

 ל מתחיל. אינו נכון."ל ומדליק, או אולי צ"כ בהגה לתקן אולי צ"כ מש"וע ]א[

חר גמר כל הדלקת . הרי דמבואר להדיא דהיינו א"ולאחר שאמר הנרות ]הללו[ היה מנגנין מעוז צור ישועתי": (שם עמוד קנב ענין ד)אך עי' בלקט יושר  ]ב[

ה צריך לומר הנרות הללו, אבל "ואמר מי שהדליק בב": (עמוד קנא ענין ד)ד. ועי' שם "ל דלאו סתראי נינהו והא דידיה הא דרביה בעל התרוה"הנרות. וצ

 ע.". הרי שיש דינים באמירתו. וצ"ל הנרות הללו"המשתתף אין צ

כ יתכן אף "כ מבואר דהיינו בתוך סדר הברכות, וא"י כתב אחר ההדלקה, ואעפ"יש להעיר שגם בהגמ ]ג[

 ששיטתו כן היא. וכן בשאר הראשונים לא בכולהו מוכרח דפליגי יעוי' היטיב.

מ לא יוריד רק אחד, וזה "ל דלד' המט"ל שנצטרך להוריד גם את העל השלישי ובזה שוב יגרע מהמנין, וצ"ר ]ד[

 ר מצד דקדוק הלשון."לא ניחא לא

 .51אותיות נר חנוכה= 6שמשים +  8+ 36ל כנגד "ל כנ", גם בזה י51מנין התיבות  ]5[

ץ שהבאנו להלן ". ודע שמל' מהרי46אותיות נר = 2שמשים +  8+ 36ל כנגד ", גם בזה י46מנין התיבות  ]6[

 ס אך קודם לא נהגו בנוס' זה."פ מ"בביאורים מוכח שאיהו שהגיה הגי' ע

ות ש. ויש אפשר"ר יעו"מ והובא בא"ז כתב המט"וכעי "ועל" "ועל"כ לא גרסי לבסוף ", וע36ובלא המילים הנרות הללו הראשונים עולה  38מנין התיבות  ]7[

 נוספת לא לחשב את המילים הנרות הללו השניות שבהמשך.

כ רבינו "רא לן לחוש לזה, וכמשאעיר על מנין התיבות בכולהו אף על פי שכבר כתבנו שהעיקר בזה דלא סבי ]8[

כ הענין של מנין התיבות. והנה לגי' זו "ל ג"מ להראות שלכל מנהג י"השתילי זיתים, וכן נהגו רוב הקהילות. מ

 .50אותיות נר חנכה= 6שמשים +  8+ 36ל כנגד ", וי50מנין התיבות 

 –, רבינו ירוחם (סימן תקעו)ץ קטן ", ספר תשב(חלק ד, דפוס פראג סימן סו)ם מרוטנברג "ת מהר"ה גי' שו"ה גם במרדכי, אך כל הנוס' אומרים הללו, וכ"כ ]9[

, ובס' לקט (הלכות מגילה וחנוכה פרק ג), הגהות מיימוניות (אורח חיים סימן תרעו), טור (שבת פרק ב)ש ", רא(תולדות אדם וחוה נתיב ט חלק א דף סא טור ב)

ל "ת מהרש"ה בספר האגודה. ובשו", וכ(טירנא, חנוכה), ובספר המנהגים (חנוכה)כ האבודרהם ", וכ(חלק א אורח חיים עמוד קנא ענין ד, ובע' קנב ענין א)יושר 

 –ח "ועי' בפרי מגדים על או -ביאוריםפ."ד וש"ע ס", ובשו(שם), בית יוסף (סימן קמה)ל "ת מהרי", ובשו(מנהגים, הלכות חנוכה) ל", ומהרי(סימן פה)

ל אף הכלי בלשון זכר מטלטלין נר חדש "ש שם שוה לנקיבות כזכרים לכאורה נר זכר הוא וכן בדרז": הנרות הללו כמו האלה תשבי, ומ(אגרת –משבצות זהב )

 -ש בפריי. ועי' בספר אמרי נועם "ש עיין מ"ל ב' ידיעת אי שייך עיין בשערי תפלה לזמן הזה ההר הטוב יע"שן והקבוץ בנקיבה כמו אבות ופילגשים בהיפוך. ילא י

ע מאמר אילו של יצחק "ין בברכה סנהדרין, מימין ושמאל, כנודע ]עי"ו ול"א, והם ל"ו עולה ע", כי הלל"הנרות הללו אנו מדליקין"לחנוכה ויש לרמז זאת בנוסח 

ח אנו אומרים עליהם הנרות הללו קדש "כתב:... שהנרות ש (חלק אורח חיים סימן כא)ת בית יהודה "כ. ועי' בשו"פרק לב[, ואחרי רבים להטות לטובה, אמן. ע

 ל בחומש ..."י ז"כ על הבזיכין שהשמן והפתילות נתונים בהם כפירש"הם ופירושא הוא ג

 י שם."ה בלקט". וכ"אנחנו"נוס' הספרדים  ]10[

ע, ובאבודרהם. ואגודה, "ש ובטושו"ה ברא"ג כל הנוס' היום. וכ"ג התשועות, וכ"י, אך י"י, והגמ"ץ, ובלקט"ה גם בתשב"כ ]11[

, אך בשאר ל"ה בנוס' התימן בלדי הנ"על התשועות הוא הראשון כ"ל, ויש להעיר ש"ל ומהרש"ו, ומהרי"ם, ורי"ת מהר"ובשו

על התשועות ועל  ל ראשונים ואחרונים הנוס' בסדר הוא"כ. והוא או השני או השלישי. ובכל המקורות הנ"הנוס' הוא אח

http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn8
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn9
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn10
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn11
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn12
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn13
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http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftn17
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]ויש להעיר שכל הגי' שם מחודשת ושונה משארא, והובא נוס' לעיל, וכן גם גי' תימן  הניסים על הנפלאות, מלבד האגודה,

מ "ועי' במט י."ולקט שהשפיע על נוס' אלו מנוס' על הניסים יותר משאר הנוס' ודוק[ שונה הרבה היא, ונראה (ג"כנה)שאמי 

 ש."ר, והבאנוהו להלן עיי"שכ' לומר רק פעם א' ועל הניסים ונפלאות... ודחאו בא

רעת. מ בלי תוספת ומג"פ' בש והמרדכי "ל: הנרות הללו וכו' כמו שהוגה בפנים כן הוא במס' סופרים שהעתיקו הרא"ח שם ז"ץ בע"כתב מהרי-ביאורים

היו שכ לעיל בזה ד' רבינו השתילי זיתים{, ונראה לכאורה "ץ שאיהו שהגיה וקיים גי' זו בניגוד למנהג שרווח בזמנו, }ועי' מש"ה, מוכח מדברי רבינו מהרי"]א

כמו "ץ שהוא הוא הנוס' "גבה היא על שכ' מהריופליאה נש ס שלפנינו,"ח יותר מהנוס' במ"להוכיח כן מההוספות שיש בנוס' זו של ע ויש ג,"אומרים כנוס' כנה

 ה לו גי'. בעוד שלפנינו הנוס' היא שונה הרבה }וכמו שהעתקנו שני הנוס' וכל מעיין יוכל להבחין בשינויים בנקל{, ודוחק לו' שהי"שהוגה וכו' בלי תוספת ומגרעת

 ג[ בתחילה ישועה שהושיענו מיד צד"כ אינו כן, ודוק. וצע"ש והמרדכי ג"ושם ברא "מ"פ' ב ש והמרדכי"כן הוא במס' סופרים שהעתיקו הרא"אחרת, שהרי כתב: 

כ נפלאות שנעשה פלא בשמן חוץ לטבע שהדליק ח' ימים. ואמר לאבותינו לבד כי נס השמן היה לאבותינו שלא נתבטלו "כ ניסים נס המצאת פך השמן, ואח"ואח

ים בה על נפלאותיך הקדים העיקר העיקר גבי הודאה מה שאין כן בפתיחה, סדר הדברים מונה והולך. וכ' ממצות הדלקת המנורה כאשר עבר אונסם. וסי

ם היה אומרו, ובזה ניחא שינוי נוסח הנרות מנוסח על הניסים שבתפילה, דשם פירט כל המעשה הן מהצלת השעבוד הן מגבורות "ש והמרדכי שם, שהר"הרא

קודם תשועה ונסים ונפלאות, שעל ש הטור[ מ"בנוסח הנרות הללו ]כמ (לחנוכה –ליקוטים )ל. וכ' שפת אמת "ו ודוק. עכשנתגברו הן מהעמדת דת האמת על תיל

 ידי ההדלקה מגיעים עד הנפלאות ואחר כך מודים על נפלאותיך ונסיך ותשועותיך כו'.

 ל."ג במהרי"י וכן י"ץ ובהגמ"ה בכל המקורות הנז' מלבד בתשב"בכל הנוס' אומרים שעשית. וכ ]12[

 ל אינו כן."נ בנוס' תימן בלדי. אבל בכל המקורות הנ"ץ, וכ"ח למהרי"ה בע"ג עם אבותינו, וכ"י ]13[

כ לעיל, וגם בשאר ", והדבר מוכח בעליל שנוס' זה הושפע ביותר מנוס' על הניסים, וכמש"בימים ההם בזמן הזה"ג שנהגו להוסיף כאן: "ח וכנה"עי' בנוס' ע ]14[

נרות, הנרות הללו אנו וכן תקנו לומר אחר הדלקת ה" (סדר חנוכה)עי' בסדר היום  -ביאורים נ דוק[."ההוספות שם, יותר משאר הנוס', ]שגם הם מיסוד עה

ירין בתפלה בימי מדליקין וכו' על ידי כהניך הקדושים וכו', כדי להזכיר התשועה על ידי מי היתה והוא שבח לזרעו של אהרן, וכן תקנו בענין על הנסים שמזכ

ח דעל הנרות אנו מדליקין כו' 'שעשית לאבותינו על ידי לכן אמרו בנוס (קדושות לחנוכה קדושה חמישית)כ. ועי' קדושת לוי "מתתיהו בן יוחנן כהן גדול וכו': וע

כהנים או על ידי כהניך הקדושים', ו'הנרות הללו קודש הם', ולכאורה התיבות 'על ידי כהניך' המה למותר, כי השבח הוא להבורא ברוך הוא בין אם בא על ידי 

, ואינם ראוים לעורר נקמות וגבורות, אפס הנקמה (פז, א; רמד, א; השמטות רנו, בא "ק ח"זוה)אדם אחר. אך לפי דברינו יתכן, שידוע שמדת כהן הוא בחסד 

ר "דומשהיה בימי חשמונאי כהן גדול, מתוך האהבה שאוהב את עמו בני ישראל הוא נוקם נקמות בצרינו, והוא 'גבורה שבחסד' כמו שכתבתי לעיל בשם א

ן גדול מתוך אהבה שאוהב אותנו, לכן על ידי כהנים היה ששרשם מחסד. לכן אמרו בנוסח דהנרות ל, וכיון שנצמח הנקמה בימי חשמונאי כה"בוצינא קדישא ז

 הללו 'על ידי כהניך הקדושים', להגיד על גודל האהבה והחיבה שאוהב האל הרחמן אותנו.

ם, יש "ת מהר"ג שלא אומרים מילת וכל עי' בגי' בשו"ל, וברוב ככל המקורות, אמנם י"ה בכל הנוס' הנ"כ ]15[

ה לגי' א' "שמונת... וכמצות ג"ל, וי"שלא גרסי כלל כל משפט זה וכל שמונת ימי חנוכה, כמו באגודה, ומהרי

ש מה שהערנו "ס הוא ואין לגרוס כן, ויעו"ר שכ' שט"י. ]ועי' לקמן שהבאנו מהא"ש, ובלקט"במס' סופרים, וברא

 ו,"ה ברי"ימי... וכ הג שמונ"בזה[ וי

 י."ץ, ובהגמ"ם, ובתשב"ת מהר"בכל הנוס' וברוב המקורות שם: הללו, מלבד בשו ]16[

ג הן, "ץ, ובתכלאל המבואר ]וציין שם לגי' השנייה[. וי"ח למהרי"ה בע"ל, וכ"ג במהרי"ל, ואגודה, וכן י"י, ומהרש"ה בנוס' אשכנז וספרד, וכן הגי' בהגמ"וכ ]17[

ש האבודרהם, "כ ברא"ג במס' סופרים, וכ"ם, ובטור, ויש שלא גרסי כלל מילת הן, כמו שי"ת מהר"ה בשו"צ. וכ"מהדורת רש-ח"תורת אבות, וע-ה בתימן בלדי"וכ

י. ויש שלא גרסי כלל "כמו בהגמ "קדושים"צ אות יג. ויש גי' "כ יהיה לז תיבות, והביאו בשעה"ס הוא, שא"ר שט"כ הא"וכן נוס' הספרדים. וכל, "ג במהרי"ו, וי"ורי

 ג והנרות... כמו באגודה. והוא מחמת מה שלא גרס מקודם וכל שמונת... וכדלעיל."ץ. וי"כמו בתשב "הנרות הללו קודש הן"לכל המשפט 

ת האלו במקום רמיזתן... ואשרי אנוש , להגיד יקר תפארת הנרו"הנרות הללו וכו' קדש הם"כ אומרים ": ואח(פרק א -חנוכה )' בספר חמדת ימים עי -ביאורים

 ד הסוד."ש ע"יעשה זאת להעלות את הנרות בכוונה זו. ע

 ץ אך הוא מחמת מה שהשמיט גם המשפט הקודם עי' הע' קודמת."ג אין, כמו בתשב"י ]18[

צ. אך "מהדורת רש-ח"ה בתכלאל המבואר ותורת אבות, וע"וכ -ג תימן בלדי"ל, וכ"ה ברוב המקורות הנ"כ ]19[

ג "י וכמו שהעיר בתכלאל המבואר שם אות ב. וכ"ה ברוב כתה"ץ, אינו כן אלא בהם, וכ"ח למהרי"בתכלאל ע

. "לאורן"י, "ה בהגמ"שתמש לאורם ]או לאורה[, וכו לה"ץ, וכן נוס' אשכנז וספרד והספרדים. וברי"ם, ותשב"מהר

 ל.", וגי' במהרי"ליהנות לאורן"ז באגודה "י, וכעי"ובלקט

 ג בלבד[."ג דל"ל, ]ושם י"ה במהרי"ן...וכבאגודה זולתי לראות ]20[

ו, "ר, וריש והטו"ם, ורא"ה במהר"נ הספרדים ותימן. וכ"ץ, אך בכל הנוס' לשמך. וכ"ה גם בתשב"כ ]21[

, "להודות ולהלל לשמך הגדול"נ "לשם קדשך[, וי"י ]ובאגודה "י, ולקט"ל והגמ"ל, ומהרש"ובאבודרהם, ובמהרי

 ל."ג במהרי"נ אשכנז וספרד. ומילת ולהלל כן י"ד. וכ"ומקורו מהלבוש ס

נ תימן בלדי, גם בסדר וגם בכפילות מילות ועל, אך גי' הספרדים שלא לכפול מילות ועל רק לומר פעם "כ ]22[

ה בנוס' "ק כח. וכסדר הזה כ"ח ס"כ הכה"אחת בתחילה, וגם הסדר הוא קודם על נסיך ונפלאותיך וישועותיך, וכ

ל, "ג במהרי"וכן י על נפלאותיך ועל ישועתך. ם רק"ו, וגי' מהר"ג רי"רד ]עם כפילות מילות ועל[. וכאשכנז וספ

http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftnref12
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http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftnref15
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftnref16
http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftnref17
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http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=828&ArticleID=8519&print=1#13b62b20a2e4f510__ftnref20
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ר, שמצא נוס' שלא לכפול על "מ שהובא בא"כ המט"ועי' במש על נסיך ועל גבורתיך ועל תשועתך. ובאגודה

 ש."ז מחמת ענין החשבון במנין התיבות יעו"בתחילה, וכ

נוכה על שם חנוכת חואמר אחר כך בתיקונים שם ואיהו הוד תמניא יומי דחנוכה וכו', והוא כמו שאמרנו שנקרא "ק בראשית לחנוכה ועי' בפרי צדי -ביאורים

ים ומכוסים האור שמאיר בלב ישראל ונקרא הלב הר קדשי. וכן אומרים בחנוכה ועל הנפלאות וכן בנוסח הנרות הללו ועל נפלאותיך נפלאות הם דברים הנעלמ

נה הושם אות ]ג[ כתב: הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות ועל הנסים ועל הנפלאות.  "שכיסה עתיק יומין שזוכין בחנוכה להתגלות על ידי נרות חנוכה דברים

צריך ביאור הכפל נסים ונפלאות שייך בנס הנרות שהיה אז אבל תשועות זה שייך בענין המלחמות ואינו ענין לטעם נס הנרות שהיה אחר נצוח המלחמה וגם 

 ע יעברו ישראלנסים ונפלאות. אכן פלא הוא ענין מופלא ומכוסה משכל אנושיי ובקריעת ים סוף כתיב עושה פלא, כי על פי שכל אנושיי לא היה שום השגה מדו

 כ."בעתיקא תליא. עדקריעת ים סוף  (ב ב"ב נ"ח)ק "בים ביבשה והמצרים יטבעו, כי היה קטרוג מה נשתנו אלו מאלו ועל כן איתא בזוה

 

 wrotefranklashon@gmail.com:, On Mon, 23 Dec 2019 at 12:35 <> אוריאל פרנק

 ?"מדליקין אנחנו ללוההנרות "הגורסים  אשכנזיים האם מוכרים לכם מקורות

 ל החדש ]גם אשכנז וגם ספרד[:היום ראיתי שכך מופיע בסידור רנת ישרא

 

 

ר סי' קפז ובסדור "כמדומני הובא בא)יש ראשונים שלא רצו לומר 'אנו' בגלל חשש לשון אנינות 

 .(ס"רש

שבחרו באנחנו מכיון שהוא  (ל"כמדומני ישרש יעקב ולחם הבכורים ושד)ויש המדקדקים האחרונים 

תמיד אנחנו, וכן ויעתר יצחק 'תיקן' אנחנו  לשון מקרא ויש סדורים ספרדים שנמשכו אחריהם להדפיס

 ה ועבודת ישראל, ומשם לסדורי אשכנז אחרים."בספרו וסדורו, ונמשכו אחריו רוו

אנו... לא העיזו לשנות מכיון שהוא מורגש מאד, לתקן כל כך אחד אחרי ועל חטאים ש -אך בעל חטא 

 השני.

כ עמ' "בל בהל' יוא -הוא חידוש ו -ליקין אמנם נדפס אנחנו מד (152דפוס ראשון עמ' )בלקט יושר 

ד פסקים וכתבים סי' קיח. ואין לפניי המהדורא החדשה של לקט "נדפס שאנו חייבים.וכן הוא בתה141

 יושר, לבדוק אם נוסח דפוס הראשון אינו אלא שיגרא דלישנא דהמעתיק או לא.

 

 ין אנו מספיקין להודות.ב מודים אנחנו לך... א"ברכות נט ע (נשמת)ובנוסח הודאת הגשמים 

 אפילו שניהם בתפלה אחת.ו -ל גם 'אנו' מקובל בתפלותינו "הרי גם מכאן שאצל חז

 

 

א וכן בסדורים ראה אזור "בכל זאת בסוף מודים דרבנן הנוסח הוא על שאנו מודים לך ראה סוטה מ' ע

 א,כט,יג."אליהו. אך הסדר שונה מהפסוק דה

 בברכת חנוכה שמחה

 דויד יצחקי

 

Avraham Fraenkel בתאריך יום ב׳, 23 בדצמ׳ 2019 ב-19:05 מאת 

<Avraham.Fraenkel@dspg.com:> 
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י אשכנז וצרפת, והתחילו לאמרו בצרפת בעקבות מסכת סופרים, "הנרות הללו כמעט לא נמצא בכי

 תו בצרפת והביא אותו משם לאשכנז, כמנהג פרטי שהתפשט.ם ראה או"ד מהר"ולע

כמו )י ובדפוסים ראשונים יש כמובן רק 'אנו'. וזה כמובן כמו בכל שאר המופעים של 'אנו' "בכל מעט כי

י הקדומים גורסים כולם ", שבכל מקום שיש חילוקי גרסאות אנו/אנחנו תמיד תמיד כי(בעלינו ועוד

 בכל מקום כזה, אמנם לעיתים תיקון קדום. 'אנו'. ו'אנחנו' הוא תיקון

 

 <:wso@shaalvim.co.ilמאת יואל קטן >

מוצאי חנוכה שמח. במהדורתנו בלקט יושר עמ' נה העריך המהדיר בשיטת רבנו 

בעמ' שמב בנוסח  לשנות כל 'אנו' ל'אנחנו', וכן הגירסה גם[ בעל תרומת הדשן]

ה בנוסח עלינו ואנחנו כורעים. כך שזה לא תיקון של "הנרות הללו, וכ

המשכילים אלא של קדמונים, והשאלה אם להישאר בנוסח הזה או לחזור 

 ע."לנוסח קדמוני הקדמונים שבכל המקומות היה 'אנו'. וצ

 

 <:franklashon@gmail.comמאת אוריאל פרנק > 1:50-ב 2017בדצמ׳  24בתאריך 

ככתוב בשולחן )או 'אנו' , (סידור יחוה דעתכמופיע ב)ע היה לומר 'אנחנו' "האם מנהגו של הגר

 ?(ע חנוכה עמ' קל"ערוך, ובחזו

 .זבהערה  ע פסח עמ' נח"כז; חזו 'ג סי"ת יחוה דעת ח"שו - "מצה זו שאנו אוכלין"והשווה ל

 

 קודש הם

:From SHIMON DANIEL 

 שאלה שנשאלתי ונאלמתי דומיה החשתי ...... 

אין לנו רשות ו הם הנרות הללו קודש (הריש בשבא)למה כתוב בסדורי ספרד 

 בהן להשתמש

 ת ...במסכת סופרים פרק כא ויש שם שינויי נוסחאובלבד, מקור הקטע  ןאלא לראות

  .םולראות םבה םכתוב ה בסידור איש מצליח ועוד

 

   2012בדצמ׳  21יום ו׳,      : Uriel Frank >מאת

ד יצחקי ", ובקצירת האומר לר"בני אדם םבה / בהןהתנאות ל" (ב, ברכות מג)השוה לחילופי הנוסחאות בברכת האילנות ...

 .(ו"א, עמ' תצ", תשסרשאלוח בסוף ספר )

ְרָנה ַעד  ןֲהָלהֵּ " :(יג, רות א), כגון בדברי נעמי (זכר / נקבה)התאמה מבחינת המין הדקדוקי גם בלשון המקרא אין תמיד  ְתַׂשבֵּ

ְגָּדלּו ֲהָלהֵּ  ר י  ְלת   ןֲאשֶׁ ָנה ְלב  ָעגֵּ כֶׁ תֵּ י ְמֹאד מ  י ַמר ל  יש ַאל ְבֹנַתי כ  כֶׁ ... םֲהָלהֵּ  ...םֲהָלהֵּ "במקום:  - "םי ֱהיֹות ְלא  אבן א "ראה ר) "ןמ 

, "מצינו לשון זכר נופל על לשון נקבה"לה: , דברים לב חזקוניוהשוה לדברי ה. (303שם וי' אבינרי, יד הלשון, עמ' עזרא 
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במקרא אינם מוקשים מעיקרא, שכן ניתן לתאר כל עצם  (וכן יחיד ורבים)ר ונקבה שחילופי זכ ,כספיאבן יוסף ' רולדברי 

ד  ד זהו  (ספציפי)בתיאור מייחֵּ עבור הקורא. לכן, הייחוד של צורת נקבה לנקבה וכדו'  "חסד"או כוללני, ואם יש תיאור מייחֵּ

 11708 מספר ;60ליקה ’אנג -רומא  יד כתב ,"רתוקות כסף" יח בספר הדקדוק שלו,-פרק יז)אינם הכרח אלא רוב סטטיסטי 

 .טז-טו ,יז 'מלכים אע בפירושו ל". וע(בירושלים בספרייה הלאומית די יבבמכון כת

 

 עֹוז צּורמָּ 

 (ו' החיבור וכן שווא וחטף אינם בחשבון)בזמר קדום זה, שש הברות בכל צלע 

ִתי מָּ  ִתי ִתכֹון ֵבית  ְלָך נֶָּאה ְלַשֵבַח,  עֹוז צּור ְישּועָּ ה ְנַזֵבַח,  ְתִפלָּ ם תֹודָּ  ְושָּ

ִכין ַמְטֵבַח  ר ַהְמַנֵבַח,  ְלֵעת תָּ  ֲחנַֻכת ַהִמְזֵבַח. ְבִשיר ִמְזמֹור  /ָאז ֶאְגֹמר  ִמצָּ

ה ַנְפִשי רָּ  ְבעָּ ה עֹות שָּ לָּ ה) ְביָּגֹון ֹכִחי כָּ ה,ְבִשְעבּוד ַמְלכּות עֶ  ַחַיי ֵמְררּו ְבקִשי  ,(ִכלָּ  ְגלָּ

ה  ה, ּוְביָּדֹו ַהְגדֹולָּ ל ַזְרעֹו  / ֵחיל ַפְרֹעה הֹוִציא ֶאת ַהְסֻגלָּ ה.(בִ )יְָּרדּו ְכֶאֶבן  ְוכָּ  ְמצּולָּ

ִביַאִני ְד  ְדשֹו ה  ַקְטִתי, ִביר קָּ ם ֹלא שָּ א נֹוֵגש ְוִהְגַלִני,  ְוַגם שָּ ַבְדִתי,  ּובָּ ִרים עָּ  ִכי זָּ

ַסְכִתי  ַבְרִתי, כִ  ְוֵיין ַרַעל מָּ ֶבל ְמַעט ֶשעָּ ֶבל,  / ֵקץ בָּ ְעִתי. ְזֻרבָּ  ְלֵקץ ִשְבִעים נֹושָּ

א,  ִבֵקש  ,ֹרת קֹוַמת ְברֹושכְ  תָּ ִגי ֶבן ַהְמדָּ ה לֹו  ֲאגָּ ה, ְלמֹוֵקש (ְלַפח ּו)ְוִנְהְיתָּ תָּ תֹו ִנְשבָּ  ְוַגֲאוָּ

 , , ֹראש ְיִמיִני ִנֵשאתָּ ִחיתָּ נָּיו ְואֹוֵיב ְשמֹו מָּ . ְוִקְניָּנָּיו  / ֹרב בָּ ִליתָּ ֵעץ תָּ  ַעל הָּ

ַלי יְ  ִנים ִנְקְבצּו עָּ ַלי  ֲאַזי ִביֵמי ַחְשַמִנים,  וָּ ְרצּו חֹומֹות ִמְגדָּ ִנים, ּופָּ ל ַהְשמָּ  ְוִטְמאּו כָּ

ה ֵנס לְ  ּוִמנֹוַתר ַקְנַקִנים   ְבעּו ִשיר ּוְרנִָּנים.קָּ  ְיֵמי ְשמֹונָּה  /ְבֵני ִבינָּה  שֹוַשִנים,ַנֲעשָּ

ֵרב ֵקץ ַהיְ  ְדֶשָך קָּ רֹוַע זְ שֹוף חֲ  ה,ְוקָּ ֶדיָך  (ַדם) ְנֹקם ִנְקַמת שּועָּ ה, ֲעבָּ עָּ ְרשָּ ה הָּ  ֵמֻאמָּ

ה ַהשָּ  ה, ִכי ָאְרכָּ ה,(הָּ )ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי  עָּ עָּ ֵקם  ְבֵצל ַצְלמֹון  /ְדֵחה ַאְדמֹון  רָּ נּו)הָּ ה. רֹוִעים (לָּ  ִשְבעָּ

נּו ַהיְ : ש גורסיםוי] ה לָּ הִכי ָאְרכָּ נּו... שּועָּ ֵקם לָּ ה הָּ   [רֹוֵעה ִשְבעָּ

 

 דקדוקי נוסח

 ב:"כסלו תשע, (שטרן)צבי שביט , מאת "מעוז צור"כמה הערות לגבי הפיוט 

לָ "א , יש הגורסים כי ההגייה הנכונה הי"כלה". לגבי המילה "רעות שבעה נפשי, ביגון ֹכחי כלה". 1 , "הכ 

ָלה)". מהגרסה הראשונה "ָכָלה"ו יש הגורסים כי ההגייה הנכונה היא ואיל ָלה וא שכ  ה, משתמע שה' "(כ 

מנו את כוחנו, אבל לא מסתבר שזוהי כוונת הפייטן, שכן הוא משבח את ה' על הטובות הרבות שגמל ע  

הראשון של  . בנוסף, בהשוואה לחלק"(לך נאה לשבח"כפי שהוא אומר בבית הראשון: )בכל הדורות 

חי כֹ ", מתאים יותר לומר בהמשך (שבו לא מוזכר מי הׂשביענו ברעות) "רעות ָׂשְבָעה נפשי"המשפט: 

 ר., מסתברת יות"(ָכָלה)". מכיוון שכך, הגרסה השנייה (בלי לציין מי כילה את כוחנו) "ָכָלה

ְררּו בקשי". 2  .(עלבניין פָ  -עם קמץ )רּו' ולא 'ָמְר  (יעלבנין פ   -עם צירה ) "חיי מֵּ

רשומה בסוגריים כיוון שיש  "לנו"המילה ). "הישועה (לנו)כי ארכה ". בבית האחרון יש הגורסים: 3

. משפט זה אינו מובן. בתחילת הבית הפייטן מבקש מה' שיחיש וימהר את הישועה (המשמיטים אותה

?! לכן "ארכה הישועה", ומכאן שהישועה טרם הגיעה. כיצד אפוא ייתכן לומר "(וקרב קץ הישועה)"

ולכן אנו ) "ואין קץ לימי הרעה", כלומר: השעה מתארכת, "השעה (לנו)כי ארכה "מסתברת יותר הגרסה 

 ."(קרב קץ הישועה"מבקשים מה' 



 
24 

. משפט זה חסר משמעות ומשובש מבחינה "רועה שבעה (לנו)הקם "יש הגורסים  -. ושוב בבית האחרון 4

ט זה . משפ"רועים שבעה (לנו)הקם ". ברור שהגרסה הנכונה היא (יחידהוא לשון  "רועה"שהרי )לשונית 

 .(מיכה ה', ד') "והקמונו עליו שבעה רועים, ושמונה נסיכי אדם"מבוסס על הפסוק 

צע, מאן נינהו שבעה רועים? דוד באמ"הערה: הגמרא מסבירה מיהם שבעת הרועים ושמונת נסיכי האדם )

קב ומשה בשמאלו. ומאן נינהו שמונה נסיכי אדם? ישי ושאול אדם שת ומתושלח מימינו, אברהם יע

 (ב:"סוכה נ)ומשיח ואליהו  (או לפי נוסחה אחרת חזקיהו)ושמואל עמוס וצפניה צדקיה 

 

 מבנה הפיוט 

[, 2קישור ; 1קישור] וז צור ישועתי למשורר ושמו מרדכימע: אפרים חזןשל מורי, פרופ'  26על הפיוט ראה מאמרו

 ושם כתב על תבנית הפיוט: 

כל אחת ממחרוזות הפיוט חורזת לעצמה ובכל אחת ארבעה טורים: שלושת הטורים הראשונים 

 מתחלקים לשתי צלעות, ואילו הטור הרביעי מתחלק לשלוש והחריזה הפנימית בו מתגוונת.

 ד/ה ד/ה ה/ה ו/ו/ה   מבנה החריזה: א/ב א/ב ב/ב ג/ג/ב

 משקל: שש הברות דקדוקיות בצלע, כלומר השוואים הנעים והחטפים מצטרפים להברה שאחריהם

ִתי למשל היא בת שלוש הברות: ְישּו)ואין להם מעמד בפני עצמם   .(יתִ -עָּ -המילה ְישּועָּ

 

ָך   ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדשֶׁ

 במאמרו את נוסח הבית האחרון כך: ןאפרים חזפרופ' , הציג המבנה המתואר למעלהלאור 

ץ ַהְיׁשּוָעה ב ק   .ֲחׂש ף ְזרֹוַע ָקְדֶׁשך / ְוָקר 

ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה ְקַמת ֲעָבֶדיך / מ  ם נ   .ְנק 

ץ ְלז את ָהָרָעה ין ק  י ָאְרָכה ַהָּׁשָעה / ְוא   .ּכ 

ְבָעה ים ׁש  ם רֹוע  ל ַצְלמֹון / ָהק  ה ַאְדמֹון ְּבצ   .ְּדח 

 

 כך:  איתי מרינברגחותם  "על נוסח הפיוט ותולדותיו -מעוז צור ישועתי "את המאמר 

ום זות סימעניין לציין כי 'נזילותה' היחסית של חתימת פיוטנו, אפשרה לחכמים בני דורות שונים להוסיף לו מחרו

שהובעה במחרוזת הסיום המקורית, וחלקן מבטאות ציפייה לגאולה מתונה ה חלקן נאמנות לציפייה לנקמ –משלהם 

ור' צ[ מצב זה, בו חתימת 'מעוז 7וכל אחת מהן משלבת רמזים לצרות הזמן ועינוייו שבכל דור ודור.] –יותר באופיה 

 וסחו;לבשה בתקופות שונות אופי שונה, דומה שמאפשר גם לנו, בזמננו, חירות כלשהי בהתייחסות לפיוט ולנ

 יכולים –יכולים יחידים וקהילות להוסיף מחרוזות משלהם, המשקפות את מצוקותיהם ואת ייחוליהם לגאולה, ומנגד 

דתי. יחידים וקהילות אף לשוב ולהשמיט את אותה מחרוזת טעונה, במידה והיא אינה עולה בקנה אחד עם עולמם ה

 ., ממשיכה והולכת עד ימינו אנו13-במאה ה שירת 'מעוז צור' טרם נחתמה, ומלאכת בניין השיר, שהחלה

 

                                                 
, בתוך: ישראל רוזנסון והרב עזריה אריאל צור מעוז עיוני ,ישראל רוזנסוןו אפרים חזןנוסף כתבו  מאמר 26

 ירושלים: משפחת כהן, תשס"ד, עמ' : קובץ מאמרים לחנוכה לזכרו של סגן דני כהן,באורך נראה אור ,(עורכים)

 .400–379 

https://hebrew-academy.org.il/2013/11/26/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96-%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%95-%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99/
https://hebrew-academy.org.il/2013/11/26/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96-%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%95-%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99/
https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/EH-NOV2013.pdf
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/articles/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8_%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96_%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%99__%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98_%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95.aspx
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%96%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%96%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
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וגם הצעות תוספת של בית נוסף, בכדי לבטא נאמנה את  לבית האחרוןתחליפים  זו הוצעו בדורנוברוח 

כי ארכה לנו "אמרו ]=פרופ' יהודה אליצור[ ל "בבית אבא זצמעיד ש יואל אליצורהרגשות והאמונות. פרופ' 

קץ  ויש"הציעו לשיר  (קישור) הרב חיים דרוקמןו הרב שמואל אליהו כך גם ."קץ לימי הרעה ובאהישועה 

 .ה"ר בטובתו של הקבוכפשלא ל ידכ, "לימי הרעה

נוספו  "ַמְלכּות ָהְרָשָעה". מלבד "ואין"ברם, חוסר הרלוונטיות של הבית האחרון איננו מתמצה רק במילה 

בית ת החלפבשנים האחרונות ראיתי כמה הצעות להבים בעבר ובהווה שראוי לכלול בתפילה זו. אוי

טרם מצאתי הצעה אחת התואמת את תבנית הפיוט המקורי, כלומר בעלת  להוספה עליו, אך ואהאחרון 

באותם לחנים יפים  "הבית המתוקן", כך שיהיה נוח לשיר את מתאים חריזה מתאימה ומספר תנועות

 :(27ויבורך ר' דוד מונק על השורה האחרונה) זו "תיקון"הצעת ב "בחנוכה תשפחיברתי הלכך  .כריםומו

ָך ֹוֲחׂש ץ ַהְישּוָעה ף ְזרֹוַע ָקְדשֶׁ ב קֵּ  ְוָקרֵּ

יָךֹוְנק ְקַמת ֲעָבדֶׁ ה  ם נ  ע  י ר  ל חֹוְרשֵׁ  ִמכ 

ה ע  ה ַהש  א  א    ִכי ב  א ִקְמע   ְולֹא ַרק ִקְמע 

ְלָךְבנֵׁה ְדִביְרָך וְ  יכ  ה הֵׁ  .ְוַנֲעֶלה נֵׁרֹות ִשְבע 

 

 ים, העולים בקנה אחד עם מסגרת הפיוט המקורי.אחראשמח לקבל הצעות לשיפור, או נוסחים 

 

 על הנסים

 פורקןל פריקהבין  – פֻּרקןהנסים ועל ה על

 , אך משמעות שונה במעט: (ק"פר)אחד  שורש יש פורקןוהשמות פריקה  לשני

הסרת מׂשא, הורדת נֵּטל, כמו במצות  היאקל/ָפַעל  בבניין ק"שורש פר של מוחשיתה המשמעות. א

ַרְקת  )". במשמעות זו רווח שורש זה הן בלשון התורה "וטעינה פריקה" ַעל ַצּוָ  עֻּלֹו ּופ  ָךמֵּ ; בראשית "ארֶׁ

ְצָוה)"והן בלשון המשנה  (כז/מ ן  מ   . (י"מ ב"; בבא מציעא פ"ִלְפרֹוק ַהתֹוָרהמ 

של יציאה  במובן "עול פריקת": 28זה לשורש מופשטתמשמעות  התפתחה - מוחשי "לעו" מפריקת. ב

עבוד. מובן מופשט זה איננו בלשון התורה,  ק"ה/ח: ) באיכה 29אם כימש  ָיָדם פרֵּ ין מ   ובתהלים "(אֵּ

נּו": 30קלו/כד) ְפְרקֵּ ינּו  ַוי  ָצרֵּ ימ   שבדניאל וכן בארמית ,(31ומצודת ציון ד"בפירוש רי ש"; עי"ַחְסּדֹוְלעֹוָלם  כ 

קבצדקה  וחטאך"ד/כד:  ם "ְפרֻּ ליםאונקלוס את  מתרגם "פורקן". בשֵּ , (בראשית מט/יח) "ישועה": המ 

ם. (ויקרא כה/כד) "גאולה"ו (שמות ח/יט) "פדות" , הן בעברית, כגון: תפילותינו מלשון מאודזה מוכר  שֵּ

                                                 
ה בתחילה כתבתי:  27 יְתָך ְכַבְתִחל  ם רֹו          ְבנֵׁה בֵׁ ְבָעה.ָהקֵּ ים ש  " למען שימוש חרוז שור וחמור יחדיוסברתי שמוטב "ל ע 

 במטבע לשון מוכר ומוצלח, עד שהגעתי בסיוע ר' דוד לשורה הנ"ל. 

, כלומר, מבוססים "נסיבתיים" כשהחילופיםשל שם עבור שם אחר,  תחליף=   משמעות= מעתק  מטונימיה 28

 .(334, בתוך: אשל באר שבע, עמ' "מיההמטוני", קומםא' )על קירבה וסמיכות עניינים 

 בעברית המקראית המאוחרת. היינו 29

 על אתר. ע", לפי ראב(בית שני!)זה מתייחס לשיבת ציון  פסוק 30

ָּיָדם  של. הוא תרגום ויפרקנו 31 ין מ  ק א   .(איכה ה/ח)ישועה וכן פר 

https://www.inn.co.il/news/533201
https://www.inn.co.il/news/533201
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 בחלק ובקדיש, 34"ימיָנְך ּופֻּרקן", "33קןפֻּר יקום"בארמית, כגון:  והן, "32פֻּרקןהנסים ועל ה על"

 .36"ופֻּרקנא", 35"פֻּרקנֵּׁה ויצמח": מהנוסחים

 

 תורתך  להשכיחם/  לשכחם

  היש הבדל במשמעות בין הנוסחים?

 

ן"  ?"ְוַאַחר ָכְך"או  "ְוַאַחר כֵּ

ןְוַאַחר ": "על הנסים"הנוסח בסוף תפילת  ְך ְוַאַחר "או  "כֵׁ יר ָבאּוכ  ְדב  ָך ָבנֶׁיָך ל  יתֶׁ  ?"בֵּ

ל: ", וכן בסידורי שאר עדות ישראל, הנוסח הוא כמורגל בלשון חז37בסידורים האשכנזים העתיקים

סידור התפילה ; מחזור ויטרי סימן צגכגון: ). כך גם מובא אצל כמה מרבותינו הראשונים "ְךכַ ְוַאַחר "

ןְוַאַחר "הנוסח . ברם, במאות השנים האחרונות התפשט בקרב עדות אשכנז (אבודרהם; לרוקח , "כֵׁ

 "אופנה"המותאם לסגנון העברית המקראית. מעניין לציין, שאפילו ר' יעקב עמדין, המתנגד בדרך כלל ל

ל לסגנון המקראי, כאן הדפיס את הנוסח המחודש שעל פי המקרא: "זו של שינוי לשון התפילה מסגנון חז

ןְוַאַחר " סדר  ,סדר רב עמרם גאוןעיין: )כמה קדמונים . אולי מפני שנוסח זה נמצא גם הוא אצל 38"כֵׁ

 .(40המצויים לפי הדפוסים ,ם"רמבבמשנה תורה ל נוסח ברכות התפילה; 39לפי כתב יד מ' הספרדי חנוכה

 

 

 לשון בני אדם

 ?"חג"האם כל חג הוא  – "יום חג-יש לי יום"

, "בלשון העברית: על תיקוני שגיאות ועל שגיאות מתקניםהידורים ושיבושים  ,חומרות"הפרק האחרון ממאמרי, 

 .("ארכיון מענה לשון"נגיש גם במרשתת באתר ) 320 – 273ב, עמ' "תשע-א"מים מדליו, תשע

                                                 
ים ְוַעל  ַעל...  32 ס  ןַהּנ  ְרקָּ פֻּ ל ... ]בחנוכה:[ ּוְלַעְמך י   הַּ יתָ ְׂשָרא  ַֽ ןְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה  ָעׂש  ְרקָּ  ַהֶזה.  ְּכַהיֹום ּופֻּ

ן ְיקּום 33 ן פּוְרקָּ ְרקּוןְׁשַמָּיא...  מ  ְזבּון ְוִיְתפָּ ְׁשּת  ן ְוי  ן ָּכל ָעָקא, ּומ  ין. ָּכל, מ  יׁש  ין ּב   ַמְרע 

א  מקור 34 ּה ְּדָמר  יְך ְׁשמ  ְרקַּ ... ָעְלָמאתפילה זו מן הזוהר: ְּבר  יָנְך ןּופֻּ ית ַמְקְּדָׁשְך ְימ  י ְלַעָמְך ְּבב   ַאֲחז 

 עדות המזרח והחסידים. בנוסח 35

א להֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא...  ַעלהאשכנזי:  בנוסח 36 ל ְוַעל ַרָּבָנן... ְיה  ְׂשָרא  נָּאי  ְרקָּ  ...ּופֻּ

 (161עמ' )ש סופר בסידורו "כן העיד ר  37

לוח ארש, עמ' עה, )ד יצחקי ". הר"כך"סה בפנים, בניגוד לדעת המחבר, את הנוסח אמנם, גם כאן מהדורת אשכול הדפי 38

 ה, ואישתמיט מיניה."ץ הלך כאן בעקבות רז"העיר שריעב (267הערה 

 .(פ מהדורת מוסד הרב קוק"ע) "כך": (מסורת צרפת)אך בשאר כתבי היד  39

אמנם, מופיע שם משפט אחר ובו רוב עדי הנוסח  ש פרנקל ליתא."י קאפח ובכל הנוסחאות שבמהדורת ר"במהדורת הר 40

מנו נסים...כך "גורסים  ה ע  הכן ", הגורסים: 572, חוץ מדפוס שאלתיאל וחוץ מכתב יד אוקספורד "עשֵּ  ."עשֵּ

 -הירית לשון 'ואחר כן' מופיע בקטעי גניזה רבים מן הגניזה הקש (shmidman@gmail.com)שמידמן  אביר "כמו כן, ציין ד

 ."כך"אך יש גם מקורות כאלה לל. "כלל קטעים אלה מייצגים נאמנה את התפילה על פי מסורת לשון חז ךכאשר בדר

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYWFuZWxhc2hvbmFyY2hpdmVzfGd4Ojc3NzA0YzEwYjhhZDlmY2Y
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. כמה 41למועדים וזמנים שבהם יש להקריב קרבן חגיגה "חג"הקדומים נתייחד השם במקורותינו 

בתפילות בשמיני  "חג", כגון האם יש לומר "חג"הלכות תלויות בהגדרה המדויקת של השם 

, המתבססת על (ח, ח תרצו"או) "מותר לישא אשה בפורים"שולחן ערוך , וכגון ההלכה ב42עצרת

 על אתר: "בית יוסף"כמוסבר ב 43,"גח"העובדה שפורים אינו נקרא 

מסתברא  .אם מותר לישא אשה בפורים לת  א  ש   (ג סי' רעו"ת ח"שו)א "כתב הרשב

ָך כתיב  גֶּ ְחת  ְבח  מ  ָך ולא - (יד ,דברים טז)שהוא מותר דְוש  גֶּ ק "מובלי ב)באשתך  ְבח 

 .(שם)... אבל בפורים מותר ;(ב", עח

יום טוב, "היא:  "חג"גדרתו הראשונה של מילון אבן שושן לומה המצב בלשון הדיבור בימינו? ה

ה נמצא: "יום שמחה שנקבע לזכר מאורע חשוב, לאומי או דתי חג האורים, חג ", ובין ערכי המשנֶּ

מאת ). כמו כן, סדרת ספרי הלכה העוסקת בכל מועדי ישראל, כולל חנוכה ופורים "החנוכה

 .44"הלכות חג בחג", נקראת בשם (מ קארפ"הרמ

בחנוכה ובשאר מועדים שאין בהם קרבן  "חג שמח"ואולם, יש דווקנים הנמנעים מלברך 

. אך גם על כך יוצא קצף הנקרנין, המעירים שהואיל "חנוכה שמח"חגיגה. אם כן, כיצד מברכין? 

על דרך לשון ) "חנוכה לשמחה"! ויש מהדרין לברך "חנוכה שמחה"וחנוכה לשון נקבה, יש לומר 

 !"פורים שמחים"ב יש מדקדקים בפורים לברך ". כיו("המועדים לשמח"

הרי הוא כעין מקרא  "חנוכה שמח"אך נראה כי אפשר להכשיר את כל הברכות האלה: 

 . וכך כתב("]יום[ חנוכה שמח", אז: "חג"ומי שלא נוח לו עם המילה ) "]חג[ חנוכה שמח"קצר: 

אם השם עצמו הוא לשון נקבה או רבים, שמות החגים ישמשו לעולם בלשון זכר, ואפילו ": אבינרי

כשרה לבוא  "חג שמח". גם ברכת (170עמ' ) "45למשל: פורים שמח, סוכות נעים, החנוכה עבר מהר

לשון  כןשל וכ ,לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד", אף על חג שאין בו שום קרבן, שהרי 46בקהל

? אף "חג"יהם ראוי לפרוס את השם . ומה בדבר חגי אומות העולם? האם גם על47"בני אדם לחוד

 :(171, עמ' ה"תשכ, אבינרי) אבינרי, נראים דבריו של 48"חג המולד"על פי ששגור בפי רבים 

                                                 
 ג שמות יב, יד."רלבראו  41

 ק ב."ס ,שערי תשובה; ק א"ס ,ברכי יוסף; סימן תרסח ,ח"או ,שולחן ערוך ורא 42

רסם בשנת ופ) ם המשולש בהלכהי זוין על פורי"בתחילת מאמרו של הגרשכי  מרדכי הלפריןר "דהרב העירני  43

דינים ומנהגים על פורים המשולש וערב פסח שחל "ית ירושלים בתוך חוברת יהאגף לתרבות תורנית בעיר י"ע ד"תשל

רב סעדיה גאון בסידורו, עמ' קלא, כולל את פורים במערכת " כך: "חג הפורים"הכינוי את הוא מצדיק  ("בשבת

, כלומר אחד "מסבע אל עיאד"פורים הוא אחד שכתב במקור הערבי ניבחין כי ג "המעיין בסידור רס. ברם, "החגים

 ."במערכת החגים"פורים את כלול מכאן ראייה למשבעת המועדים, אך אין 

משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של ": "חג הסוכות"היא  "חג"בביטוי תלמודי זה משמעות  44

ב, נקראות שתי סדרות ". כיו(א"בבלי, מגילה ד, ע) "עצרת בעצרת, והלכות חג בחג יום: הלכות פסח בפסח, הלכות

ל והשנייה "פ פראנק זצ"הראשונה מאת הגרצ) "מקראי קדש"ספרי הלכה על מועדי ישראל, כולל חנוכה ופורים, בשם 

מכילתא, )התורה  . יש לציין שאפילו ראשי חדשים הנזכרים בתורה לא זכו לשם זה בלשון(י"משה הררי נ מאת ר'

 . ברם, לשון תורה לחוד ולשון מחברים אחרונים לחוד.(פרשת בא, ריש פרשה ט

, "עליהן חנוכה עברהפרישן קודם לחנוכה, ו": (ו"א ה"ביכורים פ)שם הוכיח כך מהתלמוד הירושלמי  319ובעמ'  45

 !"ועברה"ולא 

 זו מפני התקפות אחרות.המגן על ברכה  (170 , עמ'ה"תשכ, אבינרי) אבינריעיין בדברי  46

ת דברי "שול במבוא, נמצאת בדברי ראשונים ואחרונים, כגון: "קביעה זו, שהיא הרחבה של דברי רבי יוחנן הנ 47

 .סימן פה ,ע"אה, יציב

 .(ד, סימן כ"ז, יו"ת יביע אומר, ח"שו)ע יוסף מצאנו לשון זו "ואפילו אצל הגר 48
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, לגנאי... גם במסכת 49אבותינו נהגו בגולה לקרוא לחגי הנוצרים בשם 'חגא'

 נקרא חג הערביים בלשון נקבה: 'חגתא דטייעי'...  (דף יא, ב)עבודה זרה 

גֹוי מלמעלה אבותינו  כפופי הגוף, קוממיות היתה בנשמתם, ותמיד הביטו על ה 

למטה... בִנגוד גמור לרבים מן העם היושב בציון, המבקשים להתלעז ולהיות 

 כגויים גמורים לכל דבר ולמלא כרסם בתרבות לא לנו...

נשמור, אפוא, על ה'חגא' אשר הנחילונו אבותינו: בלעגם ובִהתולם ִצוו לנו את 

 ם.החיי

ם"את חגי הגוים:  50כאן המקום להעיר על מנהגם של קדמונינו לכנות בדרך גנאי  "יֹום ֵאיד 

בפתיחת  רב ושמואל נוסחאות) "עידיהן", או "אידיהן"וכן  (לה, דברים לבכאמור בשירת האזינו: )

על זלזול זה, כצפוי, לא עברה הצנזורה  .(א, דף ב , כמובא בתלמוד הבבלימסכת עבודה זרה

הצרית לסדר היום, ובדרך כלל היא הנו ֱחִזיק  ּה ְוהֶּ ה י ד  ְלח  . מן הראוי 51"חג"בנוסח המכובד יותר:  ש 

ְבִדילּולְ לזנוח את הרגלי הלשון שנכפו עלינו בגלות, ולהחזיר עטרה ליושנה,  ש ה  קֹּדֶּ חֹּל ֵבין ה  , ּוֵבין ה 

הֹור ט  ֵמא ּוֵבין ה  ט   52ובין ישראל לעמים. ֵבין ה 

, "מועדים לשמחה"גם ביום העצמאות. אפשר גם לברך  "חג שמח"אין שום חשש בברכת  מסקנה:

 . ודעבד כמר עבד."מועדים לשמחה לגאולה שלימה"ויש מברכים 

  (קישור) האקדמיה ללשון העברית באתר "חג שמח ומועדים לשמחה"ראו גם 

 "ד –לשוננו לעם, כרך כו חוברות ג, מאת: יצחק שלו "משמעותם של שמות החגים

 (קישור) 74–67, עמ' (ה"תשל)

  כֹות ּוִבטּוֵיי ִנּמּוס  (קישור) (ח"תרפ)ְבר 

 

 אוריםחג 

 (קישור) אורים ואורות: 

עולה במאה התשע עשרה כאחד התרגומים לשם החג  "חג האורים"השם הנרדף לחנוכה 

או  (רבים של אֹור) "אֹורים"שיוסף בן מתתיהו מעיד עליו. האם מחדשי הצירוף התכוונו ל

 ?(רבים של אּור) "אּורים"ל

אֹור היא אֹורֹות, אבל לא כך היה תמיד. במקרא צורת הרבים  בימינו צורת הרבים של

ִלים, כִ "מזמור קלו הידוע: ב –מתועדת פעם אחת בלבד, בתהלים  ם י ְלעֹוְלעֵֹּשה אֹוִרים ְגדֹּ ל 

ְסדֹו  ...(פסוק ז) "ח 

 ...הוא עשב מאכל (מלכים ב ד, לט)במקרא אֹורֹות 

                                                 
ְדמ  "על פי ישעיה יט, יז:  49 ה א  ְית  אְוה  ג  ִים ְלח  ה ְלִמְצר  , במבטא ("חגא"ערך ), וכפי שמעיר אבן שושן במילונו "ת ְיהּוד 

 .(קמץ חטוף) "חֹּגא"יש לקרוא  ישראלי

ֵבד עבודה זרהכינויי גנאי, לעג וזלזול בעבודה זרה נועדו לסייע במיגור השפעתה, בהתאם למצות התורה  50 , לא 

ְּמק' (דברים יב, ב)זה נאמר והכוונה שלא נניח רושם לעבודה זרה, ועל " ל ה  ת כ  ְבדּון אֶּ ֵבד ְתא  ְבדּות ֲאשֶּ מֹוֹוא  ם  ר ע  ש 

גֹוִים י ישראל . כך נהגו נביא(ו"ספר החינוך מצוה תל), כרה מן העולםם עבודה זרה וכל זִ משרשי המצוה למחות שֵ … 'ה 

ם ֵאִלי הּו") הֶּ ֵתל ב  ְיה  ופוסקי  (ב ,י מגילה כהבבל)ל ", וכן הורונו חז(ו, שולחן ערוך לקיצור , כמובא בכז, יח' מלכים א; "ו 

 .(ד ב סימן נג"ת אגרות משה חלק יו"שוכגון )ההלכה 

י "פירוש רש) "יום איד"; (ח על אתר לא שובש הנוסח המקורי"; אגב, בפירוש רא בבלי ערובין פ,) "אידםביום " 51

 .(ה, ובכל אותו הפרק"ט ה"ם פ"דה זרה לרמבהלכות עבו) "אד" (ה מפני נכרים, ועוד"שבת כט, ב ד

 ל למוצאי שבת."ונוסח ההבדלה שתיקנו חז י, ויקרא יעל פי  52

http://hebrew-academy.org.il/2013/10/16/%D7%97%D7%92-%D7%A9%D7%9E%D7%97-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94/
http://hebrew-academy.org.il/2013/10/16/%D7%97%D7%92-%D7%A9%D7%9E%D7%97-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94/
http://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/leshonenulaam1975YS.pdf
http://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/leshonenulaam1975YS.pdf
http://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/BookletFPart3F.pdf
http://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/BookletFPart3F.pdf
https://hebrew-academy.org.il/2019/12/17/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://hebrew-academy.org.il/2019/12/17/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa/
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ים ופינתה מקומה לאורות, אך במאה בלשון ימינו נזנחה כמעט לחלוטין הצורה אֹור

התשע עשרה עוד שימשה אֹורים. ובתקופה זו גם זרח אורו של הכינוי חג האורים לחנוכה. 

נראה שבתחילה הוא נקרא חג האֹורים, כלומר 'חג האורות'. מקור השם הוא בשם 

ים' או לומר 'אֹורכ – ...לחנוכה שנזכר בכתבי ההיסטוריון היהודי הנודע יוסף בן־מתתיהו 

 ..'אורות'.

נקט המתרגם קלמן  1864לעברית משנת  "קדמוניות היהודים"בתרגום הראשון של 

את הצירוף חג המאורות, וגם כינוי זה לחנוכה שימש מעט  φῶταשולמאן תמורת 

בעשורים הבאים. אולם השם שפשט מסוף המאה התשע עשרה היה חג האורים. כך 

ובן מתתיהו העיד ": 1888משנת  "המחנים"נוביץ למשל אנו מוצאים בספרו של מאיר רבי

 ."שנקרא חג האורים מפני שהיתה אור ליהודים

בספרות המדרש  ...ואולם כיום נהוג לכנות את החג חג האּורים, כלומר 'חג האש' 

זה , ופירוש (כלומר נרות או כלים לנרות)התפרשה המילה אּורים שבפסוק כ'פנסים' 

  יה.התקבל בספרות ההלכה לדורות

ולא רק בגלל שקיעת צורת הרבים אֹורים ובגלל  –ייתכן אפוא שגם בעקבות הבנה זו 

שר בין אֹור לאּור 'אש' ובין אש לנרות החנוכה   היה חג האֹורים בפי כול לחג האּורים. –הקֶּ

 

  איש  "חג חנוכה שמח"כלפי חג חנוכה, וכן בעניין ברכת  "חג האורים"עניין השימוש בשם

 , והנה תמצית דבריו:(קישור)רצאבי  י"רמאת לרעהו. 

איש  "חג חנוכה שמח"כלפי חג חנוכה, וכן בעניין ברכת  "חג האורים"עניין השימוש בשם 

 לרעהו

 השיעור השבועי "שערי יצחק"מתוך 

 ד"ק מקץ ה'תשע"שנמסר במוצשא "שליט יצחק רצאבישל מרן הגאון רבי 

  

בעבר כבר דיברנו על כך, אבל הדבר חשוב, ו'דבר בעתו מה טוב'. דיברנו על העניין, שבימי 

החנוכה, מדליקים את 'מנורת חנוכה', או את ה'חנוכה', ואמרנו כי המלה חנוכיה, באה מן 

ור שלה הוא טמא. . ... עלינו להוציא מהשפה שלנו את המלה 'חנוכיה', כי המק53החילונים

                                                 
 מתוך ויקיפדיה: 53

גולה ב. עד היום השם הנפוץ לחנוכייה "מנורת חנוכה"או  "מנורה"החנוכייה נקראת במקורות וברוב ספרי ההלכה 

רווח בקרב היהודים הספרדים בישראל ובארצות  "נוכייהח". השם "מנורה"[ או פשוט 1]"מנורת חנוכה"הוא 

ל ידי עבירושלים  19-[, והוא הוכנס לעברית בסוף המאה ה2]"(אהחנוקי" -בכתיב שונה ובהטעמה מלעיל )הבלקן 

 יהודה.-ליעזר בןאיהודה, אשתו של -חמדה בן

 הערות:

ך יצחק רצאבי מעודד להמשי , הרב(=מנורה) "מסרג'ה"כך גם במסורת יהדות תימן נקראת בערבית . 1

 .(שולחן ערוך המקוצר, חלק ג' עמוד רסו, קובץ דברי חפץ, חלק ה' עמוד רד)להשתמש בשמה המקורי 

וד על כך אצל אורה שורצולד, מאת רבי אברהם מיוחס. ראו ע 1798משנת  תשובה זולמשל ב. 2

 צבי-באתר יד יצחק בן 49–33, עמ' 56, פעמים "שקיעי ספרדית יהודית בעברית החדשה"

http://www.maharitz.co.il/?CategoryID=272&ArticleID=7053
http://www.maharitz.co.il/?CategoryID=272&ArticleID=7053
https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1174&st=&pgnum=50&hilite=
https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1174&st=&pgnum=50&hilite=
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ה אפילו מבחינת הדקדוק, זה אינו נכון, וגם מבחינת שורש המלה. אולם גם אם הדבר "ובלא

 היה מדוייק, כיון שזה בא ממעיין נרפש, בא מן החילונים, לכן אנו צריכים להתרחק מכך.

  

ם אבל ישנו דבר חדש, שלא חשבתי להעיר עליו, כי לא עלה בדעתי שהוא יבוא למחננו. ישנ

כאלה פתאום, אנשים באיצטלא של רבנים חרדים, אשר משתמשים בכינוי 'חג האורים', כלפי 

ו[, "ד, ט"י ]ישעיהו כ"חנוכה. לא שהדבר פסול מצד עצמו, כיון ש'אורים' זהו אש, ָבֻאִרים ַכְבדּו י

. דרך אגב, לא רק 54אבל דבר זה אינו מהמקורות שלנו, אלא זהו מושג שבא מהחילונים

ונים אומרים כך, אלא גם הערבים. בתימן, הערבים היו קוראים לחנוכה, בשם 'ִעיד החיל

ַאְלִסַראּג', דהיינו החג של הנרות. הכל אצלם חיצוני, לפי מה שהם רואים. אבל, מה לא טוב 

בשם 'חנוכה'? כך גם לגבי פורים, הערבים בתימן קראו לפורים, בשם 'ִעיד ַאְלְקַראִקר', דהיינו 

עש. דבר זה הוא טוב לגויים, או לחילונים. אבל ליהודים, לנו טוב לומר חנוכה, הרי החג של־ר

יש בכך הרבה רמזים ועניינים. אבל כמובן, לצערינו לא שמים לב, כי ישנם דברים הנכנסים 

אלינו מ'הדלת האחורית'. חושבים אולי, כי זהו שם יותר 'ספרותי', לכתוב 'חג האורים', אולי זה 

 .יותר מכובד

 זה לא במרד ולא במעל, אך זה מחוסר תשומת־לב, והדבר צריך תיקון.

כיוצא בזה, היום ישנם כאלה המברכים איש את רעהו ואומרים, 'חנוכה שמח', או 'פורים 

שמח'. האמת היא, כי אבותינו לא נהגו לומר את הברכות הללו. ישנם חרדים האומרים כך, 

יש 'אְפרֹויִליך פורים'. לא משנה. הם תירגמו זאת 'חנוכה שמח', או 'פורים שמח', או באיד

לעברית, ואומרים 'פורים שמח'. וכן בחנוכה, הם אומרים 'חנוכה שמח'. אבל אבותינו לא ייחדו 

 ברכה לימים הללו, מפני שאינם ימי חג. 

זאת טעות נוספת. אבותינו לא קראו לזה 'חג', בכדי שלא להשוותם ליתר המועדים. וגם לא 

ספרי רבותינו המפרשים והפוסקים שיקראו לימי החנוכה בשם חג. לכן, גם בברכת מצאנו ב

איש לרעהו, בירכו כרגיל, 'שלום עליכם', בכדי שלא לתת ולשוות להם מעמד מיוחד של חג. 

הרי אפילו לעשות סעודות, לא נהגו לעשות בימי חנוכה. כמו כן, לא תמצאו אצלנו שירים, 

 המיוחדים לחנוכה.

כ אולי הדבר אינו גרוע, "ת שבת מילה חודש. א"ח, זהו ר"שמצאו רמז יפה, כי שמ אמנם, יש

 אבל בכל אופן, הוא אינו הרצוי...

כגון צהרים טובים, יום טוב,  "ברכות חדשות"אמנם מי שאומר לנו חנוכה שמח, וכיוצא בזה 

וכן ", אלא בסתם א לא לענות, אין זו דרך המוסר. אך אין אנו עונים לו באותה מטבע"וכדומה, א

 ."לכם

                                                 
 : yehezkelshb@gmail.com יחזקאל ברנט  54

 יות היהודים( מספר שהמועד הזהבמחילת כבוד הרב רצאבי, נשמט ממנו שכבר יוסף בן מתתיהו )בספרו קדמונ

 מכונה בשם "חג האורים".

חר "חג האש", המשמעות אלפי תירגום  -"ומאותו זמן ועד היום הננו חוגגים את החג וקוראים לו חג האּורים )

 תשכ"ג( ם-דומה(" )קדמוניות היהודים סי"ב ז,ז, תרגומו של אברהם שליט, הוצאת מוסד ביאליק י

mailto:yehezkelshb@gmail.com
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 ר."בעזרת ה', שנזכה לקדש את לשוננו ומעשינו, וה' ברוך הוא יעזרנו ללכת בדרך הזאת, אכי

 

 

 מהדרין

  ב"ברשת ב' של קול ישראל בחנוכה תשע ששודרה ,"המהדרין", בנושא "רגע של עברית" תפינ* 

 

ן ההלכתי על מספר הנרות , השכיח בלשוננו היום, מקורו בדיו"מהדרין מן המהדריןל"הביטוי 

 שיש להדליק בחנוכה: 

 ? כמה נרות הוא מדליק בחנוכה"

 בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא  ,מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד

 .(ם"רמב). "היה בו אלא אדם אחד

 "לכל אחד ואחדנר  -רין והמהד". 

 לך מוסיף והולךראשון מדליק אחת, מכאן ואייום ... והמהדרין מן המהדרין". 

 .(דף כא עמוד ב)מסכת שבת בבבלי התלמוד כך לשון ה -

 

 ?"מהדרין מן המהדרין"ו "מהדרין"מה פירוש הביטוי 

 

ן" , ככתובפ השורש המקראי, לשון הדר וכבוד"עפועל זה  פרשם "רמבה  ;"ְוָהַדְרָּת ְפנ י ָזק 

ין "ה .("הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּתָ "תהלים וב מי שמכבדים את המצוות הם  "מצוותה אתְמַהְּדר 

 "הידור מצוה"נתמך מהמושג פירוש זה ומקיימים מצוות מן המובחר באופן מהודר ומשובח. 

 .(בבא קמא ט, ב)המופיע גם הוא בתלמוד 

 

ר  -והמהדרין " י המפרש"אך, רש חַּ ְצותאַּ צמחה מן השורש  "מהדרין"הבין שהמילה  ,"המ 

 ם, ומשמעו חיזור, מאמץ והשתדלות להשיג דבר מה.לשון חכמי, אשר חדר לר"הדהארמי 

 זהה. ר הם ביסודו של דבר שני גלגולי הגייה של שורש"ר וחז"הד יםשורשה

 

ים רודפים והם אלו ה "מהדרין"לסיכום, ה ְצוְמַחְזר   - , ומתאמצים ומשתדלים לקיימןתוַאַחר מ 

 י."לפי רש

ין את"הם, "ואילו, לדעת הרמב  .ם המכבדים ומפארים את המצוותה "המצוות ְמַהְּדר 

 

 חנוכה:על ענייני לשון נוספים 

 חנוכה < מועד לכל עברית < ובכיתה בבית < העברית ללשון האקדמיה
/moed/hanukka%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-academy.org.il/topic/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-https://hebrew  

 

 ע"תושלב
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