ישראל בן-דוד

מפני מה איו מלך המשיח בא
א .ן tcף גtל •י ~ו;)!~,,1ן 1-'1

אנו שרים בדבקות ובכוונה

גדולה :

"ואף על פי ! '{Iנ;ווכ;:ווכס עם כל זה אני

מאמין" .שירה זו יסודה העיקר השנים-עשר שבשלושה-עשר העיקרים של
הומניים )תמצאם בסידורי התפילה בסופה של תפילת שחרית לחו(ל ,זה

לשונו :

ייאני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ,ואף על פי ! '{Iנ;ומ;:וזכס עם

כל זה אחכה לו בכל יום שיבואיי )עיין למשל בייסדך עבודת ישראליי שערך
י~חק ,ר~ ובסידור רJת ישראל ,בעריכת שלמה ט(ל.
העיקר השנים-עשר של הומניים מיוסד על דבריו של חבקוק

הנביא :

-ם~,,

ן);)j:ו;:מו;נ? rכ;;כה-לו ~י-ב.א וב.א אל ?~זכריי )חבקוק ב(. ,ג ובמהפכת סדום ועמודה
התורה מספרת על

לוט,

שדחקו בו המלאכים שייקח את אשתו ואת שתי

בנותיו וימהרו לצאת מן העיר  .אלא לא נזדרז לוט לעשות

ובלשון

התורה :

"!1נ;ומ;:ו;,נ:jןיי )בראשית

יט ,טז ;

כדבריהם ,נשתהה,

ואף זכה הפועל הזה שיוטעם

טעם שלשלת הראשון מבין שבעת טעמי שלשלת שבמקרא ]בכייא ספרים[(.

עינינו הרואות .במקרא לא

~1ו;.1-'1 !~,,1

איו הפועל הזה

?נ;ומ;:ו ,iJP.

לא

!1נ;ומ;:ווכס,

חורג ממסגרת לשון

אלא ~ו;, 1-'1 !~,,1

המקרא,

שכן

ייןז<ץti.וג1שע ~)~ Y:ו"סיז" )תהלים קיט ,מז( ,יי?נ;וגגח ע.ופויי )דניאל יא ,מ(

תמצא

-

שני

אלה במעמד של הקשר ,הוטעמו טעמים משרתים ,כלומר טעמים של סקשר,
"~ליו ז<נ;ובךע" )במדבר יב(, ,ו ן?!-י.ל!ג"  '{lת

ונתנקדו פתח של הקשר .ובהפסק :
ז<נ;ורו~עיי )תהלים קח ,י( ,י.i:' ,,~tסיז ז<ץti.וג!~עיי )תהלים קיט ,טז(?" ,נ;וגןעיי
)משלי יח ,א ; כ(, ,ג ייןע.ם-ד~ן~ל ?נ;וב~ח" )מיכה ו(, ,ב ם~נ;ו?י-tל>;ן" נ:ונ;ו~לעיי
)תהלים קז  ,בז( ,ייג!?שי נ:וץ).ז-ווtיחיי )תהלים מב ,ז(  -כל אלה במעמד של הפסק,
הוטעמו טעמים מפסיקים חזקים )זקף קטון ,סוף-פסוק ,אתנחתא גדולה
]כלומר ,אתנחתא בטעמי אמיית שאיו עולה-ויורד קודם לה[ ועולה-ויורד(,
ונתנקדו קמץ של הפסק .אף העבר של בנייר התפעל נוהג כדרך שהעתיד נוהג :
בהפסק לא צירי ופתח גנובה ,לא  ::,אלא נשתמרה תנועת  : aייךהנ;וגןחיי
)ויקרא יג ,לג(.

בכך נשתנה בנייר התפעל של פועלי לי גרונית מבניינים אחרים ,שבבניינים

.

אחרים צורות העבר והעתיד הן בפתח בהקשר ובצירי )ופתח גנובה(

בהפסק :
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בעתידו של בנייר נפעל הרי יי?~,tכע ~~זכריי )ישעיהו נח ,ח( בהקשר,

~?"?~"t

)איוב לב  ,יט( בהפסק  .כיוצא בדבר כקרר במקרא גם בפתח גם בצירי )ופתח

גנובה( הפעלים , :ער&? ,עד? ?,ןרע9? ,תחf ? ,מע? ,ז,קע) ,לא( ~ f
יאשיהר המלך בבנייו

פיעל :

כח .נאמר על

w

יירסז:ו~כים ז tר-למע,.ה מנןל.יסם ~ד) וגרי -ל;,ך

סtו~כים )ןע ~?ל-זtךץ ?~ךזt,ליי )דהייב ל,ד ד-ז(  .השרלמית אמרה  :ייכרזtה -ם~
~ךcוה ס~~ו ח~~ ס~;,כןריי )שהייש ז ,יג( ,ואילו חי ענה את איוב מן

".rכי-שב:יח ~ךא tי~שי רמ ;iזר  iת ~ר iד ;,ני "וtו:ז~ )איוב לט,

ה( -

הסערה :

~דע, ,ח:,ג $שלח

בראשו של דיבור אר בתוכו~ ,זעt.Q ,וfג בסופר של דיבור .בעתידו של בנייר פיעל
מצאתי שמרנה פעלים שתנועת עי הפועל שתי פנים לה ,הקשר והפסק ,ואלו

הם :

.o

ז&בלע ,זtש~ע ,ז&שלח~ ,בקע ~ ,תח, ,ע~ש~ דגלח ,דשלח ,כגרן "?שלח

"ם>;ו;נtז )שמרת ג(, ,כ כנגד "ך)ל~נ:וי "ו.tלש? )ישעיהו מה ,יג(.

סימנך  :י י ךהנ;וגןח ךזtת-סנtיP

אל ?גלt.ויי >ויקרא יג ,לג(

-

הפסק גרף הנסתר

סופיות( :

של בנייר התפעל בצוררת העבר והעתיד )המחוסרות אותיות

קמץ

)למעט החריג !ד;נ~ f tג ]ירמיהו ,ד לא[ ,שאיו משגיחיו בר( ,והפסק של בנייר
פיעל ושל עתידו של בנייר

נפעל :

צירי )ופתח גנובה(.

אמנם התירה האקדמיה ללשון העברית לומר הנ;דגלוג )לשרן עבר( ,וtו;.י,,,;,ד;נ?
וכיוצא בדבר )ראה זיכרונות האקדמיה ללשון העברית לייא-ל11ך ]התשמ"ט[,
עמי
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אבל כשמדובר במשיח ,דרמה ,מוטב נדיר עצמנו הנאה מק~לי

האקדמיה ונקבל עלינו באהבה ח~מרי לשונות שמצינו במזמורי זרי,ז בנביאים
ובתורה .

ב .היכונו לבוא

המשיח ;

התקינו עצמכם

לביאתו wבוישיח ;

היכוו לקראת

המשיח ,ישראל

בחוצותינו כרזה מקיר תזעק ומדבקה ממכונית

תעגנה :

"היכרנו לביאת

המשיח" .דיבור זה יש בר אחד משישים לאבק טעם לפגם ,לפי שהוא מחזיק
שני סגנונות ,בליל

שפות :

הבדנ~ הרי לשון מקרא ,כגון 'יtובכ  iן לקראת-אלחין

ישראל" )עמוס ,ד יב( .אבל ~יזcה~ ,י < tת ,לשון הגעה ,לא תמצא במקרא )~יזcה
שביחזקאל ,ח] ה[ עניינה מבוא ,כניסה(.
מצינו במקרא

:

ג(. ,ח מלמ,ד לשון

 11ובשנה השנית לב~ iם אל-בית האלהים

מקרא :

לירושלם 11

)עזרא

הבכ  iנ~ לבוא המשיח.

אם אתה מבקש לדבר לשון חכמים ולומר "ביאת המשיחיי ,אדרבה ,אפשר
גם ביאה  .אלא ,כאמור ,היכונו לשון מקרא  .ולשון חכמים מחוז

שנינו במשנה :

מפני מה איו מלך המשיח בא
 11רבי יוסי

אומר (... ] :

1
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סנ;וק,ן ע~;,כן ללמוד תורה ,שאינה ירושה לד" )משנה

אבות ב ,יב(;  11רבי יעקב אומר  :העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא .

סנ;וקן ע~;,כן בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין" )אבות ,ד טז( .והציווי "הנ;וקןש~

לtנסר" )במדבר יא ,יח( ,שנצטווה משה לצוות את בני ישראל ,נדרש במדרש
ההלכה ~פדי לבמדבר

)צד( :

"איו 'התקדשן~ אלא סתקינו

עצמכם . 11

אם כן

אפוא ,מוטב זאת עש~ ,קחו מזמרת הארץ ,כקטר לשון חכמים ו~מרו :
 11סתקינו עצמכם לביאת המשיח" .אבל החרדים בדברי חכמים יהיו אומרים :
"סתקינו עצמכם לביאתו ~ל~שיח"  -לא סמיכות  :לביאת המשיח ,אלא
פירוק הסמיכות בשל.

אחר.

דבר

מוטב נשתחרר מלשון "ביאת המשיח" ומשורש בן  11א בכלל

שבסיסמה ,וננקוט מעיו לשון הנבואה שהבאנו ברישא ":היכון לקראת אלחין
ישראל 11

)עמוס ,ד יב(,

ונאמר :

"היכון לקראת המשיח ,ישראל".

סוף דבר .האומר "היכונו לביאת המשיח" ,חזקה ,כוונתו לשם שמים

-

לא

משתקין אותו ולא ממחיו בידו ,ועליו ברכת טוב תבוא .אבל החסידים ואנשי

המעשה  Iלפי שמחמיריו על עצמן  Iומבקשיו באמת ובתמים לזרז את ביאת
המשיח בזה הזמן  Iלא סוף דבר שיתקנו מעשיהם וייצרו לשונם ז,,רךע וש"פתיהם
ן;גןכר ן;גרמה ,אלא אפילו ייצרו לשונם מעירובי סגנונות וימהרו לדבר צחות.

הבוחר בלשון מקרא
הנבואה

יאמר :

יאמר :

יאמר :

"היכונו לבוא המשיח" ,מי שרוחו נפ~מה מדברי

"היכון לקראת המשיח ,ישראל" ,והבוחר בלשון חכמים

//התקינו עצמכם לביאתו ~ל~שיח".

