
  ויקח יעקב אבן

 הן

 ."הן" יש משמעות יחידה בלשון העברית של ימינו: הריבוי של "היא" מילהל

רּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים,  דֹוש בָּ ֵאּלּו ֶעֶשר ַמּכֹות ֶשֵהִביא ַהקָּ
ד,  :ֵהןְוֵאּלּו  רָּ רֹוב, ֶדֶבר, ְשִחין, בָּ ם, ְצַפְרֵדַע, ִּכִנים, עָּ ַאְרֶבה, ֹחֶשְך, דָּ

 הגדה של פסח       ַמַּכת ְבכֹורֹות.

 :"ֵהנָּה" תמיד אבל בתנ"ך, הריבוי של "היא" הינה

ה שֹת עבַ שֶ  ֵהנָּה מָּ ֵאֶּלה ְּכבָּ נָּ  ִהַצְבתָּ  ֲאֶשר הָּ  כ"טבראשית כ"א   ?  הְלַבדָָּּֽ

חֹות ְשןָּ ַוִתגַ  יןָּ  ְוַיְלֵדיֶהן ֵהנָּה ַהְשפָּ ְשַתֲחֶוָּֽ  בראשית ל"ג ו'          .     ַוִתָּֽ

ֹרת ַבעשֶ  ִנים ֶשַבע ַהֹטֹבת פָּ ִש  ְוֶשַבע ,ֵהנָּה שָּ ִליםַהָּֽ ִנים ֶשַבע ַהֹטֹבת בֳּ  שָּ
ד ֲחלֹום ,ֵהנָּה ּוא ֶאחָּ רֹות ַבעְושֶ  .הָּֽ ַרקֹות ַהפָּ ֹעת הָָּּֽ רָּ ֹעֹלת ְוהָּ  ַאֲחֵריֶהן הָּ
ִנים ֶשַבע ִלים ְוֶשַבע ,ֵהנָּה שָּ ִשבֳּ ֵרקֹות ַהָּֽ ִדים ְשֻדפֹות הָּ  ֶשַבע ִיְהיּו ,ַהקָּ
ב ְשֵני עָָּּֽ  כ"ז-בראשית מ"א כ"ו                                                                 .רָּ

 שלושים פסוקים.בוכן 

של "הוא" הריבוי  נקבה;האינה מראה על צורת "הנה" בסוף המילה  האות "ה"

ה" הינועל פי רוב בתנ"ך   :"ֵהמָּ

ה  בראשית ו' ד'          ַהִגֹבִרים ֲאֶשר ֵמעֹולָּם ַאְנֵשי ַהֵשם ֵהמָּ

הִבְמֹשְך ַהֹיֵבל  ר ֵהמָּ הָּ  שמות י"ט י"ג                               ַיֲעלּו בָּ

הְטֵמִאים  ֶכם ֵהמָּ  ויקרא י"א כ"ח                                                 לָּ

המילה "הם" מופיע כריבוי של "הוא" לעתים קרובות, אבל  אמנם,וכן הרבה. 
, ובכל צורות כגון 219פעם לעומת  144קצת פחות מהמילה "המה" )לבד 

 פעם עבור "המה"(. 284פעם לעומת  237והם, ההם, שהם, וכ"ו, 

לאור השכיחות הנמוכה . ש"המה" הינה צורה מוארכת של "הם" מקובל לומר
לומר ש"הם" היא צורה יותר  כנראה נכוןיעדר הצורה המקבילה "הן", יותר וה

מקוצרת של "המה", בדיוק כפי ש"אני" היא צורה מקוצרת של "אנוכי" ו"אנו" 
 צורה מקוצרת של "אנחנו".

 



  ִהנֵּה

. משמעויות שונותכמה לה פעמים במקרא, ו 99"הן" מופיע העברית המילה 
 :"ִהנֵה"צורה מקוצרת של המילה  ההינ מילההברוב המוחלט של ההופעות, 

ע ֵהן רָּ ַדַעת טֹוב וָּ יָּה ְּכַאַחד ִמֶמנּו, לָּ ם הָּ ָאדָּ  בראשית ג, כ"ב  הָּ

ה ֵהן מָּ ֲאדָּ  בראשית ד' י"ד  ֵגַרְשתָּ ֹאִתי ַהיֹום ֵמַעל ְפֵני הָּ

ַרע ֵהןו ה זָּ  בראשית ט"ו ג' ֵביִתי יֹוֵרש ֹאִתי ְוִהֵנה ֶבן ,ִלי ֹלא נַָּתתָּ

לָּק ֵהן ִער ְוָאֹנִכי ִאיש חָּ ו ָאִחי ִאיש שָּ  כ"ז י"אבראשית   ֵעשָּ

ִניִתי ֶאְתֶכם ַהיֹום ְוֶאת ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרֹעה ֵהן  בראשית מ"ז כ"ג קָּ

ְרבּו יֶָּמיָך לָּמּות ֵהןַוֹיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה:   דברים ל"א י"ד  קָּ

 .מאד  וכן הרבה

 

 םאִ 

 או "האם": בארמית המלה "הן" משמעותה "אם"

ַדַעת ֶאת :ַוֹיאֶמר לֶָּהם ַהֶמֶלְך ֶעם רּוִחי לָּ ְמִתי ַוִתפָּ לָּ   ַהֲחלֹום. ֲחלֹום חָּ
ִמית: ְלִמין ֱחִיי  ַוְיַדְברּו ַהַּכְשִדים ַלֶמֶלְך ֲארָּ א ְלעָּ א  - ַמְלּכָּ ֱאַמר ֶחְלמָּ

א ְנַחֵּוא. ְך ּוִפְשרָּ אֵ   ְלַעְבדָּ א ְוָאַמר ְלַכְשדָּ ֵנה ַמְלּכָּ א : יעָּ ה ִמִני ַאְזדָּ  ,ִמְּלתָּ
ִלי  ֵהן ֵתיכֹון ְנוָּ ִמין ִתְתַעְבדּון ּובָּ א ּוִפְשֵרּה, ַהדָּ לָּא ְתהֹוְדעּוַנִני ֶחְלמָּ

מּון. א ּוִפְשֵרּה ְתַהֲחו   ֵהןוְ  ִיְתשָּ ר ַשִגיא ֶחְלמָּ ה ִויקָּ ֹן, ַמְתנָּן ּוְנִבְזבָּ
י ְתַקְבלּון ִמן מָּ דָּ א ,קֳּ ֵהן ֶחְלמָּ  דניאל ב' ה' ִֹני.ּוִפְשֵרּה ַהֲחו   לָּ

לא תגידו לי את החלום ופתרונו אמית אתכם  אםאומר המלך לכשדים "
 תגידו את החלום ופתרונו תקבלו ממני מתנות". אםואהרוס בתיכם. ו

נָּא ִדי ֵהןְּכַען  א  ִאיֵתיכֹון ֲעִתיִדין, ִדי ְבִעדָּ ל ַקְרנָּא ַמְשרֹוִקיתָּ ִתְשְמעּון קָּ
א ִתְפלּון ְוִתְסְגדּון ַקְתרֹ  רָּ א ְפַסְנֵתִרין ְוסּוְמֹפְניָּה ְוֹכל ְזֵני ְזמָּ ס ַשְבכָּ

א ִדי א ִתְתְרמֹון ְלגֹוא לָּא ִתְסְגדּון, ַבּה ֵהןַעְבֵדת, וְ  ְלַצְלמָּ ַאתּון  ַשֲעתָּ
א ִקְדתָּ א יָּ ּה ִדי ְיֵשיְזִבְנכֹון ִמן ּוַמן ,נּורָּ י. הּוא ֱאלָּ ֲענֹו ַשְדַרְך ֵמיַשְך   ְידָּ

א: ְדנָּה  ַחְשִחין ֲאַנְחנָּא ַעל לָּא – ְנבּוַכְדֶנַצר  ַוֲעֵבד ְנגֹו ְוָאְמִרין ְלַמְלּכָּ
ְך. בּותָּ ם ַלֲהתָּ ַהנָּא ִדי ִאיַתי ֵהן ִפְתגָּ ְלִחין ֱאלָּ בּוַתנָּא  ֲאַנְחנָּא פָּ יִָּכל ְלֵשיזָּ

א ּוִמן ִמן ִקְדתָּ א יָּ ְך ַמְלּכָּ  ַאתּון נּורָּ א ְיִדיַע ֶלֱהֵוא  ֵהןוְ    א ְיֵשיִזב.ְידָּ לְָּך לָּ
ְך לָּא הָּ א ִדי ֵלאלָּ א ִדי ֲהֵקיְמתָּ לָּא  ַמְלּכָּ ְלִחין, ּוְלֶצֶלם ַדֲהבָּ ִאיַתנָּא פָּ

 י"ח-דניאל ג' ט"ו       ִנְסֻגד.



תשמעו קול המוסיקה  אם -נגו -שדרך, מישך ואבדיהודים המלך אומר ל
לא תשתחוו תישלחו לכבשן האש. והם  אםתשתחוו לצלם שהמלך עשה, ו

לא, בכל זאת  אםאלוהינו ירצה להצילנו הוא יציל אותנו מידך. ו אםעונים לו 
 נעבוד אותו ולא את הצלם שלך. 

 וכן שש עשרה פעמים בחלקים בארמית של ספר דניאל וספר עזרא.

 :בתנ"ך גם בעברית מצאנו "אם" או "האם"מובן ב ”הן“

ר ִשְלחּו ְוִהְתבֹוְננּוּוְראּו, וְ  ִכִתִייםִּכי ִעְברּו ִאֵיי  ֵהן ּוְראּו  ,ְמֹאד ֵקדָּ
ֹזאת. ה ּכָּ ְיתָּ  ירמיהו ב' י'     הָּ

ה ְלִאיש ְיַשַּלח ִאיש ֶאת ֵהןֵלאֹמר:  ְיתָּ ה ֵמִאתֹו ְוהָּ ְלכָּ ַאֵחר, -ִאְשתֹו ְוהָּ
 ירמיהו ג' א'     ֲהיָּשּוב ֵאֶליהָּ עֹוד?

אֹות: ה'ֹּכה ָאַמר  ה ֵלאֹמר נָּא ֶאת ְשַאל  ְצבָּ א ֵהן :ַהֹּכֲהִנים תֹורָּ  ִישָּ
ַגע ִבְכנָּפֹו ֶאל ִאיש ְבַשר ִזיד ְוֶאל ַהֶּלֶחם ְוֶאל ֹקֶדש ִבְכַנף ִבְגדֹו, ְונָּ  ַהנָּ
ל ֶשֶמן ְוֶאל ַהַיִין ְוֶאל ל ּכָּ ש– ַמֲאכָּ     ֹלא. :ַוַיֲענּו ַהֹּכֲהִנים ַוֹיאְמרּו ?ֲהִיְקדָּ
 י"ב-חגי ב' י"א

 

 שקשה לקבוע אם מדובר ב"הנה" או "אם". פסוקיםלא מעט ויש גם 

ֶנה ֵתחַ  ִיְסֹגר ַעל ,ֵהן ַיֲהרֹוס ְוֹלא ִיבָּ שּו! ִאיש, ְוֹלא ִיפָּ  ,ֵהן ַיְעֹצר ַבַמִים ְוִיבָּ
 ט"ו-איוב י"ב י"ד     !ִויַשְּלֵחם ְוַיַהְפכּו ָאֶרץ

או "אם ה' יהרוס", או אפילו בשאלה "האם ה'  יהרוס"אפשר להבין "הנה ה' 
 יהרוס?".

 

 כן

 :"כן" -אבל מובדלת רובה אחר קמשמעות במקום אחד מצאנו 

ן:  בָּ ֶרָך!ֵהןַוֹיאֶמר לָּ  בראשית ל' ל"ד                        , לּו ְיִהי ִכְדבָּ

 :רש"יעל פסוק זה אומר 

 רש"י על אתר   . קבלת דברים  ,"הין" לשון הן

כאשר רש"י אומר "קבלת דברים" הוא מתכוון שלבן עונה בצורה חיובית 
במובן שהמילה "כן" בימינו היינו אומרים "ויאמר לבן: כן!", אלא להצעת יעקב. 

לעולם אין לה ישירה, אאפילו לש, אינה מופיעה בתנ"ך. של "קבלת דברים"
 תשובה "כן". 



 כעניין השאלה: הנוהג בעברית תנ"כית היא לענות

: ַוִיְקְראּו ה ַוֹיאְמרּו ֵאֶליהָּ ִאיש ַהֶזה ֲהֵתְלִכי ִעם ְלִרְבקָּ  :ַוֹתאֶמר ?הָּ
 בראשית כ"ד נ"חֵאֵלְך.  

ו :ַוֹיאֶמר ה ֶזה ְבִני ֵעשָּ  בראשית כ"ז כ"ד  !ָאִני :ַוֹיאֶמר ?ַאתָּ

ן ֶבן ַהְיַדְעֶתם ֶאת :ַוֹיאֶמר לֶָּהם בָּ ְענּו. :ַוֹיאְמרּו ?נָּחֹור לָּ דָּ                      יָּ
 בראשית כ"ט ה'

לענות בחיוב, אחרת, אמנם נדירה יותר,  ואם כן, רש"י מחדש לנו שיש דרך
 והיא דרך המילה "הן".

 

אין משמעותה מופיעה יותר מחמש מאות פעמים בתנ"ך, כאמור, המילה כן, ה
 :"כך" הינה המשמעות הראשונה. לה שתי משמעויותתשובה חיובית. אלא יש 

ַמִים ֶאל :ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים וּו ַהַמִים ִמַתַחת ַהשָּ ֶאה  ִיקָּ ד ְוֵתרָּ קֹום ֶאחָּ מָּ
ה שָּ  בראשית א'  ט'     .ֵכן ַוְיִהי ,ַהַיבָּ

ֶבל, ִּכי ֵכן ַעל ּה בָּ א ְשמָּ רָּ ַלל קָּ ם בָּ ל ה' שָּ ָאֶרץ ְשַפת ּכָּ  בראשית י"א ט'  הָּ

 בראשית כ"ט כ"ח   , ַוְיַמֵּלא ְשֻבַע ֹזאתֵכןַוַיַעש ַיֲעֹקב 

 שמות א' י"ב  ִיְפֹרץֵכן ִיְרֶבה וְ  ֵכןְוַכֲאֶשר ְיַענּו ֹאתֹו 

ֵאל ֲאִביֶהם                         ֵאפֹוא ֹזאת ֲעשּו ֵכן ִאם :ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְשרָּ
 בראשית מ"ג י"א

על אם כן )אם כך(, כי כן )כי כך(, כן בביטויים רבים כגון אחרי כן )אחר כך(, ו
 וכ"ו.כן עשו )כך עשו(, היה כן )היה כך(, כן )על כך(, 

 :"אמת"המשמעות השניה הינה 

ד ֹדְבֹרתֵכן ְפחָּ  במדבר כ"ז ז'    , ְבנֹות ְצלָּ

ֶדיָך ְמַרְגִלים. ֲאַנְחנּו, ֹלא ֵכִנים יּו ֲעבָּ  בראשית מ"ב י"א  הָּ

 ממשמעות זאת התפתחה המשמעות שלנו:כנראה ו

ע אֹוֵמר ְך ַבַּוַדאי, ְוַהִנְתבָּ דָּ ֶנה ֵיש ִלי ְביָּ ל ֵאיִני  ,ֵכן :מָּ ִדי, ֲאבָּ יָּה לְָּך ְביָּ הָּ
ך,  יֹוֵדַע ִאם ִהְחַזְרִתי לְָּך אֹו ֲעַדִין   .       ַחיָּב ְלַשַּלםֹלא ִהְחַזְרִתי לָּ

 י"גונטען א' רמב"ם טוען 

הנתבע אומר "נכון! היה לי". ומשימוש זה קצרה הדרך לתשובה חיובית לכל 
 שאלה.



 :שלנו רש"י מזכיר את המילה בעברית משנאית "הין" שמשעה "כן"

יּו עֹוִשים  ְשלּוֵחי ֵבית ִדין יֹוְצִאים ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ְועֹוִשין ?ֵּכיַצד הָּ
ֲעיָּרֹות  ל הָּ ר ַלַקְרַקע, ְּכֵדי ֶשְיֵהא נֹוַח ְלְקצֹור. ְוכָּ אֹותֹו ְּכִריכֹות ַבְמֻחבָּ

ן  דֹול. ֵּכיוָּ ר ְבֵעֶסק גָּ ם, ְּכֵדי ֶשְיֵהא ִנְקצָּ ם, ִמְתַּכְנסֹות ְלשָּ ַהְסמּוכֹות ְלשָּ
א ַהֶשֶמש ֶהם, בָּ ה, אֹוֵמר לָּ ְשכָּ א הַ  !ֵהיןאֹוְמִרים  ?ֶשחָּ  ?ֶשֶמשבָּ

ל זוֹ  !ֵהיןאֹוְמִרים  ל זוֹ  !ֵהיןאֹוְמִרים  ?ַמגָּ ה זוֹ  !ֵהיןאֹוְמִרים  ?ַמגָּ  ?ֻקפָּ
ה זוֹ  !ֵהיןאֹוְמִרים  ֶהם !ֵהיןאֹוְמִרים  ?ֻקפָּ ת אֹוֵמר לָּ ת זוֹ  :ַבַשבָּ  ?ַשבָּ
ת זוֹ  !ֵהיןאֹוְמִרים  ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו  ?ֶאְקצֹור !ֵהיןאֹוְמִרים  ?ַשבָּ

ר  !ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו ְקצֹור ?ֶאְקצֹור !רְקצוֹ  בָּ ל דָּ ִמים ַעל ּכָּ לש ְפעָּ שָּ
ר, ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו  בָּ ה, ִמְפֵני ַהַבְיתֹוִסים,  !ֵהין, ֵהין, ֵהיןְודָּ מָּ ְך לָּ ל ּכָּ ְוכָּ

ֵאי יֹום טֹוב ֹעֶמר ְבמֹוצָּ יּו אֹוְמִרים ֵאין ְקִציַרת הָּ                                  . ֶשהָּ
 משנה מנחות פרק י' משנה ג'

ֶהם ַהְמֻמֶנה ה. ִאם ִהִגיַע  :ָאַמר לָּ ְצאּו ּוְראּו ִאם ִהִגיַע ְזַמן ַהְשִחיטָּ
רֹוֶאה אֹוֵמר ל  :ַבְרַקאי. ַמְתיָּא ֶבן ְשמּוֵאל אֹוֵמר :הָּ ֵהִאיר ְפֵני כָּ

ח                                        !ֵהין :הּוא אֹוֵמרוְ  ?ַעד ֶשהּוא ְבֶחְברֹון ,ַהִמְזרָּ

 משנה תמיד פרק ג' משנה ב'

בתקופת המשנה כבר היה מקובל לענות על שאלה בצורה מקוצרת ע"י "הין", 
 המילה כנראה עיברות של הארמית "אין". כפי שאנו אומרים היום "כן".

 

 הם

במשנה היא "הם" בלשוננו הן" עסקינן, המובן הרגיל של " ןואם בלשון ה
 ן(."ת בנוים סופ")כנראה בהשפעת הארמית בה מוחלפת מ

שּו ַאְנֵשי ְיִרי ִרים עָּ ה ְדבָּ םִששָּ ה ִמחּו ְביָּדָּ ה ֹלא  חֹו, ַעל ְשלשָּ ְוַעל ְשלשָּ
ם. ְוֵאּלּו  םֵהן ִמחּו ְביָּדָּ ל ַהיֹום,  :ֶשֹּלא ִמחּו ְביָּדָּ ִלים ּכָּ ַמְרִּכיִבין ְדקָּ

ם ֹעֶמר, ְוֹלא ִמחּו ְביָּדָּ     .ְוכֹוְרִכין ֶאת ְשַמע, ְוקֹוְצִרין ְוגֹוְדִשין ִלְפֵני הָּ

 משנה פסחים פרק ד' משנה ח'

יָּה אֹומֵ  ן ַגְמִליֵאל הָּ ִרים ֵאּלּו ַבֶפַסח, ֹלא ַרבָּ ה ְדבָּ ל ֶשֹּלא ָאַמר ְשלשָּ ר, ּכָּ
תֹו, ְוֵאּלּו  א ְיֵדי חֹובָּ רֹורֶפַסח, ַמצָּ  :ֵהןיָּצָּ                                         .ה, ּומָּ

 משנה פסחים פרק י' משנה ה'

ִרִבית, ּוַמְפִריֵחי יֹוִנים, ְביָּא, ּוַמְלֵוי בְ ּוַהְמַשֵחק ַבק :ַהְפסּוִלין ֵהןֵאּלּו 
ה ִאשָּ ל ֵעדּות ֶשֵאין הָּ ל, ּכָּ ִדים. ֶזה ַהְּכלָּ ה  ְוסֹוֲחֵרי ְשִביִעית, ַוֲעבָּ ְכֵשרָּ

ן ְּכֵשִרים לָּה ֵהןלָּּה, ַאף   ראש השנה פרק א' משנה ח'משנה          .  ֵאינָּ



 

ן ַגְמִליֵאל ַבַטְבלָּא ּוַבֹּכֶתל ַבֲעִליָּתֹו,  יּו לֹו ְלַרבָּ נֹות הָּ ְדמּות צּורֹות ְלבָּ
ֶהן ַמְרֶאה ֶאת ַהֶהְדיֹוטֹות ְואֹוֵמר ֶזה :ֶשבָּ ִאיתָּ אֹו כָּ ֶזה רָּ ַמֲעֶשה  ?ֲהכָּ

אּו ְשַנִים ְוָאְמרּו ב. ָאַמר  :ֶשבָּ ח ְוַעְרִבית ַבַמֲערָּ ְרִאינּוהּו ַשֲחִרית ַבִמְזרָּ
נָּן ֶבן נּוִרי ן ַגְמִליֵאל.  !ֵהםֵעֵדי ֶשֶקר  :ַרִבי יֹוחָּ ן ַרבָּ אּו ְלַיְבֶנה ִקְבלָּ ְּכֶשבָּ

אּו ְשַנִים ְוָאְמרּו ֹו, ּוְבֵליל ִעבּורֹו ֹלא ִנְרָאה, ְרִאינּוהּו ִבְזַמנ :ְועֹוד בָּ
א ֶבן ַהְרִּכיַנס ן ַגְמִליֵאל. ָאַמר ַרִבי דֹוסָּ ן ַרבָּ ְך ֵהןֵעֵדי ֶשֶקר  :ְוִקְבלָּ , ֵהיאָּ

ּה ֵבין ִשֶניהָּ  ר ְּכֵרסָּ חָּ ה, ּוְלמָּ לָּדָּ ה ֶשיָּ ִאשָּ ָאַמר לֹו ַרִבי  ?ְמִעיִדין ַעל הָּ
 משנה ראש השנה פרק ב' משנה ח'         !ֶריְךרֹוֶאה ֲאִני ֶאת ְדבָּ  :ְיהֹוֻשעַ 

 את הפסוק: האם יש בתנ"ך "הן" במובן "הם" ?

ם ְוֶאת ַהיֹום ִהְקִריבּו ֶאת ֵהן :ֹמֶשה ַוְיַדֵבר ַאֲהֹרן ֶאל אתָּ ם  ַחטָּ ֹעלָּתָּ
ֵאֶּלהה'ִלְפֵני  את ַהיֹום, ַהִייַטב ,, ַוִתְקֶראנָּה ֹאִתי ּכָּ ְבֵעיֵני  ְוָאַכְלִתי ַחטָּ

 ויקרא י' י"ט  ה'?      

  :אונקלוס מתרגם

א :ּוַמִליל ַאֲהֹרן ִעם ֹמֶשה אְתהֹון ְויָּת  הָּ א ֵדין ְקִריבּו יָּת ַחטָּ יֹומָּ
ם דָּ ְתהֹון קֳּ  תרגום אונקלוס על אתר  ה' ... ֲעלָּ

בתרגומו לערבית. ואולם, ה". כך גם הרס"ג נֵ כלומר הוא מבין את "הן" כ"הִ 
 רש"י מפרש:

אלא אמר לו משה שמא זרקתם   ?מהו אומר .היום הקריבוהן 
הקריבו  הםוכי  :אמר לו אהרן ?ללידמה אוננים, שהאונן שעבד ח

       .אני הקרבתי, שאני כהן גדול, ומקריב אונן ?שהם הדיוטות

 רש"י על אתר

 "הן" במובן "הם"!כאן  ונראה שרש"י מבין

 

 אחת

 ייחודית למילה "הן".במסכת סנהדרין אנו מוצאים פרשנות 

דברי רבי  ,אותו ואת אחת מהן  -" אותו ואתהן: "תנו רבנן
אמר  ?מאי בינייהו .אותו ואת שתיהן :רבי עקיבא אומר .ישמעאל

רבי ישמעאל סבר אותו  .איכא בינייהו ,משמעות דורשים :אביי
 !שכן בלשון יוני קורין לאחת הינא .אותו ואת אחת מהן - ואתהן

 



     :מדובר בפסוק

ה ְוֶאת  ְוִאיש ּהֲאֶשר ִיַקח ֶאת ִאשָּ ה ִהוא - ִאמָּ ֵאש ִיְשְרפּו ֹאתֹו  ,ִזמָּ בָּ
ה ְבתֹוְכֶכם , ְוֹלאֶאְתֶהןוְ   ויקרא כ' י"ד  . ִתְהֶיה ִזמָּ

עמדות רבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבי עקיבא מבין את המילה אביי מסביר את 
פעמים )ואילו  12בתנ"ך מופיעה המילה אתהן  "אתהן" כפשוטה, כלומר אותן.

"אותן" רק פעם אחת, ו"אותנה" פעמיים(. רבי ישמעאל דווקא דורש אתהן 
, כאשר המילה "הן" משמעה "אחת" על פי "את הןכהרכבה של שתי מילים: "

 שמשעה אחת. ἕνהמילה ביוונית 

 

 ותהינו

 : בפרשת דברים אנו מוצאים

ִהינּו ַוַתְחְגרּו ִאיש ֶאת ה.   ְּכֵלי ִמְלַחְמתֹו, ַותָּ רָּ הָּ  דברים א' מ"אַלֲעֹלת הָּ

 רש"י מסביר כך:

זה הלשון שאמרתם לשון  ". הננו ועלינו אל המקום"לשון .ותהינו
 .נזדמנתם – , כלומר"הן"

אבל גם במשמעות "כן" )כפי שהסביר  ,אנחנו כאן" ִהנֵה"כלומר ותהינו מלשון 
 לו יהי כדברך"(. –רש"י לגבי "הן 

 .אבן עזרא מציע שני פירושים

ואל תתמה איך יבא פעל נגזר ממלה  ".הן"ותאמרו  .ותהינו
 .שמצאנו אפונה כאשר פירשתיו ,כי כן מלת על גם פן ,מדבקת

 .והוא רחוק ,וי''א שהוא מגזרת הין והטעם מדה

 :פ"ח ט"ז פירושו לתהיליםנעיין בהראשון,  פירושאת כוונתו ב כדי להבין

 מילת אפונה מגזרת פן, כמו אעלה מגזרת על, ותהינו מגזרת הנה.ו

ויש עוד מקרים דומים כגון  ";הנה"נגזרת מהמילה  "ותהינו", המילה כלומר
המילה "אעלה" שנגזרת מהמילה "על", והמילה "אפונה" הנגזרת מהמילה 

 "פן".

 

 



דרש מנאמר בל. כוונתו "הין"ת הנפח מיד"ותהינו" מ המילהגזרת ראב"ע דוחה 
 :רבא על פרשת שלח

שהיו אומרים מטיפה לטיפה מהו ותהינו?  ותהינו לעלות ההרה
 מדרש רבא במדבר פרשה י"ז     נתמלא ההין.

של הקב"ה נשחק מכל הנסיונות שניסו אותו בני ישראל  ותוכלומר סבלנ
 במדבר, עד שנתגדשה הסאה וגזר עליהם.

  

 

  הן הנה

 מה המשמעות של המילה "הן" בפסוק הבא ?

ר ֵהן ֵהנָּה ם, ִלְמסָּ ֵאל, ִבְדַבר ִבְלעָּ יּו ִלְבֵני ִיְשרָּ  ְדַבר , ַעלה'ַמַעל בַ  הָּ
ה ַבֲעַדת  ,ְפעֹור  במדבר ל"א ט"ו      .ה'ַוְתִהי ַהַמֵגפָּ

 . ברם,"הנה הן היו" ה", כלומר כתוב כאןנֵ נה בצורה הרגילה "הִ הבילאפשר 
הריבוי של "היא". ואז  –"הן" במשמעותה בעברית המודרנית אפשר להבין 

 .לחיזוק הדבריםמשמש כפל כאשר ה ,"הן הן"אומר  קהפסו

 גון:מצאנו כפל דומה בעוד מקומות, כ

ֵלְך ֵהם ֵהםַנַחל ֶחְלֵקְך,  ְבַחְּלֵקי  ישעיהו נ"ז ו'   גֹורָּ

ה ִּכי  ִדי הּוא, ֲאִני ֲאִניְראּו ַעתָּ  דברים ל"ב ל"ט  ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעמָּ

הנה". אבל יש עוד  ןשונה, כי אין כאן "הן הן" אלא "הפסוק שלנו אמנם ה
  צורה:שינוי לחיזוק תוך דוגמה לכפל מילה 

ה  ֶהםְש  ְוִלְראֹות הְבֵהמָּ ֶהם ֵהמָּ  ג' י"ח קהלת        לָּ

ייתכן שיש פעם אחת בתנ"ך שהמילה "הן" משמשת במובן הריבוי של אז 
 "היא".

 

  



 הן לא הובא את דמה

בהופעה השנייה, כבר דנו לעיל . מופיעה פעמיים בפסקה הבאה המילה "הן"
 אבל מה המשמעות של ההופעה הראשונה? 

א ֶאת  ֹלא ֵהן ּה, ֶאלהּובָּ מָּ ה דָּ ּה ַבֹקֶדש,  ,ַהֹקֶדש ְפִנימָּ ָאכֹול ֹתאְכלּו ֹאתָּ
ם  ַהיֹום ִהְקִריבּו ֶאת ֵהןֹמֶשה,  ַוְיַדֵבר ַאֲהֹרן ֶאל ַּכֲאֶשר ִצֵּויִתי. אתָּ ַחטָּ

ם ִלְפֵני ְוֶאת ֵאֶּלהה' ֹעלָּתָּ את ַהיֹום,  ,, ַוִתְקֶראנָּה ֹאִתי ּכָּ ְוָאַכְלִתי ַחטָּ
 ויקרא י' י"ח י"ט     ה' ?   ַהִייַטב ְבֵעיֵני 

אפשר בפשטות לומר "ִהנֵה", ואם כך אהרון אומר "הנה בני הקריבו היום". 
ות להבין "אם" על פי עקרון סרסהו ופרשהו. אם כך לעניות דעתי יש אפשר

 אהרון אומר "היום בני הקריבו, אם אני אוכל חטאת היום הייטב בעיני ה'?".

 

 הן הם

בסוף פסוקי  ת"נשמת כל חי" הנאמר תפילתנסיים בשימוש במילה "הן" ב
תפילה זאת עתיקה מאד, ויש דזמרא בשבתות וחגים, וכן בליל הסדר. 

מוסתר  , כי אפשר לראות שם זהמחבר הפיוט שמעון םששֵ  משעריםה
אילו פינו, ו, ד הנהעי ידמה, מוכן עד, שחתימה ראשי הפרקים של הפיוט: ב
 .שמתנ

"ברכת שיר" המוזכרת במשנה  תפילה זאת היא היאעל פי רבי יוחנן, 
 :אחרי כוס רביעיבליל הסדר כנאמרת 

ֵרְך ַעל ְמז ְזגּו לֹו כֹוס ְשִליִשי, ְמבָּ יו ֶאת ַהַהֵּלל, מָּ לָּ ֹונֹו. ְרִביִעי, גֹוֵמר עָּ
יו ִבְרַּכת ַהִשיר  משנה פסחים פרק י' משנה ז'    .ְואֹוֵמר עלָּ

ורבי יוחנן  .יהללוך ה' אלהינו :רב יהודה אמר "?ברכת השיר"מאי 
 בלי פסחים קי"ח.תלמוד ב   .נשמת כל חי :אמר

 גשמים:בזמן זה ולפי רבי יוחנן גם אומרים לפחות חלק מפיוט 

מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה  :אמר רב יהודה ?מאי מברכין
אילו פינו מלא שירה כים  :ורבי יוחנן מסיים בה הכי .שהורדת לנו

.                           וכו' אין אנו מספיקין להודות לך ה' אלהינו עד תשתחוה
 תלמוד בבלי ברכות נ"ט:  ותענית ו':

 

 

 



 ? בחלק זה מהתפילההמופיעה מילה "הן" מה המשמעות של ה

ה ֶשנַָּפְחתָּ ְבַאֵפינּו, ְולָּשֹון ֲאֶשר  מָּ נּו, ְורּוַח ּוְנשָּ ִרים ֶשִפַּלְגתָּ בָּ ַעל ֵּכן ֵאבָּ
ֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ֵהן ַשְמתָּ ְבִפינּו,  ְרכּו ִויַשְבחּו ִויפָּ ֵהם יֹודּו ִויבָּ

 מתוך פיוט נשמת כל חי     ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשְמָך ַמְלֵּכנּו.ְוַיְקִדישּו 

הנה הם )האיברים והרוח והנשמה " –כלומר   ה.נֵ הִ  – נההראשואפשרות ה
 ."והלשון( יודו ויברכו

, וגם אילו פינו ביכולתם לשבח האיברים מוגבלים  .האם – שנייההאפשרות ה
האם הם "לכן יש לשאול להודות.  אין אנו מספיקים 'מלא שירה כים וכו

 "מסוגלים להודות ולברך?

שאין  יםחושב נוהאיברים מוגבלים ולכן הייכאמור,   .כן – לישיתשהאפשרות ה
 ."כן, הם יודו ויברכו" -תשובת התפילה . לשבח טעם להתחילבכלל 

יש לשים לב שהמילה "איברים" בלשון  .ריבוי של היאה – רביעיתהאפשרות ה
זכרים ואילו רוח, נשמה, ולשון בלשון נקבות. היה מספיק לומר על הצירוף 

אבל בצורה פיוטים אפשר לומר כי זכרים ונקבות כזכרים. "הם יודו ויברכו ...", 
סדר המילים "הן  .ברכוהן )והרוח והנשמה והלשון( וכן הם )האיברים( יודו וי

, על פיה אם מופיע קבולת כיאסטית, הנוהגת בשירה העבריתהם" היא של ת
 א' וח"כ ב', בסגירה חייב להופיע ב' ולאחר מכן א'.

 זמנית בכל המובנים שראינו!-כאן משמשת בו "הן"המילה כלומר 

 


