ויקח יעקב אבן
הן
למילה "הן" יש משמעות יחידה בלשון העברית של ימינו :הריבוי של "היא".

אֵ ּלּו עֶ ֶשר מַ ּכוֹת ֶשהֵ בִ יא הַ ָּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמצְ ִרים בְ ִמ ְצ ַריִם,
ַארבֶ ה ,ח ֶֹשְך,
וְ אֵ ּלּו הֵ ןָּ :דםְ ,צפַ ְר ֵדעַ ּ ,כִ נִים ,עָּ רוֹבֶ ,דבֶ רְ ,ש ִחין ,בָּ ָּרדְ ,
הגדה של פסח
מַ ּכַ ת בְ כוֹרוֹת.
אבל בתנ"ך ,הריבוי של "היא" הינה תמיד "הֵ נָּה":

מָּ ה הֵ נָּה ֶשבַ ע ּכְ בָּ שֹת הָּ אֵ ּלֶה אֲ ֶשר ִהצַ בְ ָּת לְ בַ ָּֽ ָּד ָּנה?
בראשית ל"ג ו'
וַ ִת ַג ְשןָּ הַ ְשפָּ חוֹת הֵ נָּה וְ יַלְ ֵדיהֶ ן וַ ִָּֽת ְש ַתחֲ ָּֽ ֶויןָּ.
טבֹת ֶשבַ ע ָּשנִים
טבֹת ֶשבַ ע ָּשנִים הֵ נָּה ,וְ ֶשבַ ע ָּֽ ַה ִשבֳּלִ ים הַ ֹ
ֶשבַ ע פָּ רֹת הַ ֹ
הֵ נָּה ,חֲ לוֹם אֶ חָּ ד ָּֽהּוא .וְ ֶשבַ ע הַ פָּ רוֹת ָּֽ ָּה ַרקוֹת וְ הָּ ָּרעֹת הָּ עֹֹלת ַאחֲ ֵריהֶ ן
ֶשבַ ע ָּשנִים הֵ נָּה ,וְ ֶשבַ ע ָּֽ ַה ִשבֳּלִ ים הָּ ֵרקוֹת ְשדֻ פוֹת הַ ָּק ִדים ,י ְִהיּו ֶשבַ ע
בראשית מ"א כ"ו-כ"ז
ְשנֵי ָּר ָּֽ ָּעב.
בראשית כ"א כ"ט

וכן בשלושים פסוקים.
האות "ה" בסוף המילה "הנה" אינה מראה על צורת הנקבה; הריבוי של "הוא"
בתנ"ך על פי רוב הינו "הֵ מָּ ה":

הֵ מָּ ה הַ גִ ב ִֹרים אֲ ֶשר מֵ ע ֹולָּם ַאנ ְֵשי הַ ֵשם
בִ ְמשְֹך הַ יֹבֵ ל הֵ מָּ ה ַיעֲלּו בָּ הָּ ר
ְטמֵ ִאים הֵ מָּ ה לָּכֶם

בראשית ו' ד'
שמות י"ט י"ג
ויקרא י"א כ"ח

וכן הרבה .אמנם ,המילה "הם" מופיע כריבוי של "הוא" לעתים קרובות ,אבל
קצת פחות מהמילה "המה" (לבד  144פעם לעומת  ,219ובכל צורות כגון
והם ,ההם ,שהם ,וכ"ו 237 ,פעם לעומת  284פעם עבור "המה").
מקובל לומר ש"המה" הינה צורה מוארכת של "הם" .לאור השכיחות הנמוכה
יותר והיעדר הצורה המקבילה "הן" ,כנראה נכון יותר לומר ש"הם" היא צורה
מקוצרת של "המה" ,בדיוק כפי ש"אני" היא צורה מקוצרת של "אנוכי" ו"אנו"
צורה מקוצרת של "אנחנו".

הִ נֵּה
המילה העברית "הן" מופיע  99פעמים במקרא ,ולה כמה משמעויות שונות.
ברוב המוחלט של ההופעות ,המילה הינה צורה מקוצרת של המילה "הִ נֵה":

ָאדם הָּ יָּה ּכְ ַאחַ ד ִממֶ נּו ,ל ַָּדעַ ת טוֹב וָּ ָּרע
הֵ ן הָּ ָּ
הֵ ן ג ֵַר ְש ָּת א ִֹתי הַ יוֹם מֵ עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה
יתי יו ֵֹרש א ִֹתי
והֵ ן לִ י ֹלא נָּתַ ָּתה זָּ ַרע ,וְ ִהנֵה בֶ ן בֵ ִ
ָאחי ִאיש ָּשעִ ר וְ ָאנֹכִ י ִאיש חָּ לָּק
הֵ ן עֵ ָּשו ִ
ַאדמַ ְתכֶם לְ פַ ְרעֹה
ִיתי אֶ ְתכֶ ם הַ יוֹם וְ אֶ ת ְ
הֵ ן ָּקנ ִ
וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה :הֵ ן ָּק ְרבּו יָּמֶ יָך לָּמּות

בראשית ג ,כ"ב
בראשית ד' י"ד
בראשית ט"ו ג'
בראשית כ"ז י"א
בראשית מ"ז כ"ג
דברים ל"א י"ד

וכן הרבה מאד.

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

רּוחי ל ַָּדעַ ת אֶ ת הַ חֲ לוֹם.
וַ יֹאמֶ ר לָּהֶ ם הַ מֶ לְֶך :חֲ לוֹם חָּ ל ְָּמ ִתי וַ ִתפָּ עֶ ם ִ
ּכַש ִדים לַמֶ לְֶך אֲ ָּר ִמית :מַ לְ ּכָּ א לְ עָּ לְ ִמין חֱ יִי  -אֱ מַ ר חֶ לְ מָּ א
וַ יְ ַדבְ רּו הַ ְ
כַש ָּדאֵ יִ :מּלְ תָּ ה ִמנִי ַאזְ ָּדא,
לְ עַ בְ ָּדְך ּופִ ְש ָּרא נְחַ ּוֵ א .עָּ נֵה מַ לְ ּכָּא וְ ָאמַ ר לְ ְ
הֵ ן לָּא ְתהו ְֹדעּו ַננִי חֶ לְ מָּ א ּופִ ְש ֵרּה ,הַ ָּד ִמין ִת ְתעַ בְ דּון ּובָּ ֵתיכוֹן נְוָּ לִ י
יקר ַשגִ יא
יִ ְת ָּשמּון .וְ הֵ ן חֶ לְ מָּ א ּופִ ְש ֵרּה ְתהַ חֲ וֹן ,מַ ְתנָּן ּונְבִ זְ בָּ ה וִ ָּ
דניאל ב' ה'
ְת ַקבְ לּון ִמן קֳּ ָּדמָּ י ,לָּהֵ ן חֶ לְ מָּ א ּופִ ְש ֵרּה הַ חֲ וֹנִי.
אומר המלך לכשדים "אם לא תגידו לי את החלום ופתרונו אמית אתכם
ואהרוס בתיכם .ואם תגידו את החלום ופתרונו תקבלו ממני מתנות".

ידיןִ ,די בְ עִ ָּדנָּא ִדי ִת ְש ְמעּון ָּקל ַק ְרנָּא מַ ְשרו ִֹקיתָּ א
ּכְ עַ ן הֵ ן ִאיתֵ יכוֹן ע ֲִת ִ
סּומ ֹפ ְניָּה וְ כֹל זְ נֵי זְ מָּ ָּרא ִתפְ לּון וְ ִת ְסגְ דּון
ַק ְת ֹר ס ַשבְ כָּא פְ סַ נ ְֵת ִרין וְ ְ
לְ צַ לְ מָּ א ִדי עַ בְ ֵדת ,וְ הֵ ן לָּא ִת ְסגְ דּון ,בַ ּה ַשעֲתָּ א ִת ְת ְרמוֹן לְ גוֹא אַ תּון
ישְך
יְדי .עֲנ ֹו ַש ְד ַרְך מֵ ַ
יְשיזְ בִ נְכוֹן ִמן ָּ
נּורא י ִָּק ְד ָּתאּ ,ומַ ן הּוא אֱ לָּּה ִדי ֵ
ָּ
ָאמ ִרין לְ מַ לְ ּכָּ א :נְבּוכַ ְדנֶצַ ר – לָּא חַ ְש ִחין אֲ נ ְַחנָּא עַ ל ְדנָּה
וַ עֲבֵ ד נְג ֹו וְ ְ
לְשיזָּ בּותַ נָּא
פִ ְתגָּם לַהֲ תָּ בּותָּ ְך .הֵ ן ִאיתַ י אֱ לָּהַ נָּא ִדי אֲ נ ְַחנָּא פָּ לְ ִחין יָּכִ ל ֵ
יְשיזִ ב .וְ הֵ ן לָּא ִיְדיעַ לֶהֱ וֵ א לְָּך
ּומן יְ ָּדְך מַ לְ ָּּכא ֵ
נּורא י ִָּק ְד ָּתא ִ
ִמן אַ תּון ָּ
ימ ָּת לָּא
מַ לְ ּכָּ א ִדי לֵאלָּהָּ ְך לָּא ִאיתַ נָּא פָּ לְ ִחיןּ ,ולְ צֶ לֶם ַדהֲ בָּ א ִדי הֲ ֵק ְ
דניאל ג' ט"ו-י"ח
נ ְִסגֻד.

המלך אומר ליהודים שדרך ,מישך ואבד-נגו  -אם תשמעו קול המוסיקה
תשתחוו לצלם שהמלך עשה ,ואם לא תשתחוו תישלחו לכבשן האש .והם
עונים לו אם אלוהינו ירצה להצילנו הוא יציל אותנו מידך .ואם לא ,בכל זאת
נעבוד אותו ולא את הצלם שלך.
וכן שש עשרה פעמים בחלקים בארמית של ספר דניאל וספר עזרא.
“הן” במובן "אם" או "האם" מצאנו גם בעברית בתנ"ך:

ּכִ י עִ בְ רּו ִאיֵי כִ ִתיִים ְּוראּו ,וְ ֵק ָּדר ִשלְ חּו וְ ִה ְתב ֹונְנּו ְמאֹדְּ ,וראּו הֵ ן
ירמיהו ב' י'
הָּ יְתָּ ה ּכָּ זֹאת.
יְשּלַח ִאיש אֶ ת ִא ְשת ֹו וְ הָּ לְ כָּ ה מֵ ִאת ֹו וְ הָּ יְתָּ ה לְ ִאישַ-אחֵ ר,
לֵאמֹר :הֵ ן ַ
ירמיהו ג' א'
הֲ יָּשּוב אֵ לֶיהָּ עוֹד?
יִשא
ּכֹה ָאמַ ר ה' ְצבָּ אוֹתְ :שַאל נָּא אֶ ת הַ ּכֹהֲ נִים תו ָֹּרה לֵאמֹר :הֵ ן ָּ
ִאיש בְ ַשר ק ֶֹדש בִ כְ נַף בִ גְ דוֹ ,וְ ָּנגַע בִ כְ נָּפ ֹו אֶ ל הַ ּלֶחֶ ם וְ אֶ ל הַ נָּזִ יד וְ אֶ ל
ֹאמרּוֹ :לא.
הַ ַייִן וְ אֶ ל ֶשמֶ ן וְ אֶ ל ּכָּ ל מַ אֲ כָּ ל –הֲ יִ ְק ָּדש? וַ ַיעֲנּו הַ ּכֹהֲ נִים וַ י ְ
חגי ב' י"א-י"ב

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

הֵ ן יַהֲ רוֹס וְ ֹלא יִבָּ נֶה ,יִ ְסגֹר עַ ל ִאיש ,וְ ֹלא יִ פָּ תֵ חַ ! הֵ ן יַעְ צֹר בַ מַ יִם וְ יִ בָּ שּו,
איוב י"ב י"ד-ט"ו
ָארץ!
ישּלְ חֵ ם וְ יַהַ פְ כּו ֶ
וִ ַ
אפשר להבין "הנה ה' יהרוס" או "אם ה' יהרוס" ,או אפילו בשאלה "האם ה'
יהרוס?".

כן
במקום אחד מצאנו משמעות אחר קרובה אבל מובדלת " -כן":

וַ יֹאמֶ ר לָּבָּ ן :הֵ ן ,לּו י ְִהי כִ ְדבָּ ֶרָך!

בראשית ל' ל"ד

על פסוק זה אומר רש"י:

הן לשון "הין" ,קבלת דברים.

רש"י על אתר

כאשר רש"י אומר "קבלת דברים" הוא מתכוון שלבן עונה בצורה חיובית
להצעת יעקב .בימינו היינו אומרים "ויאמר לבן :כן!" ,אלא שהמילה "כן" במובן
של "קבלת דברים" ,אינה מופיעה בתנ"ך .אפילו לשאלה ישירה ,לעולם אין
תשובה "כן".

הנוהג בעברית תנ"כית היא לענות כעניין השאלה:

ֹאמרּו אֵ לֶיהָּ  :הֲ תֵ לְ כִ י עִ ם הָּ ִאיש הַ זֶ ה? וַ תֹאמֶ ר:
וַ יִ ְק ְראּו לְ ִרבְ ָּקה וַ י ְ
אֵ לְֵך .בראשית כ"ד נ"ח
וַ יֹאמֶ ר :אַ ָּתה זֶ ה בְ נִי עֵ ָּשו? וַ יֹאמֶ רָ :אנִי! בראשית כ"ז כ"ד
ֹאמרּו :י ָָּּדעְ נּו.
וַ יֹאמֶ ר לָּהֶ ם :הַ י ְַדעְ ֶתם אֶ ת לָּבָּ ן בֶ ן נָּחוֹר? וַ י ְ
בראשית כ"ט ה'

ואם כן ,רש"י מחדש לנו שיש דרך אחרת ,אמנם נדירה יותר ,לענות בחיוב,
והיא דרך המילה "הן".
כאמור ,המילה כן ,המופיעה יותר מחמש מאות פעמים בתנ"ך ,אין משמעותה
תשובה חיובית .אלא יש לה שתי משמעויות .המשמעות הראשונה הינה "כך":

ֹלהים :יִ ָּקוּו הַ מַ יִם ִמ ַתחַ ת הַ ָּשמַ יִ ם אֶ ל מָּ קוֹם אֶ חָּ ד וְ תֵ ָּראֶ ה
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
בראשית א' ט'
יְהי כֵן.
הַ יַבָּ ָּשה ,וַ ִ
ָארץ בראשית י"א ט'
עַ ל כֵן ָּק ָּרא ְשמָּ ּה בָּ בֶ לּ ,כִ י ָּשם בָּ לַל ה' ְשפַ ת ּכָּ ל הָּ ֶ
בראשית כ"ט כ"ח
וַ יַעַ ש ַי ֲעקֹב כֵן ,וַ יְ מַ ּלֵא ְשבֻעַ זֹאת
שמות א' י"ב
וְ כַ אֲ ֶשר יְ עַ נּו אֹת ֹו כֵן יִ ְרבֶ ה וְ כֵן יִפְ רֹץ
יִש ָּראֵ ל אֲ בִ יהֶ םִ :אם כֵן אֵ פוֹא זֹאת עֲשּו
וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ְ
בראשית מ"ג י"א

וכן בביטויים רבים כגון אחרי כן (אחר כך) ,אם כן (אם כך) ,כי כן (כי כך) ,על
כן (על כך) ,היה כן (היה כך) ,כן עשו (כך עשו) ,וכ"ו.
המשמעות השניה הינה "אמת":

כֵן ,בְ נוֹת ְצלָּפְ חָּ ד דֹבְ רֹת
כֵ נִ ים אֲ נ ְַחנּוֹ ,לא הָּ יּו עֲבָּ ֶדיָך ְמ ַרגְ לִ ים.

במדבר כ"ז ז'
בראשית מ"ב י"א

וכנראה ממשמעות זאת התפתחה המשמעות שלנו:

מָּ נֶה יֵש לִ י בְ י ָָּּדְך בַ ּוַ ַדאי ,וְ הַ נ ְִתבָּ ע אוֹמֵ ר :כֵן ,הָּ יָּה לְָּך בְ י ִָּדי ,אֲ בָּ ל אֵ ינִי
יו ֵֹדעַ ִאם ִה ְחזַ ְר ִתי לְָּך א ֹו ע ֲַדיִן ֹלא ִה ְחזַ ְר ִתי לָּך ,חַ יָּב לְ ַשּלַם.

רמב"ם טוען ונטען א' י"ג

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

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

ּכֵ יצַ ד הָּ יּו עו ִֹשים? ְשלּוחֵ י בֵ ית ִדין יו ְֹצ ִאים מֵ עֶ ֶרב יוֹם טוֹב ,וְ עו ִֹשין
אוֹת ֹו ּכְ ִריכוֹת בַ ְמחֻ בָּ ר ל ַַק ְר ַקעּ ,כְ ֵדי ֶשיְהֵ א נוֹחַ לְ ְקצוֹר .וְ כָּל הָּ ֲעיָּרוֹת
הַ ְסמּוכוֹת לְ ָּשםִ ,מ ְת ַּכנְסוֹת לְ ָּשםּ ,כְ ֵדי ֶשיְהֵ א נ ְִקצָּ ר בְ עֵ סֶ ק גָּדוֹלּ .כֵיוָּ ן
ֶשחָּ ְשכָּ ה ,אוֹמֵ ר לָּהֶ ם ,בָּ א הַ ֶשמֶ ש? או ְֹמ ִרים הֵ ין! בָּ א הַ ֶשמֶ ש?
או ְֹמ ִרים הֵ ין! מַ גָּל ז ֹו? או ְֹמ ִרים הֵ ין! מַ גָּל ז ֹו? או ְֹמ ִרים הֵ ין! קֻ פָּ ה ז ֹו?
או ְֹמ ִרים הֵ ין! קֻ פָּ ה ז ֹו? או ְֹמ ִרים הֵ ין! בַ ַשבָּ ת אוֹמֵ ר לָּהֶ םַ :שבָּ ת ז ֹו?
או ְֹמ ִרים הֵ ין! ַשבָּ ת ז ֹו? או ְֹמ ִרים הֵ ין! אֶ ְקצוֹר? וְ הֵ ם או ְֹמ ִרים ל ֹו
ְקצ ֹור! אֶ ְקצוֹר? וְ הֵ ם או ְֹמ ִרים ל ֹו ְקצוֹר! ָּשלש פְ עָּ ִמים עַ ל ּכָּל ָּדבָּ ר
וְ ָּדבָּ ר ,וְ הֵ ם או ְֹמ ִרים ל ֹו הֵ ין ,הֵ ין ,הֵ ין! וְ כָּל ּכָּ ְך לָּמָּ הִ ,מפְ נֵי הַ בַ יְתו ִֹסים,
ירת הָּ עֹמֶ ר בְ מוֹצָּ אֵ י יוֹם טוֹב.
ֶשהָּ יּו או ְֹמ ִרים אֵ ין ְק ִצ ַ
משנה מנחות פרק י' משנה ג'

ָאמַ ר לָּהֶ ם הַ ְממֻ נֶהְ :צאּו ְּוראּו ִאם ִהגִ יעַ זְ מַ ן הַ ְש ִחיטָּ הִ .אם ִהגִ יעַ
הָּ רוֹאֶ ה אוֹמֵ ר :בַ ְר ַקאי .מַ ְתיָּא בֶ ן ְשמּואֵ ל אוֹמֵ ר :הֵ ִאיר פְ נֵי כָּ ל
הַ ִמזְ ָּרח ,עַ ד ֶשהּוא בְ חֶ בְ רוֹן? וְ הּוא אוֹמֵ ר :הֵ ין!
משנה תמיד פרק ג' משנה ב'

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

הם
ואם בלשון הן עסקינן ,המובן הרגיל של "הן" במשנה היא "הם" בלשוננו
(כנראה בהשפעת הארמית בה מוחלפת מ"ם סופית בנו"ן).

לשה ֹלא
לשה ִמחּו בְ י ָָּּדם וְ עַ ל ְש ָּ
ִש ָּשה ְדבָּ ִרים עָּ שּו ַאנ ְֵשי י ְִריחוֹ ,עַ ל ְש ָּ
ִמחּו בְ י ָָּּדם .וְ אֵ ּלּו הֵ ן ֶשֹּלא ִמחּו בְ י ָָּּדם :מַ ְרּכִ יבִ ין ְד ָּקלִ ים ּכָּ ל הַ יוֹם,
וְ כו ְֹרכִ ין אֶ ת ְשמַ ע ,וְ קו ְֹצ ִרין וְ גו ְֹד ִשין לִ פְ נֵי הָּ עֹמֶ ר ,וְ ֹלא ִמחּו בְ י ָָּּדם.
משנה פסחים פרק ד' משנה ח'

לשה ְדבָּ ִרים אֵ ּלּו בַ פֶ סַ חֹ ,לא
ַרבָּ ן ג ְַמלִ יאֵ ל הָּ יָּה אוֹמֵ רּ ,כָּ ל ֶשֹּלא ָאמַ ר ְש ָּ
יְדי חוֹבָּ תוֹ ,וְ אֵ ּלּו הֵ ן :פֶ סַ ח ,מַ צָּ הּ ,ומָּ רוֹר .
יָּצָּ א ֵ
משנה פסחים פרק י' משנה ה'

אֵ ּלּו הֵ ן הַ פְ סּולִ ין :הַ ְמ ַשחֵ ק בַ קּובְ יָּאּ ,ומַ לְ וֵ י בְ ִרבִ יתּ ,ומַ פְ ִריחֵ י י ֹונִים,
וְ סוֹחֲ ֵרי ְשבִ יעִ ית ,וַ עֲבָּ ִדים .זֶ ה הַ ּכְ לָּלּ ,כָּל עֵ דּות ֶשאֵ ין הָּ ִא ָּשה כְ ֵש ָּרה
משנה ראש השנה פרק א' משנה ח'
לָּּהַ ,אף הֵ ן אֵ ינָּן ּכְ ֵש ִרים לָּה.

ְדמּות צּורוֹת לְ בָּ נוֹת הָּ יּו ל ֹו לְ ַרבָּ ן ג ְַמלִ יאֵ ל בַ טַ בְ לָּא ּובַ ּכֹתֶ ל בַ עֲלִ יָּתוֹ,
ֶשבָּ הֶ ן מַ ְראֶ ה אֶ ת הַ הֶ ְדיוֹטוֹת וְ אוֹמֵ ר :הֲ כָּזֶ ה ָּר ִאיתָּ א ֹו כָּזֶ ה? מַ ע ֲֶשה
ָאמרּוְ :ר ִאינּוהּו ַשחֲ ִרית בַ ִמזְ ָּרח וְ עַ ְרבִ ית בַ מַ ע ֲָּרבָ .אמַ ר
ֶשבָּ אּו ְשנַיִם וְ ְ
נּורי :עֵ ֵדי ֶש ֶקר הֵ ם! ּכְ ֶשבָּ אּו לְ יַבְ נֶה ִקבְ לָּן ַרבָּ ן ג ְַמלִ יאֵ ל.
ַרבִ י יוֹחָּ נָּן בֶ ן ִ
ָאמרּוְ :ר ִאינּוהּו בִ זְ מַ נוֹּ ,ובְ לֵיל עִ בּור ֹו ֹלא נ ְִרָאה,
וְ עוֹד בָּ אּו ְשנַיִ ם וְ ְ
וְ ִקבְ לָּן ַרבָּ ן ג ְַמלִ יאֵ לָ .אמַ ר ַרבִ י דוֹסָּ א בֶ ן הַ ְרּכִ ינַס :עֵ ֵדי ֶש ֶקר הֵ ן ,הֵ יאָּ ְך
ידין עַ ל הָּ ִא ָּשה ֶש ָּיל ָָּּדהּ ,ולְ מָּ חָּ ר ּכְ ֵרסָּ ּה בֵ ין ִשנֶיהָּ ? ָאמַ ר ל ֹו ַרבִ י
ְמעִ ִ
משנה ראש השנה פרק ב' משנה ח'
יְ הוֹשֻ עַ  :רוֹאֶ ה אֲ נִי אֶ ת ְדבָּ ֶריְך!
האם יש בתנ"ך "הן" במובן "הם" ? את הפסוק:

וַ יְ ַדבֵ ר ַאהֲ רֹן אֶ ל מ ֶֹשה :הֵ ן הַ יוֹם ִה ְק ִריבּו אֶ ת חַ טָּ אתָּ ם וְ אֶ ת ֹעלָּתָּ ם
לִ פְ נֵי ה' ,וַ ִת ְק ֶראנָּה א ִֹתי ּכָּאֵ ּלֶה ,וְ ָאכַלְ ִתי חַ טָּ את הַ יוֹם ,הַ יִיטַ ב בְ עֵ ינֵי
ויקרא י' י"ט
ה'?
אונקלוס מתרגם:

אתהוֹן וְ יָּת
ּומַ לִ יל ַאהֲ רֹן עִ ם מ ֶֹשה :הָּ א יוֹמָּ א ֵדין ְק ִריבּו יָּת חַ טָּ ְ
ֲעל ְָּתהוֹן קֳּ ָּדם ה'  ...תרגום אונקלוס על אתר
כלומר הוא מבין את "הן" כ"הִ נֵה" .כך גם הרס"ג בתרגומו לערבית .ואולם,
רש"י מפרש:

הן היום הקריבו .מהו אומר? אלא אמר לו משה שמא זרקתם
דמה אוננים ,שהאונן שעבד חילל? אמר לו אהרן :וכי הם הקריבו
שהם הדיוטות? אני הקרבתי ,שאני כהן גדול ,ומקריב אונן.
רש"י על אתר

ונראה שרש"י מבין כאן "הן" במובן "הם"!

אחת
במסכת סנהדרין אנו מוצאים פרשנות ייחודית למילה "הן".

תנו רבנן" :אותו ואתהן"  -אותו ואת אחת מהן ,דברי רבי
ישמעאל .רבי עקיבא אומר :אותו ואת שתיהן .מאי בינייהו? אמר
אביי :משמעות דורשים ,איכא בינייהו .רבי ישמעאל סבר אותו
ואתהן  -אותו ואת אחת מהן .שכן בלשון יוני קורין לאחת הינא!

מדובר בפסוק:

יִש ְרפּו אֹת ֹו
וְ ִאיש אֲ ֶשר י ִַקח אֶ ת ִא ָּשה וְ אֶ ת ִאמָּ ּה  -זִ מָּ ה ִהוא ,בָּ אֵ ש ְ
ויקרא כ' י"ד
וְ אֶ ְתהֶ ן ,וְ ֹלא ִת ְהיֶה זִ מָּ ה בְ תוֹכְ כֶם.
אביי מסביר את עמדות רבי ישמעאל ורבי עקיבא .רבי עקיבא מבין את המילה
"אתהן" כפשוטה ,כלומר אותן .בתנ"ך מופיעה המילה אתהן  12פעמים (ואילו
"אותן" רק פעם אחת ,ו"אותנה" פעמיים) .רבי ישמעאל דווקא דורש אתהן
כהרכבה של שתי מילים" :את הן" ,כאשר המילה "הן" משמעה "אחת" על פי
המילה ביוונית  ἕνשמשעה אחת.

ותהינו
בפרשת דברים אנו מוצאים:

וַ ַת ְחגְ רּו ִאיש אֶ ת ּכְ לֵי ִמלְ חַ ְמתוֹ ,וַ ָּת ִהינּו ַלעֲֹלת הָּ הָּ ָּרה.

דברים א' מ"א

רש"י מסביר כך:

ותהינו.לשון "הננו ועלינו אל המקום" .זה הלשון שאמרתם לשון
"הן" ,כלומר – נזדמנתם.
כלומר ותהינו מלשון "הִ נֵה אנחנו כאן" ,אבל גם במשמעות "כן" (כפי שהסביר
רש"י לגבי "הן – לו יהי כדברך").
אבן עזרא מציע שני פירושים.

ותהינו .ותאמרו "הן" .ואל תתמה איך יבא פעל נגזר ממלה
מדבקת ,כי כן מלת על גם פן ,שמצאנו אפונה כאשר פירשתיו.
וי''א שהוא מגזרת הין והטעם מדה ,והוא רחוק.
כדי להבין את כוונתו בפירוש הראשון ,נעיין בפירושו לתהילים פ"ח ט"ז:

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

ראב"ע דוחה גזרת המילה "ותהינו" ממידת הנפח "הין" .כוונתו לנאמר במדרש
רבא על פרשת שלח:

ותהינו לעלות ההרה מהו ותהינו? שהיו אומרים מטיפה לטיפה
נתמלא ההין .מדרש רבא במדבר פרשה י"ז
כלומר סבלנותו של הקב"ה נשחק מכל הנסיונות שניסו אותו בני ישראל
במדבר ,עד שנתגדשה הסאה וגזר עליהם.

הן הנה
מה המשמעות של המילה "הן" בפסוק הבא ?

יִש ָּראֵ ל ,בִ ְדבַ ר בִ לְ עָּ ם ,לִ ְמסָּ ר מַ עַ ל בַ ה' ,עַ ל ְדבַ ר
הֵ ן הֵ נָּה הָּ יּו לִ בְ נֵי ְ
פְ עוֹר ,וַ ְת ִהי הַ מַ גֵפָּ ה בַ ע ֲַדת ה' .במדבר ל"א ט"ו
אפשר להבינה בצורה הרגילה "הִ נֵה" ,כלומר כתוב כאן "הנה הן היו" .ברם,
אפשר להבין "הן" במשמעותה בעברית המודרנית – הריבוי של "היא" .ואז
הפסוק אומר "הן הן" ,כאשר הכפל משמש לחיזוק הדברים.
מצאנו כפל דומה בעוד מקומות ,כגון:

בְ חַ ּלְ ֵקי נַחַ ל חֶ לְ ֵקְך ,הֵ ם הֵ ם גו ָֹּרלְֵך
ֹלהים עִ מָּ ִדי
ְראּו עַ ָּתה ּכִ י אֲ נִ י אֲ נִ י הּוא ,וְ אֵ ין אֱ ִ

ישעיהו נ"ז ו'
דברים ל"ב ל"ט

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

וְ לִ ְראוֹת ְשהֶ ם בְ הֵ מָּ ה הֵ מָּ ה לָּהֶ ם

קהלת ג' י"ח

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

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

הֵ ן ֹלא הּובָּ א אֶ ת ָּדמָּ ּה ,אֶ ל הַ ק ֶֹדש פְ נִימָּ הָ ,אכוֹל תֹאכְ לּו אֹתָּ ּה בַ ק ֶֹדש,
יתי .וַ י ְַדבֵ ר ַאהֲ רֹן אֶ ל מ ֶֹשה ,הֵ ן הַ יוֹם ִה ְק ִריבּו אֶ ת חַ טָּ אתָּ ם
ּכַ אֲ ֶשר ִצּוֵ ִ
וְ אֶ ת ֹעלָּתָּ ם לִ פְ נֵי ה' ,וַ ִת ְק ֶראנָּה א ִֹתי ּכָּ אֵ ּלֶה ,וְ ָאכַ לְ ִתי חַ טָּ את הַ יוֹם,
ויקרא י' י"ח י"ט
הַ יִיטַ ב בְ עֵ ינֵי ה' ?
אפשר בפשטות לומר "הִ נֵה" ,ואם כך אהרון אומר "הנה בני הקריבו היום".
לעניות דעתי יש אפשרות להבין "אם" על פי עקרון סרסהו ופרשהו .אם כך
אהרון אומר "היום בני הקריבו ,אם אני אוכל חטאת היום הייטב בעיני ה'?".

הן הם
נסיים בשימוש במילה "הן" בתפילת "נשמת כל חי" הנאמרת בסוף פסוקי
דזמרא בשבתות וחגים ,וכן בליל הסדר .תפילה זאת עתיקה מאד ,ויש
המשערים ששֵ ם מחבר הפיוט שמעון ,כי אפשר לראות שם זה מוסתר
בחתימה ראשי הפרקים של הפיוט :שוכן עד ,מי ידמה ,עד הנה ,ואילו פינו,
נשמת.
על פי רבי יוחנן ,תפילה זאת היא היא "ברכת שיר" המוזכרת במשנה
כנאמרת בליל הסדר אחרי כוס רביעי:

ישיְ ,מבָּ ֵרְך עַ ל ְמזוֹנוְֹ .רבִ יעִ י ,גוֹמֵ ר עָּ לָּיו אֶ ת הַ הַ ּלֵל,
מָּ זְ גּו ל ֹו כוֹס ְשלִ ִ
משנה פסחים פרק י' משנה ז'
וְ אוֹמֵ ר עלָּיו בִ ְרּכַ ת הַ ִשיר .
מאי "ברכת השיר"? רב יהודה אמר :יהללוך ה' אלהינו .ורבי יוחנן
תלמוד בבלי פסחים קי"ח.
אמר :נשמת כל חי.
ולפי רבי יוחנן גם אומרים לפחות חלק מפיוט זה בזמן גשמים:

מאי מברכין? אמר רב יהודה :מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה
שהורדת לנו .ורבי יוחנן מסיים בה הכי :אילו פינו מלא שירה כים
וכו' אין אנו מספיקין להודות לך ה' אלהינו עד תשתחוה.
תלמוד בבלי ברכות נ"ט :ותענית ו':

מה המשמעות של המילה "הן" המופיעה בחלק זה מהתפילה ?

עַ ל ּכֵן אֵ בָּ ִרים ֶשפִ ּלַגְ ָּת בָּ נּו ,וְ רּוחַ ּונ ְָּשמָּ ה ֶשנָּפַ ְח ָּת בְ אַ פֵ ינּו ,וְ לָּשוֹן אֲ ֶשר
ישבְ חּו וִ יפָּ אֲ רּו וִ ירו ְֹממּו וְ ַיע ֲִריצּו
ַש ְמ ָּת בְ פִ ינּו ,הֵ ן הֵ ם יוֹדּו וִ יבָּ ְרכּו וִ ַ
וְ י ְַק ִדישּו וְ י ְַמלִ יכּו אֶ ת ִש ְמָך מַ לְ ּכֵנּו .מתוך פיוט נשמת כל חי
האפשרות הראשונה – הִ נֵה .כלומר – "הנה הם (האיברים והרוח והנשמה
והלשון) יודו ויברכו".
האפשרות השנייה – האם .האיברים מוגבלים ביכולתם לשבח ,וגם אילו פינו
מלא שירה כים וכו' אין אנו מספיקים להודות .לכן יש לשאול "האם הם
מסוגלים להודות ולברך?"
האפשרות השלישית – כן .כאמור ,האיברים מוגבלים ולכן היינו חושבים שאין
בכלל טעם להתחיל לשבח .תשובת התפילה " -כן ,הם יודו ויברכו".
האפשרות הרביעית – הריבוי של היא .יש לשים לב שהמילה "איברים" בלשון
זכרים ואילו רוח ,נשמה ,ולשון בלשון נקבות .היה מספיק לומר על הצירוף
"הם יודו ויברכו  ,"...כי זכרים ונקבות כזכרים .אבל בצורה פיוטים אפשר לומר
הן (והרוח והנשמה והלשון) וכן הם (האיברים) יודו ויברכו .סדר המילים "הן
הם" היא של תקבולת כיאסטית ,הנוהגת בשירה העברית ,על פיה אם מופיע
א' וח"כ ב' ,בסגירה חייב להופיע ב' ולאחר מכן א'.
כלומר המילה "הן" כאן משמשת בו-זמנית בכל המובנים שראינו!

