
 

 

  )טיוטא(� הקודש ע� דוגמאות מפרשת השבוע מאמרי� על דקדוק לשו
 שניי� מקרא ואחד תרגו�

  אסור להעתיק � ידידיה. א. כל הזכויות שמורות לי ©

  שניים מקרא ואחד תרגום 
  

אמר "  אומרת' חברכות ד� הגמרא במסכת 
ל� רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעו

ישלי� אד� פרשיותיו ע� הצבור שני� 
שכל המשלי� ... מקרא ואחד תרגו� 

פרשיותיו ע� הצבור מאריכי� לו ימיו 
ע "להלכה בשו ה גמרא זוונפסק ."ושנותיו

פ שאד� שומע כל "שאע ה"רפ' ח סי"או
התורה כולה כל שבת בצבור חייב לקרות 
לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע שניי� 

  �����.ו�מקרא ואחד תרג
כדי , מובא בלבוש לדבר אחד הטעמי�

השלח� �ומובא בערו". שיהיה בקי בתורה
שבשעה שמשה תיק� לה� לישראל לקרוא 

שהתרגו� , ת"בתורה תיק� ג� לקרוא שמו
וחזר אונקלוס הגר מאתנו נית� בסיני ונשכח 

פ "ולכ� צרי" לקרוא התרגו� אע, �����ויסדו
ורצוי (כ את הלשו� הארמית "שאינו מבי� כ

  ).י"ג� פרש למדשי
ליעקב �ובמבוא ללימוד המקרא שבספר אמת

ל מביא טע� "של הרב יעקב קמינצקי זצ
למה אומרי� מקרא שתי פעמי� ותרגו� רק 

כי יש פה שתי מצוות האחת היא , חתאע� פ
כ מצוות לימוד “ואח מצוות קריאה בעלמא

י שיקרא אותה שוב ויתרג� "הפרשה ע
איש בספר � וכ� מובא בש� החזו�. כ"ע. אותה
הדור שהקריאה הראשונה היא מבחינת � פאר

וקריאת התרגו� היא  לעול� ליגרס איניש
וכבר אמר לו המלא" . והדר ליסברמבחינת 

צרי� לקרוא יוס� ש� המגיד למר� הבית
הפרשה בנחת ולהרגיש בדקדוקיה ולתר� 

כל ' ה אות ד"רפ' ח סופר סי"עיי� בכה. אות�
  .$"לשונו של המגיד ותרו

משל ללימוד התורה למל"  יי�חפ$ הביא הח
כמה נטרח לפרש , ששלח לנו אגרת סתומה

ב נאמר ג� לנידו� דיד� ומכיוו� "כיוצ ?אותה
שאנו ממילא מחויבי� לקרוא המקרא כל 

עת היא להשתדל וללמוד כיצד לקרוא , שבוע
וא� , את האיגרת מבורא עול� באופ� הנכו�

  ?מתיית אז א"לא בשמו
 �����את המקרא לפי הקבלה צרי" לקרוא

ותיות אגי� ותקודות נעמי� טש �����בטעמי�
ה� כנגד ארבעה עולמות ) א"ת טנת"ר(

 הגבוהבחינה הע והטעמי� ה� ה"אבי
  .כנגד עול� האצילות �שבכול� 
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ראוי שלא להפסיק כלל באמצע מ� ה
כ בדברי� "אא, ת"אפילו לא לד, q�r�sהקריאה

  .של קדושה
כ ועדי� "ואל יחשוב האד� למה לי לטרוח כ

אי� . לא לבטל מלימוד הגמרא עבור זהלי ש
הדבר כ� שהרי הלכה פסוקה היא לקרוא 

ת כל שבוע ולא מצאנו פטור אפילו "שמו
ועוד שמובטח לו . ח שלומד יומ� ולילה"לת

לזה שמשלי� פרשיותיו ע� הציבור אריכות 
ימי� ושני� וממילא לא יחסר לו מאומה 

וג� שהדר" . ת"מהזמ� עבור מה שקרא שמו
לגמרא עוברת דר" המקרא כפי למשנה ו

ב� ") א“ה מכ"פ(אבות �שכתב התנא בפרקי
�ב� חמש"כ "ואח "חמש שני� למקרא

ואומרי� על דר" הדרש . "עשרה לתלמוד
שקוד� שיהיה .) ברכות ב( "תנא אקרא קאי"

פה צרי" להיות בקיא �למד� בתורה שבעל
ח באמת "ולא כאות� ת, בתורה שבכתב

י� לקרוא שלצערנו הרב כמעט שלא יודע
ופעמי� שהציבור מעירי� , פסוק אחד כהוג�

אוי ו, יש בדבר' וכמה חילול ה, ומתקני�
 .לאותה בושה
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