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המלה "נא" במקרא
מאת

מ .בר-מגן
מלית בתהברה אחתושתיאותיות ,נ א,מופיעהבמקרא כמלתעזרכארבעמאות
פעמי.היא מתבארת ברוב המקריםכלשון בקשה .בחלקם  -כמלהשאין בהתוכן
מיוהד .דוגמתאיפוא,אכן .מנדלקרןנמגדיר:אין נא אלאלשון בקשהוזרוז .כמוהו
בשפת כוש ואם אלאנא ואנה .ולפעמים בא בהוראת עתה ,איפוא ,הפעם .ואילו
בתלמודאנומוצאים קביעה זאת -איןנא אלא לשון בקשה  -א רבע פעמים
בפירושם של פסוקים במקרא.
עלהפסוקים :קח נא אתבנך .3הכרנאלמיהחתמתי .דברנאבאזני העם.5שיםנא
כבה" .שהתלמודדןבהם ,באה ההנחה"איןנא אלאלשון בקשה" .7מסתבר,שכוונת
חז"ל היתה שאותה "נא" ,הבאה אחרי פועלבצווי ,לשון בקשההיא.
.
ל
ל
וודאי שלאהתכוונולביטוי "הנה נא",8שאיןהפירושהזהבוסבירכ ובוודאי
גם לא התכוונולביטוי "אם נא" 9וכנגדם מסתבר שחז"ל לאהוציאו מכלל הנחהזו
אתהביטוי "אל נא" כבקשה לשלילה .!0אמנםביטויזה גרםלשנישינויים .האחד:
שהואמקדים אתהפועל.השני :שהפועלבאבעתיד(כדרךכל "אל" במקראובלשון).
והיינו רשאים לקבל הנחה  -קביעה זאת (של חז"ל) כהסברנכון ומקובל על
הכולת.
 1להוציא את "אל תאכלו ממנו נא"  -שמותיב ,ט הנדרשת לעצמה,
 2קונקורדנציה "היכל הקדש" עמ' .708
 3בראשית כ"כ ,ב.
 4שם ל"ח ,כה.
 5שמות י"א ,ב.
 6יהושע ז',יט.
 7לפי הסדר  -סנהדרין פ"ט ,ע"ב; סוטהי' ,ע"ב; ברכות ט' ,ע"א ,סנהדרין מ"ג ,ע"ב.
 8מופיע  24פעם במקרא.יוצא מהכלל אותו משפט :הנה נאאדני סורו נא  -בראשיתי"ס ,ב,
שהניקודמציין אותוהנה -נ' סגולה,נא -אדני מצורפות במקף ,לאכפי המקובל ב 23-הפעמים
ש"הנה נא" מצורמות כמקף והנ' הראשונה צרויה.

 9לוגוס המופיע תשע פעמים במקרא בתוספת "מצאתי".
 10מתוך 20הפעמים ,שבהמופיעהביטם "אל נא" ,רקשניםאין להם המשך שלפועל .והם :אל
נא אדני  -בראשית י"ט,יח .אל נא אם נא מצאתי  -שם ל"ג ,ט.
 11להוציא את  41הפעמים ,שהמלה "נא" סוגרת מלה סתם ולא פועל.
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ותה הפתעה .אתקלש מתרגם את המלה "נא" בכל מקום במקרא = :כען
(עתהץ .1הנה נאידעתי ...הא כען ...אמרי נא אחתי ...אמריכעף' .אלנא
תהימריבה ...לאכעדתהימצותא" .אם ממצאתי ...אלנא...יק
ח נא מעט

מים ...אםכעןאשכחית ...לאכען ...יסבלכען".וכמעטבכלהמקומות,היה
נאמןלתרגומו .וגם במקומות ,שברפרוף ראשון נראהכאילו סטה מדרכוזו ,מתגלה
מיידשאין הדברכן.
1
6
א
נ
 מתרגם אונקלוס :בבעו כען רבוניזורוכען .המלההנה נא-אדני סורו
"בבעו" (בבקשה) באהכתרגוםלמלהייהנה"ואילו"כען" ()2למלות"נא".8וכן:אל
נא אחי תרעץ  -תרגומו :בבעו אחי לא תבאישון .המלה "בבעו" באה כתרגום
למלה "אל" וממילאהוסיף '"לא" לאחר המלה "אחי" .ובפסוק :אלנא אדנ...14
בבעוכעןרבוני .שוב לא המלה חנא" קבלה אתהתרגום"בבעו".מכלמקוםאונקלוס
הרגיש שכאן נדרשת בק שה ,אך לא כוונה ל"נא".
רק בפסוק :אל נא אם נא מצאתיחן בעיניך ,19אנו מוצאים :בבעו אם כען...
כלומר,לביטוי "אל נא"נתן אתהתרגום "בבעו"ואין הכרעלאיזומשתיהןהתכוון.
לפי ההמשך אפשר להניח ,שהתעלם בבלל מהמלה "נא" ותרגומומכוון ל"אל".
אל תרעו נא20
ורגליים לדבר שאצלו המלה "אל" קובעת .בתרגום הפסוק :אלאחי
ת"י מתרגם :בבעו אחי לא תבאשון.
ואתה תמיה .גם באותם המקומות שהתלמודהכריז "אין נא אלא לשון בקשה"
מתעלמים אונקלוסויונתן וממשיכים בשיטתם :כען  -ע תה .וכשאתה קורא
בתלמח* :2תרגום של תורה ,אונקלוס הגר אמרומפיר' אליעזרור'יהושע .תרגום
שלנביאיםיונתןבןעזיאל אמרומפיחגיזכריה ומלאכי" .אתהנבוךביותר .כלום
שמעו פירושזהמפינביאים וחכמים אלה ,והואכנגדדברי חז"ל ,או שמא מכוחם
ומרצונם  -הבנתם עשוזאת .ואעפ"כ נראה שרובחכמינוהבינופירושה של"נא"
כלשון בקשה .אפשר שהמלה " אנ א " הקרובה לה פונטיתוגרפית נםיחד גרמה
לכך.
עד שבאר'סעדיהגאוןוהכריזם :כל נא כמקרא -בלייוצאמןהכלל -מובנו
ע תה .כמו בערבית אל-אן ~:ע  ,בחילוף אותיות .וגם הוא לא התחשב בדברי
התלמוד באותם ארבעה מקומות.7
 12מלבד מקום בודד בפסוק :אלנא רפא נא לה  -במדברי"ב,יג  -שתרגם ,אלהא,בבעואסי
כעןיתה.
 13בראשית י"ב,יא.
 14שםי"ג,יח.
 17שם ,שםז
 20שסטים י"ג ,בג.
 15שם י"ח ג-ד.
 18שם ,שםיח 21 .מגילה ג' ,ע"א.
 16שם י"ס ,ב.
 19שם ,ל"ג,י.
" 22האגרון"  -האקדמיהללשנן העברית  -נחמיה אלוני  -תשכ"ו ,עמוד .318
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המלה "נא" בםקרא

מה שיטתם של פרשן המסיתחם?
רש"י --פרעעדתא---הוא קטלוהחדירבלבכללומדימקרא "אץנא אלא~pw
בקשה" .הואחוזרעלכך כמה וכמה פעמיםבפירושו .ובאותם ארבעתהמקומותהוא
מביא את המובאה שבמדרש :בבקשה ממך עשהלי ...סביר להניח ,שרש"י גרם
לכך ,שרבים מטובי הסופרים והחכמים ראו במלה "נ א " מלת בקשה.
ואעפ"כ בפסוקיםשונים נוטה גם הוא לפרש נ א =עכ שי :1הפסוק "הנה נא
ידעתי" 13כותב רש"ילפי המדרש :עדעכשיו לאהכיר בה מתוךצניעותשבשניהם
ועכשיוהכיר בה ...ופשוטו של מקרא ,הנה נא הגיעה השעה ,שיש לדאוג...
ודומה לו :הנה נא אדני סורו נאה .ובפסוק "תהי נא אלה בינותינו" 23הוא כותב:
תהי גם עתה בינינו וביניך .משמע ,שגם רש"י ,שקיבל דברי חז"ל ,סטה
מדבריהם במקומות שנראו לוסבירים לכך .ואילו רס"ג לא נסוג מהנחתו כמלוא
נימא.
ומה שיטת מפרשינו האחרים?
ר' אברהם אבן עזרא נקט שיטת רס"ג .עם הופעתה הראשונה של "נא" במקרא
(הנה נאידעתי,)24מכריז ראב"ע :ומלת "נא" כמועתה.וכן הנהנאזקנתי,25אוינא
מה היה לנף .2והיא הפוכה בלשון ישמעאל (אלאן).והיינויכולים לחשוב ,שהוא
מתכוון רקלמקריםמעיןהדוגמאותשהזכיר ,כלומר"נא" אחרמלותולאפעלים.אך
בהמשיכנולעקוב אחריפירושו ,אנחנומוצאים :שלח נ א ביד תשלח - 27כבר
פירשתיכי כל נא במקראכמועתהוככה :דבר נא באזני העם[5הזכירובדרך
הפגנתית,להורותעלהתנגדותולפירושדבירביינאי,שאיןנא אלאלשון כקשה -
ברכות ט  ,]1ש מע נא יהושע ,28יומת נא את האיש הזה.29
שמענו ,איפוא,שאיןבעיניו שום חשיבות למקומה של נא במשפט .הוא הביא
דוגמאותגם ממקושת,שזו באה אחף צווי פועל,אחף הנה,אהרי אוי
ואפילואחריעתידבבאןסביל (שמתגובכולם אץנא אלאעתה.ובבואנואלהפסוק:
אל נא תעזבאתנחי  -הוא מזכיר שוב :כמו עתה.וכז כל נא שבמקרא .כאילו
רוצההואלהתנגדלפירושרש"ישם.והגדיללעשותכשהגיע אלהפסוק :אלנא תשת
עלעו ...אל נא תהי כמת ...אל נ א רפא נא להוק הוא אית מרפהומוסיף
בכל מקום "עתה" במקום "נא".ואפי* במלה אל נ א ,שאתקלשתיתר ותרגמו
"אלהא ,בבע ,"1מפאר ראב"ע בדעתו  =:עתה .ואנחנו תמהים מה הביאו לכך?
ספרתי ומצאתי שבתורה לבדה חזר עלדבריו שבע פעמים הותר .ובנ"ך עוד
שמונה פעמים .כלום אין הופעה זאת אומרת :דורשני?
 23בראשית כ"ו ,כח.
 24שם ,י"ב,יא.
 25שם ,כ"ז ,ב.

איכה ה',טז.

26
 27שמות ד',יג.
 28זכריה ב' ,ח.

 29ירמיה ל"ת ,ד.
 30במדבר " ,לא.
 31שם י"ב ,יא-יג.
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ופחתילפרשתנוהאחרים :ר1טב"ם אעומתעכב במשחדעלפירשה של"נא".
אולם מדברתעל "הלעישינאמן האדם" -- 321. .תה שהיהרעבהרי הם נאומר
תןלי מהר לאכול .מכאן אפשר להפח סמוא-ראה ב"נא"  --עתה .רמב"ן
מתעכב עלדברי חט"י בפסוק "הנה נאידעתי" ואומר :אבלאידצורךלכלהדברים
האלה,שאין מלתנא מורה עלדברשיתחדש בעתההיא בלבדיאבלעלכלדברהווה
ועומד ...ואמרוכןכי הוארומז עלהעניין לומרשהוא עתהככה .הנהנאידעתיכי
אשהיפת מראה חת מאזועדעתה.וכן הנהנאעצרניה' מלדת -מנעורי עדהיום
הוה.ובן הנהנאלישתיבנות -כי לאנולדו עתה.ישלהבין שגם רמב"ן רואה
ב"נא"  -עתה .אמנם הוא הביא דוגמאותמביטויי "הנה נא .-ואכן בפסוק "הנה
נ א אדני סורו נא" כותב רמב"ן :והנכוןבעיני שהוא לשון תחינה .אדוני! הנה נא
בית עבדכם ,סורו נאאלי .מבאן משמע שרמב"ן מקבל דעת חז"ל ,שאין נא אלא
לשון בקשה .אבל נראה ,שהואמבחיןבין נאאחריפועלוביןאחרי מלהאיזושהיא.
גם "אור החיים" נוקט קוו ברור ומפורש ובששה מקומות בספר כראשית הוא
אומר:אין נא אלא פירושה עתה .33ובספר במדבר(י ,ל"א) הוא חוזר ומסביר :נא
עתה הוא,
גםר'שבתיבסבעל"שפתיחכמים"(הפירושעלרש"יבתורה)מביעדעתוואומר
 בהערתועלדברי רש"י אעברהנא ואראה,34איןנא אלאלשון בקשה  -כלומר:נא האמור כ אן ,אבל בשאר נא שבתורה פירושו עתה .ממי הושפע הואט
ובבואנולנ"ךאנחנורואיםגם אתר'דודקמחיובעליהמצודותמצטרפיםלדעתושל
ראב"ע וקובעים ש"מלת נ א פירושה ע תה".
בד"ה :הנהנאידעתיכיאישאל' קדוש הוא - 35אומר רד"קכיהיהידועאלישע
בישראל,כי איש אלקים הוא וקדוש ואעפ"י שאמרה "נא",אינו אומרכי ע תה
ידעה ולא קודם זה ,אלא מלת "נא" ר"ל עתהצריךלנו לעשותלודבר,כיוון שהוא
רגיל אצלנו ...וכמוהוהנהנאהעיר הזאת קרבה- 36אינו אומרכי עתה תהיה
קרובה ולא קודם זה ,אלא עתהצריךאני להמלט ...ורז"לדקדקו מלת נ א ר"ל
שעתה ידעה כי קדוש הוא ,ולא קודם.
מכל מקום אפשרלהניח שרד"ק קיבל שיטת חו"לבהסתייגות ,שהוכרנולעיל.
גם חזק1ני (ר' אברהם בר' חזקיה) המכריז בפסוק "לך נא ראה את שלום
אחיך".37שאין נא אלאלשון בקשה,אינועקביבכך .ודווקא בפסוקהידוע "דברנא
באזני העם" 5הוא כותב :דבר עכ שי 1באוני העם .ובפסוק השניהידוע "אל נא
רפא נא לה" 31הוא אומר :הראשון לשון בקשה והשנילשוןעכשיו .גם מלבי"ס,
 32כראשית כ"ה,ל.
 33שם ל"ג,י; מ"ז ,כס; נ' ,ב.
 34דברים ג' ,כה.

35
36
37

מלכים כ ד' ,ט.
כראשית י"ס ,כ.
שם ל"ז,יד.
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המלה "נא" בסקר א
[ט
שמסה שתים ---קלוש פעמים לפרם "נא" לקק בקשה ,כשהוא בא לפסוק "ישבו
נאעבדיך בארץ גשן" 38הוא אומר :שישבו עתה,לפי שעה ,עדשיפסקהרעב.וכן
בפסוק "אלכה נא ואשובה אל אהי" 39הוא כותב:היאהליכה לפי שעה ע"מ
לשובלמדין .ואפילועל הפסוקהקלסי "דברנאבאזני העם" 5הואמוציא את "נא"
ממשמעווכותב:ולכןתדברבאזניהםשיתחילולשאולתיכף,כי אחרכךלאיהאזמן.
ואשרעלכןלא נרחקמן האמת ,אםנניח ,שכל מפרשי המקרא(ורש"יבתוכם),
ידעו שיש "נא" ,שפירושו ע תה ,אלא שרבים מהם סברו וקבלו את גישתם של
אונקלוס -יונתן ורס"ג  -ראב"ע ולא השאירו מקוםללשון בקשה.ואילו חלקם
י1
נשארונאמניםלדברי חז"ל ומצאו שיש "נא" בלשון בקשה וגם בלשון עכ ש
ואולי סתם מלת עזר ,ומכאןנבין יפה את קביעתו והגדרתו של "היכל הקדש".
נעבור עתהלפיוטי התפלה השונים ,שבהם מופיעה המלה נא .הו שע נ א -
הו שיעה נ א מובןלנויפה .ולא ישנה אם נקבלו כלשון בקשה או כלשון עתה.
מסבכת אותנו תפילת "אבינו מלכנו" בה מופיע פסוק "נ א אל תשיבנו ריקם
מלפניך" ,או בברהמ"ז "ונ א אלתצריכנולידי " ...הנוכל לפרשגםכאן "עתה"
אואולירקלשון בקשה .ואםכן תתעורר השאלההריבכל המקראאיןנא באהלפני
" אל" .תמיד "אל נא" .והיה זה מרשיםיותר .מדוע מצאו מחברים אלהעניין
בשינויזה?ועודתימה :צורתההפעיל עםנטייהבשתיהןגתשליכנו -תצריכנו)אינו
מצוי במקרא כלל.
4
0
"
ם
י
ר
צ
מ
ב
נטייה בקל .ולא יותר.
רק פעם אחת מצאנו "אל נא תקברני
ושובמצאנובפיוט :נ א גבורדורשייחודך(אנאבכח) .שםוודאילשוןבקשה.אך
כאן מתעוררות שתי שאלות .היכן מצאנו במקרא "נא" פותחת משפט?י 4והיכן
מצאנו שהפועל  -הבקשה (פה :שמרם) יהא מרוחק %נא"?
ממילא נמצאנולמדים ,שכבראז -בימיחז"ל  -לאהקפידועלמקומהוערכה
של "נא" ,והשתמשו בהבחופשיותיתר.אין אנחנוצריכים ,איפוא ,לתמוה אם אצל
משורריימיהבינים וגם במשוררי דורנו אנו מוצאים צורות חורגות.
ר"יהלוי משתמש עפ"ר במלה "נא"כשיבוץ" .ראהנאגם ראה"(דבריךבמור).42
אל נא תרפהידך (זה רוחך) .אעברה נא בחלומותיך (מה לך צביה) .אך לא נמנע
מלקרא "נא גדלו לאל" (קול חתןט) .כאילו נהג כלשון הפסוק :נא רפא נאלה.וזו
כבר פירצה .אך באמת ראה את "אנא בכח" בפניו.
גם רשב"ג משבץ את "נא"בחרוזיו ,עפ"רכלשון המקרא אולםגםהוא לא נרתע

 39שמות ד',יח.
 38שם מ"ז,ד.
 40בראשית ש"ז ,כס.
 41גם בפסוק "אל נא רפא נא לה" ,שאפשרלראות את המלה "נא" פותחת את המשפט,גם שם
היא באה אחרי המלה אל .כלומר:אין כאן פתיחת משפטמושלמת.
 42לסי הוצאת מ.ל - .כלשירי ריה"ל  -בעריכת ישראל זמורה.
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נ]6
מ .בר-מגן
מלשיר"נ א אל תבזהענותעני (שחרקמתי).וודאילשוןחז"להשפיעה,שהקדים
"נא" למלה "אל" .הוא נהגעדייןבזהירות  -מה ,ולאנתן את הפועלבנטייה ולא

בהפעיל.

ומשוררינו בעת החדשה  -רבים מהם פרקו מעליהם כל רסן:
מיכ"ל שר:43וצעיף הסתרנאקרעומעליכם (אלהכוכבים).קולעלםנא שמעו
(שם) .ועוד שתים  -שלוש פעמים בדרך זאת.
,
י
ט
ע
י"לגורדון נהגכדין .הוא שר :רפא נא נפשי מפצעיה( .שרש נשמתי).
עט
זהב ,קום נא ופצה פיך (אתם עדי).
אף ח"נ ביאליק נמשך לרוח הרחוב והוא שר :אל החלון נא גשי (עם דמדומי
החמה) .זלמן שניאור שר ב"תפלה" "חזקניואמצנינא הפעם(וזה בסדרגמור) אך
ממשיך "בידך נא אפלה" (זאת בוודאי סטייה).
יש לציין לשבח חלק מאותם משוררים (פיכמן ,קצנלסון ,מייטוס ,ופישקין),
שהביאו את המלה "נא" ,בהתאם לכללי המקרא.
בתפלות ובפיוטים ,שעל חלק מהם לא נדע בבירור שם מחברם ,אנחנו מוצאים
עפ"ר העתקים מלשונות המקרא .אך נמצא :נא! אל שלח נושא הוד ראשנו (עמ'
 .44)320נא ,אל תיבש ( .)379שרשיו נא אל תקמל (.)595בניךנא תפדם ( .)596נא,
הדם לאות (שם) .אל נא לעולם תערץ (.)667
"נא"
במשפט  -אףכיכל אלה
לאחרשראינו השתלשלות כזאת בקביעת המלה
הניחו ,סברו וקבלו ,שפירושה בקשה  -אין איפוא להתפלא עלהמילונים שלנו,
שהגדירוהגדרותבנותזמננוולאודווקאלפירוח המקרא.אנוקוראיםבמילון :45נא
 מלתקריאה לבקשהאולזירוז הבאה במקראאחריפועלאואחרימלתשלילהאואחרי מלתיחס ...ולשימושימינו :נאלדייק! נא להשיב בהקדם .יצחק אבנרי46
כותב :נא ובבקשהשניהם כאחדנכונים.בטוי ראשון  -לשוןתורה.שני  -לשון
חכמים .47והתקבלה הדעה אצל הלשונאים ,שאכןאין נא אלא לשון בקשה .והותרה
הרצועה .כל המרחיב והמוסיף הרי זה משובח.
ואניחוזר למקרא וארצה ללמוד ממנו את תוכנה של "נא" .וכשאנימתבונןוהוזר
ומתבונןבהופעותיה השונות של המלה נבואלידי ממקנא אחרתלחלוטין :גם אם לא
 43לפי "מבחר השירה העברית החדשה" הוצאת שוקן תחר"ץ  -אשר ברש.
 44העמודיםמסומניםלפי "סדרעבודתישראל"  -מחוברע"יר'יצחק בןאריהיוסףדובהוצאת
שוקן ,תרצ"ז.
 45מלון אבן שושן ,ערך "נא" עמ' .959
" 46יד הלשון" יצחק אבזרי .הוצאת "יזרעאל" ת"א .תשכ"ד ,עמוד  .377ערך נא.
 47ומגיע למסקנא מעשית ,המחרת שימוש "נא" לסגור הדלת",הואילובלשון חז"ל מותרלנמר
בבקשה לסגור הדלת  -אעפ"י שלא מצאנו כזאת.
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המלה "נא" במקרא
1
נקבל את שיטת אתקלוס והנחתם של רס"ג וראב"ע ~טבכל מקום "נא" איש אלא
לשון ע תה) ,נצטרךלהבחיןביןהביטוייםהנהנא  -אםנא -נגדהנא -אוינא
איהנא,וביןהצורותאמרינא  -שאנא .כלומרחייביםאנולהרגיש,שישהבדלבין "נא" אחרפועלבצוויובין "נא" אחרימלהאיזושהיא .במקרההראשוןאנחנו
רשאים לטעום במלה "נא" לשון בקשהויהא הדברסביר מאד,ואילו במקרההשני
נרגיש שאין זאת אלא תוספת סתמית ,הגובלת עם טעמה של עתה  -כען.
בעיה לפני עצמה תהא "נא" ,הבאה אחרי פועל בזמן עתיד (או עבר מהופך)
בגופיםשונים,כגון:יקח נא מעטמים .אעברה נא ואראה ...נלכה נא ...יקומו
נא ...יומת נא את האיש הוה ...מהצריכה נאזולהוסיף? אנחנונוטים לראות
בה לשון בקשה ,אך נאלצים להודות ,שאין בה שום אחיזה לאיזה פירוש שהוא.
ונתפוסלשוןעתה -זירוז -הדגשה.
והנהנתעוררה תשומתלבילפסוק במקרא,שבומופיעהנאבכתיבולאבקרי".יסלח
(נ א) ה' לעבדך בדבר הזה"48ועלפסוקזה נאמר בתלמוד ;49אמרר'יצחק :מקרא
סופרים ...וכתיבן ולא קריין הלכה למשה מסיני .הראשון ברשימה שם נ א
דיסלח .ומובאים עוד ארבעה פסוקים .רש=י (שם)  -וטעמייהולא מפרשליה.
משמע שיש במלהזו משום מסורת עתיקה .והיאמעניינתאותנו .מהצריך דברזה
ללמדנו? אם חשובההיא ונח1צה ,למה לא תיקרא ,ואם אפשרלוותרעליה לשם
מה נכתבה? מעלהאני השערההנראיתלי מסתברת מאד:אנימניחשהמליתהקטנה
הזאתאינה אלאהתנוויןהידוע והמוכרלנו מהארכתהפעליםבעתידבגופיםנוכחים
תסתרים תוכחת תדעון ...יסו מרון ...תחמקץ זאת סמרת הברה פתוחה
בסטםאפי(מלט .אפשר,טהתנתין נטעה בפועלמתוךרצת וכותה -- 50להדמעו או
להתנגד.כן גם "נא" זאת.
נעבור על כל הצורות השונות שמלית זאת באה בכתובים:
נפתח בביטוי הנה נ א .ביטוי המופיע  24פעם במקרא 11 .פעם מלווה פועל
בעבר( .הנה נא ידעתי) 13 ,פעם מלווה משפט מצב (הנה נא העיר הזאת) ,ואפשר
שגם המשפטיםהפעלייםיתבארוכמשפטימצב.הללומייצגיםחטיבהלעצמם,שאין
לכלול בנשימה אחת עם משפטים ,שבהם מופיעה "נא" אחר פועלצווי .כןהביטוי
"אם נא מצאתי" ,שאינו מכוון להכניס כאן לשון בקשה .אנחנוניעלץ לראות בו
משפט מעורר  -מזרז ,המפנה את השומע לשים לבו לדברים הבאים ,ובשני
הביטוייםהנזכרים אל נשכח,שהצליל "נא" באסמוךלאותאפית(נזלית) נ  -מ.
ומסתבר שכאשר הפליט המדבר את המלה "הנה" או "אם" ניסה להמשיךבצליל
האפיוהוסיף "נא" .ומותרלנולהניחשאין כל ערך ל"נא" זאת .גם לא עתה.

 48מלכים ב ה',יח.
 49נדרים ל"ז ,ע"ב.
ל
 50ראה מאמרי "ע
ת
מ
ו
י
ס
ב
ם
י
ג
י
ר
ח
ה
"
ן
"
במקרא" בבית מקרא ג (עד) תשל"ח.
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מ]
מ .בר -מגן
צליל עזרגרס" .ואמנם אץ טעם למצוא בכל "נא"
עתה,עשן לא-פעם
י
א
י
ב
היא באה סמוכה ל"עתה" .תעתהיטא נא סהך 51ועתהיגדלנא כח" ,ועתה'סבונא
בזל ,5צא נא עתהוהלחם" .או מה טעם בהכפלת "נא" או ממלהטה בכמהמקומות
במקרא[.הנהנא אדף סמונא" .אםנאמצאתי ...אלנא תעבר ...יקחנא מעט
מים .56אל נא אם נא ...קח נא את ברכת"ק
ואץ אנויכלים לבאר כל "נא" בלשץ בקעת ,וסק מצאנם לא-פעם סמוכה
ל"אנא" ,שהיא מלת בקשהלכלהדעות[ .אנא שאנא פשעעבדי ,58אושהיא סמוכה
לעתיד מוארךגוף ראשון[ .ארדה נא ואראה ,59אוציאה נא אתהף].6
ו
נ
ו
ש
ל
ב
וחוזראני ואומר :מסתבר ש בכל ע ת ,שהמדבר רצהלהאריך
למען
השפע על שומעוולהביאו להטות אזנוולשים לבואליו ,החלמנגן ומשמיעצלילים
אפיים -נזליים ("נא") ממילאיכולהיה השומעלהרגישבהםכעין בקשהאוזירוז
או סתםצלילעזרכפי הנדרש .חז"ליכלו לשמוע בארבע הדוגמאות ,שהבאנולעיל,
מלת בקשה(ולאודווקאתנוויןגרידא) .ומשוםכךיכלוגםמפרשינו  -רש"יוסיעתו
 לשמוע בכלביטוידומהכגון אלה(ציוויסמוך ל"נא")לא סתםתנווין אלאכעיןהצעה ובקשה וזירוז .ואילו האחרים רשאיםהיו לשמוע ב"נא" צליל גרידא,
שאינו מוסיף דברוציינו זאת בביאור :ע תה  -עכ שי - 1כען.
הביטוי "אל נא" ,הבא  21פעם במקראמלווה  19פעםפועלבעתיר ,מסתבריותר
כבקשה בשלילה .ואמנם ,כפי שראינו ,אונקלוס סטה גם הוא מנוקשותו ותרגם
"בבעו" בשנים שלשה מקומות.
וסבורני ,ששלטו פה כעין כללי לשון:
א)ציוויבעל הברה פתוחהבסופו "משך" אתסגירתוב"נא"[ .אמרינא .שאנא.
סורו נא].תנווין מובהק ,כדרך שראינו ב"ון" ,שההברה הפתוחה "משכה" אותה.
ב)ציווי הבא בהברה סגורה בסיומו ,וזו אחת מאותיות ח  -ע ,גם הואבין
הגורמים להמשכת הצליל "נא"  -הצליל האפי  -נזלי[ .קח נא .שמע נא].
ג) כאשר המלה הסתיימה בעיצורים ל  -מ -נ  -ר ,שהן אותיות האף -
השוטפים ,נדרשה "נא" לבוא אחריה[ .אלנא .שאלנא .הואלנא .אםנא .שיםנא.
קהם נא .יאמן נא .הכר נא .ידבר נא].
ד)ויש לשער שאותם גורמים  -גרוניות ואותיות למנ"ר  -שהביאו להארכת
התנווין "נא" ,הםשגרמולהוספת "נא" ,אם המלה הב אה פתחה באחתמהן.כגון:

51
52

57

בראשית כ"ז,ג.
במדבר י"ר,יז.
שם ל"ג,יא.

 58שם ג' ,א.

 53שם כ"כ,יט.
 54שפטים ט' ,לח.

 55בראשית י"ס ,ב.
 56שם י"ח ,ג-ד.

 59שם י"ח ,כא.
 60שם י"ט ,כ.
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י

טבת-אדר תש"ם
המלה "נא" במקרא

%

המםנא השמימן מ אל הצאף ,6עמדנא עלם מגדנאלי מהעשית" .הפרד
ש מעל"ק תשב מ ) WDהקל" .לך נא ראה את שלם(7
אתכלהמקומותבהםבאההמלית"נא".מלבד שמתת
ם אלה אמותם
כלי
י
ק
ה
ל
,
ר
מ
א
נ
ו
המשפטים הבאים ,שלא מצאתי להם מסגרת ,אלא אםנרחיב
שהיומקרים
מיוחדים ,בהם המדברהתנגןבצורהזו ,שלתנוויןמוארך,מתוךדחףפנימי.יעמדנא
דודלפני .68שוטנא בכלשבטי ישראל .69דרשנא כיום(70פעמיים) .שבנא פהכיה'
שלחני ( 3פעמימו .)7דרש נא בעדנו את ה' ,77שב נא וקראנה באזנינף.7

 61שם ט"ו ,ה.

 66מלכים א י"ז ,כא.

 62שם כ"ז ,ט,

67
68
69

 63שמואל ב א' ,ח.
 64יהושע ז',יט.
 65בראשית י"ג ,ט.

בראשית ל"ז,יד.

שמואל א ט"ז ,כב.
שמואל ב כ"ד ,נ.

 70מלכים א כ"ב ,ה.
דבה"י ב י"ח ,ד.
 71מלכים ב ב' ,ד.1,
 72ירמיה כ"א ,כ.
 73שם ל"וסו.
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