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'פורים ֱאדום'* —
מערכת פיוטים של קהילת אלג'יר לפורים שני
אפרים חזן ורחל חיטין־משיח
המנהג לקבוע יום חג על שום נס והצלה מקומיים רווח בקהילות ישראל במזרח ובמערב.
יהודים בתפוצות ישראל קבעו חג לדורות לזכר אירועים היסטוריים שבהם ניצלה הקהילה
מגזרות קשות ואף מאבדן ומכיליון — ימים אלו נקראים 'פורים שני' 1.פורים שני נחוג
במשתה ושמחה ,במשלוח מנות ובמתנות לאביונים .יש שהקדימו לו תענית ,ויש שנהגו
לבטל מלאכתם ולא אמרו ביום זה 'וידוי' ו'תחנון' .על השמחה והחגיגיות ביום 'פורים
אדום' נוכל ללמוד מדבריו של רבי אליהו גיג בספרו זה השלחן:
ועושים בו משתה ושמחה ויום טוב והיחידים המהדרים סוגרים חנויותיהם ואין עושים בו מלאכה
ואוכלים ושותים ושמחים הם ובניהם וכל אשר להם .וגם עושים מיני מתיקה מינים ממינים
שונים ולשלוח מנות איש לרעהו כפורים אסתר [ ]...שמשים בבתי הכנסת מחלקים אגודות
של מיני וורדים הנקראים "קרנפול" למספר כל בעלי הבתים ואוגדים הוורד עם הדסים .וגם
בשבת שקודם הפורים שמש בית הכנסת מייפה את בית הכנסת בוורדים.

2

לכבוד ימי 'פורים שני' מקומיים נתחברו בקהילות השונות מגילות מיוחדות ופיוטים.
חיבור פיוטים ומגילות על אירועי נס והצלה כמו גם קיום 'פורים שני' חובה הם על כל
בני הקהילה לדורות .דברים ברורים בעניין זה הביא רבי יוסף משאש בספרו נר מצוה:

3

וכתב כמוהר"א מזרחי ז"ל ,שבכל מקום שנעשה בו נס ,החובה רמייא על רבני העיר לכתבו על
ספר הקהל לזכרון ,שלא ישכח מפי זרעם ,להודות לה' עליו תמיד ,ולא יהיו כפויי טובה למקום
*
.1

.2
.3

ֱ'אדום' — כינוי קבוע לנוצרים' .פורים אדום' (='פורים אנצארה'' ,פורים הנוצרים') הוא כינוי לפורים שני
שחגגו בני קהילת אלג'יר לזכר מפלת הספרדים במתקפה על העיר אלג'יר בשנת .1541
לרשימת פיוטי 'פורים שני' בקהילות ישראל ראו למשל :שמרוק ,1978 ,עמ'  ;1400‑1396מרכוס.1977 ,
'פורים אדום' הוא מן הראשונים (מבחינה כרונולוגית) שיש עליהם תיעוד; ראו שם .יש החוגגים פורים
שני גם בעקבות אירועי הצלה אישיים ומשפחתיים .יש להבדיל בין 'פורים שני' של קהילות ובין 'פורים
קטן' (שנהוג לציינו ב־י"ד באדר א של שנה מעוברת).
ראו גיג ,תרמ"ח–תרמ"ט ,סימן לט.
ראו לוינסקי ,תשכ"ה ,עמ'  ;321‑297קפלן ,תשל"ה ,עמ'  ;542‑541מרכוס ,1977 ,עמ' .182
דרך אגדה יג (תשע"ו) — מכללת אפרתה
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ב"ה ח"ו .וכתב כמוהר"מ לשקאר ז"ל ,שצריכים בני העיר לתקן בהשכמה וחרם עליהם ועל
בניהם ,הבאים אחריהם ,לעשות פורים על שנעשה נס ,ואף שהולכים לעיר אחרת להשתקע,
חל עליהם ועל זרעם אחריהם ,וכש' שחובה עליהם לכתבו על ספר בני העיר ,וכן עשו מרדכי
הצדיק ואסתר המלכה ,וכן כל יחיד ויחיד מצוה עליו לכתוב על ספר ,מעשה ה' ונפלאותיו,
אשר עשה עמו ועם אחרים ,וכן נמצאו ספרי מעשה נסים ,שחברו גאוני קמאי ובתראי זיע"א.

4

בקובץ הפיוטים של יהודי אלג'יריה המכונה 'קרובץ' 5מצויות שתי מערכות פיוטים המיוחדות
ל'פורים שני' .שתי המערכות נתחברו על רקע ניסיונות כושלים של האימפריה הספרדית
להשתלט על העיר אלג'יר ,והן זכר לשני אירועי רווח והצלה מקומיים :האחת — מערכת
פיוטים ל'פורים אדום' (='פורים אנצארה'' ,פורים הנוצרים') ,זכר למפלת הספרדים בחשוון
שנת ש"ב ( ,)1541והאחרת — מערכת ל'פורים תמוז' ,על שום מנוסתם של הספרדים
בתמוז שנת תקל"ה ( .)1775מערכות הפיוטים הללו עומדות על תשתית שירית ספרדית
שהונחה באלג'יריה בידי הדורות הראשונים — נמלטים שהגיעו מספרד עקב גזרות קנ"א
( )1391ומגורשי רנ"ב ( — )1492והן משתלבות סביב תפילת 'נשמת כל חי'.
מנהג שילוב פיוטים במהלך התפילה ראשיתו בפיוט הקדום והמשכו בשירת ספרד .הפיוטים
השתלבו בתפילה ונקראו על פי ייעודם בה :פיוט ה'יוצר' נאמר בפתח ברכת היוצר ,עם אמירת
'יוצר אור ובורא חושך'; פיוט ה'אופן' נאמר ב'קדושה דמיושב' (קדושת יוצר) ,לפני 'האופנים וחיות
הקודש'; פיוט ה'מאורה' נאמר לפני 'בא"י יוצר המאורות'; פיוט ה'אהבה' נאמר לפני 'הבוחר
בעמו ישראל באהבה' ,לקראת 'קריאת שמע'; פיוט ה'זולת' — בברכה שלאחר 'קריאת שמע',
לפני 'אין אלוהים זולתך סלה'; פיוט 'מי כמוך' — לפני הפסוק 'מי כמוכה באלים ה' ' שבברכת
הגאולה; ופיוט ה'גאולה' נאמר לפני חתימת הברכה 'גאל ישראל'.
רוב חכמי בבל יצאו כנגד מנהג זה ,הממשיך את מסורת הפיוט הארץ ישראלי הקדום 6,והוא
עורר מחלוקת לאורך הדורות — המתנגדים ראו בפיוטים משום הפסק בתפילה ,ואוהבי הפיוט
ראו בהם חידוש והתחדשות ,בבחינת 'אל תעש תפילתך קבע' .במאה ה־ ,16עם השתלטות
7
הקבלה על מנהגי התפילה בקהילות יוצאי ספרד ועדות המזרח ,גברה ההתנגדות לשילובם,
.4
.5
.6
.7

ראו משאש ,תשכ"ט ,עמ' צ.
השם 'קרובץ' הוא כפי הנראה שיבוש שנוצר מן המילה 'קרובות' .יש הקוראים 'קרובץ' כראשי תבות:
'קול רנה וישועה באהלי צדיקים'.
ראו פליישר ,תשל"ה ,עמ' .380‑369
על פי עדות רבי חיים ויטאל בשער הכוונות ,לא היה האר"י אומר פיוטים "מאלו שסידרו האחרונים,
כגון ר"ש בן גבירול וכיוצא לפי שאלו האחרונים לא ידעו דרכי הקבלה ,ואינם יודעים מה שהם אומרים
וטועים בסדר דיבורם ,"...וראו שולחן ערוך ,אורח חיים ,סח ,א.
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ובעקבותיה הוצאו כמעט כל הפיוטים ממסגרת התפילה ,משום שנחשבו להפסק גמור לא
רק מצד העניין וההלכה אלא גם מצד השפעת התפילה ופעולתה בעולמות עליונים .בכל
זאת קצתם נותרו בסידורים ,שכן פיוטים החביבים על הקהל שנעקרו מתחנותיהם שובצו
מחדש — בלי להתחשב בסוגיהם — לפני תחילת התפילה ,כלומר לפני 'ברוך שאמר' ,ולאחר
התפילה — בשעת קריאת התורה ולאחריה ,בין עולה לעולה; 8ובקהילות צפון אפריקה — סביב
תפילת 'נשמת כל חי'( 9העומדת מחוץ לתפילות העיקריות' ,יוצר' ו'עמידה') .ארגון זה הביא את
משוררי צפון אפריקה להשקיע את כוחם בכתיבת פיוטים לתפילת 'נשמת' על כל חלקיה ,וכך
נוצרה למעשה מערכת פיוטית חדשה ,היא מערכת הפיוטים סביב תפילת 'נשמת' 10.המערכות
הראשונות שנתגבשו סביב תפילת 'נשמת' הן מערכות הפיוטים שלפנינו ,ובהן בולטים פיוטי ה'מי
כמוך' המספרים את נס הגאולה.
הפיוט 'מי כמוך' ,שהיה בראשיתו פיוט קצר ובו ארבעה טורים ,ונקשר מלכתחילה למערכת
ה'יוצר' 11,התפתח בספרד ונעשה פיוט סיפורי ארוך המספר על בריאת העולם ותולדותיו
"מי כָ מֹוָך ֵוְאין
מבראשית ועד לשירת הים 12.פיוט זה כתוב במבנה קבוע — הוא פותח במילים ִ
ּכָ מֹוָך ִ /מי ד ֶֹומה לָ ְך ֵוְאין ּד ֶֹומה לָ ְך" ,וממשיך במחרוזות מרובעות טורים ,שבהן הטור הרביעי לכל
אורך השיר הוא שיבוץ המסתיים במלה זהה 13.כל פייטן ,לפי ראות עיניו ,האריך והדגיש במקום
שראה לנכון עד שהגיע ליציאת מצרים ,לקריעת ים סוף ולשירת הים .כשהגיע לשירת הים היה
מספר שבמעמד זה שוררו ישראל "מי כמוך באלים ה' " ,וכך בא הקשר מן הפיוט אל התפילה.
משהוצאו פיוטי ה'מי כמוך' מהקשרם שבברכת הגאולה אבד הטעם באמירתם ,ולא
נותר מהם בסידורים אלא פיוט אחד — 'מי כמוך' של רבי יהודה הלוי לשבת 'זכור' .פיוט
זה ,שהיה שונה מן האחרים בכך שסיפר את סיפור המגילה ,נתחבב מאוד על הקהל,
ונשתמר בסידור לימות השנה בנוסח הספרדים ועדות המזרח וכן בנוסח בני תימן 14.משום
.8
.9
.10

.11
.12

.13
.14

חזן ,תשל"ט ,עמ' .47‑39
כך בקרובץ אלג'יר לדורותיו ולמהדורותיו.
מאבק הפיוטים על מקומם ותהליך הוצאתם ניכרים בבירור בדיונים ההלכתיים סביב דברי השולחן
ערוך ,אורח חיים ,סח ,א — ראו למשל ויכוחו של החיד"א עם דברי מהר"ד קורינדלי :החיד"א ,טוב עין,
סימן יח.
פליישר ,תשל"ה ,עמ' .238
כפי שהוכיח פליישר ,ראשית תהליך זה בפיוט המזרחי המאוחר (ראו פליישר ,תשל"ה ,עמ' ,344
 ,)353‑350והוא מגיע לשלמות שירית בשירת ספרד ,בייחוד בפיוטי רבי יהודה הלוי (יב פיוטי 'מי כמוך'
ממורשת ריה"ל כלולים במרוכז במהדורת זמורה לשירי ריה"ל כרך א ,תל אביב תשכ"ד ,עמ' .)104‑16
לתיאור מפורט וממצה ראו פליישר ,תשל"ה ,עמ' .345‑343
מאחר שנתחבב על הקהל ,תורגם פיוט זה לכמה לשונות יהודים .על תרגומיו ראו תירוש־בקר ,תשס"ז,
עמ'  ,369‑315ובעיקר עמ' .321‑318
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שנתייחס בזכות נושאו ובזכות הטעם שמצאו באמירתו ,הוא נאמר בכל מנהגי המזרח
והמערב לא בהקשרו אלא מחוץ למסגרת התפילה :בקהילות אחדות הוא נאמר לפני
'ברוך שאמר' ,באחרות — לפני קריאת התורה; יש קהילות האומרות אותו אחרי קריאת
התורה ,ויש האומרות אותו גם בתפילת מנחה' .מי כמוך' זה לשבת זכור היה לפיוט ה'מי
כמוך' המוכר והשגור ביותר ,ולפיכך נעשה דוגמה וסמל לכל המשוררים הבאים לפרסם
נס שאירע לקהילתם — כך התגלגל הפיוט גלגול נוסף ונעשה סוג חדש :פיוט המספר
15
על מעשה הצלה ופדות מקומיים על דרך סיפור המגילה לשבת זכור.
במאמרנו נתמקד במערכת הפיוטים המיוחדת לשבת שלפני 'פורים אדום' ,שהיא מעין
שבת 'זכור' לפורים שני זה ,ובפיוטים העומדים במרכז סיפור מעשה הנס ופרסומו הנאמרים
ביום פורים שני עצמו .המהדורה שלפנינו מבוססת על הנוסח שבכתב יד בימד"ל נ"י 16מיק.
17
 ,4540שהוא אחד מגלגוליו הראשונים של ספר הפיוטים הישן הנקרא ספר הפרשיות.
הפיוטים המיוחדים לשבת שלפני פורים אדום באים בראש הקובץ ,ובהם פיוטי 'רשות',
'מוחרך'' ,נשמת'' ,רשות לקדיש'' ,רשות לברכו'' ,מי כמוך' 18.בשלושת פיוטי ה'מי כמוך'
מסופר סיפור הנס בפרוטרוט ,ומשום כך נודעת להם חשיבות רבה כמקור היסטורי
19

.15

.16
.17

.18

.19

עוד על התפתחות הפיוט סביב תפילת 'נשמת' ועל דרכו של פיוט 'מי כמוך' לסיפורי נס והצלה
מקומיים ,ראו חזן ,תשס"ט ,עמ'  ;39‑33חזן ,תשמ"ז ,עמ'  .76‑67פיוטי 'מי כמוך' על הצלה קהילתית
נכתבו גם בשפה הערבית ,ראו למשל :טובי ,תשנ"א ,עמ'  .82‑75על פיוטי 'מי כמוך' שנכתבו בצפון
אפריקה (באלג'יר ,בווהראן ,בטריפולי ובמקנאס) בין השנים  1541ל־ 1862ראו בהרחבה חזן וחיטין־משיח,
תשע"ג; על פיוטי 'מי כמוך' שנכתבו בעת האחרונה בישראל ראו חזן וחיטין־משיח ,תשע"א.
בימד"ל נ"י — בית המדרש לרבנים ניו יורק .על אוצרות התרבות היהודית לסוגיהם השמורים בספריית
בית המדרש לרבנים בניו יורק ,ראו ממן ,תשס"ג ,עמ' .314‑303
אב־טיפוס זה של מנהג אלג'יר מתגלה בכתבי יד נוספים ,כגון כ"י ששון  ,808כ"י ששון  ,652כ"י ששון 664
וכ"י לונדון —  ,British Museum (B14) MS 1970הכוללים אף הם פיוטים של מערכות דומות לפורים אדום
לארבע הפרשיות ולמועדים .זוהי המתכונת הליטורגית שעליה הוסיפו פיוטים לשבת חתן ולמסגרות
נוספות ,והיא שנדפסה אחר כך כמה וכמה פעמים בקרובץ המפורסם של יהודי אלג'יר' :קרובץ...
שירות ותשבחות אשר קיבלו ק"ק ארגיל' (אמשטרדם תמ"א ,קונדשטנדינא ת"ק ,פיסא תק"ד ,תקנ"ב,
ליוורנו תקפ"ג ועוד) ,ראו חזן ,תשס"ט ,עמ' .19
מקצת הפיוטים נמנים עם שירי המעין־אזור ושירי האזור .כידוע ,שירים הכתובים בתבנית מעין־אזורית
וכן שירים הכתובים בתבנית אזורית רווחים בשירה הליטורגית .על מקומם של שירי המעין־אזור בשירת
בית הכנסת ,ראו פליישר ,תש"ל ,עמ'  ;240‑194על הכנסת שירי האזור לבית הכנסת ,ראו סאנז־בדיליוס,
תשנ"ו.
'אדיר טובתך תמימה' לרבי אברהם ב"ר יעקב טואה (ראו דוידזון ,א ' ,)1106אדון אשר לו תאות מלוכה'
לרבי משה משיש (ראו דוידזון ,א  )489ו'אביר יעקב חסך הפך' לרבי אברהם הצרפתי (ראו דוידזון ,א
.)254
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לבירור מאורעות ומהלכים שהיו עלולים להמיט שואה על קהילת יהודי אלג'יר 20.יתר
21
הפיוטים אינם עוסקים בסיפור נס ההצלה כלל.
בדברי ההקדמה ,שנוספו כנראה מאוחר יותר ,סיפר מעתיק כתב היד:
בשנתינו זאת שנת התקכ"ג חל יום פורים אדום זה בשבת ועלתה בין החכמים בהסכמה
לומר פזמונים אלו של שבת ביום פורים בעצמו בצירוף העדתם כמה זקני תורה שכן נהגו
מקדם ,והתענית גזרו אותו ביום חמישי זולת כשיחול פורים בא' בשבת שיהיה ביום ג' מפני
שיום ד' הוא ראש חדש .וכ"כ [=וכך כתב] דודי החסיד כמוהר"ר [=כבוד מורנו הרב רבי]
מכלוף עמאר 22בשם רבו הרב משה צרור ז"ל.

23

כידוע ,המנהג הרגיל הוא על פי סדר פורים הרגיל ,לאמור לצום בערב פורים (במקביל
לתענית אסתר) ,ולקרוא את הפיוטים בשבת שלפני פורים בתפילת שחרית ובמנחה
(במקביל לשבת 'זכור') וביום הפורים עצמו .מדברי ההקדמה שנוספו עולה כי התעוררה
השאלה אם בפורים שני החל בשבת יש לקיים את הסדר הרגיל ,או שמא הצירוף של
פורים ושבת יוצר מסגרת חדשה המחייבת שינוי בסדר הדברים .מהנאמר כאן נלמד
שהוחלט לומר את הפיוטים המיועדים לשבת שלפני פורים ביום הפורים עצמו בתפילת
שחרית (סביב 'נשמת') ,והפיוטים שיועדו ליום פורים עצמו נוספו על הפיוטים שנאמרו
בתפילת מנחה; בכך צירפו את פיוטי השבת לפיוטי הפורים שחל בשבת.
קריאת הפיוטים בתפילת שחרית נסתיימה בקריאת מזמור סה בתהילים' ,לך דומיה
תהלה' ,ובקדיש על ישראל .בתפילת מנחה אמרו את פיוטי היום בראשית התפילה ,בין
'אשרי' ובין 'ובא לציון' ,והמתפלל הופנה לפיוט 'אל שמחת גילי' לרבי יהודה הלוי 24,הכלול
בין פיוטי שמיני של פסח .פיוט זה מיועד לקדיש ומבחינת התוכן הוא בחירה מוצלחת,
שכן מלבד השמחה בקדוש ברוך הוא וציון הקשר בינו ובין עמו יש בו אמירות העשויות
אֹוכל ַה ֲחזִ יר ּ /ונְ ָב ֵרְך
להתחבר לסיפור הנס וההצלה של יהודי אלג'יר ,כגון "וִ יגָ ֵרׁש ַׁש ָּמה ֵ
ָׁש ָמה ָּברּוְך ַה ַּמ ֲחזִ יר" (טורים  .)7‑6האזכור המפורש של נוצרים 'אוכלי החזיר' ותיאור
השעבוד הנוצרי השנוא בהמשך הפיוט התאימו בהחלט לנסיבות 'פורים אדום' .פיוט אחר
.20
.21
.22
.23
.24

ואכן חוקרי תולדות ישראל ובראשם הירשברג עשו שימוש נרחב בפיוטים אלו; ראו הירשברג ,תשכ"ה
א ,עמ' .329‑324
אמנם פיוט ה'נשמת' מתייחס להצלת ישראל ,אך רק באופן כללי.
על משפחת עמאר ראו ביתן־כהן ,תשס"ו ,עמ' .8‑6
הערות מאוחרות אחרות מציינות שמות של מחברי הפיוטים וכן הוראות בנוגע לביצוע התפילה.
ראו ירדן ,תשל"ח ,עמ' .387
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שאליו הופנה המתפלל הוא פיוט ל'ברכו'' :השתחוי וברכי לפני צור מעוני' ,שסימנו 'דוד
כהן' .זהו פיוט מפיוטי שבת שירה ,ועיקר עניינו תהילה לה' .ברצף זה השתלב אחד מפיוטי
ה'מי כמוך' ל'פורים אדום' ,והוא 'אדיר טובתך תמימה רמה' מאת אברהם בן יעקב טואה.
לאחר פיוטים אלו מגיע שוב עיקר סיפור הנס בפיוט 'מי כמוך' מפורט נוסף שכתב רבי
אברהם בן שלמה צרפתי ,ותחילתו 'אביר יעקב חסדך הפק' .הוא כתוב באקרוסטיכון
א־ב ,ובהמשך 'אני אברהם בן רבי שלמה הצרפתי חזק' .האקרוסטיכון בסדר זה נכפל
פעם נוספת ,ובסופו של דבר מתקבל שיר ארוך המביא את המעשה לפרטיו .עם תום
"חזְ קּו ַע ִּמי וְ גִ ילּו ָּכל נְ בֹונַ י ִּ /כי ָקרֹוב ֵקץ ֶחזְ יֹונַ י  /וְ ָאז
הפיוט ,לאחר המחרוזת המסיימתִ :
נָ ִׁשיר ָּכל ָׁש ַרי וְ נֹוגְ נַ י ִ /מי ָכמֹוָך ָּב ֵאלִ ים ה' " — נאמר פיוט לקדיש 'אל יחיד ומיוחד' ,ואף הוא,
כפי שמעיד האקרוסטיכון ,משל רבי אברהם בן שלמה צרפתי .עיקר השיר הוא המנון
לקדוש ברוך הוא ,הפודה והמציל ,ובקשה על גאולת ישראל .בעקבות הפיוט נאמר קדיש
'על ישראל' ,שהוא קדיש דרבנן הנאמר בדרך כלל לאחר לימוד תורה.
גם במרכז מערכת הפיוטים השלישית עומד כצפוי פיוט 'מי כמוך'' :אדון אשר לו תאות
מלוכה' ,ומעשה הנס מסופר בו במתכונת דומה .בפיוט אקרוסטיכון א־ב כפול וחתימת
שם המחבר 'רבי משה יצחק משיש חזק' .המחבר מקדים לפיוט מעין רשות ל'מי כמוך' —
"מרום לעמך גאלת ועל עדתך יה חמלת" — ובאמצעות החרוז הדקדוקי (צורת העבר
לנוכח) הוא מבקש לקשור אותנו לברכת הגאולה שבתפילת יוצר..." :כל בכוריהם הרגת,
ובכורך ישראל גאלת ,וים סוף להם בקעת ,וזדים טבעת ,וידידים עברו ים ויכסו מים
צריהם" .מעמד זה של קריעת ים סוף ואיבוד האויבים בים מקבל בהקשר שלפנינו
משמעות נוספת — סיפור המעשה שבמרכז 'פורים אדום' עוסק בעיקר בטביעת האויב
על ספינותיו בלב ים.
המערכת השלישית מסתיימת בפיוט 'אם קמי לחרדתי' ,ועיקרו הבעת ביטחון מלא
בישועת האל .בכתובת הראשית הוא מוגדר כ'גאולה' ,אך בכתובת מאוחרת נוספה המילה
'רשות' ,שאינה לעניין .עם סיום הפיוט באות ההוראות" :ואומר ובא לציון גואל ...ואומר אל
שמחת גילי והיא כתובה ביום אחרון של פסח ואומר קדיש ואומר זולת אומר לצפון תני
והוא כתוב ביום ב שבועות ואח"כ אומר ואני תפילתי וגו' התפילה".
מעניין כי הפיוט 'אל שמחת גילי' לריה"ל נאמר פעמיים במנחה של שבת שחל בה 'פורים
אדום' — בראשית מערכת הפיוטים ובאחריתה ,ונלמד מכאן שיש שתי מערכות שנאמרו
בשתי הזדמנויות שונות :האחת — בתפילת מנחה של שבת ,והאחרת — ביום פורים עצמו.
רק בנסיבות המיוחדות של שנת התקכ"ג ,שבה חל פורים אדום בשבת ,נאמר הפיוט
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פעמיים בהזדמנות אחת .הבחירה הכפולה נובעת מתוכנו המיוחד של פיוט זה ,שכן כפי
שציינו לעיל הוא מבקש הצלה מידי הנוצרים' ,אוכלי חזיר'.
מן המסופר בפיוטי ה'מי כמוך' ל'פורים אדום' שנכתבו לזכר הנס וההצלה בחודש חשוון
שנת בק"ר ,היא שנת ש"ב ( ,)1541נוכל ללמוד כי ה'קיסר' (הוא קרלוס החמישי ,מלך
ספרד) ניסה לכבוש את העיר אלג'יר .המתקפה ארכה שבוע ימים ,ואירועיה — פרטי
המתקפה על כל שלביה (לרבות תאריכים ,פרטים מזהים על התוקפים ושמות מקומות)
ופרטים על תבוסת הצי התוקף — מתוארים בפיוט בפרוטרוט .תיאור האירועים שלב
אחר שלב הולם את הדגם שהתגבש בעקבות פיוט ה'מי כמוך' של ריה"ל לשבת 'זכור'.

הפיוטים ומחבריהם
המערכת ל'פורים אדום' בכתב היד שלפנינו מחזיקה  12פיוטים .הנה הפיוטים לפי סדר
הופעתם בכתב היד' :אל חי משוש לבי'' ,כל הנשמה תהלל במיליה'' ,נשמת ישראל עמך
לביתך משכימים'' ,אלהים על שבח רמת'' ,יחדו ייחודו יחיד ואין בלעדו'' ,בשנת בקר
כעלות בקר'' ,אדיר טובתך תמימה רמה'' ,אביר יעקב חסדך הפק'' ,אל יחיד ומיוחד
בלבב ידידים'' ,מרום לעמך גאלת'' ,אדון אשר לו תאות מלוכה'' ,אם קמי לחרדתי עלי
נוסדו יחד' .סדר זה מעיד על סדר קריאת הפיוטים.
בשלושה פיוטים אין חתימה ,ולפיכך מחבריהם אינם ידועים ,ואלו הם' :אל חי משוש לבי'
(רשות)' ,בשנת בקר כעלות בקר' (פזמון) ו'אם קמי לחרדתי עלי נוסדו יחד'; פיוט אחד,
'אלהים על שבח רמת' (רשות לקדיש) ,חתום באקרוסיכון 'אברהם בן יוסף' ,ואין אנו יודעים
מי האיש; ופיוט אחד' ,יחדו ייחודו יחיד ואין בלעדו' (רשות לברכו) ,חתום באקרוסטיכון
25
'אברם' ,והוא כנראה מאת רבי אברהם אבן עזרא.
עמודי התווך של המערכת הם שלושה פיוטי 'מי כמוך' המספרים את נס 'פורים אדום'.
'אדיר טובתך תמימה רמה' מאת רבי אברהם בן רבי יעקב טואה:
ר' אברהם — מגדולי התורה של זמנו ובעל ייחוס רם (נצר להרשב"ץ ומצאצאי הרמב"ן) .רק
חלק קטן מכתביו הגיע לידינו ,ובו  35תשובות ('החוט המשולש' ,חיבור שהסתפח לשו"ת
.25

ראו לוין ,תשל"ו ,עמ'  .453‑451לפי דוידזון ,תרפ"ה–תרצ"ג ,עמ'  ,2456ייחסו צונץ לאבא מארי.
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תשב"ץ) 26.יש האומרים שחיבר שנים־עשר ספרים וקראם בשמות אבני החושן ,מהם נשתמר
בכתב יד חיבור השו"ת 'נפך' ,ובדברי חכמי אלג'יר נזכר חיבור שו"ת נוסף מפרי עטו הנושא
את השם 'ספיר' .בחיבוריו הוא יוצא כנגד הראוותנות וחיי המותרות וקורא לקיים אורח חיים
צנוע ורוחני .עוד נשתמרה קבוצת פיוטים שחיבר ,והיא מובאת כנספח לכתב היד של ה'נפך'
(בחלק זה של כתב היד ניכרים פגעי הזמן ,והוא קשה לקריאה) .הפיוט שלפנינו נשתמר
בקרובץ .מפיוטיו עולה שהיה בקיא בעקרונות השירה הספרדית .זמנו :המחצית השנייה של
המאה השש־עשרה.

27

'אביר יעקב חסדך הפק' מאת רבי אברהם בן רבי שלמה הצרפתי:
ר' אברהם — משורר ומליץ .נראה שעל שמו נקרא בית הכנסת 'בית כנסת צרפתי' באלג'יר.
זמנו :ר"ס‑ש"ל לערך (.)1570‑1500

28

'אדון אשר לו תאות מלוכה' מאת רבי משה ב"ר יצחק משיש:
ר' משה — דרשן ,מורה ופייטן .דרשותיו בבית הכנסת הגדול באלג'יר הותירו רושם עז על
ציבור שומעיו .האסמכתא הדרשנית שדרש בדבר הצדקה הניתנת בציבור מובאת בחיבור
'עומר השכחה' .פיוטים אחדים מפרי עטו נכללו במחזורי אלג'יר ובהם שלושה פיוטים לפורים
אדום' :נשמת ישראל עמך לביתך משכימים' ,פיוט נשמת הכתוב במתכונת הספרדית; 'מרום
לעמך גאלת' ,רשות למי כמוך; ופיוט ה'מי כמוך' הנזכר לעיל .שיר שבח על כשוריו הפיוטיים
נתחבר בידי ר' שלמה בן צמח .זמנו :המחצית השנייה של המאה השש־עשרה — ראשית
המאה השבע־עשרה.

29

עוד ארבעה פיוטים חתומים באקרוסטיכון בכתב היד שלפנינו .שניים מהם מאת משה
משיש :האחד — 'נשמת ישראל עמך לביתך משכימים' (נשמת לשבת) ,הממוקם שלישי
ברצף הפיוטים ,והאחר — 'מרום לעמך גאלת' ,והוא בא כפתיחה ל'מי כמוך' מפרי עטו;
הפיוט 'אל יחיד ומיוחד בלבב ידידים' (רשות לקדיש) נתחבר בידי אברהם בן שלמה
צרפתי ,והוא ממוקם אחרי ה'מי כמוך' שחיבר; והפיוט 'כל הנשמה תהלל במיליה'
(מוחרך) ,שנתחבר בידי חייא אלדאודי .מספר הקבלה לרבי אברהם בן דוד נלמד שרבי

.26
.27
.28
.29

וינשטיין ,תשל"ז ,עמ' .139
מרציאנו ,תש"ס ,עמ'  ;25חזן ,תשס"ט ,עמ' .249
מרציאנו ,תש"ס ,עמ' .208
שם ,עמ'  ;167חזן ,תשס"ט ,עמ' .303
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חייא בן אלדאודי היה מצאצאי דוד בן זכאי .הוא נפטר בקשטיליה בשנת תתקי"ד ()1154
30
ונקבר בליון.

כתב היד
כתב יד בימד"ל נ"י מיק 4540 .ערוך על פי המתכונת הקדומה בשני חלקים :חלקו הראשון
הוא קרובץ לחגי השנה ולשבתות מיוחדות ,ובו כלולים בין השאר פיוטי 'פורים אדום' (142
דפים); חלקו השני (דפים  )227‑143נושא את הכותרת 'פיוטים לחתנים' ,וכולל פיוטים
לשמחת חתן וכלה ופיוטים להזדמנויות אחרות .עוד כלולים בקובץ  17פיוטים המוגדרים
'בקשות של שבת' וכ־ 30פיוטים תחת הכותרת 'הבדלות למוצאי שבתות וימים טובים'.
בסוף הקובץ מובא מפתח אלפביתי של הפיוטים (דפים .)227‑225
מלבד הגדרות סוגי הפיוטים ('רשות'' ,מוחרך'' ,נשמת'' ,ברכו'' ,קדיש' וכיוצא בזה) נוספו ,כנראה
במועד מאוחר ,כתובות המציינות את מחברי הפיוטים וכן הערות והוראות הנוגעות לביצוע
התפילה .מן ההערה הארוכה שבראש מערכת הפיוטים לפורים אדום (שהזכרנו לעיל ,המציינת
את מנהג התפילה כשפורים זה חל בשבת) נלמד שכתב היד נכתב לפני שנת התקכ"ג (.)1763
הקובץ כתוב בכתב ספרדי רהוט וברור ,בהבחנת תבניות השיר ובשמירה עליהן בגבולות
מרחב הכתיבה —  10x14ס"מ ,בדף שגודלו  12x18ס"מ .בכתב היד מצויות מעט מילים
מנוקדות .הניקוד חלקי ,בלא הבחנה בין קמץ לפתח ובין צירי לסגול ,והוא משקף את
ההגייה הספרדית .סימני הניקוד נוספו כדי למנוע קריאה שאינה תואמת את כוונת הכתוב.
הגיוון בסוגי הפיוטים ועריכתם בחלקים לפי עניינם מלמדים כי לפנינו קובץ ששימש
את בעליו במגוון הזדמנויות ,וכי מקום השירה והפיוט היה מרכזי הן במעגל התפילה הן
במעגל השנה הן במחזור החיים.

.30

ראו בן דוד.1887 ,
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פורים אדום

31

בס"ד שבת שחל להיות בתורה ארבעה במרחשון אומר בשבת שלפניו סדר זה
(הקדמה ):בשנתינו זאת שנת התקכ"ג חל יום פורים אדום זה בשבת ועלתה בין החכמים
בהסכמה לומר פזמונים אלו של שבת ביום פורים בעצמו בצירוף העדתם כמה זקני תורה
שכן נהגו מקדם והתענית גזרו אותו ביום חמישי זולת כשיחול פורים בא' בשבת שיהיה ביום
ג' מפני שיום ד' הוא ראש חדש וכ"כ [וכך כתב] דודי החסיד כמוהר"ר [כבוד מורנו הרב רבי]
מכלוף עמאר בשם רבו הרב משה צרור ז"ל.

ֵאל ָחי ְמׂשֹוׂש לִ ִּבי
'רשות' :פיוט בן חמישה בתים מרובעים החרוזים ובחרוז מבריח.
חריזה :א/א/א/ב ג/ג/ג/ב (חריגה בבית השלישי)
משקל( // _ _ _U _ _ _ / _ _ U _ _ :המתפשט)
כתובת :רשות
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  1ע"א
נזכר :דוידזון ,א 3654
ּומ ְׂשּגַ ִּבי ִׁ /ש ִירים לְ ָך ִא ְצ ִּבי* ֵ /מאֹות וְ ִרּבֹואֹות
ֵאל ָחי ְמׂשֹוׂש לִ ִּבי ֵ /חילִ י ִ
צּורי ֵ /מ ִע ְּמָך ֶעזְ ִרי  /יִ ְׁש ִעי וְ אֹור נֵ ִירי  /זֶ ֶמר לְ ָך יָ אּות
ָּבְך ֶא ְב ְט ָחה ִ
הֹודאֹות
יֹוסיף ֶׁ /ש ַבח וְ ָ
ּומ ְח ַמ ִּדי  /יֹום יֹום לְ ָך ִ
הֹודי ָּ /ת ִׁשיב ַ
ַא ִּדיר יְ ַקר ִ

כ"י ל :אצביא

ביאור ומקורות 1 :אל חי :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי תה' פד ,ג .משוש לבי :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי
ֹלהים ִמ ְׂשּגַ ִּבי" ,תה' נט ,י .אצבי :צ"ל כנראה אצביא
"ּכי ֱא ִ
איכה ה ,טו .ומשגבי :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי ִ
(וכך הוא בדפוסים) ,אאסוף וארבה 2 .בך אבטחה :על פי תה' נה ,כד .צורי :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על
פי תה' יח ,ג .מעמך עזרי :על פי תה' קכא ,ב .ישעי ...נירי :כינויים לקדוש ברוך הוא ,ראו תה' כז ,א .יאות:
"א ִּדיר ַּב ָּמרֹום ה' " ,תה' צג ,ד .יקר ...ומחמדי :תשיב יופיי
יאה ,ראוי 3 .אדיר :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי ַ
ופארי כקדם .יום ...יוסיף :צ"ל כנראה אוסיף (וכך הוא בדפוסים); ואולי כל יום שעובר יוסיף לך על הנסים
והנפלאות הנעשים ב'כל יום עמנו' .שבח והודאות :על פי תפילת 'ישתבח'.

 .31הוספנו הערות על חילופי נוסח לפי כ"י לונדון — ( British Museum (B14) MS 1970ומעט מן הדפוסים).
עוד הוספנו הערות על ניקוד ספורדי המצוי בטקסט .יצוין כי הניקוד בא לרוב למנוע קריאה מוטעית,
העלולה לעתים אף לסתור את כוונת הכתוב.
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ּוב ְתׁשּואֹות
רּומה נְ וֵ ה ֵא ָיתן  /נָ בֹא ְּבתֹוך ִמ ְפ ָּתן ֵּ /ב ָיתן וְ קֹול ָח ָתן  /נִ ְׁש ַמע ִ
ָ
יחנּו  /נִ ְר ֶאה ְב ֵעינֵ ינּו  /נִ ִּסים וְ נִ ְפ[לָ ]אֹות
ֹלהינּו ִּ /ב ַיאת ְמ ִׁש ֵ
יָ ִחיׁש ֱא ֵ
 4רומה :הרם ,הקם ,בנה בשנית .נוה איתן :כינוי לבית המקדש ,על פי יר' מט ,יט .נבא ...מפתן :המקדש.
ביתן ...חתן :הביתן הוא חופת חתנים ,וממנו נרמז לגינת הביתן (אס' ז ,ח) ולפורים .ובתשואות :בקול גדול.
 5יחיש ...משיחנו :יזרז גאולתנו .נראה ...ונפלאות :כמו בימים ההם.

יה  /חייא אלדאודי
ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּת ַהּלֵ ל ְּב ִמּלֶ ָ
'מּוח ַּרּךְ ' .שיר מעין־אזור בעל מדריך דו־טורי דו־צלעי (הטור השני הוא רפרין) ושלוש
ַ
מחרוזות בעלות שלושה טורי ענף דו־צלעיים
חריזה :ש/ת ש/ת א/ב א/ב א/ב ש/ת
משקל( _ _ _ U _ _ / _ _ U_ _ :בחריגות קלות)
כתובת :מחרך
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  1ע"א
נזכר :דוידזון ,כ 312
ָּכל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּ /ת ַהּלֵ ל ְּב ִמּלֶ ָיה
רֹוקע ֲא ָד ָמה ַ /מ ִּציב ּגְ בּולֶ ָיה
ַ
ָּד ֵרי ֲעלִ ּיָ ה  /לִ ְׁשמֹו יְ זַ ֵּמרּו
ַאנְ ֵׁשי נְ ִׁשּיָ ה ּ /גָ ְדלֹו יְ ַס ֵּפרּו
ָּכל עֹוף וְ ַחּיָ ה ֵ /אלָ יו יְ ַׂש ֵּברּו
5
רֹוקע
סֹובלֶ ָיה ַ //
ּתֹולֶ ה ֲא ָד ָמה ְּ /כ ֶא ְׁשּכֹול וְ ְ
		
ֶאת ַמ ֲהלָ לָ יו ֶ /אזְ ּכֹור וְ ֹלא ֶאנְ ֶׁשה
ִעם רֹוב ְּפ ָעלָ יו ַּ /בּיָ ם וְ הּוא מ ֶֹׁשה
ביאור ומקורות 1 :כל ...תהלל :על פי תה' קנ ,ו 2 .רוקע :פורש ,מותח .רוקע אדמה :כינוי לקדוש ברוך הוא,
על פי "ר ַֹקע ָה ָא ֶרץ" ,יש' מב ,ה .מציב גבוליה :על פי תה' עד ,יז 3 .דרי עליה :המלאכים ,שוכני מרום .עליה:
כינוי לשמים (תה' קד ,יג) .לשמו יזמרו :על פי תה' סו ,ד 4 .אנשי נשיה :כינוי לדרי ארץ; נשיה :כינוי לארץ,
על פי וי"ר כט ,יא 5 .אליו ישברו :ציפו וייחלו ,על פי תה' קד ,כז 6 .תולה אדמה :ראו איוב כו ,ז ,תולה על
בלימה .וסובליה :ונושא אותה .רוקע :רמז לרפרין ,וראו טור  7 .2מהלליו :תהילותיו .ולא אנשה :לא אשכח.
"א ִצילֵ י ְּבנֵ י
 9‑8משה ...משה :צימוד שלם; משה — לשון משייה ,מוציא מן הים .אציליו :כינוי לישראל ,על פי ֲ
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ַעּמֹו ֲא ִצילָ יו ַ /על יַ ד ּגְ ִביר מ ֶֹׁשה
וּמה ִ /מ ְב ַחר ְק ָהלֶ ָיה
ֶּדגֶ ל ֲאיֻ ָ
		 10
ּומ ְפ ָעלָ יו
יָ ִחיׁש וְ יָ ִקים ֲ /א ָמ ָריו ִ
ִׁש ְבּתֹו ֲא ָר ִקים ַ /ה ָּשׂם ְּב ַמ ְכלּולָ יו
ׁשֹוכן ְׁש ָח ִקים ֶ /א ֶרץ ֲהדֹום ַרגְ לָ יו
ֵ
נֹותן נְ ָׁש ָמה  /לָ ָעם ָעלֶ ָיה
ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל" ,שמ' כד ,יא .על ...משה :בידי משה רבנו ,רמז ליציאת מצרים 10 .איומה :כינוי לכנסת ישראל ,על
פי שה"ש ו ,י .מבחר קהליה :קהלה הנבחר 11 .יחיש ...ומפעליו :יקיים דברו ויזרז את הגאולה ,מפעליו —
מעשיו 12 .ארקים :ארצות (מןַ :א ְר ָקא ,יר' י ,יא); מילה פייטנית שכיחה ,כגון 'קדוש יסד ארקים' ,יניי (מהדורת
זולאי) א ,ומצויה הרבה בפיוט הספרדי .השם במכלוליו :מניח בין חפצי הפאר .מכלוליו — על פי יח' כז ,כד.
 13שוכן שחקים :כינוי לקדוש ברוך הוא ,מתוך התפילה ,סדר אשמורת .ארץ ...רגליו :על פי יש' סו ,א.
 14נותן ...עליה :על פי יש' מב ,ה ,מפיח רוח חיים בדרי ארץ .נשמה :רמז לייעוד הפיוט.

ימים  /משה משיש
יתָך ַמ ְׁש ִּכ ִ
נִ ְׁש ַמת יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְּמָך לְ ֵב ְ
'נשמת' לשבת שלפני 'פורים אדום' .תבנית המיוחדת לסוגה :מחרוזות תלת־טוריות עם
מילות מסגרת בראש הטור הראשון ובסופו .הטור האחרון הוא סיומת מקראית.
חריזה :א/א/א ב/ב/ב
משקל :אינו קבוע ,בין תשע לארבע עשרה הברות דקדוקיות בטור
חתימה :משה משיש
כתובת :נשמת
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  1ע"ב
נזכר :דוידזון ,נ 763
ימים ְּ /תיַ ֶח ְדָך
נִ ְׁש ַמת  /יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְּמָך לְ ֵב ְיתָך ַמ ְׁש ִּכ ִ
ֹאמרּו ַּב ַע ִּמים
יֶ ַׁשע ְׁשלַ ח לָ ֶהם וְ י ְ
		
ׁשּועת עֹולָ ִמים
נֹוׁשע ַּביְ יָ ְּת ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַ
		
ביאור ומקורות 2‑1 :ישראל ...להם :ישראל יהללו את הקדוש ברוך הוא ,האל היחיד והמיוחד ,ששלח להם
ישועה .ישראל עמך :על פי מל"א ח ,נב .לביתך משכימים :משכימים לבתי כנסיות .ויאמרו בעמים :על
פי יואל ב ,יז ,בניגוד 3 .ישראל ...עולמים :על פי יש' מה ,יז 5‑4 .מחלים ...וגואל :מבקשים את הקדוש ברוך
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ׁשֹואל ַּ /ת ְמלִ ְיכָך
נִ ְׁש ַמת ְ /מ ַחּלִ ים ְּפנֵ י ֵאל ָחי* נִ ְד ָרׁש לְ ָכל ֵ
גֹואל
ּפֹודה וְ ֵ
מֹוׁש ַיע ֶ
יֹום ָהיֹה לָ ֶהם לְ ִ
		 5
ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
לּולֵ י יְ יָ ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו י ַ
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כ"י ל :ליתא

יחה לְ ֵאל נַ ֲע ָרץ ִּב ְכבֹודֹו ְּ /ת ַׁש ַּב ֲחָך
ֹופ ִכים ִׂש ָ
נִ ְׁש ַמת ׁ /ש ְ
יֹום לְ בֹׁש ִּבגְ ֵדי נָ ָקם לְ ַה ִּציל זֶ ַרע יַ ֲעקֹב ַע ְבּדֹו
		
עֹוׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹולֹות לְ ַבּדֹו ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ֵ
		
10
לֹוח ָציו וְ נֹוגְ ָׂשיו ְּ /ת ַה ֶּד ְרָך
ּקֹורא לְ ָך ִמ ֵּמ ַצר ִמ ֵּבין ֲ
נִ ְׁש ַמת ַ /ה ֵ
חֹוסיו
ׁשּועתֹו וִ ַיקּיֵ ים ְּד ָברֹו לְ ָ
יְ ָק ֵרב יְ ָ
		
מֹוׁש ִיעים ְּב ַהר ִצּיֹון לִ ְׁשּפֹוט ֶאת ַהר ֵע ָׂשו
וְ ָעלּו ִ
		
נִ ְׁש ַמת ְ /מ ַהּלְ לִ ים ֵׁשם ֵ
יֹוׁשב ַׁש ַחק ְּב ַא ְרצֹות ִׁש ְביָ ם ַּ /ת ְמלִ ְיכָך
בכה"י מנוקד :פריַ ם ,לציון קריאה בתנועת a
ּופ ְריָ ם*
ּובנֵ ֶיהם ּגִ זְ ָעם ִ
ֵהם ְ
		
בכה"י מנוקדָ :מלֶ א לציון קריאה בתנועות  aו–e
אֹומ ִרים וְ ִאּלּו ִפינּו ָמלֵ א* ִׁש ָירה ַכּיָ ם
ְ
		 15
הוא שיהיה להם למושיע .מחלים ...אל :על פי מל' א ,ט .נדרש ...שואל :על פי יש' סה ,א ,בניגוד .היה...
למושיע :על פי יש' סג ,ח .פודה וגואל :ראו הושע יג ,יד 6 .לולי ...ישראל :על פי תה' קכד ,ב 8‑7 .שופכים...
עבדו :מתפללים ,משבחים את הקדוש ברוך הוא שקם להציל את עמו .שופכים שיחה :על פי תה' קב ,א .לאל
נערץ :על פי תה' פט ,ח .לבש ...נקם :על פי יש' נט ,יז ,יום נקמה .זרע ...עבדו :על פי דה"א טז ,יג 9 .לעושה ...חסדו:
על פי תה' קלו ,ד 11‑10 .הקורא ...לחוסיו :ישראל הזועקים לקדוש ברוך הוא יהדרו שמו לכשיקרב את הגאולה.
הקורא ...ממצר :על פי תה' קיח ,ה .לוחציו ונוגשיו :אויביו .יקרב ישועתו :כדרך התחנון 'ישועתנו קרבה' .ויקיים
דברו :כדרך התפילה בשחרית' :קים ...את הדבר' .חוסיו :כינוי לעם ישראל ,על פי תה' יז ,ז 12 .ועלו ...עשו :על פי
עו' א ,כא .מושיעים :נושעים ,כינוי לישראל .הר עשו :כינוי לאויב ולארצו 14‑13 .מהללים ...ופרים :כל ישראל ,הם
ובניהם ,מהללים את הקדוש ברוך הוא ,מלכו של עולם .יושב שחק :כינוי לקדוש ברוך הוא .בארצות שבים :על פי
יר' ל ,י .גזעם ופרים :נמשך מן הקודם ,ראו יש' יא ,א 15 .ואלו ...כים :מתוך תפילת 'נשמת כל חי' ,רמז לייעוד הפיוט.
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ֹלהים ַעל ְׁש ַבח ַר ְמ ָּת  /אברהם בן יוסף (אינו ידוע)
ֱא ִ
'רשות' לקדיש .שיר ובו שש מחרוזות — הראשונה היא מחרוזת פתיחה .בכל מחרוזת שני
חלקים :בחלק א — שלושה טורים דו־צלעיים ,בחלק ב — שני טורים דו־צלעיים .הטור האחרון
של חלק ב חורז לכל אורך השיר חריזה :א/ת א/ת א/ת ב/ב/ב/ת ג/ד ג/ד ג/ד ה/ה/ה/ת
משקל( _ U _ _ _ U _ _ _ / U _ _ _ U :בחריגות קלות)
		
 _ _ _ U _ _ _ U _ _ _ / U _ _ _ Uבטור הראשון של חלק ב
חתימה :אברהם בן יוסף
כתובת :קדיש
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  2ע"א
נזכר :דוידזון ,א 4773
ֹלהים ַעל ְׁש ָבח ַר ְמ ָּת  /וְ גָ ַדלְ ָּת ְמאֹד
ֱא ִ
וְ נִ ְס ַּת ְר ָּת וְ נֶ ְעלַ ְמ ָּת ְּ /ברֹב ָה ָדר וְ הֹוד
וְ ָע ַצ ְמ ָּת וְ ַא ָּתה  /הּוא יְ סֹוד ָּכל ַהּיְ סֹוד כך מתחלק לפי החריזה אך לא לפי המשקל .כ"י ל :הוא
וְ ֵאין ֵק ֶצה וְ ִכלָ יֹון  /לְ ָך נֶ ַצח וְ ֹלא ִד ְמיֹון
		
וְ ַא ָּתה הּוא לְ ַבד ֶעלְ יֹון  /וְ ֵאל נַ ְע ָרץ ְּבסֹוד
		 5
עֹודי ִע ְּמָך
ְּבזָ ְוכ ִרי ֶאת יְ מֹות עֹולָ ם ְּ /ב ִ
ְּב ִהּו ֵָעד ְמ ַתי ֻּכּלָ ם  /לְ ֵׁש ַמע ִׁש ְמ ֲעָך
וְ נִ גְ לֵ ָית וְ ַא ְּת נֶ ְעלָ ם ֲ /עלֵ י ֵעין ַע ְּמָך
אתם לָ ְך וְ ָרגָ ׁשּו  /וְ לַ ְעׂשֹות ֶח ְפ ְצָך ָחׁשּו
ֲה ֵב ָ
		
עֹוב ֵדי ָה ֱאלִ יל ּבֹוׁשּו  /וְ ָח ָפרּו ַעד ְמאֹד
וְ ְ
		 10

ביאור ומקורות 1 :על ...רמת :נעלה אתה מכל שבח ותהילה .וגדלת מאד :על פי תה' קד ,א 2 .ונסתרת
ונעלמת :שאין לו גוף .הדר והוד :ראו תה' קד ,א 3 .יסוד ...היסוד :כינוי לקדוש ברוך הוא ,שהכול נעשה
בדברו והוא מקור הכול 4 .ואין ...וכליון :שאינו נמדד במרחב ובזמן 4 .לך נצח :היה הווה ויהיה .ולא דמיון:
אין דומה לו 5 .ואתה ...לבד :אחד ויחיד .הכתוב "ונסתרת ...עליו" הוא ברוח עיקרים מ־יג עיקרי האמונה
לרמב"ם .ואל ...בסוד :על פי תה' פט ,ח 6 .בזוכרי ...עולם :על פי דב' לב ,ז .בעודי עמך :על פי תה'
קלט ,יח 7 .בהועד מתי :כשנאספו אנשיי במעמד הר סיני .לשמע שמעך :לשמוע דברך 8 .ונגלית ...עמך:
נגלית לפניהם בעת מתן תורה ,ובכל זאת נעלם היית מעיניהם — שלא ראוך ממש 9 .ורגשו :באו בהמון.
ולעשות חפצי :על פי יש' מח ,יד 10 .בושו וחפרו :ראו תה' עא ,כד .רבות ...פלאיך :הנסים הרבים שעשה
לעמו כשהוציאו ממצרים.
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'פורים ֱאדום' — מערכת פיוטים של קהילת אלג'יר לפורים שני

ְרבֹות נִ ֵּסי ְּפלָ ֶאיָך ְּ /ברֹאׁש ַמלְ ֵכי זְ ַמן
נביאך ,לציון קריאה בתנועת e
ֵ
בכה"י מנוקד:
ְּביַ ד מ ֶֹׁשה נְ ִב ֶיאָך* ּ /גְ ִביר ִציר נֶ ֱא ָמן
ומן ,לציון קריאה בתנועת a
בכה"י מנוקדַ :
ּומן*
ּוב ֵאר ָ
וְ ִכלְ ַּכלְ ָּת ְצ ָב ֶאיָך ְׂ /שלָ ו ְ
וְ ָחלּו ָּכל ְּבנֵ י ֵׂש ִעיר ְּ /ב ָׁש ְמ ָעם קֹול ְּד ַבר ָצ ִעיר
		
וְ זָ עּו ַה ְר ֵרי ֵׂש ִעיר  /וְ ֹלא יָ ְכלּו ֲעמֹוד
		 15
רֹותיָך ְּ /בלֻ חֹות נֶ ְח ְצבּו
ֲהֹלא הֹוד ִּד ְּב ֶ
רֹותיָך  /לְ ַע ְּמָך נִ ְכ ְּתבּו
וְ ַצחּות ִא ֲמ ֶ
אֹותיָך ְּ /ב ֵׁשמֹות נִ ְּקבּו
וְ אֹותֹות נִ ְפלְ ֶ
אֹורם ַעד ְמאֹד ָק ַדר
וְ נָ ְבלָ ה ָׁשם ְׂש ַפת ֵק ָדר  /וְ ָ
		
וְ נֶ ְח ָׁשבּו ְכקֹוץ ַּד ְר ָּדר  /לְ מּול ֵאׁש ֵעת יְ קֹוד
		 20
קֹורְך ַהּיְ סֹוד נַ ְעלָ ה  /וְ ִת ְׁשּכֹן ָא ֳהלִ י
ְמ ָ
וְ ִה ְר ַּב ְצ ָּת ְד ִביר ָא ְהלָ ה ְּ /בתֹוְך ֶּכ ֶתם ֲחלִ י
ּוב ַח ְר ָּת ְּב ֵׂשה עֹולָ ה  /לְ ַכ ֵּפר ַמ ֲעלִ י*
ָ

קֹורְך ַהּיְ סֹוד נַ ְעלָ ה  /וְ ִת ְׁשּכֹן ָא ֳהלִ י
כ"י לְ :מ ָ
ּוב ַח ְר ָּת ְּב ֵׂשה עֹולָ ה  /לְ ַכ ֵּפר ַמ ֲעלִ י
ָ
ּוב ַח ְר ָּת ְד ִביר ָא ְהלָ ה ְּ /בתֹוְך ֶּכ ֶתם ֲחלִ י
ָ

 11מלכי זמן :השוו טודרוס' ,הנגעה המארה במאורות' ,גן החידות והמשלים ,כאן — כינוי לפרעה ,שהוא
ומעלליו אינם נשכחים עם הזמן 12 .ציר נאמן :על פי מש' כה ,יג ,שליח נאמן .צבאיך :צבאות ה' ,כינוי לעם
ישראל 13 .שלו ...ומן :מזונותיהם במדבר 14 .חלו ...שעיר :נבהלו דרי שעיר ,בני עשיו .קול דבר :סיפור
קורות ישראל ביציאת מצרים ועת מתן תורה .צעיר :כינוי לעם ישראל ,על פי "וְ ַרב יַ ֲעבֹד ָצ ִעיר" ,בר' כה,
כג 15 .הררי שעיר :מקום מושבו של עמלק (בר' לו ,ח ,ראו תנחומא בשלח ,כה) 16 .הלא ...נחצבו :עיקרי
תורתך חצבת בלוחות לתיתם לנו 17 .וצחות אמרותיך :דבריך הצחים ,ראו תה' יב ,ז 18 .בשמות נקבו:
על פי במ' א ,יז 19 .ונבלה ...קדר :כנגד צחות אמרותיך נראית לשון בני קדר כנבולה ומבולבלת (דברים
אלה עומדים כנגד השקפת הערבייה ,ולפיה הערבית היא הלשון הנבחרת שבה דיבר האל אל נביאו).
קדר :כינוי לבני ישמעאל .ואורם ...קדר :חשך עליהם עולמם 20 .כקוץ דרדר :ראו בר' ג ,יח .אש :היא
"אׁש ָּדת" ,על פי דב' לג ,ב 21 .מקורך ...אהלי :מקורך נעלה ,ובכל זאת תשכון
התורה .אש עת :נראה שצ"ל ֵ
ֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם ַעל ָה ָא ֶרץִ ,הּנֵ ה
"ּכי ַה ֻא ְמנָ ם יֵ ֵׁשב ֱא ִ
באוהלי ,ודומים דברים אלה לנאמר בתפילת שלמהִ :
ּוׁש ֵמי ַה ָּשׁ ַמיִ ם ֹלא יְ ַכלְ ְּכלּוָך ַאף ִּכי ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָּבנִ ִיתי" ,דה"ב ו ,יח; והשוו ריה"ל' ,יה אנה אמצאך'
ָׁש ַמיִ ם ְ
(חזן ,תשס"ט ,עמ' " :)524גלגל לא ישאך  /אף כי חדרי אולם" .היסוד :פנייה לקדוש ברוך הוא שהוא יסוד
הכול ,וראו טור  .3ותשכן אהלי :ראו תה' עח ,נה 22 .והרבצת :יש' נד ,יא .והרבצת ...אהלה :בקשה לבניין
הבית בפאר והדר .אהלה :כינוי לעם ישראל ,על פי יח' כג ,ד .כתם חלי :על פי מש' כה ,יב 23 .ובחרת...
עולה :לעקדו .לכפר מעלי :שיש במעשה העקדה כדי לכפר על עוונות ישראל ,ראו איכ"ר פתיחתות ,כד ועוד.
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הֹודינּו ְּב ִׁשיר ַמ ְעלֹות
ֲא ֶׁשר ָק ְד ָׁשְך ְּב ַמ ְק ֵהלֹות ֲ /א ֵ
אֹותְך לַ ֲעבֹוד
ּוב ְמחֹולֹות  /וְ ָ
וּפים ִ
ֲעלֵ י ֻת ִ
		 25
ְּב ַהר ק ֶֹדׁש לְ ָך ַּת ְע ִמיד  /נִ ֵּסי* יֶ ַׁשע לְ אֹות
נֹוראֹות
אֹותָך ָ
וְ ֵעד* סֹוד ִּפלְ ֲאָך ַּת ְצ ִמיד ְּ /ב ַה ְר ְ
קֹור ִאים לְ ָך ָּת ִמיד  /וְ גֹלֶ ה נִ ְפלָ אֹות
ָחזָ ק ְ
וְ ֹלא יִ ַּדל וְ ֹלא יֶ ְח ַּדל ְׁ /ש ָמְך לָ ַעד ֲא ָבל יִ גְ ַּדל
		
ֲעלֵ י ַהּכֹל וְ יִ ְתּגַ ַּדל  /וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְמאֹד
		 30

כ"י ל :אשיר

כ"י ל :נֵ ס
כ"י ל :בעד

 24במקהלות :בחבר משוררים (תה' סח ,כז) .אהודינו בשיר :על פי תה' כח ,ז ,אחבר שיר על תשועות ה' ובו אביע
תודה לו 25 .עלי ...ובמחולות :ראו שמ' טו ,כ 26 .בהר קדש :על פי יש' כז ,יג ,בהר המוריה 27 .ועד ...נוראות :נפלאותיך
ייראו לעיני כול ,והם יהיו עדים 'צמודים' .נוראות( :דב' י ,כא) דברים נשגבים 28 .נפלאות( :שמ' לד ,י) צפונות ונצורות.
 30יתגדל ויתקדש :מתוך הקדיש ,קשר לייעוד הפיוט.

יַ ֲחדּו יִ יחּודֹו יָ ִחיד וְ ֵאין ִּבלְ ָעדֹו  /רבי אברהם אבן עזרא
'רשות' ל'ברכו' .שיר אזור ,ובו מדריך וארבע מחרוזות בנות ארבעה טורים .בכל מחרוזת
שני טורי ענף דו־צלעיים ושני טורי אזור דו־צלעיים
חריזה :א/א א/א ב/ב ב/ב א/א א/א ג/ג ג/ג א/א א/א
משקל :שש הברות דקדוקיות בצלע (בחריגות קלות)
חתימה :אברם
כתובת :ברכו
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  2ע"ב
ארי ,מפייטני אלג'יר)
נזכר :דוידזון ,י ( 2456דוידזון מעיר כי צונץ ייחסו לאבא ָמ ִ
נדפס :לוין ,תשל"ו ב453‑451 ,
יַ ֲחדּו יִ יחּודֹו  /יָ ִחיד וְ ֵאין ִּבלְ ָעדֹו
ַק ְדמֹון וְ ֵאין נֶ גְ ּדֹו ָּ /ברּוְך ְׁשמֹו ְּוכבֹודֹו
ביאור ומקורות 1 :יחדו ...בלעדו :הכריזו על הקדוש ברוך הוא כאחד ויחיד ואין בלתו ,כדרך ההכרזה ב'קריאת
שמע' .ייחודו :מעיקרי האמונה ,השוו לפיוט 'יגדל אלוהים חי'" :אחד ואין יחיד כיחודו" .יחיד :כינוי לקדוש ברוך
הוא 2 .קדמון :כינוי לקדוש ברוך הוא ,ואחד מעיקרי האמונה .נגדו :אין עמו מי שקדם .ברוך ...וכבודו :על
"ּוברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו לְ עֹולָ ם" ,תה' עב ,יט.
פי ָ
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ּוׁש ֵמי ְמרֹום ָר ַק ְע ָּת
הֹוד ְע ָּת ְ /
ֶא ֶפס לְ יֵ ׁש ַ
נָ ָהר וְ יָ ם ָּב ַק ְע ָּת ִ /מ ְׁש ָּפט וְ ִדין ִה ְׁש ַמ ְע ָּת
וְ נָ ָהר ֵמעֹודֹו  /יִ ְת ָּב ַרְך ֵמהֹודֹו
		 5
ַמלְ ֲא ֵכי ָצ ָבא ְּת ִעידֹו ִּ /כי ֵהם ְמלִ ֵיצי ֶחלְ ּדֹו
		
ְּב ַא ֲה ָבה לְ ַעּמֹו נִ ְמ ָצא ְּ /ב ָחנֵ ס ְּכגִ ּבֹור יָ ָצא
לַ יְ לָ ה וְ לִ ְׁשמֹו ָח ָצה ִּ /כי הּוא ּגְ דֹול ָה ֵע ָצה
ָׁשלַ ח מ ֶֹׁשה ַע ְבּדֹו ַ /א ֲהרֹן ִאיׁש ֲח ִסידֹו
		
ׁשּוע ְּב ִפידֹו
לַ ֲעלֹות ַּתּנִ ין ְּב ֵצידֹו  /לָ ֶהם ַ
		 10
אׁשי ַעל אֹויְ ַבי ָּת ִרים  /יִ ְחיּו ְׁש ָאר נִ ְק ָּב ִרים
רֹ ִ
ּמּורים
ַּת ֲהדֹוף ְּב ֻעוּזְ ָך ָצ ִרים  /לַ יְ לָ ה ְּכלֵ יל ִׁש ִ
ּוזְ כֹור ָׁשלַ ח יָ דֹו  /לִ ְׁשחֹוט ְּבנֹו יְ ִחידֹו
		
ּוב ָכל ְמאֹודֹו
ַּכ ֲעקֹוד ַאיִ ל ֲע ָקדֹו ְּ /בלִ ּבֹו ְ
		
15

זֹור ַח
יח  /יִ ְׁשלַ ח* ְּכאֹור ֵ
ֵמ ִטיב וְ גַ ם ַמ ְׁשּגִ ַ
יח ָׁ /שלֹום ְּבלִ י יָ ֵר ַח
ִּת ְׁש ִּבי וְ גַ ם ָמ ִׁש ַ

כ"י ל :שלח

 3אפס ...הודעת :ה'אין' הפך ל'יש' באמירתך .רקעת :לשון פריׂשה ומתיחה (יש' מב ,ה) 4 .נהר וים :נהר
הירדן וים סוף .וים בקעת :על פי נחמ' ט ,יא ,חצית ,פילסת לעמך דרך בנהר ובים .משפט ...השמעת:
רמז למעמד הר סיני ,לתורה ולמשפטיה 5 .ונהר ...מהודו :אינו ברור ,ואולי כוונתו לומר כי כל מקור מים
מאז ומעולם — ברכתו מעם ה' 6 .מלאכי צבא :סמיכות הפוכה :צבא מלאכיו ,ולפי פירוש ראב"ע לתה'
קג ,כא "הם צבא השמים העליונים" .מליצי חלדו :הם המספרים לעולם כולו על גדולתו ,והוא על פי
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ַמּגִ יד ָה ָר ִק ַיע" 7 .חנס :כינוי למצרים ,על פי יש' ל ,ד.
"ה ָּשׁ ַמיִ ם ְמ ַס ְּפ ִרים ְּכבֹוד ֵאל ַ
תה' יט ,בַ :
כגבור יצא :על פי יש' מב ,יג 8 .לילה ...חצה :בליל מכת הבכורות שהחלה בחצות הלילה בדיוק ,ראו
מכילתא דרבי ישמעאל ,יג .גדול העצה :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי יר' לב ,יט 9 .משה ...חסידו :על
"ׁשלַ ח מ ֶֹׁשה ַע ְבּדֹו ַא ֲהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ּבֹו" ,תה' קה ,כו 10 .לעלות ...בצידו :להעלות בחכתו תנין השרוי
פי ָ
במצוקה גדולה וללכדו .תנין :כינוי לפרעה ,על פי שמ"ר ט ,ד .להם ...בפידו :על פי איוב ל ,כד .שוע:
שוועה ותפילה ,וכיוון לישראל שזעקתם השמימה ותפילתם למפלת האויב נתגשמה .בפידו :בצרתו (של
פרעה) 11 .ראשי ...תרים :ראו תה' כז ,ו .יחיו ...נקברים :יְ חיה את ישראל ,שבהיותם בגלות משולים למתים.
נקברים :כינוי לישראל 12 .כליל שמורים :על פי שמ' יב ,מב ,כמו בליל יציאת מצרים 13 .וזכור ...יחידו:
זכור את אברהם אבינו במעשה העקדה (בר' כב ,י־יב) 14 .בלבו ...מאודו :על פי דב' ו ,ה 16‑15 .מיטיב...
יח ִמן ַה ַחֹּלנֹות" ,שה"ש ב ,ט .ישלח ...משיח :יביא
"מ ְׁשּגִ ַ
משגיח :כינויים לקדוש ברוך הוא .משגיח :על פי ַ
גואל לעמו .תשבי :אליהו הנביא .שלום ...ירח :על פי תה' עב ,ז ,וכוונתו — תמיד.
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יֹוסיף ֵׁשנִ ית יָ דֹו  /לִ ְקנֹות ְׁש ַאר יְ ִדידֹו
ִ
ּולְ בּוׁש נָ ָקם הּוא ַמּדֹו ִ /מי הּוא זֶ ה ָּבא ְבסֹודֹו

 17יוסיף ...ידידו :על פי יש' יא ,יא; כוונתו לגאולה נוספת ,שבה ייגאלו כל ישראל .ידידו :כינוי לישראל ,על פי
דב' לג ,יב 18 .ולבוש נקם :כלוחם הלובש בגדו בצאתו למלחמה ,על פי יש' נט ,יז .מדו :בגדו .מי ...בסודו:
על פי יר' כג ,יח.

ִּב ְׁשנַ ת ּב ֶֹקר ַּכ ֲעלֹות ּב ֶֹקר
פזמון .שני טורי חתימה המקשרים את הפזמון לפיוט 'מי כמוך' .בכל הטורים שתי צלעות,
והצלע הראשונה במדריך ובמחרוזות מתחלקות לשתי צלעיות.
חריזה :במדריך — א/א//ב; במחרוזת הראשונה — ג/ג//ד ה/ה//ד (בחריגות קלות); במחרוזת
השנייה — ט/ט//ב י/י/ב בטורי החתימה :ש/ש ת/ת
משקל :הברות דקדוקי .בטורי המדריך והאזור :ארבע  /ארבע  //שמונה; בטורי המחרוזות:
שלוש  /שלוש  //שש; בטורי החתימה :שש  /שש
כתובת :פזמון
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  3ע"א
נזכר :דוידזון ,ב 1891

5

ִּב ְׁשנַ ת ּב ֶֹקר ַּ /כ ֲעלֹות ּב ֶֹקר ִ //ה ְׁש ִקיף לָ ֶהם ָּב ַא ְׁשמֹורֹות*
יׁשי ִ //ט ַּבע אֹויְ ִבים ִּב ְמצּולֹות
יׁשי ְּ /ביֹום ְׁשלִ ִ
לְ ֵחיל ְׁשלִ ִ
אֹותם לִ ְׁשּפֹוְך סֹולְ לֹות
ּובּיַ ֶּב ֶׁשת ְּ /ב ֵעת* ּגֶ ֶׁשת ָ //
ַ
וְ נִ ְק ְרבּו  /וְ ֹלא ָא ְרבּו ֵ //מרֹוב ַעם וַ ֲחיָ ילֹות
ִה ְמ ִטיר ֲעלֵ ֶיהם ָ /ה ַפְך לָ ֶהם ַ //הּיָ ִמים ְּכמֹו לֵ ילֹות

בדפוסים :בהמולות

בדפוסים :עת

ביאור ומקורות 1 :בשנת בקר :היא שנת ש"ב ( .)1541השקיף ...באשמורות :כדרך סיפור יציאת מצרים —
"וַ יְ ִהי ְּב ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהּב ֶֹקר וַ ּיַ ְׁש ֵקף ה' ֶאל ַמ ֲחנֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם" ,שמ' יד ,כד 2 .לחיל שלישי :חילות ספרד המגיעים
בפעם השלישית לכבוש את אלג'יר .ביום שלישי :יום ג' בשבוע ,שבו הוכרע האויב משום סערה גדולה.
טבע ...במצולות :כפי שעשה לפרעה ,ראו שמ' טו ,ד־ה 3 .וביבשת ...אותם :בגִ שתם מכיוון היבשה .לשפוך
סוללות :ראו שמ"ב כ ,טו ,לערום עפר סמוך לחומה 4 .ונקרבו ...ארבו :ראו יהוש' ח ,ה־ז ,בניגוד .ונקרבו...
וחיילות :מאחר שהיו רבים מאוד לא נזקקו למארבים ולתחבולות .חיילות :גדודי צבא 5 .המטיר ...לילות:
סערת גשם גדולה גרמה לחושך והיום נראה כלילה.
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אֹותם  //וְ ֹלא ָק ְרבּו ֵאלֵ ינּו
ִס ֵּכל ֲע ָצ ָתם ִּ /בלְ ֵּבל ָ
[היְ ָתה זֹאת ִ /היא נִ ְפלֵ את ְּב ֵעינֵ ינּו]
ֵמ ֵאת ה' ָ

ֹלהינּו ִּ //כי ַרב ָׂש ַב ְענּו ָצרֹות
ַחּזְ ֵקנּו ֱ /א ֵ
ֵהן לָ ָעד  /וְ ַאל ִּת ְמ ַעד ַ //רגְ לֵ ינּו וְ נִ ְׁש ָמרֹות
וְ ִחיׁש נֵ ַצח ִ /איׁש ֶצ ַמח  //יָ בֹא נָ א ִּב ְבׂשֹורֹות
10
ֲהֹלא ֶסלָ ה ִּ /ב ְת ִהּלָ ה  //יָ ִאירּו ִב ְמאֹורֹות
ּוב ִׁשירֹות
וׁש ָּבחֹות ְ
סֹועד ְּ //ב ֻת ְ
וְ ָאז וָ ֵעד  /לֵ ב ֵ
וְ נִ ְר ֶאה ִחיׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְּ /ב ִבנְ יָ ן ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה
		
ֹלהים ֵאין ָּכמֹוָך
וְ ָאז נָ ִׁשיר ִמי ָכמֹוָך ֱ /א ִ
		
 6סכל עצתם :השוו "סכל עצתם וחזק לבבם ליכנס בים" ,רמב"ן לשמ' יד ,ד .בלבל אותם :סכסך ביניהם,
"מ ֵאת ה' ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִ ְפלָ את ְּב ֵעינֵ ינּו" ,תה' קיח ,כג.
ראו רד"ק ליש' יט ,ב 7 .מאת ה' :קיצור הפסוקֵ :
 8כי ...שבענו :על פי תה' קכג ,ג 9 .ואל תמעד :ראו תה' לז ,לא .רגלינו ונשמרות :ראו מש' ג ,כו 10 .נצח:
פנייה לקדוש ברוך הוא .איש צמח :כינוי למשיח ,על פי זכ' ו ,יב .יבא ...בבשורות :יבשר על הגאולה 11 .סלה:
"אם ֶא ְר ֶאה אֹור ִּכי יָ ֵהל" ,איוב לא ,כו .יאירו במאורות :יאירו באור
מילת קריאה .בתהלה :באור זוהר ,השוו ִ
תורה ,כנאמר בברכות יז ע"א" :לבך יהגה תבונה ...ולשונך ירחיש רננות ...עיניך יאירו במאור תורה ...ופעמיך
ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין" 12 .ואז ועד :מאז ועד עולם .הלב סועד :הלב נתמך ומתחזק ,ראו תה'
"ח ְס ְּדָך ה' יִ ְס ָע ֵדנִ י" ,כלומר יסעד לבי ולא תמוט רגלי ,או תיאור ציורי לתשבחות ולשירות שהלב
צד ,יחַ :
מכין כביכול כסעודה וכמטעמים לקדוש ברוך הוא .בתושבחות ובשירות :על פי ברכת הגאולה 13 .חיש...
הבחירה :ראו רמב"ן לבמ' טז ,כא" :שהיה עונש על ישראל בהתאחר בנין בית הבחירה" ,בניגוד 14 .מי...
"מי ָכמ ָֹכה ָּב ֵאלִ ם ה' " שמ' טו ,יא; בא בסוף פיוט זה כהכנה לפיוט 'מי כמוך' שאחריו ,הפותח
כמוך :על פי ִ
במילים "מי כמוך ואין כמוך".
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ימה ָר ָמה  /אברהם בן יעקב טווא
טֹוב ְתָך ְּת ִמ ָ
ַא ִּדיר ָ
פיוט 'מי כמוך' בסיפור מעשה הנס .פותח במוטו הקבוע לסוג זה ,ואחריו  97מחרוזות
בנות ארבעה טורים:
שלושה טורי ענף  +טור שהוא סיומת מקראית החותמת במילה קבועה או בחרוז "יָ ה/יָ ּה".
חריזה :א/א/א/ת ב/ב/ב/ת
משקל :אינו מכוון ,כמקובל בסוגה זו
סימן :א־ב כפול ,תשר"ק ,אני אברהם הקטון בר יעקב ,אברהם טוא חזק לעד נצח ועד סלה
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  3ע"ב
נזכר :דוידזון ,א 1106
ּדֹומה לָ ְך
דֹומה לָ ְך וְ ֵאין ֶ
ִמי ָכמֹוָך וְ ֵאין ָּכמֹוָך ִ /מי ֶ
ימה ָר ָמה
טֹוב ְתָך ְּת ִמ ָ
ַא ִּדיר ָ
ימה וְ ַת ָּמה
וּמ ְתָך ְׁשלֵ ָ
לְ ֻא ָ
לָ ֵכן ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה
ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּויָ ּה
		 5
ּב ֵֹורא ַח ְס ְּדָך לִ ְמ ֻׂש ַוכת ָח ֶדק
ְּב ָכל ֵעת ַא ָּתה ַמ ֲחזִ יק ַה ֶּב ֶדק
לָ ֵכן ִּפ ְתחּו לִ י ַׁש ֲע ֵרי ֶצ ֶדק
אֹודה יָ ּה
ָאבֹא ָבם ֶ
		
10

ּגָ דֹול ֶא ְהיֶ ה ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ ה
ָהיָ ה וְ הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה

ביאור ומקורות 1 :מי ...לך :פתיחה קבועה לפיוטי ה'מי כמוך' .מי כמוך :על פי שמ' טו ,יא .ואין כמוך :על
"א ִּדיר
פי תה' פו ,ח .מי ...לך :מתוך ברכת גבורות בתפילת העמידה 2 .אדיר :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי ַ
ַּב ָּמרֹום ה' " ,תה' צג ,ד 3‑2 .אדיר ...ותמה :על דרך הפתיחה של ריה"ל לפיוט ה'מי כמוך' לשבת זכור — "אדון
חסדך בל יחדל" — ועניינו חסדי ה' לישראל 5‑4 .כל ...הללויה :על פי תה' קנ ,ו 6 .למשוכת חדק :על פי מש'
טו ,יט ,במקור היא מכשול קוצים ,כאן — תיאור ציורי לישראל בגלות שדרכם רצופה קוצים ומכשולים 7 .מחזיק
הבדק :מחזק את ישראל בחולשתם ובגלותם ,על פי מל"ב יב ,ו 9‑8 .פתחו ...יה :על פי תה' קיח ,יט 10 .אהיה...
אהיה :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי שמ' ג ,יד 11 .היה ...ויהיה :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי הפיוט 'אדון עולם'.
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ִּב ְּשׂ ַרנִ י ֹלא ָאמּות ִּכי ֶא ְחיֶ ה
וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲע ֵׂשה* יָ ּה
		

כ"י ל :מעשי

ֹלהים וְ גַ ם ִה ְב ִהילַ נִ י
ָּדנַ ּנִ י ֱא ִ
יבנִ י
ַּפ ַעם ִראׁשֹונָ ה ְׁש ַּתיִ ם וְ ָׁשֹלׁש ִה ְכ ִא ַ
15
ֲא ָבל לַ ָּמוֶ ת ֹלא נְ ָתנַ נִ י
יַ ּסֹור יִ ְּס ַרנִ י יָ ּה
		
עֹוׂשה נִ ְפלָ אֹות
ָה ֵאל ָה ֶ
נֹוראֹות
ְּותׁשּועֹות ּגְ דֹולֹות וְ ָ
ַהלְ לּוהּו וְ ִא ְמרּו ַעל ָּכל אֹות
20
ֹלהים ְצ ָבאֹות ִמי ָכמֹוָך ֲח ִסין יָ ּה
יְ יָ ֱא ִ
		
וַ יְ ִהי ְביֹום ָּבא תֹוגַ ְר ִמי לְ ַא ְר ִצי לִ ְמעֹונִ י
ְׁשנַ ת ָער"ּו ַעד ַהיְ סֹוד ְּב ַא ְרמֹונִ י
ָּבאּו ֱאדֹום לִ לְ ּכֹוד ָה ִעיר ַּב ֲעֹונִ י
לּולֵ י יְ יָ ֶׁש ָהיָ ה
		 25
ּוׁשנִ ּיָ ה
ְזדֹון לִ ָּבם ִה ִּשׁ ָיאם* ַּפ ַעם ִראׁשֹונָ ה ְ
ְׁשנַ ת ֵעזֶ "ר* ָּבאּו ָּב ֳאנִ ּיָ ה

כ"י ל :ליתא
כ"י ל :שנת עז"ר נאספו ובאו באניה

 13‑12לא ...יה :על פי תה' קיח ,יז ,אספר את נפלאותיו בימינו 14 .דנני אלהים :על פי בר' ל ,ו ,ובר"ר פרשה עא נאמר:
"דנני וחייבני דנני וזכני" 15 .פעם ...ושלש :רמז לשלוש הצלות מניסיונות הכיבוש של הספרדים 17‑16 .למות ...יה :על
פי תה' קיח ,יח ,הצילני מיד האויב בעת מצוקתי 18 .האל ...נפלאות :על פי תה' עז ,טו 19 .ותשועות גדולות :על פי
שמ"א יט ,ה .גדולות ונוראות :על פי דה"א יז ,כא 20 .הללוהו ואמרו :על פי יר' לא ,ו .כל אות :כל אחד מהאותות
והמופתים שעשה לנו 21 .יי ...יה :על פי תה' פט ,ט ,ורד"ק במקום אומר" :ואמר יה ,כי הוא השם המורה על ֲהוָיַת
העולם כולו ,כי הוא מאתו ,וחסין מורה כי הוא קיום העולם אחר הוויתו ,כמו שנקרא חי העולם" 22 .תוגרמי :כינוי
לאויב הבא מתוגרמה ,כינוי קבוע לתורכיה ,אך כאן כוונתו לקורסרים של ברברוסה ,שהיו בני ברית לתורכים 23 .שנת
ער"ו :היא שנת רע"ו ( .)1516ער"ו ...היסוד :על פי תה' קלז ,ז ,והגרשיים מדגישים את משחק הלשון בין 'ערו' שהיא
לשון החרבה ,ובין התאריך 24 .אדום :כינוי קבוע לנוצרים 25 .לולי ...שהיה :שהיה לצדם ולחם את מלחמתם ,על
פי תה' קכד ,ב 26 .זדון ...השיאם :על פי עו' א ,ג ,התפתו בזדון לבם .פעם ...ושניה :רמז לשתי מתקפות — האחת
בשנת רע"ו והאחרת מיד אחריה בשנת רע"ז 27 .שנת עז"ר :היא שנת רע"ז ( ,)1517והגרשיים מדגישים את משחק
הלשון בין המילה 'עזר' שהיא לשון עזרה ,ובין ציון התאריך .באו באניה :בצי אניות.
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וְ ָה ֵאל ֲעזָ ָרנּו וְ ִה ָּכם ִּב ְצ ִדּיָ ה
ּומ ָּכה ְט ִרּיָ ה
ּבּורה ַ
ֶּפ ַׂשע* וְ ַח ָ
		

כ"י ל :פצע

יׁשית לַ ֲעׂשֹות ִמלְ ָח ָמה מֹונַ י
ָח ְׁשבּו ַב ְׁשלִ ִ
30
חֹומה לְ ָפנַ י
ּולְ ַה ִּפיל ִמגְ ַּדל ֵחיל וְ ָ
ׂשֹוטנַ י
קּומה לְ ְ
וַ יְ יָ ָא ַמר ֹלא ִת ְהיֶ ה ְּת ָ
ִהּנֵ ה יַ ד יְ יָ הֹויָ ה
		
יסר ְׁשנַ ת ָק ַר"ב ֲע ָרד* ַעל ְּפנֵ י
ט ָעה ֵק ָ
ָ
אֹותם וְ ֹלא ֶא ְׁשנֶ ה
ַה ָּשׂ ֶדה ָא ַמר ַא ֶּכה ָ
35
וַ יְ יָ ָא ַמר ּגַ ם ֶאל ָה ִעיר ֹלא יִ ְק ַרב ַה ַּמ ֲחנֶ ה
ָענַ נִ י ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה
		
יָ זַ ם לְ ַה ְׁש ִחית ּגֹולַ ת ֲא ִר ֵיאל
גֹואל
יֹורׁש וְ ֵ
וְ ֹלא נִ ְׁש ַאר לָ ֶהם ֵ
יקֹותי לַ ֲא ִר ֵיאל*
וַ ֲה ִצ ִ
40
וְ ָהיְ ָתה ַת ֲאנִ ּיָ ה וַ ֲאנִ ּיָ ה
		

כ"י ל :וירד

כ"י ל :להריאל

יסר
ָּכ ָכה ָח ַׁשב לַ ֲעׂשֹות ֵק ָ
ּומּוסר
ָ
ֲח ַסר יִ ְר ָאה

"ּפ ַצעְ ...ט ִרּיָ ה",
 28והאל עזרנו :על פי שמ"א ז ,יב .בצדיה( :במ' לה ,כ) במתכוון 29 .פשע ...טריה :על פי ֶ
יש' א ,ו 30 .חשבו ...מלחמה :ראו מש' כ ,יח .כאן כוונתו שתכננו מתקפה בשלישית .מוני :שונאי (ראו יש'
מט ,כו) 31 .חיל וחומה :על פי איכה ב ,ח ,ביצורים וחומה 32 .לא ...לשוטני :ראו וי' כו ,לז; במקור מכוון
לישראל ,כאן — לאויב 33 .הנה ...הויה :על פי שמ' ט ,ג ,כאן — ה' בכוחו יסכל את מזימת האויב 34 .קיסר:
הוא קארל החמישי ,מלך ספרד (וגרמניה) .שנת קר"ב :היא שנת ש"ב ( ,)1542‑1541והגרשיים מדגישים
את משחק הלשון בין המילה 'קרב' מלשון התקרבותו ובין ציון התאריך .ערד :ערד הוא העמלק — ראו
רש"י לשמ"א טו ,ו; כאן — כינוי לאויב 35 .ולא אשנה :על פי שמ"א כו ,ח ,אכהו מכה ניצחת 36 .גם ...יקרב:
ראו יהוש' ח ,ה ,והשוו לפיוט 'בשנת בקר כעלות בקר' (שורה  37 .)4ענני ...יה :על פי תה' קיח ,ה ,והשוו
ֹלהי ִצ ְד ִקי ַּב ָּצר ִה ְר ַח ְב ָּת ּלִ י" ,תה' ד ,ב 38 .גולת אריאל :כינוי לישראל .אריאל :כינוי לירושלים על
"ענֵ נִ י ֱא ֵ
ֲ
פי יש' כט ,א 41‑40 .והציקותי ...ואניה :על פי יש' כט ,ב ,אייסר אותם 42 .חשב לעשות :על פי יר' יח ,ח,
כאן — התכוון לפגוע 43 .חסר ...ומוסר :שאין בו יראת ה' ,והוא בז למצוות ,ראו מש' א ,ז.
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זָ ַע ְקנּו* ֲהיַ ד יְ יָ ִּת ְק ָצר
אתי יָ ּה
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
		 45
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כ"י ל :זעקתי

לְ ֵחילֹו ִצּוָה ַאף ִאם יַ ְר ֶּבה ְמ ִחירֹו
ֹלא ָתחּוס ֵעינְ ֶכם וְ ַה ֲח ִריבּו ְד ִבירֹו
לָ זֹאת ָּבאּו ְּב ֵע ָצה ַעיִ ן ֹלא יָ ִאירּו
וְ ֹלא יַ ְׁש ִאירּו ִמ ְחיָ ה
		
50
ּומּזִ ָּכרֹון
מּועתֹו ֵמ ֶא ֶרץ ְמ ָר ַתיִ ם ִ
ִמ ְּשׁ ָ
יֹותר ְּפ ָע ִמים ִמּיִ ְתרֹון
ָּפ ַח ְדנּו ֵ
אתיִ ם ִּכ ְפלַ יִ ם* ַעל ֶא ְביֹון
ִּכי ָבא ִּב ְס ִפינֹות ָמ ַ
לַ ְמרֹות ֶעלְ יֹון ַּב ִּצּיָ ה
		

כ"י ל :ליתא

נִ ְב ֲהלָ ה ָה ִעיר ַּב ֲעלֹותֹו ַעל ֲאגָ ֶפ ָיה
יפ ָיה
ִמ ְּכלֵ י ִמלְ ַח ְמּתֹו ַצר וָ אֹור ָח ַׁשְך ַּב ֲע ִר ֶ
55
מֹורט וַ ֲחנִ ית ְר ָׁש ֶפ ָיה
ַּב ְרזֶ ל ּונְ ח ֶֹׁשת ְמ ָ
ִר ְׁש ֵּפי ֵאׁש ַׁשלְ ֶה ֶבת יָ ּה
		
ינֹותיו הּוא וְ ַחּיָ ילָ יו ָּב ֶהם נֶ ֶעזְ רּו
ְס ִפ ָ
יִ ְׁש ַּת ְּבחּו יִ ְת ַהּלְ לּו יִ ְת ַא ְּמרּו
 44היד ...תקצר :להצילנו מיד אויב? על פי במ' יא ,כג 45 .מן ...יה :על פי תה' קיח ,ה ,במצוקתי 46 .ירבה
מחירו :ראו תה' מד ,יג ,וכוונתו לומר כאן שגם אם המלחמה תגבה מחיר כבד ,לא אחוס עליהם .ואפשר
שכוונתו לומר שאם יבקשו הנצורים לפדות נפשם בכסף ,לא אחוס עליהם 47 .לא ...עינכם :על פי דב'
יג ,ט .והחריבו דבירו :הרסו את קודש הקודשים של בית מקדשו 48 .באו בעצה :על פי יש' טז ,ג ,החליטו
ברוע לבם 49 .ולא ...מחיה :על פי שופ' ו ,ד ,ישחיתו הכול 50 .משמועתו :לכשהגיעה השמועה הרעה על
כוונת הספרדים .מארץ מרתים :על פי יר' נ ,כא ,כאן כוונתו לספרד — ארץ שהאכילה את ישראל מרורים.
ומזכרון :משום הזיכרון של הימים הקשים ההם של גזרות וגירושים תחת שלטון ספרד 51 .פחדנו ...מיתרון:
פחדנו כפל כפליים 52 .אביון :כינוי לישראל המותקף 53 .למרות ...בציה :על פי תה' עח ,יז ,להכעיס את
הקדוש ברוך הוא 54 .אגפיה :מכל אבריה 55 .מכלי מלחמתו :על פי יר' כא ,ד ,וכוונתו שהאויב היה מצויד
בכלי מלחמה משוכללים ביותר .צר ...בעריפיה :על פי יש' ה ,ל ,ורד"ק במקום אומר" :ואור השמש חשך לו
לישראל בשמים ,כלומר קדרו לו השמים ממעל מרוב הצרה" 56 .ברזל ונחשת :על פי דב' לג ,כה ,מהם
עשויים כלי המלחמה .נחשת ממורט :מל"א ז ,מה ,נחושת צרופה ומזוקקת 57‑56 .רשפיה ...יה :על פי שה"ש
ח ,ו ,כאן — אש קונקרטית ,והיא אש המלחמה 59 .יתאמרו :יתנשאו (תה' צד ,ד).
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ּוב ֶהם יִ ְתּגַ ְּברּו
ּוב ְפ ִסילֵ ֶיהם ָּב ְטחּו ָ
ִ
60
32
ֹאמרּו ֹלא יִ ְר ֶאה יָ ּה
וַ ּי ְ
		
לֹותם ַעל ֶה ָה ִרים ְּב ָע ְצ ָמה
ֶּפה ָפ ְתחּו ַּב ֲע ָ
יַ ַחד ַה ַּפחֹות וְ ַה ְּסגָ נִ ים ִּב ְמזִ ָּמה
וְ ִד ְּברּו ְּד ָב ִרים ָק ִׁשים ְּביָ ד ָר ָמה
ָמה ִא ְּמָך לְ ִבּיָ א*
		 65

כ"י ל :לביה

צ ֵֹורר ִּב ְראֹותֹו ָה ִעיר ֲח ָׁש ָבּה ַּכ ֶּשׁ ֶרץ
נִ ְמלָ א ֵח ָמה וְ ָא ַמר ֲה ֵרי ִהיא ַּכ ֶח ֶרץ
ֲהלָ זֹאת ָּבאּו ָּכל ְּבנֵ י ֵׂש ִעיר ְּב ֶמ ֶרץ
ֶא ֶרץ ַמ ְא ֵּפלְ יָ ה
		
70
ָק ָרא לַ ֲע ָב ָדיו וְ ָא ַמר ֲהזֹאת ִהיא ַה ִּק ְריָ ה
הֹומּיָ ה
ֲא ֶׁשר ִמ ֶּמּנָ ה ָּכל ַא ְר ִצי ִ
ָמ ָחר ֹלא ַא ְׁש ִאיר ָּבּה ַּביִ ת וַ ֲעלִ ּיָ ה
וְ ַׁש ִּת ָיה ְּכ ֶא ֶרץ ִצּיָ ה
		

75

ָרפּו יְ ֵדי ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר וַ ֲא ָחזָ ם ַס ַער
רֹומי ָק ֶׁשת וְ ׁשֹולְ ֵפי ַס ִּכין ִמ ַּת ַער
ָּכל ֵ

 61ויאמרו ...יה :על פי תה' צד ,ז ,לא יבין את כוונותיהם המרושעות .פה פתחו :בדברי רהב וכוונת רצח ,על
רּועה [ ]...לִ ְׁשּפְֹך סֹלְ לָ ה לִ ְבנֹות ָּדיֵ ק" 63 .הפחות והסגנים:
דרך יח' כא ,כז" :לִ ְפּת ַֹח ֶּפה ְּב ֶר ַצח לְ ָה ִרים קֹול ִּב ְת ָ
על פי יח' כג ,ו ,יועצי המלך 64 .ודברו ...קשים :כנגד הקדוש ברוך הוא .ביד רמה :על פי במ' טו ,ל ,כאן —
בהתנשאות 65 .מה ...לביָא :על פי יח' יט ,ב .לביָ א :האומה הספרדית ,שהיא כחית טרף מסוכנת 66 .חשבה
כשרץ :שאפשר לרמסו בנקל 67 .כחרץ :כמי שנחרץ גורלו לכליה ,צורה פייטנית; והשוו' :דרך קשתו וכלה
בחרץ' ,איכה תפארתי ל־ט' באב (הקליר) 68 .הלזאת ...במרץ :וכי בשביל מקום זה ,שאינו אלא קטן כשרץ,
נתגייסו ובאו כל חילות הנוצרים 69 .ארץ מאפליה :על פי יר' ב ,לא ,ארץ חשוכת אל 71‑70 .הקריה ...הומיה:
ראו יש' כב ,ב ,הזאת היא העיר שחששנו מפניה? — המשך דברי הרהב 72 .מחר ...ועליה :אחריב הכול,
ולא ייוותר מקום לגור בו 73 .ושתיה ...ציה :על פי הושע ב ,ה ,אהפוך אותה למדבר 74 .רפו ידי :על פי יר' ו,
"א ֲחזּו
כד .רפו ...סער :נתרפו ידיהם של הלוחמים עד שהפקירו את משמרתם על העיר .אחזו סער :על פי ָ
ָׂש ַער" ,איוב יח ,כ ,חרדה וחלחלה 75 .רומי קשת :על פי יר' ד ,כט ,היורים בקשת .רמה = ירה ,והוא לשון
 .32טורי האות עי"ן חסרים (וכך גם בכ"י ל).
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ָּב ְרחּו ֶאל ָה ִעיר וְ נִ ְׁש ֲא ָרה ָה ִעיר ְּכיַ ַער
ּוׁש ִאּיָ ה
יּוּכת ַׁש ַער ְ
ַ
		
ֹלהי ֶק ֶדם ְמעֹונָ ה
ָׁש ַדי ֱא ֵ
רּוח ֵחן וַ ֲחנִ ינָ ה*
נִ ְת ַמּלֵ א ַר ֲח ִמים וְ ַ
לְ ַעּמֹו ָא ַמר ֶא ֱהפֹוְך ִקינָ ה לִ נְ גִ ינָ ה
80
ִׁש ְמ ִעי נָ א זֹאת ֲענִ ּיָ ה
		
ׁשּוע ִתי ָהיְ ָתה ִּבנְ ס ַֹע אֹויֵ ב ֵמ ֶהם וְ ָר ַחק
ְּת ָ
וְ ֶאל ָה ִעיר* ָק ַרב ִה ְב ִהילָ ם וְ ָד ַחק
ִה ְׁש ִּפיל ּגַ ֲאוָ תֹו ִּכי ִהלְ ִעיג לָ ִעיר ִמ ֶּמ ְר ָחק
יִ ְׂש ַחק לַ ֲהמֹון ִק ְריָ ה
		 85
מֹורת ִה ְׁש ִקיף ְּבזַ ַעם* וְ ֶע ְב ָרה
ֹלהים ְּב ַא ְׁש ֶ
ֱא ִ
בּורה
וְ ִה ָּכם ַמ ָּכה ָק ָׁשה ִּבגְ ָ
ּבּורה
ּבּורה ַּת ַחת ַח ָ
ַח ָ
ְּכוִ ּיָ ה ַּת ַחת ְּכוִ ּיָ ה
		
90
ינֹותיו וְ ִט ַּבע ַחּיָ ילָ יו
ַּבּיָ ם ִׁש ֵּבר ְס ִפ ָ
ּומ ְפ ָעלָ יו
ִּכי ָר ָאה ַמ ְח ַׁש ְבּתֹו* ָה ָר ָעה ִ
וַ ּיִ ֶפן ַּב ֲחרֹון ַאף ֵאלָ יו
ִה ְׁשלִ יְך ָעלָ יו ִּב ְצ ִדּיָ ה
		

כ"י ל :רחמים חן ורוח וחנינה

כ"י ל :ההר ,והוא נראה יותר

כ"י ל :וזעם

כ"י ל :חייליו

זריקה והשלכה; ראו שמ' טו א–ג"ָ :ר ָמה ַבּיָ ם [ ]...יָ ָרה ַבּיָ ם" 76 .ונשארה ...כיער :נטושה ועזובה 77 .יוכת...
ושאיה :על פי יש' כד ,יב ,שער העיר נשבר והתפורר 78 .אלהי ...מעונה :כינויים לקדוש ברוך הוא ,על פי
דב' לג ,כז 79 .נתמלא רחמים :על עמו .ורוח ...וחנינה :על פי זכ' יב ,י ,חמלה 80 .לעמו :על עמו הנתון
בסכנה .אהפוך ...לנגינה :אהפוך צרה לשמחה 81 .שמעי ...עניה :על פי יש' נא ,כא .עניה :כינוי לישראל,
המעונה בייסורים 82 .תשועתי היתה :פתיחה לסיפור פרטי ההצלה 84 .השפיל גאותו :על פי יש' כה ,יא.
 85ישחק ...קריה :על פי איוב לט ,ז; כאן — 'ישחק' בתקבולת ל'הלעיג' (שורה  86 .)84אלהים ...השקיף :על
פי שמ' יד ,כד ,דרך משל .בזעם ועברה :על פי תה' עח ,מט 87 .והכם ...קשה :ראו יהוש' י ,י 89‑88 .חבורה...
כויה :על פי שמ' כא ,כה ,הכם מכה כנגד מכה על שום מזימותיהם הרעות 90 .וטבע חייליו :ראו שמ' טו ,ד.
 91מחשבתו הרעה :על פי יח' לח ,י ,מ .ומפעליו :מעשיו 92 .ויפן :הקדוש ברוך הוא 93 .השליך ...בצדיה:
על פי במ' לה ,כ ,השליך עליהם במתכוון.
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ּבֹורים
ּגַ ֲאוָ תֹו ִה ְׁש ִּפיל וְ ֵה ִמית ּגִ ִ
ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִמ ֶּד ֶרְך ָס ִרים
95
ַאנְ ֵׁשי ַחיִ ל ְמ ֻתוּלָ ִעים ִּכ ְׁשנֵ י ֳע ָפ ִרים
ומי ְצ ִבּיָ ה
ָּת ֳא ֵ
		
אֹותם ְּב ַס ַער וְ ֵח ָמה
ָּדן ָ
וְ ָע ָׂשה ָב ֶהם ִמ ְׁש ָּפט ּונְ ָק ָמה
בּוׁשי ִמ ְכלֹול וְ ִר ְק ָמה
ַעד* ֲא ֶׁשר זָ ֲעקּו לְ ֵ
100
עֹוטיָ ה
ַׁשּלָ ָמה ֶא ְהיֶ ה ְּכ ְ
		

כ"י ל :ליתא

ֶה ֱחלִ יף לָ ֶהם ַה ֶּד ֶרְך וְ ַה ֵּס ֶדר
ּובאּו ֶח ֶדר ְּב ֶח ֶדר
ַעד ֲא ֶׁשר ָּפ ֲחדּו ָ
פֹוצים ַעל ְּפנֵ י ַה ָּשׂ ֶדה ְּכ ֵע ֶדר
וְ ָהיּו נְ ִ
ּגָ ֵדר ַה ְּדחּויָ ה
		105
וׁשלַ ְך
ינֹותיו ְּוכלֵ י ְק ָרב ַּבּיָ ם ֻה ְ
ּו ְב ֵעת ִׁש ֵּבר ְס ִפ ָ
ָא ְמרּו לֹו ֲע ָב ָדיו זֹאת יַ ד יְ יָ ָמלַ ְך
ּיֹוסיף לָ ְך
ּומה ִ
ַמה ּיִ ֵּתן לְ ָך ַ
לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
		
110

ּוב ַמלְ ּכֹו
אֹלהיו ְ
ָז ַעף וְ ִה ְת ַקּלֵ ל ֵּב ָ
וַ ּיֵ ַדע ִּכי ֶה ֶבל ָּדתֹו וְ ֶׁש ֶקר נִ ְסּכֹו

 94גאותו השפיל :על פי יש' כה ,יא 95 .רשעי ארץ :על פי תה' קיט ,קיט .מדרך סרים :הסוררים (ראו רש"י ליש' א ,כג).
 96אנשי ...מתולעים :על פי נח' ב ,ד ,אנשי חיל שמלבושיהם צבועים אדום ,כצבע תולעת השני 97‑96 .כשני ...צביה:
על פי שה"ש ז ,ד ,כאן — משל להופעתם המהודרת 98 .בסער וחמה :על פי יר' כג ,יט ,הביא אליהם בזעמו סופה
חזקה מן הים 99 .ועשה ...ונקמה :על פי רש"י למל"א ח ,מה" :ועשית משפטם — נקמתם באויביהם" 100 .לבושי
מכלול :על פי יח' כג ,יב ,בעלי השררה הלובשים בגדי פאר 101 .שלמה ...כעוטיה :על פי שה"ש א ,ז ,בזעקתם
שאלו מדוע עטו מדים ולבוש מיוחד לקראת מלחמה זו ,שנכשלו בה 102 .החליף ...והסדר :נתבלבלו ולא ידעו את
דרכם משום שהפכו מתוקפים למותקפים 103 .ובאו ...בחדר :על פי מל"א כ ,ל ,חיפשו מחסה ומסתור מפני זעם
ה' 104 .והיו ...כעדר :ראו דה"ב יח ,טז ,תיאור ציורי לצבא האויב התועה ומאבד את דרכו 105 .גדר הדחויה :על
פי תה' סב ,ד ,כגדר המטה לנפול — דימוי לאויב 107 ,אמרו ...עבדיו :כדרך סיפור המגילה ,אס' ג ,ג ,התפכחות
האויב .יי מלך :מלכו של עולם  109‑108 .מה ...רמיה :על פי תה' קכ ,ג .לשון רמיה :לשון מדברת גדולות 110 .זעף...
ובמלכו :צבא האויב שהתפכח זעם על מלכו ועל אלוהיו.
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ֲא ֶׁשר ָע ַבד* ִמּיֹום ֱהיֹותֹו ַעד ּכֹה
מֹורי ְּפלִ ילִ ּיָ ה
ָּפקּו ֵ
		
ּומ ַעל ָה ִעיר נָ ַסע
ֲח ָר ָדה ֲא ָחזַ ּתּו ֵ
ּומ ָּצע*
וְ ִה ְׁשלִ יכּו ְב ָח ְפזָ ם ְּכלֵ י יְ ָקר ַ
115
וְ ָכל ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ַמ ָּסע
ֲחנִ ית ַמ ָּסע וְ ִׁש ְריָ ה
		

93

כ"י ל :עובד

כ"י ל :ומסע

ָ
ט ְפלּו ֶׁש ֶקר וְ ָא ְמרּו ַעם נָ ָבל וְ ָס ָכל
נּוכל
ׁשּוב לְ זֹאת ָה ִעיר ֹלא ַ
ֹאכל
ִּכי ֲהלָ נֶ ַצח ֶח ֶרב ּת ַ
120
ֹאכל ִּפ ְריָ ה
אֹוה ֶב ָיה י ַ
וְ ֲ
		
יֶ ֶתר ַה ַּמ ֲחנֶ ה ֲא ֶׁשר ַעל ָה ָא ֶרץ
ָּפ ַרץ ּבֹו ָה ֵאל ֶּפ ֶרץ ַעל ְּפנֵ י ֶא ֶרץ
ּולְ ֶב ָהלָ ה ָהיָ ה לְ ָכלָ ה ּולְ ֶח ֶרץ*
ַה ֶּפ ֶרס וְ ָה ָעזְ נִ ּיָ ה
		125

כ"י ל :ולכלה וחרץ

ֻּכּלָ ם ָא ְמרּו ִהּנֵ ה זֹאת ּגְ זֵ ָרה
ּבֹורי ֱאדֹום ְּכלֵ ב ִא ָּשׁה ְמ ֵצ ָירה
וְ ָהיָ ה לֵ ב ּגִ ֵ
נִ לְ ְּכדּו וְ ָכל ִא ָּשׁה נִ ְמ ְּכ ָרה ְּב ֶע ְׂש ִרים ּגֵ ָרה
וְ ֵה ִס ָירה ֶאת ִׂש ְמלַ ת ִׁש ְביָ ּה
		
"ׁשגּו ָּבר ֶֹאה
 112‑111כי ...כה :סוגדים לאלוהי שווא מאז ומעולם .ושקר נסכו :על פי יר' י ,יד 113 .פקו ...פליליה :על פי ָ
ָּפקּו ְּפלִ ילִ ּיָה" ,יש' כח ,ז ,כשלו במשפטם 114 .ומעל ...נסע :הסתלק 115 .והשליכו בחפזם :על פי מל"ב ז ,טו .כלי
יקר :על פי מש' כ ,טו 116 .וכל ...יקרה :על פי דה"א כט ,ב 117 .חנית ...ושריה :על פי איוב מא ,יח .חנית מסע היא
חנית כבדה (רש"י) או חנית הנוחה לטלטול (אבן ג'נאח) ,שריה — חוד החץ 118 .טפלו שקר :על פי איוב יג ,ד ,בדו
דברי שקר .עם ...וסכל :כינויים לאויב 119 .לזאת ...נוכל :ראו במ' יג ,לא ,הודו באזלת ידם 120 .הלנצח ...תאכל :על
פי שמ"ב ב ,כו ,כאן כוונתו לחרב צבא השמים 121 .ואוהביה ...פריה :על פי מש' יח ,כא ,ייהנה מפרי הארץ; ורש"י
במקום אומר" :אוהב את לשונו ומרגיל לתורה אוכל שכרה" 122 .המחנה ...הארץ :המחנה שצר על העיר 123 .פרץ...
פרץ :על פי שמ"ב ו ,ח ,הקדוש ברוך הוא הכה גם בהם 124 .היה ...ולחרץ :על פי יש' י ,כג ,הושמדו 125 .הפרס
והעזניה :על פי דב' יד ,יב ,עטו על פגריהם 127 .והיה ...מצירה :על פי יר' מח ,מא ,נבהלו כנשים 128 .וכל ...נמכרה:
אפשר שכוונתו לגבירות הספרדיות שנלקחו בשבי .בעשרים גרה :על פי במ' יח ,טז ,בפרוטות 129 .והסירה ...שביה:
על פי דב' כא ,יג ,שמלתה המפוארת שלבשה בעת שנשבתה.

אפרים חזן ורחל חיטין־משיח
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ֹלא ֵה ִׁשיב ָה ֵאל* יָ דֹו וְ ִק ְצּפֹו
130
וׁשלָ ְך ַעל ָע ְרּפֹו
ַעד ֵמת ָּכל ֶא ָחד ֻמ ְ
ְּב ָכל זֹאת ֹלא ָׁשב ַאּפֹו
וְ עֹוד יָ דֹו נְ טּויָ ה
		
ֵמ ֵאת יְ יָ ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִ ְפלָ את ְּב ֵעינֵ ינּו
ִּבנְ פֹול אנפראדור אנדרי דורייא וברנדירו*
135
ֹלהינּו
אֹומ ִרים ָּב ְרכּו* ֵׁשם ֱא ֵ
ַהּכֹל ְ
וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה
		
ּוס ָע ָרה*
סּופה ְ
נִ ָּד ִחים ַעל ְּפנֵ י ַה ָּשׂ ֶדה ְּב ָ
עֹובד* זָ ָרה
ּובֹוׁשּו ִמ ִּפ ְסלָ ם ָּכל ֵ
נֹורא
ֹלהים ֶעלְ יֹון ָ
וְ יָ ְדעּו ִּכי ֱא ִ
140
ֹלהים וְ ֶא ֱה ָמיָ ה
ֶאזְ ְּכ ָרה ֱא ִ
		
מֹותם ִה ְׁשלִ יְך ֵאׁש ִמ ָּמרֹום
ּוס ֶיהם ְּב ַע ְצ ָ
ס ֵ
וְ ָא ַמר ַע ָּתה ָארּום ָּב ָא ֶרץ וְ ָארּום ַּבּגֹויִ ם*
ּובּזָ יֹון* ָהלַ ְך ָה ָר ָׁשע וְ ֶה ָערּום
ִּכי ְב ֶח ְר ָּפה ִ
ֵעירֹום וְ ֶע ְריָ ה
		145

כ"י ל :ליתא

כ"י ל :וברנדינו
כ"י ל :כל אומרים הללו

כ"י ל :וכסערה
כ"י ל :עובדי

כ"י ל :ובגוים ארום
כ"י ל :ובבזיון

בּורה וְ ַהּגְ ֻדוּלָ ה
ֶעלְ יֹון ֵּתאֹות לֹו ַהּגְ ָ
ִּכי הּוא ְת ִחּלָ ה ָּכל ְּת ִחּלָ ה
 130לא ...ידו :על פי איכה ב ,ח ,לא הניח ולא הרפה 133‑132 .בכל ...נטויה :על פי יש' ה ,כה ,הביא עליהם מכות
נוספות 134 .מאת ...בעינינו :על פי תה' קיח ,כג .נפלאת :נבצר מבינתנו 135 .אנפראדור ...דורייא :המצביא הגיבור,
האדמירל המפורסם  136 .Andrea Doriaברכו ...אלהינו :על פי תה' סח ,כז 137 .ואנחנו ...יה :על פי תה' קטו ,יח.
 138נדחים ...השדה :מוסב על האויבים — פזורים כצאן בלי רועה .בסופה וסערה :על פי נח' א ,ג; כאן — תיאור תנאי
מזג האוויר בקרב ההוא 139 .ובושו ...זרה :נואשו משום אזלת ידי אלוהיהם .עובד זרה :כינוי לאויב הנוצרי 140 .וידעו:
הבינו בעקבות מפלתם הקשה .אלהים ...נורא :על פי תה' מז ,ג 141 .אזכרה ...ואהמיה :על פי תה' עז ,ד ,בצערי
אני זוכר את אלוהים ופונה אליו בקול אנחה ובגעגועים 142 .סוסיהם ...ממרום :קטל את סוסיהם במכת הברק.
בעצמותם ...ממרום :על פי איכה א ,יג 143 .ארום ...בגוים :על פי תה' מו ,יא ,אגלה את כבודי בארץ לעיני כל הגויים.
 144בחרפה ...הלך :נמלט כשהוא מבוזה .הרשע והערום :כינוי לאויב הנוקט תחבולות זדון 145 .ערום ועריה :על
פי יח' טז ,ז ,חסר כול 146 .תאות לו :תהלום אותו .הגבורה והגדולה :על פי דה"א כט ,יא 147 .הוא ...תחלה :על פי
יג העיקרים ,והשוו 'אדון עולם'' :והוא ראשית'.

'פורים ֱאדום' — מערכת פיוטים של קהילת אלג'יר לפורים שני

ַעּמֹו יַ ֲע ִריצּוהּו ִּכי ֵהם* ַאנְ ֵׁשי ְסגֻ וּלָ ה
יפּיָ ה
ֶעגְ לָ ה יְ ֵפ ִ
		
150
ְּפ ֻעוּלָ תֹו ֲא ֶׁשר ָראּו אֹויְ ִבים וְ ָק ִמים
הֹוד ֵיענִ י ִּכי הּוא ֵאל ָרם ַעל ָּכל ָר ִמים
לְ ִ
ּומלְ כּותֹו ַמלְ כּות ָּכל עֹולָ ִמים
ַ
ּוב ָּשׂ ִרים* ֶאת יָ ְפיָ ּה
לְ ַה ְראֹות ַּב ַע ִּמים ַ
		
מֹור ָאה
צ ִּורי ִה ְמלִ יכּוהּו ַמ ֲא ִמינֵ י ְׂש ִכּיֹות ָ
ּומֹור ָאה
עֹוב ֵדי ַת ְח ִתּיֹות* נִ גְ ָואלָ ה ָ
ְ
155
ַה ְּב ֵהמֹות וְ ַה ַחּיֹות ַה ַחּיָ ה וְ ָה ָר ָאה
ַה ָּד ָאה* וְ ֶאת ָה ַאּיָ ה
		
קֹול נָ ְתנּו וְ ִה ְק ִּדיׁשּוהּו ִּב ְק ֻוד ָּשׁה*
ּבּוׁשה
עֹובד זָ ָרה ִּכ ַּס ְתהּו ָ
וְ ָכל ֵ
רּוׁשה
וְ ָא ְמרּו ְּת ִהי זֹאת ַעל לִ ְּבָך ֲח ָ
160
לְ ַה ִּצילְ ָך ֵמ ִא ָּשׁה זָ ָרה ִמּנָ ְכ ִרּיָ ה
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כ"י ל :הם לו

כ"י ל :העמים והשרים

כ"י ל :תחתיות ועליות
כ"י ל :האיה (במקום "החיה")
כ"י ל :האיה והדאה והראה

כ"י ל :בקדושה

 148עמו יעריצוהו :מלאו יראת ה' והתחזקו באמונתם .אנשי סגולה :כינוי לישראל ,על פי שמ' יט ,ה.
הפּיָ ה ִמ ְצ ָריִ ם" ,יר' מו ,כ 151‑150 .פעולתו...
"עגְ לָ ה יְ ֵפ ִ
 149עגלה יפיפיה :כאן — כינוי לישראל ,על דרך ֶ
רמים :הנסים שעשה לעמו לעיני הגויים מעידים כי הוא הגדול מכולם .פעולתו :מעשיו האלוהיים .אויבים
וקמים :ראו שמ"ב כב ,מט .רם :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי יש' נז ,טו .רם ...רמים :על פי יש' סו ,ב;
וראו פירוש רד"ק למקום" :מביט אל השפלים והענוים והחרדים אל דברי לקיים מצותי" 152 .ומלכותו...
עולמים :על פי תה' קמה ,יג 153 .להראות ...יפיה :על פי אס' א ,יא; כאן — לרומם את כנסת ישראל
ולהראות את יופייה לעיני כול 157‑154 .צורי :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי תה' יח ,ג .המליכוהו :בעקבות
הנס הכול הכירו בגדולת ה' והמליכוהו עליהם לאלוהים .מאמיני ...מוראה :כינוי לגויים 155 .עובדי תחתיות:
הסוגדים למלאכי שאול .נגואלה ומוראה :מורדת ומלוכלכת — כינוי לאויב ,על פי צפ' ג ,א; הו"ו במילה
'נגואלה' יתרה 157‑156 .הבהמות ...האיה :כינויים לעמים נבערים מדעת .והראה ...האיה :על פי דב' יד ,יג.
 158קול נתנו :על פי דה"ב כד ,ט ,הכריזו את שמו בקול גדול .בקודשה :כנראה צ"ל 'בקדושה' 159 .וכל...
בושה :בושו נכלמו עובדי האלילים .עובד זרה :כינוי לאויב הנוצרי העובד עבודה זרה .כסתהו בושה :על
פי מיכה ז ,י 160 .על ...חרושה :על פי יר' יז ,א ,חקוקה בלבך 161 .להצילך ...מנכריה :על פי מש' ב ,טז,
וכאן במובן של דת זרה והרחקה מן הנצרות.
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ׁשֹוכן ָׁש ַמיִ ם
ַר ֲח ִמים נִ ְת ַמּלֵ א ֵ
ָר ָאה זַ ֲע ַקת ָּכל עֹולֵ ל וְ יֹונֵ ק* ָׁש ַדיִ ם
ּוב ַּמיִ ם
וְ ָדן ָצ ֵרינּו ָּב ֵאׁש ַ
תּוׁשּיָ ה
ִּכי ִּכ ְפלַ יִ ם לְ ִ
		165

כ"י ל :ויונקי

ָׁש ַמע זַ ֲע ַקת ַעּמֹו וְ ָא ַמר ְּב ַא ְר ָצם ֹלא יִ ְדרֹוְך עֹוד
ּוב ִמלְ ָח ָמה ֹלא יַ ֲערֹוְך עֹוד
ַה ַּצר ְ
ֵצידֹו ֵציד ְר ִמּיָ ה ֹלא יַ ֲחרֹוְך וְ ֹלא יִ ָּשׂא ָּכבֹוד
ֲא ֶׁשר יָ צּוד ֵציד ַחּיָ ה
		
170
ְּת ִפּלַ ת יְ ָׁש ִרים ּוזְ כּות ֲח ִס ָידיו ַה ֵּמ ִתים
הפל לציון קריאה בתנועת  ;eכ"י ל :הפיל מורך
ַה ֵּפל* ְּבלִ ָּבם וְ ָהיּו ְּב ֶד ֶרְך ַח ְת ַח ִּתים בכה"י מנוקד ֵ
ִּכי ָׁשם ֱאדֹום נְ ִח ִּתים
כ"י ל :על
וַ ּיֵ ָא ְספּו ְפלִ ְׁש ִּתים ֶאל* ַחּיָ ה
		
אֹוכל ֵחלֶ ב וָ ָדם
ימ ָתה ֵ
ִּתּפֹול ֲעלֵ ֶיהם ֵא ָ
תּוׁשּיָ ה*
ְּתרּומֹות* יְ ַכ ְסיֻ ומּו ּולְ ַת ֲע ֶׂשה ִ
175
וְ לַ ֲע ָב ָדיו יִ ְהיֶ ה ְב ֶעזְ ָרם וְ יָ גֵ ן ַּב ֲע ָדם
וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם לְ נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה
		

כ"י ל :תהומות; ולא תעשה תושיה ידם

 163‑162רחמים ...שדים :הקדוש ברוך הוא נתמלא רחמים למראה מצוקתם של ישראל .שוכן שמים :כינוי
פייטני שגור לקדוש ברוך הוא 163 .עולל ...שדים :על פי יואל ב ,טז 164 .ודן ...ובמים :עשה בהם שפטים
בסער ובברק .באש ובמים :על פי תה' סו ,יב 165 .כי ...לתושיה :על פי איוב יא ,ו ,תשועה גדולה כפולה
ומכופלת 166 .שמע ...עוד :נענה לזעקת עמו ,ופסק שלא תבוא עליו רעה עוד .בארצם ...ידרוך :ראו
מיכה ה ,ד 168 .צידו ...יחרוך :על פי מש' יב ,כז ,תיאור מנהגי האויב לאכול את הבשר חי 169 .אשר ...חיה:
על פי וי' יז ,יג 170 .תפלת ישרים :על פי מש' טו ,ח ,תפילתם של ישראל להצלה .ישרים :כינוי לישראל.
וזכות ...המתים :זכות אבות 171 .בדרך חתחתים :על פי קה' יב ,ה ,דרך עקלקלה רצופת מכשולים.
 172כי ...נחתים :על פי מל"ב ו ,ט .נחתים :יורדים וחונים 173 .ויאספו ...חיה :על פי שמ"ב כג ,יא ,נאספו
אל המחנה 174 .תפול ...אימתה :על פי שמ' טו ,טז .אוכל ...ודם :כינוי לגויים ,האוכלים ֵחלב ודם האסורים
לעם ישראל 175 .תרומות יכסיומו :צ"ל תהומות יכסיומו ,על פי שמ' טו ,ה .ולתעשה תושיה :לבני עמך,
אלה שעשית להם תשועה גדולה 176 .ולעבדיו :עבדי ה' ,כינוי לישראל .ויגן בעדם :על פי תה' ג ,ד.
 177ויהי ...חיה :על פי בר' ב ,ז.

'פורים ֱאדום' — מערכת פיוטים של קהילת אלג'יר לפורים שני

ָׁש ְמעּו ַע ִּמים וְ ָׁש ְכנּו ֶא ֶרץ ַּתלְ אּובֹות
ּוב ִק ְר ָּבם ֳח ָורבֹות
ָׁש ָּמה ֱאדֹום נְ ִס ֶיכ ָיה ְמלָ ֶכ ָיה ְ
יֹודּונִ י ָא ְמרּו* ַאלְ ֵפי ְר ָבבֹות
180
רֹוכב ָּב ֲע ָרבֹות ְּביָ ּה
סֹוּלּו לָ ֵ
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כ"י ל :יודו ויאמרו

צֹור ִרים
רֹוע ָעה ֶא ֶרץ לְ קֹול ַמ ֶּפלֶ ת ְ
ר ַֹוע ִה ְת ֲ
ָר ָעה ָח ְׁשבּו ָעלֵ ינּו וְ לִ ְהיֹות ָצ ִרים
צּורים ֲא ֶׁשר לָ ִעיר ָצ ִרים
נֶ ֶה ְרגּו ְּב ַח ְרבֹות ִ
סֹור ִרים לִ ְׁשּכֹון יָ ּה
וְ ַאף ְ
		185
ִקינָ ה קֹונְ נּו ַהּגֹויִ ם ְּבכֹות ֲעלֵ ֶיהם*
ּומ ֶא ֶרץ ְמ ָר ַתיִ ם
ּומ ִּשׁנְ ָער ֵ
ִמּכּוׁש ִ
ִּכי ָׁש ַמע זַ ֲע ַקת ַּדּלִ ים וַ ֲענִ יִ ים
ְּב ֶא ֶרץ ַה ַחּיִ ים יָ ּה
		
190

כ"י ל :קינה קוננו עליהם בכות הגוים

צֹאן ַה ֲה ִריגָ ה ְק ָראּום וְ ַעם ָּבזּוי וְ גֹולֶ ה
ּומיִ ם ּדֹולֶ ה
חֹוצב ּבֹורֹות נִ ְׁש ָּב ִרים ַ
ַצר ֵ

 178שמעו עמים :על פי שמ' טו ,יד ,שמעו על גודל מעשיו ומעלליו .ושכנו ...תלאובות :הסתתרו בישימון .ארץ
תלאובות :על פי הושע יג ,ה ,ישימון צרוב שמש 179 .שמה ...חורבות :שם בישימון בין עיי חורבות .שמה ...מלכיה:
על פי יח' לב ,כט 180 .אלפי רבבות :על פי בר' כד ,ס ,המון רב 181 .סולו ...ביה :על פי תה' סח ,ה ,פנו
דרך ה' 182 .רוע ...צוררים :הארץ הזדעזעה ורֹוצצה בעת מפלת האויב .רוע ...ארץ :על פי יש' כד ,יט,
רֹוצצה .לקול מפלת :על פי יח' כו ,טו 183 .רעה ...עלינו :על פי תה' מא ,ח ,חרשו מזימות 184 .נהרגו...
ָ
צרים :אלה שזממו לפגוע בעיר הם שנקטלו .בחרבות צורים :על פי יהוש' ה ,ב ,בחרבות אבן משוננות.
 185ואף ...יה :על פי תה' סח ,יט ,כדי לטהר את מקום משכנך החרבת את רשעים .חרבות צורים :על
פי יהוש' ה ,ב ,במקור אלו חרבות חדות ששימשו למילה ,כאן — חרבותיהם החדות של בני העיר (שכולם
נימולים) .אשר ...צרים :ראו שופ' ט ,לא 187‑186 .קינה ...מרתים :קינת הגויים בעת מפלתם נשמעה מקצה
הארץ ועד קצה .קינה ...הגוים :ראו יח' לב ,טז .מכוש ומשנער :על פי יש' יא ,יא .ומארץ מרתים :על פי
יר' נ ,כא 188 .זעקת דלים :על פי מש' כא ,יג .דלים :כינוי לישראל 189 .בארץ ...יה :על פי יש' לח ,יא.
ארץ החיים :מקום משכנו של האל 190 .צאן ...קראום :ראו זכ' יא ,ז ,החשיבום כצאן המובל לטבח .עם
בזוי :על פי תה' כב ,ז 191 .צר ...נשברים :הוא האויב העובד עבודה זרה ,ראו זוהר ,פרשת ואתחנן רסו
ע"א" :בורות נשברים דהא עמין עובדי עכו"ם אקרו בורות נשברים ודישראל אקרי באר מקור מים חיים".
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צֹועק ֻמ ֶוּכה וְ חֹולֶ ה
ִהּנֵ ה הּוא ֵ
בֹוכּיָ ה
ַעל ֵאּלֶ ה ֲאנִ י ִ
		
נֹוׁשְך
ְּפנֵ י יְ יָ ִחּלְ ָקם ְּוכ ִצ ְפעֹונִ י ָּב ֶהם ֵ
מֹוׁשְך
ֹלא ֵה ִׁשיב יָ דֹו ִמ ַּבּלֵ ַע ְּוכנֶ גְ ָּדם ַק ְׁשּתֹו* ֵ
195
נֹודע* ַּבח ֶֹׁשְך
ומ ָרם ַׁש ַּדי ָ
ַעד ָא ְ
ִּפלְ ֶאָך וְ ִצ ְד ָק ְתָך ְּב ֶא ֶרץ נְ ִׁשּיָ ה
		
ע ָֹורם ַּכ ַּתּנּור נִ ְכ ַמר ִּכי ִה ָּכם* ְּב ַח ְרּבֹו
ַה ָּק ָׁשה ְּביֹום ַאּפֹו ִּכי ְּב ִק ְרּבֹו יָ ִׂשים ָא ְורּבֹו
אֹוכל ַעל ּגַ ּבֹו
ָח ַׁשְך ִמ ְּשׁחֹור ָּת ֳא ָרם וְ עֹוף ֵ
200
וְ ֶחלְ ּבֹו ָה ֲאלִ ּיָ ה
		

כ"י ל :קשת
כ"י ל :היודע

כ"י ל :הכם האל

יֹומם וָ לַ יְ לָ ה
ָס ְפקּו ַּכ ַּפיִ ם ַהּכֹל ָ
ִּכי ָהיְ ָתה ֱאדֹום לְ ַׁש ָּמה וְ לִ ְקלָ לָ ה
וְ ַא ְר ָצם ָא ְבלָ ה נָ ְבלָ ה נָ ְתנָ ה קֹולָ ּה
ֲה ִת ְׁש ַּכח ְּבתּולָ ה ֶע ְדיָ ּה
		205
חֹובה
נִ ְב ֲהלּו ֱאדֹום ִּכי ָה ֵאל ְר ָד ָפם ַעד ָ
ִּכ ָּסמֹו יָ ם ַה ְּס ִפינֹות וְ ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה

 192הנה ...וחולה :הנה הוא עצמו זועק בכאב משום מפלתו 193 .על ...בוכיה :על פי איכה א ,טז ,זעקת האויב
המתאבל על כל מה שאירע לו 194 .פני ...חלקם :ה' פיזרם בחרון אפו ,על פי איכה ד ,טז .וכצפעוני ...נושך :על פי
מש' כג ,לב ,פגיעת הקדוש ברוך הוא בהם היא כפגיעת הנחש 195 .לא ...מבלע :על פי איכה ב ,ח ,לא חדל מלפגוע
בהם .קשתו מושך :על פי יש' סו ,יט ,שעליהם כיוון חציו 197‑196 .עד ...נשיה :עד שיכירו בצדקת ה' ובגדולתו .נודע...
נשיה :על פי תה' פח ,יג 198 .עורם ...נכמר :על פי איכה ה ,י ,עורם השחיר 199 .בחרבו הקשה :על פי יש' כז ,א,
בחרב אלוהים .ביום אפו :על פי תה' קי ,ה ,כשעלה חרון אפו ,קצפו וזעפו .בקרבו ...אורבו :על פי יר' ט ,ז .אורבו:
שיארוב לו 200 .חשך ...תארם :על פי איכה ד ,ח ,מראם הושחת משום שהוכו בקרב 201‑200 .ועוף ...האליה :עוף
השמים יאכל בשרו כמעדן .וחלבו האליה :על פי וי' ג ,ט 202 .ספקו כפים :על פי איכה ב ,טו ,ספקו כפיים בצר
להם .היתה ...ולקללה :על פי מל"ב כב ,יט 204 .וארצם ...נבלה :על פי יש' כד ,ד ,שממה וחרבה 205 .התשכח...
עדיה :על פי יר' ב ,לב; כשם שבתולה לא תשכח להתקשט ביום נישואיה ,כן ייזכרו לעד ימי האימה ההם 206 .נבהלו
אדום :על פי שמ' טו ,טו .רדפם ...חובה  :על פי בר' יד ,טו 208‑207 .כסמו ...כעופרת :כבסיפור יציאת מצרים ,ראו
שמ' טו ,י .ושמחתם ערבה :על פי יש' כד ,יא ,הפכה לאבל.
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עֹופ ֶרת וְ ִׂש ְמ ָח ָתם ָע ְר ָבה
ָצלְ לּו ַּכ ֶ
וְ עֹוד ָּבּה ֲע ִׂש ִירּיָ ה
		
210
צּורי
ִמי ָכמֹוָך ָּב ֵאלִ ים יְ יָ ַמלְ ִּכי וְ ִ
ִמי ָּכמֹוָך נֶ ְא ָּדר ַּבּק ֶֹדׁש ַהּנִ ְפ ָרע ִמ ָּצ ִרי
לְ ִׁש ְמָך ּולְ זִ ְכ ְרָך יֹודּו ְּב ָא ְב ַדן ֵּבית ְמ ִרי
ָה ִע ְב ִרי וְ ָה ִע ְב ִרּיָ ה
		
ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ַמלְ ֵכי ֶא ֶרץ ְּבנָ ְפלָ ם ְּכגָ לָ ל
ַעל ְּפנֵ י ָה ָׂש ֶדה ַא ַחר ָח ְׁשבּו לְ ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל
215
כֹובד ֶּפגֶ ר ָחלָ ל
וׁשלָ ִכים וְ ֶ
ֻמ ְ
וְ ֵאין ֵק ֶצה לַ ּגְ וִ ּיָ ה
		
ָּכל ַע ָּמּה נֶ ֱאנָ ִחים ּולְ ַמ ָּכ ָתם ֵאין ִׁשיעּור
ִּכי ָה ֵאל ִמ ְּמעֹון ָק ְדׁשֹו נֵ עֹור
ּובעֹור
ּובגּוף* ְ
וְ ִה ָּכם ְּבאֹונָ ם* ְּבנֶ ֶפׁש ְ
220
ֵּתעֹור ֶע ְריָ ה
		
יְ ִמינְ ָך יְ יָ * נֶ ְא ָּד ִרי ַּבּכ ַֹח ִּכי נָ ְפלּו ְמ ֵה ָרה
יְ ִמינְ ָך יְ יָ ִּת ְר ַעץ אֹויֵ ב ֱאמֹור לַ ֶּמלֶ ְך וְ לַ ּגְ ִב ָירה

כ"י ל :בהונם; בגוף

כ"י ל :לה'

 209ועוד ...עשיריה :על פי יש' ו ,יג ,ונותר מאנשיהם עשירית בלבד 210 .מי ...יי :על פי שמ' טו ,יא .מלכי וצורי:
כינויים לקדוש ברוך הוא 223‑211 .מי כמוך ...תרעץ אויב :רשת של שיבוצים ורמיזות לשירת הים (מתקשר
לייעוד הפיוט ,כנאמר) .מי ...בקדש :ראו שמ' טו ,יא .הנפרע מצרי :על פי הברכה שלאחר קריאת מגילת
אסתר 'והנפרע לנו מצרינו' ,מגילה כא ע"ב 213‑212 .לשמך ...והעבריה :כל בית ישראל יכירו בגדולתך,
על שלחמת את מלחמתנו באויב הסורר .לשמך ...יודו :ראו תה' קמ ,יד .בית מרי :על פי יח' ב ,ה .העברי
והעבריה :על פי יר' לד ,ט 214 .לא ...ארץ :על פי איכה ד ,יב .בנפלם כגלל :כצואת החיה 215 .על ...השדה:
על פי וי' יד ,ז .חשבו ...שלל :ראו שמ' טו ,ט ,הם שתכננו לחלק שלל כמנצחים 217‑216 .מושלכים ...לגויה:
מושלכים מתים מחמת מפלתם הקשה .וכובד ...לגויה :על פי נח' ג ,ג 218 .כל ...שיעור :כל לוחמי אדום
החבולים נאנקים מעוצם המכה שספגו .כל ...נאנחים :על פי איכה א ,יא 219 .כי ...נעור :על פי זכ' ב ,יז ,כי
ה' קם ממקום מושבו ויצא להכותם 220 .והכם ...ובעור :מכה גדולה שפגעה בכוחם — בנפשם ,בגופם ואף
בעורם 221 .תעור עריה :על פי חב' ג ,ט ,תיחשף במערומיה 222 .ימינך ...בכח :על פי שמ' טו ,ו .כי ...מהרה:
נפלו מיד משום חוזק ידך ומכתה הקשה 223 .ימינך ...אויב :על פי שמ' טו ,ו.
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ַה ְׁש ִּפילּו ְׁשבּו ְּכ ִא ָּשׁה ְמ ֵצ ָירה
רּוׁש ִַלם יְ ֵמי ָענְ יָ ּה
זָ ְכ ָרה יְ ָ
		225
ט ַבח ֶּב ֱאדֹום וְ זֶ ַבח יְ יָ * ְּב ָב ְצ ָרה
ֶ
צּוקה*
ִּכי ָר ָאה ִּכי ִהיא ֵעית ָצ ָרה וְ ָ
זּורה
עּורה לְ ֶׂשה ְפ ָ
בֹודי ָ
עּורה ְכ ִ
ָא ַמר ָ
מֹוא ִבּיָ ה
נַ ֲע ָרה ֲ
		

כ"י ל :טבח לאדום וזבח ליי
כ"י ל :כי עת היא צוקה וצרה

230
ֶח ֶרב לַ יְ יָ ָמלְ ָאה ָדם ַעד ִּכי נִ ְׁש ֲחתּו
אֹותם וְ נִ ְד ֲאבּו וְ נִ ְכ ְרתּו
ִה ְפ ִסיד ָ
ּולְ ַה ְׁש ִּפילָ ם ָח ַׁשְך ַה ֶּשׁ ֶמׁש ְּב ֵצאתֹו
וְ יָ ֵר ַח ֹלא יַ ּגִ ַיּה
		
ַזלְ ָע ָפה ֲא ָחזָ ַתם וְ ָסלְ דּו ְב ִחילָ ה
נֹורא ֲעלִ ילָ ה
ֹלהים ָ
וְ יָ ְדעּו ִּכי ֱא ִ
235
ֹלּה* וְ יִ ֵּשׁר לְ ָפנֶ ָיה ְמ ִסּלָ ה
ִּכי ִה ִּצילָ ּה ָה ֱא ַ
וְ ֶאת ֲא ֶׁשר לָ ּה ֶה ֱחיָ ה
		

כ"י ל :כי הציל קהלה

ּו ְביֹום ֲא ֶׁשר ִס ֵּכל ֲע ַצת זֶ ַרע ָה ָאח
הּוא ֵע ָׂשו ָה ָר ָׁשע וְ ֹלא ָא ַמר ֶה ָאח

 224‑223אמור ...שבו :על פי יר' יג ,יח ,הורה להם לשבת שפופים .כאשה מצירה :על פי יר' מח ,מא.
 225זכרה ...עניה :על פי איכה א ,ז 226 .טבח ...בבצרה :על פי יש' לד ,ו 227 .צרה וצוקה :על פי מש' א,
כז ,עת מצוקה לעמו 228 .עורה ...עורה :לזירוז עצמי ,על פי תה' נז ,ט .לשה פזורה :כינוי לישראל ,על פי
+א ִב ָיה ,כלומר
יר' נ ,יז 229 .נערה מואביה :על פי רות ב ,ו; כינוי לכנסת ישראל לפי מדרש 'מואביה' = ֵמ ָ
שייכת לקדוש ברוך הוא 230 .חרב ...דם :על פי יש' לד ,ו ,דמו של האויב .נשחתו :הושמדו 231 .הפסיד
אותם :הזיק להם ,השחיתם לבלי הכר .נדאבו ונכרתו :כאבו כאב עז ורוצצו עד עפר 233‑232 .חשך ...יגיה:
על פי יש' יג ,י ,חשך עליהם עולמם 234 .זלעפה אחזתם :על פי תה' קיט ,נג ,תחושת צינה ורעד אחזה
בם .וסלדו בחילה :על פי איוב ו ,י ,נרתעו ,סרו ברעדה 235 .אלהים ...עלילה :על פי תה' סו ,ה ,הכירו
אֹלּה :הציל את כנסת ישראל מיד אויביה .וישר ...מסלה :על פי
ַ
בכוחו של האל הגדול והנורא 236 .כי...
יש' מ ,ג ,החזיר את חייה למסלולם 237 .ואת ...החיה :על פי יהוש' ו ,כה ,הציל מיד אויב את כל אשר לה.
 238סכל עצת :על פי שמ"ב טו ,לא 239‑238 .זרע ...הרשעֲ :אחי־יעקב ,והוא ֲאבי־אדום .ולא ...האח :ראו
תה' מ ,טז ,כאן — ולא זכה לשמוח לאידם של ישראל.
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זֹועק ֶה ָאח
ֲא ָבל נֶ ֱאנָ ח נִ ְׂש ָרף ֵ
240
ִא ְב ַחת ֶח ֶרב ָאח ֲעׂשּויָ ה
		
ִה ָּכם ָה ֵאל ְּב ִאּשֹׁו ַהּגְ דֹולָ ה ָׂש ַרף ְּבכ ַֹח
נֹוח
ּוב ֲח ָמתֹו ָׂש ַרף ְּבלִ י ָמ ַ
ְּב ַאּפֹו ַ
רֹוח
אֹופן וְ ָׂש ָרף לִ ְב ַ
וְ ִה ְס ִּכימּו לְ ַב ֲהלָ ם ַ
רּוח ַה ַחּיָ ה
ַ
		245
ָּד ַרְך ַק ְׁשּתֹו ְּכנֶ גְ ָּדם וַ ֲא ָחזָ ַתם ַחלְ ָחלָ ה
ּובלְ ׁשֹונָ ם ִמּלָ ה
וְ ֹלא נִ ְׁש ַאר ָּב ֶהם* ּכ ַֹח ִ
אֹותי ִה ִּציל וְ ֶה ֱעלָ ה
בֹוּה ִה ְׁש ִּפיל וְ ִ
ִּכי ַהּגָ ַ
ַה ָּשׁ ָפלָ ה ַהגְ ֵּב ַיּה
		

כ"י ל :בם

250
ּגָ ַדע ָּב ֳח ִרי ַאף וְ ִה ָּכם ַמ ָּכה גְ לּויָ ה
נּוחה וַ ֲחנִ ּיָ ה
וְ ֹלא ָהיְ ָתה לָ ֶהם ְמ ָ
ׁשֹוררּו ַהּכֹל ִׁש ָירה נְ ִקיָ ה
ַעל זֶ ה ְ
ָה ַאּיָ ה וְ ֶאת ַה ָּדיָ ה
		
ּוב ֲח ָמתֹו ָת ִעיר ַא ֲח ֵר ֶיהם ּדֹולֵ ק
ְּב ַאּפֹו ַ
ּוׁשלָ לָ ם ְמ ַחּלֵ ק
ַעד ֲא ֶׁשר ַט ָּפם ְ
255
ִּכי ִמלְ ָח ָמה לַ יְ יָ ַּב ֲע ָמלֵ ק
ִּכי יָ ד ַעל ֵּכס יָ ּה
		
 240זועק האח :קורא קריאת צער .אח היא מילת קריאה לכאב (ראו יח' ו ,יא) 241 .אח ...עשויה :על פי יח'
כא ,כ ,טבח ובעקבותיו זעקת יגון .המחרוזת בנויה על משחקי לשון בצימודים ָ'אח' ֶ'ה ָאח' 242 .באשו הגדולה:
על פי דב' ד ,לו 243 .באפו ובחמתו :על פי דב' כט ,כב .לבהלם :להבהילם או לזרז אותם במנוסתם 244 .אופן
ושרף :מלאכים (שהבריחום) 245 .רוח החיה :על פי יח' א ,כ (כמעשה המרכבה) 246 .דרך קשתו :על פי
איכה ב ,ד .ואחזתם חלחלה :ראו תה' מח ,ז 247 .ולא ...כח :על פי דנ' י ,ח .ובלשונם מלה :על פי תה' קלט,
ד 249‑248 .הגבוה ...הגביה :על פי יח' כא ,לא ,מוטט את החזקים ורומם את החלשים (בבחינת נהפוך הוא).
הגּביַ ּה ,והיא מתאימה לחריזה .נמצא כך גם במקומות אחרים 250 .גדע ...אף :על פי איכה
הגביה :הקריאה ֵ
ב ,ג ,היפוך גורלות 251 .ולא ...וחנייה :לא מצאו מנוח לרגלם 253‑252 .על ...הדיה :על הנס כל היקום כולו
שר שירי תהילה לה' ,ואפילו בעלי החיים שדרכם לקונן הצטרפו לשירה זו; ורמז גם לשירת הים .האיה...
הדיה :על פי דב' יד ,יג 254 .באפו ובחמתו :על פי דב' כט ,כב .דולק :רודף .שללם מחלק :על פי שירת
הים (ראו שמ' טו ,ט); כאן — חלקו את השלל שלקחו מהאויב במנוסתו 257‑256 .כי ...יה :על פי שמ' יז ,טז.
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ֹלהי ַה ְמ ַׁשּלְ ֵחנִ י ֵמ ֶח ְט ִאי ָח ְפ ִׁשי
ֱא ַ
דֹור ִׁשי
ִּכי ַא ְּת* הּוא ָת ִמיד ַמ ִּצילִ י וְ ְ
יטב ַר ֲח ִׁשי
ָא ִׁשיר לְ ָך ְּב ֵמ ַ
260
וְ נַ ְפ ִׁשי ִּכי ְבָך ָח ָסיָ ה
		
ֲאנִ י נִ ְפלְ אֹות ֵאל ַאזְ ִּכיר ִּכי לְ ָך ְת ִהּלָ ה נָ אוָ ה
ּגַ ם ר[ֹוב] ַצ ֲהלָ ה ִרּנָ ה וְ ֶח ְדוָ ה
ִּכי ִמ ְׁש ֲאלֹות לִ ּבֹו יִ ְר ֶאה ִאיׁש ֲא ֶׁשר לֹו ִקּוָה*
ַּת ֲאוָ ה נִ ְהיָ ה
		265

כ"י ל :אתה

כ"י ל :תקוה

ׁשֹוכן ְׁש ֵמי ֶע ֶרץ
ֹלהי ֵ
א ֶֹודה ֲאזַ ֵּמר ֱא ַ
ִּכי ֵה ִביא ֲעלֵ ֶיהם ִמ ָּצפֹון ֶק ֶרץ
ִּבזְ כּות ַהּנֶ ֱא ָמר לֹו לֵ ְך לְ ָך ֶאל ֶא ֶרץ
ּמֹורּיָ ה
ַה ִ
		
270
ְּב ַח ְסּדֹו ִה ִּציל ֶאת ַעם ְקדֹוׁשֹו
וְ ִה ְכנִ ַיע אֹויֵ ב ִה ִּפיל וְ ִה ְׁש ִּפיל רֹאׁשֹו
וְ ֹלא ִה ִּשׂיג ֶח ְפצֹו וְ ֹלא ָר ָאה ְמ ֻב ָוּקׁשֹו
וְ נַ ְפׁשֹו ֹלא ִחּיָ ה
		

275

אֹותינּו ִּכי ִה ִּציל ַעּמֹו ִמ ַּכף ַמ ֲע ִב ִידים
ְר ֵ
בֹוהלִ ים וַ ֲח ֵר ִדים
זֶ ַרע ֱאדֹום ָהיּו ְמ ָ

 258אלהי ...חפשי :הסולח ומוחל לי תמיד 259 .מצילי ודורשי :מציל אותי מכל רע ודורש בטובתי 260 .אשיר...
רחשי :אהללך בשירים נאים הבאים מהלב .רחשי :דברי משורר (ראו ראב"ע לתה' מה ,ב) 261 .ונפשי...
חסיה :על פי תה' נז ,ב ,נפשי חוסה ומוצאת מסתור 262 .נפלאות אל :על פי איוב לז ,יד .תהלה נאוה :על
פי תה' לג ,א ,תהילה נאה ורצויה 263 .רוב ...וחדוה :ברוב ַעם שמח — "בעשרה לשונות של שמחה נקראו
ישראל ,גילה ,שישה ,שמחה ,רנה ,פצחה ,צהלה ,עלצה ,עלזה ,חדוה ,תרועה" (שיר השירים רבה פרשה א).
 264משאלות לבו :על פי תה' לז ,ד .אשר ...קוה :קיווה לאלוהיו 265 .תאוה נהיה :על פי מש' יג ,יט ,תאוותו
מגיעה ובאה ,והיא ערבה לנפשו 266 .אודה אזמר :על פי תה' ז ,יח .שוכן ...ערץ( :מלך קדוש ,יוצר ב לראש
השנה) כינוי פיוטי לקדוש ברוך הוא .ערץ :תוקף ,כינוי פיוטי לשמים 267 .הביא ...קרץ :על פי יר' מו ,כ ,הביא
עליהם אויב מצפון .קרץ :שוחט ,כינוי לאויב 269‑268 .הנאמר ...המוריה :הוא אברהם .לך ...מוריה :על פי
בר' כב ,ב 270 .עם קדושו :כינוי לישראל ,ראו יש' מט ,ז 273 .ונפשו ...חיה :על פי תה' כב ,ל 274 .ראותינו:
בעינינו ראינו את הנס הגדול .מעבידים :כינוי לאויב 275 .זרע אדום :כינוי לאויב הנוצרי.
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ַה ַחּיָ ילֹות וְ ַה ְּס ִפינֹות נָ ִעים וְ נָ ִדים
הֹוביׁש ִּפ ְריָ ּה
רּוח ַה ָּק ִדים ִ
וְ ַ
		
ֲהֹלא לָ זֹאת ָהיִ ִיתי ְמ ַקּוֵה לְ ָך צּור ּגְ אֹונִ י
ְּת ַכ ֵּפר וְ ִת ְמחֹול ִּפ ְׁש ִעי ּוזְ דֹונִ י
ּולְ ָר ַעת אֹויֵ ב וְ נִ ְק ָמתֹו* ָר ֲא ָתה ֵעינִ י
280
צֹופּיָ ה
ִ
		
ֶמלֶ ְך ְמלָ ִכים ָר ָאה ֶאת ִּד ְמ ָע ִתי
וְ ִה ָּטה אֹוזֶ ן לְ ִרּנָ ִתי וְ ַׁשוְ ָע ִתי
ִּכי* ְּב ָצ ָרה ָהיִ ִיתי ַעד ֲא ֶׁשר זָ ַע ְק ִּתי
ָא ַמ ְר ִּתי ֹלא ֶא ְר ֶאה* יָ ּה
		285

כ"י ל :ונקמתי

כ"י ל :ליתא
כ"י ל :יראה

ַה ָּקטֹון וְ ַהּגָ דֹול ֻּכּלָ ם יַ ְק ִּדיׁשּוהּו
ָענִ י וְ ָע ִׁשיר ַּדל וְ ֶא ְביֹון יְ ַׁש ְּבחּוהּו
וּמים ַהּכֹל יְ ָפ ֲארּוהּו
ַע ִּמים ּולְ ֻא ִ
ַּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יִ ְׂש ָר ֵאל ְׁשלִ ִׁשּיָ ה
		
290
ְּב ָר ָכה ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ְמ ַׁש ֲח ֵרי ָפנֶ יָך
ֶּב ֱאמֹור לָ ֶהם ַעם יְ יָ ַרּנֵ ן ְרנָ נֶ יָך
ָּבנֶ יָך ִּכ ְׁש ִתילֵ י זֵ ִתים ָס ִביב לְ ֻׁשלְ ָחנֶ יָך
ּפֹורּיָ ה
ִא ְׁש ְּתָך ַּכּגֶ ֶפן ִ
		

 276נעים ונדים :מטלטלים ,מתנודדים בחזקה מעצמת הרוח 277 .ורוח ...פריה :על פי יח' יט ,יב 278 .צור
ּובאֹיְ ַבי ָר ֲא ָתה
"ּכי ִמ ָּכל ָצ ָרה ִה ִּצילָ נִ י ְ
גאוני :כינוי לקדוש ברוך הוא 280 .ראתה עיני :את אויבי בנפילתו ,על פי ִ
ֵעינִ י" ,תה' נד ,ט 281 .צופיה( :מש' לא ,כז) כאן — צפתה ,ראתה 282 .מלך מלכים :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על
פי יח' כו ,ז .ראה ...דמעתי :על פי יש' לח ,ה ,ראה את צערי ומצוקתי 283 .והטה ...לרנתי :על פי תה' פח ,ג,
שמע תפילתי 285 .אמרתי ...יה :על פי יש' לח ,יא ,כמעט נואשתי ,חששתי שלא אזכה לראות את ישועתו
בימי חיי 287‑286 .הקטון ...ישבחוהו :הכול ידברו בשבחו ,מגדול ועד קטון 288 .עמים ...יפארוהו :כל אומות
העולם יהללוהו על שהושיע לעמו 289 .ביום ...שלשיה :על פי יש' יט ,כד .שלשיה :המעצמה השלישית בעולם
כנגד מצרים ואשור 290 .ברכה ...הארץ :על פי יש' יט ,כד (נמשך מן המחרוזת הקודמת) .משחרי פניך :על
פי מש' ז ,טו ,מבקשיך 291 .באמור ...יי :על פי יח' לו ,כ .רנן רנניך :זַ ֵּמר שיר הלל על ההצלה 293‑292 .בניך...
פוריה :על פי תה' קכח ,ג ,תיאורים מטפוריים לישראל.
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יָ ִחיד ֲא ֶׁשיר* ֵאלֶ יָך ָּכל ֵעינַ יִ ם ּפֹונֹות
יְ לָ ִדים וִ ילָ דֹות זְ ֵקנִ ים ּוזְ ֵקנֹות
295
זֹוכר ִראׁשֹונֹות
ִמי יַ ֲעמֹוד לְ ָפנֶ יָך ֵ
ִאם ֲעֹונֹות ִּת ְׁשמֹור יָ ּה
		

כ"י ל :אשר

דֹוׁשי
ֲע ָב ֶדיָך ֲעלֵ ֶיהם ּגָ ַבר ְק ִ
ֹאׁשי
ּומ ִרים* ר ִ
ּוב ָכל ֵעת ַא ָּתה ִּת ְׁשמֹור* ֵ
ַח ְס ְּדָך ְ
ִּכי ֶה ֱחיִ ַיתנִ י וְ ִה ַּצלְ ָּת נַ ְפ ִׁשי
300
ִמ ְּשׁאֹול ַּת ְח ִּתּיָ ה
		
קֹוׁשר ֶק ֶׁשר
ָקדֹוׁש ָר ָאה ָר ַעת אֹויְ ִבי ֵ
עֹוׁשר
ּוׁש ֵאר* וְ ֶ
ָא ַמר ֲאנִ י ַא ְכ ִח ְידָך וְ ֵׁשם ְ
ּכֹוכ ִבים ָּת ִׂשים ִקּנְ ָך ַכּנֶ ֶׁשר
אֹוב ְידָך וְ ִאם ֵּבין ָ
ִ
אֹור ְידָך ִאם ַּתגְ ִּב ַיּה
ִמ ָּשׁם ִ
		305
ְּבָך ַׂש ְמנּו ָּת ִמיד ַה ִּת ְקוָ ה וְ ַה ֶּשׂ ֶבר
ִּכי קֹוֵ יי יְ יָ יַ ֲחלִ יפּו ּכ ַֹח וְ ַכּנְ ָׁש ִרים יַ ֲעלּו ֵא ֶבר
ּוב ֶּד ֶבר*
וְ ִאם ִע ִּתים* ְּתיַ ֵּסר ָּב ָר ָעב ַ
ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר ְּתיַ ְּס ֶרּנּו יָ ּה
		
310

דֹור ָׁשיו נִ ְמ ָצא
ּומ ִטיב לְ ְ
ַאְך טֹוב ֵ
ַעל ֲע ָב ָדיו ָח ָסה ָע ָׂשה ֲא ֶׁשר* ָר ָצה

כ"י ל :ליתא; מרים

ושאר לציון קריאה בתנועת e
ושם ֶ
בכה"י מנוקד ֵ

ובד ֶבר
כ"י ל :כעתים; בכה"י מנוקד ִ

כ"י ל :כאשר

 294יחיד :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי יג העיקרים 296 .מי ...לפניך :על פי תה' עו ,ח ,אין מי שיוכל להילחם
בך ולהתנגד לך .זוכר ראשונות :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי יש' סה ,יז 297 .אם ...יה :על פי תה' קל ,ג,
אתה סולח לנו ומוחל עוונותינו 299 .ומרים ראשי :על פי תה' ג ,ד 301‑300 .והצלת ...תחתיה :על פי תה'
פו ,יג 302 .קדוש :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי יש' ו ,ג .ראה ...קשר :נתן דעתו לתחבולות האויב ומזימותיו.
ּוׁש ָאר" ,יש'
"ׁשם ְ
קושר קשר :ראו מל"ב יב ,כא 303 .אמר :הקדוש ברוך הוא כלפי האויב .שם ושאר :על פי ֵ
יד ,כב ,וכוונתו שיכרות את האויב בלי להשאיר לו זכר 305‑304 .ואם ...תגביה :על פי עו' א ,ד ,לא תוכל
להסתתר מפני ה' 307 .קויי ...אבר :על פי יש' מ ,לא ,יתחזקו 309‑308 .ואם ...יה :גם אם מדי פעם בפעם
אתה גוזר עלינו גזרות קשות ,אנו מקבלים את הייסורים באהבה .ברעב ובדבר :על פי יר' יד ,יב .אשרי ...יה:
על פי תה' צד ,יב 310 .טוב ומטיב :כינויים לקדוש ברוך הוא ,מן התפילה (חוזר בכמה מקומות) .לדורשיו:
למבקשי ה' 311 .עשה ...רצה :ראו תה' קמה ,יט ,נענה לתפלת בני עמו ומילא בקשתם .חסה :חמל ,חס,
וגזרון המילה כאן הוא על דרך גזרת ל"י.
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ּבֹוחן לֵ ב ּגְ דֹול ָה ֵע ָצה
ִּכי הּוא ֵ
וְ ַרב ָה ֲעלִ ילִ ּיָ ה
		
ָא ְמרּו וְ ִק ְּבלּו ַע ִּמי יֹום נְ פֹל ָצ ֵר ֶיהם
לַ ֲעׂשֹותֹו ִמ ְׁש ֶּתה וְ ִׂש ְמ ָחה לִ ְבנֵ ֶיהם ַא ֲח ֵר ֶיהם
315
ּומ ָּתנֹות לְ ֶא ְביֹונֵ ֶיהם*
לֹוח ָמנֹות לְ ֵאין נָ כֹון לֹו ַ
ּומ ְׁש ַ
ִ
רּומּיָ ה
וְ ָהיְ ָתה לָ ֶהם ְּת ִ
		

320

כ"י ל :לאביונים

ָא ִבי ִה ְׁש ִקיף ַעל ַּבת ֱאדֹום ִמ ַּמ ַעל
וְ ִה ְׁש ָקם ּכֹוס ַּת ְר ֵעלָ ה וְ ַסף* ַר ַעל
ּוב ְכ ָתה ִּכי ִה ְׁשלִ יְך ָעלֶ ָיה ַּת ַעל*
זָ ֲע ָקה ָ
וְ ִד ְמ ָע ָתּה ַעל לֶ ְחיָ ּה

כ"י ל :וכף
כ"י ל :נעל

ַרחּום ָה ַפְך לַ ֲהנָ ָחה ֶאת ַאנְ ָח ִתי
וְ ֹלא ָׂש ְמ ָחה אֹויַ ְב ִּתי ִּכי נָ ַפלְ ִּתי ַק ְמ ִּתי
ֶא ְׂש ַמח ֵעת ֶּב ֱאדֹום ָצ ָר ִתי
רּורּיָ ה
ָר ִא ִיתי ַׁש ֲע ִ
		325
ָה ֵאל ֶא ְׁשּפֹוְך לְ ָפנֶ יָך ַּת ֲחנּונַ י
אתי לְ ָך ִמ ֵּדי יָ ַמי* וְ ָׁשנַ י
וְ נָ ָׂש ִ
עֹוב ֶדת לִ י ּולְ ָבנַ י
לִ ְהיֹות ַּבת ֱאדֹום ֶ
וְ ָע ְׂש ָתה לְ ֵעינַ י ֶאת ַה ְּב ִרּיָ ה
		

כ"י ל :ליתא

 312בוחן לב :על פי דה"א כט ,יז 313‑312 .גדול ...העליליה :כינויים לקדוש ברוך הוא ,על פי יר' לב ,יט;
רב מעשים ותושיות 314 .וקבלו ...צריהם :בדומה לפורים 316‑315 .לעשותו ...לאביוניהם :ראו אס' ט ,כב.
 317והיתה ...תרומיה :על פי יח' מח ,יב ,תרומה מיוחדת 318 .אבי :כינוי לקדוש ברוך הוא .בת אדום :כינוי
לאויב הנוצרי ,על פי איכה ד ,כא 319 .כוס תרעלה :על פי יש' נא ,יז .וסף רעל :על פי זכ' יב ,ב ,ספל רעל.
 320תעל :צ"ל נעל ,וכך בדפוסים 321 .ודמעתה ...לחיה :על פי איכה א ,ב ,דמעת בת אדום 322 .רחום:
כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי שמ' לד ,ו .להנחה :להקלה ומרגוע (אס' ב ,יח) 323 .ולא ...קמתי :על פי מיכה
ז ,ח 325 .ראיתי שערוריה :על פי הושע ו ,י ,ראיתי אותה במפלתה 326 .אשפוך ...תחנוני :ראו תה' קמב ,ג.
 327מדי ...ושני :כל חיי 329 .ועשתה ...הבריה :על פי שמ"ב יג ,ה ,היא (המשרתת) תכין לי אוכל.
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ִמ ָּשׁ ַמיִ ם נִ לְ ֲחמּו ַעד ָהיּו לִ ְׁשאֹול לִ ְר ִעּיָ יה
330
וְ ִׁשּלַ ח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶע ְב ָרה ְּוכלָ יָ ה
ּומ ְחיָ ה
ּומזֹון ִ
וְ ִה ְפ ִסיד ַמ ֲא ָכלָ ּה ָּבר וָ לֶ ֶחם ָ
וְ ַה ְּשׁ ִתּיָ ה
		

ֻ
מֹוׁשלִ ים ּוגְ דֹולִ ים
ט ְּבעּו ַבּיָ ם ְ
עֹוב ֵדי ְפ ִסילִ ים וֶ ֱאלִ ילִ ים
וָ בֹוׁשּו ְ
335
ּולְ ָה ֵקל ִה ְׁשלִ יכּו ְּכלֵ י ֶח ֶמד ָה ֲע ֵרילִ ים
וַ ּיָ ִטילּו ֶאת ַה ֵּכלִ ים ֲא ֶׁשר ָּב ֳאנִ ּיָ ה
		
ּולְ ַעּמֹו ְּב ֵצל ְּכנָ ָפיו יַ ְס ִּת ֵירהּו
אֹורְך יָ ִמים יַ ְׂש ִּב ֵיעהּו
ֶ
רֹומ ֵמהּו
וְ לָ ֶר ֶׁשת ֶא ֶרץ יְ ְ
340
וַ ּיַ ֲעלֵ הּו ֶאל ָה ֲעלִ ּיָ ה
		
אֹויְ ִבים ַח ְׁש ַמּנִ ים יֶ ֱא ָתיּו יֶ ֱה ָמיּו
יִ ְבכּו יִ ְּבלּו ֹלא יִ ְׁשלָ יּו
ִמ ֶּד ֶרְך יְ ָׁש ָרה נָ ָטיּו וְ ֹלא ָחיּו
ָהיּו ְּכ ֶק ֶׁשת ְר ִמּיָ ה
		345
ַחּנּון ַמ ֵהר ְּתיַ ֵּשׁר ָעקֹוב
וְ ִת ְׁש ְמ ֶרּנּו ִמ ְּקטֹוב* וְ ַכף אֹויְ ִבים ִּתנְ קֹוב

כ"י ל :סוף שורה ראשונה

"ּכּצֹאן לִ ְׁשאֹול ַׁשּתּו ָמוֶ ת יִ ְר ֵעם",
 330משמים נלחמו :על פי שופ' ה ,כ .עד ...לרעייה :על דרך הפסוק ַ
תה' מט ,טו 331 .ושלח ...עברה :על פי תה' עח ,מט 333‑332 .והפסיד ...והשתיה :כל מזונם ומשקאותיהם
אבדו כשמשמים נלחמו בהם .בר ...ומזון :על פי בר' מה ,כג .והשתיה :אס' א ,ח 334 .טבעו בים :על פי שמ' טו,
ד 335 .עובדי ...ואלילים :כינוי לאויב הנוצרי 336 .ולהקל :להקל ממשא אניותיהם המיטלטלות בסערה .כלי
חמד :ראו דנ' יא ,ח .הערילים :כינוי לאויב הנוצרי 337 .ויטילו ...באניה :על פי יונה א ,ה 338 .בצל ...יסתירהו:
על פי תה' יז ,ח ,ישמור על עמו ויגן עליו 339 .אורך ...ישביעהו :על פי תה' צא ,טז 340 .ולרשת ...ירוממהו :על
פי תה' לז ,לד 341 .ויעלהו ...העליה :על פי מל"א יז ,יט ,ירומם אותו ויישאהו מעלה 342 .חשמנים יאתיו :על
פי תה' סח ,לב ,אבירים יבואו 343 .לא ישליו :לא ייהנו משלווה 344 .מדרך ישרה :על פי תה' קז ,ז ,בניגוד.
נטיו :נטו ,סטו (תה' עג ,ב) 345 .היו ...רמיה :על פי הושע ז ,טז ,כקשת מעוותת שחיציה סוטים ממסלולם.
 346תישר עקוב :על פי יש' מ ,ד 347 .ותשמרנו מקטוב :ראו תה' צא ,ו ,תשמרנו ממגפה ומכיליון ,צורה
פיוטית .וכף ...תנקוב :תחורר את כף ידם.
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ֹאמרּו ֵעת אֹותֹו ְת ַקּלֵ ל וְ ִתּקֹוב
ָאז י ְ
ִּכי יַ ֲעקֹב ָּב ַחר לֹו יָ ּה

350
וׁש ָּבחֹות ֶא ְּתנָ ה לֹו
ְז ִמירֹות וְ ֻת ְ
גֹורלֹו
ִּכי ֲאנַ ְחנּו ַעּמֹו ְק ָהלֹו ֶח ְבלֹו וְ ָ
ּומ ְפ ָעלֹו
וְ לָ אֹויֵ ב יָ ִׁשיב ְּברֹאׁשֹו ּגְ מּולֹו ִ
ֹלא ַה ֵּמ ִתים יְ ַהלְ לּויָ ּה
		
ּומ ֲח ִסי
צּורי ַ
ָק ֵרב ֵקץ ּגְ ֻאוּלָ ִתי ִ
נּוסי
ּומ ִ
ִּכי ַא ָּתה ָּת ִמיד ִמ ְב ַט ִחי ְ
355
ּובָך ָא ִרים ִּדגְ לִ י וְ נִ ִּסי
ְּב ִׁש ְמָך ְ
ּכֹוסי ְרוָ יָ ה
ִ
		
אֹותי ֹלא יִ ְמּכֹור
לָ ַעד ִ
ְּביַ ד ַעם ָס ָכל וְ ִׁשּכֹור
אֹותם יִ ְדקֹור יַ ֲעכֹור
ְּוכ ֵעת ָ
360
ֶאזְ ּכֹור ַמ ַעלְ לֵ י יָ ּה
		
דּועה
נֵ ַצח יָ ְדָך ַהּגְ לּויָ ה וְ ַהּיְ ָ
תֹועה
וּמה* צֹולֵ ָעה וְ ָ
ַה ְר ֶאה לְ ֻא ָ
יׁשּועה
ָ
ֹלהינּו זֶ ה וַ יְ ִהי לִ י לִ
ֹאמר ִהּנֵ ה ֱא ֵ
ָאז נ ַ
ָעּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה
		365

כ"י ל :לאום

 348עת ...ותקוב :תקלל את אויבי ישראל .ואולי כוונתו להזכיר את בלעם שרצה לקלל את ישראל ויצא מברכו
(במ' כג ,יא) 349 .כי ...יה :על פי תה' קלה ,ד 350 .זמירות ותושבחות :על פי ברכת הגאולה 351 .קהלו...
וגורלו :על פי מיכה ב ,ה ,עם ישראל הוא מנת חלקו של ה' 352 .ישיב ...גמולו :על פי עו' א ,טו 353 .לא...
יהללויה :על פי תה' קטו ,יז 354 .צורי ומחסי :כינויים לקדוש ברוך הוא ,על פי תה' יח ,ג 355 .מבטחי ומנוסי:
מחסי; רש"י לאיוב יא ,כ אומר" :ומנוס — הוא מבטח" 356 .ארים ...ונסי :ראו יש' מט ,כב 357 .כוסי רויה:
על פי תה' כג ,ה 358 .לא ...ימכור :על פי שמ"א יב ,ט ,בניגוד ,לא ימסור ביד זרים 359 .עם סכל :על פי
יר' ה ,כא ,האומות המבקשות לפגוע בישראל 360 .וכעת ...יעכור :כשהקדוש ברוך הוא עושה בהם שפטים.
 361אזכור ...יה :על פי תה' עז ,יב ,אזכור את כל מעשיו המופלאים 363‑362 .נצח ...ותועה :בקשה לגאולה
שלמה ,שה' יראה את כוחו הגדול לאומתו הסובלת בגלות .אומה צולעה :ישראל החבולה 365‑364 .אז...
יה :אז נהללו ונספר תהלותיו .ויהי ...יה :על פי שמ' טו ,ב.
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וָ ָעד ַרגְ לֵ ינּו ֹלא ִת ְמ ַעד
ֹאחזֵ ם ַס ַער וָ ַר ַעד
וְ אֹויְ ֵבנּו י ֲ
ּוביְ יָ צּור עֹולָ ִמים לְ ָב ֵבינּו יִ ְס ַעד
ַ
ִּב ְטחּו ַביְ יָ ֲע ֵדי ַעד ִּכי ְּביָ ּה
		
ׁשּועה זֹאת* יְ ַרּנְ נּו ְּבטּוב ַט ַעם
ֶסלָ ה ַעל ְּת ָ
370
נֹועם
ּוב ַ
וְ יִ ְצ ֲהלּו ִּבגְ אֹון יְ יָ ְּב ִרּנָ ה ְ
רֹועם
לְ צּור יִ ְׁש ָעם ַמלְ ָּכם וְ ָ
וְ ַעם נִ ְב ָרא יְ ַהּלֶ לֿיָ ּה
		
ָּברּוְך יְ יָ לְ עֹולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן ְּב ִפי ָּכל ְּב ִרּיָ ה
פֹואר ֵּבין ּגָ ֵרי נְ ִׁשּיָ ה
ּומ ָ
ְמהּולָ ל ְ
375
ֲאזַ ֵּמר לְ ָך ְּב ַא ְר ְצָך וְ תֹוְך* ַמ ְח ַמ ֵּדי נְ ִׁשּיָ ה
רּוׁש ִַלם ַה ְּבנּויָ ה
יְ ָ
		
ּובנְ יַ ן ָק ְד ִׁשי ֵעינִ י ְתלּויָ ה
יחי ִ
ֲא ִביר לְ ִב ַיאת* ְמ ִׁש ִ
ּתֹודה ְרצּויָ ה
ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ַא ְק ִריב לְ ָך ָ
ׁשֹוררּו ִמ ְׁש ְּפחֹות ְּכ ֻהוּנָ ה ּולְ וִ ּיָ יה
ְּב ִמ ְק ָּד ְׁשָך יְ ְ
380
ֶׁש ָּשׁם ָעלּו ְׁש ָב ִטים ִׁש ְב ֵטי יָ ּה
		

כ"י ל :זו

כ"י ל :בתוך

כ"י ל :ביאת

ֹאמר ׁשּובּו לָ ֶכם לְ ָא ֳהלֵ ֶיכם
ָטהֹור ֵעת ּת ַ
ֹלה ֶיכם
ּוב ְרכּו ֵׁשם ֱא ֵ
טֹובי לֵ ב ָ
ְׂש ֵמ ִחים וְ ֵ
 366ועד ...תמעד :נעמוד איתן לעד 367 .יאחזם ...ורעד :על פי שמ' טו ,טו 368 .וביי ...עולמים :נאזור כוח
מתוך אמונתנו בה' 369 .בטחו ...ביה :על פי יש' כו ,ד 370 .על ...טעם :במילים נאות נשיר ונזמר על ישועתנו.
בטוב טעם :על פי תה' קיט ,סו 371 .ויצהלו ...ברנה :ראו יש' כד ,יד 372 .לצור ישעם :לעזרת הקדוש ברוך
הוא .צור ישעם — כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי תהלים צה ,א .מלכם :כינוי לקדוש ברוך הוא .ורועם :כינוי
לקדוש ברוך הוא ,על פי תה' כג ,א 373 .ועם ...יה :על פי תה' קב ,יט ,עמו ישראל יהללו 374 .ברוך ...ואמן:
על פי תה' פט ,נג .בפי ...בריה :בפי כל ברואיו 375 .גרי נשיה :שוכני תבל .נשיה :כינוי פייטני לעולם ,על פי
תה' פח ,יג 376 .אזמר ...בארצך :ראו תה' סו ,ד 377 .ירושלם הבנויה :על פי תה' קכב ,ג 378 .אביר( :יש'
א ,כד) פנייה לקדוש ברוך הוא .עיני תלויה :צופיה ומייחלת 379 .המקום ...רצויה :שם אקריב שלמי תודה.
 380משפחות ...ולוייה :משפחות הכוהנים והלוויים שוב ישרתו במקדש 381 .ששם ...יה :על פי תה' קכב ,ד.
 382טהור :כינוי לקדוש ברוך הוא .שובו ...לאהליכם :על פי דב' ה ,כז 383 .שמחים ...לב :על פי מל"א ח,
סו .וברכו ...אלהיכם :על פי דה"ב כ ,כו.
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קֹומ ִמּיּות אֹולֵ ְך ֶא ְת ֶכם
וְ ִה ְת ַּב ְּשׂרּו ְ
ִהּנֵ ה ָאנ ִֹכי ׁשֹולֵ ַח לָ ֶכם ֶאת ֵאלִ ּיָ ה
		385
נֹודה נְ ָב ֵרְך ְּביֹום ַּת ֲהפֹוְך ֶא ְבלֵ נּו לְ גִ ילָ ה
ָא ֵכן ֶ
וְ יִ ּו ַָדע ָּב ַע ִּמים ִּכי לְ ָך ַה ֶּמ ְמ ָׁשלָ ה
ֹלהים ְּת ִהּלָ ה
ְּב ִצּיֹון ֱא ִ
ּדּומּיָ ה
לְ ָך ִ
		
 384קוממיות ...אתכם :על פי וי' כו ,יג ,אוביל אתכם זקופי קומה 385 .הנה ...אליה :על פי מל' ג ,כג ,לקרב
הגאולה 386 .תהפוך ...לגילה :ראו יר' לא ,יב 387 .הממשלה :המלוכה 389‑388 .בציון ...דומיה :על פי
תה' סה ,ב ,ה' השוכן בציון לך מצפה תהילה .דומיה :לשון ציפייה.
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ֲא ִביר יַ ֲעקֹב ַח ְס ְּדָך ָה ֵפק  /אברהם בן שלמה הצרפתי
פיוט 'מי כמוך' בסיפור מעשה הנס .פותח במוטו הקבוע לסוג זה ,ואחריו  89מחרוזות של
ארבעה טורים :שלושה טורי ענף  +טור שהוא סיומת מקראית החותמת במלה קבועה
'לי' או בחרוז 'לי' .הטור האחרון של המחרוזת האחרונה חוזר על המוטו.
חריזה :א/א/א/ת ב/ב/ב/ת
משקל :אינו מכוון ,כמקובל בסוגה זו.
סימן :א־ב ,אני אברהם בן רבי שלמה הצרפתי חזק ,א־ב ,אברהם בן רבי שלמה צרפתי
הקטן חזק
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  8ע"א
נזכר :דוידזון ,א 254
ּדֹומה לָ ְך
דֹומה לָ ְך וְ ֵאין ֶ
ִמי ָכמֹוָך וְ ֵאין ָּכמֹוָך ִ /מי ֶ
ֲא ִביר יַ ֲעקֹב ַח ְס ְּדָך ָה ֵפק
לְ ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּנִ ָּדח ְּב ָכל ָא ִפיק
ּדֹופק
ַׁש ֲע ֵרי ַר ֲח ִמים ְּב ָכל יֹום ֵ
ַהט ָאזְ נְ ָך לִ י
		 5
ְּבָך יְ יָ ַׂש ְמ ִּתי ִמ ְב ַט ִחי
ּגֹוחי
ּומ ֶּב ֶטן ִ
ִמ ְּשׁ ֵדי ִא ִּמי ִ
יחי
וְ ַע ָּתה ָׁש ַפ ְכ ִּתי לְ ָך ִׂש ִ
ֶאל יְ יָ ַּב ָּצ ָר ָתה לִ י
		
10

ּגָ ַבר ַח ְסּדֹו ַעל יְ ֵר ָיאיו
רֹואיו
בֹוּה ָׁש ַמיִ ם לְ ֵעין ָּכל ָ
ִּכגְ ַ

ביאור ומקורות 1 :מי כמוך :על פי שמ' טו ,יא .ואין כמוך :על פי תה' פו ,ח .מי ...לך :מתוך ברכת גבורות
בתפילת העמידה 2 .אביר יעקב :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי ישעיהו מט ,כו .הפק :לשון הוצאה ונתינה.
 3הנדח ...אפיק :המושלך באפיקי נחלים 4 .שערי ...דופק :מידפק בתפילתו על שערי שמים; ובמדרש תה' ד ,ג
נאמר" :שערי רחמים אינן ננעלין לעולם" 5 .הט ...לי :על פי תה' יז ,ו 6 .בך ...מבטחי :על פי תה' מ ,ה 7 .משדי...
גוחי :על פי תה' כב ,י; כאן — בך שמתי מבטחי מיום בואי לעולם 8 .שפכתי ...שיחי :על פי תה' קב ,א .שיחי:
דברי צערי 9 .אל ...לי :על פי תה' קכ ,א 11‑10 .גבר ...שמים :על פי תה' קג ,יא ,בחסדו הרב המציא ישועה
לעמו .יראיו :כינוי לעם ישראל .לעין ...רואיו :על פי יח' כח ,יח ,קבל עם ועדה.

111

'פורים ֱאדום' — מערכת פיוטים של קהילת אלג'יר לפורים שני

רּואיו
וְ ַח ְסּדֹו ָת ִמיד ַעל ְּב ָ
ְּכבֹור יָ ַדי יָ ִׁשיב לִ י
		
ּדֹור וָ דֹור ָאח ִה ְב ִהילַ נִ י
סֹוב ֵבנִ י
וְ ַעד נֶ ֶפׁש ְּתהֹום יְ ְ
15
זָ ַע ְק ִּתי ֶאל יְ יָ וַ ּיַ ֲענֵ נִ י
אתי ִמ ָּצ ָרה לִ י
ָק ָר ִ
		
הֹוד וְ ָה ָדר לַ יְ יָ נָ ַת ִּתי
ׂשֹורה ָׁש ַמ ְע ִּתי
ֵעת ְּב ָ
וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי נִ גְ ַר ְׁש ִּתי
20
ִעם ְמ ֵר ִיעים ִמי יָ קּום לִ י
		
ימי תֹוגַ ְר ָמה
וַ יְ ִהי ִב ֵ
ּוב ֱאדֹום ָעׂשּו נְ ָק ָמה*
ֶ
ּוב ָכל ַעם וָ ַעם יָ דֹו ָר ָמה*
ְ
ִחּנָ ם ָט ְמנּו ַפח לִ י*
		 25
ּובא ִּב ְׁשנַ ת זֶ ַרע
ָז ַמם ֱאדֹום ָ
ּומ ַרע
ּגֹוי ֲא ֶׁשר הּוא ָחנֵ ף ֵ
ינֹותיו ַהּיָ ם יִ ְק ַרע*
ּוב ְס ִפ ָ
ִ
יׁשה ּלִ י*
ֹאמר ַהּגִ ָ
וַ ּי ֶ
		

כ"י ל :לבש האל בגדי נקמה
כ"י ל :ועל אדום שפך כאש חמה
כ"י ל :טמנו גאים פח לי

כ"י ל ,נ"א :קרע
כ"י ל :צרי ילטוש עיניו לי

 12ברואיו :כינוי לעם ישראל 13 .כבור ...לי :על פי תה' יח ,כא ,כמידת ניקיון כפיי 14 .דור ...הבהילני :בכל דור ודור
אחי עשיו פגע בי ושעבד אותי .אח :הוא עשיו אחי יעקב ,המסמל את הנוצרים 15 .ועד ...יסובבני :על פי יונה ב ,ו,
עד שהורידני שאולה 16 .זעקתי ...ויענני :על פי מיכה ג ,ד 17 .קראתי ...לי :על פי יונה ב ,ג 18 .הוד והדר :על פי
תה' כא ,ו ,היללתיו 19 .עת ...שמעתי :על תשועתנו 20 .ואני ...נגרשתי :על פי יונה ב ,ה ,כשאיבדתי כל תקווה לקבל
עזרה מאת ה' 21 .עם ...לי :על פי תה' צד ,טז .רש"י במקום מפרש" :זכות מי יעמוד לנו בין המריעים הללו" ,ורד"ק
ולעד כי האל רואה בענינו ,כי לולא זה כבר כלינו כולם" 22 .ויהי :על דרך פתיחת סיפור המגילה
אומר" :זהו לאות ֵ
(אס' א ,א) ,וכך גם אצל ריה"ל ב'מי כמוך' לשבת זכור .תוגרמה :כינוי קבוע לתורכיה 23 .ובאדום :אדום — כינוי לאויב
הנוצרי .עשו נקמה :על פי תה' קמט ,ז ,כוונתו לפעולות הנקמה שעשו התורכים בספרדים 24 .ובכל ...ועם :על כל
העמים .ידו רמה :על פי יש' כו ,יא ,ידו של האויב 25 .טמנו ...לי :על פי תה' קמב ,ד ,על לא עוול בכפי 26 .בשנת
זרע :היא שנת רע"ז ( 27 .)1517חנף ומרע :על פי יש' ט ,טז 28 .ובספינותיו ...יקרע :יחצה ימים 29 .ויאמר...
לי :על פי בר' כז ,כה ,כאן מוסב על האויב המבקש לכבוש את ארצם ,והוא כבולע הכול.
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ַחּנּון ֵה ִׁשיב ָאחֹור יְ ִמינֹו
30
וַ ּיָ ֶקם ָעלָ יו ָׂש ָטן לְ ָׂש ְטנֹו
ּוב ְמצּולֹות יָ ם ִה ְׁשלִ יְך ֶמ ְר ְּכבֹות ּגְ אֹונֹו
ִ
ּנֹותן נְ ָקמֹות לִ י*
ָה ֵאל ַה ֵ
		
ּומ ִטיב* לַ ּכֹל
טֹוב יְ יָ ֵ
וְ תֹלֶ ה* עֹולָ ם ְּכמֹו ֶא ְׁשּכֹול
35
וְ ַא ָּתה ָרם ַעל ּכֹל וְ יָ כֹול
חּוׁשה ּלִ י*
אתיָך ָ
יְ יָ ְק ָר ִ
		
ימים
י ֵֹוד ַיע יְ יָ יְ ֵמי ְת ִמ ִ
וְ ַעּמֹו ַה ְמ ֻפוּזָ ר ֵּבין ָה ַע ִּמים*
וְ ַע ָּתה ָׁשלַ ח לָ נּו ַר ֲח ִמים*
40
יח יְ יָ לִ י*
וְ ֵהנִ ַ
		
ָּכ ַרת ֱאדֹום וְ ַעּמֹו* וְ ֶה ֱע ִב ָירם ַּב ְּב ִרית
לַ ֲעבֹור ָּב ִעיר לְ ַה ְׁש ִמיד ּולְ ַה ְכ ִרית
וְ לִ ְׂשרֹוף אֹותֹו ְּב ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית
טֹובה לִ י
וְ ֵה ִׁשיב יְ יָ ָ
		 45

כ"י ל :זה ידעתי כי אלהים לי

כ"י ל :טוב ומיטיב יי
כ"י ל ,נ"א :ותולה

כ"י ל :כי היתה משגב לי

כ"י ל :והשקיף בחמלה ורחמים
כ"י ל :לעמו המפוזר בין העמים
כ"י ל :הן יי אלהים יעזר לי

כ"י ל :כל עם אדום ועמו

לָ ָּמה יְ יָ ַּת ֲעמֹוד ְּב ָרחֹוק
ְּור ֵאה ֱאדֹום ֵה ֵפרּו ָדת וָ חֹוק

 30חנון :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי שמ' לד ,ו .השיב ...ימינו :על פי איכה ב ,ג ,מנע אותו מלתקוף.
 31ויקם ...שטן :על פי מל"א יא ,כג 32 .ובמצולות ...מרכבות :ראו שמ' טו ד־ה (שירת הים) 33 .האל ...לי:
על פי תה' יח ,מח 34 .טוב ...ומטיב :על פי תה' קיט ,סח 35 .ותלה עולם :ראו איוב כו ,ז 36 .רם ...כל :על
פי תה' קיג ,ד 37 .יי ...לי :על פי תה' קמא ,א 38 .יודיע ...תמימים :על פי תה' לז ,יח; רש"י אומר" :מכיר את
מעשי ימיהם" ,ולפי רד"ק" :משגיח עליהם להאריך ימיהם ומכיר עליהם לטובה" 39 .ועמו ...העמים :על פי
אס' ג ,ח .שלח ...רחמים :ראו בר' מג ,יד 41 .והניח ...לי :על פי דה"ב יד ,ה ,נתן לי מנוחה מאויביי 42 .כרת...
בברית :המלך ואנשיו נשבעו שלא לחמול על אנשי העיר ,ראו דב' כט ,יא ורש"י במקום 43 .לעבור בעיר:
על פי יח' ט ,ה .להשמיד ולהכרית :על פי יש' י ,ז 44 .באש וגפרית :על פי תה' יא ,ו; כאן — באש תותחים.
 45והשיב ...לי :על פי שמ"ב טז ,יב ,תחת כוונותיהם הזדוניות 46 .למה ...ברחוק :על פי תה' י ,א ,למה
תעלים כביכול עין בעת שהאויב מתהלל .הפרו ...וחוק :שבכל מעשיהם עוברים על התורה.
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ּומחֹוק
וְ ָעֹון ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְמרֹוק ְ
דֹודי לִ י
דֹודי וְ ִ
ֲאנִ י לְ ִ
		
50
יבי
ֶמלֶ ְך ְמלָ ִכים ַה ְק ֵׁשב לְ נִ ִ
ִּכי ְבנֵ י ִא ִּמי נִ ֲחרּו ִבי
יבי
וְ ַא ָּתה ָּת ִאיר נְ ִת ִ
ִּכי ִה ָּטה ָאזְ נֹו לִ י
		
נ ָֹורא וְ נִ ְׂשּגָ ב ֲענֵ נִ י
ּומיוֵ ן ְמצּולָ ה ַה ְמ ֵׁשנִ י
ִ
55
ּוביַ ד ָא ִחי* ַאל* ִּת ְּתנֵ נִ י
ְ
ִמי יִ ֶּתנְ ָך ְכ ָאח לִ י
		

כ"י ל :ליתא; כך מנוקד בכה"י (למנוע קריאה בצירי'ֵ :אל')

ּנֹופלִ ים
ֹומְך יְ יָ לְ ָכל ַה ְ
ס ֵ
ְּור ֵאה ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ַּדּלִ ים
וְ ַר ִּבים אֹויְ ֵבינּו וְ ַקּלִ ים
60
ְּבנֵ י ְצרּויָ ה וְ לָ ֶכם ַמה ּלִ י
		
ֲענֵ נִ י יְ יָ ֲענֵ נִ י
ּוביַ ד ְר ָׁש ִעים ַאל* ְּתנִ ֵידנִ י
ְ
רֹומ ְמָך יְ יָ ִּכי ִדּלִ ָיתנִ י
ֲא ִ
וְ ֹלא ִׂש ַּמ ְח ָּת אֹויְ ַבי לִ י
		 65

כך מנוקד בכה"י (למנוע קריאה בצירי'ֵ :אל')

 48ועון עמך :על פי תה' פה ,ג .ועוון ...ומחוק :מחוק את חטאי עמך ,טהר אותו ומחל לו 49 .אני ...לי :על פי
שה"ש ו ,ג 50 .מלך מלכים :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי יח' כו ,ז .הקשב לניבי :האזן לניב שפתיי ושמע
תחינתי 51 .בני ...בי :על פי שה"ש א ,ו .בני אמי :כינוי לאויב הנוצרי ,מצאצאי אדום 52 .תאיר נתיבי :ראו
איוב מא ,כד 53 .כי ...לי :על פי תה' קטז ,ב 54 .נורא :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי שמ' טו ,יא .ונשגב :כינוי
לקדוש ברוך הוא ,על פי יש' לג ,ה 55 .ומיון מצולה :על פי תה' סט ,ג ,מצרה המשולה לבוץ ולטיט .המשני:
הוציאני 56 .וביד אחי :בידי עשיו ,אויבי .אל תתנני :על פי תה' כז ,יב 57 .מי ...לי :על פי שה"ש ח ,א .כאח:
אוהב ומנחם 58 .סומך ...הנופלים :על פי תה' קמה ,יד 60 .ורבים ...וקלים :רבים וקלי רגלים ,המיטיבים
לרדוף (כעשהאל בן צרויה) 61 .בני ...לי :על פי שמ"ב יט ,כג .בני צרויה :כינוי לאויב ,צוררים 62 .ענני ...ענני:
על פי מל"א יח ,לז 63 .וביד ...תנידני :על פי תה' לו ,יב .תנידני :תעשיני נע ונד 65‑64 .ארוממך ...לי :על פי
תה' ל ,ב .דליתני :הגבהת אותי.
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ּפ ֵֹועל יְ ׁשּועֹות ַע ְּמָך ַמּלֵ ט
וְ אֹויְ ַבי* ִּבי ַאל* ַּת ְׁשלֵ ט
ִמ ַּצר ִּת ְּצ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַּפּלֵ ט
ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י
		

כ"י ל :ואכזר; כך מנוקד בכה"י (למנוע קריאה בצירי'ֵ :אל')

70
יֹוׁשב ְּב ִצּיֹון
ַצ ִּדיק יְ יָ ֵ
וְ ָר ָצה אֹויֵ ב לְ ִת ִּתי ִצּיּון
וַ ֲאנִ י ָענִ י וְ ֶא ְביֹון
יְ יָ יַ ֲחׁשֹוב לִ י
		
אתיָך יְ יָ ְּב ָכל לִ ִּבי
ְק ָר ִ
וְ יִ ְר ָאה וָ ַר ַעד יָ בֹא ִבי
75
וְ ַׁש ְב ִּתי ְב ָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָא ִבי
וְ ָהיָ ה יְ יָ לִ י
		
ְר ֵאה ָעונְ יִ י וְ ַה ִּצילֵ נִ י
יבי ּוגְ ָאלֵ נִ י
יבה ִר ִ
וְ ִר ָ
ְׁש ַמע יְ יָ וְ ָחּנֵ נִ י
80
יְ יָ ֱהיֵ ה עֹוזֵ ר לִ י
		
ְׂשאּו ָמרֹום ֵעינֵ ֶכם ְּותנּו ְת ִהּלָ ה
ֲא ֶׁשר ֵה ִסיר* זֹאת ַה ַּמ ֲחלָ ה
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה
ִּכי לֶ ֶחם ָ
ִּד ְמ ָע ִתי ָהיְ ָתה ּלִ י
		 85

כ"י ל :אסיר

 66פועל ישועות :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי תה' עד ,יב .עמך מלט :מיד צריו 67 .ואויבי ...תשלט:
כהצלת ימי הפורים ההם (אס' ט ,א) 69‑68 .מצר ...לי :על פי תה' לב ,ז; פרצתי בקול שמחה ,כשהגנת עלי
כציּון על גבי קבר ,להמיתני.
מפני צר והיית לי למחסה 70 .צדיק יי :על פי תה' ה ,יג 71 .לתתי ציון :לעשותי ִ
הת ֵאב לישועתו 74 .קראתיך יי :על
 73‑72ואני ...לי :על פי תה' מ ,יח ,הקדוש ברוך הוא יזכור אותי המעונהָ ,
פי תה' פח ,י 75 .ויראה ...בי :על פי תה' נה ,ו ,משום כבודך וגדולתך 77‑76 .ושבתי ...לי :על פי בר' כח ,כא.
 78ראה ...והצילני :על פי תה' קיט ,קנג 79 .וריבה ...וגאלני :על פי תה' קיט ,קנד 81‑80 .שמע ...לי :על פי
תה' ל ,יא 82 .שאו ...עינכם :על פי יש' מ ,כו 83 .הסיר ...המחלה :על פי שמ' כג ,כה ,כאן — הצילנו מצרה.
 85‑84לחם ...לי :על פי תה' מב ,ד ,וכוונתו כאן שהצרות והבכי היו מנת חלקם מדי יום ביומו.
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ָּתבֹא ְּת ִחּנָ ָתם לְ ָפנֶ יָך
וַ ֲאנִ י ָא ִׁשיר ִּב ְרנָ נֶ יָך
וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך
גֹוא–לִ י
צּורי וְ ֲ
יְ יָ ִ
		
90
ַא ַחר ָּכל ֵאּלֶ ה ַה ְּד ָב ִרים
ָּבאּו ָעלֵ ינּו נָ ְכ ִרים וְ ָצ ִרים
הֹורים
רּוה ָּבנִ ים ִעם ִ
וְ זֹאת ַס ְּפ ָ
ָּברּוְך יְ יָ ֲא ֶׁשר ִה ְפלִ יא ַח ְסּדֹו לִ י
		
נִ ְראּו וְ נִ גְ לּו ָעלֵ ינּו ְּביֹום ְר ִב ִיעי
ׁשּועי
ָּבאּו לַ ֲעקֹור ָּדת ַׁש ֲע ִ
95
וְ גָ ְמרּו לָ ַק ַחת ֶאת ָּכל יְ גִ ִיעי
בֹותם לִ י
ָּכל ַמ ְח ְׁש ָ
		
יַ ַע ְברּו ֳאנִ ּיֹות ָּכזֹה וְ ָכזֶ ה
לִ ְכרֹות ַע ִּמי ָה ָרזֶ ה
ֹאמר יְ יָ ִמי ָע ָׂשה ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה
וַ ּי ֶ
100
וְ גַ ם ַא ָּתה ֹלא ִהּגַ ְד ָּת ּלִ י
		
ֲא ַס ֵּפר ֲא ַפ ְר ֵסם ֵאּלּו ַהּנִ ִּסים
ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה יְ יָ ַּב ָּפ ִר ִיצים

 86תבא ...לפניך :על פי תה' קיט ,קע 87 .ואני ...ברנניך :ראו תה' נט ,טז 89‑88 .והגיון ...וגואלי :על פי תה'
יט ,טו .הגיון לבי :מחשבותיי 90 .אחר ...הדברים :אחרי כל השמועות וההכנות; על פי סיפור המגילה — "אחר
הדברים האלה" (אס' ב ,א) ,ובעקבות פיוט ה'מי כמוך' של ריה"ל לשבת זכור 91 .באו עלינו :באו לכלותנו.
נכרים וצרים :האויבים 92 .וזאת ...הורים :יספרו את סיפור המעשה מדור לדור מראשיתו ועד סופו הטוב.
 93ברוך ...לי :על פי תה' לא ,כב 94 .נראו ...רביעי :הוא היום שבו נראו לראשונה ספינות האויב באופק 95 .דת
שעשועי :כינוי פייטני לתורה ,על פי מש' ח ,ל 96 .כל יגיעי :על פי הושע יב ,ט ,כל רכושי ויגיע כפיי 97 .כל...
לי :על פי איכה ג ,ס ,בכוונה לפגוע בי 98 .כזה וכזה :על פי שמ"ב יא ,כה ,כאן — כמות רבה 99 .הרזה :הדל.
 100מי ...הזה :על פי בר' כא ,כו ,ומשתמע משאלה זו האיסור שבדבר ,בבחינת 'אוי לו' 101 .וגם ...לי :שם,
לא גילית לי את כוונותיך 102 .אספר ...הנסים :אפרסם ברבים 103 .פריצים :כינוי לאויב.
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עֹומד ֵּבין ַה ֲה ַד ִּסים
וְ הּוא ֵ
לֹוח ִמים לִ י
ִּכי ַר ִּבים ֲ
		105
ִּב ְׁשנַ ת אֹור ַהּב ֶֹקר
ָּבאּו ֱאדֹום ַּב ֶח ֶרב* לְ ַד ֵּקר
ּוב ֵיּקר
וַ יְ יָ ִה ְׁש ִקיף ִמ ָּשׁ ַמיִ ם ִ
יטב לִ י
לְ ַמ ַען יִ ַ
		
110
יׁשי
ָר ִאינּו ְק ָצת ֵמ ֶהם יֹום ֲח ִמ ִ
וְ ִח ְּשׁבּו* לְ ַה ֲח ִריב ְמקֹום ִמ ְק ָּד ִׁשי
וַ יְ יָ ָּפ ָדה ְב ָׁשלֹום נַ ְפ ִׁשי
ִמ ְּקרֹוב לִ י
		

כ"י ל :לחרב

כ"י ל :וחשב

ָהמּו ָעלֵ ינּו ַר ִּבים ְּביֹום ִׁש ִּשׁי
יׁשי
וַ ּיָ בֹאּו ְכ ִצ ְפעֹונִ י לְ ַה ְפ ִר ִ
115
סֹומ ֵכי נַ ְפ ִׁשי
וַ יְ יָ ְּב ְ
ֹלהים עֹוזֵ ר לִ י
ִהּנֵ ה ֱא ִ
		
רֹומם ַעל ּכֹל יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְת ַעּלֶ ה
ְמ ַ
הֹוסיפּו ְּביֹום ַׁש ָּבת ַהּנִ ְפלֶ ה
ַמה ִ
ֹאמרּו ַה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א
רֹואיו י ְ
וְ ָכל ָ
120
רֹואה לִ י
וְ ָכל ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֶ
		
ָּברּוְך יְ יָ ֲא ֶׁשר ֹלא נְ ָתנָ נּו ֶט ֶרף
וְ ַח ְסּדֹו ָּת ִמיד ֵמ ִע ָּמנּו ַאל יִ ֶרף
 104והוא ...ההדסים :עטור תהילה ומשגיח על עמו ,על פי זכ' א ,ח .הדסים :כינוי לישראל 105 .כי ...לי :על פי
תה' נו ,ג .לי :בשבילי 106 .בשנת ...הבקר :שנת ה'בקר' היא שנת ש"ב ( 107 .)1541באו ...לדקר :באו חילות האויב
לפגע 108 .ויי ...וביקר :ה' הביט ממקום משכנו וראה ופיקח 109 .למען ...לי :על פי בר' יב ,יג 110 .ראינו ...חמישי:
ַ
למחרת היום 111 .מקום מקדשי :על פי יש' ס ,יג ,וכוונתו כאן לבית הכנסת 113‑112 .פדה ...לי :על פי תה' נה ,יט.
כה ֵמת הנחש בארסו.
 114המו ...ששי :נראו בהמוניהם 115 .כצפעוני להפרישי :על פי מש' כג ,לב ,באו להמיתי ָ
 117‑116ויי ...לי :על פי תה' נד ,ו ,הקדוש ברוך הוא הוא סומך נפשי ובא לעזרי  119.ביום ...הנפלה :שהוא שונה
מיתר ימי השבוע ,וכוונתו ליום שבו עגן כל הצי מול העיר 120 .וכל ...ופלא :כל רואיו ישתוממו .הפלא ופלא :על פי
יש' כט ,יד 121 .וכל ...לי :על פי בר' לא ,מג ,וכל זאת הוא עשה לי לישועה 122 .ברוך ...טרף :על פי תה' קכד ,ו.
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ֹאמר ַה ַחיִ ל ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ֶה ֶרף*
וַ ּי ֶ
רֹואי* יַ לְ ִעיגּו לִ י
ָּכל ַ
		125

117

כ"י ל :ירף
רואי
בכה"י מנוקד ַ

נַ ְפ ִׁשי ְב ַכ ִּפי ָא ִׂשים ְּת ִמ ִידי
ִמ ְּפנֵ י ֵע ָׂשו לְ ִׂש ִּכים לְ ִצ ִּדי
וְ ִׁש ְב ַעת ְּכ ָבׂשֹות ִּת ַּקח ִמּיָ ִדי
ַּב ֲעבּור ִּת ְהיֶ ה ּלִ י
		
130
ַרחּום ַר ֵחם ַעל ַעם ְּכ ֵמ ִהים
רֹוהים
נֹוהים וְ ִ
ְּור ֵאה ַע ְּמָך ִ
ֹלהים
בֹואה ֶאל ִמזְ ַּבח ֱא ִ
וְ ָא ָ
אֹומ ִרים לִ י
לְ דֹוד ָׂש ַמ ְח ִּתי ְּב ְ
		
ָּבאּו וְ ָעדּו* ְביֹום ִראׁשֹון
ֱאדֹום וְ ָכל נִ ינֵ י ִדיׁשֹון
135
וְ נָ טּו ָעלֵ ינּו ִכנְ ַהר ִּפיׁשֹון
יׁשה* ִמ ְפלָ ט לִ י
ָא ִח ָ
		

כ"י ל :וירדו

כ"י ל :החישה

אֹומר
יֹום לְ יֹום יַ ִּב ַיע ֶ
ּגֹומר
ְּוכלֵ י ְק ָרב ָעלַ י ֵ
ָעלַ י ָּכל יֹום אֹויֵ ב יְ זַ ֵּמר
140
ְּב ֶכ ֶסף ָמלֵ א יִ ְּתנֶ ּנָ ה ּלִ י
		
 124ויאמר ...הרף :אולי כוונתו שאנשי הצבא יעצו למלך לחדול (משום תנאי מזג האוויר הקשים) 125 .כל ...לי :על
פי תה' כב ,ח 126 .נפשי ...תמידי :על פי תה' קיט ,קט ,אני בסכנה תמידית 127 .עשו :כינוי לאויב הנוצרי ,המבקש
להרחיקם מדתם ולפגוע בהם .לשכים לצדי :על פי במ' לג ,נה ,וכוונתו שהוא לו כקוצים דוקרניים 129‑128 .ושבעת...
לי :על פי בר' כא ,ל ,בתפילתי אהיה כמקריב קרבנות למען תצילני; ואולי כיוון לתפילות העמידה בשבת שיש בהן
שבע ברכות 130 .רחום :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי שמ' לד ,ו 131 .נוהים ורוהים :פוחדים 132 .ואבואה ...אלהים:
על פי תה' מג ,ד ,לבית הכנסת 133 .לדוד :דוד — כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי שה"ש ה ,ו .שמחתי ...לי :על פי תה'
קכב ,א ,שמחתי כשנתבשרתי על הנס 134 .באו ...ראשון :ירדו לחוף בהמוניהם .באו ועדו :באו ועברו 135 .אדום...
דישון :עשיו וצאצאיו (ראו בר' לו) ,וכוונתו לאויב הנוצרי ולנספחים אליו 136 .ונטו ...פישון :הקיפום ,כאותו נהר קדום
של סיפור בר' (בר' ב ,יא) 137 .אחישה ...לי :על פי תה' נה ,ט 138 .יום ...אומר :על פי תה' יט ,ג ,יום ירדוף יום.
 139וכלי קרב :על פי קה' ט ,יח .עלי גומר :על פי תה' נז ,ג; כאן — גומר בלבו להשמידני 140 .עלי ...יזמר :אפשר
לבארו כלשון נגינה שהיא לעג ושחוק (איכה ג ,יד) ,ואפשר שכוונתו קיצוץ וזמירה — פגיעה פיזית 141 .בכסף ...לי:
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ָׁשתּו ֵמי נְ ַהר אל חראש
ֲאנָ ִׁשים וְ נָ ִׁשים וָ ַטף וְ ָכל ָּפ ָרׁש
וְ ַא ָּתה יְ יָ ַאל* ֶּת ֱח ַרׁש
ֶא ְק ָרא ֶאל יְ יָ ַּב ַּצר לִ י
		145
יבי
לָ נּו ָׁשם ֱאדֹום ְּב ָכל ְס ִב ִ
וְ לִ ִּבי יָ ִחיל ְּב ִק ְר ִּבי
וְ ֵאימֹות ָמוֶ ת יָ בֹא ִבי
ַאל* יִ ְׂש ְמחּו אֹויְ ַבי לִ י
		

כך מנוקד בכה"י (למנוע קריאה בצירי'ֵ :אל')

כך מנוקד בכה"י (למנוע קריאה בצירי'ֵ :אל')

ִמ ָּשׁם נָ ְסעּו לְ ַמ ְעיַ ן אל חאמה
150
וַ יְ יָ ִה ִּפיל ֲעלֵ ֶיהם ַּת ְר ֵּד ָמה
מֹורה ְּוכ ַא ְד ָמה
ימם ִּכ ְצבֹויִ ם ַּכ ֲע ָ
וַ יְ ִׂש ֵ
צּודה ּלִ י
וְ ֵצא ַה ָּשׂ ֶדה וְ ָ
		
גֹור ִּתי
ַה ֲע ֵבר* ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר יָ ְ
ִּכי ִמ ְּפנֵ י אֹויֵ ב זָ ַחלְ ִּתי
155
ָּכל ַהּיֹום ַּפ ַחד ָּפ ַח ְד ִּתי
דּומּיָ ה לִ י
וְ לַ יְ לָ ה וְ ֹלא ִ
		
הֹוריד* ָּכל ַא ְבנֵ י ַּבלִ ְס ְט ָראֹות
ַהּיֹום ֲא ֶׁשר ָח ַׁשב לְ ִ
ּולְ ַה ֲח ִריב ָה ִעיר ִמ ָּכל ֵּפאֹות

כ"י ל :העביר

כ"י ל :ליתא

על פי בר' כג ,ט ,וכוונתו כי כל פגיעה קשה היא ו'במחיר מלא' 142 .שתו ...נהר :על פי יר' ב ,יח .אל חראש :שם
מקום ,שם ,בשפך הנהר ירד האויב מספינות המלחמה 143 .אנשים ...וטף :על פי יר' מ ,ז ,וכוונתו כאן לילדי האויב
ולנשותיו ,שהצטרפו למסע 144 .אל תחרש :על פי תה' כח ,א 145 .אקרא ...לי :על פי תה' יח ,ז 146 .לנו :לשון חנייה
ולינה .בכל סביבי :על פי רש"י לאיוב ל ,יח ,הקיפו ונצמדו כמלבוש 148‑147 .ולבי ...בי :על פי תה' נה ,ה 149 .אל...
לי :על פי תה' כה ,ב 150 .משם נסעו :על פי במ' כא ,יב .למעין אל חאמה :ששם עצרו במסעם הרגלי לעבר העיר.
 151ויי ...תרדמה :על פי בר' ב ,כא 152 .כצבוים ...כאדמה :הכתוב על פי דב' כט ,כב ,וההקשר על פי בר' יד — הכם
מכה ניצחת כבמלחמת אברהם בחמשת המלכים וכמהפכת סדום ועמורה ,שבסיפור בר' 153 .וצא ...לי :על פי
בר' כז ,ג ,כאן — לכדם כלכוד חיה בשדה 154 .העבר ...יגורתי :על פי תה' קיט ,לט 155 .זחלתי( :איוב לב ,ו)
נתייראתי מאוד 156 .פחד פחדתי :על פי איוב ג ,כה 157 .ולילה ...לי :על פי תה' כב ,ג ,לא היה לי מנוח.
חשב :זמם .אבני בליסטראות :נשק כבד (תותחים) 159 .מכל פאות :מכל עברי העיר.
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ֹלהי ַה ְּצ ָבאֹות
וְ ִהּנֵ ה ְּכגִ ּבֹור יָ ָצא ֱא ֵ
160
ֹאמר ָחלִ ילָ ה ּלִ י
וַ ּי ֶ
		
ַצר וְ אֹויֵ ב ָּבא לראס תאפורה
מּורה
וְ ָס ַבב ֶאת ָה ִעיר לִ ְהיֹות ְׁש ָ
פּורה
וַ יְ יָ ָא ַמר ֶא ְדרֹוְך אֹותֹו ְּכ ָ
ִּכי ָהיְ ָיתה ֶעזְ ָר ָתה ּלִ י
		165
ָר ָאה ָה ִעיר וַ ּיִ ֶבז ָּכל יְ גִ ִיעי
ּומ ָּס ִעי
ַה ַעל זֹאת ָּבאּו ָּכל ֵחילִ י ַ
אֹלהי יִ ְׁש ִעי
וַ ֲאנִ י ָאגִ ילָ ה ֵּב ֵ
ּנֹותן נְ ָקמֹות לִ י
ָה ֵאל ַה ֵ
		
170
פיראדור ָק ָרא לְ ַעּמֹו יֹום ֵׁשנִ י
ָה ִעיר וְ ָכל ֲא ֶׁשר ָּבּה ֶׁשּלִ י ִהיא וְ ִקנְ יָ ינִ י
נֹותי וְ ַהּצֹאן צֹאנִ י
ַה ָּבנִ ים ָּבנַ י וְ ַה ָּבנֹות ְּב ַ
רֹואה לִ י
וְ ָכל ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֶ
		
יׁשּוע ְתָך יְ יָ
ָ
ָּת ַא ְב ִּתי לִ
אתי ֶאת ֵעינַ י
וְ ֵאלֶ יָך נָ ָׂש ִ
175
יחה נְ ָע ַרי ּוזְ ֵקינַ י
ָׁש ַפ ְכנּו ִׂש ָ
ֶאל יְ יָ ַּב ָּצ ָר ָתה ּלִ י
		

 160כגבור יצא :על פי יש' מב ,יג 161 .ויאמר ...לי :על פי בר' מד ,יז ,לא ולא! — דברי הקדוש ברוך הוא.
 162צר ...בא :על פי איכה ד ,יב .לראס תאפורה :שם החלו להקים מצור על העיר 163 .וסבב ...העיר:
על פי יהוש' ו ,טו ,כיתר את העיר 164 .אדרוך ...כפורה :על פי יש' סג ,ג ,ארטש אותו (את האויב) כדריכת
הענבים 165 .כי ...לי :על פי תה' סג ,ח 166 .ויבז ...יגיעי :על פי תה' קט ,יא ,הביט בבוז בעיר ובכל אשר לה.
 167העל זאת :על שום כך (עמ' ח ,ח) .אפשר שהלשון כאן על דרך החיווי ואפשר שהיא מבטאת רהב וזלזול.
חילי ומסעי :החיל והצי 168 .ואני ...ישעי :על פי חב' ג ,יח 169 .האל ...לי :על פי תה' יח ,מח 170 .פיראדור:
[=אנפראדור ,מצביא ,מגן] .יום שני :במהלך המצור 171 .העיר ...בה :על פי יהוש' ו ,יז ,העיר וכל הרכוש יהיו
לי לשלל 173‑172 .הבנים ...לי :על פי בר' לא ,מג ,כל הנפש שבי לי ,והכול שלי הוא 174 .תאבתי ...יי :על פי
תה' קיט ,קעד 175 .נשאתי ...עיני :על פי תה' קכג ,א ,בתחינה 176 .שפכנו שיחה :ראו תה' קמב ,ג ,בתפילה.
 177אל ...לי :על פי תה' קכ ,א ,פנינו אל ה' בעת צרה.
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ׁשֹועים
יֹוע ָציו ָׂש ִרים* וְ ִ
יְ ָעצּוהּו ֲ
ּומ ִר ִיעים
ּתֹוק ִעים ְ
ָמ ָחר נֵ לֵ ְך ָּב ִעיר ְ
ִּב ְקרֹוב ָעלַ י ְמ ֵר ִיעים
180
לֶ ֱאכֹול ֶאת ְּב ָׂש ִרי ָצ ַרי וְ אֹויְ ַבי לִ י
		
ָח ַׁשב לִ לְ ּכֹוד ָה ִעיר ְּבגַ ֲאוָ תֹו
ּומ ְר ַּכ ְבּתֹו
ּופ ָר ָׁשיו* ֶ
ְּב ִר ְכּבֹו ָ
וּמתֹו
עֹומ ֶדת לְ ֻע ָ
ּוגְ זֵ ָרה ֶ
וְ ָהיָ ה יְ יָ לִ י
		185

כ"י ל :נדיבים(?)

כ"י ל :ובפרשיו

ֹלהים
ֵז ֶבד טֹוב זְ ָב ַדנִ י ֱא ִ
וְ אֹויְ ַבי ֲח ֵר ִדים ְּות ֵמ ִהים
ֹלהים
וַ ֲאנִ י ְכזַ יִ ת ַר ֲענָ ן ְּב ֵבית ֱא ִ
ֲח ָבלִ ים נָ ְפלּו לִ י
		
190
ָקרֹוב יְ יָ לְ נִ ְׁש ְּב ֵרי לֵ ב
וְ ֹלא נָ ַתן ַעּמֹו ְּביַ ד ַע ְרלֵ י לֵ ב
אֹודה ְּב ָכל לֵ ב
וַ ֲאנִ י ָת ִמיד ֶ
ָעּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י
		
וּספּו יַ ַחד ָּכל ֲע ָד ִתי
ֻא ְ
ְּב ִמ ְק ַּדׁש ְמעֹונֹו* ֵּבית ְּת ִפּלָ ִתי
195
צּוד ִתי
ּומ ָ
ֹאמרּו יְ יָ ַסלְ ִעי ְ
וַ ּי ְ
ּומ ְפלָ ִטי לִ י
ִ
		

כ"י ל :מעון(?)

 178שרים ושועים :נכבדים 179 .תוקעים ומריעים :בתרועות מלחמה ותרועות מנצחים 181‑180 .בקרוב ...לי:
על פי תה' כז ,ב ,להרגני כחיית טרף 183 .ברכבו ופרשיו :על פי שמ' יד ,יז 184 .וגזרה ...לעומתו :ה' גזר עליו
לחובה 185 .והיה ...לי :על פי בר' כח ,כא ,בעזרי 186 .זבד ...אלהים :על פי בר' ל ,כ 187 .ואויבי ...ותמהים:
המומים מעצמת מפלתם 188 .ואני ...אלהים :על פי תה' נב ,י ,תיאור ציורי של ישראל 189 .חבלים ...לי:
על פי תה' טז ,ו ,שפר גורלי 190 .קרוב ...לב :על פי תה' לד ,יט .נשברי לב :כינוי לישראל 191 .ערלי לב:
כינוי לגויים ,על פי יר' ט ,כה 192 .אודה ...לב :על פי תה' ט ,ב 193 .עזי ...לי :על פי תה' קיח ,יד ,דברי הלל
לקדוש ברוך הוא 195‑194 .אוספו ...תפלתי :כל בני הקהילה נתאספו בבית הכנסת להתפלל להצלתם.
בית תפלתי :על פי יש' נו ,ז 197‑196 .יי ...לי :על פי תה' יח ,ג.
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כֹוׁשר
ּוב ֶ
ָּב ִכינּו ְב ִכ ְׁשרֹון לֵ ב ְ
יֹוׁשר
וְ נָ ַד ְרנּו ְצ ָד ָקה ְּב ֶ
ּוׁש ָמ ַרנִ י ַּב ֶּד ֶרְך ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר
ְ
200
ָאנ ִֹכי הֹולֵ ְך וְ נָ ַתן לִ י
		
ּגָ ְדלֹו ַאּגִ יד לְ ֵעינֵ י ָה ַע ִּמים
וּמים
וּמים ֲאלֻ ִ
יֹום ָּבאּו* ֱאדֹום ֲאלֻ ִ
וְ ַע ָּתה זֶ ה ָׁשֹלׁש* ְּפ ָע ִמים
ֹלהי לִ י
ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ֱא ַ
		205

כ"י ל :בוא
כ"י ל :שלש זה

ָּד ַר ְׁש ִּתי ֶאת יְ יָ וְ ָענַ נִ י
גּורֹותי ִה ִּצילָ נִ י
ַ
ּומ ָּכל ְמ
ִ
רֹומ ְמָך יְ יָ ִּכי ִדּלִ ָיתנִ י
ֲא ִ
וְ ֹלא ִׂש ַּמ ְח ָּת אֹויְ ַבי לִ י
		
210
ִה ִּקיפּונִ י ְס ָבבּונִ י יְ יָ ּבֹוגְ ֶדיָך
וְ ֵה ִטיחּו ְּד ָב ִרים נֶ גְ ֶּדָך
וַ ֲאנִ י ֲא ַרּנֵ ן לַ ּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך
ִּכי ָהיִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב לִ י
		
יׁשי
וַ יְ ִהי ַביֹום ַה ְּשׁלִ ִ
נִ גְ לָ ה ָעלַ י ִמ ְּמעֹון ָק ְד ִׁשי
215
יטב ַר ֲח ִׁשי
וְ ָצ ַע ְק ִּתי ֵאלָ יו ְּב ֵמ ַ
ֹלהים לִ י
וַ ֲאנִ י ִק ְר ַבת ֱא ִ
		
 198בכינו ...ובכושר :בכינו והתחננו לקדוש ברוך הוא בלב שלם וכשר 199 .צדקה :גמילות חסדים 201‑200 .ושמרני...
לי :על פי בר' כח ,כ ,הגן עלי והצילני מכל התלאות האלה 202 .גדלו ...העמים :אפרסם את מעשה הנס ברבים .לעיני
העמים :על פי דב' ד ,ו 203 .אלומים אלומים :ראו בר' לז ,ז ,וכוונתו כאן — גדודים גדודים 204 .זה ...פעמים :במ' כד,
י ,וכוונתו לשלוש מתקפות הספרדים על אלג'יר (ראו במבוא) 205 .אלהי לי :על פי מל"א ה ,יח 207‑206 .דרשתי...
הצילני :על פי תה' לד ,ה 209‑208 .ארוממך ...לי :על פי תה' ל ,ב .דליתני :הגבהת אותי 210 .הקיפוני סבבוני :ראו
תה' כב ,יז .בוגדיך :עובדי עבודה זרה 211 .הטיחו ...נגדך :השמיעו דברי לעג כלפיך 213‑212 .ואני ...לי :על פי תה'
נט ,יז ,אספר בכל בוקר ברנה ובזמרה את חסדך ,כי ביום צר לי היית לי למחסה 214 .ויהי ...השלישי :על פי שמ' יט,
טז — כאן הוא יום מפלת האויב ,יום הנס 215 .נגלה ...קדשי :ראו זכ' ב ,יז 216 .וצעקתי אליו :קראתי בקול .במיטב
רחשי :בתפילה ובדברים נאים הבאים מהלב ,ראו תה' מה ,ב 217 .ואני ...לי :על פי תה' עג ,כח.
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דֹודי
ָז ַכר ַח ְסּדֹו וֶ ֱאמּונָ תֹו ִ
וְ ֹלא גָ לָ ה ָעלַ י יְ ִד ִידי*
וְ ַא ָּתה יְ יָ ָה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי
220
לְ ָמחֹול לִ י
		

כ"י ל :עליו רדידי

ֲחמֹול ַעל ֲענִ ּיִ ים וְ ֶא ְביֹונִ ים
ִּב ֵידי ֲאדֹונִ ים ָק ִׁשים ְמ ֻׁשוּנִ ים
בֹותם ָׁש ַמ ְע ִּתי ְּכקֹול ַּפ ֲעמֹונִ ים
ִּכי ַח ְר ָ
לְ ֵׁש ַמע אֹוזֶ ן יִ ָּשׁ ְמעּו לִ י
		225

ֶ
פּואה
ט ֶרם ַמ ָּכה ִה ְק ִּדים ְר ָ
ֹלהים ִּכי גָ אֹה ּגָ ָאה
יְ יָ ֱא ִ
לֵ ְך לֶ ֱאדֹום ְּוק ָרא ֶאת ַה ְּק ִר ָיאה
ּומנְ ָחה ִהּגַ ְׁש ֶּתם לִ י
ַהּזְ ָב ִחים ִ
		
230
יְ ִהי ַא ֲח ִריתֹו לְ ַה ְכ ִרית
ּוב ִרית
ִּכי ֵה ֵפירּו ָדת ְ
וְ ִה ְמ ִטיר ָעלֶ ָיה ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית
יְ יָ ְּב ָעוזְ ִרי לִ י
		

 218זכר ...ואמונתו :על פי תה' צח ,ג .דודי :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי שה"ש ו ,ג 219 .ולא ...עלי :לא
עזבני ולא נסתר ממני .ידידי :כינוי לקדוש ברוך הוא 221‑220 .הפכת ...לי :על פי תה' ל ,יב ,שינית גורלי.
 222עניים ואביונים :כינוי לישראל בגלותם ,על פי יש' מא ,יז 223 .בידי ...קשים :על פי יש' יט ,ד ,ביד נוגש
אכזר .משונים :צ"ל מעונים ,וכוונתו שישראל מעונים כעבדים הנתונים בידי אדונים אכזרים 224 .כי ...פעמונים:
שמעתי קול חזק של שקשוק החרבות 225 .לשמע ...לי :על פי תה' יח ,מה ,נמשך מהטור הקודם 226 .טרם...
רפואה :על פי ש"ברא הקדוש ברוך הוא רפואה למכה" ,מגילה יג ע"ב ,והשוו "טרם מכה ציץ רפואה פרח",
ריה"ל' ,מי כמוך' לשבת זכור 227 .כי ...גאה :על פי שמ' טו ,א ,יצא בגאון אל מול אויבי ישראל 228 .וקרא...
הקריאה :על פי יונה ג ,ב; כאן — קריאת גירוש 229 .הזבחים ...לי :על פי עמ' ה ,כה ,והה"א היא ה"א השאלה.
במקור רצונו לומר שאין הקדוש ברוך הוא חפץ בזבח ובמנחה ,ואילו כאן הזבח והמנחה הם סמל לנאמנות
לקדוש ברוך הוא .כאן השאלה היא שאלה רטורית המופנית לאויב ,שאינו נמנה עם נאמני הקדוש ברוך
הוא 230 .יהי ...להכרית :תה' קט ,יג 231 .הפירו ...וברית :ראו יש' כד ,ה 232 .והמטיר ...וגפרית :על פי בר'
יט ,כד ,וכוונתו לומר שחיילי האויב נפגעו בשוגג מהאש שנורתה לעבר העיר 233 .יי ...לי :על פי יש' נ ,ז;
יד אלוהים הייתה בדבר.
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ּופי* ִמ ְר ָמה
ִּכי ִפי* ָר ָׁשע ִ
ּוב ָע ְר ָמה
ָּבאּו ְב ָח ְכ ָמה ְ
235
וַ יְ יָ ָח ָרה ַאּפֹו ֲעלֵ ֶיהם ְּב ֵח ָמה
זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י
		

123

כ"י ל :פה; פה

לִ י ִקּוּו ְר ָׁש ִעים לְ ַא ְּב ֵדנִ י
וְ ַעד ַע ָּתה ָׂשטֹום יִ ְׂש ְט ֵמנִ י
כֹורה ֲא ֶׁשר ְמ ָכ ַרנִ י
ַעל ַה ְּב ָ
240
כֹור ְתָך לִ י
ִמ ְכ ָרה ַכּיֹום ֶאת ְּב ָ
		
ּומי ָר ָאה
ִמי ָׁש ַמע ָּכזֹאת ִ
ּנֹור ָאה
ֶאת ַהּיָ ד ַהּנִ ְפלָ ָאה וְ ַה ָ
לַ ְּשׁ ֵא ִרית ַהּצֹולֵ ָעה וְ ַהּנַ ֲאלָ ָאה*
ִּכי ֵא ֵׁשב ַּבח ֶֹׁשְך יְ יָ אֹור לִ י
		245

כ"י ל :והנהלאה

נַ ַער ָהיִ ִיתי ּגַ ם זָ ַקנְ ִּתי
וְ נֵ ס ָּכזֶ ה ֹלא ָר ִא ִיתי
אתי
זַ ַעף יְ יָ ֶא ָּשׂא ִּכי ָח ָט ִ
ִּכי נָ ַפלְ ִּתי ַק ְמ ִּתי לִ י
		
250
ָס ַמר ְּב ָׂש ִרי ִמ ַּפ ַחד ָא ִחי ָע ִר ִיצי
לֹוח ִצי
ּומ ֶּב ֶטן ָעלַ י ִּפ ְׁש ִעי וְ ֲ
ִ
מֹואב ִציר ַר ֲח ִצי
וְ נָ ס ָ
ִׁשיחֹות ָּכרּו לִ י
		
 234כי ...מרמה :על פי תה' קט ,ב 235 .באו ...ובערמה :באו בתחבולות 236 .ויי ...בחמה :ראו יש' מב ,כה.
 237זאת ...לי :על פי תה' קיט ,נו .לי :לטובתי 238 .לי ...לאבדני :על פי תה' קיט ,צה 239 .ועד ...ישטמני:
מאז ברכת יצחק ליעקב (ראו בר' כז ,מא) 240 .על ...מכרני :בנזיד עדשים (בר' כה ,לד) 241 .מכרה ...לי:
על פי בר' כה ,לא ,כאז כן היום 242 .מי ...ראה :על פי יש' סו ,ח 243 .היד ...והנוראה :יד ה' 244 .לשארית...
והנאלאה :על פי מיכה ד ,ז ,לעמו המיוסר .והנאלאה :צ"ל והנהלאה 245 .כי ...לי :על פי מיכה ז ,ח ,כאשר
אני שרוי במצוקה ה' יגאלני 246 .נער ...זקנתי :על פי תה' לז ,כה 248 .זעף ...חטאתי :על פי מיכה ז ,ט.
 249כי ...לי :על פי מיכה ז ,ח ,נפלתי על שום חטאי ונושעתי 250 .סמר ...מפחד :על פי תה' קיט ,קכ .אחי
עריצי :הוא עשיו ,כינוי לאויב 251 .מבטן ...ולוחצי :אחי עשיו ומעשה הרמייה מלווים אותי מבטן אמי .ולוחצי:
"מֹואב ִסיר ַר ְח ִצי" ,תה' ס ,י; והחליף בדרך החידוד 'סיר'
ָ
כינוי לעשיו ,הוא האויב 252 .מואב ציר רחצי :על פי
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יׁשּוע ֶתָך
ָ
ֵעינַ י ָּכלּו לִ
ּתֹור ֶתָך
ְּור ֵאה ֱאדֹום ֵה ֵפרּו ָ
255
וַ ֲאנִ י ְּברֹוב ַח ְס ְּדָך ָאבֹא ֵב ֶיתָך
ַׁש ֲע ֵרי ֶצ ֶדק ִּפ ְתחּו לִ י
		
ִּפלְ ֵאי ְפלָ אֹות ֶה ְר ָאנּו יְ יָ
ׂשֹוטנַ י
יסר רֹאׁש ְ
ַּב ֲחנֹות ָעלֵ ינּו ֵק ָ
זְ כֹור זֹאת אֹויֵ ב ֵח ֵרף יְ יָ
260
ּכֹור ֵתי ְב ִר ִיתי ֲח ִס ָידי ִא ְספּו לִ י
ְ
		
ָצרֹות ַרּבֹות ְצ ָררּונִ י
ִּב ְראֹות ֶח ֶרב וְ ִכידֹון וְ ִׁש ְריָ ין יְ לַ ֲה ֵטנִ י
ֹאמר יְ יָ ֶא ֱענֵ הּו ֵעת יִ ְק ָר ֵאנִ י
וַ ּי ֶ
לְ ַא ְּב ֵדנִ י ְר ָׁש ִעים ִקּוּו לִ י
		265
יבים
רֹוד ַפי ְּכ ֵאׁש ְּבתֹוְך ְׁש ִב ִ
ָק ְרבּו ְ
יבים
וַ יְ יָ ִהּזִ יל ֲעלֵ ֶיהם ְר ִב ִ
ּכֹוכ ִבים
ִמן ָׁש ַמיִ ם נִ לְ ֲחמּו ַה ָ
ּבֹורים יְ ַרד לִ י
יְ יָ ַּבּגִ ִ
		
270

ְר ֵאה אֹויְ ַבי וְ ָצ ַרי ִּכי ַרּבּו
וְ ִחּנָ ם ַמ ֲח ָׁשבֹות ָעלַ י ָח ְׁשבּו

ב'ציר' ,שהוא לשון כאב 253 .שיחות ...לי :על פי תה' קיט ,פה ,כרו בורות להיות לי לפח ולמוקש 254 .עיני...
לישועתך :על פי תה' קיט ,קכג 255 .הפרו תורתך :על פי תה' קיט ,קכו 256 .ואני ...ביתך :על פי תה' ה,
ח ,אבוא לחסות בצלך 257 .שערי ...לי :על פי תה' קיח ,יט 259‑258 .פלאי ...שוטני :נסים גדולים הראה לנו
ה' בשעה שהאויב הגדול מכולם צר על העיר .פלאי פלאות :על פי ברכות נו ע"ב .הראנו יי :על פי דב' ה,
כא 260 .זכור ...יי :על פי תה' עד ,יח ,זכור לו לרעה 261 .כורתי ...לי :על פי תה' נ ,ה ,היאספו יחדיו כל יראי
ה' 262 .צרות ...צררוני :צרות רבות באו עלי 263 .חרב ...ילהטני :יבהיקו מולי 264 .אענהו ...יקראני :על פי
תה' צא ,טו 265 .לאבדני ...לי :על פי תה' קיט ,צה 267‑266 .קרבו ...רביבים :קרבו אליי מאוד ,עד שכמעט
שהרגוני באש זעמם ,אך גשמי הזעף שפקדו אותם סיכלו מזימתם וכיבו את האש הזאת .קרבו רודפי:
על פי תה' קיט ,קנ .כאש ...שביבים :ראו דנ' ג ,כב .רביבים :כוונתו לגשמי זעף 268 .מן ...הכוכבים :על פי
שופ' ה ,כ 269 .יי ...לי :על פי שופ' ה ,יג .ירד :לשון שלטון ורודנות 270 .ראה אויבי :על פי תה' כה ,יט .וצרי...
רבו :על פי תה' ג ,ב 271 .מחשבות ...חשבו :על פי יר' יא ,יט ,מזימות.

'פורים ֱאדום' — מערכת פיוטים של קהילת אלג'יר לפורים שני

ָה ֵׁשב ֲעלֵ ֶיהם ְּכ ָפ ֳעלָ ם ֲא ֶׁשר ָׂשגְ בּו
ְּפ ָׁש ַעי ַאל* ִּתזְ ּכֹור ְּכ ַח ְס ְּדָך זְ כֹור לִ י
		

125

כך מנוקד בכה"י (למנוע קריאה בצירי'ֵ :אל')

ְׁשמֹר ָּתם ְּור ֵאה יָ ָׁשר
ִּכי ָחנּו ֲעלֵ ֶיהם ֱאדֹום וְ ָכל ִט ְפ ָסר
275
ָאז ָא ַמ ְרנּו ֲהיָ ד יְ יָ ִּת ְק ַצר
לֹואּה לִ י
ּומ ָ
ִּכי ֵת ֵבל ְ
		
ׁשּועה זֹאת לְ דֹור ַא ֲחרֹון נְ כֹונָ ה
ְּת ָ
ְּב ִה ְת ַאּנֵ ף ֱאדֹום ִמ ָּכל ִּפּנָ ה
וָ ֳאנִ ּיֹות ַּת ְר ִׁשיׁש ְּכ ָב ִראׁשֹונָ ה
280
יְ ַקּוּו ִאּיִ ים לִ י
		
ִא ְכלּו ֵר ִעים* ְׁשתּו וְ ִׁש ְכרּו ֲח ֵב ִרים
ּדֹורים
ימי פיראדור זִ ְכרּו לְ דֹור ִ
וִ ֵ
יְ ַהלְ לּו ֶאת יְ יָ זְ ֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים
ֹלהיִ ְך ִצּיֹון ַהלְ –לִ י
ֱא ַ
		285

בכה"י מנוקד ֶרעים לציון תנועת e

ִּב ְטחּו ַּביְ יָ צּור ָּכל עֹולָ ִמים
וְ ִׂש ְמחּו ַע ִּמי ְּב ֵאּלּו ַהּיָ ִמים
ׁשּומים
ְּב ַא ְר ָּב ָעה ְּב ַמ ְר ֶח ְׁשוָ ן ְר ִ
ַּבּב ֶֹקר ַּבּב ֶֹקר יָ ִעיר לִ י
		
 272השב ...כפעלם :ראו מש' כד ,יב .אשר שגבו :על פי דב' ב ,לו .שגבו :רבו 273 .פשעי ...לי :על פי תה' כה ,ז,
מחל על עוונותי בחסדך 274 .שמר ...ישר :על פי תה' לז ,לז; 'תם' ו'ישר' — כינויים לישראל 275 .חנו עליהם :על פי
יר' נ ,כט ,צרו עליהם .אדום ...טפסר :האויב ופקידים מטעמו 276 .היד ...תקצר :על פי במ' יא ,כג 277 .כי ...לי :לה',
על פי תה' נ ,יב 278 .לדור ...נכונה :תיזכר לעד ,כדרך ריה"ל' ,מי כמוך' לשבת זכור 279 .בהתאנף ...פנה :כשהאויב
תקף בחרון אף מכל עבר 281‑280 .ואניות ...לי :על פי יש' ס ,ט — היגד דו משמעי :אפשר לבארו על פי הכתוב
המקראי כבשורת גאולה (והוא נראה ביותר); אך אפשר גם שכוונתו לומר שהאניות תקפו הפעם כבפעמים קודמות,
ויושבי העיר (המשולים ליושבי איים) ציפו לישועת ה' 282 .אכלו ...חברים :על פי שה"ש ה ,א ,נהגו כמנהג פורים;
והשוו 'מי כמוך' לריה"ל 283 .וימי פיראדור :את הנס של הימים ההם .לדור דורים :על פי יש' נא ,ח ,זכרו לעד.
 284יהללו ...יי :על פי תה' קמח ,א .זקנים ...נערים :על פי תה' קמח ,יב 285 .אלהיך ...הללי :על פי תה' קמז ,יב.
 286בטחו ...עולמים :על פי יש' כו ,ד 288 .בארבעה במרחשון רשומים :יום הנס ,הוא פורים שני 289 .בבקר ...לי:
על פי יש' נ ,ד ,רמז למתקפה ההיא שהחלה עם שחר וממנה נושע ישראל ,ורמז לשנת הנס.

אפרים חזן ורחל חיטין־משיח

126

ּוׁשלַ ח ְצרֹור ַהּמֹור
ַרחּום ַר ֵחם ְ
290
וְ ַת ְׁש ִמיד אֹויְ ֵבינּו ָה ֵחל וְ גָ מֹור
ֶּפן יִ ְת ָּפ ֵאר יִ ְׂש ָר ֵאל ָעלַ י לֵ אמֹר
הֹוׁש ָיעה ּלִ י
יָ ִדי ִ
		
ָה ֵקם ֶאת ֻס ַוּכת נְ ִפילָ ִתי
ׁשּוע ִתי
יח ֶצ ַמח יְ ָ
וְ ַה ְצ ֵמ ַ
295
וְ ָאז יִ נְ קֹום ֶאת נִ ְק ָמ ִתי
ַאל ִּת ְׂש ְמ ִחי אֹויַ ְב ִּתי לִ י
		
ִמי ָכמֹוָך ָּב ֵאלִ ים יְ יָ
וְ לָ ֵכן ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש ִּב ְרנָ נַ י
וְ כֹה לֶ ָחי ִעם לְ וִ ּיַ י וְ כ ֲֹהנַ י
300
נְ ֻאם יְ יָ לָ ֵכן ַחּכּו לִ י
		
ָּבם* ְצ ִעיר ְצ ִע ֵירי ַה ַּתלְ ִמ ִידים
דֹודים
לְ ַפ ְרנֵ ס* ַהּנֵ ס ֵּבין ֲח ֵב ִרים וְ ִ
מֹודים
וְ ָׁש ְמעּו א ָֹתם וְ ָא ְמרּו ִ
ֹלהים נָ ַתן לִ י
ּמּודים יְ יָ ֱא ִ
לְ ׁשֹון לִ ִ
		305

כ"י ל :בא
כ"י ל :לפרסם

נֹור ִאים
נִ ִּסים ּגְ דֹולִ ים וְ ָ
ָא ָתאנּו לְ ַחּלֹות ְּב ָכל יֹום ָּב ִאים

 290צרור המור :על פי שה"ש א ,יג ,וכוונתו כאן למלך המשיח 291 .ותשמיד ...וגמור :האבד את כל אויבי
ישראל והשלם את המלאכה 293‑292 .פן ...לי :על פי שופ' ז ,ב ,פן יזקוף ישראל את הניצחון ליד בשר ודם.
 294הקם ...נפילתי :על פי עמ' ט ,יא ,קרב את הגאולה 295 .והצמיח ...ישועתי :הבא את ימות המשיח.
 296ינקום ...נקמתי :על פי יר' נא ,לו 297 .אל ...לי :על פי מיכה ז ,ח 298 .מי ...יי :על פי שמ' טו ,יא 299 .אשיר...
חדש :על פי תה' קמד ,ט 300 .וכה לחי :על פי שמ"א כה ,ו ,ורש"י במקום אומר" :כה יהיה לשנה הבאה מזל
חי וקים" 301 .נאם ...לי :על פי צפ' ג ,ח 302 .בם ...התלמידים :אחרון התלמידים ,וכוונתו לכולם ,מגדול ועד
קטון 303 .לפרנס :צ"ל לפרסם ,וכך בנ"א 305 .לשון ...לי :על פי יש' נ ,ד ,וכוונתו לומר כי מאחר שניתנו לו לשון
לימודים וכישרון כתיבה מוטל עליו לספר ולכתוב על הנס 307‑306 .נסים ...באים :באנו להתפלל ולהודות
על הנסים שנעשו לנו ועל הנסים שבכל יום ,על פי 'ועל נִ סיך שבכל יום עמנו' ,ברכת מודים 307 .אתאנו:
באנו .אתאנו לחלות :על פי פתיחה לחזרת הש"ץ לימים נוראים' :אתאנו לחלות פניך'.

'פורים ֱאדום' — מערכת פיוטים של קהילת אלג'יר לפורים שני

ְּוכיֹום פרעה *נִ זְ ָּכ ִרים וְ נִ ְק ָר ִאים
ָּכזֹה וְ ָכזֶ ה יַ ֲע ֶׂשה ּלִ י
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כ"י ל :ר.ה

310
ּפּורים
אֹומ ִרים ּפּור ֶא ְס ֵּתר הּוא ַה ִ
ַר ִּבים ְ
וְ לָ ֵכן נִ ְׁש ָמ ִרים וְ נִ זְ ָּכ ִרים
ִּכי ַה ָּדת נִ ְּתנָ ה לְ ַה ְׁש ִמיד ָּכל ָה ִע ְב ִרים
וַ ּיא ֶֹמר ָּדוִ ד ֶאל ּגָ ד ַצר לִ י
		
ָּברּוְך יְ יָ ֲא ֶׁשר נָ ַתן ְּבלִ ֵּבנּו
פּורינּו
לְ ַה ְב ִּדיל ֵּבין ּפּור ֶא ְס ֵּתר לְ ֵ
315
ֵמ ֵאת יְ יָ ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִ ְפלָ את ְּב ֵעינֵ ינּו
ַאל יַ ַעלְ צּו אֹויְ ַבי לִ י
		
וחד ַּכ ָּמה נֶ ֱא ַד ְר ָּת
ּומיֻ ָ
יָ ִחיד ְ
ּומלְ ָּכם ֲא ֶׁשר ֵח ַר ְפ ָּת
ְּבב ֶֹׁשת ֱאדֹום ַ
ֹלהי ּגָ ַדלְ ָּת
ָּב ְר ִכי* נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ יָ * ֱא ַ
320
ֹלהי וְ ַאל יִ ְׂש ְמחּו לִ י
יְ יָ ֱא ַ
		

כ"י ל :ליתא; יי יי

ּנֹורא יֹום ָמ ֻעוּזִ י
ִׁשירּו ֶא ָחד לְ ֶא ָחד ַמה ָ
נּוסי ְּביֹום ַצר לִ י ֻעוּזִ י
ּומ ִ
ְ
אֹו יַ ֲחזֵ יק ְּב ָמ ֻעוּזִ י
ָׁשלֹום יַ ֲע ֶׂשה ּלִ י
		325
 308וכיום פרעה :כמו נס יציאת מצרים שיש חובה לזכרו ולספר עליו 309 .כזה ...לי :על פי שופ' יח ,ד,
כך ננהג אנחנו 310 .רבים ...הפורים :היו שטענו כי אין לתקן יום מיוחד לזכר הנס אלא יש לכרוך אותו עם
חג פורים ,לפי שגדולה ההצלה כאן כהצלה מידי המן הרשע 312 .הדת נתנה :ראו אס' ח ,יג .הדת :החוק
ּוביַ ד
והמנהג 313 .ויאמר ...לי :על פי שמ"ב כד ,יד ,וכוונתו להמשך הפסוק "נִ ְּפלָ ה ּנָ א ְביַ ד ה' ִּכי ַר ִּבים ַר ֲח ָמוְ ,
ָא ָדם ַאל ֶאּפֹלָ ה" 314 .ברוך ...נתן :על פי מל"א ח ,נו 315 .להבדיל ...לפורינו :ולקיים יום מיוחד לפורים שלנו.
 316מאת ...בעינינו :על פי תה' קיח ,כג 317 .אל ...לי :על פי תה' כה ,ב 318 .יחיד ומיוחד :כינוי לקדוש ברוך
הוא 319 .בבשת ...חרפת :בהשפילך את חיל האויב ומלכם הראית את גדולתך .אדום :כינוי לאויב הנוצרי.
אשר חרפת :שמ"א יז ,מה 320 .ברכי ...גדלת :תה' קד ,א 321 .יי ...לי :על פי תה' לה ,כד ,אל ישמחו לאידי.
 322אחד לאחד :שירו לקדוש ברוך הוא שהוא אחד ויחיד .מה ...מעוזי :יום זה של ניצחון ה' מעורר יראה.
נּוסי" ,יר' טז ,יט .ומנוסי ...עוזי :ראו
ּומ ִ
ּומ ֻעּזִ י ְ
 323‑322מעוזי ומנוסי :כינויים לקדוש ברוך הוא ,על פי "ה' ֻעּזִ י ָ
תה' נט ,יז ,ה' הוא כמחסה לי 325‑324 .או ...לי :ישמש לי מקום מקלט מפני אויביי ,על פי יש' כז ,ה.
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אֹורה וְ ִׂש ְמ ָחה
הּודים ָהיְ ָתה ָ
לַ יְ ִ
וחה
ּוׁשתּו ְבגִ יל ְּורוָ ָ
ְ
ּופדּויֵ י יְ יָ יְ ׁשּובּון וְ נָ סּו יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה*
ְ
וְ ֵא ַר ְׂש ִתיְך לְ עֹולָ ם לִ י
		
330
ִמי ָה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים
פּורים ַעל ֲענִ ּיִ ים
יָ חּוס ָּבזֶ ה ְּב ִ
לֹוח ָמנֹות לְ ֵר ֵעהּו* ְּבלִ ּבֹות נְ ִקּיִ ים
ּומ ְׁש ַ
ִ
לֵ ב ָטהֹור ְּב ָרא לִ י
		
רֹותי
אֹותי ְּב ָכל ָצ ַ
ָה ֵאל ָהעֹונֶ ה ִ
ירֹותי*
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון לְ ָפנָ יו ָּכל זְ ִמ ַ
335
ֲא ֶׁשר ָּפצּו ְׂש ָפ ַתי
וְ ִד ֵּבר ִּפי ַּב ַּצר לִ י
		
ִצ ְד ָק ְתָך יְ יָ * ְּכ ַה ְר ֵרי ֵאל
ְּב ִבנְ יַ ן ַא ִּפ ְריֹון וְ ַה ַה ְר ֵאל
וְ גַ ְב ִר ֵיאל ִעם ִמ ָיכ ֵאל וְ ַהּג ֵֹאל
340
יבה ּלִ י
ְׂשׂשֹון יִ ְׁש ֶעָך ָה ִׁש ָ
		

כ"י ל :ופדויי יי ישובון ובאו לציון בשמחה

כ"י ל :איש לרעהו

כ"י ל :מזמותי

כ"י ל :ליתא

אׁשית ָח ְכ ָמה יִ ְר ַאת יְ יָ
ֵר ִ
רּוכים ַא ֶּתם לַ יְ יָ ֲהמֹונַ י
ְּב ִ
ִּכי ִהגְ ִּדיל לַ ֲעׂשֹות ַעם ֱאמּונַ י
טֹוב לִ י
		345
 326ליהודים ...ושמחה :על פי אס' ח ,טז 327 .ושתו ...ורווחה :שתייה כדת וכדין 328 .ופדויי ...ואנחה :על פי
יש' לה ,י 329 .וארשתיך ...לי :על פי הושע ב ,כא 330 .מי ...חיים :על פי תה' לד ,יג 332 .ומשלוח ...לרעהו:
על פי אס' ט ,יט ,יקיים מצוות משלוח מנות 333 .לב ...לי :על פי תה' נא ,יב 334 .האל ...צרותי :על פי
בר' לה ,ג 337‑336 .אשר ...לי :על פי תה' סו ,יד .זמירותי :שירי ההלל לקדוש ברוך הוא 338 .צדקתך ...אל:
על פי תה' לו ,ז .הררי אל :הרים גבוהים הראויים שתשרה עליהם שכינת האל 339 .אפריון וההראל :כינויים
לבית המקדש 340 .וגבריאל ...והגאל :המלאכים ילוו את המשיח בבואו 341 .ששון ...לי :על פי תה' נא ,יד,
וכיוון כאן לגאולה שלמה 342 .ראשית ...יי :על פי תה' קיא ,י 343 .ברוכים ...ליי :על פי תה' קטו ,טו .המוני:
כינוי לישראל 344 .כי ...לעשות :על פי יואל ב ,כ .עם אמוני :כינוי לישראל ,על פי שמ"ב כ ,יט 345 .טוב לי:
על פי תה' קיט ,עב ,הגדיל לעשות טוב.
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'ת'י' הּוא ֲא ֶׁשר ֹלא יַ ֲא ִמין וְ יָ ִׂשים ַהּיֹום לְ חֹוק
ֶּפ ִ
מֹועד לִ ְׁשּתֹות וְ לִ ְׂשחֹוק
ְּכיֹום ֵ
וְ יִ ֵּתן ֵעינֹו ְבכֹוסֹו ִּכי ֵכן ַהחֹוק
ׁשֹומ ַע לִ י
וְ גֶ ֶבר ָח ָכם ֵ
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כ"י ל :פתי הוא אשר לא ישים הזה לחק

350
ַה ָּקטֹן ַּב ֲע ַדת ִמי ָמנָ ה
יִ ְהיֶ ה ּגָ דֹול וְ רֹאׁש ִּפּנָ ה
לֹותי ָהיְ ָתה לִ י ֶע ְדנָ ה
ִּכי ַא ֲח ֵרי ְב ִ
ֹׁומ ַע יִ ְׂש ַחק לִ י
ָּכל ַהּש ֵ
		
ִח ְזקּו ַע ִּמי וְ גִ ילּו ָּכל נְ בֹונַ י
ִּכי ָקרֹוב ֵקץ ֶחזְ יֹונַ י
355
וְ ָאז נָ ִׁשיר ָּכל* ָׁש ַרי וְ נֹוגְ נַ י
ִמי ָכמֹוָך ָּב ֵאלִ ים יְ יָ
		

כ"י ל :עם כל

 346פתי ...יאמין :על פי מש' יד ,טו ,והגְ רשים מורים על שלוש מאותיות החתימה .וישים ...לחוק :ראו שמ"א ל ,כה,
לקיימו לדורי דורות 347 .כיום מועד :על פי הושע ט ,ה ,כיום חג .לשתות ולשחוק :כמנהג פורים 349 .ויתן ...בכוסו:
על פי מש' כג ,לא 349 .וגבר ...לי :על פי איוב לד ,לד ,לקיים פורים שני 351‑350 .הקטן ...פנה :עד אחרון בניו יגדל
יִׂש ָר ֵאל" ,במ' כג ,י.
ּומ ְס ָּפר ֶאת ר ַֹבע ְ
"מי ָמנָ ה ֲע ַפר ֲיַעקֹב ִ
ויתעלה על כל גוי .מי מנה :כינוי לכנסת ישראל ,על פי ִ
 351יהיה גדול :על פי חגי ב ,ט .וראש פנה :על פי תה' קיח ,כב 352 .אחרי ...עדנה :בר' יח ,יב ,כאן — אחרי הסבל
באה הישועה 353 .כל ...לי :על פי בר' כא ,ו ,בתדהמה 354 .חזקו ...נבוני :פנייה לקהל 355 .כי ...חזיוני :הגיעה עת
קיום חזון הנביאים לגאולת ישראל 356 .שרי ונוגני :ראו תה' סח ,כו ,כל היודעים לשיר ולנגן יהללוהו ויכריזו "מי כמוך
באלים ה' " 357 .מי ...יי :על פי שמ' טו ,יא.
כ"י ל :מחרוזת נוספת :בנה מקדש אריאל  / ??? /ובוא לציון גואל  /ולשבע פשע יעקב
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וחד ִּבלְ ַבב יְ ִד ִידים  /אברהם בן שלמה הצרפתי
ּומיֻ ָ
ֵאל יָ ִחיד ְ
'רשות' לקדיש .שיר אזור שלו מדריך דו־טורי חד־צלעי ושמונה מחרוזות בעלות ארבעה
טורים חד־צלעיים .בכל מחרוזת שני טורי ענף ושני טורי אזור.
חריזה :ת/ת א/א/ת/ת ב/ב/ת/ת
משקל :אינו מדויק
חתימה :אברהם בה"ר [בן הרב] שלמה צרפת חזק
כתובת :קדיש
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  12ע"א
נזכר :דוידזון ,א 3706

וחד ִּבלְ ַבב יְ ִד ִידים
ּומיֻ ָ
ֵאל יָ ִחיד ְ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ִּב ְק ַהל ֲח ִס ִידים
ְּב ִׁש ְמָך נָ בּוס ָק ֵמינּו
ִּכי ַא ָּתה הּוא ֲאדֹונֵ נּו
ּולְ ָך ְמיַ ֲחלֹות ֵעינֵ י נָ ִעים וְ נָ ִדים
		 5
ַק ֵּבל* ֶאל ַהר ִצּיֹון לְ ַה ְק ִריב ְּת ִמ ִידים
		

כ"י ל :קבץ

אׁשינּו
ֹומם יָ ּה ֶק ֶרן ָר ֵ
ר ֵ
יבינּו
יבה ּגַ ם ֶאת ִר ֵ
וְ ִר ָ
יֹור ִדים
ְּור ֵאה ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל עֹולִ ים וְ ְ
		
ֵּבינֹות ַעם ְּפ ִריץ ַחּיֹות ַמלְ כּות ַהּזֵ ִדים
		 10

ביאור ומקורות 1 :אל ...ומיוחד :השוו ילקוט שמעוני ואתחנן ,תתלג" :אבל כבודי יחיד ומיוחד בעולם שנאמר
שמע ישראל" .ידידים :כינוי לישראל ,אוהבי ה' ,על פי תה' ס ,ז ועוד ,והשוו ספרי דברים שנב ,יב 2 .יתגדל
ויתקדש :מתוך הקדיש ,רמז לייעוד הפיוט .בקהל חסידים :כינוי לישראל ,על פי תה' קמט ,א 3 .בשמך...
קמינו :על פי תה' מד ,ו ,נרמוס את אויבינו 4 .אתה ...אדוננו :על פי תפילת 'אין כאלוהינו' 5 .ולך ...עיני :ראו
תה' סט ,ד .נעים ונדים :כינוי לישראל בגלותם 6 .להקריב תמידים :לכשייגאלו 7 .רומם ...קרן :ראו תה'
פט ,יח ,קרן — משל לעוז ותוקף 8 .וריבה ...ריבינו :על פי תה' מג ,א 9 .עולים ויורדים :על פי בר' כח ,יב,
וכיוון כאן לנדודי הגלות 10 .בינות ...הזדים :בקרב האומות הפוגעות ועושקות את ישראל .עם ...חיות :כינוי
לאומות העולם ,על פי יש' לה ,ט .מלכות הזדים :שלטון רשע.

'פורים ֱאדום' — מערכת פיוטים של קהילת אלג'יר לפורים שני

131

ֹלהי ָּכל ָהעֹולָ ם
הּוא ֱא ֵ
ּומ ִבין ֶאת ָּכל נֶ ֱעלָ ם
רֹואה ֵ
ֶ
מּודים
ּובנֵ ה ִמ ְק ָּדׁש נְ ִעים ֶח ְמ ַּדת ֲח ִ
ְ
		
סֹודים
ִּפּנַ ת ֶא ֶבן יִ ְק ַרת וִ יסֹד יְ ִ
		
15
ּגֹואל
ֹוׁש ַיע הּוא וְ גַ ם ֵ
מ ִ
וְ יִ ְפ ֶּדה ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵמ ִבין ָה ִע ִּתים לִ ְהיֹות נְ גִ ִידים
		
דֹודים
יהּודה ֲח ֵב ִרים וְ ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל וִ ָ
		
ָּב ָהר יַ ֲעלּו ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל
ּגֹואל
ּוב ִׁשיר יַ ֲענּו ִעם ַה ֵ
ְ
20
קֹודים
ּכֹור ִעים וְ ִ
נֹורא ְ
ְּביֹום ָקדֹוׁש וְ יֹום* ָ
		
וחד ִמ ָּכל ֲא ָח ִדים
ּומיֻ ָ
לְ ֵאל יָ ִחיד ְ
		

כ"י ל :ביום

ְׁשֹלמֹה יִ ְבנֶ ה ַא ִּפ ְיריֹון
נֹורא וְ גַ ם ֶעלְ יֹון
לְ ֵאל ָ
וְ יִ ְבנֶ ה ַהר ִצּיֹון לִ ְהיֹות ֲע ִת ִידים
		 25
ּמּודים
ּתֹורה לִ לְ מֹוד נָ ַתן לְ ׁשֹון לִ ִ
ָ
		
ֵצ ַר ְפ ָּתנּו ְּבכּור ּגָ לּות
ּומ ֲח ֶסה* ִת ְהיֶ ה ְּביֹום ֲעלֹות
ַ

כ"י ל :ומחסי

 12רואה ...נעלם :שאין נסתר ממנו דבר 13 .נעים חמדת :כינוי לבית המקדש .חמודים :כינוי לישראל שבית המקדש
הוא חמדתם 14 .פנת ...יסודים :כינויים לבית המקדש ,על פי יש' כח ,טז 15 .מושיע ...גואל :על פי ברכת הגאולה
בתפילת 'יוצר' 16 .ויפדה ...ישראל :על פי תה' קל ,ח 17 .מבין העתים :יודע זמנים ומועדים 17 .להיות נגידים :מורמים
מעל כל עם 18 .ישראל ...ודודים :בארצם ,במלכות מאוחדת 19 .בהר ...ישראל :כל ישראל יהיו ראויים לעלות אל הר
סיני ,ולא כמו במעמד הר סיני — שאז לא הורשו לעלות (ראו שמ' יט ,יג) .בשיר יענו :ראו שמ' טו ,כא ,יזמרו 20 .עם
הגואל :עם בוא הגואל 21 .ביום ...וקודים :מפחד יום פקודה .קודים — לשון קידה; כורעים וקודים :גררה  22יחיד...
אחדים :שיחידותו אינה על פי המושגים המקובלים ,השוו 'כתר מלכות' לרשב"ג 23 .שלמה ...אפיריון :ראו שה"ש
ג ,ט ,וכאן שלמה הוא כינוי למשיח 24 .לאל ...עליון :כינויים לקדוש ברוך הוא 25 .ויבנה ...ציון :מקום משכנו של הקדוש
ברוך הוא ,השוו יש' ח ,יח .להיות עתידים :על פי אס' ח ,יג .במקור עניינו יום נקם ,כאן — יום גאולה ,ושני עניינים אלה
מתקשרים לפורים 26 .נתן ...למודים :על פי יש' נ ,ד ,משל לתורה ישראל הנחשקת 27 .צרפתנו ...גלות :יצרפו בכור
הגלות כפי גזרת החכמה האלוהית (כדברי אברבנאל לבר' טו ,טו) 28 .ומחסה תהיה :על פי תה' סא ,ד ,לשבים לציון.
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		 30

ֶאל ַהר* ֵׂש ִעיר וְ ֹלא יִ ְהיּו ְׂש ִר ִדים*
ֶאל ֵּבית ֵע ָׂשו יִ ְהיּו ַהּכֹל ֲח ֵר ִדים

ֲח ֵזק נָ א יָ ּה* ֶאת ַע ֵּמנּו
יחנּו
ְּביֹום ִּב ַיאת ְמ ִׁש ֵ
וְ יִ ְחיּו ַה ֵּמ ִתים וְ יִ ְרּבּו ֲח ָס ִדים
		
מֹודים
ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַעם* ִּכי ָת ִמיד לְ ָך ִ
		

כ"י ל :ליתא; שרידים

כ"י ל :ליתא

כ"י ל :על עם ישראל

 29הר שעיר :ירושת עשיו ,ראו דב' ב ,ה .ולא ...שרדים :מפני מלחמות ה' (ראו יח' לה ,טו) 30 .אל ...חרדים :חזרת
הדברים ,בתקבולת 32 .ביום ...משיחנו :בבוא הגאולה 33 .ויחיו ...חסדים :בבוא המשיח 34 .לך מודים :על פי דה"א
ּומ ַהלְ לִ ים לְ ֵׁשם ִּת ְפ ַא ְר ֶּתָך".
ֹלהינּו מ ִֹודים ֲאנַ ְחנּו לָ ְך ְ
"וְע ָּתה ֱא ֵ
כט ,יגַ :

ליום פורים עצמו:
ָמרֹום לְ ַע ְּמָך גָ ַאלְ ָּת  /משה משיש
פתיחה ל'מי כמוך' .שיר מעין־אזור בן שתי מחרוזות דו־צלעיות .במחרוזת הראשונה
ארבעה טורי ענף וטור מעין־אזור ,ובמחרוזת השנייה שלושה טורי ענף וטור מעין־אזור
המתחבר לפיוט הראשי.
חריזה :א/א א/א א/א א/א ב/ב ג/ג ג/ג ג/ג ב/ב
משקל :שבע הברות דקדוקיות בצלעיות
כתובת :פיוט להה"ר משה משיש
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  12ע"ב
נזכר :דוידזון ,מ 2342
ָמרֹום לְ ַע ְּמָך גָ ַאלְ ָּת  /וְ ַעל ֲע ָד ְתָך יָ ּה ָח ַמלְ ָּת
ּוב ְמצּולֹות יָ ם ִט ַּב ְע ָּת
וְ ֶאת אֹויְ ֵבינּו ִא ַּב ְד ָּת ִ /
הֹוׁש ְע ָּת
צֹות ֶיהם ִס ַּכלְ ָּת ְּ /ביֹום זֶ ה לְ ַע ְּמָך ַ
ּומֹוע ֵ
ֲ
ביאור ומקורות 1 :מרום :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי "וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם ה' " ,תה' צב ,ט .ועל ...חמלת:
כמאמר הנביא יואל" :וַ יְ ַקּנֵ א ה' לְ ַא ְרצֹו וַ ּיַ ְחמֹל ַעל ַעּמֹו" (ב ,יח) 2 .אויבינו אבדת :ראו תה' קמג ,יב .ובמצולות...
טבעת :על פי ברכת הגאולה בתפילת ה'יוצר' ,וראו נחמ' ט ,יא 3 .ומועצותיהם סכלת :כוונותיהם הרעות.
לעמך הושעת :ראו זכ' ח ,ז.
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כֹורָך ּגָ ַאלְ ָּת
ּובנְ ָך ְב ְ
ּומּיַ ד ָצ ִרים ִה ַּצלְ ָּת ִ /
ִ
צּורי ּגְ ַאל ֶאת ַע ְּמָך  /וְ ִחיׁש ִּבנְ יַ ן אּולַ ְּמָך
ִ
		 5
יֹום ּבֹו ֲא ֶׁשר ִה ִּצילַ נּו ָ /ה ֵאל ִמּיַ ד אֹויְ ֵבינּו
צֹור ֵרינּו
ּוב ַמ ֶּפלֶ ת ְ
נִ ְׂש ַמח ְּבנִ ְק ַמת ׂשֹונְ ֵאינּו* ְ /
ֹלהינּו
ֹלהינּו  /וְ ַה ְרנִ ינּו ְּכבֹוד ֱא ֵ
ֹלהים ֱא ֵ
זַ ְּמרּו ֱא ִ
אֹודה ֲאזַ ֵּמר לִ ְׁש ֶמָך  /יְ יָ ִמי ָכמֹוָך
וְ ֶ
		

כ"י ל :מונינו?

"ּבנִ י ְבכ ִֹרי יִ ְׂש ָר ֵאל",
 4ומיד ...הצלת :על פי ברכת הגאולה ,וראו תה' קז ,ב .ובנך בכורך :כינוי לישראל ,על פי ְ
שמ' ד ,כב 5 .צורי :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי תה' יח ,ג .וחיש ...אולמך :זרז בניין בית המקדש 6 .הצילנו...
אויבינו :על פי תה' לא ,טז 7 .נשמח ...שונאינו :ראו תה' נח ,יא 8 .זמרו אלהים :על פי תה' מז ,ז .והרנינו...
אלהינו :על פי תה' פא ,ב 9 .ואודה ...יי :על פי תה' יח ,נ .מי כמוך :על פי שמ' טו ,יא.

לּוכה  /משה משיש
ָאדֹון ֲא ֶׁשר לֹו ֵתאֹות ְמ ָ
פיוט 'מי כמוך' בסיפור מעשה הנס .פותח במוטו דו־טורי (הקבוע לסוג זה) ,ואחריו 54
מחרוזות בנות ארבעה טורים :שלושה טורי ענף  +טור שהוא סיומת מקראית החותמת
במילה קבועה — 'יעקב'
חריזה :א/א/א/ת ב/ב/ב/ת
משקל :אינו מכוון ,כמקובל בסוגה זו
סימן :א־ב ,א־ב ,אני משה ברבי יצחק משיש חזק
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  12ע"ב
נזכר :דוידזון ,א 574
ּדֹומה לָ ְך
דֹומה לָ ְך וְ ֵאין ֶ
ִמי ָכמֹוָך וְ ֵאין ָּכמֹוָך ִ /מי ֶ
לּוכה
ָאדֹון ֲא ֶׁשר לֹו ֵתאֹות ְמ ָ
ּגָ דֹול וָ ָרם ַעל ָּכל ְּב ָר ָכה

ביאור ומקורות 1 :מי כמוך :על פי שמ' טו ,יא .ואין כמוך :על פי תה' פו ,ח .מי ...לך :מתוך ברכת גבורות
בתפילת העמידה 2 .אדון :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי תה' קיד ,ז ועוד .לו ...מלוכה :ראו יר' י ,ז 3 .גדול
ורם :על פי תה' צט ,ב .על ...ברכה :על פי נחמ' ט ,ה.
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רּוכה
ּולְ ַמ ָּכ ֵתנּו ֶה ֱעלָ ה ֲא ָ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָר ָאה יַ ֲעקֹב
		 5
ימה
ּב ֵֹורא עֹולָ ם וְ תֹלֶ ה ַעל ְּבלִ ָ
ּומ ֲחזִ יר לַ ֵּמ ִתים נְ ָׁש ָמה
ַ
לֹוּה ֲא ֶׁשר יָ ַצר ּכֹל ְּב ָח ְכ ָמה
ֱא ַ
ַמּגִ יד ְּד ָב ָריו לְ יַ ֲעקֹב
		
10
ֹלהינּו
ּומ ֻהוּלָ ל יְ יָ ֱא ֵ
ּגָ דֹול ְ
אֹותיו ְּב ֵעינֵ ינּו
ָר ִאינּו נִ ָּסיו וְ נִ ְפלְ ָ
וְ ִה ִּצילָ נּו ִמּיָ ד אֹויְ ֵבינּו
ִּכי ָפ ָדה יְ יָ ֶאת יַ ֲעקֹב
		
וּבח* ַמ ֲע ָׂשיו
ּדֹור לְ דֹור יְ ֻׁש ָ
יסיו
עֹוׂשה נְ ָק ָמה ְּב ַמ ְכ ִע ָ
ֶ
15
ּולְ ַעּמֹו* יָ ֵקל עֹול נֹוגְ ָׂשיו
ִּכי ֵעת* ָצ ָרה ִהיא לְ יַ ֲעקֹב
		

כ"י ל :ישבח

כ"י ל :ומעל עמו
כ"י ל :ועת

ֹלהים
ַהּיֹום ַאזְ ִּכיר נִ ְפלְ אֹות ֱא ִ
בֹוהים
בֹוּה ַעל ָּכל ּגְ ִ
ּגָ ַ
ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ְּבתֹוְך ַעם לִ ְׁשמֹו ְכ ֵמ ִהים
20
יטת ֵּבית יַ ֲעקֹב
ְּפלֵ ַ
		
 4ולמכתנו ...ארוכה :על פי יר' ל ,יז ,כשהצילנו מכף אויב 5 .כאשר ...יעקב :על פי בר' כט ,י ,עשה את הנס
הזה לנגד עינינו 6 .בורא ...בלימה :על פי איוב כו ,ז 7 .ומחזיר ...נשמה :בתחיית המתים ,על פי 'המחזיר
נשמות לפגרים מתים' ,ברכות ס ע"ב 8 .אלוה ...בחכמה :על פי ברכת 'אשר יצר' ,וראו תה' קד ,כד.
 9מגיד ...ליעקב :על פי תה' קמז ,יט .דברו :דבר תורתו 10 .גדול ...אלהינו :על פי תה' מח ,ב 11 .ראינו...
ונפלאותיו :נסי ההצלה מידי אדום ,והשוו ילקוט שמעוני שלח ,תשמג 12 .והצילנו ...אויבינו :על פי שמ"א
יב ,י 13 .כי ...יעקב :על פי יר' לא ,י ,הצילו מיד אויביו 14 .דור ...מעשיו :על פי תה' קמה ,ד .על פי מקור
זה צ"ל יְ ַׁש ַּבח ,וכן בדפוסים 15 .עושה נקמה :על פי תה' קמט ,ז .במכעיסיו :בעובדי עבודה זרה ,ראו
יש' סה ,ג; כאן — כינוי לגויים 16 .ולעמו ...נוגשיו :ראו יש' ג ,יב ,יצילם מיד הזרים 17 .עת ...ליעקב :על פי
יר' ל ,ז 18 .אזכיר ...אלהים :בהשפעת ריה"ל בפיוט 'מי כמוך' לשבת זכור .גבוה ...גבוהים :הגדול מכולם.
 20אשר ...לשמו :ראו דב' יא ,ג .בתוך ...כמהים :בתוך עמו ישראל .עם לשמו כמהים :כינוי לישראל.
 21פליטת ...יעקב :על פי יש' י ,כ.
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ימי ָפ ַרס ִּב ְׁשנַ ת ֵעזֶ "ר
וַ יְ ִהי ִּב ֵ
ָּבאּו ֱאדֹום לְ גָ ְר ֵׁשנּו ּולְ ַפּזֵ ר
וַ יְ יָ ָא ַמר ֹלא יָ בֹא ַמ ְמזֵ ר
ּבֹור ֲאָך יַ ֲעקֹב
ּכֹה ָא ַמר ַ
		 25
ָזדּו וְ ִה ְר ִׁשיעּו ְּב ַפ ַעם ְׁשנִ ּיָ יה*
ּובאּו ֵאלֵ ינּו לְ ִהּלָ ֵחם ָּב ֳאנִ ּיָ ה
ָ
ֹאמרּו ֹלא יִ ְר ֶאה יָ ּה
וַ ּי ְ
ֹלהי יַ ֲעקֹב
וְ ֹלא יָ ִבין ֱא ֵ
		

כ"י ל :פעם ראשונה ושניה

30
ִח ְּשׁבּו לִ לְ ּכֹוד ֶאת ָה ִעיר ִּב ְׁשנַ ת ּב ֶֹקר
מֹורת ַהּב ֶֹקר
וַ יְ יָ ִה ְׁש ִקיף ְּב ַא ְׁש ֶ
וְ ָע ָׂשה ָב ֶהם נְ ָק ָמה ַעד ֵאין ֵח ֶקר
ֹלהי יַ ֲעקֹב
זָ כֹור ֱא ֵ
		
ט ָעה אנפראדור* וְ ָא ַמר ֲהזֹאת ִהיא ָה ִעיר
ָ
יׁשת ָּכל ְּבנֵ י ֵׂש ִעיר
ְּד ָעלָ ּה ַא ְרּגִ ַ
35
וַ ִּת ֶבז ְּב ֵעינֵ י* ִאיׁש ֵׂש ִעיר
ָאח ֵע ָׂשו לְ יַ ֲעקֹב
		

כ"י ל :אינפנדור

כ"י ל :בעיניו

 22ויהי ...פרס :בימי שלטון התורכים באלג'יר .פרס :כינוי לתורכיה ,ורמז לנס פורים ובדמיון לו .בשנת עז"ר:
היא שנת רע"ז ( ,)1517והגרשיים מדגישים את משחק הלשון בין המילה 'עזר' שהיא לשון עזרה ,ובין ציון
התאריך 23 .אדום :כינוי לאויב הנוצרי 24 .לא ...ממזר :על פי דב' כג ,ג ,כאן כוונתו שהנוצרים לא הצליחו
במשימתם ,ובכינוי 'ממזר' נרמזת אמירה בגנות משיחם 25 .כה ...יעקב :על פי יש' מג ,א 26 .זדו והרשיעו:
כמעשה זדון ורשע .בפעם שנייה :הניסיון הקודם היה בשנת  ,1517‑1516כנאמר בשורה  29‑28 .1ויאמרו...
יעקב :על פי תה' צד ,ז ,וכוונתו שהקדוש ברוך הוא ,אלוהי ישראל ,לא יעצרנו 30 .ללכוד ...העיר :ראו
יהוש' ו ,כ ,לכבשה .בשנת בקר :היא שנת ש"ב ( 31 .)1541ויי ...הבקר :ראו שמ' יד ,כד ,הפנה את תשומת
לבו לבני עמו והשגיח עליהם 32 .ועשה ...חקר :הכה אותם מכה נוראה .עד ...חקר :על פי איוב ט ,י ,עד
שאי־אפשר לחקור אחריה ולהבינה 33 .אלהי יעקב :על פי תה' כ ,ב 34 .אנפראדור=[ :המצביא המגן
הגיבור] הוא האדמירל אנדיי דורייא .ואמר ...העיר :על פי איכה ב ,טו 35 .דעלה ארגישת :שעליה גרמתי
התרגשות ומהומה בקרב 'בני שעיר' ,ואלו דברי זלזול .בני שעיר :כינוי לאויב הנוצרי 36 .ותבז ...שעיר:
ראו בר' כה ,לד; זלזל בעיר וביושביה ,והכתוב המקראי מאזכר את יחסי יעקב ועשיו ומעשה הבכורה.
 37אח ...ליעקב :על פי מל' א ,ב.
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ּובאּו ָעלֵ ינּו
יַ ַחד נֶ ֶא ְספּו ָ
לִ ְׁשלֹול ָּבנֵ ינּו נָ ֵׁשינּו וְ ַט ֵּפנּו
וַ ֲאנַ ְחנּו לַ יְ יָ ִקּוִינּו
40
ֲא ִביר יַ ֲעקֹב
		
ָּכ ָכה ָעׂשּו ַאנְ ֵׁשי ְר ִמּיָ ה
ֵעת ָּבאּו ֵאלֵ ינּו ִּב ְצ ִדּיָ ה
הֹותיר לָ ֶהם ִמ ְחיָ ה
וַ יְ יָ ֹלא ִ
וַ ּיִ ּו ֵָתר יַ ֲעקֹב
		 45
ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר
ִּכי ָהאֹויֵ ב ֲחרֹונֹו ֵה ִעיר
וְ ַהּיָ ם הֹולֵ ְך ְּב ַס ַער ַמ ְס ִעיר
לֹוּה יַ ֲעקֹב
ִמּלִ ְפנֵ י ֱא ַ
		
50
ילֹותיו
ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול ָּבא ְּב ָכל ֲחיָ ָ
ינֹותיו
ּומּלֵ א ִּב ְכלֵ י ִמלְ ָח ָמה ְס ִפ ָ
ִ
תֹותיו
וְ נֶ גְ ֵּדנּו ָּד ַרְך אֹויֵ ב ַח ְרּבֹו וְ ַק ְּשׁ ָ
ִמי נָ ַתן לִ ְמ ִׁש ָּסה יַ ֲעקֹב
		
נִ ְר ָאה וְ נִ גְ לָ ה ָעלֵ ינּו ְּבזֶ ה ַהח ֶֹדׁש
וְ ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו ַה ִּמלְ ָח ָמה לְ ַח ֵּדׁש
55
וַ ֲא ַחּלֵ ל ָׂש ֵרי ק ֶֹדׁש
וְ ֶא ְּתנָ ה לְ ֵח ֶרם יַ ֲעקֹב
		
לקחּתם שלל 40 .ליי ...קוינו:
ָ
 38יחד נאספו :על פי שמ"ב י ,טו ,באו להתקיפנו 39‑38 .ובאו ...לשלול :ראו יח' לח ,יג,
על פי יש' כה ,ט 41 .אביר יעקב :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי יש' מט ,כו 42 .כך ...רמיה :זממו את מעשה הנבלה.
אנשי רמיה :כינוי לכופרים ,על פי יר' מח ,י 43 .בצדיה :בכוונה רעה (במ' לה ,כ) 44 .מחיה :אוכל למחיה 45 .ויותר
יעקב :על פי בר' לב ,כה (כד) ,מזימתם הופרה — ה' עשה בהם שמות ועם ישראל חי 47 .חרונו העיר :עורר כעסו
של ה' 48 .והים ...בסער :על פי יונה א ,יא ,הסערה שהקדוש ברוך הוא הביא עליהם 49 .מלפני ...יעקב :על פי תה'
קיד ,ז 50 .מלך ...בא :ראו קה' ט ,יד ,ומרמזים דברים אלו שהמלך עצמו הגיע עם חילותיו 52 .דרך ...וקשתותיו :ראו
תה' לז ,יד 53 .מי ...יעקב :על פי יש' מב ,כד ,וכוונתו לומר כי ה' שנתן את ישראל בידי שוסיו ,הוא שיצילו מידיהם.
 54בזה החדש :מרחשוון 56‑55 .ואמר ...קדש :גמר אומר לתקוף את העיר ולפגוע בעם קדוש .המלחמה לחדש:
לפתוח במערכה נוספת (אחרי הקודמת שנחל בה מפלה) 57‑56 .ואחלל ...יעקב :על פי יש' מג ,כח .שרי קדש:
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ָס ַמר ַׂש ֲע ַרת ְּב ָׂש ֵרינּו ִמ ַּפ ְח ָּדם
גֹואלּו ְב ָדם
וְ ַכ ֵּפינּו נְ ֲ
נֹות ָרה נְ ָׁש ָמה ִב ְבנֵ י ָא ָדם
וְ ֹלא ְ
60
וַ ּיִ ְב ַרח יַ ֲעקֹב
		
ָע ְרכּו ִמלְ ָח ָמה ְּביֹום ֵׁשנִ י
ּומעֹונִ י*
וְ ִח ְּשׁבּו לִ לְ ּכֹוד ַא ְר ִצי ְ
וַ ֲאנִ י יָ ֵרא ֶּפן יִ גְ רֹום ֲעֹונִ י
ִמי יָ קּום יַ ֲעקֹב
		 65

כ"י ל :העיר בעוני(?)

ַּפ ַחד ְק ָר ַאנִ י ְּור ָע ָדה
ִּכי ָהאֹויֵ ב נַ ְפ ִׁשי ָצ ָדה
יָ בֹאּו לִ י ֶח ְבלֵ י יֹולֵ ָדה
ִּכי ָא ַכל ֶאת יַ ֲעקֹב
		
70
צּוקה ְמ ָצ ַא ְתנּו
ּומ ָ
ָצ ָרה ְ
צּודה ֱה ִב ַא ְתנּו
יׁשי ַּב ְּמ ָ
לֵ יל ַה ְּשׁלִ ִ
וחה ֱה ִב ַא ְתנּו*
ּובּב ֶֹקר לִ ְרוָ ָ
ַ
ּגָ ַאל יְ יָ ֶאת יַ ֲעקֹב
		

75

ׁשּועה
ָק ְרבּו ֶאל ָה ִעיר ַא ַחר זֹאת* ַה ְּת ָ
הֹוצ ָיאם ַה ֵּשׁם ֵמ ָר ָעה ֶאל ָר ָעה
וְ ִ

כ"י ל :הוציאתנו

כ"י ל :עת

לוויים ,כינוי לישראל 58 .סמר ...מפחדם :על פי איוב ד ,יד־טו  59 .וכפינו ...בדם :על פי יש' נט ,ג ,נראה שמשום
פחדם הרב שרטו את בשרם עד זוב דם 60 .ולא ...נשמה :על פי יהוש' יא ,יא ,נעתקה נשימתם 61 .ויברח יעקב:
על פי הושע יב ,יג ,ברח והסתתר מפני האויב 62 .ערכו ...שני :הוא היום שבו הטילו מצור על העיר 65 .מי ...יעקב:
על פי עמ' ז ,ב ,מי יצילו 66 .פחד ...ורעדה :על פי איוב ד ,יד 67 .נפשי צדה :על פי שמ"א כד ,יא ,ארב לי להרגני.
 68יבאו ...יולדה :על פי הושע יג ,יג ,גופי התכווץ וכאב מרוב פחד 69 .כי ...יעקב :על פי תה' עט ,ז ,הפחד כביכול
אכל את גופו ,או שכוונתו למזימת האויב לתקוף את ישראל ולבלעו 70 .צרה ומצוקה :על פי צפ' א ,טו 71 .ליל...
הבאתנו :כוונתו לבית הכנסת שבו הסתתרו בלילה שבין שני לשלישי 72 .ובבקר ...הבאתנו :לאחר שנלחמת בהם
בים 73 .גאל ...יעקב :על פי יש' מד ,כג 74 .קרבו ...העיר :נסו העירה משום הסערה .השם :הקדוש ברוך הוא .כינוי
זה מצוי מעט ,ומשמש כאשר הדברים נאמרים מפי הדובר שלא על פי פסוק מקראי 75 .מרעה ...רעה :על פי יר'
ט ,ב ,מן הפח אל הפחת — מן הסערה שבים לידיהם של מגִ ני העיר.
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וְ ֹלא נִ ְׁש ַאר ָּב ֶהם ָח ְכ ָמה וְ ֵד ָעה
ִמ ַּד ֵּבר ִעם יַ ֲעקֹב
		
הּומה
רֹאׁש נָ ְׂשאּו ָצ ַרי וְ ָת ְמהּו ִב ְמ ָ
ּכֹוכ ָבם ַעד ָה ֲא ָד ָמה
ִּכי נָ ַפל ָ
אֹותם ִּכ ְסדֹום ְּוכ ַא ְד ָמה
וְ ַה ֵּשׁם ָה ַפְך ָ
80
ַאל ִּת ְיר ִאי ּתֹולַ ַעת יַ ֲעקֹב
		
ָׂש ִרים ִחּנָ ם ְר ָדפּונִ י
וַ ֲע ַדת ְמ ֵר ִיעים ִה ִּקיפּונִ י
וְ ֶח ְבלֵ י ָמוֶ ת ָא ְפפּונִ י
ָּכל ַהּנֶ ֶפׁש לְ ֵבית יַ ֲעקֹב
		 85
אֹותם
רּוח ְס ָע ָרה ָּת ִפיץ ָ
ִּתזְ ֵרם וְ ַ
נֹותם
ּוב ָ
ּובּיַ ָּב ָׁשה ִה ְׁשלִ יְך ְּבנֵ ֶיהם ְ
ַּבּיָ ם ַ
בּורתֹו ּגֵ ְר ָׁשם ִמּנָ וָ ָתם
וְ ַה ֵּשׁם ִּבגְ ָ
ׁשֹובב יַ ֲעקֹב
לְ ֵ
		
90
ֹלהים יְ יָ
ֵאלֶ יָך ֱא ִ
אתי וְ ָא ִרים ֶאת ֵעינַ י
נָ ָׂש ִ
יֹוׁשב ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ָׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונַ י
ֵ
ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵׁשם ֱא ֵ
		
 76ולא ...בהם :על פי שמ' יד ,כח .חכמה ודעה :שיקול דעת ומחשבה צלולה .וכוונת הכתוב "ולא ...צלולה"
לומר שנתבלבלה דעתם 77 .מדבר ...יעקב :על פי בר' לא ,כט ,לבקש על נפשם 78 .ראש ...במהומה:
ראו תה' פג ,ג ,כאן — המו משום מפלתם 80 .והשם ...וכאדמה :עשה בהם שפטים כשם שעשה בערים
המושחתות ,ולא הותיר להם שריד ,ראו דב' כט ,כב 81 .אל ...יעקב :על פי יש' מא ,יד .תולעת יעקב :כינוי
לישראל 82 .שרים ...רדפוני :על פי תה' קיט ,קסא 83 .ועדת ...הקיפוני :על פי תה' כב ,יז 84 .וחבלי...
אפפוני :על פי תה' יח ,ה 85 .כל ...יעקב :על פי בר' מו ,כז ,וכוונתו כאן שכל בית ישראל היו נתונים
בסכנה 87‑86 .תזרם ...ובנותם :חילופי עבר ועתיד מאולצים משום הצמידות למקורות .תזרם ...אותם:
ראו יש' מא ,טז ,וכוונתו כאן לסערה העזה שהשמידה את הצי .בים ...ובנותם :מעשה טביעתם .בניהם
ובנותם :על פי יר' יא ,כב 89 .לשובב יעקב :על פי יש' מט ,ה ,לשמחת לבם של ישראל 91‑90 .אליך...
עיני :ראו תה' קכג ,א ,בתחינה 92 .יושב בשמים :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי תה' ב ,ד .שמע ...תחנוני:
על פי תה' כח ,ב 93 .שם ...יעקב :על פי תה' כ ,ב.
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ֹלה ֶיכם
ָּבנִ ים ַא ֶּתם לַ יְ יָ ֱא ֵ
אֹותיו ִע ָּמ ֶכם*
ֶה ְר ָאה נִ ָּסיו וְ נִ ְפלְ ָ
95
ּולְ ַעם ְסגֻ וּלָ ה לָ ַקח ֶא ְת ֶכם
ְׁש ֵא ִירית יַ ֲעקֹב
		
ּגָ לֻ ּיֹות וְ ָצרֹות ְׂש ַב ְע ֶּתם
ּוביַ ד אֹויִ ְב ֶכם* ִחּנָ ם נִ ְמ ַּכ ְר ֶּתם
ְ
ְּבאֹור יְ יָ לְ כּו וַ ֲהלַ ְכ ֶּתם
100
ֵּבית יַ ֲעקֹב
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כ"י ל :לעיניכם

בכה"י מנוקד אויִ ֶבכם

ָּד ַר ְׁשנּו ֶאת יְ יָ וְ ָענָ נּו
ּומּיַ ד אֹויְ ֵבינּו ִה ִּציּלָ נּו
ִ
וְ לַ ָּמוֶ ת ֹלא נְ ָתנָ נּו
וַ יְ ִחי יַ ֲעקֹב
		105
מּועתֹו
ִה ְב ִהילָ נּו ִמ ְּשׁ ָ
ינֹותיו ְּוכלֵ י ִמלְ ַח ְמּתֹו
ְּברֹוב ְס ִפ ָ
ֹלא יָ ׁשּוב עֹוד לְ ֵביתֹו
יָ גֵ יל יַ ֲעקֹב
		
110
וַ יְ בֹואּונִ י ֲח ָס ֶדיָך יְ יָ
וְ ֹלא נֶ ֶעלְ מּו ֵמ ֵעינַ י
ׁשֹוכן ְמעֹונַ י
ֲא ֶׁשר ֶה ְר ִא ַיתנִ י ֵ
ִּת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹב
		
 94בנים ...אלהיכם :על פי דב' יד ,א 96 .ולעם ...אתכם :ראו דב' ז ,ו ,להיות לקדוש ברוך הוא עבד נבחר 97 .שאירית
יעקב :על פי מיכה ה ,ו 99 .וביד אויבכם :על פי וי' כו ,כה .חנם נמכרתם :על פי יש' נב ,ג ,וכוונתו שהיו בגלות כעבדים
ושפחות 101‑100 .באור ...יעקב :על פי יש' ב ,ה ,דברי עידוד להולכים בדרך ה' והבטחה לגאולה 102 .דרשנו ...ועננו:
על פי תה' לד ,ה ,ביקשנוהו ונענינו 103 .ומיד ...הצילנו :על פי שמ"א יב ,י 104 .ולמות ...נתננו :על פי תה' קיח ,יח.
 105ויחי יעקב :על פי בר' מז ,כח ,ובית ישראל נצלו 107‑106 .הבהילנו משמועתו :ראו יש' כא ,ג .נבהלנו משום
השמועה הרעה (על האויב המתקרב בחיל כבד לחופי הארץ) 108 .לא ...לביתו :על פי איוב ז ,י ,ומוסב כאן לחיל
האויב שנחל מפלה ,ולא ישוב לארצו 109 .יגיל יעקב :על פי תה' יד ,ז ,ישמח על הישועה 111 .לא ...מעיני :על פי
"א ֶׁשר ִה ְר ִא ַיתנִ י ָצרֹות ַרּבֹות
איוב כב ,כא ,בניגוד — הראית לי רוב חסדך 112 .אשר הראיתני :על פי תה' עא ,כֲ :
ָוְרעֹות ָּתׁשּוב ְּת ַחּיֵנִ י" .שוכן מעוני :כינוי לקדוש ברוך הוא מן התפילה לראש חודש שנכנס אחרי השבת 113 .תתן...
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ָז ַכר ֲח ָס ָדיו ַה ַּק ְדמֹונִ ים
בֹותנּו ִמּלְ ָפנִ ים
ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ִעם ֲא ֵ
115
ְּכ ַר ֵחם ָאב ַעל ָּבנִ ים
יְ ַר ֵחם ֶאת יַ ֲעקֹב
		
ֹלהינּו
ָח ַמל ָעלֵ ינּו יְ יָ ֱא ֵ
וְ ַעל ַט ֵּפינּו וְ ַעל עֹולָ לֵ ינּו
נֹותינּו
וְ ִה ִּציל ָּבנֵ ינּו* וְ ֶאת ְּב ֵ
120
ִּבגְ אֹון יַ ֲעקֹב
		

כ"י ל :את בנינו

ַ
ט ֲעמּו ְּוראּו ִּכי טֹוב יְ יָ
יֹום נֶ ֶא ְספּו ָּכל ֲח ָכ ַמי ּונְ בֹונַ י
יׁשי ּוזְ ֵקינַ י
ֲאנָ ִׁשים וְ נָ ִׁשים יְ ִׁש ַ
ֹלהי יַ ֲעקֹב
ְּב ֵבית ֱא ֵ
		125
ׂשֹורה ַהּיֹום ַהּזֶ ה
יֹום ְּב ָ
ִׁשּו ְַענּו וְ ָק ָראנּו ְּב ָכל נָ ִביא וְ חֹוזֶ ה
ֹלהינּו זֶ ה
וְ ִה ִּצילָ נּו ֱא ֵ
ְקדֹוׁש יַ ֲעקֹב
		
130
ּכֹה ָא ַמר ָה ֵאל ַהּנֶ ֱא ָמן
עֹוד יָ בֹוא ַעל ֱאדֹום זְ ַמן
ימן
יּבֹוריָך ֵּת ָ
וְ ַחּתּו גִ ֶ
ֵמ ֲח ַמס ָא ִחיָך יַ ֲעקֹב
		
ליעקב :על פי מיכה ז ,כ ,תקיים את הבטחתך הנאמנה ,ותעשה עמנו חסד 115‑114 .זכר...לפנים :החסדים שעשה
עמנו מאז ומעולם 116 .כרחם ...בנים :על פי תה' קג ,יג 117 .ירחם ...יעקב :על פי יש' יד ,א 118 .חמל עלינו :ראו
יואל ב ,יח 120 .והציל ...בנותינו :על פי יח' יד ,יח ,בניגוד 121 .בגאון יעקב :על פי עמ' ח ,ז 122 .טעמו ...יי :על פי תה'
לד ,ט ,נסו והיווכחו לדעת 124‑123 .יום ...וזקיני :נאספו כל בית ישראל מגדול ועד קטון 125 .בבית ...יעקב :על פי
יש' ב ,ג ,וכוונתו כאן להתכנסות בבית הכנסת מפחד האויב 126 .יום ...הזה :על פי מל"ב ז ,ט 127 .שוענו וקראנו:
ראו יש' נח ,ט ,זעקנו לה' לעזרה .נביא וחוזה :התפללנו לנס ולישועה כשם שנעשו לאבות ולנביאים ,ורמז לתפילות
מעין 'מי שענה לאליהו בהר הכרמל הוא יעננו' ,וכיוצא בזה 128 .אלהינו זה :על פי יש' כה ,ט 129 .קדוש יעקב :כינוי
לקדוש ברוך הוא ,על פי יש' כט ,כג 130 .האל הנאמן :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי דב' ז ,ט 131 .זמן :יום נקם.
 132וחתו ...תימן :על פי עו' א ,ט .תימן :מערי אדום 133 .מחמס ...יעקב :על פי עו' א ,י ,משום מעשיו הרעים ביעקב.
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לְ קֹול ַצ ֲע ָק ֵתנּו ָׁש ַמע יָ ּה
וְ ִה ִּפיל אנפראדור ואנדרי דורייא*
135
ּומ ָּכה ְט ִרּיָ ה
צּומה ַ
ַמ ָּפלָ ה* ֲע ָ
ֹלהי יַ ֲעקֹב
ִמּגַ ֲע ָר ְתָך ֱא ֵ
		
ִמי זֶ ה ָבא ֵמ ֱאדֹום
ּדֹודי ַצח וְ ָאדֹום*
ִ
יַ ַעט* ִּכ ְמ ִעיל ִקנְ ָאה ּולְ בּוׁש ָאדֹום
140
ֶמלֶ ְך יַ ֲעקֹב
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כ"י ל :אנפנדור ואנודרייא
כ"י ל :מפלא

כ"י ל :מאדום
כ"י ל :יעטו

נ ֵֹותן לְ ַאיִ ן רֹוזְ נִ ים
ּוסגָ נִ ים
ְמלָ ִכים וְ ָׂש ִרים ְ
ֵמ ַא ְׁשּפֹות ֵה ִרים ֶא ְביֹונִ ים
ַע ְּמָך ֵבית יַ ֲעקֹב
		145
ָסר ִצּלָ ם* ֵמ ֲעלֵ ֶיהם
בֹות ֶיהם
וַ יְ יָ ֵה ֵפר ַמ ְח ְׁש ֵ
ּומֹוׁשְך ֶח ֶסד ַאל יְ ִהי לָ ֶהם
ֵ
ִּכי ָר ְדפּו ַא ֲח ֵרי ְּבנֵ י יַ ֲעקֹב
		

כ"י ל :סלם

150
ֲעלֵ ֶיהם ִה ְכ ִּביד ִק ְצּפֹו
וַ ּיָ ָהם ֲעלֵ ֶיהם ַהּיָ ם וְ זַ ְעּפֹו
וַ ּיִ ַחר ֲעלֵ ֶיהם ַאּפֹו
ֹלא ַע ָּתה יֵ בֹוׁש יַ ֲעקֹב
		
 134צעקתנו ...יה :ראו שמ' ג ,ז .אנפראדור ...דורייא :המצביא הגיבור אנדרי דורייא (בשיבוש שמו) 136 .ומכה טריה:
על פי יש' א ,ו 137 .מגערתך ...יעקב :על פי תה' עו ,ז ,בגערתך ה' הכנעת אותם 138 .מי ...מאדום :על פי יש' סג ,א,
לאחר שעשה בו שפטים 139 .דודי ...ואדום :על פי שה"ש ה ,י .דודי :כינוי לקדוש ברוך הוא 140 .יעט ...קנאה :על פי
יש' נט ,יז ,כבגדי מלחמה .ולבוש אדום :על פי יש' סג ,ב ,מדם אויביו 141 .מלך יעקב :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי
יש' מא ,כא 143‑142 .נותן ...וסגנים :מורידם מגדולתם .נותן ...רוזנים :על פי יש' מ ,כד .ושרים וסגנים :על פי עזרא
ט ,ב 144 .מאשפות ...אביונים :על פי תה' קיג ,ז 145 .עמך ...יעקב :על פי יש' ב ,ו ,בניגוד 146 .סר ...מעליהם :על
פי במ' יד ,ט ,נותרו בלא ִצנה ומגן 147 .הפר מחשבותיהם :על פי מש' טו ,כב ,שיבש תכניתם 148 .ומושך ...להם:
יימצא להם אוהב ורע נאמן 149 .רדפו ...יעקב :על פי בר' לה ,ה ,רדפום במטרה להשמידם.
על פי תה' קט ,יב ,אל ָ
 150קצפו :כעסו 151 .ויהם ...וזעפו :בסערה עזה 153 .לא ...יעקב :על פי יש' כט ,כב.
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ָּפנָ ה ֵאלֵ ינּו ִּב ְת ִפּלָ ֵתנּו
וַ ּיַ ְק ֵׁשב וַ ּיִ ְׁש ַמע ַׁשוְ ָע ֵתנּו
155
וַ ּיַ ֶּטה ָאזְ נֹו ֵאלֵ ינּו
וַ ּיָ ֶקם ֵעדּות ְּביַ ֲעקֹב
		
ָצ ַע ְקנּו ֶאל יְ יָ וְ הּוא ִה ִּצילָ נּו
וְ אֹויְ ֵבינּו ִּכ ְמ ַעט ִּכּלָ נּו
לּולֵ י יְ יָ ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו
160
מֹוׁשל ְּביַ ֲעקֹב
ֹלהים ֵ
ֱא ִ
		
אתיָך ְּב ָכל לֵ ב ֲענֵ נִ י
ְק ָר ִ
ּומּיַ ד אֹויְ ַבי ְּפ ֵדנִ י
ִ
הֹוׁש ֵיענִ י
אתיָך ִ
ְק ָר ִ
וַ ּיֵ ֶׁשב יַ ֲעקֹב
		165
יבי ּוגְ ָאלֵ נִ י
יבה ִר ִ
ִר ָ
חּוׁשה ְמ ֵה ָרה לְ ַה ִּצילֵ נִ י
ָ
ֶּת ֶרב ּגְ ֻדוּלָ ִתי וְ ִתּסֹוב ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
וְ זָ ַכ ְר ִּתי ֶאת ְּב ִר ִיתי יַ ֲעקֹב
		
170
ָׁש ַדי נִ ְת ַמּלֵ א ָעלֵ ינּו ַר ֲח ִמים
וְ ָׁש ַפט ְּבאֹויְ ֵבינּו ַה ָּק ִמים
ימים
ָעלֵ ינּו ְּב ָכל יֹום ַמ ֲע ִר ִ
יִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם יַ ֲעקֹב
		
 154פנה ...בתפלתנו :נענה לתחינתנו 156 .ויטה אזנו :ראו תה' פח ,ג 157 .ויקם ...ביעקב :על פי תה' עח,
ה ,וכוונתו כאן שקבע את היום הזה שבו עשה נסים ונפלאות לעמו לזיכרון עד 158 .צעקנו ...הצילנו :על פי
תה' קז ,ו 160 .לולי ...לנו :על פי תה' קכד ,ב 161 .אלהים ...ביעקב :על פי תה' נט ,יד 162 .קראתיך ...ענני:
על פי תה' קיט ,קמה 164 .קראתיך הושיעני :על פי תה' קיט ,קמו 165 .וישב יעקב :על פי בר' לז ,א ,וכוונתו
שהקדוש ברוך הוא יניח להם מאויביהם ויושיבם לבטח בארצם 166 .ריבה ...וגאלני :על פי תה' קיט ,קנד,
הילחם את מלחמתי והצילני 168 .תרב ...תנחמני :על פי תה' עא ,כא ,לאחר שהצלת אותי הוסף והעלני
לגדולה ושוב נא לנחמני 169 .וזכרתי ...יעקב :על פי וי' כו ,מב ,אזכור את ההבטחה לרשת את ארץ אבותיו.
 171ושפט ...הקמים :דן אותם לפי צדק ,הענישם כגמולם ועשה בהם שפטים 172 .עלינו ...מערימים:
בערמתם מתגודדים עלינו להרע 173 .יקרא ...יעקב :על פי יש' מד ,ה.
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ָּתבֹא ְּת ִחּנָ ָתם לְ ָפנֶ יָך
ַּת ֲעלֶ ה לִ ְׁש ֵמי ְמעֹונֶ יָך
175
ָּת ִכין לִ ָּבם ַּת ְק ִׁשיב ָאזְ נֶ יָך
ַהּקֹול קֹול יַ ֲעקֹב
		
ֹלהים ֶא ְדרֹוׁש
ֲא"נִ י ֶאל ֱא ִ
לֹו ַה ַּמ ְמלָ ָכה וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּשׂא לְ ָכל רֹאׁש
ִה ְרוָ ה אֹויְ ֵבינּו לַ ֲענָ ה וָ רֹוׁש
180
רּוח יַ ֲעקֹב
וַ ְּת ִחי ַ
		
ָמרֹום ַה ֵּבט נָ א לְ ָעונְ יֵ ינּו
וְ ַאל ֶּת ֶפן לְ רֹוב ִמ ְריֵ ינּו
ּופ ֵדיינּו ִמּבֹור ִׁש ְביֵ ינּו
ְ
וַ ּיֵ ֵצא יַ ֲעקֹב
		185
ָׁש ְמעּו ַע ִּמים וְ ָרגְ זּו וְ ָחלּו
ִּכי נִ ְכנַ ע אֹויְ ֵבינּו וְ ַת ֲאוָ תֹו ֹלא נִ ְּתנָ ה לֹו
וְ ָה ֵׁשיב יָ ִׁשיב לֹו ְּברֹאׁשֹו ּגְ מּולֹו
לְ ָה ִקים* ֶאת ִׁש ְב ֵטי יַ ֲעקֹב
		
190

עֹוׂשה* נִ ְפלָ אֹות וְ נִ ִּסים
ָה ֵאל ֶ
ֵאל ָאדֹון ַעל ָּכל ַה ַּמ ֲע ִׂשים

כ"י ל :להרים

כ"י ל :העושה

 174תבא ...לפניך :על פי תה' קיט ,קע 175 .תעלה ...מעוניך :תגיע עד מקום שבתך 176 .תכין ...אזניך :על
פי תה' י ,יז ,מלא משאלתם והאזן לקריאתם 177 .הקול ...יעקב :על פי בר' כז ,כב ,קול קריאת ישראל
עמך 178 .א"ני :הגרשיים באים לרמז שכל אותיותיה של המילה משולבות באקרוסטיכון .אני ...אדרוש :על
פי איוב ה ,ח 179 .לו ...ראש :על פי דה"א כט ,יא ,הוא מלכו של עולם 180 .הרוה ...ורוש :השביעם מרורים.
לענה ורוש :על פי איכה ג ,יט 181 .ותחי ...יעקב :על פי בר' מה ,כז 182 .מרום :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על
פי תה' צב ,ט 183‑182 .הבט ...מריינו :ראה את מצוקתנו ואל תזכור את חטאינו שבשלהם נענשנו וסבלנו
כל כך .לעוניינו :את שפלותנו ומצוקתנו 185 .ויצא יעקב :על פי בר' כח ,י ,נגאל 186 .שמעו ...וחלו :על פי
שמ' טו ,יד ,רגשו ונבהלו 187 .כי ...לו :הובס ולא השיג את מבוקשו 188 .והשיב ...גמולו :על פי יואל ד ,ד.
 189להקים ...יעקב :על פי יש' מט ,ו ,להחיותם 190 .האל ...נפלאות :על פי תה' עז ,טו 191 .אל ...המעשים:
כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי תפילת יוצר לשבת.
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חֹוסים
ְּפ ֵדה לְ ָעם ְּבָך ִ
ַׁש ְב ָּת ְׁש ֻבית יַ ֲעקֹב
		
נֹוׁש ְענּו
ָּב ְר ִבי" ִעי ְב ַמ ְר ֶח ְׁשוָ ן ַ
בֹוׁשנּו וְ ֹלא נִ ְכנַ ְענּו*
ֹלא ְ
195
ֹאמר לָ ִריק יָ גַ ְענּו
וְ ֹלא נ ַ
ֹאמר יַ ֲעקֹב
לָ ָּמה ת ַ
		

כ"י ל :נכלמנו

יִ ְ
'צ ָחק וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶדיָך
דּודיָך
ִּת ְפ ֶּדה זַ ְר ָעם וְ ַק ֵּבץ נְ ֶ
בֹודיָך
וְ יִ ּו ַָדע ָּב ַע ִּמים ְּכ ֶ
200
לִ ְרעֹות ְּביַ ֲעקֹב
		
'יחי
ָמ'רֹום ְׁש' ֵעה יָ 'ּה ִׂש ִ
ּגּוחי
ִּכי ַא ָּתה ִמ ֶּב ֶטן ִ
יחי
וְ ַעל ְׁש ֵדי ִא ִּמי ַמ ְב ִט ִ
וְ ַה ֲא ַכלְ ִּתיָך נַ ֲחלַ ת יַ ֲעקֹב
		205
ַחּנּון וְ ַרחּום נִ ְמ ָצא לְ ֶעזְ ָרה
נִ ְׂשּגָ ב לְ ִעּתֹות ְּב ָצ ָרה
ׂשֹורה*
ֵה ִחיׁש וְ ֵה ִביא ְּב ָ
ָאסֹוף ֶא ֱאסֹוף* יַ ֲעקֹב
		

כ"י ל :יום בשורה
כ"י ל :תאסוף

 193שבת ...יעקב :על פי יח' לט ,כה .שבית :שבות ,בחילופי קרי וכתיב 194 .ברבי"עי :הגרשיים באים לרמז
שארבע מאותיותיה של המילה (ברבי) משולבות באקרוסטיכון .ברבי"עי ...נושענו :ב־ד' במרחשוון ,ובו נקבע
יום חג 195 .לא ...נכנענו :לא הושפלנו ולא הובסנו 196 .ולא ...יגענו :על פי יש' מט ,ד ,בניגוד ,לא לשווא יגענו
בתפילותינו ובתחנונינו 197 .למה ...יעקב :על פי יש' מ ,כז 198 .י'צחק וישראל :כינויים לעם ישראל .הגרש
בשם הפרטי 'יצחק' בא לרמז שהוא משולב באקרוסטיכון 199 .נדודיך :כינוי לישראל ,לפי שהוא עם שבע
נדודים ,על פי "וְ נִ ַּד ְח ֶּתם ...וְ ֵאין ְמ ַק ֵּבץ לַ ּנ ֵֹדד" ,יר' מט ,ה 201 .לרעות ביעקב :רמז למשיח בן דוד ,על פי
'יחי :הגרש בארבע המילים בא לרמז שאותיותיהן הראשונות (משיש) משולבות
תה' עח ,עאָ 202 .מ'רֹוםִׂ ...ש ִ
באקרוסטיכון 204‑203 .כי ...מבטיחי :על פי תה' כב ,י ,שומרי ומגִ ני מיום היוולדי 205 .והאכלתיך ...יעקב:
על פי יש' נח ,יד 206 .חנון ורחום :כינויים לקדוש ברוך הוא ,על פי שמ' לד ,ו 207 .נשגב ...בצרה :על פי תה'
ט ,י 209 .אסוף ...יעקב :על פי מיכה ב ,יב.
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ּמּורים
ִז ְכרּו זֶ ה ַהּיֹום ִׁש ִ
210
ּפּורים
ימי ַה ִ
ּומ ְׁש ֶּתה ִכ ֵ
לַ ֲעׂשֹותֹו ִׂש ְמ ָחה ִ
ּדֹורים
ִמ ָּשׁנָ ה לְ ָׁשנָ ה לְ דֹור ִ
ָּד ָבר* ָׁשלַ ח יְ יָ ְּביַ ֲעקֹב
		

145

הניקוד נמצא בכה"י

קֹולִ י ִׁש ְמ ָעה ַא ָּתה ָה ֵאל
הּודה וְ יִ ְׂש ָר ֵאל
וֶ ֱאסֹוף נִ ְּד ֵחי יְ ָ
215
ּגֹואל
ּובא לְ ִצּיֹון ֵ
ָ
ּולְ ָׁש ֵבי ֶפ ַׁשע ְּביַ ֲעקֹב
		
 210שמורים :שיש לשמרו ולקיימו 211 .לעשותו ...ומשתה :על פי אס' ט ,יט .כימי הפורים :יום חג שמנהגיו דומים
למנהגי הפורים 212 .לדור דורים :על פי יש' נא ,ח 213 .דבר ...ביעקב :על פי יש' ט ,ז 214 .קולי שמעה :על פי תה'
קיט ,קמט .אתה האל :על פי תה' עז ,טו 215 .ואסוף ...וישראל :על פי יש' יא ,יב 217‑216 .ובא ...ביעקב :על פי יש'
נט ,כ ,ומכאן הקשר לתפילת 'ובא לציון' הנאמרת אחר הפיוט .שבי פשע :החוזרים בתשובה.
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נֹוסדּו יַ ַחד  /בחתימת יעקב
ִאם ָק ַמי לְ ֶח ְר ָּד ִתי ָעלַ י ְ
שיר מעין־אזור שלו מדריך דו־טורי דו־צלעי (הטור השני משמש רפרין) וארבע מחרוזות
שלהן שלושה טורי ענף דו־צלעיים ומעין־אזור דו־צלעי.
חריזה :א/ב א/ב ג/ד ג/ד ג/ד א/ב ה/ו ה/ו ו/ו א/ב
משקל( _ _ _ U _ _ _ / _ _ _ U _ _ _ :בחריגות קלות)
כתובת :גאולה ,ובכתב אחר :רשות
מקור :כ"י בימד"ל נ"י ,מיק ,4540 .דף  15ע"א
נזכר :דוידזון ,א 5476
נדפס :אעירה שחר ,עמ' כז–כח
נֹוסדּו יַ ַחד
ִאם ָק ַמי לְ ֶח ְר ָּד ִתי ָ /עלַ י ְ
ׁשּוע ִתי ּ /בֹו ֶא ְב ַטח וְ ֹלא ֶא ְפ ָחד
[ִ ]...הּנֵ ה ֵאל יְ ָ
ָיוָ ן ֶה ֱח ִר ַידנִ י  /וֶ ְאדֹום ַּב ֲע ִדי גָ ַדר
וַ ְע ָרב הּוא ֱהנִ ַידנִ י  /לִ ְפ ַאת ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
תֹואר וְ ֹלא ָה ָדר
קֹודר ֶה ֱע ִמ ַידנִ י ֹ /לא ַ
ֵ
5
יב ִתי  /נִ ינָ ם ָא ְמרּו יַ ַחד ִ //הּנֵ ה
ֵהם נִ ְּתצּו נְ ִת ָ
		
ּוב ִהּו ְָס ָדם ָעלַ י
ֶעלְ יֹון הם* ְּבקּום ָצ ַרי ְ /
מֹוס ַרי  /וַ ֵּתט ַח ְס ְּדָך ֵאלַ י
ִּפ ַּת ְח ָּת לְ ֵ
מֹוׁשלַ י
וַ ִּתגְ ַער ְּב ַמ ְסּגִ ַרי  /וַ ּיִ ָּב ֲהלּו ְ
קּומָך לְ ֶעזְ ָר ִתי ַ /אְך ָׁשם ָּפ ֲחדּו ַפ ָחד ִ //הּנֵ ה
ּוב ְ
ְ
		 10

כ"י לֵ :הן; בדפוסים :אם

ביאור ומקורות 1 :אם ...יחד :אם כל אויביי יתקבצו להשמידני .עלי ...יחד :נאספו ,ראו תה' ב ,ב 2 .הנה ...אפחד:
על פי יש' יב ,ב 3 .יון ...ואדום :כינוי לאויבים .בעדי גדר :על פי איכה ג ,ז 4 .וערב( :כמשמעו) בני ערב השולטים בנו
עכשיו .אהלי קדר :על פי תה' קכ ,ה ,כאן — בארץ גלותנו .קדר :כינוי לישמעאלים הוא הנידני :גירשני וגרם לי להיות
נע ונד 5 .לא ...הדר :על פי יש' נג ,ב ,מראהו נתעב ובזוי 6 .נינם :יחידאית ,אולי משורש י'נ'י' שהיא לשון הרס והשמדה.
נינם ...יחד :על פי תה' עד ,ח ,כאן כוונתו למזימת האויב שביקש להאבידם .הנה :מילת ההתחלה של הרפרין מן
השורה השנייה" ,הנה אל ישועתו" 7 .עליון :כינוי לקדוש ברוך הוא ,על פי "ה' ֵאל ֶעלְ יֹון קֹנֵ ה ָׁש ַמיִם ָוָא ֶרץ" ,בר' יד ,כב.
בקום ...עלי :ראו תה' ג ,ב .בהוסדם עלי :ראו שורה  1לעיל 8 .פתחת למוסרי :על פי יש' נב ,ב ,ניתקת את כבליי;
כוונתו לומר שה' בחסדו שחרר את עמו משביו .ותט ...אלי :על פי בר' לט ,כא 9 .ותגער במסגרי :במאספים אחריי
ומזנבים בי .ויבהלו מושלי :בדומה לאלופי אדום שבשירת הים (שמ' טו ,טו) 10 .ובקומך לעזרתי :ראו תה' לה ,ב.
שם ...פחד :כשה' בא לעזרת עמו ,על פי תה' יד ,ה.

'פורים ֱאדום' — מערכת פיוטים של קהילת אלג'יר לפורים שני

ׁשּועֹותי
ַ
ָקדֹוׁש ַא ְּת ְמנַ ת ֶח ְבלִ י ַ /צּוֵה ֶאת ְּת
נּוגֹותי
ִק ְר ָב ְתָך ְּת ָק ֵרב לִ י ִּ /כי ָבּה* ַּת ֲע ַ
ינֹותי
ימה ְב ִׁשיר קֹולִ י  /וַ ְאנַ ּגֵ ן נְ גִ ַ
ָא ִר ָ
אֹלהי ְּת ִהּלָ ִתי ּ /ולְ ָע ְבדֹו ְׁש ֶכם ֶא ָחד ִ //הּנֵ ה
ֵ
לֵ
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15
ִּב ַּשׂ ְר ִּתי ְּב ָק ָהל ַרב ִ /צ ְד ָק ְתָך ְּכ ַה ְר ֵרי ֵאל
גֹואל
ּובא ֵ
לֵ אמֹר ֵעת ְּפדּות ָק ַרב ֶ /אל ִצּיֹון ָ
ֹלהים ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
יֵ ְדעּו ָאז ֱאדֹום וַ ְע ָרב ִּ /כי ֱא ִ
ׁשֹוחד
יִ גְ ַאל ֶאת ּגְ ֻאּלָ ִתי ֹ /לא ִב ְמ ִחיר וְ ֹלא ְב ַ
ׁשּוע ִתי ּ /בֹו ֶא ְב ַטח וְ ֹלא ֶא ְפ ַחד
ִהּנֵ ה ֵאל יְ ָ
		
"צּוֵה יְ ׁשּועֹות ֲיַעקֹב" ,תה' מד ,ה .את ...חבלי :אתה גורלי ומנת
 11קדוש :כינוי לקדוש ברוך הוא .צוה ...ישועותי :על פי ַ
"וְה ְת ַעּנַ ג ַעל ה' " (תה' לז ,ד) 13 .ארימה ...נגינותי :לשבח ולהלל 14 .לאלהי
חלקי 12 .כי ...תענוגותי :בקרבתך ,ככתובִ :
תהלתי :על פי תה' קט ,א .ולעבדו ...אחד :על פי צפ' ג ,ט ,יחדיו 15 .בשרתי ...רב :על פי תה' מ ,י ,הכרזתי קבל עם
ועדה .צדקתך ...אל :על פי תה' לו ,ז ,מידת הצדקה שאתה נוהג בה עם בני עמך עצומה וחזקה כהרים הענקיים.
 16עת ...קרב :הגיע זמן הגאולה .אל ...גואל :על פי יש' נט ,כ 17 .ידעו ...בישראל :ראו שמ"א יז ,מו ,אויבי העם יכירו
בגדולת ה' 18 .יגאל ...גאולתי :ראו רות ד ,ו .לא ...בשוחד :על פי יש' מה ,יג ,בלי לשלם ממון לשוביי תמורת פדיוני.
 19הנה ...אפחד :חזרה על הרפרין.

אפרים חזן ורחל חיטין־משיח
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