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  אדיר ומהלל אברהם בדורו
  

יונות נתנסה אברהם אבינו ועמד יסעשרה נ". יתנו של עולםאֵ , ותיו של אברהם אבינויהן פרש "וירא"ו "לך לך"ות יפרש
נזכר ") ניסיון"וממנו נגזר לאחר זמן השם (ה -ס-השורש נ). ג, ה(מינו במסכת אבות כך מוסרים לנו חכ –" בכולם

אנר פיוטי 'בפיוט ואף קבע ז במסגרות שונותבתפילה ו, באגדה, במשנה נושא העקדה עולהואכן . במקרא רק בעקדה
ים השונים בדבר ולכן הועלו כמה הצעות במדרש, ה-ס-אבל שאר תשעת הניסיונות לא נאמר בהם השורש נ. לעצמו

שם מוצגים ). לא-פרקים כו(התיאור המפורט של ניסיונות אלו מובא בפרקי דרבי אליעזר . מניינם של אותם ניסיונות
, שנים בשתי נשיו, שנים בשני בניו', לך'שנים ב: "הניסיונות כמערכת של חמישה זוגות על פי אבות דרבי נתן המפרט

כפי שעולה מכאן לא כל הניסיונות הנמנים ". באור כשדים ואחד בברית מילה אחד, אחד עם המלכים ואחד בין הבתרים
על פי המניינים , עשרת הניסיונות, בין כך ובין כך. ולא בכולם ברור שבניסיון מדובר, ברמזים מעוגנים במסופר בתורה

כעולה מן , אישיותויוצרים מבנה לסיפור חייו של אברהם ומציגים אותו בגדולתו תוך התפעלות נלהבת מ, השונים
ם הם המנון לאברהם אבי "דבריו של הרמב. ל אחד-ם את דרכו של אברהם אבינו לאמונה בא"התיאור הנלהב של הרמב

  ):הלכה ג, הלכות עבודת כוכבים פרק א( המאמינים
כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר 

ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת  ...יה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותושיה
וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא , והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה

  . אלוה חוץ ממנו
הם מובלעים בתוך סיפור הדברים כמי שאינו רוצה  ברם, ם ניתן לזהות ארבעה ניסיונות"מתוך כלל דברי הרמב

עוד . אף על פי שבפירושו למשנה במסכת אבות הוא מזהה את עשרת הניסיונות על פי פרקי דרבי אליעזר, להתחייב
  .ל אחד הוא הניסיון הנמנה ראשון כמעט בכל המניינים-אפשר לומר ששלב החיפוש אחר הבורא וההכרה בא

, שנה אנו מבקשים להציג את פיוטו של רבי דוד קיים מן העיר מוגדור אשר במרוקו 800-בקפיצה של יותר מ
רבי דוד הוסיף פיוטים פרי עטו . קובץ הפיוטים של שירת הבקשות של יהודי מרוקו', שיר ידידות'מעורכי ספר השירים 

כב במתכונת מיוחדת העלה בשיר מור" לך לך"ובפרשת , לכל פרשה ופרשה מן הפרשיות שבהן נוהגת שירת הבקשות
. את קורות אברהם בפרשתנו כשהוא מייחד מקום לעניינים שנחשבו ניסיונות בלי לציין זאת) במרוקאית(הקרויה קצידה 

  : וזה סיפור הפרשה בסגנון יצירתו המורכב של רבי דוד קיים
ִּביַע ִה / ֶאֶרז ְלָבנֹון ֶנְהָּדר / ֹורֹו ִּדיר ּוְמֻהָּלל ַאְבָרָהם ְּבדַא

  .ְקחֹו ְּכַסֵּמי ָמזֹורלִ 
ַאְרָצה / ֵמֶאֶרץ קֹוץ ְוַדְרָּדר / ל ַחי יֹוְצרֹו -ִקֵּבל ֶאת ִדְבֵרי אֵ 

  .יו ִיְבזֹורָׂשם ַרְגלָ , ְּכַנַען
 ָאֳהָלםְּב /  -ָּדר , ִּכי ָּכֵבד ָהָרָעב/ ַאְרָצה ִמְצַרִים ָיַרד ְּבָעְברֹו 
  .ּכֹחֹו ָאזּור, ִקֵּנן

/ ִּכי ָיְפָיּה סֹוֶחֶרת ָּדר / ָקָדּה ִּבְדָברֹו ְּפ , ְׁשּתֹוִהִּביט ְּבִא 
  .'ִּכי ָּבְך ֶאְמָצא ַמְעזֹור, ֲאחֹוִתי ַאְּת '

/ ַמְרֵאה ִזיָוּה ִּכְסָמָדר ': / ָׂשִרים ַרִּבים ִהְּללּוָה ָאְמרּו 5
  .'ִּכי ֵכן ָּגזּור, עֹה ֻּתַּקחֵּביָתה ַּפרְ 

  

  ָערֵּבית ֶמֶלְך ִנבְ / ֱאִויִלים ָׁשבּו ָׂשָרה 
  עֹוד ְמַעט ִמְזַער/ ִמָּבנֹות ְמֻאָּׁשָרה 

  ַעל ֻּכָלן ִּתְנַער/ ָיָפה ָנאָוה ֶנְהָּדָרה 
  

ֶעֶבד / ִהְרִעיף ָעָליו ַכָּמָטר / ַּכְסּפֹו ּוִבְצרֹו , כֹותֹו ִהְרָּבהנְ 
  .ַּגם ֶּכֶׂשב ָוׁשֹור, ִׁשְפָחהוְ 

ע ֻנּגַ / ת ֵחיקֹו ָנַטר ְלֵאֶׁש / , ָּגַדר ְּגֵדרֹו, צּור ִקֵּנא ַלַּצִּדיק 10
  .ַּפְרעֹה ְוַגם ּכֶֹתל ָוׁשּור

ַמה / ? ַמּדּוַע ִּפיָך ֶּתְאַטר'/ , הֹוַכח ְוֵחָמה ָעְברּו, ְקָראֹו
  !לֹא ְּבִמיׁשֹור -? זֹאת ָעִׂשיָת ִלי
/ ' ָּכל ָמקֹום ֻמָּגש ָמְקָטר/ , ַקח ִאְׁשְּתָך ְלכּו ַאל ְּתַאְחרּו

  .ְכׁשֹורָדם ְלַהְרּבֹות לֹו ִּב ְּפקָ 
ֹו ֵּבינ/ ְוָׁשם ִמְׁשָטר , ָׁשָחה ָׁשם/ ִמֶּקֶדם ָלַעי ָנָטה ַׁשְפִרירֹו 

  .ּוֵבין לֹוט ּוָבָנה ִגּׁשּור
  

  ְּדַבר ֵאל הּוַעד/ ַּבר ֵלָבב ָעָליו ָׂשָרה 
  ַּכְרֶמל ְוַיַער/ ֶאֶרץ ֵעֶדן ִמְדָּבָרּה 
  ִהְתַהֵּלְך ּוְסַער/ ֱאחֹוז ְּבַקו ִמְׁשָטָרּה 

  

ִחיו ִּכי ְלֶבן ָא/ ָעָלה ִקְצּפֹו ְוֶיְעַּתר / לִֹהים ֲעָזרֹו -ע ִּכי ָהאֱ ָידַ 
  .ִנְׁשָּבה ַּבָּמצֹור

ֵהִׁשיב / ַאַחר ְמָלִכים ָחַתר / , ַחִיל ֲאָזרֹו, ֵהִריק ֲחִניָכיו
  .ְרכּוׁש ּוְנָפׁשֹות ַוַּיְעצֹור



 2

ֵהִביא / ִמֵּכס ַמְלכּותֹו ִנַּתר / ֶמֶלְך ָרם ִעם הֹודֹו ַוֲהָדרֹו 
  :ַוְיָבֶרְך ְלֵאל צּור, ֶאְׁשָּכר

/ ָבַתר  ִאיׁש ֶחְלקֹו-ְלָכל/ ִמּׁשֹורֹו ַעד ֲחמֹורֹו , ְרכּוׁש ַקח 20
  .ְּנָפׁשֹות ִּבְרצֹוִני ֶאְנצֹורַאְך הַ 

לֹא / , ִמַּנַעל ַעד חּוט ִנְסָּתר/ ִקֵּים ַמֲאָמרֹו , ָקַפץ ִנְׁשַּבע
  .ִמן ַהָּזָהב ַעד ַהּצּור, ַּקחאֶ 

  

  ְיִליֵדי נַֹער/ ַרק ֶׁשָאְכלּו ִבְמׂשֹוָרה 
  ְלַבד ְּבִמְׁשָער/ ְוֵחֶלק ַאְנֵׁשי צּוָרה 
  ִּפיָך ַאל ִּתְפַער/ ַאל ִּתְתַהֵּלל ְּבָיְהָרה 

  

ָרא ַאל ִּתי'/ ֶּפן ִמְּזכּותֹו ֶנְחַסר / ֲאָבה רּוחֹו ִּכי ַרב ְיָקרֹו ּדָ  25
  .ָׁשְמָעה ַוִּתצֹור' ַאְבָרם

יִתי ֶּבן ֶמֶׁשק ּבֵ / ? ַהֶעֶבד ְיִהי ַטְפָסר/ יַני ְלָך ְיַׂשֵּברּו עֵ , ֵאִלי'
  ?ִקְנָיִני ֶיְאצֹור –

ֵצא יֹו/ , ִּכְצָבא ָמרֹום ַאל יּוַסר/ ִּכי ָבַני ַיְזִהירּו , ִלי ִהְבַטְחּתָ 
  .'לֹו הֹוִני ְנצֹור, ֲחָלַצי

ֵּבט הַ / ' ָסרַאל ְּתִהי ָזֵעף וָ '/ ִמָּמרֹום ִּדְבֵרי ֵאל לֹו ָנֲהרּו 
  .ְוִהְתַיְּצָבה ַעל ָמצֹור

ַאְך / , עֹוד לֹו ָסר, ֶהֱאִמין ּבֹו/ ' ָּבֶניָך לֹא ִיָּסְפרּו, ִּכְדָבַרי
  .יֻרַּׁשת ֶאֶרץ ָחַקר ַּבּצּורִּב 

  

  ַׁשַּדי ּבֹו ָגַער/ ?' ַמה ָלְך ַּתְרֶּבה ֲחִקיָרה' 30
  –ר ּתֹור ּגֹוָזל ַנעַ / ַׁשֵּלׁש ֶעְגָלה ִּבְבִתיָרה '

  'ְוַאל ְּתַעְרַער/ ַקח ְוַקֵּבל ִּבְגֵזָרה 
  

ע ַאְרּבַ / ֲאֶׁשר ּבֹו ֶיְעַׁשר , ְלעֹל/ ַדע ִּכי ַזְרֲעָך ֵיט ַצָּוארֹו וְ 
  .ֵמאֹות ָׁשִנים ְלַעם ָמצֹור

/ ּוְׁשָבָטיו ְׁשֵנים ָעָׂשר / ַאַחר ֵיֵצא ְבַמְרִּבית אֹוָצרֹו 
  .יָבה טֹוָבה ַתֲחרֹוׁש ִּתְקצֹורּוְבֵׂש 

/ ְדָברֹו ָיָׁשר , ָאְמָרה/ , מּוָסרֹו, ָׂשָרה ָׁשְמָרה ִדְבֵרי ֵאל 35
  :ִּכי ַרְחָמּה ָעצּור, ָנְתָנה לֹו ִׁשְפָחה

אּוַלי / ַּגם ֶזה ְבֵעיֵני ֻמְכָׁשר / ִאם ַאְבָרָהם ִהְבִטיָחהּו יֹוְצרֹו 
  .ִאָּבֶנה ְוָיחֹן ַהּצּור

ָחה ִׁשְפ / ל ְּגִבְרָּתּה ַוָּתַׁשר עַ / ְּכִאיׁש ַיִין ֲעָברֹו , ָהָגר ָהְרָתה
  .ַעל ַרְעָיה ָגֲאָתה ַכּצּור

  

  לֹא הֹון לֹא מַֹהר/ ִׁשְפָחה ָרָעה ּוְצרּוָרה 
  ִמֵּביִתי ֵנַאר /ַרַּבת אֹון ּוְמֵאָרה 

  ִּכי ִגְזָעּה מּוָאר/ ָבְרָחה ְמֵצָרה , ָיְצָאה 40
  

/  -ָמן ּלא ָנַטר ָאב ָהַרחֲ / , ּוַמה ָּגְברּו, ְרֵכי ֵאל ָּגְדלּוּדַ 
  .יָבתֹו ְלֶזַרע יֹוֶׁשֶבת ׁשּוראֵ 

ֹודֹו ַעל ְּכב/ ַׁשַער ִּדְמָעה ְכָעָתר / ִּגָּלה ַמְלָאכֹו ַבֲעַנן אֹורֹו 
  .ַהֶּנְעָלִבים ָיׁשּור

/ ַזְרֵעְך ַאְרֶּבה ְכָעָתר / ִׁשְמִעי ָכל ֲאֶׁשר ִיְגזֹורּו , ׁשּוִבי
  .ׁשּוראל ִּתְקָרא ְׁשמֹו ְבֵעין ְיְׁשָמעֵ 

ָּכל /  -ּוְבֵני ֵּביתֹו לֹא נֹוַתר / ִּבְבִריתֹו ָלמּול ְּבָׂשרֹו  ַקָּים
  .ֶׁשר לֹא ָמל ַוִיְבצֹורָזַכר אֲ 

ַּגַּדל ִיְת / חֹוַתם ְּבִריתֹו ָנַטר / ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרה ֲאָזרֹו  ָחָזק 45
.ְׁשמֹו ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור

  

  על המחבר
בהקדמה לקובץ מודיעים . 'שיר ידידות'אחד משלושת העורכים של קובץ הפיוטים  הוא כאמור) אלקיים(רבי דוד קיים 

ספר שירים זה לא נדפס אך . 'שירי דודים'העורכים שמקצת הרווחים יוקדשו להוצאה של קובץ השירים של רבי דוד 
 –' שיר ידידות'בר בז משיריו נדפסו כ"כ). ג"ירושלים תשמ(שיטרית ' פורסם במהדורה פקסימילית בצירוף מבוא מאת י

הקצידות הללו מעלות את סיפור הפרשה בצורה . הקצידות שכתב רבי דוד לפרשיות השבוע מבראשית ועד שבת זכור
שיריו של רבי דוד הם בעלי נשימה אפית רחבה ומצטיינים . ל ומן הפרשנות"דרמטית תוך שילוב יסודות מאגדות חז
מהם ליריים רגישים ומהם , ד שירה מקראית זו כתב רבי דוד שירים אחריםבצ. בתיאורים מפורטים ובדיאלוגים מעניינים

שירתו כוללת חידושי מילים וחידושי . באחד משיריו הוא יוצא נגד מסיבות פאר מיותרות. מוסרנית-בעלי מגמה דידקטית
  . צורה נועזים

, "היםלֹ-נשיא א"ראו בו ש, אשר כבש את לבם של בני דורו, הפיוט פותח בהתפעלות רבה מאישיותו של אברהם
בשורה הראשונה באה להדגיש את מעורבותו של אברהם ואת המשימה " בדורו"המילה ). ו:כג' בר(כדבריהם של בני חת 

והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם : "ם"וכפי שתיאר הרמב', לתקן עולם במלכות שדי'שנטל עליו 
". תיורֹבדֹ"עוד יש במילה זו כדי להבדיל את אברהם מנח שעליו נאמר ". ו ראוי לעבודלוה אחד לכל העולם ול-שיש שם א

ואילו נֹח לא ביקש על בני , מלבד המובא בביאורנו יש בשינוי הזה כדי לציין שאברהם התפלל על בני הדור וביקש עליהם
יש בצדיק מעצמת הארז , לאמור" ישגא כארז בלבנון, צדיק כתמר יפרח"דימוי הארז הבא בטור זה רומז אל הפסוק . דורו

  .ומיופיו ויש בו מתנובת התמר ומפריו
קבל "ל אחד -ברמז ההכרה בא, כמו במניינים רבים של עשרת הניסיונות, תולדות חייו של אברהם מתחילים בשירנו

וכבר , "ארצה מצרים ירד" –לניסיון שאחריו  כאןומ, לניסיון ההליכה אל ארץ כנען עוברים מיידו, "ל חי יוצרו-את דברי א
קח את אשתך לכו אל "ופרעה מצווהו , הצלתו אינה מאחרת לבוא". אוילים שבו שרה בית מלך נבער" –מגיע ניסיון נוסף 

עם החזרה לארץ כנען נופל עליו ניסיון . ואם נרצה יש כאן מעין רמז למעשה אבות סימן לבנים לעת יציאת מצרים, "תאחרו
אך ). 29שורה " (בניך לא יספרו"ן זה לניסיון ברית בין הבתרים וגזרת גלות מצרים תוך ההבטחה ומניסיו, מלחמת המלכים

שפחה על רעיה גאתה "והתוצאה ' הגר הרתה, '"נתנה לו שפחה כי רחמה עצור" –המציאות עדיין קשה ושרה כמהה לבן 
  ".למול בשרוקיים בבריתו " –ניסיון המילה  –ומכאן לניסיון המסיים את פרשתנו , "כצור

כך הוא . המבנה הצורני המיוחד של הקצידה המרוקאית ומתכונת החריזה יוצרים מצלול מיוחד הממקד את הקורא
והשינויים החלים בחריזה מבליטים את , וצליל זה נשאר חלק מן החרז לאורך השיר כולו, ש במחרוזת הראשונה"צליל הרי

  .ש"קביעות הרי
וכך המחיש , "מארץ קוץ ודרדר"שמע אברהם ' לך לך'את הציווי : ותיו השונותעל משמעוי' דר'מכאן בולט החרז 

את הזמניות והארעיות ' דר'מציין החרז , "באהלם קנן/ כי כבד הרעב דר " –בהמשך . הפייטן את הפגמים של ארם ואנשיה
בתוך כל עושר ". רמראה זיוה כסמד"את יופייה של שרה ואת ' דר'בפעם השלישית מתארת המילה . בירידה מצרימה

כשהוא משתמש במפתיע , ל"רמזי מקראות ומדרשי חז, הצליל והמוזיקה המיוחדת המשורר מפתח דימויים ומטפורות
הפיוט בונה דרמה מרתקת ומרבה בציטוטים . בלשונות נדירים מן המקרא ובהרבה חידושי לשון מקוריים ומעוררי עניין
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כאשר הטורים , מחרוזות השיר בנויות מחמישה טורים ארוכים ושלושה טורים קצריםומלבד זה , מפי גיבורי הסיפור

כמין  -ואילו הטורים הקצרים הם מעין תמצית ותגובה שירית למסופר , הארוכים מספרים ומפרטים את סיפור הדברים
השבת נבנית בעת ביצוע הפיוט באשמורת הבוקר של . מקהלה הצופה מן הצד ואומרת דברה על המתרחש על הבמה
  .מעורבות הקהל והאהדה הגדולה לאבות לקראת קריאת הפרשה

  אפרים חזן' פרופ 
 י"המחלקה לספרות עמ


