
 
 
 
 

 

 בס"ד

1203מספר , זתשע", ויחיפרשת    
 

ר / ְלִישָׂ  כָׂ ר / ְוִלְזבּולּון ִבְזבּולו  שְוֵיׁש שָׂ  כָׂ
 אפרים חזן

ל          ה כָׂ ֵאל ִׁשְבֵטי ֵאלֶּ ר ְׁשֵנים ִיְשרָׂ שָׂ את עָׂ ר ְוז   ֲאׁשֶּ
ר ם ִדבֶּ הֶּ ם לָׂ ְך ֲאִביהֶּ רֶּ ם ַוְיבָׂ תָׂ ר ִאיׁש או   ֲאׁשֶּ

תו   םא   ֵבַרְך ְכִבְרכָׂ  (.כח:מט 'בר) תָׂ
 רש"י מפרש על אתר:

 אשר איש אלא לומר לו היה לא - אותם ברך         
 ברך לומר תלמוד מה, אותו ברך כברכתו
, אריה של גבורתו ליהודה שנתן לפי, אותם

 קלותו ולנפתלי, זאב של חטיפתו ולבנימין
, הברכות בכל כללן שלא יכול, איל של

 .אותם ברך לומר תלמוד
 לבני שניתנו הדימויים הפכו ואילך עקבי מברכת
 אלה .ישראל שבטי את המייצגים לסמלים יעקב
 בברכת או יעקב בברכת ,מוגדר דימוי קיבלו שלא
, הדימוי להשלמת הדורות במשך זכו ,משה

 חומה, ללוי חושן ,כגון .דימויים כמהל ולפעמים
 דימוי מלבד. לראובן מים או דודאיםו לשמעון
 והפרשנות המדרש פי לע ,המציין ,החמור

 ,תורה של בעולה ונשיאה התמדה ,המסורתית
 דמות - בברכות שאינו נוסף לדימוי זוכה יששכר
ר ּוִמְבֵני: "הפסוק פי על, וירח שמש שכָׂ ְדֵעי ִישָׂ  יו 
ה ַדַעת ַלִעִתים ִבינָׂ ה ַמה לָׂ ֵאל ַיֲעשֶּ ם ִיְשרָׂ אֵׁשיהֶּ  רָׂ

אַתִים ל מָׂ ם ְוכָׂ ם ַעל ֲאֵחיהֶּ . (לג:יב א"בהיד" )ִפיהֶּ
 בקביעת כבקיאים יששכר בני את מתאר כתוב זה

 פי על והן השמש פי על הן המתנהל, העברי הלוח
 . הירח
 כמעט הזדהות נזדהו השונים הדימויים       

 שבקהילות ,כך כדי עד השבטים שמות עם מוחלטת
 שם הכוללים שמות צמדי לילדים ניתנו רבות

 המסמל יםהחי בעל שם ולצדו השבטים משמות
 .זאב בנימיןו צבי נפתלי, אריה יהודה: כך, אותו

 יהודה :ביידיש החיים בעלי שמות ניתנו לעתים
 ,זה מכלל יוצאים. וולף בנימין או הירש נפתלי, לייב

 מצוי יששכרבקשר ל .ויששכר דן ,מובנים מטעמים
 על לשמור ביקשו כביכול, "דוב יששכר" הצירוף
 .שהוא כפי מלהס עם לא אך, הברכה עם הקשר

, החושן אבני נצטרפו ,ברכותשב םדימוייה לצד
 :י"רש זאת שהציג כפי

 צבועה מפה אות לו יהיה דגל כל - תת  בא           
, זה של כצבעו לא זה של צבעו. בו תלויה
, בחשן הקבועה אבנו כגוון אחד כל צבע

 1.דגלו את אחד כל יכיר כך ומתוך

                                                      
אפרים חזן, פרופסור אמריטוס במחלקה לספרות  * 

העברית, חבר  עם ישראל ובמחלקה ללשון
 האקדמיה ללשון העברית

 ב.:במדבר בל רש"י  1

ל" הסיכום ה כָׂ ֵאלִיְש  ִׁשְבֵטי ֵאלֶּ ר ְׁשֵנים רָׂ שָׂ  מחבר "עָׂ
 שנים בנות אחרות סדרות השבטים עשר שנים אל

 שהדבר כפי, והמזלות השנה חודשי: איברים עשר
 .והגשם הטל פיוטי במסורתבמפורש  ויטיבבא לידי 

 חודש כל שבו 2",מחוסן ביום אלים" הטל פיוט ,כגון
 כך בתוך .הטל על המבקשות מחרוזות לשתי זוכה

 משבטי לאחד ורמז החודש של ומזל נזכרים
 תמוז חודש בין קושרהפיוט  ,למשל ,כך. ישראל
 זבולון לשבט ,למים הקשור חיים בעל, סרטן שמזלו
ף" אשר נו   ַטְלֵלי ֵמְרִאַית/  ְבַצְינו   ַיִמים חו   ,כלומר ".ִנצָׂ

 על ירד אשר הטל בזכות ומצוינת מיוחדת נחלתו
שנים  שמותן שילוב מעניין בי .וניצניהם הצמחים

 לבין חודשי השנה והמזלות בונה רבי עשר השבטים
  עזרא בפיוט הבא: אבן אברהם

 
ב ִחיׁש ִיְצַעד   ֱענֶּה, / ִכי ִהֵנה / ְמַבֵשר טו    - ִׁשיר אֶּ

ֵבי   שָׂ ד. ֵאִליָׂהּו ַהִתְׁשִבי ִמת   ִגְלעָׂ

 

ה:אֵ    ת ְיֵמי ַהַמֲעשֶּ  ל ֵחיִלי / ְבָך ִגיִלי / ְבֵׁשׁשֶּ

ן    ם ִראׁשו  ה -יו  ֱחסֶּ יָך אֶּ פֶּ ן / ְבֵצל ְכנָׂ   / ְכַבת ִאיׁשו 
ן, / ְוֵכן ַבשֵ  5 ל ִקְניָׂ ן / ְוכ  ל ִעְניָׂ ה;ְבכ  ֱעשֶּ   ִני אֶּ

ה,ּוַבשְ    ְנסֶּ ְפנֶּה אֶּ ר אֶּ ל ֲאׁשֶּ ת ר אִׁשי / ְבכ    ִליִׁשי / אֶּ

ְרִביִעי / ֱהֵיה ִיְׁשִעי    ה, -ּובָׂ סֶּ   / ֹלא ָאגּור ִמשו 

ה,ּוַבֲחִמיִׁשי / ּוַבשִ    ן ַתְמסֶּ גו    ִשי / ְבֵמי ִגיל יָׂ

ה וְ    ר ַנֲעשֶּ כו  ת זָׂ ב ַרֵנן / ְוַגם דָׂ ֵנן / ְבר     -ִנכו 

ד. 10 ׁש ִיְסעָׂ ם ְלַבב ֱאנו  חֶּ ר / ַבל יְֶּחַסר / ְולֶּ שָׂ   ְוַהבָׂ

 

ׁש / ִגיל ַחֵדׁש בְ    דֶּ ל ח  ה, -כ  א ְבִשְמחָׂ   / ְוִתְׁשֵרי יָׂבו 

ה,   ן / ֱאִהי ְבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטחָׂ ן / ַעד ִסיוָׂ ְׁשוָׂ   ִמַמְרחֶּ

ה;   ט ַאְצִליחָׂ ֵלו / ֵטֵבת, ְׁשבָׂ   ּוְבִכְסֵלו / ֱאִהי ׁשָׂ

ה,   ִשיחָׂ ר / ְגבּוַרת ֵאל אָׂ ְאדָׂ ר / ַהנֶּ ׁש ֲאדָׂ דֶּ   ְבח 

ה, 15 חָׂ ן ַוֲאנָׂ גו  ס יָׂ ה / ְונָׂ א / ְבֵנס ַאֲהבָׂ ן בָׂ   ְוִניסָׂ

ר    ה;ְוִאיָׂ חָׂ ן ְוַתמּוז ִבְרוָׂ הּו / ְוִסיוָׂ מ    הּוא / כָׂ

ה    חָׂ ֱאלּול ֵאין ְצוָׂ ׁש ָאב / ּובֶּ דֶּ ְדַאב / ְבח     -ְוֹלא אֶּ

ַני / ַבא   ל ׁשָׂ ד.ְוכ  ְמעָׂ ַטְחִתי, ֹלא אֶּ י / בָׂ נָׂ   ד 

                                                      
, מוגה מעובד ומבואר בידי י' פרנקל, מחזור פסח  2

שיטתו של ד"ר ד' גולדשמידט, ירושלים  ע"פ
 . 225התשנ"ג, עמ' 



 

2 

ם ַעמְ ֵאה, ַמְלִכי, / ְר    ם ִכי / ְבָך שָׂ לָׂ .ְלעו    ָך ִכְסלו 

ה / 20 , ְׁשַנת ְתִהלָׂ א לו  א נָׂ ְרָך ְקרָׂ ה / ִכְדבָׂ   ּוְגֻאלָׂ

  , לו  רָׂ ן, ְלגו  ִראׁשו  ם ְראּוֵבן, / הּוא ַהֵבן / הָׂ   ְוקָׂ

ֵסף    ; -ְבִהְתַאֵסף / ֵבית יו  ן ִלְגבּולו  ב ִׁשְמעו    / ְוׁשָׂ

  , לו  א קו  ה / ְוֵלִוי ִישָׂ דָׂ ל תו  ה / ְבקו    ִויהּודָׂ

ן    ֵׁשר / ְודָׂ ד ְואָׂ ׁשֶּ  –ְוגָׂ ִלי ְבי  . –ר, / ְוַנְפתָׂ לו    ְבֵהיכָׂ

ר / ְלִישָׂ  25 כָׂ ,שְוֵיׁש שָׂ ר / ְוִלְזבּולּון ִבְזבּולו    כָׂ

אַכל ַעד.   ר י  קֶּ ִמין, / ַבב  ִמין, / ְלֵקץ יָׂ   ּוִבְניָׂ

   
יָך,מְ    ֲממֶּ י ִמְתקו  ר ִנְדַהם / ִמגו  ם, / ֲאׁשֶּ   ֹלְך ַעל עָׂ

מו  / מִ    יָך!ֱהֵיה ִעמו  / ְוַצו ְׁשלו  מֶּ ְכֵבי ְמרו    כו 

לֶּה / ַאל ִיְכלֶּה / וַ    ד טָׂ יָך,ְוהו  ר ְתִמימֶּ   ֲהַדר ׁשו 

יָך; 30 א ַרֲחמֶּ ִמים / ַהְתִמיִמים / יֱֶּהמּו נָׂ   ְבֵעת ְתאו 

ן    טָׂ ן / ֵאין שָׂ יָך, -ּוְבַסְרטָׂ מֶּ ל ֻרֵבי ְׁשלו    / ֲאבָׂ

יָך;ּוֵמַאְרֵיה / ִבְנָך ַחֵיה / ְוִׁשית ְבִלבו  אֵ      ימֶּ

ָך,ְוַהבְ    ֳאמֶּ יָך ְונָׂ נֶּ ְזיו  ה, / ְכחֶּ ה / ְתִהי ְבעּולָׂ   תּולָׂ

ָך;   ֳעמֶּ אְזַנִים / ִפי ְׁשַנִים / ֵתן ִמּטּוב נָׂ   ְלמ 

ב, / ְלַמל  35 ן רָׂ ב / ְנִגיד הו  יָך,ְוִׁשית ַעְקרָׂ מֶּ ת ֲאסָׂ  או ת אֶּ

י   מֶּ ְיִבים קָׂ ת / ְבֵלב או  ׁשֶּ ת / ְבַאף תָׂ ׁשֶּ   ָך;ְוֵחץ קֶּ

יָך ְגִדי ּוְדִלי, / ֲעדִ      -י ַוֲחִלי, / יֱֶּהמּו ַעל ְרחּומֶּ

ַעד   ב ְולָׂ ר  ִגים / ִיְדגּו לָׂ ל ְפלָׂ ִגים / ְבכָׂ   3.ְכמו  דָׂ

 

 :טוב מבשר. יז:כא' במ פי על, אשיר :אענה. 1
 יגיע :יצעד חיש. כג:ג מלאכי פי על, הנביא אליהו
 אל. 3. א:יז א"מל פי על :גלעד... אליהו. 2   .במהרה

. יט:ג' חב פי על, סביבי כחומה שהוא ה"הקב :חילי
, החול ימי :המעשה ימי. ד:מג' תה פי על :גילי בך
. ח:יז' תה פי על :אישון כבת. 4. א:מו' יח פי על

 על, בך ביטחון מתוך יהיו מעשיי כל :אחסה... בצל
 :אנסה. 6. החול בימי עסקיי :קנין. 5. ב:נז' תה פי

 יאויבי :שוסה. 7. ז:ד' תה פי על, דגלוכ כנס אשא
 יגוני את תשטוף :תמסה... במי. 8. אותי הבוזזים
    .ז:ו' תה פי על, תמוסס :תמסה. השבת בשמחת

 מצוות :זכור דת. שבת לקראת עצמנו נכין :ונכונן. 9
         (.ח:כ' שמ) הדיברות בעשרת הכלולה שבת
 ...ולחם. השבת בסעודות :יחסר בל והבשר. 10

      .משנה ללחם וכיוון ,טו:קד' תה פי על: יסעד
 'בה טחונויב את מציין הדובר: חדש ...בכל. 11
 הגשמים רדושיֵ  :ובבטחה... אהי. 12. השנה דשיובח

         .טו:ל' יש פי על: ובבטחה בהשקט לברכה.
 השמחה חודש, אדר חודש :אשיחה... הנאדר. 14

 בנס. 15 .יםהפור נסי מסופרים ובו, לישראל והמזל
(. ד:ב ש"היש" )אהבה עלי ודגלו" דרך על :אהבה

 אייר :כמהו. 16. י:לה' יש פי על: ואנחה... ונס
, אב גם בחודש :אדאב לאו. 17 ניסן. את ממשיך
  בפתח. כי הגאולה ,לא אדאג, החורבן חודש
, ביטחונו :כסלו. 19 .א:כו' תה פי על :אמעד... באדני

 בפי שהבטחת כפי :ךכדבר. 20. יד:ח איוב פי על
. לנחלתו :לגורלו. 21. גאולתו על הכרז :קרא. נביאיך

 ושני אפרים :נחלותיו שלוש על :יוסף בית. 22
 ושבו" דרך על :לגבולו(. יז:יז' יה) המנשה חצאי
 וישוב ייגאל :ויהודה. 23(. טז:לא' יר) "לגבולם בנים

, הגאולה על תודה של בשיר :תודה בקול. לנחלתו
 פי על :בישר. 24. המקדש בבית בשיר :קולו ישא

 בבית יודה :בהיכלו .ז:קיט' תה", לבב בישר אודך"

                                                      
ב,  -, אשירי קודש של אברהם אבן עזראי' לוין,    3

 .317תש"ם, ב עמ' -ירושלים תשל"ו

טו. :יר' לא ;יח:כט' בר פי על: שכר ויש. 25. המקדש
     .יג:ח א"מל פי על, המקדש לבית כינוי: בזבולו

... בבקר. יג:יב' דנ פי על, הגאולה לעת: ימין לקץ. 26
 שלל :עד. זכ:מט' בר פי על, יעקב כברכת :עד

, מלכותך תתגלה הגאולה לעת: מלך. 28-27   .אויביו
, שמיך ממרום :מרומיך מכוכבי. ז:נב' יש פי על

 והדר. 29. בהמשך המפורטים המזלות אל וכיוון
 להוד יזכו ישראל :תמימיך. יז:לג' דב פי על :שור

. והפריחה האביב חודשי, ואייר ניסן כחודשי, ולהדר
: ובסרטן. 31. סיוון שבחוד :תאומים בעת .30

 ורמז, יח:ה א"מל פי על :שטן אין. תמוז בחודש
 חומות נפילת את המציין, בתמוז ז"י לצום

 מן :ומאריה. 32 .הרב שלומך: שלומיך רבי. ירושלים
 הבית ולחורבן אב חודש למזל ורמז, הפוגע האויב
 :חיה. ז:ד' יר פי על, אריה המכונה נבוכדנצר בידי
 ולא יראתך עמך בלב שים: אימיך בלבו ושית. קיים
 ישראל, לכנסת כינוי: והבתולה. 33. האויב אימת

 :בעולה. אלול חודש למזל ורמז. ג:לא' יר פי על
        .ד:סב' יש פי על, לאישּה ותשוב לכשתיגאל

 מן: שנים פי. תשרי חודש לעת :למאזנים. 34
' תה פי על  :נעמך. תשרי בחגי עתה החלה השמחה

, ד, כא ר"ויק) תשרי חגי על הנדרש רמזמו, ד:כז
 שבו חשווןמר חודש: אסמיך ...ושית. 35 (.ועוד

 ברכת על ממונה יהיה הגשמים על מבקשים
 באויביך למלחמה תצא :קמיך ...קשת. 36 .התבואה
 מזלות :ודלי גדי. 37 הקשת. בחצי בהם ותפגע
 נעימים  יהיו: וחלי עדי. ושבט טבת חודשי

... דגים. 38.  אהוביך עם לע כקישוטים ומבורכים
 פני על כדגים ולרבות לפרות יזכו רחומיך :ולעד
 חודש של למזלו ורמז, טז :מח' בר פי על, הנחל
 .אדר

 את משלב עזרא אבן אברהם כאמור, רבי
 רשימת בין השבטים עשר שנים שמות

 שילוב. המזלות עשר שנים לרשימת החודשים
 הפותח, שבת למוצאי הבדלה בפיוט בא זה

 ,המעשה ימי ששת לקראת' בה ביטחון בהבעת
 וביטחונו השבוע מימי יום כל מפרט והדובר

 חודשי את מונה הוא עיקרון אותו פי על. עמו
 חודש כל כאן ואף, השנייה במחרוזת השנה
 מלא וביטחון הצלחה, שמחה עמו מביא וחודש

 לא" :מכריז המשורר אב חודשעל  אפילו'. בה
 במחרוזת תמתבהר זו הצהרה". אדאב

 ומפרטת הגאולה על המתפללת השלישית
 תפקידואת ו מקומואת  ושבט שבט כלביחס ל

 ,הקרובה הגאולה תחושת. הגאולה לעת
 הפותחות השורות מן עולה ,יד בהישג הנראית
 הצועד ,"טוב מבשר" אליהו על בשורה במעין
 הרביעית המחרוזת. הגאולה לקראת ובא

 את מפרטתו ,כולו ביקום הגאולה את משקפת
 עשר שנים פירוטבאמצעות  ישראל ישועת
כדי תוך , שמותיהם וצלילי סמליהם, המזלות

 משמעות.-דושימוש בומרתקים משחקי מילים 
 ואמונה ביטחון להשרות הבא הבדלה פיוט, אכן

 .המעשה ימי ששת לקראת
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