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אדיר ומהלל אברהם בדורו
פרשיות "לך לך" ו"וירא" הן פרשיותיו של אברהם אבינוֵ ,איתנו של עולם" .עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד
בכולם" – כך מוסרים לנו חכמינו במסכת אבות )ה ,ג( .השורש נ-ס-ה )וממנו נגזר לאחר זמן השם "ניסיון"( נזכר
במקרא רק בעקדה .ואכן נושא העקדה עולה במשנה ,באגדה ,בתפילה ובמסגרות שונות בפיוט ואף קבע ז'אנר פיוטי
לעצמו .אבל שאר תשעת הניסיונות לא נאמר בהם השורש נ-ס-ה ,ולכן הועלו כמה הצעות במדרשים השונים בדבר
מניינם של אותם ניסיונות .התיאור המפורט של ניסיונות אלו מובא בפרקי דרבי אליעזר )פרקים כו-לא( .שם מוצגים
הניסיונות כמערכת של חמישה זוגות על פי אבות דרבי נתן המפרט" :שנים ב'לך' ,שנים בשני בניו ,שנים בשתי נשיו,
אחד עם המלכים ואחד בין הבתרים ,אחד באור כשדים ואחד בברית מילה" .כפי שעולה מכאן לא כל הניסיונות הנמנים
ברמזים מעוגנים במסופר בתורה ,ולא בכולם ברור שבניסיון מדובר .בין כך ובין כך ,עשרת הניסיונות ,על פי המניינים
השונים ,יוצרים מבנה לסיפור חייו של אברהם ומציגים אותו בגדולתו תוך התפעלות נלהבת מאישיותו ,כעולה מן
התיאור הנלהב של הרמב"ם את דרכו של אברהם אבינו לאמונה בא-ל אחד .דבריו של הרמב"ם הם המנון לאברהם אבי
המאמינים )הלכות עבודת כוכבים פרק א ,הלכה ג(:
כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר
שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו ...ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת
והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה ,וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא
אלוה חוץ ממנו.
מתוך כלל דברי הרמב"ם ניתן לזהות ארבעה ניסיונות ,ברם הם מובלעים בתוך סיפור הדברים כמי שאינו רוצה
להתחייב ,אף על פי שבפירושו למשנה במסכת אבות הוא מזהה את עשרת הניסיונות על פי פרקי דרבי אליעזר .עוד
אפשר לומר ששלב החיפוש אחר הבורא וההכרה בא-ל אחד הוא הניסיון הנמנה ראשון כמעט בכל המניינים.
בקפיצה של יותר מ 800-שנה אנו מבקשים להציג את פיוטו של רבי דוד קיים מן העיר מוגדור אשר במרוקו,
מעורכי ספר השירים 'שיר ידידות' ,קובץ הפיוטים של שירת הבקשות של יהודי מרוקו .רבי דוד הוסיף פיוטים פרי עטו
לכל פרשה ופרשה מן הפרשיות שבהן נוהגת שירת הבקשות ,ובפרשת "לך לך" העלה בשיר מורכב במתכונת מיוחדת
הקרויה קצידה )במרוקאית( את קורות אברהם בפרשתנו כשהוא מייחד מקום לעניינים שנחשבו ניסיונות בלי לציין זאת.
וזה סיפור הפרשה בסגנון יצירתו המורכב של רבי דוד קיים:
ָטר ֻ /נ ַגּע
ָדר ְגּ ֵדרוְֹ / ,ל ֵא ֶשׁת ֵחיקוֹ נ ַ
 10צוּר ִקנֵּא ַל ַצּ ִדּיק ,גּ ַ
יע
ֶה ָדּר ִ /ה ִבּ ַ
ָהם ְבּדוֹרוֹ ֶ /ארֶז ְל ָבנוֹן נ ְ
אַבר ָ
וּמ ֻה ָלּל ְ
אַ ִדּיר ְ
ַפּ ְרעֹה ְוגַם כּ ֶֹתל וָשׁוּר.
ִל ְקחוֹ ְכּ ַס ֵמּי ָמזוֹר.
יך ֶתּ ְא ַטר? ַ /מה
דּוּע ִפּ ָ
ְח ָמה ָע ְברוַּ ' / ,מ ַ
הוֹכח ו ֵ
ְקרָאוַֹ ,
אַר ָצה
יוֹצרוֹ ֵ /מ ֶארֶץ קוֹץ ו ְַד ְר ָדּר ְ /
ִק ֵבּל ֶאת ִד ְברֵי ֵא-ל ַחי ְ
.
זוֹר
ִב
ְ
י
יו
ל
ָ
ַג
ְ
ר
ם
ַעןָ ,שׂ
ְכּנ ַ
ית ִלי?  -לֹא ְבּ ִמישׁוֹר!
זֹאת ָע ִשׂ ָ
ֳלם
ָעבָ ,דּר ְ / -בּאָה ָ
אַר ָצה ִמ ְצ ַריִם ָירַד ְבּ ָע ְברוֹ ִ /כּי ָכּ ֵבד ָהר ָ
ְ
אַחרוָּ / ,כּל ָמקוֹם ֻמגָּש ָמ ְק ָטר' /
ַקח ִא ְשׁ ְתּ ָך ְלכוּ אַל ְתּ ְ
ְפּ ָק ָדם ְל ַה ְרבּוֹת לוֹ ִבּ ְכשׁוֹר.
ִקנֵּן ,כֹּחוֹ אָזוּר.
ְשׁם ִמ ְשׁ ָטר ֵ /בּינוֹ
ָטה ַשׁ ְפ ִרירוֹ ָ /שׁ ָחה ָשׁם ,ו ָ
ִמ ֶקּ ֶדם ָל ַעי נ ָ
סוֹחרֶת ָדּר /
ִה ִבּיט ְבּ ִא ְשׁתּוְֹ ,פּ ָק ָדהּ ִבּ ְד ָברוֹ ִ /כּי י ְָפיָהּ ֶ
אַתִּ ,כּי ָבּ ְך ֶא ְמ ָצא ַמ ְעזוֹר'.
'א ִ
וּבנָה ִגשּׁוּר.
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ֵ
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ָ 5שׂ ִרים ר ִ
הוּעד
ֵבב ָע ָליו ָשׂרָה ְ /דּ ַבר ֵאל ַ
ַבּר ל ָ
.
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ֶארֶץ ֵעדֶן ִמ ְד ָבּרָהּ ַ /כּ ְר ֶמל ְוי ַ
ֶך נ ְִב ָער
ִילים ָשׁבוּ ָשׂרָה ֵ /בּית ֶמל ְ
ֱאו ִ
וּס ַער
ֵך ְ
אֱחוֹז ְבּ ַקו ִמ ְשׁ ָטרָהּ ִ /ה ְת ַהלּ ְ
ֻשּׁרָה  /עוֹד ְמ ַעט ִמז ְַער
ִמ ָבּנוֹת ְמא ָ
ָדע ִכּי ָה ֱא-ל ִֹהים ֲעזָרוֹ ָ /ע ָלה ִק ְצפּוֹ ְוי ְֶע ַתּר ְ /ל ֶבן אָ ִחיו ִכּי
יַ
ֻלן ִתּנ ְַער
ֶה ָדּרָה ַ /על כּ ָ
ָפה נָאוָה נ ְ
יָ
ִשׁ ָבּה ַבּ ָמּצוֹר.
נְ
וּב ְצרוֹ ִ /ה ְר ִעיף ָע ָליו ַכ ָמּ ָטר ֶ /ע ֶבד
ְנכוֹתוֹ ִה ְר ָבּהַ ,כּ ְספּוֹ ִ
אַחר ְמ ָל ִכים ָח ַתר ֵ /ה ִשׁיב
ִיכיוַ ,חיִל ֲאזָרוַֹ / ,
ֵה ִריק ֲחנ ָ
.
ָשׁוֹר
ו
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ֶשׂ
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כּ
ַם
גּ
,
ה
ְו ִשׁ ְפ ָח
ְרכוּשׁ וּנ ְָפשׁוֹת ַויּ ְַעצוֹר.
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ִתּר ֵ /ה ִביא
ֲדרוֹ ִ /מכֵּס ַמ ְלכוּתוֹ נ ַ
ֶמ ֶל ְך רָם ִעם הוֹדוֹ ַוה ָ
ֶך ְל ֵאל צוּר:
ֶא ְשׁ ָכּרַ ,וי ְָבר ְ
ְ 20רכוּשׁ ַקחִ ,משּׁוֹרוֹ ַעד חֲמוֹרוֹ ְ /ל ָכלִ -אישׁ ֶח ְלקוֹ ָב ַתר /
אַך ַהנּ ְָפשׁוֹת ִבּ ְרצוֹנִי ֶאנְצוֹר.
ְ
ַעל ַעד חוּט נ ְִס ָתּר / ,לֹא
ֲמרוֹ ִ /מנּ ַ
ִשׁ ַבּעִ ,קיֵּם ַמא ָ
ָק ַפץ נ ְ
ָהב ַעד ַהצּוּר.
ֶא ַקּחִ ,מן ַהזּ ָ
אָכלוּ ִב ְמשׂוֹרָה  /י ְִלידֵי נ ַֹער
רַק ֶשׁ ְ
ְשׁי צוּרָה ְ /ל ַבד ְבּ ִמ ְשׁ ָער
ְחלֶק אַנ ֵ
וֵ
יך אַל ִתּ ְפ ַער
אַל ִתּ ְת ַהלֵּל ְבּי ְָהרָה ִ /פּ ָ
ֶח ַסר ' /אַל ִתּירָא
ֲבה רוּחוֹ ִכּי רַב י ְָקרוֹ ֶ /פּן ִמזְּכוּתוֹ נ ְ
ָ 25דּא ָ
ַתּצוֹר.
אַברָם' ָשׁ ְמ ָעה ו ִ
ְ
יתי
ְשׂ ֵבּרוּ ַ /ה ֶע ֶבד י ְִהי ַט ְפ ָסר? ֶ /בּן ֶמ ֶשׁק ֵבּ ִ
' ֵא ִליֵ ,עינַי ְל ָך י ַ
ֶאצוֹר?
– ִק ְנָינִי י ְ
יוּסר / ,יוֹ ֵצא
ִלי ִה ְב ַט ְח ָתִּ ,כּי ָבנַי ַיז ְִהירוּ ִ /כּ ְצ ָבא ָמרוֹם אַל ַ
ֲל ַצי ,לוֹ הוֹנִי נְצוֹר'.
חָ
ָעף ָו ָסר' ַ /ה ֵבּט
ִמ ָמּרוֹם ִדּ ְברֵי ֵאל לוֹ ָנהֲרוּ ' /אַל ְתּ ִהי ז ֵ
ו ְִה ְתי ְַצּ ָבה ַעל ָמצוֹר.
אַך
ֱמין בּוֹ ,עוֹד לוֹ ָסרְ / ,
ֶיך לֹא י ִָסּ ְפרוּ' ֶ /הא ִ
ִכּ ְד ָברַיָ ,בּנ ָ
ֻשּׁת ֶארֶץ ָח ַקר ַבּצּוּר.
ִבּיר ַ
ָער
ֲקירָה?' ַ /שׁ ַדּי בּוֹ ג ַ
ַ ' 30מה ָל ְך ַתּ ְר ֶבּה ח ִ
ַער –
' ַשׁלֵּשׁ ֶעגְ ָלה ִבּ ְב ִתירָה  /תּוֹר גּוֹזָל נ ַ
ַקח ו ְַק ֵבּל ִבּגְ ֵזרָה  /וְאַל ְתּ ַע ְר ַער'

אַר ַבּע
ֲשׁר בּוֹ י ְֶע ַשׁר ְ /
ֲך יֵט ַצוָּארוֹ ְ /לעֹל ,א ֶ
ְו ַדע ִכּי ז ְַרע ָ
ֵמאוֹת ָשׁנִים ְל ַעם ָמצוֹר.
וּשׁ ָב ָטיו ְשׁנֵים ָע ָשׂר /
אוֹצרוֹ ְ /
ֵצא ְב ַמ ְר ִבּית ָ
אַחר י ֵ
ַ
טוֹבה ַתחֲרוֹשׁ ִתּ ְקצוֹר.
יבה ָ
וּב ֵשׂ ָ
ְ
ָשׁר /
אָמרָהְ ,ד ָברוֹ י ָ
מוּסרוְֹ / ,
ָ 35שׂרָה ָשׁ ְמרָה ִד ְברֵי ֵאלָ ,
ַח ָמהּ ָעצוּר:
ָתנָה לוֹ ִשׁ ְפ ָחהִ ,כּי ר ְ
נְ
אוּלי
יוֹצרוֹ  /גַּם זֶה ְב ֵעינֵי ֻמ ְכ ָשׁר ַ /
יחהוּ ְ
ָהם ִה ְב ִט ָ
אַבר ָ
ִאם ְ
ִא ָבּנֶה ְוָיחֹן ַהצּוּר.
ַתּ ַשׁר ִ /שׁ ְפ ָחה
ֲברוֹ ַ /על ְגּ ִב ְר ָתּהּ ו ָ
ָהגָר ָה ְר ָתהְ ,כּ ִאישׁ ַייִן ע ָ
ֲתה ַכצּוּר.
ַעיָה ָגא ָ
ַעל ר ְ
וּצרוּרָה  /לֹא הוֹן לֹא מ ַֹהר
ָעה ְ
ִשׁ ְפ ָחה ר ָ
יתי נֵאַר
וּמ ֵארָה ִ /מ ֵבּ ִ
ַבּת אוֹן ְ
רַ
 40י ְָצאָהָ ,ב ְר ָחה ְמ ֵצרָה ִ /כּי גִ ז ְָעהּ מוּאָר
ָטר / -
ָברוּ / ,אָב ָה ַר ֲח ָמן לּא נ ַ
וּמה גּ ְ
ָדלוַּ ,
ַדּ ְר ֵכי ֵאל גּ ְ
יוֹשׁ ֶבת שׁוּר.
יבתוֹ ְל ֶזרַע ֶ
ֵא ָ
ִגּ ָלּה ַמ ְלאָכוֹ ַב ֲענַן אוֹרוֹ ַ /שׁ ַער ִדּ ְמ ָעה ְכ ָע ָתר ְ /כּבוֹדוֹ ַעל
ַהנּ ְֶע ָל ִבים יָשׁוּר.
אַר ֶבּה ְכ ָע ָתר /
ֲשׁר י ְִגזוֹרוּ  /ז ְַר ֵע ְך ְ
שׁוּביִ ,שׁ ְמ ִעי ָכל א ֶ
ִ
י ְְשׁ ָמ ֵעאל ִתּ ְקרָא ְשׁמוֹ ְב ֵעין שׁוּר.
נוֹתר ָ / -כּל
וּבנֵי ֵבּיתוֹ לֹא ַ
ַקיָּם ִבּ ְב ִריתוֹ ָלמוּל ְבּ ָשׂרוֹ ְ /
ָכר ֲא ֶשׁר לֹא ָמל ַוי ְִבצוֹר.
זַ
ַדּל
ָטר  /י ְִתגּ ַ
חוֹתם ְבּ ִריתוֹ נ ַ
ֶאזָר ִבּגְ בוּרָה ֲאזָרוֹ ַ /
ָ 45חזָק נ ְ
ֵבל ָעשׂוֹר.
ְשׁמוֹ ְבּנ ֶ

על המחבר
רבי דוד קיים )אלקיים( הוא כאמור אחד משלושת העורכים של קובץ הפיוטים 'שיר ידידות' .בהקדמה לקובץ מודיעים
העורכים שמקצת הרווחים יוקדשו להוצאה של קובץ השירים של רבי דוד 'שירי דודים' .ספר שירים זה לא נדפס אך
פורסם במהדורה פקסימילית בצירוף מבוא מאת י' שיטרית )ירושלים תשמ"ג( .כ"ז משיריו נדפסו כבר ב'שיר ידידות' –
הקצידות שכתב רבי דוד לפרשיות השבוע מבראשית ועד שבת זכור .הקצידות הללו מעלות את סיפור הפרשה בצורה
דרמטית תוך שילוב יסודות מאגדות חז"ל ומן הפרשנות .שיריו של רבי דוד הם בעלי נשימה אפית רחבה ומצטיינים
בתיאורים מפורטים ובדיאלוגים מעניינים .בצד שירה מקראית זו כתב רבי דוד שירים אחרים ,מהם ליריים רגישים ומהם
בעלי מגמה דידקטית-מוסרנית .באחד משיריו הוא יוצא נגד מסיבות פאר מיותרות .שירתו כוללת חידושי מילים וחידושי
צורה נועזים.
הפיוט פותח בהתפעלות רבה מאישיותו של אברהם ,אשר כבש את לבם של בני דורו ,שראו בו "נשיא א-לֹהים",
כדבריהם של בני חת )בר' כג:ו( .המילה "בדורו" בשורה הראשונה באה להדגיש את מעורבותו של אברהם ואת המשימה
שנטל עליו 'לתקן עולם במלכות שדי' ,וכפי שתיאר הרמב"ם" :והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם
שיש שם א-לוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד" .עוד יש במילה זו כדי להבדיל את אברהם מנח שעליו נאמר "בדֹרֹתיו".
מלבד המובא בביאורנו יש בשינוי הזה כדי לציין שאברהם התפלל על בני הדור וביקש עליהם ,ואילו נֹח לא ביקש על בני
דורו .דימוי הארז הבא בטור זה רומז אל הפסוק "צדיק כתמר יפרח ,כארז בלבנון ישגא" לאמור ,יש בצדיק מעצמת הארז
ומיופיו ויש בו מתנובת התמר ומפריו.
תולדות חייו של אברהם מתחילים בשירנו ,כמו במניינים רבים של עשרת הניסיונות ,ברמז ההכרה בא-ל אחד "קבל
את דברי א-ל חי יוצרו" ,ועוברים מייד לניסיון ההליכה אל ארץ כנען ,ומכאן לניסיון שאחריו – "ארצה מצרים ירד" ,וכבר
מגיע ניסיון נוסף – "אוילים שבו שרה בית מלך נבער" .הצלתו אינה מאחרת לבוא ,ופרעה מצווהו "קח את אשתך לכו אל
תאחרו" ,ואם נרצה יש כאן מעין רמז למעשה אבות סימן לבנים לעת יציאת מצרים .עם החזרה לארץ כנען נופל עליו ניסיון
מלחמת המלכים ,ומניסיון זה לניסיון ברית בין הבתרים וגזרת גלות מצרים תוך ההבטחה "בניך לא יספרו" )שורה  .(29אך
המציאות עדיין קשה ושרה כמהה לבן – "נתנה לו שפחה כי רחמה עצור"' ,הגר הרתה' והתוצאה "שפחה על רעיה גאתה
כצור" ,ומכאן לניסיון המסיים את פרשתנו – ניסיון המילה – "קיים בבריתו למול בשרו".
המבנה הצורני המיוחד של הקצידה המרוקאית ומתכונת החריזה יוצרים מצלול מיוחד הממקד את הקורא .כך הוא
צליל הרי"ש במחרוזת הראשונה ,וצליל זה נשאר חלק מן החרז לאורך השיר כולו ,והשינויים החלים בחריזה מבליטים את
קביעות הרי"ש.
מכאן בולט החרז 'דר' על משמעויותיו השונות :את הציווי 'לך לך' שמע אברהם "מארץ קוץ ודרדר" ,וכך המחיש
הפייטן את הפגמים של ארם ואנשיה .בהמשך – "כי כבד הרעב דר  /באהלם קנן" ,מציין החרז 'דר' את הזמניות והארעיות
בירידה מצרימה .בפעם השלישית מתארת המילה 'דר' את יופייה של שרה ואת "מראה זיוה כסמדר" .בתוך כל עושר
הצליל והמוזיקה המיוחדת המשורר מפתח דימויים ומטפורות ,רמזי מקראות ומדרשי חז"ל ,כשהוא משתמש במפתיע
בלשונות נדירים מן המקרא ובהרבה חידושי לשון מקוריים ומעוררי עניין .הפיוט בונה דרמה מרתקת ומרבה בציטוטים
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מפי גיבורי הסיפור ,ומלבד זה מחרוזות השיר בנויות מחמישה טורים ארוכים ושלושה טורים קצרים ,כאשר הטורים
הארוכים מספרים ומפרטים את סיפור הדברים ,ואילו הטורים הקצרים הם מעין תמצית ותגובה שירית למסופר  -כמין
מקהלה הצופה מן הצד ואומרת דברה על המתרחש על הבמה .בעת ביצוע הפיוט באשמורת הבוקר של השבת נבנית
מעורבות הקהל והאהדה הגדולה לאבות לקראת קריאת הפרשה.
פרופ' אפרים חזן
המחלקה לספרות עמ"י

