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ַאס ָת ָש ִעיר ִ /קנְָאה י ִָעיר ּ /ובָ חַ ְר ָת בַ צָ ִעיר
מָ ְ
אפרים חזן
פרשתנו הפותחת במילים" :וְ אלּה תוֹלְ דת י ְִצחָ ק"
(בר' כה:יט) מספרת בקורותיו של יצחק ,אך יותר
מכך עוסקת היא בתולדותיו ,בקורות בניו .הנה
נענתה תפילתם של יצחק ורבקה "וַ ַתהַ ר ִרבְ ָקה
ִא ְשׁתוֹ" (שם:כא) ,וכבר "ויתרוצצו הבנים בקרבה",
ודרשו בבראשית רבה סג ,ו:
"וַ ִיּ ְתרצֲ צּו הַ בָ נִ ים בְ ִק ְרבָ הּ" (שם:כב) ,ר' יוחנן
ור"ל ,ר"י אמר זה רץ להרוג את זה וזה רץ
להרוג את זה ,ר"ל אמר זה מתיר ציוויו של
זה וזה מתיר ציוויו של זה ,רבי ברכיה בשם
רבי לוי :שלא תאמר משיצא ממעי אמו
נזדווג לו ,אלא עד שהוא במעי אמו זירתיה
מתוחה לקבליה ,הה"ד (תה' נח:ד) "זרּו
ְר ָשׁ ִעים מ ָרחם"' .ויתרוצצו הבנים בקרבה',
בשעה שהיתה עומדת על בתי כנסיות ובתי
מדרשות יעקב מפרכס לצאת הה"ד (יר' א:ה)
"בְ טרם אצָ ְרָך בַ בטן י ְַד ְע ִתיָך" ,ובשעה שהיתה
עוברת על בתי עבודת כוכבים עשו רץ
ומפרכס לצאת הה"ד 'זורו רשעים מרחם'...
חז"ל ראו בעשו־אדום את האויב הנצחי של ישראל,
הרבה מעבר למקומו של אדום ההיסטורי ,המתואר
במקרא ובספרות הבית השני .שם מדובר על אומה
קטנה בשוליה הדרום־מזרחיים של ארץ ישראל.
מספרות חז"ל ואילך" ,אדום" מציין מאבק בין יעקב
ִ
לעשו כאחים ,והמשכו התמודדות מתמדת בין
אומות יריבות" :ולְ אם ִמלְ אם יאֱ מָ ץ" (בר' כה:כג).
"אדום" מבטא גם שנאה תהומית הצווחת "עָ רּו עָ רּו
עַ ד הַ יְסוֹד" (תה' קלז:ז) .כך לאורך הכתובים במקרא,
החל בפרשתנו" :י ְִק ְרבּו יְמי אבל ָאבִ י וְ ַאהַ ְרגָה את
ָאחי" (בר' כז:מא) ,ועד זעקת הקינה" :פָּ ַקד
יַעֲ קב ִ
אתיְִך" (איכה ד:כב).
עֲ וֺנְך בַ ת אֱ דוֹם גִּ ָלּה עַ ל חַ טּ ָ
פסוקי מקרא אלה הנחילו גישה זו לספרות חז"ל,
לפרשנות המקרא לסוגיה ולפיוט העברי לדורותיו.
מכאן ואילך ,האויב המרכזי העומד כנגד ישראל הוא
עשו הוא אדום ,היא מלכות רומא ,היא מלכות
ביזנטיון ,היא הנצרות לדורותיה ולארצותיה,
"לְ ִמ ְשׁפְּ ח ָתם לִ ְמקמ ָתם בִ ְשׁמ ָתם" (בר' לו:מ) ,וכל שם
המתייחס לאדום הופך להיות כינוי למלכויות אלה.
ההתייחסות לשלטון הנוצרי ,המבקש להכריע את
היהודים ואת היהדות על ידי גזירות קשות,
לוותה בדרך כלל במאבק דתי
* אפרים חזן הוא פרופסור אמיריטוס במחלקה לספרות
עם ישראל וחבר האקדמיה ללשון העברית.
** מוקדש באהבה לאחותי הברוכה ,ברכה ליפשיץ ,מב"ת
שקנתה חכמה לאיט"א.

ובפולמוס חריף הבא לחזק את היהודים כנגד הצד
שכנגד ,והדברים מצאו מקומם בפיוטים למרכזיהם
ולדורותיהם.
בפיוט הארץ ישראלי הקדום בולטים גילויי
עוינות קשים לאדום ,המתגלם בדמות השלטון
הביזנטי הנוצרי השולט בארץ ישראל ,מדכא ,מציק
ופוגע .כך רואה הפייטן יניי בן ארץ ישראל את
הנצרות ,דתה של אדום המשעבדת:
ובכן יבושו ויחפרו ויכלמו
]מ ִרים לְ כִ ילַי שּׁועַ  /הַ בוחֲ ִרים ְב ִשׁיקּוצי ַתעַ ב
[הָ או ְ
]יקים ְבמת לִ ְפני ָחי
הַ גָּלִ ים לְ גִ ילּּול גִּ ילּּוי גּּוף [ /הַ ְדב ִ
יקים ְב ָרעָ ה לְ הָ רעַ
ות ִ
הַ הו ִמים וְ ָשׁטי ָכזָב  /הַ ָּו ִ
לּוקים עַ ל ִציּוּויָיְך
יתים  /הַ חֲ ִ
יבחי מ ִ
הּו]מים בְ זִ ְ
ִ
[הַ זְ
יתת
הַ ְטּמּונִ ים ְב ַמ ְח ָשְׁך ַמעֲ שימו [ /ה...י]ם לְ ִמ ַ
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אֱ ֹלהימו.
שמונה מאות שנה אחרי יניי ,אותן תחושות
של מאבק דתי חריף ,ושל חוסר אונים מצד עם
ישראל הנשלט בידי 'אדום' ,מחריפות והולכות.
אדום ,השלטון הנוצרי ,ממשיך לשעבד וללחוץ לחץ
בלתי נסבל ,ומנסה בכל דרך להעביר את היהודים
על דתם ,הן בדברי חלקות ,פיתויים ושכנוע והן
בכוח הזרוע.
תחושות אלה חוזרות ומוצאות להן ביטוי
בפיוטי התחינה שכתב רבי שמעון ברבי צמח דוראן
(= רשב"ץ ,מיורקה – 1361 ,אלג'יר )1444 ,לימי שני
וחמישי .התחינות כתובות על פי סדר הפרשות .כך
עולה דמותו האימתנית של אדום ,תוך שילוב בין
עולם המקרא ,עולמם של חז"ל ועולמם של דורות
הנושאים בסבל ובמצוקה ,וניבטת מהן המציאות
האקטואלית שבה הייתה נתונה יהדות ספרד בשלהי
המאה הי"ד למניינם ,לקראת הגזירות והגירוש
בשנת קנ"א .רשב"ץ בא לחזק את בני דורו ,שחלקם
לא עמדו כנגד הגזרות .בשיריו אנו מוצאים ביטוי
חריף לעוצמת הלחץ מצד הנוצרים שבני דורו היו
נתונים בו .הנוצרים ניסו בכל הדרכים שבידיהם
להביא את היהודים לידי שמד; ניהלו עימם ויכוחים
ופולמוסים ,והרעיפו עליהם פיתויים והבטחות.
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להלן 'תחינה' שכתב רשב"ץ לפרשתנו:

 1ראו :א' חזן וי' רוזנסון ,דרושה ,פקודה ,שקולה –
דיוקן ארץ ישראל בפיוטיה ,ירושלים תשע"ה ,עמ' 11
– .13
 2על פי כ"י המבורג 9 ,134ב; כ"י אוקספורד 9 ,1180א.
תחת הכותרת' :תחינה לפ' תולדות יצחק יום ב''.

לכאורה ,ענייניה של התחינה מוגדרים כ'בקשת
רחמים ,סליחה' ,אך כאן מדובר בסדרה ארוכה של
תחינות המתפרשת על פני השנה כולה ,תוך קישורן
לפרשות השבוע .עוד זאת יש לציין ,שהרקע
ההיסטורי והעימות החריף עם העולם הנוצרי
ניכרים בתחינות אלה באופן בולט :הגזרות,
הרדיפות ,דברי השכנוע והפיתויים מצד הנוצרים,
ויכוחים מטעם ודברי איוםְ ,ש ָמדות בכפייה ובאונס,
ולחץ קשה ואלים שהביא להמרת דת ולגירושים
שונים .כל אלה – על רקע השקפתו של רשב"ץ כי
הנוצרים הם עובדי אלילים ממש – יוצרים תחושה
של סבל שאינו במקומו ,למרות הנעימה של צידוק
הדין ,ויש לבקש ולחזור ולבקש ישועה ורחמים מעם
הקב"ה.
מתוך ענייני הפרשה הציג הפיוט את סיפורו
של יצחק בגרר ,את עימותו עם אבימלך ואת מעמד
הברכה העוברת ליעקב .בשלושת העניינים מוביל
העימות לניצחון אבות ישראל ולעליונותם ,והם
התאימו למגמתו הכוללת של פייטננו במסגרת
הרחבה.
מלבד התוכן ,התחינות מתחברות לפרשות
השבוע גם באמצעות הסיומות המקראיות .כלומר,
הצלעית האחרונה בכל מחרוזת היא שיבוץ של קטע
מפסוק המשתלב בתוכן המחרוזת .רוב הסיומות
הללו הן מתוך הפרשה שעל הפרק .רשב"ץ נוטל
פסוק מרכזי ומשלב אותו כסיומת מקראית,
ומתאים לו את שאר הסיומות מכלל ספרי המקרא,
המסתיימות כמקובל במילה קבועה .הפסוק המייצג
יח ָשדה
את פרשתנו כסיומת מקראית הוא" :כְ ר ַ
אֲ שׁר ב ֲרכוֹ ה'" (בר' כז:כז) ,והוא גורר אחריו סיומות
מקראיות ,מהפרשה ומחוצה לה ,המסתיימות בשם
ה' וכוללות את הפועל "ברך" המתייחס לקב"ה.
עיקרן של אלה ברכה וחיזוק לעם ישראל.
אכן ,במרכז התחינות עומד הפולמוס נגד
הנצרות ,ומובן מאליו שפרשות העימות בין יעקב
לעשו" ,תולדות" ו"וישלח" ,הן המתאימות ביותר
כדי לזהות את המאבק הלאומי עם המאבק הקדום
בין האחים ,ולחזק את הזיהוי עשו־אדום־רומי־
נצרות .זיהוי זה הופך את המצוקה והגזירות,
שיהודי ספרד היו נתונים בהן בשעתם ,למאבק
מתמשך ולמלחמת דורות ,וסוף הניצחון לבוא.

ה' שומרים הבלי שוא שנאוני
ה' שׁו ְמ ִרים הַ בְ לי ָשׁוְ א ְשנאּונִ י  /בְ הַ בְ ליהם
כִ עֲ סּונִ י  /בְ ז ִָרים ִה ְקנִ יאּונִ י
ּומָאז ָאהַ בְ ָת  /יַעֲ קב וְ ִה ְק ַרבְ ָת  /וְ ז ְַרעו ִחבַ בְ ָת
כִ י הם ז ַרע ב ַרְך ה'.
ַאס ָת ָש ִעיר ִ /קנְ ָאה י ִָעיר ּ /ובָ חַ ְר ָת בַ צָ ִעיר
מָ ְ
ַ 5ק ְרנו ָת ִרים  /בְ בִ ְרכות הו ִרים ָ /אב מָ צָ א מָאה
ְשׁעָ ִרים
וַ יבָ ְרכהּו ה'.
עָ לָיו ִצּוָ ה לְ ָשׁ ְמרו  /מלְך ִעּמו בְ הַ זְ ִהירו  /הַ ּנוגעַ בו
בַ חרב לְ ָד ְקרו
וְ כַאֲ שׁר ֹלא נְ גַעֲ נּוָך  /וְ כָבוד כִ בַ ְדנּוָך ּ /ובַ ָשׁלום
ְשׁלּ ְַחנּוָך
ִא ָתהּ עַ ָתה בָ רּוְך ה'.
 10וְ ָשַׁאל מַ ְטעַ ִּמים  /לְ בָ רְך יַעַ בְ דּוהּו עַ ִּמים  /וְ י ְִשׁ ַתחֲ וּו
לו לְ אֻ ִּמים
וְ הָ אל נפשׁ עֲ בָ ָדיו פּודה  /נ ַָתן חָ לָק ַתחַ ת צודה /
ריחַ בְ ג ָָדיו כְ ריחַ הַ ָשדה
אֲ שׁר ב ְרכו ה'.
אשׁית ִק ְניָניָך
ימינְ ָך  /תו ִדיעַ לְ בָ ניָך  /ר ִ
נְ ִעימות בִ ִ
מורה חַ טָּ ִאים בַ דרְך  /בית י ְִש ָראל לְ בָ רְך  /בית
ַאהֲ רן יְבָ רְך
 15יְבָ רְך י ְִראי ה'.
 .1ה' ...שנאוני :על פי תה' לא:ז ,ורש"י פירש" :השומרים

הבלי שוא – המצפים לתשועת עבודת אלילים" ,כאן –
כינוי לנוצרים .בהבליהם ...הקניאוני :על פי דב' לב:כא.
בזרים :כינוי לאלוהים אחרים ,לאלילים ,על פי דב'
לב:טז .הקניאוני :הבעירו חמתי .2 .אהבת יעקב :על פי
אתי" .3 .כי ...ה':
מל"א ב:ג" :וָ אהַ ב את יַעֲ קב וְ את ע ָשו ָשנ ִ
יש' סא:ט .4 .שעיר :כינוי לעשו .קנאה יעיר :על פי יש'
מב:יג .צעיר :כינוי ליעקב .5 .קרנו ...הורים :שיזכה
שתתקיים בו ברכת האבות ,ורמז לברכת יצחק ליעקב.
אב ...שערים :כינוי ליצחק ,על פי בר' כו:יב .6 .ויברכהו
ה' :המשך הפסוק הנזכר .7 .עליו ...לדקרו :רומז לדברי
אבימלך בפרשה ,בר' כו :יא .8 .וכאשר ...שלחנוך :דברי
אבימלך ופיכל ליצחק ,על פי בר' כו:כט .9 .אתה ...ה':
סוף הפסוק המשובץ בטור הקודם .10 .ושאל מטעמים
לברך :על פי בר' כז:ד .יעבדוהו ...לאמים :שם ,שם:כט.
 .11חלק :כינוי ליעקב ,על פי בר' כז:יא' :וְ ָאנכִ י ִאישׁ
חָ לָק' .צודה  :כינוי לעשו ,על פי בר' כה:כח' :וַ יּאֱ הַ ב
י ְִצחָ ק את ע ָשו כִ י צַ יִד בְ פִ יו' .ריח ...השדה :בר' כז:כז:
'ריחַ בְ נִ י כְ ריחַ ָשדה אֲ שׁר ב ֲרכו ה'' .12 .אשר ברכו ה' :
המשך הפסוק בטור הקודם .13 .נעימות בימינך תודיע:
על פי תה' טז:יא .ראשית קניניך :כינוי לעם ישראל ,על
פי יל"ש ,תה' רמז תתכב .14 .מורה חטאים בדרך :על פי
תה' כה:ח .בית אהרן יברך :תה' קטו:יב .15 .יברך יראי
ה' :שם:יג.

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של
אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

כאמור ,התחינות לימי שני וחמישי שכתב
רשב"ץ עוסקות בפרשת השבוע ,שפסוקיה
הראשונים נקראים בימים שני וחמישי ,ומכאן
החיבור אל פרשות השבוע וקישורן למצב של עם
ישראל בימיו .יצירתו המופלאה ורבת הפנים של
הרשב"ץ השפיעה השפעה מכרעת על יהדות
אלג'יריה ,והייתה לאחד מצינורות השפע שהעבירו
את תרבות יהודי ספרד לצפון אפריקה .כלל פיוטי
רשב"ץ ושיריו ראו אור במהדורה מדעית מבוארת
מאת ד"ר אתי בן-סעדון.3

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף

 3א' בן-סעדון ,שירתו של רבי שמעון בן צמח דוראן
(הרשב"ץ) ,ירושלים תשע"ב.
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