
 
 
 
 

 בס"ד

1244מספר , חתשע" ,חיי שרה פרשת   
 

 
 ְנִדיִביםְמאֹור ֲחָתִני ִחיש ִיְזַרח / ִעם ַבת 

 אפרים חזן

עומדת בסימן חילופי הדורות: עם  נופרשת
מותה של שרה הגיעה העת לבנות את בית 

יתוֹ "יצחק. אברהם שולח את  אל  "ַעְבּדֹו ְזַקן בֵּ
אישה ליצחק ממשפחת  "לקחת"ם יארם נהרי

המתארים את דאגתו  ,אברהם. שבעת הפסוקים
 ,מרשימים ביותר ,של אברהם לזיווג ליצחק

 והופכים למעין צוואה לדורות.
, בעיקר בקהילות צפון מנהג קדום הוא

בשבת שלאחר  ,שקוראים לחתן אפריקה,
בפרשת  קריאה מיוחדת בספר בראשית ,חופתו

תחילת זוהי ז(. -א:כד ')בר "ואברהם זקן"
של יצחק  המספרת את סיפור זיווגם ,הפרשה

 ,ורבקה. קדמותו של המנהג ניכרת בזה
שבקריאה זו נשתמר המנהג העתיק של קריאת 
התרגום בצמוד לקריאת התורה. מנהג זה נשמר 

אפריקה כפי שהוא. בקהילות בקהילות צפון 
עולה  החתן במזרחו בצפון אפריקהמסוימות 

ת ייואת פרש ,בסדר הפרשה השוטפתלתורה 
ותרגומה קוראים מן החומש.  "ואברהם זקן"

בקהילות אחרות נעלם המנהג, והחתן עולה 
 1למפטיר וכיו"ב.

למערכת קדושתא  ,דוגמה מופלאה
אנו מוצאים במורשתו של  ,מפוארת לשבת חתן

 "אהבת נעורים מעולם"בקדושתא  ,הקליר
בפיוטיה של קומפוזיציה זו  2שפרסם ע' פליישר.

ן אב לפיוטי ניתן לראות מעין תבנית יסוד ובניי
 ,החתונה במורשת השירה העברית לדורותיה

מצד ההתייחסות לחתן ולכלה. הפייטן מרבה 
לספר בשבחיהם ולהעתיר עליהם ברכות רבות, 
תוך שהוא קושר ברכות אלה לדוגמאות 

                                                      
פרופסור אמריטוס במחלקה לספרות , אפרים חזן * 

חבר , עם ישראל ובמחלקה ללשון העברית
  .העברית האקדמיה ללשון

בת מרים ועמיחי חזן  ,מוגש באהבה לנכדתנו הדר 
 .הנכנסת לנועם עול מצוות ,מכוכב השחר

שירת , פליישר' ע: המיוחדת ראו לעניין הקריאה  1
, 1975ירושלים , הקודש העברית בימי הביניים

, ובפירוט בפרק על הפייטנות האשכנזית, 37' עמ
וכן ראו שם על פיוטי הרשויות . 472' עמ, שם

התפילה בישראל בהתפתחותה ) אלבוגןי"מ . לחתן
מציין  (130' עמ, אביב תשל"ב-, תלההסטורית

התמיד  "ואברהם זקן"שמנהג הקריאה בפרשת 
 . ז"הי באשכנז עד למאה

 .154-164' עמ, שירת הקודש, פליישר  2

מאברהם ועד  ,היסטוריות של הזוגות במקרא
דוד. הפייטן הופך את החתונה המשפחתית 
 ,למעין סמל ודוגמה לאהבת הדוד והרעיה

וחיבורה של כנסת ישראל לקב"ה לקראת 
 הגאולה העתידה. 

מכוח אותה מסורת המשיכו בספרד לכתוב 
ואף דונש, ראשון המשוררים  ,פיוטים לחתן

בשם: , כתב שיר לחתן בשיטה החדשה בספרד
מעליו הכתובת המציינת את ו ",ךדבק חתן בדת"

 . מחרוזת"פיוט לחתן לספר תורה" ייעוד הפיוט:
שכתב דונש זכתה אחר בודדת של שיר חתנים 

והיא נאמרת  ,להיקלט דווקא במנהגי אשכנז
 לקראת הזימון לשבע ברכות:

ר ְוַגם ָחרֹון דְ   ַוי ָהסֵּ
ם ְבִשיר ָירֹוןוְ   ָאז ִאלֵּ
י ֶצֶדקנְ  נּו ַמְעְגלֵּ  חֵּ

י ַאֲהֹרןְש  ה ִבְרַכת ְבנֵּ  עֵּ
 אין ספק כי לפנינו מחרוזת מתוך שיר שלם

 ודונש חתם את שמו באותיות הראשונות.  שאבד,
השירה המאוחרת מציגה מעין מיזוג בין 

לבין  ,שאופיים קרוב לחילוני ,שירי החתונה
-הפיוטים לחתן המשתלבים בתפילה ובבית

שירי הכנסת. מזיגה מעין זו מצויה כבר בכמה מ
 3.החתונה הספרדיים, ובעיקר באלה של ריה"ל

שבחיהם את כוללים מדרך הטבע שירים אלה 
נתלית בקשת  ןבהש ,של החתן והכלה וברכות

בקשת הגאולה יסוד לה .גאולה לכלל ישראל
את כלה, המעלה להאהבה שבין החתן  הוא

בין שזכרם של חסד הנעורים ואהבת הכלולות 
 ישראל לדודה. -כנסת
שלאחר שבת ההמעמד החגיגי של  

החתונה חייב עיטור פייטני לעליית החתן 
לחתן, ומהן  "רשויות"לתורה. באשכנז פותחו ה

   ,לחתני שמחת תורה "רשויות"נתגלגלו ה
פיוטים לא  ובמזרח נתחברו אפריקהובצפון 

לתורה. פייטני צפון  מעטים לכבוד החתן העולה
פסוק  כלבפיוט קצר אפריקה הוסיפו ועיטרו 
שבפרשיית "ואברהם  ופסוק משבעת הפסוקים

המקדים את הפסוק או את תרגומו, פיוט  זקן",
והמתקשר אליהם בדרך השרשור. ארבעה 

הגיעו לידינו  ם אלהפיוטים קצרים לפסוקי

                                                      
 דוכן, "שירי חתונה לרבי יהודה הלוי": ראו מאמרי  3

 .34-72' עמ, ח"תשל, א"י
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פיוט  4:ממורשתו של רבי מוסה בוג'נאח
לתרגום פסוק ג, פיוט לפסוק ד, פיוט אחר 

מבשר את היעי ופיוט רב ,לתרגומו של פסוק זה
קצרים והם מעמידים מחרוזת  הפיוטים פסוק ז.

המושרת כהקדמה  ,בודדת בתבנית מעין אזורית
 לפסוק או לתרגומו.

 ַמְלָכא ַרָבא, / ְקָיים ָסָבא / ְרִחיָמְך ִתְדַכר ָלן!  
יָון ַקָלן!    ְשִזיב ַעָמא, / ָלְך ְרִחיָמא, / ִמגֹו חֵּ
 ּוְמִשיָחא, / ַשַּדר ְותּוב ֲעָלן!ַהב ְרָווָחא / ָלן   
יָכָלְך    ְבִדיל ְשָמְך / ְפרֹוק ַעָמְך / ְוִתְשִרי גֹו הֵּ
יה / ַוֲאַקיֵּים ֲעָלְך.  5  ּוְבִדיל ָסָבא / ְנַאם ְלַעְבדֵּ
 

קיים... ג. :כינוי לקב"ה , על פי תה' מז מלכא רבא:. 1
 א:שזיב... רחימ. 2ברית אהובך הזקן זכור לנו.  לן:

מתוך החיות  מגו חיון קלן:הצל את עמך האהוב עליך. 
תן  הב... עלן:. 3הבזויות,  כינוי לרשעי אומות העולם. 

בדיל...  .4רווח והצלה לנו ומשיח שלח ושוב אלינו. 
. 5בעבור שמך, הצל עמך ותשכון בתוך היכלך.  היכלך:

 ",ְוַאְשִביֲעָך"ובזכות הזקן, שאמר לעבדו  ובדיל... עלך:
 ג(.:קריאת התרגום לפסוק זה )בר' כד ומכאן אל

 

 ִמי ְנָשָמה ָשם ְורּוַח ֶבֱאנֹוש, / ֶשְלָקַחִני  
 ִמְמעֹון ָאִבי ְוָשַמִני ְלֹראש / ַעם ְוִהְנַחִני  

ב ַלֲחבֹוש / הּוא ְשָלַחִני.   י לֵּ  ַעד ֲהלֹום, ּוְלִנְשְברֵּ
 ֶאְשֲאָלה / ַלֲעשֹות ֶחְפִציֶאְבְטָחה ִבְשמֹו ּוֶמְנהּו   
 ִציר ֲאֶשר ִיְשַלח ְלַבל ִיְתַנֲהָלה / ִכי ֶאל ַאְרִצי   5

. 1-2מי ששם נשמה ורוח באדם.  מי נשמה שם:. 1
י ַהָשַמִים -אֱ " :ד:על פי בר' כד שלקחני ממעון אבי: ֹלהֵּ

ית ָאִבי אב המון  ושמני לראש עם:. "ֲאֶשר ְלָקַחִני ִמבֵּ
על פי תה' ולנשברי לב לחבוש: . 3ד(. :גוים )בר' יז

ג, ועניינו כאן: שהיה אברהם מגייר גרים )בר"ר :קמז
המשיח. כאן מבקש אברהם  ציר:. 5(. 379לט, יד, עמ' 

רמז לפסוק היעד וכאן  כי אל ארצי:על כלל ישראל. 
 הכוונה לארץ ישראל. 

יּה / וִ    יְכלֵּ יל הֵּ  יתּוב ְכִמְלַקְּדִמיןַמְלָכא ְיַשְכלֵּ
יּה / ִיְפרֹוק ִמגֹו ַעִמין         ילֵּ יה ָית חֵּ  ּוְבַרֲחמֵּ
יּה / ִרבֹון ָכל ָעְלִמין    ְשָבָחא, ֲאַסַּדר לֵּ
יה ְיַהב / ְשָלם ְוָטב          ֱאַלּה ַרב / ִלְברֵּ
י   5 יה / צלֹוִתי ִיְתְרעֵּ יה ּוִבְשמֵּ יְמרֵּ  ְבִדיל מֵּ
ָלִהין ְלַאְרִעי ַבְעַגל         יה / אֵּ  ְיַדַבר ַעמֵּ

יבנה וישלים  ישכליל היכליה:הקב"ה.  מלכא:. 1
היכלו, את בית המקדש. והשוו נוסח הקדיש לסיום 

 וייתוב כמלקדמין:. "ולשכלל היכליה בגוה"מסכת 
וברחמיו יפדה  וברחמיה... עמין:. 2וישוב כמלפנים. 

ח אערוך שב שבח... עלמין:. 3את צבאו מבין העמים. 
ל הגדול יתן -הא אלה... וטב:. 4לו אדון כל עולמים. 

בעבור דברו ושמו  בדיל... יתרעי:. 5לבנו שלום וטּוב. 
במהרה ינהג עמו.  בעגל ידבר עמיה:. 6ירצה תפילתי. 
רק לארצי והוא ראשית התרגום  אלהין לארעי:

 הנקרא לחתן בפסוק זה.

                                                      
  .(1680)ם "ז ונפטר בשנת ת"מאה היבחי בטריפולי   4

פיוטי רבי משה , חזן' א: ועליו ועל שירתו רא
 .ט"ירושלים תשמ, טריפולינאח איש 'בוג

 ְמאֹור ֲחָתִני ִחיש ִיְזַרח / ִעם ַבת ְנִדיִבים   
 ּוְבָיָמיו ָישּוב ְצִבי ָבַרח / ִלְמעֹון ֲאָהִבים  
י ַמִים ַרִבים   הּו ִיְפַרח / ֲעלֵּ  שֹוש ָיִשיש ַמטֵּ
ל ַחי ָיִפיק ִמְשֲאלֹו / ּוִמיֹוַמִים    אֵּ

י ַהָשַמִים  5  ְיַחיֵּהּו ה' ֱאֹל /הֵּ

בת הצלחתו של החתן מצוירת באור.  מאור חתני:. 1
ח לייחוסה של הכלה על פי כינוי של שבנדיבים: 

ה"ש יכינוי למשיח על פי ש צבי ברח:. 2ב. :ה"ש זיש
כינוי לבית המקדש ולארץ  למעון אהבים:יד. :ח

מטהו י. :החתן על פי יש' סא שוש ישיש:. 3ישראל. 
 רבים:עלי מים כ. :ציור להצלחה על פי במ' יז יפרח:

    ג.:על פי תה' א ,שעל המים הפריחה רבה ומתמדת
על ומיומים יחייהו: . 4-5יוציא לאור וימלא.  יפיק:. 4

ז. והוא פסוק :בר' כד להי השמים:-ה' אב. :פי הו' ו
 היעד של הפיוט.

אפשר שרבי מוסה כתב פיוטים לכל שבעת 
הפסוקים ולתרגומיהם, אך ייתכן בהחלט שהוא 

ם במקום שהיו חסרים. ראשון רק הוסיף פיוטי
ג: :כד 'יועד לעטר את התרגום לברהפיוטים מ

א-ְוַאְשִביֲעָך ַבה' אֱ " י ַהָשַמִים וֵּ י ָהָאֶרץ -ֹלהֵּ ֹלהֵּ
ֲאֶשר ֹלא ִתַקח ִאָשה ִלְבִני ִמְבנֹות ַהְכַנֲעִני ֲאֶשר 

ב ְבִקְרבוֹ  . השבועה  שמשביע אברהם "ָאֹנִכי יֹושֵּ
בפי הדובר לשבועה  "מתהפכת"את עבדו 

ולברית שכרת ה' עם אברהם, שבועה הנזכרת 
ַוֲאֶשר " :ז, הפסוק האחרון של הקריאה 'בפס

ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזאת אֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ  . "ִנְשַבע ִלי לֵּ
רחמנא "דברי הסליחה הקדומה בארמית 
עולים  "אידכר לן קיימיה דאברהם רחימא

ל הקריאה מן כמעט מעצמם. עיבודה ש
את האמירה לבקשה   מההסליחות בשיר מתאי

לאברהם  "סבא"כך הכינוי  ;ולמעמד הקריאה
ן ָבא ַבָיִמיםלכתוב: "מחזיר אותנו   ",ְוַאְבָרָהם ָזקֵּ

 "מלכא רבא". הפנייה  "ואברהם סיב"ולתרגום 
לקב"ה באה להתאים את הכינוי לבקשה לגאול 

השליח את ישראל מידי האומות. מעמד שליחת 
 ,לארץ המולדת הופך מעין דוגמה לשליח

המתבקש להישלח לגאול את ישראל ולהשיבו 
לארצו, וכל זה נתלה בזכותו של אותו זקן 

. כך מתחבר הסיום "ואשביעך"שאמר לעבדו 
לפתיחה, ואברהם הסב עוטף את השיר כולו, 
וכך מתקשר השיר לייעודו אל פסוק התרגום 

 ית. שייקרא מיד לאחר הפתיחה השיר
הדובר והפיוט הבא מהווה פתיחה לפסוק ד 

הוא אברהם עצמו, המספר על בחירתו ועל בו 
הוא  ".לנשברי לב לחבוש"שליחותו וייעודו 

ימלא חפצו ורצונו, שאל מי שבחר בו מתפלל 
כך   ".אל ארצי"השליח הנשלח יתנהל ישירות ש

הוא ובו בזמן  ,נקשר השיר אל הפסוק שייקרא
לגאולת ישראל מפי האב המייסד פך לתפילה וה

 של האומה.
הפיוט העוקב לתרגום של אותו פסוק הוא 

המשך בארמית של  ;הרחבה של בקשת הגאולה
רבון ו" "אלה רב"השיר הקודם. הכינויים לקב"ה 

ל בעולם, -מדגישים את שלטון הא "כל עלמין
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לישראל מדגישים  "עמיה"ו "בריה"והכינויים 
קפות תמעין הש את מחויבותו לעמו ולבנו,

 למחויבות של אברהם לבנו ליצחק.
המיועדת  ,המחרוזת הרביעית שבידינו

בקריאה לחתן, עיקרה ברכה שלפסוק האחרון 
לחתן ולכלה. ברכה הנתלית בציורי לשון של 

שוש "אור, צמיחה, שמחה והצלחה. הצירוף 
מקשר אותנו להפטרה הקדומה לחתן,  "ישיש

על בימי וגם אם לא נקראה הפטרה זו בפו
המשורר, היא מתבקשת ומתקשרת למעמד 
מיוחד זה. הברכה לחתן אינה נשארת במישור 
הארצי ובמסגרת הקהילתית, והיא מעבירה 
אותנו אל גאולת ישראל הכללית, ואף כאן 

 :בציור מיוחד המקשר חתונה ואהבה לגאולה
. הצבי "ובימיו ישוב צבי ברח למעון אהבים"

יד(, :ם )חהבורח הוא הדוד משיר השירי
המתפרש כמשיח או כקב"ה עצמו, והוא נקרא 

לבית המקדש ולארץ  -" מעון האהבים"לחזור ל
 ישראל.

הם אפוא  "ואברהם זקן"עיקרם של פיוטי 
בקשה על הגאולה, כשהם נסמכים על זכותו 
של הזקן השולח את עבדו. חלק מן הסיומות 

משמעות מעניינת בין הפסוק -יוצרות דו
בהקשרו המקראי לפסוק המסיים את השיר 
והמתכוון לעניין הגאולה. מובן מאליו שברקע 

המתקשר באופן  ,הדברים עומד עניין החתונה
והמשמש נושא מרכזי  ,אלגורי לעניין הגאולה

 ברבים מפיוטי  החתונה.
 
 

  מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע של, לתורה ולמדע

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.il:ל של הדף"כתובת דוא
  יתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.נ

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  
 העלוןיש לשמור על קדושת 

 

 יוסף עופרעורך: פרופ' 
רחל הכהן שיף: עורכת לשון  
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