בס"ד

פרשת עקב ,תשע"ח ,מספר 1280

"צּור ִצּוָּ ה  /לְ גוֹי ִאּוָּ ה  /חֹק ְתפִ לִ ין וְ ִדינֵיהֶ ם"
אפרים חזן
תיאורים ושבחים רבים של ארץ ישראל כלולים
בפרשתנו" :אֶ ֶרץ טוֹבָּ ה אֶ ֶרץ נַחֲ לֵי ָּמיִם עֲ ָּינֹת
ּושע ָֹּרה
ּות ֹהמֹת י ְֹצ ִאים בַ בִ ְקעָּ ה ּובָּ הָּ ר; אֶ ֶרץ ִח ָּטה ְ
ְ
ּותאֵ נָּה וְ ִרּמוֹן אֶ ֶרץ זֵית ֶשמֶ ן ְּודבָּ ש" (דב' ח:ז-
וְ גֶפֶ ן ְ
ח) .טובתה של הארץ מרובה כל כך ,שיש להזהיר
את הנהנה מטובתה שלא יבוא לידי גאווה
ולתחושת "כ ִֹחי וְ עֹצֶ ם י ִָּדי עָּ ָּשה לִ י אֶ ת הַ ַחיִל הַ זֶה"
(שם:יז) .תזכורת תמידית לעניין זה תהא לנו
העובדה הבסיסית ,הנזכרת בהמשך ,ועיקרה" :כִ י
ָארץ אֲ ֶשר ַא ָּתה בָּ א ָּש ָּּמה לְ ִר ְש ָּתּה ...לִ ְמ ַטר
הָּ ֶ
הַ ָּש ַמיִם ִת ְש ֶתה ָּּמיִםָּ ...ת ִמיד עֵ ינֵי ה' אֹ-להֶ יָך בָּ ּה
מֵ ֵר ִשית הַ ָּשנָּה וְ עַ ד ַאחֲ ִרית ָּשנָּה" (יא:י-יב).
עניין זה מובלט היטב בהמשך הפסוקים,
בפרשת "וְ הָּ יָּה ִאם ָּשמֹעַ " (דב' יא:יג) ,הלוא היא
הפרשה השנייה של קריאת שמע .כאן הכתוב
מעמיד את התנאי" :וְ הָּ יָּה ִאם ָּשמֹעַ ִת ְש ְמעּו אֶ ל
ִמ ְצו ַֹתי אֲ ֶשר ָאנֹ כִ י ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶם הַ ּיוֹם לְ ַאהֲ בָּ ה אֶ ת
ה' אֹ-להֵ יכֶם ּולְ עָּ בְ ד ֹו בְ כָּל לְ בַ בְ כֶם ּובְ כָּל נַפְ ְשכֶם",
ַאר ְצכֶם בְ ִעת ֹו" (שם:יד).
והתוצאה" :וְ נ ַָּת ִתי ְמ ַטר ְ
ואם חלילה לא יתממש התנאי ,כי אז העונש הוא
"וְ עָּ צַ ר אֶ ת הַ ָּש ַמיִם וְ ֹלא י ְִהיֶה מָּ ָּטר" (שם:יז).
בהמשך הדברים עולה המסקנה הברורה" :וְ ַש ְמ ֶתם
ּוק ַש ְר ֶתם
אֶ ת ְדבָּ ַרי אֵ לֶה עַ ל לְ בַ בְ כֶם וְ עַ ל נַפְ ְשכֶםְ ,
א ָֹּתם לְ אוֹת עַ ל י ְֶדכֶם וְ הָּ יּו לְ טו ָֹּטפֹ ת בֵ ין עֵ ינֵיכֶם"
(שם:יח) .פסוק זה הוא חזרה ,בשינוי מסוים ,על
מצוַ ות תפילין ,שנאמרה בפרשיית "שמע" בפרשת
"ואתחנן" (דב' ו:ח) .בפרשתנו הפסוק פותח
בציווי" :וְ ַש ְמ ֶתם אֶ ת ְדבָּ ַרי אֵ לֶה עַ ל לְ בַ בְ כֶם וְ עַ ל
ּוק ַש ְר ֶתם( "...יא:יח) .הווה אומר,
נַפְ ְשכֶם – ְ
התרגום המעשי ל"ושמתם ...על לבבכם" הוא:
"וקשרתם" ,ובכך יש מעין פתרון לשאלה ,כיצד
ניתן לצוות על מישהו לאהוב ,שהוא ציווי על
רגש .הנחת התפילין ,הקשר והטוטפת הם הם
הביטוי המעשי לאהבה.
דומה שכך הייתה גם תפיסתם של גדולי
המשוררים בשירת הקודש הספרדית; ר' יצחק אבן
גיאת ור' יהודה הלוי .שניהם הקדישו פיוטים
לנושא התפילין ופירוט הלכותיהם ,ופיוטים אלה
נכתבו כפיוטי "אהבה" לשבת "עקב".
משוררי ספרד מיעטו להקדיש יצירות
פייטיניות
* אפרים חזן הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לספרות
עם ישראל ובמחלקה ללשון העברית באוניברסיטת
בר-אילן ,וחבר האקדמיה ללשון העברית.
** לנוות ביתי חוה טובה מב"ת לזהב יום נישואינו ,זך
במנחם אב.

פייטניות לשבתות השוטפות במשך השנה ,וריכזו
מאמציהם בפיוטים למועדי השנה ולשבתות
המצוינות .תשומת הלב המיוחדת לשבת זו;
הנושא שנבחר לכך – שבח מצוות התפילין והצגה
פיוטית של הלכות תפילין לפרטיהם – והעובדה
שייעדו פיוטים אלה כפיוטי "אהבה" – כל אלה
מלמדים על תפיסה הקושרת בין עקרונות הסוג
("אהבה") :אהבת ה' לישראל ובחירתו בהם
ואהבת ישראל ונאמנותו המוחלטת לקב"ה לבין
מצוות תפילין .פיוט האהבה שכתב רבי יהודה
הלוי פותח במחרוזת של שבח לקראת פירוט
הלכות תפילין.
ּוק ַש ְר ָּתם לְ אוֹת עַ ל
י ֵַשר חֻ ַקי בְ כָּל ְמאֹדֶ ָך ְ /
יָּדֶ ָך
ּומנֹפֶ ת
ֶיע ַרב בְ פִ יָך ִמּצּוף ִ
שּוקה נִ כְ ָּספֶ ת
הֶ גְיוֹן ָּדת חֲ ָּ
ּו ִמ ְצוַ ת ְתפִ לִ ין וְ חֹק ט ָֹּטפֶ ת
ְד ָּרש נָּא בְ ָּשפָּ ה מוֹר נֹ ָּטפֶ ת
ַאחר
ֹאשָך חֹפָּ פֶ ת  /וְ ַ
היוֹת ָּת ִמיד עַ ל ר ְ
ֶתחז ְַקנָּה יָּדֶ יָך
הפיוט פותח בקריאה לקבל את מצווֹת ה' כדבר
ישר ונכון ,להתחזק בהן ולשבחן "בכל מאודך",
ומכאן הוא עובר למצוַ ות תפילין .מאחר שבהלכה
ובלימוד תורה עסקינן ,המחרוזת הראשונה
פותחת במתיקותו של לימוד התורה האהובה
והנחשקת ,תוך רמיזה לתהלים יט:יא ,שבו
מתוארים דברי התורה כ"מתוקים מדבש ונפת
צופים" .מכאן המשורר עובר אל לימוד מצוַ ות
התפילין דרך השיר ,שלשונו צחה ו"נוטפת מור".
חתימת המחרוזות וטור הפתיחה הן סיומות
מקראיות ,החותמות במילה "ידך" .הסיומת
הראשונה "וקשרתם לאות על ידך" משובצת מתוך
הפרשה הראשונה של "קריאת שמע" ,ושאר
הסיומות מביאות שיבוצים מהקשרים רחוקים,
ומעלים נימה של שעשוע המחייה את כללי
ההלכה .הסיומת המקראית במחרוזת הראשונה
משובצת משופטים ז:יא; דברי העידוד של ה'
המחזקים את ידיו של גדעון במלחמתו במדיינים,
ואילו בשירנו אומר השיבוץ :לאחר הנחת תפילין
של ראש תשלים את הנחת תפילין של יד בקשרי
האצבעות.
ריה"ל הלך כאן בעקבותיו של רבי יצחק בן
גיאת (ריצ"ג) שקדם לו בשני דורות ,ורבים
מחכמי ישראל היו תלמידיו או ראו עצמם
כתלמידיו בזכות כתביו בהלכה .פיוט הלכה מעטו

של רבי יצחק אבן גיאת הוא דבר בעל משמעות,
שכן מדובר באחד מענקי ההלכה שדבריו נלמדים
ומצוטטים עד ימינו אלה .אף שירת הקודש שלו
היא אחת מאבני הפינה של שירת הקודש
הספרדית 1,והעובדה שריה"ל הולך בעקבותיו
מלמדת הרבה על מרכזיותה ,חשיבותה והשפעתה
של שירתו.
ְ 1יפֵ ה פַ עַ ם  /פְ אֵ ר כָּל עָּ ם  /י ְָּרא ַש ַדי בְ א ֹונֶיָך
 2לְ ִמ ְצו ָֹּתיו  /וְ חֻ קו ָֹּתיו ְ /תנָּה לִ בְ ָך וְ ָאזְ נֶיָך
 3וְ הָּ יָּה לְ אוֹת  /עַ ל י ְָּדָך ּ /ולְ טו ָֹּטפוֹת בֵ ין עֵ ינֶיָך
 4צּור ִצּוָּ ה  /לְ גוֹי ִאּוָּ ה  /חֹק ְתפִ לִ ין וְ ִדינֵיהֶ ם
ּומ ְצוָּ ָּתם  /עֲ ִשּי ָָּּתם ִ /מן הַ ּמֻ ָּתר בְ פִ יהֶ ם
ִ 5
אשיהֶ ם
ַארבַ ע בְ ָּר ֵ
ַאחת  /לְ יָּד וְ ְ
ֹ 6לא נִ פְ ַחת  /מֵ ַ
ְ 7מרֻ בָּ עוֹת  /בִ ְרצּועוֹת ְ /שחוֹרוֹת לְ בַ ר נ ֹויֵהֶ ם
בּודן  /י ְִהי לִ ְש ָּמן  /וְ כִ ְשעו ָֹּרה בְ ָּר ְחבֵ יהֶ ם
 8וְ ִע ָּ
 9היוֹת מֻ ְקבָּ ע  /עֲ דֵ י אֶ ְצבַ ע ְ /צ ָּר ָּדה ַקו
ָארכֵיהֶ ם
ְ
ּומעֲ ב ֶֹרת ְ /מסֻ דֶ ֶרת  /וְ ִתתו ָֹּרא כְ חֻ ֵקיהֶ ם
ַ 10
ּוקשוֹר ֵ /שם ַש ַדי אֲ ד ֹונֶיָך
ּ 11ובַ ִּמישוֹר ִ /שים ְ
 12וְ הָּ יָּה לְ אוֹת  /עַ ל י ְָּדָך ּ /ולְ טו ָֹּטפוֹת בֵ ין
עֵ ינֶיָך.
 13חֲ קוֹק בְ ֶקלֶף  /בְ לִ י סֶ לֶף  /אֶ ת פָּ ָּר ִשּיו ָֹּתם
ַארבַ ְע ָּתם
דּורם  /עֲ לֵי ִספְ ָּרם  /בְ ֶש ַליָּד ְ
 14כְ ִס ָּ
 15וְ ִאם ִחלֵף  /הֲ ֹלא ִסלֵף ַ /ד ְרכֵיהֶ ם וְ תוֹרו ָֹּתם
 16וַ הֲ ָּלכָּה  /אֵ ין ְצ ִריכָּה  /אלֵי ִש ְרטּוט כְ ִתיבָּ ָּתם
 17כְ תֹב וְ ַק ֵשר  /כְ ַדת י ֵַשר  /וְ ִשים ָּתגִ ין
בְ אוֹתו ָֹּתם
ּושנֵיהֶ ם  /פְ סּולִ ין הֵ ם  /בַ עֲ שוֹת ִת ְשעָּ ה
ְ 18
או ָֹּתם
ּ 19וכְ ַתבְ ָּתם  /בִ כְ ָּתב ָּתם  /וְ ֹלא ִמכְ ָּתב כְ ִהלְ כ ָָּּתם
 20וְ הַ גִ ִידין ְ /תפוֹר כ ִַדין ּ /ובְ ֵשעָּ ר כְ ִריכ ָָּּתם
 21וְ ַקדֵ ש לִ י  /וְ הָּ יָּה כִ י ְ /שמֹאל הָּ רֹאש הֲ נָּחָּ ָּתם
ימה ְש ַמע  /וְ ִאם ִת ְש ַמע ְ /ברֹאש לִ ְפַאת
 22וְ ִש ָּ
י ְִמינֶָך
 23וְ הָּ יָּה לְ אוֹת  /עַ ל י ְָּדָך ּ /ולְ טֹטָּ פוֹת בֵ ין עֵ ינֶיָך.
אשית ּ /ומּול לֵב ִשית ְ /תפִ לַת יָּד
ְ 24קפֹ ץ ֵר ִ
ְמקֻ ֶש ֶרת
ַאחר כֵן ְ /תפִ לַת רֹאש
 25וְ שּוב וְ הָּ כֵן  /לְ ַ
בְ ִקבו ֶֹרת
 26וְ עֵ ת ַת ְחפֹ ץ ֶ /ש ַת ְחֹלץ ְ /ת ִהי ֶשל יָּד ְמאֻ חֶ ֶרת
ּוש ֵתיהֶ ן  /ז ֹו לְ ז ֹו אֵ ין ְ /מעַ כֶבֶ ת ּומוֹחֶ ֶרת
ְ 27
 28וְ חֻ קו ָֹּתם  /בְ בִ ְרכו ָֹּתם ְ /ש ַת ִים הֵ ם בְ ַמ ְחבֶ ֶרת
יח ּ /ובְ ִמ ְצוַ ת ַאחֶ ֶרת
יח  /לְ יָּד ִש ַ
 29לְ הָּ נִ ַ
ּ 30ובֵ ינְ ַתיִם  /לִ ְש ַתיִם ִ /שיחָּ ְתָך ְמאֻ סֶ ֶרת
נְתינָּה  /בִ ְרכ ְָּתָך ְמחֻ ז ֶֶרת
ּ 31ובֶ אמּונָּה  /בְ כָּל ִ
 32בְ כָּל יוֹם אּוץ  /לְ נ ְָּתנָּם חּוץ ִ /מּמוֹעֲ דֵ י זְ מַ נֶיָך
1

 33וְ הָּ יָּה לְ אוֹת  /עַ ל י ְָּדָך ּ /ולְ טו ָֹּטפוֹת בֵ ין
עֵ ינֶיָך.
 34גְ בִ יר ִינְַאץ  /בְ ָּרע וְ ָּאץ  /לִ ְרדֹף ָּתם וְ ֹלא יִפֶ ת
ּומ ְת ַאּוָּ ה  /עֲ שוֹת ִמ ְצוָּ ה  /וְ חֹק נַפְ ש ֹו וְ נִ כְ סֶ פֶ ת
ִ 35
 36כְ בָּ ר נִ גְ לָּה  /לְ אֵ לִ ּיָּה  /זְ ַמן מֻ ָּתר לְ טֹטֶ פֶ ת
 37וְ אֵ ין מו ִֹרים ַ /אבִ ִירים  /כֵן בְ ָּדת ֹלא ְמסֻ לֶפֶ ת
ַארבַ ע י ְִהי
 38וְ עֵ ת ַתכֵר  /אוֹת ַחבֵ ר  /בְ סוֹף ְ
מוֹפֵ ת
 39לִ ְתפִ לִ ין  /כְ ַאחֵ ִרים  /וְ עָּ נְדֵ ם לְָּך כְ ִמ ְצנֶפֶ ת
ותם  /בְ לִ י חֶ ְסרוֹן וְ תוֹסֶ פֶ ת
 40נְ צֹר או ָֹּתם  /כְ ִמ ְצוָּ ָּ
ּומ ְדחֶ פֶ ת
 41הֵ ם ִמ ְסעָּ ד  /לְ ָך לָּעַ ד  /בְ יוֹם צָּ ָּרה ַ
ּוק ַש ְר ָּתם  /וְ ִש ַננ ְָּתם לְ בָּ נֶיָך
ּ 42וכְ ַתבְ ָּתם ְ /
 43וְ הָּ יָּה לְ אוֹת  /עַ ל י ְָּדָך ּ /ולְ טו ָֹּטפוֹת בֵ ין
עֵ ינֶיָך.
מצד ייעודו ,הפיוט שלפנינו הוא פיוט "אהבה",
כלומר פיוט הנאמר לקראת החתימה "הבוחר
בעמו ישראל באהבה" .הפיוט מתחבר אל הברכה
ואל הפסוק הבא בעקבות אמירת "שמע ישראל",
היינו אל "וְ ָאהַ בְ ָּת אֵ ת ה' אֹ-להֶ יָך" (דב' ו:ה) ,ואל
הפרשה השנייה שנאמר בה "...לְ ַאהֲ בָּ ה אֶ ת ה' א-
ֹלהֵ יכֶם ּולְ עָּ בְ ד ֹו בְ כָּל לְ בַ בְ כֶם ּובְ כָּל נַפְ ְשכֶם" (שם
יא:יג) .חיבור הפיוט אל הפרשה מתבטא במצוַ ות
תפילין ,הנזכרת בפרשה השנייה של "קריאת
שמע" הכלולה בפרשתנו .הפייטן ציין בתור רפרין,
פסוק משמות יג:טז" :וְ הָּ יָּה לְ אוֹת עַ ל י ְָּדכָּה
ּולְ טו ָֹּטפֹ ת בֵ ין עֵ ינֶיָך" .פסוק זה ,החותם את פרשת
"בא" ,ועומד בין יציאת מצרים לקריעת ים סוף,
מביא אל הפיוט את נופי הגאולה .ואכן ,הפיוט
פותח בפנייה לעם ישראל בכינוי "יְפֵ ה פַ עַ ם" על פי
שיה"ש ז:ב ,הנדרש בפי חכמים על עולי הרגלים
(סוכה מט ע"ב ועוד).
מצד התוכן פיוטנו שייך למסגרת שירת
ההלכה ,שהיא שירה דידקטית ,העורכת דברי
הלכה בדרכי השיר .לשירת ההלכה מסורת ארוכת
ימים; כאלה הם פיוטי סדר העבודה הקדומים
מאוד ,וכך הם פיוטי האזהרות לחג השבועות,
המונים את תרי"ג מצוות התורה ,וכך הם
הפיוטים המפרטים הלכות מועד וחג 2.פיוטנו
מפרט את ההלכות הקשורות למצוות תפילין" ,חֹק
ְתפִ לִ ין וְ ִדינֵיהֶ ם" ,הן בהכנתם והן בהנחתם .פרטי
ההלכות ומקורותיהן רחבים מכדי להציגם
במסגרת זו .בכל זאת נציין כי שיטתו של ריצ"ג
מתאימה למה שייקרא לימים "שיטת רש"י"; היינו
הפרשיות נכתבות על פי סדרן בתורה" :קדש",
"והיה כי יביאך"" ,שמע ישראל"" ,והיה אם שמע",
והנחתן בתפילין של ראש היא מימין לשמאל
המסתכל על מניח התפילין ,כלומר משמאל לימין
המניח.
הפיוט כתוב בתבנית של שיר ,מעין אזור
המתחיל במחרוזת פתיחה קצרה בת שלושה
טורים ,והטור השלישי הוא ,כאמור ,הרפרין
שיחזור אחרי כל סטרופה וסטרופה .לאחריה
ארבע מחרוזות בנות שבעה טורים בחריזה

על רבי יצחק גיאת ושירתו ,ראו :מ"ח שמלצר ,יצירתו
הפיוטית של ר' יצחק גיאת ,עבודת דוקטור בבית
המדרש לרבנים בניו יורק ,אייר תשכ"ה; ש' כץ ,ר'
יצחק גיאת ,ירושלים תשנ"ב; א''י בלום ,פיוטי האופן,
האהבה והמאורה במורשתו של רבי יצחק גיאת,
עבודת דוקטור באוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן
תשע"ג .מהדורת השיר שלפנינו הוא על פי עבודה זו,
עמ' .334-329
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ראו בפירוט ,א' חזן וב' בר-תקוה ,שירת ההלכה ,רמת
גן תשנ"א ,הדפסה שנייה תשנ"ז.

משתנה ממחרוזת למחרוזת ,וטור שמיני בחריזת
מחרוזת הפתיחה ,ובעקבותיו בא טור הרפרין.
טורי השיר מחולקים לשלוש צלעיות; שתיים
קצרות בנות שלוש הברות החורזות ביניהן
בחריזה פנימית ,וצלע שלישית כפולה בת שש
הברות בדרך כלל .שוואים וחטפים אינם נספרים.
תבנית זו יוצרת מקצב מיוחד ומהיר המעורר את
הקורא ,וחורת את השיר בזיכרון .ראוי לשים לב
אל האקרוסטיכון :השם "יצחק" חתום בראשי
המחרוזות הראשונות ,והשם "גיאת" משתלב
בטור הראשון של המחרוזת האחרונה" :גְ בִ יר
ִי ְנַאץ  /בְ ָּרע וְ ָּאץ  /לִ ְרדֹף ָּתם וְ ֹלא יִפֶ ת".
לשון השיר ,כמו שירי הלכה ספרדיים אחרים,
בנויה על שילוב בין לשון המקרא ,שהיא הלשון
הקבועה בשירת ספרד ,לבין לשון חכמים ,שהיא
הלשון המיוחדת לענייני הלכה ולמונחים
ההלכתיים .כך המילים והצירופים" :תפילין"" ,מן
המותר בפיהם"" ,מעבורת"" ,תיתורא" ועוד .בכל
זאת ,לשון המקרא היא הדומיננטית בשיר והיא
מאמצת אל חיקה את המינוח ההלכתי .בתוך כך
אנו זוכים לחידוש לשון יפה בשורה "הֵ ם ִמ ְסעָּ ד /
ּומ ְדחֶ פֶ ת" .המילה "מדחפת"
לְ ָך לָּעַ ד  /בְ י ֹום צָּ ָּרה ַ
היא חידוש לשון של ריצ"ג ,ומשמעה :בהלה רבה
שבה האדם נדחף ורץ ממקום למקום ללא מנוחה.
כלומר ,התפילין הם סעד ועזר ומגן לעת צר ,למי
ששומר עליהם ומקיים מצוותם.
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 מדי שבוע בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :פרופ' יוסף עופר
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
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