
 
 

 
 

 בס"ד

1280 מספר, חתשע" ,עקב פרשת   
 

ה / ֹחק ְתִפִלין ְוִדיֵניֶהם" ה / ְלגֹוי ִאּוָּ  "צּור ִצּוָּ

 אפרים חזן

תיאורים ושבחים רבים של ארץ ישראל כלולים 
ה ֶאֶרץ"בפרשתנו:  ִים ַנֲחֵלי ֶאֶרץ טֹובָּ ֹנת מָּ  ֲעיָּ

ה ֹיְצִאים ּוְתֹהֹמת ר ַבִבְקעָּ הָּ ה ֶאֶרץ; ּובָּ ה ִחטָּ  ּוְשֹערָּ
ה ְוֶגֶפן ש ֶשֶמן ֵזית ֶאֶרץ ְוִרּמֹון ּוְתֵאנָּ -)דב' ח:ז "ּוְדבָּ

ח(. טובתה של הארץ מרובה כל כך, שיש להזהיר 
את הנהנה מטובתה שלא יבוא לידי גאווה 

ִדי ְוֹעֶצם ֹכִחי"ולתחושת  ה יָּ שָּ  "ַהֶזה ַהַחִיל ֶאת ִלי עָּ
)שם:יז(. תזכורת תמידית לעניין זה תהא לנו 

 ִכי", ועיקרה: בהמשך העובדה הבסיסית, הנזכרת
ָאֶרץ ה ֲאֶשר הָּ א ַאתָּ ה בָּ ּמָּ ּה שָּ  ִלְמַטר ...ְלִרְשתָּ

ַמִים ִים ִתְשֶתה ַהשָּ ִמיד... ּמָּ ּה ֹלֶהיָך-א  ה'  ֵעיֵני תָּ  בָּ
ה ֵמֵרִשית נָּ ה ַאֲחִרית ְוַעד ַהשָּ נָּ  . (יב-י:יא" )שָּ

 ,עניין זה מובלט היטב בהמשך הפסוקים
יָּה"בפרשת  ֹמעַ  ִאם ְוהָּ הלוא היא  ,)דב' יא:יג( "שָּ

הכתוב הפרשה השנייה של קריאת שמע. כאן 
יָּה"מעמיד את התנאי:  ֹמעַ  ִאם ְוהָּ  ֶאל ִתְשְמעּו שָּ

ה ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶשר ִמְצֹוַתי  ֶאת ְלַאֲהבָּ
ְבדוֹ  ֹלֵהיֶכם-א  ה'  ל ּוְלעָּ ל ְלַבְבֶכם ְבכָּ , "ַנְפְשֶכם ּוְבכָּ

ַתִתי"והתוצאה:   .)שם:יד( "ְבִעתוֹ  ַאְרְצֶכם ְמַטר ְונָּ
כי אז העונש הוא  ,ואם חלילה לא יתממש התנאי

ַצר" ַמִים ֶאת ְועָּ ר ִיְהֶיה ְוֹלא ַהשָּ טָּ )שם:יז(.  "מָּ
 ְוַשְמֶתם"בהמשך הדברים עולה המסקנה הברורה: 

ַרי ֶאת  ּוְקַשְרֶתם ,ַנְפְשֶכם ְוַעל ְלַבְבֶכם ַעל ֵאֶלה ְדבָּ
ם יּו ֶיְדֶכם ַעל ְלאֹות ֹאתָּ ֹפת ְוהָּ  "ֵעיֵניֶכם ֵבין ְלטֹוטָּ

)שם:יח(. פסוק זה הוא חזרה, בשינוי מסוים, על 
בפרשת  "שמע"ת יימצַוות תפילין, שנאמרה בפרש

פותח )דב' ו:ח(. בפרשתנו הפסוק  "ואתחנן"
ַרי ֶאת ְוַשְמֶתם" :בציווי  ְוַעל ְלַבְבֶכם ַעל ֵאֶלה ְדבָּ
 ,הווה אומר .)יא:יח( "...ּוְקַשְרֶתם – ַנְפְשֶכם

 :הוא "ושמתם... על לבבכם"התרגום המעשי ל
, ובכך יש מעין פתרון לשאלה, כיצד "וקשרתם"

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 

ר' יצחק אבן  ;ודש הספרדיתהמשוררים בשירת הק
גיאת ור' יהודה הלוי. שניהם הקדישו פיוטים 
לנושא התפילין ופירוט הלכותיהם, ופיוטים אלה 

 ."עקב"לשבת  "אהבה"נכתבו כפיוטי 
משוררי ספרד מיעטו להקדיש יצירות 

 ניותיפייט
 
 לספרות במחלקה אמריטוס הוא פרופסורחזן  אפרים  * 

העברית באוניברסיטת  ללשון ובמחלקה ישראל עם
 .העברית ללשון האקדמיה וחבר, אילן-בר

זך  ,ת לזהב יום נישואינו"לנוות ביתי חוה טובה מב** 
 .במנחם אב

וריכזו  ,פייטניות לשבתות השוטפות במשך השנה
 מאמציהם בפיוטים למועדי השנה ולשבתות
 ;המצוינות. תשומת הלב המיוחדת לשבת זו

שבח מצוות התפילין והצגה  –הנושא שנבחר לכך 
והעובדה  –פיוטית של הלכות תפילין לפרטיהם 

כל אלה  – "אהבה"שייעדו פיוטים אלה כפיוטי 
מלמדים על תפיסה הקושרת בין עקרונות הסוג 

אהבת ה' לישראל ובחירתו בהם  :("אהבה")
ואהבת ישראל ונאמנותו המוחלטת לקב"ה לבין 

י יהודה מצוות תפילין. פיוט האהבה שכתב רב
הלוי פותח במחרוזת  של שבח  לקראת פירוט 

 הלכות תפילין.

ם ְלאֹות ַעל  ל ְמֹאֶדָך / ּוְקַשְרתָּ ַיֵשר ֻחַקי ְבכָּ
ֶדָך  יָּ

ַרב ְבִפיָך ִמּצּוף ּוִמֹנֶפתיֶ   ע 
ֶפתהֶ  ה ִנְכסָּ ת ֲחשּוקָּ  ְגיֹון דָּ
ֶפתּו  ִמְצַות ְתִפִלין ְוֹחק ֹטטָּ
ה מֹור דְ  פָּ א ְבשָּ ש נָּ ֶפתרָּ  ֹנטָּ
ֶפת / ְוַאַחר ה   ִמיד ַעל ֹראְשָך ֹחפָּ יֹות תָּ

ֶדיָך ה יָּ ַזְקנָּ  ֶתח 

הפיוט פותח בקריאה לקבל את מצוֹות ה' כדבר 
  ,ישר ונכון, להתחזק בהן ולשבחן "בכל מאודך"

מכאן הוא עובר למצַוות תפילין. מאחר שבהלכה ו
 ובלימוד תורה עסקינן, המחרוזת הראשונה

לימוד התורה האהובה  במתיקותו של פותחת
תוך רמיזה לתהלים יט:יא, שבו  ,והנחשקת

מתוארים דברי התורה כ"מתוקים מדבש ונפת 
אל לימוד מצַוות המשורר עובר צופים". מכאן 

התפילין דרך השיר, שלשונו צחה ו"נוטפת מור". 
חתימת המחרוזות וטור הפתיחה הן סיומות 

מילה "ידך". הסיומת במקראיות, החותמות 
שונה "וקשרתם לאות על ידך" משובצת מתוך הרא

שאר ו, "קריאת שמע"הפרשה הראשונה של 
 ,הסיומות מביאות שיבוצים מהקשרים רחוקים

מעלים נימה של שעשוע המחייה את כללי ו
ההלכה. הסיומת המקראית במחרוזת הראשונה 

דברי העידוד של ה'  ;משובצת משופטים ז:יא
ו במדיינים, המחזקים את ידיו של גדעון במלחמת

ואילו בשירנו אומר השיבוץ: לאחר הנחת תפילין 
של ראש תשלים את הנחת תפילין של יד בקשרי 

 האצבעות. 
בעקבותיו של רבי יצחק בן כאן ריה"ל הלך 

גיאת )ריצ"ג( שקדם לו  בשני דורות, ורבים 
מחכמי ישראל היו תלמידיו או ראו עצמם 

מעטו  כתלמידיו בזכות כתביו בהלכה. פיוט הלכה
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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 

ל הולך בעקבותיו "והעובדה שריה 1,הספרדית
מלמדת הרבה על מרכזיותה, חשיבותה והשפעתה 

 . ושל שירת

א ַשַדי ְבאֹוֶניָךיְ    1 ם / ְירָּ ל עָּ  ֵפה ַפַעם / ְפֵאר כָּ
ה ִלְבָך ְוָאְזֶניָך  2 יו / ְתנָּ יו / ְוֻחקֹותָּ  ְלִמְצֹותָּ
פֹות ֵבין ֵעיֶניָך    3 ְדָך / ּוְלטֹוטָּ יָּה ְלאֹות / ַעל יָּ  ְוהָּ

ה / ֹחק ְתִפִלין ְוִדיֵניֶהםצ  4 ה / ְלגֹוי ִאּוָּ  ּור ִצּוָּ
ר ְבִפיֶהם  5 ם / ִמן ַהֻּמתָּ תָּ ם / ֲעִשּיָּ תָּ  ּוִמְצוָּ
אֵשיֶהם  6 ד ְוַאְרַבע ְברָּ  ֹלא ִנְפַחת / ֵמַאַחת / ְליָּ
עֹות / ִבְרצּועֹות / ְשחֹורֹות ְלַבר נֹוֵיֶהם  7  ְמֻרבָּ
ְחֵביֶהם  8 ה ְברָּ ן / ְוִכְשעֹורָּ ן / ְיִהי ִלְשמָּ  ְוִעבּודָּ
ע /   9 יֹות ֻמְקבָּ ה ַקו ה  דָּ ֲעֵדי ֶאְצַבע / ְצרָּ

 ָאְרֵכיֶהם
א ְכֻחֵקיֶהם 10  ּוַמֲעֹבֶרת / ְמֻסֶדֶרת / ְוִתתֹורָּ
 ּוַבִּמישֹור / ִשים ּוְקשֹור / ֵשם ַשַדי ֲאדֹוֶניָך 11
פֹות ֵבין    12 ְדָך / ּוְלטֹוטָּ יָּה ְלאֹות / ַעל יָּ ְוהָּ

 ֵעיֶניָך.

ם קֹוק ְבֶקֶלף / ְבִלי ֶסֶלף /חֲ  13 ִשּיֹותָּ רָּ  ֶאת פָּ
ם  14 ם / ְבֶשַליָּד ַאְרַבְעתָּ ם / ֲעֵלי ִסְפרָּ  ְכִסדּורָּ
ם 15  ְוִאם ִחֵלף / ֲהֹלא ִסֵלף / ַדְרֵכיֶהם ְותֹורֹותָּ
ם 16 תָּ ֵלי ִשְרטּוט ְכִתיבָּ ה / א  ה / ֵאין ְצִריכָּ כָּ  ַוֲהלָּ
ִגין  17 ְכֹתב ְוַקֵשר / ְכַדת ַיֵשר / ְוִשים תָּ

םבְ   אֹותֹותָּ
ה  18 ּוְשֵניֶהם / ְפסּוִלין ֵהם / ַבֲעשֹות ִתְשעָּ

ם  אֹותָּ
ם 19 תָּ ב ְכִהְלכָּ ם / ְוֹלא ִמְכתָּ ב תָּ ם / ִבְכתָּ  ּוְכַתְבתָּ
ם 20 תָּ ר ְכִריכָּ  ְוַהִגיִדין / ְתפֹור ַכִדין / ּוְבֵשעָּ
ם 21 תָּ חָּ ֹראש ֲהנָּ ה ִכי / ְשֹמאל הָּ יָּ  ְוַקֵדש ִלי / ְוהָּ
ה ְשַמע / ְוִאם ִתְשַמע / ְבֹראש ִלְפַאת  22 ְוִשימָּ

 ְיִמיֶנָך
פֹות ֵבין ֵעיֶניָך. 23 ְדָך / ּוְלֹטטָּ יָּה ְלאֹות / ַעל יָּ  ְוהָּ

ֹפץ ֵראִשית / ּומּול ֵלב ִשית / ְתִפַלת יָּד ְק  24
 ְמֻקֶשֶרת

ֵכן / ְלַאַחר ֵכן / ְתִפַלת ֹראש  25 ְושּוב ְוהָּ
 ְבִקבֹוֶרת

ד ְמֻאֶחֶרת 26  ְוֵעת ַתְחֹפץ / ֶשַתְחֹלץ / ְתִהי ֶשל יָּ
 ּוְשֵתיֶהן / זֹו ְלזֹו ֵאין / ְמַעֶכֶבת ּומֹוֶחֶרת 27
ם / ְשַתִים ֵהם ְבַמְחֶבֶרת   28 ם / ְבִבְרכֹותָּ  ְוֻחקֹותָּ
ד ִשיַח / ּוְבִמְצַות ַאֶחֶרת 29 ִניַח / ְליָּ  ְלהָּ
ְתָך ְמֻאֶסֶרתּוֵביְנַתִים / ִלְשתַ  30  ִים / ִשיחָּ
ְתָך ְמֻחֶזֶרת 31 ה / ִבְרכָּ ל ְנִתינָּ ה / ְבכָּ מּונָּ  ּוֶבא 
ם חּוץ / ִמּמֹוֲעֵדי ְזַמֶניָך 32 ְתנָּ ל יֹום אּוץ / ְלנָּ  ְבכָּ

                                                      
יצירתו , ח שמלצר"מ: ראו, על רבי יצחק גיאת ושירתו  1

עבודת דוקטור בבית , יצחק גיאת' הפיוטית של ר
' ר, כץ' ש; ה"אייר תשכ, המדרש לרבנים בניו יורק

, פיוטי האופן, י בלום''א; ב"ירושלים תשנ, יצחק גיאת
, האהבה והמאורה במורשתו של רבי יצחק גיאת

רמת גן , אילן-עבודת דוקטור באוניברסיטת בר
, הוא על פי עבודה זומהדורת השיר שלפנינו . ג"תשע
 .329-334' עמ

פֹות ֵבין    33 ְדָך / ּוְלטֹוטָּ יָּה ְלאֹות / ַעל יָּ ְוהָּ
 ֵעיֶניָך.

ע וְ יִ ִביר גְ  34  ם ְוֹלא ִיֶפתתָּ ץ / ִלְרֹדף אָּ ְנַאץ / ְברָּ
ה / ְוֹחק ַנְפשֹו ְוִנְכֶסֶפת 35 ה / ֲעשֹות ִמְצוָּ  ּוִמְתַאּוָּ
ר ְלֹטֶטֶפת 36 ה / ְלֵאִלּיָּה / ְזַמן ֻמתָּ ר ִנְגלָּ  ְכבָּ
ת ֹלא ְמֻסֶלֶפת 37  ְוֵאין מֹוִרים / ַאִביִרים / ֵכן ְבדָּ
ע ְיִהי ְוֵעת ַתֵכר / אֹות ַחֵבר / ְבסֹוף ַאְרבַ  38

 מֹוֵפת
ְך ְכִמְצֶנֶפת 39 ְנֵדם לָּ   ִלְתִפִלין / ְכַאֵחִרים /  ְועָּ
ם / ְבִלי ֶחְסרֹון ְותֹוֶסֶפת  40 ותָּ ם / ְכִמְצוָּ  ְנֹצר אֹותָּ
ה ּוַמְדֶחֶפת 41 רָּ ַעד / ְביֹום צָּ ד / ְלָך לָּ  ֵהם ִמְסעָּ
ֶניָך 42 ם ְלבָּ ם / ְוִשַנְנתָּ ם / ּוְקַשְרתָּ  ּוְכַתְבתָּ
פֹות ֵבין    43 ְדָך / ּוְלטֹוטָּ יָּה ְלאֹות / ַעל יָּ ְוהָּ

 ֵעיֶניָך.

הפיוט שלפנינו הוא פיוט "אהבה",  ,מצד ייעודו
כלומר פיוט הנאמר לקראת החתימה "הבוחר 
בעמו ישראל באהבה". הפיוט מתחבר אל הברכה 
ואל הפסוק הבא בעקבות אמירת "שמע ישראל", 

ואל  ,(ה:ו 'דב" )ֹלֶהיָך-א   ה'ְוָאַהְבתָּ ֵאת היינו אל "
ה ֶאת הפרשה השנייה שנאמר בה "... -א   ה'ְלַאֲהבָּ

ל ַנְפְשֶכם ל ְלַבְבֶכם ּוְבכָּ ְבדֹו ְבכָּ ם " )שֹלֵהיֶכם ּוְלעָּ
(. חיבור הפיוט אל הפרשה מתבטא במצַוות יג:יא

קריאת "הנזכרת בפרשה השנייה של  ,תפילין
,  . הפייטן ציין בתור רפריןנוהכלולה בפרשת "שמע

ה " :טז:יגפסוק משמות  ְדכָּ יָּה ְלאֹות ַעל יָּ ְוהָּ
ֹפת ֵבין ֵעיֶניָך ". פסוק זה, החותם את פרשת ּוְלטֹוטָּ

ועומד בין יציאת מצרים לקריעת ים סוף,  ",בא"
מביא אל הפיוט את נופי הגאולה. ואכן, הפיוט 
פותח בפנייה לעם ישראל בכינוי "ְיֵפה ַפַעם" על פי 

חכמים על עולי הרגלים  נדרש בפיש ז:ב, ה"שיה
 סוכה מט ע"ב ועוד(. )

למסגרת שירת שייך מצד התוכן פיוטנו 
שהיא שירה דידקטית, העורכת דברי  ,ההלכה

הלכה בדרכי השיר. לשירת ההלכה מסורת ארוכת 
כאלה הם פיוטי סדר העבודה הקדומים  ;ימים
 ,וכך הם פיוטי האזהרות לחג השבועות ,מאוד

וכך הם  ,המונים את תרי"ג מצוות התורה
פיוטנו  2הפיוטים המפרטים הלכות מועד וחג.

"ֹחק  ,מפרט את ההלכות הקשורות למצוות תפילין
הן בהכנתם והן בהנחתם. פרטי  ,ְתִפִלין ְוִדיֵניֶהם"

ההלכות ומקורותיהן רחבים מכדי להציגם 
במסגרת זו. בכל זאת נציין כי שיטתו של ריצ"ג 

היינו  ;ה למה שייקרא לימים "שיטת רש"י"מתאימ
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.
מעין אזור  ,הפיוט כתוב בתבנית של שיר

רוזת פתיחה קצרה בת שלושה המתחיל במח
הטור השלישי הוא, כאמור, הרפרין וטורים, 

לאחריה  .שיחזור אחרי כל סטרופה וסטרופה
ארבע מחרוזות בנות שבעה טורים בחריזה 

                                                      
רמת , שירת ההלכה, תקוה-בר' חזן וב' א, ראו בפירוט  2
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וטור שמיני בחריזת  ,משתנה ממחרוזת למחרוזת
ובעקבותיו בא טור הרפרין.  ,מחרוזת הפתיחה

 שתיים ;טורי השיר מחולקים לשלוש צלעיות
קצרות בנות שלוש הברות החורזות ביניהן 

וצלע שלישית כפולה בת שש  ,בחריזה פנימית
הברות בדרך כלל. שוואים וחטפים אינם נספרים. 
תבנית זו יוצרת מקצב מיוחד ומהיר המעורר את 

וחורת את השיר בזיכרון. ראוי לשים לב  ,הקורא
אל האקרוסטיכון: השם "יצחק" חתום בראשי 

משתלב  "גיאת"ונות, והשם המחרוזות הראש
ִביר גְ "  :בטור הראשון של המחרוזת האחרונה

ע וְ יִ   ם ְוֹלא ִיֶפת".תָּ ץ / ִלְרֹדף אָּ ְנַאץ / ְברָּ
 ים,כמו שירי הלכה ספרדיים אחר ,לשון השיר

היא הלשון שבנויה על שילוב בין לשון המקרא, 
היא שהקבועה בשירת ספרד, לבין לשון חכמים, 

לענייני הלכה ולמונחים הלשון המיוחדת 
ההלכתיים. כך המילים והצירופים: "תפילין", "מן 
המותר בפיהם", "מעבורת", "תיתורא" ועוד. בכל 

לשון המקרא היא הדומיננטית בשיר והיא  ,זאת
מאמצת אל חיקה את המינוח ההלכתי. בתוך כך 
ד /  אנו זוכים לחידוש לשון יפה בשורה "ֵהם ִמְסעָּ

ַעד / ְביוֹ  ה ּוַמְדֶחֶפת"ְלָך לָּ רָּ המילה "מדחפת"  .ם צָּ
בהלה רבה  :משמעהו ,היא חידוש לשון של ריצ"ג

 .שבה האדם נדחף ורץ ממקום למקום ללא מנוחה
למי  ,התפילין הם סעד ועזר ומגן לעת צר ,כלומר

 ששומר עליהם ומקיים מצוותם.
 
 

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

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

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

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  
 יש לשמור על קדושת העלון

 

 יוסף עופרעורך: פרופ' 

רחל הכהן שיף: עורכת לשון  
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