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ִעי"  לשאלת  זיהוי 'יוסף' מחבר הפיוט "ְייֳ אֹוִרי ְוִיש ְ

 
 ציון אשל-תמר לביא ובן
 

 מיהו "יוסף"? -מבוא 

ב"סדר טרויאש" סימן ט  הנזכר פיוט עֵקדההפיוט "ְייֳ אֹוִרי ְוִיְשִעי" החתום יוסף הוא 
ש'יוסף' הוא ר' יוסף בר  1( ברשימת ה'עקדות'. כבר הצביעו חוקרים אחדים20)עמ' 

יצחק מאורליאנש, הוא יוסף בכור שור, ואולם לכלל הכרעה לא הגיעו. אשר על כן 
תיבחן שאלת זיהוי המחבר תוך השוואה לפיוטים אחרים של בכור שור על פי לשונו 

אומנותית, וכן לאור קווי יסוד בפרשנותו לסיפור העקדה השירית ורצייתו ה
 המקראי.

 2על פיוטי העקדה כותב רצהבי:

העקידה אינה יצירה ספרותית הבאה לספר בשיר פרשה היסטורית מתקופת 
האבות, ללא זיקה כלשהי אל ההווה ואל ענייני השעה. העקידה צמודה 

על  עצמם, אבות ובנים,לתולדות האומה בכל הזמנים. בני הדורות, שהקריבו 
שם מזבח דת ישראל ]...[ ראו בפרשת העקידה שבמקרא ביטוי נאמן לקידוש ה

ות שלהם. מעשה האבות אברהם ויצחק סימן היה לבנים, בכל הרדיפות והגזיר
ם שעברו עליהם. בשל כך, נעשתה העקידה סוג פיוטי נפוץ בישראל. פייטני

קרית היתה לטבח ולהרג של הרצו עקידת יצחק שבתורה, אבל כוונתם העי
יהם הקהילות היהודיות בימיהם, בידי אומות העולם. בכך כרכו את עקידת ימ

ו זבעקידת העבר, ויצרו מעין רציפות היסטורית וגזירה שווה ביניהם: מה 
 עלתה לרצון אף זו תעלה לרצון. יש שההיקש עולה במפורש בגוף העקידה:

עקידות היושר בשמים. -ומה, מליצי]...[ בצורת תפילה שהקרבנות יהיו, לא
ום נתחברו, בעיקר, בתקופות של רדיפות וטביחות. רובן נכתבו באשכנז, מק

י שהפייטנים חזו בעיניהם את ההרג והטבח של בני קהילותיהם בתקופת מסע
 הצלב.

 
הפיוט "ְייֳ אֹוִרי ְוִיְשִעי" )להלן "אֹוִרי ְוִיְשִעי"( מתאפיין בתכנים שהצביע עליהם 

צהבי. הפיוט פותח בקריאה לעזרת האל ותחינתו נשענת על זכות אברהם ובעיקר ר
טורי השיר(. קודמים  56טורים מתוך  40שהם  49–10על זיכרון העקדה )טורים 

להם מצוקתו ושפלותו של העם, וחותם אותם רצון לנקמה ותפילה לישועה, אשר 
לקט פיוטי סליחות מאת על כן נחשב פיוט עקדה מובהק. הפיוט פורסם לראשונה ב

(, לצד פיוט שיצא 274–271פייטני אשכנז וצרפת, שערכו גולדשמידט ופרנקל )עמ' 

                                                           
 . 782; 271גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ'   1 
 .127. וראו גם בר תקוה, עשרה נסיונות, עמ' 306רצהבי, מגנזי, עמ'   2 
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לאור לראשונה )"יי עיני אליך ישברו" החתום: יוסף בכור שור( ושתי סליחות מאת 
ר' יוסף בר יצחק מאורליאנש )"אל אלהי האלהים ואדוני האדונים"; "אלהים 

על זיהוי מחברי הסליחות" קובע א' פרנקל מסמרות ממקום שבתך"(. בנספח: "
ואולם בסיום הדיון הוא  3נוספים בזיהוי "בכור שור" כיוסף בר יצחק מאורליאנש,

 4כותב:

ק' לבסוף יש להזכיר את העקידה 'יי אורי וישעי' ]קכח[. היא חתומה 'יוסף חז
דרך ומועתקת בכתבי יד צרפתיים, ונראה שאין היא קדומה. מבנה הסליחה ו
 יאנסהשימוש בה בפסוקים מזכירים הרבה את סליחותיו של ר' יוסף בר יצחק מאורל
 היא ויש להן ול'יי אורי וישעי' כמה ביטויים משותפים. בכל זאת מכלל ספק אין

 יוצאת.

כור בבמאמר זה נבקש להסיר את הספק ולחזק את הסברה ש'יוסף' הוא אכן ר' יוסף 
  י".( והוא אבי פיוט העקדה "אֹוִרי ְוִיְשעִ שור )= יוסף בר יצחק מאורליאנש

נכד  5ר' יוסף בכור שור מאורליאנש בן המאה השתיים עשרה היה תלמיד רבנו תם
רש"י, והיה אחד מבעלי התוספות, פרשן מקרא ופייטן, שסלל דרך מיוחדת בפירוש 

הביטויים  המקרא. פירושי בכור שור מצטיינים במקוריות, בהרחקת
ים )ביטויים שיש בהם האנשה והגשמה של האל(, בלימוד זכות על האנתרופומורפי

פרשנות  6מעשי אבות, בקירוב הנסים לדרך הטבע ובמתן טעמים למצוות התורה.
בהבחנות דקות של "תכונת נפש האנשים  7הפשט שלו מתאפיינת במילוי פערים,

ירה ומתייחדת בפירושים אקספרסיביים )שיש בהם "אוו 8שידובר עליהם במקרא"
  9של עוררות רגשית"(.

אף שפירושיו נדפסו רק במאה התשע עשרה והעשרים, רישומו ניכר כבר בדורות 
הקודמים. ר' משה אבן דנאן, משורר בן המאה החמש עשרה, כתב: "כל פירושי 
צרפתא השלך לאשפתא חוץ מפרשנדתא ]מפרש הדת = רש"י[ ובן פורתא ]בכור 

 ו הרשימו גם את החוקרים. יכולתו הפשטנית ומקוריות 10שור[".

                                                           
בר יצחק מאורליאנס הוא הוא ר'  "כידוע נחלקו החוקרים אם ר' יוסף: 780גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ'    3 

)תוספות עמ'  המחלוקת הנ"ל הוכרעה על ידי אורבךיוסף 'בכור שור' או שמא הם שני חכמים שונים ]...[ 
", שקבע כי 'בכור שור' אינו אלא כינוי לר' יוסף בר יצחק מאורליאנס ואין לנו אלא חכם אחדואילך(  134

י דמיון פואטי[ שנמנו כאן מורות על קירבה מיוחדת בין ( כתב פרנקל: "התופעות ]קוו781ושם )עמ' 
פיוטיו המעטים של ר' יוסף בר יצחק מאוליאנס לבין הסליחה הבודדת של ר' יוסף 'בכור שור' קשה לומר 

אם כך, זכינו להוכחות חדשות כי ר' יוסף 'בכור שור' הוא הוא ר' יוסף בר שכל אלה הן תופעות מקריות. 
 ".יצחק מאורליאנס

 .782גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ'    4 
 .132אורבך, תוספות, עמ'    5 
 .134–132אורבך, תוספות, עמ'    6
כותב: "את פרשנות הפשט אפשר לזהות באמצעות כמה וכמה פרטי התייחסות",  32פריאל, חזקוני, עמ'   7

י רוב, מדובר בהשלמת ושם הוא עומד על "שלוש רמות עומק", הראשונה שבהם: "בירור המציאות. על פ
 .119פערים בסיפור". וראו גם פריאל, בכור שור, עמ' 

 .LXIפאזנאנסקי, חכמי צרפת, עמ'   8
 . 53כלשון פריאל, חזקוני, עמ'   9

 . 1הערה   113פריאל, בכור שור, עמ'   10
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  11כך כתב עליו א' גייגר:
אם ראה עד היכן הגיעה ממשלת הרוח החפשית בקרב הר"ר ]הרב רבי[ יוסף. ו
 ...[]גם לא נמלא אחרי דבריו מ"מ ]מכל מקום[ הענין נכבד הוא להתבונן בו 

 . וניםוגם פה רוח כביר אמרי פיו ]...[ וגם היטיב לראות מכל המפרשים הקדמ

 
  12מ"צ סגל הציגו כך:

 האחרון בין גדולי הפשטנים הצרפתיים הידוע לנו בשם הוא בעל התוספות
הגדול ר' יוסף בכור שור ב"ר יצחק מאורלייניש, תלמידו של רבנו תם 

 ה לובתלמוד. בכור שור היה חבירו של ר"א ]ר' אליעזר[ מבלגנצי, והוא דומ
 דברי הכתוב לתוך דברי בביאוריו בכמה פרטים, ביחוד בדרכו להרכיב את

"י ביאורו ולשלב אותם לענין אחד ]...[ למרות חירות הדעות שלו, נשאר ר
. בכור שור נאמן למסורת של האסכולה הצרפתית ולתמימותה באמונות ודעות

הרציונליות שלו מיוסדת על השכל הישר, ולא על שום השקפה פילוסופית 
ת איוסף בכור שור[ מסמן גם כדרך הפרשנים הספרדיים ]...[ ר"י ב"ש ]ר' 

מרום התפתחותה של הפרשנות הפשטנית של צרפת הצפונית, גם את ירידתה 
 לפרשנות של חידושים ופלפולים ונוטריקון וגימטריאות. 

  
פוזננסקי מציין הלוך נפש המאפיין גם את פיוטי הסליחות של בכור שור: "ֵהֵצר 

פשו על הגוים הצוררים אותם זה בצרת עמו והטיף לו תנחומים ועם זה התמרמרה נ
 13נחזה גם ממקומות שונים בפירושו".

  14 על דרכו הפיוטית של בכור שור כותב הברמן:

מפיוטיו של ר' יוסף בר יצחק מאורליאנש, נודעים לנו חמישה, וכולם 
בארבעה מהם הוא חותם גם בשם אביו ובאחד רק בשמו ]...[  15סליחות.

אה ומצטיינת בפשטותה, והצרות שעברו עקידה. שפתו נ -הפיוט החמישי 

                                                           
 .45גייגר, פרשנדתא, עמ'   11
 סגל, פרשנות, עמ' עד; עו; עז.  12
. הדברים נסובו בראש וראשונה על "חרוזיו אשר בראש כל פרשת LVIIIת, עמ' פאזנאנסקי, חכמי צרפ  13

שבוע" )למעשה החרוזים מופיעים בסופי הפרשות(, אך גם על פירושיו. פאזנאנסקי מביא כדוגמה את 
 פירושיו לבר' מא, א; דב' לב, כא; וי' יח, ה.

 . 323הברמן, פיוטי ר' יוסף, עמ'    14
פיוטים הבאים: "אדון כי תקח מועד" )פתיחתו של פיוט זה מופיעה בשני נוסחים הברמן מכוון לחמשת ה  15

עא; "אדון כתקח מועד" אצל –שונים: "אדון מועד כתקח" בנוסח של גולדשמידט, סליחות ליטא, עמ' סט
ר . על פיוט זה, ראו, נבו ולביא, אדון מועד. על ייחוס פיוט זה לבכור שו327–324הברמן פיוטי יוסף עמ' 

(; "אדון רב העליליה" )על פיוט זה, ראו, לביא ונבו, רב העליליה(; "אין לבנון די 18ראו בסוף הערה 
בער"; "אל אלהי האלהים ואדוני האדונים"; "אלהים ממכון שבתך" )על פיוט זה, ראו, לביא, אלהים 

ני ישברו" על קדושי ממכון שבתך(, חמישה פיוטים אלו פורסמו בידי הברמן. נוסיף עליהם: "ה' אליך עי
( ו"אורי וישעי" שבו דן מאמר זה. בארבעה 275–263( ובריי )גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ' Bloisבלוי )

מפיוטיו חתומים: "יוסף בר יצחק". הפיוט "ה' אליך עיני ישברו", חתום: יוסף בכור שור; הפיוטים "אֹוִרי 
 .ו"אדון רב העלילה" חתומים: יוסף בלבד ְוִיְשִעי"
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עליו ועל דורו, מצאו להן הד נאמן בפיוטיו המלאים רגשי נקמה, חוץ מפיוט 
  17שהוא נקי מהם, ומשום כך זכה רק הוא להיכנס למחזור הנדפס. 16סי' א'

 
על רקע הדברים האמורים על ר' יוסף בכור שור מאורליאנש כפרשן ופייטן, מאמר 

אחדות לזיהוי המחבר המסופק 'יוסף' כר' יוסף בכור שור. אבן  זה יציע אבני בוחן
הבוחן הראשונה תהיה השוואת סיפור העקדה ב'אורי וישעי' לזה שבפיוט "ִמְמכֹון 

ָך"  פיוט ודאי משל בכור שור; אבן הבוחן השנייה תשווה לסליחות אחרות  -ִשְבתֶּ
הבוחן השלישית  אבן 18של בכור שור שהבולט בהם הוא "אדון רב העליליה";

תפיסתית )ולִעתים אף לשונית( בין "אֹוִרי ְוִיְשִעי" ובין -תהיה עמידה על זיקה תוכנית
פירוש בכור שור לפרשת העקדה. בעזרת אבני הבוחן נבקש לאתר מאפיינים בולטים 
שיש בהם כדי לאשש את ההנחה שבכור שור הוא אכן מחברו של הפיוט "אֹוִרי 

 ְוִיְשִעי".

 

ִעי"; "א. הפי ך   ֱאֹלִהיםוטים "ְייֳ אֹוִרי ְוִיש ְ ֶּ ְבת  כֹון ש ִ ְ  קווי מפגש -" ִממ 

בדברי הברמן שהבאנו נזכר פיוט 'עקדה' של בכור שור. הפיוט שאליו מכוון הברמן 
ָך", שבו יוחדו לעקדה )כולל אקספוזיציה ואפילוג(  19הוא הפיוט "ִמְמכֹון ִשְבתֶּ

ה וארבעה טורים )כמעט ארבע מחרוזות ( מתוך מא56–42חמישה עשר טורים )
 מתוך עשרים ושש(. 

ָך' ִש כֹון ִממְ 'קריאה משווה בשני הפיוטים: "אֹוִרי ְוִיְשִעי'' )החתום יוסף( והפיוט  ְבתֶּ
ורי )חתום "יוסף ברבי יצחק" והוא בכור שור( חושפת קשר אמיץ בין שישה עשר ט

ָך" לסיפור העקדה שבפהעקדה שבפיוט )ארבע מחרוזות( "ִמְמכֹון ִשבְ   אֹוִרי"יוט תֶּ
 ְוִיְשִעי". 

ָך" תיבחן בהמ  ור המבני, הןן במיששך ההזיקה בין "אֹוִרי ְוִיְשִעי" ובין "ִמְמכֹון ִשְבתֶּ
 במישור התוכני הפואטי והן במישור הלשוני. 

                                                           
 .18. וראו סוף הערה 327–324"אדון מועד", הברמן, פיוטי ר' יוסף, עמ'    16
עא; הנ"ל, סליחות פולין עמ' –"אדון מועד ", בסליחות לערה"ש, ראו ד' גולדמידט, סליחות ליטא, עמ' סט   17

ור שור . אולם למרות שהברמן וגולדשמידט ייחסו פיוט זה לבכ763–761עט; וכן הנ"ל, יוה"כ, עמ' –עז
מתחזקת היום הדעה בקרב חוקרי הפיוט, כי פיוט זה )שכאמור מצא את מקומו במחזורי התפילה( אינו 

 מפרי עטו של בכור שור,  ויש לייחסו לר' יוסף אבן אביתור )בשיחה בעל פה עם א' פרנקל(. 
 על פיוט זה, ראו, לביא ונבו, רב העליליה.    18
(: "ארבע מסליחותיו ועקדה אחת נדפסו 140י אורבך )תוספות, עמ' הבחנה סוגית זו אומצה גם על יד   19

-בימינו", בכוונו להברמן. )כמו כן, מזכיר שם "פיוט אחר שנמצא בו הסימן 'יוסף בכור שור' נשאר בכתב
 יד", אך אינו מזכיר את העקדה "אורי וישעי"(. על הפיוט "ממכון שבתך" ראו, לביא, ממכון שבתך. 
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 20"ְייֳ אֹוִרי ְוִיְשִעי"

 עקדה הסוג: 
צלעיות, בנות ארבעה טורים. -חד תבנית סטרופית ובה י"ד מחרוזות תבנית:

 מילים.  6–4בכל טור 
 כל אחת ממחרוזות הפיוט חורזת לעצמה: אאאא. בבבב. גגגג.  חריזה:

 לא קבוע  משקל: 
 אלפא ביתא, יוסף חזק  אקרוסטיכון: 

 יוסף חזק חתימה:
 

 ֹוִרי ְוִיְשִעי ְוַגֲאַות ַחְרִבי אְייֳ  
 י קּוָמה ְוהֹוִשיָעה ְוִריָבה ִריבִ 

 ָך ַעְמָך ָשם ִכְסלֹו ַמְלִכי ּוִמְשַגִבי בְ 
 21ָפָניו ַוֹיאַמר ָאִבי ָאִבי-ַוֵיְבְך ַעל

 
 עּו ִבְבִכָיה ְתִחָנה ּוְצָעָקהגָ  5

ם ַמֲעִשים ּוְצָדָקה   ְוִאם ֵאין ָבהֶּ
 גּול ְלָפנֶּיָך ָשְפכּו ְבִכי ַוַאָנָחהָד  
ל ֱאֹלִהים     ְבָחְזָקהַוִיְקְראּו אֶּ

 
יָך ָנהּו  ן ַעְמָךהֵ       ְוַנֲחָלְתָך ַאֲחרֶּ

 ְוָסְמכּו ְבָנם לֹו ֵאל ַקח ִבְנָך ְוַהֲעֵלהּו 10
ה ִיְהיֶּה ִמְשַפט ַהַנַער ּוַמֲעֵשהּווְ   זֶּ

 ָשם ָשם לֹו ֹחק ּוִמְשָפט ְוָשם ִנָסהּו
 

ר ְלָבְקרוֹ זָ    ִריז ְוִנְשַכר ָשם ֹבקֶּ
 ַכב ִלְכבֹוד ֵאל ַוֲהָדרוֹ ָצַלח ְורָ 

 ֵרד ְוָיֵרא ְוָשש ַעל ְדָברוֹ חָ  15
ת ֲחֹמרוֹ  ר ַוַיֲחֹבש אֶּ  ַוַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבֹבקֶּ

  
ת ְבנֹו ְכִאיש ָזִהיר ְוִנְזָהר טָ    ַען אֶּ

 ַלֲעשֹות ְרצֹון ַמְלכֹו ָשַקד ּוִמַהר
 ַהְשִליִשי ִנְרָאה לֹו ֹזַהרֹום י

ת ְבֹראש ָהָהר ְדמּות 20 לֶּ  ְכבֹוד ְייֳ ְכֵאש ֹאכֶּ
 

                                                           
 , הרחבנו את הביאורים והוספנו עליהם.271–268ידט ופרנקל, לקט, עמ' מתוך גולדשמ   20
גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ'  -ַעד ָאָנה ָירּום אֹוְיִבי"  \ִהְטַעֵטף רּוִחי ָשַאְגִתי ִמַנֲהַמת ִלִבי בְ נוסח אחר: "  21

271. 
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 ַבש ַרֲחָמיו ְוֵהִכין ִלְבנֹו ַמְטֵבחַ כָ 
ְליֹון ְוִזְכרֹו ְלַשֵבחַ   ְלַכֵהן ְלֵאל עֶּ

ת ְלַזֵבחַ לָ  לֶּ  ַקח ֵאש ְוֵעִצים ּוַמֲאכֶּ
ל ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְייֳ ְוִהִגישֹו ִלְפֵני  ַהִמְזֵבחַ -ְייֳ אֶּ

 
 ֲעלֹוָתם ַיַחד ְלַהר ַהמֹוִרָיהֵדי מִ  25

ה ִלְרִאָיה  ָשַאל ִנין ְלהֹורֹו ַאֵיה ַהשֶּ
 ם לֹו ְבִני ָעֵרב ְוִנְבַחר ְלשֹוֵכן ֲעִלָיהנָ 

 ְגדֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָיה
 

ת ַמְך ְבִציֻוָיְך סָ   כֶּ  ְוָעַרְך ַמֲערֶּ
אכֶּ  30  תּוָבָנה ִמְזֵבַח ְכִאיש ָמִהיר ִבְמלֶּ

כֶּת עָ   ַקד ְיִחידֹו ִאיש ְיַשר לֶּ
כֶּת          ַוִיֵתן אֹותֹו ַעל ַהִמְתַהפֶּ

 
ָךפָ       ַשט ֵבן ָגרֹון ִליָשֵחט ִלְכבֹודֶּ

יָך יָך ַוֲחָסדֶּ ב ְלַצָּואר ִנְכְמרּו ַרֲחמֶּ רֶּ  ְבשּום ָאב חֶּ
ָךצִ  35   יר נֱֶּאָמן ָשַלְחָת ְלִאיש ֲחִסידֶּ

ר לֹו ַהמַ  יָךַוֹיאמֶּ ף ָידֶּ רֶּ  ְלָאְך הֶּ
 

ת ֵעיָניוקָ        ְזָרִחי ְוָנָשא אֶּ  ם אֶּ
 ְוִהֵנה ַאִיל נֱֶּאַחז ְבַקְרָניו 

 חֹו ְתמּוַרת ְבנֹו ְלָפָניו ץ ּוְזבָ רָ 
 ִמְתַהֵלך ְבֻתמֹו ַאְשֵרי ָבָניו 40
 

 ם ִנְשַבְעָת ֹאְיָביו ְלַכֵתש ּוְלַהֵדש  שָ 
 יָך ְלָבֵרְך ּוְלַקֵדשְוַזְרעֹו ְבאֹור ָפנֶּ 

שתָ  ְפרֹו ָצבּור ְלָפנֶּיָך ְבגֹודֶּ  ִמיד אֶּ
ש-ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהיֶּה  ֹקדֶּ

 
ר ְפֻעָלתֹו    יָ  45     ּה ְזכֹור ָלנּו ַהיֹום יֹושֶּ

ר ִנִסיתוֹ           ר ִנְסיֹונֹות ֲאשֶּ שֶּ  ְועֶּ
יך ּוִמיַלת ָעְרָלתוֹ וְ  ְכתֹו ַאֲחרֶּ  לֶּ

ה ָתְקפֹו ּוְגבּוָרתוֹ -לְוכָ   ַמֲעשֶּ
 

 ץ ַבֲעֵדינּו ְזכּות ִמְפָעָליוָלה ָיִליסֶּ 
 ְלַכֵפר ְלַעְמָך רֹוַע ַמֲעָלָליו 50
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 י סֹוֵטן ִיָסֵכר ְוִאם ַרע ָיִליץ ָעָליופִ 
ה לֹו ְוֹלא ִתְשַמע ֵאָליו  ֹלא ֹתאבֶּ

 
ַשע ְוָעֹון נֹוֵשאחַ            י עֹוֵבר ַעל פֶּ

ד ִאי כֹורזְ    סֶּ  ש ָתם ְוֵחְטא ַעְמָך ַכֵסהחֶּ
הקָ  55  דֹוש ִלְהיֹות לֹו ְלִמְסתֹור ּוְלַמְחסֶּ

ה   ה-ְייֳ ִיְראֶּ  לֹו ַהשֶּ
 

 ביאור ומקורות

קומה  2: רומז ליש' לד, ה. חרבי : על פי דב' לג, כט.גאות חרבי : על פי תה' כז, א.וישעי ...יי 1
: על פי תה' עח, ז, שם כסלו 3: על פי תה' תה' מג, א. ביוריבה רי: על פי תה' ג, ח. והושיעה

: אבי ...ויבך 4: כינוי לאל, על פי תה' ה, ג. מלכיוכוונתו לבטחונם באל, וראו גם איוב ח, יד. 
: על פי תה' לח, ט. לבי ...שאגתי: על פי תה' קמב, ד. בהתעטף רוחיעל פי מ"ב יג, יד. )נ"א: 

: כינוי לאל, על פי דגול 7: על פי גיטין נח ע"א. געו בבכיה 5.( : על פי תה' יג, גאויבי ...עד
: אחריך נהו: על פי דב' ט, כו. עמך ונחלתך 9: על פי יונה ג, ח. בחזקה ...ויקראו 8שה"ש ה, י. 

 22: אמרנם: באברהם. אל ...בנם : שמו מבטחם, ראו תה' קיב, ח.וסמכו 10ראו שמ"א ז, ב. 
 ...יהיה: על פי דב' יח, ג. משפט ...וזה 11 : על פי בר' כב, ב.ווהעלה ...קח )חולין ע ע"ב(.

: אברהם, על פי תרגום זריז 13: על פי שמ' טו, כה. נסהו ...שם 12: על פי שו' יג, יב. ומעשהו
"וזריז ית חמריה"; וכן תנחומא וירא, כב: "כמה  -האונקלוס על אתר: "ויחבש את חמורו" 

 ו צדיק והוא בעצמו ויחבש את חמורו, ללמדך זריזותו".עבדים וכמה שפחות היו לו לאות
זריז  ובפירושו לתורה )ד"ה "וישכם אברהם בבקר"(: "כי היה זריז ורדוף לעשות רצון בוראו".

: על פי "ומה תלמוד לומר 'עד בקר' תן בקר לבקרו לבקרו ...שם: על פי פסחים נ ע"ב, ונשכר
: ראו והדרו ...צלח 14כים לקום לפנות בוקר. של לילה", יומא כ ע"ב, וכוונתו שאברהם הש

תה' מה, ה. לכבוד אל: על פי תה' יט, ב. במקור שמים מספרים כבוד אל, ואילו בפיוט אברהם 
הוא המספר כבוד אל. לכבוד אל: למקום המקדש, על פי "אין כבודו אלא בית המקדש", ב"ר 

: על פי דברו ...וששז, ג; בשיכול. : על פי שו' חרד וירא 15(. 20אלבק, עמ' -ג, ד )תיאודור
ָך", תה' קיט, קסא + "ְדָבְרָך ִלי ְלָששֹון", יר' טו, טז.  : חמרו ...וישכם 16"ָשש ָאֹנִכי ַעל־ִאְמָרתֶּ

: העמיס את בנו ...טען 17ללמד על זריזותו למלא באהבה את דבר האל, על פי בר' כב, ג. 
: רומז ל"זהיר במצוה", זהירנֹו", על פי בר' כב, ג. יצחק, תעקיף ל"ַוִיַּקח ]...[ ְוֵאת ִיְצָחק בְ 

: מיהר, על פי שקד : על פי אבות ה, כ.מלכו ...לעשות 18: על פי תה' יט, יב. ונזהראבות ב, א. 
יר' א, יב, ואפשר במשמעות שומר, על פי תה' קכז, א. שבחו של אברהם אבינו כמי ש'שקד 

מתואר באליהו רבה, יח, ד"ה "העבודה": ומהר' בקיום המצווה, בא כניגוד לבן הרשע ה
: תעקיף ל"ַביֹום ַהְשִליִשי ַוִיָשא זהר ...יום 19לעבור את עבירות".  ושוקדמבעיר  ממהר"

ת־ַהָמקֹום ֵמָרֹחק" )בר' כב, ד(; "]...[ ראה כבוד השכינה עומד על גבי  ת־ֵעיָניו ַוַיְרא אֶּ ַאְבָרָהם אֶּ
(. 195רץ ועד השמים" )הייגר, פדר"א ל, עמ' ההר ]...[ ומה ראה? עמוד אש עומד מן הא

: על פי תיאור כבוד האל זהר ...נראההלשון: 'נראה לו' על פי "ֵמָרחֹוק יי ִנְרָאה ִלי", יר' לא, ב. 
 21: על פי שמ' כד, יז. ההר ...כבוד: על פי יח' א, כח. יי ...דמות 20במראה הנבואה, יח' ח, ב. 

ברכת 'זכרונות' ב'תקיעתא דרב': ותראה לפניך עקדה ]...[ : על פי האמור בחתימת כבש רחמיו
: עליון ...לכהן 22: על פי יש' יד, כא. מטבח ...והכיןוכבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם". 

: "וככהן גדול הגיש את מנחתו ואת נסכו". 195על פי בר' יד, יח; וראו הייגר, פדר"א ל, עמ' 
                                                           

ראו יהלום, שפת . ב שגור בדיבור החי""לשונות 'נמתי' ו'נם' תחת 'נאמתי' ו'נאם' היו ני ,לדעת שפיגל    22
 . 18השיר, עמ' 
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: ומאכלת ...לקח 22ִזְכרֹו ְכֵיין ְלָבנֹון" הו' יד, ח. וזכרו: השוו לשכר המובטח לישראל: "
תעקיף של בר' כב, ו, הצירוף על פי פירושו: "הוליך עמו אש ועצים ומאכלת" )בר' כב, ב(. 

: על פי וי' ג, יב: הכתוב מדבר על קרבן שלמים. יי ...והקריבו 24: על פי מ"א יב, לב. לזבח
ל־ָהֱאֹלִהים ]...[ ַוֲעָבדֹו ְלֹעָלם", שמ' כא, ו; החליף את : על פי "ְוִהִגישֹו ֲאדֹ יי ...והגישו ָניו אֶּ

משמעות המילה 'אלהים': במקרא מובן של חול )אלהים = דיינים(, בפיוט מובן של קודש 
: על פי האמור על המנחה וי' ו, ז; במ' ה, כה. ההקרבה מתפרשת המזבח ...לפני)אלהים = יי(. 

לתורה בשני מקומות בפרשת העקדה: בפסוק ב'; ובפסוק  כהגשה בלבד ובכך נאמן לפירושו
ל־ַהַנַעריב : כי כבר עשית את המצוה כי לא צוה לך רק להעלותו ואתה : "ַאל־ִתְשַלח ָיְדָך אֶּ

ם ַיְחָדו". המוריה ...מדי 25העלית אותו מעל לעצים".  מדי : תעקיף לבר' כב, ו: "ַוֵיְלכּו ְשֵניהֶּ
דב' לג, ה; תה' קלג, א; מילה המרמזת על התכנסות  ל פי: עיחד : ראו שמ"א א, ז.עלותם

עממית גדולה של ריטואל העלייה לרגל )ומנגד מרמזת על אסון כרת של הורה ובן: שמ"ב יד, 
 ...שאל 26: על פי דה"ב ג, א. להר המוריהטז; תה' עד, ח( כאן מחליפה את התבה "ַיְחָדו". 

 27יגה א, א, קרבן עולי רגל הנראים לפני ה'. : על פי חגלראיה: תעקיף לבר' כב, ז. לראיה
: תעקיף לבר' כב, ח; נם = נאם. ערב: אהוב, על פי שה"ש ב, יד. ונבחר: שיבוץ עליה ...נם

מילה זו אירוני שכן הוא מרמז ל"ֲעשֹה ְצָדָקה ּוִמְשָפט ִנְבָחר ַלה' ִמָּזַבח", משלי כא, ג. לשוכן 
ה ַבַמִים ֲעִליֹוָתיו". עליה: כינוי לאל, ראו יש' לג, ה )"ֹשכֵ   28ן ָמרֹום"(; על פי תה' קד, ג "ַהֲמָקרֶּ

: על פי יר' לב, יט. וסוף הפסוק בירמיה: "ָלֵתת ְלִאיש ִכְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו" העליליה ...גדול
: תעקיף של "ַוַיֲעֹרְך וערך מערכת 29מחזק את יצחק להאמין במשפט צדקו של האל. 

ת־ָהֵעִצים", בר' ן ָשם ַאְבָרָהם ובנה מזבח 30כב, ט, וראו תמיד ב, ג.  אֶּ : תעקיף ל"ַוִיבֶּ
ת־ַהִמְזֵבַח", שם. בכור שור שיכל את סדר הפעולות: הקדים עריכת העצים לבניין המזבח,  אֶּ

 31משלי כב, כט.  : על פיבמלאכת ...כאיש 23אמצעי אומנותי המציין את זריזותו של אברהם.
ת־ִיְצָחק ְבנֹו", בר' כב, ט.: תעקיף של "ַויַ עקד יחידו : על פי בר' כב, ב; יחיד יחידו ֲעֹקד אֶּ

 ...ויתן 32: על פי מש' טו, כא. לכת ...איש כביטוי לחביבות מופלגת ראו, מש' ד, ג.
ם ֹאתֹו ַעל־ַהִמְזֵבַח ִמַמַעל ָלֵעִצים". המתהפכת : על פי בר' ג, כד. המתהפכת: תעקיף של "ַוָישֶּ

אברהם הניח את יצחק על החרב )המאכלת( ובמקרא ָשמו על  -וט החליף מזבח בחרב; בפי
ַוִיֵתן אֹותֹו ַעל בנוסח אחר:  24המזבח, ייתכן בשל אילוצי חריזה, ויש בזה גם מן הדרמטיזציה.

כֶּת אמצעי נוסף לתיאור אסירת  -על פי יר' כ, ב. נראה שמפרש את תיבת 'מהפכת' כסד  ַהַמְהפֶּ
: על פי שמ"ר )וילנא( לח: "ואשר חרב גאותך, כנגד יצחק לכבודך ...פשט 33יצחק למזבח. 

שפשט צוארו כנגד החרב". מוטיב מדרשי זה פוייט כבר בעבודה קדומה שפירסם יהלום 
 \ְלַהְשִלים ַנְפשֹו  \ַהַדר ַצָּוארֹו  \וקראה: 'עבודה מעושרת )ארומם לאל?(' שם: "ַנַער ָפַשט 

ש" )באין כו : תעקיף לבר' כב, י. לצואר ...בשום 34(. 268–267, טורים 178ל, עמ' ִלְבָידֹו נֶּפֶּ
: על פי מ"א ג, כו, אולי בהשפעת 'איתן לימד דעת' בנוסח שהביא א' פרנקל: נכמרו רחמיך

: תעקיף ל"ַוִיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה' חסידך ...ציר 35 25ל נכמרו".-רחמי א \"קח בידו חרב 
: על פי מש' כ, ו. לאיש חסידך: מלאך, על פי מש' כה, יג. ציר נאמןי. ִמן־ַהָשַמִים", בר' כב, 

... ויאמר(. 11: על פי שו' יג, יח )וראו טור המלאך... ויאמר 36לאברהם, ראו מיכה ז, כ.  –כאן 

                                                           
בטרם ידעך כל", שם בנוסח כרמי: "ָשם ַעל ְיחידֹו  \ייתכן שהושפע מפיוט העֵקדה העתיק "איתן ִלֵמד דעת    23

ְך ֲעֵצי עֹוָלה" )ספטימוס, חננתו עמ'  \ (. ואולם 91, סמך לניקוד זה ראו שם בפירושו לטור זה, עמ' 90ֵערֶּ
ת  \מנור )אימץ כנראה את נוסח כרמי( ניקד: "ִמֵהר ּוִבַּקע ֵעִצים -ץמינ לֶּ ָעַרְך  \ָשם ַעל ְיִחידֹו  \ָנָשא ֵאש ּוַמֲאכֶּ

(. שם שיכול הפעולות )הקדמת עריכת העצים 20מנור, הפיוט, עמ' -ָפָנה ּוָבָנה ִמְזֵבַח" )מינץ \ֲעֵצי עֹוָלה 
 אחרות.לבניין המזבח( משרת מטרות פואטיות 

נטל בידו  \ייתכן שהושפע מעקדתו של ר' בנימין ב"ר זרח "תומת צורים וחסדם": "נתנו על המערכת   24
 (. 10–9המתהפכת" )טורים 

  http:\\shituf.piyut.org.il\story\874פרנקל, שיתוף פיוט    25

http://shituf.piyut.org.il/story/874
http://shituf.piyut.org.il/story/874
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: אזרחי 37 26יב. הרף ידיך: על פי שמ"ב כד, טז; דה"א כא, טו.-: תעקיף לבר' כב, יאידיך
 ...קם 39–37 א טו ע"א: "אמר רב: איתן האזרחי זה הוא אברהם".כינוי לאברהם, בבא בתר

ת־ֵעיָניו ַוַיְרא ]...[ ַוַיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַתַחת ְבנֹו", בר' כב, יג. בנו : רץ 39: תעקיף ל"ַוִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ
: 'תמורה' משמשת ככינוי תמורתעל פי בר' יח, ז: גם כאן רמז ללהיטותו לעבוד את האל. 

: על פי מש' בניו ...מתהלך 40בפיוט העתיק 'איתן למד דעת': "תמור בנך רציתי".  ַלַאִיל כבר
: תעקיף ל"ִבי ִנְשַבְעִתי ְנֻאם־יי", בר' כב, טז, והלשון שם נשבעת 41כ, ז, ועל אברהם, בר' יז, א. 

 42: תעקיף ל"וירש זרעך את שער איביו", בר' כב, יז. ולהדש ...איביועל פי בר' כא, לא. 
ת־ַזְרֲעָך", בר' כב, יז. ווזרע ה אֶּ ְכָך ְוַהְרָבה ַאְרבֶּ : על פי תה' באור פניך: תעקיף ל"ִכי־ָבֵרְך ֲאָברֶּ

פט, טז, שבח זרע אברהם הנאמר לפני התקיעות בראש השנה: "ַאְשֵרי ָהָעם ֹיְדֵעי ְתרּוָעה, יי! 
: על פי ולקדשקדה. ְבאֹור־ָפנֶּיָך ְיַהֵלכּון", התיבה 'תרועה' מכוונת לשופר המזכיר את איל הע

: בסליחות ובתחינות בהקדמה היום ...זכור 45: על פי וי' כז, י. קדש ...והיה 44יר' יז, כד. 
לאמירת י"ג מידות: "זכור לנו ברית שלוש עשרה" )שברית כרותה שאינן שבות ריקם, ראו 

ועשר  46, כ(. : ראו מל"א ט, ד. ְפֻעָלתֹו: מילה יחידאית )יח' כטיושר פעולתור"ה יז ע"ב(. 
: רומז לבר' יב, א; ולכתו אחריך 47: על פי דב' לג, ח. אשר נסיתו : על פי אבות ה, ג.נסיונות

 48: על פי בר' יז, כד, שמל עצמו בגיל תשעים ותשע. ומילת ערלתוהלשון על פי יר' ב, ב. 
ולי נמשך : על פי אס' י, ב, רומז למלחמתו בארבעת המלכים, בר' יד, טו. אוגבורתו ...וכל

להכנסת האורחים כחום היום בהיותו כואב את כאב המילה )בר, יח, א; בבא מציעא פו ע"ב(, 
: ילמד סנגוריה, על פי איוב לג, יליץ 49ואולי מכוון לתפילתו התקיפה על סדום, בר' יח, כה. 

ום המק יראהכלומר:  - יראה ה': מעשיו, על פי מש' ח, כב. ובפירוש בכור שור: "מפעליו כג.
 51: על פי דב' כח, כ. רוע מעלליו: על פי דב' כא, ח. כפר לעמך 50" )פס' יד(. המעשהויזכור 

: על פי דב' יג, אליו ...לא 52: השוו מ"א כב, ח; יח. עליו ...ואם: על פי תה' סג, יב. יסכר ...פי
: תם ...זכור 54: על פי מי' ז, יח. נושא ...עובר : כינוי לקב"ה על פי איוב יט, כה.חי 53ט. 

 ...וחטא: יעקב, על פי בר' כה, כז. איש תם: על פי דב' ט, כז. כסה ...זכורהשוו וי' כו, מב. 
: על פי יש' ד, ו, למסתור ולמחסה: על פי וי' כו, מה. לו ...קדוש 55: על פי תה' פה, ג. כסה

ה" בר' כב, יד ו"ֱאֹלהִ השה ...יי 56בשיכול.  ה", : איחוי שני כתובים: "יי ִיְראֶּ ה לֹו ַהשֶּ ים ִיְראֶּ
שם, שם, זו רומז לדברי התלמוד: "שמואל אמר אפרו של יצחק ראה שנאמר אלהים יראה לו 

 השה", על פי ברכות סב ע"ב.  

 
ָך"  27"ֱאֹלִהים ִמְמכֹון ִשְבתֶּ

 סליחה )מקבוצת חטאנו(  הסוג: 
רים. צלעיות, בנות ארבעה טו-תבנית סטרופית בת כ"ו מחרוזות חד תבנית:

 מילים.  4–3בכל טור 
 כל אחת ממחרוזות הפיוט חורזת לעצמה: אאאא. בבבב. גגגג. חריזה:

 לא קבוע משקל:  
 אלפא ביתא בראשי המחרוזות )לבד מחתימת שמו(.  אקרוסטיכון: 

 וסף ברבי יצחקי חתימה:
 

 
 

                                                           
ר לֹו ַהמַ   26 ָך""ַוֹיאמֶּ ף ָידֶּ רֶּ ר ]ה'[ ַלַמְלָאְך ַהַמְשִחית ַרב ַעָתה הֶּ יָך" על פי הכתוב: "ַוֹיאמֶּ ף ָידֶּ רֶּ )דה"א  כא,  ְלָאְך הֶּ

 טו(. 
 , הרחבנו את הביאורים והוספנו עליהם.274–271מתוך גולדשמידט ופרנקל, לקט עמ'    27
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ָך אֱ   ֹלִהים ִמְמכֹון ִשְבתֶּ
ָך  ְזכֹור ֹצאן ַמְרִעיתֶּ

יָךְרֵצם ִכְמָשְרתִ   ים ְבַחְצרֹותֶּ
ָך  ְבִשְבָתם ְבֵביתֶּ

 
ְרָך ִקָדְמנּובְ  5  ֵביְתָך ְלַשחֶּ

יָך ָנָשאנּו ֵעיֵנינּו   ְוֵאלֶּ
 ְוִאם ָכַשְלנּו ַבֲעֹוֵנינּו

  ַאָתה ְיָי גֹוֲאֵלנּו
 
 ֹוֲאֵלנּו ַעְמָך ְמַיֲחִליםג

 ַחִתים ֵמרֹוַע ַמֲעָלִלים 10
 ִכי ִמְמָך ֵאין ַמְעִלים

    יֹוֵדַע ִדין ַדִלים
   
ְזָרהדַ   ִלים ָנִסים ְלָך ְלעֶּ

ְבָרה  ה ָבם ְבעֶּ    ִכי ַצר רֹודֶּ
 ְוֵאש ֲחָמתֹו ָבם ָבֲעָרה 15 

ת    ַהְבֵעָרה-ַהַמְבִער אֶּ
 
 ְבֵעיָרה ְלָשֵרש ָשרֹושהַ 

 אֹוִתי ַעל ַגִבי ָחרֹוש
 ִהְרַוִני ַלֲעָנה ְורֹוש

א ְיָי   20  ְוִיְדֹרשֵירֶּ
 
 ִיְדֹרש ֲעָבָדיו ִמַצר ְמַבְּקָשם ְלהּוָמםוְ 

 ְוָלִשית ִכְגָלִלים ְלֻחּוָמם
 ְוִלְשפֹוך ַכַמִים ָדָמם

ר ָזָמם  ְוָעִשיָת לֹו ַכֲאשֶּ
 

 ָמם ְבַאפֹו ְלַכלֹוֵתינּוזָ   25
 ָחַשב ִכי ְיָי ֲעָזָבנּו

 ָיַדְענּו ְיָי ִרְשֵענּו
ר ָחָטאנּונֹוַאְלנּו ַואֲ   שֶּ

 
   ָטאנּו ְוַאְשָמֵתנּו ַרָבהחָ 

ר ְיָי ִנְשָבה   30  ְוֵעדֶּ
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 ֹזאת ָדֲאָבה-ַעל
 ַנְפִשי ָנִשיִתי טֹוָבה 

   
 ֹוָבה ָרֲחָקה ּוֵמַעי ָהמּוט

 ָהַלְך ִלִבי ְוֵעיַני ָקמּו
 חֹוַזי ּוְמִליַצי נֱֶּאָלמּו  35

ץ ִיְדמּו  ֵיְשבּו ָלָארֶּ
 
 י ּוָמָטה ָיִדיְדמּו ְזֵקנַ יִ 

 ְוִיַדל ְמֹאד ְכבֹוִדי
 ָעְנִיי ּוְמרּוִדי-ְוַעל

ץ ְכֵבִדי 40  ִנְשַפְך ָלָארֶּ
 
 ֵבִדי ִנְשַפְך ּוְכבֹוִדי ָגָלהכְ 

 ְזכֹור ָאב ִצִּויתֹו שֹוֵכן ַמְעָלה
 ַקח ִבְנָך ְכֹצאן ִמִמְכָלה

 ְוַהֲעֵלהּו ָשם ְלֹעָלה.
 

 ל ִמְתַנֵשאֹעָלה ֱהִביאֹו ְלאֵ לְ   45
ה  ּוֵבן ָאַמר ִמִני ַאל ְתַכסֶּ

ה  ָאִבי ָקְרָבן ֵאיְך ַתֲעשֶּ
ה  ִאם ִיְמַעט ַהַבִית ִמְהיֹות ִמשֶּ

 
ה ִנְבַחר ְבִני ְלֵאל ָרם ְוִנָשא ִמ   שֶּ

 ּוְבֹזאת ָפִנים ָלנּו ִיָשא 50
 ֵעינֹו ַעל ְבנֹו לא ָחָסה

 ְוָהֱאֹלִהים ִנָסה
 
 לא ִהְמָרהָסה ּוִפיו נִ 

 ְוָנַתן ַאִיל ְתמּוָרה
 ְוקֹול ִמָשַמִים ָקָרא 55

ם ִסְתָרה  ְיִהי ֲעֵליכֶּ
 
 ִלי ַמְשֵעִני-ְתָרה ֱהֵיהסִ 

 ּוְסַלח ּוְמַחל ַלֲעֹוִני
 ַוֲחמֹול ָעַלי ִכי ֲאִני

ר ָרָאה ֳעִני  60 בֶּ  ַהגֶּ
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 ִני ַעְמָך ְרֵאה ּוְבָך ִיָּוַשעעֳ 
ל  עַצֲעקֹוֵתינּו ִתישַ -ְואֶּ

ַשע   ְוַכֵפר ֵחְטא ְורֶּ
ַשע-ְדַבר-ָכל-ַעל  פֶּ
 

 ַשע ַנֵּקה ְוַאְשָמִתיפֶּ  65
 ְייֳ ָחִסיִתי-ִכי ְבָך

 ֲעֹוִני הֹוֵדיִתי-ְוַעל
 ֵכן ֻצֵּויִתי-ִכי
 
 ֵּויִתי ֵמֵאת ְמחֹוְלִליצֻ 

 ָלֵכן ִיְרָפא ֵמֳחִלי 70
 ְוִיְשַמע ְבִפְלִלי
 ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי.

 
 ְקָרא ְוֵעיַני ְמַבכֹות ֹוִלי אֶּ ק

 ְוטּוחֹוַתי ְלָך ְמַחכֹות 
 ְוַעְמָך ִבְמקֹום ְמָנחֹות ְרבּוכֹות      75

יָך ַרכֹות   ְיַדֵבר ֵאלֶּ
 
ה ְוַתֲחנּוִניםרַ   כֹות ַיְרבֶּ

 ְלָך ֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים 
 ְוַאָתה ַשֵכר ִמַדם ְמַעִנים

 ִחֵצי ִגבֹור ְשנּוִנים 80
 

 ִנים ִיפלּו ְבֵלב ָצר נּושְ 
ר ְבָחרֹון ִבי ָעַצר  ֲאשֶּ
 ַוֲאִני ָקָראִתי ִמֵמיַצר

 ֲהַיד ְיָי ִתְקָצר 
 

 ְקָצר רּוִחי ְבַיד ְמַשֵסףתִ  85
ף סֶּ  ִחָנם ִנְמַכְרִתי ְוֹלא ְבכֶּ

 ְוִנְפַזְרִתי ְוֵאין ְמַאֵסף
 ֵבית יֹוֵסף-ְלָכל

   
 ָברָידֹו ֵשִנית ִככְ  י'ֹו'ֵס'ף'

 ִלְקנֹות ְשֵאִרית ַעם ָנָבר  90
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ץ ֲעָרָבה ּוִמְדָבר רֶּ  ּוְבאֶּ
 ְיִהי ִפַסת ָבר

 
 ָנא חֹוִבי-ֵלָבב ְסַלח-ַב'ר'

 ְוָנְקֵמִני ֵמִאיש ִריִבי
 ִכי ָקמּו ְמָהְרִסי ּוַמֲחִריִבי  95

ן ִבי בֶּ  ְוִידּו אֶּ
 

 ִב'י' שֹוֵכן ַשַחק
יָך ִמדֹוַחק  ֲעֵנה ְלקֹוְראֶּ

 ִתְרַחק-ָתה ְיָי ַאלְואַ 
 ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק 100

 
 ֵאל ְוִיְלַעג ְלָקִמים ִי'ְצ'ַח'ק'

 ְוָיחֹון ְמעּוֵטי ַעִמים
 ְוָישֹוב יֹוֵשב ְמרֹוִמים
 ִלירּוָשַלִים ְבַרֲחִמים

 
 ביאור ומקורות

: על פי כמשרתים 3ב. –א: ראה תה' עד, מרעיתך ...זכור 2: על פי דה"ב ו, לט. ממכון שבתך 1
וכוונתו  -: הלשון על פי דב' ו, ז; המשמעות על פי תה' כז, ד בשבתם בביתך 4דה"א ו, יז. 

: על פי לשחרך : בבית הכנסת.בביתך 5שתפילת הקהל תהיה רצויה כשירת הלויים במקדש. 
קמח: –: על פי תה' קיט, קמזקדמנויש' כו, ט: לבקשך, להתפלל אליך, בטרם האיר השחר. 

: על פי הו' יד, ב. כשלנו בעונינו 7: על פי תה' קכג, א: בתפילה. עיננו... ואליך 6השכמנו קום. 
: רומז לתה' קמז, יא: ישראל המצפים עמך מיחלים 9: על פי יש' סג, טז. גואלנו ...אתה 8

 : על פי דב' כח, כ: שלמרוע מעללים : על פי שמ"א ב, ד: נשבר כוחם.חתים 10לישועתך. 
: על פי משלי כט, ז: הצירוף של דלים... יודע 12: מסתיר, ראו מש' כח, כז. מעלים 11ישראל. 

הכתוב כאן, ובמשלי כח, כז, הדן במעלים עינו מרש ונמנע מלתת לו צדקה, יש בו טרוניה 
ג: 'דלים' כאן, –: על פי יש' י, בלעזרה ...דלים 13כלפי האל שנמנע מלדון דינם של ישראל. 

: על פי יש' יד, ו: מתייחס לאויב בעברה... רודה איכה ד, יב. : על פיכי צר 14ישראל. כינוי ל
 16תה' פט, מז: נהג בכעס ובחרון אף.  : על פיבערה ...ואש 15 הנוגש שמתאכזר לישראל.

: הבערה... שרוש 17: על פי שמ' כב, ה: וכוונתו לעורר את מידת הדין. הבערה ...המבער
: על חרוש ...על 18בישראל מתוך רצון לחסלם ולעקור אותם מהשורש.  מתייחס לאויב הנוגש

: על פי איכה ג, טו; יט: ורוש ...הרוני 19תה' קכט, ג: כלומר, השפילו וייסרו )את ישראל(.  פי
 : על פי דה"ב כד, כב: תביעת נקם.וידרש ...ירא 20כוונתו לייסורים הממררים את בני הדור. 

בר' ט, ה; תה' ט, יג; דב' לב, מג: האל יתבע מהנוגשים את דם  : על פיוידרוש עבדיו 21
הנרצחים ויענישם )המילה 'דם' לא מופיעה אבל נוכחת בזכות ההקשר ההרמזי בשלושת 

: רומז להמן )אס' ז, ו; ט, כד(: בקשה שסופם של האויבים יהיה מר להומם ...מצרהכתובים(. 
צפ' א, יז: בשרם יתגולל  : על פיגללים לחומםאיוב ל, א. כ : על פילשית 22כסופו של המן. 

: על פי דב' זמם ...ועשית 24 : על פי תה' עט, ג: דם הנוגשים.דמם ...ולשפוך 23כגללי בהמה. 
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: רוב ההיקרויות חשב 26: על פי איכה ב, יז; ב, א. באפו זמם 25יט, יט, מידה כנגד מידה. 
 27: על פי יש' מט, יד. יי עזבנו ' ו, ה(.המקראיות של 'חשב' הן מחשבות לרעה )ראו למשל בר

: רבה... חטאנו 29: על פי במ' יב, יא. חטאנו... נואלנו 28: על פי יר' יד, כ. רשענו... ידענו
כה. –: על פי יר' לא, כדדאבה... על 31: על פי יר' יג, יז. נשבה... ועדר 30השווה דה"ב כח, יג. 

: ראה איוב כא, טז. טובה רחקה 33עזבה אותי.  : על פי איכה ג, יז; הטובהנשיתי טובה 32
: על פי שמ"א ד, טו; ועיני קמו: על פי איוב לא, ז. הלך לבי 34: על פי יר' לא, יט. ומעי המו

: על פי איכה ב, י, שותקים כאבלים. ומטה ידי: זקני... ישבו 37–36מל"א יד, ד: כהו מראות. 
: עניי ומרודי 39: על פי שו' ו, ו + מש' יד, לא. דיכבו... וידל 38על פי וי' כה, לה: נחלשתי. 

 42: על פי הו' י, ה. וכבודי גלה 41י: על פי איכה ב, יא. כבד... נשפך 40על פי איכה ג, יט. 
... קח 44–43: השוו יר' ז, לא; לב, לה. צויתו: את אברהם )שמ' לב, יג + בר' יז, ה(. זכור אב

: מֹוֵלְך, על פי דה"א כט, מתנשא 45ה: על פי חבק' ג, יז. : על פי בר' כב, ב. כצאן ממכללעולה
ה... ובן. 48–46יא.  אל  46: תעקיף לדברי יצחק לאברהם בהליכתם לעקדה )בר' כב, ז(. ִמשֶּ

: על פי משה... ואם 48: אל תסתיר )ראה בר' יח, יז(, או, אל תרחם, על פי דב' יג, ט. תכסה
על פי משלי כא, ג )הרמז אירוני(; מתבסס על העבודה : רצוי, מועדף, נבחר 49שמ' יב, ד. 

האנונימית "אתה כוננת עולם מראש" בטורים המוקדשים לאברהם: ""יחיד אב המון פתאם 
ולעת שיבתו ללבו  \כעסך הפרת בשורך פעלו  \\מאור כשדים להאיר בחשך \ככוכב זרח 

: רם ונשאדט יו"כ עמ' יט(. " )גולדשמיטלה טהור מכבש נבחר \לוית חן ממנו הוצאת  \\חקרת 
. תעקיף פיוטי למענה אברהם ליצחק )בר' כב, ח(; דברי אברהם 50–49על פי יש' נז, טו. 

: השוו דב' י, יז ישא... פנים 50)בפיוט( טעונים בערכו הנשגב של הקרבן ובכך צופנים נחמה. 
: על והאלוהים ניסה 52. : על פי יח' טז, החסה... עינו : של אברהם.עינו 51וראו גם במ' ו, כו. 

: תעקיף תמורה... ונתן 54: על פי שמ"א יב, יד. ופיו... המרה 53פי בר' כב, א. נסה: רומם. 
: על פי דב' לב, לח. כך חתם סתרה... יהי 56: בר' כב, כא. משמים... וקול 55לבר' כב, יג. 

מרומי: "צדקתם  בכור שור את סיפור העקדה בפיוט זה, והשוו לחתימת עקדתו של ר' יחיאל
: ראו מלאכי ג, יז. וחמול עלי 59: על פי שמ"ב כב, יט. משעני... היה 57 28תהי עליהם סתרה".

: על פי דב' ובך יושע: על פי שמ' ג, ז, ועוד. ראה... עני 61: על פי איכה ג, א. עני... אני 60–59
: חסיתי... כי 66ד, יח. : על פי במ' יפשע ונקה 65: על פי שמ' כב, ח. פשע... על. 64לג, כט. 

מחוללי:  .69: על פי וי' ח, לה. צותי... כי 68: השווה, תה' לב, ה. הודיתי 67על פי תה' כה, כ. 
... וישמע 72–71: רומז ליש' ל, כו. ירפא מחולי. 70האל הבורא אותי, על פי משלי כו, י. 

–: רומז ליר' לא, ידי מבכותועינ: על פי תה' כז, ז. קולי אקרא. 73: על פי שמ"ב כב, ז. קולי
: מחכות: וכליותיי, ראו ראש השנה כו סוף ע"א. וטוחותי. 74טו. מבכות: ראה יח' ח, יד. 

: סוג מנחה )וי' ו, יד; רבוכות. 76מצפות, מייחלות, ראו יש' ל, יח; חבק' ב, ג; תה' לג, כ. 
ושע יד, ג:( "ונשלמה : תעקיף של הפייטן לדברי הנביא )הרכות... ועמך 76–75מנחות ז, א(. 

: על פי תה' אדוני האדנים. 78: על פי איוב מ, כז. ותחנונים... ידבר 77–76פרים שפתינו". 
: על פי דב' לב, מב, שיאדימו החצים מדם המענים כמו מיין. חצי... שכר. 80–79קלו, ג. 

: על פי אני קראתיו. 83: על פי תה' מה, ו. צר... שנונים 81: על פי תה' קכ, ד. שנונים... חצי
תקצר . 85: על פי במ' יא, כג. תקצר... היד. 84: על פי תה' קיח, ה. קראתי ממצרתה' יז, ו. 

: על פי יש' נב, בכסף... חנם. 86: מרצח, על פי שמ"א טו, לג. משסף: על פי איוב כא, ד. רוחי
ונפזרתי... מאסף": : על פי יר' ט, כא. והכתוב "ואין מאסף: ראו תה' קמא, ז. ונפזרתי. 86ג. 

: על פי שמ"ב יוסף... לכל. 88בא בניגוד לנחמת הנביא: "מזרה ישראל יקבצנו", יר' לא, ט. 
: עם רשע, על עם נבר: על פי יש' יא, יא. ככבר: כבשנים קדמוניות. עם... יוסף. 90–89יט, כא. 

 91ולא חכם".  ו: "ַעם נבל–פי "ִעם נבר תתבר וִעם עקש תתפל", שמ"ב כב, כז ּודב' לב, ה
. בר לבב: על פי תה' כד, 93: על פי תה' עב, טז. בר... יהי 92: על פי יר' ב, ו. ומדבר... ובארץ

                                                           
 .305דשמידט ופרנקל, לקט, עמ' ; גול158"ארח משפטיך קוינוך לזכרה", פרנקל, פיוטי יחיאל, עמ'   28
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: על פי מאיש ריבי: ראוש"א כד, יב. ונקמני 94: חטאי. חובי: על פי במ' יד, יט. סלח נאד. 
: בי וידו... 96ט, יז. : על פי יש' ממהרסי ומחריבי : על פי תה' כז, יב.כי קמו 95איוב לא, לה. 

: על פי תה' תרחק... ואתה. 99: ראו דב' לג, כו. שחק: לשון בקשה. בי 97על פי איכה ג, נג. 
: על פי תה' ב, ד. לקמים: לקמים... יצחק. 101: על פי שמ' ג, ו. יצחק... אלהי. 100כב, כ. 

–103: על פי דב' ז, ז. יםמעוטי עמ: על פי מל"ב יג, כג. ויחון. 102לאויבים, על פי תה' ג, ב. 
: כינוי לקב"ה על פי "הוא מרומים יושב מרומים: על פי זכר' א, טז. ברחמים... וישוב. 104

 ישכן", יש' לג, טז.  

 
 קווי דמיון מבניים בין שני הפיוטים 1א.

צלעית. בכל מחרוזת ארבעה טורי -שני הפיוטים כתובים בתבנית סטרופית חד  . 1
 29הוא סיומת מקראית.שיר, והטור הרביעי 

 30בשני הפיוטים הסטרופות חורזות לעצמן: אאאא. בבבב. גגגג.  . 2

 31בשני הפיוטים משקל המידות )המילים( אינו אחיד.  . 3

 32בשני הפיוטים האקרוסטיכון הוא אלפא ביתא ושם הפייטן.  . 4

 

 קווי דמיון תוכניים בין שני הפיוטים 2א.

ָך(,  ֱאֹלִהיםה או בקריאה לאל: שני הפיוטים פותחים בפניי  . 1 ֳ )ִמְמכֹון ִשְבתֶּ  ְיי
ובשניהם הפנייה לאל נטולת בקשה. פנייה לאל נטולת בקשה  33)אֹוִרי וישעי(

מאפיינת את רוב סליחותיו של בכור שור. מסקירה שערכנו בפיוטים מסוגת 
עולה שזהו מאפיין מובהק בפיוטיו של בכור שור.  35ובעקדות 34'חטאנו'
ָך" הפנייה לאל בפתיחה אינה נוגעת במישרין למצוקת בפיוט  "ִמְמכֹון ִשְבתֶּ

                                                           
כך גם בפיוטיו האחרים של בכור שור, נבדל מהם הפיוט "אדון רב העליליה" )אף הוא כתוב בתבנית   29

צלעית כשבכל מחרוזת ארבעה טורי שיר, אך בו כל המחרוזות נחתמות בלשון הסליחה: -סטרופית חד
 בי המזבח" וכדומה(."כשענית לאברהם אבינו בהר המוריה"; "כשענית ליצחק על ג

 וכך גם בשאר הסליחות של בכור שור.  30
 מאפיין משותף לסליחות של בכור שור.  31
כך גם בסליחות האחרות של בכור שור. האקרוסטיכון של שם הפייטן אינו מוקפד ואינו אחיד, כך גם   32

 האקרוסטיכון של שם אביו. )משובץ במילים שאינם בראשי הטורים(. 
וך חמישה פיוטי הסליחה האחרים של בכור שור הידועים לנו: ארבעה פיוטים )בתוכם בארבעה מת   33

. 346–327ממכון שבתך"( חתומים 'יוסף ברבי יצחק' פורסמו בידי הברמן, פיוטי ר' יוסף, עמ'  אלהים"
ממכון  אלהים"; "אל אלהי האלהים ואדוני האדוניםרב העליליה"; " אדוןשלושה פותחים בפנייה לאל: "

יי שבתך". והפיוט הנוסף שחתום "יוסף בכור שור", פורסם לראשונה אצל גולדשמידט ופרנקל, לקט: "
 אליך עיני ישברו" )הפיוט היחיד שאינו פותח בקריאה לקב"ה הוא: "ֵאין ְלָבנֹון ֵדי ָבֵער ְוַחָייתֹו ֲאָשִמים"(.

)נעזרנו במחזורי הסליחות ויום הכיפורים האיטלקי -סקרנו מעל ארבעים פיוטי 'חטאנו' מהמרחב האשכנזי  34
של גולדשמידט; 'לקט' של גולדשמידט ופרנקל; פיוטי שלמה הבבלי בהוצאת פליישר ואחרים(, מתוכם 

–705רק פיוט אנונימי אחד פותח בפניה לאל: "אל נא רפא נא תחלואי גפן פוריה" )גולדשמידט, יו"כ, עמ' 
ט זה נבדלת מסליחותיו של בכור שור בכך שהבקשה נוכחת כבר פתיחת פיו -על פי האמור בהערה  -( 706

 "(. נא רפא נאבטור הראשון )"אל 
סקרנו מעל שלושים עקדות )מהמאגרים הנ"ל(, רק עקדתו של ר' יואל הלוי מבונאה פתחה בשם ה': "יי    35

שמש כחיווי צדיק יבחן מתניו לשנס" )הברמן, גזירות, עמ' קיא(. בפיוט זה שם ה' המופיע בראשו, מ
 בניגוד לסליחותיו של בכור שור שפותחות בפנייה לאל.
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ָך  יָך"  \הדור אלא היא כללית: "ְזכֹור ֹצאן ַמְרִעיתֶּ ְרֵצם ִכְמָשְרִתים ְבַחְצרֹותֶּ
 36(.3–2)טורים 

ָך" נדחית להמשך,   . 2 בקשת הישועה מן המצוקה הממשית בפיוט "ִמְמכֹון ִשְבתֶּ
(; 43–42טור )העקדה: "ְזכֹור ָאב ִצִּויתֹו ]...[ ַקח ִבְנָך"  ונסמכת על זכות

ח ֵאל קַ  לוֹ  לטורים שיריים אלה קיימת מקבילה ב"אורי וישעי": "ְוָסְמכּו ְבָנם
יה במצוות  ה(. שני הפיוטים מדגישים שמעשה העקדה 10ִבְנָך ְוַהֲעֵלהּו" )טור 

 האל.

ָך" הפי  . 3 יטן מצפה לישועה בגין תלאות ההווה ובזכות בפיוט "ִמְמכֹון ִשְבתֶּ
ַאָתה  \ּו ֹוֵנינַבעֲ  העקדה, על אף שהעם ניצב לפני קונו ללא זכויות: "ְוִאם ָכַשְלנּו

ִלים ]ממעשים ַחִתים ֵמרֹוַע ַמֲעָלִלים ]...[ דַ  \ֹוֲאֵלנּו ַעְמָך ְמַיֲחִלים ג \\ְיָי גֹוֲאֵלנּו 
ְזרָ  ֱאָלמּו ]...[ נֶּ ּוְמִליַצי  חֹוַזי ...[]ה"; "ָחָטאנּו ְוַאְשָמֵתנּו ַרָבה טובים[ ְלָך ָנִסים ְלעֶּ

ץ ְכֵבִדי  \ָעְנִיי ּוְמרּוִדי  ַעלוְ  \ַוִיַדל ְמֹאד ְכבֹוִדי  ֵבִדי ִנְשַפְך ּוְכבֹוִדי כְ  \\ִנְשַפְך ָלָארֶּ
ם ִסְתָרה  \ ם ָקָראַמיִ ְזכֹור ָאב ִצִּויתֹו שֹוֵכן ָמְעָלה ]...[ ְוקֹול ִמשָ  \ָגָלה   \\ְיִהי ֲעֵליכֶּ

 (. 58–29ּוְסַלח ּוְמַחל ַלֲעֹוִני" )טורים  \י ִלי ִמְשָענִ -ִסְתָרה ֱהֵיה

גם בפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" נזכרת דלות המעשים של העם, אבל על זיכרון העקדה   
ם ַמֲעִש   \ה ְצָדקָ ּוים נוספת לישראל זכות תפילתם ודבקותם באל: "ְוִאם ֵאין ָבהֶּ

ל ֱאֹלהִ  \ָדגּול ְלָפנֶּיָך ָשְפכּו ְבִכי ַוַאָנָחה  ן ַעְמָך ְוַנֲחָלְתָך הֵ  \\ ְזָקהים ְבחָ ַוִיְקְראּו אֶּ
יָך נָהּו ָלה ָיִליץ ַבֲעֵד  \ ַאֲחרֶּ ְלַכֵפר  \ָליו כּות ִמְפעָ ינּו זְ ְוָסְמכּו ְבָנם לֹו ֵאל ]...[ סֶּ

 (. 50–49; 10–6)טורים  ְלַעְמָך רֹוַע ַמֲעָלָליו"

בפיוט "ממכון שבתך" השתיקה היא מרכיב שולט בתינוי הצרות: "חֹוַזי   
ץ ִיְדמּו", ואילו בפיוט "אוֹ  \ּוְמִליַצי נֱֶּאָלמּו  טת ְשִעי" מובלִרי ְויִ ֵיְשבּו ָלָארֶּ

ַאָנָחה"(. באלם וַ כּו ְבִכי פְ יָך שָ ָפנֶּ הזעקה: "ָגעּו ִבְבִכָיה ְתִחָנה ּוְצָעָקה ]...[ ָדגּול לְ 
 ִעי"המתואר ב"ממכון שבתך" ובריבוי הקולות הפונים לאל ב"אֹוִרי ְוִיְש 

מתפרשים שני מבעים ספרותיים של תחינה הנובעת ממצוקה קשה של דור 
 דווי ונרדף. 

                                                           
: "יה שלם למחרפיך 19-בפיוט "אל אלהי האלהים ואדוני האדנים" הבקשה מושהית ומופיעה רק בטור ה   36

הפיצוה זרים  \באיבה ובצדיה". סיבת ההשהיה היא תינוי מוראות הגולה: "היתה מרעיתו נפוצה ושבויה 
זדוני קמו בי ]...[ וֹאמר אבד נצחי  \]...[ ובכל זאת לא שב אפו"; "זרים הפיצוני בעלי מדני  בכל רוח זרויה

מוקדשת לנקמה. גם בפיוט: "יי אליך עיני ישברו" הבקשה  19ותוחלתי מאדני", והבקשה הבאה בטור 
בפיוט "אדון  : "ראה עבדיך כדונג נמסים", וקדמו לבקשה תיאורי זוועות גזרת בלוייש.27מעוכבת עד טור 

רב העליליה" הבקשה מקבלת קדימות ומוצבת בטור השלישי: "עננו במרחב יה". בפיוט "ממכון שבתך" 
הבקשה באה כבר בטור השני: "זכור )נו"א: הבט( צאן מרעיתך". גם בעקדה "אורי וישעי" הבקשה באה 

קמה: "קומה והושיעה וריבה בטור השני וכפי שניתן לשער מהפתיחה "ְוַגֲאָות ַחְרִבי" היא מוקדשת לנ
( פותח בפנייה נטולת בקשה )האם גם בגין עובדה זו טעו 17ריבי". גם הפיוט "אדון מועד" )ראו סוף הערה 

: "יה הכנס לי לפנים 19לראות בה יצירה של בכור שור?(, בסליחה זו הבקשה מושהית ומופיעה רק בטור 
ההשהיה ב"אדון מועד" אינה תינוי הצרות אלא  משורת הדין". בשונה מסליחותיו של בכור שור סיבת

יראת הרוממות, חידלון כוחו של הפייטן והידלדלות הדור )"גזו אמונים ]...[ אבד חסיד מן הארץ"( 
 המעכבים את בקשת הפייטן שהתפילות תתקבלנה וצרכי העם המרובים ייענו בשעת הנעילה.
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הברמן כתב על פיוטי בכור שור: "הצרות שעברו עליו ועל דורו מצאו להן הד   . 4
ואכן בפיוט "ממכון שבתך" נתבעת נקמה  37מלאי רגשי נקמה". נאמן בפיוטיו

ְוָלִשית ַכְגָלִלים  \הצבועה בצבעים עזים: "ְוִיְדֹרש ֲעָבָדיו ִמַצר ְמַבֵּקש ְלהּוָמם 
ר ָזָמם ]...[ ְוַאָתה ַשֵכר ִמַדם  \ְוִלְשפֹוך ַכַמִים ָדָמם  \ְלחּוָמם  ְוָעִשיָת לֹו ַכֲאשֶּ

ְשנּוִנים ִיְפלּו ]החצים[ ְבֵלב ַצר ]...[ ַב'ר' ֵלָבב ְסַלח  \\ִחֵצי ִגבֹור ְשנּוִנים  \ים ְמַענִ 
 38(.94–93; 81–79; 24–21ְוָנְקֵמִני ֵמִאיש ִריִבי" )טורים  \ָנא חֹוִבי 

כבר בכינוי  נקמהגם בפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" בולט מוטיב הנקמה. הפיוט פותח ב  
ּוָמה : "קל האל בטור הפותח: "ַגֲאַות ַחְרִבי" וכך בבקשה בטור התוכףהשבח ש

חת כוח הבטממות ְוהֹוִשיָעה ְוִריָבה ִריִבי". בנוסף הפייטן יוצר תעקיף רווי אלי
רעך זהמלאך, במקרא נאמר: "כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ]...[ וירש 

 \ ְלַהֵדשּוַכֵתש לְ יו ִנְשַבְעָת ֹאְיבָ את שער ֹאיביו" )בר' כב, יז(, ובפיוט: "ָשם 
ראה שרגש הנקמה המקנן נ(. 42–41ְוַזְרעֹו ְבאֹור ָפנֶּיָך ְלָבֵרְך ּוְלַקֵדש" )טורים 

בפייטן גרמה לו לשכל את סדר הפסוק. המקרא הקדים את ברכת זרעו של 
ת אברהם וריבויו לירושת שער האויבים; ואילו הפייטן הקדים את כתיש

האויבים לברכת זרעו של אברהם. מכל מקום רגש הנקמה העז ניכר היטב 
 בשני הפיוטים.

 
 זיקות של מבע בין שני הפיוטים 3א.

בשני הפיוטים הציווי האלוהי משובץ ככתבו בתורה )בר' כב, ב(: "ַקח ִבְנָך  .1
)"אֹוִרי  "ַקח ִבְנָך ְוַהֲעֵלהּו" 39)"ממכון שבתך"( ָשם ְלֹעָלה" ְוַהֲעֵלהּו]...[ 

 ְוִיְשִעי"(.

בשני הפיוטים כינויי האל באים בצירופים ייחודיים המורים על משכנו  .2
" )"ממכון שבתך"(, יֹוֵשב ְמרֹוִמים"; "שֹוֵכן ַשַחק"; "שֹוֵכן ָמְעָלההמורם: "

ְלֵאל " )"אֹוִרי ְוִיְשִעי"(. ובקרבת מה גם הכינויים האלה: "ְלשֹוֵכן ֲעִלָיה"
ְליֹון" )"ממכון שבתך"(, "ְלֵאל ָרם ְוִנָשא"; "אִמְתנַשֵ    40" )"אֹוִרי ְוִיְשִעי"(.ְלֵאל עֶּ

                                                           
 . 323פיוטי ר' יוסף, עמ'    37
נוכח בפיוטי בכור שור. בפיוט 'ָאדֹון ַרב ָהֲעִליִלָיה': "ִלְמַשְנָאיו ָהֵכן ַמְטֵבַח ]...[ ָדגּול הנקמה היא מוטיב   38

ְתַיְסֵרם ְבַעְקַרִבים ְושֹוִטים ]...[ ִשיָתה  \ָצֵרינּו ַתֲחִרים ]...[ ְוַהְך ָקֵמ]י[נּו ְכָקנֶּה ָוסּוף ]..[ ַדֵבר ִאָתם ִמְשָפִטים 
יך ְבַרְגָלִים ]...[ לֹוֲחֵצי ַעְמָך ַקֵמל ]...[ ּוְפרֹוץ ְפִריץ ַחיֹות ]...[ ְוָיפּואֹוְיֵבינּו יָך  ַכַגְלָגל ]...[ ּוְרמֹוס אֹוְיבֶּ צּו אֹוְיבֶּ

ַבח ְבָבְצָרה" )טורים  ָעָשן ]...[ ְוָטבֹוַח טֶּ ...[ ּוִמָצַרי (. בפיוט 'ֵאין ְלָבנֹון ֵדי ָבֵער ְוַחָייתֹו ֲאָשִמים': "]70–6כֶּ
(. בפיוט 'ֵאל ֱאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים ַוֲאדֹונֵי 44–42ִתְרדֹוף ְבַאף ְוַתְשִמיֵדם ִכי ִבי ָרדּו ְבֵחיָמה" )טורים  \ִהָנֵקָמה 

ָך ]...[ יָך ְבָשָרם ֹתאַכל ַחְרבֶּ  \ה ְוָשִעיר ָשם ִיְרקֹוד ְתִהי ִטיָרָתם ְנַשמָ  \ְשבֹור ְזֹרַע ָרָשע ַאף ָקדָקד  ָהֲאדֹוִנים': "ָקמֶּ
 (.44–38)טורים  ְוַתַחת ְכבֹודֹו ֵיַקד ְיקֹוד ִכיקֹוד"

ת ִבְנָך", נוסח זה   39 הלשון זהה כמעט לחלוטין בנוסח שפרסם הברמן )על פי כתב יד פארמה(: "ַקח ָנא אֶּ
 מתאפיין באריכותו ובהרחבה מתוך הכתובים לאורך הפיוט כולו.

ינויים שהוזכרו כאן הוא שיוכם לשדה סמנטי של שגב. לקב"ה ניתנו שלל כינויי שבח, המשותף לכלל הכ  40
כגון תארים מהשדה הסמנטי של רחמים, "רחום", "רב חסד", "ישוב על כסא רחמים"; של משפט: "דן 
דלים". היה בידי הפייטן לבחור מגוון רב של שבחים לאל, ואולם היצמדותו לשדה סמנטי אחד מצביעה 

 וית ראייה מסוימת מאוד.על זו
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בשני הפיוטים קיים דמיון מובהק בתעקיף למענה המקראי של אברהם ליצחק  .3
ה  ְבִני ְלֵאל ָרם ְוִנָשא" )"ממכון  ִנְבַחר)"אלהים יראה לו השה לעלה בני"(: "ִמשֶּ

ְלשֹוֵכן ֲעִלָיה" )"אֹוִרי ְוִיְשִעי"(. על ידי הפועל  ִנְבַחרָעֵרב וְ  יְבנִ שבתך"(; "ָנם לֹו 
"נבחר" בשני הפיוטים מובלט רעיון הבחירה ביצחק, כנגד הסתמיות של 
"יראה לו" שבפסוק המקראי; השם "אלהים" במקרא מוחלף בכינויי שגב: 

  41)"אֹוִרי ְוִיְשִעי"(. "ְלֵאל ָרם ְוִנָשא" )"ממכון שבתך"(; "ְלשֹוֵכן ֲעִלָיה"

ת ָהַאִיל ַוַיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַתַחת  -בשני הפיוטים התיבה "ַתַחת"  .4 מן הפסוק "ַוִיַּקח אֶּ
" )"ממכון ְתמּוָרהמוחלפת ב"תמורה": "ְוָנַתן ַאִיל  -ְבנֹו" )בר' כב, יג( 

 42ִעי"(.ְלָפָניו" )"אֹוִרי ְוִיְש  ְתמּוַרת ְבנוֹ ץ ּוְזָבחֹו רָ שבתך"(; "

 \ ְיִהי ֲעֵליכֶּם ִסְתָרהבשני הפיוטים משמש שורש סת"ר כנרדף לשורש כפ"ר: " .5
ה" 43ַמְשֵעִני" )"ממכון שבתך"(; ִלי-ִסְתָרה ֱהיֵה " ִלְהיֹות לֹו ְלִמְסתֹור ּוְלַמְחסֶּ

)"אֹוִרי ְוִיְשִעי"(. כך הוא חוזר למשמעות המקורית של "כפרה" הנגזרת ממילת 
בפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" חוזר רעיון זה במבעים שונים: "ְלַכֵפר"  44.כיסוי –'ְכָפר' 

ה"; "ִלְהיֹות לֹו ַכֵסה"; "ְוֵחְטא ַעְמָך ִיָסֵכר"ִפי סֹוֵטן  " )טורים: ְלִמְסתֹור ּוְלַמְחסֶּ
50–51;54;55 .) 

 

ִעי" בכלל פיוטיו של בכור שור  ב. לשונות "אֹוִרי ְוִיש ְ

ים יטויתאפיינים בלכידות לשונית. אשר על כן ראוי לבחון בפיוטיו של בכור שור מ
שם לייה אחדים המצויים גם ב"אֹוִרי ְוִיְשִעי". ממצא זה ישמש לנו אבן בוחן שנ

 חיזוק ההנחה בדבר שיוך הפיוט הנידון לבכור שור.

 
ִעי" ל"אדון רב העליליה" 1ב.   בין "אֹוִרי ְוִיש ְ

. ור שורל בכשם דומים גם לפיוט "אדון רב העליליה" בפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" אפיוני
ווי פיוט זה האחרון הוא פיוט ודאי משל בכור שור, ולכן ראוי להתעכב גם על ק

 הדמיון בין שניהם.

 בשני הפיוטים האל מכונה "רב העליליה" והכינוי נחרז בתיבה "המוריה", .1
 (: 4–1טורים ב"אדון רב העליליה" החריזה מופיעה כבר במחרוזת הראשונה )

                                                           
   (.273והעיר על כך פרנקל )גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ'    41
" נשמרת לשון פיוטית עתיקת ימים, כבר ְתמּוַרת ְבנוֹ " ו"ְתמּוָרה(. בהיגדים "273ראו דברי פרנקל )שם, עמ'    42

 \תרף ידך מהרה  \יח לו ": "שדי הצרתמור בנךבפיוט העקדה הקדום "איתן לימד דעת" מופיע הצירוף "
תנצור לנו עקידתו" )ספטימוס,  \תזכור לנו בריתו  \תפן אל באפרו  \תפור בסבך בקרן  \רציתי  תמור בנך

 (.93חננתו, עמ' 
ר ֱהֵיה ִלי ִמָצַרי" )"אין לבנון די בער", טור    43 תֶּ , 29לשון זו מופיעה גם בסליחה אחרת משל בכור שור: "סֶּ

 (.333עמ הברמן, פיוטי יוסף 
ַפְרתָ בציווי בניית תיבת נח )בר' ו, יד(: "   44 רֹאָתּה ִמַבִית ּוִמחּוץ  ְוָכָֽ ", ובדברי שמואל הנביא )שמ"א יב, ג(: ַבֹכפֶּ

ר ְוַאְעִלים"ּוִמַיד־ִמי ָלַקְחִתי  ֵעיַני בֹו". שימוש מקראי בשם הנגזר משורש כס"ה במשמעות המושאלת של  ֹכפֶּ
ף ְלָאִחיְך ִהֵנה הּוא ָלְך כופר וכפרה מצוי ב סֶּ ף כֶּ לֶּ ְכסּות סיפור נסיעת אברהם לגרר: "ּוְלָשָרה ָאַמר ִהֵנה ָנַתִתי אֶּ

 " )בר' כ, טז(.ֵעיַנִים
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 ַרב ָהֲעִליִלָיהָאדֹון 
 ָכמֹוָך ֲחִסין ָיּה-ִמי

ְרַחב  ָיּה-ֲעֵננּו ַבמֶּ
ָעִניָת ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו   45ְבַהר ַהמֹוִרָיהְכשֶּ

  
ם )טורי דבריםובפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" היא מופיעה במחרוזת השביעית לפי תוכן ה

25–28 :) 
  ר ַהמֹוִרָיהְלהַ ֵדי ֲעלֹוָתם ַיַחד מִ 

ה ִלְרִאָיה    ָשַאל ִנין ְלהֹורֹו ַאֵיה ַהשֶּ
 ָנם לֹו ְבִני ָעֵרב ְוִנְבַחר ְלשֹוֵכן ֲעִלָיה 

  ְוַרב ָהֲעִליִלָיהְגדֹול ָהֵעָצה 
 

הכינוי 'רב העליליה" לקוח מירמיה המבטא את משפט הצדק שעורך האל 
ד ַלֲאָלִפים ]...[  סֶּ ה חֶּ ר ֵעינֶּיָך ְפֻקחֹות לבריותיו: "ֹעשֶּ ְגֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָיה ֲאשֶּ

ב"אדון  46יט(.–ַעל ָכל ַדְרֵכי ְבֵני ָאָדם ָלֵתת ְלִאיש ִכְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו" )לא, יח
רב העליליה" כאמור המחרוזת פותחת בחריזת "רב העליליה" וחותמת "כמו 

כלומר בקשה מהאל העושה חסד לאלפים  ".בהר המוריהשענית לאברהם אבינו 
לזכור את זכות העקדה בבואו לדון בזרעם של האבות. ואילו ב"אֹוִרי ְוִיְשִעי" 

ְוַרב " וחותמת ב"ְגדֹול ָהֵעָצה ְלַהר ַהמֹוִרָיההמחרוזת פותחת ב"ִמֵדי ֲעלֹוָתם ַיַחד 
באל הנותן  ִלבו יבטח -", שהם דברי עידוד שאמר אברהם ליצחק ָהֲעִליִלָיה

 לחסידו כדרכיו וכפרי מעלליו.

 

 -לשבח  -מטבח  -בכור שור חורז זובח  במחרוזת השנייה ב"אדון רב העליליה"  . 2
 מזבח: 

 זֹוֵבַח ִבְנָך ִזְבֵחי תֹוָדה ְלָך  
 ַמְטֵבַח ִלְמַשְנָאיו ָהֵכן 

 ְלַשֵבַח ַוֲעֵנהּו ִשְמָך 
ָעִניָת ְלִיְצָחק ַעל  ַהִמְזֵבַח ֵבי גַ -ְכשֶּ

 
 "אֹוִרי ְוִיְשִעי" במחרוזת השישית:  חריזה דומה ננקטת גם בפיוט

                                                           
. חריזת "עליה" ו"מוריה" אינה 782על זהות חריזת "מוריה" ו"עליה" ראו גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ'    45

ן מוקפדת, והשוו לחריזה בפתיחה לס פֶּ ליחה מסוגת 'חטאנו', "ֵאל ָנא ְרָפא ָנא": "ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ַתֲחלּוֵאי גֶּ
ָנה ִמַשַחת ּומַמָכה ְטִרָיה  \בֹוָשה ְוָחֵפָרה ְוֻאְמַלל ִפְרָיה  \פֹוִרָיה  ָעִניָת ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְבַהר  \ְגָאלֶּ ֲעֵננּו ְכשֶּ

 ַהמֹוִרָיה". 
 ע"א. ,ה יחעבודה זר :ראו   46
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 ַמְטֵבחַ ַבש ַרֲחָמיו ְוֵהִכין ִלְבנֹו כָ 
ְליֹון ְוִזְכרֹו   ְלַשֵבחַ ְלַכֵהן ְלֵאל עֶּ

ת לָ  לֶּ  ְלַזֵבחַ ַקח ֵאש ְוֵעִצים ּוַמֲאכֶּ
ליְ  ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְייֳ ְוִהִגישֹו ִלְפֵני  47ַהִמְזֵבחַ -יֳ אֶּ

 
   48מנצל הפייטן את השורש 'זב"ח' גם כפועל וגם כשם. בשני הפיוטים

 

בפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" במחרוזת השביעית שיוחדה לשיחת הבן והאב בדרך להר   . 3
)טור  ָיה"שֹוֵכן ֲעלִ ַחר לְ ִנבְ ם לֹו ְבִני ָעֵרב וְ נָ המוִריה מופיע הביטוי "שֹוֵכן ֲעִלָיה": "

ָך" כתבנו ( על זיקת ביטוי זה למופעים שונים ב"ִמְמכֹון47 קודם. והנה  ִשְבתֶּ
ה": יִליָ ביטוי דומה מופיע בפתיחת המחרוזת השש עשרה בפיוט "ֲאדֹון ַרב ָהֲעלִ 

" מתפרש כשוכן שמיים על (. הביטוי "שֹוֵכן ֲעִלָיה61"ֲעֵננּו ִמְשֵמי ֲעִליֹות" )טור 
ה ַבַמִים ֲעִליֹוָתיו ַהָשם ָעִבים ְרכּובפי הכתוב: "הַ   , ג(.תה' קדֹו" )ְמָקרֶּ

 

ִעי" ביתר פיוטי בכור שור 2ב.   לשונות "אֹוִרי ְוִיש ְ

(. בטור זה 1הפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" פותח: "ְייֳ אֹוִרי ְוִיְשִעי ְוַגֲאַות ַחְרִבי" )טור   . 1
ועתו )"אֹוִרי ְוִיְשִעי"( ועוז חרבו )"ְוַגֲאַות הפייטן מייחס ָלֵאל את מקור חיותו ויש

ַחְרִבי"(. הדברים תואמים את חתימת המחרוזת השלוש עשרה בפיוטו של בכור 
ְבָטח  49שור "אין לבנון די בער": )תה' מד,  "ֹלא תֹוִשיֵעִני ְוַחְרִבי"ִכי ֹלא ְבַקְשִתי אֶּ

  50(.52ז; "אין לבנון" טור 

ִרי ְוִיְשִעי": "קּוָמה ְוהֹוִשיָעה ְוִריָבה ִריִבי" באה הבקשה שהאל בטור השני ב"אוֹ   . 2
יקום, יילחם ויגאל את עמו: הצירוף 'לריב את ריב' אינו זר לפיוטי בכור שור: 

יָך" )"אל אלהי האלהים ואדוני האדונים", טור   51(;37"ָקדֹוש ַמְלִכי ִריָבה ִריבֶּ
 (.94ון שבתך" טור "ְוָנְקֵמִני ֵמִאיש ִריִבי" )"ממכ

ְליֹון ְוִזְכרֹו ְלַשֵבַח", השימוש 22בפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" )טור   . 3 (: "ְלַכֵהן ְלֵאל עֶּ
ְליֹון" כחיווי לאל נמצא בפיוטי בכור שור: "פניך שיחרנו אל מלך  בתיבה "עֶּ

                                                           
לעת  נזבחושם תודה  \תיכון בית תפילתי  \ לשבחלך נאה  \הפיוט הידוע לחנוכה פותח: "מעוז צור ישועתי    47

"; בנוסף לחריזת השורשים הנ"ל בשלושת הפיוטים הובא צירוף של המזבח]...[ חנוכת  מטבחתכין 
שכנזי זה שנכתב בגרמניה במאה השלוש עשרה ". ייתכן שפיוט אַמְטֵבחַ " עם "תכין"\ִלְבנֹו" ְוֵהִכין"\"הכן"

תחת רושם מסעי הצלב, הושפע מפיוטים אלו, שכן אנו מוצאים מטבעות לשון דומים. ראו לביא ונבו, רב 
 .14הערה  121העליליה, עמ' 

 .272על הדמיון בחריזת שני הפיוטים ראו גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ'     48
 .334–331הברמן, פיוטי יוסף עמ'      49
 .334הברמן, פיוטי יוסף עמ'      50
 (.19)טור  267; גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ' 336הברמן, פיוטי יוסף עמ'      51
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יָך 52(33עליון" )"אין לבנון", טור  ְליֹון" )"ֵאלֶּ ְך עֶּ לֶּ  ֵעיַני ְיַשֵברּו", "ְוַאָתה ָקדֹוש מֶּ
 53(.37טור 

כן בין הזיקות של "אֹוִרי ְוִיְשִעי" לסליחה "אלהים ממכון שבתך" -הזכרנו לפני  . 4
 לוֹ  ִלְהיֹותאת השם הנגזר משורש סת"ר, פועלי השורש הי"ה וֵשם שייכות: "

ה" )"אֹוִרי ְוִיְשִעי" טור  ְלִמְסתֹור  ילִ -יֵהִסְתָרה הֱ  \ ְתָרהסִ  יכֶּםֲעלֵ ְיִהי (; "55ּוְלַמְחסֶּ
(. לשון זו מופיעה גם בפיוט "אין לבנון די 57–56ַמְשֵעִני" )"ממכון שבתך" 

ר ֱהיֵה ִלי(: "29בער" )טור   ִמָצַרי ְכָעְצמּו ִמַסֵפר".  ֵסתֶּ

 

 ג. בין פרשנות לפייטנות

ִעי"  54הדים לפרשנותו של בכור שור לפרשת העקדה 1ג.  בפיוט "אֹוִרי ְוִיש ְ

תהום פעורה בין החתירה לפשט, המאפיינת את פירושו המקראי של בכור שור, 
יכולתם של חכמי צרפת  56שפיוטי התפילה הם גלגולה המאוחר. 55ליצירה האגדית

. לשם הדגמה פרנקל הזכיר את 57לדלג על פער זה הוא ממאפייני אסכולה זו
רא" ש"פירש הרשב"ם )נכד רש"י ואחיו של רבנו תם( "פרשן פשט קיצוני במק

בתלמוד )באותם חלקים מפירושיו ששרדו לנו( את הדרשות ואת דברי האגדה לפי 
 משמעותם הפשוטה, ללא כל היסוס או רתיעה". בהערת שוליים שם הוסיף: 

(, רש"ימראוי להזכיר שני חכמים צרפתיים אחרים: א. ר' יוסף קרא )צעיר בדור אחד 
וטים שעיקרם אגדה; ב. ר' יוסף שפירש את המקרא לפי הפשט אך גם פירש פי

ת התורה לפי הפשט אעשרה( שפירש -ס )בן המאה השתיםשור מאורליאנ-בכור
 וכתב פיוטים שכל כולם מדרש ואגדה".   

                                                           
 .333פיוטי יוסף, עמ'      52
 265גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ'      53
כהן, מקראות הכתר,  נבו, בכור שור, עמ' לח; -ההתייחסות לפירוש בכור שור מתרכזת רק בפרשת העקדה     54

 .  197;195; 193עמ' 
 . 85–83על היחס בין פשט ודרש ראו סימון, משמעותם; ארנד, פשט ודרש; פרנקל, האגדה והמדרש, עמ'     55
-. על עירוי תוכני האגדה לפיוט הארץ94–91; 18על היחס בין הפיוט לאגדה ראו שנאן, עולמה, עמ'     56

. ביטוי 268–266; פליישר, שירת, עמ' 3; מירסקי, מחצבתן, עמ' 184' ישראלי ראו צונץ, הדרשות, עמ
מרתק ליחסי הגומלין בין המקרא והאגדה בפיוט הקדום נמצא בעדותו של יהלום על מפגשיו הראשונים 
עם 'עבודות' קדומות: "המקצב והצליל הילכו עליי קסם שנים רבות. המזיגה המיוחדת של רעיון מקראי 

(. באשר לפיוט 7או רעיון מדרשי בניסוח של מקרא שבו את לבי" )יהלום, באין כול, עמ'  בניסוח של מדרש
האשכנזי )וצפון צרפת( כתב פרנקל: "ההזדהות הגמורה עם עולמו הרוחני של המדרש ניכרת כמובן גם 

תוך במסורת הפייטנית שעברה לאשכנז דרך איטליה. לא רק שיצירות ר"א ]אלעזר בירבי[ הקלירי נתקבלו ב
המחזור האשכנזי ובזה נקשר גם קהל המתפללים באופן קבוע אל התכנים של המדרש שהם התוכן העיקרי 
של הפייטנים, אלא שכל פייטני גרמניה וצרפת הוסיפו ללכת בדרכם של פייטני המזרח בשלבם את תכני 

 (.  511המדרש כחומר עיקרי וכמעט בלבדי בתוך יצירותיהם" )פרנקל, האגדה והמדרש, עמ' 
היטיב לנסח זאת י' פרנקל: "יהדות אשכנז וצרפת, במאות הראשונות לקיומה, הזדהתה עם האגדה עד כדי     57

כך, שהיא אף הבחינה באותו יסוד עקרוני של הבנת האגדה ]...[: המדרש אינו הפירוש הפשוט של המקרא 
עשרה חלה התופעה -אחתוחכמי האגדה ידעו יפה להבחין ביניהם. ביהדות אשכנז וצרפת של המאה ה

המיוחדת במינה של פרשני פשט מובהקים למקרא, שהתייחסו, מצד שני, ביראת כבוד עמוקה לאגדה 
 . 880ולדרש כפי שהם, והם אף פירשו את האגדה לפי פירושה הפשוט",  מדרש ואגדה, עמ' 
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למרות ההבדל הסוגתי )פיוט הממשיך את עולם האגדה לעומת הפרוזה הפרשנית 
יקים לפירושו של נמצא בפיוט העקדה "אֹוִרי ְוִיְשִעי" קווים מש 58החותרת לפשט(

בכור שור בפרשת העקדה. הקווים האלה ישמשו לנו אבן בוחן שלישית לקביעת 
 מחברו של הפיוט.

ת ַאְברָ . 1 ְשַבְעָת "ָשם נִ  , א()בר כב ָהם""ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּה ְוָהֱאֹלִהים ִנָסה אֶּ
 (41ֹאְיָביו ְלַכֵתש ּוְלַהֵדש" )טור 

  ושו )בר' כב, א(:הרשב"ם בפיר

רית ב]...[ אף כאן 'ַאַחר ַהְדָבִרים' שכרת אברהם  ויהי אחר הדברים האלה
פו לאבימלך לו ולנינו ולנכדו של אברהם ונתן לו שבע כבשות הצאן וחרה א
ֹלא של הק' על זאת שהרי ארץ פלשתים בכלל גבול ישראל והק' ציוה עליהם '

ה ָכל־ְנָשָמה' ]...[ לכן 'ְוהָ  ת־ַאְבָרהָ ְתַחיֶּ כדכת'  יערוינתרו וצקם' ֱאֹלִהים ִנָסה אֶּ
ת־ה' ֵלאֹמר', 'ַמָסה ּוְמ  יָך', 'ַעל ַנֹסָתם אֶּ י ְוַנֵסִני'. ְבָחֵנִני יָבה', 'ִרי'ֲהִנָסה ָדָבר ֵאלֶּ

כלומר נתגאיתה בבן שנתתיו לכרות ברית ביניכם ובין בניהם, ועתה לך 
 לך. וכן מצאתי אחרי כןוהעלהו לעולה ויראה מה הועילה כריתות ברית ש

יו במדרש של שמואל ]...[ אמר לו הק' אתה נתתה לו שבע כבשות, חייך שבנ
 עושים שבע מלחמות עם בניך ונוצחין אותן ד"א חייך שבניו הורגים שבע

 ארוןשצדיקים מבניך ]...[ ד"א חייך שבניו מחריבים שבע משכנות ]...[ ד"א 
 מחזיר בשדה פלשתים שבעה חדשים. 

 

ב"ם מסמיך את פרשת העקדה לברית אברהם ואבימלך )"אחר הדברים הרש
האלה"(, ורואה בברית חטא חמור. כעונש על חטא זה האל ציער את אברהם 

את פירושו לבר' כב, א חותם  59במעשה העקדה )"והאלהים נסה את אברהם"(.

                                                           
וירא את רש"י מפרש: " דוגמה לסתירה הנובעת מההבדל הנ"ל נוגעת לזיהוי ההר המסוים בארץ המוריה.    58

ראה ענן קשור על ההר" )כשהתיבה 'מקום' משמשת במשמעות כפולה: מקום פיזי, הפירוש  - המקום
הפשטי של הפסוק המקראי; ומקום מטאפיזי, ראיית פני השכינה, תוספת פרשנית של המדרש הנובעת 

בפירושו שולל את הפירוש מהלקסיקוגרפיה החז"לית בה המילה 'מקום' משמשת ככינוי לאל(. בכור שור 
שאברהם זיהה את ההר הקדוש באמצעות מראה נבואה; בפירושו על פסוק ב כותב: "]על אחד ההרים[ 

אלמא  -האלהים"  אשר אמר לו, כמו שמפרש "אל המקום פירש לו היכןואחר כך  - אשר אומר אליך
". בכור שור מטעים פירש לור ; ומשום הכי ]=כך[ הכיר את המקום מרחוק, שכבהיכן שאמר לו]=כלומר[, 

. רש"י העדיף את הכתוב המורה על 'ראייה'; בכור מאמר נבואישזיהוי המקום התברר לאברהם באמצעות 
יָך"; "ַוָיָקם  ר ֹאַמר ֵאלֶּ ָהִרים ֲאשֶּ שור בפירושו לתורה העדיף את הכתובים המורים על 'אמירה' )"ַעל ַאַחד הֶּ

ר ָא ל ַהָמקֹום ֲאשֶּ ְך אֶּ ר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים", בר' כב, ב; ג; ט(. כך ַוֵילֶּ ל ַהָמקֹום ֲאשֶּ ַמר לֹו ָהֱאֹלִהים"; "ַוָיֹבאּו אֶּ
בכור שור הפשטן בפירושו לתורה. מנגד מצאנו שהפייטן ב"אורי וישעי" מאמץ את הפרשנות המדרשית 

ְדמּות  \ִשי ִנְרָאה לֹו ֹזַהר שעל פיה אברהם זיהה את המקום באמצעות מחזה של מראה שכינה: "יֹום ַהְשִלי
ת ְבֹראש ָהָהר" )"אֹוִרי ְוִיְשִעי", טורים  לֶּ (. בטורים אלה דוחה הפייטן את מסורת 20–19ְכבֹוד ְייֳ ְכֵאש ֹאכֶּ

בראשית רבה )"מה ראה? ראה ענן קשור בהר"( שאימץ רש"י, מפני התיאור המופיע בפרקי דרבי אליעזר 
 -עומד מן הארץ ועד השמים", פדר"א  עמוד אשד על גבי ההר ]...[ ומה ראה? )"ראה כבוד השכינה עומ

ִהִגיעּו ְלצֹוִפים ָראּו  "חורב" ל(, שנחרז ב'סילוק' של שמעון ב"ר יצחק לשחרית יום ב' של ראש השנה: "ְכשֶּ
ת ְתלּוָלה" )גולדשמידט, רה"ש, עמ'  בֶּ  (. 89, טור 120ַשְלהֶּ

שפעת פירושו של רש"י )בר' כב, ב(: "יש מרבותינו אומרים אחר דבריו של שטן, מונדשיין מציין את ה    59
שהיה מקטרג ואומר מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל אחד". לדבריו, בשני 
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הרשב"ם בציטוט ארוך ממדרש שמואל, הטוען כי בעטיו של חטא כריתת הברית עם 
 60שתים, עתידים בני אברהם לתת את הדין במהלך הדורות.יבימלך מלך פלא

בכור שור שלל את פרשנותו של הרשב"ם הרואה בעקדה עונש לאברהם על עוון 
הברית עם אבימלך, והטעים שהוא מבכר את פירוש הפשט המסורתי למילה "ניסה" 

ת ַאְבָרָהם)ניסיון ולא השתת צער(: " ". כמו כן הוא שם את נסיוןהביאו לידי  - ִנָסה אֶּ
ומקטרג ובעל הדין  שטןטענת הרשב"ם נגד אברהם בפיו של השטן: "שלא יוכל 

וגם המלכים לומר עליו: החנם ירא אברהם? והלא סך בעדו ובעד כל אשר לו, 
  61!".כורתים עמו ברית

: אומרשו ובפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" מתפלמס הפייטן עם המדרש שהציג הרשב"ם בפירו
ַבְעָת" תעקיף ל"בי נשבעתי "ָשם ִנְש  -( 41"ָשם ִנְשַבְעָת ֹאְיָביו ְלַכֵתש ּוְלַהֵדש" )טור 

 ּוְשְבעם נִ שָ ְנֻאם יי" שבפרשת העקדה )בר' כב, טז(; והלשון על פי בר' כא, לא: "ִכי 
ם". בניגוד למדרש שמואל שבו בני אבימלך "עושים שבע מלחמות עם ב ניך ְשֵניהֶּ

 נוצחין אותן" שבועת האל לאברהם מורה על הכרעה ניצחת של האויבים. רוצהו
לומר: אם היה חטא כלשהו בשבועת אברהם לאבימלך, באה שבועת האל בסוף 
 העקדה ומנקה עוון זה מאברהם וזרעו. נמצא כי מתפיסתו של הפייטן מהדהדים

ור ירוש בכור שדברי הפרשן בכור שור כי לא עונש כאן אלא ניסיון. יודגש כי פ
מתעמת עם דברי הרשב"ם, ואילו הפיוט מתעמת עם המדרש שחתם את פירוש זה 

 של הרשב"ם.

 

 (10" )טור ְוַהֲעֵלהּו ְנָךבִ ַקח  " )בר' כב, ב( "ְוָסְמכּו ְבָנם לֹו ֵאלְוַהֲעֵלהּו ָשם ְלֹעָלה. "2

סתם  - לעולה שם והעלהו" על דברי הפסוק המצווה על העקדה כותב בכור שור:
הקדוש ברוך הוא את דבריו, וחשב אברהם כי צוה עליו לשחטו ולהקטירו כליל, 
ולפיכך הוליך עמו אש ועצים ומאכלת, והוא ]הקב"ה[, לא צוה רק להעלותו על גבי 
המזבח, ומשהעלהו גמר ועשה מצוותו של הקדוש ברוך הוא". בכור שור בוחר 

ר הציווי כלל רק העלאה על לפרש את המילה 'והעלהו' במובן הראשוני, כלומ
בפיוט  62המזבח ולא כלל זביחה, על אף שהכתוב ציין שהעלאה זו היא "ְלֹעָלה".

                                                                                                                             
הפירושים )רש"י ורשב"ם( דרשת הסמיכות פותרת )לפחות חלקית( את התהייה על דרכי האל שמעורר 

 (. 115ן ניסיון העקדה בא כעונש על עוון )מונדשיין, בין אמונה לתהייה, עמ' מעשה העקדה, שכ
 על הערכת פירוש זה של הרשב"ם כפירוש פשט, ראו יפת, פירוש רשב"ם לעקדה פשט?    60
ת יי ַוֹיאַמר–בכור שור בפירושו עושה שימוש בדברי השטן באיוב א, איוב פרק א, ט    61 ַהִחָנם  י: "ַוַיַען ַהָשָטן אֶּ

ר לֹו ִמָסִביב ַמֲעֵשה ָיָדיו ֵבַרְכָת ּוִמְקֵנהּו ָפַרץ ?ָיֵרא ִאיֹוב ֱאֹלִהים  ֲהֹלא ַאָתה ַשְכָת ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵביתֹו ּוְבַעד ָכל ֲאשֶּ
ץ". בכור שור בפירוש התורה החליף את ההצלחה הכלכלית שציין השטן בספר איוב בהצלחה  ָבָארֶּ

 פוליטית.
; וביתר פירוט תנחומא בובר, 203לפירוש זה שורשים בספרות חז"ל )פינקלשטין, ספרי דברים, קמח, עמ'    62

וירא מ: "'ולא עלתה על לבי' לומר לאברהם שישחוט את בנו, אע"פ שאמרתי לו 'קח נא' לא עלתה על לבי 
. על הביסוס הלשוני של שישחוט את בנו"(. על היבטיו הפילוסופיים של פירוש זה ראו כשר, איך יצוונו

. וכן ראב"ע בר' כב, א, ד"ה "והעלהו שם לעלה". פירוש זה שקנה אחיזה 43פירוש זה ראו שם, עמ' 
בפרשנות הספרדית, בולט בחריגותו בנוף ההגותי והדתי של צפון צרפת ואשכנז, השוו לטורי השיר של ר' 

ת ֵבן ַיִּקיר אפרים מריגנשבורג )בשלושת נוסחי פיוטו(: "ִצִּויתֹו ַקח  ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקיר" )"אם אפס  \ָנא אֶּ
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חיסר הפייטן את  -( 10"אֹוִרי ְוִיְשִעי": "ְוָסְמכּו ְבָנם לֹו ֵאל ַקח ִבְנָך ְוַהֲעֵלהּו" )טור 
 ְוֵעִצים ֵאשַקח לָ זיכרון ה"עולה" בצו האלוהי. בנוסף הטור השירי המתמיה: "

ת לֶּ ( תואם לדברי בכור שור בפירושו לתורה: "וחשב אברהם 23)טור  63ְלַזֵבַח" ּוַמֲאכֶּ
 ".הוליך עמו אש ועצים ומאכלתכי צוה עליו לשחטו ולהקטירו כליל, ולפיכך 

ל־הַ נאמן לשיטתו, מפרש בכור שור )בר' כב, יב(:  כי כבר  - ַנַער"ַאל־ִתְשַלח ָיְדָך אֶּ
י לא צוה לך רק להעלותו ואתה העלית אותו מעל לעצים". עשית את המצוה כ

בפיוט נאמר שאברהם "הקריב" את יצחק, אף על פי שרק העלה אותו "מעל 
ל לעצים": "ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְייֳ ְוִהִגישֹו ִלְפֵני  ִלְפֵני ְייֳ" (. "ְוִהְקִריבוֹ 24" )טור ַהִמְזֵבחַ -ְייֳ אֶּ

ל בכך ש"ִהִגישֹו ִלְפֵני א ". התיבה "והגישו" באה במופע כפול במקרַהִמְזֵבחַ -ְייֳ אֶּ
ל ָהֱאֹלִהים ]=אל ְוִהִגישוֹ בפרשת עבד עברי שבמשפטים: "  ִהִגישוֹ וְ הדין[  בית ֲאֹדָניו אֶּ

ת" )שמ' כא, ו(. השימוש בתיבה זו מחזק את זיקת הפיוט לפירו לֶּ ל ַהדֶּ  ל בכורשו שאֶּ
 בין הקרבה לזביחה. שור שכן הוא מחדד את ההבחנה 

 

 (12 ָסהּו" )טורָשם נִ ט וְ " )בר' כב, א( "ָשם ָשם לֹו ֹחק ּוִמְשפָ ִנָסה. "]ְוָהֱאֹלִהים[ 3

הגביהו  - נסהמביא בכור שור פירוש נוסף: " 64ב–לקראת סוף פירושיו לפסוקים א
ד, ז(,  ונשאו, והודיעו לעולם כמה הוא אדם חשוב, כמו 'נסה עלינו אור פניך' )תה'

וכמו 'ונשא נס' )יש' יא, יב(, כי 'ֵנס' דבר גדול הוא ]הג"ה[". פירוש זה מציע הסבר 
 65רומם, הנגזר משם העצם 'נס' הנרדף לדגל "נס להתנוסס". -חלופי למילה 'נסה' 

ממכון ביטוי מובהק לפירוש זה מופיע בפיוט " 66הפירוש נחתם בהערה: "]הג"ה[".
ְוָהֱאֹלִהים ִנָסה". המוטיב של מעשה  \ַעל ְבנֹו לא ָחָסה  " של בכור שור: "ֵעינוֹ שבתך

ה ִיְהיֶּה ִמְשַפט  העקדה הבא לרומם את אברהם מופיע גם בפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי": "ְוזֶּ
  67(.12–11ָשם ָשם לֹו ֹחק ּוִמְשָפט ְוָשם ִנָסהּו" )טורים  \ַהַנַער ּוַמֲעֵשהּו 

 

                                                                                                                             
, גולדשמידט, סליחות ליטא, עמ' קנא; הנ"ל, סליחות פולין, עמ' קצ(. מצוות 8–7רובע הקן" טורים 

העקדה כללה לשיטת ר' אפרים שחיטה ומיצוי דם על קיר המזבח )יתרה מזו בקהילות היהודיות באשכנז 
עקדה כלל את שחיטת הבן, אלא רווחה האמונה שיצחק אמנם נשחט, ראו שפיגל, לא רק שסברו שציווי ה

 מאגדות העקדה, עמ' תפב ואילך(. 
 כזכור במקרא )בר' כב, ד( אברהם העמיס את העצים על יצחק.      63
–1אחרי פירושיו ל"אחר הדברים האלה"; "נסה את אברהם"; "והעלהו שם לעלה" שהבאנו כאן )דוגמות     64

2)  . 
 פסוק זה משמש כפתיחתא לעקדה, ראו ראשית המדרש על פרשת העקדה, ב"ר נה, א.   65
כנראה מדובר בתוספת מאוחרת, אולם ייתכן שהציון 'הג"ה' מתייחסת רק להערה החותמת ביאור זה: "כי    66

הן 'נס' דבר גדול הוא". נציין שנבו במהדורתו )בכור שור, עמ' לח( השמיט את כל הפירוש הזה. כ
בהקדמתו ל'מקראות גדולות הכתר בראשית ]א[' מדבר על התועלת של מהדורתו בהצגת פירוש בכור שור: 
"]...[ ועוד שתי הערות לתועלתו של הקורא: ]א[ בכתב היד שולבו כמה תוספות, שסומנו בסופן ע"י הסופר 

מתחילה התוספת  בתיבת 'הג"ה' יחידותו של כתב היד אינה מאפשרת להכריע בכל מקרה בבטחה היכן
 העדפנו להשאיר זאת להחלטתו של הקורא ]...[" )כהן, מקראות הכתר, עמ' יד(.  

גידלם  -"נסהו  -הדברים תואמים פירוש של אחד מבעלי התוספות על הפסוק בשמ' טו, כה: "ְוָשם ִנָסהּו"    67
ושע במכילתא: "ושם נסהו, בשלח, עמ' רמח(, הממשיכים את דברי ר' יה-כנס וכתורן" )גליס, תוספות, בא

 שם נשא לו גדולה" )מסכתא דויסע פרשה א(.  



 165ציון אשל ותמר לביא   -בן
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ת ֲחֹמרוֹ ַוַיְשֵכם ַאבְ . "4 ר ַוַיֲחֹבש אֶּ  ( 16י", טור י ְוִיְשעִ ; "אֹוִר , ג" )בר' כבָרָהם ַבֹבקֶּ

לחבוש את חמורו הוא עצמו, כי  - וישכם אברהם בבוקרבפירושו כותב בכור שור: "
תפיסה זו עולה גם בפיוט "אֹוִרי  68רדוף לעשות רצון בוראו" )שם(.זריז והיה 

ר ְלָבְקרֹו". הצירוף "זריז ו)תואר חיוויי נוסף(" מופיע הן ִנְשכַ וְ  ָזִריזְוִיְשִעי": " ר ָשם ֹבקֶּ
מוטיב  69ְוִנְשַכר"(. ָזִריזורדוף"( על אתר, והן בפיוט )"זריז בפירוש בכור שור )"

זריזותו של אברהם, הבא לידי ביטוי במקרא בשורת פעולות תוכפות )"ַוַיְשֵכם ]...[ 
ְך"(, נפרש על פני שלושה טורי שיר ַוַיֲחֹבש ]...[ ַוִיּקַ  ח ]...[ ַוְיַבַּקע ]...[ ַוָיָקם ַוֵילֶּ

 (: 16–13בפיוט, ונוסף להם המקור המקראי המורה על זריזות זו בטור הסיומת )

ר ְלָבְקרוֹ זָ   ִריז ְוִנְשַכר ָשם ֹבקֶּ
 ָצַלח ְוָרַכב ִלְכבֹוד ֵאל ַוֲהָדרוֹ 

 ָחֵרד ְוָיֵרא ְוָשש ַעל ְדָברוֹ 

ת ֲחֹמרֹו  ר ַוַיֲחֹבש אֶּ  ַוַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבֹבקֶּ

 

בנוסף לצירוף "זריז ו]..[" המופיע בפירוש ובפיוט קיימות הקבלות נוספות. בפירוש 
ר ְלָבְקרֹו ורדוףבכור שור: " ָצַלח  \", תואר זה מקבל ביטוי מפורט בפיוט: "ָשם ֹבקֶּ

ָחֵרד ְוָיֵרא ְוָשש  \בפיוט: "ִלְכבֹוד ֵאל ַוֲהָדרֹו ְוָרַכב". בפירוש: "לעשות רצון בוראו" ו
: "ַלֲעשֹות ְרצֹון ַמְלכֹו ָשַקד ּוִמַהר"(, המחרוזת נחתמת 18ַעל ְדָברֹו" )ובהמשך בטור 

בפסוקית המקראית על ההשכמה וחבישת החמור שמהווה מעין אישור לזריזותו של 
 70אברהם לקיום צו העקדה.

 

ר ָמן ָשַלְחתָ אֱ יר נֶּ צִ יב(; "-יו ַמְלַאְך יי ִמן ַהָשַמִים" )בר' כב, יא. "ַוִיְקָרא ֵאלָ 5  ]...[ ַוֹיאמֶּ
 .(20–19לֹו ַהַמְלָאְך" )טורים 

 מן )בנוסחנו: יי'( אלהים מלאך אליו ויקראבפירושו של בכור שור לפסוק זה: "
ת את אע"פ ]ואף על פי[ שהיה מדבר בלשון שכינה, שאמר 'ולא חשכו - השמים

וא בנך... ממני' )להלן, יב(, ששלוחו של מקום היה מדבר כאילו הקדוש ברוך ה
אם מדבר בכל מקום; וסוף הוכיח שהיה מלאך, מדקאמר בפעם השנית 'בי נשבעתי נ

 יי'' )להלן, טז(". 

                                                           
 ראו רש"י בר' כב, ג; ב"ר נה, ח.    68
הזיקה בין לשון פירושו של בכור שור לפיוט בעניין זריזותו של אברהם מובהקת. כאמור מוטיב הזריזות     69

לא צוה לאחד מעבדיו, שהאהבה הוא בעצמו ו - ויחבשנזדרז למצוה:  - וישכםמופיע כבר ברש"י: "
 מקלקלת השורה". הפיוט "אורי וישעי" מהדהד את לשונו של פירוש בכור שור ולא את לשון פירוש רש"י.

פיוט העקדה "אורי וישעי" מתאפיין בפואטיות מזערית ובמיעוט דמויות. לא נזכרים בו הנערים שהוזכרו    70
ר ַוַיֲחֹבש במקרא וכן שרה והשטן ששילבה האגדה בתמת עקדה . בהזכירו את החמור "ַוַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבֹבקֶּ

ת ֲחֹמרֹו" חרג הפייטן מרצייתו האמנותית כדי לחזק את מוטיב הזריזות של אברהם. יתרה מזאת, זהו  אֶּ
הציטוט הארוך היחיד מגרסת העקדה המקראית, לציטוט זה יש שני 'אחים' קצרים ומקוטעים: "קח בנך 

 ה השה".והעלהו"; "אי
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יצחק עקוד על גבי  -תמונת יצחק העקוד על המזבח בנויה מכמה רכיבים: במקרא 
שולח את ידו אל המאכלת, המלאך פונה אליו ומזהירו  העצים שעל המזבח, אברהם

מלשלוח את ידו אל הנער ומלפגוע בו; אז נושא אברהם את עיניו ורואה איל 
 -נוסף בדרך כלל רכיב חדש  -ומקריבו תחת בנו. בפייטנות )בעקבות המדרשים( 

מעניין לראות שהציווי לאברהם למשוך  72)פעמים נוספת גם האש(. 71בכי המלאכים
לרוב ישירות מפי הגבורה )לעתים הפייטן  73דיו משחיטת יצחק בא בפייטנותי

ועוד, הציווי אינו  74מעמעם את מקור הנבואה, אך לא מייחסה מפורשות למלאך(.
מסתפק בעצירת הקרבת יצחק אלא כולל )בניגוד לגרסת העקדה המקראית( גם את 

העתיק "איתן למד  מצוות הקרבת האיל )המכונה 'תמור' ו'כפרה'(. פיוט העקדה
שדי מייצג את רוב השינויים הנ"ל: " 75דעת" )היה מוכר כבר בתקופת האמוראים(

  78בסבך בקרן". 77תפור \ תמור בנך רציתי \תרף ידך מהרה  \לו  76הצריח

הפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" דבק בנרטיב המקראי ודוחה את הרכיבים המדרשיים שמנינו, 
ִציר נֱֶּאָמן הנפת הסכין הן בלשון פיוטית )" הוא מחדיר את המלאך העוצר את

יָך"( והן בלשון מקראית )"ָשַלְחתָ  ף יָדֶּ רֶּ ר לֹו ַהַמְלָאְך הֶּ "(. כך, בחר הפייטן להיות ַוֹיאמֶּ

                                                           
 \לאביו ברכתה  \'כה יהיה זרעך'  \כלם צעקו:  \ובקומו לשחטו   \בראותם אותו נעקד  \"ידודון מלאכיך    71

(; 125, מלאכי, נספח, עמ' 11–10איכן היא ברכה?" )עבודה קדומה 'אתה בראתה', טורים  \ואם זה נשחט 
(; 180, באין כול, עמ' 271לאל?[, טור  ב>ֹח<ד הסכין" )יהלום, 'עבודה מעושרת ]ארומם \"נדמעה עינם 

, 15"אראלים צעקו חוצה מרה" )יחיאל בר אברהם בר יואב, 'אורח משפטיך קוינוך לזכרה', טור 
תקפו  \(; "שאג זקן ובשנונה אחז 157; פרנקל, פיוטי יחיאל, עמ' 305גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ' 

גולדשמידט, פולין עמ'  11הֹמר גבעת ההוריה", טור  אראלם וזעקו ממחז" )מאיר בר יצחק ]ש"ץ[, "אל הר
 (.559רי; הנ"ל יו"כ, עמ' 

, בתוך 265בבוערת ואע ]=באש ועצים[" )יהלום, 'עבודה מעושרת ]ארומם לאל?[, טור  \"נעקד כמו כבש   72
ם וחסדם, פרי בטנו ככבש עקד" )בנימן בר זרח, ֻתמת צורי \ ושם תוקד(; "פעל מזבח 179באין כול, עמ' 

 (.33, גולדשמידט, יו"כ, עמ' 6טור 
וכוונתנו כאן לפייטנות שבארץ ישראל, איטליה ואשכנז. הפיוט במרחב המוסלמי נצמד יותר למקרא, לכן    73

פיוטים אלו שאמנם אימצו את מוטיב בכי המלאכים, גם אם הרחיבו את הצוו האלוהי, כך שכלל את 
 לאך.הקרבת האיל, הקפידו לייחס את הצו למ

ריקוחך נתבשם בשמי תקרה" )יחיאל בר אברהם בר יואב, 'אורח משפטיך קוינוך  \"בת קול אליו קרא    74
, וראו דבריו שם עמ' 157; פרנקל, פיוטי יחיאל, עמ' 305, גולדשמידט ופרנקל, לקט, עמ' 16לזכרה', טור 

ת 57 כֶּ בר זרח, ֻתמת צורים וחסדם, טור אט ממלאכת" )בנימן -מהר לשחטו ולא \(; "ממרום לולא הקשיב סֶּ
ז וֹתקף ִחָבה", טור 33, גולדשמידט, יו"כ, עמ' 6 זֶּ , 14(; "ַנַער ַאל ִתְשֹחט קֹול ֵאָליו ָבא" )הנ"ל, "אהבת עֶּ

יחיד נאהב כשלף התער  \איל הראהו אחר בסבך נאחז  \(; "מרום כהסכית צמצם שכינתו כחז 523שם, עמ' 
רב לך אל תשלח ידך אל הנער" )מאיר בר יצחק ]ש"ץ[,  \בנך יחידך אהוב מֹנער  \רחף מִגנו ועמד בשער  \

 (.559, גולדשמידט, פולין עמ' רי; הנ"ל יו"כ, עמ' 14–12"אל הר הֹמר גבעת ההוריה", טורים 
פיוט זה נזכר בתשובת רב שרירא ורב האי המובאת בספר האשכול בהלכות תענית )אלבק, האשכול, נא     75

מסגרת תיאור הטקסים והליתורגיה המיוחדים לתענית מצוטט הפיוט "איתן למד דעת" ובו שתי ע"ב(. ב
הערות, לפני הציטוט: "מימר ראשון דהוה מיתמר מיומא דרבנן דהוראה" ]דבר תפילה ראשון שנאמר מאז 

ים ימי חכמי הוראה[ ולאחריו: "ואית ליה טעמי' מושכין לבבות דלקיטן מפום קדמאי" ]=ויש בו טעמ
המושכים את הלב שנאספו מפי הקדמונים[. 'רבנן דהוראה' הוא כינוי לאמוראים חכמי התלמוד )בבא 
מציעא פו, ע"א(: "רבי ורבי נתן סוף משנה, רב אשי ורבינא סוף הוראה"; ובאגרת רש"ג: "ובתריה מלך רב 

יוסי, הוא 'רב אשי' יוסי וביומיה 'סוף הוראה' ואסתיים תלמודא ]=ואחריו התמנה לראשות הישיבה רב 
המוזכר בתלמוד, ובימיו 'סוף הוראה' והסתיים חיבור התלמוד, שהחל בדור שלאחר חתימת המשנה[ )לוין, 

(. ספטימוס מראה שהטור השירי: "חננתו למאה פרי" היווה מצע לדברי השטן בדרשה 97אגרת, עמ' 
 (. 81–80 שהתלמוד )סנהדרין פט, ע"ב( מביא בשם ר' יוחנן )ספטימוס, חננתו,

 נו"א: השמיע; השמעת.    76
 נו"א: תפוס; תפוש.    77
 .91ספטימוס, חננתו, עמ'     78
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נאמן לפשט המקראי ולפירוש בכור שור לתורה. בחירה זו מחריגה אותו משאר 
קיעו מאברהם את פיוטי העקדה שכאמור, דחקו את המלאך המציל, וכן הפ

ההחלטה להקריב איל תחת יצחק וייחסו אותה לאל. בניגוד לרוב פיוטי העקדה, 
"אורי וישעי" מבצר את תפקידם של המלאך ואברהם בתמונת הצלת יצחק ברגע 

יָך  יָך ַוֲחָסדֶּ ב ְלַצָּואר ִנְכְמרּו ַרֲחמֶּ רֶּ ָךְלִאיש ֲחסִ  ִציר נֱֶּאָמן ָשַלְחתָ  \העקדה: ְבשּום ָאב חֶּ  ידֶּ
יָך  \ ף יָדֶּ רֶּ ר לֹו ַהַמְלָאְך הֶּ ת ֵעיָניו  \ַוֹיאמֶּ ְזָרִחי ְוָנָשא אֶּ  .ְוִהֵנה ַאִיל נֱֶּאַחז ְבַקְרָניו" \ָקם אֶּ

 

ה. "6 היִ "ְייֳ  ד(;" )בר' כב, יַוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא יי ִיְראֶּ ה"-ְראֶּ )טור  לֹו ַהשֶּ
56.) 

כלומר: יראה המקום ויזכור  - יי יראהבכור שור: " בפירושו לפסוק זה כותב
ד ִאיש ָתם"( כסגולה  79המעשה". סֶּ בחתימת הפיוט אחרי הזכרת זכות יעקב )"ְזכֹור חֶּ

( חוזר הפייטן לזכות זיכרון 54לכפרת חטאי הבנים )"ְוֵחְטא ַעְמָך ַכֵסה", טור 
ה קָ העקדה: " ה \דֹוש ִלְהיֹות לֹו ְלִמְסתֹור ּוְלַמְחסֶּ ה" )טור -ְייֳ ִיְראֶּ (. "ְייֳ 55–54לֹו ַהשֶּ

ה ה" הוא שיבוץ שונה משמעות של תשובת אברהם ליצחק: "ֱאֹלִהים -ִיְראֶּ לֹו ַהשֶּ
ה" )בר' כב, ח(. ה לֹו ַהשֶּ "יי יראה  הדמיון בין הפיוט והפירוש מודגש במצלול:  ִיְראֶּ

הבפירוש, ו" "שהמעה]...[  הלֹו -ְייֳ ִיְראֶּ   ."ַהשֶּ

 
 הנפשות הפועלות בעקדה 2ג.

 על גילו של יצחק בעקדה

המקרא לא פירש לנו מתי התרחשה העקדה, וממילא שאלת גילו של יצחק נותרה 
 -סתומה. על שאלה זו התעכב ראב"ע והוא מביא בפירושו שתי דעות: האחת 

"ורז"ל אמרו שהיה יצחק כאשר נעקד בן שלשים ושבע שנים". הראב"ע שולל דעה 
אם דברי קבלה נקבל. ומדרך סברא אין זה נכון, שהיה ראוי שתהיה צדקת זו: "ו

יצחק גלויה, ויהיה שכרו כפול משכר אביו שמסר עצמו ברצונו לשחיטה". אולם 
לדבריו לפי הטקסט המקראי "אין בכתוב מאומה על ]צדקת[ יצחק". דעה אחרת 

רות זו: "גם זה שהביא: "ואחרים אמרו שהיה בן חמש שנים", ראב"ע שולל גם אפש
לא יתכן, בעבור שנשא עצי העולה". אם נאמץ את ניתוחו של ראב"ע נסיק שיצחק 

או בשנות העשרה הראשונות,  80היה בשעת העקדה בסוף העשור הראשון לחייו
 ובלשונו: "קרוב לי"ג שנים" )ראב"ע בר' כב, ה(. 

                                                           
" הם עיבוד לנאמר המעשהויזכור  יראה המקוםכלומר:  - יי יראהדבריו של בכור שור בפירוש התורה: "    79

 \לבניו יהי מחסה ו יי יראהבעקדה "אמונים בני מאמינים הנאמנים בבריתך" של בנימין בר זרח: "בהר 
 (.12טור  229" )גולדשמידט, יו"כ, עמ' המעשהעל שם  יראהיי  המקוםנקרא שם 

 ואילך. 43:24דקה  https:\\www.youtube.com\watch?v=1uqUAMPbhl8ראו דברי סימון:     80
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שני  דמותו של יצחק בעקדה 'התבגרה' לאורך היצירה היהודית בתקופת בית
ביצירה המדרשית של אמוראי ארץ ישראל יצחק היה בן  81ובתקופת התנאים.

היינמן מסכם את עמדת חז"ל: "יצחק היה לדעתם ]של  82שלושים ושבע שנים.
חז"ל[ בן ל"ז שנה בלכתו אל הר המוריה; מובן שאם כן הדבר, היתה זכות העקדה 

אף שמקובל לראות  83.תלויה בו יותר מאשר באביו הזקן, בניגוד לתפיסת התורה"
ה שבדעה הנזכרת )שיצחק היה בן ל"ז שנה בשעת העקדה( דעה מחייבת, התפי

שיצחק היה עול ימים בשעת העקדה )התואמת את רוח הסיפור המקראי( המשיכה 
לחלחל בחוגי האגדה. לדוגמה, אגדת ר' יוחנן בתלמוד הבבלי טוענת שניסיון 

ת ִיְצָחק" )בר' העקדה בא בגלל דברי השטן סמוך למשתה שנ עשה "ְביֹום ִהָגֵמל אֶּ
  84כא, ח(.

אינו מפרש את גילו של יצחק, אך גילו הצעיר של יצחק עולה  "אֹוִרי ְוִיְשִעי"הפיוט 
ת ְבנֹו ְכִאיש ָזִהיר ְוִנְזָהר" )טור טָ מהטור השירי: " ( אברהם מעמיס את יצחק 17ַען אֶּ

. כמו כן אינו משתף לקיחה בידים( -ק", בר' כב, ג על החמור )"ַוִיַּקח ]...[ ְוֵאת ִיְצחָ 
את יצחק במראה המקום מרחוק אלא מייחס את ראיית כבוד השכינה לאברהם 

ת ְבֹראש ָהָהר". \ֹזַהר  לוֹ ֹום ַהְשִליִשי ִנְרָאה ילבדו: " לֶּ בנוסף  85ְדמּות ְכבֹוד ְייֳ ְכֵאש ֹאכֶּ
בניגוד להרחבות מדרשיות, בפיוט  :הפייטן אינו משתף את יצחק במעשה הפולחני

לא נזכר שיצחק פונה לאברהם בבקשה שיקשור אותו למזבח, ואינו עונה אמן על 
שכמו של מפתיעה היא בחירתו של הפייטן להעמיס על  86ברכת "על השחיטה".

לֶּת  אברהם לא רק אש ומאכלת אלא גם את עצי העולה: "ָלַקח ֵאש ְוֵעִצים ּוַמֲאכֶּ

                                                           
שרה בשעת ע-( היה יצחק כמעט בן שש308; 298, ורמן עמ' 15; יז, 15על פי החשבון בספר היובלים )טז,    81

העקדה, ואילו יוספוס כותב: "ויצחק בן עשרים וחמש שנה בהבנות המזבח" )קדמוניות, ספר ראשון, עמ' 
(. בסדר עולם רבה: "אבינו יצחק היה בשעה שנעקד בן כ"ו שנ'" )מיליקובסקי, סדר עולם, 228, טור 25

)לנינגרד( ושאר כתבי היד ל  [ מציין, שהסתמך על כתב יד יחיד15; בפירוש ]כרך ב עמ' 220כרך א עמ' 
 והדפוסים גורסים 'שלושים ושבע' ושם מוכיח את צדקת הכרעתו(. 

(. הקביעה שיצחק 197ראו למשל מרגליות, וי"ר כ, ב, עמ' תמט; תנחומא, וירא כג; פדר"א )היגר לא, עמ'    82
קדה )בר' כב( היה בן שלושים ושבע שנים בשעת העקדה מתבססת על הסמיכות המקראית בין סיפור הע

 למות שרה )בר' כג(.
 כן. -, כפי שכבר אמר ראב"ע שהוצג לפני22היינמן, דרכי האגדה, עמ'    83
( שם, על הטור השירי: "ילד לניחוח חשקתי", שבפיוט "איתן 89סנהדרין פט ע"ב. ספטימוס, חננתו )עמ'    84

( 45)שפיגל, אבות הפיוט, עמ' לימד דעת" מציין: "יצחק מתואר כילד ולא כמבוגר גם בעבודה קדומה 
(". ב'עבודה' קדומה, שפרסם יהלום 109–108ובפסיפסים בבית אלפא וציפורי )יהלום, פיוט ומציאות, עמ' 

וקראּה 'עבודה מעושרת )ארומם לאל?(', יצחק אמנם מכונה 'נער' ולא 'ילד', אבל סיפור העקדה מסתיים: 
(. 181–180כי הם נאמני אל" )יהלום, באין כול, עמ'  \ והשמיעו רנן \\אצל הנביאה  \"ננהלו שניהם 

אברהם ויצחק שבים אל הנביאה, היא שרה אמנו. ב'עבודה' קדומה זו, סיפור העקדה מסתיים באיחוד של 
 כי הם נאמני אל".  \רעיה השלמים בגופם ובנפשם: "והשמיעו רנן -אב, בן ואם

רהם ראה את מראה השכינה, ואז פנה ליצחק לוודא שהוא נציין שבמקור המדרשי )פדר"א, לא( מצוין שאב   85
ִהִגיעּו ַלצֹוִפים ָרָאה ְכבֹוד ַהְשִכינָ  ה עֹוֵמד ַעל שותף לחוויה הנבואית: "ַביֹום ַהְשִליִשי ִהִגיעּו ַלצֹוִפים, ְוֵכיָון שֶּ

נֱֶּאַמר ]בראשית כב, ד[ 'ַביֹום ַהְשִליִשי ַויִ  ת ַהָמקֹום ֵמָרֹחק'. ָמה ָרָאה? ַגֵבי ָהָהר, שֶּ ת ֵעיָניו ַוַיְרא אֶּ ָשא ַאְבָרָהם אֶּ
הָ  ָחד ִמן הֶּ ה ַאָתה ְכלּום ְבאֶּ ץ ַעד ַלָשָמִים. ָאַמר ְלִיְצָחק ְבנֹו: 'ְבִני, רֹואֶּ ל ֵאש ִמן ָהָארֶּ ִרים ַהָללּו?' ָרָאה ַעמּוד שֶּ

ץ ְוַעד ַלָשָמִים'. ָאַמר לֹו: 'ֵהן', ָאַמר לֹו: 'ָמה ַאָתה ר ל ֵאש עֹוֵמד ִמן ָהָארֶּ ה ַעמּוד שֶּ ה?' ָאַמר לֹו: 'ֲאִני רֹואֶּ ֹואֶּ
ֹום ַהְשִליִשי" יאברהם ראה ב" -ְוֵהִבין ַאְבָרָהם ִכי ִנְרָצה ַהַנַער ְלעֹוָלה". ואילו הפיוט הסתפק בפתיחת הדרשה 

ת ְבֹראש ָהָהר".ְדמּות ְכבֹוד ְייֳ", שנראה  \מראה שכינה "ֹזַהר  לֶּ  "ְכֵאש ֹאכֶּ
ָך" )טור פָ על רקע הדברים בולטת אמירתו של הפייטן: "   86 (. אולם קשה להכריע 33ַשט ֵבן ָגרֹון ִליָשֵחט ִלְכבֹודֶּ

 אם פשיטת הגרון היא תולדת צדקת יצחק או התמסרות תמימה ומלאת אמון של בן פעוט באביו. 
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ת  ַאְבָרָהם ( בניגוד לאמור במקרא: "ַוִיַּקח24 טור ֹוִרי ְוִיְשִעי",ְלַזֵבַח" )"א אֶּ
ם ָהֹעָלה ֲעֵצי נראה שצמצום תפקידו של יצחק  87ְבנֹו" )בר' כב, ו(. ַעל ִיְצָחק ַוָישֶּ

במעשה הפולחני ושחרורו מנשיאת העצים נועדו לשוות לו גיל צעיר ורך בשנים 
הובאו קודם: "גם זה ]הדעה שיצחק בן חמש ומשמשים 'תשובה' לדברי הראב"ע ש

שנים בעקדה[ לא יתכן, בעבור שנשא עצי העולה". הפיוט נחתם בטורי השיר: 
ה  ה \"ָקדֹוש ִלְהיֹות לֹו ְלִמְסתֹור ּוְלַמְחסֶּ ה" )טורים -ְייֳ ִיְראֶּ ( זכות יצחק 56–55לֹו ַהשֶּ

ה לעולה.   העומדת לזרעו נוצרת את תמונת היותו שֶּ

 אלהיםעולה גם מבין השורות בפירושו של בכור שור: " 88צעיר של יצחקגילו ה
אמר לו עניין על שתי משמעות, שאמר  בני;כלומר: את  - בני לעולה השה לו יראה

ואמרו  השה! לו יראה, הקדוש ברוך הוא בנילו האמת לפי סברתו, משמע כאומר: 
בדעת שוה לעשות  יחדיו הםשנירבותינו )ב"ר נו, ד( כי הבין יצחק, ואעפ"י כן הלכו 

רצון הבורא" )בר' כב, ח(. בכור שור כאן מחלק בין תבונת אברהם לסברת הבן 
 89 יצחק, את הדעה "כי הבין יצחק" הוא מייחס לחז"ל וניכר שאינו מאמצּה.

ה" ליצחק בפיוט "אורי וישעי" ותיאורו כ'תם' שאינו מסוגל להבין  ייחוס הכינוי "שֶּ
בכור שור, תואמים את הסיפר המקראי בו מתואר "יצחק  דבר מתוך דבר בפירוש

שתי היצירות )הפיוט "אורי וישעי"  90כטפל לו ]לאברהם[ פאסיבי, נכנע ונפעל",
ופירוש בכור שור( נתנו עדיפות למקרא על פני הסיפר המדרשי שכן בו כפי שציינה 

המוסר  במדרשים לגיבור מרכזי 92הופך כבר -הקרבן הפאסיבי  -"יצחק  91אליצור:
 את נפשו מרצונו".

 

 גיבורי העקדה

הדמויות הפועלות בסיפור העקדה המקראי: האל, אברהם, יצחק, הנערים והמלאך. 
על אלו נוספים שני בעלי חיים: החמור והאיל )האיל ממלא משעת התגלותו את 
ה ְלֹעָלה" שנזכר בשיחה בדרך אל ההר(. אברהם הוא גיבורה הראשי של  תפקיד "ַהשֶּ

                                                           
בטרם ידעך כל" שכאמור כינה את  \טיב שבפיוט העקדה הקדום "איתן למד דעת אמירה זו מנוגדת אף לנר   87

, טורים 90עצים עצי עולה" )ספטימוס, חננתו, עמ'  \יצחק "ילד", שכן פיוט זה מטעים: "שם על יחידו 
15–16 .) 

צעיר אמנם בפיוטו של בכור שור "ממכון שבתך" מתקבלת תמונה שונה. בפתיחתו ניתן להתרשם מגילו ה   88
(; אולם בהמשך דמותו של יצחק לובשת צורה בוגרת. הדבר 43של יצחק: "ַקח ִבְנָך ְכֹצאן ִמִמְכָלה" )טור 

ה  -ניכר בשיחת האב והבן  ָאִבי  \שאלת יצחק נטולת תום והיא תובעת מענה חד: "ּוֵבן ָאַמר ִמִני ַאל ְתַכסֶּ
ה  ה" )טורים ִאם ִיְמַעט ַהַבִית  \ָקְרָבן ֵאיְך ַתֲעשֶּ (. ואכן מענה אברהם הינו ישיר וחד 48–46ִמְהיֹות ִמשֶּ

ה ִנְבַחר ְבִני ְלֵאל ָרם ְוִנָשא" )טור מִ משמעי: " (. והשוו לטורי השיר בפיוט "אורי וישעי" בהם שאלת 49שֶּ
 \ד ְלַהר ַהמֹוִרָיה יצחק סתמית ולקונית, ומענה האב עמום מחד, וטעון בדברי עידוד מאידך: "ִמֵדי ֲעלֹוָתם ַיחַ 

ה ִלְרִאָיה'  ְגדֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָיה'".  \ָנם לֹו: 'ְבִני ָעֵרב ְוִנְבַחר ְלשֹוֵכן ֲעִלָיה  \ָשַאל ִנין ְלהֹורֹו: 'ַאֵיה ַהשֶּ
 הזיקה ההדוקה בין הפיוט לפירוש התורה של בכור שור הוא מאפיין ייחודי של הפיוט "אורי וישעי".

על השוני באמצעים הפרשניים )ההרמנויטי( בין פירוש בכור שור לפירוש שבמדרש, ראו יעקבס, בכור    89
 .200שורו, עמ' 

 . 41אליצור, שירה, עמ'    90
 שם.    91
במילה "כבר" מרמזת אליצור שמגמה זו מופיעה ואף מתגברת בפיוטי העקדה. בבחירתו של פייטן "אורי    92

 המקראי הוא החריג את עצמו מכלל הסוגה. וישעי" לדבוק בסיפר 



 לשאלת זיהוי 'יוסף' מחבר הפיוט "ְייֳ אֹוִרי ְוִיְשִעי"  170

 

 2017/18חמדעת כרך י'              שנתון מכללת חמדת הדרום 

הוא היחיד המקיים קשר עם שאר הדמויות. האגדה הוסיפה לסיפור את  -ה העקד
את השטן בגרסות המדרשיות  94ובמותה כאפילוג טרגי(, 93שרה )בבית לפני היציאה

 95השונות הממלא שלל תפקידים: מניע את העלילה בדברי שטנה באקספוזיציה;
וכן  96בדויות מנסה להניא את אברהם ויצחק מביצוע הצו כשהוא מחופש לדמויות

גם בסצנת העקדה השטן מופיע  97לובש צורת נהר המבקש להטביע את האב והבן.
 99בחלק מהמדרשים השטן מעורב במות שרה. 98ומנסה לסכל את הקרבת האיל.

 100האגדה זיהתה את 'שני הנערים' כאליעזר וישמעאל וסיפרה על שיחתם בדרך,
ה האגדה מלאכים כן הוסיפ 101והשתעשעה מהושבתם עם החמור לרגלי ההר.

המשמשים במקצת הגרסות כמניעי העלילה באקספוזיציה )בדומה לתפקיד 
 103וכמבקשי רחמים בשעת העקדה. 102השטן(

                                                           
"אמר אברהם מה אעשה אם אגלה ]...[ מה עשה אמר לשרה תקני לנו מאכל ומשתה ונאכל ונשמח, אמרה לו   93

מה היום מיומים ומה טיבה של שמחה זו, אמר לה זקנים כמותנו נולד להם בן בזקנותם כדי לאכול ולשתות 
בתוך המאכל אמר לה את יודעת כשאני בן שלש שנים הכרתי את ולשמוח, הלכה ותקנה המאכל, כשהיו 

בוראי והנער הזה גדול ולא נחנך ויש מקום אחד רחוק ממנו מעט ששם מחנכין את הנערים אקחנו ואחנכנו 
 שם, אמרה לו לך לשלום" )תנחומא וירא, כב(.

ששה קולות ווי כנגד שש  (; "באותה שעה צווחה623עמ'  "אלא מאיכן בא, מהר המורייה" )ב"ר נח, ה   94
תקיעות. אמרו לא הספיקה לגמור את הדבר עד שמיתה, הה"ד 'ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה' ]בר' כג, 
ב[. ומהיכן בא, ר' יהודה בר' סימון אמ' מהר המוריה בא" )מרגליות, וי"ר, כ, ב עמ' תמט( וכך גם 

פעתה של שרה בסצנת סיום העקדה (. מפתיעה הו197בתנחומא וירא כג; פדר"א )היגר לא, עמ' 
אצל הנביאה  \שב'עבודה' קדומה, שפרסם יהלום וקראּה 'עבודה מעושרת )ארומם לאל?(': "ננהלו שניהם 

(. הנביאה היא שרה "שהיה אברהם 181–180כי הם נאמני אל" )יהלום, באין כול, עמ'  \והשמיעו רנן  \\
 הלום שם(; או תואר של אשת הנביא )ראו יש' ח, ג(. טפל לשרה בנביאות" )תנחומא שמות ]וילנא[ א, י

"אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא: אחר דבריו של שטן, דכתיב 'ויגדל הילד ויגמל וגו' ', אמר שטן    95
לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! זקן זה חננתו למאה שנה פרי בטן, מכל סעודה שעשה לא היה לו 

אחד להקריב לפניך?" )בבלי סהדרין פט ע"ב( וקודם לכן בספרות החיצונית: "היו דברים  תור אחד או גוזל
ויאמר  שר המשטמהבשמים על אברהם כי נאמן הוא בכל דברו ואהבו אלוהים ובכול צרה היה נאמן. ויבוא 

תה לפני אלוהים הנה אברהם אוהב את יצחק בנו ושש עליו מכול. אמור לו להעלותו קרבן על המזבח וא
 (. 316, עמ' 16תראה אם יעשה דבר זה ותדע אם נאמן הוא בכול אשר תנסה אותו" )היובלים יז 

 )בלא תחפושות(.  599–598אלבק, עמ' -תנחומא וירא כב; ב"ר נו, ד, תיאודור    96
 תנחומא שם.     97
אל עומד ומסטינו "ר' זכריה אומר אותו האיל כשנברא בין השמשות היה ובא להתקרב תחת יצחק והיה סמ   98

 (. 195כדי לבטל קרבנו של אברהם אבינו" )היגר, פדר"א ל, עמ' 
במדרש הקדום יצחק סיפר לשרה על דבר העקדה ובשומעה את הדברים יצאה נשמתה )מרגליות, וי"ר, כ,     99

ב עמ' תמט(. סיפור זה חוזר במדרש התנחומא בהבדל קטן, 'יצחק' המדבר הינו השטן שלבש את דמות 
ן )בתנחומא וירא כג(; בפדר"א השטן מגלה את אוזנה של שרה כהולך רכיל: "הלך ואמ' לשרה הלא הב

שמעת מה נעשה בעולם, אמרה לו לאו, אמ' לה לקח אברהם את יצחק בנו ושחטו והקריבו על גבי המזבח 
 (. 197לעולה התחילה שרה לבכות ]...[ ופרחה נשמתה ומתה" )היגר לא, עמ' 

בין אליעזר וישמעאל, אמ' ישמעאל לאליעזר עכשו אברהם הקריב את יצחק בנו מוקדה על "נכנס תחרות  100
המזבח ואני בכורו יורש אברהם, אמ' לו אליעזר כבר גרשך כאשה שהיא מגורשת מבעלה ושלחך למדבר, 
אבל אני עבדו משרת אותו ביום ובלילה, ואני הוא היורש את אברהם, ורוח הקדש משיבה אותם ואומרת 

 (. 195–194ם לא זה יורש ולא זה יורש", פדר"א )היגר, פדר"א ל, עמ' לה
(; ובמטבע הלשון 596אלבק, עמ' -"שבו לכם פה עם החמור שאתם דומים לחמור" )ב"ר נו, ב, תיאודור 101

מקבילות בבבלי; וי"ר כ, ב ]מרגליות, עמ'  4המפורסמת יותר: "עם הדומה לחמור" )יבמות סא ע"ב ועוד 
כ כו, ג; תנחומא וירא כג; תנחומא(; "וחשב אותם כחמור, אמ' הואיל ואין אתם רואים מאומה תמח[; פדר"

 (. 195שבו לכם פה עם החמור, עם הדומים לחמור" )היגר, פדר"א ל, עמ' 
"והאלהים הוא ובית דינו מלאכי שרת אמרו אברהם זה שמח ושימח את הכל ולא הפריש להקב"ה לא פר  102

ב"ה על מנת שנאמר לו שיקריב לי את בנו ולא יעכב", ב"ר נה, א; טענתם של ולא איל, אמר להם הק
המלאכים מקבלת משמעות רחבה יותר בתנחומא וירא, יח: "כשבקש הקב"ה יתברך לבראות את העולם 
אמרו לו מלאכי השרת: 'מה אנוש כי תזכרנו' )תהלים ח( אמר להן הקב"ה יתברך: אתם אומרים 'מה אנוש 
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דו תפקי החסיר הפייטן את הנערים; הועיד למלאך רק את "אֹוִרי ְוִיְשִעי"בפיוט 
יָךציווי "ה -יב( –המקראי הראשון )בר' כב, יא ף ָידֶּ רֶּ נושא ו כ", החסיר את תפקידהֶּ

ָשם ( וייחס את הברכות לאל: "יח–הברכות לפני שיבת אברהם אל נעריו )שם יד
(. 42–41)טורים  ש"ֵרְך ּוְלַקֵד ָך ְלבָ ְוַזְרעֹו ְבאֹור ָפנֶּי \ִנְשַבְעָת ֹאְיָביו ְלַכֵתש ּוְלַהֵדש 

 השטן ושרה נעדרים מעקדה זו כמו בסיפור המקראי. 

ת ים בשעך בשנעולה שיצחק היה ר "אֹוִרי ְוִיְשִעי"קשב בפיוט  ציינּו כי מקריאה רבת
העולה  -יצחק והאל, אברהם  -העקדה. קביעה זו הולמת את המדרג של הגיבורים 

 ויים:שכן זכה בשלל כינ הֵאל. בולט מעמדו של מספירת הכינויים שזכו להם בפיוט
לְ ָד י, ָאבִ  ַגִבי, ָאִביאֹוִרי ְוִיְשִעי, ַגֲאַות ַחְרִבי, ַמְלִכי ּוִמְש  דֹול גְ יֹון, שֹוֵכן ֲעִלָיה, גּול, ֵאל עֶּ

ַשע, ָעֹון נֹוֵשא, ריז : זאברהםו ל יָקדֹוש. שנ ָהֵעָצה, ַרב ָהֲעִליִלָיה, ַחי, עֹוֵבר ַעל פֶּ
ר ש ישונשכר; חרד וירא; ָשש על דברו; איש זהיר ונזהר; איש מהיר במלאכת; אי

 .חף מכל תואר בפיוט זה יצחקמתהלך ְבֻתמֹו. ואולם לכת; איש חסידך; 

העדפת הסיפר  -נראה שמפירוש בכור שור ומהפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" עולה מצג דומה 
המקראי הרואה באברהם "גיבורּה של העקדה", ומציג את יצחק העקוד כקרבן תם 

אברהם מפני  ונטול דעה ובחירה. שתי היצירות דחו את הסיפר המדרשי "הדוחק את
 104הקרבן עצמו, הוא יצחק".

התיבה "איש" נקרית בפיוט חמש פעמים:  -בפיוט "אֹוִרי ְוִיְשִעי" חמישה "אישים" 
כֶּת" )טור 30(; "ְכִאיש ָמִהיר" )טור 17"ְכִאיש ָזִהיר" )טור  (; 31(; "ִאיש ְיַשר לֶּ

ָך" )טור  ע מהן מיוחסות לאברהם ואת (. ארב54(; "ִאיש ָתם" )טור 35"ְלִאיש ֲחִסידֶּ
החמישית )הצמודה ללשון המקרא( יש לייחס ליעקב: "ִאיש ָתם" )בר' כה, כז(. 

                                                                                                                             
ני אשר ראיתם בדורו של אנוש אלא הריני מראה לכם כבודו של אברהם ]...[ אמר להם כי תזכרנו' מפ

עתידים אתם לראות את האב ששוחט את הבן והבן נשחט על קדוש שמי". ובפתיחה לפרשת העקדה 
( מקבלת קובלנת המלאכים אופי של קנאה: "תניא ר' אליעזר אומר ]...[ 86–85בבראשית רבתי )עמ' 

ברא הקב"ה את האדם והיו מלאכי השרת קוראים תגר לפני הב"ה ואמרו רבון העולמים  כשנברא העולם
'מה אנוש כי תזכרנו' )תהלים ח, ה( שתק ולא השיבם. בא אדם לידי סרחון והרג קין להבל אחיו ובאו דור 

שבא  המבול ודור הפלגה ואנשי סדום והיו אומרים מלאכי השרת מה אנוש כי תזכרנו, והקב"ה שותק. כיון
אברהם היה הקב"ה מונה שבחו בפני מלאכי השרת ובפני כל מעשי ידיו והיה נמלך בו על כל דבר ודבר 
כד"א "המכסה אני מאברהם וגו'" )בר' יח, יז(, אמרו המלאכים אנו משמשים לפניו ולא נמלך בנו, וזה רמה 

כבודך ומלכותך ונאמר קלוס  ותולעה מה טבו ]...[ והיו מלאכי השרת קושרים קטיגור ואומרים מעתה נניח
לאברהם, קדוש אברהם, ברוך אברהם, אמר הב"ה כל המכבד אברהם לי מכבד, וכן הוא אומר 'כי מכבדי 
אכבד ובוזי יקלו' )ש"א ב, ל(, ואומר 'ותחסרהו מעט מאלהים' )תהלים ח' ו'(". וקודם לכן בספרות 

בת: "ויקנאו בו ]באברהם[ כל המלאכים החיצונית, בקדמוניות המקרא בפתיחה של שירת דבורה המשוכת
ויהיו שונאים אותו כל מנהיגי הצבאות. ויהי כאשר קנאו בו אמר לו אלהים: הרוג לי את פרי בטנך והעלהו 

 (.91ב, עמ' –לי לעולה כי מאתי ִנַתן לך" ) קדמוניות המקרא לב, א
ָלם ָצֲעקּו חֻ  103 ְראֶּ ָצה ַמְלֲאֵכי ָשלֹום ַמר ִיְבָכיּון", שנדרש על תמונה רכיב זה מתבסס על הפסוק ביש' לג, ז: "ֵהן אֶּ

זו, ואף שימש כפסוק הראשון של הפטרת סדר הקריאה שכלל את העקדה במחזור הקריאה התלת שנתי 
שהיה נהוג בארץ ישראל. ובמדרש: "ובשעה ששלח אבינו אברהם את ידו ליקח את המאכלת לשחוט את 

(. רכיב זה מצוי כמעט בכל הגרסות המדרשיות. 600אלבק, עמ' -תיאודורבנו בכו מלאכי שרת" )ב"ר נו, ה, 
 4Q226, Pseudo, מגילה שמכונה: 4וקודם לכן ב'מעין יובלים' )חיבור חיצוני שנמצא בקומראן במערה 

jubilees מלאכי קודש עומדימ בוכים על ]אברהם והוא אומר אלוהים מכלה[ את בננו מן הארץ" :)
מדים[ שמחים ואומרים עכשו יאבד ו]היה אם יחשוך אברהם את בנו[ ימצא כחש ומלאכי המ]שטמות עו

 . 218ואם לא, ימצא נאמן ו]יאבד בנו[", קימרון, מגילות ב, עמ' 
 .445ראו אורבך, אמונות ודעות, עמ'   104
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ת" )טור  כֶּ (. 31הפייטן בוחר לעטר את אברהם בתואר דומה לשל יעקב: "ִאיש ְיַשר לֶּ
ההיגד "איש תם" משלים את אזכור שלושת האבות. פעם אחת לתיבה 'איש' נסמכה 

ָך".לְ (: "ִציר נֱֶּאָמן ָשַלְחָת 35יעד )טור  למ"ד המציינת פעמיים צורפה  105ִאיש ֲחִסידֶּ
ת ְבנֹו  (, "ּוָבָנה ִמְזֵבַח 17ִאיש ָזִהיר ְוִנְזָהר" )טור כְ לתיבה 'איש' כ"ף הדימוי: "ָטַען אֶּ

אכֶּת" )טור כְ  (. בתארים "כאיש זהיר"; "כאיש מהיר" קיים דמיון 41ִאיש ָמִהיר ִבְמלֶּ
שמעות )התמסרות למילוי המשימה( ובמצלול )זי"ן קמוצה וסיומת "ִהיר"(. עם במ

טור  -התקדמות העלילה ניכרת עלייה בשבחו של אברהם שכן "זריז ]"איש מהיר" 
 [" )רש"י חולין דף קז ע"ב(. 17[ עדיף מזהיר ]טור 41

מול שבחי אברהם כאמור מזדקרת העובדה שיצחק האחרון במדרג גיבורי העקדה 
ם תוא )בפיוט "אורי וישעי", בדומה לגרסת העקדה המקראית(, חף מכל תואר. קו זה

ון את התפישה שיצחק בשעת העקדה היה ילד רך בשנים, שאינו שותף לגודל הניסי
 וממילא אינו זוכה בשבחי המנוסה. 

 

 סיכום

הוא 'יוסף'  -יצחק מאורליאנש  ר' יוסף ב"ר -ביקשנו לאשש את ההנחה שבכור שור 
תיים שוחן. ב". ביססנו הנחה זו באמצעות שלוש אבני אֹוִרי ְוִיְשִעיבי הפיוט "יי א

תך" מצביעות על קרבת הפיוט מצד תכניו לשונו והפואטיקה שלו לפיוט "ממכון שב
ם הפיוטיי" וקריאה משווה של הפיוט "אֹוִרי ְוִיְשעִ ואל פיוטים אחרים של בכור שור. 
 בתך" מראה זיקה פואטית אמיצה בין הפיוטים."אדון רב העליליה" ו"ממכון ש

לא אהדבר ניכר לא רק בתבניות נוסח מיוחדות המשותפות לכלל פיוטי בכור שור, 
קדה בחריזות כמעט זהות )"אדון רב העליליה"( ובפואטיקה ייחודית של סיפור הע

 פייןתאי" מ)"ממכון שבתך"(. סיפור העקדה בפיוטים "ממכון שבתך" ו"אֹוִרי ְוִיְשעִ 
ור בביטויים דומים ובהם כינויי שגב. אבן הבוחן השלישית היא הזיקה בין סיפ

כור העקדה שבפיוט הנדון לבין הפואטיקה וההרמנויטיקה העולות מן הפירוש של ב
 שור לפרשת העקדה. 

לא תי אלאור ראיות אלה דומה כי ייחוס הפיוט לבכור שור אינו אינטואיטיבי והשער
 יש בו ממש.

 

                                                           
ָך" בשעה שמניף את חרבו על יצחק בנו העקוד למזבח לוקה בנימה   105 אירונית. כינויו של אברהם "ִאיש ֲחִסידֶּ

רחמיו לא  \בפיוט העקדה העתיק "איתן לימד דעת" סצנה זו מתוארת במילים הבאות: "קח בידו חרב 
. בפירושו ציין ספטימוס: "בהקשר פיוטנו יש גם הנגדה 91(, ספטימוס, חננתו, עמ' 22–19נכמרו" )טורים 

ְך ְקחּו לִ –מרומזת למשפט שלמה במלכים א ג, כד לֶּ ר ַהמֶּ ר ְבָנּה ַהַחי כו: "ַוֹיאמֶּ ר ָהִאָשה ֲאשֶּ ב ]...[ ַוֹתאמֶּ י ָחרֶּ
יהָ ]...[  ". אולם יש לסייג את רחמיו לא נכמרו \ַעל ְבָנּה וכו'". ואילו אברהם: "קח בידו חרב  ִכי ִנְכְמרּו ַרֲחמֶּ

 . 34הדברים שכן נראה שלפני בכור שור עמד נוסח אחר של הפיוט ראו ביאור האפרט לטור 
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 106מקורות

 ...[]אלבק, האשכול = האשכול, יסדו רבנו אברהם ב"ר יצחק אב"ד מנרבונא )יוצא לאור 
 ע"י הר"ר שלום אלבעק; ערכו והשלימו וגמרו בנו חנוך אלבעק(, ירושלים תשמ"ד. 

טני לקט פיוטי סליחות מאת פייגולדשמידט ופרנקל, לקט = ד' גולדשמידט וא' פרנקל, 
 , ירושלים תשנ"ג.אשכנז וצרפת

לכל  מחזור לימים הנוראים לפי מנהגי בני אשכנזגולדשמידט, יוה"כ = ד' גולדשמידט, 
 , ירושלים תש"ל.ענפיהם, כרך ב יום כפור

 , ירושלים תשכ"ה.סדר הסליחות כמנהג ליטאגולדשמידט, סליחות ליטא = הנ"ל, 

 ., ירושלים תשכ"הסדר הסליחות כמנהג פוליןגולדשמידט, סליחות פולין = הנ"ל, 

 , כרךענפיהםמחזור לימים הנוראים לפי מנהגי בני אשכנז לכל גולדשמידט, רה"ש = הנ"ל, 
 א, ראש השנה, ירושלים תש"ל.

 , ירושלים תשמ"ח.תוספות השלםגליס, תוספות = י' גליס, 

תרצ"ח,  ט,תרביץ הברמן, פיוטי ר' יוסף = הנ"ל, "פיוטי ר' יוסף ב"ר יצחק מאורליאנש", 
 .342–323עמ' 

ת ולדוהייגר, פדר"א = מ, הייגר, פרקי ר' אליעזר )סוף(, בתוך: חורב, מאסף מוקדש לת
 ם שלישראל וספרותו מופיע ע"י קרן חורב מיסודה של הסתדרות חניכי בית המדרש למורי

 ישיבת ר' יצחק אלחנן, כרך י, ניו יורק אלול, אלול תש"ח.

 , ירושלים תשע"ה. ם ופירושספר היובלים: מבוא, תרגוורמן, יובלים = כ' ורמן, 

ליום  ישראלי הקדום-סדר העבודה הארץ, אז באין כוליהלום, באין כול = י' יהלום, 
 , ירושלים תשנ"ז.הכיפורים

 ד., בראשית כרך א, רמת גן תשס"מקראות גדולות הכתרכהן, מקראות הכתר = מ' כהן, 

, יזהדי הגנל פי כתבי יד ושרימדרש ויקרא רבה: יוצא לאור עמרגליות, וי"ר = מ' מרגליות, 
 .עם חילופי נוסחאות, הערות וביאורים, ניו יורק וירושלים תשנ"ג

 ., ירושלים תשס"אפירושי רבי יוסף בכור שור על התורהנבו, בכור שור = י' נבו, 

לים , חיבר מנחם ב"ר יוסף ברבי יהודה חזן מטרויאש, ירושסדר טרויאשסדר טרויאש = 
 תשכ"ח.

, בבליהנתו = ד' ספטימוס, "חננתו למאה פרי": מן הפיוט הקדום אל התלמוד ספטימוס, חנ
 .95–79, סא )תשס"ט(, עמ' לשוננו

יו נ, ערותספרי על דברים, עם חלופי גרסאות והפינקלשטין, ספרי דברים = א"א פינקלשטין, 
 יורק תשכ"ט

בארץ  פיוטה מקורות ומחקרים לתולדות: אבות הפיוטשפיגל, אבות הפיוט = ש' שפיגל, 
 ורק וירושלים תשנ"ז.י-, מבחר מעיזבונו )בעריכת מנחם חיים שמלצר( ניוישראל

                                                           
ת לא כללנו הפניות לתלמוד הבבלי ולפירוש רש"י עליו, לפרשני המקרא הקלסיים )רש"י, רשב"ם במקורו  106

 ראב"ע ועוד( המצויים בכל מהדורת מקראות גדולות ואף לא את מדרש תנחומא.
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ירושלים  מגילות מדבר יהודה, החיבורים העבריים, כרך שני,קימרון, מגילות ב = א' קימרון, 
 תשע"ג.

מאת  \אלבק, ב"ר = מדרש בראשית רבא: על פי כתב יד ]...[ ופירוש מנחת יהודה -תיאודור
 ודה תיאודור וחנוך אלבק ונוספו מבוא ומפתחות מאת חנוך אלבק, ירושלים תשכ"ה.יה

 , ירושלים תשנו.בעלי התוספותאורבך, תוספות = א"א אורבך, 

ארנד, פשט ודרש = מ' ארנד, פשט ודרש ובעיית האמת בחינוך, בתוך: הגות במקרא ]ה[, 
 .78–58תל אביב תשמ"ח, עמ' 

, ירושלים ספר פרשנדתא על חכמי צרפת מפרשי המקראגר, גייגר, פרשנדתא = א' גיי
 תשל"א.

דברי זכרונות מבני הדורות  - ספר גזירות אשכנז וצרפתהברמן, גזירות = א"מ הברמן, 
 שבתקופת מסעי הצלב ומבחר פיוטיהם, ירושלים תש"ו.

 .1970, ירושלים דרכי האגדההיינמן, דרכי האגדה = י' היינמן, 

 , תל אביב תש"ס.פיוט ומציאות בשלהי הזמן העתיקות = י' יהלום, יהלום, פיוט ומציא

 , ירושלים תשמ"ה.ישראלי הקדום-שפת השיר של הפיוט הארץיהלום, שפת השיר = הנ"ל, 

יפת, פירוש רשב"ם לעקדה פשט? = ש' יפת, "פירוש רשב"ם לפרשת העקדה פשוטו של 
 )בעריכת ש' יפת(,כרון לשרה קמין המקרא בראי מפרשיו, ספר זימקרא או מדרשו?", בתוך: 

 . 366–349ירושלים תשנ"ד, עמ' 

כשר, איך יצוונו = ח' כשר, "איך יצוונו ה' לעשות תועבה כזאת?! ביקורת עקדת יצחק על 
 .47–39א, תשנ"ז עמ'  עט הדעתפי ר' יוסף אבן כספי", בתוך: 

מכון שבתך' לר' יוסף ת' לביא, "קריאה ספרותית בפיוט 'אלהים מ -לביא, ממכון שבתך 
 )בדפוס(. מחקרי גבעהבכור שור", 

בזיקה  -לביא ונבו, רב העליליה = "הפיוט 'אדון רב העליליה' המיוחס לר' יוסף בכור שור' 
 .130–114ח, עמ'  חמדעתאל המדרשים, 

 , ירושלים תשל"ב.אגרת רב שרירא גאוןלוין, אגרת = מ"ב לוין, 

 בית מקראמונדשיין, "עקדת יצחק בין אמונה לתהייה",  מונדשיין, בין אמונה לתהיה = א'
 , ירושלים תשנ"ט. 44

מירסקי, מחצבתן = א' מירסקי, 'מחצבתן של צורות הפיוט', ידיעות המכון לחקר השירה 
 , ירושלים תשמ"ה[.]= יסודי צורות הפיוט העברית ז, תשי"ח

עד כתקח מישרים לשפוט נבו ולביא, אדון מועד = י' נבו ות' לביא, "הפיוט 'אדון מו
יָך', בזיקתו למדרשים ולדברי אגדה",   .222–201ו, עמ' "יג, תשעדרך אגדה ְבַתֲעצּומֶּ

, ירושלים סקירה על תולדותיה והתפתחותה: פרשנות המקראסגל, פרשנות = מ"צ סגל, 
 תשי"ב.

 https:\\www.youtube.com\watch?v=1uqUAMPbhl8=  סימון, אתר

א' סימון, משמעותם הדתית של הפשטות המתחדשים, בתוך: המקרא סימון, משמעותם = 
 . 152–133ואנחנו א' סימון )עורך(, רמת גן תשל"ט, עמ' 
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, וארשה מבוא על חכמי צרפת מפרשי המקראפאזנאנסקי, חכמי צרפת = ש"א פאזנאנסקי, 
 תרע"ג; דפוס צילום ירושלים תשכ"ה. 

 .1975, ירושלים עברית בימי הבינייםשירת הקודש הפליישר, שירת = ע' פליישר, 

פריאל, בכור שור = י' פריאל, "רבנו יוסף בכור שור: מעמדו בעולם הפרשנות ותהליך 
 . 126–113א, תש"ע, עמ'  אורשתהחשיפה המחודש של פירושו" 

 דרכו הפרשנית של ר' חזקיה בן מנוח )חזקוני( בפירושו לתורהפריאל, חזקוני = י' פריאל, 
 אילן(, רמת גן תש"ע.-אוניברסיטת בר קטור,)עבודת דו

 , תל אביב תשנ"ו.דרכי האגדה והמדרשפרנקל, האגדה והמדרש = י' פרנקל, 

 , ירושלים תשס"ז.פיוטי ר' יחיאל בר אברהם מרומאפרנקל, פיוטי יחיאל = א' פרנקל, 

 , תל אביב תשנ"ז.מדרש ואגדהפרנקל, מדרש ואגדה = י' פרנקל, 

 http:\\shituf.piyut.org.il\story\874 :ט = א' פרנקלפרנקל, שיתוף פיו

 )ערך והשלים ח' אלבק( ירושלים תשל"ד. הדרשות בישראלצונץ, הדרשות = י"ל צונץ, 

 , ירושלים תשנ"א.מגנזי שירת קדםרצהבי, מגנזי = י' רצהבי, 

ה , תל אביב תשמ"ז.שפיגל, מאגדות העקדעולמה של ספרות האגדהשנאן, עולמה = שנאן, 
= ש' שפיגל, "מאגדות העקדה: פיוט על שחיטת יצחק ותחייתו לר' אפרים מבונא, בתוך: 

 תקמז.–, ש' ליברמן )עורך(, נוי ארק, תש"י, עמ' תעאספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס
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