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 תשע"ב–תשע"א)הלשון העברית בהקשריה(,  21–22מים מדלָיו, 

 משיח־אפרים חזן ורחל חיטין

פיוטי "מי כמוך" על תשועת ישראל במלחמת ששת 
 הימים: צורה, סגנון ולשון

בראשית דרכו היה "מי כמוך" פיוט קצר בן ארבעה טורים. הוא התפתח בספרד 

  ונעשה שיר סיפורי ארוך. בעקבות פיוטו של ריה"ל לשבת "זכור" התגלגל סוג

ה סוג חדש: פיוט המספר מעשה פדות והצלה זה בצפון אפריקה ובמזרח ונעש

 בגלויות ישראל. 

המנהג לספר על נס והצלה מקומיים במתכונת פיוטי "מי כמוך" מגיע עד 

  ימינו, והוא ניכר גם בפיוטים שנכתבו לזכר תשועת ישראל במלחמת ששת

שני פיוטי "מי כמוך" על  נציג(. במאמרנו 7691אייר התשכ"ז )יוני  –הימים 

ישראל במלחמת ששת הימים: "אלהים ברא ישראל למופת" מאת ר' תשועת 

יוסף משאש ו"אדון חסדך בל יחדל" מאת ר' מסעוד דאנינו. אף על פי שפיוטים 

אלה ממשיכים מסורת כתיבה עתיקת יומין, נמצא בהם שינוי שהוא ברוח 

      התקופה. השינוי אינו רק בלשון הכתיבה אלא גם בנושאים ובמוטיבים המאפיינים

 סוגה זאת.

 
הפיוט "מי כמוך" שהיה בראשיתו פיוט קצר בן ארבעה טורים ונקשר 
 1מלכתחילה למערכת היוצר, התפתח בספרד ונעשה פיוט סיפורי ארוך.

פיוט זה השתלב בתפילה בברכת הגאולה. הפיוט מתחיל מבריאת העולם, 
ים ומספר על מעשה הבריאה ותולדות העולם, על האבות, על שעבוד מצר

 
 

כפי שהוכיח פליישר )תשל"ה(, ראשיתו של תהליך זה בפיוט המזרחי המאוחר, והוא  1
(. 151–153, 133מגיע לשלמות שירית בשירת ספרד, בייחוד בפיוטי יהודה הלוי )עמ' 

ם הכתובים בתבנית אזור. כידוע, שירי־פיוטי "מי כמוך" מוגדרים כפיוטי מעין
אזורית וכן שירים הכתובים בתבנית אזורית רווחים בשירה הליטורגית. על ־מעין

מקומם של שירי המעין אזור בשירת בית הכנסת ראו פליישר, תש"ל; על הכנסתם של 
 בדיוס, תשנ"ח.־שירי האזור לבית הכנסת ראו סאנז
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ועל מכות מצרים. כל פייטן מאריך במקום שהוא רואה לנכון, ולפי ענייני 
היום מדגיש פרטים אחדים בתולדות עם ישראל, עד שהוא מגיע ליציאת 
מצרים, לקריעת ים סוף ולשירת הים. כשהוא מגיע לשירת הים הוא מספר 
שבמעמד זה שוררו ישראל "מי כמוך באלים יי", וכך בא הקשר מן הפיוט 
אל התפילה. פסוק זה, הלקוח משירת הים, הוא כמובן הסיבה לאמירתו של 
הפיוט "מי כמוך". כדרכה של השירה הסיפורית, פיוטי "מי כמוך" הם 
בעלי נשימה ארוכה ומספרים את הדברים בהרחבה. בשירת ספרד 
)הממעטת בשירים הסיפוריים( משולבים בסוג זה גם פסוקים ורימוזים 

 ספרות חז"ל.לסיפור המקראי ול
הפיוט "מי כמוך" של ריה"ל לשבת "זכור" שונה במקצת ממתכונת זו. 
כשבא ר' יהודה הלוי לכתוב פיוט "מי כמוך" לשבת "זכור" לא הלך בדרך 
הרגילה )כפי שנהג בפיוטי "מי כמוך" אחרים שלו(, אלא בחר לספר את 

יוט זה פ2 סיפור המגילה, ופתח בשבח לקב"ה המגן לישראל בכל דור ודור.
היה בעל השפעה מכרעת ביותר על התפתחותו של הסוג בצפון אפריקה 
ובמזרח, שכן הוא הפך מודל לכל המשוררים הבאים לפרסם נס שאירע 
לקהילתם. כך נתגלגל הפיוט "מי כמוך" ונעשה סוג חדש: פיוט המספר 

 3מעשה פדות והצלה בגלויות ישראל )חזן, תשמ"ז(.
מתכונת פיוטי "מי כמוך" עברה מדור מסורת זו של סיפורי הצלה ב

לדור, והיא משוקעת גם בפיוטים שנכתבו לזכר תשועת ישראל במלחמת 
(. במאמר זה יידונו שני פיוטים על 3691אייר התשכ"ז )יוני  –ששת הימים 

"אלהים ברא ישראל למופת" מאת 4 תשועת ישראל במלחמת ששת הימים:
מן 6 את ר' מסעוד דאנינו.ו"אדון חסדך בל יחדל" מ5 ר' יוסף משאש,

 
 

ה ותימן, ומובא אצל בראדי, הפיוט מצוי בכל סידור בנוסח עדות המזרח, צפון אפריק 2
. משום שנתחבב על הקהל, תורגם פיוט 212–293; ירדן, תשל"ח, 13–13תר"ץ, עמ' 

 .123–132בקר, תשס"ז, ־זה ללשונות יהודים שונות. על תרגומיו ראו תירוש
על פיוטי "מי כמוך" שנכתבו לזכר נס והצלה קהילתיים, ראו בהרחבה חזן ומשיח,  3

 ח, בדפוס, ב.בדפוס, א; חזן ומשי
 הפיוטים באים בנספח, להלן. 4
רב ודיין, משיב הלכות, דרשן, מליץ ומשורר. רבה האחרון של תלמסאן.  –ר' יוסף  5

בשנת ת"ש סיים בה את כהונתו ועבר למקנאס, עיר הולדתו, ובשנת תשכ"ד עלה 
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ההקדמה לשני הפיוטים הללו עולים פרטים, החשובים להבנת דרך 
כתיבתם. ר' מסעוד אומר בהקדמה לשירו: "ראיתי חובה נעימה ומוסרית 

היא ליחס . מטרתי בנוסח השירה העתיקהלגולל את מהלך הקרבות 
אשר בחסדיו הרבים  את התשועה והנצחון לבורא יתברך שמו

מיד הקמים עלינו לרעה, והדביר אותם תחתנו", ור' יוסף אומר: הצילנו 
כמשקל 'מי כמוך' הידוע לפורים, לאבי "שיר חדש, מקודש, 

זכרו ברוך לדור דורים, על מלחמת ששת ימים  המשוררים, ר"י הלוי
ספורים, בעזרת המאיר לארץ ולדרים". מדברים אלו עולה שפייטנים בני 

ת הכתיבה הקדומה של פיוטי "מי כמוך" על זמננו מכירים היטב את מסור
הצלה קהילתית, שכתיבתם הולכת בעקבות הפיוט "מי כמוך" של ר' יהודה 
הלוי לשבת "זכור", וכי בבסיס הדברים עומדת האמונה שהתשועה באה 

 מידי שמים. 
כמקובל בפיוטי "מי כמוך" הספרדיים, הפיוטים שנתחברו לזכר 

ים על הזיקה לנס יציאת מצרים על ידי אירועי נס והצלה מקומיים שומר
המוטו שבראשיהם: "מי כמוך ואין כמוך מי דומה לך ואין דומה לך", והם 
בנויים בשלושה חלקים: פתיחה, סיפור המעשה וסיום. במרכזה של 
הפתיחה עומדים בדרך כלל דברי שבח והלל לקב"ה ונזכרת בה הכוונה 

יימת את חלק הפתיחה, לפרסם את מעשה הנס. כוונת הפרסום לרוב מס
כך הפייטן מכין את  –ומגשרת בין דברי השבח וההלל לבין סיפור המעשה 

 ________________________  
 

קצתם  –לישראל ונתמנה לתפקיד הרב ראשי הספרדי של חיפה. חיבר ספרים רבים 
                אור, ובהם "נר מצוה" שבו נמצא פיוט ה"מי כמוך" שלפנינו. זמנו: ראו

 .391(; ראו וינשטיין, תש"ס, עמ' 3613–3262תשל"ד )–תרנ"ב
ר' מסעוד ב"ר משה נולד בשנת תרפ"ג בעיר סקורה שבערי האטלס. הוא התעוור  6

עבר לקזבלנקה  23בצעירותו, אך עובדה זו לא מנעה ממנו להמשיך וללמוד. בגיל 
וקיים שם שיעורי תורה למורי בית הספר. בתשכ"ב עלה לישראל והשתקע באשדוד. 
באשדוד המשיך בהוראת התורה. הוא קיבץ את שיעוריו ודרשותיו בקלטות ובחיבורים 
בכתב ברייל, ולימים פרסם את הדברים בספרו "מה אדם". עוד כתב חוברת על 

", ובה מתפרסם פיוטו "אדון חסדך בל "תפארת בחורים –מלחמת ששת הימים 
יחדל". ר' מסעוד הלך לעולמו בשנת תשס"ז. פיוטים על נס הניצחון במלחמת ששת 
הימים נתחברו גם בידי הפייטן המפורסם ר' דוד בוזגלו, כגון "צבאות ערב עמדו 

 .152–153לקרב". על האיש ויצירתו השירית ראו שיטרית, תשמ"ה; חזן, תשנ"ה, עמ' 
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עצמו ואת הקהל לקראת התיאור הארוך והמפורט של האירועים ושל 
התחושות שהתעוררו בעקבותיהם. דברי השבח משופעים בכינויים לקב"ה, 

ת עתיד מדבר, ואילו כוונת הפרסום נבנית סביב פועלי אמירה, שצורתם צור
את דברי  –כגון: אקרא, אזכיר, אספר, אביעה. את שני המרכיבים הללו 

השבח ואת כוונת הפרסום נמצא גם בפתיחה של הפיוט "אלהים ברא 
ישראל למופת" שחיבר ר' יוסף משאש לזכר הניצחון במלחמת ששת 

 הימים:

מֹוֵפת / ֲאָפפּוהּו ָכל ִיּסּו ָרֵאל לְׂ  ֵרי ַהֹתֶפתֱאֹלִהים ָבָרא ִישְׂ
ֹרף ֶרַשע תֹוֶקֶפת / בֹוז ָיבּוזּו לוֹ   אֹותֹו ָכל ֶאגְׂ

ֵעָשו ּדֹודוֹ  ֵעאִלים וְׂ מְׂ ֵני ִישְׂ ִמידֹו / בְׂ ַהשְׂ ִדים לְׂ ָכל ּדֹור עֹומְׂ  בְׂ
ַהִציל לוֹ  ַבּדֹו / ֵצל ַעל ֹראשֹו לְׂ ָלאֹות לְׂ  ָברּוְך ָעָשה ִנפְׂ

בּורֹות ֱאֹלִהים ַאִגיָדה / ִגָלה ָּדה גְׂ ֶאֶרץ ֶחמְׂ ֵעיֵנינּו בְׂ  לְׂ
רּו לוֹ  ֵנֶבל ָעשֹור ַזמְׂ ִלי ִמָּדה / בְׂ ָלִאים בְׂ דּוִשים פְׂ  גְׂ

בפיוטו של ר' מסעוד דאנינו אין הכרזה על כוונת פרסום בקו התפר שבין 
הפתיחה לסיפור המעשה. התייחסותו לפרסום היא בדיעבד, כשסיפור 

 המעשה ידוע לכול:

ד ִגלֹותֹוֵרי דֹורֹות / תְׂ ִתָכֵתב זֹו לְׂ ָרִטים ּומְׂ  ֻצַלם ִבסְׂ
אֹות ]...[ ָתה ַגם ִשיָרִתי לְׂ ָהיְׂ  וְׂ

סיפור המעשה עומד במרכז פיוטי "מי כמוך" על נס והצלה מקומיים, כל 
פיוט וסיפורו. מבחינת התוכן הפייטן מתמקד במזימת האויב 

ור המזימה ובהשתלשלות האירועים עד לתבוסתו המוחלטת ומנוסתו. בתיא
הפייטן מדגיש את גאוותו ויהירותו של האויב, את כוחו, את רוע לבו 

תיאורים מעין אלו מצויים גם  –ואכזריותו וכן את התאוונות והחמדנות 
 בפיוטי "מי כמוך" על תשועת ישראל במלחמת ששת הימים:

ַהִגיַע ַעד ָעב ַגֲאָותֹו לְׂ ָעב / ָּדָאה בְׂ  ֹּדב אֹוֵר]ב[ ֵנֶצר ִנתְׂ
בּו לוֹ ֶּד  שְׂ ַלַעב / ֵמֶאֶפס ָוֹתהּו ֶנחְׂ ָרֵאל הּוא לֹו לְׂ  ֶגל ִישְׂ

נּובּון ָרח ַהִתיכֹון יְׂ בּו ַבִמזְׂ בֹון / ֵהם ָחשְׂ  ָהרּוִסים גֹוי ָהאֹוֵהב ֶעלְׂ
בּו לֹו ]...[ ַכזְׂ שֹוָנם יְׂ ִפיֶהם ּוִבלְׂ ַפתּוהּו בְׂ ִביבֹון / ַויְׂ מֹו סְׂ חֹוק בֹו כְׂ  ֵהִרימּוהּו ִלשְׂ

קּו ַעל ִקירֹות ָבֵתימוֹ חָ  ַיד ָבֵנימֹו / ָחקְׂ תּו ַעל לּוחֹות בְׂ  רְׂ
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ִאיר לֹו ]...[ ִתי ַהשְׂ מֹו / ַעד ִבלְׂ ֶאת שְׂ ָרֵאל וְׂ לּו ִישְׂ  ַחּסְׂ

ָבר זֹוֲחֵלי ַהִמדְׂ בּול ָעַבר / ַיַעִרכּונּו כְׂ ָעם ָכל גְׂ  ַיַחד ִרשְׂ
כָ  ָבר / וְׂ ָהַעכְׂ ָמא לֹו ]...[ַיִשיגּונּו ִעם ַהֶשֶקץ וְׂ  ל ַהֶשֶרץ ֲאֶשר ִיטְׂ

צֹות ֲעָרב ַארְׂ ָיה לְׂ ָרה רּוסְׂ ֹאד ֶנֶשק ָעצּום ָוַרב / ָמסְׂ  מְׂ
ֶנה לוֹ  ֹלא ֶאשְׂ ָרב / ַפַעם ַאַחת וְׂ ַחד קְׂ  ִמֵלל אֹוֵיב ַאֵכם בְׂ

 )אלהים ברא ישראל למופת(

על רקע דברי הרהב והמחשבות הזדוניות שפורטו בהרחבה יתרה, הפייטן 
כגודל  –מהופך ־מיד את תיאור מפלתו של האויב במודל סמטרימע

 ההתנשאות והִרשעות כן גודל התבוסה והמפלה:

חֹונוֹ  ַמֵהר ִנצְׂ ַטחֹו / ָשש ִכי ֶרַגע יְׂ קֹו ִמבְׂ ֹעֶצם ִנשְׂ  ָשם בְׂ
ָכל ֲאֶשר לוֹ  תֹו וְׂ ִאשְׂ ַמֲענֹו / הּוא וְׂ ֵתל ָאִביב לְׂ כּו בְׂ ָחן ַיַערְׂ  ֻשלְׂ

ָעָשה ָבֶהם ָכָלהֱאֹלִהים בִ  ָביו ִהָכה וְׂ ָלה / אֹויְׂ ֶחמְׂ  ֵקר ֵעֶדר ֹצאנֹו בְׂ
ַנֲחָלה לוֹ  ֻגָלה / ָהָעם ָבַחר לְׂ ַעם סְׂ ָעָריו ָנַתן לְׂ  ֶאת ִסיַני וְׂ

חּו קְׂ דֹוִלים ַבֶשִבי ִנלְׂ חּו / ָשִרים גְׂ ֹאד ָלקְׂ ֹאד מְׂ  ָשָלל ָעצּום מְׂ
ִּד  ֵלי ָמֶות ֵמָעיו ִהקְׂ ֵלי יֹוֵלָדה ָיבֹואּו לוֹ ָשַמע ֵנֶצר ֶחבְׂ  יחּו / ֶחבְׂ

 )אלהים ברא ישראל למופת(

קטע זה נאמר בנשימה אחת, ובמרכזו עומד הנס. עיקרו של האקט הנסי 
הוא היפוך הגורלות, בדומה ל"נהפוך הוא" של פורים. ומאחר שהמפלה 

מפלתו של האחד היא ישועתו של האחר.  – 7והישועה הם ניגודים הפיכים
התפיסה היהודית, ההצלה אינה תולדה של מהלכי מתקפה  כדרכה של

מתוחכמים או של טעויות טקטיות של האויב ואין היא נגזרת מצירופי 
מקרים, היא מתפרשת כנס משמים. הקב"ה הוא המסבב את מהלך 
האירועים למען הצלת עמו ישראל. ואמנם אף על פי שישראל נערכת 

חבולותיה בלבד. במטרה לעורר למלחמה, אין היא סומכת על כוחה ועל ת
 את הקב"ה ולהיות ראויים לחסדיו הכול מקיימים תפילות וצומות:

ִביעּו ַעל ַּדָין ּוֶבִגין ָשָלה ַבִּדין / ַוַיצְׂ חּו ָשֵרי ַהֶממְׂ  ָפתְׂ
ַכ"ל ַרִבין / ָלֵשאת ִאתֹו ַבֲעמָ  ָטֵרף ָלַרַמטְׂ ִהצְׂ  לוֹ ־לְׂ

 
 

 .63ניגודים מסוג זה ראו למשל צרפתי, תשס"א, עמ' על  7
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ִהלוֹ  ָכל ַהקְׂ ִפלֹותצֹום ֶנֱעַרְך בְׂ ֲעקּו ָלֵאל ִבתְׂ  ת / ַוִיצְׂ
ָביו ַיִצי בּולֹות / ִמַיד אֹויְׂ ַצַה"ל ַבגְׂ ָרה לְׂ יֹות ֶעזְׂ  לֹו ־ִלהְׂ

גֹוֲאלוֹ  ָרֵאל וְׂ צּור ִישְׂ חּו בְׂ ֵחילֹו / ִבטְׂ ַעמֹו לְׂ כֹול לְׂ  ָקָרא ַמר ֶאשְׂ
ָעָליו ָיִשיב לֹו ] ִמפְׂ מּולֹו / כְׂ ַנאֶצר גְׂ ַשֵלם לְׂ  ...[ִכי הּוא יְׂ

 )אדון חסדך בל יחדל(

ָיד ֲחָזָקה בּולֹות בְׂ ִצים ַעל ַהגְׂ צּוָקה / רֹובְׂ ִרים ִבמְׂ  ַרבּו ַהָיִמים ֶעשְׂ
ֵאין עֹוֵזר לוֹ  ָעִני וְׂ ַשֵּוַע וְׂ יֹון מְׂ ָעָקה / ִכי ַיִציל ֶאבְׂ ָדָקה ּוצְׂ צֹום ּוצְׂ ִשים בְׂ ַבקְׂ  ַרֲחִמים מְׂ

ַעת ַעמֹו ֵאל שֹוֵכן רּו ָמהָשַמע ַשוְׂ ָחכְׂ רּוַח ִביָנה וְׂ  ָמה / ָשָריו ָעַטר בְׂ
ֵאם לוֹ  תֹוֲעפֹות רְׂ ָמה / כְׂ ָעצְׂ בּוָרה וְׂ  ָשם ָבֶהם רּוַח גְׂ

 )אלהים ברא ישראל למופת(

מפלת האויב שהיא הכרח קיומי מנקודת מבטו של המותקף, נתפסת 
בקשת  –בפיוטינו כעונש לרשעים שיסודו נקמת השם באויבי ישראל 

 אה לידי ביטוי בדברי השבח וההודיה לקב"ה:הנקמה ב

ָרֵאל ֵבי ִישְׂ ִמיד ָכל אֹויְׂ ֵני ָהֵאל / ַישְׂ  ַחלּו ַאַחי פְׂ
ִמירֹות ָנִריַע לוֹ  ִציֹון גֹוֵאל / ִבזְׂ  ּוָבא לְׂ

 )אדון חסדך בל יחדל(

להבדיל מפיוטי "מי כמוך", שנכתבו לזכר נס והצלה של קהילות ישראל 
תקפה והמפלה ממוקדים באויב, הרי בפיוטים בגלות ובהם תיאורי המ

שנתחברו לזכר תשועת ישראל במלחמת ששת הימים מוקדש מקום נכבד 
על צבאותיהם ועל עריהם.  –גם למתקפת הנגד של צה"ל על אויבי ישראל 

ההבדל בעניין זה בין הפיוטים שנתחברו על אירועים שהתרחשו בגולה 
ן, שהרי לעם ישראל היושב לבין אירועים שהתרחשו בארץ ישראל מוב

 בארצו יש צבא לוחם. 
אחד המוטיבים הבולטים בפיוטי "מי כמוך" שנתחברו לזכר אירועי נס 
והצלה של קהילות יהודיות בגלות הוא מוטיב הפחד. הפחד בפיוטים הללו 
עולה במהלך תיאור השתלשלות האירועים גלים גלים, ולפרקים אף קוטע 

ת הפחד מלוות את כל המשתתפים את רצף סיפור המעשה. תחושו
באירועים השונים, והן משנות את אחיזתן ועוברות, בהתאם להתפתחות 
האירוע, מן המותקף אל התוקף. בפיוטי "מי כמוך" לזכר תשועת ישראל 

 במלחמת ששת הימים הפחד הגלוי הוא נחלתו של האויב:



 356 ןפיוטי "מי כמוך" על תשועת ישראל במלחמת ששת הימים: צורה, סגנון ולשו
 

פּו אֹוָתנּו ַהִמצְׂ  ָבִרים / ָתקְׂ  ִריםַאַחר ָכל ֵאֶלה ַהּדְׂ
ֲחלּו ַחלְׂ  ַאְך ֵעת ֹמֶשה ָיָדיו ֵהִרים / ָנמֹוגּו ַוִיתְׂ

 )אדון חסדך בל יחדל(

צּו ֶפֶרץ ַעל ֶפֶרץ רְׂ ָעָריו ִנפְׂ ִלבֹו ֶקֶרץ / וְׂ ָכם ָבא בְׂ חּוֵסיין ַמלְׂ  וְׂ
ֵאין ֹנַגּה לֹו ]...[ הּוא ָנע ָוָנד ָבָאֶרץ / הֹוֵלך ֲחֵשִכים וְׂ  וְׂ

ֵלי ָמוֶ  ֵלי יֹוֵלָדה ָיבֹואּו לוֹ ָשַמע ֵנֶצר ֶחבְׂ ִּדיחּו / ֶחבְׂ  ת ֵמָעיו ִהקְׂ
 )אלהים ברא ישראל למופת(

הפחד שאחז בישראל סמוי, ועולה מתוך הכינויים והדימויים המיוחסים הן 
לישראל )כשהמצור סביבה מתהדק( והן לאויב )בעת תיאור היערכותו אלי 

 לקרב(:

ַכלֹוֵתנּו ָחִשים / לְׂ פּו ִכנְׂ ָנִשים ַיַחד ֶנֶאסְׂ  ַטף וְׂ
ָפט ַהֶזה ֵיָעֶשה לוֹ  ַפט ַהָנאִצים / ַכִמשְׂ  ִכי ֵכן ָהָיה ִמשְׂ

ֵבק ַמרְׂ לּוִאים ַכֲעָגִלים בְׂ ָרֵאל ָשם ֶחֶנק / כְׂ ַעם ִישְׂ  לְׂ
ֵאין ֶּדֶלק / ַגם ֶטֶרף ֵאין לוֹ  ֵרי ֶגֶלם וְׂ  ֵאין ָחמְׂ

 )אדון חסדך בל יחדל(

ָרִאים ִהִקיפּונּו ִמכָ  ָהִריםפְׂ ֵפָלה וְׂ  ל ֲעָבִרים / ָפִתיל ָצִמיד ַבשְׂ
שּו ֶרֶשת ֶבָהִרים ִעם ַהּסּוִרים / תֹוֲעפֹות ָהִרים לוֹ   ָפרְׂ

 )אלהים ברא ישראל למופת(

דברי הסיום בפיוטים שלפנינו עומדים על שלושה נושאים: קריאה לקבוע 
חּו חג ולקיים מנהגי חג, כגון: ֵחי"ת ַכ"ף ִאָיר ֹלא תִ  ָשַכ"ח עֹוָלִמים ]...[ ִזבְׂ

ֵאין ָנכֹון לֹו )אלהים ברא ישראל  חּו ָמנֹות לְׂ ִשלְׂ יֹון / וְׂ ֶאבְׂ חּו ַדל וְׂ לּו ַשמְׂ ִאכְׂ
ַבע רּוחֹות / ֶאל ִציֹון ֹשַבע  זּוֵרינּו ֵמַארְׂ למופת(; בקשת הגאולה, כגון: ַקֵבץ פְׂ

ָמחֹות )אדון חסדך בל יחדל(. שני הנושאים הללו  מאפיינים את דברי שְׂ
הסיום בכלל פיוטי "מי כמוך" שנכתבו לזכר נס והצלה של קהילות ישראל. 
הנושא השלישי בפיוטינו הוא קריאה לזכור את הנופלים ומשפחותיהם 

נושא זה מיוחד לפיוטי "מי כמוך"  –ובקשת רפואה שלמה לפצועים 
 שנתחברו בעקבות מלחמת ששת הימים:

תּו וְׂ  לּו ֵרִעים שְׂ רּוִאכְׂ ֻדָשה ִשמְׂ ִביִעי ִבקְׂ ֶאת יֹום ַהשְׂ רּו / וְׂ  ִשכְׂ
ֵאין ָנכֹון לוֹ  חּו ָמנֹות לְׂ ִשלְׂ רּו / וְׂ ָפחֹות ַהַשכּולֹות ִזכְׂ  ַאְך ֶאת ַהִמשְׂ
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ָקִרים ִחיִרים יְׂ נּו ִבמְׂ  ַנֲחָלֵתנּו ִמָיד ָזִרים / ָכַבשְׂ
ָבִנים ּוַבחּוִרים / ַעל ָבמֹוֶתיָה ָנפְׂ   לּו ־ָאבֹות לְׂ

כֹוָנה נּוָחה נְׂ אּו מְׂ צְׂ ַגן ֵעֶדן ִימְׂ עֹוָנה / בְׂ ֵני שֹוֵכן מְׂ ָרם ִלפְׂ  ַיֲעֶלה ִזכְׂ
ֵהיכָ  ַבֵקר בְׂ ִכיָנה / ּולְׂ ֹנַעם ַהשְׂ  לוֹ ־ַלֲחזֹות בְׂ

ָכל ָהֻאָמה רֹוִבים ּולְׂ ַבֵשר ֶנָחָמה / ַלקְׂ  ִמָמרֹום יְׂ
ָרָפא ָשב וְׂ ָלָמה / וְׂ ַלח ַהחְׂ צּוִעים ִישְׂ ַלפְׂ  לוֹ  וְׂ

 )אדון חסדך בל יחדל(

בפיוט "אלהים ברא ישראל למופת" אף נזכרת בקשה לכבד את זכר 
 8 הנופלים בהידור ובקימה.

ִקיָמה ִהּדּור וְׂ ָרם בְׂ שּו ִזכְׂ ָחָמה / ַקּדְׂ ֵלי ִמלְׂ ָבנֹות ִצבּור ַחלְׂ  ָקרְׂ
ָראתֹו וַ  ָמה / ַוָיבֹואּו ִלקְׂ ָרֵאל ַיֲעֵטם אֹור ַכַשלְׂ דֹוש ִישְׂ ַתֲחוּו לֹו קְׂ  ִישְׂ

נּוָחה / ּוֵמֲאֵבֵליֶהם ָיִסיר ָיגֹון ַוֲאָנָחה ִציא ָלֶהם מְׂ אֹו ַימְׂ ַתַחת ִכסְׂ  וְׂ
ֵאין עֹוֵזר לוֹ  ָיתֹום וְׂ ָחה / וְׂ ִשמְׂ נֹוֵתיֶהם ָיִשיש בְׂ מְׂ ַאלְׂ  וְׂ

ֵמָאז ָהיּו ַחָיִלים ]...[ יּו כְׂ ָחָמה ַיֲחִלים / ֵאיָתִנים ִיהְׂ צּוֵעי ַהִמלְׂ  ֶאת פְׂ

במוקד הנרטיב הרטורי בפיוטי "מי כמוך" על נס והצלה מקומיים עומדים 
הטקסט כיחידת שיח נארג סביב קולותיהם של הדוברים 9 הדובר והנמען.

דקדוקיים. –ותגובות הנמענים, ועיצובו נתמך באמצעים רטוריים לשוניים
אחד המאפיינים הבולטים בסוג זה הוא ריבוי הפנים של המוען והנמען. 

אה כי מקצת היסודות של הדגם הרטורי המקובל בפיוטי "מי כמוך" נר
נדגים זאת בעזרת הפיוט "אלהים ברא  –מצויים גם בפיוטים שלפנינו 

 ישראל למופת" מאת ר' יוסף משאש:

 
 

ראו בבלי, קידושין לב, ע"ב. אפשר שיש כאן הכרעה הלכתית של רבה של העיר חיפה  8
מנהג המעורר התנגדות בעולם החרדי  –בעניין העמידה בעת הצפירה ביום הזיכרון 

 משום "דרכי האמורי", כלומר, מנהג של הגויים שלא נכון לקיימו.
 אלת הדובר והנמען זכתה לעניין רב בספרות. סקירה בעניין זה ראו חזן, תשמ"ו, ש 9

, וראו שם גם על הקשיים המתודיים בהחלת הגישות השונות לניתוח 213–292עמ' 
 יצירה ספרותית על טקסטים שיריים.
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לאחר הפתיחה הקבועה הנאמרת כפנייה ישירה לה': "מי כמוך ואין 
ב"ה, הפייטן מפנה ודברי השבח על הק 10כמוך מי דומה לך ואין דומה לך",

 את דבריו לציבור ואומר:

ָּדה ֶאֶרץ ֶחמְׂ ֵעיֵנינּו בְׂ בּורֹות ֱאֹלִהים ַאִגיָדה / ִגָלה לְׂ  גְׂ
רּו לוֹ  ֵנֶבל ָעשֹור ַזמְׂ ִלי ִמָּדה / בְׂ ָלִאים בְׂ דּוִשים פְׂ  גְׂ

בהיגד "גבורות אלהים אגידה" הפייטן מזמין את עצמו לספר את סיפור 
באה כהקדמה והכנה לשומע וכאקט מקרב ומשתף. המעשה. הזמנה זו 

ואכן מהר מאוד הוא עובר לפנייה ישירה לנמען וקורא לו להשתתף 
 "בנבל עשור זמרו לו". –באמירת השבח 

לעתים הפייטן נוקט לשון מדבר )יחיד או רבים( ומספר את סיפור 
 המעשה בשם הציבור כולו, כגון:

ַפת  ֶשֶלת ָצרְׂ כּו ַגם ֶממְׂ סְׂ  ָקִנינּו/ ֵסַרב ּדֹוגֹול ָלֵתת ֲאִוירֹוִנים  נּובָ ִסכְׂ
נֹוַסף ַעל  ֵאינּוַסר ִצלֹו וְׂ ַעֵבר ַעל ִריב ֹלא לוֹ  שֹונְׂ  / עֹוֵבר ּוִמתְׂ

מּו  ַביָעצְׂ ִמיַתי אֹויְׂ ַעֵקר ָעֵלינּוֶשֶקר /  ַמצְׂ  ָפצּו ֶפה ֶאָחד לְׂ
ִלי ֵחֶקר / ָהָעם ָבַחר לְׂ  פּו בְׂ פּו ִגּדְׂ בּו ֵחרְׂ  ַנֲחָלה לוֹ ִעצְׂ

ָרִאים  ָהִרים ִהִקיפּונּופְׂ ֵפָלה וְׂ  ִמָכל ֲעָבִרים / ָפִתיל ָצִמיד ַבשְׂ
שּו ֶרֶשת ֶבָהִרים ִעם ַהּסּוִרים / תֹוֲעפֹות ָהִרים לוֹ   ָפרְׂ

במקרה זה מעורבותו של ה"אני" הקולקטיבי מוצאת חיזוק בחריזה 
 "."שונאינו –"קנינו"  –המושתתת על הכינוי החבור של המדברים: "בנו" 

בפנייתו לציבור הדובר נוקט לשון ציווי נוכחים. זו שמורה בפיוט 
לקיים מנהגי חג 11 לקריאה לברך את ה', –שלפנינו בעיקר לדברי הסיום 

 ולזכור את הנופלים:

כּוֶזַרע ֹקֶדש  ֵבי ִציֹון ָברְׂ ָשִרים יֹושְׂ יֹון / ָזַרח אֹור ַליְׂ ֵאל ֶעלְׂ  לְׂ
חּו ִאכְׂ  ֵאין ָנכֹון לוֹ  לּוִזבְׂ חּו ָמנֹות לְׂ ִשלְׂ יֹון / וְׂ ֶאבְׂ חּו ַדל וְׂ  ַשמְׂ

 
 

בפתיחה זו נמצא שתי שאלות רטוריות: "מי כמוך" ו"מי דומה לך" שהתשובה עליהן  10
אליה, שהרי אין כמוהו ואין דומה לו; אף על פי כן, ניתנת עליהן תשובה מובנת מ

 מפורשת, בניגוד למקובל בשאלות רטוריות.
 הדובר נוקט לשון ציווי רבים גם בקריאה לברך את הקב"ה המופיעה בפתיחה. 11
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ָחָמה /  ֵלי ִמלְׂ נֹות ִצבּור ַחלְׂ בְׂ שּוָקרְׂ ִקיָמה ַקּדְׂ ִהּדּור וְׂ ָרם בְׂ  ִזכְׂ

        הדובר הסמוי בפיוט )המספר על השתלשלות האירועים( הוא דובר
מיע" דברים יודע: הוא יודע מהן מזימותיו של האויב ואף "מש־כל

החולפים כביכול במחשבותיו כדיבור ישיר מפיו; כמו כן הוא בעל ידיעה 
 קונקרטית באשר לעובדות ההיסטוריות. לדוגמה:

נּובּון ָרח ַהִתיכֹון יְׂ בּו ַבִמזְׂ בֹון / ֵהם ָחשְׂ  ָהרּוִסים גֹוי ָהאֹוֵהב ֶעלְׂ
ַפתּוה ִביבֹון / ַויְׂ מֹו סְׂ חֹוק בֹו כְׂ בּו לוֹ ֵהִרימּוהּו ִלשְׂ ַכזְׂ שֹוָנם יְׂ ִפיֶהם ּוִבלְׂ  ּו בְׂ

ָיה ָהֲארּוָרה רּו ַלָטֵמא סּורְׂ ָחבְׂ דּוָרה / וְׂ ִּדילּו ַהמְׂ עֹוד ִהגְׂ  וְׂ
ָשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶשר לוֹ  בּוָרה / וְׂ ֵּדִני ֶנֱאַזר ִבגְׂ חּוֵסיין ַהַירְׂ  וְׂ

ָרֵאל כָ  ִלָבם ַיַחד: / "ֶזַרע ִישְׂ עּו ָהרּוִסים ֵאיָבה בְׂ ָחד"ָזרְׂ ֶיה ִנכְׂ  ִליל ִיהְׂ
ָפט ַהֶזה ֵיָעֶשה לֹו" ִליטּו ֶפה ֶאָחד: / "ַכִמשְׂ ֵרִעים ֶהחְׂ  ֶזַרע מְׂ

קּו ַעל ִקירֹות ָבֵתימֹו: ַיד ָבֵנימֹו / ָחקְׂ תּו ַעל לּוחֹות בְׂ  ָחרְׂ
ִאיר לֹו" ִתי ַהשְׂ מֹו / ַעד ִבלְׂ ֶאת שְׂ ָרֵאל וְׂ לּו ִישְׂ  "ַחּסְׂ

ֵמִאים ָהגּו ָכל  הּוִדי ַאַחת ָּדתוֹ טְׂ ָפתֹו: / "טֹוֵבח יְׂ  ַעם ִבשְׂ
ַלח לֹו" ִנסְׂ ָכל ַחָטאתֹו / ֲאֶשר ָחָטא וְׂ  טּוב ַהָצפּון ֹיאַכל וְׂ

הפיוטים שלפנינו כתובים במתכונת שיר סיפורי ארוך עם אקרוסטיכון 
ביתא וחתימת המחבר, וכאמור, הם פותחים במילים "מי כמוך ואין ־אלפא

אזורית ־ואין דומה לך". המחרוזות בנויות בתבנית מעין כמוך מי דומה לך
שלושת הטורים הענפיים חורזים זה  –קבועה: בכל מחרוזת ארבעה טורים 

אזור, הוא ־בזה בחריזה המשתנה ממחרוזת למחרוזת, והטור הרביעי, המעין
הסגנון הסיפורי הארוך 12 שיבוץ המסתיים במלה זהה לכל אורך השיר.

רית הזו ממשיכים משירת ספרד אל פיוטי ה"מי כמוך" אזו־והתבנית המעין
שלפנינו. כמקובל בסוגה זו, המשקל אינו מכוון. החרוז עומד על עיצור + 

 
 

. 563–515, 361–329; פליישר, תשמ"ד, עמ' 153–113ראו פליישר, תשל"ג, עמ'  12
ואילך. להגדרות אחרות ראו למשל  31אזור ראו חזן, תשמ"ו, עמ' ־עיןלהגדרת שיר מ

 .331–333אליצור, תשס"ד, עמ' 
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אך אפשר למצוא גם 13 (,CVC( או עיצור + תנועה + עיצור )CVתנועה )
(. נראה שהפיוטים שלפנינו ממשיכים מסורת VCחריזת תנועה + עיצור )

לפיה אפשר לחרוז שי"ן בסמ"ך ובצד"י )כגון: אפריקנית ־עברית צפון
נחשים / נשים / נאצים; התכנסה / קשה / הקשה(; מלעיל במלרע )כגון: 

ובי"ת דגושה ברפה )כגון: עלבֹון /  uבתנועת  oֹתֶפת(; תנועת  –מֹוֵפת 
 ינובּון / סביבֹון(.

לט עוד ניכרת בפיוטינו הזיקה לפיוטו של ר' יהודה הלוי. הדבר הבו
שני הפייטנים מגבשים  –ביותר בשני הפיוטים הוא בחירת המילה החוזרת 

את פיוטיהם סביב המילה "לֹו" המצויה בפיוטו של ר' יהודה הלוי. בחירה 
זו יוצרת קרבה רעיונית לפיוטו של הלוי ואף דמיון לשוני, שכן רבים 
מהשיבוצים שבחר בהם הלוי חוזרים בפיוטים שלפנינו; וליתר דיוק: 

מהשיבוצים עם מילת הקבע "לֹו" זהים  11%בפיוטו של ר' יוסף משאש 
מהם. ר' מסעוד  32% –לשיבוציו של הלוי ובפיוטו של ר' מסעוד דאנינו 

אף נוטל את מחרוזת הפתיחה מתוך ה"מי כמוך" של יהודה הלוי ומתאימה 
 לצרכיו, הנה כך:

 ר' מסעוד דאנינו ר' יהודה הלוי

ָך ַבל ּדְׂ ָּדל ָאדֹון ַחסְׂ  ֶיחְׂ
ָּדל ַצר ֹעז ּוִמגְׂ ָך ִמבְׂ  ֲאִמתְׂ

 ִכי ָהִייָת ָמֹעז ַלַּדל
יֹון ַבַצר לוֹ  ֶאבְׂ  ָמעֹוז לְׂ

ָּדל ָך ַבל ֶיחְׂ ּדְׂ  ָאדֹון ַחסְׂ
ָּדל ַצר ֹעז ּוִמגְׂ ָך ִמבְׂ  ֲאִמתְׂ
ַצַה"ל ָרה לְׂ ָתה ֶעזְׂ  ִכי ָהיְׂ

כֹול ֶאשְׂ  ַבַצר לוֹ  14ּוָמעֹוז לְׂ

המחרוזת מפיוטו של ר' יהודה הלוי תוך כפי שנראה, הפייטן מעתיק את 
שהוא עורך שינויים בשני הטורים האחרונים ומתאימם לנסיבות האירוע. 

 
 

אפריקה, ממשיכי מורשת השירה האנדלוסית, השתמשו כדרך ־כידוע, משוררי צפון 13
             פייטני ספרד במגוון גדול של חרוזים, אך חריזתם הושתתה לרוב על אלמנטים

 י
 

ל סיומות נטייה של הפועל והמילות ועל סיומות גזירה ונטייה של השם; ע –דקדוקיים 
    . על ההבחנות בין סוגי החרוזים ראו ילין, תשל"ב,333ראו זעפרני, תשמ"ד, עמ' 

 .132–112; הרושובסקי, תשל"א, עמ' 916–912; שירמן, תשנ"ז, עמ' 31–2עמ' 
 ראש ממשלת ישראל דאז. –"אשכול" הוא לוי אשכול  14
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אף על פי שהשינוי בתוכן הדברים מהותי, הפגיעה במצלול של לשון 
המקור מזערית: "כי היית" מוחלפת ב"כי היתה"; "מעוז" מוחלפת 

"לצה"ל" )תחילית למ"ד ב"עזרה" )חזרת עי"ן וזי"ן(; "לדל" מוחלפת ב
(; ו"לאביון" מוחלפת ב"לאשכול" )חזרת 15aמשותפת ושמירה על תנועת 

 למ"ד ואל"ף, דמיון בתנועות ואף דמיון במבנה במבנה ההברתי(. 

אחד המאפיינים הבולטים בפיוטי "מי כמוך" על אירועי נס והצלה 
ור תרומתו של הכינוי ניכרת הן במיש16 מקומיים הוא השימוש בכינוי.

האסתטי הן במישור אינפורמטיבי, שכן לבד מהיותו אמצעי ־החיצוני
אמנותי, הוא משמש כלי לשוני להעברת תכנים ורעיונות. הוא מביא עמו 
יחס מכוון אל המכונה, התואם את כוונת הדברים, ויש בו כדי ללמד על 
אופיו של הפיוט ועל האווירה בו. הכינויים בפיוטינו לרוב שחוקים והם 

לגויים אויבי ישראל. מרביתם  –חסים לקב"ה, לישראל ולהבדיל מהם מיו
מציינים אפיון הטבוע במכונה )תכונה או מעשה(, כגון: "מלכנו", "מלך 
עולם", "אל חי", "ברוך", "קדוש ישראל", "אדון", "גואלנו", "אל שוכן 

כינויים לקב"ה; "ֵרעים", "עם בחר לו לנחלה", "עם סגולה",  –רומה" 
כינויים לישראל;  –קודש", "זרע ישורון", "ישרים", "אביון"  "זרע

"טמאים", "נצר נתעב", "זרע מרעים", "מצמיַתי", "נצר חבלי מות", 
כינויים  –"ממזר", "גוי אוהב עלבון", "מורדים", "חנף", "עם חלוץ הנעל" 

לאויבי ישראל. יש כינויים המציינים קבוצת שיוך ומוצא, כגון: "יושבי 
כינויים  –כינויים לישראל; "בני ישמעאלים", עשו"  –, "זרע ישראל" ציון"

לאויב. ויש כינויים מטפוריים השאולים מעולם החי והצומח, כגון: "עדר 
כינויים  –כינוי לישראל; "דב אורב", "פראים", "סלון ממאיר"  –צאנו" 

לגויים. הקשר לעולם החי בא לידי ביטוי גם בדימויים הרבים השזורים 
קצתם לאויב וקצתם לישראל, כגון: "כארבה... חנו",  –בפיוטים שלפנינו 

 
 

בעברית הישראלית הה"א נשמעת כהארכה של התנועה התוכפת, כך שההבדל בין  15
 שתי המילים הוא בעיצור הראשון של המילה ובמשך התנועה שאחריו )לדל/לצל(.

כפי שפליישר )תשל"ה( אומר, הכינויים הם מקישוטי השיר הנפוצים ביותר בשירה  16
והם מסימני ההיכר המובהקים ישראלי הקדום ועד ימינו, ־העברית מימי הפיוט הארץ

 (.331–333של סגנון הפייטנים בכל התקופות ובכל האסכולות )עמ' 
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לאויב;  –"נאספו כנחשים", "נשבו כחיות הבר", "יערכונו כזוחלי המדבר" 
"כלואים כעגלים במרבק", "פרצו ככפירים", כאריות טרפו", "צבורים 

 לישראל. –כשני חשיפי עזים" 

ם למקרא. משום מקומם פיוטי "מי כמוך" קשורים בתשתיתם ובלשונ
ההיסטורי בתפילה הם קשורים לשירת הים, ומשום הנושא שורשיהם 
בסיפור המגילה. הפיוטים משופעים באזכורים ובשיבוצים מקראיים, וכפי 

תקוה )תשנ"ז( אומר: "הנתקל בפסוק ידוע ]...[, הפסוק כמשמעו ־שבר
ה לפסוק קופץ לנגד עיניו עוד בטרם יקלוט את המשמעות החדשה שהוענק

ואמנם השיבוץ המקראי 17 (.323מכוח ההקשר של 'הטקסט העלי'" )עמ' 
למשל, בפיוט 18 משמש בפיוטינו הן ככלי לשוני הן כאמצעי לאזכור רעיוני.

"אדון חסדך בל יחדל" הפייטן מתאר את הרגע שבו משה דיין, שר 
הביטחון של אותם ימים, נתן את האות לפתיחת מתקפת הנגד הישראלית 

 ר:ואומ

ִרים פּו אֹוָתנּו ַהִמצְׂ ָבִרים / ָתקְׂ  ַאַחר ָכל ֵאֶלה ַהּדְׂ
ֲחלּו ַאְך ֵעת ֹמֶשה ָיָדיו ֵהִרים ַחלְׂ  / ָנמֹוגּו ַוִיתְׂ

הפייטן מתאר את משה דיין כמצביא העומד בראש המחנה, שנותן את 
האות לפתיחת מתקפת הנגד בהנפת יד, ואומר "עת משה הרים ידו", על פי 

משה ידו" בשמות יז, יא. הזיקה לכתוב המקראי במקרה זה "כאשר ירים 
אינה לשונית בלבד, האירועים המתוארים בפיוט מעוגנים בקשר 

 הטקסטואלי המקראי הרחב:

ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם. ויאמר משה אל יהושע בחר לנו 
אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים 

עש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו בידי. וי
ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר 

 
 

 על המונח "טקסט ִעלי" בספרות המודרנית ראו יצחקי, תשנ"ג, במבוא. 17
על ההבחנה בין שיבוץ שעיקרו שימוש לשוני ובין שיבוץ שעיקר פעולתו בידיעת  18

  הטקסט שנלקח ממנו( ראו פגיס, תשל"ו,מקורו )כלומר שיבוץ המרמז לתוכנו של 
; עוד ראו את מיונו של 53–51. למיון מורחב ראו שירמן, תשנ"ט, עמ' 11–13עמ' 

 .23–32מלאכי, תשס"ה, עמ' 
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עמלק ]...[ ויהי ידיו אמונה עד בא השמש. ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו 
לפי חרב. ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי 

אמחה את זכר עמלק מתחת השמים. ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' מחה 
 טז(.–נסי. ויאמר כי יד על כסיה מלחמה לה' בעמלק מדר דר )שמות יז, ח

בעזרת הצירוף שלפנינו הפייטן מפנה את תשומת לבו של הקורא או 
להתערבות  –המאזין להקשר הסיפורי הרחב על מלחמת ישראל בעמלק 

ה, לנס שהתרחש ולניצחון ישראל על אויבו המר. האלוהית באותה המלחמ
הקשר בין המלחמה שמדובר בה בפיוטנו לבין מלחמת ישראל בעמלק 
מתחזק עוד, שכן פיוטי "מי כמוך" על נס והצלה קהילתיים הקשורים 

 בטבורם לסיפור המגילה כרוכים גם בשבת "זכור". 
ר למצוא אמנם האזכורים בפיוטים שלפנינו ברובם מקראיים, אך אפש

 מעט אזכורים של טקסטים מודרניים. למשל:

ָדה ָוֵתנּו עֹוד ֹלא ָאבְׂ ָדה ִתקְׂ ֵבנּו ָכבְׂ  / ַאף ִאם ֹאֶזן אֹויְׂ
ָליו חֹוֵקק ִמֵבין ַרגְׂ  ֹלא ָיסּור ֵשֶבט ִמיהּוָדה / ּומְׂ

ָדה" לקוח מן ההמנון הלאומי,  ָוֵתנּו עֹוד ֹלא ָאבְׂ אף על פי שהשיבוץ "ִתקְׂ
במארג הלשוני, שכן הוא מתקשר בדרך ההיפוך גם להיגדים הוא אינו פוגע 

המקראיים "נוחלה אבדה תקותה )יחזקאל יט, ה( ו"ואבדה תקותנו ונגזרנו 
 לנו" )שם, לז, יא(. 

לעומת זאת, המקשה הלשונית הקלסית המקובלת בסוגה זו, נסדקת 
בפיוטינו במקומות רבים עקב החדרתם של מילים וצירופי לשון 

הדבר בולט במיוחד בפיוט "אדון חסדך בל  –" עבריים ולועזיים "מודרניים
        יחדל" מאת ר' מסעוד דאנינו. השימוש ביסודות לשוניים מודרניים
הוא כורח המציאות, שכן הסיפור מתמקד באירוע מלחמתי המעוגן 
בהיסטוריה המודרנית. כך נמצא "אוירונים", "טכנאים", "קוי טלפון", 

לים לועזיות שחלקן התאזרח בעברית; צה"ל, רמטכ"ל מי –"מירז'ים" 
מילים שנוצרו מראשי תיבות; "הפגזה", "חמרי גלם", "מועצת  –או"ם 

מילים וצירופי לשון חדשים שנוצרו על אדני העברית הקלסית  –הביטחון" 
והארמית. כמו כן משופעים פיוטים אלה בשמות אנשים ומקומות. 

 לדוגמה:

ָברֹו ָהָיה ִעם עִ  ָיהּדְׂ ִג'ירְׂ ַאלְׂ ָבנֹון וְׂ פּו לְׂ ָטרְׂ ָיה / ִהצְׂ סּורְׂ  יָרק וְׂ
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ֵאין עֹוֵזר לוֹ  ִדָיה / ּוָבא ַעד ִקצֹו וְׂ ַכד ִבצְׂ ֵּדן ִנלְׂ  ַגם ֶמֶלְך ַירְׂ

חֹוק ִלבֹו ֶזה ֵעת ִלצְׂ ִלי ֹחק / ַוֹיאֶמר בְׂ ֹמֶשת ִלבְׂ ַתחְׂ ָבה ֶנֶשק וְׂ  ִהרְׂ
ִחים ֵהִביא ֵמָרחוֹ  ָנִאים ּוֻממְׂ ָכנֹות ֹלא לוֹ ַגם ֶטכְׂ  ק / ָלֶרֶשת ִמשְׂ

ֶבָהָלה הֹוִציא ֶאת כֹוחֹוָתיו בְׂ ִחָלה / לְׂ ִכיר ָהאּו"ם תְׂ ַמזְׂ ָרא לְׂ  ַוִיקְׂ
בּו ַיֵצב ִאיש ִבגְׂ ָגֵרש ָכָלה / ֹלא ִיתְׂ חֹו ָגֵרש יְׂ ַשלְׂ  לוֹ ־כְׂ

ַגַבר שּורּון ֶנֱעַקר / ַעל ַאֶמִריָקה ִנתְׂ  ֶזַרע יְׂ
ִריַטנְׂ  ַעֵבר ַעל ִריב ֹלא לוֹ ַגם בְׂ ַשַבר / עֹוֵבר ּוִמתְׂ  ָיה תְׂ

נּו כֹונְׂ ַרִים ִהתְׂ ָבא ִמצְׂ  ֵחיל ָהאּו"ם ַמֵהר ֻפנּו / ּוצְׂ
ָיה סּורְׂ ָברֹו ָהָיה ִעם ִעיָרק וְׂ ֶבה ַעל ִסיַני ָחנּו / ּדְׂ  ָכַארְׂ

ָמה עֹוף ַהָשַמיְׂ ָמה / ֲאִוירֹוִנים כְׂ ִקים ִעם ִטיִלים ַרֵבי ָעצְׂ  ַטנְׂ
ֵלי ַשִיט ֲאֶשר לוֹ  ָחָמה / ּוכְׂ לֹות ִמלְׂ  ֵחיל ָים ִעם צֹולְׂ

ָנִשים ַכלֹוֵתנּו ַטף וְׂ ָחִשים / לְׂ פּו ִכנְׂ  ַיַחד ֶנֶאסְׂ
ָפט ַהֶזה ֵיָעֶשה לוֹ  ַפט ַהָנאִצים / ַכִמשְׂ  ִכי ֵכן ָהָיה ִמשְׂ

הפייטן משלב מילים מודרניות עבריות ולועזיות בתוך טקסט הנושא 
ומשופע  –כמו וי"ו ההיפוך, מקור פרוד  –ינים מקראיים מובהקים מאפי

בשיבוצים מקראיים, ואינו טורח לטשטש את קווי התפר בין הלשונות. 
אדרבא, כוונתו לטלטל את הקורא ולשעשעו. המעברים הקיצוניים מלשון 

אפשריים" )כמו: ־ללשון המיוחדים לטקסטים שלפנינו והחיבורים ה"בלתי
עוף השמימה"( יוצרים אפקט קומי. הם מעלים על פני הקורא "אוירונים כ

 חיוך של נחת רוח פעם אחר פעם ומעצימים את חדוות הניצחון והישועה. 
לסיום, הפיוטים שלפנינו, המספרים על תשועת ישראל במלחמת ששת 
הימים, ממשיכים מסורת כתיבה עתיקת יומין, אף על פי כן נמצא בהם 

פה. השינוי אינו רק בלשון הכתיבה אלא גם שינוי שהוא ברוח התקו
במיוחד בולטת בהם  –בנושאים ובמוטיבים המאפיינים סוגה זו 

ההתייחסות הנרחבת למתקפת הנגד של ישראל ולנופלים במערכה. הבדל 
בפיוטינו הפחד הוא נחלתו  –משמעותי נוסף נמצא בהצגת מוטיב הפחד 

 של האויב.
 

 מקורות
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, תל אביב: האוניברסיטה ת החול העברית בספרד המוסלמית, גשיראליצור, ש' )תשס"ד(. 
 הפתוחה.

 . ברלין: מקיצי נרדמים.דיוואן יהודה בן שמואל הלוי, דבראדי, ח' )מהדיר( )תר"ץ(. 

תקוה, ב' )תשנ"ז(. קווים לצביונם של פיוטי האזהרות הקאטאלוניים לחגים במאה הי"ג. ־בר
 .326 –331, מסורת הפיוט, א

 . אשדוד.תפארת בחורים' )תשכ"ח(. דאנינו, מ

הרושובסקי, ב' )תשל"א(. השיטות הראשיות של החרוז העברי מן הפיוט עד ימינו. 
 .136–123, הספרות, ב

 צבי. ־. ירושלים: מכון בןהשירה העברית במרוקוזעפרני, ח' )תשמ"ד(. 

 . ירושלים: מאגנס.תורת השיר בפיוט הספרדיחזן, א' )תשמ"ו(. 

גלגוליו של פיוט: דרכו של פיוט מי כמוך מספרד לשלוחותיה בצפון  )תשמ"ז(. ――
(. ירושלים: משגב 19–91)עמ'  תרבות והיסטוריהאפריקה ובמזרח. בתוך: י' דן )עורך(, 

 ירושלים.

 . ירושלים: מאגנס.השירה העברית בצפון אפריקה)תשנ"ה(.  ――

ם על נס והצלה מקומיים בקהילות פיוטי –"מי כמוך" משיח, ר' )בדפוס, א(. ־חזן, א' וחיטין
 . לוד: אורות המגראב.צפון אפריקה

פרקי )בדפוס, ב(. פורים ֱאדום: מערכת פיוטים לפורים שני בקהילת אלג'יר.  ――
 .שירה, ה

. ירושלים: הוצאת ספרים שעל יד האוניברסיטה תורת השירה הספרדיתילין, ד' )תשל"ב(. 
 העברית.

 אילן. ־גן: בר־. רמתהסמויים מן העין: על יצירת א"ב יהושעהפסוקים יצחקי, י' )תשנ"ג(. 

 . ירושלים: ד' ירדן.שירי הקודש לרבי יהודה הלוי, אירדן, ד' )מהדיר( )תשל"ח(. 

מלאכי, צ' )תשס"ה(. כיצד משעשעים? שיבוצי לשון ממקורותינו בספרות השעשועים 
 .22–31. מהות, להעברית בספרד. 

 . רחובות: מכון הרש"מ.מלכי ישורון ושבחי חכמי אלג'יריה ספר)תש"ס(.  מרציאנו, א"ר

 . ירושלים: המערב.ספר נר מצוהמשאש, י' )תשכ"ט(. 

בדיוס, א' )תשנ"ח(. תולדות הלשון העברית והכנסת שיר האזור לבית הכנסת בימי ־סאנז
דברי הכינוס המדעי העברי באירופה: מחקרים בלשון העברית ובספרותה, כנס הביניים. 

 .333–313, 31רסבורג, שט

 . ירושלים: כתר.חידוש ומסורת בשירת החול העברית: ספרד ואיטליהפגיס, ד' )תשל"ו(. 

 . 233–363, הספרות, בפליישר, ע' )תש"ל(. מבנים סטרופיים מעין איזוריים בפיוט הקדום. 
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   ,הספרות, ד)תשל"ג(. חידושי האסכולה הפייטנית הספרדית בפיוטי היוצר.  ――
113–153. 

 . ירושלים: כתר.שירת הקודש העברית בימי הביניים)תשל"ה(.  ――

 . ירושלים: מאגנס.היוצרות בהתהוותם ובהתפתחותם)תשמ"ד(.  ――

 . ירושלים: האקדמיה ללשון העברית.העברית בראי הסמנטיקהצרפתי, י' )תשס"א(. 

 .51–59, 1אפיריון, שיטרית, י' )תשמ"ה(. לדמותו של ר' דוד בוזגלו. 

תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת )עדכן והשלים שירמן, ח' )תשנ"ז(. 
 . ירושלים: מאגנס.ע' פליישר(

. תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית )עדכן והשלים ע' פליישר()תשנ"ט(.  ――

 ירושלים: מאגנס.

בית יהודית בקר, ע' )תשס"ז(. שרח לפיוט 'מי כמוך' לרבי יהודה הלוי בער־תירוש
 .196–135, יד–מסורות, יגמאלג'יריה. 
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 נספח

מֹוֵפת / ר' יוסף משאש ָרֵאל לְׂ  ֱאֹלִהים ָבָרא ִישְׂ
מחרוזות בנות ארבעה טורים:  33פותח במוטו הקבוע לסוג זה, ואחריו 

 שלושה טורי ענף + טור שהוא סיומת מקראית החותמת במלה קבועה "לו" 
 חריזה: א/א/א/ת ב/ב/ב/ת

 לא מכוון, כמקובל בסוגה זו משקל:
ב, יוסף משאש חזק ואמץ אמן )אותיות האקרוסטיכון חוזרות –סימן: א

 בשלושת טורי הענף של כל מחרוזת(
 מקור: ספר נר מצוה, ירושלים תשכ"ט

ֵאין ּדֹוֶמה ָלְך ֵאין ָכמֹוָך / ִמי דֹוֶמה ָלְך וְׂ  ִמי ָכמֹוָך וְׂ

מֹוֵפתאֱ  ָרֵאל לְׂ  ֹלִהים ָבָרא ִישְׂ
 ָפפּוהּו ָכל ִיּסּוֵרי ַהֹתֶפתאֲ 

ֹרף ֶרַשע תֹוֶקֶפת  אֹותֹו ָכל ֶאגְׂ
  שה"ש ח, ז בֹוז ָיבּוזּו לוֹ 

ִמידוֹ בְׂ  ַהשְׂ ִדים לְׂ  ָכל ּדֹור עֹומְׂ
ֵעָשו ּדֹודוֹ  ֵעאִלים וְׂ מְׂ ֵני ִישְׂ  בְׂ
ַבּדוֹ  ָלאֹות לְׂ  ָברּוְך ָעָשה ִנפְׂ
ַהִציל לוֹ   יונה ד, ו ֵצל ַעל ֹראשֹו לְׂ

 ּורֹות ֱאֹלִהים ַאִגיָדהבגְׂ 
ָּדה ֶאֶרץ ֶחמְׂ ֵעיֵנינּו בְׂ  ִגָלה לְׂ
ִלי ִמָּדה ָלִאים בְׂ דּוִשים פְׂ  גְׂ
רּו לוֹ  ֵנֶבל ָעשֹור ַזמְׂ   תהלים לג, ב בְׂ

ָעבּד  ֹב אֹוֵר]ב[ ֵנֶצר ִנתְׂ
ַהִגיַע ַעד ָעב ַגֲאָותֹו לְׂ  ָּדָאה בְׂ
ַלַעב ָרֵאל הּוא לֹו לְׂ  ֶּדֶגל ִישְׂ

בּו לוֹ ֵמֶאֶפס ָותֹ  שְׂ   ישעיה מ, יז הּו ֶנחְׂ

בֹוןהָ   רּוִסים גֹוי ָהאֹוֵהב ֶעלְׂ
נּובּון ָרח ַהִתיכֹון יְׂ בּו ַבִמזְׂ  ֵהם ָחשְׂ
ִביבֹון מֹו סְׂ חֹוק בֹו כְׂ  ֵהִרימּוהּו ִלשְׂ

בּו לוֹ  ַכזְׂ שֹוָנם יְׂ ִפיֶהם ּוִבלְׂ ַפתּוהּו בְׂ   תהלים עח, לו ַויְׂ
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דּוָרהוְׂ  ִּדילּו ַהמְׂ  עֹוד ִהגְׂ
ָיה ָהֲארּוָרהוְׂ  רּו ַלָטֵמא סּורְׂ  ָחבְׂ

חּוֵסיין בּוָרה 19וְׂ ֵּדִני ֶנֱאַזר ִבגְׂ  ַהַירְׂ
ָשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶשר לוֹ    על פי מל"א טו, כ וְׂ

ִלָבם ַיַחדזָ  עּו ָהרּוִסים ֵאיָבה בְׂ  רְׂ
ָחד ֶיה ִנכְׂ ָרֵאל ָכִליל ִיהְׂ  ֶזַרע ִישְׂ
ִליטּו ֶפה ֶאָחד ֵרִעים ֶהחְׂ  ֶזַרע מְׂ

ָפט ַהֶזה ֵיָעֶשה לוֹ ַכמִ    שמות כא, לא שְׂ

ַיד ָבֵנימוֹ חָ  תּו ַעל לּוחֹות בְׂ  רְׂ
קּו ַעל ִקירֹות ָבֵתימוֹ   ָחקְׂ
מוֹ  ֶאת שְׂ ָרֵאל וְׂ לּו ִישְׂ  ַחּסְׂ
ִאיר לוֹ  ִתי ַהשְׂ   במדבר כא, לה ַעד ִבלְׂ

ָפתוֹ טְׂ   ֵמִאים ָהגּו ָכל ַעם ִבשְׂ
הּוִדי ַאַחת ָּדתוֹ   טֹוֵבח יְׂ

ָכל ַחָטאתוֹ  טּוב  ַהָצפּון ֹיאַכל וְׂ
ַלח לוֹ  ִנסְׂ   ויקרא ד, לה ֲאֶשר ָחָטא וְׂ

בּול ָעַבריַ  ָעם ָכל גְׂ  ַחד ִרשְׂ
ָבר זֹוֲחֵלי ַהִמדְׂ כּונּו כְׂ  ַיַערְׂ

ָבר ָהַעכְׂ  ַיִשיגּונּו ִעם ַהֶשֶקץ וְׂ
ָמא לוֹ  ָכל ַהֶשֶרץ ֲאֶשר ִיטְׂ  על פי ויקרא כב, ה וְׂ

ַגֵברל ַהֲחָיִלים פֻ כָ  ִהתְׂ  תּו לְׂ
ֶכֶסף עֹוֵבר רּום וְׂ ַעטְׂ  ָכבֹוד יְׂ

ֹראש ֶגֶבר  ֵכן ַרַחם ַרֲחָמַתִים לְׂ
תּוִנים ֵהָמה לוֹ  תּוִנים נְׂ   במדבר ג, ט נְׂ

ֹמֶשתלָ  ַתחְׂ ָיה ִלָבם בְׂ ָחה רּוסְׂ  קְׂ
ַיֶבֶשת ָים וְׂ ֵחיל ֲאִויר וְׂ  לְׂ

ָעב ָאַמר ָלֶרֶשת  ָלֵכן ֵנֶצר ִנתְׂ
ָכנֹות ֹל   חבקוק א, ו א לוֹ ִמשְׂ

 ֹאד ֶנֶשק ָעצּום ָוַרבמְׂ 
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צֹות ֲעָרב ַארְׂ ָיה לְׂ ָרה רּוסְׂ  ָמסְׂ
ָרב ַחד קְׂ  ִמֵלל אֹוֵיב ַאֵכם בְׂ
ֶנה לוֹ  ֹלא ֶאשְׂ   שמ"א כו, ח ַפַעם ַאַחת וְׂ

דּונ  ֹוַסף עֹוד ִכי ָהרּוִסים אֹוָתם ִלמְׂ
דּו ָלֶהם עֹודְׂ ָחמֹות וְׂ ֵלי ִמלְׂ  ִנכְׂ

נּו ַצו גֹוי אֶ  ִמידּוָנתְׂ  ָחד ַהשְׂ
ֶתם ֶאת ָכל ֲאֶשר לוֹ  ַהֲחַרמְׂ   שמ"א טו, ג וְׂ

ַפת ָבנּוסִ  ֶשֶלת ָצרְׂ כּו ַגם ֶממְׂ סְׂ  כְׂ
 ָלֵתת ֲאִוירֹוִנים ָקִנינּו 20ֵסַרב ּדֹוגֹול

ֵאינּו נֹוַסף ַעל שֹונְׂ  ַסר ִצלֹו וְׂ
ַעֵבר ַעל ִריב ֹלא לוֹ    משלי כו, יז עֹוֵבר ּוִמתְׂ

ִמיַתי אוֹ עָ  מּו ַמצְׂ ַבי ֶשֶקרצְׂ  יְׂ
ַעֵקר  ָעֵלינּו ָפצּו ֶפה ֶאָחד לְׂ
ִלי ֵחֶקר פּו בְׂ פּו ִגּדְׂ בּו ֵחרְׂ  ִעצְׂ

ַנֲחָלה לוֹ    תהלים לג, יב ָהָעם ָבַחר לְׂ

 ָרִאים ִהִקיפּונּו ִמָכל ֲעָבִריםפְׂ 
ָהִרים ֵפָלה וְׂ  ָפִתיל ָצִמיד ַבשְׂ

שּו ֶרֶשת ֶבָהִרים ִעם ַהּסּוִרים  ָפרְׂ
  תהלים צה, ד ֹות ָהִרים לוֹ תֹוֲעפ

קּוָדםצִ  ָכל פְׂ ָרֵאל לְׂ אֹות ִישְׂ  בְׂ
ָּדם ֵני ֲחִשיֵפי ִעִזים ֶנגְׂ  ִצבּוִרים ִכשְׂ

בֹוָדם ָרֵאל ָמֻעָזם ּוכְׂ  צּור ִישְׂ
  ויקרא כד, ט ִכי ֹקֶדש ָקָדִשים הּוא לוֹ 

ַבֵקשק ָרֵאל יֹום יֹום ָשלֹום מְׂ  ֹול ִישְׂ
 ָחָמה ּומֹוֵקשקֹול אֹוֵיב ַרק ִמלְׂ 

ַעֵקש  קֹול ה' ִעם ִעֵקש ִתתְׂ
  ויקרא כד, יט ַכֲאֶשר ָעָשה ֵכן ֵיָעֶשה לוֹ 

צּוָקהַר  ִרים ִבמְׂ  בּו ַהָיִמים ֶעשְׂ
ָיד ֲחָזָקה בּולֹות בְׂ ִצים ַעל ַהגְׂ  רֹובְׂ
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ָעָקה ָדָקה ּוצְׂ צֹום ּוצְׂ ִשים בְׂ ַבקְׂ  ַרֲחִמים מְׂ
שַ  יֹון מְׂ ֵאין עֹוֵזר לוֹ ִכי ַיִציל ֶאבְׂ ָעִני וְׂ   תהלים עב, יב ֵּוַע וְׂ

ַעת ַעמֹו ֵאל שֹוֵכן רּוָמהשָ   ַמע ַשוְׂ
ָמה ָחכְׂ רּוַח ִביָנה וְׂ  ָשָריו ָעַטר בְׂ
ָמה ָעצְׂ בּוָרה וְׂ  ָשם ָבֶהם רּוַח גְׂ

ֵאם לוֹ  תֹוֲעפֹות רְׂ   במדבר כג, כב כְׂ

ֹאם ָעלּותִ  ָחָמה ִפתְׂ רֹות ֲעַשן ַהִמלְׂ  מְׂ
פ לּוָתקְׂ ֹלא ָחמְׂ ָרֵאל ֶאת ָהאֹוֵיב וְׂ  ּו ִישְׂ

 תֹוָתָחיו ַוֲאִוירֹוָניו ָבֵאש ִכלּו
ָתה לוֹ  ֵליָטה ֹלא ָהיְׂ   יואל ב, ג ַגם פְׂ

ֹאד ָקָשה יַ  ֵּדִנים ֻהכּו ַמָכה מְׂ  רְׂ
ָשה פְׂ רּוָשַלִים ָהַעִתיָקה ַמֵהר ִנתְׂ  יְׂ

דֹוָשה ָקה קְׂ  ַיַחד ִעָמּה ָכל ֶחלְׂ
מֹוָשב לוֹ ִכי ָבחַ  ִציֹון ִאָּוה לְׂ   תהלים קלב, יג ר ה' בְׂ

ִלבֹו ֶקֶרץוְׂ  ָכם ָבא בְׂ  חּוֵסיין ַמלְׂ
צּו ֶפֶרץ ַעל ֶפֶרץ רְׂ ָעָריו ִנפְׂ  וְׂ

הּוא ָנע ָוָנד ָבָאֶרץ  וְׂ
ֵאין ֹנַגּה לוֹ    על פי ישעיה נ, י הֹוֵלך ֲחֵשִכים וְׂ

ִאיר ָהָיה ָלנּו ִעם ַהּסּוִריםסִ   לֹון ַממְׂ
ֵרי ֶהָהִריםסָ  צְׂ ֹחֶזק ִמבְׂ  ַמְך ִלבֹו בְׂ

ָתִרים ֵעי ָמגֹור ַוֲעָמִקים ִנסְׂ  ַסלְׂ
ָכן לוֹ  ִקי ַבֶּסַלע ִמשְׂ   ישעיה כב, טז ֹחקְׂ

בּוָרה נֹוָרָאהפ צּו ַהֹכל ִבגְׂ  ֹוצְׂ
ָצָריו ִמָכל ֵפָאה רּו ִמבְׂ  פֹורְׂ

ָגב ִמי ָעָשה ֹזאת ַהַהָכָאה  ֶפֶלא ִנשְׂ
 ישעיה כה, ט לוֹ  ֶזה ה' ִקִּוינּו

מֹוֵפתִמ  ָתה לְׂ ֶחֶמת ִסיַני ָהיְׂ  לְׂ
ַרִים ָכל כֹוָחּה ָשם אֹוֶסֶפת  ִמצְׂ

ֶקֶפת ָעב ֵעינֹו ָשם ִנשְׂ ָכם ֵנֶצר ִנתְׂ  ַמלְׂ
ָכל ָשֵרי ָהֶרֶכב ֲאֶשר לוֹ    על פי מל"א כב, לא וְׂ

ַטחוֹ שָ  קֹו ִמבְׂ ֹעֶצם ִנשְׂ  ם בְׂ
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חֹונוֹ  ַמֵהר ִנצְׂ  ָשש ִכי ֶרַגע יְׂ
ַמֲענוֹ שֻ  ֵתל ָאִביב לְׂ כּו בְׂ ָחן ַיַערְׂ  לְׂ

ָכל ֲאֶשר לוֹ  תֹו וְׂ ִאשְׂ   בראשית יג, א הּוא וְׂ

ָלהאֱ  ֶחמְׂ  ֹלִהים ִבֵקר ֵעֶדר ֹצאנֹו בְׂ
ָעָשה ָבֶהם ָכָלה ָביו ִהָכה וְׂ  אֹויְׂ
ֻגָלה ַעם סְׂ ָעָריו ָנַתן לְׂ  ֶאת ִסיַני וְׂ

ַנֲחָלה לוֹ    תהלים לג, יב ָהָעם ָבַחר לְׂ

חּולָ שָ  ֹאד ָלקְׂ ֹאד מְׂ  ל ָעצּום מְׂ
חּו קְׂ דֹוִלים ַבֶשִבי ִנלְׂ  ָשִרים גְׂ

ִּדיחּו ֵלי ָמֶות ֵמָעיו ִהקְׂ  ָשַמע ֵנֶצר ֶחבְׂ
ֵלי יֹוֵלָדה ָיבֹואּו לוֹ    הושע יג, יג ֶחבְׂ

ּדֹו ָגַבר ֵאל ַחי ָהעֹוָלִמיםחַ   סְׂ
ֵשֶשת ָיִמים ָחָמה בְׂ  ִחֵּסל ַהִמלְׂ

 ָשַכ"ח עֹוָלִמיםֵחי"ת ַכ"ף ִאָיר ֹלא תִ 
  ישעיה ד, ג ָקדֹוש ֵיָאֶמר לוֹ 

יֹוןזֶ  ֵאל ֶעלְׂ כּו לְׂ  ַרע ֹקֶדש ָברְׂ
ֵבי ִציֹון ָשִרים יֹושְׂ  ָזַרח אֹור ַליְׂ
יֹון ֶאבְׂ חּו ַדל וְׂ לּו ַשמְׂ חּו ִאכְׂ  ִזבְׂ
ֵאין ָנכֹון לוֹ  חּו ָמנֹות לְׂ ִשלְׂ   נחמיה ח, י וְׂ

ָחמָ קָ  ֵלי ִמלְׂ נֹות ִצבּור ַחלְׂ בְׂ  הרְׂ
ִקיָמה ִהּדּור וְׂ ָרם בְׂ שּו ִזכְׂ  ַקּדְׂ

ָמה ָרֵאל ַיֲעֵטם אֹור ַכַשלְׂ דֹוש ִישְׂ  קְׂ
ַתֲחוּו לוֹ  ָראתֹו ַוִישְׂ   מל"ב ב, טו ַוָיבֹואּו ִלקְׂ

נּוָחהוְׂ  ִציא ָלֶהם מְׂ אֹו ַימְׂ  ַתַחת ִכסְׂ
 ּוֵמֲאֵבֵליֶהם ָיִסיר ָיגֹון ַוֲאָנָחה

ִשמְׂ  נֹוֵתיֶהם ָיִשיש בְׂ מְׂ ַאלְׂ  ָחהוְׂ
ֵאין עֹוֵזר לוֹ  ָיתֹום וְׂ   על פי איוב כט, יב וְׂ

ָחָמה ַיֲחִליםאֶ  צּוֵעי ַהִמלְׂ  ת פְׂ
ֵמָאז ָהיּו ַחָיִלים יּו כְׂ  ֵאיָתִנים ִיהְׂ

ֵהִלים ַמקְׂ ָבֵרְך בְׂ  ֶאת ַהגֹוֵמל ָכל ֶאָחד יְׂ
ַשֶלם לוֹ  מּולֹו יְׂ   משלי יט, יז ּוגְׂ
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כֶ ִמ  ִרים ַחִיים ֻכלְׂ עֹוזְׂ ִבים וְׂ ַנּדְׂ  םתְׂ
ֶכם ַבתְׂ תּוָנה ִנדְׂ  ִמֵלב ָטהֹור נְׂ

ֶכם ַנֶּדבְׂ ָבֵרְך ָכל ִמתְׂ  ֶמֶלְך עֹוָלם יְׂ
ֵנם לוֹ  ַהָשלֹום ָוֶאתְׂ   מלאכי ב, ה ַהַחִיים וְׂ

ֹמָרהצַ   ַה"ל ִמָכל ֶנֶזק ֵאל ַהִציָלה ּושְׂ
ָך ָעָליו ָתִמיד ִצָנה סֹוֵחָרה  ִצלְׂ

ֵהָר  ַאֵבד מְׂ שּוָעה וְׂ  הַצו לֹו ָתִמיד יְׂ
ָהֵרַע לוֹ  ַחֵשב לְׂ  משלי כד, ח מְׂ

ֲעדוֹ אֲ  ֵאל ַחי ֵאין ִבלְׂ ִפָלה לְׂ  ִני תְׂ
ּדוֹ  ִביר ָעָליו ַחסְׂ ַיגְׂ ֹמר וְׂ  ֶאת ַעמֹו ִישְׂ

ַיֵּסְך ָתִמיד ַבֲעדוֹ  ֹכר וְׂ  ֲאבֹוָתיו ִיזְׂ
ַעד ָכל ֲאֶשר לוֹ  ַעד ֵביתֹו ּובְׂ  איוב א, י ּובְׂ

ִכי ִשים ָעָליו ָשלֹום טֹובָ מַ  ָרָכהלְׂ  ה ּובְׂ
ֵפא ַוֲארּוָכה  ִמָכל ַמֲחלֹוָתיו ַמרְׂ
ֹאד ֲאֻרָכה ֶיה מְׂ נֹוָתיו ִתהְׂ  ִמַּדת שְׂ

ָך ָנַתָת לוֹ   תה' כא, ה ַחִיים ָשַאל ִממְׂ

תֹוָרתוֹ נֶ  ָדתֹו וְׂ ֶיה לְׂ  ֱאָמן ָתִמיד ִיהְׂ
ָאתוֹ  ִירְׂ ָמתֹו וְׂ ָחכְׂ  ֵנרֹו ָיִאיר ֵתֵבל בְׂ

פָ  ַאם ָכל ַעם ִבשְׂ  תוֹ ָנֹאם ִינְׂ
ֵרי ָהָעם ֶשָכָכה לוֹ   תהלים קמד, טו ַאשְׂ
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ַּדל / ר' מסעוד דאנינו ָך ַבל ֶיחְׂ ּדְׂ  ָאדֹון ַחסְׂ
מחרוזות בנות ארבעה טורים:  93פותח במוטו הקבוע לסוג זה, ואחריו 

 שלושה טורי ענף + טור שהוא סיומת מקראית החותמת במלה קבועה "לו" 
 חריזה: א/א/א/ת ב/ב/ב/ת

 מכוון, כמקובל בסוגה זומשקל: לא 
 ב כפול, אני מסעוד דאנינו חזק חזק–סימן: א

 מקור: תפארת בחורים, תשכ"ח

א ק  ר  פ

ֵאין ּדֹוֶמה ָלְך  ֵאין ָכמֹוָך / ִמי דֹוֶמה ָלְך וְׂ  ִמי ָכמֹוָך וְׂ

ַּדלאָ  ָך ַבל ֶיחְׂ ּדְׂ  דֹון ַחסְׂ
ָּדל ַצר ֹעז ּוִמגְׂ ָך ִמבְׂ  ֲאִמתְׂ
ַצַה"ל ָרה לְׂ ָתה ֶעזְׂ  ִכי ָהיְׂ

כֹול ֶאשְׂ על פי "מעוז לאביון בצר לו", ישעיה  ַבַצר לֹו  21ּוָמעֹוז לְׂ

 כה, ד

ָמןבִ  ַזלְׂ כֹול וְׂ   22יֵמי ֶאשְׂ
ָהָמן 23ָחַשב ַנאֶצר  ַלֲעשֹות כְׂ

ָענּות מּוָכן ֻפרְׂ  ָאֵכן הּוא לְׂ
ָבץ  תהלים מא, ז ָאֶון לוֹ ־ִלבֹו ִיקְׂ

ַמןגָ  ִלבֹו ִהִגיַע ַהזְׂ  ַמר בְׂ
ָנןָלֵצאת ַלמִ  ֻתכְׂ ָחָמה ַכמְׂ  לְׂ

זָֻמן ָבר ַהֹכל מְׂ  ִכי כְׂ
ֶבה ֹּלא לוֹ     חבקוק ב, ו הֹוי ַהַמרְׂ

ָיהּדְׂ  סּורְׂ  ָברֹו ָהָיה ִעם ִעיָרק וְׂ
ָיה ִג'ירְׂ ַאלְׂ ָבנֹון וְׂ פּו לְׂ ָטרְׂ  ִהצְׂ
ִדָיה ַכד ִבצְׂ ֵּדן ִנלְׂ  ַגם ֶמֶלְך ַירְׂ

ֵאין עֹוֵזר לוֹ   דניאל יא, מה ּוָבא ַעד ִקצֹו וְׂ
 
 

 לוי אשכול, ראש ממשלת ישראל 21
 זלמן שז"ר, נשיא המדינה 22
 שיא מצריםנאצר, נ־גמאל עבד אל 23
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ִלי ֹחקהִ  ֹמֶשת ִלבְׂ ַתחְׂ ָבה ֶנֶשק וְׂ  רְׂ
חֹוק ִלבֹו ֶזה ֵעת ִלצְׂ  ַוֹיאֶמר בְׂ

ִחים ֵהִביא ֵמָרחֹוק ָנִאים ּוֻממְׂ  ַגם ֶטכְׂ
ָכנֹות ֹלא לוֹ   חבקוק א, ו ָלֶרֶשת ִמשְׂ

ִחָלהוַ  ִכיר ָהאּו"ם תְׂ ַמזְׂ ָרא לְׂ  ִיקְׂ
ֶבָהָלה הֹוִציא ֶאת כֹוחֹוָתיו בְׂ  לְׂ

חֹו ָגרֵ  ַשלְׂ ָגֵרש ָכָלהכְׂ  ש יְׂ
בּו ַיֵצב ִאיש ִבגְׂ על פי "לא יתיצב איש לפניך", דברים  לוֹ ־ֹלא ִיתְׂ

 ז, כד

שּורּון ֶנֱעַקרזֶ   ַרע יְׂ
ַגַבר  ַעל ַאֶמִריָקה ִנתְׂ
ַשַבר ָיה תְׂ ִריַטנְׂ  ַגם בְׂ

ַעֵבר ַעל ִריב ֹלא לוֹ   על פי משלי כו, יז עֹוֵבר ּוִמתְׂ

 יל ָהאּו"ם ַמֵהר ֻפנּוחֵ 
נּו כֹונְׂ ַרִים ִהתְׂ ָבא ִמצְׂ  ּוצְׂ
ֶבה ַעל ִסיַני ָחנּו  ָכַארְׂ
תֹוֲעפֹות ָהִרים לוֹ    תהלים צה, ד וְׂ

ָמהטַ  ִקים ִעם ִטיִלים ַרֵבי ָעצְׂ  נְׂ
ָמה עֹוף ַהָשַמיְׂ  ֲאִוירֹוִנים כְׂ

ָחָמה לֹות ִמלְׂ  ֵחיל ָים ִעם צֹולְׂ
ֵלי ַשִיט ֲאֶשר לוֹ    -- ּוכְׂ

ָחִש יַ  פּו ִכנְׂ  יםַחד ֶנֶאסְׂ
ָנִשים ַכלֹוֵתנּו ַטף וְׂ  לְׂ

ַפט ַהָנאִצים  ִכי ֵכן ָהָיה ִמשְׂ
ָפט ַהֶזה ֵיָעֶשה לוֹ   שמות כא, לא ַכִמשְׂ

ֵזרכִ   ָלה ֲחָמתֹו ַהַממְׂ
ֵגר ָצֵרי ִטיָרן ָשם ֶהסְׂ  ַעל מְׂ

ֵאין עֹוֵבר  ֵאין יֹוֵצא וְׂ
ֹלַח לוֹ    דברים כט, יט ֹלא ֹיאֶבה ה' סְׂ

ָראֵ לְׂ   ל ָשם ֶחֶנקַעם ִישְׂ
ֵבק ַמרְׂ לּוִאים ַכֲעָגִלים בְׂ  כְׂ
ֵאין ֶּדֶלק ֵרי ֶגֶלם וְׂ  ֵאין ָחמְׂ
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 על פי עמוס ג, ד ַגם ֶטֶרף ֵאין לוֹ 

ָסהמ ַכנְׂ  ֹוֶעֶצת ַהִבָטחֹון ִהתְׂ
ֵזָרה ַהָקָשה ַבֵטל ֶאת ַהגְׂ  לְׂ

ָשהאַ   ְך ַנאֶצר ִלבֹו ִהקְׂ
ָדָבר ֵיָחֶבל לוֹ    משלי יג, יג ָבז לְׂ

ֹתֶקףּסנִ  ַתֵמש בְׂ ִהשְׂ  ּו לְׂ
ָחֵנף־ַאְך ֶּדה ַפך לְׂ  גֹול ֶנהְׂ

תֹוֵפף ִצלֹו ִהסְׂ  ִכי ַנאֶצר בְׂ
ַחֶנן לוֹ    הושע יב, ה ָבָכה ַוִיתְׂ

ֵחית ָכל ַהָצָעהס  ֹוף סֹוף ִנדְׂ
ֵריֶהם ַנאֶצר ֹלא ָשָעה ִדבְׂ  ּולְׂ

ָתה ָהָרָעה  ִכי ָכלְׂ
ִחָתה לוֹ  ִסיל מְׂ  משלי יח, ז ִפי כְׂ

ָשָלה ַבִּדיןפָ  חּו ָשֵרי ַהֶממְׂ  תְׂ
ִביעּו ַעל ַּדָין ּוֶבִגין  ַוַיצְׂ

ַכ"ל ַרִבין ָטֵרף ָלַרַמטְׂ ִהצְׂ  24לְׂ
  -- לוֹ ־ָלֵשאת ִאתֹו ַבֲעמָ 

ִהלֹותצ ָכל ַהקְׂ  ֹום ֶנֱעַרְך בְׂ
ִפלֹות ֲעקּו ָלֵאל ִבתְׂ  ַוִיצְׂ

בּולֹות ַצַה"ל ַבגְׂ ָרה לְׂ יֹות ֶעזְׂ  ִלהְׂ
ָביו ַיִציִמַיד אוֹ    על פי "הצילני מיד אויבי", תהלים לוֹ ־יְׂ

  לא, טז

ֵחילוֹ קָ  ַעמֹו לְׂ כֹול לְׂ  ָרא ַמר ֶאשְׂ
גֹוֲאלוֹ  ָרֵאל וְׂ צּור ִישְׂ חּו בְׂ  ִבטְׂ
מּולוֹ  ַנאֶצר גְׂ ַשֵלם לְׂ  ִכי הּוא יְׂ

ָעָליו ָיִשיב לוֹ  ִמפְׂ  על פי "כמעלליו ישיב לו", הושע יב, ג כְׂ

ַצַה"ל ִח ַר  צּוִבין וְׂ ִאמְׂ קּו וְׂ  זְׂ
צּו ַאל ַתַערְׂ אּו וְׂ  ַאל ִתירְׂ

סּו דֹות ָהאֹוֵיב ָהֹרס ַתַהרְׂ  ֶאת ֶעמְׂ
 
 

 האופוזיציה; יצחק רבין, הרמטכ"ל משה דיין, שר הביטחון; מנחם בגין, ראש 24
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ַחּסְׂ  דּוָדיו תְׂ  -- לּו־ּוגְׂ

ַעמֹו הֹוָרהשַ   ר ַהִבָטחֹון לְׂ
נֹוָרה  ַהֲאֵפל ָכל ַחלֹון ּומְׂ
ָעָקה ַאל ִתיָרא ֵעת ָהַאזְׂ  ּובְׂ
חֹוֵלל לוֹ  ִהתְׂ  תהלים לז, ז ּדֹום ַלה' וְׂ

ָדהתִ  ָוֵתנּו עֹוד ֹלא ָאבְׂ  קְׂ
ָדה ֵבנּו ָכבְׂ  ַאף ִאם ֹאֶזן אֹויְׂ
 ֹלא ָיסּור ֵשֶבט ִמיהּוָדה
ָליו חֹוֵקק ִמֵבין ַרגְׂ  בראשית מט, י ּומְׂ

ב ק  ר  פ

ָבִריםאַ   ַחר ָכל ֵאֶלה ַהּדְׂ
ִרים פּו אֹוָתנּו ַהִמצְׂ  ָתקְׂ

 ַאְך ֵעת ֹמֶשה ָיָדיו ֵהִרים
ֲחלּו ַחלְׂ  -- ָנמֹוגּו ַוִיתְׂ

ִקיִדיםבְׂ  קּו ַהַתפְׂ ָלה ִחלְׂ  ִאישֹון ַליְׂ
ִדים ַפקְׂ ַהמְׂ ִציִנים וְׂ ָכל ַהקְׂ  לְׂ
ִדים ֵני ַהבֹוגְׂ ַקֵּדם ֶאת פְׂ  לְׂ
ִחי ָחָמה ִהתְׂ  -- לּו־ֲאֶשר ַבִמלְׂ

שּוגְׂ   בּוָרה ָוֹעז ָלבְׂ
ִעישּו ִקים ֶאֶרץ ִהרְׂ קֹול ַטנְׂ  ּובְׂ

ָעָשן ָשַמִים ֻכסּו  ָאָבק וְׂ
ַגֲעשּו  תהלים יח, ח ִכי ָחָרה לוֹ  ַוִיתְׂ

ֻלגֹות ַאִּדיִריםָּד  ֻלגֹות פְׂ  ֲהרּו פְׂ
ֵלי ֶנֶשק ַכִביִרים  ֲחמּוִשים ִבכְׂ
ִפיִרים צּו ַככְׂ תֹוְך ַהֲחִזית ָפרְׂ  לְׂ

 מל"א כב, לא ָשֵרי ָהֶרֶכב ֲאֶשר לוֹ 

ָחָזקהַ  ָרב ָהָיה ָכֵבד וְׂ  קְׂ
ָבָזק ִריֹות כְׂ ָגִזים ִעם יְׂ  פְׂ

ֵגמֹות ֹלא ָפַסקֵאש ת  ֹוָתִחים ּוַמרְׂ
חֹולְׂ  ָרבֹות ִהתְׂ  -- לּו־ּוקְׂ
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ַרִיםּו ַבר ַמֶפֶלת ִמצְׂ ִהָשַמע ּדְׂ  בְׂ
ָגַזת ַהּסּוִרים ָרה ַהפְׂ  ָגבְׂ

ַתֲחִרים ֵּדִנים עֹוָדם מְׂ  ַגם ַהַירְׂ
ָעָתם ֹלא ָחדְׂ   -- לּו־ֵמִרשְׂ

ֳדַכי הֹודזָ   הֹוִפיעַ  25ַרח אֹור, ָמרְׂ
ֵחיל ָהֲאִויר הוֹ   ִדיעַ לְׂ

ִקיעַ  דֹות ָהאֹוֵיב ַנבְׂ  ָכל שְׂ
 על פי איכה ב, יח ַאל ִנֵתן פּוַגת לוֹ 

קּו ַהִמיָרִז'ים ָטסּוחָ   מְׂ
ִציצּו ִדינֹות ִהפְׂ ַבע מְׂ ַארְׂ  בְׂ
סּו ִסיִסים ַוֲעָמדֹות ָהרְׂ  בְׂ

טֹוִסים ִהִפי  -- לּו־ּומְׂ

ֵהִדיםטַ  ִסיָסם בְׂ רּו ִלבְׂ  ָיֵסינּו ָחזְׂ
ִרים ָששֹון ַבשְׂ הּוִדים מְׂ ָחה ַליְׂ ִשמְׂ  וְׂ

ִדים ֳדַכי ֶאת ַהמֹורְׂ ִגיז ֵחיל ָמרְׂ  ִכי ִהפְׂ
ָשלֹום ָהָיה לוֹ   מל"א ה, ד וְׂ

 גֹון ַוֲאָנָחה ַמֵהר ָנסּויָ 
צּו ָקִהיר ָרבְׂ ֵּדן וְׂ  ַעל ַירְׂ

שּו ָיה ַשִקים ָלבְׂ סּורְׂ  ִעיָרק וְׂ
ַאבְׂ   על פי ישעיה ג, כו לּו־ָאנּו ַוִיתְׂ

עֹות עֵ כָ   ינֵיֶהםלּו ִּדמְׂ
ָעֵריֶהם ָדן ַעָמם וְׂ  ַעל ָאבְׂ
ֵכֵניֶהם ָפה ִלשְׂ  ָהיּו ֶחרְׂ
ָשם ִהִצי  -- לּו־ֲאֶשר ַנפְׂ

ִדיָנהלְׂ   ֵעיֵני ָכל ַעם ּומְׂ
ִניָנה ָמָשל ּושְׂ  ָהיּו לְׂ

 ַעם ֲחלּוץ ַהַנַעל ָפָנה
ֵלְך ֶאת ַנעֲ   על פי "אשליך נעלי", תהלים ס, י לוֹ ־ַוַישְׂ

יֹום ָגבְׂ ִמ  בּוָסהיֹום לְׂ  ָרה ַהתְׂ
 
 

 מרדכי הוד, מפקד חיל האוויר 25
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ַרִים ָאנּוָסה  ַוֹיאֶמר ִמצְׂ
ָרֵאל ָהָעִריָצה ֵני ִישְׂ  ִמפְׂ

 על פי אסתר ו, יג ִכי ֹלא נּוַכל לוֹ 

ָברנָ  ֵחִפים ַלִמדְׂ  סּו ֻכָלם יְׂ
ַחיֹות ַהַבר בּו כְׂ ִציִנים ִנשְׂ  קְׂ

בּוש ַשק ָעַבר 26ַגם שּוֵקייִרי  ִבלְׂ
נּו ֶמה ָהָיה לוֹ   ות לב, אשמ ֹלא ָיַדעְׂ

ָוָתםס ַכּסֹות ֶערְׂ ַרִים ִנּסּו לְׂ ֵרי ִמצְׂ  ֹופְׂ
ַצַּואר ַעַמאר ָמָתם 27ּובְׂ  ָתלּו ֶאת ַאשְׂ

ַעד ַחָטאָתם ֵשִעיר ַלֲעָזאֵזל בְׂ  כְׂ
 על פי ירמיה יח, כ שּוָחה ָכרּו לוֹ 

ַרף־ֶבד ַאלעַ   ַנאֶצר ִלבֹו ִנשְׂ
ַרף רֹו ִנטְׂ רֹוֶעה ֲאֶשר ֶעדְׂ  כְׂ

ָתה ָשב  ֹטָרףַהַביְׂ  ִכמְׂ
ִמי ַתרְׂ לֹו ּובְׂ ַמקְׂ  בבלי, שבת לא, ע"א לוֹ ־בְׂ

 ֵאר חּוֵסיין ָנַפל ֶלָעָפרפְׂ 
ִריתֹו ֵהַפר  ִכי ֶאת בְׂ
 ָלֵכן ַשַּדי לֹו ֵהַמר

 על פי הושע ט, טו לוֹ ־ַעל ֹרע ַמֲעלָ 

צּוצַ   ַה"ל ָלַעִתיָקה ָפרְׂ
סּו ָיה ָהרְׂ ִקלְׂ ַקלְׂ  ֶג'ִנין וְׂ
ַרַמאָלה ָכבְׂ  רֹון וְׂ  שּו ֶחבְׂ
ֵּדן ָנחֲ   -- לּו־ָכל ֵעֶבר ַהַירְׂ

ַיד ַהֹכֶתלק ַמע לְׂ  ֹול שֹוָפר ִנשְׂ
ָחִליל ָוה בְׂ   ֹֹתף ּובְׂ  ִעם ִשיר ַהִתקְׂ

בֹוָאם ֶאל ֶקֶבר ָרֵחל  ַגם בְׂ
ַפלְׂ   -- לּו־ָשרּו ַוִיתְׂ

 
 

אחמד שוקיירי, היו"ר הראשון של אש"ף וממעצבי דעת הקהל הערבית, תרם לליבוי  26
 היצרים במלחמת ששת הימים.

 חכים עאמר, רמטכ"ל צבא מצרים־עבד אל 27
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ָסהָר   ַמת ַהגֹוָלן ָכִליל ֶנֶהרְׂ
ָשה בְׂ ִביבֹוֶתיָה ִנכְׂ ָרה ּוסְׂ  קּוֵניטְׂ

ָעָזרַאל ָרָשּה 28ּוף ֶאלְׂ  יְׂ
ָתה לוֹ   על פי תהלים קיח, כג ִכי ֵמֵאת ה' ָהיְׂ

פּושֵ  ָחָמה ָחלְׂ ֵמי ַהִמלְׂ  ֶשת יְׂ
פּו ָרֵאל ַכֲאָריֹות ָטרְׂ ֵני ִישְׂ  ּובְׂ
פּו ֹלֶשת ַהֲחִזיתֹות ָהדְׂ  ָכל שְׂ

לּו ָלָלם ָשלְׂ  על פי יחזקאל כט, יט ּושְׂ

דֹוֵרי דֹורֹותתִ   ָכֵתב זֹו לְׂ
צֻ  ִגלֹות תְׂ ָרִטים ּומְׂ  ַלם ִבסְׂ

אֹות ָתה ַגם ִשיָרִתי לְׂ ָהיְׂ  וְׂ
ֵרי ָהָעם ֶשָכָכה לוֹ   תהלים קמד, טו ַאשְׂ

ג ק  ר  פ

רּואִ  ִשכְׂ תּו וְׂ לּו ֵרִעים שְׂ  כְׂ
רּו ֻדָשה ִשמְׂ ִביִעי ִבקְׂ ֶאת יֹום ַהשְׂ  וְׂ

רּו ָפחֹות ַהַשכּולֹות ִזכְׂ  ַאְך ֶאת ַהִמשְׂ
חּו ָמנֹות ִשלְׂ ֵאין ָנכֹון לוֹ  וְׂ  נחמיה ח, י לְׂ

 ֲחָלֵתנּו ִמָיד ָזִריםנַ 
ָקִרים ִחיִרים יְׂ נּו ִבמְׂ  ָכַבשְׂ
ָבִנים ּוַבחּוִרים  ָאבֹות לְׂ

על פי "על במותיך חלל איך נפלו  לּו־ַעל ָבמֹוֶתיָה ָנפְׂ 
  גבורים", שמ"ב א, יט

עֹוָנהיַ  ֵני שֹוֵכן מְׂ ָרם ִלפְׂ  ֲעֶלה ִזכְׂ
אּו צְׂ ַגן ֵעֶדן ִימְׂ כֹוָנה בְׂ נּוָחה נְׂ  מְׂ

ִכיָנה ֹנַעם ַהשְׂ  ַלֲחזֹות בְׂ
ֵהיכָ  ַבֵקר בְׂ  תהלים כז, ד לוֹ ־ּולְׂ

ַבֵשר ֶנָחָמהִמ   ָמרֹום יְׂ
ָכל ָהֻאָמה רֹוִבים ּולְׂ  ַלקְׂ

 
 

 )דדו(, אלוף פיקוד הצפוןד אלעזר דו 28
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ָלָמה ַלח ַהחְׂ צּוִעים ִישְׂ ַלפְׂ  וְׂ
ָרָפא לוֹ  ָשב וְׂ  ישעיה ו, י וְׂ

ַהִקיפּוהָ ס  ֹבּו ִציֹון וְׂ
ִאישֹון ַבת  רּוהָ ּוכְׂ  ַעִין ִנצְׂ

חּוהָ  ַבֵקר ִפתְׂ ָכל מְׂ  ַאְך לְׂ
ַחֶנן לוֹ  ִהתְׂ  אסתר ד, ח ָלבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך לְׂ

ִשיםעָ  רּו ָסרּו ָכל ַהמֹוקְׂ  בְׂ
ִביִשים ִסלֹות ּוכְׂ לּו מְׂ  ָסלְׂ
 ַגם ַקֵּוי ֶטֶלפֹון ֲחָדִשים

צְׂ  ַצלְׂ ָכל ָהָאֶרץ יְׂ   -- לּו־בְׂ

ָכל יֹום ָבִאים ַתָיִריםּו  בְׂ
ָעִריםטַ  ֵקִנים ּונְׂ ָנִשים זְׂ  ף וְׂ

ִשיִרים ָחה ּובְׂ ִשמְׂ  הֹודּו לה' בְׂ
רּו לוֹ  ֵנֶבל ָעשֹור ַזמְׂ  תהלים לג, ב בְׂ

סּוִּד  נֹוסְׂ ָרֵאל ִהתְׂ ֵלי ִישְׂ  גְׂ
שּו קֹומֹות ֲאֶשר ָכבְׂ ָכל ַהמְׂ  בְׂ

שּו ַחּדְׂ  ַגם ַהַחִיים ִהתְׂ
ָאֳהו  -- לוֹ ־ַוָישּובּו ִאיש לְׂ

ַצהַ ַּד   "ל ַבִנָצחֹון ָזכּוָין וְׂ
כּו ָכל ַהִּדיּוִנים ֲאֶשר ֶנֶערְׂ  ַגם בְׂ

כּו ֵרי ֶאֶבן ַכָמָטר ִנתְׂ  ִכי ִדבְׂ
חֲ  הֹום ִחלְׂ  -- לּו־ֲעֵדי תְׂ

ָצֳהָלהאֳ  רּו בְׂ ָרֵאל ָעבְׂ  ִניֹות ִישְׂ
ָלה ָצֵרי ִטיָרן יֹוָמם ָוַליְׂ  ִבמְׂ

ָעָלה ִתיַחת ַהתְׂ ַחִכים ִלפְׂ ִהָנם מְׂ  וְׂ
עֲ ֲאֶשר נְׂ   -- לּו־ִתיֶביָה ִננְׂ

כּונָ  ֵני ֲעַרב, ָחשְׂ לּו פְׂ  פְׂ
ֵאש קֹוִצים ֹּדֲעכּו  ּוכְׂ

כּו ַעל ַנאֶצר ֲחָמָתם ָשפְׂ  וְׂ
בֹודֹו ִחלְׂ   -- לּו־ּוכְׂ

לּו הֹוָדָעהיַ   ַחד ֻכָלם ִקבְׂ
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ָגָתם ָהָרָעה  ַעל מֹוֵעד ִפסְׂ
ַמַצב ַהָשָעה  ָלדּון בְׂ

ֵדָעה ַמה ֵיָעֶשה לוֹ   , דשמות ב לְׂ

נּו ַבָּדָברנָ  ָנתְׂ אּו וְׂ  שְׂ
תּוַפר  עּוצּו ֵעָצה וְׂ
ֶזה ָקַצר  ֶזה ָזַרע וְׂ
 הושע ח, ז ָקָמה ֵאין לוֹ 

ָלהוַ  ַאבְׂ טּום ִהתְׂ  ֲעַדת ַחרְׂ
ָלה שְׂ ִניָתּה ִנכְׂ  ִכי ָתכְׂ

ָשִעים ָכֲאֵפָלה ֶדֶרְך רְׂ  כְׂ
עּו ַבֶמה ִיָכשֵ   משלי ד, יט לּו־ֹלא ָידְׂ

ֵני חַ   ָהֵאללּו ַאַחי פְׂ
ָרֵאל ֵבי ִישְׂ ִמיד ָכל אֹויְׂ  ַישְׂ

ִציֹון גֹוֵאל  ּוָבא לְׂ
ִמירֹות ָנִריַע לוֹ   תהלים צה, ב ִבזְׂ

כֹול ַּדָין ּוֶבִגיןזַ  ָמן ֶאשְׂ  לְׂ
ַרִבין 29ַיֲאִריכּו ָיִמים ִעם ַהָזֵקן  וְׂ

ֶאֶבן  30ַקִּדיש ַרב ֹגֶרן וְׂ
ָיִגי  על פי ישעיה סה, יח לּו־ָיִשישּו וְׂ

ַבע רּוחֹותבֵ קַ  זּוֵרינּו ֵמַארְׂ  ץ פְׂ
ָמחֹות  ֶאל ִציֹון שַֹבע שְׂ

ָלחֹות  ּוִמָכל ַעם ָיבֹואּו ִמשְׂ
אֲ  רּוָשַלִים ִישְׂ לֹום יְׂ על פי "שאלו שלום ירושלם", תהלים  לּו־שְׂ

 קכב, ו

ֵכנּו צּור גֹוֲאֵלנּוחַ   ֵזק ַמלְׂ
ָּדֵשנּו ֵהָרה ֵבית ִמקְׂ ֵנה מְׂ  בְׂ

 יר ֻכָלנּוִשיר ָחָדש ָנִש 

 
 

 כינוי לדוד בן גוריון 29
         קדיש לוז, יושב ראש הכנסת; הרב שלמה גורן, הרב הראשי לצה"ל; אבא אבן,  30

 שר החוץ
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 שמות טו, יא ִמי ָכמֹוָך ָבֵאִלים ה'



 

 

 


