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  ח"פסח תשס אליעוז ענתבי חפר – 20' דף מידע מס
 

לא יכולתי שלא , א� על פי שהזכרתי עניי� זה בפע� קודמת , ידידימשפחתי ו
 . להקדיש לו את המקו� הראוי לו 

 הפיוטי� אשר תיעד  הפיוטי� אשר תיעד  הפיוטי� אשר תיעד  הפיוטי� אשר תיעד 170170170170בי� בי� בי� בי� , , , , ל בכתב ידו ל בכתב ידו ל בכתב ידו ל בכתב ידו """"ר ענתבי זצר ענתבי זצר ענתבי זצר ענתבי זצ""""בספר הפיוטי� שרש� הישבספר הפיוטי� שרש� הישבספר הפיוטי� שרש� הישבספר הפיוטי� שרש� היש
 ייחודי לליל הסדר והיו נוהגי� לשיר  ייחודי לליל הסדר והיו נוהגי� לשיר  ייחודי לליל הסדר והיו נוהגי� לשיר  ייחודי לליל הסדר והיו נוהגי� לשיר שהינושהינושהינושהינו" " " " אמוני� ערכו שבחאמוני� ערכו שבחאמוני� ערכו שבחאמוני� ערכו שבח""""ורש� מופיע הפיוט ורש� מופיע הפיוט ורש� מופיע הפיוט ורש� מופיע הפיוט 

    . . . . אותו ממש בליל הסדראותו ממש בליל הסדראותו ממש בליל הסדראותו ממש בליל הסדר
אנו יכולי� לשמוע היו� את צלילי אנו יכולי� לשמוע היו� את צלילי אנו יכולי� לשמוע היו� את צלילי אנו יכולי� לשמוע היו� את צלילי " " " " הזמנה לפיוטהזמנה לפיוטהזמנה לפיוטהזמנה לפיוט""""בזכות המפעל הנהדר של אתר בזכות המפעל הנהדר של אתר בזכות המפעל הנהדר של אתר בזכות המפעל הנהדר של אתר 

    . . . . הפיוט ששרו אבותינו סביב שולח� ליל הסדר שלה�הפיוט ששרו אבותינו סביב שולח� ליל הסדר שלה�הפיוט ששרו אבותינו סביב שולח� ליל הסדר שלה�הפיוט ששרו אבותינו סביב שולח� ליל הסדר שלה�
 –לד� מידע זה אזכורי� של בני המשפחה בספרות " פרפראות"מצר� כ
 אליעוז חפר, י ענתבי "הצב.   שמח וכשר חג פסח  . . . ספרי� חדשי�

 

 אהרן כהן ' אמונים ערכו שבח  ר
  

ַבח ָלֵאל ְוִטְבחו ֶטַבח   ֱּאמוִנים ִעְרכו ׁשֶ ּ ם ֶזַבח ֶפַסח הוא ַליָי    ּ ַּוֲאַמְרּתֶ ּ 
   

מוִרים   ֵליל ׁשִ ְמחו ּבְ יִרים ׂשִ ָּהִרימו קֹול ׁשִ ּ תו ּּ ַּעל ַמצֹות וְמרֹוִרים ִאְכלו וׁשְ ּ ּ ּ   יֵיָני  ּ
  

ם ֶזַבח ֶפַסח הוא ַליָי   ּ ַוֲאַמְרּתֶ ּ 
   

ל ֲהמֹוָני   ִּראׁשֹון ְלָכל ִראׁשֹוִנים ַעל ַיד ִציר ֱאמוִנים   ל ְמַעִנים ִהִציל ּכָ ִּמַיד ּכָ ּ ּ 
   

ם ֶזַבח ֶפַסח הוא ַליָי   ַּוֲאַמְרּתֶ ּ 
   

י   י ַוֲחָסָדיו ִסַפְרּתִ ִּנֵסי ֵאל ָזַכְרּתִ ה ָיַד ּ י ָגדֹול ְיָי  ַעּתָ י ּכִ  ְעּתִ
  

ם ֶזַבח ֶפַסח הוא ַליָי   ּ ַוֲאַמְרּתֶ ּ 
  

ה ְוֶאְפַרִים   ַמִים ְמַנׁשֶ כֹוְכֵבי ַהׁשָ ּ ּכְ ל ִצְבאֹות ְיָי   ּ ָּיְצאו ִמִמְצַרִים ּכָ ּ 
   

ם ֶזַבח ֶפַסח הוא ַליָי   ַּוֲאַמְרּתֶ ּ 
  

יָי  ׁשֹוְמֵר  ּ ִהְנִחיל ּתֹוָרתֹו ְלַעמֹו ַוֲעָדתֹו   ע ּבַ  י ִמְצָותֹו ַעם נֹוׁשַ
   

ם ֶזַבח ֶפַסח הוא ַליָי   ּ ַוֲאַמְרּתֶ ּ 
  

יך ַוֲעצוִמים ִנֶסיך   ָ ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ ָּ יָי   ּ ל חֹוֶסיך טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ָֹיאְמרו ּכָ ּ 
   

ם ֶזַבח ֶפַסח הוא ַליָי   ַּוֲאַמְרּתֶ ּ 
  



                  

 
  בלבד בדף מידע זה שמורות למחברהמתפרסמיםכל הזכויות לחומרים 

 M.D. B.Sc. M.P.H    -   ר אליעוז ענתבי חפר "ד
 36043קרית טבעון  , 12אורנים ' רח

               eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il 

 

2

2

 א"ר ענתבי זיע"הפיוט בכתב ידו של היש
 

 
 .  הפיוטלהשמעת  הכחוללחצו פעמיי� על הריבוע  **
 
 
 
 
 
 
 ) כדי שתוכלו לשמוע את הקוב$" כ�" לחצו windows לאחר הלחיצה תופיע אזהרה של (
 

  על הפיוט  -אמונים ערכו שבח 
  

הפיוט מעמיד . המושר במסגרת ההגדה של פסח, פיוט לפסח במסורת יהודי המזרח וצפו� אפריקה
את מצוות זבח קרב� הפסח שנהג בישראל מליל יציאת מצרי� ) הפזמו� החוזרבאמצעות (במרכזו 

 אכילת המצה 'הול& ומזכיר את כל המצוות הקשורות לחג הפסח , ובטל מאז חורב� בית המקדש
 .  וחות� במת� התורה לע� ישראל'סיפור יציאת מצרי� , ארבע כוסות, והמרור

mp3.אמונים ערכו שבח
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פסח " מיד לאחר אמירת 'קו� מאד מרכזי בה הפיוט מושר ממש בתו& סדר ההגדה של פסח ובמ
יש הנוהגי� לשיר כל בית של ). כז, שמות יב(ַוֲאַמְרֶ.� ֶזַבח ֶ-ַסח ה+א ַליָי : "והפסוק" מצה ומרור

 ואולי יש בכ& זכר והדהוד של קשת הרגשות והמאורעות השוני� שחוו 'השיר בלח� שונה 
 . אבותינו באותו ליל שימורי�

 
  

  על הלח�  ' שבח אמוני� ערכו
  

 ' ראהאוו: מקא�
  6/8: משקל

הלח� מורכב משני משפטי� . מקורו אינו ידוע. לח� עממי זה מושר בקרב בני הקהילה החלבית
ביצוע זה . והוא מתרחש בתחו� צר של חמישה צלילי�, מלודיי� החוזרי� באופ� זהה בכל שורה

בנקודות . אותו בקצב אטי ומשתפ& יותרלרוב נהוג לשיר . מהיר וקצבי יחסית לביצועי� אחרי�
. מוגבה הצליל הרביעי בסול� ברבע טו�) בפסקה הראשונה" שבח"כמו במלה (מסוימות במנגינה 

א� 'משני� את המקא� מעג, )באותה נקודה(הגבהה את ולצדה העצירה בצליל השלישי בסול� 
 . ראהאוו'ל
 

 " :  שבחאמונים ערכו"למעוניינים להרחיב על פרשנות הפיוט ** 
html.219/textual/il.org.piyut.www://http  

    )Ctrlלחצו על הקישור יחד עם לחצן    -למעבר לקישור (  
 

 : הפיוט וולקריאת מאמרים נוספים אודות בני משפחת ענתבי 
 

 אליעוז ענתבי חפר / עיר חלב שני דורות של פייטנים ממשפחת ענתבי ב
html.435/articles/il.org.piyut.www://http  

 
 אליעוז ענתבי חפר/ של הרב יהודה שבתאי רפאל ענתבי  "ספר הפזמונים "מכתב יד עתיק ולא מובן ל

html.583/articles/il.org.piyut.www://http  
 

 איתי מרינברג /  אמנות השיר –אור צח ומצוחצח 
html.601/articles/il.org.piyut.www://http  

אברהם ענתבי ' אודות פיוט שחיבר ר -
 . ירת הבקשותאשר נכלל בש
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 . ת ובעתונותבספרו   בני משפחת ענתבי–פרפאות 

 
 

  .המככבי� בעתונות, פרסומי� ומפורסמי� מבני המשפחהאפתח אולי בהקדמה קצרה על 

 א� ידוע לי מה הקשר המשפחתי אל הסלבריטאי� " מומחה לדבר"לעיתי� שואלי� אותי בתור 

 ") : ידועני�"יש לומר בעברית (הבאי� 

 .  המפקח על הביטוח בישראל–וידי� ענתבי , כדורגל�,  ענתבי אלו�

 

 

 

 : יגאל ענתבי הרוש� את שמו 

 אנטבי   

 .כדורגל מפורס�שחק� 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 שחק� כדורגל אשר מלבד הקשר של ש� המשפחה לא ידוע לי על קשר , יגאל אנטבי , ובכ� 

 ,  אשר רושמי� ענתבי את הש�" ט"וב" א"נשאלתי  מדוע הוא רוש� ב.  למשפחתנו

 " . ענתבי"מדובר בשיבוש ובכתיבה של מה שידוע כש� שעבר מדור לדור לעניות דעתי 

 לשעבר הקרויה כיו� " עי� תאב" מקומה של העיירה –מדובר כאמור בש� משפחה המציי� מקו� 

GaziAtnepוממוקמת בדרו� תורכיה סמו& לגבול סוריה הצפוני  . 

ולכ� ראוי היה " עינתאב"י שנראה בלקסיקו� גיאוגרפי ערבי הוא התעתוק הנכו� של הש� כפ

 ". א"ובוודאי שאי� לתעתק ב, ענתבי או ענתיבי : לרשו� 

 ...צר לי לאכזב את אלו המחפשי� קשר לכדורגל�
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ושמו מופיע במדורי הכלכלה הוא קרוב , הנושא משרה בכירה באוצר , לעומת זאת מר ידי� ענתבי 

, שהיה שגריר ישראל בשווי$ בעבר) אחר מהכדורגל� הנזכר לעיל(יגאל ענתבי בנו של , משפחה 

ר ענתבי "בכורו של היש, ישי הוא בנו של הרב אליהו רחמי� ענתבי . ל"ונכדו של ישי ענתבי ז

 . אודותיו אני מרבה לספר ומזכירו רבות

 

 

 הממונה על שוק ההו� והביטוח 

 .  ידי� ענתבי–

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  משפחת ענתבי בספרות בני
 

, בחרתי להקדיש את הפינה הפע� לסופר נכבד

הסופר והרב , זוכה פרס ספיר לספרות עברית

איני יודע כמה מכ� . יליד מצרי�.  חיי� סבתו

אשר מאופייני� נחשפו לספריו המומלצי� בחו� 

בזיקה עמוקה למקורות היהודיי� ה� בתכניה� 

וה� בלשונ� העשירה א& ע� פ� עכשווי 

ריאליסטי אודותינו בעת הזו במדינה ובמלחמות 

 בספרו האחרו� של סבתו . ישראל

מתאר את גורלה של  הוא "בואי הרוח"

יהדות הונגריה בי� שתי מלחמות העול� 
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יהדות : העולי� החדשי� יוצאי הגלויות. ב� ליהדות מצרי�, ובשואה מנקודת מבט של עולה חדש

המספר . היו� קרית יובל, בבית מזמיל, זה לצד זה, יהדות מרוקו ויהדות הונגריה גרי�, מצרי�

 .בשלהי העשור הראשו� למדינת ישראל, מתאר את ההווי בשכונה הירושלמית

 

צולי השואה שהגיעו למדינת ישראל שהוא ב� להורי� יוצאי מצרי� נחש� לגורל� של ני, המספר

אשר כוללת , המדינה מהווה עבור� מקלט וה� מנסי� להשתלב בחברה החדשה. כשרק הוקמה

הוא חש בפניה� . חיי� סבתו עצמו, תיאור האירועי� בספר מובא דר& עיני הנער. קיבו$ גלויות

 של ניצולי השואה כי עברו חוויה קשה שהוא לא מודע לטיבה

 : וטי� מספרו להל� שני ציט

אדון סלומון , אנחנו ושכנינו עולי מצרים: "בשכונה הירושלמית שוכנו אשכנזים וספרדים יחדיו
ואדון , ומשפחת עגמי, ומשפחת מנשה, מילה שחייבר'והגברת ג, ומסייה ענתביישראל 

, שכנים נכנסים ויוצאים בלי לבקש רשות, רגילים היינו לבתים פתוחים, מוריס ברסאנו
, ריח התבשילים המטוגנים והמתובלים מתפשט בכל הסביבה, ת קרועים לרווחההחלונו

, אבל בבתי ההונגרים היה תמיד שקט. וקולות הילדים משחקים וצהלתם נשמעת בכל מקום
 ).22' עמ" (שקט, ותמיד הם ביקשו מאיתנו הילדים שקט

 
 אזכור נוס� 

 
. על גורל אחיהם יהודי גלות הונגריהמעלה בזיכרונו מה הם ידעו , יוצא גלות מצרים, הסופר

בבתי הכנסת אמרו תהילים ונודע להם כי המקובלים בירושלים , היו שמועות רחוקות וקטועות
גם במצרים עלו לקברו של הצדיק הרב . קברי צדיקים והתפללו על תעניתהכריזו על 
 היה רץ אחריהם חכם ענתבי.  הילדים רצו לשחקתהיליםאחרי אמירת מזמורי . אבוחצירה

 .ןמבקש כי ישובו לומר תהילים
 

איני יודע מי ה� הענתביי� שהוא מזכיר בספרו ומה 

אול� אי� ספק שכיו� שזהו . קשריה� לבני המשפחה

ומכיו� , ספר המתאר את סיפורי ילדותו וזכרונותיו 

 ענתביי� אלו שבני משפחתנו חיו במצרי� ועלו ממנה

) הרב" (חכ�"בפרט שמוזכר בה� ה. ה� בני משפחתנו

 . ענתבי

 

 

 :  של חיי� סבתו "כעפעפי שחר"הספר 

 
את בעיית החקר בפיוט היטיב להגדיר חיי� סבתו 

עזרא סימ� , גיבור המעשה". כעפעפי שחר"בספרו 

שואל א� , המוזמ� לכנס על שירת יהודה הלוי, טוב

. טו ויזמרו את הפיוטי�יהיו ש� ג� חזני� שיפיי

: הדוקטור טוויל המזמי� אותו משיב לו מיד בביטול
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 M.D. B.Sc. M.P.H    -   ר אליעוז ענתבי חפר "ד
 36043קרית טבעון  , 12אורנים ' רח

               eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il 
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אי� זה כנס של . זהו כנס מדעי של האוניברסיטה העברית ולא ערב שירת פזמוני� במחנה יהודה"

חוקרי� חשובי� ינתחו ש� את המשקלי� ואת . זהו כנס של אנשי מדע ואנשי רוח, הדיוטות

אלה מצפי� מ� המחקר שיעסוק בניתוח : אכ� שתי גישות לפנינו, לכאורה". הלשו� של השירי�

ואלה שואלי� את מורי הדור א� מותר בכלל לומר שירי� ; המשקלי� והלשו�, צורות השיר

  .ופיוטי� על משקל שירי הערבי�

 

ג� שירי בקשות הנאמרי� ברוב ע� , לצד חיבוריה� התורניי�, גאוני ישראל חיברו משכבר הימי�

, "המה) באר� צובא($ "קדושי� אשר באר"שירי� אלה חיברו אות� . י שבתות החור�ועדה בליל

מרדכי ' של ר) 1873חלב " (דברי מרדכי"ספר  .אברה� ענתבי' וררפאל שלמה לניאדו ' ביניה� ר

. תהלות ושירי�... ט הזמיר הגיע"ע: "והוא מציג� בעמוד השער,  שירי� מפרי עטו79עבאדי כולל 

אבל לצד הספר הזה חיבר ג� ספר הלכה רבני כשר ". למנוע שירי עגבי�. לזכות את הרבי�

 . 1958'ב, לאחר מותו בירושלי�) אולי לא במקרה(שראה אור , "מעי� גני�", למהדרי�

 

נאלצו להשעי� את נגינת� על נגינות , על נהרות בבל, בהיות ישראל בגולה, על פי הגישה הצדקנית

ומלבד פסוקי� קדושי� הוא נמש& אחר ,  לו ליצר לב האד�והרי תחבולות רבות יש. הערבי�

אפשר כמוב� להפריד עקרונית . ג� א� שימשו במקור� בשירי עגבי� נוכריי�, מנגינות שובות לב

המוכ� להתעל� מרמזי אירוטיקה ועגבי� , כפי שנוהג הרב עובדיה יוס�, את המנגינה מ� המלי�

וכבר , ונשארו במקומ� שירי קודש"י� נשכחו המלי� כיוו� שברבות הימ, המבצבצי� מ� המנגינות

 ..."יצאו מרשות הסטרא אחרא ועברו לסטרא דקדושה

  "במנגינת לה בלה מרגריטה " לא באלהא מרגליתא" מתו& המאמר (
 ) מוס� תרבות וספרות עיתו� האר$ מאת יוס� יהלו�

 
 

פיוט שנתבקל לקנו� שירת אסיי� בציו� העובדה שכבוד גדול הוא למשפחתנו שאחד מבניה חיבר 

 " . הבקשות"

ְחָצח ְוֶעְלי��  ְוה�א ֶנְעָל� ִמָ�ל ַרְעי�� א�ר ַצח �ְמצ

 
 ִ�י ֵאי� ל� צ�ָרה ְוִדְמי�� ְול� נ�ֶדה ְ�ֶפה ֶהְגי��

 
 ִ�ְכַלל ה�א ֶהֱאִציל ַה�ֹל �ִמי י�ַכל ַיִ�יג ַרְעי��

 
 � ָ"ַבת ֲאד�� ַה�ֹל�ב ְוי�� ַ"ָ�ת ָ�ל�ל ִמ�ֹל

 

 א משירת הבקשות "אברה� ענתבי זיע' המעונייני� לקרוא עוד על פיוטו של ר

 "  אמנות השיר–אור צח ומצוחצח "מופני� למאמרו של איתי מריבנרג 
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