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" הזמנה לפיוט" לאתרמאמר 

 
של  " ספר הפזמונים"ל, מכתב יד עתיק ולא מובן

ענתבי   ( ר"היש) הרב יהודה שבתאי רפאל
 

עם פענוחו ופרשנותו   ותהתמודדסיפור 
במשפחה  שעבר מדור לדורעתיק של כתב 

 
 
 

  1, 2, 3 חפר -ענתבי אליעוז 

 
 
 

 .משרד הבריאות, חיפה, לשכת הבריאות המחוזית , רופא אחראי לשכה .1
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.  מרצה בכיר, מכללת עמק יזרעאל, מערכות בריאותהחוג למנהל  .2

. לוחת חיפהש המכללה לישראל   -Clarkאוניברסיטת  ,  New Englandאוניברסיטת  .3

 
 

 

 
 
 
 

 : כתובת למשלוח

 

 36043קרית טבעון , 12אורנים ' רח, ר אליעוז חפר"ד

  elioz.hefer@lbhaifa.health.gov.il: ל "כתובת דוא

  eliozh@yvc.ac.il 

  , 050-6242791, 04-8632950 

mailto:elioz.hefer@lbhaifa.health.gov.il
mailto:elioz.hefer@lbhaifa.health.gov.il
mailto:eliozh@yvc.ac.il


 M.D. B.Sc.  M.P.H חפר -ענתבי אליעוז  ר"ד, למחבר  כל הזכויות שמורות 
 (32441נוה שאנן חיפה  21חניתה ' רח) 36043קרית טבעון  12אורנים ' רח

 2 

 

 הקדמה

ספר , פמוטים, כלי קודש. נותר פריט מיוחד מאבות אבותיו , קורה שבביתו של אדם , לעיתים

קורה שהדורות הצעירים כבר אינם יודעים מי היה . תפילה או תכשיט שעבר מדור לדור ומאב לבן

.  ואינם זוכרים למצער את זהותו, בעל החפץ המקורי

במאמר זה אספר את סיפורו של כתב יד . מכתב אגרת או חוברת, הוא כתב יד פעמים אותו חפץ

אולם מכיוון שלא עבר ,  כתב יד  יהודי עתיק שעבר מדור לדור במשפחתנו     (Manuscript)שכזה 

האחרונים כבר לא ידעו נו דורותואולי משום פער הדורות הרב , בדיוק מדור לדור באופן מסודר

לא מחמת השנים שבלו את   (1' איור מס) .לקרוא בו עלה בידם לא , תר מכךויופשרו ומה תוכנו 

ם "אשר הרמבהזה יהודי היד השכתב  מהסיבה המוזרה אלא ,   הדיו והנייר אף כי גם זאת קרה

חצי "זהו הכתב הקוראסיבי היהודי הקרוי . ומדעתנשכח מלב , עצמו נהג בו לפני כאלף שנה

. יתבערב" אלם -נוצ "או " קולמוס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  כתב היד העתיק שעבר מיד ליד בקרב בני המשפחה   -1' איור מס
(  .  גניזת כתבי יד)הכריכה מורכבת מכמה דפים של כתבי יד שהודבקו זה לזה          
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לאיזו סיבה  ,כתב הידם עשרות עמודים בתוארשם בדיוק איש מבני המשפחה לא זכר יותר מי 

עמומה שזהו כתב ידו של נותרה ידיעה ?  ולמען מי , באיזו שנה נכתב. סקעומה  תוכנו בומטרה ו

שהיה רבה הראשי של העיר , אברהם ענתבי ' אולי של ר . של המשפחה הקדמונים אחד האבות

. ענתבי  יצחק בן שבתאי' או שמא של אביו  ר, 19-חלב בסוריה בראשית המאה ה

של כבוד והערכה מהיה  תמוקפדבכתיבה ם אותו ספר שכלל עשרות רבות של עמודיהיחס אל 

מיד  ויגלגולוהמסע הארוך בזמן  תהפוכות  ששרד את ספרבני המשפחה ידענו שזהו , כולנו. רבים

.  השאלות רבו ובאין תשובה נותרו סימני השאלה. אבל לא נותרה בנו יכולת, רצינו להבין. ידאל 

צים רבים מעט מזעיר מתוכן כתב היד אך פענח במאמ, ל"סבי יעקב מרדכי ענתבי ז, בערוב ימיו 

זכור לי . במלאכה מיוחדת זואחר שהחל ספורים חודשים  נתבקש לישיבה של מעלה ,לשברון לב

שסיפר כי הוא מתקשה לפענח את הכתב ועשה ככל יכולתו מהמיומנות המועטה שהכיר ודלה 

והכיר בילדותו את ראה , בן הרב ישראל שמואל ענתבי בטבריה שהיה , סבי. מנבכי זכרונו

אולם לא נהג לעשות בו שימוש למעט חתימת , הקוראסיביכתב מיומנות הידע מעט מהאותיות ו

אותם פענוחים ספורים . זו דברנותר מידיעה כבר לא , דודי , בניול. שמו שלו על ספרי קודש

רטיים רובם ככולם נושאי אקרוסתיכון שמות פ, תורנייםשביצע סבי מכתב היד היו של פיוטים 

.  אברהם יעקב ועוד ,דוד ,יוסף, כמו משה

 

בנסיבות מסוימות לפני . נותרנו עם השאלות ולאבותינו הפתרונים, לאחר שהלך לבית עולמו

במשך כל השנים הללו העסיקה אותי . כתב היד למשמורת עולם לידי נמסרעשרה שנה  כשלוש

ועד עצם היום הזה להבנה ופתרון  במהלכן עשיתי מסע שהוביל אותי מאז. ומחברוחידת כתב היד 

פורסמה או טרם מעבר לעניין פרסומה של תעודה היסטורית אשר  במאמרי זה. אותן שאלות 

לא רק להסרת הלוט אשר הוביל אותי י מצרף את הקורא לאותו מסע חיפוש ארוך אנ , נחקרה

שדרך סיפורו של אני תקווה  .  הרחוק יעברתולדות מרתק של לגילוי ת החידה אלא גם מעל שאל

תועלה מודעותם של משפחות בעלות כתבי יד שעברו מדורי דורות ואשר אינם , כתב יד זה

מבינים יותר את מהות עניינם ואולי בכך לתרום להתמודדות עם הוצאתה לאור של הגניזה היקרה 

.  דרך סיפורי שלי וסיפור משפחתי, שטמונה ברשותם
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:  תיאור כתב היד 

היתה לבחון את התיאור למדתי לפענח את הטקסט ונית שיכולתי לבצע עוד בטרם הפעולה הראש

.  העתיק היד  -הביבליוגרפי של כתבוהמפרט 

". אלם-נוצ"או " חצי קולמוס"הקרוי ( הרהוט)ידעתי כבר כי כתב זה הוא הכתב היהודי הקוראסיבי 

נו דומה בבסיסו למתאר סגנון כתב היד הזה היה נפוץ בקרב יהודי ספרד במדינות המזרח והי

החיבור משתנה לפי  .חודו בכך שהינו מחבר בין האותיות על פי כללים מסויימיםיי. י "אותיות רש

צורות  מופיעה באותה מילה בשתי  אותאותה יש ו ;צירוף האותיות ומכאן הקושי לפענח אותו

.  ת לפניה ואחריה נה צורתה על פי צירוף האותיות אליהן היא מחוברתמשגרפיות שונות כיוון ש

  כותבםנאגדו ונתפרו על ידי  הם. מ "ס X 15.5 10.8 בכתב היד הינם נייר הדפי גודלם של 

הכריכה הוכנה מהדבקה של מספר דפים לצבר מעט יותר יתר על כן .  55מספר הדפים  . לחוברת

של ספרי  של ספרי קודש  חלקים יהםנהוג היה בעדות ספרד לגנוז בכריכות. עבה ששימש ככריכה

לעיתים הכריכות מכילות אוצרות  גנוזים אספנים יודעים להעיד כי  .קודש עתיקים יותר שנתבלו

בכתב יד זה ניתן היה  .רב יותר מאשר ערכו של הספר עצמווהאספני אשר ערכם ההיסטורי 

ניצבה  –על העמוד הראשון תחת הכריכה המאולתרת . לראות כי בכריכה טמונים כתבי יד נוספים

אשר   ,ענתבי( ר"היש)סבי הרב יהודה שבתאי רפאל  -החותמת הזו שייכת לסב. ותמת ברורהח

ספרים עלה בידי משך השנים לאתר עם זאת ( . 2' איור מס. )1889ונפטר בשנת  1809נולד בשנת 

לכן  נראה היה הגיוני באותו שלב . בעמוד השערנמצאה חותמתו וגם בהם שהיו בבעלותו בודדים 

.  בעלות בלבדשייכות וב היד נועדה לציין שהחתמת כת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ר בעמוד הראשון של כתב היד"חותמתו של היש – 2' איור מס
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.  פענוח כתב היד

. "חצי קולמוס"מיומנות זו תוך איסוף דוגמאות של כתבי יד נוספים ב אט אט רכשתי, במשך שנים

אף כי נדיר למצוא חומרים מעין אלה  היו מלוות בפענוחיםשסייעו לי בתהליך הלמידה דוגמאות 

.  להתמודד עם כתב היד החילותי לחקור את תוכנושעלה בידי לאחר . בספריות

בסגנון דומה לאותן דוגמאות שפענח סבי  שהוא מכיל רובו ככולו פיוטים תורניים, אכן מצאתי 

" פזמונים' ס"ערך אחד קבוע , רכיםבראשי כל העמודים רשם הכותב כותרת המכילה שני ע. ל"ז

הערך השני הכיל שמות ערביים שטרם היו  ."ספר פזמונים": שזה השם שנתן לחוברת זו ומכאן 

.  ( 3' איור מס) חוסייני ודומיהם, מוכרים לי כגון ראשט

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ולידו את שם הפרק  , "פזמונים' ס"עמוד מכתב היד המכיל כותר בשם  – 3' איור מס
( בתמונה המוגדלת)ראשט  -ו( השלמהבתמונה " )חוסייני"  
 

אדם :  של האדם הכותב אופיוכדי להעיד על  בו היה . כתב היד עצמו היה מוקפד ומסודר ביותר

בחוברת לכל  הקדים מחבר הכתב , כדי להדגיש את עניין הסדר, יתר על כן . מאודמסודר ו קפדן 

".  מפתחות"תוכן עניינים תחת השם כולה 

( 4' איור מס. )הכילה רשימה של כל הפיוטים תחת אותו מפתח פרק "מפתחות"כל עמודת 
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  – 4' איור מס
.  שני עמודים מתוכן העניינים של כתב היד 

:  בכל עמודה רשומים כלל הפיוטים המסווגים לאותו פרק 
ב "וכיו" מפתחות –סאסגר ", "  מפתחות –ראשט "
 
 

 

תוכן החוברת 

ידוע כי . שמי שונהאקרוסתיכון  בעלי מרבית הפיוטים . ורניים  שוניםפיוטים ת  171ספרתי בה 

מכיוו שכך הרי שמחבריהם שונים ומגוונים . נהוג היה שמחברי פיוטים חותמים את שמם בדרך זו

הרב , זההיד הכתב ואם היה בעליו של . שרשמםומשתמע שרובם ככולם אינם פרי עיטו של מי 

הרי שאלו תיעודים של כלל , גם הרושם עצמו  ,(ד הראשוןבעל החותמת בעמו)ר ענתבי "היש

.  עדיין לא הייתי בטוח בשלב זה בזהותו של הכותב. שמע והנציח בימי חלדושהפיוטים 

 ה חלקם חוברו באופן פרטי לצורך שמחות משפחתיות ונכרמתוכנם של הפיוטים עולה כי 

. המחברים ברובם אלמונים. נהבר מצוה או חתו, ברית מילה: מתוכנם מהות הארוע החגיגי 

אותם , ודומיהם הינם המקאמים " סאסגר" "חוסייני" "ראשט"כי הפרקים לימים למדתי עוד 

 [1,2,3]לחנים ומקצבים מזרחיים אשר לפיהם ניתן לזמר את השיר 

שהושקע פת את דרישות המבנה והמצלול קמשלפיכך קריאה סתמית של הפיוטים הללו אינה 

לצערי הרב  .לחן על פיו חוברובהטעמת האינו בא לידי ביטוי אלא האמיתי  להמשקבחיבורם שכן 

. לא רק הכרת קריאה וכתיבה בחצי קולמוס אבדה לדורנו אלא גם הכרת אותם לחנים ופיוטים
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.  היו מקרים בודדים בהם מצאתי פיוטים מוכרים יותר

:   (5' ור מסאי) דוד חסין על העיר טבריה' הפיוט המפורסם של ראחד מאלו היה 

 

 

  – 5' איור מס
:  אודות עיר הקודש טבריה , בר חסין דוד ' לר" אוחיל יום יום אשתאה"הפיוט 

 

  אני דוד בר אהרן בר חסין חזק( סימנו)' סי"

,  אוחיל יום יום אשתאה עיני תמיד צופייה

אדמת קודש טבריה , אעברה נא ואראה אדמת קודש טבריה

." ים כנרת חומתה שם העיר בנוייה, תה נעימה ישיבתה גם טובה ראיי

 

החלוקה לפרקים  

כאמור כל מאה שבעים ואחת פיוטי החוברת חולקו לפרקים המסווגים אותם למקאם המתאים 

שפת רובם עברית מיעוטם ארמית . ועוד" כייאת" "איארק" סאסגר" "ראשת"לזמרת הפיוט כגון  

. ויש בודדים בערבית מדוברת

( "  שם המקאם...  )פתיחה  לקול הברת  "כותרת ברורה בשם בראש כל פרק מופיעה 

.  ותחתיה מספר שורות מליצה של שבח והודיה לאל
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:  (  6איור ) כך למשל רשם הכותב בתחילת הפרק ראשט את השורות הבאות 

 

 

  – 6' איור מס
. והודיה לאלבמספר שורות מליצה " ראשט"פתיחת פרק הפיוטים במקאם 

 

ראשט פזמונים  ' ס"

 

פתיחה לקול הברת ראשט 

** ' כעל כל טוב אשר גמלנו ה** ' אזכיר תהילות ה' החסדי 

** אשר גאלם ברחמיו וברוב חסדיו **  ורב טוב לבית ישראל 

מי לא יראך  ** גדול אתה וגדול שמך וגבורה ** ' מי אל כמוך ה

אלהים אמת הוא  ' וה**  מלך הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך 

מקצפו תרעש הארץ ולא יכילו גויים  ** אלהים חיים ומלך עולם 

" **אלהי ישראל  ' אנכי אשירה אזמר לה' אנכי לה** זעמו 
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  ( בעל כתב היד) תו של הכותבזהו

.  זו נתבררה לי ככל שהעמקתי לחקור בפיוטים עצמם ולחפש בהם פיוטים מוכרים יותר 

ההבדל הראשון היה . בדלו מיתרת הפיוטים בשני היבטיםהחוברת נארבעה פיוטים לאורך 

השני באקרוסתיכון שלהם אשר נשא את שמו המפורש והמלא של , בהקדמה קצרה שקדמה להם

.  ר ענתבי"היש

מה היו נסיבות הארוע בגוף ראשון  הכותב  שורות רשם 2-3מכיוון שבאותן הקדמות קצרות בנות 

. (7איור ) הינו בעל כתב היד שהוא עצמונובע  ,ו חיבר את הפיוטהחגיגי ושם בעל השמחה למענ

ושמי ... שיר שחיברתי לכבוד "כאשר קוראים נוסח כגון  מקבלת משנה תוקף המשמעות הזו 

 במפורש באותם מקרים רצה לציין דומה ש "....חזק אני יהודה שבתאי רפאל ענתביבראש הבתים 

.  פיוטים אלו הינם שלושאר הפיוטים שאסף במחברתו בשונה מכי 

 

 

  – 7' איור מס
בהם הוא רושם בכתב ידו . ר ענתבי עצמו"אוסף של השורות המקדימות לפיוטים שחיבר היש

.  ר"ומכאן שבעל כתב היד הוא היש –" שיר שחברתי"
 

כלא מוקדם ממועד לידתו  מכיוון שזהותו של הכותב התבררה ניתן לקבוע את זמנו של כתב היד

מועד מדויק לא ניתן לקבוע מכיוון שאין תארוך מדוייק  . 1889מאוחר ממועד פטירתו  ולא,  1809

ר אודות פיוט שחיברו במסע "למעט מקרה אחד ויחיד בו מספר היש, על מועד כתיבת הפיוטים

.  צפת , של עירו ר כוללות הספרדים "שליחותו כשד

.  1830פיוט נכתב בשנת ה –בצאתו כלומר  21באותו מסע אנו למדים מבנו כי היה בן 

ניתן להניח כי הפיוטים נכתבו בזמנים שונים , יתר על כן מכיוון שסגנון הכתיבה שונה במעט 

  . במהלך חייו
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מהותו ומטרתו של אוסף הפיוטים שבכתב היד 

בתחילה סברתי כי . לשמר ולאסוף את כלל הפיוטים שעלו ובאו לידיעתו בימי חייו , לתעד 

פים את תרבות הפיוט שהיתה נהוגה בקרב יהודי ספרד שחיו בצפת ובחלב הפיוטים הללו משק

ר אסף "הישוהיא שהביאה אותי למסקנה הסבירה יותר , אולם תגלית בתכנים עליה אפרט . בלבד

גם כאלו בהן ביקר במסעות  אחרות בהן היהותיעד במחברתו פיוטים שונים גם מארצות 

ר כוללות הספרדים של צפת וערך שני "נשלח כשדש הנחה זו אפשרית בעיקר מכיוון .שליחותו

בקהילות ארצות אגן הים התיכון וסביר במסעותיו ביקר הוא . מסעות שליחות ארוכים בימי חייו

וברת אביא את סיפוריהם של מתוך כלל הפיוטים שבח .להניח שהושפע גם מפיוטים אשר שמע

  .עברועל עומדים  כאלף עדים להעיד אשר , שלושה שנתייחדו בעיני

שמעון בר יוחאי אותו חיבר במסע שליחותו ' ר אודות ר"הפיוט הראשון הוא פיוטו של היש

. הראשון

ר "כיצד הגיע לידיו של היש. מבומבי שבהודו ,מקורו . יום השבתשבחרתי הינו לכבוד השני  הפיוט

?   חותענתבי אשר נולד בחלב וחי כל חייו בצפת אלא אם כן למד להכירו  במהלך מסע שלי

רבה הראשי של העיר , אברהם ענתבי' ר ,כתב וחיבר דודוהוא אותו אחד אשר  השלישי הפיוט

יוכל הקורא , הרחבה אודות תולדות הפיוטים הללו  .חלב הסורית היא ארם צובא בפי היהודים 

.  לקרוא במאמר אחר שנרשם באתר זה

 

. שמעון בר יוחאי ' סיפורו של הפיוט אודות ר: שהוליד פיוט רות "שדמסע . א

כתב היד הזה היה אחד הגירויים שהולידו אותי לחקור את תולדותיו ולהלן עיקרי ממצאי מחקר 

למשפחת , יהודה ענתבי ,  סבי –שנה לערך נולד סב  200 -לפני כ, 1808בשנת . שערכתי משך שנים

ל העיר דמשק יעקב ענתבי רבה הראשי ש' בן דודו הינו ר.  חלב הסורית" ארם צובא"רבנים מ 

אבותיו הרבנים , אנשי הספר .  (8' איור מס) וגיבור פרשת עלילת דמשק המפורסמת 1840בשנת 

הפרסומים  הקדומים  ביותר שיש . אם בדפוס ואם בכתב יד, הותירו אחריהם חיבורים בכתובים

 [5] "אהל יצחק"וקונטרס בשם ( ות"ש) [4]" בידינו משושלת הרבנים אליה השתייך הינם בית אב

לפי מסורה משפחתית התייתם מאביו עוד כשהיה ברחם (.   ר"היש)שנכתבו על ידי זקנו של יהודה 

ראש הקהילה ורבה הראשי של חלב , אברהם ענתבי' דודו ר. אמו ועל כן נקרא בשם אביו יהודה

ר והגיע "כשבגר היש. וגידלו כבנו, לקחו תחת חסותו    19 -שנה במחצית המאה ה 40משך 

אברהם לדודתו שבצפת בכדי שילמד תורה מפי גדולי המקובלים ' ת נשלח על ידי  דודו רלמצוו

.  שבעיר הקודש
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 8' איור  מס
 .אילן היוחסין של רבני משפחת ענתבי לדורותיהם

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: מקורות
 
ל "ושלומי ענתבי הנאפרים ענתבי  ומסרשני הדורות הראשונים באילן נסמכים על מסורה משפחתית בלבד כפי ש. 1

(. ענתבי. על אילן יוחסין ש –הערות בכתב יד , אפרים ענתבי ) .במקורות ואין להם תימוכין נוספים
 
, ש מהדורה שנייה"הוצאת דב  (חלב)ץ "לתולדות חכמי ורבני אר –ץ "לקדושים אשר בארספר , לאנייאדו ציון דוד .2

'  קמט  ' -קמ' עמ,   ח"תשי
 
 521-525' עמ, ח"התרצ, ירושלים, הוצאת המחבר, חלק שני  -יהודי המזרח בארץ ישראל , ודדשה מגאון . 3
 
:  אברהם ענתבי בהוצאת מכון הכתב ' הקדמותיו של הרב עזרא בצרי להוצאות המחודשות של ספרי ר. 4
,  (1989)ט "תשמ-ז"תשמ, ירושלים –מכון הכתב , יושב אוהלים  
א "תשס, ירושלים –ן הכתב מכו, חכמה ומוסר 
ד "תשמ, ירושלים –מכון הכתב , ספר מר ואהלות  
א "תשמ, ירושלים –מכון הכתב , ספר אהל ישרים 
 
  ר"של שלושת נכדיו של היש(  unpublished data –זכרונות ומכתבים , אוטוביוגרפיות)כתבי יד . 5

  1973מכתביו לבן דודו לשמעיה ענתבי אוגוסט  (  -בן הרב ישראל שמואל ענתבי )סבי יעקב מרדכי ענתבי  .א
,   1988פברואר  –מכתבו לשלומי ענתבי ( בן הרב אברהם יעקב ענתבי)אפרים ענתבי . ב

(  14.6.1992 –י "כ)זכרונות ואוטוביוגרפיה             
(  ללא תאריך' עמ 7 –מכונת כתיבה )תולדות המשפחה             
(  ללא תאריך' עמ 7 –מכונת כתיבה )אילן יוחסין             

לתולדות משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה  –( בן הרב אליהו רחמים ענתבי)שמעיה ענתבי . ג
(  שנות השמונים',  עמ 46 –י "כ) 

(  'עמ 19) 1990אילן יוחסין ,  תולדות משפחת ענתבי, ענתבי שלומי . ד

:  מחבר האילן 
 
חפר   -ר אליעוז ענתבי "ד

א "ודב חפר יבל( ענתבי)בן ברוריה 
  ל"ז כי ענתבינכד יעקב מרד

ל "ר ענתבי ז"יש' ישראל שמואל ענתבי בן ר' נין ר
 

 ביהרב שבתי ענת

 שבתי ענתבי(  בן)יצחק הרב 

 ענתבי יעקבהרב 

 ענתבי אברהםהרב  ענתבי (?)דוד הרב 

ענתבי  ר"ישהרב  ענתבי יצחקהרב 
יהודה שבתאי )

 (רפאל ענתבי

 ענתבי (?)יהודה הרב 

 ישראל שמואל ענתביהרב 

רבה הראשי של דמשק  
וגיבור פרשת עלילת 

 1840דמשק 

1624-1706   רחמים ענתבייצחק הרב               
 

1669-1746   ענתבי יצחק שבתאי הרב             
  

 

1554-1627   הרב רחמים ענתבי               
 )לפי מסורת משפחה -גורשי ספרדנכדם של מ)
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בנוסף למד . 1משה גיגי' ר –ר "של האדמומחובשי ספסלי הישיבה ומלתמידיו  ר"היש בנעוריו היה

.  [6]. ז"ר הרדב"גם מפיו של האדמו

ר ענתבי כנציגם "בחר כולל הספרדים למנות את היש,  21בגיל , מספר חודשים אחר חתונתו

נראה שמידותיו הטובות (. צפון אפריקה)ושליחם לאיסוף כספי החלוקה מקהילות ערביסתאן  

ר "יצא היש [7]לערך ( 1827)ז "בשנת תקפ. אוי לשליחות קיומית זוולמדנותו הפכו אותו למועמד ר

ר צויד בכתב "היש.  נלוותה אליו  בדרכו 2רעייתו  גראציה מזרחי. לשליחותו זו במסעו הראשון 

עם ראשי כוללות הספרדים וחיבר פיוט מרשים במיוחד אותו ביקש להעניק לקהילות מינוי מט

אברהם יעקב ' לימים בנו ר. היהודיות בתמורה לנדיבות לבן בכספים שהעלו למען יהודי צפת 

והעיד עליו שאביו , חים כפוסי' ענתבי פרסם את הפיוט הזה במלואו בסוף הספר באור החיים לר

  :  [8]"שניםא "ר בערי ערב ביסתאן בהיותו בן כ"בהיותו שד...יסדו"

.  שמעון בר יוחאי' למען שליחותו על נושא ר -ר בכתב ידו "הפיוט שחיבר היש  -9' איור מס 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .יר 'ט באלג"תקנ משה גיגי נולד בשנת ' ר 1
אברהם ' כיוון שבנו ר. שליחותר ענתבי בעת ה"את שנת השליחות לפי גילו של היש משערך [10]יערי . א 2

אולם . ומכיוון ששנת פטירתו ידועה ושהיה כבן שמונים  21ענתבי מעיד עליו  שיצא לשליחותו הראשונה כבן 
 .לערך 1829ולכן יצא לשליחותו בשנת  1808לפי המסורה המשפחתית ידוע ששנת לידתו 
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:  לראש השיר הוא מקדים את השורות הבאות 

א ושמי בראש  "י זיע"שיר שבח שחברתי לכבוד התנא האלהי הרשב"

" שליחא דרחמנאי רפאל ענתבי חזק אני יהודה שבת

:  כמה מבתיו הראשונים והרי 

איש אלוקים קדוש הוא , לכבוד תנא בר יוחאי,     ותיטב לו שבח –אשיר ואודה לאל חי " 

אז ראה ויספרה אספקלרייא מאירה הוא ,   ממנו תצא תורה, איש נאזר בגבורה   

מענהו ' דשו ראינו פועלו הזוהר קו,   ניצוץ משה רבינו הוא האיר את עינינו  

ראש המדברים הוא . יאודה איש תם' רמספרים בינותם   יחד היו שלושתם

גשרים ומרחצאות לתיקון העולם הוא .  עשו עשוקים נאות. יחס שרי צבאות

המה ראו תמהו . מנחש יצא צפעוןשמעון כל מעשיהם גדעון  ' השיבו ר

שמע המלך שמץ מנה , רים נעתקיאודה בן גלא דבר טוב ועתק  . ורבי יוסי שתק

יאודה עליון תנהו . ורבי שמעון להרגתאליזיל רבי יוסי לגלותא . דינה יצא דמלכותא

נשים דעתן קצרה אי ידעי מחווי להו מפני הגזירא  . הוחבא עם בנו במערה

 (9איור ) [8]."...ברא ליהו חרוב ומעיינאעבד לון נס רחמנא  . שנים עשרה שנה

שיצא לאור באי " הילולא רבה"בברכה בארצות המזרח ונדפס לימים בספר  הפיוט אכן נתקבל

(. ט"תרפ)רבה שבתוניס 'ג

רעייתו נותרה עקרה . ר  משליחותו המייגעת לצפת איכות חייו חזרה למצבה הקודם"בשוב היש

.  הוא המשיך בתלמודו והיה לרב. דל אמצעים  -ומצבו הכלכלי חזר להיות כשהיה

ספרת כי אמונתו החזקה ותנאי חייו הקשים עוררו בו ציפיה משיחית עזה המסורה המשפחתית מ

שכל ימיו היה ממרר בבכי ובתפילות לביאת המשיח וגאולת ישראל ומכיריו ואנשי צפת "עד 

[ 9]" הגאולהעל שום אדיקותו באמונת " המשיח"כינוהו 

היה גומל חסדים , וכבודסירב שיתארוהו בשום תארי גדולה , מסופר עוד לדמותו כי נודע כענוותן

.  טובים לאחרים וחולק מהמעט שבידו

 

.  ר"מסע שליחותו השני של היש . עיר בומבי שבהודומן הפיוט ה. ב

דובר בכוללות צפת על הצורך , שנה  57ר כבן "כאשר היה היש,  19 -בשנות השישים של המאה ה

ומצוקת מחייה בקרב , בגליל אותם שנים היו שחונות והיה רעב כבד. שליחות נוספת ו לבהוצאת

. יצא לשליחותו זו( 1866)ו "בשנת תרכיהודי צפת 

ומשם המשיך , חזרה למצרים, לכורדיסטאן, התחנות הראשונות במסעו היו לארצות צפון אפריקה

. שליחות זו ארכה שנים ספורות. את מסע שליחותו עד הודו הרחוקה
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. שהגיע לעיר בומבי ואף נשתכן בה לשנים ספורותאך ידוע , על דרכו הארוכה להודו לא ידוע רבות

יתכן שדאג להעביר את כספי החלוקה לקהילה שבצפת טרם יציאתו להודו 

על ידי משלחת נכבדי קהילת בומבי ובראשה העשיר שבנכבדי  ,בכבוד רבנתקבל , כאשר הגיע לעיר

.  דוד ממשפחת ששון, הקהילה

פיוט זה  (10' איור מס) "יום השבת אין כמוהו"ו  הינר "אחד הפיוטים המופיע בכתב היד של היש

ר "מכיוון שלפי המסורה בשליחותו זו של היש.  בומבי –הינו מוכר ונפוץ בקרב קהילת יוצאי הודו 

סביר להניח שמשם למד את , לבומבי שהה עם בני הקהילה מספר שנים ושימש  רב הקהילה

פים ידועים פחות גם הם מקורם מקהילת יתכן שפיוטים נוס. הפיוט הזה ותיעד אותו במחברתו

היו נוהגים לזמרם ו יוטים אשר עברו מדור לדור במשפחהמעניין לספר שממעט הפ.  יהודי בומבי

מדור לדור וזקני המשפחה נוהגים  לשירו  בערבי בערבי השבת הפיוט הזה מנהג זמרת נשתמר גם 

. שבת 

שכתב " ספר הפזמונים" ר מתוך "ו של הישבכתב יד" יום השבת אין כמוהו"הפיוט . 10' איור מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" באור החיים"בהקדמה לספר  , אברהם יעקב ענתבי' ר מעיד בנו ר"על  שליחותו השניה של היש

ו לכל ערי ערביסטתאן וערי הינדייא "ק צפת"ר כולללות עיה"שהיה שד...רבי אבא : "באופן הבא 

ו בא "ק צפת"ובחזרתו לעיה, ה"ת האנגלי ירמלכו...צ גם מטעם"ונתמנה שם לרב ראשי ומו

כבוד מורינו הרב )ם "ובאותו זמן יורשי הרב כמהר...א ישראל "מצרימה ונתאכסן בבית הרב כמהר

רבי אבא קנה כל הישיבה ( ועטרת ראשי)ר "אלגאזי מכרו מדרשו ל הרב הנזכר כל ספריו ועט( משה

[ 10]..." והספרים
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בממונו בנה בית כנסת קטן ברחוב בו התגורר אשר . אחרון שב לצפת ודר בה עד יומו הר "היש

מבנה קטן זה עומד על תילו עד ( . בית הכנסת של ענתבי" )כניס ענתבי"היה ידוע בפי תושבי צפת 

המסורה מלאה סיפורי  ." שערי רחמים"ליום זה ברחוב הנמוך ביותר בצפת העתיקה ונקרא כיום  

 . 1889ט "ו וקבורתו בערב יום כיפור בשנת תרמנפלאות אודותיו אף על נסיבות פטירת

 

" . מלחמת השירה"ו "ישמח לבי גם אני –אם חכם לבך בני ": הפיוט. ג

אותו פיוט שהינו אולי המוכר , אברהם ענתבי ' ר, דודו שחיבר בספר הפזמונים נמצא פיוט אחד 

  ".אוהל ישרים"יותר מכל חמישים הפיוטים שחיבר ופרסם בספרו 

ר "היש הלפיהינה אולי עדות תומכת למסורה המשפחתית , הפיוט הזה בספר הפזמונים קיומו של

.  נשמר בזכרונו מבית דודומן הסתם שפיוט זה . טופח על ידי דודו ואומץ על ידו אחר שהתייתם

אביו  .( 1765)ה "בשנת תקכלמשפחת רבנים וותיקה ושורשית אברהם ענתבי נולד בעיר חאלב ' ר

אשר היה מראשי החכמים והרבנים בדורו זכה , תבי היה יצחק שבתי ענתביאברהם ענ' של ר

מגדולי ארם צובא היה הרב אברהם . להעמיד תלמידים הרבה ורבים נהנו מתורתו והלכו לאורו

כה גדול היה . משך תקופה של דור ומחצה, שבצפון סוריהרבה הראשי של העיר חלב , ענתבי 

על ספרים ,  [11]"  ץ רבה"ארראש על : "פו לו את תואר הכבוד בעיני בני קהילתו שבני דורו הוסי

   : [12]שחיבר נמנים הבאים  

 (כרוך יחד עם ספר חכמה ומוסר לעיל), ספר דרך חקיך, ( 1850)י "ליוורנו תר, ספר חכמה ומוסר 

ה "ליוורנו תקפ, אהל אברהם  –ספר יושב אוהלים , ( 1822)ב "ליוורנו תקפ, ספר אוהל ישרים

ליוורנו , (1825)ה "ליוורנו תקפ –ספר פני הבית , ( 1843)ג "ליוורנו תר –ספר מר ואהלות , ( 1825)

פרסום מאוחר של כתב היד )ט "ירושלים תשי –ספר פני אהל מועד , ( כם הספר בית אב)ט "תר

 . אברהם חמוי' לר" בית שמחה"והוא כרוך עם הספר 

( 1873)ג "ארם צובא תרל, משה סתהון ' לר, שהמכתב ידו נדפסו דברים שרשם  בספר קהלת מ

ו "ירושלם תרצ, חיים שאול עבוד ' לר, ופיוטים שלו צוטטו במספר ספרים כגון בספר שירי זמרה 

אם היו עיתותיו מצויות בידו וודאי שהיה רושם אברהם ענתבי כי ' יתר על כן ציין ר, ( 1936)

רמו לו שלא יכול היה למלא משאלות לבו עד וכותב עוד אלא שטירדותיו הרבות בעול הציבור ג

 .[13]בהקדמתו לספרו מור ואוהלות מ כפי שכתב "למשל לחבר ספר גדול על כל טור חו, תומן 

:  על הפיוטים שחיבר כותב הרב ענתבי באופן הבא 

שירים לחג , " שכל דבריהן מעוררים לאדם לחזור בתשובה ולהיות אוהבים למקום" –שירים 

השירים חוברו במיוחד  . 'שירי ידידות ואהבת ה, לברית המילה, ם לשמחת חתן וכלה שירי, ומועד
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. כדי שיהיה בנמצא חומר שכנגד" זירות התמודדות"העיתוי היה מכוון דווקא לאותן , לעת שמחות 

 [14]" בכל שמחה ושמחה אשיר שיר חדש: "כפי שמעיד ענתבי על עצמו 

 

   1"אז'פיין חג'יא סוכרי יצכו אל שאמת צו לחן" "אם חכם לבך בני"דוגמת הפיוט 

: ר ענתבי "אשר מופיע בספר הפזמונים של אחיינו היש

ישמח לבי אז גם אני   –אם חכם לבך בני 

שמור ואמור הנני   –קח אמרי איתך בני 

ברכת אברהם ויצחק  –ברכות אביך גברו 

יקרא זרע ביצחק  -ענו כולם ואמרו  

שולחנך   יהיו סביב –ראה בנים לבניך 

ניצב על יד ימינך   –ישלח מלאך לפניך 

נתונים לך כדרדע   –החכמה וגם המדע 

כבניהו בן יהוידע   –את אלהי אביך דע 

כי מוצאי חיים  מצא  –ממני פריך נמצא 

רב תבונה גדול עצה  –כפורחת עלתה ניצה 

פרו ורבו לעד סלה  –חזקו אמצו חתן כלה 

. ואל סלהעד ביאת הג –ולי תהיון עם סגולה 

 

נתקבל ונתפרסם בקהילות רבות וכראיה לכך ניתן למצוא , ר במחברתו "שם הישר הפיוט אותו

הוא נתקבל גם בקרב . 2אותו בספרי פיוט אשר נדפסו בתחילת המאה במדינות שונות באיזור

שיצא שירים פופולרי בדיסק  2000קהילת יהודי תימן ועדות אחרונה לכך נתקבלה בשנת 

" אברהם אבינו: "לם למצער המבצעים לא זכרו לציין את המקור וקראו לפיוט או 3לאחרונה

"(. עממי)"וייחסו את המילים והלחן לכותב לא ידוע 

                                                           
 קכח' עמ, ירושלים, מכון הכתב ,(1981)א "תשמ, אוהל ישרים : שער השיר בתוך, ענתבי אברהם  1
 
,  ( 1936)ו "ירושלם תרצ, חיים שאול עבוד ' לר, ספר שירי זמרה  2
מקאם  –" שיר ושבחה"בחלק הספר השני הקרוי ( 1930)מצרים , הלוי אשכנזי ' יוסף א' בספר מקרא קודש לר כןו

.  כד' אז עמ'חג
 
 . 4ועה רצ -חיים משה ומשה דקלון " 'חלק ב –סוגרים מעגל "  3
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:   אחרית דבר 

. מן הראוי שכל כתב יד שמשפחות אוצרות אותו למשמורת מדור לדור יחקר וילמד כראוי למעלתו

.  אין זו פחיתות של כבוד אלא העלאה בכבוד

ענתבי במחצית המאה ( ר"היש)ב יד זה שלפנינו נכתב ונכרך על ידי הרב יהודה שבתאי רפאל כת

במהלך מספר שנים הוא תיעד בחוברת זו פיוטים ששמע ולמד מעיר הולדתו . לערך בצפת 19-ה

שמע  ופיוטים אותם, פיוטים אחרים שהיו נהוגים ונתקבלו בקהילה הספרדית בצפת , חלב בסוריה

ספר "וקרא לה , ( [1866)ו "תרכ, ( 1827)ז "תקפ] ת בהן ביקר בשתי מסעות שליחותו עד מארצוותי

שלושה מתוכם , המתועדים בחוברת הינם חיבוריו שלו 171ארבעה פיוטים מקרב  ".פזמונים

  (נספחראה צילומים ב). במיוחד ממנו לארועים חגיגיים של גבירי הקהילה ככל הנראההוזמנו 

, וזהו גם מקצבם, המקובלים בשירת פייטני המזרח " מקאמים"חולקים לפרקי ספר הפזמונים מ

.  בראשית החוברת ערוכה רשימת מתכונת של כלל הפיוטים

חישובי "ניסיונות ל, לאחר הפרדה שכבתית נמצאו אימונים בכתיבת סתם, בדפי הגניזה שבכריכה 

וטיוטת , רב מקובלי צפתאשר היתה נהוגה בק, לפי שיטתו של  הרב אברהם אבן עזרא " גורלות

. לחמו שמעון אמראד מכתב חולין אחד בכתב עברי ובשפה הערבית 

אני מקווה שזכות אבותי תעמוד לי ולמשפחתי על שום שהעליתי זכרונם וזכרון פועלם מהאוב אל 

.  יגיע עד מקום מנוחתך, ושכח מעשה אהבתי אליך סבא יעקב מדרכי ענתבי זכרונך לברכה, האור
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יוגרפיה  ביבל

פרק  , הזמנה לפיוט : אתר בתוך ה. היסטורי ותרבותירקע  –תולדות המקאם , בר יוסף אמציה  [1]

  http://www.piyut.org.il   6.2.06הגיונות  , עיונים, מבואות 

, עיונים, פרק  מבואות , הזמנה לפיוט : אתר בתוך ה. מבוא לתרבות המקאם, מרקס אסיקה [2]

  http://www.piyut.org.il   6.2.06הגיונות  

, עיונים, פרק  מבואות , הזמנה לפיוט : אתר בתוך ה. הנובה האנדלוסית, מרקס אסיקה [3]

  http://www.piyut.org.il   6.2.06הגיונות  

, (1849)ט "ליוורנו תר,   פני הבית, ענתבי אברהם: בתוך , בית אב,  צחקי, ענתבי  [4]
 
( 1825)ה "ליוורנו תקפ, יושב אוהלים, ענתבי אברהם: בתוך , אהל יצחק , צחקי, ענתבי  [5]

(  ר"ונכדו של היש בן הרב אברהם יעקב ענתבי)אפרים ענתבי  [6]

(  14.6.1992 –י "כ)גרפיה זכרונות ואוטוביו 

(  ללא תאריך' עמ 7 –מכונת כתיבה )תולדות המשפחה  

(  ללא תאריך' עמ 7 –מכונת כתיבה )אילן יוחסין  

  1988פברואר  –מכתבו לשלומי ענתבי 

.  ומר אלי ענתבי מתל אביב, ברשות בניו מר אברהם ענתבי מחיפה      

מחורבן בית שני עד , דות השליחות מהארץ לגולהתול: שלוחי ארץ ישראל ,  אברהם, יערי [7]

. 678' עמ ,ירושלים, מוסד הרב קוק, ז"תשל, המאה התשע עשרה

(  סוף הספר)  80 'מע,  1929ירושלים  , באור החיים.  כפוסי חיים :בתוך ,  אביר יעקב  [8]

משפחת  לתולדותפרקים  –( ר"ונכדו של היש בן הרב אליהו רחמים ענתבי)שמעיה ענתבי  [9]

י מצוי בידיו של אחיינו שלומי "עותק כ, ( שנות השמונים',  עמ 46 –י "כ)  ענתבי ואוטוביוגרפיה

.  ד חמדה שפיר"עו, אליהו ענתבי' ברשות בנו ובתו של המחבר פרופ. איילת השחר. ענתבי מק

  ,1929ושלים  יר, באור החיים.  חיים, כפוסי :בתוך, ו "ל נר"הקדמת הרב המו, אברהם , ענתבי  [10]

  4 'מע

'  ד' המודיע עמ, ב "תשמ;  ץ "רבי אברהם ענתבי מגדולי רבני אר, ויס שרגא [11]
 
מרכז  –מכון בן צבי , ז "תשנ,  הספרות התורנית של חכמי ארם צובה -ץ"ספרי אר, הראל ירון [12]

. ירושלים, ץ "מורשת אר

, אוהל ישרים , ענתבי אברהם :   בתוך, ל"מבוא על הרב אברהם ענתבי זצ, בצרי עזרא [13]

' טז –א ' עמ, ירושלים, מכון הכתב, ( 1981)א "תשמ

' עמ, ירושלים, מכון הכתב, (1981)א "תשמ, אוהל ישרים : שער השיר בתוך,  ענתבי אברהם  [14]

151-152
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:  אשר הוא חיברם ר "של הישמספר הפזמונים פיוטים : נספח 
 

 ו"י ישי אהרון משה הי"רשבמדרש הבן גבאי  עבור חתונתו של, פיוט לחתונה  .א
.  אני יאודה שבתי רפאל ענתבי חזק: אקרוסתיכון הפיוט . ר ענתבי"מחברו היש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  שורות ראשונות של הפיוט 

ו "י ישי אהרון משה הי"שיר שחיברתי לכבוד החתן בן הגבאי רשב"

.  גדול שימושה של תורה, וגם אחי בתוך רעי , אשר באתי כה לחי , אודה לאלהים חי  אני

.  יחיד ועני אני כל היום אליך אקראכי , פנה אלי וחונני, ושב שמים ענניי

. שמור חתן אהוב הוא לי כי בשירות נמצא עזרה, כי אתה צורי וגואלי , ברך את שמך אליא

. ישמח חתן תוך אפיריון עם כלה זכה וברה, הוא יתגדל עליון, האל שוכן בציוןו

. נמצא עזרה יגן עליו שוכן מירון כי לקודש, ירוןבשמחת בניו רון , ר שלום הוא אהרוןובד

.....   , וה עד זקנה ושיבהה

 ."מושל עולם בעזרתו יהיה לו מחסה וסתרה, הוא כשמש בגבורתו , חתן וכלתו  חזק
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 של הגביר אליעזר ברוך סומךעבור ארוע מילת בנו ,  לברית מילהפיוט . ב
אני יאודה שבתי רפאל ענתבי חזק : אקרוסתיכון הפיוט . ר ענתבי"מחברו היש

 

 

אבי הבן הגביר אליעזר ברוך סומך ושמי בתחילה בראש ( ידיד נפשי)ן "שיר שחיברתי לכבוד ידי

. אני יאודה שבתי רפאל ענתבי חזק לחן אה יא בונא: הבתים 

כי שימח לבי ונפשי  , אשיר לצור קודשי כבודי ומרים ראשי  אני

(  ?)דרכיה דרכי חיבת וירא אליו באבת , במצוות מילה ושבת 

יחי ברוך לעד סלה , לפני אל נורא עלילה, יגש לתפילה יאודה

'  דרכיה דרכי חיבת וירא אליו וכו, יהיבת ___ וארכה כוחי 

עילא מכל מצוות מילה  , ככל התורה שקולא , היא מצוה גדולה שבת

'  חיבת וירא אליו וכודרכיה דרכי , שהיא דוחה את השבת 

יחי יצחק ימצא חיים  , ככל הכתוב לחיים, אריך ימים שנות חייםי

 ' דרכיה דרכי חיבת וירא אליו וכו, ברב שמחה וברב חיבת 
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 לכבוד יחזקאל הנביא פיוט . ג
אני יאודה שבתאי רפאל ענתבי חזק : אקרוסתיכון הפיוט . ר ענתבי"מחברו היש

 

 

 

א  "ונינו יחזקאל הנביא זיעשיר שחיברתי לכבוד אד

( ?..)חברתיו תוך סוו, ר ענתבי חזק "ת יש"ושמי בר

 

במקום הכהן ונביא ולכבוד חמדת לבבי אדונינו הוא ונביא  , שיר לצורי משגבי א

' ולכבוד וכו, ראה אליו בנהר כבר כמראה דמות הזהר וכעצם שמים טוהר הנה דודי דומה לצבי נ

' ולכבוד וכו, ישוב לאל יסלח מעשיו ויכפר פשעיו וחובו, ראל מעליואליו כי בית יש' ום דיבר הי

' ולכבוד וכו, יתגבר כמו צבי , כי רחום קדוש ישראל , חייה חייו השב לאל ומבמות נראה אלי

 

 

 


