
 : המאמר   תקציר 

סיום מסכת הוא מאורע חגיגי. כחלק משמחת המצווה נהגו פייטנים מתפוצות שונות לחבר פיוטים ובהם הציגו את שמחת  
הפייטן ר' עמרם  . את הפיוט חיבר  לסיום מסכת כתובות שנכתב  פיוט    יוצג הלימוד ואת גדולת לומדי התורה. במאמר זה  

, ובד בבד  מסכתהפרקי  13שמותיהם של    אתך הפיוט הוא שוזר לאור. ( 19, 18-, אשר חי ופעל באלג'יריה )המאות העמאר
הוא מעניק לשמות הפרקים משמעות אלגורית: יחסי הקב"ה וישראל כיחסי איש ואישה. כמו כן מוזכרים בפיוט נושאים 

לה לאורך . בדרך זו רוקם הפייטן עליְלַיחס אומות העולם לישראללשון הלכתיים שונים המצויים במסכת, ההופכים לציורי 
 הפיוט ומסייע ללומדים לשנן ולזכור את המסכת שזה עתה סיימו ללמוד.

 אודות הכותבת: 

ביתן  רות  בפרט.  -ד"ר  ובאלג'יריה  בכלל  אפריקה  בצפון  והפיוט  עוסקת בחקר השירה  עברית  כהן  ולשון  מלמדת ספרות 
 במוסדות אקדמיים שונים בארץ. 

 

נּו'   רָּ  לסיום מסכת כתובות שחיבר ר' עמרם עמאר פיוט    - 'ַעד ֵהנָּה ֵאל ֲעזָּ

 כהן -רות ביתן  מאת:

מצוי    של סיום מסכתבסיעתא דשמיא זכינו לסיים את מסכת כתובות, וזהו בהחלט מאורע חגיגי. מקור המנהג  
  במסכת שבת קיח, ע"ב: "אמר אביי, תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה, עבידנא יומא טבא לרבנן" 

 . [אמר אביי 'תבוא לי ברכה', כשאני רואה תלמיד חכם שהשלים מסכת אני עורך יום טוב לחכמים ]
בימינו כוללת החגיגה קריאת קטע קצר המכונה "ֲהַדַרן", על שם המילה הארמית הפותחת את נוסח הקריאה,  

ת לחזור על החומר  'חוזרים אנו' )הוראת השורש הארמי הד"ר הוא חז"ר(; מעין הצהרת התחייבו  – ושהוראתה  
 :1הנלמד 

א   ן. לָּ ְך ֲעלָּ ת ]שם המסכת[ ְוַדְעתָּ כֶּ ְך ַמסֶּ ן ֲעלָּ ן, ַדְעתָּ ת ]שם המסכת[ ְוֲהַדַרך ֲעלָּ כֶּ ְך ַמסֶּ ֲהַדַרן ַעלָּ
ֵתי )=   א ְדַאָּ ְלמָּ ֵדין ְוֹלא ְבעָּ א הָּ ְלמָּ א ְבעָּ ת ]שם המסכת[ ְוֹלא ִתֽתַנִשי ִמיַנן, לָּ כֶּ ִנֽתַנֵשי ִמינְָּך ַמסֶּ

רנו עלייך מסכת ]...[ וחזרת עלינו. דעתנו עלייך מסכת ]...[ ודעתך עלינו. לא נשכח ממך  חז
 מסכת ]...[ ולא תשכחי מאיתנו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא(.

, יורה דעה, ס' רמו, סעיף שולחן ערוך לומר 'קדיש' ולערוך סעודת מצווה, כדברי הרמ"א ) נהוג  בהמשך החגיגה  
   .כו(: "כשמסיים מסכת, מצוה לשמוח ולעשות סעודה, ונקראת סעודת מצוה"

'פיוטי הדרן'. אלה נכתבו החל   את שמחתם הגדולה ביטאו תלמידי החכמים וקבוצות הלומדים באמצעות 
פיוטים מסוגה    66, ולפיכך הם נחשבים כסוגה חדשה יחסית בשירת הקודש העברית. עד כה נמצאו  17-מהמאה ה

 .2, בבל ואשכנז זו בקהילות ישראל, כגון: איטליה, אמסטרדם, אלג'יריה, מרוקו, ג'רבה )תוניסיה(
אפריקה ומשורריה להציג את שמחת הלימוד ואת גדולת  -בפיוטים ובשירים לסיום מסכת ביקשו פייטני צפון

לומדי התורה בפני השומעים על מנת למשוך את ִלבם ללימוד התורה. יש ששירים אלה מזכירים את פרקי המסכת  
יש שהם מציינים את שמחת הלימוד על כל שלביו:  ואת סדר הלימוד, בבחינת חזרה על החומר הנלמד ושינונו,  

  –אווירת בית המדרש, חדוות הלימוד; יש שהם מציינים את שמות פרשני התלמוד ועורכיו, אך המשותף לכולם  
 .3בסיום מופיעה בקשה לגאולה 

  ברצוני לשתף אתכם בפיוט לסיום מסכת כתובות שחיבר ר' עמרם עמאר )אלג'יר, המחצית השנייה של המאה
 לערך[(. 1835י"ט ]-ליוורנו, המחצית הראשונה של המאה ה –י"ח -ה

המילים   שם  על  קרוי  פרק  )כל  המסכת  פרקי  עשר  שלושה  של  שמותיהם  את  הפייטן  שוזר  הפיוט  לאורך 
הפותחות את המשנה הראשונה בו( וזאת על מנת להזכיר ללומדים את אשר למדו. אולם בד בבד מוענקת לשמות  

וישראל כיחסי איש ואישה. מוזכרים בו אף עניינים הלכתיים שונים  הפרקים משמעות אלג ורית: יחסי הקב"ה 
המצויים במסכת, ההופכים לציורי לשון ְלַיחס אומות העולם לישראל. כך נרקמת בפיוט עלילה טבעית המושכת  

 , דבר המסייע לשנן ולזכור את אשר נלמד.  4את לב השומעים 
 

נּו ַעד ֵהנָּה ֵאל   רָּ  ֲעזָּ

 שמונה הברות פונטיות בצלע. משקל: א/א/א/ת/ת ב/ב/ב/ת/ת ג/ג/ג/ת/ת ]...[.   חריזה: 
 עמרם עמאר חזק לעד.  חתימה:
 סי' ]סימן[ עמרם עמאר חזק לעד לסיום גמ' ]גמרא[ כתובות. כתובת:

 . 40– 38טורים   5הנדפס אצל נזרי ;  א245–א244דף   , 4540יורק  -בית המדרש לרבנים ניו עדי הנוסח: 



ה,עַ  נּו / ָאנּו ְבֵני ַהֲחבּורָּ רָּ  ד ֵהנָּה ֵאל ֲעזָּ

ה נּו / ִדינָּיו ֵהן ֵהן גּוֵפי תֹורָּ ְחִכימָּ ן הֶּ טָּ  ַתְלמּוד קָּ

ק   ִמ  רֶּ ה ִנֵשאת פֶּ ּה, ְבתּולָּ ה לָּ רָּ ּה מָּ  / ַבת נִָּדיב ַנְפשָּ

דֹוש  ת / ִמִזיוּוג קָּ צֶּ ה ִהיא ִמְתַאמֶּ ה,ִבְזִכירָּ  נֹוַדע לָּ
ת /          5 צֶּ הכְ כֹוס ַהֵפירּוד לֹו מֹוצֶּ ִנְתַאְרְמלָּ ה שֶּ  . ִאשָּ

רֹות ה, ֵאּלּו ְנעָּ שֹון, ֵהן ְבנֹות ְקטּורָּ ְננּו / לָּ  שָּ
ה.             ם, יִָּשימּו ְקטֹורָּ הֶּ  עד הנה               ֵהיְכֵלי ֵאל, ָאְמרּו, ִנְתנּו / לָּ

ְברּו, ִבים ַר  ּה עָּ תָּ ה, / ְיֵמי טֹובָּ ְוותָּ ת עָּ  אֹוְמִרים: 'בָּ

הַהִאם   ִנְתַפְתתָּ ה שֶּ ְזרּו?'  ַנֲערָּ ה חָּ יהָּ לָּ  / ְבתּולֶּ
ה /         10 ָאְמרּו, בָּ ִחיש ִתְרְדֵפם ֵאִלי ַאתָּ  ַאף, ַעל ִפי שֶּ

א, ד ַהנֹורָּ נּו, / ַהֵשם ַהִנְכבָּ ֵנא ְלִשְמָך, ֹלא לָּ  קָּ

א?! ֵאיְך  נּו ֵשם ְמַזנֶּה קֹורָּ אנּו / לָּ ה זֹו בָּ  עד הנה...     ִליֵדי ִמדָּ

ְשתֹו,ִמ  ְמנּו עָּ ה / ִמְיִגיַעי שָּ  ִדין ָאדֹון ַבַעל ִאשָּ

ק  רֶּ ה פֶּ ִאשָּ ֵלא' בֹו ִהְתַעְשתּו, /  ְמִציַאת הָּ  ִקְראּו 'מָּ
ּה / ֵאין ִאיש         15 ת ִאְשתֹו. ַהַמִד ַאְך ֵמֲהנַָּאת ַתְשִמישָּ  יר אֶּ

ה, ה ְפזּורָּ ה שֶּ נּו / ִענּו ֹכחָּ דּו בָּ ך רָּ רֶּ  ַרק ְבפֶּ

ה. ת ְמזֹורָּ שֶּ רֶּ נּו / ִחנָּם, הָּ ה דָּ ס אֹותָּ מָּ  עד הנה...  ַעל ֹלא חָּ

ּה נְָּפלּו לָּ ה שֶּ ִרים, ַעל ַהִאשָּ ּה ַרק ִדין ּוְדבָּ ְלקָּ  / ְבחֶּ

ה /  ל ַכּלָּ ה אֹוִריםִלִבי כֹוֵאב ֵאיְך אֶּ ה ִהְכִתיב עֹושֶּ רָּ  צָּ
ה / ִדינָּר מֹוִסיף ַעל ִדינִָּרים. ַהכֹוֵתב ְלִאְשתוֹ        20  הּוא לָּ

ה, ה ִלְפִנים ִמן ַהשּורָּ ִנים ֲאֵהַבנּו / ָאֲהבָּ  ִמְּלפָּ

ה.  ל ּוַבְמשֹורָּ נּו / ַבִמְשקָּ ֱעִנישָּ  ]עד הנה...[      ּוְבַאֲחִרית הֶּ

תֹו'?  מָּ  שּוי / ְלִהְתַנֵחם ִמַדֲאגָּ ם עָּ  ה ֹתאְמרּו ִלי: 'ָאדָּ
תֹו?  ם ִעם קֹומָּ ה מּורָּ ְראֶּ שּוי / אֶּ ֵפל נֹוֵשא מָּ  ֵאיְך ֹראש שָּ

יָּה נָּשּוי ֵכן, אָּ      25 הָּ תֹו.  ִמי שֶּ ה ַהְדַרת ִשְדרָּ  / ִנְכְפפָּ

נּו / הּוא ַהְמַקְלֵקל ִלי ַהש ַשע ַרב הּוא ִהְשִפילָּ ה, פֶּ  ּורָּ

ה.      ַמת ַהשּורָּ ֱחִזיק יָּד ַמֲחִריֵדנּו / ִמְבִלי ַהְסכָּ  ]עד הנה...[ הּוא הֶּ

נָּה ִניזֹוֵנית  ה,  ַאְלמָּ ה ְצנּועָּ א ִבְרִמיזָּ ה / בָּ  חּוְפשָּ

ה, ה ִהְקִדים ִבְיִריעָּ ה / ִפְרקָּ  ַרִבי ַהִנְתָאר ִבְקדּושָּ

הַאְך        30     ִאשָּ ת הָּ ה.  ַהנֹוֵשא אֶּ א אֹות ְישּועָּ  / ְבַאְחִרית בָּ

ה, גֶּל ַהתֹורָּ נּו / ֵמַרִבי דֶּ ן טֹוב לָּ ה ִסימָּ ז זֶּ מֶּ  רֶּ

ה.     בֹוא הֹורָּ בֹוד לָּ נּו / סֹוף ַהכָּ  ]עד הנה...[  ִזיּוּוג ַיֲעַלת ֵחן ִבְשרָּ

ר / ר שָּ ה עָּ ק ְשלֹושָּ רֶּ יֵני ְגֵזירוֹ אש פֶּ  ת, ְשֵני ַדיָּ
ִוד ִנין רּות,  ֱעִמיד דָּ ר / נִָּשיא הֶּ אִתי יָּּה ִמן ַהֵמצָּ רָּ  קָּ

ִוד ַאֵחר ִכְדַבר ֲחֵברּות.       35 ר / דָּ ר הּוא ִעם ֵקיסָּ  ַפְלגּו ֵקיסָּ
ה, ֵלא ַהַבִית אֹורָּ ַעִין ִעְניָּינֹו / ִימָּ א לָּ  מּוְפלָּ

קֹום ַההּוא ַמה נוֹ  א.  חּוץ ֵמַהְדַרת נֹוי ִבְניָּינֹו / ַהמָּ  ]עד הנה...[     רָּ

ת ְכֻתובות! י ִחְזִק  כֶּ ה / ִשְמִחי ְבַמסֶּ ה ֲאהּובָּ  ַבת ַיֲעלָּ

ְך עֹוד ִדין ְכֻתובֹות,  ה / ִיְהיֶּה בָּ ה ְקרֹובָּ ְך ְישּועָּ  לָּ
ר ְנִביא ְכתּובֹות.        40 ה / ַעל ֵספֶּ ְך ַמְראֹות ִחבָּ ה לָּ   עֹוד ַאְראֶּ



ה,ֵגַזע ִיַשי ָאז   ה ּוְגבּורָּ  ַיֲחנּו / בֹו, רּוַח ֵעצָּ

ה.  ַבֲחבּורָּ ם ַיֲענּו / לֹו, ַאְרֵיה שֶּ ה קֹולָּ  ]עד הנה...[  ִזְקֵני תֹורָּ

ַעד  ַאִדיר,  לָּ ְך הָּ לֶּ ְשִקי / ַבֲעבֹוַדת מֶּ  יֹום יֹום גֹוֵבר חֶּ
ר, דֶּ ְלִקי / ִזיַכִני ִלְקדּוַשת חֶּ ם חֶּ   ִמַמֲאִמינָּיו שָּ

ר.       45 דֶּ ַפת סֶּ ם ֻחוִקי / ִמְבִלי ַהְחלָּ חֶּ   ִהְטִריַפִני לֶּ

ה, ל תֹורָּ ּה שֶּ נּו / ַיַחד ְבִכְתרָּ רָּ ְרכּו ַעִמי ֵאל ֲעזָּ   בָּ

ה.              ל ִשְמַחת ַהתֹורָּ נּו / ַהיֹום אֶּ ֱחיָּינּו ְוִקיְימָּ הֶּ  ]עד הנה...[   שֶּ

 אודות הפיוט 

"פזמ )מעין  ב'מדריך'  פותח  הלומדים  הפיוט  חבורת  מתוארת  במדריך  חלקים.  שלושה  ולאחריו  חוזר"(  ון 
קטן'   מ'תלמוד  והחכימו  המסכת,  את  ללמוד  בסוף   –שסיימו  המצויה  )הרי"ף(  אלפסי  יצחק  ר'  של  פרשנותו 

ה //  נּו / ָאנּו ְבֵני ַהֲחבּורָּ רָּ נּו / ִדינָּיו הֵ  התלמוד: 'ַעד ֵהנָּה ֵאל ֲעזָּ ְחִכימָּ ן הֶּ טָּ ה' )טור' ַתְלמּוד קָּ (. יש  2–1ן ֵהן גּוֵפי תֹורָּ
 אפריקה נהוג היה ללמוד את הגמרא באמצעות פירוש הרי"ף. -לציין כי בקרב קהילות צפון

(,  4– 3הקב"ה )טורים    –ישראל שנישאה לדֹודּה  -(, בו מתוארת כנסת27–3חלקו הראשון ארוך ומרכזי )טורים  
(. בהמשך מתוארות אומות העולם  8לה לעבוד עבודה זרה )טור  ( משום שבגדה בו, והח5אבל הדֹוד עזבּה )טור  

 (.  19, 16המתעללות בה, והקב"ה, כביכול, מסתיר פניו מסבלּה )טורים  
– 28אות לישועה ולתקווה במערכת היחסים הרעועה בין בני הזוג ניתן למצוא בחלק השני של הפיוט )טורים  

נּו / ...ִזיּו37 ן טֹוב לָּ ז זֶּה ִסימָּ מֶּ ה' )טורים  (:  'רֶּ בֹוא הֹורָּ בֹוד לָּ נּו / סֹוף ַהכָּ (. שיקום מערכת  32- 31ּוג ַיֲעַלת ֵחן ִבְשרָּ
( ובבניית בית המקדש: 34היחסים בין עם ישראל לקב"ה והפיכתה לקשר בל ינתק נרמזת בתיאור דוד המלך )טור  

א' )טור   קֹום ַההּוא ַמה נֹורָּ  (.  37'חּוץ ֵמַהְדַרת נֹוי ִבְניָּינֹו / ַהמָּ
( ניכרים דברי עידוד וחיזוק של הקב"ה לעמו על הגאולה הקרובה לבוא )טור  47–38בחלקו האחרון )טורים  

ְלִקי /  40 מו בין יושבי בית המדרש: 'ִמַמֲאִמינָּיו ַשם חֶּ (. בנוסף שוטח הפייטן תפילת הודיה אישית לקב"ה על ששָּ
ר' )טור   דֶּ הפיוט חוזר הפייטן ומודה לקב"ה שהביא אותו ואת חבורת הלומדים למעמד  (. בסיום  44ִזיַכִני ִלְקדּוַשת חֶּ

נּו  ֵחיָּינּו ְוִקיְימָּ הֶּ ה // שֶּ ל תֹורָּ ה שֶּ ד ְבִכְתרָּ נּו / יָּחָּ רָּ  / ַהיֹום  מרגש וחשוב זה של סיום לימוד המסכת: 'ַבְרכּו ַעִמי ֵאל ֲעזָּ
ה' )טורים   ל ִשְמַחת ַהתֹורָּ  (.47- 46אֶּ

אפריקה, שכתבו שירים ופיוטים לסיום -ר' עמרם עמאר ממשיך את קודמיו, פייטני צפוןלסיום, ניכר כי 
מסכת. בדומה להם, גם הוא ביקש להציג את שמחת הלימוד ואת גדולת לומדי התורה בפני השומעים, ואף 

 גמרא.  לסייע בשינון ובזכירת הפרקים שנלמדו. כל זאת כדי למשוך את לבם וליבנו ללימוד ה
 

 
 

 
 ( תשע"ח) על פיוטים לסיום מסכת שחיבר ר' עמרם עמאר, כעת, ג –לשיר את הגמרא כדי לזכור אותה' 'כהן, ר', -להרחבה ראו: ביתן  ,

 . 131-143עמ'  
 תלמודיים. , ירושלים: המכון הישראלי לפרסומים מסכת ברכותאבן ישראל )שטיינזלץ(, ע' )תשס"ד(.   1
נזרי, מ' )תשס"ח(. פיוטי הדרן לסיום לימוד מסכת: סוגה חדשה יחסית    על מקורות נוספים לחגיגת סיום לימוד מסכת ראו:  2

מבחר מאמרים במדעי    – איגוד  מייזליש, ז' ושורצולד  א' )עורכים(,  -בשירת הקודש העברית, בתוך: אלכסנדר, ת', טובי, י', עמישי
 ( ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות. 116–95, כרך ג, )עמ' יות אמנויותהיהדות, לשונות, ספרו 

 . 101שם, עמ'  3
 . 108שם, עמ'  4
 שם, שם. 5

 
 
 
 


