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אפרים חזן ,השירה העברית באלג'יריה – מהדורה מדעית בצירוף מבואות,
הערות וביאורים ,הוצאת אורות יהדות המגרב ,לוד – הקתדרא לחקר הפיוט
והוראתו ע"ש חיים מנחם ליהמן ז"ל ,אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ט

ספר שירה חדש ומפתיע בא לעול :אנתולוגיה של שירי משל כשלושי
משוררי באלג'יריה המוצגי בספר בפירוט תולדות חייה ותורת ,בליוי
מדג נכבד מיצירת מ המאה ה 14ועד לתחילת המאה ה .20הראשוני נולדו
בספרד לנסיכויותיה :ברצלונה ,מיורקה ,גראנאדה ומלאגה ,והאחרוני –
מי מדליָו) 26–25 ,למדי מ ההגדות( ,תשע"דתשע"ה
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באלג'יר ובתלמסא  .הנה כמה שמות מראשוני הפייטני באלג'יריה המפורסמי
כגדולי בתורה :ר' יצחק ב ששת )הריב"ש(; ר' שמעו ב צמח דורא
)הרשב"(; ר' אפרי אנקאווה ,בנו של מחבר "מנורת המאור" ור' סעדיה אב
דנא  .אחרי שנולדו באלגי'ר :מנדיל אב זמרא ור' אברה גבישו ומשוררי
נוספי למשפחותיה :זוראפה ,כספי ,אלכל ,אבולכיר ,מועטי ,צרור ,קרשקש,
ציאר ,שוראקי ,עמאר ,גיא  ,בלח ומרעלי.
נושאי הפיוטי של המשוררי הנ"ל מגווני ה .פיוטי הקשורי במעגל
התפילה בבית הכנסת ומעגל השנה :שבתות ,חגי ומועדי וימי בי המצרי;
פיוטי הקשורי במחזור חיי האד מ הלידה ועד לפטירה; ופיוטי במעגל
היחיד והחברה :גלות וגאולה ,שירי הודיה ושבחי צדיקי ושירי בציורי אהבה
אלגוריי לכבוד התורה וישראל.
כללו של דבר :לפנינו קבוצה נבחרת וססגונית של משוררי שתורת
קדמה לשירת ,וזו מתחברת על פי כל כללי הפרוסודיה והמליצה בחריזה
ומשקל ,שירה הזוכה להעשרה של מעשה תשב מכל מקורות היהדות .בספר
מופיעי למעלה ממאה פיוטי ושירי למשוררי הנ"ל מכתבי יד שזכו לטיפול
ממוש וסבלני של פענוח ,תעתוק ,הדפסה ,עריכה וניקוד .כל השירי מפורשי
בליוי מקורות ומבואות .למרות המגוו הרב של המשוררי והשירי מציי
החוקר המהדיר שאי זה אלא מדג קט מ המצוי בכתבי היד הרבי המחכי
לגואלי.
מאמר זה מטרתו לתאר את חידושי השירה העברית באלג'יריה על פי מדג
השירי המופיעי בספר .להל אמנה כמה חידושי והדגשי במהדורה זו.

א .פיוטי הקשורי לפרשת השבוע

נושא זה נדיר הוא בפיוט ,וכבר נסקר על תחנותיו על ידי המהדיר במקו אחר
)חז  ,תשמ"ז ,עמ'  :(98–87יסודתו בפיוטי יניי ,המשכו בשירת ר' ישראל נג'רה
וחותמו הוא ר' דוד קיי מ המאה ה .20והנה מתגלה בספר החדש פ נוס
בנושא זה .מדובר בתחינות המיועדות לימי שני וחמישי ,אבל עוסקות בפרשת
השבוע .כ יכול המהדיר לזקו לזכותו גילוי של תחנה נוספת בפיוטי פרשת
השבוע ולהרחיב את מאמרו.
חידוש נוס הוא קישור נושא הפרשה לענייני הזמ בימיו של הפייט :
דוגמה לכ היא תחינה לפרשת תולדות העוסקת ביחסי יעקב ועשיו ,ובו בזמ ג
עושה חשבו נפש היסטורי בי היהדות לנצרות )עמ'  .(105בפיוט זה נחתמות
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המחרוזות בפסוקי ברכה הרומזי לברכות יצחק ,והפיוט מסתיי בהכרעה" :בית
ישראל יבר  /בית אהר יבר  /יבר יראי ה'".
הפיוט לפרשת פינחס ,המתאר את סבלות ישראל בגלות" :תחינה לפרשת
פינחס שעניינה רדיפות היהודי בידי הנוצרי" ,מראה את הפסוק "הנני נות לו
את בריתי שלו" )במדבר כה ,יב( כאבחנה בי שלו מזוי ,שמבטיח האויב
בצורת פיתויו לצוד את ישראל בדתו ,ובי שלו הרצוי לישראל .המחרוזות
נחתמות בפסוקי שלו ובמילת קבע "שלו" ,והפיוט נחת בדמותו של פנחס
הוא אליהו ,מבשר הגאולה והשלו .הנה טורי לדוגמה:
מרֹב ֲע נֵינ ִ ִ /ינ ָנינ ַ /קֵה ְל ָל 
פ אֱמנֵנ ֵ /
ַ ...
ְָ #ל ָ" ָל 
וְהא ִמ ְת ַע ֵ ִ /ל ְהי ת ִלי ְלמ ֵֹק  /א ֵמר ִליֵ :ל ְ" ֲעבֹד ֵאל זָר ְ /וי ֵ
ְה ָ+ל 
יתי ָהי ְָתה ִא' ַה ַחִ,י ו ַ
ְמ ַב ֵ&ר ְ$ %א ָהֶ ...א ְ ַלח ְ(ב א ְ( ִע' ִ (ְ /ר ִ
יתי ָל 
מ ָ2וֶת ְ3%ל ִ /ה ְננִי נ ֵת 4ל ֶאת ְ( ִר ִ
ִקֵ-א ֵלאל ָֹהיו ְ( ֵחיל  /י ְַכ ֵ0ר ַעל ַעִ / 2
)עמ' .(110

ב .חיבור קינה לאומית על החורב לנפטר

החידוש השני בספר הוא חיבור קינה לאומית על החורב  ,מיסודו של ר' דוד
אבולכיר ,המיועדת לנפטר "בלי שהקינה תעסוק בנפטר" ,כלשו המהדיר ,שעמד
על תופעה זו במבוא לשירת אבולכיר ,וכהערתו "ואולי יש כא מעי משל
וקישור בי מותו לחורב הבית" )עמ'  .(273על עניי דומה עמדתי בעיסוקי
בקינה במרוקו בהקשר ללחני הקינות לנפטרי – חידוש של משוררי מרוקו
ובראש יעב":
הקינה האישית על חכמי במרוקו מושתתת על הקינה הלאומית לט' באב,
והמשוררי מציבי בראש קינותיה לחכמי שמה של קינה לאומית ,ועל פיה
בוני את קינת ושוקלי אותה במשקלה הריתמי והסגולי ככבוד והערכה
לחכ ,שע פטירתואבלי ה עליו כעל החורב 4בבחינת "שקולה מיתת 4של
צדיקי כשריפת בית אלהינו" )נזרי ,תשנ"ז ,עמ' .(15

נוסי ונציי שהמנהג בקהילות תאפילאלתסג'למאסא ,שנמש במאה ה ,20הוא
לקרוא קינה לאומית על נפטר שזכה לאריכות ימי ולש טוב לפי סדר הקינות
הנאמרות בתיקו חצות היומי בימי המצרי )נזרי ,תשע"ג ,עמ' .(640
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ג .השירה התלמודית ושירת ההלכה

שירת ספרד ניזונית בעיקר מעול המקרא על אירועיו ודמויותיו .השירה
באלג'יריה מ המאה ה 15ואיל נשענת ג על מקורות התורה שבעל פה,
המשנה והתלמוד .זהו חידוש שיש לו כמה צורות:
 .1סקירת הש"ס על מסכתותיו – ראשו לאסכולה זו הוא ר' סעדיה אב
דנא מ המאה ה ,15שסקר את כל הש"ס על מסכתותיו ופרקיו ,והניח את היסוד
לסוגה של פיוטי הדר לסיו מסכת )עמ' .(137
 .2המש האסכולה – פיוטי דידקטיי המרצי משניות ,הלכות וסוגיות
תלמודיות ,אבל לא בצורה טכנית ו"יבשה" ,אלא בעיבודי אמנותיי המגווני
את השגרה ההלכתית .דוגמה לכ ה שני פיוטי בצורת מכתמי שהקדיש ר'
אברה ב מאיר ב זמרה ,שפעל עד ראשית המאה ה ,16לשבעת המשקי
המנויי במסכת מכשירי  ,פרק ו ,משנה ד ,והמכשירי מאכל לקבל טומאה:
"שבעה משקי ה  :הטל והמי היי והשמ והד והחלב ודבש דבורי".
הנה המכת הראשו :
ראי ַ /מ ְ ִקיְ 4ל ַה ְכ ִיר ְל $ט ְמ3ה
ִ ְב ָעה ְָ Cב ִרי ְק ִ
ְח ְמ3ה )עמ' (148
מיִ ַ /טלַ Cְ ,Cָ ,ב ו ֶ
ֶ ֶמָ 4ח ָלב ַ

השוואת השיר למקור במשנה מעלה את השאלה הזאת :לחמאה זו מה היא עושה
בשיר ,שהרי איננה נמנית במשנה ע שאר המשקי  ,לפי שאיננה משקה ,אלא
מאכל? א א תמצי לומר שבחמאה מותכת עסקינ  ,הרי בכלל חלב היא ש"מי
חלב הרי ה כחלב" )רמב" ,הלכות טומאת אכלי י ,ד(?! ולמה יצאת? אי זה
אלא בשביל אהבת ה#יר והחרוז .אבל אהבה זו מקלקלת את השורה ואת השיר
המחוסר יי  ,הוא המשקה השביעי הנזכר במשנה .על פי זה קשיא רישא ,הוא
המכת הראשו ! והתשובה טמונה במכת השני בנוסח "אימא סיפא":
נבי
מיִ ְִ %
מכ ָר י ְִהי כֹל ְוי ְִק ַָ Cְ (ִ / Cב ַ
ְ
ב ְָ Cוגַ ֲַ Cענ ִָבי
ְ ֶמְ / 4
ְח ָלב ו ֶ
ב ַטל ו ָ
ְ

הנה כי כ  ,המכת השני משלי את קודמו במניי שבעה על ידי "ד הענבי",
הוא היי  .אול מה פירוש "מי גנובי"? לכאורה ,איפכא מסתברא! שהרי כל
המשקי טעוני רצו בעלי ,ולא בגניבת דעת? אי זה אלא ביטוי אמנותי למי
תלושי ,שנתלשו ממקור בנחל או מעי  ,והרי ה כגנובי מה לאפוקי מי
מחוברי למקור שאינ מכשירי  .שני המכתמי העשויי באותו משקל ה
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כעי שני חלקי ,רישה וסיפה ,המוני את שבעת המשקי  ,אבל אינ מוותרי
על התבנית ,המשקל החרוז ,וא לא על ביטויי אמנותיי ,כמו מי גנובי ,ד
ענבי הוא היי וג החמאה.
 .3שבחי הנפטר על ידי התלמוד – השימוש בתלמוד מצוי ג אצל מנדיל ב
אברה אבי זמרה ,מ המאה ה .16בקינתו על ר' אברה גבישו בעל "עמר
השכחה" הוא מתמקד בשבחי הנפטר ,ומתאר את חכמתו במשא והמת התלמודי
בטורי קצרי מקצביי הממחישי את השקלא וטריא ואת הלימוד בחברותא
ואת חריפות הלימוד ,והכול בפעלי ומונחי מהתלמוד על הקודי הייחודיי
שלה:
יעת ...
ָבא  /וְס ְמכס ו ְִס ָ
ֵ,(Gי ְור ָ
מ ְצ ִר ְי" ְל ַב ְעיָת ַ ְ /
ַח ָמַ / 4
מ ְת ִקיְ Fרַב נ ְ
ַ
מ ְתנֵי ְל ִפ ְר ָכ'
סגיָת .../מ ִתיב ְל ִפ ְר ָקת ַ /
ב ִקי ְ( ְ
$יָת ָ /
ָ ...ח ִרי(ְ Fק ְ
ֲכי ַה ָ+ל  י ְֵצא ִל ְקרָאת
מ ְלא ֵ
יעת ַ /
וְה ֵל ְ" ְל ִ ָHת ַ Cְ /ת ְניָא ְל ַס ְי ָ
ִ ָמת '.
ב ְצר ר ַה ַחִ,י  /י ְִצרֹר נ ְ
ִ

 .4אול הנציג המובהק של השירה התלמודית הוא ר' יהודה ב ר' אברה
אלכל ,מסו המאה ה ,16אשר הקדיש סדרת פיוטי על הלכות וסוגיות
תלמודיות .הנה טורי אחדי לפיוט למסכת קידושי )עמ' :(262
ְַ Cבר ' רָה ְ( ֶא ָחד ִמ ְ+ל ָֹה ָ Cְ /ב ִרי ִאי ֲהלֹא ק נֶה ְל ִא ָ+ה
מ ָה ֵאל ְל ַמ ְֶ ֶ #לת ְמ ִצי3ה...
ְה ַ( ְָ +טר ַ( ֶ ֶס Fא ַ( ִ(י3ה ֵ /
וֵ

השיר ד בקידושי אישה הקרויי בלשו תורה "קניי " .המשורר איננו מסתפק
מ ָה ֵאל
בקניי ההלכתי הנעשה בידי אד ,אלא כורכו בסייעתא דשמייא " ֵ
ְל ַמ ְ< ֶֶ -לת ְמ ִצי%ה" על פי משלי יט ,יד" :ומה' אשה משכלת" ,לאמור :א האד
זוכה ,הרי האישה איננה קניי  ,אלא מציאה!
 .5אמנ לא בא הפיוט במקו ההלכה ,אבל עיו בפיוט לאחר לימוד ההלכה
יכול להיות מעניי  ,מגוו וגור לחיבוב ההלכה .בסבלנות ובפירוט מפייט
המשורר הלכות קידושי בכס והמקדש בטעות ,דיני המקדש בשטר ,די שבועת
ארבעה בנקיטת חפ ,שיר בהלכות קידושי בשטר .המהדיר החוקר מציי
שהמשורר מסתמ בדר כלל על משנה תורה לרמב" .הערתו זו חשובה היא
לקורא .הנה דוגמה לכ:
ֶ" לֹא ְמ $א ָ+ר
ָר  /וְהא ה ֵל ְ" ְ( ֶדר ְ
ֲבל ִא ַעל ְמנַת ַצ ִCיק ְוי ָ
אָ
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בה
ְחזַר ִמ ְָ 2
בה ֲ /הלֹא ִה ְר ֵהר ו ָ
ֶ C$ת ִמ ָ ֵפק ִא ְ' ָ
ְמק ֶ

שני טורי אלה מקור בבבלי קידושי מט ,ע"ב" :על מנת שאני צדיק ,אפילו
רשע גמור – מקודשת ,שמא הרהר תשובה בדעתו" .כלומר ,א אומר אד
לאישה "הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק" הרי זו מקודשת ממש ,ולא
מספק .ואמנ רמב" ,הלכות אישות ,פ"ח ה"ה ,פסק" :הרי זו מקודשת מספק
שמא הרהר תשובה בלבו" .הרי שהמשורר הול בעקבות רמב" .זה הכלל ,א
על פי שהמשורר מציג ג דעות שונות בתלמוד ושל הפוסקי הראשוני:
ֲ#בה
#ֶ ADת ח ָ
ָבינָא ְמק ֶ
ָבא  /וְ ר ִ
נִכ ַ>ב )הגט( ְִ Bלי ְַ Aע ָ>@ ְלר ָ
וְ ִא ְ
ֲלקי  /וְ ֵכ ריא" ורמב" ַָ Eְ Bס ִקי
י#א ח ִ
וְ רַב ַEָ Eא וְ רַב ֵָ #
 .6חילופי דברי בחילופי קידושי  :חילופי דברי ופיוס מובעי ג ה בנוסחי
תלמוד .בפיוטו של ר' עמר עמאר לידידו נת גייא  ,שזמ רב לא קיבל ממנו
מכתב ,זוכה לתגובה בשיר:
ידה
ָע ִמית ַ(' רָה  /ה רָה ֶ /ה ֵ'ר ַה ְ( ִג ָ
ידה
ַחל ַה ְִ 0ר ָ
ִ(י ֵמ ִעיר ֶאל ִעיר ִ /ה ְב ִעיר ַ % /
ידה
ָ ַכח ֶאל ֶח ְברָה ָ /ע ְברָה ְ (ִ /כ ָתב ו ְִח ָ
ָתִ / 4ס ְבל נות ָח ָת4
מא ר ת נ ַ
ְ
ְ3מרָה ִהיא
ָת / 4הא ו ְ
ֶאל נ ְַפ ִי נ ַ

רוש רב עושה השיר .את היחסי בי הידידי מתאר המשורר בתיאורי כלולות
אלגוריי .המשורר הוא הכלה והידיד הוא החת  .כדי ליצור תוק לקידושי ,
משל לקשר האמי ביניה ,יש צור בנתינה של המקדש ובמאמר הקידושי "הרי
את מקודשת לי" .במסכת קידושי ה ,ע"ב ,נפסק" :נת הוא ואמרה היא אינה
מקודשת" .כלומר ,א המקדש נת מטבע או טבעת ,והמתקדשת היא שאמרה
"הרי אתה מקודש לי'' ,אינה מקודשת .א כא  :הידיד הקרוי "נת " אמנ נת
ושלח סבלונות ,א לא היה מאמר ,כי ניתק הקשר ,ובינתיי נפש המשורר היא
בבחינת משל לכלה האומרת והמביעה הסכמתה לקשר על ידי משלוח שיר ,וכל
עוד אי מאמר ממנו ,הרי אי תוק לקידושי .
פרק תלמודי זה על צורותיו מעשיר את השירה ומוציא אותה מ השגרה של
בית המקרא אל העניי של בית התלמוד .הוא מלמד ג על משוררי התקופה,
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שהיו תלמידי חכמי שתורת קדמה לשירת ,וה מעלי שירה זו לרמה של
תלמידי חכמי בבחינת "עולה עמ ואינה יורדת".

ד .שירי כלולות ייחודיי

פיוטי יפי לחתני רבי מעטרי את הספר .אחת הצורות של סוגה זו היא
גיוו השיר בנוסח של שבע ברכות ):(116
ֶיה
ִ ָמ ִתי ְ /מ ַ ֵ ַח ִצ ְ ָבנ ָ
רחי ְונ ְ
3ד ְ(יָד ִ
י ְִ ַ' ַ(ח נ ֵצר ָה ָ
ְר ַליִ ַעל רֹא ְִ #מ ָח ִתי
ֱלה ֶאת י ָ
ָ #פ ִתי ִ /א לֹא ֶאע ֶ
ִ' ְד ַ(ק ְל נִי ְל ִח ִי ְ
ֲהבי ַ ֵ ַח ְ ַ ְ ֵח
ֵעי א ִ
י ְִ ַ' ַ(ח ְ(גֵַ 4ע ֶדִ 4מ ֶ ֶד ָמ ְל3ה ְ' ִה ָה  /ר ִ
ת ִה ָה  /ק ל ָח ָת וְק ל ַ ָה
ְ(ק ל ִרָ-ה ְ
ֶמר ְמר ָ
מ $ה ָל ְ( ָכל ִיר ְוז ֶ
י ְִ ַ' ַ(ח נ רָא ְ
ְ ְמ ָחה
ֲ#ר ָ רָא ָ ו ִ
$ח  /א ֶ
ֲר ָל ַקח.
ְ2ַ #ח ֶאת ִא ְ' א ֶ
ֲתנִי י ְִפ ַקח  /ו ִ
ֵעינ ַעל ח ָ

שילוב ז' ברכות בפיוט מצוי אמנ בפיוט במרוקו במאה ה ,19א ראשיתו
1
באלג'יריה על ידי ר' שמעו ב צמח דורא )נפטר ב. (1444

ה .פיוט להולדת בת

דרכו של קוב שירה העוסק במעגל האד לבשר את הקורא בפיוטי מילה לאחר
פיוטי חתונה ,אלא שמשורר זה דעה אחרת יש לו שמשעינ@ על המקורות" :בת
תחילה סימ לבני" ,ומפתיענו בשיר נדיר בעול זה ,שהבנות יושבות בקר זוית
ומפייט אמרה זו של חז"ל במשקל ובחרוז בשיר ב שלושה טורי דו צלעיי:
ְה ֵסר ָל יְג ִני
יק ְ" ו ָ
ְהרֵ ק ל ְִ ##ני ַ (ְ /בת ֵח ָ
ְַ #מח ִ Cדי ו ָ
ימ 4ט ב ֲהלֹא יֵ ָ(ְ Iל ָבנִ י
ְַ #מח ִי נ ְִב ֲחרָה ַ(ת ַ( ְ' ִח ָה  /ו ְִס ָ
ְת ְג ִCיל ְר ָננִי )עמ' (174
ֲהבי  /ו ְִת ְַ #מח ָ( Iו ַ
ְ' ַבֹל' ְ' ִהי ִ( ָ' ְ" א ִ

_____________________________________

 1דוגמה זו מופיעה כבר בפיוטי הקליר אבל ש משלבת היא ג הכלולות של ה' וישראל כמשל
לגאולה בעתיד – ראו פליישר ,1975 ,עמ' .154
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המשורר נשע על אמרת חז"ל ,כמו ג על התקדי ההסטורי ,שלאבי האומה
ַ
אברה "בת הייתה לו ובכל שמה" )בבלי ,בבא בתרא טז ,ע"ב( שנאמר "וה' ֵBר ְ
ָה ַֹ-Bל" )בראשית כד ,א( ,ויש לשמוח בבת זו כבתו של אברה אבינו.
Gבר ָ
ֶאת ְ
שיר לכבוד בת נדיר הוא בשירה ,והופעתו באנתולוגיה זו היא בגדר מפנה ז'נרי
והפתעה גמורה.

ו .שימוש בטעמי המקרא לתיאור עלילה או לעיצוב אישיות

השימוש בטעמי המקרא מובא בפיוט ייחודי בנושא גלות וגאולה הכתוב על דר
שמות טעמי המקרא במשמעות חדשה )עמ' :(343
3מרָה ְמ ַבָKה ...
3מה ְ( ָפנַי רֹק ז ְַר ָקאִ ...מ ָל ָה ַע ִ2י ְסג ְל ָתא ִהיא ְ
ַעל ָ
ַע ְמ $פָKר ָ0זֵר ָ%ד ל ָ ְמרָהֵ ...ה$ 4א ְָ 2ת ָ" ָק ְד ָמה ְ'רֵיַ 4ק ְד ִמי...4
ֲר ס 0ָ Fסק ֵאי 4ל ...
CGיר א ֶ
ַ ְל ֶ ֶלת ַמ ְלכת ְָ 0ס ָקהֶ ...מ ֶל ְ" ִ

שיר אחר מסוג זה – הפיוט "פלא קיויתי" – מופיע בספרו של חז על שירת
פרג'י שוואט )ירושלי :יד ב צבי ,תשנ"ו( ,ופורש ש )עמ'  (95היטב .נושא זה
נדו על ידו ג במאמרו "דימויי שיר באותיות ,בתנועות ובטעמי" )מחקרי ,ב–
ג ,תשמ"ז ,עמ'  .(367–375מכל מקו ,שיר זה לר' עמר עמאר קדו יחסית
לפיוטי של משוררי אחרי נוסח פרג'י שוואט ,ר' רפאל מונסוניגו ור' עמר
אלבאז .המשות לפיוטי מסוג זה הנזכרי כא הוא שכול פיוטי גלות וגאולה
המתארי עלילה ומשלבי בה תלונה ונחמה :תלונה על מצב ישראל הסגולתא
שהפ לזרקא ולפזר גדול .לאמור ,ע סגולה נזרק מאדמתו ומפוזר בי העמי,
והמשוררי מבקשי מה' להיטיב ע ישראל ולהשיב למעמד :להפו זק
קטו לזק גדול ,ולבשר בשופר של גאולה במקו שופר הפו בגלות "לה
מהופ שופר כונ " וכיו"ב.
א על פי שנושא זה רווח במהל הדורות ,עדיי נדיר הוא בנוכחותו ,ובדר
כלל לא נמצא יותר משיר אחד מסוג זה בקוב שירה .הדבר משווה תמיד
למהדורה ח ויופי ,ולכ הופעתו יש בה חידוש וגיוו .
חידוש אחר בשימוש בטעמי המקרא מביא המהדיר במבוא לספר "עמר
השכחה" .החידוש הוא בבואו בהקשר של שבח ,לא בהקשר של תלונה וקובלנה.
זהו שיר שבח שכתב אברה גבישו לחבר שש אביו הוא כאחד מטעמי המקרא
– שמואל ב זרקא ,ובו משבח את שירו המיוסד על משקל ,ובניגוד לכלל שאחרי
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ללי  "HBללא כל
ֵח ְִ -
דרגא בא תביר כא השיר כולו כליל המעלות "ָ H#פר וְ ָיר ַ
חסרו והסתייגות.
ֲטרֶת ה ד ְִ %ביר
$ד  /תרצ"ה ְוז ְַר ָקא ב"א ע ֶ
ִ ְיר ָ" ְ( ִמ ְ ָקל ַקל הא ְמי ָ
ֲבל ֵאיִ 'ְ ( 4ביר )עמ' (69
ללי ( ָ /ע ָלה ְמ ַד ְר ָ"%א א ָ
ֵח ְ ִ
 ָפר ְוָיר ַ

ז .שירת האהבה האלגורית

שירת האהבה בספרד מתחלפת בשירת כלולות אלגורית דתיתלאומית ה על
התורה ולומדה ה על הדוד ה' והרעיה ישראל.
אמנ נושא זה מצוי הוא בכל אסכולות השירה לתקופותיה ,אבל נדמה כי
קצה ,מתחרית בהצלחה רבה ע
קבוצת פיוטי נכבדת שאנו רואי כא רק את ָ
מה שנכתב עד כה בספרד ובמה שעתיד להיכתב בשירת ר' ישראל נג'רה ושירת
ר' שלו שבזי וכיוצא בה .זוהי שירה ברמה גבוהה ,ובה מתגלה כישרונ הרב
של משוררי אלג'יריה ,ומנדיל בראש.
ָמי ְוזֶה ַ ָ2ה
ֲלי ַ' ָ2ה ִ ַ% /י ְ' ַב ְ ִי זֶה י ִ
ַמה ֶKה ְCמת ֵ Cד ְ" ִי ִ' ְא ִ
ֲלי ַע ְל ָמה
ְאי 4זֶה ָ(א ִל ְאֹל ע ֵ
נָט ְצ ָל ִלי ָלנס ָק ְדר ִע ִ'י ִ C /די ו ֵ
ֹאמ ִרי נ ְ / 3לד ֵד ְ" ,י ְַפת ַעיִ(ָ ,4רָה ְמ ַח ָ2ה )עמ'
ֹאמ ִריְ ' ...
לֹא ָל ְ" ,אֲח ִתיְ ' ,
(204

בשירה אלגורית בי ישראל לתורה נדמה כי המשוררי ג הסירו מעצמ כל
מגבלה וכל צנזורה ,וכל מה שנהוג לומר בשירת האהבה נאמר בשירה האלגורית.
הנה מדג של קטע קט מתו שיר המוהדר בספר:
יה
' רַת ֱאל ַֹהי ַמ ְח ַמד ֵעינַי ִ /מְ FOונ ֶֹפת ָמ ְתק ֶ Cד ָ
יה
ֲלב ָ ֶד ָ
Gה ָב ָת / Iי ְֶערַב ְ( ִפי ַ ְַ Cב ח ֵ
ֶא ְת ַע ְ ָסה ָ' ִמיד ְ( ְ
יה
מד ָ
מח ֶ
רחי ְ
ָ(ָ Iח ְ ָקה נ ְַפ ִי ְו ִנ ְק ְרָה ִ /היא ַ' ֲאוַת ִ
יה
יה ָ /הע ְד ִרי י  י  ְ(ת ְ" ֶָ #ד ָ
ֶא ְת( ְננָה ִ( ְד ַבר ְמ ָפ ְר ֶָ #
יה
יה ו ְִכיד ֶד ָ
ֲבי ְפ ָל ֶד ָ
מ ְע ִלי ֶאת ַ /לה ֵ
ֲרי ִא ַָ I+
ַה ְמ ַבע ִ
ַי ַה ְ ִ
ֵה ַה ְמג ִ
יה
ְה ֵע ֶד ָ
יה ו ֵ
לח ָ
תמי ָ(ֵ / Iה ֵה ְ ֶ
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ח .הער ההיסטורי של היצירות

נוס לערכ האמנותיהפואטי של הפיוטי והקינות יש לה ג ער היסטורי,
וחוקרי דברי ימי ישראל יכולי להיעזר בה לעניי תולדות ישראל בי העמי.
אכ נושא זה עמד לנגדו של המהדיר ,והוא לא הסתפק במבוא פרוסודי לכל שיר
ובפירוש של בתי וציו מקורותיה ,אלא התייחס ג לרקע ההיסטורי של
פיוטי רבי ה במבוא הכללי של המשורר ,ה במבוא לשיר וה בפירוש ,בה
שילב את הזיקה של תוכני השיר למציאות ,ועזר בכ להבי לא רק את הטקסט
אלא ג את הקונטקסט.

סיכו והערכה

יָאה לומר על הספר מה שנכתב בשיר ההקדמה לאחד מכתבי היד שלו:
ָ ֵפה
ְרא ֵס ֶפר ְ(ה ד ֶ ֶפר ְוי ִֹפי ְ /מ ַס ִ0יר ְמ  ַֹה ְוי ְ
ְהב א ִפיר וְ ָד ִרי
ֲר ָלל ְוגַ ָ(לל ְ( ִ ִירי  /י ְָק ִרי ִמַ K
אֶ
ֲתנִי) ...עמ' (274
ְה ְב ָCל ת וְק ל ִ ִירי ח ָ
ְ ִני  /ו ַ
ֲד ִי  ַ%י ָ
פזְמ נִ י ח ָ
ִ

א המהדורה שלפנינו מהווה מדג לכלל הפיוטי שבכתבי היד ,הרי ראויה
שירה זו להוות רצ לשני הספרי שנכתבו על שירת ספרד על ידי שירמ
והושלמו על ידי פליישר )תשנ"ו( .הרוש שיצרו חוקרי שירת ספרד כאילו נוצר
חלל ריק בשירה או שערכה ירד פלאי אחרי הגירוש ,פג תוקפו לאחר גילוי
קבצי רבי של שירה בצפו אפריקה .החלל הריק הזה נתמלא באסכולה חדשה
לגווניה ,חלקה דתית ,לאומית ואלגורית וחלקה שירה קהילתית וחברתית .זוהי
שירה מלאת ח בסוגי ובתכני ,כמו במבע ,באווירה ,בלשו ובמקורות.
שתי הערות לשיפור יש להעיר :הראשונה קשורה לליטוש הסופי של
הניקוד .א על פי שניכרת השקעה רבה בספר ,שעבר  17הגהות ,כפי שסיפר
המו"ל ,עדיי טעו הוא ליטוש סופי בניקוד ,שנשמט בכמה מקומות או שטעו
תיקו .
הערה שנייה קשורה לשיטת הניקוד .המהדיר שבשאר ספריו נוסח פרג'י,
בוג'נאח ורדב"ח הקפיד על ניקוד נורמטיבי ,שינה את השיטה ונכנע לנורמה
הכפולה ,כאשר מנקדי ניקוד רגיל וג אי מוותרי על נוסח הכתיב
יBה,
הבלתימנוקד .כ בא חיריק מלא ואחריו דגש לפני תנועה גדולה כמו ִס ָ
Dו .Iלכאורה ,מנסי לשוות לנוסח זה מעי גרסה
וקיבו ואחריו שורוק כמו ס ָ
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מדעית השומרת על המקור .א כ למה לנקד? הא במקור יש ניקוד? הא
יעלה על הדעת שהמשורר היה מנקד וג משתמש בכתיב מלא? תיובתא!
והשאלה אינה רק על הפרט אלא ג על הכלל .א על פי כ אי בהערות אלו
להאפיל על חידושי הספר וחשיבותו.
הספר הוא תרומה למדעי היהדות בכלל ולפיוט בפרט .שירה זו מוכיחה
שהגירוש מספרד ב 1492לא היה בכוחו לעצור את הרצ של הקיו היהודי ,כמו
ג את שירתו ,שבכל מקו שגלו ישראל גלתה שירה עמה .המש העיסוק
בשירה על ידי המגורשי באלג'יריה מוכיח על הנאמנות להמש הטיפוח של
מורשת ספרד תו התחשבות בצו השעה :ויתור על שירת החול החצרנית
והתמקדות בשירה אלגורית ובשירה דתית ,לאומית וקהילתיתחברתית.
כקודמיה בספרד גדולי התורה באלג'יריה ראו בעיסוק בשירה לא חכמה
חיצונית ,אלא ענ בתורה וגוו לה ,והרמה הספרותית שהשקיעו בשירה מראה
על הנאמנות אליה בבחינת "עולה עמה ואינה יורדת" .שירה זו בכוחה היו
לגוו את לימודי היהדות ולהעשיר בדרכי שונות :כמבואות להלכות או
לסוגיות תלמודיות ,כסיכומי של הלכות או א להעשרת ההווי של מחזור
החיי היהודי.
הספר מלDווה במבוא מפורט על ידי המהדיר ,חוקר בכיר מנוסה ומיומ
במחקר השירה ובפרשנותה ,הנחשב לחוקרה המרכזי של השירה העברית בצפו
אפריקה שהפכה למפעל חייו ,מפעל חיי של  40שנות הוראה ומחקר,
ושבמהלכ זכה לחבר כמה ספרי על השירה העברית בצפו אפריקה .הנה
תיאור בקצרה:
ספרו הראשו בתחו זה הוא "שירי פרג'י שוואט" מתוניס )בהוצאת מכו
יד ב צבי ,ירושלי תשל"ו( .זהו מהדורה מדעית ראשונה של קוב שירי מצפו
אפריקה ,ספר יסוד ודג לכל מהדיר ,ה מבחינת עריכת השירי והפרטי עליה
ה מבחינת הפירוש המקצועי וה מבחינת המבוא המפורט ,שכבר בו ניכרי
ונהירי למהדיר כללי השירה.
ספרו השני הוא "פיוטי ר' משה בוג'נאח איש טריפולי" )בהוצאה הנ"ל,
תשל"ט( .שני המשוררי פרג'י ובוג'נאח פעלו בתקופה קרובה במאה הי"ז,
והמהדיר בדק את הזיקות בי השניי הכותבי שירי במעגל הגאולה ,התורה,
התפילה ומחזור האד .במבוא לספרו השני מתגלה המהדיר כבר כוותיק ורגיל
במחקר השירה.
ספרו השלישי – השירה העברית בצפו אפריקה – מהווה פריצת דר גדולה
ה לחוקר ה למחקר בגלל אופיו האנתולוגי והאנציקלופדי כספר יסוד לכל חוקר
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ומהדיר הבא לחקור נושא הקשור לשירה בצפו אפריקה .הספר הוא במה שבה
מוצגי בכבוד רב כארבעי פייטני מכל רחבי צפו אפריקה ,תולדות חייו של
כל פייט  ,שירתו ותורתו ומדג מפיוטיו .במבוא נסקרות תחנות השירה בכלל
ונושאי השירה העברית בצפו אפריקה למעגליה :התפילה ,השנה ,חיי האד,
יחיד וחברה וג צדדיה הפואטיי ודרכיה הסגנוניי והלשוניי.
ספרו הרביעי מצטר אל קודמיו הראשוני – הפע מהדורה מדעית לקוב
שיריו של ר' דוד חסי מ המאה ה 18במרוקו הנחשב למשורר המובהק של כל
קהילות מרוקו )בהוצאת אורות יהדות המגרב ,לוד תשנ"ט( .בספר זה הושקע
עמל רב במש כ 20שני ,שבמהלכ נעשתה תשתית מחקרית של מאמרי סביב
שירתו של רדב"ח .מקורות ההשראה של הספר מגווני :מקרא ותפילה ,תלמוד
והלכה.
ספרו החמישי – הנוכחי" ,השירה העברית באלג'יריה" – הוא ,כפי שכתבנו
לעיל ,תרומה למדעי היהדות בכלל ולפיוט בפרט .זהו מחקר מסוג חדש .לא
מהדורה של קוב שירי של משורר אחד וג לא אנתולוגיה של שירת צפו
אפריקה .זהו מחקר המתמקד באר אחת ,באלג'יריה ,משורריה ושיריה.
החוקר פרופ' יוס טובי )תשמ"ו( מנה את התכונות של השירה העברית
בצפו אפריקה לאחר הגירוש ,ואלו ה ) :א( מעבר ממשקל כמותי למשקל
ההברות; )ב( החלפת תבנית הקצידה הקלאסית במבני מעי אזוריי; )ג(
שימוש במגוו רובדי הלשו לעומת הטהרנות המקראית בשירת ספרד; )ד( מיזוג
שירת החול ושירת הקודש לשירה דתית לאומית; )ה( ריבוי בציוריי אליגוריי
בהשפעת הקבלה; )ו( צמידות השירה ללחני מוסיקליי בהשפעת נג'רה,
והפיכתה מוקד להתכנסויות נוסח אמירת הבקשות בלילי שבתות.
השירה העברית באלג'יריה בתחנותיה הראשונות עדיי צמודה היא למשקל
ולתבנית של שירת ספרד .מכל מקו ניכרי בה שלוש תכונות מאלו שמנה יוס
טובי :השלישית ,הרביעית והחמישית .על אלה נוסי את צמידות השירה לחיי
– שירה המשקפת את המציאות ההיסטורית ,הקהילתית והחברתית .וכפי
שהערכנו ,זוהי שירה שהממד ההיסטורי שלה הוא מקור חשוב ליצירתה וג
מקור לחקר ההיסטוריה ,ובזאת תרומתה.
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