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 בקול פעמון ורימון לֹנא אמון:
 הגעתו של רבי יהודה הלוי לאלכסנדריה
בראי שיר 'חדש' לאהרן אבן אלעמאני

מאת

יהושע גרנט

לתמר ולשרון

א

פרשת מסעו של יהודה הלוי בערוב ימיו מחצי האי האיברי אל עבר ארץ ישראל איננה פוסקת 

מלעורר את סקרנותנו, וזאת ראש לכול על שום אותו אוצר יחיד במינו של שירים שיצאו מתחת 

ידי המשורר הדגול מאז שגמלה בליבו ההחלטה לצאת מספרד מזרחה וכן בהמשך המסע לשלביו 

השונים. 

מתחילה שאבו החוקרים את ידיעותיהם בעניין זה בעיקר מתוך שני כתבי יד של שירי הלוי   

המקובצים שעלו על במת המחקר במהלך המאה התשע עשרה: מן השירים עצמם ואף מן הכותרות 

שהסמיכו להם מאספיהם בני ימי הביניים.1 למן אמצע שנות החמישים של המאה הקודמת הלך 

ונפרס אופק חדש של מקורות הנוגעים בדבר, בזכות גילוייו החלוציים של שלמה דב גויטיין: 

שרידי איגרות בערבית־יהודית, קצתן בעצם כתיבת ידו של הלוי וקצתן משל מי שעמדו איתו 

בקשר ישיר או עקיף בעת שהייתו במצרים. בצרור המסמכים המקוטעים הללו, שנדלו מנבכי 

הקשורות  שונות  אפיזודות  אמת'  'בזמן  מתועדות  קהיר,  בגניזת  שמקורם  היד  כתבי  אוספי 

על  פליישר  עזרא  פרופ'  ע"ש  בגניזה  והפיוט  השירה  לחקר  המפעל  מן  כהן  שרה  לד"ר  תודה  אסיר  הריני   *

סיועה האדיב והמקצועי כתמיד. העיון בכתבי הגניזה הנזכרים במאמר נערך באמצעות תצלומיהם המקוונים 

שבאתר פרוייקט פרידברג לחקר הגניזה; וברכות לראש משביר.

ראו: ח' שירמן, תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית, ערך, השלים וליווה בהערות ע' פליישר, ירושלים   1

מחקרים  העברית:  והדראמה  השירה  לתולדות  הנ"ל,  הלוי',  יהודה  'חיי  שירמן,  ח'   ;426–421 עמ'  תשנ"ו, 

המאה  במהלך  שנתגלו  הלוי  דיואן  של  נוספות  גרסאות  על   .318–250 עמ'  תשל"ט,  ירושלים  א,  ומסות, 

הלוי',  יהודה  רבי  שירי  של  עתידית  מהדורה  לקראת  ועיונים  'חומרים  פליישר,  ע'  לדוגמה:  ראו  העשרים 

הנ"ל, השירה העברית בספרד ובשלוחותיה, ב, בעריכת ש' אליצור וט' בארי, ירושלים תש"ע, עמ' 844–928; 

י' יהלום, שירת חייו של רבי יהודה הלוי, ירושלים תשס"ח, עמ' 132–152 והמצוין שם. 
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בשהייתו של המשורר במצרים, למן הגעתו לנמל אלכסנדריה באלול תת"ק )1140( ועד הפלגתו 

)1141(, כתשעה חודשים לאחר מכן. מכלול  מאותו נמל ביום טוב ראשון של שבועות תתק"א 

הממצאים הזה נדון בהרחבה במחקר, על רקע העדויות העולות משירי הדיואן ומכותרותיהם.2 

ותובנות  חדשים  גילויים  טמונים  לרוב  שנחרש  זה  שדה  של  תלמיו  בין  אף  כי  מתברר  והנה   

חדשות. במוקד המאמר הזה ניצב 'אני צעיר', שיר שפרסם חיים שירמן לפני למעלה מיובל שנים, 

ייחודי מגניזת קהיר, כיצירה שהקדיש יהודה הלוי למארחו האלכסנדרוני אהרן  יד  על פי כתב 

בן ישועה אבן אלעמאני;3 וכך הוזכר הטקסט גם במחקרים שראו אור מאז.4 ואולם עיון מחודש 

בממצא מעלה כי לא הלוי כתב את השיר הזה אלא אלעמאני, וכי הלה חיבר אותו בתור תגובה על 

שיר קודם )'שאו הרים'5( שהקדיש לו הלוי, כנראה סמוך מאוד להגעת המשורר מספרד למצרים. 

קטע גניזה נוסף, שנשתמרו בו שרידים מהמשך השיר, נראה מאשש מסקנה זו. להלן יוצג השיר 

מחדש על פי מקורות אלה, כאספקלריה מאלפת למעבר מעולמם של 'שירי ציון' אל עולמם של 

'שירי מצרים' ביצירתו של הלוי, ויידון המשתמע ממנו באשר לאופן שבו נתפסה הגעתו של הלוי 

לאלכסנדריה בעיני בני המקום, ובאשר להתרקמותה של מערכת היחסים המיוחדת בין המשורר 

הספרדי הדגול לבין הדיין, הרופא והמשורר אהרן בן אלעמאני, מארחו האלכסנדרוני המסור. 

ב

המדור המוקדש ליהודה הלוי בספר 'שירים חדשים מן הגניזה' לשירמן נפתח ב'סיומו של שיר 

ושני שירים פחות או יותר שלימים החסרים בכתבי יד אחרים', מתוך כתב הגניזה כ"י קיימברידג', 

אוסף התעודות זכה לקיבוץ כולל וניתוח מונוגרפי אצל: מ' גיל וע' פליישר, יהודה הלוי ובני חוגו: 55 תעודות   2

מן הגניזה, ירושלים תשס"א, וראו במיוחד: שם, עמ' 174–257. וראו גם לאחרונה: מ"ע פרידמן, חלפון ויהודה 

הלוי: לקורותיהם של סוחר משכיל ומשורר דגול על פי תעודות גניזת קהיר, ירושלים תשע"ג, עמ' 158–363 

 R. P. Scheindlin, The Song of the Distant  ;123–75 עמ'  )שם(,  חייו  יהלום, שירת  וכן:  והמצוין שם; 

Dove: Judah Halevi’s Pilgrimage, New York and Oxford 2008, esp. pp. 97-152
ח' שירמן, שירים חדשים מן הגניזה, ירושלים תשכ"ו, עמ' 237. בתעודות הגניזה מכונה אהרן כמעט תמיד   3

')א(בן אלעמאני' ולא 'אלעמאני' )'אלעמאני' היה ככל הנראה כינויו של ישועה אביו(; תודתי נתונה לפרופ' 

מרים פרנקל שהעמידתני על כך. ראו: מ' פרנקל, האוהבים והנדיבים: עילית מנהיגה בקרב יהודי אלכסנדריה 

8; וכן: שירי ר' אהרן אלעמאני, מהדורת  633, שורה   ;32 449, שורה  בימי הביניים, ירושלים תשס"ז, עמ' 

בכינוי  גם  אלעמאני  אבן  אהרן  ייזכר  במאמר  להלן  זאת  עם   .29 הערה   ,50 עמ'  תשס"ח,  ירושלים  כהן,  ש' 

 H. Brody, ‘Ahron Al‛amani :המקוצר אלעמאני, אשר נשתגר מכבר בחקר השירה העברית. ראו לדוגמה

und seine Söhne’, Zeitschrift für hebräische Bibliographie, 6 (1902), pp. 18-21; וכן: כהן, שירי 
אלעמאני )שם(, וראו: שם, עמ' 263, ציון לקטע גניזה שנרשם בו בראש אחד מפיוטיו: 'לר' אהרן עמאני'. 

 ,)1 הערה  )לעיל  חייו  שירת  יהלום,   ;134 הערה   ,207 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל  הלוי  יהודה  ופליישר,  גיל   4 

משוררי  של  ביצירתם  והיסטוריים  חברתיים  פואטיים  היבטים  הנאוות,  השיר  בנות  כ"ץ,  ש'   ;141  ,92 עמ' 

ספרד, ירושלים תשנ"ז, עמ' 97; כהן, שירי אלעמאני )שם(, עמ' 24, הערה 1.

דיואן: והוא ספר כולל כל שירי יהודה בן שמואל הלוי, ב, מהדורת ח' בראדי, ברלין תרנ"ו, עמ' 258.   5



659 בקול פעמון ורימון לֹנא אמון  ]3

ספריית האוניברסיטה T-S NS 108.77 – גיליון בן שני דפים בלתי רצופים ששירמן תיאר כ'קטע 

מתוך הדיואן' של הלוי )להלן: כ"י א(.6 לצד שלושת הטקסטים הללו מצויים בכתב היד ארבעה 

שירים ידועים ליהודה הלוי, כולם מוקדשים לאהרן בן אלעמאני: 'שאו הרים',7 'חשבתני אדוני,'8 

הטקסטים  שלושת  את  אף  חיבר  שהלוי  שירמן  של  הנחתו  פירוד'.10  ו'לאט  בחנוכה'9  'סעיפי 

החדשים שבכתב היד – ' ]…[ בארצי', 'אני צעיר' ו' ]…[ אשר'11 – נשענה מסתמא על הופעתם 

בו בכפיפה אחת עם שיריו המוכרים.12 בראשי שני השירים החדשים שתחילתם נשתמרה מופיעה 

ביצירה  שמדובר  'מאותתת'  אינה  אכן  זו  כותרת  )אחרת(.  'גירה'  הסתמית  הכותרת  היד  בכתב 

שחיבר משורר שונה מזה שיצר את קודמתה; ומכיוון שלאחר סיום שירו של הלוי 'שאו הרים' בא 

השיר החדש 'אני צעיר' תחת הכותרת 'גירה', ולאחריו בא השיר החדש ' ]…[ אשר' תחת אותה 

כותרת, לא מן הנמנע ש)על פי כתב היד המסוים הזה( כל שלושת השירים הללו יצאו מתחת ידו 

של אותו משורר. אומנם בסיסה של הנחה מעין זו רעוע הוא, שהרי הכותרת 'גירה' בפני עצמה 

אינה מציינת אלא שלאחריה מתחילה יצירת שיר חדשה, נבדלת מזו שלפניה, הא ותו לא. זאת 

בניגוד לכותרת המעידה במפורש על ייחוס השיר הנפתח לאחריה למחבר השיר הקודם, דוגמת 

'ולה אי̇צא' )לו גם כן(, הרווחת בדיואנים של משוררי ספרד הגדולים, או בגרסה משולבת 'גירה 

ולה אי̇צא' )אחרת, לו גם כן(.13 

הטקסטים  בשלושת  היבטים  על  שירמן  העיר  היד  בכתב  הרצופה  הסמיכות  לעצם  מעבר   

 ]…[ ' א אשר יש כיוצא בהם בשירי הלוי המוכרים שהוקדשו לאלעמאני. על  החדשים שבכ"י 

הלוי  שהקדיש  השירים  ברוב  כיוצא  במפורש',  אהרן  השם  את  אנו  'מוצאים  בו  כי  כתב  אשר' 

'השם  בו  נזכר  כי  ל'אני צעיר' העיר  וידידות בכלל.14 באשר  וכמקובל בשירי שבח  לאלעמאני 

נא אמון, היא אלכסנדריה, עירו של הידיד'.15 ואשר ל' ]…[ בארצי', 'הסיומת של השיר הבלתי 

שירמן, שירים חדשים )לעיל הערה 3(, עמ' 234–238. בשלב מאוחר יותר מוספר כל אחד משני הדפים בפני   6

 .T-S NS 108.77b ומשנהו T-S NS 108.77a עצמו: האחד

בראדי, דיואן )לעיל הערה 5(.   7

שם, א, עמ' 196.  8

שם, עמ' 116.  9

שם, ב, עמ' 260.  10

שירמן,  ראו:  היד.  בכתב  האותיות  שרידי  עם  מתיישבת  אינה  הזה  השיר  לתחילת  שירמן  שהציע  ההשלמה   11

שירים חדשים )לעיל הערה 3(.

בהמשך כתב היד מופיע שיר נוסף, 'שאלתיך בלב נפצע כמכה' החתום 'שלמה' )אף כי מדובר בשיר חול אישי   12

ולא בפיוט!(; הוא איננו קשור מעיקרו לשירי יהודה הלוי, וכפי שציין שירמן, נראה שנכתב ביד אחרת. מכמה 

בחינות ניכרת בשיר קצר ומעניין זה, שאינו ידוע ממקור אחר, קרבה לשירתו של שלמה אבן גבירול; בדעתי 

לדון בו במקום אחר. 

)לעיל  בספרד  השירה  הנ"ל,  החברים',  נזר  שמואל  בן  נתן  רב  של  החול  שירי  'מדיואן  פליישר,  ע'  ראו:   13 

הערה 1(, ג, עמ' 1365.

לשאלת ייחוסו של השיר הזה ראו להלן הערה 31.  14

אלכסנדריה אכן נזכרת כך בכמה משירי הלוי אל אלעמאני, דוגמת 'שאו הרים' )ראו לעיל הערה 5( ו'פעמון   15
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נודע', ציין כי היא 'מזכירה לנו מאוד' את השיר 'ראה כי ענני גשמי', שהקדיש הלוי לאלעמאני,16 

שיר שנקוטים בו אותו משקל )המרובה( ואותו החרוז )־ִלי(. 

מאז שייחס שירמן את שלושת השירים הללו שבכ"י א ליהודה הלוי הובעה במחקר דעה שונה   

רק באשר לאחד מהם, והוא השריד ' ]…[ בארצי'. עזרא פליישר ציין כי 'אפשר שהוא משיר של 

אהרן אלעמאני אל יהודה הלוי'.17 בעקבות הערה זו כללה שרה כהן את הקטע הזה במהדורתה 

לשירי אלעמאני18 ואף כי ציינה שהייחוס אינו חד־משמעי, העירה כי תוכנו של הקטע אכן עולה 

בקנה אחד עם ההנחה שהשיר נתחבר כמענה על 'ראה כי ענני גשמי', שהקדיש הלוי לאלעמאני.19 

ואכן מתקבל על הדעת שכך הוא. הלוי פתח את שירו הממוען לאלעמאני בבקשה שיתחשב בכך 

שכוח השירה שלו נבלם, ושימחל לו על שאינו מחבר למענו שירים כפי שהיה חפץ לעשות: 'ְרֵאה 

ְוַטִּלי / ֲעצּוִרים, ֹלא ְּבֶׁשָּלְך ִּכי ְּבֶׁשִּלי'. בלשון דומה הפציר בו אלעמאני להתחשב  ִּכי ַעְנֵני ִּגְׁשִמי 

ֹצִרי  ְוהּוא   / ְּבִׁשיָרְך  ָעַלי  ַחְסְּדָך  ִּכי  'ְרֵאה  בכך שהוא זקוק לחסד שיריו כאל תרופה בעת מצוקה: 

 ְּביֹום ִציִרי ְוֶחְבִלי'. הבית הראשון מן השריד אף משקף כמדומה את היותו של אלעמאני בן מצרים: 

' ]… …[ ְּבַאְרִצי / ֲהַגם ִלְסּתֹום ְלִפיׁשֹון ִמְּגִליִלי'. מסתבר כי זהו מענה על וידויו של הלוי ש'ענני 

גשמו וטלו' עצורים, כלומר דלל מעיין יצירתו, ואין בידו 'להמטיר' שירה על ידידו. אלעמאני 

יהיה  כנראה ביקש להפציר בו לכתוב בכל זאת, כשהוא מטעים על דרך ההיפרבולה מה חמור 

מצבו אם אומנם יפסיק הלוי חלילה לשגר לו את שיריו: יהיה זה כאילו נהר היאור, מקור המים 

המרכזי של מצרים )היא 'ארצו' ו'גלילו'( ייסתם, אסון סביבתי חמור וקיצוני לאין שיעור מעצירת 

גשמים עונתית גרידא. 

בדפוס  הכתוב  בשיר  לחברו  עונה  משורר  שבה  משוררים,  בין  שירית  התכתבות  של  הנוהג   

הנקוט בשיר שקיבל ממנו, מוכר היטב בשירה הערבית של ימי הביניים )ُمعَاَرَضة(20 וכן בשירת 

ספרד העברית שהלכה בעקבותיה, ובכלל זה ביצירתו של הלוי, שהרבה להחליף דברי שיר עם 

משוררי דורו.21 קיומה של מערכת יחסים ספרותית מסוג זה בין הלוי לבין אלעמאני בעת שהייתו 

של הלוי במצרים משתקף במכתב שנדון לא מעט במחקר. אבו אלעלא, מחברו של המכתב הזה, 

הלין בו על שהדיין )אלדיאן(, כלומר אלעמאני,

לקח את כל אותן קצידות וסידר אותן בדיואן וסידר כותרות מעליהן ]ותר̇גם עליהא[ : זה 

זהב' )ראו להלן הערה 103(.

שם, ב, עמ' 258.  16

גיל ופליישר, יהודה הלוי )לעיל הערה 2(, עמ' 207, הערה 134.  17

כהן, שירי אלעמאני )לעיל הערה 3(, עמ' 310.  18

שם, עמ' 45–46.   19

 G. J. H. Van Gelder, ‘mu‛āraḍa’, J. S. Meisami and P. Starkey (eds.), The Routledge :)ראו )לדוגמה  20

Encyclopedia of Arabic Literature, London 2010, p. 534
,490–489  ,486–484  ,441–440 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  השירה  תולדות  ופליישר,  שירמן  לדוגמה:  ראו   21 

497–499, 508–510 והמצוין שם.
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מה שאמר מרנא יהודה בעניין בֵרכה ומזרקות מים, וזה מה שאמר ]הדיין[ בשיר המענה שלו 

]והדא מא קאלה ̇גואבה[ ; וזה מה שאמר מרנא יהודה ש"צ בעניין תרנגולות, וזו תשובתו 

]והדא ̇גואבה[ ; ומה שאמר על פלוני ועל פלוני ועל פלוני, ומה שאמר על החלום. והיה מי 

שיעיין בהן בלי שקרא אחרות, יאמר: אדם המתכוון לעלות לרגל ]טאלב ח̇ג[ כך ידבר, על 

דברי הבל? כל שכן אם עיין במה שעיין.22 

זוהי עדות ישירה שעוד בזמן שהייתו של הלוי במצרים עמל אלעמאני על התקנתו והפצתו של 

קובץ שירים, דיואן, שבו ערך אלה לצד אלה את השירים שכתב לו הלוי ואת השירים שחיבר הוא 

עצמו בתגובה. עוד מתברר מן המכתב הזה כי הדבר עורר תסיסה ומורת רוח בקהילה המקומית. 

התרעומת שהדיה נשמעים במכתב כּוונה גם כנגד הלוי עצמו, ששיריו העוסקים בענייני חולין 

עשויים היו להיתפס כבלתי הולמים ל'אדם המתכוון לעלות לרגל', בניגוד לשירי ציון הנודעים 

שלו, שבהם הצהיר על פרישתו מהבלי העולם הזה ועל התמסרותו המוחלטת להגיע לציון ולחונן 

את עפרה. אך בעיקרו של דבר נראה שהתרעומת כּוונה אל אלעמאני, מארחו של הלוי, שקנה 

לו חזקה בלעדית על האורח המהולל וכך זכה בפריווילגיה מעוררת הקנאה של התכתבות שירית 

הלוי  של  אוזנו  את  גילה  שאלעמאני  מסתבר  כן,  על  יתר  התקופה.  משוררי  גדול  עם  מחמיאה 

יריביו, שהעיקו עליו, ושהלוי עודד אותו להתעלם מאויביו  בדבר מתחים וסכסוכים בינו לבין 

הנחותים ממנו במעלתם. כך הובן בית השיר החותם את השיר 'סעיפי בחנוכה',23 ששלוש מילותיו 

 / ָלְרֵחִלים  ְׁשָחִלים  ֵּבין  'ְוַהְבִחין  אלעלא:  אבו  של  מכתבו  בהמשך  כלשונן  מצוטטות  האחרונות 

ְוׁשֹוַׁשִּנים ְלֵבין קֹוִצים ְּכסּוִחים'.

במדור המוקדש לאלעמאני במאמרו המקיף 'המשוררים בני דורם של משה אבן עזרא ויהודה   

הלוי' פרסם שירמן 'קטע קטן ולקוי בהרבה מקומות מתוך תשובה אחת ליהודה הלוי, והוא לעת 

עתה השריד היחיד משירת החול של המשורר המצרי'.24 שירמן גילה את הטקסט בכתב גניזה כ"י 

קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S K 16/19. הדף הראשון בגיליון זה מחזיק את שירו של 

הלוי אל אלעמאני 'איה כבוד האל ומוראו',25 ולאחריו בא השריד מ'התקבצו שרים', שיר המענה 

והביקורת  שיריו  אסיפת  על  הלוי  יהודה  רבנו  אל  ׳מכתב  גויטיין,  ש״ד  ראו:  המכתב  של  הראשון  לפרסומו   22

שנמתחה עליהם׳, תרביץ, כח )תשי״ט(, עמ׳ 343–361. ודיון בו ראו: י' יהלום, 'שירה וחברה במצרים: בחינתן 

על־פי היחס לשירת־החול של רב יהודה הלוי', ציון, מה )תש"ם(, עמ' 286–298. המכתב פורסם מחדש בנוסח 

והנדיבים )לעיל  2(, עמ' 462–466; פרנקל, האוהבים  יהודה הלוי )לעיל הערה  מתוקן. ראו: גיל ופליישר, 

הערה 3(, עמ' 552–556. ראו עוד לאחרונה: פרידמן, חלפון ויהודה הלוי )לעיל הערה 2(, עמ' 299, ושם ציונים 

למחקרים נוספים הדנים בתעודה זו.

ראו לעיל הערה 9; והשוו להלן הערה 33; וכן: גיל ופליישר, יהודה הלוי )לעיל הערה 2(, עמ' 214–215.  23

ח' שירמן, 'המשוררים בני דורם של משה אבן עזרא ויהודה הלוי – סדר שלישי', ידיעות המכון לחקר השירה   24

העברית, ו )תש"ו(, עמ' רסה.

בראדי, דיואן )לעיל הערה 5(, ב, עמ' 2.  25
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שחיבר בתגובה )'פא̇גאבה'( אלעמאני, באותו משקל ובאותו חרוז, כנהוג;26 בדף השני שבגיליון, 

מהמשכו של הקונטרס, מצוי קטע מאיגרתו המחורזת של הלוי שנשלחה אל אלעמאני מקהיר.27 

מסתבר אפוא כי מדובר בקטע מקובץ שכלל את התכתבותם השירית של הלוי ושל אלעמאני, 

אותו דיואן שעליו העיד אבו אלעלא במכתבו, כפי שציין אל נכון יוסף יהלום.28 בד בבד מסתברת 

בדיואן  מקורו  כעת,  ענייננו  עיקר  שבו  א,  בכ"י  הכנוס  השירים  מקבץ  שאף  ההשערה  ביותר 

זה כי כלולים בו אותו שיר משל  וראוי לציין בהקשר  התכתובת השירית בין הלוי לאלעמאני; 

הלוי )'חשבתני אדוני'29( שנרמז במכתבו של אבו אלעלא כשיר 'בעניין תרנגולות' )'פי ד̇גא̇ג'(, 

תחת הכותרת המקבילה 'אהדי לה ד̇גא̇ג', כלומר 'נתן ]כאשר נתן[ לו מתנה של תרנגולות',30 וכן 

השיר 'סעיפי בחנוכה', שכאמור מילותיו האחרונות צוטטו באותו מכתב.31 אם כך מתבקש להניח 

כי לצד שירי הלוי אל אלעמאני יימצאו כאן גם שירי אלעמאני אל הלוי, וכבר צוין לעיל שאת 

השריד ' ]…[ בארצי' הציע פליישר אל נכון לזהות כקטע משיר כזה.

השיר 'אני צעיר', הניצב במוקד דיוני הנוכחי,32 מופיע בכ"י א מייד לאחר הבתים החותמים   

את 'שאו הרים' להלוי, והוא שקול באותו משקל )המרובה( ומחורז באותו חרוז מבריח )־ִמים(. 

מתחזקת  זו  השערה  קודמו.  על  מענה  שיר  שהוא  הסברה  אל  מובילים  כשלעצמם  אלה  נתונים 

לנוכח הדמיון בין פתיחת השיר במילים 'ֲאִני ָצִעיר ְּבֵבית ָאִבי' לבין פתיחת הבית השלישי ב'שאו 

הרים': 'ֲאִני ָאמֹון ְּבֹנא ָאמֹון'. זאת ועוד, צימוד מקביל לצימוד השלם ָאמֹון/ָאמֹון, הבא בבית הזה, 

העשירה  הפנימית  והחריזה  ָא ]מֹו[ ן'(  ְּבֶבן  ָאמֹון  )'ְלֹנא  אלעמאני  של  בשירו  השביעי  בבית  נקוט 

השלישי  בבית  הנקוטה  העשירה  הפנימית  לחריזה  מקבילה  נראית  ובקודמו  זה  בבית  הנקוטה 

והרביעי ב'שאו הרים'. שירמן אומנם הניח כי הלוי חיבר גם את 'אני צעיר', ואין לנו רשות להקל 

ראש בקביעותיו של חוקר דגול זה; עם זאת יש להודות כי ניסיונו לפרש את השיר בהתאם לאותה 

הנחה נתקל בקשיים בלתי מבוטלים. את בית הפתיחה – 'ֲאִני ָצִעיר ְּבֵבית ָאִבי ְלָיִמים / ְוָׁשַכְנִּתי 

כהן, שירי אלעמאני )לעיל הערה 3(, עמ' 309.   26

בראדי, דיואן )לעיל הערה 5(, א, עמ' 207–210.   27

ראו: י' יהלום וי' בן־אבו, 'לתולדותיה של המסירה בשירת חול עברית מספרד', תרביץ, נד )תשמ"ה(, עמ' 245,  28 

 הערה 3; יהלום, שירת חייו )לעיל הערה 1(, עמ' 151.

ראו לעיל הערה 8.  29

ראו: י' רצהבי, 'כתובות ערביות לשירי יהודה הלוי', עלי ספר, יז )תשנ"ב–תשנ"ג(, עמ' 53.  30

אומנם יש לציין כי כותרות הייחוס המקוריות הומרו כאן כנראה בכותרות ניטרליות, שלא צוינה בהן זהות   31

מחברי השירים. אפשר להציע כי ברקע הדברים התרעומת שהתעוררה בקרב אחדים מבני קהילת אלכסנדריה 

על מה שנתפס בעיניהם כהתנאותו של אלעמאני בקשרי הידידות שלו עם הלוי, כמשתקף במכתבו של אבו 

אלעלא; השוו להלן הערה 58. מכל מקום הדבר מעיד שאין לפנינו גרסה אותנטית של 'דיואן הלוי–אלעמאני' 

אלא עיבוד משני שלו )כמשתקף גם מהעתקתו של 'אני צעיר' בכ"י א בנוסח חלקי בלבד, כפי שיתברר להלן( 

ועל כן נדרשת זהירות בהסקת מסקנות לענייני ייחוס על פיו; השוו להלן הערה 33.

להלן בסמוך מוצגת מהדורת השיר הזה המבוססת על כ"י א, המקור לפרסומו על ידי שירמן, שירים חדשים   32

)לעיל הערה 3(, ועל קטע גניזה נוסף שנתגלה מאז; אך קודם להצגתה אדון בקצרה באופן שבו ביאר שירמן 

את השיר במהדורתו שנתבססה על כ"י א בלבד.
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ְיֵמי ֶקֶדם ְמרֹוִמים' – הציע שירמן לבאר כאילו נשמע בו קולו של 'עם ישראל מדבר בגוף ראשון'. 

אותם 'ְיֵמי ֶקֶדם' הנזכרים כאן מובנים לפי זה כציון לתקופה שקדמה לחורבן ולגלות. ב'ֲאדֹוִמים' 

הנזכרים בבית השני )'ּוִמָּקְדִׁשי ּוִמְקָּדִׁשי ְלמֹוְקִׁשי / ְּדָחפּוִני ֲאדֹוִמים ֶאל ֲעָנִמים'( הציע שירמן לזהות 

את הרומאים, שהגלו את ישראל מארצם. אך מהו בדיוק פשר ההיגד 'ֲאִני ָצִעיר ְּבֵבית ָאִבי ְלָיִמים', 

ֲעָנִמים', כלומר למצרים  'ֶאל  כי נדחף  ועל שום מה נאמר כאן  אם הוא נשמע מפי עם ישראל? 

– מתעצם  ַהְּכָרִמים'  ְמַחֵּבל  ְוָנס ׁשּוָעל   / ְלַכְרִמי  ֲאִרי ּגֹוֵדר  ּגּור  ָבא  'ֲעֵדי   – בבית החמישי  דווקא? 

יותר. אחרי שני בתים המתארים בלשון מטפורית את מצוקתו של הדובר  הקושי הפרשני עוד 

מושיע  לו  מופיע  ְזָמן'(,  )'ׁשּוָעֵלי  עליו  המאיימים  האויבים  בשל  דשירמן(  אליבא  )הקולקטיבי, 

בדמות 'ּגּור ֲאִרי' אשר 'גודר לכרמו'; בביאורו על אתר העיר שירמן כי 'קשה לדעת, מי הוא אותו 

המציל'. באשר לבתים הבאים ציין שירמן כי בשל הליקויים בטקסט 'קשה לעמוד על תוכנם, אך 

נראה שמדובר כאן על בואו של המשורר בקול תרועה ושמחה ]…[ לעיר אלכסנדריה'. המעבר 

נותר בלא  בואו של הלוי לאלכסנדריה  מתכניה הלאומיים־היסטוריים כביכול של הפתיחה אל 

הסבר. 

רציפה  קריאה  מאפשרת  עצמו  אלעמאני  את  מייצג  בשיר  שהדובר  ההנחה  זאת  לעומת   

וקוהרנטית. בפתח השיר העיד אלעמאני על מוצאו במשפחה עתיקה ששכנה בירושלים )'ְוָׁשַכְנִּתי 

ְיֵמי ֶקֶדם ְמרֹוִמים' ]בית 1[ ( ועל שנאלץ לגלות מירושלים למצרים )'ּוִמָּקְדִׁשי ּוִמְקָּדִׁשי ]…[ ְּדָחפּוִני 

ַּפח  ְזָמן  )'ְוׁשּוָעֵלי  ואויבים  ממצוקות  סבל  הנוכחי  מושבו  במקום  אף   ;) ]2 ]בית  ֲעָנִמים'  ֶאל   ]…[

ִיְפְרׂשּו ִלי' וכן הלאה ]בתים 3–4[ (, ומי שהושיעו מהם אינו אלא נמען השיר, יהודה הלוי: הוא הוא 

אותו 'ּגּור ֲאִרי' )בית 5(, אשר הגיע 'ְּבקֹול ָהמֹון ְוקֹול ַּפְעמֹון ְוִרּמֹון ]…[ ]ְלֹנ[ א ָאמֹון' )בתים 6–7(. 

נראה כי די בנימוקים דלעיל כדי להעביר את השיר 'אני צעיר' מחזקתו של הלוי אל חזקתו   

של אלעמאני.33 משנה תוקף קונה לה קביעה זו מכוח עד נוסח נוסף שזוהה במפעל לחקר השירה 

והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר. מדובר בקטע גניזה ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים 

ENA 2738.2( Ms. 7938; כ"י ב(: דף קרוע, שצידו האחד מחזיק את חלקה השמאלי של העתקת 
'אני צעיר'.34 מכ"י ב מתברר כי השיר לא נחתם בבית השמיני שלו, שלאחריו מופיעה בכ"י א 

שיר   )238–237 עמ'  ]שם[ ,  חדשים  שירים  )שירמן,  אשר'   ]…[ ' והמעניין  המקוטע  בשיר  גם  לראות  סביר   33

החוכמה,  של  ְצָבָאּה'  כ'ַׂשר  בו  מתואר  הלוי  כי  הלוי: נראה  ליהודה  שהוקדש  אלעמאני  של  עטו  מפרי  שבח 

ואילו אלעמאני הציג את עצמו כמי שמוטל עליו להיות 'ְנִביָאּה' של החוכמה, כלומר לשורר את שבחי הלוי 

)'ְוֵאיְך ֹלא ַאֲהֹרן ]ִיְה[ ֶיה ְנִביָאּה'(. הופעתו של השיר 'סעיפי בחנוכה' )ראו לעיל הערה 9( בכתב היד הזה מייד 

10(, הזהה לו בחריזתו ובמשקלו, מעלה על הדעת את האפשרות שאף  לאחר 'לאט פירוד' )ראו לעיל הערה 

'סעיפי בחנוכה' הוא שיר מענה שהשיב אלעמאני על שירו של הלוי. ואולם לנוכח מהלך השיר ובמיוחד לנוכח 

ההקבלה המובהקת בין הבית האחרון שבו לבין פסקה מרכזית באיגרת הלוי אל אלעמאני )ראו להלן הערה 80( 

ספק אם עלינו להפקיעו מחזקת פרי עטו של הלוי, והדברים טעונים בירור נוסף. 

בצידו האחר של הדף מצויה טיוטה מפתיחה לאיגרת בפרוזה נמלצת אל אדם נכבד. הטקסט מטושטש וקשה   34

מאוד לפענוח, אך הכתב נראה אופייני למאה השתים עשרה. תודתי נתונה לחוקרי הגניזה ד"ר אמיר אשור 

וד"ר עודד זינגר, שחיוו דעתם בעניין זה. 
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שני  דלתות   – הצער  למרבה  בהיקפו  מצומצם  ההמשך  מן  כאן  שנותר  מה  אומנם  'תם'.  התיבה 

ייחוסו  שאלת  מצד  זאת  צנועה  לתוספת  נודעת  מכריעה  חשיבות  אך   – לא  ותו  הבאים  הבתים 

של השיר. כך נפתח הבית העשירי: ' ].[ ַמְלַאְך ]כנראה: )ְּב(ַמְלַאְך[ ֵאל, ְיהּוָדה ֶּבן ְׁשמּוֵאל ]…[ '. 

התייחסות מפורשת שכזו ליהודה הלוי בלשון נסתר ובציור היפרבולי שלו בתור לא פחות ממלאך 

האל, קשה מאוד לשער כי מתחת ידו של הלוי עצמו יצאה; לעומת זאת היא הולמת בהחלט את 

מעריצו האלכסנדרוני הנלהב כל כך. 

הרי אפוא השיר במלוא היקפו העומד לפנינו, מוהדר על פי שני עדי הנוסח שזוהו לו עד כה   

ומבואר בהתאם להבנתו המחודשת:

ֲאִני ָצִעיר ְּבֵבית ָאִבי ְלָיִמים / ְוָׁשַכְנִּתי ְיֵמי ֶקֶדם ְמרֹוִמים

ּוִמָּקְדִׁשי ּוִמְקָּדִׁשי ְלמֹוְקִׁשי / ְּדָחפּוִני ֲאדֹוִמים ֶאל ֲעָנִמים

ְוׁשּוָעֵלי ְזָמן ַּפח ִיְפְרׂשּו ִלי / ְלַיד ַמְעָּגל ְמצ ]ֹו[ ִדים ַוֲחָרִמים

ֲחׂשֹוף ַּגְפִני ְלַהְׁשִליְך ַאְׁשְּכלֹוָתיו / ְׂשרֹוף ֵעיִצי ְּבַגְחֵלי ָהְרָתִמים

הנוסח: כ"י קיימברידג' T-S NS 108.77b )א(, בתים 1–8 )נוסח היסוד לבתים אלה(; נדפס  עדי 
 )ENA 2738.2( Ms. 7938 עמ' 237; כ"י ניו יורק ,)על פיו: שירמן, שירים חדשים )לעיל הערה 3

)ב(, בתים 1–10 )השלמות על פיו לבתים 1–8, נוסח היסוד לבתים 9–10(. 

נוסח: כותרת: גירה א 1 צעיר[ צעירי א 3 מצודים[ מצדים א ותוקן בפנים בעקבות  חילופי 
קו' ז 26, כבמהדורת שירמן 5 לכרמי[ כרמיי צוין כנוסח חלופי מעל לשורה א כרמי ב הכרמים[ 

ב כבן  בבן[  ב 7  ורימון  ורמון[  ב  פעמון  בקול  פעמון[  וקול  א 6  לשורה  מעל  ותוקן   כרמים 
8 תאומים[ אחריו תם א

ביאור: 1 אני צעיר בבית אבי לימים: הריני נצר למשפחה עתיקה; והלשון על פי 'ְואנכי הצעיר 

ושכנתי ימי קדם מרומים: בעבר הרחוק   .)6 15(; 'צעיר אני לימים' )איוב לב  ו  בבית אבי' )שופ' 

שכנתי בירושלים, מקום המקדש. הלשון על פי 'מרומים ישּכן' )יש' לג 16(; השוו התרגום הארמי 

'מרומים'  ח.  כה,  רבה  שמות  וכן:  מקדשא'(  בית  משרוהי  בית  יהי  ומנטל  רם  )'באתר  אתר  על 

.)5 עמ'  בובר,  )מהדורת  א  א,  זוטא  הנמנים בשיר השירים  ירושלים   הוא השביעי בשמותיה של 

הערביים  שמותיה  כאן  נרמזים  שכנתי.  שבה  המקדש,  מקום  ומירושלים,  ומקדשי:  ומקדשי   2

הרווחים של העיר; והשוו: 'ִמקדש הֹּקדש' )וי' טז 33(. למוקשי: לאסוני )והשוו: יש' ח 14(. דחפוני: 

גירשו אותי. אדומים: נוצרים. אל ענמים: לארצם של המצרים )בר' י 13(; ומתייחס לאלכסנדריה, 

מקום מושבו של הדובר )אלעמאני( בהווה. 3 ושועלי זמן: האויבים שְּמזמן הגורל )השוו: שה"ש 

ב 15 המובא להלן בביאור לבית 5(; והניקוד בקמץ תחת העי"ן במקום חטף פתח מדוחק המשקל. 

פח יפרשו לי ליד מעגל מצ ]ו[ דים וחרמים: טומנים לי מלכודות מסוכנות, זוממים ופועלים לרעתי; 

וחרמים'  'ְמצודים   ;)6 )תה' קמ  ֹמקשים'  ליד מעגל  ָּפרשו רשת  וחבלים  לי  גאים פח  'ָטמנו  פי   על 

מנכסיי;  ולהורידני  ביתי  את  להשחית  מנת  על  אשכלותיו:  להשליך  גפני  חשוף   4 .)26 ז  )קו' 

על פי 'ָׂשם גפני ְלַׁשָּמה ]…[ חֹׂשף חשפּה וִהשליך' )יואל א 7(. שירמן בחר משום מה לגרוס כאן: 

 'אשכלותי', אך אין בכך צורך. בגחלי הרתמים: על פי 'ִחֵּצי ִגבור שנונים עם גחלי רתמים' )תה' קכ 4(; 

ונוקד תחת החי"ת בשווא במקום חטף פתח כמתחייב מן המשקל.
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ֲעֵדי ָבא ּגּור ֲאִרי ּגֹוֵדר ְלַכְרִמי / ְוָנס ׁשּוָעל ְמַחֵּבל ַהְּכָרִמים   5

ְּבקֹול ָהמֹון ְוקֹול ַּפְעמֹון ְוִרּמֹון / ְּכַטל ]ֶח[ ְרמֹון ֲעֵלי ָהֵרי ְבָׂשִמי ]ם[ 

ְלֹנא ָאמֹון ְּבֶבן ָא ]מֹו[ ן ְּבִרּמֹון / ְּבַהר ]…[ ְמקֹום ַמְטמֹו ]ן …[ 

 ]ְּכרּוב ָּפ[ ַרׂש ְּכָנָפיו ִמְּבִלי ָאח / אֲ ]ֶׁשר[ ָּפָניו ]ֱא[ ֵלי ]ָּפָניו[ ְּתאֹוִמים

ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלִהים ּבֹו ְוָיקּום / ]… … …[ 

10  ].[ ַמְלַאְך ֵאל ְיהּוָדה ֶּבן ְׁשמּוֵאל / ]… … …[ 

־ ־ ־     

ג

כה  עד  שנודע  למעט  חשובה  בתוספת  אותנו  מזכה  אלעמאני  של  כשירו  צעיר'  'אני  של  זיהויו 

60 פיוטים  מיצירתו בתחום שירי החול: רק אותם שני שרידי שירי המענה שנזכרו לעיל, לצד 

כהן  שרה  שהתקינה  הנאה  במהדורה  יחדיו  להם  שחוברו  משלו,  אחד(  מסופק  פיוט   )ועוד 

לשיריו.35 השיר מספק לנו אפוא הזדמנות נדירה להתוודע אל אלעמאני בקולו שלו ולעמוד על 

ראו: כהן, שירי אלעמאני )לעיל הערה 3(, עמ' 45–46, 309–310.  35

גודר   .)9 'גור אריה יהודה' )בר' מט  גור ארי: כינוי ליהודה הלוי, על פי  עדי בא: עד שהגיע.   5

לכרמי: המציב גדר לכרמי־ביתי ובכך מגן עליו מפני המאיימים להשחיתו. השוו: 'אשר אני ֹעֶׂשה 

לכרמי ]…[ ָּפֹרץ ְּגדרו והיה למרמס' )יש' ה 5(; 'ְוֹקרא ְלך ּגדר פרץ' )יש' נח 12(. ונס שועל מחבל 

הכרמים: וכלל האויבים והסכנות שאיימו עליי )'ׁשּוָעֵלי ְזָמן', בית 3( נמלטו מפניו ונעלמו; הלשון 

על פי 'ֻׁשעלים קטנים מחבלים כרמים' )שה"ש ב 15(. 6 בקול המון: בקול עם רב, או קול המיה 

 )השוו לדוגמה: דנ' י 6(, ומסתבר שמציין לקול שירתו של הלוי, על דרך 'המון שיָריך' )יח' כו 13(. 

של  מעילו  שבשולי  והרימונים  הפעמונים  כקולות  ערבים  צלילים  בלוויית  ורמון:  פעמון  וקול 

הכוהן הגדול; על פי 'פעֹמן וִרֹּמן פעֹמן וִרֹּמן' )שמ' לט 26(; 'פעֹמן זהב וִרמון פעֹמן זהב וִרמון ]…[ 

פתח  חטף  במקום  בשווא  העי"ן  תחת  והניקוד   ;)35–34 כח  )שם  הֹּקדש'  אל  בֹבאו  קולו  ונשמע 

: על פי 'כטל חרמון שּירד על הררי ציון' )תה'  כטל ]ח[ רמון עלי הרי בשמי ]ם[  מדוחק המשקל. 

קלג 3(; 'על הרי בׂשמים' )שה"ש ח 14(; ל'הרי בשמים' בפסוק זה ככינוי לירושלים ראו לדוגמה 

בתרגום הארמי על אתר )'על טורא דירושלם ותמן יסקון כהניא קדמך קטורת בוסמין'(. 7 לנא 

בבן אמון ברמון: כנראה לפנינו כינוי נוסף ליהודה הלוי, אך הצירוף בלתי  אמון: לאלכסנדריה. 

שגרתי ומעורר קושי פרשני; לדיון באפשרויות ביאורו ראו להלן בגוף המאמר. בהר ]…[ מקום 

מטמו ]ן …[ : על שום הליקוי שבכתב היד אין לעמוד על שיעורו של הסוגר, אך על פי ההקשר 

סביר שממשיך ומפליג בשבחי הלוי. 8 ]כרוב פ[ רש כנפיו מבלי אח: כינוי מטפורי ליהודה הלוי, 

'הכֻרבים  יחיד במינו עולה על כל אחד משני  המשול לכרוב הניצב על ארון העדות, אך בהיותו 

להשלמה  תאומים:   ]…[ א ]שר[   .)5 כה  )שמ'  ָאחיו'  אל  איש  ופניהם   ]…[ למעלה  כנפים  ּפרשי 

המוצעת בפנים השוו: שמ' כה 5, המצוטט לעיל. 9 אשר רוח אלהים בו: בר' מא 38. 10 ].[ מלאך 

אל: ייתכן להשלים: ' ]ְּב[ ַמְלַאְך ֵאל' או ' ]ְּכ[ ַמְלַאְך ֵאל' )על דרך בתים 6–7 לעיל(. 
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שלפנינו  השיר  בהיות  הזה  הגילוי  של  חשיבותו  לכך  מעבר  חול.  שירת  כיוצר  הפואטית  דרכו 

מעין  באורח  עצמו  את  אלעמאני  הציג  בפתחו  שכן  ואלעמאני,  הלוי  קשרי  להבנת  מפתח  שיר 

אוטוביוגרפי, המתאים לתחילתה של התכתבות בין מי שנתוודעו זה לזה לא מכבר, וגם הטעים 

דווקא את הגעתו של הלוי לאלכסנדריה )'ֲעֵדי ָבא ּגּור ֲאִרי ]…[ ]ְלֹנ[ א ָאמֹון'(. לאור זאת מתקבל 

אלעמאני  שהקדיש  הראשון,  השיר  אף  ואולי  הראשונים,  השירים  באחד  מדובר  כי  הדעת  על 

אחד  הנראה  ככל  היה  הרים',  'שאו  הגיב,  שעליו  שהשיר  משום  אף  מסתבר  כך  הלוי.  ליהודה 

השירים הראשונים שכתב הלוי על אדמת מצרים. מעניינים במיוחד קשרי הקשרים הנמשכים 

בין השיר הזה לבין שירת הלוי, מעבר לשיר המסוים שבתגובה עליו ובעקבותיו נתחבר: נראה 

כי הדיהם של כמה שירים מוקדמים משל הלוי נשמעים מתוכו, ואת הדיו שלו דומה נוכל לזהות 

בשיר שהקדיש הלוי לאלעמאני מאוחר יותר, כעין מענה על שיר מענה. כל זה מוסיף ממד רב 

עניין לתמונה המורכבת והמסקרנת של תקופת שהייתו הפורייה של הלוי במצרים, מהגעתו לשם 

מספרד עד הפלגתו לארץ ישראל, שבועות ספורים לפני פטירתו. 

ד

נראים  קצרים  שירים  שני  לידינו,  שהגיעו  הלוי  יהודה  של  המצריות  יצירותיו  עשרות  מבין 

כמשקפים את הלך רוחו של המשורר סמוך מאוד לאחר נחיתתו במצרים. שניהם, 'אלהים העלני' 

מאת  מעודדות  שלום  כפריסות  להישלח  נועדו  בעת  בה  אך  לאלעמאני,  הוקדשו  הרים',  ו'שאו 

על  כידוע  הלוי  הצהיר  שלו  ציון  בשירי  בספרד.36  שנותרו  מודעיו  אל  הישיש  המשורר־הנודד 

ֶנֱחָרב'.37 הנגדת  ְּדִביר  ְסָפַרד' על מנת להגיע לציון ול'ְראֹות ַעְפרֹות  'ָּכל טּוב  בחירתו לעזוב את 

השפע החומרי )'ָּכל טּוב'( המאפיין כאן את ספרד לעזובת העפרות והחורבות שבציון, מטעימה 

את מחירו ה'אובייקטיווי' הגבוה – עד כדי אבסורד – של המסע הנועז הזה.38 אך דווקא על רקע 

זה מכריז אותו בית שיר מפורסם כי מבחינתו הסובייקטיווית של המשורר, נטישת חיי הנוחות 

הספרדיים קלה היא כשם שעזה השתוקקותו להגיע לציון: 'ֵיַקל ְּבֵעיַני ֲעֹזב ָּכל טּוב ְסָפַרד, ְּכמֹו / 

ֵיַקר ְּבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְּדִביר ֶנֱחָרב'. ברוח דומה הצהיר הלוי בשירו 'הציקתני תשוקתי' על עזיבת 

ביתו וגנו בצאתו למסע מזרחה:

ְוֹלא ֶאְבֶּכה ֲעֵלי ַפְרֵּדס ְנַטְעִּתיו / ְוִהְׁשִקיִתיו ְוִהְצִליחּו ְצָמָחי ]…[ 

ֲהִמיֹרִתי ְּבֵצל ִׂשיִחים ֲחָדַרי / ּוִבְמׂשּוַכת ְסַבְך ֹחֶסן ְּבִריָחי

ראו להלן הערה 50.   36

מתוך 'לבי במזרח'. ראו: בראדי, דיואן )לעיל, הערה 5(, ב, עמ' 155.  37

שלו,  ציון  משירי  בכמה  הלוי  והבליט  הטעים  החומרית,  המבט  מנקודת  שבמסעו,  האבסורדיות  את   38

ב,   , ]5 הערה  ]לעיל,  דיואן  )בראדי,  פגרים'  'היוכלו  וכן  להלן,  בקצרה  הנדון  תשוקתי',  'הציקתני   כגון 

 Y. Granat, ‘The Mixed Blessings of the Western Wind: Ambiguous :עמ' 186–187(. וראו לעניין זה

Longings in Halevi’s Alexandrian Poems of Welcome and Farewell’ (forthcoming)
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ְוַנְפִׁשי ָׂשְבָעה ָראֵׁשי ְּבָׂשִמים / ְוֵריַח ַנֲעצּוץ ַׂשְמִּתי ְרָקָחי39

הפרדס, שיש בו כאן גם משום מטפורה ליקיריו ואהוביו של המשורר, הנו סמל מובהק לעולמם 

זירתם  כידוע  היה  והמבושם  המטופח  הארמון  גן  בספרד:  והשירה  התרבות  שוחרי  של  המעודן 

הטיפוסית של משתאות החצר שבהם הושמעו שירי החול, ומתוך כך הוא נזכר ומתואר בהם לרוב 

האסתטי  והעידון  הנוחות  הביטחון,  נטישת  על  אפוא  כאן  הצהיר  הלוי  השונים.40  'אביזריו'  על 

של עולמו הישן: אין לו חפץ עוד ב'ָראֵׁשי ְּבָׂשִמים'; 'בשמיו' החדשים יהיו הקוצים וצמחי הפרא 

שלצידי הדרכים, הרחק מחוץ לגן המוגן והמסוגנן, עד שיגיע ליעדו הסופי בציון ושם יקבע את 

מושבו.

היטב  מודע  הלוי  היה  למסעו,  לצאת  בהחלטתו  והעמוקה  הנחרצת  דבקותו  אף  על  אומנם   

לאתגר הכבד שהיה כרוך בה; ולמודעות זו נלוו כמסתבר דאגות וחששות, מצד הלוי עצמו כמצד 

יקיריו ומוקיריו. עדות מעניינת לכך מקופלת בשתי דרישות שלום שיריות ששיגר הלוי לספרד, 

האחת ממש על סף יציאתו אל המסע הימי והשנייה במהלכו. 

)לילה  ההפלגה'  ב'ליל  הזה  השיר  נכתב  אשר',  'השר  של  הערבית  כותרתו  עדות  פי  על   

אקלאעה(, קודם ליציאת הספינה שנשאה את המשורר לדרכו, והוקדש לנתן אבן אלוראק, רופא 

אמיד ומשכיל שהיה מידידי הלוי בספרד:

ר ֲאֶׁשר מֹוָׁשְבָך ֵאיָתן / ֹיֵׁשב ְּבַגן ִּביָתן ּוֵבית ָחָתן  ַהׂשָּ

ַקֵּבל ְׁשלֹום ֶעֶבד ֲאֶׁשר ָיַרד / ַלָּים ּוֵביתֹו ִעם ְּתהֹום ָנָתן 

ָרַכב41 ֲעֵלי ַגִּלים ְוַגְלַּגִּלים / ַעל ָּבֳמֵתי ֶאֶרץ42 ְוִלְוָיָתן 

ֶכם ָּגָלה ּוִמּדֹוָתן  ַוְיַקו ְּכיֹוֵסף ַרֲחֵמי צּורֹו / יֹום ִמּׁשְ

ֵלִוי ְוֵאינֹו ֵמֲעַדת ֹקַרח / ָקְרִחי ְוֹלא ָעַמד ְּבסֹוד ָּדָתן
ִּכי ִאם ְמׁשֹוֵרר ַלֲאֶׁשר ָנַתן / ָּכל הֹוד ְוָכל ֶחְמָּדה לְ ]ַרב ָנָתן[ 43

ניגוד חד ניכר כאן בין 'מעטפת' השיר, מחד גיסא – בתי הפתיחה והסיום, המתמקדים במעונו 

היציב והמשגשג של הנמען, שמושבו 'ֵאיָתן / ֹיֵׁשב ְּבַגן ִּביָתן ּוֵבית ָחָתן', ואשר בחסד האל ניתנו לו 

'ָּכל הֹוד ְוָכל ֶחְמָּדה' – לבין בתי השיר שבתווך, המוקדשים למצבו של המשורר, מאידך גיסא. אלה 

בראדי, דיואן )לעיל, הערה 5(, ב, עמ' 178. ולניתוח השיר בכללותו ראו: ש' אליצור, שירת החול העברית   39

בספרד המוסלמית, ב, תל אביב תשס"ד, עמ' 451–455.

ראו לדוגמה: מ' יצחקי, אלי גינת ערוגות: שירת הגן והפרחים העברית בספרד, תל אביב 1988.   40

ושמא צריך להיות: ָרכֹוב, ִלְרּכב או ִיְרַּכב.   41

בקטע הגניזה הנזכר בהערה הבאה: 'ָּבֳמֵתי ַהָּים'; וייתכן כי יש להעדיף נוסח זה )השוו: איוב ט 8(.   42

בראדי, דיואן )לעיל, הערה 5(, א, עמ' 188; וראו: רצהבי, כתובות )לעיל הערה 30(, עמ' 51 )ויש לתקן את   43

קביעתו של רצהבי שם שהשיר הוקדש לאלעמאני(. על קשרי הלוי ונתן אבן אלוראק ראו: שירמן, חיי יהודה 

הלוי )לעיל הערה 1(, עמ' 274. בית הסיום של השיר, שאיננו במהדורת בראדי, מובא כאן על פי קטע מדיואן 

 .T-S Misc. 35.64 שירי הלוי בכתב הגניזה קיימברידג', ספריית האוניברסיטה
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נפתחים בפנייה 'ַקֵּבל ְׁשלֹום ֶעֶבד ]…[ ', שעניינה: שלום לי, עבדך הנאמן; אך מה שבא לאחריה 

בהחלט מותיר מקום לדאגה מסוימת באשר לשלומו. לעומת ביתו המפואר של רב נתן והגן הפורח 

שלצידו, הלוי זה עתה 'ָיַרד ַלָּים' וקבע משכנו 'ִעם ְּתהֹום': בליבו של מרחב פראי, מרוחק בתכלית 

ָּבֳמֵתי  ְוַגְלַּגִּלים ]…[  )'ַגִּלים  מכל סדרי הציוויליזציה, כשהוא חשוף לאיתני הטבע רבי העוצמה 

ֶאֶרץ ְוִלְוָיָתן'(. על טיב התחושות המתעוררות בו אפשר ללמוד מייחולו לרחמיו של האל 'ְּכיֹוֵסף 

ֶכם ָּגָלה ּוִמּדֹוָתן'. יציאתו של יוסף לבקש את אחיו הביאה להשלכתו אל הבור בידי  ]…[ יֹום ִמּׁשְ

אחיו, ולאחר מכן הם מכרוהו לישמעאלים )בר' לז 14–28(. לעומת יוסף, שהושלך אל בור 'ֵרק 

ֵאין ּבֹו ָמִים' )שם 25(, הלוי 'יורד' ללב ים וקֵרב אל מי התהום האימתניים; ואולי יש בניגוד הזה 

אירוניה מכוונת. 

אפשר גם שהלוי רמז שנמל היעד של הספינה שוכן לחופה של מצרים, הארץ שאליה הגיע   

יוסף לבסוף. מכל מקום ברור למדי כי מבעד לרמיזה מקראית זו ניבטים מתח וחשש לנוכח סכנות 

המסע והפורענויות העשויות להתרגש במהלכו. לאחר מכן מציג עצמו המשורר כמי שהוא 'ֵלִוי 

ְוֵאינֹו ֵמֲעַדת ֹקַרח / ָקְרִחי ְוֹלא ָעַמד ְּבסֹוד ָּדָתן'. הכרזה זו שידו לא הייתה במעלם של אותם חוטאים 

מקראיים מפורסמים משבט לוי, שסופם שנבלעו באדמה )במ' טז 32–34(, יש בה אומנם משום 

אירוניה עצמית דקה ומבודחת, אך אפשר אולי לזהות בה גם רמז ליראתו הכבושה של המשורר 

מפני 'ֲעֺונֹות ְנעּוִרים' שבעטיים עלול הוא להתחייב בנפשו בשעת הסכנה.44 כללו של דבר, מבין 

כותלי השיר הקצר הזה, העשוי להצטייר כמין פריסת שלום חפוזה ומחויכת גרידא, ניכר היטב גם 

צילה של חרדת המסע. 

הסערות  בתיאורי  רבה  במידה  מתממש  הבאות,  מפני  חשש  בגדר  הוא  אשר'  שב'השר  מה   

הדרמטיים שבכמה משירי הים.45 לענייני ראוי לציון מיוחד היחיד מביניהם הנפתח ממש כאיגרת 

שלוחה מאת המשורר אל יקיריו שעזב מאחור:

ִקְראּו ֲעֵלי ָבנֹות ּוִמְׁשָּפחֹות / ָׁשלֹום, ְוַעל ַאִחים ְוַעל ָאחֹות

ֵמֵאת ֲאִסיר ִּתְקָוה ֲאֶׁשר ִנְקָנה / ַלָּים, ְוָׂשם רּוחֹו ְּבַיד רּוחֹות46 

בשיר  בפועל  המתואר  העניינים  מצב  אך  לכותב,  לו  ששלום  היא  ה'רשמית'  הבשורה  כאן  גם 

האיגרת מעורר רושם שונה למדי. המשורר כפוף לחלוטין לכוחם של הרוחות והים, איתני הטבע 

'ֵּבינֹו ּוֵבין ָמֶות ְּכֶפַׂשע', וכל מה שמפריד בינו לבין  השולטים בגורלם של הספינה ושל נוסעיה: 

'ַמֲעֵבה לּוחֹות'. מעבר לכך ממוקד המבט כאן דווקא בתנאי החיים הקשים  המים הגועשים הוא 

השוררים בספינה, הן מצד הדוחק והצפיפות הקיצוניים )'ָקבּור ְּבַחָּייו ַּבֲארֹון ֵעץ' וכן הלאה(, הן 

מצד ההוויה החברתית המחוספסת שנגלתה לפניו שם. הנכבדים וראשי המדברים )'ַהְּסָגִנים ]…[ 

מוטיב זה מפותח בהרחבה בשיר 'היוכלו פגרים'. ראו לעיל הערה 38.   44

ראו: שירמן ופליישר, תולדות השירה )לעיל הערה 1(, עמ' 466–472.  45

בראדי, דיואן )לעיל, הערה 5(, ב, עמ' 175; וראו ניתוח השיר הזה: אליצור, שירת החול )לעיל, הערה 39(,   46

ב, עמ' 458–463.
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ַלֲחָכִמים  ִפְרָחח', ולעומת זאת 'ֹלא  ְּבֵני  ּוַמָּלח, ָּכל  'ֹחֵבל  ְוַהַּפחֹות'( שבין נוסעי הספינה אינם אלא 

ֵׁשם ְוַגם ֹלא ֵחן / ַלּיֹוְדִעים, ַרק יֹוְדִעים ִלְׂשחֹות'. הוויה זו רחוקה תכלית מרחק מעולמם האליטיסטי 

מעוזנו  ומשמעותה,  ארצנו  כ'תמצית  הלוי  נתפס  שבו  ומשורריה,  ספרד  אצילי  של  והמעודן 

ומנהיגנו, ה"חכם" הנכבד ]אלחכם אלא̇גל[ החסיד, היחיד בדורו, המושלם'.47 

אומנם אפשר לחוש בנימה 'מבודחת קמעה',48 השזורה בגיבוב הגרוטסקי של תיאורי הדוחק   

בספינה; והשיר נחתם בהצהרתו של הלוי שאף כי בשל תנאי המסע הקשים שתיאר עשויים פניו 

להתעצב לרגע, הרי נפשו נותרת שמחה )'ִיְתַעְּצבּו ֶרַגע ְלֹזאת ָּפַני / ַאְך ַיֲעֹלז ַהֵּלב ְוַהּטּוחֹות'( לכל 

אורך המסע לציון. ובכל זאת מסתבר כי דרישת השלום השירית הזאת עשויה הייתה לעורר לא 

מעט חשש ואף חרדה בלב מי שדאגו לשלומו של המשורר הישיש בלב ים.

שונה בתכלית רושמם של 'אלהים העלני' ו'שאו הרים',49 צמד שירי האיגרת האלכסנדרוניים.   

השירים  הים,  בשירי  מבהילה  בחריפות  המעוצב  הסכנות,  הרה  הדיסטופי,  המרחב  לעומת 

ביתו של אלעמאני,  ומגונן.  רוגע  אוטופי,  נווה מדבר  כעין  הנזכרים מציירים  האלכסנדרוניים 

החצרנית  התרבות  של  הליכותיה  נועם  אל  אותו  השיב  כמו  באלכסנדריה,  הלוי  התארח  שבו 

בייחוד  הללו,  הקצרים  השירים  בשני  ספרד.  את  בעוזבו  מאחור  לכאורה  שנטש  האנדלוסית, 

ב'שאו הרים', נקוט בזעיר אנפין מעין דפוס הקצידה הכפול הנהוג בשירי השבח – הפתיחה, כעין 

נסיּב קצרצר, מעלה הד לתלאות המסע הימי שתמו, ומופנית אל הידידים שבקצה מערב,50 ואילו 

גוף השיר מפליג בשבחי המארח, שמכוח נדיבותו זכה המשורר לרווחה מופלאה. 

אקורד הפתיחה של 'אלהים העלני' מציג את עליית המשורר, בחסד האל, 'ִמְּתהֹומֹות ּוִמַּמִים   

ניכר כאן היטב, הן באמצעות תזמורו המצלולי  ּוָמִרים'. זכרּה של מועקת המסע הימי  ְמֹאָרִרים 

24(, העשוי להעלות על  ה  )במ'  הן מכוח השיבוץ מפרשת האישה הסוטה  המרוכז של הבית,51 

ְּבֹנא   / ֲעָינֹות  ְׁשֵּתים ֶעשְֵׂרה  'ֶאל  הדעת את מוטיב החרדה מפני חטאי הנעורים.52 אך עם ההגעה 

ָאמֹון, ְוֶאל ִׁשְבִעים ְּתָמִרים // ְלֵבית ֶחְמָּדה ְוִקָּנמֹון ְוִקָּדה / ְוֶאל ַּפְרֵּדס ְנָרִדים ִעם ְּכָפִרים', פג המתח 

בדמות  מצטייר  המשורר  של  האלכסנדרוני  מושבו  מקום  עמוקה.  הקלה  בתחושת  ומומר  כליל 

ֵאלים, נווה המדבר ברוך המעיינות ועצי התמר שבו חנו בני ישראל אחרי קריעת ים סוף והניסיון 

המים  ושופע  והגן המלבלב, המבושם  בד בבד, תיאור הארמון   .)27 טו  )שמ'  המים  במרה מרת 

שלצידו כמו משיב את הלוי אל 'ָּכל טּוב ְסָפַרד' שנטש בצאתו לדרך ומציבו שוב, הפעם על אדמת 

ראו: גיל ופליישר, יהודה הלוי )לעיל הערה 2(, עמ' 328, 330.  47

כניסוחו של פליישר; ראו: שירמן ופליישר, תולדות השירה )לעיל הערה 1(, עמ' 469, הערה 248.  48

'שאו הרים' ראו לעיל, הערה 5; 'אלהים העלני' ראו: בראדי, דיואן )לעיל הערה 5(, ב, עמ' 262.   49

כך במפורש בפתיחת 'שאו הרים'. אשר ל'אלהים העלני', על פי מסורת המובאת בכותרתו בכ"י ירושלים, מכון   50

37( יועד השיר להישלח לספרד, אל שלמה אבן אלֻמעלם, רעו הוותיק של הלוי.  Add. 19524 )שוקן  שוקן 

ראו: גיל ופליישר, יהודה הלוי )לעיל הערה 2(, עמ' 207, הערה 131. 

בדומה לתיאורי הסערות בשירי הים. השוו לדוגמה: אליצור, שירת החול )לעיל, הערה 39(, ב, עמ' 468.  51

ראו לעיל הערה 44.   52
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ֶחְמָּדה' )כלשון שיר הפֵרדה ששיגר אל נתן אבן  ְוָכל  'ָּכל הֹוד  ָחָתן' שבו  ּוֵבית  ִּביָתן  'ְּבַגן  מצרים, 

אלוראק הספרדי(. 

בכל אחד משני בתי השיר האחרונים נפרסת תמונה הממזגת בתוכה בד בבד רובד מטונימי,   

החובר אל תיאור הפרדס החצרני הפורח, ורובד מטפורי, המנכיח כאן ממד נוסף וייחודי למעון 

המסוים שבו התארח הלוי באלכסנדריה. בראשון מבין שני הבתים הנזכרים מתואר 'ַמְעָין ֲאֶׁשר 

ִמֵּבית ֲאֹדָני / ְּפָלָגיו ֹנְזִלים, ַזִּכים ְוָקִרים'. אותו מעיין מציין כאן את מקווי המים שבגן – שזרימתם 

הנלבבת ניצבת כנגד געשם של מי הים המרים בפתח השיר – אך בעיקר רומז, באמצעות השיבוץ 

מיואל ד 18, למוצאו של אלעמאני מירושלים, מקום בית ה', עניין השב ועולה בשירי הלוי אל 

אלעמאני53 – והמוטעם, כפי שאפשר לראות כעת, גם בפי אלעמאני עצמו, בפתיחת שירו 'אני 

צעיר'. זכר לכך מצוי אף בתמונת מטה אהרן שבבית החותם את 'אלהים העלני': 'ּוַמֵּטה ַאֲהֹרן ּגֵמל 

ְׁשֵקִדים / ְלֵבית ֵלִוי, ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים'. התמונה הזאת בוודאי משתלבת היטב במראה הגן המלבלב, 

אך בה בעת יש לזכור כי מטה אהרן שמור היה במשכן ואחר כך במקדש.54 מכל מקום במוקד 

בית הסיום המבריק הזה ניצב שיבוץ מתואם ווירטואוזי ההופך את תמונת 'ַמֵּטה ַאֲהֹרן ְלֵבית ֵלִוי' 

שפרח, לבלב וגמל שקדים באורח פלא )במ' יז 23(, לסמל לנדיבותו השופעת של אלעמאני כלפי 

הלוי והנלווים אליו.55 

בפתח 'שאו הרים' פנה הלוי אל מרחבי היבשה והים המפרידים בינו לבין ידידיו העגומים – על   

ֵלם: שום דאגתם לשלומו – לבשר לאותם ידידים כי הפעם שלומו טוב באמת וִמׁשָּ

ְׂשאּו, ָהִרים ּוִמְדָּבִרים ְוַיִּמים / ְׁשלֹוִמי ֶאל ְיִדיַדי ָהֲעגּוִמים

ְוַאל ִיְדַאג ְלָבָבם ַּבֲעִדי, ִּכי / ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ַבְּנִעיִמים

לשון הכתוב 'חבלים נפלו לי ַּבנִעמים אף נחלת שפרה עלי' )תה' טז 6( אומנם נדרשה כמדברת 

בחלוקתה של ארץ ישראל לשנים עשר השבטים,56 אך הבית הסמוך מבהיר כי החבל הנעים שנפל 

בחלקו של המשורר לא בציון הוא שוכן אלא דווקא באלכסנדריה של מצרים )'ֹנא ָאמֹון'(:

ֲאִני ָאמֹון ְּבֹנא ָאמֹון ְּבַאְרמֹון, / ְמקֹום ַהָּפז ּוַמְחַצב ַהְּכָתִמים

הצימוד השלם ָאמֹון )'ֹנא ָאמֹון'( / ָאמֹון )לשון טיפוח וכלכול57(, שרושמו מתעצם עוד בהיסמכו 

ראו: כהן, שירי אלעמאני )לעיל הערה 3(, עמ' 26; גיל ופליישר, יהודה הלוי )לעיל הערה 2(, עמ' 139; ברודי,   53

אלעמאני ובניו )לעיל, הערה 3(.

תוספתא, כיפורים ב, טו )מהדורת ליברמן, עמ' 238(.  54

יש לציין את משנה ההוראה הכפול ואולי אף המשולש כאן – הן בלשון גמל )גמילת פרי וגמילת טוב וחסד(, הן   55

בלשון מטה )מקל וגם בית אב, רוצה לומר כלל בני ביתו של אלעמאני( ואולי גם בלשון שקד )פרי עץ השקד 

ולשון שקידה, על דרך יר' א 11–12(. 

ראו: תנחומא, מסעי ד; ספרי דברים שיב )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 354(.  56

על פי מש' ח 30. וראו: 'ארחת תמיד בלתי נפסקת ]…[ ברית קיים וחזק ]…[ המתעסק בגדולו ]…[ ומן העניין   57
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ללשון 'ַאְרמֹון' )כצימוד נוסף( תוך יצירת חריזה פנימית משולשת, כבר טומן בחובו כמדומה את 

צלילי שם משפחתו של המארח אלעמאני.58 בבית הבא נזכר שמו הפרטי במפורש – ממש על 

דרך בית המעבר בשירי השבח – וגם הוא מצטיין בחריזה פנימית מצטלצלת, עשירה אף יותר 

הפעם, כיאה לתיאורו של ארמון שהוא בית ועד למשוררים, המוקף גן מישורי ומלבלב, שופע 

מקווי מים:

ְּבֵבית ַאְהֹרן, ְּבֵבית ָארֹון, ְמקֹום ֹרן, / ְמקֹום ָׁשרֹון,59 ֲעָינֹות ַוֲאַגִּמים

בבית שלאחר מכן מתחלפת החריזה הפנימית בעושר של אליטרציה ומצלול; התיאור מתמקד 

בסגולותיו, תפקידיו ותכונותיו של המארח, שלאורם מתחדד הניגוד בין השהייה בארמונו לבין 

השהייה בספינה, שבה 'ֹלא ַלֲחָכִמים ֵׁשם ְוַגם ֹלא ֵחן ַלּיֹוְדִעים': 

ְּבֵבית ָחָכם, ְּבֵבית ָחֵבר, ְּבֵבית ַרב, / ְּבֵבית ַּדָּין, ְּבֵבית ַצִּדיק ְוָתִמים

יתר על כל אותן מעלות מוטעם בבתים הבאים ייחוסו של אלעמאני כבן ירושלים שאף אבותיו בני 

ירושלים היו. הופעתן של שלוש לשונות משורש קד"ש כאן יש בה הד ברור לשמותיה הערביים 

הערבי  השורש  מן  הנגזרים  اْلَمْقِدس(,  )بَْيت  ו'בית אלמקדס'  )اَْلقُْدس(  'אלֻקדס'  העיר,  של  הרווחים 

המקביל:60 

ה / ְיָרָׁשּה ֵמֲאבֹוָתיו ַהְּקדּוִמים, ה לֹו ְיֻרּשָׁ ְירּוַׁשְלִמי – ְקֻדּשָׁ

ְקדֹוִׁשים ִמְּמקֹום ִמְקָּדׁש ְיבֹואּון / ּומֹוַלְדָּתם ְּבָהֵרי ַהְּבָׂשִמים

אהרן  את  המעמיד  ההיפרבולי,  הדימוי  דרך  על  הפעם  מפתיע,  בהיקש  נחתם  הזה  השיר  גם 

אלעמאני כנגד אהרן הכוהן:

ֲאֶׁשר ָנָׂשא ְפֵאר ּתֹוָרה ּוִמְׂשָרה / ְּכֵׂשאת ַאְהֹרן ְּפֵאר אּוִרים ְוֻתִּמים

הזה "ואהיה אצלו אמון" ' )יונה אבן ג'נאח, ספר השרשים, תרגם יהודה אבן תיבון, מהדורת ב"ז באכר, ברלין 

תרנ"ו, הערך 'אמן', עמ' 37–38(. 

T-S Misc. 35.64, הנזכר לעיל  מעניין לציין בהקשר זה כי בקטע הגניזה של דיואן הלוי כ"י קיימברידג'   58

בהערה 43, מופיע 'שאו הרים' בגרסה מצומצמת הכוללת את שני בתיו הראשונים בלבד, כלומר את פריסת 

השלום לידידים שבמרחק ותו לא; עיקר השיר, מן הבית השלישי ואילך, הנסב על אלעמאני וארמונו, חסר 

על  אלעמאני  של  'השתלטותו'  לנוכח  מצרים  מיהודי  מי  בין  שהתעוררו  והקנאה  התרעומת  ושמא  ממנה. 

אירוחו של הלוי ולנוכח השבחים המחמיאים שבהם זיכה הלוי את אלעמאני וביתו, הם שגרמו לִצנזור הבתים 

האחרונים ולהשמטתם מגרסה זו. 

57(, הערך 'ׁשרה',  להבנת המילה 'ָׁשרֹון' על פי מדקדקי ספרד ראו: אבן ג'נאח, ספר השרשים )לעיל הערה   59 

עמ' 535; ר' דוד קמחי, ספר השרשים, מהדורת ה"ר ביזנטל ופ' לברכט, ירושלים תשכ"ז )ברלין 1847(, הערך 

'ׁשרה', עמ' 405 )'פירשו בו ארץ מישור ומקום דשן'(. 

ראו לדוגמה: ש"ד גויטיין, היישוב היהודי בארץ־ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי   60

הגניזה, ירושלים תש"ם, עמ' 32–34. 
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על רקע הצבת אּוריה ותּומיה של ציון למול גדולתן הכוזבת של מצרים ובבל ב'ציון הלא תשאלי' 

)'ִׁשְנָער ּוַפְתרֹוס ֲהַיַעְרכּוְך ְּבָגְדָלם, ְוִאם / ֶהְבָלם ְיַדּמּו ְלֻתַּמִיְך ְואּוָרִיְך?'(,61 אפשר לחוש כאן בעליל 

את הפער בין שירי ציון שנכתבו בספרד ובמהלך המסע הימי לבין שירי מצרים ביצירתו של הלוי. 

שירי ציון מתאפיינים בהנגדה דיכוטומית בין ספרד לציון ובהתאמה בין תחומי הארצי, החושני 

והזיקות הבין־אישיות לתחומי הקודש, הרוח והדבקות באל, ואילו שירי מצרים ברובם המכריע 

ניכרים בעמדה מורכבת ואמביוולנטית, החומקת מהגדרה חדה, והפוסחת במובן מסוים על שתי 

הסעיפים. 

עמדה זו משקפת את מצבו הקיומי המורכב של המשורר. מחד גיסא ראה עצמו הלוי כניצב   

גיסא קבלת הפנים החמה שזכה לה מצד  ומאידך  ועל סף הפֵרדה מחייו,62  על סף הגעתו לציון 

ידידיו ומעריציו במצרים החייתה בו מחדש את הרגישויות ה'חילוניות' האנדלוסיות, שהיו כה 

מושרשות בנפשו. ה'טון' הרב משמעי הטיפוסי לשירי הלוי המצריים, נשמע בבירור כבר בשני 

'אני צעיר' כשיר המענה  זיהויו של  ו'שאו הרים'.63  'אלהים העלני'  שירי ההגעה לאלכסנדריה, 

שחיבר אלעמאני על 'שאו הרים' פותח צוהר מרתק אל תיבת התהודה המקומית שבתוכה יצר הלוי 

את שיריו המצריים ואל אופן היקלטותם בתוכה. 

ה

'אני צעיר' מעמיד לפנינו את אלעמאני כאחד 'המחברים היהודים ה"חדשנים" במצרים', אשר, 

השתדלו  והם   ]…[ התפעלותם  את  עוררה  חול  שירי  של  כתיבתם  'דרך  שירמן,  של  כלשונו 

היתה  בוודאי  זו  השתדלות  המערב'.64  בקצה  שישבו  אחיהם  לשירי  הדומה  שיר  קול  להשמיע 

בעיצומה כאשר ביקש אלעמאני להשיב בשיר משלו על שיר שהקדיש לו היוצר הספרדי הדגול 

אשר בא בצל קורתו; ואומנם נראה כי הניבה פרי הראוי להתכבד בו. שירו מגיב על שיר המקור 

לא רק באימוץ ממדי התבנית הבסיסיים, על פי המוסכמה המחייבת של פרקטיקת שירי החיקוי 

ועם פרטי  ויצירתי עם מהלכו הכולל של שיר המקור  )ُمعَاَرَضة(,65 אלא בניהול דיאלוג קשוב 

פתיחה  שבהם  הקצידה,  בדגם  השבח  שירי  דרך  על  כפול  מבנה  מעין  לפנינו  כאן  גם  עיצובו. 

המעבירה אל גוף השיר המדבר בשבחי הנמען. וגם כאן אפשר לאפיין את המהלך הזה כמין רצף 

בראדי, דיואן )לעיל, הערה 5(, ב, עמ' 158.   61

על ביטויים לתחושתו של הלוי במצרים 'שהקץ קרב, ושהוא חי על זמן שאול' ראו: גיל ופליישר, יהודה הלוי   62

)לעיל הערה 2(, עמ' 224 והמצוין שם.

לעניין זה ראו לאחרונה: גרנט, ברכות מעורבות )לעיל הערה 38(.  63

כלשונו של שירמן. ראו: ח' שירמן, 'שירת־החול העברית בכתבי־יד מן הגניזה', תעודה, א )תש"ם(, עמ' 99.   64

לסקירת השפעות שירת הקודש הספרדית על שירת הקודש שיצרו משוררי מצרים ובתוכם אלעמאני ראו: 

כהן, שירי אלעמאני )לעיל הערה 3(, עמ' 137–157. 

ראו לעיל הערה 20.   65
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התגלם  הרים'  ב'שאו   66.)denouement( התרה  אל  המוליך   )complication( סיבוך  של  נרטיבי 

– בהגעה לאלכסנדריה, שלה  ואילו ההתרה  הימי שנרמזו בבית הראשון  הסיבוך בקשיי המסע 

הוקדשה יתרת השיר. לעומת זאת ב'אני צעיר' יצר אלעמאני רצף כזה בכעין וידוי אוטוביוגרפי 

קצר, שהגעתו של הלוי לאלכסנדריה מוצגת בו כנקודת מפנה דרמטית.

פתיחת השיר מתכתבת כאמור עם פתיחת הבית השלישי ב'שאו הרים' )'ֲאִני ָאמֹון ְּבֹנא ָאמֹון'(:  

ֲאִני ָצִעיר ְּבֵבית ָאִבי ְלָיִמים / ְוָׁשַכְנִּתי ְיֵמי ֶקֶדם ְמרֹוִמים

ּוִמָּקְדִׁשי ּוִמְקָּדִׁשי ְלמֹוְקִׁשי / ְּדָחפּוִני ֲאדֹוִמים ֶאל ֲעָנִמים

לאור הופעתו החוזרת של מוטיב השורשים הירושלמיים בשירים שהקדיש לו הלוי, אפשר היה 

של  הפתיחה  מבתי  עולה  אכן  וכך  אלעמאני,  בעיני  יתרה  חשיבות  נודעה  זה  שלעניין  לשער 

שירו. נקודת המוצא של ה'עלילה' היא העבר הרחוק שבו שכן הדובר בירושלים.67 כינוייה כאן 

מטעימים את רום מעלתה )'ְמרֹוִמים'( ואת קדושתה )'ָקְדִׁשי ּוִמְקָּדִׁשי'(.68 הגלייתו ממנה, להוותו 

)'ְלמֹוְקִׁשי'(,69 היא נקודת משבר המפירה את האיזון הראשוני. מי שהגלוהו מתוארים כ'ֲאדֹוִמים', 

מסע  בעת  בה  היהודית  הקהילה  ובחורבן  ירושלים  בכיבוש  מדובר  כי  ומסתבר  נוצרים,  כלומר 

מארץ־ 'ברח  שאלעמאני  שירמן  של  השערתו  את  לאמת  כדי  אפוא  בכך  יש  הראשון;70  הצלב 

כיבושי  בעקבות  הגולים  מן  כרבים   71.')1099 )בשנת  הצלבנים  ידי  על  שנכבשה  אחרי   ישראל 

עשר  השמונה  בפרק  היוונית  הטרגדיה  של  העלילה  דגמי  ניתוח  על  המיוסדים  אלה,  נרטולוגיים  למונחים   66

והשוו:   .85–84 עמ'  ירושלים תשל"ח,  הסיפורת,  מונחי  מילון  אבן,  י'  לדוגמה:  ראו  לאריסטו,   ב'פואטיקה' 

ש' רמון־קינן, הפואטיקה של הסיפורת בימינו, תרגמה ח' הרציג, תל אביב תשמ"ד, עמ' 34. 

בציון היותו 'ָצִעיר ְּבֵבית ָאִבי ְלָיִמים' כנראה רמז אלעמאני שגם אבותיו חיו בירושלים; ב'שאו הרים' הלוי אמר   67

במפורש כי את זיקתו לירושלים ירש אלעמאני 'ֵמֲאבֹוָתיו ַהְּקדּוִמים / ְקדֹוִׁשים ִמְּמקֹום ִמְקָּדׁש ְיבֹואּון'. לפי זה 

כנראה מי מאבותיו הגיע לירושלים מרבת עמון, ומכאן הכינוי אבן אלעמאני )וראו לעיל הערה 3(. 

ובית  אלֻקדס  ירושלים,  של  הרווחים  הערביים  שמותיה  לשני  בדיוק  מקביל  ּוִמְקָּדִׁשי'  'ָקְדִׁשי  הכפול  הכינוי   68

ישראל  'ארץ  גיל,  מ'  ראו:  ירושלים  ליהודי  ככינוי  אלמקדס'  בית  ל'אהל   .60 הערה  לעיל  ראו  אלמקדס. 

 339 עמ'  )תשנ"א(,  ז  תעודה,  תיקונים',  הערות,  מילואים,   :  )1099–634( הראשונה  המוסלמית  בתקופה 

הנ"ל,  ראו:  ירושלים  ליהודי  ככינוי  חיים'  אלהים  קודש  עיר  ל'דרי  ל־1060'(.  כ'קרוב  המתוארך   )במכתב 

761 )במכתב המתוארך  ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה )634–1099(, ב, תל אביב תשמ"ג, עמ' 

לסתיו 1053(. 

ְלמֹוְקִׁשי'( אפשר להשוות לזה שבסוף בית הפתיחה של  ּוִמְקָּדִׁשי  )'ּוִמָּקְדִׁשי  את האפקט המצלולי הנוצר כאן   69

'אלהים העלני' )'ּוִמַּמִים ְמֹאָרִרים ּוָמִרים'(; בשני המקרים גיבוב העיצורים הזהים מעורר תחושת מועקה. 

ראו: י' פראוור, 'היישוב היהודי בירושלים בתקופת מסעי הצלב', הנ"ל וח' בן־שמאי )עורכים(, ספר ירושלים:   70

194–212. לאזכורים של הצלבנים כובשי  1099–1250, ירושלים תשנ"א, עמ'  התקופה הצלבנית והאיובית 

ירושלים כבני אדום בכתבי יהודה הלוי ואברהם בר חייא בן דורו ראו: שירמן, חיי יהודה הלוי )לעיל הערה 1(, 

עמ' 290, הערה 72, וכן: שם, עמ' 292, הערה 78.

 ,)3 35; ובעקבותיו: כהן, שירי אלעמאני )לעיל הערה  304, הערה  ראו: שירמן, חיי יהודה הלוי )שם(, עמ'   71

עמ' 26; וכן: שם, עמ' 107. כבר מאן העלה את האפשרות שאלעמאני נאלץ לעזוב את ירושלים בעטיים של 
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חיל  עשה  שלימים  אף  אך  ֲעָנִמים'(.  )'ֶאל  למצרים  ישראל  מארץ  הגיע  אלעמאני  הצלבנים,72 

קודרים  בגוונים  להווה,  הנושק  הקרוב,  העבר  את  גם  תיאר  הוא  השיר  בהמשך  באלכסנדריה, 

למדי:

ְוׁשּוָעֵלי ְזָמן ַּפח ִיְפְרׂשּו ִלי / ְלַיד ַמְעָּגל ְמצ ]ֹו[ ִדים ַוֲחָרִמים

ֲחׂשֹוף ַּגְפִני ְלַהְׁשִליְך ַאְׁשְּכלֹוָתיו / ְׂשרֹוף ֵעיִצי ְּבַגְחֵלי ָהְרָתִמים

צמד הבתים הזה ניכר בעושר של ציוריות מטפורית, שיסודה בהיתוך מלוטש של שברי פסוקים 

מקראיים.73 לציון מיוחד ראוי הצירוף 'ׁשּוָעֵלי ְזָמן', שהשפעתה של שירת ספרד ניכרת בו במובהק 

הן מצד עיצובו כסמיכות מטפורית בדגם הטיפוסי של 'מוחש המופשט',74 הן מצד הופעתה של 

דמות הזמן הרע, המתאנה לאדם וחורש עליו רעה.75 מסתבר לראות ב'שועלי הזמן' את 'שליחי 

הזמן ועושי דברו' – כניסוחה של שולמית אליצור – מעין מה שכינה משה אבן עזרא 'ֶיֶלד ַהְּזָמן'.76 

ואכן בשירת ספרד מצויים תיאורים של הזמן או שליחיו כחיות מזיקות: נחש )'ְזַמן ַרע ְיִציֶקָך ]…[ 

ּוָפַצע ְוָנַׁשְך ֶאת ְּבָׂשָרְך ְּכִאּלּו ֵאל / ְנָתָנְך ְּבַמָּתָנה ְלִצְפעֹו ְוִצְפעֹוָניו'(,77 דוב ואריה )'ְזַמן ָאָדם ְלָאָדם 

ַּכֲאִרי אֹו דֹוב ְּבִצֵּלהּו'(.78 אך מעבר להוראה 'ארכיטיפית' זו, דומה שיש כאן רמיזה ספציפית של 

למתח  מעטים  לא  הדים  נשמעים  אלעמאני  אל  הלוי  בשירי  המקומיים.  יריביו  כלפי  אלעמאני 

השמצות,  בהפצת  כרוכה  הייתה  זו  יריבות  הקהילה.79  מבני  אנשים  לבין  אלעמאני  בין  ששרר 

והדבר הטריד מאוד את אלעמאני; כך עולה מן האיגרת ששיגר אליו הלוי מקהיר, ושבה ביקש 

הובאו  בגנותו  שדברים  אף  כי  לו  ולמסור  האלכסנדרוני  מארחו  של  דעתו  את  להפיס  המשורר 

הנגיד  בעיני  מעמדו  מצרים,  יהודי  נגיד  חנניה,  בן  שמואל  אל  )'ַהִּנְרָּגן'(  כלשהו  יריב  ידי  על 

ַמֲעֶלה  ֹלא  ְּבָאְזָניו  ַהִּנְרָּגן  ּוְדַבר   ]…[ ְיָקָרה  ְּבֵעיָניו  ְוַנְפשְָׁך  ְיֵתָרה,  ֶאְצלֹו  'ּוַמֲעָלְתָך  כלל:  נפגע   לא 

ְוֹלא מֹוִריד'.80 

ָהְרָתִמים' רמז אלעמאני ככל הנראה להשמצות מעין אלה, שהרי  ְּבַגְחֵלי  ֵעיִצי  'ְׂשרֹוף  בלשון   

 J. Mann, The Jews in Egypt and :)67 הצלבנים, אך הוא סבר שהגיע אליה מרבת עמון )השוו לעיל הערה

in Palestine under the Fāṭimid Caliphs, II, London 1922, p. 305
ראו: פראוור, היישוב היהודי )לעיל הערה 70(, עמ' 199–200.  72

למראי המקום ראו לעיל בביאור השיר.   73

ראו: ד' פגיס, תורת השיר ושירת החול למשה אבן־עזרא ובני דורו, ירושלים תש"ל, עמ' 64–72; וכן: אליצור,   74

 – זה הבאים – לעיתים בריכוז מרשים  288–291. על צירופים מסוג  ג, עמ'   ,)39 שירת החול )לעיל, הערה 

בפיוטיו של אלעמאני ראו: כהן, שירי אלעמאני )לעיל הערה 3(, עמ' 92–95.

ראו לדוגמה: פגיס, תורת השיר )לעיל הערה 74(, עמ' 238–241; אליצור, שירת החול )לעיל, הערה 39(, ב,   75

עמ' 172–187.

ראו: אליצור, שירת החול )שם(, עמ' 182.  76

ראו: רבי שמואל הנגיד, בן קהלת, מהדורת ש' אברמסון, תל אביב תשי"ג, עמ' 68.   77

ראו: שם, עמ' 70.   78

ראו: כהן, שירי אלעמאני )לעיל הערה 3(, עמ' 34–35 והמצוין שם.   79

בראדי, דיואן )לעיל, הערה 5(, א, עמ' 209.  80
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במקרא נסמכו 'גחלי רתמים' ל'ָלשון ְרִמיה' )תה' קכ 3–4(, והצירוף הזה נדרש כמדבר ב'ְמספרי 

לשון הרע'.81 מטפורת השועלים משתלבת היטב בהקשר זה, שכן יש בה גם משום הקטנה וזלזול 

'ֵּבין  להבחין  והקורא  בחנוכה',  'סעיפי  את  החותם  השיר  בית  כדרך  בדיוק  רעה,  חורשי  באותם 

ְׁשָחִלים ָלְרֵחִלים'. אפשר שאותו סכסוך משתקף, מן העבר השני של המתרס, במכתב מעניין מן 

הגניזה שפרסם יעקב מאן, כפי שהעיר שרגא אברמסון. במכתב זה פנה אדם בשם אליה ברבי 

כלב אל שמואל בן חנניה הנגיד, והלין בחריפות על דרכיהם של אנשי אלכסנדריה )אלעמאני 

ומקורביו?( הפסולות בעיניו.82 ויש לציין כי אף כותב המכתב הזה ציין את זלזולם של בני המקום 

בו ובשכמותו בעשותו שימוש בדימויים מעולם החי: 'ואנשי החכמות בעיניהם כבהמות ]…[ כי 

אלה האנשים אפילו כשור האסטדין לא חשבוני'.83 

מכל מקום בשירו של אלעמאני מונגדים השועלים לאריה, המציל את הדובר מידם:  

ֲעֵדי ָבא ּגּור ֲאִרי ּגֹוֵדר ְלַכְרִמי / ְוָנס ׁשּוָעל ְמַחֵּבל ַהְּכָרִמים

ֲאִרי' היא מוצגת כנקודת מפנה דרמטית,  כאן מתחוללת ההתרה שבשיר. הגעתו של אותו 'ּגּור 

של  למחיצתו  הלוי  של  בבואו  אלא  מדובר  ואין  בעליצות;  המועקה  מתחלפת  שבעקבותיה 

אלעמאני. מעין הכינוי הזה – על פי 'גור אריה יהודה' )בר' מט 9( – נקוט בשיר הידידות 'ימיננו 

ְצִבי'84(,  אֹו  ְיהּוָדה  ַאְרֵיה  )'ֲהגּור  לקורדובה  בהגיעו  הלוי  יהודה  אל  צדיק  בן  יוסף  בחיק' ששיגר 

וכצורתו ממש הוא אף נקוט פעמיים בידי הלוי כלפי עצמו, בשיר היין העליז 'הקבל פני דודך', 

ששיגר בצעירותו אל יהודה אבן גיאת:

ָלְך ּגּור ֲאִרי ִיְׁשַאג ְוַהִאם ּגּור ֲאִרי / ִיְׁשַאג ְּבתֹוְך ַיַער ְוֵאין לֹו ֶטֶרף85

ואילך, שלמרבה הצער איננה עומדת לפנינו אלא בחלקה, הוקדשה כנראה  יתרת השיר מכאן 

לתיאור נלהב של המשורר עצמו ושל הגעתו. בחריזה הפנימית העשירה הנקוטה בבתים הבאים 

מהדהדת כאמור החריזה הפנימית הנקוטה ב'שאו ימים', והיא גם ממחישה את הדי השירה והנגינה 

המרנינות שמילאו את חצר ארמונו של אלעמאני עם בואו של הלוי 'ְלֹנא ָאמֹון':

ְּבקֹול ָהמֹון ְוקֹול ַּפְעמֹון ְוִרּמֹון / ְּכַטל ]ֶח[ ְרמֹון ֲעֵלי ָהֵרי ְבָׂשִמי ]ם[ 

ראו למשל: בבלי, ערכין טו ע"ב.  81

ראו: ש' אברמסון, 'סליחות ר' יעקב ב'ר יהודה החבר עמאני', ידיעות המכון לחקר השירה העברית בירושלים,   82

ז )תשי"ח(, עמ' 169, הערה 16. 

288–289. לצירוף 'שור האסטדין' ראו: משנה, בבא  71(, ב, עמ'  ראו: מאן, היהודים במצרים )לעיל הערה   83 

קמא ד, ד. 

שירי יוסף אבן צדיק, מהדורת י' דוד, ירושלים תשמ"ב, עמ' 42.   84

ראו: בראדי, דיואן )לעיל, הערה 5(, א, עמ' 174; וכן: שירמן, חיי יהודה הלוי )לעיל הערה 1(, עמ' 259–260;   85 

ב,   ,)1 הערה  )לעיל  בספרד  השירה  הנ"ל,  ויצירתו',  חייו  בקורות  בירורים   – הלוי  יהודה  'ר'  פליישר,   ע' 

עמ' 825. 
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ְלֹנא ָאמֹון ְּבֶבן ָא ]מֹו[ ן ְּבִרּמֹון / ְּבַהר ]…[ ְמקֹום ַמְטמֹו ]ן …[ 

הצירוף 'קֹול ַּפְעמֹון ְוִרּמֹון' נשען כמובן על התיאור המקראי של מעיל אהרן, העטור 'פעֹמן זהב 

וִרמון פעֹמן זהב וִרמון ]…[ ונשמע קולו בֹבאו אל הֹּקדש' )שמ' כח 34–35(. מסעו של הלוי מזרחה, 

הֹּקדש'.  'אל  ָאמֹון', מידמה מתוך כך במובן מסוים לכניסתו של הכוהן הגדול  'ְלֹנא  ְנשאו  אשר 

הדברים עשויים להיות מובנים בזיקה למטרתו הסופית של המסע בירושלים עיר הקודש עצמה, 

אך גם בזיקה לנוכחותו של המשורר בחצרו של אלעמאני, בן ירושלים, השוכנת באלכסנדריה. 

מכוח  כנו  על  מושב  כמו  הקודש,  מעיר  אלעמאני  של  הגלייתו  עם  השיר  בפתח  שהופר  הסדר 

הגעתו של הלוי. 

הבית הקטוע הבא מעמיד בפנינו אתגר פרשני מסוים, שמוקדו הצירוף 'ְּבֶבן ]או: ְּכֶבן[ 86 ָא ]מֹו[ ן   

ְּבִרּמֹון'. ייתכן אולי שאפשר לבארו ככינוי מורכב ליהודה הלוי, מי שגדל וטופח מצעירותו בגרנדה 

שבספרד )'ִרּמֹון'(.87 בצעירותו אכן פעל הלוי בקרב חוג משכילי גרנדה ומשורריה,88 והדים לכך 

משוקעים הן בשיריו שלו והן בשירים שהוקדשו לו. כך לדוגמה נחתם 'עב תערוף', שיר שהקדיש 

לו שלמה אבן אלֻמעלם, בהצהרה המהדהדת: 'ְוַאְּת יֹוֵסף, ְוִרּמֹון ָלְך ְּכמֹו ִמְצָרִים'.89 לגרנדה הגיע 

הלוי הצעיר ממכורתו שבצפון, בספרד הנוצרית, ובבית השיר הנזכר ביקש אלמעלם 'להמליך' 

שיוסף  כדרך  המופלאים,  כישרונותיו  שום  על  ובחכמיה,  במשורריה  שנודעה  זו,  עיר  על  אותו 

מבריק  כמשורר  הלוי  של  הקצרה  שהייתו  מאז  חלף  רב  זמן  אומנם  מצרים.  על  לשליט  נתמנה 

ומבטיח בראשית דרכו בגרנדה עד הגיעֹו לאלכסנדריה, שבע ימים ותהילה. על כן תיאורו כ'ֶבן 

ָאמֹון ְּבִרּמֹון' במובן המוצע עשוי להיראות מתמיה קמעא בהקשר הנתון.90 

הצעיר  לווייתו  בן  את  אלא  הלוי  את  לא  כאן  מציין  הזה  הצירוף  כי  להציע  אפשר  לחלופין   

יצחק   – עצמו  בזכות  כישרון  ברוך  ומשורר  חתנו  הנראה(  )ככל  שהיה  למצרים,  מספרד  במסע 

הספרדי',  השעשועים"  "נער   ]…[ אנדלוס  של  הנוצץ  החוג  מן  מפונק  טובים  'בן  עזרא,91  אבן 

 כלשונו של פליישר;92 במכתבי בני חוגו של הלוי במצרים הוא נזכר בתור בנו של אביו המפורסם, 

כך כנראה יש לקרוא כאן בכ"י ב, אך ההבחנה בין האות כ"ף לאות בי"ת איננה חד־משמעית בו.   86

את הפירוש הזה הציעה לי פרופ' שולמית אליצור, ותודתי על כך אמורה לה אף כאן.   87

 A. Brener, Judah Halevi and :ראו: שירמן, חיי יהודה הלוי )לעיל הערה 1(, עמ' 253–263; וכן בהרחבה  88

his Circle of Hebrew Poets in Granada, Leiden and Boston 2005
ראו: ח' שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובאנס2, ב, ירושלים ותל אביב תשי"ט, עמ' 543.  89

אלא אם כן נניח שאלעמאני בחר לכנות כך את הלוי 'על שום תחילתו', ואולי אפילו מתוך רמיזה דקה לתיאורו   90

בשיר שהקדיש לו עם בואו לגרנדה משה אבן עזרא: 'ֵאיְך ֵּבן ָנִעים ּוְצִעיר ָׁשִנים / ַיְעֹמס ָהֵרי ִבין ַעל ַּגּבֹו'; ראו: 

משה אבן עזרא, שירי הֹחל, מהדורת ח' בראדי, ברלין תרצ"ה, עמ' כג )והשוו את הבית הבא מהמשך השיר 

ְמקֹום   ]…[ 'ְּבַהר  דנן:  הבית  של  המקוטע  המשכו  אל  ֻחּבֹו'  ַמְטמֹון  ֵאת  ַוִּיְרֶאה   / ֵרעֹו  ֵהִבין  ָׁשְמעֹו  ָיד  'ַעל   שם: 

ַמְטמֹו ]ן …[ '(.

עיינו: גיל ופליישר, יהודה הלוי )לעיל הערה 2(, עמ' 148–173.   91

בהערות  וליווה  השלים  ערך,  צרפת,  ובדרום  הנוצרית  בספרד  העברית  השירה  תולדות  שירמן,  ח'  ראו:   92 
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ר' אברהם אבן עזרא.93 אך מכיוון שהן לפני הבית הקטוע שבו עסקינן והן לאחריו מדבר השיר 

יותר להניח שגם כאן מדובר בו ולא במקורבו.  ביהודה הלוי ובסגולותיו היחידות במינן, סביר 

וייתכן כי אלעמאני תיאר בשירו את הלוי כ'ֶבן ָאמֹון' באותה הוראה שבה משמש הצירוף הנדיר 

הזה בשיר 'דמע אשר היה כטל חרמון', שהקדיש הלוי עצמו למשה אבן עזרא ולאחיו יצחק:

ֹלא ָקם ְּכמֹוֶהם עֹוד, ְנֻאם ָּבֶהם / ִּכְנֻאם ְּבֶבן ַעְמָרם ּוֶבן ָאמֹון94 

ברקע הבית הזה דברי הכתוב על אודות המלך יאשיהו בן אמון 'וכֹמהו לא היה לפניו ]…[ ואחריו 

לא קם כֹמהו' )מל"ב כג 25(, מעין האמור במשה 'ולא קם נביא עוד בישראל כמשה' )דב' לד 10(.

מכיוון שאמון הוא כינוי שגור לתורה )על פי מש' ח 30(, שמא אפשר לפרש את לשון 'ֶבן ָאמֹון'   

בשירנו גם בהוראת 'בן תורה'.95 אף הרימון עשוי לשמש כמטפורה למי שמלא בתורה ודעת, ברוח 

המאמר התלמודי 'הרואה רמון בחלום ]…[ יצפה לתורה'.96 ומעניין לציין בהקשר זה גם את דברי 

הסוחר העדני כלף בן יצחק באיגרתו אל חלפון בן נתנאל, המביעים את רצונו לפגוש את חלפון 

ולשמוע את דברי חוכמתו: 'ונשמע מפיו מה שראוי לשמעו, ונשבע מדברו הטוב, ונשתה מעסיס 
רמונו ומפרי מגדו נאכל'.97

ע' פליישר, ירושלים תשנ"ז, עמ' 77.

כך כינה אותו חלפון בן נתנאל 'מר>נא< ורב>נא< יצחק ]…[ בר כבוד רבי אברהם נט>ריה< רחמ>נא<' )גיל   93

ופליישר, יהודה הלוי ]לעיל הערה 2[ , עמ' 335(. ואברהם בן מזהיר, ראש ישיבת ארץ ישראל בדמשק, כינהו 

תשמ"א,  יורק  ניו  שמלצר,  מ"ח  מהדורת  שירים,  עזרא,  אבן  אברהם  בן  )יצחק  אברהם'  ורבנו  מרנו   'חמוד 

עמ' ה; וכן: גיל ופליישר, יהודה הלוי ]שם[ , עמ' 152(. ראויה לציון בהקשר זה עדותה של איגרת ששלח אבו 

נצר בן אברהם איש אלכסנדריה אל חלפון שבועות מספר אחר הגעתו של הלוי, ובה דיווח על אחד מנכבדי 

העיר שהשתדל השתדלות יתרה להזמין את המשורר לסעוד את שולחנו, 'עד אשר הלך אליו בליל שבת, ולא 

היו שם אלא הוא והדיין ובנו של מרנא אברהם ]ואלדיאן וולד מ>רנא< אברהם[ ', כלומר רק ההרכב האינטימי 

והמצומצם ביותר שכלל את הלוי עצמו, אלעמאני מארחו )'הדיין'( ויצחק אבן עזרא )גיל ופליישר, יהודה הלוי 

431, 433(. על ההיכרות בין אלעמאני לבין יצחק אבן עזרא מעיד גם שיר התהילה 'יליד ימים',  ]שם[ , עמ' 

יותר. ראו: שמלצר, שירי יצחק אבן עזרא  אשר הקדיש יצחק אבן עזרא לאלעמאני, כנראה בשלב מאוחר 

)שם(, עמ' 17–19. בשיר התהילה 'המקיף והממורק' הזה )גיל ופליישר, יהודה הלוי ]שם[ , עמ' 166( ניכרות 

זיקות לשירי הלוי אל אלעמאני, והדברים טעונים הרחבה במקום אחר.

278. על יצחק אחי המשורר משה אבן עזרא ראו: שירמן ופליישר,  5(, ב, עמ'  בראדי, דיואן )לעיל, הערה   94

תולדות השירה )לעיל הערה 1(, על פי המפתח.

על דרך הצירוף המצוי בלשון חכמים. ראו לדוגמה: ירושלמי, ברכות ד, א )ז ע"ד; טור 35, שורה 50(.   95

בבלי, ברכות נז ע"א. והשוו: 'רבי מאיר רמון מצא' )שם, חגיגה טו ע"ב(; וכן באיגרת אל שלמה בר יהודה:   96

מרגליות,  )מהדורת  א  ל,  רבה  ויקרא  והשוו:  ]רוכל;  רכול  אבקת   / כרימון  הממולא   / בתחכמון   'היושב 

עמ' תרצ([ ובׂשמון' )גיל, ארץ ישראל ]לעיל הערה 68[ , ב, עמ' 99(. כהשלמה היפותטית להמשך הבית על 

דרך  )על  'כמטמונים'  התורה  לדברי  ]ְנִעיִמים[ '.  ַמְטמֹון  ְמקֹום  ]ִסיַני[ ,  'ְּבַהר  להציע:  אפשר  הזה  הפירוש   פי 

מש' ב 4( ראו: שיר השירים רבה א, ט; ל'סיני' ככינוי לתלמיד חכם ראו: בבלי, ברכות סד ע"א; ל'נעימים' 

ככינוי לתורה השוו לדוגמה: פסיקתא דרב כהנא, בחדש השלישי כד )מהדורת מנדלבוים, עמ' 22(. 

ראו: גיל ופליישר, יהודה הלוי )לעיל הערה 2(, עמ' 438.   97
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מכל מקום בניגוד לשירו הנזכר של הלוי, המדבר בשבחי שני האחים לבית אבן עזרא, אשר   

'ְנֻאם ָּבֶהם / ִּכְנֻאם ְּבֶבן ַעְמָרם ּוֶבן ָאמֹון', בשירנו מוטעמים ייחודו ויחידאיותו הגמורים של הלוי, 

והדבר עולה בקנה אחד עם שרידי שלושת הבתים הבאים בשיר: 

 ]ְּכרּוב ָּפ[ ַרׂש ְּכָנָפיו ִמְּבִלי ָאח / אֲ ]ֶׁשר[ ָּפָניו ]ֱא[ ֵלי ]ָּפָניו[ ְּתאֹוִמים

ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלִהים ּבֹו ְוָיקּום / ]… … …[ 

 ].[ ַמְלַאְך ֵאל ְיהּוָדה ֶּבן ְׁשמּוֵאל / ]… … …[ 

הצירוף ' ]ְּכרּוב ָּפ[ ַרׂש ְּכָנָפיו ִמְּבִלי ָאח' מנוסח על דרך ההבדלה שבמטפורה,98 ורוצה לומר: שלא 

כשני 'הכֻרבים ּפרשי כנפים למעלה ]…[ ופניהם איש אל ָאחיו' )שמ' כה 20( אשר על ארון הקודש, 

'ִמְּבִלי ָאח' הוא: יחיד ומיוחד, ואין כיוצא בו כלל ועיקר.  הלוי כמותו ככרוב הפורש כנפיו, אך 

וייתכן מאוד שאלעמאני רמז כאן לא רק לפסוקי המקרא כשלעצמם אלא גם למטפוריזציה שלהם 

בשיר ידידות מוקדם של יהודה הלוי, שהוקדש לשני רעיו שלמה אבן אלמעלם ויוסף אבן קמניאל:

ָנִים ְסגֹור ִלִּבי ֲארֹון ָּדת ַלְּיִדידּות / ְוָעָליו ַהְּכרּוִבים ַהּשְׁ

ְּבֵמִאיר ִנְבְקעּו אֹוַרי ְּכַׁשַחר / ְוַנֲעׂשּו ִעם ְׁשֹלֹמה ָצֳהָרִים99 

הלוי  כי  אלעמאני  הטעים  בשירנו  הזה,  השיר  נמעני  לשני  ביחס  הכרובים  שני  כבדימוי  שלא 

הוא כרוב יחיד שאין מושלו. אף הצירוף 'ַמְלַאְך ֵאל', לשון יחיד, בא אולי כנגד לשונו של שיר 

'ָּכל ּדֹוד  הנעורים 'בעברי על פני רמון' ליהודה הלוי, שבו תיאר המשורר הצעיר כיצד פגשוהו 

ְוגֹוֵאל' בעוברו בגרנדה, 'ְּכמֹו ָפְגעּו ְּבַיֲעֹקב ַמְלֲאֵכי ֵאל'.100 

תיאוריו המעין אפותיאוטיים של הלוי בתור 'ְּכרּוב' או 'ַמְלַאְך ֵאל' מעידים בעליל על ההערצה   

הישיש  הספרדי  למשורר   – במצרים  אחרים  שירה  שוחרי  כמו   – אלעמאני  שרחש  העמוקה 

'ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלִהים ּבֹו', שקרא אלעמאני על הלוי, בבית  והמהולל שפקד את מקומם.101 המילים 

שאך מחציתו ידועה לנו לעת עתה, לקוחות מדברי פרעה אל יוסף, בעקבות פתרון חלומו בידי 

38(. ושמא הדהד הקשרם המצרי של  )בר' מא  בו'  רוח אֹלהים  'הנמצא כזה איש אשר  האחרון, 

הדברים ברקע שיבוצם כאן: 'אתה תהיה על ביתי ועל פיך ִישק כל עמי ]…[ ְראה נתתי ֹאתך על 

כל ארץ מצרים' )שם 40–41(.102 

ראו: אליצור, שירת החול )לעיל, הערה 39(, ג, עמ' 310–312.  98

ראו: בראדי, דיואן )לעיל, הערה 5(, א, עמ' 42.   99

שם, ב, עמ' 220; וראו: שירמן, חיי יהודה הלוי )לעיל הערה 1(, עמ' 260, הערה 32.  100

השוו בשריד משיר אזור שנתחבר ככל הנראה לכבוד יהודה הלוי: 'ִאְמרּו: ַהְבסֹוד ֵאל ָעַמד / ָלִבין ַּדַעת ֶעְליֹון?'   101

)שירמן, שירים חדשים ]לעיל הערה 3[ , עמ' 256(.

והשוו למצוטט לעיל ליד הערה 89 משירו של שלמה אבן אלמעלם 'עב תערף'.   102
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ו

תגובתו של יהודה הלוי על 'אני צעיר', השיר שהקדיש לו אלעמאני, נרמזת כמדומה מבין השיטין 

של 'פעמון זהב', שיר האזור היחיד מבין שירי הלוי אל אלעמאני המצויים בידינו.103 אף כי ראיה 

ניצחת לכך אין בידינו, סביר למדי לפרש כך את מכלול הרמזים המצוינים להלן. 

זוהי לשון ה'מדריך' שבפתח השיר:  

ַּפֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון / ִעם ַאְבֵני ִזָּכרֹון 

ָׁשבּו ִלְבֵני ַיֲעֹקב / ְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהֹרן

על דרך ההפלגה המטפורית מיוחסים כאן אותם 'ַּפֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון' שעיטרו את מעילו של אהרן 

הכוהן )שמ' כח 34( לאהרן בן אלעמאני, שבדמות הליכותיו הנעלות ומידותיו התרומיות כמו שבה 

לישראל עבודת המקדש. המהלך בפני עצמו אינו יוצא דופן; אפשר להקבילו לדוגמה אל דימוי 

האורים והתומים בסוף השיר 'שאו הרים', ויש כיוצא בו בשיר 'סבבתני נדיבתך', שהקדיש הלוי 

ְּכַפֲעֹמִנים ְלׁשּוֶליָך'.104 עם זאת  ְוַהּיֶׁשר /  'לאדם שעשה איתו חסד' בלי לציין את שמו: 'ְלָך ַהֹּתם 

ְוִרּמֹון' שובץ כאמור בתיאור בואו של הלוי לאלכסנדריה ב'אני צעיר'  'ַּפֲעמֹון  הצירוף הספציפי 

לאלעמאני )'ְּבקֹול ָהמֹון ְוקֹול ַּפְעמֹון ְוִרּמֹון' ]בית 6[ (. ואומנם אפשר שבסיום החטיבה הראשונה 

ב'פעמון זהב' אכן מסתמנת זיקה ממוקדת לשירנו: 

רּו ֹחְלָמיו / ַוְיַרְּננּו ָהרֹוִאים  ִהְתַּבּשְׂ

ָחְלמּו ְּבֹנא ָאמֹון / ִּכי ֵּבינֹוָתם ָארֹון 

ּוְכרּוב ָלֶהם ָקרֹוב / ַוְיִהי הּוא ַהִּפְתרֹון

ייחודי  הזה  המסוים  הניסוח  אך  מרחביה,  כל  על  הלוי  בשירת  ונזכרים  שבים  למיניהם  חלומות 

למדי. מי הם אותם 'ֹחְלָמיו' של אלעמאני אשר 'ָחְלמּו ְּבֹנא ָאמֹון / ִּכי ֵּבינֹוָתם ָארֹון // ּוְכרּוב ָלֶהם 

ייתכן כי בדרכו המעודנת רמז כאן הלוי אל  ָקרֹוב'? ומה טיבו של החלום הנרמז כאן לכאורה? 

ָּפ[ ַרׂש  ' ]ְּכרּוב  בדמות  עצמו  הלוי  תואר  ושבו  אלכסנדריה,  איש  אלעמאני  לו  שהקדיש  השיר 

הזקוק  כמסמן  משמע  כחלום,  במשתמע  אפוא  כאן  מוגדר  שיר  אותו  כך  אם   .)8 )בית  ְּכָנָפיו' 

לפשר שיחשוף את עניינו האמיתי. הלוי קיבל עליו את תפקיד פותר החלום:105 כתרי השבחים 

המופלגים הללו, מצטנע הלוי, לא לראשו שלו אמורים הם להיקשר, על צד האמת, אלא לראש 

מארחו, אשר חיברם )'ַוְיִהי הּוא ַהִּפְתרֹון'(; כשם שאותם 'ַּפֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון' שבהם פתח את השיר, 

לאהרן )אלעמאני( שייכים הם ולא לו. 

בראדי, דיואן )לעיל, הערה 5(, א, עמ' 93–94.  103

ראו: שם, א, עמ' 52; רצהבי, כתובות )לעיל הערה 30(, עמ' 62.  104

יוסף פותר החלומות, 'אשר רוח אלהים בו'  ושמא רמז כאן הלוי באירוניה דקה ומחויכת שדברי הכתוב על   105 

)בר' מא 38(, הוסבו עליו בשירו של אלעמאני 'אני צעיר' )בית 9(. 
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לקראת סופו של 'פעמון זהב' פונה הלוי 'ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּבָניו' ומכריז כי להם 'ֵיאֹות ָּכל ֹרן / ָּכל   

ִׁשיר ְוָכל ִמְזמֹור'. הרננות, השירים והמזמורים הללו עשויים לרמז לשירי השבח האחרים שהקדיש 

אלעמאני  לו  שהקדיש  וידידות  שבח  שירי  ולשאר  צעיר'  ל'אני  גם  אך  אלעמאני,  לבני  הלוי 

במצרים.106 ואכן תיאורם של אותם דברי שיר מזכיר את האופן שבו תיאר אלעמאני את בוא הלוי 

לאלכסנדריה )'ְּכַטל ]ֶח[ ְרמֹון ֲעֵלי ָהֵרי ְבָׂשִמי ]ם[ ' ]'אני צעיר', בית 6[ (, אם כי כאן מוסבים הדברים 

על אהרן )אלעמאני( דווקא, על דרך לשון מקורם המקראי )תה' קלג 2(:

ָלֶכם ֵיאֹות ָּכל ֹרן / ָּכל ִׁשיר ְוָכל ִמְזמֹור 

ֹיֵרד ְּכַטל ֶחְרמֹון / ַלֲחַבֶּצֶלת ָׁשרֹון 

ֶמן ַהּטֹוב / ֹיֵרד ַעל ֹראׁש ַאֲהֹרן אֹו ַּכּשֶׁ

לאור  השיר  של  המחודשת  ובחינתו  הלוי  אל  אלעמאני  של  כשירו  צעיר'  'אני  של  זיהויו  מכוח 

יהודה הלוי׳,107  זכינו אפוא להארת חוליה רבת עניין ב'פרשה האחרונה בחיי רבנו  הזיהוי הזה, 

חוליה אשר יש בה כדי להמחיש את עומק ההערצה שבה נתקבל המשורר במצרים ואת עושר 

הדיאלוג השירי שהתנהל בינו לבין מארחיו. 

אומנם יש לציין כי באיגרת קטועה בערבית־יהודית ששלח הלוי אל ידידו ומיטיבו חלפון בן   

נתנאל איש קהיר, הביע המשורר רתיעה לנוכח קבלת הפנים הנלהבת שזכה לה באלכסנדריה. 

'הדבר מכביד עלי מאוד', התוודה, 'כי אני לא באתי בשביל שום דבר מאלה, ורציתי דווקא את 

ההפך מזה, כלומר להתבודד ולפרוש ]מן אלאנקטאע ואלאנפראד[ כי הרי קרוב אני להיות כמי 

שמצפה למוות בכל רגע'.108 אך מאלפת היא הפיסקה שבה חתם עזרא פליישר את דברי המבוא 

לפרסומה הראשון של האיגרת המרתקת הזאת:

כדי  הזה  המכתב  את  לידינו  זימנה  שההשגחה  אומרים  היינו  בנסים  באמת  האמנו  אילו 

לענות תשובה, מעם המשורר, למקטרגיו הקדומים והמאוחרים, שעינם היתה צרה במעט 

הנחת ששבע לפני מותו. אנו לא נאמר שכך יש לפרש את האיגרת הזאת, וגם לא נאמר 

בתחנת  סביבו  שנעשה  מה  אל  הלוי  יהודה  של  הקבוע  הרגשי  היחס  את  מייצגת  שהיא 

הביניים האחרונה של חייו. 'יחס רגשי קבוע' אינו צירוף החל על אדם חי, קל וחומר על 

משורר, קל וחומר על משורר גדול. גם חוקר קפדן רשאי להניח שיהודה הלוי התייחס אל 

עתים  בתיעוב,  עתים  בהזדהות,  עתים  בהסתייגות,  עתים  במצרים  הוקף  שבה  ההערצה 

בשמחה, עתים בהכרת טובה, ועל פי רוב )שהרי משורר גדול היה( ברגשות מעורבים. 

ולשירים שהקדישו לו ככל הנראה גם אחרים. ראו: שירמן, שירים חדשים )לעיל הערה 3(, עמ' 255–256.  106

לשהייתו  המתייחסות  הגניזה  מן  תעודות  לראשונה  חשף  שבו  החלוצי  מאמרו  בכותרת  גויטיין  של  כניסוחו   107

 של יהודה הלוי במצרים. ראו: ש״ד גויטיין, ׳הפרשה האחרונה בחיי רבנו יהודה הלוי׳, תרביץ, כד )תשט״ו(, 

עמ׳ 21–47. 

ראו: גיל ופליישר, יהודה הלוי )לעיל הערה 2(, עמ' 427–429.  108
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הוא היה בודאי אמיתי ועמוק בעצבותו כשם שהיה אמיתי ועמוק בשאר רגשותיו, ותמיד 

והמתוח של  הסבוך להפליא  ועמוק( בשיריו. המרקם  כן תמיד אמיתי  )ואם  היה  משורר 

הווייתו הוא נושא ראוי לעיון ולהתפעלות, לא לשיפוט ערכי. חומר חדש, המשלים את 

גם  רוב  פי  על  מצדיק  הוא  נוסף.  עיון  תמיד  כן  על  מחייב  יצירתו,  ועל  עליו  ידיעותינו 
התפעלות נוספת.109

במוקד  הבנתו המחודשת של השיר שניצב  מכוח  המואר  הלוי לאלעמאני,  בין  השירי  הדיאלוג 

בשהייתו  הלוי  של  המורכבת  בהווייתו  האחר  הקוטב  את  היטב  ממחיש  אכן  הזה,  המאמר 

באלכסנדריה: את קשר הידידות האמיץ ומעורר ההתפעלות שנטווה בינו לבין מארחו המשכיל 

והמעריץ, אשר בן לרעו, ידע להעריך את שירתו על שלל גווניה, ואף ידע לגמול למשורר על 

השירים שהעניק לו במנחת שיר מסולתת משלו.110 

פרשה מרתקת זו עודנה מצפה להארות נוספות. במהלך העבודה על מאמר זה נתחוור לי כי   

יצירה נוספת שצוינה במחקר כפרי עטו של הלוי,111 אף היא למעשה נכתבה לכבודו בעת שהייתו 

במצרים. מדובר ב'צאינה בנות נוא אמון', שיר אזור הידוע מכתבי יד תימניים בלבד;112 קריאתו 

לארץ  בדרכו  מצרים  את  עזיבתו  טרם  באלכסנדריה  הלוי  ליהודה  הוקדש  כי  מעלה  המחודשת 

ישראל, ובהחלט ייתכן כי אף הוא מתחת ידיו של אלעמאני יצא. השיר המעניין הזה והמשתמע 

ממנו קובעים ברכה לעצמם, ומאמר שיוקדש לכך עתיד לראות אור בקרוב.
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