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תוספות לשירת יוסף בן תנחום הירושלמי

מאת

קדם גולדן

שירת החול העברית שנכתבה במצרים בימי הביניים עמדה, מראשית המאה האחת עשרה, בחוג 

השירה  מופת  השפעת  )אלאנדלס(.1  המוסלמית  בספרד  שעלה  הספרותי  המרכז  של  השפעתו 

הספרדי במצרים נתקיימה לאורך ימים לא רק בזכות העתקות השירים שהגיעו מספרד, ושנפוצו 

בכל רחבי המזרח, אלא אף מכוח נוכחותם של משוררים שחצו את הים ובאו מקצה מערב מצרימה. 

 ,1141–1140 הבולטים באלה היו ר' יהודה הלוי )ריה"ל(, שביקר במצרים סמוך למותו, בשנים 

ואיתו המשורר יצחק בן אברהם אבן עזרא, ולאחריהם ר' יהודה אלחריזי )1165–1225(, שביקר 

במצרים בשנת 1215 לערך.2 אחרון המשוררים העבריים החשובים שפעלו במצרים, בסוף המאה 

השלוש עשרה ובתחילת המאה הארבע עשרה, היה יוסף בן תנחום הירושלמי.3 יוסף הירושלמי 

הערותיה  על  אליצור  שולמית  ולפרופ'  המאמר,  נוסח  לבהירות  רבות  שתרם  ורדי,  יהונתן  לד"ר  מודה  אני   *

המאלפות. תודתי גם לד"ר גיא רון־גלבע, שתרגם עבורי את קטעי השירה בערבית, לעובדת המפעל לחקר 

הפיוט והשירה בגניזה ע"ש עזרא פליישר, ד"ר שרה כהן, על עזרתה, וכן לקוראים האנונימיים מטעם מערכת 

'תרביץ' על הערותיהם המועילות.

של  בשירתם  פרטני  דיון  אגב  לרוב  במחקר  נדונה  במצרים  החול  בשירת  ספרדיות  השפעות  של  קליטתן   1

משוררים שישבו בה. לרקע השוו למשל: י' יהלום, 'שירה וחברה במצרים: בחינתן על־פי היחס לשירת־החול 

של יהודה הלוי', ציון, מה )תש"ם(, עמ' 286–298; ע' פליישר, 'נתונים חדשים על שירתו של ר' אלעזר הכהן 

וט' בארי, ירושלים תש"ע,  בן חלפון', הנ"ל, השירה העברית בספרד ובשלוחותיה, ג, בעריכת ש' אליצור 

 ;1403–1347 עמ'  שם,  החברים',  נזר  שמואל  בן  נתן  רב  של  החול  שירי  'מדיואן  הנ"ל,   ;1346–1328  עמ' 

 ט' בארי, 'עלי החבר בן עמרם: משורר עברי במצרים במאה האחת עשרה ', ספונות, כג )תשס"ג(, עמ' 279–345; 

 J. Yeshaya, Medieval Hebrew Poetry in Muslim Egypt: The Secular Poetry of the Karaite Poet
Moses ben Abraham Darʿī, Leiden 2011, pp. 68-75

על מסעו של ריה"ל מצרימה ראו למשל: ח' שירמן, תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית, ערך והשלים   2

יהודה אלחריזי, ִּכתאּב  472–480. על ביקורו של אלחריזי במצרים ראו:  ירושלים תשנ"ו, עמ'  ע' פליישר, 

אלֻדרר: והוא ספר פניני המוסרים ושבחי הקהלים, מהדורת י' בלאו, י' יהלום וי' ינון־פנטון, ירושלים תשס"ט, 

עמ' 14–22.

ביותר  והמקיף  החשוב  המחקר  עדיין  היא  עשורים,  שלושה  לפני  שהוגשה  שינין,  של  הדוקטור  עבודת   3
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נולד בשנת 1262 לערך, והיה בנו של תנחום בן יוסף הירושלמי, מדקדק ופרשן מקרא חשוב.4 

מצעירותו גילה כישרון ניכר לשירה, ושימש מעין משורר חצר בביתו של ר' דוד הנגיד בן אברהם 

מימון )1222–1300(, נכד הרמב"ם ונגיד יהודי מצרים.5 הירושלמי נפטר במחצית הראשונה של 

המאה הארבע עשרה,6 והותיר אחריו מורשת ספרותית ססגונית ורחבת היקף. 

המאה  בשלהי  החוקרים,  של  שולחנם  על  הירושלמי  יוסף  של  שמו  לראשונה  שעלה  מאז   

התשע עשרה, הולך ונחשף דיואן המשורר קמעה קמעה. החיבור 'ערוגות הבשמים', קובץ שירי 

צימודים רחב שחיבר המשורר והוא נער בן 15, עומד כעת לפני הקורא במלואו במהדורתה של 

יהודה  ודישון.8  יהלום  יוסף  שירמן,  חיים  בידי  פורסמו  שלו  מהמקאמות  ארבע  דישון.7  יהודית 

רצהבי פרסם בשני חלקים את השער הרביעי של הדיואן, שבו כינס המשורר שירי שבח שנכתבו 

בהזדמנויות שונות לכבוד נכבדי מצרים.9 חיים שינין הדפיס את השער החמישי, המוקדש לשירי 

חשק ויין.10 נוסף על אלה נדפסו כמה מפיוטיו וקינותיו של המשורר.11 לאחרונה נדפסה בשנית 

H. Y. Sheynin, ‘An Introduction to the Poetry of Joseph ben Tanḥum ha- ראו:  הירושלמי.  על 

 Yerushalmi and to the History of its Research’, Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania,
1988

 R. Dascalu, ‘Philology, Philosophy, and עתה:  ראו  הירושלמי  יוסף  בן  תנחום  של  וחיבוריו  חייו  על   4

 Sufism: Towards an Understanding of Tanḥum Ha-Yerushalmi’s Exegesis and Thought’, Ph.D.
dissertation, University of Chicago, 2016, pp. 9-42

לחיי המשורר ראו: שינין, מבוא )לעיל הערה 3(, עמ' 1–15.  5

הרוסית,  הלאומית  הספרייה  פטרבורג,  סנקט  בכ"י   ;1330 בשנת  בחיים  היה  עדיין  המשורר  כי  שיערה  נוה   6

בסמוך(,  להלן  )ראו  הבשמים'  'ערוגות  ליצירתו  בערבית  ביאור  המכיל   ,EVR II A 291/2 פירקוביץ 

1330(, הירושלמי איננו נזכר בברכת המתים. ראו:  והמתוארך לשנת א'תרמ"א למניין השטרות )היא שנת 

 P. Navè, ‘The Works of Joseph ben Tanhum of Jerusalem’, Studies in Bibliography and
 Booklore, 9 (1970), p. 60

ספר ערוגות הבשמים ליוסף בן תנחום הירושלמי, מהדורת י' דישון, באר שבע תשס"ה.  7

שירמן הדפיס מקאמה שנשתמרה ללא פתיחתה, ושמגוללת מעשייה מפולפלת הקרובה לסיפורי 'תחכמוני'   8

לאלחריזי. ראו: ח' שירמן, שירים חדשים מן הגניזה, ירושלים תשכ"ו, עמ' 403–407. יהלום פרסם את עיבודו 

של הירושלמי ל'איגרת הציפורים' לאבן סינא ואת 'מחברת השיבוצים'. ראו: י' יהלום, ' "איגרת הציפורים" 

בו:  השזורים  ועולמות  האסלאם  )עורך(,  אילן  נ'  מקאמה',  דמויי  עבריים  עיבודים  בשלושה  סינא  אבן  של 

השיבוצים"  ' "מחברת  הנ"ל,   ;314–282 עמ'  תשס"ב,  ירושלים  לצרוס־יפה,  חוה  של  לזכרה  מאמרים  קובץ 

עוד  ראו  השיבוצים'  'מחברת  על   ;98–87 עמ'  )תשס"ג(,  ג  שירה,  פרקי  הירושלמי',  תנחום  בן  יוסף  לר' 

407–459. וראו  להלן סעיף ב. 'מחברת הצימודים' הובאה כנספח אצל: דישון, ערוגות הבשמים )שם(, עמ' 

יוסף בן תנחום הירושלמי בכתב־ידו', פרקי שירה, א )תש"ן(,   גם: ה' שי, 'קטע של מקאמה מפרי עטו של 

עמ' 111–116. 

י' רצהבי, 'שירי שבח לר' יוסף הירושלמי', פרקי שירה, א )תש"ן(, עמ' 77–110; ב )תשנ"ט(, עמ' 53–81.  9

 V. Y. Sheynin, ‘Der literarische Nachlass des Josef ben Tanchum haj-Jeruschalmi: Forschungen  10

und Texte’, Acta Orientalia, 22 (1969), pp. 245-271. שירים אחדים הביאה פ' נוה, 'יוסף הירושלמי: 
משורר חצר במאה הי"ג', מולד, ב )תשכ"ט(, עמ' 242–243. 

שינין,  ח'  אצל:  נדפסו  פיוטים  חמישה   .244 עמ'  )שם(,  הירושלמי  יוסף  נוה,  הדפיסה  פיוטים  שלושה   11
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שנרצחו  חכמים  לקבוצת  וכן  לאביו  ספד  ושבה   ,1291 בקיץ  הירושלמי  שחיבר  הקינה  ונדונה 

בידי מוסלמים בפרעות במהלך כיבוש עכו.12 מלבד אלה ראו אור במפוזר עוד מספר שירים של 

המשורר.13 עם זאת למרות שפע הפרסומים של חלק ניכר משירי הירושלמי, שירתו עוד מצפה 

לכינוסה השלם. הערכת המשורר ומקומו בספרות העברית של ימי הביניים תתאפשר רק כאשר 

תהיה בידינו מהדורה מלאה של יצירתו. 

בדברים להלן אני מבקש להביא קטעים נוספים בלתי ידועים משירת יוסף הירושלמי ולהעיר   

הערות מספר על מורשתו הספרותית. הטקסטים שיידונו עלו מעיון באלפי העלים הבלים של 

פטרבורג.  בסנקט  הרוסית  הלאומית  בספרייה  השמורים  השני,  פירקוביץ  באוסף  היד  כתבי 

כידוע במשך מרבית המאה העשרים היה אוסף רחב זה כמעט בלתי נגיש לחוקרים. עם נפילת 

והם  שבו,  היד  כתבי  צולמו  הקודמת,  המאה  של  התשעים  שנות  בראשית  המועצות,  ברית 

זמינים עתה לכל המבקש במכון לתצלומי כתבי היד העבריים שבספרייה הלאומית בירושלים. 

הנרחב  הדיגיטציה  תהליך  במסגרת  למרשתת  ומועלים  המיקרופילם  סרטי  נסרקים  לאחרונה 

שהחלה הספרייה. אף שבמרוצת השנים מאז שהפך אוסף פירקוביץ נגיש פורסמו מחקרים לא 

האוסף  נחקר.  לא  עדיין  רובו  כי  דומה  שבאוסף,  היד  כתבי  בסיס  על  העברית  בשירה  מעטים 

לחקר  המפעל  במסגרת  קהיר  גניזת  לו  שזכתה  זה  כדוגמת  הולם,  שיטתי  לִקטלוג  זכה  טרם 

אליו  הניגש  לחוקר  לרועץ  עומד  האדיר  והיקפו  פליישר,  עזרא  שם  על  בגניזה  והפיוט  השירה 

על  שוב  להצביע  ישמשו  הם  כשלעצמה,  הנדונים  הממצאים  לתרומת  מעבר  כן  על  משתאה. 

היד  כתבי  את  למצות  הצורך  ועל  הביניים  בימי  העברית  השירה  את  להבנתנו  האוסף   חשיבות 

השמורים בו. 

א. שירים חדשים מן השער החמישי בדיואן הירושלמי

יוסף הירושלמי סודרו בדיואן בשבעה שערים על פי עיקרון תמטי, אם בידי  חיבורי השיר של 

ומקאמות,14  פיוטים  הכילו  הראשונים  השערים  שני  מאוחר:  עורך  בידי  ואם  עצמו  המשורר 

בחמישי  השבח,  שירי  נכללו  ברביעי  המשורר,  של  המליציות  איגרותיו  כונסו  השלישי  בשער 

שירי חשק ויין, בשישי קינות ובשביעי חידות, תרגומים מערבית ומכתמים שונים. הדיואן הגיע 

תשל"ו,  אביב  תל  המועצות,  בברית  עברית  הגות  )עורכים(,  ואחרים  זהרי  מ'  רוסיה',  מגנזי  שכחה   'לקט 

 עמ' 102–110. שתי קינות נדפסו אצל: הנ"ל, ' "אהה, כי לוקח מחמד עינינו": על שתי קינות לתשעה באב 

לר' יוסף בן תנחום הירושלמי', הדאר, 59, ל )תש"ם(, עמ' 488–490.

 J. Yeshaya, ‘A Hebrew Elegy by Yosef ben Tanḥum Yerushalmi on the Death of his Father and  12

the Mamluk Conquest of Acre’, Frankfurter Judaistische Beiträge, 39 (2014), pp. 33-52
לפירוט מלא של הפרסומים עד שנת 1988 ראו: שינין, מבוא )לעיל הערה 3(, עמ' 21–24.   13

שינין ונוה נחלקו בשחזור שערי הדיואן, אם השער הראשון בדיואן הכיל את המקאמות או את הפיוטים. השוו:   14

שינין, מבוא )שם(, עמ' 15; נוה, היצירות )לעיל הערה 6(, עמ' 61–63.
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לידינו בשלוש העתקות מרכזיות, הנחלקות היום בין מספר כתבי יד, שמרביתם באוסף פירקוביץ 

השני:15 

• ההעתקה המקיפה ביותר של הדיואן ששרדה, והכוללת גם את יצירת נעוריו של המשורר   
הספרייה  פטרבורג,  סנקט  כ"י  יד:  כתבי  שני  בין  בעיקרה  עתה  מחולקת  הבשמים',  'ערוגות 

 Or. 2588 הבריטית  הספרייה  לונדון,  וכ"י   EVR II A 100/1 פירקוביץ  הרוסית,  הלאומית 

931(.16 לדברי המעתיק בקולופון, ההעתקה נעשתה 'מכתיבת יד המחבר', ולכן היא  )מרגליות 

ודאי מהימנה בנוסח השירים.17 העתקה זו תסומן להלן א.

• העתקה נוספת, ששרדו ממנה 68 דפים בכתיבה מהודרת, מקוטלגת ככ"י סנקט פטרבורג,   
הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ EVR II A 85/8.18 העתקה זו תסומן להלן ב.

• העתקה שלישית של דיואן הירושלמי מחזיקה 56 דפים, ומקוטלגת ככ"י סנקט פטרבורג,   
הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ EVR II A 291/1.19 העתקה זו תסומן להלן ג. 

כל שלוש ההעתקות שרדו בצורה חלקית בלבד: הכתיבה ניטשטשה בהן במקומות רבים, סדר   

הדפים נשתבש אם הרבה אם מעט, ומספר דפים לא קטן נשמט מכתבי היד.20 על ידי השוואת 

המצאי בהעתקות ניתן להשלים ולשחזר חטיבות מסוימות בדיואן לפי קטעים החופפים זה לזה. 

עם זאת חלקו הראשון של דיואן הירושלמי אבד כנראה ללא תקנה. אם המשורר הקדים לדיואן 

כמקובל פתיחה בפרוזה – אם בערבית ספרותית ואם בעברית מחורזת – הרי היא לא נשתמרה.21 

על כתבי היד הידועים של הדיואן ראו בהרחבה: שינין, מבוא )שם(, עמ' 24–47.  15

שטרן היה הראשון שהעיר על מקורם המשותף של שני כתבי היד. ראו: ש"מ שטרן, 'חיקויי ֻמּושחות ערביים   16

א בכ"י קייב, הספרייה  48. סופה של העתקה  184, הערה  בשירת ספרד העברית', תרביץ, יח )תש"ז(, עמ' 

L 47(. ראו: י' יהלום, ליבבתיני:  כ"י הרכבי  )לשעבר   Or. 1648 הלאומית של אוקראינה על שם ורנדצקי 

ראו:  א  העתקה  של  המקורית  צורתה  לשחזור   .60 עמ'  תשס"ט,  ירושלים  מימי־הביניים,  אוהבים  מחברות 

שינין, מבוא )לעיל הערה 3(, עמ' 31–32.

קולופון המעתיק מופיע בסוף הדיואן )כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 100/1, דף 20ב(. עם זאת שינין העלה   17

סייג באשר למהימנותן של כתובות השירים בהעתקה, וטען כי מקורן מידי ְמכנס הדיואן, שככל הנראה לא 

היה המשורר עצמו. ראו: שינין, מבוא )שם(, עמ' 126, הערה 57. השוו לעניין זה את הערת רצהבי לכתובת 

לשיר לו בשער הרביעי של הדיואן: רצהבי, שירי שבח )לעיל הערה 9(, ב, עמ' 69.

כתב היד כולל היום דפים שבעבר קוטלגו בנפרד ככ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ   18

EVR II A 85/26. ראו: שינין, מבוא )שם(, עמ' 34.
בתוך   .137 עמ'   ,)8 הערה  )לעיל  חדשים  שירים  שירמן,  ראו:   .EVR II A 201/1 בעבר  סומן  היד  כתב   19

דוגמת  לפי  היד נשתרבב שריד מקובץ מקאמות שנתחבר במזרח, ככל הנראה במאה השלוש עשרה,  כתב 

15–20(. מחברו של הקובץ לא זוהה עד כה, והחיבור נודע במחקר על שם הגיבור הקבוע  'תחכמוני' )דפים 

ועתה:   ,413–408 עמ'  )שם(,  חדשים  שירים  שירמן,  ראו:  זאת  ביצירה  לדיון  האזרחי'.  איתן  כ'מחברות 

מכין  אלה  בימים   .M. Rand, The Evolution of al-Ḥarizi’s Taḥkemoni, Leiden 2018, p. 45 n. 7 
ד"ר מיכאל רנד מהדורה של חיבור זה לדפוס.

שינין העריך כי מהעתקה א חסרים 45–60 דפים. ראו: שינין, מבוא )לעיל הערה 3(, עמ' 31. העתקה ב לדבריו   20

עמדה במקור על 200 דפים לפחות. ראו: שם, עמ' 34.

המשורר הקדים לחיבורו 'ערוגות הבשמים' פתיחה מחורזת שבראשה ובחתימתה שירים שקולים. ראו: דישון,   21



111 תוספות לשירת יוסף בן תנחום הירושלמי   ]5

כמו כן שני השערים הראשונים בדיואן, שער הפיוטים ושער המקאמות, נותרו פגומים וחלקיים. 

למעשה רק אחת ממחברותיו של הירושלמי, 'מחברת הצימודים', ניתנת לשחזור במלואה. מתוך 

שבעת השערים בדיואן שרדו פתיחותיהם של ארבעה בלבד.

פתח להבנה טובה יותר של דיואן הירושלמי טמון בכתבי יד נוספים באוסף פירקוביץ השני,   

המשורר,  בדיואן  החמישי  השער  על  חדש  אור  שופכים  אלו  במחקר.  כה  עד  נדונו  שלא  מהם 

ושירי  החשק  לשירי   – ואל̄כמריאת'  ואלנסיב  אלגזל  'פי   – הפתיחה  כותרת  כלשון  יוחד,  אשר 

היין.22 כאמור לפני יובל שנים הדפיס אותו שינין, ללא ניקוד ופירוש.23 על פי שלוש ההעתקות 

22 שירים:24 השיר האחרון ברצף השירים, שיר אזור  המוכרות ִׁשחזרו החוקרים כי השער מנה 

הפותח 'כוס אדמדם ומר', שרד במלואו בהעתקה א.25 יתרת העמוד לאחריו נותרה ריקה, ובראש 

העמוד העוקב בכתב היד כבר מופיעה כותרת השער הבא בדיואן, 'באב אלסאדס פי אלמרא̄תי 

ואלמחזונאת' )השער השישי, בשירי הקינה והאבלּות(.26 לכאורה המסקנה המתבקשת מהעתקה 

22 השירים הללו בלבד, ושהמעתיק, משסיים להעתיק שער  היא שהשער החמישי כלל את  א 

את  ולפתוח  הדיואן  להעתקת  הידור  להוסיף  שביקש  מפני  ריק  העמוד  יתרת  את  הותיר  אחד, 

שכן  המקבילות,  להעתקות  השוואה  לערוך  ניתן  לא  זה  בעניין  חדש.27  דף  בראש  הבא  השער 

השער החמישי שרד בצורה פגומה במיוחד בשתיהן. העתקה ב מכילה רק שישה מכלל השירים 

השער  משירי  ומחצית  משובש,  הדפים  סדר  כה,  עד  שנודעה  כפי  ג,  בהעתקה  יד–טו(;   )ח–י, 

55; השיר 'כוס אדמדם ומר'  )שירים י–יט( חסרים כליל. שירים כ–כב שרדו בה בדף בודד, דף 

)כב( נקטע בטורו הרביעי. 

הרוסית,  הלאומית  הספרייה  פטרבורג,  סנקט  בכ"י  נמשכת  זו  שהעתקה  מתברר  כעת  אבל   

פירקוביץ EVR II A 198/1, דף 72. זהו דף בודד שנתלש מן הטומוס, ושנכרך באקראי עם עשרות 

דפים אחרים תחת מספר קטלוג אחד. בעמוד א באים בכתיבת המעתיק 13 הטורים החסרים של 

'כוס אדמדם ומר', השיר האחרון הידוע בשער החמישי, ולאחריהם נותר חציו התחתון של העמוד 

ערוגות הבשמים )לעיל הערה 7(, עמ' 61–70.

לשון הכותרת על פי העתקה א )כ"י לונדון Or. 2588, דף 29א(.  22

שינין, העיזבון הספרותי )לעיל הערה 10(.  23

שם, וכן בתיאורה המפורט של נוה, היצירות )לעיל הערה 6(, עמ' 70–71.  24

13א–ב. שינין ציינו במהדורתו כֵעד הנוסח היחיד. ראו: שינין,  EVR II A 100/1, דף  כ"י סנקט פטרבורג   25

העיזבון הספרותי )לעיל הערה 10(, עמ' 271.

14א. בלאו העיר כי המילה 'מחזון' משמשת לעיתים בערבית־ EVR II A 100/1, דף  כ"י סנקט פטרבורג   26

ערביים־ לטקסטים  מילון  בלאו,  י'  ראו:  חזנות.  שיר  כלומר  חז"ן,  השורש  של  העברית  בהוראה  היהודית 

יהודיים מימי הביניים, ירושלים תשס"ו, עמ' 123. לעומת זאת כאן ברור שהכוונה להוראתו של השורש חז"ן 

בערבית )حزن(, כלומר לשירי צער ואבל.

יש לציין שהדבר חריג ביחס ליתר השערים שפתיחותיהם שרדו בהעתקה א – כותרותיהם באות מייד לאחר   27

29א;  8א; השער החמישי: שם, דף  Or. 2588, דף  סיום העתקת השער הקודם )השער הרביעי: כ"י לונדון 

השער השביעי: כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 100/1, דף 18א(.
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ריק. אך מצידו השני של הדף, במקום פתיחת השער השישי שהופיעה בהעתקה א, באה הכתובת 

'ולה אי̇צא גזל' )ולו עוד שיר חשק(, ולאחריה הועתק שיר אזור נוסף, הפותח 'עופר חן הוביש'. 

שיר זה, שאיננו מוכר משתי ההעתקות האחרות של הדיואן, נקטע בטור 17.

את  להרחיב  אפשר  ג,28  בהעתקה  החסר  מן  שעה  לפי  שנתגלה  היחיד  הוא  החדש  שהדף  אף   

בקטעי  מעיון  שעלתה  מעניינת  תופעה  בזכות  החמישי  השער  של  המשוער  היקפו  על  היריעה 

דיואן הירושלמי העתיקו  השירה באוסף פירקוביץ: שניים משלושת המעתיקים העיקריים של 

ב  חטיבות מסוימות בדיואן, ואולי את כולו, יותר מפעם אחת.29 מההעתקה המקבילה להעתקה 

רבים  שרידים  נותרו  ג  להעתקה  המקבילה  מההעתקה  אולם  אחד;30  קטן  קטע  רק  לידינו  הגיע 

יותר, מחלקים שונים בדיואן, והיא תסומן להלן כהעתקה ג2. 

לאחר הגשת המאמר נמצא לי קטע נוסף שמקורו בהעתקה ג: כ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית,   28

דף, המביא חלקים של שני שירים  זהו קטע קרוע מחלקו התחתון של   .73 דף   ,D קופסה  פירקוביץ,  אוסף 

7–15 מהשיר 'המהללים לך לבד נבראו'  מן השער הרביעי בדיואן הירושלמי: מצידו האחד מועתקים בתים 

)רצהבי, שירי שבח ]לעיל הערה 9[  , א, עמ' 84, סי' ג(, ומצידו השני טורים 6–12 משיר האזור ' ]שירו בשיר 

מזמור[ / וצאו בגיל לקראת גבירי דור' )שם, עמ' 85, סי' ד; במהדורת רצהבי המבוססת על העתקה א חסרות 

המילים הפותחות, וההשלמה היא לפי העתקה ב, דף 42א(. ' ]שירו בשיר מזמור[  ' שרד בהעתקה ג מטור 13 

בלבד )דף 42א(; מכאן שהקטע החדש היה הדף שקדם לו בטומוס בצורתו המקורית.

תופעת מעתיק החוזר ומעתיק קובץ שירה יותר מפעם אחת ידועה ממקרים נוספים, בראשית העת החדשה.   29

בשלהי המאה השש עשרה העתיק תם אבן יחייא, משורר שישב באימפריה העות'מאנית, את שירי בן חוגו 

דוד עונקינירה בשני מאספים שונים שיצאו מתחת ידיו. ראו: ש' ברטוב, 'שירת החול העברית של משוררי 

תשע"ז,  אביב,  תל  אוניברסיטת  דוקטור,  עבודת  הט"ז',  המאה  של  השניה  במחצית  וקושטא   שאלוניקי 

עמ' 21–22, 25 )תודתי למחברת שהעירה את תשומת ליבי לדוגמה זאת, ושהמציאה לי את עבודתה(. והוא 

הידוע, שישב במאה השבע עשרה לערך   )37 )שוקן   Add. 19524 ירושלים, מכון שוקן  כ"י  הדין במעתיק 

מדיואן  בכתיבתו  דפים  שני  קהיר.  מגניזת  עלו  שלו  מקבילה  מהעתקה  וששרידים  המזרח,  מארצות  באחת 

החול  )שירי   T-S Or. 1080.4.1  ;T-S K25.2 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  בכ"י  מצויים  רמב"ע 

17, 22(, וקטעים רבים יותר  למשה אבן עזרא, ב, מהדורת ח' בראדי, ברלין וירושלים תרצ"ה–תש"ב, עמ' 

נמצאו מהעתקתו המקבילה לדיואן של המשורר בן המאה השלוש עשרה טדרוס אבולעפיה: כ"י קיימברידג', 

ילין,  ד'  מהדורת  א,  והחידות,  המשלים  גן  אבולעפיה,  )טדרוס   VIII 36 מוצרי  האוניברסיטה,  ספריית 

מספר  ללא  במהדורתו  שציינֹו  ילין,  של  לתיאורו  תואם  היד  כתב  תוכן   ;xiii עמ'  תרצ"ב–תרצ"ז,  ירושלים 

קטלוג(; כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים Ms. 1510 )ENA 1856( )שם, עמ' xi(; לונדון, הספרייה 

42–43 )שם, ג,  Heb.d.75, דפים  xiv–xiii(; אוקספורד, בודליאנה  Or. 5560D.13-16 )שם, עמ'   הבריטית 

.)ciii–cii 'עמ

כ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ EVR II A 1372, שבקטלוג הספרייה הלאומית   30

נרשם כקטע ממקאמה של הירושלמי, מכיל שני דפים לא רצופים, ובהם חלקים מאמצעה ומסופה של 'מחברת 

הצימודים' שההדירה דישון, ערוגות הבשמים )לעיל הערה 8(. דף 1 מקביל לטורים 180–204 במהדורתה )שם, 

453–457(. הכתיבה בשני הדפים זהה לזו שבהעתקה  375–400 )שם, עמ'  2 – לטורים  עמ' 428–431(, ודף 

ב, אך שם 'מחברת הצימודים' שרדה כמעט במלואה, בדפים 22ב – 24ב, 16א – 18ב, 25א – 26ב, 27א – 35ב 

)הקטעים החופפים להעתקה המקבילה מועתקים בדפים 27, 34ב – 35ב, בהתאמה(. לפיכך אין ספק כי מדובר 

בהעתקה נוספת שהכין הסופר, ולא בדפים שהיו במקורם חלק מהעתקה ב, ושנשרו ממנה. דף אחר בכתיבת 

הסופר, שמקורו באחת משתי ההעתקות, נתגלגל ללקט דפים מקרי בכ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית 
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כך בכ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ EVR II A 539 נאספו שלושה   

דפים של העתקות שירה ממקורות שונים.31 הדף האמצעי, דף 2, כתוב ביד המעתיק של העתקה 

ג ומביא ברצף 13 מכתמי שנינה קצרים, החותמים את דיואן המשורר; בסופם מופיעה הכתובת 

'ה̄דא מה ו̄גד, ושלום' )זה מה שנמצא, ושלום(.32 השירים חופפים לסיומו של השער השביעי של 

הדיואן, ששרד בדפים האחרונים של העתקה ג.33 כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 539 היה מוכר 
כבר לשינין, והוא ציינֹו בין המקורות לשירי המשורר בעבודת הדוקטור שלו.34

החמישי  בשער  החדש  לחלק  מקבילים  הירושלמי  דיואן  של  ג2  מהעתקה  נוספים  דפים  שני   

הרוסית,  הלאומית  הספרייה  פטרבורג,  סנקט  ככ"י  עתה  המקוטלג  בודד,  דף  עליו.  ומוסיפים 

פירקוביץ EVR II A 1624, מביא ברצף את שירים כ–כב, שלושת השירים שנחשבו האחרונים 

21, של שיר האזור 'מה לי ולצבי שח'; אחריה בא  בשער: עמוד א מביא העתקה קטועה, מטור 

המכתם המתורגם מאלחרירי 'שבעה צרכים שים בביתך'; ולבסוף שיר האזור הנזכר, 'כוס אדמדם 

ומר'.35 שלושת השירים הללו מצויים, אם בשלמותם אם בחלקם, בהעתקה ג, ולכן אין ספק שהדף 

לא היה חלק ממנה. בצידו השני של הדף, לאחר העתקת 'כוס אדמדם ומר', הותיר המעתיק רווח 

מסוים חלק, כדי רבע עמוד. כמו בדף החדש מהעתקה ג, בא כאן לאחר הרווח שיר האזור 'עופר 

חן הוביש', הנקטע בטור 15. 

הרוסית,  הלאומית  הספרייה  פטרבורג,  סנקט  בכ"י  נמצא  ג2  העתקה  של  הישיר  המשכה   

והעורב'  היונה  'מחברת  היד מביא קטע לא מוכר מתוך  12 בכתב  דף   .EVR II A 585 הרוסית, פירקוביץ 

וממשיך   ,195 טור  הוא משלים במקצת את החסר לפני   .)8 )לעיל הערה  יהלום, איגרת הציפורים  שההדיר 

עד טור 212 במהדורה )שם, עמ' 305–306(. בקטע החדש שרדו בתים אחרונים משיר שקול שנושאת היונה 

העורגת לשוב ל'דודּה', ולאחריו נאום התוכחה של העורב, שסופו ידוע ונדפס מן המקבילות. הקטע מוסיף על 

הטקסט המוכר כעשר שורות. 

דף 1 בכתב היד היה שייך במקורו לדיואן אהרן חכימאן, כפי שמוכיח דמיונו בצורת הכתיבה ובפריסת הטקסט   31

 EVR II A לכתב היד המוכר של שירי המשורר, כ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ

102. על מחבר זה, שפעל בבגדאד באמצע המאה הארבע עשרה, ראו: שירמן, שירים חדשים )לעיל הערה 8(, 
עמ' 139–141 )שירמן הכיר את כתב היד הנזכר ככ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ 

EVR II A 72(. בדף 3 מועתקים שלושה שירים של ריה"ל: 'בלבי לך נטעים נעמנים' )דיואן יהודה בן שמואל 
הלוי, א, מהדורת ח' בראדי, ברלין תרנ"ד–תר"ע, עמ' 56–57, סי' מא; קטוע, מבית 2(; 'לחכם אספה נפשו 

תבונות' )שם, עמ' 193–194, סי' קלב(; 'רדו עבים והורידו רביבים' )שם, עמ' 57–58, סי' מב; נקטע בבית 7(.

ל'שלום' כלשון חתימה אצל מעתיקים השוו: ע' פליישר, 'השלמות לקובץ שירי הצימודים של יהודה אלחריזי   32

1(, ג, עמ' 1198. מתחת לכתובת  לכבוד נכבדי קהל הקראים בדמשק', הנ"ל, השירה העברית )לעיל הערה 

זמנים  'שרי  )אחר לאלחריזי(. השיר,  'גירה ללחריזי'  נוסף, עם הכותרת  יד מאוחרת שיר  החתימה העתיקה 

 עד זבול נגעו', אכן נכתב בידי אלחריזי במסעו במזרח, והוקדש למיטיבו שמואל בן נסים מארם צובא. ראו: 

י' בלאו וי' יהלום, מסעי יהודה: חמישה פרקי מסע מחורזים לאלחריזי, ירושלים תשס"ג, עמ' 266.

הקטע המקביל בהעתקה ג מועתק בדפים 57ב – 58ב.  33

 ‘written in a hand similar to that( עמ' 39. שינין העיר על דמיונו להעתקה ג ,)שינין, מבוא )לעיל הערה 3  34

.)of manuscript B’
שינין, העיזבון הספרותי )לעיל הערה 10(, עמ' 269–271, שירים כ–כב.  35
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פירקוביץ EVR II A 615, דף 36.13 הדף מכיל חמישה שירים וקטעי שיר: בראש הדף מועתק 

סופו של 'עופר חן הוביש'; שני הטורים הראשונים בו חופפים לטורים האחרונים )16–17( בדף 

ג. לאחריו באים שיר בחרוז מבריח ושני שירים סטרופיים שנשתיירו שלמים,  החדש מהעתקה 

ושיר נוסף בחרוז מבריח, שנקטע בבית הראשון. למרבה הפלא דף זה איננו חדש לגמרי במחקר: 

במקום  עשורים,  שני  לפני  כבר  כאנונימיים  רצהבי  הדפיס  שבו  השלמים  השירים  שלושת  את 

רחוק ובקריאה משובשת מעט.37 

אם כן לאור שתי ההעתקות, ג ו־ג2, שיצאו מתחת ידי מעתיק אחד, אפשר לקבוע כי השער   

החמישי בדיואן הירושלמי עמד בצורתו המקורית על 27 שירים לפחות. בכך הוא מתקרב יותר 

בהיקפו לשני שערים אחרים בדיואן המשורר הידועים במלואם: השער השביעי מכיל 26, והשער 

הרביעי, הרחב בשערי הדיואן, עומד על 43 שירים.38 מן הדפים החדשים שנסקרו לעיל עלה דבר 

מוזר: בכל שלוש ההעתקות של השיר 'כוס אדמדם ומר' הותירו המעתיקים לאחריו רווח מסוים 

של כחצי עמוד ריק.39 הסבר אפשרי לתופעה נשנית זאת הוא שבין 'כוס אדמדם ומר' ל'עופר חן 

הוביש' בא במקור שיר נוסף ברצף ההעתקה, ושבשלב מסוים בשלשלת המסירה נשמט השיר. 

הסבר זה דחוק במקצת ממספר סיבות. אם נסמוך על דבר המעתיק בקולופון של העתקה א, שהוא 

העתיקּה מכתיבת ידו של המשורר עצמו, ניאלץ להניח כי השיר היה חסר כבר באוטוגרף.40 נוסף 

הוסיפו המעתיקים כל הערה על חסרונו של השיר כפי שהיינו מצפים  על כך מלבד הרווח לא 

שרידים  שגילוי  ואפשר  בהעתקה,  לרווח  מספק  הסבר  להציע  יכול  אינני  עתה  לעת  שיעשו.41 

נוספים מהעתקות הדיואן יבהיר תעלומה זו.

3 מועתק סופו של פיוט לא נודע  במספר מדף זה נצררו יחד דפים שמקורם בארבעה טומוסים שונים: בדף   36

בצורת שיר אזור ולאחריו הפיוט 'שבויה מאוסה' החתום בשם שמואל; השיר פורסם מכתב היד וממקור נוסף 

4–12 היו  49 )1997(, עמ' 5–7. דפים  י' רצהבי, 'פיוט חדש לרבי שמואל', אפיריון,  באוסף פירקוביץ בידי 

במקורם חלק מהעתקה רחבת היקף של דיואן ריה"ל, שכללה שירי חול ופיוטים כאחד )השירים ממוספרים 

הדפים  שני  ת(.  סי'   – 8ב  בדף  בא  כסדרם,  שאינם  בדפים  ששרד,  ביותר  הגבוה  המספר  עבריות;  באותיות 

הראשונים בכתב היד יידונו להלן בסעיף ב.

י' רצהבי, 'שני שירי־יין מן האסכולה הספרדית', אפיריון, 43 )1996(, עמ' 7; הנ"ל, 'שיר איזור באהבת הצבי',   37

אפיריון, 63 )2000(, עמ' 6–8.

השער השביעי מועתק במלואו בהעתקה א )כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 100/1, דף 18א – 20א(. לשער   38

הרביעי ראו: רצהבי, שירי שבח )לעיל הערה 9(.

בתיאור כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 100/1 הסתמכתי על תצלומו השמור במכון לתצלומי כתבי יד עבריים   39

היו חלק מקונטרס אחד,  ו־14   13 יכול לקבוע אם דפים  64091(. אינני  )ס'  שבספרייה הלאומית בירושלים 

ואורכם של השירים החדשים, בהשוואה  זאת על סמך פריסת הדף  יותר. עם  או  גיליון אחד  שנשמטו ממנו 

להעתקות שירים סטרופיים אחרים באורך דומה בשער החמישי, דומני כי כתב היד חסר לפחות גיליון אחד 

)שני דפים( בין דף 13 )השער החמישי( לדף 14 )השער השישי(. 

גם אם נניח כי מעתיק העתקה א שמר על רצף ההעתקה בהתאם למה שעמד לפניו בכתיבת ידו של המשורר,   40

קשה יותר ליישב את הישנותו בשתי ההעתקות המקבילות, ג ו־ג2; לפי מסקנותיו של שינין, העתקה ג אינה 

נסמכת במישרין לא על אוטוגרף המשורר ולא על העתקה א. ראו: שינין, מבוא )לעיל הערה 3(, עמ' 45–46.

השוו להערת המעתיק שנזכרה לעיל סמוך להערה 32, וכן להלן הערה 90.  41
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העתקה א

EVR II A 100/1 סנקט פטרבורג

העתקה ג

 ,EVR II A 291/1 סנקט פטרבורג

 דף 55ב + סנקט פטרבורג

EVR II A 198/1, דף 72

העתקה ג2

 + EVR II A 1624 סנקט פטרבורג 

 ,EVR II A 615 סנקט פטרבורג

דף 13

'מה לי ולצבי חש' )חלקי('מה לי ולצבי חש' )חלקי('מה לי ולצבי חש'
'שבעה צרכים שים בביתך''שבעה צרכים שים בביתך''שבעה צרכים שים בביתך'

'כוס אדמדם ומר''כוס אדמדם ומר''כוס אדמדם ומר'

'עופר חן הוביש''עופר חן הוביש' )חלקי(

'יונה עלי חוף יאור'

'עור ידידי ועזוב נום'

'מה לך עפרי לירות'

'ידידי גביעי הב' )חלקי(

אומר עתה דברים אחדים על שירי החשק החדשים של יוסף הירושלמי, שיצוינו להלן במספור 

עוקב לרצף השירים המוכר בשער החמישי של הדיואן. שיר כג הוא כאמור שיר אזור; הוא מתאר 

מספרד  החשק  בשירי  השגורות  במעלות  המשתבח  חן',  'עופר  הנער,  של  הנפלאה  דמותו   את 

והירח, תלתליו השחורים כמוהם כעקרבים  יופיו המרהיב את השמש  ואילך – הוא מבייש בזיו 

וצפעונים השומרים על פניו מידי זרים, וֵגוֹו רם וגמיש כעץ צעיר. אלא שנער זה, כמנהג הצבאים 

בשירה העברית בימי הביניים, הוא גחמני ואכזר; בה במידה שהוא ענוג למראה כן הוא קשה לב 

וקטלני לחושקו. באזור המחרוזת השנייה, באמצע השיר, זוכה יופיו של הנער לתיאור מעניין; 

בימי המשורר   .)12 )טור  ַּכְרְּכִמיׁש'  ְוָיִאיר   / ָיִחיׁש  ]מצרים[  'ִמּנֹוף  פניו הצחות נמשל כאילו  אור 

ואין זאת אלא שבחר בשמה לשם החרוז  מן הסתם לא הייתה העיר הקדומה כרכמיש מיושבת, 

וכן בשל מקומה 'על נהר פרת' )יר' מו 2(, היינו בקצה סוריה. ציור היפרבולי דומה, המתווה את 

'תחום ההשפעה' הגיאוגרפי הנרחב של החשוקה, מֻפסטאט שבמצרים ועד הבירה דמשק, מופיע 

בבית החותם בשיר אחר בשער החמישי של דיואן הירושלמי: 'ְּבֹצַען ֵמֲעֵלי ֶלְחָיּה ֲחצֹות ֵליל / ְּתַגל 

]הצבייה[ ַמְסֶוה – ְוָתִפיץ אֹור ְּבַחְדָרְך!'.42 ובשיר אזור אחר בשער מגדיל המשורר לתאר את הצבי 

כמי שזיוו מגיע מ'עדינה' )בגדאד( ועד פסטאט: 'ּוְבָתֳארֹו ָיִאיר / ֹצַען – ְוהּוא ַבֲעִדיָנה'.43 טופוס 

זה איננו שגור בשירי חשק עבריים,44 שנוטים באופן מוחלט לתאר מציאות כוללנית מופשטת, 

ללא אחיזה בפרטים קונקרטיים על אודות מקום ההתרחשות: 'הדמויות הפועלות בשירת החשק 

שיר ח, 'צביה העבידתני בפרך' )שינין, העיזבון הספרותי ]לעיל הערה 10[  , עמ' 261(. 'חדרך' – לפי זכ' ט 1.  42

שיר כ, 'מה לי ולבי חש', טור 25 )שינין, העיזבון הספרותי ]שם[  , עמ' 269; וראו במהדורתו להלן סעיף ג(.   43

הריח  וטוב  הערב  היין  הנגיד:  לשמואל  במראהו'  'מאדם  היין  בשיר  ראו  בספרד  בטופוס  דופן  יוצא  שימוש   44

 'ָמזּוג ְּבִאְסַּפְמָיא, ְוִזְכרֹו ]ריחו[ ֱאֵלי ֹהּדּו' )דיואן שמואל הנגיד: בן תהלים, מהדורת ד' ירדן, ירושלים תשכ"ו, 

עמ' 290, סי' קמו(.



 ]10קדם גולדן116

מבחינה  מזוהה  שאינו  במרחב  הפועלות  אנונימיות,  כדמויות  תמיד  כמעט  מוצגות  העברית 

גאוגרפית'.45 לעומת זאת מקומו של הטופוס יכירנו בשירי שבח, שעניינם נכבדים ונדיבים בשר 

הגדול  מיטיבו  על  עצמו  הירושלמי  העיד  כך  ואומנם  בעולם.  שונים  במקומות  היושבים  ודם, 

ְלִׁשְנָער  ַחְסּדֹו  ְורֹוב   – העיר[  ]של  ְּגבּוֶליָה  'ָׁשַכן  הוא  כי  באורו,  נמלאה  שפסטאט  הנגיד,  דוד  ר' 

למשל  ספרד;  משוררי  לירושלמי  קדמו  לנכבדים  שבח  בשירי  בטופוס  בשימוש  ָעף'.46  ]בבל[ 

בשיר צימודי מ'ספר הענק' לר' משה אבן עזרא )רמב"ע(, שהירושלמי חיקהו בחיבורו 'ערוגות 

ִׁשְנָער  ֲעֵדי  ַחְסּדֹו   / ְוֵצל   – ְּבִאְסַּפְמָיא  ֹׁשֵכן   ]...[ ר  'ַהׂשַּ זהה:  כמעט  לשון  מוצאים  אנו  הבשמים', 

ְוׁשּור'.47 ההבדל הבולט בינם לבין הירושלמי הוא כמובן מקומה של ספרד במוקד מפת העולם 

למרחב  הירושלמי  ידי  על  ובהסבתו  זה  טופוס  של  באימוצו  האנדלוסיים.  בשירים  המשורטטת 

הָתחּום של בירות המזרח בלבד, יש משום אירוניה; לדברי אוריה כפיר, ביצירתם של משוררי 

ספרד נועד דווקא הטופוס לבסס את עליונותם התרבותית של בני אנדלוס על יתר קהילות ישראל 

במזרח.48 המחרוזת החותמת את שיר האזור תואמת למהלך האופייני לחטיבה האחרונה בשירי 

ורמז  הצבי  בו  התגרה  כיצד  נזכר  החושק  העבר;  מן  סצנה  אנפין  בזעיר  מציירת  היא  האזור.49 

לכאורה שייענה לחיזוריו. לנוכח גחמתו של הנער נושא החושק הנואש את ה̄כרג'ה הערבית; זו 

קרובה בניסוח הדברים לטורי המדריך )מטלע( העבריים של השיר, שוודאי נכתבו לאורה. השיר 

נחתם אפוא בנקודה שבה נפתח – בטבעו ההפכפך של החשוק, שלא ישתנה.

חיקוי,  מעשה  הוא  השיר  )ִקטעה(.50  מברחת  בחריזה  החרוז  קצר  חשק  שיר  הוא  כד  שיר   

ֻמעאר̇צה, של שיר חשק ספרדי מוכר, הפותח 'יונה עלי בן הדס'.51 כפי שהראתה שולמית אליצור, 

וזיקתה לספרות העברית ההומוארוטית בימי הביניים',  'מחברת שליח הציבור: לשאלת מקורותיה  הוס,  מ'   45

תרביץ, עב )תשס"ג(, עמ' 225. וראו עתה: י' ורדי, 'חטיבת השירים הקצרים בדיואן של שמואל הנגיד: מבוא 

ומהדורה ביקורתית', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ז, עמ' 174–175. 

'נחלי ברכות סבבו מצרים' )רצהבי, שירי שבח ]לעיל הערה 9[  , א, עמ' 82, סי' ב(.  46

אבן עזרא, מהדורת בראדי )לעיל הערה 29(, א, עמ' שח, סי' לז. 'שּור' – לפי שמ' טו 22. מדבר שּור משמש   47

מטונימיה לארץ מצרים כולה. חסדו של השר, אף שהוא מצוי במערב, פרוס אפוא עד קצוות המזרח. 

 U. Kfir, A Matter of Geography: A New Perspective on Medieval Hebrew Poetry, עתה:  ראו   48

מול  פריפריה  של  מפרספקטיבה  בספר  נדונה  היא  אף  הירושלמי  של  יצירתו   .Leiden 2018, pp. 37-40
המרכז. ראו: שם, עמ' 105–122.

על החטיבה האחרונה בשיר האזור ראו: ט' רוזן־מוקד, לאזור שיר: על שירת האזור העברית בימי־הביניים,   49

חיפה תשמ"ה, עמ' 187–201.

באופן תמוה זיהה אותו רצהבי כשיר אזור, והדפיסו בצורה משובשת. ראו: רצהבי, שיר אזור )לעיל הערה 37(,   50

עמ' 8.

על הֻמעאר̇צה בהקשר של שירה סטרופית ראו: רוזן־מוקד, לאזור שיר )לעיל הערה 49(, עמ' 65–79. בניגוד   51

אמיתי  אתגר  היו  'לא  פליישר,  וכדברי  חוקו,  לא  כמעט  מבריח  בחרוז  חרוזים  שירים  סטרופיים,  לשירים 

למחקים. אבל שירים איגרתניים שמשוררים הריצו למשוררים אחרים, מנהג קבוע למדי היה שהנמען השיב 

עליהם בשיר שנכתב באותו משקל ובאותו חרוז' )ע' פליישר, 'לקורות ר' יהודה הלוי בנעוריו וראשית קשריו 

עם ר' משה אבן עזרא', הנ"ל, השירה העברית ]לעיל הערה 1[  , ב, עמ' 789, הערה 6(.
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שיר זה, שנכלל במהדורות הסטנדרטיות של דיואן שמואל הנגיד, יוחס למשורר ללא כל ביסוס.52 

המקורות הקדומים נחלקים בייחוסו בין שניים מגדולי המשוררים בתור הזהב. המשורר אלעזר 

גבירול  לר' שלמה אבן  ייחסֹו  יעקב הבבלי, שישב בבגדאד בראשית המאה השלוש עשרה,  בן 

)רשב"ג(, בן דורו הצעיר של הנגיד.53 מנגד בהעתקה שעלתה מן הגניזה הוא מיוחס לריה"ל.54 

למדי,  מבוררים  ריה"ל  של  הדיואן  גבולות  יותר.  מסתבר  נראה  לרשב"ג  הייחוס  השניים  מבין 

חלקית  בצורה  לידינו  הגיע  רשב"ג  דיואן  בעוד  ששרדו,  יחסית  שלמות  העתקות  מספר  בזכות 

בלבד.55 בין כך ובין כך שירו של הירושלמי עוקב בדיוק אחר המופת הספרדי; השיר נשקל באותו 

משקל ונחרז בחרוז זהה. למעשה המשורר הגדיל לעשות ובחלק ניכר מבתי שירו חיקה את המופת 

גם מבחינה תוכנית: הבית הראשון בשני השירים פותח בפנייה ליונה; הבית השני מציג מוטיב 

הרביעי  הבית  מעיניו;  הניגרות  דמעות  ובין  המשורר  בלב  היוקדת  האש  בין  עז  ניגוד   – דומה 

חוזים מריביו  היו  מוקדש בשני השירים לביקורת המוטחת בחושק מצד הסובבים אותו – אילו 

בדמות החשוק )במופת( או החשוקה )בשיר המחקה(, טוען המשורר, היו מבינים מיד לליבו ולא 

דנים אותו לכף חובה. 

מן  להתרחק  הירושלמי  בחר  שבהם  במקומות  פחות  לא  מאלפת  השירים  שני  בין  ההשוואה   

המופת הספרדי. בבית הפותח בולט עיגון ההתרחשות – בדומה לשיר הקודם – באתר גיאוגרפי 

מוגדר בארצו של המשורר, על גדות יאור מצרים.56 נהר הנילוס, ש־150 שנים קודם לכן הילך 

קסם על משורר גדול כריה"ל,57 צץ בשולי כמה משירי השער החמישי בדיואן הירושלמי כאתר 

תאחוז'  'הבכוס  האזור  בשיר  כך  היין.  במשתה  הגן  של  המסורתי  מקומו  את  הממלא  פסטורלי 

הנגיד, מהדורת ירדן )לעיל הערה 44(, עמ' 311, סי' קצח; ש' אליצור, שירת החול העברית בספרד המוסלמית,   52

ג, תל אביב תשס"ד, עמ' 309.

פרקים בתורת השיר לאלעזר בן יעקב הבבלי, מהדורת י' יהלום, ירושלים תשס"א, עמ' 82–83.  53

45(, עמ' 60–61. מאז שהוגשה עבודתו של ורדי, נקרה לי מקור נוסף  ורדי, השירים הקצרים )לעיל הערה   54

בכתב יד המייחס את השיר לריה"ל: דפים 14–19 בכ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ 

EVR II A 1097, היו במקורם חלק מכרך רחב של שירי קודש וחול, שלפי המספור באותיות עבריות מנה 
לפחות 150 שירים. 'יונה עלי בן הדס' מועתק שם בדפים 16ב – 17א, בסדר בתים שונה ובחילופי נוסח, ומיוחס 

'לר' יהודה'; ייחוס זהה 'לר' יהודה' מופיע בדף 14ב, בשירו של ריה"ל 'צבי שלש אוריו' )הלוי, מהדורת בראדי 

]לעיל הערה 31[  , א, עמ' 163–164, סי' קט(. עם זאת יש להעיר כי בכתב היד מופיע גם ייחוס אחד מוטעה: 

בדף 14א מיוחס הפיוט 'צורי חסדיך מאד רבו' לאלחריזי, בעוד שבכתבי יד בגניזה הוא מיוחס לרמב"ע. ראו: 

שירי הקודש של משה אבן עזרא, ב, מהדורת י' לוין וט' רוזן, תל אביב תשע"ד, עמ' 305.

1(, ב,  )לעיל הערה  'תוספות למורשתם של משוררי ספרד הקלאסיים', הנ"ל, השירה העברית  ע' פליישר,   55 

 ,)53 עמ' 684; והשוו את הנימוקים הסגנוניים של יהלום לייחוס: יהלום, פרקים בתורת השיר )לעיל הערה 

עמ' 82. 

כבר רצהבי, שפרסם את השיר בלי לדעת את ייחוסו, שיער נכונה: 'אם להסתמך על פתיחת השיר ]...[ כאמת   56

עובדתית, ולא כמליצה, הרי שהשיר נתחבר על אדמת מצרים' )רצהבי, שיר אזור ]לעיל הערה 37[  , עמ' 7(.

 ,115–111 עמ'  א,   ,  ]31 הערה  ]לעיל  בראדי  מהדורת  )הלוי,  חרדות'  בגדי  הזמן  'הפשט  בשירו  למשל  ראו   57 

סי' עח(.
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ָנָהר', ששם יוכל לשתות בשלווה ולצפות באור הירח  'ֲעֵלי חֹוף  מצטווה ידיד לתקוע את אוהלו 

ַזְך,  ְיאֹור  חֹוף  'ַעל  זהה לקבוע מושב  משתבר בגלים. בשיר אחר מבקש המשורר בלשון כמעט 

חכתו  המשליך  הצבי  על  הנחמד  האלתור  כי  סביר  ְדרֹור'.58  ִיְקָרא  ְוֹתר  ַסַהר,   / ְואֹור  ֶנֶגף,  ַיֲעֹצר 

ומצודד לבבות אוהבים, שלפי הכתובת הערבית המקדימה חּובר כשהמשורר וחברו פגשו בנער 

הדג דגים, גם הוא נטוע בהווי שעל מימי הנילוס.59 פרט שונה נוסף בבית הראשון הוא אפיונּה של 

היונה, 'בת שיחו' של המשורר. מוטיב הפנייה אל היונה המקוננת, המזדהה עם צער המשורר, הוא 

יונתו של הירושלמי נושאת  ויסודו בשירה הערבית הקלסית.60 לעומת אחותה הספרדית  קדום 

קולה על רקע כלי הנגינה וגביעי היין שבמשתה, ועל כן קריאתו אליה שתחשה מעט לנוכח כאבו 

מקבלת צביון חמור פחות. במופת הספרדי המשורר שב ופונה אל היונה בבית האחרון ומבקש 

כי תישאנו בטרם יגווע אל החשוק הרחוק; כך נוצרת סגירה חובקת, המגבשת את השיר הקצר. 

הירושלמי ויתר בשירו על תחבולה זאת, ותחתיה הוסיף מוטיב שגור משירת החשק – החשוקה 

הקטלנית גוזרת ריחוק ב'ִחֵּצי ְנדֹוָדּה'. הוא סיים את שירו בתחינה קרובה ברוחה למופת, להיות 

שוב בחברת החשוקה בטרם תהרוג אותו בדידותו, אך ניסוח התחינה בלשון משאלה מופשטת )'ִמי 

ִיְּתָנה'( וללא פנייה אל נמען מפורש מעמעמים במקצת את חריפותה. 

להקיץ  לרעו  בפנייה  פותח  המשורר  בגן.61  השתייה  לתענוגות  המוקדש  זג'ל  הוא  כה  שיר   

כי  מלמדנו  ְוָחַמק'  ָעַבר  ]חורף[  ש'ְסָתיו  הציון  המשתה;  את  ולפקוד  השחר  עלות  עם  משנתו 

המשתה נערך בעונה הטיפוסית לשתיית היין, האביב.62 הנאת השתייה בצוותא וההתענגות על 

מראה הצבי החשוק תופסות בשיר מקום שווה להתפעמות מיפי הטבע המלבלב שבגן האידיאלי. 

לגן:63 במחרוזת הראשונה  ביופיו  החשוק  של  דמיונו  את  מחוכם  באופן  המשורר  שוזר  פעמיים 

הוא משווה את צחוקו של הצבי היפה והאכזר לנוכח בכיֹו לצחוקם של הפרחים ב'בכי' העננים 

לא  לחזות  כדי  אך  בערוגות,  להסב  הידיד  את  מזמין  הוא  השלישית  ובמחרוזת  הממטירים;64 

בוורדים הפורחים אלא דווקא ב'ַצח ַוֲאַדְמָּדם' – בנער שלחייו לבנות וסמוקות. בחטיבה האחרונה 

שיר ב, 'הבכוס תאחוז' )שינין, העיזבון הספרותי ]לעיל הערה 10[  , עמ' 257(; שיר י, 'אט לי עדי אגיד' )שם,   58

עמ' 262(.

שיר ז, 'צבי משליך בים חכה' )שינין, העיזבון הספרותי ]שם[  , עמ' 260(. תרגום הכתובת הערבית: ופגש עם   59

חברו בנער יפה שדג דגים וחברו הציע לו לחבר עליו שיר, ואמר. שיר זה נדפס שוב לאחרונה אצל: ד' מנור 

ור' סוניס )עורכים(, נפלאתה: אנתולוגיה של שירה להט"בית, תל אביב 2015, עמ' 94.

 A. Schippers, ראו:  העברית,  הזהב  תור  ומשירת  הערבית  מהשירה  דוגמאות  עם  בפירוט,  המוטיב  על   60

Spanish Hebrew Poetry and the Arab Literary Tradition, Leiden 1994, pp. 197-201
על ההבדל בין זג'ל לשיר האזור ראו: רוזן־מוקד, לאזור שיר )לעיל הערה 49(, עמ' 221–224.  61

אליצור, שירת החול )לעיל הערה 52(, ב, עמ' 21–28.  62

דימוי פני החשוק לגן גם הוא מהמוטיבים השגורים בשירה העברית והערבית בימי הביניים. ראו: שיפרס,   63

שירה עברית ספרדית )לעיל הערה 60(, עמ' 178–179; וכן להלן בשיר כו, טור 12.

גן  רמת  ישראל,  בספרות  שאולים  מוטיבים  רצהבי,  י'  ראו:  הצוחקים  הפרחים  למוטיב  ערביות  למקבילות   64

תשס"ז, עמ' 259–261. המוטיב מופיע גם בשיר י בשער, 'אט לי עדי אגיד' )שינין, העיזבון הספרותי ]לעיל 

הערה 10[  , עמ' 261–262(.
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בשיר נזנח הֵרע, ותחתיו מופיע לפתע מריב, מוכיח פוריטני לא נלאה, שתוכן הטפותיו מתגלה 

תשובה,  שיערוך  בו  ומפציר  המשורר,  את  לחומרה  דן  הוא  הערבית:  ב̄כרג'ה  השיטין  מבין  רק 

ושיזנח את מנעמי החושים שאת מהללם שר. ה̄כרג'ה עצמה מביאה לא את קולו של אותו יריב 

תשובה  נערוך  )'איך  המריב  הטפת  על  ב̄כרג'ה  תשובתו  המשורר.  של  המתקלס  קולו  את  אלא 

ורוח הגנים מפיחה ָבׂשמּה?'( קוקטית ודו־משמעית: האומנם הפרח שבעטיו לא   / והפרח צוחק 

יוכל לערוך תשובה הוא אחד מפרחי הגן הפורח או שמא – וזה סביר יותר – הנער הנאה? 

הנעים  ריחו  אוהביו:  על  מביא  שהוא  ובייסורים  הצבי  בשבחי  העוסק  זג'ל,  הוא  אף  כו  שיר   

גוף החושק. במחרוזת  וכלי נשקו המשסעים את  פניו הצחים  רוקו הטוב, שערו השחור,  וטעם 

יופיו הניסי כמעט של החשוק:65 אף שהוא  השנייה מציג המשורר על ידי הבדלה שבדימוי את 

דומה בחינו ובזיוו למאורות הגדולים שבשמיים, הרי הם נופלים ממעלותיו מפני שהם רחוקים מן 

הארץ ומופיעים רק בחלק משעות היממה; הצבי, לעומתם, מצוי בכל עת סמוך וקרוב.66 מקום 

מרכזי במחרוזת השלישית תופס המריב, שבני דמותו הופיעו בשולי שני השירים הקודמים.67 

ולהניעו  בינה  בו  להרביץ  המריב  של  הכפייתיים  מאמציו  את  מגחיכה  המשורר  של  תשובתו 

להתרחק מה'חטא' שבמשיכה לצבי; מי שמבקש להימנע מלהביט ביופי נפלא כיופיו, הוא גורס, 

כמוהו כעיוור מרצון. המחרוזת האחרונה שבה אל תיאור פניו של החשוק: הסובבים את המשורר 

כביכול מקשים לדעת כיצד ריחו של החשוק כה נפלא. בתשובתו הוא ממשיל את נקודת החן 

שבלחיו המבושמת של הנער הצעיר לעשבי בושם טוב. מוטיב זה קיים בשירת החשק הספרדית: 

ריה"ל תיאר באחד משיריו את נקודת החן כ'ְנֻקַּדת ָמר ְּדרֹור', ורמב"ע שר את שבחי הנער המוזג 

החותמת שב̄כרג'ה הערבית,  חוזר בקריאה  זה  תיאור  ְנָטִפים'.68  ָפָניו  ֲעֵלי  ִּפַּזר  ְּדרֹור  'ִמָּמר  אשר 

ששם נוקב המשורר במפורש במילה 'ׁשּומה', היינו נקודת חן. 

משיר כז, האחרון ברצף השירים ששרדו, נותר למרבה הצער בית יחיד. אך בית זה מצטיין   

השלמה  הסיטואציה  את  בלבד,  מילים  בעשר  בדחיסות,  לצייר  ומצליח  ותוכני,  צלילי  בעושר 

המוזג  ובחשק  שבשתייה  החושים  הנאות  של  שילוב  הספרדית:  במסורת  היין  משירי  המוכרת 

קני  הנאה. לשם כך רתם המשורר הן את הקשר המקראי הקדום בין אהבים ובין היין הטוב )'ִיּשָׁ

185–187; אליצור, שירת  על הבדלה בדימוי ראו: ד' ילין, תורת השירה הספרדית2, ירושלים תשל"ב, עמ'   65

החול )לעיל הערה 52(, ג, עמ' 254–256.

יוסף  לפני  שנים  כ־100  מצרים  אדמת  על  נכתב  כירח(  )האהובה  דומה  בדימוי  הבדלה  של  מורחב  עיבוד   66

הירושלמי, בשיר 'ידמוה אלי סהר', הנכלל במקאמה 'נאום טוביה בן צדקיה' ליוסף אבן שמעון. ראו: יהלום, 

ליבבתיני )לעיל הערה 16(, עמ' 78. לדוגמה מוקדמת השוו בשיר 'בעלת כשפים' )הלוי, מהדורת בראדי ]לעיל 

הערה 31[  , א, עמ' 14, סי' יג(.

על דמות המריב בשירת החשק ראו בהרחבה: ח' ישי, ובגן עטים וכתבים נתעלסה באהבים: ספרות האהבה   67

בחלל השיח התרבותי העברי־ערבי בימי הביניים, ירושלים תשע"א, עמ' 91–121.

'עופר עליו פניו' )הלוי, מהדורת בראדי ]לעיל הערה 31[  , ב, עמ' 235, סי' יט; וראו את דברי בראדי בכרך   68

הפירושים, עמ' 190(; 'גדודי ליל נדוד' )אבן עזרא, מהדורת בראדי ]לעיל הערה 29[  , א, עמ' קפו, סי' קפה(.
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הן את השכלול הצורני של הבית בחריזה   ,) ]2 א  מיין' ]שה"ש  ֹדדיך  כי טובים  פיהו,  מנשיקות 

הפנימית )ידידי־בידי; הב־זהב( ובמצלול )נשקני־השקני(.

מתיאור השירים לעיל נקל לראות מחד גיסא את השפעתה העמוקה של שירת החשק והיין   

הספרדית על המשורר ומאידך גיסא את חידושיו של הירושלמי ביחס למופת הקלסי. נוסף על 

הפרטים יוצאי הדופן שצוינו, יש להעיר כי בשירי השער החמישי מופיעות כמה וכמה חריגות 

בולטות ממסורת שירי החשק, המשוות לו לפרקים אופי קוריוזי: שלושה מן השירים הסטרופיים 

חתומים בשם המחבר,69 וזה נוהג שלא מצאנו כלל בשירי שעשוע בספרד.70 שיר אזור אחר מביא 

ויכוח היתולי סביב שתיית היין בין שני המדברים ה'משמשים' במעשה – הכוס והכד.71 אומנם 

שירי ויכוח על הבכורה ידועים בפיוט הקדום,72 אך בשירת ספרד הם היו מחידושיו של אברהם 

אבן עזרא )ראב"ע(, בשלהי התקופה האנדלוסית, ומכל מקום שירו של הירושלמי איננו קרוב 

לאלו בנושאו.73 סימן אחר לאיחורו של המשורר הוא טשטוש ההבדל בשירתו בין שתי הצורות 

הסטרופיות, הזג'ל ושיר האזור. שניים מן השירים החדשים, כה–כו, הם זג'לים הנחתמים ב̄כרג'ה 

ערבית; לעומת זאת בשירת ספרד נחתמו בדרך כלל בכ'רג'ות שירי אזור ולא שירי זג'ל.74 עדות 

בולטת אף יותר לטשטוש זה סיפק מעתיק הדיואן, שהכתיר את שיר כה בכתובתו 'ֻמושח' )שיר 

העשרים  במקאמה  שמקורו  המתורגם  המכתם  הוא  החמישי  בשער  אחר  דופן  יוצא  שיר  אזור(. 

וחמש של בעל המקאמות הידוע אלחרירי, שהירושלמי עידן מאוד את תוכנו הנועז.75 תרגומים 

שיר ב, 'הכוס תאחוז' )שינין, העיזבון הספרותי ]לעיל הערה 10[  , עמ' 256–257(; שיר יט, 'לאט בי יעלה' )שם,   69

 עמ' 267–268(, חתום: 'ליוסף' )ראו עליו עוד להלן סעיף ג(. שיר חתום נוסף הוא שיר יא, ' ]..[ ומפי' )שם, 

עמ' 262–263(. אף שהשיר נשתמר בצורה חלקית בלבד, וטורי המדריך נמחקו כמעט לגמרי, בחינה חוזרת 

11א( אישרה כי פתיחת המחרוזת הראשונה אינה  EVR II A 100/1, דף  של כתב היד )כ"י סנקט פטרבורג 

'הדר יפיך' כפי שהדפיס שינין, אלא: 'והדר יפיך'; כך נוצרת בראשי המחרוזות חתימת המחבר, ' ]י[  וסף חזק'. 

אך בשירי שבח חצרוניים סטרופיים שנכתבו במצרים בתקופה מאוחרת, עד ימיו של הירושלמי עצמו, חתמו   70

חנניה,  בן  )יוסף, לכבוד שמואל   325 8(, עמ'  )לעיל הערה  משוררים בשמם. השוו: שירמן, שירים חדשים 

נגיד יהודי מצרים(, 127 )גמליאל בן משה, לכבוד השר שלמה(, 135 )שמואל, לכבוד דוד הנגיד(; וכן בשיר 

1(, א,   שהדפיס ע' פליישר, 'שירי אזור חילוניים חדשים מגנזי רוסיה', הנ"ל, השירה העברית )לעיל הערה 

עמ' 372–374 )המשורר חתם: 'משה', ומתייחס ליישובים במצרים(. וראו עוד להלן סעיף ג.

לשון   ;266–265 עמ'   ,  ]10 הערה  ]לעיל  הספרותי  העיזבון  )שינין,  לבות'  משוש  לקנות  הגבר  'מי  יד,  שיר   71

פתיחת השיר תוקנה בהשוואה למקור בכתב היד(.

ישראל,  הפיוט בארץ  ומחקרים לתולדות  הפיוט: מקורות  הנ"ל, אבות  'מלחמת האברים',  ראו: ש' שפיגל,   72

בעריכת מ"ח שמלצר, ניו יורק וירושלים תשנ"ז, עמ' 387–426; ע' הכהן, ' "חלף הגשם והסתיו עבר / ובי צצו 

ניצנים והגיע זמיר": עיונים בפיוטי ויכוח עבריים בין החורף והקיץ', מסורת הפיוט, ד )תשס"ח(, עמ' 61–83.

על שירי הוויכוח של ראב"ע ראו: ח' שירמן, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת, ערך   73

והשלים ע' פליישר, ירושלים תשנ"ז, עמ' 42–44.

צורת הזג'ל שימשה בספרד בעיקר לשירי קודש; הראשון שכתב שירי חול כזג'ל היה ככל הנראה ריה"ל, אבל   74

גם אצלו אין השירים נחתמים ב̄כרג'ה ערבית. ראו: רוזן־מוקד, לאזור שיר )לעיל הערה 49(, עמ' 224. 

שיר כא, 'שבעה צרכים שים בביתך' )שינין, העיזבון הספרותי ]לעיל הערה 10[  , עמ' 270(. על מעשה התרגום   75

הזה ראו: שינין, לקט שכחה )לעיל הערה 11(, עמ' 100–102. אלחרירי דן בשבעה דברים שצריך אדם להכין 
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פרט  הדיואן.76  של  השביעי  בשער  המשורר  הביא  הערבית  השירה  מן  חשק  שירי  של  נוספים 

בפתח,  וצירה  סגול  בחריזת  גם  ניכרת  במזרח  המשורר  של  ישיבתו  במצרים,  מקומות  לשמות 

זו איננה מוגבלת  זהה לפתח.77 חריזה  בהשפעת ההגייה המשתקפת בניקוד הבבלי, שבה סגול 

לשירי אזור, שנורמות החריזה בהם רופפות מעט יותר, אלא מופיעה גם בשירים בחרוז מבריח.78 

אביא את חמשת השירים החדשים מהשער החמישי של דיואן הירושלמי כסדרם:  

 ]כג[ 

ולה אי̇צא גזל

ְּפֵני ֶׁשֶמׁש ְוִחיׁש עֹוֶפר ֵחן הֹוִביׁש   

ְּתלּוָנה ַיֲחִריׁש. ִיְקצֹוף – ּוְבַהִּגיׁש   

ְמַלֵּמד ִלי ְקָרב ַעל ֶלְחיֹו ַעְקָרב   

ְּבֶזה ָלְך ַמֲאָרב!' ֹיאַמר: 'ַאל ִּתְקַרב   

ְנָתְנָך ִלי ְוָאב? ָואֹוַמר: 'ִמי ָרב   5

ְלַאט ָעַלי ְּבִגְׁש־ ִצְפעֹוִני ַמְפִריׁש,   

ְמִעיל ָיגֹון ְוִריׁש!' ִּתי, ֶּפן ִלי ַתְלִּביׁש   

בביתו לימות החורף הגשומים; כדי להדגים את כוחו בשירה, כל השבעה מתחילים באות כ"ף ונכללים בבית 

לו את שם  מוסיף  ואף  נוקב המשורר במפורש בשמו של איבר המין הנשי,  שיר אחד בלבד. בשישי שבהם 

התואר 'נעים'. הירושלמי, ששימר בקפדנות את התחבולה הספרותית של אלחרירי, בחר בתרגומו לפתוח את 

הרשימה בהבלטה ב'כלה' נאה וחסודה.

שירים יב, 'חשק בשרי האדיב'; יג, 'שערו גלחו כלות ביפיו'; יד, 'לאט על הצבי'. הם באים עם המקור הערבי   76

57א(.  )דף  ג  ובהעתקה  19א–ב(  EVR II A 100/1, דף  )כ"י סנקט פטרבורג  א   באותיות עבריות בהעתקה 

שיר יג נדפס בלי אזכור מקורו הערבי בידי נוה, יוסף הירושלמי )לעיל הערה 11(, עמ' 243, ועתה אצל מנור 

 וסוניס, נפלאתה )לעיל הערה 59(, עמ' 93. על מעשי התרגום של הירושלמי ראו: שינין, מבוא )לעיל הערה 3(, 

ראו להלן שירים כה, כו. עמ' 150–151, הערות 201–202.  77 

למשל שיר ח, 'צביה העבידתני בפרך' )שינין ]לעיל הערה 10[  , עמ' 261(. משורר עברי שישב במצרים לפני   78

הירושלמי, ושחרז שירים בחרוז מבריח בלי להבדיל בין סגול לפתח, הוא הקראי משה דרעי. ראו: ישעיה, 

שירה עברית במצרים )לעיל הערה 1(, עמ' 129.

13א  דף   ,EVR II A 615 פטרבורג  סנקט  כ"י  1ב,  דף   ,EVR II A 1624 פטרבורג  סנקט  כ"י   מקורות: 

)שני דפים עוקבים; ג2(; כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 198/1, דף 72ב )עד טור 17; ג(. שתי ההעתקות מעשה ידי 

מעתיק אחד. תרגום כתובת השיר: ולו עוד שיר חשק. המשקל: חמש תנועות / פעולים פועלים.

1 הוביש פני שמש: העופר הכלים ביופיו ובזוהרו את השמש. 1–2 וחיש יקצוף ובהגיש תלונה יחריש: כעסו על 

עקרב: תלתלי שערו של העופר,  אוהביו מתלקח במהרה, אך כשמתלוננים בפניו על אכזריותו הוא מחריש. 3 

השומרים על פניו מפני החושק; ציור נפוץ בשירת החשק הספרדית. מלמד לי קרב: קורא עלי תיגר )הלשון לפי 

 תה' קמד 1(. 4 בזה: בפני העופר. 5 מי רב: מי מינה אותך להשגיח על מעשיי ולמנוע ממני להתקרב אל העופר?

6 צפעוני מפריש: אתה, הנחש הארסי )כינוי נוסף לתלתלי השיער, והלשון לפי מש' כג 32(. לאט אלי: גלה רחמים 
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ְלנֹוַגּה ַסֲהִרי ִזיו ַסַהר ָחַפר   

ֲהִכי בֹו ָבֳחִרי ֶאְהֶיה לֹו כֹוֶפר   

ּוְבֵאיָמה – ֲאִרי, הּוא ַבֵחן – עֹוֶפר   10

ְיִהי ִנְלַחם ְּבִאיׁש; ּוְבֵלב ַחָּלִמיׁש   

ְוָיִאיר ַּכְרְּכִמיׁש. אֹור ִמּנֹוף ָיִחיׁש   

ֱאֹלִהים ֶהֱאִמיר לֹו קֹוַמת ָאִמיר   

ְּבָזר ָלַעד, ְוִניר אֹוָתּה ֹלא ָאִמיר   

ֲהִכי ָאִני ֲאִסיר: ֶחְׁשָקּה ֹלא ָאִסיר,   15

ּובֹו ִפָּתה ְיִׁשיׁש ֵהן ִלִּבי ִהְרִעיׁש   

ְלַבת ִׁשְמִעי ְוִקיׁש. ָחְכָמה, ַוּיֹוִביׁש   

'ְלהֹוד ָיְפִיי ְפֵנה!' ָּבא יֹום ִהֵּתל ִּבי:   
ְמֻדוֶּכה ַנֲעֶנה ַוְאִני ִבְכֵאִבי   

ְלֹזאת, ָוֶאֱעֶנה: ַוֶּיְהֶמה ִלִּבי   20

כלפיי )לפי שמ"ב יח 5(. 6–7 בגשתי: בשני כתבי היד מועתקת המילה בסוף טור 6, כך: 'בגש תי', והרווח רומז 

לפסיחה החריפה שקוטעת אותה לשם החרוז. 7 מעיל יגון וריש: לבל תביא עלי ייסורים נוספים. 8 זיו סהר חפר: 

הירח נכלם באורו מול העופר המאיר, ה'ירח' שעל האדמה )לפי יש' כד 23; והשוו להלן שיר כו, טור 9(. 9 אהיה 

לו כופר: אתן נפשי כפרתו; לשון שבועה נפוצה בשירי חשק. הכי בו בחרי: מפני שבחרתי לאוהבו. 10 ובאימה: 

שהוא ממיט על החושקים בו. 11 ובלב חלמיש: לב קשה כאבן )לפי יש' נ 7(. 12 אור מנוף יחיש ויאיר כרכמיש: 

שבח היפרבולי: אור פניו של העופר זורח ממצרים )'ֹנף', לפי יש' יט 13, ועוד( ועד כרכמיש שבגבולה הרחוק של 

 סוריה )יר' מו 2(. 13 קומת אמיר: ֵגו גבוה ודק כעץ צעיר. אלהים האמיר: שאלוהים הגביה ורומם )לפי דב' כו 17(.

14 לא אמיר בזר: לא אחליף בחשוק אחר. 14–15 וניר חשקה: ולא אוריד מעלי )הלשון לפי דה"א יז 13( את עול 

אהבתו של הצבי. 'ניר' הוא תרגומו הארמי של 'עול' )'עֹ ל ברזל' ]יר' כח 14[ : 'ניר דברזל'(, והשוו גם את הערתו 

'והערב קוראין לעץ שעל צואר השור ניר' )יונה אבן ג'נאח, ספר השרשים, תרגם ר' יהודה אבן  של אבן ג'נאח: 

תיבון, מהדורת ב"ז באכר, ברלין תרנ"ו, הערך 'נור', עמ' 294(. 15 הכי אני אסיר: אסור באהבתו. 'אסיר' מנוקד 

ישיש חכמה:   17–16 .)13 )לעיל טור  פתה: הנושא: הקב"ה  ובו: בעופר הנאה.  כבסמיכות בלחץ המשקל. 16 

גם את הנבון ובעל הניסיון )ואפשר שהמשורר מכוון כלפי עצמו בלשון נסתר(. 17 ויוביש: הנושא: העופר. לבת 

שמעי וקיש: ביופיו הוא עולה על יופייה של אסתר המלכה, 'בת שמעי וקיש' לפי ייחוסו של מרדכי דודּה )שהיה 'בן 

יאיר בן שמעי בן קיש' ]אס' ב 5[ (. 18 להוד יפיי פנה: התקרב נא אליי; הצבי הקוקטי מעמיד פנים כאילו ייעתר 

לבקשותיו של החושק. ללשון 'להוד יפיי' השוו: ' "ויגש גיחזי להדפה" )מל"ב ד 27( אמ' ר' יוסי בר' חנינא: שדחפה 

בהוד יפיה על דדיה' )ויקרא רבה כד, ו ]מהדורת מרגליות, עמ' תקנט[ ; ובמקבילות בבבלי, ברכות י ע"ב, ובפרקי 

דר' אליעזר לג(. 20 ויהמה לבי: לפי יר' מח 36.

11 חלמיש[ חלמוש ג2 12 ויאיר כרכמיש[ יאיר בכרכמיש ג 17 לבת[ לבית ג
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א̄דא ראני יטיש רא אל̇צבי אלעכריש   

ולכן מא יג'יש יתחרש תחריש   

 ]כד[ 

ופי אלנסיב אי̇צא

ַהַעל ֲחִליִלי ְׂשֵמָחה, אֹו ֲעֵלי ֵייִני? יֹוָנה ֲעֵלי חֹוף ְיאֹור, ַמה ָּלְך ְּתַרֵּנִני?   

ִּתיַקד ְּבִלִּבי ְוֹלא ִּתְכֶּבה ְבֵמי ֵעיִני: ַהְרִּפי ְמַעט, ִּכי ְּבִפי ִׁשיָרה, ְוֵאׁש ַאֲהָבה   

ִלִּבי ְּבֶחְׁשָקּה ְוֹלא ִתּסֹוב ְּתַנְחֵמִני. ֵמַאֲהַבת ַּבֲעַלת יֹוִפי ֲאֶׁשר ָּגְזָֽלה   

ַהֵּבט ְלָיְפָיּה, ְרֵאה ֶטֶרם ְּתִריֵבִני ֵמִריב, ֲחַדל ָנא, ְוִאם ִמְׁשַּפט ֱאֶמת ִּתְדְרָׁשה –    

ִחֵּצי ְנדֹוָדּה ְּכַמָּטָרה ְּתִקיֵמִני ֹלא ַּדי ֱהיֹוִתי ְּבֶחְׁשָקּה ַנֲעֶנה, ַעד ְלמּול    5

ֶרם מֹות ְּבַיד ַהְּנדֹוד ָּתׁשּוב ְּתַחֵּייִני. ִמי ִיְּתָנה ַתֲחנֹון אֹוִתי ְבֶחְבָרה, ְוֶט־   

תרגום כתובת השיר: ועוד, בשיר חשק. המשקל: המתפשט.

מרמזים  היין  והן  הנגינה  כלי  הן  ייני:   ]...[ חלילי  בשמחה.  תזמרי  תרנני:  הנילוס.  גדת  על  יאור:  חוף  עלי   1

מכוון  כי  נראה  שירה:  בפי  משירך.  החרישי  מעט:  הרפי  חצרני. 2  משתה  רקע  על  מתקיימת  שההתרחשות 

ולא תכבה: ואפילו הדמעות הרבות שאזיל לא ישקיטו את האהבה  לשיר שהוא מבקש לשאת על ייסורי אהבתו. 

 הבוערת בי )לפי שה"ש ח 7(. 3 ולא תסוב תנחמני: אינה מציעה לי מזור לכאבים שהיא מביאה עליי )הלשון לפי 

תה' עא 21(. 4 מריב: אתה, המוכיח אותי על שירי ואהבתי את הנערה היפה. ואם משפט ]...[ תריבני: לא היית 

שופט אותי בחומרה, אם אומנם אתה מבקש לחרוץ דין כיאות, אילו היית רואה את הנערה בעצמך. 5 לא די היותי 

 ]...[ חצי נדודה: על ייסורי אהבתי הוסיפה הנערה גם את נדודּה, התרחקותה ממני, והיא משלחת בי את חיציו )לפי 

איכה ג 12(. 6 תחנון אותי בחברה: שתבוא להיות במחיצתי. מות ביד הנדוד: מותי בגעגועיי אליה. תשוב תחייני: 

תחזור מנדודיה במרחק, ותשיב אותי לאיתני )לפי תה' עא 20(.

 ]כה[ 

ואי̇צא מושח ̄כמרי

ִּכי ְסָתיו ָעַבר ְוָחַמק עּור ְיִדיִדי ַוֲעזֹוב נּום   

ֶיֱאחֹוז ַעִין ְּכָבָרק ּוְתָנה ֶחְלָקְך ְּבִמְזָרק   

 21–22 תרגום ה̄כרג'ה: ראה הצבי את הִעְּכִרׁש )כף חתול, סוג של דגן( / כאשר הוא רואה אותי הוא נוהג בקלות 

ראש // הוא מתגרה עד מאוד / אך אינו נבהל.

תרגום כתובת השיר: ועוד, שיר אזור של יין. המשקל: הקלוע. 

1 עור ידידי: קריאה להצטרף למשתה היין. ועזוב נום: מרמז לשעת השחר המוקדמת שבה נערך המשתה. סתיו: 

בספרד.  היין  בשירת  נפוץ  שימוש  היין;  בגביע  במזרק:   2 .6 ה  שה"ש  לפי  וחמק:  עבר   .)11 ב  )שה"ש  החורף 
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ִּכי ְכָבר ָּבְׁשלּו ְמָגָדיו ִׂשים ְלָך ַּבָּגן ְמִסָּבה   

ֶאת ְּכָפָריו ַעל ְנָרָדיו ֶלֱארֹות ִמיֵני ְבָׂשָמיו   

ֵמֲאֶׁשר ָאְדמּו ְוָרָדיו ִעם ְצִבי ָאְדמּו ְלָחָייו   5

ָעב ְּכמֹו ֶאְבֶּכה ְוִיְׂשַחק. ָׂשֲחקּו ִציָציו ְלִבְכַית   

ָאז, ְוַתַחת ַהֲהַדִּסים ּֽוְבִצֵּלי ַהְּגָפִנים   

ַעל ְזִמיר ּתֹוִרים ְוִסיִסים –  ַוֲאִמיִרים ִיְמֲחאּו ַכף   

ִעם ְיִדיִדים ֶנֱעָלִסים סּור ְׁשָבה ִלְׁשּתֹות ֲעִסיִסים   

ִריב, ְוַהּכת ּבֹו ְוֶיְעַּתק. ַוֲעֵׂשה ָלְך ִעם ְיגֹוָנְך   10

ַהְּיִדיד, ֵׁשב ָּבם, ְוהֹוֵאל ַמה ְּנִעיִמים ָהֲערּוגֹות:    

ּבֹו ְוָרִדי ]ם, ֵאל[ ְלמּול ֵאל ַלֲחזֹות ַצח ַוֲאַדְמָּדם   

ִמְּלאֹו ֵאל, ֹלא ְבַצְלֵאל ַּכֲעַנק ׁשֹוַהם ְואֹוֶדם   

ַיְעְרכּו ַמְאִּדים ְוֶצֶדק. ִקְּנאּו ִבְצָבא ְזבּולֹו   

ִּבי, ּוִמי ָׂשְמָך ְּכָאב ִלי? ַהְּיִריב, ִמי ֶזה ֱהִסיְתָך   15

יאחוז עין כברק: היין הזורח בכוס מפיץ אור בוהק. 3 מגדיו: פירות עצי הגן )שה"ש ד 13(. 4 לארות: ללקט. 

אדמו לחייו ]...[ ורדיו: עם הצבי, שלחייו אדומות   5 .)13 כפריו על נרדיו: מיני צמחי בושם ריחניים )שה"ש ד 

לבכית עב: הפרחים   .)3 )הנזכר לעיל בטור  ציציו: פרחיו של הגן  יותר מהאדומים שבוורדי הגן המלבלבים. 6 

בפריחתם כמו צוחקים למטרי הגשם היורדים ומרווים את האדמה. כמו אבכה וישחק: כשם שהצבי קשה הלב צוחק 

ימחאו כף: ירשרשו בעליהם  ואמירים: צמרות העצים.   8 .5 ה  ובצלי הגפנים: השוו: מל"א  נוכח דמעותיי. 7 

)לפי יש' נה 12(. על זמיר: מציוצי הציפורים המקננות בעצים. 9 סור שבה: לפי רות ד 1. עסיסים: יין. נעלסים: 

שמחים לחברה. 10 ועשה ]...[ ריב: והילחם בצערך בשתיית יין. והכת: וַהֵּכה. ויעתק: ואז צערך ייעקר ממקומו 

4(. 12 לחזות צח ואדמדם: לראות את הצבי היפה, שפניו לבנות ולחייו אדומות  18; יח  ויגורש )השוו: איוב יד 

)לפי שה"ש ה 10(. בו: בצבי. אל מול אל: אלה מול אלה. 13 כענק שוהם ואודם: פניו של הצבי, הצח והאדמדם, 

משולים בטור זה לאבני החושן )שמ' כח 17, 20; לשוהם כאבן לבנה, השוו לפירוש ראב"ע לבר' ב 12(. מלאו אל 

לא בצלאל: אך הצבי עולה על החושן, שהיה מעשה ידי אדם )בצלאל בן אורי(, שכן האל הוא ששיבץ את אבני החן 

שבו; ולפועל 'ִמֵּלא' השוו: 'אבני ִמֻּלאים לאֹפד ולֹחשן' )שמ' כה 7(. 14 ניסוחו של טור זה מוקשה ואליפטי; נראה 

שיש לפרש כי הפועל 'קנאו' מוסב על פרחי הערוגות הממשיים )לעיל טור 11(, המתקנאים ב'צבא זבולו' )כוכביו( 

של הצבי, הם ורדי פניו המטפוריים, השקולים בערכם לכוכבי השמיים. החוליה שנשמטה כאן היא ההשוואה – 

השגורה בשירת ספרד – של פרחי הערוגות לכוכבי המרום; לעיתים הפרחים פורחים בצורתם הססגונית מחמת 

קנאתם בכוכבים )רצהבי, מוטיבים שאולים ]לעיל הערה 64[ , עמ' 249–251(. ייתכן כי כוכבי הלכת צדק ומאדים 

 נבחרו כדי לרמוז שוב לשני צבעי פניו של הצבי – הלבן )המסומל בצדק( והאדום )הצעת הפירוש מפי ש' אליצור(.

15 היריב: המריב, המטיף המתאנה לי. הסיתך בי: לפי שמ"א כו 19. ומי שמך כאב: לחנך אותי ולייסרני בדברי 

מוסר )השוו: שמ' ב 14(.
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ַיֲאִזין ֵאִלי ְלקֹוִלי! ִאם ְלקֹוְלָך ַאֲאִזין – ַאל   

'ׁשּוב', ְּכִאּלּו ַאְּת ְּפִליִלי –  ִּכי ְתַצּוִני ְּבָכל יֹום:   

ונסים אלרו̇ץ יעבק? כיף נתוב ואלזהר ̇צאחך   

 ]כו[ 

ומ̄תלה פי אלתגזל

ֵחץ ְלֵלב חֹוֵׁשק ְוהֹוֶמה? ַמה ְּלָך ָעְפִרי ְלָירֹות   

ַוֲאִני ָרֵעב ְוָצֵמא. ֵאיְך ְיִהי ֵייִני ְּבִחָּכְך   

ַיֲהֶנה ֶאל ִּפי ְוַיְעֵרב ַהְּצִבי, ִזְכָרְך ְוֻרוָּקְך   

ֻחוְּברּו ּבֶקר ְוֶעֶרב ּֽוְבֶלְחָיְך ִעם ְׂשָעָרְך   

ִנְּתחּו ֵלָבב ְוֶקֶרב ַוֲחִניתֹות ַאֲהָבָתְך   5

ַוֲאִני אצלה ְּכגֹוֶמא ֶהֱעלּו ֵאׁש ַהְּתׁשּוָקה   

ָּבְֽצָרה ִלְמֹאד ְוָרָמה הֹוד ְּתִהָּלְתָך, ְיִדיִדי,   

ַלְיָֽלה ִהיא ַנֲעָלָמה ִאם ְלֶׁשֶמׁש ֶאֱעָרְכָך –   

ִהְּנָך ׁשֹוֵכן ֲאָדָמה! אֹו ְכַסַהר ֶאְּתֶנָך –   

ָמה ֲאַדֵּבר? ָמה ֲאַדֶּמה? ִנְבֲהלּו ָבּה ַרֲעיֹוַני:   10

16 אם לקולך אאזין: אם אתרצה לדברי הטפותיך. אל יאזין: לשון שבועה: בל יקשיב הקב"ה לתפילותיי. 17 בכל 

יום: לבלי הפסק. שוב: פירשתיו כמובאה בדיבור ישיר מדברי המריב: 'ערוך תשובה, שּוב מאהבתך לצבי'. פלילי: 

שופט לי. 18 תרגום הכ'רג'ה: איך נערוך תשובה והפרח צוחק / ורוח הגנים מפיחה ָבׂשמּה?

תרגום כתובת השיר: ו ]שיר[ דומה לו, בעניין חשק. המשקל: הקלוע. 

1 לירות חץ: מבטיו של הצבי החשוק נמשלים, כמקובל בשירת החשק, לחיצים הפוצעים את לב החושק. לירות: 

הניקוד בפיעל תחת קל בלחץ המשקל. 2 ייני בחכך: רוק נשיקותיך, שאני חושק בהן, סגור בפיך. ואני: בעוד 

אני. 3 זכרך: ריחך )לפי הו' יד 8(. יהנה אל פי: יטעם לי. 4 ובלחיך ]...[ וערב: פניך בהירים כאור היום, ושערך 

שחור כלילה; השוו לשירו של ריה"ל 'את עפרה צבית ארמון': 'ָּבְך ֶאְרֶאה / ְיִפי ִמְתָעֵרב // מֹוָצֵאי / ֹבֶקר ְוֶעֶרב' )הלוי, 

מהדורת בראדי ]לעיל הערה 31[ , ב, עמ' 50, סי' נ(. 5 וחניתות אהבתך ]...[ וקרב: וייסורי אהבתך כמו משסעים 

ִנְצֶלה; לחלופין אפשר לנקד ֶאְצָלּה, ולפרש: אני  אצלה: נראה כי זו שגיאת מעתיק וצ"ל:  את כל פנים גופי. 6 

נמצא אצל האש, סמוך אליה, ומשול כגומא – ועוד מעט היא תאחז בי ותכלני )הצעת ש' אליצור; והשוו בשיר 

יק ְּכֵאׁש ַאֲהָבתֹו // ַוְאִני ְלֶנְגָּדּה ַקׁש'(. כגומא: ניצת מייד ובוער  'מה לי ולצבי חש', להלן סעיף ג, טורים 30–31: 'ִהׂשִּ

במהרה באהבתך, כקני הגומא היבש. 7 בצרה: חזקה וגברה. 8 אערכך: אשווה אותך. לילה היא נעלמה: השמש 

שוקעת בסוף היום, בעוד פני הצבי לעומתה זורחים בכל שעה ושעה. 9 הנך שוכן אדמה: בניגוד לירח, שמקומו 

הרחק ברקיע. 10 בה: בתהילתך )לעיל טור 7(. נבהלו ]...[ רעיוני: מחשבותיי נשתבשו ואין בפי מילים לתארך 
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ִמי ְנָתְנָך ַׂשר ְוׁשֹוֵפט? ַרב ְלָך, ֵמִריב, ְלַדֵּבר –    

ִמְּלִחי ּדֹוִדי ֲאַלֵּקט? ַמה ְּלָך ַאְּת ִאם ְוָרִדים   

ַאֲהַבת עֹוֶפר ְּכֶזה ֵחְטא ׁשּוב ְּתַצּוִני, ְּכִאּלּו   

ֵחי ֲאָהָביו, ַאְּת ְּכסֹוֵמא! ִאם ְראֹותֹו ֵאין ְּכֶחְפָצְך –    

ָּבא ְוֵריַח טֹוב ְּכמֹו ָפח?' ׁשֹוֲאַלי: 'ָלָּמה ְיִדיְדָך   15

ִּכי ְקִציָעה ָׁשם ֲעֵלי ָאח ַהְּבֶלְחיֹו ֹלא ְרִאיֶתם?   

ִמְּבִלי ַדַעת ּוִבין ָׂשח: לּו ְיׁשּוֵרם ָּכל ֲחַכם ֵלב   

ונרי פוקה שוימה? איש הו ̄דא אל̄כד אלמורד    

 ]כז[ 

ולה אי̇צא אביאת כמריה

ּוַמֵּלא ְבֵמי ָזָהב ְּגִביָעְך ְוַהְׁשֵקִני ְיִדיִדי ְגִביִעי ַהב ]ְּבָי[ ִדי ְוַנְׁשֵקִני 

 ]...[

תרגום כתובת השיר: ולו עוד, בתי שיר יין. המשקל: הארוך. 

1 ונשקני ]...[ והשקני: ייתכן כי ה'גביע' בסוגר הבית, שהמוזג מצווה למלא, הוא גביע מטפורי – פיו, והמשורר 

וש'השקני' צריך להופיע בסמוך  פיו. לחלופין אפשר שהמעתיק היפך את סדר הפעלים,  מיין  מעודדו להשקותו 

ל'גביעי הב', ו'נשקני' סמוך ל'גביעך'. 

מחברת השיבוצים' ב. השלמה ל'

הם  אף  קשורים  לעיל,  שנדון   ,EVR II A 615 פטרבורג  סנקט  בכ"י  הראשונים  הדפים  שני 

דיואן  של  נוספת  ידועה  בלתי  מהעתקה  שרידים  בהם  נשתמרו  הירושלמי.  יוסף  של  למורשתו 

)לפי דנ' ז 28(. 11 רב לך: דיברת די והותר )לפי דב' ג 26(. מריב: אתה, המוכיח אותי. מי נתנך שר ושופט: לפי 

שמ' ב 14. 12 מה ]...[ אלקט: מה לך אם אבקש את האהבה מן הצבי. לתיאור השוו ללשון הפתיחה של אחד משירי 

 ,297 עמ'   , ]44 הערה  ]לעיל  ירדן  מהדורת  )הנגיד,  ְּבַגְּנָך'  ְוָרִדים  לֹוֵקט  ְצִבי  ִּכי  'ֱאֶמת,  הנגיד:  שמואל  של   החשק 

סי' קסב(. 13 תצוני: לחדול מחיזוריי אחר הצבי. 14 אם ראותו: הדובר נשבע באהבתו את הצבי: אם אתה דורש 

להימנע מלהביט ביופיו, משול אתה לעיוור גמור. 15 וריח טוב כמו פח: הפיח והפיץ סביבו את ריח בשמיו )לפי 

שה"ש ד 15(. 16 קציעה: מין צמח בושם )תה' מה 9(, וכאן כינוי לנקודת החן על לחייו המבושמות של החשוק. 

עלי אח: על פניו הדומים לאחו פורח )לצורה השוו: 'בין אחים יפריא' ]הו' יג 15[ , ודברי אבן ג'נאח, ספר השרשים 

]לעיל הפירוש לשיר כג, טורים 14–15[ , הערך 'אחה', עמ' 22(. 17 ישורם: יראה אותם. מבלי דעת: אפילו הנבון 

יהיה כבּור נטול דעת מול יפי לחייו של הצבי. 18 תרגום הכ'רג'ה: מהי זו הלחי הסמוקה )כעין הוורד( / ומעליה 

אנו רואים שומה קטנה? 
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השבח.  שירי  שער  הדיואן,  של  הרביעי  השער  של  מראשיתו  שירים  הועתקו   2 בדף  המשורר. 

ארבעת השירים בדף ממוספרים באותיות עבריות החופפות לסדר השירים בהעתקה א, והכתובות 

המקדימות בראשי השירים זהות ללשון הכתובות בהעתקה זו.79 נראה אפוא כי מעתיק כתב היד 

של  ידו  כתב  על  אם   – א  להעתקה  בקשר  לעיל  שנזכרה  המסירה  בשלשלת  מקור  על  הסתמך 
המשורר עצמו, אם על העתקה כלשהי ממנו, כגון העתקה א.80

השיבוצים',  'מחברת  הירושלמי,  ממחברות  מאחת  קטע  מביא  היד  בכתב  הראשון  הדף   

שפורסמה לפני מספר שנים בידי יהלום.81 מהדורתו מבוססת על שלושה כתבי יד, שניים מהם 

בהעתקות המרכזיות המוכרות של הדיואן, העתקות ב ו־ג. ֵעד הנוסח השלישי לפתיחתה הקטועה 

של המחברת, כ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ EVR II A 85/20, הוא 

גיליון בודד שאף הוא שריד מהעתקה של דיואן הירושלמי.82 הדף הראשון בכ"י סנקט פטרבורג 

EVR II A 615 מקביל כמעט בדיוק לפתיחה הקטועה שהדפיס יהלום מכתב יד זה: הוא פותח 
28 במהדורה; הוא נקטע  27 לטור  טורים ספורים לאחריה, ומשלים את החלק החסר שבין טור 

מעט לאחר מכן, במקביל לטור 42 במהדורת יהלום. היקפו של החסר מתגלה עתה כקטן למדי – 

כ־15 טורים בפרוזה חרוזה בלבד. ועדיין חסרים אנו את פתיחתה של המחברת, אם כי נראה כי גם 

חסר זה איננו רב.

יהלום באשר לטיב העלילה:83  ההשלמה החדשה למחברת מאמתת ברובה את השערתו של   

המגיד במחברת, ששמו הקבוע בכל מחברותיו של הירושלמי הוא אחיטּוב בן תחכמוני, פוגש 

גיבור מוכשר בלשונו ומביאו אל משתה ֵרעים. לאחר שהוא מדהים את הקרואים במכתם על היין 

ובו שיבוץ מחוכם מן המקרא, מכריז ראש החבורה כי על כל אחד מעשרת הנוכחים לנסות את 

כוחו גם כן בחיבור שיר שיסודו בפסוק. העשרה, ובהם המגיד אחיטוב, מצהירים מה יהיו נושאי 

המכתמים שיחברו, כולם נושאים מוכרים בשירה העברית של ימי הביניים. אך לאחר טורח רב 

בניסיונותיהם  צופה בשעשוע  הגיבור  הגיבור.  הישגו של  את  איש מהם לשחזר  בידי  עולה  לא 

ומבקש להרגיע את רוחם – השעה היא שעה להנאות המשתה, והוא יקבל עליו למלא את חסרונם 

ולחבר שירים לפי הנושאים שבחרו. 

 EVR בהדפסתה של פתיחת 'מחברת השיבוצים' הבאתי את העתקתה בכ"י סנקט פטרבורג   

השירים שהועתקו בדף הם: 'שאלוני סעיפי' )יב; בית אחרון בלבד(; 'הפז יועם' )יג(; 'לגונב לב' )יד(; 'ששון   79

וגיל' )טו; נקטע בבית 8(. למהדורתם ראו: רצהבי, שירי שבח )לעיל הערה 9(, א, עמ' 95–99.

השוו לעיל סמוך להערה 17.  80

יהלום, מחברת השיבוצים )לעיל הערה 8(.  81

הקטע מ'מחברת השיבוצים' שיהלום הדפיס בא בדף 1 בכתב היד; דף 2 מביא קטע מ'מחברת היונה והעורב'   82

זו  יהלום למקאמה  235–260 במהדורת  ומקביל לטורים   ,)8 )לעיל הערה  יהלום, איגרת הציפורים  שההדיר 

)שם, עמ' 306–308(. דמיון בצורת הכתיבה ובפריסת הדף מקרב אל הדעת שגיליון זה מקורו בטומוס אחד עם 

EVR II A 102/2, שריד מוכר בן חמישה דפים, שבו מועתק סופו של המדור השלישי  כ"י סנקט פטרבורג 

בדיואן הירושלמי, מדור האיגרות המליציות. לתיאור כתב יד זה, ראו: שינין, מבוא )לעיל הערה 3(, עמ' 36.

יהלום, מחברת השיבוצים )לעיל הערה 8(, עמ' 88.  83
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יהלום:  1 )להלן: א(, והשוויתי את הנוסח למקורות המקבילים שבמהדורתו של  II A 615, דף 
כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 85/20, דף 1 )עד המלה 'ענין' בשורה 22; ב(, והעתקה ג, דף 22א 

רואים כאן אור לראשונה. ראיתי טעם להביא את  ג(. טורים 22–37   ;37 'זה' בשורה  )מהמילה 

הקטע במלואו, מפני שבמקומות מסוימים הוא ברור יותר לפענוח מהמקבילות.

ָואֹוַמר: ונעבוד ]..[ ם כ ]ִר[ ּמֹוִנים    

'ְרֵאה ִרּמֹוִנים / ].[ רֹוֵני ְפִניִנים / ְסגּוִרים ִמְּבִלי חֹוָמה / ּוְבתֹוָכם ֲעָלמֹות  

ָחְברּו ְכִכיָמה / ֲעָלמֹות ַנֲעָלמֹות / ֹלא ַיַעְרכּום ָּגִביׁש ְוָראמֹות / ְמֵלאֹות אֹוֶדם  

ַמֲעֵׂשה ָחָרׁש / ְוַטֲעָמם ְּכַצִּפיִחית ִּבְדַבׁש'.  

ָוַאַען ָואֹוַמר:   5

ְּתרּוָפה ָבם ְלָכל ַמְדֶוה ּוָמזֹור ְוַאְרמֹוִנים ְמֻמוָּלִאים ְּפִניִנים     

ְוַלחֹוִלים ֳצִרי ֶנְחָמד ּוָמזֹור. ְוָלאֹוְכִלים ְּכצּוף ּוְדַבׁש ְלָמתֹוק     

ַוּיאַמר: 'ַּכַּתר ִלי, ֵמִסיר ִנְזִקי / ֶאֱעֶנה ַאף ֲאִני ֶחְלִקי –    

ִמַּמֲעֶנה ִפיָך ְוַעל ֵּכן ָעְרבּו ָמְתקּו, ְלַמַען צּוף ְונֹוֶפת ָגְנבּו     

ּוְלֹזאת ְּבִסְתֵרי ַהֲחָדִרים ָיְׁשבּו. ַוֶּיְאְּדמּו, ִּכי ֵמֲהָדְרָך ָחְפרּו     10

ַוֲאִביֵאהּו ֶאל ֵרַעי ֶאל ַהְּמִסָּבה / ַוְיַקְּדמּוהּו ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה / ָואֹוַמר ֲאֵליֶהם:   

'ֶזה ַּבְּזָמן ְסֻגוָּלה / ְולֹו ַעל ָּכל ְמׁשֹוֵרר ְּתִהָּלה'. / ָואֹוִׁשיֵבהּו ְּבתֹוְך ָהֲעֻגוָּלה /  

א ֵאָליו ֹראׁש ַהֲחבּוָרה / ּכֹוס ֵמִפיץ ְסִביבֹו אֹוָרה / ַוּיאַמר: 'ַׁשְּבֵחהּו, / ַוִּיׂשָּ  

ְוַאַחר ִּתָּקֵחהּו!' / ַוְיַמֵהר ֲחִנית ְלׁשֹונֹו ְלעֹוֵרר / ַוּיֹוֶׁשט ֵאָליו ָידֹו ַוְיׁשֹוֵרר:  

ַיִין ְּכִקָּנמֹון ְוִקָּדה ֵריחֹו ַמֵּלא ְוַהְׁשֵקִני ְבַגָּנה ָנֲעָמה     15

ֹלא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְוֹלא ָנס ]ֵלֹחה[  ָּבָלה ְוֹלא ֻׁשָּנה – ְוִאם ָזֵקן ְמֹאד     

11 ואביאהו[ ואביאה ב 16 לחה[ כחו א 

2 פנינים: הגרגרים האדומים )השוו: 'אדמו עצם מפנינים' ]איכה ד 7[ (. סגורים מבלי חומה: סגורים תחת קליפתו 

של הרימון; להפלאה זאת השוו לתיאור בחידתו של ריה"ל על הרימון, 'תבה דמות ֻקבה': 'ּדֹוָמה ְלִעיר חֹוָמה' )הלוי, 

192, סי' א(. ובתוכם עלמות: הגרגרים, המדומים לעלמות. 3 חברו  31[ , ב, עמ'  מהדורת בראדי ]לעיל הערה 

ככימה: סמוכים זה אל זה ככוכבי כימה )איוב ט 9(. גביש וראמות: אבני חן )איוב כח 18(. 4 מעשה חרש: יר' י 9. 

 כצפיחית בדבש: שמ' טז 31. 6–7 משקל השיר: המרובה. 6 ארמונים: הרימונים. ומזור: חולי )לפי הו' ה 13(.

 7 כצוף ודבש: מש' טז 24. ודבש למתוק: לפי יח' ג 3. ומזור: תרופה )לפי יר' ל 13(. חרוז השיר הוא צימוד שלם.

8 כתר לי: המתן לי )איוב לו 2(. אענה ]...[ חלקי: איוב לב 17. 9–10 משקל השיר: השלם. 9 מתקו ]...[ ערבו: 

ממענה פיך:   .11 צוף ונופת: לפי תה' יט  הרימונים טובים בטעמם, מפני שנטלו את מתיקותם מדבריך הטובים. 

לפי מש' טו 23. ערבו: היו טעימים למאכל. 10 כי מהדרך חפרו: וצבעם של גרעיני הרימון אדום, מפני שהסמיקו 

לשירו  בניגוד  למדורים.  המחולק  הפרי,  קליפת  תחת  חדרים:  בסתרי   .)23 כד  יש'  לפי  )הלשון  למולך  בבושה 

 של המגיד לעיל, המתאר את הרימון בלבד, בשיר השני מנצל בן שיחו את תיאור הרימון כדי לשבח את חברו.

אורה:   ]...[ כוס  במעגל. 13  הישובים  המשתה,  עורכי  בין  העגולה:  בתוך  בדורו.  הראש  הוא  סגולה:  בזמן   12

11, 20. 15–16 משקל השיר:  יא  18; דה"א  חנית לשונו לעורר: לפי שמ"ב כג  שבחהו: את היין. 14  יין.  כוס 
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יר ֲאֶׁשר ַוְיַכל ְלַהִּביַע / ַוִּיְמֶצא ְׂשַפת ַהָּגִביַע / ַוִּנְתַמּה ַעל חֹוֶזק ְנאּומֹו / ְוַהׁשִּ  

יר מֹוֶרְך  ְּבָפסּוק ֲחָתמֹו / ַוּיאֶמר ִאיׁש ֶאל ָאִחיו: 'ֹזאת ַהֶּדֶרְך / ָּתִביא ְּבֵלב ִּגּבֹוֵרי ַהׁשִּ  

ִנְפֵלאת ְּבחֹוֶזק ְמַלאְכָּתּה / ְועֹוֶצם ְיָקָרּה ְוִתְפַאְרָּתּה / ְוֵיַקר ַמְלּבּוָׁשּה ִמָּכל ַמְלּבּוׁש   

ְוֹלא ַתַעְרֶכָּנה ִּפְטַדת ּכּוׁש'.  20

ַוּיאֶמר ֹראׁש ֲחבּוָרֵתינּו / ְוֶכֶתר ְקִהָּלֵתינּו: / 'ּבֹואּו ְוִנְבַחן ָּבּה ַרְעיֹוֵנינּו /   

ּוְנַנֶּסה ֶחֶרב ְלׁשֹוֵנינּו / ְוִיְבַחר לֹו ָּכל ֶאָחד ִמֶּמּנּו ִעְנָין / ְוִיְקֹצב לֹו ָּפסּוק, ָיִקים ָעָליו  

ַהִּבְנָין'. / ַוֲאַמֵהר ְלגֹוֶדל ִעְצִּבי / ָואֹוַמר: 'ֲאִני ֲאַמֵּלא ְבֵחֶׁשק ְיִדיִדי ִלִּבי'. / ַוּיאַמ ]ר[   

ִליִׁשי: 'ַוֲאִני ְבַמֲחַמֵּדי  ִני ֲאֶׁשר ]ִל[ יִמיִני: / 'ַוֲאִני ְבֵייִני ַהֵּמִניס ְיגֹוִני'. / ַוּיאַמר ַהּׁשְ ַהׁשֵּ  

ְמִעי / ב ּדִ 25  ]ַּגִּני[ / ַהּנֹוֵתן ְלָפַני ֶעְדִני'. / ַוּיאַמר ָהְרִביִעי: / 'ַוֲאִני ְבאֹוֶרְך ֵליִלי ְורו ֹ

ְּבֵפיר ]ּו[ ד ְיִדיִדי ]ְו[ ֵרִעי'. / ַוּיאַמר ַהֲחִמיִׁשי: 'ַוֲאִני ְבקֹורֹות ַהִּזְקָנה / ו ]....[ ְוָהֶעְדָנה'.  

י: 'ַוֲאִני ְבִהְתַהֵּפְך ְּבֵני ֵתֵבל ְוָאְרָּבם / ֶאל ]ַהּנֹוֵת[ ן ֱאמּון ָּבם'.  ּשִׁ ַוּיאַמר ַהּשִׁ  

ִביִעי: 'ַוֲאִני ִבְמִאיַסת ַאֲהַבת ַההֹון / ]....[ ָּבֵאל ָהֶעְליֹון'. / וַ ]ּיאַמר[  ַוּיֹ ]אַמר[ ַהּשְׁ  

ִמיִני: 'ַוֲאִני ְבִעְנַין ]..[ תת ָהֲעֹונֹות / ]ְוַהְּתׁשּו[ ָבה ָלגֹול ]ַה[ ְּצפּונֹות'. / ַוּיאַמר ַהּׁשְ  

יר / ֲאֶׁשר ְּבָעֶליָה ]ַּתֲעִׁשיר[ '. / ַוּיאַמר ַהְּתִׁשיִעי: 'ַוֲאִני ְבֶׁשַבח ְמֶלאֶכת ]ַה[ ּשִׁ  30

ָהֲעִׂשיִרי: 'ַוֲאִני ְבֶׁשַבח ִקְנַין ַהְּתעּודֹות / ְוַהָחְכמֹות ַהֲחמּודֹות'.  

ַוִּיְלטֹוׁש ָּכל ִאיׁש ִמֶּמּנּו ַחְרבֹות ַמְחְׁשבֹוָתיו / ַוָּיֶרק ֲחִניתֹות ְמִזּמֹוָתיו /    

ְלַמֹּלאת ִׁשיר ִמּזאת ַהֶּדֶרְך / ַוַּנֲע ]ִבי[ ד ַנְפׁשֹוֵתינּו ַּבֶּפֶרְך / ַוִּיָּבְצרּו ִמֶּמּנּו ִמְגְּדלֹוֶתיָה /   

יג ָעְמָקם / ַוָּיָׁשב ָּכל ְּדִלי  ַוַּיַעְמקּו ְמֹאד ְּבֵארֹוֶתיָה / ַוִּנְקׁשֹור ֶחֶבל ְּבֶחֶבל – ְוֵאין ַמׂשִּ  

ֵריָקם / ְוהּוא יֹוֵׁשב ַמֲחֶׁשה / ְוַהְּבדֹוַלח ִמָּים ְלָבבֹו ִיְמֶׁשה. / ְוִכְראֹותֹו ִּכי ֶנְהְּפכּו ָבּה   35

ַרֲעיֹוֵנינּו ְּכַמְהֵּפַכת ְסדֹום / ]ַוִּתיַקר[ ִמֶּמּנּו ִמן ַהָּגְפִרית ָהָאדֹום / ָנָׂשא ֵאֵלינּו   

לא  טיבו  אך  היטב,  מיושן  היין  שנה:  ולא  בלה  מבושם. 16  יין  וקדה:  כקנמון  הכוס.  ַמֵּלא  מלא:  השלם. 15 

כמו:  וימצא:  שירו.  את  לומר  להביע:   17 .7 לד  דב'  ]לחה[ :   ]...[ לא  שהתיישן.  פי  על  ואף  זקן:  ואם  נפחת. 

וימצה, ישתה. 18 תביא ]...[ מורך: לפי וי' כו 36. 20 ולא תערכנה: לפי איוב כח 19. 22 ענין: נושא לשיר. 

העברית:  החול  בשירת  ומסורת  חידוש  פגיס,  ד'  )השוו:  הערבית  השיר  מתורת  מעני  למונח  תרגום  הוא  'ענין' 

שיכתוב. השיר  את  יחתום  פסוק  באיזה  יבחר  פסוק:  לו  ויקצב   .)99 עמ'  תשל"ו,  ירושלים  ואיטליה,   ספרד 

'תשיר',  היד:  בכתב  תעשיר:  התנכלותם. 30  וארבם:  הצבי. 27  באהבת  עלי  שבאו  ייסוריי  עצבי:  לגודל   23

ולא עלה בידינו  ויבצרו ממנו מגדלותיה:  והחוכמה. 33  ותוקן לפי ההקשר. 31 קנין התעודות: רכישת הדעת 

לחבר השיר. 34 ונקשור חבל ]...[ משיג עמקם: ללשון השוו: ' "מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה" 

5( משל לבאר עמוקה מליאה צונין והיו ממיה יפין, ולא היתה בריה יכולה לשתות ממנה, בא אחד וקשר  )מש' כ 

]מהדורת  ד  צג,  רבה  )בראשית  ממנה'  ושותים  דולים  הכל  התחילו  ושתה,  ממנה  ודלה  בנימה  ונימה  בחבל  חבל 

תיאודור ואלבק, 1153[ (. עמקם: של הבארות. 35 והוא: חברו של המגיד. והבדולח ]...[ ימשה: מחבר מליצות 

בליבו. בה: בכתיבת השיר הנחתם בשיבוץ. 35–36 נהפכו בה רעיונינו: נשתבשו מחשבותינו כליל. 36 כמהפכת 

סדום: דב' כט 22. ותיקר: בכתב היד: 'ותקר', ותוקן לפי ההקשר. ותיקר ]...[ הגפרית האדום: והייתה יקרה לדידנו 

20 ולא תערכנה[ לא יערכנה ב 21 קהלתינו[ קהלותינו ב / רעיונינו[ רעיוננו ב 
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חֹו ]ק[ ִנְרָאה ְּבָפָניו / ַוּיאַמר: 'ֶזה יֹום ְסבֹוא ַהְּגִביִעים ַהְמִאיִרים / ֹלא  ֵעיָניו / ְוַהּׂשְ  

ָמחֹות – / ֹלא ֵעת ְיִגיַעת ָהרּוחֹות / ִעְזבּו ֹזאת  יִרים / ְוֵעת ְקנֹות ַהּׂשְ יֹום ִחּבּור ַהׁשִּ  

וְלָחן ָּתִמיד ָערּוְך, / אֹו ִיְתַנֵּדב ָּכל ִאיׁש ַּבָּגִביַע ֲאֶׁשר  ַעָּתה, ִּכי ַהְּזַמן ָארּוְך / ְוֶזה ַהׁשֻּ  

הּוא ֶחְלקֹו / ַוֲאִני ֲאַמֵּלא ִסְפקֹו'.  40

ַוּיאֶמר ֵאָליו ֹראׁש ַהְּקרּוִאים: 'ִמי ִיֵּתן ְוִנְמָצא ְּבֵעיֶניָך ֵחן / ּוְתַמֵהר ַלֲעׂשֹות    

ַוָּיֶרם ֵעינֹו ֵאַלי ְּבֶנֶפׁש עֹוֶלֶצת / ַוָּיַׁשר ְּבִעְנָיִני ְּבָׂשָפה ִנְמֶרֶצת: ֵּכן'. /   

ְוָׂשם ֵעיַני ְלהֹוד ָיְפיֹו ְּתֵמִהים ֲחָמִסי ַעל ְצִבי ִעָּנה ְלָבִבי     

ְוָיֵגַע, ְוֹלא ָיֵרא ֱאֹלִהים ֲהָרַגִני ְּבִחְׁשקֹו – ַוֲאִני ַדל    

ַוַּיַען עֹוד ַוּיאַמר:  45

ֶאל ּבֹור ֵחֶׁשק ִהְׁשִליכּוִני ּדַדִיְך, ָעְפַרת ַהּיֹוִפי,    

ֶּנְגִּדי, ֶׁשֵהם ִהְרִהיבּוִני ָנא ָהֵסִּבי ֵעיַנִיְך ִמ־    

ַוּיֹוֶסף ַלֲענֹות ַוּיאַמר:  

ָּבּה ֶלֱאסֹוף ִׂשְמָחה ]ְוִגיל[ ]..[ שְמתָּ ַמה ָּנֲעָמה ֵׁשיָנה! ְׂשַפת ָעְפַרת ְצִבי    

ָנא ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחַלְמָּת ִמי ִיְּתָנה ֶחְלִקי ְּבָהִקיץ ִיְהֶֽיה    50

M. Ullmann, ‘al-Kibrīt’, Encyclopedia of Islam2, Brill Online. למטבע  על הגופרית האדומה ראו:   84

השוו  הביניים,  בימי  הנפוץ בערבית  األحمر(, שהיה  الكبريت  من  )أعّز  הגופרית האדומה'  מן  'ֵיַקר  הלשון 

 ʿAmr b. Baḥr Jāḥiẓ, Kitāb al-Tarbīʿ wa-l-tadwīr, ed. C. Pellat, Damascus 1955, :בהערת המהדיר

pp. 189-190 )תודתי לד"ר גיא רון־גלֹבע שהמציא לי מקור זה(.

 יותר מהגופרית האדומה הנדירה, חומר פלאי שנזכר בחיבורי האלכימיה בימי הביניים כיכול להמיר כסף לזהב.84

37 הגביעים המאירים: המלאים יין מפיץ אור. 38 יגיעת הרוחות: להרבות במאמץ. 39 כי הזמן ארוך: מפני שיש 

די והותר זמן לנסות לכתוב שירים. או יתנדב ]...[ בגביע: מי שינדב את כוס יינו לי. 40 אמלא ספקו: אחבר שירים 

וירם: המשורר, חברו של המגיד.   42 .22 ראש הקרואים: שמ"א ט   41 .)22 על פי הנושא שבחר )לפי איוב כ 

23(, שירי חשק. 43–44  וישר בעניני: שלושת השירים הראשונים מוקדשים לנושא שבחר המגיד )לעיל שורה 

 משקל השיר: המרובה. 43 חמסי: כעסי. להוד יפיו: השוו לעיל סעיף א, בשיר 'עופר חן הוביש', בפירוש לטור 18.

44 ויגע ]...[ אלהים: דב' כה 18. המשורר הסב את הפסוק על שתי הדמויות בשיר החשק: האוהב יגע, בעוד החשוק 

בעזות פניו אינו ירא את האל. 46–47 משקל השיר: התנועות. 46 דדיך: אהבתי אותך )שה"ש ד 10(. 47 הסבי 

]...[ הרהיבוני: שה"ש ו 5. 49–50 משקל השיר: השלם. 49 מה נעמה שינה: נושא שגור בשירת החשק: בחלום 

הלילה רואה החושק את האהובה, ובניגוד למתרחש בשעה שהוא ער, היא נעתרת לרצונו בנשיקותיה )השוו: ילין, 

תורת השירה ]לעיל הערה 65[  , עמ' 35–36(. ]..[ שמת: שמא יש להשלים: הוׂשמת; המקבילה בהעתקה ג, 'נשקת', 

הולמת יותר את ההקשר, אך החרוז בה דל. 50 החלום ]...[ חלמת: בר' לז 10.

38 עת יגיעת[ יגיעת ג 49 שפת עפרת צבי[ עפרת צבי ג / ]  [ שמת[ נשקת ג 
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יוסף בן תנחום הירושלמי     ג. משפחות לשני שירים סטרופיים של 

מחקרים קודמים על שירת הירושלמי ציינו את היכרותו הרחבה עם השירה שקדמה לו, עברית 

כערבית. במאמרו הנחשוני על חיקויי שירי אזור ערביים בשירה העברית בספרד העיר שמואל 

שהצליח  קודם,  ערבי  מופת  שיר  על  מבוסס  הירושלמי  בדיואן  השבח  משירי  אחד  כי  שטרן  מ' 

של  ענפה  ממשפחה  חלק  הוא  הירושלמי  של  נוסף  שיר  כי  רוזן  טובה  הראתה  אחריו  לזהות.85 

שירי אזור עבריים, שראשיתה בשירי אזור חילוניים מספרד הנחתמים ב̄כרג'ה ערבית והמשכה 

בפיוטים.86 אחריהם דנה בנושא סוזן איינבינדר.87 כפי שהראיתי בסעיף א, בהסתמכותו על שירי 
מופת לא הגביל עצמו הירושלמי לשירים סטרופיים בלבד.88

להלן אציג שני שירים סטרופיים נוספים, מן השער החמישי בדיואן הירושלמי, שבהם חיקה   

המשורר מופתים קודמים. שני שירי המופת נמצאו בשריד מטומוס רחב, הכלול כיום בכ"י סנקט 

פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ EVR II A 1144. בקטע המרכזי שבכתב היד 

נשתייר חלק ממבחר נאה של שירים מספרד, רובם שירי חול משל ריה"ל ורשב"ג.89 לפי מספור 

יד קדומה, מאוחרת מגוף ההעתקה, אסופת השירים הייתה נרחבת  באותיות עבריות שהוסיפה 
למדי והחזיקה יותר מ־150 שירים.90

בין שירי האזור החילוניים בכתב היד מועתק השיר 'לצבי אשר ירש', הנחתם ב̄כרג'ה ערבית.   

 Ms. 7604 שיר זה נודע עד כה ממקור יחיד וקטוע, כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים

)ENA 3026.12(, וממנו פרסמֹו שירמן לפני יובל שנים באנתולוגיה הגדולה של שירים מן הגניזה 

שהוציא לאור.91 כפי ששיער שירמן, שלפניו עמדו שתי המחרוזות הפותחות, 'לצבי אשר ירש' 

שטרן, חיקויי ֻמּושחות )לעיל הערה 16(, עמ' 184–186; למהדורה של השיר, 'מה לי ולצבי חן', שנכתב לכבוד   85

ר' דוד הנגיד, ראו: רצהבי, שירי שבח )לעיל הערה 9(, ב, עמ' 68–71, סי' לד.

'עופר צבי בו בחרי', נדפס בשנית  49(, עמ' 71–75. השיר הנדון שם,  רוזן־מוקד, לאזור שיר )לעיל הערה   86

אצל: רצהבי, שירי שבח )שם(, א, עמ' 103–104, סי' כ.

 S. :בעבודת הדוקטור שלה הציגה איינבינדר בהרחבה משפחות של שירי אזור בשירתו של הירושלמי. ראו  87

 Einbinder, ‘Muʿāraḍa as a Key to the Literary Unity of the Muwashshaḥ’, Ph.D. dissertation,
Columbia University, 1991

ראו לעיל סמוך להערה 51.   88

כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 1144, דף 11–24. במספור הדפים שהוסיף ספרן בעת החדשה נפלה טעות,   89

ושני דפים עוקבים מסומנים במספר זהה, 15. על תיארוכו המשוער של כתב היד ראו להלן הערה 104.

17ב  דף  בתחתית  למשל  משובש:  היד  כתב  של  סדרו  היה  כבר  המספרים  שנוספו  בשלב  כי  נראה  זאת  עם   90

הועתקו שלושת הבתים הפותחים בשיר 'לו היתה נפשי' )שלמה אבן גבירול, שירי החול, מהדורת ח' בראדי 

וח' שירמן, ירושלים תשל"ה, עמ' 53–54, סי' צו(, שמוספר כשיר ]ק[  לג. כיוון שבראש דף 18א מועתק שיר 

שונה, הוסיפה היד המאוחרת תחת הבתים: 'חסר', כאילו 'לו היתה נפשי' נקטע בלי המשך. אלא שהשיר איננו 

קטוע; המשכו מצוי במה שהוא כיום הדף הפותח של השריד )11א(. השיר שבא אחריו, 'רעי נסעו ונעתקו' )אבן 

גבירול, מהדורת בראדי ושירמן ]שם[  , עמ' 107–108, סי' קפ( ממוספר כשיר קא.

פטרבורג,  סנקט  בכ"י  מצויה  השיר  של  נוספת  העתקה   .369 עמ'   ,)8 הערה  )לעיל  חדשים  שירים  שירמן,   91

הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ EVR II A 1042, דף 9ב; היא נקטעת בטור 8.
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הוא שיר חשק באהבת הנער; הדובר מתאר את שעבודו הגמור ליופיו של הצבי הקטלני, שהביא 

עליו חולי אהבה, ושנגזר עליו להתרחק ממנו מחמת הנדוד. על מחברו של השיר לא אוכל לומר 

כמעט דבר; מסתבר כי שמו היה שלמה, כפי שעולה מהחתימה בראשי המחרוזות )בהנחה שצירוף 

האותיות איננו אקראי(. המשורר פעל במזרח ולא בספרד, כפי שמסגירה החריזה, שאינה מבדילה 

בין סגול לפתח. נוסף על כך אף שהשיר חרוז היטב לכל אורכו, מעניין כי דווקא החרוז החותם את 

האזור, שהוא המרכיב הצלילי הבולט ביותר בשיר, חורז בחרוזים דלים באופן בולט )חֹוֶפש / ָחַבׁש 

/ ֶנֶפׁש / ֹחֶדׁש / ֶׁשֶמׁש(, כביכול בלי הקפדה.

ה̄כרג'ה הערבית החותמת את 'לצבי אשר ירש' זהה ל̄כרג'ה של שיר כ בשער החמישי בדיואן   

ולצבי חש', שנדפס אף הוא באותה אנתולוגיה של שירמן.92 אפשר לקבוע  לי  'מה  הירושלמי, 

'לצבי  כי הירושלמי לא נטל אותה ישירות מן המופת הערבי, אלא ככל הנראה ראה לפניו את 

אשר ירש'. קרבה סגנונית ברורה בין השירים מתגלה בהשוואה של כמה מאזוריהם: במחרוזת 

הראשונה בשיר 'לצבי אשר ירש' נכתב: 'ֶרֶכב ְנדֹוד ָחַבׁש' )טור 7(, ולעומתו בשירו של הירושלמי: 

'ַחְרבֹות ְנדֹוד ָלַטׁש' )טור 7(; בדומה לכך במחרוזת השנייה מצהיר דובר השיר 'לצבי אשר ירש' 

11(, ולעומתו כתב הירושלמי במחרוזת  )טור  ְוַהֶּנֶפׁש'  ַהֵּלב   / ְּכֵבִדי  ִעם  ֶאְּתָנה  'ָלְך  בפני החשוק: 

השלישית של שירו: 'ִּכי טֹוב ְרצֹון ַמֲחַמִּדי / ִמּגּוף ּוִמֶּנֶפׁש' )טור 17(.

בהתאם ל̄כרג'ה המשותפת מבני שני השירים ומערכות חרוזיהם זהים.93 איחורו של שירו של   

הירושלמי מן השיר 'לצבי אשר ירש' משתמע משינויים קלים, אך משמעותיים, שערך המשורר 

לשם שכלול התבנית המשקלית. כדברי עזרא פליישר, 'בנוהג שבעולם משורר המעמיד חיקוי 

על פי דגם קדום משכלל את הדגם יותר מקודמו, ובוודאי איננו מסתפק בפחות מהעתקה מדויקת 

שלו'.94 בצלעית השנייה בטורי הענף של המחרוזת הוסיף הירושלמי תנועה חטופה. וריאנט זה 

מופיע רק בשניים מטורי 'לצבי אשר ירש' )13–14(. במקום לשקול: – – ◡ – – – // – – ◡ – – – – טורי 

. במקביל   –  –  ◡  –  –  ◡  –  –  //  –  –  –  ◡  –  – יוצא מן הכלל:  הענף בשירו של הירושלמי שקולים, בלי 

 קיבע המשורר את התנועה החטופה גם בשתי הצלעיות הפנימיות שבאזורי השיר, החורזות זו לזו 

 בחרוז ־ִדי. בשיר 'לצבי אשר ירש' עדיין משמשים בעת ובעונה אחת שני הווריאנטים ) – – ◡ – – – –;

 – – ◡ – – ◡ – – (, לפעמים אף בצלעיות סמוכות של אותו טור אזור עצמו. 

התרבותי  העולם  מן  חושפת  שהיא  בטפח  למדי  מעניינת  השירים  שני  את  החותמת  ה̄כרג'ה   

שחלקו היהודים עם שכניהם במרחב דובר הערבית. היא מביאה את קריאתו הנרגשת של הדובר 

ה'רצּוח' במבטו של החשוק, שעל פי מוסכמה מוכרת בשירת החשק החצרנית עיניו עוטות מבט 

מצועף ונדמות כחֹולות. אלא שמבטו הממית של החשוק איננו מבט רגיל – כוחותיו הפלאיים, 

לו מידיו של הארּות, אחד מצמד מלאכי החבלה שלימדו את  הדמוניים על חושקיו כמו נאצלו 

שירמן, שירים חדשים )שם(, עמ' 137–138.   92

השוו את דברי אבן סנא אלמלּך על כך שהביאה רוזן־מוקד, לאזור שיר )לעיל הערה 49(, עמ' 81.  93

פליישר, תוספות למורשתם )לעיל הערה 55(, עמ' 712.  94
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הכשפים לבני האדם, על פי סורת הפרה שבֻקראן.95 אביא את שני השירים, שיר המופת ולאחריו 

חיקויו של הירושלמי:

ִלִּבי ְוָׁשַכן ְּבסֹוִדי –  ִלְצִבי ֲאֶׁשר ָיַרׁש    

ִנְרָצע ְּבִלי חֹוֶפׁש! ִהֵּנה ֲאִני ֵמעֹוִדי   

ֶלִחי ְּכֹמו ַתּפּוַח ָׂשָפה ְּכחּוט ָׁשִני   

ָׁשם ִיְהֶיה ָהרּוַח ִאם ֵיְרָדה ַגִּני   

ֶמֶלְך ְּבהֹוד ָמׁשּוַח 5  ]לֹו[ ָרֲאָתה ֵעיִני 

ָרַכב ְוָהַלְך ְיִחיִדי ִּבְגֵדי ְיָקר ָלַבׁש   

ֶרֶכב ְנדֹוד ָחַבׁש. ַעל ֵּכן ְּבָנְסעֹו ְּכבֹוִדי   

ָּבְך ִמְּזַמן ַקְדמֹוִני ִלִּבי, ְיִדיד, ִניַחׁש    

ִיׁשְֹּך ְּכמֹו ִצְפעֹוִני ִּכי ַׂשֲעָרְך ָנָחׁש   

ִעם ָיְפְיָך ִהְתעּוִני  ֵעיְנָך ְּבִלי ַכַחׁש   10

סּוָרה, ְׁשָבה ִעָּמִדי, ַּדל ִמְּמָך חֹוֶמׁש –    

2, 102. לפי רובין בתרגומו, הפרשנים המוסלמים נוהגים לזהות את הארּות ומארּות 'כשני מלאכים  הקראן   95

שגורשו מן השמים כי מרדו באלוהים, ואז גילו לבני האדם את סודות הכישוף' )הקוראן, תרגם א' רובין, תל 

 .G. Vajda, ‘Hārūt wa-Mārūt’, Encyclopedia of Islam2, Brill Online :אביב 2005, עמ' 13(. וראו גם

 M. Idel, ‘ “Hārūt” and “Mārūt”: Jewish Sources for the Interpretation of the Two Angels in :ועתה

 Islam’, M. Amir-Moezzi et al. (eds.), Shiʿ i Esotericism: Its Roots and Developments, Turnhout
2016, pp. 127-137

מקורות: כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 1144, דף 13ב )א(; כ"י ניו יורק Ms. 7604 )עד טור 12; ב(; כ"י סנקט 

פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ EVR II A 1042, דף 9ב )עד טור 8; ג(. משקל השיר: בענפים: 

)או:  נפעל  מתפעלים   / נפעל  מתפעלים  באזורים:  פעולים(.  מתפעלים  )או:  נפעל  מתפעלים   / נפעל  מתפעלים 

מתפעלים פעולים( / מתפעלים נפעל )או: מתפעלים פעולים( / מתפעלים נפעל.

5 לו[ אם א לא ג 7 כבודי[ כבדי ג

כתובת השיר: גירה א ג

)לפי  לעולם  לעבד  לו  אני  חופש:  בלי  נרצע   2 .22 כג  יר'  לפי  בסודי:  ושכן  כקניינו.  בליבי  זכה  לבי:  ירש   1

אם  האדום. 4  כתפוח  וריחנית  סמוקה  לחי  תפוח:  כמו  לחי   .3 ד  שה"ש  לפי  שני:  כחוט  שפה   3 .)6 כא  שמ' 

בׂשמיו'  יזלו  גני  הפיחי  תימן,  ובואי  צפון  'עורי  )השוו:  הטוב  ריחו  את  ויפיץ  כרוח  יהיה  אליי  כשיבוא  רוח:   ]...[ 

שנמשח  כמלך,  בעיניי  הוא  משוח:  בהוד  מלך  בצבי.  בו,  לו:   5 .20 א  יח'  לפי  הרוח:  יהיה  שם   .) ]16 ד  ]שה"ש 

כבודי רכב נדוד חבש: ללכת  בגדי יקר: מחלצות מפוארות. לבש: הצבי. 7  למלוכה בהודו שלו, ולא בשמן. 6 

בעקבותיו. 9 כי שערך נחש: תלתליך השומרים על פניך מיד זרים נראים ומסוכנים כנחשים. 10 בלי כחש: בגלוי 

וללא תחבולה. התעוני: הוליכו אותי שולל. 11 דל ממך חומש: גופי כחש ורזה מייסורי אהבתך )'חומש' לפי שמ"ב 
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ַהֵּלב ְוַהֶּנֶפׁש. ָלְך ֶאְּתָנה ִעם ְּכֵבִדי   

ּוְצִרי ְלַמְכאֹוב ְלָבִבי ֵמִעְּמָך ָחְלִיי   

ִנְזִמי ְוֶכֶתם ְזָהִבי; ּוְבהֹוְדָך ֶחְלִיי   

ֶאְהֶגה ְצפּון ַמְחָׁשִבי ֵעת ֶאְזְּכָרה ִצְבִיי   15

ִמי ִיְּתָנה ִלי ְבעֹוִדי ָאִׁשיר ְּבִׁשיר ָחָדׁש:   

ַּפַעם ְּבָכל ֹחֶדׁש! לּו ֶאֱחֶזה ֶאת ְיִדיִדי   

ִמָּמר ְּדרֹור ֶמְרָקחֹו ֶהְחָיה ֳחִלי ַנְפִׁשי   

הּוא ֶנֱאַצל ֵמרּוחֹו נֹוַגּה ְמאֹור ִׁשְמִׁשי   

ַעד ֶאֱהֶמה ִבְׁשָבחֹו ִיְגַּבּה ְלרּום ֹראִׁשי   20

ִנְׁשָּבע ֲאִני ִבְמאֹוִדי: ַעד ַיֲעֶלה ַעל ָעׁש   

ִּכי הּוא ֲאִחי ֶׁשֶמׁש. לֹו ֶאְּתָנה ֶאת ָיִדי   

ֻרּקֹו ְּכֵיין ִרּמֹוַני ִחּכֹו ְמֹאד נֹוֶפת   

ָּתִמיד ֲאשַׁו ֵּבין ֵעיַני ִזְכרֹו ְכטֹוֶטֶפת   

לֹו ֶאֱעֶנה ַעל ִמַּני: ּדֹוד ִמְּבֵני ֶיֶפת   25

ובאלג'פון אלמרא̇צי אלי מתי אנעש   

הארות ]קאד[ ג'יש. למחנתי ואעתר̇צי   

ב 23 ועוד; למקומו של האיבר בגוף השוו: 'בדופן חמישית במקום שמרה וכבד תלויין בו' ]בבלי, סנהדרין מט ע"א[ (. 

 סורה שבה: רות ד 1. 12 לך אתנה ]...[ הגוף והנפש: לא אתן את גופי בלבד בעבור אהבתך, אלא גם את נפשי.

13 מעמך ]...[ לבבי: אופיו הכפול, המחיה והממית, של החשוק הוא ממוסכמות שירת החשק הספרדית. 14 ובהודך 

 ;34 בעודי: בעודני חי )תה' קד  וכתם: וזהב. 16   .)12  חליי: תהילתך נאה לי כעדיים יקרים )הלשון לפי מש' כה 

ישוב   )6 )לעיל טור  ועזב את מקום מושבי  ]...[ בכל חדש: הלוואי שאהובי שנתרחק ממני  לו אחזה   17 .)2 קמו 

לפקוד אותי לעיתים תכופות. 18 החיה חלי: ריחו הטוב ריפא את מחלתי. 19 נוגה ]...[ מרוחו: אור השמש נובע 

 מן הצבי הקורן. 20 יגבה ]...[ בשבחו: רום מעלתו של הצבי המהולל נישא מעליי, החושק הנחות המהלל אותו.

21 עד יעלה על עש: עד שיעלה הצבי מעל מעלת הכוכבים )עש – מכוכבי השמיים; איוב ט 9(. במאודי: בכל מאודי, 

הוא אחי שמש: הוא מתחרה בזוהרו וביופיו במאור השמש. 'אחים' ו'אחיות' לשמש   22 .)5 ו  באהבה גמורה )דב' 

א,   ,)31 הערה  )לעיל  בראדי  מהדורת  ]הלוי,  לריה"ל  כופר'  יתנני  'מי  בשיר  למשל  )השוו  ספרד  בשירת   מופיעים 

.)2 ח  ִרֹּמני' )שה"ש  'עסיס  יין רמוני: לפי   .)11 ד  )לפי שה"ש  נופת: חיכו מתוק  חכו מאד  סי' סד[ (. 23   עמ' 90, 

24 זכרו כטוטפת: אהגה בצבי מדי יום ביומו )הלשון לפי דב' ו 8(. אשו: אשים. 25 מבני יפת: הצבי זר ונאה )'בני 

יפת' ]בר' י 2[ ; והשוו לצירוף 'יפיותו של יפת' בבבלי, מגילה ט ע"ב(; אזכורו של הלאום הזר הוא רמז מטרים ללשון 

אענה על מני: אשיר ואנגן  הזרה של ה̄כרג'ה החותמת )רוזן־מוקד, לאזור שיר ]לעיל הערה 49[ , עמ' 196–197(. 

בכלי נגינה )'מִּנים' לפי תה' קנ 4(. 26–27 תרגום ה̄כרג'ה: מתי אתאושש / בעוד שבשמורות העיניים החולות / כדי 

לנסות אותי ולהכשילני, / הארּות הנהיג צבא'. 27 קאד: בכתב היד: 'קד', וההגהה לפי הצעת י' ורדי.

12 כבדי[ כבודי ב
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ומ̄תלה אי̇צא פי מעני אלתגזל

ַלְבִעיר ְּבִלִּבי ְיקֹוִדי ַמה ִּלי ְוִלְצִבי ָחׁש   

ִמַּבֲעדֹו ָנָחׁש? ִּבְלִחי ְּכֵעין ַּדם ְּכֵבִדי   

ָּבַגד, ְוִחֵּצי ֲאָהִבים עֹוֶפר ְיֵפה תֹוַאר   

ּכֹוֵנן ֲעֵלי ֶיֶתר  ]ַהֵח[ ן ְוָיָרה ְקָרִבים.  

ָנְגהּו, ְוַׂשְערֹו – ְּכָעִבים. ָּפָניו ְּכמֹו ַסַהר   5

ָעְפִרי, ]ּוַמ[ ה ֵּיׁש ְּבָיִדי נֹוֵׁשְך ְוֵאין ]ַלַח[ ׁש   

ַחְרבֹות ְנדֹוד ָלַטׁש. ַלְעׂשֹות? ְוִהֵּנה ְלֶנְגִּדי   

פֹוְך ַּדם ָאְדמּו – ֲאָבל ִמּׁשְ ִׂשְפֵתי ֲאַדְמַּדם ַצח   

ָּבֶהם ְוִיְגזֹור ְּכֵבָדם. חֹוְׁשָקיו, ֲאֶׁשר ִיְרַצח   

ַּבְעָּדם ֲערּוִכים, ְלֶנְגָּדם טּוֵרי ְבדֹוַלח ַלח   10

ִלי ָבם ְּתרּוָפה ְלֵאיִדי ֵלב ָהֲאִרי ָחַלׁש;   

ֹלא ַמֲעֵׂשה ָחָרׁש. ֵהם ַמֲעֵׂשה ֵאל ְיִחיִדי   

אֹוֶדם ְוַסִּפיר ְּבנֹוֶפְך ַׂשְערֹו ְסִביב ֶלְחיֹו   

מקורות: כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 100/1, דף 12ב – 13א )א(; כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 291/1, דף 

55א–ב )קטוע, מטור 8; ג(; כ"י סנקט פטרבורג EVR II A 1624 )קטוע, מטור 26; ג2(. כתובת השיר: ובדומה לו 

עוד שיר בעניין חשק. משקל השיר: בענפים: מתפעלים נפעל / מתפעלים פעולים. באזורים: מתפעלים נפעל / 

מתפעלים פעולים / מתפעלים פעולים / מתפעלים נפעל.

5  כעבים[ כתב בתחילה: כמו עבים, וה-כ' תלויה מעל א 

1 ולצבי חש: צבי הממהר להמיט עליי ייסורים. לבעיר: להבעיר. יקודי: אש אהבתי לו. 2 בלחי ]...[ נחש: שלחיֹו, 

האדומה כדם הכבד, מתגלה מבעד לתלתלי ראשו, הנראים כנחשים. 3–4 וחצי ]...[ יתר החן: ומעיניו הצבי משלח 

מבטיו  ופעולת  קרבים:  וירה  מיתר.  תיקנֹו:  שירמן  יתר:   4 .)2 יא  תה'  )לפי  בחושקיו  אהבה  המעוררים  מבטים 

השחור  שערו  בעוד  כירח,  ומאירות  בהירות  פניו  כעבים:   ]...[ פניו  חושקיו. 5  בגופי  חיצים  יורה  כמו  קטלנית 

 מכסה עליהן כחשכת העננים. 6 נושך ואין לחש: אין תרופה לסבל שהוא מביא )הלשון לפי יר' ח 17; קוה' י 11(.

.)10 ה  שה"ש  )לפי  הנאה  הצבי  צח:  אדמדם  ויעזבני. 8  הסבל  על  יוסיף  מעט  עוד  והוא  לטש:  נדוד  חרבות   7 

 8–9 אדמו ]...[ דם חושקיו: גון שפתיו של הצבי איננו טבעי, אלא הוא צובע אותן בדם ששפך כשהרג את אוהביו.

 ]...[ לנגדם  שפתיו. 10–11  מאחורי  סדורות  ערוכים:  בעדם  המבריקות.  הלבנות  שיניו  לח:  בדולח  טורי   10

הוא  החשוק  לאידי:   ]...[ לי  לבבו. 11  עוז  את  כאריה  האמיץ  אף  יאבד  שיניו,  של  הטוב  מראן  ולמול  חלש: 

]...[ בנופך: לחייו הצחות  שערו   13 .9 י  יר'  מעשה חרש:  ולי בנשיקות פיו רפואה. 12  אסוני וגם המרפא לו, 

 והסמוקות דומות לאבנים יקרות )לספיר כאבן בהירה וזוהרת השוו: 'כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לֹטהר' 

]שמ' כד 10[ (, וכך גם שערו השחור כנופך )שמ' כח 18; לצבעּה השוו את דברי אבן־ג'נאח , ספר השרשים ]לעיל 

הפירוש לשיר כג, טורים 14–15[ , הערך 'נפך', עמ' 311(.
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ּוְבִמְדְּבֵרי ֶעְדיֹו  ]ֶנְאַחז ְלָבִבי[ ְוִנְמַׁשְך  

ִנַּתח ְקָרַבי, ְוׁשֹוֵפְך ַרק ַּבֲחִנית ָיוְפיֹו   15

ֹלא ֶאְדֲאָגה ָאז ְּבָאְבִדי: ָּדִמי, ְוֹלא ִנְדָרׁש;   

ִמּגּוף ּוִמֶּנֶפׁש! ִּכי טֹוב ְרצֹון ַמֲחַמִּדי   

ָּדמּו ְלִחִּצים ְּבֶקֶׁשת ֵעיָניו ְּבַגּבֹוָתם   

ָּתַמּה ְלָיְפָים, ְוֹלא ָׁשת ִחָּנם ְיצּודּון ָּתם    

ָׂשמּו ְלָבִבי ְבֶרֶׁשת ִלּבֹו ְלִמְלַחְמָּתם:   20

ַמה ֶּזה ֲאַיֵחל, ְּבעֹוִדי ִּכְדרֹור ְּבַפח נֹוַקׁש   

ַרע ַּבֲעִדי ָחַרׁש? ִנְלָּכד ְּבַחְבִלי, ְודֹוִדי   

ַלּדֹוד, ְוֵריַח ְלבֹוָנה קֹוָמה ְּכמֹו ָאִמיר   

ַחָּמה, ְויֹוִביׁש ְלָבָנה ּוְבָזֳהרֹו ַיְחִּפיר   

ֹצַען – ְוהּוא ַבֲעִדיָנה ּוְבָתֳארֹו ָיִאיר   25

ִמי ִיְּתֵנהּו ְבסֹוִדי? ֻרוּקֹו ְּכצּוף ּוְדַבׁש –   

ִיְׁשּבֹות – ְוֶאָּנֵפׁש. אּוַלי ְיגֹוִני ּוִפיִדי   

ָהדּור, ֲאֶׁשר ֵאין ְּכמֹותֹו –  ִנְׁשָּבע ֲאִני ִּבְצִבי   

אֹוֶזן ְוֶאְׁשַמע ֲעָצתֹו: ִאם ַאט ְלִאיׁש ִריִבי   

יק ְּכֵאׁש ַאֲהָבתֹו ִהׂשִּ ַיַען ְּבתֹוְך ִקְרִּבי   30

ָּכֵאׁש ְּתַלֵהט ְיסֹוִדי ַוְאִני ְלֶנְגָּדּה ַקׁש   

ִּדְמִעי ְּכָים ִנְגָרׁש. ָּתִמיד, ְוִלְנדֹוד ְיִדיִדי   

גופי  את  שיסע  קרבי:  נתח  הנאות. 15  במילותיו  הקסימני  הוא  ונמשך:  לבבי  נאחז   .)9 לב  )תה'  פיו  עדיו:   14

כליל. 16 ולא נדרש: ואין דורש ממנו נקמה על שפיכת הדמים )לפי בר' ט 5; תה' ט 13, ועוד(. לא אדאגה: אך 

לא יהיה אכפת לי באובדני. 17 כי טוב ]...[ ומנפש: כי זו משאלתו של החשוק, היקר לי מחיי. 19 חנם: על לא 

עוול. 19–20 ולא שת לבו: לא הרגיש )שמ' ז 23(. 21 נוקש: לכוד )יש' ח 15(; בכ"י א מנוקד: נוֶקש. 22 רע 

בעדי חרש: מבקש את רעתי )לפי מש' ג 29(. 23 וריח לבונה: וריחו כריח הבושם. 24 ובזהרו ]...[ לבנה: יופיו 

לפי  )הכינוי  בבגדאד  בעדינה:  והוא  במצרים.  פסטאט  צען:   25 .)23 כד  יש'  )לפי  השמיים  גרמי  יפי  על   עולה 

יש' מז 8(; שבח היפרבולי. 26 כצוף ודבש: מש' טז 24. בסודי: בחברתי )לפי יר' טו 17(. 27 ופידי: אסוני. ישבות 

המבקש  המריב,  לדברי  לב  אשים  שלא  אוזן:   ]...[ אט  אם   29 .)12 כג  שמ'  )לפי  עימי  להיות  כשיבוא  ואנפש: 

יסודי: את גופי  קש: מהיר להישרף כקש יבש.  וזאת משום. השיק: הצבי הצית. 31  יען:  להפרידני ממנו. 30 

)הלשון לפי איכה ד 11(. 32 כים נגרש: רב כים הסוער )לפי יש' נז 20(.

14 נאחז לבבי[ לא קריא א 20 לבבי[ לבבו ג
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ּדֹוִדי ְוַתְאַות ְלָבִבי ֶחְמַּדת ְּבֵני אֹוֶמר   

סּוָרה ְוַרֵּפא ְכֵאִבי!   ]ִלְרוֹות[ ְּבכֹוס ֶחֶמר –  

ִמְׁשָקל ֱאמֹור ָׁשר ֲעָרִבי: ִהֵּנה ְלָך ֶזֶמר   35

ובאלג'פון אלמרא̇צי אלי מתי אנעש   

הארות ]קאד[ ג'יש. למחנתי ואעתר̇צי   

זה  סטרופי  שיר  יעלה'.96  בי  'לאט  החמישי,  בשער  יט  שיר  הוא  יותר  אף  ומסועף  מרתק  מקרה 

ולמעשה איננו שיר אזור; לשיר האזור התקני לפחות שני טורים  ב̄כרג'ה ערבית,  איננו נחתם 

באזור, בעוד אזורי שירו של הירושלמי עומדים על טור בודד. כפי שתיאר בפירוט פליישר, 'לאט 

בני  מובחנים,  נחלק לשני חלקים  בו  גוף המחרוזת  גוף.97  כפול  ֻמושח  דמוי  זג'ל  הוא  יעלה'  בי 

שלושה טורים. טורי החלק הראשון בגוף המחרוזת נחצים בחריזה פנימית, בעוד טורי החלק השני 

קצרים יותר – אורכם כמחצית מאורך טורי החלק הראשון. מערכת החריזה היא אפוא: אב אב אב 

| גגג || ד. על מנת להקל על הקורא לקלוט את התבנית הסבוכה של שירו, בחר הירושלמי לכפול 

במחרוזת הפתיחה את החרוז המעין־אזורי הנשנה )־xּול(, ולחרוז בו גם את חרוזי החלק הראשון 
בגוף המחרוזת. אביא תחילה את המחרוזת הפותחת את שירו של הירושלמי:98

ְּבִקְרִּבי ָלּה ְזבּול ְלַאט ִּבי ַיֲעָלה ָנאָוה    

ְלָבִבי, ִּכי ְׁשלּול ְוַכִּבי ֵאׁש ְנדֹוד, ִהְכָוה    

ְלַׁשֵּלם לֹו ְגמּול; ֲהָדֵרְך הּוא, ְוֹלא ִעּוה    

בהערה  במקור  ומבוארת  מנוקדת  הדפסה  וראו   .268–267 עמ'   ,)10 הערה  )לעיל  הספרותי  העיזבון  שינין,   96

הבאה.

)לעיל  העברית  השירה  הנ"ל,  תימן',  ועד  מספרד  העברי:  שיר־האזור  בהתפתחות  'תחנות  פליישר,  ע'   97 

האזור השוו  לזג'ל לעומת שיר  277–279; התיאור להלן מבוסס על המינוח של פליישר.  א, עמ'   ,)1 הערה 

לעיל הערה 61.

המחרוזת  את  הגיה  פליישר  12א–ב(.  דף   ,EVR II A 100/1 פטרבורג  סנקט  )כ"י  א  העתקה  לפי  המובאה   98

מהדפסתו של שינין כשכתב היד לא היה נגיש לו. ראו: פליישר, תחנות בהתפתחות )שם(, עמ' 278; שינין, 

5 )'עדי אותך' במקום 'מראותך'(  10(, עמ' 267. התיקון לנוסח הנדפס בטור  העיזבון הספרותי )לעיל הערה 

מאפשר פירוש אחר לטורים 4–7: המשורר מצהיר בפני האהובה כי לא יוכל להעלות על דעתו לאהוב אחרת 

מלבדה; תחילה הוא מדמה אותה למאור הקטן, הירח, אך מוצא פגם בדימוי זה וממיר אותו בטוב ממנו – בשמש 

ברום הרקיע.

ואעתר̇צי[  א 37  אלמרא̇ץ  אלמרא̇צי[   / ג2  גפון  ובאל  א  ג'יפון  ובאל  ובאלג'פון[  א 36  לך  אהיה  לרוות[   34
ואעתרא̇צי א ג ג2

33 חמדת בני אומר: שבחי החשוק נישאים בפי בעלי המליצה, המשוררים. 34 בכוס חמר: בשתיית היין. סורה: 

36–37 לתרגום ה̄כרג'ה ראו לעיל  אמור: קרא את הטורים השקולים אשר שר המשורר הערבי.  בוא, הצבי. 35 

בשיר הקודם.
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ְוֵאיֶנּנּו ְּכמֹו ָׁשִמיר  

ֲעֵדי אֹוָתְך ְּבָזר ָאִמיר.   5

ְּפֵני ַסַהר ְּבֹראׁש ָאִמיר –  

          ֲאָבל ֶׁשֶמׁש ְזבּול.
  

במקביל לפליישר עסקה איינבינדר באפשרות ש'לאט בי יעלה' התבסס על מופת קודם.99 היא 

משורר  אלאסנאִאי,  אלאעזי  אבן  אלמלּך  עבד  של  מעטו  ערבי  בזג'ל  המופת  את  לזהות  הציעה 

בן זמנו ומקומו של הירושלמי.100 אומנם בין שירו של הירושלמי לשיר שלכאורה עמד לנוכח 

של  מזו  יותר  אף  מורכבת  בתבנית  ערוכות  הערבי  הזג'ל  מחרוזות  תבניתי.  הבדל  קיים  עיניו 

הזג'ל העברי: הטור הקצר ששימש טור מעין־אזורי בשיר העברי, נצטרף בהן לשלושת הטורים 

שלפניו, והוא נכלל כרכיב אינטגרלי בחלק השני של גוף המחרוזת. את מקומו כטור האזור תופס 

טור נוסף החורז בו, ושאורכו כפול משלו, כלומר כאורכם של שלושת הטורים הראשונים בגוף 

המחרוזת. צורת המחרוזת בשירו של אלאסנאאי אם כן סבוכה ביותר, וחריזתו סדורה כך: אב אב 

אב | גגגד || ד. איינבינדר דנה בהבדל התבניתי בין שני השירים בהקשר של המחלוקת המחקרית 

המתמשכת סביב הרפרן וביצועו בשירה הסטרופית בימי הביניים, דיון שאינו מענייני.101 כפי 

שהדגישה במאמרה, היא זיהתה את שירו של אלאסנאאי כמופת לשיר 'לאט בי יעלה' בין היתר 

מפני שעדיין לא הוצע במחקר שום מופת עברי לשיר.

המשורר  כי  ביותר  ומסתבר  קיים,  דווקא  הירושלמי  של  לשירו  אפשרי  עברי  שמופת  אלא   

 אכן חיקה אותו: השיר המועתק בכ"י סנקט פטרבורג EVR II A 1144 מייד לאחר 'לצבי אשר 

בתבניתם  זהים  עלמה',  ו'שדי  יעלה'  בי  'לאט  השירים,  שני  לבי'.  בתוך  עלמה  'שדי   – ירש' 

של  בשירו  כמו  בלבד,  זו  לא  זהה.  סבוכה  בחריזה  וערוכים  זהה  במשקל  שקולים  הם  לפרטיה; 

הירושלמי חרז המשורר ב'שדי עלמה' את הגוף הראשון במחרוזת הפתיחה בחרוז המעין־אזורי; 

וחרוז זה, שמטבעו הוא קבוע וחוזר באזורי כל מחרוזות השיר, הוא בשני השירים אותו חרוז עצמו 

בשירים  החריזה  למעשה  השניים.  בין  'גנטית'  זיקה  להניח  כדי  בהם  די  אלה  מאפיינים  )xּול(. 

יותר  מלאים  החרוזים  עלמה'  'שדי  של  הפתיחה  במחרוזת  ביניהם.  היחס  טיב  לבירור   מסייעת 

)־בּול( מאלו שב'לאט בי יעלה'. אף שחריזת 'שור בחמור' נפוצה בשירה סטרופית, נראה שיש 

המשורר  מופת:  לו  שימש  עלמה'  'שדי  בעוד  החיקוי,  הוא  הירושלמי  של  ששירו  ראיה  בכך 

המאוחר ביקש לשמור את החרז הבסיסי של המקור, אך כיוון שהחרז ־בּול נדיר יחסית בעברית, 

הוא נטל לעצמו חירות לסיים בחרוזים עוברים קרובים, כבחרוזי האזור. קיצורו של 'שדי עלמה' 

 S. Einbinder, ‘The הדברים:  של  עיבוד  וראו   ;321–290 עמ'   ,)87 הערה  )לעיל  המעאר̇צה  איינבינדר,   99

 Muwashshaḥ-like Zajal: A New Source for a Hebrew Poem’, Medieval Encounters, 1 (1995),
pp. 252-270

המקור ותרגום אנגלי לשיר ראו: איינבינדר, זג'ל דמוי ֻמושח )שם(, עמ' 262–265.   100

שם, עמ' 267–269.  101



139 תוספות לשירת יוסף בן תנחום הירושלמי   ]33

לעומת 'לאט בי יעלה' – ארבע מחרוזות לעומת חמש – תומך גם הוא כמדומה בבכורתו על פני 

שירו של הירושלמי; המשורר המאוחר ביקש להוסיף ולהרחיב על מה שמצא במופת שלו. מקור 

נוסף ל'שדי עלמה' נרשם במפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה, בדף בלוי ומטושטש למדי, כ"י ניו 

 102.)ENA 2873.18( Ms. 7531 יורק, ספריית בית המדרש לרבנים

נוסף על הדמיון הפרוזודי 'שדי עלמה' קרוב ל'לאט בי יעלה' בנושא משירת החשק: שניהם   

הדובר  פונה  יעלה'  בי  ב'לאט  בעוד  אך  היפה.  לנערה  הדובר  של  הְמענה  אהבתו  את  מגוללים 

במפורש אל החשוקה הרגוזה, ומפגיע בה להיענות לו ולהסב עימו למשתה על 'כֹוס, ִיְדֶמה ְלׁשֹון 

השניים,  דרכי  נצטלבו  בעבר  אמת,  החשוקה.  מן  ריחוק  בסימן  כולו  עומד  עלמה'  'שדי   ַלַהב', 

וחן דבריה. אך כלל לא ברור אם אומנם  יופייה  בזכות  ואז קנתה החשוקה שביתה בלב הדובר 

פנתה אליו והם החליפו דברים, או שמא רק ְׁשמעּה ממרחק מה והביט בה בעודה עומדת בחלון 

14( – מקומה ההולם של האישה המהוגנת בחברה הפטריארכלית בימי הביניים.103 השיר  )טור 

מסתיים בתחינתו להתגבר על המרחק בטרם יבוא אליו מותו:

ְּבנֹות ]ָּבנּו[ ְזבּול, ְׁשֵדי ַעְלָמה ְּבתֹוְך ִלִּבי    

יג ְּגבּול. ְוֹלא ַתׂשִּ ְּגבּוָלּה הּוא ְצפּון ֻחוִּבי –    

המחרוזת  גופי  של  השני  חלקם  ההעתקות:  שתי  בין  בנוסח  משמעותי  הבדל  עלה  מקומיים  שינויים  מלבד   102

בכ"י  בהעתקה  והרביעית.  השלישית  במחרוזות  במקומם  נתחלפו   )28–25  ,21–18 טורים  )להלן  והאזורים 

'ֲאִני  ְיגֹונֹוַתי', וחלקה השני נמשך:  ִלִּבי  'ֱאֵלי  EVR II A 1144 המחרוזת השלישית פותחת  סנקט פטרבורג 

ֶאְתַאו ְנׁשֹוק ִלי ֶפה' וגו'; לעומתה בכ"י ניו יורק Ms. 7531 החלק השני הוא 'ְואֹוִתי ַתֲחפֹוץ ִלְבזֹות' וגו'. בעוד 

שהנוסח להלן עוקב בעיקרו אחר בכ"י סנקט פטרבורג EVR II A 1144, סדר הטורים בחלקים הללו נדפס 

Ms. 7531. קריאה זאת נתמכת לא רק במהלך ההגיוני שנבנה בין מחרוזות השיר  כהופעתם בכ"י ניו יורק 

המחרוזת  בראש   ,22 בטור  'ֵהָּמה'  של  הנושא  הן  השלישית,  המחרוזת  בסוף   ,19 שבטור  העולזות  )העינים 

האחרונה(, אלא גם על ידי שירו המאוחר של הירושלמי, שנחתם במקבילה מדויקת לחתימתו של 'שדי עלמה' 

)בשיר המופת: 'ְקַצר ָיִמים ְועּול'; בשיר החיקוי של הירושלמי: 'ְּבַיד ָצִעיר ְועּול'(.

לטופוס האישה העומדת בחלון השוו למקאמה העברית הראשונה, 'נאום אשר בן יהודה' לשלמה אבן צקבל.   103

ראו: יהלום, ליבבתיני )לעיל הערה 16(, עמ' 62, טורים 26–28; מ' הוס, 'השתקפות ביקורתו של יהודה הלוי 

על התרבות החצרנית ב"נאום אשר בן יהודה" לשלמה אבן צקבל', ע' יסיף, ח' ישי וא' כפיר )עורכים(, אות 

לטובה: פרקי מחקר מוגשים לפרופסור טובה רוזן )מכאן, יא; איל פריזינטי, ו(, באר שבע תשע"ב, עמ' 155.

Ms. 7531 )ב(. משקל השיר:  EVR II A 1144, דף 13ב – 14א )א(; כ"י ניו יורק  מקורות: כ"י סנקט פטרבורג 

)3×(; בחלק השני בגוף המחרוזת: מפועלים  / פעולים פועלים  בחלק הראשון בגוף המחרוזת: מפועלים פועלים 

מפועלים )3×(; באזור: פעולים פועלים.

1 בנות[ במות ב / בנו[ בית א / זבול[ זבל ב

כתובת: גירה א

זבול: העלמה היפהפייה, אשר שדיה משמשים לה סינקדוכה, קבעה לה מושב בליבי. הלשון   ]...[ שדי עלמה   1

לפי 'ָּבֹנה בניתי בית ְזֻבל ָלך' )מל"א ח 13(. 2 גבולה הוא צפון חובי: חלקי הפנימי ביותר, הנסתר, נכבש באהבתה 
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ְּפַגְׁשַּתִני ]ּוָמְׁשָלה[ ִּבי / ְוִהֵּנִני ְּכבּול  

ֲאָהֶביָה, ֲאִסיר קֹוָלּה;   

5   ]ֱהִביַאְתִני[ ְבתֹוְך ֻעוָּלּה,

ְוִנְׁשַאְרִּתי ְבתֹוְך ִּכְבָלּה   

             ְּכֵעץ, ֹלא ֵעץ ְיבּול.

ְּפִליָאה ַּבְּזָמן ְוקֹוָמָתּה ְּכמֹו ָתָמר    

ְורֹוק ִּפיָה ְּכָמן ְוֵריָחּה מֹור ְּבִלי ָנַמר    

ְוִלָּבּה ֶנֱאָמן, ּוָפֶניָה ְּככֹוס ָחָמר    10

ְוָלּה ָׂשָפה ְמֹאד ָיָפה   

ְּבַסִּפיִרים ְמֻעָּלָפה;   

ְרִאיִתיָה, ְוִהיא צֹוָפה   

           ְּבמֹו ַחּלֹון ְולּול.

ְּביֹום ֶזה ִחְּבָרה ֱאֵלי ִלִּבי ְיגֹונֹוַתי    15

ְּבָרְחָקּה ָּבֲעָרה ְוֵאׁש ַאְהָבה ְּבִכְליֹוַתי    

ְוִהיא ִמְתַאֲחָרה? ֲאָהּה, ַּכָּמה ֲאַקו, ָמַתי    

ְואֹוִתי ַתֲחפֹוץ ִלְבזֹות   

וינח בכל גבול מצרים'  'ויעל הארבה על כל ארץ מצרים  )לשימוש ב'גבול' כארץ השוו למשל:  והיה לה לנחלה 

]שמ' י 14[ (. ולא תשיג גבול: אך אף שנכבשתי לה כליל היא רחוקה ממני, ואינה באה אל תוך גבול ארצה, כלומר 

אליי )שימוש היתולי בציווי בדב' יט 14, בשינוי 'תסיג' ל'תשיג'(. 4 אסיר קולה: נשביתי בקסם דבריה. 5 בתוך 

עולה: בעול אהבתה המייסרת. 6–7 ונשארתי ]...[ לא עץ יבול: אך כיוון שהיא אינה נענית )לעיל טור 2( ואני 

עודני כבול באהבתי אותה, אני דומה כעת בשיממוני לעץ שלא יניב פרי )השוו 'ולא ִתתן ארצכם את יבולּה ועץ 

לשון שבח  בזמן:  פליאה   .8 ז  לפי שה"ש  כמו תמר:  של העלמה.  וקומתה:   8 .) ]20 כו  ]וי'  פריֹו'  ִיתן  לא  הארץ 

בהשפעת הערבית; השוו לכינויו הידוע של אבי המקאמה אלהמ̄דאני, بديع الزمان )פלא הזמן(. 9 וריחה מור בלי 

ופניה ככוס חמר: פניה אדמדמות כגון היין.   10 .)11 יר' מח  נמר: ריח בשמיה, הדומה למור, עומד תמיד )לפי 

לאכזריותה  ברורה  עומד בסתירה  אף  זה  וציון  איננו מתכונות החשוקה בשירת החשק,  הנאמן  הלב  נאמן:  ולבה 

כאבנים  שהן  בפיה,  המשובצות  שיניה  מעלפה:  בספירים   12 .)21–18 טורים  )השוו  השיר  בהמשך  העלמה  של 

טובות )לפי שה"ש ה 14(. לצבע הספיר השוו לעיל בפירוש לשיר 'מה לי ולצבי חש', טור 13. 14 במו חלון ולול: 

האהובה מביטה בעד הצוהר. ל'לול' כחלון השוו: 'ולולין היו פתוחין בעליה לבית ֹקדש הקדשים' )משנה, מדות ד, 

אלי   15 .243 'לול', עמ'  14–15(, הערך   ה(, ולדברי אבן ג'נאח, ספר השרשים )לעיל הפירוש לשיר כג, טורים 

ממני. שהתרחקה  ככל  גברו  ייסורי  בערה:  ברחקה   ]...[ ואש  צער. 16  עלי  הביאה  אהבתה  חברה:   ]...[  לבי 

17 אקו: אקווה. מתי: מתי אזכה שתיענה לי.

ב ליתא  יפה[  מאד  ב 11  אסיר  בתוך[  א 6  הבאתני  הביאתני[  ב 5  אכיר  אסיר[  א 4  ומושלה  ומשלה[   3 

13 צופה[ בופה )תוקן בשוליים( א 15 חברה[ חוברה ב 17 מתאחרה[ מתגברה ב
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מלבד שתי ההעתקות הידועות ושיר החיקוי של הירושלמי רשמי עקבותיו של 'שדי עלמה' ניכרים 

בשירה העברית במזרח לאורך מאות שנים, במקומות לא צפויים. בדפוס הנדיר 'שירים וזמירות 

ותשבחות' )קושטא 1545( נדפס השיר 'משכתיני כלולת חן', המיוחס למשורר אליהו הכהן צ'לבי 

)אנטוליה, המאה החמש עשרה(.104 לאחר כל מחרוזת בדפוס חוזר הטור 'בלקול: שדי עלמה בתוך 

לבי בנות בנו זבול'. במהדורתו לשיר תעתק יהודה ויינברגר את המילה 'בלקול' כלשון טורקית 

bilkülliye, ופירשּה: 'פזמון'.105 עם זאת משנתברר כי זהו טור הפתיחה של שיר שקדם לצ'לבי 

 ,240 עמ'  )תרפ"ג(,  א  ישראל,  לחכמת  עתי  מאסף  דביר:  ותשבחות" ',  וזמירות  "שירים  'ספר  מרקון,  י"ד   104 

סי' קצז. השיר נדפס בשנית לפי מקור זה אצל: י' ויינברגר, שירת הקדש לרבניים וקראים בדרום מזרח אירופה, 

סינסינטי תשנ"א, עמ' 406–408. למרבה העניין השיר 'משכתיני כלולת חן' מועתק גם בכ"י סנקט פטרבורג 

EVR II A 1144 הנדון )דף 14ב(; אם ייחוס השיר נכון, יש בכך ללמד על התאריך המשוער המאוחר יחסית 
של כתב היד. עם זאת הבדלים בנוסח השיר מלמדים כי ההעתקה בכ"י סנקט פטרבורג לא נעשתה מן הדפוס.

406. ספר 'שירים וזמירות ותשבחות' הוא המקור הראשון הידוע בדפוס  ויינברגר, שירת הקודש )שם(, עמ'   105

שניכרות בו השפעותיה התבניתיות והמוזיקליות של השירה הטורקית בת הזמן על היצירה הפיוטית העברית 

שנכתבה באימפריה העות'מאנית. ראו: ט' בארי, 'שלמה מזל טוב וניצני השפעתה של השירה התורכית על 

השירה העברית', פעמים, 59 )תשנ"ד(, עמ' 65–76.

19 עולזות[ ליתא א 24 יעמידוני[ יעבידוני א ב 26 אמריו[ אמרים א 27 ולו[ ולא א

מנוח. לי  ייתנו  לא  ינידוני:   .)19 טור  )לעיל  העלמה  עיני  הנושא:  המה:  אלי. 22  המתנכר  יחסה  זה:  יהי   21 

בגדי  את  קורע  ואני  ומד:  סות  13(. קרוע  א  )שמ'  סבל  מחוללות  המשעבדות  עיניה  יעבידוני:  בפרך   23 

)'סות ומד'( כָאֵבל; ואפשר שמתאר עצמו כעני, בבלואי סחבות. 24 יעמידוני: יקימו אותי על רגליי )שכן בעיניה 

גם טמונה התרופה לחולי האהבה של החושק(. בשני כתב היד מופיע: 'יעבידוני', ותוקן לפי ההקשר בהתאם לנוסח 

סט  תה'  לפי  )הלשון  לי מעמד  אין  ובלעדיה  לי מעמד:  להלן בסמוך(. ואין  )ראו  הדו־לשוני המאוחר של השיר 

3(. 26 כמו ישפה: דבריה יקרים כאבני חן )ישפה – מאבני החושן; שמ' כח, 20(. 27 ולו אמות: אני מוכן לנשק 

את פיה, גם אם זה יביא את מותי. 28 ועול: רך בשנים )יש' סה 20(.

ְּבֵעיַנִים ְמֹאד ]עֹוְלזֹות[    

ֲהַתַחת ַאֲהָבִתי ֹזאת   20

           ְיִהי ֶזה ִלי ְגמּול? 

ְוֵהם ִלי ַמֲחָמד ְמֹאד ֵהָּמה ְיִנידּוִני    

ְקרּוַע סּות ּוָמד ְּבֶפֶרְך ַיֲעִבידּוִני    

ְוֵאין ִלי ַמֲעָמד ְּבָנְפִלי ]ַיֲעִמידּוִני[    

ֲאִני ֶאְתַאו ְנׁשֹוק ִלי ֶפה   25

   ]ֲאָמָריו[ ֵהם ְּכמֹו ָיְׁשֵפה – 

   ]ְולּו[ ָאמּות ְוֶאָּסֶפה

           ְקַצר ָיִמים ְועּול!
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מאות שנים, האפשרות שמילותיו שימשו פזמון נראית דחוקה; למעשה אין הן חורזות כלל לחרוז 

כי המונח בלקול מכוון למילה הערבית  יותר  וכמתבקש ברפרן. סביר  האזורי של השיר כנהוג 

'ִּבאְלַקְול', ַּבדיבור, היינו בשיר, ואם כן יש לקרוא את הטור: על פי השיר: שדי עלמה בתוך לבי 

על  המורים  ערביים  מונחים  שני  קדומות  בהעתקות  מופיעים  דומה  במשמעות  זבול.  בנו  בנות 

חיקויו של שיר קודם – וזן )במשקל( ולחן )לפי מנגינה(. נראה כי המביא לדפוס, שלא היה אמון 

על הלשון הערבית, טעה בזיהוי המילה; ייתכן כי בהעתקה שעמדה לנגד עיניו כבר נשמטה האות 

אל"ף מן המילה 'באלקול'. על כן עימד את הכתובת כרפרן ולא כנדרש ככותרת.106 

טורי  שני  בפתיחה  הוסיף  הוא  למופת.  ביחס  תבניתיים  שינויים  מספר  בשירו  ערך  צ'לבי   

את  פישט  במקביל  המחרוזת.  בגוף  הראשון  החלק  טורי  כאורך  מהם  אחד  כל  שאורך  מדריך, 

החריזה המורכבת של 'שדי עלמה' והשמיט את החרוז הפנימי בחלק הראשון בגוף המחרוזת.107 

מטבע הדברים הוספת המדריך שחררה את המשורר ואפשרה לו לגוון את החריזה בחלק הראשון 

של גוף המחרוזת הפותחת. מערכת החרוזים שהתקבלה קרובה יותר לשיר אזור פשוט: אא || בבב 

| גגג || א. אביא את המחרוזת הפותחת:

ְמַׁשְכִּתיִני ְּכלּוַלת ֵחן ְּבַחְבֵלי ַאֲהָבה  

ְּבׁשּוִרי ֶלֱחֵייְך ֶנְחָמד ְּבָׂשָפה ָעְרָבה.  

ֲאִני ֶגֶבר ֲאִסיר ֵחֶׁשק ֲאֻיָּמה ַיֲעָלה  

ְוִלִּבי ָנד ְוָהַלְך לֹו ְּבֶאֶפס ָּתֳהָלה,  

ְּבֵעת ֶּדֶלת ְּתׁשּוָקָתּה ְלָפַני ָנֲעָלה  5

ְקָראִתיָה: 'ְיַפת ַעִין   

ְלַדל ַאְהָבה ְׂשִאי ַעִין   

ְוַאל ָינּוד ְּכנֹוד ַקִין   

ְויֹוִסיף ַּדֲאָבה!'    

סוגתית  הגדרה  על  לתהות  שיש  דומה  אך  חתנים,  כשיר  השיר  את  ויינברגר  הציג  במהדורתו 

זאת. 'משכתיני כלולת חן' הוא שיר חשק נאה שהדובר בו מתייסר באהבתו לנערה המסרבת לו 

)ראו לעיל טור 5(. בהמשך הוא אומנם מכֶּנָה 'רעיתי' )טור 21(, אך זו לשון חיבה ותו לא; השיר 

כלל איננו מסתיים באיחוד הרמוני מאושר כיאה לשיר כלולות.108 אפשר שבסיווג הלך המהדיר 

המוכר  הכול מאפיין  ככלות  היא  'אליה' באקרוסטיכון; חתימת המשורר  בעקבות חתימת השם 

בבירור סוגיה זאת סייעו בידי ד"ר יהונתן ורדי ופרופ' טובה בארי. אני מודה לשניהם על עזרתם.  106

במחרוזת  לא  אך   – )־בּול(  כבמופת  חרוז  באותו  צ'לבי  של  בשירו  גם  נחרז  המחרוזת  בגוף  הראשון  החלק   107

הראשונה בשיר, אלא רק במחרוזת השלישית.

103(, עמ' 145–153. בדיון בהגדרתו הסוגתית של השיר  הוס, השתקפות ביקורתו של ריה"ל )לעיל הערה   108

נראה כי יש להפריד בין כוונתו המקורית של המחבר, צ'לבי, שכתבֹו בוודאי כשיר חשק, ובין ביצועו בשלב 
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בעיקר בשירים שנועדו לשמש בהקשר ליטורגי או פרה־ליטורגי. אך כאמור משוררים מאוחרים 

במזרח חתמו את שמם בשירי חול ובהם שירי חשק מובהקים.

מפתיע יותר מחיקויו של 'שדי עלמה' הוא קיומו של נוסח מקרוני )דו־לשוני( לשיר. בניגוד   

בדיואן  שנים,  יובל  לפני  כבר  נדפס  המקרוני  הנוסח  יד,  בכתבי  כה  עד  שנותר  העברי,  לנוסח 

משירת תימן.109 לאחר כל מחרוזת עברית בשיר נוספה בנוסח זה מחרוזת ערבית, הזהה במשקלה, 

בתבניתה ובחרוז המעין־אזורי למחרוזות העבריות. כך לאחר המחרוזת העברית הפותחת מופיעה 
המחרוזת הערבית:110

ואפנאני אלצדוד חביבי ̄דאבני אלהג'ראן    

סבא כל אלוג'וד וה̄דא טרפך אלפתאן    

עלא צחן אל̄כדוד. ודמעי סאח באלג'דראן    10

חביבי מא בקא ע̄דרי   

לקד אטנבת פי הג'רי   

פג'ד ואעטף עלא צברי   

               עסא מא בי יזול.

)אהובי, המיסתני העזיבה, וכילתני הפניית העורף // ומבטך המקסים הזה, שבה את כל היקום. // ודמעותי המסו את 

הסכרים על פני הלחיים. // אהובי, לא נותר לי תירוץ // אומנם הפרזת בעזיבתי // היה נא טוב, אפוא, וגלה אהדה 

לסבלי // שמא יסור ]הסבל[ שבי.(

כיוון שנוסח על טוהרת העברית מצוי בידינו בהעתקות קדומות, והשיר זכה לחיקוי כבר בשלהי 

מאוחרת,  כתחיבה  אלא  הללו  הערביות  המחרוזות  את  לפרש  אפשר  אי  עשרה,  השלוש  המאה 

מעשה ידיו של משורר אלמוני. שירים מקרוניים בעברית ובערבית ידועים במזרח למן ימיו של 

אלחריזי;111 אך ככל שידיעתי משגת, טרם נדון במחקר מקרה שבו היסוד הלועזי לא היה חלק 

אורגני מן השיר מראשיתו, ונוסף רק בהקשר תנייני.112 העתקותיו של הנוסח המקרוני בכתבי 

מאוחר יותר. הכללתו בידי מכנס ספר 'שירים וזמירות ותשבחות' עשויה להעיד כי במאה שלאחר מכן שימש 

בהקשר ליטורגי או פרה־ליטורגי.

שלום שבזי, חפץ חיים, ירושלים תשכ"ו, עמ' תקנא–תקנב. השיר נדפס גם במדור השירות הנוספות בתוך:   109

מוזר  זה  ירושלים תשנ"ה, עמ' רלד–רלה. סדר המחרוזות בנוסח  והשלם,  שלום שבזי, ספר השירים הגדול 

 EVR II למדי: 1, 4, 2, 3. נוסח החלק השני והאזורים במחרוזות השלישית והרביעית כבכ"י סנקט פטרבורג

A 1144 )ראו לעיל הערה 102(. 
הנוסח המצוטט כאן הוא לפי כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA 2250( Ms. 4833(. נוסח בכתב   110

יד מוקדם זה שונה מנוסח הדפוס המודרני, שנפלו בו כמה שיבושים. במקום 'באלג'דראן' )טור 10( – בכתב 

היד: כאלג'דראן.

ג,   ,)1 הערה  )לעיל  העברית  השירה  הנ"ל,  אלחריזי',  ליהודה  חדשים  'שירים  פליישר,  ע'  ראו:   111 

עמ' 1218–1220.

עם זאת ראוי לציין כי 'שדי עלמה' איננו מקרה יחיד של נוסח מקרוני תנייני לשיר עברי קיים. דוגמה נוספת   112
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היד והדפוס המודרני מעידים על תפוצתו של 'שדי עלמה' בתימן.113 שירים מקרוניים חביבים 

היו על יהודי תימן, אך חדירת הלשון הערבית לשירה העברית בארץ זו החלה לדעת החוקרים רק 
במחצית הראשונה של המאה החמש עשרה.114

הגבול  את  יחסית  מדויק  זמן  לפרק  לקבוע  אפשר  במועדן  סמוכות  עדויות  שתי  בזכות   

התחתון להוספתן של המחרוזות הערביות ל'שדי עלמה'. ההעתקה המוקדמת ביותר של השיר 

נוסף על כך  1580 לערך.115  עם התחיבה בערבית שנמצאה עד כה היא בתכלאל תימני משנת 

)1531–1608(, בעל קובץ המקאמות 'מחברות המוסר', כבר הכיר את 'שדי  ר' זכריה אל̇צאהרי 

עלמה' בנוסח הדו־לשוני. באוסף שיריו בכ"י מוסקווה, ספריית המדינה הרוסית, גינצבורג 1306, 

שהועתק בידי בניה בן סעדיה בן יוסף הלוי מעט לאחר מכן, בשנת שמח"ה )1588(,116 נמצא חיקוי 

מפורש 'במשקל שדי עלמה'. שיר הידידות 'בני חכמה במחשבי' נכתב אל החכם צדיק בן עובדיה, 

והוא השיר המקרוני היחיד הידוע מעטו של אל̇צאהרי.117 ממש כירושלמי לפניו, עקב המשורר 

אחר המופת והקפיד לחרוז במחרוזת הפותחת את חרוזי החלק הראשון עם החרוז המעין־אזורי. 

כנראה היא שיר מעטו של אחד אברהם, 'אשישות דם ענבים', שהדפיס א"מ הברמן, 'שיר יין ספרדי', אוצר 

בו לאחר כל  דו־לשוני לשיר, שנוספה  נוסח  14–15. שרידים מהעתקות של  )תשי"ט(, עמ'  ב  יהודי ספרד, 

מחרוזת עברית מחרוזת ערבית, מצאתי בכמה דפים בודדים באוסף פירקוביץ השני: כ"י סנקט פטרבורג, 

 EVR II A 1417 ;326 דף ,EVR II A 1162 ;30 דף ,EVR II A 1044 הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ

)דף בודד(; EVR II A 2481, דף 330 וכן כ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, אוסף פירקוביץ, 

קופסה C, דף 350; אוסף פירקוביץ, קופסה L, דף 177. שרידים נוספים של הנוסח המקרוני רשומים בקטלוג 

 EVR ;EVR ARAB II 1298 הספרייה הלאומית: כ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, פירקוביץ

EVR ARAB II 1798 ;EVR ARAB II 1797 ;ARAB II 1300. בדרך אגב אעיר כי תבניתו הפרוזודית 
של 'אשישות דם ענבים' זהה לזו של 'שדי עלמה', זג'ל דמוי ֻמושח כפול גוף.

העתקות תימניות מאוחרות, מן המאה השמונה עשרה ואילך, נרשמו אצל י' טובי, כתבי־היד התימניים במכון   113

 בן־צבי, ירושלים תשמ"ב, סי' 304, 344, 346. גם רישומו של השיר אצל י' דודזון, אוצר השירה והפיוט, ג, 

411, מקורו בכתב יד משירי תימן שהעתיק רפאל יחיא סרי הלוי בשנת תרפ"ז )שם, ד,  1970, ש  יורק   ניו 

עמ' 8, בערך 'כ"י תימן' – כיום כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים Ms. 1386; 'שדי עלמה' מועתק בו 

בדף 60א, סי' רכב(. על תפוצתו של הדגם הסטרופי של השיר בתימן ראו: פליישר, תחנות בהתפתחות )לעיל 

הערה 97(, עמ' 302–303.

י' טובי, 'עברית, ארמית וערבית בשירת יהודי תימן', פעמים, 30 )תשמ"ז(, עמ' 9–16; י' עמיר, 'לשון וצורה   114

בשירת יהודי תימן: מסורת וייחוד', תימא, ח )תשס"ד(, עמ' 60–67.

כ"י ניו יורק Ms. 4833, דף 24א–ב; לוח השנה בכתב היד )דף 40א – 48א( פותח בשנת ה'ש"ם )1580(. מקור   115

 Or. 2389 הבריטית  הספרייה  לונדון,  כ"י  בגניזה:  והפיוט  השירה  לחקר  במפעל  נרשם  יותר  מאוחר  נוסף 

)מרגליות 713(, דף 180ב – 181א, סי' קכה; זהו תכלאל שהועתק בשנת א'תתקמ"ו לשטרות )1635(.

על כתב יד זה ראו: י' עמיר, 'ר"ז אל̇צאהרי בשבח ר' יוסף בן ישראל: לקשר בין שני גדולי השירה העברית   116

בתימן במאות הט"ז–הי"ז', פעמים, 59 )תשנ"ד(, עמ' 79–80.

אל̇צאהרי  של  החד־פעמי  השימוש  את  תלה  אף  עמיר   ;71–70 עמ'   ,)114 הערה  )לעיל  וצורה  לשון  עמיר,   117

בערבית במעשה החיקוי ל'שדי עלמה'. על זהות הנמען ראו: שם, עמ' 62, הערה 18. כתובת השיר )בתרגומו 

של עמיר(: 'ולו מענה לאדם שהתלונן על יריבו, ובו גערה ותוכחה אולי ישא באורח רוח, והוא במשקל ]וזן[ 

שדי עלמה'.
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אך אל̇צאהרי הגדיל לעשות והקפיד על חרז זהה ל'שדי עלמה' בכל שלושת החרזים שבמחרוזת 

בגוף המחרוזת  וגם בחרוזי החלק השני  )־ִבי(  גם בחרוזים הפנימיים בחלק הראשון   –  הפותחת 

)־ָלה(. בחלקם אף שמר על מילת החרוז של המופת כלשונה. גם במחרוזת הערבית הראשונה חזר 

אל̇צאהרי בשירו בדיוק על כל חרוזי המחרוזת הערבית שבנוסח הדו־לשוני. הינה שתי המחרוזות 
הפותחות את שירו:118

ְלַמְעָלה ִמְּזבּול ְּבֵני ָחְכָמה ְּבַמְחָׁשִבי    

ְוֵאין ָלֶהם ְּגבּול ְוִנְׁשַקְפִּתי ְבֶאְׁשַנִּבי    

ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ְּכבּול? ּוָמה ַאַעׂש ּומֹוָׁשִבי    

ְוַנְפִׁשי ֹיאְמרּו ַמר ָלּה   

ְּתַפֵּלס ִריק ְלַמְעָגָלּה   5

ְוֶזה ֶחְבָלּה ְוגֹוָרָלּה   

               ְּבַהר ֵמֵאין ְיבּול.

עלא רגם אלחסוד ̄כלילי נד̄כל אלבסתאן    

ונחפ̇ץ פי אלחדוד נזיל אלזור ואלבהתאן    

נדום נעם אלודוד. ונלבס סנדס אלכתאן    10

̄כלילי קד ג'בר כסרי   

ב̄כמרה ביננא תג'רי   

בהא לא ישתגל סרי   

               ולא ̄דהני יגול.

)ידידי, נבוא אל הבוסתן, למרות הקנאה // נסיר את השקר והדיבה, ונשמור על הגבולות ]מפני המריבים[ // ונלבש 

משי ]ו[ פשתן, ונתמיד בנועם הידידות. // ידידי ריפא שברי // ביין שעובר בינינו // בעטיו צפון לבי אינו טרוד // 

ואין דעתי אובדת.(

עדות אחרת משירת תימן מלמדת על תפוצתו של השיר לאחר ימיו של אל̇צאהרי. גדול משוררי 

תימן, ר' שלום שבזי )1619–1686?(, ראה אותו כמסתבר בנוסח העברי, ללא התוספת הערבית. 

החשק  שיר  של  כתבניתו  שנכתב  חיקוי  בעליל  והוא  יפיפיה',  עלמה  'שדי  פותח  מפיוטיו  אחד 

נכתב  שהפיוט  העובדה  כן  ועל  מקרונית,120  שירה  בחיבור  לו  רב  שבזי  של  כוחו  החילוני.119 

בעברית בלבד מרמזת אולי כי במקביל לנוסח הדו־לשוני התנייני לא נעלם כליל הנוסח העברי 

כ"י מוסקווה, גינצבורג 1306, דף 124ב; הציטוט לפי המובא אצל: עמיר, לשון וצורה )שם(, עמ' 70.   118

ר' הלוי, שירת ישראל בתימן: ממבחר השירה השבזית־תימנית, א, קרית אונו תשנ"ח, עמ' 130, סי' צד. גם   119

בשיר זה כפל המשורר במחרוזת הפותחת את חרוז הטור המעין־אזורי בחרוזי החלק הראשון.

השוו: טובי, עברית, ארמית וערבית )לעיל הערה 114(, עמ' 13–14, הערה 45.   120
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המקורי של 'שדי עלמה בתוך לבי'. הפייטן שמר על הצירוף החושני שבפתיחה לא רק מפני שהיה 

בו לדברי  יכול לשמשו לחתום את שמו בראשי המחרוזות, אלא בזכות השקה מפתיעה שמצא 

חז"ל: בפיוטו של שבזי העלמה היפהפייה הסרבנית משיר המופת נתגלגלה לדמותה האלגורית 

של התורה, המניקה בטּובּה את ישראל.121 תיאורה של התורה במחרוזת הראשונה ספוג בלשונות 

ארבעת   – ארבע'  'יסודות  הזוהר';  ב'תיקוני  הנזכר  מלכות  לספירת  כינוי   – שבע'  )'כבת  קבלה 

עולמות אבי"ע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה(, והדובר מחנן בפניה שתלמד זכות על ישראל, 

'ַּדִּלים ֲאֶׁשר ָּגלּו' )טור 11(. אחתום במחרוזת הפותחת של פיוטו של שבזי:

ְיִדיִדי ִּתיְנָקה ְׁשֵדי ַעְלָמה ְיֵפיִפָּיה    

ְוַנְפָׁשְך ָחְׁשָקה ּוֵמֶהן ִּתְמְצָאה ִמְחָיה    

ְּבֶחֶסד ֻהוְעְנָקה ּוַמה ָּנִעים ְיִפי ִצְבָיה    

ְוקֹוָמָתּה ְּכַבת ֶׁשַבע   

ְוֵיׁש ָלּה ַמֲחנֹות ַאְרַּבע   5

ּוַמְׁשַּפַעת ְלָכל ִנְטָּבע   

               ְיסֹודֹות ָהְדְּבָקה.

ההתחקות אחר גלגוליהם של דגמים סטרופיים במזרח לאורך מאות שנים, משירי יוסף בן תנחום 

הירושלמי בימי הביניים ועד ראשית העת החדשה, חשפה לא רק אפיקי מסירה של שירת החול; 

מבעד לסקירה של משפחות השירים נגלו גם התמורות שעבר הדגם כשנקלט בתפוצות יהודיות 

שהיו להן מסורות ספרותיות שונות.

kedemgolden@gmail.com

השוו למדרש הידוע על הפסוק 'דדיה ירּוך בכל עת' )מש' ה 19(: 'למה נמשלו דברי תורה כדד? מה דד זה כל   121

זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם' )בבלי, עירובין 

נד ע"א(.


