
 והאחת־עשרה העשירית במאה בבבל עברית שירה
הגניזה ממצאי לאור

בארי טובה

ל בין א. א ר ש ^ ובפיוט בתפילה לבבל א

 בכל כמעט היהדות מדעי פני את שינו הגניזה שקטעי נאמר אם גדול חידוש נחדש לא
 ידיעותינו של מאוד גדולה בהשלמה :מישורים בשני ניכרת הגניזה תרומת התחומים.

 הבנתנו ובהעמקת הביניים, בימי ישראל עם של התרבותית היצירה מרכזי על
 אחת לגניזה. שמחוץ ממקורות עליהם ידענו שכבר המרכזים של וייחודם באופיים

השירה. היא הגניזה ממצאי בזכות לפנינו שנפתחו לאפשרויות הבולטות הדוגמאות
 ידיעות אלינו הגיעו ואילך החמישית המאה מן הקדומה העברית השירה על

 החכמים שחזרו הללו הידיעות על־פי 1לגניזה. שמחוץ ממקורות גם מקוטעות
 אלו חכמים בעיני מרשים. בפירוט הקדומה העברית השירה תולדות את הראשונים

 שהמקורות כעת יודעים אנו הגניזה בזכות רק כלל. מקוטעות ידיעותיהם נראו לא
 בראש הייתה הפייטנית שהשירה העובדה למעשה. לקויים היו לפניהם שעמדו

לי חידוש וראשונה א ר ש ^  עתה רק בלבד. הגניזה קטעי על־פי באמת נתבררה א
 בפן ייחודית ארץ־ישראל הייתה כמה עד זולאי, של מחקריו על־פי בעיקר נתברר,

 בני היו תלמידיהם וכל הראשונים הפייטנים כל 2הרוחנית. היצירה של הזה
 לשון התפתחו. ובה נולדו, בארץ־ישראל ותכניותיהם הפיוט סוגי ארץ־ישראל.

 בה בארץ־ישראל; מקורן כולן — הפייטניות הצורות הפייטנית, הפואטיקה הפיוט,
כל 3ספרד. תקופת עד הכנסת בית לשירת ובלעדיים מוצקים כחוקים נקבעו הן

 ר׳ מפיוטי מעט לא נשתמרו אלו במקורות כידוע, ואשכנז. איטליה מנהגות של במחזורים כגון 1

. הקלאסית התקופה של הפייטנים גדול קיליר, בירבי אלעזר ל א ר ש ^ א ב

תשנ״ו. ירושלים חזן(, א׳ )ערך: ופיוטיה ישראל pא זולאי, מ׳ ראה: 2

תשל״ה. ירושלים הביניים, בימי העברית הקודש שירת פליישר, ע׳ ראה: מפורט להסבר 3
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בארי טובה

 מבוססות אמיתות הן הגניזה, חוקרי ראשוני כאמור, עמדו, שעליהן הללו, הקביעות
הכלל. נחלת הפכו שכבר

 מעורר, הפייטנית השירה של ובתולדותיה בצמיחתה ארץ־ישראל של ייחודה
 חלה בעיקר הגאונים. בתקופת היצירה מרכזי שאר של מעמדם לגבי תמיהה כמובן,

 מסוימת ומתקופה ארץ־ישראל, של הגדול המתחרה המרכז בבל, על הזאת השאלה
 בתולדות בבל של מקומה היה מה בכלל. היהודיים בחיים הדומינאנטי המרכז ואילך

 השאלה על להתעכב מיעטו שלפנינו בדורות שירה חוקרי ? הקדומה העברית השירה
 בין הגבולות את לעתים, טשטשו, הם תשובה. עליה להשיב ניסו שלא ומובן הזאת

 השירה על או ובבבל, בארץ־ישראל השירה על אחד בהעלם ודיברו המרכזים שני
 חטאה המרכזים שני של זאת הבלעה 4הגאונים. בתקופת המזרח בארצות העברית

 עד שלפחות בעליל, לנו הראתה הגניזה זה. עם ולא זה עם לא צדק עשתה ולא לאמת
 יחדיו, הללו המרכזים בשני העברית השירה על לדבר דרך שום אין העשירית המאה

ל ושבבל א ר ש ^ א  ובתחומים בהלכה משנחלקו פחות לא בוודאי הזה בעניין נחלקו ו
הרוחנית. היצירה של אחרים

 זו נבדלו שהן מפני הפייטנית השירה אל ביחסן מזו זו נבדלו ובבל ארץ־ישראל
 המאה מן הקודש שירת של הגדולה הפריחה הציבור. תפילת אל ביחסן מזו

 את לגוון בארץ־ישראל המתפללים רצון של יוצא פועל הייתה ואילך החמישית
 ככל קרובות לעתים חדשה, מפויטת תפילה חזניהם מפי ולשמוע הרבים, תפילת
 רבות שירה מערכות וליצור משוררים, להיות החזנים את חייבה זו עובדה שניתן.
 בלבד מועט חלק אלא אינם בגניזה שנתגלו הזאת השירה קטעי אלפי עשרות 5מאוד.

 הכנסיות בבתי הרבים תפילת את בבל ראתה כך לא כמה. פי גדולה שהייתה מיצירה
 הן נאמנה, נשארה)בעיקרון( היא בהן, להרחיב המקום כאן שאין סיבות מפני שלה.

 של מארץ־ישראל אליה שהגיעו הקבע לנוסחי הציבור, בתפילת והן היחיד בתפילת
 תפילות בין להבדיל צורך הרגישו בבבל המתפללים שגם אף־על־פי המשנה. תקופת

 שינויים על־פי בטבעיות זאת עשו הם הנוראים, והימים המועדים ותפילות החול ימי
 את גיוונו הם מיוחדים במעמדים התפילות. של הקבע בנוסחי וקבועים מעטים
 תקופה מאז בוודאי, נאמרו, בבל בקהילות מעטות. פייטניות בתוספות הרבים תפילת

בסוכות הושענות כיפור, ביום עבודה סדרי בשבועות, אזהרות פיוטי קדומה,

 העברית ׳השירה במדור תשכ״ו. ירושלים מהגניזה, חדשים שירים שירמן, ח׳ למשל: ראה, 4

ם יוצרים שירמן כולל אפריקה׳ ובצפון המזרח בארצות י י ל א ר ש ^  בר שמעון כגון מובהקים, א

ועוד. גאון האיי רב אלנהרואני, ניסי כגון מובהקים, בבליים יוצרים לצד ניסן, בירבי ויוסף מגס

 התחיל השנה. שבתות לכל פיוטים של סדרות לחבר פייטנים של ממנהגם מוכחת זו עובדה 5

פי הסדרים לכל חדשה קדושתא שחיבר יניי, כידוע, בזה, שנתית הקריאה על־  שנהגה התלת־

שראל עת באותה ץ־י אר כ־ ב  של סדרות גם חוברו זמן לאחר מקיפות(. קומפוזיציות 150)

 כמה לנו נותרו שבעיזבונם הפייטנים רבים השבועיות. לקריאות יוצר מערכות ושל שבעתות

עצמו. החג לאותו סוג מאותו קומפוזיציות וכמה
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בבבל עברית שירה

 אפוא יהיה לא 6השנה(. בראש תקיעתות גם והתשובה)ואולי הצום בימות וסליחות
 הבבליים העיקר, וזה אבל, מפיוטים. ריק היה הקדום הבבלי הכנסת שבית לומה נכון

 לא הם גמורות: קבע תפילות כאל תפילתם בנוסח שכללו הפיוטים אל גם התייחסו
 בשנים מאות במשך אפוא עמד הבבלי ,ה׳סידור חדשים. שירה בקטעי אותם החליפו

 לומר ניתן לפיכך 7גמור. קבע של במצב בו שנכללו הפיוט וקטעי הקבע נוסחי על
 פייטנים העמידה לא גם כן ועל לפיוטים, נזקקה לא הקדומה שבבל מסוימת בהגזמה

 הזאת השירה של הישגיה לשיא המקבילה בתקופה משלה פייטנית שירה לא וגם
 שמות של גדול ושפע פיוט יצירות של גדול שפע העלתה הגניזה בארץ־ישראל.

 העצום החומר בכל העברית: הקודש שירת של הפורמאטיבית התקופה מן פייטנים
 בבלי שחותם פיוט שום ועל בבבל שפעל פייטן שום על להצביע בידינו אין הזה

 רבות יצירות לפנינו העלתה הגניזה הזאת. ההכללה את לסייג יש אמנם 8עליו. טבוע
 זה, מעניין משורר בבלי. היה שמוצאו לכאורה, עליו, מורה שכינויו פייטן משל מאוד

 הפיוט תקופת של ביותר הבולט לנציג נחשב 9אלסנג׳ארי, עמר בן סולימן שלמה רבי
ספק ואין התשיעית המאה אמצע סביב פעל הוא הנראה, לפי המאוחר. המזרחי

 של קיומם המפתח. לפי (,3 הערה )לעיל, הקודש שירת פליישר, :ראה הללו השירה סוגי על 6

 רב סידור :ראה ;גאון סעדיה רב בסידור מתועד המזרח מרכזי בכל הרבים בתפילת אלו סוגים

 בנוגע הגאון של שיקוליו על תשל״ט. ירושלים יואל, ,י אסף, ,ש דודזון, ,י מהדורת גאון, סעדיה

 גאון סעדיה רב של 'יחסו טובי, ,י ראה: ממנו השמיט ומה בסידורו שכלל הפיוטים לסוגי

 לעזרא מוגשת מאמרים אסופת — הכנסת בבית וחיים ספרות — עזרא כנסת בתוך: לפיוט/

בפנים. ושם ,21 הערה להלן, גם וראה .250-235 ,עמ תשנ״ה, ירושלים פליישר,

 והתשובה. הצום בימי שנאמרו והקינות הסליחות בתחום מסוימת תנועה להניח אפשר אמנם 7

 ,ד לזה: ראה הצורך. לפי באמירתן מיעטו או הרבו ובוודאי נקבע, לא אלו של מספרן

ח, ,עמ תשל״ב, ירושלים גאון, עמרם רב סדר גולדשמידט, ס ק סז-  וראה קכח. קכז, סימנים ק

 הסליחות באמירת הקביעות חוסר מ. שבכתב־יד ובתוספת נו, סימן צה, ,עמ תענית, הלכות :שם

הגאונים/ בימי הבבלי 'הפיוט רצהבי, י' :ראה הימים. באותם שנערכו הרחמים מסדרי גם עולה

ואילך. 283 ,עמ תשנ״א, ירושלים הקדם, שירת מגנזי בתוך:

 M. Zulay, Zur Liturgie der babilonischen:לבבלי)ראה חשבו זולאי שמנחם יהודה, הפייטן 8

1933 Juden, Stuttgart,). שראל. מנהג בן למעשה, היה  לסדרים נתחברו קדושתאותיו ארץ־י

 בסוף הנראה, ככל פעל, יהודה ,ר הבבלית. לקריאה הותאמו הן שלומים אלא הארץ-ישראליים,

שראל בני של במנהגי־הקריאה 'עיונים פליישר, ,ע לזה: ראה התשיעית. המאה  בתורה ארץ־י

טז( ספר חדשה, סדרה ספונות, ובנביאים/ שון) א 4 ,עמ (,1980)ר 2 -2 יהלום, י' גם: וראה .8

 w. van ראה: יהודה פיוטי למהדורת .1987 ירושלים הגניזה, קודקס ישראל, pא מחזור

Bekkum, ‘The Qedushtaot of Yehuda according to Genizah Manuscripts’, Ph. D.

1988 Thesis, Groningen

ל, שירים שירמן, :עליו ראה 9 עי ם)ל שי  היוצרות פליישר, ע׳ :וראה ;ואילך 46 ,עמ (,4 הערה חד

 סולימן )'שלמה המפתח ולפי ואילך 192 ,עמ תשמ״ד, ירושלים והתפתחותם, בהתהוותם

שקות/ בשירות אצהיל 'וארץ פדבה, ורדה וראה: (,,אלסנג׳ארי  ב היובל, ספר יד, על קבץ מנו

ואילך. 3 ,עמ )תשל״ט(,

25



בארי טובה

 מאות שימרה הגניזה כאמור, העראקית. שבכורדיסטאן מסנג׳אר משפחתו שמוצא
 מוצאו על־אף אבל מעט. אך ונחקרו מקובצת למהדורה זכו שטרם משלו, פיוטים
 שהיא וככל ארץ־ישראלי, מטיפוס היא הפייטנית יצירתו הזה, המשורר של הבבלי
 תפילה למנהגי הברורה זיקתה על עדויות ויותר יותר ממנה עולות יותר נבדקת

 רוב הבבלית. הסביבה מן האיש של פעילותו את מפקיעה זו עובדה ארץ־ישראליים.
 גופא בארץ־ישראל בין ארץ־ישראלית, קהילה שירת שלמה שר׳ סבורים החוקרים

10בסוריה. אולי משלוחותיה, באחת ובין
 ־ישראלייםpא פיוט חומרי של איטי חלחול על עדויות הזאת, התקופה מן יש אבל

 אמנם נשתמרה, מובהקת ארץ־ישראלית י״ח קרובת הבבליים. התפילה מנהגי אל
 רב בגאון שם תלויה בה השימוש ומסורת גאון צמח רב של ידועה בתשובה במקוטע,

 שפעל אלקרקסאני, יעקוב הקראי החכם מדברי עולה אחר מכיוון עדות 11יהודאי.
 בן גאון, דוד בן האיי רב שעל־פיה העשירית, המאה של הראשונה במחצית בבבל

 היא, אף בבלי, גאון של נוספת תשובה 12יניי. בפיוטי בקי היה התשיעית, המאה סוף
 ומעידה וחג, שבת בימי וסליחות קרובות לאמירת נוגעת הזאת, העת מן כנראה,

 הפיוטים את שאמרו החזנים על מעיד הגאון פיוטים. לומר התירו הישיבות׳ ש׳בשתי
 מציאותם 13הכתב. מן אותם לקרוא להם הותר שבהם הצום בימות מלבד בעל־פה,

 המחצית בן גאון, עמרם רב סדר של הידועים הנוסחים מן גם ניכרת בבבל פיוטים של
 רב בהם שונים, גאונים של מתשובותיהם גם וכן התשיעית, המאה של השנייה
התמצאותם 14בתפילה. פיוטים שילוב של ההלכתיים בצדדים שעסקו גאון, נטרונאי

ם לסדרים ׳רמיזות אליצור, שולמית ראה: 10 י י ל א ר ש ^  מחקרי בבליות/ לפרשות יוצר בגופי א

ואילך. 211 עמ׳ )תשמ״א(, א עברית, בספרות ירושלים

 או שבת שלפני מנחה בתפילת לומר גאון יהודאי רב של במקומו היה נהוג הזאת התשובה לפי 11

ברכות, הגאונים, אוצר לוין, ב״מ :ראה העמידה. של המלא הנוסח במקום קצרה י״ח קרובת חג

 בתפילת לקבע ארעי ׳בין פליישר, ע׳ הזה המקור על העיר קפד. סימן ,72 עמ׳ התשובות, חלק

 ירושלים חמישי, סדר נסים, יצחק לרב הזכרון ספר בתוך: הקדומה/ ישראל הרבים

גאון. יהודאי רב של לימיו גם קדם המנהג בתשובה, הנאמר לפי .15 הערה יד, עמ׳ תשמ״ה,

 מכאן ברור אבל הדחק. בשעת שלא גם זה נוהג מתיר היה יהודאי שרב מכאן ללמוד שאין מובן

ת הפייטנית שהיצירה לי א ר ש ח־י א ההם. בימים בבבל מצויה הייתה ה

 Davidson, Maljzor .1 ראה: שלו, ואלמראקב׳ אלאנואר ב׳כתאב קרקסאני של לעדותו 12

Yannai, New York 1919, pp. xliii-xliv

 דבריו למקור קפא. ,עמ תשט״ז, ירושלים וספרותה, הגאונים תקופת אסף, ש׳ :זה לעניין ראה 13

 J. Muller, Achter Bericht uber die Lehranstalt fur die Wissenschaft des ראה:

Judenthums, Berlin 1890, p. 10, ix מובאת התשובה זה(. מקור באיתור סייע ברודי ,י )פרופ׳ 

 ל׳רב שם מיוחסת והיא סב, סימן הגהות, ,3 עמ׳ תשל״ט, ירושלים א, חלק מצוריך, בסמ׳׳ק גם

ל ביבי ע און׳)  מפוקפק גאון יהודאי לרב התשובה ייחום עמנואל(. ש׳ ד׳׳ר העמיד זה מקור ג

פי על־ ף־ א בבלי. גאון של שהיא ברור אבל ספק(, בו הטיל לא שאסף )

ל, עמרם רב סדר ראה: 14 עי =עמידה אמירת בעניין קכז, סימן קסז, עמ׳ (,7 הערה גאון)ל קרובה)
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בבבל עברית שירה

 בן פירקוי של המשטמה מדברי גם משתמעת מפויטים תפילה בסדרי בבל חכמי של
 מנהג לדעתו, שהיא פיוטים, אמירת נגד יוצא הוא שבה המפורסמת, באיגרתו באבוי

 נתונה הייתה שבבל מלמדות הזכרנו, שלא ואחרות הללו העדויות כל 15שמד. של
 שהרבה להניח סביר הארץ־ישראליות. התפילה שיטות של לחצן תחת הזה בעניין

 הפייטנית, השירה של בקסמה נשבו לסוריה, הסמוכות אלו ובראשן בבליות, קהילות
 הפייטנית השירה מציאות כאמור, והחג. השבת בתפילות מקומה את להרחיב וביקשו

 שחלק מסתבר שיעורה. את לאמוד בידינו אין אם גם ומתמשכת, קבועה הייתה בבבל
 החלפת שאלת זאת, עם 16קרובות. ולעתים פיוטים הרבה לומר רצו הקהילות מן

ימים. באותם הפרק על עלתה לא בוודאי מהם בשונים הפיוטים

הפייטנים ראשוני ב.

 הזה. בתחום בבבל מהותי שינוי ניכר התשיעית המאה בסוף אלנהוראני. ניסי רב
 רב — לנו הידועים הוודאיים הבבליים הפייטנים ראשון הבימה על עולה שעה אותה

 נתן רב של חיבורו בזכות ימיו של הפוליטיים החיים מן נודע ניסי רב אלנהרואני. ניסי
 העשירית, המאה בראשית לגאונות מועמד היה ניסי שרב יודעים אנו מפיו הבבלי.
 רב של להכתרתו הדרך את סלל המינוי את עליו לקבל סירובו מופלג. זקן כבר בהיותו
 במנהגות נתקיימה ניסי רב של הספרותית ממורשתו י|סורא. ישיבת לראש סעדיה

סוג שקבעה דבר׳, כל קודם עולם של ׳רבונו שלו המפורסמת הבקשה המאוחרים

 !נז נו, סימנים צה, עמ׳ תענית, בעניין שם, עוד וראה כיפור. יום של בשחרית וסליחות מפויטת(

 ברודי, י׳ :כעת ראה בתפילה לפיוט נטרונאי רב של יחסו על צט. סימן קלב, עמ׳ באב, ולתשעה

ל פט, עא, ל, סימנים: תשנ״ד, ירושלים א, גאון, הילאי בר נטרונאי רב תשובות ע פז)  סדר ק

.137-136 עמ׳ שם, עוד ראה הדברים לסיכום עבודה(.

 551 עט׳ תרפ״ט, ניו־יורק ב, שכטר, גנזי גינצבורג, ל׳ :ראה באבוי בן פרקוי של הקטרוג לדברי 15

 בן פרקוי של הפולמוס ׳לפרשת שפיגל, ש׳ :גם ראה הפולמוסית ומגמתו האיש על ואילך.

העברי[. ]החלק ואילך רמג עמ׳ תשכ״ה, ירושלים וולפסון, צ׳ לכבוד היובל ספר :בתוך באבוי׳,

ף בן האיי רב של מימיו נשתמרה זה לעניין מעניינת עדות 16 סו  זה, חכם התשיעית(. המאה דוד)

 יום של בשחרית גם עבודה סדרי לומר התיר בפומבדיתא, גאון כך ואחר דיין תחילה ששימש

 מעיד והוא גאון שרירא בן האיי רב מפי מובאת התשובה זה׳. דבר עליהם שחביב ׳מתוך כיפור

ם)לעיל, אוצר ראה: זה. מנהג נגד הגאונים מחו לא אחריו שגם  חלק יומא, (,11 הערה הגאוני

קכא. סימן ,41 עמ׳ התשובות,

ל, שירים שירמן, ראה: ניסי רב על 17 ם)לעי שי  הבבלי נתן ר׳ לדברי ואילך. 23 ׳עמ (,4 הערה חד

8 ׳עמ ,1895 אוקספורד ב, נויבאואר, א׳ מהדורת זוטא, עולם סדר ראה: 0 -7  מקיף דיון .9

שון, מ׳ :ראה זה חיבור במבנה ש  :בתוך הבבלי׳, נתן רב חיבור של והתוכן המגמות ׳המבנה, בן־

ם, ישראל בתולדות וחברה תרבות הביניי מי־ ערכו לח״ה זכרון ספר בי שון) ש  מ׳ בונפיל, ר׳ :בן־

ן, שו ש .196-137 עמ׳ תשמ״ט, ירושלים הקר(, י׳ ק־
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בארי טובה

 אולי שימש ניסי רב של זה חיבורו 18הארוכות׳. ׳הבקשות סוג הוא בפיוט, חדש
 הגניזה אבל 19גאון. סעדיה רב של יותר עוד המפורסמות הבקשות, לשתי דוגמה

 מפיוטיו, קטן לא מספר ושימרה עצמו, בזכות פייטן בתור לפנינו אותו העמידה
 גוף כגון ׳תקניים׳, פיוטים גם מיצירותיו שרדו אלה בתוך סליחות. המכריע ברובם

 ניסי רב כיפור. ליום גדול וסילוק קדושתא קטעי וכן מלכנו, ה׳ כמוכה, מי זולת, יוצר,
 הסוגים מן פיוט קטעי שחיבר והעובדה בבל, של במטרופולין פעל בוודאי

 מן ומקומו. זמנו של הכנסיות בבתי נאמרו כבר כאלה שפיוטים מעידה הקלאסיים
 החלפת שעקרון ללמוד שצריך אפשר שלמות, פיוט מערכות ממנו לנו שאין העובדה
 שקטעי העיקרון 20מסוימת. במידה זמנו בני ועל עליו מקובל היה כבר הפיוטים

 ארץ־ישראלי עיקרון הוא לעת, מעת אחרות, ביצירות להתחלף יכולים הפיוט
הפייטנים. של היוצרת הפעילות להמשך הקבוע הגורם שאמרנו, כפי והוא, מובהק,

 סעדיה רב של הגדולה הפייטנית מיצירתו ביודעין מתעלמת אני גאון. סעדיה רב
 לזכור צריך בבבל. הפייטנית היצירה את כביכול, על־פיה מדגימים שרבים גאון,
 מטיפוס הם פיוטיו בבבל. נוצר לא הסתם מן שירתו ועיקר בבלי, היה לא סעדיה שרב

לי, א ר ש ^  הוא, המפורסם סידורו העיצוב. עקרונות מצד והן השיר סוגי מצד הן א
21ומעולם. מאז בבבל שנאמרו פיוט סוגי אלא מכיל הוא אין כן ועל ׳בבלי׳, כמובן,

 ניסי, רב של פעילותו לזמן סמוך העשירית, המאה בתחילת אבל אלברדאני. חיים
 הארץ־ישראליים. לדפוסים בזיקתו בולט יצירתו שאופי אחר מובהק פייטן בבבל פעל

 אלברדאני לחיים הכוונה הגניזה. מתנת הוא זה פייטן שגם לומר, צריך אין כמעט
 פעילותו מקום והקרובה. היוצר מסוגי שירים, לחמישה־עשר קרוב מעיזבונו שנותרו
 של פרבר ברדאן, יליד שהיה עליו מעיד ׳אלברדאני׳ שמו אבל ידוע, אינו המדויק
22בגדאד.

ל, שירת פליישר, ראה: 18 עי ש)ל פי (,3 הערה הקוד ]בפרוזה[׳(. )׳בקשה המפתח על־

 י׳ ראה: האשכנזי. קטן כיפור יום בסדר גם ונכללה רבה לתפוצה זכתה ניסי רב של בקשתו 19

 סידור :ראה בסידורו, רס״ג כלל המהוללות בקשותיו את .613 ר. והפיוט, השירה אוצר דוידזון,

ל, סעדיה רב עי און)ל ואילך. מז עט׳ (,6 הערה ג

 על ניסי. רב של לימיו קרוב שפעל אלברדאני חיים ר׳ של פיוטיו מבדיקת גם עולה דומה מסקנה 20

.22 הערה להלן, ראה חיים ר׳

לpא בני של למנהגם רס״ג של סידורו לזיקת .6 ובהערה בפנים לעיל ראה 21 א שר  בסדרי ־י

ם׳, תפילה מקובצי ׳קטעים פליישר, ע׳ כעת: ראה התחנונים שראליי  יג יד, על קבץ ארץ־י

.139-137 עמ׳ )תשנ״ו(,

 חיים ר׳ פיוטי בבבל: הפייטנית היצירה ׳ראשית במאמרי: ראה השירית ויצירתו חיים רב על 22

אלברדאני׳)בדפוס(.
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בבבל עברית שירה

 השירה של במעמדה מכריע מפנה הקדומים. בבל פייטני גדול — אלברדאני יוסף
 חיים רב של בנו של מאוד העשירה ביצירתו מתועד הבבלית בתפילה הפייטנית

 הבבליים הפייטנים גדול אלברדאני, יוסף של יצירתו אלברדאני. יוסף הנזכר,
 היה הוא הגניזה. מממצאי רק כמעט היא גם לנו ידועה התקופה, של המובהקים

 הפיוט סוגי ברוב שלו שיר קטעי מאות שימרה והגניזה קומה, שיעור בעל פייטן
 אנו גאון האיי רב של ומאיגרת הזמן, בתעודות גם נזכר אלברדאני יוסף 23הידועים.

 אל 1006 בשנת שנשלח זה, במכתב 24מקורביו. עם נמנו נחום, בנו וכן שהוא יודעים
 לאחר כבר אלברדאני יוסף את מזכיר האיי רב קירואן, איש הסדר ראש יהודה רב

 חזני כל על ה׳מקדם׳ הוא נחום שבנו מציין הוא הגדול׳. ׳החזן אותו ומכנה פטירתו
 ב׳כנסת האיגרת כתיבת בשעת חזן ששימש יוסף, רב של נכדו את גם מזכיר הוא בבל.

 הם יוסף רב של פיוטיו 25המתפללים. על אהוב היה הכותב ולפי בגדאד׳, של הגדולה
 העקרונות מצד והן ותכניותיהם השיר סוגי מצד הן טהורים, ׳ארץ־ישראליים׳

 חוץ של מועד ימי גם פוקדים שהם העובדה רק מעוצבים. הם שעל־פיהם הפואטיים
 בן שמחברם בהם מעידה בבליים ותפילה קריאה למנהגי לעתים, ונזקקים, לארץ,

^ חוץ א  שבו הכנסת בבית התפילה סדרי הרבים במעמד הפיוט אל היחס מבחינת ל
 והחג השבת שתפילות בלבד זו לא מובהקים. ארץ־ישראליים היו יוסף רב שימש

 גם הוחלף הפייטני שהמבחר אלא בארץ־ישראל, כמו בדיוק פיוט, במערכות הורחבו
 לאותה מקבילים פיוטים וכמה כמה חיבר עצמו אלברדאני מזומנות. לעתים בהן

26ליטורגית. הזדמנות
 משתווה והיא למרחב הבבלית הפייטנות יוצאת אלברדאני יוסף של יצירתו עם
 בעל יוצר היה אלברדאני יוסף הארץ־ישראלית. הבכירה, אחותה אל ואילך מכאן

 מקומות בכמה ניכרת חזן בתור מעמדו על דעתו וזחיחות ניכרת, עצמית מודעות
 נערכה שבהם וההדר הפאר את לשחזר יכולים אנו הללו הקטעים בזכות ביצירתו.
 מתאר הוא קרובות לעתים בגדאד. של הגדולה בכנסת בזמנו המפויטת התפילה

המקהלה ואת סביבו המתפללים ציבור את גם אלא שלו שירתו את רק לא בהתפעלות

מאות 23 ש־ שלו ר ליקטתי אלברראני יוסף של פיוטים כ בי־י ת  בעבודתי הובאו והם שבגניזה מכ

 ירושלים אלברראני׳, יוסף בפיוטי ויוצרות ׳מצררים :לפילוסופיה דוקטור התואר קבלת לשם

תש״ן.

 רב של בשירתו ׳עיונים פליישר, ע׳ :ראה מהם והמשתמע אלברדאני ונחום האיי רב קשרי על 24

 ,249-248 עמ׳ תשל״ז, ירושלים הברמן, לא״מ היובל ספר להימן, שי בתוך• גאון׳, האיי

שם. ובהערות

 ירושלים הגאונים, בתקופת ובתפוצות במרכזים אברמסון, ש׳ ראה: הזאת האיגרת לנוסח 25

 עזרא כנסת :בתוך בבבל׳, חזנים משפחת ׳לתולדות :במאמרי גם וראה ואילך. 95 עמ׳ תשכ״ה,

ואילך. 251 ׳עמ (,6 הערה )לעיל,

 לשנה מהם אחד השבוע: לפרשות מצדר פיוטי של מחזורים שלושה משל, דרך חיבר, הוא 26

שתו יש עוד מעוברת.  קדושתאות ושתי החגים, לרוב יוצר ממערכות מקבילים קטעים במור

פסח. של שמיני ליום
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בארי טובה

 וחכמי הגאונים גם התפללו הזאת שב׳כנסת׳ להניח קרוב 27בשירתו. אותו המלווה
 גאוותו ולהנאתם. בהסכמתם נערכה החזן של המפויטת ושתפילתו הישיבה,

 הטורים כגון במינם, מיוחדים שיר טורי קרובות, לעתים בפיו, שמה ׳המקצועית׳
שמיני: לפרשת שלו במצדר הבאים

הגיוניו בצפצוף חפי יהגה V I V ״ * I י : T I V  I

לפניו אקוד מעוניו ובשורי T T J I V ▼ I ״ 5

המנוניו[ ירת כמלך אשמח שימוח
• T : vחזיוניו בפרוש יאירון פני • X I  • S - T

tאמוניו נגד איעזר חוקיו 5  vi V V •• — ! It

כיהניו את צו ח_קת זכרז־ן
28וכר תניו במעלץ בזזם נשיןמח[

מצורע: לפרשת זה, קטע כגון או

 בתובה בשירה עפעף יישיר
 עריבה בחכמה יזמר וקרב

נתיבה כל אור נגה סביבי : • - J T ״ ▼

ותיבה וזיבה כל בחכמה פירשתי •• - | • :T T I T •״ J T ״״ T

נקבה בךאותי בעלץ חשתי 5
29וכו׳ באהבה לעתיד תסובב זכר T %• •• | T T • | -״ -| T

:לך לשלח במצדר או

 קידושים למאיר אקדיש זה יום
בנושים חידות שיפתי ותבענה | - - T J T J ״ ־ J

t t * 1 • :נפושים באזורי אנוכי שש

חובשים המר תהלות פוצים
30וכו׳ דורשים מול בעמדי לרואים כיח חיילתי • : ־ ־ • S־ • I T :  • T ־

 פליישר, ,ע :ראה המאוחר המזרחי הפיוט בתקופת הכנסת בבית המקהלה של תפקידה על 27

 ג יובל, הפיוט/ סוגי של והתפתחותם עיצובם על המקהלתיים היסודות בהשפעת 'עיונים

ח ,עמ )תשל״ד(, מ ח-  וראה במבוא; תשל״ד, ירושלים האנונימום, פזמוני הנ״ל, עוד: וראה ;י

פי (,3 הערה )לעיל, הקודש שירת הנ״ל, גם: המפתח. על־

די בשלמותו נדפס הפיוט 28 ל־י ל, פליישר, ע עי ת)ל צרו שם. בביאור וראה ,377 ,עמ (,9 הערה היו

t 20.11 י,כ׳ :מקורו 29 s  8 H. בפיוט כנראה, :כתובה בשידה עיניי. עפעפיי, :כמו :עפעף 1:ביאור 

פי תורה בדברי ואולי: זה.  בכל כלומר, נתיבה, בכל כמו: נתיבה: כל 3 יט. לא, דברים על־

פי :,וכו בראותי בשמחה. בעלץ: 5 מקום. כא. לא, ירמיהו על־

t 276.161 כ״י מקורו: 30 s  NS, 17.14 כ״י TS 8 H לקב״ה. כינוי למאיר: 1 ביאור: .(5 )מטור 

לנוסח מבוא אפשטיין, י״נ ראה: שווא במקום יו״ד לעניין לישראל. כינוי קדושים, קידושים:
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 פעלו הזאת במאה בבבל. גדול שגשוג הפייטנית היצירה שגשגה העשירית במאה
 העולים שונים רמזים על־פי בבליים המוחזקים חשובים משוררים כמה עוד

 מטיפוס הן שגם שלו, היוצר שמערכות בנימן, בירבי יהודה ובראשם מיצירתם,
 הפייטנים של מספרם 31כמובן. הגניזה קטעי על־פי במקובץ, פורסמו ארץ־ישראלי,

 האחת־עשרה. המאה וראשית העשירית המאה סוף לקראת והולך מתרבה הבבליים
 הנשיא, הימן בן שלמה בן נחמיה של המעניינות יצירותיו את לציין יש זה בהקשר
32המיוחס. הבבלי מוצאו על מעיד שתוארו

 הזה שבתחום לזכור, צריך בבבל העברית הפייטנית היצירה של חשיבותה למרות
 כפופה בבל שבהן המעטות הדוגמאות אחת זו עקרוני. חידוש שום חידשה לא בבל

 חבל הארץ־ישראלי. המופת על־פי בעקיבות יוצרת והיא הארץ־ישראליות למסורות
 הקדומה. תרבותנו וחוקרי היסטוריונים של מעיניהם לעתים, נעלמת, זו שעובדה

 של שיטתם את עצמם על קיבלו מרכזיים כנסיות שבתי כעת שברור אף־על־פי אמנם
ל בני א ר ש ^  בכולם, נתאזרחה זו אם יודעים אנחנו אין המפויטת, התפילה בסדרי א

 הזאת השיטה של שתפוצתה לומר, מחייב ההיגיון בלבד. במיעוטם שמא או ברובם
 השירה נגד גאונים של ונשנות חוזרות ושפסיקות סוחפת, הייתה לא התפילה במנהגי

33מסוימת. במידה אותה הגבילו הפייטנית

בחברה השירה תפקיד ג.

 הארץ־ישראליים. הדפוסים בלחץ נתחוללה בבבל הפייטנית שהמהפכה בכך ספק אין
 במשך בבל של הכנסיות בבתי שנקלטו המצטברות ההשפעות של יוצא פועל היא

 הזה בכיוון שפעלו הוא הנמנע מן לא אבל העשירית. במאה והבשילה שנים, מאות
השירה בתחומי גדולה פריחה של כתקופה ידועה העשירית המאה נוספים. כוחות גם

שלים ב, המשנה, זה. מקור על לי שהעיר פרידמן, מ״ע לפרופ׳ מודה אני .1243 ׳עמ תש״ח, ירו

פי לנקהלים, לכנושים, כמו :בנושים הקהל. באוזני פיוט דברי :כנושים חידות 2 הארמית. על־

שים: בשורי 3 שראל את בראותי נפו מחברים. חובשים: 4 השבת. ביום נחים י

המתפללים. מול עומד כשאני וכו׳: בעמדי כוח. הוספתי כוח: חיילתי 5

תשמ״ח. ירושלים בנימן, בירבי יהודה פיוטי אליצור, שולמית ראה: 31

שרה, העשירית במאה בבבל שפעלו הנזכרים הפייטנים על 32 ש והאחת־ע  את גם להוסיף י

 רב של מסביבתו הידוע אלבציר יחזקאל אלכופי, שלמה כגון אחרים, יוצרים של שמותיהם

פי (9 הערה היוצרות)לעיל, פליישר, :עליהם ראה ואחרים. מבורך גאון, האיי ל־  על המפתח. ע

 המכון ידיעות :בתוך הנשיא׳, הימן בן שלמה בן נחמיה ׳פיוטי זולאי, מ׳ :ראה שלמה בן נחמיה

ם ד, העברית, השירה לחקר שלי ואילך. קצט עמ׳ תחר״ץ, ברלין-ירו

פי לתפילה בבל גאוני של למדי העקיבה ההתנגדות 33 ת)על־ ט פוי מ שראל( בני של שיטתם ה  ארץ־י

ל, שכטר, גנזי גינצבורג, אצל בזה דיון ראה המפורסמות. מן היא עי ל  508 עמ׳ (,5 הערה ב)

ואילך.
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 תרבותי מרכז הייתה הח׳ליפות, מושב בהיותה בגדאד, האסלאם. בארצות והמדעים
 ההתעוררות את לראות שלא קשה 34ההיא. בעת המוסלמית האימפריה של תוסס

 השלטת דמותו עומדת שבמרכזה התעוררות במזרח, ישראל קהילות של התרבותית
35הזה. בהקשר גם גאון, סעדיה רב של

 ודרכי הראווה, ואל הפאר אל בוודאי שאפו בבל של הגדולים הכנסיות בתי
 הזמן. אותו לבני מדי ודלים צנועים שנראו אפשר והשגורים המסורתיים הפולחן

 מידה באיזו להבין כדי הערבית בתרבות השירה של המרכזי מעמדה את לזכור צריך
 השירה תרבות שבו במקום ישראל של קרנם את להרים שירה שכולה תפילה יכלה

 התפילה בשיטות השתמשו הקהילה מנהיגי אכן ומפותחת. נערצת כה הייתה
 על למדנו הבבלי נתן ר׳ של מחיבורו עוד ליטורגיים. לצרכים שלא גם החדשות

 הופעתו את נתן ר׳ מתאר וכך הגולה. ראשי של ההכתרה בטקסי השירה של מקומה
שחרית: תפילת סיום אחרי הציבור לפני הנבחר הגולה ראש של

 העם כל אותו וכשרואים בו. מכוסה שהיה מהמקום הגלות ראש יצא
[ לו שעשו המגדל על שישב עד רגליהם על עומדים .  סורא ישיבת וראש ]..

 מכניס הכנסת וחזן ...[ ] לשמאלו. יושב פומבדיתא ישיבת וראש לימינו יושב
 מתמול לו שהתקינו מתוקנות בברכות ומברך המגדל בפני בסדינו ראשו

36וכר. שלשום

 :הזה הסוג מן לאירועים שהוקדשו תקניות פיוט מערכות כמה לפנינו העלתה הגניזה
 גולה ראש העלו שבהם הימים של הפיוט מערכות את לייחד היה שהמנהג להניח יש
 כנראה, שכתב, כזאת יוצר מערכת נשתמרה בגניזה המאורע. לציון למשרתו גאון או
 י״ח קרובת 37הזה. הסוג מן נוספים קטעים בידינו ויש בנימן, בירבי יהודה ר׳

נאמרה היא :הגניזה מן זמן־מה לפני לפנינו עלתה גולה ראש להכתרת המוקדשת

j .  L. Kr aemer , ראה הזאת בעת המוסלמי בעולם המפותחת התרבותית הפעילות לתיאור 34:

Humanism in the Renaissance of Islam, Leiden 1986

 ,ע ראה: שלאחריו בדורות העברית השירה של להתפתחותה גאון סעדיה רב של תרומתו על 35

 4 ,עמ )תשנ״ג(, 54 פעמים, ,,העברית השירה בתולדות גאון סעדיה רב של ׳מקומו פליישר,

ואילך.

,17 הערה נויבאואר)לעיל, :ראה 36 8 ,עמ ( 4 -8  כללו יום מבעוד שהוכנו שהברכות להניח סביר .3

 הכתרתו את שליוו הטקסים שבמסגרת עוד נציין שיריות. בצורות שנוסחו ואיחולים שבח דברי

שתתפים פנים קבלת גם נתן ,ר מתאר חדש גולה ראש של  אמרו זה במקום העיר. בשערי רבת־מ

ם, ש  שימושם .,לו שהכינו החצר אל שבאו עד נאים, ופזמונים ערבים ׳שירים : (80 ,עמ לדבריו)

מובהק. חילוני היה אלו שירים של

ל, בירבי יהודה אליצור, ראה: 37 עי מן)ל 2 ,עמ (,31 הערה בני 85 -2 8  שייבר, א׳ עוד: וראה ;4

״ג(, סיני, ,,גלותא לראש ׳יוצר שי ת ואילך. רמ ,עמ לג)
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 כאן נביא הפיוט של הלקוי מצבו למרות ממש. ההכתרה ביום הסתם מן חול, ביום
38לענייננו. חשיבותו בשל ממנו, להציל שניתן מה את

 לנשיא יח
 מלך לשמח בעזך לל

 המלך אלהי ארוממך
 מלך כסא על וזךעו דוד

מלך 1ןעוז עמו לגונן

אברהם[ מגן בנרוך

]לד׳[ נתתה לבניי[ ]תא![ת 5
 פילולו להשמיע לפניך ]בע[מדו

 זבולו בית להאיר [1]וז[ךנע ךןד
קהלו לדגלי להחיות J ־ ־: T I : •• I * J

מחייה[ בנרוך

 ?לה מנעת בל שיפןתיו[ שת ]ואך[
 מש!לה[ בכ']ל[ מלכותו גדול 10

מעולה בקדושה וזנרעו־[ דו!ד[ T ־* ״־ ״ : ~Z J ן ״ -י T I T •••I

ונ׳נעריצך[ הגדולה לי לך לתנו

הקדוש[ האל ב]רוך

 טוב בךכות[ ןך]מנו7ת כי
טוב ןענלין חלים דברי

[.........נ [1ו!ךע נךוי־ !5
טוב לקח כי .[תם ]..

הדעת[ חונן בןרוך

e בכ״י מועתקת הקרובה 38 n a  3668. 13v. סופה מועתק א בעמוד התחתון. בחלקו קרוע אחד דף 

פי לקריאה. קשה רובה לאבל, י״ח קרובת של ל־ ע ף־  ממנו וחלקים מקוטע שלפנינו שהפיוט א

 ,וזרעו 'דוד הקבע במילות ומאושש בכותרת המצוין בייעודו ספק אין לפענוח ניתנים אינם

 ההנהגה מראשי אחד לכבוד ניסי רב של שירו את שגם נראה שלישי. טור כל בראש החוזרות

ה ת)רא תי  סופו כזה. בהקשר לראות ניתן (,25 ,עמ [,4 הערה ]לעיל, חדשים שירים שירמן, :הד

 לראשי ברכות לשלב נהגו שבו המקום היה וזה הקדיש, אמירת אל למעבר רומז שם השיר של

שה/ דרבנא ובחיי וביומיכון 'בחייכון פרידמן, מ״ע לאחרונה: ראה זה מנהג על העם. ציון, מ

7 ,עמ )תשנ״ז(, סב 8 -7 5.
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פז[ עטרת לראעזו ]תעית
רז דורש לכל [ד............]

[.........] החני[ ]דוד
מפז הנחמדים [.........] 20

39בתשובה[ הרוצה ב]רוך

חסר[ ]ההמשך

 שירי כידוע, היהודית. הסביבה על ערבית השפעה הייתה הזה בעניין שגם אפשר
 על כאן ניצבים אנחנו הקלאסית. הערבית השירה של עולמה במרכז עומדים השבח

 ארץ־ישראלית. ולא בבלית היא התופעה הזה שבעניין לומר וצריך החול, שירת גבול
 העולם של הגדולים התרבותיים המרכזים אל הגאוגראפית קרבתה מפני אולי בבל,

 אחרת אפשרות השירי הכישרון לבעלי הציעה לא שהיא מפני גם אולי אבל הערבי,
40מארץ־ישראל. החול לשירת יותר פתוחה הייתה ביטוי, של

 שלו השטנה ספר את שחיבר העבריים, ה׳חול׳ משוררי ראשון חבלכי, חיוי אכן,
 הבלתי המשלים ספר בעל גם 41היה. בבלי מחורזת, שירית בתבנית התנ״ך נגד

 לפי פעל מתוקנת, במהדורה בימינו ונדפסו בגניזה נתגלו ממנו ששרידים מחורזים
 בבבל רצופה חילונית יצירה לנו אין 42התשיעית. במאה אולי בבבל, הסימנים כל

 יחידי. נשאר לא שלהם שהמופת להניח קרוב אבל ואילך, האלה המחברים מימי
 במאה לרבניים הקראים חכמי בין הפולמוס שירי את להבין כנראה, יש, זה באופן

 החול שירת של הנוחה קליטתה 43שיריות. בתבניות מעוצבים שכולם העשירית,
האלה. התקדימים לאור להיבחן צריכה היא שגם אפשר בבבל, הספרדית

 :וכו׳ ארוממך 2 ואילך. א כא, מתהילים רצופים פסוק בקטעי פותחות המחרוזות כל :ביאור 39

 בית על אור להשפיע וכר: וזרעו דוד 7 תפילתו. בקשתו, פילולו: 6 א. קמה, תהילים

פי הצירוף :זבולו בית דויד.  :לדגלי ישראל. על חיים להשפיע :,וכו להחיות יג. ח, ,א מלכים על־

פי לקב״ה, כינוי :,וכו גדול 10 מבוקשו. את לו נתת :,וכו וארשת 9 למחנה. ל־  תהילים ע

ב. ד, משלי טוב: לקח בי 16 ה.,,לקב כינוי טוב: 13 ישמיעו. יתנו: 12 יט. קג,

פי מפז: הנחמדים 20 יא. יט, תהילים על־

 של המגעים ראשית דרורי, רינה ראה: הסביבה ותרבות היהודית התרבות בין המגעים על 40

ב העשירית, במאה הערבית הספרות עם היהודית הספרות אבי  הקליטה שלבי על .1988 תל־

 העברית השירה בין ׳המפגש טובי, ,י :ראה הערבית, השירה מתרבות השפעות של וההפנמה

י,הי במאות הערבית השירה לבין ה 4 ,עמ )תשנ״ה(, 62 פעמים, ,,במזרח א,,- 1 - 6.

שמ״ב(, תרביץ, ,,המקרא סיפורי על הבלכי חיוי של מהשגותיו ׳שריד פליישר, ,ע ראה: 41  נא)ת

5 ,עמ 8 -4 9.

 ,עמ שם, וראה בנספח. תש״ן, ירושלים באבשאד, בן סעיד משלי פליישר, ,ע :כעת כך על ראה 42

במבוא. ואילך, 31

לחיבור אזורית. מעין חדשה, סטרופית בתבנית כידוע מעוצב, גאון סעדיה רב של ,משלי ׳אשא 43
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 לב את משמשך פחות לא מעם המורמים השירים לב את משך הערבי הדגם
 המוזרות הדוגמאות את העשירית, המאה בסוף העמידה, בבל בבבל. ישראל משכילי

 עלתה היא שגם השירים לסדרת הכוונה לנו. הידועות חצרנית חול שירת של ביותר
 שגם בגדאדי גביר לכבוד הכהן, אברהם היה ששמו חצר, משורר ושחיברה הגניזה מן

 תהילה שירי מכילה מדעית, למהדורה זכתה לא שעדיין זו, סדרה 44אברהם. היה שמו
 בשבחים ארמונו ואת פמלייתו את משפחתו, בני את הנמען, את המפארים מובהקים,
 בספרד גם נכתבו באלה כיוצא שירים הערביים. התהילה שירי בנוסח מופלגים

 כמותיים במשקלים שקולים הספרדיים התהילה ששירי שעה אבל ימים, באותם
 בדפוסים כתובים הכהן אברהם של שיריו צחה, מקראית בעברית וכתובים ערביים

 כבר האלה השירים בעל אם בשאלה להכריע קשה טיפוסי. פייטני ובסגנון פייטניים
 השירה מן שלו השיר תורת את שאב שמא או ספרדיים, עבריים תהילה שירי הכיר

 שהם לפני בבבל נקלטו הספרדית האסכולה חידושי מקום, מכל במישרין. הערבית
 כבר בגניזה, נתגלתה שירתו שגם גאון, האיי רב בארץ־ישראל. רושמם את פעלו
 מצד ופייטנותו, חול, שירי וגם קודש שירי גם ערביים כמותיים במשקלים שוקל

רב של שסמכותו בכך ספק אין 45המסורתיות. למסגרות מחוץ ברובה נמצאת סוגיה,

ך, סעדיה לרב משלי ׳אשא לוין, ב״מ ראה: הזה או ך: סעדיה רב קובץ בתוך: ג ער און)  י״ל ג

ב. עט׳ תש״ד, ירושלים פישמן(, קל ת א- פ די נדפסו מהחיבור נוספים קטעים ת ל־י  חוקרים ע

 גאון׳, סעדיה לרב משלי״ מ״אשא חדשה ׳פיסקה פליישר, ע׳ :המלאה רשימתם ראה :שונים

ש״ם(, תרביץ, ט)ת  גם משלי׳ ל׳אשא שלו התשובה חיבור את בנה ירוחים, בן סלמון .102 עמ׳ מ

תרצ״ד. ניו־יורק ירוחים, בן לסלמון ה׳ מלחמות ספר דודזון, י׳ :ראה שיר. של במחרוזות כן

 ליקוטי פינסקר, ש׳ ראה: העשירית, המאה מסוף גם ידועים וקראים רבנים בין ויכוח שירי

,ראה לזיהוי ואילך. 19 ׳עמ נספחים, תר״ך, וינה קדמוניות, :J. Mann, Texts and Studies1, 11 

New York 1972, p. 22 ff; p. 116 ff

שר ממנו שרדו שונים. אוספים בין נתפזר אחת בהעתקה שנשתמר החיבור 44 חד־ע ם)לא א טעי  ק

 יח ציון, שייבר, א׳ כדלהלן: שונות בבימות פורסמו היצירה קטעי ארוכים. מהם שלמים(,

 S. Schechter, Saadyana, Cambridge 1903, pp. 63-74; J. Mann, ‘The; 14—6 ,עמ )תש׳׳ג(,

(,1919) Responsa of the Babylonian Geonim as a Source of Jewish History \  JQR, NSIX 

153-160 .pp; 127-123 ,עמ )תשכ״ה(, ל ציון, שייבר, ,א.

 פליישר, ,ע :ראה מספר. מאמרים פליישר ,ע ייחד גאון האיי רב של והחול הקודש בשירי לדיון 45

ל(, סיני, גאון׳, האיי רב של הפייטנית למורשתו ׳נוספות ״ ש ת חן ,עמ סז) צ ק פ- הנ״ל: ק

1-17 .Unpublished Poems by Rav Hai Gaon’, JQR , LXV (1974), pp‘; ,עיונים הנ״ל' 

ל, האיי רב של בשירתו עי ל ך) או 2 ,עמ (,24 הערה ג 7 4 -2 3  האיי רב בשירת נוסף 'עיון הנ״ל, ; 9

אוך,  ,עמ תשמ״ד, לוד הברמן, א״מ לזכר העברית בתרבות מחקרים — להימן יד בתוך: ג

ש"פתרון השיר פתיחות גאון; האיי רב של הפייטנית לנחלתו 'ציונים הנ״ל, ; 129-109 מדר  ב

ת עברית, בספרות ירושלים מחקרי תורה׳", פ סו א א) -י מ״ח(, פגים(, דן לזכר מאמרים י ש ב)ת

שירו הנ״ל, ; 681 -661 עמ׳  נסיבותיו — מקירואן הסדר ראש יהודה רב אל גאון האיי רב של ׳

4 עמ׳ )תשנ״ו(, סה תרביץ, וסביבותיו׳, 8 2 -4 52.
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בארי טובה

 הספרדיות ההשפעות אחריו. ולבאים דורו לבני הספרדי הדפוס את הכשירה האיי
 של הגדול המשלים בספר יותר אף בולטות האיי, רב של החול בשירי יפה הניכרות

 של רושמה 46בגניזה. שנתגלו קטעים על־פי כן גם לאור שיצא באבשאד, בן סעיד
 בתפיסת גם אלא בו המשמש הספרדי במשקל רק לא הזה בחיבור מורגש ספרד

תכניו. רוב את המפרנסת הספרדית העולם
 הצטיינה לא מעולם בבל שגולת לומר, ראוי לעיל, שמנינו ההישגים למרות

 למדרגת ולא הארץ־ישראלי המרכז למדו־גת לא הגיעה לא היא הזה בתחום בשירה.
 בשירה ספוגה הייתה היא הגניזה, שהוכיחה כפי אף־על־פי־כן, הספרדי. המרכז
 בבבל העברית השירה בתולדות ידיעותינו השנים. כל שחשבנו ממה יותר הרבה

 של דמותו את מגוונות גם הן בכלל. העברית השירה לחקר חשוב נדבך מוסיפות
 תרבותם אופי את יותר מדויקת הבנה להבין לנו ומסייעות ניכרת, במידה הזה המרכז

 אל אלה שלהם היצירה מרכזי את שקשרו ההדדיות ההשפעות ואת המזרח יהודי של
הגאונים. תקופת בשלהי אלה,

שם. (,42 הערה )לעיל, פליישר ראה: 46
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