
בגניזה ספרד משוררי של דיואנים שרידי

יהלום יוסף

 ספרד, אמריקה, גילוי שלפני המערב קצה ובין המצרית הגניזה בין הגאוגראפי המתח
 והמזרח מצרים של היהודים לתושביה לכאורה, היה, עניין איזה תהיות. שיעורר בדין

 מרגע שספרד אמנם מודים הכול המערב. בקצה שנוצרה הספרותית ביצירה בכלל
 שירה של ליצירתה חשוב מרכז נעשתה העשירית, המאה באמצע בתולדותיה, מסוים

ובאווירת החדשים ובתכניה בצורותיה הזאת השירה של הגדול חידושה גדולה. T T

 במרכזה וידידיו. המשורר ורצונותיו, הפרט על נהנתנית שירה בה. הנושבת החופש
 המארגן לווזיר השררה, לבעל והלל שבח שירי אם כי זמירות ולא הימנונות לא

 החברתי ההווי את משקף בעצמו השיר שיר. ושעשועי שתייה מסיבות בארמונו
 בהווי רק לא קשורה החדשה הנהנתנית השירה אבל 1מתרקם. הוא שבתוכו החדש

 כמובן, אם, כי חדשים, יהודים חצרנים של בחצרותיהם המתגבש ה׳מודרני׳ החברתי
 השיר נקשר בכך לחקות. מנסים היהודים שהחצרנים ערבית חצרנות של בהווי גם

 גם אם כי במערב, רק לא כמובן, שפעלו, מוסלמים, של הערבית השירה אל העברי
 בחברה בבגדאד. כך ואחר בדמשק במזרח, הגדולים התרבות במרכזי ובעיקר
 מרכזי של זיקתם החדשים. הכתיבה דפוסי אפוא נתעצבו במזרח מעודנת עירונית
 היא, גלויה במזרח הגדולים העירוניים המרכזים אל היהודיים והדעת החכמה

 גדולי שישבו במקום במזרח, שורשיו בספרד החילונית היצירה של הגדול והשגשוג
2ומשוררים. ובלשנים פילוסופים גם בעצמם שהיו בבל, גאוני היהודים, חכמי

 ובאמצעותה ויכוח, של לכלי לראשונה השירה הייתה גאון סעדיה ר׳ של בימיו
לא מעולם לכת. להרחיק העזו לא לזה מעבר אבל והגות, רוח בענייני ונתנו נשאו

 הכינוס העברית/ שירת־ספרד להבנת בירורים — חצרנית ושירה חצרנית ׳תרבות וייס, י׳ :ראה 1

403 עם׳ תשי״ב, ירושלים א, היהדות, למדעי העולמי -3 96.

מ״ג(, לשוננו, העברית/ בשירה המדויקת השקילה של ׳ראשיתה יהלום, י׳ :ראה 2 ש ת  עמ׳ מז)

6 1 -2  41 פעמים, הגניזה/ ממצאי לאור ושירתם ספרד יהודי ׳תרבות פליישר, ע׳ וכן: ;5

2 עמ׳ )תש׳׳ן(, 0 - 5.
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יהלום יוסף

 לעיסוק היום־יום, של לשפל השירה את להוריד אלו חכמים של דעתם על עלה
 העבריים החולין משוררי ראשון דונש, אף 3משורר. של ובמאווייו החיים במנעמי
 אחד יום העז וכשהוא בבגדאד, גאון סעדיה ר׳ של מפיו תורה תחילה קיבל בספרד,
 יותר עדותו לפי הגאון לו אמר לא הערבים דרך על שכתב שקול שיר לרבו להראות
 לו: לומר גם כמובן, הגאון, היה ויכול 4בישראל׳. כמוהו נראה ׳לא אחד: ממשפט

 מלפסול ונזהר גדול, מחנך היה שהגאון אלא בו. כיוצא כל או התורה מן אסור חדש
 הילולים פרי הניב בבגדאד שנזרע הזרע אבל נלהב. צעיר של רוחו הגות פרי את

 גם בינתיים הרחוקה. ספרד של החופש רוחות בטללי והרוויה הדשנה בקרקע
 והשירה התרבות להישגי אדישה נשארה לא והישיבות, התורה מרכז בגדאד,

ערב. בתרבות המעוגנים
 אהבה שיר מתוך לבית שנזקק מספרים הגדולים, הגאונים אחרון האיי, רב על
 צמיד — ע״א( שבת)ס בגמרא קולב המילה פירוש את באמצעותו להבין כדי ערבי

 בבל של התורה במרכז וגדלה. הלכה המלוטשת השיר לתרבות ההערכה 5נשים. של
 להיזקק יש במערב הכלכלה מרכזי עם הקשרים את לחזק שכדי מהרה עד הבינו

 לפתח, השכילו וספרד שהמגרב בנוסח והלל שבח לשירי גם השאר ובין למליצות,
 שיר לכתוב שבעים בן בהיותו האיי רב נרתם כך מברחת. ובחריזה כמותית בשקילה

 קירואן של ביותר העשירים מסוחריה שהיה הסדר, ראש יוסף בן ליהודה ארוך שבח
 כסף מתנת העשיר החתן אבי שלח החתונה לרגל בנו. את השיא כאשר ההיא, בעת

 הזדמנות, באותה בישיבה שנערך המשתה את לתאר וכדי החוגגת, לישיבה גדולה
 את שהעלה בשעה המלך דוד של החגיגה תיאור אל הדוקה היצמדות נצמד הגאון

יט( ו, טז: ו, ב׳ )שמואל לירושלים ה׳ ארון

וא׳עזפרה א׳עזי׳עזתו / מנתהו אחד וכל S ” T S T V  T S־ • T T J V J T

 שכרה עדי והגיעו / לב בשמח שתו וגם
6לכרכרה ופזזו / צעירמו־ ורקדו

 ׳אשישי על־פי גביע, — אשישה מנחם׳ ׳מחברת בעקבות כנראה, הבין, כבר הגאון
כפי כתב הגאון כאשר האחת־עשרה המאה בראשית אבל 7א(. ג, ענבים׳)הושע

בךכ יצחק ,ר שירי ראה: 3 8 עמ׳ תשכ״א, ירושלים מירסקי, א' מהדורת לפון,,א - 6.

 , 1866 ברסלאו שרטר, ר׳ מהדורת גאון, סעדיה רבי על לברט בן הלוי דונש תשובות ספר :ראה 4

.31 ,עמ

 שיר פירוש — המאורות והופעת הסודות התגלות עקנין, אבן יעקב בן יהודה בן יוסף ,ר :ראה 5

4 ,עמ תשכ״ד, ירושלים הלקין, א״ש מהדורת השירים, 9 5 -4 92.

 נסיבותיו — מקירואן הסדר ראש יהודה רב אל גאון האיי רב של ׳שירו פליישר, ,ע :ראה 6

.479 ,עמ )תשנ״ו(, סה תרביץ, ,,וסביבותיו

 עזרא אבן אברהם ,ר ובפירוש דחמרא. גרבא אשישה שמואל דאמר — ב,,ע לו פסחים :והשווה 7

יין. מליאות זכוכית כלי — ה( ב, השירים )שיר ,באשישות מכוני0,ל
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ספרד משוררי של דיואנים

 לכתוב הנגיד, שמואל ולימים נגרילה, אבן שמואל המערב בקצה ידע כבר שכתב
 והשתעשע צעירה עלמה של מידיה עתיק יין שתה הוא תוססים. משתה תיאורי

 שישקו בידידיו הפציר הוא משהו קליל בהלךרוח לשון־נופל־על־לשון. במשחקי
:המשובח היין מן אותו

8בעלמות מטיבה עלמה בכף / באשישה ישישה והשקני • • ! - :J - T •: •I״ ־ T I - I “ J T ״ :T - | -  T

שירו: בחתימת הגאון של ערב בנוסח ההתפארות נשמעת ממש פאתטית

... ונטהרה זקקתיה / צרפתיה ואמרתי ! • |T ־ • : ־ : T 1:1!־• T T  I • I T

ונגמרה ערב עדי / החלותי ציהר בעת t ן • : v v •—: • • ן- ־־ •• : t

 מספר המפורסם ג׳ריר כך יותר. הרבה קטנים בהישגים מתפארים ערב משוררי גדולי
 9הלילה. כל בו שעמל לאחר ראשון אור עם בתים שמונים בן שיר שהשלים בגאווה,

 יום. בחצי השלים — פחות לא — בתים ועשרה שלוש־מאות הזקן החרזן אבל
הרצון. את תמיד השיגה לא היכולת שבו תרבות במצב לנו שעניין נדמה

 של הדיואן היה במזרח רושם שעורר ספרד ממשוררי משורר של הראשון הדיואן
 אל 1100 בשנת בערך שנכתב במכתב הראשון. המקצוען המשורר כ׳לפון, אבן יצחק

 בן שירי של העתק אליו שישלח הנמען מן מבקש הכותב מצרים, של בדמיאט חזן
 הדיואן את אתו שלקח שירה לחובב השאילו בידו שהיה הדיואן שכן כ׳לפון
 הדיואן. של משלו העתק ספק בלא יש דמיאט של שלחזן מניח הכותב 10לתימן.
 11קאהיר. בגניזת נתגלו הזה הדיואן מן שונים טפסים שמונה של שרידיהם ואמנם
 אבל הרחוקה. לתימן גם כנראה, הגיע, נוסף וטופס בדמיאט, היה לפחות אחד טופס
לנכבדים תהילה שירי חיבר בספרותנו, הראשון הנודד המשורר כ׳לפון, אבן יצחק

 ירושלים ירדן, ,ד מהדורת הנגיד, שמואל דיואן :ראה ,4 בית ,,תנומות שנותיך כל ׳ידידי השיר 8

 בשירי הרעיוני היסוד לבחינת — ,,יינך טוב בלב ׳״ושתה פגים, ,ד :והשווה .279 ,עמ תשכ״ו,

ך: לשמעון מוגשים ספרות מחקרי בתוך: ,,הנגיד שמואל של יין ר ע קין) ל  פליישר(, ,ע ה

 ומסות מחקרים בתוך: ,,אופניו על דבור ׳השיר הנ״ל, וכן: ; 151-131 ,עמ תשל״ג, ירושלים

4 ,עמ תשנ״ג, ירושלים פליישר(, ,ע )ערך: הביניים ימי של העברית בשירה 9 - 2 9.

2 ,עמ ח, ,1992 בירות אלאצפהאני, ,אלפרג לאבו אלאג׳אני כתאב :ראה 9 8 - 2  ,לפרופ תודתי .4

 בן שיר החותמת ההקדשה בחטיבת מתפאר הנגיד שמואל גם זה. בעניין לי שסייע על ארזי ,א

ר אחד, ם1בי לך 1׳אךג :בתים ושישה שלושים ק  דיואן :ראה ,,^זנתו־ בן 1אךג £זיר מ וטוב ד

.160 ,עמ (,8 הערה )לעיל, הנגיד שמואל

ש״ך(, תרביץ, ,,לפון,כ אבן יצחק של שירתו ׳לקורות גויטיין, ש״ד :ראה 10 358 ,עמ כט)ת -3 57. 

 בידי זמן באותו נדון שבספרד לוסינה יליד שאול מר אבן יצחק ר׳ של שבח שיר מתוך בית

 טנא, וד׳ וילנסקי מ׳ מהדורת ג׳נאח, אבן יונה לר׳ הרקמה ספר ראה: במצרים. מדקדקים

רכז. עמ׳ ,2תשכ״ד ירושלים

 כח תרביץ, אבךכ׳לפון(׳, יצחק של הדיואן )לקורות לתחייה שקם ׳משורר שירמן, ח׳ ראה: 11

3 ,עמ )תשי״ט(, 42 -3 30.
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יהלום יוסף

 12במקום. רישומו את השאיר שלו שהריואן כך על להתפלא אין כן על בקאהיר,
 דורות ושני בקורדובה, הנגיד שמואל ר׳ עם בקשריו האיש נודע דבר של בעיקרו

שלו. הדיואן של עותקים וכמה כמה במזרח סובבים מותו לאחר
 הקלאסית בארץ רק לא נפוצים היו בה וההתעניינות העברית החול שירת לימוד

 של בשגירותם גם ביטוי לידי בא הדבר במזרח. גם אלא בספרד, העברית, השירה של
 הטעם וגם עצמם, לבין יהודים בין מכתבים בחליפת היה רגיל מפורסמים. שיר בתי

 המובאות בעברית. פיוטיות מובאות הערבית האיגרת בתוך לשלב זאת, דרש הטוב
 חוקר גויטיין, ש״ד של עדותו לפי הכלל, מן יוצא ללא כמעט הן משוררים מדברי
13ערבית. כתובים עצמם המכתבים כי אף בעברית, דווקא התיעודית, הגניזה
 בספרד העבריים המשוררים גדולי של עטם מפרי דיואנים של תפוצתם על

 יש מיוחדים היכר סימני בגניזה. שמקורן ספרים רשימות השאר בין מעידות
 גדולי של דיואנים היו נפוצים במיוחד ובספריותיהם חזנים, של ספרים לרשימות

 ספרים רשימות משש ידוע הנגיד שמואל ר׳ דיואן למשל, כך, בספרד. המשוררים
 בשרידי 14המנוח. אלוני נחמיה שהכין הספרים רשימות מאוסף שעולה כפי שונות,
 ככולן רובן שייכות הן הנגיד. דיואן של שונות העתקות כעשרים אמנם ידועות הגניזה
 זה השתים־עשרה, המאה לראשית הרבה בוודאי מאוחר אינו וזמנן הקלאסית לגניזה

 בשנת באלכסנדריה שהוכנה הנגיד מדיואן העתקה על המעיד קולופון של זמנו גם
 אף בעצמו הנגיד שמואל 15המשורר. מות לאחר בלבד שנה כחמישים — 1113

 על ידיעות להם שיספקו כדי המזרח, יהודי בין להפצה משיריו וכמה כמה מועיד
הרחוקה. באלאנדלוס שהתרחשו מאורעות
 מצרים; וצוען׳)היינו באפריקי ׳והשמיעו מבקש: הוא 1038 בשנת שכתב בשיר

 שירי של הגדול רובם 16אחרים. בשירים גם וכן (146 בית ונורא, קנוא ואל עוז אלוה
 ספרד מגולי מלומד שהעתיק בדיואן שרגיל, כפי אלא בגניזה, נשתמר לא הנגיד

 הקדום הקולופון של זמנו לאחר שנה 500 )בערך 1584 בשנת בסאלוניקי
את להפיץ כדי הגירוש עם המזרח אל לצאת צריכים היו ספרד יהודי 17מאלכסנדריה(.

ל, יצחק ר׳ שירי ראה: 12 עי פון)ל ל כ׳ בן־ .11 טור ,69 עט׳ (,3 הערה א

 הגניזה, מן חדשים מקורות — הרמב״ם ובית הגאונים בימי חינוך סדרי גויטיין, ש״ד ראה: 13

מו. עט׳ תשכ״ב, ירושלים ה- מ

 ממכון פרנקל מרים לגב׳ תודתי )בדפוס(. בימי־הביניים היהודית הספרייה אלוני, נ׳ ראה: 14

בי צ החיבור. מתוך לי שמסרה המידע על בן־

ש״ן(, תרביץ, הנגיד׳, שמואל לר׳ חדשים ׳שירים אליצור, שולמית ראה: 15 ת ט)  : 107-95 עט׳ נ

 בספרות ירושלים מחקרי הנגיד׳, שמואל ר׳ של המושרות והתפילות ׳התחינות מאמרי, וכן:

ה(, עברית, שנ״ ת 3 עט׳ טו) 4 -2 3.

החול שירמן, ח׳ וכן: ,14 עמ׳ (,8 הערה )לעיל, הנגיד שמואל דיואן ראה: 16 שירת־  העברית ׳

היד .100-99 עט׳ )תש״ם(, א תעודה, הגניזה׳, מן בכתבי־

.XXXIV עט׳ תרצ״ד, אוקספורד ששון, ד׳ מהדורת הנגיד, שמואל דיואן ראה: 17
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ספרד משוררי של דיואנים

 שירת של לקליטתה פתוחים המזרח יהודי היו כמה עד היא שאלה שם. תרבותם
 עמד הזהב׳ ׳תור גם כאשר הקלאסית הגניזה של פעילותה בזמן כן, לפני ספרד

זוהרו. במלוא
 הארצות תושבי אחיהם לבין מצרים יהודי בין כנראה, נוצרו, הדוקים תרבות קשרי

 במדינות היהודים עם מגעיהם של בהשוואה בולט הדבר האחרות. המוסלמיות
 אולי זו ערב. בתרבות המעורים אחיהם של הקדמה לרמת הגיעו שלא הנוצריות,

 מפרובאנס או הנוצרית מספרד למצרים שהגיעו שירים מעט אלא מצאנו שלא הסיבה
 מן היוצא 18)מאלאנדלוס(. המוסלמית מספרד שמוצאן יצירות של שפע לעומת
 איתיאל׳, ׳מחברות הנוצרית. טולדו איש אלחריזי יהודה הוא הכלל על המלמד הכלל
 של העתקות ואילו כלל, בגניזה מיוצג אינו במערב שיצר אלחרירי, מקאמות תרגום

 ביותר. נפוצות — ,9( 1225 מת)חלב גם שם — במזרח שהשלים התחכמוני ספר
 לא הגניזה בשרידי נשתמרו מהם הלוי, יהודה כתבי־יד של מצבם גם הוא דופן יוצא

דפים. מאלף פחות
 חותם הטביע גם הלוי יהודה הביניים בימי ביותר הנערץ המשורר היותו מלבד

 לקאהיר הגיע הלוי .1141-1140 שנת של בחורף בה ביקר כאשר בקאהיר מיוחד
 בקאהיר באלכסנדריה. החגים בתקופת ששהה לאחר בטבת, בעשרה המאוחר לכל

 החליף שאתו והדיין, הרופא האלכסנדרוני מארחו כי לו בישר אשר המכתב את קיבל
 המעריץ הוסיף עוד לשירים לדיואן. הזאת השירים חליפת את לעשות החליט שירים,

 של הקליל האופי את חושפות הכתובות בערבית. כתובות הימים, כמנהג המלומד,
 מורנו שאמר מה ׳זה השירים: אחד בראש מופיע למשל, כך, הזאת. השירים חליפת
 הדיואן בהמשך וכן שהשיבו)הדיין(׳, מה וזה מים ומזרקות ברכה בעניין יהודה
 תשובתו)של וזו תרנגולות בעניין צורו שמרו יהודה מורנו שאמרו מה ׳זה :הזה הקטן

.הדיין( .  למסור לעצמו חובה ראה המכתב כותב הגילוח׳. סכיני על שאמרו ומה .
 שנחשפו בלא הדברים את שקראו אנשים אצל הדיואן שעורר התגובה את למשורר

 דרך שעל החילונית הכתיבה את כלל, בדרך האופפת, המתירנית לרוח לכן קודם
 :כי ואמרו הזאת הסיעה בני הוסיפו עוד כך אחר קשה. היה הראשון הרושם הערבים.

20...׳. במקצת דעתו נתבלבלה כאלה דברים שמחבר הקודש לארץ ׳עולה

.113-111 עט׳ (,16 הערה )לעיל, שירת־החול שירמן, ראה: 18

 בעיני יהודי יוצר של ערבית ביוגראפיה — תרבותי כצומת אלחריזי יהודה ׳רבי סדן, י׳ ראה: 19

6 עמ׳ )תשנ״ו(, 68 פעמים, מזרחן׳, 7 - 1 ל, שירמן, וכן: :6 עי ל)ל חו ה ת־ ׳עמ (,16 הערה שיר

112.
פי בחינתן — במצרים וחברה ׳שירה מאמרי, :ראה 20 ל היחס על־ חו ה ת־ שיר  יהודה רב של ל

ש״ם(, ציון, הלוי׳, 2 עמ׳ מה)ת 97 -2  על הלוי יהודה רבנו אל ׳מכתב גויטיין, ש״ד :ובעיקר : 96

 החודש ומחצית החודש על מכתב נספח: )עם עליהם שנמתחה והביקורת שיריו אסיפת

ט(, תרביץ, באלכסנדריה(׳, הלוי יהודה ר׳ שעשה הראשונים שי״ ת ח) ואילך. 347 עמ׳ כ
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 המרובות ההעתקות את טיפחו האלה המבקרים של מסוגם שאנשים להניח אין
 כעל עליהן ששמרו אחרים היו לעומתם אבל מקאהיר. אלינו שהגיעו הלוי דיואן של

 כחמישים בעצמו. האלכסנדרוני המארח כמובן, היה, להם וראשון ראש בבת־עינם.
 ההשערה, דרך על הציע אף וגויטיין 21המצריים, מעריציו לחוג המשורר כתב שירים

 הדיואן כך אחר נתגבש שמסביבו הגרעין, היה המשורר דברי של המצרי שהאוסף
 דבר של בסופו הגיעו שאליו המקום במקרה קאהיר הייתה לא זה ולפי 22כולו. שלו

 להניח, אין אמנם ראשיתו. נתרקמה גם שם שהרי הדיואן, של כך כל רבות העתקות
 שהגיע לפני התחיל לא הלוי יהודה כמו כך כל מפורסם משורר שירי של שהאיסוף

 של הקלאסי בדיואן כן, על יתר לארץ־ישראל. לעלות והחליט שלו החמישים לשנות
 מאוחרים, ועורכים מעתיקים בעיני ביותר מוסמך הנחשב חייא׳ ׳דיואן המשורר,

שכתב. הקאהיריים השירים מן חשובים שירים חסרים
 ׳סעיפי אותו שעזב לאחר האלכסנדרוני למארחו בחנוכה שכתב השיר, כך

 יש המשורר של הקלאסי בדיואן נמצא לא הזה שהשיר על 23שמחים׳. לא בחנוכה
 ר׳ בידי עריכתו שנחתמה לאחר בדיואן שעסקו עורכים שני של עדויותיהם בידינו
 גרם ואף באלכסנדריה, ידוע היה לאלכסנדריה, ונשלח בקאהיר שנכתב השיר 24חייא.

 בשהותו הלוי יהודה אל שהגיע מאלכסנדריה במכתב תוכנו. בגלל רוחות לסערת שם
 הידרשות ויש כסוחים׳, ׳קוצים הגנאי בכינוי החותם הזה השיר מוזכר אף בקאהיר
הוא. משמעותי הקלאסי הדיואן מן הזה השיר של חסרונו הרעה. לפגיעתו

 על־פני המתפשט 25תהלה׳ עיר כל עלי ׳למצרים המפורסם הוויכוח שיר גם
 מספר המשורר בקאהיר, שנכתב זה בשיר הקלאסי. הדיואן מן ידוע אינו בתים עשרים

 כי לציין חשוב עליה. עולה ירושלים מעלת זה כל עם כי ואומר קאהיר תהילת את
 במכתב נזכרו גם ואשר באלכסנדריה הלוי שכתב מצוא לעת רבים שירים

 עשירי של בארמנותיהם והמזרקות הפאר גינות על השירים כגון האלכסנדרוני,
 אין ואולם 26חייא׳. ב׳דיואן אלינו הגיעו דווקא התרנגולות מתנת על והשיר המקום
 של קרובו עם המשורר כנראה, שהחליף, רבים מני אחד בית־שיר לא אף בידינו

27יצחק. בר עמרם ר׳ שלו, המפורסם הקאהירי המארח

בו, וי׳ יהלום י׳ ראה: 21 א  נד תרביץ, מספרד׳, עברית חול בשירת המסירה של ׳לתולדותיה בך

.249 עמ׳ )תשמ״ה(,

ואילך. 351 עמ׳ שם, וכן ואילך, 343 ׳עמ (,20 הערה )לעיל, מכתב גויטיין, :ראה 22

.116 עט׳ א, תרנ״ד, ברלין ברודי, ח׳ מהדורת הלוי, יהודה דיואן ראה: 23

4 פעמים, הלוי׳, יהודה ר׳ של חייו שירת וחקר לנינגראד ׳גנזי מאמרי, :ראה 24 7 - 4  )תשנ״א(, 6

.60 ׳עמ

.180 עט׳ ב, תר״ע, ברלין ברודי, ח׳ מהדורת הלוי, יהודה דיואן ראה: 25

.196 ׳עמ (,23 הערה )לעיל, א ; 258 עט׳ ב, שם, :ראה 26

 רבנו בחיי האחרונה ׳הפרשה הנ״ל, וכן: :352 עמ׳ (,20 הערה )לעיל, מכתב גויטיין, ראה: 27

ט״ו(, תרביץ, הגניזה׳, כתבי לאור הלוי יהודה ש ת .34 עט׳ כד)

יהלום יוסף
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ספרד משוררי של דיואנים

 12) חייא סתם או חייא, כר׳ בשמו נזכר הלוי יהודה של הקלאסי הדיואן עורך
 לדיואן בפתיחה אחת המגרבי)פעם חייא כר׳ גם או המאוחר(, בדיואן פעמים

 חייא ר׳ עם לזהותו פליישר הציע לאחרונה היה. באמת מי נודע לא אבל 28בעריכתו(,
 שר׳ בשעה השתימ־עשרה המאה באמצע בקאהיר דיין שימש אשר כנזי, יצחק בן

 ומשודר מקרא פרשן היה הספרדי. יצחק ר׳ אביו, 29בעיר. שהה הלוי יהודה
 היה עצמו חייא ר׳ של מוצאו לו. זרים היו לא בוודאי ספרד משוררי של שההישגים

 הרבות התעודות בין מצא שלא העיר, עצמו פליישר כבר אבל מגרבי, ספרדי, אמנם
 שאת להניח, קשה כן על יתר אלמגרבי. חייא ר׳ שנתכנה זה, חייא ר׳ את המזכירות

 שהדיואן לזכור ויש הכיר. לא שבהם, המפורסמים אף בקאהיר, הלוי שכתב השירים
 הדיואנים. שאר מכל יותר טובה ביותר, הטובה בצורה המתועדים מן הוא חייא של

 רבות חלקיות העתקות ממנה נשתמרו כמעט, המלאה הטורקית ההעתקה מלבד
 לפיכך, להניח אין הגניזה(. אחד)קודקס מפואר לטופס שייכות אף מהן רבות בגניזה.

 מאוחר בדיואן המצב שונה המסירה. ממצב נובעים הזה השירים באוסף שהליקויים
 ואף המשורר, של הקאהיריים שיריו את והכיר קאהיר, בן בוודאי היה שעורכו יותר,
 אף הוא חייא׳. ב׳דיואן חסרונם על שעמד לאחר הכין, שהוא הדיואן בתוך אותם כלל

 עמדו אלה הדיואן. של עריכות שתי עוד חייא׳ ׳דיואן מלבד שראה עצמו על מעיד
30המשורר. פטירת לאחר שנה כמאה בקאהיר לרשותו כמסתבר

 הלוי אליהו בן ישועה בעריכת הדיואן מן העתקות שתי של קטנים שרידים
 לוצאטו, ש״ד כתב־יד הגדולה, ההעתקה 31פירקוביץ. של השני האוסף מן הגיעונו

 היא גם אבל דף, 250כ־ מחזיקה (,Opp. Add. 4to, 81) 1971 אוקספורד כ״י וכיום,
 אותה תארך בית־אריה מלאכי הקדום. זמנה — הגדול יתרונה חלקי. באופן נשתמרה

 השלוש־עשרה. למאה עצמו העורך את לאחר אי־אפשר לפיכך 32.1300 שנת סביב
 של הזוהר בתקופת אותו קובעות ערב בתרבות והתמצאותו הרבות ידיעותיו גם

הסתייגות בלא חייא׳ ׳דיואן על ידיו את סומך הוא כך. אחר ולא הערבית־היהודית

ד 28 ב־י ת כ ה: א ם 1971 אוקספורד ר פי ד , 1 1 , 6 , 8 פעמים(, 3) 5 3 ,4 9 ,4 1 ,2 9 ,2  .200 )פעמיים(, 5

ד חיא. ,ר אלדיין :ויחידה אחת פעם שמו נזכר 6 בדף חייא׳(, )'ריואן 1970 אוקספורד ובכתב־י

.33 דף

 לוין ישראל ספר בתוך: ויצירתו/ חייו בקורות בירורים — הלוי יהודה ׳ר׳ פליישר, ,ע ראה: 29

אביב רוזן(, וטובה צור ,ר )ערכו: .276-273 ,עמ תשנ״ה, תל־

 של בעריכתו הלוי יהודה דיואן — ואלמנתור אלמנט׳ום פי אלשדור ׳כתאב מאמרי, ראה: 30

ת התרבות לחקר החברה של השישית הוועידה דברי הלוי/ ישועה היהודי ת־  ימי של הערבי

ס(. הביניים, פו ד ב גן) ת־ מ ר

.41 הערה שם, 31

 M. Beit-Arid, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library — :ראה 32

356 .Addenda and Corrigenda to Vol. /, Oxford 19942, p. ד הי תב־  שד״ל בשביל נרכש כ

.1839 בשנת בתוניס,
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 שהוצאו משטרות־מכר לידינו הגיעו לוי גם שהיה אליהו בן ישועה על ידיעות כמעט.
 בשנה .1244 בשנת מכן לאחר שנים שש־עשרה וכן 1228 בשנת בקאהיר הדין בבית

 מן רחוק זה אין 33ורבנו׳. מורנו אדירנו חכמנו קדושת גדולת ׳כבוד :מתכנה האיש זו
 ידיעותיו גם הלוי. יהודה דיואן של האחרון עורכו הוא זה קאהירי שסוחר הדעת
 המעניין התבניתי הקשר כך על ומעיד כך. על מעידות בקאהיר שנכתבו הלוי בשירי
הגניזה. קודקס הלוי דיואן עם מקיים שהוא

 קטעים נתלקט אשר קאהיר, גניזת בקודקס הלוי בדיואן טמונה גדולה הפתעה
 מקביל החול שירי בחלק 34דף. כשבעים מחזיקים שבידינו שרידיו ואשר קטעים,

 פתאום מגלה הוא הקודש שירי בחלק אבל חייא/ ל׳דיואן מלאה הקבלה זה דיואן
 הלוי של השקולים פיוטיו בין מבחין הוא הלוי. ישועה של לעריכה מפתיעה קרבה

 הארץ־ישראלית, הקודש שירת בנוסח מדויקת שקילה בלא הכתובים פיוטיו ובין
 — זה בדיואן השקולים הפיוטים כן על יתר ישועה. דיואן ביניהם שמבחין כמו ממש

 בדיואן מוצאים שאנו לרצפים מקבילים ברצפים כתובים — לידינו שהגיעו כמה עד
 במקום כאן מרוכזים הלוי של והמפורסמים הגדולים כמוך׳ ה׳מי פיוטי ואף ישועה.

 הקאהיריות שהעדויות לפיכך נדמה 35ישועה. מדיואן הידוע הרצף לפי ממש אחד,
זו. את זו משלימות הלוי לדיואן

 ושל הספרדים יצירות של רצופה מסירה של חשוב מרכז ספק בלא הייתה קאהיר
 היה הוא הירושלמי. תנחום בן יוסף בקאהיר פעל הלוי ישועה שאחרי בדור שימורן.

 הוא הבולטים הישגיו על־אף קומה. שיעור בעל משורר ובעצמו גדול מלומד של בנו
 כבר ספרד. במורשת המקומית האסכולה של התלות עם מעניינת התמודדות התמודד
 במקצוע ספרד בני של עליונותם את מתאר המספר שלו הצימודים מקאמת בפתיחת

ולהם / המערב מן מאוריהם זרחו / הערב שיר דרך העברים דרכו מעת 36השיר: T T • : ״ T 5 T ״ •• T  V • I V V5 ״ I • V -״ - V ▼ J T— J

עמד... לא איעז ובסודם / למד מהם דרכו וזולתם / נרצע ולעבדם / נודע השיר ▼ ־־ • - : - ־ ! - ן • :T . T • - T v .. : _ T T-

 מתרשם והוא המקום, מנכבדי אחד שר של בביתו בקאהיר מזדמן המספר בהמשך
 המבקש המספר בשער. העומד צעיר על־ידי אליהם הנשלחת מפוארת שירית מיצירה
 לרוב מספרד. שמוצאו בלבד יצירתו טיב על־פי מחליט המופלא, הצעיר את לראות

בעצמו שהוא לפניהם, מופיע שהצעיר לאחר להם, מתברר הנוכחים של תימהונם

יהלום יוסף

 לתצלומי במכון אשר גויטיין ש״ד מעיזבון הגניזה כרטסת באמצעות אלו למקורות הגעתי 33

ד הי תבי־  האדיבה ובעזרתו בירושלים והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית יד שעל העבריים כ

TS 20.98, TS 13 J 4.3 ,קמבריג גניזת בקטעי מדובר דוד. א׳ ד״ר של

ל, של לתולדותיה ראה: 34 עי ה)ל סיר מ  קטעי הרבה זוהו מאז .37 הערה ,251 ,עמ (,21 הערה ה

זו. להעתקה השייכים נוספים גניזה

ד. שירים ,15 ,עמ ,1864 ליק לוצאטו, ש׳׳ד מהדורת הלוי, יהודה דיואן ראה: 35 ק ה- צ

 ירושלים א, הממלוכים, שלטון תחת וסוריה במצרים היהודים תולדות שטראוס, א׳ ראה: 36

.227 עמ׳ ד,״תש
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ספרד משוררי של דיואנים

 37כ(. א, )עובדיה בגאווה גלותה בני על מתייחסים שהספרדים זו ירושלים, מבני
 של לעליונותם אשר שלו השקפתו עיקרי את השר לפני מרצה המוכשר הצעיר

ארוך: ויתור משפט לאחר אלא מגיע הוא אין שלו עליונותו לתיאור הספרדים.

 גלות הם ...ואם / צפונה אחד במקום ולא / אמונה בדד עם בחיק התבונה אין
/ יבצר מהם מעשה בו ואין / שבעתים כבלתו שירם ואור / ירושלים : T ־ • T I ■ I • : T • J ־ • T • V ” V - I •• I ••

ויותנו / בתחלה נתיבו דרכו הם כי / היוצר ביד כחומר בידם ומליצותיו I V J TT I T • I ־ T ן - . ן ן . T

משיג / אחריהם יבוא לא כי / זאת בעבור לאמר / יאות לא אך / המסלה ־ •• 1־ T • I ־ : ־ . _ V :־■• ־ T • ־

:השר עיניו אליו וישא שיריהם... מעלת
יבוס גלות בני נחנו תאמרו אם : r •״ : ן - :

38ירושלים ומולדתי ארצי ■ - T : • : - • 1 -

 תנחום בן יוסף של אחרת מקאמה בשרידי המופיעה הרעיון של מתוקנת גרסה לפי
 על המתלונן המקאמה גיבור והמשוררים. השירה מעוז היא קאהיר דווקא הירושלמי

וטעמו חכמיה, בחברת ולהתרועע למצרים ללכת בדעתו שיש מודיע הדורות ירידת
9 T

וחכמת / ארוחה בידיהם ולבעליה / נכוחה בעיניהם השיר מלאכת כי עמו: ונימוקו I ״ : V V *8 •״ •• * * ־ ▼ I V ״ * T V T ״• ״ T % T -1 V : -

39תעטרהו. והדר וכבוד / תשיימהו ואהוב ונחמד / תרימהו ביניהם האדם T T T ״ •• T ; • J T J T J V I * S V ן S - J T T ..

 שרידי של מציאותם על מפורשת עדות בידינו יש יותר מאוחרת מצרית מתקופה
 נעשתה המעתיק עדות לפי העתקתם במצרים. הלוי ישועה של בעריכתו הלוי דיואן

 בעל הביבליוגראף קונפורטי דוד ר׳ גם 40.15 5 7 בשנת במצרים שנמצא מכתב־יד
 ישועה דיואן הזה. הדיואן את במצרים כנראה, ראה, ספרד מגולי הדורות׳ ׳קורא

 שהוצאו ידועים למועדים כמוך׳ ׳מי פיוטי לאחר 41עכשיו, יודעים שאנו כפי נסתיים
 אחריהם, סודרו ואשר נקבע לא שייעודם כמוך׳ ׳מי פיוטי של בשורה גידולם מבית
 פי יתבתהא לם מתואליה כמוכות מי ארבע ׳ולה :ישועה של הכותרת שקובעת וכפי

=ענין׳ ולא קרובה  בקרובה לא חייא[ ]ר׳ קבעם שלא נלווים כמוך׳ ׳מי ארבעה ולו )
כנראה, צדה, הספר, של בסופו בולטת שהייתה הזאת, הכותרת 42אחד(. בעניין ולא

 ירושלים הלקין, א״ש מהדורת ואלמד׳אכרה, אלמחאצ׳רה כתאב עזרא, אבן משה השווה: 37

5 עמ׳ תשל״ה, 7 -5 4.

פי 38 ל־ ד ע ב־י ת r. 85.8 השני האוסף פירקוביץ, כ n l  Yevr, כנ״ל ,5 דף ,100.1 כנ״ל ,17 דף 

 P. Nave, *The Works ofJoseph ben Tanhum of JerusalemStudies:וראה . 14 דף ,291.1

62 .in Bibliography and Booklore, IX (1970), p

פי 39 ל־ ד ע ב־י ת r. 291.1 השני האוסף פירקוביץ, כ n l  Yevr, אדם׳ ׳חכמת לצירוף .21 דף 

ו. ח, תהילים השווה: ,תעטרהו והדר ׳כבוד ללשון וכן א, ח, קהלת השווה:

ד ראה: 40 תב־י ש כ .515 אדלר באמריקה, לרבנים בית־המדר

ל, כתאב ראה: 41 שדור)לעי (.30 הערה אל

 Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library, Ad. Neubauer :ראה 42

104 .ed.), Oxford 1886, p. 660, No)
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יהלום יוסף

 מקריאת שנוצר הרושם מקום מכל זה בכרך. שךפדף שעה קונפורטי של עינו את
 ותושבחות שירים של הלוי יהודה לר׳ יד מכתיבת ספר ראיתי הכותב ׳ואני דבריו:

 שם כתוב וגם שבזמנו, גדולים לחכמים שולח שהיה החרוזות?( האיגרות )=והלצות
 משמחים ההם שהדברים אחרים, ואופנים אחדים בענינים כמוך מי כמה שסדר

 ר׳ בספריית אשר לספרים שנזקק כמי ידוע קונפורטי דוד ר׳ 43ואנשים׳. אלהים
 עם ספרד, גולי ממשפחת קונפורטי, דוד ר׳ של המפגש 44בקאהיר. סכנדרי אברהם

 גולי של בנם נפגש בקאהיר דווקא המעגל. את מבחינתנו סוגר המצרי ישועה דיואן
הלוי. יהודה דיואן אבותיו, במורשת ספרד

-י ט דף תר״ו, ברלין קאססעל, ,ד מהדורת הדורות, קורא ספר קונפורטי, דוד ,ר :ראה 43 ב ״  ע״א, ע

ע״ב. מט דף שם, :וראה

 אברהם ׳רבי בניהו, ,מ :ראה סכנדרי. אברהם ,ר מספריית לספרים נזקק קונפורטי דוד שר׳ ידוע 44

 ירושלים ב, נסים, יצחק להרב זכרון ספר בתוך: שלרמב״ם/ תשובה על פירוש — סכנדרי

 ירושלים שטובר, ש׳ מהדורת סמברי. יוסף ,לר יוסף דברי ספר :וראה רצב. ,עמ תשמ״ה.

.79 ,עמ תשנ״ד,
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