
גביררל במורשת הליריות הרשויות

יהלום יוסף

 הערכת עוח־ין. ללא גביח־ל אבץ לשלמה מיוחס לנשמה הפנייה פיוטי חידוש
 — ה״היסטוריים״ המודלים גם בירור. צריכה ערד ומקומד זמנו רקע על ההישג

 הקודש, שירת של כמייסדה נתפס הוא לו המיוחסים המזמורים שבזכות דוד, של
 דוד לו שימש הנגיד שמואל לדברי משמעותיים. הם החכם, שלמה ושל כביכול,
 בשיר כמשורר. והן כמצביא הן ומדריך דרך מורה ישראל, זמירות נעים המלך,
 בקול כך על מכריז הוא אויביו על ניצחרן בעקבות 1041 שנת של בקיץ שכתב
פיקטיבי: מתווכח של להתקפתו מענה כדברי מנוסחים הדברים גדול.

בדורי דוד אני השיבותיו להלל? אה התוכל לי ואומר
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1מזורי גהה אשר לאל בפי סדורה שירה תהי ליא ואיכה
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 הלוויים, של רמצאצאיהם דוד של דרכו ממשיך עצמו את ראה הנגיד שמואל
 הקרוי הגדול הקובץ מן כחלק כינס יהוסף, בנו, במקדש. המזמורים מבצעי

 לביצוע מיועדים שהיו אביו, של )קטעאת( הקצרים שיריו את תהלים״ ״בן
 פעם חוזר יהוסף (1 עמ׳ תהלים, >בן כהקדמה הבאה זו ידיעה על מוסיקלי.

2החיבור. בסרף הקבועים הקצרים השירים חטיבת בראש נוספת
 הפואטיקה בספר מדבר הזהב, תור של הגדול המסכם עזרא, אבן משה גם
 כתרבים שהיו מושרים טקסטים תהלים״ ב״בן כלל שהנגיד כך על שלו

את ומגדיר מוסיף עוד שהוא אלא קטעאת(, שירי )כדץ הכמותיים במשקלים

יהודית. לתרבוח הזיכרץ מקרן במענק נסתייענו המאמר בהכנת *
 ,38 בתים ,34-33 עמ׳ תשכ״ו, ירושלים ירדן, ד׳ מהד׳ תהלים, p הנגיד, שמואל ראו 1

 כמספר בתים 149 של בהיקף כתב שלו הראשונים המלחמה שירי שני את גם .42-41
תעש״(. ואילך)״הלי 16 עז״(, ואילך)״אלוה 4 עמ׳ שם, ראו ספירתו. לפי התהילים מזמורי

קה. עמ׳ תרצ״ד, אוקספורד ששק, ד׳ מהד׳ הנגיד, שמואל דיואן ראו 2
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יהלרם יוסף

 הקצרים השירים מדרר של קיטועו בגלל 3ותפילות״. כ״תחינות הללו הטקסטים
 של ומתפילותיו מתחינותיו לידינו נתגלגלו לא ששון( יד )כוזב תהלים״ ב״בן
 הללו השירים על לומר עזרא אבן משה ידע מקום מכל רבות. דוגמאות הנגיד
 ״יום כמו שיר ואמנם אחריר. ולא לפניו לא איש נקט שלא בדרך הנגיד בהם שהלך

 תהלים״)דיואץ, ״בן של הקטעאת בחטיבת המרפיע בשורתך״, זוכר אני ומצוק צר
 לאל, המכוון שני בגוף ומנוסח תפילה של במתכונת כתוב קיב(, עמ׳ קם, שיר
 זה בשיר רחב. ציבור לשמש עשויים היו ולא חד־פעמיים, בהחלט תכניו אבל

 שר וגבריאל, המים, שר מיכאל, לו נתגלו שבו נעורים חלום על מתרפק המשורר
 מסתיים השיר אש. בידי לא רגם מים בידי לא לעולם יינזק שלא והבטיחוהו האש,

 ציורי באופן פעמים שלוש בה משמשת ״חרב״ שלשון גדולה, ביטחון בהכרזת
 בקרב( ת)=נשלפות1חךב אךאה / ביד כחרב אתמך אשר הבשוו־ה ״זאת מיוחד:
 דברי על הנגיד חוזר שונה קצת בניסוח (.3 עמ׳ תהלים, p)חרבך״ עלי ואשען

 מתחנן שהרא תוך ,1041 בשנת שכתב המלחמה שיר בתוך גם שלו התפילה
P)בעזרי״ יהיה בחלום שרפיו יד עלי לי המבשר ״והאל בקרב: ההכרעה לפני
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(.31 עמ׳ תהלים,
 רק לא אבל במינץ, מיוחדות בזמנן היו אכן הנגיד שמואל של התפילרת

ק; מבחינת  אחידה הפרוזודי)בחריזה השכלול במיטב נכתבו תפילותיו התו
 המשיכר הן אחר מצד אבל ערב(, שירת דרך על מדויקת כמותית ובשקילה
 בעוד אבל האל. הוא שנמענה היהודית, הקודש שירת מסורת את לכאורה

 שחריזתץ הסטרופיות השיר צררות אל נמשכה המסררתית הקרדש שירת אשר
 )חזן ומקהלה סולן של אנטיפוני לביצוע מיועדת הייתה ואשר מתחלפת,

 מבצע על התבססו החד־חרוזיות הקטעאת של הווקליים הביצועים וציבוו־(,
 של חצרו באי של המצומצם החרג בפני שהופיע סולן זה היה זה במקרה בודד.
 צעיר מגיל כבר בוודאי היה הללר, הביצועים על המעיד יהוסף, בגרנדה. הנגיד

 כבן עלם והוא (,1056)אביו נפטר כאשר שכאלה. רצון בעתות הנוכחים בין
 ״בן שערך, הקובץ בראש וקבעה הכתב על עדותו את העלה הכול, בסך עשרים

 החטיבה: בראש מעיד שהוא תוך בסופו, סיפח הקצרים השירים את תהליס״.
 ואלה הצרר. בעזר הקצרים בשירים אתחיל ועתה ]...[ הארוכים השירים ״תמו

 הספר״)דיואן, בתחלת הנזכרים והם הרוחה בעתות לפניו מושרים היו השירים
בגרנדה חתם הנגיד שמואל בן שיהוסף בערך הזמן באותו קה(. עמ׳ קמו, שיר

 עמ׳ תשל״ה, ירושלים הלקין, א״ש מהד׳ והדיונים, העיונים ספר עזרא, אבן משה ראו 3
 מחקרי הנגיד״, שמואל ר׳ של המושרות והתפילות ״התחינות מאמרי, וראו .63-60

.34-23 עמ׳ טו)תשנ״ה(, עברית, בספרות ירושלים
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גבירול במורשת הליריות הרשויות

 אבן שלמה יהוסף, של המבוגר דורו p בוולנסיה נפטר תהלים״ ״בן עריכת את
הי״א(. המאה של החמישים )שנות גבירול

 חי במלגה, נולד הוא תהפוכות. ורבת קצרה הייתה גבירול של הקריירה
 עליו מת צעיר בגיל בוולנסיה. כשנפטר שלושים בן בערך והיה בסרגוסה,

 כתב הנגיד כמו הוא גם ובסבל. בעוני בבדידות, עליו עברו הקצרים וחייו אביו,
 התפתחו הנגיד, שירי כמו שלא האישיים, שיריו אבל אישיים, תפילה שירי

 שעם מסתבר מופלא נראה שהדבר ככל ציבוריים. תפילה לשירי במהירות
 באשר מתפלל כל להזדהרת היה יכול גבירול כמו אדם של הפרטיים בןאווייו

 לטקסטים נעשו שלו הקצרים התפילה שירי הרחב. המתפללים ציבור וגם הוא,
 את ומבקש לאלוהיו המאמין פונה כולה התפילה בראש פרה־ליטורגיים.

חדשה. שירה לפניו לומר רשותו את וגם השראתו
 מדבר הלירי ה״אני״ כאשר אישי, ניסוח המנוסחת הפרטית בשירתו אפילו

 בציבור. התפילה אווירת אל געגועיו על גבירול כותב עצמו, ראל עצמו על
 אלתזהד פי ולה — לבב״ דוה ״שואל השיר של הערבית הכותרת לפי
 ההטפה שירי של בנוסח השיר את גבירול כתב — הפרישות( על )ולו

 ליטורגיים( שירים )שאינם הפרישות שירי 4הערבים. של והפרישות המוסרית
 מתייחם אכן גבירול 5הוא. באשר אדם כל אל מכוונים אבל אישי, ניסוח מנוסחים

 כחלק אבל במיוחד, אישי באופן לו הנוגעת מאוד יהודית מצוקה אל בשירו
p משלושה מורכב השיר בציבור. לתפילה געגועים — הרחב היהודי הציבור 

 דוחה השני מליצית. בלשוץ הלב דווה את ששואלים כשאלה בנוי הראשון בתים.
האמתית: התשובה את מציג רהשלישי השאלה, על אפשרית תשובה

 אפר ותזרק שק תכסה מה על / שפר באמרי לבב דוה שואל
 כפר 1ל ואין ימות אנוש כל כי / אתעצבה וליא מת על אספדה ל־א

ספר קריאת אשמע וליא חולה / אני כי למעז נעצב אני אולם
1 t־ * v  ** -  * It - 1 V t v * —1 • I — — t ▼ 1 v

 שיר החול, ידל״)שירי בשרי ״משמן השיר גם שייך שלו התמטיקה מבחינת
 בית אלי אשתיאקה פי ״וקאל הכותרת: את נושא השיר לענייננו. (22 עמ׳ לו,

 מתלונן הוא כאן יתעלה. אלוהים בית אל בתשוקתו ואמר — תעאלי״ אל$ה
המנחה. בתפילת ולהשתתף אל בית אל ערב לפנות מלבוא מנוע שהוא כך על

שיר תשל״ה, יררשלים שירמן, רח׳ ברודי ח׳ מהד׳ החול, שירי אבן־גבירול: שלמה ראר 4
עמ׳ קעב, 104.

R. Scheindlin, “Ibn Gabirol’s Religious Poetry and Sufi Poetry”, Sefarad, 54 5 השוו
(1994), pp. 132-137
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יהלום יוסף

 את ולשמוע זמן כמה״ ״זה הציבורית בתפילה להשתתף יכול אינו כי על לו צר
6: ״יתגדל״ בלשון הפותח הקדיש

יגדל לבבי וכאב / ידל בשרי משמז
T - ן • . :  ** t - •  * T : I*

נבדל לבדי ואני / מנחה תפלת בקריב
יתגדל ולא שדי / כמה זה אשמעה ליא

-----I * ! ------- T -  V T t J V

אחדל ליא ם1וי ם1י אל / בית אל תי1על אזכיר
“ I V  I  •* ** V  * “ I  I V

[...]
דל מבור כד־ל עטף / דל ופתח לז־ל הצל

 גם גבירול פונה בציבור התפילה אל כיסופים של דומים רעיונות באמצעות
 וכתוב נוכח בלשיץ מנוסח תמימים״ ״אשרי השיר לאלוהיו. אישית בתפילה

הף הפנייה בחרוז  אינם הבתים ראשי השיר. של בתיו ארבעת את החותם ;
 מסורת כדין ה״א מ״ם למ״ד שי״ן האקרוסטיכון אותיות את מה משום נושאים
 בידי גבירול אבן שלמה שירי של קדש״ ״שירי במדרר נדפס השיר אבל הפיוט,
 ENA)בניו־יררק לרבנים המדרש בית יד מכתב העתקה על־פי ורבניצקי ביאליק
 מורו קביעת בעקבות 7מרקוס. יוסף לתל־אביב המהדירים אל ששלח (3046.7

חון, י׳ מרקרס, של ורבו  שום בלי לרשב״ג ״מיחסו שלו והפיוט השירה באוצר דו
 בקטע אמנם גבירול. שירי של המודרניות המהדורות מכל השיר הושמט 8ראיה״,

 המופיעה לכותרת מאוד דומה כותרת השיר נושא (IV108 מוצרי גניזה)אוסף
 אלאשתיאק פי איצא )וקאל ידל״ בשרי ״משמץ הגבירולי השיר של בראשו

 המאה של הראשונה המחצית מן השירה בתורת בחיבור אבל אללה(, בית אלי
מביא הבבלי, אלעזר המחבר, 9במפורש. למשרררנו מירחס הוא השלוש־עשרה

 ד׳ אסף ש׳ דודזון, י׳ מהד׳ גאוץ, סעדיה רב סידור השוו ״יתגדל״ בלשון הקדיש לציון 6
 עצמו שלו לקדיש הרשות אולי נרמזת ״שדי״ בלשק מא-מב. עמ׳ תש״א, ירושלים יראל,
 ירושלים ידזץ, ד׳ מהד׳ גבירול, אבן שלמה לרבי הקדש )שירי לדל״ יקשיב אשר ״שדי

 אחר ״עני״, במשמעות פעם בשירנו, דומיננטית ״דל״ לשון (.321 עמ׳ תשל״א־תשל״ג,
״דלה״)הצל(. מקוצרת ציוד בלשון ולבסוף ״דלת״ במשמעות כך

 ששי, ספר רבניצקי, ד״ח ביאליק ח״נ מהד׳ גבירול, אבן יהודה בן שלמה שירי ראו 7
 ברכה — שמלצר מ׳ פרופ׳ אליי שלח היד כתב תצלום את .31 עמ׳ תר״ץ, תל־אביב

 את מלווה (26 עמ׳ מח, שיר החול, )שירי צפון״ לכל ראה ״אשר השיר משביר. לראש
 כל בראש אשר גבירול של עטו מפרי קצרים שירים שלושה עוד וכן היד. בכתב שיתו
איצא״. ״ולה הכרתרת מהם אזזד

(.8441 )א 283 עמ׳ תרצ״ג, ניו־יורק ד, והפיוט, השירה ארצר דוידזק, י׳ ראו 8
 עמ׳ תשס״א, ירושלים יהלום, י׳ מהד׳ הבבלי, יעקב בן לאלעזר השיר בתררת פרקים ראו 9

155-154.
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גבירול במורשת הליריות הרשויות

 ״הבאת הקישוט את באמצעותו להדגים מנת על השיר של האחרון הבית את
 מפורסם מקור על בשירו נסמך המשורר זה, קישוט על־פי ראיה״)אלאסתשהאז־(.

 לשרן על השיר של הפואנטה מבוססת זה במקרה לדבריו. ממנו ראיה להביא כדי
10גבורתך״. יבוא לכל לדור זרועך אגיד עד תעזבני אל ״אלהים :יח( המזמור)עא,

 לעמתף תמיד העומדים / ביתף שבי1י תמימים אשרי
 ןךשתף7 יחד ומשלשים / ם1לי ם1י שתים שמך המיחדים

 תפלתך בית אל נכספה גם / כלתה כי כלתה כאיז נפשי
גבורתף יבוא לכל אגיד / עדי דיני ועשה ימיני הרם

I V T  |  f  T  1 • T  •*“ ( * * -• T

 בעצמו, משורר ספרדי, ממוצא פרשן בידי נתפרש כבר יבוא״ ״לכל לשון
 מי לכל — והיינו שיולד. הטעם יבוא, אשר לכל שמו: עזרא אבן אברהם

 מתבקש השיר של בהקשר הדברים. את ויקרא לעולם יברא בעתיד שאי־פעם
 של במשמעות כדי)עדי בו שיתמוך באל מפציר המשורר אחר. פירוש דווקא

 שיבוא מי לכל לספר שיוכל הערבית( בלשון גם הנתונה זו כמו תכלית,
 פירוש על־פי הבורא. נפלאות את כן, שלפני בבית הנזכר התפילה, בית אל
 יכול ציבור שליח כל שהרי ליטורגי, לביצוע הטקסט של התאמתו גדלה זה,

 כולם יחד ״כתר״: קדושת לשונות של בהקשר ובמיוחד תכניו, עם להזדהות
 את גבירול יעד לא אם גם השני. הבית נוסח את המנמרים ישלשו, לך קדושה

 מה כזה. ייעוד למלא היה יכול בהחלט הוא הציבור, בתפילת לשימוש השיר
לעולם. כנראה נדע לא קרה באמת

 גם ונשפי״. שחרי לך ״יה הגבירולי השיר של מקרהו הוא דומה מקרה
 קצר צלעותיו אורך ואף בתיו, בראשי שלמ״ה באותיות חתום אינו זה שיר

 ליטורגי באוסף נמצא אינו הוא הקלוע(. במשקל הברות )שש חשוד באופן
 כתב על־פי המשורר. שירי דיואן את הכולל ,37 שוקן יד לכתב מחוץ כלשהו

 עמ׳ קסו, שיר החול, )שירי במהדררתם השיר את ושירמן ברודי כללו זה יד
 מהדורת של ״רשויות״ במדור מה משום אותו כלל ירדן דב גם אבל (,101

 פנייה של בנוסח אמנם כתוב השיר (.452 עמ׳ הקדש, שלו)שירי הקודש שירי
 של האישי הכיוון את דווקא — פי — שלר האחיד בחררז מדגיש אבל לאל,

ד(: >עז, התהלים משורר של התפילה ללשון נזקק שהוא אף ועל השירי. הדובר

 נפשי כלתה גם ״נכספה ה(: ג, פד)פסוקים מזמור של לשונותיו עוד מהדהדים גופו בשיר 10
 כלתה״)דיואן, גם נכספה אל לבית ״נפשי הלוי יהודה של שירו גם והשוו ה׳״. לחצרות

 התהלים משורר בעוד אבל (.306 עמ׳ תרנ״ו־תרנ״ז, ברלין שני, ספר ברודי, ח׳ מהד׳
 הכנסת בית אל מתכוון גבירול ורק שמימיים, היכלות אל הלוי מכוון המקדש, אל מתכוק
הארצי.

139



 פתאום והומה גדול היפוך בו מהפך הוא ...״, אשיחה ואהמיה אלהים ״אזכרה
 אחר פסוק '1בתפילה. המתגעגע קול השמעת בדיוק זו ואין ימים, כהמות בזעף

 של וכרוחו כלשונו הלקוח החתימה פסוק הוא ראיה״ כ״הבאת אותו המשמש
 אחשך לא אני ״גם בלשון: ומתריס אלוהיו עם המתווכח איוב, אחר, ונרדף ל3סו
יא(. ז, נפשי״)איוב במר אשיחה רוחי בצר אדברה פי

ואפי כפי אפרשה / ונשפי שחרי לד יה
1) T ־ ! ♦ t  * I י T I t V ־ * J ־ ־

ואכפי חטאי תחשיב / נא ואל תבהלני אל * - 1 - t - * • I- *.* : * » ־ * •
 בזעפי ימים ת1כהמ / ואהמה שמף אזכרה
 שעפי מעל זכרף / להסיר נפשי מאנה
פי אחשיך ליא אני גם / חשכתו לא יה חסדד

”1 - -I T i l t ־ - | * I VI  V *

 נימת אבל ושבח, תהילה של בכיוון איוב דברי את מהפף לכאורה נראה גבירול
 המתפשטת אדם־אל, יחסי של והרעיונית התחבירית בסימטריה נשמרת ההתרסה

 שהאל כשם פה בעל כביכול הוא האדם האחרון. הבית של והסוגר הדלת פני על
שפתיו. בתנובות יחשוך לא האדם גם בחסח־, חשך לא שהוא ומכיוון חסד, בעל

 באופן הגבירולית האמירה את לתפוס גם אמנם ניתן יותר חסודה בקריאה
 ומי לעולם, אותו בהביאו ביטוי לידי בא האדם עם האל חסד משהו. מררכך
 באיבר שימוש לעשות לו ראוי איבו־יו, פעולת וסוד קיומו סוד הוא האל שחסד

 לשון את לפרש גם ניתן כך 12 11בוראו. את בו לשבח כדי בפה, מאלה, אחד
 מעניק שאתה כשם לומר: רצה ואפי״, כפי אפרשה / ונשפי שחרי ״לך :הפתיחה

 את בתפילה לפניך פורש אני גם למנוחה, הערב את עלי ומעריב חדש שחר לי
יג(. יא, איוב גם פני)דזשוו ואת ידי את בי, שנתת הרגשי והביטוי הפנייה איברי

 הליטורגית המקבילה רוח את בוודאי הולמת היצירה של כזו קריאה
 הפותחת (,462 עמ׳ הקידש, ונשפי״)שירי שחרי בכל ״שחרתיך שלה, המובהקת

 כבר היא ואפי״. כפי / ונשפי ״שחרי המילים צמדי בשני הראשון בבית היא אף
 באוספים שמקורה ליצירה כיאה בתיה, בראשי שלמ״ה באקרוסטיכון חתומה

 מבקש מצדו והוא מיטשטשת, הבודד היוצר של שזהותו מקום ליטורגיים,
באורך גם המזרחי. הפיוט מסורת על־פי גם באקרוסטים־ז שמו להנצחת לפעול

 אבל .289 עמ׳ תשנ״ב, ירושלים הלבבות, לשירת הלבבות מחובות מירסקי, א׳ פירש פך 11
 ים וכנהמת / חדותי בלב זכרתיך ׳זעף׳: לשוז אמנם החסרה גבירולית ברשות עוד השוו

(.556 עמ׳ הקדש, נהמתי)שירי
 אחרות: גבירוליות רשויות של חתימותיהן והשוו ואילך. 116 עמ׳ שם, מירסקי, השוו 12

 ״כמו (,20 עמ׳ הקדש, ק^זקוה״)שירי ת1ד1לה תגדיל ןלף / ס$ךים ןהגךץית ״!ז?זיבור!
(.472 עמ׳ ?קןדוני״)שם, בין־ף רוחי תהי / בל?י ל?קןדון עזמף

יהלום יוסף
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גבירול במורשת הליריות הרשויות

 שלה הרוח באורך ״שחרתיך״ ניכרת המרובה( במשקל הברות צלעותיה)שמונה
 ברשויות והארוך( המתפשט השלם, )במשקלים הברות עשר ואף תשע לצד

לך״. ״יה של הרוח קוצר כנגד כלל, בדרך

 ואפי כפי לף ופרשתי / ונשפי שחרי בכל שחרתיך
וספי פתחי עלי אל1ש לדל / ואדמה צמא בלב אהמה לד ! v tv l : ״ •• t v s ד t - •* ז־״ • t * t • •

 סעפי ך1ת מף1מק יש רארלם / לשבתף יכילוף ליא מרו־מות
 פי יעביר עד חשקך וגבר / ךך1כב שם בלבי אצפן הליא
באפי חי אל־הים נשמת בעוד / אדני שם אהודה כן על אני

 שקולות ״שחרתיך״, של הרך בניסוח בא לך׳ ״יה של הזועפת להמיה גדרל תיקון
 ואדמה / צמא בלב / אהמה ״לך הפנימיים מחרוזיה גם עולים רהחנינה ההמיה

 גם להזדהות. מתפלל כל כמובץ יכול שואל דל של ההמיה עם ..." שואל לדל /
 למחות כך כל אקטיבי מיאון ממאנת שנפשר משורר של הבוטח הדיבור כנגד

 של ניסיונותיה כישלון על מרוכך אנושי דיבור בא 13ממחשבותיה האל זכר את
 שהוא עד רתוסס עולה לאלוהיה חשקה שכן בקרבה, האל שם את לכבוש הנפש

 מודה והוא הציבור בפני עתה ניצב המשורר כץ על השפתיים. לדל מעבר מתפרץ
 עוד ו״כל בקרבי, רוחי תהיה עוד כל — מכריז הוא — יעשה כנראה רכך ומתפלל,

 את היטב ההולמת ראיה״ ״הבאת זוהי ג(. כז, באפי״)איוב אלוה ורוח בי נשמתי
 אל להתקשר המיועד פתיחה לפיוט נאה סיום משמשת והיא הציבורית, התפילה

 שמך״. את תברף חי כל ״נשמת ופותחת דזמרה פסוקי בסוף הבאה השיר ברכת
 14בשיר, לו שקדם למה ראיה״ כ״הבאת רק לא החותם הפסוק שימש זאת מבחינה

 זה מעיץ קישור להציג. הפיוט בא שאותה הקבע תפילת אל גשר כפסוק גם אם כי
דנא. מקדמת הפיוט במסורת מקובל היה גם

 בפסוק בנושא המרחיבים פיוטיהם את לחתום פייטנים נהגו ומעולם מאז
 הליטררגית לתחנה ולרמרז לעניין המתפלל את להחזיר שנוער מפורש מקראי

 הקובעת ההלכה ידי הפייטנים יצאו גם בכך הקבע. בתפילת לפיוט המיועדת
 כל נשמת השיר, ברכת 15לברכה. סמוך הברכה מעין לשון לומר למתפלל חובה

עיבוד שלאחר זו בתפילה, ביותר החדשנית החלקה גבירול של בימיו הייתה חי,

 אם / שפתי תבע זכרף ]...[ לבבי על יה ״בעל^ת גבירול: של אחר ״חול״ בשיר והשוו 13
(.7 עמ׳ ג, שיר החול, תמאן״)שירי חש^תיה

ס־ השירה צורות של והתפתחותן צמיחתן הפיוט: צורות יסודי מירסקי, א׳ ראו 14 א  ה
הדרשה״(. את המסיים ואילך)״פסוק 96 עמ׳ תשמ״ה, ירושלים הקדומה, ישראלית

 החמישי העולמי הקונגרם דברי הקלאסית״, הקדושתא במבנה ״עיונים פליישר, ע׳ ראו 15
.295-291 עמ׳ תשל״ב, ירושלים ג, כרך היהדות, למדעי
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 רעננים, שירה קטעי לשילוב פתוחה נשארה היוצר ומערכת העמידה מערכת
16לנשמת. הרשות פיוטי לצורף עת אותה עד נודע שלא באופן עכשיו ונוצלה

 הנארפלטונית הגותו ואת הפילוסופי אופיו את גם הלם בנשמה העיסרק
 קיומו ומופשט, מוחש של וצורה, חומר של הדיכוטומי בעולם שלגבירול.

 מקום שיש עד כך, כל מרוחק האל של או העליון השכל של הטרנסצנדנטי
 נוכח אל למולו, האדם כמו שפל יצור של לעמידתו יש מקום מה לשאול

 באופן שונות בהזדמנויות גבירול מציג הזאת הבעיה את 17הישויות. סולם ראש
 האקרוסטיכון אות את הנושא הרשות, פיוטי של השלישי בבית מאוד מובנה
 כאשר שהתפלל בתפילה המלך שלמה של בעקברתיו הולך הוא בניסוחר מ״ם.
 הבית כי אף יכלכלוך לא השמים ושמי השמים ״הנה המקדש: את לבנות סיים
״בניתי אשר הזה  את מחלק המשורר שלמה יח-כא(. ו, דה״ב כז, ח, )מל״א ...

הבית: של צלערתיו שתי פני על הניגוד

יהלום יוסף

 18בשר וגם אפר רימה אנוש כי אף / נפלאת הליא מהם מיןל1מר מצבא
ונבזה צעיר $1אנ כי אף מעט, / דף1מכב יעזיחון לא משרתים

:I * 1 • I • 1  , i t ! • ־ 1־ ׳ V I * J * T VI

(21 עמ׳ הקדש, )שירי
רבמה יהללף ני1הכמ / 1לגדל קץ אין אשר לם1ע מליא

T I T |  I I I •* V —* T I י I ־ r  -  h  V

(20 עמ׳ )שם,
רעיוני אתד1ע יוכל ואיף / תעצומך יכילון לא מים1מר

(472 עמ׳ )שם,
סעפי תוך מקומך ?ש ךאולם / לשבתך ןכילוך לא ת1מ1מר ובשירנו:

 גבירול לפי קשור והרא התפילה, את לאפשר וצריך אמור הזאת לבעיה הפתרון
 שכלי מיסוד בולט באופן המורכב — הנשמה — באדם המיוחד בחלק

 לשכל והתקרבותו האדם התעלות את מאפשרת בו וההתבוננות שהפעלתו
 המוטיב מילת היא שהנשמה במקראית רבות רשריות חותמות כך העליון.
 ואין חקרנוה ״הנה חקירתו: כפרי אחד במקום כך על מכריז אף גבירול שלהן.

הניסרח לפי וההודיה השירה 19בשר״. וכל חי כל נשמת לף ת1ד1ה / אם כי ת1לעש

 ואילך 395 עמ׳ ,1975 ירושלים בימי־הביניים, העברית שירת־הקודש פליישר, ע׳ ראו 16
הרשויות״(. / בספרד סוגים )״חידושי

 — הלוי יהודה ושל גבירול ך של ברשריות לאלוהים הדובר בץ ״היחס שיינדלץ, ר׳ ראו 17
.82-61 עמ׳ א)תשנ״ז(, הפיוט, מסורת מנוגדווז״, גישרת

 מחקרי גבירול״, אבן לשלמה חדשה רשות — השיר ובנות ״המשורר ארי, בן ס׳ ראו 18
.114 עמ׳ יד)וזשנ״ג(, עברית, בספרות ירושלים

י. יב, איוב והשרו לעיל, 18 הערה השיר, ובנות המשורר 19
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גבירול במורשת הליריות הרשויות

 הקשר את הנכספת, ההתקרבות את המאפשרות והן הלב בעבודת שלב הן הזה
 ברשות כך א(. קד, )תה׳ ה״׳ את נפשי ברכי עת ״בכל האל: עם המתמיד
(:464 עמ׳ הקדש, לעיני״)שירי ?חד־ םדו1נ ״שלישה

 ]...[ שמף אזכיר אני לשמיף
 ]...[ מחשבתי רר1ןע שבתי ם1מק

אדני את נפשי ברכי עת בכל / בקרבי בהביטי לבי הגיג
• • * * - * * T J * t l  t ** ן • T V* • ז  I

 כתב של גדול שריד בתוך שנמצאה חדשה רשות הזה לניסוח ביותר קרובה
 כיום נמצא היד כתב הי״ג־י״ד. במאה במזרח שהועתק גבירול אבן משירי יד

 20להלן=פ(. ,4 דף ,A202)בלנינגרד הלאומית הספרייה של השני העברי בארסף
 בצלע כבר הנפש. אל כפנייה בולה כתובה זמרי״ יחידה אלהיך אל ״שם הרשות

 הוא שבהמשך הראשונות בצלעות אבל לזמר, מנפשו דורש המשורר הראשונה
 א( יט, אל״)תה׳ כבדד מספרים ״השמים דרך על בדרישרתיו. ומתחזק הולך
 ראולי יב(, ה, שר׳ דברי״)על־פי ״שירים וכן: ספרי״, ״כברדר עליה: מצררה הוא
 שברכת דזמרה לפסרקי טז( כג, יש׳ )על־פי זמיררת״ ״הרבי בלשוץ: רומז אף

 הצלעות על־פי אלרהיה אל אותה לקרב אמור זה כל ארתם. חותמת השיר
 האחרון הבית נהרי״. קרבי, ביתו, לשחר התחזקי לראות, ״התאזרי השניות:

 האל אל ההתקרבות שיא כולו. השיר משתלשל ואליו השיא, נקודת כרגיל הוא
 רתבין בעצמה, דווקא שבאדם, האלוהי הניצק הנפש, תתבונן כאשר תהיה

 האינטלקטואלית בעצמותה הנפש תתבונן אז לה. ירידה הוא שבתה שמקום
 ?(,,nqi ממנה)ועצמך הבוקע האור את לראות תזכה כך החומר, מיסוד ותיטהר

 והתפילה השבח גם יהיו זה בשלב שלמה. תהיה האל אל שלה וההתקרבות
...״ תפאר בשר כל ורוח ... שמך את תברך חי כל ״נשמת :אמתיים

 התאזרי ם1בת הוז־־ו פני ת1לרא / זמרי יחידה אלהיך אל שם
 שחרי 1ובית בשמו התחזקי / ספרי דך1כב בי היו־תזד מדי

 נהרי ואליו טובו אלי קרבי / דברי ושירים 1ל זמיו־ות הרבי
תתפארי 1וב תראי אזי נגהף / זכרי ועצמך שבתך ם1מק טהרי - 1 * I *• : -  1 I ** 1 • I t * * ו «1 1— • 1 • • * t • - :

 נמצא השיר .212 עמ׳ ז׳, כרך תשל״א, תל־אביב ישראל, ספררת תולדות צינברג, י׳ השוו 20
 הגעתי להלן«ל(. 33 דף ,BM5557Q)בלונדון הבריטית בספרייה השמור גניזה בקטע גם

 למדעים הישראלית האקדמיה שליד בגניזה והשירה הפיוט לחקר המפעל באמצעות אליו
נוסח: חילופי רשימת פליישר. ע׳ פרופ׳ בהנהלת

]טהרי...זכרי[ 4 פ חכי ל חסר הסוגר כל קרבי[ ל קרבי פ הרבי[ 3 ל Trap] פ כבודך[ 2
לם. זכרי...טהרי

השלם. משקל משקלו חרוזי(. בדלתות)שיר גם וחוזר הקטן)הדוזן?( שלמה חתום השיר
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יהלום יוסף

 הנאופלטוניות, של עולמה ברום שעמדו דברים של בשילובם היה גדול חידוש
 עצם גם החדשים. הרשות פיוטי ואל הכנסת בית עולם תוך אל יווני, שמוצאה

 לכל המכוונים ותוכחה כיבושים בדברי נפשו אל השירי הדובר של הפנייה סגנון
 זה הדברים שילוב הערבים. הפרישות שירי של זרה ממסורת חלק היה אדם,
 ההקדמה של החדשה היוקרה בנקודת היהודית התפילה תוך אל והכנסתם בזזז

 גבירול. השירה, גאון של הנועז היצירה ממעשה חלק היה הציבור לתפילת
 הרוחני השיא אל הרשרת באמצעות לשיטתו להגיע אדם צריך לתפילה כהכנה

 על הדברים מנוסחים גבירול שהכיר ההגות בחיבורי הנאופלטונית. ההארה של
 והמורכב 21לאריסטו המיוחם התאולוגיה ספר בתוך כך האישית. החוויה דרך

 היווני פלוטינוס בכתבי גם וכך ערבי. בלבוש פלוטינוס ספרי של שונים מחלקים
 הדברים 22הנאופלטוניות. של הפילוסופיים להישגים הקלסי הביטוי שהיו עצמם,
שלו: המעלות״ ב״ספר פלקירה טוב שם בידי לעברית הערבית מן תורגמו

 כאילו והייתי גופי ואסיר בעצמי מתיחד כאילו אני לפעמים אריסטו: ואמר
העניינים[. שאר את בזונחי עצמי תוך אל ]ואבוא גוף בלי פשוט עצם אני

 ואני ומשתומם. תמה בעדו שאשאר מה וההדר מהיופי בעצמי ואראה
23והמעולה. השלם העליון העולם מחלקי חלק אני כי אדע

 חסידיו״ אל פני ״יחלו ברשות ברשוירתיו. הלרי יהודה מגבירול מארד שרנה
 החסידים. המתפללים כולה, העדה של כגילוי ההארה חוויית את הלוי מציג

:מרוחק שלישי בגוף זה עם יחד אבל מאוד, דרמטית בצורה נמסרים הדברים

21 Die sogenannte Theologie des Aristoteles: aus arabischen Handschriften zum ersten 
8 .M ai herausgegeben, ed. F. Dieterici, Leipzig 1882, p המעלות״ ״ספר בתוך וההשלמה 

זה. נוסח על־פי
 רביעית, )איגרת 111 עמ׳ ב, תשמ״א, ירושלים שסיגל, נ׳ תרגום אנאדות, פלוטינום, השוו 22

(.1 ח
 איגרות וכן .22 עמ׳ ,1894 ברלין ונטינר, י״י מהד׳ המעלות, ספר פלקירה, טוב שם ראו 23

 אבן טוב שם ר׳ של ״חשיבותו פלסנר, מ׳ וראו .69 עמ׳ א, קהיר, מהד׳ הנאמנים, האחים
 Homenaje a Millis-Valicrosa, Barcelona 1956,הפילוסופיה״, תולדות לחקר פלקירא

183 .n, p. בלובשטיין, י׳ חרגום גבירול, אבן שלמה לרבי חיים במקור הדברים ונקלטו 
a והשוו (.1נ שלישי, )שער 136 עמ׳ תרפ״ו, ירושלים . Aitmann, “The Delphic Maxim 

(,in Medieval Islam and Judaism”, in: Biblical and Other Studies (ed. A. Aitmann 
222-232 .Cambridge Mass. 1963, pp. פלוטינוס. של באנאדות דרבה חוזרים האור ציורי 

 עצמנו ואת אותו לחזות שם ניתן כך ״... (:415 עמ׳ ב, )שפיגל, 9 ט שישית, אנאדה השוו
 טזזורים עצמו, האור אנו יותר, ונכון השכל: מלאים מוארים, בנוגה עצמנו את כראוי,

״.נהיינו לאל אכן קלים, מעמסה, מכל חופשים ...
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גבירול במורשת הליריות הרשויות

 ייחלו רצונו מלקוש ראל חסדיו / וישאלו חסידיו אל פני יחלו
 ונעלו וגדלו רבו מעשיו וכז / ונעלה רם והוא קרבו רחמיו הכי

ונבהלו דו■1כב ר1א וראו לבבם / וחפשו בעינם 1ר1א ת1רא ונלאו
“ l * * t  I t : t t : I * * t  •• * * * • I

 יהללו ולעזמו 1בשמ ויתהללו / יקבלו עליהם ומלכותו דבריו
24ימללו ת1גבור גרוניהם ובנעים / דשמעו יחוו ותפארתו 1הדר

 בסגנון לדבר הלוי יהודה כבר ירדע האדם, נפש על ביותר, האישיים הדברים על
 רחב. ציבור של הכללית השותפות את ההולמת רבים בלשון מכליל, ליטורגי

 מכין שלב אם כי החוריה, ושל השיר של השיא אינה גם והכבוד האור ראיית
 ובין בינו המרחק את מדגיש גבירול מהלוי בשונה שמים. מלכות ערל לקבלת
הרחב. הציבור
 הלירי ה״אני״ של בריחוקו ביותר הבולטות הליטורגיות היצירות אחת

 מחסי בך ״שתי הרשות היא הציבורית התפילה של הקיבוצית החוויה מן
 כנראה שהועתק גבירול דיואן מתוך גדול בשריד כלרלה היא והמעשיר״. מוריש
 הספרייה של השני העברי בארסף כיום שמור היד כתב הי״ג-י״ד. במאה במזרח

 מוריש״ מחסי בך ״שתי הפתיחה לשון =פ(.18 דף ,A338)בלנינגרד הציבררית
 למעלה לפני נויבאואר א׳ שפרסם גניזה בקטע גבירול שירי של ברשימה נזכרה
 ואילך, השני הבית מן אלא היד בכתב השיר נשתמר לא המזל לרוע 25שנה. ממאה
 באופן האבוד. הקודם, בדף בוודאי נכלל הראשון והבית א,18 דף של בראשו

 ורק 26היד, כתב את שראה צינברג על־ידי לא אף להיזכר הקטע זכה לא כזה
 גניזה קטע על־פי שונים ובשינויים חתימתה בקיטרע היצירה נתפרסמה לאחרונה

לפיוטי טיפוסי קלסי במשקל כתוב השיר 27ב?ןיימברידג׳. החדשה הסדרה מן

 גם .326 עמ׳ ב, תש״ם, ירושלים ירזץ, ד׳ מהד׳ הלוי, יהודה לרבי הקדש שירי ראו 24
 אחרת ברשות הלד מדגיש נהרי׳ ואליו טובו אלי ׳קרבי האינטימית הציווי לשון כנגד

בסוד מחיפת מלכך אחרי היי הליטורגית: היחד חווית את לנפש הפנייה של בשיאה
) V V *  * I 1 -  • •1  -  * **1

הציבורית היחד חווייח להדגשת (.25 עמ׳ א, ושם, נהרו אדני טוב אל אשר ת1נשמ
ז ׳ ׳  \  " IT  T י*| V V “ I T |

s. Sviri, “Spiritual : השוו הלבבות, חובות של הצופית ההתבודדות רוח לעומת בכחרי
Trends in Pre-Kabbalistic Judaeo-Spanish Literature: The Cases of Bahya Ibn Paquda 
and Judah Halevi”, Donaire, 6 (1996), pp. 78-84; D. Lobel, Between Mysticism and 
Philosophy: Sufi Language o f Religious Experience in Judah Ha-Levi Kuzari, New

.York 2000, pp. 47, 169
ופ׳ ברן מ׳ בעריפת קויפמן, לדוד הזכרון ספר  ,A. Neubauer, “A Geniza Fragment” 25 ראו

עמ׳ ,1900 בו־סלאו רוזנטל, 288-279.
הערה לעיל, 26 20.

לעיל 18 הערה ארי, בן ס׳ של במאמרה ראה ק(. .=) T-s n s  325.3 27

145



 כל המשמעותית בהברה מעוגנת האחידה וחריזתר 28מקוצר(, )מתפשט הרשות
ובייחוסר. הליטורגי בייעודו ספק ואין שלמ״ה בתיד בראשי חתום הוא ־שיר. פך

 בחסד אותו שיחון האל מץ המבקש כחוטא בשיר עצמו את מציג המשורר
 באה הרשות ורעדה. חיל כולו כשכל בה הולך הוא אשר דרכו את שיכשיר השיר,

 המייחדים, קהל הצדיקים, ורק דום, נאלם המשורר כאשר המוצלח סיומה אל
 והם בראשיהם נקשרות שעטרות המופלא למעמד מאוד מסורתי באופן זוכים
 גדולה בהדגשה הכתובה יצירה שדווקא הדבר ומעניין השכינה. מזיו נהנים

 נוסח קונוונציונלית בחתימה נחתמת הלירי ה״אני״ של האישי הפן של כך כל
 ונהנים בראשיהם ועטרותיהם יושבין ״צדיקים :ע״א( )יז בברכות חז״ל מאמר

יא(. כד, )שמ׳ וישתו״ ויאכלו האלהים את ויחזו שנאמר: השכינה מזיו
 זה מול זה הציבור. ובין בינו הניגוד את בעקיבות מפתח הדובר השיר בגוף
 ״חטאתי״. ואף ״חילתי״ ״דרכי״, ולעומתם: ״מיחדיך״ ״משרתיך״, עומדים:
 חוטא, בהיותו תחינה ולהרבות להפציר יכול הוא זה כיצד תמה אף המשורר

 קוהלת של השיר בנות אשר בעוד אבל אותו. נטשו השיר שבנות ובשעה
 נמצא בשיר הדובר שלנו שבמקרה נדמה ד(, יב, בזקנתו)קה׳ אותו נוטשות

 לא ליטורגית ביצירה גם כאשר היוצרת, כתיבתו של מוקדם בשלב דווקא
 הזאת, בדרך ללכת ממשיך היה לו הפרטיים. רגשותיו את לכבוש עדיין הצליח
 המצומצמת, החצרנית לחברה prra הד לה היה לא הדתית שירתו שגם אפשר

הרווחה״. ״בעתות אותה מבצעת שהייתה

יהלום יוסף

/ והמעשיר מוף־ש / מח?י בף שתי  השיר זיבר תדולת / ל!חךף קמתי /
/ צפוז בטוב לראוית / משרתיף לוה  תכשיר אזי דרכי / חסד פרוים עלי /
/ נסאנכי פוצר / בחטאתי לי מה  ה#יר בנות מני / עזחו וגם כלו /

/ לפניף בעמדי / בחילתי הבט 29תקשיר בגן נזרם / מיחדיף וקהל / I v • * ״ ־  t “  * “ It I v  t 1 * t t * • t י It -  I -  t ti *

 על־פי ולייחד לשיר הדובר של ביכולתו ביטחון של בהכחה פותחת הרשות
 ההמשך למקרא מלאכותיך״. כל לספר מחסי אלהים בה׳ ״שתי כח( עג, )וזה׳

 של כשליחם משמש שהמשורר נדמה אף השני הבית של הראשונה במחצית
אשר טובך רב ״מה כ( לא, )תה׳ המזמרר דברי על־פי היראים או המשרתים

 מז)תשמ״ג(, לשוננו, העברית״, בשירה המדויקת השקילה של ״ראשיתה יהלום, י׳ ראו 28
.54-52 עמ׳

לשיר: נוסח חילופי השוו 29
s ואילך מכאן ק כ״י לפי הראשון הבית 1
פ בעת בנות[ ק הסו שחו[ פ ואם וגם ק שחו כלו[ ק יוצר פוצו־[ ק לך לי[ 3
ק לנגדיך לפניך[ 4
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גבירול במורשת הליריות הרשויות

 כאשר השנייה במחצית האשליה מן מיד מתפכחים אנו אבל ליראיך״. צפנת
 בעדו המדבר לשונות באמצערת ״משרתיך״ כנגד עצמו את מעמיד המשורר

 של במצב הנמצא כחוטא ניצב כבר הוא השלישי, הבא, בבית ״דרכי״. ״עלי״,
 בסיום לצדו. עוד עומדות אינן השיר שבנות בשעה לשווא והמפציר פנים, הסתר

 את לעשות המייחדים, קהל הציבור, של בכוחו כביכול, מודה, הוא האופטימי
 המתלבט גבירול גם מצטרף דבר של בסופו ליחדיך(. בו)קמתי נכשל שהוא מה
 בין הקרבה האור. גילרי חוויית את לחוות ציבור של ביכולתו המאמץ הלוי אל

אריסטוטלי. פילוסוף של זו עם עמדתם את משווים אם בולטת עוד המשוררים
 נא(. )ג, נבוכים״ ״מורה בעל של גישתו היא המשוררים של מגישתם שונה

 רעבדהו״ אביך אלהי את דע בני שלמה ״ואתה דוד: דברי על דגש שם הוא
 אחר ורק ולהשיגר האל את לדעת ראשית יש הרמב״ם לדעת ט(. כח, )דה״א

 מדברי העולה הגישה מן זו גישה שונה כמה עד בעבודתו. להשתדל אפשר כך
 החילונית החשק שירת בנוסח האהוב שם הסתרת ״שחרתיך״. בשיר גבירול

 אמנם כתרבים אלה והשבח. השיר לדברי הסיום נקודת הם הגדולה והתשוקה
 ורק עצמם, אל בעת בו מתייחסים גם אבל התפילה לגוף וכרשות כפתיחה

 גם מתעוררת שעה באותה בשיאה. החשק התגברות מסתיימת, הרשות כאשר
:היצירה אל הציבור, שליח המשוו־ר, של המודעות

30פי יעבר עד חשקך וגבר / כבודך שם בלבי אצפיז הליא 1“ *.* : 1 I • * •• ן t 1 I t 1 • ־ !II ־ -j- *

אחיו משל שבכתובים ממאמר וכן הרוי זאב פרופ׳ ידידי עם בשיחותיי למדתי הרבה 30  
”S. Harvey, “Avicenna and Maimonides on Prayer and Intellectual Worship. תודוזי

. כאן גם להם אמורה
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