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 שלמי תודה

 

 תודות רבות אני חבה לכל מי שסייע בעדי בדרכי במחקר: 

שזכרת לי חסד נעורים והסכמת  תודה  -המנחה היקרה שלי, פרופסור טובה בארי  -בראש וראשונה 

להנחות אותי, על אף הידיעה שאת מתכוונת לצאת לפרישה. הנחית אותי במאור פנים, בסבלנות אין 

קץ ובהכלה אינסופית שהפכה כל עקוב למישור וכל רכס לבקעה. בדרכך הנעימה והמיוחדת הצלחת  

בבטחה, כדברי המשוררת, את  להוציא את המיטב שבי, לימדת אותי להאמין בעצמי ועזרת לי להשיט  

 "מפרשי הלבן אל האופק שלך".

אביב על  -חוב מיוחד וגדול אני חבה לבית הספר למדעי היהדות ולארכאולוגיה באוניברסיטת תל

התמיכה הכלכלית ועל המלגות הנדיבות שהיו לי לעזר רב, שאת חלקן קיבלתי אף ללא הגשת בקשה 

ודה גם למזכירות בית הספר המסורות, ליאת ניסנוב, לאור המלצתה ותמיכתה של המנחה היקרה. ת

גואטה וקורל הראל, על המענה האנושי -שליוותה אותי בתחילת דרכי ומחליפותיה, עינת צ'אקי

 והנעים ועל הטיפול היעיל בכל ענייני הדוקטורט.

לי  ברצוני להודות למפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר. המאגר הממוחשב היה 

 לעזר רב בקטלוג השירים. 

 תבוא הברכה על כולכם על תרומתכם למחקר.

תודה מיוחדת לבעלי האהוב , דני, שליווה אותי בגוף ובנפש בנסיעות לירושלים ובכל נקודת ציון במסע 

הזה. תודה על התמיכה, על היותך לי חבר אמת, על החיוך ועל הגישה ההומוריסטית שהיו עבורי דשן  

 של שממה. מצמיח בימים

להוריי היקרים שמואל ורחל גלילי המהווים עבורי לפיד לפני המחנה, אשר לימדוני כיצד למזג למרקם  

לכל מה שמאפשר  בשבילי הדוגמהאחד מוסר עבודה, לימודים והתמדה עם גידול משפחה. אתם 

 התפתחות והגשמה רק מכוח האהבה.

בריי הטובים שצעדו לצידי בחרדת קודש, עם מודה אני גם לאחיי ואחותי, לכל משפחתי המורחבת וח 

 כתף רחבה, יד מושטת ומילים מרפדות. 

אחרונים חביבים, ילדיי היקרים: רימון, ימין ושיזף, מקור עוזי וחוסני, שגדלו יחד עם הדפים של 

רהמחקר. שילמתם  יקר מזמני לטובת המחקר. אני מקווה שלימודיי יציתו בכם את התשוקה  ַמֲעשֵׂ

 חקור וישמשו אתכם כדוגמה לכוחו העוצמתי של הרצון. ללמוד ול

ל וַ "אחתום את התודות במילים של עלי בן עמרם, שפיוטיו הם מושא מחקרי:   ם ַמְכִניִסי ֶאל מֵׂ רֹואֲ ֲאַהלֵׂ

 ."ֶאֶרץ ָזַבת
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 המחקר  תקציר

עשרה ועד -מראשית המאה האחת עלי בן עמרם חי ופעל בֻפסטאט, בירתה של מצרים הפאטימית,

ופעילותו הציבורית   ,עמד עלי בראש הקהילה הירושלמית  1055אמצע שנות השבעים של המאה. משנת  

פן זה של דמותו כמנהיג הקהילה היהודית מיוצג היטב  ה.מתועדת בעשרות מסמכים שנשתמרו בגניז

שירי קודש על  40-גם כעלי החבר חיבר , דייןכמלבד תפקידיו כמנהיג הקהילה ובמחקר ההיסטורי. 

שחיבר ם  יליטורגיהקודש  השירי  ב  עבודת מחקר זו מתמקדת בעלי בן עמרם הפייטן,  אף שלא היה חזן.

  להזדמנויות מיוחדות.ובשירים 

שירי הקודש של עלי בן עמרם נשתמרו בגניזה הקהירית. כינוסם, בליווי מבוא נרחב, מספק 

מבט מקיף של סינתזה בין מסורות פייטניות שונות בתקופה של תמורות בין מרכזי יצירה משיקים: 

ת הספרדית המתהווה. במרכזו של המחקר ניצבת המטרה הפייטנות המזרחית המאוחרת והפייטנו

של עלי בן  פיוטיוחקר עשרה. -לשרטט קווים לאפיונה של שירת הקודש במצרים של המאה האחת

 שירת הקודשמשמש כעוגן לשחזור התהליכים שעברו על , שזמנו ומקומו ידועיםעמרם, משורר 

ל מכלול שירי הקודש שלו מההיבט ההיסטורי, בחינה ש,  דיון ביצירתו בראייה כוללת  העברית במזרח.

אור על   שופכים  –של זמנו    לנורמות הכתיבה החדשותיחסו של עלי בן עמרם   , וכןליטורגיהספרותי וה

בזמנו ובמקומו. הדיון בשירי הקודש של עלי החבר משקף   המסורות הפייטניות הקלסיות מעמדן של

התפשטותה והשפעתה של הפייטנות הספרדית האנדלוסית וספיגתה בפייטנות הנכתבת   גם את מידת

   ובמצרים בפרט. ,במזרח בכלל

החלק הראשון של העבודה הוא מבוא תאורטי מקיף ובו דיון היסטורי, דיון ספרותי מורחב 

ירות על מלאכת השיר הכוללת אלמנטים צורניים ותוכניים ודיון ספרותי השוואתי בהתייחס ליצ

פייטניות ולאופי השירה בתקופה הנידונה. המבוא מאפשר ראייה פנורמית נרחבת על יצירתו של עלי 

 בן עמרם וניסיון לאפיין את השירים, את ייעודם ואת ייחודם של הסוגים שבהם בחר לפיוטיו. 

החלק השני הוא מהדורה ביקורתית מלאה, מנוקדת, מבוארת ומוערת של השירים המשמשת 

לפרקי הפואטיקה במבוא. המסקנות המחקריות התאפשרו על ידי איסוף יסודי של פיוטי עלי   תשתית

בן עמרם מתוך אוספי הגניזה בספריות השונות, אשר קוטלגו ונרשמו בקטלוג המפעל לחקר השירה 

 והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר. 

בן עמרם מהיבטים  תשעת הפרקים הבאים במבוא, תכליתם לבחון את שירת הקודש של עלי

שונים. בפרק הראשון נסקרים המחקרים המרכזיים הדנים באיש ובשיריו. הסקירה מתמקדת בעיקר 

בפרטים ההיסטוריים על אודות עלי בן עמרם ובנתונים הביוגרפיים הנלמדים מתוך תעודות הגניזה, 

 ם ועוד. שבהן פסקי בית דין שהוא חתום עליהם, הרשאות, שטרות, מכתבים ששמו נזכר בה



 

 ב
 

הפרק השני עוסק בתיאור היסטורי ובו רקע על ֻפסטאט וקהליה בתקופה שבה פעל עלי החבר. כדי  

להכיר את מעגלי החיים שהקיפו את עלי, בפרק זה מתוארים פרטים הידועים על משפחתו, על 

לי מנהיגים שונים שהיו מקורבים אליו וכן על מתנגדיו. כמנהיג הקהילה המקומית במצרים, היה ע

שותף פעיל במאבקים ותככים להשגת עמדות כוח בקהילה היהודית במצרים ובארץ ישראל. כנלמד 

בפרק זה, הפיוטים היו ביטוי הולם להשכלתו ולמדנותו המופלגת של עלי, ולמעשה, גם מנוף ליחסי 

יהם ציבור. אומנם עבודה זו אינה כוללת את שירי החול שחיבר עלי בן עמרם, אך לעיתים מצורפת אל

התייחסות במחקר זה. מבחינה היסטורית שירי השבח שחיבר מלמדים על קשרים שרקם עם אישים 

משפיעים ובעלי כוח בקהילת ֻפסטאט או מחוצה לה, בארץ ישראל ובספרד. מבחינה פואטית שירים 

 אלה משמשים בסיס השוואתי לשירי הקודש שלו.

ובשאלות של ייחוס הפיוטים לעלי. מרם  היקף יצירתו השירית של עלי בן עב  הפרק השלישי דן

הפיוטים הכלולים בקורפוס לוקטו והוהדרו על פי יותר ממאה וחמישים כתבי יד שונים מן הגניזה. 

חלק גדול מהם הוא אוטוגרפים, לרוב טיוטות עם מחיקות ותיקונים רבים המקשים לעיתים על 

', אך ישנם גם שירים חסרי חתימה וגם הפענוח. לרוב שירי עלי בן עמרם חתומים בשמו ותוארו 'חבר

 כאלה המיוחסים לו בכותרת. 

בפרק הרביעי נידונים סוגי השירים ותבניותיהם. מפת הסוגים שבהם פייט עלי בן עמרם 

משקפת קיומן של שלוש מסורות פייטניות: הפייטנות הקלסית, הפייטנות המזרחית המאוחרת 

ובות הי"ח שחיבר, סוגים המוכרים מן המסורת והפייטנות הספרדית. על רקע הקדושתאות וקר

פיוטי  –הפייטנית הקלסית שאינם רווחים בתקופתו, בולט היעדרו של הסוג המאפיין את תקופתו 

מהתוכחות והסליחות שלו ניכרת כבר השפעה   בחלקהיוצר; נמצא ממנו רק פיוט אחד בקורפוס. 

כינוסים חברתיים דתיים ונועדו לטקסים ספרדית מובהקת במבנה ובתוכן. גם השירים שחיבר לצורך  

מחוץ לכותלי בית הכנסת, כגון קינות, הספדים, צידוקי הדין וכדומה, מציגים את עלי כמשורר 

 ש'מרגיש בבית' בכמה מסורות פייטניות. 

הפרק החמישי מציג את האוטוגרפים כתיעוד מעניין ומהימן על אודות תהליכי הכתיבה, 

צירה שנעשו בלשכתו של הפייטן. עלי עיבד את שירי הקודש שלו על פי הייעוד העיבוד וִמחזור חומרי הי

הליטורגי השונה אשר לו הוא נדרש, ואת השירים לעת מצוא על פי הנמען השונה וההתרחשות 

הרלוונטית. מסקנה זו מקדמת את ההנחה כי עלי העמיד לרשותו מאגר ספרותי זמין למועדים קבועים 

פעמיים שניתן להתאימם לזמנים ולנמענים חדשים. מתוך כך ניתן -ירועים חדבלוח השנה היהודי ולא

ללמוד שהשירה אינה רק סיפוק צרכיו האומנותיים של הפייטן, כי אם גם אמצעי וצורך שהיה לו, 

 כמנהיג קהילה, להוכיח את למדנותו ולפרסם את שמו ברבים.
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אוצר המילים בפיוטים מעיד על מגמה ברורה של  הפרק השישי עוסק בלשון ובפרוזודיה של השירים.

עלי לבסס את שירתו על לשון המקרא. עובדה זו, יחד עם חידושי מילים במערכת הפועל והצורות, 

מצביעה על עלי בן עמרם כפייטן ממשיך המסורת הפייטנית של רב סעדיה גאון. עלי בדרכו של רס"ג  

גוד ללשון הגבוהה והחידתית שבה נהגו רס"ג  ראה במקרא מקור ליצירה לשונית חדשה. אך בני

ופייטנים שהושפעו ממנו, פיוטיו של עלי אינם קשים לפענוח. השימוש שעשה עלי בלשון המקרא, 

צורות חריזה, שלרוב אינן מוקפדות, מצביע על החשיבות הרבה שראה בנגישות במדרשי חז"ל וב 

את שירי  ית בתקופתו והכיר את נמעניה.עלי קרא את מפת השירה העברפיוטיו גם לקהל לא מלומד. 

החול שלו שקל במשקל הכמותי הערבי שהיה מקובל בספרד, אך את שירי הקודש שלו לא שקל 

 במשקלים מדויקים.

חלק ניכר מן העבודה מוקדש לדיון במלאכת השיר. בפרק השביעי יש מיפוי של האמצעים  

הכינוי כאמצעי אומנותי מפותח מאוד בשירים ובולט יותר האומנותיים שבהם ייפה עלי את שיריו. 

ברקמת הלשון בהשוואה ללשון הציורית רבת הרבדים. מדי פעם העמיד עלי כינויים מקוריים ורעננים, 

וב, כפייטני תקופתו, כינויו שגורים ומתפענחים בקלות. בהשוואה אל שירת הקודש הספרדית, אך לר

מיעט עלי להשתמש בטרופים, כגון מטפורות, סמיכויות מטפוריות וכדומה, והעדיף את האמצעים 

הפיגורטיביים: צימודים, חזרות, תקבולות ולשון נופל על לשון. הלשון הציורית בשירים מצומצמת 

השימוש במצלול גונית, ומתבססת על ציורי לשון מקראיים שגורים או על דימויים ריאליסטיים.  -וחד

מפותח בשירים ונוכחותו הצפופה מעניקים להם תחושה קצבית, כפיצוי אולי על היעדר השקילה 

. כך גם הצפיפות והדחיסות של הכינויים בפיוטים מפצה אולי על שימוש מועט במטפורות המדויקת

את הלשון הציורית המוכרת לנו מהמקרא לכדי ציורים חדשים ואף עלי עיצב מדי פעם יים. ודימו

  מפתיעים על ידי עיבוד מחודש של מטפורות שחוקות וקיימות.

הפרק השמיני עוסק בתכנים המגוונים והמורכבים בשירים. בחינת התכנים בשירי הקודש 

יות. בשירים הליטורגיים אין חידוש בתכנים. של עלי בן עמרם מעידה על היצמדות למסורות הפייטנ

לסוג ולייעוד הליטורגי,  האופיינייםכאופייני למסורת הפייטנית הקלסית, השתמש עלי במוטיבים 

כגון שבע חנוכות בחנוכה, האלגוריה משיר השירים בשבועות, אזכור אופייני של תיאורי ישראל בגלות, 

 כהונה ועוד.חורבן המקדש וירושלים בסליחות, משמרות ה

ראויות לציון שתי התוכחות שלו הכתובות בתוכנן )וגם במבנה( בסגנון התוכחות הספרדיות,  

אשר ניכרת בהן השפעת החידוש האבן גבירולי המעמיד במרכז התוכחה את האדם הפרטי. עיון 

 .סמוך לאחר חצות או באשמורת הבוקרבתכנים של הסליחות מעלה השערה שחלק מהן נועד להיאמר  

מן הקינות עולות עדויות למנהגי אבלות שנהגו לקיים בני התקופה בהלוויית המת ובימות השבעה. 

היחיד המצוי במורשתו של עלי בן עמרם. הפזמון מעיד על התרחבות    –מיוחד במינו הוא הפזמון לשבת  
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לאירועים ציבוריים ולסעודות המוניות במאה העשירית. עם הזמן נכתבו גם תופעת הזמירות שנכתבו  

 פזמונים לשבת שנאמרו באווירה משפחתית בשולחן השבת. 

ה העברית במצרים של המאה מיקומו של עלי בן עמרם על מפת השירהפרק התשיעי והאחרון עוסק ב

לאפיונה של הפייטנות המזרחית המאוחרת במאה . חלקו הראשון משרטט קווים עשרה-האחת

-ומונה פייטנים מרכזיים המאפיינים את התקופה. תקופתו של עלי מאופיינת בקיום בו עשרה -האחת

בעיקר בתחום זמני של יצירה פייטנית שגורה ורדודה ושל יצירה ברמה גבוהה ומתוחכמת יותר )

 הלשוני( שהושפעה מהאסכולה החדשנית של רס"ג. 

עשרה במרחב העולם המוסלמי, ראוי -שירה עברית שנכתבה אחרי אמצע המאה האחת 

שתיבחן גם על פי אמות המידה של האסכולה הפייטנית הספרדית החדשה שהשפעתה כבר ניכרת לא 

השירה בספרד על פייטני המזרח ועל   מעט במזרח בזמנו של עלי בן עמרם. לבחינת השפעותיה של

יצירתו של עלי בן עמרם מוקדש חלק בפרק זה. משירי החול המצויים בידינו, ברור שעלי הכיר את  

המבנים הספרדיים והשתדל לכתוב שירי חול על פי המופת הספרדי ועל פי טעמם של נמעניו. אך 

על חוסר התקבלותה   צא זה מעידבשירת הקודש שחיבר, אין אנו מוצאים משקל מדויק. אפשר שממ

נאמן עלי לקומפוזיציות  שירתו על הספרדית ההשפעה לצדשל שירת ספרד במצרים בתקופתו. 

הקלסיות השלמות שכבר ניטל זיוון. הנחה זו מובילה לחלק האחרון של הפרק ובו מסקנות מכלילות 

 ים בני זמנו.עשרה על פי פיוטי עלי בן עמרם ופייטנ-במצרים במאה האחת  באשר לפיוט

כדי למקם את יצירתו של עלי בן עמרם על מפת היצירה הפייטנית לדורותיה ולאפיין את  

נעשה ניסיון לבחון את שיריו על רקע יצירותיהם של פייטנים ומשוררים אחרים שפעלו  –ייחודה 

ידונה בתקופה מקבילה אליו במצרים, בארץ ישראל ובבבל. בהקשר זה נבחנו סוגי הפיוט השונים ונ

שאלת מושבם בחיים; למשל, מעמדן של הסליחות והתוכחות שאולי לא נועדו בימיו של עלי למעמדי 

ליטורגיות אישיות. בחינת יצירתו של עלי בן עמרם בצומת -תפילה תקניים, אלא להתכנסויות חוץ

הזה של שתי האסכולות, השוקעת והעולה, מעידה על הכרעות בבחירה על סמך מסורות קדומות 

 שראוי לכבדן, העדפת ה'קהל' וחדשנות אטרקטיבית. ובין אלה גם בהסתמך על הגוון האישי שלו. 

העבודה על שני חלקיה תורמת למחקר השירה העברית בהיותה עבודה ראשונית המקיפה את  

 אנונימיים פייטנים של פיוטים אלפי נשתמרו הקהיריתכל שירי הקודש של עלי בן עמרם. בגניזה 

כעלי בן עמרם שזמנו ומקומו  משורר נמצא כאשרשבמקרה הטוב שמם הפרטי חתום באקרוסטיכון. 

היצירה השירית העברית  של התפתחותהלשחזור  בסיסידועים ומתועדים, חקר שיריו משמש כ

במזרח. עלי בן עמרם משמש חוליית מעבר תרבותית בין שתי תקופות, ומחקר העוסק בהכרעות 

  יצירתו מקדם הבנת תהליכים אלה.הפואטיות שעשה ב

 

 



 

 ה
 

 

פן נוסף בחקר שירי הקודש של עלי בן עמרם הוא הקשר בין כתיבת השירים לבין מעמד הפייטן כמנהיג  

הקהילה. שירי הקודש של עלי בן עמרם מפרנסים את תוארו וכבודו ולא את כיסו, והם למעשה קלפים 

עלי, שלא נדרש   ילה. בחינת מכלול יצירתו שלהמצויים בידו במאבקו על התפקיד הנכסף כמנהיג הקה

לחבר פיוטים על פי משרה כי אם על פי רצונו ובחירתו, תורמת אף להבנת תפקיד השירה ומעמדה  

 בחברה בתקופה הנידונה.
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 פרק ראשון

 המחקר תולדות 

 
במחצית  דמות מוכרת וידועה בזכות מעמדו כראש קהל הירושלמים בֻפסטאט יהעלי בן עמרם ה

דמותו של עלי שנשתמרו בגניזה, מציגים פסקי בעשרה. ממצאים הקשורים  -השנייה של המאה האחת

בהם מוזכר עלי שבית דין חתומים על ידו, הרשאות, שטרות ומכתבים ששמו נזכר בהם. את המקורות  

עלי בן עמרם  בנוגע להביא את המידע  ,יעקב מאן ,בן עמרם חקרו ופרסמו חוקרים שונים. הראשון

החוקר השני שפרסם בספריו   2מקורות ומחקרים.ספרו  וכן ב  בעיקר בספרו היהודים במצרים  1בספריו

וכן  3בעיקר בספרו הישוב היהודי בארץ ישראל  ,אודות עלי בן עמרם הוא שלמה דב גויטייןעל מידע 

משה גיל הרחיב את המחקר והוסיף תעודות רבות בספרו ארץ ישראל  4בספרו חברה ים תיכונית.

אודות עלי בן עמרם הוא על ו חוקרים אלה במחקריהם המידע שהעל 5בתקופה המוסלמית הראשונה.

מפוזר ואינו ממוקד בדמות המדוברת. שרגא אברמסון פרסם במאמרו 'הקדשות כפולות'  רב, אך

בתוספת  האלהמקורות האלינער ברקת התייחסה למרבית  6מכתבים שכתב עלי אל הנגידים בספרד.

היא שרטטה את  7עולה או הבוגד המעולה' שטרם פורסמו. במאמרה 'החבר המ  מקורות מן הגניזה

דמותו של עלי כמנהיג שנוי במחלוקת, ותיארה את תפקידיו ומערכות יחסיו עם צמרת הנהגת הקהילה  

 בֻפסטאט ובארץ ישראל. טובה בארי סקרה את היקף יצירתו השירית של עלי בן עמרם והדגימה
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שכתב עלי על רציחתו של  קינות ה שתיעוד קודם לכן היא פרסמ 8ממבחר שירי החול והקודש שלו.

 9וביררה את הרקע ההיסטורי של האירוע. ,אברהם הֻתסתרי

עד עתה לא נעשה ניסיון להקיף ולבדוק את מכלול שירי הקודש של עלי בן עמרם שהם, ככל 

הנראה, ממיטב יצירתו השירית. שירי הקודש של עלי בן עמרם משקפים נאמנה את טעמה האסתטי 

שבה פעל: ציבור המתפללים בבית הכנסת של הירושלמים בֻפסטאט של אמצע המאה של החברה 

אודות התעודות ההיסטוריות, האגרות ושירי החול שכתב  על עשרה. לעומת מחקרים שנעשו -האחת

במחקר זה המכנס את מכלול שירי  עלי בן עמרם, מעט מקום הוקדש במחקר לשירי הקודש שחיבר. 

ניסיון לבחינה מדוקדקת של מלאכת השיר של עלי בהתייחס להיבטים האלה: הקודש שלו נעשה 

 עשרה במצרים הפאטימית.-תקופה של תמורות, אופי כתיבתו ומקומה של שירת הקודש במאה האחת 

ומתמקד בעיקר   ,המחקר העוסק בדמותו של עלי בן עמרם מתבסס על סקירת הספרות שלעיל

תעודות הגניזה. הזיהוי הברור והמיקום הוודאי של עלי  אודותיו מתוךעל בפרטים ההיסטוריים 

פשר לחוקרי הגניזה לשרטט קווים לדמותו ולאישיותו, ואף לשפוך אור על  במרחב הזמן והמקום ִא 

דמותם של האישים הקשורים אליו, בעיקר בתחום הנהגת הקהילה. הקשרים הרבים שהיו לו בקהילה  

ם והשירים שכתב, מעידים על דמות כריזמטית וממולחת. ומחוצה לה העולים מן התעודות, המכתבי

אדם שסלל את דרכו להנהגת קהילתו בעבודה קשה ובתחכום מחושב. ָפן זה של דמותו כמנהיג  

הקהילה היהודית הכותב שירי חול ואגרות לאישים מכובדים מיוצג היטב במחקר. כעת יש להאיר את 

רי קודש ליטורגיים ושירים להזדמנויות מיוחדות הפן הנוסף של עלי בן עמרם כמשורר הכותב שי

 .ולמעמדים ייעודיים

כמנהיג הקהילה ששלט מכוח מינויו של הגאון בכל תחומי החיים של הקהילה, נדרש עלי בן 

בבית הדין, בפירוש   ידי ביטוי בתפקידו כדייןעמרם להוכיח ידע רב ולמדנות מופלגת. למדנות זו באה ל

יצירה בתחום ההגות והפרשנות לשם נשיאת דרשות בבית הכנסת. נוסף בובלימוד של כתבי הקודש ו

שירי החול והפיוטים שחיבר   10תים בכתיבת פיוטים.יכל אלה גילה עלי גם כישרון יצירתי ועסק לע  לע

יחסי הציבור שלו. כך שלצד שירי השבח והקינות כגם  שרתו ,עלי היו ביטוי הולם להשכלתו, ולמעשה

על מותם של אישים נכבדים, היה עלי בן עמרם גם פייטן פורה שחיבר ארבעים ואחד שירי קודש 

מסוגים ליטורגיים מגוונים ולהזדמנויות שונות. שירים אלה הם נושא המחקר שלפנינו.

 
 . 318– 305, 300– 290בארי, עלי החבר, עמ'  8

 . 144– 127, עמ' בארי, שתי קינות 9

עשרה, ראה בהרחבה: ברקת, שפריר מצרים, -מנהיגי הקהילה בֻפסטאט במחצית הראשונה של המאה האחתלתפקידי  10

 . 70– 65, 43– 34בעיקר עמ' 
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 שני פרק

 בֻפסטאט   הירושלמים קהילת  מנהיג'החבר המעולה'  –  עמרם בן   עלי

 
 הקהילה וקהליה –. רקע היסטורי מקומי: ֻפסטאט א

 ועד עשרה-האחתחי ופעל בֻפסטאט, בירתה של מצרים הפאטימית, מראשית המאה  עמרם בן עלי

 בשנת הערבי מהכיבוש החל מצרים של הבירה עיר הייתה ֻפסטאט. המאה של השבעים שנות אמצע

 היא,  במצרים  לֻפסטאט  הסמוכה  חדשה  בירה  עיר  הקימו  הפאטימים  הכובשים  עת,  969ועד לשנת    640

גם לאחר הקמת קהיר נשארו רוב היהודים בפסטאט, והיא המשיכה לשמש מרכז פעילות . קהיר

 נמצאה ושם, הקהילה של והחשוב המרכזי הכנסת בית היה בֻפסטאטחברתי עיקרי ליהודי מצרים. 

חורבן בית ראשון מסיבות  למןהגירה מארץ ישראל  יעד ייתה, שהמצרים. המפורסמת הגניזה לימים

  שממנה הקהילה  מנהגי את לשמר שביקשו במהגרים  שורותיה  מילאהפוליטיות, כלכליות או אחרות, 

 הייתה עשרה-האחתואכן, כבר במחצית הראשונה של המאה  1.שירה של מסורות גם ביניהם, באו

 משני  מורכבת  הייתה   זו  קהילה.  היהודי  בעולם  והחשובה  הגדולה  הקהילה  בֻפסטאט  היהודית  הקהילה

 שתיהפלג הרבני הורכב משלוש קבוצות חברתיות ברורות;  2.והקראים הרבנים: דתיים פלגים

קהל הבבלים שהיגר מעיראק למצרים סר  3.יםהבבל וקהל הירושלמים קהל – שבהןהעיקריות 

למרותה של ישיבת בבל, וקהל הירושלמים סר למרותה של ישיבת ארץ ישראל. הקהילה היהודית 

בית הכנסת  4במצרים ראתה עצמה קשורה בקשרים היסטוריים ומסורתיים חזקים עם ארץ ישראל.

מערכת השיפוט ובתי הדין יצרה מסגרת קהילתית  . הקהילה חיי של הציבורית לפעילות המוקד היה 

חזקה שהקיפה את כל תחומי החיים, והגאון הארץ ישראלי שימש בה הסמכות המשפטית העליונה. 

  דווחו במצרים שהתרחשוהקשר בין קהילת מצרים לבין ארץ ישראל היה קשר הדוק. כל האירועים 

, המכתבים –בין ישראל למצרים  מרחקה למרותעל ידו מרחוק.  נוהלולראש ישיבת ארץ ישראל ו

פרטי  של מלאה וחשיפה גבוהה נראות על מעידים בגניזה שנמצאו והתעודות השירים, האיגרות

 
 ואילך.   4, ראה ברקת, מוצא וחברה, מעמ' לֻפסטאט להגירה 1

של כמה אישים מבני העדה למרכז השלטון הפאטימי. ראה לזה:   םלקראים מעמד חשוב בשל קרבת היהבזמנו של עלי  2

 . שם ובהפניות, 144–127עמ' בארי, שתי קינות, 

חברה,  ו  מוצאברקת,    ראהקבוצה שלישית נבדלת מהם היא קהילת המגרבים שהמאפיין שלה הוא מוצא וקשרי משפחה.    3

 . 22– 20עמ' 

; בן ששון, 78– 61, הקהילה היהודית, עמ'  אשתורצרים בפרט, ראה  ם בכלל ובמאלמבנה הקהילה היהודית בארצות האסל  4

 הקהילה היהודית. 
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הירושלמית המבוססת במצרים ניסתה לשמור על מעמדה לנוכח  הקהילה 5.התרחשויות שונות

ו לביטוים גם במעמדות הקהילה הבבלית המתפתחת. קשרי הגומלין בין הקבוצות השונות במצרים בא

והפרדה בין הקהלים.  לפילוגהתפילה והפיוט. הבבלים לא ויתרו על המנהגים שלהם, ושימורם הביא 

  הבבלי הכנסת בית מול מעמדו את לבסס הירושלמי הכנסת בית נאבק עשרה -האחתבמהלך המאה 

  6.והמתפתח המתעצם

 
 משפחתו ובני עמרם בן עלי. ב

ליהמלא של עלי בן עמרם הוא אבו אלַחַסן  שמו בן עמרם. הֻכניה, כלומר הכינוי הקבוע של כל אדם  עֵׂ

לי,  או  ,חמדמֻ  של וחתנו טאלב אבו אבן עלי'ליפה הח של הבכור בנו שהוא, חסן שם על היההנקרא עֵׂ

לי של אביו, עמרם גם  כך 7.עלּון לופיןלח מכתבים  מחתימותיו של עלי על 8.ֻמַעַמר וגם ִעמראן מכונה, עֵׂ

 9ושטרות וכן בפיוט, ידוע כי אביו של עלי בן עמרם מכונה 'השליח'. מהות תפקיד זה טרם הובהרה. 

.  עשרה-אחת המאה של השלושים שנות מראשית שמריה  בן אפרים לצד צמח עמרם בן עלי

 בני  עיסוק  או  עיסוקו  אודות  עלנעדרות מידע    ההנהגה  לצמרת  דרכו  את  עלי פילס  שבהןעשרים השנים  

בהן יש מידע רב לגביו, אין  אשר בשנים אף. המשפחה של הפרנסה ומקורות הכלכלי מצבם, משפחתו

לו קשרים פוליטיים  שהיולשער  ניתןפי רוח התקופה,  עלמידע המסביר את פשר עלייתו המטאורית. 

 האלו למדנות מופלגת, אך אין הוכחות להשערות יצא שמו לפניו בשל עושר א שאולימשפיעים, או 

, שכן אביו, עמרם, אינו החברה במדרגות עלייתו את מסביר אינו הוא אף המשפחתי ייחוסו. במחקר

 
)בכתב ידו של   דניאל בן עזריה אל עלי בן עמרםגאון הנשיא והאותן שלח שדוגמה לכך ניתן למצוא באחת התעודות  5

אותם שמע מפי פלוני, משה, עולה ממצרים: שרחיב הגאון את הדיבור על שבחיו של עלי בן עמרם ה. במכתב זה סופרו(

ותינה אשרהו ויפה כוחהו ואישר טוב מעשיו והגיד לנו מה שהוא מאומת ומבורר אצלינו מרוב אהבתו וזהירותו בחיבתנו  '

–16, ש' 377ב, תעודה  כרך. גיל, ארץ ישראל, 'כו'ועשית חפצינו ואינו צריך לכך לפי שהדבר מפורסם עדינו וגלוי לפנינו, ו

19 . 

 .6ברקת, מוצא וחברה, עמ'  6

 תעודהג,  כרךבמען הכתוב ערבית: גיל, ארץ ישראל,  S 13J13.2-Tלי ניתן לראות במכתב מן הגניזה: את שמותיו של עֵׂ  7

 .7' ש, 456

 .  16, הערה  67, עמ' הרבראה גויטיין,  8

.  51ישוב היהודי, עמ' יגויטיין, ה ראהגויטיין טען שמדובר באדם שמינתה ישיבת ארץ ישראל לשליח בקהילות הגולה.  9

 ראהברקת טענה שהסברה אכן הגיונית משום התואר 'שליח', אך אין דוגמאות ל'שליחים' נוספים הנושאים תואר זה. 

אפשר להסיק   –ר היות עמרם שליח של ישיבת ארץ ישראל ברקת, החבר המעולה, עמ' ג. לפי ההשערה של גויטיין בדב

הנחה זו מקשה    שהמשפחה התגוררה בישראל והיגרה למצרים רק בשנות העשרים או בראשית שנות השלושים של המאה.

תברר הין לא יסטאט, ומכאן שעד מדרגות הנהגת הקהילה היהודית המקומית בפֻ בעל עובדת התקדמותו של עלי בן עמרם 

 ואר 'השליח'. פירוש הת
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במכתב תשבחות מליצי המתוארך לשנת  10. בגניזה במכתבים רבים אזכורים או כבוד וארינושא ת

'. סביר שעמרם, אביו, נפטר סמוך לשנה זו. באחד זל עמרם' בר דין בית'עלי  עמרם בן עלי תםח 1043

 חנניה אלַטייּב באבו מדובר הנראה וככל, עמרם בן עלי של והנכבד העשיר גיסו המכתבים נזכר ֻחְנַין,

נוסף לקשר המשפחתי של ֻחְנַין ועלי נמצא   אזכור  11הנזכר בכמה מכתבים של בני התקופה.  הפרנס  הלוי

 עמרם  ברבי  החבר   עלי  של  המשפחתיבכותרת של אחת הקינות שכתב עלי. הכותרת מציגה את הייחוס  

אין לדעת אם עלי נשא את אחותו של הפרנס לאישה, או  12"ל כדודו )מצד האם( של חנין הבשם ז"ל.ז

 שמא נשא הפרנס את אחותו של עלי לאישה.

מוזכר   1060, ניתן לדעת כי לעלי היו בנים. במכתב משנת מהגניזה מכתבים של אזכורים לפי

עוד אזכורים לכך   13'אבו אלחסן אבן אלחבר'. לפי גויטיין וגיל, אפשר שמדובר בבנו של עלי בן עמרם.

]בי[ ביר]ולה[ גד]נהדרין[ בס החברשטר חתום: ']...[  בקטעהיה חבר בסנהדרין,  אףששלעלי היה בן 

על בית שהיה   1127וכן נזכר בשוליים בדין וחשבון משנת    14]דן['.ע]וחו[  נ]ולה[  גד]נהדרין[  בס  החבר  עלי

הכתוב בכתב ידו של   מכתב  היא  בנים  היו  שלעלי  לכך  נוספת  עדות  15בהקדש: 'אליהו בר עלי החבר זל'.

  16'.הבנים ובשלום בשלומנו: 'ושאלתה לנמען כתב הוא שבועלי בן עמרם 

 

 

 

 
 .2, הערה 387' עמ, א כרךומחקרים,  מקורותלי, היה בן אברהם. מוזכר פעם אחת אצל מאן, עעמרם, אביו של  כנראה 10

שישוב  עמרם, אביו של עלי. שם נאמר עליו: 'ראוי לוב מדובר גויטיין לדעת. עמראן השם מוזכר גויטיין שפרסם במכתב

. לפי ברקת, הזיהוי קשה ואינו ודאי. 210ישוב היהודי, עמ' יה, גויטיין, 'מדרכיו הנלוזות, גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע

 . 12' ג, הערה  עמברקת, החבר המעולה,  ראה

אל בן עזריה  ל דניא ממוען ו( 741 תעודהב,  כרך ( וגיל )ארץ ישראל, 148ישוב היהודי, עמ' ימכתב זה שפרסמו גויטיין )ה 11

נזכר בהקשר של עלי בן עמרם 'חנין צהרה'. צהר בערבית פירושו גיס וגם חתן.  –מאת אברהם הכהן בן יצחק בן ֻפראת 

. באחד ממכתביו  13ברקת, החבר המעולה, עמ' ד, וראה גם הערה    אצל, מדובר בגיסו של עלי בן עמרם. וכן  החוקרים  לדעת

  תעודהב,  כרך. גיל, ארץ ישראל, 'והנכבד מר אבו אלטייב ירום הודו "הראש "אדוני הדרת 'מכנהו הגאון דניאל בן עזריה: 

 . 14. וראה גם ברקת, החבר המעולה, הערה 9– 8, ש' 370

. ראה (S NS-T  325.190) 'אפטרה עמלהא עלי החבר ברבי עמרם נ' נ' כאל חנין אלעטאר נ' כ''הכותרת במקור  נוסח 12

י ֶאְפַרִים ְּבָמֳאָסם ַדַעת' השיר: במהדורה  שמיני סעיף יא. )לב( והדיון בכותרת, בביאור ובפרק  ' ַאְנשֵׂ

 . (17– 16  'ש ENA 4100.21Aכ"י )  486 תעודהג,  כרך; גיל, ארץ ישראל, 38, הערה  73גויטיין, הרב, עמ'  13

 (.S 12.578 -Tכ"י ) 16ברקת, החבר המעולה, עמ' ד, הערה  סיפקהאת המידע  14

 . 16וראה גם ברקת, החבר המעולה, עמ' ד, הערה  .246, ההקדש, עמ' גיל 15

 . 9– 8 'ע"ג ש  S 10j16.9 -T: למקור הפנייתה וראה, שם, ברקת 16
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 ותפקידיו תאריו, מעמדו. ג

 פעילותו את עלי, החל עשרה-האחת לערך, בסוף שנות העשרים של המאה  עשרים בן כשהיה  כבר 

קיבל   17,שמריה  בן  אפרים  של פטירתו  שנת,  1055 בשנת.  שמריה  בן  אפרים  של  לצידו  ֻפסטאט  בקהילת

 עם שרכש העוצמה ואת שצבר הכוח את והפעיל, בֻפסטאט הירושלמים קהילת ראש תפקיד את עלי

 התעודהשנה ) משבעים  למעלה  בן  בהיותו 1075  לפני  מעטנפטר    עלי,  הנראה  ככל  18.פטרונו  לצד  השנים

 . שנה כחמישים היא בקהילה פעילותו תקופת, לפיכך(. 1075 משנת היא ממנו האחרונה המתוארכת

במשך חמישים שנה הוכתר עלי בתארים רבים, וריכז בידיו סמכויות של מכלול תפקידים 

את התואר 'החבר המעולה' קיבל עלי בן עמרם כבר  שקיבל על עצמו מתוקף היותו מנהיג קהילה. 

  ביותר הרםבאמצע שנות השלושים מידי הגאון שלמה בן יהודה שהסמיכו לשבת בבית הדין. התואר 

 הוא ממנו רם ותואר', גדולה בסנהדרין חבר: 'חבר הוא בֻפסטאט הירושלמים קהל למנהיג שהוענק

 כדיין לשמש ישראל ארץ ישיבת מטעם הסמכתו ועל באדם הכרה על מעיד התואר'. המעולה החבר'

 19.בקהילתו וכמנהיג

  להוכיח  עליו  היהועוד,    זאת.  שלה  החיים  תחומי  בכל  מעורב  להיות  עלי  נדרש  הקהילה  כמנהיג

שבאה לידי ביטוי הן מבחינה מעשית בפסיקות בבית הדין והן בנשיאת דרשות  משכילה למדנות

בתוקף תפקידו כאב בית דין פסק עלי  20.בקינותאף  ואולי הספד בדברימרחיבות דעת בבית הכנסת, 

 בעל בין יםודבר דין, כספיותוגירושים, תביעות  נישואיםבתביעות רבות וחתם על פסיקות בנושאי 

  21.תפקידים לבעלי מינוי וכתבי ועיזבונות צוואות, פיצוי שטרות, ואשתו

 ממכתבששלח נתן הכהן החבר בן ישעיהו מטבריה בעניין הסיוע למצורעי טבריה, וכן    ממכתב

 22.ליעדם  והעבירם  הכספים  איסוף  את  ניהל  אף  עלי  כי  נלמד,  זו  מטרה  בעבור  הכסף  קבלת  את  המאשר

  הכוח ממוקדי אחד שהייתה השחיטה על גם אחראיבן עמרם  עלי היה הקהילה כמנהיג

, ראש הקהילה היה אחראי על כל ענייני המסורת  לפי.  הנידונה  בתקופה  הקהילה  מנהיגי  של  העיקריים

  לזכות נדרשמטעם ראש הקהילה  המועמדשוחט אחראי מטעמו.  שממנה זה היה גםהשחיטה, והוא 

 בגניזה שנמצא 1056משנת  לגאוןבמכתב  23.לשוחט להתמנות כדי הגאון ובאישור הקהילה בהסכמת

 
 .121– 100ברקת, שפריר מצרים, עמ' אודות אפרים בן שמריה, חייו ופטירתו ראה  17

 ראה פירוט בסעיף ד. 18

. וראה 7מוצא וחברה, עמ'  ,. והשווה: הנ"ל38– 35'החבר המעולה', ראה ברקת, שפריר מצרים, עמ'  ו'חבר'  יםעל התאר 19

 שם בהרחבה: סעיף הירושלמים )אלשאמיין(.

 (. 67)בעיקר עמ'  70–65ראה ברקת, שפריר מצרים, עמ'  20

 עליהם חתום עלי בן עמרם, ראה ברקת, החבר המעולה, בנספח בסוף המאמר.שטין והשטרות ילרשימת הכתובות, הג 21

 . 283 תעודה; 263 תעודהב,  כרךגיל, ארץ ישראל,  22

 . 64–62ברקת, שפריר מצרים, עמ'  23
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 כדי לשםכי עלי בן עמרם פסק בנחרצות מי ימונה לשוחט ולאחראי על השוק, ואף התלווה אליו  ניכר

 24.לתפקיד להכשירו

מטעם הגאון היה על עלי בן עמרם לטפל גם בפניות מחוץ לקהילה;  בֻפסטאט הקהילה  כראש

עזרה במעבר של מהגרים לֻפסטאט בשל מצב כלכלי  בקשות, הגולגולת מס בתשלום לסיועבקשות 

ועוד. ניכר כי בהלימה להגדרת תפקידו של מנהיג הקהילה בתקופה הנידונה, הטביע עלי את חותמו 

 . בהבכל תחומי החיים 

 
 לה ומחוצה מהקהילה אישים עם קשרים – וחוץקשרי פנים . ד

, עשרה-האחתבן עמרם, שצמח לאורו של אפרים בן שמריה מראשית שנות השלושים של המאה  עלי

השכיל לבסס את מעמדו בקהל הירושלמים על ידי יצירת קשרים טובים הן עם מנהיגי הקהילה  

 היה שבהםבֻפסטאט, והן עם אישים חשובים ובעלי השפעה בישיבת ארץ ישראל. אחד מהבולטים 

בימי הגאון שלמה הכהן בן יהוסף בשנת של ישיבת ארץ ישראל , שהיה אב בית הדין לוי בן הלוי צדוק

בערך. בשנה   1034, והמשיך לכהן כאב בית דין גם עם מינויו של הגאון שלמה בן יהודה עד לשנת 1025

  25. אברהם בן נתן לטובתזו הודח מתפקידו, כנראה, 

, חסד ואברהם, הקראים הֻתסתרים האחים עם גםהשכיל לרקום קשרים הדוקים  עלי

אם הח'ליפה לעוזרה   מטעםסתרי מונה  אברהם התֻ   26'ליפה כחצרנים בדרגה גבוהה. ששירתו בחצר הח

 ראש', יהוד אל'ראיס ה להיות'ליפה הח מטעם מונה סתריהתֻ  חסדהאישי ולמנהל ענייני המדינה, ו

 27.היהודים קהל על מטעמו הממונה, היהודים

שהיו בעלי השפעה בחצר  נוסף אחים זוג עם קשרים עמרם בן עלי רקם הארבעים בשנות כבר 

  החצר  רופאובקהילה, יהודה בן סעדיה ואחיו מבורך. בשנות השישים התמנה יהודה בן סעדיה שהיה 

 בתפקידיםמבורך  אחיו החליפוגאון ארץ ישראל. לימים  מטעםנגיד לל'ראיס אל יהוד', והוכתר 

 28.אלה

 
 .  132, 125; ברקת, שפריר מצרים, עמ' 402 ודהתעב,  כרךגיל, ארץ ישראל,  24

; ברקת, שפריר 591על צדוק הלוי בן לוי ראה גם: גיל, ארץ ישראל, כרך א, סעיף  .324 תעודהב,  כרךגיל, ארץ ישראל,  25

 . 142, 136, 118, 104, 70מצרים, עמ' 

 על האחים התסתרים, ראה גיל, התסתרים.  26

  המכובד באשר להיקף התפקיד  נחלקו החוקריםמעורפל.  הואשל ראש היהודים בממלכה הפאטימית במצרים  מעמדו 27

מוסד הגאונים. עד היום אין   לנוכחההיררכיה של מינוי זה  ליחסי בנוגעו השונים הקהלים בקרבשל 'ראיס אל יהוד' 

 לחיזוק.  הפאטימי  השלטון  בראשית  נוצרה  זו  משרה,  ברקת  לפי'.  יהוד  אל'ראיס    התוארמשמעות    לע בין החוקרים    הסכמה

, ראה ברקת, ראש היהודים, זו משרה של המחקר תולדות של ְממצה וסיכום' יהוד אל'ראיס  המשרה סקירת, זו טענתה

 .144– 127וראה גם: בארי, שתי קינות, עמ'  .29–28, שפריר מצרים, עמ' ראה הנ"ל .40– 38, בעיקר עמ' 43– 34עמ' 

 .810  סעיףא,  כרךגיל, ארץ ישראל,  28
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  שעברבן עזריה  דניאל; עזריה בן דניאל הייתה קשרים עימה לקשור עלי שהשכיל נוספת אישיות

 הגולה ראש ולבית דוד לבית ייחוסו את ניצל 29,יהודה בן שלמה מות לאחרממצרים לארץ ישראל, ו

ולנוכח עליית כוחו של  הללו הכוח מאבקי בעתוהשתמש במאבקי כוח לשם השגת משרת הגאונות. 

 . למורכביםבן עמרם  עלי ושל עזריה בן דניאל של יחסיהם הפכועלי בקהילה, 

ועם קהילות   30בֻפסטאט  הקראים  מנהיגי  עםשנות הארבעים החל עלי לטפח קשרים    בראשית

 31ליהודי מספרד שהגיע לֻפסטאט מסיציליה.העניק עזרה שבכך  למשל, – אחרות 

מתבטאת גם במערכת היחסים שרקם  רבים קשרים הרוקם כמנהיג עמרם בן עלי של גדולתו

עם בית הנגידים הספרדים: שמואל אבן נגרלה ויהוסף בנו. אחת העדויות לקשר ביניהם היא מכתב 

 עלי סיפר במכתב . מאיתו שנתקבלה תרומה על לו הודה הוא שבושכתב עלי בן עמרם לשמואל הנגיד 

ילות לשלום דניאל בן עזריה, נשיא , שבכל שבת בשעת הוצאת הספרים מן ההיכל הוא מוסיף לתפלנגיד

  בן  דניאל לבין בינו היחסים כי ניכר 32וגאון, גם תפילה מיוחדת לשלומו ולשלום בניו, יהוסף ואליסף.

לאחר מותו של שמואל הנגיד שיגר עלי לבניו,  33.הנגיד של ותיווכו התערבותו בעקבות השתפרו עזריה

 שירי גםיהוסף ואליסף, כמה מכתבים המתהדרים בדברי תורה ושבח לנמענים. למכתבים מצורפים 

 .נגידיהוסף ירש את מקום אביו וזכה אף הוא בתואר  34.שקולים שבח

 
 להנהגה בדרך והקשיים המתנגדים. ה

כל קהל קיבל גיבוי    כך   כדי  תוך, הירושלמי והבבלי, התחוללו מאבקי שררה ושליטה;  הקהלים  שני  בין

במוקדי הכוח  מפתח עמדות על בעיקר – שליטה להשיג אינטרס היהותמיכה מישיבת האם שגם לה 

  השתתף באופןבן עמרם    עלי.  תקציבים  ועל  אחרות משרות    על  גם  אךשל הקהילה, בית הדין והשחיטה,  

עם  ;עצמםבינם לבין  ;הגאונים בארץ ישראל שניהלופעיל בשתי וערב של מאבקים על השלטון 

 
 . 885 סעיף, שםגיל,  29

מאן,   ראהחתם עלי בן עמרם על שטר הקשור לענייני ירושה שכתב יאשיהו הנשיא הקראי בן שלמה הנשיא.    1055  שנתב  30

 על פי המפתח.  679  תעודהה גיל, ארץ ישראל, כרך ג, . על יאשיהו הנשיא הקראי, רא453ב, עמ'  כרךיהודים במצרים, ה

 . 43ברקת, החבר המעולה, עמ' י, הערה   31

כפולות, עמ'   הקדשות)  אברמסון  שרגא  תחילה  מוהשיר פרס  את.  2, הערה  387–386א, עמ'    כרך,  ומחקרים  מקורותמאן,    32

 (. 291–290)עלי החבר, עמ'  ביאור בתוספת, בארי וטובה( 15– 13

 .73כך על פי ברקת, החבר המעולה, עמ' טז, הערה  33

ביאור   ובתוספת, 461–460ב, עמ'  כרך מאן, היהודים במצרים,  אצל'לאדירים ורוזנים עם שרים' נזכר  השירים אחד 34

, ראה לכבודו עמרם בן עלי שחיבר  בשיר  וה ּוהמל גרתי. עוד על שבחי יהוסף הנגיד בא295– 292בארי, עלי החבר, עמ'  אצל

 . 177– 161בארי, יהוסף הנגיד, עמ' 
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'ַראיס  הפאטימי'ליפה הח להם שהעניק התואר את נשאו מהם שכמה – במצרים היהודים החצרנים

 35מנהיגי הקהילות המקומיות בעיקר של קהילת ֻפסטאט.עם ו –אל ַיהוד' 

שפילגה את  אברהם בן ונתן יהודה בן שלמה במחלוקת גםופעיל  מעורבבן עמרם היה  עלי

 של כסאו על ערער, גאונים למשפחת צאצא, אברהם בן נתן. 1042–1034העולם היהודי בין השנים 

גיוס תומכים  למען פעל הוא כך בתוך. לעצמו הגאונות כס את ותבע, המכהן הגאון, יהודה בן שלמה

נתן בן אברהם לאב בית הדין של  נהּושמ לאחר  גם. מפתח בעמדות שניצבו תומכיםבעלי השפעה ו

  היה  אברהם  בן  נתן  של  הנלהבים  התומכים  אחד .  מתפקידו  הגאון  את  להדיח  ניסה  עדיין  הואהישיבה,  

עלי  שלתמיכתו  לדבר בשעתוהיה מודע  לאשלמה בן יהודה  המכהן הגאון, כנראה 36.עמרם בן עלי

הארבעים  בשנות 37, והעניק לו את התואר המעיד על נאמנות לגאון 'החבר המעולה'.אברהם בן בנתן

בבית הדין בקהילת ֻפסטאט ולהעמיק את קשריו החברתיים בקהילה  לשבת' המעולההמשיך 'החבר 

לטובת נתן בן אברהם. לשלמה בן יהודה נטייתו של עלי במחלוקת   נודעהומחוצה לה. בתקופה זו כבר  

ן בן אברהם, אסהל  הבבלים  קהל  למנהיג  יהודה  בן  שלמה  תב, שנה לאחר סיום המחלוקת, כ1043בשנת  

  הבוגד אל  כתבתי אני כי בלבו: 'וחשב אברהם בן בנתן כשתמך עמרם בן עלי של בגידתו את  הזכירו

 המכתב של נמענו, אברהם בן ןאסהל 38'.ברע ולא בטוב לא בפי זכרו להעלותי לי חלילה המעולה

 39.הקהילה  הנהגת  בענייני  עמרם  בן  עלי  עם  פעולה  שיתף  הוא  אף,  עמרם  בן  עלי  של  תוארו  את  המשמיץ

 . הקהילה הנהגת לצמרת בטיפוס לקדמו  כדי בו שהיה בקשר עליבחל  לאפי רוב,  עלניכר כי 

 רופאוהיה  ומורכבים סבוכים היו עלי עם שקשריו ההשפעה ובעלי המכובדים האישים אחד

בקרב   הכהן אברהם של השפעתואברהם הכהן בן יצחק בן ֻפראת.  40,ברמלה הפאטימי המושל של

 הגאון. יהודה בן שלמה גאוןאת נאמנותו רחש לוהייתה רבה,  מוסלמים אישים ביןנכבדי הקהילה ו 

 
 .97–90ברקת, שפריר מצרים, עמ'  35

 . 190 תעודהב,  כרךגיל, ארץ ישראל,  36

;  431הערה , 540; עמ' 453ב, עמ'  כרךיהודים במצרים, הלאזכור התואר של עלי בן עמרם 'החבר המעולה', ראה מאן,  37

ברקת, שפריר   :וראה על תואר זה גם .84, הערה 244א, עמ'  כרךגויטיין, חברה ים תיכונית,  :גם ראה. 33הערה  ,561עמ' 

 . 106, 96מצרים, עמ' 

ר, אך ההקשר מעיד על כך. מאן העלה  ייש  אופןנה את עלי בן עמרם בכינוי 'הבוגד המעולה' ביכ לא יהודהשלמה בן  38

(. ראה גם: גיל, ארץ ישראל, 182,  165,  145ב, עמ'    כרךיהודים במצרים,  האת ההשערה כי מדובר בעלי בן עמרם )  לראשונה

 ז.–. השווה ברקת, החבר המעולה, עמ' ו11– 10 'ע"ב, ש  137 תעודהב,  כרך

 ט. –, עמ' חשם, ברקתראה  39

 .779  סעיףגיל, ארץ ישראל, כרך א,  40
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על  תודהאות וככוח,  בעמדות מוסלמים אישים על השפעתו את יפעיל הכהן שאברהם ביקש

  41השתדלותו העניק לו תארים מיוחדים שהיו שמורים בדרך כלל לחצרנים.

שלמה בן יהודה ואברהם הכהן היה קשר העוין את עלי בן   הגאון ביןהנאמנות האמיץ  קשר

  שלמה  במחלוקתאישים חשובים אחרים בעלי כוח והשפעה. רקם קשרים עם  ידו מצ הואעמרם, אך 

בן  ןאוסהליחד עם האחים התסתרים  אברהם בן נתן של לצידו עלי עמד הםאבר בן ונתן יהודה בן

 עמרם בן לעלי הבטיח הוא: המחנות שני בין בתווך עמד  עזריה בן דניאל. הבבלים מנהיגאברהם, 

לעצמו את תמיכת קהילת ֻפסטאט, ובה בעת תמך בשלמה בן יהודה בתקווה גייס לכדי  הבטחות

כהונתו   המשךהצדדים הגיעו לפשרה בדבר עליו כעל יורשו העתיד לרשת את משרת הגאונות.  שיכריז

 42אך היתה זו אך פשרה זמנית. אב בית הדין שלו.לנתן בן אברהם עם מינויו של של שלמה בן יהודה 

 של והיחלשותו זקנתו לצד עמרם בן עלי של מעמדו התעצם המאה של החמישים בשנות

 שלמה  הגאון  לעולמו  הלך  1051  בשנת.  סמכויות  ויותר  יותר  לעלי  להעבירהחל    והוא,  שמריה  בן  אפרים

 43, ושוב התחדשה המערכה על תפקיד הגאונות.יהודה בן

בחוגי השלטון הפאטימי הלך והתעצם,  פראת בן יצחק בןאברהם הכהן  ,הרופאשל  מעמדו

אף הוא,   התחזקמעמדו של דניאל בן עזריה  – דוד  לבית עזריה בן בדניאל המוצקה לתמיכתו והודות

על תמיכתו של אברהם הכהן, העניק   הערכהאות כהתמנה לראש הישיבה בפועל.  הוא 105244 ובשנת

ועוד,  זאת 45.לו שהעניק אחרים תארים על נוסףלו דניאל בן עזריה את התואר המיוחד 'הוד הזקנים' 

  לאברהם  עזריה   בן  דניאל  שהעניק  התפקיד  משמעות,  עלי  עבור.  ֻפסטאט  קהילת  למנהיג  אותו  מינההוא  

נתון למרותו של אברהם הכהן. דבר זה   היה  הואהקהילה  כמנהיגשכעת כאב בית הדין ו הייתה הכהן

שהיה על ערש דווי.  שמריה בן אפרים של מקומו את לרשת ציפה שבההחליש את מעמדו של עלי בעת 

, כאמור,  ראשיתעלי, שציפה להתמנות למנהיג הקהילה, נקלע לקשיים בדרכו להשגת התפקיד הנכסף.  

  הקהילה שלהראשי  ּהמנהיג ונושא דברו,  עזריה  בן דניאל הגאון כוחות  חיברו מולו שבחזית מאחר

 הכהן יהודה, הללו השניים מול ההנהגה בהיררכיית הרגיש מיקומו על נוסףאברהם הכהן. זאת ועוד, 

 תפקיד את לרשת למועמד נהיה – ההשפעה ובעלי העשירים הַמגרב מיוצאי – 'הרב' המכונה יוסף בן

 מבין לחמוק עלול ייחל שאליו שהתפקיד הביןכשעלי  46מטעם קהילת המגרבים. שמריה בן אפרים

 
 . 30לתארים של אברהם הכהן ואביו יצחק, ראה ברקת, החבר המעולה, עמ' ז, הערה  41

 . 97– 93; ברקת, שפריר מצרים, עמ' 884– 870על המחלוקת, ראה גיל, ארץ ישראל, כרך א, סעיפים  42

 . וראה גם: ברקת, החבר המעולה, עמ' יא.896–889  סעיפיםא,  כרךגיל, ארץ ישראל,  43

 . 890–889  סעיפיםא,  רךכ גיל, ארץ ישראל,  44

 .53לכל התארים שהוענקו לאברהם הכהן הרופא, ראה ברקת, החבר המעולה, עמ' יב, הערה  45

 . 386–363, יהודה הכהן הרב, עמ' בארי ראה'הרב',  הכהן יהודה שחיבר פיוטים על 46
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 יסא; בעיקר לאור העובדה כי אברהם הכהן עתיד לרשת את כהבלגה מדיניות נקט הוא, אצבעותיו

לשם קבלת   הנגיד  לשמואל  לפנות  הצורך  את  יצרה  זו  שמצוקה  גם  ייתכןה'ראיס אל יהוד' באותה שנה.  

 47תמיכה למועמדותו לתפקיד ותשורה ברוחב יד. 

 בולטהכהן הרופא בן יצחק בן פראת, בן בריתו של דניאל בן עזריה, היה יריב  לאברהם

שהוזכר, הוא ואחיו  כפיבתחרות על משרת ה'ראיס אל יהוד': הרופא יהודה בן סעדיה.  מעותימשו

מבורך היו בקשרים טובים עם עלי בן עמרם; שורש המתיחות בין עלי לאברהם הכהן נבע מחברות זו  

בעיקר בשל תמיכתו הסמויה של עלי ביהודה בן סעדיה לתפקיד ה'ראיס אל   –של עלי והאחים סעדיה  

 יהוד'. 

  בקהילה  רבים קשרים לובע כמשפיע עלי נתון היה שבוקריאת תמונת המצב הפוליטי  מתוך

אברהם הכהן   מינה  1055עם מותו של אפרים בן שמריה בשנת   –  ָלאיש  אהבתו  מתוך  ולא,  לה  ומחוצה

לאחר המינוי מיהר עלי לכתוב לכבודו שיר שבח המביע  48.בֻפסטאט היהודים קהילת לראשאת עלי 

,  הכהן ואברהםעלי בן עמרם  ביןהמתיחות הרבה  למרות 49את הוקרתו ותודתו ל'אברהם שר העדה'. 

  שכתב   במכתב,  אולםעל יחסים תקינים.    שמרו  הם  עיניהם  לנגד  עומדת  הכמנהיגי הקהילה אשר טובת 

  את הסבירסים העוינים בין השניים. במכתבו הוא אברהם הכהן לדניאל בן עזריה נחשפים היח

  עזריה  בן  דניאל  של  התמנותו  את  לזכותו  קף, שעלי זסיפרהסיבות לטינתו העמוקה לעלי בן עמרם. הוא  

 התערבותו בזכות רק כי, במכתבו הכהן אברהם צייןכשברור שהזכות עומדת בידיו שלו. עוד  לגאון

'הרב' בהתמודדות על התפקיד שזכה בו, ולא בזכות   המגרבים מטעם המועמד  את להביס עלי הצליח

(, התנהג עלי בגסות רוח  הכהן אברהם) בזכותו בתפקיד שזכה לאחרכי  כתב הואעצמו. זאת ועוד, 

אברהם   ציין. כמו כן,  חתנוקודמו בתפקיד בנוכחות    את  בפומביהכנסת בהשמיצו    בביתכלפי הקהילה  

תיאר כי  הואעל כך,  נוסף. כך בשל אותו לפקודחדלו  והםנסת, כמה מבאי בית הכ העליבהכהן שעלי 

,  שוב התייהד לֻפסטאט ובשובו התאסלם'הרב'  כי הפיצו חונין וגיסו כשהוא הרע בלשון חטאעלי אף 

  סיפר דניאל בן עזריה לאברהם הכהן, הוא  השיב ש במכתב 50.הרמה למשרה  ראוי אינוהוא  ושלפיכך

 
  עם  לשיר. ביאור או ניקוד ללא שם מובא השיר. 15–13' עמ, כפולות הקדשות, אברמסון בידי נדפסו והשיר המכתב 47

 . 291– 290' עמ, החבר עלי, ראה בארי, וניקוד ביאור

. לפי ברקת, במראה מקום זה 110, הערה 59ב, עמ'  כרך; גויטיין, חברה ים תיכונית, 164ישוב היהודי, עמ' יגויטיין, ה 48

לאחר אפרים בן שמריה. ברקת, החבר  מיידיש רשימה כרונולוגית של מנהיגי הקהילה. עלי בן עמרם מופיע ברשימה 

 . 60המעולה, עמ' יג, הערה  

   .61, הערה  יגגם: ברקת, החבר המעולה, עמ'  וראה. 85– 84, עמ' ב כרךבמצרים,  היהודים, מאן 49

 ; ברקת, החבר המעולה, עמ' יד. 399 תעודהב,  כרך; גיל, ארץ ישראל, 148– 144, עמ' היהודי ישוביגויטיין, ה 50
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 השגות  והוסיף,  לֻפסטאט  שהגיע  זכאי, אחיו הבכור )של דניאל(  עם  גם  להסתכסךשעלי בן עמרם הצליח  

 51.עלי של ללמדנותו באשר

 על לוותר כוונתו על הודיע הואמצבו המסובך של עלי כראש קהילה בעל מתנגדים רבים  בשל

 לתמיכהשצעד כזה יערער את מוסדות ההנהגה ויביא לחיזור אחריו ו מראש ידע כי יתכןי 52.תפקידו

  לחברודניאל בן עזריה  הגאון פנהבכוונתו לפרוש מן ההנהגה,  כי עלי הודיע, לאחר שואכן. בו מרבית

 של זה מצעד המרובה דאגתו ואת השבר גודל את ותיארהפעם,  שונה בנימה, אברהם הכהן, הקרוב

שכתב לעלי מכתב ובו הביע תקווה שיתרצה ויחזור בו לשביעות רצונו  סיפר הוא, כן כמו. החבר עלי

לאחר מהלך מניפולטיבי זה התרצה עלי וחזר לתפקידו, וכבר מאמצע שנות  53ורצון הקהילה.

הקיפה את כל תחומי  פעילותומי מנוחות.  על אותה לנהל והצליח הקהילההחמישים תפקד כראש 

 פעולה בשיתוף עבדבית הדין ופיקח על השיפוט,  בראש עלי עמדהקהילה  כראשהחיים של הקהילה: 

, 'הרב' הימים משכבר יריבו עם, ואף ניהל מערכת יחסים תקינה קהילתם ראש ועם הבבלים קהל עם

, טיפל עלי בבקשות כן כמוחילופי מכתבים ודברי ברכה.  שכללה 54מקהילת המגרבים, יוסף בן יהודה

 55.ברבים שמו להאדרת, וזכה בשל כך לשבחים ואחרות מקהילות אנשים של עזרה

 1059 בשנת מנוחות למי הגיעה עזריה בן ודניאל עמרם בן עלי ביןהיחסים הסבוכה  מערכת

  בכבוד  הגאון את קיבל , עת הגיע דניאל בן עזריה לֻפסטאט, אולי לרגל החלמה ממחלה. עלי בקירוב

דניאל בן עזריה    מולעלי    שלצריכות את סמכותו. התנהלותו  אותו בשאלות משפטיות המ  כיבד, ומלכים

לאחר שיושרו ההדורים בין עלי לגאון, התמתנו גם היחסים בין   56.הגאון  של סמכותו  קבלת  על  מעידה

 עם מותו של  57.הציבורפעולה לטובת    ביניהם  שיתפו  אף  השנייםעלי בן עמרם לאברהם הכהן הרופא, ו

 
 .66. וראה גם ברקת, החבר המעולה, עמ' טו, הערה 153– 150גוייטין, היישוב היהודי, עמ'  51

 כך לפי ברקת, החבר המעולה, עמ' יז. 52

עלי בן עמרם: 'נודע לי בימים    פילכ עזריה לגורל הקהילה וליחסו השלילי    בן  דניאל   של  דאגתו עדות ל  במכתב  ראהגויטיין    53

ישוב היהודי, עמ' י)ה קצרה ידו מלנהל את העניינים'סטאט ושהחבר עלי, יחייהו הרחמן, אלה שנתקלקלו היחסים בפֻ 

: ברקת, החבר גם וראה(. 366 תעודה, ג כרך)ארץ ישראל,  'משך ידיו מניהול העניינים' :גיל תרגם יותר מאוחר(. 149

 . 75המעולה, עמ' יז, הערה 

 .82; וראה גם הערה יחעמ'  שם,, ברקת 54

 , הערה ג. 136' עמ, ג  כרך, חברה ים תיכונית, גויטיין; 456ג, תעודה  כרך, ישראל ארץ, גיל 55

 .378–370  סעיפיםא,  כרך, ישראל ארץגיל,  56

 ; ברקת, החבר המעולה, עמ' יט.180– 179ישוב היהודי, עמ' יגויטיין, ה 57
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 הגאון שלאת האובדן הקשה  המתארות לזכרו קינותכתב עלי  1062דניאל בן עזריה ממחלה בשנת 

  58.קהילהשספגה ה

 
 וייעודם נמעניהם: החול ושירי האיגרות. ו

עלי בן עמרם להתמיד במאמציו למצוא   נדרשלתפקיד מנהיג הקהילה באופן רשמי,  נהּושמ לאחר גם

חן כדי לשמר את תפקידו. חלק ממאמצים אלה של עלי בן עמרם באו לידי ביטוי בתכתובת ענפה עם 

 למנות; בקרב אנשי המעלה של ספרד, ניתן  דספר  או  מצרים,  ישראל  ארץ  בניכל אנשי המעלה של דורו,  

 במדרשים ומלאות מאוד ארוכות הללו יגרות הא 59.יהוסף בנו ואל הנגיד שמואל אל פניותיו את

כדי להרשים את הנמענים בלמדנותו. אל המכתבים הוא צירף שירי שבח,   התלמוד מן ובציטוטים

 אחיד בחרוז מחורזים: הספרדיים השבחארוכים מאוד, בנויים כולם על פי הדגם של שירי  חלקם

 60)המרובה(. כמותי במשקל ושקולים

 משפיעים אישים עם שרקם הקשרים על מלמדים( שבח שירי רובם) עלי שכתב החול שירי

 שחיבר איגרות על נוספו החול שירי 61.כאחד וקראים רבנים, לה ומחוצה ֻפסטאט בקהילת כוח ובעלי

היא פנייתו של עלי אל שני האחים הֻתסתרים הקראים, אברהם   אלה  לקשרים  דוגמה  62.נמעניו  לכבוד

 בצמרת בכירים אישים היו הקראים האחים שני 63.ליפה'החוחסד, שהיו חצרנים במעמד גבוה בחצר 

 שהיו ואנשים מקורביהם עבור מהשלטונות הטבות להשיג באפשרותם והיה, הפאטימי השלטון

 עלי כתב, היהודית בתרבות ובעקבותיה החצרנית הערבית בתרבות כמקובל. איתם טובים בקשרים

ן סעדיה , כתב עלי שיר שבח לרגל חתונתו של יהודה בכן כמו. פועלם את ושיבח לכבודם הלל שיר

  השיר  – הקצידה  בתבנית בחלק משירי החול שלו השתמש עלי 64.במצרים ליפהשהיה רופא בחצר הח'

מכאן, שהכיר את המבנים הספרדיים והשתדל   65. מבריח  בחרוז  וחרוז  הכמותי  במשקל  השקול  הארוך

 לכתוב שירי חול על פי המופת הספרדי ועל פי טעמם של נמעניו. 

 
–303' )עלי החבר, עמ' הישיבות ראשי גאוןבארי 'כדניאל  וביארהקטע מקינה אחת שכתב עלי בן עמרם לזכרו, פרסמה  58

 . 167– 166קינה נוספת על מותו של דניאל בן עזריה. נדפס: אסף, קינות, עמ'  עלי בן עמרם חיבר, כנראה(. 304

 .   295–290'  עמ, החבר עלי, בארי ;27– 10' עמ, כפולות הקדשות, אברמסוןראה  59

 . 286–284, עמ' שם, בארי 60

 אלה מרוכזים כעת בספרן של אלינער ברקת וטובה בארי, עלי בן עמרם )בדפוס(.  שירים 61

 (.51–1את מכתביו המליציים אל שמואל ויהוסף הנגידים הדפיס אברמסון )הקדשות כפולות, עמ'  62

על פי  ג, –כרכים אבהן מוזכרים הֻתסתרים, ראה גיל, ארץ ישראל, שעל הֻתסתרים, ראה גיל, הֻתסתרים. לתעודות  63

 רי, שתי קינות. , עיין גם: באלשירים. ו675– 662עמ' כרך א, המפתח; גיל, במלכות ישמעאל, 

 .314– 313בארי, עלי החבר, עמ'  64

; אליצור, שירת  33–9א, עמ'    כרךלתבנית הקצידה ולתכנים השגורים בה בשירה העברית בספרד, ראה לוין, מעיל תשבץ,    65

 , מילון, על פי מילון המונחים. פליישר-; שירמן329–275ב, עמ'   כרךהחול, 
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השמרני והמסורתי של קהל המתפללים באמצע המאה  ןפָ ה את מייצגת החבר עלי של הקודש שירת

. בהערכה כללית, שתפורט בהמשך, ניתן לומר כי ההשפעה הספרדית עליהם שולית עשרה-האחת

ומועטת. לעומת זאת, בשירי החול של עלי החבר ניכר רצון גלוי לאמץ את המופת הספרדי שהתפתח 

 שלו השבח בשיריפונה עלי בן עמרם  שאליהםבהשפעת השירה החצרנית הערבית. אנשי המעלה 

 ותבנית דומיםי הפנייה החצרניים, ועל כן מאמץ גם עלי גינוני כתיבה מכירים ומוקירים את דרכ

שירית כזו.  
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 פרק שלישי

 * ייחוס  ושאלות היקף יצירתו השירית של עלי בן עמרם  

 
 . ייחוס הפיוטים א

כל שירי עלי בן  1במהדורה שלפנינו מובאים ארבעים ואחד פיוטים של עלי בן עמרם מז'אנרים שונים.

עמרם הכלולים בקורפוס לוקטו והוהדרו על פי יותר ממאה וחמישים כתבי יד שונים, כולם מן הגניזה 

הקהירית. לחלק מהשירים שרדו מקבילות, ולא בכל המקורות נשתמרו היצירות בשלמותן. גבולות 

י בן עמרם נסמך בעיקר  הקורפוס נקבעו על פי ייחוס הפיוטים הכלולים במהדורה. ייחוס הפיוטים לעל

 על מטבעות החיתום שבהם חתם את פיוטיו. 

רוב הפיוטים נשתמרו בעצם כתיבת ידו של עלי בן עמרם המוכרת ומזוהה במחקר ממכתבים, 

יותר מהפיוטים מועתק ביד אחרת   קטן  חלק  2שטרות ותעודות שנמצאו בגניזה בכתיבת ידו ובחתימתו.

 3סים לו בכותרת. רוב הפיוטים הבאים במהדורה חתומים,אך חתום בשמו ובתאריו, חלקם מיוח

משמעית. על כן, ייחוס הפיוטים לעלי הוא מובהק ובעלותו עליהם -וברובם המכריע החתימה היא חד

 4פיוטים שאינם שלמים בראשם או בסופם, אך ניתן לשחזר בהם את החתימה בבירור. ישנםברורה. 

הקוטעת את החתימה, אך   אביתור  אבן  יוסף  משל  סטרופה  משובצת)יד(    המקוטעים  מהפיוטים  באחד

פיוט קטוע נוסף בכתיבת ידו הטיפוסית שנשתמר  .בהמשך שיוצג כפי, לעלי לייחס ניתן זה פיוטגם 

)ה(. לפיוט שני נוסחים:  חנוכהשל  שניליום  במצב לקוי המקשה על שחזור החתימה הוא קדושת י"ח

קדושת י"ח ליום ראשון של חנוכה, והנוסח לאחר  בכתיבת ידו של עלי בן עמרםהנוסח העיקרי כתוב 

בשוליים לאחר מקבילה של אותה קדושת י"ח ליום ראשון של חנוכה, גם כן בכתיבת השני מועתק 

 ידו. מתוך הקשר זה עולה כי גם הייחוס של פיוט ה לעלי הוא וודאי. 

 
 .פליישר עזרא"ש  ע  בגניזה והפיוט השירה מפעל של  הממוחשב המאגר בעזרת נעשה מהגניזה עמרם בן  עלי  שירי*ליקוט 

  לאנשים  שבח ושירי קינות, כגון חול שירי כמחבר גםיצירות השייכות לסוגת הפיוט. עלי החבר מוכר וידוע  רובם 1

 בפרק ראה ,חלקיים ופרסומים אזכורים, עמרם  בן עלי  של החול שירי  לע  פירוט; הם אינם נכללים בעבודה זו. מפורסמים

 , סעיף ו.השני

 . ראשוןה פרקב ראה 2

, לג,  ל,  כג,  ה:  אלה  הם  ייחוס  וחסרי  חתומים  שאינםהפיוטים  )  לפייטן  מיוחסים  או  חתומים  מהפיוטים  ושלושה  שלושים  3

 (.מא, מ, לט, לז

 החתימה את להשלים  ניתן לח בפיוט. ']חבר[ה עלי'  כו פיוט הוא בחתימהביותר  הרבות האותיותשבו משוחזרות  הפיוט 4

 קטוע בסופו: עלי החבר יז]כה[. כמו כן, פיוט טו: ]על[י החבר ברבי עמרם.  היותולמרות 
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נוסף על כך, נשתמרו ארבעה פיוטים שלמים בכתיבת ידו של עלי, אך חסרי חתימה )ל, לג, לז, לט(. 

בפיוטים אלה מצויים דרכי לשון ואמצעי סגנון אופייניים לפייטן המעגנים את בעלותו עליהם. השירים 

וטוגרפים מיוחסים לו בביטחון מלא מאחר שהם כתובים בכתיבת ידו הטיפוסית ומובאים ברצף עם א

אחרים שלו, לרוב מאותו הסוג. כפי שצוין לעיל, רוב הפיוטים המובאים במהדורה הם אוטוגרפים, 

וחלקם הגדול הגיע אלינו כטיוטות; אין לדעת אם בטיוטה שאינה חתומה ערך עלי תיקונים בנוסח 

יִליָלהַעל ָאח ֶאְס 'לדוגמה, השיר הסופי של הפיוט, ושיבץ בו את חתימת שמו מאוחר יותר.   'ְפָדה ְואֵׂ

ולקוי.   טורי שיר בסדר אקרוסטיכון חסרהפייטן  שבה כתב    )לז( הוא שיר לא חתום הנראה כמו טיוטה

של התיבה  יו"ד האות ולחתום את שמו בצירוף מילת הקבע 'על'  , אולי,בטורים האחרונים יש ניסיון

 פעמיים ברצף:   הבאה

יִלי]ָלה[ֹוֶלֶדת ֲאֶשר ִהיא ָעָליו ַשכּולָ ַעל י'  ה אֵׂ

 (. 19–18ֹוַלְדּתֹו ַהּבֹוָכה ָעָליו יֹוָמם ָוַלְיָלה' )לז, ַעל י

 השיר מיוחס לעלי בשל היותו אוטוגרף ובשל ההקשר שבו הוא כתוב.

פיוט יחיד שאינו בכתיבת ידו ואינו חתום מיוחס לעלי בכותרת השיר שלפניו )כג(. בראש השיר 

השיוך הוודאי לעלי. מבין ארבעים ואחד הפיוטים הכלולים במהדורה  כתוב 'ולה ינצרהו אל', ומכאן 

ישנם שני פיוטים שאינם כתובים בכתיבת ידו ומיוחסים לו מחמת הספק, והם הובאו בסוף המהדורה  

  5)מ, מא(.

 
 אוטוגרפים שאינם חתומים ב.

 בכתיבת  שירים הכתובים  60-קורפוס הפיוטים של עלי בן עמרם והמקבילות המצויים בידינו כוללים כ

מכלול יצירתו מעמיד היקף גדול של שלושים ושלושה  6אחרת. ביד שהועתקו שירים 40-ועוד כ ידו

פיוטים חתומים במטבעות חיתום ומיוחסים לפייטן באופן ודאי. אך ישנם חמישה פיוטים חסרי 

תובים בכתיבת ידו של חתימה וחסרי ייחוס. חמישה מהפיוטים שחסרים חתימה )ה, ל, לג, לז, לט( כ

ההקשר שבו מצויים הפיוטים בכתבי  7עלי בן עמרם, ומיוחסים לו גם בשל ההקשר שבו הם כתובים.

היד והיותם אוטוגרפים, יש בהם משום קריטריון חשוב בקביעת ייחוסם של הפיוטים שאינם 

 
 החתום וברצף, ולכן מיוחס לו על פי ההקשר, אך הפיוט קטוע. פיוט מא כתוב פיוט טו שבהכתוב באותה יד  מ פיוט 5

לעלי' הנמען או 'לעלי' המחבר. ראה על כך בדיון על הפיוטים  'מצוין שהשיר    אם  ממנו  להביןאין    אךמיוחס לעלי בקולופון,  

 .יא  סעיף, הרביעי בפרקהמסופקים שאינם חתומים 

 של אוספים שהעמיד הכהן יחזקאל בן עלי של בהעתקתו שירים שניניתן למצוא  אחרת ביד שהועתקו השירים מבין 6

 הפרק בסעיף ג. . ראה על כך בהמשךרבות העתקות

  .5מא המסופקים, ראה הערה  -וְ נוספים חסרי חתימה וחסרי ייחוס הם פיוטים מ  פיוטיםשני  7
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ייחוס זה בשירי  חתומים. נוסף על העדות האוטוגרפית, ניתן למצוא מאפיינים ייחודיים המחזקים 

 את נוכחות מאפיינים אלה בפיוטיו שאינם חתומים מאששת החול של עלי וכן בשירי הקודש שלו.

ד ּוְנִהי ַאְגִדיָלהלדוגמה, צידוק הדין '  .הללו  הפיוטים  על  הפייטן  בעלות  השערת ' )ל( כתוב ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ

בכתיבתו. השיר הזה מועתק בין קינה בע"ב של כתב היד שבו מועתקים שני שירים נוספים שלו ו

ֶבל' )לח(;  תחילתה' ש[ק]חז  החבר  חתומה 'עלי ֶבל ָגדֹול ִמָכל אֵׂ ד    המדובר  השיר  אחריו: 'אֵׂ 'ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ

 הקינה ברצף מועתקת ת; ואחריו–ביתי א-אלף אקרוסטיכון ומעמיד חתום שאינוּוְנִהי ַאְגִדיָלה' )ל( 

ל ִמָכל ְקַהְלֶכם '  בֻפסטאט  הכנסת  לסגירת בית ָאְספּו ִיְשָראֵׂ אומנם השיר אינו חתום, אך הוא מועתק   8'.הֵׂ

בטיוטה בכתיבת ידו ברציפות בסביבת פיוטים מסוגות הקינה, ההספד וצידוק הדין. משום כך ניתן 

 לייחסו לעלי בן עמרם בוודאות. 

בקינות אחדות משמש התואר 'חבצל' או 'חבצלת' לנספד. לשון זו מצויה בפיוטים חתומים, 

וגם בכאלה שאינם חתומים אך כתובים בכתיבת ידו של עלי. אלה משמשים מאפיינים סגנוניים 

ד ּוְנִהי ַאְגִדיָלה'לאישוש ייחוס שירים שאינם חתומים, כגון  את הנספד ' )ל(. עלי מכנה ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ

ֲחָבָצל'. בשיר   בצידוק הדין חבצלת, ומשנה את הכינוי מלשון נקבה ללשון זכר מכורח החרוז: 'ַּבֲאִסיַפת

  שבח אחר שלו הוא מבצע את אותו מהלך ומשנה את מינה של החבצלת מנקבה לזכר מכורח המקצב:

ֶדן ּבֹואּו ּוְבכּוכך גם בקינה ' 9'.ִמיםְמֻשוָּבִחים ְכשֹוָשן ַוֲחָבָצל ְוַתפּוִחים ְיֻרוִקים ַוֲאֻדו' י עֵׂ ', המעמידה ֶאְשלֵׂ

: 43(, וכן בטור 10)לג ' ֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹוןביתי מלא ללא חתימה, מופיע הכינוי: '-אקרוסטיכון אלף

 הכינוי חבצל או חבצלת לבני אדם מכובדים מחזק את ייחוס השיר לעלי.'. ַהָשרֹוןַאְבָרָהם ֲחַבֶצֶלת '

יֹוֶלֶדת נֹוֶדֶדת  ':  עלי  ידו של  בכתיבת  חתומות נוספות  קינות  של כתב יד זה, מועתקות שתי  ב "בהמשך, בע

' )לה(. כך שגם על פי ההקשר וסביבת הפיוטים יֹוַלְדּתֹו ַהַשכּוָלה ִקְרִעי ְבָגַדִיְך' )לד( ו'ַעל ָשַדִים סֹוֶפֶדת

בהספד אחר שלו משתמש עלי שוב בציור הלשון 'חבצלת השרון' בבואו  10ניכר כי אפשר לייחסן לעלי.

ר  11(.4ַהָשרֹון' )שיר לו טור  ַּבֲחַבֶצֶלת ֲחָסֶדיהָ  להספיד אישה: 'ְלַספֵׂ

ַעל ָאח ֶאְסְפָדה  קינה נוספת הכתובה בכתיבת ידו של עלי בן עמרם ואינה חתומה היא '

יִליָלה ביתי, אך משום מה הפסיקו באמצע. יש -טן באקרוסטיכון אלף)לז(. בקינה זו התחיל הפיי 'ְואֵׂ

 
  עלי , בארי וטובה ברקתשל אלינער  בספרן ביאור בתוספתבמלואו  ונדפס, 289' עמהחבר,  עלי, בארי של במאמרה נזכר 8

 )בדפוס(. עמרם בן

  בהיוודע  הנגיד  יהוסף אל המכתב  א"בע, טיוטה, עמרם בן עלי שלבכתיבתו   9-3765.8ENA ,לרבנים המדרש בית  י" כ 9

 .הנגיד שמואל מות

 . 1.א סעיף ,שישיה  פרקב, ראה הפיוטים בתכני לפייטן  ייחודייםה מאפייניםה לע  פירוט 10

בשיר   הכפי שמופיע ישראל כנסת של המטפורית משמעותה את נושאת'חבצלת השרון' בהקשר המופיע בקינה זו  11

 השירים. 
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לזכור כי מדובר בטיוטה שבה נכתבו מיני טורים שבהם תוכן של מילות הספד וקינה לשימושים 

בהקשרים של אבלות. למעשה, בכתב יד זה מועתקות שתי מקבילות לקינות חתומות של עלי, שתיהן 

ַעל  יֹוֶלֶדת נֹוֶדֶדת' הקינה של בודדות פתיחה ' )לה( ומילותה ִקְרִעי ְבָגַדִיְךיֹוַלְדּתֹו ַהַשכּולָ ' בכתיבת ידו:

ההקשר מראה, כי גם את קינה לז חסרת החתימה הכתובה בכתיבת ידו של עלי  12. ' )לד(ָשַדִים סֹוֶפֶדת

 לו בסגנון ובלשון, ניתן לייחס לו בוודאות. םהחבר ומועתקת בסביבת פיוטי קינות האופייניי

ר  ֹוִלְשמ ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻקֶדיָךאוטוגרף נוסף של עלי בן עמרם שאינו חתום הוא הפזמון לשבת '

. )כט(' ַאָּתה ִדַּבְרָּת ְבָחזֹון ַלֲהמֹוַניי)לט(. פיוט זה מועתק מייד לאחר פיוט חתום מסוג השבח ' 'דֹוְוַלֲעב

-במבנה זהה של סטרופות דו  םבכתב יד זה כתובים שני הפיוטים ברצף בהעתקה יפה ומוקפדת, ובנויי

טוריות. בשניהם יש עיקרון מנחה חוזר: המילה הפותחת את הטור הראשון מבין שני הטורים היא 

'אתה'. בפיוט כט החתום נפתח הטור השני במילת קבע נוספת 'אשרי', ובפזמון לשבת )לט( שאינו 

ש' בווריאציות שונות. נראה כי שני הפיוטים   חתום הטור השני הוא פסוק המכיל בתוכו את המילה 'שֵׂ

הללו חוברו בידי עלי בן עמרם בהינף קולמוס אחד. זאת ועוד, אחרי פיוט לט, באותו כתב היד, מופיע 

יפֹוא ְּבִניפיוט נוסף שלו ' ה זֹאת אֵׂ קיומם של פיוטים זה לצד זה,  אף הוא אוטוגרף וחתום. –)כה(  'ֲעשֵׂ

תומים של עלי, מחזק את ייחוסם של פיוטים אלה ברצף, בכתיבה אחידה בכתב יד שבו שירים ח

 בסבירות גבוהה מאוד. 

  
 שאינם אוטוגרפים ותיקוני המעתיקים חתומיםג. פיוטים 

 ישנן כפי שניתן לראות, רוב פיוטיו של עלי בן עמרם הגיעו אלינו בטיוטות בעצם כתיבת ידו, אך

 בחירתם של על ללמוד ניתן מהמקבילות ששרדואוטוגרפים.  שאינן העתקות גם שלפנינו בקורפוס

 השירים ְלרוב הפיוטים על פי ביקוש, צורך ביצועי או אפילו טעמם האישי. את שהעתיקו המעתיקים

יש מקבילות ולעיתים אף יותר ממקבילה אחת. רוב המקבילות הן בכתיבת ידו של עלי בן עמרם. ישנם 

וטה המכילה תיקונים ומחיקות רבות, בעוד שהעתקה שירים שבהם הנוסח בכתיבת ידו של עלי הוא טי

הערך המוסף של ההעתקות,  13מקבילה של אותו פיוט נשתמרה ביד אחרת בכתב מוקפד וברור יותר. 

 ייחוס שאינן אוטוגרפים ישנו מהמקבילות פרט למה שנלמד מכך על בחירת המעתיק, הוא שבחלק

 14השיר: בחייו או לאחר פטירתו של הפייטן.המספק מידע על הזמן שבו הועתק  בכותרת

שתיים מבין ארבע השבעתות של עלי החבר נשתמרו בקורפוס בהעתקה שאינה בכתיבת ידו.   

)ז( מועתקת בכתיבה מוקפדת ואינה נראית כטיוטה בעיקר משום שסוף 'ָרִני ֲאצּוָלה ְנסּוָכה' האחת 

 
 . S 12.5-Tכ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה,  12

 .'ֶעְזִרי ַאָּתה ַמֲחִסי ְוִצִלייז '  ושיר 'ֲאִני ַהֶגֶבר'טז , שיר לדוגמה 13

 .אסעיף פרק זה, ראה ב , כגון בשיר כג,המעתיק שכתבלייחוס בכותרת  דוגמאות 14
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ֶרד ָאדֹון ִמְש ' הדף ריק. השבעתא השנייה שלו י ְמעֹוַניַויֵׂ בן יחזקאל  עלי של ידו בכתיבת ' )ט( מועתקתמֵׂ

עלי בן יחזקאל הכהן, שפעל בין שנות השלושים לבין שנות השבעים של  15הירושלמי. הכהן, הפרנס

היה חובב שירה ופיוט, והעתיק מאות יצירות ממגוון סוגים של יוצרים שחיו  עשרה,-המאה האחת 

יחזקאל הכהן בחר בשירים יפים ומובחרים על פי טעמו המגוון. בחירתו עלי בן  16בזמנים שונים.

  17בשירים הספציפיים מלמדת על המצוי ברפרטואר הפייטני של משכילי הקהילה בזמנו ובמקומו.

ר ' שיר נוסף של עלי בן עמרם שהעתיק עלי בן יחזקאל הכהן הוא פיוט השבח ֶאֱעמֹוד ַעל ִמְשָמר ַוֲאַספֵׂ

אחת מהן נשתמרה על  –' )כח(. השיר כתוב בכתיבת ידו של עלי בן עמרם ולו שתי מקבילות ְּתִהלֹוָתיו

  18קרע דף קטן והיא בכתיבת ידו של עלי בן יחזקאל הכהן.

יחַ דין 'את צידוק ה  ין פֹותֵׂ ר ְואֵׂ ' )לא( ִשכתב עלי מתוכחה שכתב )כה(. עלי שינה את ארבע  עֹוצֵׂ

המחרוזות הראשונות של התוכחה כדי להופכה לצידוק הדין. המעתיק העתיק את השיר בגלגולו  

כצידוק הדין, ואף הוסיף כותרת החסרה במקור של עלי 'צידוק דין אחר הצור תמים וג''. זהו מקרה 

של העתקת אחת מטיוטותיו של עלי, טיוטות שאותן עיבד לפיוטים עבור ייעודים שונים מעניין 

 ומשתנים. 

לא תמיד הייתה עבודת המעתיק פשוטה, למשל כשהטיוטה מלאה בתיקונים ובמחיקות 

 26' )יז( בטור ֶעְזִרי ַאָּתה ַמֲחִסי ְוִצִליוקשה לפענח ולשחזר את כוונתו של הפייטן במדויק. בסליחה '

י שבתי[ ].[ִּתי]הֹוַחלְ  במקור שבכתיבת ידו של עלי יש תיקונים: 'ְלָך י ָכל// ֲעלֵׂ המעתיק בחר  ֶחְדִלי'. //ְימֵׂ

י ֶחְדִלי'. גם את התיבה   מכלל המילים שבטיוטה, ולפי הבנתו העתיק את הטור כך: 'ְלָך הֹוַחְלִּתי ָכל ְימֵׂ

ְז]דֹוִני[ ִּתְמֶחה ְוַתְשִקיט ה בתוך השורה: ''ותסיר' הכתובה כתוספת מעל השורה הוא העתיק במקומ

 ( ונראה כי זהו כתב היד שעמד בפניו בעת ההעתקה.30' )יז ִליַזחֲ  ְוָתִסיר////

ינּו' )יח( נשתמרה בכתיבת ידו של עלי בן עמרם. בתחילת כתב   ְּבֹבֶשת  ְלָפֶניָך  הסליחה 'ָעַמְדנּו ָפנֵׂ

הראשונה של הסליחה כפיוט שלם, ומייד לאחר מכן כתב ברצף סליחה  היד כתב עלי רק את הסטרופה  

' )יז(. בסוף סליחה זו העתיק מחדש את הסטרופה הראשונה של ֶעְזִרי ַאָּתה ַמֲחִסי ְוִצִליאחרת שלו '

ינּו' )יח(, והפעם המשיכּה לסליחה במתכו ְּבֹבֶשת ְלָפֶניָך הסליחה שהתחיל בתחילת העמוד 'ָעַמְדנּו נת ָפנֵׂ

 
על עלי בן   בהרחבה. 455–440 איגרות, ג כרך; 810 הערה,  491' עמ, א כרך, ישראל ארץ, ראה גיל, יחזקאל בן עלי על 15

 .  הירושלמי , ראה בארי, הפרנסוכתביו מעמדו, האיש –יחזקאל 

 . בארי, הפרנס הפרנס עלי העתיק שאותם לשבועות ומגוונים שונים פיוטים 150- כ של גדול באוסף מצויה השבעתא 16

 .  319, עמ' הירושלמי

 . 323–321עמ'  ,, שםבארי 17

 (.S AS 123.63-T י"כ ) השיר תחילתזו שרדה רק  מהעתקה 18
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במקרה זה לא ניתן  19שלמה. בכתב יד אחר מועתקת הסטרופה הראשונה של הסליחה ביד אחרת. 

לדעת אם המעתיק ראה לנגד עיניו מקבילות נוספות שמהן העתיק. ייתכן גם שראה את הסליחה בשני 

הארוך והמקוצר, ומבין שתי האפשרויות בחר להעתיק את הסטרופה הראשונה בלבד   –הנוסחים 

ן ֶעֶרץלם. גם בפיוט החטאנו 'כפיוט ש י שֹוכֵׂ אִשית ָאַשְמנּו ְפנֵׂ  בן עלי של שאינו בכתיבת ידו כא()' ְּברֵׂ

 .(8–1 טורים)שלם בכתב יד אחר  עמרם אך חתום בשמו, מועתקת הסטרופה הראשונה כפיוט עצמאי

רהסליחה ' י ַהיֹוצֵׂ נפתחת בסטרופה החתומה 'משה'; ' )יג( ְמשּוִלים ָאנּו ְּבָיְדָך ַכחֹוֶמר ִּבידֵׂ

תופעה זו של 'סטרופת פתיחה ניידת'  20סטרופה זו מופיעה גם בפתיחת סליחה של יוסף אבן אביתור.

המעתיק   22לסליחה יש מקבילה שאינה בכתיבת ידו של עלי בן עמרם.  21אופיינית לסוג זה של הסליחה.

ה, והחל את ההעתקה למן שהעתיק את הסליחה השמיט את הסטרופה הראשונה החתומה מש

בשרידים קטנים מן הסליחה במקבילה אחרת   23הסטרופה השנייה שבה החל עלי לחתום את שמו.

נראה שאין תיעוד לקיומה של סטרופת הפתיחה הניידת החתומה משה. ייתכן כי המעתיק ויתר על 

תחת הסטרופה הראשונה, מתוך בחירה, והעתיק את הסליחה מתחילת הסטרופה השנייה הנפ

 בחתימת שמו של עלי. אפשרות אחרת היא שזוהי הצורה שראה לנגד עיניו בעת ההעתקה.

לשתי סליחות של עלי: ' ה ָנא ְמַחֶנֶנת ְכִחינּון ְיקּוִתיאֵׂ ם ַעל ָהָרָעה ְוָתִסיר  ' )יד( ואחריה 'ֲענֵׂ ִּתָנחֵׂ

שונה בכתב היד )יד( חתומה ' )יט( מועתקות ברצף בכתיבת ידו של מעתיק אלמוני. הסליחה הראּתּוָגִתי

( שכתובה בשוליים והמעתיק סימן 8–5 )טורים הסטרופה האמצעיתבסטרופה הראשונה. אך ' 'עלי

המועתקת בשלמותה  סליחה של יוסף אבן אביתורב לשלבה לאחר הסטרופה הראשונה, מקורה

הסטרופה מהשוליים מכאן שבבואנו לבדוק את חתימת השיר, נראה כי תחיבת  .T-S H5. 32 כ"יב

אל פנים השיר, לפי הערת המעתיק בכתב היד, קוטעת את החתימה המקורית שהייתה במבנהו  

וניכר שאפשר להשלים  ,]...['ה עלי' המקורי של השיר. ארבעת טורי הסטרופה הראשונה חתומים:

הפיוט ליום ]חבר[. ייתכן כי המעתיק קטע את השיר וצירף בתוכו סטרופה אשר תוכנה קושר את 

כמו כן, חיזוק לייחוס הסליחה לעלי מצוי בעובדה, כי סליחה זו כתובה ברצף באותו כתב    24הכיפורים.

 
 . 'חננו' ,68.68MS heb d.  1–5   (O.2836.17) ,כ"י אוקספורדב מופיעהמקבילה ה 19

 . 321ראה בארי, עלי החבר, עמ'  20

 . 404פליישר, שירת הקודש, עמ'  21

 . S NS 112.65-T כ"י  22

ידו של עלי בן עמרם   תביבכת הבטור החמישי של הסליחה השלמה הכתובפותחת , הסליחה של המקבילה לפי נוסח זה 23

 בסטרופת הפתיחה הניידת החתומה 'משה'. תפותחו

 . ד סעיף, רביעי פרק ראה, וסיווגו הסליחה סוג על 24
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ם ַעל ָהָרָעה ְוָתִסיר ּתּוָגִתי'   חתומה נוספת של עלי החבר  סליחה יד ובאותה כתיבה שבה מועתקת 'ִּתָנחֵׂ

 ד ברצף לשימוש אישי.)יט(. נראה שהמעתיק העתיק סליחות של עלי בן עמרם בכתב הי

 )כד('  ֶעֶצב ִנְבֶזה  ֶּבן ָאָדם'  מעניין להשוות העתקת פיוט של עלי לאוטוגרף עצמו. מדובר בתוכחה

ידו. בין המקבילה לבין   בכתיבת  מקבילה לקויה לא  לה  ויש  עמרם,  בן  עלי  של  המצויה אצלנו בכתיבתו

שאולי המעתיק ראה מקור אחר של השיר. האוטוגרף יש תיקוני נוסח מהותיים המעלים את ההשערה  

י ֶרַשעהמופיע בנוסח הפנים שכתב עלי: 'וְ  19טור   ' מופיע במקבילה בנוסח אחר: 'ואלַאל ִּתְכַרע ְלַאְנשֵׂ

'. להערכתי, משנה עלי במכוון את ר ָרָעה ַרָּבהבֶ ִכי ֶזה חֶ כותב עלי החבר: ' 20בטור  תתחד לאנשי רשע'.

( של 'אנשי רשע' ֶחְבָרה)ֶחֶבר ". בשל האזכור של ֶזה ֶהֶבל ְוָרָעה ַרָּבה ַגם: "נוסח הפסוק מקה' ב, כא

 המתוארים בטור המקדים:

ֲעשֹות ְּתשּוָבה'וְ  י ֶרַשע ְוֶתְחַדל מֵׂ  ַאל ִּתְכַרע ְלַאְנשֵׂ

 (20–19' )כד ר ָרָעה ַרָּבהבֶ ִכי ֶזה חֶ 

ותיקן את הנוסח של עלי על פי נוסח הפסוק אך המעתיק החליט שלא להשאיר את הנוסח הזה, 

ואל תתחד לאנשי רשע ותחדל רבה". וכך על פי המקבילה: ' ורעה הבל זה המקורי מקה' ב, כא: "וגם

 '.וגם זה הבל ורעה רבה/  מעשות תשובה

עמוקה',  עלוקה' לצירוף 'משאול בנוסח המקבילה שינה המעתיק את הצירוף 'מאש 21בטור 

ָדה ְלַנְפְשָךקֵׂ ְת הַ 'הטור  שינה את 22ובטור  התקין זבדים ל]א[שך'. על פי השינויים שערך '' לין צֵׂ

המעתיק, לא ניתן לדעת אם אלה נעשו בגלל רצונו לשפר ולייפות את השיר, או אולי מאחר שלא הבין 

 את הכתיבה הלקויה והתקשה בפענוח הכתב.  

כת; לרוב הם תיקוני ניסוח שינויים שערכו המעתיקים בפיוטים שהעתיקו אינם מרחיקי ל

קלים שלעין המעתיק נראו נחוצים וצודקים. אך לעיתים הבחין המעתיק בשגיאה או בחוסר דיוק  

שתיקונם נחשב בעיניו לעקרוני, ובעקבות זאת הוא תיקן את הפייטן המקורי. תופעה זו של תיקונים 

' )טז(. באופן מפתיע, הנוסח בכתיבת י ַהְמֻסוֶכֶכתֲאִני ַהֶגֶבר ָמַסְרִּתי ֻסוָכִת 'עקרוניים' מודגמת בסליחה '

ידו של עלי בן עמרם הוא טיוטה בעלת תיקונים ומחיקות למכביר, ואילו ההעתקה שהיא הנוסח 

העיקרי במהדורה אינה בכתיבת ידו ומועתקת בהעתקה נקייה ממחיקות ומוקפדת. נראה שהמעתיק 

קור הכתוב בכתיבת ידו של עלי, ושינה אותו לפי ' במנוגעלונו מנוי'הרגיש חוסר נוחות אל מול הצירוף  

סביר להניח שהמעתיק העתיק את הסליחה מהמקור שנשתמר 'גורשנו מנוינו'.    – ההקשר של הסליחה  

שבו יש ניסיון ראשוני של עלי לפתוח את טור  9בכתיבת ידו של עלי. אישוש להנחה זו מצוי בטור 

'; אך הוא מוחק את השורה זדוננו עצמו ופשעים אותנו העו' זי"ן:ביתי באות - האקרוסטיכון האלף

'. כלומר, המעתיק התעלם מן הטור  זלזל במזמר הכריתו ונטישות הקניבוומשנה את הניסוח כך: '

נּו ְכָכלּותיקן המעתיק את הנוסח המקורי של עלי: '  14המחוק והעתיק את התיקון בלבד. בטור    ָקְרְּבנֹותֵׂ
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נּו'   נּו ְוִאיָשםלנוסח שנראה טוב יותר בעיניו: 'ְוִאישֵׂ '. במילים אחרות, במקור בכתיבת ידו  ְכָכלּו ָקְרְּבנֹותֵׂ

של עלי מוסבת האש לעם ישראל )כשכלו הקורבנות שלנו והאש שלנו(, ואילו במקבילה מוסבת האש 

ר כי המעתיק לקורבנות )כשכלו הקורבנות שלנו וכלתה האש שלהם(. מבחינת הבקיאות הלשונית ניכ

הברתית -היה אדם למדן, וייתכן שגם למקצב הטור היה חלק בצורך שלו לשנות מילה זו ממילה תלת

 הברתית.-למילה דו

 
 ד. פיוטים שאינם אוטוגרפים ומיוחסים לעלי בן עמרם בכותרת

 הפייטן. של ידו המכילים פיוטים של עלי בן עמרם שנאספו, הרוב כתובים בכתיבת היד כתבי מבין

לצד אלה נמצאו פיוטים שאינם אוטוגרפים אך מיוחסים לו בכותרת, לעיתים רק באחת ממקבילות 

השיר. כאלה הם, למשל, שני פיוטי חטאנו של עלי החבר שהועתקו עוד בחייו בכתב יד אחד. בכתב יד  

אִשיתזה פיוט אחד הוא מקבילה לסטרופה הראשונה בלבד של פיוט חטאנו ארוך וחתום של עלי '  ְּברֵׂ

ן ֶעֶרץ י שֹוכֵׂ : הייחוס מצוין בכותרת  25' )כא(, והיא מועתקת כפיוט עצמאי בן שמונה טורים.ָאַשְמנּו ְפנֵׂ

' )כג(. ָאַשְמנּו ְּברֹוב ַאְשָמה'  יד   פיוט חטאנו נוסף באותה  מועתק  לאחריו  . מייד'אל  ישמריהו  עלי  ללחבר'

 הפיוטים שני(. עמרם בן לעלי ,'ולו' )מערבית 'אל ינצרהו ולה: 'בציון לעלי הוא אף המיוחס הפיוט

בחייו כמוכח   שאינם בכתיבת ידו של עלי החבר ואינם חתומים, מיוחסים לו בכותרת והועתקו הללו,

 מברכת החיים שבכותרות שני הפיוטים. 

י ֶאְפַרִים ּבְ ייחוס נוסף ומפורט בכותרת נמצא בפיוט צידוק הדין החתום של עלי ' ָמֳאָסם ַאְנשֵׂ

כ' '  כאל חנין אלעטאר נ  [ואפטרה עמלהא עלי החבר ברבי עמרם נ' נ' ]נוח נפש'' )לב(, וזוהי לשונו:  ַדַעת

 הבשם  חנין  של(  האם  מצד)  דוד,  ל"ז  עמרם  ברבי   החבר  עלי(  חיבר)  שעשה  הספד:  התרגום'.  [כבוד]נוחו  

שם של קרוב משפחה  המעתיק שרטט בכותרת פירוט מדויק לזיהויו של הפייטן, והוסיף 26ל."ז

המזוהה עם משפחתו של עלי החבר )דוד של חנין הבשם(. זאת, לבל יהיו ספקות באשר לבעלותו של 

 עלי החבר על פיוט זה. בדרך זו ביטל המעתיק את האפשרות של ייחוס שגוי לפייטן אחר בשם זהה.

' )ב( שהועתקה לאחר מותו על פי ברכת המתים )נוח נפשו( ֶאָחד ְּבֶאָחד ִנָגִשיםהקדושתא 'גם 

'. כותרת זו אפשר 'נ' נ עמרם בר החבר עלי לרבי והחדש[ שבת] מיוחסת לעלי בכותרת: 'קדושת

מעתיק נוסף שכן הדיו בצבע כהה יותר מהדיו של השיר גופו. ייתכן כי הכותרת צורפה   ּהשהוסיפ

וחר יותר לכתב היד על מנת לשמר את ייחוס הפיוט לעלי החבר בן עמרם. עוד פיוט שאינו בכתיבת מא

 
)א( קרועה במקומות רבים, אך יש בה תוספת המשלימה את כתב היד המשמש כמקור העיקרי. טורים  נוספתמקבילה  25

 חסרים בנוסח הפנים אך קיימים במקבילה. 'אליך'(–)'ויהי' 72– 57

י ֶאְפַרִים ְּבָמֳאָסם ַדַעת' )לב(    בפיוט  מעמיק  עיון  26 כהספד או קינה )'אפטרה'( אף שכך   השיר  לסיווג  בנוגע  ְשאלה  מעלה'ַאְנשֵׂ

 . יאכתוב בכותרת שהוסיף המעתיק. ראה פרק שמיני, סעיף 
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י ֲאדֹון ַהְּבִריאֹותידו של עלי אך מיוחס לו בכותרת הוא אחת מהשבעתות שלו ' ' ְוָשְמרּו ֱאמּוִנים ִאְמרֵׂ

'  דר ופסח  לשבת שבעה' ובתוארו, וגם מיוחסת לו בכותרת:  )ח(. שבעתא זו נשתמרה לנו חתומה בשמו

 עולה'. [המ] החבר עלי

 
 טבעות חיתום ה. מ

 כנהוג בפיוטיו שמו חתימת ליד ' חזן' התואר את  נמצא לא ולכן, במקצועו חזן היה לא החבר עלי

רוב הפיוטים החתומים המצויים בידינו חתומים בחתימה הנושאת   .מקצועיים  חזנים  שכתבו  בפיוטים

ואלה הם: א, ב, ג, ז, ח, ט, טז, כ, כא, כו, כט, לב, לה.  27את שמו, עלי, ואת תוארו המוכר 'החבר' 

לעיתים מופיע בתוספת נוסח ברכה כמו 'יזכה' )א, י, כד, לד, לח( או 'חזק' )יט, כז(. יש שעלי מצרף 

חתימה  יא, כה, לא, כח(.ית 'עלי החבר' את שני נוסחי הברכה גם יחד: 'יזכה חזק' )לחתימתו האופיינ

ואמץ' )לו(. לשונות ברכה אלה   חזק החבר יחידה מסוגה מצויה בשיר אחד בלבד שבו הוא חתם: 'עלי

שמוסיף עלי בחתימת שמו, מאפיינות את לשונות החתימה של פייטני  –'יזכה', 'חזק', 'חזק ואמץ'  –

עמרם' )א,  ברבי החבר לעיתים הוסיף עלי החבר את שם אביו 'עלי 28טנות המזרחית המאוחרת.הפיי

ד, ו, יב, טו, כב( או 'עלי החבר ברב עמרם' )ו(. שיר אחד בלבד חתום בייחוס המשפחתי בשם אביו 'בן'  

י: 'עלי החבר  בשיר זה הוסיף עלי את נוסח הברכה 'חזק' על הייחוס המשפחת  29ולא 'ברבי' או 'בר' )יג(.

באחד מהפיוטים שבהם חתם עלי את שם אביו  בן עמרם חזק', והוא היחיד הנושא לשון חיתום זו.

  30)יז(. הוא הזכיר גם את כינויו העלום 'עמרם השליח'

 
 ביתי ושמי-ו. אקרוסטיכון אלף

 והנפוצים בפיוטביתי וחתימת שם הפייטן הם מאמצעי הייפוי המקובלים -ף האקרוסטיכון האל

הלשון, הקישוטים לפיה מתארגנים באמצעותם יוצר הפייטן מסגרת חיצונית אשר  31לדורותיו.

והעשייה הרטורית בשיר. פיזור זה מכתיב את מספר הטורים והסטרופות בשיר לפי מספר אותיות 

 
ה ָנא ְמַחֶנֶנת'  הקטוע יד לפיוט פרט 27   הוא  כך משום, והחתימה את הקוטעת אחר פייטן משל סטרופה בו שמצורפת'ֲענֵׂ

 . הפרק בסעיף ו בהמשך ראה. משונה החתימה יח בפיוט'עלי' בלבד; כמו כן,  חתום

 . 284' עמ, הקודש שירת, פליישר 28

'. הושענא'בן  שמו את החותם השלישי שמואל אצל גם נמצא –, בן, ברבי בר –בנוסחי החתימות לפני שם האב  גיוון 29

 . 93' עמ,  כלפה בר, אליצור; 1, הערה  20' עמ, השלישיקצומטה, שמואל  ראה

  תב שכ התנחומים במכתב גם שמו את עלי חתם זה חיתום במטבע. ב סעיף, השניראה בפרק  ,הכינוי 'השליח' על דיון 30

  שליח עמרם ברבי במצרים הקבועה בחבורה המעולה החבר עלי: '1056 בשנת אביהם מות לאחר הנגיד שמואל של לבניו

 . 295– 292, ראה בארי, עלי החבר, עמ' ולביאור לשיר. 138–137בארי, שתי קינות, עמ' '. ראה ל"ז

 .88–85פליישר, שירת הקודש, עמ'  31
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תה לשמש תומך זיכרון יראשית תכליתו של האקרוסטיכון הי 32.בית בתוספת חתימת המחבר- ףהאל

השתמשו בו גם לייפוי השיר ולארגונו. עלי עשה שימוש פה, ורק בהמשך  לטקסטים שנאמרו בעל

 באקרוסטיכון כשאר הפייטנים הקלסים, והעמיד אקרוסטיכונים מלאים בשירים רבים.

שונות, מגוונות ומצועצעות לחתום   עלי החבר אהב להבליט את שמו על פיוטיו, ובחר בדרכים

את שמו על יצירותיו. הוא לא הקפיד לחתום את שמו בדרך אחת קבועה, לא בלשון החיתום ולא 

בקומפוזיציות שלו, בקדושתאות )א, ב, ג(, בקרובות: קרובת י"ח )ד( ושלוש  החתימה. במיקום

 33ורת הסוגה.החתימה מופיעה במקומות המקובלים במס –מהשבעתות שלו )ח, ט, י( 

ביתי, וחותם -בחלק גדול מן הפיוטים משעבד עלי את טורי השיר כולם לאקרוסטיכון אלף

על שיטה סדורה במלאכת   המעיד מסוים לסוגכאן אין העדפה  גם. האחרונהאת שמו בסטרופה 

, כח) השבח בפיוטי(; כב, כא) חטאנו בפיוטי(; יח, טז, יבשלו )ח, ט, י(; בסליחות ) בשבעתותהחיתום. 

סביר שכך גם   ביתי.-מופיעה החתימה בסוף, לאחר אקרוסטיכון אלף –ובצידוק הדין )לב(  (כט

 באה בסליחה  משונה  חתימה  ביתי וקטועים ללא המשך.-ףרוסטיכון אלקפותחים אפיוטים )ה, כג( הב

ינּו' העמיד   הסליחה בהמשך ,'עמרם' חתם עלי הראשונה בסטרופה שבה ' )יח(ָעַמְדנּו ְלָפֶניּך ְּבֹבֶשת ָפנֵׂ

חמישה פיוטים )ה, כג, ל, לז, לט( מכלל  .'עלי' חתם האחרונה ובסטרופה  ביתי,-אלף אקרוסטיכון

מבין הסוגים הקלסיים המחויבים  34ביתי אך חסרי חתימה.-הפיוטים מחזיקים אקרוסטיכון אלף

למסורת הסוג ומבין הסוגים המאפיינים את הפייטנות המזרחית הנוחה לשחרר את טורי השיר מעול 

 35האקרוסטיכון, פיוטיו של עלי בין עמרם מדגימים שימוש נרחב בקישוט זה.

י"ח  ביתי. בקרובת -גדול מן הפיוטים מצויה חתימת שם בלבד ללא אקרוסטיכון אלף בחלק

לאבל )ו(; ביי מלכנו ועד מתי )יא( ששרד ממערכת היוצר; כך גם בחלק מהסליחות )יג, יד, טו, יז, יט, 

קיים  –כ(; בתוכחות כולן )כד, כה, כו, כז(; באחד מצידוקי הדין )לא( ובחלק גדול מהקינות למת 

חסרים הן  רק שני הפיוטים המסופקים 36ביתי )לד, לה, לו, לח(.-אקרוסטיכון שמי ולא אלף

 אקרוסטיכון והן חתימה )מ, מא(.

ביתי בפיוטיו. פייטני התקופה, שהרבו לכתוב פיוטים קצרים, -עלי הרבה באקרוסטיכון אלף

ביתי כדי שיספיק מניין הטורים לחתימת שמם. עלי העדיף לקשט -ויתרו ממילא על אקרוסטיכון אלף

לדוגמה, יוסף בן חיים  .תקופתול פייטני ביתי בשונה מהרווח אצ-פיוטים ארוכים באקרוסטיכון אלף

 
 .267– 261ת פייטנים מתקופות שונות, ראה הברמן, עיונים בשירה ובפיוט, עמ' ודוגמאות חתימל 32

 .129– 127פליישר, שירת הקודש, עמ'  33

 (.כג)ה,  קטועים שנייםפיוטים אלה קיימים גם  מבין 34

 עשרים ושבעה במספר.  ואביתי ה- אלףלב אקרוסטיכון ו בהם מששסך כל הפיוטים   35

 ביתי. - ףעשר פיוטים חתומים בלבד ללא אקרוסטיכון אל- שבעה יש 36
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העמיד אקרוסטיכון  37אלברדאני, פייטן ששימש כחזן בבבל במחצית השנייה של המאה העשירית,

ביתי שלם בתוספת חתימת שמו רק בקומפוזיציות ארוכות. בתבנית המחרוזת והפזמון הוא יצר -אלף

  כך גם יהושע בר כלפה,  38יתום ארוכים.אקרוסטיכון קטוע במחרוזת, ואת הפזמונים חתם במטבעות ח

חתם בעקביות את שמו בלשון חיתום ארוכה או קצרה בסוף   1000,39במצרים סביב שנת  שפעל פייטן

, עלי 40ביתי, אך ברבים מפיוטיו סידר את טורי השיר על פי חתימת שמו בלבד.-האקרוסטיכון האלף

ביתי; לא רק בסוגים הקלסיים -כפי שהוזכר לעיל, שילב בעשרים ושבעה מפיוטיו אקרוסטיכון אלף

סליחות,  –קרובות, כי אם גם בסוגים הרווחים בתקופתו קדושתאות ו –שבהם נוהגים בשיטה זו 

 פיוטי חטאנו, צידוקי הדין, שבחים וקינות למת.

מיקום החתימה בפיוטיו של עלי מגוון ומשתנה מפיוט לפיוט. לעיתים הוא חותם את שמו 

לחתום בראשי הטורים ברצף כמו בקינה על מות אישה )לו( וכך גם ביי מלכנו )יא(. לעיתים הוא מתחיל  

ִליִליִש פְ י נַ לִ אֱ כך הוא חתם גם בשיר '  41את שמו למן הטור השני )לח(. )כו(, הקטוע בסופו, ובסליחה   'י ְוהֵׂ

ם ַעל ָהָרָעה ְוָתִסיר ּתּוָגִתי' ' )יט(. דרך נוספת היא לחתום את השם בראש כל מחרוזת כגון פיוט ִּתָנחֵׂ

לעיתים הסטרופה הראשונה, שהיא סטרופת פתיחה, משוחררת מחתימה כמקובל; כך פיוטים  42כד. 

)ו(, שבה חתם עלי בצורה עקיבה ומדויקת  קרובת י"ח לאבלכז לד, לה. מיקום חתימה ייחודי נמצא ב

 את אותיות שמו בתחילת כל טור שלישי, לאחר מילות הקבע 'אלהי ישראל'.

ת בחתימת שמו על פיוטיו ניכרת בפיוטים שבהם הוא מכפיל, אהבתו של עלי בן עמרם להרבו

משלש ואף מרבע את אותיות שמו. אלא שלא תמיד הוא מצליח לשמור על עקיבות לכל אורך השיר, 

 
 .11–7, ראה בארי, החזן הגדול, עמ' אלברדאני על היסטורי לרקע 37

מוצאים   אנו כך. (73–72, עמ' שם)בארי, סדר חתימת שמו  לפי אלברדאני העמידאת פיוטי המאורות והאהבה שלו  גם 38

 . 270עיין פליישר, היוצרות, עמ'  .השלישי שמואל אצל רחוקות תיםיולע  ,אביתור אבן אצל גם

 .18–13, עמ' כלפה ברזמנו ומקומו של ר' יהושע בר כלפה, ראה אליצור,  על 39

ביתי שלם ולאחריו מטבע חיתום  -ף כלפה אקרוסטיכון אל בר העמידבפיוטים רחבי יריעה כמו פיוטי המי כמוכה שלו,  40

 ראהוטי יי מלכנו. ביתי כלל; כך גם בפי-ף ארוך. אולם בפיוטים קצרים כגון מצדרים, חתם את שמו ללא אקרוסטיכון אל

עשרה; -סטאט באמצע המאה האחתן בן אברהם שחי בפֻ אסהל אצלגם  זאתלהדגים  ניתן. 93–92, בר כלפה, עמ' אליצור

כפיל את האות הו ,ן'א לא את שלוש הסטרופות בחתימת שמו 'סהלימ הואבגוף היוצר בתבנית המחרוזת והפזמון שלו, 

]סימן    413– 411, היוצרות, עמ'  פליישר  ראה. בפזמון חתם בכינויו 'המומחה'.  ביתי הנהוג-ףאל האקרוסטיכון  הבמקום    ו"ןנ

בֻפסטאט, ארגן את  הןבטריפולי, חלב ו הןעשרה וישב -קכה[. גם יוסף הלוי בן חלפון, פייטן שפעל בשלהי המאה האחת

אליצור, שארית    ראה.  הקלסיים  בדגמים  מקובלשהיה  ביתי  - אלףולא על פי רצף    שמו  חתימת  פי  על  סטרופות העסתריוטא

 .251-81לדויד מזמור, עמ' . ראה בארי, ארוכותביתיות - אלףסליחות  תבכ הנשיא דויד, זאת לעומת. 30יוסף, עמ' 

 .בשיר האחרונים הטוריםשני  רק  חסריםהנראה   ככלכן,  כמוולהשלים את החתימה.  לשחזרו ניתן אך, קטוע לח שיר 41

 .חתומה השאינ  האחרונה לסטרופה פרט 42
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ויש לזכור שחלק מהשירים הם טיוטות או שירים שעברו שינויים ותיקונים. כך למשל, בפיוטים כא, 

 פעמים ואף ארבע פעמים.לא מופיעות אותיות שמו שלוש -וְ כה 

ן ֶעֶרץ' )כא( באופן מתוחכם:  בפיוט שמו אותיות את פיזר עלי י שֹוכֵׂ אִשית ָאַשְמנּו ְפנֵׂ  הוא'ְּברֵׂ

  ובסוף , ברצף שלוש אף או פעמיים של בכפילויות האותיות את שהכילביתי - אלף אקרוסטיכון העמיד

, פעמיים אות בכלאת שמו  שילב הוא. בטור האחרון של המחרוזות שמו את חתם סטרופה  כל

  ובסטרופה האחרונה הוסיף שוב את שמו.

בקומפוזיציות גדולות מסוג הקדושתא חתמו הפייטנים הקלסים את שמם פעם אחת במקום 

קבוע וצנוע שיוחד לחתימה, ומעולם לא בפיוטים הראשונים של הקדושתא. טורי הקומפוזיציה 

ביתי, ואילו חתימת הפייטן הייתה מרוכזת בחלק אחד של - לטובת האקרוסטיכון האלף שועבדו

בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת נמצא, שפייטני התקופה ויתרו על כללי החתימה  43הפיוט.

  ,את שמם באופן קבוע בסטרופות הסיום שבסופי פיוטי המגן והמחיה תמוחהקלסיים בקדושתאות, ו

בקדושתא ליום  44.נזקק לכל התיבותשבמטבע חיתום ארוך  חתמובדרך כלל  לעיתים גם במשלש.

ביתי שלם 'יוסף הלוי - הלוי בן חלפון את שמו במגן לאחר אקרוסטיכון אלף ףיוסחתם  הכיפורים

את אותה הדרך נקט גם ר' ישועה בירבי יוסף הכהן השופט, פייטן בן התקופה שפעל כדיין  45החבר'.

כך חתם   46עשרה. גם הוא חתם את שמו בקדושתא במגן )'ישועה'(.-באלכסנדריה באמצע המאה האחת

תופעה זו של חתימת שם הפייטן בפיוטים הראשונים   47לברדאני בקדושתאות שלו.את שמו גם יוסף א

ֶאָחד ְּבֶאָחד  של הקדושתא, בדרך כלל במטבע חיתום קצר, מצויה גם בקדושתאות של עלי. בקדושתא '

וציין כל אות  1ביתי שהעמיד בפיוט א, חתם את שמו בפיוט א-)ב(, לאחר אקרוסטיכון אלף 'ִנָגִשים

של הקדושתא, לאחר השלמת  1לפחות; את האותיות למ"ד ויו"ד ציין שלוש פעמים. בפיוט ב פעמיים

ביתי, חתם פעם נוספת את שמו 'עלי', ובפיוט ג חתם שוב את שמו כך: 'עלי' -האקרוסטיכון האלף

לחנוכה, שבת וראש חודש )א( הגדיל עלי  בקדושתאבראשי טורים עוקבים ו'החבר' בכל טור שני. 

; 'ת–פ'; ה שרד רק 'עלי החבר יזכה'; ג 'עלי' 1; ב'ת–מ'; ב 'עלי' 1א ל מרכיבי הפיוט כך:לחתום בכ

 2; ט'עלי' 1; ט'ת–א' 36–17; ח 'עלי החבר'; 'ת–ז' 2; ז']ו[–א' 1; ז'יזכה' 2; פזמון ']על[י' 1פזמון 

תופעת החתימות המרובות רווחת בתקופת הפייטנות המזרחית   .'עמרם' 4; ט'ברבי' 3; ט'החבר'

 
 .129– 128, שירת הקודש, עמ' פליישר 43

 .80, הערה 226' עמ, היוצרות, פליישר 44

 . 97– 60, ראה עמ' לקדושתא. 32– 28, שארית יוסף, עמ' אליצור 45

 .38–25 ,16–10ובארי, ישועה הכהן, עמ'   אליצור 46

 . 586–570עמ'  ראה ,קדושתאל; 122, החזן הגדול, עמ' בארי 47
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המאוחרת שבה פעל עלי, והוא אכן נוהג לפיה. כפי שמתברר, מן הבחינה הזאת לא נהגו פייטני התקופה 

 בצניעות בבואם לחתום את שמם בפיוטיהם. 

ים המאה העשירית מתרופף אופיים הקומפוזיציוני של חלק מסוגי הפיוטים, והפייטנ בסוף

חתימה נפרדת בכל קטע וקטע יותר מפעם אחת. כך למשל, יהושע בר כלפה חתם את שמו  מביאים

כך נהג גם יוסף אבן אביתור שחתם את שמו בכל אחד   48כמעט בכל קטע פיוט שהוציא תחת ידו.

גם אלברדאני חתם את שמו בכל פיוטיו במטבעות חיתום שונים  49ממרכיבי מערכות היוצר שלו.

  אף  50ולשונות ברכה מקובלות בתקופה זו, הן בסוגים הקלסיים והן בסוגים המאפיינים את תקופתו.

עשרה, חתם את שמו יותר מפעם אחת  -האחת כלף בר סעיד, שפעל במצרים לקראת אמצע המאה

בעצם ריבוי חתימת שמו בפיוטים נאמן עלי בן עמרם למסורת הפייטנית בת  51בקטע פיוט אחד.

כל פיוטיו המצויים   52התקופה. מלבד שבעה פיוטים שלמים שאינם חתומים )כג, ל, לג, לז, לט, מ, מא(

 בידינו חתומים במטבעות חיתום מגוונים. 

כנהוג באסכולה הפייטנית של תקופתו, משחרר עלי את הסיומות המקראיות מעול 

האקרוסטיכון והחתימה. מכל הפיוטים הבאים במהדורה רק בפיוט חטאנו אחד )כא(, שיש בו ריבוי 

-חתימות באופן מיוחד, משתמש עלי בסיומות המקראיות כדי לחתום את שמו. אך תופעה זו היא חד 

 53ת את יצירתו.פעמית ואינה מאפיינ

 

 

 

 

 
אליצור, בר  ראה. הזולת או האופן פיוטי כגון, בהם לחתום נהוג לא המסורת פי שעל בקטעים גם שמו את חתם הוא 48

 . 92כלפה, עמ' 

 .495' עמ, ב  כרך, ספרד שירת: בתוך, קדושתא –הנ"ל, אבן אביתור  :. ראה גם198' עמ, היוצרות, פליישר 49

 .  18– 13, החזן הגדול, עמ' בארי 50

ולפרשת   ויחיק' )לפרשת זלשונות חתימה מפורטות בפיוטי כלף בר סעיד: 'כלף החזן יזכה חזק כלף ח ,למשל ,ראה 51

; 88–84, ראה הראש, כלף בר סעיד, הסילוק לויחי עמ'  לפיוטיםשמיני(; וכן כל]ף[ ה]חזן[ ח]ז[ק כלף ח]ז[ק )לפרשת שמות(.  

 ראה, סעיד בר כלף של ביצירתו הסילוק ומאפייני מבנה  על. 95– 93עמ'  שמותל הסילוק; 102–101הסילוק לשמיני עמ' 

 .58–56עמ'  הנ"ל, שם,

 ולכן אין לדעת אם היה חתום.  מקוטע ה פיוט 52

  לצורך  שרשור מילות וכןמקראיות  סיומת מילות חופשי באופן מנצלה התקופה בן לפייטן דוגמה הוא כלפה בר יהושע 53

 .94' עמ, כלפה בר, אליצור. חתימותיו
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 ז. סיכום

דרך שימושו של עלי באקרוסטיכון ובחתימת שמו בפיוטיו מלמדת על יניקתו משתי מסורות: זו 

הקלסית וזו המזרחית המאוחרת. בהשפעת הפייטנות הקלסית הוא בונה את הקדושתאות שלו, סוג 

סית, מעמיד עלי שאינו מייצג את העשייה הפייטנית בתקופה שבה פעל. כנהוג במסורת הקל

ביתי בחלק גדול מפיוטיו, ומקפיד שלא לנצל את הסיומות המקראיות לחתימתו. -אקרוסטיכון אלף

ביתי  -מבחינה זו שונה עלי מפייטני התקופה הנוטים להפחית את קישוטי האקרוסטיכון האלף 

תואמים   בפיוטיהם. אך מטבעות הברכה המגוונים שבהם הוא עושה שימוש, ריבוי החתימות ומיקומן

את היצירה של פייטני תקופתו. עלי הולך בדרך הפייטנים המאוחרים בני זמנו, ומפרסם את שמו ואת 

 כישוריו הלמדניים גם באמצעות פיוטיו. 
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 רביעי פרק

 ותבניותיהם  סוגים 

 א. פתיחה

בתקופה זו  1הפייטנות המזרחית המאוחרת'.עלי בן עמרם פעל בתקופה המכונה במחקר 'תקופת 

בספרד כבר עוצב אופייה של אסכולה חדשה, הן בשירי החול )שמואל הנגיד( והן בפיוט )שלמה אבן 

בשעה שבמזרח תש כוחה של השירה העברית, והפייטנים כבר ִמחזרו את חומרי הגלם שלהם,   2גבירול(.

הפייטנות הספרדית האנדלוסית העמידה אלטרנטיבה חדשה אשר גם פייטני מצרים והמזרח נשאו 

אליה את עיניהם. עלי בן עמרם אומנם פעל בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת, אבל בניגוד 

ב עד מאוד את סוגי הפיוט הקלסיים מסוג הקרובה שרוב פייטני זמנו המעיטו בהם למצופה, הוא אה

קדושתאות לשבתות על כן, מפתיע למצוא במורשתו של עלי בן עמרם  3או חדלו ליצור אותם כלל.

כמו כן, מפתיע  הכתובות על פי הכללים המסורתיים של סוג זה. 4שבעתות לחגיםומצוינות ולחגים 

  היטבניכר כי עלי הכיר  בתקופה הנידונה.  סוגים שאינם רווחים  ,  טאנו ואף קרובות י"חפיוטי חלמצוא  

 6.אף נמצאו מועתקות בעצם כתיבת ידומהן והקרובות של הקלירי שאחדות  5םיאת הסוגים הקלסי

  הקדושתאות שלו ששרדו מרשימות בהיקפן, ומעידות על הרצון לחקות את הפייטנים הקדומים.

עירוב הזיקות בין מסורות השירה הקלסית והמזרחית המאוחרת ניכר בייחוד בסוגת  

)א( כתב עלי לאורם של הפייטנים הקלסיים,  חודש וראש חנוכה לשבת הקדושתא. בקדושתא שלו

 מול אל. האנכרוניזם מן בהם יש זמנו שמבחינת חתומים קדושה פיוטי בארבעה והיא אף מעוטרת

מפליא . תקופתו את החודש )ב( המאפיינת לשבת שלו הכלאיים קדושתא קלסית זו עומדת קדושתת

 
, ראה המאוחרת המזרחית הפייטנות תקופת של לצביונה. 12– 11הקודש, עמ'  שירת, ראה פליישרעזרא מינוח זה טבע  1

'. היוצר'תקופת    בשם  זו  תקופה  פליישר  כינה. בשל התפתחות והתרחבות מערכת היוצר בתקופה זו  316–277הנ"ל, שם, עמ'  

 .  472–365ראה פליישר, היוצרות, עמ' 

 ראה. לחידושיו של אבן גבירול, 413–331יטנית הספרדית, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' לצביונה של האסכולה הפי  2

"ל, תוספות הנ; 46–17, עמ' א כרך"ל, לקדמוניות שירתנו, בתוך: פליישר, שירת ספרד, הנואילך;  337"ל, שם, מעמ' הנ

 תולדות על. קצד–קיז' עמ, דורם בני הפייטנים, שירמן; 724– 683ב, עמ'  כרךלמורשתם, בתוך: פליישר, שירת ספרד, 

  כרכים , תולדות השירה העברית פליישר-, ראה שירמן יצירתם ועל חייהם  רקע עלהפייטנים השונים,  על, בספרד השירה 

 . 79– 75, בעיקר עמ' 86– 67, בין יוסף ליוסף, עמ' אליצור(; 92– 56, עמ' ב כרך; 173–42)בעיקר כרך א, עמ'  ב, א

  .254– 137, עיין פליישר, שירת הקודש, עמ' לסוגי הפיוט הקלסיים 3

 . 17– 13עמ'  ,שבעתות מחזורי, אליצורסוג הקרובה ותולדותיו: ראה בהרחבה על  4

 .76–54, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' הקלסית הפייטנות של הקומפוזיציוני לאופייה 5

  זו  ברשימה. כו–ברקת, החבר המעולה, נספח, עמ' כה  ראה, עמרם בן עלי של ידו בכתיבת פיוטים העתקות של לרשימה 6

 שהעתיק.  קדומים יוצרים של  פיוטים  לבין שחיבר  פיוטים בין הבחנה אין
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שדווקא מהסוג ה'פופולרי' והנפוץ ביותר בתקופתו, מערכת יוצר, נשתמר מרכיב אחד בלבד: הפיוט 

  7)יא(. , יי מלכנוממרכיבי מערכת היוצרהאחרון 

בחלק מהתוכחות  . פיוטי סליחות ותוכחותחלק נכבד במורשתו של עלי החבר הוקדש ל

מעוצבות ו  בתוכן. כך למשל, שתי תוכחות שלניכרת השפעה ספרדית מובהקת במבנה וכבר  והסליחות  

ותוכחה אחרת היא חיקוי של תוכחה  של התוכחה הספרדית האבן גבירולית,  על דרך חידוש התבנית

מהקינות למת )לג( שכתב על נכבד בשם 'אברהם האמרכל'  כמו כן, אחת  8מאת יוסף אבן אביתור.

 תכללי התבוננותב 9בות על פייטני ספרד.המאפיינת את הצורות האהו מעוצבת בתבנית מעין אזורית

למורשת הפייטנית של עלי ניתן לומר כי ההשפעה הספרדית ניכרת בחלק מפיוטיו, אך נאמנותו 

 על זאת אעמוד בהמשך.בולטת יותר.  הקלסית

חברתיים דתיים במורשתו הספרותית של עלי מצויים גם שירים שנכתבו לצורך כינוסים   

אלה הם שירים לעת מצוא  .דיןהצידוקי ותלי בית הכנסת, כגון קינות, הספדים וטקסים מחוץ לכול

שחיבר על מותם של נכבדים או  קינותהלהבלטה  ותבין אלה ראוישהסיווג שלהם נע בין קודש לחול. 

והשימוש שעושה עלי במלאכת השיר ניתן לחוש באמביוולנטיות   השיר  מתוך בחירת סוגי  10.צאצאיהם

 11נוכחות בתקופתו: המזרחית המקומית והספרדית החדשנית.שהיו כלפי שתי אסכולות שירה  חשש

 .שיריו את הועיד הזדמנויות יצר, ואבדוק לאילו בהמשך אסקור את סוגי הפיוט שבהם

 

 

 

 

 
י ֲעֹוִני' הדפיס פליישר )היוצרות, עמ'  7 יִני עֹוְלָלה ַעל עֹוֶצם ָעְצבֵׂ  (. 51, הערה 335–334פיוט זה של עלי 'עֵׂ

 .407– 404תבניות התוכחה הספרדית, עיין פליישר, שירת הקודש, עמ' על  8

–304. ראה בארי, עלי החבר, עמ' אזורית מעין בתבנית מעוצבת עזריה בן דניאל מות עלשכתב  הקינות משתי אחת גם 9

"ל, אבן  הנ  :גם. ראה 355– 349. על התבנית הפייטנית הספרדית המעין אזורית, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' 305

 . 471– 407, עמ' ב כרךבחינות, בתוך: פליישר, שירת ספרד,  –אביתור 

  מותם   על   והקינות,  וגאון  נשיא,  עזריה  בן  דניאל  של  מותו  על  הקינות  הן  במהדורה  נכללות  ואינן   עלי  שחיבר  נוספות  קינות  10

על נכבדים קראים, ראה  לקינות. 305– 304. לקינה על דניאל בן עזריה, ראה בארי, עלי החבר, עמ' קראים נכבדים של

– 335ב, עמ'  כרךעל סגירת בית הכנסת של הירושלמים, ראה גיל, ארץ ישראל,  לקינה. 131– 128בארי, שתי קינות, עמ' 

 )בדפוס(. עמרם בן עלי, בארי וטובה ברקת אלינער :. ראה גם197–196, תעודות  345

עשרה כלפי שני המרכזים: ארץ ישראל וסביבותיה מצד -המאה העשירית והאחת סוףערכי של משוררי -הדועל יחסם  11

רו של רב האיי,  י ; ש274– 239עיונים, עמ'   –; פליישר, רב האיי 61– 35שני, ראה טובי, קירוב ודחייה, עמ' אחד וספרד מצד 

 .25–20סעיד בן באבשאד, עמ' "ל, הנ ; 1327– 1295' עמ, ג כרךבתוך: פליישר, שירת ספרד, 
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 קלסיים סוגים. ב

 קדושתאות  1ב.

הקדושתא היא סוג הפיוט הנכבד ביותר מבין כל סוגי הקרובה בתקופה הקלסית. היא מעטרת את 

עמידות השחרית של השבתות והחגים, מפייטת את שתי הברכות הראשונות של עמידות אלה ואת 

הקדושתא  12חלקה הראשון של הברכה השלישית, ומסתיימת עם הקדושה, שהיא תכלית היצירה. 

בעלת מבנה מורכב הנחלק לשלוש חוליות; החוליה הראשונה מכילה שלוש חטיבות: המגן והמחיה 

שהוא מעין   –ברכת האבות והגבורות, והמשלש    –המפייטות את שתי הברכות הראשונות של העמידה  

א',  פתיחה לקטעי ההרחבה של גוף הקומפוזיציה שייעודם הוא הכנת הציבור לכבוד הקדושה )פיוטי

ב', ג'(. החוליה השנייה של הקדושתא )פיוטי ד', ה'( עומדת בראשם של פיוטי ההרחבה החשופים 

החוליה השלישית מכילה את קטעי  13ממסורת פייטנית מחייבת, אך לרשותם סימני תבנית מיוחדים.

וליה זו ח 14ההרחבה עצמם )פיוטי ו', ז'( אשר בהם ניתנת לפייטן עצמאות באשר למניינם ולתבניתם.

מסתיימת בסילוק )פיוט ח'( הבנוי על פי רוב בפרוזה מחורזת, והוא מוביל אל הקדושה וחותם אותה. 

נדיר למצוא המשך קומפוזיציה לאחר הסילוק, אך אחדים מן הפייטנים חיברו פיוטי קדושה )פיוטי 

 ט( הנקראים בכמה כתבי יד 'אופנים'. 

לרוב היא בעלת היקף מרשים המבטא את היא קומפוזיציה מורכבת בהיקפה;  הקדושתא

 אורו הקלסית, הועם הפייטנות בתקופת מרכזי שהיה פיוט זה, כוחם של הפייטנים בקולמוסם. סוג

בתקופתו של עלי בן עמרם, בעוד  .המאוחרת לנוכח יצירות חדשניות המזרחית הפייטנות בתקופת

, נדחקו הקדושתאות אל שולי שירת שפייטני התקופה נשאו עיניים אל הפייטנות הספרדית המתגבשת

 הקודש בת התקופה. כבר במחצית השנייה של המאה העשירית פייטן שחיבר קדושתאות סיים את 

 

 

 

 
ואף הן עוטרו   ,ותקדוש ונאמר  יםכיפור ה  ביוםהמוסף, המנחה והנעילה  ובעמידות השנה בראש המוסף בעמידות גם 12

"ל, מבנה הנ  :גם ראה. 182–138, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' ּהבקדושתאות. על הקדושתא, מעמדה הליטורגי ומבנ

 . 295–291הקדושתא, עמ' 

קרובות   לעיתים עשויים ה פיוטיקדוש'. חים בצירוף 'אל נא' ונחתמים בניסוח ']חי וקים מרום[ נורא ותפנד  פיוטי 13

המכונה  תבנית –'קדוש'   במילת המסתיימת ביניים בסטרופת( מחרוזות לשלוש)אחת  וותהמלּו  טוריות-תלתבמחרוזות 

 פיוטי ה נאמר בקדושתא, באופן קבוע, קטע קצר של שבח האל שנפתח במילים 'אל נא לעולם תוערץ'.  אחריקיקלר. 

 'רהיטים'.  מכונים ז פיוטי הקלסית בקדושתא 14
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 16ולעיתים הוסיף סילוק כדי לשוות ליצירה סיום מוגדר בתחילתה ובסופה.  15מלאכתו בחיבור פיוט ד,

ברוח הפייטנים הקלסים ראה עלי בן עמרם את הקדושתא כפאר היצירה שלו, והשקיע את מיטב כוחו  

היצירתי בבנייתה ובעיצובה. בעצם כתיבת פיוטי קדושה )אחרי הסילוק( ממשיך עלי החבר את  

נים הקדומים ממנו לציין בהבלטה קטעי סיום של יצירות מורשתם ונטייתם של הפייט

 קומפוזיציוניות.

שלוש קדושתאות ששרדו מעיזבונו של עלי מפתיעות בהיקפן, בסגנונן ובמבנה שלהן ההולך  

אחת מהן )א( היא קומפוזיציה שלמה המתפארת בפיוטי ט הנדירים אף   17אחר הפייטנים הקלסיים.

שתא זו לחנוכה, שבת וראש חודש שרד מפיוט א רק הטור האחרון במסורת הפייטנית הקלסית. בקדו

לפני שרשרת הפסוקים; פיוט ד ותחילת פיוט ה חסרים )חסרים דפים(. מפיוט ה, הקטוע בתחילתו, 

כמסורת הפייטנים   18ת וחלקים מחתימת הפייטן.–ביתי פ-שרדו מהגוש השלישי של הקיקלר רצף אלף

הקיקלר בפיוט של עלי משורשר כפי שקיים   19.בקדושתא הקלסית  השכיח  קיקלרהוא כתוב במבנה של  

 20גם בפיוט הקלסי.

פיוט ו חסר בקדושתא זו; ייתכן כי עלי חיבר אותו, אך הוא לא שרד. שאר הקומפוזיציה 

, הסילוק, וכפי שצוין קודם, ארבעה פיוטי ט החותמים 2, ז1ניתנת לשחזור במבנה המקורי: פיוטי ז

זיציה זו מעידה כי עלי הכיר היטב את כללי הקדושתא הקלסית. כדרך הפייטנים את היצירה. קומפו

 
, שפעל בבבל במחצית השנייה של המאה העשירית, נציגה המובהק של תקופת הפיוט אלברדאני חיים בן יוסף הפייטן 15

  נועדו הן וכנראה, ד–א קדושתאות. אלברדאני כתב קדושתאות שאין בהם אלא פיוטי אהמזרחי המאוחר, כתב גם הו

. בארי,  מאוחרים בפזמוניםוים ּופיוט ד באו בהן קטעים מקרובות קדומות המל לאחרכ'קדושתאות כלאיים'.  להיקרא

 .  148–119החזן הגדול, עמ' 

 . 35–29חדשים לאלברדאני, עמ' : בארי, פיוטים גם ראה. 121–119, שם, עמ' בארי 16

וחיברו קדושתאות בסגנון קלסי, עיין אליצור, פינחס  המאוחרת המזרחית הפייטנות בתקופת שפעלו נוספים לפייטנים 17

 . 38– 23 ,16– 10עמ' ; אליצור ובארי, ישועה הכהן, 97–60, 33– 23; הנ"ל, שארית יוסף, עמ' 798–790הכהן, עמ' 

 'יזכה'. הברכה לשון שרדה הקודש ומסטרופות'עלי',  השםמ ד"ו י תאותיו שלוש שרדו מהחתימה 18

 בתיבת  המסתיימתהוא פיוט בעל סטרופות משולשות ומחרוזת ביניים מקהלתית )סטרופת קדוש או פזמון(  הקיקלר 19

פליישר, קיקלר, , ראה ומשמעותו המונח הבנת, הקיקלר לתבנית. סטרופות שלוש כל לאחר הפיוט את הקוטעת'קדוש' 

"ל, הנמח; –"ל, יסודות מקהלתיים, עמ' יחהנ; 189– 185בפייטנות ובשירה, עמ'  מונחים"ל, הנמז; –עסטריוטא, עמ' כא

. נדפס שנית בקיצורים בשם 'מקומו של הקיקלר 155– 140. השווה: אליצור, הקיקלר, עמ' 148–147שירת הקודש, עמ' 

 .520– 513, עמ' 2שר, שירת הקודש תשס"ח בקדושתא הקלירית' כנספח לספרו של פליי

 . 586– 785, עמ' הגדול החזן, בארי: אלברדאנימשורשר בקדושתא למעמד הנעילה ראה למשל אצל יוסף  קיקלר 20
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עלי; ג עלי החבר יזכה; ה   1עלי; ב 1א ביתי ושמי כך:- המאוחרים העמיד עלי החבר אקרוסטיכון אלף

 21.עמרם 4ברבי; ט  3החבר; ט 2עלי; ט 1עלי החבר; ט 2זיזכה;  ]על[י

)א( נפתח בכותרת   'דּוש יֹום ַכלֹותיַח ְוָלנּוַח ְּבִח ֹוִלְשמבקדושתא 'הסילוק הארוך שהעמיד עלי 

הסילוק מחורז כולו ומורכב מארבעה קטעים, כולם חרוזים   22'.<ה>קדוש<  לה>תע  ולך  ובכן'  השגורה 

ולאחריה יש  23בחרוז אחיד המשתנה מקטע לקטע. בקטע הראשון נפתח כל טור במילת הקבע 'מה',

' /  ה ָעְצמּו ִנְפְלאֹוֶתיָךמֶ ' / 'ַמה ָגְברּו ִמְפָעֹלֶתיָך' / 'ָמה ַרּבּו ַמֲעֶשיָך' פועל המפאר את מעשי האל בעבר:

( וכו'. שני הקטעים הבאים, השני והשלישי, הם היחידים מבין 4–1' )א, סילוק ָגְדלּו נֹוְראֹוֶתיָך המַ '

ארבעת הקטעים שהיקפם זהה: בשניהם עשרה טורים בכל קטע. נוסף על כך, שניהם קצובים במקצב 

עתיד. דומה, ושניהם כתובים באותה התבנית שבה נפתחים הטורים בפעלים בגוף ראשון יחיד בזמן 

ְךב  אֲ ' / 'ִמירא  אַ ' הפעלים נועדו לשבח את האל באמצעות השירה והמזמורים המפארים את שמו:   / 'רֵׂ

ל הַ אֲ ' / 'שֹורד  אֶ ' / 'ִדילג  אַ ' רזַ אֲ ' / 'םמֵׂ רֹואֲ וַ לֵׂ ןחַ אֲ ' / 'מֵׂ (, וכך בהמשך. הפעלים 36–17)א, סילוק  ' נֵׂ

ביתי מלא -מתחילים באות אל"ף )מאותיות אית"ן בעתיד(, ולאחריה מעמיד הפייטן אקרוסטיכון אלף

בקטע הרביעי והאחרון של הסילוק מעמיד  24לאורך שני הקטעים המשמשים לצורך זה כיחידה אחת. 

ומשוחררים מאקרוסטיכון. הפייטן טורים ארוכים וקצרים זה לצד זה. הטורים חרוזים בחרוז אחיד 

 מתחיל טור כל. ב"ע כא שבת, של הסילוק הוא תיאור הלכות חנוכה על פי התלמוד הבבלי עניינו

  את  המייצג הקב"ה מדריך ומלמד את הפייטן ;ה"הקב על המוסב בפועל ומסתיים החנוכה, במצוות

ָתִני'; 'ִקיַדְשָּתִני' )א, סילוק  תָ יְנחֵׂ ִני'; 'ִה ַמְדּתָ יַלְפָּתִני'; 'לִ יִא את הלכות החנוכה: '  ישראל  עם –37ִני'; 'הֹורֵׂ

 (, וכך לאורך כל הסילוק.41

ההנחה הרווחת במחקר היא שפיוטי הקדושה )פיוטי ט( אינם שכיחים כבר בפייטנות 

לפי אליצור, אין זאת אלא בשל העובדה   25הקלסית, קל וחומר בפייטנות המזרחית המאוחרת. 

 
 . השלישי, ראה בפרק התקופה לפייטני בהשוואה עלי של שמו חתימת ותכיפות מיקום על  דיון 21

 . 150הקודש, עמ' , ראה פליישר, שירת הסילוק למבנה 22

ליצור התאמה לפסוק החותם את הסטרופה:  כדי' מי'ב'מה'  הקבע מילת את עליהטורים האחרונים מחליף  בשלושת 23

ל ִמי ֲאֶשר'  (.דב' ג, כד) 'ְוִכְגבּוֹרֶתָך ְכַמֲעֶשיָך ֲאֶשר ַיֲעֶשה ּוָבָאֶרץ ַּבָשַמִים אֵׂ

מבחינת סדר האותיות. ראה טורים   משובש  הואבית, אך במקומות מסוימים  -האלףמכיל את כל אותיות    האקרוסטיכון  24

31 –34 . 

 .151– 150, שירת הקודש, עמ' פליישר 25
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דרך  כתבו, קלסים קדומים לדעתה, פייטנים 26יטו אותם בהעתקותיהם.שפייטנים מאוחרים השמ

 של רבות בקדושתאות הסילוק. ניתן למצוא תופעה זו לאחר שמקומם בקדושתא קדושה קבע, פיוטי

 פרי הוא אחרות קדושתאות שהיעדרם בסופי נראה קליריות. קדושתאות יניי, ואף בלא מעט סופי

לידינו.   הגיעו  לא  הקלסי  הפיוט  בתקופת  שנכתבו  הקדושה  פיוטי  רוב  מאוחרים.  מעתיקים  של  השמטה

עניין זה מעיד על טעמם הספרותי של המעתיקים ושל קהל היעד, ציבור המתפללים. הפייטנים שפייטו 

לפסוק  בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת סיימו את הקדושתאות עם סיום הסילוק המוביל

ג(. עוד הם ויתרו על אמירת פיוטי הקדושה. אך היו    ו,'  )יש  'וגו  קדוש"  קדוש  "קדוש  בקדושה:  הראשון

עשרה שכתבו פיוטי קדושה. כזה הוא למשל, יהושע בר -כמה פייטנים מאוחרים בני המאה האחת 

וכן פייטננו, עלי החבר בן עמרם; האחרון כתב ארבעה פיוטי ט, כל אחד בעל ארבעה טורים  27כלפה,

החרוזים בחרוז שונה ומובילים לפסוקי הקדושה. בדומה לפייטנים הקדומים שהשקיעו בקדושתאות 

 את מיטב כוחות היצירה שלהם, כך עשה גם עלי החבר שביקש להתפאר במסורות קלסיות מכובדות.

ת של עלי בנויות על פי התבנית הקלסית המסורתית. בקדושתא זו )א( מקוימת גם הקדושתאו

זות בחרוז  ושלוש סטרופות החרעלי מעמיד  'בחטיבה הראשונה בפיוט ג חרוזית.-תבנית סטרופית חד

החלוקה למחרוזות מסומנת באמצעות  את שמו בראשי הטורים 'עלי החבר יזכה'.בהן חותם ו ,אחיד

מעמיד    הקיקלר,  בפיוט ה החסר בראשו,  ים בארבע ובאמצעות הציטוט מפסוקים.חלוקת מספר הטור

קיקלר בקדושתא החריזה בולאחריהן סטרופת קדוש.  כמקובל,    ,טוריות-שלוש סטרופות תלת  הפייטן

 28. טורים החרוז מתחלףה תסטרופת הקדוש בת ארבעבהנידונה היא אחידה, ואילו 

אוהבי הפיוט של ו םפייטניהשורשה של שיטה זו נטוע בשינוי בטעם הספרותי של כנראה, 

החלו  עשרה. בהשפעת השירה הערבית -תחילת המאה האחתלסוף המאה העשירית תקופה שבין ב

  מגמה לעצב ה 29זה.שירה סוג חרוזיות שהיו מקובלות ב-להעדיף צורות חד  צרכני השירה ויוצריה 

אחיד שאינו מתחלף מסטרופה לסטרופה, אך גם לשמור על  בחרוז מסורתיים סטרופיים פיוטים

 
עמ'   שם,  , ראההליטורגי  תפקידם  שללהגדרה ממצה של פיוטי הקדושה ו   .438– 419עמ'  ,  יניי  של  הקדושה  פיוטי,  אליצור  26

419–423 . 

 . 237–231ט ששרדו, ראה עמ'  ולפיוטי לקדושתא. 60–58, בר כלפה, עמ' אליצור 27

קדושתאות של הקלירי בחוליה הראשונה של הקומפוזיציה וגם בחלק מפיוטי ה )הקיקלרים(.  כמהב תופעה זו מתועדת  28

בחרוז   החרוזותדוגמה נוספת למחרוזות מרובעות ל . 39–30הפיוט שם, עמ' ו, 19–18ראה: אליצור, אחת שאלתי, עמ' 

. ראה גם השפעת הקלירי על פינחס  233–231 ,228–220 ,211– 208, והפיוטים: 49–48אחיד, ראה הנ"ל, מתן תורה, עמ' 

שם. וראה   47, והערה  173–172יה של המאה השמינית: אליצור, פינחס הכהן, עמ'  י הכהן שפעל בארץ ישראל במחצית השנ

 )נוסח ב(.  451– 448 ,441– 439 ,367–363בעמ'  דוגמאות

 . 95אליצור, בר כלפה, עמ'  29
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שיטה זו  30ביצירתם של פייטנים אחרים. המאוחרת  המזרחית בפייטנות ניכרת –חלוקה סטרופית 

תבנית זו לתבנית קבועה בכמה מסוגי פיוטיו. עשה  ש  זכתה לתפוצה רחבה ביצירתו של יהושע בר כלפה

חילק את הפייטנים הקדומים שהעדיפו את העיצוב הסטרופי מרובע הטורים, והלך בעקבות    בר כלפה

 31.זהה לחרוז של השיר בחרוז כדי לעגן את הרפרין ,זאת באופן קבוע. הטורים לסטרופות סימטריות

 . שיטה זו מציגה ניסיון שמרני לפתור את בעיית חיבור קטעי הרפרין בגופי המחרוזות ,לפי אליצור

סוג   32' )ב( היא קדושת כלאיים.ֶאָחד ְּבֶאָחד ִנָגִשיםה מפרי עטו של עלי החבר 'הקדושתא השניי

זה החל להיכתב מסוף התקופה הקלסית, והתפתח ביתר שאת בתקופתו של עלי בן עמרם, תקופת 

הפייטנות המזרחית המאוחרת. כאמור, תקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת ביקשה להשתחרר  

הפייטנות הקלסית. ניתן לומר כי קדושתת הכלאיים התפתחה משני טעמים:   מהמסורות הגדולות של

ראשית, עקב רצון קהל המתפללים להתאים את הפיוטים הקלסיים למנהגי הקריאה בתורה 

שנתי של קריאת פרשות -שנתי, הארץ ישראלי, למחזור החד-שהתקבלו במעבר מהמחזור התלת

 34יבור אשר ביקש לשמוע יותר קטעי ביניים מושרים.שנית, בגלל הטעם החדש שהתפתח בצ  33התורה.

לאחר   35ד ובסילוק.–חוקי הסוג הקדומים נשתמרו בדרך כלל במסגרות החיצוניות כלומר, בפיוטים א

מכן שולבו בערבוביה קטעי הרחבה של משוררים שונים, וכן קטעי הרחבה מקוריים משל עצמם 

 
עיונים,   –; הנ"ל, רב האיי  חקצ–טנוספות, עמ' קפ  – חרוזי, ראה פליישר, רב האיי  -לעיצוב סטרופי חד  נוספותדוגמאות  ל  30

הנשיא עיצב   דויד קפו, רכה, רסט.  יםפיוטו , 126, 100: בארי, החזן הגדול, עמ' גם ראה)שיר ז(.  273)שיר ד(,  272– 271עמ' 

 ראה למשל פיוטים ז, י, יט, כג. .45, עמ' מזמור לדוידתשעה מפיוטיו בתבנית זו: בארי, 

 . 97ראה בעיקר עמ' ו, 98–94, בר כלפה, עמ' אליצור 31

"ל, הנ; 60–11עמ' "ל, פזמוני האנונימוס, הנ ; 297–291, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' כלאיים קדושתת סוג על 32

 . 148–119; בארי, החזן הגדול, עמ' 395–392היוצרות, עמ' 

, א כרך: פליישר, תפילות הקבע, בתוךשנתי, -, ראה פליישר, המחזור התלתשנתי- התלתהקריאה בתורה במחזור  על 33

 . 230–175עמ' 

  העיקריים אחד השינויים    עם  אחד  בקנה  עלתה  לאמגס    בירבי  הכהן של חלקים מהקדושתאות של יניי ושמעון    היקבעותן  34

  בחגים שפעלו הפופולריות המקהלות. והמקהלה החזן מפי הקטעים של אנטיפונלית השמעה: העברית השירה בפני שחלו

משום שבקדושתאות של יניי ושמעון הכהן לא נתחברו קטעי מקהלה. וכך,  הרגילות בשבתות לפעול  יכלו לא ובצומות

מקוריים משל עצמם מבלי לוותר על   ופזמוניםחזנים שהתקשו לחבר קדושתאות שלמות לשבת צירפו קטעי מקהלה 

 המכונה  ןפייט  הוסיףלכולן    –מגס    בירבי  הכהןהקדומות. עדות לכך ניתן למצוא בקדושתאות של שמעון    המוכרותהיצירות  

', ראה ופזמון'סטרופות    בתבנית  המאוחרת  המזרחית  הקדושתא  של  זה  מבנה   על'האנונימוס' תוספות מקהלתיות.    במחקר

"ל, יסודות מקהלתיים, עמ' הנ;  34– 19. וראה בהרחבה הנ"ל, פזמוני האנונימוס, עמ'  297– 290פליישר, שירת הקודש, עמ'  

 מח.–יח

 . 153–151בארי, החזן הגדול, עמ'  35
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ות מורכבות, כלאיים, ממספר רב של קטעי שיר מאת המכונים לרוב 'פזמונים'. כך נוצרו קומפוזיצי

משוררים שונים. בראשי הקטעים השונים צוינו גם מילות הפתיחה של פיוט ידוע ומוכר שמנגינתו 

שנתי הצליח קהל  -שנתי לחד-שימשה לחן לפזמון החדש. כך, במעבר מקריאה בתורה במחזור תלת 

פיוטים של פייטנים קדומים, והשנייה המתפללים להחזיק בשתי מסורות פיוט: האחת שימרה 

 התאימה את יצירותיהם לאופנות החדשות ולטעם הקהל המתחלף.

על אף החלוקה הסטרופית,  זים בחרוז אחידוחר ג -א, ב וְ  םפיוטי בקדושתת כלאיים זו )ב( 

ג חתומים, אך פיוטי -וְ  1, ב, ב1פיוטים א, א. כפי שנעשה גם בקדושתא לחנוכה, שבת וראש חודש )א(

)אשר כתובים בשוליים יחד עם שרשרת הפסוקים( הם של פייטן אחר, וחתומים 'ברבי יהודה'.    2ג-וְ   1ג

  לאחר מכן המשיך עלי לפיוט ד שקטוע בהמשכו.

' )ג( נשארו רק כמה קטעים מאמצעה, וממה ששרד, ַּתְעִדי ּוָבם]...[ שלישית 'מהקדושתא ה

נראה שגם היא כתובה במתכונת של קדושתת כלאיים: שרדו שתי סטרופות מרובעות טורים 

ח. אחרי –ל אשר הטור הרביעי בו הוא סיומת מקראית מיח' טז, ז–המעמידות אקרוסטיכון ז

שמדובר כאן בפיוט  ייתכןאולי פזמון( החתומה 'עלי החבר'. הסטרופות ישנה מחרוזת ארוכה )

ואפשר שגם המחרוזת שלפני הפזמון נוצרה בידי עלי. לאחר הקטע  36במתכונת של מחרוזת ופזמון,

' שמקומה באופן כללי הוא  נורא מרום וקדוש חי וקייםהאחיד )הפזמון?( באה הנוסחה הקבועה '

ביתי חדש. מעל הטור, - לאחר פיוטי ד. לאחר מכן אולי התחלה של פיוט ה הפותח אקרוסטיכון אלף

 בירבי לאלעזר ולשבת , שהוא פיוט לראש חודש'שלישי שב אחור' בין השיטין, ישנה כותרת: קיקלר

  .לחן שימש אשר ככל הנראה, קליר

כפי שהודגם לעיל, עלי החבר, שכתב קדושתא על פי חוקיות מבנה הקדושתא המסורתית של 

הפייטנות הקלסית, כתב גם קדושתת כלאיים. הניווט בין מסורות פייטניות, יש בו כדי להרשים 

וביכולות ביצוע שונות: חיקוי הפייטנים הקדומים מחד והעמדת אותו הסוג במבנה מודרני  בבקיאות

יותר המתאים לתקופתו מאידך. הניווט בין שתי המסורות משקף גם את השינוי בטעמו של הקהל, 

 ציבור המתפללים, שעל הפייטן לתת את דעתו על כך.

 

 

 

 

 

 
פליישר, השפעת הקדושתא על מערכת היוצר מתבטאת בעליית תבנית ה'סטרופה ופזמון' ביוצר. לתבנית זו במערכת    לפי  36

 .439–392ראה הנ"ל, היוצרות, עמ'  ,היוצר
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   "חי קרובות 2ב.

קרובות י"ח הן סוג פייטני המעיד על תהליך התרחבות והתפשטות הפיוט משבתות וחגים לימי החול 

שבהם הכילה עמידת השחרית  –ראשי חודשים, ימי הצום, פורים, חנוכה וחול המועד  –המצוינים 

ל.  37קדושה. לבסוף התרחב התהליך אף לימי החול הרגילים שיש בהם ציון מיוחד כגון אבֵׂ

עשרה חטיבות. בסוף כל חטיבה יש זיקה ישירה לברכה על פי סדר -"ח עשויה שמונהקרובת י

י"ח הברכות של עמידות החול ובכפוף למנהגי התפילה של בני ארץ ישראל הקדומים. לעיתים הורחבו 

 38קרובות י"ח לימי החול המצוינים באחת מחטיבותיהן לשם הבלטת הייעוד שלשמו נכתבו.

ביותר מבין כל קרובות הי"ח הוא קדושת הי"ח. מדובר בקרובה  הסוג הנפוץ והמורכב 

קדושת י"ח היא צירוף   39המעטרת את תפילות השחרית בימות החול המצוינים שבהם נאמרה קדושה.

של תבנית קרובת י"ח ושל תבנית הקדושתא, אך בבסיסה היא קרובת י"ח רגילה. שתי החטיבות 

פות בנות ארבעה טורים, ובחטיבה השלישית המופיעה הראשונות של קדושת הי"ח מעוצבות כסטרו

לאחר מכן מתחילות להופיע ההרחבות המובילות לקדושה. הרחבות אלה מזכירות בתבניתן את 

חטיבת ההרחבה של הקדושתא. לאחר שרשרת הפסוקים המסתיימת בפסוק "ימלוך יי לעולם" )תה' 

( מופיע הציון 'אל נא' הפותח את ההרחבות. קמו, י( או "ואתה קדוש יושב תהלות ישראל" )תה' כב, ד

בדרך כלל מונות ההרחבות שלושה קטעי פיוט הנפתחים במילת הפתיחה 'ובכן'. קטע ההרחבה  

האחרון הוא סילוק הנמצא בסוף פיוטי הקדושה )בדרך כלל ישנם שלושה פיוטי קדושה המונים 

טיבה השלישית המעוצבת כמו  ארבעה טורים(. לאחר פיוטי הקדושה יש מעבר לברכה השלישית בח

החטיבות הראשונות. כאן מסתיימים קטעי ההרחבה, וקדושת הי"ח ממשיכה בתבניתה עד סופה. 

מבחינת הסגנון מאופיינת קדושת י"ח בפסוקי מסגרת, במילות קבע, בסיומות מקראיות וכן בתכנים 

 40שנושאיהם מעובדים שוב ושוב.

י"ח, אחת מהן היא קדושת י"ח בכתיבת ידו ליום  קדושות במורשתו של עלי נשתמרו שלוש

ראשון של חנוכה )ד(, ולה מקבילות שאף הן אוטוגרפים. חטיבות הקרובה מיוסדות על פתיחות 

יז. הפתיחות המקראיות ממלאות את הטור הראשון של הסטרופות. הטור –מקראיות מספר במ' ז, יב

שרשרת  (.120–74ש )–(; ד12–1ג )–ים קלים: אביתי עם שיבוש- אלףהשני מסודר באקרוסטיכון 

הפסוקים מסתיימת כמקובל בפסוק "ואתה קדוש יושב תהלות ישראל" )תה' כב, ד(, ואחריו מופיע 

 
"ח, ראה פליישר, שירת הקודש, י  קרובת סוג על. מאוחרת התפתחות הואתפילות ימות החול הרגילים בקרובות  עיטור 37

 . 173–165' עמ, יח  פיוטי, אליצור; 212–199עמ' 

 .206– 202, שירת הקודש, עמ' פליישר 38

 . 212– 206, ראה פליישר, שם, עמ' זה מסוג קרובות למבנה 39

 , סעיף ב. השמיניבקרובות י"ח ראה בפרק  תכנים ה על דיון, סעיף ג. השביעיקישוטי התבנית ראה בפרק  על  דיון 40
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עלי נהג על פי הכללים של חטיבות הקרובה, וכתב קטעי הרחבות    41הציון 'אל נא' הפותח את ההרחבות.

על פי המסורת הפייטנית. ההרחבות בנויות ממחרוזות מרובעות טורים ומעמידות אקרוסטיכונים 

 42ביתי מלא.- ר. קטע ההרחבה האחרון הוא סילוק ובו אקרוסטיכון אלף–ביתיים עצמאיים א-אלף

מתכונת כמו בקדושתא שלו לשבת, ראש חודש וחנוכה )א(  את פיוטי הקדושה אשר מופיעים באותה

הוא שילב כאן )ד(. פיוטי הקדושה מופיעים במבנה של ארבע מחרוזות מרובעות טורים, והן נחתמות 

עמרם(. לאחר פיוטי הקדושה חסר מעבר לברכה השלישית, וגם  ברבי החבר בשמו של הפייטן )עלי

השלישית המובילה אל קטעי ההרחבה הוא כתב 'ברוך    הברכה השלישית עצמה חסרה. לאחר החטיבה

האל הקדוש' בטעות ומחק, וככל הנראה שכח להוסיף מחרוזת המובילה אל הברכה השלישית 

 במקומה. 

רוב הסטרופות בקרובה מונות ארבעה טורי שיר, ורק הסטרופה האחרונה כנגד ברכת 'עושה 

ת אחרת בעלת שלושה טורים. אמצעי זה שלום' בנויה ממחרוזת אחת בעלת שני טורים וממחרוז

מאריך ומבליט את החטיבה החותמת. נטייתן של חטיבות סיום בקומפוזיציות להתארך ולהתבלט  

מוכר ושכיח במסורת הפייטנית. כפי שצוין, הקרובה בנוסח המופיע במהדורה מורכבת מכמה מקורות  

של חנוכה, אך בכתב היד של נוסח הפנים ועיבד אותה הפייטן עצמו. ייעודו של הפיוט הוא ליום ראשון  

 בוצעה הקרובה בראש חודש טבת. אולי העיבודים לייעודים השונים גרמו לשיבושים.

 מועתקת בכתיבת ידו של עלי גם חנוכה של ראשון ליום י"ח שבו כתובה קדושת היד  בכתב 

פיוט א המוביל  43קטן; חלק רק ממנה שרד אך, בשוליים חלקה חנוכה )ה(, של שני ליום י"ח קדושת

לברכה הראשונה 'מגן אברהם' ופיוט ב המוביל לברכה השנייה 'מחיה המתים'. לאחר הברכה השנייה  

מובא פיוט פיקטיבי, פיוט ג, בהיקף זהה לזה של החטיבות הראשונות ובאותו מבנה: כל טור ראשון 

ג(. בקדושת י"ח –ביתי )א-אלף  נפתח במילות הקבע 'ביום השני', וכל טור שני נפתח בסדר אקרוסטיכון

החטיבה השלישית, הפיקטיבית, פותחת את ההרחבות המבשרות על הקדושה. מפיוט זה שרדה רק 

שרשרת הפסוקים, שפרט לקישור הישיר לייעוד הפיוט )יום שני של חנוכה( לאחר המילה 'ככתוב'  

בחלקי הקומפוזיציה '(, יש בה זיקה למה שנאמר ככ>תוב< ביום השני הקריב נתנאל בן צוער)'

 יב, כז המתאר את חנוכת בית המקדש.הראשונים, בעיקר לפסוק מנחמיה 

 
, זהו הנראה ככל'. וכולבוא בראש הסילוק, באה לפני 'אל נא לעולם תוערץ'  האמורה'ובכן נעריצך אלהינו'  הכותרת 41

 שיבוש שנעשה בתהליך הכתיבה. 

 , הן בחטיבה השלישית והן בסילוק, משובשים בכמה מקומות.האקרוסטיכונים 42

 .בלבד טורים כמה שרדו שממנה  ידו תביבכת  מקבילה יש חנוכה שלזו של עלי ליום שני   לקרובה 43
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 הקרובות חנוכה. ימי לכל קרובות שלפיה חיבר עלי השערה מעלות הקדושות המועתקות ברצף שתי 

 ציבור את ולהרשים בעשייה הפייטנית, בקיאות להפגין עלי של רצונו על ודאי, באופן מעידות,

 מעשה ידיו.  בפיוטים המתפללים

הקרובה השלישית המצויה בקורפוס הפיוטים של עלי בן עמרם היא קרובת י"ח לאבל )ו(. 

ֶבלקרובות י"ח שנועדו לציין אירועים או זמנים מיוחדים בחיי היחיד בימות החול, כגון חתונה או  , אֵׂ

רה בשלושה מקורות שונים לקויים קרובה זו נשתמ  44זכו לפיתוח רחב ומרובים בהם קישוטי התבנית.

 45מאוד. שני מקורות מרכיבים את נוסח הפנים, והמקור השלישי משלים את המילים החסרות בו.

הקרובה כתובה במבנה המוכר והפשוט של קרובות י"ח, והטור האחרון בסוף כל חטיבה רומז ללשון 

מות מקראית אשר שכלה בן או  הברכה ומוביל אליה. בטור הראשון של כל מחרוזת מציגה הקרובה ד

 בת, ומתארת את מיתתם או את הצער בעקבות מותם.

 פאר יצירתו. אלה סוגים של המסורתיים הכללים פי על כתובות קרובות הי"ח של עלי החבר

בגניזה מצויות העתקות של קטעים שהעתיק בכתב ידו הקרובה.  החבר הוא בסוגי עלי של

 של  העיצוב  דרכי  את  . הודות להעתקת הקרובות של הקלירי למדקילירמקדושתאות של אלעזר בירבי  

מאמצים אלה שעשה עלי בלימוד הסוגים הקלסיים מלמדים על החשיבות שראה בהכרתם,  46הסוג.

ם, העדפתם של בעלי המאה והדעה בקהל הייתה וכן על אהדת הקהל סוגים אלה; מובן שמטבע הדברי

בעלת משקל רב יותר בהשוואה לפשוטי העם. על כן, השתדל עלי בן עמרם להרשים נמענים אלה 

  .הפייטנייםולהפגין את למדנותו ואת כישוריו 

 
 שבעתות  3ב.

וכן  סוג שטופח אך מעט בתקופת הפיוט המזרחי המאוחר הוא סוג הקרובה. עמידות של שבת ושל חג

עמידות מוסף של ראשי חודש וחול המועד שלא אמרו בהן קדושה נתפייטו בשבעתות על פי המסורת  

בגניזה שרדו ארבע שבעתות מפרי עטו של עלי, אחת לשבת מצוינת ושלוש   47הפייטנית של ארץ ישראל.

 
 . 200' עמ, הקודש שירת, פליישר 44

 תיאור המקורות בביאור.  ראה 45

(. 20.25S.-T ,'גדי קליר 'אזרחי ידעך מכל אומות' )כ״י קמברי בקטעים מן הקדושתא של אלעזר ביר העתיק עלי, למשל 46

. עוד דוגמה היא הקדושתא של הקלירי לויושע 'אלה אכלה גיא חם כשלח' 35– 9קלירי, עמ'  פיוטבתוך: שייבר,  נדפס

  47הערה ראה ו, 288בארי, עלי החבר, עמ'  ראה, נוספות לדוגמאות ENA 3766.4מועתקת בכ״י בית המדרש לרבנים ה

 שם.  

 .17–13אליצור, מחזורי שבעתות, עמ'  ;198– 182, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' השבעתא לסוג 47
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לחגים. בדומה לממצאי הקדושתאות, אף השבעתות מחזקות את היותו של עלי החבר פייטן המנסה 

 לשמר גם מסורת פייטנית קלסית.

מעמיד חטיבת פיוט אחת ההשבעתא היא סוג פייטני פשוט, באופן כללי, הבנוי במבנה סימטרי  

מרכיבי השבעתא הקלסית צמודים כמעט תמיד לתחנות  48כנגד שבע הברכות של שבת או חג.

 הקדושתא, שהייתה צמודה 49הליטורגיות, ומקיפים תמיד את שבע הברכות המתפייטות בה.

לקריאות התורה, הותירה לשבעתא 'מקום' לעסוק בתכנים בנושאי חגים ושבתות מצוינות. 

 50ני חגיגי.כך נעשתה השבעתא לסוג פייט

לשבתות מצוינות שומרות על המבנה הסימטרי והפשוט. כך גם בנה עלי בן עמרם  שבעתות 

  כנגד פיוט קטעי ' )י( לשבת 'רני עקרה'. השבעתא מעמידה שבעהָרִני ֲאצּוָלה ְנסּוָכהאת השבעתא שלו '

סטרופה  שבע הברכות שבתפילה. הסטרופות מתחילות בפתיחות מקראיות מישעיהו והושע, וכל

ביתי מלא בשתי - חתימת השם מופיעה לאחר סדר אקרוסטיכון אלף 51מכילה ארבעה טורי שיר.

 הסטרופות האחרונות של השיר.

 
 שבעתות שש  4.ב

כמו פייטני שבעתות השבת שהעמידו חטיבות מפויטות כנגד כל הברכות באופן סימטרי, פייטני  שלא

שבעתות החג התעלמו מחוקי הסימטריה בבואם לפייט את הברכה הרביעית. הברכה הרביעית, בנוסח 

הקבע שלה במנהגי ארץ ישראל, הכילה צרור פסוקים מלוקטים הקשורים לחג. ניסיון להעמיד את 

הרביעית במבנה הסימטרי של שאר חטיבות הברכות המפויטות גרם להשמטה בלתי רצויה  החטיבה

 ובלתי מקובלת של חלקי פסוקים מן התפילה. 

 
מחרוזות   שתי מוצגותהמעמידות סטרופה אחת כנגד כל ברכה ישנן שבעתות שבהן  הפשוטות השבעתות בצד 48

, כנראהקישוטי התבנית שלה.  בהרכב  שונה  ואף ממנה קצרה והשנייה יותר ארוכה הראשונה: ברכה כל כנגדאסימטריות 

  מפי   מושמעת, ואילו הסטרופה השנייה  החזן  מפי  מושמעתמורכב שבו הסטרופה הראשונה    לביצוע  נועדו  זה  מסוג  שבעתות

  השבעתות  על.  ישראלי  הארץ  הפיוט  של  קדומה  מתקופה  תיעוד  להן  ויש'שבעתות מקהלתיות',    במחקר  מכונות  הן.  מקהלה

ומנהגי  תפילה"ל, הנ; ל–"ל, יסודות מקהלתיים, עמ' כזהנ ; 193– 188, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' המקהלתיות

 . 20– 18ושיר, עמ'  בתודה"ל, הנ ; 14' עמ, שבעתות מחזורי, אליצור; 110– 109תפילה, עמ' 

, ובממצאי הגניזה מצויות יותר שבעתות חג מאשר שבעתות שבת. פליישר, שירת חגיגי פיוטנחשבה לסוג  השבעתא 49

 . 198– 194 ,188– 182הקודש, עמ' 

, והבבליות השנתיות לפרשות כוונו השרידים. הקלסית התקופה מן שבעתות ממחזורי שרידים בגניזהלמצוא  ניתן 50

גם: אליצור, מחזורי    ראה.  183'  עמ,  שם,  פליישר'. ראה לזה:  מצוינות'שבתות    של  הפטרות  המפייטות  שבעתות  גם  ונמצאו

 .105– 90שבעתות, עמ' 

, ראה פליישר, שירת  עלי של זה למבנה מקבילה לדוגמהשל פליישר, שבעתא זו היא במבנה שבעתא 'ארוכה'.  להגדרתו 51

 . 188– 187הקודש, עמ' 
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בפייטנות הקלסית שבעתות החג הן שבעתות אשר בהן שלוש הברכות הראשונות ושלוש הברכות 

לברכה הרביעית 'קדושת האחרונות מפויטות במחרוזות סימטריות. פייטנים שהעניקו יחס מיוחד 

כי  –היום' )של החג( פייטו אותה בהרחבה, שלא כחלק מהמבנה הסימטרי העקיב של כל הסטרופות 

אם בסטרופה ארוכה ומהודרת ובעלת נפח טורים שונה משל יתר סטרופות השבעתא. סטרופה זו 

דילו אותה ופיארו המכונה 'הגוף' קיבלה לעיתים סדר אקרוסטיכוני נפרד וקישוטי תבנית שונים שהב

  52אותה ביחס לסטרופות המפייטות את הברכות הראשונות והאחרונות.

יחסם השמרני של בני ארץ ישראל אל הברכה הרביעית בעמידות החגים התבטא ברצונם 

גם ללא  –להקפיד לשמרה בנוסח המקורי. ברכה זו ייחודית לחגים, והם ראו בה ברכה חגיגית דיה 

מסוימים מעתיקים שהעתיקו שבעתות ביקשו להעניק מעמד חריג לברכת  נוסח מפויט. במקרים 

'קדושת היום' על ידי השמטת גופי שבעתות החג. פייטנים כתבו במכוון שבעתות בנות שש חטיבות 

בלבד כדי לעגן את ברכת 'קדושת היום' במקור בנוסח הקבע שלה, ובכך לשוות לה מעמד מיוחד 

שבעתות אלה הועמדו על שש חטיבות בלבד: שלוש  53נוסח פייטני.בהשוואה לשאר הברכות שכן זכו ל

חטיבות שפייטו את שלוש הברכות הראשונות, ושלוש חטיבות שפייטו את שלוש הברכות האחרונות; 

 54הן מכונות במחקר 'שבעתות שש'.

 –אחת  מפרי עטו של עלי בן עמרם, נשתמרו לנו שלוש שבעתות שש במתכונת זו. שבעתא

י ֲאדֹון ַהְּבִריאֹות'  בשבת  החל  פסח  של  ערבית  לתפילת  ביד  מועתקת  . שבעתא זו(ח)  'ְוָשְמרּו ֱאמּוִנים ִאְמרֵׂ

את מחרוזות הפיוט . ובתוארו ומיוחסת לו בשמו היא חתומה אך עמרם, בן עלי בידו של לא, אחרת

עולם" )שמ' לא,  יתבר  השבת לֹדרתם את לעשות השבת  את ישראל בני  מאגד פסוק המסגרת: "ושמרו

טז(. מילות הקבע 'הוא הלילה הזה', הניצבות בראש כל טור שלישי בחטיבה, מבליטות את נושא 

הפיוט: חג הפסח. בסיומן, מובילות החטיבות אל הברכות על ידי סיומת מקראית מתאימה, פרט 

 לחטיבה השנייה שבה הטור המוביל לברכה מנוסח בלשונו של הפייטן.

י ְמעֹוַנייא שבעתא לשבועות 'שבעתא נוספת ה ֶרד ָאדֹון ִמְשמֵׂ בשבעתא זו פסוק המסגרת   )ט(.  'ַויֵׂ

  אלהם" )שמ' יט, כה(. המחרוזות בנות חמישה טורים כל אחת, ויאמר העם אל משה הוא זה: "וירד 

וכל טור שלישי נפתח במילות הקבע 'בחדש השלישי'. מילות הקבע אינן מתייחסות לחג עצמו, כי אם 

ביתי. במחרוזת  - בחטיבות השונות מעמיד עלי אקרוסטיכון אלף 55מעמד הר סיני. –לאירוע היסטורי 

ר ביתי, הוא חותם את שמו בראשי התיבות של טורי השי-האחרונה, לאחר סיום האקרוסטיכון האלף

 
 .ואילך 148' עמ ,112–110פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ'  ראה 52

 .155– 93 ', ראה פליישר, שם, עמ'היום'קדושת  לברכת  הקדומים ישראל ארץ בניהמיוחד של  ליחסם 53

 . 103– 90, ראה אליצור, מחזורי שבעתות, עמ' שש לשבעתות לדוגמאות 54

 ע"ב. סח, ראה בבלי, פסחים תורה מתן לחג שבועות בין לקשר 55
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 הרומז וגו' העמים' מכל בחרתנו 'אתה הציון היד בכתב בא הקדוש' 'האל ברכת 'עלי החבר'. לאחר

כפי שציינו, בשבעתות חג   56היום' בשלוש הרגלים. 'קדושת בברכת ישראל ארץ בני של הקבע לנוסח

הקבע, ומייד זו. אך כאן מופיע רק הרמז לנוסח    ברכה   המפייט  גוף'( קטע מקיף' )ה  הופיע לאחר הברכה

  לאחריו הברכה 'ברוך מקדש' כמקובל לפי מבנה שבעתת השש.

ש ְלַאְרָּבִעים ְּבִרָייה עוד שבעתא במורשתו הפייטנית של עלי היא שבעתת טל לפסח ' ָשְרִשי ִאישֵׂ

' )ז(. שבעתות הטל מציינות את התחלפות העונות בין חורף לקיץ, והן מעטרות את עמידות ִנְגְמָרה

ף של היום הראשון של פסח )בתפילת טל( ושל שמיני עצרת )בתפילת גשם(. בעמידות אלה בברכה  המוס

השנייה, ברכת הגבורות, מתחלף האזכור 'גבורת גשמים' ב'גבורת טללים'. שבעתות הטל מתרחבות 

בחטיבה השנייה שלהן, המפייטת את הברכה שבה מתחלפים האזכורים, והן מעמידות שם קטעי פיוט 

ש ְלַאְרָּבִעים ְּבִרָייה ִנְגְמָרהשבעתת הטל של עלי '  57ים.מפואר ' )ז( בנויה במבנה קלסי טיפוסי, ָשְרִשי ִאישֵׂ

 "שרשי אך אין בה הרחבה בברכה השנייה והיא בעצם שבעתת שש רגילה. פסוק המסגרת הוא זה:

ילת הקבע 'טל'. חמש וכל טור שלישי נפתח במ בקצירי" )איוב כט, יט(, ילין וטל מים אלי פתוח

החטיבות הראשונות מעמידות שישה טורי שיר, ורק החטיבה האחרונה מעמידה חמישה טורים 

שהאחרון בהם הוא סיומת מקראית המובילה לברכה. בארבע הסטרופות הראשונות מעמיד הפייטן 

. הוא ביתי בראשי ארבעת הטורים, ובטור החמישי הוא כותב אות משמו ומתוארו-אקרוסטיכון אלף

ו'. לאחר שסיים לחתום, הוא החברמסיים לחתום את שמו בתיבה הראשונה בסטרופה הרביעית '

בית במחרוזת האחרונה ומכפיל את האותיות שי"ן ותי"ו )מנהג שגור -ממשיך ומשלים את האלף

 בפיוטים(. 

 
 מתי ועד מלכנו יי: יוצר מערכת. ג

 בעיקר לקשט, ונועדה בתקופת הפייטנות הקלסית שנתגבשה פיוטים מערכת היוצר היא מערכת

 שלפני הברכות שמע בתפילת שחרית: שתי לקריאת שמסביב הברכות שלוש את, חג ובימי בשבתות

שמע  קריאת לאחר הנאמרת והברכה, באהבה' ישראל בעמו ו'הבוחר המאורות' 'יוצר שמע קריאת

מערכת היוצר עברה גלגולים בפייטנות המזרחית המאוחרת; דוגמה לאחד מהם היא   58.ישראל' 'גאל

 
 . 97– 95, ראה פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' הגניזה תבי' כפי שהיא עולה ִמכִ היום קדושתלשון ברכת ' חזורלש 56

מסוג לשבעתא    לדוגמה.  98– 97'  עמ, בעיקר  139–93"ל, פיוטי הטל והגשם, עמ'  הנ;  198– 196'  עמפליישר, שירת הקודש,    57

 .67, בעיקר עמ' 69–51, עמ' גשם שבעתותזה, ראה אליצור, 

 מי.  6;  זולת.  5;  אהבה.  4;  מאורה.3;  אופן.  2(;  היוצר  גוף  או)  היוצר.  1:  סדרם  וזהו,  פיוטים  שבעה  כוללת  היוצר  מערכת  58

 המזרחיתמערכת היוצר בפייטנות    על.  קבועה  ותבנית  מוגדר  נושא  היו  אלה  מפיוטים  אחד  לכל)גאולה(.    מלכנו  יי.  7;  כמוכה

  בר גם: אליצור,  ראה. 472–467, 350–149"ל, היוצרות, עמ' הנ ; 316– 302, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' המאוחרת

 . 111– 43; בארי, החזן הגדול, עמ' 59– 47, 26–23' עמ, יוסף שארית"ל, הנ ; 230– 153, 57– 26כלפה, עמ' 
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ה'מצדר' )פתיחה(: גוף סימטרי קצר, פשוט, חרוז בחרוז אחיד וחתום,   –כתיבת הקדמות קצרות לפיוט  

פייטנים מאוחרים שביקשו לענות על צורכי המתפללים שאהבו את התיקון   59ומסתיים במילה 'קדוש'.

המקהלתי, החלו לעצב במערכת היוצר מרכיבים הדומים בצורתם לסטרופה ולפזמון המוכרים לנו מן 

 הקדושתא המאוחרת. 

כאמור, עלי בן עמרם פעל בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת; בתקופה זו העדיפו 

ערכות יוצר על פני הקדושתאות הקלסיות. אולם, כפי שתואר לעיל, העדיף עלי הפייטנים לכתוב מ

 ליצור בתחום הקרובה, ואילו בתחום היוצר נמצא שריד יחיד מהמערכת, פיוט יי מלכנו )יא(. 

  נפרד   נהיה לסוג  הפיוטים  מן  אחד  וכל  עצמאיים,  לסוגים  היוצר   מערכת  הופרדה  ספרד  בשירת

 היקפם,  מבחינת  היוצר  מערכת  של  העיקריים  המרכיבים  שני  את  זנחו  ספרד  פייטני.  עצמו  בפני  העומד

 בולט בין פייטני ספרד 60ביצירתם. חשיבות וחסרי שוליים לסוגים נעשו ואלה, ו'הזולת' היוצר' 'גוף

הזולת,   פיוט  עם  כתביוסף אבן אביתור סיים את היוצרות ש  שחיבר.  הרבים  ביוצרות  אביתור  אבן  יוסף

מלכנו של יוסף אבן  מפיוטי יי אחד  61.ויי מלכנו מקיפים להזדמנויות שונות וכהאך חיבר פיוטי מי כמ

חרוז בחרוז אחיד ומלא באליטרציות בפרט ובלשון  אביתור שנשתמר בכתיבת ידו הוא ארוך במיוחד, 

נציג לסוג היוצר  מצלול צפופה בכלל. הפיוט היחיד שנשתמר במורשתו הפייטנית של עלי בן עמרם כ

היחיד ששרד מסוג היוצר הפופולרי   וטובפי 62)יא( מחקה פיוט זה של אבן אביתור באופן מדויק.

 63והאהוב בתקופתו, מדגים עלי החבר את כוחו באומנות היצירה.

מיעוט היוצרות ביצירתו הפייטנית של עלי בן עמרם הוא מפתיע, שכן בתקופתו הפופולריות 

של מערכת פיוטים זו הייתה רבה. עלי החבר לא נדרש לדאוג לרפרטואר הפייטני השוטף של מקומו, 

היה זה מתפקיד החזן; כך, הוא היה פנוי לחבר פיוטים לנוכח נסיבות מזדמנות או לאירועים מיוחדים 

כרצונו. ככל הנראה, עלי חיבר פיוטים לנסיבות מיוחדות שבהם הופיע ובהם ביקש להפגין למדנות 

ובקיאות, כישרון והתייחסות מכבדת למעמד ולסוגי הפיוט הקלסיים. אפשר שעלי חיבר את הפיוט 

 )יא( כתרגיל להפגנת שליטתו הלשונית, ולא משום שרצה לחבר קטע ממערכת היוצר. 

 
 
 

 
 . 42–23, החזן הגדול, עמ' בארי; 382– 369, עמ' היוצרות"ל, הנ ; 308–306'מצדר', ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' ה על 59

 . 604– 475מ' ; פליישר, היוצרות, ע395–385, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' בספרד היוצר לפיוטי 60

 זה ענייןכי נכתבו כחיבורים בודדים.  ההשערה את מעלהפיוטי מי כמוכה ויי מלכנו  שלהגדול ויוצא הדופן  היקפם 61

 (. 332' עמ, שם, פליישר) הקומפוזיציוני מהקשרם היוצר קטעי הפקעת –על תופעה מאוחרת יותר   מצביע

 . עלי של השיר נדפס  שם  – 51 הערה, 335–334' עמ :גם ראה. 334– 332, שם, עמ' פליישר 62

 . 3.ב, סעיף שביעי פרק ראה 63
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 ד. סליחות

חלק משמעותי בקורפוס שירי הקודש של עלי בן עמרם הוא פיוטי הסליחות. לסליחות נקבע ייעוד 

שילוב הפיוטים  64ברור ומוגדר להשתלב בתפילות הציבור בימי הצום המצוינים בלוח השנה היהודי.

ין  נעשה בתוך חזרת הש"ץ ביום הכיפורים בברכת 'קדושת היום' וביתר התעניות בברכת 'סלח לנו'. ב

: פתיחההכולל קטע ז(, –ה ,שמ' לדפיוט לפיוט אמר קהל המתפללים את פסוקי י"ג, מידות הרחמים )

 הורתנו'., למן 'אל מנה'אל מלך יושב על כיסא רחמים' או חלק מ

בפיוט הקדום ההקשר הליטורגי היה שהסליחות שימשו קטעי ההרחבה של קרובות ימי 

כלומר בחטיבה השישית של קרובת הי"ח המכוונת   –ידה  הצום, ומקומן היה בברכה השישית של העמ

ששובצו   סליחות  הבבלית  לברכה 'חנון המרבה לסלוח'. בתקופת הגאונים, בט' באב אמרו בני הקהילה 

אמרו קינות  ישראלית הארץ . לעומתם, בני הקהילה'לנו סלח' ברכת העמידה, של השישית בברכה

 העמידה  בתפילת  הפייטניות  ההרחבות  השוני בדרך  65'ירושלים'.  ברכת  עשרה,-הארבע  בברכה  ששובצו

שתי הקהילות; על פי מנהגי בבל, נאמרו   בין  הבולטים  הליטורגיים  באב מציב את אחד ההבדלים  ט'  של

גדליה, הן בני הקהילה הארץ  וצום בתמוז י"ז, בטבת סליחות גם בט' באב. בצומות האחרים: י'

  66השישית.  בברכה ית אמרו סליחותישראלית והן בני הקהילה הבבל

במשך הזמן החלו הסליחות, שהיו פיוטי הרחבה, להיכתב כפיוטים עצמאיים. מקומן המיוחד 

היה בתפילות יום הכיפורים, ובשלב מאוחר יותר הן החלו להיאמר גם מחוץ למסגרת ליטורגית. מחוץ 

ראש השנה ליום הכיפורים, בדרך כלל  להקשר ליטורגי נאמרו הסליחות בהתכנסויות מיוחדות גם בין  

מעמד ליטורגי מיוחד זה נקרא 'סליחות',  לאחר חצות או באשמורת הבוקר, וגם בחודש אלול.

הגניזה  בקטעי 68.'לאשמורות סליחות' האלה הפיוטים את לכנות מקובל 67'תחנונים' או 'מעמדות'.

הכותרת המציינת  69.יחסית מצומצם התשובה לימות שנועדו פיוטים לציון 'סליחה' במונח השימוש

  עירה אליצור כי ה ,לעניין הטרמינולוגיה 70.'תחנונים'או  'מעמד' ',רחמנא', 'רחמין'פיוטים אלה היא 

 
: שמידמן, גם ראה. 203, 172, 72–71, 39, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' הליטורגי בהקשרן הסליחות מעמד על 64

 . 16– 13סליחות, עמ' 

 .241: שמידמן, קינות, עמ' גם ראה. 73–72, שירת הקודש, עמ' פליישר 65

– 244, עמ' בבבל הפייטני המרכזראה אליצור,  יתכן כי מולדתן של הסליחות היא בבל ולא ארץ ישראל., אליצורפי  על 66

 . 542– 503, ראה הנ"ל, פיוטי הסליחות, עמ' הסליחות התהוו שבה  הליטורגית הנקודה על  עוד. 248

 .403– 402, שירת הקודש, עמ' פליישר 67

 .  43– 17' עמ . ראה גם: זינדר, אשמורות,443, 370, 39שירת הקודש, עמ'  פליישר, הרא ,האל פיוטים על 68

 .1 הערה, 87' עמ, פיוטי חטאנו, שמידמן 69

 .שם בדוגמאות; שמידמן, פיוטי חטאנו, 19– 17, עמ' אשמורותזינדר,  ראה 70



 

45 
 

לומר את   :המתבטאת בהוראות מדויקות'  רחמין'ל  'סליחות'בין ה  ברורההפרדה  בסידור רס"ג קיימת  

. למרות הדברים באשמורות של עשרת ימי תשובה הסליחות בחזרת הש"ץ בתעניות ואת הרחמין

הוראות התפילה  מסירת יחד במסגרת גם צירוף של שני המונחים בסידור  מופיע האמורים, הוסיפה,

עד  הרחמין נאמרו גם ביום הכיפורים באשמורת הבוקרפיוטי מכאן ניתן ללמוד כי  .ליום הכיפורים

שימשו לעיתים בערבוביה, תאחדו שני המעמדים וה  עם השנים .תפילת שחרית כמו ביתר ימי התשובה

 71'.רחמין'ייתכן שגם בסמוך לתפילת נעילה היו שנהגו לומר מבחר קטעי כך ש

צומות שקבעו מנהיגי הקהילה לרגל התכנסויות תפילה לנוכח אירועים מיוחדים, כגון אסונות 

 72בצורת( או גזירות שניתנו מידי השלטונות הזרים, גם להם יוחדו פיוטי סליחות.טבע )למשל, 

במורשתו הפייטנית של עלי בן עמרם נשתמרו שש סליחות ליום הכיפורים )יב, יג, יד, יז, יח, וכנראה 

י' בטבת )טז(. סליחה אחת נשתמרה כשהיא  -גם יט(, סליחה אחת להושענא רבה )טו( וסליחה אחת ל

 מקוטעת וקשה לקבוע את ייעודה )כ(.

רְמשּוִלים ָאנּו ְּבָיְד הסליחה לתפילת הנעילה '  י ַהיֹוצֵׂ ' )יג( וכותרתה המעטרת  ָך ְכחֹוֶמר ִּבידֵׂ

אותה 'ללרחמין פזמון' כתובות בכתיבת ידו של עלי. ייתכן שעלי לא עשה הבחנה בין ההגדרה של 

לתפילת  סליחות לימי הצום לבין סליחות לעשרת ימי תשובה, וייתכן שנהג לפי המנהג שבו בסמוך

זו, שנועדה על פי תוכנה לנעילת יום הכיפורים )יג(, סטרופת הנעילה אמרו קטעי 'רחמין'. בסליחה 

הפתיחה מונה ארבעה טורים וחריזתה אחידה כמקובל, אך היא חתומה 'משה' ואינה חלק מהשיר. 

עלי  73סטרופה זו מופיעה גם בראש סליחה שכתב יוסף אבן אביתור 'אתה שומר הברית וחסד נוצר'. 

ה בראש הסליחה שלו, כנראה משום שהייתה מוכרת החבר העתיק את הסטרופה הזרה של מש

 מנהג זה היה מקובל בקרב חזנים שנהגו להוסיף מחרוזות כאלה לסליחות שביצעו.  74ואהובה בציבור.

 "ימפרי עטו של עלי אך לא בכתיבת ידו, מועתקות בכ ים,כיפורהשתי סליחות ליום 

102.46NS  T-S . ם ַעל ָהָרָעה ְוָתִסיר ּתּוָגִתי'ליחה סבראש העמוד מועתקת סוף ה יד יומ ,)יט(' ִּתָנחֵׂ

 
 . 4 הערה, 505–504, פיוטי הסליחות, עמ' אליצור 71

 . 506– 503, שם, עמ' אליצור 72

 . 321בארי, עלי החבר, עמ'  ראה. S NS 111.68-T ,קמברידג' כ"יבו  2710/3 ,אוקספורד כ"יהסליחה מועתקת ב 73

. 321בארי, עלי החבר, עמ'  ראה. יםכיפור הבמעריב של יום  אשכנז במנהגיהפתיחה דומה לזו שבפיוט הנאמר  סטרופת 74

 .בציבורשנשתמר בסידור מעידה על היותו אהוב  העובדה

ה ַכֹחֶמר  ר    'ִכי ִהנֵׂ  ְּבַיד ַהיֹוצֵׂ

ר    ִּבְרצֹותֹו ַמְרִחיב   ּוִבְרצֹותֹו ְמַקצֵׂ

ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך  ר    כֵׂ  ֶחֶסד נֹוצֵׂ

ט ֶצר'    ַלְּבִרית ַהּבֵׂ ֶפן ַליֵׂ  ְוַאל ּתֵׂ
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ל'הסליחה מועתקת  האחרי ה ָנא ְמַחֶנֶנת ְכִחינּון ְיקּוִתיאֵׂ סימן התערב המעתיק ו ו)יד(. בסליחה ז 'ֲענֵׂ

הוא החל להעתיק את הסליחה של עלי החבר החתומה   שלב מחרוזת זרה הרשומה בשוליים.ל

ר[, וסימן לשלב סטרופה שכתב בשוליים. בכך, הוא ָקַטע את חתימת ]חב ה עליבסטרופה הראשונה 

המחבר. ייתכן שהפיוט לא נועד במקורו ליום הכיפורים, אך למעתיק היה צורך בסליחה למועד זה. 

על כן, הוא שילב בתוכה סטרופה מפיוט של יוסף אבן אביתור שכן נכתב ליום הכיפורים, ועל ידי כך 

 75עלי ליום הכיפורים.הועיד גם את פיוטו של 

  ההקדמה לפסקת בדרך כלל בסליחות המועתקות ברצף, מופיע אחרי כל סליחה ציון

. בסליחה 'הוריתנו אל' או ז(–מלך יושב על כסא רחמים' )על פי שמ' לד, ו 'אל המידות ג"המקובלת לי

י ָטֶרף' ַהְררֵׂ המוביל על פי רוב לי"ג המידות: ' )יב( כבר בסטרופה הראשונה מופיע הפסוק ַאָּתה ַאִדיר מֵׂ

ינּו"יי יי אל רחום וחנון" )שמ' לד, ו(. לסליחה ' ' )יח( יש שתי מקבילות שבהן ָעַמְדנּו ְלָפֶניּך ְּבֹבֶשת ָפנֵׂ

מועתקת רק הסטרופה הראשונה כפיוט עצמאי. בשתי המקבילות הסיום הוא 'חננו יי חננו'. בסליחה 

)טז(, בנוסח הפנים שאינו כתוב בכתיבת ידו של עלי בן עמרם,  'ִתי ַהְמֻסוֶכֶכתֲאִני ַהֶגֶבר ָמַסְרִּתי ֻסוכָ '

המידות 'אל מלך'. ואילו במקבילה, שהיא טיוטה בכתיבת ידו של  ג"לי המובילה לפסקה ציון מופיע

 עלי בן עמרם, הציון הוא 'אל הוריתנו'. 

  במסורת  רגילות כמקובל סטרופיות בתבניות ברובן של עלי בן עמרם מעוצבות הסליחות

ינּויח '-וְ  'ֶעְזִרי ַאָּתה ַמֲחִסי ְוִצִליסליחות יז '. לדורותיה הפייטנית  חרוזות בחרוז 'ָעַמְדנּו ְלָפֶניּך ְּבֹבֶשת ָפנֵׂ

סליחה אחת  .פסוק הוא רביעי טור טורים שבה כל מרובעת סטרופית חלוקה נשמרת בהן אך, אחיד

המעמידה שתי מערכות חריזה: בלבד לנעילה של יום הכיפורים )יג( כתובה בתבנית מעין אזורית 

מתחלפת בכל סטרופה. בשיר המעין אזורי סטרופת הפתיחה  השנייה אחת קבועה לאורך כל השיר וה

 עם הרפרין.וממנה יוצר הפייטן את הרפרין. הטור האחרון ביתר המחרוזות חורז    ד,אחי בחרוז    חרוזּה

שלוש הצלעיות הראשונות חרוזות בחרוז אחד המתחלף מטור   –טורי השיר מחולקים לארבע צלעיות  

  מערך   76לטור, והצלעית האחרונה חרוזה בחרוז של הטור הראשון בסטרופת הפתיחה המשמש כרפרין.

  = טור ת)ת תבבב תת)סטרופת פתיחה(; אאא תתתתזה:  משלהחרוזים בשיר המעין אזורי הוא 

ם המועדף בפיוטי הסליחות הספרדיים, והוא גהד הדגם המעין אזורי היה. רפרין( ת =; אזורי מעין

אזורית התבנית המעין  77סעדיה גאון 'אשא משלי'.רב מודגם כבר בשירו הפולמוסי המפורסם של 

חה 'ְמשּוִלים סליכפי שצוין קודם, ב  רפרינים.בתה נוחה לשימוש ליטורגי לשיתוף הקהל בעניות או  יהי

 
 .S H5. 32-T כ"יבשל יוסף אבן אביתור מועתקת בשלמותה  זוסליחה  75

 .355–349, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' אזורית המעין החריזה לצורת 76

 .263– 147משלי, עמ'  אשאלוין, -מנשה 77
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ר' י ַהיֹוצֵׂ  חודחלק א נחשבת ואינה 'משה'חתומה סטרופת הפתיחה )יג(  ָאנּו ְּבָיְדָך ְכחֹוֶמר ִּבידֵׂ

מכאן, שעלי בנה את פיוטו כך שהטור המעין אזורי יחרוז עם טורי סטרופה זו המשמשת   78מהסליחה.

בכתב היד המשמש כמקור מרכזי לסליחה אין סימון לרפרין, אך במקבילה שנשתמרה מסומן   כרפרין.

 79כפזמון.פתיחה, ה ה הראשונה, היא סטרופתסטרופבהטור האחרון 

 
 , וידוי. חטאנוה

שונה מהמקור  'לנו סלח' לברכת פיוטית כהרחבה הסליחה שהתפתחו פיוטי של הליטורגי המקור

 ג"י ובלוויית העמידה בתוך הצום בימות שנאמרו הסליחות חטאנו. לעומת הליטורגי של פיוטי

 חטאנו פיוטי של מקומם .המידות ג"י וללא התחנון מן כחלק להיאמר חטאנו נועדו פיוטי, המידות

. 'יוצרנו לנו סלח צורנו חטאנו' המשפט: שם בא התחנון של הקבע בנוסחי שכן, העמידה הוא לאחר

 מן אפוא שונים חטאנו פיוטי 80.שבתחנון' צורנו חטאנו' פיוטית למשפט מכאן, שהם התהוו כהרחבה

 בתפילת 81'לנו 'סלח  בברכת סליחה פיוטי אמירת הליטורגי. בתפקידם והן בהתהוותם הן הסליחות,

  בימות גם תחנון מתועדת במעמד חטאנו פיוטי אמירת ואילו, בלבד הצום לימות הוגבלה העמידה

 התחנון  ביום הכיפורים השתלבו פיוטי חטאנו במסגרת  .צום וגם בצום יום הכיפורים  ימי  החול שאינם

 82הצום. ימות בשאר כמו  העמידה לאחר

  גם ביטוי לידי השוני בהתהוותם ובתפקידם הליטורגי של פיוטי הסליחות והחטאנו בא

חטאנו בקורפוס של עלי בן עמרם. בהיבט המינוח יש התאמה הפיוטים המסווגים כפיוטי  בשמות

' חטאנו' על פי רוב נושאות כותרות אלה את השם. בכותרות של פיוטי חטאנו שבגניזה הקבוע למינוח

ן ֶעֶרץבפיוט ' '.תחנון' או' וידוי'ולעיתים גם ', צורנו חטאנו' או י שֹוכֵׂ אִשית ָאַשְמנּו ְפנֵׂ ' )כא( הכותרת ְּברֵׂ

המעמידות  יה' )כג( נפתח כל טור במילות וידוָאַשְמנּו ְּברֹוב ַאְשמָ צורנו'; בפיוט ' 'חטאנו היא

 
 , סעיף ד. זהפרק  ראה 78

 . S NS 112.65-Tכ"י בהמקבילה מועתקת  79

  יש  גם וכךלשיטתו של שמידמן, מעמדם הליטורגי של פיוטי חטאנו הם סוגה בלעדית ולא סוגת משנה לסליחות,  80

 במגוון וכן המידות ג"לי  הליטורגי, ביחסם בתפקידם הוסיף כי פיוטי חטאנו נבדלים מפיוטי הסליחות הוא. להגדירם

הפייטנות, ראה שמידמן, פיוטי חטאנו, עמ'  במסורת חטאנו פיוטי של הייחודי המעמד עללהיאמר.  נועדו שבהם הימים

87 –113 . 

 . 90' עמופיוט,  בארי, תפילה ראהשילוב הסליחות בברכת 'סלח לנו' בקרב קהילות המזרח, ל 81

:  מנהגים  שני  על  מעידה  זו  התפתחותפיוטי החטאנו בתפילות יום הכיפורים.    ובל שו  בהש  האר התפתחות משנישמידמן ת  82

  פילתתלחטאנו ה פיוטי העברת, שניתלאחר העמידה כמו בשאר ימות הצום.  התחנון  במסגרת, אמירת הפיוטים ראשית

פסקת 'אבל אנחנו חטאנו', לאחר   באמצעות ,החטאנו שובצו בתחילת סדר הווידוי פיוטי'. היום'קדושת  לברכתהעמידה 

, פיוטי  שמידמןראה  הסליחות עד אמצע סדר הפסוקים  את אמירת    מלין  זה  מנהגסיום סדר העבודה והפיוטים הנלווים לו.  

 . 108– 107חטאנו, עמ' 
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' )כב( הכותרת היא 'וידוי'. שלושת פיוטי ַאְשָמִתי ְגֹדָלה ְוַאְנָחִתי ְכפּוָלהביתי; בפיוט '- אקרוסטיכון אלף

 צורנו ונה של הרפרין: 'חטאנוהחטאנו של עלי ששרדו מסתיימים, כמקובל בסוג זה, באמירה האחר

לקבוע את ייעודו המקורי של ' צורנו חטאנו' הרפרין . לפי שמידמן, אין בכוחו של'יוצרנו לנו סלח

 כפיוטים מלכתחילה לפיוטים שנכתבו משני, באופן הרפרין, נוסף הפיוט; הסיבה לכך היא שלעיתים

 אך, חטאנו כפיוטי שנכתבו מלכתחילה פיוטים יש, וגם להיפך סליחה. כפיוטי או העבודה שלאחר

  83סליחה. לפיוטי נעשו והם הרפרין הוסר משני בשלב

ן ֶעֶרץסטרופה ראשונה בלבד מתוך הפיוט השלם ' י שֹוכֵׂ אִשית ָאַשְמנּו ְפנֵׂ ' )כא( מועתקת בכ"י  ְּברֵׂ

T-S NS 134. 1b    ומשמשת מקבילה. בכותרת מיוחס הפיוט לעלי בן עמרם בחייו 'ללחבר עלי ישמרהו

)כג(. פיוט זה כתוב באותה   'ָאַשְמנּו ְּברֹוב ַאְשָמהאל', ומייד לאחריו מועתק פיוט 'חטאנו' נוסף שלו '

 נו'. היד, ומיוחס אף הוא לעלי בן עמרם בחייו בכותרת 'ולה ינצרהו אל'. בסוף הפיוט מצוין 'חטא

הפייטן כסדרן  מונה שאותן וידוי מילות על )כב( מבוסס 'ַאְשָמִתי ְגֹדָלה ְוַאְנָחִתי ְכפּוָלההפיוט '

וגם בו, לאחר כל מחרוזת, חוזר הרפרין 'חטאנו צורנו סלח לנו יוצרנו'. בפיוט להלן, .  המחרוזות  בראשי

 יר:שכותרתו 'וידוי', לשון הווידוי היא בלשון יחיד לאורך כל הש

ן ֲעִלָיה'  ָּבַגְדִּתי ְּבשֹוכֵׂ

 ָגַזְלִּתי ְלָכל ְּבִרָיה 

י ֻתוִשָיה  (6–4' )כב ִדַּבְרִּתי דֹוִפי ְּבִדְברֵׂ

תופעה זו אינה מתיישבת עם ביצוע הפיוט בתפילות הציבור שבהן לשון הווידוי היא תמיד בלשון רבים. 

אפשר שעלי בן עמרם חיבר פיוט שהוא מעין בקשה או רשות אישית. ייתכן שפיוטו הגדול של שלמה 

 שבו שולב וידוי בנוסח אישי היה מוכר לעלי והשפיע עליו.  84כתר מלכות,אבן גבירול, 

 
 ו. תוכחה

 85קלסית.-התוכחה היא סוג משנה של הסליחה, והיא התגבשה כבר בתקופת הפייטנות הקדם

הסליחה הקדומה היא בעלת אופי לאומי. ומאחר שהפייטן, תפקידו לתווך בין האל לקהילה, בסליחה 

אומה ומבקש רחמים בשם הקהילה. התוכחה הקדומה אף היא הוא מביע את כאב העם על מצב ה

 פיוט הפונה אל האל, אלא שבה פנייתו של הפייטן היא אינה כנציג הקהילה המתווך בקשות לאל, כי 

 
 .111' עמ, שם, שמידמן 83

 , ראה בפרק התשיעי. עמרם בן עלי  של יצירתו על  הספרדית האסכולה השפעות בנושא דיוןלוין, כתר מלכות.  84

 .96–95, שירת הקודש, עמ' פליישר 85
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אם כיחיד המייצג את עצמו ואת הווייתו כאנוש בר חלוף החשוף למפגעים. במרכז התוכחה ניצבים 

תוייהם. מטרת התוכחה היא לעורר מחשבה על יום המוות, אפסות האדם, חטאיו, הבלי החיים ופי

 יום הדין, שבו על הפייטן לתת דין וחשבון על מעשיו בעולם הזה ולעורר אותו לחזור בתשובה.

כבר בפייטנות המזרחית המאוחרת ישנם ניצנים של התבוננות האדם בעולמו הפנימי ומתן 

פיוטי ניסי אלנהרואני, אך המגמה ניתן למצוא בדין וחשבון על מעשיו. את תחילתם של מהלכים אלה  

מתגבשת ביתר שאת ביצירות רב סעדיה גאון, בייחוד בתוכחה המפורסמת שלו, 'אם לפי בחרך 

ודאי ּוקלסיות שונות בתבניתן מהתוכחות שנכתבו למן המאה העשירית, -התוכחות הקדם 86צורנו'.

ששונות מהתוכחות הספרדיות. אך נראה כי ייעודן הליטורגי הקדום של התוכחות כפיוטים ליום 

 87.מאוחרות פייטניות בתקופות גם השתנההכיפורים לא 

 מרובעות סטרופיות בתבניות מעוצבות במזרח שנכתבו התוכחות מרבית, הסליחות כמו

פיתחו את סוג התוכחה פיתוח נוסף ומיוחד.   םהספרדי.  לדורותיה  הפייטנית  במסורת  כמקובל,  טורים

 : כך השיר טורי את שחרז גבירול אבן לשלמה מיוחס הספרדית התוכחה במבנה חידוש

 88.דד גג/   בב אא

ִליִלי' )ו( כז'ֱאִלי ַנְפִשי ַהְיִחיָדה' ) החבר עלי של תוכחות בשתי (, שהגיעה אלינו כו'ֱאִלי ַנְפִשי ְוהֵׂ

בשתי התוכחות הסטרופות הן  89ניכרת השפעה ספרדית ברורה הן בתוכן והן בצורה. , שלא בשלמותה

 90טוריות, ויש בהן ניסיון לא עקיב דיו לארגן את הטור במשקל הברתי דקדוקי בן שש הברות לטור-דו

אינו מחקה באופן עיוור את דרכי התוכן  עלי 91כמקובל בתוכחות הספרדיות שעיצב אבן גבירול.

והעיצוב של תוכחות אבן גבירול, אך מסתמן כי הכיר אותן והושפע מהן. את המבנה הסטרופי של 

ֶכרטוריות, אבל הותיר -צמדי חרוזים בכל סטרופה הוא המיר למחרוזות דו למבנה ה'גבירולי'   זֵׂ

 הברות דקדוקיות )עם סטיות(. 6+6-בחלוקת כל טור ל

 
וראה דיון בשיר טובי, קירוב   עז;-, עמ' סגהפייטנית ובנוסח מתוקן: זולאי, האסכולהתט, -עמ' תג סידור רס"ג,ראה  86

 . 212–211, 107ודחייה, עמ' 

  בתקופה  לתוכחהואילך;  95, עמ' שם "ל,הנ ראהקלסית, -בתקופה הקדם לתוכחה; 96' עמ, הקודש שירת, פליישר 87

 .317' עמהנ"ל, שם,   ראההמזרחית המאוחרת,  הפייטנות בתקופת לתוכחה; 203,  173–172, עמ' שם"ל, הנ ראה, הקלסית

 . 404, 378' עמ, הקודש שירת, פליישר 88

 .שמיני, סעיף זה בפרק ראה, בתוכחות התכנים על פירוט. 287' עמ, החבר עלי, בארי 89

 .ז–ו  סעיפים, השישיבפרק  ראה משקלהו  חריזהה על  דיון 90

  הכיר   עמרם  בן  שעלי  סביר  כרונולוגית  מבחינה.  407– 404פליישר, שירת הקודש, עמ'  , ראה  הספרדית  התוכחה  תבניות  על  91

  1057 יםשנה ין, ונפטר ב1022- ל 1020 יםשנה יןנולד ב גבירול שאבן היא במחקר ההשערה. גבירול אבן של התוכחות את

 .80שביד, הפילוסופים הגדולים, עמ'    ראה(.  1070–1026ות )ר את לידתו ומותו בשנים אח  תארכיםהמ  חוקרים. ויש  1058-ל
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גם אצל עלי  92' )כד( היא חיקוי עקיב של תוכחה מאת יוסף אבן אביתור.ֶּבן ָאָדם ֶעֶצב ִנְבֶזהכחה 'התו

וגם אצל אבן אביתור הסטרופות נפתחות בצירוף הקבע 'בן אדם', וכל הסטרופות מרובעות טורים  

ֹ ובלתי שקולות. ייתכן כי תוכחה זו שימשה כצידוק הדין. תוכחה אחרת של עלי ' ה ז יפֹוא ְּבִניֲעשֵׂ ' את אֵׂ

 מצויה בידינו בגרסה נוספת ובעיבוד כצידוק הדין.)כה( 

 
 הדין ז. צידוק

מטרתו של צידוק הדין היא ליישב את הסתירה   93מקורה של תפילת צידוק הדין מצוי כבר בתלמוד. 

דקת האל היא חלק צִ הקיימת ביהדות בין בריאה מושלמת לבין מוות ואובדן קשה מנשוא. האמונה ב

 .משמיים שנגזר המוות דין את האבלים עליהם מקבלים מאמונתם של היהודים, ועל ידי צידוק הדין

ינחס הכהן פיוטים לאבל במסגרת תפילות כבר בתקופות קדומות כתבו אלעזר בירבי קיליר ופ

גם בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת נכתבו פיוטים לאבלים  94החובה: יוצרות וקרובות.

במסגרת תפילות החובה. בתקופה זו החלו לכתוב צידוקי הדין כפיוטים עצמאיים לטקסי האשכבה  

ים הפכו להיות המושב בחיים של או לימות השבעה והזיכרון. טקסי הקבורה היהודיים וליווי האבל

 פיוטי צידוק הדין, וכן של הקינה למת או ההספד המכונים גם 'אשכבה', 'אפטרה' ו'פתיחה'. 

המעתיקים משתמשים במונחים אלה לאותו הייעוד בערבוביה, ולכן קשה לשייך לפיוטים 

ים פעלו כי כל דרכיו הצור תמ"דין מובהקים הם אלה שהפסוק: הפיוטי צידוק ייעוד ליטורגי מדויק. 

משמש בהם כרפרין. לא אחת נחתמים גם  ד( ,דב' לב" )משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא

 קביעתמקשה את בעיקר בסטרופה האחרונה, דבר הבהצדקת דינו של הקב"ה,  ההספדים והקינות

לעיתים מסייע תוכן השיר להבחין בין הסוגים. הנושאים שבהם  95.סוגים אלה עבור הז'אנר המדויק 

עוסקים צידוקי הדין הם כלליים יותר, ולרוב ממוקדים בהצדקת הדין ובקבלתו ובהדגשת עליונות 

פעמי. לעומת זאת, הקינות למת עוסקות -הבורא הנצחי אל מול אפסות האדם שקיומו בעולם הוא חד

וחבריו מוכי הכאב. אבל גם בעניינים תוכניים אלה אין קביעות בדרך כלל בפרט, בנפטר ובמשפחתו 

 ואחידות ברורים.

ד ּוְנִהי ַאְגִדיָלהלעלי שלושה צידוקי הדין: ' יחַ ' )ל(, 'ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ ין פֹותֵׂ ר ְואֵׂ ' )לא( שמקורו עֹוצֵׂ

י ֶאְפַרִים ְּבָמֳאָסםבתוכחה שעיבד ושינה כדי שתשמש כצידוק הדין ו' ' )לב(. כנהוג ַדַעת ָאַזל ְכבֹוָדם ַאְנשֵׂ

ד ּוְנִהי ַאְגִדיָלהבסוג זה, שני צידוקי הדין ' יחַ ו')ל(  '  ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ ין פֹותֵׂ ר ְואֵׂ נושאים תוכן כללי )לא(  '  עֹוצֵׂ

 
 . 156, שירים חדשים, עמ' שירמן 92

 .יט, לב' יר; קלז קיט' תה; ו, ב"א שמ; ד, לב' מדב פסוקים על מבוססת התפילה"א. ע  חבבלי, עבודה זרה י ראה 93

 . 758–752, 75; אליצור, פינחס הכהן, עמ' 538' עמ, ב כרך, אבן אביתור, פליישר 94

 .(למת קינות) חסעיף זה,  פרק, ראה ביניהם  ההבדלים ועל'הספד' ו'אשכבה', 'אפטרה', 'קינה'  המונחים להגדרת 95
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שעיקרו הצדקת הדין והדגשת אפסות האדם, המתבלטת עם מותו, אל מול נצחיות ואוניברסליות 

ד ּוְנִהי ַאְגִדיָלההדין 'בצידוק  96הבורא.  ' )ל( ניתן למצוא את הצדקת הדין בטורים ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ

כן עובר הפייטן   אחריהאחרונים של הפיוט לאחר תיאור הנפטר, תוארו הנכבד והכאב על אובדנו. מייד  

ה. לנחמת האבלים המתאבלים על הנפטר, וחותם בנחמת 'עגומים', כלל עם ישראל, ובבקשות לגאול

זוהי דוגמה לעירוב התכנים המקשה על הגדרת הפיוט כקינה למת או כצידוק הדין, כפי שהוזכר 

 בפסקה הקודמת: 

ל נֹוָרא / ַהְמ צַ ' ם ִנְדָגָלהִדיק אֵׂ ָרה / ְלַנחֵׂ ְך ֶעְבָרה / ָישּוב ְמהֵׂ  ַשכֵׂ

ָלה ק    ם / ְלֻאוָמה ֲאבֵׂ ם / ִיְשַלח ְמַנחֵׂ ם / ִּבְזכּות ְמַייחֵׂ  דֹוש ְיַרחֵׂ

ה ָנא / ַנֲחָלְתָך הָ ַר  ה ָנא / ְלָהִסיר ָכל ַמֲחָלהחּום ְראֵׂ  ֲאנּוָנה / קֹוָלּה ְשעֵׂ

ם אֶ ׁש ב ְוַרחֵׂ ש ִשְמחָ ֹובֵׂ  / ְּתמּור ָכל ְיָלָלה הל / ַהַנֲחָלה ְוַהְמנּוָחה / ְוַחדֵׂ

ם ֲעגּוִמים / ְּבִשיר ּוִמיִניםְש ִת  ן ְמֹרִמים / ְלַנחֵׂ  (23–19' )ל ַלח ְמַנֲחִמים / שֹוכֵׂ

 
י ֶאְפַרִים ְּבָמֳאָסם ַדַעת ָאַזל ְכבֹוָדםהפיוט ' )לב( מיוחס לעלי בכותרת בערבית יהודית, אך אינו  'ַאְנשֵׂ

פטרה'; היינו, הספד או קינה. אופן מפורש בכותרת כתב היד כ'אבבכתיבת ידו. כמו כן, הוא מוגדר 

אולם, קריאה מעמיקה בטקסט מעלה תהיות באשר לקשר של תוכן השיר לכותרתו. על אף ההגדרה  

בכותרת כהספד או קינה, בהשוואה לקינות אחרות של עלי המופיעות במהדורה קשה לראות בשיר זה  

אדם מסוים, כי אם מפנה את קינה למת. סיבה עיקרית לכך היא שאין המספיד מקונן בפנייה ישירה ל

דבריו אל רבים המתאבלים על יותר מאדם אחד. ככל הנראה, הדברים נוגעים לקבוצה של נפטרים 

שנפטרו באותן נסיבות. לפי הפסוקים והתוכן, ניתן לשער כי מדובר במגיפה שפשתה בקהילה ופגעה  

  97בפעוטות ובעוללים.

 
 למת ותקינ. ח

ייעודים: לימי הצום )קינה ליטורגית( או למת )קינה אישית(. מקובל להבחין בין הקינה משמשת לשני  

ביצירתו  98שירי מספד פייטניים לבין קינות חילוניות שנכתבו בספרד במשקל כמותי ובחרוז מבריח. 

השלמה של עלי בן עמרם, הכוללת שירי קודש וחול, ניתן למצוא את שני הסוגים הללו. קינות חילוניות 

 99.שלפנינולי אינן נכללות במהדורה של ע

 
 . 412' עמ, הקודש שירת, פליישר 96

 . יא סעיף, שמיניה פרקב השיר ראה  תוכן על  דיון 97

 . 701–700פליישר, מילון, עמ' - שירמן;  412' עמ, הקודש שירת, פליישר; 224–197, שירת החול, עמ' פגיס 98

 ברקתשל אלינער   בספרן ראה. מבריח בחרוז וחרוזות כמותי  במשקל שקולות'ספרדיות'  קינות שמונה  חיבר עלי 99

 , עלי בן עמרם )בדפוס(. בארי וטובה
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במורשתו הפייטנית של עלי החבר לא נשתמרו קינות ליטורגיות לט' באב שנכתבו במסגרת תפילות 

אשכבה ולימות השבעה והזיכרון, או כאלה  לטקסי החובה. הקינות שיש בידינו הן פיוטים שנכתבו

כאות להשתתפות הכותב בצערם. הקינות שנשלחו למכובדי הקהילה באובדנם לשם ניחום אבלים 

למת מתארות את הנפטר, מציינות את תוארו, מגוללות את מעשיו, ומתייחסות לאבלים הכואבים 

ולאובדן שעמו עליהם להתמודד. פיוטים אלה הכתובים לטקסי האשכבה מכונים בכתבי הגניזה  

כאשר מדובר   100ף 'צידוק הדין'.במונחים נרדפים: 'קינה', 'הספד', 'אשכבה', 'אפטרה', 'פתיחה' וא

בקינה אישית או בהספד אישי למת, אין הבחנה במחקר בין הגדרת ההספד לבין הגדרת הקינה. נוסף  

ללא עיקרון  –על כך, כשאר משוררי תקופתו, משתמש עלי בהגדרות הללו בשירי המספד לסירוגין 

ד אשר לו שמות שונים. לדוגמה, כי אם כסוג אח –סוגים או כסוגי משנה -מנחה המגדיר אותם כתתי

ֶדן ּבֹואּו ּוְבכּואֶ בקינה ' י עֵׂ ' ִקינֹות ַהְשִמיעּו' )לג( משמשים המונחים בערבוביה באותו הקשר סמנטי: 'ְשלֵׂ

(. אף בתוכחה 40' )טור ְוַהְגִדילּו ַהִקיָנה(; '31' )טור ִסְפדּו ְּבֶמֶרץ' ;(23' )טור ָשִרים סֹוְפִדים; '(15)טור 

ד ַהְרִחיִבי ַהִקיָנהים המונחים הללו כחלופות: 'משרת משום כך, לשם הנוחות  (.1' )כו ַהְגִדיִלי ַהִמְספֵׂ

 אשתמש במחקר זה במינוח 'קינה למת' עבור סוג זה של שירי ההספד למת.

מורשתו הפייטנית של עלי מציגה יריעה רחבה בסוגת הקינה האישית. קינותיו של עלי החבר  

אישי ונימה ייחודית לנפטר, מושא ההספד, ויש בהן התייחסויות אישיות ספציפיות נושאות אופי 

המותאמות לנספד עצמו. הקינות כולן הן שירי מספד הממוקדים באדם הנפטר שלו סופדים. סוג זה 

של קינות מפותח מאוד אצל עלי בן עמרם, ואפשר שהוא עצמו אמר אותן בימי השבעה או על קבר 

  101שיגר אותן למשפחות הנפטרים.הנפטר, או אולי 

שלוש מהקינות של עלי כתובות בתבנית המעין אזורית )לג, לד, לה(. בסוג זה של הקינה למת, 

'יֹוַלְדּתֹו   היה נוח יותר לגבש צורות חדשות בהשוואה לסוגים הליטורגיים המסורתיים. באחת הקינות

ה בין הסטרופה הראשונה לשאר ים חוסר פרופורצייקי  זומעוצבת בתבנית  ה)לה(  '  ַהַשכּוָלה ִקְרִעי ְבָגַדִיְך

סטרופת הפתיחה מעמידה טורים ארוכים בעלי ארבע או חמש תיבות בממוצע, ואילו   ;סטרופות השיר

טור בלבד. אומנם השיר מילים בשלוש  ים אושתי ןבהששאר טורי השיר מעמידים צלעיות קצרות 

מבנה הקינה ממשיך באותה המתכונת עד    102.אינו שקול, אך למן הסטרופה השנייה יש לו מקצב מדוד

יתכן שבמקרה זה  יבתבניתו. מזכיר אותו ו  מבנה של המרובע הספרדילקרוב בהיקפו  סופה, והוא

 
(. 701– 700מילון, עמ'  ,  פליישר- שירמן'שיר מספד למת' )  הללו  הנרדפים  המונחים   כל  את  פליישר  מכנההמונחים    במילון  100

 . 42' עמ, אלעמאני אהרן, כהןגם:  ראה

 , סעיף ט.השמיניעל תכני הקינות ראה בפרק   פירוט 101

 .361– 356על מבנים סטרופיים בשירים בלתי שקולים, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ'  102
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אלא מן הסטרופה    כלולה בה  הולכן גם חתימת השם אינ,  סטרופת הפתיחה יועדה כולה לשמש כרפרין

 השנייה.

ד ּוְנִהי  'וצידוק הדין  )לד(יֹוֶלֶדת נֹוֶדֶדת / ַעל ָשַדִים סֹוֶפֶדת' ' ה למתהקינגם  ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ

סטרופת הפתיחה  103.מרובע הספרדיל דומים בתבניתם ,במבנה מעין אזורי יםכתובה, ' )ל(ַאְגִדיָלה

חרוזה בחרוז אחיד, ונראה שהפייטן הפיק ממנה את הרפרין. גם בשני שירים אלה נפתח 

ה, ולא בסטרופת הפתיחה. ברוב ילמן הסטרופה השניביתי )ל( -האקרוסטיכון השמי )לד( והאלף

  104רפרין. לא נרשם אצל עלי בן עמרםסוג זה ן ההשירים מ

סטרופת פתיחה או סימון  יםמעין אזורית שהוזכרו לעיל מקוימהתבנית בעלי הבשירים 

ישנם שירים המעוצבים באופן דומה, אך אינם מוגדרים שירים מעין אזוריים מובהקים משום   לרפרין.

 106ניתן להגדירם כשירים בעלי חריזה מעין אזורית. 105שאין להם סטרופת פתיחה או רמז לרפרין. 

ֶדן ּבֹואּו ּוְבכּו' )לגנה על מות אברהם האמרכל 'אֶ הקי חריזה זו היא לצורתדוגמה  י עֵׂ (. במורשתו של ְשלֵׂ

 זו. בצורהעלי שיר זה הוא היחיד הבנוי 

בר  . אימץ דגם ספרדי זה ששרדו מעניין לראות כי עלי בתבנית המעין אזורית מתוך הדגמים

העובדה ת למרות  ובהשוואה לעלי בן עמרם, לא הלך שבי אחר תבניות החריזה הסטרופי  ,כלפה למשל

חרוזית -חדבתבנית סטרופית  מחרוזות  שלפיה חרוזות הודבק במסורת הפייטנית הקדומה    107שהכירן,

נדרש לקיימה, עלי לא  הוא בהם  בר כלפה דחה את התבנית המעין אזורית בסוגים ששבעוד  כך,  בלבד.  

לצורות המעין  ניכרת העדפתו בסוג הקינה למת גם את רוב פיוטיו. בה מץ אותה וחרז יבן עמרם א

 הקינה למת וצידוק ותמעין אזורי לסוגהשיר השל עלי בתבנית  תויתכן כי בחיריאזוריות הספרדיות. 

מבנה השיר המעין אזורי מאפשר  ;הדין מלמדת על הצורך של האבלים לבטא את יגונם בשעת הלוויה

 . לאבלים הנוכחים בלוויה להביא את עצמם לידי ביטוי בהשתתפות פעילה בטקס באמצעות הרפרין

שתי קינות כתובות בחרוז אחיד )לז, לח(, וקינה אחת )לו( כתובה בחריזה סטרופית פשוטה 

בסטרופות מרובעות טורים. קשה להבדיל בין קינותיו של עלי שנשלחו לקהילות או לקרובי משפחתם 

 
. המקבילה הקטועה מתחילה 319–318דגם החריזה של הקינה הוא: תתתת אאאת גגגת וכו'. בארי, עלי החבר, עמ'  103

 . 5בטור 

 (.240– 194תש"ל, עמ'  ,ב. )נדפס קודם: הספרות 198, עמ' א כרך: שירת ספרד, בתוךראה פליישר, מבנים סטרופיים,  104

 . 356פליישר, שירת הקודש, עמ'  105

 .48–47השווה: בארי, לדויד מזמור, עמ'  106

  כלפה  בר. מקראיות סיומות רצףנוכחותן של  עקב לרוב , סטרופיות בתבניות כתובים כלפה  בר של מפיוטיו מעטים  107

המקובלות. אליצור, בר כלפה,   ובזולת לפי התבניות  ,תמיד רק בגוף היוצר כמעט מסורתיות סטרופיות בתבניות השתמש

פיוטי עושה השלום של יוסף אלברדאני הכתובים בתבנית זו. אליצור,   אתהעתיק בכתיבת ידו  הואכן,  כמו. 95– 94עמ' 

 . 97–96, עמ' שם
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לים לבין הספדים שנקראו בימות השבעה או על קבר הנפטר. אך מושאי הקינה הם תמיד  של האב

 אנשים מכובדים ומוכרים שלפטירתם יוחסה משמעות חשובה בקרב הקהילה.  

 
 ט. שבח

השבח הוא סוג פייטני שנתחדש בזמנה של הפייטנות המזרחית המאוחרת. פיוטים אלה המכונים 

בגניזה 'שבחות' או 'שבאחאת' בחלקם נועדו לפאר את פסוקי הזמרה בפתיחה או בסיום, אך נראה  

שייעודם העיקרי היה לשמש פיוטי פתיחה לתפילות שונות, למעמדים ליטורגיים שונים ולסדרי 

בפיוטי  109שם הסוג 'שבח', מקורו בלשון חיתומה של ברכת השיר 'מהולל בתשבחות'. 108סליחות.

השבח משולבות לעיתים מילות קבע המזכירות את לשון הברכה 'ברוך שאמר' בראשי המחרוזות או 

הטורים. על פי התיעוד בכתבי היד, המונח 'שבח' קשור בפיוטי הסליחות, וכבר ביצירותיו של ניסי 

המשותף לפיוטי השבח הוא שהם אינם בעלי ייעוד ליטורגי   110ש סליחות המכונות 'שבח'.אלנהרואני י

 111מובהק. כמו כן, תוכן הפיוטים מגוון ואין מועד קבוע לאמירתם.

ַאָּתה ִדַּבְרָּת  בשני פיוטי השבח של עלי אין אזכור ללשון התפילה 'מהולל בתשבחות'. בשיר '

; בראש כל טור ראשון מופיעה מילת הקבע 'אתה', 112שני טורים בכל מחרוזת' )כט( יש ְבָחזֹון ַלֲהמֹוַניי

ובסוף כל טור השני מופיעה מילת הקבע 'אשרי' שמקורה בפסוק מתהילים. בטור הראשון הפייטן 

 
– 250; הנ"ל, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 301–299'שבחות', ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' ה של הליטורגי למיקומם  108

253. 

  פתיחה  פיוטי לשמשאינו רק  שייעודם'שבחות' בגניזה  או'שבח'  המכונים פיוטים הרבה ישנם כי, העיר פליישר 109

נראים כמו   חלקם, כך על נוסף. ליםי תה לפרקי מבוא להקדים גם אם כי, שונות לתפילותאו  שונים ליטורגיים למעמדים

 לדויד,  בארי;  148  הערה,  254פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ'    ראההשבח כסליחה.    לזיהוי  הגורםסוג של סליחות, דבר  

 ראה. ובאיטליה בפרובנס, ספרדכך ב –הפסוקים להוצאת ספר תורה  צרורות זכו'שבח'  לכינוי, כן כמו. 40' עמ, מזמור

לפי   ,'שבח' פיוטים ששולבו בשבתות בתוך תפילת 'אל אדון כל המעשים' כונו באשכנז. 412פליישר, שירת הקודש, עמ' 

 .460בא מרום'. ראה פליישר, שם, עמ' הטור: 'שבח נותנים לו כל צ

  - האחת  המאה של הראשונה במחצית פעל , הגולה ראש יחזקיהו של בנו, הנשיא דויד. 41– 40, עמ' מזמור לדויד, בארי 110

  או הלילה שעות –  ביצועם זמן מצוין הנשיא דויד  של'שבחות' מה בחלק, בארי לפי . ובמצרים ישראל בארץעשרה בבבל, 

 על והחזרה הפיוטים ביצוע זמן אזכור. אלהבשעות  שנערכו במעמדיםלהיאמר  נועדו ןשה ונראה  – הבוקר אשמורת

  חסידים של לחוגים נועדו הללו'שבחות' ה כי ההשערה את מעלים, לאל  והודיה שבח של בהקשר'שירה'  או'שיר'  המילים

זו מנומקת ומוסברת אצל בארי,  השערה. הבוקר באשמורת או בלילהחוץ ליטורגית  במסגרת שהתכנסו יהודים ופורשים

 . 76–67שם, עמ' 

 . 40, שם, עמ' בארי 111

, ופליישר, 114דוגמאות למבנה זה של שני טורים במחרוזת ראה למשל בסוג השבעתא: זולאי, בין כתלי המכון, עמ'  112

 . 186שירת הקודש, עמ' 
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מהלל ומשבח את הקב"ה על מעשיו ונפלאותיו, ובטור השני מברך את האדם ההולך בדרכו של האל. 

קטע תפילה שעיקרו במזמור קמ"ה  אשרי יושבי ביתך', לפני ' היאמרה היה לייעודו של פיוט זשתכן יי

ר ְּתִהלֹוָתיובשיר ' 113.ליםיבספר תה ' )כח( הסטרופה הפותחת עוסקת בשבח ֶאֱעמֹוד ַעל ִמְשָמר ַוֲאַספֵׂ

חרוזי, אך מחולק למחרוזות מרובעות טורים על -האל וכך גם יתר סטרופות השיר. שיר זה הוא חד 

המשותף לשני הפיוטים הללו הוא שבח האל המאפיין את  114סוקים של סיומות מקראיות.ידי פ

  .להיאמרהפיוטים מסוג השבח, אולם קשה לקבוע באיזה הקשר הם נועדו 

 
 י. פזמון לשבת

  השבתסעודות להנעים את  ייתהמטרת הזמירות החידוש אירופי ואולי ספרדי היה הזמירות לשבת. 

השבת להזכיר על שולחן  . כמו כן, בהזדמנות חגיגית זו היה נהוגבימי החולסעודות לייחד אותן מו

לפי  115.במגילה יב ע" במסכת דברי תורה. המקור למנהג זמירות שבת נמצא כבר בתלמוד הבבלי 

פליישר, ייתכן כי הזמירות לשבת נועדו מלכתחילה לשימוש ליטורגי כפיוטי פתיחה או סיום לתפילות 

נראה כי   117נש בן לברט היה ראשון הפייטנים הספרדים שחיבר זמר לשבת, 'דרור יקרא'.דו 116חובה. 

במקורה רמזה המחרוזת הראשונה ב'דרור יקרא' לעצם מעמד השיר על שולחן השבת שיש בו חלק 

 ליטורגי',מעמד הביצוע של מזמורי השבת על שולחן השבת מגדיר סוג זה כ'סוג פיוט לא    118'לבן ולבת'.

ֶבר הפעם  – גדלות השבת ומעלתהו ,הם הלל ושבח לאל שנתן יום מנוחהבו  הנושאים העיקרייםש עֵׂ   מֵׂ

התהוות פיוטים אלה מציגה את תהליך מעבר הפיוטים מייעודם המקורי,  119לתחומי בית הכנסת.

  120ליטורגיות.-עיטור התפילות, לייעוד שמקורו בהנאה מהפיוט עצמו בהזדמנויות חוץ

 
 .ח יףסע, שמיניהתכנים בשירי השבח ראה בפרק  על  פירוט 113

כל טור רביעי הוא   שבהחלוקה סטרופית מרובעת טורים  בעלותבחרוז אחיד אך  החרוזות סטרופות של חלוקה על 114

 )סוג הסליחות(. ד סעיף, זהפסוק, ראה בהרחבה בפרק 

 'אמר רבא יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"ת )בדברי תורה( ובדברי תשבחות...'. 115

 . 412פליישר, שירת הקודש, עמ'  116

 נט.–השיר נדפס במהדורת נחמיה אלוני לשירי דונש. ראה אלוני, דונש, עמ' נז 117

', במקום הגרסה הרווחת ְשַּבתויֻ 'ְנִעים ִשיְרֶכם לֹא  לשון הטור השלישי: הייתהבכתב יד מגניזת קהיר שפרסם פליישר  118

יש לשיר זמירות  –השיר ולרעיון שהוא מבטא  תביא פליישר מתאים לאווירהשנוסח ה '.ְשַּבתו ְנִעים ִשְמֶכם ְולֹא יֻ 'יותר: 

 . 191שבת ללא הפסקה. פליישר, ענייני פיוט ושירה, עמ' ה אתהאל ו אתלשבח   כדילשבת 

מסורת פייטנית מחייבת    הייתה  לא  אומנם.  הכמותי  במשקללברט    בן, שקל דונש  ואחרים  ,'דרור יקרא'  ,לשבת  הזמר  את  119

, תולדות  פליישר- שירמן ראה. ומהפכני נועז למהלך נחשבה ערביים במשקליים קודש שירי שקילתלסוג חדש זה, אך 

 . 138 והערה  127השירה העברית, עמ' 

 . 412הקודש, עמ'  שירת, פליישר. לשבת הבדלה פיוטי  גם נוספו, גבירול אבן מהשל של בדורו, יותר מאוחר 120
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טורי שבו כל צמד טורים -)לט( הוא במבנה דו  'דֹוְוַלֲעב  ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻקֶדיָך ִלְשמֹורהפזמון לשבת של עלי '

-ילת הקבע 'אתה'; האקרוסטיכון בדילוגים )א, ג, ה וכו'(; כל טור ראשון של הסטרופה הדונפתח במ

טורית נפתח בפועל המתאר את עבודת האל ומשבח אותה, וכל טור שני מכיל פסוק שבו מצורפת 

  המילה 'שש' בווריאציות שונות.

 
 יא. פיוטים מסופקים

)מ(. פיוט זה  סוכותלעלי מסופק הוא פיוט הושענא לאחד משני הפיוטים שאינם חתומים וייחוסם 

הוא תוספת חגיגית למעמד הליטורגי הקבוע של תפילות החובה בסוכות. בימי החג הקיף הציבור את  

בית הכנסת בחגיגיות כשהוא אוחז בארבעת המינים, ובזמן ההקפות נאמרו תפילות הנקראות על שם 

; הוא כתוב ברצף לאחר סליחה  על פי ההקשרלי בן עמרם הפיוט מיוחס לע 121העניות, בהן 'הושענא'.

להושענא פרי עטו וחתומה על ידו )טו(, הכתובה על שני דפים ברצף לא בכתיבת ידו. הפיוט מופיע בסוף 

 הדף האחרון באותה יד, ללא חתימה ועם הכותרת 'הושענא'.

אוטוגרף. באותו הדף,   פיוט מא שכותרתו 'עורה' אינו חתום, אינו מיוחס לעלי בן עמרם ואינו

בכתב היד, מופיע פיוט קצר נוסף לפני פיוט מא, וגם לו הכותרת 'עורה'. אזכור שמו של עלי בן עמרם 

תם אלדרג' ממא כתבה יוסף בן שמריה נשמתו עדן לעלי בן עמרם נוח מופיע בקולופון בסוף הדף: '

לקבוע אם הפיוט נכתב לעלי בן לפיוט סטרופה אחת בעלת חרוז אחיד. לפי הקולופון, קשה  .'נפשו

 .ֹועמרם או שעלי בן עמרם כתב

 
 יב. סיכום 

שונות: הקלסית   יטניותפיוטיו של עלי בן עמרם מגוונים מבחינת הסוגים השונים ונאמנים למסורות פי

מעוצבים בתבניות הסטרופיות  הפיוטים עיצוב, רוב לדרך ה באשר ,והמזרחית המאוחרת. אולם

פיוטיו בהדגם התבניתי השולט  122ומקובלות בתקופתו. ההפייטניות המתאימות לסוגים מגוונים אל

.  למחרוזת ממחרוזת המתחלף אחידבחרוז  חרוזים הסטרופה טורישל עלי הוא דגם סטרופי שבו כל 

יי מלכנו )יא(; רוב הסליחות )יב, יד, טו, טז, יט,  123(;י–)ז תבמבנה סטרופי זה מעוצבות כל השבעתו

פיוטי החטאנו )כא, כב, כג(; התוכחות )כד, כה, כו, כז(; פיוט שבח אחד )כט(; שניים מצידוקי הדין   ;כ(

)לא, לב(; קינה אחת )לו(; הפזמון לשבת )לט( והשירים המסופקים )מ, מא(. בכמה מן הפיוטים 

 במחרוזות   אותםעלי החבר מהמסורת הפייטנית המקובלת, ומעצב    חורגהמעוצבים בחריזה סטרופית  

 

 
 .308– 307"ל, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' הנ; 266, 263, 39' עמ, הקודש שירת, פליישר 121

 . 288–285לענייני צורה וקישוטי תבנית בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ'  122

 שישה טורים בכל סטרופה.  שיר זב חמישה טורים בכל סטרופה; ו ט-וְ ח  יםשירבארבעה טורים בכל סטרופה;  שיר יב 123
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טוריות: הסליחה להושענא )טו(; שתיים מבין התוכחות )כו, כז(; אחד מפיוטי השבח )כט( וכן -דו

 בפיוטילשבת )לט(. בכמה שירים התבנית הסטרופית מתקיימת גם כשהחרוז הוא אחיד:  שלוהפזמון 

)כח(.   השבח   מפיוטי  ובאחד(  יח)יז,    סליחות  בשתי(;  ב)א,    קדושתאותה  מן  בשתיים  הראשונה  החטיבה 

 שיריבין  מדין )ל(.  הסליחה אחת )יג(; שלוש קינות )לג, לד, לה( וצידוק    עלימעצב    אזוריתתבנית מעין  ב

ים, והם שייכים לסוגת הקינות למת )לז, יחרוז-שחיבר עלי בן עמרם ישנם רק שני שירים חד הקודש

  לח(.

עלי בן עמרם ת שרווחו בתקופתו.  ֹופנֹוהאנטועים בין  של עלי בן עמרם  יצירתו המגוונת    שורשי

המשמש עוגן לבדיקת היצירה השירית  מובהק, ולכן ניתן לראותו כפייטן אופןממוקם על ציר הזמן ב

ד מפת הסוגים מבליטה את עלי בן עמרם כפייטן שכתב סוגי פיוטים מגוונים ולא התמקשל תקופתו. 

בסוגה אחת בלבד. יצירתו יונקת משני מוקדים על ציר זמן הפייטנות, בעבר ובהווה: הפייטנות 

הקלסית והפייטנות המזרחית המאוחרת בת זמנו שהושפעה גם מן הפייטנות הספרדית שהתפתחה 

 עלי ִאתגר את יכולותיו הפואטיות בכל הצורות שנודעו בימיו.  במקביל אליה.

לא שימש כחזן,  עלי בן עמרם. לפרנסתם שירה ופייטנים בתקופה הנידונה כתבו משוררים

ככל הנראה לא קיבל תשלום בעבור פיוטיו, ולא כתב לפי הזמנה. כתיבת הפיוטים שלו נעשתה על פי 

בחירתו. היצירה הפייטנית של עלי אינה מפגן של כישרון פנומנלי; הוא העמיד פיוטים יפים, שזכו 

רה כלפי אירועים להעתקות, אך קשה לראותו כפייטן בעל כישרון רב מאוד. כתיבתו מכוונת מט

מסוימים או כלפי מעמדים בעלי פוטנציאל מקדם שבהם היה חשוב לו להעלות את קרנו על ידי הפיוט. 

ככל הנראה, קשורה כתיבת הפיוטים בתפקידו של עלי כראש קהילה וברצונו, כמנהיגים אחרים, 

קופה שבה לפיוט להתהדר בפיוטים ולפרסם את שמו ברבים בזמני שמחה ואבל, במועדים ובחגים. בת

מעמד מרכזי בחיי המתפללים והפייטן אפוא מקבל במה להצגת כישרונותיו ברבים, כדאי לו לאדם 

  התקופה ממשוררי אחד היה עלי המבקש להתקדם במדרגות החברה לקחת חלק פעיל במפעל זה.

 בשני ההז הייתה כתיבתו תכלית כי ונראה, ליטורגיים שירים לצד חול שירי לכתוב שהרבו הבודדים

 היהודית הקהילה בהנהגת מעמדו ביסוס עם יחד, קידומו ומינוף ציבור יחסי: יצירתו מוקדי

לפרמטר זה יש משקל רב בבחירת סוג השירים שהוציא תחת ידיו במשיכת קולמוסו.. בֻפסטאט
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 חמישי פרק

 פייטן  של היוצר   מבית

 
 חזור היצירות לייעודים משתניםִמ א. עיבוד ו

עלי בן עמרם פעל בחברה שבה ליוותה השירה את היחיד והחברה בשגרת החולין, בחגים ומועדים, 

בשמחות ואירועים וכן בימים של צער ואבל. בתקופתו של עלי החברה צרכה שירה, והשירה אפוא  

עלי בעצמו היה צרכן שירה; הוא העתיק פיוטים רבים של הייתה חלק משמעותי בחיי הקהילה. 

 קדומים. יצירות רבות שחיבר זכו אף הן להעתקות שנשתמרו בגניזה. פייטנים 

מורשתו הפייטנית של עלי בן עמרם הנמצאת בידינו מגוונת ומרשימה. בעיקר מרשימה 

העובדה שרוב פיוטיו ששרדו מן הגניזה הם אוטוגרפים. האוטוגרפים הרבים המצויים בידינו מסייעים 

גם כדי לפתוח צוהר אל חדר עבודתו של עלי בן עמרם. השירים למקם את זמנו של המשורר, ויש בהם  

בכתיבת ידו מתעדים את הפואטיקה בהתהוותה, את שחזור תהליכי הכתיבה, את רפרטואר עבודתו  

ואף את תכנון הכתיבה להשגת המטרות שסימן לעצמו. התמונה הכללית המתקבלת עם שרטוט קווי 

ים פוליטיים, ציבוריים, קהילתיים ואישיים השזורים אלה דמותו של עלי מציגה מנהיג העסוק בעניינ

באלה. עלי, החבר המעולה בקהילת ֻפסטאט, הוא בראש ובראשונה מנהיג וראש קהילה; וכדי להעלות 

 עם 1את קרנו בפני קהילתו הוא מתהדר בכישרונו ובלמדנותו המופלגת, גם באמצעות כתיבת פיוטים.

קשה לטעון שהשירה היא כאש הבוערת בעצמותיו, וכי כל הווייתו ואישיותו מיוסדים על עדנים  ,זאת

אומנותיים אלה. עלי כותב פיוטים כאמצעי להשגת מטרה, כפי שנוהג בתקופה הנידונה אדם מכובד  

 המבקש לטפס במדרגות ההנהגה אשר מתחרים רבים לה. 

בה של הפייטן. רוב האוטוגרפים הם טיוטות האוטוגרפים מספקים לנו עדויות לתהליך הכתי

המכילות מחיקות, תיקונים ומיני הערות שהפייטן כתב לעצמו בעת היצירה. מתוך הרפרטואר  

הספרותי שלו הוא היה יכול להשתמש בחומרים שכבר כתב בעבר, ולמחזר אותם לטובת ייעוד אחר. 

, לאירועים חברתיים החוזרים על עצמם כך, הכין לעצמו הפייטן מאגר ספרותי זמין למועדים קבועים

בזמנים שונים ולדמויות מתחלפות. ייתכן גם כי בשל העיסוקים המרובים שנדרש לבצע כמנהיג  

הקהילה, לא עמד לרשותו זמן פנוי למכביר בכלל, ולכתיבה בפרט. בשל כך, אפשר שהיה לו קל יותר 

ִמחזור חומרי היצירה מאשש את  לערוך תיקונים על גבי טקסטים קיימים מאשר ליצור חדשים.

 
.  למכובדים  שכתב  קינותבאמצעות    גם  ולהבדיל  ,ומכתבים  שבחבעיקר שירי    –שכתב    חול  שירימתהדר גם באמצעות    עלי  1

, ראה בארי,  עלי של החול לשירי. לקהילה כלכלי סיוע לקבל גם אולי כךב והמכובדים,  עלכדי להתחבב  כתב הקינות את

 )בדפוס(. עמרם בן עלי, בארי וטובה ברקת אלינער; וראה 177–161; בארי, יהוסף הנגיד, עמ' 318– 290עלי החבר, עמ' 
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ההנחה שכתיבת הפיוטים הייתה פועל יוצא של רצונו של עלי לפרסם את שמו ברבים כלמדן וכפייטן 

 יותר מאשר להסב מרגוע לנפש האומן שקיננה בו.  –בעל יכולות אומנותיות 

ך כבר  מגמה זו של ִמחזור חומרי הכתיבה נקט עלי בן עמרם גם בשירי החול שלו. דוגמה לכ 

הציגה בארי בשיר שבח ארוך שכתב עלי בן עמרם לכבוד האחים הֻתסתרים ונפתח במילים: 'לאדירים 

עשרה שנים לאחר כתיבת שיר השבח הנ"ל וזמן קצר לאחר  -, שלוש1056"בשנת  2ורוזנים עם סגנים'.

מכיל ברכות  מותו של שמואל הנגיד, שיגר עלי החבר מכתב תנחומים אל בניו, יהוסף ואליסף. המכתב  

למעשה, שיר שבח זה הוא עיבוד מחודש   3בתים.  36ואיחולים לבניו של הנגיד, ומצורף לו שיר שבח בן 

עלי   עשרה שנים קודם לכן לכבוד האחים התסתרים. במהלך דומה נהג-לשיר השבח שחיבר עלי שלוש

 הכהן דויד דש:ח לנמען והותאם שוכתב יותר ומאוחר הנגיד, שמואל אל תחילה שנשלח עם שיר גם

תב ועיבד לפי צורך השעה, לפי הנמען ולפי ֶשכמכאן ניתן ללמוד כי עלי השתמש בחומרים  4עמרם. בר

 ההתרחשות הרלוונטית. 

; אולם, בניגוד גם בשירי הקודש, שייעודם ליטורגי, השתמש עלי בטכניקה זו של עיבוד יצירות

בשירי הקודש הגורם  –לשירי החול שבהם הנמען הוא זה שעל פיו ייקבע האופן שבו תחודש היצירה 

הקובע הוא הייעוד הליטורגי המשתנה. בעבודת פענוח כתבי היד של שתי הקומפוזיציות הגדולות 

ריאה בכתבי היד  ששרדו ממורשתו הפייטנית של עלי, עולה תיעוד מהימן ומרתק על דרך עבודתו. הק

חושפת את הצורך של עלי בעיבוד ובִמחזור החומרים שכתב ובהתאמתם לייעודים ליטורגיים משתנים 

על פי צורכי השעה. הקומפוזיציות הגדולות נשתמרו בכתיבת ידו של עלי, ואלה הן: הקדושתא 

כמעט המפוארת לשבת וראש חודש וחנוכה, שנשתמרה בכתבי יד שונים בכתיבתו של עלי )א( 

בשלמותה, קדושת י"ח ליום ראשון של חנוכה )ד( ומקבילותיה. בשתי הקומפוזיציות הללו השתמש 

  5עלי החבר באותם פיוטי קדושה המועתקים בכמה כתבי יד בכתיבת ידו בשינויים מזעריים.

 
; בארי, שתי 77–75, עמ'  ב  כרךראה מאן, היהודים במצרים,    .מאןלראשונה    פרסםציון שם מחברו,    בלא,  השבח  שיר  את  2

. השיר בנוי בתבנית של קצידה ערבית, שקול במשקל כמותי ואינו חתום. על ייחוסו הוודאי לעלי ניתן 138– 137קינות, עמ'  

ליהוסף ואליסף, בניו  הממוען והמבוארללמוד מקשריו עם בית שמואל הנגיד המתועדים בגניזה. על כך, ולשיר המעובד 

 . 295–292' עמ, החבר עליבארי,  ראהשל הנגיד, 

 'עלי החבר המעולה בחבורה הקבועה במצרים ברבי עמרם שליח ז"ל'.  עלי של ובתוארושמו המכתב חתום ב 3

, משום שבעת השכתוב היה על הפייטן להוסיף את חתימת הנמען החדש, דויד הכהן,  מילות הפתיחה בשיר המקורי שונות  4

 )בדפוס(. עמרם בן עלי, בארי וטובה ברקת אלינער ראהבראשי הבתים. 

 פרק זה.בסעיף ב של , ראה הקדושה פיוטי לבין המקבילות בין משווה לדיון 5
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ת כאמור, בקדושת הי"ח ניתן לראות תיעוד לדרך עבודתו של עלי. ייעודה הליטורגי המקורי של קדוש

שבה נשתמר הפיוט כפי שנכתב   6זאת ניתן לראות על פי המקבילה  –הי"ח הוא ליום ראשון של חנוכה 

בוצעה הקרובה בראש  7ליום ראשון של חנוכה. אולם, בכתב היד המשמש לנו מקור עיקרי במקור

חטיבה   אחריחודש טבת. כדי לערוך את ההתאמה לראש חודש, בזמן ההעתקה בשרשרת הפסוקים ש

פתיחת מזמור היום לראשי חדשים. עדות נוספת העולה מכתב היד היא    – לל הפייטן את תה' צח, א  ג כ

: 37הערה שהעיר לעצמו עלי החבר בכתב היד גופו בין השיטין, והיא מצויה אצלנו בכתב היד בטור 

פי ֹחדש' )ואם הוא ראש חודש(. במקרה זה ניתן לראות את תהליך עיבוד היצירה על  ראש כאן 'אדא

צרכיו של הפייטן. זאת ועוד, בנוסח הפנים של קדושת הי"ח לחנוכה וראש חודש ליום א', נכתבה 

שאף היא אוטוגרף,   8בטעות ברכת האל הקדוש בגוש הראשון בסוף חטיבה ג ונמחקה בקו. במקבילה,

  .הפסוקיםכבר לא מופיע ציון לברכת האל הקדוש במקום זה כנדרש, אלא מופיעים רק 

ה קרובה  אחרימועתקת מייד  9תב יד שבו כתובה קדושת י"ח ליום ראשון של חנוכה כ באותו

ליום שני של חנוכה )ה(. בחטיבה הראשונה מופיע המקריב ביום השני, נתנאל בן צוער, ובחטיבה  

השנייה הוא מופיע בשם תוארו 'נשיא יששכר' כסדר קורבנות הנשיאים. לעומת זאת, במקבילה, 

כנראה שהיה '. ברנני לאל ביום השני אהלל: 'להתחלה אחר כתב עלי החבר נוסחבתחתית הדף, 

   בכוונתו לשכתב את הקרובה בעיבוד שונה כפי שכבר עשה בעבר.

שינויים שערך עלי ביצירות שכתב כדי להתאימן לייעוד ליטורגי אחר מוצאים גם בתוכחה  

יפֹוא ְּבִני' ה זֹאת אֵׂ   נוספת  עמרם, ומצויה בידינו בגרסה  בן  עלי  של  ידו  בכתיבת' )כה(. התוכחה כתובה  ֲעשֵׂ

יחַ עמרם '  בן  עלי  של  הדין, גם כן בכתיבתו  כצידוק ין פֹותֵׂ ר ְואֵׂ הסטרופות   ארבע  את  שינה ' )לא(. עליעֹוצֵׂ

 בין זעירים נוסח הראשונות ולשינויי הסטרופות לארבע החדש. פרט לייעוד כדי להתאימן הראשונות

לנוסח  זהה. השיר של הדין, המשכו המשמש כצידוק לבין עיבודו כתוכחה המשמש המקורי השיר

צידוק הדין יש מקבילה המועתקת שלא בכתיבת ידו של עלי בן עמרם, ובה נוסף ציון לפזמון המופק 

ר 10מהטור הרביעי של הסטרופה הראשונה. ין בטור הראשון במקבילה, במשפט 'עֹוצֵׂ יחַ  ְואֵׂ  יחַ ּופֹותֵׂ  פֹותֵׂ

ין ל ְואֵׂ ִלְכלֹוא', מוחלפת התיבה 'נועל' בתיבה 'בועל'. לכאורה, ניתן לטעון כי זוהי טעות קריאה   נֹועֵׂ

 
 . 2MC Ia 31. ,מוצרי "יכ ,א מקבילה 6

 . BL.Or.5557s ,הספרייה הבריטית כ"י 7

 .('מרדה' במילה וכלה ' עמינדב בן')החל במילה  25–9  טורים,  31.2MC Ia ,מוצרי י"כ 8

9 S H 11.12-T. 

 . 125b.21cS NS -T י"בכ  מועתקת המקבילה 10
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וזיהוי האותיות, אך בכתב היד האות בי"ת מזוהה באופן ברור. ייתכן שזו טעות העתקה מאחר 

  11שהמשפט 'ואין בועל לכלוא' אינו הגיוני.

ָעַמְדנּו ְלָפֶניּך חבר ניתן למצוא בסליחה חתומה בכתיבתו 'עיבוד נוסף של חומרים שכתב עלי ה

ינּו  בכתיבת ידו  העמוד  ( כתובה בראש5–1' )יח(. רק הסטרופה הראשונה של הסליחה )טורים  ְּבֹבֶשת ָפנֵׂ

)יז(, ולאחריה  ֶעְזִרי ַאָּתה ַמֲחִסי ְוִצִלי'של עלי כפיוט עצמאי. אחריו כתובה ברצף סליחה אחרת שלו '

אלא שבפעם זו המשיכּה עלי החבר   –כתובה הסטרופה של סליחה יח שהופיעה בראש העמוד  שוב

הניסיון להבין את תהליך הכתיבה מעלה השערה כי עלי ביקש לכתוב סליחה, ולשם   12ויצר פיוט שלם.

כך החל לכתוב סטרופה ראשונה כטיוטה, אך לא עלה בידו להמשיכה לשביעות רצונו; רק לאחר שכתב  

 ה אחרת, הוא הצליח להשלים את הסליחה הראשונה שהחל לכתוב והפעם סיימּה בהצלחה. סליח

פעמי שעשה עלי החבר ביצירות שחיבר היא תוכחה שעוּבדה לתוכחה  -עדות נוספת לשימוש רב

ִליִלי אחרת בשינויים קלים. את התוכחה   בהעתקה ' )כו( העתיק פייטן אחר, והיא שרדה'ֱאִלי ַנְפִשי ְוהֵׂ

ככל הנראה, המעתיק שהעתיק את  13.'הרימי' בתיבה מקבילה זו אינה שלמה, והיא קטועהיפה. 

 .' )כז(ֱאִלי ַנְפִשי ַהְיִחיָדה' זהה במתכונת תוכחה אחרת של התוכחה לשימוש עצמי חשב כי בפניו עיבוד

כי   שתי התוכחות חתומות ומיוחסות לעלי בוודאות. השוואה בין שתי התוכחות, מעלה את ההשערה

' )כז( היא המקור שממנו נעשה העיבוד )כו( שאותו העתיק המעתיק. אומנם ֱאִלי ַנְפִשי ַהְיִחיָדההתוכחה '

קשה להוכיח זאת משום שתוכחה כו אינה שלמה, אך אולי בעזרת השוואת מטבעות הלשון והניסוחים 

יהזהים אפשר יהיה להתחקות אחר תהליך העיבוד. ראשית, הטור השני בתוכחה כ ְך ז: 'ֲעלֵׂ   ִכי  ָנאוֵׂ

ָעה ֻהוְמַסר ושני חלקיו פוזרו בטורים שונים לאורך תוכחה כו, שלא ברצף,   רק,פּוִרָמה'  ְוַגם ְלתֹולֵׂ

(. שנית, בשתי התוכחות יש מטבעות לשון דומים; עלי מפרק צירופים תואריים 6,  2כמתואר להלן )כו  

( 11)כז    'ָבהְמֻשוָבה שֹובֵׂ תואר יחיד בתוכחה כו. למשל, 'המצויים בתוכחה כז, ועושה בהם שימוש כשם  

(. מעניין גם הרכיב שבו משתמש 3' )כו ֲעִנָייה' ( לעומת17' )כז ֲעִנָיה ִניָדָחהוכן ' (5' )כו ָבהשֹובֵׂ לעומת '

ָעה ְוַגם ִרָמהעלי בשתי התוכחות '  14".לעהאף כי אנוש רמה ובן אדם תו"איוב כה, ו: שמקורו ב 'ְלתֹולֵׂ

 ( ובתוכחה  2בתוכחה כז בסטרופה הפותחת ) –בשתי התוכחות מכתיב מטבע לשון זה את החרז 'מה' 

 

 
 .S 125B 21C-T כ"י 11

  בכתיבת  לא, שלם כשיר( 5–1) הראשונה הסטרופה רק מועתקת,  .68.68MS heb d ,אוקספורד"י בכ. S 24.10-T"י כ 12

 . עמרם בן עלי של ידו

 . עלי של  לא – קצרים הספדים שני  יש היד כתב של"ב בע 13

 ". תולעה  ומכסיך רמה יצעוהשווה יש' יד, יא: "תחתיך  14
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(. כפי שניתן לראות, יש בדוגמאות אלה רמז לכך שהמקור שעמד בפני עלי 6כו בסטרופה השלישית )

 בתהליך עיבוד התוכחה לתוכחה אחרת )כו( הוא כתב היד שבו כתובה תוכחה כז. 

 
 אחרת   ביד  המועתק עיבוד של המקור    בכתיבת ידו של עלי המקור 

 )כו( NS T-S 129.21כ"י      )כז(  T-S 13 J 10.2כ"י 

ִׁשי ֱאִלי' 1 ִׁשי ֱאִלי' 1   ַהְנִעיָמה  ַהְנָשָמהַהְיִחיָדה  ַנפ  ִליִלי ַנפ  ֶבר ְּבָכל ְוַזֲעִקי ְוהֵׂ    עֵׂ

אֵוְך ע ֵלי 2 ַסר ִכי נ  ה ֻהומ  תֹוֵלע  ַגם ל  ה ו  ֵוְך ע ֵלי 2     ִרמ  ַרב  ִכי נ     ַלֶקֶבר ֻהוְשַלְך ְוִכי ח 

ֶות 8 ִרי יֹום ַהמ  ִזכ  ִׁשי 6   יֹום ֲחָרָדה ְוַחְלָחָלה  ו  ִתנ  ֶות יֹום ו  ה ַהמ  תֹוֵלע  ַגם ל  ה  ו   ִרמ 

ֶנע   ַהֶסֶבר ָאַבד ְוִכי 6 ירּוד  ְּביֹום  4    ַלֶקֶבר  ּגּוף קתַ כ  גּוֵפְך  ַּתֲעִשי  ַמה  פֵׂ ַלְך   ַלֶקֶבר  ו   יֻוׁש 

ה ְדָרַכִיְך ָנא ַחְפִשי 11 ֻׁשוב  ה  מ  ה ַאְּת  ְלָמַתי 5   ׁשֹוֵבב  י ׁשֹוֵבב   ִזָמה  ְוַגם ֶּבַצע ֱאלֵׂ

ק ַרֲחִקי 17 ֹעשֵׂ ִני ה מֵׂ ה  ע  ח  ִני יה 3    ִניד  יְך ע    ָלְך ִצָּוה ַוייָ  ִּתְשקֹוִטי אֵׂ

ִריִמי 10 ה   _ _ _' ייִמ ִר ה   9   ' ַהִמְכשֹול ְוִהְלִכי ְּבֹאַרח ְסלּוָלה ו 

 
כמקובל בסוג, בשתי התוכחות מוזכר יום המוות; בתוכחה כו בהקשר של תוכחה לנשמה שהשתובבה 

בתוכחה (. 6' )כו ְוִתְנִשי יֹום ַהָמֶות' בהבלי החיים, ושכחה את יום המוות ואת אשר הוא נושא בחובו:

 :ר. הפייטן מבקש מהנשמה לזכור את יום המוות-כ-כז הפועל המוסב על יום המוות הוא משורש ז

(. ניתן לחוש את השתדלותו של הפייטן ליצור עיבוד שונה כדי ששתי התוכחות  8' )כז ְוִזְכִרי יֹום ַהָמֶות'

וכחה הוא שונה, ניכר למרות העובדה שהטורים אינם מקבילים ושסדר המילים בתלא תהיינה זהות. 

כי נוסח אחד עמד מול עיניו של עלי בן עמרם כשעיבד את התוכחה עיבוד מחודש. אך מבין שתי 

 התוכחות קשה להכריע מה היה המקור. 

עוד עדות ממלאכת העיבוד וִמחזור היצירות של עלי החבר לצורכי שימוש עצמי ניתן לראות 

בצביון שונה בהשוואה לסוגי פיוטים אחרים, ונעשית  נכתבותבקינה שכתב. הקינות, מטבע ייעודן, 

בהן התאמה אל מושא הקינה בד בבד עם גילו, מינו, אישיותו, הסממנים המייחדים אותו, האבלים 

פעמי, ולכן קשה למחזר את -המתאבלים עליו ועוד. כמובן, השימוש שנעשה בפיוטים אלה הוא חד

תב גם קינות ועשה בהן שימוש חוזר; לאחר שסיים להשתמש כִש  סוגת הקינה למת, אך עלי בן עמרם

יֹוֶלֶדת נֹוֶדֶדת / ַעל ָשַדִים הוא שינה את ייעודה לנפטר חדש בתוך טורי השיר. לדוגמה, הקינה '  –בקינה  

םסֹוֶפֶדת י  ' )לד( מיועדת לנחם הורים שכולים שאיבדו את בנם: 'ְלַנחֵׂ ד/    ִשְבָעה  ָיִמים  ְמַסְימֵׂ ֹוֶבֶדת'  ְוא  אֹובֵׂ

(. במקבילה לקויה ומקוצרת )א( לקינה לד המועתקת בכתיבת ידו סטרופת הסיום וסטרופות 24)לד 
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ניתן לשער כי במקבילה התחיל עלי את  15ח שונות, אך כל שאר הטורים מקבילים בשינויים קלים.–ג

 השיר באופן דומה, אולם ההתחלה נמחקה ונותרו רק אותיות מטושטשות אחדות. השינויים

הלשוניים שערך עלי במקבילה מתאימים למקרה האבל החדש שבעקבותיו הוא נדרש לנחם את 

ֹ וְ '  השומעים. כך, במקום המשפט בקינה המקורית: ֹ וְ   יעַ א רֵׂ ל ( מופיע 14)לד    ',תדֶ לֶ יֹווְ   בא  ם  חֵׂ נַ ר / לְ בֵׂ א חָ ל

םבמקבילה המשפט: ' ר / ְלַנחֵׂ יַע ְולֹא ָחבֵׂ ח ְולֹא רֵׂ הקינה ערוכה  מכאן, ש (.14. )מקבילה א ְויֹוֶלֶדת א 

מחדש לקונן על אדם שנפטר והותיר אחריו אם ואח. אפשר לראות זאת גם בשני טורים הנוספים 

ם ל במקבילה: 'ְיַנחֵׂ (. מקרה זה הוא 18–17ְיִשיָבתֹו' )מקבילה א  ְּתִהי ַהַצִדיִקים ְוִעם/  ְוהֹוָרתֹו ָאִחיו אֵׂ

 שעלי נהג לעבד קינות שכבר עשה בהן שימוש לכדי קינות חדשות לנפטרים אחרים.דוגמה לכך 

 
 ב. תיקונים ומחיקות באוטוגרפים 

חלק נכבד מהאוטוגרפים של עלי בן עמרם שנשתמרו בכתבי היד הם טיוטות שכתב, בהן גם כאלה 

בין השיטין שהעתיק לצרכיו האישיים. בטיוטות ניתן לראות מחיקות רבות, שינויים והוספות 

ובשוליים. בחינת התיקונים המתועדים מתוך האוטוגרפים מעידה על רצון לשפר, להדגיש ולשכלל את 

 מה שכתב. מעניינות הן המסקנות הנלמדות מתוך מעקב אחר תהליכים אלה.

ישנם תיקונים שעלי ערך בהעתקה מקבילה של אותו טקסט. תיקונים אלה נבעו מרצונו לנסח 

לעיתים בשינוי מזערי שבהתבוננות שנייה נראה לו טוב ונכון יותר. אך יש שכתב  את הטקסט אחרת, 

בצידוק    26היד חושף את התייחסותו של הפייטן לתיקונים שלו עצמו במלאכת ההעתקה. למשל, בטור  

יחַ הדין ' ין פֹותֵׂ ר ְואֵׂ י ' )לא( יש תוספת שמחוקה: עֹוצֵׂ ש ִמידֹו הצדק במיטב מלין'ְרדֹוף ַאֲחרֵׂ ת ַאַחת  ָחמֵׂ

רדוף  ַאַחת ִנְנֶאֶמת'. במקבילה המועתקת ביד אחרת כתוב טור זה בשלמותו, בתוספת החלק המחוק: '

ננאמת'. ייתכן שהמעתיק החליט להוסיף את החלק  אחרי הצדק במיטב מלין חמש מדות אחת אחת

שנמחק במקור, או שאולי העתיק את הנוסח לצידוק הדין הזה ממקור אחר שבו לא הייתה המחיקה.  

 16' )טז( בטיוטה בכתיבת ידו,ֻסוֶכֶכתֲאִני ַהֶגֶבר ָמַסְרִּתי ֻסוָכִתי ַהְמ דוגמה נוספת, בסליחה לי' בטבת '

זדוננו עצמו ופשעים ; הוא מחק: 'הנפתח באות זי"ן בסדר האקרוסטיכון רצה עלי לשנות את הטור

ר 'ַזְלַזלותיקן:  ',אותנו העו ִהְקִניבּו'. המעתיק שהעתיק את הסליחה העתיק  ּוְנִטישֹות ִהְכִריתּו ְּבַמְזמֵׂ

שתי ויתר על המילים המחוקות. לסיכומו של עניין, הובאו כאן ּואותה על פי התיקונים שהתקין עלי, 

דוגמאות משני שירים שונים. בדוגמה אחת העתיק המעתיק את המקור שנכתב בכתיבת ידו של עלי 

 
 אחרי. 'עומדת'במילה  הנפתח 16  טור עד  ונמשכת, 'לבושי'במילה  הנפתח 5  בטור מתחילה, ומקוצרת לקויה, המקבילה 15

 אחרות  קינות  ישנן  זה  יד  בכתב(.  T-S 12.5',  קמברידג  י)כ"  ידו  בכתיבת  שלם  כפיוט  המופיעה  נוספת  סטרופה  ישנה  16טור  

 .החבר עלי של ידו בכתיבת

 NS S-T 92. 277"י כ 16
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מבלי להכניס את התיקונים שתיקן הפייטן )לא(. ואילו בדוגמה השנייה ערך המעתיק תיקונים על פי 

קור הוראות הפייטן בכתיבת ידו של עלי במקור )טז(. בשני המקרים לא ניתן לדעת אם היה זה המ

 בכתיבת ידו של עלי שעמד בפני המעתיק או נוסח אחר שאינו בידינו.

רְמשּוִלים ָאנּו ְּבָיְדָך כַ בסליחה לתפילת הנעילה ' י ַהיֹוצֵׂ   עלי החבר בסטרופת  פותח' )יג(  חֹוֶמר ִּבידֵׂ

 יוסף של עטו פרי סליחה בראש גם מופיעה סטרופה זו מהשיר. חלק ושאינה 'משה' החתומה פתיחה

בסטרופה השנייה ניכרים פיתולי הכתיבה   17.'נוצר  וחסד  הברית  שומר אתה: 'שתחילתה  אביתור,  אבן

של עלי החבר המתאמץ להתאים תוכן הולם לסטרופת הפתיחה שהדביק ושעמה פתח את הסליחה. 

 ( עמוסה בתיקונים, במחיקות ובכתיבה בין השיטין:5הסטרופה השנייה )מטור 

ילֹותע  ' ה ַלֲהקֹוֶתיָך ָהעֹוְמִדים ַּבלֵׂ  נֵׂ

 ְשִכיִמים ְּבִשירֹות ּוְתִהלֹותִפיְתֲחָך// מַ ל  לפיכ//ת//ך //

ילֹות ים ְכֶכֶרם עֹולֵׂ יִקים //ְּבלֹא// מַמֲעֹשִ  רֵׂ

 ָספּו ִּביכּוִרים //התאנים// ְוֻלוְקטּו ַאְשכֹולֹות

ר' )יג   (9–5ּוָבְטלּו ַסְלִסלֹות ְוֶנְעַדר ַהּבֹוצֵׂ

 : 'ָעִוינּו26וליים. למשל, בטור גם בהמשך השיר יש תיקונים רבים, מחיקות והוספות בין השיטין ובש

ר' ְּבַיד ְוֻלוַקְטנּו הוסיף עלי את המילה 'וגם' מעל השורה, והחליף את המילה 'בוצר' במילה 'זומר'.  עֹודֵׂ

באות מ"ם, הוא מחק את המילה  המתחילה, בבואו לתאר את 'צאן מרעיתך' במילת תיאור 32בטור 

'מנודחות'. בטור הבא מחק עלי את שתי התיבות  הראשונה שכתב 'מלוטשות', ותיקן מעל השורה

הפותחות את הטור: 'לא ארמון', שלכאורה אכן מיותרות, אך מבחינה צורנית תואמות את המבנה 

 התבניתי של המילה החוזרת 'לא' בשני טורים אלה: 

יֶהם  ְלֶעֶרב ִמֹּבֶקר ארמון לא'  יאֹות ָּבּתֵׂ  ְּתשּואֹות ְמלֵׂ

 (33–34ְצָבאֹות' )יג  ְולֹא ְדָגִלים ְולֹא חֹוֶזה ְולֹא ָנִביא לֹא 

 
בקדושתא שלו לחנוכה, שבת וראש חודש )א(, בשרשרת הפסוקים לאחר הטור היחיד ששרד מפיוט א, 

' שהיה ממוקם בטור לפני האחרון  ונא>מר< הפכתה מספדי למ>חול לי<מחק עלי את כל הפסוק: '

שרשרת הפסוקים. ככל הנראה, בבואו לכתוב מילה בשרשרת הפסוקים, ומיקם אותו מחדש בסוף 

, הוא חיפש מילה מתאימה לשרשור לכן מיקם את הפסוק מחדש בשרשרת 1שתפתח את פיוט א

 ש>מחה<ונא>מר< הפכתה מספדי למ>חול לי< פיתחתה שקי ותאזרני הפסוקים: '

ה      ח  עֹוִדי' )א  ִשמ   (2ִעַטְרָּתִני ִעיַטְרָּתִני מֵׂ

 
 .  ד סעיף,  הרביעי פרקהסליחות ב על  דיוןגם  ראה. 321' עמ, החבר עלי, בארי 17
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יְר : '13בטור  לְיקֻ // יון הרשעה טּושֵׂ , אך לאחר 'הרשעה יון'כתב עלי תחילה  'לאֵׂ ]..[[ ּוִמְדָּברֹות ]... //ִתאֵׂ

כנראה, הוא נמלך   '.אל'ב המסתיימת ברורה לא מילה  ותיקן מעל השורה, ובצד כתב ּהמכן מחק

בדעתו, והעדיף להחליף את 'יון הרשעה' בכינוי ליוון שהתאים למצלול ויצר חריזה פנימית עם החרוז  

ל':   להאחיד 'אֵׂ ל'. כך הוא גם יצר משחק מילים עם הכינוי למשה ''ָיְקְתאֵׂ  ' המופיע בטור העוקב. ְיקּוִתיאֵׂ

אחת, ומכילות חרוז אחיד 'צב'.  פיוט ג מורכב משלוש סטרופות המונות ארבעה טורים כל 

ככל הנראה, בסטרופה הראשונה שגה עלי וכתב שלושה טורים בלבד. אפשר ללמוד זאת מן האופן שבו 

הוא סימן לעצמו, מעל המילה בסוף הטור הראשון, היכן לתחוב את הטור החסר שאותו הוסיף 

 (.24]...[צב'{ )א לֹא ִיָנְתקּו ְּבֻמְפָרד ומ}'בשוליים:

ת י"ח ליום ראשון של חנוכה )ד( הוסיף עלי החבר את ייעוד הפיוט בנוסח הפנים של בקדוש

בשוליים. הדיו שבו נכתבה ההרחבה נראה שונה מן הדיו שבו נכתב הפיוט, ולכן נראה   37הסילוק בטור  

 שהרחבה זו נוספה לאחר שסיים עלי לכתוב את הפיוט כולו: 

     ָהִראשֹון ָאב צדקות 'ְדרֹוש

 (37)ד  ְכִאישֹון'  ַעְמָך ְוִתְנצֹור{ ַוֲחנָֻכה ֹחֶדש רֹאשּבְ }

מבחינת ההקשר התוספת נראית מעט מלאכותית. כמו כן, בנוסח המקבילה לא מופיע הציון 'בראש 

 התלבטות בשל הנראה ככלעלי,  ערךנוספים ש שינוייםניתן לראות  סילוקה בהמשךחדש וחנכה'. 

 .האקרוסטיכון מסדר הנובעת

 ב  מקבילה    נוסח הפנים 

י כֹורז  ' י ר[כֹו]ז  '   ָאב  ְּבִרית ֲחתּומֵׂ  ָאב  ְּבִרית ֲחתּומֵׂ

 ְוִנְשָגב עֹוז ּוִמְגַדל נּוןחַ   ְוִנְשָגב עֹוז ּוִמְגַדל ְוַרחּום ַאָּתה נּוןחַ  

הי   הי   נדבה עםט    ֶּתיֱעַרב ְלָפֶניָך ִעיְרָך נֹוף פֵׂ  ֶּתֱעָרב  ְלָפֶניָך ִעיְרָך נֹוף פֵׂ

 ּתֹאַהב  ָלנּו ְשִביִעית ֲחנֻוָכהכַ    ִּתְקַרב ָלנּו ְשִביִעיתה וכָ נֻ חֲ וַ  

 (.43–39ַעִמיָנָדב' )ד  ֶּבן ְכַנְחשֹון  ְלָך ַהְקִריבל      ָנָדב' ַעִמי ֶּבן ְכַנְחשֹון ְלָך ְוַנְקִריב

נראה כי במקבילה ניסה עלי לסדר את האקרוסטיכון שחסרה בו האות טי"ת. לאחר התלבטות ניכרת  

החליט, משום מה, להותיר את הנוסח המקורי, ולכן מחק את המילים שהוסיף בטור הנפתח באות  

  –החליף את המילה 'ונקריב' ב'להקריב'  43החליף את 'וחנוכה' ב'כחנוכה', ובטור  42טי"ת. בטור 

ב, כדי לסדר כהלכה את רצף האותיות באקרוסטיכון. בכך, תיקן עלי את הטיוטה שהאקרוסטיכון שו

את הפועל 'תקרב' ב'תאהב', ועקב כך שינה את   החליף הוא 42בה היה משובש. יש לציין גם כי בטור 

  משמעות הטור לשביעות רצונו.

בה השלישית שאינה אמורה באותה הקומפוזיציה, קדושת י"ח לחנוכה ור"ח יום א' )ד(, בחטי

להוביל לברכה השלישית, מחק עלי את הציון לברכת האל הקדוש שכתב בטעות. בהמשך, בהשלמת 



 

66 
 

יש תיקון לברכה, אך גם בה לא   T-S NS AS 131.27הקרובה, אין סטרופה כנגד הברכה. במקבילה 

 18העמיד עלי סטרופה כנגדה.

פיוטי ט המצויים אצלנו בכמה העתקות, הם אוטוגרפים כולם, וכפי שהוזכר עלי עשה בהם 

 פיוטי  כי  שימוש בשתי יצירות שונות. מעניין לראות את השינויים שערך בהם מהעתקה להעתקה. ניכר

 ליותר אותו ושימשו ומיוחדים יפים בעיניו נדמו פעמים, כמה העתיק ושאותם בשמו ט החתומים

 וחנוכה  חודש  וראש  לשבת  בקדושתא  ט  זהה עבור פיוטי  במתכונת  השתמש  עלי  כפי שצוין.  אחד  מייעוד

. עמרם'  ברבי  החבר  'עלי  הפייטן  בשם  חתומים  הקדושה  פיוטי.  חנוכה  של  ראשון  ליום  י"ח  בקדושת  וכן

 עלי, אפשר שבעיני. חתומים הם שהרי ליטורגית שיש בה קדושה, יצירה לכל אותם לצרף לו קל היה

 פרט.  הקדומים  הפייטנים  של  הפיוט  לעולם  צוהר   שפתח  ומכובד  קדום  נופך  לפיוטים  זו  שיוותה תוספת

מהקומפוזיציה,  אינטגרלי כחלק במקומם ט פיוטי משובצים שבהן ובקרובה בקדושתא למקבילות

 וחסר, מלא כתיב שינויי ומלבד. עלי של ידו בכתיבת לפיוטי ט, אף הן נוספות מקבילות שתי קיימות

  לדוגמה: 19קלים נוספים. שינויים במקבילות עלי ערך

מֹו ְדשֹו ְלָבְרכֹו ְלקַ ' רֹומ   ( T-S 13 H 4.8(; )מקבילה בכ"י 59 1' )א, טּוְלַהְללֹול 

רֹו ְדשֹו לְלָבְרכֹו ְלקַ ' א   (58 1)ד, ט 'ּוְלַהְללֹו פ 

  ַּבַּתְחּתֹוִניםָּבֶעְליֹוִנים ֶאָחד  ֶאָחד' 

ֹ ים וְ ִר הֲ מַ ים ְמ נִ נְ ַר ְמ  ת לֹונֹונָ ְר   (; 66–65 3(; )ד, ט67–66 3' )א, טיםינִ ִּת ְמ א מַ ל

 (T-S 13 H 4.8)מקבילה ג, כ"י 

 
ַמִים' ד ִמש   ָּבֶעְליֹוִנים ֶאָחד ַּבַּתְחּתֹוִנים  ֶאָחד ֶאח 

ֹ ים וְ ִר הֲ מַ ְמ  ]...[[ ]...[ ת]נֹונָ ְר  ִנים יםינִ ִּת ְמ א מַ ל ַׁשנ  בֹודֹו מ   ' כ 

 ( NS AS 131.27 ד, כ"ימקבילה )

 
נ םדוגמה נוספת, המילה ' נ ם' המופיעה בפיוטי ט הן בקדושתא והן בקדושת י"ח: 'כ  ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם  כ 

 הושמטה מיתר המקבילות.  –( 68; ד 69' )א ְּבִרית ִראשֹוִנים

 
 

 
 חסרה ברכת האל הקדוש.  rBL O  ;S 13 H 4.8-T 9 11-5557במקבילות  גם 18

מקבילה לפיוטי ט, כנראה,   מופיעהמקבילה לקטעי הסילוק בשינוי סדר הקטעים, וכן  מופיעה S 13 H 4.8-T "יכב 19

שלו )ד(. ישנה  מקבילה לפיוטי ט מתוך קדושת הי"ח    מופיעה   BL Or 5557S 4  "יבכתיבת ידו של עלי בן עמרם. כמו כן, בכ 

 , גם כן בכתיבת ידו.T-S AS 131.2מקבילה נוספת לפיוטי ט בכ"י  אף
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 : 73–72האחרונים,  הטורים בשני הוא ט פיוטיביותר בנוסחים של  הגדול השינוי אך

ָתה ֲאֶשר ַמְלֻכיֹות ָשלֹוש ְכִאיַּבְדָּתה 'ָרם   ִטאטֵׂ

ן ד כֵׂ  (72–71(; )ד 73–72ִאיַּבְדָּתה' )א  ֲאֶשר ְכָשלֹוש ְרִביִעית  ַמְלכּות ְּתַאּבֵׂ

 T-S 13 H 4.8"י כ, ג מקבילה 

ָתה ֲאֶשר ַמְלֻכיֹות 'ָרם ָשלֹוש  ִטאטֵׂ

ד  ' ַּבְדּתָ יִא  ְכָשלֹוש ְרִביִעית ַמְלכּות ְּתַאּבֵׂ

 NS AS 131.27"י כ, ד מקבילה 

ָעֶליהָ  ַמְלֻכיֹות ָשלֹוש 'ָרם ָתה מֵׂ   ִטאטֵׂ

ד  ִאיַּבְדָּת' ֲאֶשר ַכְשִליִשית ְרִביִעית ַמְלכּות ְּתַאּבֵׂ

 
מהאוטוגרפים של עלי בן עמרם שנשתמרו בכתבי היד הם  חלק נכבד כפי שהוזכר בתחילת הסעיף, 

. אחד הפיוטים שבהם ניתן להדגים את תהליך הכתיבה במהלך יצירת השיר הוא פיוט טיוטות שכתב

ר ְּתִהלֹוָתיו'  השבח ' )כח(. פיוט זה הכתוב בכתיבת ידו של עלי הוא טיוטה עמוסת ֶאֱעמֹוד ַעל ִמְשָמר ַוֲאַספֵׂ

מילים  וכן תוספות מעל השורה ובשוליים. בשיר זה הפייטן כותב, מוחק ומוסיף מחיקות ותיקונים

הוא מוסיף בין השיטין את  4בדף הטיוטה עד אשר הוא הגיע לתוצאה הרצויה לו. לדוגמה, בטור 

'. התיקון הגיוני הן בהיבט התחבירי והן בהיבט המקצב; עלי הרגיש שהטור חסר פועל ִקְראּוהפועל '

' למבנה תקבולתי ִבְשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִמים ֲעִליֹלָתיוהֹודּו וְ סיפו למעלה. כך, השתנה הנוסח מ'נוסף ולכן הו

אּוהֹודּו וְ קצוב: '  '. ִבְשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִמים ֲעִליֹלָתיו ִקר 

התיקונים והמחיקות משקפים את מהלך ההתלבטות של הפייטן בבחירת המילים וביצירת  

, שלפי האקרוסטיכון נפתח באות זי"ן, כותב עלי החבר: 9הטורים. בטור אקרוסטיכון בפתיחות 

ָעָשה'.  ֲאֶשר ִנְפְלאֹוָתיו ' ומוחק, וכותב מחדש טור הנפתח באות זי"ן: 'ִזְכרּוזעקנוך שומיע שיחות איש'

למילה  ּהמוחק אותה ומתקנ ','טימינומתחרט עלי על פתיחת הטור באות טי"ת בתיבה  11גם בטור 

'טהרו' שאותה הוא מוסיף מעל השורה. זאת ועוד, אחרי 'טהרו' הוא כותב מעל השורה את התיבה  

'טהרו מקדשו'.  –, והמתוקן 'טימינו וכפרנו'. כלומר, הנוסח המקורי היה 'וכפרנו''מקדשו', ומוחק 

א וכמפר מצוות, קורא הפייטן לעם מקום תיאור העם כמטמּבִ בהיבט התוכן ישנה משמעות לשינוי זה.  

כותב עלי 'דרשו', ומתקן מעל  5לטהר את המקדש וללמוד את מצוותיו ואת אמרותיו של האל. בטור 

ל'דרשוהו' כדי להסב את הפועל לכינוי מושא חבור ולרמוז לקב"ה. כמו כן, מוחק את המילה 'ַעמו', 

הוא  14בטור '. אֹוָתיולָ ַעמֹו ְוַנֲחָלתֹו ְוַסְפרּו פְ  ּוְרשּוהִד אך מתקן את המחיקה ונראה שהתכוון לכתוב: '

ן//'בוחן': ' – מוסיף פועל החסר בטור  ר ַאַחר ִמ  ָכל ְלָבבֹות הּוא //בֹוחֵׂ ין ְלַהְרהֵׂ נראה   17'. טור דֹוָתיויְואֵׂ

ֹ מַ ארוך ומסורבל, וניכר כי ניסיונות התיקון לא צלחו: ' ן ֶגֶברה יִ מַ // אַמרה י ָטל ּוַמה  גֹוֶלם מּו // ַחי ְתאֹונֵׂ

ןיִ  '. עלי מתקן את הטור מעל השורה, אך לא מסמן למחיקה. שחזור דרכי הכתיבה  ַעל ֹרב ֲעוֹונֹוָתיו  ְתאֹונֵׂ
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ֹ מַ בטיוטה שעליה עבד מעלה את ההשערה כי ייתכן ששכח לסמן למחיקה את התיבות: ' אַמר גֹוֶלם ה י

ןָטל ּוַמה יִ מּו '. בהיבט ההיגיון, 'גולם מוטל' הוא גוף מת, וגוף מת אינו יכול להלין; לכן מתקן עלי ְתאֹונֵׂ

'גולם מוטל' ל'גבר חי'. בהמשך השיר אכן מוסבר כי גבר חי אינו יכול להתאונן על הגמול שקיבל מפאת 

היד  בהתבוננות בוחנת בכתב עוונותיו וחטאיו, שכן הם עומדים מולו בבואו לקבל את דינו מהקב"ה. 

הוא מחק תיבות,  –נראה כי לאחר שכתב את הטיוטה, תיקן עלי על גביה תיקונים שנראו לו נחוצים 

הוא הוסיף את המילה 'רוחו' שחסרה   20ובאותם מקומות הוסיף מילים מעל השורות. כך, בטור 

; הוא הוסיף את המילה 'התשובה' כסומך לתיבה 'דרך' )'דרך התשובה'( 22בהיבט התחבירי; בטור 

הוא הוסיף בשורה שמעל לתיבה 'רחום' את המילה 'הוא'. בשל עומס התיקונים והשינויים  26ובטור 

בטיוטה זו מצאתי לנכון להביא שוב את השיר במהדורה, בתוספת השינויים, כשיר שלם ומתוקן 

 לשביעות רצון המחבר. 

טוריות, כל טור שני -נוי סטרופות דוהב' )כט( ַאָּתה ִדַּבְרָּת ְבָחזֹון ַלֲהמֹוַנייבפיוט השבח השני '

 ריק במרכז השורה: 'ַהגֹוי עלי מקום השאיר הוא פסוק. בכתב היד, במקום שבו נועד לבוא הפסוק,

 יב(. רווח זה באמצע השורה, גם הוא מלמד על שחזור, לג' )תה לֹו' ְלַנֲחָלה ָּבַחר ָהָעם< ֱאֹלָהיו ְייָ  ֲאֶשר>

.בהמשך  לחזור ולמלאו  כדי  ריק  מקום  והשאיר  ח את אמצע הפסוק,של הפייטן ששכ  הכתיבה  תהליכי
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 ישיפרק ש

 לשון ופרוזודיה  ענייני

 
 א. אופי הלשון

תקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת מאופיינת, בדרך כלל, בעייפות היצירתית וברדידות הלשונית 

בעקבות  1להביא לתנופת השירה העברית חידושים לשונייםשל פייטניה. רב סעדיה גאון ביקש 

הוא האמין שכפי שהמשוררים  2שאותה ראה כמודל לחיקוי. –התפעלותו מהשפה הערבית ומשירתה 

הערבים יונקים מהקוראן, מלשונו ומאוצר המילים שלו, כך ראוי לנהוג בספר התנ"ך כבסיס לשוני 

ילון, האגרון, שאותו הועיד למשוררים ולפייטנים כדי לשפר לתכלית זו הוא כתב מ 3לאומנות השירה.

תפיסתו זו של רס"ג, שלפיה המקרא הוא אוצר בלום של דימויים,  4ולשכלל את לשון שירתם.

מטפורות, ציורי לשון ומליצות, ניכרת גם ביצירתו של עלי בן עמרם. אוצר המילים בפיוטיו הוא 

מבחינת הלשון נוהג עלי בן עמרם על פי  5קר בלשון חז"ל.מקראי ברובו, ויש בו שימוש מדוד ומבו

המסורת המקובלת בפיוט לדורותיו שלפיה לפייטן יש חירות לנהוג יד חופשית בלשון, ולהתאימה 

לתביעות האקרוסטיכון והחרוז. זאת הוא עושה על ידי צמצום והרחבת הצורות הלשוניות, ַמעבר 

ת, ַמעבר מבניין אחד לבניין אחר, ואף יצירת צורות  מתצורה לשונית אחת לתצורה לשונית אחר

לשוניות חדשות ומפתיעות. אוצר המילים העולה מיצירתו של עלי בן עמרם מציג שימוש מורכב בלשון 

 6פייטנית וכן גם בלשון המקרא, ככל הנראה, בהשפעת משנתו של רס"ג.

 

 

 
לג. ראה גם המאמר הנלווה ל'אשא משלי' בעריכת  –לחידושי הלשון של רס"ג, ראה זולאי, האסכולה הפייטנית, עמ' יט 1

 .סה–נזלוין: אברמסון, לשון רס"ג, עמ' 

 . 48– 18על השפעת הספרות הערבית על יצירתו של רס"ג, ראה טובי, רס"ג והשירה הערבית, עמ'  2

–נז; אברמסון, לשון רס"ג, עמ'  17– 4ו על הספרות העברית, ראה פליישר, רס"ג, עמ'  השפעתללמפעל הספרותי של רס"ג ו  3

 .סה

, ראה במבוא הערבי שכתב רס"ג לספר  המאוחרת המזרחית  הפייטנות בתקופת השירה של ורמתה אופייה על לביקורת 4

 . 154– 151, עמ' האגרון, אלוניהאגרון: 

 .ד  ף, סעיזה פרקפיוטי עלי בן עמרם, ראה ב ל לשון חז"ל ש על נוכחותה  5

בן   דונשהדרת לשון חז"ל לטובת לשון המקרא. לדוגמה, ממשיכי דרכו של רס"ג,  הייתה הבולטת המגמה בספרד גם 6

- שירמןדרו עצמם בצחות לשון המקרא. על דונש, חידושיו ומפעלו הספרותי, ראה ילברט ואחריו יצחק אבן כ'לפון, ג

על לשונו של יצחק אבן  .  92–83עמ'  כרך א,  גם: אליצור, שירת החול,    ראה.  143–119שירה העברית, עמ'  , תולדות הפליישר

 . 92– 90ראה גם: אליצור, שירת החול, כרך א,  .44– 40כ'לפון, עמ'  כ'לפון, עיין: מירסקי, אבן
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 מטבעות מילים חוזרות אופייניות   1א.

וכן את הקדומים לו הקלסיים פייטנים הם הוא סגנון הממשיך את דרכם של סגנונו של עלי בן עמר

פייטני תקופתו, הפייטנות המזרחית המאוחרת. עלי מתכתב עם מוסכמות השירה וסר  דרכם של 

ייחודיים הלמרּות כלליה באופן סלקטיבי על פי בחירתו האישית. אך יש ביצירתו של עלי מאפיינים 

ניתן לייחס לעלי שירים שאינם  ה,כגון מטבעות מילים החוזרות ביצירתו. לפי מטבעות לשון אל ,לו

דנות  אחת החזרות הבולטות ה, בפרק קודםהוזכר שכבר כפי  .כתובים בכתיבת ידוכן ך חתומים א

 (. הכינוי3; לו 43, 10'ֲחַבֶצֶלת' )לג ( או 3' )ל 'ֲחָבָצלהיא הכינוי החוזר של עלי לנספד  7ייחוס השיריםב

 8.במקום 'ֲחַבֶצֶלת' מצוי בצורה זו גם בשיר חול מבית יוצרו'  'ֲחָבָצל המקוצר

כינוי חוזר  משל,צירופים שכבר עשה בהם שימוש. כך לאותם שירים בכמה עלי משתמש ב

ובסליחה   (20)טו    ֻעוִזי ּוָמֻעוִזי ּוְמנּוִסי': 'ויים מן הסליחות שלתשה כינויים זהים מצוי בשוהמורכב משל

מתייחס מן השבעתות שלו  בשתיים נוסף החוזר. כינוי (24'ֻעִזי ּוָמֻעִזי ּוְמנּוִסי ְּביֹום ָצָרה' )יב נוספת: 

'ִיְזֶכה ְלִביַאת ַקח ַאַדְרּתֹו  ;(29)ח ָקח ַאַדְרּתֹו ַוִיְגלֹום' ' אליהו הנביא:ה, סיטואציה בחייו של המכונֶ ל

מטבע לשון החוזר בסליחות של עלי הוא הצירוף 'יום זה'. הצירוף מופיע בסליחות  עוד (.27ַוִיְגלֹום' )י 

ה ְטָלֶאיָך זהים   יםשונות בהקשר ְסִליָחה   ַשְמּתֹו יֹום ֶזה; 'ַאָּתה  (11' )יב  יֹום ֶזהשל סליחה ויום הדין: 'ֲענֵׂ

לֶ  יֹום ֶזה(; '17ְלַעְמָך ְוִלְנקֹום ּבֹו ִמְמִריָבי' )טו  ִּתְמחֹול ִפְשִעי ְוַעְוִלי'  'יֹום ֶזה(; 7ְמחֹוְלִלי' )יז  יָךִשיַּוְעִּתי אֵׂ

ינּו )יח  היֹום זֶ (; 17)יז   .(36ִּתְמחֹול ַמֲעלֵׂ

יפֹוא ְּבִני' יש  .באותו שיר בכמה מופעים יםישנם מטבעות לשון החוזר ה זֹאת אֵׂ בתוכחה 'ֲעשֵׂ

(. מטבע לשון זה חוזר  3חזרה על מטבע לשון חז"לי בלשון מנייה: 'ַעל ג' ְדָבִרים ָהעֹוָלם ַקָיים' )כה 

יָר ִא ְדָבִרים וְ  ג'ל ּבְ ְוִהְסַּתכֵׂ 'יה: יבאותה תוכחה בפעם השנ י ֲעבֵׂ ( ואף בפעם  12ה' )כה ם ַאְּת ָּבא ִלידֵׂ

ַעל ְשֹלָשה מופיע גם בצידוק הדין ' . כמו כן, הוא(37יִבים' )כה ִכי ִּבְשֹלָשה ְדָבִרים ִיְטעּו ַהַחיָ ' שלישית:

 .(3ְדָבִרים ֱהִקימֹו ּוִבְשֹלָשה ִשְכְללֹו' )לא 

פייטנית המילה  מטבעות לשון החוזרים בשירים שונים בהקשרים שונים. לדוגמה, הישנם גם   

ְשַנת ֶעֶרב ' בהקשרים שונים: עלי בשלוש מן השבעתות שלמצויה 'ִמְכלֹום' שמקורה בשם 'כלימה' 

ד ְּבִלי  לֹוםְשִביִעית ְלַעּבֵׂ י אַ '(; 32)ז  'ִמכ  לֹוםים ְּבִלי כִ ְר בָ ת ְמ סֹוֹוכ העָ ּבָ ְר ּתֹוְמכֵׂ יֵׂים ְּבַרּבֹות  ַהחֲ '(; 27)ח  'ִמכ 

לֹוםְּבָרכֹות ְּבִלי   (.29)ט  'ִמכ 

' ֹוי'אַ  מילת הקינההוא ושיש לעמוד על טיבו עלי מעניין החוזר ביצירתו של מטבע לשון 

ה המוכרת תגם בצורמילה זו מופיעה  .(4ָנא ָלנּו ִכי ָחָטאנּו' )כג  ֹויהמצויה בפיוט חטאנו אחד: 'אַ 

ֶהם' 'ִכי ַגםכפי שמופיעה בצידוק הדין:  ,י'והשגורה יותר 'אֹו (. מילת הקינה 8)לב  אֹוי ָלֶהם ְּבשּוִרי מֵׂ

 
 .ב, א סעיפים, שלישי פרק ראה 7

 .  3765.8ENA"י מכהשיר מועתק  8
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פרסמה טובה אותן שושתי קינות שכתב עלי על מות אברהם הֻתסתרי, פתיחת גם ב ופיעה' מֹוי'אַ 

 אחת מסימניצורה זו היא  10ָנא ִלי ִכי ָיַסף ִּבי ָיגֹון ַעל ַמְכאֹוִבי'. ֹוי; 'אַ 'ַוֲאבֹוי ַלֹחֶדש ַהְשִמיִני ֹוי'אַ  9י:באר

שגיאת ב מדובראין  כונת זו נראה כיתבמ מילת הקינההיכר של עלי בקינותיו. בשל ריבוי הופעת ה

 מקובל היום.היתכן שנהגתה באופן שונה מיקולמוס, כי אם צורה לשונית מוכרת, ו

 השורש  מ מורכבות לפנים בהקשר שונה ושהוזכרות בשירים של עלי וחוזרנוספות ה יםמיל

ֵטֶהםֻטואֵטנּו '; (9)כט  'ַמְלִעיִבים ּוִמַּתְעְּתִעיםה ת  אטֵ טֵ ' בלשון השמדה:א -ט-א-ט א  ַמט  ּוִבְצִניִנים  ב 

הָרם ְכִאיַּבְדָּתה ָשלֹוש ַמְלֻכיֹות ֲאֶשר '; (11)טז  'ֶהֱעִניבּו ה לקב"ה יוכן גם פני. (72; א 71)ד  'ִטאֵטת 

ה ַלֲהקֹוֶתיָך  היא פנייה זהה בשתיים מסליחותיו:, 'להקותיך' ישראל המכוניםשעה לשיִ בתחינה  'ֲענֵׂ

ילֹות'; (15' )יב ַהצֹוֲעִקים ְלמּוָלְך ה ַלֲהקֹוֶתיָך ָהעֹוְמִדים ַּבלֵׂ ָאַבד  עוד חוזר עלי על מטבע הלשון '. (5)יג  'ֲענֵׂ

ֶבר ְּבִני ַּבִית וכן בשתי קינות: '  (6)כז    'ֶברקֶ גּוף לַ   קּתַ ְכֶנעְ  ְוִכי ָאַבד ַהֶסֶבר'בתוכחה אחת מבית מדרשו:    'ַהסֵׂ

ֶבר' )לד ַעל ֶקֶבר ִכי  ֶבר' )לה ; '(13ָאַבד ַהסֵׂ ֶבר / ִכי ָאַבד ַהסֵׂ יִליִלי ְּבָכל עֵׂ  .(11הֵׂ

 
 ב. לשון פייטנית 

מורשת הפייטנות התירה מעברים מבניין לבניין במערכת הפועל ומגזרה לגזרה במערכת השם מבלי 

כך נוצרו צורות חדשניות שיצרו את השפה הפייטנית המיוחדת המתאימה   11להתחשב בחוקי הדקדוק. 

בשיריו ושמי.  יבית-את עצמה למשקלים, לחרוזים וליסודות מארגנים אחרים כגון אקרוסטיכון אלף

עלי ערך שינויים   12של עלי בן עמרם ניתן למצוא צורות לשוניות אופייניות לעשייה הפייטנית לדורותיה.

  פועל והשם עת נדרש למלאכת החריזה כפייטנים שלפניו.בדרכי תצורת ה

המעברים מבניין לבניין ביצירתו של עלי הם מגוונים מאוד. כך למשל, מבניין הפעיל לבניין 

במקום השמיעני   ָעִני'יְמ ִש (; '8' )ט  ַרִניִזיהֲ '  (, ועל אותה דרך תצורה7  )כטהזהרת    במקום  'ּתָ ְר יהַ זִ פיעל: '

 'ַיְסִריס'מבניין פיעל לבניין הפעיל:    –(. וגם להיפך  37  )א  אותה  (השמידבמקום הצמית )  'ִציְמָתּה'  (;31)ז  

 הפועל שם במקום; 'ְלַהְמֶסה' לנסות הפועל שם במקום( 38)ב ה' סֵׂ נַ לְ 'כמו כן  .(17במקום ְיסרס )טז 

 (;3)יא  הצית במקום'ָיַצת'  :קל לבניין הפעיל מבניין בשירים מצוייםנוספים  מעברים .(41)ב  להמס

ב'  ן!  –'ִּביָנה' (; 1 יב) מקשיב במקום'קֹושֵׂ מבניין קל לבניין הפעיל:  – ולהיפך, (14–13 יז) בציוויָהבֵׂ

(; 31 קבמקום אפצח )א, סילו 'ַאְפִצַח'(; 21 דיגדור )ל במקום' ירִד גְ 'יַ (; 37במקום חרג )א  'ּהיגָ ִר חֱ 'הֶ 

מעברים נמצא  עוד(. 19 טז) ידרוס במקוםַיְדִריס' ' (;22 ז; 59 ט פיוטי, ד; 60 ט פיוטי)א, ' חּויצִ פְ יַ '

 
 . 144– 127בארי, שתי קינות, עמ'  9

 . 130–129, עמ' שם, בארי 10

 . 204–161על חילופי הגזרות בלשון הפייטנית, ראה ייבין, חילופי גזרות, עמ'  11

; הנ"ל,  223– 217; זולאי, לשון הפייטנים, עמ' 139–129על הלשון הפייטנית, ראה מירסקי, ממדרש ולפיוט, עמ'  12

 . 118– 105; ייבין, לשון הפיוט, עמ' 271– 270; פליישר, שירת הקודש, עמ' ואילך יטהאסכולה הפייטנית, עמ' 
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ר(; '36)א ( אותה)סגר  ְסגרּה במקום' ָרּה'ִסיגְ קל לבניין פיעל:  מבניין  צורה (.27במקום גומר )יג  'ְמַגמֵׂ

עלי יצר פועל שמקורו בבניין קל )גרס( והעביר אותו לבניין הפעיל   –  17מיוחדת ניתן למצוא בפיוט טז,  

. הגיוון בצורות הוא רב, אך (שובר לרסיסים) 'ַהַמְגִריסבתוספת מ"ם כאות תחילית במשקל בינוני: '

ן הכרח לקיים בשורש ניכרת מגמת העדפת הבניינים הסבילים, בעיקר הופעל ופועל, גם במקום שבו אי

 במקום נמשה )ד 'השָ וְמ הֻ 'לדוגמה, נראה מעבר מבניין נפעל לבניין הופעל: כך  13משמעות פסיבית.

 'פּווְט חֻ לּו וְ וּבְ חֻ : 'פועלבניין נפעל לבניין מ(. כמו כן, נמצא מעברים 2במקום נמסר )כז  'ֻהוְמַסר(; '122

)ד  ' במקום התבקשההשָ ְק וּבֻ ' מעברים מבניין התפעל לבניין פועל:(. נמצא גם 25יג 'ֻשוְדדּו' ) (;9)ח 

ן' :פיעלבניין התפעל ל(, ומבניין 8 )הצטער במקום ה'ִנְצָער' (; מבניין התפעל לבניין נפעל: 18  ,א) 'ֲאַחנֵׂ

א במקום אוחדו )'  דּוחָ ואֳ הָ '  :ין הופעלילבנפועל  ן  ימבניאף    (. עוד מעבר בין הבניינים מתקיים23סילוק  

 מגוון צורות אלה מעיד על הלשון הפיוטית של עלי בן עמרם כלשון פייטנית מובהקת. (.23

אחת הדרכים החדשות שעשו להם הפייטנים, במידה רבה בעקבות מפעלו של רס"ג, היא 

גולית. שמות עצם במשקלים סגוליים ניתן סֶ השמטת אות לא שורשית מתיבה מסוימת והפיכתה ל

בשבר, בניפוץ,   –  'ְּבֶתֶרץ'  (;3; כא  39)ו    לשון ריצהמ,  רהבמה  –  'ְּבֶהֶרץ'  14פיוטיו של עלי למכביר:למצוא ב

צורה עלי מדגים שליטה מרשימה בשימוש ב(. 7בחטף, במהירות )לח  –' ֶחֶתף'ּבְ  (;5כא לשון לרוצץ )

 (,37; כא 38במקום בחריצה, לשון חתך, חריץ )ו  'ְּבֶחֶרץ'סגולית חדשה שיצר ומשתמעת לשתי פנים: 

(. נוסף על כך, בצורות הסגוליות משנה הפייטן 4לשון גזירה נחרצת )כא  –' ְלֶחֶרץובמשמעות שנייה '

 'ְּבֶשַמח'  15במקום עלוקה;  (9)ח  '  ֶלקעֶ '  ;(34' במקום עליצות )ג  ץלֶ עֶ '  את צורת המקור מנקבה לזכר, כגון

המין (. שינוי 7טו ) ' במקום מחילה; 'ָמָחל(14במקום בצרחה )לה  'ְּבֶצַרח'(; 22במקום בשמחה )ח 

 במקום 'םלֹוכְ ִמ (; '21ב במקום בשורה ) 'רֹוישּבִ ' הדקדוקי מנקבה לזכר מתבטא אף בצורות אחרות:

 'ָמנֹוחַ (; '2; לא  19בעוצמה )א, סילוק    ' במקוםְּבעֹוֶצם(; '10  )ח  תחיהבמקום    'ִחיּתֵֶׂ (; '29ו  ;  32)ז  כלימה  

(; 27נעימה )כה  במקום' ַמְנֶעֶמת'כן גם   כמו. ( ועוד26במקום אומה )ד  'םאֹו(; '6במקום מנוחה )א 

 (. 63 ט פיוטי)א,  לכחד, להסתיר לשון – ד'חַ 'כַ 

היה נפוץ בקרב פייטני המזרח. גם משקל ששורשו אף הוא בסגוליים,  ִקְטלֹון,    המשקל הפייטני

 –' ִרְציֹוןמצוי ביצירתו של עלי בן עמרם, אך הוא אינו נפוץ ויש ממנו דוגמאות מעטות בלבד: ' זה 

לעיתים ניתן למצוא בפיוטים גם את המשקל המקביל,  (.23רצון )ח  –' ןיֹובְ צִ (; '22בריצוי ובאהבה )ח 

 
 ואילך.  50מעמ'  , ראה יהלום, שפת השיר,אחרים פייטנים של  בלשונם זו מגמה על 13

, האסכולה הפייטניתתה אהובה מאוד על רס"ג. ראה זולאי, יהי כינית' א צורה פייטנית סגולית זו מכונה 'צורה סעדי 14

 מ.–עמ' לט

 . ראה ביאור ליד השיר.נוםילגיה  כינוי זהועל פי מדרש חז"ל,  15
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( 25 בל) במצה ובמריבה  –' ןיֹוצָ ִמ ּבְ תואר הפועל ' (, את21' )ח ֹוןיָגיִש שממנו גוזר עלי את השם ' ִקיָטלֹון,

 (. 26)לב  ִנִציםלשון  –' ןיֹוצָ נִ ּבְ 'ואת המילה 

על דרך קודמיו הפייטנים, ניתן למצוא אצל עלי גם את הצורות הפייטניות הקצרות שמקורן 

 )ד 'ץ'דָ (; 43כא ) 'ָפץ(; '58א )' דגָ 'ע"ו: נחי גזרת כפעלים ב הנוהגיםבזמן עבר  חסרים וכפולים פעליםב

הברתיות, - שיטה זו תרמה להרחבת מאגר המילים החד( ועוד.  3)ט    'ָסח'  16(;  13)ב  '  םנָ (; '10ָגל' )ה  (; '74

למצוא גם בהטיות לגופים השונים, ובכך סייעה בהרכבת האקרוסטיכון והקיצוב. צורות אלה ניתן 

' רּוזָ ' ;(58א ) 'ָּוהיְוִח ' (;2)ב  'היטָ ּבִ (; '17כב ) 'ַלְצִּתי' (;5)לב  'ָדצּווהן מצויות בשפע ביצירתו של עלי: '

למצוא  צורה הפייטנית הקצרה ניתן  ביטוי מיוחד ל  17(.22)לב    'רּופָ (; '27)לב    'ַשּתּו(; '19)לב    'רּוסָ (; '9)לב  

 ְגשּו(. גוף רבים בהטיה לציווי )ב ש-ג-שורש נלמעשה, זהו שיבוץ של ה –( 3)כח  'גֹושֹובמילה '

טכניקה פייטנית נוספת הנפוצה בקרב הפייטנים ומיוצגת אף היא בשיריו של עלי היא גזירת 

מלשון פגר )א   'ְגָרּהיפִ (; '35' מלשון להבה )יב ְייֻוְלַהב' פועל חדש משם עצם או משם תואר, כמו למשל:

ן'(; 36 ' מלשון פוקה, מכשול )לב קּופָ (; '37)לג    לשון פיק ברכייםמ  'קּו'פּו(;  17  ול)עדן  גן  מלשון    'ְלִהְתַעדֵׂ

ל'(; 21  ,א)לשון בינה מ 'ּבֹוַנְנָּתִני'(; 51)ב  לשון ניצןמ'ִהְנִציָצם' (; 46כא ; 11)א לשון תאלה מ 'ְלַהְתאֵׂ

( מהמקור 13' )טו 'ַּתְחשֹור( ו21א ) 'יֻוְחְשרּו' (;57, ח 58 טפיוטי  ,לשון אוהל )א' מילֹוִה אֱ הֶ '(; 47סילוק 

' ַחִדים; ח(; '2; ב 21)א  מלשון גשם 'ְלַהְגִשים'המקראי: "חשרת מים עבי שחקים" )שמ"ב כב, יב(; 

( 53א ) 'צֹוֶהֶרת'(; 5 )דלשון ביכורים מ 'ריכֵׂ ּבִ '(; 40א ) מלשון יוהרה ' הָר הֲ יָ ' 18(;28א )לשון חדווה מ

 (15 )ז 'לילֵׂ כִ '(; 20כא מלשון סגולה ) 'ִהְסִגיָלנּו( ו'76א ) 'ִהְסִגיָלם' ;יםיהרולשון צמ (6ֻהוְצַהר' )ה ו'

לו' 20(13)כט  'ַלְלּתָ יִמ ' 19מלשון כליל; (11ט ל) 'ִכיַלְלּתָ ו' ב' ( מלשון מלל;27א, סילוק ) 'ֲאַמלֵׂ מלשון  'ֲאנֹובֵׂ

ג(; '18 דלמלשון עתיד ) 'ְמֻעוֶּתֶדת'(; 28ניב )א, סילוק   ,לשון נסיכותמ 'ְנסּוָכה' (;5 )לא מלשון ַלַהג 'לֹוהֵׂ

 ,להרשיעי – 'ִניְט שָ לְ ' (;34(; 'ַלֲהִתיָמה' מלשון תום, סיום )ו 1לשון עוללות )יא מ 'עֹוְלָלה(; '1 )י שלטון

, דהיינו, החוגגים 'פֹוְסִחים'  21 (;28)א    מלשון עצב  ַמֲעָצב  (8 מלשון זלעפות )ח  פּועֲ ולְ זֻ (; '5)יא    לשון שטןמ

 טפיוטי  ,)א מתואר הפועל חיש, מהר 'יםִש חָ ' (;2כד ) ' משם התואר נאההאֶ נָ ְת ִמ '(; 22את חג הפסח )ב 

לחסות   –' הסֶ חָ הֵׂ לְ ; '(25)ב  בשורה מלשון' רֹושבְ לִ כמו כן, גזר עלי שמות פועל חדשים: ' ועוד.( 62 ד, 63

  ועוד. (18ה )ד ' מלשון זרתֹוָזרִה לְ ' (;34)ב  לםבצִ 

 
 . 32, 20; ו 132; ד 98; ד 68. עוד דוגמאות לצורה זו: ד 270, שירת הקודש, עמ' פליישר 16

 . 78; כא  9; יט 115מופעים נוספים: ד  17

 (.35מופיע גם כשם פועל 'לחדות' )ב  18

 (. 11מופיע גם בצורה 'ִכיַלְלָּתה' )כט  19

 (.13'ִמַלְלָּתה' )לט  20

ב עֹוֶמֶדת', כנראה, התכוון  : 'ּוִביָלָלה ִהְתַיְצִבי / ְּבַמצַ 16המילה 'מעצב' מופיעה כנראה בשיבוש גם בקינה למת )לד( בטור  21

 לשון עצב. מלכתוב 'במעצב' עלי  
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עוד מאפיין נפוץ של הלשון הפייטנית הוא שיבוץ שמות עצם, פעלים או שמות תואר במשקל שונה מזה 

למאפיין זה קיים ייצוג לא מבוטל במורשתו של עלי: במערכת שם העצם . גם הנהוג בשפה העברית

' במקום ִחנּוִני(; '84מהמקור בכיסופים )ד  ' ףסֶ כֹוּבְ (; '28א, סילוק מהמקור הלל ) 'ִהילּולניתן למצוא '

'  רמּוְּת (; '12ג )תנובת השדה  ' מלשוןִניבמַ (; '25ב )שעת כושר טובה ב –' רישֹוכִ ּבְ '(; 12כא תחנוני )

; (35במקום מרום )ו  'ָמהרּו; '(30יז ) המזדחל יכמו פחד – 'ִליַזחֲ (; '17–15 זל ;5 דל) במקום תמורת

( ועוד. במערכת הפועל מופיעות הצורות  3' במקום 'לבבות' )לח תֹוּב'לִ  (;13)יז תפילתי  במקום 'ִפילּוִלי'

ָדה'(; 2 ד)ל לשון תמיד  – 'תדֶ מֶ ְת ; 'מַ (6)לד  מסייעת, עוזרת, במקום סועדת –'ַמְסֶעֶדת'  במקום  'יֹולֵׂ

 (.55)ד  הפרשה מלשון, מובדלים –ים' ִש ָר פֹוְמ ' למצוא ניתן התואר ובמערכת. (15יולדת )כב 

י ּתָ לְ ילַ כִ גם עושה שימוש בכינויי קניין חבורים בהטיה לרבים במקום ליחיד, כמו ' עלי ה חּוגֵׂ

הוא נוהג לצרף לפועל בעבר את כ"ף השימוש (. כמו כן, 11' במקום מעוִני ומכוִני )כט יינַ כֹוְמ יי ּונַ עֹוְמ 

כשם שאמר  –' ְכָנם(; '6 )ד משראה – 'רשָ כְ 'כציין זמן, בניגוד לכללי הדקדוק המקובלים. כך למשל: 

(; 38)ד  'יִה יְ וַ 'כְ (; 24)ב  'ּווכהֻ כְ ' (;5)לו  'ְכַוָּתָמת' ;(34 א) 'ַוָיִביאּו'כְ  (;5כשהגיעה )ג  – 'העָ גָ כְ (; '68)ד 

(. אמצעי אופייני זה לתחביר הפיוט ניתן למצוא 4' )יד  'ְכהֹוַשְעָּתה(;  3)יד    'ְכסֹוַכְכָּתה; '(71' )ד  ְכִאיַּבְדָּתה'

 ;(25' )א  ְּבִהְתַיָצב'  22גם בצירוף אות השימוש בי"ת לפעלים בעבר, שלא על פי חוקי הדקדוק התקניים:

ל'  23(.43' )כא ְּבהֹואֵׂ

נוסף על כל זאת, משווה עלי את נטיית הפועל לנטיית השם בהשמיטו את האות נו"ן )המסמנת 

' במקום ִהְפִריִשיבמקום הורישני; ' 'הֹוִריִשיכינוי קניין חבור( מפעלים בגזרת השלמים. כך לדוגמה, '

ת פעולה. (. בפעמים אחרות הוא משמיט את האות תי"ו )המסמנת צירוף סמיכות( משמו8הפרישני )ט  

נּו'  (;23במקום משאלתי )יז    'ִמְשַאִלי(; '18במקום מחלתי )יז    'ַמֲחִליכך למשל, ' במקום אשמותינו   'ֲאָשמֵׂ

 (.20)יח 

 
 ג. לשון מקרא והשפעות מלשון רס"ג

שעושה עלי בחידושי המילים על דרך האסכולה הסעדיאנית מיצבה אותו כפייטן ממשיך  השימוש

ניתן למצוא בשירים  24בהשפעת התפיסה הלשונית של רס"ג המסורת הפייטנית של רב סעדיה גאון.

' )ו ְלָקְטָפהצורות סעדיאניות מאורכות של פעלים. צורות כגון אלו מאפיינות גם את לשון המקרא: '

 
 . 170פליישר, שירת הקודש, עמ'  22

יְך ַהֶנֶפש ָעָליו ִּתְשקֹוְטָנה' )לג ב קיימת נוספתחריגה דקדוקית  23 (; הנושא 'הנפש'  48חוסר התאמה בין הנושא לנשוא: 'ְואֵׂ

בלשון רבות. זאת משום שהֶחֶרז 'ָנה' נדרש בהתאם לחריזת   מובאחיד, ואילו הנשוא הפועלי 'תשקוטנה' י בלשון מובא

 הרפרין בשיר.

כרך  מ; טובי, פיוטי רס"ג, –לחידושי סעדיה גאון בתצורות לשוניות ודקדוקיות, ראה זולאי, האסכולה הפייטנית, עמ' ל 24

 .244–243עמ' א, 
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ָסה; '(50' )א יָפהִד ַּתעְ (; '49)א  'ִהְכִסיָפה(; '29 ' )כא ֲאדֹוְבָבה' (;34)ו 'ַלֲהִתיָמה'  ;(29)א, סילוק ' ְלִהְתנֹוסֵׂ

'ְמֻקוָשָטה  (;23)כד  'היקָ צִ הַ לְ (; '23)יב  'ֶנֱאָצָרה(; '50)ד  'הדָ חֲ יַ נְ ' (;48' )ד הדָ בֹועֲ נַ ' (;44' )ד הדָ חֵׂ יַ אֲ (; '70

הבחירה בצורות הארוכות בלשון המקרא לא נעשתה רק  ועוד. ( 24)ז  'היָ וָ ְח ּתַ ְש ִה ּבְ (; '14)לז  ְמֻשוְכָלָלה'

מפאת דוחק החרוז בסופי הטורים; הן מצויות גם בחלקים הפנימיים של הטורים, ומשולבות בהם 

 באופן טבעי בשימוש הלשון: 

ָליו אָ '  הנּוסָ ֶאְקְרָאה ֲאַקְדָשה ְואֵׂ

 ֲאַצְלְצָלה ֲאַצְפְצָפה ּומֹוָראֹו ַאֲעִמָסה

 (35–32' )א, סילוק ְנָנה נֵׂס ֲאֶשר ָעָשהָנה ֲאשַ ֲאַרנְ 

 
יעוד מאפיין סעדיאני טיפוסי הוא שימוש במילות יחס שמקורן בשירה המקראית, כגון: ' ' במקום ֲעלֵׂ

י נֵׂ על ' ימֹו' ;(28)ב ' ָעשֹורוְ ֶבל ֲעלֵׂ ' ִניִמ (; '130במשמעות ממנו )ד  ּ'ּוינמֶ (; '6)יד ' במקום עליהם ָעלֵׂ

  (.3 בל)מהם ' כמו ִמְנֶהם(; ו'5(; 'ָּבמֹו' כמו בם )יד 11במשמעות ממני )כב 

עלי ממשיך את נטייתו של רס"ג לשבץ בפיוטיו צורות מקראיות בעלות מופעים נדירים, כגון 

 'יוּבֵׂ רֻ (; ו'6 )טאשר הודר  –' רודָ ַההֻ '; (4יא ) אשר הרחיק –' ֲהִהְרִחיק' 25(;6)ח  שניתן להם –' קּונְ ועָ הָ הַ '

המילים היחידאיות במקרא שבהן עשה רס"ג שימוש רב אינן שכיחות עם זאת,    26.(7ח  במקום מרובי )

ילֹוםאצל עלי: ' בוי"ו ההיפוך המקראית המצטרפת כמו כן, משתמש עלי  (.  26; י 27)ט  עולם במקום    'עֵׂ

. עלי גם מרבה להשתמש במילת (3)לב    'ַוָיֶחל'(;  14)לו    'ַוָּתָקם'  עבר:לפועל בלשון עתיד שמשמעותו לשון  

 (. 16ם' )לב ַיֲעשּו לּבַ : 'השלילה המקראית 'בל'

דוגמה נוספת לבקיאותו של עלי ביסודות הלשון הסעדיאנית נמצא בשימוש בסיומת 

בזמן עתיד, וממירה אותו לכינוי המקראית 'יּון', המצטרפת לפועל בהטיה לגוף שלישי רבים )נסתרים(  

 27זוהי השפעה סעדיאנית מובהקת. (.12–9' )יב ֶיֱחָזיּון' ';יּוןְשּתָ יִ '; 'ַוֶיֱהָמיּון' ';יּוןלָ כְ ַויִ מושא חבור: '

דּוןבשל אילוץ החרוז: 'בדרך זו מצויות אף צורות מקראיות המשובצות בשירים שלא  ; (20)לב  'יֵׂלֵׂ

 ( ועוד.8)ז  'ִיָּבְראּון'

צורה סעדיאנית נפוצה נוספת שניתן למצוא אצל עלי היא שיבוץ שמות עצם במשקלים 

במהלך הפוך גוזר עלי . עם זאת,  (17)ח  פחד  במקום ה',  דָ ְח פַ '  (;16במקום נפש )ז    'הישָ פִ נְ 'נקביים', כגון '

 
 לצורה 'סעדיאנית' זו, ראה זולאי, האסכולה הפייטנית, עמ' כו. 25

במקרא, ראה עז' ח, כה: "ההרימו המלך ויועציו". והשווה: יהו' י, כד: "קציני אנשי המלחמה ההלכוא  הלצורות אל 26

 אתו".

 נחשבתשגורה, ולכן  צורה זו שאינהב השימושזולאי, האסכולה הפייטנית, עמ' כז. וראה שם דברי רס"ג בעניין מיעוט  27

 מיוחסת בשל 'צחותה' המרובה. 
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; לא 19בעוצמה )א, סילוק  ' במקוםְּבעֹוֶצם(; '3)ל  28במקום חבצלת  'ֲחָבָצל'צורות זכר מצורות נקבה: 

 ( ועוד. 26במקום אומה )ד  'םאֹו(; '6במקום מנוחה )א  'ָמנֹוחַ (; '2

באסכולה הפייטנית של רס"ג ותלמידיו נהגו להשתמש בצורת המקור המוחלט בצד פועל 

 (;27 ָאסֹור' )ב רּווְס אֻ וְ ', 'רֹוישּבִ  ֹוְשרּו ּבּוְיבגם צורה זו מיושמת בשיריו של עלי, כמו למשל: ' 29נטוי.

ף יְ ' (;29)ב  'י ִצָּוהיּוֻצִ ' (;26' )ט שֹוב ָּתשּוב'  'רֹוָנצֹור ִיְנצ' (;30)כד  'עַ נּוּתָ  עָ נֹווְ  עַ זּוּתָ  עַ זֹו(; '20)ז ' הּופֵׂ פְ נֹונֹופֵׂ

ס ִיַמס'(36)כב  'ּוָפַרְצִּתי ֶפֶרץ' (;14)י   30(.25)יז  'שּוָבה ְשִביִתי'(; 21)יז  'ִריִביִריָבה (; '18)יג  ; 'ִהימֵׂ

לאחר המספר   ציב עלי את שם העצם שאליו מתייחס המספר המונהמבמקומות אחדים 

 (24)לד  'ָיִמים ִשְבָעה' במקום הצורה התקנית שבעה רועים וכן( 23)לד  'רֹוִעים ִשְבָעה'המונה. לדוגמה, 

 במקום שבעה ימים.

ןביצירתו של עלי גם מילות קישור שאינן במשמעותן המקורית. למשל, 'ניתן למצוא   'ְבכֵׂ

ן ָפַשְענּובמשמעות אכן: ' ן'(;  33)כא    'ֱאֹמר ָמה ָאַמר ִכי ְבכֵׂ ֹ ים וְ ִּת ְר הַ זְ ִה '' במשמעות לכן:  ָאכֵׂ ן  עּוְמ א שָ ל   ָאכֵׂ

  .(6)לב  'םיהֶ דֵׂ מּוי חֲ יִת כִ ִה  )לכן(

טיפוסיות הן פעלים בהטיה להווה שנוספה להם מ"ם תחילית, וגם עוד צורות סעדיאניות 

 (;6)לד    'ַמְסֶעֶדת'  (;2  לד' )ַמְתֶמֶדת'  (;28)א    ַמֲעָצב  (;18  דל)  אותן ניתן למצוא בשיריו של עלי: 'ְמֻעוֶּתֶדת'

עצם, כמו (. כמו כן, לעיתים נעשה הפועל לשם 2כד ' )האֶ נָ ְת ִמ ' (;29ו  ;32)ז  ' מלשון כלימהםלֹוכְ ִמ '

ִניב', קרי, האכלתיך תנובת השדה 'ֶהֱאַכְלִּתיְך –' ִניבמֵׂ בדוגמה: '  (.12ג ) מֵׂ

 31כמו המשוררים הערבים שראו בקוראן מחצב עשיר שממנו כורים את אוצרות השירה כולם,

כך רס"ג, ובעקבותיו משוררי ספרד, 'גידרו' עצמם בתוך לשון המקרא ואסרו על כל שימוש בצורת 

על פי טוהר לשון המקרא, שימוש במילה שפורקה מצירוף סמיכות   32ה שלא הופיעה במקרא. לשון חדש

ואין לה מופע במקרא אינו מתקבל. כך לדוגמה, אין לומר 'מחלפותיי' מלשון "מחלפות ראשי" )שו' 

משבץ אולם, עלי אינו מקפיד על דרישה זו, ו טז, יג(, או 'שמורותיי' מלשון "שמורות עיני" )תה' עז, ה(.

בפיוטיו נסמכים נפרדים שאין להן מופע במקרא בצורתם זו. כך למשל, בקדושתא שלו לשבת ראש 

 חודש וחנוכה )א( הוא עושה שימוש רק בנסמך לביטוי הסמיכות כולה מכורח החרוז המבריח 'בת':

 
 מטבעות לשון חוזרים. ב הדן 1., סעיף אזהנוסף של צורה זו, ראה בפרק  אזכורל 28

 לו. – זולאי, האסכולה הפייטנית, עמ' לג 29

 . וחזרותצירופי מילים  ב העוסק 1.בדרכי השיר, סעיף ב העוסק השביעי, ראה בפרק הצורות אלל  בנוגעהרחבה  30

 .126– 102ת הלשון, עמ'  רתו הלשונית, ראה אלדר, תוסיישום השפעה זו על תפילמהם הושפע רס"ג ושלמקורות הערבים    31

, ספר העיונים והדיונים, התשובה למבוקש  הלקיןלחוקי הלשון בשירת ספרד על פי תורתו של משה אבן עזרא, ראה  32

 .44–38, שירת החול, עמ' פגיס גם ראהואילך.  135השמיני, הנחיות למשורר מעמ' 
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 ',טֹוַבת', 'ַּבתיְּבִח ', 'ִשיַבתִמ (. וכן בהמשך בשל החריזה הקשה: '17' )א ַאֲאִמיר ֶמֶלְך ֶעְליֹון נֹוְצִרי ְכָבַבת'

 (.25–17' )א ְנִדיַבת' ',ַבתְר יִק '

 
 ד. לשון חז"ל 

השתמשו רוב פייטני התקופה בכינויים שחוקים ובלשון  33בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת

במקביל ליצירה ירודה זו, במאה   34רדודה הנענית לצרכים תבניתיים ואינה מתעלה מעל הממוצע.

המאפיינים  35מתפתחת שירה ייחודית בעלת מאפיינים סגנוניים חדשניים בהובלת רס"ג. העשירית

הללו הודגמו בפיוטיו של עלי בפרק זה בסעיף ג. הפיוט המזרחי לאחר תקופתו של רס"ג מתאפיין בשני 

סגנונות עיקריים: סגנונה הירוד של הפייטנות המזרחית העייפה מצורותיה, וסגנונו של רס"ג 

המוטיבים שעליהם מבוססים הפיוטים  36המתבטא באסכולה החדשנית שלאורה יצרו ממשיכי דרכו.

כפי שהוזכר   37הקלסיים, מקורם באגדות ובמדרשים שגררו עמם גם שימושי לשון מספרות חז"ל.

קודם, עלי בן עמרם מיעט להזדקק ללשון חז"ל. השימוש בלשון חכמים מצוי אצלו במפוזר, בעיקר  

דברי חז"ל מצוטטים כלשונם. בפיוטים שבהם נרמז או נזכר מקור של אגדה, או שהוא מביא את 

'עוּבר בן ארבעים יום'. חז"ל שמשמעותו  ( הוא רימוז מתוך מדרש  1' )ז  ַאְרָּבִעים ְּבִרָייה ִנְגְמָרהלדוגמה, '

זאת   38הרימוז מכוון למדרש לפיו רק בתום ארבעים יום מקבל העובר את צורתו השלמה ואת נשמתו.

חז"ל שלפיו נכחו שישים ריבוא מישראל במעמד הר ועוד, בשבעתא לשבועות מתייחס עלי למדרש 

קיים מדרש נוסף הקשור באירוע זה ושלפיו מידות (. כמו כן,  2' )ט  ְּבִשִשים ִרּבֹוא ִנְגָלה ַעל ַהר ִסיַניסיני: '

. (7' )ט ּוִבְשֹלָשה ּוְבִשָשה ִהְפִריִשילוחות הברית היו שישה טפחים באורכן ושלושה טפחים ברוחבן: '

מקור מדרשי נוסף שעליו נסמך עלי בשבעתת הטל לפסח הוא הכינוי למשמרת יהויריב ומשפחת 

 
; הנ"ל,  329–279עשרה, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' -לאופייה של הפייטנות המזרחית המאוחרת במאה האחת 33

 . 194– 190, עמ' החזן הגדול; בארי, 149– 143; הנ"ל, בר כלפה, עמ' 120– 112עמ'  ,; אליצור, קילר472–367היוצרות, עמ' 

 . 184– 159, עמ' החזן הגדול; בארי, 120– 98ראה לדוגמה: אליצור, קילר, עמ'  34

משוררים מזרחים כגון שמואל השלישי, דויד הנשיא   הן –"ג רס  דושיחלק מהיוצרים בתקופה זו קיבלו על עצמם את חי 35

בחינה בין ממשיכי  האליצור    יצחק אבן גיאת. שולמית  בירויוצרים ספרדים כגון יוסף אבן אביתור    הןסהלאן בן אברהם, וו

  לשון  את ליצירתם  אימצודרכו המזרחים  ממשיכי, לדבריהדרכו המזרחים של רס"ג לבין ממשיכי דרכו הספרדים; 

. וראה  18– 17אליצור, לשאלת האסכולה הפייטנית,  .  ספרד  פייטני  של  מאלהשונות    היוותיהם הלשוניות  סתפי  אך,  המקרא

 ך המאמר.השפעתו של רס"ג על יצירתם בהמש 

, ראה שע בר כלפהו יה הם כאלה ניםלפייט אותמרס"ג. דוגמ הושפעה שאינה עצמאית בדרךפייטנים אשר הלכו  היו 36

  הדן התשיעיאחרים, ראה בפרק  עלעליהם ו  פירוט, בין בבל לספרד. בארי , ראהעלי הכהן בןיחזקאל , ו ר כלפהבאליצור, 

 בני זמנו של עלי בן עמרם. בפייטנים

 . 89– 77על לשון חכמים בפיוט, ראה ייבין, לשון חכמים, עמ'  37

 בבלי, בכורות, כא, ע"ב.  38
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י מֵׂ מסרביי ' (. על פי המדרש, כשם ששירתו בבית המקדש בעת חורבנו, כך ישרתו בו 26' )ז רֹוןְמָסְרבֵׂ

שון שימוש נדיר בשירתו במקור הנטוי בצורתו המוכרת מלעוד נמצא  39עת יקום בית המקדש החדש.

ן' נוסף על כך, כשעלי מבקש לדמות את ישראל לצמח הגדל ללא  .(36במקום לתת )לא  חכמים: 'ִליּתֵׂ

'פטריות' שאינה מקראית ומצויה  באחת מסליחותיו את המילה מביאטיפול בכל מקום בפיזור, הוא 

 (.22'ִנְשַאְרנּו ֶנְחָשִבים ְכִפְטִריֹות ִעם אֹורֹות' )יג  40בלשון חז"ל:

באחת מהתוכחות של עלי )כה( מרוכז תוכן מדרשי ולשון המקור מצוטטת בו. בתוכחה זו  

חותם עלי כל שני טורים אחרונים בסטרופה בקטעי משניות שגורים ומוכרים ממסכת אבות. באותה  

ון מוכר מפרקי אבות המדגיש את חשיבות קיום המצוות ועשיית דרך ניתן לראות שיבוץ נרחב של רעי

'רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני התשובה בעולם הזה לטובת חיי העולם הבא: 

ובלשונו של עלי  (.משנה, אבות ד, כא) התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתכנס לטרקלין'. העולם הבא

 ָשְקְדָך ַקִלין'ְּבָשְמְרָך ֲחמּוִרים ּבְ  החבר:

י ֶשִּתיָכנֵׂס ַלְטַרְקִלין' )כה   (. 25–24ַהְתִקין ַעְצְמָך ַּבְפֹרְזדֹור ְכדֵׂ

 עשרה סטרופות מרובעות. -וכך לכל אורך הפיוט המורכב מאחת

קטע ארוך במיוחד הלקוח מכתבי חז"ל הוא הסילוק של הקדושתא לשבת וראש חודש חנוכה  

לכות חנוכה הכתובות במשנה, ומנוסח כמעט כלשונה. הסילוק מתאר  )א(. הסילוק מורכב כולו מה

  41(.55–37באופן מדויק את הלכות החנוכה על פי המשנה )א, סילוק 

מעולמם של חז"ל שואל עלי שמות המשמשים בלשון חכמים ומקורם מיוונית, כגון 'ְפֹרְזדֹור', 

בשיריו יש גם ייצוג מכובד למילים ארמיות שאף הן פרנסו את עולמם הספרותי של (.  25'ְטַרְקִלין' )כה  

י ֲאָנָשאּבְ חז"ל. כך, בני אדם הגרים בעולם מכונים ' י  רֵׂ בְ סֹוידי חכמים הם '(, תלמ16 ז) 'יִריןיְ דָ  נֵׂ

כמו כן, קיים שימוש בפעלים  (.24כה ) ו'ַקִלין' הם קלים (22כה ) הן מילים'ִמִלין'  (,26' )לג רּוִקיםיפֵׂ 

  – גוזר צורה פייטנית ממילה ארמית (. עלי אף 11)טז  'ֶהֱעִניבּו(; '9 ' )טזִהְקִניבּו(; '15' )ו ָדרארמיים: '

שימושו של עלי בלשון חז"ל ובארמית מצביע על האפיונים המזרחיים של (. 9' במקום בדירה )א  ְּבִדיר'

גזירת הצורה הסגולית הסעדיאנית הפואטיקה של פיוטיו. דוגמה מעניינת לשימוש במקור מדרשי היא  

לוקה'; על פי מדרש חז"ל, המילה 'עלוקה' היא משם העצם 'ע (,9' )ח ֶלקעֶ ' שהודגמה בהקשר אחר,

שילוב זה, בין הצורה הסעדיאנית מבית היוצר של אסכולה הגודרת עצמה בלשון  42כינוי לגיהינום.

 מדגים קווי אופי לכלל שירתו של עלי.  –המקרא, לבין תוכן שמקורו במדרשי חז"ל 

 
 ראה ביאור לשיר. 39

 , קידושין לד ע"א.בבלי 40

 .א סעיף, שמיני פרקבהרחבה  ראה 41

 לפי המדרש על 'גהנם' בבבלי, עבודה זרה יז ע"א. ראה ביאור ליד השיר. 42
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לסיכום, השקפת עולמם הספרותית של הפייטנים המזרחים תואמת את השקפת עולמם של חז"ל. 

פיוטים רבים של בני אסכולת הפייטנות המזרחית מבוססים על אגדות התלמוד ועל המדרשים. עלי 

עושה שימוש במדרשי חז"ל, באזכורים ובמאפיינים שלהם ושל לשונם, אך הם אינם צפופים ודחוסים 

שזורים במידתיות המאפשרת תוצר של טקסט ידידותי לשומע ולרוב ברור ומובן. עיקרון  כי אם –

החידתיות המתוחכמת ניטל מפיוטיו של עלי גם כאשר הוא משתמש בלשון חז"ל מאחר שהוא מכוון 

אותם להנאת הציבור ה'ממוצע'. בהיבט אוצר המילים והלשון, נתח רב יותר בשירתו של עלי בן עמרם 

בו את אוצר המילים המקראי ואת לשון המקרא, אשר מהווים את הבסיס לתורת השיר לפי נושא בחו

 האסכולה הפייטנית של רס"ג.

 
  בחריזה ותנועות עיצורים חילופי. ה

 / 'ֹורּסמַ ' 43ס משמשים כצליל זהה במבנה החריזה:-וְ כנהוג בפייטנות לדורותיה, העיצורים ש 

ֶאָחד  ', וכך לאורך כל הפיוט 'ֹורשעָ ּבֶ ' / 'ֹורשעָ ֹור' / 'וְ ס' / 'אָ רֹוש  יעִ ' ' /רֹו שבְ לִ ' / 'רֹוסַסְר ' / 'רוש  עָ ּבֶ ִמ '

חילופי  44(.4–3' )לט יָךשֶ ַמעֲ ' / 'יָךּסֶ ינִ (. דוגמה נוספת: '29–18עשר טוריו )ב -על שנים 'ְּבֶאָחד ִנָגִשים

( כותב עלי בלשונו: 8'; בטור השני )לב ֶאְפַרִיםי שֵׂ נְ אַ מודגמים היטב אף בצידוק הדין ' ס-וְ העצורים ש 

שּוִרי אֹוי ָלֶהם  ַגם ִכי: ''ובסיומת המקראית הוא מצטט את הפסוק כלשונו ',םדָ ל הֹודַ ם חָ הֶ מֵׂ י ִר סּוב  '   ב 

ֶהם  )הו' ט, יב(. ''מֵׂ

הידמות הגרוניות בחריזה, המצויה לעיתים בפייטנות הארץ ישראלית, מודגמת בשירים  

דוגמה   (.96–93' )ד הח  ְמ ִש ' / 'אה  יגֵׂ ' ' /הח  רּואֲ ' / 'הח  נְ ִמ לְ ; '(7–6ה ) ר'עַ ר' / 'ַהשַ הַ ֻהוצְ בכמה דוגמאות: '

יפֹוא ְּבִני' ה מודגמת בתוכחה-וְ מעניינת לחילופי העיצורים ח  ה זֹאת אֵׂ ' )כה(. בתוכחה זו חותם עלי ֲעשֵׂ

 –בסטרופה החותמת את האות חי"ת מספר באותה האות. ובראשי הטורים  פעמים 'החבר' את שמו 

 מציב עלי את האות ה"א כחלק מחתימת השם:

 שֹוק ְּבִני ְלַבל ִּתְהֶיה ְמֻעוְרָטלח  '

יַח ִלְמֻדְכָדְך ּוְמנֻוָטל חַ   ְרֻצוּבֹות ֶרַשע ַפּתֵׂ

ר הַ   (19–17מֹוָטה ְלַמַען ֻּתוְנַטל' )כה  ֲאגֻודֹותּתֵׂ

לתוכחה זו )כה( מצויים בידינו עיבוד כצידוק הדין במתכונת שיר שלם )לג( ומקבילה. הן בצידוק הדין  

ר'הַ ולא התיבה ' ֹתְך'ח  המעובד והן במקבילתו מופיעה התיבה '  כבנוסח המקור המשמש כתוכחה.   ּתֵׂ

גם בשיר יא שבו כל תיבה בטור נפתחת באות חיתום   ניתן למצוא  ה-וְ החלפה בין העיצורים ח  

(. בדוגמה זו ברור  5' )יא ִניְט שָ ַלְקַלקֹות לְ ח  ַרק ח  ְרחּור ִח ְמַית חֶ ַשב ח  השם בהתאם לאקרוסטיכון: '

 
 .17ג, עמ'  כרךאליצור, שירת החול,  ראהס חורזים זה בזה. -גם בספרד העיצורים ש וְ  43

 בקרובה הנ"ל.  פיוט גב 45–34טורים  ב ס-ש וְ חילופי העיצורים   אתראה גם  44
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'. אך בשל ֶהְמַית' היא שיבוש לשון מאולץ, ושהמילה המקורית הייתה צריכה להיות 'ֶחְמַיתשהמילה '

מדוגמאות אלה  אופן טבעי.בהחליף עלי בין העיצורים  –מילים הפותחות באות חי"ת  –תבנית הטור 

 45גם ניתן ללמוד כי עלי לא הבחין בין העיצורים הגרוניים.

באופן גורף וכדרך הפייטנים חורז עלי בן עמרם בפיוטיו אותיות בג"ד כפ"ת דגושות ברפות, 

' בֹוְוִני'(;  38–37)יב    'בֹוְוחֹו'  /  'בֹולִ '  (;26–25' )א, סילוק  תב  ַהשַ ' / 'תבַ ְּתנּו(; '31–28)כב    'ִפיַאלּו'  /  'ִפיכגון: '

–17)ו  'יםבִ ַר ' /' יםבִ ֲחִבי'; (11–10ר' )ה כַ ר' / 'ִנְס כ  'שָ  (;9, 6' )יח נּובֵ ֲהִשי' / 'נּוב  ' ;(16, 14' )ב בֹוִמְשגַ ' /

אָ '  (;18 עָ ' / 'לבֶ ְותֶ כמו כן, ניתן למצוא חריזה של וי"ו בבי"ת רפה: '  46(.36–35)כה    'בֹוןְוֶחְש / '  'ןבֹוְּבתֵׂ ' לוֶ מֵׂ

עָ (10–9' )טז וּוֶהעֱ ' / 'בּוִהְקִני(; '8–7)לא  אָ ' ן' /וֹו'ְודָ  / ן'ֹו; 'מֵׂ  (. 35–33ן' )כה בֹוְּבתֵׂ

בשירה הפייטנית לדורותיה ההטעמה אינה נחשבת גורם אסתטי שהפייטן נותן את דעתו עליו 

  / 'ִּבְצָווָחה'בבואו לחרוז את פיוטיו. גם עלי חורז מילים מלרעיות במילים מלעיליות ללא הבחנה: 

ֶזרר' / 'עֹוזֵׂ (; '11, 9' )כב ַּבֶּבִכי/ ' 'ְּתנּוִכי(; '12, 10י' )יז לִ ' / 'ְלָגֲאִלי'(; 24–22)ו  'ְסָלָחה' / 'ּוִבְטָחה' ' /  נֵׂ

ר' ת' )כה  (;47–46' )כג ַהַלְיָלהה' / 'ְוגֹולָ ' (;26–24' )כב ְלִהיָנזֵׂ ָעוֶ ' / 'ְוֶתֶבל' (;28–27'ַמְנֶעֶמת' / 'מֵׂ ' )לא למֵׂ

7–8.)  

הבחנה, כנהוג  ניתן למצוא בשיריו של עלי גם חריזה של צירי בסגול ושל פתח בקמץ בלא 

 ;(20–15ס' )יג מ  ס' / 'ְלִמְר מַ ס' / 'יִ מַ ס' / 'ֶנְח מַ ס' / 'ִנְתַמְס מ  חָ בפייטנות הארץ ישראלית לדורותיה: '

 ( ועוד.20–17ל )כה טַ ל / ִלבְ טַ ל / ֻּתונְ ט  ל / ּוְמנֻוט  ; ְמֻעוְר (43–42ע' )כה ַר ע' / 'ִיפְ ר  'ַהִנְק 

 
 ו. מלאכת החריזה

המקובלת בשירה העברית של ימי הביניים היא נורמת החרוז הסיומי הפשוט שלפיה נדרשת הנורמה 

פייטני תקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת גם  47זהות בין אברי החרוז בהברתם האחרונה בלבד. 

נורמת חריזה  הסתפקו בנורמות חריזה פשוטות שדרשו זהות רק בהברתה האחרונה של מילת החרוז.  

מה השלטת בפיוטיו של עלי בן עמרם, אך בחלק גדול משיריו ניתן למצוא ייצוג לחרוזים זו היא הנור

 
  לשון  על נופל לשון, בצימודים הדן 3., סעיף בהשביעידוגמאות נוספות להתחלפות העיצורים הגרוניים ראה בפרק  45

 ואליטרציות. 

,  ולםזאת ישנן כמה חריגות ממוסכמה זו. א ועם תה מקובלת בספרד, יאותיות בג"ד כפ"ת דגושות ברפות לא הי תחריז 46

ראה  מן החריגות נכתבו בידי אבן גבירול.  כמהת את החריזה של דור פייטני ספרד. ומייצג ן, אינ כאמור, וותנדיר  ותחריגה

 . 40, שיר עג עמ' 14, שיר יז עמ' 11יב עמ'  שיר, גבירול אבןשירמן, ו די אבר :לדוגמה

. ועל הרכב החרוז 732, בעיקר עמ' 749–721לתולדות החריזה בשירה העברית, ראה הרושובסקי, החרוז העברי, עמ'  47

פיוט   ; הנ"ל,766– 762, עמ' בפיוט חריזה , יהלום. ראה גם 140–124: פגיס, חידוש ומסורת, עמ' השווהומתכונת החריזה, 

ג,   כרך; הנ"ל, שירת החול,  153–149; אליצור, הקיקלר, עמ'  238– 226; פליישר, עליית החרוז, עמ'  153– 149, עמ'  ומציאות

 . 23– 17עמ' 
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עשירים המתאימים לנורמת החריזה הנוקשה והתובענית של הפייטנות הקלסית. נורמת החריזה של 

הפייטנות הקלסית דורשת זהות של שתי אותיות שורש במילים הנחרזות. ואכן, רוב הפייטנים 

ז את שתי ההברות האחרונות ֶחֶר ז פשוט של חרוז סיומי, אלא שיתפו בֶחֶר קו בהקלסים לא הסתפ

במילה )לרוב הן הכילו שני צלילים שונים(. חריזה מחמירה זו מאפיינת גם את יצירתו של ר' אלעזר 

הפייטנים מתקופת הפייטנות המזרחית  48בירבי קיליר ומכונה במחקר 'חריזה קילירית' על שמו.

, בדרך כלל, על נורמות החריזה הנוקשות; במקומן, הם העמידו נורמות פשוטות יותר המאוחרת ויתרו

 )אולי בהשפעת שיטת החריזה הערבית( שהזכירו את מה שהונהג גם בשירת הקודש והחול בספרד. 

כאמור, רוב הפייטנים שפעלו בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת הסתפקו בנורמת  

הֶחֶרז מורכבים מהברה פתוחה המכילה עיצור ותנועה או מהברה סגורה  חריזה פשוטה, שעל פיה אברי  

רק לעיתים רחוקות חרזו גם בני דורה של הפייטנות המזרחית  49המכילה עיצור, תנועה ועיצור.

בפיוטיו של עלי יש ייצוג לחריזה   50המאוחרת בשיטת החריזה המחמירה של הפייטנות הקלסית.

)א  'ֶטֶרתנֹו/ '  'ֶרתתֶ עֲ '(;  40–39)א    'יםלִ ּוּליגִ '/   'לּוִליםזְ '  (;22,  19)א    'ֶסיָךְרִסי'  /  'ֶסיָךִני'הקילירית', כגון: '

ּהְלקַ (; '72, 70 ׁש  ּהְלחַ ' / 'ד  ׁש  י' / 'ֶמָךְש ' /  'ֶמיָךיָ ' / 'ֶמיָךְלַהֲעִצי ' / 'ֶמיָךָנעֳ (; '88–87' )א ד  (; 20–16)ט  'ֶמיָךמֵׂ

םְלהֹו(; '9, 7' )ט ִריִׁשיִהפְ ' / 'ִריִׁשיהֹו(; '2–1)יז  'ִציִליְלהַ ' / 'ִצִּליוְ ' םְלדו' / 'רֹות  הֶנאֱ '(; 12–11' )ט  רֹות  ר  ' צ 

ר  ' / ִכיםנְ ' ;(24–23)יב  'הצ  ִכיםִנְמ ' / 'ס  לֹוּוִמ (; '15–14)טז  'ס    'ּלּוִליִמי' / 'ּלּוִליִפי(; '14–13' )לא לֹוּל  פִ ' / 'ּל 

ִליְוגֹ ' / 'ַאִליִמְש (; '15, 13)יז  כֹודַ (; '7, 5' )יז ִמידְכתָ ' / 'ִמידַמעֲ '(; 24–23)יז  'א  כֹוצָ ' / 'ר  (; 50–49)כא  'ר 

הִמְש ' (;26–25)לב  'ןיֹו צ  נִ ּבְ '  / 'ןיֹו צ  ִמ ּבְ ' ח  ה' / 'תֹוח  רִה לְ '(; 32–31)לא  'תֹוֵכח   (;20, 18' )ד תרֹוזָ עֲ ּבַ ' / 'תֹוז 

הנָ ' ֶעֶמת(; 'מַ 71–70' )א הית  ִט עָ ' / 'ִטית  ֶאֶמת'נִ ' / נ  ֶשיָךִמְק (; '27–26)כה  'נ  ֶׁשיָךלְ ' / 'דֹוֶׁשיָךְק ' / 'ד  ר  ' /  ד 

ׁשֶ ' ֶׁשיָךקָ ' / 'יָךדֹור  ִייְך' / 'ִמ ַדִיְך'ְּבגָ  (;80–73' )כא ד   (8–1)לה  'ַדִייְךשָ ' 'ַדִייְך' / 'מַ ַדִייְךיָ ' / 'ַדִיך'ּוְבַמֲעמָ  / 'ד 

ועוד. מעניינת חריזה זו, המופיעה בתכיפות בפיוטיו של עלי, בתקופה שבה בארץ ישראל כבר זנחו, 

 בדרך כלל, את דרישות החריזה המוקפדת.  

  / 'ִניַמְדּתָ ילִ '/  'ַלְפָּתִנייִא סיומת דקדוקית של כינוי מושא חבור, כגון: 'בחרוזים אחרים די ב

)כח( החרוז האחיד בסטרופות   'ד ַעל ִמְשָמרֹוֶאֱעמגם בפיוט השבח '. (54–37)א, סילוק ' ִניתָ יְנחֵׂ ִה '

' ְּתִהלֹוָתיומתבסס על כינויי קניין ועל סיומות דקדוקיות של כינויי מושא חבור בגדר נורמת החריזה: '

לֹותָ ' ' /נֹוְרֹאָתיו' / 'אֹוָתיולָ פְ (; '4–1' )כח ֲעִליֹלָתיו' / 'ָתיוֹולֶמְמְש ' / 'ָתיוֹּלוְפעֻ ' / )כח  'ִנְפְלאֹוָתיויו' / 'ְּבַמְקהֵׂ

 
סתפק  המפיוטיו הוא  רביםב שאליצור העירה שהחריזה הקילירית מאפיינת רק חלק מיצירתו של ר' אלעזר קיליר, ו  48

 . 62מתן תורה, עמ'  בֶחֶרז סיומי פשוט. ראה אליצור,

 . 19–17ג, עמ'  כרךאליצור, שירת החול,  49

 ראה, אלברדאנישל  חריזתו על. 286פליישר, שירת הקודש, עמ'  ראה"ג, רסשל  חריזתו על. ואלברדאני"ג רס, לדוגמה 50

 .173–172בארי, החזן הגדול, עמ' 
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ינּו'  (;20–17' )כח  ָתיוֹונֹוֶעְשּת' / 'ְמִזמֹוָתיו' / 'ַאְשמֹוָתיו' / 'ֲעוֹונֹוָתיו(. '8–5 ינּו' / 'ָפנֵׂ ינּו'  /  'ּוְלָבנֵׂ נּו'  /  'ְלָפנֵׂ ' ִהנֵׂ

נּו' / השימוש שעושה עלי בסיומות דקדוקיות ארוכות לשם חריזה מדמה את החריזה (. 5–1' )יח ָחנֵׂ

ה'קילירית' מבחינה פונטית, אך חריזה זו אינה נתפסת כחריזה מוקפדת, כי אם כחריזה פשוטה  

ים  ַּבֲחָרזִ ונורמטיבית. עלי אינו מציג בשיריו מפגני ראווה וירטואוזיים, והוא אינו מאתגר את יצירתו 

ם. השילוב שעושה עלי בין חריזה סיומית פשוטה לבין חריזה מוקפדת מעלה על הדעת קשים ונדירי

 שהוא אינו רואה בנורמת החריזה של הפייטנות הקלסית נורמה מחייבת, גם בסוגים הקלסיים. 

שיטת החריזה של מילה זהה החוזרת בסופי הטורים מצויה במסורת הפייטנית לדורותיה.  

רלאורך הדורות נחשבה שיטה זו לחרוז  , אך למן תקופתו של רס"ג השתדלו הפייטנים למעט בה. ָכשֵׂ

אצל עלי היא מופיעה במקרים אחדים שבהם הטור האחרון לפני הסיומת המקראית חורז במילה  

ִמידכְ  ...[] ָטאִתי אֹוִדיֲעָך אשחַ 'החוזרת:    ת 

ָדע ְוַחָטאִתי ֶנְגִדי     ִמידִכי ְפָשַעי ֲאִני אֵׂ  נא, התה'  (8–7' )יט ת 

 
לעיתים מסתיימים כל טורי הסטרופה במילה זהה על פי המילה החותמת את הסיומת המקראית: 

כשעלי מנסה לחרוז את כל הסטרופה באותה  (. 85–82' )א ְלַחָטאת' / 'אתטָ חַ ' / 'ַחָטאת' / 'מֵׂ אתטָ חַ לְ '

מילה והדבר לא עולה בידו בקלות, הוא משבץ מילה אחרת 'השוברת' את הרצף הקישוטי של המילה 

(. חורז 38; 36–33החוזרת. לדוגמה, בחמישה טורים מתוך שישה בסילוק של קרובת י"ח )ד, סילוק 

המקראית המסתיימת באותה המילה. בטור החמישי לעומת עלי באותה המילה 'ראשון' לפי הסיומת 

(, קיימת חריגה ובמקום 'ראשון' הוא חורז ב'כאישון' גם בסטרופה האחרונה  37זאת )ד, סילוק 

המובילה לברכת 'עושה השלום' בשבעתא לשבת ופסח )ח( פועל עלי באופן דומה; לאורך כל ששת טורי 

נות בעלות החרז 'לֹום' עם המילה 'שלום' המופיעה בטור הסטרופה הוא חורז באקראי שלוש מילים שו

הראשון של הסטרופה ובשני הטורים האחרונים, זאת בהתאמה לסיומת המקראית המובילה לברכה  

בשלושה טורים עוקבים, שלא כמו בטור  'ֶאֶרץבשבעתא ל'רני עקרה' חורז הפייטן במילה '(. 31–26)ח 

(. יש ובסטרופה אחת ארוכה, בת עשרה טורים, 21' )י ץֶר פֶ לְ הראשון של סטרופה זו הנחתם במילה: '

' / ְוָעָשהשוזר עלי את המילה הזהה שתיים או שלוש פעמים לסירוגין, בהתאמה לסיומת המקראית: '

לכך גם החזרה על המילה ' (.3–2(; 'ָשִני' / 'ַכָשִני' )ה 36, 34, 27)א, סילוק  'ָעָשה' / 'ָעָשה' ל' / 'ָהאֵׂ /  'אֵׂ

ל' עלי מתייחס למילים ( כשהסיומת המקראית מסתיימת במילה 'ישראל'. מכאן, ש47, 45, 41' )כא אֵׂ

  51הזהות כאל חרוז תקני וכשר. 

 
חנוכה וראש חודש, חורז עלי   ' שלקדושת י"ח ליום אבה לברכת 'עושה השלום' ובילכך, גם בסטרופה האחרונה המ 51

ם שלא ברצף  י (. בשבעתא ל'רני עקרה' המילה 'שלום' מופיעה כחרוז בסטרופה האחרונה פעמי133– 132)ד  'ָשלֹום'במילה 

 (. 28, 25)י 
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ראינו שעלי חורז במילה זהה בהתאם לסיומות המקראיות, אך המילה הזהה גם משמשת לו כחרוז 

 'תחַ אַ / ' 'תחַ אַ הקובעת את החרז. כך למשל: 'ללא תלות בסיומת המקראית  –בפיזור בתוך השירים 

ל'(; 16–15)כט  'ִמְשָפט' / 'ּוְבִמְשָפט(; '76, 73)ד  בֵׂ  'ְלַרע' (;3, 1' )לח לבֵׂ ּתַ ' ' /לבֵׂ ּתֵׂ (; '7, 5)לא  'ְוֶתֶבל' /' ַּבּתֵׂ

' )ד  שדֶ ֹוקהַ ' / ' שדֶ קֹ ' / 'שדֶ ֹוקהַ '(; 15, 11' )ל ְסגֻוָלה' / 'ְסגֻוָלה(; '8–7' )לט ּבֹו/ ' 'ּבֹו' (;44, 41ַרע' )לא ' /

בתוכחה ליום הכיפורים הוא חורז באותו צירוף  (. נוסף על כך,  123,  121' )ד  השָ ִמ חֲ ' / 'השָ ִמ חֲ (; 'וַ 87–85

' את כל בהָ זָ וכן, באחד הפיוטים חותמת המילה ' (.6–5)כד  'ָלםי ָהעֹ לֵׂ בְ הַ ּבְ ' / 'ָלםי ָהעֹ לֵׂ בְ הַ ּבְ מילים '

יִליָלה'(. באחת הקינות המילה החוזרת 100–97ארבעת טורי הסטרופה האחרונה )ד  משמשת  'אֵׂ

ההידור בחריזה  כאפיפורה, מילת קבע החוזרת בסופי הטורים לאורך כל הפיוט ותכליתה הדגשה. 

יִליָלה' חרכל תיבה לפני  של השיר ואילך    מהטור השנישהוא   אף היא בחרוז המבריח    הזומילת הקבע 'אֵׂ

 . לדוגמה:ה''לָ 

יִלי ּל הַהְמֻעו ַהָנָאה ִּבְרָייתֹו  'ַעל   ל האֵׂ

יִלי ל הַנְח  ְּבָמֶות ְגִויָעתֹו  ַעל  האֵׂ  ל 

יִלי ל הַהְמֻהולָ  ַהָיָפה ְדמּותֹו  ַעל   52(6–4)לז  'ל האֵׂ

 
-טורים הייתה מקובלת בקרב הפייטנים בתקופת הפייטנות הקדםתופעת החזרה על מילה זהה בסופי  

קלסית, הקלסית ואף בקרב הפייטנים בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת; כולם החשיבוה  

ברוב המקרים המילה הזהה המשמשת כחרוז מופיעה באותה המשמעות בטורים  53כחרוז תקני.

ש בשיריו של עלי גם מקרים שבהם המילה הזהה  החורזים, ותורמת להדגשת רעיון או מסר בשיר. אך י

בקדושתא לחנוכה  אופן מגוון ומתוחכם, כמו המילה 'שמונה' במשמשת כחרוז במשמעויות שונות 

: בברית אברהםלפרחים החתומים  מדמה את הכוהניםהלשון המטפורית )א(. שבת וראש חודש 

י' מֹונ ה ְפָרִחים ֲחתּומֵׂ מֹונ הְצפּוִנים ִּבְבָגִדים ' בבגדי הכהונה המקושטים:ועטופים (, 29' )א ׁש  (. 30' )א ׁש 

פרה המציינת את ִס בהמשך הסטרופה המילה 'שמונה' מייצגת את המשמעות הדנוטטיבית שלה, 

ָקְראּו שמונת ימי החנוכה. הכוהנים המשרתים בקודש אומרים הלל ושרים בשמונת ימי החנוכה: '

ל ָיִמים מֹונ ה  ַהלֵׂ מֹונ הָננֹות ִחיְנכּו ָכל  ְר /    ׁש   (. גם בקטע זה המילה הזהה יוצרת חרוז תקני.32–31)א    'ַהש 

חריזה יוצאת דופן המתועדת בשיריו של עלי בן עמרם. בקרובת י"ח ליום בארי הצביעה על  

בחרוז רק את העיצור  הפייטן  כולל א' של חנוכה וראש חודש )ד( משתמש עלי בשיטת חריזה שלפיה

 'תיִׁש ילִ ְש (. כמו כן, בסטרופה אחרת: '8–5' )ד  ןכֵ יִּת ' / 'בכֵ יעִ ' / 'לכֶ ּתֵׂ וַ ' / 'רכֵ יּבִ לדוגמה: '  54.האחרון  לפני

 
גם   ראה.  ובתיבה הקודמת ל  ולאבלבד    ממתכונת זו, והטור נחרז בחרוז המבריח  עליבשלושת הטורים האחרונים סוטה    52

 הדן במילות הקבע כקישוט תבניתי. 1.ג סעיף ,השביעי בפרק

 שם. 5, וראה גם הערה  65אליצור, קילר, עמ'  ראה 53

 . 331בארי, עלי החבר, עמ'  54
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 55.(116–113)ד ' הט  יִה ' / ' הט  יּבִ ' / ' אט  יִח ' / 'אתט  חַ לְ '(; 28–25ד  ) 'םיִׁש ילִ שָ ' / 'יִׁש ילִ ְש ' /' םיִׁש  ולשֻ ְמ ' /

(, וכך לאורך  37–33' )ב הסֶ שֹו' י',סֵ ' / 'ֲעִס הסֶ ּוַמחֲ ' / 'הסֶ חָ הֵׂ לְ 'כך גם בקדושתא לשבת החודש ותזריע 

ה, 'ֶסה' י' בהברה    כל פיוט ג המעוצב בתבנית סטרופית וחרוז בחרוז אחיד ֹשֶ ה' בהברה פתוחה ו'סֵׂ או 'סֵׂ

 56סגורה לסירוגין.

שהם פחות מנורמת   יםַּבֲחָרזִ לעיתים עלי אינו מקפיד על כללי החריזה המקובלים, וחורז 

 57החריזה. כך למשל, בקטע מקרובת י"ח הוא משתף במחרוזת אחת תנועה ועיצור בלבד:

 
 ב א  ית ִר י ּבְ מֵׂ תּור חֲ כֹוזְ '

 בּג  ְש נִ ז וְ ל עֹודַ גְ ִמ ם ּוחּוַר ה וְ ּתָ ן אַ ּונחַ 

   ַרבֶּתיעֱ  יָךנֶ פָ לְ  ָךיְר ף עִ ה נֹופֵׂ יְ  

 בַר ְק ִּת  נּוית לָ יעִ בִ ה ְש וכָ נֻ חֲ וַ  

 (43–39' )ד בד  י נָ ִמ ן עַ ן ּבֶ ֹושְח נַ כְ  ָךיב לְ ִר ְק נַ וְ  

  
ניקוד המחרוזת הולם את נטיית עוד דוגמה לשיטה כזו עולה ממחרוזת אחת בסליחה לי' בטבת )טז(. 

הפעלים לפי זמן. שני הטורים הראשונים בזמן הווה חורזים ביניהם, ושני הטורים האחרונים בזמן 

 עבר חורזים ביניהם, ולכן נראה שגם כאן ישנה חריגה מנורמה החריזה: 

 
יו ִמְתחֹו' נּו ְכָתנּור ְוַהגֵׂ  גגֶ עֹורֵׂ

ב ִמְתמֹוָפִנים ִקיְּבצּו ָפארּור   ג גֶ ְוַהלֵׂ

    ַמגָצַרף ָצרֹוף ַלָשְוא הּו 

ינּו ִנְמַסְרנּו ְּבַיד ַרב   גּוְמרֹוב ֲעֹונֵׂ  (24–21)טז  'מ 

 
טוריות, אבל כל השיר -שני סוגי החרוזים במחרוזת זו כמו מחלקים את הסטרופה לשתי מחרוזות דו

 בנוי ממחרוזות מרובעות טורים רגילות.

 

 
 .  742על אופן חריזה כזה בשירה העברית המודרנית העיר הרושובסקי, החרוז העברי, עמ'  55

 המפרט  3א.  סעיףהשביעי,    בפרקנפרד לשם החרוז. ראה על כך    בצורותלשימוש בצורות נסמך במקום    נוספתזוהי דוגמה    56

 .הרטוריותסמיכויות ה נושא את

  ' ׁשדֶ ֹוק': 'הַ שפֶ ֹח', החוזרת שלוש פעמים במחרוזת, במילה 'לְ שדֶ קֹ '  המילה  את  עלי  חורז)ד(    הקרובהאחר באותה    במקום  57

ר' חורז בסטרופה האחרונה    בסליחה לתפילת הנעילה )יג((. וכן  88–85)ד    'ׁשפֶ חֹ / 'לְ   'ׁשדֶ ֹוק/ 'הַ   'ׁשדֶ 'קֹ   / החרוז המעין אזורי 'צֵׂ

ר': 'ּוָבְטלּו ִמְשָמרֹות ִמָיְשְּבָקָשה ִעם ִאי   (.41' )יג ֵמרשל הפיוט בחרוז 'מֵׂ
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שתי סיומות והוא נקבע על פי שונים, החרז חוזר בשני שירים   .על חרז מסוים חזרה בשירים גםישנה 

 הם.בשנימקראיות שונות 

 בקרובת י"ח לאבל: 

תּו ָּבָניו      'ָהֲעִשיִרי ם ִמיָתתֹו מֵׂ ֶקֶרץ ָשאּול קֹודֵׂ  ב 

ֶחֶרץ ַהר ַהִגְלּבֹוַע ָספּו ֻכוָלם ב       ב 

ל  י ִיְשָראֵׂ ֶהֶרץ ְּבַקְּבצֹו ַעמֹו  ֱאֹלהֵׂ  ב 

ַאְרַּבע ַכְנפֹות    ץ מֵׂ ֶרץ ּוְנֻפוצֹות ְיהּוָדה ְיַקּבֵׂ א    (40–37' )י ה 

 ובפיוט חטאנו:

ֶהֶרץ ְּבָשְמעֹו ָרץ  ֶלך '   ב 

ָרא   ינּו ִנְמַסְרנּו  ַויֵׂ ֶחֶרץ ְּבָבְגדֵׂ  ל 

ינּו ִנְּתָשה ַוִיְהיּו   ֶתֶרץ  ְגבּוָרתֵׂ  ב 

ֶלה   ֶקֶרץָגַזְלנּו ְוֻחוַיְבנּו  ְואֵׂ  ל 

א   ה ַויֵׂצֵׂ    ֶאֶרץ  ִעּוֻיֵׂינּו ַעד ְקצֵׂ

ֶרץַעל זֹאת ֶּתֱאַבל  א    (8–3)כא  ' ה 

 
 ז. ענייני משקל ומקצב

רוב הפייטנים שפעלו בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת לא הקפידו על שקילה מדויקת, אף  

התחילו להשתמש במשקלים מדויקים: כמותי והברתי דקדוקי. שבאותה תקופה משוררי ספרד כבר 

כבר התיר לשקול שירים במשקל הכמותי באופן   1038,58–939רב האיי גאון, שחי ופעל בבבל בין השנים  

אולם, לגיטימציה זו שנתן רב האיי לפייטני  59גלוי, ואף שקל כמה שירי קודש במשקל כמותי מובהק.

קל כמותי ואף במשקל הספרדי החדש, ההברתי דקדוקי, ששקל בה המזרח לשקול שירי קודש במש

לא הניעה את עלי בן עמרם לבצע מהלך דומה. עלי לא שקל את פיוטיו בשיטת שקילה   60  –אחד משיריו  

מדויקת, למרות העובדה שאת עשרים וחמישה שירי החול שלו הוא חרז בחרוז מבריח ושקל במשקל 

 
"ל, הנ; האיי רב"ל, שירו של הנ; עיונים – האיי רב, פליישר; סג–ח' עמהאיי,  רבדי, אלשיריו של רב האיי גאון ראה בר 58

 . נוסף עיון  –"ל, רב האיי הנ; נוספות –רב האיי 

 . 263– 260עיונים, עמ'  –האיי  רבפליישר,  59

 . 264, עמ' שם, פליישר 60
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הן   – חות מבית יוצרו של עלי )כו, כז( המעוצבות בהשפעה ספרדית בארי ציינה שבשתי תוכ  61כמותי.

ניתן לשחזר ניסיון לא עקיב של הפייטן לארגן את הטור  –טוריות -בתוכן והן בדגם של מחרוזות דו

אך ניסיון זה נותר בגדר    62במשקל הברתי דקדוקי של שש הברות לטור, כמקובל בתוכחות הספרדיות.

מלמד של עלי בן עמרם  היעדר משקל מדויק בפיוטיו  די יישום בשירי הקודש לו.  ניסיון, ואין הוא בא לי

  63.על דחיית ההשפעה הספרדית בתחום זה

ניתן לטעון שעלי ידע לקרוא היטב את מפת השירה העברית בתקופתו. הוא הבחין בין שירי  

להחיל כללים מדויקים יותר, לבין פיוטים שאותם חשב חול כמו שירי שבח, שעליהם חשב שכדאי 

שכדאי להותיר באופיים המסורתי; את הראשונים שקל במשקלים ערביים )משקל כמותי(, ואת 

האחרונים המשיך לקצוב בלא שקילה מדויקת. המשקל בשירים הוא משקל המוכר בפייטנות 

מכאן,  64פים שביניהן בטורי השיר.לדורותיה והוא מיוסד על מניין ההטעמות שבמילים או בצירו

שבחירתו שלא לשקול את פיוטיו נעוצה, ככל הנראה, בהעדפה האסטטית שלו ושל קהלו. עלי, כראש 

קהילה מכהן שאיננו חזן, ניסה להתאים את יצירתו לטעמם של המתפללים. לשביעות רצונם מפיוטיו 

אהדתו כאיש ציבור וכמנהיג הקהילה. הייתה משמעות רבה וחשיבות גדולה באשר למעמדו הפוליטי ול

 
שקולים בשיטה ההברתית הדקדוקית. לשירי החול של עלי בן   מהםארבעה מהם הם מעין מרובעים ספרדיים, ושניים  61

ספרן של אלינער ברקת  ;הנגיד יהוסף"ל, הנ; 344–319, ושירים: עמ' 286–279עמרם, ראה בארי, עלי החבר, מבוא: עמ' 

 .וטובה בארי, עלי בן עמרם )בדפוס(

 . 287בארי, עלי החבר, עמ'  62

  האיי רבערכי של משוררי התקופה למרכז הספרדי המתהווה ולמסורת השירה המזרחית, ראה פליישר, - על יחסם הדו 63

 . 61– 35ה, עמ' י; טובי, קירוב ודחי 471– 451עמ'  "ל, שירו של רב האיי,הנ ; 274–239עיונים, עמ'  –

 . 690פליישר, מילון, עמ' - על משקל ההטעמות, ראה שירמן 64
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  ביעיפרק ש

 דרכי השיר 

 ציורית לשון. א

 כינויים 1א.

הלשון הפייטנית, הנוהגת חירות בדקדוקה ובתחבירה, נוהגת משנה זהירות בלשון הציורית שלה. 

הפייטנים, שכוחם היצירתי מתבלט בחריזה, בשיבוצים המקראיים ובכל דרכי השירה המקובלות  

אוצר הדימויים והמטפורות שממנו הם  1בפיוט, אינם מגלים מעוף יצירתי בשימוש בלשון הציורית.

על פי  2יונקים, מקורו במקרא ובספרות חז"ל, ואין הם מייצרים לשון ציורית מקורית משל עצמם.

המסורת השירית של הפייטנות, האמצעי הספרותי שבאמצעותו הפתיעו והרשימו הפייטנים את קהל 

ת כינוי צפוי או בלתי צפוי לדמות הוא הכינוי. כישרונו של הפייטן מתבטא בהענק –המתפללים 

מקראית, לקב"ה, לעם ישראל וכיו"ב. המאזין בתורו נהנה ממפגש עם כינוי מוכר ושגור, או להיפך, 

המטרה הגלויה בשימוש בכינויים היא ההזרה והגילוי; בזכות   3ממפגש עם כינוי חידתי ומפתיע.

לפענוח הרמזים, ורגע הגילוי מסב להם   ההזרה נהנים השומעים מהיותם 'מאזינים פעילים' השותפים

הכינויים הפייטניים נעדרים תנופה ציורית, אלגוריות נועזות או  4תחושת הנאה והתרוממות רוח.

י מבית ִר לעיתים רחוקות הם מבוססים על פיתוח ציו 5דימויים מפותחים מעבר לגבולות הריאליה.

בתהליך שיבוץ   6י נרחב.ִר ר עם מהלך ציויוצרו של פייטן, ויש שהכינוי משולב כרקמה אחת בטו 

הכינויים נדרשו הפייטנים להפעיל כושר חשיבתי וידע נטול דמיון. כך עשה גם קהל המאזינים שהיה 

 
  ,113–97קלסית לתקופה הקלסית. ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' -ים דמיון בולט בין התקופה הקדםמבחינה זו קי 1

 . 262, בעיקר הסיכום בעמ' 275–262

לשון הציורית  הפייטני ארץ ישראל תמורה לפיתוח של לשון ציורית עשירה.  צל רובלפי אליצור, הכינויים משמשים א 2

נחס  יקלסים והקלסים היא מצומצמת, ותלויה בלשון הציורית המקראית. אליצור, פ-הקדם בה משתמשים הפייטנים ש

 .  152–150הכהן, עמ' 

, 130– 621, 26– 19לעלי בן עמרם, ראה אליצור, שירה של פרשה, עמ'  ודמיםם של פייטנים קה על הלשון הציורית בפיוטי 3

–150נחס הכהן, עמ' י; אליצור, פ 71– 62וסי בן יוסי, עמ' ; מירסקי, י176– 97, 49–41; יהלום, שפת השיר, עמ' 193–188

 . 184– 177; בארי, החזן הגדול, עמ' 152

 . 34– 14, ראה אליצור, לגלגולי החידתיות, עמ' המאוחר המזרחי בפיוט לחידתיות 4

סביר  הוא  נה היא יונקת. הממשמנות הכינוי על רקע הציוריות המקראית המפותחת  ופליישר תמה על הדלות הציורית בא  5

הפלגה  מ המנוטרלתקת של הכינויים ויחשיבות שראו הפייטנים בהבנה מד בייעוד הליטורגי של הפיוטים, ו בזאת  תופעה

 . 104, בעיקר עמ' 107–104, עמ' הקודש שירת, פליישר. מורכבותיות ופרשנ מחוזותל עבר אמרחיקת לכת 

מנור,  -היבטים כגון מקור הכינוי והשתלבותו במרקם הלשון הציורית, ראה מינץ   ביןלזיקה בין הכינויים ללשון הציורית ו  6

 .  112–93הכינוי הפייטני, עמ' 
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עליו לקלוט את התכנים באופן מיידי בעזרת שמיעה בלבד. מטבע הדברים, בעיצומה של תפילה 

ים, שחששו שהמתפללים לא יֵׂרדו לסוף התקשו המתפללים להפעיל תהליכי ריכוז וחשיבה. הפייטנ

דעתם ואולי אף יבינו עניין בהוראה שלא אליה התכוונו, דייקו בכתיבתם פן תשתמע לשתי פנים. עלי 

ממשיך דרך מסורת פייטנית זו בפיוטיו. הכינויים בפיוטיו הם צפופים ומרובים, ויש ביניהם מוכרים 

 ושגורים, אך גם כינויים רעננים ומקוריים.

נה אברהם בשירים ּומוש נפוץ בפייטנות הוא כינוי לאישיות מקראית ידועה ומוכרת. כך מכשי 

(; 4)ד  'ןֹואשִר ן הָ יתָ אֵׂ ' (;36ד ' )ןֹואשִר ב הָ אָ ' ;(4)י  'ָאב ָּבא ַּבָיִמים(; '6)ז  'בשַ ב קָ אָ בכינויים מגוונים: '

ב ְכחֹוי' ַאב '(. כמו כן, ישנם בשירים כינויים רבים ליעקב:  23)כט    'ְךבָ הֲ אֹווְ   ָךעֲ דָ ָאב יְ '(;  58)א    'ם ַהיֹוםֹושֵׂ

ר ֶצֶדק(; '13)כא  'ב ֲהמֹוִניאַ (; '74' )א ֶאָחד ש'(; 10)כא  'דֹובֵׂ ם' (;2' )ח ָלקחָ ; '(9)כא  'ָשלֹום דֹורֵׂ ' )ל ְמַייחֵׂ

ב ֹאָהִליםֹוי' (;20 ֶאה(; '16)כא  'ָזִריז ָמִהיר(; '2)כא  'ֶיֶרד'(. גם משה זוכה לכינויים שונים: 12)י  'שֵׂ ' )ט גֵׂ

ל'(; 29)ו ַהְנִביִאים' ָאב ' (;3  (. 1; יד 14א ) 'ְיקּוִתיאֵׂ

עוד כינויים מגוונים לדמויות מקראיות, מקורם בציוני דרך של מאורעות מכוננים בחייהם, 

ָאה ְשָעִריםָמָצא ּוַרע זָ ' כגון: ֹ ב וְ אָ ' ;(8)ז  יצחק  –' מֵׂ  –' ןֹושא ִר צָ י יָ נִ מֹוְד אַ '(; 2)א  נחשון –' יםיִא ִש נְ לַ  אשר

(. כמו כן, 61)א    'ָמשּוי ִמַמִיםו'  (20)י  '  ְיָרִחים ג'ן  פַ צְ נִ נה: 'ּו. על פי מאורעות חיי משה, הוא מכ(35עשו )ד  

י ַהכ' ' םֹוַקח ַאַדְרּתֹו ַוִיְגלנה 'ּואליהו הנביא מכ(. 32א ) בניו של אהרן הכוהן ,ואביהואנדב הם  'חַ ֹולֹוֲעטֵׂ

וישנם  ל פי האירוע המוזכר במל"ב ב, ח שבו היכה במי הירדן באדרתו וחצה אותם לשניים.( ע27)ז 

 עוד כינויים רבים אחרים.

בהלימה לנושא הפיוט  ,האובייקט המכּונה אפיוניו או על תכונותיו שלהכינוי מצביע על 

תוך כדי  העניין הנחוצים לו בפיוט את התכונה או  הפייטן אתמבליט ולייעודו. באמצעות הכינוי 

( 22ו ְנִביָאה' )הימנעות מחזרות מייגעות על מושא הכינוי. להלן כמה דוגמאות לכינויים מסוג זה: '

ן ְלַעמֹוַהְמ (; '39דוד )ו  – 'ְנִשיא ְיִדיָדיו'; יםמר –( 30)א  'ְשִליִשית ִלְשַנִים'כַ ו ' ָהַאְריֵׂה' ;(25אהרן )ו  – 'ַכהֵׂ

  .(12יהודה )כא  –

הדגשת תכונות ואפיונים בולטים מצויה גם בכינויים השגורים המתארים את תכונות האל, 

ל ַקָנא(; '5)ז    'ַאִדיר ְונֹוָרארובם מקורם במקרא: ' ל ַרחּום ְוַחנּון'(;  16)כב    'אֵׂ ל ָרם ְוִנָשא(; '4)יב   'אֵׂ )א  'אֵׂ

ר'(; 4; י 4ז ) 'ָדגּול' (27 טֹוב '(; 9' )ב ָטהֹור' (;20)לז  'נֹוָרא ֲעִליָלה'(; 57' )א נֹוָרא ְוָאיֹום(; '30, 1)יג  'ַהיֹוצֵׂ

ל נֹוָרא' (;9לט ) 'ְוַסָלח  ( ועוד. 19)ל  'ַצִדיק אֵׂ

כינויי האל מבוססים גם על דברים שאמר, כפי שצוין במקורות שונים. כך למשל, דברי האל  

גם על  מבוססים(. כינויים שונים של הקב"ה 98)ד  'בהָ זָ י הַ לִ ף וְ סֶ כֶ י הַ לִ  םנָ הופכים לכינוי: 'בחגי ב, ח 

ְך '(; 21לד ) 'הצָ רּור ְמ שֵׂ יַ ְמ יר הַ ּבִ כַ ' מובאות מקראיות המתארות את פעולותיו המפארות אותו: עֹורֵׂ
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ל (; '21)א, סילוק  'ַמְכִניִסי ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת' (;10)כב  'ֶעְרִכי ל ְש (; '19)י ' ְמַנְצִחיםְמַקהֵׂ (; 21)ז  'היָ עִ ְמַקּבֵׂ

ם'(; 17)א, סילוק  'נֹוְצִרי ְכָבַבת' דֹו' )(; '13)יא ' זֹועֵׂ ב צֵׂ ִכין ָלעֹורֵׂ   7(.3יג ַהמֵׂ

שתמש עלי בשם נרדף שכיח פחות למושג המתכנה, כגון הכינויים לבית מברוב הכינויים 

ר'(; 'הֶ 5; טו 6)יא  ְזבּוִלי'(; '103)ד  'ןיֹוְר פִ אַ ' ;(6יא ' )ַאְרמֹוִניהמקדש: ' (; 10יא ) 'ְכִליִלי'(; 25)יג  ָחצֵׂ

ל'נה בכינויים השגורים: ּו(. ירושלים מכ7)יא  'כֹוִניְמ '(; 10יא ) 'ָכְתִלי' (; 41)ד  'ףה נֹופֵׂ יְ (; '6א ) 'ֲאִריאֵׂ

 ( הוא כינוי לגיהינום.9' )ח ֶלקעֶ . ולהבדיל, '(3)א ' יִד עֲ ִקְרַית מֹו'

הפייטנית רבת השנים. הם מופיעים הכינויים המצויים בשיריו של עלי מותאמים למסורת 

בשירים בשיטתיות במינון גבוה הגורם לחידתיות, אך אינם מורכבים ובלתי ניתנים לפיצוח ככינויים 

כך לדוגמה, הכינויים לישראל מרובים וצפופים, ורובם כינויים שגורים  8של הפייטנים הקלסיים.

יַרְשָּתה'  ֲאֶשר  'ֻאוָמהויים הם בלשון נקבה:  ומוכרים המופקים בצורות לשוניות מגוונות. חלק מהכינ  אֵׂ

(. חלקם בלשון זכר:  46ד )  ה'דָ בּוך כְ לֶ ת מֶ ּבַ (; '1)י  'ִמיםול ְלאֻ ִמכָ  ֲאצּוָלה ְנסּוָכה' (;1יד  ('ְמַחֶנֶנת' (;17ג )

)ד   'יםִט ג מָ ֶר הֶ לְ  מֹול ְש ח עַ צַ נֵׂ '(. וישנם גם כינויים בלשון רבים: 18ד ) 'לעּון נָ גַ ' (;39כא ) 'ֲחבּור ֲעַצִּבים'

ל(; '91 ין ָכאֵׂ י אֵׂ י(; '39)ד  'בית אָ ִר י ּבְ מֵׂ תּוחֲ '(; 10' )ב ְיִחיִדים(; '24' )ד יםִש דֹוע ְק ַר זֶ ' (;16א ) 'אֹוְמרֵׂ  יֹוְצאֵׂ

 (.7' )ה ַעל ַהַשַער ְלָך ; 'מֹוִדים(92' )ד יםִט לָ ְמ ה נִ כָ מַ ִמ ּו ילִ חֳ 'מֵׂ  (;100' )ד בהָ ים זָ ִא ולָ סֻ ְמ הַ ' (;56)א  'םיֹוְד פִ 

כינויים רבים לישראל מופקים מדימויים או ממטפורות וישנם עוד כינויים רבים נוספים. זאת ועוד, 

מקראיות מוכרות. ניתן להדגים זאת על ידי המטפורות השגורות לקב"ה ולישראל שמקורן בפרשנות 

יִפָיה ַרֲעָנָנה' (;3)ה  השירים: 'אֹום ִשְפתֹוֶתיָה ַכָשִני' האלגורית בשיר  (; 29)ד  'ֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹון'(; 7)ל  9'ְיפֵׂ

ָרהאֹום ְכָרִמים '  ( ועוד.12)לו  'נֹוטֵׂ

בהמשך לכך, עלי בן עמרם הוגה חלק מהכינויים לישראל מתוך מעשים המאפיינים את קיום 

(; 22)ז ' ֲעטּויֵׂי ַּתְכִריְך'התורה והמצוות שלפיהם נדרש ונמדד עם ישראל. כך למשל, מצוות טלית: 

י עִ מצוות מעשרות: ' י חֻ ַסיְ ְמ מצוות התורה: '(; 26' )ב רֹוישְמַעְשִרים עִ ו' (28)ז  'ןרֹושָ ַמְקִריבֵׂ י וקֵׂ ימֵׂ

י אַ ֹוְמ ּתו'  (22)ב    'פֹוְסִחים(; מצוות חג הפסח: '28)ד    'יםיִש לִ שָ   בתָ י כְ לֵׂ חֲ נֹו( ו'16ח  ' )עּוָדהְּת    'תסֹוֹוה כעָ ָ ּבְר כֵׂ

י ַשָּבת( ו'67א ' )י ַמְלָכהשֹוְבתֵׂ מצוות שמירת שבת: ' (;27)ט  גמילות חסדים: ומצוות  (;31כט ) 'שֹוְמרֵׂ

י חֶ רֹוְד '  באחד מפיוטיו מפרק עלי את הסומך והנסמך, ומשתמש רק בנסמך (.26' )ט םלֹושָ ד וְ סֶ פֵׂ

 
כינוי גזור משאלה רטורית באיוב לח, מא: "מי יכין לעורב צידו". כינוי זה מצוי בסטרופה הראשונה של הסליחה  ה 7

 ממנה )יג(.  אורגנין אחר 'משה', אך פותחת את הסליחה כחלק חתומה בשם פייטה

 .17–16, עמ' ת. וראה אליצור, לגלגולי החידתיו273– 269פליישר, שירת הקודש, עמ'  8

 הכינוי רומז לשה"ש א, טז: "הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה". 9
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נה במקרא 'משיבת נפש', וזאת לצורך התאמת ּוכדי להפיק כינוי לתורה המכ (18' )א, סילוק ְמִשיַבת'

 10הכינוי לחרוז בסוף הטור.

י רֵׂ ְד ֹוגהמכלילים קבוצות בעלות מכנה משותף. כך מנהיגי העם מכונים 'עלי אף מפיק כינויים  

הכוהנים ;  (29)ב  '  הדָ עֵׂ   ירֵׂ ְּת ( ו'9א  )  'ָךיֶ טּועֲ 'עשר הנשיאים מכונים  -(; שנים30' )לא  ֶנֱאָמִנים( ו'30' )לא  ֶרץפֶ 

ֶזרמכונים: ' י ִציץ ִעם נֵׂ י ְנָסִכים', 26)' )כב לֹוְבשֵׂ ויש שהם מכונים גם על פי לבושם (, 14)טז ' ְמַנְסכֵׂ

י26' )לג  רּוִקיםיי פֵׂ רֵׂ בְ סֹו. חכמי העם מכונים '(30)ד    'הנָ מֹוים ְש ִד גָ בְ ּבִ   יםנִ פּוצְ ' האופייני:  'ָרִקיםפְ   (, 'סֹוְדרֵׂ

י דַ ( ו'25)לג   (.26)לג  'ַעתלֹוְמדֵׂ

(, והן 18)ל  'ְמָחְרִפים' ( או4)מ ְגֶבֶרת' הן בשם עצם כללי כמו ' אויבי ישראל מכונים בשירים

לבשם עצם פרטי כמו ' י ַמסֹור' ;(13אדום )א  –' ָיְקְתאֵׂ  נהּו(. ממלכת יוון מכ22)ב  המצרים –' ְמִניפֵׂ

 (.27)ב  'ְצִחיָחהנה 'ּו(, ומצרים מכ13' )ד רמֵׂ ת נָ כֶ לֶ ְמ מַ '( או 25)ד  'יתיִש לִ ת ְש כּולְ מַ '

י  כלל בני האנוש מכונים בחייהם ' (, ואילו במותם 6' )לא  נֹוָצִרים ְלֶהֶבל( או '6' )לא  ַרַהב ְוֶתֶבלְמתֵׂ

ְרִשים ִאְלִמים'(; 17כח ) 'גֹוֶלם ֻמוָטל'(; 31ב ) 'ֲאטּוִמים' הם מכונים י ַאְש ְט '(; 9ז ) 'חֵׂ (; 10)ח  'ַמִניםמּונֵׂ

 ( ועוד. 11)ז  'ְקדּוִמים(; '21א ) 'ְצרּוִרים'

( 26' )ט ֶזַרע ָחַלם ֲחלֹוםמורכבים משני כינויים המשולבים גם יחד. למשל, 'כמה מן הכינויים 

י חֻ ַסיְ ְמ נה 'חלם חלום'. כמו כן, 'ּו'זרע' הם ישראל, צאצאי יוסף המכ – ( הוא כינוי 16ח ' )עּוָדהי ְּת וקֵׂ ימֵׂ

 –( 28 ' )דיםיִש לִ ב שָ תָ כְ המוסב לישראל, ובו זמנית מכיל כינוי לתורה 'תעודה'. כך גם הכינוי לתורה '

התורה )'כתב'( ניתנה בידי האל לבני ישראל המכונים 'שלישים': כוהנים, לוויים וישראל. עוד כינוי 

ל ימורכב הוא הכינוי לקב"ה ' ב ֹאָהִליםֹוְקדֹוש ִיְשָראֵׂ נה הקב"ה 'קדוש ּו. על פי יש' נד, ה, מכ(12' )י שֵׂ

. מכאן משתמע שבמראה מקום לישראל, הוא יעקב 'יושב אהלים'ישראל'; עלי מצרף לכינוי זה כינוי 

זה 'ישראל' משמש כשם עצם פרטי הרומז ליעקב המייצג את כלל ישראל. עוד כינוי שמשולבים בו שני 

יְר כינויים בצורת סמיכות הוא הכינוי ' ל טּושֵׂ ישראל שהוכו )רוטשו( (. הכינוי מתאר את 13א ' )ָיְקְתאֵׂ

ב ְּתִהלֹות ְיָשִרים'וון )יקתאל(. כך גם הכינוי לקב"ה אדום, היא י בידי על פי תה' כב, ( 25)יב  'ָקדֹוש יֹושֵׂ

, כינוי לישראל. . המילה 'ישראל' בפסוק הוחלפה ב'ישרים'"ואתה קדוש יושב ְתִהלות ישראל"ד: 

–25הסטרופה )יב 'רים' החותם את  במקום זה ברור כי עלי שינה את השם 'ישראל' מכורח החרוז:

 ְּבָכל י ָהָיה ָשְמעֹונֹוֲחלֵׂ ' (. בדרך זו של מיזוג שני כינויים לכינוי אחד מורכבים גם הכינויים האלה:28

ן ְמעֹוָנה(; '24' )י ָהָאֶרץ  ( ועוד.18)טז  'ּתֹוַרת שֹוַסַעת ֶשַסע ּוַמְפֶרֶסת ְלַהְפִריס(; '32' )כב ּתֹוַרת שֹוכֵׂ

ם קרובות הביאה הפייטנות המזרחית המאוחרת את מלאכת הפקת כפי שצוין קודם, לעיתי

מתוך מאגר קיים   םהפיוטים לעשייה אוטומטית וחסרת יצירתיות. פייטני התקופה שיבצו את כינוייה

 
 .הצירוף על פי תה' יט, ח 10
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כמייצג תקופה זו, על פי רוב משתמש עלי בכינויים המתפענחים  11של כינויים שחוקים ומוכרים.

בקלות על פי ההקשר שבו הם באים בשיר, ללא צורך בעיון במקורות שעליהם הם נסמכים. אך יש 

 מעניינים שמקורם בֶפריפרזה מורכבת לפסוק מקראי, כמו הכינוי לישראל כינוייםמבין השירים גם 

". בפסוק הכינוי הוא ִבכרה קלה משרכת דרכיה"יר' ב, כג:  ( על פי50)כא  'כֹוַקָלה ְמשּוָכה ְּבֶחֶבל ָצְר '

כינוי גנאי לישראל המתנהגים כמו נקבת הגמל הצעירה המשרכת רגליה בשדות זרים )הבעל( בקלות 

ואילו בשיר כא בהלימה לייעוד פיוט החטאנו ולתוכן הסטרופה נמשכים ישראל )הבכרה הקלה(  . דעת

( שהוא, למעשה, 6)ט  'ִשָשהוְ ְשֹלָשה ' יסוד חידתי קיים גם בכינוי לתורהתאוותו וצרכו. כל אחד אחר 

(; 29)ד    ה'נָ מֹוי ְש מֵׂ תּוים חֲ ִח ָר פְ 'כן הכינוי לכוהנים מכיל יסוד חידתי    12כינוי ללוחות הברית על פי חז"ל.

 הפרחים הם הבנים, הכוהנים, החתומים ביום השמיני לחייהם בחתימת ברית המילה.

לעיתים קרובות כותב עלי בשיריו שני שמות ברצף או כמה תארים נרדפים המשמשים ככינוי. 

אמצעי רטורי זה נועד להדגשה, והוא מתאים לסוג הפייטני. בסליחות, למשל, מדגיש הפייטן את 

(; 51' )כא ְרצּוִצים ַדִלים(; '9' )יד ֲעִנִיים ּוְמרּוִדים'(; 46)כב  'סּוָרה ְוגֹוָלהל ישראל: 'מצבם הקשה ש

(. אמצעי רטורי זה ניתן למצוא גם בכינויים לקב"ה, שבהם נועד רצף הכינויים 25ב ' )ְרצּוִצים ָחְפִשים'

ל ' (;5)ז  'ַאִדיר ְונֹוָרא(; '20ּוְמנּוִסי' )טו  ּוָמֻעוִזי 'ֻעוִזי להדגיש את הקשר בין המתפלל לאל. כך למשל: אֵׂ

ב ַהְכרּוִבים'(; 19' )לד יםלִ בּון זְ כֵׂ ֹושהַ  ְךזַ (; '27' )א ָרם ְוִנָשא טֹוב (; '29)יז  'ֶחְלִקי ְוגֹוָרִלי' (;19' )ו ַחי יֹושֵׂ

  ( ועוד.57)א  'נֹוָרא ְוָאיֹום(; '1 )יז 'ַמֲחִסי ְוִצִלי(; '4מא ' )ִריָצםמֹוָרָאם ּוַמעֲ ' (;9לט ) 'ְוַסָלח

יש גם כינויים המופקים מקשר של ניגוד ביניהם. אפשר לראות זאת, למשל, בכינויים לאל 

המכילים תכונות מנוגדות: האל האדיר, בורא העולם והאוניברסלי, הוא גם קשוב לתפילת היחיד: 

ב' י ָטֶרף ְוקֹושֵׂ ַהְררֵׂ א  ּב; יש ביכולתו להרוס ולפגוע, אך גם לשקם ולהבריא: ' (1)יב  'ַּתֲחנּון ַאִדיר מֵׂ ֹורֵׂ

ץ ּוַמְמִציא ְּתרּוָפה  (.31)י  'ּומֹוחֵׂ

הדוגמאות שהוצגו כאן מצביעות על הכינוי כאמצעי אומנותי מפותח בפיוטיו של עלי בן 

עמרם. מלאכת הכינויים של עלי מדגימה ברובה חידתיות הנוצרת לא משום הקושי בפענוח, כי אם 

מבלי לקרוא לדבר   –מפאת ההבעה העקיפה של מושג ידוע על דרך ההזרה או הרמיזה המקוצרת 

הכינויים עובר עלי מנושא לנושא וממקור למקור באינטנסיביות גבוהה, כשהעיקרון על ידי  13בשמו.

השימוש המרובה בכינויים  14המנחה אותו, כדברי מירסקי: 'שהתיאור בכינוי כנוס ומצומצם בו'.

 
 . 179–177, עמ' החזן הגדולבארי,  11

 תענית כג, ע"א, וראה ביאור לטור הנ"ל.  ,ירושלמי 12

; אליצור, לגלגולי  275–266ליסודות החידתיים בפייטנות המזרחית המאוחרת, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ'  13

 .34– 14החידתיות, עמ' 

 . 71– 62. ראה גם עמ' 67, יוסי בן יוסי, עמ' מירסקי 14
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'. אולם, פרט לכינויים שכוונו להנאת הציבור  ממוצע'מכּוון להנאת הציבור ה בפיוטיו שונים ומגוונים

ה'ממוצע', מדי פעם ניתן למצוא ביצירתו של עלי כינויים מעניינים ורעננים המבליטים את ייחודו בין 

 פייטני התקופה שהרבו בהפקת כינויים שגורים ושחוקים.

 
 , האנשה מטפורות, דימויים 2א.

והוא , פרזה קצרהיִר מטונימיה או פֶ , מטפורה, סוג של למעשה, הוא שעליו נכתב בהרחבה לעיל הכינוי

הכינוי מגוון וצורות רבות לו, אך הוא  המקשטים את השיר ומייפים אותו.    האמצעים הציורייםחלק מ

סופיות, -מוגבל רק למושגים מוכרים מתוך ידע קיים. לעומת זאת, המטפורה היא בעלת אפשרויות אין

 והיא ניזונה מדמיונו של הפייטן ומסתמכת על דמיונו של קהלו. 

בשירתו  15רבים המעטרים את שירתו של עלי בן עמרם, הלשון הציוריתבניגוד לכינויים ה

בהלימה למלאכת השירה הפייטנית. השימוש שעושה עלי בדימויים ובמטפורות   –נית  ֹומצומצמת וחדג

הוא מבסס אותה על מטפורות ודימויים  –הוא מועט, וכאשר הוא כבר משתמש בלשון ציורית 

ְך ֶּבָחִליל'הקיימים במקרא, כגון:  ים ִד ְמ ים עֹופִ ָר ְש כִ ' (;24' )א ַאִטיף ְכַמִטיף ְּברּוַח ְנִדיַבת' (;17)א  'ַכהֹולֵׂ

ם ַכסּוָחה'(; 61' )א ל לֹועַ מַ ִמ  ר' )יג 5' )יב ִדִכיָת ֶכָחָלל ָרַהב ַוְּתִשימֵׂ  רֹוצָ נְ (; '30(; 'ַכחֹוֶמר ִכְכִלי ְּבַיד ַהיֹוצֵׂ

ש אֹו'(; 3' )ד ןֹוישִא כְ  ילֹות' )יג 12' )לד תדֶ קֶ יֹו שאֵׂ כְ ' ;(5)ל  'ְכָלהְכאֵׂ ' )לד תדֶ דֶ ֹור ּבֹופצִ כְ (; '7(; 'ְכֶכֶרם עֹולֵׂ

י ְדָמעֹות ִזילּווְ '(; 27ְמֻלוָקִטים ְכִשֳּבִלים' )יג ' (;6' )לו ּהַכֲעֶטֶרת ְלַבֲעָלּה ּוִמְשַפְחּתָ ( '4 ' )לג ְיאֹורֹות ְכִניְבעֵׂ

בקינה על מות אישה מדמה עלי את הנפטרת לאביגיל המקראית,  .(22'ְכִפְטִריֹות ִעם אֹורֹות' )יג  (;34

אחד  .(8)לו  'ִביַגִיל ְּבַיְשרּוָתּהאֲ כַ וכך כל תכונות האצילות והחוכמה שלה מיוחסות לנפטרת: '

  (.3ְפתֹוֶתיָה ַכָשִני' )ה מהדימויים משמש גם ככינוי לישראל, ומקורו בשיר השירים: 'ְּבאֹום ִש 

הלשון הציורית בפיוטיו של עלי יונקת מציורי לשון מקראיים שגורים ומוכרים שהפייטנות 

השתמשה בהם לאורך כל הדורות. כך, לא נדרש מהמאזינים מאמץ חשיבתי רב על מנת להבין את  

תרחבים וגדלים( האויבים המאיימים כורתים את הזלזלים )ישראל המכוונת הפייטן. למשל, 

ר ִהְכִריתּובמזמרות: ' דוגמה נוספת ". וכרת הזלזלים במזמרות"יש' יח, ה: פי  על( 9טז ' )ַזְלַזל ְּבַמְזמֵׂ

א, והיא משמשת בשתי הוראות: לדימוי -ט-א-ללשון ההשמדה וההרס באה לידי ביטוי בשורש ט

ֶהם ּוִבְצִניִנים ֶהֱעִניבּו'ישראל שאותם משמידים, מטאטאים, האויבים:  נּו ְּבַמְטֲאטֵׂ (. וכן 11' )טז ֻטואטֵׂ

הדימוי (. 11)ח  'ִחים ְלַכלֹותלּוְס כַ  אּוואְט טֻ להיפך, לדימוי האויבים שאותם נתן הקב"ה בידי ישראל: '

גם הרשעים יסבלו מזעם האל, וחטאיהם יהפכו  ".וטאטאתיה במטאטא השמדלקוח מיש' יד, כג: "

 למלכודת כמו דגים הנאחזים ברשת הדייג )על פי קה' ט, יב(: 

 
בדלים מן ה'פיגורות'. נ לרוב שגדיר את הלשון הציורית כלשון המושאלת בכללה, הכוללת אמצעים 'טרופים' הפגיס  15

  הם , לעומתם הפיגורות .םצלילי, כגון מצלול, אליטרציות ומשחקי מילי שיסודםהטרופים הם קישוטים  האמצעים

 .38–36שאלה רטורית. פגיס, שירת החול, עמ' ושיסודם תחבירי, כגון חזרה, תקבולת  קישוטים
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י ַהֶּבַצע יֹוְרד' י ַהֶצֶדק ִכי ַאְנשֵׂ  םְדּתָ וַמְלכָ ּבְ  שּוְק ּוף ַאֲחרֵׂ

 ( 25' )כד םּתָ ְש ]...[ ְוִר ַכָדִגים ֶשֶנֱאָחִזים 

הצדיקים לעומתם, ייכתבו וייחתמו בספר החיים כזיכרון למעשיהם הטובים ולמצוותיהם בהגיעם 

ֹ אל יום הדין: ' ת ּב ֶפר חֻ  לּוַח ְוַעל א ָכְתָבּה ַעלעֵׂ  (. 24' )כד ָקּהוסֵׂ

ה צֹאן ַמְרִעיֶתָך ְמֻפוָזִרים ישראל הנפוצים בין הגויים משולים לצאן המפוזר ב כרי המרעה: 'ְראֵׂ

יאֹות' )יח  נּו (. העונש שיקבלו ישראל על חטאיהם הוא בצֹורת קשה: '29ְּבָכל פֵׂ ינּו ְנֹחֶשת ְוַאְרצֵׂ ְוִיְהיּו ָשמֵׂ

ר יָעצֵׂ . "ברזלוהיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך " על פי דב' כח, כג:( 7' )טז ַּבְרֶזל ְּבהֵׂ

(. 23)לב ' םדָ סֹוה יְ לָ גְ נִ ם וְ נָ ָצרּור ֲעֹו, מדומה חטאם של עם ישראל לצרור סגור ומוסתר: 'הו' יג, יב על פי

גופם התעוות מייסורים   התייבש והתכווץ,  עורם  –מצבם בגולה הוא בכי רע  ת וּוגללַ חטאיהם הביאום  

 .יואל ב, ווב איכה ה, יופניהם החליפו צבע, כמתואר ב

יו ִמְתחֹוגֵׂ ' נּו ְכָתנּור ְוַהגֵׂ    געֹורֵׂ

ב ִמְתמֹוגֵׂ    ( 22–21)טז  'גָפִנים ִקיְּבצּו ָפארּור ְוַהלֵׂ

 ( על פי יר' ט, כ. 17' )ל ָעָלה ָמֶות ַּבַחלֹון המוות מתואר בתיאור המטפורי המוכר: '

ֹ החוטאים אינם הולכים בדרכו הישרה של האל: ' (. דרך התשובה 30)לב ' רשֶ ח יֹוַר אֹו עּוְד יָ  אל

ר ְשִביִלי: 'משולה לחזרה מדרך עקומה ומעוותת אל דרך ישרה הרצויה לאל ל ְוַישֵׂ (. 31)יז  'ָקְרִאי ַקּבֵׂ

המטפורה המוכרת ְלדרך במקרא היא 'מעגל'. מעגל מזוהה עם דרך ישרה, כפי שנזכר למשל במש' ד, 

 י מתאר ארבעה מעגלים ומחלק אותם לשני"מעגלי צדק". על –"מעגלי ֹישר" או בתה' כג, ג  –יא 

ה ְלָפֶניָך ַאְרָּבָעה ַמְעָגִלים ֶּבן ָאָדםסוגים: '  ִהנֵׂ

ֶהם ְשַנִים ְסלּוִלים ּוְשַנִים ְמעֻ   (14–13' )כד ָקִליםומֵׂ

י ְת התשובה מדומה לדלת פתוחה: '  דרך ה ַדְלתֵׂ ְּבֶדֶרְך  '(. אם ילך אדם 15' )כה ֶתָךשּוָבה ְפתּוִחים ְלֻעמָ ִהנֵׂ

(, יגיע באחריתו לעולם הבא. עלי משתמש בלשון הציורית המקובלת אצל חז"ל שלפיה 11)כה  'ְיָשָרה

ה ִכי ָהֹעָלם ַהֶזה העולם הזה הוא רק פתח לעולם הבא: ' (. הוא ממשיך 17' )כד ֶפַתח ָלֹעָלם ַהָּבאהּוא ֲחזֵׂ

מתן ריאליזציה למטפורה, שכן אם העולם הזה הוא רק פתח, אזי דרך    לפתח את הציור הלשוני על ידי

ה ִכי ַהֶדֶרְך ְלָפֶניָך ְמרֻ ארוכה עוד לפני האדם ועליו להצטייד בצידה: ' ָדה ַהְרּבֵׂ ה ְלך צֵׂ (. 18' )כד ָּבהוֲעשֵׂ

ָדה ְלַנְפְשָךקֵׂ ְת הַ כמו כן, הצידה המטפורית היא צידה רוחנית לנפש, ולא לגוף: ' '  ִכי ַהֶדֶרְך ְרחֹוָקה ין צֵׂ

(. עלי מוסיף להשתמש בדימויים מלשון חז"ל, ומדמה את העולם, שקודם לכן היה מדומה 22)כד 

י ֶשִּתיָכנֵׂס לפתח, לפרוזדור, ואת העולם הבא הוא מדמה לטרקלין:  ין ַעְצְמָך ַּבְפֹרְזדֹור ְכדֵׂ 'ַהְתקֵׂ

 16.(24; לא 24ַלְטַרְקִלין' )כה 

 
 .ד סעיףלשון חז"ל בפיוטיו של עלי בן עמרם בפרק השישי,   על  דיון ראהו  חז"ל, ראה בביאור לשיר. בלשוןלמקורות  16
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ולבני ביתה:  מתוארת בציורי לשון מוכרים במקרא; היא ככתר, עטרה של כבוד והדר לבעלה האישה

באותו ציור לשוני מתואר גם הנספד המכובד עם מותו: (. 6לו ) 'ּהָלּה ּוִמְשַפְחּתָ ָהְיָתה ַכֲעֶטֶרת ְלַבעְ '

מוצג אף הוא במטפורות  הדימוי המקובל והמוכר של כנסת ישראל כאישה  (.3)ל  'ְוַהֲעָטָרה ָנְפָלה'

ִרָיה ֹופ ְכִאָשה ִכיציור לשוני נוסף מתאר את ישראל כאישה המוקפת פרחים, הם צאצאיה: 'שונות. 

"אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך (. ציור זה מתכתב עם הדימוי מתה' קכח, ג: 17' )י ֶאֶרת ִּבְפָרִחיםֹוְמפ

תוארת גם כאישה ממעמד אצולה הגבוה מכלל  כנסת ישראל מ בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך".

 (.1)י  'ִמיםול ְלאֻ ִמכָ  ֲאצּוָלה ְנסּוָכההעמים: '

המטפורות השגורות המתארות את יחסי הקב"ה וכנסת ישראל מבוססת על האלגוריה   אחת 

משיר השירים שלפיה הקב"ה הוא חתן וכנסת ישראל היא כלתו. אלגוריה זו מופיעה בשירים שייעודם 

את הבלטת הקשר המחייב בין הקב"ה לכנסת ישראל דוגמת הקדושתא לשבועות. משרידי  הולם

יטכגון ' הקדושתא, נראה כי הפייטן משלב מטבעות לשון מוכרים משיר השירים, ְנֻקודֹות ֲעָנִקים  ּורֵׂ

ישראל, בזמן עם פסוקים מיח' טז; הפסוקים מתארים את היחסים בין הקב"ה לבין כנסת (, 3י' )ג לִ חֲ 

. מימוש מערכת היחסים מתואר בשירים ּהלמושיע שישראל שרויה במצב קשה בגלות והקב"ה נעשה

 17בהתאם למסורת הרואה את מעמד הר סיני כמעמד של נישואים.

עוד מטפורה שגורה, שבה עושה עלי שימוש בסליחה לתפילת הנעילה )יג(, היא האלגוריה של 

מתמסר לגידולו. ביש' ה מציג הנביא את עם ישראל כפירות שגדלו  ישראל ככרם אשר הקב"ה מטפח ו

מקורית ושונה מעט בסליחה; אם  תשים על אף השקעתו של פטרונם. אלגוריה זו מקבלת זוויּובא

שים, בסליחה מתארם עלי ככרם ריקה לחלוטין מכל פרי, ּובישעיהו מתוארים ישראל כפירות בא

יִקים ְּבלֹא מַ  ילֹות' )יג אפילו מעוללות: 'רֵׂ ים ְכֶכֶרם עֹולֵׂ (. הכרם הריקה משולה לישראל הריקים 7ֲעֹשִ

עלי ממשיך בפיתוח מטפורי אחיד ורציף בהמשך טורי השיר:  מיראת שמים, מעשים טובים ומצוות.

כפי הכרם ריקה מכל פרי (. 8ָספּו ִּביכּוִרים ְוֻלוְקטּו ַאְשכֹולֹות' )יג נלקט ונאסף: ' – כל פרי שהיה בכרם 

שעם ישראל ריק מזכויות בבואו לומר סליחות. על כן, אין צורך בבוצר ואין צורך בסלסילות לאיסוף 

ר' )יג    הפרי: בהמשך, מדומים ישראל גם לעשבי בר עזובים    יר' ו, ט.  על פי(  9'ּוָבְטלּו ַסְלִסלֹות ְוֶנְעַדר ַהּבֹוצֵׂ

ר' )יג  ר ּוְמַגמֵׂ  (.27הנאספים בכל יד: 'ְמֻלוָקִטים ְכִשֳּבִלים ְּבַיד ְמַעמֵׂ

פיתוח של מטפורה רציפה נוספת על פני שתי סטרופות ניתן לראות גם בתוכחה ליום 

ָנפּוַח ָנגּוַע   ֶעֶצב ִנְבֶזה ֶּבן ָאָדםהכיפורים; האדם מתואר ככלי חסר ערך, מצחין, הרוס, שבור ומבעבע: '

(. כלי חסר ערך זה אינו מסוגל עוד להכיל את הרוחניות ואת תורת האל, והוא  1' )כד האֶ שֹ ָסרּוַח וְ 

ס ּבְ ' ל ִמְתּבֹוסֵׂ כשישראל עושים תשובה, הקב"ה פורש עליהם את חסותו (. אך  6' )כד  ָלםי ָהעֹ לֵׂ בְ הַ ִמְתגֹולֵׂ

תיאור החוטא המתוודה על חטאיו מצוי  על פי שמ' מ, לד.( 11' )ג יי ְלָאֳהלִ נִ נָ עֲ ּבַ  יְךִּת ְר קַ יִ 'ואת כבודו: 

 
 .הקדושתאות יבתכנ הדן א סעיף,  שמיני, ראה בפרק ה בקדושתאות הציורית הלשוןל ע פירוט והרחבה  17



 

95 
 

ָּבַגְדנּו ְוָלַבְשנּו (; '14)כב  'ִּתי ֲחָרָדהְוָלַבְש הן בפיוטים והן במקרא במטפורה של עטיית מלבושי כלימה: '

ה  ָר בּוגְ (. לחלופין, מתבטא התיאור בלבוש מטפורי של גבורה וישועה: '2ֶהֱעָטנּו' )כג  ָאז ּבּוָשה ְכִלָמה

  ( ועוד.33)א  'ֲהֶניָך ַהְלִּביָשם ֶיַשעֹוכ(; '1' )א ִיְלְּבשּו ֶיַשע ָךיֶ טּועֲ ' (;70)א  'היתָ ִט עָ 

כפי שניתן לראות, ציורי הלשון בשירים מבוססים על דימויים ועל השאלות מן המקרא, ויש 

גם כאלה היונקים מספרות חז"ל. יש שעלי משתמש בציור לשוני אחד במשמעויות השונות שלו במקור 

ִּבְשתֹותֹו כֹוס  ִים ֶאְפַר בקרובת י"ח לאבל מתאר עלי את הסבל של אפרים על מות בניו: 'המקראי. כך 

(. שתיית הכוס היא מטונימית להכלת הסבל והכאב עם מות בניו. המקור המקראי  17' )ו  ָּבִנים ֲחִביִבים

יש' נא, יז: "התעוררי התעוררי קומי ירושלם אשר שתית מיד יי את כוס חמתו את קבעת כוס הוא 

בל, משמשת במקרא גם מקור מטפורית יגון וס בצורההתרעלה שתית מצית". אך כוס זו, המתארת 

לנחמה: "ולא ישקו אותם כוס תנחומים על אביו ועל אמו" יר' טז, ז. גם בציור לשוני זה עושה עלי 

שימוש באחת מקינותיו, במשמעות כוס ניחומים שבאמצעותה ישקה האל את האבלים המנוחמים 

 (.18)לד  'יםִמ חּונְ ס ּתַ ֹום כקֵׂ ְש יַ וְ 'בזמן ההספד: 

היורה חיצים כדי   ַקַשת עוד מטפורה שגורה מן המקרא שלפיה הקב"ה הואעלי משתמש ב

(. שימוש במטפורה זו מצוי גם 5)ל    'ָדַרְך ַקְשּתֹולפגוע באדם. כך, בצידוק הדין מתואר הקב"ה כצייד ש'

רומז על כך   'ִנֲחתּובמקום אחר, אך שם במקום חיצים משתמש האל בידיים חשופות. השימוש בפועל '

ין ִלי ַמֲעִמידָיֶדיָך ִנֲחתּו בִ התוצאה הרסנית בדיוק כמטח חיצים: 'ש על פי מעיד הניסוח  כך(. 5' )יט י ְואֵׂ

עיבוד מחדש של המטפורה המקורית המופיעה בפסוק עושה עלי גם  ."כי חציך נחתו בי"תה' לח, ג: 

מדומה ישראל ל"בכרה   הדן בלשון הכינויים; ביר' ב, כג 1בכינוי לישראל שאותו הדגמנו בסעיף א.

 (.50)כא  'ַקָלה ְמשּוָכה ְּבֶחֶבל ָצְרכֹו'קלה משרכת רגליה", ואילו עלי מכנה אותה בשינוי קל: 

קיימות בשירים גם מעט מטפורות שאין מקורן במקרא, אך הן מוכרות ונדושות: הלב 

ב'  –המודאג והחרד מוצת בלהבה   הלשוני של ִצלו של הקב"ה משמש לתיאור הציור  (;  4' )יא  ִהְלִהיב ַהלֵׂ

ל ּוְבִציָלּה ָּתִלין' )כה    ההגנה, השלווה והביטחון שמספקת התורה למאמיניה:  (;21'ְּבַחר ְלָך ְּבִני ְּבתֹוַרת אֵׂ

, כך גם מות הנספדת בקינה מתואר כאובדן של מאור גדול המפנה  המוות מדומה לשקיעת השמש

(. שימוש דומה עושה עלי במטפורה זו בקינה שבה מות  16' )לד ְמָשּהָּבא ִש ' –מקומו לאפילה וחשיכה 

  (.17' )ל ְוֶשֶמש ַאָילֹון / ֶהְחִשיְך ַּבְמִסיָלההנספד מדומה לאפלה: '

מטפורה רעננה ניתן למצוא בסליחה של עלי ליום הכיפורים שבה מתואר שטר חוב שקריעתו  

ר'. האל המקבל את   18פוטרת את בעליו מחובותיו. נּו ְכֶקֶדם ְּבַיד פֹוטֵׂ כך מבקש הפייטן: 'ְקַרע ְשַטר חֹובֵׂ

 בקשות התפילה והסליחה של החייב כמו קורע את שטר החוב ששילם החייב. 

 
 "ב. ע ,חקס בתרא בבא, בבלי 18
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גם בצידוק . (10)לח  'יםעִ י נָ ִר ד פְ מֶ חֶ 'בקינות ובהספדים של עלי הנספד מדומה לצמח או לפרח יפה: 

ד ּוְנִהי ַאְגִדיָלהַאִקיָפה הַ הדין ' ' )ל(, שבו הלשון המטפורית גדושה וצפופה, מדומה הנפטר לפרח או  ִמְספֵׂ

יַצלח'; 'ֲחָבָצל'; 'ֶגֶפן פֹוִרָיהצמח: ' )ל  'ִמידצָ ')זהב(,  'ֶכֶתם'. כמו כן, מדומה הנספד לתכשיטים: 'ֹוֶרש מֵׂ

', ְשבֹו', 'ֶלֶשם', 'ַיֲהלֹום', 'נֹוֶפְך', 'ַסִפיר', 'ֹוֶדםא ', 'ֶרֶקתּבָ ', 'ִפְטָדה'( ולאבנים טובות ויקרות: 5–4

בקינה על מות אברהם האמרכל )לג( מכנה עלי את הנספד בכינוי מאותו   (.14–11' )ל  ַּתְרִשיש', 'ַאְחָלָמה'

הסמנטי   '. בקינה זו מבצע עלי מהלך פיגורטיבי רציף בשדה שֹוַשַנת ַהַּבחּוִריםשדה סמנטי של גן פורח: '

של גן פורח; הוא מאניש את עצי וצמחי הגן המבכים את מותו של אברהם האמרכל, ומבקש מהם 

 לקונן ולבכות בכל לב על מותו של הנספד: 

י  ֶדן ּבֹואּו ּוְבכּו'ֶאְשלֵׂ  עֵׂ

 כּו ְּבֶדַמע ּוְבָדם ּוְבַמִים ִמְס 

ב ִשְפכּו  ( 3–1' )לג ַעל שֹוַשַנת ַהַּבחּוִרים לֵׂ

עלי ממשיך לדמות בו צמחים ופרחים שונים למספידים  –מטפורה זו מפותחת לאורך השיר כולו 

שדה הסמנטי של הצומח והפורח עולים גם דימויים לרשעים מאותו ה  19בשעת קינתם וכן לנספד עצמו.

האדמה, החורשים מזימות וזורעים קוצים )רוע וחטאים(. המטפורה מכוונת לרשעים המעבדים את 

 ושבהתנהגותם הגאוותנית כלפי שמיים גורמים לה להצמיח פירות מוות:

 ן יֹוצָ ִמ ּבְ  דּוצְ ִה  חַ חֹו עּוְר ץ זָ קֹו'

  ןיֹוצָ נִ ּבְ  רּוצְ ַעְוָלָתה קָ  ּושְר ֶרַשע חָ  

   (27–25' )לב ַשּתּו ַבָשַמִים ִפיֶהם ְוָאְבדּו ְלִכָליֹון 

 
מבחינת הלשון הציורית ההאנשה בשיריו של עלי היא אמצעי אומנותי מובלט בעל ייצוג נדיב. כפי 

שהודגם, הוא מאניש את העצים על ידי הסמלתם כאבלים המתאבלים על מותו של הנספד; הוא 

ואת הנשמה  20(,30ה )כה ְּבֶנֶפש ִמְשּתֹוֲחחָ  (;27יז ) 'ְיִחיָדִתי ִּתְפֶדה ִמַיד ְמַעְּוִלי'מאניש את נפש האדם: 

בהמתוארת כבעלת לב דחוק ולחוץ ' ִליִלי ִש פְ י נַ לִ אֱ בשתי תוכחות מבית יוצרו: '(; 3כז ) ' ְלחּוַצת לֵׂ י ְוהֵׂ

( פונה הפייטן ישירות לנשמה ומבקש 1כז ' )ֱאִלי ַנְפִשי ַהְיִחיָדה ַהְנָשָמה ַהְנִעיָמה( ו'1כו ' )רבֶ ל עֵׂ כָ י ּבְ ִק עֲ זַ וְ 

ֶדֶבר  '( מואנש: 'ְסגֻוָלה'גם המוות בדמות מגפת הֶדבר האורבת לישראל )ממנה לקונן ולבכות את המת;  

י ְסגֻוָלה ִציץ ְּבַחלֹונֵׂ החלון הוא מטונימי לבתיהם של כל עם ישראל. המגפה מאיימת לחדור (. 15ל ) 'הֵׂ

לביתם ולקטול את נפשם. בדוגמאות אלה מלווה הלשון הפיגורטיבית את השיר כולו בפיתוח מטפורי  

 שמקורו בהאנשת אובייקטים באמצעות שימוש באותו השדה הסמנטי ובאותו ההקשר.

 
 .ט סעיף, ישמינה מהלך מטפורי זה, ראה בפרק תוכן הקינה בהקשר לפירוט  19

 , סעיף ז. השמיניבפרק  ראהיה לנפש, יעל הפנ  פירוט 20
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ובה הגדול מושתת על לשון המקרא ועל עולמה הציורי עלי בן עמרם משתמש בשירתו בלשון ציורית שר

המוכר. מדי פעם הוא מבצע מהלכי ריאליזציה של מטפורה או מפתח מטפורה אחת העומדת כציר  

אך לרוב הוא כמעט אינו מחדש בתחום זה. ברקמת הלשון  –מרכזי שעליה הוא בונה סטרופה שלמה 

ציורית רבת רבדים. כמו כן, עלי אינו מרבה בשימוש של שיריו בולט יותר עומס הכינויים מאשר לשון 

בסמיכויות מטפוריות, שהן מסימני ההיכר של שירת האסכולה הספרדית, ונפוצות עד מאוד בשירת  

אומנם הלשון הציורית של עלי אינה בולטת בפיוטים, אך היא כן   21החול העברית לאורך כל הדורות.

ת, נוכחנו כי עלי בן עמרם מעצב את הלשון הציורית תורמת לעיצובם הכולל. על פי כמה דוגמאו

המוכרת לנו מהמקרא לכדי ציורים חדשים ואף מפתיעים. זאת, על ידי עיבוד מחודש של מטפורות 

 שחוקות וקיימות.

 
 סמיכויות מטפוריות וסמיכויות רטוריות  3א.

סמיכות, כשהוראת   הסמיכות המטפורית היא צירוף של שני שמות עצם העומדים זה לצד זה ביחס של

האחד מהם, בדרך כלל הסומך, היא משמעותו המילונית המקובלת )פשט(, בעוד שהוראת השני, לרוב 

הפעלים המתאימים לנסמך המטפורי, גם מבחינת השדה   22הנסמך, היא משמעות מושאלת, מטפורית.

הסמיכויות המטפוריות המקובלות  23אופן נרחב יותר.בהסמנטי, מאפשרים לציור הלשוני להתפתח 

אופן שכיח, אלא במדגם קטן שמחד אינו מייצג את בבשירת ספרד אינן מופיעות בפיוטיו של עלי 

וני זה. הדוגמאות המצויות בפיוטים של עלי, מקורן ומאידך מעיד כי הוא מכיר קישוט לש 24שירתו,

( הסומך 'נשים' הוא הפשט, והנסמך 'מקור' הוא 22' )ד יםִש ר נָ קֹות ְמ רֹועֲ הַ לְ 'במקרא. למשל, במשפט 

מטפורי לערוות האישה כמקור מים )חיים( על פי וי' כ, יח. דוגמה נוספת, על פי יש' נח, ו, 'ַחְרֻצוּבֹות 

( 30)לב  'רשֶ ח יֹוַר אֹו. כמו כן, 'הן ַהקשרים )חרצובות( שקושרים הרשעים בתחבולותיהם( 18ֶרַשע' )כה 

  היא סמיכות מטפורית לדרך חיים על פי תורה ומצוות, על פי מש' ד, יא.

 
 .165, הערה  409, עמ' העבריתפליישר, תולדות השירה - שירמן 21

מוחש למופשט הן קבועות. ה. לפי פגיס, בסמיכויות מטפוריות הזיקות הסמנטיות בין 86– 64, עמ' שירת החולפגיס,  22

סמיכויות  ה. לפי פליישר,  67"ל, שם, עמ'  הנ הסומך הוא תמיד הרומז לעניין מפני שהסמיכויות הללו הן מטפורות אנלוגיות.

קראית, אך אינן ידועות כלל בשירה  בצורה א במקראהמטפוריות שבהן היחס בין האברים הוא שונה או הפוך מופיעות 

ו לשירה העברית בהשפעת השירה הערבית. פליישר, סעיד בן  רשהן חד  היא לכך הסיבההפייטנית עד תקופת ספרד. 

 . 12בעמ'  11–10, וראה גם הערות 113–109באבשאד, עמ' 

 . 298– 276ג, עמ'  כרךאליצור, שירת החול,  23

פליישר, תולדות השירה  -גם 'צירופים מטפוריים' או סמיכויות המחשה'. ראה שירמן ותהסמיכויות המטפוריות נקרא 24

 בהערה שם.  נוספות ביבליוגרפיות הפניות, וראה 165, הערה 409העברית, עמ' 
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 סמיכויות של בצורות מתוחכםהרטורית של הפיוט הפייטנים בכל התקופות עשו שימוש  בטכניקה

השימוש התכוף ביותר אצלם היה השימוש בסמיכויות הנרדפים, כלומר, בצמד . קישוט של לצרכים

בקישוט זה ממשיך עלי את המסורת  שימושאמצעות ב 25מילים נרדפות המופיעות כצירוף סמיכות.

י ְרִסיֶסיָך' לדוגמה: כךהפייטנית של הפייטנים שקדמו לו.  ה ְּתנּובַ '(; 22א ) 'ְּבִגְשמֵׂ סילוק  ,א)ת' ִּבְשדֵׂ

י ְמעֹוַני; '(70' )א ֶרתתֶ ְּבִחילּוי עֲ ' (;11א ) 'ת ַרְגַלִיםדַ 'ְצִעי(; 25 ְּבַלַהט ; '(10' )ג ילִ לּוְּבֶדֶרְך ְס '(; 1)ט  'ִמְשמֵׂ

( 30' )כד ת ִיְרָאתֹודַ ְח פַ ִמ ' (;2בגדולתו העצומה )לא  –' ְּבעֹוֶצם ָגְדלֹובניצוצי הלוהט; ' –( 35יב ) 'ְשִביִבי

 ועוד.

מדי פעם מופיע בשירים גם שימוש בסמיכות תיאור, כלומר, צירוף סמיכות המכיל שני שמות 

י (; '96שנים גשומות )ד    –'  םשֶ ת גֶ נֹוְש עצם שהשני בהם ממלא תפקיד של תואר השם. כך למשל: ' ְתִמימֵׂ

י תֹוָעה' (;13)כט  שלמים בדרכם –' ָדֶרְך  (.6אנשים תועים שסרו מדרך הישר )כה  – 'ַאְנשֵׂ

י ֲעֹוִניעֹוֶצם עָ ' :שרשרת סמיכויותכמו כן, בכמה מופעים עושה עלי בן עמרם שימוש ב יא ) 'ְצבֵׂ

ר(; '1  'ִניְכמֹ ְח י ּתַ ן ְזִמירֵׂ מַ זְ '  (;17)ו  '  כֹוס ָּבִנים ֲחִביִבים'(;  28)ד    'יםיִש לִ ב שָ תָ י כְ לֵׂ חֲ נֹולְ '  ;(7' )ב  ֲעָטרֹות  ֶעֶשר  זֵׂ

 ( ועוד. 28)טז  'ִּתיְגַרת ְכרּוב ַאָדן'(; 9יא )

אך הייצוג הנרחב ביותר בשירתו של עלי לסמיכויות הרטוריות בא לידי ביטוי בסמיכות 

התיאור ההפוכה. בסמיכות ההפוכה, לרוב מקדים הפייטן את הסומך לנסמך בשל רצונו לשוות לצירוף 

י ' 26הסמיכות ממד חידתי ומתוחכם יותר, ולעיתים הוא מבצע את ההיפוך מכורח החרוז: ְּבַמְנַעמֵׂ

י'י נֵׂ תָ יוְ זִ '(; 17)ט  'נֹוַעם ְדָבַרי(, או בניסוח אחר: '29במאמריו )דבריו( הנעימים )כח  –ו' ִאְמרֹוָתי  – ֲעִססֵׂ

ִכְשרֹון ' (;21)לג  'ַרֲעָנן ְּברֹוִשים' (;56תכשיטים טובים ויפים )ב  –' טּוב ֲעָדִיים(; '36)ב  עסיסי זיו

)לד   בשבעה רקיעים  –'  העָ בְ י ִש מֵׂ ְש ִ ּב';  (95)ד    'בת לֵׂ חַ ְמ ִש ּבְ '  (;79)א   'ְּתשּוָרָתםת  ְנכֹוחָ (; '75)א    'םתָ בֹוְש ְח מַ 

)טז   'ְסָרִנים ִשְבָעהעל פי מש' ד, יא: "במעגלי ֹישר"; '(  10)י   'ְּביֹוֶשר ַמְעָגִלים; '(23י  ' )ִּבְצִבי ֶאֶרץ'  (;24–23

 ועוד.( 34ב שמחת ראש חודש ) –' ץ ִחדּושלֶ עֶ ' (19

 
 פיגורטיביים אמצעים. ב

 צירופים וחזרות  1ב.

אחד האמצעים האומנותיים הנפוצים ביותר בדרכי השיר של עלי בן עמרם הוא צירופי מילים 

שמטרתם להדגיש את העניין שהפייטן חפץ לאומרו. לעיתים אמצעי רטורי זה הוא תכוף, מגובב  

צלילים היוצרים אליטרציה, ומדי פעם הוא גם יוצר חידתיות קלה בהיבט התוכן. ומייצר עומס של 

 
; אליצור, 108– 97 'עמבמקרא ובפיוט, ראה אבישור, סמיכויות הנרדפים; יהלום, שפת השיר,  הנרדפים סמיכויות על 25

 . 103קילר, עמ' 

 .10, 9בהערות  דוגמאות שם וראה, 101; הנ"ל, סעיד בן באבשאד, עמ' 271פליישר, שירת הקודש, עמ'  26



 

99 
 

הצירופים מסייעים בידי הפייטן להשלים את טורי השיר ואת רצף אותיות האקרוסטיכון, והם 

נחלקים לכמה סוגים; הסוג הראשון בעל השכיחות הגבוהה ביותר הוא צירופים של שתי מילים 

וחלקן   צורות דקדוקיות מוכרות מן המקרא חלקן משורשים קרובים.הגזורות מאותו השורש או 

 (;1)טז  'ֻסוָכִתי ַהְמֻסוֶכֶכת'(; 26)ט  'שֹוב ָּתשּוב'(; 25)יז  'שּוָבה ְשִביִתי' צורות מקוריות של הפייטן:

י ְפָלאֹות' (; 21)יז    'ִריָבה ִריִבי'  (;18)טז   'ּוַמְפֶרֶסת ְלַהְפִריסשֹוַסַעת ֶשַסע  '  (;14)י    'רֹוָנצֹור ִיְנצ'  (;21)ט    'ִפְלאֵׂ

ס ִיַמס'(; '13' )י  ְקָדש ַּבֻמְקָדִשיםומֻ '(;  22' )לד  תדֶ בֶ ד רֹובַ ְר מַ ּבְ '  'י ִצָּוהיּוֻצִ ';  (64' )א  דחַ יַ   דֹוחּויִ (; '18יג  )  ִהימֵׂ

ף יְ ' (;29)ב  ָסה ְּבנֵׂס' ;(20)ז  'הּופֵׂ פְ נֹונֹופֵׂ (. וכן ישנם גם צירופים ארוכים יותר: 29' )א, סילוק ְלִהְתנֹוסֵׂ

י  ְורֹאש ִראשֹון ;(2' )ל היָ ְה ֶאְנֶהה ְנִהי נִ ' . חביבה על עלי במיוחד החזרה על צירופים (4)ב  ָדִשיםחֳ ְלָראשֵׂ

ויש שבסטרופה אחת הוא עושה (. 16)י  'ָדִשיםֹקֶדש קָ (; '13)י  'ְקָדש ַּבֻמְקָדִשיםומֻ ש: '-ד-של השורש ק

 ש, ובכך יוצר אליטרציה צפופה בהקשר של פיוטי קדושה.-ד-שימוש בשש צורות של השורש ק

קֻ  ָךיצּוִר עֲ יַ וְ ' דֹוִׁשים מ  ִׁשים וק   ד 

י  ם ַמֲעִריִצים  ]ה...[ ]ד...[ ֶדׁשֹוַהקִכְשָרפֵׂ ִׁשיםהֵׂ ַקד   ּומ 

דֻ  הוק  דֹוׁש ש   (57–55' )א, סילוק ְמַשְלִשים ַלק 

לעיתים נמצא כי הפייטן יוצר צירופים בלחץ החרוז או האקרוסטיכון, ומציבם בסופי הטורים. כך  

י ְנָסִכיםלמשל: ' ( ובהמשך 26' )ב  רֹוישִלְמַעְשִרים עִ '  (;15)טז    'ַהמֹוְסִכים ִנְמָסִכים( ובהמשך '14' )טז  ְמַנְסכֵׂ

 .(37)כב  ַרְצִּתי ְּבֶחֶרץְוֶנחֱ  ( ובהמשך36)כב  'ּוָפַרְצִּתי ֶפֶרץ'(; 27 ָאסֹור' )ב רּווְס אֻ וְ '

פרט לצירופים המורכבים ממילים בעלות שורש זהה, ישנם צירופים המכילים שני שמות 

ְלָכבֹוד  (; '44)א ' ֶחֶרב ַוֲחִנית' (;14' )ב ִשיחֹו ְוִניבֹו' נרדפים, וגם להם ייצוגים נדיבים בשיריו של עלי:

' הדָ עּוְת ה ּוָר ֹוּת; '(9' )ג ילִ בְ חֶ ְשִקי וְ חֶ ' (;72)א  'תָטֳהָרה ּוְנִקיּו' ;(7' )טו ָמַחלוָ  'ְסִליָחה (;71' )א ּוְלִתְפֶאֶרת

. צירופים נרדפים מסוג זה מצויים גם כזוגות המרכיבים טור שלם, (52)ד  'הדָ תֹוים וְ ִמ לָ ְש ' (;59)ג 

. הצירופים הנרדפים באים לידי ביטוי גם (18ְוִקידּוִשים' )ג  ִּבְכֻתוָּבה ָרב ּוַמָּתן ָיָקר 'ְּבמֹוַהרלמשל: 

ל(14)ט    'ְלַקְדָשם ְלַטֲהָרם'  ;(107' )ד  רקַ הּו ב וְ ּוטַ הבפעלים נרדפים, והם מצויים בשירים למכביר: '  ; 'מֹוחֵׂ

ַח' )טו  ל (; '58)א  'ָּוהיד ְוִח גָ (, '19)טז  'ֶזה ַיְדִריס ְוֶזה ַיְסִריס'; (10יד ) 'ּבֹוִכים ְוֶנֱאָנִקים' (;25ְוסֹולֵׂ ֲאַהלֵׂ

ד ּוְלהֹורֹות' (;21' )א, סילוק םמֵׂ רֹואֲ וַ  (. 9)ח  'פּווְט חֻ לּו וְ וּבְ חֻ (; '24)ט  'ְנִעימֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך(; '22)ט  'ְלַלמֵׂ

 טורים רצופים בקדושתא לשבת ראש חודש וחנוכה:את הפעלים הנרדפים ניתן לראות גם בשלושה 

(; ולאחריהם בהיקרות 33–31)א, סילוק  'ָנה ֲאַשְנָנהֲאַרנְ '; 'ֲאַצְלְצָלה ֲאַצְפְצָפה'; 'ֶאְקְרָאה ֲאַקְדָשה'

ָחהנוספת באותה סטרופה: '  (.35' )א, סילוק א ֲאַשְּבָחה ֲאסֹוחֵׂ

הנרדפים, המשובצים בשירים בתכיפות, יוצרים מצלול רציף המזמן לאוזן  צירופיםחלק מה

בין שהן  –שלוש מילים נרדפות עלי אינו בוחל בשיבוץ של המאזינים צלילים דחוסים וצפופים. 

(; 22' )לד  היצָ ִד ה וְ וָ ְד חֶ ה וְ חָ ְמ ִש לְ ' (;6' )יב  ְּבשֹוָאה ּוַפַחת ְושּוָחהממערכת שם העצם או ממערכת הפועל: '

(. 37' )א ּהיגָ ִר חֱ הֶ  ּהיְּתתָ ִח  ִציְמָתּה (;64)א  'יםִש חֲ ים רֹוִש עֲ ים רֹוִש גְ רֹו'(; 37)ב  'ף ִלְרדֹוףֹודַלֲהדֹוף ִלְש '
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 ֹושְד קַ לְ  כֹוְר בָ לְ ' ';חּויְפצְ חּו יִ ְיַשְּבחּו ְיַנְצחּו ְיסֹוחֲ בפעמים אחרות הוא אף משבץ ארבע מילים נרדפות: '

. (30)כד    'עַ נּוּתָ   עַ נֹווְ   עַ זּוּתָ   עַ זֹו(; '13)טו    'שֹוְמִמים ֲהפּוִכים ְנבֹוִכים ֲחֻסוִכים'  27(;60–59' )א  לֹולְ הַ לְ ּו  מֹוְמ רֹולְ 

; (10)כ    'יָשן ְירֹוְשָשןִת יְ דּוָשן  הסטרופה: 'יְ   נוסף על כך, הוא משבץ צירופים נרדפים החורזים על פי ֶחֶרז

ִני' יִני קֹוְממֵׂ ִני ָזְכרֵׂ  28(.36' )א ָרּהִסיגְ  ְגָרּהיִמ  ְגָרּהיפִ ; '(11)יט  'ַחְזקֵׂ

 1הלשוני של שירי הקודש של עלי, הצירופים הלשוניים שנזכרו בסעיף א. במארגכאמור, 

'זרע' הם ישראל, צאצאי יוסף  –( 26)ט  'ֶזַרע ָחַלם ֲחלֹום' בפרק זה משמשים בחלקם גם ככינויים:

( 19' )יז  ַמֲחִסי ְוִסְתִרי ִסְבִרי ְוִצִליו'  (20ּוְמנּוִסי' )טו    ּוָמֻעוִזי  וִזיעֻ '  (,5)ז    'ַאִדיר ְונֹוָראנה 'חלם חלום'; 'ּוהמכ

 מנהיגי העם ועוד. –( 77)כא  'ְנִביֶאיָך רֹוֶעיָך ַשָמֶשיָך; 'כולם כינויים לתכונותיו של האל –

בצירופי מילים בשירים, בעיקר בצירופי מילים מנוגדות, נועד גם לבטא ולהדגיש  השימוש

ת בקצרה. לדוגמה, כוחו של האל מתבטא ביכולתו מושג או רעיון. כך, הרעיון המופשט מתומצ

ץּב(; 4' )ב רּוקיִשְעּבּוד ּופֵׂ ' ',ִרְפיֹון ְוִחזּוק'להחליש ולחזק, לשעבד ולגאול:  א ּומֹוחֵׂ . כמו כן, (31)ו  ֹורֵׂ

אוכלוסיית והגדלת  (7' )ז ַהָסתּום ִיָפַתחמתבטא כוחו של האל בפעולות ִניסיות כמו תחיית המתים: '

 .(10)י  'ִציֹוָיִמין ּוְשמֹאל ִּתְפרישראל משני קצוות מנוגדים: '

 ,לשם הדגשת רעיון  ליםיצירוף מעל  מילה או  הוא חזרה על    בשיריו של עלינוסף  אמצעי סגנוני  

תוכני חוזרת בצפיפות במופעים שונים כמעצב  המילה 'לא'יג  בסליחה  29.מקצב או חוויה בשיר

. חזרה על המילה 'לא' משמשת להרחבת רעיון מצומצם על ידי חיבורּה לצירופים נרדפיםה להדגשה.

דֹות ְולֹא ִדירֹות' )יג : לפרנס טור ארוך שלםמטרה נוספת של החזרה היא  'ְולֹא ֻסוָכה ְולֹא ְמלּוָנה ְולֹא ֹשָ

אינו משמש יסוד   שבתחילת הטורים או מהאפיפורה שבסופם,  ונה מהאנפורהבש  ,(. מבנה לשוני זה24

בסליחה    זאת בהרחבה  מושג או רעיון. ניתן לראותולהדגשת  להרחבה רעיונית  נועד  מארגן בשיר, אלא  

והיא גם הצירופים הנרדפים מופרדים במילת השלילה 'לא'  )יג(. לתפילת הנעילה 'ְמשּוִלים ָאנּו ְּבָיְדָך'

 היעדרו של מנהיג לעם: שה את מדגי

ל אָנִביא ל א ' ל א חֹוֶזה ו  ל א ָגִליםְד   ו   (34ְצָבאֹות' )יג  ו 

ר ל א ' ל אשֹומֵׂ ר ו   (37)יג ' נֹוטֵׂ

ל א ָנִביא  ל א' ל א חֹוֶזהו  ן כֹ   ו  ל א הֵׂ ר  ו   ְמַקטֵׂ

ל א ֶמֶלך  ל א ל אָשִרים ו  ט ו  ל א שֹופֵׂ ר ו   (40–39)יג  'שֹוטֵׂ

 
 גם בקדושתא ד בסילוק, ראה חילופי נוסח. בשינויי נוסח קליםמופיע   27

חלק מהפעלים   הכינוי לכנסת ישראל. 'סּוָגה' אינ שהיאָרּה סּוָגה'(, ִפיְגָרּה ִמיְגָרּה ִסיגְ ''סּוָגה' )מכיל גם את המילה  הטור 28

 . הסטרופה של הֶחֶרזבכך לפי החריזה הפנימית התואמת את  היווכחניתן ל –הנרדפים בטור 

  כרךראה אליצור, שירת החול,  –חזרה מדגישה וממקדת, חזרה פאתטית, חזרה מארגנת  –לסוגיה השונים של החזרה  29

 . 150– 144, עמ' ג
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 המילשצירופים נרדפים שימוש בעל ידי אחד בטור  מצומצםשל הרחבת אותו רעיון  דומה שיטה

במקום בתוכחה זו  ' )כד(.ֶעֶצב ִנְבֶזה ֶּבן ָאָדםבתוכחה ' מצויה אצל עלי בנוסח אחר , חוצצת ביניהם

 להדגשת דבריו: ו'גם' , 'זה''יש' יםמילת השלילה 'לא' הוא משתמש במיל

ד ְּבִצְדקֹו ּוַמֲהָללֹוֵיׁש      'ֶּבן ָאָדם  ַצִדיק ֹאבֵׂ

ֵיׁש        ָרָשע ַמֲאִריְך ְּבָרָעתֹו ְוָעְשקֹו ּוַמֲעלֹוו 

ֶזהִצְדקֹו ַיִצילֹו ֶזה       (11–9)כד  'ִרְשעֹו לֹא יֹוִעילֹו ו 

 (28)כד  'ִקְנָאָתםַּגם ִשְנָאָתם  ַּגם ַאֲהָבָתם ַּגם'                 

תלויה בקב"ה  הקיום האנושי מהות – קיום האנושי"ל בנוגע לדרך מובע הרעיון של חזה באותה 

 ובמותו של האדם:בתולדתו השולט 

ַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָצר  ַעל'ִכי   ָכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָלד ְּבֶנֶפש ַמְנֶעֶמתו 

ַעל ַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה ַחי ו  ת' ו   (.28–27; לא 28–27)כה  ָכְרֲחָך ַאָּתה מֵׂ

משמשת גם לבניית   היאמובע בחזרה על המילה 'על' המשמשת כמילת הוספה.  הוא  הרעיון הוא אחד ו

מילים ה מת. –  חי – נולד – ליום מותו: נוצרעד רעיון מטפורי של מעגל חיי האדם מהיותו עּובר 

תרומתן לשיר היא ויסוד מארגן כמו אנפורה,    ת חסרותמפוזרצורה  מצויות בתוך הטורים בהחוזרות  ה

 ארגונו מבחינה צלילית.בבאליטרציה ו

 
 תקבולות  2ב.

עוד אמצעי תחבירי מארגן המצוי כבר בשירה המקראית ובפרוזה המקראית הוא התקבולת המצויה  

וכן אנו מוצאים אותה כאמצעי סגנוני ביצירתו של עלי בן עמרם.  30בפייטנות לאורך כל התקופות.

כשהטורים ארוכים והפייטן חפץ למלא אותם, הוא עושה זאת על ידי כתיבת רעיון מצומצם והכפלתו 

לעיתים היא חוזרת עליו בלשון  ;התקבולת על הנושא במילים נרדפות שונותבתקבולת. לרוב חוזרת 

ם המטמיעים את הרעיון שעל אדניו עומד הטור, ומעניקים לו רושם עז ובמבעים צורניי פיגורטיבית

יותר. בדרך זו נקל על המאזינים לקלוט את תכני השיר. דוגמאות לתקבולות נרדפות מסוג זה ניתן  

ְקְדָך ַקִלין' )לא (; 'ְּבָשְמְרָך ֲחמּוִרים ְּבשָ 23' )לב  דּוְמ ְש נִ וְ   בּוַר   דּוחֲ כְ נִ וְ   רּופָ למצוא למכביר בפיוטיו של עלי: '

ֲחָדִרים ְוִש (; '23 יבֹות  ְכנּוְצאּו מֵׂ   שדֶ ֹוקיר הַ עִ ּבְ '  ;(11)כד    'לֹא יֹוִעילֹו  עֹוְש ְדקֹו ַיִצילֹו ְוֶזה ִר ֶזה צִ '  (;37' )לג  ַהֲחרֵׂ

'  חּוָר ע ּבָ ַר הָ   ְךֶר ל דֶ אֶ ב וְ ֹוטהַ   ְךֶר דֶ ִמ   רּוזָ '(;  22' )יב  ָרהּבְ פֹוַרְרָּת ְבָעְזָך ָים ּוְשאֹון ַגָליו ְלשַ (; '47' )ד  הדָ בֹועֲ ית הָ ּבֵׂ 

ר' )יג  9)לב   ף ְוֶנְעַּתק ָהעֹוצֵׂ רֹות' )יג  20(; 'ִכי ֶנְחַדל ַהקֹוטֵׂ ינּו יִ וַ (; '23(; 'ְוֶנֶהְרסּו ַהִמְבָצרֹות ְוָנַשמּו ַהֲחצֵׂ ְהיּו ָשמֵׂ

נּו ַּבְרֶזל  רְנֹחֶשת ְוַאְרצֵׂ יָעצֵׂ ש ִיְשִעי ְוחּוָשה ְלָגאֳ ' (;7)טז  'ְּבהֵׂ ה ִמילּוִלי(; '10)יז  'ִליַחדֵׂ יִני ּוְשעֵׂ )יז  'ְּבָקְרִאי ֲענֵׂ

ר' )יג 15 א ְנָטָשנּו ַהשֹומֵׂ בהקשר של מטפורה   2(. בדוגמה שכבר הובאה בסעיף א.29(; 'ֲעָזָבנּו ַהּבֹורֵׂ

 
 . 163– 155ג, עמ'  כרךאליצור, שירת החול,  30
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האחת מציגה את המשל בלשון ציורית, והשנייה, שבה והאנשה, ניתן למצוא זוג תקבולות עוקבות: 

 :הנמשלשימושי הפועל מצויים גם הם במישור הפיגורטיבי, מפשטת בפני המאזינים את 

 ן יֹוצָ ִמ ּבְ  דּוצְ ִה  חַ חֹו עּוְר ץ זָ קֹו'

 (26–25' )לב ןיֹוצָ נִ ּבְ  רּוצְ ַעְוָלָתה קָ  ּושְר ֶרַשע חָ 

משל לרשעים שחטאו ועוולו )'חרשו'( וקיבלו  –הרשעים זרעו קוצים וקצרו אותם במאבקים ובכאב 

 גמול על חטאיהם )'קצרו'(.

מבנה תקבולתי המתפרש על שני טורים שבו כל טור שירי הוא צלעית אחת של התקבולת מצוי בכמה 

 מופעים בשיריו של עלי. לדוגמה:

ל ָנא ְּבִני ' יטֵׂ ַהְשכֵׂ  יב ֲהִליָכֶתָך ַוֲחָכם ְוהֵׂ

ר ָאְרֹחֶתָך  ן ָנא ּוְשָלם ְוַהְישֵׂ  (14–13)כה  'ַהְסכֵׂ

י ֲחָכִמים ' יַכִּבירֵׂ   ָרִקיםפְ  סֹוְדרֵׂ

י דַ    (26–25)לג ' רּוִקיםיי פֵׂ רֵׂ בְ ַעת סֹולֹוְמדֵׂ

 
 צימודים, לשון נופל על לשון, אליטרציות   3ב.

ביצירתו של עלי מצויים מעט   31הצימודים הם שתי מילים בעלות שורש דומה או זהה במשמעות שונה.

יִליצימודים מסוג זה. הראשון הוא צימוד שלם, למשל: ' הן כינוי לקב"ה, הן מקור כוחי והן  –' חֵׂ

שבעה רקיעים בסמיכות הפוכה )'שמי שבעה'(, שבעה רועים  – העָ בְ ִש (; 25, 11, 9קנייני, פרנסתי )יז 

 ',ֶעֶרץ' (;8–7' )לח לבֶ חֶ ּבְ , ְּבֶכֶבלצימוד שונה כתיב, לדוגמה: '(. השני הוא 24–23)לד ושבעה ימי אבל 

ֶבל(; '7,3,1)כא  'ֶאֶרץ', 'ֶהֶרץ' ', ָהִרים' תנועה:(. והשלישי הוא צימוד שונה 9, 2 חל ;47, 45' )לג ֶהֶבל', 'אֵׂ

ִרים'  32. (5–4' )כ הֵׂ

נוסף על כך, מדי פעם משתמש עלי בפעלים בעלי צליל דומה בהוראה שונה. לעיתים הם מאותו 

ָּתה אַ ולעיתים הם משורש הדומה בהיבט הצליל: '(; 6)ג  'יִתי ּבֹוְגִדיםלִ ְּבַחְסִדי ְוכִ  יְךִּת לְ לַ כִ השורש: '

. אך אלה אינם הצימודים המתוחכמים המוכרים מתורת השיר (9)כט  'ּוִמַּתְעְּתִעים ִביםיה ַמְלעִ תָ אטֵׂ טֵׂ 

 הספרדית.

הצימודים, גם משחקי לשון מקוריים ורעננים דוגמת לשון נופל על לשון נעדרים כמעט  כמו

גם הם יונקים  –משחקי לשון, אך כמו אמצעים רטוריים רבים אחרים  מביאמשיריו. יש שהפייטן 

 
, 164– 162, 97, 95– 92, 46, 36, 19, 12עמ' לסוגי הצימודים השונים ותפקידם במלאכת השיר ראה פגיס, שירת החול,  31

 . 130–127ג, עמ'  כרךאליצור, שירת החול, וראה גם , 301, 200, 174

חלק מהלשון המושאלת כמונהג בתורת השיר הספרדית. אך חלק  שמשיםחלק מהצימודים הם מטפורות בעצמם, ומ 32

 . 36, כפשוטן. לדוגמאות, ראה פגיס, שירת החול, עמ' תהדנוטטיבי ןמהמילים הן בהוראת
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יַח ּו'ממובאות מקראיות. כך למשל:  ין פֹותֵׂ ר ְואֵׂ ל ִלְכלֹואעֹוצֵׂ ין נֹועֵׂ יַח ְואֵׂ על פי יש' כב, כב: ' )לא א(, פֹותֵׂ

ֶבר ָּבא ֶשֶבר  ח";תגר ואין פֹ גר וסָ תח ואין סֹ ופָ " ; גם משחק על פי יר' ד, כ  (17לז  ַעל ֶשֶבר' )  'ְּתמּור ֶזֶמר ָוסֵׂ

( מתכתב עם הפסוק: "ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר 34)ד  'ןֹואשה ִר נֵׂ ן ִה ֹויצִ ר לְ שֵׂ ּבַ המילים '

 אתן" )יש' מא, כז(.

קהל המתפללים בבית הכנסת קלט את הפיוטים משמיעה בלבד. המאזינים נהנו מקישוטי 

הצליל שנוצרו ממשחקי מילים, לשון נופל על לשון, צימודים וכו'. כמובן, משחקי הצלילים גירו את 

משחקי הלשון, כמו צירופי המילים אוזנם של המאזינים, וגם העידו על יכולתו הפואטית של הפייטן. 

נוצר לא רק מהצטרפות מילים מאותו שורש, בין  –ים, מבליטים את הרעיונות בשיר. המצלול השונ

שהן מאותו השדה הסמנטי ובין שהן משדה סמנטי מנוגד, אלא גם ממילים מרובות המורכבות מאותם 

יי' (;25' )ב רֹושבְ ר לִ ֹוישכִ ּבְ  ְרצּוִצים ָחְפִשים: 'העיצורים ללא שותפות סמנטית. לדוגמה ִביָנה ָבִנים  ֹוְדעֵׂ

י ְפִסיִלים ְשָבִבים ' / ִלים ּוִבְנָסִריםֲאִני ַהֶגֶבר ָמַסְרִּתי ֻסוָכִתי ַהְמֻסוֶכֶכת ִּבְפסָ '(; 11ִנְסַכר' )ה  ְּבַיד עֹוְבדֵׂ

. ליצירת מצלול מושך ומעניין גזרו הפייטנים צירופי מילים המתחילות באותה ( ועוד2–1)טז    'ִריםְמנּוסָ 

. למשל, במובאה להלן האות או מסתיימות באותו החרז, בעיקר לשימושי החרוז והאקרוסטיכון

 נֹונְ חֹול   נֹונְ גֹול  האותיות למ"ד ויו"ד המופיעות שלוש פעמים ממשיכות את חתימת השם 'עלי': '

 (.16–15)ב  'ְזרֹועְ יַ  ְנְצרֹויִ ְשְמרֹו יִ '; 'ַהְרִחיבֹול  

. עלי)יא(, היחיד מסוגו ששרד ממורשתו של  מתיועד  מלכנו בפיוט ייהמצלול מובלט בעיקר 

צפופים וצמודים, ותכיפותם מעניקה לפיוט סגנון מנייריסטי במיוחד. בפיוט  בפיוט זה צירופי הלשון

זה משתמש עלי בשיטת האליטרציה לחתימת שמו בראשי התיבות: 'עלי החבר יזכה חזק'. הטכניקה  

החוזרת לאורך השיר כולו היא פתיחת הטורים )באות הראשונה של כל תיבה( באותה האות החותמת 

גמה, בטור הראשון בשיר, הפותח את חתימת השם 'עלי' באות עי"ן, כל התיבות כך לדואת שם הפייטן.  

י  ע  וֶצם  ע  ל  עַ ֹוְלָלה  עיִני  עֵ 'פותחות באות עי"ן, וכן הלאה:   מהלך זה מעניק לשיר צפיפות   33(.1' )יא  ֹוִניע  ְצבֵׂ

ודחיסות, בעיקר כאשר המילים המשובצות בשיר הן בבניין או במשקל זהה; כך נוצרות כעין רשימות 

מילים מגובבות ומצועצעות המפיחות בשיר מצלול בולט ומשחקי לשון נופל על לשון. לדוגמה, 

 בחתימת לשון הברכה 'יזכה': 

 ְרסּו ִּבְנָייִניהַ יַ פּו ְד ְה י  ְשֲאפּו יִ ַגְדפּו י  ָחְרפּו י   ְוַעד ָמַתי '

ִני ז     ִני בְ ז  ְכרֵׂ ִני זַ דֵׂ  ִני  ְכמֹ ְח י ּתַ ִמירֵׂ ז  ן מַ ז  כֵׂ

ן כ ִביִניכ  ְסִלי כִ ְתִלי כ  ִליִלי כ  ֹונֵׂ  ֲהִני מֵׂ

ִניהַ ְקִשיָבה הַ ְנִתיָבה הַ ִשיָבה ה    (11–8'  )יא ְרִחיָבה ְושּוָבה ְלָחנֵׂ

 
  הואריות ובדרך כלל מהטכניקה ומשבץ אותיות שאינן על פי סדר חיתום השם, אך הסטיות הן מזע  עלימדי פעם חורג  33

 בו פתח בטור הראשון.שדבק במהלך 



 

104 
 

מלכנו מאת יוסף אבן אביתור. ניתן לראות זאת בדוגמה   מפיוטי ייאחד  פיוט זה של עלי הוא חיקוי של  

 34הבאה מחמשת הטורים הראשונים של פיוטו של אבן אביתור:

ן ָפִציִתי ָפַעְרִּתי ֶאת ִפי  'ַיד ְוָיִמין ֻפַשְחִּתי ֻפוַצְמִּתי ֻפוְצַפְצִּתי ]...[תי ְוהֵׂ

י ַטְרִפי י ַמְפִליא ְפתֹורֵׂ  ַהגֹות ִפְגִעי ִפְגִשי ִפְרִעי ִפְלִגי ִפְצִעי ִפְלִחי ְפנֵׂ

ִרי ּוְצִניף ְיִמי ָחְרִפי ַשע ְפִעיֹות ַעל ִמְפַקד ְצִעיף ְפאֵׂ  ּופֹוֶעה ִּתְשִעים ְותֵׂ

י ִפיק ְפִליִלָיִתי ּוִפְשיֹון ִפְשעִ  ק ַכף ֶאל ַכף ֲעלֵׂ  י ְוִקְשיֹון ָעְרִפיסֹופֵׂ

ָרִתי ְפִניִני ִכיִפי ְוָיְשִפי'  ַפַחד ָוַפַחת ָוַפח ִהִקיפּוִני ַעד ְכלֹות ַפִזי ְפאֵׂ

 
אבן אביתור משתמש באליטרציה צפופה, ופותח כל תיבה בטור באותה האות כדי ליצור מצלול חופף  

, והוא אף מקצר את הטורים הארוכים וצפוף. כאמור, עלי בן עמרם מחקה דגם זה של אבן אביתור

 5כדי להקל על עצמו. כמו כן, ניתן לראות את ניסיונו של עלי לדבוק במבנה השיר. כך למשל, בטור 

המילה ששיבץ אינה מתאימה ואינה הגיונית מבחינת התוכן, אך הוא בכל זאת משאיר אותה כך. נראה  

במקרה זה הצורה הייתה חשובה לו יותר  כי לא רצה לשבש את רצף התחלות המילים באות חי"ת. 

 35מהתוכן:

י ע  וֶצם ע  ל עַ ֹוְלָלה עיִני עֵ '  ֹוִניע  ְצבֵׂ

ִטב ל  ַמְדִּתי ל  א ל     ן ל  הֵׂ  ֹוְיִניעַצִני חָ ל  כֵׂ

ר ֶעְש יַ ַצת י  ַקד י  ַרת י  דֹו י      ּתֹוִניְבעֵׂ

ב הַ ְלִהיב ִה     שֹוִניִהְרִחיק ְש ה   ְדִאיגִה  ְכִאיבִה לֵׂ

 ִניְט שָ ַלְקַלקֹות לְ ח  ַרק ח  ְרחּור ִח ְמַית חֶ ַשב ח    

יָכִלי ב  ְזבּוִלי בִ ָנה ב  ָשִרי ב  ָלה בִ      ַאְרמֹוִניב  הֵׂ

 (7–1' )יא קּוִני ִמְמכֹוִנייחֲ ִר ְדפּו ר  ֹוֲעַצי רּבּו ַר י ֹוְצצַ ר  

 
ייחודית ומנייריסטית המשמיעה למאזין דחיסות  בצורהבשירים המעוצבים  אליטרציות כאלה

שפעל בבבל בסוף המאה העשירית ובעיקר יחזקאל הכהן בן עלי מצלולית, מצויות גם בשיריו של 

 יחזקאל בן עלי הכהן שעיוורונו חידד את שמיעתו  36עשרה.-בעשורים האחרונים של המאה האחת

 
 , שם נדפס השיר של עלי. 335–334עמ' ב 51הערה  וראה. 334–332פליישר, היוצרות, עמ'  34

 'ֶהְמַית'. היכתבל  ריךצ היהסביר להניח שבמקום 'ֶחְמַית'  35

 . 9–8, בעיקר עמ' 81–5"ל, בין בבל לספרד, עמ' הנ  וראה. 359– 297בארי, יחזקאל בן עלי, עמ'  36



 

105 
 

לן דוגמה לטור משירו: 'ִיְצִפי ְּבִקְצִפי ִהְקִציִפי חיבב משחקי צלילים ומילים וביטא אותן ביצירתו. לה

כפי שניתן לראות בדוגמה, הדחיסות המצלולית  37ְלִשְצִפי ְּבִרְצִפי ְלִנְשִפי ִשיִפי ְּבִרְשִפי ְלַהְלִהיָבה'. 

המשופעת מקשה על הבנת תוכן השיר. אצל עלי המצלולים מורכבים פחות מאשר אצל יחזקאל הכהן 

 בן עלי.

כפי שצוין לשונו של עלי בן עמרם בפיוטיו מיוסדת על אדני המקרא, ומדי פעם כשמתעורר 

של דרכי שירת ספרד בשירת   ויןאן, שביטמקראיים. מכ-הצורך, הוא משתמש גם בביטויים בתר 

אינן מעידות על הפנמת החידושים ועל קיפולם אל תוך שירתו. בשירתו מצויים מופעים   –הקודש שלו  

לשירת ספרד. על פי רוב לשונו הציורית של עלי בן עמרם  םמועטים של אמצעים רטוריים האופייניי

ואינה מפליגה הרחק מגבולות הריאליה חזותי, -מורכבת מדימויים המסייעים לתיאור מוחשי

והממשי. כמו כן, היעדר המשקל המדויק מן השירים מעיד על דחיית השפעתה של שירת ספרד על  

עומד   –המצלול המפותח בשירים אשר לו נוכחות צפופה, גבוהה וקצבית שירי הקודש שלו. עם זאת, 

מאפייני שירת ספרד. גם צפיפות  , וכן מצביע על אימוץ מסוים שלכנגד היעדר השקילה המדויקת

  38ודחיסות הכינויים בפיוטים עומדות כנגד הלשון הציורית הדחוסה המאפיינת את שירת ספרד.

 
 תבנית קישוטי. ג

 מילות קבע  1ג.

אותה בוחר הפייטן להדגיש שהחזרה על מילה    הנועד להדגשה.מילות הקבע משמשות קישוט ספרותי  

כדרך הפייטנים  39.מטמיעה את הרעיון המרכזי של הפיוט בתודעת שומעיומייצרת תבנית ארגונית ה

דוגמה לתבנית   40.לדורותיהם משתמש גם עלי במילות קבע בפיוטיו, ואף עושה בהן שימוש נרחב

מילות הקבע 'בן   .תוכחה 'ֶּבן ָאָדם ֶעֶצב ִנְבֶזה' )כד(בכל סטרופה מצויה    פתיחתקבע ב  מילותפשוטה של  

החזרה   לעיליה שמקורה בספר יחזקאל בפניית הקב"ה לנביא. בתוכחה יאדם' מציגות את לשון הפנ

תוכן התוכחה אפסותו.  את  קטנותו ואת  על צירוף הקבע 'בן אדם' מזכירה לאדם את היותו בשר ודם,  

ולעשות  ו מדרכיות הקבע כאמצעי שכנוע לפרט לחזור בוכי הפייטן עושה שימוש רטורי במיל מלמד

 . תשובה

 
  שיר שם, (. וראה 336– 332, עמ' עלי בן יחזקאל, בארישיר 'את ערובת היונים' )ח( )ב בארי של הסגנון זה מודגם במאמר 37

 נוסף במתכונת דומה: 'ראה אסור באסור' )ז( ועוד. 

 .107וראה דברי פליישר בהקשר זה: פליישר, שירת הקודש, עמ'  38

 .  91, עמ' שם"ל, הנ 39

 עשר מפיוטיו עושה עלי שימוש במילות קבע: א, ה, ו, ז, ח, ט, יב, טו, כב, כד, כט, לג, לז, לט.- בארבעה 40
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נפתחת כל  2בפיוט זנוסף על כך,  )א(. וראש חודש לשבת, חנוכהגם בקדושתא  ותת קבע מופיעומיל

רבנות שמקריבים וההקשר הוא הק ;(93–70)א  לאורך שש סטרופות 'ויקריבו' מחרוזת במילה

 הנשיאים המייצגים את ישראל בחנוכת המשכן. 

בכל חטיבות הקרובה יש תבנית  .בקרובת י"ח )ו(וי קבע מצמילות הבשימוש מורכב יותר  

ששכלו את שבהן נזכרים שמות אישים  ין החטיבותיבמילת קבע לפי מננפתחת קבועה: הסטרופה 

הטור השלישי נפתח במילות הקבע 'אלהי ישראל',   ;'הראשון', 'השני', 'השלישי' וכיו"ב – ילדיהם

טור   יאחר יבות את שם הפייטן: 'עלי החבר ברב עמרם'.ואחריהן מופיעה מילה שהאותיות שבה מרכ

על ידי כך מאפשר  ו ,השיראת  מארגן לעילמבנה הה לברכה. ובילזה מופיעה סיומת מקראית המ

 כרונולוגי. ובאופןידיעה מראש בהתפתחות העניינים בפיוט את סדר  למאזין להבין

י ָטֶרף יםכיפורהבסליחה ליום  ַהְררֵׂ  ת קבעושימוש נרחב יותר במילאף )יב( יש ' 'ַאָּתה ַאִדיר מֵׂ

מילה 'אתה' נפתח ב הטור הראשון שלושה מבין ארבעת טורי המחרוזות נפתחים במילים קבועות: –

טור ה ;אדם מבקש רחמים על חטאיושבו הישירה לאל בגוף נוכח ביום הה יפניאת הש יהדגדי לכ

ה יבפנינפתח הרביעי והטור  ;בקש מענה והתייחסות מהאלכדי ל הקבע 'ענה'מילת ב נפתחהשלישי 

 כדי לבקש רחמים ותחנונים מעם האל על ידי קריאה בשמו. המילה 'יי' משמשת גם  ישירה לקב"ה 'יי'

 41.ה לאלימועצמת הפני ,. כךומוביל לברכה פתיחה לפסוק מקראי החותם את הסטרופהכ

ה ' ב ַּתֲחנּוןַאִדיר   ַאת  י ָטֶרף ְוקֹושֵׂ ַהְררֵׂ  מֵׂ

 ֳעִני דֹוְרֶשיָך ַהיֹום ְּבִרינּוןִּביָטה ּבָ              

ֵנה            גֹוִעים ָלְך ְושֹוְפִכים ִחינּון    ע 

י   ל ַרחּום ְוַחנּון' )יב          י   (4–1ְיָי אֵׂ

 מילת הקבעלשון ציורית מפותחת.  מחוזות של לאמבנה חוזר זה של מילות הקבע מביא את הפייטן 

ושל הקב"ה בלשון  פותחות בתיאורים מטפוריים שונים של ישראלמילת הקבע העוקבת 'ענה'  ו  'אתה'

 מובילה לפסוק המוביל לברכה.  'יי'וכאמור, מילת הקבע  הפייטן בדיבור ישיר.

. סליחה זו מעוצבת בראשי כל הטורים מילת קבע 'אתה'חוזרת  סליחה להושענא רבה )טו(ב

 ,ה הישירה לקב"הימילת הקבע 'אתה' מעצימה את הפני. בחרוז משתנה הזוטורית החר-בתבנית דו

מופיעה גם בפזמון  היא. בפני האל ידוי על חטאיווואת הנפש והחשבון  ומזכירה למתפלל את מעמד

בו מופיעה שהטור השני הוא פסוק ו ,יתטור-ה 'אתה' פותחת כל סטרופה דויהפני ;לשבת של עלי )לט(

את   החזרה על מילת הקבע מעצימה בדרך זו בווריאציות שונות מפסוקים מלוקטים.  'שש'המילה 

 הקב"ה ומפארת את קדושת השבת. 

 
  שם  ואת שמו את חותם תהאחרונו הסטרופות ובשלוש, כולו הפיוטלאורך  מלאביתי -אלףמעמיד אקרוסטיכון  הפייטן 41

 מילות הקבע אינן מקוימות כסדרן לאורך הפיוט, כי אם רק בטור הראשון והאחרון. אלה בסטרופות. תוארו
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' )כט(. הפיוט מורכב  ָחזֹון ַלֲהמֹוַנייְ 'ַאָּתה ִדַּבְרָּת ב  בפיוט השבח  מילת הקבע 'אתה' משמשת גם

 –ובראש הטור השני  ,'אתה' שבהן בראש הטור הראשון מופיעה מילת הקבע טוריות-מסטרופות דו

קונו. הפנייה לקב"ה בין  מבנה זה של מילות הקבע 'אתה' ו'אשרי' מחזק את הקשר בין האדם ו'אשרי'.  

ת א ,כוחו מול אויביואת מידותיו המוסריות, את גדולתו בבריאה, את תאר נועדה ל'אתה' בלשון 

האדם המאמין ש'אשרי' דרכו ואמונתו באל. הקב"ה ניצב מול  .עשהר שאהניסים את חוקיו ותורתו ו

הציורית בדרכים יצירתיות  נולשולגוון את 'אתה' מביאה את הפייטן  החזרה על מילת הקבע

 .)הקב"ה( בתיאורים חוזרים של הנושא

ָחִתי ְכפּוָלה' )כב( יש פסוק הפותח במילת בסוף כל סטרופה בפיוט החטאנו 'ַאְשָמִתי ְגֹדָלה ְוַאנְ 

במשמעויות שונות. המהלך מעניין משום שהשימוש  הקבע 'על'. מילת הקבע 'על' משמשת בפסוקים

 וז הכפול משמעותבמופעים שונים בשיר.  כסובב ומסובבומשמש  כפולה, משמעותבעל ב'על' הוא 

זֹאת ֶאְסְפָדה  ַעל  חטאיו: '  עלמחד, הפייטן מתוודה    ;וידוי על חטאיםהעוסק בופיוט  הנושא  את    הולמת

יִליָלה'  ֶלה ַעל' (;3)כב ְואֵׂ מתוודה   (. מאידך, החטאים הם גם הסיבה לכך שהוא7בֹוִכָיה' )כב  ֲאִני אֵׂ

ר ַּבֶּבִכי' )כב ַעל ': ובוכה מרה ן ָאַמְרִּתי ְשעּו ִמִני ֲאָמרֵׂ ן ֶאְבֶכה ִּבְבִכי ַיעְ  ַעל' ;(11כֵׂ רכֵׂ  . (27' )כב זֵׂ

בקינה פותחת מילת גם בקינה על מות אברהם האמרכל )לג( יש שימוש במילת הקבע 'על'. 

מילות הקבע '. שֹוַשַנת ַהַּבחּוִרים ַעל'וגם מצטרפת לצירוף קבע, כינוי לנפטר:  ,כל טור שלישיהקבע 

, בהתייחס גם אל תוארו ומעמדו, וכן מקוננים וציבור המתאבלים את מושא הקינהבפני המתארות 

 42.בחייואת פועלו 

בקינה זו  ;על מות בחור צעיר )לז(מעניינת לשימוש במילות קבע מצויה בקינה עוד דוגמה 

בקינה   ומנגד מתואר במותו באפלת המוות הקודר. ,הנספד בחייו בתיאורים יפים וססגונייםמתואר 

ובמילת הקבע 'אילילה' בסופם, אולם מילת הקבע 'על' יש שימוש במילת הקבע 'על' בראשי הטורים 

  :תיאור סיבהוהן כ כמושא עקיףהיא בעלת כפל משמעות, ומשמשת הן 

ה ֻעוָלה ִּבְרָייתֹו ַהָנָאה ַהְמ   ַעל '  ֵאיִליל 

ה ְגִויָעתֹו ְּבָמֶות ַנְחָלה    ַעל   ֵאיִליל 

ה ֻהוָלָלה ְדמּותֹו ַהָיָפה ַהְמ    ַעל     ֵאיִליל 

 (וכו' 7–4)לז  'ֵאיִליל הֻהוְשְפָלה   ָרתֹו ֲאֶשר ָּבֲאָדָמהְד הַ    ַעל 

תיאורים מנוגדים עזרת שימוש במעצים את הכאב על מות הבחור הצעיר בזה מבנה קישוט תבניתי 

 43.מותועל חייו ועל 

 
 סטרופה התשיעית. ב 31 טורנעלמות למן  הןבקינה זו מילות הקבע אינן עקביות ו 42

הפייטן מוותר על מילת הקבע 'אילילה' בסיום הטור לטובת חרוז   כאשרהמבנה הקבוע,  ןניכרת סטייה מ 16בטור  43

 טיוטה.  מהיותו נובעהנראה,  וככלפנימי: 'ַעל ְּתמּור ִזְמָרה ִנְכַנס ִלְקבּוָרה'. מהלך זה אינו ברור, 
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הטמעת ייעודו   נעשה למעןמילת הקבע  ב  נוסף  שימושפרט לשימושה כקישוט ספרותי הנועד להדגשה,  

את הפיוט וכן את המעמד   מתומרומ תהשומעים. חזרה על הייעוד מפארקהל של הפיוט בקרב 

, מדגיש עלי את בלבד ששרד ממנה קטע אחד )ה(, חנוכהשני של  לכבודו נכתב. בקרובת י"ח ליוםש

 :מעמד יום זה בשבוע על ידי הצבת מילות הקבע 'ביום השני' בראשי הטורים

ִאיר ִאישֹוִני )ה  ֵשִני ַביֹום הַ '  (1אֹוֶדה ְלמֵׂ

ל ֶּבן צּוָער )ה  ַביֹום ַהֵשִני   (5ִהְקִריב ְנַתְנאֵׂ

 (9)ה  'ִהְקִריב ְנִשיא ִיָששָכר ַביֹום ַהֵשִני 

 חטיבות שלא שרדו. ה  יתרבכך הוא ממשיך וככל הנראה, 

בקרב שומעיו ייעודו של השיר  את טמיעמילות קבע כדי להב הפייטן משתפיוט נוסף שבו מש

מילת הקבע 'טל' כדי להדגיש את ייעוד בכל טור שלישי  בשבעתא זו נפתח    .הוא שבעתת הטל לפסח )ז(

כל טור שלישי במילות הקבע: נפתח בשבעתא לשבת ופסח )ח(  ,מתכונתהטל. באותה הפיוט לתפילת 

על פי את ייעוד השבעתא לחג ת מילות הקבע גם בשבעתא לשבת ופסח )ח( מבליטו .הּוא ַהַלְיָלה ַהֶזה''

השבעתא לשבועות  אף)שמ' יב, מב(.  "שֻמרים לכל בני ישראל לדרתם יהוא הלילה הזה לי"פסוק: ה

מאורע החגיגי:  את ה הולמותת קבע הומילבפתח נכל טור שלישי בכל סטרופה  ;בנויה בתבנית זו

 'ַּבֹחֶדש ַהְשִליִשי'. 

באופן כללי מאופיינות השבעתות בשפע יחסי של קישוטי תבנית. וכפי שהוזכר לעיל, מילות 

אם כך,  44הקבע מגלמות בהן תפקיד משמעותי כמילות פתיחה קבועות לחטיבות או לאחד מטוריהן.

כולן מעוטרות בקישוט המארגן של מילות הן  היא ששל עלי בן עמרם  שבעתות  ל  בנוגעמסקנה מכלילה  

 פסוק מסגרת  מאופיינות השבעתות גם בקישוטי תבנית אחרים כמו  ,כפי שנראה בהמשךאולם,    .הקבע

 .ופתיחות מקראיות

 
 פסוק מסגרת 2.ג

: שימוש משולב בפסוק מסגרת ובמילות תבניתהמיוסדות על אותה    כל שבעתות השש של עלי )ז, ח, ט(

מילות הפסוק  45.הפייטן בשל הקשרו למעמד המתפייט בשיר שבחרפסוק המסגרת הוא פסוק קבע. 

בראש טורי השיר ְּבמקום קבוע    ,לפי סדר הפסוק  ,יהיאחת אחרי השנהמפורקות לתיבותיהן ומופיעות  

 46בלשונו בהקשר הרצוי לו לפי תוכן השיר.עם המשך הטור בסטרופה. הפייטן מעגן את חלקי הפסוק 

 ,תיםילעשנושאו,  ,של שירנפרדת  יחידה    יוצרתלמעשה, כל מילה מפסוק המסגרת הפותחת את הטור  

על של הפייטן להפתיע את הקהל מקומו  זהוהמילה במקורה בפסוק. הופיעה  בוהקשר שמן ה שונה

 
 .15. ראה גם אליצור, מחזורי שבעתות, עמ' 184פליישר, שירת הקודש, עמ'  44

 . 94ם ביותר בשבעתא. אליצור, מחזורי שבעתות, עמ' י ית הנפוצים והאופייניפסוק המסגרת הוא מסממני התבנ 45

 . 130, בעיקר עמ' 133– 130, 91–90פליישר, שירת הקודש, עמ'  46
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 שמקבל לעיתים משמעות חדשה.מהטור  ָאחוד  והרכבתו מחדש כחלק    אופן יצירתיפירוק הפסוק בידי  

בכל   ,את כל שבעתות השש שלו בנה עלי במבנה מאורגן של מילות קבע. כמו כן כפי שניתן לראות

הקשור  ,פסוק מסגרתהראשון של הסטרופות מופיע טור ב 47.פסוק מסגרת קייםשבעתות השש שלו 

 .מדגישות את ייעוד השירשגם כן פתח במילות קבע בסטרופות נ שלישיוהטור הייעוד השיר, ב

בעקבות  אםחלקן משנה הפייטן, את סיומות מקראיות שט חתומות הסטרופות ב-וְ בשבעתות ח 

בין פסוק   באופן מכוון.ה תחילה,  מחשבאם בבמקומות מסוימים ו  העובדה ששכח את הפסוק במלואו

 48. לכבודו נכתב השירשעצים את הייעוד המהמסגרת ובין מילות הקבע יש קשר תמטי ישיר 

שרשי "בשבעתת הטל לפסח )ז( היסוד המארגן בשיר הוא פסוק המסגרת מאיוב כט, יט: 

משובצת לישי פתחת בתיבה מן הפסוק, ובכל טור שנ. כל סטרופה "פתוח אלי מים וטל ילין בקצירי

 עלי דומה מעוצבת השבעתא של אופןקבע 'טל' כדי להדגיש את הייעוד של שבעתת הטל. בהמילת 

י ֲאדֹון ַהְּבִריאֹות' . פסוק המסגרת הפותח את כל הסטרופות )ח( לשבת ולפסח: 'ְוָשְמרּו ֱאמּוִנים ִאְמרֵׂ

כפי שצוין )שמ' לא, טז(.  "עולםושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לֹדרתם ברית "הוא: 

גם השבעתא   .ַהַלְיָלה ַהֶזה'  אהּו'  :פתח במילות הקבענכל טור שלישי  בסעיף הקודם הדן במילות הקבע,  

פסוק המסגרת מתאר את מעמד הר הסיני המתקשר עם חג מתן תורה,  ;לשבועות בנויה בתבנית זו

וגם בשבעתא זו, כפי שצוין מ' יט, כה(. )ש "וירד משה אל העם ויאמר אליהם"שבועות: ההוא חג 

 מילת הקבע: 'ַּבֹחֶדש ַהְשִליִשי'בפתח נכל טור שלישי בכל סטרופה בסעיף הקודם הדן במילות הקבע, 

 המציין את מועד מתן תורה ואת ייעודו של השיר. זמן  –

 
 מקראית   הפתיח 3ג.

זה שהיה נהוג בפייטנות המזרחית המאוחרת הוא הפתיחה המקראית. קישוט  י נוסףקישוט תבנית

צירופי מילים מתוך פסוק או פיסקה בחטיבות הסטרופות או הטורים במילים או  פותח את

בלתי בלשונו של הפייטן כחלק  פיוטמוטמעים ב קורות השוניםמהמקרא. הפסוקים מהמ המלוקטים

בונה עלי על אדני הפתיחות )ד( חנוכה וראש חודש ראשון של  קרובת י"ח ליוםאת . ן הטקסטמ נפרד

בסדר קורבנות הנשיאים בחנוכת המשכן. כל טור ראשון  ותיז העוסק–יב ,ז 'המקראיות מספר במ

הפתיחה למעשה,  , ג וכן בהמשך בהשלמת הקרובה.בכך בפיוטי א,  ,בסטרופה הוא חלק מפסוק

 הסטרופה. בהמשך טורי קובעת את החרוז שיקוים היא זו שהמקראית 

ב, כא.  'הומו; י ו–ג; ה–נד, א 'בשבעתא 'ָרִני ֲאצּוָלה ְנסּוָכה' )י( הפתיחות המקראיות הן מיש

ה אל עם ישראל המדומה לאישה. המילה המשמשת כפתיחה  יהפתיחות המקראיות במקורן הן פני

 
 ים מהן נחתמות הסטרופות בסיומת מקראית )ח, ט(.ישתב 47

אין אנו מוצאים סיומת מקראית או מילות   – ָרִני ֲאצּוָלה ְנסּוָכה' )י(' –שבעתא היחידה ששרדה שאינה שבעתת שש ב 48

 בהמשך.  יפורטקבע, אלא פתיחות מקראיות מלוקטות שעליהן 
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הקב"ה  יברך לפיה ש ,מנחמתרחב ומפותח של נבואה נמקראית מתפתחת בהמשך הסטרופה לרעיון 

הפתיחות מעבות תים י, יקבצם מבין הגויים ויביאם לארץ ישראל. לעויפרה אותם את ישראל

בהקשר רעיוני גם לטור הבא  משמשהפתיחה המקראית תוכן ויש ש, את הלשון הציוריתהמקראיות 

 אחריה, כגון: 

ִחיִבי '    יָתִריםמֵׂ ַהִּבְנָין ַהֲאִריִכי הַ      ַהר 

 ( 6–5)י  'ִיְך ִיכֹון ֶאל ָכל ֲעָבִריםעֹותַ וִויִר       

ה'  ִאש   פֹוִרָיה ְמפֹוֶאֶרת ִּבְפָרִחים   ִכי כ 

 (18–17)י  'ְדֹכד ְמֻפוָּתִחיםֹצַהר ִשְמֹשַתִיְך ְּבכַ                    

 ,נסיכה רבת מעלה ,ֲאצּוָלה ְנסּוָכה', בת מלךכ' ,הנמענת ,הפיוט מתוארת כנסת ישראל תכבר בפתיח

, ולפיכך בציורים . הבחירה בפתיחות מקראיות מלוקטותבהתאם לכינוי זההיא  יה אליהינימת הפנו

כאישה אצילית המבורכת בשפע    את דמותה של כנסת ישראלמפתחת    –  לאישה  כפנייה  לשוניים שונים,

אריך את . כנסת ישראל המדומה לאישה מתבקשת להרחיב את הבניין, להובטובו של הקב"ה

הקב"ה לכל עבר. האישה המתוארת כאן היא מטונימיה לבניין   בידיהמיתרים לשם מתיחת יריעותיה  

 המקדש אשר לבנייתו מייחל הפייטן. 

מאשר רק קישוט תבניתי בהם משמשות הפתיחות המקראיות יותר  ש  ,פיוטים  נם גםיש  ולם,א

ן ֶעֶרץ'ט החטאנו  בפיולמשל,    .בהמשך  הפייטן  מפתחשאותו  רעיון  הזורע ניצני   י שֹוכֵׂ אִשית ָאַשְמנּו ְפנֵׂ ' ְּברֵׂ

בשם פתח נהפתיחות המקראיות גם מבנה מארגן על פי סדר פרשות השבוע. כל טור  משמשות)כא( 

פרשת השבוע או באחת המילים הפותחות את הפרשה על פי סדר הפרשות. שמות הפרשות נטמעות 

צאת המילה המקראית ּותים מילע .והפייטן ממשיך אותן בלשונו בהתאם לייעוד הפיוט ,בטור

בסטרופה הראשונה מכמה טורים  דגים את האמור  א  מהקשרה המקורי כך שהוא מאבד את משמעותו.

הפייטן ו ,הפותחת את פרשת השבוע 'בראשית''בראשית' פתח במילה נשל הפיוט. הטור הראשון 

ן ֶעֶרץ'. בהמשך  די להדגיש כממשיך אותה בלשונו  י שֹוכֵׂ אִשית ָאַשְמנּו ְפנֵׂ את ייעוד ותוכן הפיוט: 'ְּברֵׂ

 .בר' ו, ט'אלה' )תולדת נח( על פי  פסוק הפותח את פרשת נח:במילה הראשונה עושה הפייטן שימוש ב

ה, הפייטן מסתמך על כך שהציבור מכיר את המשך הפתיחה, ומגייס את המילה השנייה, שאינה בפרש

ינּו ָגְדָלה ְּבֶמֶרץ'. ת משמשלפיתוח הרעיון בשיר. המילה 'אלה'  ֶלה ַאְשָמתֵׂ כינוי רומז לחטאי העם: 'אֵׂ

הטור השביעי נפתח במילה המקראית 'ויצא' הפותחת את פרשת 'ויצא', על פי סדר הפרשות. גם בטור 

עקב בדרך לחרן, בהקשרו זה מפתיע הפייטן את קהל שומעיו: בעוד שבבר' כח, י מדובר על קורות י

א ינּו  החדש מוסב הפועל 'ויצא' על חטאי ישראל שיצאו ברבים ופורסמו בפומבי: 'ַויֵׂצֵׂ ה  ַעד  ִעּוֻיֵׂ  ֶאֶרץ'.  ְקצֵׂ

 צפוי, לכאורה, סבת נושאלהמקראיות הפתיחות ה תטכניקשימוש בדוגמה זו היא דוגמה טובה ל

נדרש הפייטן הפתיחה המקראית, עצמו, דר ליאחר בקונטקסט אחר. לפי היסוד המארגן שגלנושא 

וידוי על חטאים. הו תסוגבלתכנים המתאימים אותו הוא מעניק ליצירתיות באשר להקשר החדש ש
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סוף סדר פרשות לעד  –כולם לאורך טורי הפיוט  ,לפי הסדרובהתמדה הפייטן ממשיך את השיטה, 

 .פיוט זה מרשים בהיקפויש לציין כי  49השבוע.

אין לו צורך לשנות את , כמובן .וידויהבמילות שני פיוטי חטאנו אחרים של עלי נפתחים 

 תיבות הפיוט.  יתרוידוי נטמעות בוומילות ה ,ההקשר התוכני

נּו  ' ַׁשמ  ב הּוַתל ִהָטנּו   ְּברֹוב ַאְשָמה א  ן לֵׂ  ָלכֵׂ

נּו  ַגד   ָאז ּבּוָשה ֶהֱעָטנּו   ְוָלַבְשנּו ְכִלָמהב 

נּו  ַזל  נּו  ְוָעִשינּו ּתֹוְך ּוִמְרָמהּג   ְשָפָטנּו ּוְבַמֲעשֵׂ

נּו  ן רּוִדַבר  י שֹוכֵׂ  (4–1)כג  'ָנא ָלנּו ִכי ָחָטאנּו ֹוַאי ָמהדֹוִפי ְפנֵׂ

, וידויואת כל מילות הלכתוב גם בפיוט 'ַאְשָמִתי ְגֹדָלה ְוַאְנָחִתי ְכפּוָלה' )כב(. כאשר מסיים המשורר כך  

לאוזן  ה המסגרת התבניתית שעליה בנוי הפיוטמגיעכך, . בהמשך הסטרופות הוא חותם את שמו

 .הפתעות כתבנית צפויה שאין בההמתפללים 

  
 סיומת מקראית  4ג.

שיר באופן עקיב  הבאמצעותו חותם הפייטן את כל סטרופות  שהסיומת המקראית היא קישוט ספרותי  

חלק ממנו. זהו קישוט תבניתי נפוץ המצוי בסוגים פייטניים שונים ואינו מאפיין בבפסוק מקראי או 

ומעניקה  ,של המחרוזת ןתכלית התוכלמעין תמצית משמשת סוג פייטני מסוים. הסיומת המקראית 

דומה לפתיחה המקראית, גם בסיומת ב  50כיחידה רעיונית אחת.  בקשר אליה המנוסחתלשומע תובנה  

  ולנסוך בופסוק המוכר בהקשרו המקראי  בפיוט  ביכולתו לשבץ    ומרשים הפייטן את שומעי  המקראית

תה נפוצה ואהובה. עלי יהסיומת המקראית הי המאוחרת הקשר חדש. בתקופת הפייטנות המזרחית

בבחירת פסוקים מלוקטים המתאימים זה  מרבה להשתמש בקישוט ,עמרם, כפייטני תקופתובן 

  להקשר הנידון.

שהיו ולא מתוך מקורות  כמקובל, גם עלי כפייטני תקופתו משבץ פסוקי מקרא על פי הזיכרון  

, וישנם על פי רוב הסיומות המקראיות בשירים אינן מצוטטות כלשונןמונחים לפניו. בשל כך, 

השמיט 'ַאְשָמִתי ְגֹדָלה ְוַאְנָחִתי ְכפּוָלה' )כב(  , בפיוטכך לדוגמהבושים הנובעים מטעויות זיכרון. שי

מבחינה  חסרה  להיותתקבולת בצלע הראשונה גרם ל עקב כךו ,את הנושא 'מתני' מן הפסוק הפייטן

ן ָמְלאּו "בפסוק: : תחבירית ַני ַעל כֵׂ ת  ָדה ַחְלָחָלה ִציִרים ֲאָחזּוִנימ  י יֹולֵׂ  .)יש' כא, ג( "ְכִצירֵׂ

ָדה' )כב     י יֹולֵׂ ן ָמְלאּו ַחְלָחָלה ִציִרים ֲאָחזּוִני ְכִצירֵׂ  .(15בשיר: 'ַעל כֵׂ

 
 . ו סעיף, שמיניהפרק באחרונים וכתובים. ראה   נביאיםנביאים ראשונים,   ספריגם את  הפייטןבהמשך הפיוט מציין  49

 . 133–130עמ' רת הקודש  י, ראה פליישר, ש יתבנית קישוטעל הסיומת המקראית כ 50
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ת בניסוח שאינו דומה למילה המקראיהמילה כך, גם בסטרופה אחרת בשיר ציטט עלי מזיכרונו 

ה ְרִּתי ַעל ֶשֶבר ַּבת ַעִמי ָהְשָּבְרִּתי ָקדַ "בפסוק:  :מדויק  )יר' ח, כא(. "ֶהֱחִזָקְתִניַׁשמ 

הַעל ֶשֶבר ַּבת ַעִמי ָהְשָּבְרִּתי ָקַדְרִּתי 'בשיר:              ר   .                                                           (23)כב  51'ֶהֱחִזָקְתִני  צ 

 
אך השינויים בין הפסוקים במקור לבין הסיומות המקראיות החותמות את טורי הסטרופה אינם 

שינויים בנוסח הפסוקים גם מכורח החריזה   עורך עלי –של המקורות  נובעים רק מזיכרון לא מדויק

להתגלות בפניו ולהוריד מן  , בלשון יחיד,מקראי מבקש אליהו מהאלבמקור האו התוכן. כך למשל, 

. (מל"א יח, לז" )אלוהיםה יענני וידעו העם הזה כי אתה י יענני י" :שתבעיר את הקורבןאש ם יהשמי

לרבים בשל לשון הדיבור ה יעלי משבץ את הסיפא של הפסוק בסליחה שלו, אך מעביר את לשון הפני

שבו , ב'מושב בחיים' של הפיוט ה לאל מקבלת משמעות קולקטיביתייהפנהמכתיבה את החרוז. 

ינּו' לו משמש הפייטן לענות לכלל ציבור המתפללים אשר הקב"ה מתבקש  ינּו ְיָי ֲענֵׂ כשליח ציבור: 'ֲענֵׂ

  52(.29)יח 

על פי   הסיומת המקראית  מאילוצים בגוף השיר. באחת הסליחותגם  חלק מהשינויים נובעים  

ֹרְדַפי": היא יר' טו, טו ֹרְדַפי' למילה   המקראית עלי מחליף את המילה". זכרני ופקדני והנקם לי מֵׂ 'מֵׂ

 טורי שבחר לסטרופה: -תאימה לחרוז הדו כדי להבעלת משמעות דומה: 'ממריבי' 

י  ְמּתֹו ְסִליָחה ְלַעְמָך ְוִלְנקֹום ּבֹוַאָּתה יֹום ֶזה שַ ' ִריב   ִממ 

ִני ְוִהָנֶקם ִלי ַאָּתה ָידַ  ִני ּוָפְקדֵׂ יְעָּת ְיָי ָזְכרֵׂ ב   (18–17' )טו ֵמאֹוי 

 
ישנם גם מקרים שבהם נדרש עלי לשנות את הסיומת המקראית כדי להתאימה להקשר הרעיוני 

'ֶּבן  יםכיפורהתוכחה ליום בבטור הקודם לסיומת המקראית לדוגמה, אותו מציגה כל הסטרופה. ש

ָאָדם ֶעֶצב ִנְבֶזה' )כד( מפציר הפייטן באדם לבל ייכנע לאנשים רשעים שימנעו ממנו לעשות תשובה: 

י ֶרַשע ְוֶתְחדַ  ֲעשֹות ְּתשּוָבה''ְוַאל ִּתְכַרע ְלַאְנשֵׂ עליו לנהוג כך בגינה הסיבה שהוא ממשיך ומסביר כי  .ל מֵׂ

 (.20)כד  'ָרָעה ַרָּבה ר בֶ חֶ ֶזה  ִכי' אלה הם אנשים שליליים שיש להתרחק מהם: רשעים היא שאנשים

אדם השפיעה באופן שלילי על המשם אין הכוונה לחברה  ,שינוי בפסוק מקהלתעלי עורך  למעשה,

זה  גם"שרון של האדם שהם הבל ואין בהם טעם: יכלכמה ווחלעליו להתרחק ממנה, כי אם שלכן ו

 
ן ָצָרה ֶהֱעִניָקְתִני' )כב ' 'צרה': במילה שימוש עלי עושה הסטרופהאחר באותה  בטור גם 51 , המילה  כנראה(. 21ָסַרְרִּתי ָלכֵׂ

 בטעות, במקום 'שמה' כבפסוק.  זה בטור'צרה' השתרבבה לו גם 

ַאל   יָ , בפסוק: "יְ למשל כך'. האחיד 'נּו זמשנה עלי את הסיומות המקראיות לפי דרישת הֶחֶר  כולהלאורך הסליחה  52

ִני ּוַבֲחָמְתָך ֵרִני  ְּבֶקְצְפָך תֹוִכיחֵׂ ַיּס  נּו ְוַאל ַּבֲחָמְתָךו" )תה' לח, ב(, ת  ֵרנּו בשיר: 'ְיָי ַאל ְּבֶקְצְפָך תֹוִכיחֵׂ ַיּס  (; בפסוק:  17' )יח ת 

ֵמִני  "ָיֻשב ַאְפָך ַנח  ֵמנּו בשיר: 'ָיֻשב ַאְפָךו" )יש' יב, א(, ּות  ַנח   (.21)יח  'ּות 
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את המילה 'הבל'  חליףמ ,חירות לשנות את הפסוקאת הו יידל)קה' ב, כא(. עלי נוטל  "ורעה רבה הבל

 .לרעיון המוצג בכל הסטרופה מתאים את הפסוקכך בו ,ר'בֶ מילה 'חֶ ב

חתימתו לפני שעוד שינוי מעניין של פסוק כדי להתאימו לנושא הסטרופה מתחיל כבר בטור 

בכל יום על האדם  ;עומדים על חשיבות קיום המצוות שלפני החתימהטורים הסיומת המקראית. ב

ת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים ְוֶשֶמן ַעל רֹאְשָך ְלַהצִ   הכוונהכש(, 23יָקה' )כד להיות מוכן ומסודר בבגדיו: 'ּוְבָכל עֵׂ

להן יידרש ביום שבו ייתן את הדין לבורא עולם. ממד הזמן המתואר בשיר שלמידותיו הטובות  היא

ֶפר ֻחוָקּה' )כד  ֵעתהוא עתיד, כשתגיע העת: '  שבפסוק במקורלעומת זאת, (. 24ּבֹא ָכְתָבּה ַעל לּוַח ְוַעל סֵׂ

)יש' ל,  "בוא כתבה על לוח ִאתם ועל ספר ֻחקהעתה "הוא הווה: ה כתיב ההזמן אשר לו מיוחסת  ממד 

בפיוט   ., בהווהעתהאת הנבואה לדורות הבאים  ח(. במקור המקראי מבקש האל מישעיהו שיכתוב

: עת, הוא הזמן שבו משנה עלי את זמן ההווה לזמן עתיד בהתאמה לרעיון שאותו הוא חפץ להדגיש

 מידות ומעשים טובים.  ,זכויות ייזקפוו יעמוד האדם ביומו האחרון מול בוראו, ולזכות

יצידוק הדין ב את הסטרופות בסיומות מקראיות עלי )לב( חותם ַדַעת'  ְּבָמֳאָסם ֶאְפַרִים 'ַאְנשֵׂ

עלי את כינוי הקניין החבור המופיע במקור המקראי   חליףבאחת הסטרופות מ  .ט  'מהו  ןמלוקטות, רוב

אל לשון  כדי להשוות את כינוי הקניין החבור . הוא עושה זאתין החבור 'בניהם'יכינוי הקנב'בניכם' 

 :בגוף שלישי נסתרים  לאורך כל צידוק הדין ההמופיע הפנייה

 )יר' ב, ל(  "מוסר לא לקחובניכם לשוא הכיתי את "

ֵניֶהם ִתי ֶאתא ִהיכֵׂ וְ ַלשָ '  (12)לב  'חּומּוָסר לֹא ָלקָ  ב 

  
ִאילשון נוכחת: "מ משנה עלי את הפסוקכך גם בקינה על מות אברהם האמרכל )לג(  ַעל ְשָפִים  ּוש 

אּו ' :ללשון נוכחים )יר' ז, כט( "ִקיָנה קינה זו  53.בהתאמה למבנה הדרמטי בשיר ַעל ְשָפִים ִקיָנה'ּוש 

לשון המקרא  במובאות  שבשיר  הסיומות המקראיות    ;שילוב הסיומות המקראיות בה  בהיבטמעניינת  

סיומת לכתוב  ובמקום מניסוח זה, שלוש סטרופות חורג עליך בסיומן של ה, אקרובה ללשון באו 

(; 'ְוַהְגִדילּו ַהִקיָנה 15)לג  'ִכי ָעַזב ַהֶחֶדר ְוֶאל ַהֶקֶבר ֻהְפָנה'הוא מנסח את הטור באופן חופשי: מקראית 

 (. 44ַההֹוֶגה ַּבּתֹוָרה ְושֹוֶנה ַּבִמְשָנה' )לג '(; 40ְוִעְזבּו ָהְרָנָנה' )לג 

הסטרופות בקינה מסתיימות בסיומת רוב  ;בקינה לאישה )לו(עלי נוהג באותו האופן גם 

ן הפייטן: 'צּוָרּה ָרָצּה  בלשו , אלאאך הסטרופה האחרונה אינה נחתמת בפסוק מקראי ,מקראית

ינּו ִרְבָקה'. תופעְּת ְוֶנעְ  ן ִעם ִאמֵׂ חתימת הסטרופות בסיומות מקראיות של עקביות החוסר  תָקה ְלִהְתַעדֵׂ

, או על כרצונו אופיינית לעלי. חוסר העקביות בשיטה מעיד על ביטחון הפייטן לעצב את השיר

 מושא הקינה.ל בקשראולי, אמירה  רואה בשיבוץ מילים משלו שיש בהן,הוא החשיבות ש

 
 . 3.ט סעיףשמיני, העל הדובר והנמענים בקינה, ראה בפרק   פירוט 53
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יפֹוא ְּבִני' )כה( המחרוזות נחתמות בקטעי משניות ממסכת אבות. בחלק  ה זֹאת אֵׂ בתוכחה 'ֲעשֵׂ

טור  רק את המהמחרוזות הסיומת מהמשנה חותמת את שני הטורים האחרונים של הסטרופה ולא 

 שינויים. בהן עורךהוא תים יולע כלשונן,מהמשניות עלי תים מצטט ילעכמו כן,  54האחרון.

את הפסוקים כלשונם בצורה מדויקת עלי  בהם מביא  שישנם פיוטים למרות כל האמור לעיל,  

 ,סיומות מקראיות. כך לדוגמהכלים יהללו הוא לוקח ממזמורי תה ובאותללא שינויים. את רוב המ

וכל  ,ליםיממזמורי תה ןהסיומות המקראיות הרובן של  55ובפזמון לשבת כט-וְ יז, יט, כ בסליחות 

סביר שמזמורי תהילים היו שגורים בפיו, או שהיה בידו מקור כתוב ולכן כלשונו במקרא.    מובאפסוק  

לעומת זאת, מעניין הדבר שאין הוא תמיד מקפיד לצטט פסוק  זכר להביא את הפסוקים כלשונם.

תמות בלשון הפייטן, הסטרופות נחבמעבר אל הברכה. במקרים רבים  –כלשונו דווקא במקום רגיש 

לדוגמה, המקרא. ן לברכה, אך לא כציטוט מדויק מ ובילפסוק המהלשון הדומה לבניסוח לרוב 

י  שלו:מהסטרופה השנייה בניסוח מקורי חותם עלי את  בשבעתא לשבת ופסח )ח( ִחי ְטמּונֵׂ 'ְלַהְגִשים ּתֵֶׂ

 בצורה(. הביטוי מישעיהו מנוסח נט, יהמתכתב עם הצירוף "באשמנים כמתים" )יש'  ַאְשַמִנים'

מטפורית ההולמת את לשון הברכה אשר אליה הוא מוביל: 'מחיה המתים'. עלי, בתורו, יוצר מביטוי 

  56זה ציור לשוני המתאר גשם תחייה שיורד על המתים )על פי פרשנות חז"ל(.

  מקראיותבסיומות ה דחוספועל יוצא של חיבתו של עלי לצורות הסטרופיות הוא שימוש די 

בין הפסוקים במקרא לבין הסיומות המקראיות בשירים שינויים העם זאת, כך עולה מן השירים.  –

מאגר הזיכרון נסמך על  אלא, המונחים לפניו מקורותעובד עם  אינוהפייטן לרוב מעידים על כך ש

כקישוט  הן שצבר בלמדנותו. לפי הקורפוס העומד בפנינו ניכר כי עלי רואה את הסיומות המקראיות

הוא נוהג בקישוט זה יד חופשית, משנה את . יה ספרותיתיכקונבנצהן שיש בו ערך מוסף ליופי השיר ו

מעניק לפסוק משמעות חדשה. ויש  אף השינויבעקבות תים יולע ,הטיות המילים ואת לשון הדיבור

טה את הרצף שהשי משבשבכך , וחופשימחליף את הסיומת המקראית המתבקשת בניסוח שהוא 

השילוב בין העמדת סיומות מקראיות מדויקות בסופי הסטרופות לבין הבאת מילים   ,תיםימנהיגה. לע

לשון מרקם המעבה את בהלימה ללשון הברכה או ללשון הדיבור בשיר,  או טורים שלמים בלשונו

 .הציורית בשיר

 
 ברצף, על פי אבות ד, כב. 29, 28, 27 את כל הסטרופה. כך טורים כמעט ממלאיםהציטוטים מן המשנה שיש  54

י ה  : 'שינויים  עליעורך    שבהםפסוקים    שני  ישנם  55 ה  ִהי  ( לעומת '10ַּביֹום ַהִשִשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְשֶנה' )לט  ו  ַּביֹום ַהִשִשי ָלְקטּו ַוי 

י ה  ֶלֶחם ִמְשֶנה' )שמ' טז, כב(;   ה  טּו  ַּביֹום ַהִשִשי'ו  ק  ֶכם'ַעל ֵכן הּוא נ ֵתן  ( לעומת  12ֶלֶחם יֹוָמִים' )לט    ל  ַּביֹום ַהִשִשי ֶלֶחם יֹוָמִים'    ל 

 )שמ' טז, כט(.

  בפיוט הבאות המקראיות הסיומות שארעלי סיומות מקראיות מלוקטות מישעיהו.  מביאהסטרופות הראשונות  בשתי 56

 . תהילים ממזמורי מלוקטות
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הצורנית והן מן הבחינה בחינה  ן ההקישוטים התבניתיים מנחים את כתיבתו של הפייטן הן מלסיכום,  

ויש בהם  ,הקישוטים התבניתיים הם אמצעים המארגנים את השירשל עלי  במלאכת השיר   התמטית.

 לבחינת הקישוטיםאת תשומת הלב סב של הטור הארוך. ברצוני לה שיממונולגוון את  גם כדי

 ,תיחה מקראיתמילות קבע, פסוק מסגרת, פ – של עלי שהודגמו לעיל התבניתיים מתוך שירת הקודש

עוסק בשאלת מנור -; מחקרו של מינץמנור-בהתייחס למחקרו של אופיר מינץ  –ועוד  סיומת מקראית

פיוטים במחקרו הביאה אותו לידי אסופת ההשפעה של קישוטי התבנית על הלשון הציורית. בחינת 

, באופן יחסי, יותר מסקנה כי פיוטים המיוסדים על קישוטי תבנית מחזיקים פיתוחים ציוריים רבים

העיטורים התבניתיים יוצרים כי    ןטעהוא    57.בהשוואה לפיוטים אשר אינם מיוסדים על קישוטי תבנית

תוצר של קישוט תבניתי, כי אם על תוצאתו על  אין לעמוד על טיבו של רצף זה ככי  רצף ציורי בשירים, ו

הסיומות המקראיות   ן לראות,ניתהסופית: לשון ציורית מורחבת המוסיפה ערך פואטי לשירים. כפי ש

פרזה ובשינוי ירבמקרים רבים הוא משתמש בפֶ  ;אינן ציטוט כלשונו מן המקראבדרך כלל של עלי הן 

ָמה של הסטרופה או את לשון הברכה. במקרים אל נחוצה לו לשון ציורית   הלשוני מכּוון התואם את ַהּתֵׂ

כמו כן, משתמש עלי בלשון הציורית בפתיחות המקראיות אשר אותן הוא ממשיך מקורית משל עצמו.  

בדרך יצירתית, ובמילות הקבע המרעננות את הרובד הציורי בשיר במבעים שונים במופעיהן החוזרים. 

ממארג התכנים בשיר,  בחינה זו מביאה להתבוננות מחודשת בקישוטי התבנית כחלק בלתי נפרד

 כי אם גם בלשון הציורית. –המקושטים לא רק באמצעים פיגורטיביים 

 
 אותיות ומספרים משחקי. ד

אחד האמצעים הנוספים שבהם מקשט עלי את שיריו הוא שימוש חידתי באותיות ומספרים כדי לכנות  

לנסות לקשר את המספרים או אופן עקיף. המאזינים נדרשים לאמץ את מחשבתם, במושג או רעיון 

האותיות לנושא הפיוט, לסוגו ולהקשרו התוכני, ולפצח את כוונת הפייטן. כך לדוגמה, בקרובת יח  

'  השָ ִמ חֲ וַ ה  שָ לֹוְש ה ּועָ בְ ִש ּבְ   ינּוכֵׂ ְר בָ ְּת ליום א' של חנוכה מבקש הפייטן את ברכת הקב"ה במספר ספציפי: '

תית' לאוזן המאזינים, המבינים שהכוונה היא לברכת הכוהנים, . חידה קטנה זו נשמעת 'ידידו(127)ד 

היא הברכה המשולשת, המורכבת משלושה פסוקים: הראשון מונה שלוש מילים, השני מונה חמש 

  58מילים והשלישי מונה שבע מילים.

דרשה דומה למספרים ניתן למצוא באותה הקרובה עת מונה הפייטן חלק מקורבנו של נחשון 

(. הפסוק המופיע כלשונו בפיוט מקבל 85' )ד שדֶ ֹוקל הַ קֶ שֶ ל ּבְ קֶ ים שֶ עִ בְ ִש 'בן עמינדב למטה יהודה: 

על ( 86' )ד שדֶ ע קֹ ַר זֶ  דּוְר יָ ר לְ כֶ זֵׂ 'שבעים בני יעקב שירדו למצרים:  שבעים שקלים כנגד –מדרש מעניין 

 
 .38– 19מנור, קישוטי התבנית, עמ' -מינץ 57

 'שבעה ]חמשה[ ושלשה'. הסדר העדיף של המילים הוא על פי המקבילה במקור ב:  58
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(. דרשה 126–125. כמו כן, חמישה כבשים המוקרבים כנגד חמשת חומשי התורה )ד פי בר' מו, כז

: ממספרים המורכבבשבעתא לשבועות שבה משתמש עלי בכינוי נוספת למספרים אפשר למצוא 

כינוי ללוחות הברית שאורכן שישה טפחים ורוחבן   הם המספרים(. 7'ּוִבְשֹלָשה ּוְבִשָשה ִהְפִריִשי' )ט 

  בחג התרחש  המסורת שלפימשמש מטונימיה לתיאור מעמד מתן תורה  כינויה 59שלשה טפחים.

 מעמד מכונן זה הביא להבדל הקיים בין עם ישראל לגויים )'הפרישי'(. . השבועות

ה זֶ חֱ נֶ ידת מספרים נוספת מתאר הפייטן מצב אידיאלי שבו יחזו ישראל באחרית הימים: 'בח

. 'שלחנות חמישה וחמישה' הם מטונימיה לבית המקדש השלישי, (123' )ד השָ ִמ חֲ וַ ה שָ ִמ ת חֲ נֹוחָ לְ שֻ 

 םכהווייתשבעת היווסדו המנורות והשולחנות ששימשו בבית המקדש הראשון, יחזרו לאחריתם 

בפזמון לשבת על המאזינים לפענח את כוונת הפייטן: כך, גם  60בימים המפוארים של מלכות שלמה.

המספר 'שלושים ושניים' הוא מטונימיה  (;19' )לט ַמֲעָרָכה מּול ַמֲעָרָכהה ִקַדְשָּת ְשַנִים ּוְשֹלִשים ּתָ אַ '

  61למזבח שעל פי המקור במשנה, היו מידותיו שלושים ושתיים על שלושים ושתיים.

בשבעתת הטל של עלי לפסח הוא משתמש בקישוט משחקי המספרים בטור הפותח של  

ש ְלַאְרָּבִעים ְּבִריָ יָשְרִשי ִא השבעתא: ' ארבעים' מתייחס לסוגיה של עובר בן (. המספר '1' )ז ה ִנְגְמָרהישֵׂ

ארבעים יום. העובר מקבל את צורתו האנושית ואת שלמותו הגופנית והרוחנית באמצעות הנשמה 

בטור העוקב משלים עלי רעיון זה ומפתח אותו. אברי העובר,  62שהקב"ה מעניק לו בתום תקופה זו.

רבעים יום שבהם שוהה העובר ברחם  בגימטרייה, והם נשלמים במניין א 248מניינם רמ"ח איברים, 

יָבִרים נִ  ם'ְּבִמְנַין רח אימו: הרעיון המובע בשבעתא הוא שבתום ארבעים יום קיימת  63(.2)ז  ה'ָר עֲ ְש אֵׂ

נשמה בגופו של העובר, והוא כבר שלם מבחינה גופנית )'ברייה נגמרה'(. אומנם רמ"ח איברים הוא 

גימטרייה מוכרת וברורה ולא מורכבת וייחודית, ואומנם אפקט החידה הוא יותר הזרתי מאשר חידתי 

 הּונֵׂ נְ גֹויְ ָדגּול  עלי ממשיך בטכניקה של משחקי המספרים: 'אך בהמשך הסטרופה הדברים משתנים;    –

', ועל המאזינים לעקוב אחר ההקשר הרציף של תוכן הקדושתא כדי להבינה לעומקה: העוּבר  ְלִתְשָעה

בן ארבעים הימים, השלם בנשמתו ובגופו, זקוק להגנה של הקב"ה. כדי שיגדל ויהפוך לבן אנוש מחוץ 

על כן, מגונן עליו הקב"ה ושומר עליו תשעה ירחי לידה   ות בריא עד ליום הלידה.לרחם אימו, עליו להי

עד ללידתו. כמו כן, בהמשך הטור מתואר שהקב"ה אינו רק נופח נשמה בגוף העובר, כי אם גם משלים 

 
על פי ירושלמי, תענית כג, ע"א: 'הלחות היו אורכן ששה טפחים ורחבן שלשה והיה משה תפיש בטפחיים והקב"ה   59

 בטפחיים וטפחיים ריוח באמצע'.

 . הביאור לטורים אלּבַ ראה פסוקים מתאימים בהפניות הכתובות  60

 (.19למקור ולביאור כל הטור ראה ביאור לטור כולו )לט  61

 למקור ולביאור בהרחבה, ראה ביאור לשיר. 62

 '.ֶרֶחםאפשר שהוא רומז למילה ' להיות 'רמ"ח איברים'.  ריךרחם איברים' צ' 63
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ְוִשְבִעים את אבריו לכדי שלמות, מגן עליו כל תשעת ירחי הלידה, ובסופו של דבר מביאו לשיבה טובה: '

י ְקִציָרה  (. ככל הנראה, מסמל המספר שבעים חיים ארוכים, טובים ומלאים.4' )ז ִלימֵׂ

משחק גימטרייה נוסף מצוי בקדושתא לחנוכה שבת וראש חודש. אולם, ההבדל בין דוגמה זו  

לבין הדוגמאות שנזכרו לעיל הוא שבקדושתא זו השימוש בגימטרייה נעשה לייצוג סמלי ולא רק 

כנגד שמונת ימי החנוכה;   –ך למשל, התיבה 'חנוכה' מפורקת לגורמיה: האות חי"ת לייצוג מספרי. כ

כנגד התאריך, עשרים וחמישה בכסלו. כך מרכיב    –כנגד הנר; והאותיות כ"ף וה"א )'כה'(    –האות נו"ן  

 עלי את המילה 'חנוכה' בפאזל של אותיות ומספרים:

  ִייַחְדָּתִניָיִמים  ְכֶנֶגד ְשמֹוָנה תחֵ  ָכהואֹותֹות ֲחנֻ '

ר  נון קְכֶנֶגד נֵׂ  ְסַמְכָּתִניֶשּבֹו  ַהָדלֵׂ

יו ְלעֹוָלם ּבֹו ֲחנֻוָכה ְּת  כה יל ֶעְשִרים ַוֲחִמָשה ְּבִכְסלֵׂ  (53–51)א, סילוק  'ינִ ּתָ כְ מַ ְכֶנֶגד לֵׂ

 
 ונמענים חילופי דובריםה. 

הפייטן המייצג את ציבור המתפללים בתפילותיו, בסליחותיו, בפייטנות לדורותיה, הדובר הוא 

בבקשות הגאולה ובהודיה לאל. כאבו של הפייטן הוא כאב העם, וייחוליו לגאולה הם לאומיים 

ומייצגים את קהילתו ואת העם היהודי באשר הוא. לעיתים הפייטן הוא דובר חיצוני המתאר את מצב 

מעניינים במיוחד חילופי הדוברים והנמענים  64ר בגוף ראשון.האומה בגוף שלישי, ולעיתים הוא דוב

 65המתבצעים בפיוט אחד.

ש יָשְרִשי ִא שבעתא ז פותחת בגוף ראשון: 'הדוגמאות הן רבות, אדגים כאן כמה מהן:  שֵׂ

שלישי על הקב"ה.  ראשון היא, למעשה, דיבור עקיף בגוף '. לשון הדיבור בגוף ה ִנְגְמָרהיְלַאְרָּבִעים ְּבִריָ 

הדיבור העקיף ממשיך עד אמצע הסטרופה החמישית, ובאמצעה מתחלף לדיבור בלשון נוכח. המעבר  

שבו מייצג הדובר את קהלו ומתייחס לישראל בגוף שלישי:   27הוא חד ובלתי צפוי. הוא מתבצע בטור  

י ִכְש ְק ' י ְיֻשרּון אֹוֲהבֵׂ הסטרופה, שוב מתרחש מעבר מדיבור עקיף   באותה  29. אולם, בטור  'רֹוןָרא ְלהֹוְלכֵׂ

 
 .110– 109ראה פליישר, שירת הקודש, עמ'  64

לפי אליצור, יש להבחין בין פיוטים המביאים קולות של דוברים באופן אקראי ובלתי סדור, לבין פיוטים שבהם הבאת  65

לפי מחקריו   .188–185אליצור, שירת החול, כרך ג, עמ'   קטעי דרמה המאורגנים בתבנית השיר. משרתתהדוברים השונים 

מבטאים רטוריקה שיש בה אמירה  –השונים ביצירות פייטניות  דוברים, היחסים ביניהם והנמעניםהשל זינדר, חילופי 

ותפיסת עולם. ראה עבודת הדוקטורט שלו על הסליחות לאשמורת של יצחק אבן גיאת: זינדר, אשמורות. היבטים    מסוימת

אבן גבירול. באים לידי ביטוי גם בספרו, 'הקולך זה הקול': היבטים רטוריים ודיאלוגיים בפיוטי הגאולה של ר' שלמה    האל

 בהם  תדשוח ממציע קריאה  ועל ריבוי חילופי הדוברים והנמענים בפיוטי הגאולה של שלמה אבן גבירול,    זינדר בספרו עומד  

סמויה של הפייטן, פרט לייעודו הליטורגי של הפיוט, וכן אופן ביצוע  המטרה השימת לב רגישה לנושאים האלה:  בהינתן

 ות הציבור.  השתתפבהפיוט בבית הכנסת בקול רם ו
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י ֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹוןעל ישראל ללשון דיבור בגוף ראשון רבים: ' ינּו ַמִטיפֵׂ סוף השבעתא הופכת    לקראת'.  ַחזֵׂ

עד שבסיומה חוזרת לשון  –מגוף שלישי לגוף ראשון רבים  –הנימה להיות אישית יותר בהדרגה 

יה בתחילת הפיוט; בטור הראשון בסטרופה האחרונה נעשית פנייה הדיבור להיות בגוף ראשון כפי שה

'. מעברים אלה בין הגופים, יש בהם כדי לחוש את הרגעים שבהם מרגיש  ִשיְמַעִניאל הקב"ה במישרין: '

הדובר קרוב לקב"ה, כמו בפתיחת הפיוט שבו הוא מתאר את היווצרותו מעובר בן ארבעים יום. 

וגגת קמעה עם התקדמות הפיוט אל עבר תכנים הקשורים בנושאים ואולם, הנימה האישית מתפ

לאומיים, כגון תחיית המתים, תיאור כוחו של האל בבריאה ותיאורי תפילות הציבור. גם הבקשות 

ָעִני' נוטה בגוף ראשון ומרמז על הזדהות יְמ ִש לאל נעשות בגוף רבים. בדוגמה לעיל, אומנם הפועל '

 כלל האומה.אישית, אך הוא מייצג את 

דוגמה נוספת לחילופי הדוברים ניתן למצוא בשבעתא לשבועות )ט( שבה מתאר דובר חיצוני 

 את הקב"ה ואת משה. בסטרופה הראשונה הדובר מתאר את ישראל בכינויי שייכות חבורים:

בפעם זו מכליל (. בסטרופה הבאה אחריה לשון הדיבור עדיין בגוף ראשון, אך  4–3' )ט  יַלֲהמֹונַ ;  ימּונַ אֱ לֶ '

(. ואילו בסטרופה שלאחריה, 9–7' )ט הֹוִריִשי'; 'ַרִניִזיהַ '; 'ִהְפִריִשיעצמו הדובר בתוך כלל עם ישראל: '

ְלַלְמָדם '; 'ְלהֹורֹוָתםהוא שב ומוציא עצמו מן הכלל, ומתאר את ישראל בעזרת כינויי מושא חבורים: '

(. בסטרופה לאחר מכן שוב מתחלפת לשון הדיבור 14–11' )ט  ְלַטֲהָרם  ְלַקְדָשם'; 'ְלַהְראֹוָתם'; 'ְלדֹורֹוָתם

ָהָעם על הקב"ה מדיבור עקיף בגוף שלישי, שבו פתח הפייטן את השבעתא, לדיבור ישיר בלשון נוכח: '

יֶהם ָנֳעֶמיָך ינֵׂ (. בהמשך השבעתא, חוזר הפייטן לכלול עצמו בתוך כלל עם ישראל, 16' )ט ְמאֹוד ָחזּו ְּבעֵׂ

ַרֶּבה ָלנּו רֹוב ְנִעימֹוֶתיָך פיכך עובר פעם נוספת מלשון דיבור עקיף לשימוש בגוף ראשון רבים: 'ול

אחריה שוב הוא מוציא עצמו מן הכלל על ידי התייחסותו בסטרופה הבאה מנגד, . (24' )ט ְוטֹובֹוֶתיָך

ם ֶזַרע ָחַלם ֲחלֹום'אל העם בגוף שלישי:   ן חלק מהוא  ברגע אחד הפייטן  כלומר,  .  'שֹוב ָּתשּוב צּוָרם ִכי הֵׂ

כלל. יחיד המבקש על ההרואה עצמו כ ן סניגור של העםעימוברגע אחר הוא הקהילה ומייצג אותה, 

המעברים הללו בין הגופים בפיוט שאינו ארוך במיוחד הם חדים ומהירים, ובשל כך דורשים מן הקהל  

 להיות ממוקד וערני לכל אורך הפיוט. 

ד'בצידוק הדין זאת ועוד,  את  תאר כדי לגוף ראשון במשלב הדובר דיבור ' ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ

  :בלשון נסתר, אך מתאר את הקב"ה ואת הנספד בעקבות מותו של הנספדהאישיים רגשותיו 

ל נֹוָרא / ַהְמ ' ם ִנְדָגָלהַצִדיק אֵׂ ָרה / ְלַנחֵׂ ְך ֶעְבָרה / ָישּוב ְמהֵׂ  ַשכֵׂ

ָלה  ם / ְלֻאוָמה ֲאבֵׂ ם / ִיְשַלח ְמַנחֵׂ ם / ִּבְזכּות ְמַייחֵׂ  (20–19)ל  'ָקדֹוש ְיַרחֵׂ

 :בפנייה ישירה לשון נוכחב פונה הפייטן לקב"הצידוק הדין  בתוםד ימיאולם, 

ה ָנא / ַנֲחָלְתָך הָ ' ה ָנא / ְלָהִסיר ָכל ַמֲחָלהַרחּום ְראֵׂ  ֲאנּוָנה / קֹוָלּה ְשעֵׂ

ב ְוַר  ש ִשְמָחה / ְּתמּור ָכל ְיָלָלהשֹובֵׂ ם ֶאל / ַהַנֲחָלה ְוַהְמנּוָחה / ְוַחדֵׂ  (22–21)ל  'חֵׂ
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טקס  לאל במעמד וכמיהה שיש בה תקווהלגאולה  יה זו מעצימה את הבקשה הכללית הלאומיתיפנ

 , כאשר הפייטן משמש כמתווך בין האבלים לבין בורא עולם.הלוויה

גוונים. הם חוזרים על עצמם ונבחרים על פי סוגי הפיוט הנמענים בשירי הקודש אינם מ

השונים. ברובם הגדול הפנייה היא לשני נמענים עיקריים: הקב"ה וכנסת ישראל. לא אחת בשירי 

אשר הקב"ה פורש עליה את חסותו ומעניק לה את אהבתו הקודש לובשת כנסת ישראל דמות נשית 

שה מופיעה כבר אצל הנביאים ובהשראת האלגוריה  דימוי כנסת ישראל כאי ואת מחויבותו כבעלה.

ָרִני ֲאצּוָלה '  אפשר למצוא בשבעתא פנייה אל כנסת ישראל בלשון נקבהמשיר השירים. דוגמאות ל

(. עוד דוגמאות מופיעות בפזמון 56' )ב  טּוב ֲעָדִיים ִלְבִשי' )י( וכן בקדושתא נוספת: 'ְנסּוָכה ִמָכל ְלֻאוִמים

 ששרד בחלקו מקדושתא ג. 

מילות הקבע  . בתוכחה זובאחת התוכחות של עלידוגמה נוספת לשינוי בנמענים מופיעה 

נביא. אך בתוכחה פר יחזקאל בפניית הקב"ה לסיה שמקורה ביפנ ,'בן אדם'הפותחת כל סטרופה הן 

בנימה המוכרת של הנביאים המטיפים לישראל   לרעהוהמטיף  אדם    זו הדובר הוא אינו הקב"ה, כי אם

 עַ זּוּתָ   עַ זֹו'  :בגוף שלישיהמתארת את האל  הדיבור  לשון    ניתן לבסס הנחה זו באמצעות  לחזור בתשובה.

(. במילים אחרות, אם הדובר מזהיר את הנמען שביום הדין 30' )כד ת ִיְרָאתֹודַ ְח פַ ִמ  ָדֶחהִת וְ  עַ נּוּתָ  עַ נֹווְ 

 הוא יזוע וינוע בשל פחדו מפני הקב"ה, הרי שהקב"ה אינו הדובר. 

לקראת בגרותו.  ומדריך אותו הצעיר, הדובר הוא אב הפונה אל בנוכה תוכחה ב זאת ועוד,

יפֹוא 'בני': ' במילהאמצעות שימוש לאורך הסטרופות פונה האב אל בנו בדיבור ישיר ב ה זֹאת אֵׂ ֲעשֵׂ

י ַהַיְלדּות ְוַהַשֲחרּות ְּבִני ַהֲעִביָרה'; 'ִלְדָבַרי ַהְקִשיָבה ְּבִני'; 'ְּבִני ל ָנא ְּבִני ַוֲחָכם' ;'ְימֵׂ ; 'ֲחשֹוק ְּבִני' ';ַהְשכֵׂ

ן'; 'ְּבַחר ְלָך ְּבִני' ה ְּבִני ְוִהְתּבֹונֵׂ ה בקשהן מף התוכחה, במעבר חד בסו .)כה( וכך עד לסוף התוכחה ',ְראֵׂ

הנמען בפתאומיות ופונה אל מוקדי הדובר את  מחליף –שייזהר מפני הרשעים והזדים  הרצופה לבנו

מנסים לפתות את בנו של  והזדים הרשעיםהסכנה אשר מפניהם הזהיר את בנו, הרשעים והזדים. 

 מפני יום הדין: םמזהירו הדובר ולהסיתו מדרך הצדק, וזו הסיבה שבגינה הוא פונה אליהם

ין טֹוב ְלַרע'  ָהִבינּו ְפָתִאים ּבֵׂ

ב ַהִנְקָרע   ִחְרדּו ַזֲעקּו ִקְרעּו ַהלֵׂ

י ֱאנֹוש יֹום ַהִדין ִיְפַרע  ִכי ָכל ַמֲעשֵׂ

 (44–41)כה   66'ַעל ָכל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ַרע

 
פותח הפייטן בתיאור הקב"ה, כוחו בעולם  )לא(  המעובדבנוסח . כפי שצוין לפנים, לתוכחה זו יש עיבוד כצידוק הדין 66

  כמו , הדין כצידוק השיר בעיבוד גםעלו האדיר, ובחציו השני של השיר מרכיב את נוסח התוכחה בשינויים קלים. ו ופ

יש מעבר מלשון נוכח אל  אחרונה בצורות שונות. בסטרופה ה  כולןלאורך הסטרופות  יה של אב לבנו )'בני'( יבתוכחה, יש פנ

 אל הפתיים והרשעים המאיימים לפתות את הצדיקים, ובפרט את בנו של הדובר.  לפנות כדילשון נוכחים 
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מסתכמות באזהרה אחת לרשעים מהלך זה הוא יפה, שכן כל האזהרות שבהן הזהיר האב את בנו 

לחזור בתשובה. אם לא יעשו זאת, ייאלצו לחרוד מפני יום הדין שבו ישיב להם האל כגמולם על 

 חטאיהם.

הפיוט פותח  .)כח(' ד ַעל ִמְשָמרֹוֶאֱעמ'עוד דוגמה לשינויי נמענים ניתן למצוא בפיוט השבח 

כוונתו לשבח את הקב"ה ופונה אל  מכריז עלבתיאור עצמי של הדובר בגוף ראשון, ולאחר מכן הוא 

 המתפללים, בלשון ציווי, שיעשו כמוהו: 

 ָתיוֹולב ֶמְמְש ֹוַשְּבחּו ַעל ר ִשירּו גֹושּו'

 (4–3' )כח ִקְראּו ִבְשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִמים ֲעִליֹלָתיוהֹודּו וְ  

בקב"ה; לאורך השיר ייצג לקראת סוף הפיוט מחליף הדובר את נמעני השיר, ציבור המתפללים, 

. ואולם, בשונה מן הפתיחה היא אישיתאל הקב"ה  תוכעת פנייהדובר את קהל המתפללים, ואילו 

שבה לשון הדיבור הייתה בגוף ראשון בעת שפנה הפייטן אל הקב"ה, לקראת סוף הפיוט הוא מתייחס 

 אל עצמו בגוף שלישי:   

י ִא ' י ְיִדיֶדיָך ְּבַמְנַעמֵׂ ה ִלְפנֵׂ   ְמרֹוָתיוֲענֵׂ

 (  30–29)כח  'ְּברֹוב ְּתִחנֹוָתיו ֹוִחיָשה ִמְפָלט להָ 

המעברים בין הנמענים וכן שינויי לשון הדיבור של הדובר מגוף מדבר לגוף נסתר יוצרים גיוון 

 67של השיר. תו'שוברים' את המונוטוניו

ברוב הפיוטים הליטורגיים הנמען הוא הקב"ה והדובר הוא הפייטן המייצג את קהל 

המתפללים ואת האומה כולה. בשירים לעת מצוא של עלי, ובאופן מובלט בקינות למת, הוא נותן דרור  

בקינה על מות אברהם  ליצירתיות שלו ומגוון את הנמענים המפרנסים את שירתו. כך לדוגמה, 

 והפרחים הרעננים והצעירים ומבקש מהם לבכות את מותאל  ה הדובר אל הצמחים והאמרכל )לג( פונ

ֶדן ּבֹואּו ּוְבכּו' )לג אֶ של הנכבד: ' י עֵׂ  צמחים ופרחיםמזמן עלי  ,בפתיחה של כל סטרופה, (. בהמשך1ְשלֵׂ

י ַמִים': נוספים למעמד עצוב זה י ַרֲעָנן ְּברֹוִשים'; 'ְשכֹולֹותאַ '; 'ִניםַסְנסַ '; 'ִניםשֹושַ '; 'ְגִדילֵׂ ' ועוד. כל ַטְרפֵׂ

הנמענים הם פרחים מעולם הצומח הנקראים לבוא ולקונן על הנספד. אולם, בהמשך מחליף הדובר  

את הנמענים מעולם הצומח בנמענים בני אנוש, וקורא לנציגים מתוכו לבוא ולבכות את מות הנספד. 

י פְ ַכִּבירֵׂ כך, הוא פונה לנציגים: ' י ֶאֶרץ'(; 25)לג  'ָרִקיםי ֲחָכִמים סֹוְדרֵׂ י ֶצֶדק ַאִּבירֵׂ י ; '(29)לג ' ְמִהירֵׂ יעֵׂ רֵׂ

בפנייה לבוכים ולמספידים. הפנייה  (. ניתן לראות הדרגתיות45, 41 )לג 'ַּבחּוִרים; ו'(37)לג  'ַאְבָרָהם

 ,חכמים ולמנהיגיםל, אחר כך שבגן צמחייהראשית ל –נעשית מן החוץ אל הפנים, מן הכללי לאישי 

  .(חבריו הקרובים)בחורים לשל אברהם ו ולרעי לבסוףרק ו

 
 .110– 109פליישר, שירת הקודש, עמ'  67



 

121 
 

האם האבלה בקינה נוספת )לד( נמצאה נקודת מבט שונה באשר לדובר בשיר. בפתיחת הקינה מוצגת 

 מדובב עלי את המת' כשהיא סופדת על שדיה ובוכה על בנה המת. למן הסטרופה השנייה  תדֶ דֶ ת נֹודֶ לֶ יֹו'

פתיחת הקינה אינה שכן  ,ִעְמִדי ִאִמי ְּבִקינֹות'. נקודת זו מעניינת' מו המתאבלת עליו:יפוֶנה אל אאשר 

רו  המת מביט על קבחושפת את המהלך אותו נוקט עלי, ולכן יוצרת אלמנט הפתעה בקרב האבלים. 

ועד לסוף השיר מתחלפים  17טור ממו שתנהג במנהגי האבלות ותכבד את זכרו. ימבחוץ ומבקש מא

ומבקש בלשון נוכח הדוברים בשיר; הדובר המת המנחם את אימו מוחלף בפייטן הפונה אל הקב"ה 

ִלים ָהֲעגּוִמים' ממנו לנחם את האבלים: ם ֲאבֵׂ ן ְמרֹוִמים / ְיַנחֵׂ  68.'ָיִחיד ַהשֹוכֵׂ

ד ְוִסְפדּו ַעל  ' ציווי:אל המתאבלים בלשון פונה הדובר  בקינה אחרת )לח( י ַהִמְספֵׂ ִעְמדּו ָנא ַאְנשֵׂ

ֶבל' )לח   . לאורך הקינה מספיד הדובר את הנפטר, ומתאר את צדיקותו ולמדנותו ואת האובדן  (2ַרב ָהאֵׂ

הפייטן מתאר בהבלטה את  מתחלפת לשון הדיבור מגוף שלישי לגוף ראשון, עת  בהמשך  הגדול במותו.  

בגוף  (. לשון הדיבור 9)לח ' ֶהֶבלִריק וָ ָיִדי ָכְבָדה ַעל ַאְנָחִתי ָיַגְעִּתי לְ ' סבלו האישי בעקבות מות הנפטר:

(. ניכר כי עלי אינו בוחל בהתייחסות עצמית 10' )לח באֵׂ ָזַעְקִּתי כְ ראשון מעצימה את כאב הדובר: '

 רתו. בשירים כל עוד היא משרתת את מט

 
 ו. התכוונות השירה אל עצמה

לעיתים חש יוצר השירה צורך להפנות את תשומת הלב של נמעניו ליצירה עצמה, ובכך להבליט את 

איכותה ויופייה ואת היותה מעשה אומנות. לרגע אחד גוזל הפייטן את קשב הנמען מנושא היצירה 

אל כן התייחסות עצמית לשיר ויימת ותכניה וממקד אותו ביצירה עצמה. בשיריו של עלי בן עמרם ק

 עםאל הקב"ה כשברקע תיאור הבדיבור ישיר הפייטן פונה  בשבעתא לשבועות )ט(. עצמוהמשורר 

ים ִּת עְ נֹוַעם ְדָבַרי ִשימַ ' בהמשך, באופן מפתיע, מתייחס הדובר אל עצמו ואל שירתו: .במעמד הר סיני

הדברים להבין את  , לכאורה,  השיר המתקשר למעמד מתן תורה ניתןבשל ייעודו של  (.  17' )ט  ְלַהֲעִציֶמיָך

ת: נועם דברי יומשמעושתי להתפרש בעשוי ' נֹוַעם ְדָבַריהצירוף ' הללו כאילו נאמרו מפיו של משה.

השפה לעם מהר סיני. וריד אותה השהתורה דהיינו,  ,או נועם דברי משה , דהיינו, שירתו,המשורר

סֹוד ֲעֶשֶרת ַהִדְּברֹות ֶהֱאַזְנִּתים ' ברצף הטורים: ברותיעשרת הד אזכורבשל  משמעית מתחזקת גם-הדו

 להאזין ישראלל(. מצד אחד משה הוא זה שהוריד את עשרת הדיברות מהר סיני וגרם 18)ט  'ָכל ָיֶמיָך

אחראי  עצמושמדובר בהתכוונות עצמית של הפייטן הרואה יתכן י '. אך מצד שני,ֶהֱאַזְנִּתים' להם:

. הפייטן ושב בבית הדיןהי מפאת תפקידו כמנהיג הקהילה להנהיג את קהילתו לפי חוקי התורה,

יִתי ִלְכבֹוד ְשֶמָךממשיך בהתכוונות העצמית: ' יֶהם ִנְגלֵׂ '. גם כאן יש קושי ובלבול. ככל הנראה, ֲעלֵׂ

, שבו משה, שליח האל, מתייחסת לישראל הניצבים במעמד הר סיני. מעמד הר סיני המילה 'עליהם'

 
 . 3, סעיף ט.השמינינחמת ההורים השכולים לנחמת ישראל ובקשת גאולה. על כך, ראה בפרק  תבקש בהמשך מתרחבת 68



 

122 
 

כשליח ציבור מעביר את התורה לישראל, משמש בסיס להשוואה עבור הפייטן שגם כן מצוי בשליחות  

יִתי. 'בתפילה ' כמו נשלחתי כשליח ציבור לקהל המתפללים לכבוד שמו של הקב"ה, ואולי זוהי ִנְגלֵׂ

 הצהרה על כך שקיבל ברכה מהאל. 

ירתו מצויה בטור שבו מתאר הפייטן את עצמו ככותב עוד התכוונות עצמית של הפייטן לש

ְך ִּבְצִבי ֶאֶרץ שירים לכבוד הקב"ה: ְך ִיְקרֵׂ מגיש שיר זה  –משמעותו ', רךע'הפועל  69(.23)י  ''ָעַרְך ְלצּורֵׂ

כלומר, יקירּה של הקהילה ותפארתּה. הביטוי   ,'קרךי'לקב"ה )'צורך'(. בהמשך מכנה הפייטן את עצמו  

המשמעות  – 'רץא בי'צולביטוי  'קרךי'למילה  'רךע'. ובצירוף הפועל ארץ ישראל, כוונתו 'רץא בי'צ

מגיש שיר זה  אשר שמו הולך לפניו עד לארץ ישראל,  ּה,המתקבלת היא זו: יקיר הקהילה ותפארת

פונה הפייטן אל הקב"ה באופן גם במקום אחר  .דרכושנחלו ההולכים ב על הטוב ובפיו תפילת הודיה 

(. הוא מכנה את  14רֹוב ִשיחֹו ְוִניבֹו' )ב 'ַעְבְדָך עֲ שירתו: לתפילתו ול הנוגעתבקשה ממנו מבקש אישי, ו

תפילתו המוגשים לפניו וימתיק את שירו  יערוב את שיחו, כלומר, עצמו 'עבדך' ומבקש שהקב"ה

פיוט הבאותו  אולי, גם בבקשה זו להתערבות האל ביצירתו, מסתתרת מחמאה עצמית.    ויקבלם ברצון.

' ִשיִרי ְוִייְרֶצה 'ְייַחיֵׂה ִמֹיָמִים בפניית הפייטן לאל: לפי עצמהכהתכוונות של השירה ל ישנו ביטוי נוסף

 רומז לפיוט זה ממש. אף מבקש שתתקבל תפילתו ואוליהפייטן  .(2)ב 

 לעצמו ולשירו:  ח שלו מתייחס עליגם באחד משירי השב

י ִאְמרֹוָתיו'  י ְיִדיֶדיָך ְּבַמְנַעמֵׂ ה ִלְפנֵׂ    ֲענֵׂ

 (30–29)כח ' ָהִחיָשה ִמְפָלט לֹו ְּברֹוב ְּתִחנֹוָתיו

י ִאְמרֹוָתיוהפייטן מחמיא לשירו ְּבַכנֹותֹו אותו ' ', ופונה בבקשה אישית לאל שיצילהו ויעניק לו ְּבַמְנַעמֵׂ

 מפלט והצלה, שאותם הוא מבקש בתחינותיו, בזכות שירו היפה והראוי. 

דוגמה נוספת להתייחסות עצמית נמצאת בסליחה ליום הכיפורים )יב(. לאורך הסליחה פונה  

פונה הפייטן  29הדובר לקב"ה באמצעות שימוש בגוף ראשון רבים כמייצג את אומתו. אולם, בטור 

ם ְמַשְּוֶעָך ְּבֶמֶתק ִחכֹולקב"ה בבקשה אישית: ' מתכוון הדובר אל  'משועך''. במילה ַאָּתה ָּתקּום ְּתַרחֵׂ

הפייטן מייחל למעשה, פיוט. הוא מתכוון ל 'מתק חכו' , ובצירוף המיליםהפייטן המשמש כחזןעצמו, 

ה שהפייטן פונה אל הקב"ה באופן אישי, למרות העובדקבל את רחמיו של האל בזכות שירו הערב. ל

לאמיתו של דבר הבקשה איננה אישית כלל משום שכשהסליחה תתקבל בשערי שמיים, כל הציבור 

ְיָי ִשְמָעה ְתִפָלִתי '  המבטאת את בקשת הפייטן:תה' כב  הסליחה נחתמת בסיומת מקראית מ  יזכה בכך.

ֶליָך ָתבֹוא בעוצמה   לפייטן יכולת להתפלל  שנתןעל  לאל  להודות  נהוג    יםכיפורהביום  .  (40)יב    'ְוַשְוָעִתי אֵׂ

אולי, ניתן לראות בהתייחסות לשיר  שהאל עצמו לא יוכל להתעלם מהתפילה.כזה  באופן וברגש

התייחסויות נוספות לשירה עצמה בפיוטים השונים, אך מובן שקיימות  ולפייטן יישום של מנהג זה.

 
 ההשלמה לפי העניין, ראה ביאור לטור.  69
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ה ִמילּוִלי' 'הדיון בהן. הנה שתי דוגמאות נוספות: היריעה קצרה מלהכיל את  יִני ּוְשעֵׂ ענה  –ְּבָקְרִאי ֲענֵׂ

ה ָעִני ִמְתַודֶ ; (15)יז  לתפילתי, לשירי בשירו ביראה ובחיל  המתוודה הפייטן –ענה לי  –ה' ה ְּבִחילָ 'ֲענֵׂ

  (.44)כב 

ג את האומה כולה  לסיכום, ברבים מן הפיוטים הדובר בשיר הוא 'אני' קולקטיבי המייצ

בגוף שלישי, וכן ומדבר בשמה. בדרך הטבע הנמענים הם הקב"ה, שהפנייה אליו היא בלשון נוכח או 

ישראל, שהפנייה אליהם נעשית בדרכים רטוריות דומות. בשירים להזדמנויות מיוחדות, כגון הקינות 

ים המצויים בהם. עם ופיוטי השבח, מגוון עלי את הקולות הדוברים ומעצים את היסודות הדרמטי

אין דיאלוגים מורכבים התורמים לפיתוח דרמטי של הדוברים בשירים. מעניינת נטייתו של עלי זאת, 

 לייחד מקום לקולו האישי ולשירתו. בחלק לא מבוטל מהפיוטים
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 ישמינפרק 

 רעיונות ותכנים בפיוטי עלי בן עמרם 

 
 קדושתאותא. 

תורה  בכגון קריאות  ,הפיוטים של עלי בן עמרם נחלקים לפיוטים שנכתבו בזיקה להקשר ליטורגי

שמחוץ למסגרת התפילה  ופיוטים שנכתבו להזדמנויות מיוחדות, חגים ומועדים בלוח השנה היהודיו

שאותם מבקש  הרעיונותים ואת המאורע המסוים שלשמו נכתבו קובע את תוכן הפיוטבבית הכנסת. 

המחבר למסור לקהלו. כך למשל, הקדושתא המפוארת של עלי בן עמרם לשבת חנוכה וראש חודש )א( 

מרשימה בהיקפה על שלל מבניה ותכניה. בגוף הפיוט מציין עלי בן עמרם את הייעוד הליטורגי המיוחד  

יהצטרפות של חנוכה, שבת וראש חודש: '  –של הקדושתא   ליח ְוִח ָמנֹוַח ְוָירֵׂ ' )א נֹוֲעדּו ַּבֲעִליל/    דּוש ֲאִריאֵׂ

(. מטבע הדברים, התכנים בקדושתא זו עוסקים בחנוכת 23' )א בְּבַמצָ  דּוֹואחֲ ה ּךָ ֶיַרח ַוֲחנֻ ֶנג וְ ֹוע(; '7–6

חלק מהסיומות המקראיות מובאות מבמדבר ז' שבו קוראים המקדש ובקורבנות הנשיאים. כך למשל,  

 (.93–70בחנוכה )א 

בפיוט ז של הקדושתא מפייט עלי את אחד הרעיונות האידאולוגיים של חג החנוכה: שילובו 

הדרגתית  -של חג החנוכה בתוך מערכת אוניברסלית של שבע חנוכות המסמלות התפתחות כרונולוגית

מסודרת על פי התיאור פתיחת תיאור שבע החנוכות בשיר  מראשית הבריאה ועד אחרית הימים.

העיר, כי פרט  1זולאי שש מהן חנך ואחת שמורה לדורות. ,שבע חנוכותשלפיו ברא הקב"ה  במקור

אין מקור שבו מתוארת אידאולוגיה זו של  2למקור 'המסורס והמגומגם' בפסיקתא רבתי, פרשה ב,

שבע החנוכות. היעדרות המקור עומדת בניגוד גמור לתפוצת רעיון זה, שכן בגניזה אין כמעט פיוט 

ה שאינו מגלגל בו. הפייטן מונה את שבע החנוכות ואת ייעודן בתבנית של חרוז אחיד. הנוסח לחנוכ

מקוטע אומנם, אך ניתן לשחזרו על פי המקור המונה את שבע החנוכות: חנוכת שמיים וארץ, חנוכת 

המשכן בימי משה, חנוכת הבית לדוד, חנוכת בית ראשון בימי שלמה, חנוכת בית שני בימי עזרא, 

וכת החשמונאים וחנוכה לאחרית הימים של בית המקדש השלישי העתיד לבוא. כנהוג על פי חנ

לפי אליצור, מגוון פיוטי החנוכה שנחקרו מעידים על כך   3תאר עלי בפיוט את כל החנוכות.מהמסורת,  

 
 פה. – זולאי, מפי פייטנים, עמ' פד 1

 השווה פרקי דרבי אליעזר, יח, וראה גם ביאור לשיר במהדורה. 2

 . 310–303החנוכה, עמ'  יפיוטעל שבע החנוכות בפיוטי חנוכה, ראה אליצור,  3
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ברוב   4כי השימוש הפייטני בסכמה המדרשית הוא קישוטי, ומטרתו לקשר את העניין עם חג החנוכה.

 5פיוטי החנוכה שנבדקו נוטים הפייטנים להתייחס אל חג החנוכה במישור הסמלי.

יחידות בעלות תוכן עצמאי ומבנה שונה הסילוק של הקדושתא הוא ארוך, ומורכב משלוש 

הנחרזות בחרוז מתחלף אחיד. היחידה הראשונה נפתחת במילת הקבע 'מה', המתארת, לאורך 

יבית מבריאתו של האל, מעוצמתו ומגודל מעשיו. ריבוי הפעלים עשר טורים, השתאות קולקט  -חמישה

החלק השלישי לאחר החזרה האינטנסיבית על המילה 'מה' מעצים את שבח האל, הנושא בפיוט זה. 

אופן ישיר ועובר לתיאור בשל הסילוק מפתיע בתוכנו, משום שהוא שובר את רצף השבח וההודיה לאל  

וות החנוכה, ומסתיים בפועל המוסב על הקב"ה המורה את המצווה  כל טור נפתח במצ  6הלכות חנוכה.

העמדת יחידה תמטית אחת שמקורה בתלמוד כקטע  לפייטן המייצג את עם ישראל. עוד בנוגע לסילוק,  

אחד בסילוק אינה שכיחה; זאת מאחר שעל פי רוב נעשה שילובם של דברי תורה ומדרשים בפייטנות 

כלומר, הפייטן מלקט עניינים שונים הנוגעים לנושא הנידון ממקורות מרובים לפי עיקרון הצירוף. 

ככל האפשר. ואילו בסילוק שלפנינו, מביא עלי בן עמרם דברי לימוד ממקור תלמודי אחד ויחיד, 

ומפייט כמעט את כל התכנים, הרעיונות והמסרים המובעים בו בקטע אחד בסילוק. ככל הנראה, למד  

חייבה המסורת דיון בפרשות התורה השוטפות ובפרשות כמו כן,  7ת זו מקודמיו.עלי מסורת פייטני

החג בקדושתאות או במערכת היוצר, אך כאן אין יסודות הלימוד מוגברים מתוך מניעים אומנותיים 

בעיקר  בסילוק נועד  למדניהיסוד הככל הנראה, חידתיים, כי אם מיוסדים על אדני הלימוד עצמו. 

ן וחידוד המצוות, האיסורים וההיתרים הנוגעים לחג. והרי שקל יותר לזכור את הלכות  רענוול לשינון

החג כשהן חרוזות בחרוז אחיד. בשיטה זו ניתן לראות גם את הראייה העצמית של עלי כמנהיג קהילה  

 הנושא באחריות קיום המצוות של קהילתו. 

ביתי. - ל האקרוסטיכון האלףמהקדושתא של עלי לשבועות )ג( שרד פזמון למן האות זי"ן ש

הדובר בקדושתא הוא הקב"ה, והוא פונה אל כלתו ישראל, כמקובל על פי האלגוריה שבשיר השירים. 

המדרשים מתארים את מעמד הר סיני כמעמד מכונן במערכת היחסים בין ישראל לקב"ה מאחר  

במהלך יפה  ליסטית. שנכרתה בו ברית נישואים ביניהם. האלגוריה מתוארת בצורה מפורטת ואף ריא

מבצע עלי בן עמרם ריאליזציה לאלגוריה זו; כפי שהיה נהוג בעבר, במעמד החתונה נדרש מן החתן  

להעניק לכלה מוהר, ואכן המוהר והמתנה שנתן הקב"ה לישראל, כלתו, הם התורה היקרה מפז. כמו 

 
 . 304, שם, עמ' אליצור 4

גם   ראה. 1. בחנוכה )ד(, סעיף  של ראשוןי"ח ליום  תהתייחסויות נוספות לחנוכה, ראה בתיאור התכנים של קרוב 5

 . ד סעיף, השביעי בפרקמשחקי מספרים ואותיות 

 .על פי בבלי, שבת כא ע"ב 6

נחס הכהן, עמ' יבה הלכות נרות חנוכה מהמקורות. ראה אליצור, פשקרובת י"ח לחנוכה  בפינחס הכהן    נוהגבאופן דומה  7

505–508 . 
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ידושים גם הם התורה כן, בכל חתונה יהודית מצויה לכלה כתובה, וכן במעמד הר סיני הכתובה והק

 הקדושה שקיבלה הכלה, ישראל, לכבוד חתונתה:  

יַרְשָּתה ֲאֶשר 'ֻאוָמה  ְקדֹוִשים ְּבסֹודַנֲעָרץ  אֵׂ

 (18–17ְוִקידּוִשים' )ג  ִּבְכֻתוָּבה ָרב ּוַמָּתן ָיָקר ְּבמֹוַהר

עסקינן, הרי לא ייפלא עלי מרחיב את הריאליזציה של האלגוריה, שכן אם בטקס חופה וקידושים 

י ַיד ַעל שיש צורך בשני עדים. ואומנם, זומנו גם שני עדים מכובדים לטקס החופה: 'ַגם ִדים ְשנֵׂ  ֹמֶשה עֵׂ

 הכלולות בה: 'ְּבִמְצֹות מצוותהתרי"ג (. העדים מסרו לישראל את התורה ואת 19ַהְקֹדִשים' )ג  ְוַאֲהרֹון

ש אֹות שֵׂ  (.20)ג  8ָעָשר' ּוְשֹלש מֵׂ

האלגוריה המוכרת משיר השירים משולבת יחד עם  ' )ב(ֶאָחד ְּבֶאָחד ִנָגִשיםבקדושתא אחרת '

דימויים ממשל האסופית ביח' טז. שילוב זה הוא דוגמה למהלך יצירתי המאפיין את עלי. הדימויים 

מיחזקאל לקוחים מחלקו הראשון של הפרק; בחלק זה מתוארת האסופית, היא ישראל, כילדה קטנה 

ואג לכל מחסורה ומרומם אותה למעמד גבוה ונטושה שהאל פורש עליה את חסותו, משקם אותה, ד

ומכובד. סמיכות האלגוריה משיר השירים למשל האסופית מציירת מערכת יחסים עוטפת ומכילה של 

האל לעמו. בשרשרת הפסוקים נזכרים שני העניינים זה לצד זה באותם ההקשרים כמו בקדושתא 

יוט ד של הקדושתא לקוחות ממשל ניכר כי גם שרידי הסיומות המקראיות ששרדו מפ 9לשבועות.

השילוב בין האלגוריה משיר השירים לבין משל האסופית מעצים את הקשר  10האסופית שביחזקאל.

המיוחד והחזק בין הקב"ה לכנסת ישראל. פרישת חסותו של הקב"ה על ישראל ואהבתו אליה בעבר, 

 אמצעות גאולה.יש בה משום תקווה לעתיד וכן תקווה למימוש הברית ולחיזוק הקשר ב

והחדש   קדושת שבתמופיע בכותרת: '  ' )ב(ֶאָחד ְּבֶאָחד ִנָגִשים'  הייעוד הליטורגי של הקדושתא  

'. כנהוג, הוקראה קדושתא זו לפי סדר הפרשיות בשבת שלפני ראש חודש לרבי עלי החבר בר עמרם נ' נ'

דש עוסקים בשמחת השבת  לשבת החו םניסן, נוסף על פרשת התורה 'תזריע'. התכנים האופייניי

(. ההתייחסות לייעוד הקדושתא, שבת 3)ב    ֹחֶדש'  ּוִמְצֹותַשָּבת    ִגילובמצוות קידוש החודש והחג הקרב: '

 לפני ראש חודש ניסן, מובעת לאורך הפיוט. כך למשל: הנשיאים המקריבים את הקורבנות אחד אחד:

י  ְורֹאש 'ִראשֹון ּונה(; חודש ניסן המכ1' )ב ֶאָחד ְּבֶאָחד ִנָגִשים' (; והמשכן שהוקם 4)ב  'ֲחָדִשיםְלָראשֵׂ

ַקְמָּת ִמְשַכן ְּבִראשֹוןראשון בחודש זה: ' (. אזכור נוסף לראשוניות של הקמת המשכן מצוי 5)ב  'הֵׂ

 
, מספרים  משחקי  על  עודעל פי בבלי, מכות כג ע"ב: 'דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה...'.    8

 .ד סעיף, השביעי בפרק, ראה ייהאותיות וגימטר

 במהדורה. ב קדושתא ראה 9

 ז.–יח' טז, ה 10
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רבשרשרת הסמיכויות ' (. על פי המדרש, א' בניסן, התאריך שבו הוקם המשכן, היה 7)ב    ֲעָטרֹות'  ֶעֶשר  זֵׂ

  11ראשון לעשרה דברים שהתחדשו ביום זה.

בין הנושאים המתוארים בפיוט א של הקדושתא מסופרת גם עלילת יציאת מצרים. בני 

( הוכו וטובעו )ב ִחיםוַכְסלֻ ', ומנגד המצרים )ִשיםוֲחמֻ ' יצאו ממצרים כשהם 'ְקדֹוִשיםישראל המכּונים '

אֹות ּוְשלֹוִשים'(. לאחר סבל של  11–9 הוציא הקב"ה את בני ישראל ממצרים וקידש את חודש   'ַאְרַּבע מֵׂ

(. כך מסתיים פיוט א בנושא שבו החל 13' )ב ם ַהֹחֶדש ַהֶזה ָלֶכם רֹאש ֳחָדִשיםנָ ' ניסן לחודש הראשון:

המשולב יחד עם קדושת השבת וראש חודש ממשיך גם   הנרטיב של סיפור יציאת מצרים בראשיתו.

י ַמסֹור ִמַידפֹוְסִחים ִנְגֲאלּו /  רֹוישּבִ   ֹוְשרּו ּבּוְיב ֶדשֹוֶנג ְוחֹועבפיוט ב של הקדושתא: ' וכן  (,22–21)ב  ְמִניפֵׂ

יֶהם לְ ְלהֹוִציָאם ; (34' )ב הסֶ חָ הֵׂ ץ ִחדּוש ְוֹעֶנג ַשָּבת לְ לֶ עֶ בפיוט ג: ' רּות ְוָצרֵׂ ַעְבדּות ְלחֵׂ  (.41' )ב הסֶ ְמ הַ מֵׂ

 
 . קרובות י"ח ב

 הקרובות ליום ראשון ויום שני של חנוכה  1ב.

שתי קרובות י"ח שנשתמרו משירת הקודש של עלי בן עמרם כתובות ליום א' ויום ב' של חנוכה. 

קורבנות הנשיאים על פי סדרם במקרא. פיוטי ומתוארים חנוכת המשכן בקרובה ליום א' של חנוכה 

ג' מתארים את מקריבי הקורבנות לפי הסדר על פי פסוקים מבמדבר ז' שאותם קוראים בזמן –א'

התורה בחנוכה. בהשלמת הקרובה לא מוזכרים עוד הנשיאים עצמם, אלא הקורבנות שהקריב קריאת  

נחשון בן עמינדב, גם הם על פי פסוקים מבמדבר ז'. בקדושתא שלו לשבת חנוכה וראש חודש )א(, 

 אך בשימוש שונה.  –שהוזכרה בסעיף קודם, עושה עלי שימוש בפסוקים מאותו מקור 

ו בתיאורים של סיפור החנוכה, בניגוד בולט לתיאורי חג הפסח  הפייטנים הקלסים המעיט

אשר לו מקור כתוב בספר שמות ולסיפור חג הפורים שהנרטיב ההיסטורי שלו מרוכז במגילת אסתר. 

ככל הנראה, הסיבה שבגינה העדיפו הפייטנים להתייחס לחנוכה במישור הסמלי של חנוכת המשכן 

נאיים, התלמודיים והמדרשיים שהיו ידועים בארץ ישראל. נס היא דלות המקורות ה'היסטוריים' הת

בקרובה של עלי ליום א' של חנוכה ניתן למצוא שרידים  12חנוכה לא היה מרוכז ומנוסח במקור ברור. 

'  רמֵׂ ת נָ כֶ לֶ ְמ מַ לסיפור חנוכה. לאחר שרשרת הפסוקים מתוארת מלכות יוון בהרחבה בכינויים '

מכאן, שעלי הכיר מדרשים שבהם תוארה מלכות יוון  13על פי חזון דניאל )ו; ז(.', יםאִש ת ָר עַ וּבַ רֻ ְמ ו'

 
ראשון לירידת  ,רבנות ציבורו הקרבת ק – ראשון לעבודה, ראשון לכהונה ,ראשון לנשיאים, ראשון למעשה בראשית 11

הנים על ידי אהרון  וראשון לברך את ישראל בברכת כ, האש מן השמים, ראשון לאכילת קודשים, ראשון לשכון שכינה

 . בבלי, שבת פז, ע"ב. ראה הבמות, ראשון לחודשיםובניו, ראשון לאיסור 

 .304אליצור, פיוטי החנוכה, עמ'  12

יתה מנמרת בגזרותיה ואומרת  י'נמר שוקד על עריהם זו יון שהממלכת נמר, היא יוון, על פי ויקרא רבה יג, ה:  13

 לישראל: כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל'. 
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בכינויים שונים, וכן את הגזרות שאותן גזרה על ישראל. בין הגזרות שאותן גזרה ניתן למצוא גזרות 

ה ילָ ִה בְ ִה ' 14; גזרת מיתה לכל מי שיכתוב כתובה לאשתו:(14' )ד רמֵׂ גְ הַ ך לְ ֶר פֶ ים ּבְ נִ ּבָ שעבוד וכליה: '

 (. 18' )ד תֹוָזרִה ה לְ שָ ְק ול ּבֻ עּון נָ גַ וְ ( וכפייה של התייוונות על ישראל: '17' )ד תרֹויזֵׂ גְ ת ּבִ לֹותּוּבְ 

י נֵׂ הֲ ֹוכ הָ עּויְד גִ גדעו ועקרו כוהני אימר המוזכרים כחשמונאים: 'לפי הפיוט, את ממלכת יוון 

(. הסיבה לאזכור כוהני אימר כחשמונאים היא שבפיוטים שונים ישנה מסורת שלפיה 15)ד  'רימֵׂ ִא 

הכוהנים ממשמר אימר מזוהים עם החשמונאים שניצחו את   15מקור החשמונאים הוא במשמר אימר.

החשמונאים מתומצת בסטרופה (. ניצחון  24–23' )ד  יםִש דֹוע ְק ַר ץ זֶ לֵׂ חַ לְ /    יםִש נָ אֲ כַ   מּוים קָ נִ הֲ כֹ היוונים: '

', היא אומת ישראל, יםִש ולָ שֻ ם ְמ אֹוה ּבְ מָ חֲ לְ נִ '; 'יתיִש לִ ת ְש כּולְ מַ לפני האחרונה: יוון, המכּונה בפיוט גם '

'. כל זאת בזכות האל ייִש לִ ט ְש בֶ ד שֶ יַ ה ּבְ ָר וגְ סֻ '  הכוהנים ממשמר אימר, הם החשמונאים:  ידיוהוכנעה ב

 '. יםיִש לִ ב שָ תָ י כְ לֵׂ חֲ נֹוים לְ יִס ת נִ ֹושעֲ לעמו ישראל: 'שעשה ניסים 

גם עלי, כמו פייטני ארץ ישראל הקדומים, לא מזכיר את נס פך השמן שמקורו בתלמוד  

כי אם מתאר מסורת הדלקת נרות שליוותה את ניצחון החשמונאים ואת טיהור המקדש:  16הבבלי, 

(. מסורת הדלקת הנרות מעבירה את ממד הזמן בפיוט מזמן עבר )נס פך 20' )ד תרֹוזָ עֲ ת ּבַ ירֹוך נֵׂ ּוינִח '

ה' נָ מֹוְש  ימֵׂ תּוים חֲ ִח ָר פְ השמן( לזמן הווה של ימי החנוכה שאותם חוגגים קהל המתפללים. הכוהנים '

שקודם לכן הוזכרו כחשמונאים, מנצחי היוונים, בגלגולם בהווה לבושים בבגדי הכהונה ואומרים את 

 (.32–29ההלל כל שמונת ימי החג. נוסף על כך, הם מתפללים ומרננים לקב"ה )ד 

( לשחזר בזמן הווה את הגאולה 33)ד  'ןֹואשן ִר דֹואָ סילוק הקרובה נפתח בקריאה לקב"ה '

( המסמל את מלכות יוון. הפייטן מבקש 35' )ד ןֹואשא ִר צָ י יָ נִ מֹוְד אַ 'שהביא בעבר, עת גדע את עשו 

(. כמו כן, במועד החגיגי של ראש חודש 36לדרוש את הגמול על צדיקותו של האב הראשון אברהם )ד 

ישון, כנחשון, הראשון במניין הנשיאים שהקריבו וחנוכה מבקש הפייטן מהקב"ה לנצור את עמו כא

–37כמו יום חנוכה זה שלשמו נכתבה הקרובה )ד, סילוק  –קורבן ביום הראשון של חנוכת המשכן 

בטור   17(. בהמשך הוא מבקש מהאל הרחמן שיזכה את עמו לחנוכה השביעית, חנוכת ימות המשיח.38

של הסילוק חוזר הפייטן לנושא הקורבנות שהוא הנושא המרכזי בפיוט. הוא מבקש מהאל   50

להתרצות בקורבנות שהגישו ישראל, ולקרב את בניית בית המקדש כדי שיוכל לבוא בשעריו ולכבדו  

 
  נוספים למדרשים : 'עמדו וגזרו שכל מי שיכתוב כתובה לאשתו יקרעו אצבעותיו'.134, עמ' המדרש ביתראה ילינק,  14

 .141– 137, 136– 132, שם"ל, הנ ראה, לחנוכה

. יהויריב למשמר שייך  היה חשמונאי בית שלפיה, מסורת זו סותרת את המסורת המצויה בספר המקבים  אליצור לפי 15

 הדן בתכני הסליחות. 6.הסעיף , זה פרקהנים ראה בו. עוד על משמרות הכ 307חנוכה, עמ' האליצור, פיוטי  ראה

 . שבת כא ע"ב,  בבלי 16

תכני הקדושתא   אתהמפרט  א סעיף, זה בפרקשביעית משבע החנוכות. ראה החנוכה החנוכת ימות המשיח היא  17

 לחנוכה שבת וראש חודש )א(.
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בעבודה לשמו. פיוטי הקדושה, המופיעים גם בקדושתא )א(, מתארים את הקדושה הסובבת את 

שהכריע מרננים שירי הלל על גבורתו ועל כך  המלאכים הרועשים והרוחשים סביב האלהקב"ה. 

והשמיד שלוש מלכויות, שלוש אומות ששעבדו את ישראל: בבל, פרס ויוון. הם מרננים גם על כך 

 18(.72–57שבבוא היום ישמיד מלכות רביעית נוספת, היא אדום, שבחורבנה תבוא הגאולה )ד 

למבנה התבניתי של קדושת י"ח ליום א' של חנוכה, בונה עלי גם את קדושת י"ח באופן דומה  

נפתחת כל סטרופה במילות הקבע 'ביום השני'. כמו בקרובה ליום  זו קדושהב ליום ב' של חנוכה )ה(.

א' של חנוכה, גם בקרובה ליום ב' של חנוכה פותח עלי בקורבנות הנשיאים לפי במד' ז, יח: "ַּביֹום 

ל ִני ִהְקִריבַהשֵׂ   (. הפיוט נקטע לאחר שרשרת הפסוקים של פיוט ג הפיקטיבי.5ֶּבן צּוָער" )ה  ְנַתְנאֵׂ

 
 קרובת י"ח לאבל  2ב.

קרובת י"ח לאבל )ו( נשתמרה במצב משובש וקשה לפענוח. תוכנה של הקרובה מעיד כי היא נכתבה  

ן מנחם בו את האבלים על ידי לזכר בנו של אדם נכבד בקהילה. הפיוט הוא ארוך ומרשים, והפייט

הספדים מקובל לחתום את הסטרופות בדין והבצידוקי דמויות מקראיות ששכלו את ילדיהם.  מניית

בקרובה זו כל סטרופה עוסקת   19של דמויות מקראיות.  ןבפסוקים המתארים את מותהעוסקות בנספד  

אובדנם האישי של האבלים וסיפורן הטרגי של במות דמות מקראית מסוימת ולא בנספד עצמו. 

הדמויות המקראיות מוסיף על צער האבלים, ויש בו כדי לנחם במעמד זה. הדמויות האבלות שבחר 

י )הבל(; תרח, שאיבד את  הפייטן ספגו אובדן קשה וכואב במיוחד: אדם, שבנו האחד רצח את בנו השנ

בנו מפני שלא הייתה בו אמונה כמו לאחיו אברם, ולכן על פי המדרש שרפו נמרוד בכבשן; יהודה,  

שאת בניו ובני בניו  ; ואפרים,ביום חנוכת המשכןאהרן, שאיבד את שני בניו  שאיבד שני בנים ברצף;

ה, מרים. אובדנה מתואר כמלווה . כמו כן, מוזכרת בקרובה יוכבד אשר איבדה את בתהרגו אנשי גת

בצווחות אבל וכאב, שעליהן מתווסף הכאב על אובדן בנה הבכור, אהרן, ולאחריו מותו של משה, צעיר 

בניה. אב נוסף שאיבד את בניו הוא עלי הכהן ששני בניו נהרגו בשל חטאיהם. עוד מוזכרים שאול, 

, שאיבד את בנו האהוב, אבשלום; איוב, שטרם מותו נהרגו כל בניו בקרב על הגלבוע בבת אחת; דוד

ששחטו את שני בניו לנגד עיניו, ולאחר מכן ניקרו אותן. הסטרופה הבאה   ששכל את כל בניו וצדקיהו,

לאחר ברכת 'שובר אויבים ומכניע זדים' קטועה, והפיוט מסתיים מבלי שנוכל לדעת אם היה אזכור  

רים טרגיים קשים שחוו אחרים, יש בה כדי לנחם לנפטר שלשמו נכתב הפיוט. רשימה ארוכה זו של מק

 את האבלים על מות יקירם. 

 
 .טוראה בקדושתא א פיוטי  18

הספד לאישה של יוסף הלוי בן חלפון. אליצור, ה את אליובן עמרם )לו(, והשווה  ל עליש ההספד לאישה  אתראה  19

 .101– 98, עמ' יוסף שארית
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 שבעתותג. 

השבעתות צמודות בתוכנן לייעודן הליטורגי. כך, השבעתות של עלי שחוברו לכבוד שבת ופסח )ח( 

ושבועות )ט( עוסקות בענייני החג והשבת, שבעתת הטל עוסקת בתכניה המיוחדים לה )ז(, ושבעתת 

 'רני עקרה' היא בזיקה לקריאת ההפטרה )י(. 

א מבחינה מבנית, ממקמים אותה המארגנים את השבעת 20מילות הקבע ופסוקי המסגרת,

בגבולות התכנים המתאימים לנושא הפיוט וייעודו. מילות הקבע בשבעתות עשויות ליצור חזרות 

משמימות של התוכן עם שינויים וגיוונים קלים. לפי אליצור, דווקא התוכן הסטראוטיפי דורש 

 ְוָשְמרּושבעתא לשבת ופסח 'ניתן לראות זאת ב 21מהפייטן להשקיע מאמצים לגיוון השיר ולייפויו.

יל לֵׂ וְ  ַהְּבִריאֹות' )ח(. ייעוד השבעתא מוגדר כבר בסטרופה הראשונה: 'ַעל ַשָּבת ֲאדֹוןי רֵׂ ְמ מּוִנים ִא אֱ 

ַהַלְיָלה   אהּו(. בהיבט התבניתי מקושטת שבעתא זו גם בפסוק מסגרת וגם במילות הקבע '4' )ח  יםִר מּוִש 

מילות הקבע אינה מונוטונית ומשמימה, משום שבכל סטרופה הן פותחות ַהֶזה'. במקרה זה החזרה על  

כך למשל: 'הלילה הזה' שבו היכה הקב"ה    בתיאור אירוע נקודתי מסיפור יציאת מצרים בזווית אחרת.

(;'הלילה הזה' שבו היכה הקב"ה את המצרים ב'עשר תאלות', הן עשר המכות 3את כל בכורי המצרים )

בהיבט   ( וכדומה.18ו בחר האל בעמו כעם סגולה שיקיים את מצוות חג הפסח )(; 'הלילה הזה' ב13)

שבעתא זו לשני חלקים: החלק הראשון כולל את שלוש הסטרופות הראשונות, ודן התוכן מחולקת 

נרטיבי, לאו דווקא -במאורעות יציאת מצרים, כנהוג בחג הפסח. חלק זה מציג את הפן ההיסטורי 

החלק השני של השבעתא כולל את שלוש הסטרופות האחרונות, ואין בו חזרה על  22בסדר כרונולוגי.

י ַסיְ ְמ סיפור יציאת מצרים, כי אם תיאור קיום מצוות השבת וחג הפסח בהווה. ישראל מכונים ' ימֵׂ

כדי לקיים שבת וחג   –( הלומדים את הלכות השבת והחג מארבעה טעמים 16' )ח עּוָדהי ְּת וקֵׂ חֻ 

קיים ל כדי (; כדי לגמור את ההלל בשירה ובשמחה; 19' )ח ִמיָדהַהעֲ ה לְ יָ נִ ה עֲ צָ מַ ַחג ּוג וְ נֶ עֹוכהלכתם: '

י אַ ֹוְמ ּת(, וכן כדי לקיים מצוות שתיית ארבע כוסות: '25–24)ח  ת שמחת יום טובומצו ת' סֹוֹוה כעָ ּבָ ְר כֵׂ

(. הקישור בין העבר, היסטוריית עם ישראל בסיפור יציאת מצרים, לבין ההווה, ישראל 27)ח 

י לַ ְר עֹומסתכם בתקווה לגאולה בעתיד. בסטרופה האחרונה '  –המקיימים את מצוות השבת והחג   '  גהַ כֵׂ

על כך, אף על פי   ם'. נוסףלֹוהֲ יַ ָדה וְ ְט י פִ שֵׂ בְ לֹומקווים שתתחדש עבודת הכוהנים המכונים ' )ישראל(

ח קָ מצפים ישראל לביאתו של אליהו הנביא המכּונה ' –שממתינים לבואו החגיגי בעיקר בחג הפסח 

 ( ועמו בשורת השלום והגאולה.29–28ם' )ח לֹוגְ יִ ּתֹו וַ ַדְר אַ 

 
 , סעיף ג.השביעי בפרק, ראה ואחרים אלה תבניתעל קישוטי   דיון 20

 .45–44אליצור, מחזורי שבעתות, עמ'  21

מתוארים    –(  12( וכן טביעת המצרים בים סוף )ח  7(, יציאתם של בני ישראל ממצרים עם רכוש רב )ח  3הכאת הבכורות )ח    22

 (.13כולם לפני עשר המכות )ח 
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גם השבעתא לשבועות )ט( מעוטרת במילות קבע המכוונות לתוכן ולייעוד הפיוט לפי סדר ההתרחשות 

. ראשית ירד הקב"ה מהשמיים ונגלה למשה, ואז הזהיר את העם שיהיה 'ַהְשִליִשי ַּבֹחֶדש'ה: ביום ז

קדוש וטהור לפני קבלת התורה כדי שיוכל הקב"ה להראות את כבודו בפניהם. בחודש השלישי גילה 

בין זמן העבר לבין זמן ההווה מגולם  ( וכיו"ב. הקשר18' )ט סֹוד ֲעֶשֶרת ַהִדְּברֹות'הקב"ה לעם את 

ם ֶזַרע ָחַלם ֲחלֹום: '26ה בטור בסטרופה האחרונ יֶהם שֹוב ָּתשּוב צּוָרם ִכי הֵׂ (. כלומר, הפייטן 26' )ט ֲאלֵׂ

מבקש מן האל שישוב אל העם כמו בתקופת הברית ביניהם במעמד הר סיני. כמו כן, הוא מזכיר 

ל עמו לקב"ה, שעם ישראל הוא העם הנבחר, צאצאיו של יוסף 'זרע חלם חלום' וכי המחויבות שלו א

 כפי שגאלם בעבר והנחיל להם את התורה, כך בעתיד יוציאם מהגלות ויגאל אותם. נמשכת.

כבמקור בה ניכר שורוח הנחמה  ,ההפטרהתוכן מתארת את השבעתא לשבת 'רני עקרה' )י( 

אלא משרטטת בפנינו  ,. הבשורה הנבואית בשבעתא איננה מסתפקת בעצם ההבטחה לבניםהמתפייט

מקשרות את לקוחות מספר ישעיהו, וכונה לקראת העתיד. הפתיחות המקראיות תמונה שלמה של ת

הבנים  הואל ,שתלד בנים)ישראל(,  ישעיהו מובטח לעקרה תבנבוא ;לתוכן הנבואהתוכן השבעתא 

ץ לקבץ את הבנים מכל הגלויות: 'היא הבטחה ה ,בשבעתא של עליואילו ירשו את הגויים.  ָּבַנִיְך ֲאַקּבֵׂ

ן ֲעָמִמ   מתאים עלי לזמן הווה:)נד ג(   "וזרעך גוים יירש"ההבטחה של ישעיהו:   כמו כן, את.  (2)י   ים'ִמּבֵׂ

ְך גֹוִים ִייַר '  (. 7)י  'יםִר צָ ְמ  ש ְּבָכלַזְרעֵׂ

יוצרת נחמה לעם הנמצא (  6–5)י  הל ולחזק את מיתריו  ולהרחיב את האישראל  פניית הנביא ל

כל במילים אחרות, גאולה קוסמית.  הגאולת ישראל אינ ,שעיהויבגלות עוד בטרם ישוב לארץ. על פי 

מציג עלי  .שותף פעיל בגאולהישראל, ואין הטבע ועם של הקב"ה  הםחזון הגאולה הוא במישור יחסי

 :גאולהתהליך ה הטבע לאיתני מוסיף את מודל דומה לזה המוצג בישעיהו, אך כן 

 תּו ְלֶפֶרץְש ִכי ֶהָהִרים ש]...[ת יּו'

י ֶאֶרץ    (22–21)י  'ְּתמּוֶטָנה ְגָבעֹות ְּבָכל ַקְצוֵׂ

 
כן יתזאת ועוד, בשבעתא לשבת 'רני עקרה' בוחר עלי להזכיר את ארץ ישראל ואת קהל המתפללים. י

ְך ִּבְצִבי   מעמד מיוחד של ביקור רגלל עלי חיבר שבעתא זוכי  ְך ִיְקרֵׂ נכבדים מארץ ישראל: 'ָעַרְך ְלצּורֵׂ

את  בברכת קיום נצחי  מברךו(. הוא מזכיר את הכבוד וההדר שרוכשים לאל בארץ ישראל, 23ֶאֶרץ' )י 

הגיעו מארץ ישראל  אורחים שכאמור, החבורה הקדושה, חבורת הצדק, שהיא קהל המתפללים או 

ילֹום: 'מטרות שונותב רוקילב ב ְלעֵׂ שֵׂ  . (26' )י ֲחבּוַרת ַהֶצֶדק ּתֵׂ

כפי שניתן לראות, לרוב שימושו של עלי בן עמרם בפסוקי המסגרת ובמילות הקבע אינו טכני, 

אבקש להדגים בשבעתת הטל של עלי  23כי אם משולב היטב במרקם הקונטקסטואלי של הסטרופה.

 
 .בהתאמה 2.ג-וְ   1ק השביעי, סעיפים ג.מסגרת ראה בפר ופסוקי הקבע מילות על  דיון 23
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)ז( את מהלך שילוב פסוק המסגרת ומילת הקבע במארג התוכני של הסטרופה בצורה אחודה.  

רשי פתוח אלי מים וטל ילין את פסוק המסגרת: "ש בכל טור שלישיבשבעתת הטל )ז( מעמיד עלי 

, הפרוש בתחילתן של מילת הקבע 'טל'. התיבות מפסוק המסגרת( וכן את איוב כט, יטרי" )בקצי

בדרך כלל לאורך הסטרופה כולה, ולשון המעבר אינה  –הסטרופות, מחזיקות יחידה תוכנית אחת 

אוטומטית, כי אם קשורה בתוכן שבתיבה מפסוק המסגרת. כך, בתיבה הראשונה שבה נמצא פסוק 

מה, עד שנעשה בריאתו וליצירתו מחדש של הפייטן משורש, נש' לָשְרִשי'המסגרת מכוונת המילה 

ר בן ארבעים יום. מחזור החיים מתואר מהתהוותו של העובר בבטן אימו ועד שנעשה לתינוק ּוּבלע

אשר לו כל רמ"ח איבריו בתום תשעה ירחי לידה. שלמות העובר והתהוותו אנלוגיים לשלמות הבריאה  

לת הקבע 'טל'  הנושא הוא הבריאה, והאל הבורא הוא מגן אברהם. מי האלוהית: 'תשלום יצירה'.

ואד יעלה מן הארץ והשקה את המתאר הפריה: " מתייחסת אף היא לבריאת העולם בהקבלה לפסוק

' מתייחסת לסתום שיהיה בעתיד פתוח; במילים תּוחַ פָ '(. התיבה השנייה בר' ב, וכל פני האדמה" )

ופה כולה  והסטר כך, מילת הקבע 'טל' אחרות, הכוונה היא לקברים שייפתחו עם תחיית המתים.

י תחיית המתים ומובילות לברכת 'מחיה המתים'. שתי המילים הבאות מפסוק המסגרת 'עוסקות ב ֱאלֵׂ

הפותחות את הסטרופה השלישית משיבות את נושא הפיוט לבריאת העולם, כפי שהיה בתחילתו.   'ָמִים

גדולתו  24(.15' )ז ל ְוָחַשף ָחָרָבה ֲחָדָשהילֵׂ ל כִ טַ מילת הקבע 'טל', אף היא מתייחסת לבריאת העולם: '

סטרופה  של האל בבריאה וההערצה שרוחשים כלפיו בני האדם מובילה לברכת 'האל הקדוש'. ה

עוסקות בטל המוכן מבעוד מועד  –ומילת הקבע 'טל'  'ְוַטלהרביעית כולה, התיבה מפסוק המסגרת '

(. הפייטן שעד עתה התמקד בתפקיד האל בתחיית  19)ז  'ף ְליֹום ְּתִחָיהקָ וזְ ף מֻ ֻמוקָ לאחרית הימים: '

בית הכנסת בהווה. עובר לתיאור המתפללים השרים לו שירי תודה והלל ב –המתים בעתיד ובטל 

המתפללים הוא ריאליסטי: המתפללים מתוארים עטופי טליתות, כורעים ומשתחווים ובפיהם   תיאור

י ַּתְכִריְך ַיְפִציחּו ְּברֹון ְוהֹוָדָיה תפילה: '  ֲעטּויֵׂ

 ֶהָחְברּו ֻכָלם ְוִאְמרּו ָאנּו ְלָיּה

 (24–22' )ז ִּבְנִפיָלה ִּבְכִריָעה ְּבִהְשַּתְחָוָיה

' עוסקת אף היא  ָיִליןתיאור התפילה מוביל לברכת 'שאותך ביראה נעבוד'. הסטרופה הנפתחת בתיבה '

שלושת האבות המכונים 'ישיני בתחיית המתים שיביא עמו הטל. בהמשך לכך, יקיץ הטל גם את 

משמרת כהונה זו שירתה בבית המקדש בזמן  25ואת משפחת מסרביי.יהויריב  משמרת, את חברון'

 
 יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה'. י'ויאמר י: , טאעל פי בר'  24

; 62– 61נחס הכהן, עמ' יפלפיוטי משמרות הכהונה, ראה שני מחזורי פיוטים שכתב פינחס הכהן לשבתות. אליצור,  25

 קג.–פב, פג–סא פיוטים
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ישראל המייחלים כי מנהיגי האומה  26.בעת הקמת בית המקדש מחדש צפויה לשרת שובונו, חורב

יקומו לתחייה, והמאמינים כי בכך תושב העטרת לישראל, מבקשים להודות לקב"ה. הסטרופה  

י' מקושרת למצוות 'לקט שכחה ופאה' וכן לקיום מצוות שנת ִּבְקִציִר האחרונה הנפתחת בתיבה '

קבע 'טל' מובילה לבקשה מהקב"ה להזיל טל ולתת שלום, כלומר, לבשר על הגאולה השמיטה. מילת ה

 27(.34והשלום שאת בשורתם יביא אליהו הנביא )ז 

 
 מערכת יוצר: יי מלכנו ועד מתי ד.

עניין עלום הוא שבמורשתו הפייטנית של עלי בן עמרם נשתמר רק פיוט יחיד שלו ממערכת היוצר. 

ממצא זה מפתיע מאחר שבתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת סוג פייטני זה היה אהוב ונפוץ. 

הפיוט שנשתמר הוא פיוט יי מלכנו המקשט את הברכה שלאחר קריאת שמע )ברכת הגאולה(, והאחרון 

ספרדית, התפצל הפיוט לשניים; -שבעת קטעי הפיוט של מערכת היוצר. במזרח, בתקופה הקדם מבין

בעצם, לפנינו פיוט אחד המכיל שתי סטרופות. להערכת  כך ש 28חלקו השני של הפיוט נקרא 'ועד מתי'.

ו פליישר, נראה כי החלק 'ועד מתי' נועד לשרת פסקת חובה מסוימת הנרמזת בשם 'ועד מתי', אך מקור

עוד הוא הציע שחלקו השני של הפיוט נועד לשמש תבנית מורחבת לקטעי הסיום של  29טרם זוהה.

היצירות. עיקרון ליטורגי זה מוכר וידוע מסוגי פיוט אחרים. גם בחלק של יי מלכנו, כמו בקרובות, 

 30מסתמן צורך בהארכת קטעי סיום.

מצועצעת  בצורהלי כתוב פיוט יי מלכנו ועד מתי של ע 31כפי שהוסבר במקום אחר, 

תוכן  32ומנייריסטית המכילה אליטרציות צפופות, שככל הנראה, מחקות פיוט של יוסף אבן אביתור. 

הפיוט נחלק לשניים; בסטרופה הראשונה מתאר הדובר את מצבו העגום ואת הסבל שאותו הוא חווה 

 
מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב אמרו כשחרב בית המקדש בראשונה אותו היום ערב  : 'א"ע כט, תענית בבלי 26

תה והלוים היו אומרי שירה ועומדין  יתה ומשמרתה של יהויריב הייומוצאי שביעית היתשעה באב היה ומוצאי שבת היה 

 (.26ז ) לשירוישב עליהם את אונם'. וראה עוד בעניין זה בביאור  על דוכנם ומה שירה היו אומרים )תה' צד, כג(

  המקובלות  הקלסיות הנורמות פי על פועל עלי. המתים לתחיית בברכה ולגשם לטלהשבעתות של עלי יש אזכור  בכל 27

בשבעתות לפרשות )שש מתוך   אלה מושגים. על מיעוט אזכור המתים בתחיית' קשורים גשם' ו'טל' המושגים  שלפיהן 

 .  63– 62ארבעים וארבע(, ראה אליצור, מחזורי שבעתות, עמ' 

לציין כי אצל פייטנים    יש.  171– 164שר, היוצרות עמ'  ימלכנו של מערכת היוצר, ראה פלי   י'עד מתי' בי  חלקעל ייעודו של ה  28

אף אוחדו צירופים אלה יחד: 'ועד מתי ועד אנה'. ש  פעמיםצירוף 'ועד אנה', ויש  בחלף הצירוף 'ועד מתי'  וה  לעיתים  אחדים

 . 169"ל, שם, עמ' הנ

 . 50– 48וכן הערות  266– 265, וראה בעיקר עמ' 267–248פליישר, תבניות בפיוט הקלסי, עמ'  29

 . 265– 262בעיקר עמ'  "ל, שם,הנ 30

 . 3.ב, סעיף שביעיראה פרק  31

 .  333–332עיין פליישר, היוצרות, עמ'  32
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יִני עֹוְלָלה ַעל עֹוֶצם עָ '  :בגולה. סבלו מנומק בחטאיו ובעוונותיו שעליהם הוא נאלץ לשלם י ֲעֹוִניעֵׂ ' )יא ְצבֵׂ

לֹא (. במילים אחרות, הסיבה לגלות ולשעבוד הם חטאיו שהובילו את האל לתתו בידי אויביו: '1

ן לְ  ִטב ָלכֵׂ (. לאחר ההסבר המנומק של המצב שבו הוא נתון והסיבות לו, 2' )יא ַצִני עֹוְיִניחָ ָלַמְדִּתי ְלהֵׂ

האויב הקשים והרבים הגורמים לו סבל. הסבל הנגרם לו הוא גם אישי, אך  מונה הפייטן את מעשי

 בעיקר לאומי: 

יָכִלי ְּבַאְרמֹוִני ִּבָלה ּבְ '  ָשִרי ָּבָנה ִּבְזבּוִלי ְּבהֵׂ

 (7–6' )יא קּוִני ִמְמכֹוִניי ַרּבּו רֹוֲעַצי ָרְדפּו ִריחֲ רֹוְצצַ 

 
' יקללו ְוַעד ָמַתימתי' פונה הדובר אל האל ושואל 'בסטרופה השנייה הנפתחת בצירוף המילים 'ועד 

ת אותו בימי ּוְלַזכֹו', בית המקדש. הוא מבקש מהאל לפקוד אותו ִּבְנָייִניהאויבים, יחריבו ויהרסו את '

ִני זְ ביאת המשיח, המכּונה בפיוט תחכמני: ' (. כמו כן, מבקש הדובר מהקב"ה  9' )יא  ִניְכמֹ ְח י ּתַ ן ְזִמירֵׂ מַ ַזכֵׂ

להכריע את האויבים, ולכונן חזרה את בית המקדש על כתליו וכוהניו הקדושים. הפיוט מסתיים 

ה לרבים: פֶ בפנייה אישית של הפייטן לאל לקבל את תפילתו, תפילת היחיד של שליח הציבור המשמש  

יִניְמּתַ מַ ְקָראִתיָך ְקַשְבָּתִני קֹו' ִני ְשעֵׂ  '.ִני ַקְּבלֵׂ

 
 . סליחותה

 מחילה  ,חרטה ,תכנים אופייניים: וידוי 1ה.

בסליחות של עלי בן עמרם עומד הפייטן מול הקב"ה במעמד של כמקובל בסוג הסליחה וייעודה, גם 

ידוי על והמחילה והו, בקשת הסליחה .ומבקש עליהם מחילה על חטאי ישראל , מתוודהתפילה

 קהל המתפללים,מייצג את ה היחיד ,הציבורבה של הסליחה. הפייטן, שליח יללב הם  – החטאים

יכול כל   וזכללית  דרך ניסוח  הודות ל   בלבד.  העוונות בקווים כלליםאת  מזכיר בסליחות את החטאים ו

תיאורי העוונות ובקשת הסליחה, ולראות את עצמו במעמד זה  להזדהות עם  אחד מן המתפללים

בקשת  לאחריה חרטה ושירה בחטא הסליחות מורכבות מהודאה יש .כיחיד העומד בפני הבורא

ינּו'  בניסוחים מגוונים:מופיעה  . ההודאה בחטאים  מחילה נּו ִהְרּבִ (;  1)יח   'ָעַמְדנּו ְלָפֶניּך ְּבֹבֶשת ָפנֵׂ ינּו 'ֹחבֵׂ

ָלה ִעם ָחָמס' ר'; 'ִדַּבְרנּו דֹוִפי ְוִהְרּבִ (15)יג  ְגזֵׂ נּו' (; '5)טז  ינּו ּתֹוֲעבֹות ָפֶניָך יֹוצֵׂ מֹוְרִדים ָהִיינּו ּוִמְתַוִדים ִהנֵׂ

ִבין ְוַתְלִמיד' )יט 4)יח  י ָכל מֵׂ ָדע ְוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָתִמיד' )יט (; 'פְ 6(; 'ִהְנִני ִמְתַוֶדה ַעל ִפְשִעי ְפנֵׂ ָשַעי ֲאִני ִכי אֵׂ

ר'; (8 ל ָיד ְלִהיָנצֵׂ ין ְלאֵׂ רובד מטפורי, אך  נטולתטאים היא בשפה לרוב ההודאה בח  33.(6)טז  'ֶהֱעִוינּו ְואֵׂ

 
ֲחָסִדים  '; (38ֹום ָעְזבֹו ִפְשעֹו ַוֲעֹונֹו ְוחֹובֹו' )יב 'ִמי סליחות:בדוגמאות נוספות להודאה בחטאים ובעוונות  להלן 33 ְירּוִדים מֵׂ

ר' )יג 11– 10ְליֵׂין ֲענּוִשים' )יג  שֹוִתים 'הֹוִמים ַגםּוַמְרִּבים ָהֳעָנִשים' /  נּו ִחְייָבנּו ְלִהָגלֹות ְּבַיד ַשר אֹוצֵׂ ין 35(; 'ְוִרְשעֵׂ (; 'ֶהֱעִוינּו ְואֵׂ

ר ל ָיד ְלִהיָנצֵׂ ינּו אֹוָתנו ֶהֱעוּו6)טז  ְלאֵׂ ת ְפָשעֵׂ ינּו עֵׂ 'ִניַאְצנּו ּתֹוַרת שֹוַסַעת ֶשַסע ּוַמְפֶרֶסת ְלַהְפִריס' )טז (; 10)טז  ּ'(; 'ָחְשכּו רֹוֹאתֵׂ

ַחָטאִתי' )יט 'ִכי ֲעֹו (;18  (.4ִני ַאִגיד ֶאְדַאג מֵׂ
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קנים ממצוות ומעשים טובים ּו. כך למשל, ישראל מודים שהם מרבלשון ציורית מתוארת יש שהיא

 34(.8–7ככרם ריקה שאין בה פירות ללקט )יג 

י ִמְקָרא קֹוֶדש'  לובשות צורות ולשונות:הן גם החרטה ובקשת הסליחה,  'ְסַלח ָנא ֶפַשע קֹוְראֵׂ

הּו ְסִליָחה ְּבָקְראֹו ְּבשּובֹו' )יב (; 7)יד  ינּו ַּתֲעִביר ּוְתחָ 39'ָרם ְּתַבְשרֵׂ  ִשים ְסִליָחהְמַבְק  ;(27)יח ' ינּונֵׂ (; 'ְפָשעֵׂ

ינּו  ָלנּו נּו ַּתֲעִביר ְוִתְמחֹול פֹוַעל ִיְצרֵׂ   (;2)יח  '  ּוְלָבנֵׂ נּו'ֲחָטאֵׂ נּו ְּתַנֶקה ּוְתַטֲהרֵׂ  תסליח  35(.16–15)יח    'נּו / ֻטְמָאתֵׂ

לבקשת הפייטן המייצג את  האל מתבטאת בהקשבתו ובהתייחסותו לתפילה; בעשותו כך, הוא שועה

ות שלוש נפתח על דרך זו נוסף על כך, הקשבתו של הקב"ה לסליחה מתפרשת כמחילה.ישראל. 

בלשון  לאל הישיר כבר בתחילתן באמצעות פנייההסליחות של עלי ליום הכיפורים בבקשת סליחה 

ה גֹוִעים ָלְך ְושֹוְפִכים ִחינּון' ה 'ענה': יהפני ילֹות' )יג (; 3)יב 'ֲענֵׂ ה ַלֲהקֹוֶתיָך ָהעֹוְמִדים ַּבלֵׂ ה ָנא ; (5'ֲענֵׂ 'ֲענֵׂ

ל' ְמַחֶנֶנת   ועוד כיוצא באלה. (1)יד  ְכִחינּון ְיקּוִתיאֵׂ

יוכלו ללכת באורחותיו. שתים מבקשים ישראל מהקב"ה שיורה להם את דרכיו על מנת ילע

'ַאָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם טֹובֹוֶתיָך  לדרך הישרה: המעוותת תיקון דרכם להם מבקשים הנחייה והכוונה 

ינּו' ) יזֹוב ְּתַחְטאֵׂ י ִשְבֲחָך ּוְבאֵׂ ינּו' / ֲענֵׂה סֹוְדרֵׂ נּו ְּבַחְסְדָך ּוִבְרצֹוְנָך ַאל ְּתַדְכאֵׂ ינּו / ְנחֵׂ (; 'ַאָּתה 19–17יב ַּתְראֵׂ

ִני ְּבֶאֶרץ ִמישֹור' )טו   נּו ְּתַנקֶ ; '(14רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנחֵׂ נּוֻטְמָאתֵׂ (. זאת ועוד, לעיתים מכילות 16)יח    'ה ּוְתַטֲהרֵׂ

ה ְתשּוָבִתי(; '18' )יז  ֶעְזִרי ַאָּתה ְרָפא ָנא ַמֲחִליבקשות לרפואה: '  הסליחות בקשות שונות, כגון ָחְלִיי   ְרצֵׂ ּומֵׂ

ִני ה ֶדֶבר ְוֶחֶר : '(; בקשות להפסקת גזירות קשות כמו מחלות, דבר ורעב10' )יט ְּתַרְפאֵׂ ' ב ְוָרָעב ִמֶמנּוַכלֵׂ

נּו(; בקשת רחמים: '19)יח  יֶניָך ְלַרֲחמֵׂ  ( ועוד.12' )יח ְוִיְהיּו עֵׂ

 
 כוחו של האל בבריאה ומול אויביו  2ה.

פרט לתכנים המובהקים העוסקים בווידוי ובבקשות הסליחה, מובלטים בסליחות תכנים העוסקים 

 'ָרהפֹוַרְרָּת ְבָעְזָך ָים ּוְשאֹון ַגָליו ְלָשּבְ  /ְּתִחַלת ָכל ְיִציָרה  ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים' :גדולתו של האל בבריאהב

כבר    מתואר כוחו של הקב"הים  כיפורהבסליחה ליום    (.4ָאֶרץ' )טו    ְגבּולֹות  ָכל   ; 'ַאָּתה ִהַצְבּתָ (22–21)יב  

י ָטֶרף :בפתיחה ַהְררֵׂ במלחמותיו  גדולתו, כוחו ועוצמתו של האל מתוארים גם (.1)יב  ''ַאָּתה ַאִדיר מֵׂ

ם ַכסּוָחה / ִהַפְלָּתם ְּבשֹוָאה ּוַפַחת ְושּוָחה'עם אויביו, הם אויבי ישראל:   'ַאָּתה ִדִכיָת ֶכָחָלל ָרַהב ַוְּתִשימֵׂ

יֶהם ַוֶיֱהָמיּוןְתָך שָ ֲחמָ  / 'יּוןלָ כְ ָצִרים ַויִ ס ַאָּתה ָזַנְחָּת ַוִּתְמאַ '(; 6–5)יב  (; 'ַאָּתה ָיְדָך גֹוִים 10–9)יב ' ַפְכָּת ֲעלֵׂ

 (.14–13ְתָך ְוָגְדָלְך' )יב ָּת ִמְגבּוָלְך' / 'ִכִליָתם ְּבַאֶפָך ּוַבֲחמָ הֹוַרְש 

 
 .2, סעיף א.השביעיבפרק  ראה, זה לשוני  ציור על  פירוט 34

ֶליָך ְמַקִּוים' )טו נוספות לחרטה ולבקשות הסליחה דוגמאות הנה 35 ַח ְלַעם אֵׂ ל ְוסֹולֵׂ נּו ְכֶקֶדם ְּבַיד  25: 'מֹוחֵׂ (; 'ְקַרע ְשַטר חֹובֵׂ

ר' )יג  ב ַהְכרּוִבים' )טז 38פֹוטֵׂ נּו יֹושֵׂ ינּו ְוַצֲערֵׂ ה ְּבָעְניֵׂ ם ַעל ָהָרָעה ְוָתִסיר ּתּוָגִתי' )יט (; 31(; 'ְראֵׂ נּו ַּתֲעִביר ְוִתְמחֹו; '(1'ִּתָנחֵׂ ל  ֲחָטאֵׂ

נּו  (.15' )יח פֹוַעל ִיְצרֵׂ
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ַאָּתה ַאִדיר  , המודגם בשיר 'יחס אנלוגיבין גדולתו וכוחו של האל לבין יכולתו לסלוח לעם הוא היחס 

ב ַּתֲחנּון' ) י ָטֶרף ְוקֹושֵׂ ַהְררֵׂ כמו  העם. הנואשמצבו  תיאורהאל אל מול  האדרת תיאור(. באמצעות יבמֵׂ

פיעה בראש כל סטרופה,  מו 'אתה'; המילה 'יי'ו'אתה', 'ענה' כן, בשיר קיים שימוש במילות הקבע 

חותמת כל סטרופה. כאמור,    'יי'  מופיעה בראש כל טור שלישי, והפנייה הישירה לקב"ה  'ענה'הבקשה  

 ,בהשוואה לעמו המתחנןבעוצמתיות ובאיתנות מתואר אשר הכריע את אויביו,  ,האדירהגדול והאל 

הכריע את  הצליח לאם ש בפניוהיא בבחינת הבאת הוכחות העצמת האל . המצוי במצוקתו ,הגועה

  .על נקלה למחול לעמוגם  אויביו האכזריים בקלות, יוכל

 
 דמות האויבים בסליחות  3ה.

ר': יםעצם כללי מותהאויבים בסליחות בשעל פי רוב מכונים  ר' ;(35)יג  'ַשר אֹוצֵׂ י ' ;(36)יג  'עֹוטֵׂ עֹוְבדֵׂ

ר' )יג ֲאָכלּונּו ֲאָריֹות '; (2)טז  'ִסיִליםפְ  . תיאור האויבים האכזריים מנוגד לכינויים (28ַּבְרְדָלס ִעם ָנמֵׂ

 (. 11' )יב ְטָלֶאיָך' ;(31)יג ' כצֹאן ַמְרִעיֶתָךהתמימים של ישראל החלשים, חסרי הישע: '

האויבים הפוגעים בישראל בלשון ציורית על פי משל הכרם   אולם, באחת הסליחות מתוארים

בים שיהרסו וישלח הקב"ה א ובשל כך ,הקב"ה הצמיחה ּביאּושיםוטיפח ע הכרם שנט 36ה. עיהוביש

ירֹו ֶנְחַמס ינּו ְוַגְפנֹו ִנְתַמְסַמס / ָנְפָלה ְמסּוָכתֹו ּוְגדֵׂ כמו   .(17–16)יג    'את הכרם ויחריבו אותה: 'ֻרוְטשּו ְכָרמֵׂ

בשמם ובשם האומה שאותה , באופן ספציפיהאכזריים מתוארים האויבים אחרות שתי סליחות כן, ב

בנויה במתכונת )טז(. סליחה זו  הסליחה לי' בטבת: ראשית, בהתאם לייעוד הסליחה הם מייצגים,

לאורך השיר, נבוכדנצר על ירושלים. מלך בבל את מהות הצום לזיכרון המצור של  הולמתה תמטית

י ֶמֶלְך ָּבֶבל 37נמנים שבעה שרים בשמם:בסוף כל טור רביעי,  ם ִשְבָעה ָשִרים' )טז  'ַרּבֵׂ (. סדר 4ַהָצִרים הֵׂ

ְרַגל ַשְרֶאֶצר' )'הוא זה: שבעת השרים על פי הסליחה  (; 16טז (; 'ַשר ְסִכים' )12טז (; 'ַסְמַגר ְנבּו' )8טז נֵׂ

בסליחה זו מתוארים עוד   38.(28טז ) 'ְנבּוַזְרֲאָדןו'( 25טז ) 'ַּבְלֲאָדן' (;24טז ) ' ַרב ָמג'(; 20טז ) 'ַרב ָסִריס'

י ְדָדן'בשמם: אויבים עמים   השנייהסליחה ה. (28, 26)טז  'ְכרּוב ַאָדן' / 'ְרטּוִשים ַאשּוִרים ּוְלֻאוִמים ְּבנֵׂ

נקמת הקב"ה אשר מתוארים האויבים שנשתמרה מקוטעת וקשה לקבוע את ייעודה )כ(. בסליחה זו 

י ֱאדֹום ּוְש ' :םגם על עריהחלה  ש לֶ ֲהרֵׂ י'/  'ָהָבה ְוִכְבָשןִעיר ְּבאֵׂ ָדר ְלתֹוֶפת ּתּוַקד ְיָגְרָשן חֹורֵׂ  /' ְנָביֹות ְוקֵׂ

 .(11–8)כ  'ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָשן'/  'ִתיָשן ְירֹוְשָשןְּברּוחֹו ַהָקָשה ְידּוָשן יְ '

 

 

 
 .2, סעיף א.השביעיפרק בפתחת לאורך חלקים נרחבים מן הסליחה, ראה תתיאור מפורט של המטפורה המ 36

 ראשון של הסטרופה ולא בטור הרביעי.הפרט ל'בלאדן' המוזכר בטור  37

ר סכים רב סריס נרגל שראצר רב  שעל פי יר' לט, ג: "ויבאו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוך נרגל שראצר סמגר נבו  38

 מג וכל שארית שרי מלך בבל".  
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 החורבן ותיאור ישראל בגלות   4ה.

ירֹו ְוָהָיה ְלִמְרָמס' )יג  :הקשה של העם בגלות גם כן מתואר על פי משל הכרם ומצב 'ַהֶכֶרם ִנְפַרץ ְגדֵׂ

ּבֹוִכים ְוֶנֱאָנִקים ְּבָגלּוָתם '(;  32)יג    'ְמֻשוְעָּבִדים ִּבְתנּואֹות'ישראל המצויים בגלות סובלים סבל רב:    39.(19

ה צֹאן ַמְרִעיֶתָך ְמֻפוָזִרים ְּבָכל  (11–10)יד  'ֶסףְנדּוִדים / ּוְמכּוִרים ְּבלֹא כֶ  , ומפוזרים בין העמים: 'ְראֵׂ

יאֹות' )יג   נּו. פרט לסבלם הנפשי הם סובלים גם סבל גופני: '(37)יג    'ְזרּוִיים ְּבָכל ִפינֹות(; '31פֵׂ ְכָתנּור   עֹורֵׂ

יו ִמְתחֹוֶגג ב ִמְתמֹוגֵׂ פָ /  ְוַהגֵׂ   (.22–21)טז  'גִנים ִקיְּבצּו ָפארּור ְוַהלֵׂ

מוביל לבקשה מהאל שינקום בגויים, האויבים והמשעבדים יד מ ישראל ם שלתיאור סבל

ק ֶחֶרב ְּבַלַּבת רּוַח ַעל צָ  את הגאולה: יביא לישועתם ויקרב ִני '; 40 (34ִרי ְואֹוְיִבי' )יב 'ָהרֵׂ ִני ָזְכרֵׂ ּוָפְקדֵׂ

אֹוְיָבי ה ְּבַצֲעִרי  ; '(22–21)יז  'ִריָבה ִריִבי ִמַיד ְמַחְשִלי / ִמַיד אֹוְיִבי ְוָצִרי ַּתִציִלי; '(19)טו  'ְוִהָנֶקם ִלי מֵׂ ְראֵׂ

ר ַמְכִשיִלי  ועוד. (14)יז  'ּוַמגֵׂ

 יאוריבכפיפה אחת עם ת תיאור חורבן בית המקדש וירושלים הוא נושא המופיע בסליחות

רֹות: 'ומצבם הקשה בגלותולים  הג רְוֻשוְד '  ;(23)יג  '  ְוֶנֶהְרסּו ַהִמְבָצרֹות ְוָנַשמּו ַהֲחצֵׂ   'דּו ָהֲעָזרֹות ְוָחַרב ֶהָחצֵׂ

ינּוגֹוַרְשנּו ִמנַ ' ;(25)יג  י ְנָסִכים' ;(3)יז  'וֵׂ נּו ְוִאיָשם ּוְמַנְסכֵׂ הכאב , תיאורי הסבל (.14' )טז ְכָכלּו ָקְרְּבנֹותֵׂ

יסלח לעמו על מנת שיתרצה וולעורר את רחמיו את הקב"ה מטרתם לרכך  ,סורים של ישראליוהי

מצבם העגום של ישראל מתואר על רקע העדר נוכחותם של מנהיגי העם, פועל יוצא של פיזור . ישראל

לא מלך, לא שרים,  ישראל בין הגויים. לעם ישראל אין נביא, חוזה, כוהן או מקטיר שיכפר עליהם,

ר'  לא שופטים ולא שוטרים, ואף משמרות הכהונה התבטלו: )יג   41'ּוָבְטלּו ִמְשָמרֹות ִמָיְשְּבָקָשה ִעם ִאימֵׂ

41.) 

  חטאיהם הביאוגאולה.  לסליחה ו  תיאורי הסבל הקשים של ישראל משמשים כסיבה לבקשת 

רֹות טֹובֹות מהאל מחילה וישועה: ' מבקשיםלכן הם בגלות, ורצות את עונשם אותם להיענש ולְ  ּוְגזֵׂ

ימֹו ש  ָעלֵׂ ש ִיְשִעי ְוחּוָשה ְלגָ ; '(32' )טז  ְוִשְמָחה ּוְלמֹוֲעִדים טֹוִביםֶאְבָלם ְלָששֹון  ֲהפֹוְך  '  (;6' )יד  ְּתַחדֵׂ  'ֲאִליֲַחדֵׂ

 (.25' )יז שּוָבה ְשִביִתי(, ואף בקשה לקיבוץ גלויות: '10)יז 

ד המתאר את החורבן והגלות על פי איכה א, ג: 'סליחה לי' בטבב ֲאִני ת הפייטן הוא ְמספר עֵׂ

(. מבחינת תכניה בנויה הסליחה במתכונת פשוטה של 1' )טז ּוִבְנָסִרים ֻסוֶכֶכתַהֶגֶבר ָמַסְרִּתי ֻסוָכִתי ַהְמ 

המלכים והעמים, המוזכרים חטאי העם הם הסיבה לגלות, והגלות והשעבוד בידי  –סובב ומסובב 

בטורים החותמים כל סטרופה, הם התוצאה. הסליחה גם מנמקת את הסיבה למצור על ירושלים 

י ולחורבן בית המקדש וירושלים; חטאי העם ועוונותיהם הרבים מקורם כבר בתקופת התנ"ך: ' ְשנֵׂ

 
 לאורך סליחה יג.    27– 16ראה טורים   39

 (.35– 33לחם באויביו ולהביסם )יב י הפייטן מהאל לה תראה בסטרופה זו עוד דוגמאות לבקש 40

 .6.ה בסעיףעל משמרות הכהונה  עוד וראהואילך.  34סליחה יג מטור ראה  41
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ל ַוֲאֶשר ְּבדָ  ית אֵׂ : רגי של הפיוט נקבע אפוא מחטאי ישראל(. ייעודו הליטו27)טז  42ןֲעָגִלים ֲאֶשר ְּבבֵׂ

 (.30–29'ִעּתֹוַתי ָלֶכם ְיִחיִדים ַאְרָּבָעה צֹומֹות ֲחשּוִבים / ִהָנם ֲחֻקוִקים ְּבַאְרָּבָעה ֳחָדִשים ְנצּוִבים )טז 

 
 דמות האל ועמדת הדובר בסליחות  5ה.

אך לעיתים  43בגוף נוכח, מטבע הדברים, הנמען בסליחות הוא הקב"ה, ולרוב לשון הפנייה אליו היא

נוסף על כך, ברוב רובן של הסליחות הפייטן הוא הדובר, למעט במקום אחד שבו   44גם בגוף שלישי.

כמו כן, ברוב הסליחות מפייט  45הוא מצטט את הקב"ה ולשם כך משתמש בדיבור ישיר המופנה לעם.

ויש   47הוא מפייט בלשון מדבר.  כמייצג את ישראל, אך לעיתים לאותה התכלית  46הפייטן בגוף מדברים

שליח הציבור המייצג  יש להוסיף כי  48גם שבאותו הפיוט עובר הפייטן מלשון מדברים אל לשון מדבר. 

מוותר על  ואף אינו 49בסליחותיו את קהל המתפללים מייצג גם את עצמו, היחיד העומד מול בוראו, 

ֶליָך ָתבֹואְיָי ִשְמָעה ְתִפָלִתי : 'האישי שלו וקול מעברים אלה מעמיקים את היסודות (. 40' )יג ְוַשְוָעִתי אֵׂ

 הדרמטיים בשיר ואת עוצמת הריגוש. 

להביא ישועה וגאולה לעמו:   בו  האיץכדי ל   בעבר   לקב"ה את הבטחותיוהפייטן  תים מזכיר  ילע

כיר לקב"ה אירועים שאירעו לאישים מזהוא  ,(. כמו כן26' )יב 'ָרם ִהְבַטְחָּתנּו ִכי ַאָּתה מֹוִציא ֲאִסיִרים

הוא    ,בכך  ממנו לנהוג באופן דומה בהווה.ומבקש  מקראיים נכבדים בעבר ואת אופני תגובתו כלפיהם,  

לדוגמה, לשמה נכתב הפיוט. שהסיטואציה הרלוונטית  ןאנלוגיה בין הסיטואציה המקראית לבייוצר 

'. מחננתהמכּונה 'עם ישראל  כלפי  גם    נהגכך יו,  שביקש את רחמילמשה )יקותיאל(  הקב"ה  ענה  נכפי ש

כפי שהגן על דניאל במצוקתו הקשה,  ,כפי שהקשיב לצעקת שמואל הנביא בקוראודוגמאות נוספת, 

 יםכיפורה במעמד הסליחה ליום  את עמו בהווה הקב"ה  יושיע ןכ –ממצרים  וכפי שהושיע את עמו

 :הפייטןמגיש לפניו אותה ש

 

 

 

 
 המאוחדת ישראל ממלכתביסוס ממלכת ישראל החדשה לאחר פילוג ל ניסיון ב נבט  בןמעשהו של ירבעם ל היא הכוונה 42

 )מל"א יב, כט(.

 סליחות יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט. 43

 נוכח.  לגוףה יפניהלשון   שונתה  כהולכן קשה לקבוע אם בהמש ,קטועה סליחה כוכן בסליחה כ, אך  יגבסליחה  כך 44

 (.30–29'ִעּתֹוַתי ָלֶכם ְיִחיִדים ַאְרָּבָעה צֹומֹות ֲחשּוִבים / ִהָנם ֲחֻקוִקים ְּבַאְרָּבָעה ֳחָדִשים ְנצּוִבים' )יג  45

 יג, טז. 46

 טו, יז, יח, יט. 47

 יב, טז. 48

 .ו, סעיף  השביעיפרק ב על התכוונות השירה לעצמה ראה   דיון 49
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ה ָנא ' ל ְמַחֶנֶנתֲענֵׂ   ְכִחינּון ְיקּוִתיאֵׂ

ל  ְלַצֲעָקָתּה ַהְקִשיָבה ְכמֹו ַצֲעַקת ְשמּואֵׂ

ל  ְיִמיְנָך ָנִטיָת ]...[וה ְכסֹוַכְכָּתה ְלָדִניאֵׂ

לְכהֹוַשְעָּתה הֹוִשיָעה   (5–1' )יד ַעְמָך ִיְשָראֵׂ

ותכלית הסליחה היא  סופיות,-האיןמעצימים את גדולתו ואת יכולותיו  בעבר תיאור מעשי הקב"ה

 להקשיב ולמחול. ,רצותהתלגרום לקב"ה ל

רְמשּוִלים ָאנּו ְּבָיְדָך כַ 'לקראת סופה של הסליחה   י ַהיֹוצֵׂ מטבע   עם  ' )יג(, 'מתכתב' עליחֹוֶמר ִּבידֵׂ

י כַ ' 50,תחת ידו היצאר לא שאהסטרופה הראשונה מ לשון ציורי רחֹוֶמר ִּבידֵׂ ומטמיע אותו  ,(1)יג  'ַהיֹוצֵׂ

רכַ 'בסליחה שחיבר. הדימוי  י ַהיֹוצֵׂ האדם נתון בידי האל, לפיו שרעיון ידוע ומוכר מציג  'חֹוֶמר ִּבידֵׂ

משתמש במטבע הלשון  עליוביכולתו של האל לפסל ולעצב את האדם כרצונו ולהעניק לו צורה ורוח. 

 ה, מחילה וגאולה:בהקשר חדש המעצים את הצורך של ישראל בסליח

ר' א ְנָטָשנּו ַהשֹומֵׂ  ֲעָזָבנּו ַהּבֹורֵׂ

ר  (30–29)יג  'ְוִנְשַאְרנּו ְכחֹוֶמר ִכְכִלי ְּבַיד ַהיֹוצֵׂ

ישראל החוטאים שלא שיפרו את  – התהליך שעברו ישראל לא הביא אותם לשינוי במעמדםכלומר, 

לתת את הדין נדרשים  ו  ,פטםוכלי בידו לשכהם נתונים כחומר ו   הבורא, וכעת  ידי  עלהתנהגותם ננטשו  

 על חטאיהם.

 
 אזכור משמרות הכהונה בסליחות  6ה.

כהונה'  משמרות'לעשרים וארבע ביניהם נחלקו , במקדש בשעה שעמד על תילוששירתו הכוהנים 

עקרו הכוהנים לכפרי   לאחר חורבן הבית. ששירתו בקודש במהלך השבוע על פי סדר קבוע מראש

באמונה שיבוא היום ויידרשו לחזור  הקפידו לשמור על מקומו של כל משמר בסדר השירותו הגליל,

 52נושא משמרות הכהונה מקבל תהודה רבה בתקופת הפייטנות הקלסית הארץ ישראלית.  51לעבודתם.

פייטנים כמו יניי ואלעזר בירבי קליר השתמשו בנושא המשמרות כקישוט המשולב בפיוט, ואילו 

יהושע בר כלפה, בן זמנו של עלי בן   53הדותהו ופינחס הכהן העמידו מחזורי פיוטים שלמים בנושא זה.

 
בהקשרים אחרים, הסטרופה הראשונה בסליחה אינה של עלי; היא חתומה 'משה', וגם מועתקת אצל   תוארכפי שכבר  50

   .ד סעיף, רביעי פרק ראהשחיבר.  יםכיפורהיוסף אבן אביתור בראש סליחה ליום 

 . 57– 53על מעבר משמרות הכהונה לגליל, ראה אופנהיימר, הגליל בתקופת המשנה, עמ'  51

 .219. ראה גם יהלום, המקדש והעיר, עמ'  184,  153– 152על משמרות הכהונה בפיוטים, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ'    52

קפ; –לתולדות הפיוט, עמ' קז פינחס הכהן, ראה זולאי,ו רבי קליר, הדותהו י על פיוטי המשמרות של רבי אלעזר ב 53

. לפיוטי משמרות הכהונה של פינחס הכהן, ראה אליצור, פינחס 55– 54, בעיקר עמ' 62–50אברמסון, קרובות לחתן, עמ' 

 . 640–584הכהן, עמ' 
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מרות בדרך זו משלב גם עלי את מש 54עמרם, נהג גם הוא לשלב את נושא משמרות הכהונה בפיוטיו.

ָבְטלּו ּו' :משמרות הכהונהמוזכרות  הכהונה בשירי הקודש שלו כקישוט תוכני. למשל, בסליחה יג

ר בהקשר קדושת י"ח ליום ראשון של חנוכה  . אזכור זה מצוי גם ב(41' )יג  ִמְשָמרֹות ִמָיְשְּבָקָשה ִעם ִאימֵׂ

אזכור משמרות הכהונה בפיוטיו של עלי מאשש את הנחתו של . (15' )ד רימֵׂ י ִא נֵׂ הֲ ֹוכ הָ עּויְד גִ אחר: '

כבר בשנת  –  באב ט'הזכרתן הקבועה של המשמרות בתפילות הציבור של לפי זולאי, פרט לזולאי. 

, אלמלא חרב, לשרת באותו שבוע במקדש אמורשם המשמר שהיה  נהגו להכריז בשבתות על 1034

. מנהג זה הוא מנהג  אותו משמר פיוט לזכר נאמרלאחר מילות התפילה  55ולהתפלל על השבתו לכנו.

סטאט נהגו להזכיר משמרות גם בתקופה בבית הכנסת של הירושלמים בפֻ ארץ ישראלי, וככל הנראה 

 56.מאוחרת

 גם בשבעתת הטל של עלי ניתן לראות אזכור למשמרות הכוהנים:

 ֶחְברֹוןי ינֵׂ שֵׂ ו ִעם יְ יָ דּוָיִלין ָיִקיץ פְ ' 

י מֵׂ ִציץ ֶנֶכד יְ    (26–25)ז  57'רֹוןהֹוָיִריב ְמָסְרבֵׂ

 
כמו כן, עלי בן עמרם עושה שימוש מעניין בנושא משמרות הכהונה בשיר שבח; בשיר שבח המתלווה  

לאיגרת שכתב לכבוד יהוסף הנגיד, בנו הבכור של שמואל הנגיד, כולל עלי את ענייני משמרות הכהונה, 

שימוש בנושא זה בשירי חול הוא נדיר. לסיכום, אזכור משמרות  58חילוני, ומשמרות הלוויה.בהקשר 

הכהונה בפיוטיו של עלי מעיד, אולי, על הצורך שיש לו לחזק את הקשר עם המסורת הפייטנית הארץ 

 ישראלית, ובכך להרשים את נמעניו.

 
 חטאנוו. 

בהיבט התוכן והן בהיבט הצורה, הוא פיוט אחד הפיוטים היפים והמורכבים ביותר של עלי, הן 

ן ֶעֶרץהחטאנו שלו ' י שֹוכֵׂ אִשית ָאַשְמנּו ְפנֵׂ )כא(. פיוט זה מתהדר בסטרופות ארוכות בעלות שמונה  'ְּברֵׂ

טורים. כל טור נפתח במילת פתיחה מקראית הנושאת את שם פרשת השבוע, או במילה או צירוף 

מילים מן הפסוק הפותח אותה. כמובן, שמות פרשות השבוע או המילים מן הפסוק הפותח אותן 

 
 .199– 198אליצור, בר כלפה, עמ'  54

 זולאי, לתולדות הפיוט, עמ' קיא. 55

"ל,  הנ גם הם בני ישראל.    –  הכהן  ופינחסהדותהו, קליר    –בעניין המשמרות  , הדגיש זולאי כי הפייטנים הבקיאים  לראיה  56

 . 60– 47ראה גם פליישר, משמרות הכהנים ב, עמ' קיג. –, עמ' קיאשם

 על המילה 'מסרבי' בכינוי משמר 'יהויריב', ראה פליישר, משמרות הכהנים א, עמ' קפד. 57

 בהפניות שם.  43, וראה גם הערה 174בארי, יהוסף הנגיד, עמ'  58
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ה. לאחר הפתיחות המקראיות מעמיד עלי מופיעות בפיוט על פי סדר הופעת פרשות השבוע בתור 

 ביתי, ובסיומות המקראיות חותם את שמו. -אקרוסטיכון אלף

הקישור למילות הפתיחה המציגות את סדר פרשות השבוע נעשה באזור הסמנטי של הווידוי.  

הפייטן קושר בין הפתיחות המקראיות לטור גופו, אך לרוב אין קשר נרטיבי בין נושא הפרשה לבין 

ר טורי הסטרופה. מבחינה תוכנית עוסקת הסטרופה בנושא המכליל של סוג הפיוט וייעודו שא

נים אחרות ובניסוחים שונים על התוודות חטאי ישראל ועל  )חטאנו(. זאת, באמצעות חזרה ְּבְפָ

ֶלהעוונותיהם. לדוגמה, התיבה ' ', הפותחת את פרשת שמות במניית בני ישראל שירדו למצרים, ְואֵׂ

ד ּתֹוכַ ככינוי רומז לצירוף תוכחה ועוון גם יחד: ' משמשת ֶלה ִויעֵׂ (. עוד דוגמה 14' )כא ִתי ַעל ֲעֹוִניְח ְואֵׂ

משמעית המשמשת הן בשיבוץ הפתיחה המקראית והן בהיצמדות לתוכן -יפה מצויה בלשון הדו

וירא' ההולם את ייעוד הפיוט. הטור נפתח בפתיחה המקראית של פרשת 'וירא'. בפרשה, הפועל '

המתאר את הקב"ה שנראה, נגלה בפני אברהם באלני ממרא הוא פועל פאסיבי. לעומת זאת, בפיוט, 

ינּו  ' הקב"ה רואה את חטאי העם: –הפועל 'וירא' נושא במשמעות של ראייה אקטיבית  ָרא ְּבָבְגדֵׂ ַויֵׂ

 59(.4' )כא ִנְמַסְרנּו ְלֶחֶרץ

עבר ומציאות נפגשים. כך לדוגמה   –א הפיוט  באמצעות שילוב זה בין שמות הפרשות לבין נוש 

מודגש הניגוד בין דמותו של יעקב ומעשיו בעבר, לבין ישראל החוטאים בהווה )בפיוט מכּונה יעקב  

 'דורש שלום' ו'דובר צדק'(: 

ש ַוִיְשַלח '   ינִ ָשלֹום ֶאל אֹוְיִבי ּוְמעַ  דֹורֵׂ

ר ֶצֶדק ְּבֶאֶרץ ְכַנֲעִני  ַויֵֶׂשב   דֹובֵׂ

 (11–9)כא  'ּוִניַהיֹום ְּבִבְגִדי ְּבִשנ ַוְיִהי 

  
באופן דומה מקשר הפייטן בין יכולת השכנוע של יהודה ותחנוניו בפני יוסף לחוס על בנימין בפרשת 

'ויגש', לבין בקשתו הנוכחית של הפייטן מיהודה המכּונה 'אריה' להתחנן בעבורו לבקשת הסליחה  

(. הקישור נעשה באמצעות קווים מאפיינים לדמות המקראית: 12' )ְשפֹוְך ִחנּוִני הַוִיַגש ָהַאְריֵׂ מהאל: '

יהודה שניחן ביכולת רטורית ובכוח שכנוע מרשים ישתמש בכישוריו אלה כדי לקבל את מחילת האל 

 בהווה.

שתי הסטרופות שהושלמו על פי המקבילה אינן מקשרות את תוכן הסטרופה לייעוד הפיוט. 

אינן עוסקות בווידוי על חטאים, כי אם בהצגת חלק מספרי הנביאים והכתובים כרצף   הסטרופות

והשלמה לפיוט הנושא על דגלו התייחסות לכ"ד ספרים. לעומת זאת, הסטרופה האחרונה בפיוט, 

שנשתמרה בנוסח המקור וכן במקבילה, עוסקת כל כולה אך ורק בווידוי ובבקשות תחנונים, מחילה 

 
 העוסק בפתיחות המקראיות. 3, סעיף ג.השביעידוגמאות נוספות משיר זה, ראה בפרק  59
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פיוט הוא מורכב ויפה, ועלי בן עמרם מצליח לעמוד באתגר שהציב לעצמו באשר  וגאולה מהאל. ה

ביתי וחתימת שמו בסוף כל סטרופה. ברוב רובן  -למבנה הפתיחות המקראיות, האקרוסטיכון האלף

של הסטרופות הוא מצליח ליצור יחידה קוהרנטית המורכבת משני רובדי משמעות: תוכן פרשת 

אים ועוונות בתוספת תחושות חרטה ומחילה מאידך, כנהוג בסוג פיוטי השבוע מחד, ּווידוי על חט

 החטאנו.

ַאְשָמִתי ְגֹדָלה ְוַאְנָחִתי שני פיוטי חטאנו אחרים של עלי מיוסדים על מילות הווידוי. בפיוט '

בוראו שווה לווידוי נימה אישית של אדם העומד מול ְמ ' )כב( הפנייה לקב"ה בגוף ראשון יחיד ְכפּוָלה

כיחיד, וכיחיד המייצג את ציבור המתפללים. הטור הרביעי הוא פסוק המתקשר לתוכן הסטרופה. 

היא   –המילה הראשונה הפותחת את הווידוי בסטרופה הראשונה שונה מיתר מילות הפתיחה בווידוי 

ִתישם עצם ולא פועל: ' מ  בתיאור כללי של מצבו:  '. הפייטן פותח את הפיוטְגֹדָלה ְוַאְנָחִתי ְכפּוָלה ַאׁש 

כפי שכבר הוזכר במקום   ריבוי אשמה וחטאים. בהמשך מפורטות הסיבות להם בהתגלמותן במעשים.

ישבת עם ביצוע הפיוט בתפילות הציבור יאינה מתיחיד  הטיית מילות הווידוי בגוף ראשון 60אחר,

שבו שולב שלמה אבן גבירול  עלי הושפע מ'כתר מלכות' לייתכן ש  .תמיד בלשון רביםהוא  ידוי  ושבהן הו

' )כג(, שרק הסטרופה הראשונה שלו ָאַשְמנּו ְּברֹוב ַאְשָמה'גם את פיוט החטאנו  61.וידוי בנוסח אישי

נשתמרה בהעתקה ביד אחרת, בונה עלי בפתיחות של מילות הווידוי. בפיוט זה נאמן עלי להטיה 

 .גוף ראשון רבים –המקורית של לשון הדיבור בנוסח הווידוי 

 
 תוכחותז. 

שתיהן מזכירות את התוכחה  62בשתי תוכחות של עלי ניתן לראות ניצנים של השפעה ספרדית.

ככל הנראה, אחת מהתוכחות הקטועה בסופה   63הספרדית הגבירולית מבחינת התוכן ודרך העיצוב. 

בשתי התוכחות פונה הדובר אל נפשו בדיבור  64)כו( היא עיבוד של התוכחה שנשתמרה במלואה )כז(.

ישיר. יש לציין כי רס"ג כבר קדם לעלי בפנייה ישירה לנפש בשיר הפתיחה הארוך 'ברכי אברת ואמצת' 

אל  וייתכן כי עלי הושפע ממנו. על כל פנים, בשתי התוכחות פונה הדובר  65לסדרת פיוטי 'ברכי נפשי',

. הוא פונה אל הנפש בבקשה (11)כז  ה'ְמֻשוָבה שֹוְבבָ ( או '5)כו  'הבָ בְ ֹוש' בכינויים , ומכנה אותהנפשו

 
 ראה פרק רביעי, סעיף ה. 60

 ראה שם.  61

 . תשיעיעל ההשפעות הספרדיות בשירת הקודש של עלי בן עמרם, ראה בפרק   פירוט 62

. מבחינה כרונולוגית סביר שעלי בן עמרם הכיר תוכחות של שלמה אבן גבירול ואף הושפע  287בארי, עלי החבר, עמ'  63

 .407–404מהן. על התוכחה הספרדית, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' 

 .אראה פרק חמישי, סעיף  64

 קיד.  –זולאי, האסכולה הפייטנית, עמ' קיא 65
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'ֱאִלי ַנְפִשי  ;(1)כז  66'ִחיָדה ַהְנָשָמה ַהְנִעיָמהֱאִלי ַנְפִשי ַהיְ ' :שתתאבל ותקונן על כך שהגיע יום המוות

ֶבר' )כו  ִליִלי ְוַזֲעִקי ְּבָכל עֵׂ מתריע בה לבל תשכח שיום (, ו17; כז 3)כו  (. הוא מכנה אותה 'ֲעִנָייה'1ְוהֵׂ

 רימהלקבון ולמצע פורה לתולעים וידון לרינר שאכלי ביתה של הנשמה, הגוף הוא רק שו המוות קרב

יֹום . נוסף על כך, הוא מזכיר לנפשו, כי 'תיה ובמעשיהלעלות במידוהוא קורא לה  ,כן ל(. ע2; כז 6)כו 

ירּוד')כז( המכּונה גם  'ַהָמֶות יֹום ֲחָרָדה ְוַחְלָחָלה ָחה'( הוא 4' )כו יֹום פֵׂ ( 18' )כז יֹום ַהִדין יֹום ָצָרה ְותֹוכֵׂ

 להניח שבו היא תידרש לעמוד למשפט שמיים ולתת את הדין על מעשיה. עוד מבקש הפייטן מנפשו

(. הדובר 5' )כו  המָ ם זִ גַ ע וְ צַ ּבֶ 'ולהתרחק מ  (7' )כו  םלָ בְ ם הֶ גַ ם וְ תָ צֹ עֲ מֹוי ּויִק ִח ְר ת הַ דּולְ י יַ מֵׂ יְ ':  הבלי העולםל

ֹעשֶ ' גם מזהיר אותה שעליה להפסיק לחטוא ֲעשֹות ֶרַשע' (17' )כז קַרֲחִקי מֵׂ ולהתחיל (, 12)כז  'ְוִחְדִלי מֵׂ

הוא מסכם ואומר כי על הנפש   (.19)כז   'ְמִדי ֶהְגיֹוָנילִ   ַחְזִקי ַהּתֹוֶרן'לצעוד בדרך הטובה, היא דרך האל:  

רק חזרה בתשובה תגאל אותה מחרון האל ביום ( משום ש12)כז  'ְוַהְרִּבי ָלְך ְּתשּוָבה' לחזור בתשובה:

 (.20כז ' )אּוַלי ִּתָסְתִרי ְּביֹום ַאף ְייָ ' הדין:

ברצוני להעיר על דמיון מסוים בין שתי התוכחות הנ"ל של עלי לבין כמה קטעים ממשלי סעיד 

מבנה של  –בן באבשאד. ראשית כל, שתי התוכחות בנויות באותו מבנה של משלי בן באבשאד 

חי בסוף המאה העשירית או  68סעיד בן באבשאד  67טוריות החרוזות בחרוז מתחלף.-סטרופות דו

שנית, פרט לדמיון במבנה, קיימים  69עשרה במזרח, ככל הנראה באזור פרס.-ת המאה האחתבראשי

קווי דמיון גם בתכנים בין המשלים לתוכחות. הדמיון מצוי בעיקר בקטע יא באחד המשלים; בקטע 

בדומה לתוכחות של עלי שבהן הדובר    70זה הנפש והדובר מוצגים כשתי ישויות נפרדות כמו בתוכחות.

אל נפשו ומבקש ממנה לספוד ולקונן על מות הגוף, קטע יא נפתח בפנייה של הדובר אל נפשו: פונה 

(, וכן בהמשך: 'מל]..[ ספדך על נפשך ספדי / ועל יום גויעתך בכל 1'אהה נפשי זכרי יום מותך' )קטע יא  

( נוסף על כך, בקטע יא מופיע תיאור מפורש ומפורט על הירקבות גוף 14–13כח תתנודדי' )קטע יא 

דתיות המתקבלות מקטע יא  -האדם לאחר המוות כמו בתוכחות. כמו כן, המחשבות המוסריות

ומתוכחותיו של עלי גם יחד הן שיש לזכור את יום המוות ולהתחיל לפעול לעשיית תשובה. יתרה מכך, 

( גם בקטע יא של בן באבאשד סופד הדובר לנפשו בנימה 6,2; כז 5–4, 2כמו בתוכחות של עלי )כו 

ית, ממוקדת ואישית; הדובר מקונן על הפרידה מגופו, מהחומר ששימש אותו בחייו ועתיד ָמַקְּבִר 

 
 (.27יז 'ְיִחיָדִתי ִּתְפֶדה ִמַיד ְמַעְּוִלי' ). ראה: הנפש היא'יחידה'  66

 . 11, ובעיקר הערה 90– 89פליישר, סעיד בן באבשאד, עמ'  ראהל תבנית זו, ש דגמים ל ו נוסףהסבר ל 67

את שמו של סעיד בן באבשאד ל'סעיד בן באבשאד סנהה הכהן', מנכבדי הקהילה הקראית   זייףאברהם פירקוביץ  68

 .56–47, עמ' שם"ל, הנעשרה, כדי להעניק לו זהות קראית. לתולדות המחקר, ראה -סטאט בראשית המאה האחתשבפֻ 

 .161, עמ' שם"ל, הנ 69

 .237– 232, עמ' שם"ל, הנ 70
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כמו כן, ביום מותו ניצב אדם לבדו מול המוות בהווייתו האנושית במערומיה, וכל הדברים   71להתבטל.

רעיון  72מתגלים כחסרי ערך;  –ל החוכמה שקנה לעצמו וכל המצוות שלהן זכה שעליהם עמל בחייו, כ

זה מודגש בשתי התוכחות של עלי וכן במשלים של בן באבשאד. עוד משותפת להם ההתבוננות 

הפרטנית והממושכת של הדובר במוות, ותפיסת הסופיות המוחלטת של הדובר את גוף המתפורר  

 דה שיש לו לאדם היא אחריתו בעולם הבא.. הנחמה היחיוהמאבד את חיוניות

את הטור בשתי התוכחות של עלי בן עמרם הנידונות כאן )כו; כז( יש ניסיון בלתי עקיב לשקול  

 ואבל זה אומנם, סטיות . קיימותבטור 6+6במשקל הברתי דקדוקי, כמקובל בתוכחות הספרדיות 

תוכחה הספרדית הגבירולית הן בתוכן  לפי בארי, שתי התוכחות מזכירות את ה  הפייטן.  המשקל ששמע

ובנעימה והן בסיטואציה המעוצבת בהם. סביר להניח שמבחינה כרונולוגית הכיר עלי את התוכחה 

  73הספרדית הגבירולית.

לעומת שתי התוכחות שנידונו לעיל, בשתי תוכחות אחרות של עלי בן עמרם אין הדובר פונה  

)כד( ותוכחה  'ָנפּוחַ  ֶעֶצב ִנְבֶזה ֶּבן ָאָדםוכחות הן אלה: 'אל נפשו, כי אם אל כל אדם באשר הוא. הת

יפֹוא ְּבִנינוספת המעובדת בנוסח אחר כצידוק הדין:  ה זֹאת אֵׂ בתוכחה כד, הפנייה לנמען ' )כה(. ֲעשֵׂ

 ֶעֶצב ִנְבֶזהבאמצעות צירוף הקבע 'בן אדם', בפתיחת כל סטרופה, מדגישה את היות הנמען בשר ודם: '

ס ּבְ (. כלומר, האדם ולא הנפש, הוא זה ה'1' )כד  האֶ שֹ ָנפּוַח ָנגּוַע ָסרּוַח וְ  ל ִמְתּבֹוסֵׂ ' )כד ָלםי ָהעֹ לֵׂ בְ הַ ִמְתגֹולֵׂ

(. במילים 11)כד    'לֹא יֹוִעילֹו  עֹוְש ְדקֹו ַיִצילֹו ְוֶזה ִר ֶזה צִ (. גם תורת הגמול האלוהי מיוצגת בתוכחה כד: '6

ִכי ֹפַעל (: '10–9)כד    יק המרבה במעשים טובים וגם לרשע המרבה בחטאיםאחרות, האל יגמול גם לצד

ֶדֶרְך ַהַחִיים ְוַהטֹוב (. כמו כן, מתבטאת זכות הבחירה של האדם בתוכחה זו: '12' )כד לֹו ָאָדם ְיַשֶלם

 (. 16–15' )כד ְוִנְכָשִלים ְוֶדֶרְך ַהָמֶות ְוָהָרע ַלהֹוְלִלים/  ּוַמְשִכיִלים יםַלַמְזִהִר 

התוכחות הנ"ל עולים רעיונות של חז"ל בעניין העולם הבא שיש להצטייד   בשתייש להוסיף כי  

הכוונה היא   –לקראתו. לפי חז"ל, העולם הזה הוא אך פתח לעולם הבא, ויש להכין צידה לקראתו 

ר לשומעים כי אדם צריך  (. אותו רעיון מצוי בתוכחה שבה מטיף הדוב18–17לתורה ומצוות )כד 

כפי שהוזכר קודם, בתוכחה כה חותם עלי כל  (.24להתקין עצמו בפרוזדור כדי שייכנס לטרקלין )כה 

כך למשל, הרעיון של חז"ל שלפיו חייב   74שני טורים אחרונים בסטרופה בקטעי משניות ממסכת אבות.

ַאִין ָּבאָתה ִמִטיָפה ְסרּוָחה 'האדם לזכור את מקור התהוותו האנושי מופיע פעמיים בתוכחה זו:  ְוַדע מֵׂ

 
 .30–23ם יא טורי  קטע; 189– 188, עמ' שם"ל, הנ 71

מה  .הכל הבלהבלים  הבלהבל הבלים אמר קהלת ": ג–ב ,ראה לדוגמה קה' א .רעיונות המצויים כבר בספר קהלת 72

 ."יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש 

 , ראה בפרק התשיעי. עלי  של  הקודש בשירת הספרדיות ההשפעות על פירוט. 287בארי, עלי החבר, עמ'  73

 פיוטים. ה על, סעיף ד הדן בהשפעות לשון חז"ל ישיראה פרק ש 74
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על כן, נדרש האדם לעבוד את האלוהים וללכת בדרכי החסידים,  75(.31-32, 7)כה  'ְוִשיְלָיא ְקבּוָעה

(. הסטרופה הראשונה מסתיימת במאמר חז"ל המוכר שלפיו 2היחידים, יחידי הסגולה )כה    הצדיקים

(. למעשה, ניתן לומר כי התוכחה  4–3העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים )כה 

אפסותו של האדם, גופו העשוי חומר זמני ומתכלה  –מבוססת על דברי חז"ל בשני מישורים; האחד 

המעשים שעל האדם לעשות בעולם הזה  –(. והשני 34, 8ום יעלה רקב, רימה ותולעה )כה שבבוא הי

 כדי שנשמתו תגיע לעולם הבא במעמד שייקבע ביום הדין.

בתוכחה )כה( וכן בעיבודה לצידוק הדין )לא( מצוי רעיון נוסף של חז"ל שלפיו האדם מגיע 

הוא חי אינם בשליטתו. אך למרות העובדה   לעולם הזה בעל כורחו, ולמעשה, חייו וחיי היקום שבו

  שהגיע לעולם בעל כורחו, אין הוא חפץ לעבור ממנו והוא חרד מיום מותו:

 ִכי ַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָצר ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָלד ְּבֶנֶפש ַמְנֶעֶמת'

ת'  76(.28–27א ; ל28–27)כה  ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה ַחי ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה מֵׂ

 
הפנייה של הדובר בפתיחת הסטרופות בתוכחה כה היא לנמען ספציפי המכּונה 'בני'. על דרך זו הפנייה 

היא של אדם משכיל ובוגר, שניסיונו עומד לו בלמדו מוסר ובחנכו את הצעירים ממנו, לאו דווקא את 

יפֹוא ְּבִניבנו הביולוגי: ' ה זֹאת אֵׂ ל ָנא ְּבִני'(; 5' )כה ִלְדָבַרי ַהְקִשיָבה ְּבִני'(; 1)כה  'ֲעשֵׂ (; 13' )כה ַהְשכֵׂ

ומנסה ללמדו ולחנכו   ,נמעןההדובר אל  פונה ,כך( וכן הלאה. 21' )כה ְּבַחר ְלָך ְּבִני(; '17' )כה ֲחשֹוק ְּבִני'

מקומו   נמען אתבפני ההמסיטים לדרך הרעה. הדובר מתאר    ללכת הדרך האל ולא בדרכם של הרשעים

הוא מסביר לנמען  ,אותו בדרכים הטובות. כמו כן נחהומ ,אפסותו וקטנותווכן את של האדם בעולם 

בסטרופה  עולם הבא.בצדיקים הו הרשעים שמקבלים הגמול על ומלמדו שיש בעולם, הסכנות על

דלם האחרונה לשון הפנייה משתנה; כבר אין הפייטן פונה לבן, כי אם לפתאים קלי הדעת, והוא מש

  לחזור בתשובה לקראת הצדק האלוהי שביום הדין הקרב: 

 
ין טֹוב ְלַרע  'ָהִבינּו ְפָתאִים ּבֵׂ

ב ַהִנְקָרע   ִחְרדּו ַזֲעקּו ִקְרעּו ַהלֵׂ

י ֱאנֹוש יֹום ַהִדין ִיְפַרע  ִכי ָכל ַמֲעשֵׂ

 (44–41ַעל ָכל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ַרע' )כה 

 

 

 

 
 , אבות ג, א. וראה הביאור לטורים המוזכרים.המשנ 75

 .159– 156, עמ' ב כרך, ראה אליצור, שירת החול, ספרדיים הגות בשירי זה לרעיון 76
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 שבחח. 

ככל הנראה, פיוטי השבח שימשו  77שירי הקודש של עלי בן עמרם נשתמרו שני פיוטי שבח. בקורפוס

המשותף  78כפיוטי פתיחה לתפילות שונות, ובמעמדים ליטורגיים שונים שימשו גם סדרי סליחות.

לפיוטי השבח הוא שתוכנם מגוון ואין מועד קבוע לאמירתם, כל שכן הם אינם בעלי ייעוד ליטורגי, 

 ייתכן כי שימשו כפיוטי פתיחה לפסוקי דזמרה. ו

וחשוב  ,היא מעין עבודת הכנה רוחנית לאדם הנושא תפילה אמירת פסוקי דזמרה בתפילה

פני ישירות ב היחיד ל התפילה. ברגעים אלה עומדעשרה, רגע השיא ש-שתיעשה לפני תפילת שמונה

ראוי   ,ועל כלל ישראל. כאשר האדם הנושא תפילה נמצא במעמד זהו אליו בקשות על עצמ  הומפנ  קונו

ויחזק את  מנו,ההתפעלות מאת תחושות וכלפיו שישבח את הקב"ה, יעצים את רגשות ההערכה 

ניתן מכאן  79. לקב"ה ישית ראויה ושלמה יותרפסוקי דזמרה ַמְפִרים את הקרקע לפנייה א .אמונתו

המתפלל   שאותה חווהרגשית הוירה ואהוצרים את אותה הי ,כפיוטי פתיחה 'שבחות'הלראות את 

 במעמדים הליטורגיים השונים אשר השבחות נתכנּו להם.

של פרקי תהילים שאין יודעים  ותהשבחות מיועדים לעיטור פתיחפיוטי יתכן שי לפי פליישר,

שיידון בפסקה  השבח כי תכן ישי ,להקדים מבוא לתפילת השיר. מכאןכדי לאו דווקא ומתי נאמרו, 

 80.שנאמר בהזדמנות מסוימת  דווקא לפסוקי דזמרה, כי אם למזמור אחר מתהיליםמיועד  אינו    הבאה

טוריות. כל טור ראשון נפתח -דו  בנוי מסטרופות' )לח(  ייַלֲהמֹונַ   ָחזֹוןָּתה ִדַּבְרָּת בְ אַ השבח '  פיוט

במילת הקבע 'אתה', וכמעט כל טור שני נפתח בפסוק ממזמורי תהילים המתחיל במילת הקבע 

יֶתָךרצף זה מעלה את ההשערה שייעודו של פיוט לח היה להיאמר לפני '  81'אשרי'. י בֵׂ י יֹוְשבֵׂ קטע ',  ַאְשרֵׂ

אלוהי   מךִמ "תהלה לדוד ארופתח במילים: נ . המזמורספר תהיליםממזמור קמה שעיקרו ב תפילה

ביתי. למזמור זה קודמים שני פסוקים; -אלףוממשיך בפסוקים לפי סדר  ,(, אקמה תה')המלך" 

"אשרי העם שככה לו אשרי העם   :ואחריוראשית: "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה" )תה' פד, ה(,  

 
 . ט סעיף, הרביעיפרק ב', 'שבחות' או 'שבאחאת', ראה שבחאודות הסוג ' על 77

–250"ל, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' הנ ; 301–299ל מיקומם הליטורגי של ה'שבחות', ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' ע 78

253. 

 .259– 215תפילה, עמ'  ומנהגישר, תפילה יזמרה לפי מסמכי הגניזה, ראה פלי דעל פסוקי   79

 .148, הערה 254, עמ' שם"ל, הנ 80

 28- ו 26ת הנפתחות במילה 'אשרי' ממקורות מקראיים אחרים; בטורים בחמישה טורים מעמיד עלי בן עמרם סיומו 81

, האחרון, לקוחה הסיומת מספר 26לקוחה הסיומת מספר ישעיהו; ובטור    34-ו  32לקוחה הסיומת מספר 'משלי'; בטורים  

 דניאל. 
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' )לח( שהוצג לעיל, ייַלֲהמֹונַ  ָחזֹוןָּתה ִדַּבְרָּת בְ אַ לאור מבנה פיוט השבח ' 82ד, טו(.שיי אלהיו" )תה' קמ

יֶתָךניתן לשער שמיקומו היה לפני קטע התפילה ' י בֵׂ י יֹוְשבֵׂ  '.ַאְשרֵׂ

את האל   הפייטןבטור הראשון מפאר קיים קשר תמטי בין מילות הקבע 'אתה' ו'אשרי';  

באמצעות מילת הקבע 'אתה', ובטור השני מברך הפייטן, באמצעות מילת   על מעשיו הגדולים  וומשבח

נוסף על הקבע 'אשרי', את האדם ההולך בדרך האל הבורא, המיטיב, החזק, הפודה, הנלחם מלחמות.  

עושה הפייטן שימוש בפעלים המעידים על העשייה הבלתי פוסקת של  כולם לאורך טורי השירכך, 

', ַלְלּתָ יִמ ', 'הּתָ לְ ילַ כִ '', התָ אטֵׂ טֵׂ ', 'ּתָ ְר יהַ זִ '', ַכְנּתָ יהֵׂ ' ',ַדְלּתָ יגִ ' ',ִדַּבְרּתָ 'לם ועל טובו הגדול: האל בעו

הפעלים המתארים את גדולתו של האל ומופיעים  ' וכו'.ַטְרּתָ יעִ ', 'ִשְכַלְלּתָ ' ',ַדְשּתָ יִק ', 'ָפִדיתָ ', 'ַדְרּתָ יִס '

הראשון מוטים לזמן עבר, ואילו הפעלים המתארים את ההולכים בדרכו של האל ומופיעים בטור 

ללמד כי כל פעולות האל בעבר הן נצחיות ובלתי   בטור השני, לרוב מוטים לזמן הווה )לפי הפסוקים(.

והן מטוות את הדרך לישראל באמונתם בקב"ה. מבחינה זו מקוים שבח האל והילולו לפני  –נשכחות 

 עשרה, ואולי הוא מיועד לתכלית זו.-לת שמונהתפי

' )כח( עוסק גם הוא בשבחו של האל. בארבע הסטרופות ד ַעל ִמְשָמרֹוֶאֱעמפיוט השבח השני '

הראשונות משבח הפייטן את האל ואת מעשיו וקורא לקהל לשבחו. הפייטן מבקש לתאר את 

 ֹמְפָתיו(; 'ּו8, 6, 5)כח  'ִנְפְלאֹוָתיו', 'נֹוְרֹאָתיו', 'אֹוָתיולָ פְ (; '4, 2, 1' )כח ֲעִליֹלָתיו', 'ָתיוֹּלוְפעֻ ', 'ְּתִהלֹוָתיו'

( של האל וכן הלאה. אומנם שבח האל הוא הנושא המרכזי בפיוט, אך הפייטן מתייחס 9' )כח  ְואֹותֹוָתיו

אף  לכלי שבאמצעותו מועבר שבחו של האל לקהלו ו –לא רק לשבח, כי אם גם לדרך שבה הוא נאמר 

השירה היא הדרך שבה יש   לקהל הגויים. הכלי שבאמצעותו מתהדר האל בשבחיו הוא שירת הפייטן.

 לומר את שבחיו של האל, והפייטן מעודד לדרך זו. הפייטן עצמו פותח בהצהרה על שבח האל בשיריו:

ר ִמְשָמר ַעל 'ֶאֱעמֹוד  ְּתִהלֹוָתיו ַוֲאַספֵׂ

ל  ְּבָכל ְּבמֹוָרא  ְפֻעוֹּלָתיו אֹוִדיעַ ַמְקהֵׂ

 ֶמְמְשלֹוָתיו רֹוב ַעל ַשְּבחּו ִשירּו גֹושֹו

 (4–1)כח  ֲעִליֹלָתיו' ָבַעִמים הֹוִדיעּו ִבְשמֹו ְוִקְראּו הֹודּו

 למתפללים בלשון נוכחים ' פונה הפייטןְּבָכל ִמְקַהלהשבח נעשה בכל פלטפורמה אפשרית. בצירוף '

הוא גם מבקש מהקהל לספר את  מעצימות כפי שעושה הוא.במילים  שישבחו את האל ומבקש מהם

כל זאת באמצעות השירה:  –( 7–5נפלאותיו של הקב"ה ולהזכיר את חסדיו ואת מעשיו הגדולים )כח 

ת, (. לאחר תיאור גדולתו של האל בארבע הסטרופות הראשונו8' )כח ִנְפְלאֹוָתיו לֹו ִשיחּו ְּבָכל ַזְמרּו'

 
מוסף  ומנחה  ותתפיל של ןקטע תפילה זה נאמר בתפילת שחרית בפסוקי דזמרה ולפני קדושה דסידרא, וכן בתחילת 82

 ובפתיחת הסליחות.
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 ָכל ְלָבבֹות הּואמתארות הסטרופות החמישית והשישית את יכולתו לראות ללבב ולבחון כל אדם: '

ן דע האדם החוטא שאין מנוס מעונשו של האל, אך רחמיו של האל מצויים לו כדי יֵׂ (. כך, 14)כח  'ּבֹוחֵׂ

 למחול לו לאדם ולקבל את עושי התשובה: 

ינּו'  ר ֲהִליכיּוָמצּוי ִלְמיַ  ָקרֹוב ֱאֹלהֵׂ  ָתיוֹושֵׂ

ם למ  (26–25'  )כח יותָ ס]..[ ]...[ַרחּום הּוא ּוְמַרחֵׂ

יִטיב ְנִתיֹבתָ יַע ְּתפִ יֹשמֵׂ ה: 'בטור העוקב חוזר הפייטן לעניין התפילה והשיר (. ובסטרופה 27ו' )כח  יָלה ְלמֵׂ

האחרונה מתייחס לשירו גופו, אשר בו הוא פונה אל האל, ומבקש ממנו לשמוע את שירו הנעים 

י ִאְמרֹוָתיוולהיענות לו: ' י ְיִדיֶדיָך ְּבַמְנַעמֵׂ ה ִלְפנֵׂ    ֲענֵׂ

 ( 30–29' )כח ִחנֹוָתיוָהִחיָשה ִמְפָלט לֹו ְּברֹוב ְּת           

בזכותו יתקיים מפלט   –'מנעמי אמרותיו', היינו, השיר הזה שאותו מגיש הפייטן לאל 'ברוב תחינותיו'  

גם בפיוט שבח זה הדגש הוא על השירה והתפילה כסוללי אישי עבורו ומפלט לאומי עבור כלל ישראל.  

הללו מצוי רעיון של שבח האל והעצמת האמונה בו השבח  בשני פיוטי    הדרך אל ליבו של האל לרחמיו.

 מתוך רגשות קרבה ואהבה המחזקים את האמונה. 

 
 . צידוקי הדין והקינות למתט

 פתיחה 1ט.

על פי האמונה היהודית, נתפס העולם הזה כפרוזדור לעולם הבא. ניתן לראות זאת גם בצידוק הדין 

י ֶשִּתיָכנֵׂס ַלְטַרְקִלין' )לא  שכתב עלי ושמבוסס על מאמרי חז"ל: ' ין ַעְצְמָך ַּבְפֹרְזדֹור ְכדֵׂ בגישה    83(.24ַהְתקֵׂ

. נוצר הצורך לתת ביטוי לתובנות אלה, המבוססות מצורת קיום אחת לאחרת זו נתפס המוות כמעבר

צער בדרך כלל של מוות בטרם עת, דרך גילויי אבל,  –על הממד השכלתני במעמד של פרידה ואובדן 

ההספדים והקינות למת. בחטיבת הקינות למת לשם כך נועדו  ובכי של המשפחה והחברים הקרובים.

שכתב עלי בן עמרם עולים מוטיבים חוזרים המלמדים על ההתמודדות עם האובדן והשכול. כמו כן, 

  התיאורים המופיעים בקינות מלמדים על 'המושב בחיים' של הקינות למת, ויש בהם כדי ללמד על

 עשרה, זמן פעולתו של עלי בן עמרם.-מנהגי האבלות שהיו נהוגים במאה האחת

מבין הקינות של עלי בן עמרם, שלוש קינות נכתבו בעקבות מותם של אישים מכובדים )לג, 

לה, לח(, אך רק בקינה אחת מתוכן מוזכר שמו של הנפטר )לג(. נשתמרו גם קינה על מות אישה )לו(, 

יר שטרם נישא )לז( וקינה על מות תינוק )לד(. שלושת צידוקי הדין שנשתמרו קינה על מות בחור צע

הם צידוק הדין על מות ילדים )לב(, צידוק הדין על מותו של אדם נכבד )ל( וכן צידוק הדין שעיבד עלי 

 מתוכחה שחיבר )לא(.

 
 (.24הוא עיבוד של עלי מתוכחה שחיבר )כה  הנ"לדין ה צידוק 83
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 תיאורי הנספדים בקינות ובצידוקי הדין  2ט.

ם על ידי חסרונם לחיים. הקינה מתארת את הנפטר ומייצגת בקינות ובצידוקי הדין מתוארים הנספדי

את עולם המושגים של האבלים. בדרך כלל מתואר הנפטר כאדם אשר ערכיו הולמים את ערכי 

החברה: תורה ומצוות, יושר, ענווה, גמילות חסדים, צדקה, חוכמה, טוב לב, כבוד לזולת ועוד. 

, ואין מזכירים על המת אין מותחים ביקורת :תאידיאליזציה של המלמעשה, מתוך הקינות עולה 

אותו במקרים שבהם הוא מועט. בקינות מודגשת  ואף מקצינים –ברעתו, כי אם מספרים בשבחו 

ת בשבח הנספד והצהרות הכאב על חסרונו, ֹו הפלג  משפחתו וחבריו וכן לקהילה כולה.להנספד    חשיבות

ַההֹוֶגה ַּבּתֹוָרה  לדוגמה, מכּונה אברהם האמרכל 'האבלה. כך ל המשפחה אצ יש בהן כדי לייצר נחמה

א שֵׂ ים נֹוִה ֹלא אֱ רֵׂ ים יְ ִמ תָ ר וְ שָ (; 'יָ 4)לח  ק'ַצִדי' בקינה אחרת מכּונה הנספד .(44–43)לג  'ְושֹוֶנה ַּבִמְשָנה

בקינות לאדם מכובד מוזכרים תאריו ותפקידיו,   (.7' )לח  המָ כְ חָ   ַמְשִכיל ְּבָכל(; וכן 'ּבֹוַרְך  6' )לח  לבֶ ל סֵׂ עֹו

בקינה נוספת על מות  (.35' )לג ֲאַמְרָכל ַהַּבחּוִרים ַאְבָרָהם' קינה על אברהם, פקיד הסוחרים:כגון ב

לעיתים מתואר בקינות אף מראהו החיצוני המרשים (. 14)לה רֹאש ְנִגיַדִיְך' אדם נכבד קרוי הנספד ' 

יִליָלהיתֹו ַהָנָאה ַהְמֻעוָלה 'ַעל ִּבְריָ של הנספד:  יִליָלהַהָיָפה ַהְמֻהוָלָלה  (; 'ַעל ְדמּותֹו4' )לז אֵׂ  ;(6)לז ' אֵׂ

 ( ועוד.2ְמֻעוָלה' )לז  'שֹוַשָנה

גם ההספד לאישה )לו( מצייר אישה שלמה בכל המעלות אשר מותה הוא אובדן גדול. הקינה 

ֶשת ַחִילמתארת את הנספדת כ' ההספד כתוב במתכונת הציפיות הנהוגות מאישה  84המקראית. 'אֵׂ

בצניעות  הנוהגתאם רעיה מסורה ו להיות –יהודייה, צדיקה וכשרה בחברה היהודית הפטריארכלית 

ר ֲחָסֶדיהָ . קווים לדמותה של הנספדת משורטטים בבוא המספיד 'ובחסידות ( אשר עומדים 3)לו  'ְלַספֵׂ

י ְיָי ְלִזָכרֹוןי פָ ְיִהי ָלּה יֹופִ 'לזכותה:  . כאשת חיל המקראית מתוארת הנספדת כאישה (4' )לו ֳעָלּה ִלְפנֵׂ

ר ֲעִשַית ְצָדָקהַוָּתָקם  'מרובת עשייה וחסדים:   '  ֲאִמָּתּה ְוַחְסָדּה ְּבָכל ַצד ַמֲעִניָקה'  (;14)לו    ְּבעֹוד ַלְיָלה ְלַמהֵׂ

ל ָחְפָצהה והמצוות: 'צדיקותה מובלטת בתיאור הליכתה בדרך התור  (.15)לו   (. כמו כן, 6' )לו  ְּבתֹוַרת אֵׂ

מהותה היא אשר כל  (16' )לו ַהַצֶדֶקת ַהֲחשּוָקההיא מתוארת כאישה אהובה על כל הבריות: '

 .(5לו ּה' )ָלּה ּוִמְשַפְחּתָ ַכֲעֶטֶרת ְלַבעְ ' משפחתה:

נשיות מקראיות. פרט לאשת כדי להפליג בשבחה משווה מחבר הקינה את הנפטרת לדמויות 

חיל המקראית, היא מוזכרת בנשימה אחת עם אימהות האומה הצדיקות. כך למשל, בסיומת מקראית  

' ְכַוָּתָמת ָשָרה ְּבִקְרַית ַאְרַּבע ִהיא ֶחְברֹוןהחותמת את הסטרופה מתואר מותה בהקבלה למות שרה: '

'  ִביַגִיל ְּבַיְשרּוָתּהֲ אַ ָּבֶניָה ְיַאְשרּוָה כַ ל המקראית: '(. בהמשך עורך המספיד השוואה בינה לבין אביגי5)לו  

(, ואז חוזר שוב לאנלוגיה בין מות הנספדת למות שרה בתיאור מותה והספדו של אברהם אותה: 8)לו  

 
ן ְוֶהֶבל ַהיֹוִפי ִאיָשה ִיְרַאת  שממ  לקוח(  1זאת על פי מש' לא. הפזמון בקינה )לו    84  הסיומתוִהיא ִתְתַהָלל"    יי' לא, ל: "ֶשֶקר ַהחֵׂ

ֶשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרֹחק ִמְפִניִנים ִמְכָרּה".  13 בטור המקראית  ממש' לא, י: "אֵׂ
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ששמה של (. האזכור הכפול של שרה מעלה את הסברה 9' )לו ַאְבָרָהם ִלְספֹוד ְלָשָרה ְוִלְבכֹוָתּה ְכַוָיבֹוא'

לאחר מכן מתרחבת האנלוגיה לאימהות האחרות הקבורות במערת   85הנפטרת היה אף הוא שרה.

(. בסטרופה האחרונה חותם הפייטן בסיומת 11' )לג ִעם ִאָמהֹות ַהָדרֹות ַּבְמָעָרה ֶחְלָקּההמכפלה: '

ן ִעם  ָקהְּת צּוָרּה ָרָצּה ְוֶנעְ מקראית המזכירה את רבקה: ' ינּו ִרְבָקהְלִהְתַעדֵׂ מקומה  86(.17' )לו ִאמֵׂ

ֶדן ְנִתיָבָתּה' :6המובטח של הנפטרת בגן עדן מוזכר כבר בטור   87(.6' )לו ְלעֵׂ

ַעל ָאח באחת הקינות למת שכתב עלי בן עמרם )לז( מכּונה הנספד 'אח' כבר בפתיחת הקינה: '

יִליָלה משפחתי של הנספד למספיד או לאבלים, כי אם '. המונח 'אח' אינו מורה על ייחוס ֶאְסְפָדה ְואֵׂ

לוויה של אח אשר אין לו   88על כינוי לבחור צעיר שמת טרם העמיד צאצאים וטרם השלים מעגל חיים.

ילדים, מועצמים בה הקינות, הבכי וההספדים משום שהנפטר לא העמיד אחריו המשכיות, ואין לו 

 )'אח'( לא היו ילדים ושהיה רווק במותו:  בקינה להלן ברור שלנפטר 89בנים שיישאו את שמו.

יִליָלהַעל לֹא ָרָאה ֻחוָפה ְולֹא כַ '   ָלה אֵׂ

יִליָלה   (14–13' )לז ַעל לֹא ָנָשא ִאיָשה ְמֻקוָשָטה ְמֻשוְכָלָלה אֵׂ

הבחור הצעיר, שהיה אמור לבוא בברית הנישואים בשמחה ובששון ולהתחיל את חייו, הובל לקבורות 

הכאב הרב מתואר כמכה שקשה להתאושש  90(.15' )לז ַעל ְּתמּור ִזְמָרה ִנְכַנס ִלְקבּוָרהון: 'בכאב וביג

יִליָלהַהְגדֹוָלה  ָהֲעצּוָמה ַעל ַמָכתֹוממנה: '  (. 10' )לז אֵׂ

כך למשל מעוצבת הקינה על אברהם   של הנספדים בקינות מתוארת בלשון ציורית. דמותם

' מכובד 'ַאְבָרָהם ֲאַמְרָכל ַהַּבחּוִריםהתפקידו ב ארו וובשם תהאמרכל, פקיד הסוחרים המוזכר בקינה 

הנספד שהחזיק במשרה בכירה מוספד בקינה ארוכה מלאת מטפורות ודימויים המבליטה את  (.  35לג  )

 
, ראה אליצור, שירת החול,  הספרדיות  לקינותשם הנפטר.    עםבקינות ספרדיות היו נוהגים לחתום את הטורים בפסוקים    85

 . 331– 330, עמ' ג כרך

ם  י ימקרא יםהן פסוק ותהמקראיות החותמות את הסטרופשחיבר יוסף הלוי בן חלפון, הסיומות  בהספד לאישה 86

, עמ' יוסף שאריתת, כגון שרה, רבקה, רחל ,לאה, מרים. ראה אליצור, ונשי דמויות מקראיותשל  ןפטירת את ניםהמציי

98 –101 . 

לבבנו ליראה  ראה בבלי, ברכות טז ע"ב: 'ותשים חלקנו בגן עדן ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך ונשכים ונמצא יחול    87

 את שמך ותבא לפניך קורת נפשנו לטובה'. 

'מבן עשרים ועד בן שלושים, יוצא כחתן. מבן שלושים ועד בן ארבעים, יוצא כאח. מבן ארבעים עד בן חמישים יוצא   88

צא כאח. יו  –יוצא כאב , ואם לאו    –כאב. רבי שמעון אומר: מבן שלושים ועד בן ארבעים, אם יש לו בנים או לבן גילו בנים  

,  , אבל רבתייוצא כאח' –יוצא כאב; ואם לאו  –מבן ארבעים ועד בן חמישים, אם יש לו בני בנים או לבן גילו בני בנים 

 שמחות ג, ז.

רובין, קץ החיים, עמ'  ראהש'אח' הוא כינוי לאדם שנפטר לאחר שהעמיד בנים, אך לא העמיד נכדים.  גםיש במקורות  89

131–132 . 

ילָ 17-וְ  15וראה גם טורים  90 יָנה ָהֲאבֵׂ ֶבר ָּבא ֶשֶבר ַעל ֶשֶבר ַעל ִאמֹו ַהְזקֵׂ יִליָלה'; 'ַעל ְּתמּור ֶזֶמר ָוסֵׂ  ה'.: 'ַעל ְּתמּור ִגיָלה ְיָלָלה אֵׂ
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וצמחים על ידי כך שהוא עצים  מאניש    המספיד  חשיבותו ואת אובדנו המשמעותי למשפחתו ולקהילה.

 :לקונן על הנפטר , ומזמנםתכונות של אבלים בשעת ההספדמעניק להם 

ֶדן ּבֹואּו ּוְבכּו'אֶ  י עֵׂ  ְשלֵׂ

 כּו ְּבֶדַמע ּוְבָדם ּוְבַמִים ִמְס 

ב ִשְפכּו  ַעל שֹוַשַנת ַהַּבחּוִרים לֵׂ

  ( 4–1ּוְשאּו ַעל ְשָפִים ִקיָנה' )לג 

י ' :גילו הצעיר של הנפטר בקינה הם לרוב צעירים ולחים, ומסמלים אתהצמחים והעצים  ַרֲעָנן ַטְרפֵׂ

בכינויים מעולם הצומח:   נהּומכ  (. כמו הצמחים והפרחים הבאים להספידו, גם הנספד21' )לג  ְּברֹוִשים

ַאִקיָפה  . כך, גם בצידוק הדין '(10' )לח יםעִ י נָ ִר ד פְ מֶ חֶ ' 92(;10' )לג ֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹון' 91',ַהַּבחּוִריםשֹוַשַנת '

ד יַצלח', 'ֲחָבָצל' (2' )ל ֶגֶפן פֹוִרָיה' ' )ל( מדומה הנספד לצמחים יפים ובעלי ערך, כגון ַהִמְספֵׂ (, 3' )ל ֹוֶרש מֵׂ

להעמקת משמעות אובדנו של הנספד מדמה אותו הפייטן לשמש, תפארת, אור, פאר (. 10' )ל ַרֲעָנן'

(. כמו כן, הוא מדומה 9–3ולעוד דימויים רבים נוספים מאותו שדה סמנטי המלמדים על ערכו הרב )לג  

  93(.12–11לאבני החושן היקרות המאבדות מזוהרן עם מות הנספד )לג 

ופייני לתיאורים במכתבים מן הגניזה. את כינוי ד א-מ -תיאור הנספד בשם תואר מהשורש ח

ד  מֶ חֶ (; '18)לה    'רֹאש ֲחמּוַדִייְך(; '10)לה    'ֶחְמַדת יויידיךהבן הנפטר בתואר 'חמד' ניתן למצוא בקינות: '

י ִבְטָנם'( וכן בצידוקי הדין: 10)לח  'יםעִ י נָ ִר פְ  יֶהם ְוֶאת ֶאת; '(20)לב ' ַמֲחַמדֵׂ ינֵׂ ַמָשא ַנְפָשם  ַמְחַמד עֵׂ

יהֶ  יֶהם ּוְבנֹותֵׂ יִליָלה(; '32ם' )לב ְּבנֵׂ (. כך מתוארים בכאב אהוביהם של 1' )ל ַעל ֶחֶמד ָנִעים ֶאְסְפָדה ְואֵׂ

 ההורים השכולים כפירות חמד שנקטפו באיבם.

 
 ובצידוקי הדין  הנמענים האבלים בקינות 3ט.

הם נמעניהם של הקינות למת.  בזמן השבעההקבורה או מעמד האבלים הנמצאים ב ,מטבע הדברים

לכל אנשי גם כי אם בכמה מקינותיו מגוון עלי ופונה לא רק לאבלים הנוכחים בעת הקראת הקינה, 

 . לדוגמה:מלמדת על גדולתו של האדם שנפטרבאשר הם. פנייה אוניברסלית זו תבל 

י תֵׂ  ֶבל ַעל ]...[הו יֹוְשבֵׂ ֶבל ָגדֹול ִמָכל אֵׂ  לֵׂ ב'אֵׂ

ֶבלִעְמ  ד ְוִסְפדּו ַעל ַרב ָהאֵׂ י ַהִמְספֵׂ  דּו ָנא ַאְנשֵׂ

י תֵׂ   ( 3–1ל' )לח ֵׂ בִלּבֹות ַמְרִויחֹות ַהְשִכימּו ַאִּביִרים יֹוְשבֵׂ

 
 .1.ג סעיף, השביעי בפרק, ראה הקבע מילותעל  הסברטור שלישי )לג(.  בכל  המופיעקבע  צירוף זהו 91

 (.43: )לג  והשווה 92

מצוי גם בקינה שכתב עלי בן עמרם על מות צמח, נשיא הקראים. ראה  יופייןדימוי הנספד לאבני החושן המאבדות מ 93

 .2.א סעיף, השביעי, ראה בפרק עלי של הקודש בשירת  הציורית ללשון דוגמאות עוד .144–142בארי, שתי קינות, עמ' 
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  חסדיה ולספר רמהבתהודה ובקול גדול  הנפטרת בכות את מותבקינה לאישה מבקש המספיד לְ גם 

ֶשת ַחִיל ֶאְקָר  :בכל ישראל יַפת אֵׂ ר ֲחָסֶדיָה ַּבֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹון' )לו א ּבְ 'ַעל ֲאסֵׂ ישנן גם אך  (.3–2ָגרֹון / ְלַספֵׂ

. למשל, לקהל האבלים הרחב לאו לקרובי המשפחה האבליםאישית פנייה יה היא יבהן הפנקינות ש

ְך ְמַנת יֹוַלְדּתֹו ַהַשכּוָלה ִקְרִעי בְ : 'הנפטר אםאל  פונה המקונןבקינה על אדם מכובד  ָגַדִיְך / ְוִסְפִדי גֹוָרלֵׂ

הדובר בפני האם לאורך הקינה מתאר . כמו כן, יה מרגשתיה אל האם היא פני(. הפני2–1)לה  'ִמָדִייך

אחרת   ה דומה לנמענתיאת הכאב הצפוי לה ואת מנהגי האבלות אשר ילוו אותה מרגע זה. פני  השכולה

אם המכּונה 'יולדת', ככל הנראה, הנמענת היא זו ינה בק )לד(. מות תינוקמצויה בידינו בקינה על 

משום שבנה שנפטר היה תינוק רך במותו. בסטרופה הראשונה מתוארת האם בלשון דיבור עקיף 

כשהיא מבכה את מות בנה, ובצערה וכאבה הרב סופדת על שדיה בבכי ובקינות עת ניצבת היא אל מול 

הקינה חוברה לסיום ימי השבעה לפי ציון הזמן כר כי  )לד(. ני' תדֶ פֶ ם סֹויִ דַ ל שָ ת / עַ דֶ דֶ ת נֹו דֶ לֶ יֹו'הקבר: 

י ָיִמים ִשְבָעה' )לד    להוריםחמה  נשבו מבקש הפייטן   ם ְמַסְימֵׂ למן הסטרופה השנייה   (.24האבלים: 'ְלַנחֵׂ

 קונן על מותו,לה ממנומבקש  ,(3)לד  'ִעְמִדי ִאִמי ְּבִקינֹות: 'מויפונה אל אהמדובב המשורר את המת 

  לאבב בקינה של המת המדּופנייתו את זכרו. לבכות ולספוד לו, ולקיים את מנהגי האבלות המכבדים 

שתי  בדרך דומה של דיבוב המת עיצב עלי לריגוש רב בקרב המתאבלים. הומביא ת,א דרמטיימו היא

ה, כאמור, עיצוב זה שלפיו הדובר הוא, למעש 94.קינות על רצח השר הקראי הנודע אברהם הֻתסתרי

הנפטר האומר דברי הספד וכאב, ולעיתים אף מתעד את הסבל הפיזי שחווה טרם המוות, יש בו עוצמה 

  רגשית חזקה.

התיאורים העקיפים של הנפטר עוסקים בין השאר גם בקהל האבלים הנוכחים במעמד  

הקינה. הפייטן, המכיר את הנפשות הפועלות ואת הנכבדים העתידים להגיע לטקס האשכבה או 

בעה, עושה עבודת הכנה ומחבר את הקינה בהתאם לנוכחים. תיאורי הנוכחים, יש בהם כדי להעיד לש

 עמיתיםבקינה לאברהם האמרכל מובלטים חבריו ורעיו, ונראה כי הכוונה לעל הנספד עצמו. לדוגמה,  

שהיה חבר  מדגישהיה אל חבריו של אברהם יהפנאופן כפקיד הסוחרים. ברוב המקרים  עמושעבדו 

יִפיָ '  רוב:ק ֶכם ַאְבָרָהם ֲחַבֶצֶלת'  ;(10לג  )  'ת ַהַּבחּוִריםְיפֵׂ יעֵׂ י ַאְבָרָהם ְוִקְרעּו פּו; '(43לג  )'  ַהָשרֹון  ַעל רֵׂ יעֵׂ קּו רֵׂ

(. נוסף על 46' )לג םכֶ יעֲ רֵׂ ' (;45' )לג ַּבחּוִרים'ֹשֹומּו (; 41' )לג קּומּו ַּבחּוִרים ִקְראּו ְבָגרֹון'(; 36לג ) 'ְלָבבֹות

י יהנוכחים המכובדים בהלווי הפייטן אתמתאר  נפטר,כדי להעצים את הכך,  י ֲחָכִמים סֹוְדרֵׂ תו: 'ַכִּבירֵׂ

 
החוזרים   זהים. בשתי הקינות הדומות הן בעיצובן והן בתוכנן מתוארים פרטים 131– 128בארי, שתי קינות, עמ'  94

סטוריון ערבי, שפעל באמצע המאה יתבי ה כִ אודות נסיבות מותו של אדם אחד. לזיהויו מן הקינות ומ עלבניסוחים שונים  

 .659–629ר בקינה, ראה גם פדבה, קול המת בקינה, עמ' . על המת המדב135–131"ל, שם, עמ' הנעשרה, ראה - השלוש

  שלמה כבר חיבר המת בבּומד שבהןשתי קינות שם.   45, 44ובהערות  17–14וראה גם בארי, בין בבל לספרד, בנספח בעמ' 

  (.רמח סימן) 165–164(, עמ' קצח סימן) 124–122בראדי ושירמן, אבן גבירול, עמ'  ראה. גבירול אבן
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י דַ  / ָרִקיםפְ  י פֵׂ לֹוְמדֵׂ נוכחים בעת  ורהתלא רק חכמים וגדולים באך  .(26–25)לג  'ירּוִקיםַעת סֹוְברֵׂ

י : למנהיגי הקהילהמכובד  ייצוג קיים גם –הקראת הקינה  י ֶאֶרץ / ֶנֱאָמִנים גֹוְדרֵׂ י ֶצֶדק ַאִּבירֵׂ 'ְמִהירֵׂ

. תיאור הנוכחים הנכבדים, אשר הגיעו להלווייתו של אברהם האמרכל לחלוק לו כבוד (30–29)לג    'ֶרץפֶ 

 אחרון, רומז על מעמדו הרם בקהילה.

דבצידוק הדין ' שונה למתאבלים הנוכחים בעת הקראת   ' )ל( ישנה התייחסותַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ

הקינה; עלי אינו מתייחס לאבלים המקוננים והכואבים את מות הנפטר, כי אם לאלה השמחים לאיד. 

 ייתכן שלנפטר היו אויבים מבית או מחוץ, ועלי החבר מגנה אותם:

יָלם ֶהֱעִצים / ּוְמשֹוִשי ָגָלה'  (16' )ל ָסְפקּו ְמַנֲאִצים / ָשִבים ְוָרִצים / חֵׂ

ף ְּבִמיָלה / ָפקּו ְמָחְרִפים / ֶשָהיּו ְמַצִפים'  (18' )ל ְוַהיֹום שֹוֲאִפים / ְלָחרֵׂ

 
והרגשות העולים  משפחהי יחסבקינות גם בין התכונות שאינן קשורות לאישיותו של הנפטר נזכרים 

מכונני שהם    –  בןלזיקתן לבעל, לאב או  מובלטת    נשיםבקינות ל  למשל, בדרך כלל.  בהם בעקבות מותו

 הקינות(. מן 7'ָּבֶניָה ְיַאְשרּוָה' )לו  ;(6ּה' )לו ָלּה ּוִמְשַפְחּתָ 'ָהְיָתה ַכֲעֶטֶרת ְלַבעְ  ן:המעמד החברתי שלה

אהבת הנשים אהבת בעלים לנשותיהם ו ואהבת הילדים להוריהם, עולה אהבת ההורים לילדיהם

ם מות ילדים מתואר הכאב שאי אפשר להתנחם ממנו: 'לבעליהן. בקינות על  ר / ְלַנחֵׂ יַע ְולֹא ָחבֵׂ ְולֹא רֵׂ

ד ְואֹוֶבֶדת'מכונים  שאיבדו את ילדיהם האב והאם .(14)לד  'ָאב ְויֹוֶלֶדת . במקבילה לקינה (24)לד  'אֹובֵׂ

השכולים מאב ושינה את הנמענים  השיר    זו )לד(, שעובדה לייעוד אחר, הוסיף עלי שני טורים בחתימת

ל ָאִחיו ְוהֹוָרתֹוואם אל אם ובנה:  ם אֵׂ  (.17' )לד 'ְיַנחֵׂ

בקינה על מות תינוק למשל,  .הוא שכיח עלי בן עמרם כתבאזכור האם בקינות למת ש

;  'יֹוַלְדּתֹו ַהַשכּוָלה' (, ובקינה אחרת על מות בן מתוארת האם כך:1)לד 'יֹוֶלֶדת נֹוֶדֶדת' כמתוארת האם 

יָלה; '(9, 1)לה  'ֲאנּוָנהּתֹו הָ יֹוַלְד ' יָנה ָהֲאבֵׂ יֹוַלְדּתֹו ַהּבֹוָכה  ' / 'יֹוֶלֶדת ֲאֶשר ִהיא ָעָליו ַשכּוָלה' ' /ִאמֹו ַהְזקֵׂ

 (.19–17 ז)ל 'ָעָליו יֹוָמם ָוַלְיָלה

 
 לדמותו של האל בקינות ובצידוקי הדין  4ט.

 המוות:  בידיהנספד  מוטיב חטיפת    כגון  ,החוזרים בקינותבנסיבות של מוות בטרם עת עולים מוטיבים  

חֵׂ זּועּו אַ ' ' ָמֶות פֹותָ ִכי חֲ /  ַעל שֹוַשַנת ַהַּבחּוִרים / ַצְלָמֶות ִמַפַחד טּוקֹוְש ִחְרדּו ְוַאל ִּת /  ֶבל ַהָמֶותְשכֹולֹות מֵׂ

ין  ֲחִטיָפתֹוַעל  . כך מתואר גם מותו בטרם עת של בחור צעיר: '(19–17)לג   יִליָלה  ְּבֶבָהָלה  ַהַּבחּוִרים  ִמּבֵׂ '  אֵׂ

ֶדֶבר  (; '17)ל  'ְוִהְבִקיַע ִוילֹון / ָעָלה ָמֶות ַּבַחלֹון' פניו:א מוהמוות המאיים אורב בפינה ויש ליר (.9)לח 

ִציץ / י ְסגֻוָלה הֵׂ אל  . נוסף על כך, מתואר המוות כלוחם אלים ואכזר שרשעותו מובלטת (15' )ל ְּבַחלֹונֵׂ

מול הדימויים היפים והזוהרים של הנספד כפרי חמד, פרח יפיפה או אבני חן יקרות. רשעותו 

ואכזריותו, הם שהביאו לקטיפת הפרח, להיעלמות אור השמש ולאובדן הברק של האבנים הטובות, 

ד'  והרן ויופיין. להלן כמה דוגמאות לכך מצידוק הדיןובשל כך גרמו להרס וחידלון של ז '  ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ
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ְוִהְשִליְך '  (;8' )ל  ָזַנח ָהֲעָטָרה / ְוִציַצת ִּתְפָאָרה / ְוָחְשָכה ָהאֹוָרה(; '4)ל    'גֻוַדע ַהָצִמיד / ְוַהֶכֶתם ִהְשִמיד)ל(: '

ִרי / ְוִהִפיל ִנְזִרי ש אֹוָדַרְך ' (;9' )ל ְפאֵׂ יִריק ַמֲחַרְשּתֹו / ָשַפְך ֲחָמתֹו / ְכאֵׂ   ָחַשְך ָצֳהִרי' (;5)ל  'ְכָלהַקְשּתֹו / ְוהֵׂ

ִרי / ְוִהִפיל ִנְזִרי / ' )ל ָיַעם ִפְטָדה / ּוָבֶרֶקת ִנְצַטָדה / אֹוֶדם ֶהֱעָדה' (;10' )ל ָטָרף ַרֲעָנן(; '9' )ל ְוִהְשִליְך ְפאֵׂ

ֶלֶשם ֶהֱאִפיל / ּוְשבֹו ִהִפיל / (; '12' )ל ָכה ַהָּתֳהָלהְונֹוֶפְך ֶהְחִפיר / ַיֲהלֹום ֶהֱאִפיר / ְוָחְש  ָכַפף ַסִפיר /' (;11

ץ ַהִציץ(; '14' )ל ָמַאס ַּתְרִשיש(; '13' )ל ַאְחָלָמה ִהְשִפיל   (.15' )ל ְוַהקֹוָמה ִהְרִציץ / ִניאֵׂ

ב ִחשַ 'ספד מצויים גם בקינה נוספת )לח(: תיאורי המוות המואנש שהביא למותו של הנ

( וכן בצידוק הדין על מותם של תינוקות )לב(: 5)לח  'ֱאלֹוַּה ָנְגָעה ְּבַצִדיק ַיד'; (6' )לח רשָ יָ  יתִח ְש ִה וְ 

ָאָדם' י ִבְטָנם' ;(5' )לב םיהֶ דֵׂ מּוי חֲ יִת כִ ִה '; (4)לב  'ְוִשַכְלִּתים מֵׂ ַמִּתי ַמֲחַמדֵׂ ם הֵׂ וְ  דּוְמ ְש נִ וְ ; '(20)לב  'ְוהֵׂ

יֶהם ְוֶאת ֶאת/  םהֶ י מֵׂ ִּת ְח קַ ים לָ עִ תּועֲ תַ ּבְ  ְחְּברּו הָ '; (22' )לב םדָ עֹוּבְ  ינֵׂ יֶהם  ַמְחַמד עֵׂ ַמָשא ַנְפָשם ְּבנֵׂ

יהֶ    95.(32–31ם' )לב ּוְבנֹותֵׂ

ִציץ / לעיתים מתואר המוות שנשלח מטעם האל כמחלה: ' י ְסגֻוָלהֶדֶבר הֵׂ רמז (. 15)ל  ' ְּבַחלֹונֵׂ

לכך שמחלה היא זו שגרמה למות הנספד, היא הבקשה מהקב"ה לרפואה. הבקשה נובעת מן הטעם 

ְך ֶעְבָרהשיש ביכולתו לגרום למחלה אנושה, אך גם לרפואה: '  (.21' )ל  ְלָהִסיר ָכל ַמֲחָלה(; '19' )ל  ַהְמַשכֵׂ

ְּתרּוָפה לֹא ָמָצא ַויֵֶׂלְך /  ם ַהִציר ְוַהֶחֶבלכֶ יעַ ִכי ָאַחז רֵׂ ממחלה: ' ככל הנראה, גם אברהם האמרכל נפטר

 (. 47–46' )לג ֶאל ֶהֶבל

על מות ' )לח( שנכתבה לבֶ ל אֵׂ כָ ל ִמ דֹול גָ בֶ אֵׂ 'תיאורים נוספים של מקרה המוות מצויים בקינה 

(. מן הקינה הקטועה בסופה  8–7' )לח לבֶ חֶ ה ּבְ לָ ְת נִ ת וְ חַ שַ ל ּבְ פַ נָ /  ל ְּבֶכֶבלּבַ כְ נִ ֶחֶתף וְ ּבְ ע דַ גְ נִ ' :פלוני נכבד

התיאורים הם מטפוריים והלשון היא ציורית, או שמא מדובר בתיאורים ריאליסטיים קשה להבין אם  

המתארים את מותו של הנספד ברצח. במקרה של אברהם הֻתסתרי, למשל, התיאורים המופיעים 

בב והנרצח עצמו, אברהם הֻתסתרי, שאותו מד ידי עלח האכזרי בקינות שכתב עלי מפרטים את הרצ

סתרים לבין תיאורי מות הנספד  תֻ אומנם קיים דמיון בין תיאורי המוות האכזריים בקינות ל  96המחבר.

 שנכבל בכבל ונתלה )לח(, אך אין אישוש לכך שהם אכן ריאליסטיים ולא מטפוריים.

על רקע זה של הספד וקינה מוצא הפייטן לנכון להזכיר לנוכחים בטקס האשכבה, באזכרה  

יֹום ַהָמֶות ִזְכרּו ְוִתְהיּו 'או בסיום השבעה את אימת יום הדין הצפוי להם בעומדם למשפט בפני האל: 

יָמתֹו ְוִאשֹו ַהְקדּוָחה' )לא ; (22' )לג ִדיםיֲחרֵׂ  י ֱאנֹוש יֹום ַהִדין ִיְפַרע' )לא (; 'כִ 29'יֹום ַהִדין ְואֵׂ י ָכל ַמֲעשֵׂ

(. הוא עושה זאת כדי  שזיכרון הקבורה, הבכי והנהי יהדהדו בזיכרונם, ויביאום לידי תשובה: 'ְזכֹור 43

יָעה ְוָדוֹון' )לא  ך ְלִריָמה ְותֹולֵׂ ָעֹון / ְוַדע ִלְמקֹום ַאָּתה הֹולֵׂ ל מֵׂ  (. 34–33ְּבִני יֹום ַהָמֶות ְוִהָנצֵׂ

 
 בהמשך הפרק בסעיף יא.הסבר נרחב על צידוק הדין הנ"ל והתיאורים בו, ראה  95

(. בארי, שתי  7–5'דקרוני תוגרמים בחרב להובה / הרגוני הגרים כנבלה סחובה / ויסחבוני בחבלים למקדות שביבה' )א  96

 .128קינות, עמ' 
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 אבל פרטי ואבל לאומי  5ט.

בלה של האומה על חורבן ארצה. כנבואות התוכחה  אֶ לצד האבל הפרטי מזכיר המספיד גם את 

בסוף הקינה  כך גם הקינות וצידוקי הדין מסתיימים במילות נחמה. –המסתיימות בנבואות נחמה 

מאבלם הפרטי של השכולים המעבר את גם את כל ישראל. האל מנחם את האבלים על אובדנם ו

 סוףלעד ו 17מטור  לד. והמתאבלים לאבל הלאומי של ישראל המצויים בגולה ניתן לראות בקינה

הדובר עובר מלשון דיבור ישיר, בגוף נוכחת,  אל האבלים ומבקש להם נחמה.הדובר פונה  הקינה

 בקשה לנחם את האבלים:המופנה אל היולדת, אל לשון דיבור עקיף, בגוף נסתר, המופנה אל הקב"ה ב

 יםִמ גּועֲ ים הָ לִ בֵׂ ם אֲ חֵׂ נַ ים / יְ ִמ רֹון ְמ כֵׂ ֹושיד הַ ִח יָ ' 

 ( 18–17ְּבִשָשה ְמֻעוֶּתֶדת' )לד ים / ִמ חּונְ ס ּתַ ֹום כקֵׂ ְש יַ וְ 

 בצידוק הדין: וכן גם מנחם האל את אומתו ישראל  

ל נֹוָרא / ַהְמ '  ְך ֶעְבָרה / ַצִדיק אֵׂ ם ִנְדָגָלהַשכֵׂ ָרה / ְלַנחֵׂ   ָישּוב ְמהֵׂ

ָלה  ם / ְלֻאוָמה ֲאבֵׂ ם / ִיְשַלח ְמַנחֵׂ ם / ִּבְזכּות ְמַייחֵׂ  (20–19)ל  97'ָקדֹוש ְיַרחֵׂ

האל המנחם את האבלים על מות אהובם ינחם גם את אבלי ציון המבכים את חורבן ירושלים ובית 

 יםלִ בֵׂ אֲ ב הָ לֵׂ ם חֵׂ נַ ים / יְ לִ בּון זְ כֵׂ ֹושהַ  ְךזַ המקדש: '

 (20–19' )לד תדֶ דֶ ְש נִ ן הַ ֹויל צִ ים / עַ לִ ּבְ אַ ְת ִמ ל הַ ם כָ עִ    

באותה הקינה משולבות מילות הנחמה למתאבלים המסיימים את השבעה יחד עם מילות הנחמה 

        לאומה האבלה המשתוקקת לנחמה וגאולה:

 98העָ בְ ים ִש עִ רֹו ץחֵׂ נַ ה / יְ עָ בְ י ִש מֵׂ ְש ִ ר ּב דָ הַ '

 (24–23' )לד תדֶ ֹובֶ אד וְ בֵׂ ה / אֹועָ בְ ים ִש ִמ י יָ מֵׂ יְ סַ ם ְמ חֵׂ נַ לְ 

 
(, מנוחמים האח והאם האבלים בדברי 18–17)א  בסוף המקבילה לקינה, שבעיבודה שונו הנמענים

וימהר יקיצתו / ויבא   ישיבתו ינחם אל אחיו והורתו / ועם הצדיקים תהינחמה לאחרית הימים: '

 . 'על מנוחתושלום ונעם 

 

 
 :לסופו  עד נחמה מילות עוד הפיוט ובהמשך 97

ה ָנא /  ה ָנא / ְלָהִסיר ָכל ַמֲחָלה ַנֲחָלְתָך הָ 'ַרחּום ְראֵׂ  ֲאנּוָנה / קֹוָלּה ְשעֵׂ

ש ִשְמָחה / ְּתמּור ָכל ְיָלָלה  ם ֶאל / ַהַנֲחָלה ְוַהְמנּוָחה / ְוַחדֵׂ ב ְוַרחֵׂ  שֹובֵׂ

ם ֲעגּוִמים / ְּבִשיר ּוִמיִנים' )ל  ן ְמֹרִמים / ְלַנחֵׂ  (23– 21ִּתְשַלח ְמַנֲחִמים / שֹוכֵׂ

ורעו את ארץ " ; "ה: "והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם–את הגאולה על פי מי' ה, ד שיביאורועים שבעה' ' 98

 אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור". 
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עוד שילוב בין נחמת היחיד לנחמת הרבים מצוי בקינה לאח )לז(. כמעט לאורך השיר כולו משמשת 

מילת הקבע 'על', המארגנת את השיר, לתיאור הנספד ולתיאור האבל על מותו. אולם, בשני הטורים 

הּו נֹוָרא'ַעל ַעד יְ האחרונים היא מוסבת לפנייה לקב"ה בבקשה לגאולה ולתחיית המתים:  ֲעִליָלה  ַרֲחמֵׂ

הּו / ד'צידוק הדין גם  (.22–21ְּתִהָלה' )לז  ִכְשמֹו ַהַצִדיִקים ִעם ְיִקיצֵׂ אבל פרטי  נע בין' )ל( ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ

 – קינה לאומיתגם כ לאבל לאומי. ניתן להבין את הקינה ככתובה לאדם פרטי, אך ניתן לראותה 

 של הנספד  במילים אחרות, מותו  .אדם חשוב מדומה לחורבן בית המקדשבקינה זו האבל על מותו של  

רּוִמְקָדשֹו נִ : 'אסון לאומיכ ,אולי הוא כל כך משמעותי, עד כדי כך שנתפס בקינה, ּוִמְקָדש (; '6 )ל 'יאֵׂ

 (.14' )ל ִהְרִשיש

 
 הדין ובצידוקי בקינות האבלות מנהגי. י

 בכי, הספד, קינות ומקוננות  1י.

הקריאה להספיד את הנפטר ולקונן על מותו היא חלק משמעותי מהקינה למת. אזכור המקוננות 

כך גם האזכור   99המקרא,והקריאה להן שתבואנה לבצע את תפקידן, מקובלים וידועים כבר מן 

לרוב כתובות הקינות למת במבנים סטרופיים. נראה כי המבנה המעין  100המקראי באשר לסופדים.

בחלוקת תפקידים פשוטה זה בשל הצורך בשיתוף הקהל וכן בשל הצורך אזורי מיוצג בנדיבות בסוג 

ם חוזרים על הרפרין  הגבריתפקיד המספיד לגברים ותפקיד המקוננות לנשים.  –בין נשים וגברים 

 היהמקוננות  ל  101בקינה שאותה מקריא המספיד, ואילו הנשים חוזרות על מילות הצער של המקוננות.

ִקינֹות ונוכחותן בקינות הייתה משמעותית. כך נלמד גם מן הקינות של עלי: ' 102,חלק חשוב בטקס

ְוִעְזבּו  ְוַהְגִדילּו ַהִקיָנה' (;31' )לג ִסְפדּו ְּבֶמֶרץ; '(28' )לג ֶאָנהֹוְוִקְראּו ַלְמקֹוְננֹות ּוְתב; '(15' )לג ַהְשִמיעּו

' תדֶ מֶ ְת ה מַ ינָ ִק ת / וְ דֶ מֶ י עֹוכִ בְ ּבִ '  ( ועוד. גם האם ששכלה את בנה מתבקשת לקונן ולבכות:40)לג    'ָהְרָנָנה

ת / ינֹוִק י ּבְ ִמ י ִא ִד ְמ עִ מיומנות שזה תפקידן: '(, ואף לקרוא למקוננות 6' )לד יִש ְד י חַ לַ ת עָ ינֹוִק וְ (; '2)לד 

 'ָלהִעְרִכי ִקינֹות ִּבילָ 'באותו האופן מתבקשת גם אימו של הנפטר הנכבד לקונן:    (.3' )לד  ֹותננְ קֹוְמ י לַ ִא ְר ִק וְ 

ד ַמר(; '5)לה   . כמו(17)לה  ת'ִלְנהֹות ּוְלַתנֹו/  ְמקֹווְננֹותַרִּבי ָלְך (; '15)לה  'י / ְוִקינֹות ַהְתִמיִדיִסְפִד  ְּבִמְספֵׂ

 
 ; דה"ב לה, כה. , יטיז–יר' ט, טזלדוגמה,  99

בקה' יב, ה: "וסבבו בשוק  לדוגמה ראהיים. הסופדים היו גם סופדים מקצוע ביןייתכן ש . למשל, בר' כג, ב; יר' כב, יח 100

 הסופדים'".  

 . 194, קץ החיים, עמ' רובין 101

בבלי,  והשווה משני חלילים ומקוננת'. רבי יהודה אומר, אפילו עני שבישראל, לא יפחותראה משנה, כתובות ד, ד: ' 102

 עליו, שכל העושה אינו אלא לכבודו של מת'.סנהדרין מז ע"א: 'אפילו המלין את המת כדי להביא מקוננת אינו עובר 
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יִליָלהכן, בקינה על מות בחור צעיר סופד ומקונן הדובר בגוף ראשון: 'ַעל ָאח   ַהְגִדילּו (; '1)לז    'ֶאְסְפָדה ְואֵׂ

ד ּוְנִהי ַאְגִדיָלה'כן גם בצידוק הדין . (5' )לח ְנִהי ְוִקינֹות  103(.1)ל  'ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ

 
 בגדי אבלות  2י.

בב הנספד ופונה אל אימו האבלה )לד( הוא מבקש ממנה לנהוג במנהגי אבלות; אחד ּובקינה שבה מד

(. בקינה 5' )לד יִש מֶ ש וָ ר שֵׂ מּוי / ְּת ִש בְ ר לִ חֹוי שָ שֵׂ בּולְ מהם הוא לעטות בגדים שחורים כסמל לאבלות: '

ֶבל'ֹשֹומּו אף הבחורים מתבקשים לעטות בגדי אבלות: אחרת  י אֵׂ (. מעניין 45)לג  'ַּבחּוִרים ְוִלְבשּו ִּבְגדֵׂ

רבי ינאי למנהג שלפיו חתנים לובשים לבן ואבלים עוטים שחור יש תיעוד בתלמוד הבבלי: 'לציין כי 

לא אזכה ואהיה כחתן בין  לבניו בני אל תקברוני לא בכלים לבנים ולא בכלים שחורים לבנים שמא 

  104...'.אבלים שחורים שמא אזכה ואהיה כאבל בין חתנים

 
 ביטויי האבל בצווחות ובטיפוח הידיים והרגליים 3י.

כלל דברי השבח ודברי  בדרך  ההספד הוא   במקורות התלמודיים ישנם פירושים שונים למונח 'הספד'.

  קריאה או אמירה בתוספת –' קילוס'ה . מונח קרוב הואהמספיד בלוויית המת מפי יםנאמרההקינה 

לביטויי הצער המילוליים מצטרפים גם ביטויי צער באמצעות תנועות גוף,   105'הוי'.  'אוי',  מילות הצער

הטיפוח הוא מונח הנזכר במנהגי אבלות במקורות    106כגון 'טיפוח', או בכמה מקורות פישוט הזרועות.

 –של טפיחה עם היד על הלב ורקיעה ברגל. עיון במקורות מגלה כי כחלק ממנהגי האבלות כפעולה 

 108תוך כדי קריאות וצווחות כאב.  ברגליהם  טפחו בידיהם ורקעו  107בעת הלוויה האבלים היכו על לבם,

הקינות למת שכתב עלי בן עמרם מתארות מנהגים אלה שקוימו, ככל הנראה, בזמן הלוויה. למשל, 

י ַאְבָרָהם'פּועל הלב מצויה בקינה על אברהם האמרכל:  ההכאה יעֵׂ  (. בקינה 37' )לג ְוִקְרעּו ְלָבבֹות קּו רֵׂ

 

 

 
תזכה בעולם הבא על   לוגמול ש ובן הקינות אינו נזכר בקינה על מות אישה )לו( המתמקדת בקווים לדמותה יעני  103

 של ולב, לא מוזכר הצורך לקונן ולספוד; באחד מהם )לא( מוזכרת חשיבות-שני צידוקי הדין, לא וְ ב צדיקותה. כמו כן, 

 הגמול.  רעיון  פי עלם הקשים של ישראל ההעולם הבא, ובשני )לב( מוזכרים חטאי

 בבלי, שבת קיד ע"א. 104

פני הכלה, מפני  לקילוס חתנים וכלות: 'המת והכלה שהיו באין ומקלסין זה כנגד זה מעבירין את המת ממלהבדיל  105

 , שמחות יא, ו(.אבל רבתישכבוד החיים קודם לכבוד המתים' )

זה פישוט זרועות'. תוספתא, מועד קטן ב, יז;  –ים, קילוס יביד – טיפוח ",על שדים סופדים "שנאמר )ישעיהו לב( ' 106

 . מועד קטן כז ע"ב ,בבלי

 "על ָשדים ֹספדים".  יש' לב, יב: הלב. ראהשל הכאה על  שמעות'הספד' גם מ  מילהכבר במקרא יש ל 107

 . 198, קץ החיים, עמ' רובין 108
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 אחרת ההכאה על החזה, מיקומו של הלב, נעשית תוך כדי צווחות ויללות כאב של האבלים:

 ִמיְלקֹול ּבֹוִכים קּוִמי / ְוַצֲעִקי ַמר ְוִהְשּתֹומֵׂ ' 

ְך ָהִריִמי / ְוִסְפִדי ַעל ָשַדִייְך  109 (8–5' )לה ְוִצְוָחתֵׂ

 (. 1' )לד תדֶ פֶ ם סֹויִ דַ ל שָ ת / עַ דֶ דֶ ת נֹודֶ לֶ יֹובקינה נוספת מתוארת האם המתאבלת בלוויה: '

גם הוא מצוי אצל  –הרמת הידיים בעת קריאות האבל והנהי  –מנהג נוסף ממנהגי האבלות 

וה במנהג מקביל של טיפוח הרגל, ּוטיפוח הידיים ל(. 16' )לה ְמִדי / ְוָהִריִמי ָיַדִיְךּוַבָמקֹום ַּתעַ עלי: '

 רקיעה ברגל, כסימן לכאב וצער. מכאן שאולי, הבחירה הסלקטיבית של עלי בביטויים המקראיים:

כוונתם למנהג טיפוח הרגל, כלומר,  (,11' )לג ְךּבֵׂ צְ עָ  ילִ גַ ל וְ בֶ ֹוי שפִ ְש חֶ (; '5' )לח לבֶ ֹום שגַ וְ  ְךרֵׂ יָ  ּוֶחְשפוְ '

 לרקיעה ברגל החושפת את השוק והירך. אף בתוכחה אחרת מוותר עלי על הרישא של הפסוק מיש'

(. גם כאן 13כז  ' )ֶחְשִפי שֹוֶבל ְוַגִלי שֹוק" 'חשפי שבל גלי שוק" ומשתמש רק בסיפא: "גלי צמתך, ב: "מז

 הג הרקיעה. ייתכן שמדובר במנ

המלווים את המת בטקס האשכבה, שנהגו ליילל ולצווח, להכות על הלב, להניף את ידיהם  

נהגו גם למרוט את שערות   –בעת קריאות אבל ונהי: 'הוי או אוי', וכן לטפוח בידיים ולרקוע ברגליים 

(. כמו כן, לבשו 9)לג  'רשֶ נֶ ך כַ תֵׂ חָ ְר י קָ בִ יִח ְר הַ 'אף מנהג זה מצוי בקינות למת שכתב עלי:  110ראשם.

אָ האבלים שק והתכסו בעפר: ' )לג  'יבִ ְש ר ּופָ ל עָ י עַ ִד ְר ' (;13' )לד ְנִחי / ְוַעל ָעָפר ִהְשּתֹוֲחִחיִחְגִרי ַשק ְוהֵׂ

ִחְגרּו 'אפילו הנוכחים בטקס מתבקשים לעטות שקים לציון אבלם:  .(7)לד  'יִש לְ ַ פְת ר ִה פֶ אֵׂ בָ ּו(; '15

( ללמדנו כי הקבר 13' )לד רבֶ ל קֶ ת עַ יִ י ּבַ נִ ּבְ ' עוד מוזכרת בניית המצבה על הקבר: 111(.28' )לג ַשִקים

 טרי, וכי הקינה למת נאמרה במעמד הקבורה, טרם גילוי המצבה. 

 
 מהמורות הקבר ספיחי פרחים על  4י.

י נה על מות אברהם האמרכל )לג(  עולה מן הקיהמנהג מעניין   נוגע לפרחים המצויים מעל הקבר: 'ְסִפיחֵׂ

אין תיעוד  אינו יהודי,הוא פרחים על קברים  של הנחת מקור המנהג. (33)לג  ָרִחים ָנחּו ְּבַמֲהמֹורֹות'פְ 

במסורת ישראל פרחים אינם . זאת ועוד,  אבותינו לא נהגו כך מעולם  במחקר,  וככל הידוע  בקשר אליו,

ככל   112.על הקבר האבלים שהניחו ַלֲהַדִסיםשבקינה לג הכוונה היא יתכן ימקושרים עם נחמה ומוות. 

 
(;  6' )לה ְוַהְגִדיִלי ְיָלָלה'; (5' )לה ִעְרִכי ִקינֹות ִּביְלָלה / ְוַזֲעִקי ְּבַחְלָחָלה' ;(15)לג  'ּוִביָלָלה ִהְתַיְצִבי'דוגמאות לצווחות:  109

 ג זה.ועוד דוגמאות רבות נוספות מס קיימות (;14)לה ' ְוַעל ִקְברֹו ְּבֶצַרח ִציְוִחי' ;(7)לה  'ְוַצֲעִקי ַמר ְוִהְשּתֹוְמִמי'

 ואילך. 198, קץ החיים, מעמוד רוביןראה  הלמנהגים אל 110

 "ך. ראה לדוגמה: מי' א, טז; יר' ו, כו.בתנ כבר מצויים אלה מנהגים 111

הריחני. הבשמים וההדס יחד עם סמלי הנר   ואבל השתמשו בהדס גם כסמל לתחייה, פרט לשימוש עיתותנראה שב  112

סמליותו ושימושיו   עלקרון ההמשכיות וההדרגתיות. על סמליות ההדס ושימושיו בטקסי חתונה, ולהבדיל,  יאת ע  פיםמשק

 .125, ראה רובין, קץ החיים, עמ' אבלבעיתות 
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ענפי הנחת ישראל. מנהג קרב הנחת ענף של הדס על מיטת המת היא מנהג קדמון ומקובל ב ,הנראה

על פרחי   בתלמוד הבבלי מסופר  113;מוזכר כבר בתלמוד הבבלי  על גופות מתים  ַההדס )'אסא' בארמית(

'חזו דפרחא אסא מהאי פוריא להאי פוריא' : אמורא בבלי ושמו שילאהדסים שהונחו על קברו של 

צחנת הָרָקב של גוויות אפשר להניח שהסיבה לכך הייתה קשורה ברצון להתגבר על  .)נידה לז ע"א(

המילה 'ספיחי' מעידה כי הפרחים  114את היות הנפטר צדיק. סימלושההדסים גם יתכן , ויהנקברים

לא סודרו בזר ולא נקטפו במיוחד לשם קישוט הקבר, אלא יותר לצורך עמעום הריח או למען 

 ההסמלה.

 
 שורות  5י.

תֹואמירת הקינות וההספדים נעשתה מרגע הקבורה. כל עוד ראה אדם את  , , אי אפשר היה לנחמומֵׂ

קהל היה  116, במקום שבו נערך מעמד ומושב,קבורת המת מייד בתום 115כי אם רק לאחר הקבורה. 

כל שורה היו חייבים להימצא עשרה גברים לפחות ב 117.בשורות המשתתפים בלוויה מסתדר בעמידה

עמדו בכמה    )מניין(. כשקהל האבלים היה מועט, הסתפקו בשורה אחת, אך כשקהל האבלים היה גדול,

קבר שאול היה לו לרבן שורות. מנהג העמידה בשורות מתועד כבר באבל רבתי, במסכת שמחות י, ט: '

גמליאל ביבנה, שהיו מכניסין את המת לתוכו ונועלין את הדלת לפניו, ובאין ועומדין בשורה ומנחמין 

בברייתא  '. ממנהג זה המתואר במקומות נוספים ן את הרבים ואחר כך מעלין אותו לירושליםריופוט

ל את הרבים  –  עמידה בשורההלאחר  ניתן להבין כי   ברור שהקהל עמד בשורות זאת ועוד,    118.פטר ָהָאבֵׂ

 
 אפילו למיגז ליה גלימא ולמיגז ליה אסא'. , ביצה ו ע"א: 'בבלי 113

'והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה ואין הדסים אלא צדיקים שנאמר )אסתר ב, ז(  בבלי, סנהדרין צג ע"א: ראה 114

 ויהי אומן את הדסה'. 

 . 211רובין, קץ החיים, עמ'  115

בטקס המעמד והמושב.  חויבומעין טקס הקדמה לישיבה של ה'שבעה'. רק בני המשפחה האבלים  יה'מעמד ומושב' ה 116

מסמלת  הארץ על הישיבהאבלות. ללסמל  השבעה ה, ובכך נעשת לשבת האבלים המשפחה בני על נכפה הזבמסגרת טקס 

בעת ביקור התנחומים המנחמים    – , ה'מבודד', של האבל; בו בזמן היא מבטאת מצב של שילוב חברתירגיל  לאאת מצבו ה

 .218, עמ' שם"ל, הנמצטרפים לאבל בישיבה על הארץ. 

 .223– 220, עמ' שם"ל, הנ 117

מוזכר בהם מנהג העמידה בשורות   רשאמסכת שמחות    –  רבתי  אבלב  נוספיםמקורות    להלןראה בבלי, ברכות טז, ע"ב.    118

בטקסי האשכבה: 'נסתם הגולל מכסה את ראשו, בא לעמוד בשורה מגלה את ראשו ופוטרן, יצא חוץ לשורה מכסה את 

הוציאו את הראשון וקברוהו, אין 'אשו ופוטרן )שמחות י, ט(; ראשו, נכנס לתוך ביתו ובאו אחרים לנחמו מגלה את ר

ואין חולצין   עליואין קורעין 'יא, ג(;  שמחותבשורה ואין אומרין עליו ברכת אבלים עד שיוציאו את השני' ) עליועומדין 

על   נוסףב, א(.  תמחועליו בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים מפני שהוא כבוד חיים' )ש ןמספידין עליו. אבל עומדי לאו

הקבורה ולאחר שהאבלים התנחמו בשורות: 'אין עומדין עליו בשורה ואין אומרין עליו   בתוםכך, פעם נוספת סופדים למת  

 ג, ב(. שמחותברכת אבלים עד שיהא בן שלשים יום' )
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מנהג זה של עמידה בשורות מתואר בקינה על   119.דבר ניחומיםל  האזינוו  כןלאור  והאבלים עברבעוד ש

(. הפייטן פונה למנחמים לעמוד 39ג ' )לְוַהִקיפּו שּורֹות ְּברּוחֹות ְדאּובֹותמות אברהם האמרכל )לג(: '

 בשורות כדי לנחם את המשפחה השכולה העוברת ביניהם. 

 
 בין 'קינה למת' ל'תוכחה' ל'צידוק הדין' –יא. 'אנשי אפרים' 

י שֵׂ נְ אַ 'מונח זה מופיע בכותרת שמעל השיר    120בכתבי יד מן הגניזה נקראים הספד או קינה גם 'אפטרה'.

אפטרה עמלהא עלי החבר ברבי עמרם נ' נ' ]נוח נפשו[ כאל חנין אלעטאר נכ' ]נוחו : '' )לב(ֶאְפַרִים

להערכתי, הפיוט כבר לא היה עלי בן עמרם בין החיים.    על פי הכותרת, בזמן העתקת הקינה  121'.כבוד[

מעתיק מאוחר   שנתןתכן כי הכותרת  יוילמת,    אישית  מאשר קינהיותר  דין או תוכחה  הצידוק  מסתמן כ

 מדייקת בהגדרת הסוג.  אינה 

 ,וים בכותרות המגדירות אותם בשם 'אפטרה'ּוהטקסטים של צידוק הדין מל  122על פי יהלום,

 שולחים אותם לביתם:ו ושכוונתם היא לדברי האבלים הפוטרים את הנוכחים בסיום טקס ההלוויה

וים מטקס הלוויה, מעולם המוות, מכוונת לניתוק המלוהאפטרה כלומר,  123.'לכו לבתיכם לשלום'

אולם, בפיוט 'אנשי אפרים' לא ניכרת תחושת הקלה שהייתה יכולה  124שגרת החיים.בחזרה אל 

להתקבל הודות לשליחת המלווים בדברי שלום ופטירתם מחובת הניחומים; התחושה השלטת היא 

 של צידוק הדין על מות ילדים רכים.

בנוי  ואתוכחה קשות כלפי אנשי אפרים, הם ישראל החוטאים. הבטוריו מילות ציג השיר מ 

הוא )התוצאה(  חטאי ישראל, והגמול על חטאים אלה  הסיבה למוות היא  במתכונת של סיבה ותוצאה:  

הוקראה מעל   לבנה'. ניתן לשער כי קינה  ית מידי שמים בבחינת 'אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהומו

חשבון נפש על ערוך כדי לעורר את השומעים ל תוכנהיש בש מאחר ,השבעהאו בימי הטרי הקבר 

מילים בה  עוד, חסרות  ו  זאת  לדין כואב של מות עוללים נקיים וחפים מעוול.  מעשיהם, או לתת צידוק

 
מים עוברים  ; האבלים היו עומדים במקומם, והמנחהפוךבימי הבית השני המנהג היה ש עולהבתיעוד מהמקורות  119

לפניהם בשורה )משנה, סנהדרין ב, א(. לפי אלבק: 'מזה יוצא שמתחילה האבלים עומדים והעם עובר, ומנהג זה היה בפני  

הבית ]...[ ואחר כך שינו שמשפחות עומדות ואבלים עוברים. ורבי יוסי החזיר הדברים בציפורי ליושנן'. ראה אלבק, 

 . 62– 61מחקרים בברייתא ובתוספתא , עמ' 

,  רביעיראה בפרק  –'אפטרה' ומונחים 'קינה', 'הספד' ל הסבר .בבלי, מועד קטן ה ע"א; ירושלמי ברכות ב, ח ראה 120

 סעיפים ז, ח.

ראה גם בביאור  תרגום הכותרת: הספד שעשה )חיבר( עלי החבר ברבי עמרם ז"ל, דוד )מצד האם( של חנין הבשם ז"ל.  121

 השיר. 

 . 121יהלום, הצער והאבל בגניזה, עמ'  122

 , מועד קטן כא ע"ב. בבלי 123

 . 122, עמ' בגניזה והאבל הצער, יהלום 124
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כמו כן, אין  .מידותיהם הטובותלגדולתם ול ,נפטריםלתיאור בה ואין  ,מנחמות השגורות בהספדים

השיר היא שהאסון היה כל כך  ן  . התחושה העולה משל הנפטרים  אובדנם  עקבותבכאב הנורא  אזכור ל

כולו ר שזה, אמילים קשות נאמרות בפיוט  ,שהיה צורך להצדיק את הדין בהקצנה. ואכןעד גדול, 

קשה מנשוא: 'ְּבָמֳאָסם ַדַעת ָאַזל  םתוכחה קשה המתארת חטאים ועוונות גדולים ונוראיים שגמול

יֶהם' ' (;1 )לבְכבֹוָדם'  יֶהם'  (;5)לב ָדצּו ְּבָרָעָתם ַוִיְרּבּו ּתֹוֲעבֹותֵׂ ינֵׂ יֶהם ְלֶנֶגד עֵׂ )לב 'ַוִיְרּבּו עֹוד ַוָיִשימּו ִשקּוצֵׂ

'ָמֲאסּו (; 15)לב סּום' 'לֹא ָלְקחּו מּוָסר ְוֶאל ָכל ַרע ִיְתַכנְ (; 9)לב 'ָזרּו ִמֶדֶרְך ַהטֹוב ְוֶאל ֶדֶרְך ָהַרע ָּבְרחּו'  (;7

'ֶרַשע ָחְרשּו ַעְוָלָתה ָקְצרּו ְּבִנָציֹון' ( 19' )לב םנָ ֹול עֲ דַ גָ ב וְ ֹוטהַ  חֹוַר אמֵׂ  רּוסָ ' ;(17)לב ּתֹוָרִתי ָנַטְשִּתי ֲהמֹוָנם' 

יֶהם'   (;26)לב   על עוולותיהם   המעידיםרבים  עוד ביטויים צפופים  ישנם    (.29)לב  'ָעוּו ַגם ָּתעּו ְּברֹוַע ַמֲעשֵׂ

 החטאים  צפוי, מובן ומוצדק. תיאור  םעונשכך ש  –  בחטאיהם  םתווכמו 'מרשיעים' א  של אנשי אפרים

כפיות על  על חטאם ו  של האל הזועםמנקודת מבטו  זכר בגוף ראשון  הוא מור  שאהוא עוצמתי בעיקר כ

כשיר את להו נראה כי עלי בחר בקב"ה כדובר כדי להדגיש את החטאים שנהגו בה כלפיו.הטובה 

מאשים עלי במפורש לא רק את העם,   30ילדים. יש לציין כי בטור  הקרקע לצידוק הדין הקשה של מות  

ֹ אלא גם את מנהיגיו:  ֶהם' א'ל יֶהם ִעם ְצִעירֵׂ ם יהצאצאי ישראל נכחדים בהמונ .ָיְדעּו אֹוַרח יוֶשר ְגדֹולֵׂ

בתשובה  , לחזורלעמול קשהם נגרמה באשמת הוריהם ומנהיגי קהילתם; על המבוגרימגפה שב

 . מעשים טובים כדי להטות את רוע הְגזרהלהרבות בו

ניתן לראות בסיומות המקראיות וכן בטורי השיר בלשון  הדגשה של החטאים והעונשים

ָאָדם' )הו' ט, יב(; טור  4הפייטן: טור   יֶהם ְוִשַכְלִּתים מֵׂ יִתי:  12: 'ִכי ִאם ְיַגְדלּו ֶאת ְּבנֵׂ יֶהם   ַלָשְוא ִהכֵׂ ֶאת ְּבנֵׂ

ש פְ  :16' )יר ב, ל(; טור חּוָלקָ מּוָסר לֹא  : 'ַגם 20ִרי ַבל ַיֲעשּום' )הו' ט, טז(; טור 'ֻהָכה ֶאְפַרִים ָשְרָשם ָיבֵׂ

י ִבְטָנם' )הו ט, טז(; טורים  ַמִּתי ַמֲחַמדֵׂ דּון ְוהֵׂ י ֶאְפַרִים ְּבִמְרדָ : 'ָעְת 22–21ִכי יֵׂלֵׂ ם / ָפרּו  קּו ַגם ָפקּו ֲהמֹונֵׂ

ם ְּבעֹוָדם'; טורים  ָריֹון ְוָאְבדּו ְלִכלָ : 28–27ְוִנְכֲחדּו ַרבּו ְוִנְשְמדּו ְוהֵׂ הֵׂ יָדה ּוִמֶּבֶטן ּומֵׂ  (הו' ט, יא)יֹון / ִמלֵׂ

ממגפה סיטואציה קשה של שכול ואובדן כתוצאה אירעה בקהילה ש. ההתרשמות מהשיר היא ועוד

 שהמבוגריםהיא  ,מחלותבאת ילדיה הקטנים. כידוע, דרך הטבע במגיפות ו הקהילהשבעטיה שכלה 

נדבקים  –או המחוסן באופן חלקי בלבד  מחוסן יותר החלשים בגופם הבלתיבוהצעירים  ביותר

 רב האבדות במגפה. מאת פגה שסזו האוכלוסייה הצעירה היא שה ראנ במאורע זהגם  .ומתים

ֶפל  –על פי המקורות, תינוק שנפטר כשגילו פחות משלושים יום   ואין מתייחסים אליו   ,הריהו נֵׂ

מו ולכל יבן יומו שמת הרי הוא לאביו ולא' א:שמחות ג,  –על פי אבל רבתי אבל  125.כאל ילד שנפטר

מיתת תינוק בן יומו עשויה להיות מכאיבה לא פחות משמכאיבה מיתת  כלומר,  '.קרוביו כחתן שלם

 
 העיקרון קבע רבי שמעון בן גמליאל: 'כל ששהה באדם שלושים יום אינו נפל' )בבלי, יבמות לו ע"ב; נידה מד ע"ב(. את 125
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יום  שלושיםמציינים שבעה ו , יושבים עליואך רק הקרובים הם שמצטערים ומתאבלים עליו .מבוגר

 126., ואין טקסים ציבוריים במותולמותו

מדובר במגיפה ניתן למצוא סימוכין היסטוריים. במכתבים שונים משנות להשערה ש

עשרה עולים תיאורים על בצורות, מגפות וקשיים כלכליים הן -החמישים והשישים של המאה האחת

 אפשר שהדים למאורעות אלה נרמזים בפיוטו של עלי. 127במצרים, בֻפסטאט, והן בארץ ישראל.

 
לשבת פזמון. יב  

הפזמון לשבת הוא סוג פייטני שולי שלא נחקר די צורכו. הסוג לא היה נפוץ במזרח, וכנראה, מוצאו 

זמירות לשבת לא נועדו לשמש את תפילת הציבור, ולא שולבו בתפילות החובה. סביר  128באירופה.

ירועים מיוחדים שבהם היה צורך בניגון בעל ערך מוסף, כגון: חתונות, ברית להניח שנתחברו עבור א

מילה, ראשי חודשים שבתות, ולהבדיל, גם לוויות, סעודות מצווה ועוד. הזמירות לשבת לא חוברו על 

פי הסטנדרטים שהציבה פואטיקת הפייטנות הקלסית, ולכן רבים מן המעתיקים לא מצאו אותן 

ת רבות. על כן, גם לא נשתמרו מהן הרבה בגניזה. אולם, כנראה, היו קיימות גם ראויות דיין להעתקו

בתקופה הקלסית; ייתכן כי שירים אלה נכתבו תחילה לאירועים ציבוריים ולסעודות המוניות, ובמאה 

הוא הועתק לשולחן השבת ונערך בחיק המשפחה.  –העשירית, עת התרחב מנהג אמירת הזמירות 

כתבו לאירועים ציבוריים שימשו מאוחר יותר כזמירות של שבת בשימוש פרטי, מכאן, שזמירות שנ

לא כך הפזמון לשבת היחיד במורשתו של עלי  129וזו גם הסיבה לכך שבהרבה מהן נעדר אזכור השבת.

 בן עמרם )לט( שייעודו כפזמון לשבת מופיע בכל סטרופה שנייה בפיוט.

-טמונים בפשטותו. הוא מורכב מסטרופות דוהפיוט קליל ופשוט, אך יופיו וייחודיותו  

טוריות; הטור הראשון נפתח בפנייה ישירה לאל באמצעות מילת הקבע 'אתה', ולאחריה מתוארת 

( וכדומה. 7,5,3,1)לט  'ַמְנּתָ יזִ , ''ַכְנּתָ יהֵׂ ', ה'ָגַמְרּתָ ' , 'ִצִּויָתה'פעולה המיוחסת לקב"ה בהקשר השבת: 

שמשובצת בו המילה 'שש' בווריאציות שונות. בין שני טורי הסטרופה קיימת הטור השני הוא פסוק 

 –זיקה הקשורה לתוכן שאותו מכתיבה התיבה הראשונה בסטרופה. כך למשל, בסטרופה הראשונה 

 
 . 131רובין, קץ החיים, עמ'  126

, ג כרך, ישראל ארץ, גיל; 596 הערהגם  וראה, 596א, סעיף  כרך, ראה גיל, ארץ ישראל, הדברים ולתוכן למכותבים 127

 .515, 440, 444: תעודות

 .  472, 443פליישר, שירת הקודש, עמ'  128

בפייטנות האירופית מראשיתה. משוררי איטליה, ספרד ואשכנז כתבו שירי זמר שקישטו סעודות  היטבהסוג מיוצג  129

זמירות לשבת, והראשון ביניהם היה דונש בן לברט. למן המאה העשירית, סביר   כתבומשוררי ספרד  , גם  כאמורשבת וחג.  

  – 420, צור משלו, עמ' בארי: גם ראה. 443, 412' עמ, שם"ל, הנ להניח שנכתבו זמירות רבות לשבת בכל קהילות ישראל. 

 . שם, אדלר שלוהנספח   423



 

163 
 

והסיומת המקראית   (,1' )לט דֹור ְוַלֲעבֹוִלְשמ  ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻקֶדיָךהאל ציווה לשמור את מצוות השבת: '

ֶשת ָיִמים ַּתֲעב ָזכֹור ֶאתא ''הי (. דוגמה נוספת, האל ייסד  2ח( )לט - '' )שמ' כ, זדֹויֹום ַהַשָּבת ְלַקְדשֹו שֵׂ

י דיָּתה הֵׂ אַ את השמים והארץ: ' ֶשת(, והפסוק המובא בהתאמה: ''5' )לט ץֶר עֶ ק וָ ֹוַכְנָּת חּוגֵׂ ָיִמים  ִכי שֵׂ

(. עוד מוזכרת השבת בווריאציה של המילה 'שש' 6'' )שמ' כ, י( )לט ָאֶרץהָ  ַהָשַמִים ְוֶאת ֶאת יָ ָעָשה יְ 

ֶשת (, וההקשר: ''7' )לט ַמְנָּת ֶלֶחם ַאִּביִרים ְלָעם ָּבַחְרָּת ּבֹויזִ  ָּתהאַ בהקשר של הורדת המן מהשמים: ' שֵׂ

ביום זה זימן הקב"ה  כלומר,  .(8כו( )לט  ,טז 'שמ' )ֹ' ּבו הּו ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַשָּבת לֹא ִיְהֶיהוָיִמים ִּתְלְקטֻ 

ֶשת ָיִמים ִּתְלְקטֻ ' ן, שביום שישי הוריד מנה כפולה ממנו:מָ (, 7' )לט ֶלֶחם ַאִּביִריםלישראל ' הּו ּוַביֹום ושֵׂ

 130וכן הלאה לאורך כל הפיוט.(. 7' )ּבֹו ַהְשִביִעי ַשָּבת לֹא ִיְהֶיה

תכנים בפיוטי עלי בן עמרם. התכנים כולם משרתים היטב את   לסיכום, בפרק זה הוצגו מגוון

 ייעודם ואת ההקשר שבו הושמעו בציבור.

 

 

 
 כנית: ובהם אין כל זיקה תש 10–9חריגה אחת מצויה בטורים  130

 ַא]ָּתה[ טֹוב ְוַסָלח ּוְבָכל ָצָרה עֹוֶנה  '

 ְוָהָיה ַּביֹום ַהִשִשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְשֶנה'.



 

164 
 

 פרק תשיעי 

 מקומו של עלי בן עמרם על מפת השירה העברית  

 עשרה - במצרים של המאה האחת 

 
פיוטי עלי בן עמרם עשרה על פי -מבט כללי על הפיוט במצרים במאה האחת א.

 ופייטנים בני זמנו

ניכרה עייפות   עת שבה כבר  עלי בן עמרם פעל לקראת סופה של תקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת,

 1מכיוון המרכז הספרדי. חידושים ' לתוכהלספוג'מוכנה מסוימת בעשייה הפייטנית, והיא הייתה 

צורות וסוגים.  ,באופייה של היצירה הפייטנית: לשוןתחומים שונים שנגעו לבתקופה זו חלו שינויים 

במזרח.   החלו לתת את אותותיהן  יהשירת הקודש והחול העברית בספרד, והשפעות  התפתחה  במקביל

צורך  הנבעו משיקולי אהדת הקהל, או מ לעסוק בהם יףהעדם שהז'אנרי ,לא היה חזןשעלי היות 

אין בין פיוטיו ייצוג קהילתו לתועלתו האישית. לראיה,  להעלות את קרנו בעיני נמעניו הנכבדים ובעיני  

לרוב   –  הקינות למתוסוג הסליחות  לעומת זאת, פיוטים מ  2.לסוג היוצר שהיה הנפוץ והאהוב בתקופתו

גם  בר ימופיעים אצלו בשכיחות גבוהה. עלי ח – קהילה או לקרובי משפחותיהםהנכבדי זכר קינות ל

ככל הנראה,  ,קומפוזיציות שלמות לפי הכללים המסורתיים של הסוג הקלסי :פיוטים מסוג הקרובה

ביצירתו השירית של עלי חדש וישן משמשים   אור תהילתם של הפייטנים הקלסים.ב  במטרה להתהדר

 בערבוביה.

פייטני מבין  כמו עלי גם פייטני תקופתו עמדו בצומת של חדשנות ומסורת. עלי לא היה היחיד   

סוגים מסורתיים בעלי אופי קומפוזיציוני על פי הדגמים מצרים בפרט שחיבר פיוטים  המזרח בכלל ומ

עוד לפניו יש להזכיר את יהושע בר כלפה שחיבר יוצרות לסדרים לצד קרובות )קדושתא,  ם.יהקלסי

 ישועה בירבי  מסוג הקרובה הוא  פייטן נוסף שחיבר קומפוזיציות קלסיות שלמות  3שבעתות שש ועוד(.

 
"ל,  הנ ; 330– 277, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' בתקופתם   המאוחרת המזרחית הפייטנות פייטני  של מקומם  לסקירת 1

– 72"ל, יהודה בירבי בנימן, עמ' הנ ; 149–143כלפה, עמ'  בר"ל, הנ ; 120–112; אליצור, קילר, עמ' 472– 365היוצרות, עמ' 

; הראש, כלף בר 76–16, עמ' מזמור לדויד"ל, הנ; 194– 190, עמ' החזן הגדול; בארי, 14–11; הנ"ל, שארית יוסף, עמ' 77

  המובהקים  הפייטנים יצירות של ממצה סקירה גם ראה. ועוד ואילך קצט' עמ, השלמ  בן נחמיה, זולאי; 72–71סעיד, עמ' 

, וקצוטמה יהלום"ג; רס פיוטי, טובי; 31–27; בארי, שירה עברית בבל, עמ' 283של התקופה: פליישר, שירת הקודש, עמ' 

 .ועוד השלישי שמואל

 .ג סעיףיי מלכנו אחד )יא(. ראה פרק רביעי,  פיוטכפי שצוין, מעיזבונו של עלי נותר רק  2

 .73–58, בר כלפה, עמ' אליצור 3
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לקבוצה זו של פייטנים  4עשרה באלכסנדריה. -כהן השופט שפעל כדיין באמצע המאה האחתיוסף ה

 5בני התקופה שכתבו קומפוזיציות ברוח המסורת הקלסית יש להוסיף גם את נחמיה בן שלמה.

בתקופה זו רווח בין מנהיגים ומשכילים לחבר איגרות מליציות מתובלות בדברי חוכמה   

לב ישכך למשל  6ר העידו על רוחב השכלתם ועל שליטתם במכמני הלשון.ובציטוטים מהמקורות אש

מלשונו של  ההושפעשים מחודשים וכתיבה אליטיסטית ינאגרותיו שמות סעדייישועה בן יוסף בא

איגרות כאלה, לצד פיוטים לעת מצוא, חיברו גם שלמה בן יהודה גאון, ראש ישיבת ארץ ישראל, רס"ג.  

 וכן רב האיי גאון הבבלי. גם לעלי איגרות בסגנון כזה שאותן שיגר אל מנהיגי הדור ונכבדיו. 

בתקופה שבה פעל עלי בן עמרם ניכרות היטב השפעות מהאסכולה הסעדיאנית על היוצרים. 

מאה העשירית מחצית השנייה של הבבמזרח  יוסף אבן אביתור, ספרדי במקור שפעל  למשל,  כזה הוא,  

ולמד את נורמות הכתיבה המזרחיות. יצירתו של אבן אביתור נטועה עשרה, -ובראשית המאה האחת

כמו כן,  .ובעיקר בסוגים ,בשורשי המסורת הקדומה, אך ניכרים בה סימני חידוש חשובים בצורות

היה אחד מפייטני המזרח הראשונים למעשה, יוסף אבן אביתור  7.ותמו של רס"גהיא טבועה בח

שמואל  יהה ,הבולט מכולםו ,אחד מתלמידיו המובהקים של רס"ג .שהנהיג את חידושי רס"ג בפיוטיו

נחשב למייצג מובהק של 'האסכולה . שמואל השלישי בירבי הושענא השלישי בירבי הושענא

ה של המאה העשירית ובראשית המאה  יפעל במחצית השניגם הוא כמו אבן אביתור ו 8,הסעדיאנית'

כמובן,  9השפעות ניכרות מהלשון הסעדיאנית נמצאות גם בפיוטיו של דויד הנשיא. .עשרה-האחת

פייטן נוסף שפעל, כנראה,  10סהלאן בן אברהם, מנהיג קהילת הבבלים בֻפסטאט.גם לקבוצה זו שייך 

 
. עוד  44– 25עמ'  הנ"ל, שם, ראה ,אליצור ובארי, ישועה הכהן. לסוגים הקלסיים שחיבר הרא ,על פיוטי ישועה הכהן 4

, והגאון שלמה בן יהודה ,170–168שייבר, קרובות לחול, עמ' , מבורך בן דודפייטנים שחיברו קרובות בסגנון קלסי הם 

אליצור, שארית יוסף, עמ'  .הקדושתא ליום הכיפורים שחיבר יוסף הלוי בן חלפון אתראה גם  .173–171, שם, עמ' "להנ

60 –97 . 

, קצומטה גם ראה. 261– 214בתוך: הנ"ל, ארץ ישראל ופיוטיה, עמ'  נית. נדפס שרמו–קצז' עמזולאי, נחמיה בן שלמה,  5

 .שלמה בן נחמיה

 .79– 45, ראה בארי, שרידי אגרונים, עמ' כאלה אגרונים אוסף על 6

אבן אביתור נדד מספרד למזרח, שהה במצרים תקופה ממושכת, וסיים את ימיו בדמשק. בנדודיו הוא הביא עמו למצרים    7

דקדוקית והשקילה  - . על השקילה ההברתיתמק–להבחינות, עמ' ק –ראה פליישר, אבן אביתור חידושים ספרדיים. 

 קפד.–קנט, קעז–קנב, קנז–"ל, שם, עמ' קמהנהכמותית בפיוטיו, ראה 

; הנ"ל, היוצרות, 329– 328; פליישר, שירת הקודש, עמ' 29–23' עמב,  כרך; 32–27א, עמ'  כרךמאן, היהודים במצרים,  8

 ; קצומטה, שמואל השלישי. 69–63; שירמן, שירים חדשים, עמ' 196–195עמ' 

 . 54–52, עמ' לדויד מזמור, בארי 9

 . 87– 57; שירמן, שירים חדשים, עמ' קעו–קסו' עמ, פייטנים מפי, זולאי הרא ,אברהם בן סהלאן מפיוטי דוגמאותל 10
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ם 'חזן'. מרבית פיוטיו ששרדו ועשרה, הוא כלף בר סעיד החת-לקראת אמצע המאה האחתבמצרים 

 תוביצירתו של כלף השפע 11הם חלקים מקומפוזיציות, חלקם הגדול ממערכות יוצר לשבתות השנה.

פיוטים, בכינויים הרעננים, בתצורות הלשוניות בחידתיות המרובה אה לידי ביטוי ברס"ג בשל 

 12חריגה ממקצב ההטעמות המסורתי והארכת הטור הפייטני.בצירתו של רס"ג וכן המאפיינות את י

עשרה, חבר בסנהדרין של ארץ ישראל, התקין חידושי -יוסף הלוי, בן סוף המאה האחתכמוהו גם 

גם אצל עלי   13.סתמן כממשיך המסורת הלשונית הסעדיאניתהמילים ולשון מפוארת בחלק מפיוטיו, ו

למצוא השפעות סעדיאניות מקומיות, אך אין בשיריו אותה דחיסות לשון ייחודית בן עמרם ניתן 

 וחידתית כפי שמצויה אצל היוצרים שנמנו לעיל.

תקופת הפייטנות המזרחית   המייצג אתפייטן טיפוסי עלי בן עמרם כ קשה להגדיר את

רות. זאת ועוד, הוא כפי שצוין, הוא לא היה פייטן מקצועי שברשותו מלאי מגוון של יצי המאוחרת.

לא נדרש לכתוב פיוטים לכל אירוע, אלא רק לפי בחירתו. על כן, מעניין להשוות את יצירתו 

ויש בהם   ,הם בעיקרם מקראייםשל  אוצר המילים והלשון בפיוטיו  ליצירותיהם של פייטנים בני דורו.  

חידתיות האין בהם ו ,בהם עושה עלי שימוש שגוריםשאך הכינויים  14ים.ינאמאפיינים סעדיגם 

תואמת את לשון הפייטנות בת שבה הוא משתמש  הלשון הפייטנית כמו כן,  סעדיה גאון.    המצויה אצל

 ותכני שירינוסף על כך,    15ה.מדרשי חז"ל משמשים אצלו באופן נקודתי ולא כשיט. זאת ועוד,  התקופה

מטיות המסורתיות. במסגרות הת ואת סוג הפיוט את רוח הפייטנות המזרחית המאוחרת הולמים

  16בסוגים הקלסיים מצויים בקרובות תכנים מסורתיים המאפיינים את הסוג.

המסורת הפייטנית המזרחית ן המסורת הקלסית ומן מעלי מבחינת קישוטי התבנית נוטל 

מעמיד  הוא בחלק גדול מפיוטיו  ,בשונה מפייטני תקופתו וכנהוג בפייטנות הקלסיתכמו כן, לסירוגין. 

שלא לנצל את הסיומות המקראיות לחתימת שמו. מקפיד  ובדרך כללביתי, -ףאקרוסטיכון אל

פעמי בכל -ניגוד לפייטני ספרד שחתמו את שמם באופן חדבהשפעת המסורת הפייטנית המזרחית וב

את כל טורי  לית זואף רותם לתכבכמה מפיוטיו ופיוט, הוא חותם את שמו כמה פעמים בפיוט אחד 

 
כך, מצויים בקורפוס פיוטי מעריב לפרשות השבוע, סליחה אחת, שני פיוטי שבח, שני פיוטים מסוג הרהט ועוד.    עלנוסף    11

 . 54– 52ש, כלף בר סעיד, עמ' אעל היקף הקורפוס, ראה הר

 .69שם, עמ'  , ראה הנ"ל,נוספות להשפעות. 69– 67"ל, שם, עמ' הנ , ראה סעיד בר כלף על"ג רס  להשפעות 12

 . 43– 40שארית יוסף, עמ' אליצור,  13

; בן שמאי, מפעלו  51–21סב; פליישר, רס"ג, עמ' –פועלו של רס"ג, ראה זולאי, האסכולה הפייטנית, עמ' יגל לחידושיו ו 14

, ראה 62–49א; אליצור, לשאלת האסכולה הפייטנית; דותן, רס"ג בלשן מחדש, עמ'  כרךשל מנהיג; טובי, פיוטי רס"ג, 

 .54– 49בעיקר עמ' 

 . 128; 120– 112הסגנון והרמה המאפיינים את הפייטנות המזרחית המאוחרת, ראה אליצור, קילר, עמ'  על 15

 שמיני. הפרק בעל תכני השירים, ראה   פירוט 16
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הן ש , העדפתו את הצורות הסטרופיות מביאה לשימוש מוגבר בסיומות המקראיותזאת ועודהשיר. 

 ,סממן מובהק של הפייטנות המזרחית. עלי בן עמרם אף עושה שימוש נרחב במילות הקבע בפיוטיו

טנות המזרחית כל אלה מעגנים את יצירתו בתקופת הפיי .פתיחות מקראיותגם מצויות  הםובכמה מ

המאוחרת. גם החריזה הנורמטיבית והפשוטה בשיריו של עלי החבר היא לפי המסורת הפייטנית 

  – אינו בוחל לחרוז במילה זהה הנכפלת בסופי הטורים עלי יתרה מכך, במקרים מסוימיםהמקובלת. 

מדי פעם   .אותהשיטת חריזה שרס"ג וממשיכי דרכו מיעטו להשתמש בה, ונדיר שמשוררי ספרד נקטו  

עדיין ר  שאת הקלסית  ימורשת הפייטנההוא חורז בחרוזים קיליריים מוקפדים המעידים על שרידים מ

 עשרה.-מצויים במצרים של המאה האחת

 
 השפעת האסכולה הפייטנית הספרדית על פייטני המזרח  ב.

 שהושפעה משירת האסכולה הפייטנית הספרדית התפתחה במקביל לשירת החול העברית בספרד

יצירות  וכירהמסוף המאה העשירית פייטני המזרח כבר  17החול הערבית ושאפה להידמות לה. 

 לחידושים הספרדיים. חלקם התקשו להיענות לחידושים ודבקו במסורות קדומות, וספרדיות ונחשפ

פייטנים חשובים פתחו את דלתות שירתם ליסודות ספרדיים עם מהלכים ערביים שהתגבשו   ,אך מנגד

 ,ח ב'ספר הרקמה' ידוע כי שירו של יצחק אבן מר שאולאמעדותו של יונה אבן ג'נ 18לאסכולה חדשה. 

  למצרים כבר בסוף המאה הגיע ,עשרה-שפעל בספרד בסוף המאה העשירית ובראשית המאה האחת

ניסה את כוחו באחד מדגמי הפיוט  20שמואל השלישיכמו כן, כבר  19ך למועד כתיבתו.סמוהעשירית, 

  21הספרדיים החדשים.

 
אמצעים רטוריים שהיו מקובלים בשירה הערבית. הסנוניות משירת החול העברית החדשנית הושפעה מתכנים ו 17

ו של מנחם בן סרוק ושל דונש בן לברט;  ית ורבית כמודל מופת הופיעו כבר ביצירהראשונות שבישרו על קבלת השירה הע

משקל הכמותי והחרוז המבריח הנהוגים בשירה הערבית. הסוגים, התכנים והאמצעים ה את ביצירתו הנהיג האחרון

ר השפעה מדוד באמצע המאה העשירית. על השירה הערבית והתבססותה כמקו אופןהרטוריים חדרו לשירה העברית ב

פליישר, תולדות השירה העברית; אליצור, - ; שירמן33– 32'  עמלצמיחתה של שירת החול העברית, ראה פגיס, שירת החול,  

 .73–36עמ' כרך א, שירת החול, 

שירת החול העברית בספרד היא בגדר חידוש גמור על מפת השירה העברית באמצע המאה העשירית מבחינת תכניה,  18

;  18– 17ראה פליישר, אופיה של שירת ספרד, עמ'  ,, משקל ועוד. לאופייה המתגבש של שירת ספרדסוגיה, דרכי עיצוב

 .71–70א, עמ'  כרךרכח; אליצור, שירת החול, – הנ"ל, לקדמוניות שירתנו, עמ' רכז

 רכז.–עמ' רכוכרך א, נסקי, ספר הרקמה, לוי 19

; פליישר, שירת הקודש, עמ' 29– 23' עמ, ב כרך; 32– 27, עמ' א כרך, ראה מאן, היהודים במצרים, השלישי שמואל על  20

, שמואל השלישי. על השפעת קצומטה; 69– 63; שירמן, שירים חדשים, עמ' 196– 195"ל, היוצרות, עמ' הנ; 329–328

, שמואל השלישי, קצומטה, לד;  לא–כט  , ראה זולאי, האסכולה הפייטנית, עמ'השלישי  שמואל  של  שירתו  על"ג  רס   חידושי

 . 25– 23עמ' 

 רכז.–עמ' רכוכרך א, נסקי, ספר הרקמה, לוי 21
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 22חידושי האסכולה הספרדית נקלטו בבבל לפני שהחלו להתבטא בפועל בשירה שנכתבה בארץ ישראל.

ת התבססות  יתד נוסף המקבע א  שמשתמ  ,1038–939יצירתו של רב האיי גאון, שחי ופעל בבבל בשנים  

 23שירי קודש, ושקל אותם במשקל כמותי מדויק.וההשפעה הספרדית במזרח. רב האיי חיבר שירי חול  

שקילת   25רכי שירת קודש.ודקדוקי שחודש בספרד לצ- שקל רב האיי במשקל ההברתי  24שיר קודש אחד

ברור לשקול את  היתרעניקה לפייטני זמנו של רב האיי הפיוטיו בשתי שיטות השקילה החדשות 

 פיוטיהם. 

שקולים של רב ה ושירילשירים ספרדיים ולגם הוא  נחשףיחזקאל הכהן, פייטן בבלי נוסף, 

משקל לא נשקלו ב שאומנם ,חרוזיים ארוכים-ולמד ממנו. הוא העמיד שירים בעלי טורים חד ,האיי

 יבפיוט המוכרדקדוקי -במשקל הברתי ושקלנזיים שלו חרו-אך שניים מן הרהטים החד ,כמותי

עשה יחזקאל הכהן שימוש במוטיבים משירת החול בספרד. לדעת  חלק מפיוטיוב ,כמו כן 26ספרד.

  27מהשירה הערבית הצופית. וחלק משיריו הושפע ,בארי

עשרה כראש עדת הבבלים -שפעל במחצית הראשונה של המאה האחת ,סהלאן בן אברהם גם

בהשפעת רב האיי גאון שקל סהלאן שירים במשקל  28בֻפסטאט, קלט השפעות ספרדיות בשירתו.

 משוררי מצריםמבין  הקדום    סהלאן הואכנראה,    30וגם עיצב שיר כשיר אזור אך לא שקלו.  29הכמותי,

שמנחילה   םשינוייאת הפייטנים מזרחיים המקבלים לשירתם  של    ,שנקט מהלך ספרדי. דוגמאות אלה

מחידושי הספרדים מחד, ועל  על ההתפעמות ותהתהוותה, מעידשלבי האסכולה הספרדית כבר ב

 עייפות העשייה הפייטנית בתקופתם מאידך.

 
עשרה, ראה בארי, שירה עברית בבבל, בעיקר בסקירת -על השירה העברית בבבל במאה העשירית ובמאה האחת 22

 . 36–27עמ' בהפייטנים הראשונים  

נוספות, עמ'  –ראה בראדי, רב האיי, עמ' כח ואילך; פליישר, רב האיי , גאון האיי רב של שקולים שירים לדוגמאות 23

 . 269–258, עמ' עיונים  –"ל, רב האיי הנ; קצז, קצ–קפט

  בשל לפי פליישר, הסיבה נעוצה במוצא האירופי הזר של שיטת שקילה זו. את השיטה הכמותית היה קל יותר לקלוט  24

 . 265עיונים, עמ'  –ר, רב האיי לשפה העברית. פלייש  יותרמוצאה הערבי הקרוב 

ית בספרד. סעיד בן באבשאד, משורר מזרחי שפעל בסוף המאה העשירית, נטישיטת שקילה זו אינה מוגבלת ליצירה הפי   25

בשיטה זו. ראה בארי, המשקל   ודקדוקי. גם שירי חתונה, שירי חול ושירי שבח נכתב-ההברתישקל חלק ממשליו במשקל 

 לעניין זה.   9-וְ  7, וראה הערות 52– 51טי, עמ' יהפונ-ההברתי

 . 14–8, עמ' בין בבל לספרדעל סוגי השירים ותבניותיהם, ראה בארי,  26

 . 182– 151' עמ"ל, שניים שהם שלשה, הנזהותו ומקומו: ל בנוגע באריאת מאמרה של   גם; ראה 14– 12שם, עמ' בארי,  27

ט, ראה ברקת, סהאלן בן אברהם; הנ"ל, שפריר מצרים,  סטאפֻ על הדמות ופעילותו הציבורית כמנהיג עדת הבבלים ב  28

 קעו. –; זולאי, מפי פייטנים, עמ' קסו78– 75. על יצירתו, ראה שירמן, שירים חדשים, עמ' 187–172עמ' 

 קסז. –דוגמה לשירים שקולים, ראה זולאי, שם, עמ' קסו 29

 . 185ראשית השיר מודפסת אצל פליישר, עלית המושח, עמ'  30



 

169 
 

עיון בשלבי קליטתם הסלקטיבית של   מתאפשרת בחירה סלקטיבית.  ,כשההשפעה היא בכמה מוקדים

מוקדם ומאוחר בחידושי האסכולה  קביעתהחידושים הספרדיים בפייטנות המזרחית מאפשר 

ישנם יוצרים המתקשים  עשרה-שגם בשלהי המאה האחת ,אנו מוצאים ,ואכן הספרדית עצמה.

הפייטן יוסף   אצל  להיעתר למסורות החדשות מספרד או נמנעים מ'כניעה' להן. דוגמה לכך ניתן למצוא

, יוצרות לפרשות השבוע, הספד ופיוטים ים כיפורהקורפוס שיריו כולל קדושתא ליום  31הלוי החבר.

הנפוצה בפיוט כגון תבנית מעין אזורית  ,השפעות ספרדיות ישנןביצירתו השמרנית אומנם שונים. 

יוסף הלוי אינו   32של רס"ג.  מיצירותיומעין מרובע ספרדי, אך אפשר שלמד דגמים אלה  מבנה  ו  הספרדי

היחיד במהלך זה. מן הדוגמה שלו ברור שהחידושים הספרדיים לא כבשו את כל חלקי הפיוט המזרחי,  

 אך כן חלחלו לאט למרקם היצירה במזרח.  

כן עם חידושי האסכולה פייטני המזרח מתמודדים עם השינויים המתרחשים בשירה מבית ו

הספרדית מחוץ. ישנם פייטנים שנשארו נאמנים למסורת הקלסית, וישנם פייטנים שמיהרו להשיל 

מעליהם את עול התבניות המקובעות והמשמימות ויישמו את החידושים במהרה ביצירותיהם. פייטן 

ין שמרנות בבצומת ש םישמציעה השירה העברית בימי הביני ברפרטואר  בררניעושה שימוש ה

 פייטננו, עלי בן עמרם.  וא למשלה –לחדשנות 

 
 השפעות ספרדיות על עלי בן עמרם  1ב.

כיבד את קהילתו גם הוא  –וכמו מנהיגי קהילה אחרים  ,עלי בן עמרם פעל בחברה שצרכה שירה

עלי בן עמרם גם שירי  כתב פיוטים לצד התפקידו הרשמי. אך מבכתיבת פיוטים על אף שלא היה זה 

מבין שירי החול שלו עשרים וחמישה הם שירי שבח   33מן האסכולה ספרדית.  ההושפעשחול במתכונת  

ממצא זה מעיד על השפעה   .ספרדיים בצורתם, רובם חרוזים בחרוז מבריח ושקולים במשקל כמותי

. עוד עשרה-באמצע המאה האחת , ובראשם עלי,אסכולה הספרדית על משורריםל הייתהשעמוקה 

כיר  ה. עלי בייחוד בשירי החול ,יצירה בדגמים הספרדייםשל עלי לברורה ה תוהעדפעל  הוא מעיד

מופת לחיקוי, אך עדיין שרטט לעצמו את גבולות החדשנות   ווראה ב  דגם שיר השבח הספרדיהיטב את  

פרוזודית, אולם התכנים עדיין שירי השבח שלו מחקים את הדגם ספרדי בעיקר מבחינה  34בשיריו.

 
–14, עמ' שם"ל, הנ . על הסוגים ביצירתו, ראה 16– 14, ראה אליצור, שארית יוסף, עמ' הלוי יוסף של ומקומו זמנו על  31

40 . 

 . 64, 33– 32"ל, שם, עמ' הנ 32

ברקת  אלינער. ראה גם וד; פרק שני, סעיף על שירי החול של עלי בן עמרם, ראה בארי, עלי החבר; בארי, יהוסף הנגי  33

 בארי, עלי בן עמרם )בדפוס(.  טובהו

ומשה   גיאתלמשוררים שפעלו בספרד: שמואל הנגיד הבוגר, שלמה אבן גבירול, יצחק אבן בן    פועלו  תקופתבמקביל    עלי  34

 אבן עזרא הצעיר. 
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השירים  ,לעומת זאת 35והאמצעים הרטוריים המוכרים לנו משירת ספרד חסרים בשיריו. ,בוסריים

  חדרו השפעות מספרד שכתב לבית הכנסת לצרכים ליטורגיים נאמנים למסורת הפיוט השמרנית.

לקלוט מאשר את  לשירת הקודש של עלי החבר דווקא מצד הנושאים התמטיים שאותם קשה יותר

הסליחות.  ,התקופהבאותה הבולטים  הפיוט סוגימהחידושים הפרוזודיים. ניתן לראות זאת באחד 

ן המסורת הפייטנית המזרחית הקדומה שהעמידה את העם במרכז, התקשתה להעביר את המיקוד מ

א אחד נימה אישית זו הי  36הכלל אל הפרט ולבטא את הצד האישי של האדם החוטא המבקש מחילה.

 למשל, מצויה הנימהממאפייני הפיוט הספרדי, והיא מתבטאת כבר ביצירתו של עלי. בסליחה יז 

 .(4–2יז  )האישית לכל אורך השיר כבר מהפתיחה: 'ֶעְזִרי ַאָּתה ַמֲחִסי ְוִצִלי / ְלָך הֹוַחְל]ִּתי[ ִמַצר ְלַהִציִלי'  

ר ָפֶניָך ֱאֹלַהי  אינטימית וקרובה ומבקש על פנייההדובר פונה אל האל ב יִליעצמו: 'ָהאֵׂ ש ִיְשִעי  חֵׂ / ַחדֵׂ

יִלי'  ְך ְיָי ִנְשָמִתי ְוחֵׂ  37ת.ת רבועוד דוגמאוישנן ו (.11–9יז )ְוחּוָשה ְלָגֳאִלי / ָּברֵׂ

ששרד מתוך בפזמון דוגמאות נוספות להשפעות ספרדיות על פיוטיו של עלי ניתן לראות 

מנם ההקשר וכנסת ישראל, היא אהובתו. א לאפונה הדובר, הקב"ה,  . בפיוט זהקדושתא לשבועות

שיר השירים, אך המושגים מוכרים לנו משירת החשק הספרדית. הדובר פונה מהוא הרובד האלגורי 

)גורלי(  כלומר, הפכתיך למושא כמיהתי )חשקי( ומנתי ,(9ִשיִתיְך ֶחְשִקי ְוֶחְבִלי' )ג אל אהובתו: 'עֲ 

בהמשך הפזמון מופיע שוב הרעיון שהחשק, התשוקה לאהובה, הוא  38סורים.יימ אני בעטיו סובלש

את שירי החשק אולי (. הסיטואציה מזכירה 13ַשְמִּתיְך ְוגֹוָרִלי' )ג  'ֶחְשָקִתי גורל שנקבע מראש:

, כנסת לבין כלתוהקב"ה    ביןסמל את ברית הנישואים  המהספרדיים, אך ההקשר הוא מעמד הר סיני  

ֶבר' )כו( מופיעה המילה 'עולם' במשמעות ישראל. כמו כן, בתוכחה ' ִליִלי ְוַזֲעִקי ְּבָכל עֵׂ שם ֱאִלי ַנְפִשי ְוהֵׂ

י ִעם ָרִעים ְוִתָנְקִש ': גנאי ְלכֵׂ השגור בשירי )עולם בערבית( 'דוניא' כמו השם  ,(9י ְּברֹוב עֹוָלם' )כו ְוַאל ּתֵׂ

באחת הקינות משבח עלי את הנספד בלשון זאת ועוד,  .ים בהשפעת השירה הערביתיספרדההגות ה

הן רק דוגמאות   ה אך אל  39.  (31–11כנהוג בקינות הספרדיות )ל    ,ציורית הלקוחה מתחום האור והעושר

 בודדות למוטיבים ספרדיים בשירי הקודש של עלי.

 
מיעוט סמיכויות מטפוריות, הקבלות, הפכים, המקרא, הדימויים הם פשוטים, יש  ןהלשון הציורית של עלי שואבת מ 35

 . 285שיבוצים מתואמים וצימודים. בארי, עלי החבר, עמ' 

האדם במרכז. חוויותיו הפנימיות,  את שהציבולצד הסליחות הלאומיות שנכתבו בספרד, נכתבו גם סליחות אישיות  36

תכנים אלה נעדרו מהפייטנות המזרחית   –קיומו, החטא, התשובה, הרצון להיטיב והיצר הדוחף לספק את התאווה 

 .419–418המאוחרת. פליישר, שירת הקודש, עמ' 

ם ַעל ָהָרָעה ְוָתִסיר ּתּוָגִתי' )יט  37  (.12– 9ראה בסליחה 'ִּתָנחֵׂ

 בנעימים אף נחלת שפרה עלי".    ינפלו ל: "חבלים טז, ותה' על פי  38

 . 144– 142השווה: בארי, שתי קינות, עמ'  39

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%96_%D7%95
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בצורה. בשתי    הןבתוכן והן  בשתי תוכחות מפרי עטו של עלי החבר אנו מוצאים השפעה ספרדית ברורה  

עלי לא  40טוריות ומזכירות בתוכן ובסיטואציה את התוכחה הגבירולית.-התוכחות המחרוזות הן דו

 נוניכר ניסיו  , אךריזה החדשני של התוכחות הספרדיות )אאבב גגדד וכו'(במערך הח עקיב  עשה שימוש  

דקדוקי של שש הברות לטור, כנהוג בתוכחות -במשקל הברתיאת השיר בלתי עקיב לשקול ה

עליה שת קרב וומוכיח אותה ומזהיר אותה שיום המו  ,הספרדיות. בשתי התוכחות הללו פונה עלי לנפש

אפשר שהעדפת התבנית המעין אזורית לקינות  41.כנהוג בתוכחות הספרדיות, גם כן להתכונן )כו, כז(

שכתב עלי, מקורה בפיוט הספרדי, אם כי עלי לא קיבל לתוך פיוטיו את כל הסממנים המצויים בקינות 

 הספרדיות. 

 
 ג. סיכום

נות הפייט הקלסית, רשויות: הפייטנות שלושיצירתו של עלי בן עמרם משקפת בחירה בררנית מתוך 

ספרד   ביצירתו ניתן לראות את שלבי ההתקבלות של שירת  המזרחית המאוחרת והפייטנות הספרדית.

שמירה על   תוך כדיפייטני המזרח קלטו מאפיינים ספרדיים בשירתם בד בבד  .בחברה שמרנית

 הקהל מו שללפי טעיותר  הנעשת בסוגי הפיוטים לפיוט . בחירת הפייטןמקומיות מסורות מזרחיות

; ועלי הרי ביקש זני המאזין'ו'היופי הוא באש הרבה פעמים מן הסיבה – ולפי טעמו האישי שלופחות 

קרנו בעיני נמעניו הנכבדים ובעיני קהילתו לתועלתו האישית. מבדיקה מעמיקה של שירי להעלות את  

ני ממצאים ים שניכר 42הקודש של עלי, יחד עם המסקנות העולות מהמחקרים על שירת החול שלו,

בשירת החול  שנית, .נאמן לקונבנציות הקלסיותנותר בשירי הקודש הוא ראשית, עולה כי  מרכזיים:

 לפניהתאים את עצמו האת שירת ספרד הוא נענה לשינויים ו וכירהלכבוד נכבדים ש הנכתבש

, שהתנסה בכתיבת קינות ושירי שבח ספרדייםהעובדה למרות נוסף על כך, המשתנים של השירה. 

  לאהאמצעים הרטוריים ותורת הקישוטים המאפיינים את שירת החול העברית שנכתבה בספרד 

מן הבחינה  בעיקרכמו אצל רוב פייטני תקופתו ההשפעה הספרדית נקלטה בפיוטיו  בשיריו. ונטמע

על פי ו ,פורמלית. אף מבחינת התכנים הוא קלט מעט מאוד מוטיבים ספרדיים שגוריםההפרוזודית 

מנם בחלק מהתוכחות ומהסליחות  וא 43העדיף את השדה הסמנטי של העולם היהודי המסורתי.רוב 

 כגון ביטוי לתכנים אישיים ליריים, אך סוגי הקרובה  ,עקבות של חידושים ספרדייםמצויות  שלו

 
 .287' עמ, החבר עלי, בארי. גבירול אבן של  ספרדיים שירים להכיר יכול היהכרונולוגית עלי בן עמרם  מבחינה 40

דונש בן לברט. על מבנה התוכחה  מאתהשיר הספרדי הראשון שיש בו עיצוב של דיאלוג פנימי הוא 'דעה לבי חכמה'  41

 .407– 404הספרדית, ראה פליישר, שירת הקודש, עמ' 

 בארי, עלי בן עמרם )בדפוס(. טובהברקת ו אלינערבארי, עלי החבר;  42

 . 284בארי, עלי החבר, עמ'  43
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קל דחייתו של עלי את המש  הכתובים כמקובל במסורת פייטנית מעידים על נאמנות שמרנית למסורת.

מלמדת על הקושי בהפנמת חידושים שמקורם בשירת החול הערבית וביישומם המדויק בפיוטיו 

תה איטית יהי  , בשירי הקודשהתמטייםוהפרוזודיים    ,היטמעות המהלכים הספרדייםבשירת הקודש.  

  .יותר ומושכלת

ביצירתו של עשרה, המזרח כולו נשבה בקסמיה של השירה הספרדית. -בסוף המאה האחת

עשרה, -ני, נציג מובהק של שירת הקודש במצרים במחצית הראשונה של המאה השתיםאאהרן אלעמ

הן שירת יהודה הלוי למצרים, , עת הגיע 1140-ב 44כבר ניתן לראות הפנמה של הפואטיקה הספרדית.

 .שירה הספרדיתאימצו אל ליבן באופן כמעט גורף את הכבר    החול העברית והן שירת הקודש העברית

 

 
 על שירי אהרן אלעמאני, ראה כהן, אהרן אלעמאני.  44



 

 

  

 

ת מהדורה מדעי
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 סידור השירים במהדורה ועקרונות הההדרה

כל השירים של עלי בן עמרם הגיעו אלינו מגניזת קהיר. המהדורה שלפנינו מבוססת על כתבי יד שאת 

מקורותיהם קיבלתי מן המאגר של המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה ע"ש עזרא פליישר. ארבעים 

פרט ואחד שירי הקודש של עלי בן עמרם הכלולים במהדורה זו מיוחסים באופן וודאי לעלי בן עמרם, 

לשני שירים, שייחוסם מסופק )סימנים מ, מא(. השירים אורגנו על פי הסוגים השונים וכל שיר סומן 

סוג השיר נרשם בצד ימין צמוד אל מספרו כגון: השיר  1א עד מא בין סוגריים רבועים.-מבאותיות 

החודש ותזריע / קדושתא. אם יש בכתב היד כותרת לשיר היא רשומה  ]ב[השני במהדורה צוין כך: 

 במרכז מעל השיר. שיר קטוע צוין בארבעה קוים כך: _ _ _ _.

 –ק השני השיר עצמו. החל –עימוד השירים במהדורה מורכב מכמה חלקים: החלק הראשון 

רישום חילופי   –ציון מקורות השיר בכתבי היד ותיאור כתב היד הכולל הערות כלליות. החלק השלישי  

ציון ורישום ביבליוגרפי במידה והשירים נדפסו או נזכרו  –הנוסח במקורות השונים. החלק הרביעי 

ל הפייטן. החלק ציון סידורם האקרוסטיכוני של השירים וחתימת שמו ש  –במחקרים. החלק החמישי  

 ביאור השירים, הערות והפניות למקורות לבירור ענייני תוכן וענייני לשון. –השישי והאחרון 

ההדרת השירים בוצעה על פי המקובל במהדורות ביקורתיות של חקר השירה העברית של 

ות ימי הביניים. נוסח הפנים של השיר נבחר מבין המקבילות כנוסח המועדף לפי שיקולים של שלמ

(, והוא הועתק במהדורה כלשונו בכתב היד. נהטקסט. מקור זה המשמש כנוסח הפנים סומן באות )

 (. 'וכו)א, ב, ג המקורות המקבילים לנוסח הפנים מסומנים בכל פיוט בנפרד לפי סדר באותיות 

כיוון שרוב השירים שרדו בעצם כתיבת ידו של עלי בן עמרם, כדי לדמות, ככל האפשר, את  

הפנים לכתב היד במקור, סומנו סימנים בגוף השיר. מילים לקויות שהושלמו בנוסח הפנים  נוסח

כתובות בין סוגריים רבועים ]     [. מילים שנכתבו בכתב היד במקור מעל השורה נכתבו בין שני קווים 

{. מילה  נטויים //     //. מילים שנכתבו בכתב היד במקור בשוליים נכתבו בסוגריים מסולסלים }    

שנמחקה על ידי המחבר או המעתיק בכתב היד מסומנת באמצעה בקו מחיקה. השלמות של  פסוקים 

 מן המקרא ולשונות ברכה ניתנו בין סוגריים מזוותים >    <. מילה חסרה בטור סומנה כך: ]...[. 

השירים נוקדו על פי כללי הכתיב החסר, על אף שהשירים ברובם כתובים בכתיב מלא.  

שירים נוקדו בהתעלמות מהניקוד הספוראדי בכתבי היד. כתבי היד )המעטים( בהם נוקדו שירים ה

 צוינו בתיאור המקורות.

בביאור מופנה הקורא למקורות המקראיים והלשוניים עליהם מתבסס הפייטן בשיריו. 

תות  מקורות אלה, המקראיים והמדרשיים נרשמו על פי הקיצורים המקובלים לספרי המקרא ולמסכ

 הש"ס.

 
 במבוא צוינו מספרי השירים בין סוגריים עגולים. 1
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 פיוטי עלי בן עמרם 

 קדושתאות

 קדושתא /ר"ח שבת ו חנוכה]א[   

_ _ _ _ 

 דּוש יֹום ַכלֹותיַח ְוָלנּוַח ְּבִח ֹוְשמלִ   א

 

 )במ' ז, א( ככ>תוב< ויהי ביום כלות משה וג'

 )תה' צב, א( ונא>מר< מזמור שי>ר< ליום השבת וג'

 )תה' צח, א( נפ>לאות< וג'ונא>מר< מזמור שירו ליי >שיר< חדש כי 

 )תה' ל, א( ונ>אמר< מזמור שיר חנוכת הבית לדויד

 ונא>מר< הפכתה מספדי למ>חול לי<

 )יש' נו, ב( ונ>אמר< אשר>י< אנוש יעשה זאת וג'

 )תה' ל, יב( ונא>מר< הפכתה מספדי למ>חול לי< פיתחתה שקי ותאזרני ש>מחה<

 

עֹוִדי{ינִ ַטְרּתַ יעִ }ִניַטְרּתַ עִ ִשְמָחה   1א  מֵׂ

   יִד עֲ [ ְלִקְרַית מֹו...]ל   

                   דֹוִדי[ ]...[ כּוִני]ְסְמכּוִני ִיְתְמ יִ    

       [י]ַּבֲעִד  ןגֵׂ ְיָי מָ ְּבַיד י ָוֱאִהי 5

  ]ברוך מגן[

    

יח ְוִח [מ  ]  ב לינֹוַח ְוָירֵׂ  דּוש ֲאִריאֵׂ

ל  ]...ה[ ֹוֲעדּו ַּבֲעִלילנ    י אֵׂ  ְפנֵׂ

ֶזרס      י נֵׂ      ַיְעדּו ]...[ ָגֶניָך ְּבַאְבנֵׂ

ל ָךיֶ טּוֲע     ִיְלְּבשּו ֶיַשע ְּבִדיר אֵׂ

 

יפ  ] 10 ל  בַאל ָּתשֵׂ [ ]ְמ[ִשיֶחָך נֵׂ    ָהאֵׂ

   לאֵׂ ְת הַ צך לְ ]...[ת ַרְגַלִים דַ ִעיצ    

ם ּבְ ק ל }מושב{ ְך וזָ עֻ מָ ֹומֵׂ  לאֵׂ ]...[ֲאִריאֵׂ

יר   ל // הרשעהיון  טּושֵׂ      לאֵׂ ]..[ [ ּוִמְדָּברֹות// ]... ָיְקְתאֵׂ
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ב כְ ׁש ל   ְכנֹותִמְש  ֶדםקֶ ֹובֵׂ  ְיקּוִתיאֵׂ

ל יְלִה  םנֹותָ ְרּבְ קָ ּבְ  ְנָּתםוְּבַמְתכֻ ...[ ש] 15  ָגאֵׂ

ל[לְ ] ...[ת] ין ָכאֵׂ י אֵׂ  ַהְסִּביר אֹוְמרֵׂ

ָבבים נִ כּות   ְך   לֵׂ ל [ר]צּו ֶאלָי יְ  ָלבֹוא ְבַהר ֶּבָחִלילַכהֹולֵׂ   ִיְשָראֵׂ

ל י ִיְשָראֵׂ       ַוַיְקִריבּו ְנִשיאֵׂ

 

 ויקריבו נשיאי ישראל //ראשי בית אבתם הם נשיאי המטות// וג' )במ' ז, ב( <תוב>ככ] 

 בישורון מלך וג' )דב' לג, ה( ויהי ונ>אמר< 

  ל מקומותם להביאם לירושל>יםוהלוים< מכובחנוכת חומת ירושלים בקשו >את < ונאמר>

  כז( ,)נחמיה יב //נבלים ובכנורות//לעשות< חנוכה ושמחה ובתודות ובשיר >מצלתים< 

 )יש' ל, כט( >מר< השיר יהיה לכם וג'אונ

 )תה' צב, ב(  וג' ילי <הדות>טוב לונא>מר< 

 כבוד ולא י>דם יי אלהי לעולם אודך< )תה' ל, יג( ךונא>מר< למען יזמר

 

 יָך ִניסֶ  ל רֹובעַ  אֹוְדָך  1ב

 ב]...[ []...הֹוִשיַע לל   20

  מ].[ֶסיָך וְחְשרּו ְצרּוִרים ְלַהְגִשיםיֻ   

י ְרִסיֶסיָך]...[   ְּבִגְשמֵׂ

 ב>רוך< מחיה 

 

 ב ְּבַמצָ  דּוחֲ א הֹו ּךָ ֶיַרח ַוֲחנֻ ֶנג וְ וע    ג

 ]...[ָצב{ִיָנְתקּו ְּבֻמְפָרד ומא ל  }

 ב  ְּבִהְתַיצָ  חּוֶאיָך ִיְשְמ ירֵׂ י     25 

 ְדָבְרָך ִנָצב   יָ ְלעֹוָלם יְ   

 

 ב  צָ // ְח //ְנִשיִאים ְוָראִשים ְּבמֶ  בּוְק ונְ הֻ 

 י ַמֲעָצבלִ נֹוָתם ּבְ ִדים ְּבָקְרּבְ חַ 

ִר      ת ַהְסָמָכָתם ִאיש ִאיש ִנְקַצב רּויב 

ַתַצב ִכְשִליִשית ִלְשַנִים 30   ַוּתֵׂ
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י ָצבוֹום הֻ י י ְמִביאֵׂ  ְקְרבּו ְנִשיאֵׂ

י ַהכוזֻ  ץ לֹוֲעטֵׂ  בצָ וְ  ]...[ַח והֹוְמנּו ְלַקצֵׂ

 ב צָ ]...[ ]...[ְלִּביָשם ֶיַשע ַכיֹום הַ ֲהֶניָך וכ  

שַוָיִביאּו ֶאת כְ   [ת ָצבֹוֶעְגל] ָקְרָּבָנם שֵׂ

 הנשיאי<ם  ככ>תוב< ויביאו את קרבנם >לפני יי שש< עגלות צב ושני עשר עגלה >על שני

 ושור לאחד ויקריבו אותם לפני >המשכן<  )במ' ז, ג(

 

_ _ _ _ 

 היגָ צִ ִה  שאֵׂ  []...[ ]... 35      ה 

 

 ה  סּוגָ  ָרּהִסיגְ  ְגָרּהיִמ  ְגָרּהיפִ 

 ּה יגָ ִר חֱ הֶ  ּהיְּתתָ ִח  יְמָתּהצִ 

 ּוִמְגבּוָלּה ָיְזָמה ְלַהִשיָגּה 

 

     ְזלּוִליםים ִר קָ י   ְלַהִשיָגּה פז>מון<

 יםלִ ּוילה גִ יבָ יצִ ִה ה וְ ָר הֲ י   40

י  ָכל ֹבשּויֵ   ְפָסִליםֹעְבדֵׂ

  <  ַהִמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים> 

 ק>דוש<

         

 דֹוִמית ְוָשְלָפה  ָמה אֲ ק    

 ְגַשת ֶחֶרב ַוֲחִנית ָזְקָפהִר   

 ְוָכל ִמְבָצר ָשֲאָפה  45 

  

י ָיּה חֵׂ ִׁש   ְרָפה  יְבטֵׂ

י[ת  ]     ְדָפהיגִ  ֶרְךדֶ  ִמימֵׂ

 ]..פה[ְוַהַיְלָדה ַבַיִין מ

 

ית     ִהְכִסיָפה  שֹוָשןַעד ּבֵׂ

 יָפהִד [ ַּתעְ ...] 50 

 ָפה וָכבֹוד חֻ  ַעלִכי 
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ה ְוָתִחיש ְלנֹוֶטֶרתיַ ָפה[ ו]חֻ  <פזמון>  פֵׂ

 ַוְּתִהי צֹוֶהֶרת  ]...[ּהָר הֳ וז    

       ֲעֶטֶרתוַ ר זֶ יל ]. . [ נֵׂ ְכפֵׂ הַ בֹוָדּה כ    

   <ּוְלִתְפֶאֶרת>ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון  55 

 ק>דוש<

 

 אל נא

 ובכן קרבנו קע>רת< וג'   1רהיט  ז

ירי ...[א]    י יֹוְצאֵׂ  םיֹוְד פִ  ִאישּורֵׂ

 נֹוָרא ְוָאיֹוםְּבִציּוֻי  []...ָשְמָעם קֹול ב     

ְך יד ְוִח ּג      ב ְכחֹו[י] ]...[ָּוה ְלַחנֵׂ  ם ַהיֹום ֹושֵׂ

 ָנִשיא ֶאָחד ַליֹום <ָנִשיא ֶאָחד ַליֹום>ֹמֶשה  ֶאל יָ ַויֹאֶמר יְ 

 

  ִראשֹוָנה ֶאֶרץ ְוָשַמִיםָכה וֲחנֻ  פז>מון< 60

 ֲחנֻוָכה ְשִנָיה ֹאֶהל ָמשּוי ִמַמִים

יַנִיםנֵׂ יִח  [ְשִליִשית] [וָכה]ֲחנֻ     ה עֵׂ  ְך ְיפֵׂ

 ְיהּוָדה ְוֶאְפַרִים ]...[ ְרִביִעית [וָכה]ֲחנֻ    

 ַרְגַלִים ]...[ ֲחנֻוָכה ֲחִמיִשית   

י  65   [ע]... ֲחנֻוָכה ִשִשית ְסָגנֵׂ

ר ֲחנֻוָכה ְשִביִעית      ב]...[ ]..ַרִים[ְּתַמהֵׂ

 

     י ַמְלָכהֹורֹות ֶקֶדם שֹוְבתֵׂ ד   

 הכָ ֹומְת ֶאת ֲאֶשר ּתֹאפּו ָהִכינּו לִ ...[ ה]   

 ...[ו]  

_ _ _ _ 

            2רהיט ז

 ֶרתתֶ ְּבִחילּוי עֲ  יםכִ זַ   ְקִריבּו ַויַ  70

י חֻ     ָקְרָּבנֹות ְלָכבֹוד ּוְלִתְפֶאֶרתוקֵׂ

     ָרִמים נֹוֶטֶרתכְ לִ  ּוְנִקיּות ֳהָרהט    

ָאה ְקט  ֶרת ֹוַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמלֵׂ

 חנוכה שביעית וג' [מון]פז    
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י אָ י     ְקִריבּו ַויַ      ב ֶאָחד ִדיִדים ְּבנֵׂ

 ְכֶאָחד ם ִהְסִכימּו תָ בֹוְש ְח ְשרֹון מַ כִ    75

ֹ ל      ן ֱאל  ְוִהְסִגיָלם ַיַחד  ָרָצם // ּהַ //כֵׂ

 ַאִיל ֶאָחד וְ  ְּבָפר ֶאָחד  

 ]חנוכה שביעית וג'[ [מון]פז    

 

 ַמְעָלהמשו]...[ ים ִר אֹומ   ְקִריבּו ַויַ   

י גִ  תכֹוחַ נ       יָלה ְּתשּוָרָתם סֹוְברֵׂ

 ְכלּוָלהיּום ְכָבִשים ְלִמְשֶמֶרת ִס    80

 ָלהֹוְלע ְשָנתֹו ֶאָחד ֶּבן ֶכֶבש   

 ]פזמון חנוכה שביעית וג'[      

 

 אתטָ חַ לְ  עוייי חֵׂ בְ מּוִסים זִ ע    ְקִריבּו ַויַ   

ר ִעירשָ  ּושְר פ    ַחָטאת מֵׂ  ֶאָחד ְלַכפֵׂ

ים ָעָשר ַיְקִריבּו ַעל יּוֻצִ     ]ל[ י ְשנֵׂ  אתטָ חַ ָלאֵׂ

 ְלַחָטאת ִעִזים ֶאָחד ְשִעיר  85 

 חנוכה שביעית וג'[] <מון>פז 

 

 דֹות ְשֹלָשהיָדִשים ְּבִמ ודֹוִשים ְמקֻ ק     ְקִריבּוַויַ   

 י ְלַקְדָשּה ידַ וּבֹוְרָאם ְּבוַ  צֹוןר    

ינּו ְלַחְדָשּהיִה ת  ם ׁשֵ   לֹות ֱאֹלהֵׂ

לִ  <ִמים>ּוְלֶזַבח ַהְשלָ     ם ֲחִמָשהיָּבָקר ְשַנִים אֵׂ

 פז>מון< ]חנוכה שביעית וג'[     

 

 וִסים ִאיש ִאיש ְּבַתֲאָותֹומֻ ע   ְקִריבּו ַויַ    90

ת ְש ל      ְלָכתֹו יְקִריבֹו ְכִה יַ ַלֹכֲהִנים  טֹוחָ עֵׂ

ֵבִר    ים ָעָשר ִיְתַוֲעדּו ְלִחנּוְך נְ ַהח    תֹואוָ ים ְשנֵׂ

ַח ְּביֹום ִהָמַשח אַכת וזֹאת ֲחנֻ   תֹוֹוַהִמְזּבֵׂ
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 ח סילוק 

 ובכן ולך תע>לה< קדוש>ה<    

 

 ַרּבּו ַמֲעֶשיָך ֱאֹלִהים ָמה

 ֶתיךֹלה ָגְברּו ִמְפעֲ מַ 

 ה ָעְצמּו ִנְפְלאֹוֶתיָךמֶ 

 אֹוֶתיָך ָגְדלּו נֹוְר  המַ 

  חֹוֶתיָךבְ ֲחבּו ִש ָמה ָר  5
 ִנְסיֹונֹוֶתיָךְפְלאּו ה נִ מַ 

דֹוְמ אֶ ה נֶ מַ      ָךיתֶ נּו עֵׂ

 ָמה ָרמּו ְגבּורֹוֶתיָך 

 ֹובּו ִאְמרֹוֶתיָך ה טמַ 

 ֶתיָךה ָנאוּו ֱאמּונָ מַ  10

 ֲעמּו ִדְּברֹוֶתָך ה נָ מַ   

 ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְשֹבֶתָך   

י ְגבּוָרתֶ ֹוִמי ַיֲעמ    ָךיד ִלְפנֵׂ

ר עֵׂ     יָךתֶ צֹוִמי ָיפֵׂ

 ּוִמי ָיִניא ִמְצֹוֶתיָך  15

ל ֲאֶשר  ְוִכְגבּוֹרֶתָך  ְכַמֲעֶשיָך ֲאֶשר ַיֲעֶשה ּוָבָאֶרץ ַּבָשַמִים ִמי אֵׂ

 

 ִמיר ֶמֶלְך ֶעְליֹון נֹוְצִרי ְכָבַבת א  אַ    

ְך צּוִרי ַמְנִחיִלי ְמִשיַבתב  אֲ   רֵׂ

 ַּבת יְּבעֹוֶצם ְּבִח  חֹוִדיל ִשבְ ג  אַ 

י טֹוַבתש ֹורד  אֶ  20  ִיְשעֹו ְכַמְנַעמֵׂ

ל הַ אֲ               ם ַמְכִניִסי ֶאל ֶאֶרץ ָזַבתמֵׂ רֹואֲ וַ לֵׂ

לֹות עֲ זַ אֲ    ר ְּבַמְקהֵׂ  ת יבַ ִש יְ  תדַ מֵׂ

ן לֵׂ חַ אֲ                ַבתְר יְּבֶנֶפש ִק  יאֹלהַ נֵׂ

 יף ְכַמִטיף ְּברּוַח ְנִדיַבת ִט אַ   

ה  ּונדֶ יחֲ יַ אֲ  25   ת    ְּתנּובַ ִּבְשדֵׂ

 חֹו ְּבִמְזמֹור ִשיר ְליֹום ַהַשָּבתִשבְ ל ִפיכ  אַ  
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ל ָרם ְוִנָשאמַ אֲ  ל ְּבִשיר ְלאֵׂ    לֵׂ

ב ִהילּול ֲאֶשר ָפַעל ְוָעָשהנאֲ   ֹובֵׂ

ר ִנְפְלאסַ אֲ  ָסה ָתיו ְּבנֵׂסֹופֵׂ     ְלִהְתנֹוסֵׂ

    ָשתֹו ֶאְפְרָסהוחּודֹו ּוְקדֻ יִצים יִ ע  אַ  30 

ָליו אָ ק  אֶ   הנּוסָ ְרָאה ֲאַקְדָשה ְואֵׂ

 [ָסה]ִמ ּומֹוָראֹו ַאעֲ  ְלְצָלה ֲאַצְפְצָפהצַ אֲ 

 ָנה ֲאַשְנָנה נֵׂס ֲאֶשר ָעָשהנְ ַר אֲ 

 ִציַח ַמֲהָללֹו ִּבְקַהל ֲעמּוָסהפ  אַ             

ָחה ּוְבִיְשעֹו ֶאְתַעלְ ׁשַ אֲ  35  ָסהְּבָחה ֲאסֹוחֵׂ

 ִנְפָלאֹות ָעָשה ִשיר ָחָדש ִכי ְייָ ִשירּו לַ  ִמְזמֹור ֶשַבחִמיד ת  אַ             

 

רֹוֶתיָה ּוִבְרכֹוֶתיָה ִאיַלְפָּתִני ִמְצַות   ֲחנֻוָכה ְונֵׂ

ר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד לִ   ִני ַמְדּתָ ינֵׂ

ל ִה      ִניתָ יְנחֵׂ ְוַהְמַהְדִרין ִמן ַהְמַהְדִרין ְכבֹוד אֵׂ

יָלְךְּביֹום ִראשֹון ַמְד  40 ר ֶאָחד ִמָכן ְואֵׂ ֹ וְ  שדֶ קֹ ין ּבַ לִ עֲ מַ מֹוִסיף שֶ  ִליק נֵׂ  ינִ תָ רֵׂ ין הֹויִד ִר א מֹול

ש ר ַהַמְדִליק ַלְיָלה ִרא ָחמֵׂ ְך ְשֹלשָ [ שֹון]ְּבָרכֹות ַעל ַהנֵׂ   ינִ ּתָ ְש ידַ ְשַּתִים ִק  ְוָהרֹוֶאה [ה]ְמָברֵׂ

 ַנְנָּתִנייֶשֶהֱחָינּו ִש ִסים וְ יֶשָעָשה נִ ְלַהְדִליק וְ ְדָשנּו יִני ֲאֶשר ִק ּתַ עְ מַ יִש 

ְך ַאַחתִמיַכן    ְך ְשַּתִים ְוָהרֹוֶאה ְמָברֵׂ יָלְך ַהַמְדִליק ְמָברֵׂ  הֹוַדְעָּתִני  ְואֵׂ

ר ֲחנֻ               יתֹו ִמַּבחּוץ ִהְזַהְרָּתִני  ּוָכה ונֵׂ  ִמְצָוָתּה ְלַהִניָחּה ַעל ֶפַתח ּבֵׂ

 ַקְדָּתִנייְוִאם ָהָיה ָדר ָּבֶעְליֹוָנה ַמִניָחּה ַּבַחלֹון ַהְפתּוָחה ִלְרשּות ָהַרִּבים פִ  45  

  יְעָּתנִ ַדיֹו ִידַ וְ  ְלָחנֹווּוִבְשַעת ַהַסָכָנה ַמִניָחּה ַעל שֻ 

ין ָזקּוק ָלּה ּוִמְצָוָתּה ִמֶשִּת ָכבְ   ּבֹוַנְנָּתִני ְשַקע ַהַחָמה ַעד ֶשִּתְכֶלה ֶרֶגל ִמן ַהשּוקָתה אֵׂ

ר ֲחנֻ יְוָנִשים ַחיָ              ם ָהיּו ְּבאֹותֹו ַהנֵׂס ִכִסיתָ ובֹות ְּבנֵׂ  ִני   ָכה ֶשהֵׂ

ש ְכֶנֶגד ְכרֵׂ     ת ֶשַּבּתֹוָרה ִהְזַהְרָּתִני יתֹוּוְפִתילֹות ְשֹלִשים ָושֵׂ

ר ֲחנֻ  50  ִנייתָ ּוִ ָכה ִמְשמֹאל ּוְמזּוָזה ִמָיִמין ִח וְונֵׂ

  }]ִי[יַחְדָּתִני{ָיִמים  ְכֶנֶגד ְשמֹוָנה  //חת // נר ָכהואֹותֹות ֲחנֻ 

ר נון  קְכֶנֶגד נֵׂ  ]ְסַמְכָּתִני[ֶשּבֹו  ַהָדלֵׂ

יל ֶעְשִרים  יו ְלעֹוָלם ּבֹו ֲחנֻוָכה ְּת כה ְכֶנֶגד לֵׂ  י נִ ּתָ כְ מַ ַוֲחִמָשה ְּבִכְסלֵׂ

   ִליָתִניי ִכי ִד  יָ נֹאַמר ִמְזמֹור ִשיר ֲחנֻוַכת ַהַּבִית ְלָדִויד ֲארֹוִמְמָך יְ  ןָלכֵׂ  
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 ָדִשיםוְקדֹוִשים ְמקֻ  ָךיצּוִר עֲ יַ וְ  55

י ַהק ם ]ה...[ ]ד...[// ////ֶדש ֹוִכְשָרפֵׂ  //ַמֲעִריִצים ּוְמַקְדִשיםהֵׂ

 ְמַשְלִשים //ַלָקדֹוש//ָשה וְקדֻ   

 אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש  > וג' ככ>תוב< וקרא זה

 )יש' ו, ג( <צבאות מלא כל הארץ כבודו יי

 לעומתם

    פיוטי ט

 אופן    

 ילֹוִה אֱ ם הֶ לָ עֹול הָ ל כָ עַ  דֹו בֹוכְ    1ט

 לֹולְ הַ לְ ּו מֹוְמ רֹולְ  ֹושְד קָ לְ  כֹוְר בָ ל     

   לֹוְד יר גָ ִש  חּוצְ פְ יִ  חּוחֲ סֹויְ  חּוצְ נַ י   חּוּבְ שַ י    60 

   ל לֹועַ מַ ים ִמ ִד ְמ ים עֹופִ ָר ְש כִ    

 לעומתם

 

 דחַ פַ ים ּבְ כִ לְ הֹוים הַ ִח לָ ְש נִ ים הַ כִ אָ לְ מַ הַ  מֹוקֹוְמ ִמ    2ט

 דחַ י כַ לִ ּבְ  נֹוצֹות ְר ֹושעֲ ם לַ תָ יכָ לִ הֲ בַ ים ִש ח     

 דחַ יַ  דֹוחּוים יִ ִש חֲ ים רֹוִש עֲ ים רֹוִש גְ ֹור   

    דחָ אֶ  יָ יְ  ינּוהֵׂ ֹלאֱ  יָ יְ   65 

 פעמיים באהבה

 

  יםנִ ֹוּתְח ּתַ ד ּבַ חָ ים אֶ נִ יֹולְ עֶ ב    ד חָ אֶ  3ט

ֹ ים וְ ִר הֲ מַ ים ְמ נִ נְ ַר ְמ  ת לֹונֹונָ ר       יםינִ ִּת ְמ א מַ ל

 יםנִ מֹוְד קַ ת לַ ַר ר כָ שֶ ים אֲ נִ רֹוחֲ אַ ר לָ ֹו כזְ יִ  יתֹוִר ב     

 יםנִ ֹואשית ִר ִר ם ּבְ הֶ י לָ ִּת ְר כַ זָ ם וְ נָ כְ    

 

 )במ' טו, מא(   להיות לכם לאלהים וג'  

 )תה' ח, ב; י(  בקול אדיר  יי אדונינו מה אדיר וג'  
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   4ט

 ָנִטיָתה יהָ נֶ כֹול ְמ עַ   ץ ֶר אָ הָ  70

      ה יתָ ִט ה עָ ָר בּוי גְ ר כִ מֵׂ זַ ְּת  יהָ פֶ נָ כְ ִמ        

 התָ אטֵׂ ר ִט שֶ ת אֲ ֹויכֻ לְ מַ  שלֹוה שָ ּתָ ְד יּבַ ִא כְ  םר         

 ה ּתָ ְד יּבַ ר ִא שֶ אֲ  שלֹושָ ית כְ יעִ בִ ת ְר כּולְ ד מַ ּבֵׂ אַ ן ְּת כֵׂ        

 )זכ' יד, ט( כאמור והיה יי למלך על כל הארץ וג'    

 

מ ִח ֹוִלש  נּוַח ב  ל   ַכּלֹות דּוׁש יֹום יַח ו 

 קדושתא /ר"ח שבת ו חנוכה ]א[ 

 68 -'לשמוח'  1ראשו חסר מסוף פיוט א T-S NS 275.107 נוסח הפנים מורכב מקטעים אלה:

 סוף פיוטי ט על פי  -זכים'  'ויקריבו 70 2; אחריו חסרים קטעים. המשך מרהיט ז)נ('לתמוכה' 

10 -S 5 5557 rOBL  (1)נ . 

סוף פיוט   -)מסוף פיוט א 'לשמוח'    T-S NS 275.107  קמברידג', ספריית האוניברסיטהכ"י    מקורות:

'לתמוכה'. בכתיבת ידו   68 -'אש'  35ג 'עגלת צב'; לאחר חסר של דפים מסוף הגוש השני של פיוט ה 

 BL Or 5-10(; כ"י נשל עלי בן עמרם. מילים בודדות מנוקדות, כתיבה בין השיטין וכן בשוליים, 

.S5557  כ"י (; 1נ'ויקריבו זכים' ועד סוף פיוטי ט,  70המשכו, לאחר חסר של כמה דפים: טורים

מקבילה לקטעי הסילוק בשינוי סדר הקטעים וכן לפיוטי  13H 4.8 קמברידג', ספריית האוניברסיטה

)פיוטי ט מתוך קדושת י"ח שלו  BL Or 5557S 4-1(; אט, כנראה, בכתיבת ידו של עלי בן עמרם; 

מקבילה לפיוטי   T- S AS 131.27 .  כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה  (;ב]ראה סימן ד במהדורה[  

 (. ג'למלך' כ"י קרוע בקצהו ומהוה, ככל הנראה, בכתיבת ידו של עלי בן עמרם,  74 -'ממ]קומו['  62ט 

מה   5א  גדלו[ גברו  4א  מפעלתיך[ מפעלותיך  2 א מעשיך[ מעשיותיך  1חילופי נוסח פיוט ח סילוק: 

מה נאמנו  7א  נאמנו עדותיך מה מה נפלאו נסיונותיך[  6  א נסיונותיך נפלאומה רחבו שבחותיך[ 

דברותך[ דברותיך    11   אאמונתיך[ אמונותיך    10   אגבורותיך[ שבחותיך    8    א  גבורותיךחבו  מה רעדותך[  

מכניסי[  21  אבחיבת[ חיבת    19  אומי[ מי  15א  מי יעמוד לפני גבורתיך[ חסר  13א    מאד[ מאוד 12  א

אנובב   28א  / קרבת[ קירבת   א לאלהי[ לאלהינו 23א  במקהלות[ במקהל   22  א  חסר אל[א / למכניסי 

  להתנוססה[בנס  29א   בשמח]ה[[ ח תלויהא /  הילול אשר פעל ועשה[ אנציח בסלד בשמח]ה[ ושישה

אקראה אקדשה ואליו   32   אעמוסה[ עמסה   31א   / אפרסה    נ  אפרסמה[ מ תלויה  30   אאשר שח ועשה  

אצלצלה אצפצפה ומוראו אעמי]סה[[ אקראה אקדשה   33   אאנוסה[ אצלצלה אצפצפה ומוראו אעמסה  

נר לכל   38   אני  / אילפתני[ אלפת  אונרותיה[ ונירותיה    37   אאשר עשה[ להתנוססה    34א   ואליו אנוסה  

 39  אוהמהדרין נר אחד לכל אחד ואחד  לכל אחד ואחדחנוכה נר איש וביתו  נר אחד ואחד לימדתני[ 

 41א   בשוליים נוסף/ הורתני[  אמכן[ מיכן  /א ביום ראשון[ ביום הראשון  40א  הנחיתני[ הנחתני 

 42א  / והרואה שתים קידשתני[ שימעתני  א/ שלוש]ה[[ שלוש  א ברכות[ הברכות /א  נוסף  חמש[

/   א  43בטור  ונוסף חוזרשעשה נסים ושהח]יינו[ א / ושהחינו[ ושהח]יינו[  א / 41טור  חסרשמעתני[  

שלחנו[  46  א פקדתני[ פיקדתני 45א  הזהרתני[ הורתני  44  א 44[ טור 43טור   אשיננתני[ רוממתני 

/  א נוסףלו א /  חסרשלושים ושש[  49א   כתוב בשוליים  48א  ן בין השיטי נוסףרגל[   47  אשולחנו 

נון כנגד א /  חסר]י[יחדתני[ א /  שמונה[ שמנת  51  א בשוליים כתוב  49/ טור    אהזהרתני[ שימעתני 
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כה כנגד ליל  53  נ חסרכה הי הלל לגמור אשר הושעתני[  52נ   52טור א  נוסףנר הדלק שבו סמכתני 

  א  54עשרים וחמישה בכסליו לעולם בו חנוכה תמכתני[ כך הי שבכסליו לעולם בו חנוכה תמכתני טור 

/ מקודשים[  אקדושים[ קדשים  55א  נאמר[ נאמך  54נ   חסרדבר אחר חת חשמוניי נון נפלאותיך  /

 חסר נ כתוב מעל השורהדשים[ / ]ה...[ ]ד...[ הם מעריצים ומק א  57כשרפי הקודש[ טור  56  א חסר

     א        חסרנ  כתוב מעל השורהלקדוש[  57  א 56ויקדישוך מקד]שים[ טור  /א 

לרוממו[  59  אהאהילו[ האהלו  58ג   חסר 1פיוט ט א ב חסר נכותרת[ אופן חילופי נוסח לפיוטי ט: 

אחד   66ג   חסר א/ פעמיים באהבה[ פעמיים  ג  איחודו[ ייחודו  64  ב  יפציחו יפצחו[ 60ב   אלפארו 

  א ג חסרכנם[  69  ג אלאחרונים[ לאחרנים  68בין השיטין   ג נוסףכבודו משננים[  67  ג נוסףמשמים[ 

אשר  כשלושא ג /  חסרכן[  73ג   אשר[ מעליהא ג /  חסרכאיבדתה[  72ג   עשיתא נטיתה[ נטית  70

          ג  כשלישית אשר איבדתא   ש אבדתאיבדתה[ כשלו

עלי; פיוט ג עלי החבר יזכה; פיוט   1ת; פיוט ב-עלי; פיוט ב מ  1א שרד טור ל בלבד; פיוט אפיוט  סימן:  

 36-17ת; עלי החבר; פיוט ח -ז 2]ו[; פיוט ז -א 1יזכה; פיוט ז 2]על[י; פזמון  1ת; פזמון -ה שרד רק פ

 עמרם. 4ברבי; ט 3החבר; ט 2עלי; ט 1ת; פיוטי ט: ט-א

רומז  יום כלות:אולי רמז לראש חודש.  בחידוש:ביום השבת. לשמוח ולנוח:  1 פיוט א: ביאור:

ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן לחנוכה, בו קוראים את תיאור חנוכת המשכן, במד' ז, א: "

 יים למטה ל'עיטרתני'.מתוקן בשולקישטת, הכתרת אותי.  עטרתני: 2  וישמח אתו ויקדש אתו".

לירושלים,  לקרית מועדי: 3מאז שנוצרתי. ללשון ראה בר' מח, טו: "מעודי עד היום הזה".   מעודי:

  יסמכוני יתמ]כוני[: 4על פי יש' לג, כ: "חזה ציון קרית מועדנו עיניך תראינה ירושלם נוה שאנן".  

כינוי לקב"ה, והטור כולו על פי שה"ש   י:דודיאשש אותי, יחזק  אותי. ההשלמה על פי העניין והחרוז.  

 על פי תה' ג, ד: ייי מגן בעדי: 5ב, ה: "סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני".  

 וחידוש אריאל:וראש חודש.  ויריח:שבת מנוחה.  מנוח: 6".  מגן בעדי כבודי ומרים ראשי ייואתה "

וחידוש חנוכת המזבח. אריאל, היא ירושלים, על פי יש' כט, א: "הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד". 

יל)כמו כן, מטונימיה למקדש, על פי יח' מג, טו: "וההראל ארבע אמות  ָהֲאִראֵׂ ולמעלה הקרנות  ּומֵׂ

 בעליל:ם נועדו". הילכו שנים יחדו בלתי אראה עמ' ג, ג: " . ללשון, התחברונפגשו נועדו: 7(.  ארבע"

יי אמרות טהרות כסף צרוף בעליל  עם סיבה ברורה ובאופן מובהק. ללשון ראה: תה' יב, ז: "אמרות

והשווה: זכ' ט,  חושן ואפוד אבניב המתקשטיםהכהנים  באבני נזר יעדו: הכהנים. סגניך: 8לארץ".  

כינוי למנהיגי העם העטופים בברכת האל, בשל   עטויך: 9: "כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו".  טז

יעטו, יעטפו  ילבשו ישע:היותם מורים את העם בדרך הישר. על פי תה' פד, "גם ברכות יעטה מורה".  

]פני[...   10כמו בדירת אל, במקדש.   בדיר אל:בגאולת יי, על פי יש' מא, י: "כי הלבישני בגדי ישע". 

בם, המנהיגים )'משיחך'( על פי תה' קלב, י: "אל כנראה, אל תסרב לבקשת הנבחרי האל: פני  ָּתשֵׂ

אולי, עלייה לרגל בשלושת הרגלים, ואולי יש  צעידת רגלים: 11משיחך". וההשלמה על פי הפסוק.  

ל ושינה בשל החרוז, וכוונת הטור -ת-פירושו קשה. יתכן כי התכוון לשורש ה להתאל:'. ְרָגִליםלנקד '

קומם   12ראות פניך ולהתפלל בפניך )'צעידת רגלים'(, אלא היענה לתפילות.   כולו: אל תהתל בבאים ל
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ְך לא זכרתוצור ". ללשון ראה יש' יז, י: הקם בכוחךבמעוזך:  את ירושלים, העיר  אריאל: ."ָמֻעזֵׂ

.  6המכונה אריאל, על פי יש' כט, א, או הקם את בית המקדש )'אריאל'(, על פי יח' מג, טו והשווה טור  

כתב תחילה 'יון הרשעה', מחק וכתב יקתאל, היא אדום. ראה מל"ב יד, ז: "הוא  רטושי יקתאל: 13

ל".  הכה את אדום הגי המלח )מלח( עשרת אלפים ותפש את הסלע במלחמה ויקרא את שמה ָיְקְתאֵׂ

י )'רטושי'( אדום )יקתאל'(. ללשון ראה: מל"ב ח, יב:  משמעות הצירוף היא כינוי לישראל ֻמכֵׂ

 14ומדברי.   ומדברות:". ובצד כתב מילה לא ברורה שסיומה 'אל'. תיהם תבקעליהם תרטש והרֹ ועל"

 ".אליך ונשוב חדש ימינו כקדם יהשיבנו י" השב כבימים עברו, על פי איכה ה, כא:שובב כקדם: 

את משכנם של ישראל המתקיים כאן על שם משה שאחד משמותיו הוא יקותיאל,   משכנות יקותיאל:

ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח : "יח  ,ד  דה"אעל פי  

מעלה עליו הכתוב כאילו ". והשווה בבלי, מגילה יג, ע"א: 'ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד

'. ואולי מכוון להקמת המקדש על פי ההמשך.  יקותיאל שקוו ישראל לאל בימיו... משה ילדו ירד זה

בדרך המקובלת לפי חוקי הקרבת הקרבנות במקדש. ללשון ראה שמ' ל,  במתכונתם בקורבנותם: 15

להפיח ]ל[הסביר:  16כדי להיגאל, בזכות הקרבנות.   להיגאל:לא תעשו כמהו".  לב: "ּוְבַמְתֻכְנּתֹו

 ללשון ראה: תה' קיט, קסו: "שברתי לישועתך יי". השווה תה' קמו, ה: "שברו על אלהיו". וה.תקו

כינוי לישראל, על פי דב' לג, כו: "אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים".    אומרי אין כאל:

הוא יבין".  נכונים לבב או בלב שלם. הלשון על פי מש' כד, יב: "הלא ֹתכן לבות תכונים לבב: 17

השיר יהיה  ישראל אשר בלבם שמחה בבואם אל בית המקדש, על פי  יש' ל, כט: " כהולך... ישראל:

". ורוב הטור רשום אל צור ישראל ילכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר י

 .     במ' ז, בויקריבו ... ישראל:  18בשוליים.  

יזלו, יטפטפו. הלשון על פי שמ"ב כב, יב: "חשרת   יוחשרו:  21חנוכה.   רומז ל  רוב ניסיך:  19   :1פיוט ב

המתים מישראל. הכינוי על פי שמ"א כה, כט: "והיתה נפש אדני צרורה  צרורים:מים עבי שחקים". 

חיי הנצח שבהם הנשמה  של המת צרורה בנשמתו בצרור החיים". וראה בבלי, שבת, קנב ע"ב לפסוק: 

בגשמי  22להקים לתחיה מלשון גשם, גוף.   להגשים: אינה מתכלה אלא חוזרת להנות מזיו השכינה.

ונת החורף בה מברכים 'משיב הרוח ומוריד הגשם'. הצורה היא בסמיכות  ורומז לע בגשם, רסיסיך:

   ואולי ניתן להשלים: ]להושיעם[ בגשמי רסיסך, על פי ההקשר.   נרדפים.

וחג   וחנך:וראש חודש.  וירח:כינוי לשבת, על פי יש' נח, יג: "וקראת לשבת עונג".  עונג: 23פיוט ג:   

מעמד אחד, ביום אחד. לאחר המילה 'במצב' יש מילה לא ברורה,  ב  במצב:התאחדו.    הואחדו:החנוכה.  

השלושה הנ"ל: שבת, ראש חודש וחנוכה לא יפרדו, הלשון על פי קה' ד, יב:  לא ינתקו: 24מחוקה.  

יראיך   25לא ינתקו, לא יפרדו. וכל הטור בשוליים.   במפרד: ."והחוט המשלש לא במהרה ינתק"

תה'   לעולם... נצב: 26כשהתיצבו שלושתם יחד ביום אחד.   התיצב:ב השווה: תה' קיט, עד. ישמחו:



 

185 
 

נקראו בשם, לכל מטה נשיא בכל יום. במ' ז, יא: "ויאמר יי אל משה  הונקבו נשיאים: 27קיט, פט.  

ראשי השבטים. וראשים: נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח". 

פסל לך שני לוחות אבנים פסל לך שתהא  '(  ל)שמות  שקלים, כב, ע"ב:  בתורה, על פי ירושלמי,    במחצב:

הפסולת שלך אמר ר' חנין מחצב של אבנים טובות ומרגליות >גילה< ברא לו הקב"ה מתוך אהלו  

שמחים )לשון חדווה( כאשר  חדים בקרבנותם: 28חי"ת תלויה.   במחצב:'. וממנו העשיר משה כתיב

ראה שמ' יח, ט: "ויחד יתרו על כל הטובה". והשווה תה' כא, ז:   הם מקריבים את הקרבנות. ללשון

בחירת הנשיאים בקפידה, לפי טהרתם   ברירות:   29בלי עצב.     בלי מעצב:  "תחדהו בשמחה את פניך".

איש איש של הנשיאים.  הסמכתם:ויושרם. ללשון ראה דה"א ז, מ: "ראשי בית האבות ברורים". 

כִמרים )'שלישית'( אחות לשני האחים  כשלישית לשנים: 30כל נשיא נמדד, נבחר בקפידה.   נקצב:

 יום... צב:  31לדעה מה יעשה לו".    ללשון ראה שמ' ב, ד: "ותתצב אחתו מרחק  ותתצב:משה ואהרון.  

כנראה נדב ואביהוא שביקשו את  לועטי הכוח:להשמיד.  לקצץ:ביקשו.  זומנו: 32ד.  -על פי במ' ז, ג

על פי תה' קלב, טז: "כהניה   כהניך הלבישם ישע: 33סמכות ואת מעמד )'כוח'( הכהנים לעצמם.  

כי הלבישני בגדי ישע . השווה גם יש' סא, א: "אלביש ישע" והשווה תה' קלב, ט: "כהניך ילבשו צדק"

כמו ביום. ואולי הכוונה ליום גאולה שבו התיצב )']התי[צב'(   כיום:".  מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר

עם ישראל וחזה בישועת יי, כמו יציאת מצרים או כמו כאן, נס חנוכה, על פי שמ' יד, יג: "התיצבו 

במ' ז, ג. ההשלמה על פי החרוז כויביאו... ]צב[:  34היום".   וראו את ישועת יי אשר יעשה לכם 

  והפסוק.

; ל – כל טי זח; ע– הו גד אב: סימנים ובהם דפים חסרים. קיקלר, שרד מסוף הגוש השלישיפיוט ה: 

והנושא, כנראה, הכוונה ליוון, השווה טור   חסרה ההתחלה  הרג אותה, את ישראל.פיגרה:    36   .סע  מנ

ישראל, על פי שה"ש ז, ג: "סוגה  סוגה:כלא אותה.  סיגרה:הכריעה אותה, הפילה. מיגרה: . 8

ללשון ראה יר' נא, נו: "חתתה קשתותם".   שבר אותה.חיתתה:    השמיד אותה.  צימתה:  37בשושנים".   

והאויב תכנן לכבוש את ישראל ולהרחיקה   ומגבולה יזמה להשיגה: 38  פרץ עליה בכוח.החריגה: 

 את ישראל. לשון הצירוף על פי יר' טו, יט: "ואםיקרים זלולים:  להרחיקה.להשיגה:  39מגבולה.  

 והיציבה גילולים:התגאתה, מוסב על יוון.   יהרה:  40אליך".   המה  ישבו תהיה כפי מזולל יקר תוציא

בפסוק   תה' צז, ז.כל עבדי פסלים:    41יוונים בחנוכה.   יוון העמידה פסל בבית המקדש, על פי סיפור ה

אדום,  אדומית: 43תה' צז, ז.  המתהללים באלילים:  42'פסל' וצורת הריבוי, בשל אילוץ החרוז.  

הכוונה   ִרגשת: 44  חרב, כבטור העוקב.והוציאה ומשכה, ושלפה: . עשו, וכאן הכוונה ליווניםהיינו 

להתקבצות, התכנסות יחד של כלי נשק )'חרב וחנית'( לשם כליה. ללשון ראה תה' סד ג: "תסתירני  

ִרְגַשת    מסוד מרעים שמ"א   ,לצירוף ראה  חרב וחנית:  פעלי און". והשווה תה' ב, א: "למה רגשו גוים".מֵׂ

 חרפה:.  שבטי ישראלאת    שבטי יה:  46ולשלוט.   זממה לכבוש    וכל מבצר שאפה:  45   יג, יט; כב ועוד.

תה'  על פי כינוי לעם ישראל מימי דרך:[ת] 47  ."אשר חרפו את עמי"קיללה. ללשון ראה צפ' ב, ח: 
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על פי  [:פה..]מ ביין והילדה 48  קיללה. גידפה:. יי"אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת "קיט, א: 

עד בית המקדש, ביתה של ישראל, המכונה בית שושן:  עד 49  ."והילדה מכרו ביין וישתו"יואל ד, ג: 

השתוקקה, חמדה את בית המקדש )'בית שושן'(. ללשון  :הכסיפה 'סוגה בשושנים', על פי שה"ש ז, ג.

 50ראה תה' פד, ג: "נכספה וגם כלתה נפשי". והשווה  תה' יז, יב: "ִדְמֹינֹו כאריה יכסוף לטֹרף". 

יש' ד, ה. חסר 'כל' כבפסוק והכוונה, כנראה, כי... חופה:   51  ית., מוסב על אדומהעדיפה תעדיפה:

 השלמה על פי מילת השרשור.ה ]חופה[: 52  ישמש כחופת מגן מהאויבים, בפרט האדומים. יישכבוד 

לעם ישראל   לנוטרת:ותמהר להושיע.    ותחיש:בנה, בנוי ובהוד.  יפה:    כאן, כנראה, כינוי לבית המקדש.

אז   ותהי צוהרת:אורה, זיווה. זוהרה:  53  ."שֻמני נוטרה את הכרמים""ש א, ו: והכינוי על פי שה

בקשה מהקב"ה להכתיר את כנסת   כבודה... ועטרת:  54   תאיר כאור הצהרים.כנסת ישראל )'נוטרת'(  

ואקח "כתר. השווה שמ"ב א, י:  נזר:, סממני מלכות, וכך כבודה יגדל מאוד. נזר ובעטרתישראל ב

  ופרי... ולתפארת: 55יי".  והיית עטרת תפארת ביד "וכתר יש' סב, ג:  ועטרת:.  "הנזר אשר על ראשו

 מתוקן ממילה מחוקה לא ברורה. יתכן שחיבר פיוט ו', ולא שרד. ופרי: יש' ד, ב.

שנפדו על ידי הקב"ה והוצאו  אושרם ושמחתם של עם ישראל    יוצאי פדיום:  אישורי   56   רהיט:  1פיוט ז

הכוונה, כנראה, למעמד הר   בשמעם קול:  57ממצרים )'יוצאי פדיום'(. ללשון פדיום ראה: במ' ג, מט.   

כינוי  נורא ואיום:סיני, על פי שמ' יט, טז: "ויהי ֹקלת וברקים וענן כבד על ההר וֹקל שפר חזק מאד". 

והביע, אמר. )כמו לחוות  וחיוה:יד, צורה פייטנית. הגגד:  58לקב"ה, חב' א, ז: "אים ונורא הוא".  

להורות, ללמד. כנראה שהמילה החסרה היא 'בני' או 'צאצאי' דהיינו, את ישראל לחנך ]...[: דעה(. 

פתח האהל כחם   כינוי לאברהם, על פי בר' יח, א: "והוא ישב ]יו[שב כחום היום:שהם בני אברהם. 

פתיחת תיאור שבע החנוכות בשיר על פי  חנוכה ראשונה: 60.  ז, יאבמ'  ויאמר... ליום: 59.  היום"

שבע חנוכות ברא הקדוש ברוך הוא. שש מהן חנך ואחת שמורה לדורות. ברא פרקי דרבי אליעזר, יח: '

א, ה[ ויהי ערב ויהי בקר יום אחד. וכך כל ימי  בר'שנאמר ] יום ראשון וחנכו וגמר כל מלאכתו,

'וכמה חנוכות קתא רבתי פרשה ב )מהדורת מאיר איש שלום, וינה  תר"מ(: ...'. והשווה פסיהמעשה

א( ומה חנוכה   ,ב  'שנאמר ויכולו השמים והארץ )בר ,הם, שבע חנוכות הם ואילו הן חנוכת שמים וארץ

שנאמר ובחנוכת חומת  ,יז( וחנוכת החומה ,א 'היה שם ויתן אותם אלהים ברקיע השמים להאיר )בר

 ,ו ז'שנאמר והקריבו לחנוכת בית אלהינו דנא וגו' )ע ,כז( וחנוכת של ]עולי[ גולה ,יבירושלים )נחמיה 

יב(  ,א 'שנאמר אחפש ירושלים בנרות )צפ ,יז( וחנוכת הכהנים זו שאנו מדליקין וחנוכת העולם הבא

פד( וחנוכת המקדש מה שקראו בענין מזמור שיר חנוכת , ז' וחנוכת הנשיאים זאת חנוכת המזבח )במ

על פי   ארץ ושמים:חנוכת שמים וארץ, בריאת העולם וסיום הבריאה.  חנוכה ראשונה: .הבית לדוד'

לו אלא ואין ויכֻ בר' ב, א: "ויֻכלו השמים והארץ". ויֻכלו לשון חנוכה, ראה פסיקתא רבתי פרשה ב: '

 חנוכת משה.חנוכה שניה:  61  .(שמ' לט, לב)משכן אהל מועד'  ותכל כל עבודת' :לשון חנוכה דכתיב

כינוי למשה,  משוי ממים:המשכן, על פי במ' ז, א: "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן".  אהל:
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חנוכת הבית. ההשלמה על פי הרצף.   חנ]וכה[ ]שלישית[: 62על פי שמ' ב: "כי מן המים משיתהו".  

הוא אדמוני עם יפה עינים וטוב ראי". את דוד, על פי שמ"א טז, יב: "ו  יפה עינים:הורה, לימד.    חינך:

חנוכת בית שני, על פי עז'  חנ]וכה[ רביעית: 63".  מזמור שיר חנוכת הבית לדודוהשווה: תה' ל, א: "

: יהודה ואפרים תרי עשר למנין שבטי ישראל". ו, יז: "והקריבו לחנכת בית אלהא... על כל ישראל

חנוכת עזרא ונחמיה, על פי נחמיה יב,   וכת החומה,חנחנוכה חמישית:  64מנין שנים עשר השבטים.  

 ".ובחנכת חומת ירושלם בקשו את הלוים מכל מקומתם להביאם לירושלם לעשת חנכה ושמחהכז: "

אולי קשור לעליה לירושלים בשלושת רגלים: עז' ו, יז: "והקריבו לחנכת בית אלהא דנה".  והשווה:

כנראה   סגני ע]...[:, חנוכת הכהנים זו שאנו מדליקין.  חנוכת החשמונאיםחנוכה שישית:    65   הרגלים.

בקשה מהקב"ה למהר את חנוכת העולם הבא   שביעית: תמהר... 66  קשור לסגני החשמונאים.

עשרה הדורות מתחילת האנושות. השווה משנה, אבות ה, ב: ' דורות קדם: 67)'חנוכה שביעית'(.  

כינוי לעם ישראל ששובתים בשבת, שובתי מלכה:    '.םדורות מאדם עד נח... עשרה דורות מנח עד אברה

]ה...[ ...הכינו:   68  '.בואו ונצא לקראת שבת המלכההשווה בבלי שבת, קיט, ע"א: ' המכונה מלכה.

והכוונה, לתמוכה:  את מאכלי השבת תאפו ותבשלו, הכינו מבעוד מועד לפני השבת, על פי שמ' טז, כג.   

ףאולי, להשאיר את העודף כ'תגבורת' )'תמוכה'( ליום השבת, למחרת. השווה שם: "ואת כל   הניחו   ָהֹעדֵׂ

 חסרים שני טורים, האות ו"ו והפסוק.  :...[ו] 69לכם למשמרת עד הבקר".  

עם  זכים: 70.  (BL Or 5557.S 5-10: יד כתב )מכאן :2פיוט זחסר של כמה דפים, כנראה לאחר 

לכבוד   71בבקשה, בתפילה מלשון לחלות פני הקב"ה, בסמיכות נרדפים.   בחילוי עתרת:ישראל. 

חוקי טהרה וניקיון שניתנו לעם ישראל.  טהרה ונקיות: 72הצירוף על פי שמ' כח, ב.   ולתפארת:

 מביאה  ונקיות,  נקיות  לידי  מביאה  זריזות,  אומר  יאיר   בן  פנחס  הצירוף על פי משנה, סוטה, ט, טו: 'רבי

כינוי  לכרמים נוטרת: קדושה' וכו'. לידי מביאה ופרישות, פרישות לידי  מביאה וטהרה, טהרה לידי

עם ישראל שבקרבם  ידידים: 74במ' ז, יד ועוד.   ורת:כף... קט 73לישראל, על פי שה"ש א, ו.  

יעקב, הוא ישראל,   אב אחד:הנשיאים. הכינוי על פי דב' לג, יב: "לבנימן אמר ידיד יי ישכן לבטח עליו".  

מחשבתם המוצלחת והחכמה   כשרון... כאחד: 75אב שנים עשר השבטים שהנשיאים מייצגים.  

על פי שמ' כד, ז: "ויאמרו כל אשר  הסכימו כאחד:הביאה אותם להסכים פה אחד לקבלת התורה. 

הפך אותם לעם סגולה שלו, על פי תה' קלה, ד: "כי יעקב בחר  והסגילם: 76דיבר יי נעשה ונשמע".  

כינוי לעם  מאורים: 78ו ועוד.  בהקרבת קרבנות. במ' ז, ט בפר... אחד: 77לו יי ישראל לסגֻלתו".  

ישראל המוארים באורו של הקב"ה ומפיצים אור, השווה: תה' צ, ח: "עלמנו למאור פניך". יתכן כי 

עושה שימוש בלשון כפולה ומכוון לעם ישראל המקריב 'מאורים' במקדש לנר התמיד: שמ' כז, כ: 

אולי מתנתם המוצגת,   כוחת תשורתם:נ  79תמיד".    נר להעלת  למאור  כתית  זך  זית  שמן אליך  "ויקחו

של ישראל המייחלים, המקוים )'סוברי'( לשמחה )'גילה'(. ללשון ראה תה' קמו,  סוברי גילה:נוכחת. 
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סיום הקרבת הקורבנות הושלמה למשמרת. סיום כבשים למשמרת:  80ה: "ִשברו על יי אלהיו".  

כינוי לעם ישראל המיוצגים על ידי  עמוסים: 82במ' ז, טו ועוד.   כבש... לעולה: 81  שלמה.כלולה: 

 עווי: הנשיאים, על פי יש' מו, ג: "שמעו אלי בית יעקב וכל שארית בית ישראל העֻמסים מני בטן".

ונשא השעיר עליו וי' טז, כב: " פרשו... מחטאת: 83.  ִעּוַֻייאו   ִעּוִֻייכנראה צ"ל:  ה(.-ו-חטא )שורש ע

הפרישו, הבדילו. הניקוד על פי כתב  פרשו:". ושלח את השעיר במדבראת כל עונתם אל ארץ גזרה 

נשיאי שבטי ישראל להקריב במשך שנים עשר יום קרבנות,   ציווי הקב"ה עלציוי שנים עשר:    84   היד.

הנשיאים יקריבו קורבן חטאת.   לא]ל[: יקריבו עלולתת מתנות למשכן וללווים, כל נשיא ביום נפרד. 

 שעיר... לחטאת: 85.  ראה: במ', ז )קריאת התורה בחנוכה(כל קורבנות הנשיאים ראה: במ' ז, טז. ל

כל הטור כינוי  קדושים... שלשה: 86במ' ז, טז. פסוק זה מופיע גם בקורבנות ר"ח בבמ' כח, טו.   

אכן לקדש ולקיים את מצוות  :בוודיי לקדשה 87במידות שלושת האבות.   במידות שלשה: לישראל.

במ' ז, יז.   ולזבח... חמשה: 89את שם יי )'שם תהילות'( וזאת על ידי חנוכת הבית.   לחדשה: 88  יי.

בזמן שהקריבו   לעת שחטו:  91   כל אחד כפי רצונו.  איש... בתאותו:עם ישראל, יש' מו, ג.    עמוסים:  90

 92 הקריבו את הקרבן לכהנים לפי חוקי הקרבנות.  לכהנים... כהילכתו:הנשיאים את הקרבן. 

לחנוכת   לחינוך נאותו:יפגשו יחד.  יתועדו:הנשיאים נציגי שנים עשר השבטים.  החברים שנים עשר:

   במ' ז, פד. זאת... אתו:  93המזבח בבית המקדש )'נאותו'(.  

מעשיך. השווה, תה' מו, ט:  מפעלתיך: 2תה' קד, כד.   אלהים... מעשיך: 1פיוט ח סילוק: ביאור:  

השווה, תה' ט, ב: "אספרה כל נפלאותיך". השווה גם   מה עצמו נפלאותיך: 3  "לכו חזו מפעלות יי".

מה רחבו  5 השווה: תה' קמה, ו: "ועזוז נוראתיך יאמרו".    מה גדלו נוראותיך: 4תה' עא, יז ועוד.  

השווה: תה' כו,  מה נפלאו נסיונותיך:   6".  השווה תה' קמה, ד: "דור לדור ישבח מעשיך שבחותיך:

מה רמו  8מאד לביתך".  עֹדתיך ֶנֶאְמנּו " ה:צג,  השווה תה' מה נאמנו עדותיך: 7ב: "בחנני יי ונסני".  

גבורותיך גבהו, בלטו ללשון ראה: איוב כב, יב: "וראה ראש כוכבים כי ָרמו" והשווה: תה'  גבורותיך:  

מה  10תה' קיט, נ: "כי אמרתך חיתני". השווה, שם, סז.    מה טובו אמרותיך: 9קלא, א; מש' ל, יג.  

מאוד    12יך.   מצוותיך, חוק  דברותך:  11ללשון ראה יש' נב, ז: "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר".     נאוו:

מש' יט, כא: "רבות מחשבות בלב איש ועצת יי היא  מי יפר עצותיך: 14  תה' צב, ו. עמקו מחשבתך:

ללשון ראה במ' ל, ט: "ואם ביום שמוע אישה יניא אותה והפר את  ימנע, יעכב. יניא: 15  תקום".

את הקב"ה. ללשון  מלך עליון:ארומם, אנשא.  אאמיר: 17  דב' ג, כד. אשר... וכגבורתיך: 16נדרה".  

כינוי לקב"ה על פי  נוצרי כבבת:השווה בר' יד, כב: "הרמתי ידי אל יי אל עליון קונה שמים וארץ". 

תה' קמד, א: "ברוך יי צורי", והשווה שמ"ב כב,  אברך צורי: 18תה' יז, ח: "שמרני כאישון בת עין".  

תמימה יי תורת " רה המכונה 'משיבת נפש', על פי תה' יט, ח:נתן לי את התומנחילי משיבת: מז. 

  אדרוש ישעו: 20באהבה.   בחיבת:בעצמה.  בעוצם:של הקב"ה.  אגדיל שבחו: 19".  משיבת נפש

כפי שאני מבקש מאכלים )'מנעמים'( טובים. בהשאלה:  כמנעמי טובת:אבקש ישועתו של הקב"ה. 
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אהלל...  21  : תה' קמא, ד: "ובל אלחם במנעמיהם".דברים טובים ונעימים. ללשון מנעמים ראה

כינוי לארץ ישראל על  ארץ זבת:אשבח את הקב"ה )'מכניסי'( שהכניס אותי לארץ ישראל.  מכניסי:

בחבורות, הלשון על פי תה' סט, כט:  במקהלות: 22פי, שמ' ג, ח ועוד: "ארץ זבת חלב ודבש".  

  אחנן: 23הכוונה ליושבי ולמתפללי בית הכנסת.   כנראה  עדת ישיבת:"במקהלות ברכו אלהים". 

אטיף   24בלב משתוקק להתקרב לקב"ה. כמו בקרבת נפש.   בנפש קירבת: אתחנן, אקרא לאלהים. 

אדבר מילים טובות כמו שהענן )'מטיף'( מוריד גשמי ברכה. שו' ה, ד: "גם עבים נטפו מים".  כמטיף:

באמצעות  בשדה תנובת:אומר לו שהוא אחד, אקדיש לו.  אייחדנו: 25ברוח נדיבה.   ברוח נדיבת:

תנובת השדה, השווה: יח', לו, ל: "את פרי העץ ותנובת השדה". וכאן מדמה המשורר את שירו 

על ידי אמירת  במזמור... השבת: של הקב"ה.אכפיל שבחו:  26ר לתנובת השדה הטובה.  המובח

לאל  אדבר בשיר. ללשון ראה תה' קו, ב: "מי ימלל גבורות יי".  אמלל בשיר: 27מזמור. תה' צב, א.  

אדבר, לשון ניב  אנובב: 28לקב"ה, על פי יש' נז, טו: "רם ונשא שכן עד וקדוש שמו".  רם ונשא: 

השווה תה' ט, ב: "אודה יי בכל לבי   אספר נפלאותיו: 29שיר הלל, שבח, תהילה.   הילול:תיים. שפ

שירי המשבח את האל, הוא כדגל   בנס להתנוססה:אספרה כל נפלאותיך". השווה תה' עה, ב ועוד. 

שנראה למרחוק לתפארה ולגאווה. ללשון ראה תה' ס, ו: "נתתה ליראיך נס להתנוסס". ואולי רומז 

  אפרוֹש. אפרסה:בשיִרי ארבה ואגדיל את תארו כיחיד, שאין בלתו.  אעצים ייחודו: 30לנס חנוכה.  

בקרב   בקהל עמוסה:את שבחו ואת תהילתו.   מהללו:אשיר. שיבוש בסדר האקרוסטיכון.  אפציח:    31

ו אקרא בשמאקראה אקדשה:  32עדת עם ישראל המתפללים )'עמוסה'( והכינוי על פי יש' מו, ג.  

אצלצלה   33ללשון ראה: שמ' יד, כה: "ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל".   אנוסה:ואקדש שמו. 

אשא עליי, אקבל עליי יראתו. השווה מל' ב, ה:  ומוראו אעמ]סה[:לשונות שירה בקול.  אצפצפה:

ז: אשיר. השווה תה' נט, י ארננה: 34". ההשלמה על פי העניין והחרוז.  ואתנם לו מורא וייראני"

  נס אשר עשה:לבניך ודברת בם".   על פי דב' ו, ז: "ושננָתם אשננה:"אשיר עזך וארנן לבקר חסדך". 

בישועתו  ובישעו אתעלסה: אומר דברי שבח לקב"ה. כמו אשוחחה,אסוחחה:  35רומז לנס חנוכה.  

מכאן  37  תה' צח, א. מזמור... עשה: אשבח את הקב"ה תמיד.אתמיד שבח:  36אעלוץ ואשמח.  

הביאור על פי בבלי, שבת, כא, ע"ב. כל טור פותח במצוות החנוכה, ומסתיים בפועל המוסב על והלאה  

 סדר מצוות החג.מצות... ברכותיה:  הקב"ה בהוראתו את המצווה לפייטן, המייצג את עם ישראל.

הידור  האך , חד בכל לילהמעיקר הדין מספיק להדליק נר א  נר... אחד: 38לימדתני.   אילפתני:

והמהדרין  39  .להדליק נר לכל אחד מבני המשפחה, על פי בבלי, שבת, כא, ע"בהמוזכר בתלמוד הוא 

לימדת, ציווית  הנחיתני:את הקב"ה.  כבוד אל: מתואר בטור הבא.ה הידור המצווהמן המהדרין: 

הוא הוספת ההידור מוסיף:  חנוכה.מכאן והלאה, מנר ראשון ועד נר שמיני של מכן ואילך:  40אותי.  

שכן יש להדליק ולקדש את הנרות על  שמעלין... בקדש: . החל מנר ראשון, נר בכל ערב מימי החנוכה

ולא לפי בית שמאי שמדליקים שמונה נרות ביום הראשון ומפחיתים בכל ולא מורידין:  פי סדר עולה.
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אומרים  ללהית ובפי בבלי, שבת, כא, ע"ב: ' לימדת אותי על פי בית הלל. וכל הטור על הורתני:יום. 

יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא ר' יוסי 

בר אבין ור' יוסי בר זבידא חד אמר טעמא דב"ש כנגד ימים הנכנסין וטעמא דב"ה כנגד ימים היוצאין 

חמש...  41'. בית הלל דמעלין בקדש ואין מורידיןוחד אמר טעמא דב"ש כנגד פרי החג וטעמא ד

ביום הראשון מברכים חמש ברכות המפורטות בטור הבא. ההשלמה על פי רצף הענינים.  רא]שון[:

 הרואה נר חנוכה בלילה הראשון  והרואה שתים:ברכת הנר, ברכת הנסים ושהחיינו.  מברך שלוש]ה[:  

אשר... השמעת, ציווית אותי.  שימעתני: 42הבא.  המפורטות בטור  מברך שתי ברכות  ואינו מדליק,

  שיננתני:  .'שעשה ניסים'רק    -  , ובשאר הלילות'שהחיינו'ו  'שעשה ניסיםשתי הברכות הן: '   ושהחינו:

מדליק  המדליק... שתים:מהיום השני ואחריו.  מיכן ואילך: 43 ציוית אותי לחזור ולברך כל שנה.  

והרואה שאינו מדליק, מברך רק את ברכת   והרואה... אחת:הנרות מברך ברכת הנר וברכת הניסים. 

את  להניחה... מבחוץ:  היינו, מערכת המנורה.נר... ומצותה:  44ציוית אותי.   הודעתני:הניסים. 

ואם...  45וית.  הורית, ציו הזהרתני:. בבלי, שבת כב, ע"א. בפתח החצר, מחוץ לביתהנרות יש להניח 

עליו להניח את הנרות    מניחה... הרבים:אם הוא גר בבית קומות )'עליונה'( בתלמוד 'עלייה'.    העליונה:

   :ובשעת... ודיו 46ציוית אותי.   פיקדתני:בחלון הנגיש ביותר למי שמתבונן מבחוץ )'רשות הרבים'(. 

יק את המנורה על השולחן ודי  אם קימת סכנת התלקחות בהדלקת הנרות מחוץ לבית, מניח המדל

כשהמנורה כבויה, אין להשתמש  כבתה... לה: 47לימדת אותי.   ידעתני:בכך כדי לקים את המצווה. 

גדר הדלקת    עד... השוק:משקיעת החמה.    משתשקע החמה: מצות זמן הדלקת הנרות.    ומצותה:בה.  

דת אותי בתבונה, לשון בינה.  לימ  בוננתני:הנרות הוא עד שהרחובות מתרוקנים מאדם, בשל החשכה.  

גילית לי.   כסיתני:גם נשים מחויבות במצוות הדלקת נרות. בבלי, שבת כג, ע"א.  ונשים... חנוכה: 48

שלושים ושישה נרות שמדליקים בחנוכה להוציא השמש, כנגד שלושים ושישה  ופתילות... ושש: 49

ונר חנוכה   50בתורה.   הזהרתני:א, א. חטאים שבתורה שיש עליהם עונש כרת, על פי משנה, כרתות, 

בניגוד לנרות את המזוזה קובעים מימין   ומזוזה מימין:את הנרות מדליקים משמאל לימין.    משמאל:

מר ולילה ללילה ְיַחֶּוה יום ליום יביע אֹ אמרת, הבעת בפני. ללשון ראה תה' יט, ג: " חויתני:למשקוף. 

האות חי"ת מסמלת שמונה ימים  חת... ימים:סימני המילה חנֻכה.   אותות חנוכה: 51  ."דעת

האצלת עליי את ]סמכתני[: האות נו"ן מסמלת את הנר הדולק בחנוכה.  נון... שבו: 52בגימטריה.  

עשרים   –כה בגימטריה    כה... בכסליו:  53    הסמכות להדלקת נרות החנוכה. ההשלמה על פי המקבילה.

בחג החנוכה שנערך תמיד בכה בכסלו. בו: באופן קבוע.  לעולם:חג החנוכה. וחמישה בכסלו, תאריך 

תה' ל, א. הפסוק בכתיב   מזמור... הבית:נשיר לך, נזמר לך.    נאמר:  54סעדת, חיזקת אותי.     תמכתני:

מוסב על עם ישראל המכונה 'קדושים'. ויעריצוך קדושים:  55תה' ל, ב.   ארוממך... דיליתני:מלא. 

על פי, תה' פט, ח: "אל נערץ בסוד קֹדשים רבה". ללשון 'ויעריצוך', ראה יש' כט, כג:  וכל הטור 

 57כמו שהמלאכים.  כשרפי הקודש:  56"והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו".  
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"קדוש קדוש קדוש  קוראים בשם יי )'קדוש'( שלום פעמים על פי יש' ו, ג: קדושה לקדוש משלשים:

 לא הארץ כבודו". יי צבאות מ

של הקב"ה. מילת   כבודו:  58.   339-337', עמ'  'עלי החבר,  בארי   הביאור סומך על הביאור של  פיוטי ט:

שרשור מסוף הפסוק הראשון של הקדושה, על פי יש' ו, ג: "וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש 

לברכו...   59  .אוהל יריעת כמו, כבודו את, אותו פרשהאהילו: יי צבאות מלא כל הארץ כבודו". 

 יסוחחו:ישבחו.  נצחו:י 60כדי שכל באי העולם יברכוהו, יהללוהו, יפארוהו ויקדשוהו.   ולהללו:

שירת ההלל תעלה את קרנו ותרומם את שמו של : כולו הטור תוכןוישירו שיר.  יפצחו שיר:ישירו. 

כנפים שש  שרפים עמדים ממעל לו שש"כמו המלאכים, יש' ו, ב:  כשרפים...לו: 61הקב"ה ברבים.  

על פי יח' ג, יב: "ברוך מילת שרשור מסוף הפסוק השני של הקדושה,  ממקומו: 62  ."כנפים לאחד

של רצונו: ממהרים.  חשים: 63בחרדת קודש.   בפחד:אל בני האדם.  הנשלחים: כבוד יי ממקומו".

המלאכים מרעישים  רוגשים... רוחשים: 64מבלי להסתיר, לשקר או להכחיש.   בלי כחד:הקב"ה. 

ות משיקות אשה אל אחותה וקול כנפי החיבכנפיהם בקראם את הקדושה )יחודו'(, על פי יח' ג, יג: "

מילת שירשור מסוף הפסוק   אחד:  66דב' ו, ד.     יי... אחד:  65".   וקול האופנים לעמתם וקול רעש גדול

שירים לו  רננות לו מרננים: 67עלי אדמה.   בתחתונים:בשמים.  בעליונים:השלישי של הקדושה. 

  69כמו ששמר את בריתו לדור האבות.   לקדמונים:אשר... לדור של הפייטן.  לאחרונים: 68שרים.  

שרשור מסוף הפסוק הנזכר. וללשון  הארץ: 70וי' כו, מה.   וזכרתי... ראשונים:כשם שאמר.  כנם:

על פי יש' כד, טז: "מכנף הארץ זמרת   מכנפיה תזמר: 71השווה תה' קד, ה: "יסד ארץ על מכוניה".  

שלוש  כינוי לקב"ה.  רם:  72, א: "יי מלך גאות לבש".  השווה: תה' צג כי גבורה עטית:שמענו". 

 טאטתה:מעל פני האדמה.  מעליה:שלוש אומות ששעבדו את ישראל: בבל, פרס ויוון.   מלכיות:

מלכות אדום שבחורבנה תבוא הגאולה. בפיוטים   מלכות רביעית:תשמיד.    תאבד:  73השמדת, מחקת.   

 כשלש המלכויות הנ"ל. כשלוש:ב סניף לאדום. שנתחברו לאחר התפשטות האסלם, ישמעאל נחש
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 / קדושתא     ותזריע החודש ]ב[ 

 קדושת ]שבת[ והחדש לרבי עלי החבר בר עמרם נ' נ'  

 ָחד ְּבֶאָחד ִנָגִשים אֶ   א

 לֹא ָיבֹוא רּוַח ְלַהְגִשים נֵׂיֶהםבֵ 

     ְלַהְרִשים //ש//ֹחדֶ  ּוִמְצֹותַשָּבת  ילּגִ 

י  ְורֹאש ִראשֹון  ]...[ד  ָדִשיםחֳ ]ְל[ָראשֵׂ

 

  [ ]...שים[    ן]ִמְשַכן ְּבִראשֹו ַקְמּתָ הֵ  5

 ָדִשיםֶדש קָ ֹוָכל ק]כרי[ מ]..[ ו

ָבב ֲעָטרֹות  ֶעֶשר רזֵ    ָיִשיםלֵׂ

   ִשיםיִש ]...[ ]...[  ִמְשַכןנּוְך ִח 

 

 ְקדֹוִשיםהֹור ַּבְשִליִשי ֶהֱעִביר ט  

 ִשיםוָיְצאּו ֲחמֻ ...[ ִחיִדים ]י   10

  יםיִש לִ לּו שָ ִחים ֻהכּו ְוִנְגאָ וְסלֻ כַ    

ץל    אֹות ּוְשלֹוִשים קֵׂ  ַאְרַּבע מֵׂ

 ם ַהֹחֶדש ַהֶזה ָלֶכם רֹאש ֳחָדִשיםנָ 

 

    <אש>החדש הזה לכם ר <ור>לאמ >רים>בארץ מצ <רן>ויאמר יי את משה ואה >תוב<ככ

 ב(-< )שמ' יב, אשים>חד

 )איוב, מא, ח( אחד באחד יגשו>מר< ונא

 < )מש' כ, כ(שים>הלא כתבתי לך שלי>מר< ונא

  <עיתי יונתי תמתי>ר<  חותי>פתחי לי א<  ופק>ד  <ודי>ד  <ול>אני ישנה ולבי ער ק>מר<  ונא

  ב(< )שה"ש ה, לה>לי< סיסי>ר <וצותי>טל ק< מלא>שראשי נ

 )דה"א כג, יג( בני עמרם אהרן ומשה ונבדל אהרן להקדישו קודש קדשים>מר< ונא

 )יח' טז, ז( רבבה כצמח השדה נתתיך>מר< ונא

 )יח' טז, ו( חיי  <מיך>לך  בד<ומר >ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך וא>מר< ונא

 )נחמיה, ט' יד( ואת שבת קדשך הודעת>מר< ונא

 

 



 

193 
 

     רֹוב ִשיחֹו ְוִניבֹוע  ְבְדָך עַ   1א

  ַהְרִחיבֹול   נֹונְ חֹול   נֹונְ גֹוְל 15

     ִמְשַגּבֹו ְזרֹועְ יַ  ְנְצרֹויִ ְשְמרֹו יִ    

ן הּוא ְלֹכל ַהח     ִסים ּבֹוֹוָמגֵׂ

      ב>רוך< מגן    

  

 רֹול ִמְשָמר ָשִוים ִלְמסְשָמר מּוִמ   ב

ֶלק לא נֶ     ֶלק ְכחֵׂ  ]...[ֱאָמִנים חֵׂ

 ר[]סֹויְח לִ  י ַשָּבתֹות ֶעְשִרים ְוַאְרָּבָעהרֵׂ ְד ִס  20  

 ר ֹוישּבִ  ֹוְשרּו ּבּוְיב ֶדשֹוֶנג ְוחוע     

   

י ַמסֹור ִמַידֹוְסִחים ִנְגֲאלּו פ  ְמִניפֵׂ

יֶהם ִמ נּו  פִ ייְ צִ            רֹוָעשּבֶ ְסחֵׂ

ל כְ ק      י ַסְרסֹו  ּווכהֻ ְראּו ַהלֵׂ  ר ְּבכֹורֵׂ

 רֹושבְ ר לִ ֹוישכִ ּבְ  צּוִצים ָחְפִשיםר   25  

 רֹוישִרים ְלדֹורֹות ִלְמַעְשִרים עִ ומֻ ִׁש    

  ָאסֹור רּווְס אֻ ְכנּו סֹוְרִרים ְצִחיָחה וְ ׁש     

יִמיִמים ּתֹוְפפּו ת        ָעשֹורוְ  ֶבלנֵׂ  ֲעלֵׂ

 ָעשֹורִצָּוה ּבֶ י יּוֻ ה ַלֲעשֹות צִ דָ עֵׂ  ]י[רֵׂ ת  

 

 )שמ' יב, ג(לאמר בעשור  <ראל>דברו אל כל עדת יש  >תוב<ככ

 )תה' סח, ז( אלהים מושיב יחידים >מר<ונא 

 )דב' יח, ח( חלק כחלק יאכלו>מר< ונא 

 שמ' לא, טז( ושמרו בני ישראל את השבת  >מר<ונא 

 <שים<הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים חד>מר< ונא 

 )שה"ש ז, יד( דודי צפנתי לך <נים>גם יש
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ש יֹוְצִר ע 30 1ב  ִני ְיַחדֵׂ  יֹוָלם ַהשֵׂ

ָעָפר יְ ל                         יִר עֲ נַ ַהֲחיֹות ֲאטּוִמים ּומֵׂ

    ִשיִריְוִייְרֶצה  ִמֹיָמִים הַחיֶ ייְ    

 ּוָברּוְך צּוִרי  יָ יְ  ַחי   

      ב>רוך< מחיה     

   

 ה סֶ חָ הֵׂ ִחדּוש ְוֹעֶנג ַשָּבת לְ ץ לֶ ֶע  ג 

 ּוַמֲחֶסה ָמעֹוזלחדות// //מֹו דֹורֹות שָֹ ל   35  

יי נֵׂ תָ יוְ ים זִ נִ ילָ ִא  יצּונֵׂ ָי     ֲעִססֵׂ

 ֶסהף ִלְרדֹוף ָכל שֹוֹודַלֲהדֹוף ִלְש 

    

ר [הַ ]  ה סֵׂ נַ לְ  ִניםֹוְּבִרית ִראשזֹוכֵׂ

ל    אים דנ[ל]...ְישּועֹות  ּופֹועֵׂ  ְלִהְתַנשֵׂ

ש ְגאֻ יִח  40  ֶסה ום ְמנֻ ָלה ְלעַ ודֵׂ

יֶהם לְ  רּות ְוָצרֵׂ ַעְבדּות ְלחֵׂ  ה סֶ ְמ הַ ְלהֹוִציָאם מֵׂ

  

 אָתִרים ָכַרת ְּבִרית ְלַנשֵׂ ין ַהּבְ בֵ 

 רּוק הּוא עֹוֶשהיִרְפיֹון ְוִחזּוק ִשְעּבּוד ּופֵׂ    

ָאיור  ַיֲעֶשה  נֹוצֹוְר  ֹוֶצה ְירֵׂ

 ַהַּבִית ִמְהיֹות ִמֶשהִיְמַעט  ִצָּוה ִאם 45

 

 וג' )שמ' יב, ד( ואם ימעט הבית  >תוב<ככ

 >צדיק< )תה' לז, טז(טוב מעט ל >מר<ונא

 )משלי טו, טז( מאוצר רב ומהומה בו טוב מעט ביראת יי>מר< ונא

 ואתה קדוש

 

   מקדש בהתחדשך בו נאצר  ב}   1ג

 אשי חדשינו לתקוע ולחצרר   

 להאצר שבת וחדש מקדישמו ב

  צרשמחו ב]...[ ]...[קי
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  יי א]להים[כה אמר  >תוב< ככ

 ריגשוןבוצדקו ימשפט   2ג

 דורי מרום מראשוןה   

 משמרי חדש ראשוןו   

 רור ישיגו כבראשוןד   

    לציון ראשון הנם נהה   

 

 וגו' לציון  <ון>ראש>תוב<  ככ

 בן בקר לחטאת   <תמים>אלהים בראשון באחד לחודש תקח פר יי <מר>כה א>מר< ונא

 <מקדש>ה<ת>וחטאת א

 'וובמועדיכם וג <מחתכם>ביום ש>מר< ונא

 {ימלוך וג' ייונא' 

   

 ם נֹוִהיםֳעִני עַ ּבָ   ָּתה ָפַקְדָּת ְוִתְרֶאהאַ   ד

י תֹוִהים ב       ִשְעּבּוָדם ְּבַיד עֹוְבדֵׂ

ם ְּביַ  ָחָסה ָעַלִיְך ַעִין ָרָתּה לֹאּגֵ   ַמְדִהים דְוהֵׂ

י ַהָשֶדה ְּבג לעַ ְשְלִכי וַוּתֻ  ְךֹוְפנֵׂ  ָאַמר ֱאֹלִהים ַעל ַנְפשֵׂ

 

 ַוּתֹאַמר ִלי ִּתְהִיי]..[ענים  ִמַפַחד ה////יתָ ילִ ִד  50

 ְוַהֲחִיי קּוִמי ְשִבי ]...[ ְנִציָצםִה              

ן ָּבם ִּתיִפיוַ      ]...[ ְּבַמֲעָשִיְך ְוָלכֵׂ

 <      ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי>ְך ֲחִיי יַמר ָלְך ְּבָדַמיִ ֹ ָוא

    

ץ ִכי בָ ז    ֶאֶרץַמן ַהקֵׂ ֻעִלי]...[ ]...[ א מֵׂ        מֵׂ

יִלי ]...[ ]...[ ]...[ח  55  חֵׂ

 ]...[ ָדִיים ִלְבִשיּוב עֲ ט 

 ...[ ]...[ ]...[ ]...[ י] 

 ַוִּתְגְדִלי< ַוִּתְרִּבי ְנַת>ִּתיְך ַהָשֶדה ֶצַמחכ  

                                        

 בידי ר]...[ ]...[  ְוַאְּת ]...[                                         

     _ _ _ _ 
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ד  ֶאח  ד ב   ִנּג ִׁשים ֶאח 

 / קדושתא     ותזריע החודש ]ב[  

 .נסוף על פי -9; אעל פי  8-1נוסח הפנים מורכב מ 

  בכותרת  ייחוס דף ובו של קרע) T-S AS 119.60 כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, מקורות:

קמברידג', ספריית כ"י  ; (א כתיבתו של עלי בן עמרם, ,בערבית ב"ע, 'שישים' 8-1 השיר והתחלת

סוף. כתב יד קרוע בתחילתו ובסופו. כתיבתו של  -'לבב' 7)לא שלם,  T-S NS 89.4  האוניברסיטה,

כתובים בשוליים וכן שרשרת הפסוקים   2, ג1עלי בן עמרם. טורים שלמים כתובים בין השיטין. פיוטי ג

בי יהודה. ע"ב חציו באותיות שאחריהם, ככל הנראה לא שייך ליצירה ונוסף על ידי עלי, חתומים: בר

של יניי 'אל המהודר בשמי מעונה' אחריו קיקלר של אלעזר בירבי קליר לראש חדש  1ערביות ופיוט ט

  (.נושבת: 'אחור שב שלישי', 

להרשים[ שי"ן תלויה  3  אקדושת ]שבת[ והחדש לרבי עלי החבר בן עמרם נ נ  חילופי נוסח: כותרת: 

[ חיי ...ואעבור>מר<ונא/  נ  בין השיטין נוסף <[לה>לי... אני>מר< ונא פסוקי פיוט א   א בשוליים

 נוסף [לך ... הדודאים >מר<ונאפסוקי פיוט ב נ  מ"ך מתוקנת מס י"ןש [שיחו 14  נ בין השיטין נוסף

דיליתה[ האות ה"א בין השיטין מתוקנת מאות לא  50נ   בין השיטין נוסף[ ותדלח 35  נ בין השיטין

 נ ברורה, אולי ממ"ם סופית

: עלי; 1ת כפולים; ב-ת, ש-: עלי, כל אות שלוש פעמים ע פעמיים; פיוט ב: מ1ל; א-פיוט א: א סימן:

 פיוט ג: עלי החבר, בראשי הטורים )החבר בדילוגים(.

הנשיאים המקריבים את הקורבן יום ביומו,  אחד באחד נגשים: 1 א:  פיוטנ' נ': נוח נפשו.   ביאור:

בין   בניהם:  2   ."קרבנם לחנוכת המזבח  שיא אחד ליום יקריבו אתנשיא אחד ליום נעל פי במ' ז, יא: "

  ניסן בראש חודש  הקרבת קרבנות הנשיאים החלה לא ירדו גשמים.לא יבוא רוח להגשים: הנשיאים. 

 הוקם לחדש באחד השנית בשנה הראשון בחדש המשכן, ראה שמ' מ, יז: "ויהי של המזבח בחנוכת

 סימן,  גשמים  ירדו  ולא  ניסן  גשמים שירדו בחודש ניסן נחשבו לקללה. ראה משנה, א, ז: 'יצא  .המשכן"

שמחת השבת וראש  גיל שבת ומצות חדש: 3היום'.   חטים קציר הלוא( יב א שמ") שנאמר, קללה

כנראה הקב"ה יחדש את שמחת השבת   להרשים:החודש, בפרשת החודש. ההשלמה על פי ההקשר. 

הקמת משכן   5חודש ניסן.   ראשון... חדשים: 4וראש החודש יחד עם חידוש המשכן וחנוכתו.  

ווה: הש ."ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד" שמ' מ, ב: על פי  בראשו]ן[:

על פי  קודש קדשים: 6".  ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכןשמ' מ, יז: "

א' בניסן שבו  זר עשר עטרות: 7".  הנוגע במזבח יקדש והיה המזבח קדש קדשים, כלשמ' כט, לז: "

 השנית  הבשנ  הראשון  בחדש  הוקם המשכן היה ראשון לעשרה דברים, על פי בבלי, שבת פז, ע"ב: 'ויהי

לנשיאים,   ראשון  בראשית,  למעשה  ראשון  עטרות:  עשר  נטל  יום  אותו:  תנא  המשכן  הוקם  לחדש  באחד 

על פי במ' ז, פח: "אילים ששים עתדים  שישים:חנוכת המשכן.  חינוך משכן: 8ראשון לכהונה' וכו'.  

בחודש השלישי. בשלישי: כינוי לקב"ה.  טהור: 9ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנוכת המזבח".  

בחדש את עם ישראל )'קדושים'( ממצרים. וכל הטור על פי: שמ', יט, א: " הוציא העביר קדושים:
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כינוי לישראל על פי,   יחידים:  10".   ר סיניהשלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדב

ישראל )'חמושים'( יצאו ממצרים מצוידים   יצאו חמושים:תה' סח, ז: "אלהים מושיב יחידים בית יי".  

: כינוי לכלל המצִרים. כסלוחים 11למלחמה, על פי שמ' יג, יח: "וחֻמשים עלו בני ישראל ממצרים".  

חם, על פי בר' י, יד: "ומצרים ילד את לודים ואת ענמים כסלוחים הם מצאצאי מצרים, בניהם של 

על ידי עשר המכות.   הוכו:ואת להבים ואת נפֻתחים ואת פתֻרסים ואת כסֻלחים". השווה דה"א א, יב.  

כינוי לישראל, ניני שלשת האבות, ומשולשים בכהנים, בלווים ובישראלים, ראה בבלי, שבת,   שלישים:

לסיום תקופת העבדות במצרים שמנין שנותיה ארבע מאות ושלושים,  ים:לקץ... ושלוש  12פח ע"א.  

 נם: 13שנה".  על פי שמ' יב, מ: "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות 

 שמ' יב, ב.     החדש... חדשים:אמר, והכוונה לקב"ה. 

ת שירי, את תפילתי )'שיחו וניבו'( המתק א ערוב שיחו וניבו:אותי, את הפייטן.  עבדך: 14:  1פיוט א

המגיש אני לפניך, לקבלם ברצון. השווה: תה' קד, לד: "יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביי". ללשון 

לחוננו  להגן עליו, מוסב על )'עבדך'(. לגוננו:  15השווה גם תה' קיט, קכב: "עֹרב עבדך לטוב".  

: לסלוח לו ולהצילו ממצוקה. על פי: תה' ד, ב: "בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני להרחיבו

כינוי לקב"ה המגונן והמציל, על פי יש' לג, טז:"הוא  משגבו: ישמרו. ינצרו:  16ושמע תפלתי".  

      תה' יח, לא. מגן... בו:  17מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו". והשווה: תה' ט, י.  

משמרות הכהנים והלווים, הלשון על פי נחמיה יב, כד: "להלל ולהודות   משמר מול משמר:  18   יוט ב:פ

משמרות הכהונה. על   שווים:במצות דויד איש האלהים משמר לֻעמת משמר". והשווה: דה"א כו, טז.  

לחם  בשנה היו כל ]ה[משמרות שוים באמורי רגלים ובחילוק בשלושה פרקיםפי משנה, יומא ו, א: '

בזמן שהוא יום טוב הראשון ...הפנים. ובעצרת אומ' לו. )הילך מצה( הילך מצה. הילך חמץ. הילך מצה

את  למסור: .'סמוך לשבת בין מלפניה ובין מלאחריה היו כל המשמרות שווים בחילוק ]לחם[ הפנים

של הלויים חלקם השווה  :חלק כחלקמורגלים במנהג החלפת לחם הפנים.  נאמנים: 19לחם הפנים.  

סדר   סדרי שבתות: 20בקרבנות, על פי דב' יח, ח: "חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות".  

מנין משמרות הכהונה המתחלפות משבת לשבת. על פי עשרים וארבעה:  החלפת משמרות הכהונה.

משמרות, אמר רב: משה תיקן להם לישראל שמונה כז ע"א: 'בבלי, תענית, יח. והשווה -דה"א, כד ו 

בא שמואל והעמידן על שש עשרה, בא דוד והעמידן על עשרים . ארבע מאלעזר וארבע מאיתמר

שבת, ראה: יש' נח, יג: "וקראת  עונג: 21ההשלמה בספק ולא ברור לי פירושו.   לי]חסור[: '.וארבעה

 22.  בשורה טובה בישור:ביום השבת.  בו:עם ישראל.  יבושרו:וראש חודש.  וחודש:לשבת ענג". 

כינוי לישראל החוגגים את חג הפסח, השווה שמ' יב, כג: "ופסח יי על הפתח ולא יתן  פוסחים:

 אולי מניפי חרב, וכאן כינוי למצִרים. ראה מדרש מניפי מסור:המשחית לבא אל בתיכם לנגף". 

 עהפר אל מצווחין והיו פרעה אצל להם והלכו הבכורות כל בא, יח: 'התכנסו הקדום פרשת תנחומא
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 אמר[. ועליך עלינו( ]ועליו עליהם) תבא הרעה שבשבילם הזה העם הוצא ממך בבקשה לו ואומרים

 חרבו מהם ואחד אחד כל ונטל יצאו מיד, הבכורות עשו מה, אלו של שוקיהם וקפחו צאו לעבדיו להם

כהנא, בבכוריהם'. השווה: תוספתא, שבת, פז ע"ב; פסיקתא דרב  מצרים למכה שנאמר, אביו והרג

מועד לקיחת קורבן הפסח והכנתו, על פי שמ' יב, ג: "דברו אל כל עדת ציינו... מבעשור:  23 פסקה ז.

ישראל שרו קראו הלל:  24ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש זה לבית אֹבת שה לבית".  

בכורי  כשהוכו. כהוכו: שירי שבח והודיה לאל. ללשון ראה: עז' ג, יא: "ויענו בהלל ובהודות ליי". 

אולי הכוונה לבכורי הסריסים )'בכורי    הכוונה לבכורי מצרים, ולא מצאתי את המקור לכינוי.  סרסור:

ון ראה: בר' לז, לו: "סריס סרסור'( בכורח החרוז, ככינוי מייצג לשרים ולפקידים שונים במצרים. ללש

כינוי לישראל, על פי יש' נח, ו: "התר אגדות מוטה ושלח רצוצים חפשים:  25פרעה שר הטבחים".  

שעת כושר טובה ליציאת מצרים. ללשון ראה: תה' סח, ז: בבזמן טוב,  בכישור: .רצוצים חפשים"

ורת הישועה ברבים. ראה: תה' להודיע בש לבשור:. "מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות"

ושיעור הטור: להודיע בשעה טובה על גאולת  ."ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו יישירו ל"צו, ב: 

על עם יי בו שמר  הוא ליל שימורים ליל יציאת מצריםִׁשֻמורים לדורות:  26ישראל משעבוד מצרים.  

ִשֻמרים לכל בני  ייהוא הלילה הזה ל"מב: על פי שמ' יב, , מדור לדורלספר ולהזכירו יש וישראל, 

מן התורה להפריש תרומות ומעשרות צווים כינוי לישראל המ למעשרים עישור:. "ישראל לדרתם

המצרים  שכנו סוררים צחיחה: 27  ועוד. ; כאולתת אותם לכוהנים וללוויים. ראה: במ' יח, יב

: "אך סוררים שכנו ה'(, על פי תה' סח, ז)'סוררים'( נותרו להתגורר במצרים המוכה והחרבה )'צחיח

ואולי הכוונה נאסרו    המצרים שאסרו את עם ישראל הופכים אסירים בארצם.  ואוסרו אסור:  צחיחה".

 ייהודו ל"הצירוף על פי, תה' לג, ב:  תופפו... ועשור:ישראל. לכינוי  תמימים: 28בקרקעית ים סוף.  

)מארמית 'תרי'(  עדה:תרי  29רומז לשירת הים.   השווה תה' קמד, ט. ."בכנור בנבל עשור זמרו לו

שנים עשר הנשיאים, נציגי השבטים, המייצגים את ישראל שהוזהרו בעונש מיתה אם לא יקריבו את  

א האיש לא הקריב במעדו חטאו יש  יכי קרבן יקורבן הפסח המוזכר בהמשך הטור. על פי במד' ט, יג: "

דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו "על פי שמ' יב, ג:  ציוי ציוה בעשור: ".ההוא

 . על פי הפסוק הנזכר בסמוך לשרשרת הפסוקים.    "להם איש שה לבית אבת שה לבית

, להחיות את המתים להחיות אטומים: 31.  הקב"ה יוצרי:עולם הבא.  עולם השני: 30  :1פיוט ב

מים: חיה מי  יי 32צורת היחיד מכורח החרוז.  לתחיה.  םיקים אות ומעפר ינערי:. הטמונים בקבר

 גלות מצרים וגלות בבל. על פי הו' ו,  - פורענויות )'מיומים'(היקים אותנו, ירפא אותנו משתי  כנראה

, ישעה לתפילתי, ויקבל את שירי ה שירי:ויירצ. "יחינו ִמֹיָמִים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו"ב: 

       שמ"ב כב, מז; תה' יח, מז.חי... צורי:    33ואולי רומז לפיוטו זה. ונראה שגם כאן צ"ל 'שירנו' ברבים.   
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. ללשון ראה תה' סח, )בסמיכות הפוכה( שמחת ראש החודששמחה חדשה,  עלץ חידוש: 34  פיוט ג:

, יג. חוהנאות השבת. הצירוף על פי יש' נ ועונג שבת:. "אלהיםוצדיקים ישמחו יעלצו לפני "ד: 

ראש החודש ועונג  לדורות שמו:  35  הנות מהם )מראש החודש והשבת(.יל, לםלחסות בצִ  להחסה:

 מעוז ומחסה:תוספת מעל השורה, לשמוח, לשון חדווה.    לחדות:השבת נתן האל )'שמו'( לכל הדורות.  

י  זיותני עססי: 36  ."מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל ייו" :ד, טז יואל כינוי לקב"ה. ללשון ראה עסיסֵׂ

: למגר כל אויב להדוף... שוסה 37כמו עסיסים מכורח החרוז.   עסיסי:זיו, בסמיכות הפוכה. 

]ה[זוכר ברית ראשונים:   38  ."ויצל את ישראל מיד שוסהו"שמ"א יד, מח: ללשון ראה:  .)'שוסה'(

. "וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים"על פי וי' כו, מה:  קב"ה,כינוי ל

: חידש גאולה 40  על פי תה' עד, יב. ,כינוי לקב"ה ופועל ישועות: 39  לנסות )את עם ישראל(. לנסה:

אויביהם את לב ו ם להמסה:וצריה 41  .שעבר נסיונותלעם ישראל  סה:ולעם מנהוציא ממצרים. 

ס ִימס". ללשון ראה שמ"ב יז, י: להמס מפחד בין...   42  ."והוא גם בן חיל אשר לבו כלב האריה ִהמֵׂ

והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך "על פי בר' יז, ז:    ברית:

הפייטן   רפיון... ופירוק:  43   ו מעל כל העמים.להבדיל ולרומם את עמ  לנשא:.  "לאלהים ולזרעך אחריך

עבדות וגאולה  , של האל. חולשה וכוח )'רפיון וחיזוק'( הניסי כוחו לשם הדגשת בניגודים,משתמש 

 יירוצה "הקב"ה רוצה ומרצה את מאמיניו. ראה תה' קמז, יא: רוצה יראיו:  44  )'שעבוד ופירוק'(.

הקב"ה.  צוה: 45  ."רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם"תה' קמה, יט: והשווה  ."את יראיו

 .שמ' יב, ד. בפסוק 'ואם' אם... משה:

עשוי לכם פקד פקדתי אתכם ואת ה"על פי: שמ' ג, טז:  .זכרתהאל,  ,אתה אתה פקדת: 46 פיוט ד: 

על פי שמ"א ז, ב: הנמשכים והכמהים לקב"ה, כינוי לישראל  הים:ועם נבסבל.  בעני:. "במצרים

גרתה:  48  ., כאן כינוי למצִריםעובדי אלילים עובדי תוהים: 47  .יי"וינהו כל בית ישראל אחרי "

הקריאה מסופקת. אולי, הכוונה לתושבי מצרים, על פי שמ' ג, כב: "ושאלה אשה משכנתה ומגרת 

קשה. לא ידעתי את פירושו.    לא... מדהים: .עליך עין" : "לא חסהיח' טז, ה על פילא... עין: ביתה". 

ישראל(.  שאבת, הרמת )את דיליתה: 50  .השדה"  אל פני" :יח' טז, ה. בפסוקשלכי... נפשך: וות 49

הקב"ה הפריח את ישראל, מלשון ניצן.  הנציצם: 51ללשון ראה תה' ל, ב: "ארוִממך יי כי ִדִליתני".  

מעשייך הטובים מייפים אותך. ללשון ראה:  ותיפי במעשיך: 52לצירוף ראה: יש' נב, ב.   קומי שבי:

ענדי תכשיטים   טוב עדיים לבשי:  56  זמן הגאולה.    זמן הקץ:  54יח' טז, ו.   ואומר... חיי:    53יח' טז, יג.   

יח' טז,   :ותגדלי<...כצמח  58בסמיכות הפוכה.     טוב עדיים:. יפים כמו "ותבאי בעדי עדיים" יח' טז, ז

 ז. ההשלמה על פי הפסוק. 
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  / פזמון בקדושתא         שבועות ]ג[ 

_ _ _ _ 

 ילִ ָרב ]...[ ִכי [ת...ּוָבם ] יִד ַּתעְ  ...[ז]   

 י[לִ ]...[ ]...[ ]... ...[ ח]   

י[ט]     ילִ ְנֻקודֹות ֲעָנִקים חֲ  ּורֵׂ

 ְך ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְדִלי <ְכֶצַמח ַהָשֶדה ְנַתִּתי>ְרָבָבה    

    

    יםִד ...[ ]...[וה ]עָ גָ כְ   ְךתֵׂ ִדידּוי   5

 יִתי ּבֹוְגִדים לִ ְּבַחְסִדי ְוכִ  יְךִּת לְ לַ כִ    

ן נִ ל       ד שֹוְדִדיםְרִאיִתְך ְמסּוָרה ְּביַ י יִת לֵׂ גְ כֵׂ

ת ד    ְך עֵׂ ה ִעּתֵׂ ְך ְוִהנֵׂ  ִדיםֹוָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְראֵׂ

 ילִ בְ חֶ ְשִקי וְ ִשיִתיְך חֶ ע     

 י לִ לּוְּבֶדֶרְך ְס  יְךיִת יּוִ לִ  10  

     יי ְלָאֳהלִ נִ נָ עֲ ּבַ   יְךִּת ְר קַ יִ    

    ְּבִצִלי ִסיִתיְךכִ ִניב וְ מֵׂ  ֱאַכְלִּתיְךהֶ    

   גֹוָרִליוְ  ַשְמִּתיְך יִת קָ ְש חֶ    

 ָכל זֹאת ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְדִליב     

 י ָבָבה ְכֶצַמח ַהָשֶדה ְנַתִּתיְך לִ ר   15  

 ִלי  ֱאֹלִהים ַוִּתְהִיי ְייָ ְנֻאם    

 חי ]וקיים[ נורא מרום וקדוש    

 

 קיקלר אחור שב שלישי// //

יַרְשָּתה ֲאֶשר וָמהאֻ     ְקדֹוִשים ְּבסֹודַנֲעָרץ  אֵׂ

 ְוִקידּוִשים ִּבְכֻתוָּבה ָרב ּוַמָּתן ָיָקר מֹוַהרב  

י ַיד ַעל םּגַ  ִדים ְשנֵׂ  ַהְקֹדִשים[ ן]ְוַאֲהרֹו ֹמֶשה עֵׂ

ש ְּבִמְצֹות 20 אֹות שֵׂ  ]...[  ָעָשר ּוְשֹלש מֵׂ

ֹ_ _ _  _ 
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ם  יִד ַתע  ]ז...[    ּוב 

 /  פזמון בקדושתא         שבועות  ]ג[

)ע"א, קרוע וחסר בקצהו הימני  T-S MISC 27.3.11 כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, מקור:

 (.נבכתיבת ידו, ע"ב לא העליון, מילים בודדות מנוקדות, כנראה, כתיבתו של עלי בן עמרם. 

 ג בסטרופה )פיוט ה ?(.-ל בסטרופות; עלי החבר בפזמון )פיוט ד ?(; א-זסימן: 

נקודות:  ]טורי[ 3תענדי.   תעדי: ]ז...[פניה של הקב"ה לכנסת ישראל, הכלה האלגורית.  1 :ביאור

תכשיט ענקים:  קישוטי תכשיט. ההשלמה על פי שה"ש א, יא: "תורי זהב נעשה לך עם נֻקדות הכסף".  

התקשטי  חלי:ללשון ראה: מש' א, ט: "לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך".  לצוואר, שרשרת.

עדיים ותכשיטים. הפייטן מתאר את תכשיטיה של כנסת ישראל, הכלה. ללשון ראה:  וענדי )'חלי'(

  4שה"ש ז, ב: "חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן". וראה גם מש' כה, יב: "נזם זהב וחלי".  

אהבתך אל חתנך )הקב"ה(. ללשון ראה, יר' יב, ז: "נתתי את ידידותך:  5, ז.  טז' יח :רבבה... ותגדלי

אולי יש להשלים 'עת דודים', על פי  :]...[ ]...[ודיםכאשר הגיעה.  כגעה:יִדדּות נפשי בכף איביה". 

כלומר אספתי אותך תחת חסותי,  כללתיך בחסדי: 6העניין ועל פי יח' טז, ח: "והנה עתך עת דדים".  

 וכליתי בוגדים: נשאתי אותך לאישה. השווה יר' ב, ב: "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך".

הסיבה ל'וכליתי בוגדים' בטור הקודם היא שגיליתי   לכן נגליתי ראיתך: 7והשמדתי את אויביי.  

מצויה לכודה ביד אויבים. מוסב על כנסת ישראל, הכלה, המסורה ביד שודדים: וראיתי את מצבך. 

הפכתיך למושא כמיהתי ומוקד חשקי. עשיתיך חשקי:  9, ח.  טז יח' אעבור... דודים:ו 8בגולה.  

בהיפוך משמעות  בדרך סלולי: 10וחלקי, מנתי. כמו "חבלים נפלו לי בנעימים": תה' טז, ו.   וחבלי:

כיבדתיך. ללשון ראה, שמ"א יח, ל:  יקרתיך: 11  של יר' יח, טו: "ללכת נתיבות דרך לא סלולה".

למשכני, או לבית המקדש. השווה: שמ' מ, לד:  לאהלי:תחת חסותי.  בענני:"ַוִייַקר שמו מאוד". 

דאגתי לכלכלתך והאכלתיך מתנובת השדה )'מניב'(.   מניב:  האכלתיך  12"ויכס הענן את אהל מועד".  

  חשקתי שמתיך וגורלי: 13בצל ידי כסיתיך".  והגנתי עליך, על פי יש' נא, טז: "ו וכסיתיך בצלי:

על פי בכל... ותגדלי:  בזכות כל הפעולות הללו. בכל זאת: 14עשיתיך למקור חשקי, אהבתי ומנתי.  

יח'  נאם... לי: 16, ז. בפסוק חסר 'לי', הנוסף בשל אילוץ החרוז.  טז: יח' רבבה ... לי  15יח' טז, ז.  

ר שב שלישי', מעל השורה. ר"ח ושבת לאלעזר בירבי קליר, כנראה,  קיקלר 'אחוכותרת:  17  טז, ט.

ישראל המשולה לכלה. השווה: הו' כנסת    אומה אשר אירשתה:  משמש לחן. אולי התחלה של פיוט ה.

בסוד הקב"ה.  נערץ:. "וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים"ב, כא: 

 18אל נערץ בסוד קדשים רבה".  תה' פט, ח: " הצירוף על פי. )ישראל( בחבורת קדושים קדושים:

מצוות וחוקי התורה המקנים תוקף  בכתובה וקדושים:בתורה, על ידי התורה.  במוהר יקר ומתן רב:

", ופירוש המשנה, תענית ד, ח: ביום חתונתו וביום שמחת לבוראה, שה"ש ג, יא: " לברית הנישואים.

הדרושים לחוקיות   שני עדים:  19'.   תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדשזו מתן    ביום חתונתו'
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הכוונה לתרי"ג מצוות, על פי  שש מאות ושלש עשר: 20  ., וכאן במשמעות אלגוריתברית הנישואים

 בבלי, מכות כג, ע"ב: 'דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה...'. 

 

 קרובות י"ח

 כה ור"ח / קדושת י"ח ליום אחנו ]ד[ 

 בשמך רחמנא שמנה עשרה לחנוכה 

 ןֹואשִר ם הָ ֹוי//ּבַ / /יב ִר ְק מַ י הַ ִה יְ וַ   א 

ֹ ב וְ א       ןֹושְח ים נַ יִא ִש נְ לַ  אשר

 ןֹוישִא כְ  רֹוצָ ן נְ ֹואשִר וְ  {ןרֹוחֲ אַ }ל אֵׂ וְ    

 ןֹואשִר ן הָ יתָ ת אֵׂ ינַ גִ מָ ן ּבְ גֵׂ מָ  נֹונְ גֹויְ    

 ב>רוך< מגן    

 

 ר יכֵׂ ן ּבִ ֹושְח נַ  נֹוּבָ ְר ת קָ אֶ  5 ב

 ל כֶ ּתֵׂ ן וַ כָ ְש ת ִמ דַ בֹור עֲ שָ כְ    

ֹ יב וְ ִר ְק הַ א לְ ָר קָ וְ      ב יכֵׂ א עִ ל

 ןיכֵׂ י ִּת ל חַ ם אֵׂ שֶ ית גֶ יַ ִח ְת ּו   

 ב>רוך< מחיה     

 

 ה דָ הּוה יְ טֵׂ מַ ב לְ דָ י נָ ִמ ן עַ ּבֶ   ג 

 ה ידָ ִח ם יְ אֹור ּבְ בַ ע גָ זַ ּגֶ  10

 ה דָ עָ הּו //לֹו// ה כָ לּוְמ ה ּוָר טָ עֲ ר וַ זֵׂ וְ    

   הדָ הּוה יְ תָ יְ הָ  ֹושְד קָ י לְ כִ    

 ב>רוך< האל

 

 )במ' ז, יב( ככ>תוב< והיה המקר>ריב< ביום הראשון נח>שון< וג'

 )תה' קיד, ב( ונא>מר< היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו

 מכל מקומותם להביאם לירושלים >הלוים< ונא>מר< ובחנוכת חומת ירושלים בקשו את הכהנים 

 )נחמיה יב, כז( ובשיר מצלתים נבלים ובכנורות ותלעשות חנוכה ושמחה ובתוד

 הושיעה לו  //אדא כאן ראש חדש//כי נפלאות עשה  // חנוכת הבית// ו שיר חדעונא>מר< מזמור שיר

 )תה' ל, א בצירוף תה' צח, א( קדשוימינו וזרוע 
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 )תה' ל, ב( ונא>מר< ארוממך יי כי דיליתני ולא שמחתה אויבי לי

 )תה' קמו, י( ונא>מר< ימלוך יי לעולם וג'

 )תה' כב, ד( ואתה קדוש וג'

 

 אל נא    

 ר מֵׂ ת נָ כֶ לֶ ְמ ה מַ צָ א    

 ר מֵׂ גְ הַ ך לְ ֶר פֶ ים ּבְ נִ ב    

 ר ימֵׂ י ִא נֵׂ הֲ ֹוכ הָ עּויְד ּגִ  15

  ר מֵׂ ד אֹובֹוכָ  ֹוולכֻ ח לְ בַ זֶ  ישּונֹוִד   

 

 תרֹוי זֵׂ גְ ת ּבִ לֹותּוה ּבְ ילָ ִה בְ ִה 

 תֹוָזרִה ה לְ שָ ְק ול ּבֻ עּון נָ גַ ו  

ֹ  יעַ ִש מֹו והושת בֹואָ ְּבִרית  // לאֵׂ //ר  כַ ז      תרֹוזּואן פְ צ

 ת רֹוזָ עֲ ת ּבַ ירֹוך נֵׂ ּוינִח  20

 

 יםאִש ת ָר עַ וּבַ רֻ ה ְמ סָ ט    

 יםִש ר נָ קֹות ְמ רֹועֲ הַ לְ ה מָ זְ י    

 יםִש נָ אֲ כַ  מּוים קָ נִ הֲ כ    

 יםִש דֹוע ְק ַר ץ זֶ לֵׂ חַ ל    

 

 יתיִש לִ ת ְש כּולְ ה מַ דָ ְר מ   25

 יםִש ולָ שֻ ם ְמ אֹוה ּבְ מָ חֲ לְ נִ   

 ייִש לִ ט ְש בֶ ד שֶ יַ ה ּבְ ָר וגְ סֻ   

 יםיִש לִ ב שָ תָ י כְ לֵׂ חֲ נֹוים לְ יִס ת נִ ֹושע    

 

 הנָ מֹוי ְש מֵׂ תּוים חֲ ִח ָר פ    

 הנָ מֹוים ְש ִד גָ בְ ים ּבִ נִ פּוצ   30

 הנָ מֹוים ְש ִמ ל יָ לֵׂ הַ  אּוְר ק    

 ה             נָ מֹוְש ל הַ כָ  כּוינְ ת ִח נֹונָ ר    

 ובכן נעריצך אלהינו 
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תמלוך ותתנשא האל מלך מלכים מלכותו נצח  <ד>לעולם וע אל נא לעולם תוערץ ועד לעולם תוקדש

סיחו ספרו עוזו פארו צבאיו קדשו רוממו שמ]ו[ שיר שבח תוקף תהילות תפארת נוראותיו סלה

  

 ןֹואשן ִר דֹוא אָ נָ א   ח

 ןֹואשה ִר נֵׂ ן ִה ֹויצִ לְ  רשֵׂ בַ   

 ןֹואשא ִר צָ י יָ נִ מֹוְד ע אַ דַ ּגַ  35

    ןֹואשִר ב הָ ת אָ קֹוְד צִ  צדקות שרֹוד    

ֹ ּבְ }    ןֹוישִא כְ  ָךְמ ר עַ צֹונְ ִת וְ { הכָ נֻ חֲ ש וַ דֶ חֹ  אשר

 <ןֹו>אשִר ם הָ ֹוייב ּבַ ִר ְק מַ י הַ ִה יְ וַ כְ   

 

 ב ית אָ ִר י ּבְ מֵׂ תּור חֲ כֹוז    

 בגָ ְש נִ ז וְ ל עֹודַ גְ ִמ ם ּוחּוַר ה וְ ּתָ ן אַ ּונחַ  40

   ֶּתיֱעַרב יָךנֶ פָ לְ  ָךיְר ף עִ ה נֹופֵׂ י    

 בַר ְק ִּת  נּוית לָ יעִ בִ ה ְש וכָ נֻ חֲ וַ   

 ב דָ י נָ ִמ ן עַ ן ּבֶ ֹושְח נַ כְ  ָךיב לְ ִר ְק נַ וְ   

 

   ה דָ חֵׂ יַ ד אֲ עַ לָ  ָךְת כּולְ מַ   

 ה ידָ ִח ה יְ ומָ ר אֻ צֹונ   45

   הדָ בּוך כְ לֶ ת מֶ ּבַ  יחַ מֵׂ שַ   

   ה דָ בֹועֲ ית הָ ּבֵׂ  שדֶ ֹוקיר הַ עִ ּבְ   

    ה דָ בֹו עֲ ה נַ אָ ְר יִ ּבְ  יָךנֶ פ    

 הדָ עּוְת ה ּוָר ֹום ּתמֵׂ ֹוק  

 ה דָ חֲ יַ נְ  ָךלְ ו י//כִ  //ינּותֵׂ נֹוּבְ ְר ה קָ צֵׂ ר   50

 ה דָ בֹועֲ נַ א וְ בֹוה נָ נָ ִר ּבְ  ָךְש דָ ְק י ִמ רֵׂ עֲ ׁשַ   

 הדָ תֹוים וְ ִמ לָ ה ְש צֶ ְר ִת   

 ה דָ הּות יְ חַ נְ ִמ  ייָ ה לַ בָ ְר עָ וְ   

 ה דָ הּום יְ ל שֵׂ עַ  ָמםְש  ּוִמקֹוְרִאים  

 הדָ יהּול וִ אֵׂ ָר ְש ם יִ שֵׂ ים ּבְ ִש ָר פֹוְמ ּו 55

 ה דָ יהּוּבִ  שדַ וְק תֻ ל וְ אֵׂ ָר ְש יִ רץ ּבְ ועֳ ּתָ   

 ככ'>תוב< וקרא זה 
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 ל ָכל ָהעֹוָלם ֶהֱאִהילֹועַ  ְכבֹודֹו  1ט 

 ּוְלַהְללֹו ְלָפֲארֹו ְדשֹוָבְרכֹו ְלקַ ל     

 חּו ִשיר ָגְדלֹו יחּו ַיְפצִ ַשְּבחּו ְיַנְצחּו ְיסֹוחֲ י     

   ִכְשָרִפים עֹוְמִדים ִמַמַעל לֹו  60 

 לעומתם

 

 ַמְלָאִכים ַהִנְשָלִחים ַההֹוְלִכים ְּבַפַחדהַ   ִמְמקֹומֹו    2ט

 ֲהִליָכָתם ַלֲעשֹות ְרצֹונֹו ְּבִלי ַכַחדבַ ִשים ח     

 ֹוְגִשים רֹוֲעִשים רֹוֲחִשים ִיחּודֹו ַיַחדר   

ינּו ְיָי ֶאָחד        ְיָי ֱאֹלהֵׂ

 פעמיים באהבה

  

  ֶעְליֹוִנים ֶאָחד ַּבַּתְחּתֹוִניםב   ֶאָחד  3ט 65

 ָננֹות לֹו ְמַרְנִנים ְמַמֲהִרים ְולֹא ַמְמִּתיִניםר     

 ְזכֹור ָלַאֲחרֹוִנים ֲאֶשר ָכַרת ַלַקְדמֹוִניםיִ ִריתֹו ב    

 ְּבִרית ִראשֹוִניםְכָנם ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם    

 

 להיות לכם לאלהים וג'    )במ' טו, מא(  

 וג' )תה' ח, ב; י(הארץ<   בכל שמך >בקול אדיר יי אדונינו מה אדיר  

 

 ל ְמכֹוֶניָה ָנִטיָתהעַ  ָהָאֶרץ  4ט

ר ִכי ְגבּוָרה ָעִטיָתה ִמ   70   ְכָנֶפיָה ְּתַזמֵׂ

ם     ָתהְכִאיַּבְדָּתה ָשלֹוש ַמְלֻכיֹות ר   ֲאֶשר ִטאטֵׂ

ד ַמְלכּות ְרִביִעית ְכָשלֹוש ֲאֶשר ִאיַּבְדָּתה     ן ְּתַאּבֵׂ  כֵׂ

 כאמור והיה יי למלך על כל הארץ וג' )זכ' יד, ט(    

   ]השלמת הקרובה[

 ת חַ ף אַ סֶ ת כֶ ַר עֲ קַ  נֹוּבָ ְר קָ 

ֹ וְ  יאֹוִש ץ נְ ד       תא חַ ל

 תחַ ל ּתֵׂ אַ א וְ יָר ל ִּת ל אַ אֵׂ יב מֵׂ ִש ְק ִה  75

 ת חַ ה אַ ָר ֹוד ּתסֹוין ּבְ בִ הֵׂ וְ    

 חונןב>רוך<      



 

206 
 

 ּהלָ קָ ְש ה ִמ אָ מֵׂ ים ּוִש ֹלְש    

ֹ ה       ּהלָ קָ א ְש הּו נֹוהֹוא מֵׂ ל

 ּהלָ ה קֹונָ ְת נָ  לֹומּות לְ מֹוכְ חָ    

 ּהלָ יּבְ ל ִק אֵׂ ה הָ בָ ּושְת ּו 80

 ב>רוך< הרוצה בתש>ובה<     

 

 ף סֶ ד כֶ חָ ק אֶ ָר זְ ִמ    

 ף סֶ כֶ ת הַ ֹוודקֻ ם נְ ד עִ יעֵׂ וִ    

 ףסֶ ]ֶכ[ּבַ  ּופְח ה נֶ נָ י יֹופֵׂ נְ כַ    

 ף סֶ כֹוּבְ   ּהיאָ צִ ְמ ה הַ יחָ לִ ְס ּבִ    

 ב>רוך< המרבה לסלוח     

 

 שדֶ ֹוקל הַ ֶק שֶ ל ּבְ קֶ ים שֶ עִ בְ ִש  85

 ש דֶ ע קֹ ַר זֶ  דּוְר יָ ר לְ כֶ זֵ    

 שדֶ ֹוקל הַ הֶ אֹ ים ּבְ ִח מֵׂ ם ְש יהֶ ינֵׂ נִ    

 שפֶ חֹ א לַ צֵׂ נֵׂ וְ  ינּולֵׂ אָ גְ יִ    

 ב>רוך< גואל    

 

 יםִט ת ִח לֶ ים סֹ יִא לֵׂ ם ְמ יהֶ נֵׂ ְש    

 יםִט הָ ְר ר ּבָ סּוך אָ לֶ מֶ לְ  90

 יםִט ג מָ ֶר הֶ לְ  מֹול ְש ח עַ צַ נֵׂ    

 יםִט לָ ְמ ה נִ כָ מַ ִמ י ּולִ חֳ מֵׂ    

 ב>רוך< רופא חולי עמו ישראל    

 

 החָ נְ ִמ לְ  ןמֶ שֶ ה בַ לָ לּוּבְ    

 ה חָ רּואֲ  חַ ּבֵׂ זְ ִמ ה לַ ָר הֹוט     

 א יהָ יב גֵׂ ִט ייֵׂ  בת לֵׂ חַ ְמ ִש ּבְ  95

ר אַ ְת ם נִ שֶ ת גֶ נֹות ְש כַ ְר בִ ּבְ         החָ ְמ ִש זֵׂ

 ותן טל וג'   

 ב>רוך< מברך הש>נים<    
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 ב הָ ה זָ ָר שָֹ ת עֲ חַ ף אַ כַ    

      ב הָ זָ י הַ לִ ף וְ סֶ כֶ י הַ לִ  םנָ ר לְ קַ יִ    

 בהָ ה זָ תֶ אֱ ן יֶ פֹוצָ ִמ    

 בהָ ים זָ ִא ולָ סֻ ְמ הַ ץ ּבֵׂ קַ לְ  100

 ב>רוך< מקבץ נדחי עמו ישראל    

 

 השָ דּוגְ ף ּות כַ ֹוֶר טה ְק יאָ לֵׂ ְמ    

 הושָ דֻ ְק ים לִ ִמ שָ י בְ אשֵׂ ָר    

 ה ישָ גִ ִה  יחַ ן רֵׂ יֹוְר פִ אַ    

 ה שָ דָ ה חֲ שֶ ין עֹוִד ּבַ  קֹוְד צִ וְ    

 ב>רוך< מלך אוהב צדקה ומשפט    

 

 ר קָ ן ּבָ ּבֶ ֶאָחד  רפַ  105

 ריקָ ּבִ  ]ל[ילִ כָ  חַ ּבֵׂ זְ ִמ לַ    

 ר קַ הּוב וְ ּוטַ ר הר פָ ֹושִמ ּו   

 ָיְדָקר ם הֶ ד מֵׂ חָ ל אֶ ב כָ ֶר חֶ ב ּבַ י לֵׂ קֵׂ לּוחֲ וַ    

 ב>רוך< שובר רשעים ומכניע זדים    

 

 ד חָ אֶ  שבֶ ד כֶ חָ ל אֶ יִ אַ    

 דחָ יֻ ה ְמ לָ עֹולְ  תֹונָ ן ְש ּבֶ  110

 דחָ אֶ  יָ ם יְ שֵׂ יי לְ ן שַ ּבַ ְר קָ    

 ד חָ אֶ  יָ ץ יְ ֶר י אֶ וֵׂ צְ ל קַ ח כָ טָ בְ ִמ    

 ב>רוך< משען ומבט>ח לצדיקים<    

 

 אתטָ חַ ד לְ חָ ים אֶ זִ יר עִ עִ ְש    

 א יטָ ם ִח הֶ ת ּבָ נֹוָר ְק ת הַ אֹונ     

 היטָ ּבִ  ֹותגָ גְ ן ִש נּוחֲ ּתַ  115

 ה יטָ ִה  שדָ ְק ִמ ּבַ  יָ ד יְ סֶ חֶ וְ    

 וג'ב>רוך< בונה וג' את צמח דויד     
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 םיִ נַ ר ְש קָ ים ּבָ ִמ לָ ְש ח הַ בַ זֶ לְ ּו 

 }]ַהְש[ַנִים{ים בִ טֹוים כְ ולִ גֻס     

 םיִ נַ ים ְש בִ רּון כְ ת חֵׂ יַ וְ ם לִ קֹוְמ ִמ ּו   

 םיִ עַ י מֵׂ סֵׂ מּועֲ ר לַ תֵׂ עָ הֵׂ  120

 ב>רוך< שומיע    

 

 השָ ִמ ים חֲ ִד ּוּתה עַ שָ ִמ ים חֲ ילִ אֵׂ    

 ה שָ וְמ ן הֻ פּוצָ ִמ ּו ְךַר ע     

 ה שָ ִמ חֲ וַ ה שָ ִמ ת חֲ נֹוחָ לְ ה שֻ זֶ חֱ נֶ    

 הישָ גִ ם נַ יהֶ לֵׂ ים עֲ נִ פָ ם הַ חֶ לֶ וְ    

 ב>רוך< שאותך     

 

 השָ ִמ ה חֲ נָ י שָ נֵׂ ים ּבְ ִש בָ כְ  125

 השָ ִמ ים חֲ ִר פָ ְס ים כִ יִד ִק פ     

 השָ ִמ חֲ וַ ה שָ לֹוְש ה ּועָ בְ ִש ּבְ  ינּוכֵׂ ְר בָ ְּת    

 ה שָ ְד קַ ד נְ עַ לָ  ָךְר כְ זִ וְ  ינּויבֵׂ יִט ּתֵׂ    

 < ברוך הטוב לך>ועל הניסין וג'      

 

 חמַ שָ  בֹון ּוֹושְח ן נַ ּבַ ְר ה קָ זֶ    

 חמַ צְ יִ ּ ּּוינח מֶ מַ ן צֶ ֶר קֶ  130
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 נֹועֹוְמ ִמ  לם אֵׂ ב נָ רֹוקָ לַ ק וְ חֹוָר ם לָ לֹום שָ לֹושָ    
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 ן ֹואׁשִר ם ה  ֹוי//בַ / /יב ִר ק  מַ י הַ ִה י  וַ 

 חנוכה ור"ח / קדושת י"ח ליום א ]ד[ 

 נוסח הפנים מורכב מהקטעים הבאים: 

; נ'כחד', בכתיבת ידו של עלי בן עמרם,  BL Or 5557 S 1-4  62-1כ"י לונדון, הספרייה הבריטית,  

'איבדתה', בתוך קדושתא  72 –'רוגשים'  -BL Or 5557 S 63  9-10המשכו בכ"י הספרייה הבריטית 

  NS 139.74S -T; המשכו בכ"י קמברידג',  1נ לשבת וראש חודש וחנוכה של עלי בן עמרם ובכתיבת ידו,  

  -'בשמחת'  -  SBL Or 5557    95 12-11ייה הבריטית,   ; המשכו בכ"י הספר2נ'ארוחה'    94  - 'קרבנו'  -73

 .4נסוף,  -'כבשים' -NS 139.74S -T  125; המשכו בכ"י קמברידג', 3נ'נגישה'  124

; 'מחיה המתים' 8 -'ויהי' -T-S NS 109.181 כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, מקבילות: 

'מרדה', בכתיבת ידו של עלי בן עמרם, )ללא  25-'בן עמינדב' - MC Ia.31.2 9המשכו בכ"י מוצרי, 

'ובכן  - T-S H 34 1211.כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה,  ;אברכת האל הקדוש, רק פסוקים( 

  T-S NS 237.2  44  'עמינדב' המשכו בכ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, 43 –ונעריצך' 

סוף, ]המשך העמוד ריק[ בכתיבת    -'מעים'  120-אחר חסר של דפים מ  'לעומתם' המשכו ל  60  -'מלכותך'

 .בידו, 

  - 'כבודו' T-S 13H 4.8  57כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, מקבילות נוספות לפיוטי ט:

; כ"י קמברידג', גבתוך קדושתא לשבת וראש חודש וחנוכה של עלי בן עמרם ובכתיבת ידו,  ,'קדשך'

T-S AS 131.27 61- 'ב>רוך< האל הקדוש', דף בלוי ודהוי מאוד, כתיבתו של עלי בן  -'ממקומו'

 .דעמרם, 

עמי   9א   חסרחי[  8    אמגן[ אלי  4א   חסר נאחרון[ בשוליים  3א  י"ח לחנוכה כותרת: : חילופי נוסח

/ ומלוכה[  א ועטרה[ ועטרת  11 א גזע גבר[ שתי מילים לא ברורות מעל השורה  10  אנדב[ עמינדב 

כי לקדשו היתה יהודה[ לפני הפסוקים כתוב ב>רוך< האל   12א   חסר נ/ לו[  מעל השורה  אמלוכה 

להזרות[   18ם יהי ראש חדש   בפסוקים[ מעל השורה כתוב בערבית אא     חסרומחוק / ברוך האל הקדוש  

 24   א/ זה החיש ישע צאן פזורות  נ מחק ותיקן/ מושיע[ כתב והוש  נאל[ מעל השורה  19  אלזרות 

נוסף  בראש חדש וחנוכה[  37  ב צדקות[ צדק 36  אמתחת לשורה בסוף הדף  מחוק ומתוקןללחלץ[ 

 נוסףטעם נדבה[  41  ב חסראתה ורחום[  40  ב נוסף/ הלא אתה אחרון וראשון[  ב  חסר נ בשוליים 

/ עמי נדב[  בונקריב[ להקריב  43  ב/ תקרב[ תאהב  בוחנוכה[ כחנוכה  42ב  / תיערב[ תערב  ב ומחוק

ברנה נבוא   51נ  נכתב מעל השורה   ב חסרכי[  50  בבעיר[ עיר  47  באיחדה[ אייחדה  44ב  עמינדב 

  /  נ ב ג ד חסר  1נאופן[ כותרת  57  בומקוראים[ ומקוראם  45  ב ונעבודה[  ברינה אבוא ואעבודה

ג יחודו[ ייחודו  63ג   1נ/ יפציחו[ יפצחו  גיסוחחו[ יסחחו  59  1נלפארו[ לרוממו  58 ג האהילו[ האהלו 

 68  דיזכור[ יזכר  67  ד נוסףכבודו משננים[  66  ד נוסףאחד משמים[  65  ד חסרפעמים באהבה[  ד

ג   / מעליה[ אשר  1נ נוסףכאיבדתה[   71ג ד  עטיתה[ עטית  70  דעשית  ג נטיתה[ נטית 69  1נ נוסףכנם[ 

חמשה[  123  ג ד/ איבדתה[ איבדת  ד 1נ נוסף/ אשר[   ד/ כשלוש[ כשלישית  1נתאבד[ כן תאבד  72

בשבעה ושלושה וחמישה[ בשבעה   127  בכספרים[ בספרים  126  בעליהם[ עליה  124  בחמישה 

  ב חסר 133  במינו[ מנו  130ב  וזכרך לעד נקדשה[ אלהי אבות שלשה  128ב  ]וחמשה[ ושלשה 

 עם ביאור. 344-332עמ'  ,בארי, עלי החבר :סנדפ
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(; 12-1ג )-חטיבות הקרובה א"ב בטור השני לאחר הפתיחות המקראיות בשיבושים קלים: א סימן:

( במקומות אחדים 56-33ת )-( סילוק: א32-13ר )-(. ההרחבות בחטיבה השלישית: א120-74ש )-ד

 משובשים. בפיוטי ט: עלי החבר ברבי עמרם.   

נחשון, ראש שבט אב... נחשון:    2במ' ז, יב.   ויהי... הראשון:    יז.-פתיחות מקראיות מבמ' ז, יב ביאור:  

כינוי לקב"ה, על פי  ואל אחרון וראשון: 3יהודה, הראשון המקריב את הקרבן בחנוכת המזבח, שם.  

נצרו ".  צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים  ימלך ישראל וגאלו י  ייכה אמר  יש' מד, ו: "

האל הגן עליו )על יגוננו מגן:  4".  יבוננהו יצרנהו כאישון עינו יסבבנהועל פי דב' לב, י: " כאישון:

אל תירא אברם אנכי מגן כפי שהגן על אברהם. השווה בר' טו, א: "במגינת איתן הראשון: 'נחשון'(. 

כינוי שגור לאברהם. הקבלה בין נחשון, ראשון המקריבים משבט יהודה,   איתן:".  לך שכרך הרבה מאד

 6הביא ראשון, מלשון ביכורים.   ביכר: במד' ז, יב.את קרבנו נחשון:  5ות.  לאברהם, ראשון לאב

משראה. ללשון 'שר' ראה במ' כד, יז: "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב". השווה איוב לה, יד  כׁשר: 

וניגש  וקרא להקריב: 7כשעבודת המשכן נסתיימה. שיבוש באקרוסטיכון.   עבודת משכן ותכל: ועוד.

בן עמי    9בזכות זה הכין הקב"ה גשמים לתחייה.     ותחיית... תיכן:  8ולא התעכב.     ולא עיכב:  להקריב.

מוסב על   גזע גבר: 10נחשון. במ' ז, יב. עמי נדב בשתי מילים, בשינוי מהמקור וכך גם בהמשך.   נדב:

על פי תה' קיד, ב:   כי... יהודה: 12לשבט יהודה.   לו: 11כינוי לישראל.   באום יחידה:שבט יהודה. 

בפסוק הרביעי חיבר המעתיק שני פסוקים: תה' ל, א שרשרת הפסוקים: ". היתה יהודה לקדשו"

שהוא פסוק ראשון ממזמור היום לחנוכה, ותה' צח, א שהוא מזמור של ראש חודש. מעל השורה כתב  

בת, גרם לחיבור  בערבית: 'אם יהי ראש חדש'. מכאן שהייעוד הנוסף לפיוט: לחנוכה ולראש חודש ט 

באתר דנה חזה הוית וארו אחרי  כינוי ליוונים, על פי דנ' ז, ו: " ממלכת נמר:מיהרה.  אצה: 13זה.  

עקרו אותה   גידעוה:  15בשעבוד לאבדם ולכלותם.     בפרך להגמר:כינוי לעם ישראל.    בנים:  14".   כנמר

קור החשמונאים הוא במשמר בפיוטים שונים ישנה מסורת לפיה מכהני אימר: )את 'ממלכת נמר'(. 

חלבו. כנראה צ"ל 'דישנו זבח' )בארי, דישונו:   16(.  310-303אימר )ראה: אליצור, פיוטי החנוכה, עמ' 

 הבהילה:  17".   כלו אמר כבודכינוי לקב"ה, על פי תה' כט, ט: "לכולו אומר כבוד:    (.334עלי החבר, עמ'  

דה הנזכרת בפיוטים רבים לחנוכה, לפיה מלכות יוון על פי אג בגזירות:כלות.  בתולות:מלכות יוון. 

: 'עמדו וגזרו שכל  134גזרה מיתה על כל מי שיכתוב כתובה לאשתו. ראה ילינק, מדרש לחנוכה, עמ' 

גן נעול כינוי לישראל, על פי שה"ש ב, יב: " וגן נעול: 18מי שיכתוב כתובה לאשתו יקרעו אצבעותיו'.  

התבקשה, נדרשה.  בוקשה:. ו"ו החיבור בשל אילוץ האקרוסטיכון. "אחתי כלה גל נעול מעין חתום

כינוי לישראל, השווה יר' נ, יז:  צאן פזורות: 19להיעשות זרה, נכריה. במקבילה א 'לזרות'.   להזרות:

מיהרה.  טסה: 21בבית המקדש.   בעזרות:לשון חידוש, חניכה.  חינוך: 20"שה פזורה ישראל".  

  יזמה: 22".  וארבעה ראשין לחיותא ושלטן יהיב להליוון על פי דנ' ז, ו: "כינוי  מרובעת ראשים:

לגלות מקום ערוותן, לחללן, על פי וי' כ, יח: "את מקרה הערה".  להערות מקור נשים:תכננה בזדון. 
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: 'ועוד גזרו עליהם שיהיו בועלין 133ראה מקור האגדה במדרש לחנוכה: ילינק, בית המדרש, עמ' 

כלוחמים חזקים.   כאנשים:החשמונאים.  כהנים: 23ות הלכו ישראל ופרשו מנשותיהן'.  נשותיהן ניד

יי".  והייתם לי קדשים כי קדוש אני כינוי לישראל, על פי וי' כ, כו: " זרע קדושים:להציל. לחלץ:  24

ש בישראל שי  באום משולשים:  26מלכות יוון שלישית במניין, לאחר בבל ופרס.    מלכות שלישית:  25

ביד שבט נלכדה )מלכות יוון(.  סוגרה: 27ביניהם כוהנים, לווים וישראל, על פי בבלי, שבת, פח ע"א.  

לנוחלי כתב  כדי לעשות ניסים.  עשות ניסים: 28ביד הכהנים, בני שבט לוי השלישי.   שלישי:

לישראל שקיבלו את התורה  )כתב שלישים'(, על פי מדרש תנחומא, יתרו י למש' כב, כ:  שלישים:

והכל  זו תורה שאותיותיה משולשים, אל"ף בי"ת גימ"ל.'הלא כתבתי לך שלישים במעצות התורה: 

החתומים  חתומי שמונה:בנים.  פרחים: 29  .'תורה נביאים וכתובים היה משולש. תורה משולשת,

בבגדי הכהונה.  בבגדים שמונה:עטופים. צפונים:  30המילה ביום השמיני לחייהם.   בחותם ברית

  31'.  מחוסר בגדים כהן גדול משמש בשמונה כלים וההדיוט בארבעהראה תוספתא, מנחות א, ו: '

חידשו שירה. סיום  רננות חינכו: 32שמונת ימי החנוכה בהם אומרים הלל.   ימים שמונה:

אל הכותרת לסילוק שאינה במקומה.  ובכן ונעריצך אלהינו:על שי"ן ועל ת"ו. האקרוסטיכון, דילג 

 פסקה זו מופיעה בקדושתאות לאחר פיוט ה, וכאן אינה במקומה.  נא... תפארתו:

ראשון לציון על פי יש' מא, כז: " בשר... ראשון: 34כינוי לקב"ה.   אדון ראשון: 33  פיוט ח סילוק:

ויצא הראשון " עשו, על פי בר' כה, כה: אדמוני יצא ראשון: 35".  ןהנה הנם ולירושלם מבשר את

אברהם. במקור ב נוסף   אב הראשון:זכויות.  צדקות: 36".  אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו

רשום  בראש חדש וחנכה: 37כאן טור הנדרש לאקרוסטיכון האלפביתי: 'הלא אתה אחרון וראשון'.  

על פי דב' לב, י:  ותנצור עמך כאישון:ב. דילג על האות ה"א באקרוסטיכון. בשוליים וחסר במקבילה 

 39במ' ז, יב. דילג על האות ו"ו לפי האקרוסטיכון.   כויהי... הראש>ון<: 38".  יצרנהו כאישון עינו"

אל רחום  ייואתה על פי תה' פו, טו ועוד: "  חנון אתה ורחום: 40כינוי לישראל.   חתומי ברית אב:

 41".  בו ירוץ צדיק ונשגב ימגדל עז שם יכינויים לקב"ה, על פי מש' יח, י: " ומגדל עוז ונשגב: ".וחנון

ירושלים. תה' מח, ג. דילג כאן על האות טי"ת. במקור ב התחיל לרשום טור שפתיחתו באות יפה נוף:  

  43לפי האקרוסטיכון צ"ל כחנוכה וכך גם במקבילה ב.   וחנוכה: 42 טי"ת )'טעם נדבה'( ומחק בקו. 

של ימות המשיח, על פי פסיקתא רבתי פרשה ב והשווה: פרקי דרבי אליעזר, יח:  וחנוכה שביעית:

לפי   ונקריב:  43'שבע חנוכות ברא הקב"ה, השישית היא חנוכת החשמונאים והשביעית לעתיד לבוא'.   

דילג    מלכותך:  44ל להקריב, וכך הוא במקור ב. וכל הטור על פי במ' ז, יב.   האקרוסטיכון האלפבתי צ"

 בת מלך כבודה:  46כינוי לישראל.     אומה יחידה:  45על האותיות כ"ף ולמ"ד באקרוסטיכון האלפבתי.   

ביראה  בבית המקדש.    בית העבודה:  47כינוי לישראל, על פי תה' מה, יד: "כל כבודה בת מלך פנימה".   

חזק. לפני טור זה דולגה שורה  קומם: 49על פי לשון הברכה: 'שאותך ביראה נעבוד'.   ה:נעבוד

לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר  הצירוף, על פי יש' כ, ח: " תורה ותעודה:שהתחילה באות צד"י. 
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' ג, מל  וערבה... יהודה:  53סוגי קורבנות.     שלמים ותודה:  52קבל.     רצה:  50".   הזה אשר אין לו שחר

 ומפורשים... ויהודה: 55ומנחת היהודים הנקראים על שם שבט יהודה.   :ומקוראים... יהודה 54ד.  

ומובדלים )'ישראל ויהודה'( מהעמים האחרים. לשון הפרשה ופירוד. ללשון ראה יח' לד, יב: "כבקרת  

 רעה עדרו ביום היותו בתוך צאנו נפרשות".     

וקרא "הקב"ה. מילת שרשור מסוף הפסוק הראשון של הקדושה, על פי יש' ו, ג:  כבודו: 57  פיוטי ט:

 אותו, את כבודו,  פרש האהילו:. "צבאות מלא כל הארץ כבודו ייזה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש 

 ישירו. יסוחחו:ישבחו.  ינצחו: 59בקרב כל באי העולם.   לברכו... ולהללו:  58  .כמו יריעת אוהל

שירת ההלל תעלה את קרנו ותרומם את שמו של הקב"ה ברבים.  : כולו הטור תוכןו ,שירוי :יפציחו

 61   ."כנפים שש כנפים לאחד  שרפים עמדים ממעל לו שש"כמו המלאכים, יש' ו, ב:    כשרפים...לו:  60

 ."ממקומו ייברוך כבוד " מילת שרשור מסוף הפסוק השני של הקדושה, על פי יח' ג, יב:  ממקומו:

 בלי כחד:של הקב"ה.  רצונו: ממהרים. חשים: 62  בחרדת קודש. בפחד:אל בני האדם.  חים:הנשל

רוגשים... מכאן ועד סוף פיוטי הקדושה, על פי מקור ג.  63מבלי להסתיר, לשקר או להכחיש.  

יחודו'(, על פי יח' ג, יג: 'וקול כנפי 'המלאכים מרעישים בכנפיהם בקראם את הקדושה ) רוחשים:

 65  דב' ו, ד. יי... אחד: 64  החיות משיקות אשה אל אחותה וקול האופנים לעמתם וקול רעש גדול'.

  עלי אדמה. בתחתונים:בשמים.  בעליונים:מילת שרשור מסוף הפסוק השלישי של הקדושה.  אחד:

מו ששמר כ  אשר... לקדמונים:לדור של הפייטן.    לאחרונים:  67   שירים לו שרים.  רננות לו מרננים:  66

להיות לכם לאלהים:  וי' כו, מה. וזכרתי... ראשונים:כשם שאמר.  כנם: 68  את בריתו לדור האבות.

יסד  "וללשון השווה תה' קד, ה:  ,שרשור מסוף הפסוק הנזכר הארץ: 69פסוק רביעי של הקדושה.  

: הכי גבורה עטית  ."מכנף הארץ זמרת שמענו"על פי יש' כד, טז:    מכנפיה תזמר:  70   ."ארץ על מכוניה

אומות ששעבדו השלוש  שלוש מלכיות:  כינוי לקב"ה.    רם:  71   ."מלך גאות לבש  "ייהשווה: תה' צג, א:  

מלכות  מלכות רביעית:תשמיד.  תאבד: 72  השמדת, מחקת. טאטתה:את ישראל: בבל, פרס ויוון. 

הפייטן או המעתיק החסיר כאן חטיבה, כנגד   כאמור והיה... הארץ:אדום שבחורבנה תבוא הגאולה. 

 ברכת האל הקדוש, ככל הנראה כדי שהברכה תיאמר מיד אחרי פסוקי הקדושה.      

  נשיאו:שמח.  דץ: 74במ' ז, יג.   קרבנו... אחת: 73 מכאן השלמת ברכות העמידה שלאחר הקדושה:

כהבטחת האל   ירא ואל תחת:אל ת 75ולא פחד.  ולא חת: נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה. 

 77את מצוות וחוקי התורה.   בסוד תורה אחת:ולמד, השכיל.  והבין: 76לישראל, דב' א, כ ועוד.  

על  חכמות... קולה: 79נתן אותה.   שקלה:של הקב"ה. מהונו:  78במ' ז, יג.   שלשים ומאה משקלה:

כנראה משובש, צ"ל  האל קיבלה: ותשובה 80פי מש' ח, א: "הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה".  

במ'   מזרק אחד כסף:  81(, והמילה רומזת לברכה הסמוכה.   339ותשובתו )על פי בארי, עלי החבר, עמ'  

עם קישוטים מהודרים של כסף. הלשון על פי שה"ש  עם נקודות הכסף:זימן, הועיד.  ויעד: 82ז, יג.  
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כינוי לישראל, על פי תה' סח, יד:  פי... ב]כ[סף:כנ 83".  תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסףא, יא: "

 כנסת  דדמיא  ". והמדרש בבבלי שבת קל, ע"א: משוםכנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ"

 מגינות  מצות  ישראל  אף  עליה  מגינות  כנפיה  זו  יונה  מה  וגו'...  יונה  כנפי(  סח  תה')  שנאמר  ליונה  ישראל

עליהן ור"ל: ובזכות זו ימציא להם הקב"ה סליחה. השווה בבלי ברכות נג, ע"ב. ההשלמה על פי 

שבעים...   85בערגה ובאהבה.   בכוסף: הענק, תן.המציאה: אולי צ"ל סליחה.  בסליחה: 84ההקשר.  

ובני יוסף "לזכר שבעים בני יעקב שירדו למצרים, על פי בר' מו, כז:    זכר לירדו:  86: במ' ז, יג.  הקודש

כינוי לבני  זרע קודש:". אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים

שניהם... חטים:  89בבית המקדש.   באהל הקודש:צאצאיהם ישמחו. ניניהם שמחים:  87ישראל.  

  אסור  א: 'מלךלכבוד הקב"ה, שה"ש ז, ו ומדרשו בשה"ש רבה ז ילמלך אסור ברהטים:  90במ' ז, יג.  

  אסור. לבש גאות מלך יי( צג תה': )ביה דכתיב, הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך זה ברהטים

כינוי לישראל  נצח... מטים: 91ישראל'.   בתוך שכינתו משרה שהוא בשבועה  עצמו שאסר ברהטים

ישראל הניצלים מחולי וממכות בזכות  מחלי וממכה נמלטים: 92שלעולם נהרגים על קידוש השם.  

כינוי למזבח המצופה זהב, על פי שמ' ל, ג:  טהורה: 94במ' ז, יג.   בלולה בשמן למנחה: 93הקב"ה.  

לחם  ארוחה:". הב סביבוצפית אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ועשית לו זר ז"

שנים עם  שנות גשם: 96'.  לב שמח ייטיב גההבריאות, וכל הטור על פי מש' יז, כב: ' גיהא: 95אשה.  

 יקר: 98במ' ז, יד.   כף... זהב: 97נתמלא שמחה.   נתאזר שמחה:שפע גשמים. בסמיכות תיאור. 

כינוי לקב"ה.      לנם... הזהב:, ח. חגי ב לי הכסף ולי הזהב:למי שאמר: לקב"ה.  לנם:הקריב בכבוד. 

". וכוונת הטור היא  מצפון זהב יאתה על אלוה נורא הודעל פי איוב לז, כב: " מצפון יאתה זהב: 99

כינוי לישראל, על פי איכה ד, ב: "בני  המסולאים זהב: 100שהגאולה )'זהב'( תבוא )'יאתא'( לפתע.  

כף אחת עשרה זהב מלאה  על פי במד' ז, יד: "  וגדושה:מליאה...  101ציון היקרים המסלאים בפז".  

ראשי בשמים:  102". סדר המילים בטור: 'כף מלאה וגדושה קטורת' והשינוי מכורח החרוז.  קטרת

כמו באפריון. כינוי למשכן, למקדש. ללשון ראה שה"ש  אפריון: 103בשמים משובחים. שה"ש ד, יד.  

 עושה חדשה:וזיכה אותו בדין.  וצדקו בדין: 104".  י הלבנוןאפריון עשה לו המלך שלמה מעצג, ט: "

במ' ז,   פר... בקר: 105כינוי לקב"ה, על פי יש' מג, יט: "הנני עשה חדשה עתה תצמח הלא תדעוה".  

עשר  בכבוד. ללשון ראה אס' א, ד: " ביקר:הוקטר לעולה. ההשלמה על פי ההקשר.  כלי]ל[: 106טו.  

על פי תה' סט, לב: "ותיטב ליי משור  ומשור... והוקר: 107".  ארת גדולתוכבוד מלכותו ואת יקר תפ

פר", כלומר ונתקבל לרצון יותר מכל קרבן. ואולי כוונתו לשירו זה המגיש לקב"ה שהוא טוב לקב"ה 

 108".   אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודהמכל קרבן. כך גם על פי הקשר הפסוק: תה' סט, לא: "

  ידקר:אלה שלבם חלוק. רומז לרשעים ולזדים שאותם יכניע הקב"ה, לפי לשון הברכה. ווחלוקי לב: 

על   מבטח... אחד: 112המשך הפסוק, שם.   בן שנתו לעולה: 110במ' ז, טו.   איל... אחד: 109יומת.  

ת:  נאות הקרנו  114במ' ז, טז.     שעיר... לחטאת:  113".   מבטח כל קצוי ארץ וים רחקיםפי תה' סה, ו: "
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 115טיהר בדם הקרבנות את )'נאות הקרנות'( כדין קרבנות החטאת.  חיטא:  קרנות המזבח הנאות.

ובמעשהו זה של הוידוי גרם  וחסד... היטה: 116הגה, אמר.   ביטה:את וידוי חטאיו.  תחנון שגגתו:

במד' ז,    ולזבח... שנים: 117לחסד האל שישרה )'היטה'( במקדש, והמדובר בהקשר לחנוכת המשכן.  

כטובים מובחרים. ללשון ראה תה' קלה, ד: "כי יעקב בחר לו יי ישראל לסגלתו".  סגולים: 118יז.  

מקודש הקדשים   וממקום... שנים:  119".   טובים השנים מן האחדהצירוף על פי קה' ד, ט: "]הש[נים:  

בבית קדש הקדשים ויעש ששם היו הכרובים סוככים בכנפיהם על ארון הברית. על פי דה"ב ג, י: "

כי  ההוד והפאר, הצירוף על פי מש' א, ט: " לוית חן:". כרובים שנים מעשה צעצעים ויצפו אתם זהב

לתפילותיהם של לעמוסי מעים: העתר, ענה.  העתר: 120".  לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך

 122במ' ז, יז.  אילים... חמשה:  121  ".העמסים מני בטן הנשאים מני רחםישראל על פי יש' מו, ג: "

מחטא מוסתר, מעוון, על פי הו', יג, יב:  ומצפון:סידר, והוא סוף המשפט של הטור הקודם.  ערך:

  ת"ר ואת הצפוני ארחיק מעליכם". והשווה בבלי, סוכה נב, ע"א: 'צרור עון אפרים צפונה חטאתו"

שלחנות  באחרית הימים.    נחזה:  123ניצל.     : הומשה'.  זה יצה"ר שצפון ועומד בלבו של אדם  )יואל ב, כ(

בהיכל חמשה מימין וחמשה   תןויח: " -את המקדש בבניינו, על פי דה"ב ד, זחמשה וחמשה: 

 125".  תמיד לפני לחם פנים ונתת על השלחןעל פי שמ' כה, ל ועוד: " ולחם הפנים: 124".  משמאול

כחמשת חומשי תורה,  כספרים חמשה:פרים. נמנים, נס פקידים: 126במ' ז, יז.   כבשים... חמשה:

כלומר חמשת הכבשים המוקרבים כנגד חמשת חומשי התורה. דרשה דומה על מספרים, ראה בטורים 

-המילים בשלושת הפסוקים של ברכת כהנים בבמ' ו, כד  מספר  בשבעה ושלושה וחמשה:  127.   86-85

זה קרבן  129תיטיב עמנו.   תיטיבינו: 128ו. סדר המילים במקור ב עדיף: 'שבעה ]חמשה[ ושלשה'.  כ

משבט יהודה יצמח המשיח. והטור   מינו יצמח:המשיח.  צמח:ציץ, חוטר.   קרן: 130במ' ז, ז.  נחשון:  

רמה  המשך במ' ז, יז.בן עמינדב:   131".  ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרהעל פי יש' יא, א: "

 נם:יש' נז, יט.  שלום... ולקרוב: 133נתמך בשלום.  עד: שלום הוס 132  זכה להערכה וכבוד.קרנו: 

 מן השמים.        ממעונו:אמר הקב"ה. 
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 קדושת י"ח ליום ב של חנוכה]ה[  

 ליום שני של חנוכה

ִני  א ִאיר אֹוֶדה ַּביֹום ַהשֵׂ  ִאישֹוִני ְלמֵׂ

יאַ       י ָגֶרם ְנשֵׂ   ָשִני ִּבְלבּושֵׂ

  ְּבאֹום ִשְפתֹוֶתיָה ַכָשִני     

ן ינּו ָיגֵׂ ין ֶאָחד ָעלֵׂ ִני לֹו ְואֵׂ  שֵׂ

 ב>רוך< מגן 

 

ִני[ 5 ב  ל ִהְקִריב ]ַּביֹום ַהשֵׂ  ֶּבן צּוָער  ְנַתְנאֵׂ

   ָּתֳארֹו ֻהוְצַהר ִנְרָצה יֹוםב  

   ַעל ַהַשַער ְלָך מֹוִדים ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך    

 ִנְצָער ְולֹא ְבֶגֶשםַהֲחיֵׂנּו 

 ב>רוך< מחיה       

 

ִני[ ג   ְנִשיא ִי//ָש//שָכר   ]ִהְקִריב[ ]ַּביֹום ַהשֵׂ

 ָשָכר יֵׂש ִכי ִמִלּבֹו לּג    10

י     ִביָנה ָבִנים ִנְסַכר יֹוְדעֵׂ

יִני ִמְקָדש ּוַבֲחנֻוַכת  ִנְזַכר שֵׂ

 

 יששכר )במ' ז, יח(ככ>תוב< ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא 

 לג( יב, ונאמר ומבני יששכר יודעי לעתים לדעת מה יעשה ישראל )דה"א

 ונא>מר< זמרו ליי חסידיו וגו'  )תה' ל, ה( 

 ונא' הפכתה מספדי >למחול לי< )תה' ה, יב(

  לעשת לירושלם מקומתם ככ' >להביאם<  מכל הלוים את בקשו ירושלם חומת }ובחנ>כת<

 ובכנרו>ת<{  )נחמיה יב, כז( בנבלים מצלתים ובשיר ותובתוד ושמ>חה< חנכה

 _ _ _ _ 
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ֵמִאיר ַביֹום ַהֵשִני אֹוֶדה  ִאיׁשֹוִני  ל 

 קדושת י"ח ליום ב חנוכה ]ה[ 

'נזכר' ועוד שרשרת פסוקים,  T-S H11.12 (12-1 כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, מקורות:

המשך חסר. כתיבת ידו של עלי בן עמרם. בתחתית הדף כתב נוסח אחר להתחלה: 'פתח אהלל לאל 

(; כ"י קמברידג', ספריית נברנני'. לפניו: קדושת י"ח ליום ראשון חנוכה, לעלי בן עמרם, 

)בשוליים של כה"י ובו סיום קדושת י"ח ליום ראשון של חנוכה לעלי  T-S NS 237.2האוניברסיטה, 

 (.א 'שני', 4-1בן עמרם ובכתיבתו, 

  אכשני[ שני  3  אבלבושי[ בלבוש  2  אאודה למאיר אישוני[  אהלל לאל ברנני  1חילופי נוסח: 

 ג. -אסימן: 

  למאיר אישוני:יששכר".  נשיא צוער בן נתנאל הקריב השני במד' ז, יח: "ביום ביום השני: 1 ביאור:

אנשי   2למאיר אפלתי, כינוי לקב"ה. בתחתית הדף רשם נוסח אחר להתחלה: 'אהלל לאל ברנני'.  

רומז אולי ליששכר, ככינוי לישראל. ללשון ראה: בר' מט, יד: "יששכר חמר גרם רבץ בין   גרם:

הקב"ה מלביש את   בלבושי שני: ."כמטיל ברזל ְגָרָמיוהמשפתים". ללשון השווה: איוב מ, יח: "

כינוי לישראל, על פי התיאור   שפתותיה כשני:בישראל.    באום:  3ישראל בלבוש יקר ודואג למחסורם.   

כינוי  אחד ואין לו שני: 4".  כחוט השני שפתתיךהאלגורי של כנסת ישראל כרעיה בשה"ש ד, ג: "

ההשלמה על פי המבנה וההקשר. ]ביום השני[:    5שני".     ואין  אחד  לקב"ה. הלשון על פי קה' ד, ח: "יש

דמותו, תווי פניו של נתנאל  תארו:ביום שהתקבל הקרבן.  ביום נרצה: 6במ' ז, יח.    הקריב... צוער:

 מעיל". עטה והוא עלה זקן איש ָּתֳארֹו ותאמר מה לה בן צוער. ללשון ראה: שמ"א, כח, יד: "ויאמר

כנראה כינוי על השער:  מודים לךרחם על עם ישראל.  רחמיך יהמו: 7  הואר, מלשון צהרים הוצהר:

בבלי, בבא מציעא סב, ע"ב: 'אין פוסקין על הכוונה למחיר התבואה, על פי אולי  על השער: לישראל.

ביום   9כדי שלא נהיה עצובים, לשון צער.     :ולא נצער   8   הפירות עד שיצא השער יצא השער פוסקין...'.

מלשון גילוי, ניבוי. ללשון ראה שמ"א ט, טו: "ויי גלה את  :גל מלבו 10במ' ז, יח.  השני... יששכר: 

כי יש  )דה"א, ז, א(.  עגלות שיביאו לשבטים ממחשבתו )'מלבו'( את העצהאזן שמואל". גילה, הגה 

שכרו של נתנאל בן צוהר  יודעי בינה בנים נסכר:  11השבט בשכר מבורך.   את  זיכתה זו  יוזמה שכר:

הוא בנים יודעי בינה, בינה לדורות: 'ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל', על פי  

 נתנאל שזכה לפי אליעזר רבי משום אומר חנין נב: 'אבא פיסקה במדבר וראה ספרי דה"א יב, לג.

 כך יוזמתושיני  נזכר:   12לעתים'.   בינה יודעי יששכר ומבני שנאמר בשבטו בינה שניתן זכה בעצה

למרות שעל פי סדר שני בסדר הקרבת הקורבנות,  להקריב אותו שזיכתה היא צוער בן נתנאל של

נב )מהדורת הורוביץ(:  פיסקה במדבר  ראה המדרש בספרי .הוא הבן התשיעי של יעקבהולדת הבנים, 

 משה בו נזף, לתולדות אני אקריב למסעות יהודה שקדמני דיי אמר ועירער ראובן שבא לפי ל"ת 'מה

  הקדש מפי לו' שנאמ אלא הקרב אין ִהְקִרב  שנאמר למסעות להקריב לי נאמר הקודש מפי לו ואמר
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את קרבנו, והוא חסר יו"ד, שהוא   ִהְקִרב לכך אמר'למסעות'. השווה פירושו של רש"י במ' ז,יח:    הקרב 

     שמפי הגבורה נצטווה הקרב'. ,משמע הקרב, לשון צווי

 

   לאבלח "קרובת י]ו[  

 ל ]...[ ]...[ ]...[ם]ָאָדם[ רֹאש ְלכָ   ]ָהִרא[שֹון

ן ְמרֹוִמים ִּבְבנֹו ֶהֶבל ִנחַ  הזה  ם שֹוכֵׂ

ל] י ִיְשָראֵׂ  ...[ ]...[ ]...מים[ע] [ֱאֹלהֵׂ

ן< ָּבא ַּבָיִמים      >ְוַאְבָרָהם ָזקֵׂ

 <רוך מגן אברהם>ב     

     

ִני 5  ]...[ ]...[ ָּבָניו ָדֲאגּו ַרֲעיֹוָניו     ַהשֵׂ

י ַעל ְּבמֹות ]ָהָרן     ד עֶ  ]...[ ֶּתַרח[ ְפנֵׂ    יוֹונָ יְּת ְש ָאִביו ְוִאּבֵׂ

ל]  י ִיְשָראֵׂ  ִּבְמעֹוָנ[יו ]ַהָדר ...[ ]...[ ]...[יול] [ֱאֹלהֵׂ

נּו ְוִנְחֶיה ְלָפָניו< י>ּבַ       ֹום< ַהְש>ִליִשי< > ְיִקמֵׂ

  <רוך מחיה המתים>ב     

 

[לָמשּול ַאְריֵׂה   ]ַהְשִלי[ִשי  ]ָספֹו ְלַהְתאֵׂ

ר ְואֹוָנן ]...[    10   ַוָיָמת עֵׂ

ל] י ִיְשָראֵׂ  ל[  ]אֵׂ  ָכלל ַ[ח...[ד ]...[ ]...[ְמרֹוָמם ]עַ י] [ֱאֹלהֵׂ

י[ ַיֲע>ֹקב< ְוֶא>ת< ְק>דֹוש< ֶא>ת< ְוִהְקִדישּו  ל<  ֱאֹלהֵׂ  ִיְש>ָראֵׂ

 ונעריצך וג'      

 <רוך האל הקדוש>ב     

    NS AS 117.66מכאן על פי 

תרֹאש ַהְמַכֲהִנים ]  ]ָהְר[ִביִעי   [   ֶּבֱאמּוָנה ַהְמָשרֵׂ

ש ִּבְשִניָנה        ַוָיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְּבאֵׂ

15  ֹ י]ֱאל ל]יִ  [הֵׂ     ְוָדר ִּבְמעֹוָנה  ]צּור[הַ  [ְשָראֵׂ

   ִמִפיו ַדַעת ּוְתבּוָנה

 < רוך חונן הדעת>ב     
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  ִּבְשתֹותֹו כֹוס ָּבִנים ֲחִביִביםִים ֶאְפַר   ַהֲחִמיִשי

ל ָיִמים ַרִּבים       ַוִיְתַאּבֵׂ

 ֹ ל]ֱאל י ִיְשָראֵׂ ב ַהְכרּוִבים חַ  [הֵׂ  י יֹושֵׂ

 ם[ שּובּו > ָּבִנים < שֹוָבִביםנָ ]וְ    20 

 < הרוצה בתשובה  רוך>ב     

 

 ק]...[ ]...[ת ]...[חה  יֹו]ֶכ[ֶבד  ]השישית[ 

 ָהִראשֹון ִּבְצָווָחה   ַלֹחֶדש ְנ[ִביָאה ֶּבָעשֹור] ַוָּת]ָמת[    

 ֹ ל]ֱאל י ִיְשָראֵׂ ט ּוִבְטָחה   ב   [הֵׂ  ַהְשקֵׂ

 ְיָי >ְשָמָעה< ְיָי ְסָלָחה   

 <רוך חנון המרבה לסלוח>ב  

 

ן ְלַעמֹו  ְוַהְשִביִעית 25 יַפת ְּבָנּה ַהָגדֹול ַהְמַכהֵׂ  ִהיא ַּבֲאסֵׂ

 ַּבֹחֶדש ַהֲחִמיִשי ְּבהֹור ָהָהר ֶאל עֹוָלמֹו

   ֹ ל]ֱאל י ִיְשָראֵׂ  ֹוֶצה ְּבַעמֹו  ר [הֵׂ

  גֹוֲאָלם ָחָזק ְיָי ְצָבא>ֹות< ְשמֹו

 <רוך גואל ישראל>ב  

 

יַפת ָאב   ְוִהי]א[ ַהְשִמיִנית    ְל]ָקְט[ָפה]ַהְנִביִאים[ ַּבֲאסֵׂ

 ְלָאְסָפה ְּבַהר ָהֲעָבִריםֹחֶדש ֲאָדר וי]..[ ּבְ     30

ל[  י[ ִי]ְשָראֵׂ ץ ּוַמְמִציא ְּתרּוָפהב ֱא]ֹלהֵׂ א ּומֹוחֵׂ  ֹורֵׂ

     ְכָנם ָמַחְצִּתי ַו>ֲאִני< ֶאְרָפא    

 <רוך רופא חולי עמו ישראל>ב
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ִלי ַהְּתִשיִעי י ָבָניו  עֵׂ תּו ַּבִמְלָחָמה ְשנֵׂ  מֵׂ

 ַלֲהִתיָמהָחְפִני ּוִפְנָחס ַּבֲעשֹוָתם ָהַרע     

ל[  35 י[ ִי]ְשָראֵׂ בר ֱא]ֹלהֵׂ     רּוָמה  ֹוכֵׂ

   ַעד ְמלֹאות ַלַּבִית ָשָנה ְתִמיָמה 

 <מברך השנים  רוך>ב     

 

תּו ָּבָניו ְּבֶקֶרץ   ָהֲעִשיִרי  ם ִמיָתתֹו מֵׂ  ָשאּול קֹודֵׂ

 ֻכוָלם ְּבֶחֶרץ ַהר ַהִגְלּבֹוַע ָספּו ב      

ל[  י[ ִי]ְשָראֵׂ  ְּבַקְּבצֹו ַעמֹו ְּבֶהֶרץ  ֱא]ֹלהֵׂ

>ַאְרַּבע ַכְנפֹות< ָהָאֶרץ          40 ץ מֵׂ   ּוְנֻפוצֹות ְיהּוָדה ְיַקּבֵׂ

 <מקבץ נדחי עמו ישראל רוך>ב

   

 ָדִויד ְנִשיא ְיִדיָדיו   ַאַחד ָעָשר  

ָעיו ְוָקַרע ְּבָגָדיו ְּבמֹות ַאְבָשלֹום ְּבִרְשעֹו ָהמּו      מֵׂ

ל[  י[ ִי]ְשָראֵׂ ין ָכל עִ  ֱא]ֹלהֵׂ  ָעָדיויזּוז ְואֵׂ

ב ִמְשָפט ְולֹא ַיֲעזֹוב ֶאת ֲחִסיָדיו          ִכי ְיָי אֹוהֵׂ

 <רוך אוהב צדקה ומשפט>ב     

 

 ִאיֹוב ִהִניחֹו ְּבָבָניו ְוָכל ֲהמֹוָנם  ְשנֵׂים ָעָשר 45

    ְמעֹוָנם   ֶנְחַשְךוְ ְּביֹום ֶאָחד ָאְבדּו 

ל[    י[ ִי]ְשָראֵׂ  ֶאְבָלם ִויִשיָבם ֶאל ַכָנם  מֵ  ֱא]ֹלהֵׂ

יָנם      ִיַּתמּו ַח>ָטִאים> ִמן ָהָאֶרץ ּוְר>ָשִעים< עֹוד אֵׂ

 <שובר אויבים ומכניע זדים רוך>ב

 

 דֹוֲחִקיםִצְדִקָיהּו ָשֲחטּו ָּבָניו ְלָפָניו   ְשֹלש ָעָשר     

יָניו ְּבָעְזבֹו ִמְצוֹות ְוֻחוִקים    50 ן ִניְקרּו עֵׂ  ְוַאַחר כֵׂ

ל[  י[ ִי]ְשָראֵׂ  ...[ ]...[]ר ֱא]ֹלהֵׂ

    _ _ _ _ 
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ִרא[ׁשֹון כ   ]ה  ם[ ר אׁש ל  ד   ל]א 

  לאבלח "קרובת י]ו[  

 .2נ  187AS S -T 121,  וכ"י 1נ S AS 117.66-Tנוסח הפנים מורכב משני מקורות: כ"י  

', [שראל]י[  להי]'א  51-']הר[ביעי'    T-S AS 117.66  (13  ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה  מקורות:

   ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה; (1נכתיבת עלי בן עמרם. ע"ב באותיות בערבית, 

T-S AS 121. 187 (1  'כנראה כתיבת   טורים רבים לקויים, ,'אחד', כ"י קרוע לאורכו 46 –']הרא[שון

 45–'בצדק'  AS 121.114S -T (5 ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה; (2נ ידו של עלי בן עמרם,

 כנראה כתיבת ידו של עלי בן עמרם,'המונם', קרוע ולקוי מאוד. רוב הטורים אינם ניתנים לקריאה, 

  . בשל מצבם הלקוי של כתבי היד השלמתי את המובא בפנים על פי המקבילות.(א

 אביו ואבדבמות ]הרן[ על פני תר]ח[[  6א  בצדק אב ]...[ במות  בניו דאגו רעיוניו[ 5חילופי נוסח: 

וימת ער ואונן[ ]בר[ ]...[ ]...[]...[  10א   חסר>ביום< הש>לישי< >יקמנו ונחיה לפניו<[   8  2נ עשתיוניו

 והי]א[[ 29  2נ ובבטחה  1נובטחה[   23   א נוסף  ונם[  20א  ודר במעונה[ ושוכן במעונה  15   2נפני אל 

   1נ נוסף

 עלי החבר ברב עמר]ם[. סימן:

ואם מהמקרא ששכלו את ילדיהם. לפי הסדר הבא: ]אדם[; הרן; יהודה; אהרן; מונה אבות  ביאור:

 אפרים; יוכבד; עלי; שאול; דוד; איוב; צדקיהו.

הזה: ההשלמה על פי העניין, האדם הראשון ששכל בן.  ]אדם[: הרא[שון] T-S AS 121. 18  1]  ]כ"י

)'שוכן מרומים'( ניחם  קב"ה ה ים:שוכן מרומ נחם 2  עם מות בנו הבל. בר' ד, ח. בבנו הבל: קשה.

  פרק  א,  נוסחה  נתן,  דרבי  אבות  ראה מסכת  . אותו על ידי כך שברך אותו בבנים נוספים לאחר מות הבל

: לו אמר...  לפניו וישב אליעזר רבי נכנס. לנחמו תלמידיו נכנסו זכאי בן יוחנן רבן של בנו יד: 'כשמת

  "וידע(  ד כה  בר': )שנאמר?  תנחומין  עליו  שקבל  ומניין  תנחומין  עליו  וקבל  ומת  בן  לו  היה  הראשון  אדם

הכוונה לתרח,  :עשתיוניו...  בניו]...[ ]...[  5-6  בר' כד, א.ואברהם...בימים:  4  .אשתו" את עוד אדם

 על הרן ההשלמה על פי מקבילה א, ובר' יא, כח: "וימת על פני תרח[: במות ]הרןאבי אברהם והרן. 

אביו". שני הטורים בשני המקורות מכוונים למדרש, על פי בר' רבה מח, מהדורת אלבק:   תרח פני

אברהם התנגד לעבודת האלילים של תרח ונזרק לכבשן האש על ידי נמרוד, הרן חיכה לראות מי מנצח  

יצח ויצא שלם )'בצדק אב', א( הודה אף הוא בהתנגדות  במאבק ולהצטרף אליו וכשראה שאברהם נ

כנראה צ"ל:  אבד עשתיוניו:ולעבודת האלילים, אך כשנמרוד זרקו לכבשן האש הוא נשרף ומת. 

ביום ההוא אבדו "הלשון על פי תה' קמו, ד:  עשתונותיו )מחשבותיו הצלולות( ושינה בשל כורח החרוז.  

"למעון  בשמים. ללשון ראה דה"ב ל, כז: במעונ]יו[: ההשלמה על פי א. במעונ[יו:]הדר  7  ."ֶעְשֹּתֹנָתיו

גור "על פי בר' מט, ט:  ,כינוי ליהודה משול אריה: 9  הו' ו, ב.>ביום<...>לפניו<:  8קדשו לשמים".  

הוסיפו להיות  בניו]ספו להתא[ל: . "אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו

   מקוללים, לשון תאלה. ראה: איכה ג, סה: "תתן להם מגנת תאלתך להם". ההשלמה על פי מקור א.
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 12ההשלמה על פי מקור א.    ]פני אל[:    11   י.-בניו של יהודה, ראה: בר' לח, זבמות    וימת ער ואונן:  10

מסומן בנקודות מעל, נראה  ונעריצך וג': ההשלמה על פי מקור א. .יש' כט, כג: <ישראל והקדישו...]

  כי כיוון למחיקה.

וימת   14.    2ההשלמה על פי נ  ]המשרת באמונה[:אהרן.  ראש המכהנים:    T:    13]-S AS 117.66כ"י   ]

באש זרה. שם: "וימת נדב ואביהוא לפני יי בהקרבם אש זרה  באש: במ' ג, ד; כו, סא.  נדב ואביהוא:

בעלבון ובבושה כגמול על מעשם. ללשון ראה: יר' כד, ט: "ונתתים לזועה לרעה לכל    בשנינה:  לפני יי".

ההשלמה על  ה]צור[: 15ממלכות הארץ לחרפה ולמשל לשנינה ולקללה". והשווה: דב' כח, לז ועוד.  

מפ>י<ו...  16שוכן בשמים. כינוי לאל, על פי דב' לז, כג: "ְמֹעָנה אלהי קדם".   ודר במעונה: פי א. 

בקבלו את הסבל ואת מנת היגונים על מות בניו. הלשון על פי יש'  בשתותו כוס: 17מש' ב, ו.   ותבונה:

נא, יז: "התעוררי התעוררי קומי ירושלם אשר שתית מיד יי את כוס חמתו את קבעת כוס התרעלה  

 אפרים  א: "ובניכ-בניו ובני בניו שנהרגו על ידי אנשי גת, על פי דה"א ז כ  בנים חביבים:שתית מצית".  

מקניהם".    את  לקחת  ירדו  כי  בארץ  הנולדים  גת  אנשי  בנו... והרגום  ואלעדה  בנו  ותחת  בנו  וברד  שותלח

 ימים  אביהם  אפרים  אפרים, על בניו ועל בני בניו, על פי דה"א ז, כב: "ויתאבל  ויתאבל ימים רבים:  18

 20'יי צבאות אלהי ישראל ישב הכרבים'.     כינוי לאל, על פי יש' לז, טז:  יושב הכרובים:  חי  19רבים".   

יוכבד, אמה של  יו]כ[בד:  21יר' ג, כב.   שובו בנים שובבים: ואמר. ההשלמה על פי מקור א.]ונם[: 

בעשור לחדש הראשון: ותמת מרים המכונה נביאה.    :ות]מת[ ]נ[ביאה  22מרים, המוזכרת בטור הבא.   

 וישב הראשון בחדש צן מדבר העדה כל ישראל בני "ויבאותאריך פטירתה של מרים, על פי במ' כ, א: 

בצעקת אבל ובכאב, ממנהגי האבלות. ללשון  בצווחה:שם".  ותקבר  מרים שם ותמת בקדש העם

בהשקט  23עלתה".   ירושלם וצוחת לארץ קדרו אמללו ושעריה יהודה השווה: יר' יד, ב: "אבלה

בשובה ונחת " בקשה מהאל שייעתר לסליחה בריצוי שקט ונחת. הצירוף, על פי יש' ל, טו: ובטחה:

האסון שהתרחש היא:  25  דנ' ט, יט. יי... סלחה: 24  ."תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם

, המכונה: במות אהרן, בנה הבכור של יוכבד באסיפת בנה הגדול:בתאריך זה. המוצג בטור הבא.  

תה'   רוצה בעמו:  27   על פי: במ' לג, לח.  ,תיאור פטירתו של אהרון  בחדש... עולמו:  26   .עמו''המכהן ל

 אב האסון המתואר בהמשך. והי]א[: 29  יר' נ, לד. גאלם... שמו: 28  ."בעמו ייכי רוצה "קמט, ד: 

 30במותו. ההשלמה על פי ההקשר.   ל]קט[פה:. ההשלמה על פי מקור א. כינוי למשה הנביאים[:]

בבלי, מגילה, יג, ע"ב: 'כיוון שנפל פור בחודש אדר שמח  , על פי תאריך פטירתו של משה בחדש אדר:

)המן( שמחה גדולה אמר נפל לי הפור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה 

.  "אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואבעלה  "בהר נבו. דב' לב, מט:    בהר העברים:באדר נולד'.  

 בורא... תרופה: 31עמי".   אל נאסף אני אלהם אל מותו. ללשון ראה בר' מט, כט: "ויאמר אספה:ל

. וכן ראה בטור הבא  "כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה"על פי איוב: ה, יח:  ,כינוי לקב"ה
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שני...   33   דב' לב, לט. מחצתי ו>אני< ארפא: כפי שאמר )הקב"ה(. כנם: 32  המעביר לברכה.

בעשותם הרע:   34   ."וארון אלהים נלקח ושני בני עלי מתו חפני ופינחס"על פי שמ"א ד, יא:    במלחמה:

בחטאם  להתימה:. יי"ובני עלי בני בליעל לא ידעו את "בחטאם כלפי הקב"ה, על פי שמ"א ב, יב: 

 35טמאתך ממך".    ַוֲהִתֹמִתיללשון השווה יח' כב, טו: "  תום, כליה.הביאו למותם, לסוף חייהם, לשון  

רומה על שמים ". ללשון ראה: תה' נז, ו;יב: , והוא כינוי לקב"הרוכב שמים, מרום רוכב רומה:

שאול...   37   ."עד מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר"וי' כה, ל:    עד... תמימה:   36   ."אלהים

אבדו,   ספו:  38בא".     בא  מצפון  ברעה. הלשון על פי יר' מו, כ: "קרץ  בקרץ:ו.  -לא, א  ראה: שמ"א  בניו:

במהירות,   בהרץ:  39בבת אחת, באבחה אחת, לשון חתך וחריץ.   בחרץ:    שאול ובניו. כולם:בא סופם.  

והצירוף  ישראל.  ידידיו:כינוי לדוד.  נשיא ידידיו: 41  : יש' יא, יב.ונפוצות... הארץ 40  לשון ריצה.

 המו מעיו:. )של אבשלום( בשל חטאיו ברשעו: 42  ."ודוד עבדי נשיא להם לעולם"על פי יח' לז, כה: 

וקרע  . "רחמנועל כן המו מעי לו רחם א "ללשון ראה: יר' לא, יט: לבו של דוד כאב וסבל ייסורים. 

ללשון ראה תה' כד,  ל כוח וגבורה.בעעיזוז:  43  ."ויקם המלך ויקרע את בגדיו"שמ"ב יג, לא:  בגדיו:

צדקות ועז ָעָדיו יבוא ויֹבשו  "ללשון ראה: יש' מה, כד:    להשתוות אליו.אין מי שיוכל  ו  ואין כל עדיו:ח.  

ֶלא תגע ָעֶדיָך ותבהל". והשווה: איוב, ד, ה:  "כל הנחרים בו   כי... חסידיו:   44   ."כי עתה תבוא אליך ַוּתֵׂ

-בנותיו של איוב. ראה: איוב א, יחשל בניו והביא למותם של הקב"ה  יו:הניחו בבנ 45  תה' לז, כח.

הנה רוח גדולה באה  "על פי איוב א, יט:  ביום... מעונם: 46  וכל צאצאיהם ורכושם. וכל המונם:ט. י

 47: נהרס, נלקח מהם.  נחשך ."מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו

את כל אשר  י שב את שבית איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף י ייו"איוב מב, י: על פי כנם:  ...מאבלם

  שחטו בניו לפניו:צ"ל שלשה עשר. שלש עשר:  49  תה' קד, לה. יתמו... אינם: 48  ."לאיוב למשנה

 ואת עיני"שם, ניקרו עיניו:  50  אויבים. דוחקים: ".ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו"מל"ב כה, ז: 

 בשל עזבו.     בעזבו:. "צדקיהו ִעור
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 שבעתות

 פסח / שבעתת טל           ]ז[

ש ְלַאְרָּבִעים ְּבִריָ יִא  ָשְרִשי    ה ִנְגְמָרה ישֵׂ

יָבִרים נִ  םרח ִמְנַיןב          הָר עֲ ְש אֵׂ

  ּוְכָלָלּה ְלַתְשלּום ְיִציָרה תֹויהָ ּגִ  טל

י ְקִציָרה[וְ ]ְלִתְשָעה  הּונֵׂ נְ גֹויְ גּול ד         ִשְבִעים ִלימֵׂ

 ְזַרת ַאִדיר ְונֹוָראעֶ  5    

 ב ַאל ִּתיָראשַ ב קָ אָ ּוָמִגיַנת      

                    ב>רוך< ]מגן[     

      

ץ ַהָיִמיםהַ  תּוַח פָ              ָסתּום ִיָפַתח ְלקֵׂ

ִנים ּו       ֲאטּוִמיםבֹו ִיָּבְראּון ְישֵׂ

ְרִשים ִאְלִמים   הֳ ז   ט]ל[             י ֹחֶשְך חֵׂ  רֹו ָיִקיץ יֹוְשבֵׂ

 ת ְגָלִמיםאּופְ ִר יֵׂי ְּבָשִרים וְ חַ  10    

 שֹות ְקדּוִמים  יַהֲחיֹות ֲעָצמֹות ְיבֵׂ ל        

   ְרדּוִמים ַאְשַמִניםּבְ      

   ב>רוך< ]מחיה[      

 

י ָמִים             ע ָאְשיֹות ַיָּבָשה   יּבַ ִט   ֱאלֵׂ

 ַאְרַּבע ִפנֹוֶתיָה ְלַאְשָשה  הָר י       

 ל ְוָחַשף ָחָרָבה ֲחָדָשה   ילֵׂ כִ   ט]ל[     15   

י ֲאָנָשאבְ לִ        ה ישָ פִ נְ ין ּבִ [יִר יְ ]דָ  נֵׂ

 ה ישָ ִח ְר ְקִדישּו ַיֲעִריצּו ּבִ יַ      

י ַנֲעָרץלְ              ָשה וְקדֻ  ְּבסֹוד ַמְנִעימֵׂ

 ב>רוך< ]האל הקדוש[     
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 ף ְליֹום ְּתִחָיהקָ וזְ ף מֻ וקָ מֻ  ְוַטל    

ף יְ נ  20   ֱאלֹוַּה ָכל ְּבִרָיה  הּופֵׂ פְ נֹוֹופֵׂ

ל ְש ש    ט]ל[          ן ּתֻ יָ עִ מֹו ְמַקּבֵׂ  ִשָיהוה ְמכֹונֵׂ

 ְּברֹון ְוהֹוָדָיה    יחּוצִ פְ ַּתְכִריְך יַ טּויֵׂי ע       

רהֵ       ב   ְמרּו ָאנּו ְלָיּהּו ֻכָלם ְוִא ח 

 ה יָ וָ חֲ ּתַ ְש ִה ִּבְנִפיָלה ִּבְכִריָעה ּבְ      

 ב>רוך< ]שאותך ביראה[     

 

 י ֶחְברֹוןינֵׂ שֵׂ ו ִעם יְ יָ דּופ  ָיִקיץ  ָיִלין  25   

י מֵׂ הֹוָיִריב יץ ֶנֶכד יְ צִ        רֹון ְמָסְרבֵׂ

י ִכְש ק   ט]ל[     י ְיֻשרּון אֹוֲהבֵׂ  רֹוןָרא ְלהֹוְלכֵׂ

י עִ ר      י רֹון ּוַמְקִריבֵׂ  ןרֹושָ ֹוֲחשֵׂ

י ֲחַבֶצֶלת הַ  ינּוזֵׂ חַ        [ָשרֹון]ַמִטיפֵׂ

 ְּבִשיר ְוקֹול ָגרֹון 30

  ב>רוך< ]הטוב[  

 

 ֲהלֹוםְכָחה ְוֶלֶקט מֵׂ יָאה ְוִש יִמְצַות פֵׂ  ַעִנייְמ ִׁש  י[ ִר ]ִּבְקִצי      

דׁש    ם לֹוכְ י ִמ לִ ּבְ  ַנת ֶעֶרב ְשִביִעית ְלַעּבֵׂ

ן ָשלֹום ו//לס//]..[לן ַח ֹוִזיל ִלְפּתתַ  ט]ל[     ִּתּתֵׂ

ןִת        ַוִיְגֹלם ָּתרי דֵׂ ל יְ עַ  ָשלֹום ּתֵׂ

 <םלֹו>שָ בַ  <ֹומ>עַ  <ת>אֶ  ְךרֵׂ בָ יְ ְיָי   35   

 [ועושה השלום ]ברוך מעון הברכות     
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ִׁשי ִא  ר  ִרי  י ׁש  ִעים ב  ב  ַאר  ה יֵשׁש ל  ר  מ   ה ִנג 

 פסח / שבעתת טל    ]ז[ 

כתיבתו של עלי בן עמרם, העתקה יפה בתחילה    BL Or 5557A.67  לונדון, הספרייה הבריטית,  מקור:

 (.נארי, 'אלסנג סולימן ובסופה מרושלת ולקויה. לפניו: מאורה לשלמה

 ת; עלי החבר בטור לפני אחרון בכל סטרופה. -: אסימן

תחילת   שרשי:. <"רי>שורשי פתוח אלי מים וטל ילין בקצי" כט, יט:פסוק מסגרת: איוב  1 ביאור:

חיזק, החייה. מוסב על הקב"ה. ללשון ראה יש'  אישש: התהוותי, שורש חיי כעובר, כלומר נשמתי.

לארבעים יום של חיי העובר שבסופם הוא לארבעים ברייה נגמרה: ". זכרו זאת והתאששומו, ח: "

חסדא: הרי  אמר רב  '  מקבל את צורתו האנושית, השלמה על כל אבריה, על פי בבלי, בכורות, כא, ע"ב.

וכן בארבעים יום נותן הקב"ה נשמה )'שרשי'( בגוף העובר,  .'ארבעים יום -אמרו יצירת הוולד באשה 

רחם  במספר.במנין:   2'.  תורה ניתנה בארבעים ונשמה נוצרה בארבעיםעל פי בבלי מנחות, צט, ע"ב: '

ים יום של עובר ברחם , מספר איברי האדם הנשלמים במניין ארבע248: צ"ל: רמ"ח איברים,  איברים

נמדדה, נספרה )'ברייה נגמרה'(, והכוונה לאברי גופו של בן  נשערה:'. ֶרֶחםאמו. ואולי רומז למילה '

באמצעות הטל החייה, האיר )הבורא( את הנברא, על פי יש' כו, יט: "יחיו מתיך   טל גיהתו:  3האנוש.   

השלים את בריאתו   וכללה לתשלום יצירה:נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורות טלך". 

ואת יצירתו כעובר וייפה את האדם כחלק מבריאת העולם, שכן הטל שליחח את האדמה הכשיר את  

ואד יעלה מן הקרקע לבריאת האדם שהביאה להשלמת הבריאה )'לתשלום יצירה'(, על פי בר' ב, ו: "

ל פי שה"ש ה, י: "דודי צח ואדום דגול כינוי לקב"ה, עדגול:  4הארץ והשקה את כל פני האדמה".  

לתשעה ירחי לידה, כלומר לתשעה: יגן על העובר, ומכאן על האדם ועל צאצאיו. יגוננהו:  מרבבה".

  כנראה ושבעים שנות חיים דהיינו: בשיבה טובה.ושבעים לימי קצירה:  הקב"ה יברכהו בפריון אנושי.  

כינוי  תירא: אל אב קשבוהגנה על. ומגינת  6לקב"ה.  כינוי אדיר ונורא: אולי, בעזרת. עזרת:  5

אל תירא אברם אנכי לאברהם ששמע )'אב קשב'( את הבטחת האל )'אל תירא'(, על פי פי בר' טו, א: "

ובו  8הקבר החתום )'הסתום'( יפתח באחרית הימים.   פתוח... הימים: 7".  מגן לך שכרך הרבה מאד

כוחו המאיר )'זהרו'( של  טל זהרו... אלמים: 9המתים.   אטומים:ישנים ובו יקומו לתחיה.  יבראון:

:  פח, ע"ב,  שבת( ומדרשו בבבלי,  3)ראה טור  יש' כו, יט  הטל יחיה את המתים )'חרשים אלמים'(, על פי  

. לצירוף 'יושבי חשך' ע"ב חגיגה יב,והשווה: שם,  'הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם'

זהרו של הטל יקיץ את המתים שבשר הם ורוח אין בהם  חיי בשרים... גלמים: 10ראה תה' קז, י.  

הנבא על העצמות האלה ואמרת  על פי יח' לז, ד: ' להחיות... קדומים: 11וירפא את גופם )'גלמים'(.  

בקברים על פי  באשמנים רדומים: 12י.  -יי'. ועיין עוד: יח' לז, אאליהם העצמות היבשות שמעו דבר 

מים רבים הציפו את יסודות  אלי...יבשה:  13".  כמתים כשלנו בצהרים כנשף באשמניםנט, י: "יש' 

)'אשיות'( הארץ. ללשון ראה: יר' נ, טו: "נפלו ָאשיותיה נפלו חומותיה". רומז למעשה הבריאה 
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  א, ב: "וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים". כשהעולם היה מוצף מים, על פי בר'

האל זרק, השליך )'ירה'( את ארבע קצוות תבל. ללשון השווה איוב לח ו: "מי ירה ארבע פינותיה:  14

כדי לחזק את ארבע פינות האדמה. ללשון ראה: יש' מו, ח: "זכרו זאת  לאששה: ירה אבן פנתה".

והיבשה )'חרבה'( נחשפה,   וחשף חרבה חדשה:באמצעות הטל ייפה, ריכז.    כילל:  טל 15והתאוששו".   

לבני אנשא   16על פי בר' ב, ט: 'ויאמר יי יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה'.  

שמתגוררים )'ד]ייר[ין'( בנחת )על האדמה שנחשפה ויופתה  לבני אדם הלשון בארמית:ד]ייר[ין: 

ֲאָנָשא".  ה, כא: "ומן בניבאמצעות הטל(. ההשלמה על פי ההקשר. לצירוף 'בני אנשא' ראה דנ' 

יקדישו שמי והקדישו בני האדם את הקב"ה. יש' כט, כג: ' יקדישו יעריצו: 17ברוח חיים.   בנפישה:

  18בדיבור, בתפילה, רומז לאמירת קדושה.  ברחישה: '. את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו

ם )'מנעימי קדושה'(: והטור כולו על פי למי שנערץ גם על ידי חבורת )'סוד'( המלאכילנערץ... קדושה:  

וקרא זה אל זה ואמר אל נערץ בסוד קדשים רבה". הרמיזה לקדושה, על פי יש' ו, ג: "תה' פט, ח: "

הטל אסוף ומוכן ליום תחיית  וטל... תחיה:  19".  צבאות מלא כל הארץ כבודו ייקדוש קדוש קדוש 

הלשון על פי תה' סח, י: "גשם נדבות תניף אלהים  יוריד את הטל משמים, נופף ינופפהו: 20המתים.  

 מקבל שעיה:שם, נתן טל.   טל שמו: 21כינוי לקב"ה.   אלוה כל בריה: נחלתך ונלאה אתה כוננתה".

כינוי לאל הנענה לתפילות ולבקשות. ללשון ראה: בר' ד, ד: "וישעה יי אל הבל ואל מנחתו". וכאן 

הקב"ה שמייסד את העולם על אדני החכמה.  ונן תושיה:מכהכוונה שעיה ותפילה להורדת הטל. 

שיעור הטורים:   20-21".  צבאות יצאה הפליא עצה הגדיל תושיה  ייגם זאת מעם השווה יש' כט, כח: "

כשהם  עטויי תכריך: 22הקב"ה )'מקבל שעיה' ו'מכונן תושיה'( נתן טל לישראל העומדים בתפילה.  

ישירו שירי הלל ותודה יפציחו ברון והודיה: פים בטליתות. מכוסים בטלית, והכוונה לישראל העטו

והמה  על פי משנה, סוכה, ה, ד: '  ואמרו אנו ליה:התאספו, פנייה למתפללים.    החברו כולם:  23לקב"ה.   

'.  משתחוים קדמה לשמש ואנו ליה וליה עינינו רבי יהודה אומר שונין אותו לומר אנו ליה וליה עינינו

רומז למנהג של נפילה אפיים בסוף התפילה. ראה: בבלי, ברכות, לד, ע"ב:   חויה:בנפילה... בהשת 24

'ת"ר קידה על אפים שנאמר )מל"א, א, לא( 'ותקד בת שבע אפים ארץ' כריעה על ברכים שנאמר מכרוע 

על ברכיו השתחואה זו פשוט ידים ורגלים שנאמר )בר' לז, י( "הבא נבא אני ואמך ואחיך להשתחות  

עם שלושת האבות המכונים  ִעם ישיני חברון.את עם ישראל.  פדויו:הקב"ה.  ילין: 25  לך ארצה".

בבא   'ישיני חברון' משום שאינם מתים, כי אם מחכים לקב"ה שיקיץ אותם בתחיית המתים. בבלי,

ומן הכהנים ידעיה " ט, י:דה"א נצר למשפחת הכהנים. ראה:  ציץ נכד יהויריב: 26ע"ב.   פה , מציעא

יהויריב  משמרת מסרבי מרון:. "ויצא הגורל הראשון ליהויריב" , ז:דה"א כד ", השווה:ויהויריב

פרק תענית  ,ירושלמי ומשפחת מסרביי עליהם נאמר שלאחר החורבן התיישבו במרון הקדומה, על פי

 א"ר' וגם שם, שם: 'א"ר לוי יהויריב גברה מירון קרתה מסרביי מסר בייתא לשנאייאה: ' ההלכד, 

משמרת יהויריב, משום שמשמרת זו '. ואזכור ברכיה יהויריב יה הריב עם בניו על שמרו וסרבו בו
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 תענית  בבבליוגם יהיו בעת הקמת בית המקדש מחדש, כפי שנאמר  שירתה בבית המקדש בזמן חורבנו  

מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב אמרו כשחרב בית המקדש בראשונה אותו היום  '... :כט, א

ומשמרתה של יהויריב היתה והלוים היו ערב תשעה באב היה ומוצאי שבת היה ומוצאי שביעית היתה  

ט]ל[  27   ."וישב עליהם את אונם"  )תה' צד, כג(  אומרי שירה ועומדין על דוכנם ומה שירה היו אומרים

לעם ישראל. הכינוי על פי יש' מד, ב: "עבדי יעקב וישרון בחרתי בו",  להולכי ישרון:  הזמן טל.קרא: 

כינוי לעם רוחשי רון:  28ראל אוהבי החכמה וההצלחה.  עם יש אוהבי כשרון: והשווה דב' לב, טו.

  'דבכינוי לעם ישראל המעלים מעשר לקב"ה. ראה  ומקריבי עשרון: ישראל השרים והמתפללים ליי.

שנזכה  חזינו... ה]שרון[: 29שנה", ועוד.   שנה השדה היצא זרעך  תבואת כל את תעשר : "עשריד, כב

כינוי לישראל, על פי שה"ש   חבצלת ה]שרון[:  לנוכחותם של מנהיגי האומה )'מטיפי חבצלת ה]שרון['(.

בתפילות  בשיר וקול גדול: 30". ההשלמה על פי הפסוק.  אני חבצלת השרון שושנת העמקיםב, א: "

 31לך".  רמות ובשירה בשבח הקב"ה, על פי יש' נח, א: "קרא בגרון אל תחֹשך כשופר הרם קו

את מצוות לקט שכחה   מצות... ולקט:השמע לי, לכנסת ישראל.  שימעני:בשעת הקציר.  בקצי]רי[:

אולי, שלא להכות בתבואה ולהוציא  מהלום:". לא תכלה פאת שדה בקוצרךופאה, על פי וי' כג, כב: "

בלי . לעבד את האדמה בשנה השישית שנת... לעבד: 32את הגרעינים, אלא להשאירם לעניים.  

תתן שלום:   34'לס' מעל השורה. לא ברורה המילה שהתכוון לתקן.     ולס]..[לן:  33בלי בושה.     מכלום:

בשורת השלום והגאולה תבוא על ידי  :]וי[גלום ידי תר על תבשר )הקב"ה( על הגאולה ועל השלום.

ויחצו הנה והנה  ם ויכה את המים ויקח אליהו את אדרתו ויגֹלאליהו הנביא, על פי: מל"ב ב, ח: "

, על פי יום ולילה בלי לאכול ובלי לשתותארבעים הלך שאליהו כינוי לתר: ". ויעברו שניהם בחרבה

 תה' כט, יא.   יברך... בש>לום<: יי 35ט.  -, היט "אמל

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

228 
 

 פסח / שבעתא]ח[  

 שבעה לשבת ופסח דר' עלי החבר ]המ[עולה

 ַהְּבִריאֹות ֲאדֹוןי רֵׂ ְמ מּוִנים ִא אֱ    ְוָשְמרּו

 ָלק ]ַא[ל ]ִי[ְכלּו ]ְנ[בּואֹות ן חָ יֹוזְ חֶ ב  

י[ ...[ ִהָכ]ה[ג]  ַהַלְיָלה ַהֶזה   אהּו  תאֹוּושְת ף ּבִ מֹו ]ְּבכֹורֵׂ

 ְלטֹוָב]ה[ אֹות [ם]ב ...[ד]ים ִר ּומיל ִש לֵׂ וְ  ַעל ַש]ָּבת[

ן יְ ת כֵׂ פֹוים עָ ִר פֳ צִ כְ     5  תאֹובָ צְ  יָ ן ָיגֵׂ

 ב>רוך< מגן     

 

 ם]ִני[עֲ צֹו ָממֹון קּונְ ועָ הָ הַ  ל אֵׂ ָר ְש י יִ נֵׂ ּבְ 

ִח ב ֹשְ הָ זָ ף וְ ֶכסֶ ם ּבְ יאָ צִ הֹוו    שֹוִניםי ֹשְ וּבֵׂ ים רֻ מֵׂ

יִניםְס ים ּוִד לּו פּועֲ ולְ ֻז   ה>ּוא< ַה>ַלְיָלה< ַה>ֶזה<  וֵׂ

 יםנִ ֹוּתְח ֶלק ּתַ עֶ לְ  פּווְט חֻ לּו וְ וּבְ חֻ 

י ַאְש ִחי ְט ים ּתֵֶׂ ִש ַהגְ לְ     10  ַמִניםמּונֵׂ

 ב<רוך< מחיה      

 

 ִחים ְלַכלֹות לּוְס כַ  אּוואְט טֻ  ת ּבָ שַ ת הַ אֶ 

י שַ צּוְמ לִ  דּוְר י    תצּולֹוַחת ְמ קֵׂ

 ֹותלאָ ר ְּת שֶֹ עֶ ם ּבְ תָ לֹוכַ  ה>ּוא< ַה>ַלְיָלה< ַה>ֶזה< 

 תָללֹום יְ הֶ לֵׂ ר עֲ ּבַ ְוגִ  ְסָחָפםים ִר ּומיל ִש לֵ 

 תֹולִה ב ְּת שֵׂ יֹו שדֹוה קָ ּתַָ אַ וְ     15

 ב>רוך< האל     

   

י חֻ ַסיְ מ   ת ּבָ שַ ת הַ ת אֶ ֹושעֲ לַ   עּוָדהי ְּת וקֵׂ ימֵׂ

ה ְמ נ    ה דָ ְח ִלי פַ ּבְ  ָבּה נּוכְ ְש ת יִ חֹונּווֵׂ

 ָרָדהי חֲ לִ ים ּבְ נִ מֹוהֲ  לּווגְ סֻ    ה>ּוא< ַה>ַלְיָלה< ַה>ֶזה<

 ִמיָדה ַהעֲ ה לְ יָ נִ ה עֲ צָ מַ ַחג ּוג וְ ונֶ ע  

 ה דָ עָ ְר ּבִ  ילּוגִ ה וְ אָ ְר יִ ּבְ  יָ ת יְ אֶ  דּובְ עִ     20

 ב>רוך< שאתך      
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 יֹוןיגָ יר ִש ִחים ִש ֹוצְ פ ם תָ רֹודֹולְ 

 ִרְציֹוןִגיל וְ ַמח וָ שֶ ים ּבְ לִ ֹוהֲ צ

 ןיֹובְ צִ ץ ּבְ לֹועֲ לַ  ֹוּתְש דַ יִק  ה>ּוא< ַה>ַלְיָלה< ַה>ֶזה<  

   ]...[ ַזְמרּו ְּבִהָגיֹון{ רמֹוגְ ל לִ ן ַהלֵׂ ֹור}

ר ְלִשְמָך ֶעְליֹון<ת דֹוהֹוב לְ טֹו    25  ַלְיָי >ּוְלַזמֵׂ

 הטוב   ב>רוך<

 

י חֶ רֹוְד לְ  ם לָ ית עֹוִר ּבְ   םלֹושָ ד וְ סֶ פֵׂ

י אַ ֹוְמ ת  םלֹוי ִמכְ לִ ים ּבְ כִ ְר בָ ת ְמ סֹוֹוכ העָ ּבָ ְר כֵׂ

י ְר ֹוע   ה>ּוא< ַה>ַלְיָלה< ַה>ֶזה<  לֹוםהֲ יַ ָדה וְ ְט י פִ שֵׂ בְ ּו לֹוַקּוי  ג הַ לַ כֵׂ

 םלֹוגְ יִ ּתֹו וַ ַדְר ח אַ קָ  ]...[ים ֵבִר ַהח  

 םלֹושָ  רשֵׂ בַ ב יְ רֹוקָ לַ ק וְ חֹוָר לָ     30

 םלֹוב שָ ל רֹועַ  גּונְ עַ ְת ִה וְ 

 ב>רוך< מ>עון< הברכות ועושה השלום

 

רּו מ  ׁש  דֹוןי ֵר מ  מּוִנים ִא אֱ  ו  ִריאֹות  א   ַהב 

 שבעתאפסח / ]ח[   

 שבעה לשבת ופסח דר' עלי החבר ]המ[עולה

)הפיוט אינו בכתיבת ידו של עלי בן  T-S NS 131.1  כ"י קמברידג', ספרית האוניברסיטה, מקור:

 (.נעמרם, אך חתום בשמו ותארו ומיוחס לו בכותרת: 'שבעה לשבת ופסח דר' עלי החבר ה]מעולה[' 

 , עם ביאור.330-328עמ' , בארי, עלי החבר נדפס:

 ת )שי"ן דולגה(, עלי החבר בסטרופה האחרונה. -: אסימן

ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את פותח את פסוק המסגרת: שמ' לא, טז: " ושמרו: 1  ביאור:

י, והכוונה לתורה.  אמרי:כינוי לישראל.  אמונים:". רתם ברית עולםהשבת לדֹ    אדון הבריאות:דברֵׂ

כנראה חלומו של יעקב המכונה 'חלק', על פי  בר' כז, יא:  בחזיון חלק: 2אדון הבריות, כינוי לקב"ה.  

שלא  ]א[ל ]ִי[כלו ]נ[בואות:חלק".  איש ואנכי ָשִער איש אחי עשו הן אמו רבקה אל יעקב "ויאמר

שמ' יב, מב. להלן בכל טור שלישי של כל  הוא הלילה הזה: 3תבוטלנה או תסתיימנה הנבואות.  

כי הנה הלכו משד מצרים מצרים, על פי הו' ט, ו: " מוף:ההשלמה על פי ההקשר.  ]בכורי[:מחרוזת. 

שבת ופסח )'ליל  על ש]בת[ וליל שימורים: 4בשאון ובמהומה.   בתשואות:". ף תקברםתקבצם מֹ 

עשה עמי הצירוף על פי תה' פו, יז: " לטוב]ה[ אות:שמורים'(, ייעודו של השבעתא לפסח שחל בשבת. 

 6יש' לא, ה.   כצפרים... צבאות: 5".  עזרתני ונחמתני יאות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה י
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רכושם של המצרים )'צוענים'( מלשון 'צוען', היא מצרים. ראה   ממון צוע]ני[ם:שניתן להם.    ההוענקו:

 7", ועוד.  במצרים אתותיו ומופתיו בשדה צען" במד' יג, כב: "לפני ֹצען מצרים" והשווה תה' עח, מג:

ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף לו: "-פי שמ' יב, לה על והוציאם בכסף וזהב:

מרובים   רובי ששונים:".  וינצלו את מצרים  נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום  ויי  וכלי זהב ושמלת

י( נוסף מעל השורה לאחר שנמחק נוסח אחר. לצורה זו ראה: הו' ח, יב: " רובי: בשמחה. רבו )ֻרּבֵׂ

נחרדו, זעפו. ויתכן כי הכוונה למים שכיסו אותם עת נסגר עליהם ים סוף. ללשון  זולעפו: 8תורתי".  

". כתוב בין השיטין, מתוקן ממילים לא ברורות. עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעבראה איכה ה, י: "

"; הברית  ט ולוד וכל הערב וכוב ובני ארץכוש ופוכינויים למצרים, על פי יח' ל, ה; ו: "  לודים וסוינים:

ונחטפו,   וחוטפו:נפגעו, מלשון חבלה.  חובלו:    9.   , ועוד"ונפלו סמכי מצרים וירד גאון עזה ממגדל סונה"

גיהנום, הנקרא 'עלוקה'. הכינוי הפייטני על פי דרשת עלק: לשאול תחתיה.  לעלק תחתונים:נהרגו. 

 10", ומדרשו על גיהנום בבבלי, עבודה זרה יז, ע"א.  הב הבחז"ל למש' ל, טו: "לעלוקה שתי בנות 

למתים. השווה יש' נט, י: "באשמנים כמתים".   טמוני אשמנים:להוריד גשמי תחיה.  להגשים תחי:

וטאטאתיה במטאטא הושמדו, על פי יש' יד, כג: " טואטאו:בזכות שמירת השבת.  את השבת: 11

ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים , יד: "מצרים, על פי בר' י כסלוחים:". השמד

כל ּוְכַכלֹות  לגמור, להשמיד, וכך הניקוד בכתב היד. ללשון ראה דה"ב לא, א: " לכלות:".  ואת כפתרים

הזאת...וישברו המצבות... עד  תהמת יכסימו ירדו על פי שמ' טו, ה: " ירדו... מצולות: 12...".  ְלַכלֵׂ

לקבר. לצורת הצירוף 'מצוקי שחת' ראה למצוקי שחת מצולות: המצרים.  ירדו:". במצולת כמו אבן

ישמ"א, ב, ח: " בעשר המכות. ללשון השווה: איכה   בעשר תאלות:להשמידם.    כלותם:  13ארץ".     ְמֻצקֵׂ

משך אותם,   סחפם:ליל יציאת מצרים. ליל שימורים:    14ג, סה: "תתן להם מגנת לב תאלתך להם".   

על המצרים שטובעו  עלהם:והגביר והעצים.  וגבר:. הראשון מחוק ,םיכתוב פעמיגרר אותם. 

כינוי לישראל הלומדים תורה  מסיימי חוקי תעודה: 16, ד.  כב 'תה ואתה... תהלות: 15במצולות.  

מבלי שירגישו   פחדה:  בליבשבת.    בה:יחיו בשלום.     נוה מנוחות ישכנו:  17לשם קיום שבת כהלכתה.   

 המונים:נתייחדו מכל האומות. סוגלו:  18יי".  ולא פחדתי אליך נאם ה על פי יר' ב, יט: "פחד. הצור 

ומצה כינוי לשבת, על פי יש' נח, יג: "וקראת לשבת ֹענג".  עונג:שבת וחג הפסח.  עונג וחג: 19  ישראל.

". ֹעִני ומצוות אכילת מצה בפסח, הלשון על פי דב' טז, ג: "שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עניה:

 ישראל.פוצחים:  21תה' ב, יא.   עבדו... ברעדה: 20לקיימה )את המצווה( על ידי ישראל.   להעמידה:

שמחה ובגיל. ב בשמח וגיל: 22יי".  שגיון לדוד אשר שר לשיר תהילה, על פי תה' ז, א: " שיר שיגיון:

  24ברצון.    בצביון:לשמוח.  לעלוץ:  23ואהבה.   ורציון:לצירוף ראה: יואל א, טז; יר' מח, לג ועוד. 

  'תה <:עליון ...טוב 25הטור מועתק בשוליים ורומז לאמירת הלל בליל א' של פסח.   רון ... בהגיון:

כינוי לישראל. כנראה חסרה בראש הטור המילה 'שים', המשלימה  לרודפי חסד ושלום: 26, ב.  צב

בלי   בלי מכלום:  המקיימים מצוות ארבע כוסות בליל הסדר.תומכי ארבעה כוסות:    27אקרוסטיכון.  
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מקווים לחידוש עבודת הכהנים במקדש. יקוו... ויהלום: ישראל המתפללים.  עורכי להג: 28רתיעה.  

כינוי לאליהו, על פי מל"ב ב, ח: "ויקח אליהו  קח אדרתו ויגלום: 29.  מאבני החושן פטדה ויהלום:

והתענגו...    31על פי יש' נז, יט: "שלום שלום לרחוק ולקרוב".     לרחוק... שלום:  30את אדרתו ויגֹלם".   

 תה' לז,יא.  שלום:

 

 שבעתא   / שבועות ]ט[ 

 ז'

ֶרד    י ְמעֹוַני    א    ַויֵׂ  דֹון ִמְשמֵׂ

 ִשִשים ִרּבֹוא ִנְגָלה ַעל ַהר ִסיַניב      

  ימּונַ אֱ ֶאה ָסח לֶ ּגֵ  ַּבֹח>ֶדש<ַהְש>ִליִשי<

 יְּברֹות ֲעָשָרה ָחַקק ַלֲהמֹונַ ִד    

ן ְייָ    5   ִכי ֶש]ֶמש[ ּוָמגֵׂ

 בר>רוך< ]מגן אברהם[     

   

       דֹוִשיר ְּבָחרֹו ְק ודָ הֻ הַ  ֹמֶשה 

     ִבְשֹלָשה ּוְבִשָשה ִהְפִריִשיּו    

        ַרִני ְלַקְדִשייהֲ זִ  ַּב>ֹחֶדש< ַהְש>ִליִשי<

 [ ָוָאֶרץ הֹוִריִשי ַמִיםוקֹות ָש]חֻ     

ינּו< ַּב>ֹחֶדש< ַהְש>ִליִשי<   10   ְּבַטל ְיַחיֵׂינּו ֱא>ֹלהֵׂ

 המתים[ב>רוך< ]מחיה      

 

 חֹו ְלהֹורֹוָתםהֹוִרים ְקֹדִש]ים[ ְשלָ ט   ֶאל    

 ָקָרה ִמְפִניִנים ְלַלְמָדם ְלדֹורֹוָתםי      

 בֹודֹו ְלַהְראֹוָתםכ   ַּב>ֹחֶדש<  ַהְש>ִליִשי< 

 ַקְדָשם ְלַטֲהָרם ִמֻטְמָא]ָתם[ ל      

 ִשְמֹלָתם ְוִקַדְשָּתם ַה >יֹום< ּו >ָמָחר< ְוִכְּבסּו   15  

 בר>רוך< ]האל הקדוש[     

 אתה בחרתנו מכל העמים וגו'    

  ב>רוך< ]מקדש[     
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יֶהם ָנֳעֶמיָךמ   ָהָעם  ינֵׂ  אֹוד ָחזּו ְּבעֵׂ

 ים ְלַהֲעִציֶמיָךִּת עְ ֹוַעם ְדָבַרי ִשימַ נ

 ָיֶמיָך ֹוד ֲעֶשֶרת ַהִדְּברֹות ֶהֱאַזְנִּתים ָכל ס ַּב>ֹחֶדש<  ַהְש>ִליִשי<     

יִתי ִלְכבֹוד ְשֶמָך ע          יֶהם ִנְגלֵׂ  לֵׂ

יֶמיָך          20     ַרְך ֶא>ת< ַלְחְמָך ְוֶא>ת< מֵׂ  ּובֵׂ

 בר>רוך< ]שאותך ביראה[      

 

י ְפָלאֹות ְלַצּוֹות ַלֲעָדֶתיָך פִ   ַויֹאֶמר   ְלאֵׂ

ד ּוְלהֹורֹות ַלֲאיֻ  ּוייּוצִ   וָמֶתיָךְלַלמֵׂ

 ְנחֹוֶתיָךהַ לְ   ְקָראִתיָך  יָךַדְשִּת ִק  ַּב>ֹחֶדש<  ַהְש>ִליִשי<

 ֶּבה ָלנּו רֹוב ְנִעימֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ַר 

ֲאֹבֶתיָך    25    יִטְבָך ְוִהְר>ְּבָך< מֵׂ  ְוהֵׂ

 בר>רוך< ]הטוב שמך[     

 

יֶהם  ם ֶזַרע ָחַלם ֲחלֹוםת  ֹוב ׁש  ֲאלֵׂ  שּוב צּוָרם ִכי הֵׂ

ילֹוםכֵׂ  ַעל  ן ַיֲאִמינּו ְּבָך ְלעֵׂ

ַהיֹום ַוֲהלֹוםיִ  ַּב>ֹחֶדש<  ַהְש>ִליִשי<  ְהיּו ְקדֹוִשים מֵׂ

ַר יֵׂים ַהח      ּבֹות ְּבָרכֹות ְּבִלי ִמְכלֹום ב 

ם ְּברֹוב עֹוז ְוָשלֹום       30    ּוְתָבְרכֵׂ

 בר>רוך< ]מעון הברכות ועושה השלום[     

 

עֹוַני  ַוֵיֶר  ֵמי מ  דֹון ִמש   ד א 

 שבעתא   / שבועות  ]ט[

מילים של עלי בן יחזקאל.    כתיבת ידוב)  H3.104 d  T-S  ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה  מקור:

מועתק בסביבת פיוטים לשבועות משל פייטנים אחרים, גם כן בהעתקת עלי בן  .בודדות מנוקדות

שבועות / מעריב 'וירד אדון משמי   אחריו:  שבועות / מעריב 'וירד אפוד איילת אהבים'.  לפניו:יחזקאל.  

 (. נ שחקים',

 ת; עלי החבר.-: אסימן

כינוי  אדון: 1  מר אליהם'.שמ' יט, כה: 'וירד משה אל העם ויא פסוק מסגרת:: שבעתא. ז' ביאור:

משמי השמים,   משמי מעוני:. והשווה זכ' ד, יד.  "אדון כל הארץ עבר לפניכם"לקב"ה, על פי יהו' ג, יא:  

בבלי, שבת פח, על פי , : מספר בני ישראל שנכחו במעמד הר סינישישים רבואב 2  .יםכות נרדפיסמ
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לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל דרש ר' סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה ' ע"א:

סוכה נא, , בבלי'. השווה אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע

בחדש השלישי לצאת "שמ' יט, א:  בחדש השלישי: 3  ע"ב: 'שהיו שם ששים רבוא כיוצאי מצרים'.

כינוי למשה ששר את שירת   גאה:בכל סטרופה.  . וכך בכל פתיחת טור שלישי  "בני ישראל מארץ מצרים

כינוי   להמוני: 4   ישראל.לכינוי    לאמוני:אמר.   סח:.  "כי גאה גאה  ייאשירה ל"הים, על פי שמ' טו, א:  

אשר עיטרו הקב"ה בהוד   ההודר: 6  תה' פד' יב. ההשלמה על פי הפסוק.כי...יי:  5  לעם ישראל.

על פי ירושלמי,  ,כינוי ללוחות הברית, התורה ובששה: ובשלשה 7  כינוי לקב"ה. קדושי:הדר. בו

: 'הלחות היו אורכן ששה טפחים ורחבן שלשה והיה משה תפיש בטפחיים והקב"ה דף כג, ע"אתענית,  

 8  הבדיל אותי מהגויים על ידי התורה )'שלשה וששה'(. הפרישי:בטפחיים וטפחיים ריוח באמצע'. 

חוקות   9  החוקים בתורה.את למען אהיה קדוש ואמלא את המצוות ו לקדשי:הזהיר אותי.  זיהרני:

. , העביר לרשותיהנחיל ליהורישי:  ואת ארץ ישראל.: וארץ חוקיות העולם למן הבריאה.ש]מים[: 

אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים  ייכה אמר "על פי, יר' לג, כה: הצירוף  : ש]מים[ וארץחוקות 

 יקומון  נבלתי  מתיך  על פי יש' כו, יט: "יחיו   בטל יחיינו:  10   על פי הפסוק.  . ההשלמה"וארץ לא שמתי

עם ישראל, על פי שמ' יט, ו:  לא טהורים קדש]ים[: 11טלך".   אורת טל כי עפר שכני ורננו הקיצו

כינוי   יקרה מפנינים:  12   האל את משה.  שלחו:. ההשלמה על פי ההקשר.  "ממלכת כהנים וגוי קדוש"

 ללמדם:. והשווה מש' ח, יא. "יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה"לתורה, על פי מש' ג, טו: 

ללמדם דיני טומאה וטהרה. ההשלמה על פי ההקשר  לקדשם... מטמא]תם[: 14  את עם ישראל.

נועם  17  כנראה כינוי לתורה. נעמיך: ראו.חזו:  16שמ' יט, י.   וקדשתם... שמלותם: 15  והחרוז.

הפיוט שאני, הפייטן, חיברתי לכבוד הקב"ה.   בסמיכות תיאור הפוכה כמו דברי הנעימים. דברי:

או השמעתי לעם  ,, את מילות הפיוט )'נועם דברי'(ןהשמעתי אות שימעתים: הניקוד על פי כתב היד.

ונה 'סוד', על פי התורה המכ סוד... הדברות: 18  למען הלל שמך. ך:י להעצימישראל את 'נועם דברי'. 

כמו השמעתי, גרמתי להם להאזין )צורה  האזנתים:. "ליראיו ובריתו להודיעם ייסוד "תה' כה, יד: 

על עם ישראל. עליהם:   19   .במקום: כל הימים, תמיד. צורת 'ימיך' מכורח החרוז  כל ימיך:  פייטנית(.

, והכוונה: עמדתי בפניהם כשליח ציבור בתפילה כפי 16אולי, מוסב על 'העם' בתחילת טור  נגליתי:

והשימוש בפועל 'נגליתי' כאן,  שבמעמד הר סיני משה עמד בפני העם כשליח הציבור מטעם הקב"ה.

 פלאי פלאות:  21יתכן כי הפייטן מצהיר שקיבל ברכה מהאל.   שמ' כג, כה.   וברך... מימך:  20משונה.   

: כינוי לעם ישראל )'איומה'(, על פי שה"ש ו, ד: לאיומתיך 22  עם ישראל.ל לעדתיך:כינוי לתורה. 

תרבה.   רבה: 24להדריך את ישראל בדרך התורה.   להנחותיך: 23  ."נאוה כירושלם אימה כנדגלות"

כינוי   לם חלום:זרע ח  כינוי לאל.  צורם:  אל עם ישראל.  אליהם:  26   דב' ל, ה.  והיטבך... מאבותיך:  25

כנראה  והלום: 28המקור בדה"ב לג, ז.  לעולם, לנצח.  לעילום: 27  לעם ישראל, צאצאיו של יוסף.
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 ֹעז : "ייעל פי תה' כט, יא ותברכם... ושלום: 30  כלימה, בושה. מכלום: 29  והלאה. וכמ ,ובהמשך

 בשלום". עמו את יברך יי יתן לעמו

 

  שבעתא           / רני עקרה ]י[ 

 [ם]ִמיול ְלאֻ ִמכָ  צּוָלה ְנסּוָכהא    י נִ ָר 

ןב       ץ ִמּבֵׂ   ֲעָמִמים ַנִיְך ֲאַקּבֵׂ

 יםִמ דֹוהֲ  שם ָּתבֹוִאי ְלִמְקדַ ּגַ     

 ִּבְזכּות ָאב ָּבא ַּבָיִמים  ְךנֵׂ נְ גֹוגּול יְ ד      

  ב>רוך< ]מגן[     

      

  יםִר יתָ מֵׂ ִּבְנָין ַהֲאִריִכי הַ הַ   ַהְרִחיִבי  5 

 ן ֶאל ָכל ֲעָבִריםֹוכִיְך יִ עֹותַ ויִר וִ     

ְך גֹוִים ִייַר זַ       יםִר צָ ְמ  ש ְּבָכלְרעֵׂ

ָאה ְשָעִריָמָצא ּוַרע ִּבְזכּות זָ  ְךילֵׂ לִ ְט י יַ חַ          [ם]מֵׂ

     ב>רוך< ]מחיה[      

 

ְך ְמֹאד ַיְרֶּבה ט  י כִ     ְּבִמְכלֹוִליםּובֵׂ

 ִצי ְּביֹוֶשר ַמְעָגִליםֹוִּתְפר [אל]ִמין ּוְשמֹ י      10 

 ַשמֹות ִיְרּבּו ָבם ְמַהְלִליםי ָעַרִיְך ַהנְ כִ     

ל ילִ      ב ֹאָהִליםֹוְקדֹוש ִיְשָראֵׂ  שֵׂ

    ב>רוך< ]האל הקדוש[     

  

 ַּבֻמְקָדִשיםְקָדש ומֻ  ְךסֵׂ נּומ   ֲעַלִיְך ֹוִכי ב

 ָדִשיםוְמקֻ  םר עַ ֹוצֹור ִיְנצנ      

 ִליִשיםְּבסֹוד שָ  ְךרֵׂ אֲ פָ יְ  ְךרֵׂ בְ ִס    15 

 ָדִשיםְבָדל ֹקֶדש קָ וַהמֻ  ָדִתיע      

   ב>רוך< ]מקדש[     
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 ֶאֶרת ִּבְפָרִחיםֹוִרָיה ְמפֹופ ְכִאָשה  ִכי  

  ָּתִחיםוַכְדֹכד ְמפֻ ּבְ ַהר ִשְמֹשַתִיְך צ      

ת ְיַכְלָלּהירֹות ִק  ל  ִכיּתֵׂ  ְמַנְצִחיםְמַקהֵׂ

 ְיָרִחים ג'ן פַ צְ ת נִ אֶ  [...ֹוֶצה ֲעבֹוָדה י]ר   20 

 ב>רוך< ]שאותך ביראה[     

 

 ץֶר פֶ ּו לְ תְש ּו.[ת י.].ש ִכי ֶהָהִרים   

ימּוֶטָנה ְגָבעֹות ְּבָכל ת        ֶאֶרץ  ַקְצוֵׂ

 ִּבְצִבי ֶאֶרץ  ְךרֵׂ ְק ִי ְך  [צּורֵׂ ]ל  ַרְך ע      

 ָהָאֶרץ  ְּבָכל י ָהָיה ָשְמעֹוטֹוָבה טֹוב ְלנֹוֲחלֵׂ  [ה]ְּבהֹוָדיָ     

  ב>רוך< ]הטוב שמך[       

        

ַרְשִּתיְך ִליוְ  25  ב אֵׂ  ה ַהְקדֹוָשה ְלָשלֹוםר  ּוַהח 

ילֹוםֲחבּוַרת ַהֶצֶדק      ב ְלעֵׂ שֵׂ  ּתֵׂ

ֶכה        םֹוְלִביַאת ַקח ַאַדְרּתֹו ַוִיְגל ִיז 

    [  ֹום]ל[שָ ]ב ֹוְוִהְתַעְנגּו ַעל ר

   ]ועושה השלום[ ב>רוך< ]מעון הברכות[     
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ה  ]י[  סּוכ  ה נ  צּול  ִני א   ר 

 שבעתא עקרה / רני 

)לא כתיבת ידו של עלי בן עמרם, T-S  NS 110.146  כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, מקור:

 (.נבחלקו מטושטש ודהוי. המשך העמוד ריק, 

 ת בראשי הטורים; עלי החבר יזכה, בשתי הסטרופות האחרונות.-א סימן:

  פנייה אל עם ישראל המדומה לאישה. 1ו; י. הו' ב, כא. -ג; ה-יש' נד, א : פתיחות מקראיות:רביאו 

: כינוי לישראל. אצולה... לאומי]ם[שירי, על פי יש' נד, א: "רני עקרה לא ילדה פתחי רנה וצהלי".    רני:

לשון שלטון ושררה, בעלת נסיכות. השווה יש' כה, ז: "והמסכה  נסוכה: ההשלמה על פי החרוז.

מבין הגוים, וכל הטור   מבן עממים:'.  הפזורים'מתוקן בין השיטין מ  אקבץ:  2כל הגוים".     הנסוכה על

   3ממילה לא ברורה.   מתוקן בין השיטין מבן:על פי יח' כח, כה: "בקבצי את בית ישראל מן העמים". 

א:   בית המקדש אשר בארץ )ה'דומים'(. ללשון ראה יש' סו,  מקדש הדומים:מוסב על ישראל.    תבואי:

כינוי לקב"ה, על פי שה"ש ה, י: "דודי צח ואדום דגול  דגול: 4"השמים כסאי והארץ הדם רגלי".  

כינוי לאברהם, על פי בר' כד, א: "ואברהם זקן בא בימים",   אב בא בימים:יגן עליך.    יגוננך:מרבבה".  

ך ויריעות משכנותיך הרחיבי מקום אהל"הגדילי, על פי יש' נד, ב:  הרחיבי: 5והשווה בר' יח, יא.  

צ"ל  וירועותיך: 6".  אל תחשכי האריכי מיתריך ויתדתיך חזקישם, שם: " הבנין... המיתרים: ."יטו

הקב"ה יקים את יריעות המשכן לכל עבר. ראה: יש' נד, ב:  אל כל עברים:הקב"ה.  יכון:ויריעותיך. 

ִרים:יש' נד, ג.    זרעך גוים יירש:  7".   ויריעות משכנותיך יטו" צ  בכל הגבולות. ללשון ראה איכה,   בכל מ 

 ."ַהְמָצִריםג, א: "גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים ולא מצאה מנוח כל רדפיה השיגוה בן  

יוריד  יטלילך:כינוי לקב"ה.  חי: 8'.  בסימניו ובמצריו' משנה, בבא בתרא, ז, ג: ללשון השווה גם:

כינוי ליצחק, על פי בר' כב, יב: "ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא שערים:    זרע...  עליך טל.

ימין  10בכֹול ובשלמות.   במכלולים: 9מאה שערים". ושיעור הטור: בזכות יצחק יוריד הקב"ה טל.  

בדרך הישרה, דרך הצדק )בסמיכות הפוכה(. השווה:  ביושר מעגלים:יש' נד, ג.  :תפרוצי ]אל[ושמ

עריך השוממות, על פי  עריך הנשמות: 11ד, יא: "בדרך חכמה הריתיך הדרכתיך במעגלי ֹישר".  מש' 

יר' לג, י: "ובחצות ירושלם הנשמות מאין אדם ומאין יושב".   יש' נד, ג: "וערים נשמות יושיבו". השווה

לקב"ה,    לקדוש ישראל:  12תהיינה מיושבות בתושבים רבים שיהללו את הקב"ה.     ירבו בם מהללים:

". השווה: יש' יב, י: 'צהלי ורני יושבת ציון וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקראעל פי יש' נד, ה: "

כינוי ליעקב, הוא ישראל, על פי בר' כה,   יושב אהלים:כי גדול בקרבך קדוש ישראל'. השווה יש' א, ד.  

אולי מפלטך, גואלך.  מנוסך: הקב"ה. יש' נד, ה.בועליך:  13  כז: "ויעקב איש תם יושב אהלים".

נצור   14כינוי לקב"ה, על פי וי' יט, ב: "קדשים תהיו כי קדוש אני יי אלהיכם".   מוקדש במוקדשים:

  יפארך:כנראה כינוי לאל, מקור תקוותך.    סברך:  15   ראל.את עם יש  עם מקודשים:ישמור, יגן.    ינצור:

כהנים, לויים  שלישים:כנראה יחד עם כל ישראל )'שלישים'(.  בסוד שלישים:ישווה לך הדר וכבוד. 
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כינוי  לישראל, על פי וי' כ, כה: "ואבדיל עדתי המובדל:  16וישראל. ראה: בבלי, שבת, פח ע"א.  

  'יש ה פוריה:כי כאש 17ט, ב: "ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר".   אתכם מן העמים". השווה נחמיה

מבורכת   מפוארת בפרחים:יי". כי כאשה עזובה ועצובת רוח קראך בשונה מלשון הפסוק: ": ו ,נד

בצאצאים. והשווה: תה' קכח, ג: "אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך".  

בכדכד מפותחים:  דרכן, והכוונה למקדש.החלונות שהשמש זורחת  מחיצות צהר שמשתיך: 18

ושמתי כדכד  . הטור כולו על פי יש' נד, יב: "ַכְדֹכד מקושטות במעשה אמנות באבן היקרה והבהירה

האם ירושלים תיבנה מאבן השוהם או מאבן ". הטור רומז לדיון שמשתיך ושעריך לאבני אקדח

חד אמר ]...[  ושמתי כדכד שמשותיך א"ר שמואל בר נחמני  '  עה, ע"א:,  . ראה: בבלי, בבא בתראהישפה

הכוונה לבית המקדש   כיתת: ִקירֹות  19'.  שוהם וחד אמר ישפה אמר להו הקב"ה להוי כדין וכדין

האל יבנה, ישכלל, ייפה. לשון כלילת יופי. ללשון ראה, איכה ב, טו: "כלילת  יכללה:. שנחרב )'כיתת'(

כינוי לקב"ה המקבץ   מקהל מנצחים:הארץ", והשווה יח' כז, ד: "ֹּבניך כללו יפיך". ֹיפי משוש לכל 

כינוי  נצפן ג' ירחים: 20.  תלויה ו"די כיתת:שרים, והכוונה לישראל האומרים פיוטים ותפילות. 

יהיו  יושתו לפרץ:, י. נד ',יש :כי ההרים 21".  ותצפנהו שלשה ירחיםלמשה, על פי שמ' ב, ב: "

 תמוטנה גבעות: 22".  ואשיתהו בתה פרץ גדרו והיה למרמסו: "-לפורענות ולהרס. השווה: יש' ה, ה

אולי  :ערך ל]צור[ך יקרך 23בכל העולם. כנראה תיאור אחרית הימים.   בכל קצוי ארץ: , י.נד ',יש

כבודך ותפארתך עמד )'ערך'( לפני הקב"ה )']צור[ך'( בגאווה. ההשלמה על פי העניין. ואפשר גם 

בארץ צבי, כינוי לארץ  בצבי ארץ:שמתייחס לעצמו, הפייטן, המשמיע פיוט זה )'ערך'( לכבוד הקב"ה.  

 בהודיה טובה: 24  ישראל. הלשון על פי יח' כה, ט: "צבי ארץ בית הישיֹמת". השווה דנ' יא, טז; מא.

בתפילות הודיה. השווה תה' קו, א: "הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו". והשווה דה"א טז, לד ועוד. 

הודיה על הטוב, שנחלו ההולכים בדרכו של הקב"ה והשווה: מש' כח, י: "ותמימים ינחלו   טוב לנוחלי:

שע שבמלחמותיו נחלו ישראל את כינוי ליהו הארץ: היה...לעם שנחל נחלות הארץ.  לנוחלי:טוב". 

הו', ב, כא.  לי:ארשתיך ו  25"ויהי יי את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ".   יהו' ו, כז:הארץ. על פי 

 לשלום:כנראה מתייחס לקהל המתפללים המצוי בבית הכנסת באותו מעמד.  החבורה הקדושה:

ציבור הנוכחים בתפילה או ישיבת ארץ   חבורת הצדק:  26בכתב היד מנוקד: 'ִלְשלֹום'.   ברכה לשלומם.  

 יזכה: 27תתקים לעולם. ללשון ראה דה"ב לג, ז: "אשים את שמי לעילום".   תשב לעילום:ישראל.  

לביאת אליהו הנביא, מבשר הגאולה, על פי מל"ב, ב, ח: "ויקח אליהו   לביאת... ויגלום:עם ישראל. 

 תה' לז, יא.  והתענגו... שלום:את אדרתו ויגלם ויכה את המים ויחצו הנה והנה". 
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 מערכת יוצר: יי מלכנו ועד מתי

 ועד מתי    מלכנו יי ]יא[ 

 

י ֲעֹוִנייִני עֹוְלָלה ַעל עֹוֶצם עָ עֵ   ְצבֵׂ

ן לְ ל                 ִטב ָלכֵׂ  ַצִני עֹוְיִני  חָ א ָלַמְדִּתי ְלהֵׂ

ר ֶעְש י       ּתֹוִנידֹו ָיַרת ָיַקד ָיַצת ַיְבעֵׂ

ב ַהָכאּוב ִה     וְלִהיב ַהלֵׂ  שֹוִני   ֲהִהְרִחיק ְש  ַהָדאֵׂ

 ִניְט שָ ַשב ֶחְמַית ִחְרחּור ָחַרק ֲחַלְקַלקֹות לְ ח   5   

יָכִלי ְּבַאְרמֹוִניָלה ּבְ בִ //     ָשִרי// ָּבָנה ִּבְזבּוִלי ְּבהֵׂ

 ִמְמכֹוִניקּוִני י ַרּבּו רֹוֲעַצי ָרְדפּו ִריחֲ ֹוְצצַ ר    

 

 ְרסּו ִּבְנָייִניַיהַ  פּוְד ְה ָחְרפּו ְיַגְדפּו ִיְשֲאפּו יֶ י   ְוַעד ָמַתי  

ִני זָ ז      ִני זְ בְ ְכרֵׂ ִני ַזכֵׂ  ִני  ְכמֹ ְח י ּתַ ן ְזִמירֵׂ מַ דֵׂ

ִביִניכ 10 ן ְכִליִלי ָכְתִלי ִכְסִלי ֹכֲהִני מֵׂ  ֹונֵׂ

ִני ִשיָבה ַהְנִתיָבה ַהְקִשיָבה ַהְרִחיָבהה    ְושּוָבה ְלָחנֵׂ

ִני דַ חַ  ִני ָחְשקֵׂ ִני ָחְקקֵׂ ְד ּבְ ְזקֵׂ ִני ְּבעֵׂ  וֶתיָך קֹוִניֹוקֵׂ

ם ז     ִניָזִרים ּוִמָיָדם ַפלְ  ְזמֹוםֹכר זֹאת זֹועֵׂ  טֵׂ

יִני ִניְמּתַ מַ ִני קֹוָראִתיָך ְקַשְבּתַ ק   ִני ְשעֵׂ  ַקְּבלֵׂ

 

 נה(ככ>תוב< קראתי שמך יי >מבור תחתיות< )איכה ג,   

 >תוב< קולי שמעת >אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי< )איכה ג, נו(כוכ

 [ ]...>תוב<  כוכ

 _ _ _ _ 
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ה ַעל עֹוֶצם ע   ל  ֹוִני ֵעיִני עֹול  ֵבי ע   צ 

 ועד מתי מלכנו יי ]יא[  

חסר   השירכתיבתו של עלי בן עמרם,  )   T-S NS 128. 21,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה  מקור:

 (.נ, בסופו

  .52, הערה 335-334פליישר, היוצרות, עמ' נדפס: 

 התיבות בטור פותחות באות החותמת את השם(. רובעלי החבר יזכה חזק ) סימן:

עיני עוללה לנפשי מכל "עיני יצרה דמעות, ואני בוכה. הצירוף על פי איכה ג, נא:    עיני עוללה:  1  ביאור:

לעיניים 'לעולל'  מתשגור היאעוצמת העצב בשל העוונות והחטאים  עוני: עצבי עוצם. "בנות עירי

 י, שונאי,י שאויביהתוצאה של מעשלחצני עויני: ללכת בדרך התורה.  לעשות טוב,להטב:  2  דמעות.

מרכבת  ": ירה, זרק, על פי שמ' טו, ד: ירתשל העוין, האויב.  ידו: 3  י'( הקשה עלי, לחץ אותי.)'עוינ

את מחשבתי, על  עשתוני:הצית, הדליק.  יצת: בער. יקד:. והשווה שמ' יט, יג. "פרעה וחילו ירה בים

  ב הדֵאו:הלב הכאו הבעיר, מלשון להבה. הלהיב: 4  ."ביום ההוא אבדו עשתנתיו"פי תה' קמו, ד: 

אכן, אשר הרחיק. לצורה זו  ההרחיק: .334ְדִא]יג[, היוצרות, עמ' ִה  ְכִאיב,ִה ההשלמה של פליישר: 

. "קציני אנשי המלחמה ההלכוא אתו"' י, כד: ווהשווה: יה "ההרימו המלך ויועציו"ראה: עז' ח' כה: 

לפיו  צ"ל המית, אילוץ בשל מבנה השיר חמית: תכנן, מוסב על האויב. חשב: 5  שמחתי.את  ששוני:

פחם ": התלהבות, התלהמות עלי קרב, על פי מש' כו, כא: חרחורפותחת כל מילה בטור.  י"תהאות ח

חרק את שיניו עלי בחנופה, על פי תה'    חרק חלקלקות:.  "לגחלים ועצים לאש ואיש מדינים לחרחר ריב

חנופה. ללשון ראה דנ'    חלקלקות:ה תה' לז, יב ועוד.  השוו  ".בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו"לה, טז:  

להרשיעי, מלשון שטן, על פי לשטני: . והשווה תה' יב, ג. "ומרשיעי ברית יחניף בחלקות"יא, לב: 

מוסב על האויב  בנה:  .איכה ג, ד בלה בשרי: 6  ."שטן לשלמה את הדד האדמי ייויקם "מל"א יא, יד 

כינויים  בהיכלי בארמוני:על זבולי, על מקום מקדשי, מכורח הא"ב.  כמו בזבולי: )'עויני', 'שטני'(.

רבים אויביי, מעניי הלוחצים ושוברים אותי. הצירוף על פי שו' י, ח:  רוצצי... רדפו: 7  לבית המקדש.

 8  ."מכון לשבתך עולמים"מבית המקדש. מל"א ח, יג:  ממכוני:. "וירעצו וירצצו את בני ישראל"

והשווה יש' לז כג.  "את מי חרפת וגדפת"ללשון ראה מל"ב יט, כב:  .יקללו, ינאצו ויבזו יחרפו יגדפו:

 יהדפו:. "השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו"ידרסו וירמסו, על פי עמ' ב, ז: ישאפו: 

 9  את בית המקדש. :בנייני. והשווה יהו' כג, ה. "והות רשעים יהדוף"ידחפו. ללשון ראה מש' י, ג: 

ותאמר לאה זבדני "ברכני, הענק לי. הלשון על פי בר' ל, כ:  זבדני:מכאן, פנייה בתפילה לאל. זכרני: 

זמירי  זכה אותי לזמן ימות המשיח )מזרע דוד(. : תחכמניזמירי זמן זכני . "אלהים אתי זבד טוב

י דוד המלך )'תחכמוני'( והכוונה למזמורי תהיליםתחכמוני:   כינוי לדוד המלך, על פי  תחכמני: .שירֵׂ
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(: אמר כך ) קאמר הכי ַאָּבהּו רבי 'אמר: המלך לדוד מיוחס תחכמוני טז, ע"ב, שם ,קטן בבלי, מועד

 יושב היה לא בישיבה יושב שהיה בשעה -( ' )שמ"ב, כג, חַּבֶשֶבת 'יושב: דוד של גבורותיו שמות 'ואלה

: לו ]...[ אמרו(. התלמידים כאחד) קרקע גבי על אלא(, חשוב אדם שנוהג כמו) וכסתות כרים גבי על

. ישראל של כרבם עצמו להראות שלא, ענוה מחמת, עליו קבל ולא וכסתות כרים על אדוני ישב

( בצדקתך)  ואתה  גזרה  גוזר  שאני:  כמוני  תהא  -  עצמך  והשפלת  הואיל  ה"הקב  לו  אמר  רב  אמר  תחכמוני

מיטונומיה לבית המקדש.  ,קירכותל, כתלי: כינוי לבית המקדש הנאה, היפה. כלילי:  10  .מבטלה'

 כסלי:והשווה דנ' ה, ה. החלנות".  מן משגיח כתלנו אחר  עומד זה : "הנהללשון ראה שה"ש ב, ט

מורי, מלמדי, הכהנים והלווים  מביני:. "וישימו באלהים כסלם"תקוותי, מבטחי, על פי תה' עח, ז: 

  . והשווה דה"ב לה, ג."והלוים מבינים את העם"את התורה בבית המקדש. נח' ג, ז: שפירשו ותרגמו 

חון אותי ומחל  ,שמע תפילתי הקשיבה... לחנני:אולי, החזר אותי לדרך הישר.  השיבה הנתיבה: 11

הענק לי חקקני:  12 ".  בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני שמע תפלתי"לי, על פי תה' ד, ב: 

בחוקיך, במצוות התורה. ללשון ראה תה' קיט, פח:  בעדוותיך: רצה בי.חשקני: קיך ומצוותיך. חו

 זכר:  13  ."קנה שמים וארץ"כינוי פנייה לקב"ה. ללשון ראה: בר' יד, יט:    קוני:  ."ואשמרה עדות פיך"

. ללשון ראה יח' כב, לא: "ואשפך עליהם זעמי". והשווה כינוי לקב"הזועם  פנייה אל האל בבקשה.

ַּתכנן להרע, להכניע )מלשון מזימה(. ללשון ראה: זכ' ח, יד:  זמום:נחום א, ו: "לפני זעמו מי יעמוד". 

כי "אויבים. תה' נד, ח:  זרים: "כאשר זממתי להרע לכם". השווה איכה ב, יז: "עשה יי אשר זמם". 

אתה   קוממתני:  14   ."אלהי פלטני מיד רשע"על פי תה' עא, ד:    ,הצילני, חלצני:  פלטני.  "זרים קמו עלי

 ."ולא ישעה אל המזבחות"י, קבל תפילתי. ללשון ראה יש' יז, ח: יפנה אל שעיני:האל שמקים אותי. 
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 סליחות

 יום כיפור / סליחה]יב[  

 אל מלך

י ָטֶרף אַ  ַאָּתה ַהְררֵׂ ב ַּתֲחנּוןִדיר מֵׂ  ְוקֹושֵׂ

           ֳעִני דֹוְרֶשיָך ַהיֹום ְּבִרינּון יָטה ּבָ בִ     

ה         ֹוִעים ָלְך ְושֹוְפִכים ִחינּוןּג ֲענֵׂ

ל ַרחּום ְוַחנּון ְיָי   ְיָי   אֵׂ

 

ם ַכסּוָחה ִד  ַאָּתה 5      ִכיָת ֶכָחָלל ָרַהב ַוְּתִשימֵׂ

       ְּבשֹוָאה ּוַפַחת ְושּוָחהַפְלָּתם ִה     

ה     נּו ְרָווָחהו   ֲענֵׂ ינּו ְוַהְמִציאֵׂ ל ַצֲעָקתֵׂ  ַקּבֵׂ

 ְשָמָעה ְיָי ְסָלָחה ְיָי     

 

 יּון לָ כְ ס ָצִרים ַויִ ַנְחָּת ַוִּתְמאַ ז   ַאָּתה 

יֶהם ַוֶיֱהָמיּון שָ  ְתָךמָ ח    10       ַפְכָּת ֲעלֵׂ

ה     ֶהםָלֶאיָך יֹום ֶזה ט   ֲענֵׂ  יּון[תרעלה// //ִי//]ְשּתָ // ְואֹוְיבֵׂ

 ֶיֱחָזיּון ָרָמה ָיְדָך ַּבל ְיָי    

 

 ָּת ִמְגבּוָלְך ְדָך גֹוִים הֹוַרְש י   ַאָּתה

 ְוָגְדָלְך   ְתָךִליָתם ְּבַאֶפָך ּוַבֲחמָ כִ 

ה  15      ֲהקֹוֶתיָך ַהצֹוֲעִקים ְלמּוָלְךלַ  ֲענֵׂ

 חּו>ָשה< ִלי ַהֲאִז>יָנה< קֹוִלי ְּבָק>ְרִאי<ָלְך  ְקָראִתיָך ְיָי    

 

ינּומ   ַאָּתה      רֹום ְלעֹוָלם טֹובֹוֶתיָך ַּתְראֵׂ

ינּונ       נּו ְּבַחְסְדָך ּוִבְרצֹוְנָך ַאל ְּתַדְכאֵׂ  חֵׂ

ה     יזֹובס ֲענֵׂ י ִשְבֲחָך ּוְבאֵׂ ינּו  ֹוְדרֵׂ  ְּתַחְטאֵׂ

נּו< ְביֹום ְיָי  20     >נּו< הֹוִשיָעה ַהֶמֶלְך ַיֲע>נֵׂ  ָקְראֵׂ
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  ִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ְּתִחַלת ָכל ְיִציָרה ע   ַאָּתה 

    ָרה ּבְ ֹוַרְרָּת ְבָעְזָך ָים ּוְשאֹון ַגָליו ְלשַ פ    

ה      ֹו]ֲע[ֶקיָך ְּבֶנֶפש ָמָרה ֶנֱאָצָרה צ ֲענֵׂ

 ֻעִזי ּוָמֻעִזי ּוְמנּוִסי ְּביֹום ָצָרה ְיָי    

 

ב ְּתִהלֹות ְיָשִרים ק   ַאָּתה   25   דֹוש יֹושֵׂ

 ם ִהְבַטְחָּתנּו ִכי ַאָּתה מֹוִציא ֲאִסיִרים ר      

ה     ב ִנְמָהִרים  ֹו]ֲא[ִליםׁש ֲענֵׂ  ְסִליָחה ְּבלֵׂ

נּו ְלָך ִקִּו>ינּו< ֱהיֵׂה ְז>ֹרָע<ם ַלְּבָקִרים      ְיָי      ָחנֵׂ

 

ם ְמַשְּועֶ ת   ַאָּתה   ָך ְּבֶמֶתק ִחכֹו   קּום ְּתַרחֵׂ

 ַרְכָּת ְּתשּוָבה ִנַצַחת ְלַהְצִליַח ַדְרכֹו  ע     30 

 ֶּתֱאֹטם אֹוֶזן ִמְשמֹוַע ֶעְרכֹו  תעליםא ל      

י ָאֶרץ ְיָי      ְוִיֶּתן ֹעז ְלַמְלכֹו ָיִדין ַאְפסֵׂ

 

ִני ִמְמִריִבי י   ַאָּתה     ִני ְוָשְפטֵׂ ִני ּוָפְקדֵׂ  ַדְעָּת  ְיָי ָזְכרֵׂ

ק ה        ִרי ְואֹוְיִבי ּוַח ַעל צָ ר  ַלַּבתב  ֶרב חֶ רֵׂ

   ְּבַלַהט ְשִביִביַהב  יולְ יֻ  ֹוגֵׂד בדֹוף ר  יֹום ב       35

 אֹלַהי ְלִריִביוֵׂ  ְיָי        

 

 ְּבָכל ִלּבֹו  ]...[ ]...[ ]...[ק [...ַרְכָּת ת]ע   ַאָּתה 

 ֹום ָעְזבֹו ִפְשעֹו //ַוֲעֹונֹו// ְוחֹובֹויִמ 

ם     הּו ְסִליָחה ְּבָקְראֹו ְּבשּובֹו   ר   ְּתַבְשרֵׂ

ֶליָך ָתבֹוא ְיָי   40      ִשְמָעה ְתִפָלִתי ְוַשְוָעִתי אֵׂ
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נּון  קֹוֵשב ַתח  ֶרף ו  ֵרי ט  ה ַאִדיר ֵמַהר   ַאת 

 יום כיפור / סליחה ]יב[  

,  עלי בן עמרם. כתיבה די נקיהשל  )כתיבתו  7H5.  T-S ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטהמקור: 

 (. אחסר בסופו,     ms heb.f.44.1 (O. 2722) אוקספורד,  כ"י ;(נ

   נ חסר/ ישתיון[  נותרעלה[ תרעלה בשוליים  11א  ברינון[ בחינון  2  אוקושב[ קושב  1 חילופי נוסח:

בלב[  27  נ תלויה ו"דתחטאינו[ י / אובאיזוב[ באיזוב  19  א/ תראינו[ הראינו  אטובך  טובותיך[ יי 17

 א ערכו[ צרכו  31  אמשועך[ משועיך  29/ בלבבות[ ות מעל השורה    אבלבבות 

 ת; עלי החבר ברבי עמרם.-א סימן:

הרים המאוכלסים בחיות טרף, מטפורה לאויבים האתה, הקב"ה, חזק מ טרף: אדיר... 1 ביאור:

שמעה בקולי   "ייכינוי לאל, על פי תה' קל, ב:    וקושב תחנון:שהקב"ה יכול להכריע בקלות. תה' עו, ה.  

ראה "בלחץ ובמצוקה. ללשון ראה שמ' ג, ז:    בעני:הבט.    ביטה:  2   ."תהיינה אזנך קשבות לקול תחנוני

שמ'  יי... וחנון: 4  תחינה. חינון:מתחננים, צועקים.  גועים: 3  לה.בתפי ברינון:. "ראיתי את עני עמי

: כטיט כסוחה  כאן, כינוי לאויבים. רהב:תה' פט, יא.    אתה... רהב:  5יי פעמיים, כך בכתב היד.     לד, ו.

הפלתם בשואה:  6  ."ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות"אשר דורכים עליהם. ראה יש' ה, כה:  ובוץ

תבואהו שואה לא ידע ורשתו אשר טמן תלכדו בשואה "השווה תה' לה, ח:  הכשלתם בחשכה גמורה.

הצלה.   רווחה:קריאותינו לעזרה.  צעקתינו: 7.  סוגים של בורות ומלכודותופחת ושוחה: . "יפל  בה

 9  דניאל ט, יט.ה: יי... סלח 8  ."רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר"ד, יד:  'ללשון ראה אס

אויבים, גוים.   צרים:  ."ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משיחך"לט:   ,פט  'על פי תה  אתה... ותמאס:

"וכשל עוזר ונפל עזר ויחדו כלם יכליון".   ללשון ראה יש' לא, ג: והושמדו: הצרים, האויבים.ויכליון: 

נסוב על  –והשווה תה' עט, ו. עליהם ."שפוך חמתך על הגוים"על פי יר' י, כה:  חמתך... עליהם: 10

  . השווה יש' יז, יב."כי הנה אויביך יהמיון"והרעישו בשל מפלתם, על פי תה' פג, ג:  ויהמיון:'צרים'. 

ואויבהם...  . "כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים"כינוי לישראל, על פי יש', מ, יא:  טלאיך: 11

 14  תה' מד, ג.אתה... הורשת:    13   יש' כו, יא.  יי... יחזיון:  12ההשלמה על פי המקבילה.        י]שתיון[

 15   . בפסוק מוסב על עם ישראל."כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו"  :על פי תה' צ, זכליתם... ובחמתך:  

ואתה מרום " :ב, טעל פי תה' צ אתה... לעולם: 17  תה' קמא, א. יי... לך: 16  עם ישראל.להקותיך: 

כינוי לעם ישראל המשבחים בתפילותיהם את האל.   סודרי שבחך: 19   כינוי לקב"ה.  מרום:.  יי"לעלם  

יי...  20  ."תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין": על פי תה' נא, ט: ובאיזוב תחטאינו

 ...  פוררת 22  והשווה את הטור כולו לבר' א, א. .ט, ו מיהנח אתה... השמים: 21  תה' כ, י. קרא]נו[:
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הצירוף    ושאון גליו:.  "ראשי תנינים על המים  ג: "אתה פוררת בעזך ים ִשַּבְרּתָ תה' עד, יעל פי  :   לשברה

ההשלמה על פי צו]ע[קיך:  23  ."משביח, שאון ימים שאון גליהם והמון לאומים"על פי תה' סה, ח: 

  יי... צרה: 24  בתוכה תפילות ובקשות כואבות. אוצרתהאוספת, בנפש  ה:בנפש מרה נאצר העניין.

. המילה 'ישראל' "ואתה קדוש יושב ְתִהלות ישראל"על פי תה' כב, ד: אתה... ישרים:  25  יר' טז, יט.

כה אמר רם ונשא "על פי יש' נז, טו:  ,כינוי לקב"ה רם: 26  בפסוק הוחלפה ב'ישרים', כינוי לישראל.

כינוי  נמהרים: בלב 27  ."מוציא אסירים בכושרות"על פי תה' סח, ז:  מוציא אסירים:. "עדשכן 

אמרו לנמהרי לב חזקו אל "יש' לה, ד:  . ללשון ראההמהר בשתבוא  ישראל המצפים בלבם לגאולהל

אני, משועך במתק חכו: תה' קב, יד.  אתה תקום תרחם: 29   יש' לג, ב. יי... לבקרים:  28  ."תראו

המייחל לך ואומר לפניך תפילה ערבה. רומז לפיוט שהוא מתק חכו של הפייטן, החזן. הלשון על פי 

לדובר )הפייטן(  נתת ,האלאתה,  ערכת... נצחת: 30  ."חכו ממתקים וכלו מחמדים"שה"ש ה, טז: 

אפשרות להצליח בשליחותו   להצליח דרכו: ולהצליח בשליחותו.  תשובה נצחת'('יכולת לשאת תפילה )

אטם אזנו מזעקת דל גם "כא, יג:  'על פי מש לא תאטם אוזן: 31  של הפייטן )החזן, שליח הציבור(.

על פי יר' טו,  אתה... ופקדני: 33  שמ"א ב, י. יי... למלכו: 32  תפילתו. ערכו:. "הוא יקרא ולא יענה

הרק  34  ושפוט את אויבי.ושפטני ממריבי:  ."זכרתני ופקדני והנקם לי מרודפי ייאתה ידעת "טו: 

כמו בלהבת    בלבת רוח:.  "אריק חרבי תורישמו חרבי"שלוף חרב. ללשון הצירוף ראה שמ' טו, ט:    חרב:

ולא יגה "בחום אשי, ניצוצי. ללשון ראה איוב יח, ה:  בלהט שביבי: בלהבה. ישרףייולהב:  35  רוח.

מיום...   38   ."לריבי  ייהעירה והקיצה למשפטי אלהי ו"על פי תה' לה, כג:     יי... לריבי:  36   ."שביב אשו

 תה' כב, ב. יי... תבוא: 40  .26כינוי לאל, וראה ביאור לטור  רם: 39  מיום שחזר בתשובה. וחובו:
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 הנעילה  לתפילת סליחה/  כיפור ]יג[ 

 ללרחמין פזמון

ר שּוִלים ָאנּו ְּבָיְדָך מ   י ַהיֹוצֵׂ  ַכחֹוֶמר ִּבידֵׂ

ר ׁשֶ   ִאם ָרָצה ִהְרִחיב ְוִאם ָרָצה ִקצֵׂ

ר הַ  ש ְוקֹוצֵׂ דֹו ִמְּבִלי חֹורֵׂ ב צֵׂ ִכין ָלעֹורֵׂ  מֵׂ

ר ן ֲאַנְחנּו ְּבָיְדָך ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֹוצֵׂ  כֵׂ

 

ילֹותע   5 ה ַלֲהקֹוֶתיָך ָהעֹוְמִדים ַּבלֵׂ  נֵׂ

 ַמְשִכיִמים ְּבִשירֹות ּוְתִהלֹותִפיְתֲחָך// ל  // לפיכ//ת//ך

יִקים //ְּבלֹא//  ילֹותמרֵׂ ים ְכֶכֶרם עֹולֵׂ  ַמֲעֹשִ

ִנים ָספּו ִּביכּוִרים //  // ְוֻלוְקטּו ַאְשכֹולֹות ַהְּתאֵׂ

ר  ּוָבְטלּו ַסְלִסלֹות ְוֶנְעַדר  ַהּבֹוצֵׂ

 

ֲחָסִדים ּוַמְרִּבים ָהֳעָנִשיםי   10  רּוִדים מֵׂ

 ַגם}שֹוִתים{ְליֵׂין ֲענּוִשיםֹוִמים ה

ָקה ח    ָכה //ְוָעָלה ִקְמשֹוִנים//}ועלה קמשונים{ ְלַקִשיםְוֶנֶהפְ ְדָלה ֹשֹורֵׂ

 ַוְיַקו ַלֲעשֹֹות ֲעָנִבים ַוַיַעֹש ְּביֻאוִשים

ר  ְוִנְסְּתמּו ַהְיָקִבים ּוָבַטל ָהאֹוצֵׂ

 

ָלה ִעם ָחָמסבֵ חֹ  15  נּו ִהְרִּבינּו ְגזֵׂ

ינּו ְוַגְפנֹו ִנְתַמְסַמסוְטשרֻ   ּו ְכָרמֵׂ

ירֹו ֶנְחַמס  ָנְפָלה }ונפלה{ ְמסּוָכתֹו ּוְגדֵׂ

ס ִיַמס ב ְמחּוְלָחל ִהימֵׂ  ְוִנְשַאְרנּו ְּבלֵׂ

ירֹו ְוָהָיה ְלִמְרָמס   ַהֶכֶרם ִנְפַרץ ְגדֵׂ

ר  20 ף ְוֶנְעַּתק ָהעֹוצֵׂ  ִכי ֶנְחַדל ַהקֹוטֵׂ
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נּו ִנְנָערֹות ב   נּו ָהְיָתה זֹאת מֹוְשבֹותֵׂ  ָידֵׂ

 ְשַאְרנּו ֶנְחָשִבים ְכִפְטִריֹות ִעם אֹורֹותנִ 

רֹות   ְוֶנֶהְרסּו ַהִמְבָצרֹות ְוָנַשמּו ַהֲחצֵׂ

דֹות ְולֹא ִדירֹות  ְולֹא ֻסוָכה ְולֹא ְמלּוָנה ְולֹא ֹשָ

ר  25  ְוֻשוְדדּו ָהֲעָזרֹות ְוָחַרב ֶהָחצֵׂ

 

ר //ְוַגם// ִוינע   רּו ְוֻלוַקְטנּו ְּבַיד עֹודֵׂ ר  ּבֹוצֵׂ  זֹומֵׂ

רמ   ר ּוְמַגמֵׂ  ֻלוָקִטים ְכִשֳּבִלים ְּבַיד ְמַעמֵׂ

ר  ֲאָכלּונּו ֲאָריֹות ַּבְרְדָלס ִעם ָנמֵׂ

ר א ְנָטָשנּו ַהשֹומֵׂ  ֲעָזָבנּו ַהּבֹורֵׂ

ר  30  ְוִנְשַאְרנּו ַכחֹוֶמר ִכְכִלי ְּבַיד ַהיֹוצֵׂ

 

יאֹות אֵׂ ר       ה צֹאן ַמְרִעיֶתָך ְמֻפוָזִרים ְּבָכל פֵׂ

ֶבר ְמֻשוְעָּבִדים ִּבְתנּואֹותמ  // מלוטשים  נֻוָדחֹות// ְּבָכל עֵׂ

יאֹות ְּתשּואֹות לא ארמון יֶהם ְמלֵׂ  ִמֹּבֶקר ְלֶעֶרב ָּבּתֵׂ

 לֹא ָנִביא ְולֹא חֹוֶזה ְולֹא ְדָגִלים ְולֹא ְצָבאֹות

נּו  35 רְוִרְשעֵׂ  ִחְייָבנּו ְלִהָגלֹות ְּבַיד ַשר אֹוצֵׂ

 

ר חַ  רֹוב ִמְריֵׂינּו ְלכּוִדים ְּבַיד עֹוטֵׂ  ְלנּו מֵׂ

רז   ר ְולֹא נֹוטֵׂ  רּוִיים ְּבָכל ִפינֹות לֹא שֹומֵׂ

ר ק   נּו ְכֶקֶדם ְּבַיד פֹוטֵׂ  ַרע ְשַטר חֹובֵׂ

ר ן ְולֹא ְמַקטֵׂ  לֹא ָנִביא ְולֹא חֹוֶזה ְולֹא ֹכהֵׂ

רלֹא   40 ט ְולֹא שֹוטֵׂ  ֶמֶלך ְולֹא ָשִרים ְולֹא שֹופֵׂ

ר  ּוָבְטלּו ִמְשָמרֹות ִמָיְשְּבָקָשה ִעם ִאימֵׂ

 

ָך ַכחֹוֶמר ִביֵדי ַהיֹוֵצר  י ד  נּו ב  ׁשּוִלים א   מ 

 הנעילה לתפילת סליחה/  כיפור]יג[  

)כתב ידו של עלי בן עמרם. בע"א מובא   T-S 32.24 ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה מקורות:

השיר לכבוד עדיה בן מנשה ובין השיטין שירו של עלי בן עמרם לכבוד פרחיה השר )נדפס: בארי, עלי 

(. סטרופת הפתיחה חתומה 'משה' ואינה חלק מהשיר, היא מופיעה גם בראש 318-315החבר, עמ' 

 (; נר הברית וחסד נוצר', סליחה פרי עטו של יוסף אבן אביתור שתחילתה: 'אתה שומ



 

247 
 

'ענושים', לא בכתיבת ידו של עלי   11  -'ענה'  T-S NS 112.65  (5,  כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה

בן עמרם. לפניו: סוף של סליחה המסתיימת בטור: 'אלהי ישועתי ותאמר שמעתי קול תחנוניך אל 

)שרידים מקרע קטן, לא בכתיבת     T-S AS 135.209  ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה  (;אמלך',  

 .ב(ידו, 

 ותהלות[ והלילותא / ועל פתחיך  נ מלפיכך מתוקןלפתחך[  6א  להקותיך[ קהילותיך  5חילופי נוסח: 

וחלפו   /א  חסרבכורים[  8א  מעש נ / מעשים[ כתב בתחילה ממעשים ומחק  נבלא[ בין השיטין  7  א

מחסדים ומרבים הענשים[  10  א/ כן אנחנו[ פז'  א ונעדר[ כנעדר  9נ  / התאנים[ בין השיטין  נחסר 

  אוהרבינו ענשים וקשים  / גם שותים ליין ענשים[ א  חסר  הומים גם[   11  אאנחנו הולמים גם הולמים 

 בלקשים[ קשים  12

 עם ביאור. 324-321עמ' בארי, עלי החבר, נדפס: 

 עלי החבר בן עמרם חזק, בראשי שני הטורים הראשונים בכל מחרוזת. סימן:

מר ביד היוצר כן אתם בידי  הנה כחֹ על פי יר' יח, ו: "  משולים... היוצר:  1ללרחמין: לסליחות.     ביאור:

הקב"ה מעבד את גופו, את נפשו ואת ימיו של האדם )'חומר'( על פי   שאם... קצר: 2".   בית ישראל

מבלי חורש  כינוי לקב"ה, על פי איוב לח, מא: "מי יכין לעורב צידו".  המכין לעורב צדו: 3רצונו.  

 4אולי, מבלי שיד אנושית )'חורש וקוצר'( תפעל לסיפוק המזון לעורב, אלא על ידי נס אלוהי.   וקוצר:

כינוי לישראל.  להקותיך: 5".  נצר חסד לאלפיםכינוי לקב"ה, על פי שמ' לד, ז: " נוצר: חסד לאלפים

האומרים סליחות. הצירוף על פי תה' קלד, א: "הנה ברכו את יי כל עבדי יי  העומדים בלילות:

המתפללים, המקיצים מוקדם בימי משכימים  להתפלל לפניך.    לפיתחך:  6העומדים בבית יי בלילות".   

בלא  בלא מעשים:ממצוות.  ריקים: 7בתפילות ובפיוטי הסליחות. בשירות ותהלות: חות. הסלי

הסתיימו, נאספו ספו ביכורים:  8ככרם ריק שאף עוללותיו נבצרו.  ככרם עולילות: מעשים טובים. 

נבצרו ונאספו האשכולות, דהיינו, הכרם ריק מכל פרי, כפי שעם  ולוקטו האשכולות:הביכורים. 

ק מזכויות בבואו לומר סליחות. והניקוד על פי שה"ש ז, ח: "זאת קומתך דמתה לתמר ישראל רי

ואין  ונעדר הבוצר:ואין צורך בסלסלות ללקט את הענבים.  ובטלו הסלסלות: 9  ושדיך ְלַאְשֹכלֹות".

ישראל השב צבאות עולל יעוללו כגפן שארית  "  יר' ו, ט:  לשון הטור על פי  צורך בבוצר, שכן הכרם ריק.

בשל חוסר החסדים גורמים  ומרבים הענשים:חסרים, ריקים.  ירודים: 10".  ידך כבוצר על סלסלות

משתוללים ורועשים כששותים )'יין ענושים'(. לצירוף ראה  הומים גם שותים: 11לריבוי העונשים.  

ושג מעושק דלים. לצירוף את היין שה  ליין ענושים:  כמו את יין.ליין:  זכ' ט, טו: "ושתו המו כמו יין". 

 ענבים מזן מעולה. השווה: יש' ה, ב: שורקה: 12ראה עמ' ב, ח: "ויין ענושים ישתו בית אלוהיהם".  

והצמיח צמחים ועלה קמשונים: ". להלן המשל והנמשל על פי משל הכרם יש', ה. ויטעהו שרק"

וקן פעמיים, ככל הנראה התיקון קוצניים, הלשון על פי מש' כד, לא: "והנה עלה ֻכלו קמשונים". מת

לקנים יבשים, דבר נטול ערך הנישא ברוח.  לקשים: מעל השורה לא היה ברור ותיקן גם בשוליים.

ובטל  14יש' ה, ה.  ויקו... ביאושים:  13השווה יר' יג, כד: "ואפיצם כקש עובר" והשווה תה' פג, יד.  
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הגדלנו חטאינו.   חבנו הרבינו:  15ים )'האוצר'(.   ואין צורך באדם שתפקידו לאסוף את היין לכל  האוצר:

הגדר   מסוכתו: 17נמעך, נהרס.   נתמסמס:בוקעו, נופצו.  רוטשו: 16הניקוד על פי כתב היד.   חבנו:

הסר משוכתו והיה לבער פרץ גדרו  נשדד. והשווה את הטור ליש' ה, ה: " נחמס:החיה שסבבה אותו. 

הימס ".  ותתחלחל המלכה מאדוחד. ללשון השווה אס' ד, ד: "מבוהל, מפ  מחולחל:  18".   והיה למרמס

הקוטף הפסיק את מלאכת   נחדל הקוטף: 20על פי יש' ה, ה.  הכרם... למרמס:  19שמ"ב יז, י.   ימס:

מעשינו הם שגרמו לנו כך, על פי   בידינו היתה זאת:   21ונסתלק בעל הכרם.   ונעתק העוצר:הקטיפה. 

כפטריות:   22ישובינו מרוקנים.     מושבותנו ננערות:".  מידכם היתה זאת הישא מכם פניםמל"א, ט: "

ויצא אחד אל השדה צמחי שדה. השווה מל"ב ד, לט: " אורות: מופקרים כעשב בר הנגיש לכל קוטף.

ושממו,  ונשמו החצרות:סתי כל מבצריך". על פי מי' ה, י: "והר ונהרסו המבצרות: 23  ".רתללקט אֹ 

 24   .חרבו החצרות. ללשון ראה: וי' כו, כב: "והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם"

אף לא מבנים שהם מבנים ארעיים )'סוכה' 'מלונה'( שגם הם שוממים ומוזנחים, על פי  ולא... מלונה:

העזרות:   ונחמסו ונגזלו.ושודדו:  25".  במקשה ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונהיש' א, ח: "

מקומות גדורים לכינוס העם, בדרך כלל לשם תפילה. ללשון ראה דה"ב ד, ט: "חצר הכהנים והעזרה  

  עודר וגם זומר:ולכן נאספנו אל מותנו.    ולוקטנו:חטאנו.    עוינו:  26כאן כינוי למקדש.     חצר:הגדולה".  

השיבולים, כאן כינוי לאויב. ללשון ראה תה' קכט, ז: "שלא מלא  אוסף מעמר: 27כינויים לאויבים.  

ר".  פגעו בנו, כילו  אכלונו: 28ומשמיד, כהוראת הפועל בלשון חז"ל.   ומגמר:כפו קוצר וחצנו ְמַעמֵׂ

הנה לא ינום ולא כינוי לקב"ה, על פי תה' קכא: " השומר: 29כינוים לאויבים.   אריות... נמר:אותנו. 

כינוי   צאן מרעיתך: 31.  1על פי יר' יח, ו. וראה לעיל טור  ונשארנו... היוצר: 30".  שראלשן שומר ייי

 מנודחות: 32בכל קצוות עולם.   בכל פיאות:". יעשן אפך בצאן מרעיתךלישראל, על פי תה' עד, א: "

בתוכחות. הלשון על פי, במ' יד, לד:  בתנואות: מוסב על ישראל )'צאן מרעיתך'(.משועבדים: נידחות. 

לא  34שאון, רעש. השווה יש' כב, ב: "תשואות מלאה עיר הומיה".   תשואות: 33"וידעתם תנואתי".  

תנו רבנן משמתו הנביאים פסקה הנבואה בישראל. על פי בבלי, סנהדרין יא, ע"א: ' נביא ולא חוזה:

ולא דגלי מנצחים ולא צבא   ולא... צבאות:'. אלהאחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה הנבואה מישר

 חלנו:  36כנראה מנהיג האויב.     שר אוצר:וחטאינו שהם הסיבה לעונש ביד האויב.    ורשענו:  35מנצח.   

האויב האורב המכתר אותנו. השווה שמ"א כג, כו:  עוטר:מרידתנו וסרבנותנו.  מריינו:נחרדנו. 

כינויים   לא שומר ולא נוטר:מפוזרים.    זרויים:  37".   לתפשםושאול ואנשיו עטרים אל דוד ואל אנשיו  "

סלח לנו. קריעת שטר החוב היא סימן לפירעון.  קרע שטר חובנו: 38למנהיגי העם ששומרים עליו.  

 ביד פוטר:כמלפנים.  כקדם:וכאן, סימן לשעיית האל לסליחה.  בבלי, בבא בתרא, קס"ח ע"ב. :ראה

ין לנו מנהיגים או כהנים המכפרים על העם. כתב את הצלעית בסדר  א לא... מקטר: 39ביד מושיע.  

ממשמרות הלוים, על פי דה"א כה, כד. המ"ם   מישבקשה:  41הפוך וסימן את המכוון באותיות ב, א.   

 ממשמרות הכהנים, דה"א כד, יד.  אימר:מיותרת. 
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 יום כיפור / סליחה ]יד[   

 אחר    

   פז'

ה ָנא ע   לן נּויְכִח  ְמַחֶנֶנתנֵׂ  ְיקּוִתיאֵׂ

לּוַצֲעָקָתּה ַהְקִשיָבה ְכמֹו ַצֲעַקת ְשמל    אֵׂ

ל   ]...[וה ִמיְנָך ָנִטיָת י    ְכסֹוַכְכָּתה ְלָדִניאֵׂ

לְכהֹוַשְעָּתה  ֹוִשיָעהה  ַעְמָך ִיְשָראֵׂ

 

ל} 5  ַעְמָך ]ִשְמך[ ָּבמֹו ֹקֶדש ִיְשָראֵׂ

ימ רֹות טֹובֹות ָעלֵׂ ש ֹוּוְגזֵׂ  ְּתַחדֵׂ

[י   ֶדשֹוק ִמְקָרא ְסַלח ָנא ]ֶפַש[ע קֹו]ְראֵׂ

 [{ֶדשֹו]ָּבֲעִשיִרי ַלח ַהְשִביִעי ֶדשֹוַּבח

 

 ָאָנא הֹוִשיָעה ֲעִנִיים ּוְמרּוִדים 

 דּוִדיםנְ ּבֹוִכים ְוֶנֱאָנִקים ְּבָגלּוָתם  10

 ]...[ ּוְמכּוִרים ְּבלֹא ֶכֶסף 

_ _ _ _ 

 

ֵנה נ א  ַחֶנֶנתע  ִח  מ  קּוִתיֵאל ן נּוי כ   י 

 יום כיפור / סליחה ]יד[  

)לא כתיבתו של עלי בן עמרם, כתב  102.46NS  T-S ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה מקורות:

, שרשומה בשוליים 8-5 )טורים יד מנוקד, דף מעט מחורר, אך ברובו קריא. הסטרופה האמצעית

.  T-S H5. 32 כ"יב  , המועתקת בשלמותהמסליחה של יוסף אבן אביתור והמעתיק סימן לשלבה כאן(

    (.נ לפניו: סוף מסליחה: 'תנחם על הרעה' לעלי בן עמרם, לא בכתיבת ידו,

 עלי ה]חבר[. סימן:

כשם כחינון:  כינוי לישראל המבקשים תחנונים ורחמים.מחננת:  פניה לקב"ה.ענה נא:  1 ביאור:

ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור ואת  כינוי למשה, על פי דה"א ד, יח: ": יקותיאל שהתפלל.

ולמה נקרא שמו ". למדרש המייחסו למשה, ראה בבלי, מגילה יד, ע"א: 'חבר אבי שוכו ואת יקותיאל

צעקת של ישראל.    לצעקתה:  2'.   יקותיאל שקוו ישראל לאל בימיו ...ירד שירד להם לישראל מן בימיו

ו של שמואל לרחמי הקב"ה שניחם כי המליך את שאול למלך בשל חטאו בחרם עמלק. זעקת שמאל:

הצירוף על פי שמ' טו, יב: "נטית ימינך   ימינך נטית:  3".   כל הלילהיי  ויזעק אל  על פי שמ"א, טו, יא: "
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..  הושיעה.   4כפי שהגנת על דניאל בהיותו בגוב האריות. ראה דנ' ו.     כסוככתה לדניאל:תבלעמו ארץ".  

 5ישראל".   שארית את עמך את יי הושע ואמרו מיד מצרים. ללשון השווה יר' לא, ו: "הללו ישראל:

 סלח נא...לחו]דש[: 7-8על ישראל.   עלימו:בעקבות תענית יום כיפור.  וגזרות... תחדש: 6בם.   במו:

 מקרא קודש הוא הכיפורים יום הזה השביעי לחודש בעשור מועד יום כיפור, על פי וי' כג, כז: "אך

כינוי לישראל. הצירוף     עניים ומרודים:  9ועיניתם את נפשותיכם". ההשלמות על פי הענין.     לכם  יהיה

כשהוגלו   בגלותם נדודים: 10".  הלוא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא ביתעל פי יש' נח, ז: "

 ".      תמכר עמך בלא הון ולא רבית במחיריהם: " תה' מד, יג  ומכורים בלא כסף:  11ונגזרו עליהם נדודים.   

 

 רבה הושענא/  סליחה]טו[  

 ...[ ]...[ ]...[ ]...[ ע]  [ ַאָּתה]

 ...[ ]...[ ]...[ ]...[ע]  [ַאָּתה]

 

 ...[ ]...[ ]...[ ]...[ ל]   [ַאָּתה]

 ...[ ]...[ ]...[ ]...[ל]   [ַאָּתה]

 

 ָיַסְדּתָ  ְוָהָאֶרץ ָשַמִים ה]...[מ ִמיֶנָךי    ַאָּתה

 הֹוַרְשָּתה גֹוִים  ְדָךי    ַאָּתה

 

בהַ   ַאָּתה  ָהָאֶרץ< חּוג ַעל>  יֹושֵׂ

 ץ<ָאֶר  ְגבּולֹות> ָכל ַצְבּתָ ִה   ַאָּתה

 

 ְזבּוִלי]...[ ]...[ ]...[  קֹותָ חַ   ַאָּתה 5

 ְּבִלי< ִמַשַחת ַנְפִשי> ַשְקּתָ ח     ַאָּתה

 

  ָמַחל[וָ ] ְסִליָחה נהו]...[ ]...[ ַחְרּתָ ב     ַאָּתה

  ָוָנַחל< ַמְעָין ַקְעּתָ ב     ַאָּתה>
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 ...[ ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ ר]  ַאָּתה

 ...[ ]...[ ]...[ ]...[ר]  ַאָּתה 10

 

 רֹוֶצה ּבֹו תה]...[ ]...[ב  ַאָּתה

ןב     ַאָּתה> ָבב חֵׂ יָשִרי לֵׂ  ִּתְרֶצה  ם<ּומֵׂ

 

םַר   ַאָּתה  ַּתְחשֹור ִמָשַמִים]...[ ]...[ ]...[  חֵׂ

ִני טֹוָבה ּוֲחָךר  <ַאָּתה>  ִמישֹור  ְּבֶאֶרץ ַּתְנחֵׂ

 

 [ֶמת]... ָחַפְצּתָ  ְולֹא תה]...[ ]...[ ]...[ יררתב  ַאָּתה 15

ל ְייָ  אֹוִתי ָפִדיתָ  רּוִחי  ְפִקיד<אַ < >ָיְדָךב  >  [ַאָּתה]  <ֶמת>אֱ  אֵׂ

 

 ִמְמִריָבי ּבֹו ְוִלְנקֹום ְלַעְמָך ְסִליָחה ַשְמּתֹו ֶזה ֹוםי  ַאָּתה

ִני ְייָ  ַדְעּתָ י     [ַאָּתה] ִני ָזְכרֵׂ אֹוְיָבי ִלי ְוִהָנֶקם ּוָפְקדֵׂ  מֵׂ

 

  ַמְחִסי ֱאֹלַהי]...[ ]...[יס ַרְכָּתהע    ַאָּתה

 ּוְמנּוִסי ּוָמֻעוִזי וִזיעֻ   ַאָּתה 20

 

 ]...[ ]...[ ]...[  ]..[חהמ  ַאָּתה

 ְייָ < ָלם>ְלעֹו רֹוםמ    ַאָּתה

 

י  ת]...[ צפתר  ַאָּתה י ֶהָחג ְימֵׂ  ֻחוֶקיָך ְלשֹוְמרֵׂ

   ָך<ִצְדקֶ > ִמְשַפט ָכל ּוְלעֹוָלם ֱאֶמת< ְדָבְרָך> אשר     ַאָּתה

 

למ  ַאָּתה 25 חַ ]ְוסֹו ֹוחֵׂ ֶליָך ְלַעם[ לֵׂ  ְמַקִּוים אֵׂ

 <ִמְשַּתֲחִוים ְלָך ַהָשַמִים ּוְצָבא ֻכָלם> ֶאת ַחֶיהמ     ַאָּתה  
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ִמיֶנָך ה י  ַמִים ה]...[מ ַאת  ֶרץ ׁש  א  ה  ת    ו   י ַסד 

  הושענא/  סליחה]טו[  

כתב יד דהוי וקרוע במרכזו ומנוקד כמעט במלואו. ENA 3703.8 , בית המדרש לרבניםכ"י  מקור:

 (.נכתיבת ידו של עלי בן עמרם. אחריו: הושענא 'ענה איומה שיר משוררת' לעלי בן עמרם, 

 ]על[י החבר ברבי עמרם, כל אות פעמיים. סימן:

. אתה.. 2על פי תה' קב, כו: "לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים".   ימינך... והארץ: 1  ביאור:

תה' עד,   אתה... >האר<ץ: 4יש' מ, כב.   היושב... הארץ: 3תה' מד, ג. בפסוק 'הורשת'.  הורשתה: 

יש' לח, יז.  אתה... בלי: 6אתה ציוית לבנות את בית המקדש )'זבולי'(.  אתה חקות... זבולי:  5יז.  

 >אתה... תרצה: 12טו.  : תה' עד, אתה... ונחל  8ומחילה. )צורה פייטנית(.   ומחל: 7בפסוק 'ואתה'.  

משמים תמטיר גשמים. ללשון ראה שמ"ב כב, יב: "חשרת מים משמים תחשור:  13דה"א כט, יז.  

תה' קמג, י. הפסוק: "אתה אלהי רוחך טובה תנחני בארץ  >אתה<... מישור: 14עבי שחקים".  

את יום  יום זה: 17  תה' לא, ו. :<מת>... א<בידך> 16קריאה לא בטוחה.   ביררת: 15  מישור".

 נא הושיעה והוא אני נא הושיעה והוא אני אומר יהודה הושענא רבה. ראה משנה, סוכה, ד, ה: 'רבי

יר' טו, טו.  ]אתה[... מאויבי: 18מאויבי.   ממריבי:פעמים'.  שבע המזבח את מקיפין היום אותו

ֹרְדַפי".       עוזי ומעוזי   20תה' צד, כב ועוד.   לצירוף ראה: תה' צא, ט; אלהי מחסי: 19בפסוק: "מֵׂ

הכוונה לימי הסוכות.    ימי החג:  23תה' צב, ט. בפסוק 'ואתה'.   אתה... >יי<:    22יר' טז, יט.     ומנוסי:

נחמיה  אתה... משתחוים: 26לישראל.   לעם אליך מקוים: 25קס.   קיט,' תה  ך:< צדק> ראש...  24

 ט, ו. בפסוק "ואתה". 
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 / סליחה י' בטבת]טז[  

 ּוִבְנָסִרים ִּבְפָסִליםֻסוֶכֶכת ִני ַהֶגֶבר ָמַסְרִּתי ֻסוָכִתי ַהְמ א  

י ְפִסיִלים ְשָבִבים ְמנּוסָ ב       ִרים ַיד עֹוְבדֵׂ

נּו ְבָיָדם ִנְמָסִריםֹוַרְשנּו ִמנָ ּג    ינּו ְוִהנֵׂ     וֵׂ

ם ִשְבָעה ָשִרים    י ֶמֶלְך ָּבֶבל ַהָצִרים הֵׂ  ַרּבֵׂ

 

רַּבְרנּו דֹוִפי ְוִהְרּבִ ִד  5         ינּו ּתֹוֲעבֹות ָפֶניָך יֹוצֵׂ

רהֶ     ל ָיד ְלִהיָנצֵׂ ין ְלאֵׂ    ֱעִוינּו ְואֵׂ

ר  ְהיּויִ וַ     יָעצֵׂ נּו ַּבְרֶזל ְּבהֵׂ ינּו ְנֹחֶשת ְוַאְרצֵׂ  ָשמֵׂ

ינּו     רְוָימֵׂ ר ּוִביצֵׂ ְרַגל ַשְרֶאֶצר    ִקיצֵׂ       נֵׂ

 

ר ִהְכִריתּו ּוְנִטישֹות ִהְקִניבּוזַ       ְלַזל ְּבַמְזמֵׂ

ינּו אֹוָתנּוח   10   ת ְפָשעֵׂ ינּו עֵׂ      ֶהֱעוּו ְשכּו רֹוֹאתֵׂ

ֶהם ּוִבְצִניִנים ֶהֱעִניבּוטֻ  נּו ְּבַמְטֲאטֵׂ   ואטֵׂ

ר אֹוָתנּו           ַסְמַגר ְנבּו    ִהְשוּו ְּבַידּוְבַמְסגֵׂ

  

 ַָשְבנּו שֹוְמִמים ֲהפּוִכים ְנבֹוִכים ֲחֻסוִכיםי   

י ְנָסִכיםכ      נּו ְוִאיָשם ּוְמַנְסכֵׂ       ָכלּו ָקְרְּבנֹותֵׂ

נּו ְוַהמֹוְסִכים ִנְמָסִכים     ְבנּו ִמְּתִעיא שַ ל   15    ֹותֵׂ

 ְוִהְרִכין ַסִכין ְּבַיד ַשר ְסִכים    

 

י ֶמֶלך ַהַמְגִריסמ            ְשלּו ָבנּו ֲעָבִדים ַרּבֵׂ

       יַאְצנּו ּתֹוַרת שֹוַסַעת ֶשַסע ּוַמְפֶרֶסת ְלַהְפִריסנִ    

 ָרִנים ִשְבָעה ֶזה ַיְדִריס ְוֶזה ַיְסִריסס     

ִדים ִהְקִדים ַרב ָסִריס   20   ץ ָכל עֵׂ  ּוְבִהיָקבֵׂ
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נּו ְכתַ ע יו ִמְתחֹוגֵׂ  ּורנֹורֵׂ                   גְוַהגֵׂ

ב ִמְתמֹוגֵׂ פ       ג   ִנים ִקיְּבצּו ָפארּור ְוַהלֵׂ

    ַרף ָצרֹוף ַלָשְוא הּוַמגצ     

ינּו ִנְמַסְרנּו ְּבַיד ַרב ָמג       ּוְמרֹוב ֲעֹונֵׂ

 

יקֻ  25   ת ֲאִסירֵׂ  ַּבְלֲאָדן וְמטּו ְּבלֹא עֵׂ

י ְדָדן    ר       טּוִשים ַאשּוִרים ּוְלֻאוִמים ְּבנֵׂ

ל ַוֲאֶשר ְּבדָ ׁש      ית אֵׂ י ֲעָגִלים ֲאֶשר ְּבבֵׂ  ןנֵׂ

 יְגַרת ְכרּוב ַאָדן ָעָשה ְנבּוַזְרֲאָדןִת    

 

 ַאְרָּבָעה צֹומֹות ֲחשּוִביםִחיִדים י  ֶכם ל  ּתֹוַתי עִ    

 ַאְרָּבָעה ֳחָדִשים ְנצּוִביםב  ֻקוִקים ח  ָנם ִה  30  

ב ַהְכרּוִביםר      נּו יֹושֵׂ ה ְּבָעְניֵׂינּו ְוַצֲערֵׂ  אֵׂ

 ְוִשְמָחה ּוְלמֹוֲעִדים טֹוִביםֶאְבָלם ְלָששֹון ֲהפֹוְך    

 אל מלך      

 

ִתי  ַסר  ִני ַהֶּגֶבר מ  ִתי ַהמ  א  ִליםֻסוֶכֶכת  ֻסוכ  ס  ִרים ִבפ  ס   ּוִבנ 

 / סליחה  י' בטבת]טז[ 

)העתקה יפה, מעט תיקונים, לא  T-S NS 129.29 ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה מקורות:

'ארבעת שפטים   לא חתומה. התחלה:  לי' בטבת  סליחה אחרת  לפניו:.  שלם  ,32–1כתיבת עלי בן עמרם,  

)טיוטה בכתב ידו, עם  T-S NS 277.92 ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה (.נ, במוסרים'ת הלמֹ 

    (.א, , שלם32–1 ,הרבה מחיקות ותיקונים

  אבין השיטין  נוסף  הצרים הם[    4   אגורשנו[ געלונו / מנוינו[ מנווינו    3   א  מתוקןהגבר[    1  חילופי נוסח:

ה"א  [ויהיו 7  א חסר, נבין השיטין נרשם ההפך עלינו בל]...[ות[  6  אבין השיטין  נוסףדופי והרבינו[  5

מ'זדוננו עצמו ופשעינו אותנו   מתוקןזלזל...הקניבו[    9   אשראצר[ שר אצר    8   מאות לא ברורה.  מתוקנת

  אין השיטין  בנוסף  / פשענו אותנו העוו[    אפשעינו[ פשענו    ארואתינו[ רואותינו    10   אהעוו' בין השיטין  

 16  אואישם[ ואישנו  14  אבין השיטין נוסף חסוכים[  13  א   מחוק[ טוטאנו במטאטהם 11

אשורים[  26  אוהגיו[ והגו  21  א ת"בימתוקנת מ א"ההקדים[  20  אבשוליים נוסף והרכין...סכים[ 

בין השיטין  נוסףוצערנו[  / א מ'רצה'  מתוקןראה[  31   א מ'בראשי'  מתוקןבארבעה[  30  אואשורים 

  א אל מלך[ אל הורתנו     א חסר  נ

 ת; עלי החבר.-אלפבית א סימן:
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ד, על פי איכה ג, א: אני הגבר:  1ביאור:  אני הגבר ראה עני בשבט "דיבור בגוף ישיר של המשורר כעֵׂ

המסוככת  ."ונותרה בת ציון כסוכה בכרם"כינוי לעם ישראל, על פי יש' א, ח:  סוכתי:. "עברתו

כנראה הכוונה לפסולת גורן ולפסולת יקב הכשרים לסיכוך. ראה: בבלי, סוכה, יב, בפסלים ובנסרים:  

כינוי לאויבים.  עובדי פסילים: 2'.  באספך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדברע"א: '

חרש עשהו ולא אלהים הוא "כינוי לפסילים, אלוהי האויבים. ללשון ראה יש' ח, ו:   שבבים מנוסרים:

שבעה  4  ביד מלכות הגוים.בידם: מביתנו, מארץ ישראל.  מנוינו: 3  ."כי שבבים יהיה עגל שמרון

ויבאו כל שרי "יר' לט, ג: , על פי רביעילאורך השיר נמנים שבעה שרים בשמם בסוף כל טור  שרים:

מלך בבל וישבו בשער התוך נרגל שראצר סמגר נבו סרסכים רב סריס נרגל שראצר רב מג וכל שארית  

באחיך תדבר  "חטאנו חטאים שבין אדם לחברו. ללשון ראה תה' נ, כ: דברנו דופי:  5  ."שרי מלך בבל

ואין "על פי דב' כח, לב:    ,בכוחנו, ביכולתנו  איןאין לאל יד:    6   כינוי לקב"ה.  יוצר:.  "בבן אמך תתן ֹדפי

והיו "  על פי דב' כח, כג:  ,בצורת קשה  ויהיו... בהיעצר:  7   להישמר מפורענות האל.  להינצר:.  "לאל ידך

 ימינו קיצר:ו 8  בעצירת גשמים. בהיעצר:. "שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל

 ,ואולי יש לפרש: והקיף, לחץ וסגר  והביא עלינו בצוֶרת.וביצר:  שם קץ לחיינו )מוסב על נרגל שראצר(.  ו

מלך  ,קצין בכיר בצבא נבוכדנאצר נרגל שראצר: אך הפירוש הראשון נראה הולם יותר בשל ההקשר.

ם על ישראל מטפורה להרס ולחורבן שהביאו שבעת השרי זלזל... הכריתו: 9  בבל, על פי יר' לט, ג.

עלים שהתפשטו , : וזלזליםונטישות. "וכרת הזלזלים במזמרות"ה:  ,(. ללשון ראה יש' יח4)טור 

 הקניבו: ."וכרת הזלזלים במזמרות ואת הנטישות הסיר" על פי יש' יח, ה:, והתרחבו מעבר לצרכם

וב צער. ללשון ראה חשכו עינינו מר  חשכו רואתינו:  10   ראה משנה, כלים, טז, ד.  .גזרו, קצצו מארמית

וטאטאתיה ": הושמדנו. הלשון על פי יש' יד, כג: טוטאנו במטאטהם 11  החטיאו. העוו:קה' יב, ג. 

קשרו )מארמית( תלמוד בבלי, שבת,   העניבו:ובקוצים, על פי יהו'  כג, יג.  ובצנינים:  .  "במטאטא השמד

ֹשמו. הלשון   השוו:.  "וֻסגרו על מסגר"ובמנעול, כלא. הלשון על פי יש' כד, כב:  ובמסגר:    12      קיג ע"א.

ללשון הרוסים, חרבים.  הפוכים: 13  : יר' לט, ג.סמגר נבו ."לנגדי תמיד יישיויתי "על פי תה' טז, ח: 

שוכים, ח  חסוכים:בר' יט, כא.  דב' כט, כב;  השווה  ראה: יונה ג, ד: "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת", ו

  ָחַשְכּתָ  אלהינו אתה כי הגדלה ובאשמתנו הרעים : "במעשינוללשון ראה עז' ט, יג מנועים מגאולה.

 ואישם:מטונימיה לחורבן הבית.  כשנסתיימו, נפסקו הקרבנות.ככלו קרבנותינו:  14מעוננו".   למטה

התעיה שלנו, אובדן דרך  מ  מתעיותנו:  15   : כינוי לכהנים.ומנסכי נסכיםהאש של הקורבנות )כבויה(.  ו

אולי הכהנים, מנהיגי העם והמוסכים נמסכים: . "כלנו כצאן תעינו"האל. השווה יש' יג, ו: 

הקב"ה  ... סכים:והרכין 16  ומתעלמים מ'תעיותנו'.)'המוסכים'( מכסים את עיניהם כמו במסך 

רבי  על פי איכה ה, ח. משלו... עבדים:  17  שר סכים, משרי מלך בבל. יר' לט, ג.  הוריד, שם סכין ביד

ויגרס  "כינוי למלך בבל, לשון גורס, שובר לרסיסים. ללשון ראה איכה ג, טז:    המגריס:יר' לט, ג.   מלך:  

ביזינו, עברנו על חוקי הכשרות הכתובים בתורה: וי' יא, ג; דב'   ניאצנו... להפריס: 18  ."בחצץ שיני
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כל אחד מהשרים בדרכו דורס, הורס ומחריב.   ידריס וזה יסריס:זה  שרים.סרנים:  19  יד, ו ועוד.

בהיאסף כל העם המכונים עדים משום   ובהיקבץ כל עדים:  20   ם.יעוקר, הופך את הסדר הקי  יסריס:

הכוונה לנבּו, שר סכים   רב סריס:  מיהר, הגיע מוקדם להגלותם.  הקדים:שהיו עדים למעמד הר סיני. 

עורנו התייבש והתכווץ, על פי  עורנו כתנור: 21  יר' לט, ג.. מטעם נבוכדנצררב סריס, שר צבא בבל 

מפאת  פנים... פארור: 22  ו חג, מסתובב ומתעקם מרוב ייסורים.והגֵׂ והגיו מתחוגג: איכה ה, י. 

כל פנים קבצו "על פי יואל ב, ו:  ,הפורענות שבאה עלינו פנינו השחירו או האדימו כשולי קדירה

נפשם ": נחלש, מתרכך וקל להטותו. ללשון ראה תה' קז, כו: מתמוגג .ווה נחום ב, יא. והש"פארור

הניסיון להסיר את הסיגים מהמתכת הטובה, כלומר את  צרף צרוף לשוא: 23  ."ברעה תתמוגג

 ."לשוא צרף צרוף ורעים לא נתקו"על פי ירמיה ו, כט:  חסר תועלת,החוטאים מהישרים שבעם, הוא 

. השווה: יש' סד, "והנה ההמון נמוג""א יד טז: מנמוג, נעלם. הניסיון לא צלח. ללשון ראה: ש הומג:

נכרתו מן העולם בטרם עת, על פי איוב   קומטו:  25.   יר' לט, גמשרי מלך בבל, על פי   רב מג:  24   ו ועוד.

ידי הבבלים.  ישראל הנשלטים על אסירי בלאדן:. "אשר דרכו מתי און אשר ֻקמטו ולא עת"כב, טז: 

 ,צ"ל לֻטשים, כך לפי הפסוק  רטושים:  26   אביו של מרדך בלאדן מלך בבל, על פי ישעיהו לט, א.  בלאדן:

לטושים, אשורים ולאומים: שלוש אומות  רטושים... בני דדן:והשינוי הוא בשל אילוץ האקרוסיכון. 

שכמו  ,מה לעמים נוספיםמקטורה, אשתו השלישית של אברהם. כאן, כדוג ןמצאצאי בני דדן שמוצא

: על עגלים... בדן שני 27.  נכרתו בלא עת תחת שלטונו של בלאדן. הלשון על פי בר' כה, ג ,עם ישראל

כט. ואזכורם הוא הסבר לחורבן ירושלים וגלות בבל על ידי נבוזראדן הנרמז בטור  - פי מל"א יב, כח

חטא הרבים תלוי בו, שנאמר )מל"א,   הבא. ראה משנה, אבות ה, יח: 'ירבעם חטא והחטיא את הרבים,

זעם, מריבה. ללשון גרת: ית 28  טו(, על חטאות ירבעם ]בן נבט[ אשר חטא ואשר החטיא את ישראל'.

: שם מקום בבבל, וכאן כינוי לבבל, על פי עז' כרוב אדן. "מתגרת ידך אני כליתי"ראה: תה' לט, יא: 

 ,כנראהוכל הטור רומז,  : שר צבא נבוכדנאצר מלך בבל, מ"ב כה, ח, והשווה יר' לט, ט.  נבוזראדןב, נט.  

לא ידעו האם הם מזרע ישראל. למריבה   ,שמוצאם מכרוב אדן ,לריב ולבלבול שנוצר כשהעולים מבבל

 ,המקדשאת ן שבפועל הגלה את העם לבבל והחריב את ירושלים וגרת כרוב אדן'( גרם נבוזראדיזו )'ת

ואלה העלים מתל מלח תל חרשא כרוב אדן אמר ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם "על פי עז', ב נט:  

 ארבעה צומות:אחדים, מיוחדים לימים מסוימים.  יחידים:מועדי.  עתותי: 29  ."אם מישראל הם

  : עומדים )רשומים( במקומם.נצובים 30  והעשירי, על פי זכ' ח, יט.צום הרביעי, החמישי, השביעי ה

הפוך... טובים:  32  ."יושב כרובים תנוט הארץ"תה' צט, א:  כינוי לקב"ה על פי יושב הכרובים: 31

וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום "ח יט:  'על פי זכ

 בטבת. . רמז לצום י'"אהבו
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       סליחהיום כיפור / ]יז[  

 ְזִרי ַאָּתה ַמֲחִסי ְוִצִליעֶ 

 ִמַצר ְלַהִציִלי     [ִּתי]ָך הֹוַחלְ ל      

    ְדָך ּתֹוִסיף ִלי ְלהֹוִעיִלי י      

 ְיָי ְיָי ִשְמָעה ְבקֹוִלי    

      

ִלי  ע   5     ְנִיי ִּתְרֶאה ַמְלִכי ְואֵׂ

 ְלַמֲעִלי קֹוִלי ִּתְשֶעה ]...[ל      

ֶליָךי       ְמחֹוְלִלי  [ֹום ֶזה ִשיַּוְעִּתי ]אֵׂ

 ֹּבֶקר ִּתְשַמע קֹוִלי ְייָ     

 

ר ָפֶניָך ֱאֹלַהי ה       יִליאֵׂ    חֵׂ

ש ִיְשִעי ְוחּוָשה ְלָגאֳ חַ  10     ִלי    דֵׂ

ֵר      יִליְך ב     ְיָי ִנְשָמִתי ְוחֵׂ

 ְוַאָּתה ִמְשָגב ִלי ּוָמנֹוס ְליֹום ַצר ִלי    

 

ה ִפילּוִלי  בִ       יָנה ֲהִגיִגי ּוְרצֵׂ

ר ַמְכִשיִליר       ה ְּבַצֲעִרי ּוַמגֵׂ  אֵׂ

ה ִמילּוִליב   15    יִני ּוְשעֵׂ  ָקְרִאי ֲענֵׂ

ר ִלי          ְיָי ְיָי ֱהיֵׂה עֹוזֵׂ

 

 ֹום ֶזה ִּתְמחֹול ִפְשִעי ְוַעְוִלי י    

 ְזִרי ַאָּתה ְרָפא ָנא ַמֲחִלי עֶ     

 ֲחִסי ְוִסְתִרי ִסְבִרי ְוִצִלימַ     

 ֲארֹוִמְמָך ְיָי ִכי ִדִליָתִני ְולֹא ִשַמְחָּת ֹאְיַבי ִלי 20   
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      יָבה ִריִבי ִמַיד ְמַחְשִלי   ִר     

 ַיד אֹוְיִבי ְוָצִרי ַּתִציִליִמ 

 ִליה ָנא ְּבֶעְזִרי ְוַקיֵׂים ִמְשָא יֵׂ הֱ     

    ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוֹגֲאִלי    

 

יִליׁש 25     ּוָבה ְשִביִתי ]ֱאֹלִה[ים חֵׂ

י[שבתי .ָך הֹוַחְל]ִּתי[ ]ל       י// ֶחְדִלי// ֲעלֵׂ   ָכל ְימֵׂ

ִח       יָדִתי ִּתְפ]ֶדה[ ִמַיד ְמַעְּוִלי    י 

 ְיָי ְקָראִתיָך חּוָשה ִלי    

 

 ִליִתיָך ַאָּתה ֶח]ְלִקי[ ְוגֹוָרִליִח     

 ִליַזחֲ  ]דֹוִני[ ִּתְמֶחה ְוַתְשִקיט //ְוָתִסיר//ז   30   

ל ק       ר[ ְשִביִליְרִאי ַקּבֵׂ  ]ְוַישֵׂ

י ִצְדִקי ַּבָצר ִהְרַחְבָּתה ִלי      ִני ֱאֹלהֵׂ  ְּבָקְרִאי ֲענֵׂ

      

 

ִצִּלי  ִסי ו  ה ַמח  ִרי ַאת   ֶעז 

 יום כיפור / סליחה ]יז[ 

)כתיבת עלי בן עמרם, כתב יד מעט דהוי  T-S 24.10 ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה מקורות:

. לפניו: סטרופה ראשונה מסליחה של עלי: 'עמדנו שלם, 32-1ובכמה מקומות מחורר עם מחיקות 

נוסח  אחריו, לפניך בבשת פנינו' לפניו: סליחה לסהלאן בן אברהם, התחלה: 'סלח וטוב לסלח לי'.

  ENA 2209.14, (; כ"י בית המדרש לרבניםנ ,'עמדנו לפניך בבשת פנינו' הסליחה השלמה לעלי:

 (.א ,'לי' 32 -'בינה' 13לא בכתיבת ידו של עלי בן עמרם, ה, )העתקה די נקי

חילי[  25  אמיד[ מכף  22  א חסר מחסי...וצלי[ הטור 19  אפז'[ בסופי הסטרופות  16 חילופי נוסח:

        אוישר  31  א חסר ותשקיט[א / זדוני  30  אחלקי   29  אתפדה  27  א חסרשבתי עלי[ ].[ 26  אחלי 

 .עלי עלי החבר ברבי עמרם השליח חזק סימן:

ראה: תה'   -; מחסי"עזרי ומפלטי אתה"ראה: תה' ע, ו:    -: כינויים לקב"ה. עזריוצלי עזרי...  1:  ביאור

ציפיתי,  :[תי]הוחל 2  ."בצל ידו החביאני"ראה: יש' מט, ב:  -; צלי"צור עזי מחסי באלהים"סב, ח: 

 יי... בקולי: 4  המשך לתמוך בי.ידך... להועילי:  3  ."הוחלתי ייכי לך "קיוויתי, על פי תה' לח, ט: 

תשעה:   6   . השווה שמ' ג, ז."את  עני ישראל  ייכי ראה  "על פי מל"ב יד, כו:    עניי תראה:  5   תה' קל, ב.

זעקתי. ללשון  שיועתי: 7  בגידתי, חטאי. יח' יד, יג. והשווה דה"ב ב, ז ועוד. מעלי:תענה, תפנה אלי. 

ההשלמה    ]אליך[:.  "גם כי אזעק ואשוע". והשווה איכה ג, ח:  "שיועתי  ייואני אליך  "ראה תה' פח, יד:  
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 רב"כו, י:    '. והשווה מש"ותשכח אל מחללך"יוצרי, כינוי לקב"ה. ללשון ראה    מחוללי:  על פי ההקשר.

כינוי לקב"ה: חב' ג,  מקור כוחי, חילי:תה' פ, כ.  האר פניך: 9  תה' ה, ד.יי... קולי:   8  ."מחולל כל

ורכושי  וחילי: 11  ומהר. ללשון ראה תה' מ, יד והשווה תה' ע, ו. וחושה: 10  ."אדני חילי"יי יט: 

על פי תה' נט, יז:   אתה... לי:ו 12  ."חילו ופעל ידיו תרצה ייברך "ופרנסתי. ללשון ראה דב' לג, יא. 

אמרי "י, בתפילתי, על פי תה' ב, ב: יהבן, התבונן בדבר בינה הגיגי: 13  ."כי היית משגב ליום צר לי"

  ."ויעמד פנחס ויפלל"קבל את תפילתי. ללשון ראה: תה' קו, ל:  ורצה פילולי: ".בינה הגיגי ייהאזינה 

 שעה מילולי:: תה' ד, ב.  בקראי ענני 15  שיל אותי.השמד את אויבי המכ ,הכרת מגר מכשילי: 14

על פי במד'   רפא נא מחלי:  18   חטאתי.ו  עולי:ו  17  תה' ל, יא.  יי...לי:  16  קבל )'שעה'( מילות תפילתי.

כינויים לקב"ה.   וצלי:...  מחסי  19   מחלתי, על דרך לשון הפייטנים.  מחלי:  ."אל נא רפא נא לה"  :יב, יג

תקוותי,  סברי:תה' קיט, קיד: 'סתרי ומגני אתה'. סתרי: מחסי אתה ביום רעה'. " :יר' יז, יז מחסי:

הפייטן  ."בצלו חמדתי וישבתי"על פי שה"ש ב, ג:  וצלי:. יי"על פי תה' קיט, קסו: 'שיברתי לישועתך 

תה'   ארוממך... לי:  20ת החתימה.   לפי סדר אותיו  18,  19טעה בהעתקת הטורים וסימן לסיכול טורים  

אויבי אשר כמו הברזל מחשלי:  ."שפטני אלהים וריבה ריבי"על פי תה' מג, א:  ריבה ריבי: 21ב.  ל, 

בקשתי. ללשון ראה  משאלי: 23  ."די פרזלא מהדל וחשל כלא" ב, מ:  'מהדק וטוחן )מחשל(. ראה דנ

בקשה לקיבוץ שובה שביתי:    25   תה' יט, טו.והגיון... וגאלי:    24   ."ויתן לך משאלות לבך"ד:    ,תה' לז

הוחל]תי[:  26  ההשלמה על פי ההקשר. אל]הים[:. "את שביתנו יישובה "גלויות, על פי תה' קכו, ד: 

כל ימי נראה משובש והוא חסר במקבילה. עלי:  שבתי].[ההשלמה על פי המקבילה.  קיויתי, ציפיתי.

צורה זו מצויה גם  ."לא אביט אדם עוד עם יושבי ָחֶדל"יש' לח, יא: , ראה: כל ימי חיי בעולםחדלי: 

את נפשי.  יחידתי: 27".  הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך"השווה: תה' לט, ו: בהיפוך אותיות 

תושיע. תפ]דה[: . והשווה תה' לב, יז. "הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי"ללשון ראה תה' כב, כא: 

ל ו מעולי: ההשלמה על פי המקבילה.   מחטיא אותו.האויבי, ואולי הכוונה כאן היא ליצר הרע הְמַעוֵׂ

אתה הקב"ה, גומל לי   :וגורלי אתה ח]לקי[ביקשתיך בתפילה.    חליתיך: 29  תה' קמא, א. יי... לי: 28

תה' טז, ה: "יי מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי".   יהצירוף על פ שכרי. ההשלמה על פי המקבילה.

על כן "פחדי. ללשון ראה איוב לב, ו:  זחלי:רשעותי, זדון לבי. ההשלמה על פי המקבילה.  ז]דוני[: 30

בהשאלה: הפוך דרכי הרעה לטובה. ההשלמה ]וישר[ שבילי:    את תפילתי.קראי:   31    ."זחלתי ואירא

 תה' ד, ב.   בקראי... לי: 32  על פי המקבילה.
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    סליחהיום כיפור / ]יח[  

ינּוע                                      ַמְדנּו ְלָפֶניּך ְּבֹבֶשת ָפנֵׂ

ינּו ַבְק מ                ִשים //ְסִליָחה// ָלנּו ּוְלָבנֵׂ

נּוַאל ַּתֲעִמיד ֲעֹו חּו]ם[ַר               ינּו      ונֵׂ  ְלָפנֵׂ

נּומ                                                  ֹוְרִדים ָהִיינּו ּוִמְתַוִדים ִהנֵׂ

נּו        5 נּו ְיָי ָחנֵׂ   ָחנֵׂ

 

 ָנא ְיָי ַאל ֶּתֱאַנף ָּבנּוא  

י ַחיֵׂינּוב    ָך ָחִסינּו ָכל ְימֵׂ

ינּו [ב...אֹול ]ּג    ְוחּוָשה ַוֲענֵׂ

נּוְיָי ֱאֹלִהי  ם ְצָבאֹות ֲהִשיבֵׂ

 

 ינּו [  ]...[נו ִמַיד ְמַענֵׂ ...]ד        10

ינּוהַ   ִּביָטה ּוְשַמע ַשְוָעתֵׂ

נּוו   יֶניָך ְלַרֲחמֵׂ  ִיְהיּו עֵׂ

ינּו ְלָך ִקִּוינּו נּו<    ְיָי ָחנֵׂ ינּו ְביֹום ָקְר>אֵׂ  ְיָי הֹוִשיָעה ַהֶמֶלְך ַיֲענֵׂ

 

נּו ז   נּו צּורֵׂ  כֹור ַרֲחֶמיָך ַמְלכֵׂ

נּוח          15 נּו ַּתֲעִביר ְוִתְמחֹול פֹוַעל ִיְצרֵׂ  ָטאֵׂ

נּו טֻ  נּו ְּתַנֶקה ּוְתַטֲהרֵׂ  ְמָאתֵׂ

נּו< ְוַאל  ְיָי ַאל נּו ְּבֶקְצְפָך תֹוִכ>יחֵׂ  ַּבֲחָמְתָך ְתַיְסרֵׂ

 

נּו ִהי ָנא ַחְסְדָך ְלַנחֲ י    מֵׂ

ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ִמֶמנּוכַ   לֵׂ

ר ְנָךַמעַ ל          20 נּו  ְּתַכפֵׂ  ָכל ֲאָשמֵׂ

נּו  ָיֹשב ַאְפָך ּוְתַנֲחמֵׂ
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 ָרִוינּו ...[ ]...[מ]                                              

 ָך ְּבָכל יֹום ִקִּוינּוְשעֲ א// ְליֶ נ  //                                              

 ַבְענּו ְמהּומֹות ּוְמרֹורֹות ָרִוינּוש                                               

ינּו ְלָך ִקִּוינּו       25  ְיָי ָחנֵׂ

 

נּוֶליָך אֱ ע        ֹלִהים ַשְמנּו ִּבְטחֹונֵׂ

ינּו ַּתֲעִביר ּוְתחָ פ           ינּונֵׂ ָשעֵׂ

ל ַּתעֲ צ           ינּונֵׂ אן ַמְרִעיֶתָך //ֲאַנְחנּו// אֵׂ

ינּו     ינּו ְיָי ְיָי ֲענֵׂ  ֲענֵׂ

 

ַצר ְיָי ק      30 ינּוָראנּוָך ִמן ַהמֵׂ   ֲענֵׂ

ינּו ר  ]       ה[ ֶאת ָעְניֵׂינּו ְּבַיד ְמַענֵׂ  אֵׂ

ינּו[ ת  ַמע ׁש                    נּו ְוַתֲחנּו]נֵׂ  ִפָלתֵׂ

ינּו   ינּו ֲאַנְחנּו ַמִפיִלים ַּתֲחנּונֵׂ  ִכי לֹא ַעל ִצְדֹקתֵׂ

 

ינּוע    ינּו ְיָי ]...[ ֱאֹלהֵׂ  נֵׂ

נּו ְולֹא ִּתְגעָ א ִּתְמאָ ל    35 נּוסֵׂ  לֵׂ

 נּויֹום ֶזה ִּתְמחֹול ]ַמ[ֲעלֵׂ י 

ינּו     ְוַאָּתה ַצִדיק ַעל ָכל ַהָּבא ָעלֵׂ

 

 

ֵנינּו  ב ֶׁשת פ  ֶניָך ב  פ  נּו ל  ַמד   ע 

 יום כיפור / סליחה ]יח[ 

)שלם, כתיבתו של עלי בן עמרם, טיוטה T-S 24.10  ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה :מקורות

לפניו: סליחה אחרת של עלי: 'עזרי אתה מחסי וצלי'. אחריו: שיר חול שלו . ותיקוניםעם מחיקות 

באותו מקור בראש העמוד מועתקת הסטרופה הראשונה בלבד של הסליחה. (; נ ,לכבוד עלי בן מבשר

)סטרופה ראשונה בלבד,  ms heb.d.68.68 (O. 2836.17) ; כ"י אוקספורד,אחלק זה דהוי ומטושטש.  

 (.ב'חננו',  5-1, לא בכתיבת ידו של עלי בן עמרם כשיר שלם

/ לפנינו[  בעווננו[ עונינו  3  נמעל השורה   סליחה[ 2  ב עמדנו לפניך בבושת פנים כותרת:  חילופי נוסח:

 אמודים ב  מודר טעות קולמוס לפני המילה המתוקנת מורדים  מורדים[ 4  בבפנינו 

    אחרונה: עלי. בראש המחרוזות. סטרופהת -א בהמשך .בסטרופה הראשונה: עמרם סימן:
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ללשון הצירוף ראה דנ' ט, ז: "לך יי הצדקה ולנו ֹבשת הפנים", והשווה תה'  בבשת פנינו: 1 ביאור:

בעבר בגדנו   מורדים היינו: 4  ההשלמה על פי המקבילה. רחו]ם[: 3מד, טז: "וֹבשת פנים כסתני".  

תה'  נו:נ ח יי חננו 5  אנו מתוודים על בגידתנו בעבר. ,וכעת, בהווה דים הננו:ומתוַ ובמצוות.  בתורה

  ."תאנף לנצח ייעד מה "תכעס בחרון אפך. ללשון ראה תה' עט, ח:  תאנף: 6משמש כרפרין.   קכג, ג.

. השווה תה' עא, "חסיתי אל אבושה לעולם ייבך "בך, הקב"ה, בטחנו. ראה תה' לא, ב:  בך חסינו: 7

מיד   10  תה' פ, כ. יי... השיבנו: 9  ."קראתיך חושה לי "ייהשווה תה' קמא, א:  חושה וענינו:ו 8  א.

יט:  קבל בקשתנו ותפילתנו לישועה. ראה תה' קמה, ו ושמע שועתינו: 11  משלטון אויבינו.מענינו: 

פקחה ": חעל פי דנ', ט, י ויהיו עיניך לרחמנו: 12  והשווה תה' לט, יג. ".ואת שועתם ישמע וישיעם"

 13  .")פקח( עיניך וראה שממתינו...כי לא צדקתינו אנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים

   פועל יצרנו:   15   ."וחסדיך  י יזכר רחמיך"על פי תה' כה, ו:    זכור רחמיך:  14   תה' כ, י.   יי... קר>אנו<:

. השינויים מיחיד לרבים בשל אילוץ "תיסרני"על פי תה' לח, ב. בפסוק    יי... תיסרנו:  17   מעשי חטאנו.

על פי תה' קיט, עו.       יהי... לנחמנו: 18  החרוז 'נו', וכך להלן בכל הסיומות המקראיות המלוקטות.

ישב...   21  מאתנו. ממנו:על פי יר' לד, יז, והשווה יח' ו, יא.   ,מיני פורענויות ועונש . ורעב:דבר.. 19

הנה אלהינו זה קוינו לו "השווה יש' כה, ט:  נא... קוינו: 23  יש' יב, א, בפסוק 'תנחמני'.ותנחמנו:  

, והמילה 'רוינו' באה י לענה'השביעני במרורים הרונ'השווה איכה ג, טו:    שבענו... רוינו:  24   ."ויושיענו

  25  אסונות. ללשון ראה דה"ב, טו, ה: 'מהומות רבות על כל ישבי הארץ'. מהומות: .22גם בסוף טור 

ומה לא תשא פשעי ותעביר " ללשון השווה: איוב כא, ז: פשעינו תעביר: 27  יש' לג, ב. יי... קיוינו:

ענינו:  יי ענינו 29  לשון פניה ובקשה לאל. ל תענינו:אֵ : כינוי לעם ישראל. צאן מרעיתך 28  ".ניֹואת עֲ 

על פי תה' קיח,  קראנוך... ענינו: 30".  אלוהים ייענני וידעו העם הזה כי אתה  ייענני "מל"א יח, לז: 

ההשלמה על פי העניין והאקרוסטיכון, ראה איכה   ]ראה[ את עניינו: 31  ."מן המצר קראתי יה"ה: 

. "שמע תפלתי האזינה אל תחנוני"על פי תה' קמג, א:  שמע... ותחנו]נינו[:    32   ."את עניי  ייְראה  ", ט:  א

צידוק    ואתה... עלינו:  37   חטאינו.  ]מ[עלינו:  36   דנ' ט, יח.  ו:נכי... תחנוני  33   ההשלמה על פי החרוז.

 ט, לג.  מיההדין: נח
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     סליחה    יום כיפור / ]יט[ 

 _ _ _ _ 

ם ַעל ָהָרָעה ְוָתִסיר ּתּוָגִתי     ִּתָנחֵׂ

ן ְּתִהי זֹאת ֶנָחָמִתיעַ      ל כֵׂ

 ָך ִנַחְמִּתיְד ָך ְלבַ ל     

ַחָטאִתי ִכי ֲעֹו     ִני ַאִגיד ֶאְדַאג מֵׂ

 

ין ִלי ַמֲעִמידי   5    ֶדיָך ִנֲחתּו ִבי ְואֵׂ

ִבין ְוַתְלִמיד נְ ִה     י ָכל מֵׂ  ִני ִמְתַוֶדה ַעל ִפְשִעי ְפנֵׂ

 ְכָתִמיד  ...[ָטאִתי אֹוִדיֲעָך אש]חַ 

ָדע ְוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָתִמידִכי פְ   ָשַעי ֲאִני אֵׂ

 

יִני בִ   ה ָעְנִיי ְוַרֲחמֵׂ  יָטה ֱאֹלִהים ּוְראֵׂ

ִניר   10     ָחְלִיי ְּתַרְפאֵׂ ה ְתשּוָבִתי ּומֵׂ  צֵׂ

קֵ       ִני  ַחז  יִני קֹוְממֵׂ  ִני ָזְכרֵׂ

יִני ֶּתֶרב ְגֻדוָלִתי  ְוִתסֹוב ְּתַנֲחמֵׂ

 

 

ִתי  ִסיר תּוג  ת  ה ו  ע  ר  ֵחם ַעל ה   ִתנ 

     סליחה    ]יט[   

לא כתיבתו חסר בראשו, מעט מחורר,  )  NS 102.46  T-S  ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה  מקור:

. אחריו: 'ענה נא מחננת כחינוך יקותיאל', כנראה לעלי, ראה  ברובו קריאו מנוקדשל עלי בן עמרם, 

 (.נ שיר יד,

 . עלי החבר חזק סימן:

. "שוב מחרון אפיך והנחם על הרעה לעמך"סלח ומחל. השווה: שמ' לב, יב:    תנחם... הרעה:  1:  ביאור

 לך  3   , השווה איוב ו, י."זאת נחמתי בעניי"על פי תה' קיט, נ:   זאת נחמתי:  2  השווה יח' יד, כב ועוד.

תה'   כי... מחטאתי:  4   התחרטתי. ללשון ראה בר' ו, ז.  נחמתי:על פי תה' נא, ו.    בפניך. הצירוףלבדך:  

  מעמיד:ואין לי  .  "נחתו בי  כי חציך"על פי תה' לח, ג:    ,כנראה אם ידיך פגעו בי  ידיך נחתו בי:  5   לח, יט.

י.  פני: 6  ומלבדך אין מי שיתמוך בי, יקים אותי.  הראויים לשמש כעדים. חכמים  מבין ותלמיד:בפנֵׂ
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אתודה על פשעי.  חטאתי אודיעך: 7".  כקטן כגדול מבין עם תלמיד"לצירוף ראה דה"א, כה, ח: 

 ביטה: 9נא, ה.   תה' ... תמיד:כי 8  ."חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי"הצירוף על פי: תה' לב, ה: 

שועתי "הלשון על פי תה' ל, ג:  .רפא אותי מחטאיתרפאני:  קבל סליחתי. רצה תשובתי: 10  הבט.

תרב...  12  ."זכרני נא וחזקני נא"הצירוף על פי שו' טז, כח: חזקני זכריני:  11  ."אליך ותרפאני

 תה' עא, כא. תנחמיני:

 

 סליחה]כ[  

 _ _ _ _ 

 ]...[    ְוהֹוד  ]...[ 

 ..[ ִמְשָּבר.]...[   ]

 ְלמֹוִליְך ַעמֹו ַּבִמְדָּבר 

  

ֶלה ַאְרּבֶ עַ  ר ָהִרים   ל אֵׂ  ה הוידות )הֹוָדיֹות( ְליֹוצֵׂ

ִאים ּוְשפָ ל    5  ִריםַמַען ִכי ִהְשִפיל גֵׂ  ִלים הֵׂ

 ְגִדילּו ֲעִניֹות ְויֵׂיִטיבּו ֲאָמִרים   יַ    

ה ְמ      ָלִכים ְגד>ֹוִלים< ַוַיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִריםְלַמכֵׂ

 

ש לֶ ה      י ֱאדֹום ּוְשִעיר ְּבאֵׂ  ָהָבה ְוִכְבָשןרֵׂ

יח  ָדר ְלתֹוֶפת ּתּוַקד ְיָגְרָשן  ֹורֵׂ  ְנָביֹות ְוקֵׂ

ר        10  ִתיָשן ְירֹוְשָשן ּוחֹו ַהָקָשה ְידּוָשן יְ ב 

 ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָשן ָהֱאֹמִריְלִסיחֹון ֶמֶלְך  

 

י ֻעולֹו ו].  [ ..ָהִרימּו ִמְכשֹוִלי]ם[ עֹוְמסֵׂ

 []...לה
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בֶ  ִרים   ַעל ֵאֶּלה ַאר  יֹוֵצר ה  יֹות[ ל   ה הוידות ]הֹוד 

 סליחה]כ[ 

קרע של   .)כתיבתו של עלי בן עמרם T-S NS 206.20 ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה מקור:

 (. נ דף ריק,אחריו:  ,דף חסר בראשו ובסופו. כתיבה  די נקיה

 .עלי החבר סימן:

 הוידות: 4  .ז: תה' קלו, טבמדבר עמו למוליך 3כ.  -סיומות מקראיות ברצף מתה' קלו, טז ביאור:

כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם "כינוי לקב"ה, על פי עמ' ד, יג:  יוצר הרים:צ"ל: הודיות. 

על פי איוב    ושפלים הרים:  ."וראה כל גאה והשפילהו": על פי איוב מ, יא:  גאים  השפיל  5   ."מה שחו

  מילות שבח ופאר. אמרים:דברי שבח, מלשון עניה, מענה.  עניות: 6".  שָפלים למרוםשום לה, יא: "

ארצות הנוצרים )'אדום' ו'שעיר'( ללשון  הרי אדום ושעיר: 8  יח.-תה' קלו, יז למכה... אדירים: 7

ואלה תלדות עשו "והשווה בר' לו, ט:  "וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום"הצירוף ראה בר' לו, ט: 

שממה תהיה הר "על פי יח' לה, טו:    ,ישמיד את ערי הנוצרים  יי  הרי... וכבשן:.  "אבי אדום בהר שעיר

אצילי, נכבדי )'חורי'(  :וקדר חורי נביות 9  יבערו וישרפו. באש להבה וכבשן: ."שעיר וכל אדום כלה

לתופת תוקד  לא ברור מאיזו אות. ,מתוקנת ו"ןננביות:  בני ישמעאל, על פי בר' כה, יג; דה"א א, כט.

ברוחו   10  יגרשן במקום יגרשם, מכורח החרוז. .וקדתיגורשו ויישלחו על ידי האל לתופת י יגרשן:

ירמוס, ידרוס   ידושן:. "הגה ברוחו הקשה ביום קדים"של האל, והלשון על פי יש' כז, ח:  הקשה:

ונדוש מואב ". והשווה יש' כה, י:  "באף תדוש גוים"אותן. מוסב על ערי הגויים. ללשון ראה חב' ג, יב:  

כ.  -תה' קלו, יט :לסיחון... הבשן 11  יחליש ויביא אותן לידי עוני ומחסור. יתישן ירוששן:. "תחתיו

 .הקב"הכינוי לישראל הדבקים בעול מצוות  עומסי עולו:  הסירו מכשולים. הרימו מכשולי]ם[: 12
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 חטאנו / וידוי

    חטאנו  ]כא[

 חטאנו צורנו

אִשית  ן ֶעֶרץ      א    ְּברֵׂ י שֹוכֵׂ  ַשְמנּו ְפנֵׂ

ֶלה    ינּו ָגְדָלה ְּבֶמֶרץ אַ    אֵׂ  ְשָמתֵׂ

 ָשְמעֹו ָרץ ְּבֶהֶרץ ב     ְלָך   ֶלְך  

ָרא    ינּו ִנְמַסְרנּו ְלֶחֶרץב     ַויֵׂ  ָבְגדֵׂ

ינּו ִנְּתָשה ְּבֶתֶרץּג     ַוִיְהיּו  5   בּוָרתֵׂ

ֶלה     ְוֻחוַיְבנּו ְלֶקֶרץַזְלנּו ּג     ְואֵׂ

א    ה ֶאֶרץ  עִ    ַויֵׂצֵׂ    ּוֻיֵׂינּו ַעד ְקצֵׂ

  חטאנו צורנו     ל זֹאת ֶּתֱאַבל ָהָאֶרץ עַ 

 

שד   ַוִיְשַלח     ינִ ָשלֹום ֶאל אֹוְיִבי ּוְמעַ  ֹורֵׂ

ר ֶצֶדק ְּבֶאֶרץ ְכַנֲעִני ד   ַויֵֶׂשב  10   ֹובֵׂ

 ּוִני    ְּבִבְגִדי ְּבִשניֹום הַ    ַוְיִהי 

 ַאְריֵׂה ְשפֹוְך ִחנּוִני  ה     ַוִיַגש   

 ב ֲהמֹוִניְיַחֶלה אַ וַ    ַוְיִחי   

ֶלה    ד ּתֹוכַ וִ    ְואֵׂ  י ַעל ֲעֹוִניִּת ְח יעֵׂ

ר   15  ת ָרָאה ְזדֹוִניל     ַוְיַדּבֵׂ  עֵׂ

 חט]אנו[    א ִהִטיִתי ָאְזִניל  י ְולֹא ָשַמְעִּתי ְּבקֹול מֹוָרי ְוִלְמַלְמדַ             

 

   ִריז ָמִהיר ְלַצר ֲאֶשר ִכָלנּו     ז     ּבֹוא 

 ִשיָלנּוד ְּבִרְשעֹו ֶהחֱ זֵ    ַוְיִהי  

ד ֲאֶשר טֹוב ְגָמלָ ח     ַמעַוִיְש     נּורֵׂ

ֶלה ַהִמְשָפִטים   20  ֲאֶשר ִהְסִגיָלנּו             ְואֵׂ

ינּו ִהְכִשיָלנּוט   ְוִיְקחּו     ּוִרים ְּבָעְזבֵׂ

 יֹום ַהר ִהְגִּביָלנּו   ְוַאָּתה   

ן ֶהֱאִביָלנּו י    ִכי ִתָשא    ֹום ָלכֵׂ

נּו ִנְרָדְפנּו     חטאנו   ְולֹא הּוַנח ָלנּו ַגְענּוי  ַעל ַצָּוארֵׂ
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ל   25  ינּוֶרד ֲעַדת יֶ     ַוַיְקהֵׂ לֹותֵׂ  ַמְקהֵׂ

ֶלה    ינּוי     אֵׂ  ַעְצנּו ִלְבגֹוד ְּבצּור ִנְשָמתֵׂ

ינּוְבנּו ִמְּתִעיִּביר ְולֹא שַ כַ    ַוִיְקָרא     ֹותֵׂ

ֶלה ְלַמְחלְ כ     ַצו    ינּול אֵׂ  קֹותֵׂ

ינּו ל     ַוְיִהי    ת ָרְבָתה ַאְשָמתֵׂ  עֵׂ

ינּואַרּבֹות ַחטָ ַקְחנּו ל    ִאָשה ְוזֹאת       30   תֵׂ

י מֹות ְקדֹוִשים             ינּו ינּוְרּבִ ִה  ַאֲחרֵׂ      ּתֹוֲעבֹותֵׂ

ינּו  ה   ינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹותֵׂ ינֵׂ  ]חטאנו[   ִיינּו ֶחְרָפה ִלְשכֵׂ

 

ן ָפַשְענּו מ     ֱאֹמר                   ה ָאַמר ִכי ְבכֵׂ

 ם ָרַשְענּוָּבהֶ   ֹקַתי ְּבַהר ְוִאם ְּבחֻ              

ר         35   אֹור ְולֹא ָשַמְענּונ     ַוְיַדּבֵׂ

 גּועֹות ִמשֹוְרִרים לֹא ָקַבְענּו                נ      ָנשֹוא              

רֹות לֹא ָיַדְענּוִס    ְּבַהֲעלֹוְתָך                י נֵׂ  ְדרֵׂ

ֶהם ָקַשְבנּו  ָרִבים ְוַסלֹוִניםס     ְשַלח ְלָך                מֵׂ

ן לֹא נֹוַשְענּו     ח     ַוִיַקח                       בּור ֲעַצִּבים ִריב ָלכֵׂ

ינּו<ח   40  חטאנו צו]רינו[       וגו' ָטאנּו ִעם ֲאבֹו>תֵׂ

         

לע     זֹאת  י אֵׂ       ִוינּו ָעַרְכנּו ִריב ְפנֵׂ

לעִ    ַוַיְרא          ּוֻיֵׂינּו ָהאֵׂ

ל פ     ִפיְנָחס     ץ ְּבִקְנָאה ְּבהֹואֵׂ

י ָאבֹות               ל  ָראשֵׂ י ִיְשָראֵׂ  ִלְבנֵׂ

י[        45  לצ     ]ַמְסעֵׂ י אֵׂ  ַרְרנּו ַחְכמֵׂ

ֶלה               ל ְקנּועַ צ     אֵׂ  ְלַהְתאֵׂ

לב     ָוֶאְתַחַנן               ֶגל אֵׂ  יֹום ָקָראנּו ְלעֵׂ

ל<ב      ית ִיְש>ָראֵׂ  ֶפַשע ַיֲעֹקב ָכל זֹאת ּוְבַחטֹאות ּבֵׂ
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 ו ָלָקו ִאיש ְלִפי ַדְרכֹו קַ    ְוָהָיה    

ה   50   ְּבֶחֶבל ָצְרכֹו  בחלָלה ְמשּוָכה קַ    ְראֵׂ

 ִנְסכֹוַדִלים ְּבַשְמנֹו וְ צּוִצים ר     ֹשְפִטים   

 ְמנּו ָּבֲעטּו ְּבַמְלכֹו ׁש     ִכי    

    עּוִבים ְּבֹאֶמר ֶעְרכֹות   ְוָהָיה )והיה( ַאֶּתם   

   ִהיָּוְסרּו ְּבָמְלכֹו   ַהֲאִזינּו ְוזֹאת   

 אּוִים ְלַהְמִליכֹור   ל ַהָיד ַהֲחָזָקה  ּוְלכֹ       55

ה ְיָי ר       ְוַהִּביָטה ְלִמי עֹוַלְלָּת ֹכהאֵׂ

 

 מכאן על פי מקבילה א

י מֹות ֹמֶש]ה[ ֶעֶבד ]...[ ]...[ִמים  ]ַוְיִהי ַאֲחרֵׂ

י ]מֹו[ת ְיהֹו]ֻשַע[ ִמָּבִנים ְר     חּוִמיםַוְיִהי ]ַא[ֲחרֵׂ

 ]...[ים]...[ ַוְיִהי ִאיש ]...[ ]...[ 

 ְל]ֻאו[ִמיםְלָכל  ]...[ לשֵׂ ְוַהֶמֶלְך מֹו 60

 ִמים//ִמי//ֲחזֹון ְיַשְעָיה ְוִיְר]ְמָיה[ ַהְּת 

י ָעָשר  ]אל[ ּוְתרֵׂ  ]...[ תמ]...[ ]...[ ַהְנ]ִביִאים[ְיֶחְזקֵׂ

ִשיב ָלכֶ  ה ָאֹנִכי מֵׂ  ָּבִנים ַלֲאבֹות ָהֲעגּוִמים <ם>ִהנֵׂ

 אנו[[חט   ְלֹאֶרְך ָיִמים ]...[ ]...[ ]...[ ]...[

 

  ]...[ רֹו]ִעי[ם ]...[ ִשְבָעהֶשּתּוַכל ָאָדם  65

    //ה/ /ַעד ְּתִהלֹות ְיַהְללּו בחב]...[ ]...[ 

ַאֲהָבה ִאיֹוב ַהִנְבָחן ב]...[  ]...[ ]...[ ֶשמֵׂ

ָאה י ְמלֵׂ  ְיִשיָבה ְּבָחְכַמת ]ִמְש[לֵׂ

 ובניה צ]..בה[ [א]..ד ]...[ ]...[

ש ְמִגלֹות ָּבֶהם ֲאדֹוְבָבה 70   ָחמֵׂ

 ָּבְרָחָבה   ַיְקִריבּו ָהֹעִלים .[.]. 

ֶליָך ]...[ ְוִנְסָכּה  נּו אֵׂ  ֲהִשיבֵׂ
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     יָךְעִּתי ָחַרְבִּתי ִמְקָדשֶ ִויִתי ָפשַ ע  

 א ִהִטיִתי ָאְזִני ְשמֹוַע ַרֲחֶשָךל    

 ֱֶהמּו ַרֲחֶמיָך ַעל ֶזַרע ְקדֹוֶשיָךי 75 

 ְלָדְרֶשיָךָּבִאים ַהיֹום הַ   

ה ִכי ֶנאֶ ח      ְספּו ְנִביֶאיָך רֹוֶעיָך ַשָמֶשיָךזֵׂ

 יָך ִני דֹוְרשֶ עֳ יָטה ּבָ בִ   

יכַ ר     נּו ִּבְנַין הֵׂ נּו ְּבָנֶויָך ַהְראֵׂ  ל ָקְדֶשיָך עֵׂ

ֶליָך ְּבָנְשִאי ָיַדי ֶאל 80   ְדִביר ָקְדֶשָך<   ְשַמע קֹול ַּתֲחנ>ּוַני ְּבַשְּוִעי אֵׂ

 

ֵני ׁשֹוֵכן ֶעֶרץ       נּו פ  ַׁשמ  ֵראִׁשית א   ב 

 חטאנו / וידוי  ]כא[ 

)לא כתיבתו של עלי בן עמרם, X. 35-37  Or   BL 5557 לונדון, הספרייה הבריטית, כ"י מקורות:

'ויהי'   57טורים     '.תחנ>וני<'  80-'עויתי'    73'כה';   56-'בראשית'  1העתקה נקיה, ניקוד מילים אחדות.  

 אחריו: סליחה: 'יום זה ייחלנוך כאשר הבטחתנו'. לפניו. אחסרים והשלמתם על פי 'אליך'  72 –

)לא  T-S 16.184ברידג', ספריית האוניברסיטה, כ"י קמ (;נ, 'אם עונינו ענו בנו ומריה'חטאנו אחר: 

כ"י קמברידג', ספריית  (;א'קדשך',  1- 80: כתיבתו של עלי בן עמרם, קרוע במקומות רבים

  המחבר   הועתקה בחיילא בכתיבת ידו של עלי החבר,  )העתקה נקייה,    T-S NS 134.1b  האוניברסיטה,

 .(ב'הארץ', כפיוט שלם,   8-1

בבגדינו[ בבגדנו   /   במתחת לטור    מחוקבבגדנו[    וויה  4   ב  ללחבר עלי ישמרהו אל  כותרת:  חילופי נוסח:

      ב עויינו[ עוינו  7  נ מחוק בקו  נתשה בתרץ[ בגבורתנו  /נ  מחוק בקו גבורתינו[ 5  בלחרץ[ בחרץ  /ב 

 20  א גמלנו[ תגמלנו 19  אברשעו[ כשלחו  18   א צר[ אל צרל 17  אעיני בזדוני[   15ב   ארץ[ הארץ 8

 25  א חסרעל צוארנו נרדפנו[  24  איום[ סביב  22  אטורים[ טובים  21  א כתוב מעל הטוראשר[ 

 27  אנשמתינו[ נשמתנו  26  אוכתוב מחדש מעל הטור  מחוקעדת[  /א מקהלותינו[ מקהלותנו 

     אאמר[ אמור  33  ארבות חטאתינו[ אשמתינו  30  אאשמתינו[ חטאתינו  29  אמתעיותינו[ מתעיותנו 

 נוסף/ העוינו[    אאבו>תינו<[ אבות    40א     נרות[ נירות  /  אבהעלותך[ בעלותך    37   א  נוסףסי]ני[  [  בהר  34

 מחוקבחבל[ לפניו 'בחל'    50   אביום קראנו[ בעת אמרנו    47  א  בעניינו  עויינו[  42   אערכנו[ עוררנו    41   א

  61  נ דיטוגרפיה העתקה כפולה של 'והיה' והיה[  / א באמר[ באומר  53  אים[ רוצצו רצוצ 51  נ

 74  א נוסףחטאתי עויתי[  73  אבחבה[ ה מתחת לשורה  66א   מי אחרונים מעל השורההתמימים[ 

שמע קול תחנ>וני<[   80     אשמשיך[ שמשך   77   אעל זרע קדושיך[ על עם קדוש    75   אהטיתי אזני[ אביתי  

     אפסוק מלא 

בשני הטורים האחרונים של  כל אות פעמיים; עלי החבר כל אות פעמיים בסטרופותת -א סימן:

 .בסטרופה האחרונה ; עלי החברהסטרופות

כינוי  שוכן ערץ:בר' א, א.  בראשית: 1להלן פתיחות הטורים לפי שמות פרשות התורה.  ביאור:

פתיחת פרשת אלה תולדת   אלה: 2  . והשווה תה' י, יח."בקומו לערץ הארץ"ט: י, על פי יש' ה ,לקב"ה

: בשמוע הקב"ה שחטאינו גדלו. בשמעובר' יב, א.  לך לך: 3  במהרה, במרוצה. במרץ:ו, ט.  'בר נח,
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כן  "לאסון, לגזרה נחרצת. ללשון ראה מל"א כ, מ:  לחרץ: : בר' יח, א.וירא 4  בריצה, במהרה.  בהרץ:

  נתשה בתרץ:פתיחת פרשת חיי שרה, בר' כג, א.  ויהיו: 5  . והשווה: איוב יד, ה."משפטך אתה חרצת

. ללשון "לנטוש ולנתוץ ולהאביד"ניפוץ. ללשון 'נתשה' ראה: יר' לא, כח: בנהרסה, נעקרה בשבירה ו

לכליה.   לקרץ:פתיחת פרשת תולדת, בר' כה, יט.  ואלה:    6   ."גלגלתוותרץ את  "  'בתרץ' ראה: שו' ט, נג:

: יר'  על... הארץ 8  פשענו. עויינו: בר' כח, י.  ויצא: 7.  . והשווה איוב לג, ו"קרץ מצפון בא"יר' מו, כ: 

לפניו אל וישלח יעקב מלאכים  "על פי בר' לב ג:    ,כינוי ליעקב  דורש שלום:בר' לב, ג.    וישלח:  9   ד, כח.

פתיחת פרשת   ויהי:  11   כינוי ליעקב.  דובר צדק:  בר' לז, א.   וישב:  10   עשיו.  אויבי ומעני:.  "עשו אחיו

 "ושננתם לבניך"בגדתי, עזבתי את התורה המכונה 'שנוני' על שום  בבגדי בשנוני:מקץ, בר' מא, א. 

כמו לשפוך  שפוך חנוני:מד, יח.  על פי בר' ,כינוי ליהודה האריה:בר' מד, יח.  ויגש: 12  דב' ו, ו.

. "אלוהיו  ייויחל משה את פני  "  :ויתפלל. ללשון ראה: שמ' לב, יא  ויחלה:בר' מז, כח.    ויחי:  13   תחינה.

 ויעד:פתיחת פרשת שמות, שמ' א, א.  ואלה: 14  כינוי ליעקב. אב המוני:יט ועוד.  ,והשווה: איוב יא

כינוי  נאור:  פתיחת פרשת וארא, שמ' ו, ב. וידבר: 15  עוון.והייעד, זימן. הקב"ה הפגיש בין התוכחה 

שמ' י,  בוא: 17  ה, יג. 'מש ולא... אזני: 16לקב"ה, על פי תה' עו, ה: "נאור אתה אדיר מהררי טרף".  

פתיחת פרשת  ויהי: 18  בשל האויב, כדוגמת משה שבא לפרעה.לצר:  כינוי למשה. זריז מהיר:א. 

על  ,: החלישנוהחשילנוכד. והשווה יש' יג יא ועוד.  ,כא 'על פי מש אויב, רשע, זד:בשלח, שמ' יג, יז. 

 חרד:פתיחת פרשת יתרו, שמ' יח, א.  וישמע: 19  ."ויזנב בך כל הנחשלים אחריך: "יח ,פי דב' כה

פתיחת  ואלה המשפטים: 20  ."ויחרד יצחק חרדה גדולה"לג:  כנראה כינוי ליצחק, על פי בר' כז,

פתיחת פרשת  ויקחו: 21  הנחיל לנו, כדי שנהיה לעם סגולה. הסגילנו:פרשת משפטים, שמ' כא, א. 

כשעזבנו  בעזבינו הכשילנו:כינוי לתורה. במקבילה 'טובים' והוא עדיף.  טורים:שמ' כה, א.  ,תרומה

 ואתה: 22  ."לעזור ולהכשיל יייש כח ב"את התורה האל הכשיל אותנו. ללשון ראה דה"ב כה, ח: 

והגבלת את העם "יום מתן תורה, על פי שמ' יט, יב:    יום הר הגבילנו:פתיחת פרשת תצוה, שמ' כז, כ.  

ום מתן תורה הפך ליום ולכן י  ,לא שמרו את הדברות  יום... האבילנו:  שמ' ל, יא.  כי תשא:  23   ."סביב

כינוי למשה, על פי וי' רבה א, ג:  :ירד שמ' לה, א. ויקהל: 25  איכה ה, ה.על צוארנו... לנו:  24  אבל.

'ירד, שהוריד את התורה מלמעלה למטה. דבר אחר: ירד, שהוריד את השכינה מלמעלה למטה'. 

פתיחת פרשת   אלה:  26   את עם ישראל.  עדת מקהלותינו:.  בבלי, מגילה יג, ע"א  ;דה"א ד, יחוהשווה:  

 :ל, כינוי לקב"ה. ללשון ראה שמ"א ב, בבא בצור נשמתנו:תכננו, חשבנו. יעצנו:  פקודי, שמ' לח, כא.

כינוי לקב"ה. ללשון ראה  כביר:וי' א, א.  ויקרא: 27.  . השווה תה' יח, לב ועוד"ואין צור כאלהינו"

לכל הקבוצות אשר בעם. ללשון ראה   למחלקותינו:וי' ו, ב.    צו:   28   ."אל כביר ולא ימאס"איוב לו, ה:  

 29   ."מחלקות הכהנים על עבדתם"והשווה: דה"א כח, כא:    "מיןמחלקות יהודה לבני"נחמיה יא, לו:  

פתיחת פרשת  וזאת:פתיחת פרשת תזריע, וי' יב, ב. אשה:  30  פתיחת פרשת שמיני, וי' ט, א. ויהי:

היינו...   32  חטאותינו. תועבותינו:וי' יט, ב.  קדושים:וי' טז, א.  אחרי מות: 31  מצורע, וי' יד, ב.
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החוקים   מה אמר:וי' כא, א.    אמר:  33   ."שכננו"תה' עט, ד והשווה תה' מד, יד. בפסוק:    לסביבותינו:

 בחקתי: ואםוי' כו, ג.  בחקתי:וי' כה, א. בהר:  34  אכן. בכן:והאיסורים שמצווה הקב"ה בפרשה. 

כינוי  נאור: פתיחת פרשת במדבר, במ' א, א. וידבר: 35  בחוקי הקב"ה הכתובים בפרשה זו, רשענו.

: אולי, נגועות... קבענובמ' ד, כא.    נשוא:  36   ."נאור אתה אדיר מהררי טרף"לקב"ה, על פי תה' עו, ה:  

מבני הקהתי " :מבני לוי. ללשון ראה דה"א ו, יח ִמׁשֹוררים:לא שמרנו על חוקי הטומאה והטהרה. 

)'ידענו'( את מצוות העלאת הנרות  לא קיימנו סדרי...ידענו:במ' ח, ב.  תך:ובהעל 37  ."הימן המשורר

: שלח לך 38  ."בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת ימים"על פי במד' ח, א:  ,במנורה

מורדים וסרבנים אשר לבגידתם הקשבנו. וכאן, כינוי למרגלים. ללשון  סרבים וסלונים:במ' יג, א. 

ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל "ראה: יח' ב, ו: 

: התחברנו לריב של חבור...נושענופותח את פרשת קרח, במ' טז, א.  ויקח: 39  ."עקרבים אתה יושב

אלילים. הכינוי לעם ישראל הבוגד באלוהיו ומתחבר לעבודת    חבור עצבים:נו.  קרח ועדתו, לכן לא נושע

חטאנו : "ו תה' קו,חטאנו...  וגו':  40  ."חבור עצבים אפרים הנח לו"ללשון הצירוף ראה הו' ד, יז: 

מצוות פרה אדומה. זאת: פתיחת פרשת חקת, במד' יט, ב.  זאת: 41  ."עם אבותינו העוינו והרשענו

. "עם עמו ועם ישראל יתוכח ייכי ריב ל": חטאנו. ללשון ראה: מי' ו, ב: ערכנו... אלהרשענו.  עוינו:

פתיחת פרשת בלק, במד' כב,   וירא: 42  ות פרה אדומה.והשווה הו' יב, ג. ושיעור הטור: חטאנו במצ

בקנאה:   נים.אמר, בלשון הפייט  פץ:: במ' כה, יא.  פנחס  43   האל ראה את חטאינו.  וירא עויינו האל:  ב.

. "בקנאו את קינאתי בתוכם"הנובע מאמונה עזה. ללשון ראה במ' כה, יא: כעס בכעס על בגידה, 

שיעור הטור לפי הפרשה: דבריו של פנחס ומעשהו ריצו   פנחס... והואל:בהתרצות, בהסכמה.    בהואל:

רומז לפרשת מטות, במדבר ל, ב. ובמקבילה א 'ראשי  ראשי... ישראל: 44  את האל ששב מחרונו.

  תיעבנו, שטמנו. צררנו:דולג. ההשלמה על פי סדר הפרשות.  ]מסעי[ 45  המטות' וככל הנראה הנכון.

  ."תאלתך להם"לקלל. הלשון על פי איכה ג, סה:  להתאל:פתיחת פרשת דברים, דב' א, א.  אלה: 46

<:  בפשע...יש>ראל  48   במד' לב, א ועוד.  ביום בו חטאנו בעגל הזהב,  :ביום... אלדב' ג, כג.    ואתחנן:   47

הקב"ה יעניש כל איש במידה המתאימה   קו... דרכו:פתיחת פרשת עקב, דב' ז, יב.  והיה:    49   מי' א, ו.

קלה: דב' יא, כו.    ראה:  50   ."צו לצו לצו קו לקו לקו  יי  והיה להם דבר"לדרכו הרעה, על פי יש' כח, יג:  

אולי, נמשכת אחר צרכו:  בחבל משוכה. "ִבכרה קלה משרכת דרכיה"נוי לישראל, על פי יר' ב, כג: כי

השופטים מתאכזרים אל העניים  ,אולי... ונסכו: רצוציםדב' טז, יח.  שפטים: 51, תאוותיה.  צרכיה

פתיחת פרשת כי תצא, דב' כא,   כי:  52   )'דלים'( ושוברים אותם )'רצוצים'( בשמן וביין שלוקחים מהם.

פתיחת פרשת כי תבוא, דב' כו,  והיה: 53בעט".  ישורון וי שמןוי"על פי דב' לב, טו:  שמנו...במלכו:י. 

 תעובים:פתיחת פרשת נצבים, דב' כט, ט.  אתם: כתב פעמיים בטעות, בסוף השורה ובתחילתה. א.

פרשת האזינו דב' לב, א.  האזינו: 54  ה.בקללות מאת הקב"ה המוזכרות בפרש באמר ערכו:שנואים. 

בממלכתו  במלכו:לשון ציווי: קחו מוסר.  היוסרו: דב' לג, א. ,פתיחת פרשת וזאת הברכהוזאת: 
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עדות לכך שהוא ראוי למלוך בעולם. הם  הקב"המעשיו של  ולכל... להמליכו: 55  שלטונו של האל.בו

, הפסוק "ורא הגדול אשר עשה משה לעיני ישראלולכל היד החזקה ולכל המ"ללשון ראה דב' לד, יב: 

פתיחת ספר יהושע, ויהי... עבד:  57  איכה ב, כ.  ראה... כה: 56  החותם את חמשת חומשי התורה.

מבין בניו של הקב"ה,  מבנים רחומים:    .פתיחת ספר שופטים, שו' א, א:  [שע]ויהי... יהו  58   יהו' א, א.

ויהי איש אחד מן "צ"ל:  .המשכו לא ברור ולקויויהי איש ]...[:  59  ישראל, עליהם הוא מרחם.

המשכו לקוי וקשה : ... ל]או[מיםוהמלך 60  ., א, פתיחת ספר שמואל: שמ'א, א"הרמתים צופים

  . מל"א, א."והמלך דוד זקן ובא בימים"  ,פתיחת ספר מלכיםהכוונה לדוד, על פי  לפענוח. לפי ההקשר  

אזכור ספר ירמיה לפי סדר ספרי הנביאים.  וירמיה: פר ישעיהו, יש' א, א.פתיחת סחזון ישעיה:  61

המשך אזכור הנביאים על פי סדר ספרי  יחזק]אל[ ותרי עשר: 62  השלמים באמונתם.התמימים: 

הפייטן מסיים את ספרי הנביאים וחותם בפסוק האחרון של תרי עשר: : לאבותהנה...  63  הנבואה.

העצובים. ללשון ראה: איוב ל,  העגומים:ולב בנים על אבותם".  אבות על בניםוהשיב לב "מל' ג, כד: 

קריאה לא בטוחה, ככל הנראה, על פי תה' כג, ו:  ]...[... לארך ימים: 64כה: "עגמה נפשי לאביון".  

ההשלמה על פי מי' ה, ד: "והקמנו עליו שבעה   אדם... רו]עי[ם: 65"ושבתי בבית יי לארך ימים".  

אדם הוא אחד משבעת הרועים המצוי לימינו  ע"ב, ב"נ סוכה, בבלי ושֹמָנה נסיכי אדם". על פי ֹרִעים

רומז   תהלות יהללו:עד  66של דוד. בשל החסר בסוף הטור נראה כי התיבה 'אדם' אינה במקומה.  

אזכור איוב שאמונתו נבחנה על ידי  איוב הנבחן: 67  לספר תהילים הפותח את קובץ הכתובים.

על פי פירוש המשנה לאיוב יג, טו: 'הן יקטלני לא )לו(  שמאהבה: הקב"ה, על פי סדר ספרי הכתובים.

  בן יהושע' ר דרש ביום 'בו איחל', איוב עבד את הקב"ה מתוך אהבה. ראה, משנה, סוטה ה, ה:

כנראה הכוונה   מש[לי... ישיבה:] 68  מאהבה'. אלא הוא ברוך הקדוש את איוב עבד שלא הורקנוס

הע לים יקריבו   71  בהם אקרא. בהם אדובבה:לות. יאזכור חמש המג חמש מגלות: 70לספר משלי.  

כנראה הכוונה לבנין בית המקדש השני, ולקורבנות שהוקרבו בו בתקופת עזרא ונחמיה.  ברחבה:

'הרחבה' כנראה כינוי לארץ ישראל, השווה שמ' ג, ח: "ארץ טובה ורחבה"; נחמיה ט, לג: "ובארץ  

  השיבנו אליךהכוונה לקורבנות מנחה שהוקרבו בבית המקדש.  ונסכה: 72הרחבה והשמנה" ועוד.  

ניתן להשלים, כנראה: ]ונשובה[.  על פי איכה ה, כא  ב"ה ישיב ויחדש את הקורבנות )'ונסכה'(.  הק  :]...[

לא הטיתי  74  ."ומקדשי ישראל יחרבו"החרבתי בשל חטאי. לצירוף ראה: עמ' ז, ט: חרבתי:  73

  75  ."רחש לבי דבר טוב" :ללשון ראה תה' מה, ב .דברי האל רחשך:ללשון ראה מש' יז, א.  אזני:

. ללשון "המו מעי לו רחם ארחמנו"על פי יר' לא, יט:  ,ירעשו בבטן. מטפורה לרגשות רחמים יהמו:

לדרשיך:   76  : כינוי לעם ישראל.זרע קדושיך. "על כן מעי למואב ככנור יהמו" :השווה יש' טז, יא

 חזה... שמשיך: 77  ."ועזו בקשו פניו תמידיי דרשו "על פי תה' קה, ד:  ,בתפילה ובשיר לבקש סליחה

כינויים למנהיגי  :שמשיך נביאיך רועיך פניה לאל שיראה )'חזה'( כיצד כולם התאספו בתפילה. 

  הראנו...קדשיך:בבית המקדש.  בנויך:היה מנהיגנו, אלוהנו.  רענו: 79  הבט. ביטה: 78  הציבור.



 

273 
 

וכך גם  ,פי הפסוק תה' כח, ב. ההשלמה על שמע... תח]נוני[: 80  שנזכה לראות בבנין בית המקדש.

 במקבילה.

 

 וידוי ]כב[ 

 וידוי    

 ְשָמִתי ְגֹדָלה ְוַאְנָחִתי ְכפּוָלה אַ    

ל ִלי ְּתָעָלה ין שֹואֵׂ  ְואֵׂ

יִליָלה  ַעל          >זֹאת< ֶאְסְפָדה ְואֵׂ

   חטאנו                    

ן ֲעִלָיהב       ַגְדִּתי ְּבשֹוכֵׂ

 ְּבִרָיה ַזְלִּתי ְלָכל ּג    5

י ֻתוִש ִד      ָיהַּבְרִּתי דֹוִפי ְּבִדְברֵׂ

ֶלה ֲאִני בֹוִכָיה ַעל     חטא]נו[          אֵׂ

 

 ָאֹנִכי ִדיּבּורּבְ  יִתיֱעוֵׂ הֶ    

 ְוִטיְמַטְמִּתי ְּתנּוִכי  ְעִּתיִהְרשַ ו     

ְך ֶעְרִכי זַ   10       ְדִּתי ְּבעֹורֵׂ

ן ָאַמְרִּתי  ַעל    ר ַּבֶּבִכי כֵׂ  חטא]נו[   ְשעּו ִמִני ֲאָמרֵׂ

 

 ַמְסִּתי ּתֹוָרה ּוְתעּוָדה ח     

 ַפְלִּתי ֶשֶקר ִמְלִמיָדהט     

 ֲחָרָדה  ִּתיַעְצִּתי ַרע ְוָלַבְש י     

ָדה  ַעל  15 י יֹולֵׂ ן ָמְלאּו ַחְלָחָלה ִציִרים ֲאָחזּוִני ְכִצירֵׂ  חט]אנו[  כֵׂ

 

ל ַקָנא כִ      יַחְשִּתי ְּבאֵׂ

י ֱאמּוָנהלַ      ְצִּתי ְּבַמְלֲאכֵׂ

ידּות ֶנֱאָמָנהמ       ִריִתי ְּבעֵׂ

 חט]אנו[ ֶהָהִרים ֶאָשא ְבִכי ָוֶנִהי ְוַעל ְנאֹות ִמְדָּבר ִקיָנה ַעל   
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 ְתִניאִתי ֱהִציקַ טָ יַאְצִּתי ְוחַ נִ   20

ן ָצָרה  ס       ֶהֱעִניָקְתִניַרְרִּתי ָלכֵׂ

 ִויִתי ְוצּוָקה ִהְדִּביָקְתִניִע     

 חטאנו  ֶשֶבר ַּבת ַעִמי ָהְשָּבְרִּתי //ָקַדְרִּתי// ָצָרה ֶהֱחִזָקְתִני  ַעל 

 

רפ     ל עֹוזֵׂ  ַשְעִּתי ְלאֵׂ

ֶזרצ    25  י ִציץ ִעם נֵׂ  ַרְרִּתי לֹוְבשֵׂ

ריִשיִתי עֹוֶרף ּומֵׂ ִק      יַאְנִּתי ְלִהיָנזֵׂ

ר  ל עַ    ן ֶאְבֶכה ִּבְבִכי ַיְעזֵׂ  חטאנו                 כֵׂ

 

 ַשְעִּתי ּוָפַעְרִּתי ֶאת ִפי ר       

י ַאלּוִפי יַחִּתי ַדְרִכיִׁש      ְפנֵׂ

 יִעיִתי ֲאִני ְוַעִמי ְוַאְלפִ ת    30 

י ִפי ַעל    ן ָחַצְבִּתי ַּבְנִביִאים ֲהַרְגִּתים ְּבִאְמרֵׂ  ]חטאנו[  כֵׂ

 

ן ְמעֹוָנה ְבִּתיזַ ע    ּתֹוַרת שֹוכֵׂ

ן ָהִייִתי ְלָמָשל ְוִלְשִניָנהל       כֵׂ

י ֱאמּוָנה  י       ַזְמִּתי ִלְמרֹוד ְּבַמְלֲאכֵׂ

ה   ַעל 35  ן //ָכל// ָיַדִים ִּתְרֶפינֵָׂ  ]חטאנו[    כֵׂ

 

     יעֹוִתי ַלֲעשֹות ּוָפַרְצִּתי ֶפֶרץרֵׂ ה     

 ַרְצִּתי ְּבֶחֶרץ ַרְשִּתי ֶרַשע ְוֶנחֱ ח     

ֶר      ַשע ֲאֶשר ָעִשיִתי ְבֶמֶרץב 

 ]חטאנו[    זֹאת ֶּתֱאַבל ָהָאֶרץ  ַעל   

 

 ַעְטִּתי ְּברֹוַע ְזָמִמי ב    40 

       ַשע ּוֶפַשע ְּבַהֲעִציִמי  ֶר    

 ִּת]י[ ְּבֶחְרִמי ְש ִכיִתי יֹום יֻקַ ב  

 ]חטאנו[    ר ַּבת ַעִמי ֶשבֶ  ֹום//י  ַעל//  
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ה ָעִני ִמְתַודֶ ע       ה ְּבִחיָלה  נֵׂ

ה מ    45  ן ַמְעָלה//ִר / /פחֵׂ  ְשעֹו שֹוכֵׂ

 ְרָך ַקיֵׂים ְלסּוָרה ְוגֹוָלה  ֲאמָ מַ    

ִ  ַעל                חטאנו  ִהְפַקְדִּתי ֹשְמִרים ָכל ַהיֹום ְוָכל ַהַלְיָלה      םחֹוֹמַתִיְך ְירּוָשַל

 

 

הַאׁש   פּול  ִתי כ  ח  ַאנ  ה ו  ד ל  ִתי ּג   מ 

 וידוי]כב[  

כתיבת ידו של עלי בן עמרם. כתב יד )  204H5. T-S ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטהמקור: 

 (.נ בקשה שקולה שאי אפשר לפענח, אחריו:. צפוף, בחלקו דהוי ומטושטש

  עמרם. רבית; עלי החבר ב -א סימן:

 'על פי עז  לה:אשמתי גד    1  מונה בראשי המחרוזות.  הוא  הפיוט מבוסס על מילות הוידוי אותן    ביאור:

 2כתוצאה מריבוי חטאיו סבלו הוכפל.   ואנחתי כפולה: ז: "מימי אבתינו אנחנו באשמה ְגֹדלה".ט, 

לשוא הרבית רפואות תעלה אין "רפואה. ללשון ראה: יר' מו, יא:  תעלה:מבקש בעבורי.  שואל לי:

לא תעשק "על פי וי' יט, יג:  גזלתי: 5  כינוי לקב"ה. שוכן עליה: 4  א, ח. 'מי על... ואילילה: 3  ."לך

באחיך "תה' נ, כ:  :דיברתי סרה. ראה דברתי דופי: 6  .נברא, אדם כמו בריה:. "את רעך ולא תגזל

בדברי חכמה ותורה. תושיה, אחד מכינויי התורה. ללשון  בדברי תושיה:. "תדבר בבן אמך תתן דפי

  העויתי: 8  : איכה א, טז.על... בוכיה 7.  והשווה יש' כח, כט "לישרים יצפון תושיה"ב, ז:  'ראה מש

. השווה איוב לג, כז. "ויאמר הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי"חטאתי. ללשון ראה שמ"ב כד, יז: 

אלהיך אשר הוצאתיך מארץ  ייאנכי "בדיבר הראשון מעשרת הדברות שמות כ, ב:  בדיבור אנכי:

בשל חטאי, אזני הפכה סתומה ואני קהה שכל מלהבין דברי חכמה. והרשעתי... תנוכי:  9  ."מצרים

מ ראה תוספתא פרה, פרק ה, הלכה ז: 'טמטום קדושו פסול מפני שהוא ספק ערל -ט-מ-שורש טל

כינוי  עורך ערכי: נהגתי בזדון.זדתי:  10  סינקדוכה לאוזן, לשמיעה. תנוכי:והערל פסול מלקדש'. 

על...  11  .יי"בערכך נפשות ל"והשווה וי' כז, ב:  ".וערכת את ערכו"לצירוף ראה: שמ' מ, ד:  לקב"ה.

גזלתי את התורה וחיללתי אותה בכך שלא מילאתי אחר המצוות    חמסתי תורה:   21   יש' כב, ד.  בבכי:

מתוקן  :חמסתיכהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי'. והשווה צפ' ג, ד. "הכתובות בה, על פי יח' כב, כו: 

טפלו עלי שקר "הצירוף על פי תה' קיט, סט:   טפלתי שקר: 31  : כינוי לתורה.תעודה .מ'חמדתי'

הצירוף על פי יח' כו,  לבשתי חרדה: 41  מתוך הרגל, בשיגרה. מלמידה:. והשווה איוב יג, ד. "זדים

אל  61  ודילג על 'מתני' שבפסוק. .יש' כא, ג על... כן: 15  ."בגדי רקמתם יפשטו חרדות ילבשו"טז: 

חמדתי   לצתי:  71   . השווה: שמ' לד, יד."אלוהיך אל קנא  ייאנוכי  ": כינוי לקב"ה, על פי שמ' כ, ה:  קנא

בתורה.   בעידות נאמנה:מרדתי.  מריתי: 81  ההיפך ממלאכי חבלה. במלאכי אמונה:לצון, לגלגתי. 
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ביזיתי,   ניאצתי:  20    יר' ט, ט.על... קינה:    19   ."נאמנה מחכימה פתייי  עדות  "תה' יט, ח:    הכינוי על פי

תי ִמלים הציקתני רוח הציקתני:  גידפתי. העיק עלי, הכביד עלי. ללשון ראה: איוב לב, יח: "כי ָמלֵׂ

בבא עליכם  "יא, כז: ' וצרה. ללשון ראה משוצוקה:  חטאתי, סטיתי מדרך הישר.עויתי:  22בטני".  

  כינוי לאל.לאל עוזר:  42  במקום 'צרה'." שמה"בפסוק  יר' ח, כא.על... החזקתני:  32  ."צרה וצוקה

על פי  וי' ח, ט:  ,כינוי לכהנים המשרתים בקודש לובשי... נזר:שנאתי, חישבתי כאויב.  צררתי: 52

ומיאנתי   62  ."וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש"

  ופערתי את פי: 82  יש' טז, ט. על... יעזר: 72  סירבתי להימנע מדברים, שאסורים בתורה. להינזר:

  ואלפי: 30  כינוי לקב"ה. אלופי: לפני. כמופני:  29  ."פי פערתי ואשאפה"השווה תה' קיט, קלא: 

  בבית הצעיר ואנכי במנשה הדל והקהילה מתוך ישראל, לה אני שייך. הלשון על פי שו' ו, טו: "אלפי

  ."מעונה אלוהי קדם"כינוי לקב"ה, על פי דב' לג, כז:  שוכן מעונה: 32  ו, ה. 'הו על... פי: 31אבי".  

והיית  שמה למשל "בוז בין הגויים. הצירוף על פי דב' כח, לז: ללנושא ללעג ו למשל ולשנינה: 33

ים נאמנים, וכנראה הכוונה שליחב במלאכי אמונה: 34  ."שמה ייולשנינה בכל העמים אשר ינהגך 

ואתם "הצירוף על פי יר' טז, יב:  הריעותי לעשות: 36  יש' יג, ז. על... תרפינה: 35.  מנהיגי העםל

. הצירוף על פי קה' י, ח:  קב"הועברתי על גבולות חוקות ה ופרצתי פרץ: ."הרעתם לעשות מאבותיכם

  חרשתי רשע: 37פרץ".   עליך פרצת כט: "מהללשון הצירוף השווה: בר' לח, . "וֹפרץ גדר ישכנו נחש"

נשברתי, נגזר גורלי. ו נחרצתי:ו. "חרשתם רשע עולתה קצרתם"הצירוף על פי הו' י, ג:  .תכננתי להרע

  ברשע... במרץ: 38  במהירות, בחריצות.בחרץ: . "כן משפטך אתה חרצת" ללשון ראה מל"א כ, מ:

בעטתי  בעטתי... בהעצימי:  41-40  יר' ד, כח. על... הארץ: 39  י הרעים שנחפזתי לעשותם.יבשל מעש

 ברוע זממי:פשעי. את י )'זממי'(, כאשר העצמתי את רשעותי ויודרך התורה ברוע מחשבות ייבמצוות 

ללשון ראה יר' נ, כד:  נלכדתי ברשעותי.בחרמי:  [י]יקשתביום.  יום: 42  י הרעות.ימתוך מחשבות

ופרשתי עליך את רשתי בקהל עמים רבים והעלוך " :יח' לב, ג והשווה ."יקשתי לך וגם נלכדת בבל"

 בחילה:הדובר, הפייטן עצמו.  עני:    44ים.  לא ברור  ומחיקה  יר' ח, כא. תיקון  על... עמי:  43   ."בחרמי

ם יקימאמרך קיים:  46  כינוי לקב"ה. שוכן מעלה:. מתוקן מפשעו :רשעו 45  פחד.בחיל ובביראה, 

ואני שכולה "לישראל, כינויים לעם ישראל, על פי יש' מט, כא:  לסורה וגולה: הבטחתך לגאולה.את 

   ישעיהו סב, ו. על... הלילה: 47.  וגלמודה גלה וסורה'
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 חטאנו ]כג[  

 ולה ינצרהו אל

ב הּוַתל   ַשְמנּו ְּברֹוב ַאְשָמהא   ן לֵׂ   ִהָטנּו ָלכֵׂ

  ֶהֱעָטנּו ָאז ּבּוָשה    ְוָלַבְשנּו ְכִלָמהַגְדנּו ב  

נּו    ֹוְך ּוִמְרָמהַזְלנּו ְוָעִשינּו ּתּג      ְשָפָטנּו ּוְבַמֲעשֵׂ

ן רּוִד  י שֹוכֵׂ  ָנא ָלנּו ִכי ָחָטאנּו ֹויאַ    ָמהַּבְרנּו דֹוִפי ְפנֵׂ

 חטאנו      

 

ה מ  רֹוב ַאׁש  נּו ב  ַׁשמ  ֵכן ֵלב  א  נּו הּוַתלל     ִהט 

 חטאנו ]כג[  

לא בכתב ידו של עלי בן עמרם, אך )  T-S NS 134. 1b  ,קמברידג' , ספריית האוניברסיטה    כ"ימקור:  

מיוחס לו בכותרת, הועתק בחייו של המחבר. לפניו: 'בראשית אשמנו פני שוכן ערץ' המיוחס לעלי בן  

 (.נאחריו: 'חטאנו לפניך בראש', שכותרתו: 'אחר ללקדמונים',  עמרם בכותרת.

 ד.-אסימן: 

  'ולה': מערבית 'ולו' )לעלי בן עמרם(. תרגום הכותרת:

הטה אותנו לחטוא.   הטנו:לב מפתה, מרמה.  לב הותל:  פותח במילות הוידוי.    כל טור אשמנו:    1ביאור:  

תה' קט, כט: "ילבשו שוטני  על פי בגדנו... העטנו: 2ִהָטהּו".   הּוַתל הצירוף על פי יש' מד, כ: "לב

שקר וכזב. הצירוף על פי תה' נה,   תוך ומרמה: 3הלביש אותנו.   העטנו:כלמה ויעטו כמעיל ָּבשתם". 

על   דברנו דופי: 4הקב"ה.   שפטנו:הרעים.  ולפי מעשנו ובמעשנו: ומרמה'. ֹתך מרחבה ימיש יב: 'ולא

איכה    חטאנו:  איו...בפני הקב"ה.    שוכן רומה:  פנידפי'.    תתן  אמך  בבן  תדבר  באחיך  פי תה' נ, כ: "תשב

 ה, טז. בפסוק: "אוי". 
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 תוכחות

    תוכחה  יום כיפור / ]כד[  

 האֶ שֹ ָסרּוַח וְ ָנפּוַח ָנגּוַע  ֶצב ִנְבֶזהעֶ   ֶּבן ָאָדם 

 האֶ נָ ְת ִמ ל ּולֵׂ הַ ְת ִמ  []... []... []...   

ְך לְ      ִּתְתָגֶאה]...[   ...[] ֹוּבת לִ ֹודעְ הַ ְמַהלֵׂ

  ְוָשָפל ִיְרֶאהָי ָרם יְ  ִכי

 

  ָלםי ָהעֹ לֵׂ בְ הַ ּבְ מ]...[  ]...[ָמַתי אל   [ָדם]ֶּבן אָ  5

ס ּבְ  ל ִמְתּבֹוסֵׂ  ָלםי ָהעֹ לֵׂ בְ הַ ִמְתגֹולֵׂ

י ְק  ְך ַאֲחרֵׂ    םלָ עֲ מַ ח ּבְ נָ אֱ ]..[ ]ֶנ[ו ת ֶכֶסף ְוָזָהבצַ [ובֻ ]ְוהֹולֵׂ

ִרים]...[ ְוָהְלכּויו]...[ [ וי]...יֵׂש ֶשָּבנּו ְוָנְטעּו  יָלם ָלם ְוָעְזבּו ַלֲאחֵׂ  חֵׂ

         

ד ְּבִצְדקֹו[אֹ ]ש ַצִדיק יֵ  ֶּבן ָא]ָדם[  [ֹו]ללָ הֲ מַ ּו בֵׂ

 ַמֲאִריְך ְּבָרָעתֹו ְוָעְשקֹו ּוַמֲעלֹוְויֵׂש ָרָשע    10

 לֹא יֹוִעילֹו  עֹוְש ְדקֹו ַיִצילֹו ְוֶזה ִר ֶזה צִ 

 לֹו ִכי ֹפַעל ָאָדם ְיַשֶלם    

 

ה ְלָפֶניָך ַאְרָּבָעה ַמְעָגִליםִה    ֶּבן ָאָדם  נֵׂ

ֶהם ְשַנִים ְסלּוִלים ּוְשַנִים ְמעֻ      ָקִליםומֵׂ

 ַהַחִיים ְוַהטֹוב ְלַמְזִהִרים ּוַמְשִכיִליםֶדֶרְך     15 

 ְוִנְכָשִלים ְוֶדֶרְך ַהָמֶות ְוָהָרע ְלהֹוְלִלים
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ה ִכי ָהֹעָלם ַהֶזה ח   ֶּבן ָא]ָדם[  ֶפַתח ָלֹעָלם ַהָּבא הּוא זֵׂ

ה ִכי ַהֶדֶרְך ְלָפֶניָך ְמרֻ  ָדה ַהְרּבֵׂ ה ְלך צֵׂ  ָּבה וֲעשֵׂ

י ֶרַשע ְוֶתְחדַ ְוַאל     ֲעשֹות ְּתשּוָבהִּתְכַרע ְלַאְנשֵׂ  ל מֵׂ

 ָרָעה ַרָּבה  ֶחֶברִכי ֶזה    20

 

ש ֲעלּוָקהב   ֶּבן ָא]ָדם[ אֵׂ ל מֵׂ  ַחר ְלָך ְּבַחיֵׂי ַעד ְוִהָנצֵׂ

ָדה ְלַנְפְשָך ִכי ַהֶדֶרְך ְרחֹוָקהקֵׂ ְת הַ      ין צֵׂ

ת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך  ּוְבָכל      היקָ צִ הַ לְ  רֹאְשָך ְלָבִנים ְוֶשֶמן ַעלעֵׂ

    ֹ ת ּב ֶפר חֻ  לּוַח ְוַעל א ָכְתָבּה ַעלעֵׂ  ָקּה וסֵׂ

     

י ַהֶּבַצע יֹודר   ֶּבן ָא]ָדם[  25  י ַהֶצֶדק ִכי ַאְנשֵׂ  םְדּתָ וַמְלכֻ ּבְ  ְקשּוּוף ַאֲחרֵׂ

 םּתָ ְש ]...[ ְוִר ַכָדִגים ֶשֶנֱאָחִזים 

 יֹוִעיָלם ִּבְצָעם ִכי ְּבֶרַגע ָאְבָדה ִּתְקָוָתםלֹא 

 ִקְנָאָתם ִשְנָאָתם ַגם< ַאֲהָבָתם ַגם>ַגם 

 

 [תֹו...ַרֲעמֹו ]]...[  ֹום ַהִדין ְלָפֶניָךי ֶּבן ָא]ָדם[

  ִיְרָאתֹו תדַ ְח פַ ִמ  ָדֶחהִת וְ  עַ נּוּתָ  עַ נֹווְ  עַ זּוּתָ  עַ ֹוז         30

 ]...[מתֹו [..[מד  וממ]]...ּוא הי כִ    

 ח ַעל ְמנּוָחתֹוֹוּוָבא ָשלֹום ְונ   

 

  כ]...[ []...ָרצֹון לנ ְשַנת <א>ִלְקרֹ     

 ָהְיָתה ְלרֹאש ִפָנה לד תו]...[עַ וְ ]...[ַחי       

 ּה נָ נְ כֹור ְּת ֹור ָודֹו[ ָשלֹום ְלד[ ]...ּו]ת ָנפֹוצעֵׂ     35

ם ַעל ִציֹון       ת ְלֶחְנָנּה ִכי>ַאָּתה ָתקּום ְּתַרחֵׂ  <עֵׂ
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ם ד  ֶזה   ֶבן א  רּוַח ו   ֶעֶצב ִנב  גּוַע ס  פּוַח נ   ה אֶ ׁש  נ 

    תוכחה   יום כיפור / ]כד[  

)כתיבתו של עלי בן עמרם, כתב יד   NS T-S 127.80כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה,  מקור:

 (; כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, נקרוע ומחורר בכמה מקומות ובעיקר בסופו, 

T-S AS 120.94  ( ,אכ"י לקוי, חצי דף קרוע לאורכו, לא בכתיבת עלי בן עמרם .) 

א       חסר/ לפניך[  א נינוסף לפכי[ יחיו 18   א / ]...[לם[ במעלם איש שבנו[ יש אנשים  8חילופי נוסח: 

מאש עלוקה[ משאול  21א  / חבר רעה רבה[ הבל ורעה רבה  אכי זה[ וגם זה  20א  תכרע[ תתחד  19

    א צדה לנפשך[ זבדים לאשך  22  אעמוקה 

 עלי החבר יזכה )בפתיחת הסטרופות(.סימן: 

יח' ב, א ועוד.  'יח על פי .האחרונה(לבד מאת כל הסטרופות )ת פותחהלשון פניה  בן אדם: 1: ביאור

מבעבע, רותח. השווה: יר' א, יג: "סיר נפוח אני נפוח: כלי חסר ערך, על פי יר' כב, כח.  עצב נבזה:

והרוס, ושבור. ללשון ראה איוב לח, כז: "תחת שֹאה   ושאה:מאוס.  סרוח:ֻמֶכה.  נגוע:ראה". 

מתגאה בחטאיו ובמעשיו הרעים. מתהלל    2התגלגלו". והשווה תה' לה, יז: "והשיבה נפשי משֹאיהם".   

הטור כולו מקביל, כנראה, במשמעו לטור הקודם:  מהלך... תתגאה: 3מתקשט בחטאיו.   ומתנאה:

תה' קלח, ו.   כי... יראה: 4עדות לבו'( ומתגאה בחטאיו.  האדם החוטא מתקשט במעשיו הרעים )'לה

מתפלש, מכסה עצמו  מתגולל מתבוסס: 6עד מתי תהיה שקוע בהבלי העולם.   למתי... הע לם: 5

ק]ב[וצת   7והנוסח משובש כי חזר על הצירוף 'בהבלי העולם'.   בחטאים, בהבלי העולם: בחטאים.

ותו לאיסוף )'קבוצת'( עושר והוא נענש על כך. ללשון ראה אולי חמדנותו מובילה אכסף... במעלם: 

 8אולי כך ניתן להשלים.  ו]לא[:  יח' כב, ב: "קבצת כסף ונחושת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור".

: כנראה שיש להשלים: ]לעו[לם, על פי ההקשר. [לם…]לצירוף ראה יר' א, י; לא, כח. שבנו ונטעו: 

למרות החריזה הפנימית, המבנה מחייב שיהיה    תה' מט, יא.חרים חילם:  ועזבו לאבמקבילה: במעלם.  

 ועשקו ומעלו: בפסוק חסר 'במהללו'. קה' ז, טו.יש... ברעתו:  9-10 זה טור אחד ארוך במיוחד.  

מוסב על 'רשע'. וזה:  מוסב על 'צדיק', על פי יח' יד, כ: "המה בצדקתם יצילו נפשם".זה:  11  חטאיו.

 13איוב לד, יא.     כל אחד יקבל את המגיע לו.כי... לו:    12   א יוכל להציל עצמו מיום הדין.ללא יועילו:  

ושנים שני אורחות חיים ישרים, צודקים.    שנים סלולים:  14ארבעה אורחות חיים.   ארבעה מעגלים:  

טא והֶרשעושני אורחות חיים בדרך    מעוקלים: החכמים ההולכים בדרך    למזהרים ומשכילים:  15.   ַהחֵׂ

וחלשים, רפי   להוללים ונכשלים:  16האל. הצירוף על פי דנ' יב, ג: "והמשכילים יזהרו כזהר הרקיע".   

יז: "ראה נתתי לפניך היום -הכוח, הנשלטים על ידי יצר הרע. וענין המחרוזת כולה על פי: דב' ל, טו

 על פי משנה, אבות, ד, כא: ה... מרובה:חז 17-18את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע", וכו'.  

התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתכנס   רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא'

 ואל תיכנע )'תכרע'( בפני רשעים המסיטים אותך מדרך הישר )'מעשות ואל... תשובה:  19  .'לטרקלין



 

281 
 

 

 כי... רבה: 20ם, אל תתחבר והוא נוסח טוב יותר.  תשובה'(. במקבילה 'ואל תתחד': אל תהיה אחד עִ 

צ"ל 'הבל' כמו בקה' ב, כא: "גם זה הבל ורעה רבה". וכך במקבילה. הפייטן תיקן ל'ֶחֶבר רעה רבה'  

, םמדינו של גיהינו  :אש עלוקהמבחיי נצח של העולם הבא.   בחיי ַעד:  21בהקשר לתוכן הטור הקודם.   

לעלוקה שתי בנות הב הב מאי הב  ' :ע"א ,בבבלי, עבודה זרה יז טו ,ל' משוהלשון על פי מדרש חז"ל ל

הב אמר מר עוקבא ]קול[ שתי בנות שצועקות מגיהנם ואומרות בעוה"ז הבא הבא ומאן נינהו מינות 

והרשות איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא קול גיהנם צועקת ואומרת הביאו לי שתי בנות 

קיום מצוות שיסנגרו עליך. השווה משנה,   צדה לנפשך:  22     .'בעולם הזה הבא הבאשצועקות ואומרות  

הדרך   .'אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבאפאה א, א: '

על פי קה' ט, ח:  וכל... להציקה: 23.  17-18הדרך לעולם הבא ארוכה, והשווה לעיל, טורים  רחוקה:

התקן עצמך   לצקת. וכוונת הטור: להציקה:ו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר". "בכל עת יהי

על  עת... חוקה: 24לעולם הבא.   כנס בשלוםיתתהיה מוכן,  ,בכל שעה במעשה טוב שאם תמות היום

יָלכדו   :יוקשוהרשעים.  אנשי הבצע: 25".  קה תם ועל ספר חֻ עתה בוא כתבה על לוח ִא פי יש' ל, ח: "

בחטאיהם.  במלכודתם:ללשון ראה: יר' ג, כד: "יקשתי לך וגם נלכדת בבל". והשווה: תה' קמא, ט. 

על פי קה' ט, כדגים... ורשתם:  26  .עלי נתיב" ומלֻכְדתוללשון השווה איוב יח, י: "טמון בארץ חבלו 

כספם,  בצעם: ים.מוסב על אנשי הבצע, הרשע לא יועילם: 27יב: "כדגים שנאחזים במצודה".  

קולו של השופט הקורא לדין.   רעמו:יום המוות.  יום הדין: 29קה' ט, ו.   גם... קנאתם: 28רכושם.  

ללשון 'ותדחה' ראה   ותדחף, תהדף אחורה מרוב פחד יום הדין )'פחדת יראתו'(. ותדחה... יראתו: 30

כנראה מוסב   ובא... מנוחתו: 32.  סמיכות נרדפים פחדת יראתו:דחיתני לנֹפל".  דֹחהתה' קיח, יג: "

 שלום על הצדיק שיילך לעולם הבא בשלום ולא יראה את הרעה ביום הדין, על פי יש' נז, ב: "יבוא

לשון תפילה ובקשה להכריז על שנת פיוס וריצוי,   לקרא שנת רצון:  33נכחו".     הלך  משכבותם  על  ינוחו

 35תה' קיח, כב.   היתה לראש פינה: 34אלהינו".  על פי יש' סא, ב: "לקרא שנת רצון ליי ויום נקם ל

תייסד, תשכין שלום לדורות, על פי תה' קיט, צ: "לֹדר וֹדר אמונתך כוננת ארץ  שלום... תכוננה:

 תה' קב, יד. בפסוק: 'על' חסר. אתה... לחננה<: 36ותעמד".  
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 יום כיפור / תוכחה]כה[  

ה זֹאת ע  //עשה//            יפֹוא ְּבִני ִהְשַּתּתֵׂ שֵׂ  ף ִעם ֲחִסיִדיםאֵׂ

י ַהְיִחיִדים ְךלֵׂ בֹוד ֱאֹלֶהיָך ְוהַ ע              ְּבַדְרכֵׂ

ָמה עֹוְמִדיםעַ             ל ג' ְדָבִרים ָהעֹוָלם ַקָיים ֲהלֹא הֵׂ

 ִמ]ילּות[ ֲחָסִדיםל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל גְ עַ           

  

ילִ         5 ל ִמימֵׂ  ָהָרָעה  ְדָבַרי ַהְקִשיָבה ְּבִני ְוִהָנצֵׂ

יל             ְך ִעם ְסָכִלים ְוַאְנשֵׂ לֵׂ   תֹוָעה ַבל ּתֵׂ

ַאִין ָּבאָתה ִמִטיָפה ְסרּוָחה ְוִשיְלָיא ְקבּוָעה            ְוַדע מֵׂ

ָעה           ְך ִלְמקֹום ִריָמה ְותֹולֵׂ  ּוְלַאִין ַאָּתה הֹולֵׂ

           

י ַהַיְלדּות ְוַהַשֲחרּות ְּבִני ַהֲעִביָרה  י              מֵׂ

ש ְּבַאף ְוֶעְבָרה       10 ֲחטֹוא ְלַבל ִּתָּוקֵׂ ר מֵׂ  ִהָזהֵׂ

י ֱאֹלֶהיָך ְּבֶדֶרְך ְיָשָרה  ְךלֵׂ ְוהַ             ִלְפנֵׂ

ל ּבְ            יָרהם ַאְּת ָּבא ִא ג' ְדָבִרים וְ ְוִהְסַּתכֵׂ י ֲעבֵׂ       ִלידֵׂ

 

יטֵׂ הַ            ל ָנא ְּבִני ַוֲחָכם ְוהֵׂ  ֲהִליָכֶתָך יבְשכֵׂ

ר ָאְרֹחֶתָך הַ            ן ָנא ּוְשָלם ְוַהְישֵׂ  ְסכֵׂ

י ְתשּוָבה ְפתּוִחים ְלֻעמָ ִה       15 ה ַדְלתֵׂ  ֶתָךנֵׂ

י ִמיָתֶתָך            ְושּוב יֹום ֶאָחד ִלְפנֵׂ

 

 שֹוק ְּבִני ְלַבל ִּתְהֶיה ְמֻעוְרָטלח            

יַח ִלְמֻדְכָדְך ּוְמנֻוָטלחַ             ְרֻצוּבֹות ֶרַשע ַפּתֵׂ

ר ֲאגֻודֹות מֹוָטה ְלַמַען ֻּתוְנַטל            ַהּתֵׂ

 לֹא ָעֶליָך ְמָלאָכה ִלְגֹמר ְולֹא ַאָּתה ֶּבן חֹוִרין ִלְבַטל       20

 

ל ּוְבִציָלּה ָּתִליןַחר ְלָך ב              ְּבִני ְּבתֹוַרת אֵׂ

יַטב ִמִליןב             ה יֹום ָוַלִיל ְּבמֵׂ  ּה ֲהגֵׂ

 ָשְמְרָך ֲחמּוִרים ְּבָשְקְדָך ַקִלין ב            

י ֶשִּתיָכנֵׂס ַלְטַרְקִלין           ין ַעְצְמָך ַּבְפֹרְזדֹור ְכדֵׂ  ַהְתקֵׂ



 

283 
 

ה ְּבִני ְוִהְתּבר       25 י ֱאֶמתאֵׂ ן ִּבְדָרֶכיָה ַדְרכֵׂ  ֹונֵׂ

ש ִמדֹות ַאַחת ַאַחת ]ִנְנ[ֶאֶמתר            י ָחמֵׂ  דֹוף ַאֲחרֵׂ

 ִכי ַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָצר ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָלד ְּבֶנֶפש ַמְנֶעֶמת                                    

ת  ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה ַחי                ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה מֵׂ

 

יָמתֹו //ְוִאישֹו// ַהְקדּוָחה י          ֹום ַהִדין ְואֵׂ

יֶנָך ְּבֶנֶפש ִמְשּתֹוֲחָחה    30  ִשים ֶנֶגד עֵׂ

יָחה         יָרה ְזכֹור יֹום ּתֹוכֵׂ י ֲעבֵׂ  ְוִאם ַאְּת ָּבא ִלידֵׂ

ַאִין ָּבאָתה ִמִטיָפה ְסרּוָחה           ְוַדע מֵׂ

         

ָעֹוןז           ל מֵׂ  כֹור ְּבִני יֹום ַהָמֶוות ְוִהָנצֵׂ

יָעה ְוָדוֹון         ך ְלִריָמה ְותֹולֵׂ  ְוַדע ִלְמקֹום ַאָּתה הֹולֵׂ

ָאבֹון     35 י ִלְּבָך ְוִתְבַחר ְּבתֵׂ ך ַאֲחרֵׂ לֵׂ  ְוַאל ּתֵׂ

ן ִדין ְוֶחְשּבֹון           ִכי ַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה ָעִתיד ִליּתֵׂ

         

 י ִּבְשֹלָשה ְדָבִרים ִיְטעּו ַהַחָייִביםכִ         

יֶהם ִיְהיּו ְנצּוִבים              ְוַהַמְשִכי]ִלים[ ָיִבינּו ּוִבְפנֵׂ

ִדים ִניָצִבים                                    ָמה ְלַמְעָלה ִמְמָך ְכעֵׂ  ִכי הֵׂ

ֶפר    40  ִנְכָּתִבים ַעִין רֹוָאה ְואֹוֶזן שֹוַמַעת ְוָכל ַמֲעֶשיָך ַּבסֵׂ

                                    

ין טֹוב ְלַרעה            ִבינּו ְפָתאִים ּבֵׂ

ב ַהִנְקָרע ִק ֲעקּו זַ ּו ְרדִח           ְרעּו ַהלֵׂ

י ֱאנֹוש יֹום ַהִדין ִיְפַרע          ִכי ָכל ַמֲעשֵׂ

 ַעל ָכל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ַרע        
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ַתתֵ  ִני ִהׁש  ִסיִדיםע ֵשה ז את ֵאיפֹוא ב   ף ִעם ח 

 יום כיפור / תוכחה ]כה[  

(. הפיוט נ  ,עמרם  בכתיבת ידו של עלי בן)  T-S 13H 4.8   ,האוניברסיטהכ"י קמברידג', ספריית    מקור:

  T-S H 5.24, , ספריית האוניברסיטהמצוי בידינו בגירסה נוספת כצידוק הדין בכ"י קמברידג'

, לא T-S NS 125b.21c  ,, ספריית האוניברסיטהבכתיבתו של עלי בן עמרם, ומקבילה בכ"י קמברידג'

 בכתיבת ידו של עלי בן עמרם )ראה שיר לא: 'עוצר ואין פותח'(. 

 עם ביאור. 328-324עמ'  ,בארי, עלי החברנדפס: 

 עלי החבר יזכה חזק, כל אות ארבע או שלוש פעמים לא בצורה עקבית. סימן:

החל לכתוב בשורה בראש  //עשה//: 1המחרוזות נחתמות בקטעי משניות ממסכת אבות.  ביאור:

היה שותף לאנשי  השתתף עם חסידים:מש' ו, ג.  עשה... בני:דף, והתחיל מחדש בשורה מתחת. ה

לדברי הקשיבה    5משנה, אבות א,  ב.     על... חסדים:  4-3הצדיקים, יחידי הסגולה.     היחידים:  2חסד.   

עשה זאת אפוא בני מש' ו, ג: " -המשך הפסוק  והנצל: ".בני לדברי הקשיבהעל פי מש' ד, כ: "בני: 

בחורותיך   בימי  בוראך  וזכור אתמימי הזקנה, על פי קה' יב: "  מימי הרעה:", הפותח את הפיוט.  והנצל

 8-7ואנשים שסרו מדרך הישר.   ואנשי תועה: 6". או אולי יום המות.  יבואו ימי הרעה עד אשר לא

א. כוונתו להדגיש את מקור התהוות בן האנוש ממקור גשמי על פי משנה, אבות ג, ודע... ותולעה: 

ושיליא  ונחות )'טיפה סרוחה' 'שיליא קבועה'( וסיום ימיו בצורה דומה )'למקום רימה ותולעה'(. 

  העבירה: 9לא מצאתי את הצירוף במקורות. לפי פירושה של בארי, כנראה, הכוונה לרחם.   קבועה:

ש תלכד. תוקש: 10העבר אותם ממך.    כי תועבת יי אלהיך הוא".  בו ללשון ראה דב' ז, כה: "פן ִּתָּוקֵׂ

בא אכזרי ועברה וחרון    ייהנה יום  כינויים לכעס ולפורענות האל. לצירוף ראה יש' יג ט: "  באף ועברה:

".  התהלך לפני והיה תמיםהשווה פנייתו של הקב"ה לאברהם: בר' יז, א: " והלך... ישרה: 11".  אף

על פי, מש' כג, השכל... וחכם:  13צ"ל ואי כמו ואין.   ואם:משנה, אבות, ג, א.  ..עבירה:והסתכל. 12

התרגל, השלם, על פי איוב כב, כא: הסכן נא ושלם:  14דרכך.   הליכתך:יט: "שמע אתה בני וחכם". 

 16מולך.  לעמתך:  15ג, ו: "דעהו והוא יישר ארחתיך".   מש' והישר ארחתך:"הסכן נא עמו ּושָלם". 

בנוסח המעובד )לא( כתוב: 'חשוק בני בחיי עד',  חשוק בני: 17משנה, אבות ב, י.   ושוב... מיתתך:

פתח את הקשרים   חרצובות רשע פתיח:  18ערום, חף ממעשים טובים.     מעורטל:והכוונה לעולם הבא.  

לעני, לשון דך. השווה:   למדכדך:".  פתח חרצבות רשעפי יש' נח, ו: "  )חרצובות( שקושרים הרשעים, על

יש' נח, ו.  התר אגודות מוטה: 19ועשוק, שניטל רכושו ממנו.   ומנוטל:תה' י, יח: "לשֹפט יתום ודך". 

. בנוסח המעובד )לא( ובמקבילה כתוב: התר קשרי אגודות עצי העול אשר הוכנו לתת על צוארי העניים

על פי משנה,   לא... לבטל:  20תנושא, תרום. לשון נטילה, הרמה, לקיחה.     תונטל:ות מוטה'.  'חֹתך אגוד

לא ימוש ספר " על פי יהו' א, ח: בה הגה יום וליל: 22חופשי לבטלה.   לבטל: בן חוריןאבות ב, טז. 

אם  בשמרך... קלין: 23בדברים נכוחים.   במיטב מלין:". התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה
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תקפיד לקיים מצוות קלות כחמורות. בנוסח המעובד )לא( ובמקבילה כתוב: 'בשקדך חמורים בשמרך  

 בדרכך דרכי אמת:היה נבון להבין.  והתבונן: 25משנה, אבות ד, טז.   התקין... לטרקלין: 24קלין'.  

חמש    26כיה'.  בדרך התורה )'דרכי אמת'( בה עליך ללכת. בנוסח המעובד )לא( ובמקבילה כתוב: 'בדר

אותן מונה הפייטן בטורים העוקבים על פי משנה, אבות ד, כב: על כרחך אתה נוצר; על כרחך  מידות:  

; 27–29אתה נולד; על כרחך אתה חי; על כרחך אתה מת; על כרחך אתה עתיד ליתן חשבון )טורים 

בלב   נפש מנעמת:ב מוסב על המידות הנאמרות במשנה אחת אחרי השנייה. אחת אחת ]ננ[אמת: (.36

ופורענותו.  ואימתו: 29המשך המשנה, שם.    ועל... מת: 28משנה, אבות ד, כב.   כי... נולד: 27שמח.   

הרותחת. לצירוף ראה: דב' לב, כב; יר'  הקדוחה:וכעסו וזעמו של האל ביום הדין.  ואישו הקדוחה:

 31בלב כנוע.   בנפש משתוחחה:זכור אותו תמיד.  שים נגד עיניך: 30".  כי אש קדחה באפיטו, יד: "

בנוסח המעובד,   מטיפה סרוחה:על פי משנה, אבות ג, א.  ודע... סרוחה: 32יום הדין.   יום תוכיחה:

לצירוף  יום המות: 33)לא( כתוב: 'ממלחה סרוחה' )על פי גרסת המשנה בכתבי יד קופמן ופארמה(.  

ואין שלטון ביום , ח: "חקה' והשווה  ".יום המות מיום הולדוטוב שם משמן טוב וראה קה' ז, א : "

תחתיך יצע הצירוף על פי יש' יד, יא: " לרימה ולתוליעה:משנה, אבות ג, א. ודע... ודוון:  34  ."המות

המשך המשנה   כי...וחשבון: 36בתאווה גשמית.   בתאבון: 35וכאב.   ודוון: ".רמה ומכסיך תולעה

השווה משנה, כי... החייבים:  37חסר בנוסח המעובד )לא(.   על כרחך:כב.  אבות ד, 28–27לטורים 

 38הבאים לידי עבירה.   החייבים:אבות ב, א: 'הסתכל בשלש דברים ואי אתה בא לידי עברה'. 

עומדים. )'בשלשה  נצובים:בפני 'החייבים' ו'המשכי]לים['. ובפניהם: דנ' יב, י.  והמשכי]לים[ יבינו:

אוזן שומעת ועין על פי משנה, אבות ב, א. והשווה מש' כ, יב: " כי המה...נכתבים: 40-39דברים'(.  

 42יי".   ְפָתאִים קלי הדעת. ללשון ראה תה' קטז, ו: "שמר פתאים: 41".  עשה גם שניהם יירואה 

  יום הדין: 43חזרו בתשובה. השווה: יואל ב, יג: "וקרעו לבבכם ואל בגדיכם".   קרעו הלב הנקרע:

על פי קה' יב, יד: "האלהים יביא    על... רע:  44בנוסח המעובד )לא( כתוב: 'מעשה'.     מעשי:ביום הדין.  

 במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע".       
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    תוכחה יום כיפור / ]כו[  

 

ִליִלי וְ ִש פְ י נַ לִ [אֱ ]   ר בֶ ל עֵׂ כָ י ּבְ ִק עֲ זַ י ְוהֵׂ

ְךלֵׂ עֲ           רבֶ קֶ לַ  ְךלַ וְש י הֻ כִ ב וְ ַר י חָ כִ  י ָנוֵׂ

 

  ְךה לָ ּוָ צִ  ייָ י וַ ִט קֹוְש ִּת  יְךיה אֵׂ יָ נִ ע     

 ְךלַ וְש ר יֻ בֶ קֶ לַ  ְךפֵׂ גּוי וְ ִש עֲ ה ּתַ ד מַ ירּום פֵׂ יֹוּבְ    

    

 המָ ם זִ גַ ע וְ צַ י ּבֶ לֵׂ ה אֱ בָ בֵׂ ֹוש ְּת י אַ תַ מָ ל     5          

 ה מָ ם ִר גַ ה וְ עָ לֵׂ תֹות לְ וֶ מָ ם הַ י יֹוִש נְ ִת וְ    

 

 ם  לָ בְ ם הֶ גַ ם וְ תָ צֹ עֲ מֹוי ּויִק ִח ְר ת הַ דּולְ י יַ מֵׂ י     

   םלָ ב עֹורֹוי ּבְ ִש ְק נָ ִת ים וְ עִ ם ָר י עִ כֵׂ לְ ל ּתֵׂ אַ וְ    

 

 _ _ _י  יִמ ִר ה     

 

 

ֵהִליִלי ו  ִׁש פ  י נַ לִ [אֱ ]   ר בֶ ל עֵ כ  י ב  ִק ע  זַ י ו 

 תוכחה  יום כיפור / ]כו[  

'הרימי'.  נקטע בתיבה ,לא שלם) NS T-S 129.21 כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה,מקור: 

. נראה עיבוד שני הספדים קצרים לא של עלי"ב אחריו: בע של עלי בן עמרם.  העתקה יפה, לא כתיבתו

 (. נשל התוכחה במתכונת זהה: 'אלי נפשי היחידה', 

 עלי ה]חבר[.סימן: 

הילילי שער זעקי "פניה אל הנפש שתבכה ותתאבל. ללשון ראה יש' יד, לא:  עבר: לי...[א] 1 ביאור:

ענייה:  3  ., נשחתהתייבש חרב:גופך.  נוך: 2  בכל מקום. בכל עבר: ההשלמה על פי ההקשר. ."עיר

ביום ביום פירוד:  4  פקד, גזר עליך. צוה לך:איך תנוחי ותהיי שלווה.  איך תשקוטי:כינוי לנפש. 

מרדנית וסוררת  ייעד מתי תה למתי... זמה: 5כשגופך.   וגופך:פניה לנשמה.  מה תעשי:המוות. 

מדוע שובבה  "וכל הטור על פי יר' ח, ה:    .( ותחבולות )'זמה'('שלא ביושר )'בצעברַוח  )'שובבה'( ועסוקה  

יכה  ותשכחי. ללשון ראה א ותנשי: 6  ."העם הזה ירושלים משבה נצחת החזיקו בתרמת מאנו לשוב

אף כי אנוש "לצירוף ראה איוב כה, ו:  לתולעה וגם רמה:. "ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה"ג, יז: 

על פי קה' יא, את משובות הנעורים שכחי,    הבלם:  ...ימי  7   . והשווה יש' יד, יא."רמה ובן אדם תולעה
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עצותיהם ופיתוייהם ו  ומועצתם:.  "והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל"  י:

ותהיי  ותנקשי: 8למען תתי אתך לשמה".  ְּבֹמֲעצֹוָתם "ותלכו  ללשון ראה מי' ו, טו: ימי הילדות. של

אם : לנצח. ושיעור הטור ברוב עולם:. "השמר לך פן תנקש אחריהם": ל ,על פי דב' יב. הלשון לכודה

ואולי 'עולם' כאן, כשם גנאי לעולם הנחות, העולם הזה תלכי עם רעים, תלכדי לנצח בדרכם הרעה. 

 והבליו, גינוי השגור בשירי הגות ספרדיים בהשפעת השירה הערבית )'דוניא'(.

 

  תוכחה]כז[  

 ַהְיִחיָדה ַהְנָשָמה ַהְנִעיָמה ֱאִלי ַנְפִשי 

ָעה ְוַגם ִרָמהע     ְך ִכי ֻהוְמַס]ר[ ְלתֹולֵׂ י ָנאוֵׂ      לֵׂ

 

ָנּה ע     ב ְפרּוָדה //ְשלֹומֹות// ִמְנִדָ  צּוַרת גּוף ְלחּוַצת לֵׂ

ד ַהְרִחיִבי ַהִקיָנה     ַהְגִדיִלי ַהִמְספֵׂ

 

 קֹול ּבֹוִכים ֲאַזי קּוִמי ִכי ָגַדל ַהֶשֶבר ל   5

     ֶברקֶ ק גּוף לַ ּתַ ְכֶנעְ  ְוִכי ָאַבד ַהֶסֶבר

 

י גִ י   ְך הָ מֵׂ  ִרי ִּבְנִהי ִויָלָלה                           [ִמי]ילֵׂ

     ְוִזְכִרי יֹום ַהָמֶות יֹום ֲחָרָדה ְוַחְלָחָלה    

 

 ִסיִרי ֶהָעקֹוב ַהְיִשיִרי ַהְמִסיָלהה  

 ְוָהִריִמי ַהִמְכשֹול ְוִהְלִכי ְּבֹאַרח ְסלּוָלה  10

 

      ָבהְפִשי ָנא ְדָרַכִיְך ְמֻשוָבה שֹובֵׂ חַ   

ֲעשֹות ֶרַשע ְוַהְרִּבי ָלְך ְּת     שּוָבהְוִחְדִלי מֵׂ
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רֹות    ֶחְשִפי שֹוֶבל ְוַגִלי שֹוק ְושּו      ִטי ַּבְגדֵׂ

 ַאְשֻמורֹות     ְּברֹאש יְוַהְרִּבי ַהִקינֹות ְורֹונִ   

 

ן ַהֲחִזיִקי בו   15  ִֹאי ַב]ִטיט[ ְוִרְמִסי ַבחֹוֶמר ּוַמְלּבֵׂ

ָחָמס ָיַדִיְך ַהְרִחיִקיּוִמּת    ֹוְך ּומֵׂ

 

ֹעשֶ ַר                ק ֲע]ִנ[ָיה ִניָדָחהֲחִקי מֵׂ

ָחה                           ְוִזְכִרי יֹום ַהִדי]ן[  ]י[ֹום  ָצָרה ְותֹוכֵׂ

 

ִק     ִדי ֶהְגיֹוָני[ְמ י ַהּתֹוֶרן ]לִ ַחז 

 אּוַלי ִּתָסְת]ִרי[ ְּביֹום ַאף ְייָ               20

 

 

ִׁשי ַהי   ה ֱאִלי ַנפ  ה ִחיד  ִעימ  ה ַהנ  מ  ׁש   ַהנ 

  תוכחה ]כז[  

דף טיוטה ובו קטעי שירה של עלי בן ) T-S 13 J 10.2 ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטהמקור: 

שיר חול של עלי ליהוסף הנגיד 'בני לוי  לפניו .מוכתם בכתמי דיו בכמה מקומות עמרם ובכתיבתו.

 (. נגאוני הכהונה', 

 עלי החבר חזק.  סימן:

כינוי לנפש )נשמה(. ראה תה' לה,    היחידה:פניה אל הנפש שתבכה ותתאבל.    אלי... הנעימה:  1  ר:ביאו 

נמסר, נשלח.  :[ר]הומסעל גופך היפה.  עלי נאוך: 2  ."השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי"יז: 

 3  איוב כה, ו.. השווה "תחתיך יצע רימה ומכסיך תולעה"לצירוף ראה יש' יד, יא:  לתולעה... רמה:

מנרתיקה,  מנדנה:לבה של הנפש דחוק ולחוץ.  לחוצת לב:כינוי לנפש הכלואה בגוף.  עצורת גוף:

הרחיבי  . "יגדל המספד בירושלים"על פי זכ' יב, יא:  הגדילי המספד: 4  מגופה. כאן כינוי לגוף.

 :... קומילקול 5  ."ךבי קרחתך כנשר כי גלו ממהרִח "ללשון בהקשר אבלות ראה מי' א, טז:  הקינה:

 6  האסון.השבר: . "וכל הארץ בוכים קול גדול"הלשון על פי שמ"ב טו, כג: השתתפי באבל הגדול. 

  ."וצור יעתק ממֹקמו"כשהועבר, נקבר. ללשון ראה איוב יד, יח:  כנעתק:אבדה התקוה.  אבד הסבר:

 יום   8   באבל ובבכי.  בנהי ויללה:החליפי. ההשלמה על פי ההקשר.    ה]מי[רי:  שמחתך.זמן  ימי גילך:    7
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הסירי...   9  זעזוע. ללשון הצירוף ראה יח' ל, ט.ליום הפורענות שיביא לבהלה ו חרדה וחלחלה:

והסירי   והרימי המכשול: 10  ."והיה העקב למישור"לכי בדרך ישרה. השווה יש' מ, ד:  המסילה:

ואמר סלו סלו ופנו דרך הרימו מכשול מדרך  "על פי יש' נז, יד:    ,י מחטאיםהמכשול, בהשאלה: התרחק

כינוי   משובה שובבה:  11   ."רח ישרים סלולהואֹ "טו, יט:    'על פי מש  ,בדרך ישרה  בארח סלולה:  ".עמי

חשפי...   13  מדוע שובבה העם הזה ירושלם משבה נצחת'.'הצירוף על פי יר' ח, ה:  .לנפש החוטאת

ושוטי . "גלי צמתך חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות"על פי יש' מז, ב:  ,נהגי במנהגי אבלות שוק:

חגורנה שקים ספדנה  "  על פי יר' מט, ג:  ,שוטטי ליד גדרות הקברים כדי לחשוב על יום מותך  בגדירות:

. "שמורותקומי רוני בלילה לראש א"על פי איכה ב, יט:    ורוני... אשמורות:  14   ."והתשוטטנה בגדרות

י קינה. רוני: מטפורה לחזרה בתשובה: שיקום, בניה מחדש של  בואי... החזיקי: 15  ִשירי ִשירֵׂ

. "מי מצור שאבי לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן"האמונה, על פי נחום ג, יד: 

אלה פיהו מלא  "  מעושק וממרמה ראה: תה' י, ז:  ומתוך ומחמס:  16   ההשלמה על פי הפסוק.  ב]טיט[:

על פי יש'  רחקי מעושק: 17".  מתוך ומחמס יגאל נפשם". והצירוף על פי: תה' עב, יד: "ומרמה וֹתך

 18   כינוי מקובל לכנסת ישראל וכאן, כינוי לנפש.  ע]נ[יה נידחה:.  "בצדקה תכונני רחק מעשק"נד, יד:  

יום "הלשון על פי מל"ב יט, ג:  : ]י[ום צרה ותוכחהיום המוות. השלמה על פי ההקשר. יום הדי]ן[: 

הנפש משולה לתורן. פניה לנפש  חזקי התורן: 19  . והשווה יש' לז, ג."צרה ותוכחה ונאצה היום הזה

שתתחזק ותוביל את הגוף, כמו התורן עליו מתוח המפרש המוביל את הספינה. הלשון על פי יש' לג, 

למדי את דברי התוכחה שלי, הגיוני: ִל[מדי ]. "נטשו חבליך בל יחזקו כן תרנם בל פרשו נס"כג: 

בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום "על פי צפניה ב, ג:  אולי... יי: 20  .)'הגיוני'( אשר בפיוט זה

ינצלי בזכות חזרתך בתשובה. ההשלמה על פי הפסוק. בפסוק: המוסב לנפש,  תסת]רי[: .יי"אף 

 ."תסתרו"
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 שבח

 שבח  ]כח[

ר ְּתִהלֹוֱעמאֶ     [ֹוָתיו]ד ַעל ִמְשָמר ַוֲאַספֵׂ

ל אֹוִדיַע ְפעֻ ב      ָתיוֹּלומֹוָרא ְּבָכל ַמְקהֵׂ

 ָתיוֹולב ֶמְמְש ֹוַשְּבחּו ַעל ר ִשירּו ֹושּוּג   

 ִבְשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִמים ֲעִליֹלָתיו // ִקְראּו//הֹודּו וְ    

 

 אֹוָתיולָ ַנֲחָלתֹו ְוַסְפרּו פְ ַעמֹו וְ // הּו// ְרשּוִד    5

 ְזִכירּו ֹרב ֲחָסָדיו ְוֹעז נֹוְרֹאָתיוהַ 

לֹותָ ּו   יוַמה ָגְדלּו ַמֲעָשיו ְּבַמְקהֵׂ

 ִנְפְלאֹוָתיו  לֹו ִשיחּו ְּבָכל ַזְמרּו

 

  ְואֹותֹוָתיו ֹמְפָתיוּו ְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶשר ָע]ָשה[זִ  זעקנוך שומיע שיחות איש

 ְותֹוֹרָתיו רּוְמ ִש  ]...[יו תָ ירֹוְדשּו לֹו ִש חַ  10

 ִאְמרֹוָתיו //ְוַהְשִכילּו ִמְצֹוָתיו// והיפרנו ִמְקָדשֹו  //ֲהרּוטַ // טימינו

א אֹוְצרֹוָתיו ְּבָרִקים ַלָמָטר ָעָשה מֹוצֵׂ  רּוַח מֵׂ

 

ר י א ֹכל ִמי ְיַספֵׂ ר עֹוָלם ּובֹורֵׂ  אֹודֹוָתיוֹוצֵׂ

ר ַאַחר ִמידֹוָתיוכ   ין ְלַהְרהֵׂ ן// ְואֵׂ  ל ְלָבבֹות הּוא //בֹוחֵׂ

 א ָלֶנַצח ָיִריב ַהְמַקיֵׂים ֲעִתירֹוָתיול            15

ידֹוָתיו   ָכל ָאְרחֹות ְייָ  ר ְּבִריתֹו ְועֵׂ  ֶחֶסד ֶוֱאֶמ]ת[ ְלֹנצֵׂ

 

ֹ מַ  ן ֶגֶבר ַחיה יִ מַ //אַמר ה י ןָטל ּוַמה יִ גֹוֶלם מּו // ְתאֹונֵׂ  ַעל ֹרב ֲעוֹונֹוָתיו ְתאֹונֵׂ

 ֶדל ַאְשמֹוָתיוֹוְוג ִעידּוהּוְכחֹו ַמֲעָשיו יְ נִ 

 ְורֹוַע ְמִזמֹוָתיו ֲחשֹויחֹו ַיֲעֶנה כַ ִש 

א  20 צֵׂ  ָתיוֹונֹוָאְבדּו ֶעְשּתב ְלַאְדָמתֹו ַּביֹום וְ וָישֻ  //רּוחֹו //ּתֵׂ
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ָעי  ּתֹוִעילּוּוַמה  ...[ע]  ]...[רֵׂ

 ָתיוִמְמהּומֹ ]...[ ]...[  ְושּובּו //ַהְּתשּוָבה // ֶרְך דֶ  נּופַ 

יצַ   ]...[ ]..[תֹוָתיו ְלכּויֹוֶשר הַ  ֲעדֵׂ

 <ְשֹבָתיו>ַמְח  <ֶון>אָ  <יש>ב ָרָשע ַדְרכֹו ְוִא ֹוַיֲעז 

 

ֹ  רֹובק   25 ר ֲהִליכיּוָמצּוי ִלְמיַ  ינּו[הֵׂ ]ֱאל  ָתיוֹושֵׂ

ם למ // הּוא//חּום ַר   יותָ סל]..[ ]...[ּוְמַרחֵׂ

יִטיב ְנִתיֹבתָ יפִ ת  ַע ימֵׂ ׁש    ויָלה ְלמֵׂ

 אּו ְלַחְצרֹוָתיו ֹוִמְנָחה ּוב ְשמֹו ְשאּו <ֹוד>ְכב ַלייָ  <ּו>ָהב

 

ה ע    י לִ נֵׂ י ִאְמרֹוָתיוי  ְפנֵׂ    ִדיֶדיָך ְּבַמְנַעמֵׂ

ר ֹויָשה ִמְפָלט לִח ה   30   ְּתִחנֹוָתיוֹוב ב 

ֶכה ח]  ָתיוְותֹורֹ  ויקֹותָ וחֻ ]...[ ּבְ  זק[ִיז 

ֲעִליֹוָתיו  ַמְשֶקה ָהִרים  מֵׂ
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 לא כטיוטה  -שיר כח ללא תיקונים

 

ר ְּתִהלֹוֱעמאֶ   [ֹוָתיו]ד ַעל ִמְשָמר ַוֲאַספֵׂ

 ָתיוֹּלול אֹוִדיַע ְפעֻ הַ ְק מֹוָרא ְּבָכל ִמ ב  

 ָתיוֹולב ֶמְמְש ֹוַשְּבחּו ַעל ר ִשירּו ֹושּוּג

 ִקְראּו ִבְשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִמים ֲעִליֹלָתיוהֹודּו וְ 

 

 אֹוָתיולָ ַעמֹו ְוַנֲחָלתֹו ְוַסְפרּו פְ  ְרשּוהּוִד  5

 ְזִכירּו ֹרב ֲחָסָדיו ְוֹעז נֹוְרֹאָתיוהַ 

לֹותָ ּו   יוַמה ָגְדלּו ַמֲעָשיו ְּבַמְקהֵׂ

  ִנְפְלאֹוָתיו  לֹו ִשיחּו ְּבָכל ַזְמרּו

 

  ְואֹותֹוָתיו ֹמְפָתיוּו ְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶשר ָע]ָשה[זִ 

 ְותֹוֹרָתיו רּוְמ ִש  ]...[יו תָ ירֹוְדשּו לֹו ִש חַ  10

 ִאְמרֹוָתיו ֲהרּו ִמְקָדשֹו ְוַהְשִכילּו ִמְצֹוָתיוטַ 

אְּבָרִקים ַלָמָטר ָעָשה  אֹוְצרֹוָתיו מֹוצֵׂ  רּוַח מֵׂ

 

א כֹ י ר עֹוָלם ּובֹורֵׂ ר אֹודֹוָתיו לֹוצֵׂ  ִמי ְיַספֵׂ

ן ל ְלָבבֹות הּואכ   ר ַאַחר ִמ  בֹוחֵׂ ין ְלַהְרהֵׂ  דֹוָתיו יְואֵׂ

 א ָלֶנַצח ָיִריב ַהְמַקיֵׂים ֲעִתירֹוָתיול   15

   ָתיוֹודיִריתֹו ְועֵׂ ּבְ  רְלֹנצֵׂ [ ת]ֶחֶסד ֶוֱאמֶ  ְייָ ָאְרחֹות  ָכל

 

ן ה יִ מַ    ַעל ֹרב ֲעוֹונֹוָתיוַחי  ֶגֶברְתאֹונֵׂ

 ֶדל ַאְשמֹוָתיוֹוְוג ִעידּוהּוְכחֹו ַמֲעָשיו יְ נִ 

 ֹוַע ְמִזמֹוָתיוְור ֲחשֹויחֹו ַיֲעֶנה כַ ִש 

א רּוחֹו 20 צֵׂ  ָתיוֹונֹוָאְבדּו ֶעְשּתב ְלַאְדָמתֹו ַּביֹום וְ וָישֻ  ּתֵׂ
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ָעי  ...[ע]  ]...[ּוַמה ּתֹוִעילּו רֵׂ

 ָתיוִמְמהּומֹ ]...[ ]...[  ְושּובּו ֶרְך ַהְּתשּוָבהדֶ  נּופַ 

יצַ   ]...[ ]..[תֹוָתיו ֹוֶשר ִהְלכּוי ֲעדֵׂ

 <ְשֹבָתיו>ַמְח  <ֶון>אָ  <יש>ב ָרָשע ַדְרכֹו ְוִא ֹוַיֲעז 

 

ֹ ק   25 ר יּוָמצּוי ִלְמיַ  ינּו[הֵׂ ]רֹוב ֱאל  ָתיוֹוֲהִליכשֵׂ

ם למַר   יותָ ס]..[ ]...[חּום הּוא ּוְמַרחֵׂ

יִטיב ְנִתיֹבתָ יפִ ת  ַע ימֵׂ ׁש    ויָלה ְלמֵׂ

 אּו ְלַחְצרֹוָתיו ֹוִמְנָחה ּוב ְשמֹו ְשאּו <ֹוד>ְכב ַלייָ  <ּו>ָהב

 

ה ע   י לִ נֵׂ י ִאְמרֹוָתיוי  ְפנֵׂ    ִדיֶדיָך ְּבַמְנַעמֵׂ

ר ֹויָשה ִמְפָלט לִח ה   30   ְּתִחנֹוָתיוֹוב ב 

ֶכה ח]ז  ָתיוְותֹורֹ  ויקֹותָ וחֻ ]...[ ּבְ  ק[ִיז 

ֲעִליֹוָתיו  יםִר ַמְשֶקה הָ   מֵׂ

 

 

ִהּלֹוֶאֱעמ ַסֵפר ת  ר ַוא  מ  יו]ד ַעל ִמׁש   [ ֹות 

 שבח   ]כח[

של עלי בן עמרם, כתב יד עמוס במחיקות    כתיבתו)ENA 3765.8-9 ,  בית המדרש לרבניםכ"י    :ותמקור

הנגיד. לפניו:   המכתב אל יהוסף הנגיד בהיוודע מות שמואלותיקונים של טורים שלמים, טיוטה. ע"א  

פזמון חתום 'יוסף' גם כן בכתיבת עלי החבר. אחריו: שיר תהילה או יין שתחילתו 'ודודאים וריחם', 

של דף, שרדו מילים אחדות, לא בכתיבת ידו של עלי בן )קרע קטן מאוד   MC V 27.4 מוסרי, כ"י(; נ

ת השיר בתחתית העמוד, ע"ב רובו ריק, כתיבתו של עלי בן התחל) T-S AS 123.63 כ"י (;אעמרם, 

 (. ביחזקאל, 

       נ רוב[ ו"ו תלויה 3  אתהל]ותיו[[ השלמה על פי  1: חילופי נוסח

 .[קח]זת בסטרופות; עלי החבר יזכה  -אסימן: 

. כמו אתייצב ו בתפילההגנתלשמו של הקב"ה ו ה עלאתייצב לשמיר אעמוד על משמר: 1 ביאור:

והשווה: יש' מג,  על פי תה' עט, יג: 'לדור וֹדר נספר תהלתך' ואספר תהל]ותיו[:לתפקיד, למשמרת. 

מול כל בכל מקהל: חד, ביראת כבוד. בפ במורא: 2כא ועוד. ההשלמה על פי הפסוק והמקבילה.  

ִלים אברך יי'.  אספר.   אודיע:אסיפה, התכנסות של קהל מתפללים. ללשון ראה תה' כו, יב: 'ְּבַמְקהֵׂ

שלטונו הרב. השווה: תה' קג, כב:   רוב ממשלותיו:בואו )גשו(.  גושו: 3מעשיו הגדולים.   פעולותיו:

"ברכו יי כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו". ללשון ראה דנ' יא, ה: "ויחזק מלך הנגב ומן שריו ויחזק  
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על פי יש' יב, ד: "הודו ליי קראו בשמו הודיעו  הודו... עלילתיו: 4עליו ומשל ממשל ַרב ממשלתו".  

עם ישראל. לשון  עמו נחלתו:בקשו את הקב"ה.  דרשוהו: 5בעמים עלילתיו". דילג על שם השם.  

ללשון הזכירו רב חסדיו:    6הצירוף על פי דב' ט, כט: "והם עמך ונחלתך", והשווה: מל"א ח, נא ועוד.   

השווה, תה' קמה, ו:  ועז נוראתיו:ראה יש' סג, ז: "חסדי יי אזכיר תהלות יי...כרחמיו וכרב חסדיו". 

 במקהלותיו: על פי תה' צב, ו: "ומה גדלו מעשיך יי". ה גדלו מעשיו:ומ 7"ועזוז נוראתיך יאמרו".  

לֹות ברכו אלוהים".     תה' קה, ב. זמרו... נפלאותיו: 8בקרב קהל מאמיניו, על פי תה' סח, כז: "ְּבַמְקהֵׂ

על פי   שמרו ותורתיו:שירו שירי תהילה חדשים.  חדשו לו שירותיו:    10תה' קה, ה.   זכרו... ומפתיו:    9

ולמדו את מצוות התורה.  והשכילו מצותיו: 11' קה, מה: "בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו".  תה

השווה    מי יספר:  כינויים לקב"ה.  יוצר... כל:  13תה' קלה, ז.     ברקים... מא צר תיו:  12חוקיו.   אמרותיו  

ז, ג: "מצרף לכסף וכור  כינוי לאל, על פי מש' י  כל... בחן:  14איוב לח, לז: "מי יספר שחקים בחכמה".   

ואין לפקפק בצדקתו של הקב"ה, על פי  ואין... מידותיו:  לזהב וֹבחן ִלבות יי". והשווה תה' ז, י ועוד.

אמר לו הקב"ה חבל על דאבדין ולא משתכחין הרי כמה פעמים נגליתי על קיא, ע"א: '  בבלי, סנהדרין,

לא לעולם יעניש לא לנצח... עתירותיו:  15  '.אברהם יצחק ויעקב באל שדי ולא הרהרו על מדותי

תה' כה, י.  כל... ועדותיו: 16)'יריב'( האל, את מי שמקיים את מצוותיו )'עתירותיו'(. תה' קג, ט.   

: בין השיטין, על פי איכה ג, לט: מה יתאונן גבר חיגוף ללא רוח חיים.    גולם מוטל:  17בפסוק 'לֹנצרי'.   

כנגדו, מולו. ללשון ראה: שמ' יד, ב: "לפני בעל  נכחו:    18(".   חטאיו)  מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו"

את שקריו   כחשו ורוע מזימותיו:יחשוף.  יענה:פיו הדובר מילים.  שיחו: 19תחנו על הים".  ִנְכחֹו  צפן

תה' קמו, ד. בפסוק: "ביום ההוא אבדו". מהמילה  תצא... עשתונותיו: 20ואת תכניותיו הזדוניות.  

, יד: "פנו דרך הרימו מכשול נז'  ישהלשון על פי  פנו דרך:    ENA 3765.8    22מכאן על פי כ"י    –''ואבדו

כינוי לאברהם.   אב ידעך ואוהבך:בדרך הישר. צעדי יושר:  23וחזרו בתשובה.   ושובו:מדרך עמי". 

 26לחוזר בתשובה, להולך בדרך הישר.  למיישר הליכותיו:  25יש' נה, ז.   יעזוב... מח>שבתיו<: 24

תה' סה, ג.  שמיע תפילה: 27כינוי לקב"ה, על פי יואל ב, יג: "כי חנון ורחום הוא".  רחום הוא: 

לפני ידידיך:    29תה' צו, ח.     שמו... לחצרותיו:  28   לאדם המשנה את דרכיו הרעות.  למיטיב נתיבתיו:

בדבריו הנעימים )בסמיכות הפוכה(,   במנעמי אמרותיו:.  הקריאה אינה בטוחה()  והכוונה לפייטן עצמו.

מבקש הצלה אישית. הלשון על פי תה'  החישה מפלט לו: 30בשיר זה, היפה, אשר מגיש אני לפניך.  

 לי, והכוונה לפייטן.לו:  בפסוק "אחישה" והשינוי מכורח חתימת השם. נה, ט: "אחישה מפלט לי".

 תה' קד, יג. משקה... מעליותיו: 32ו הרבות.  לתפילותיו ולבקשותיברוב תחנותיו: 
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 שבח  ]כט[

 ייַלֲהמֹונַ  ָחזֹוןִדַּבְרָּת בְ   ָּתה  אַ 

י   א ֶאת   ַאְשרֵׂ  יָ יְ  ִאיש ָירֵׂ

   

 גמרת לו ימים בריותך אשרי א]תה[ 

ֶאיָך ִאיש ִאיש ְּבַמֲהָלָכיויּגִ   ]ָּתה[ אַ     ַדְלָּת ְירֵׂ

י   א יְ  ָכל   ַאְשרֵׂ ְךֹוַהה יָ ְירֵׂ  ִּבְדָרָכיו   לֵׂ

  

ֶליָך ְּבִיְרָאהיהֵ   ]ָּתה[ אַ  5   ַכְנָּת ְּתשּוָבה ַלָשִבים אֵׂ

י   ֶפַשע ְכסּוי ֲחָטָאה ְנשּוי  ַאְשרֵׂ

    

ש ִשְמָך ָּבם לְ  ּתָ ְר יהַ זִ   ]ָּתה[ אַ   ַגַדל ְת ִה ַעְמָך ְלַקדֵׂ

 ָדל ַמְשִכיל ֶאל <י>ַאְשרֵׂ   

     

 //ם//ִבים ּוִמַּתְעְּתִעייה ַמְלעִ תָ אטֵׂ טֵ   ]ָּתה[ אַ   

י  10    <ים>ְרָשעִ  <ַצת>לֹא ָהַלְך ַּבעֲ  <ר>ָהִאיש ֲאשֶ   ַאְשרֵׂ

 

י ְמ ּתָ לְ ילַ כִ   ]ָּתה[ אַ          יינַ כֹוְמ יי ּונַ עֹוה חּוגֵׂ

י    י ָדֶרְך ַהה  ַאְשרֵׂ  ְייָ  <ַרת>ְלִכים ְּבתֹוֹוְתִמימֵׂ

 

יְתָך יִמ    ]ָּתה[ אַ    ש ּבֵׂ   ָתיותֹורֹ וְ יו תָ ֹוקָתיו וחֻ צּורֹ ּבְ ַלְלָּת ְלַחדֵׂ

י   ד <י>ְצרֵׂ ֹונ  ַאְשרֵׂ  ָתיוֹועֵׂ

 

 ַדְרָּת עֹוָלְמָך ְּבֶחֶסד ּוְבִמְשָפטיִס    ]ָּתה[ אַ  15 

י    י ִמְשָפט  ֹוש  ַאְשרֵׂ  ְמרֵׂ

 

י ְבִריֶתָך ִדיָת ְּבָגְדֶלָך פ     ]ָּתה[ אַ     ְּבנֵׂ

י   יֶתָך  ַאְשרֵׂ י בֵׂ  יֹוְשבֵׂ
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 לֹווְּבִפי ָהָעם כֻ  ָארֹוָך ַהְמפְמ ַדְשָּת ִש יִק   ]ָּתה[ אַ   

י  20   ָהָעם ֶשָכָכה לֹו     ַאְשרֵׂ

 

 יו הָ גָ ַהר נְ ֹוְכַלְלָּת ָמאֹור ַהָגדֹול ְוזִׁש   ָּתה אַ   

י ָהָעם שֶ           ֱאֹלָהיו ְייָ ַאְשרֵׂ

 

 ְך בָ הֲ אֹווְ  ָךעֲ דָ ם ָאב יְ דֶ ַטְרָּת קֶ יעִ    ]ָּתה[ אַ 

י    ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך    ַאְשרֵׂ

   

 ב ְוַתְלִמידַמְדָּת ְלהֹוִעיל ַר ילִ    ]ָּתה[ אַ  25

י    ד ָּתִמיד     ַאְשרֵׂ  ָאָדם ְמַפחֵׂ

 

 ִמְגבּוִלי ְדָך גֹוִים הֹוַרְשּתָ י      ]ָּתה[ אַ   

י    עַ ֹוָאָדם ש   ַאְשרֵׂ  ִלי מֵׂ

 

יְתָך לשה  ]ָּתה[ אַ     [ְלַשְכְללֹו] לללֹוַדְעָּת ִלְבנֹות ּבֵׂ

י  30  ָהָעם ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו <ֱאֹלָהיו יָ יְ  ֲאֶשר>ַהגֹוי   ַאְשרֵׂ

 

י ַשָּבת ּבְ ה ְזמַ תָ ֹוקחַ   ]ָּתה[ אַ     תזֹולָ עֲ מַ ן ְלשֹוְמרֵׂ

י     זֹאת ֱאנֹוש ַיֲעֶשה  ַאְשרֵׂ

 

 ַחְרָּת ְּבַעְמָך ּתֹוָרְתָך ְלַהְנִחילֹוב     ]ָּתה[ אַ 

י    י לֹו ָכל  ַאְשרֵׂ  חֹוכֵׂ

 

 ַעְמָך ִמָכל ָהַעִמים ֹוַמְמּתָ ר   ]ָּתה[ אַ  35

י     ַהְמַחֶכה ְוַיִגיַע ְלָיִמים  ַאְשרֵׂ
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ת  אַ  ה ִדַבר  זֹוןת  ח  מֹונַ  ב   י יַלה 

 שבח  ]כט[ 

 , העתקה יפהשל עלי בן עמרם כתיבתו) T-S 13H 4.8 ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה מקור:

אחריו: 'אתה צויתה פקודיך לשמור',  לפניו: פיוטי ט לשבת ר"ח וחנוכה שלו.מחיקות מעטות, שלם. 

 (.נ לעלי,

 ת  בדילוגים א, ג, ה וכו'; עלי החבר )לאחר האקרוסטיכון האלפביתי(.-א סימן:

כל טור ראשון במחרוזת פותח במילת קבע: 'אתה' וכל טור שני מתחיל במילה: 'אשרי' אתה:    1  :ביאור

תה'  אשרי... יי:    2על פי תה' פט, כ: "אז דברת בחזון לחסידיך".     דברת בחזון להמוניי:   כחלק מפסוק.

 היכנת תשובה:  5   , א.חתה' קכ  אשרי... בדרכיו:  4בדרכיו.     במהלכיו:את ישראל.    יראיך:  3   קיב, א.

נתת, ִאפשרת לחזור בתשובה. השווה: מדרש מש' ח, כב לפיו התשובה נבראה לפני העולם ולכן היתה 

ש מוכנה מראש: 'שבעה דברים נבראו קודם בריאתו של עולם ואלו הן: תורה וכסא הכבוד ובית המקד

ותשובה וגן עדן וגיהנום. תשובה מניין שנאמר: "בטרם הרים יֻלדו... ותאמר שובו בני אדם"'. )תה' צ, 

לקדש...  הזהרת.  זיהרת: 7תה' לב, א.   אשרי... חטאה: 6לבעלי התשובה.   לשבים אליך: ג(.-ב

 'תה :דל... ריאש 8השווה יח' לח, כג: "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים".   להתגדל:

אתיה במטאטא השמד". השמדת.ֵטאֵטתה:  9  .ב ,מא אטֵׂ מלעיבים   ללשון ראה: יש' יד, כג: "וטֵׂ

אויבים, על פי דה"ב לו, טז: "ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים  ומתעתעים:

יצרת ביופי מושלם. ללשון ראה איכה ב, טו: כיללתה:  11תה' א, א.    ... רשעים:אשרי 10בנבאיו".  

ד: כנראה הכוונה לבריאת השמים. ללשון ראה איוב כב, יחוגי מעוניי  "כלילת ֹיפי משוש לכל הארץ".

אשרי...   12ובית המקדש.  ומכוניי: "וחוג שמים יתהלך". השווה יש' מ, כב: "הישב על חוג הארץ". 

לבנות מחדש את בית המקדש   לחדש... ותורותיו:אמרת, ציווית.  מיללת: 13תה' קיט, א.  יי: 

, כג: "עושה  על פי יר' ט  סידרת... ובמשפט:  15ט, ב.   קי  'תה  :תיוועד...  אשרי  14במתכונתו הקדומה.   

  ...אשרי 16חסד משפט וצדקה בארץ". לצירוף 'חסד ומשפט' ראה גם: תה' קא, א, הו' יב, ז ועוד.  

'  תה :ביתך... אשרי 18את עם ישראל.   בני בריתך:דב' ט, כו.  פדית בגדלך: 17, ג.  קו 'תה :משפט

 בפי העם כולו:על פי יח' לו כג: "וקדשתי את שמי הגדול המֻחלל בגוים".  קידשת שמך: 19, ה.  פד

את השמש,   מאור הגדול:ייפית.   שכללת:    21, טו.   קמד'  תה  :לו  ... אשרי    20בתפילותיהם של ישראל.   

האור הזוהר שסביבו והכוונה, אולי, לשאר כוכבי השמים. השווה דנ' וזוהר נגהיו: על פי בר' א, טז. 

קישטת עיטרת:  23, טו.  קמד 'תה  :אלהיו... אשרי  22"והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע".   יב, ג:

ראה שהלבין  )אברהם( ון שעמד ויבעטרת שיבה, מוסב על אברהם, על פי מדרש תנחומא בר' כד, א: 'כ

)משלי אמר לו: עטרת תפארת שיבה   ?ריבונו של עולם, עשיתני דוגמא: אמר לפניו שער ראשו וזקנו

 קדם:כינוי לאברהם.  אב ידעך ואוהבך:'. טז(, והדר זקנים שיבה )שם כ(, לכך נאמר ואברהם זקן

כנראה הכוונה לסמכות שניתנה לתלמידי  אתה... ותלמיד:  25, ו.  פד 'תה... בך: אשרי 24לפנים.  
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' מש :תמיד... אשרי 26חכמים ולרבנים. הלשון על פי יש' מח, יז: "אני יי אלהיך מלמדך להועיל".  

לבנות ביקשת.    הודעת:  29   ., לדח  'מש    :לי...  אשרי  28גירשת. תה' מד, ג.     אתה... הורשת:  27, יד.   כח

 30להקים את בית המקדש וליפותו. כתוב: לשללל ותוקן על פי הקשר והחרוז.   ביתך ]לשכללו[:

השאיר מקום ריק, כנראה לא זכר את   אשרי הגוי:ההשלמה על פי הפסוק.  ' לג, יב.תה ... לו:אשרי

  לשומרי שבת:מועד קבוע.  זמן:קבעת, חקקת.  חקותה: 31אמצע הפסוק והתכוון להשלים בהמשך.  

  אשרי... זאת: 32בשמחה שבה מצווים עם ישראל לשמוח ולהתענג בשבת.   זות:במעללעם ישראל. 

  , יח.ישעיהו ל :כל חוכי לו... אשרי 34לתת לו, לישראל, את התורה.   תורתך להנחילו: 33יש' נו, ב.  

       , יב.יב 'דנ :לימים... אשרי 36
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 דיןהצידוק 

 צידוק הדין  ]ל[

 אחרת                               

ד ּוְנִהי ַאְגִדיָלה יִליָלה// י//ַעל ֶחֶמד ָנעִ  / ַאִקיָפה ַהִמְספֵׂ  ם  ֶאְסְפָדה ְואֵׂ

 ְדָמעֹות ַאִזיָלה  / ַעל ֶגֶפן פֹוִרָיה / ְוַאְתִמיד ַהְּבִכָיה / ָיהְה ְנֶהה ְנִהי נִ אֶ 

יַצליַפת ֲחָבָצל / חֲאִס בַ   ֲעָטָרה ָנְפָלהעֹוִרי נֻוַצל / ְוהָ  / ֹוֶרש מֵׂ

 וַדע ַהָצִמיד / ְוַהֶכֶתם ִהְשִמיד / ִקיָנה ְלַהְתִמיד / יֹוָמם ְוַלְיָלה  ּגֻ

ש אֹוד   5 יִריק ַמֲחַרְשּתֹו / ָשַפְך ֲחָמתֹו / ְכאֵׂ  ְכָלה   ַרְך ַקְשּתֹו / ְוהֵׂ

ר /  ִה  ר / ּוִמְקָדשֹו ִניאֵׂ  ִמּתֹוְך ַהֲחִביָלה   / והפ]ר[ ]..[ השארְשִליְך ַהְפאֵׂ

יִפָיה ַרֲעָנָנה / ּוָפַרץ ַגְפָנּה / וַ   {[ָאְכָל]ּה ְוהֹוִביש} ושמה למפלה ַיְחֹמס ַגָנּה / ְיפֵׂ

 ַנח ָהֲעָטָרה / ְוִציַצת ִּתְפָאָרה / ְוָחְשָכה ָהאֹוָרה / ְוַהִמְצֶנֶפת ָּבְטָלה ז  

ִרי / ְוִהִפיל ִנְזִרי / ְלֶאֶרץ //צָ  פאריַשְך ח                יָלה  לֳהִרי/// ְוִהְשִליְך ְפאֵׂ  ֲאפֵׂ

 ָעָנן / ִמְשמֹוַע ְּתִפיָלה ָרף ַרֲעָנן / ֶעְליֹון ְוַשֲאָנן / ַסְך ּבֶ ט   10

 ְסגֻוָלה י]..[ֹוֶדם ֶהֱעָדה / מסא אש ירדה ולהבה ואכלהַעם ִפְטָדה / ּוָבֶרֶקת ִנְצַטָדה /י  

 ָכה ַהָּתֳהָלה ַפף ַסִפיר / ְונֹוֶפְך ֶהְחִפיר / ַיֲהלֹום ֶהֱאִפיר / ְוָחְש כ  

     {ִנְשַמד ל].[ל]ה[} והמצנפת שפלהֶשם ֶהֱאִפיל / ּוְשבֹו ִהִפיל / ַאְחָלָמה ִהְשִפיל / לֶ 

ן ְוָיִשיש / ּוִמְקָדש ִהְרִשיש / וְ מ     ַהָמָסְך ִגיָלהַאס ַּתְרִשיש / ִמָזקֵׂ

ץ ַהִציץנִ  15 י ְסגֻוָלה / יאֵׂ ִציץ / ְּבַחלֹונֵׂ  ְוַהקֹוָמה ִהְרִציץ / ֶדֶבר הֵׂ

יָלם ֶהֱעִצים / ּוְמשֹוִשי ָגָלהס    ְפקּו ְמַנֲאִצים / ָשִבים ְוָרִצים / חֵׂ

 ְך ַּבְמִסיָלהְוִהְבִקיַע ִוילֹון / ְוֶשֶמש ַאָילֹון / ֶהְחִשי / ָלה ָמֶות ַּבַחלֹוןע  

ף ְּבִמיָלה / קּו ְמָחְרִפים / ֶשָהיּו ְמַצִפיםפ    ְוַהיֹום שֹוֲאִפים / ְלָחרֵׂ

ל נֹוָרא / ַהְמַשכְֵׂךצַ   ם ִנְדָגָלה  ִדיק אֵׂ ָרה / ְלַנחֵׂ          ֶעְבָרה / ָישּוב ְמהֵׂ

ָלה ק   20 ם / ְלֻאוָמה ֲאבֵׂ ם / ִיְשַלח ְמַנחֵׂ ם / ִּבְזכּות ְמַייחֵׂ  דֹוש ְיַרחֵׂ

ה ָנא /  ַנֲחָלְתָך הָ ַר  ה ָנא / ְלָהִסיר ָכל ַמֲחָלה   / ֲאנּוָנהחּום ְראֵׂ  קֹוָלּה ְשעֵׂ

ם אֶ ׁש ב ְוַרחֵׂ ש ִשְמחָ ֹובֵׂ  / ְּתמּור ָכל ְיָלָלה הל / ַהַנֲחָלה ְוַהְמנּוָחה / ְוַחדֵׂ

ם ֲעגּוִמים / ְּבִש]יר[ ]ּוִמיִנ[יםִת }             ן ְמֹרִמים / ְלַנחֵׂ  {ְשַלח ְמַנֲחִמים / שֹוכֵׂ
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ה  ִדיל  ִהי ַאג  ֵפד ּונ  ה ַהִמס   ַאִקיפ 

 דיןהצידוק ]ל[   

)כתיבתו של עלי בן עמרם. כתב יד מעט  T-S 20.108כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה,  מקור:

מחורר, מחיקות וכתיבה בין השיטין, מילים בודדות מנוקדות, כתוב בתבנית שירית עם רווח בין 

'האספו מרושלת של עלי בן עמרם:  אחריו: בכתיבה  . לפניו: קינה לעלי: 'אבל גדול מכל אבל'.  הצלעיות

,  החבר בארי: עלי של במאמרה בפסטאט. ]נזכר הכנסת בית סגירת על , קינהישראל מכל קהלכם'

 (.נ , בדפוס[68הערה  15עמרם, ראה במבוא עמ'  בן עלי, ובארי ברקת  בספר: ביאור עם במלואו ונדפס

 ת.-א סימן:

אגדילה, ארחיבה    אקיפה המספד:  1  נכתב על מותו של מנהיג מכובד שמותו הוא אסון לאומי.ביאור:  

ונהי:  . "כי הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה"השווה יש' טו, ח:  .הבכיאת את הקינה ו

. תלויה ו"די :נעים ."כרמי חמד נטעתם"כינוי לנספד. ללשון ראה: עמ' ה, יא:  חמד נעים:ואבל. 

ביום ההוא ישא "מי' ב, ד:     : אתאבל באבל גדול, על פיאנהה נהי נהיה  2   מי' א, ח.  אספדה ואילילה:

כינוי לעם ישראל שמקונן על אובדנו. לצירוף ראה: יש' לב,  גפן פוריה:. "עליכם משל ונהה נהי נהיה

נספד. השם גזור בצורת  יופיו של הכינוי ל חבצל:במותו.  באסיפת: 3".  על שדי חמד על גפן ֹפריה"יב: 

כינוי חורש מיצל: . "חבצלת השרון שושנת העמקיםאני "ראה שה"ש ב, א:  .זכר מצורת 'חבצלת'

 עורי נוצל:.  "ארז בלבנון יפה ענף וֹחרש מַצל"  לנספד שהיה מגן, מצל וסוכך על ישראל, על פי יח' לא, ג:

ולאחר מותו הפייטן  ,ר, שכבת מגןהכוונה שהנפטר היה כעֹו .עורי הוסר, אולי בהקשר לכינוי הקודם

והעטרה . "מהר חורבֶעְדָים ויתנצלו בני ישראל את "על פי שמ' לג, ו: חש חשוף ופגיע. לשון הפועל 

 4  ."נפלה עטרת ראשנו"על פי איכה ה, טז:  .נפטרשנספד המכובד הכתר נפל, והוא כינוי לו נפלה:

והנספד שהוא כזהב מובחר. ראה איוב   והכתם:התכשיט, כינוי לנספד.  הצמיד:נכרת, נחרב.  גודע:

מהנספד , כנראה, הנושא עובר השמיד:כא.  ,. והשווה איוב לד"ר לא תסלהבכתם טהו"כח, יט: 

  5אסון מותו של הנספד נתפש כפעולה עוינת של האל, כביכול, בהגזמה גדולה.   ,לקב"ה וכך בהמשך

  והיריק מחרשתו:. והשווה איכה ב, ד.  "דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ"על פי איכה ג, יב:    דרך קשתו:

שפך , והשווה יח' כח, ז ועוד. "והריקו חרבותם על מצרים". ללשון ראה יח' ל, יא: שלף, שלח חרבו

ראה דב' ד, כד: "כי יי אלהיך אש אוכלה כלה: וכאש אהעניש בחרון אף, השווה איכה ב, ד.  חמתו:

גרם למותו של  השליך הפאר: 6הוא אל קנא". ללשון השווה יואל ב, ה: "כקול להב אש ֹאכלה קש".  

זנח "ביטל, על פי איכה ב, ז:  ניאר:. "ובית תפארתי אפאר"ללשון ראה יש' ס, ז:  .הנספד )'הפאר'(

ויחמוס   7הקבוצה, המשפחה.   כנראה מתוך    החבילה:  מתוךופרם.  והפ]ר[:  .  "אדני מזבחו נאר מקדשו

השווה פרץ: כינויים לעם ישראל.  יפיפיה רעננה:את הנספד שהיה כגן לעם ישראל.  הקב"ה גזלגנה: 

הקב"ה ייבש את והוביש אכל]ה[:  ישראל. לארץכינוי גפנה: . "פרץ גדרו והיה למרמס"יש' ה, ה: 

הנספד  ,: הסיר הכתר, דהיינוזנח העטרה 8  ה )'אכלּה'(.אדמת ארץ ישראל שלא הצמיחה יבול ותבוא

כינוי נוסף לנספד שככל הנראה היה אדם חשוב ומכובד, ממנהיגי הקהילה.   וציצת תפארה: המכובד.
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הסרת הכובע המיוחד   והמצנפת בטלה:. "והיתה ציַצת נבל צבי תפארתו "הצירוף על פי יש' כח, ד: 

  ייכה אמר אדוני "כאן כינוי לנספד. השווה יח' כא, לא: , המסמלת ביטול שלטון ושררה למלכים,

שבמותו חשך ,  )'צהרי'(  אורי חשך בשל מותו של הנספד  חשך צהרי:  9   ."הסיר המצנפת והרים העטרה

  אפילה:ללארץ . שהיה מנהיג כתרי, כינוי לנספד  נזרי:תפארתי, גאוותי והכוונה לנספד.  פארי:האור. 

. הטור "הִמדבר הייתי לישראל אם ארץ מאפליה"על פי יר' ב, לא:  הלשון, כינוי לקבר. לארץ שוממה

  :... ושאנןטרף 10  א מתוקנת מאות לא ברורה. :אפילהלכולו מטפורות להסרה ממלכות וגדולה.   

)'רענן'( ושליו  )'עליון'( אשר המית )'טרף'( את הנספד שהיה, כנראה, עדיין צעיר ההנושא הוא הקב"

והיה "יר' יז, ח:  ראהרענן ללשון . "כי הוא טרף וירפאנויי לכו ונשובה אל "השווה הו' ה, ז: )'שאנן'(. 

מו, כז.  'והשווה יר מחריד". ושב יעקב ושקט ושאנן ואין"יר' ל, י: ' ראה שאנןללשון '. "עלהו רענן

ַסֹכתה בענן לך  "על פי איכה ג, מד:  ,לא קיבל את תפילותינו ולא שינה את רוע הגזירה סך... תפילה:

איכה "עמם את ברק אבן החן, והכוונה לנפטר. השווה איכה, ד, א:  יעם פטדה: 11  ."מעבור תִפלה

ִנצדו "ון ראה: צפ' ג, ו: וברק אורו של הנפטר )'ברקת'( הועם, נעלם. ללש וברקת נצטדה:. "יועם זהב

ה. ראה איוב כח, -ד -ר. מהשורש הארמי עיהסהעדה:  אבן חן, כינוי לנפטר.  אודם:  .  "עריהם מבלי איש

מתוקן ממילה לא ברורה, קריאה לא בטוחה, ולא הצלחתי לבארו.   מס]..[י:.  "ולא עדה עליו שחל"ח:  

. "יש לי סגלה זהב וכסף"אוצר יקר, כמו האבנים הטובות שהוזכרו בטור, על פי דה"א כט, ג:    סגולה:

. והשווה שמ' לט, "אדם פטדה וברקת הטור האחד"ואזכורן של האבנים הטובות על פי  שמ' כח, יז: 

ינוי לנספד. כ  ספיר:הפך או עיקם, עיוות את אבן הספיר, כך שאין יופייה וזיוה ניכרים עוד.  כפף:    12   י.

ללשון ראה .  האֹורה  התהלה:  ."וחפרה הלבנה ובושה החמה"ללשון ראה: יש' כד, כג:    ר.החויהחפיר:  

בעדן גן אלהים "על פי יח' כח, יג:  12-11. טורים "עטשתיו תֶהל אור ועיניו כעפעפי שחר"איוב מא, י: 

  13  ."פך וברקת וזהבהיית כל אבן יקרה מֻסכתך ֹאדם פטדה ויהלם תרשיש שהם וישפה ספיר נ

שהיו משובצות באפוד הכהן   הקב"ה עמם את אורן של אבני החושן הטובות והיקרות   לשם...השפיל:

כינויים לנפטר. צירוף שמות האבנים, על פי שמ' כח, יט: 'והטור השלישי לשם ְשבֹו  כאןהגדול, 

'והמצנפת   8ת חזר על טור  מחוק בשורה, כנראה, בטעו:  והמצנפת שפלהואחלמה' והשווה שמ' לט, יב.  

 הרשיש:יח' כח, יג. כינוי לנספד, ראה יקרה, האבן את ה תרשיש: הקב"ה.מאס:  14  בטלה' ומחק.

על פי  )'המסך'( נחשף, נתגלה על ידי האויב,  על הקהילה שסוכך והגן  בית המקדשוהמסך גילה:  הרס. 

והכבוד הרם    והקומה:הנזר, העטרה.    הציץ:מאס, ביזה.    ניאץ:  15   ."ויגל את מסך יהודה"יש' כב, ח:  

ניתץ,  הרציץ:. 3. והשווה טור "וחרש מצל וגבה קומה"והנישא, והכוונה לנפטר. השווה יח' לד, ג: 

 ואולי רומז למגיפה שגרמה למותו של הנספד. מגפת הדבר אשר מביטה, אורבת. דבר הציץ:שבר. 

אויבים.   מנאצים:.  הכו כפיים, בשמחה לאיד  ספקו:  16   (.'גולהס'בחלונות עם ישראל )  בחלוני סגולה:

 ומשושי:הקב"ה חיזק את צבאותיהם של האויבים.  חילם העצים:. כינוי לאויבים שבים ורצים:

כי עלה מות בחלונינו בא "על פי יר' ט, כ:  עלה מות בחלון: 17ביטל, העביר, הקב"ה.   גלה:ושמחתי. 
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כינוי לנספד שהאיר  ושמש אילון: ופרץ את הוילון כדי לגרום לחולי.  :והבקיע וילון. "בארמנותינו

ואולי רומז שלא אירע נס )כמו ליהושע(   ."שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון"על פי יהו' י, יב:    ,כשמש

כשלו, מלשון 'פוקה',  פקו: 18  נפטר באמצע דרכו )'במסילה'(. החשיך במסילה: והנספד נפטר.

שהיו מצפים...  אויבים.  מחרפים:. "ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול"ראה שמ"א, כה:  .מכשול

המשכך  הקב"ה.    צדיק אל נורא:  19רומז, כנראה, שלנספד היו אויבים מבית שנזכרו גם לעיל.     במילה:

, והשווה יש' ג, ט. "ים עברהמכה בעמ" :ללשון ראה יש' יד, ו .המפחית זעם וכעס )'עברה'( עברה:

כינוי לישראל, על   נדגלה:'מחלה'.    21'דבר'; טור    15במילה 'עברה' רומז, כנראה, למגיפה. השווה טור  

ויחמו "כינוי ליעקב, עם ישראל, על פי בר' ל, לט:  מייחם: 20  ."איומה כנדגלות" :י , ד;פי שה"ש ו

  האנונה:קב"ה. לשון פנייה ל רחום: 21  ולה.המשיח שיביא לגא מנחם:. "הצאן אל המקלות ותלדן

של עם ישראל   ותפילת  קולה:והשווה יש' יט, ח.    "ְוָאנּו ואבלו פתחיה"ללשון ראה יש' ג, כה:  .  האבילה

 שובב: 22רומז לגורם למותו של הנספד.   להסיר כל מחלה: קבל ורצה. שעה נא:)'נחלתך האנונה'(. 

כי לא באתם עד עתה אל המנוחה "על פי דב' יב, ט: הנחלה והמנוחה: אל השב. ללשון ראה מי' ב, ד. 

השווה  תשלח מנחמים:   23יללות האבל בשמחה.את החלף את הבכי ו וחדש... יללה:. "והנחלה

 עם עגומים:הקב"ה.  שוכן מרמים: ."המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים"שמ"ב י, ג: 

 . ההשלמה על פי העניין."הללוהו במנים וֻעגב" ד: ,תה' קנ השווה:בשיר ]ומינ[ים: ישראל. 
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 צידוק הדין ]לא[  

יַח ּוע ין פֹותֵׂ ר ְואֵׂ ל ִלְכלֹואֹוצֵׂ ין נֹועֵׂ יַח ְואֵׂ  פֹותֵׂ

 ֹוָלמֹו ְלרֹוְממֹו ִהְשִלימֹו ְּבעֹוֶצם ָגְדלֹוע      

 ה ִשְכְללֹוים ֱהִקימֹו ּוִבְשֹלשָ [ִר ]ְדבָ ה ל ְשֹלשָ עַ       

 ַהצּור ָּתִמ>ים< ָפֳע>לֹו<       

 

לל        5 בֵׂ ִניא ְדָברֹו ]ַּב[ּתֵׂ ין מֵׂ ג ְואֵׂ  ֹוהֵׂ

ם נֹוָצִרים ְלֶהֶבלל              ֹו ָחס ּוְמַרחֵׂ

י ַרהַ ל           ד ְּבָעְרָמם ְמתֵׂ  ְוֶתֶבל  [ב]ֹוכֵׂ

ל <ָלה>ָחִלי ָעוֶ ָלאֵׂ ֶרַשע ְוַשַדי מֵׂ  למֵׂ

 

 ְוטּוחֹו ְוֻחוּבֹו  //ָאָדם//יע ַמְחְשבֹות ֹודֵׂ י          

ִבין ]ֶעְש[ּתֹוָניו ְואֹונֹו ְוָאְרּבֹו 10  ּומֵׂ

ר רּוַח ָאָדם ְּבִקְרּבֹו י               י יֹוצֵׂ  ָשִרים ַדְרכֵׂ

 ָתה< ּבֹוְלַהִגיד ִכי ָיָשר ְיָי צּוִרי ְולֹא ַעְו>לָ             

 

]ר[ ָנֳאמֹו ּוִמְללֹוהַ              יפֵׂ ין מֵׂ ר ְואֵׂ  אֹומֵׂ

ִדים ְוֶצֶדק ִפלְ הַ               לֹוָדן ְּבלֹא עֵׂ

י ַמעֲ הַ  15 י ֱאנֹוש ּוְצפּונֵׂ ִבין ִסְתרֵׂ  ָללֹומֵׂ

 ם לֹוִכי פֹוַעל ָאָדם ְיַשלֶ             

 

 ְּתִהי ְמֻעוְרָטלַעד ְלַבל  שֹוק ְּבִני ְּבַחיֵׂיח  

יַח ִלְמֻדוְכָדְך ּוְמנֻוָטלחַ   ְרֻצוּבֹות ֶרַשע ַפּתֵׂ

 ֹתְך ֲאגֻודֹות מֹוָטה ְלַבל ֻּתוְנַטל ח  

 לֹא ָעֶליָך ְמָלאָכה ִלְגמֹור ְולֹא ַאָּתה ֶּבן חֹוִרין ִליְבַטל  20

 

ל ּוְבִצָלּה ָּתִליןב    ַחר ְלָך //ְּבִני// ְּבתֹוַרת אֵׂ

ה יֹוב   יַטב ִמִליןה ֲהגֵׂ  ם ָוַלִיל ְּבמֵׂ

 ָשְמְרָך ֲחמּוִרים ְּבָשְקְדָך ַקִליןב  

י ֶשִּתיָכנֵׂס ַלְטַרְקִלין ין ַעְצְמָך ַּבְפֹרְזדֹור ְכדֵׂ  ַהְתקֵׂ
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י ֱאֶמת ר   25 ן ִּבְדָרֶכיָה ַדְרכֵׂ ה ְּבִני ְוִהְתּבֹונֵׂ  אֵׂ

י ר   ש ִמידֹות ַאַחת ַאַחת ִנְנֶאֶמת הצדק במיטב מליןדֹוף ַאֲחרֵׂ  ָחמֵׂ

 ִכי ַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָצר ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָלד ְּבֶנֶפש ַמְנֶעֶמת

ת   ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה ַחי ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה מֵׂ

 

יָמתֹו ְוִאשֹו ַהְקדּוָחה י  ֹום ַהִדין ְואֵׂ

יֶניָך ְּבֶנֶפש 30  ִמְשּתֹוֲחָחה ִשים ֶנֶגד עֵׂ

ָחה  יָרה ְזכֹור יֹום ּתֹוכֵׂ י ֲעבֵׂ  ְוִאם ַאְּת ָּבא ִלידֵׂ

ַאִין ָּבאָתה ִמִמְלָחה ְסרּוָחה    ְוַדע מֵׂ

 

ָעֹוןז   ל מֵׂ  כֹור ְּבִני יֹום ַהָמֶות ְוִהָנצֵׂ

יָעה ְוָדוֹון ך ְלִריָמה ְותֹולֵׂ  ְוַדע ִלְמקֹום ַאָּתה הֹולֵׂ

י  35 ך ַאֲחרֵׂ לֵׂ יָאבֹוןְוַאל ּתֵׂ  ִלְּבָך ְוִתְבַחר ְּבתֵׂ

ן ִדין ְוֶחְשּבֹון  ִכי ַאָּתה ָעִתיד ִליּתֵׂ

 

 י ִּבְשֹלָשה ְדָבִרים ִיְטעּו ַהַחָייִביםכִ 

יֶהם ִיְהיּו ְנצּוִבים  ְוַהַמְשִכיִלים ָיִבינּו ּוִבְפנֵׂ

יִדים ִניָצִבים ָמה ְלַמְעָלה ִמְמָך ְכעֵׂ  ִכי הֵׂ

ֶפר ִנְכָּתִביםַעִין רֹוָאה ְוא 40  ֹוֶזן שֹוַמַעת ְוָכל ַמֲעֶשיָך ַּבסֵׂ

 

ין טֹוב ְלַרע ִבינּו ְפָתאִיםה    ּבֵׂ

ב ַהִנְקָרע ִק ֲעקּו זַ ְרדּו ִח   ְרעּו ַהלֵׂ

י ֱאנֹוש יֹום ַהִדין ִיְפַרע  ִכי ָכל ַמֲעשֵׂ

 ַעל ָכל ֶנְעָלם ִאם ט>ֹוב< ְוִאם ַרע

 

ֵאין פֹוֵתיַח ּו לֹואעֹוֵצר ו  ֵאין נֹוֵעל ִלכ     פֹוֵתיַח ו 

 צידוק הדין]לא[  

בכתיבת ידו של עלי בן עמרם, ככל הנראה,  T-S 13 H 4.8 כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, 

נכתב כתוכחה במקור, ועובד על ידי עלי בן עמרם לשימוש כצידוק הדין. זו הסיבה שעלי שינה את 

ליעוד החדש. פרט לארבע המחרוזות הראשונות, המשכו של ארבע המחרוזות הראשונות בהתאמה 

זעירים בין השיר המקורי, המשמש כתוכחה, לעיבוד  נוסח שינויי 'חשוק', למעט 17השיר זהה מ

 כצידוק הדין והמקבילה. 
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כ"י (; נ)בכתיבת ידו של עלי בן עמרם, T-S H 5.2 כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה,  מקורות:

'נוצר', לא בכתיבת ידו של עלי בן  27)עד טור   T-S NS 125b.21c ,, ספריית האוניברסיטהקמברידג'

 (. א עמרם,

/  אפותח ופותח  פותיח ופותיח[ 1נ   חסר א[ צידוק דין אחר הצור תמים וג' כותרת: חילופי נוסח:

 13נ   חסרפז<מון<  12א   עשתונותו  ]עש[תוניו[ 10נ   חסרפז>מון<[  8א   נוסף אמור[ 4  אנועל[ בועל 

 22נ   חסר/ פז<מון<  אליבטל[ לבטל  20א  ומנוטל[ למנוטל  18נ   חסרפז<מון<   16א   מיפ]ר[[ מפר

בפרזדור[   24א  בשמרך חמורים בשקדך קלין[ בשקדך חמורין בשמרך מלין  23א  בה[ מתוקנת מבך 

ועל כרחך אתה חי[ כי על כרחך אתה   27נ   מחוקהצדק במיטב מלין[  26א  ראה[ רוה  25א  זדור לפרו

 א נוצר 

 עם ביאור. 328-324עמ'  ,בארי, עלי החברנדפס: 

 עלי החבר יזכה חזק. סימן:

ואין תח ונתתי מפתח בית דוד על שכמו ופָ על פי יר' כב, כב: " עוצר... לכלוא:סוגר.  עוצר: 1 ביאור:

בגדולתו   בעוצם גדלו:  2ח". ושיעור הטור: הכל נעשה בידיו של הקב"ה ועל פי רצונו.   תגר ואין פֹ גר וסָ סֹ 

על שלשה דברים העולם עומד, על פי משנה, אבות, א, ב: '  על... הקימו:  3העצומה )בסמיכות הפוכה(.   

דב'  ור תמ>ים< פע>לו<:הצ 4השלים אותו.   שכללו: .'על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים

  6אין מי שיוכל לעצור את רצונו )'דברו'( של הקב"ה.  ואין מניא דברו: אומר, הקב"ה.  לוהג: 5לב, ד.  

הקב"ה.   לוכד בערמם: 7כינוי לבני האנוש.   נוצרים להבל:כנראה האל מרחם על הנבראים.  לו חס:

הקב"ה חושף )'לוכד'( את עורמתם  אנשי רהב, אנשי גאווה ויוהרה. ושיעור הטור:מתי רה]ב[: 

)'בערמם'( של היהירים ומלאי החשיבות העצמית. ההשלמה על פי הענין. ללשון 'רהב' ראה תה' צ, י: 

וזימה, תועבה. ללשון ראה וי' יח, כג: "לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל   ותבל:"ורהבם עמל ואון". 

כינוי לאל. תה' צד, יא.  יודיע מחשבות אדם: 9ד, י.  איוב ל חלילה... מעול: 8הוא". השווה וי' כ, יב.  

מחשבותיו של האדם. ללשון ראה תה' ]עש[תוניו:  10ופנימיותו.   וחובו:ומסתוריו של האדם.  וטוחו:

ומקור כוחו של  ואונו:קמו, ד: "ביום ההוא אבדו עשתנתיו". ההשלמה על פי המקבילה )'עשתונותו'(. 

רוח  11לו, ומקור חולשתו. ללשון ראה יר' ט, ז: "ובקרבו ישים ארבו".  ואויבו האורב  וארבו:האדם. 

 ויסד שמים כמו בקרב האדם מפעמת רוחו של האל )הנשמה(, על פי  זכ' יב, א: "נטה אדם בקרבו:

המצווה, וכל המחרוזת נסובה   האומר: 13תה' צב, טז.   להגיד... בו: 12בקרבו".   אדם רוח ויצר ארץ

הדן  14דבריו ומילותיו.   נאמו ומללו:ואין מבטל. ההשלמה על פי המקבילה.  ואין מיפ]ר[:על האל. 

כינוי לקב"ה.  המבין סתרי אנוש: 15ומשפטו צודק.   וצדק פללו:: אין לו צורך בעדים. בלא עדים

ה ראה ביאור לשיר: 'ואילך:  17  לא, יא.איוב כי... לו:  16  ואת מעשיו הנסתרים.וצפוני מעללו:  ֲעשֵׂ

יפֹוא ְּבִני ִהְשַּתּתֵׂ   ' )כה(.ף ִעם ֲחִסיִדיםזֹאת אֵׂ
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   צידוק הדין  ]לב[

 

 [ואפטרה עמלהא עלי החבר ברבי עמרם נ' נ'  ]נוח נפש   

 [כבודכ'  ]נוחו ' כאל חנין אלעטאר נ                              

 

 ַדַעת ָאַזל ְכבֹוָדם   ָמֳאָסםֶאְפַרִים ּבְ י שֵׂ נְ אַ    

 ם דָ ל הֹודַ ם חָ הֶ י מֵׂ ִר סּוב        

  םדָ בְ ִמְנֶהם ַוָיֶחל אָ  יל ָסרּגִ               

ָאָדם  ְיַגְדלּו ֶאת ִכי ִאם               יֶהם ְוִשַכְלִּתים מֵׂ  ְּבנֵׂ

 

יֶהם תועבותְרּבּו צּו ְּבָרָעָתם ַויַ ד      5  ּתֹוֲעבֹותֵׂ

ֹ ים וְ ִּת ְר הַ זְ ִה                ן ִה  עּוְמ א שָ ל  םיהֶ דֵׂ מּוי חֲ יִת כִ ָאכֵׂ

יֶהם ְלֶנֶגד ַוָיִשימּו }עֹוד{ ְרּבּויַ וַ                                יֶהם ִשקּוצֵׂ ינֵׂ  עֵׂ

ֶהם ַגם ִכי                אֹוי ָלֶהם ְּבשּוִרי מֵׂ

 

 חּוָר ע ּבָ ַר הָ  ְךֶר ל דֶ אֶ ב וְ ֹוטהַ   ְךֶר דֶ ִמ  רּוז                

ֹ ם וְ יחָ כִ הֹוי לְ ִּת ְק חַ           10  ֶנֱאָלחּווְ  בּוא אָ ל

ֹ וְ  אּוָר ם וְ הֶ י לָ ִת ּבֵׂ ְר י ִה בִ ּוט      חּוטָ א בָ ל

יֶהם מּוָסר לֹא ָלקָ א ִהיכֵׂ וְ ַלשָ      חּו  ִתי ֶאת ְּבנֵׂ

 

  םסּואָ ְמ ם יִ הֵׂ י וְ יאָ בִ י נְ ִּת ְח לַ ם שָ ם יֹוֹוי              

 םיסּועִ כְ ם יַ הֵׂ וְ  לּופְ ם נָ גַ  לּוְש כ                   

 ִיְתַכְנסּום }ַיְכִניסּום{ע ל ַר ל כָ אֶ א ָלְקחּו מּוָסר וְ ל     15

ש ְפִרי בַ     םַיֲעשּו לֻהָכה ֶאְפַרִים ָשְרָשם ָיבֵׂ
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 םנָ מֹוי הֲ ִּת ְש טַ י נָ ִת ָר ֹוּת סּואֲ מ   

      םינָ נִ ם וְ הֵׂ  דּובְ אָ  מּוְד ְר נִ  מּוְש אֶ נֶ                            

 םנָ ֹול עֲ דַ גָ ב וְ ֹוטהַ  חֹוַר אמֵׂ  רּוס            

י ִבְטָנם   20 ַמִּתי ַמֲחַמדֵׂ דּון ְוהֵׂ   ַגם ִכי יֵׂלֵׂ

 

 םדָ ְר ִמ ם ּבְ יִ ַר פְ י אֶ נֵׂ מֹוהֲ  קּום פָ גַ  קּוְת ע     

  םדָ עֹום ּבְ הֵׂ וְ  דּוְמ ְש נִ וְ  בּוָר  דּוחֲ כְ נִ וְ  רּופ         

  םדָ סֹוה יְ לָ גְ נִ ם וְ נָ רּור ֲעֹוצ   

ף ְכבֹוָדם     ֶאְפַרִים ָכעֹוף ִיְתעֹופֵׂ

   

     ןיֹוצָ ִמ ּבְ  דּוצְ ִה  חַ חֹו עּוְר ץ זָ ֹוק          25 

  ןיֹוצָ נִ ּבְ  רּוצְ ַעְוָלָתה קָ  ּושְר ַשע חָ ֶר  

 ְוָאְבדּו ְלִכָליֹון ּו ַבָשַמִים ִפיֶהםַׁשת 

ָריֹוןיִמלֵׂ                          הֵׂ  ָדה ּוִמֶּבֶטן ּומֵׂ

                          

יֶהם עַ רֹוּבְ  עּום ּתָ גַ  וּוע     ַמֲעשֵׂ

 םהֶ ירֵׂ עִ ם צְ ם עִ יהֶ לֵׂ דֹור גְ ֹושֶ ח יֹוַר א עּוְד י  א ל   30   

רה     ב      ם הֶ י מֵׂ ִּת ְח קַ ים לָ עִ תּועֲ תַ ּבְ  ּו ח 

יֶהם ְוֶאת ֶאת   ינֵׂ יהֶ  ַמְחַמד עֵׂ יֶהם ּוְבנֹותֵׂ  םַמָשא ַנְפָשם ְּבנֵׂ

 ]ום[המק ]רת[תמם בעז   
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ַרִים ב  ׁשֵ נ  אַ  םי ֶאפ  ֳאס  ם   מ  בֹוד  ַזל כ   ַדַעת א 

 צידוק הדין  [ב]ל

  'יגדלו'. לא כתיבתו  4אמצע טור    -  T-S NS 1 (325.190  כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה,מקור:  

 של עלי בן עמרם. לפניו: צידוק הדין, סיום: 'מי גבר יחיה ולא יראה מוות ימלט נפשו מיד שאול סלה',

. הסוף ועד'את'  4מאמצע טור ) S TS-N 139.6בכ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה,  המשכו(; 1נ

ניקוד עליון וגם טברני מעורב בחלק מעט מילים לקויות.  ,, העתקה יפהשל עלי בן עמרם לא כתיבתו

 .(2נ, דין: 'מלאכי שלום מלאכי אש'האחריו: צידוק מהטקסט. 

 בסטרופה האחרונה. עלי החברת בסטרופות; -א סימן:

הספד שעשה )חיבר( עלי החבר ברבי עמרם ז"ל, דוד )מצד האם( של חנין הבשם ז"ל.  תרגום הכותרת:

 .הכותרת בהבנת עזרתו על ברצוני להודות לפרופ' מ"ע פרידמן

 במאסם דעת:עם ישראל.    אנשי אפרים:  1   סיומות מקראיות מלוקטות, הרוב מהושע פרק ט.  ביאור:

דמו עמי מבלי הדעת כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך נ"על פי הו' ד, ו:  .תורתואת ו ייאת עזבם ב

אבדה יוקרתם כעם הנבחר.     אזל כבודם:  .")ואמאסך( מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני

כי אם יגדלו את בני הם "הו' ט, יב:  בעזבי אותם. מכאן הדובר הוא הקב"ה, על פי בסורי מהם: 2

ונאסף "השווה יש' טז, י: שמחה נסתלקה,  גיל סר: 3  ."גם אוי להם בשּורי מהם ושכלתים מאדם

. למילת יחס זו ראה: איוב יא, כ: "ומנוס אבד מנהם מהם, מוסב על אנשי אפרים  מנהם:.  "שמחה וגיל

שמחו, לשון דיצה.   דצו:  5   הו' ט, יב.  מאדם:  כי...  4   אבדנם.התחיל  ו  חל אבדם:וי  ותקותם מפח נפש".

הכיתי את  הכיתי חמודיהם: כמו לכן. אכן: 6  והוסיפו לחטוא.תיהם: וירבו תועבובחטאם.  ברעתם:

 7  בסמוך(.  ת, והשווה יר' ב, ל. )משמש סיומת מקראי"והמתי מחמדי בטנם"על פי הו' ט, טז:  ,  בניהם

ֹ והוסיפו. השווה: "וירבו:    השווה יח' יא, כא:עיניהם:  וישימו...". אכי ִהְרָּבה אפרים מזבחת לחט

  זרו: 9  הו' ט, יב. מהם: כי... 8  , והשווה יר' לב, לד."שקוצהם ותעבותיהם לבם הלך דרכםואל לב "

חוקקתי חוקים  חקתי להוכיחם: 10ללשון ראה תה' עח, ל: "לא זרו מתאותם".   התפזרו. ,סרו

ם כי עם מרי הוא בנים כחשיולא רצו. השווה יש' ל, ט: "  ולא אבו:ומצוות, כדי ללמדם את דרך התורה.  

טובי  11  ."הכל סר יחדו נאלחו"נשחתו. ללשון ראה תה' יד, ג:  נאלחו: בנים לא אבו שמוע תורת יי".

השווה תה' עח, ולא בטחו:  ."ורב טוב לבית ישראל ייכעל כל אשר גמלנו " על פי יש' סג, ז:הרבתי: 

בפסוק:  יר' ב, ל.לקחו:  היכתי את בניהם... לשוא 12  כב: "כי לא האמינו ביי ולא בטחו בישועתו".

לתוכחות  הקשיבולא  ימאסום:עם ישראל.  והם:שליחי האל.  ,נביאי האמתנביאי:  13  ."בניכם"

עם ישראל הכעיסו את  והם יכעיסום: לכן נכשלו הנביאים בשליחותם. כשלו גם נפלו: 14  הנביאים.

והם מתבצרים  יתכנסום:... ואל . יר' ז, כח.ישראת דרך הלא למדו לא לקחו מוסר:  15הנביאים.  

רע בהשפעתם הואולי הכוונה יכניסו את הנביאים אל כל  ',  יכניסום'  בשוליים כתוב:  במעשיהם הרעים.

 המונם: לכן נטשתי. נטשתי: 17  ."יעשון"בפסוק: . הו' ט, טז הכה...יעשום: 16.  השלילית עליהם

עם ישראל והדורות  ונינם: הם נכרתו. אבדו: .נחלשו נרדמו:הוענשו.  נאשמו: 18את עם ישראל.  
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 עתקו: 21  הו' ט, טז. בטנם: גם... 20  .האלמדרך הישר, דרך נטו  מאורח הטוב:סרו  19הבאים.  

 . ללשון ראה שמ"א כה, לא: "ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול".כשלו פקו:תקו, נעקרו, נפלו. נִ 

הוכחדו בצורה   ,למרות שהתרבו פרו ונכחדו: 22עם ישראל.   המוני אפרים: משום חטאם. במרדם:

מקביל ל'פרו ונכחדו': למרות שהתרבו, נשמדו על ידי גזירת    רבו ונשמדו:לא טבעית על ידי עונש האל.  

וכל הטור משחק מילים במשמעות הפוכה לשמ' א, ז: "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו  האל.

ין אינם שבים מדרכיהם הרעות, על אף הפורענויות המתרגשות יוישראל עד  והם בעודם:  במאד מאד".

צרור עון אפרים צפונה  "הו' יג, יב:  , על פימוסתר חטאם צרור עונם: 23  פעם. רעליהם פעם אח

 אפרים... 24  .)'יסודם'( חרפתם, נגלה עוונםאמת ואף על פי כן, נחשפה  ונגלה יסודם:. "אתוחט

קצרו, אספו קוצים )'הצדו'(, לשון חוח הצדו: זרעו רוע וחטאים.  קוץ זרעו: 25  הו' ט, יא. כבודם:

הן לריב "יש' נח, ד:  ראה ללשוןבמריבה. בקושי,  במציון: צידה, גמול על חטאיהם, מעשיהם הרעים.

על חרשו את אדמתם בחטאים וקצרו עונשים,  :וקצר רשע... 26  ."ומצה תצומו ולהכות באגרוף רשע

ללשון ראה שמ' ב, יג: "והנה שני אנשים : בריב. בנציון. "חרשתם רשע עולתה קצרתם"פי הו' י, יג: 

. שתו כמו גבהות לב וגאווהמתוך כלפי שמים, בחוצפה  דיברו שתו בשמים פיהם: 27".  ִנִציםעברים 

כליון חרוץ שוטף "יש' י, כב:  ה: ונדונו לכליה מוחלטת. ללשון ראואבדו לכליוןתה' עג, ט.  שמו.

דרך  אורח יושר:    30   סרו מדרך הישר.  תעו:חטאו.    עוו:   29   הו' ט, יא.  ומהריון:  מלידה...  28".   צדקה

חברו יחד,   החברו: 31וכל העם.   עירהם:עם צ מנהיגיהם.: גדוליהם הישר, דרך תורה ומצוות.

גולש לסיומת המקראית בטור לכן לקחתי מהם.  לקחתי מהם:במעשי הבל.  בתעתועים:התאחדו. 

   יח' כד, כה. ובנותיהם: את... 32הבא.  
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 קינות למת

   קינה למת]לג[ 

י אֶ  ֶדן ּבֹואּו ּוְבכּוְשלֵׂ  עֵׂ

 ֶדַמע ּוְבָדם ּוְבַמִים ִמְסכּו ב  

ב ִשְפכּו  ַעל שֹוַשַנת ַהַּבחּוִרים   לֵׂ

   ְשָפִים ִקיָנה ַעל ּוּוְשא

 

י ַנֲעָמִניםּג       5 י ַמִים ִנְטעֵׂ  ִדילֵׂ

י ְפִריְש ִד  י נֵׂ  ֲעָדִנים   ִפְרחֵׂ

 יםְשאּו ִקינִ  [ִרים]ַּבחּו שֹוַשַנתַעל 

י ְשבּוָרהְּברּוַח   ְיָי ֲאנּוָנה       ִזְבחֵׂ

 

 ּתֹוִרים דֹותוִנים ְנקֻ ָאְספּו שֹושַ הֵ 

יִפַית //ַהָשרֹון// ַעל ֲחַבֶצֶלת הּו חנְ ּו     10  ַהַּבחּוִרים ְיפֵׂ

ֲעָבִרים  ֲעקּוְוצַ  עּוּוזוְ  רּוְוגּו   מֵׂ

    ְנאֹות ִמְדָּבר ִקיָנה ְוַעל

  

 ָהיִניעּו  ְורֹאשם ינִ ַסְנסַ  ָקְבצּוִה 

 ]...[עּו ְוקֹוְננּוְרדּו ִלְרָגִעים ִח ו  

 ִקינֹות ַהְשִמיעּו ַעל שֹוַשַנת ַהַּבחּוִרים   15

 ַהֶקֶבר ֻהְפָנה  ְוֶאל ָעַזב ַהֶחֶדרִכי 

 

חֵׂ ּועּו אַ ז     ֶבל ַהָמֶותְשכֹולֹות מֵׂ

  ַצְלָמֶות ִמַפַחד טּוקֹוְש ְרדּו ְוַאל ִּת ִח 

    ָמֶות פֹותָ ִכי חֲ  <ִרים>ַהַּבחּו <ַנת>שֹושַ ַעל 

 ְוָעְצָמה ָעָליו ַּתֲאִנָיה ַוֲאִנָיה     20

 

 

 

 



 

311 
 

י טַ   ַרֲעָנן ְּברֹוִשים ַהְיִחיִדיםְרפֵׂ

 ִדיםיֹום ַהָמֶות ִזְכרּו ְוִתְהיּו ֲחרֵׂ י

 ָשִרים סֹוְפִדים  ּוִרים>ַהַּבח <ַנת>ַעל שֹושַ 

 ַוְּתִהי ְלִקיָנהִקיָנה ִהיא 

 

י ֲחָכִמים כַ     25 יִּבירֵׂ  ְפָרִקים סֹוְדרֵׂ

י ַדַעתל  רּוִקיםיי פֵׂ רֵׂ בְ סֹו ֹוְמדֵׂ

 ִחְגרּו ַשִקים  ּוִרים>ַהַּבח <ַנת>ַעל שֹושַ 

   ֶאָנהֹוְוִקְראּו ַלְמקֹוְננֹות ּוְתב     

 

י ֶאֶרץ מ   י ֶצֶדק ַאִּבירֵׂ  ִהירֵׂ

 ֶפֶרץ י רֵׂ ְד ֹוֱאָמִנים גנֶ     30

 ִסְפדּו ְּבֶמֶרץ   ּוִרים>ַהַּבח <ַנת>ַעל שֹושַ    

 אָנהֹוַהֲחָכמֹות ִשְלחּו ְוָתב ְוֶאל

 

 רֹותָנחּו ְּבַמֲהמֹו י ְפָרִחיםיחֵׂ פִ ס  

י ְדָמעֹות ִזילּווְ ]א[  ְיאֹורֹות ְכִניְבעֵׂ

 ִלְקבּורֹות ֲאַמְרָכל ַהַּבחּוִרים ִכי הּוַבל  ל ַאְבָרָהםעַ     35

 הנָ נּוְוָעַזב יֹוַלְדּתֹו ַשכּוָלה אֲ 

 

י ַאְבָרָהם ְוִקְרעּו ְלָבבֹות  פּו יעֵׂ  קּו רֵׂ

ֲחָדִריםצ   יבֹות ְכנּוְוִש  אּו מֵׂ    ַהֲחרֵׂ

 / / ת//ְוַהִקיפּו שּורֹות ְּברּוחֹות ְדאּובֹו

 ְוִעְזבּו ָהְרָנָנה   ְוַהְגִדילּו ַהִקיָנה    40
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 ּומּו ַּבחּוִרים ִקְראּו ְבָגרֹון ק

 ִשימּו ַהָיגֹון ְּתמּוַרת ָכל רֹוןוְ 

 [ ַהָשרֹון]ם ַאְבָרָהם ֲחַבֶצֶלת //כֶ //יעֲ רֵׂ ַעל 

 ַההֹוֶגה ַּבּתֹוָרה ְושֹוֶנה ַּבִמְשָנה 

 

ֶבל ֹומּו ׁש    45 י אֵׂ  ַּבחּוִרים ְוִלְבשּו ִּבְגדֵׂ

     ם ַהִציר ְוַהֶחֶבלכֶ יעֲ ִכי ָאַחז רֵׂ 

 רּוָפה לֹא ָמָצא ַויֵֶׂלְך ֶאל ֶהֶבלת  

יְך ַהֶנֶפש ָעָליו ִּתְשק  ְטָנה  ֹוְואֵׂ

 ְספּו ָשָנה ַעל ָשָנה

 

כּולֵ ׁש  אֶ     י ֵעֶדן בֹואּו ּוב 

 קינה למת  ]לג[

כתב יד מעט לקוי, בכתיבת ידו של עלי בן T-S K 8.64 , כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה מקור:

עמרם. בע"ב שתי קינות נוספות של עלי, גם הן בכתיבת ידו: 'יולדת נודדת על שדים סופדת' ו'יולדתו 

   (.נהשכולה קרעי בגדיך', 

 .ת-אסימן: 

פניה של הפייטן לעצים שגדלים, כנראה, בגן  אשלי עדן: 1קינה על מות אברהם האמרכל.   ביאור:

  בואו ובכו:עדן. בהמשך מגייס צמחים, לרוב עסיסיים ולחים, כנראה, כסמל לגילו הצעיר של הנפטר. 

ם ובמי  :ובמים מסכובדמעות ובכאב רב )'ובדם'(.    בדמע ובדם:  2קריאה לעצים לקונן ולספוד למנוח.   

כי אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי או בדמעות מלאו את הכוסות כסימן לאבל, על פי תה' קב, י: "

ב, א: "חבצלת השרון שושנת העמקים"  כינוי לנספד, על פי שה"ש שושנת הבחורים: 3מסכתי".  

והשווה שה"ש ב, ב: "כשושנה בין החוחים". להלן כינוי הנספד: 'שושנת הבחורים' בכל טור שלישי. 

ושאו...   4על פי איכה ב, יט: "שפכי כמים לבך ֹנכח פני יי שאי אליו כפיך על נפש עולליך".   לב שפכו:

צמחים ועצים מפוארים הגדלים במים. השווה: יח'  מים:דילי ג 5. בפסוק "ושאי".  יר' ז, כט קינה:

פירות  דשני...  עדנים: 6צמחים, עצים יפים.   נטעי נעמנים:לא, ד: "מים גדלוהו, תהום רממתהו". 

 שאו קינים:  7מלאים ופרחים יפים. ללשון השווה תה' לו, ט: "ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם".   

בנפש דואבת ומתאבלת )'אנונה'( הגישו זבחים   ברוח... אנונה: 8ז, כט.  התאבלו וקוננו. ללשון: יר' 

 האספו שושנים: 9לקב"ה, על פי תה' נא, יט: "זבחי יי רוח נשברה לב נשבר ונדכא יי לא תבזה".  

צווארך  נאוו לחייך בתוריםיא: "-שה"ש א, יהלשון על פי נקודות תורים: הכוונה לפרחים יפים. 
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קוננו, בכו. ללשון ראה יח' לב, יח: "נהה    ונהו:  10".   לך עם נקודות הכסף  תורי זהב נעשה"; "בחרוזים

כינוי לנפטר יפה התואר. שה"ש ב,  על חבצלת... הבחורים:יח. -על המון מצרים", והשווה: יר' ט, יז

וצעקו מעברים:  ורעדו מפחד.    וזועו:  ופחדו. ללשון ראה תה' כב, כד: "כבדוהו וגורו ממנו". :וגורו  11   א.

הקבצו  13יר' ט, ט.   ועל... קינה: 12זעקו לכל עבר, על פי יר' כב, כ: "תני קולך וצעקי מעברים".  

וראש  ֹחזה בסנסניו". האספו כפות התמרים. ללשון ראה שה"ש ז, ט: "אעלה בתמר א  סנסינים:

תנועת הענפים מדומה להנדת הראש, כסימן לאבל. לצירוף ראה תה' כב, ח: "יפטירו בשפה   היניעו:

  כי עזב החדר:  16   פחדו בכל רגע, הצירוף על פי: יח' כו, טז; יח' לא, י.  וחרדו לרגעים:  14יניעו ראש".   

כולות, רעדו אשזועו אשכולות:  17ולקבר נלקח.   ואל הקבר הפנה:כי עזב את ביתו, מקום בטוח. 

מיסורי המות, לשון חבלה, על פי תה' יח, ה: "אפפוני  מחבל המות:והכוונה לפרי המשתתף באבל. 

  מפחד צלמות:פחדו, חששו בעקבות אובדנו של הנספד. חרדו:  18  חבלי מות" והשווה: תה' קטז, ג.

 ועצמה עליו:  20כמו חטף, לקחו המוות. ללשון ראה איוב, ט, יב.     חתפו מות:  19מפחד חשכת המות.   

קינה ואבלות. לצירוף ראה: יש' כט, ב: "והיתה תאניה ואניה",  תאניה ואנינה:התחזקה על הנספד. 

י. ללשון ראה: יח' יז, ט: "כל טרפי צמחה תיבש". טרפי:  21והשווה: איכה ב, ה.    רענן ברושים:עלֵׂ

ש רענן ממני פריך נמצא". ברושים רעננים )בסמיכות הפוכה(. לצירוף ראה: הו' יד, ט: "אני כברו

יזכור לו יום על פי בבלי, ברכות ה, ע"א: ' יום המות זכרו:  22שאין בלתם, כמו הנספד.   היחידים:

על פי מל"ב לה, כה:   שרים סופדים: 23מיום המוות.   ותהיו חרידים: ."המיתה שנאמר ודומו סלה

ום לחק על ישראל והנם כתובים על ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום ויתנ"

החכמים   סודרי פרקים:חכמים גדולים.  כבירי חכמים: 25יח' יט, יד.   קינה... לקינה: 24".  הקינות

, יד: "וילמדהו דעת ודרך תבונות מ  'ישלומדים תורה. לצירוף ראה:    לומדי דעת:  26הלומדים משנה.   

על פי הארמית, תלמידי חכמים שלומדים וחושבים. ללשון ראה דנ' ז, כה:  סוברי פירוקים:יודיענו". 

שבת לג,  תשובות לקשיים שמעלים בלימוד תורה. ראה בבלי,פירוקים: "ויסבר להשניה זמנין ודת". 

פנחס בן יאיר תריסר פירוקי לסוף כי הוה   הוה מקשי ר"ש בן יוחי קושיא הוה מפרק ליה ר'': ע"ב

יר' ד, ח.  חגרו שקים:  27'.  מקשי ר"פ בן יאיר קושיא הוה מפרק ליה רשב"י עשרין וארבעה פירוקי

פניה לאנשים הישרים  מהירי... ארץ: 29יר' ט, טז.   וקראו... ותבואינה: 28שמ"ב ג, לא.   והשווה:

המשך  נאמנים: 30י ארץ'( שראוי שיבואו לספוד לנמען.  )'מהירי צדק'(, החזקים והגיבורים )אביר

כינוי למנהיגי העם. הלשון על פי יש' נח, יב: "וקרא לך  גודרי פרץ:פניה לאנשי המידות בקרב העם. 

יר' ט, טז. בפסוק  ואל... ותבואנה: 32קוננו חזק.   ספדו במרץ: 31ֹגדר פרץ משבב נתיבות לשבת".  

תיאור הפרחים  ספיחי... במהמורות: 33, המקוננות הבקיאות.  הנשים החכמות:"ותבאנה". 

שמניחים האבלים על בורות הקברים )'מהמורות'(. ללשון ראה: תה' קמ, יא: "באש יפלם במהמרות  

בראשונה היו קוברין אותן במהמורות נתאכל הבשר : 'אע"ה,  בל יקומו". וראה גם ירושלמי, מועד קטן  

כתב אוזילו ותיקן.  הזילו דמעות.    וזילו דמעות:[א]  34'.  רין אותן ברזיםהיו מלקטין את העצמות וקוב
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על  35הדמעות תרדנה בכמות עצומה כמו מעיינות הנובעים מים רבים, כמו היאור.  כניבעי יאורות: 

הפקיד, הגזבר, של הקהילה. ראה ירושלמי, שקלים כב, ע"ב:   אמרכל הבחורים:שם הנספד.     אברהם:

 36'אין פוחתין משלושה גזברין, משבעה אמרכולין, ואין עושין שררה על הציבור פחות משניים'.  

 פוקו... לבבות: 37כואבת מתאבלת. ללשון ראה: במד' יא, א; איכה ג, לט.   אנונה: את אמו.יולדתו: 

צאו...   38רעוד )מלשון פיק ברכיים( ולקרוע לבבות על ידי בכי ואבל.  פניה אל חבריו של הנספד ל 

  והקיפו שורות: 39צאו ממקום המבטחים שלכם ובואו לבית הקברות, מקום השממה.   החריבות:

ועזבו   40בנפשות כאובות בשל אובדן הנספד.   ברוחות דאובות:ממנהגי אבלות, בעת ניחום האבלים. 

קראו   41בכתב היד: 'ועזבו הרננה והגדילו הקינה' וסימן לשיכול המילים.     ונטשו את השמחה.  הרננה:

  ושימו... רון: 42קרא בגרון ואל תחשך כשופר הרם קולך".  קראו בקול רם, על פי יש' נח, א: " בגרון:

ההשלמה על פי מקור חבצלת ]השרון[:  על הנספד.    על ריעכם אברהם:  43החליפו את השמחה באבל.   

ההוגה... במשנה:  44ה"ש ב, א: "אני חבצלת השרון, שושנת העמקים", ועל פי החרוז.  הצירוף בש

השווה שמ"ב יד, ב:  ולבשו... אבל:השתוממו בחורים.  שומו בחורים: 45שלמד תורה ומשנה.  

סבל מכאובים עזים. לצירוף ראה: יש' יג, ח: "צירים   כי... והחבל:  46"התאבלי נא ולבשי בגדי אבל".   

  וילך אל ההבל:חלה במחלת חשוכת מרפא.   תרופה לא מצא: 47ים יאחזון". השווה: יש' כא, ג.  וחבל

 יש' כט, א. כנראה הכוונה: הוסיפו אבל וקינה בכל שנה.  ספו... שנה: 49 ויבוא אל מותו )'הבל'(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

315 
 

   [ קינה למת]לד

 תדֶ פֶ ם סֹויִ דַ ל שָ ת / עַ דֶ דֶ ת נֹודֶ לֶ יֹו   

 תדֶ מֶ ְת ה מַ ינָ ִק ת / וְ דֶ מֶ י עֹוכִ בְ ּבִ    

    

 ֹותננְ קֹוְמ י לַ ִא ְר ִק ת / וְ ינֹוִק י ּבְ ִמ י ִא ִד ְמ עִ    

 ת דֶ דֶ ֹוּב // ר// ֹופצִ ת / כְ נֹוגֹוב יְ י רֹו ּבִ ְר הַ וְ    

 

 יִש מֶ ש וָ ר שֵׂ מּוי / ְּת ִש בְ ר לִ חֹוי שָ שֵׂ בּול    5 

  ַמְסֶעֶדת ְרעּוָתּה ְוִאָשהי / ִש ְד י חַ לַ ת עָ ינֹוִק וְ    

 

ֹ לִ בְ י אֶ מֵׂ י       יִש לְ פַ ְת ר ִה פֶ אֵׂ בָ י / ּוִש ינְ א ִּת י ל

 ת דֶ ֶר ן יֹויִ עַ י / ּבְ ִש ]חּו[ע וְ מַ י דֶ ילִ זִ הַ וְ    

 

  רֹושֶ ען וְ הֹו ְךלֵׂ ְש ל יַ אַ ר /  וְ שֶ נֶ ך כַ תֵׂ חָ ְר י קָ ִב/// /תיִח ְר הַ    

ֹ וְ   10  ֹ ר / וְ שָ י שָ חֵׂ ּושים ְמ ִּת א ּבָ ל  ת דֶ דֶ ְמ ה נִ יָר א ִד ל

 

    ְךּבֵׂ לִ  ְיִהי ]ַע[ל ְוִזְכרֹו]נֹו[/  ְךּבֵׂ צְ י עָ לִ גַ ל וְ ֹובֶ י שפִ ְש חֶ    

 ת דֶ קֶ יֹו שאֵׂ / כְ  ְךּבֵׂ ְר ִק ה ּבְ יֶ ְה ן יִ עַ מַ לְ    

 

    ר בֶ סֵׂ ד הַ בַ אָ  //י כִ // ר / בֶ ל קֶ ת עַ יִ י ּבַ נִ ב     

ֹ וְ     ֹ וְ  יעַ א רֵׂ ל  תדֶ לֶ יֹוב וְ ם אָ חֵׂ נַ ר / לְ בֵׂ א חָ ל

 

 ייבִ ִש ְק ֹות הַ ננְ קֹוְמ לַ י /  וְ בִ ְש ר ּופָ ל עָ י עַ ִד ר    15 

 ת דֶ מֶ ב עֹוצַ מַ י / ּבְ בִ צְ יַ ְת ה ִה לָ ילָ בִ ּו   

 

 יםִמ גּועֲ ים הָ לִ בֵׂ ם אֲ חֵׂ נַ ים / יְ ִמ רֹון ְמ כֵׂ ֹושיד הַ ִח י     

 ְמֻעוֶּתֶדתְּבִשָשה ים / ִמ חּונְ ס ּתַ ֹום כקֵׂ ְש יַ וְ    
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 יםלִ בֵׂ אֲ ב הָ ם לֵׂ חֵׂ נַ ים / יְ לִ בּון זְ כֵׂ ֹושהַ  ְךזַ    

 {תדֶ דֶ ְש נִ ן הַ ֹויל צִ עַ }ים / לִ ּבְ אַ ְת ִמ ל הַ ם כָ עִ   20 

      

ֹ ִד גְ ה / יַ צָ רּור ְמ שֵׂ יַ ְמ יר הַ ּבִ כַ      ה צָ ְר פִ את הַ יר ז

 ת דֶ בֶ ד רֹובַ ְר מַ ה / ּבְ יצָ ִד ה וְ וָ ְד חֶ ה וְ חָ ְמ ִש לְ    

 

      העָ בְ ים ִש עִ רֹו ץחֵׂ נַ ה / יְ עָ בְ י ִש מֵׂ ְש ר ּבִ דָ הַ    

 ת דֶ ֹובֶ אד וְ בֵׂ ה / אֹועָ בְ ים ִש ִמ י יָ מֵׂ יְ סַ ם ְמ חֵׂ נַ לְ    

 

 

   תדֶ פֶ ם סֹויִ דַ ל ׁש  ת / עַ דֶ דֶ ת נֹו דֶ לֶ יֹו

  קינה למת]לד[ 

)כתיבת ידו של עלי בן עמרם. לפניו  T-S K 8.64 ,ספריית האוניברסיטהכ"י קמברידג', מקורות:  

ואחריו קינות אחרות שלו בכתיבת ידו. לפניו: הספד נוסף לעלי: 'אשלי עדן בואו ובכו', אחריו: הספד  

   T-S 12.5 ,ספריית האוניברסיטהכ"י קמברידג',  (;ננוסף לעלי: 'יולדתו השכולה קרעי בגדיך', 

ואחריו סטרופה נוספת, כפיוט שלם. מילים רבות 'עומדת'  16 -'לבושי' 5)מקבילה לקויה ומקוצרת 

 (.אאחריו: 'על זאת אספדה ואילילה', לעלי בן עמרם,  מנוקדות. גם כן בכתיבת ידו.

 16  א אב[ אח 14א  משוחי ששר[ משוחים בששר  10א  הרחיבי[ יו"ד ראשונה תלויה  9 חילופי נוסח:

וימהר יקיצתו  תו / ועם הצדיקים ת]הי[ ישיבתוינחם אל אחיו והור 17-18  אוביללה[ ]בא[בל וקינות 

 א ויבא שלום ]ונעם[ על מנוחתו /

 עם ביאור.  320-318עמ', בארי, עלי החבר נדפס:

 עלי החבר יזכה )בראשי הסטרופות, החל בשנייה(.סימן: 

כנראה   נודדת:פניה לאמו של הנספד מאת הנפטר עצמו.  יולדת: 1 קינה על מות תינוק. ביאור:

מתלוננת בהנעה ובהטית גופה, מלשון: "שמעתי אפרים מתנודד", יר' לא, יז. השווה: יש' נא, יט: 

וקינה  2על פי יש' לב, ב: "על שדים סופדים".   סופדת: על שדים". שתים הנה קראתיך מי ינוד לך"

יר'  על פיוקראי למקוננות: פנייתו של הנספד לאמו. אמי בקינות:  3ומקוננת ללא הפסקה.  מתמדת: 

שקדתי ואהיה על פי תה' קב, ח: "כצפור בודדת:  4  ".התבוננו וקראו למקוננות ותבואינהט, טז: "

 שש ומשי:במקום, כמו תמורת.  תמור:ממנהגי האבלות.  לבושי שחור לבשי: 5".  כצפור בודד על גג

 )שש( ומלבושך ששי" :"; יח' טז, יגואחבשך בשש ואכסך משיה: יח' טז, י: "בגדים יקרים. ללשון רא

חברותיה של האבלה מסייעות או תומכות בה   ואשה רעותה מסעדת:על ילדך המת.  עלי: 6".  משיוָ 

".  חגרי שק והתפלשי באפרהצירוף על פי יר' ו, כו: "  ובאפר התפלשי:תשכחי.    תינשי:  7בשעת אבלה.   

 מהרי. ההשלמה על פי המקבילה. ללשון ראה שמ"א כ, לח: "מהרה חושה אל תעֹמד".ו ו]חו[שי: 8
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  הרחיבי  9".  על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מיםבעין דומעת, על פי איכה א, טז: " בעין יורדת:

התכוון לכתוב בתחילה 'הרתיחי'   הרחיבי:' א, טז. מיהעצימי את אבלך ואת כאבך.  :כנשרקרחתך 

  ולא... ששר: 10ישלה אותך, יפתה אותך.   ישלך:בי'( ותיקן מעל השורה. תבשיכול אותיות )'הרחי

', על פי יר' כב, טו. השווה יח' כג, יד. ָשַשרולא בתים מפוארים הצבועים צבע אדום )'ששר'(. הניקוד: '

גלי צמתך  , ב: "מז ממנהגי האבלות, על פי יש' . עצבך:..חשפי 11דירה גדולת מידות.   דירה נמדדת:

בתוכך,   בקרבך:  12ההשלמה על פי המקבילה.     ]ע[ל:: גלי צערך.  עצבך''גלי    בשיר    ".חשפי שבל גלי שוק

בני בית   13לצירוף ראה: יש' כה, ה: "אש יקדת כל היום". השווה יר' יז, ד ועוד.   כאש יוקדת:  בלבך.

ע או חבר לא יוכלו לנחם  ולא... ויולדת: 14אבדה התקווה.   אבד הסבר:הציבי מצבה.  על קבר: גם רֵׂ

על פי יש' מז, א:  רדי על עפר ושבי: 15במקבילה: 'אח ויולדת'.   אב ויולדת:את היולדת השכולה. 

: בעצב. כנראה  במצבקומי, עמדי וזעקי. וביללה התיצבי:  16".  רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל"

ולא ישקו אותם כוס  , ז: "טז 'יר: בשינוי מהפסוק בוישקם כוס תנחומים 18עצב'.  שיבוש מ'במ

  בששה מעותדת:)'יחיד השוכן מרומים'(.  17מוסב על הקב"ה ראה טור  ".תנחומים על אביו ועל אמו

 20כינוי לקב"ה.   ים:זך השוכן זבול 19עתידה )'מעותדת'( ללדת שישה בנים, במקום הבן שנפטר.  

כנראה לשון שבר, על פי יר'   מרוצה:כינוי לאל.    כביר המישר מרוצה:  21הכבושה והחרבה.     הנשדדת:

וס א, יא: "הן זה השבר, על פי עמזאת הפרצה: יגדור, יגן.  יגדיר:כב, יז: "על העושק ועל המרוצה". 

 בצדק  שופט  אמת  גדרתי את פרציהן". והשווה לנוסח תנחומי האבלים בבבלי, ברכות מו, ע"ב: '... דיין

  הפרצה את יגדור הוא בישראל פרצות גודר ולברכו לו להודות חייבים אנחנו במשפט... ובכל לוקח

ה ודיצה'(. הלשון על פי עוטפת את האבלים )ב'שמחה וחדו במרבד רובדת: 22לחיים'.   בישראל הזאת

שבעת   שמי שבעה:כינוי לקב"ה.  הדר בשמי שבעה: 23מרבדים רבדתי ערשי".  מש' ז, טז: "

אלהיך השמים ושמי השמים ר"ל אמר שבעה ואלו הן  ייהן להרקיעים, על פי בבלי חגיגה, יב, עב: '

את הגאולה, על פי מי'  רועים שבעה:יזרז, יחיש.  ינחץ:'. וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות

והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד ה: "-ה, ד

הנוספים  18-17האב והאם השכולים. לפי הטורים  אובד ואובדת: 24".  בפתחיה והציל מאשור

 '(.ינחם אל אחיו והורתובמקבילה וחותמים את השיר, השכולים הם אם ובנה )'
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   קינה למת]לה[  

 יֹוַלְדּתֹו ַהַשכּוָלה ִקְרִעי ְבָגַדִיְך  

ְך ְמַנת ִמָדִייְך        ְוִסְפִדי גֹוָרלֵׂ

ְך ּבַ  ְך ּוְבַמֲעָמַד]ִיך[חּוִרים ִּבְראֹותֵׂ  ְּבַמֲהָלכֵׂ

ְך ִאם ֶּתֱחַזְקָנה ָיַדִייְך   ֲהַיֲעֹמד ִלּבֵׂ

 

 ָלה / ְוַזֲעִקי ְּבַחְלָחָלה  ְרִכי ִקינֹות ִּבילָ עִ                5

 ְוַהְגִדיִלי ְיָלָלה / ְוִקְרִעי ַמַדִייְך  

 

 ְוִהְשּתֹוְמִמיקֹול ּבֹוִכים קּוִמי / ְוַצֲעִקי ַמר ל  

ְך ָהִריִמי / ְוִסְפִדי ַעל ָשַדִייְך   ְוִצְוָחתֵׂ

 

 ֲאנּוָנה / ְשִאי ַעל ]ְשָפ[ִים ִקיָנה ֹוַלְדּתֹו הָ י

 ַעל ֶחְמַדת יויידיך           ...[ /ְוַהְרִּבי ה]  10

   

ֶבר הֵ  ֶבר / ִכי ָאַבד ַהסֵׂ  יִליִלי ְּבָכל עֵׂ

  ְצָעַדִיְך ּוָבא ֶשֶבר ַעל ֶשֶבר / ְויֵָׂצרּו

 

אָ ִח   ְנִחי / ְוַעל ָעָפר ִהְשּתֹוֲחִחיְגִרי ַשק ְוהֵׂ

 ְוַעל ִקְברֹו ְּבֶצַרח ִציְוִחי / ַעל רֹאש ְנִגיַדִיְך 

 

ד ַמר ִסְפִדי / ְוִקינֹות ַהְתִמיִדי ב   15  ִמְספֵׂ

 / / ָיַדִיְך//ְוָהִריִמי   / ְמִדיּוַבָמקֹום ַּתעַ 

 

     }   ּוְלַתנֹות}ִלְנהֹות  / ְמקֹווְננֹותִּבי ָלְך ַר 

 ִכי ָעְצמּו ְיגֹונֹות / ַעל רֹאש ֲחמּוַדִייְך
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ִעי ב   ה ִקר  תֹו ַהַשכּול  ַדִיְך  יֹוַלד   ג 

 קינה למת ]לה[ 

. כתיבתו של עלי בן עמרם העתקה די נקיה  K 8.64   T-S  ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה  מקור:

 (. נ', אשלי עדן בואו ובכוקינה נוספת לעלי: 'לפניו: 'יולדת נודדת על שדים סופדת' לעלי, אחריו: 

 עלי החבר. סימן:

 ,נהגי במנהגי אבלות קרעי בגדיך:הפניה בשיר לאמו האבלה של הנפטר.  יולדתו השכולה: 1 :ביאור

בראותך...   3  : גורלך, מנתך.מנת מדייך 2  ."גדיכם וחגרו שקים וספדוקרעו ב"ראה שמ"ב ג, לא: 

האם תצליחי לעמוד  היעמד... ידייך: 4בדרכך, סביבך.  כשאת רואה בחורים צעירים  :יך[]ובמעמד

וצעקי מרוב  זעזוע, כאב ופחד. ללשון ראה יש' כא, ג:   וזעקי בחלחלה: 5  בכאב האובדן. יח' כב, יד.

ותתחלחל "  :ג, ד  'אישה מצוי רק באסעל  . והשווה יח' ל, ד. הפועל המוסב  "על כן מלאו מתני חלחלה"

על פי יר' לא,   ,הצירוף  לקול המקוננות והמתאבלים.לקול בוכים:    7   בגדייך.  מדייך:  6   המלכה מאוד'.

ואשתומם "והיי המומה. ללשון ראה דנ' ח, כז:  והשתוממי: ."בי לקול בכיםויהי לאבל כנרי ועג"ל: 

על פי מנהגי האבלות. ראה יש' לב, יב:  וספדי על שדייך:העצימי.  הרימי: 8  ."על המראה ואין מבין

וירב בבת  "האבלה. ללשון ראה איכה ב, ה:   האנונה: אמו של הנספד.יולדתו:  9  ."על שדים סופדים"

מקומות גבוהים,  שפ]ים[:על פי יר' ז, כט. שאי... קינה: . והשווה יש' כט, ב. "ה ותאניהיהודה אני

ניתן  והרבי ה]...[: 10  דהיינו: צרחי וקונני בקול שישמע לגבהים ולמרחקים. ההשלמה על פי הפסוק.

הכוונה לנפטר האהוב.   על חמדת: אולי להשלים לפי העניין: והרבי ה]אבל[ או והרבי ה]אנחה[ וכד'.

בכל   בכל עבר:יללי, צעקי והתאבלי. ללשון ראה: יר' מט, ג.  הילילי: 11  לא ברור לי פרושו. יויידיך:

שבר על שבר נקרא ", כ:  מכה על מכה, על פי יר' ד  שבר על שבר:  12   : אפסה תקוה.אבד הסברמקום.  

בלכתך לא יֵַׂצר כתוצאה מכאב האובדן. ללשון ראה מש' ד, יב: " רו צעדיך:צ יו. "כי שדדה כל הארץ

  ."חגרי שק והתפלשי באפר"כמנהג האבלים. ראה יר' ו, כו:    חגרי שק:  13".   צעדך ואם תרוץ לא תכשל

היה, כנראה, אדם חשוב. וצורת הרבים כינוי לנפטר ש  ראש נגידיך:בצרחה, צורה פייטנית.    בצרח:  14

הרימי   ממנהגי האבלות,  הרימי ידיך:  16   והתאבלי תמיד.וקינות התמידי:    15   מכורח החרוז הקבוע.

צ"ל מקוננות. הגדילי,   רבי לך מקווננות:  17   ביטוי לצער, או בתפילה.ידייך בעת קריאות האבל והנהי כ 

ונהה "לקונן, לבכות. ללשון ראה: מי' ב, ד:    לנהות:הרבי את מספר המקוננות באבלך, על פי יר' ט, טז.  

מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח "על פי שו' יא, מ:  ,לקונןו לתנות:ו ".נהי נהיה

 המנוח, בנך האהוב.   ראש חמודייך: 18".  הגלעדי
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   קינה למת [ ]לו

 אחר 

ן ְוֶהֶבל ַהיֹוִפי  פז'  ִאיָשה ִיְרַאת ְיָי ִהיא ִתְתַהָלל ֶשֶקר ַהחֵׂ

 

ֶשת ַחִיל ֶאְקָר עַ  יַפת אֵׂ  א ְבָגרֹוןל ֲאסֵׂ

ר ֲחָסֶדיָה ַּבֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹוןל    ַספֵׂ

י ְיָי ְלִזָכרֹוןי    ִהי ָלּה יֹוִפי ָפֳעָלּה ִלְפנֵׂ

 פז'   ְכַוָּתָמת ָשָרה ְּבִקְרַית ַאְרַּבע ִהיא ֶחְברֹון  5             

  

 ּה ָלּה ּוִמְשַפְחּתָ ְיָתה ַכֲעֶטֶרת ְלַבעְ ה     

ֶדן ְנִתיָבָתּה  ְפָצהח      ל ְלעֵׂ  ְּבתֹוַרת אֵׂ

 ְּבַיְשרּוָתּה  ִביַגִילאֲ ֶניָה ְיַאְשרּוָה כַ ב     

 פז'   ִלְספֹוד ְלָשָרה ְוִלְבכֹוָתּה ַאְבָרָהם  ְכַוָיבֹוא   

 

 ר ַחִיים ְצרּוָרה   ּוָחּה ְּתִהי ְּבאֹוצַ ר 10 

 ִעם ִאָמהֹות ַהָדרֹות ַּבְמָעָרה       ְלָקּהחֶ 

ָרהְלעֹוָלם ְּבאֹום ְכָרִמים  יםיֵׂ קַ כּוָתם ז     נֹוטֵׂ

ֶשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרֹחק ִמְפִניִנים ִמְכָרּה  פז'   אֵׂ

     

ר ֲעִשַית ְצָדָקה ָּתָקם וַ      ְּבעֹוד ַלְיָלה ְלַמהֵׂ

 ִמָּתּה ְוַחְסָדּה ְּבָכל ַצד ַמֲעִניָקה      א   15  

 דּוַע ָּבא ִשְמָשּה ַהַצֶדֶקת ַהֲחשּוָקה מַ   

ינּו ִרְבָקה  ְּת ּוָרּה ָרָצּה ְוֶנעְ צ   ן ִעם ִאמֵׂ  פז'  ָקה ְלִהְתַעדֵׂ
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ֶהֶבל ַהֵחן ֶׁשֶקר  ַהיֹוִפי  ו 

  קינה למת]לו[  

, העתקה  ידו של עלי בן עמרם  )לא כתיבת  K  T-S  8.41  ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה  מקורות:

 (.נ ,ריק ואחריו השירהמשך לפניו: סוף של הספד. ע"ב  .נקיה, דף אחד

 .עלי החבר חזק ואמץ סימן:

טור זה משמש כפזמון בסוף כל מחרוזת.    מש' לא, ל. שקר... תתהלל: 1 קינה על מות אישה. ביאור:

 אשת חיל:. "ונאספת אל קברותיך בשלום"על מות. ללשון ראה: דה"ב לד, כח:  על אסיפת: 2

קרא בגרון אל תחשך  "בקול רם, על פי יש' נח, א:  אקרא בגרון: הנפטרת, הצירוף על פי מש' לא, י.

בקרב כנסת ישראל המכונה חבצלת   בחבצלת השרון: לפרסם ברבים.לספר:  3  ."כשופר הרם קולך

מעשיה    יהיויהי...לזכרון:    4   ."אני חבצלת השרון שושנת העמקים"הצירוף על פי שה"ש ב, א:    השרון.

ותמת... חברון: 5  הטובים וחסדיה )'יופי פעלה'( מליצי יושר עליה בפני האל. פי שנאמר כ .בר' כג, ב כ 

  . ייתכן ששם הנפטרת הוא שרה, ולכן בחר בפסוקים מפרשת חיי שרה.שנקברה בחברון  ,שרה אמנועל  

קיימה מצוות. חפצה בתורת אל:  7, על פי מש' יב, ד: "אשת חיל עטרת בעלה".  כמו כתר כעטרת: 6

ראה בבלי, ברכות טז ע"ב: 'ותשים חלקנו בגן עדן ותקננו בחבר   לסלול דרכה לגן עדן. לעדן נתיבתה:

 8  טוב ויצר טוב בעולמך ונשכים ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך ותבא לפניך קורת נפשנו לטובה'.

לאביגיל אשר  במידותיה  דמתה    גיל בישרותה:כאבי  ."קמו בניה ויאשרוה"מש' ל, כח:    בניה יאשרוה:

בר' כג,   ולבכותה: כויבוא...  9  על פי שמ"א כה. ,ברדיפתה אחר הצדק ובחכמתה מנעה שפיכות דמים

והיתה נפש "על פי שמ"א כה, כט:  תהי... צרורה:נפשה.  רוחה: 10  ב, כשם שאברהם ספד לשרה.

, קבורות במערת המכפלהה  הדרות במערה:מקומה, נחלתה.   חלקה:   11   ."אדני צרורה בצרור החיים

בקשה שהקב"ה יקיים את זכות  קיים:זכותה  12  בר' כג, יט. והכוונה לשרה, רבקה ולאה.על פי 

בני אמי "על פי שה"ש א, י:  ,כינוי לכנסת ישראל כרמים נוטרה:באומה, בישראל. באום: האמהות. 

בעוד   ותקם  14   לא, י.  'מש  אשת... מכרה:  13   ."לי לא נטרתינחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי ש

נאמנותה )'אמתה'( וחסדיה. לשון הצירוף על פי תה' נז, ד:  אמתה וחסדה: 15  מש' לא, טו. לילה:

מטפורה   בא שמשה: 16  בכל מקום, עבר. בכל צד:. והשווה בר' כד, כז. "ישלח אלהים חסדו ואמתו"

: ונלקחה, ונעתקהרצה אותה אצלו.  קב"ה  ה  :רצה  צורה  17   האהובה.  החשוקה:למותה של הנספדת.  

ראה גם ביאור  להיות בגן עדן. להתעדן:. "וצור יעתק ממקומו"איוב יד, יח:  והועברה. ללשון ראה

     .7לטור 
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יִליָלהָאח  ַעל        ֶאְסְפָדה ְואֵׂ

יִליָלה ְמֻעוָלה ]...[א שֹוַשָנה  ַעל  אֵׂ

יָלה  ]...[ ֶנְהַפְך ֲאֶשר ַוֲהָדרֹו ֹורֹוא ַעל  יִליָלה ]ֲא[פֵׂ  אֵׂ

יִליְרָייתֹו ַהָנָאה ַהְמֻעוָלה בִ  ַעל   [ָלה]אֵׂ

יִליִויָעתֹו ְּבָמֶו]ת[ ַנְחָלה ּג   ַעל  5  [ָלה]אֵׂ

יִליַהָיָפה ַהְמֻהוָלָלה  מּותֹוד   ַעל     [ָלה]אֵׂ

יִליְדָרתֹו ֲאֶשר //ָּבֲאָדָמה// ֻהוְשְפָלה הַ  ַעל    [ָלה]אֵׂ

 ְּבֶתֶלם ]...[ ]...[ ]...[ ִכי ָהַלְך  ַעל   

ין ִטיָפתֹוח   ַעל  יִלי ְּבֶבָהָלה ַהַּבחּוִרים ִמּבֵׂ    [ָלה]אֵׂ

יִליַהְגדֹוָלה  ָהֲעצּוָמה ַמָכתֹו ַעל  10   [ָלה]אֵׂ

יִלי ]...[ ַלֶקֶבר ]...[ ֲאֶשר ַעל   [ָלה]אֵׂ

יִלי ָעְמָלה ְמֹאדמילתו ֲאֶשר  ַעל   [ָלה]אֵׂ

יִליְולֹא ַכָלה  ֻחוָפה ָרָאה לֹא ַעל   [ָלה]אֵׂ

יִלי לֹא ָנָשא ִאיָשה ְמֻקוָשָטה ְמֻשוְכָלָלה ַעל    [ָלה]אֵׂ

יִליְּתמּור ִגיָלה ְיָלָלה  ַעל  15   [ָלה]אֵׂ

 ִזְמָרה ִנְכַנס ִלְקבּוָרה  ְּתמּור ַעל 

ֶבר ָּבא ֶשֶבר ַעל  יָנה ִאמֹו ַעל ֶשֶבר ַעל ְּתמּור ֶזֶמר ָוסֵׂ יָלה  ַהְזקֵׂ  ָהֲאבֵׂ

יִלי ַשכּוָלה ָעָליו ִהיא ֲאֶשר ֹוֶלֶדתי ַעל   [ָלה]אֵׂ

     ָוַלְיָלה יֹוָמם ָעָליו ַהּבֹוָכה ֹוַלְדּתֹוי ַעל 

הּו נֹוָרא ַעל  20  ֲעִליָלה  ַעד ְיַרֲחמֵׂ

הּו   ְּתִהָלה ִכְשמֹו ַהַצִדיִקים ִעם ְיִקיצֵׂ

 יולדתו נ// //

 }יולדתו נ{   
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ח  הַעל א  ֵאיִליל  ה ו  ד  פ      ֶאס 

 קינה למת  ]לז[

לפניו: מקבילה . )כתיבתו של עלי בן עמרם T-S 12.5 כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, מקור: 

לקינה חתומה בשמו ובכתיבת ידו: 'יולדתו השכולה קרעי בגדייך'. אחריו: מילות פתיחה בודדות של 

 (.  נהקינה 'יולדת נודדת', גם היא חתומה בשמו ובכתיבת ידו. המשך העמוד ריק, 

 ה.-אסימן: 

כינוי לנספד אשר  אח:  מי' א, ח.אספדה ואילילה:  1 .קינה על מות בחור צעיר שטרם נישא יאור:ב

 2ואילל, איבב בבכי. להלן, כל טור מסתיים בתיבה 'אילילה'.   ואילילה:קרוב ללבו של הפייטן כאח. 

כינוי לנספד, על פי שה"ש ב, א: "חבצלת השרון שושנת העמקים" והשווה: שה"ש ב,  שושנה מעולה:

ההשלמה  אורו והדרו הפכו לחושך לאחר מותו. אשר נהפך ]א[פילה: 3ב: "כשושנה בין החוחים".  

במוות אנוש ומלא יסורים.   במו]ת[ נחלה:  5דמותו. הניקוד על פי כתב היד.     ברייתו:  4על פי ההקשר.   

כי נקבר  כי הלך בתלם:    8   יופיו, כבודו.  הדרתו:  7".   מכתי  ַנְחָלהאוי לי על שברי  ן ראה יר' י, יט. "ללשו

כנראה  מבין הבחורים:מותו המהיר, בהפתעה ובמהירות )בחטף(.  חטיפתו: 9באדמה )'תלם'(.  

 ז: "והפקדתיאפשר שרומז הוא למחלה שגרמה למותו. ראה וי' כו, ט  בבהלה:מתכוון לנערים בני גילו.  

מחלתו הקטלנית של הנספד. מכתו העצומה הגדולה:  10הקדחת".   ואת השחפת את בהלה עליכם

 ישמע ושד ללשון מחלה כמכה ראה: יר' טו, יח: "כאבי נצח ומכתי אנושה". והשוה:  יר' ו, ז: "חמס

מאד סבלה. ללשון מאד עמלה:  שגיאת כתיב וצ"ל מילדתו.מילתו:  12ומכה".   חלי תמיד פני על בה

וירא את עניינו ואת " וראה גם דב' כו, ז: "למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגוןהשווה יר' כ, יח: "

ל במשמעות סבל ראה: זקוביץ' ושנאן, ספר יונה, -מ-". על המשמעויות של השורש עואת לחצנו  עמלנו

מושלמת  משוכללה: 14א בברית הנישואים.  הנספד היה עלם צעיר שטרם ב לא... כלה: 13.  136עמ' 

את שמחת  :תמור גילה יללה 15 ביופיה. ללשון ראה: איכה ב, טו: "כלילת ֹיפי משוש לכל הארץ".  

את שירת חופתו החליפה לוויתו.    תמור... לקבורה:  17החופה החליפה )'תמור'( יללת המספד והאבל.   

ותקווה. ללשון ראה: תה' קיט, קטז:   וסבר:במקום, כמו תמורת, שירה ביום החתונה.    תמור זמר:  17

 אסון רדף אסון. בא שבר על שבר:יי".  לישועתך מִשברי'', והשווה שם, קסו: "ִשברתי תבישני "ואל

ו האסונות פקד  על... האבילה:  ללשון הביטוי ראה: יר' ד, כ: "שבר על שבר נקרא כי ֻשדדה כל הארץ".

 נורא אלהים כינוי לקב"ה, על פי תה' סו, ה: "מפעלות נורא עלילה: 20האם.   יולדת: 18  את אמו.

כינוי לקב"ה,  כשמו תהלה:יחייהו בתחיית המתים.  יקיצהו עם הצדיקים: 21אדם".   בני על עלילה

 על פי תה' מח, יא: "כשמך יי כן תהלתך".
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 קינה למת   ]לח[

י תֵׂ ...ל ]ל עַ בֶ ל אֵׂ כָ ל ִמ דֹול גָ בֶ אֵׂ                לבֵׂ [הו יֹוְשבֵׂ

 ל בֶ אֵׂ ב הָ ל ַר עַ  דּופְ ִס ד וְ פֵׂ ְס ִמ י הַ שֵׂ נְ א אַ נָ  דּוְמ עִ 

 לבֵׂ י תֵׂ בֵׂ ְש ים יֹויִר ּבִ אַ  לכ ימּוכִ ְש ת הַ יחֹווִ ְר ת מַ ֹוּבלִ 

    כנור ונבלם//מָ ף //שָ כַ ן ּבְ ל כֵׂ ים //ְּבַצִדיק// עַ עִ רֵׂ ֱאלֹוַּה ָנְגָעה ּבְ  דיַ 

  לֹובֶ ם שגַ וְ  ְך[רֵׂ ]יָ  ּוֶחְשפוְ  ְגִדילּו ְנִהי ְוִקינֹותהַ            5

        לבֶ ֹול סֵׂ א עשֵׂ ים נֹוִה ֹלא אֱ רֵׂ ים יְ ִמ תָ ר וְ שָ יָ  יתִח ְש ִה ב וְ שַ ח  

 ל ְּבֶכֶבל ּבַ כְ נִ ֶחֶתף וְ ּבְ ע  דַ גְ נִ  המָ כְ חָ  ַמ]ְש[ִכיל ְּבָכלוַרְך ב  

 לבֶ חֶ ה ּבְ לָ ְת נִ ת וְ חַ שַ ל ּבְ פַ ִקיצֹו // נָ  ]...[רש// ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ר

    ֶהֶבלִריק וָ ַאְנָחִתי ָיַגְעִּתי לְ  ִדי ָכְבָדה ַעלי  

   ל ּבֵׂ ְר ם אַ יֹו]ב[ כְ אֵׂ ָזַעְקִּתי כְ  יםעִ י נָ ִר ד פְ מֶ ח חֶ נַ ָז 10

_ _ _ _ 

 

 

 ל  בֶ ל אֵ כ  ל ִמ דֹול ּג  בֶ אֵ 

  קינה למת]לח[ 

. לא שלם, מעט של עלי בן עמרם כתיבתו) T-S 20.108כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה,  מקור:

באותיות ערביות וכמה מילים לא לפניו: . טיוטה, , מחיקות ותיקונים וכתיבה בין השיטיןמחורר

 (. נ, 'אקיפה המספד' לעלי :אחריובסוף השיר נשאר מקום ריק ו ברורות בעברית.

 .עלי החבר יז]כה[ סימן:

אבל גדול ליהודים וצום בכי ומספד שק ואפר  "אס' ד, ג:    אבל גדול:  1  .קינה על מות אדם נכבד  ביאור:

  2כל העולם, השווה נחום א, ה: "ותשא הארץ מפניו ותבל וכל יושבי בה".   יושבי תבל:. "יצע לרבים

הקריאה אינה   לבות מרויחות: 3.  על האבל הגדול על רב האבל:המקוננים והנוהים.  אנשי המספד:

או מוסב על אנשי המספד אשר בהיותם בוכים   ,פניה אל האנשים החיים שיש בלבם רוחבטוחה, אולי  

, "ותצהלו כאבירים"האנשים החזקים והאמיצים. ראה יר' נ, יא:    אבירים:  כלחב.  ומקוננים לבם מתר

 , על והביאה למוות יד אלוהים פגעה יד אלוה נגעה: 4המילה 'כל' נמחקה.  סח, לא ועוד. תה' השווה
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)מוסב   הקב"ה העמידם בסכנת חיים  בכף שמם:בנספד.  בצדיק:  פי איוב יט, כא: 'כי יד אלוה נגעה בי'.  

המילים נמחקו בקו וסוף הטור לקוי.   כינור ונבל: השווה שו' יב, ג; שמ"א כח, כא ועוד. רעים'(.'על ה

גלי צמתך חשפי שבל גלי שוק "על פי יש' מז, ב: ממנהגי האבלות,  וחשפו...שובל:הרבו. הגדילו:  5

תו של הנספד. לצירוף  תכנן מראש. כנראה מוסב על האל שהביא למוחשב והשחית:  6  ."עברי נהרות

 וישר על פי איוב א, א: "תם הנספד, :ישר ותמים ירא אלהיםראה: איכה ב, ח: "חשב יי להשחית". 

אף היא כֶחֶתף תארב "כג, כח:  'על פי משבחטף, במהירות,  נגדע בֶחֶתף: 7מרע".   וסר אלהים וירא

הובא לקבורה, ואולי כוונתו   נפל בשחת:  8תיאור ציורי לקבורה.     ונכבל בכבל:  ."ובוגדים באדם תוסיף

מזימה. ללשון שחת במשמעות בבגידה או , בהשאלה, בנפל בבורלשון דו משמעית: 'נפל בשחת' כמו 

אופן מותו או תיאור  לשון ציורית למוות, ונתלה בחבל:. "לשחת יורדוך ומתה"קבר ראה יח' כח, ח: 

לבטא את גודל הצער. איוב כג, ב. כדי אין בזעקת כאבי  אנחתי: ידי... 9  .7. השווה טור של הנספד

ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל "על פי יש' מט, ד:    ,טעם  ותחסר  זעקתי וצעקתי  יגעתי לריק והבל:

כינוי לנספד, בהשאלה עץ שחושקים   חמד פרי:הקב"ה.    זנח:  10   יש' סה, כג.  . השווה איוב ט, כט;"כחי

 ."בצלו חמדתי וישבתי"והשווה שה"ש ב, ג:  ".כרמי חמד נטעתם"עמ' ה, יא:  . ללשון ראהבפריו

וקאם כיום פורענות שיש בה אבל וכאב גדול, על פי הו' י, יד: "  כיום ארבל:  זעקתי בכאב.  זעקתי כאב:

 ". אל ביום מלחמה אם על בנים רטשהך וכל מבצריך יושד כשד שלמן בית ארבֵׂ ישאון בעמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

326 
 

 פזמון לשבת

 פזמון לשבת    ]לט[

 דֹור ְוַלֲעבֹוִלְשמ ִצִּויָתה ִפֻקֶדיָך  ָּתה  אַ  

ֶשת ָיִמים ַּתֲעב ָזכֹור ֶאת     דֹויֹום ַהַשָּבת ְלַקְדשֹו שֵׂ

 

 ֶסיָך ינִ  ַּתְרֶּבהוַ ְמַלאְכְּתָך  הַמְרּתָ ּג    ]ָּתה[ אַ  

ֶשת ָיִמים ַּתֲעֶשה      ַמֲעֶשיָךשֵׂ

 

י דיהֵ   ]ָּתה[ אַ  5  ץֶר עֶ ק וְ ֹוַכְנָּת חּוגֵׂ

ֶשת     ָהָאֶרץ< ת>ְואֶ  <ָשַמִים>הַ  ֶאת יָ ָיִמים ָעָשה יְ  ִכי שֵׂ

 

 ַמְנָּת ֶלֶחם ַאִּביִרים ְלָעם ָּבַחְרָּת ּבֹויזִ   ]ָּתה[ אַ  

ֶשת ָיִמים ִּתְלְקטֻ      ּבֹו ַשָּבת לֹא ִיְהֶיההּו ּוַביֹום ַהְשִביִעי ושֵׂ

  

  ֹוב ְוַסָלח ּוְבָכל ָצָרה עֹוֶנה   ט  ]ָּתה[ אַ 

 ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְשֶנה ְוָהָיה ַּביֹום ַהִשִשי   10

 

     ַהָשָמִים ִמןְוִהְמַטְרָּת  ּתָ לְ ילַ כִ   ]ָּתה[ אַ 

 ָלְקטּו ֶלֶחם יֹוָמִים <ִשי>ְוָהָיה ַּביֹום ַהִש 

    

 ַמְמֶלֶכת  שתיְלָהִשיב   הַלְלּתָ ִמ   ]ָּתה[ אַ  

ש ַהַמֲעָרֶכת      ְשַּתִים ַמֲעָרכֹות שֵׂ

   

 ַדְרָּת ִמְצֹוֶתיָך ַהִנְמָרצֹות   יִס   ]ָּתה[ אַ  15

ֶשת ָיִמים ּתֹאַכל ַמצֹות     שֵׂ

 

ִניאּו יַשָּבת ּובִ ַקְדָּת ְשִמיַרת פ    ]ָּתה[ אַ    ְטלּו ְוהֵׂ

ת ֲאֶשר <ִשִשי>ְוָהָיה ַּביֹום הַ     ִכינּו אֵׂ  ָיִביאּו ְוהֵׂ

 

 



 

327 
 

   ַמֲעָרָכה מּול ַמֲעָרָכהַדְשָּת ְשַנִים ּוְשֹלִשים ִק    [הּתָ ]אַ 

ֶשת ָיִמים יֵׂעָ    20  <    ה>ְמָלאכָ < ֶשה>שֵׂ

 

י ְשֶמָך  טֹוֶתיָךִמ ַלְמָּתה ְש יִׁש   ]ָּתה[ אַ    ְלאֹוֲהבֵׂ

ש ָשִנים ִּתְזֹמר ַכְרֶמָך      ש ָשִנים ִּתְזַרע ָשֶדָך ְושֵׂ  שֵׂ

 

ה ִפֻקֶדיָך ה ִצִּוית  מ ַאת  ַלע בֹוִלׁש   ד ֹו ר ו 

 פזמון לשבת ]לט[

של עלי בן עמרם, העתקה יפה,  תיבתוכ T-S 13H 4.8 כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, מקור:

שלם. לפניו: 'אתה דיברת בחזון להמוני' לעלי. אחריו: 'עשה זאת איפא בני' לעלי בן עמרם, ראה: 

 .(נ, 327-324', עמ' בארי, 'עלי החבר

 ת בדילוגים א, ג, ה וכו'.-א  סימן:

כל מחרוזת פותחת במילת קבע: 'אתה', ובכל טור שני סיומת מקראית ובה מילה אתה:  1 :ביאור

ש.   ויקח אלוהים הלשון על פי בר' ב, טו: "  :לשמור ולעבודאת מצוותיך. תה' קיט, ד.    פקודיך:מלשון שֵׂ

על פי  גמרתה מלאכתך: 3ח.  -שמ' כ, ז ... תעבוד:זכור 2  ."את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה

 היכנת: 5  .יב ,כג 'שמ :מעשיך... ששת 4"ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה".   ר' ב, ב:ב

כינוי לשמים המקיפים )'חוגי'( את העולם, על פי יש' מ, כב: "הישב על חוג דוק:  חוגיבראת, יצרת. 

 7, י.  כ 'שמ :הארץששת  ...כי 6ושמים.  וערץ: וימתחם כאהל".  כֹדק שמים הארץ וישביה כחגבים

 לעם בחרת בו:כאן כינוי למן. והצירוף על פי: תה' עח, כה: "לחם אבירים אכל איש".  לחם אבירים:

על פי תה' פו, ה: "כי אתה יי טוב וסלח".   טוב וסלח: 9  .כו ,טז 'שמ :בו... ששת 8כינוי לעם ישראל.  

 כב. ,טז 'שמ והיה... משנה: 10על פי בר' לה, ג: "לאל הענה אותי ביום צרתי".   ובכל צרה עונה:

על פי שמ' טז,  והמטרת מן השמים:בראת בשלמות מלשון כליל, שלמות.  כיללת: 11בפסוק "ויהי".  

 13בפסוק חסר 'לקטו'.   .כט ,טז 'שמ והיה... יומים: 12ד: "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים".  

שתים...   14להשיב על כנה את הממלכה המאוחדת.   להשיב ממלכת:אמרת, ציווית.  מללתה:

המקוימות   הנמרצות:כתבת מצוותיך בקובץ החוקים בתורה.  סידרת מצותיך:    15, ו.   כד  'וי  המערכת:

בהקשר לפסוק העוקב, הקב"ה  א]תה[... שבת:  17ח.   ,טז' דב :מצות ...ששת 16בעוצמה ובמרץ.  

: אך בני ישראל לא עשו וביטלו והניאומדבר לשמור שבת ולא לאסוף את המן בשבת. פקד על העם ב

אל משה  יויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו ויאמר יכמצוות יי, על פי שמ' כז, כח: "

ה.   ,טז' שמ :יביאו... והיה 18פ"א מתוקנת ממ"מ.   פקדת:". עד אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי

ג, א: 'המזבח  ,, על פי משנה, מידות)'שנים ושלושים'( כינוי למזבח על פי מידותיו שנים ושלשים: 19

כנראה הכוונה לשלש מערכות האש   מערכה מול מערכה: היה שלושים ושתיים, על שלושים ושתיים'.
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של קטורת:  שהיו דולקות על מזבח העולה: מערכה גדולה: וי' ו, ו: "אש תמיד תוקד"; מערכה שניה

וי' ו, ב: "על מוקדה על המזבח" ומערכה שלישית של קיום האש: וי' ו, ה: "והאש על המזבח תוקד 

  ששת... מלאכ>ה<:  20בו". ושיעור הטור: יי קידש את הקורבנות שהיו מקריבים ישראל על המזבח.   

שנת השמיטה, על פיצית את עמך )'אוהבי שמך'( על ששמרו את   שילמתה שמטותיך:  21, טו.   לא  'שמ

...  שש 22".  וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השניםפי: וי' כה, כא: "

   , ג.כה 'וי :כרמך

 

 מסופקים

   הושענא/  סוכות]מ[  

 הושענא

 ְמשֹוֶרֶרת ִשיר ֲאיֻוָמה  ֲענֵׂה

 עֹוֶתֶרת  ת]...[ ]..[ב

 רת]...[ ְוקֹוְרָאה

 ְגֶבֶרת ִמַיד לוכה]..[ ִמְמלּוָכה

 

ֵנה ה ע  יֻומ  ׁשֹוֶרֶרת  ִׁשיר א   מ 

 הושענא / סוכות ]מ[ 

)כ"י לקוי, מחורר ודהוי מנוקד, לא בכתיבת ידו של  ENA 3703.8כ"י בית המדרש לרבנים,  מקור:

 (. נעלי בן עמרם. לפניו: 'אתה ימינך א]...[ השמים והארץ' לעלי בן עמרם 

: מתפללת.    עותרת  2כינוי לישראל, על פי שה"ש ו, י: "ברה כחמה איֻומה כנדגלות".   איומה:    1ביאור:  

י דומם ובאי בחושך בת כשדים כי לא תוסיפי מיד האויבים. השווה יש' מז, ה: "שב מיד גברת: 4

 יקראו לך גברת ממלכות". 
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 סוג בלתי מוגדר]מא[  

 עורה

ב ַאְרָצםנֹויעֲ מֵׂ הֲ    ת ָעִני ִּתְתַישֵׂ

ל ִיְגֹדר פִ   ]...[ מ]...[   םצָ ְר אֵׂ

 םצָ ְח ק ָאִביו ִיְשַמע לַ שֵׂ עֹור מֵׂ אֹו 

   ִריָצםם ּוַמעֲ [אָ ]מֹוָר  ]...[וא 

 ֶחְפצֹו יֵָׂעֶשה ֶחְפָצם ֹוָתםסֲאֶשר ַּבעֲ  5

 

ם נֹויע  מֵ ה   צ  ַיֵשב ַאר  ִני ִתת   ת ע 

 סוג בלתי מוגדר ]מא[ 

לא כתיבת ידו של עלי בן עמרם. לפניו: T-S 16.190  ,כ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה מקור:

 (.נשיר חול 'ומה לכם נשי חביון', 

 נ]וח[ נ]פשו[. תם אלדרג' ממא כתבה יוסף בן שמריה נ]שמתו[ ע]דן[ לעלי בן עמרםקולופון: 

עורה למה "קריאה לאל לעורר את התייחסותו למתפלל, על פי תה' מד, כד: כנראה  עורה: ביאור:

 הרי שבזכות המענה של הקב"ה לתפילות העניים המיענות... ארצם: 1השווה תה' נז, ט.   .יי"תישן 

ת עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו נּוכי לא בזה ולא שקץ עֱ הארץ מיושבת. ללשון ראה: תה' כב, כה: "

  עושק אביו: אומר   3  ."ָפרֹץ גדרו והיה למרמס"על פי יש' ה, ה: הלשון  אל יגדר פרצם: 2".  אליו שמע

לא ברור לי פירושו, ואולי הכוונה לקב"ה שחוקק את החוקים שמגנים על העשוקים. השווה: יח' יח, 

מצוקתו  לחצם: הקב"ה.ישמע:  ".אביו כי עשק עשק גזל גזל אח ואשר לא טוב עשה בתוך עמיויח: "

 4".  עמלנו ואת לחצנו את קלנו וירא את ענינו ואת ייוישמע "דב' כו, ז: של עם ישראל העשוק, על פי 

הקב"ה, מושא פחדם והערצתם, על פי יש' ח, יג: ''את יי צבאות אתו תקדישו  :ם ומעריצם[א]מור

 השווה תה' מ, ט: "ולעשות רצונך אלהי חפצתי". אשר... חפצם: 5והוא מוראכם והוא מעריצכם".  
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 הביבליוגרפיים הקיצורים מפתח

 )קיצורים מקובלים לספרי המקרא ולמסכתות הש"ס לא נכללו ברשימה(. מקורות

 במדבר  ספרי

 האראויטץ, חיים שאול, קובץ מעשי התנאים, ספרי דרבי רב, ספרי עלספר ספרי במדבר, מהדורת 

 חילופי גרסאות והערות, תרע"ז. ספר במדבר וספר זוטא, עם

 רבא   בראשית

 .2"התשכ, ירושלים, אלבק בראשית רבא, מהדורת יהודה תאודור וחנוך  מדרש

 כהנא  דרב פסיקתא

 תשכ"ב. ,יורק-ניו, מנדלבוים ובד מהדורת, כהנא דרב פסיקתא

 רבתי   פסיקתא

 ם.פסיקתא רבתי, מהדורת מאיר איש שלום, וינה, תר"

 אליעזר   רבי פרקי

 "ב.תרי, ורשה"ל, הרדרבי אליעזר עם ביאור  פרקי

 המדרש  בית

 .2"חתרצ, ירושלים, המדרש ביתאהרן ילינק, 

 שמחות אבל רבתי, 

 .1966, זלוטניקדב  מהדורת, שמחות מסכת, רבתי אבל

 סידור רס"ג

 "א.תש, ירושלים, יואל ויששכר אסף שמחה, דוזדוןרב סעדיה גאון, מהדורת ישראל  סידור

 מחקרים 

 , סמיכויות הנרדפים אבישור

סגנון במליצות המקרא וגלגוליהם -ייצחק אבישור, סמיכויות הנרדפים במליצה המקראית: דפוס

 מקראית, ירושלים, תשל"ז. -בספרות העברית )והארמית( הבתר

 כפולות   הקדשות, אברמסון

–1, עמ' 1989שרגא אברמסון, 'הקדשות כפולות' )מחקר בתולדות הספר(, ספר פנינה סיון, ירושלים, 

51 . 
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 , לשון רס"ג  אברמסון

: גאון  סעדיה  לרבנו  משלי  אשא,  לוין  מנשהאברמסון, 'לשון רס"ג ב''אשא משלי'", בתוך: בנימין    שרגא

  סה.–, תש"ג, עמ' נזירושלים, הקראים כנגד הראשון מלחמות ספר

 אברמסון, קרובות לחתן  

 .62–50"ד, עמ' תש, ירושליםאברמסון, 'קרובות לחתן', תרביץ טו, חוברת א,  שרגא

 המשנה  בתקופת הגליל, אופנהיימר

 בתקופת המשנה, ירושלים, תשנ"א.  הגליל, אופנהיימר אהרן

 , מחקרים בברייתא ובתוספתא אלבק

 , מחקרים בברייתא ובתוספתא, ירושלים, תש"ד.אלבק חנוך

 הלשון  תורת, אלדר

 הלשון', מעשה לבין תיאוריה בין גאון סעדיה רב, העברית הלשון תורת של, 'ראשיתה אלדר אילן

, ירושלים,  העברית  הלשון  ועד  לייסוד  שנה  מאה  לרגל  הרצאות  –  ובהתחדשותה  בהתפתחותה  העברית

 .126–102"ו, עמ' תשנ

 דונש ,  אלוני

 שירים, ירושלים, תש"ז. –אלוני, דונש בן לבראט  נחמיה

 , האגרון  אלוני

 "ט.תשכ, ירושלים, אלוני, מהדיר נחמיה אלעבראני אלשער אצול כתאב: האגרון, גאון סעדיה

 שאלתי  אחת, אליצור

י )כ(,  יד על קבץקדושתא לשבת פרה לר' אלעזר בירבי קיליר',  –" שאלתי, '"אחת אליצור שולמית

 .55–13"ב, עמ' תשמ, ירושלים

 ליוסף  יוסף בין, אליצור

, ירושלים, ב–א חוברתשולמית אליצור, 'בין יוסף ליוסף: לזהות מחברו של יוצר קדום', תרביץ עא, 

 .86–67תשס"ב, עמ' 

 כלפה  בר, אליצור

 שולמית אליצור, פייטן בעידן של מפנה: ר' יהושע בר כלפה ופיוטיו, ירושלים, תשנ"ד.

 ושיר  בתודה, אליצור

 "א.תשנ,  ירושלים,  קלירשבעתות לארבע הפרשיות לרבי אלעזר ברבי   –אליצור, בתודה ושיר    שולמית

 בבבל   הפייטני המרכז, אליצור

אליצור, 'לאופיו ולנתיבות השפעתו של המרכז הפייטני בבבל: הרהורים בעקבות ספריה של   ולמיתש

 .248–229תשע"א, עמ' –ש"עת, ירושליםטובה בארי', תרביץ עט, חוברת ב, 
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 , הקיקלר  אליצור

שולמית אליצור, 'על מיקומו ומבנהו של הקיקלר בקדושתא הקלירית', מחקרי ירושלים בספרות 

. נדפס שנית בקיצורים בשם 'מקומו של הקיקלר בקדושתא 155–140שלים, תשמ"ג, עמ' עברית ג, ירו

, 2פליישר, שירת הקודש העברית בימי הביניים, ירושלים, תשס"ח זראהקלירית' כנספח לספרו של ע

 . 520–513עמ' 

 בנימן  בירבי יהודה, אליצור

 בנימן, ירושלים, תשמ"ח. בירביאליצור, פיוטי רבי יהודה  שולמית

 צמח  בר ינון, אליצור

 .81–43(, ירושלים, תשס"ו, עמ' כטאליצור, 'פיוטי ר' ינון בר צמח', קבץ על יד יט ) שולמית

   הכהן ישועה ,ובארי אליצור

, ירושליםשולמית אליצור וטובה בארי, 'פיוטי ר' ישועה בירבי יוסף הכהן השופט', קבץ על יד כב )לב(,  

 .68–1תשע"ד, עמ' 

 החידתיות  לגלגולי, אליצור

, ירושלים, 59אליצור, 'לגלגולי החידתיות בפיוט המזרחי מראשיתו עד המאה הי"ב', פעמים  שולמית

 .34–14' עמ"ד, תשנ

 הפייטנית  האסכולה לשאלת, אליצור

"ו, תשע,  ירושלים,  145אליצור, 'שוב לשאלת האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון', פעמים    שולמית

 .54–17עמ' 

 ת , מחזורי שבעתואליצור

  ירושלים, תשנ"ג.שולמית אליצור, מחזורי שבעתות לסדרים ולפרשות, 

 תורה  מתן, אליצור

 , תש"ס.ירושליםשולמית אליצור, ר' אלעזר בירבי קליר: קדושתאות ליום מתן תורה, 

 החנוכה  פיוטי, אליצור

, ירושלים, 19: ימי בית חשמונאי, עידן בתוךשולמית אליצור, 'פיוטי החנוכה: סמל מול ריאליה', 

 .310–303"ו, עמ' תשנ

 הסליחות  פיוטי, אליצור

 . 542–503, תשע"ו, עמ'  ירושליםתרביץ פד, חוברת ד,    שולמית אליצור, 'למקורם של פיוטי הסליחות',
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 יניי  של  הקדושה פיוטי, אליצור

, ירושליםשולמית אליצור, 'ההשפיעו פיוטי הקדושה של יניי על פייטנים נוספים?', תרביץ פג, חוברת ג,  

 .438–419"ה, עמ' תשע

 יח  פיוטי, אליצור

' עמ"ד,  תשמ,  ירושלים', מחקרי ירושלים בספרות עברית ה,  ח"י  פיוטי של ראשיתםאליצור, ' שולמית

165–173 . 

 הכהן  פינחס, אליצור

 הכהן, ירושלים, תשס"ד. פינחסאליצור, פיוטי רבי  שולמית

 קילר , אליצור

 "ח.תשמ, ירושלים, קילר בירביאליצור, פיוטי ר' אלעזר  שולמית

 יוסף   שארית, אליצור

 "ד.תשנ, ירושלים, החבר הלוי יוסף' ר פיוטי,  יוסף שארית, אליצור שולמית

 גשם שבעתות, אליצור

נזי קדם א, ירושלים, ג', קדומות גשם משבעתות פיוט קטעי": בגשם תפקוד, '''ארצך אליצור שולמית

 . 78–31' עמ"ה, תשס

 פרשה  של שירה, אליצור

 .3"זתשס, ירושלים, הפיוט בראי התורה פרשות: פרשה של שירה, אליצור שולמית

 החול שירת, אליצור

 "ד.תשסג, תל אביב, –אשולמית אליצור, שירת החול העברית בספרד המוסלמית 

 קינות , אסף

שמחה אסף, 'קינות על פטירתם של גדולי ישראל', בתוך: מנחה ליהודה: מוגש להרב יהודה ליב  

זלוטניק ליובלו הששים מאת חבריו וידידיו, בעריכת שמחה אסף, יהודה אבן שמואל, רביבי בנימין, 

 .167–166ם, תש"י, עמ' ירושלי

 היהודית  הקהילה, אשתור 

, ב–א חוברתאליהו אשתור, 'קווים לדמותה של הקהילה היהודית במצרים בימי הבינים', ציון ל, 

 .157–128, 78–61' עמ, 1965ירושלים, 

 לספרד  בבל בין, בארי

 .18–5, תשס"ו, עמ' ירושלים, 108יחזקאל בן עלי ושירתו', פעמים  –טובה בארי, 'בין בבל לספרד 
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 הגדול  החזן, בארי

 פיוטי יוסף בן חיים אלברדאני, ירושלים, תשס"ג. –טובה בארי, החזן הגדול אשר בבגדד 

 הפוניטי -המשקל ההברתי ,בארי

הביניים', מחקרי ירושלים -הפוניטי בשירה העברית בימי- ההברתיטובה בארי, 'עלייתו של המשקל 

 .70–50בספרות עברית ח, ירושלים, תשמ"ה, עמ' 

 , הפרנס הירושלמי בארי

:  משה יד, כט  תעודה, 'הפרנס הירושלמי עלי בן יחזקאל הכהן: לתרומתו של חובב שירה', בארי טובה

, עורכים: יורם ארדר,  גיל משה של לזכרו מוקדשים האסלאם בארצות היהודים בתולדות מחקרים

 . 326–315אביב, תשע"ח, עמ' -אלנוער ברקת, מאירה פוליאק, תל

 הרב  הכהן יהודה, בארי

 מחקרים ישראל דיני'', הרב' הכהן יהודה משירי: קהיר בגניזת פיוטים בין ֻזהדיות, 'בארי טובה

  ,אביב תל, פרידמן ע"מ לכבוד  מחקרים, ופיוט גניזה, והגות הלכה, כז–כו העברי ובמשפט בהלכה

 .386–363' עמתש"ע, –תשס"ט

 הנגיד  יהוסף, בארי

 קובץבבות לאפרים:  ר',  עמרם  בן  עלי:  מצרים  יהודי  מראשי  אחד  בפי  הנגיד  יהוסף, 'שבחי  בארי  טובה

ויוונטה ושמואל -רפאל, בעריכת רויטל חזן אפרים לפרופסור מוגש, ישראל עם בספרות מחקרים

 .177–161, עמ' 2018ויוונטה, ירושלים, -רפאל

 עלי  בן  יחזקאל, בארי

טובה בארי, 'שירי יחזקאל הכהן בן עלי', קבץ על יד כה )לה(, אסופה בענייני תפילה, שירה ופיוט לזכר 

 .359–297עזרא פליישר ז"ל, ירושלים, תשע"ו, עמ' 

 מזמור  לדויד, בארי

 טובה בארי, לדויד מזמור: פיוטי דויד הנשיא בן יחזקיהו ראש הגולה, ירושלים, תשס"ט.

 החבר  עלי, בארי

סדרה חדשה,  ,עשרה', ספונות-בארי, 'עלי החבר בן עמרם: משורר עברי במצרים במאה האחת טובה

 .345–279ספר שמיני )כג(, ירושלים, תשס"ג, עמ' 

 לאלברדאני  חדשים פיוטים, בארי

 אסופת: למנחם מחווה', אלברדאני חיים בן יוסף לשירי והשלמות חדשים, 'פיוטים בארי טובה

מחקרים לכבוד מנחם חיים שמלצר, עורכים: שמואל גליק, אוולין מ' כהן, אנג'לו מ' פיאטלי, 

 .41–29"ט, עמ' תשע, ירושלים
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 , צור משלו  בארי

 מאמרים  אסופת,  יא–י  עברית  בספרות  ירושלים  מחקרי',  לשבת  זמר",  אכלנו  משלו, '"צור  בארי  טובה

"ח, תשמ–"זתשמ,  ירושלים, חלק שני, עורכים: מנחם ברינקר, יוסף יהלום, יונה פרנקל,  פגיס  דן  לזכר

 השש המאה מראשיתיד -בכתב' אכלנו משלו: ''מנגינת 'צור ג נספח, אדלר ישראל. 443–419עמ' 

 ''.עשרה

 בבבל  עברית  שירה, בארי

ממצאי הגניזה', תעודה טו, תל עשרה לאור - טובה בארי, 'שירה עברית בבבל במאה העשירית והאחת

 .36–23אביב, תשנ"ט, עמ' 

 בארי, שניים שהם שלשה 

עשרה', -תטובה בארי, 'שניים שהם שלשה: לבירור זהותם של כמה פייטנים מזרחיים מן המאה האח

מחקרי ירושלים בספרות עברית כא, אסופת מאמרים לזכר מנחם זולאי, עורכים: שולמית אליצור 

 .182–151, עמ' זירושלים, תשס"ויהושע לוינסון, 

 אגרונים שרידי, בארי

 .79–45יח )כח(, ירושלים, תשס"ה, עמ'  יד על קבץ', הגניזה מן קדומים אגרונים, 'שרידי בארי טובה

 קינות  שתי, בארי

, תש"ס, עמ' ירושליםא,    חוברתסט,   טובה בארי, 'שתי קינות על רציחתו של אברהם הֻתסתרי', תרביץ

127–144. 

 ופיוט תפילה, בארי

: עורכיםעשרה', מסורת הפיוט ב, -טובה בארי, 'תפילה ופיוט בבבל במאה העשירית ובמאה האחת

 .95–85גן, תש"ס, עמ' -תקוה ואפרים חזן, רמת-בנימין בר

 מנהיג  של  מפעלו, מאיש בן

"ג, תשנ, ירושלים, 54', פעמים מנהיג של מפעלו"ג: רס של והפרשנית ההגותית יצירתובן שמאי, ' חגי

 .81–63' עמ

 בן ששון, הקהילה היהודית 

 , תשנ"ו.ירושליםמנחם בן ששון, צמיחת הקהילה היהודית בארצות האסלם, 

 גבירול  אבן, ושירמן בראדי

 "ה.תשל, ירושלים, החול שירי – גבירול אבן שלמה, שירמןוחיים  בראדי חיים
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 האיי  רב,  בראדי

, ברליןלחקר השירה העברית ג,  המכון ידיעות', גאון האיי מרב תהלה ושירי, 'פיוטים בראדי חיים

 . סג–ח' עמ"ג, תרצ

 המעולה  החבר, ברקת

מנהיג שנוי במחלוקת עלי בן עמרם, ראש קהל אלינער ברקת, "'החבר המעולה" או "הבוגד המעולה":  

חלק עברי,   , AJS Review  23,1998עשרה',  - ם בֻפסטאט במחצית השנייה של המאה האחת יהירושלמי

 כז. –עמ' א

 מצרים יהודי, ברקת

 .1995על פי ארכיון התעודות של אפרים בן שמריה, ירושלים,    1055–1007אלינער ברקת, יהודי מצרים  

 וחברה  מוצא, ברקת

, ירושלים, 34עשרה', פעמים -אלינער ברקת, 'מוצא וחברה בקהילה היהודית בפסטאט במאה האחת 

 .28–3תשמ"ח, עמ' 

 אברהם  בן סהאלן, ברקת

 . 40–17, תשמ"ג, עמ' ירושליםן בן אברהם', תרביץ נב, חוברת א, אאלינער ברקת, 'סהל

 עמרם   בן עלי, ובארי ברקת

ברקת וטובה בארי, עלי בן עמרם; מנהיג ומשורר, מעגלי תקשורת בקרב ההנהגה היהודית  אלינער

 )בדפוס(.  11-באגן הים התיכון במאה ה 

 היהודים ראש, ברקת

, תל 64מים: בדיקה מחודשת', זמנים יברקת, 'ראש היהודים במצרים תחת שלטון הפאט לינערא

 .43–34, עמ' 1998אביב, 

 מצרים  שפריר, ברקת

-סטאט במחצית הראשונה של המאה האחתההנהגה היהודית בפֻ  –אלינער ברקת, שפריר מצרים 

 עשרה, תל אביב, תשנ"ה.

 גויטיין, הישוב היהודי 

שלמה דב גויטיין, הישוב היהודי בארץ ישראל בראשית האסלאם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי 

 הגניזה, ירושלים, תש"ם.

    גויטיין, הרב

"בת    של  מכתב   עם  ישראל   ארץ  של  הגאונות  בתולדות   סתומה  פרשה  בירור  – ויטיין, '"הרב"  דב ג  שלמה

 . 75–64"ו, עמ' תשל, ירושליםמה, חוברת א,  תרביץ'", הישיבה ראש
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 תיכונית  ים חברה,  גויטיין

Shelomo Dov Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Community of the Arab 

World as Portrayed in the Documents of the Cairo Genizah, I–V, Berkely, Los Angeles, 

London, 1967–1988. 

 ישראל  ארץ, גיל

 ג, תל אביב, תשמ"ג.–( א1099–634משה גיל, ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה )

 ישמעאל   במלכות, גיל

 .1997אביב וירושלים, ד, תל –משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים א

 ההקדש , גיל

Moshe Gil, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza, Leiden, 

1976.  

 הֻתסתרים, גיל

 .1981משה גיל, הֻתסתרים המשפחה והכת, תל אביב, 

 מחדש  בלשן"ג רס, דותן

 . 62–49"ג, עמ' תשנ, ירושלים, 54', פעמים מחדש בלשן, גאון סעדיהדותן, ' אהרן

 ובפיוט בשירה עיונים,  הברמן

 "ב.תשל, ירושלים, ובפיוט בשירה עיונים, הברמן מאיר אברהם

 סולימן  שלמה, הכהן

, ירושלים(, דיסטרציהב )–'ארי למועדי השנה אאלסנגשל ר' שלמה סולימן  קדושתאותיוהכהן,  עדן

 "ד.תשס

 , ספר העיונים והדיונים הלקין

 .ה"תשל, ירושלים(, ומתרגם)עורך  עזרא אבן למשה והדיונים העיונים ספר, הלקין שלמה אברהם

 ש, כלף בר סעיד אהר

 .121–47ש, 'פיוטי כלף בר סעיד', קבץ על יד כד )לד(, ירושלים, תשע"ו, עמ' אאמיתי הר

 העברי  החרוז, הרושובסקי

, אביב תלהרושובסקי, 'השיטות הראשיות של החרוז העברי מן הפיוט ועד ימינו', הספרות ב,  בנימין

 .749–721"א, עמ' תשל

 

 

 

 



 

338 
 

   הרקמה  ספר, וילנסקי

לר' יונה אבן ג'נאח, בתרגומו העברי של ר' יהודה אבן   וילנסקי, ספר הרקמה )כתאב אללמע( מיכאל

 2."דתשכ, ירושלים, ב–אתבון, 

 המכון  כתלי  בין,  זולאי

 שוקן זלמן לשלמה דברים מנחת – ן"עי עלי', העברית השירה לחקר המכון כתלי, 'בין זולאי מנחם

 .124–83"ב, עמ' תשי–"חתש, ירושליםאחרי מלאות לו שבעים שנה, 

 הפייטנית  האסכולה, זולאי

 זולאי, האסכולה הפייטנית של ר' סעדיה גאון, ירושלים, תשכ"ד. נחםמ

 הפייטנים  לשון, זולאי

 .223–217"ג, עמ' תשאביב,  תלזולאי, 'לשון הפייטנים', מאזניים טו,  מנחם

 הפיוט  לתולדות, זולאי

 – ברליןמנחם זולאי, 'לתולדות הפיוט בארץ ישראל', ידיעות המכון לחקר השירה העברית ה, 

 אפרים בעריכתופיוטיה,  ישראל ארץזולאי,  מנחםבתוך:  שנית נדפסקפ. –ירושלים, תרצ"ט, עמ' קז

 .197–126, ירושלים, תשנ"ו, עמ' חזן

 פייטנים מפי, זולאי

 "ה. תשס, ירושלים, אליצור שולמית בעריכת, שיח ושופכי פייטנים מפי, זולאי מנחם

 שלמה  בן  נחמיה,  זולאי

עברית ד, הזולאי, 'פיוטי נחמיה בן שלמה בן הימן הנשיא', בתוך: ידיעות המכון לחקר השירה  מנחם

ופיוטיה, , ארץ ישראל זולאי מנחםבתוך:  נית. נדפס שרמו–"ח, עמ' קצזתרצירושלים,  –ברלין 

 .261–214בעריכת אפרים חזן, ירושלים, תשנ"ו, עמ' 

 אשמורות ,  זינדר

אריאל זינדר, 'בעמדם בחצות הליל פעם ושתים': סליחות על פי סדר האשמורות מאת יצחק אבן 

 , ירושלים, תשע"ד.טגיאת: מהדורה מדעית מבוארת, דברי מבוא ועיון ספרותי, עבודת דוקטור

 הקול  זה, הקולך זינדר

, 'הקולך זה הקול': היבטים רטוריים ודיאלוגיים בפיוטי הגאולה של ר' שלמה אבן זינדר אריאל

 "ב.תשע, ירושליםגבירול, 

 יונה  ספר, ושנאן זקוביץ

יאיר זקוביץ ואביגדור שנאן, ספר יונה : פירוש ישראלי חדש : מסעות יונה בים הספרות היהודית 

 .136, עמ' 2015לדורותיה, תל אביב, 
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 "גרס  פיוטי, טובי

(, דיסטרציה) ב–א יצירתו על כללי ומבוא יוצרות(ה )של מדעית מהדורה :ג, פיוטי רס"יוסף טובי

 "ב.מתש ירושלים,

 ודחייה  קירוב, טובי

 יחסי השירה העברית והשירה הערבית בימי הביניים, חיפה, תש"ס. –יוסף טובי, קירוב ודחייה 

 הערבית  והשירה"ג רס, טובי

, ירושלים, 54 פעמים', הגותית ושירה הגותית תרבות – הערבית והשירה גאון סעדיה רב, 'טובי יוסף

 .48–18' עמ, ג"תשנ

 והעיר  המקדש ,יהלום

–638התקופה המוסלמית הקדומה  –', בתוך: ספר ירושלים השיר בראי והעיר המקדשיהלום, ' יוסף

 .235–215, עמ' 1987: יהושע פראוור, ירושלים, עורך, 1099

 בגניזה   והאבל  הצער, יהלום

מעברים וגלגולים של סוגות ספרותיות', בתוך: גנזי קדם א,   –יהלום, 'עולם הצער והאבל בגניזה    יוסף

 .137–117עורכים: ירחמיאל ברודי ודוד סקליר, ירושלים, תשס"ה, עמ' 

 בפיוט חריזה, יהלום

 .766–762"א, עמ' תשלאביב,  תליהלום, 'תיאוריה ומעשה בחריזה שבפיוט הקדום', הספרות ב,  יוסף

 ומציאות  פיוט, יהלום

 . 153–149, עמ' 1999יוסף יהלום, פיוט ומציאות בעולם הקדום, תל אביב, 

 השלישי  שמואל, וקצומטה יהלום

  העשירית  במאה  בירושלים  ההנהגה  מראשי:  השלישי  שמואל  רבי  יוצרותנאויה קצומטה,  ויוסף יהלום  

 "ד.תשע, ירושליםב, –א

 השיר  שפת, יהלום

 "א.תשמ, ירושלים, הקדום ישראלי-הארץ הפיוט של השיר שפת, יהלום יוסף

 גזרות  חילופי, ייבין

' עמ, ן"תש, ירושלים, ד בלשון מחקרים', הפיוט ובלשון חכמים בלשון גזרות חילופי, 'ייבין ישראל

161–204. 

 הפיוט  לשון, ייבין

 לשלמה מוגשים היהודים ובלשונות העברית בלשון מחקרים', הפיוט לשון של אופיה, 'ייבין ישראל

 .118–105' עמ, ו"תשנ, ירושלים, אשר-בר משה בעריכת, מורג
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 חכמים לשון, ייבין

 ובלשונות  הלשון  במסורות  מחקרים:  מסורות',  פיוטים  של  יד   בכתבי  חכמים  לשון  צורות, 'ייבין  ישראל

 .89–77' עמ, ז"תשנ, ירושלים, אשר-בר  משה בעריכת, גולדנברג לגדעון היובל ספר, יא–ט היהודים

 אלעמאני , אהרן כהן

 "ח.תשס, ירושלים, אלעמאניכהן, שירי אהרן  שרה

 מלכות  כתר, לוין

 .2005ישראל לוין, כתר מלכות לרבי שלמה אבן גבירול, תל אביב, 

 תשבץ  מעיל, לוין

 ג, תל אביב, תשנ"ה.–לוין, מעיל תשבץ א שראלי

 , אשא משלי  לוין מנשה

, ירושלים, הקראים כנגד הראשון מלחמות ספר: גאון סעדיה לרבנו משלי אשא, לוין מנשה בנימין

 תש"ג. 

 במצרים  היהודים, מאן

II, New –, I2timid CaliphsāThe Jews in Egypt and in Palestine under the F Jacob Mann,

York, 1970. 

 ומחקרים  מקורות, מאן

II, New York, 1970.–, I2Texts and Studies in Jewish History and LiteratureJacob Mann,  

 הפייטני  הכינוי, מנור-מינץ

קלסי', מחקרי ירושלים -מנור, 'הכינוי הפייטני וזיקתו ללשון הציורית בפיוט הקדם-אופיר מינץ

 .112–93"ו, עמ' תשעבספרות עברית כח, 

 התבנית  קישוטי, מנור-מינץ

', מחקרי הקדום בפיוט הציורית הלשון של אופייה על התבנית קישוטי השפעת, 'מנור-מינץ אופיר

עברית כא, אסופת מאמרים לזכר מנחם זולאי, עורכים: שולמית אליצור ויהושע ירושלים בספרות 

 .38–19' עמ, זלוינסון, ירושלים, תשס"

 'לפון כ אבן, מירסקי

 "א.תשכ, ירושלים'לפון, כ-אבן' ר שירי, מירסקי אהרן

 מירסקי, יוסי בן יוסי 

 .21991מירסקי, פיוטי יוסי בן יוסי, ירושלים,  אהרן
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 ולפיוט ממדרש, מירסקי

 .139–129' עמ, ח"תשכ, ירושלים, לב לשוננו', הספרדים ולשירת ולפיוט ממדרש, 'מירסקי אהרן

 , חידוש ומסורת פגיס

 .ו"תשל, ירושלים, ואיטליה ספרד: העברית החול בשירת ומסורת חידוש, פגיס דן

 החול  שירת, פגיס

 דן פגיס, שירת החול ותורת השיר למשה אבן עזרא ובני דורו, ירושלים, תש"ל.

 בקינה  המת קול, פדבה

, פגיס  דן  לזכר  מאמרים  אסופת,  יא–י  עברית  בספרות  ירושלים  מחקרי',  בקינה  המת, 'קול  פדבה  ורדה

 .659–629'  עמ"ח, תשמ–"זתשמ,  ירושלים,  פרנקל  יונה,  יהלום  יוסף,  ברינקר  מנחם:  עורכיםחלק שני,  

  אביתור, אבן פליישר

, ירושלים(, דיסטרציהב )–א בפיוטיו ותבניות סוגים: אביתור, יצירתו של יוסף אבן פליישר עזרא

 "ז.תשכ

 בחינות  – אביתור אבן, פליישר

. קפח–קכז' עמ"ן, תש, ירושליםפליישר, 'בחינות בשירת רבי יוסף אבן אביתור', אסופות ד,  עזרא

שנית בתוך: עזרא פליישר, השירה העברית בספרד ובשלוחותיה ב, בעריכת שולמית אליצור  נדפס

 . 471–407, תש"ע, עמ' ירושליםוטובה בארי, 

 קדושתא  – אביתור אבן, פליישר

מחקרי ירושלים בספרות עברית כא, אסופת  ',ויושען אביתור: קדושתא ליום פליישר, 'יוסף אב עזרא

–133' עמ, זמאמרים לזכר מנחם זולאי, עורכים: שולמית אליצור ויהושע לוינסון, ירושלים, תשס"

 אליצור  שולמית  בעריכת,  ב  ובשלוחותיה  בספרד  העברית  השירה,  פליישר  עזרא:  בתוך  שנית  נדפס.  170

 .521–484' עמ"ע, תש, ירושלים, בארי וטובה

 ספרד  שירת של אופיה, פליישר

–15"ט, עמ'  תשל,  ירושליםפליישר, 'הרהורים בדבר אופיה של שירת ישראל בספרד', פעמים ב,    עזרא

20. 

 רדית פסהפליישר, היוצר בפייטנות 

פליישר, 'חידושי האסכולה הפייטנית הספרדית בפיוטי היוצר', הספרות ד, תל אביב, תשל"ג,  עזרא

 .354–334עמ' 

 היוצרות , פליישר

 עזרא פליישר, היוצרות בהתהוותם והתפתחותם, ירושלים, תשמ"ד.
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 שנתי -התלת, המחזור פליישר

 תרביץשנתי של הקריאה בתורה כמנהג ארץ ישראל', -עזרא פליישר, 'הערות לצביון המחזור התלת

פליישר, תפילות הקבע בישראל    עזראבתוך:    שנית  נדפס.  124–83"ד, עמ'  תשס,  ירושליםעג, חוברת א,  

 .230–175"ב, עמ' תשע, ירושליםשולמית אליצור וטובה בארי,  בעריכתבהתהוותן ובהתגבשותן א, 

 פליישר, יסודות מקהלתיים

עזרא פליישר, 'עיונים בהשפעת היסודות המקהלתיים על עיצובם והתפתחותם של סוגי הפיוט', יובל 

 מח.–, תשל"ד, עמ' יחירושליםג, 

 שירתנו  לקדמוניות, פליישר

, ב  אסופותעיון בשירים ופיוטים של רבי מנחם בן סרוק',    –עזרא פליישר, 'לקדמוניות שירתנו בספרד  

פליישר, השירה העברית בספרד   עזראבתוך:  שנית נדפס. רסט–ירושלים, תשמ"ח, עמ' רכז

 .46–3וטובה בארי, ירושלים, תש"ע, עמ'  ובשלוחותיה א, בעריכת שולמית אליצור

 הקדושתא  מבנה, פליישר

 היהדות למדעי החמישי העולמי הקונגרס דברי', הקלאסית הקדושתא במבנה, 'עיונים פליישר עזרא

 .295–291, עמ' 1972, ירושלים, ג

   סטרופיים מבנים, פליישר

–194"ל, עמ'  תשאביב,    תל,  ב  הספרות',  הקדום  בפיוט  אזוריים  מעין  סטרופיים, 'מבנים  פליישר  עזרא

 אליצור  שולמית  בעריכת,  א  ובשלוחותיה  בספרד  העברית  השירה,  פליישר  עזרא:  בתוך  שנית  נדפס.  240

 . 195–119' עמ, ע"תש, ירושלים, בארי וטובה

 בפייטנות ובשירה פליישר, מונחים 

,  ד–ג חוברתעזרא פליישר, 'בירורים בדבר מקורם של מונחים אחדים בפייטנות ובשירה', תרביץ מז, 

 .189–185, תשל"ח, עמ' ירושלים

 א  הכהנים משמרות, פליישר

 קפד.–קעו, תשכ"א, עמ' ירושליםמשמרות הכהנים', סיני סד,  עלפליישר, 'פיוט ליניי חזן  זראע

 פליישר, משמרות הכהנים ב 

 .60–47' עמ"ו, תשמ, ירושליםפליישר, 'נוספות לעניין משמרות הכהנים', תרביץ נה, חוברת א,  עזרא

 באבשאד , סעיד בן  פליישר

 עזרא פליישר, משלי סעיד בן באבשאד, ירושלים, תש"ן.

 החרוז  עליית, פליישר

ית הקדומה', מחקרי ירושלים בספרות פליישר, 'בחינות בתהליך עליית החרוז בשירה העבר עזרא

 .238–226"א, עמ' תשמ, ירושליםעברית א, 
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 המושח  עליית, פליישר

פליישר, 'עיונים בשלבי עלייתה והתקבלותה של צורת המושח )שיר האזור( בשירה העברית של  עזרא

. נדפס שנית בתוך: עזרא פליישר, השירה  197–165"ג, עמ' תשמאביב,  תלהביניים', מלאת א, -ימי

 .264–230העברית בספרד ובשלוחותיה א, בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי, ירושלים, תש"ע, עמ'  

 ושירה  פיוט ענייני, פליישר

פליישר, 'ענייני פיוט ושירה', מחקרי ספרות מוגשים לשמעון הלקין, בעריכת עזרא פליישר,  עזרא

 .204–189ירושלים, תשל"ג, עמ' 

  האנונימוס, פזמוני פליישר

 "ד.תשל, ירושלים, האנונימוס, פזמוני פליישר עזרא

 והגשם  הטל פיוטי, פליישר

פליישר, 'לקדמוניות פיוטי הטל והגשם: קרובה קדם ינאית לגבורות טל', קבץ על יד ח )יח(,  עזרא

 .139–93, תשל"ו, עמ' ירושלים

 , קיקלר, עסטריוטא פליישר

עזרא פליישר, 'לחקר תבניות הקבע בפיוטי הקדושתא )קיקלר, עסטריוטא(', סיני סה, ירושלים, 

 מז.–תשכ"ט, עמ' כא

 נוספות  –, רב האיי פליישר

 .קצח–קפ'  עמ"ל,  תש,  ירושליםפליישר, 'נוספות למורשתו הפייטנית של רב האיי גאון', סיני סז,    עזרא

 נוסף  עיון – האיי, רב פליישר

לזכר אברהם מאיר הברמן,  מחקרים קובץפליישר, 'עיון נוסף בשירת רב האיי גאון', יד להימן,  עזרא

 .129–109"ז, עמ' תשל, ירושליםבעריכת צבי מלאכי, 

 עיונים – האיי רב, פליישר

עזרא פליישר: 'עיונים בשירתו של רב האיי גאון', שי להימן: מחקרים בספרות העברית של ימי 

עריכת צבי ת לו שבעים וחמש שנה, בוהברמן )הימן הירושלמי( במלא  מאיר  לאברהםהביניים מוגשים  

 .274–239דוד, ירושלים, תשל"ז, עמ'  ויונהמלאכי 

 פליישר, רס"ג  

, תשנ"ג, עמ' ירושלים, 54', פעמים  מקומו של רב סעדיה גאון בתולדות השירה העברית'עזרא פליישר,  

4–17. 

בספרד ובשלוחותיה ג, בעריכת שולמית אליצור  העברית השירה, פליישר עזראבתוך:  שנית נדפס

 .1473–1459וטובה בארי, ירושלים, תש"ע, עמ' 
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 האיי  רב של  שירו, פליישר

נסיבותיו וסביבותיו',  –עזרא פליישר, 'שירו של רב האיי גאון אל רב יהודה ראש הסדר מקירואן 

פליישר, השירה העברית    עזראבתוך:    שנית  נדפס.  482–451, תשנ"ו, עמ'  ירושליםתרביץ סה, חוברת ג,  

 .1342–1295בספרד ובשלוחותיה ג, בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי, ירושלים, תש"ע, עמ' 

 הקודש  שירת, פליישר

 .2עזרא פליישר, שירת הקודש העברית בימי הביניים, ירושלים, תשס"ח

 בפיוט הקלסי   תבניות, פליישר

פליישר, 'עיונים בתהליכי עיצובם התבניתי של סוגי הפיוט הקלאסיים', תרביץ לט, חוברת ג,  עזרא

 .267–248ירושלים, תש"ל, עמ' 

 למורשתם  תוספות, פליישר

ירושלים בספרות עברית יד,   מחקריפליישר, 'תוספות למורשתם של משוררי ספרד הקלאסיים',    עזרא

פליישר, השירה העברית בספרד ובשלוחותיה  עזרא: בתוך שנית נדפס. 68–32"ג, עמ' תשנ, ירושלים

 .724–683ב, בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי, ירושלים, תש"ע, עמ' 

 תפילה  ומנהגי תפילה, פליישר

 "ח.תשמישראליים בתקופת הגניזה, ירושלים, -, תפילה ומנהגי תפילה ארץעזרא פליישר

 השלישי  שמואל, קצומטה

 .2003, ליידןנאויה קצומטה, הסגנון העברי בפיוטי שמואל השלישי, 

 שלמה  בן  נחמיה, קצומטה

Naoya Katsumata, The Liturgical Poetry of Nehemiah ben Shelomoh ben Heiman Ha-

Nasi, Leiden-Boston-Koln, 2002.  

 החיים  קץ, רובין

 .1997ניסן רובין, קץ החיים, רעננה, 

 הגדולים  הפילוסופים, שביד

 .2002, אביב תל, הביניים בימי היהודית הפילוסופיה –אליעזר שביד, הפילוסופים הגדולים שלנו 

 קלירי  פיוט, שייבר

גנזי קויפמן א, בעריכת דוד משה לוינגר 'פיוט קלירי המובא ע"י קרקסאני', בתוך: , שייבר אלכסנדר

 .35–3' עמ, 1949, בודפשט, שייברואלכסנדר 

 לחול  קרובות, שייבר

–167' עמ"א, תשי, ירושלים, ד– ג חוברתשייבר, 'קרובות לחול )מגנזי קויפמן(', תרביץ כב,  אלכסנדר

173. 
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 דורם בני הפייטנים, שירמן 

שירמן, 'הפייטנים בני דורם של משה אבן עזרא ויהודה הלוי', ידיעות המכון לחקר השירה  חיים

 קצד.–, תרצ"ו, עמ' קיזברליןהעברית ב, 

 פליישר, מילון -שירמן

חיים שירמן, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת, ערך, השלים וליווה בהערות:  

 . מילון מונחים )הותקן בידי העורך(. 710–671' עמעזרא פליישר, ירושלים, תשנ"ז, 

 חדשים  שירים, שירמן 

 , שירים חדשים מן הגניזה, ירושלים, תשכ"ו.שירמן חיים

 , תולדות השירה העברית פליישר-שירמן

, ערך, השלים וליווה בהערות: עזרא פליישר, המוסלמיתחיים שירמן, תולדות השירה העברית בספרד  

 . וירושלים, תשנ"

   סליחות, שמידמן 

 .47–3לעשרה בטבת', קבץ על יד כג )לג(, ירושלים, תשע"ה, עמ'  סליחותשמידמן, ' אבי

 חטאנו  פיוטי, שמידמן 

–, חוברת אפג  תרביץ',  הקהירית  הגניזה  קטעי  פי  על  חטאנו  פיוטי  של  הליטורגי, 'מעמדם  שמידמן  אבי

 .113–87, ירושלים, תשע"ה, עמ' ב

 , קינות  שמידמן 

"ד, עמ' תשע, ירושליםשמידמן, 'קינות לעשרה בטבת ולשבעה עשר בתמוז', תרביץ פב, חוברת ב,  אבי

241–268. 
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 מפתח כתבי היד

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       אוקספורד, ספריית הבודליאנה

Ms. heb. d. 68.68 (O.2836.17)    

Ms. heb. f. 44.1 (O.2722)    

Ms. heb. f. 44.2 (O.2722)    

 
 לונדון, הספרייה הבריטית

BL Or 5557A.67 

BL Or 5557S.1    

BL Or 5557S.2    

BL Or 5557S.3    

BL Or 5557S.4    

BL Or 5557S.5    

BL Or 5557S.6    

BL Or 5557S.7    

BL Or 5557S.8    

BL Or 5557S.9    

BL Or 5557S.10  

BL Or 5557S.11  

BL Or 5557S.12  

BL Or 5557X.35 

BL Or 5557X.36 

BL Or 5557X.37 

    

 

 קמברידג'

 שכטר-אוסף טיילור

 הסדרה הישנה

TS 32.4 

TS 24.10 

TS 20.108 

TS 16.184 

TS 16.190 

TS 12.5 

TS H3.104 d 

TS H5.7 

TS H5.24 

TS H5.204 

TS H11.12 

TS K8.41 

TS K8.64 

TS 13H4.8 

TS 13J10.12 

TS MISC 27.3.11  

 



 

347 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENA 3703.8 

ENA 3703.8 

MC Ia.31.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (NSהסדרה החדשה )

TS NS 89.4  

TS NS 102.46  

TS NS 109.18  

TS NS 110.146 

T-S NS 112.65  

TS NS 125B.21C 

TS NS 127.80   

TS NS 128.21  

TS NS 129.21  

TS NS 129.29 

TS NS 131.13  

TS NS 134.1b 

TS NS 139.6 

TS NS 139.74  

TS NS 206.20  

TS NS 237.2 

TS NS 275.107 

TS NS 277.92 

TS NS 325.190 

 

 

  סדרת הנוספות

TS AS 117.66  

TS AS 119.60 

TS AS 120.94  

TS AS 121.114 

TS AS 121.187 

TS AS 123.63 

TS AS 131.27 

TS AS 134.261  

T-S AS 135.209 

 
 ניו יורק, בית המדרש לרבנים 

ENA 2209.14 

ENA 3765.8 

ENA 3765.9 

ENA 3703.8 

 
 אוסף מוצרי

MC Ia.31.2 

MC V.27.4 
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 לוח  הכינויים

, אחד ואין תחנון, אדיר ונורא, אדיר מהררי טרף וקושב אדון ראשון, אדון הבריאותאדון, הקב"ה: 

אל אל עוזר, , אל נורא אל אחרון וראשון, אל אל תירא ואל תחת, אל יגדר פרצם,, אין כל עדיו, לו שני

האומר ואין מיפר  דודי, בורא ומוחץ וממציא תרופה, דגול, אלופי, , אל רם ונשאקנא, אל רחום וחנון, 

הזוכר ברית ראשונים, הדר בשמי שבעה,    ,הדר במעוניוהדן בלא עדים וצדק פללו,  הבורא,  נאמו ומללו,  

זך השוכן זועם, הצור ודר במעונה, המקיים עתירותיו, , , המבין סתרי אנוש וצפוני מעללוהיוצר

טוב וסלח, ,  חנון אתה ורחום, חסד לאלפים נוצר, טהורחי יושב הכרובים, חילי, חלקי וגורלי,  זבולים,  

יושב , עולם ובורא כל, יוצר רוח אדם בקרבו, יוצרייוצר יוצר הרים, יודיע מחשבות אדם, טלאיך, 

, מאיר , כולו כבוד אומר, כשמו תהלהכביר המישר מרוצהכביר,  יחיד השוכן מרומים,, הכרובים

מוראם  מוליך עמו במדבר, מוציא אסירים, מוקדש במוקדשים,מגדל עוז ונשגב, מגן, אישוני, 

מלך  ,מכניסי אל ארץ זבתגדולים, מכונן תושיה,  מכה מלכים מחוללי, מחסי, מחסי וצלי,ומעריצם, 

משקה , מקבל שעיה, מקהל מנצחים, מרום, מנחילי, מעוז ומחסהמנוסך, מלך עליון,  ,אסור ברהטים

, נם לי הכסף ולי הזהב, נערץ, סברך, עוזי נורא עלילה  נורא ואיום,, נאור, נוצרי כבבת,  הרים מעליותיו

, צוריצור נשמתינו, פועל ישועות,  עיזוז, עליון ושאנן,, עזרי, עושה חדשהעורך ערכי,  ומעוזי ומנוסי,

קוראי מקרא קדוש יושב תהלות ישרים, קדוש ישראל, קוני,  צרף צרוף לשוא,  , צורם,  צורי וגאלי, צורך

 רם, רחום,רוצה עבודה, קודש, קוראים שמם על שם יהודה, רוכב רומה, רוצה בעמו, רוצה יראיו, 

  שוכן רומה, שומר.שוכן עליה, שוכן ערץ, שוכן מרומים, שוכן מעונה, שוכן מעלה, 

 תחתונים.ארץ:  .מעוניו, עליונים חוגי דוק וערץ,שמיים: 

אומה אום משולשים, אום שפתותיה כשני, , , אום כרמים נוטרהאום יחידהאוהבי כשרון, ישראל: 

אומרי אומה אשר אירשתה,  אומה אבלה,איומה, איומתיך,  אמוני, אנשי אפרים, אנשי גרם,יחידה, 

 בנים שובבים,בנים רחומים,  בנים חביבים,  ,  בנים, אצולה נסוכה מכל לאומים,  אסירי בלאדן,  אין כאל

, המונים, המסולאים המונייהמוני אפרים, גפן פוריה, הולכי ישרון, גן נעול, , גועים, בת מלך כבודה

, חבור עצבים, חבצלת השרון, חשקתי זרע קדושים, זרע קדשם, זרע קדושיך,  , זרע חלם חלוזכים,  זהב

יוצאי פדיום, , יהודה ואפרים, ידידים בני אב אחד, טהורים קדשים, חתומי ברית אבשמתיך וגורלי, 

מודים לך על השער, מחלי , להקותיך, מאורים, כרמים נוטרתיראיך, ישרים, יפיפיה רעננה,  ,יחידים

משגבו, מקריבי עשרון,  מעשרים עישור,  מסיימי חוקי תעודה,מנצחים, מחננת,  ,םוממכה נמלטי

סוברי , נחלתו, נוטרת, נמהרים, נצח על שמו להרג מטים, סגולה, סגולים, נדגלה, נוחלי כתב שלישים

, עדים, עדת מקהלותינו, עדתי המובדל, עדתיך, עומסי עגומים, סודרי שבחך, סוכתי, סורה וגולה,  גילה

, עמוסי עמוסה עם נוהים, עם מקודשים, עם מנוסה, עם אליך מקוים,  עטויי תכריך,עורכי להג, עולו, 

צאן מרעיתך, צאן פזורות, קדושים מקודשים , פוצחים, פוסחים, עניים ומרודיםעמוסים, , מעים
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רטושי יקתאל, רוחשי רון, ראשונים, רודפי חסד ושלום, , , קלה משוכה בחבל צרכובמידות שלשה

, רצוצים חפשים, שבטי יה, שובתי מלכה, שומרי שבת, שוסעת שסע ומפרסת להפריסרצוצים דלים, 

 .תומכי ארבעה כוסות, תמימיםששים רבוא,  שלישים,

 ישיני חברון, קדמונים, שלשה. אבות:

 .איתן הראשוןאוהבך, אב קשב, אב ידעך ואב הראשון, אב בא בימים,  אברהם:

 חרד.  זרע ומצא מאה שערים,יצחק: 

 אב אחד, אב המוני, דובר צדק, דורש שלום, חלק, יושב אהלים, מייחם. יעקב:

 חלם חלום. יוסף:

 ירד, משוי ממים, נצפן ג' ירחים. יקותיאל, גאה, זריז מהיר, אב הנביאים,  משה:

 שלישית לשנים.נביאה,  מרים:

 המשרת באמונה ראש המכהנים., המכהן לעמו אהרן:

 אב וראש לנשיאים. נחשון:

 אויבי ומעני.אדמוני יצא רשון,  עשו:

 האריה, משול אריה.גזע גבר,  יהודה:

 היה שמעו בכל הארץ.  יהושע:

 נשיא ידידיו.יפה עינים,  דוד:

 לועטי הכוח.נדב ואביהוא: 

 קח אדרתו ויגלום, תר ויגלום. אליהו:

  פרחים חתומי שמונה,סגניך, מנסכי נסכים, , לובשי ציץ עם נזר, לובשי פטדה ויהלום, אימרכהנים: 

 .צפונים בבגדים שמונה

 .שבט שלישישוררים, לווים: 

 החברים שנים עשר.נשיאים: 

 כהנים. כוהני אימר,חשמונאים: 

 מרון.מסרבי  משמרת  יהויריב ומשפחת מסרביי:

 שוים. משמרות הכהונה:
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 סוברי פירוקים, סודרי פרקים, לומדי דעת.חכמים: 

 תרי עדה., נביאיך, רועיך, שמשיך, עטויךגודרי פרץ, מטיפי חבצלת השרון, נאמנים, מנהיגי העם: 

 שושנת הבחורים, חבצלת השרון, יפיפית הבחורים. אברהם האמרכל:

 מנעימי קדושה, שרפי הקודש, שרפים. מלאכים:

 מתי רהב ותבל, נוצרים להבל.בני אנוש: 

, משיבת מחצב,כתובה וקידושים, מוהר יקר ומתן רב, כתב שלישים, טורים, יקרה מפנינים, התורה: 

נעמיך, סוד עשרת הדברות, ספרים חמישה, עידות נאמנה, פלאי פלאות, שלשה וששה, שנוני, תורת 

 .עודהתשוכן מעונה, 

, בנייני, דיר אל, היכלי, זבולי, זבולים, חופה, בית העבודה, אפריון,  אהל הקודשארמוני,  בית המקדש:  

 , כלילי, כתלי, מכוני, מסך, מקדש הדומים, נאותו, עזרות.חצר

 .יפה נוף, ציון, קרית מועדי, אריאלירושלים: 

 ארץ זבת, צבי ארץ. ארץ ישראל: 

 שלוש מלכיות. :ןבבל, פרס ויוו  –אומות העולם 

 מלכות רביעית.אדום: 

 יקתאל, מלכות שלישית, ממלכת נמר, מרובעת ראשים.  יוון:

 צחיחה. ארץ מצרים:

 ., סוררים, צועניםמניפי מסורבכורי מוף, בכורי סרסור, כסלוחים, לודים וסוינים,  המצרים:

, מלעיבים ומתעתעים, מנאצים, אריות ברדלס עם נמר, גברת, דוחקים, חלוקי לב, מחרפיםאויבים: 

 שר אוצר., צרים, שבים ורצים, שודדים, עובדי תוהים, עוטר, עובדי פסיליםסרסור, סרבים וסלונים, 

 עלק. גיהנום:

, יושבי חשך, ישנים אטומים, טמוני אשמניםגלמים, חרשים אלמים, אטומים, גולם מוטל, מתים: 

 , קדומים.צרורים

 יחידתי, משובה שובבה, ענייה. נפש:

 עונג.מנוח, שבת: 

 , ראשון וראש לראשי חדשים.ירח יום כלות, ,יום הרחגים ומועדים: 
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 מפתח הכינויים

 (74יעקב )א,  –אב אחד 

 (4אברהם )י,  –אב בא בימים 

  (13יעקב )כא,  –אב המוני 

 (29)ו, משה  –אב הנביאים 

 (36ד, אברהם ) –אב הראשון

 (2)א,  נחשון –אב וראש לנשיאים 

 (23אברהם )כט,  –אב ידעך ואוהבך 

 (6אברהם )ז,  – אב קשב

 (1הקב"ה )ט,  –אדון 

 (1הקב"ה )ח,  –אדון הבריאות 

 (33הקב"ה )ד,  –אדון ראשון 

 (5הקב"ה )ז,  –אדיר ונורא 

 (1)יב, הקב"ה  – אדיר מהררי טרף וקושב תחנון

 (35עשו )ד,  –אדמוני יצא רשון 

 (27ישראל )ז,  –אוהבי כשרון 

 (9עשו )כא,  –אויבי ומעני 

 (10)ד, ישראל  –אום יחידה 

 (12)לו, ישראל  –אום כרמים נוטרה 

 (26 ישראל )ד, –אום משולשים 

 (3)ה, ישראל  –אום שפתותיה כשני 

 (20ישראל )ל,  –אומה אבלה 

 (17ישראל )ג,  –אומה אשר אירשתה 

 (45ישראל )ד,  – אומה יחידה

 (16 ,אישראל ) –אומרי אין כאל 

 (4הקב"ה )ה,  –אחד ואין שני לו 

 (31ב, ) מתים –אטומים 

 (41כהנים )יג,  –אימר 

 (1ישראל )מ,  –איומה 

 (22ישראל )ט,  –איומתיך 

 (43הקב"ה )ו,   –אין כל עדיו 
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 (4אברהם )ד,  –איתן הראשון 

 (3ד, )הקב"ה  –אל אחרון וראשון 

 (75)ד, הקב"ה  – אל אל תירא ואל תחת

 (2)מא, הקב"ה  –אל יגדר פרצם 

 (19הקב"ה )ל,  –אל נורא 

 (24)כב, הקב"ה  –אל עוזר

 (16)כב, הקב"ה  –אל קנא 

 (4הקב"ה )יב,  –אל רחום וחנון 

 (27הקב"ה )א,  –אל רם ונשא 

 (29)כב, הקב"ה  –אלופי 

 (3ישראל )ט,  –אמוני 

 (1לב, ישראל ) –אנשי אפרים 

 (2שבט יששכר כמייצג את ישראל  )ה,  –אנשי גרם 

 (25ישראל )טז,  –אסירי בלאדן 

 (1ישראל )י,  –אצולה נסוכה מכל לאומים 

 (6 ,אירושלים ) – אריאל

 (28)יג, אויבים  –אריות ברדלס עם נמר 

 (31קב"ה )י,  –בורא ומוחץ וממציא תרופה 

 (47המקדש )ד  –בית העבודה 

 (4המצרים )ח,  –בכורי מוף 

 ( 24המצרים )ב,  –בכורי סרסור 

 (8המקדש )יא  –בנייני 

 (14ישראל )ד,  –בנים 

 (17ו, ישראל  ) –בנים חביבים 

 (58ישראל )כא,  –בנים רחומים 

 (20ישראל )ו,  –בנים שובבים 

 (46ישראל )ד,  –בת מלך כבודה 

 (3משה )ט,  –גאה 

 (4אויב )מ,  –גברת 

 (30מנהיגי ישראל )לא,  –גודרי פרץ 

 (17)כח,  מתים –גולם מוטל 
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 (3ישראל )יב,  –גועים 

 (10ד, ) יהודה –גזע גבר 

 (10מתים )ז,  –גלמים 

 (18ישראל )ד,  –גן נעול 

 (2ישראל )ל,  –גפן פוריה 

 ( 4(; )י 4הקב"ה )ז,  – דגול

 (10יעקב )כא,  –דובר צדק 

 (4הקב"ה )א,  –דודי 

 (49אויבים )ו,   –דוחקים 

 (9יעקב )כא,  –דורש שלום 

 (9א )המקדש  –דיר אל  

 (13הקב"ה )לא,  –האומר ואין מיפר נאמו ומללו 

 (12יהודה )כא,  –האריה 

 (29)יג, הקב"ה  –הבורא 

 (14הקב"ה )לא,  –הדן בלא עדים וצדק פללו 

 (7הקב"ה )ו,  –הדר במעוניו 

 (21הקב"ה )לד,  – הדר בשמי שבעה

 (27ישראל )ז,  –הולכי ישרון 

 (38ב, )הקב"ה  –הזוכר ברית ראשונים 

 (24יהושע )י,  –היה שמעו בכל הארץ 

 (30; 1הקב"ה )יג,  –היוצר

 (6המקדש )יא,  –היכלי 

 (15הקב"ה )לא,  –המבין סתרי אנוש וצפוני מעללו 

 (21)לב, ישראל  – המוני אפרים

 (4(; )ט, 1ישראל  )כט,  –המוניי 

 (18ישראל )ח,  –המונים 

 ( 25אהרן )ו,  –המכהן לעמו 

 (3יג, )הקב"ה  –המכין לעורב צדו 

 (100ישראל )ד,  –המסולאים זהב 

 (15)כח, הקב"ה  –המקיים עתירותיו 

 (15)י, הקב"ה  –הצור ודר במעונה 
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 (5; טו 6בית המקדש )יא  –זבולי 

 (19בית המקדש )לא,  –זבולים 

 (13)יא, הקב"ה  –זועם 

 (19)לד, הקב"ה  –זך השוכן זבולים 

 (70ישראל )א,  –זכים 

 (16משה )כא,  –זריז מהיר 

 (8)ז,  יצחק –זרע ומצא מאה שערים 

 ( 26ישראל )ט,  –זרע חלם חלום 

 (75ישראל )כא,  –זרע קדושיך 

 (24ישראל )ד,  –זרע קדושים 

  (86ישראל )ד,  –זרע קדש 

 (39ישראל )כא,  –חבור עצבים 

 (3; לו, 43, 10; לג; 29ישראל )ד,  –חבצלת השרון 

 (10אברהם האמרכל )לג,  –חבצלת השרון 

 (92הנשיאים )א,  –)ה(חברים שנים עשר 

 (5שמים )לט,  –חוגי דוק וערץ 

 (52בית המקדש )א,  –חופה 

 (19הקב"ה )ו,  –חי יושב הכרובים 

 (9הקב"ה )יז,  –חילי 

 (108אויבים )ד,  –חלוקי לב 

 (26יוסף )ט,  –חלם חלום 

 (2יעקב )ח, – חלק

 (29הקב"ה )יז,  –חלקי וגורלי 

 (40)ד, הקב"ה  –חנון אתה ורחום 

 (4הקב"ה )יג,  –חסד לאלפים נוצר 

 (25המקדש )יג  –חצר 

 (19יצחק )כא,  –חרד 

 (9)ז,   מתים –חרשים אלמים 

 (13ישראל )ג,  –חשקתי שמתיך וגורלי 

 (39)ד,  ישראל –חתומי ברית אב 

 (9הקב"ה )ב,  –טהור 
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 (11ישראל )ט,  –טהורים קדשים 

 (9הקב"ה )לט,  –טוב וסלח 

 ( 21)כא,  התורה –טורים 

 (11ישראל )יב,  –טלאיך 

 (10מתים )ח,  – טמוני אשמנים

 (74ישראל )א,  –ידידים בני אב אחד 

 (63ישראל )א,  –יהודה ואפרים 

 (9)לא, הקב"ה  –יודיע מחשבות אדם 

 (22מתן תורה )כא,  – יום הר

 (1חנוכה )א,  –יום כלות 

 (9מתים )ז,  –יושבי חשך 

 (17)לד, הקב"ה  –יחיד השוכן מרומים 

 (10ישראל )ב,  –יחידים 

 (27נפש )יז,  –יחידתי 

 (56ישראל )א,  –יוצאי פדיום 

 ( 4הקב"ה )כ,  –יוצר הרים 

 (13)כח, הקב"ה  –יוצר עולם ובורא כל 

 (12)לא, הקב"ה  –יוצר רוח אדם בקרבו 

 (30הקב"ה )ב,  –יוצרי 

 (12יעקב )י,  –יושב אהלים 

 (31הקב"ה )טז,  –יושב הכרובים 

 (58אברהם  )א,  –יושב כחום היום 

 (41ירושלים )ד,  –יפה נוף  

  (62דוד )א,  –יפה עינים 

 (7ישראל )ל,  –יפיפיה רעננה 

 (1; יד 14א משה ) –יקותיאל 

 (12)ט,  התורה –יקרה מפנינים 

 (13אדום )א,  –יקתאל 

 (3ישראל )כט,  –יראיך 

 (25משה )כא,  –ירד 

 ( 23ראש חודש )א,  –ירח 
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 (25האבות )ז,  –ישיני חברון 

 (8מתים )ז,  –ישנים אטומים 

 (25ישראל )יב,  –ישרים 

 (27הקב"ה )כא,   –כביר 

 (21לד, )הקב"ה  –כביר המישר מרוצה 

 (23)ד, חשמונאים  –כהנים 

 (15חשמונאים )ח,  –כוהני אימר 

 (16הקב"ה )ד,   – כולו אומר כבוד

 (10המקדש )יא  –כלילי 

 (11מצרים )ב,  –כסלוחים 

 (72ישראל )א,  – כרמים נוטרת

 (28 )ד, התורה –כתב שלישים 

 (18התורה )ג,  –כתובה וקידושים 

 (10המקדש )יא  –כתלי 

 (5(; )יג 15ישראל )יב,  –להקותיך 

 (28כהנים  )ח,  –לובשי פטדה ויהלום 

 26)כהנים  )כב,  –לובשי ציץ עם נזר 

 (8)ח,  מצרים –לודים וסוינים 

 (26חכמים )לג,  –לומדי דעת 

 (32 ,א)נדב ואביהוא  –לועטי הכוח

 (1הקב"ה )ה,  –מאיר אישוני 

 (78ישראל )א,  –מאורים 

 (40הקב"ה )ד,  –מגדל עוז ונשגב 

 (4הקב"ה )ד,  –מגן 

 (7ישראל )ה,  –מודים לך על השער 

 (18התורה )ב,  –מוהר יקר ומתן רב 

 (3הקב"ה )כ,   –מוליך עמו במדבר 

 (26הקב"ה )יב,  –מוציא אסירים 

 (13הקב"ה )י,  –מוקדש במקדשים  

 (4הקב"ה )מא,  –מוראם ומעריצם 

 (7הקב"ה )יז,  –מחוללי 
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 (92ישראל )ד,  –מחלי וממכה נמלטים 

 (1)יד,  ישראל –מחננת 

 (19(; )יז 19הקב"ה )טו,  –מחסי 

 (1הקב"ה )יז  –מחסי וצלי 

 (27א, ) התורה –מחצב 

 (18אויבים )ל,  – מחרפים

 (29מנהיגי ישראל )ז,  –מטיפי חבצלת השרון 

 (20יעקב )ל,  –מייחם 

 (7הקב"ה )כ,  –מכה מלכים גדולים 

 (7המקדש )יא  –מכוני 

 (21הקב"ה )ז,  –מכונן תושיה

 (21הקב"ה )א סילוק  –מכניסי אל ארץ זבת 

 (90הקב"ה )ד,  –מלך אסור ברהטים 

 ( 17)א סילוק  הקב"ה –מלך עליון 

 (25)ד,  יוון –מלכות שלישית 

 (72(; )ד, פיוטי ט' 73אדום )א, פיוטי ט'  – מלכות רביעית

 (9אויבים )כט,  –מלעיבים ומתעתעים 

 (13יוון )ד,  –ממלכת נמר

 (16אויבים )ל,  –מנאצים 

 (6 ,)אשבת  –מנוח 

 (13)י,  הקב"ה –מנוסך 

 (18)א סילוק  הקב"ה –מנחילי 

 (22מצִרים )ב,  –מניפי מסור 

 (14)טז,  כהנים  –מנסכי נסכים 

 (18המלאכים )ז,  –מנעימי קדושה 

 (19ישראל )י,  –מנצחים 

 (16ח, )ישראל  –מסיימי חוקי תעודה 

 (14בית המקדש )ל,  –מסך 

 (26משמרת  יהויריב ומשפחת מסרביי )ז,  –מסרבי מרון 

 (35הקב"ה )ב,  –מעוז ומחסה 

 (7שמיים )ו,  –מעוניו 
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 (26ישראל )ב,  –מעשרים עישור 

 (21הקב"ה )ז,  – מקבל שעיה

 (3המקדש )י,  –מקדש הדומים 

 (19הקב"ה )י,  –מקהל מנצחים 

 (28ישראל )ז,  –מקריבי עשרון 

 (21יוון )ד,  –מרובעת ראשים 

 (17הקב"ה )יב,  –מרום 

 (16ישראל )ב,  –משגבו 

       (11נפש )כז  – משובה שובבה

 (61משה )א,  –משוי ממים 

 (9יהודה  )ו,  –משול אריה 

 (18)א סילוק  התורה –משיבת 

 (32הקב"ה )כח,  –מעליותיומשקה הרים 

 ( 6בני אנוש )לא,  –מתי רהב ותבל 

 (30נאמנים )לא, 

 (35הקב"ה )כא,  –נאור 

 (92הנקדש )א,  –נאותו 

 (22ו, מרים ) –נביאה 

 (77מנהיגים )כא,  –שמשיך  נביאיך רועיך

 (19)ל,  ישראל –נדגלה 

 (52ישראל )א,  –נוטרת 

 (17הקב"ה )א סילוק   –נוצרי כבבת 

 (6בני אנוש )לא,  –נוצרים להבל 

 (57הקב"ה )א,  –נורא ואיום 

 (20הקב"ה )לז,  –נורא עלילה 

 (5ישראל )כח,  –נחלתו 

 (98הקב"ה )ד,  – נם לי הכסף ולי הזהב

 (27ישראל )יב,  –נמהרים 

 (16)ט,  התורה –נעמיך 

 (18(; )ז, 17הקב"ה )ג,  –נערץ 

 (91ישראל )ד,  –נצח על שמו להרג מטים 
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 (20משה ) י,  –נצפן ג' ירחים 

 (39דוד )ו,  –נשיא ידידיו 

 (15הקב"ה )י,   – סברך

 (15ישראל )ל,  –סגולה 

 (118ישראל )ד,  –סגולים 

 (8 ,אכהנים  ) –סגניך 

 (79ישראל )א,  –סוברי גילה 

 (26ג, חכמים )ל –סוברי פירוקים 

 (18)ט,  התורה –סוד עשרת הדברות 

 (25חכמים )לג,  –סודרי פרקים 

 (19ישראל )יב,  –סודרי שבחך 

 (1ישראל )טז,  –  סוכתי

 (46ישראל )כב,  –סורה וגולה 

 (27המצרים )ב,  –סוררים 

 (126התורה )ד,  –ספרים חמישה 

 (38המרגלים )כא,  –סרבים וסלונים 

 (24המצרים )ב,  –סרסור 

 (23ישראל )ל,  –עגומים 

 (20ישראל )טז,  –עדים 

 (25ישראל )כא,  –עדת מקהלותינו 

 (16ישראל )י,  –עדתי המובדל 

 (21ישראל )ט,  –עדתיך 

 (2)טז  אויבים –עובדי פסילים 

 (47אויבים )ב,  – עובדי תוהים

 (20הקב"ה )טו,  –עוזי ומעוזי ומנוסי 

 (36אויב )יג  –עוטר 

 (19; ה, 21; ב, 23שבת )א,  –עונג 

 (12ישראל )כ,  –עומסי עולו 

 (10הקב"ה )כב,  –עורך ערכי 

 (28)ח, ישראל  –עורכי להג 

 (104הקב"ה )ד,  –עושה חדשה 
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 (20המקדש )ד,  –עזרות 

 (18, 1הקב"ה )יז;  –עזרי 

 (22ישראל )ז,  –עטויי תכריך 

 (9 ,אישראל ) –עטויך 

 (18)כב,  התורה –עידות נאמנה 

 (43ו, )הקב"ה  –עיזוז 

 (10)ל, הקב"ה  –עליון ושאנן 

 (65(; )ד פיוטי ט' 66שמים )א, פיוטי ט',  –עליונים 

 (  9גיהנום )ח,  –עלק 

 (25ישראל )טו,  –עם אליך מקוים 

 (40ישראל )ב,  –עם מנוסה 

 (14ישראל )י,  –עם מקודשים 

 (46ישראל )ב,  –עם נוהים 

 (34ישראל )א, סילוק  –עמוסה 

 (120ישראל )ד,  –עמוסי מעים 

 (90, 82ישראל )א;  –עמוסים 

 (3)כו  נפש –ענייה 

 (9ישראל )יד,  –עניים ומרודים 

 (22ישראל )ב,  –פוסחים 

 (39הקב"ה )ב,  –פועל ישועות 

 (21ישראל )ח,  –פוצחים 

 (21)ט,  התורה –פלאי פלאות 

 (29כהנים  )ד,  –פרחים חתומי שמונה 

 (28; יח, 31ישראל )יג,  –צאן מרעיתך 

 (19ישראל )ד,  –צאן פזורות 

 (6המצרים )ח,  –צוענים 

 (26הקב"ה )כא,  –צור נשמתינו 

 (33; ב, 18הקב"ה )א סילוק  –צורי 

 (24הקב"ה )יז,  –צורי וגאלי 

 (23הקב"ה )י,  –צורך 

 (26הקב"ה )ט,  –צורם 
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 ( 27ב, ) מצרים –צחיחה 

 (33ירושלים )ד, סילוק  –ציון 

 (30כהנים  )ד,  –צפונים בבגדים שמונה 

 (9אויבים )יב,  –צרים 

 (21)א,  מתים –צרורים 

 (23הקב"ה )טז,  – צרף צרוף לשוא

 (11מתים )ז,  –קדומים 

 (25הקב"ה )יב,  –קדוש יושב תהלות ישרים 

 (12הקב"ה )י,  –קדוש ישראל 

 (6הקב"ה )ט,  –קדושי 

 (17; ג, 86; א, 28; ט, 9ישראל )ב,  –קדושים 

 (86ישראל )א,  –קדושים מקודשים במידות שלשה 

 (68האבות )א, פיוטי ט',  –קדמונים 

 (12)יא, הקב"ה  –קוני 

 (7ישראל )יד,  –קוראי מקרא קודש 

 (54ישראל )ד, סילוק  –קוראים שמם על שם יהודה 

 (27אליהו הנביא )ז,  –ח אדרתו ויגלום ק

 (50ישראל )כא,  –קלה משוכה בחבל צרכו 

 (3 ,)אירושלים  –קרית מועדי 

 (13 )ו, אהרן –ראש המכהנים המשרת באמונה 

 (4חודש ניסן )א,  –ראשון וראש לראשי חדשים 

 (38ישראל )ב,  –ראשונים  

 (5אויבים )יב,  –רהב 

 (26)ט, ישראל  –רודפי חסד ושלום 

 (28ישראל )ז,  –רוחשי רון 

 (35הקב"ה )ו,  –רוכב רומה 

 (77מנהיגים )כא,  –רועיך 

 (27)ו, הקב"ה  –רוצה בעמו 

 (44הקב"ה )ב,  –רוצה יראיו 

 (20הקב"ה )י,  –רוצה עבודה 

 (3; יח, 21; ל, 26הקב"ה )כח,  –רחום 
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 (13 ,א)ישראל  –רטושי יקתאל 

 (39; יב ,26יב,   71; ד, 72הקב"ה )א פיוטי קדושה  –רם 

 (51ישראל )כא,  –רצוצים דלים 

 (25ישראל )ב,  –רצוצים חפשים 

 (46ישראל )א  –שבטי יה 

 (27לווים )ד,  –שבט שלישי 

 (16אויבים )ל,  –שבים ורצים 

 (67א, )ישראל  –שובתי מלכה 

 (7אויבים )ג,  –שודדים 

 (18משמרות הכהונה )ב,  –שוים 

 (23(; )ל, 32הקב"ה )כב,  –שוכן מעונה 

 (45הקב"ה )כב,  –שוכן מעלה 

 (2ו, )הקב"ה  – שוכן מרומים 

 (4הקב"ה )כב,  –שוכן עליה 

 הקב"ה )כא, א( – שוכן ערץ

 (4כג, )הקב"ה  – שוכן רומה

 (29)יג, הקב"ה  –שומר 

 (31ישראל )כט,  –שומרי שבת 

 (18)טז,  ישראל –שוסעת שסע ומפרס להפריס 

 (36לווים )כא,  –שוררים 

 (10אברהם האמרכל )לג,  –שושנת הבחורים 

 (71(; )ד, פיוטי ט' 72אומות העולם: בבל, פרס ויוון )א, פיוטי ט'  –שלוש מלכיות 

 (15(; )י, 11ישראל )ב  –שלישים 

 (30מרים )א,  –שלישית לשנים 

 (86האבות )א,  –שלשה 

 (6לוחות הברית )ט,  –שלשה וששה 

 (77מנהיגים )כא,  –שמשיך

 (11)כא,  התורה –שנוני 

 (35אויב )יג  –שר אוצר 

 (56מלאכים )א, סילוק,  –שרפי הקודש 

 (60(; )ד, פיוטי ט' 61מלאכים )א, פיוטי ט',  –שרפים 
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 (2ישראל )ט,  –ששים רבוא 

 (27)ט, ישראל  –תומכי ארבעה כוסות 

 (32)כב,  התורה –תורת שוכן מעונה 

 (65)ד פיוטי ט'  ; (66הארץ )א, פיוטי ט,  –תחתונים 

 (28ישראל )ב,  –תמימים 

 (12(; )כב, 49תורה )ד,  –תעודה 

 (35אליהו הנביא )ז,  –תר ויגלם 

 (29הנשיאים )ב,  שנים עשר –תרי עדה 
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 פיוטי עלי בן עמרם הנדפסים במהדורה )לפי סימניהם(

 קדושתאות 

 חנוכה שבת וראש חודש(לשמוח ולנוח בחידוש יום כלות ) א.

 ותזריע( החודשאחד באחד נגשים )שבת  ב.

 תעדי ובם )שבועות(]ז...[  ג.

 קרובות י"ח 

 ר"ח ויום א של חנוכה(ויהי המקריב ביום הראשון ) ד.

 אודה למאיר אישוני )יום ב של חנוכה(ביום השני  ה.

 הראשון אדם ראש לכל )קרובת י"ח לאבל( ו.

  שבעתות

 שרשי אישש לארבעים ברייה נגמרה )פסח/טל( ז.

 ושמרו אמונים אמרי אדון הבריאות )פסח( ח.

 וירד אדון משמי מעוני )שבועות( ט.

 )שבת/רני עקרה(  רני אצולה נסוכה י.

 יי מלכנו 

 עצבי עוני עוללה על עוצםעיני  .יא

 סליחות

 אתה אדיר מהררי טרף וקושב תחנון )יום כיפור( .יב

 משולים אנו בידך כחומר בידי היוצר )יום כיפור( .יג

 )יום כיפור( ענה נא מחננת כחינוך יקותיאל .יד

 אתה ימינך ]...[ה שמים והארץ יסדת )הושענא רבה( .טו

 בפסלים ובנסרים )י' בטבת(  המסוככתאני הגבר מסרתי סוכתי  .טז

 )יום כיפור( עזרי אתה מחסי וצלי .יז

 עמדנו לפניך בבשת פנינו )יום כיפור( .יח

 תנחם על הרעה ותסיר תוגתי )כיפור( .יט

 ליוצר הרים הוידות על אלה ארבה .כ

 חטאנו/וידוי 

 בראשית אשמנו פני שוכן ערץ כא.

 אשמתי גדלה ואנחתי כפולה כב. 

 לכן לב הותל הטנו ברוב אשמה אשמנו כג.
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 תוכחות 

 )יום כיפור(נפוח נגוע סרוח ושאה  בן אדם עצב נבזה . כד

 )יום כיפור(השתתף עם חסידים  עשה זאת איפוא בני .כה

 אלי נפשי והלילי וזעקי בכל עבר )יום כיפור( .כו

 אלי נפשי היחידה הנשמה הנעימה )יום כיפור( .כז

 שבח 

    ואספר תהלותיו אעמוד על משמר כח.

  אתה דברת בחזון להמוניי כט.

 צידוק הדין 

 ונהי אגדילה   אקיפה המספד ל.

  ופותיח ואין נועל לכלוא  עוצר ואין פותיח לא.

   במאסם דעת אזל כבודם אנשי אפרים ב.ל

 קינות למת           

 בואו ובכו  אשלי עדן           ג.ל

  יולדת נודדת על שדים סופדת ד.ל

  יולדתו השכולה קרעי בגדיך  ה.ל

 שקר החן והבל היופי  ו.ל

  על אח אספדה ואילילה ז.ל

 יושבי תבל[הו ...] על אבל גדול מכל אבל ח.ל

 פזמון לשבת 

  ולעבוד אתה ציויתה פקודיך לשמור .לט

 מסופקים

 ענה נא איומה שיר משוררת )סוכות/הושענא( .מ

 מוגדר(המיענות עני תתישב ארצם )סוג לא  .מא
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 פיוטי עלי בן עמרם הנדפסים במהדורה לפי א"ב של התחלותיהם

 )לח( יושבי תבל[הו ...] על אבל גדול מכל אבל

 אחד באחד נגשים )ב(

 אלי נפשי היחידה הנשמה הנעימה )כז(

 אלי נפשי והלילי וזעקי בכל עבר )כו(

 בפסלים ובנסרים )טז(  אני הגבר מסרתי סוכתי המסוככת

  במאסם דעת אזל כבודם )לב( אנשי אפרים

 )כח( ואספר תהלותיו אעמוד על משמר

 ונהי אגדילה )ל( אקיפה המספד

 בואו ובכו )לג( אשלי עדן

  )כג(אשמנו ברוב אשמה לכן לב הותל הטנו 

 )כב( אשמתי גדלה ואנחתי כפולה

 אתה אדיר מהררי טרף וקושב תחנון )יב(

  )כט( דברת בחזון להמונייאתה 

 אתה ימינך ]...[ה שמים והארץ יסדת )טו(

  ולעבוד )לט( אתה ציויתה פקודיך לשמור

 ביום השני אודה למאיר אישוני )ה(

 נפוח נגוע סרוח ושאה )כד( בן אדם עצב נבזה 

 )כא( בראשית אשמנו פני שוכן ערץ

 המיענות עני תתישב ארצם )מא(

 הראשון אדם ראש לכל )ו(

 יהי המקריב ביום הראשון )ד(ו

 וירד אדון משמי מעוני )ט(

 ושמרו אמונים אמרי אדון הבריאות )ח(

  )לד( יולדת נודדת על שדים סופדת

  )לה( יולדתו השכולה קרעי בגדיך

 לשמוח ולנוח בחידוש יום כלות )א( 

 משולים אנו בידך כחומר בידי היוצר )יג(

 ופותיח ואין נועל לכלוא )לא( עוצר ואין פותיח

 )יז( עזרי אתה מחסי וצלי
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 עצבי עוני )יא( עיני עוללה על עוצם

 )לז( על אח אספדה ואילילה

 ליוצר הרים )כ( הוידות על אלה ארבה

 עמדנו לפניך בבשת פנינו )יח(

 ענה נא איומה שיר משוררת )מ(

 )יד( ענה נא מחננת כחינוך יקותיאל

 השתתף עם חסידים )כה(עשה זאת איפוא בני 

 רני אצולה נסוכה )י(

 )לו( שקר החן והבל היופי 

 שרשי אישש לארבעים ברייה נגמרה )ז(

 תנחם על הרעה ותסיר תוגתי )יט(

 

 קטעים שתחילתם חסרה 

 תעדי ובם )שבועות( )ג( ]ז...[ 
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The Paytanic Works of Eli Ben Amram: Egypt mid-11th Century 

Abstract 

Eli Ben Amram flourished in Fustat, the capital of Fatimid Egypt from the beginning of 

the 11th century to the mid of its seventh decade. In 1055 he was appointed head of the 

Jerusalemite congregation and his activities as a public figure are documented in dozens of 

Genizah records. This aspect of his life, as a leader of the Jewish community, is well-represented 

in historical research. However, besides his role as community leader and religious judge, Eli also 

penned about 41 liturgical poems, despite the fact that he did not serve as official cantor. This 

research focuses on Eli Ben Amram, the poet, and his liturgical poems and occasional songs that 

he authored. 

Eli Ben Amram’s liturgical poems (piyyutim) have been preserved in the Cairo Genizah. 

Their collection in these pages, along with a wide-reaching introduction, provides a 

comprehensive view of the synthesis of various paytanic traditions in a period of change among 

two overlapping centers of creativity: Post-classical Eastern piyyut and the emerging Spanish 

liturgical poetry. The main goal of this research is to outline the characteristics of liturgical poetry 

in 11th-century Egypt. Eli Ben Amram is a poet whose place and time are known. Therefore, the 

study of his paytanic works serves as an anchor for reconstructing the development of Hebrew 

liturgical poetry in the East. Discussing Ben Amram’s work in the overall context and examining 

his entire oeuvre of piyyutim from a historical, literary, and liturgical perspective, as well as his 

attitude toward the poetic norms of his time, shed light on the status of the classical paytanic 

traditions of his time and place.  

The first part of this paper consists of a comprehensive theoretical introduction that 

includes a historical and expanded literary discussion of the piyyutim, referring to the literary 

methods, themes and language used by the poet and a comparative literary discussion of the nature 

of contemporary piyyutim. This introduction provides a broad, panoramic view of Eli Ben 

Amram’s work and an attempt to characterize the poems and the purpose and unique character of 

the genres he chose for his piyyutim.  



 

- 2  - 
 

The second part is a complete, annotated critical edition of the poems, serving as the basis 

for the ensuing poetic sections. The research conclusions were facilitated by a thorough search 

for Eli Ben Amram’s piyyutim in the various Genizah collections, which have been cataloged and 

registered by the Ezra Fleischer Institute for Research of Hebrew Poetry in the Genizah.  

The following nine chapters of the research aim to examine Eli Ben Amram’s piyyutim 

from various aspects. The first chapter reviews the main studies that have discussed Ben Amram 

as a poet and his works. The review focuses primarily on historical details pertaining to Ben 

Amram, including biographical details elicited from the Genizah documents such as court verdicts 

signed by him, licenses, deeds, and letters that mention his name, among other things. 

The second chapter presents a historical description of Fustat and its community during 

Ben Amram’s activity there. This chapter details the facts known about Ben Amram’s family and 

various leaders that were close to him and his opponents, all in an effort to understand his 

environment. As the head of the local community in Egypt, Ben Amram was an active participant 

in struggles and intrigues to gain positions of power in the Jewish community in Egypt and the 

Land of Israel. As shown in this chapter, the piyyutim were an appropriate expression of Ben 

Amram’s education and erudition and also served as an instrument of public relations. Although 

this research does not include Ben Amram’s secular poems, it does reference them at times. 

Historically, the songs of praise that he penned reveal connections that he forged with influential 

and powerful figures in the Fustat community and beyond it, in the Land of Israel and Spain. 

Poetically, these songs serve as a basis for comparison with his liturgical poems.  

The third chapter discusses the extent of Eli Ben Amram’s poetic oeuvre and issues 

regarding the attribution of piyyutim to Ben Amram. The piyyutim presented in this corpus have 

been gathered and compiled from over 150 Genizah manuscripts. A large part of them are 

autographs, mostly drafts with numerous deletions and corrections that at times make them 

difficult to decipher. Nonetheless, for the most part, Ben Amram’s poems are signed with his 

name and epithet, He'haver (החבר), though some are not signed and others are attributed to him 

in the caption above the poem.  

The fourth chapter discusses liturgical genres and forms. Mapping the genres of poems 

written by Eli Ben Amram shows the existence of three paytanic traditions in his work: Classical, 
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Post-classical Eastern, and Spanish. Kedushtaot and the Krovot that he authored, are familiar from 

the classical tradition of piyyutim and that were not prevalent in his time. The absence of the most 

popular genre of his time, the Yotserot, is conspicuous — only one such piyyut can be found in 

this corpus. In some of his Tokhakhot and Selichot there is a prominent Spanish influence in 

structure and content. The poems that he authored for religious-social events, meant for 

ceremonies conducted outside of the synagogue, such as Kinot, Hespedim, Tziduk Hadin and 

others, reveal Eli Ben Amram as a poet who feels at home in several paytanic traditions. 

The fifth chapter presents the autographs as an interesting and reliable documentation of 

the writing process, including the adaptation and recycling of creative materials that were 

undertaken in the poet’s chambers. Ben Amram adapts his poems to their liturgical purpose and 

the special occasions of the Jewish calendar. This conclusion promotes the assumption that Ben 

Amram had a literary store available to him both for set occasions of the Jewish calendar and also 

for one-time events, which could be adapted to new occasions and audiences. Consequently, one 

can see that poetry is not merely intended to satisfy the artistic needs of the poet but also served 

as a means and a requirement through which the head of the community proved his erudition and 

made a name for himself. 

The sixth chapter deals with the language and prosody of the poems. The vocabulary of 

the piyyutim testifies to a clear trend by the poet to base his poetry on the language of the Bible. 

This, along with innovations in the system of verbs and forms, indicates that Eli Ben Amram 

followed the paytanic tradition of Rav Sa'adiah Gaon, viewing the Bible as a source for new 

linguistic creations. But contrary to the high, cryptic language employed by RSG and the poets 

influenced by him, the poems of Ben Amram are generally not difficult to decipher. Ben Amram’s 

usage of biblical language, the midrashim of the sages, and forms of rhyming, indicate the great 

importance that he saw in making his poems accessible to an audience that is not highly learned. 

Ben Amram read the contemporary map of Hebrew poetry and was familiar with its audience. 

His secular poems were in the Arabic quantitative metre that was prevalent in Spain, but his 

religious poems were not set in any exact metre. 

A significant portion of the research is dedicated to a discussion of the poetic craft. The 

seventh chapter presents a map of the artistic means used to embellish the poems. The kinuy )כינוי) 
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as an artistic means is largely developed in the poems and is more prominent in the texture of the 

language, as opposed to the multi-layered figurative language. From time to time Ben Amram 

presents original, fresh appellations, but for the most part his appellations are ordinary and easily 

deciphered, as is the case with the poets of his time. Compared to the Spanish liturgical poetry, 

Ben Amram uses to a lesser extent phrases such as metaphors, metaphorical construct states and 

so on, preferring to use figurative means such as paronomasia, repetitions, parallelism, and verbal 

puns. The figurative language in the poems is limited and bland, based on common biblical images 

or realistic images. The use of a well-developed euphony in the poems and its dense presence 

gives the poems a rhythmic feeling, perhaps to compensate for the lack of precise metering. In 

the same manner, perhaps the density of the antonomasia in the piyyutim compensates for the 

dearth of metaphors and images. From time to time, Ben Amram shapes the familiar biblical 

language into new and even surprising images by reworking existing, trite metaphors.  

The eighth chapter deals with the varied and complex contents of his poems. An 

examination of Eli Ben Amram’s piyyutim shows an adherence to paytanic traditions; there is no 

new content in the liturgical poems. Ben Amram uses motives that are typical of the type and 

purpose of the poem—a practice that is characteristic of the Classical paytanic tradition—such as 

seven Hanukkahs in Hanukkah, the allegory from the Song of Songs in Shavuot, the typical 

descriptions of Israel in the diaspora, the destruction of the Temple and Jerusalem in Selichot, the 

priestly divisions, and so on. 

Two rebuke poems are worth mentioning as they are written in the style of the Spanish 

admonitions and testify to the influence of Ibn Gabirol’s innovation in which the individual is at 

the center of the admonitions. Examining the contents of the Selichot raises the question if some 

of them were meant to be recited after midnight or in the morning watch. The lamentations 

provide evidence as to the customs held at the time regarding funerals and the mourning period. 

The Sabbath song is exceptional, only one of this genre is to be found in Ben Amram’s legacy. 

This may testify to the slow expansion of the zemirot, which were written for public occasions 

and recited in a family atmosphere, at the Sabbath table. 

The ninth and final chapter discusses Eli Ben Amram’s place in Hebrew poetry in Egypt 

in the 11th century. The first part outlines the characteristics of the Post-classical Eastern piyyut 
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of the 11th century and details the main paytanim of the period, which was characterized by the 

simultaneous existence of ordinary, shallow liturgical works alongside sophisticated works, 

especially linguistically, influenced by the innovative school of Rav Sa'adiah Gaon.  

Hebrew poetry written after the middle of the 11th century in the Muslim world must be 

evaluated by the standards of the new Spanish school of liturgical poetry, whose influence was 

apparent in the Orient in the time of Eli Ben Amram. The second part of this chapter is dedicated 

to examining the influence of Spanish poetry on Eastern paytanim and on Eli Ben Amram’s work. 

It is clear, judging by the poems in our possession, that Ben Amram was familiar with the Spanish 

forms and did his best to write secular poetry according to the Spanish example and the taste of 

his audience. But he was more conservative in the religious poetry that he wrote. This may 

indicate that Spanish poetry was not fully accepted in Egypt at the time. Alongside the occasional 

Spanish influence, Ben Amram adhered to classical compositions, whose shine had already come 

off at his time. This assumption leads to the final part of the chapter, in which generalized 

conclusions are formulated regarding liturgical poetry in 11th-century Egypt, based on the 

piyyutim of Eli Ben Amram and his contemporaries.  

In order to position Eli Ben Amram’s work among the liturgical poetry throughout history 

and characterize its uniqueness, we attempted to examine his poems in the context of the works 

of other piyyutim and paytanim who were active in his time in Egypt, Palestine, and Babylon. The 

different genres of piyyutim were examined and the question of their status was discussed, for 

example, the status of the rebuke poems and the Selichot, which perhaps were not meant for 

regular prayers in Eli Ben Amram’s time but for para-liturgical events. Examining Eli Ben 

Amram’s work in this intersection of two schools, one rising and one declining, shows the 

considerations in selecting from among ancient and respected traditions, the audience’s favorites, 

and attractive innovation—and in addition, his own personal imprint.  

Together, the two parts of this research contribute to the study of Hebrew poetry in being 

the first comprehensive research on the entire corpus of Eli Ben Amram’s piyyutim. The Cairo 

Genizah holds thousands of anonymous piyyutim, where at best the given name of the poet is 

signed in an acrostic. When a poet whose time and place are known, as is the case with Eli Ben 

Amram, his poems can serve as an anchor for the recreation of the processes that Hebrew poetry 
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experienced in the East. Specifically, Eli Ben Amram is a link in the cultural transition between 

two periods, and a research that deals with the poetical decisions made in his work promotes the 

understanding of these processes. Another aspect of the study of Eli Ben Amram’s piyyutim refers 

to the link between writing the poems and the status of the poet as the leader of the community. 

Thus, Eli Ben Amram’s piyyutim sustained his title and honor and not his monetary wealth and 

in fact served as tools in his struggles as a community leader. Examining the entire corpus of Ben 

Amram’s poetry, who wrote as he wished and not in order to make a living, also contributes to 

understanding the role of poetry and its status in society in this period. 
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