יוסף גבאי

השיבוץ המקראי
באזהרות משכיל
שיר הידידות
לר' משה אבן צור

משפחת אבן צור באה לפאס עם מגורשי ספרד .השם אבן צור מורה כנראה
שמוצא המשפחה מן העיר צור ( )zurשבחבל ּפֹונ ְ ֶטו ֵוְדָרה בספרד 1.ידועים לנו
ארבעה חכמים ששמם משה אבן צור .הראשון כונה אברהם העברי ,ועל פי כינוי
זה נראה שהיה מן האנוסים שהגיעו לפאס ,ושלאחר זמן מה שב ליהדותו ונחשב
לאחד מגדולי החכמים שבעיר; אברהם סבע 2פגש בו ואף העיד שקיבל ממנו
דברי תורה וחכמה 3.משה אבן צור השני הוא סבו של הפייטן בשם זה ,והוא
נזכר בהקדמה לספרו 'מערת שדה המכפלה' 4.השלישי הוא הפייטן ,מחברן של
האזהרות 'משכיל שיר הידידות' ,נושא מאמר זה .והרביעי הוא אביו של ר' שלום
5
אבן צור ,שעליו קונן ר' יעקב אבן צור (יעב"ץ).
ר' משה אבן צור הפייטן (להלן :רמב"ץ) כתב בהקדמתו לספרו 'מערת
שדה המכפלה' כי הוא משתייך למגורשי קסטיליה' :אמר הצעיר משה בן לא"א
1

2
3
4
5

מאמר זה מבוסס על עבודת הדוקטור שלי ,שכתבתי בהנחייתו
של פרופ' בנימין בר־תקוה ,שגילה לי פנים ׂשוחקות ,ותודות
לסבלנותו ולתמיכתו המעודדת זכתה עבודתי לצביונה .ראו:
גבאי ,בחינות .זעפרני ,עמ'  ;130על בני משפחת אבן צור ראו:
שם ,עמ'  ;161–126על יעקב אבן צור ראו :בר־תקוה ,יעב"ץ; על
רמב"ץ ראו :חזן ,עמ'  ;272–169עמאר עמ' .124-89
הפרשן הנודע ,בעל ספר 'צרור המור'.
עובדיה ,א ,עמ' .352
רמב"ץ ,מערת ,הקדמה ,דף ד ע"א.
אבן צור ,ד ,עמ' צב.
פעמים ( 117תשס"ט) ,עמ' 139-101

101

[לאדוני אבי]  ...כמה"ר [כבוד מורנו הרב ר'] ר' יצחק ז"ל בן החסיד העניו...
כמה"ר משה זלה"ה [זיכרונו לחיי העולם הבא] ...ממגורשי ק"ק [קהילת קודש]
קאשטיליא הי"ן [השם ינקום נקמתו]' 6.על שורשיו המשפחתיים אנו למדים
גם מהכתובות בלדינו שבראשי השירים בספרו 'צלצלי שמע' .תאריכי לידתו
ופטירתו אינם ידועים ,אך ידועים לנו תאריכים בחייו שנזכרו ביצירותיו ,ועל
פיהם עולה כי חי בסוף המאה השבע עשרה ובראשית המאה השמונה עשרה.
בסוף הקדמתו לספר 'צלצלי שמע' כתב' :היום ג' בשבת ...שנת חסד אל כל
היום' 7,היא שנת התע"ב ( .)1712ובסוף האזהרות 'משכיל שיר הידידות' כתב:
'נכתב ונחתם פה העירה פאס רבתי יע"א [יגן עליה אלוהים] ,ביום ה' בשבת...
שנת ידך תרום ימינך' 8,היא שנת התע"ז ( .)1717תאריך נוסף נזכר בספרו
'מערת שדה המכפלה'' :נשלם בשנת התע"ט ליצירה בעיר פאס יע"א' 9,היא
שנת .1719
מסֵפר השירים 'צלצלי שמע' ,מתוך 'מערת שדה המכפלה' ,שהוא ספר קבלה
שיטתי בתבנית שיר ,ומן האזהרות 'משכיל שיר הידידות' עולה דמות של פייטן,
תלמיד חכם ומקובל .ספר שיריו 'צלצלי שמע' נדפס בנֹא אמון (אלכסנדריה)
בשנת תרנ"ב ( ,)1892ושירתו הקבלית 'מערת שדה המכפלה' נדפסה בירושלים
בשנת תר"ע ( 10.)1910לעומתם האזהרות 'משכיל שיר הידידות' נותרו עד זה לא
11
כבר בכתב–יד ולא נדפסו.
פיוטי רמב"ץ לתפילה ומועדים' :צלצלי שמע'
'צלצלי שמע' הוא ספר הפיוטים של רמב"ץ והוא אף ערך אותו .בהקדמתו ציין
כי הספר מחולק לשלושה מדורים ,אלא שאחריהם הוסיף עוד שני מדורים.
שלושת המדורים הראשונים מקיפים את מעגל חייו של היהודי ,ובהם פיוטים
למועדים ,רשויות לקדיש בכלל ולקדיש למועדים כמו פסח ושבועות בפרט,
פיוטים לאירועים דתיים כמו חניכת ספר תורה ,סיום לימוד מסכת ועוד.
בפיוטי גלות וגאולה הוא שילב בקשה לגאולה ,כמקובל בסוגה שירית זו
 6רמב"ץ ,מערת ,הקדמה ,דף ד ע"א.
 7רמב"ץ ,צלצלי ,הקדמה ,דף ו ע"א.
 8רמב"ץ ,משכיל ,על פי כ"י פרנקפורט ,ספריית המדינה
והאוניברסיטה  ,hebr. 8°61הקדמה ,עמ' .1
 9רמב"ץ ,מערת ,הקדמה ,דף ד ע"ב.
 10על שירתו הקבלית ראו :גבאי ,בחינות ,עמ' .21–19
 11זעפרני ,עמ'  .134האזהרות נדפסו לראשונה בעבודת הדוקטור
שלי .ראו :גבאי ,בחינות ,עמ'  .321–170תיאור כתבי־היד,
ההקדמה ועיון בה ראו :שם ,עמ' .168–161
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צרפתי את התמונה למקרה הצורך

דף השער מספרו של ר' משה אבן צור צלצלי שמע ,אלכסנדריה תרנ"ב

פעמים ( 117תשס"ט)
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12

וכדרך המשוררים שקדמו לו ובן משפחתו יעקב אבן צור.
למדור הראשון קרא רמב"ץ 'משבצות זהב' ,משום שבמילה משבצות רמוז
שמו .למדור השני קרא 'שערי זמרה' ,לפי הפשט מלשון זמר ושיר ,ולפי הקבלה
מלשון זמר עריצים ,והכוונה שבאמצעות השירים האלה תיכרת הקליפה ויעברו
גילולים מן הארץ העליונה .למדור השלישי קרא 'ישיר משה' .למדור הרביעי קרא
'זכר לחורבן' ,ובו קינות על חורבן ירושלים .ולמדור האחרון קרא 'שערי תשובה',
ובו תוכחות לקיים מה שנאמר 'קחו עמכם דברים ושובו אל ה'' (הושע יד ,ג).
ר' רפאל אבן צור ציין בהקדמתו ל'עת לכל חפץ' ,שהוציא לאור בנו שלמה
אבן צור' :משה אבן צור זלה"ה לנו האיש ממשפחתנו ענף אחד נאצל ...תקוות
בני הי"ו [השם ישמרהו ויחייהו] התגברה הלוך ואור לספח אל נטוע זה ,ספר
"צלצלי שמע" כולו אומר כבוד ושיר הילולים' 13.מכאן משמע ששלמה אבן צור
ביקש להביא לדפוס יחד עם הספר 'עת לכל חפץ' ,פרי עטו של ר' יעקב אבן
צור ,את הספר 'צלצלי שמע' .דא עקא ש'צלצלי שמע' נדפס בנא אמון בשנת
תרנ"ב ( ,)1892ואילו 'עת לכל חפץ' נדפס שם בשנת תרנ"ג ( .)1893כך שהכוונה
לספח ל'עת לכל חפץ' את 'צלצלי שמע' אינה עולה בקנה אחד עם התאריכים
הללו .ושמא מסיבות שאינן ידועות לנו הדפיס תחילה את 'צלצלי שמע' ואחריו
את 'עת לכל חפץ' .דוגמה אחת מתוך 'צלצלי שמע' ,מן המדור 'משבצות זהב',
מופיעה להלן בנספח ב למאמר זה.
שירתו הדידקטית־קבלית המרכזית של רמב"ץ:
'מערת שדה המכפלה'
רמב"ץ היה מחשובי המקובלים בתקופתו במרוקו .כידוע דורות רבים מילא
ה'זוהר' תפקיד ראשון במעלה בחיי הדת והרוח של יהודי מרוקו .רבים מחכמי
מרוקו במאה החמש עשרה והשש עשרה ידועים כמקובלים ,וחלקם מסרו דברי
סוד .איננו יכולים לאמוד את היקפו המלא של החומר הקבלי' ,שכן מה שלא
נגלה לנו עד היום עשוי להתגלות מחר' 14.בין מגורשי ספרד שבאו למרוקו,
 12בר־תקוה ,יעב"ץ ,עמ'  ,30וכך כתב' :פיוט ליעב"ץ לעולם חותם
בבקשת הגאולה ,אין לך פיוט שכבה בו זיק התקווה'.
 13אבן צור ,הקדמה ,דף ד.
 14חלמיש ,הקבלה ,עמ'  .153על הקשיים בהדפסת הספרים כתב
ר' רפאל בן־שמחון בהקדמתו ל'בת רבים'' :חבל שרוב חוכמתם
ותורתם נגנזה עמהם ,שכמה ספרים בכל מקצועות החוכמה,
בנסתר ובנגלה לעשרות ולמאות כל דור ודור ...כתביהם
ותולדות שכליהם ספו תמו מן בלהות הזמן ,נחסלו אבדו כרגע'.
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ושהיו גורם בעל משקל בקהילותיה ,היו מקובלים גדולים וידועי שם ,כמו ר'
אברהם סבע ,שבספרו 'צרור המור' סיפר על דרשות שנשא בכל בתי הכנסת של
קהילת פאס 15.וכן ידוע על מרכזים עיקריים ללימוד ולהפצה של תורת הסוד
16
בגלילות הסּוס והַדַראע.
בסוף ספרו 'צלצלי שמע' כתב רמב"ץ על רצונו לחבר שירה קבלית בעקבות
ר' משה קורדובירו ור' יצחק לוריא (האר"י)' :אם יהיה אלוקים עמדי ויעזרני על
דבר כבוד שמו לפרש ולחתום ב' השירים .שיר אחד על הפרדס ,ושיר אחר על
17
מעין החכמה .כמו שעזרני לגמור ולפרש השיר של האוצרות בצביונו ובמקומו'.
בהקדמתו ליצירתו הדידקטית 'משכיל שיר הידידות' הזכיר את 'דברי האוצרות
לבוצינא קדישא' ,היינו ספרו 'מערת שדה המכפלה' ,שהוא שיר על 'אוצרות
חיים' ,ספרו של ר' חיים ויטאל על תורת רבו האר"י .וכן הזכיר בהקדמה זו את
ספרו 'מבוא שער השמים'' :אתחיל לכתוב ספר מבוא שער השמים ,ויחוברו
אליו שני צנתרות הזהב' ,היינו שני פירושים; לאחד קרא 'דברי אמת' ,ולאחר -
'קרא משה' .רמב"ץ כתב גם ספר קבלי בשם 'פרדס רימונים' ,על תורת ר' משה
קורדובירו; הספר נזכר ב'שם הגדולים' 18,אך לא הגיע לידינו .הספר 'מבוא שער
השמים' נמצא בכתב–יד 19,ולעומתם הספר 'מערת שדה המכפלה' הגיע אלינו
ואף נדפס.
כתיבת עיקרי תורת האר"י בשיר  -זהו חידושו המיוחד של רמב"ץ .השיר
'מערת שדה המכפלה' היה ראשוני בעניינו ,שכן קודם לו לא מצאנו פייטנים
שכתבו את עיקרי תורת האר"י בשיר .השיר הוא קיצור הספר 'אוצרות חיים'
בתוספת שני פירושים' ,דברי קבלה' ו'הלכה למשה' .רמב"ץ כתב לספרו שלוש
הקדמות.
הקדמה א היא הקדמה דידקטית בעיקרה ,ובה הוצג הנימוק לכתיבת

15
16

17

18
19

וכן דברי רפאל אבן צור בהקדמה לספר 'עת לכל חפץ'' :מלאכת
הדפוס חזיון יקר בכל ערי המערב' (אבן צור ,דף יג ע"ב).
חלמיש ,היצירה ,עמ' .30
'בימים ההם נקבצו ובאו שם בצפת קבוצה של חכמים מקובלים
ובעלי רזין ,מנגב מרוקו מחבל דראע ,שבה מצאה אז הקבלה קן
לה' (טולידנו ,נר המערב ,עמ' .)109
רמב"ץ ,צלצלי ,דף מח ע"ב .במילים 'שיר על הפרדס' כיוון
לספרו 'פרדס רימונים'; במילים 'על מעין החכמה' כיוון לספרו
'מבוא שער השמים'; ובמילים 'השיר של האוצרות' כיוון לספרו
'מערת שדה המכפלה' שכתב על עיקרי תורת האר"י שהובאו
בספר 'אוצרות חיים'.
אזולאי ,ערך ספרים ,מעין החכמה.
כ"י ניו־יורק ,בית המדרש לרבנים .MS 2185
פעמים ( 117תשס"ט)
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הספר  -הקושי בשמירת הנלמד מ'אוצרות חיים' .וכך כתב רמב"ץ' :בראותי
מעלת ספר אוצרות חיים והנה עמוק עמוק מי ימצאנו ...וגם בהיותי יגע באיזה
עניין מענייניו הטובים עדי אשיגנו ,יום או יומיים יעמוד אחרי לימודו ,ולנצח
20
אשכחנו ולאורך ימים אעזבנו'.
הקדמה ב כתובה בדרך שיר ומליצה ובה שמונה סטרופות דו–טוריות,
שתחילתן משה וסופן משה' .וכוונתי בה לפאר ולרומם מעלת אדון כל הנביאים
מרע"ה [משה רבנו עליו השלום] .וגם לייחס את הבוצינא קדישא הרשב"י ע"ה
[ר' שמעון בר יוחאי עליו השלום] ,ומאור עינינו נר ישראל ...המקובל האלוקי
האר"י זלה"ה ,כי כל החכמים והרבנים נקראים בשם משה .כמ"ש [כמו שנאמר]
בגמרא "משה שפיר קאמרת"' 21,והוא כינוי לגדול שבדור .אך רמב"ץ לא ביקש
לפאר את עצמו בכינוי זה  -הוא כינה עצמו ,בארבע הסטרופות האחרונות ,משה
זוטא.
הקדמה ג היא אזהרה לבאים בשערי חכמת הקבלה ,שכן קיים חשש שאנשים
יעשו שימוש לא נכון בחכמה זו .לפיכך השביע רמב"ץ בשמו הגדול והנורא
יתברך 'שכל מי שרוצה ליכנס בזו החכמה שקודם כל יפשפש במעשיו ויקדש
22
ויטהר עצמו בכל מה דאפשר'.
שירתו הדידקטית־הלכתית :האזהרות 'משכיל שיר
הידידות'
לאחר שכתב שירה קבלית ,המיועדת מעצם טיבה ליודעי ח"ן ,ניגש רמב"ץ
לכתוב שירה המיועדת לכלל עם ישראל ועניינה דיני 'שולחן ערוך' .פיוטי הלכה
רבים כתבו קדמונינו שהיו אנשי אשכולות בחכמת התורה וגם בשירה ובפיוט,
וגדול ערכם של שירי ההלכה הללו לא מן הצד הספרותי בלבד ,אלא אף מצד
ההלכה ומנהגי המקום שבו נתחברו הפיוטים.
כבר בתקופה הקדומה ניכרת בסדרי העבודה מזיגת ההלכה בשיר .עבודת
יום הכיפורים בבית המקדש הייתה שיא רוחני בעבודתו של הכוהן הגדול .לאחר
חורבן בית המקדש הורגש חסרונה של עבודה זו ,ועל כן נתעוררו פייטנים לחבר
פיוטים שבהם פייטו את סדר העבודה בבית המקדש .מתוך חיבה לסוגה זו כתבו
הפייטנים סדרי עבודה רבים ,בתקופות ובמרכזים שונים 23.כדי להעניק לבוש
20
21
22
23
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רמב"ץ ,מערת ,הקדמה א ,דף ג ע"א.
שם ,הקדמה ב ,דף ו ע"א .וראו על ביטוי זה :בבלי ,שבת קא
ע"ב; שם ,סוכה לט ע"א; שם ,ביצה לח ע"ב.
רמב"ץ ,מערת ,הקדמה ג ,דף ו ע"ב.
אלבוגן ,עמ'  ;116רשימת סדרי עבודה ראו :דוידזון ,ד ,עמ' .493
יוסף גבאי  /השיבוץ המקראי

ספרותי מגוון לפיוט ,שעיקרו פרטי סדר העבודה וקרבנות היום ,חילקו אותו
הפייטנים לשני חלקים עיקריים .בחלק הראשון היו שלושה נושאים :בריאת
העולם כביטוי לגדולת הקב"ה והתגלותו ,השתלשלות האנושות ובחירת שבט
לוי והכוהן הגדול; בחלק השני תואר בפירוט סדר העבודה של הכוהן הגדול
בבית המקדש ביום הכיפורים.
ר' יהודה אלחריזי כתב במחברת השלישית ב'תחכמוני' דברי הערכה על
סדרי העבודה שכתבו ר' שלמה אבן גבירול ,ר' יוסף אבן אביתור ,ר' יצחק אבן
גיאת ,ר' משה אבן עזרא ור' אברהם אבן עזרא 24.ודבריו המפורשים על פיוטים
אלה עשויים ללמד כי ראה בהם אמת מידה לרמתם של הפייטנים.
קדמונינו כתבו אזהרות על תרי"ג מצוות 25.וגם חכמי הדורות האחרונים
כתבו אזהרות כאלה 26.בדרך כלל ויתרו המחברים על עקביות בסדר המצוות,
והוסיפו נופך מדעתם כדי לגוון פיוטים אלה 27.לעתים כתבו פיוטים על נושא

24

25

26

27

על סדרי העבודה ראו :פליישר ,אבן אביתור ,עמ' ;252–236
פליישר ,שלמה הבבלי ,עמ'  ;189–153מירסקי ,יוסי בן יוסי,
עמ'  ;198–122מלאכי ,העבודה; מלאכי ,אבן גיאת ,עמ' ;19–9
יהלום; אלוני; קצומטה ,עמ'  ;111–91 ,57–37שמלצר ,עמ'
.169–159
אלחריזי ,מחברת ג ,עמ'  ;44–43על אבן גבירול כתב' :והיו כל
שיריו נגידים וראשונים וחיבר סדר ליום הכיפורים ,כל ענייניו
נרדים עם כפרים'  .על ר' יוסף בן שטנאש (אבן אביתור) כתב:
'והוא הראשון אשר חיבר בספרד מעמד ליום הכיפורים' .על אבן
גיאת כתב' :ובספרו אשר חיבר ליום הכיפורים הראה נוראות היו
לו לאות' .על ר' משה אבן עזרא כתב" :מושה הפנינים ממצולות
הרעיונים ...גם הוא עשה סדר ליום הכיפורים ,מילין מכלי פז
יקרים' ,ועל ר' אברהם אבן עזרא כתב' :גם הוא חיבר סדר ליום
הכיפורים ענייניו בכּור שכל יצוקים ועל הלבבות חקוקים'.
אזהרות רב סעדיה גאון ראו :טובי ,שבעתא; אזהרות ר' יצחק
אבן ג'יקטילה ראו :זולאי; אזהרות יוסף אבן אביתור ראו:
פליישר ,אבן אביתור ,עמ'  ;311-304אזהרות אבן גבירול ראו:
ירדן ,ב ,עמ'  ;391–372אזהרות ר' יצחק אלברגלוני ראו :מזוז;
אזהרות ר' אליהו הזקן ראו :מיזליש.
אזהרות ר' יונתן אייבשיץ ראו :אייבשיץ ,עמ' תרעה–תרצז;
אזהרות ר' שמואל אלבאז ראו :אלבאז; אזהרות ר' ברוך
טולידאנו ראו :טולידאנו ,ויעש ברוך ,עמ' רלג–רפז; אזהרות
הרב יוסף קאפח ראו :טובי ,כתבים ;693–683 ,תולדות פיוטי
האזהרות ופיוטי ההלכה ראו :גבאי ,בחינות ,עמ' .59–23
גבאי ,אזהרות ,עמ' .1
פעמים ( 117תשס"ט)
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הלכתי מוגדר ,כגון דיני שחיטה וטרפות 28,דיני קידושין וגטין 29,פיוטים ליום
30
כיפור ,לפסח ,לסוכות ,לחנוכה ועוד.
רמב"ץ כתב לראשונה פיוטי הלכה על פי סדר הסימנים ב'שולחן ערוך'.
מאחר שראה בר' יוסף קארו פוסק שיש לנהוג על פי פסקיו ,ביקש רמב"ץ להפיץ
בדרך זו את חיבורו ,ובכך לשנות את המצב שבו פסקו על פי רבנו אשר בן יחיאל
(הרא"ש) .תחילה התכוון רמב"ץ לכתוב שירי הלכה על כל הדינים אשר הביא
מרן ב'שולחן ערוך' .עדות לכך עולה מהקדמתו לאזהרות' :והן אמת חפצתי
לחבר חרוזים על כל הדינים אשר הובאו בית יוסף ,אבל מה אעשה כי עוונותי
ורוע מזלי מנעו ...וטרדות הזמן הבוגד כי אפילות הנה ,סבוני כמים וגברו עלי
כימי הים וגלם ,וחסרון כיס קשה מכולם ,וזאת היא הסיבה כי תקפה עלי מלאכתי
וזהו מה שעלה במצודתי ונלכד ברשתי' 31.עדות נוספת לכוונה זו יש בסוף ספר
שיריו 'צלצלי שמע' .רמב"ץ כתב שם סטרופה פותחת לשלושה מתוך ארבעת
חלקי 'שולחן ערוך' ('אורח חיים'' ,יורה דעה' ו'חושן משפט') .מעניין לציין
כי לא מצאנו כל אזכור לחלק 'אבן העזר'' 32.וזה יהיה התחלת השיר של אורח
33
חיים':
אְַקטִיר ַאּגִיׁש ִמנְחָה טְהֹוָרה נ ִיב ׁשִיר ָחדָׁש ַא ְל ַּפי ִם ּבַת יָכִיל
הִלְכֹות ְּתפִיּלֹות יְמֵי ֹקֶדׁש ו ְחֹול ְלהָבִין ּו ְלהַ ְׂשּכִיל
יֶעֱַרב ּכְמֹו ׁשַי לַּמֹוָרא
ּכִי ְל ָבבִי ָקטֹון ֵמהָכִיל
ּו ֵמאֵל עֹוז ֵר ֶא ְׁשאַל ֵעז ֶר
34
אַֹרח ַחּי ִים ְל ַמ ְעלָה ְל ַמ ְׂשּכִיל (משלי טו ,כד).

28
29

30
31
32
33
34
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כלץ; טובי ,חלפון ,עמ'  ;48–47ויטל; בן־עטר; עמאר ושפיגל,
עמ'  ;53–41גאגין ,עמ'  ;108–67אסולין ,עמ' רצב–ש.
ראו שירו של ר' יהודה כלץ 'אלף המגן' :כ"י ששון  ;688נדפס:
קוריאט ,דף נד ע"ב – נו ע"ב .העתקה נוספת ראו :כ"י ניו־
יורק ,בית המדרש לרבנים  .Rab. 659בהקדמה כתב ר' יעקב
משה טולידאנו' :הלכות גיטין בשיר עם פירוש מר' יהודה ב"ר
אברהם כלץ ...הספר הזה כלול משלושה מהדורות ,שהמחבר
עצמו כתב אותם ,ושינה ותיקן בכל פעם כחפצו ,ומכולם יש
לסדר מהדורה אחת שלימה' (על פי כ"י ששון .)688
אזהרות לשבת שלפני יום כיפור ראו :שפיגל.
גבאי ,בחינות ,עמ' .164
גם בכתבי־היד של הספר 'צלצלי שמע' מצאתי רק שלוש
סטרופות ,ואין סטרופת פתיחה ל'אבן העזר'.
רמב"ץ ,צלצלי ,דף מח ע"ב .ואכן זו הסטרופה הראשונה
באזהרות 'משכיל שיר הידידות'.
ואלו הפתיחות ל'יורה דעה' ול'חושן משפט':
'וזה יהיה התחלת השיר לחלק יורה דעה'
קּועה
ְּכּיָ ֵתד ְּב ָמקֹום נֶ ֱא ָמן ְּת ָ
יַ ְפ ִטירּו ְׂש ָפ ַתי ִׁשיר ָח ָדׁש
יוסף גבאי  /השיבוץ המקראי

עמוד מתוך כתב היד אזהרות משכיל שיר הידידות מאת ר' משה אבן צור
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בסופו של דבר עלה בידי רמב"ץ לפייט את הלכות התפילות מתוך 'אורח
חיים' 35.אזהרותיו נפרשות על  412סטרופות ,שהן  1,648טורי שיר .הוא הקדים
לאזהרות הקדמה ארוכה ,בלשון מליצית ובחריזה ספורדית לא עקיבה .הקדמה
36
זו דנה בנושאים שונים שרצה הפייטן למסור לקוראיו.
דרכי העיצוב השירי של הטקסט ההלכתי באזהרות
'משכיל שיר הידידות'
לשון ההלכה בשיר

בשעה שבא מרן לחבר את 'שולחן ערוך' עמד לפניו ספרו של הרמב"ם 'משנה
תורה' ,שהוא ספר החוקים המקיף ביותר שנכתב לעם היהודי .על העדפתו לכתוב
את ספרו 'משנה תורה' בלשון המשנה כתב הרמב"ם בהקדמתו ל'ספר המצוות':
'ראיתי לנכון שלא אחברנו בלשון כתבי הקודש ,כיוון שאותו לשון המקודש,
מצומצם בשבילנו היום להשלים בו כל ענייני הדינים ,גם לא אחברנו בלשון
התלמוד ,כיוון שאין מבינים אותו היום מבני עמנו אלא יחידים ,אלא אחברנו
בלשון המשנה ,כדי שיהא קל לרוב בני האדם' 37.מי שכותב ספר חוקים נדרש
לנקוט סגנון תמציתי ,צח ובהיר ,בבחינת מועט המחזיק את המרובה.
מחברי פיוטי ההלכה 'נטו לתלות את דברי ההלכה ופרטיה בחכמי התורה
ּמּודי ה'
ּתּוׁשּיָ ה ִל ֵ
ִ
הֹוגֵ י ָּדת
ּופ ָר ִחים
יצים ְ
ְל ִצ ִ
מּועה
ְמ ִבינֵ י ְׁש ָ
ׁשּועה
ִמ ַּמ ַעיְ נֵ י ַהיְ ָ
יּתר
ִל ְׁשאֹוב ֵמי ִאיּסּור וְ ֵה ֵ
יֹורה ֵד ָעה
ֶאת ִמי ֶ
		
'וזה יהיה התחלת הבית האחד של חלק חושן משפט'
ַה ָּׂשם ָע ִבים ְרכּובֹו
נֹורא
ְּב ֶעזֵ ר ֵאל ּגָ דֹול וְ ָ
ָּד ַעת יַ ְד ִריְך ּבֹו
ֶא ֱערֹוך ִשיר ְל ִאיׁש
יֹומם וָ ָליְ ָלה
תֹורתֹו יֶ ְהּגֶ ה ָ
ּוב ָ
ְ
עֹודנּו ְּב ִאּבֹו
יַ ְרגִ יל ּבֹו ַע ְצמֹו ֶ
ָל ֵׂשאת ִּבנְ ִתיבֹו
		
חֹוׁשן ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַעל ִלּבֹו
ֶ
ֶאת
		
רמב"ץ ,צלצלי ,דף מח ע"ב.
 35נוסף על דיני התפילות פייט את דיני ציצית ,תפילין ודיני בית
הכנסת על פי הסדר שנזכרו ב'אורח חיים' ,ולא דילג עליהם,
וגם זו הוכחה לרצונו לכתוב על כל הסימנים ב'שולחן ערוך'.
ורק לאחר ק"ן סימנים ראשונים של 'אורח חיים' דילג לדיני
התפילות לשבת ולמועדים ,כולל דיני חנוכה ופורים.
 36הקדמה לאזהרות ראו :גבאי ,בחינות ,עמ'  .166–163עיון
בהקדמה זו והעולה ממנה ראו :שם ,עמ' .168–166
 37רמב"ם ,עמ' א–ב .על סגנונו של הרמב"ם ראו :טברסקי ,עמ'
.223–211
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38

ובגדולי ההלכה .לפיכך נוטים הם אל לשונם של חכמי המשנה והתלמוד'.
רמב"ץ ניסח באזהרותיו 'משכיל שיר הידידות' טקסט הלכתי בצורת שיר.
בניסוח פיוטי ההלכה הוא גילה נאמנות מרובה ללשון 'שולחן ערוך'' .הדבר
נובע מתוך כוונה ברורה של הפייטן ,שאזהרותיו ישמשו כלי עזר לשינון והפצת
השו"ע' 39.תכונה סגנונית ספרותית שיש לציינה באזהרות היא הקיצור -
הפייטן רצה למסור את גרעין ההלכה ,ולא להביא באזהרותיו חלקים מתוך
הסעיפים ב'שולחן ערוך' שאינם נחוצים לגרעין זה.
שאלת היסוד שעמדה לנגד עיניי היא :מה הם האמצעים שנקט רמב"ץ בשעה
שבא לתת לבוש שירי להלכות הכתובות בפרוזה משפטית עניינית? כל פייטן
שמבקש לכתוב דברי הלכה בשיר נדרש לזהירות ,כדי שלא לסטות מהניסוח
הקזואיסטי או הנורמטיווי של החוקים 40.עם זאת ברור שהמחבר רצה להקנות
ללשון ההלכה מאפיינים פיוטיים .רמב"ץ אכן נשען על לשון 'שולחן ערוך',
אלא שהוא השתמש בטכניקות שונות ,ועל פיהן ניסיתי להעמיד פואטיקה
לשירת ההלכה שלו .במאמר זה אתמקד באחד ממאפייניו הפיוטיים של 'משכיל
41
שיר הידידות'  -השיבוץ המקראי לסוגיו.
השיבוץ המקראי בפיוט

השירה העברית לדורותיה מושתתת על הלשון המקראית ,וצירופים מקראיים
ומטבעות לשון מקראיות הם אמצעי קישוט קדום וקבוע בספרות העברית.
'אין לך תקופה בספרות העברית שלא שיבצה מקראות בסגנונה אם מעט ואם
הרבה' 42.השיבוץ הוא שימוש בחלקי פסוקים כפי שהם במקורם ,ולעתים שלא
כבמקורם ,בשינויי צורה ,סדר או משמעות .השינויים נעשו כדי להתאים את קטע
הפסוק לקישוטי השיר ,כמו משקל ,חריזה או אקרוסטיכון ,או כדי להדגיש חלק
זה או אחר בשיבוץ' .השימוש בשיבוץ מעיד על יראת כבוד שרחשו המשוררים
לכתבי הקודש' 43.הואיל והתנ"ך היה ידוע לקוראים היהודים ,יכול היה הפייטן
להסתפק בהבאת מספר מילים ולסמוך על הקורא שישלים מתוך זיכרונו את
המילים החסרות ויבין את כוונת הפייטן.
38
39
40
41
42

43

חזן ואלבאז ,עמ' .153
בר־תקוה ,אזהרות ,עמ' .181
אלון ,עמ' .998
דיון נרחב ומפורט בדרכי העיצוב השירי באזהרות רמב"ץ ראו:
גבאי ,בחינות ,עמ' .100–74
שירמן ופליישר ,ספרד המוסלמית ,עמ'  .49על השיבוץ ראו:
פגיס ,עמ'  ;77–70ילין ,עמ'  ;149–119פליישר ,שירת הקודש,
עמ' .105–103
פליישר ,שירת הקודש ,עמ' .103
פעמים ( 117תשס"ט)
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ר' משה אבן עזרא ציין כי 'טוב בעיני משוררי ערב להכניס בשירתם פסוקים
מן הקוראן שלהם ,ולדעתם הם המשובחים ביצירותיהם ...על כן גם למשוררי
אומתנו אפשר לעשות כן בפסוקים שלמים ובחלק מהם שיבואו בעמודי בתי
השיר' 44.הוא שיבח את השימוש במקרא בכתבו על יצירתו של ר' יצחק
אלברגלוני' :ידיו רב לו בבחירת ספרי הנבואה ,בשימוש בהם בפיוטי התפילות,
45
מעלתו היתה שהוא היטיב להשתמש בדרך השיבוץ'.
דן פגיס ציין כי בתקופת הפיוט הקדום לא נשתלבו פסוקי מקרא ברקמתו
הפנימית של השיר' ,אלא הובאו במקומות קבועים בפיוט' 46.לעומת זאת
ראשוני המשוררים בספרד שזרו בפיוטיהם פסוקים או חלקי פסוקים שתי וערב
לכל אורך הפיוט .השיר מנהל אפוא דיאלוג עם המקרא ,מתייחס אליו ,מצטט
אותו ,סופג אותו לתוכו ,ולפעמים ממיר את הוראתו 47.יש הרואים בכל שיר
מעשה שיבוץ .כל שיר הוא צומת של טקסטים אחרים' .לתופעה זו קוראים
אינטרטקסטואליות ,או בין טקסטואליות ,כל טקסט סופג לתוכו וממיר בתוכו
48
את הטקסטים האחרים'.
49
אשר לסוגי השיבוץ המקראי ,יש להבחין בין מקומות שבהם השיבוץ
הוא ניטרלי ,לאמור שעיקר שימושו לשוני ,לבין מקומות שבהם השיבוץ הוא
בעל משמעות ומביע רעיון מרכזי בשיר ,או שהוא בא במשמעות חדשה' .לא
אל המליצה שבמקרא בא הפייטן ,אלא נוטל לשונות מלפניו ומאחריו וקובעם
בשיר' 50.בנימין בר–תקוה ,שעסק בפיוטי יעב"ץ ,הביא דוגמאות לשיבוץ הבנוי
מצירוף מילות מפתח הלקוחות מהפסוק 51.הפייטן כינה את ישראל 'ערוגת
שושנים' ,על פי הפסוק 'דודי ירד לגנו לעֻרגות הּבֹשם לרעות בגנים וללֹקט
שושנים' (שיר השירים ו ,ב) .הכינוי 'ערוגת שושנים' חובר משני קצות הפסוק.
בשיבוץ שונה הוראה הפייטן מפקיע פסוק או חלק ממנו ומשלבו בהקשר חדש
במשמעות שונה מזו שבמקור ,עד כי ניתן לומר עליו שאין תוכו כברו .עזרא
פליישר הבחין בין שיבוץ מתואם לבין שיבוץ שונה הוראה 52.בשיבוץ מתואם
44
45
46
47

48
49
50
51
52
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אבן עזרא ,עמ' .297
שם ,עמ' .75
פגיס ,עמ' .70
שירת החול מראשיתה המירה בשיבוציה קודש בחול ,שכן
שיבצה בטקסט לא מקודש פסוקים מטקסט מקודש .ראו:
זנדבנק ,עמ' .241
שם ,עמ' .239
על סוגי השיבוצים ראו :פגיס ,עמ'  ;71אליצור ,עמ' .400–366
מירסקי ,הפיוט ,עמ' .222
בר־תקוה ,עיצוב המקורות ,עמ' .209
פליישר ,אזהרות ,עמ' .70–66
יוסף גבאי  /השיבוץ המקראי

באות המילים בפיוט באותה משמעות שנמצאת במקרא ,אלא שמכוח ההקשר
החדש יוצא הפסוק לעניין אחר .בשיבוץ שונה ההוראה הפייטן מעביר מילה
או מספר מילים ממשמעותן במקרא למשמעות אחרת 53.סוג נוסף הוא השיבוץ
המקראי הקלמבּורי ,שבו הפייטן משנה אות אחת במילה ,ובכך מפנה את תשומת
54
לבו של הקורא למשמעות חדשה של המילה.
הסיומת המקראית בפיוט

הסיומת המקראית היא חלק מפסוק מקראי המופיע כלשונו בטור האחרון של כל
סטרופה בפיוט .לעתים היא מהווה את כל הטור האחרון שבסטרופה ,ובמקרים
אחרים היא מהווה רק את הצלע האחרונה שלה ,ומכל מקום 'החרוז של הסיומת
55
המקראית הוא החרוז הקובע של הסטרופה'.
רמב"ץ השתמש בפסוקי המקרא כסיומות מקראיות למטרות שונות :שיבוצים
מתואמים ושוני הוראה כאמצעי שעשוע וחידוד ,כדי להפיג את כובד העיון
ההלכתי ,שיבוצים תומכי הלכות שנזכרו בסטרופה ,ושיבוצים לחיזוק ידיהם של
מקיימי המצוות .יש שהשתמש בשיבוץ עמום ,כלומר שיבץ את החלק הראשון
או האחרון של הפסוק ,תוך שהוא מכוון לחלק הפסוק שלא הובא בסיומת ,זאת
בהנחה שקהל הקוראים מכיר את הפסוק השלם .בדרך זו הלך בדור שאחריו ר'
56
דוד חסין בפיוטי ההלכה שכתב בדיני הנהגת הבוקר.
אשר לשימוש בשיבוצים באזהרות ,רמב"ץ עשה בהם שינויים שונים :יש
שהיפך לשון עבר שבפסוק ללשון עתיד ,יש ששינה אותיות בכל"ם שבאו
בפסוקים ,ויש ששינה לשון יחיד של הפסוק ללשון רבים או להפך .ספרי המקרא
שמהם שובצו קטעי פסוקים נבחרו מתוך התחשבות בנמענים .אמנם רמב"ץ
נטל שיבוצים מכל ספרי המקרא (למעט ספרים אחדים מתרי עשר) ,אולם
השכיחים ביותר הם :תהלים  -חמישים ואחת סטרופות; ישעיה  -שלושים
ושמונה סטרופות; דברים  -שלושים ושמונה סטרופות; בראשית  -שלושים
53
54
55

56

על תופעה זו בתנ"ך ראו :בלאו ,ושם על שלושה מקרים בשירה
המקראית שנעשה בהם שימוש בשיבוץ שונה הוראה.
על השיבוץ הקלמבורי ראו :שרביט; נזרי ,עמ'  ;176–173לביא,
עמ' .205–192
פליישר ,שירת הקודש ,עמ'  .420על הסיומת המקראית ראו:
שם ,עמ'  ;288 ,264פליישר ,היוצרות ,עמ'  ;219–215פגיס ,עמ'
 ;77–70ילין ,עמ'  ;149–119שירמן ופליישר ,ספרד הנוצרית,
עמ'  ;692אליצור ,עמ'  .400–397יש פייטנים שסיימו את
הסטרופות בפסוק שאת מדרשו פייטו בסטרופה .ראו :מירסקי,
יוסי בן יוסי ,עמ' .24
אלבאז ובר־תקוה.
פעמים ( 117תשס"ט)
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ואחת סטרופות; איוב  -עשרים ותשע סטרופות  57.הסיבה להעדפת ספר תהלים
נעוצה כנראה בבקיאות הרבה של הציבור בספר זה ,מפני שהרבו לומר מזמורי
תהלים בתפילה ואף קראו בהם בשעות הפנאי ,והיהודי מצא פרק מתאים לכל
צרה ולכל בקשה' .כך שבאמצעות השיבוצים מספֶר זה ,רצה הפייטן למצוא
58
מסילות אל לב הקורא או המאמין'.
הסיומת המתואמת ושונת ההוראה כאמצעי לשעשועי לימוד

כאמור השימוש בסיומת המתואמת ושונת ההוראה נועד בין היתר ליצור שעשועי
לימוד .היא מצויה בפיוטי הלכה של פייטנים שונים ,ומאפשרת לפייטן לשבור
את הרצף ההלכתי שהוא מרצה 59.רמב"ץ השתמש בסיומות כאלה בכל הפרקים
באזהרותיו .אדגים תחילה סיומות מתואמות.
בהלכות השכמה ב'שולחך ערוך' נכתב' :ידקדק לערות עליהן מים ג' פעמים,
להעביר רוח רעה ששורה עליהן' 60,וכתב הפייטן:
ְלהַ ֲעבִיר הַּטֻו ְמאָה
וְׁשָלֹוׁש ְּפ ָעמִים ּתִָריק ַמי ִם
ָּבעֶֶרב הִיא ָבאָה (אסתר ב ,יד)
במקור הפסוק המובא בסיומת מדבר בנשים שבאו בערב לבית אחשוורוש ,וכאן
הוסב לעניין הטומאה שבאה בלילה ,ושיש לסלקה בבוקר על ידי נטילת ידיים.
בהלכות תפילין נאמר' :ויניח של יד תחלה ,ויברך להניח תפילין ,ואח"כ יניח
של ראש ולא יברך כי אם ברכה אחת לשתיהם' 61.וכתב על כך רמב"ץ:
עַל ְׁשּתֵי ִמצְֹות יֹוצְֶרָך
וְעַל ׁשֶל י ָד ְּתחִיּלָה ִּתּתֵן ְּתהִּלָה
הַבֲָרכָה ַאחַת הִיא לְָך (בראשית כז ,לח)

57

58
59

60
61
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ממצאים דומים עולים מתוך בדיקתו של דנה בשירת משה אבן
עזרא .הוא מצא כי קרוב למחצית מפסוקי המקרא המובאים
בשירתו לקוחים מתוך ארבעה ספרים .גם אצלו הבכורה נתונה
לספר תהלים ,ולאחריו בסדר יורד :ישעיה ,איוב וירמיה .ראו:
דנה ,עמ' .381
שם.
שיבוץ מותאם ושונה הוראה מצוי ביצירתם של פייטנים רבים,
לרבות בפיוטי אזהרות ,כגון אזהרות ר' אליהו הזקן ,אזהרות
ר' יצחק אלברגלוני ובאזהרות ר' דוד חסין .על השיבוץ שונה
ההוראה בסיומת המקראית באזהרות ראו :פליישר ,אזהרות,
עמ'  ;70–66בר־תקוה ,אזהרות ,עמ'  ;187–178בר־תקוה,
אזהרות קטלוניים ,עמ' .129–113
אורח חיים ד ,ב.
שם כה ,ה.
יוסף גבאי  /השיבוץ המקראי

הפייטן סיים בקטע מדברי עשיו לאביו לאחר שקיבל יעקב את ברכותיו ,והדברים
הם במקורם שאלה רטורית .עשיו ביקש מאביו שיברך גם אותו ,וכאן הכוונה
לעניין ברכה אחת שיש לברך על תפילין של יד ושל ראש .זהו שיבוץ שונה
מגמה ,שכן בדברי עשיו הכוונה ליותר מברכה אחת ,ואילו כאן מדובר בברכה
אחת בלבד לתפילין של יד ושל ראש.
בהלכות נשיאת כפיים נכתב' :עומדים בדוכן פניהם כלפי ההיכל ...עד
שש"ץ [שליח ציבור] מסיים מודים ,ואז אם הם שנים קורא להם השליח ציבור
כהנים' 62,וכתב הפייטן:
ַחּז ָן קֹוֵרא ָלהֶם ּבְִקִריאָה
עַד סִּיּום מֹוִדים וְאִם הֵם ְׁשנַי ִם
ָחפֵץ ּבָּה הַ ֶּמלְֶך וְנ ְִקְראָה (אסתר ב ,יד)
רמב"ץ סיים בפסוק ממגילת אסתר האומר כי הנשים באו אל המלך אחשוורוש
רק אם נקראו בשם ,וכאן הכוונה לשליח הציבור הקורא לכוהנים כמי שחפץ
ביקרם.
בהלכות קריאת ספר תורה ב'שולחן ערוך' נאמר' :אין צריך לעמוד מעומד
בעת שקורין בתורה' 63,ובלשונו של הפייטן:
ִמּמְכֹון ִׁשבְּתֹו
ּובְִקִריאַת הַּתֹוָרה אֵין צִָריְך ַלעֲמֹוד
וְהָי ָה כְ ִׁשבְּתֹו עַל ִּכּסֵא ַמ ְמ ַלכְּתֹו
(דברים יז ,יח)
פסוק הסיומת עניינו במקור המקראי מצוות כתיבת ספר תורה שני למלך ,לאחר
שישב על כיסא ממלכתו ,ואילו בפיוט עניינו דין אדם שישב על כיסאו ,שאינו
צריך לעמוד בשעת קריאת התורה.
בהלכות תפילת חול המועד נכתב' :במוצאי יום טוב ,בין במוצאי יום טוב
לחול בין במוצאי יום טוב לחולו של מועד ,מבדיל בתפלה כמו במוצאי שבת,
אלא שאינו מברך לא על הנר ולא על הבשמים' ,ובהמשך שם' :יום טוב שחל
להיות במוצאי שבת אומר באתה בחרתנו ,ותודיענו' 64.וכתב רמב"ץ:

 62שם קכח ,י.
 63שם קמד ,ד.
 64שם תצא ,א–ב.
פעמים ( 117תשס"ט)
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ֶאחָד וְאִם חָל יֹום טֹוב ּבְיֹום ִראׁשֹון

לֹומַר ו ַּתֹוִדיעֵנּו י ִ ְצטֵָרְך
וַּי ְִקְראּו ְל ָפנ ָיו ַאבְֵרְך
(בראשית מא ,מג)

כאשר יום טוב חל אחרי שבת ,השבת היא בבחינת מלך ,והחג הוא המשנה למלך,
ועל כן יש לברך תחילה ברכת 'ותודיענו' ,שעניינה קדושת השבת ויציאתה,
ולאחר מכן ברכת החג שבא לאחריו' .משל למלך שיוצא ואיפרכוס נכנס ,מלווין
את המלך ואחר כך יוצאין לקראת איפרכוס' 65.וסיים הפייטן בפסוק העוסק
ביוסף שעה שעלה לגדולה במצרים ,ונעשה משנה למלך.
רמב"ץ השתמש גם בסיומות שונות הוראה .בהלכות תפילין ב'שולחן ערוך'
נאמר' :נהגו העולם שלא לחלוץ תפילין עד אחר קדושת ובא לציון ...וביום שיש
בו ספר תורה ,נוהגים שלא לחלצם עד שיחזירו ספר תורה ויניחוהו בהיכל...
ביום ראש חודש ,חולצים אותם קודם תפלת מוסף' 66.ורמב"ץ פייט את הדברים
בלשונו:
ַּתחֲלֹוץ ו ְקֹוֶדם מּו ָספֵי הַ ִּמז ְ ֵּב ַח
ּו ְבעֵת ְקֻדוּׁשָה ו ַ ֲחז ַָרת ֵספֶר
ּבְיֹום הַחֶֹדׁש י ִ ָּפ ֵת ַח (יחזקאל מו ,א)
הפסוק במקור עוסק בשער המקדש שפותחים ביום ראש חודש ,וכאן 'ייפתח'
פירושו יחלוץ את התפילין.
בהלכות תפילה נכתב' :אם נשמט טליתו ממקומו יכול למשמש בו
ולהחזירו ,אבל אם נפל כולו אינו יכול לחזור ולהתעטף בו ,דהוי הפסק' 67.וכתב
הפייטן:
נ ִ ְׁשמַט ַטּלִיתֹו
וְי ָכֹול ְל ַמ ְׁשמֵׁש ְלהַ ְחז ִיר אִם
ׁשבָתֹו הָָר ָמתָה ּכִי ׁשָם ּבֵיתֹו
ּו ְת ֻ
(שמואל א ז ,יז)
'הרמתה' במקור פירושו :לרמה ,כלומר למקום מושבו של שמואל הנביא ,ורמב"ץ
השתמש במילה מלשון הרמה והגבהה ,שיכול המתפלל להרים טליתו שנשמטה
ולהשיבה למקומה.
בהלכות ראש השנה כתוב' :מי שאינו בקי בתקיעות ולא בסדר תפלת מוסף,
ולפניו שתי עיירות באחת בקיאים בתקיעות ולא בתפלת מוסף ובאחת בקיאים
 65בבלי ,פסחים קג ע"א.
 66אורח חיים כה ,יג.
 67שם צז ,ד.
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בתפלת מוסף ולא בתקיעות ,הולך למקום שבקיאים בתקיעות ,אפילו של מוסף
ודאי ושל תקיעות ספק' 68.וכן' :לאחר התפלה מריעים תרועה גדולה בלא
תקיעה' 69.וכתב על כך הפייטן:
ּו ְב ַאחַת וַּדַאי ּבְִקיאִין ּבְמּוסַף ַּתחֲנּונ ָיו
ְּב ַאחַת ָספֵק יֹוְדעִים ּתְִקיעֹות
ְּתפִיּלָה ּתְרּועָה ּגְדֹולָה י ִ ְׁשמְעּו ָאזְנ ָיו
יֵלְֵך ִלמְקֹום הַ ָּספֵק ו ְ ַאחַר
ו ַ ַּת ֲעבֹר הַ ִּמנ ְחָה עַל ָּפנ ָיו (בראשית לב ,כא)
במקור מנחה היא הדורון שעבר על פני יעקב בשעה ששלח את מלאכיו אל
עשיו אחיו ,וכאן הכוונה לעניין התפילה והתקיעות בראש השנה  -מי שעשה
תקיעותיו ותפילותיו כראוי ,מנחתו ,כלומר תפילתו ,תתקבל לפני הקב"ה.
סיומות מקראיות מתואמות לשם נימוק או הרחבה

רמב"ץ סיים כאמור סטרופות גם בפסוקים המנמקים הלכה או הלכות שנזכרו
בסטרופה.
בהלכות השכמה ב'שולחן ערוך' נכתב' :ברכות דשחרית יכול לברך קודם
נטילה ,אלא אם כן הוא ישן על מטתו ערום ,שאז אסור להזכיר את השם עד
שינקה אותם' 70.והפייטן פייט את הדברים:
ּו ְבׂשְָרָך ּגְלּוי ָה
ְלבַד אִם ּתִיׁשַן עַל ִמ ָּטתְָך
ו ְ ַא ְּת עֵֹרם וְעְֶרי ָה (יחזקאל טז ,ז)
הפסוק מביא נימוק לאיסור :כיוון שישן ערום במיטתו ,שמא נגע במקומות
שראויים להיות מכוסים.
בהלכות תפילין נאמר' :בשבת ויום טוב אסור להניח תפילין ,מפני שהם
עצמם אות ואם מניחים בהם אות אחר היה זלזול לאות שלהם' 71.וכתב ה
פייטן:
לְאֹות ֶׁש ָּלהֶם ַמחְסֹוִרים
ְל ַמעַן ֹלא יִּתֵן אֹות ְּתפִיּלִין
וְׂשָם לָּה ֲעלִיֹלת ְּדבִָרים (דברים כב ,יד)
הטעם לאיסור להניח תפילין בשבת ובימים טובים הוא שהעושה כן הרי הוא
כמוציא עליהם שם רע ,מאחר שבכך הוא מראה שהתפילין חשובות מהם.
על פי הלכות ברכות 'מי שעומד אחורי בית הכנסת וביניהם חלון ,אפילו
68
69
70
71

שם תקצה ,א.
שם תקצו ,א.
שם ד ,כג.
שם לא ,א.
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גבוה כמה קומות ,אפילו אינו רחב ארבע ,ומראה להם פניו משם ,מצטרף עמהם
לעשרה' 72.ועל כך כתב הפייטן:
הַחַּלֹון ו ְֹלא ֲעצָבֹו
ו ִיצֵָרף לָעֹומֵד ַאחֲֵרי הַ ְּכנֶסֶת
ו ְָראָה כָל הָעָם ֲאׁשֶר ַאּתָה בְִקְרּבֹו
(שמות לד ,י)
רוצה לומר שאם המתפללים רואים את העומד בחוץ ,הוא נחשב כמי שנמצא
בקרבם ויכול להצטרף למניין.
בהלכות קריאת שמע נכתב' :האומנין וכן בעל הבית שהיו עושים מלאכה
בראש האילן או בראש שורות הבנין ,קורין קריאת שמע במקומם ,ואינם צריכים
לירד' ,ובהמשך' :הכתף אע"פ שמשאו על כתיפו ,קורא קריאת שמע ,אבל
לא יתחיל בשעה שטוען ,ולא בשעה שפורק ,מפני שאין לבו מיושב' 73.וכתב
רמב"ץ:
ֹלא י ַ ְתחִילּו לְִקרֹות ְּבעֵת ִּב ְטעִינ ָה
וְאֻוּמָן י ִ ְת ַּבּטֵל ו ְֹלא י ֵֵרד וְכַ ָּתפִים
ּכִי גֹוי אֹבַד עֵצֹות הֵּמָה וְאֵין ָּבהֶם ּתְבּונ ָה
(דברים לב ,כח)
הקורא קריאת שמע צריך לכוון בקריאתה ,ומשום כך האומן יפסיק מלאכתו
ויקרא במקומו ,ומי שטוענים משא על כתפיהם לא יקראו בשעת הטעינה ,כיוון
שאין בהם תבונה ,לאמור אין באפשרותם לכוון בקריאת שמע.
בהלכות תפילה נאמר' :צריך לאזור אזור בשעת התפלה ,אפילו יש לו אבנט
שאין לבו רואה את הערוה ,משום היכון לקראת אלוהיך ,אבל שאר ברכות מותר
לברך בלא חגורה ,מאחר שיש לו מכנסים' 74.ובלשונו של הפייטן:
אִם ְּב ַא ְבנ ֵט ָחג ְַר ָּת
ּו ְל ִענ ְי ַן ְּת ִפּלָה ְלבַד ּג ַם
ו ְ ַאּתָה ֶּת ְאזֹר ָמ ְתנ ֶיָך ו ְַק ְמ ָּת ו ְִדּבְַר ָּת (ירמיה א ,יז)
המתפלל יחגור עצמו באבנט ואז יעמוד ויאמר דבריו ,היינו תפילתו ,כדי
להראות שהוא מכין עצמו לתפילה ,בבחינת 'הִּכֹון לקראת אלהיך' ( עמוס ד,
יב).
בהלכות קריאת ספר תורה נכתב' :אם אין לוי בבית הכנסת ,כהן שקרא
ראשון מברך שנית במקום לוי ,אבל לא כהן אחר ,כדי שלא יאמרו שהראשון
 72שם נה ,יד.
 73שם סג ,ח–ט.
 74שם צא ,ב.
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75

פגום'; 'וכן לא יעלו שני לוים זה אחר זה ,כדי שלא יאמרו שאחד מהם פגום'.
וכתב הפייטן:
נֹותֵן ּבִין ַל ֶּׂשכְו ִי
וַעֲלֹות ְׁשנ ַי ִם ְּבז ֶה ַאחַר ז ֶה ְלדָת
ֹלא יִהְי ֶה ַלּכֹהֲנ ִים הַ ְלוִּי ִם ּכָל ֵׁשבֶט ֵלו ִי
(דברים יח ,א)

רמב"ץ כתב' :נותן בין לשכוי'  -בין מלשון בינה ,ושכוי הוא התרנגול .כשם
שהתרנגול בקריאתו בעלות השחר מבדיל בין יום ובין לילה ,כך יש להבדיל בין
העולים לתורה ,שיעלה כוהן ואחריו לוי ,ושלא יעלו שני כוהנים זה אחרי זה ,כדי
שלא יאמרו פגם יש בראשון .וסיים הפייטן בפסוק שבא לחזק דין זה ,שאם עלה
ישראל לתורה ובירך ,הרי אין לכוהן וללוי חלק ונחלה בקריאה זו.
סיומות מקראיות של חלק פסוק שלהבנתו בפיוט יש להשלים
את הפסוק

יש שהפייטן עשה שימוש בחלק של פסוק ,והקשר בין חלק הפסוק המצוטט לבין
ההלכה שנזכרה בסטרופה אינו ברור אלא לאחר השלמת חלק האחר של הפסוק,
שלא צוטט בפיוט .במקרים אלה הניח הפייטן שהקוראים זוכרים את הפסוקים
בשלמותם .לעתים השתמש הפייטן בתחילתו של הפסוק וכיוון לסופו ,ולעתים
השתמש בסוף הפסוק וכיוון לתחילתו .נראה שזו אחת מדרכי החידוד ,והפייטן
נקט אותה כדי לעורר עניין אצל הקורא.
א .ציטוט הרישא וכוונתו לסיפא
בהלכות תפילה ב'שולחן ערוך' נכתב' :אם רצה להוסיף בכל ברכה מהאמצעיות
מעין הברכה מוסיף ,כיצד היה לו חולה מבקש עליו רחמים בברכת רפאנו...
ובשומע תפלה יכול לשאול כל צרכיו ,שהיא כוללת כל הבקשות ...ובברכת
שומע תפלה ...יכול לשאול בין בלשון יחיד בין בלשון רבים ,בין צרכיו ממש
בין צרכי רבים' 76.וכתב הפייטן:
הַּכֹל נ ִיּתָן ְל ַמ ָּתנ ָה
ּבְֶדֶרְך ְקצָָרה ּובְׁשֹו ֵמ ַע ְּתפִיּלָה
ֲא ַצ ְפצֵף ֶאהְּגֶה ּכַּיֹונ ָה (ישעיה לח ,יד)
לשון הפסוק כולו' :כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עינ ַי לַמרום ה'',
והפייטן ציטט קטע ממנו בשביל סופו' :דלו עיני למרום' ,שהוא ביטוי לפנייתו
 75שם קלה ,ח–ט.
 76שם קיט ,א.
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של המתפלל אל הקב"ה היושב במרום שימלא את בקשתו.
בהלכות קריאת ספר תורה נאמר' :אם נכנס הכהן לבית הכנסת אחר שהתחיל
הישראל לברך ברכת התורה ,אינו פוסק ,אבל ברכו לא הוי התחלה ,ועומד
הישראל בתיבה עד שישלימו כהן ולוי ואז יקרא' 77.ובלשונו של רמב"ץ:
וְאִם הָאֹומְרֹו יִׂשְָראֵל יַעֲמֹוד ַּבּתֵיבָה
ּובְָרכּו ֹלא י ְִקָרא ַּב ְּת ִחּלָה
י ְִקָרא ּתֹוָרה אֲהּובָה
עַד י ַ ְׁשלִימּו ּכֹהֵן ו ְ ֵלו ִי וְאָז
הֲֹלא הִיא כְתּובָה (יהושע י ,יג)
בפסוק נאמר' :וַּיִּדֹם השמש וירח עמד עד יִּקֹם גוי אֹיביו הלא היא כתובה על
ספר הישר ויעמֹד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים' .וכאן ,לעניין
הקוראים בתורה ,הביא הפייטן קטע ממנו בשביל המשכו' ,על ספר הישר' ,שהוא
78
כינוי לתורה.
בהלכות תשעה באב נכתב' :ליל תשעה באב ויומו ,יושבים בבית הכנסת
לארץ עד תפלת מנחה' 79.ועל כך כתב הפייטן:
לֵילֹו ו ְיֹומֹו ְּבחְֶרּפָה ּובּוׁשָה
וְעַד ִמנ ְחָה יֹו ְׁשבִין ָלאֶָרץ
ָלּמָה הָי ָה כְ ֵאבִי נֶצַח ּו ַמּכָתִי אֲנּוׁשָה
(ירמיה טו ,יח)
בפסוק השלם נאמר' :למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה ֵמאֲנה הֵָרפא היֹו תהיה
לי כמו אכזב מים לא נאמנו' .אמנם גם התחלת הפסוק מציינת שתשעה באב
הוא מכה אנושה ,אך המשך הפסוק' ,מאנה הרפא' ,מדגיש את העובדה שהחורבן
נמשך ,והרי הוא בבחינת מכה שאין לה תרופה ,ובכך הדגיש הפייטן באופן אישי
ולאומי את החורבן.
ב .ציטוט הסיפא וכוונתו לרישא
בהלכות תפילה ב'שולחן ערוך' נכתב' :כששליח ציבור חוזר התפלה ,הקהל יש
להם לשתוק ולכוין לברכות שמברך החזן ולענות אמן .ואם אין ט' מכוונים
לברכותיו ,קרוב להיות ברכותיו לבטלה .לכן כל אדם יעשה עצמו כאילו אין ט'
זולתו ,ויכוין לברכת החזן' 80.וכתב על כך הפייטן:
ָקרֹוב לֹומַר ּכִי ּבְִרכֹותָיו נ ִ ְבטְלּו
אִם אֵין ֵּתׁשַע ְמכַּו ְונ ִים
עַל ְּפנ ֵי ַמי ִם ֻא ְמלָלּו (ישעיה יט ,ח)
77
78
79
80
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בפסוק נאמר' :ואנו הַדּי ָגים ואבלו כל משליכי ּבַיאור חכה ופֹרשי מכמֹרת ,על
פני מים אֻמלָלו' ,והפייטן הביאו בשביל חלקו הראשון' ,פֹרשי מכמֹרת' ,לומר
שמי שאינו מכוון בתפילתו ,הרי הוא כפורש רשת לחינם ,לפי שתפילתו לא
תיענה.
בהלכות שחרית שבת נאמר' :הכל עולים למנין שבעה ,אפילו אשה וקטן
שיודע למי מברכין ,אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בצבור מפני כבוד
הצבור' 81.והפייטן פייט את הדברים:
ֹלא ִתהְי ֶה ּבֵין הָעֹולִים ּגְלּועָה
ָקטָן יֹוֵד ַע עֹולֶה ו ְ ִאּׁשָה
ּכִי ֹלא תֵַדע מַה ּיִהְי ֶה ָרעָה (קהלת יא ,ב)
הפסוק השלם לשונו' :תן חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה יהיה רעה על
הארץ' ,והפייטן הביאו בשביל חלקו הראשון' ,לשבעה וגם לשמונה' ,שמשמעו
בפיוט מספר העולים לתורה .כאן השיבוץ מנוגד למקור ,שהרי שם מומלץ לתת
ולחלק ,ואילו כאן אין להעלות אישה לתורה.
ג .ציטוט קטע פסוק כרמז לנושא הנזכר בפסוק
בהלכות נפילת אפיים ב'שולחן ערוך' נכתב' :נהגו שלא ליפול על פניהם לא
בבית האבל ,ולא בבית החתן ,ולא בבית הכנסת ביום מילה ,ולא כשיש שם
חתן' 82.וכתב הפייטן:
ׁשֶֹּלא לִיּפֹול עַל ְּפנ ֵיהֶם ְּבבֵית ֵאבֶל ּדָ ֲאבָה
ְׁשאִֵרית יִׂשְָראֵל נֹוהֲג ִים
ֲאׁשֶר ׁשָם ָחתָן ּומִילָה חֲטּובָה
ּו ְבבֵית ָחתָן וְג ַם ֹלא ַּב ְּכנֶסֶת
ּו ְבהַ ָּטי ַית ְׂשמֹאל נ ְתִיבָּה
ו ְֹלא י ְַדּבֵר ּבֵין ְּתפִיּלָה ִלנְפִילָה
ׁשְבּו ּו ְסחָרּוהָ וְהֵ ָאחֲזּו ּבָּה (בראשית לד ,י)
בפסוק נאמר' :ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והֵאחזו בה'.
והפייטן הביא לדין נפילת אפיים ביום שיש מילה פסוק מעניין מילה שנזכר שם:
'אם תהיו כמונו להמול לכם' (בראשית לד ,טו) .בדרך זו עורר הפייטן רמיזה
לפרק המקראי ,מעבר לפסוק ששילב בסיומת המקראית.
בהלכות תפילת ראש חודש כתוב 'וקורא הכהן ג' פסוקים שהם :וידבר,
צו ,ואמרת .ולוי חוזר וקורא ואמרת וקורא את הכבש אחד ,ועשירית האיפה.
וישראל קורא עולת תמיד עד ובראשי חדשיכם .ורביעי קורא ובראשי חדשיכם,

 81שם רפב ,ג.
 82שם קלא ,ד.
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עד הסוף' 83.ובלשון הפייטן:
וְהַ ְּׁשלִיׁשִי עַד ּובְָראׁשֵי חְָדׁשֵיכֶם

וְהְָרבִיעִי ּגֹומֵר ּבְַדעַת ּו ְבכִׁשְרֹון
ׁש ְלמֵיכֶם
עַל עֹֹלתֵיכֶם וְעַל ז ִ ְבחֵי ַ
וְהָיּו ָלכֶם ְלזִּכָרֹון (במדבר י ,י)

הפייטן סיים את הסטרופה העוסקת בדיני הקריאה בראש חודש בקטע מן הפסוק:
'וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצֹצרות על עֹֹלתיכם
ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני ה' אלהיכם' .כנראה הביא
את הפסוק כאן בשל ראש חודש שנזכר בו .ושמא במילים 'והיו לכם לזכרון'
כיוון לסימני ההפסקה בקריאת התורה ,שיהיו לזיכרון לקורא בתורה.
השיבוץ המקראי באזהרות 'משכיל שיר הידידות'

עיקר השימוש בלשון המקרא באזהרות נעשה בטורי הסיום של הסטרופות,
אך רמב"ץ גם שיבץ פסוקי מקרא בתוך הסטרופות .בניסוח הדין ההלכתי
בלשון המקרא כאילו ביקש רמב"ץ לומר שלשון המקרא במקומה ובתפארתה
עומדת .אלא שבשיבוצים לא הביא קטעי פסוקים כלשונם במקרא ,אלא עשה
בהם שינוייםׂ :שיכל מילים; הפך זמן עבר שבפסוק לזמן עתיד; הפך לשון יחיד
שבפסוק ללשון רבים; שינה את הנטייה בפסוק; עשה שינוי באותיות בכל"ם;
התאים את המין ,המספר או הגוף של כינוי לשם; החליף מילה מן הפסוק במילה
נרדפת או שונה כדי שהשימוש בפסוק לא ייראה כהעתקה שלו .יש לציין כי
לא בכל מקרה השימוש בלשון המקרא הוא בעל משמעות ומעורר אסוציאציות
לפסוק שעליו הוא נשען; לפעמים הביא רמב"ץ לשון פסוק מוכר שנשתגר בפיו
ובפיוטיו בלא להידרש להקשרו במקורו.
אׂ .שיכול מילים
שיכול המילים נעשה בכל המקרים בשל החרוז בסופי טורי השיר של הסטרופות,
ואביא דוגמאות אחדות .רמב"ץ כתב בהלכות ברכות' :לִּבֹו י ִ ְּדבֶּנּו' ,ובפסוק
נאמר' :ידבנו לבו' (שמות כה ,ב); בהלכות תפילה כתבְּ ' :כבַת ַעי ִן אִיׁשֹון' ,ובפסוק
נאמר' :כאישון בת עין' (תהלים יז ,ח); עוד כתב בהלכות תפילהָ ' :מ ְתנ ֶיָך ֶּתאֱזֹור',
ובפסוק נאמר' :תאזֹר מתניך' (ירמיה א ,יז); בהלכות ציצית כתב' :אֵׁש ְׁשבִיבֹו',
ובפסוק נאמר' :שביב אִשו' (איוב יח ,ה); ובהלכות מנחה כתבּ' :כֹל מְחֹולֵל',
ובפסוק נאמר' :מחולל ּכֹל' (משלי כו ,י).

 83שם תכג ,ב.
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ב .שינוי הזמן בפסוק
שינוי הזמן בשיבוץ נובע לעתים מסדר הפעולות הנזכרות בסטרופה ,כגון בעניין
התפילין .רמב"ץ כתב' :יִּתֵן ִמג ְָרעֹות' ,ובפסוק נאמר' :כי מגרעות נתן לַבית'
(מלכים א ו ,ו) .הפייטן שינה את לשון הפסוק לעתיד כדי לומר לסועד שקודם
כול ייתן את התפילין במגרעות ,שהן מקום משתמר ,ורק אחר כך ישב לסעוד
את לבו.
בהלכות תפילת מנחה כתב 'עַד הָאֵל הַּקָדֹוׁש י ִ ְטּבַח ִט ְבחָה' ,ובפסוק נאמר
'ּו ְטבֹ ַח ֶטבַח' (בראשית מג ,טז) .כיוון שהשתמש בלשון עתיד בסטרופה ' -י ִ ְׁשּפְכּו
ׂשִיחָה'' ,יַעֲנּו ְקֻדוּׁשָה' וכו'  -שינה הפייטן את לשון הפסוק לעתיד.
בהלכות תפילת שמונה עשרה נאמר ' ַּת ֲענ ֶה ּבֹו צְִדָקתֹו' ,ואילו בפסוק נאמר:
'וענתה בי צדקתי' (בראשית ל ,לג) .הפייטן שינה ללשון עתיד כיוון שהזכיר
דינו של הרוצה לבקש בתפילה בקשות נוספות ,שמותר לו לעשות זאת ,ואיחל
לו שבקשותיו ייענו.
ג .שינויים בנטייה הדקדוקית
גם השינוי בנטייה בפסוק נובע מהקשר הדברים בפיוט .בסטרופה העוסקת
בכוהנים הפסולים לשאת כפיים הזכיר כוהן המיטמא למתים ,כוהן שנשא
גרושה ודין חלל (כוהן שנולד לאישה האסורה להינשא לכוהן) .כיוון שכתב
ּׁשאֵר ְּבפִיסֻוּלֹו' ,התאים את לשון הפסוק לגוף שלישי וכתב
בפיוט בגוף שלישי 'י ִ ָ
' ַמּכָתֹו אֲנּוׁשָה' ,לומר שאין לו תקנה ולעולם לא יישא כפיו ,בעוד שבפסוק נאמר:
'מכתי אנוש' (ירמיה טו ,יח).
בהלכות תפילת שמונה עשרה ,בדין שליח ציבור ששכח לומר ברכת 'עננו'
ביום תענית כברכה בפני עצמה לאחר ברכת 'ראה נא בעָניינו' ,כתבַ ' :לחְמֹו
יָׂשִים מָזֹור' ,כלומר לא יחזור ,כיוון שיכול לומר את הברכה ששכח בברכת
'שומע תפילה' ,כמו היחיד .בפסוק נאמר' :לחמך ישימו מזור' (עובדיה א ,ז) ,אך
הסטרופה כולה כתובה בגוף שלישי והפייטן התאים את לשון הפסוק להקשר
החדש.
יש שרמב"ץ שינה את הגוף מלשון יחיד ללשון רבים ,בשל לשון רבים שנזכר
קודם לכן בסטרופה .למשל בהלכות נשיאת כפיים כתב' :יְׂשִימּום ּכַחֹותָם' ,לעומת
האמור בפסוק' :שימני כחותם על לבך' (שיר השירים ח ,ו) ,כיוון שמדובר בפיוט
על הציבור ,שעליהם לשים פניהם אל מול הכוהנים בשעת הברכה .וכן כתב
בהלכות מנחה' :י ִ ְׁשּפְכּו ׂשִיחָה' ,אף שבפסוק נאמר' :ישּפֹך שיחֹו' (תהלים קב ,א),
כיוון שמדובר בפיוט בחזרת הש"ץ שנאמרת בציבור.
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ד .החלפת מילה בפסוק
בהלכות תפילה רמב"ץ כתב' :ז ֶַרע אֱמּונ ִים' ,ובפסוק נאמרׁ' :שֹמר ֱאמֻנים' (ישעיה
כו ,ב) ,אך רמב"ץ ביקש כינוי לעם ישראל ,כיוון שהזכיר את הדין שבו שוחים
המתפללים עם שליח הציבור בברכת 'מודים' .בדומה לכך כתב באותו הקשר:
'ּבְִר ַּכי ִם ּכֹוְרעֹות' ,לעומת 'ברכים ּכֹשלות' (ישעיה לה ,ג) ,כיוון שעסק בכריעות
בתפילת שמונה עשרה.
עוד כתב רמב"ץ בהלכות תפילה' :ו ַ ֲעצַת נ ִ ְמהִָרים נ ִ ְפ ָּתלָה' ,ובפסוק נאמר:
'ועצת נפתלים נמהרה' (איוב ה ,יג) .רמב"ץ ביקש לומר שיחיד המתפלל בלחש
בחזרת הש"ץ צריך לומר את מילותיו בנחת ,יחד עם שליח הציבור ,שאם לא כן
אין תפילתו ראויה ,והתאים את לשון הפסוק לעניינו.
ה .שינוי באותיות בכל"ם
בהלכות קריאת שמע כתב רמב"ץְּ ' :כעֵת ּדֹוִדים' ,ובפסוק נאמר' :עת ֹדדים'
(יחזקאל טז ,ח) .כיוון שזמנה של קריאת שמע נמשך כמה שעות כתב 'ּכְעת' ,כדי
לציין שאינו עוסק בזמן מוגדר אלא מתמשך.
בהלכות תפילין כתבַּ ' :כאֲִרי נֹוהֵם' ,ובפסוק נאמר' :ארי נֹהם ודב שוקק'
(משלי כח ,טו) ,אך הפייטן השתמש בביטוי כדימוי לחולה מעיים ועל כן הוסיף
את כ"ף הדמיון.
בהלכות ציצית כתב' :אָחּוז ְּבכַנ ְפֹות' ,ובפסוק נאמר' :לאחֹז בכנפות' (איוב
לח ,יג) .רמב"ץ השמיט את האות למ"ד ,כיוון שמדובר בפיוט באדם המנער
84
עצמו מהמצוות.
סיומות מקראיות ומשמעותן באזהרות רמב"ץ

רמב"ץ שילב כאמור פסוקי מקרא באזהרות בעיקר בסופי הסטרופות ,ולסיום אדגים
את השימוש שעשה בסיומות מקראיות על פי ניתוח של סטרופות שלמות.
יש שהסיומת המקראית מבוססת על שיבוץ מתואם או שונה הוראה .שיבוץ
זה עשוי ליצור תחושת חידתיות ,שכן הפייטן משתמש במילים בדרך שונה
משימושן בפסוק ומשאילן למחוזות אחרים ,ובכל מקרה שיבוצים מסוג זה
משעשעים את הקורא.
בדיני קריאת שמע כתב הפייטן:
ַּכ ֲאׁשֶר ֹלא ְקָראָּה קֹוֶדם הָנ ֵץ הַ ַחּמָה
י ֵׁש ָל ָאדָם ְל ַמהֵר לְִקרֹותָּה
ׁשחַר וְג ַם אָז הּוא זְמַן ִקימָה
עַּמּוד ַ
וְאִם הּוא אָנּוס קֹוְראָּה ִמ ֶּׁשּי ַ ֲעלֶה
ּוְקָראָּה אָז ְּבהַ ְׁשּכָמָה
ְלבַד אִם ּג ַם ַּב ַּליְלָה נ ֶ ֱאנ ַס
 84וראו פירוש רש"י לאיוב לח ,יג.
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וְכִ ֲע ַסּתָה צָָרתָּה ּג ַם ַּכעַס ַּבעֲבּור הַ ְּר ִעמָּה
(שמואל א א ,ו)
רמב"ץ כלל בסטרופה זו ארבעה סעיפים ב'שולחן ערוך':
אם לא קרא אותה קודם הנץ החמה יש לו להקדים לקרותה במהרה כל מה
שיוכל .ומי שהוא אנוס ,כגון שהיה משכים לצאת לדרך במקום גדודי חיה
ולסטים ...יכול לקרותה עם ברכותיה משעלה עמוד השחר ,דכיון שעלה
עמוד השחר שפיר קרינן ביה ובקומך וגם שפיר מקרי יוצר אור .אם קראה
משעלה עמוד השחר ,אעפ"י שלא היה אנוס ,יצא בדיעבד .אם נאנס ולא
קרא ק"ש [קריאת שמע] ערבית עד שעלה עמוד השחר ,כיון שעדיין לא הנץ
החמה קורא קריאת שמע ויוצא בה ידי חובת קריאת שמע ערבית .ואם היה
אנוס באותה שעה לצאת לדרך מקום גדודי חיה ולסטים ,לא יקרא אז ק"ש
פעם שנית לצאת בה ידי חובת ק"ש של יום ,שמאחר שעשה לאותה שעה
85
לילה אי אפשר לחזור ולעשותה יום.
הפייטן סיים את הסטרופה בפסוק המתאר במקורו את יחסה של פנינה אל חנה,
וכאן הוסב לעניין מי שמצמיד קריאת שמע של ערבית לקריאת שמע של שחרית,
שאינו נוהג כראוי ,שזו זמנה בלילה וזו זמנה ביום .ושאל את הביטוי 'צרה',
שנזכר בדין הנושא שתי אחיות שהן צרות זו לזו ,כנאמר 'לצֹרר ...עליה בחייה'
(ויקרא יח ,יח) ,לעניין קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית ,שהן
כשתי אחיות ואין לקראן ביחד.
בסטרופה זו איחה הפייטן מספר סעיפים והביאם במִדרג ,כלומר מן החמור
אל הקל ולא כסדרם ב'שולחן ערוך' .תחילה הזכיר את מי שקרא קודם הנץ ,אחר
כך דין מי שאנוס להקדים לקרוא ,בהמשך מי שקורא ללא אונס ,ולבסוף כתב
על מי שרוצה לצאת ידי חובת קריאת שמע של ערבית בזו של שחרית .כאמור
הסיומת מדגישה את היות קריאת שמע של שחרית כצרה לקריאת שמע של
ערבית .ושמא יש כאן הד לכעס ולתרעומת על ביטול קריאת שמע בזמנה גם
כשלא היה אנוס.
הסיומת המקראית משמשת גם לחיזוק הדין ,לתת משנה תוקף להלכה או
להלכות שנזכרו בסטרופה.
בדיני ספירת העומר כתב הפייטן:
ִמ ְת ַּפּלֵל ּבְעֹוד יֹום עִם צִּבּור ֲחבִֵרים
ּו ְבלִי ּבְָרכָה יִסְּפֹור וְיַחְזֹור ִלסְּפֹור
מְַקׁשִיבִים
 85אורח חיים נח ,ב–ה.
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ּו ִמ ְסּפָר ׁשֶל ֶאתְמֹול יָׁשִיב לַּׁשֹו ֲאלִים
וְכַ ֲאׁשֶר הַ ְּספִיָרה ִּב ְתחִיּלַת הַ ַּליְלָה

עַל ִמ ְסּפָר הָעֹומֶר ּבֵין הָעְַר ַּבי ִם
ִמּצַד הַ ִּׁשכְחָה נִהְי ֶה עֹוזְבִים
נ ְִרו ֶה ֹדִדים עַד הַּבֶֹקר נ ִ ְת ַע ְּלסָה
ָּב ֳאהָבִים (משלי ז ,יח)

סטרופה זו מבוססת על ארבעה סעיפים ב'שולחן ערוך':
המתפלל עם הצבור מבעוד יום ,מונה עמהם בלא ברכה .ואם יזכור בלילה
יברך ויספור .מי ששואל אותו חבירו בין השמשות כמה ימי הספירה בזה
הלילה ,יאמר לו :אתמול היה כך וכך ,שאם יאמר לו :היום כך וכך ,אינו
יכול לחזור ולמנות בברכה ,אבל קודם בין השמשות ,כיון שאין זמן ספירה
אין בכך כלום .אם אינו יודע החשבון ,ופתח אדעתא דלסיים כמו שישמע
מחבירו ,ושתק עד ששמע מחבירו וסיים כמוהו ,יצא [ביאור :אם אינו יודע
כמה סופרים והתחיל בברכה עד המילים היום כך לעומר ,ושתק ושמע
מחברו כמה סופרים היום והמשיך בברכתו ,יצא ידי חובה] .אם פתח ואמר:
בא"י אמ"ה [ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם] אדעתא דלימא היום ד',
שהוא סבור שהם ד' ,ונזכר וסיים בה' ,והם ה' ,או איפכא ,שהם ד' ופתח
אדעתא דלימא ארבעה ,וטעה וסיים בה' ,אינו חוזר ומברך [ביאור :אמר את
הברכה וחשב בעת שהתחיל לברך שהיום ארבעה ימים לעומר ,אך נזכר
שהיום חמישה ימים ,וסיים היום חמישה ימים לעומר יצא ידי חובה וכן
86
להפך].
רמב"ץ סיים בפסוק 'נ ִרו ֶה ֹדדים עד הּבֹקר נתעלסה באהבים' כדי לומר שהאדם
יכול לספור את ספירת העומר כל הלילה עד הבוקר.
סיומות מקראיות משמשות באזהרות גם לחיזוק ידי עושי המצוות ,שיתמידו
בקיומן.
למשל בדיני תפילה כתב הפייטן:
ּבִָראׁשֹונ ָה ְלבַד צִָריְך ְלהַ ְבּדִיל
ׁשּבָת
וְהַ ִּמ ְת ַּפּלֵל ְׁש ַּתי ִם ּבְמֹו ָצאֵי ַ
ְׁשּתֵיהֶן עֹולִים לֹו ּכְמֹו ַמג ְּדִיל
וְכֵן אִם הִ ְבּדִיל ִּב ְׁשּתֵיהֶן
אֹו ֹלא הִ ְבּדִיל ְּכלָל
לְמֹוצָאֹו ִּבנ ְדָ בָה יַג ְּדִיל
ׁשּבָת ׁשְמֹונ ֶה ֶעׂשְֵרה
ּו ִמ ְת ַּפּלֵל ְּב ִמנ ְחַת ַ
ו ְ ָעׂשָה כְִרצֹנֹו וְהִג ְּדִיל (דניאל ח ,ד)
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לימוד תורה בבית כנסת ,מרוקו ,תחריט .באדיבות ארכיון התצלומים ,בית התפוצות ,תל–אביב
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סטרופה זו עוסקת בדיני תשלומים לתפילה על פי שני סעיפים ב'שולחן
ערוך':
טעה ולא התפלל מנחה בשבת ,מתפלל במוצאי שבת (שתים של חול) ,מבדיל
בראשונה ואינו מבדיל בשניה; ואם לא הבדיל בראשונה ,והבדיל בשניה,
שניה עלתה לו ,ראשונה לא עלתה לו ,ואם הבדיל בשתיהן ,או לא הבדיל
בשתיהן ,יצא .טעה במנחה של שבת והתפלל י"ח ולא הזכיר של שבת,
מתפלל במוצאי שבת שתים ,ואינו מבדיל בשניה ,ויתפלל אותה בתורת
87
נדבה ואינו צריך לחדש בה דבר.
הפייטן חתם את הסטרופה בפסוק שיש בו דברי עידוד לעושה רצונו של הקב"ה,
שיגדל ,כלומר שיצליח.
נספח א :שלוש סטרופות ראשונות מאזהרות רמב"ץ:
הלכות השכמה סימנים א–ז
אְַקטִיר ַאּגִיׁש ִמנְחָה טְהֹוָרה
יֶעֱַרב ּכְמֹו ׁשַי לַּמֹוָרא

		
ּו ֵמאֵל עֹוז ֵר ֶא ְׁשאַל ֵעז ֶר
		

נ ִיב ׁשִיר ָחדָׁש ֲא ָלפִים ּבַת יָכִיל
הִלְכֹות ְּתפִיּלֹות יְמֵי ֹקֶדׁש ו ְחֹול ְלהָבִין
ּו ְלהַ ְׂשּכִיל
ּכִי ְל ָבבִי ָקטֹון ֵמהָכִיל
אַֹרח ַחּי ִים ְל ַמ ְעלָה ְל ַמ ְׂשּכִיל

ַ 5מ ְׂשּכִיל עַל ְּדבַר עֲבֹוַדת ּבֹוְראֶָך
ּו ְלהִ ְת ַחּנ ֵן עַל ּג ָלּות וְחְֻרּבָן ְּבהִ ְׁשּתַּנֹות
ּבֶן ָאדָם טֹוב ְמעַט ְּבכַּוָנ ָה
		
		

ִּתהְי ֶה ִּת ְתּגַּבֵר לְעֹוֵרר ְׁשחִָרים
ִמ ְׁשמְרֹות הַ ַּליְלָה ְּבי ָגֹון ּומְרֹוִרים
ֵמהְַרּבֹות ֲאמִָרים
ּׁשמֶר לְָך ּו ְׁשמֹר נ ַ ְפׁשְָך ְמאֹד ּפֶן
ַרק הִ ָ
ִּת ְׁשּכַח אֶת הַ ְּדבִָרים

ׁשַי ּפָָרׁשַת עֹולָה ו ְ ֶא ְׂשמַ"ח
ִּב ְתפִיּלַת ְרצּוי ִים
ּ 10וכְפִי הַ ִּמנ ְהָג אְַר ָּבעָה ּפָָרׁשִּיֹות
ּו ְבחְַדְרָך י ְָרא צָנּו ַע הֱו ֵי
		

ׁשחַט אֹותֹו
ַּתעֲרֹוְך ּבַּיֹום עִם ּפָסּוק ו ְ ָ
ּופָָרׁשַת ַס ְמ ְמנ ֵי ְקטֹוֶרת ו ַ ֲע ִׂשּי ָתֹו
וְחָלּוק ְלבַׁש עַל ּפִי ּדָתֹו
ַל ֲעמֹד ִל ְפנ ֵי ה' ְלׁשְָרתֹו

 87שם קח ,י–יא.
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בסטרופה הראשונה מודיע הפייטן על כוונתו לכתוב אלפי בתי שיר על הסדר
שב'אורח חיים' ,הלכות תפילות החול ,שבת ומועדים 1 .אקטיר ...טהורה:
על פי מלאכי א ,יא ,וכינה פיוטיו מנחה טהורה .ניב שיר :ראו פירוש רש"י
לזכריה ט ,יז .שיר חדש :על פי ישעיה מב ,י .אלפים ...יכיל :על פי מלכים א
ז ,כו ,וכוונתו לאלפי טורי שירתו 2 .שי למורא :על פי תהלים עו ,יב ,ורוצה
לומר ששירתו תהיה כמו שי לקב"ה .הלכות ...וחול :לפי שרצונו לפייט את
ק"ן הסימנים הראשונים מ'שולחן ערוך' ,העוסקים בדיני תפילה לימות החול
ולמועדים .להבין ולהשכיל :ביטוי מתוך ברכת אהבת עולם 'להבין ולהשכיל
ללמוד וללמד' 3 .ומאל עוזר :כינוי לקב"ה ,ונקט לשון נופל על לשון' :מאל
עוזר אשאל עזר' .קטון מהכיל :על פי מלכים א ח ,סד; כיוון שלבו קטן מלהבין
את ההלכות ,הוא מבקש עזרה מהקב"ה 4 .ארח ...למשכיל :המשכיל יודע
לבחור את הדרך המובילה לחיים טובים ,והיא דרך המצוות ,וההלכות נועדו
לכוונו לדרך זו .ראו דברי ר' יעקב בן אשר בהקדמתו ל'אורח חיים' ב'ארבעה
טורים'' :וקראתי ספר זה אורח חיים כי הוא יסיר ממוקשי מות להולכים
באורחותיו' ,והלשון על פי משלי טו ,כד 5 .משכיל ...שחרים :פנייה לאדם
שיתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו ,על פי אורח חיים א ,א .לעורר
שחרים :כיוון שיקדים ,הרי הוא כמי שמעורר השחר ,וכן בתהלים נז ,ט' :אעירה
שחר' ,וראו :ילקוט שמעוני ,תהלים ,רמז תשעו 6 .ולהתחנן ...ומרורים :אלו
הם תיקון רחל ותיקון לאה ,הנאמרים אחר חצות הלילה ,ומתחננים בהם לגאולה,
ויעשה זאת בהשתנות משמרות הלילה ,בסוף הלילה ,שאז התפילה על החורבן
ועל הגאולה רצויה; על פי אורח חיים א ,ב .משמרות :ראו :בבלי ,ברכות ג
ע"א 7 .טוב מעט :טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבה בלי כוונה ,כדאמרינן
'אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים' (בבלי ,ברכות ה ע"ב);
על פי אורח חיים א ,ד .מהרבות אמרים :על פי משלי יט ,ז 8 .השמר לך:
מכוון לזכירת חורבן בית המקדש ,שלא ישכחנו ,והלשון על פי דברים ד ,ט.
 9שי :עניינו מנחה ודורון ,כמו' :יֹבילּו שי למורא' (תהלים עו ,יב) .ורוצה
לומר שהקורא תורת הקרבנות הרי שהוא כמי שמביא שי לקב"ה ,וראו' :כל
העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת' (בבלי ,מנחות קי ע"א) .פרשת...
תערוך :טוב לומר פרשת עולה .ואשמ"ח :ראשי התיבות הם חידוש פייטני ולא
נמצא ב'שולחן ערוך' (אשם ,שלמים ,מנחה ,חטאת); על פי אורח חיים א ,ה.
עם פסוק :יאמר עם הקרבנות פסוק' :ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני
ה' (על פי ויקרא א ,יא); על פי אורח חיים א ,ח 10 .וכפי ...פרשיות :יש
שנהגו לקרוא ארבע פרשיות :פרשת הכיור ,תרומת הדשן ,פרשת התמיד ומזבח
הקטורת ,על פי אורח חיים א ,ט .ופרשת ...ועשיתו :וכן יש שנהגו לקרוא סממני
הקטורת ועשייתה; על פי אורח חיים א ,ט 11 .ובחדרך ...הוי :ינהג ביראה
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ובצניעות בשעה שלובש מלבושו ,לפי שהקב"ה 'מֹלא כל הארץ כבודו' (ישעיה
ו ,ג); על פי אורח חיים ב ,ב .וחלוק ...דתו :ידקדק ללבוש חלוקו כדרכו ,שלא
יהפוך הפנימי לחיצוני וכינה זאת דתו ,היינו מנהגו; על פי אורח חיים ב ,ג.
 12לעמד לפני :לעניין הצניעות ,שהרי הקב"ה 'מֹלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו,
ג) ,והלשון על פי דברים י ,ח.
נספח ב' :רני ופצחי ורנני' ,פיוט מהמדור 'משבצות
זהב' ,בספר 'צלצלי שמע' לרמב"ץ
חריזה :אא בבבא גגגא וכו'.
משקל :שמונה הברות בטור.
כתובת :בקשה לנועם עורי מאירת אישוני ,ע"ס אלפא ביתא בד' פנים ,ושמי
רמוז בבית האחרון ,אני הצעיר משה בן צור.
ָרּנ ִי ּו ִפ ְצחִי ַרּנְנ ִי
		
ּבְָרכִי נ ַ ְפׁשִי אֶת ה'
		
ַאּיֶלֶת ֲאהָבִים
ָרּנ ִי
אֶת קֹול עֹוג ְבִים
ַצהֲלִי
אֵל ּדָר ּכְרּובִים
ּ 5בְָרכִי
אֱלֹוֵקי עֹולָם ה'
			
ְּבׁשִיָרה חֲמּודָה
ָרּנ ִי
ּבַת ּגַּלִים יְחִידָה
ַצהֲלִי
ְּב ִמז ְמֹור ּתֹודָה
ּבְָרכִי
ׂשי ְִך ה'
ּבֹו ֲע ַלי ְִך עֹו ַ
			
10
גַּ ְּדלִי ִּבג ְדּולָה
ָרּנ ִי
ּגִילִי ְּבג ִילָה
ַצהֲלִי
ּגֹואֵל ּבְִקהִּלָה
ּבְָרכִי
ּגְדֹולִים ַמ ֲעׂשֵי ה'
			
ָּד ְמתָה ְל ָתמָר
ָ 15רּנ ִי
ַּדּבְִרי ׁשִיר ּתֹאמַר
ַצהֲלִי
ׁשמַר
ּדֹוד ּבְִרית ָ
ּבְָרכִי
ּדֹום וְהִתְחֹולֵל לַה'
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הַּבַת הַי ְָקָרה
ָרּנ ִי
הַ ְללִי ְּבׁשִיָרה
ַ 20צהֲלִי
הָאֵל הַּנֹוָרא
ּבְָרכִי
הּוא הָאֱֹלהִים ה'
			
ו ְׁשִיִרי נ ְִדיבָה
ָרּנ ִי
ו ְג ַם ִּבנ ְדָ בָה
ַצהֲלִי
ו ָתִיק ְּבחִיּבָה
ּ 25בְָרכִי
ּו ָמלֵא ּבְִרּכַת ה'
			
ז ַּכָה ּונְעִימָה
ָרּנ ִי
ז ִמְָרה נְעִימָה
ַצהֲלִי
ׁש ַמיְמָה
ז ְַך ּדָר ָ
ּבְָרכִי
ז ֶה הַּיֹום ָעׂשָה ה'
			
30
חִּיּות ּכָל אֵיבַָרי
ָרּנ ִי
ֶח ְמּדַת זְמִיַרי
ַצהֲלִי
חֹוׁשֵק ְּבׁשִיַרי
ּבְָרכִי
חֵן וְכָבֹוד יִּתֵן ה'
			
טֹו ַבעַת ִּבמְצּולָה
ָ 35רּנ ִי
טּוב ַטעַם ְמ ֵלאָה
ַצהֲלִי
טָהֹור ְּבחִילָה
ּבְָרכִי
ַטעֲמּו ּוְראּו ּכִי טֹוב ה'
			
י ְחִידָה הֲדּוָרה
ָרּנ ִי
י ְִקַרת ּתְׁשּוָרה
ַ 40צהֲלִי
י ָחִיד ּבְמֹוָרא
ּבְָרכִי
י ְַדּבֵר הָאֵל ה'
			
ּכְלּולָה וְיָפָה
ָרּנ ִי
ׂשפָה
ַּכּבִיר ְּב ָ
ַצהֲלִי
ּכָבֹוד נִׁשְְקפָה
ּ 45בְָרכִי
ַּכ ֲאׁשֶר ִצּו ָה ה'
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ַלּבַת אֵׁש ִמ ְחי ָיתִי
ָרּנ ִי
לֵב ְּבזִמְָרתִי
ַצהֲלִי
ָלאֵל ְּבתְִקוָתִי
ּבְָרכִי
ַלחֲזֹות ּבְנֹועַם ה'
			
50
מְתּוָקה ּכָאֹוָרה
ָרּנ ִי
ְמלִיצַת ׁשִיָרה
ַצהֲלִי
מְַרּבֵה הַ ִּמׂשְָרה
ּבְָרכִי
מְִקו ֵה יִׂשְָראֵל ה'
			
נ ִ ְׁשמַת רּו ַח ַחּי ִים
ָ 55רּנ ִי
נ ִיב ְׂש ָפ ַתי ִים
ַצהֲלִי
נ ָא אֶֶרְך ַא ַּפי ִם
ּבְָרכִי
נ ְאּום הַ ֶּמלְֶך ה'
			
סְמּוכַת ּגְאֹונ ִי
ָרּנ ִי
סֹוֵדְך הְַרנ ִינ ִי
ַ 60צהֲלִי
ִסתְִרי ָמג ִיּנ ִי
ּבְָרכִי
סֹוּלּו ּפַּנּו ּדֶֶרְך ה'
			
ֲענ ִּי ָה סֹועֶֶרת
ָרּנ ִי
עָׂשֹור ּגְבֶֶרת
ַצהֲלִי
ֲעטֶֶרת ִּת ְפאֶֶרת
ּ 65בְָרכִי
עֹוׂשֵה ְצדָקֹות ה'
			
ּפְִקיַדת מֹוׁשִיעִי
ָרּנ ִי
ׁשוְעִי
ִּפ ְתחִי קֹול ַ
ַצהֲלִי
ּפֹוִדי ו ְרֹועִי
ּבְָרכִי
ְּפנ ֵי הָאָדֹון ה'
			
70
ׁשּנ ַת ׁשָרֹון
צִיץ ׁשֹו ַ
ָרּנ ִי
ַצּו ָאר וְג ָרֹון
ַצהֲלִי
צַח אָדֹום ּבְרֹון
ּבְָרכִי
ְצדָקֹות ָאהֵב ה'
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ְקרֹובַת מְעֹונ ָה
ָ 75רּנ ִי
קֹולְֵך ִּבנ ְג ִינ ָה
ַצהֲלִי
ְקחִי ְל ָמנ ָה
ּבְָרכִי
ְקדֹוׁש יִׂשְָראֵל ה'
			
רֹואָה אֵינ ָּה נ ְִראֵית
ָרּנ ִי
ִרּנ ָה ּו ַמ ְׂשאֵת
ַ 80צהֲלִי
ָרם יֶתֶר ְׂשאֵת
ּבְָרכִי
ֵרי ַח נ ִיחֹו ַח לַה'
			
ׁשֹומֶֶרת ּגֵו נָעִים
ָרּנ ִי
ׁשעֲׁשּועִים
ׁשִ יר ַ
ַצהֲלִי
ׁשֹומְֵרְך ִצּלְֵך עִם
ּ 85בְָרכִי
ׁשֶ עֹומְִדים ְּבבֵית ה'
			
ּתְרּומַת אֹור ֶחבְיֹון
ָרּנ ִי
ּתֹאמְִרי ִׁשּג ָיֹון
ַצהֲלִי
ָּתמִים ו ְ ֶעלְיֹון
ּבְָרכִי
ְּתבֵָרְך ַצּדִיק ה'
			
90
ְמאִיַרת ׁשְ בִילָה
ָרּנ ִי
הֹוֵדְך ִּב ְתהִיּלָה
ַצהֲלִי
נֹוָרא ֲעלִילָה
ּבְָרכִי
צּור הָעֹו ָלמִים ה'
			
 2-1ברכי ...ה' :על פי תהלים קד ,א 3 .אילת אהבים :כינוי לנשמה לפי שהיא
אהובה בעיני ה' ,והלשון על פי משלי ה ,יט 4 .צהלי ...עוגבים :צהלי כמו
'צהלי קולך בת גלים' (ישעיה י ,ל) ,רוצה לומר הרימי קולך .עוגבים :חושקים,
כך פירש רד"ק ליחזקאל לג ,לב ,ועניינו כאן שהנשמה תרים קולה בחשק כדי
להלל את ה' 5 .דר כרובים :כינוי לקב"ה על דרך הכתוב 'יֹשב הכרובים' (תהלים
פ ,ב) 6 .אלוקי ...ה' :שהוא ברא את העולם ומשגיח עליו ,והלשון על פי ישעיה
מ ,כח 7 .חמודה :כינוי לנשמה 8 .צהלי ...גלים :לומר לנשמה שתשמיע קול
גדול בשמחה ,לפי שהיא יחידה ,והלשון על פי ישעיה י ,ל .יחידה :כינוי לנשמה.
 9מזמור לתודה :על פי תהלים ק ,א 10 .בועליך ...ה' :כיוון שה' ברא את
הנשמה ,עליה להודות לו ,והלשון על פי ישעיה נד ,ה 12-11 .גדלי ...בגילה:
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פנייה לנשמה בלשונות רבים של שירה 13 .ברכי ...בקהלה :ושירה זו תיאמר
בתוך עם ועדה 14 .גדולים ...ה' :לפי שמעשי ה' עשויים בחכמה נפלאה ,והלשון
על פי תהלים קיא ,ב 15 .דמתה לתמר :על פי שיר השירים ז ,ח ,במקורו כינוי
לכנסת ישראל ,וכאן כינוי לנשמה 16 .צהלי ...שיר :על פי שופטים ה ,יב.
 17ברכי ...שמר :דוד הוא כינוי לקב"ה ,ששומר בריתו לאדם ,והלשון על פי שיר
השירים ה ,י .ברית שמר :על דרך הפסוק 'ׁשֹמר הברית והחסד' (דברים ז ,ט).
 18דום ...לה' :עמוד וקווה אל ה' ,על דרך הפסוק 'דום לה' והתחולל לו'
(תהלים לז ,ז) ,ושינה סדר המילים בפסוק בשל החרוז 19 .הבת היקרה :כינוי
לנשמה 20 .צהלי ...בשירה :כפל לשון השיר 21 .ברכי ...הנורא :על דרך
הפסוק 'האל הגדֹל הג ִבֹּר והנורא' (דברים י ,יז) 22 .הוא ...ה' :על פי מלכים א ח,
ס ,ושינה סדר המילים בפסוק בשל החרוז 23 .נדיבה :כינוי לנשמה ,וראה ראב"ע
לוויקרא ב ,א' :גם הנפש תקרא נדיבה' 25 .ותיק :כינוי לקב"ה 26 .ומלא...
ה' :דברים לג ,כג ,ופירש שם הרמב"ן' :אבל במדרש של רבי נחוניה בן הקנה
אמרו בכתוב הזה ,אמר רבי אמורא מאי דכתיב ומלא ברכת ה' ים ודרום ירשה,
כך אמר משה אם תלך בחקותי תירש העולם הבא' .רוצה לומר אם תהללי את ה'
ותעשי רצונו תזכי לעולם הבא 27 .זכה ונעימה :כינויים לנשמה 28 .צהלי...
נעימה :שתאמר שירה בקול נעים 29 .זך ,דר שמימה :כינויים לקב"ה 30 .זה...
ה' :על פי תהלים קיח ,כד 31 .חיות איברי :כינה הנשמה מקור חיי האיברים.
 33חושק :כינוי לקב"ה 34 .חן ...ה' :כיוון שהנשמה משבחת ומהללת את ה',
הרי הוא לא ימנע ממנה חן וכבוד ,והלשון על פי תהלים פד ,יב 35 .טובעת
במצולה :והיא הנשמה ,שנמצאת בגוף המשול למצולה ,והלשון על דרך הפסוק
'טבעתי ביון מצולה' (תהלים סט ,ג) 36 .טוב טעם :אם האדם עושה רצונו של
ה' ,הרי נשמתו מלאה בטעם המצוות ויכולה להלל את בוראה ,כמו 'טוב טעם
ודעת למדני' (תהלים קיט ,סו) 37 .בחילה :ברעדה כמו 'חיל כיולדה' (תהלים
מח ,ז) 38 .טעמו ...ה' :על פי תהלים לד ,ט 39 .יחידה הדורה :כינוי לנשמה,
שהיא יחידה ומלאת הוד 41 .יחיד במורא :יחיד הוא כינוי לקב"ה ,ופונה לנשמה
שתעבוד אותו ביראה כנאמר בתהלים ב ,יא 'עבדו את ה' ביראה' 43 .כלולה
ויפה :כינויים לנשמה ,כמו 'כלילת יֹפי' (איכה ב ,טו) 44 .כביר :כינוי לקב"ה,
על פי איוב לו ,ה .בשפה :בשפתיים ,כמו 'יפטירו בשפה' (תהלים כב ,ח) ,ורוצה
לומר שתפתח שפתיה ותהלל אל כביר 45 .נשקפה :כינוי לנשמה ,שהיא מביטה
מסוף העולם ועד סופו ,וראו :בבלי ,יומא כ ע"ב 46 .כאשר ...ה' :על פי שמות
יב ,כח 47 .לבת ...מחייתי' :לבת אש' על פי שמות ג ,ב; המשיל הנשמה ללהבת
אש ,וכשם שהלהבה מחיה את האש ,כך הנשמה מחיה את הגוף 49 .ברכי...
בתקותי :אם הנשמה תשבח את ה' ,היא תזכה לחזות בנועם ה' ,שהוא העולם
הבא ,והלשון על פי תהלים כז ,ד 50 .לחזות ...ה' :על פי תהלים כז ,ד.
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 51מתוקה כאורה :כינוי לנשמה ,שהיא מאירה ומקיימת את הגוף 52 .מליצת
שירה :מליצה עניינה משל ,רוצה לומר שהשירה תהיה יפה ובעלת מליצות
ומשלים 53 .מרבה המשרה :כינוי לקב"ה ,על פי ישעיה ט ,ו 54 .מקוה ...ה':
על פי ירמיה יז ,יג 55 .נשמת ...חיים :לפי שהנשמה נותנת חיים לגוף ,והלשון
על פי בראשית ז ,כב 56 .ניב שפתיים :על פי ישעיה נז ,יט ,ופירש ראב"ע:
'ניב  -פרי ,כמו תנובות שדי ,והוא הדיבור' ,וכאן כינוי לשירה 57 .ארך
אפיים :כינוי לקב"ה ,על פי שמות לד ,ו 58 .נאום ...ה' :על פי ירמיה מו ,יח.
 59סמוכת גאוני :גאוני הוא כינוי לקב"ה ,סמוכת גאוני הוא כינוי לנשמה ,שהיא
נסמכת ונשענת על רחמי הקב"ה 61 .סתרי מגיני :כינויים לה' ,על פי תהלים
קיט ,קיד 62 .סולו ...ה' :לפי שהשירה סוללת נתיב ומרימה מכשולים מדרך
עבודת ה' ,והלשון על פי ישעיה נז ,יד 63 .עניה סוערת :כינוי לנשמה ,שהיא
בבחינת ענייה ,מפני שהיא טמונה בגוף ,שבמעשיו יכול להפוך אותה לענייה,
והלשון על פי ישעיה נד ,יא 64 .צהלי ...גברת :גברת הוא כינוי לנשמה ,שהיא
הגבירה ביחס לגוף; עשור הוא כינור בעל עשרה מיתרים ,והוא כינור של עולם
הבא .וראו :בבלי ,ערכין יג ע"ב .וכן' :וכינור של עולם הבא עשר ,שנאמר עלי
עשור' (ילקוט שמעוני ,תהלים ,רמז תשכ) .כלומר הפייטן קורא לנשמה לנגן
בכלי נגינה מפואר 65 .עטרת תפארת :במקור מוסב על עם ישראל ,כנאמר
'והיית עטרת תפארת ביד ה'' (ישעיה סב ,ג) ,וכאן כינוי לנשמה 66 .עושה...
ה' :על פי תהלים קג ,ו 67 .פקידת מושיעי :כינוי לנשמה ,שמצפה לתשועת
ה' 68 .קול שועי :קול תפילתי ותהילתי ,והלשון על פי תהלים ה ,ג 69 .פודי
ורועי :כינויים לקב"ה ,על דרך הלשון בתהלים כג ,א 70 .פני ...ה' :על פי
שמות כג ,יז 71 .ציץ ...שרון :כינה הנשמה בשני כינויים :ציץ ושושנת השרון.
בשיר השירים ב ,א נאמר 'אני חבצלת השרון שושנת העמקים' ,וצירף הפייטן
שושנה לשרון .וראו' :שושנת העמקים כדרך שהשושנה הזו נאה כך ישראל
נאים במעשיהם בין האומות' (ילקוט שמעוני ,שיר השירים ,רמז תתקפה) ,וכאן
הכוונה לנשמה ,שנאה במעשיה 72 .צהלי ...וגרון :כמו 'הרימי בַּכֹח קולך'
(ישעיה מ ,ט) ,לומר לנשמה שתשמיע שירתה בקול חזק ובגאווה 73 .צח אדום:
כינוי לקב"ה ,על פי שיר השירים ה ,י .ברון :רון עניינו שירה ,וראו :איוב לח ,ז.
 74צדקות ...ה' :על פי 'ה' צדקות אהב' (תהלים יא ,ז) ,ושיכל המילים בשביל
החרוז 75 .קרובת מעונה :כינוי לנשמה ,לפי שהיא נמצאת במעון ,שהוא
אחד משבעת הרקיעים לפני ירידתה לעולם הזה ,וראו :בבלי ,חגיגה יב ע"א.
 78-77קחי ...ה' :פונה לנשמה שתיקח לה את ה' למנה ,לחלק ,ותברך אותו,
והלשון על פי ישעיה ל ,טו 79 .רואה ...נראית :כינוי לנשמה ,וראו' :אף
הנשמה רואה ואינה נראית' (בבלי ,ברכות י ע"א) 81 .רם :כינוי לקב"ה ,על
דרך הפסוק 'כה אמר רם ונשא' (ישעיה נז ,טו) .ופונה לנשמה שתברך ביתר כוח
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וחיל .יתר שאת :על פי בראשית מט ,ג 82 .ריח ...לה' :שהשירה היא בבחינת
ריח ניחוח ,כמו הקרבנות והתפילות ,והלשון על פי ויקרא א ,ט 83 .שומרת גו:
כינו לנשמה ,שהיא מקיימת את הגו ,הגוף 85 .שומרך צלך :על דרך הפסוק
'ה' ֹמרֶך ָ ה' צִלְּך ָ' (תהלים קכא ,ה) ,והם כינויים לקב"ה 86 .שעומדים ...ה':
שמא מכוון ללויים ,שעיקר עבודתם במקדש היא השירה ,כך הנשמה תשורר אף
היא כמותם ,והלשון על פי תהלים קלה ,ב 87 .תרומת  ...חביון :חביון הוא
כינוי לקב"ה ,כמו 'חביון עֻזֹּה' (חבקוק ג ,ד) ,ופירש רש"י' :שם נגלה עוזו שהיה
חבוי למפרע בסתר עליון' .כך הנשמה שהיא מוסתרת בשמים עד ירידתה לגוף
האדם 88 .שגיון :שיר ,כמו 'שגיון לדוד' (תהלים ז ,א) 89 .תמים ועליון:
כינויים לקב"ה ,על פי 'האל תמים' (שמואל ב כב ,לא) 'וברוך אל עליון' (בראשית
יד ,כ) 90 .תברך ...ה' :על פי תהלים ה ,יג 91 .מאירת שבילה :כינוי לנשמה,
לפי שהיא מאירה לאדם את דרכו 93 .נורא עלילה :כינוי לקב"ה ,על פי תהלים
סו ,ה 94 .צור ...ה' :רד"ק כתב בפירושו לישעיה כו ,ד' :צור העולמים חוזק
הזמנים כולם' ,ולכן על הנשמה להללו בכל עת.
הפייטן שיקע בפיוט זה אמצעים שיריים רבים .בראש ובראשונה השתמש במילות
קבע ,כמו בשירת ספרד ,בראשי שלושת הטורים הראשונים בכל סטרופה :בראש
הטור הראשון ' -רני' ,בראש הטור השני ' -צהלי' ,ובראש הטור השלישי -
'ברכי' .וכל טור רביעי חותם במילה ה' ,ומילה זו מעמידה חרוז מעין–אזורי.
האקרוסטיכון על סדר אלף–בית משובץ ארבע פעמים בכל סטרופה :במילה
השנייה בשלושת הטורים הראשונים ,ובמילה הראשונה בטור האחרון .את שמו
הזכיר הפייטן בסטרופה האחרונה של הפיוט.
בכל סטרופה שיבץ הפייטן כינוי אחד לנשמה וכינוי אחד לקב"ה .לפיכך
הקב"ה מכונה בכינויים רבים ומגוונים ,כמו דר כרובים ,גואל ,דוד ,האל הנורא,
ותיק ,דר שמימה ,חושק ,טהור ,יחיד ,מרבה המשרה ,ארך אפים ,מגיני ,עושה
צדקות ,פודי ,רועי ,צח ואדום ,קדוש ישראל ,רם ,תמים ,עליון ,נורא עלילה .גם
הנשמה זוכה לכינויים מגוונים ,כמו אילת אהבים ,בת גלים ,דמתה לתמר ,הבת
היקרה ,נדיבה ,זכה ונעימה ,חיות איברי ,טבעת במצולה ,יחידה הדורה ,כלולה
ויפה ,לבת אש ,מחייתי ,מתוקה כאורה ,רוח חיים ,סמוכת גאוני ,עניה סוערת,
שושנת השרון ,קרובת מעונה ,רואה ואינה נראית ,שומרת גו ,תרומת אור חביון,
מאירת שבילה.
כמו כן השתמש במילים שונות כדי להביע את השירה ,כמו גילה ,קול
עוגבים ,צהלה ,נגינה ,משאת ,שגיון ,תהילה ,זמרה ,תשורה ,ניב שפתיים ,רינה,
עלי עשור ,שיר שעשועים ועוד.
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קיצורים ביבליוגרפיים
משה אבן עזרא ,ספר העיונים והדיונים ,מהדורת אברהם שמעון
אבן עזרא
הלקין ,ירושלים תשל"ה
יעקב אבן צור ,עת לכל חפץ ,אלכסנדריה תרנ"ג
אבן צור
שולחן ערוך :אורח חיים ,ירושלים תשכ"א
אורח חיים
חיים יוסף דוד אזולאי ,שם הגדולים ,ירושלים תשנ"ב
אזולאי
יונתן אייבשיץ ,יערות דבש ,ירושלים תש"ס
אייבשיץ
שמואל אלבאז ,אזהרות לחג השבועות ,ירושלים תשמ"א
אלבאז
דוד אליהו אלבאז ובנימין בר־תקוה ,תפילה לדוד ,פריז תשס"א
אלבאז ובר־תקוה
יצחק משה אלבוגן ,התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית,
אלבוגן
תרגם יהושע עמיר ,ערך יוסף היינימן ,תל־אביב תשל"ב
מנחם אלון ,המשפט העברי ,ב ,ירושלים תשמ"ח
אלון
נחמיה אלוני' ,אז מני עד חוללת ליוסף אבן אביתור' ,סיני עה (תשל"ד),
אלוני
עמ' כד-לז
יהודה אלחריזי ,תחכמוני ,מהדורת ישראל טופורובסקי ,תל־אביב
אלחריזי
תשי"ב
שולמית אליצור ,שירת החול העברית בספרד המוסלמית ,ג ,תל־אביב
אליצור
תשס"ב
זבחי אלוקים לר' לוי אסולין ,קרית־ארבע תשנ"ו
אסולין
יעקב בן אשר ,ארבעה טורים ,וילנה תר"ס
ארבעה טורים
יהושע בלאו' ,השיבוץ שונה ההוראה בשירת המקרא' ,הנ"ל ,עיונים
בלאו
בבלשנות עברית ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' 247-241
'שיר מכתם על דיני שחיטה וטריפות' ,שו"ת ר' יהודה בן־עטר ,מהדורת
בן־עטר
משה עמאר ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' כא-סט
רפאל בן־שמחון ,ספר בת רבים ,ג'רבה תשט"ו
בן־שמחון
בנימין בר־תקוה' ,אזהרות משכיל שיר הידידות לר' משה צור' ,צבי
בר־תקוה ,אזהרות
מלאכי (עורך) ,יד להימן :קובץ מחקרים לזכר א"מ הברמן ,לוד תשמ"ד,
עמ' 187-178
—' ,קווים לצביונם של פיוטי האזהרות הקאטאלוניים לחגים במאה
בר־תקוה,
הי"ג' ,מסורת הפיוט א (תשנ"ז) ,עמ' 129-113
אזהרות קטלוניים
— (מהדיר) ,פיוטי יעקב אבן צור ,ירושלים תשמ"ח
בר־תקוה ,יעב"ץ
בר־תקוה ,עיצוב המקורות —' ,עיצוב המקורות בפיוטי ר' יעקב אבן צור' ,צבי מלאכי (עורך),
באורח מדע :ספר היובל לפרופ' אהרון מירסקי ,לוד תש"ם ,עמ' -207
220
חיים גאגין ,עץ חיים :פולמוס הלכתי בין מגורשי ספרד בפאס
גאגין
לתושבים ,מהדורת משה עמאר ,ירושלים תשמ"ז
יוסף גבאי' ,בחינות ספרותיות במשכיל שיר הידידות אזהרות רבי
גבאי ,בחינות
משה אבן צור' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ה
—' ,אזהרות רב סעדיה גאון' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בר־אילן,
גבאי ,אזהרות
תשמ"ט
ישראל דוידזון ,אוצר השירה והפיוט :מזמן חתימת כתבי הקדש עד
דוידזון
ראשית תקופת ההשכלה ,ניו־יורק תש"ל
יוסף דנה ,הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים ,חיפה
דנה
תשנ"ט
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ויטל
זולאי
זנדבנק
זעפרני
חזן
חזן ואלבאז
חלמיש ,היצירה
חלמיש ,הקבלה
טברסקי
טובי ,חלפון
טובי ,כתבים
טובי ,שבעתא
טולידאנו ,ויעש ברוך
טולידנו ,נר המערב
יהלום
ילין
ילקוט שמעוני
ירדן
כלץ
לביא
מזוז

מיזליש
מירסקי ,הפיוט
מירסקי ,יוסי בן יוסי
מלאכי ,אבן גיאת
מלאכי ,העבודה
נזרי
עובדיה
עמאר

138

דוד ויטל' ,אני ריאה :שיר על בדיקת הריאה' ,בתוך :זבחי תרועה לר'
שלום זרקא ,ליוורנו תרכ"ז ,עמ' קסג-קסד
מנחם זולאי' ,אזהרות ר' יצחק אבן ג'יקטילה' ,תרביץ כ (תש"ט) ,עמ'
167-161
שמעון זנדבנק ,מזשיר :השיר ושירים אחרים ,ירושלים תשס"ב
חיים זעפרני ,השירה העברית במרוקו ,ירושלים תשמ"ד
אפרים חזן ,השירה העברית בצפון אפריקה ,ירושלים תשנ"ה
— ודוד אליהו אלבאז ,תהילה לדוד ,לוד תשנ"ט
משה חלמיש' ,על סוגי היצירה הקבלית במרוקו' ,פעמים ( 15תשמ"ג),
עמ' 46-29
— ,הקבלה בצפון אפריקה למן המאה הט"ז ,תל־אביב תשס"א
יצחק טברסקי ,הלכה והגות ,תל־אביב תשנ"ב
יוסף טובי (מהדיר) ,שירי אברהם בן חלפון ,תל־אביב תשנ"א
— (עורך) ,כתבי ר' יוסף קאפח ,ירושלים תשמ"ט
—' ,שבעתא שניה לשבועות לרב סעדיה גאון' ,תרביץ נג (תשמ"ד),
עמ' 253-221
ברוך טולידאנו ,ויעש ברוך ,ירושלים תשס"ג
יעקב משה טולידנו ,נר המערב ,ירושלים תשמ"ט
יוסף יהלום ,אז באין כול :סדר העבודה הארץ־ישראלי הקדום ליום
הכיפורים ,ירושלים תשנ"ז
דוד ילין ,תורת השירה הספרדית ,3ירושלים תשל"ח
ילקוט שמעוני ,ג :כתובים ,ירושלים תש"ך (ורשה תרל"ח)
דב ירדן (מהדיר) ,שירי קדש לרבי שלמה אבן גבירול ,א-ב ,ירושלים
תשל"ו
יהודה כלץ' ,שמע שלמה ,דיני שחיטה וטריפות בשיר' ,בתוך :זבחי
אלוקים לר' לוי אסולין ,קרית־ארבע תשנ"ו ,עמ' רצב-ש
תמר לביא' ,בחינות ספרותיות בנאות מדבר ,לרבי רפאל אהרן
מונסונייגו' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ג
מאיר מזוז' ,אזהרות ר' יצחק בן ראובן' ,המחזור המדוייק ...איש
מצליח :תפילות החג ...לפי מנהגי ונוסח הספרדים ועדות המזרח ,ג:
לחג השבועות ,בני־ברק תשנ"ח ,עמ' 135-4
יצחק מיזליש (מהדיר) ,שירת המצוות :אזהרות ר' אליהו הזקן,
ירושלים תשס"א
אהרן מירסקי ,הפיוט :התפתחותו בארץ ישראל ובגולה ,ירושלים
תש"ן
— ,פיוטי יוסי בן יוסי ,ירושלים תשל"ז
צבי מלאכי ,סדר עבודת יום הכיפורים לר' יצחק אבן גיאת הספרדי,
לוד תשנ"ז
—' ,העבודה ליום הכיפורים :אופיה ,תולדותיה והתפתחותה בשירה
העברית ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשל"ד.
מאיר נזרי' ,קינה ומקרא :השיבוץ המקראי בקול בוכים ,למשורר הרב
רפאל משה אלבאז' ,מסורת הפיוט ג (תשס"ב) ,עמ' 181-157
ר' דוד עובדיה ,פאס וחכמיה ,א-ב ,ירושלים תשל"ט
משה עמאר' ,קווים לדמותו של רבי יעקב אבן צור' ,ממזרח וממערב ג
(תשמ"א) ,עמ' 124-89
יוסף גבאי  /השיבוץ המקראי

עמאר ושפיגל
פגיס
פליישר ,אבן אביתור
פליישר ,אזהרות
פליישר ,היוצרות
פליישר ,שירת הקודש
פליישר שלמה הבבלי
קוריאט
קצומטה
ראב"ע
רד"ק
רמב"ם
רמב"ן
רמב"ץ ,מערת
רמב"ץ ,משכיל
רמב"ץ ,צלצלי
רצהבי
רש"י
שירמן ופליישר,
ספרד המוסלמית
שירמן ופליישר,
ספרד הנוצרית
שמלצר

שפיגל
שרביט

— ויעקב שמואל שפיגל (מהדירים) ,דברי יוסף אלאשקר ,לוד תשנ"ז
דן פגיס ,חידוש ומסורת בשירת החול ,ירושלים תשל"ו
עזרא פליישר' ,יצירתו של יוסף אבן אביתור' ,עבודת דוקטור,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשכ"ח
—' ,אזהרות לר' בנימין בן שמואל' ,קובץ על יד יא ,א (תשמ"ה) ,עמ'
75-3
— ,היוצרות בהתהוותם ובהתפתחותם ,ירושלים תשמ"ד
— ,שירת הקודש העברית בימי הביניים ,ירושלים תשל"ה
— ,פיוטי שלמה הבבלי ,ירושלים תשל"ג
אברהם קוריאט ,זכות אבות ,פאס תקע"ב
נאויה קצומטה' ,סדרי העבודה ליום הכיפורים מן הדורות הסמוכים
לרס"ג' ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשנ"ח
מקראות גדולות :נ"ך ,ירושלים תשנ"ב
מקראות גדולות :נ"ך ,ירושלים תשנ"ב
משה בן מימון ,ספר המצוות ,ירושלים תש"ו
מקראות גדולות המלא ,ירושלים תשנ"ח
משה אבן צור ,מערת שדה המכפלה ,ירושלים תר"ע
— ,אזהרות משכיל שיר הידידות (כתבי־יד)
— ,צלצלי שמע ,אלכסנדריה תרנ"ב
יהודה רצהבי' ,חידות הלכה בשירת תימן' ,סיני כב (תש"ח) ,עמ'
לו-מד
מקראות גדולות המלא ,ירושלים תשנ"ח
חיים שירמן ,תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית ,השלים
עזרא פליישר ,ירושלים תשנ"ז
— ,תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום ספרד ,השלים
עזרא פליישר ,ירושלים תשנ"ז
מנחם שמלצר' ,עבודה קצרה לר' יצחק אבן גיאת' ,צבי מלאכי
(עורך) ,יד להימן :קובץ מחקרים לזכר א"מ הברמן ,לוד תשמ"ד ,עמ'
169-159
יעקב שפיגל (מהדיר)' ,אזהרות לשבת שלפני יום כיפור ,לרבנו יצחק
הלוי בר שמואל' ,אור ישראל כט (תשס"ג) ,עמ' ז-כ
שמעון שרביט' ,שעשועי לשון בספרות הרבנית' ,אהרון בן־דוד ויצחק
גלוסקא (עורכים) ,מחקרים בלשון העברית ובמדעי היהדות ,ירושלים
תשס"א ,עמ' 258-245
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