שולמית אליצור

שוב לשאלת
האסכולה הפייטנית
של רב סעדיה גאון

א .הקדמה
את המונח 'האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון' טבע מנחם זולאי ,כאשר
הכתיר בשם זה סדרת מאמרים שפרסם בהמשכים בשנים תשי"ב-תשי"ד.
משנפטר זולאי בטרם עת ,בעיצומה של עבודתו על שרידי יצירתו של רב
סעדיה גאון שמצא בגניזה הקהירית ,הוציאו ידידיו בספר את מחקריו על
רס"ג וחומרים נוספים מפיוטי רס"ג שהכין לדפוס ,וׁשָבו וקראו לו 'האסכולה
הפייטנית של רב סעדיה גאון' 2.מכאן ואילך נטבע המונח בתודעתם של חוקרי
הפיוט ,ויצירות בתר–סעדיאניות שונות נבחנות על פי מידת זיקתן לאותה
'אסכולה'.
אולם הדברים אינם פשוטים .מיד לאחר פרסום הספר מעיזבונו של זולאי
יצא ערר על עצם קיומה של אסכולה זו .בביקורת שכתב עזרא פליישר על הספר
הוא הצביע על כמה נקודות תורפה בקביעתו של זולאי ,אם כי  -כפי שהוא עצמו
ציין  -חלקן נובעות מן העובדה שמלאכתו של זולאי נקטעה בלי שזכה להשלים
ולבסס את דבריו 3.טענותיו העיקריות של פליישר הן שזולאי אפיין את האסכולה
הפייטנית של רס"ג על פי הבחנות לשוניות וסגנוניות בלבד ,והתעלם מהיבטים
פואטיים חשובים אחרים; שבמוקד עיונו עמד סגנון אחד בלבד מן הסגנונות
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המאמרים נדפסו בכתב־העת 'אורלוגין' .ראו :זולאי,
האסכולה-אורלוגין .זמן לא רב אחרי פרסום המאמר האחרון
בסדרה (בנובמבר  )1954הלך מנחם זולאי לעולמו.
זולאי ,האסכולה.
פליישר ,ביקורת האסכולה; המאמר פורסם בשם העט עזרא
י' גולה.
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המשמשים ביצירת הגאון; שמן השמות המעטים של הפייטנים מאסכולה זו
שציין זולאי עולה ערבוב בין משוררים מזרחיים כר' שמואל השלישי ור' סהלאן
לבין משוררים ספרדים כר' יוסף אבן אביתור ור' יצחק אבן גיאת; ושזולאי ראה
בסגנונם המקראי של משוררינו בספרד המשך ישיר של סגנונו של רס"ג ,ולכאורה
4
לא הבחין בתהום הפעורה בין תפיסותיהם הלשוניות.
לשאלת השפעתו של רס"ג על משוררי ספרד שב פליישר ונזקק במאמר
מאוחר יותר ,ובו הציג את עיקר תרומתו של רס"ג לשירה העברית לדורותיה
לא רק בעצם יצירתו האדירה ,שהיא הישג ספרותי נכבד ,אלא במיוחד בשינוי
האידאולוגי שבבסיס שירתו ויצירתו הרוחנית בכללה :ההיפתחות לעולם
התרבות הערבית ,ובעקבותיה  -העמדת הספרות היפה והכתיבה בלשון צחות
כתכלית לעצמה 5.חידושו העיקרי של הגאון עומד ,מתוך כך ,על פריצת
השירה והכתיבה הבלטריסטית בכללה אל מחוץ לבית הכנסת 6ועל הפיכתה
לתכלית לעצמה .פליישר הדגיש את המודעות העצמית בעשייתו הספרותית
של הגאון 7,ואף עמד על חדשנותו יוצאת הדופן בענייני צורה ,כולל יצירת
תבניות שיר סבוכות שהפיוט העברי לא ידע כמותן קודם לימיו .הוא סיכם את
הדיון בקביעה 'שהפייטנים המאוחרים לסעדיה נבוכו מפני החידושים הללו.
במזרח חיקו אותם בזהירות ,במתינות' ,ורק בספרד 'פעלו תלמידיו האמיתיים',
וגם אם הם נצמדו אל המופתים התבניתיים שיצר הגאון 'במקרים מיוחדים
בלבד ,ובמהלכים של חיקוי גלוי' ,הרי עיקר השפעתו הייתה בעצם ההיתר
לשנות את התבניות המסורתיות של הפיוטים ולחדש בהן ,והוא שסלל את
8
הדרך להתהוות השירה העברית המחודשת בספרד.
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פליישר סייג מעט את דברי ביקורתו בציינו שזולאי ביסס את
קביעותיו לא על החומרים הנדפסים אלא בעיקר על אלפי
הפיוטים שבגניזה הקהירית ,פיוטים שרק זולאי בשעתו הכיר
אותם לפני ולפנים ,ושעם פטירתו לא נותר אדם שהיה בקיא
בהם .כפי שיוסבר בהמשך ,היום השתנו פני הדברים.
פליישר ,מקומו של רס"ג .גם במאמר קודם שלו התייחס
פליישר אל רס"ג כאל מחולל שינוי ששימש בסיס לתפיסת
העולם של המשוררים העבריים בספרד .ראו :פליישר,
הרהורים .באותו מאמר הוא מיקד את המבט בתפיסת
התרבות היהודית על רקע התרבות הערבית שבסביבה,
וטען שרס"ג ומשוררי ספרד פעלו מתוך תחושת נחיתות של
תרבותם המסורתית.
ראו לעניין זה בפירוט להלן ,סעיף ג.
פליישר ,מקומו של רס"ג ,עמ'  ;15 -12והשוו לעניין כולו :טובי,
רס"ג ,א ,עמ' .300 -298
פליישר ,מקומו של רס"ג ,עמ' .15
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למרות תרומתו העצומה של רס"ג להתהוות השירה העברית בספרד ,אין
כל ספק שהשירה בספרד  -הן שירת הקודש והן שירת החול  -העמידה
אסכולה ספרותית חדשה ונפרדת ,גם במהות יצירתה וגם בפרטי עיצובה .אף
אם אפשר למצוא השפעות ישירות של יצירתו של רס"ג על כמה פינות בשירת
הקודש של אחדים ממשוררי ספרד 9,אי אפשר לכנות את האסכולה הספרדית
'האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון' 10,וברי שגם זולאי לא כיוון לכך.
עיקר הבירור צריך אפוא לפנות אל יצירותיהם של הפייטנים שפעלו במזרח.
דומה שהיום ,כאשר מצד אחד זכינו למחקרים עדכניים וחשובים שהפיצו
אור מחודש על יצירתו של רס"ג עצמו 11,ומצד אחר פיוטים רבים שנכתבו
במזרח במאה העשירית והאחת עשרה נחקרו ופורסמו 12,וגם יצירות שעדיין
 9ראו בפירוט :טובי ,רס"ג ,א ,עמ' .304 -300
 10לנקודה זו ראו בייחוד :פליישר ,למהות שירת החול ,עמ' .8 -7
לאחר שפליישר תיאר שם את המהלכים שבהם רס"ג אכן בישר
את העתיד להתחולל בספרד ,הוא ציין שאפילו האידאולוגיה
העומדת ביסוד שירת החול בספרד איננה האידאולוגיה של
הגאון בטהרתה ,שכן תרבות ישראל הייתה ונשארה בעיני
הגאון 'תרבות דתית מסורתית ,תיאו־צנטרית ,שהווייתה ,כל
הווייתה ,אמורה הייתה לבצר את נקודת המרכז הלגיטימית
האחת והיחידה שלה ,הלא היא עבודת השם וקיום המצוות',
שעה שבספרד התפתחה שירה חילונית במהותה.
 11בראש המחקרים הללו יש לציין את עבודת הדוקטור של
טובי .ראו :טובי ,רס"ג .ליצירתו של רס"ג מוקדשים גם כמה
פרקים חשובים בספרו של טובי ,קירוב ודחייה; וכן כמה
ממאמריו ,ראו למשל :טובי ,יחס רס"ג לפיוט .לאפיון דרכו
הספרותית של רס"ג ראו גם :פליישר ,סעיד בן באבשאד,
עמ' ( 25 -12ובמקומות נוספים בהמשך הספר) .מחקרים
הנוגעים ליצירות ספציפיות של רס"ג ראו :הברמן ,עמ' קצה -
קצו; פליישר ,היוצרות ,על פי המפתח ,הערך 'סעדיה גאון';
פליישר ,תשלום עבודה; טובי ,שבעתא שנייה; אליצור ,זולתות
להפטרות הסדרים ,עמ'  ;207 -204אליצור ,גניזת ז'נבה ,עמ'
 .250 -245מחקרים כלליים על היצירה העברית בתקופה
המתייחסים גם לפועלו הספרותי של רס"ג ראו למשל :דרורי,
עמ'  ;178 -156פליישר ,תרבות יהודי ספרד; ואין המובא כאן
אלא מבחר בלבד.
 12ראו :פליישר ,שירת הקודש ,עמ'  ;330 -277פליישר ,היוצרות,
עמ'  ;472 -365פליישר ,רב האיי א; פליישר ,רב האיי ב;
פליישר ,רב האיי ג (וראו גם לשיר חול של רב האיי גאון:
פליישר ,רב האיי ד); פליישר ,סכן; אליצור ,אלעזר בירבי קילר;
אליצור ,יהודה בירבי בנימן; אליצור ,מחזורי שבעתות ,עמ'
 ;281 -161 ,103 -53אליצור ,יהושע בר כלפה; אליצור ,שארית
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לא פורסמו נעשו נגישות לחוקרים בזכות הקטלוגים המפורטים שב'מפעל
לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר' ,הגיעה השעה לשוב ולבחון
ביתר דיוק את השפעתו של רס"ג על פייטני המזרח ,ולברר מחדש ,מזווית
זו ,את שאלת קיומה של אסכולה פייטנית סעדיאנית .בדברים שלהלן אנסה
לעמוד ,בעקבות המחקרים החדשים ,על מאפייני יצירתו של רס"ג בתחומים
שונים ,ולבדוק את מידת התקבלותם והשפעתם על המשוררים שפעלו אחריו.
לא אוכל כמובן להקיף או לאפיין כאן את כל ההיבטים של יצירתו הגדולה,
ומטבע הדברים אעסוק בפרטים מדגמיים (אך ייצוגיים) .אבל דומה שפרטים
אלה יסייעו לחדד את המבט ולהבין ביתר דיוק את טיב השפעתו של הגאון על
הדורות שאחריו.
ב .על אסכולות פייטניות
קודם שאתמקד ביצירתו של הגאון ,אני מבקשת להבהיר מה טיבה של האסכולה
שאנו מחפשים .ברי שאסכולה זו אינה יכולה להיות דומה לשום אסכולה אחרת
בתולדות שירת הקודש העברית ,שכן כל 'אסכולה' פייטנית אחרת לא עמדה
בסימן יצירתו הגדולה של אדם אחד שחולל אותה יש מאין ,אלא הציגה פריצת
דרך ספרותית ראשונית שנקלטה ושהתפתחה בהדרגה אל שיאה .כך דרך משל
הפייטנות הקלסית בארץ–ישראל התחילה להתפתח ביצירתו הגדולה של יניי,
ועמדה אמנם בסימנו של חידוש פרוזודי גדול (חדירת החרוז) ,אבל גם בסימנם
יוסף; אליצור ,פיוטים לויושע; אליצור ,לחידת מחזור יוצרות;
קצומטה ,נחמיה בן שלמה; יהלום וקצומטה; בארי ,אלברדאני;
בארי ,דויד הנשיא .פרסומים רבים אלה הביאו להבהרת פרטים
רבים בתולדותיה של תקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת,
ובמקצתם גם נעשו ניסיונות לׂשרטט תמונה כוללת של
השירה העברית במזרח במאות העשירית והאחת עשרה ואף
לאחריהן ,אבל חומר רלוונטי רב טמון בכתבי־היד מן הגניזה
הקהירית ועדיין לא ראה אור .לעניין זה יש לציין דרך משל את
יצירותיהם החשובות של ר' סהלאן בר אברהם (להלן ,סעיף
ו) ור' שלמה בר יהודה גאון ,שניהם פייטנים שלמדו מרס"ג,
כמתברר לכל המכיר את יצירתם מכתבי הגניזה ,וששיריהם
טרם כונסו .דוגמאות לפרסומים בודדים של יצירותיהם ראו:
סהלאן :זולאי ,בין כותלי המכון ,עמ'  ;104זולאי ,מפי פייטנים,
עמ' קסו-קעד; פליישר ,היוצרות ,עמ'  413ועוד; ר' שלמה בר
יהודה :זולאי ,מקור וחיקוי ,עמ' לז-לח (בפרסום החוזר עמ'
 .)312 -311על אלו יש להוסיף את ר' כלף בר סעיד ,שיצירתו
כונסה לאחרונה בידי אמתי הראש ,ואמורה לראות אור בכרך
כד של 'קֹבץ על יד'.
20
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חזן מקריא את סיפור הפסח באלאנדלוס ,מיניאטורה מהגדת
האחות ,ברצלונה .1350 ,באדיבות ויקימדיה (ברשות הציבור)
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של חידושים פואטיים מהותיים ,כהכפפת מרבית הפיוטים לתכנים למדניים,
זיקה למדרשים ,יצירת כינויים מפותחים ולשון שירה ייחודית 13.יניי הביא
את כל אלה לדרגה מסוימת ,אך האסכולה המשיכה להתפתח והגיעה לשיאים
מחודשים ביצירתו של תלמידו ,ר' אלעזר בירבי קליר .הפייטנים שבאו אחריהם
כבר עמדו בסימן החידושים של שני היוצרים הללו וניווטו את דרכם בנתיבות
הסלולות שמצאו; אבל גם כאן אנו עדים להתחבטויות ,התפתחויות וחידושים
14
אפילו אצל אחרוני הפייטנים הקלסיים.
בדומה לכך התפתחה האסכולה הפייטנית הספרדית  -ובמקביל לה שירת
החול העברית בספרד  -מיצירתם של ראשוני המשוררים באמצע המאה
העשירית ,שחידשו עניינים חשובים של תוכן ,של צורה ושל דרכי שירה,
ואסכולה זו הגיעה לשיאה ביצירתם של כמה מגדולי המשוררים בני המאה
15
האחת עשרה והשתים עשרה.
 13על כל אלו ועל עוד מאפיינים של תקופת הפייטנות הקלסית
ראו :פליישר ,שירת הקודש ,עמ' .276 -115
 14אציין דרך משל מצד אחד את קרובותיו של ר' יוסף בירבי
ניסן ,שאין כמותן לסתימות ,ומצד אחר את יצירותיו הבהירות
יותר של אחרון הפייטנים הקלסיים ,ר' פינחס הכהן ,שחזרו
לעתים לדגמים ולסגנון של יניי ,ושסללו נתיבות חדשים
בכמה תחומים .על ר' יוסף בירבי ניסן ודוגמאות מפיוטיו ראו:
זולאי ,הפיוט בארץ־ישראל ,עמ' קנח-קסט; על ר' פינחס ראו:
אליצור ,פינחס ,עמ' .163 -79
 15שירת החול העברית ,במתכונתה הספרדית ,היא בגדר
חידוש גמור בנופה של השירה העברית לדורותיה .ראשיתה
בהיפתחות לתכנים של שירי שבח (ובהמשך גם יין ,חשק
והגות) ולאמצעים רטוריים שהיו מקובלים בשירה הערבית,
היפתחות הניכרת כבר ביצירתו של מנחם בן סרוק ,ובקבלת
עול המשקל הכמותי והחרוז המבריח על דרך השירה הערבית
על ידי דונש בן לברט .כל אלו התחילו לחדור במהוסס באמצע
המאה העשירית ,והגיעו לכלל שירה בשלה מאוחר יותר.
סיכום של מאפייני האסכולה ראו :פגיס ,עמ'  ;169 -7על
התפתחות האסכולה מראשיתה ראו :שירמן ופליישר ,ספרד
המוסלמית .שירת הקודש העברית בספרד התפתחה גם היא
מיצירות שהיו סמוכות ברובן על דגמים מזרחיים ,ומתוך
חידושים מהוססים ראשונים של פניהן במאה העשירית ,והיא
פרצה אל מחוזות חדשים בתבניותיה ובתכניה עם יצירתו של
ר' שלמה אבן גבירול במאה האחת עשרה .על תולדות הפיוט
בספרד ראו :שירמן ופליישר ,ספרד המוסלמית; וכן :פליישר,
שירת הקודש ,עמ'  .421 -331על חידושי המשוררים והפייטנים
בספרד במאה העשירית ובראשית המאה האחת עשרה ראו
גם :שירמן ,אבן כלפון; שירמן ,יצחק בן מר שאול; מירסקי,
22
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'האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון' הייתה תופעה שונה ,אולי קרובה
יותר למונח אסכולה המקורי ,שמשמעו בית ספר :כאן הכוונה לרב גדול
שהעמיד יצירה שלמה ובשלה ,ולתלמידים שניסו לצעוד בעקבותיו ולחקות
אותו .מבחינות חשובות רבות יצירתו של רב סעדיה גאון הציבה שיאים שכמעט
לא אפשרו התפתחות נוספת .כפי שאַראה בהמשך ,יצירתו של רס"ג מורכבת
ביותר ,ומציעה לעתים בֵררות שונות ואף סותרות .למרות זאת מספר תלמידים
ההולכים בעקבות רבם ,אף אם הם בוחרים ללכת רק באחת מן הנתיבות שסלל,
וגם אם אין הם מחדשים לכאורה דבר ,עשויים להיחשב כמייצגי אסכולה
ספרותית מובחנת .עלינו לבחון אפוא מה הציעה יצירתו של רס"ג לדורות
הבאים ,ואם אכן היו שלמדו ממנה והלכו בעקיבות בעקבותיה.
ג .תמורות בתפיסה הספרותית
דומה שהתחום החשוב ביותר שרס"ג חולל בו מהפכה הוא ,כפי שהראה
פליישר ,עצם התפיסה העקרונית של מהות הפיוט 16,או ליתר דיוק  -מהות
השימוש בלשון שירה ומטרות הכתיבה הספרותית .השירה העברית שהגיעה
לידינו מן המאה החמישית ועד סמוך לדורו של רס"ג היא כולה שירה פייטנית
במובן המצומצם של המילה :שירה שנועדה לצרכים ליטורגיים ברורים,
ושיש לה תפקיד מוגדר במסגרת תפילת הציבור בבית הכנסת 17.אצל רב
סעדיה גאון אנו מוצאים כמה חטיבות של יצירה ספרותית החורגות בבירור
מן המסגרת הזאת.
אבן כלפון; פליישר ,לקדמוניות שירתנו בספרד; פליישר ,דונש
ואשתו; פליישר ,שירת ספרד בראשיתה; פליישר ,בחינות
בשירת אבן אביתור; פליישר ,יצחק בר לוי א; פליישר ,יצחק
בר לוי ב; פליישר ,המצע המוזיקלי.
 16פליישר ,מקומו של רס"ג ,עמ' .12 -6
 17ראו :פליישר ,שירת הקודש ,עמ'  .8 -7יש לסייג במקצת את
הדברים ,משום שסוגות פיוט בודדות נועדו לא לבית הכנסת
אלא למעמדים ליטורגיים שמחוצה לו ,כפיוטי ברכת המזון,
שנאמרו בסעודות מצווה חגיגיות (ראו :שם ,עמ' ,)254 -247
או כפיוטי קידוש ירחים (על סוגת פיוט ייחודית זו ועל
תפקידה ראו :מרמרשטיין; פליישר ,שירת הקודש ,עמ' -256
 ;259פליישר ,הייעוד הליטורגי; ולסיכום מפורט ראו :אליצור,
פינחס ,עמ'  .)73 -68אבל לאמתו של דבר אין אלו יוצאים מן
הכלל במהותם ,שכן גם הם שימשו בטקס ליטורגי שנערך
ברוב עם ,והעיקר  -גם הם החליפו את נוסחי הקבע של
ברכות ,בדיוק כמו הפיוטים שנאמרו בבתי הכנסת.
פעמים ( 145תשע"ו)
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תפילות ליחידים .הפיוט המסורתי בא לספק את צורכי החזן בעת התפילה
בציבור ,ועל היחידים היה להסתפק בנוסחי הקבע בלבד 18.רב סעדיה גאון
ביקש לספק חומר ספרותי לצורכי תפילתם של יחידים ,וחיבר בשבילם
תפילות מיוחדות ,בלשון ספרותית גבוהה וצחה :הוא כלל בסידורו שתי בקשות
שכל אדם המבקש להוסיף ולהתפלל יכול לומר אותן ,ובגניזה נמצאו עוד
תפילות שחיבר ,מעין תפילת שמונה עשרה 19.אמנם מדובר בתפילות רשות,
ואת תפילות החובה היו אמורים היחידים ,גם אליבא דרס"ג ,להמשיך לומר
בנוסח הקבע ,אך עובדה זו רק מבליטה עוד יותר את גודל החידוש  -קודם
לרס"ג לא נכתבו פיוטים אלא לשם תפילות החובה ,ועצם כתיבת תפילות
רשות הייתה תופעה חדשה .יש לציין שלא ברור לגמרי שמדובר בחידוש של
רס"ג ,שכן גם בן דורו הקשיש רב ניסי אלנהרואני חיבר בקשה ליחידים בפרוזה
נשגבת 20.אי אפשר אפוא לקבוע מי חידש את השיטה .העובדה שרב ניסי
היה זקן מרס"ג איננה מחייבת להניח שכתב את הבקשה שלו לפני רס"ג -
שהרי השניים פעלו כמה שנים במקביל  -אם כי הדעת נוטה לכך ,שכן בשעה
שהגיע רס"ג לבבל כבר היה רב ניסי זקן מופלג .בין כך ובין כך ההיתר שנתן
רס"ג לכתיבת בקשות נקלט היטב בספרד ,וכמה מגדולי המשוררים שם כתבו
בקשות גדולות בעקבותיו 21.הסוגה אף זכתה מוקדם מאוד  -כבר לקראת
18
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זאת כמובן בעיקרון .יצירות פייטניות שנועדו ככל הנראה
לתפילת הציבור הועתקו כפעם בפעם לשימושם של יחידים.
ראו דרך משל :פליישר ,היוצרות ,עמ'  .52 -51לא מן הנמנע
שתהליך זה אף השפיע במקומות ספורים על הפייטנות
היוצרת .אבל במקרים אלו מדובר בחריגות מקומיות ולא
שיטתיות מן הכלל ,וגם הן עומדות לפנינו בהעתקות שזמנן
מאוחר מימיו של רס"ג.
לבקשות ראו :סידור רס"ג ,עמ' מה-פא; לתפילות נוספות
ראו :זולאי ,האסכולה ,עמ' רי-רסח.
ראו :פליישר ,שירת הקודש ,עמ'  .317למקורות הבקשה של
רב ניסי ראו :דוידזון ,אוצר ,ר .613
לסוגת הבקשה הגדולה שייכת היצירה המפורסמת של ר'
שלמה אבן גבירול המכונה 'כתר מלכות' .ראו :דוידזון ,אוצר,
כ  ;581שירמן ,השירה ,א ,עמ' ( 285 -257הטקסט); לוין,
כתר מלכות; ועיינו :שירמן ופליישר ,ספרד המוסלמית ,עמ'
 345 -331ובמובא שם בהערות .בקשות גדולות כתבו בספרד
דרך משל ר' בחיי אבן בקודה (דוידזון ,אוצר ,א  ;1049שירמן
ופליישר ,ספרד המוסלמית ,עמ'  )378 -376ור' יהודה הלוי
(דוידזון ,אוצר ,א  ;354בראדי ,ריה"ל ,ד ,עמ'  .)157 -138יש
לציין שפייטני ספרד ִשכללו את בקשותיהם וכתבו אותן
בפרוזה מחורזת.
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סוף המאה העשירית  -לשכלול נוסף ,ומימי ר' יצחק אבן מר שאול נכתבו
בספרד גם בקשות שקולות במשקל כמותי וחרוזות בחרוז מבריח 22.החידושים
הפרוזודיים של ספרד השתלבו כאן בחידוש העקרוני של רס"ג .כנגד משוררי
ספרד ,נראה שהפייטנים במזרח לא נטו לכתוב בקשות ותפילות בפרוזה אלא
המשיכו לתת את חילם לסוגות המסורתיות של הפיוטים הנאמרים בציבור;
רק בהשפעה חוזרת של החידושים הספרדיים נענו כנראה משוררים מזרחיים
למהלך :בקשה שקולה העשויה כדוגמת הבקשה של ר' יצחק אבן מר שאול
23
מיוחסת לרב האיי גאון.
תבניות שיר בחיבורים לא ליטורגיים .רס"ג השתמש בצורות שיר מובהקות
לשם כתיבת ספרי הפולמוס המפורסמים שלו 'אשא משלי' נגד הקראים
והתשובות לחיוי הבלכי 24.אמנם במקרה זה ברור שרס"ג לא חידש את המהלך
העקרוני ,אלא ענה ביצירות שיריות מפותחות על חיבורי פולמוס שנכתבו

 22ר' יצחק אבן מר שאול כתב כך את הבקשה המפורסמת שלו
'אלהי אל תדינני כמעלי' .ראו :דוידזון ,אוצר ,א  ;4362שירמן,
השירה ,א ,עמ'  ;52 -50וראו גם :שירמן ופליישר ,ספרד
המוסלמית ,עמ'  .150 -148בעקבות ר' יצחק אבן מר שאול
הלכו רבים ממשוררי ספרד ושלוחותיה ,ואציין לדוגמה רק את
הבקשה המפורסמת של ר' יהודה הלוי 'אדני נגדך כל תאותי'
(דוידזון ,אוצר ,א  ;920בראדי ,ריה"ל ,ג ,עמ'  ,)268 -266ואת
הבקשה של ר' יצחק השנירי ,משורר פרובנסלי שפעל בסוף
המאה השתים עשרה ובראשית המאה השלוש עשרה' ,אלהים
אל אמת אל טוב וסלח' (דוידזון ,אוצר ,א  ;4622בר־תקוה,
עמ'  .)123 -122כל הפיוטים הללו ,ואפילו המאוחרים שבהם,
צמודים לדגם של ר' יצחק אבן מר שאול על כל פרטיו :הם
מחורזים בחרוז מבריח ,שקולים במשקל המרובה ,שומרים
על היקף של עשרים ושניים בתים בדיוק (למרות היעדר
אקרוסטיכון אלף־ביתי) ,וכופלים בסוגר האחרון בשיר את
לשון הדלת הראשונה שבו.
 23היא הבקשה 'שמע קולי אשר ישמע בקולות' .ראו :דוידזון,
אוצר ,ש  ;1738ועיינו :פליישר ,רב האיי א ,עמ' .254 -253
 24את שרידי הספר 'אשא משלי' ליקט (מתוך פרסומים קודמים)
והדפיס לוין ,אשא משלי .לשרידים נוספים ראו :אברמסון,
אשא משלי; אברמסון ,מספר אשא משלי (ראו גם :אברמסון,
עניינות ,עמ'  ;)57 -43שייבר ,אשא משלי; שייבר ,ראשית אשא
משלי; פליישר ,אשא משלי; אליצור ,אשא משלי .את שרידי
ספר התשובות של רס"ג על חיוי הבלכי פרסמו :דוידזון,
פולמוס רס"ג; פוזננסקי (והשוו :ורטהיימר); שירמן ,שירים
חדשים ,עמ' .41 -31
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בלשון שירה 25,אבל עצם היענותו יש בה כדי לשקף את יחסו אל השירה כאל
כלי ביטוי הולם גם במסגרות לא ליטורגיות .גם למהלך הזה של רס"ג לא קמו
מחקים משמעותיים בחברה הרבנית במזרח במשך המאה העשירית ,ולכאורה
תלמידיו האמִתיים בעניין זה אכן היו המשוררים העבריים בספרד ,אשר גם הם
פיתחו ,וביתר תנופה ,שירה לא ליטורגית .אבל משוררי ספרד לא צעדו בכך
בעקבות רס"ג ,אלא קיבלו רק את הקו המנחה הכללי שביסוד יצירותיו אלה:
שירתם איננה שירה פולמוסית (בעלת אופי דתי) ,אלא שירת חול עצמאית,
וההשפעה הישירה עליה באה מן השירה הערבית ולא מחיבוריו הפולמוסיים
של רס"ג .שירת החול שעלתה במזרח בשלהי המאה העשירית ובמאה האחת
עשרה  -רובה שירת שבח  -כבר עמדה גם היא בסימן השפעתה של ספרד,
ואין לראות בה המשך ישיר ליצירותיו של רס"ג.
פרוזה ספרותית (חילונית) בסגנון מקראי .בתחום הספרות היפה הציע
רס"ג אפשרות נוספת :כתיבת פרוזה בסגנון ספרותי גבוה ,השואף לחקות את
הסגנון המקראי .שלושה חיבורים כאלה הגיעו לידינו ממורשתו של רס"ג.
הראשון שבהם ,שכתב בצעירותו ,הוא ההקדמה ל'ספר האגרון' ,והיא נכתבה
כך כמופת לספרות יפה 26.שני האחרים הם בעיקרם חיבורי פולמוס' :ספר
המועדים' ,שנכתב בעקבות המחלוקת המפורסמת עם בן מאיר על קביעת לוח
השנה 27,ו'ספר הגלוי' ,שבו התגונן רס"ג (או ליתר דיוק ,תקף בחריפות את
אויביו) כאשר הודח מכס הגאונות לקראת סוף ימיו 28.את כל החיבורים הללו
פיסק רס"ג לפסוקים וציידם בטעמים ,מעין אלה שבמקרא .הוא גם השתמש
בהם בלשון נמלצת ובחידושי מילים על דרך המקרא 29.בחיבורים הללו הדגיש
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שריד בודד משאלותיו של חיוי הבלכי נתגלה בגניזה הקהירית,
ונתברר שהוא כתוב במחרוזות שיריות .ראו :פליישר ,חיוי.
ראו :הרכבי; אלוני' .ספר האגרון' ,הנחשב למילון העברי
הראשון ,נכתב לצורך המשוררים ,כדי שימצאו בו מילים
מתאימות לצורכי החרוז והאקרוסטיכון; מטרת הספר
מפורשת בשמו הערבי' ,כתאב אצול אלשער אלעבראני',
כלומר :ספר יסודות השיר העברי.
על המחלוקת ראו :בורנשטיין ,ושם ,בעמ'  ,67 -58מלוקטים
שרידי 'ספר המועדים'.
ראו :הרכבי; שכטר ,עמ'  ;7 -1שפירא; שטרן; טובי ,דף מספר
הגלוי .על ההיבט הספרותי הייחודי של שלושת החיבורים
הללו ראו גם :פליישר ,מקומו של רס"ג ,עמ' .9 -8
הלשון הגבוהה בחיבורים אלה הייתה כה קשה עד שרס"ג
נאלץ לשוב ולכתוב בערבית שניים מהם ,את ההקדמה ל'ספר
האגרון' ואת 'ספר הגלוי' .בהקדמה למהדורתו הערבית ל'ספר
האגרון' נהג רס"ג באופן משוחרר ולא ביאר את ההקדמה
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רס"ג במפורש את המטרה הדידקטית שבבחירתו הספרותית :הוא ביקש לנצל
את החיבורים כדי ללמד את הקוראים איך לכתוב בלשון צחות 30.אבל הדרך
הספרותית שהציע רס"ג בחיבורים אלה נדחתה לחלוטין .כבר בימיו הוא הותקף
על סגנונו המקראי 31,ולאחר מכן לא המשיך איש לכתוב בסגנון דומה.
פריצת הדרך של רס"ג והדוגמאות שיצר לשימוש בשירה ובספרות יפה
לצרכים לא ליטורגיים לא נקלטו אפוא במזרח באופן ישיר .בתחום זה לא
העמיד רס"ג שום אסכולה .אבל חלק מהזרעים שזרע עשו ּפֵרות ופֵרי פרות
בספרד ,ומשוררי המזרח שנענו לתמורות כבר עמדו בסימן השפעתה של השירה
המתחדשת בספרד בלא להבחין במקורות השיטה העולים ביצירתו של רס"ג.
ד .חידושים פרוזודיים
בתחום הפרוזודיה היה רס"ג חדשן גדול .אמנם ברוב יצירותיו הוא צעד בנתיב
הפייטני המסורתי ,אבל הסטיות מנתיב זה משמעותיות ביותר .סטייה ראשונה,
שהיא אולי שורש לכל האחרות ,חלה בתחום המקצב :במשך מאות שנותיה של
שירת הקודש העברית שמרו הפייטנים על מקצב קבוע פחות או יותר של שלוש
או ארבע הטעמות בכל טור 32.רס"ג בחלק מיצירותיו האריך את הטור הפייטני
העברית לפרטיה ,אבל במהדורתו הערבית ל'ספר הגלוי'
התייחס בפרוטרוט אל מהדורתו העברית והסביר איך יצר את
המילים הקשות שבה ּולמה התכוון בהן .אי אפשר להפריז
בחשיבותו של חיבור זה להבנת עשייתו הלשונית של רס"ג.
 30ראו את התייחסותו של רס"ג למטרות שערי 'ספר הגלוי'
בהקדמה הערבית לספר (בתרגום עברי)' :הראשון מהם ילמד
את האומה צחות הדבור העברי ...והשני ילמד את האומה
חבור הלשון וקבוץ [החרוזות] ,עשיתי אותו כנר המאיר למען
יראו ממנו ...והשלישי ילמד אותה חבור מאמרי המליצות'
(הרכבי ,עמ' קנד-קנה) .כדי ללמד לשון צחות כתב רס"ג גם
חיבור לשוני מקיף (בערבית); ראו :דותן.
 31כך עולה במפורש מדבריו בהקדמה הערבית ל'ספר הגלוי'
שחברתי בספור
(בתרגום עברי)' :ואומר כי הרשעים באשר ראו ִ
אודותם ספר בעברית מופסק לפסוקים מוסמן ומוטעם ,אחזו
ברכילות מגונה ואמרו שזה תביעה לנבואה' (הרכבי ,עמ'
קס-קסא) .בהמשך דבריו ביטל רס"ג טענה זו.
 32על המקצב ההטעמתי בפיוטים הקלסיים ראו :פליישר ,דרכי
השקילה .בצד המקצב בן שלוש או ארבע ההטעמות התקיים,
בשולי היצירה הפייטנית ,מקצב בן שתי הטעמות בטור .כמו
כן היו שהשתמשו במשקל התיבות ,המונה מספר קבוע של
מילים בכל טור .במשקל התיבות נכתבו לעתים גם טורים
פעמים ( 145תשע"ו)
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והעמיד אותו על מספר הטעמות גדול יותר ,לרוב על שש הטעמות 33.בעקבות
34
הארכה זו ,כמעט באופן טבעי ,נחצו הטורים לשניים על ידי ֶּפסֶק (צֶזּוָרה).
חידוש רתמי זה גרר אחריו ככל הנראה חידוש נוסף ובולט יותר ,והפעם
בתחום החריזה .למן עליית החרוז בפיוט העברי ,במהלך המאה השישית ,ועד
ימיו של רס"ג ,הייתה המחרוזת הפייטנית חד–חרוזית .איש לא העלה על הדעת
ליצור סימטריות מורכבות ,שבהן מתחלפים במחרוזת אחת כמה חרוזים .אבל
אצל רס"ג ,עם חלוקת הטורים לצלעיות (על ידי הצזורה) ,נשברה חד–חרוזיותה
של המחרוזת .לראשונה בתולדות השירה העברית הוא כתב שירים הבנויים
לכל אורכם בחרוז מסורג ,מדגם אבאב 35.בצד החריזה המסורגת עלה אצל
רס"ג דגם חריזה נוסף המציב מחרוזות דו–חרוזיות :חריזה מעין–אזורית ,מדגם
36
אאאב גגגב וכו'.

33
34

35

36
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בני חמש תיבות; לדוגמאות ראו :אליצור ,מתן תורה ,עמ'
 .65 -64נראה שמבחינה מוזיקלית בוצעו טורים אלו בנעימות
המבוססות על ארבע הטעמות .טורים בני יותר מארבע
הטעמות נדירים ,ועולים רק בקטעים חד־חרוזיים כרהיטי
תבנית .ראו :פליישר ,דרכי השקילה ,עמ' .79
ראו :פליישר ,דרכי השקילה; פליישר ,שירת הקודש ,עמ' ;287
וביתר פירוט :טובי ,רס"ג ,א ,עמ' .269 -268
ראו :טובי ,רס"ג ,א ,עמ'  .269 -268כדוגמה לתופעה אביא כאן
שלושה טורים מפיוט האזהרות שלו 'אנכי אש אוכלה' (מקום
הצזורה מסומן בקו נטוי; בין טור למשנהו מפרידים שני קווים
נטויים; מילים המצטרפות להטעמה אחת מסומנות במקף):
יע
ל־ה ֶלְך  //וְ ַה ְצנֵ ַ
י־ה ָאדֹון יְ ָרא וַ ֲא ַה ְב ָּתהּו  /וְ ַק ֵּדׁש ְׁשמֹו ְּב ָכ ֶ
'מ ְּפנֵ ָ
ִ
ל־ּת ְׁש ֵלְך ִ //הּנְ ָך
י־ה ֵּלל ַא ַ
ימ ַ
ת־ׂשֹובע וִ ֵ
ַ
ּוב ְר ַּכ
ל־ּתנַ ֵּסהּו ִ /
ֶל ֶכת וְ ַא ְ
ּול ֵה ָעלֹות ֲענָ נֹו  /וְ ַא ֲח ֵרי ַר ִּבים ֵּת ֵלְך' (סידור רס"ג ,עמ' קצב).
ְ
החרוז המסורג מופיע בשני סדרי עבודה של רס"ג ,בראשון
('באדני יצדקו ויודוהו') מחרוזות מתחלפות שטוריהן מחורזים
בחריזה מסורגת ,ובשני ('אלהים יה מקדם') שני חרוזים
קבועים המתחלפים לסירוגין בסופי הטורים הארוכים
(הנחצים בצזורה) .על החרוז המסורג אצל רס"ג ועל תבנית
סדרי העבודה שלו ראו :פליישר ,שירת הקודש ,עמ' -285
 ;286פליישר ,מקומו של רס"ג ,עמ'  ;14 -13פליישר ,תשלום
עבודה; טובי ,רס"ג ,א ,עמ' .122 -121
חרוז מעין־אזורי מופיע אצל רס"ג בכמה פינות של יצירתו .הוא
חרז כך את חיבורו המקיף 'אשא משלי' לכל אורכו (למקורות
החיבור ראו לעיל ,הערה  ,)24וכן את הרהיט 'האוגל אילי נוצצות'
(זולאי ,האסכולה ,עמ' קלד-קלח) ואת הזולת שלו לפרשת האזינו
(טובי ,רס"ג ,ב ,עמ'  .)109-108לדיונים בעניין ראו :פליישר ,שירת
הקודש ,עמ'  ;286טובי ,רס"ג ,א ,עמ' .258 ,180-179 ,115 ,49-48
על הופעות לכאורה של חרוז מעין־אזורי בפיוטים קלסיים ראו:
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חידושים פרוזודיים אלה של רס"ג נתקבלו ,אם כי בהיסוס רב ,ביצירתם
של כמה מן הפייטנים שפעלו אחריו במזרח .הארכת הטור באה אצל כמה
מתלמידיו ,בעיקר במרכיבים שונים של מערכת היוצר 37.החריזה המעין–
אזורית התקבלה גם היא ,אך במהלך המאה העשירית השתמשו בה פייטני
המזרח רק בשולי יצירתם 38.החריזה המסורגת דומה שכמעט לא נקלטה 39,עד
פליישר ,מבנים סטרופיים; אבל כמעט בכל הדוגמאות הבאות
שם אין חרוז מעין־אזורי אמתי ,אלא מילה קבועה הבאה בסופי
המחרוזות (כפי שהבהיר פליישר ,שירת הקודש ,עמ' .)286
 37בשלהי המאה העשירית ובמהלך המאה האחת עשרה האריכו
הפייטנים באופן בולט בעיקר את טורי גופי היוצר שלהם.
התופעה נרשמה במחקר ביוצרות של ר' שמואל השלישי ור'
יוסף הלוי החבר ,ואפשר להוסיף עליהם כנראה את ר' סהלאן
בן אברהם ,ר' כלף בר סעיד ור' שלמה בר יהודה גאון .ראו:
פליישר ,שירת הקודש ,עמ'  ;287פליישר ,היוצרות ,עמ' ,213
הערה  ;47אליצור ,שארית יוסף ,עמ'  .18הארכת טורי גופי
היוצר הייתה כרוכה בשינוי תוכני ,שבו לא הלכו הפייטנים
בעקבות רס"ג ,כפי שיוסבר להלן ,סעיף ה .גם בחלקים אחרים
של מערכת היוצר כתבו פייטנים אלה לעתים טורים ארוכים.
 38הפייטן הקדום ביותר שהשתמש בחריזה כזאת בעקבות רס"ג
הוא ר' יוסף אלברדאני ,ונראה שהוא נענה לה ברצון :שנים
עשר פיוטים שחריזתם מעין־אזורית נותרו במורשתו .ראו:
בארי ,אלברדאני ,עמ'  .174 -173ייתכן שמקום פעילותו (בבל),
המרוחק מן המרכז הפייטני הארץ־ישראלי וממסורותיו
העתיקות ,הקל עליו את קבלת החידוש .נראה שפייטני ארץ־
ישראל קיבלו אותו בהתלהבות פחותה :ביצירתו הגדולה של
ר' שמואל השלישי לא נרשמה החריזה המעין־אזורית אלא
בכמה פינות ,וזאת בפיוטים שכתב על פי דגמים שעמדו לפניו.
כך דרך משל הוא חרז את הזולת לפרשת ויחי בחריזה מעין־
אזורית ,ונראה שהושפע ישירות מהזולת לפרשת האזינו של
רס"ג או מזולת דומה שלא הגיע לידינו (הפיוט ראה אור אצל
ולנשטיין ,פיוטים מהגניזה ,עמ'  ,37 -34ולאחרונה נדפס אצל
יהלום וקצומטה ,עמ'  ,)282 -281וכן בנה כך פיוט מי כמוכה
מקיף ,אולם במקרה זה הוא כבר הושפע ככל הנראה מן הדגם
הספרדי של פיוטי מי כמוכה; ראו :פליישר ,היוצר הספרדי,
עמ'  ;353 -350 ,347יהלום וקצומטה ,עמ' .848 -835 ,75 -74
כפי שעולה מן הדוגמה האחרונה ,למן סוף המאה העשירית
עשויים היו פייטנים מזרחיים להשתמש בחריזה מעין־
אזורית בהשפעת משוררי ספרד ,ואכן פיוטים רבים מן הגניזה
המחורזים כך נראה שנתחברו במהלך המאה האחת עשרה.
 39בפיוטים שאינם חשודים בהשפעה ספרדית נרשמה התופעה
עד כה רק בשני קטעים מיצירתו של ר' יוסף אלברדאני .ראו:
פעמים ( 145תשע"ו)
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אשר קיבלוה משוררי ספרד בשיריהם הסטרופיים ,ופייטני המזרח המאוחרים
יותר ,בעיקר במאה השתים עשרה ,צעדו גם בעניין זה בעקבות הספרדים ולא
ינקו ישירות ממורשתו של הגאון.
אכן בפיוטיהם של פייטני ספרד אנו מוצאים מגוון גדול של מחרוזות
דו–חרוזיות ואף רב חרוזיות ,אבל במרבית המקרים קשה לראות בהם בעניין
זה תלמידים של רס"ג .השפעתו הישירה של רס"ג על העיצוב הסטרופי של
הפיוטים הספרדיים ניכרת רק בפינה אחת :בסדר העבודה .בנקודה זו ברור
שמשוררי ספרד ,מר' יוסף אבן אביתור ואילך ,הלכו בעקבות הדגם שהציע
רס"ג (בשכלול מסוים) 40.אבל במקרים אחרים נראה שיש לזקוף את הפיתוח
41
הסטרופי המרהיב על חשבון דגמים לועזיים מקומיים ,בעיקר של שירי אזור.
שיר האזור ,היוצר מתח בין חרוזים מתחלפים לחרוזים קבועים ,עלה לראשונה
בשירת החול העברית כמעט סמוך להופעתו בשירה הערבית בספרד ,בשולי
יצירתו של ר' שמואל הנגיד 42,ונקלט עד מהרה ,ובהיקף מרשים ,גם בשירת
הקודש .במקביל ואף מוקדם יותר התפתחה בשירת הקודש התבנית המעין–
אזורית 43.בשתי התבניות הללו ׁשִ כללו המשוררים את החריזה והעמידו לעתים
קרובות מחרוזות הבנויות בחריזה מסורגת ואף מחרוזות בנות שלושה חרוזים

40
41

42

43
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בארי ,אלברדאני ,עמ'  .174ייתכן שיש להוסיף עליהם גם
פזמון מפזמוני האנונימוס .ראו :פליישר ,האנונימוס ,עמ' .247
חריזה מסורגת בפיוטים קדומים יותר היא פרי מילות קבע
המתחלפות לסירוגין בסופי טורים ,ואינה חריזה אמתית.
ראו :פליישר ,שירת הקודש ,עמ'  ;382 -381פליישר ,מקומו
של רס"ג ,עמ' .14
על שיר האזור ראו :פגיס ,עמ'  ;140 -131רוזן־מוקד (ושם
בעמ'  102 -90דיון במקורותיו הלועזיים של הדגם); וראו גם:
במוַ ַּשח .על התבניות הסטרופיות הספרדיות,
פליישר ,עיונים ֻ
שירי אזור ושירים מעין־אזוריים ,בשירת הקודש העברית
בספרד ראו :פליישר ,שירת הקודש ,עמ' .356 -344
שירי האזור שנותרו במורשתו של ר' שמואל הנגיד נדפסו אצל
ירדן ,עמ' ( 316 -312וראו שם ,בעמ'  ,327 -320פיוטים בתבנית
מעין־אזורית); להשלמת שיר האזור 'אדום הלחי ברודה' ראו:
פדבה .לדיון בשירים אלה ראו גם :שירמן ופליישר ,ספרד
המוסלמית ,עמ'  ,224ובעיקר בהערה .210
לשירת הקודש הכניס את שיר האזור ר' שלמה אבן גבירול.
ראו :פליישר ,שירת הקודש ,עמ'  ;349 -344שירמן ופליישר,
ספרד המוסלמית ,עמ'  .316שירי קודש מעין־אזוריים כבר
היו קיימים קודם לכן .על שירים כאלה של ר' שמואל הנגיד
ראו בהערה הקודמת ,וקדם לו ר' יצחק אבן מר שאול .ראו:
פליישר ,יצחק בר לוי ב ,עמ'  ;444 -441וכן :שירמן ופליישר,
ספרד המוסלמית ,עמ'  ,147הערה .17
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המתחלפים לסירוגין 44.כל ההתפתחויות הללו התרחשו לא בעקבות הדגמים
של רס"ג ,אבל נראה שבעצם פריצת חד–החרוזיות של המחרוזת הפייטנית
45
הכשיר רס"ג את הדרך לעלייתן ולקליטתן.
בצד החידושים הללו הציעה פייטנותו של רס"ג אפשרות פרוזודית שונה
ואף מנוגדת :כתיבת שירה ללא חרוז כלל .התוכחה 'אם לפי בחרך צורנו' ,שהיא
משיאי יצירתו של רס"ג ,שקולה לכל אורכה (בכל טור שש הטעמות הנחצות
על ידי צזורה) ,אך איננה מחורזת 46.זאת לאחר שבמשך כמה מאות שנים כתבו
פייטנים יצירות מחורזות בלבד 47.כמה משוררים חשובים במזרח כתבו לימים,
44

45

46

47

לדוגמאות ראו :אליצור ,שירת החול בספרד ,ג ,עמ' .89 -77
על שכלולים נוספים של הדגם האזורי והמעין־אזורי ראו:
פליישר ,תחנות בשיר האזור.
צריך להעיר כאן על דגם ספרדי נוסף ,הקרוב יותר למצוי
אצל רס"ג ,הוא המשולש (בעיקר בשירת מנחם בן סרוק) או
המרובע (נפוץ אצל דונש בן לברט ועולה גם בשולי יצירתם
של משוררים מאוחרים יותר) .בדגם זה מתחלקים טורי השיר
(הלא שקול ,במשולש) או בתי השיר (השקול ,במרובע)
לצלעיות הנחרזות ביניהן ,ובסופיהם בא חרוז קבוע .ראו:
שירמן ופליישר ,ספרד המוסלמית ,עמ'  ,114הערה ;78
פליישר ,לקדמוניות שירתנו בספרד ,עמ' רלח-רמא .הדגם,
מטיפוס אאב גגב (במשולש) או אאאב גגגב (במרובע) ,קרוב
מאוד לטורים המביאים חריזה מעין־אזורית אצל רס"ג .הוא
עלה בשירתם של ראשוני המשוררים בספרד ,באמצע המאה
העשירית ,ולאחר מכן נזנח כמעט לגמרי לטובת הבתים
השקולים ,החד־חרוזיים ,על דרך הערבים .אי אפשר לקבוע
בביטחון מה מקור הדגם ,אבל לא מן הנמנע שבמקרה זה
הייתה ליצירותיו של רס"ג השפעה ישירה יותר.
התוכחה נדפסה אצל בראדי ,תוכחת רס"ג ,וכן בסידור רס"ג,
עמ' תג-תט ,ובנוסח מתוקן :זולאי ,האסכולה ,עמ' סג-עז;
ולדיון בפיוט ראו :טובי ,רס"ג ,א ,עמ' .40 -32
יוצא מן הכלל יחיד בתקופת הפיוט הקלסי הוא סדר העבודה:
היו פייטנים ,כר' יוחנן הכהן ,שכתבו סדרי עבודה לא מחורזים,
בהשפעת הדגם רב היוקרה של סדרי העבודה המיוחסים ליוסי
בן יוסי .על סדר העבודה של ר' יוחנן הכהן ראו :ויסנשטרן ,עמ'
נז-עד ,והפיוט עצמו ראו :שם ,עמ'  ;142 -132לסדרי העבודה
המיוחסים ליוסי בן יוסי ראו :מירסקי ,יוסי בן יוסי ,עמ' -122
 .206בסמוך לזמנו של רס"ג כבר נהגו רוב הפייטנים לחרוז
אפילו סדרי עבודה  -כך דרך משל ר' פינחס הכהן ור' שלמה
סולימן אלסנג'ארי; ראו :אליצור ,פינחס ,עמ' ;425 -208 ,98 -97
קצומטה ,אאזרה גבורה; קצומטה ,סדר עבודה נוסף .אולם
ייתכן שגם בבית מדרשו של רס"ג עדיין נכתבו סדרי עבודה
לא מחורזים  -למשל בסדר עבודה לא מחורז שהדפיס יהלום,
פעמים ( 145תשע"ו)
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בשולי יצירתם ,פיוטים לא מחורזים ,אך אין כל דרך לברר אם עשו זאת דווקא
48
בעקבות רס"ג ,וברוב המקרים נראה שאין מדובר בהשפעתו הישירה.
ה .יסודות תמטיים
גם בתוכני הפיוטים חידש רס"ג כמה חידושים ,ואעמוד רק על שניים מהם,
אחד שהיה לו המשך מקיף ואחר שנדחה לחלוטין .כבר זולאי ציין בשעתו
ליסודות הפילוסופיים המצויים בכמה מפיוטי רס"ג ,ובעיקר בסדרת הרהיטים
המפוארת שלו המיוסדת על פסוקי המזמור 'ברכי נפשי' 49.כמה מן היסודות
אז באין כול ,בנספח ,עמ'  ,188 -151מצויים כמה סממני לשון
וּמת' (טור
כ'ח ַ
המיוחדים לרס"ג ולתלמידיו ,כגון צורות נקביות ֻ
 )88במקום 'חֹם' ,ובעיקר צורות נקביות המחודשות במשקלי
ּבֹורת'; טור )443
'ת ְח ֶ
ּבּורת' (או ַ
'ּת ְח ַ
גֹודת' (ַ ,)172
'מ ֶ
מקור ,כגון ְ
עֹודת' ( ;)459על חיבת רס"ג לצורות נקביות ראו להלן,
ו'ּת ְס ֶ
ִ
הערה  .57וייתכן שגם הסדר 'אז באין כול' נכתב בתקופת
רס"ג; ראו :אליצור ,השיבוץ כצופן ,עמ'  ,178הערה  .26אבל
בסוגי פיוט אחרים לא ויתרו פייטנים על החרוז .לא מן הנמנע
שרס"ג בחר שלא לחרוז את התוכחה בגלל השפעה של פיוט
בבלי קדום מן הסוג הזה; ראו :אליצור ,הפיוט בבבל ,עמ' -246
.247
 48ר' יוסף אלברדאני כתב גם הוא תוכחה אחת לא מחורזת; נראה
שהוא הושפע ישירות מדגם קדום כלשהו ולא מתוכחת רס"ג,
כמוכח מחלוקת הצלעיות בפיוטו (בכל טור שלוש צלעיות
דו־הטעמתיות) ומהיקפו הקצר .ראו :בארי ,אלברדאני ,עמ'
 .395 -394 ,157 -156סדרת סליחות לא מחורזות לתשעה באב
נותרה ממורשתו של רב האיי גאון .ראו :בראדי ,פיוטי רב האיי,
עמ' י-כה .הסליחות הללו הן יצירות מקוריות ,מן החזקות
ביותר שנכתבו בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת.
קשה למצוא בהן איזו השפעה ישירה של תוכחת רס"ג .הצעת
הסבר להיעדר החרוז דווקא מסליחות ותוכחות ראו :אליצור,
הפיוט בבבל ,עמ' .247 -246
 49ראו :זולאי ,האסכולה ,עמ' צט קז; ובעקבותיו :פליישר ,שירת
הקודש ,עמ'  .328-326כיוון זה פיתח במיוחד טובי ,רס"ג והשירה
הערבית .יש לציין שב'חשיפת' הקשרים לשירה הערבית ,שם ,עמ'
( 39-25בפרסום החוזר עמ'  74ואילך) ,יש בדיונו של טובי הגזמה
מסוימת .חלק מן הרעיונות שבפיוטי רס"ג ובעיקר בתוכחה ,הבאים
שם כמקבילים לרעיונות העולים בשירים ערביים ,הם רעיונות
עבריים מקובלים המופיעים לעתים במקרא ,בדברי חז"ל או בפיוטים
קדומים .כך דרך משל הקביעה שאדם אינו יכול לדעת מתי יבוא יומו
(שם ,עמ' [ 25עמ'  )]74כבר מופיעה בתוכחה הקדומה 'אתה מבין
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הפילוסופיים האלה ,אשר אין להם מקור בספרות העברית המסורתית לדורותיה,
שאל רס"ג מספרות ההגות הערבית .פייטנים אחריו המשיכו במהלך הזה ,אך
פייטני המזרח ,שהיו מעורים במסורת התלמודית–המדרשית ,עשו זאת לעתים
רחוקות 50,ואילו המשוררים העבריים בספרד ,אשר היו אמונים על התרבות
הערבית ועיצבו את יצירתם הספרותית על פיה ,ושפתחו את שערי שירת
הקודש שלהם לתכנים מחודשים ,הרבו לאמץ יסודות כאלה .גם במקרה זה
נראה שרוב משוררי ספרד לא מרס"ג למדו את התכנים שאימצו ,אבל הם
קיבלו ממנו את העיקרון של היפתחות לתרבות הערבית ושילוב יסודות מתוכה
אפילו בפיוטיהם.
מהלך תמטי שונה לחלוטין ,אשר דומה שלא הובלט דיו במחקר ,עולה
מסדרת היוצרות של רס"ג לפרשות .הוא בחר בכיוון שונה לגמרי מזה שהלכו בו
כל הפייטנים שקדמו לו ,אשר ביצירותיהם המפייטות את הפרשות השבועיות
עסקו בתוכני אותן פרשות 51.אף שרס"ג היה מחויב מכוח המסורת הפייטנית
שרעפי לב' ,אשר טובי עצמו הראה במחקר קודם את השפעתה על
תוכחת רס"ג (ראו :טובי ,רס"ג ,א ,עמ'  ;40-32לתוכחה הקדומה
ראו :דוידזון ,אוצר ,א  ;8819גולדשמידט ,עמ'  ,301-298המקבילה
לאות ז בתוכחה); והשוו :תהלים צ ,יב .מקבילות רעיוניות אפשר
למצוא בתוכחה זו גם למשפטים 'בבית בבית הוא מגיע  /ודיו ארבע
אמות אחוזת קבר' (עמ' [ 26עמ' ' ;]75אתה מבין' אות מ) ,ו'גאות לבו
תשיאהו' וכו' (עמ' [ 27עמ' ' ;]76אתה מבין' אות ג) .הלשון 'בעוט
יבעט כשבעהו  /ועת כי ירעב והתקצף' (עמ' [ 26עמ'  )]75מבוסס
על פסוקי מקרא מפורשים (דברים לב ,טו; ישעיה ח ,כא) ,וכיוצא בו
המשפט 'קבוצת הון מה יסכן־לו  /ומה יתרון לו בכל עמלהו' (עמ'
[ 27עמ'  ;]76ראו :תהלים לט ,ז; קהלת א ,ג) .המקבילות הערביות
המוצעות למשפטים אלו רחוקות יותר מן המקבילות המקראיות.
ואפשר להוסיף על אלו עוד דוגמאות.
 50בין הפייטנים המועטים שהלכו בעניין זה בעקבות רס"ג יש
לציין את ר' נחמיה בן שלמה בן הימן הנשיא .ראו על כך :זולאי,
נחמיה בן שלמה ,עמ' ר; פליישר ,שירת הקודש ,עמ' -327
 .328על השפעת 'ספר יצירה' על פיוטי ר' נחמיה בן שלמה
ראו :קצומטה ,נחמיה בן שלמה ,עמ' .60 -53
 51כך הוא במחזור היוצרות לסדרים של ר' יוסף בירבי ניסן;
ראו :פליישר ,היוצרות ,עמ'  .729 -711 ,112 -111גם ר' שלמה
סולימן אלסנג'ארי נהג כך במחזור היוצרות שלו לפרשות.
על מחזור זה ראו :שם ,עמ'  193 -192וכן במקומות שונים,
על פי המפתח ,הערך 'שלמה סולימן אלסנג'ארי' .דוגמאות
למערכות יוצר שלו ראו :זולאי ,מקור וחיקוי ,עמ' לד-לה
(בפרסום החוזר עמ'  ;309 -308זולת לויגש); שירמן ,שירים
חדשים ,עמ' ( 52 -49יתר המערכת לויגש); פליישר ,היוצר
פעמים ( 145תשע"ו)
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לשלב ביוצרות רצף סיומות מקראיות מן הפרשות (בגופי היוצר) ומן ההפטרות
(בפיוטי הזולת) ,הוא ניסה במקומות רבים להפקיע את תוכני הפיוטים הללו
מן העיסוק הפרטני בפסוקים המתפייטים ,ולעסוק בהם בעיקר בגאולת ישראל.
לשם כך הוא השתמש לעתים קרובות בפסוקים או בקטעי פסוקים במשמעות
חדשה ומפתיעה 52.דומה שלמהלך תוכני זה שהציע רס"ג לא היה כל המשך.
פייטנים מזרחיים שהלכו בעקבותיו ,ואפילו כאלה הנחשבים מכמה בחינות

הספרדי ,עמ' ( 349 -347מערכת יוצר ליתרו) .מרכיבים בודדים
מתוך מערכות יוצר של ר' שלמה סולימן נדפסו בעוד מקומות.
ראו למשל :פליישר ,היוצרות ,עמ' -281 ,274 -273 ,260 -255
 ;321 -311 ,286פליישר ,למקורות צורת האזור ,עמ' רלה -
רלז; אליצור ,רמיזות לסדרים ,עמ'  ;217 -215אליצור ,זולתות
להפטרות הסדרים ,עמ'  ;203 -196אליצור ,לחידת מחזור
יוצרות ,עמ'  ;397 -378הכהן ,עמ'  .295 -294עדן הכהן סיים
לאחרונה לההדיר את מחזור היוצרות של ר' שלמה סולימן
כולו ,ונקווה שהוא יראה אור בקרוב .הפייטנים הללו הלכו
ביוצרותיהם בעניין זה בעקבות הפייטנים הקלסיים שכתבו
מחזורי קדושתאות לסדרים הארץ־ישראליים ,כגון יניי
(ראו :זולאי ,יניי; רבינוביץ) ,ר' שמעון הכהן בירבי מגס (ראו:
יהלום ,שמעון בר מגס) ויהודה (ראו :זולאי ,פיוטים בבליים;
ון־בקום) .באופן דומה נהגו הפייטנים במחזורי השבעתות
שלהם לסדרים או לפרשות .ראו :אליצור ,מחזורי שבעתות,
ושם בעמ'  100 -98מתואר מחזור שבעתות מאוחר של פייטן
הסוטה ממנהג קבוע זה ועוסק בשבעתות שלו לפרשות
בעניין גאולת ישראל.
 52שינוי זה מכונה במחקר במונח שטבע פליישר ,שיבוץ מתואם,
או ,כפי שמתאים יותר לפסוקי הסיומות בגופי היוצר
ובזולתות ,סיומת מתואמת .על המונח ראו במפתח המונחים
שצירף פליישר בתוך :שירמן ופליישר ,ספרד הנוצרית ,עמ'
 ,692בערך 'סיומת מקראית' ,והשוו :פליישר ,אזהרות בנימן
בן שמואל ,עמ'  ,69הערה  .23על הענקת משמעות חדשה
לפסוקים הבאים בפיוטי רס"ג בדרך השיבוץ המתואם עמד
טובי ,רס"ג ,א ,עמ'  .264 -262הדבר נראה כמהלך חדשני
ומהפכני של רס"ג ,מהלך שגם בו שימשו פיוטיו לכאורה
כדגם למשוררי ספרד .אולם בעניין זה קדם לרס"ג ר' פינחס
הכהן ,ובמחקרי עליו העליתי השערה חדשה באשר למקור
התופעה .ראו :אליצור ,פינחס ,עמ'  .148 -146אבל יש לציין
שדרך עשייתו של רס"ג בעניין זה פתוחה וחופשית יותר ,ובכך
קרובה יותר למצוי בשירה העברית בספרד .ר' פינחס השתמש
בשיבוצים מתואמים רק בלחץ של אילוצים תבניתיים סבוכים,
ורס"ג עשה זאת גם במקומות שבהם אין כל דוחק תבניתי.
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לתלמידיו המובהקים ,כר' שמואל השלישי או ר' יוסף הלוי החבר 53,שבו לדון
54
בגופי היוצר ובזולתות בנושאי פרקי המקרא המתפייטים בהם.
ו .לשון וסגנון
על לשונו הייחודית של רס"ג כבר נכתב רבות .זולאי היה הראשון שעמד
על ייחודו הסגנוני ,ושאפיין כמה מרכיבים חשובים בלשונו ,ואחריו שבו
ועסקו בכך בהרחבה ,לאור עיון בחיבורי הלשון שלו שנתגלו בכתבי–יד ,אסתר
גולדנברג ,יוסף טובי ,אהרן דותן ואחרים 55.את עיקר השיטה ניתן להעמיד
על שני עקרונות יסוד :חזרה אל המקרא וניצול כל אוצר המילים והתצורות
המוצעות בו; יכולת חידוש לשוני בעקבות המקרא על פי שיטה דקדוקית
ייחודית .על פי העיקרון הראשון מוסברת חיבתו של רס"ג למילים מקראיות
יחידאיות ולצורות לשון נדירות; 56העיקרון השני מתווה את קווי החידוש
הלשוני של רס"ג ,שגזר מכל שורש קיים מילים חדשות בבנייני הפועל השונים
53

54

55

56

על מחזור היוצרות של ר' שמואל השלישי ראו :פליישר,
היוצרות ,עמ'  .196 -195המחזור כולו ראה אור לאחרונה ,ראו:
יהלום וקצומטה .לניתוח מחזור זה ראו גם :קצומטה ,סגנון
שמואל השלישי .על יוצרותיו של ר' יוסף הלוי החבר ראו:
אליצור ,שארית יוסף ,עמ' .58 -47 ,23 -16
בשלהי המאה העשירית ובמהלך המאה האחת עשרה נהגו
הפייטנים להביא בעיקר בגופי היוצר קטעי מדרש רחבים -
לעתים בלשונם המקורית (בהתאמות קלות לצורך החרוז
והאקרוסטיכון)  -העוסקים בפרשות המתפייטות .לשם כך
הם ניצלו את האפשרות להאריך את טורי הפיוטים ,אפשרות
שעמדתי עליה לעיל ,סעיף ד .בדרך זו העשירו את תוכני
הקטעים ,אך התרחקו מאוד מסגנונו של רס"ג .על התופעה
ראו :מירסקי ,ביקורת על ולנשטיין (מירסקי ראה בכך סימן
חולשה ,אך הוא התעלם מן ההגבלה הסוגתית המורה
שמדובר כאן בבחירה מכוונת של משוררים שיכלו לכתוב גם
בסגנון שונה); אליצור ,יהושע בר כלפה ,עמ' .125 -121
ראו :זולאי ,האסכולה ,עמ' יג-סב; גולדנברג ,עיונים באגרון;
טובי ,רס"ג ,א ,עמ'  ;284 -270דותן; גרנט ,עמ' .31 -23
למחקרים נוספים על תורת הלשון של רס"ג ראו למשל:
גולדנברג ,לוח הנטייה; גולדנברג ,פועל לדוגמה; טובי ,תורת
השיר והלשון.
למדגם של תצורות דקדוקיות מקראיות נדירות בפיוטי
רס"ג ראו :זולאי ,האסכולה ,עמ' לא-לד; על חיבתו למילים
יחידאיות  -המשמשות לעתים מקור לחידושי משקלים -
ראו :שם ,עמ' כג ,לח.
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ובשמות במשקלי מקור ,ושחידש תצורות גם בשיטת הפיאור והחיסור.
חידושי לשון דומים ,היוצרים לעתים מילים קשות ומוזרות ,אכן עולים
גם ביצירותיהם של פייטנים מזרחיים אחרים שפעלו אחרי רס"ג ,ומשום כך
נטה זולאי לראותם כשייכים ל'אסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון' .אבל
כדי להעמיד אסכולה פייטנית על שימושים לשוניים ,אין די בעצם קיומם של
הקווים הלשוניים הללו בשירה ,אלא יש לבדוק איך שילבו אותם המשוררים
במרקם הטקסט השירי ומה השימוש הפואטי שעשו בהם .נראה שבדיקה זו,
למרות חשיבותה הרבה ,טרם נעשתה כהלכה.
אקדים ואציין שאפילו יצירותיו של רס"ג עצמו מגוונות מבחינת דרכי
השימוש בחידושי הלשון האופייניים לו .בקצה האחד עומדת קבוצת פיוטים
גדולה ומקיפה ,הכוללת את מחזור היוצרות לשבתות ,כמה קרובות ,פיוטים
נוספים ואף יצירות לא פייטניות כחיבורי הפרוזה על דרך המקרא .בכל אלו
באים חידושי הלשון בגודש ובצפיפות יחסית ומנוצלים כדי ליצור טקסט
מוגבה ,סתום ,חידתי ומאתגר .בקצה השני עומדות יצירות שבהן לא השתמש
רס"ג כלל בחידושי הלשון הייחודיים הללו ,ושלשונו בהן פשוטה ,בהירה
וקולחת; כאלו הן דרך משל שתי הבקשות שכלל בסידורו .בין שני הקטבים
הללו מצויות יצירות רבות של רס"ג ,כסליחות ,הושענות ועוד ,שבהן השתמש
כפעם בפעם במילים מחודשות מן הסוג החביב עליו ,אך לא צופף אותן ולא
ניצל אותן כדי ליצור מרקם חידתי וסבוך .יצירתו של רס"ג העמידה אפוא
משנה לשונית אחת ,אך הציגה כמה אפשרויות ספרותיות לשימוש בה.
כתיבה בהירה ופשוטה ,ללא חידושים לשוניים ייחודיים ,קיימת כמובן
אצל משוררים נוספים ,אבל אין כל דרך להצביע על השפעת רס"ג בעניין זה.
יש להתמקד אפוא בפיוטים הכוללים מילים מחודשות על פי שיטתו הלשונית
של רס"ג ,ולראות איך ניצלו מחבריהם את החידושים הללו.
יש לציין שלא ברור לנו איך נתקבלו חידושיו הלשוניים של רס"ג מיד עם
הופעתם .אין בידינו כמעט שום תיעוד לשימוש בחידושים כאלה אצל משוררים
שפעלו לפני סוף המאה העשירית ,אך ייתכן ששתיקת המקורות בנקודה הזאת
 57לפרטי השיטות ראו :גולדנברג ,עיונים באגרון ,עמ' 275
 ,290ובעיקר בעמ'  ;278דותן ,עמ'  ;189 -186והשוו :זולאי,
האסכולה ,עמ' לא .במסגרת נטייתו לפיאור יש לפרש כנראה
גם את חיבתו של רס"ג לצורות שם נקביות; לדוגמאות רבות
ראו :זולאי ,שם ,עמ' לו-לז .יש לציין שהרחבת לשון המקרא
וגזירת צורות מחודשות הן המאפיין החשוב ביותר המבדיל
בין לשון השירה של רס"ג לבין זו של משוררי ספרד :בספרד
דרשו מהמשוררים ללכת בעקבות המקרא ולא התירו כל
גזירה חדשה או שינוי .ראו :פגיס ,עמ' .70 -51
-
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איננה מקרית :דומה שפיוטי רס"ג גרמו למעין הלם ,ושנדרשו כמה עשרות
שנים כדי לעכל אותם ולנסות לצעוד בעקבותיהם .ואכן כל הפייטנים שאזכיר
בהמשך פעלו בשלהי המאה העשירית ,במחצית הראשונה של המאה האחת
עשרה ואפילו בסוף מאה זו.
הפייטן שהיטיב יותר מכל יוצר אחר לחקות את סגנונו של רס"ג בפיוטיו
הסתומים היה ר' סהלאן בן אברהם ,שפעל ב ֻפ ְסטַאט במחצית הראשונה של המאה
האחת עשרה 58.ברבים מפיוטיו הוא צופף את המילים המקראיות הנדירות
ואת חידושי הלשון הייחודיים ויצר בעזרתם מרקם דומה ביותר לזה שבקשים
שבפיוטי רס"ג .כך דרך משל פתח ר' סהלאן קינה לתשעה באב במילים 'אֵיכָה
אֵֶדר הַּי ִיחּוד הַהֻותְַקף וְחֻוּסַן  /הִ ְתּגַּלַע וְנִפְַרד ּוְקָראָהּו ַמ ֲאסָן' ,שמשמען בקירוב:
איך קרה שזה שהיה אדיר ומיוחד ,תקיף וחזק (בית המקדש) ,התפורר לפתע
וקרה לו אסון 59.סימני לשונו של רס"ג בולטים כאן בצורה 'ההותקף' ,המביאה
את ה"א היידוע בסמוך לפועל נטוי 60,ובשם המחודש ' ַמ ֲאסָן' ,שנבנה במשקל
מְִקטָל ,שהוא משקל מקור החביב על רס"ג .אלו משולבים במרקם חידתי צפוף
כשהוא לעצמו ,ומוסיפים על הסתימות שבטקסט.
אבל אפילו אצל ר' סהלאן לא הייתה הכתיבה בסגנון הסעדיאני הדרך
היחידה ,והוא ניסה לממש בשירתו כיווני יצירה שונים .הוא פעל בתקופה שבה
החלו להגיע מספרד למזרח שירים שקולים במשקלים כמותיים ,ושלח ידו גם
בכתיבת פיוטים שקולים ואפילו חרוזים משחקיים וקלילים 61,ולעתים עיטר
 58על תולדותיו ראו :ברקת ,עמ' .187 -172
 59הקינה מועתקת בכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטהT-S ,
 ,NS 275.35וזוהתה במפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על

שם עזרא פליישר שעל יד האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים' .אדר הייחוד' משמעו כמו :האדיר והמיוחד (פייטנים
נהגו להפוך תארים לשמות מופשטים ולהשתמש בהם כנסמך
או כסומך לשם המתואר; ראו :פליישר ,רב האיי ג ,עמ'  ;673ר'
סהלאן הלך כאן צעד נוסף ,השמיט את השם המתואר ,והעמיד
בצירוף סמיכות רק את שני השמות הגזורים מן התארים);
'ההותקף'  -כמו אשר הותקף ,אך לא מלשון התקפה אלא
מלשון חוזק ותקיפות; וכיוצא בו 'חוסן'  -היה חסון ,חזק.
'התגלע ונפרד' הוא כנראה לשון התפרקות והתפוררות,
והפייטן שיחק כאן בכתוב 'לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה
יתגלע' (משלי יח ,א)' .מאסן' הוא אסון.
 60זאת בעקבות היקרויות בודדות של תופעה זו במקרא .על
השיטה אצל רס"ג ראו :זולאי ,האסכולה ,עמ' כו ,לב.
 61לדוגמאות ראו :זולאי ,מפי פייטנים ,עמ' קסו  -קסז ,קעב -
קעד.
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בקישוטי צליל מנייריסטיים אפילו יצירות קשות בלשונן 62.יצירתו טרם כונסה
ולא זכתה עד כה למחקר ממצה; מכל מקום ברור שר' סהלאן היה תלמיד מובהק
של רס"ג והיטיב לחקותו ,אך בלא לראות את סגנונו כסגנון בלעדי ומחייב.
פייטנים נוספים שהשתמשו בחידושי הלשון הסעדיאניים הם דרך משל
ר' שמואל השלישי 63,ר' שלמה בר יהודה גאון 64ור' יוסף הלוי החבר בן
חלפון 65,ובמידה מסוימת גם ר' יוסף אבן אביתור (פייטן ספרדי שפעל שנים
רבות במזרח) 66ור' כלף בר סעיד 67.אבל אף אחד מן הפייטנים הללו לא העמיד
דרך שיטה טקסטים המחקים במדויק את מהלכיו הלשוניים של רס"ג .רובם
השתמשו בחידושי הלשון האופייניים לו ושילבו אותם למשל במרקם של
הבאות רחבות ממדרשים בגופי היוצר; 68אפילו ביוצר לראש השנה של ר'
שמואל השלישי שהדפיס זולאי כדוגמה לפיוט הכתוב בלשון סעדיאנית מובהקת
62

63

64

65
66

67

68
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ראו לדוגמה את היוצר שלו שהדפיס פליישר ,היוצרות ,עמ'
 .413בכל אחד מטורי יוצר זה (להוציא הסיומות המקראיות) -
שאינם קלים (אף על פי שהם אינם עמוסים בחידושי לשון
סעדיאניים)  -כפל המשורר בראש כל ארבע המילים את
אותיות שמו ,אות אות לטור.
דוגמאות לפיוטים של ר' שמואל השלישי המלאים בחידושים
סעדיאניים וניתוח מלא של חידושים אלה ראו :זולאי,
האסכולה ,עמ' כה-לא; והשוו :אליצור ,חידתיות ,עמ' .27 -26
מקור לפיוט של ר' שלמה בר יהודה שפורסם ראו לעיל ,הערה
 .12נראה שגם היוצר לפרשת יתרו שהדפיס זולאי ,האסכולה,
עמ' קעא-קעד (וכן טובי ,רס"ג ,ב ,עמ'  )8 -7הוא לפייטן זה
ולא לרס"ג ,כפי שכבר הציע זולאי עצמו (שם ,עמ' קע; והשוו:
טובי ,רס"ג ,א ,עמ'  .)193לחיזוק ייחוסו לר' שלמה בר יהודה
ראו :אליצור ,חידתיות ,עמ' .32
ראו :אליצור ,שארית יוסף ,עמ' .43 -40
על מחזור היוצרות של ר' יוסף אבן אביתור לפרשות השבועיות
ראו דבריו המסכמים של פליישר ,היוצרות ,עמ'  .198על
יסודות סעדיאניים בלשון פיוטיו ראו :זולאי ,האסכולה ,עמ'
לד-לו ,נט-ס; זולאי ,יוצרות אבן אביתור ,עמ'  ;248שירמן
ופליישר ,ספרד המוסלמית ,עמ'  ,159ובעיקר בהערה 73
שהוסיף פליישר; גרנט ,עמ' .31 -23
שרידי שירתו של ר' כלף שהגיעו לידינו אינם מרובים ,אך לא
מן הנמנע שגם הוא כתב מחזור של מערכות יוצר לפרשות
השבועיות; השוו לעיל ,הערה  .12לניתוח מפורט של שימושי
לשון סעדיאניים בפיוט שלו ,שנוצלו ליצירת מרקם חידתי
אפילו יותר מזה שבפיוטי ר' שמואל השלישי ,ראו :אליצור,
חידתיות ,עמ' .31 -28
על תוכן גופי היוצר ראו לעיל ,סעיף ה ,ובעיקר בהערה ;54
והשוו :אליצור ,חידתיות ,עמ' .33 -26
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המילים המחודשות משרתות ,שלא כברוב יוצרותיו של הגאון ,את סיפור תוכן
הקריאה בתורה ומדרשים הכרוכים בה 69.לעתים אף שימשה שיטת החידוש
הלשוני כחומר ביד הפייטן ,והוא לש אותה וברר מתוכה תצורות נבחרות ,ויצר
70
סגנון חדש ואופייני אך לו.
כאמור גם רס"ג עצמו לא צופף את חידושיו הלשוניים בכל פיוטיו במידה
שווה ,ולכן אין המהלכים האלה סותרים את העובדה שכל הפייטנים שמניתי ,ואולי
עוד כמה כיוצא בהם ,אכן למדו ממנו לרענן את לשון יצירתם ולחדש את פניה,
ובכמה מקרים אף הגיעו בעזרתה לרמת חידתיות שאיננה רחוקה מזו של הקשות
ביצירות רס"ג .בעניין זה השפיע אפוא רס"ג על פייטני המזרח באופן ברור ,גם אם
הם למדו ממנו את העיקרון בלבד ויישמו אותו רק בחלק מיצירותיהם.
ז .יסודות רטוריים
בעיצוב פיוטיו השתמש רס"ג ,ככל משורר ,במהלכים רטוריים מגוונים .לא
אנסה לסכם כאן את דרכו הפואטית ,ואצביע רק על שני מהלכים ,משני
תחומים שונים ,שרס"ג חידש (או הסב לכיוון חדש) לעומת הפייטנים שקדמו
לו ,ואעמוד על מידת התקבלותם.
השירה העברית בכל הדורות נטתה להשתמש בקישוטי צליל ובלשון נופל
על לשון .התופעה עולה בשירה המקראית 71,מבצבצת בשרידי שירה מתקופת
התלמוד 72,מצויה בפייטנות הבלתי מחורזת 73ועולה ברב או במעט אצל רוב
69
70

71
72
73

ראו :זולאי ,האסכולה ,עמ' כט.
כזה הוא סגנונו של ר' יוסף אבן אביתור .הוא אמנם השתמש
בחידושי לשון ברוח רס"ג ,אבל נטה לחזור על מילים אופייניות
או על מבנים תחביריים שחיבב במיוחד ,ויצר סגנון ייחודי
שאיננו דומה לזה של שום פייטן אחר .כך דרך משל ציין זולאי
את חיבתו היתרה של ר' יוסף אבן אביתור לחיזוק הפועל על
ידי מקור מוחלט ,המשמשת סימן היכר לפיוטיו .ראו :זולאי,
האסכולה ,עמ' לד-לו .התופעה אמנם כבר עולה אצל רס"ג,
אבל צפיפות השימוש בה בפיוטי ר' יוסף אבן אביתור מאפיינת
את סגנונו הייחודי .לכמה דוגמאות למילים מחודשות שהיו
חביבות עליו ראו :אליצור ,בין יוסף ליוסף ,עמ' .76 -75
ראו דרך משל :ילין ,חקרי מקרא ,עמ' .288 -269 ,99 -95
ראו במובא אצל :מירסקי ,השירה בתקופת התלמוד ,עמ' .63 ,61
משחקי צליל בולטים וצפופים נדירים ברוב סוגי הפיוט
הנכבדים בתקופת הפייטנות הקדם־קלסית ,אבל טובי
המשוררים השכילו לשלב ביצירותיהם בעדינות מילים
היוצרות מערכות של קשרי צליל מורכבים ,ואין כאן מקום
יח ִּפ ְתיֹון ֶּפ ֶתן'
ופ ָּתה יְ ִציר ֶּפ ִתי ְּב ִׂש ַ
'ה ְ
להדגימם .משפט כגון ֻ
פעמים ( 145תשע"ו)
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הפייטנים הקלסיים 74.אבל אצל רס"ג אנו מוצאים שימוש חדש באמצעי
מסורתי זה :לעתים נראה כי הוא רדף במכוון ,ואף באופן מלאכותי ,אחרי
מילים דומות בצלילן ,וניסה להעמידן זו בצד זו באופן בולט ומופגן ,גם כאשר
אין בהן צורך תוכני ממשי 75.משחקי הצליל הבאים אצלו קרובים יותר מכל
(מירסקי ,יוסי בן יוסי ,עמ'  )132בולט בזרותו בסדר העבודה
המפואר 'אזכיר גבורות' של יוסי בן יוסי דווקא משום משחקי
הצליל הצפופים ,ואכן בדיקת כתבי־היד מעלה שזהו טור
זר ששולב בשיר בידי מעתיקים מאוחרים .אבל בסוגי פיוט
שוליים יחסית ,כגון הפיוטים שאחרי סדר העבודה ,עשוי היה
אפילו יוסי בן יוסי לרדוף לעתים אחרי משחקי לשון נופל על
לשון ,בעיקר בסופי צלעיות .ראו דרך משל בפיוטו 'אין לנו
כהן גדול' (שם ,עמ'  ,)213 -207טורים כגון' :וְ ֵאיְך נָ ִביא ִמנְ ָחה /
נּוחה' ,או ְ'לבֹונָ ה לא ַע ְׂשנּו ְּ /בגִ ְב ַעת ַה ְּל ָבנֹון  /וְ ֵאיְך
וְ ֵאין ֵּבית ְמ ָ
וּבן ֵח ְטא  /יָ ָפה ַכ ְּל ָבנָ ה' .אפשר שמשחקי צליל כגון אלו,
יְ לֻ ַ
שהוצבו בסופי צלעיות ,הם שהביאו להיווצרות החרוז.
 74הבולט שבהם הוא יניי ,שהשתמש בפיוטיו במשחקי לשון נופל
על לשון רחבים ומרהיבים .אבל אצל יניי נוצל השימוש הזה
בעיקר בבניית תקבולות ,הן תקבולות הכפלה ,שבהן המילים
הקרובות בצליליהן דומות גם בתוכנן ,והן (ואולי בעיקר)
תקבולות ניגודיות ,שבהן הצליח יניי לומר דבר והיפוכו בשינוי
צלילים מזערי .ראו :זולאי ,מחקרי יניי ,עמ' רמ-רמא .יניי לא
רדף אפוא אחרי משחקי צליל לשמם ,אלא השתמש בהם
לארגון תוכן פיוטיו .פייטנים קלסיים מאוחרים לא הרבו בדרך
כלל במשחקי צליל חריפים ,להוציא מקרים מיוחדים בשולי
יצירתם .ראו :אליצור ,פינחס ,עמ' .154 -153
 75כך דרך משל הוא שילב בזולת לפרשת שמיני את רצף הפעלים
ָ'ּב ֲהרּו ָר ֲהבּו ָה ְברּו' ,וזאת במחרוזת שבסופי טוריה באה המילה
'צלצלים' בארבע משמעויות שונות .ראו :זולאי ,האסכולה,
עמ' קנז; טובי ,רס"ג ,ב ,עמ'  ,33וראו שם בעמ'  153 -152את
ביאור הדברים .וראו גם סליחה המיוסדת כולה על משחקי
צליל הנופלים על שמות שבטי ישראל :סידור רס"ג ,עמ'
שכב-שכג; ועיינו בפרק האחרון ב'אשא משלי' ,המיוסד כולו
על חרוזים מסובכים היוצרים משחקי צליל חריפים :לוין,
אשא משלי ,עמ' תקכח-תקלב .וראו גם בקטע שינותח להלן,
בהמשך הסעיף .ואין אלו אלא מקצת דוגמאות .רמז לתופעה
זו זולאי ,האסכולה ,עמ' כא; וביתר פירוט ראו :גולדנברג,
עיונים באגרון ,עמ' ( 81 -80 ,136ושם באה הבחנה חשובה
בשיטתו התאורטית של רס"ג בין הצימודים ההפוכים דוגמת
'בהרו רהבו הברו' לבין צימודים שנשמר בהם סדר אותיות
השורש) .לדיון עקרוני עשיר בדוגמאות ראו :טובי ,רס"ג ,א,
עמ' .261 -259
40
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משחקי לשון נופל על לשון של פייטנים אחרים לצימודים המופיעים ,בעקבות
השירה הערבית ,בשירה העברית בספרד 76,ודומה שלא נטעה אם נתלה את
ההתפתחות הזאת גם אצל רס"ג בתורת השירה הערבית שהכיר והוקיר .נראה
שרוב הפייטנים שהלכו בעקבות חידושיו הלשוניים לא רדפו אחרי צימודים מן
הסוג הזה ,אבל השיטה בכל זאת נקלטה בפינות שונות ,ואף השפיעה לאורך
זמן ,והיא עולה ,בדיוק כנתינתה בפיוטי רס"ג ,אצל ר' יוסף הלוי החבר ,שפעל
77
בסוף המאה האחת עשרה.
אמצעי רטורי אחר המופיע לעתים אצל רס"ג כרוך בחיבתו למילים
מקראיות יחידאיות .כשם שהוא ביקש להשתמש בכל אוצר המילים המקראי,
כך ביקש לנצל את אוצר השמות המקראי .לשם כך הוא נטל כפעם בפעם
שמות מקראיים יחידאיים ,אפילו מתוך רשימות גנאלוגיות ארוכות ,והציב
אותם בפיוטיו כמטונימיה לקבוצת אנשים שלמה 78.שיטה זו הצטרפה לרדיפת
הצימודים ,והשמות נבחרו לעתים כדי ליצור משחקי צליל חריפים .כך דרך
משל פייט רס"ג את הפסוק האוסר על אכילת שפן  -הוא הוציא אותו מהקשרו
והפך אותו ,בעקבות מדרש חז"ל ,לסמל למלכות פרס ומדי:
ׁשפָן
הַּגָמָל  /מִׁשְ נ ֵהּו ׁשָף נ ִיּצֵי ֲאחִיָקם ו ְ ָ
ּוכְפְִרׁשַת ׁשְ פִיפֹון הָי ָה לִׁשְפּופָן
ּׁשפָן
וַּיָׁשָף י ָׁשְ פֵה ִמּי ִׁשְ ּפָן  -הּוא הַ ָ
79
ּופַָדנ ִי ֶמנ ְהּו ָקדֹוׁש.
הגמל מסמל על פי המדרש את מלכות בבל ,ו'משנהו' הוא מלכות פרס ומדי;
אבל במילה 'משנהו' רמז רס"ג גם למשנה למלך שקם במלכות זו ,הוא המן
הרשע ,והוא נושא שלושת הטורים שלפנינו .הפועל 'שף' הוא פועל מטפורי,
מלשון 'הוא ישופך ראש' (בראשית ג ,טו); ומשמעו :המן ביקש להכיש כנחש,

76

77
78

79

על הצימוד בשירה העברית בספרד ועל מקורותיו הערביים
ראו :ילין ,תורת השירה הספרדית ,עמ'  ;241 -216וראו גם:
אליצור ,שירת החול בספרד ,ג ,עמ' .141 -125
ראו :אליצור ,שארית יוסף ,עמ' .38
לשיטה זו בפיוטי רס"ג רמז זולאי ,האסכולה ,עמ' כא (אם כי
מׁשם שאיננו פרטי); ועיינו :גולדנברג,
הוא הדגים אותה ָׁשם ֵ
עיונים באגרון ,עמ'  ;131 -130אליצור ,חידתיות ,עמ' .25 -24
זולאי ,האסכולה ,עמ' קנב; טובי ,רס"ג ,ב ,עמ'  ,30וביאור
הדברים שם ,בעמ'  .148 -147לפסוק המתפייט ולמדרשו ראו:
ויקרא יא ,ה; ויקרא רבה יג ,ה ,עמ' רצ-רצד.
פעמים ( 145תשע"ו)
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כלומר להזיק ולהשמיד 80.מושא הפועל' ,ניצי אחיקם ושפן' ,מציין את מי
שהמן ביקש להשמידם ,כלומר את כל היהודים שבמלכות אחשורוש .כינוים
כאן 'ניצי (פרחי ,כלומר בני) אחיקם ושפן' הוא דוגמה ראשונה לשימוש בשם
מקרי כביכול ככינוי מטונימי לקבוצה שלמה :אחיקם ושפן הם שניים משרי
יהודה (אביו וסבו של גדליהו) ,ו'בניהם' הם אפוא כל בני גלות יהודה .מובן
שהבחירה דווקא בהם באה משום השם הפרטי 'שפן' ,היוצר צימוד שלם עם
בעל החיים שבפסוק המתפייט  -השפן.
בטור השני המשיך רס"ג באותו רעיון עצמו :המן ,שביקש להשמיד את
ישראל ,מצויר כנחש' .פרשת שפיפון' הוא הארס שהנחש מפריש; 81הבחירה
ב'שפיפון' באה שוב כמובן משום הצליל הדומה ל'שפן' .מובן מעתה ש'שפופן'
שבסוף הטור נבחר כדי להעמיד איבר נוסף בצימוד .אבל מניין לקח רס"ג שם
זה? מתברר שהשם מופיע ברשימה גנאלוגית של בני בנימין בדברי הימים א ח,
ה .השם הנדיר משמש כאן אפוא כינוי מטונימי לישראל בכלל ,ובפרט לשבט
בנימין ,שממנו בא מרדכי ,אשר המן ביקש להזיק לו במיוחד.
הפועל 'וישף' הפותח את הטור השלישי חוזר לכאורה על 'שף' שבטור
הראשון ,אך נראה שכאן הוא בא מלשון כיסוי והחשכה 82.המילה הבאה,
'ישפה' ,אכן ממקדת אותנו בשבט בנימין ,אשר ישפה הייתה אבנו בחושן.
'ישפן' הוא שוב כינוי מטונימי הלקוח מהמשך אותה רשימה של בני בנימין (שם,
כב) .משמע הטור הוא אפוא :המן ביקש להחשיך את אבן הישפה של בנימין,
כלומר לתלות את מרדכי ,שהיה מבני בנימין .בסיום המחרוזת הגיע רס"ג אל
הפסוק המתפייט וסיכם' :הוא השפן' ,ואחר כך הוסיף את סיפור ההצלה מהמן,
בהתאם לתבנית הפיוט המחייבת לסיים מחרוזת זו במילה 'קדוש'' 83:ופדני
מנהו קדוש' ,כלומר והקב"ה הציל אותי מהמן .השמות 'אחיקם ושפן'' ,שפופן'
ו'ישפן' נבחרו אפוא כמטונימיות בגלל צליליהם יותר מאשר בגלל תוכנם.
80

81

82
83

42

ציור המן כנחש מופיע במדרשים ושכיח גם בפיוטים קדומים.
ראו למשל' :ספחת זו מדי שהעמידה המן הרשע ששף כנחש'
(ויקרא רבה טו ,ט ,עמ' שלח) .אין צורך לומר שהבחירה בפועל
'שף' (המופיע במדרש) משרתת כאן גם את הליטוש הצלילי
של המחרוזת ,משום שעיצוריו כלולים בשם 'שפן'.
השוו' :כנחש יִ שך וכצפעֹני יַ ְפ ִרׁש' (משלי כג ,לב) .הצורה
'ּפ ְר ַׁשת' היא חידוש לשוני של צורה נקבית של שם סגולי ,כפי
ִ
שרס"ג מחבב מאוד (ראו לעיל ,הערה .)57
השוו' :וָ א ַֹמר אך חֹשך ישופני' (תהלים קלט ,יא).
הדוגמה לקוחה ממחרוזת קדוש בגוף יוצר .על תבנית גוף
היוצר ומחרוזות הקדוש שבו ראו :פליישר ,שירת הקודש ,עמ'
 ;224 -220פליישר ,היוצרות ,עמ' .230 -199
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רק מחקר ממצה ,על בסיס מהדורות מדעיות מפורטות ,יוכל להראות לנו
באיזו מידה נקלט החידוש הזה של רס"ג אצל פייטני המזרח שפעלו אחריו.
לעת עתה אסתפק בכך שאצביע על ההשפעה מרחיקת הלכת שהייתה לשיטה,
שכן היא יושמה דווקא ביצירתו של המאוחר בתלמידי רס"ג שציינתי ,ר' יוסף
הלוי החבר .כך דרך משל כאשר ביקש ר' יוסף לומר שכל אדם סופו למות,
הוא ציין שכל הנשים ,ואפילו 'ּכְבּוּדָה ּוגְבֶֶרת וַחֲׁשּובָה' ,תגענה לקבר ,ועמם גם
גברים 'ּכְאֹוהֶל ו ַ ֲחסְַדי ָה וַחֲׁשּובָה' .אוהל ,חסדיה וחשובה הם שמות פרטיים של
גברים הלקוחים מרשימה גנאלוגית מקרית בדברי הימים א ג ,כ; הם נבחרו
כאן כמטונימיה לכל הגברים בעולם רק כדי ליצור את הצימוד 'חשובה' /
84
'חשובה'.

 84מתוך :אליצור ,שארית יוסף ,עמ'  ,100וראו דיון בתופעה
והדגמה נוספת :שם ,עמ'  .39עוד דוגמה מפיוטי ר' יוסף הלוי
החבר ,אשר לא עמדתי על טיבה בעת פרסום פיוטיו ,מצויה
ברהיט שלו ליום הכיפורים 'ולקח אור בעל אור' (שם ,עמ'
 .)90 -88בטור  378שם נאמר' :וְ ֵכן נָ ֲהגּו ְּבעֹוד ֵח ֶפר ּגִ ָּתה' ,ובטור
ּ'ַ :386כ ֵּפר ַעל ׁש ְֹכנֵ י ְצ ִבי ַעד ָק ִצין ִע ָּתה' (כך צריך לנקד)' .גתה
חפר עתה קצין' הם שמות מקומות הנזכרים יחדיו ברשימת
גבולות נחלת זבולון ביהושע יט ,יג .בפיוט הם מובאים ללא
כל משמעות ממשית ,אלא כמטונימיה לכלל ערי ישראל,
והפייטן ביקש לומר בטור  378שכך נהגו בעוד המקדש קיים
וערי ישראל יושבות על תלן ,ובטור  386הוא ביקש שהקב"ה
יכפר על כל שוכני ארץ ישראל בכל עריהם .התופעה עולה
בקינה נוספת של ר' יוסף הלוי החבר ,שפורסמה (בלא זיהוי
שמו) לאחר שהוצאתי את מהדורת פיוטיו; ראו :ולנשטיין,
אלגיה .מעיני המהדיר נעלמה חתימת הפיוט הבאה בראש
כל טור שלישי שבו...' :לוי החבר בן חלפון [תיבה זו עולה
מראשי המילים בטורים  ]47 ,39חזק' (ולנשטיין סבר בטעות
ששם המחבר 'שלום')' .בן חלפון' שהוא גם לוי וגם חבר אינו
אלא ר' יוסף החבר הנדון ,ובצירוף הסגנון הייחודי אין כל ספק
בייחוס הפיוט; בראש הפיוט חסרות בדיוק חמש מחרוזות,
כנצרך לפתיחת החתימה 'יוסף ה .'...בפיוט מקונן המשורר
על פטירתו של תלמיד חכם גדול ,והוא מקביל במדויק  -גם
בתבניתו ובדרך ארגון האקרוסטיכון והחתימה  -לקינה שלו
על אישה חשובה; ראו :אליצור ,שארית יוסף ,עמ' .101 -98
ּתֹורה
ָ
ש'ל ְמאֹד ִר ֵּבץ
ִ
והנה בטורים  26 -25מסופר על הנספד
וְ גָ ַדר ָּפרּוץ  /וְ נָ ַטע ַּכ ָּמה ֲא ָרזִ ים ִּב ֵע ֶמק ֶה ָחרּוץ' .ציון המקום,
'עמק החרוץ' (השוו :יואל ד ,יד) ,חסר משמעות גאוגרפית,
ולא בא אלא כדי ליצור משחק בצימודים עם 'פרוץ' שלפניו
ועם 'ירוץ' ו'חרוץ' שבטורים שאחריו.
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ח .סיכום
פנים רבים לחידושיו של רס"ג ביצירתו הספרותית ,ולא ראי זה כראי זה .הצד
השווה שבהם שבכולם ניכרת רוח חדשה של פתיחות ,שינוי ופריצת דרכים.
רוח התרבות הערבית נושבת לא רק מתפיסתו העקרונית את תפקיד הספרות
או מן היסודות הפילוסופיים שחדרו ליצירותיו ,אלא אפילו מדרך עשייתו
בלשון ומחידושיו הרטוריים הייחודיים .אבל דומה שרוב פייטני המזרח במאה
העשירית עדיין לא הוכשרו לקלוט רוח זו .הם לא הפנימו את מלוא האפשרויות
שהציעה שירתו ,ולא נענו לאתגרים שהעמידה בפניהם יצירתו הענקית .רק
חידושים תבניתיים אחדים נקלטו במהירות יחסית ,וגם הם יושמו ככל הנראה,
לפחות על פי התיעוד המצוי בידינו ,בבבל המרוחקת קודם שהצליחו לחדור
אל המרכז הארץ–ישראלי עתיק הימים 85.חידושים מהותיים יותר ,ככתיבה
ספרותית לצרכים לא ליטורגיים וכהכנסת יסודות תמטיים חדשים ,לא נקלטו
אלא בשולי שוליה של הפייטנות המזרחית ,ולעתים לא מתוך חיקוי מהלכיו
של רס"ג אלא בהשפעה חוזרת של השירה שהתפתחה בספרד.
אבל פייטני המזרח לא יכלו להתעלם משירתו של רס"ג .היא הציבה
בפניהם קודם כול אתגר ספרותי גדול .עם הופעתה לא היה אפשר עוד
להמשיך לדשדש בנתיבים המסורתיים שנשחקו והלכו 86.מובן שחזנים
מקומיים בקהילות עממיות ופייטנים בעלי כישרונות בינוניים לא יכלו כלל
לתפוס את גודל היצירה הזאת ,והם המשיכו לכתוב כמימים ימימה והתעלמו
לחלוטין מחידושיו של רס"ג 87.אבל גדולי המשוררים למדו שאפשר וראוי
 85הכוונה כאן כמובן לשבירת חד־חרוזיותה של הסטרופה
הפייטנית ולשימוש בחרוזים מסורגים וחרוזים מעין־אזוריים.
ראו לעיל ,סעיף ד.
 86על ירידת רמת השירה בתקופת הפייטנות המזרחית
המאוחרת ,קודם לימיו של רס"ג ,ראו :פליישר ,שירת הקודש,
עמ'  ;324 -322אליצור ,אלעזר בירבי קילר ,עמ' ;120 -98
אליצור ,חידתיות ,עמ' .23 -21
 87יחס זה של החזנים ליצירותיו של רס"ג ,ובייחוד לקשות
שבהן ,מוכח גם ממיעוטן היחסי של העתקות פיוטיו בגניזה
הקהירית .אפילו יוקרתו האדירה של הגאון לא סייעה
להתקבלות יצירותיו .רוב החזנים העדיפו פיוטים בהירים
ופשוטים ,גם אם היו ברמה ספרותית ירודה יחסית ,ולא רצו
להביך את קהלם בקריאת פיוטיו הסתומים של רס"ג .העדפה
זו עולה דרך משל מהשוואת גורלו של מחזור היוצרות של
רס"ג לגורלו של מחזור יוצרות מקביל אך פשוט ובהיר ,לעתים
אף רדוד ,שכתב ר' שלמה סולימן אלסנג'ארי :מיוצרותיו של
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ארוחת ליל הסדר ,מתוך הגדת סרייבו ,ספרד .1350 ,המוזאון הלאומי של בוסניה
והרצגובינה .צילום זאב רדובן ,באדיבות ברידג'מן
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לכתוב ברמה אחרת ,והצליחו לרענן את יצירותיהם בעשותם שימוש ,ברב או
במעט ,בדרכי החידוש הלשוניים ולעתים גם הרטוריים של רס"ג .אי אפשר
לדמות את הישגיהם הספרותיים של ר' שמואל השלישי ,ר' סהלאן בר אברהם,
ר' כלף בר סעיד ור' יוסף הלוי החבר ,ובמידה מסוימת גם ר' יוסף אבן אביתור,
ואולי עוד כמה פייטנים שלא הזכרתי כאן ,בלא הדוגמה של פיוטי רס"ג
שעמדה בפניהם .פייטנים אלו ,שכולם תלמידי חכמים מובהקים היו ,ורובם
גם בעלי כישרון שירי בולט ,אכן ראויים להימנות עם האסכולה הפייטנית של
רס"ג ,לא רק משום לשונם וסגנונם ,אלא בעיקר משום השימוש הפואטי שעשו
בחידושי לשון וסגנון אלה .אבל בעת השימוש במונח 'האסכולה הפייטנית
של רב סעדיה גאון' יש לזכור שבני אסכולה זו היו תלמידי רס"ג בכמה פינות
שבררו להם מן האפשרויות הרבות והמגוונות שהציעה להם יצירתו הגדולה,
שעה שאפשרויות אחרות ,כגון כתיבת פרוזה בסגנון מקראי או שינוי תמטי
מקיף של תוכני היוצרות ,נדחו לחלוטין.
נראה שאפילו בעיני בני האסכולה הזאת התפיסה הספרותית החדשה
שאפשרה את פריצת המסגרות המסורתיות של הפיוט נותרה זרה ומוזרה.
למהלכים העקרוניים של רס"ג  -גם בתפיסה הספרותית ,גם בתמטיקה,
גם בפרוזודיה ,גם ברטוריקה (בעיקר בתחום הצלילים) ואפילו בעיקרון
העומד ביסוד הקו הלשוני החדש שהציג - 88היה המשך מקיף ומשמעותי
דווקא באסכולה ספרותית שפרות יצירתה שונים לגמרי מפיוטיו :בשירה
העברית בספרד על שני אגפיה ,שירת הקודש ושירת החול .אמנם משוררי
ספרד לא מרס"ג למדו את פרטי מהלכיהם הפואטיים ,ולא פיוטיו שימשו
להם כדגם שהצעיד אותם אל הישגיהם הגדולים (חוץ מאשר בכמה פינות
מוגדרות) .האסכולה הספרדית קמה בעקבות שינוי תרבותי וחברתי עמוק,
שהביא להיפתחות אל השירה הערבית ולאימוץ תכניה ,משקליה ,תבניותיה
וביטוייה הרטוריים 89.אבל העובדה שאחד מגדולי הגדולים במזרח ,אדם שזכה
רס"ג לספרים בראשית ושמות לא הגיעו לידינו אלא שרידים
מארבע מערכות בלבד (ליתר ספרי התורה הגיעו שרידי
המחזור בהיקף יותר גדול) ,וגם חלק מהם רק בהעתקה אחת,
ואילו מערכות היוצר המקבילות של ר' שלמה סולימן שרדו
כמעט בשלמותן ,ורבות מהן הגיעו לידינו בכמה העתקות
מקבילות.
 88הכוונה כאן לעיקרון הדורש מן המשוררים לחזור אל לשון
המקרא .בפירוש אותה 'חזרה' וביישומה בפועל רחוק רס"ג מן
המשוררים העבריים בספרד מרחק רב .ראו :פליישר ,ביקורת
האסכולה ,עמ'  ,393ולעיל ,הערה .57
 89על השינויים התרבותיים שעמדו ברקע השירה העברית
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גם ליוקרה המסורתית כגאון ,ושנחשב 'הגאון' ,כבר פתח את שערי היצירה
העברית בפני התרבות הערבית כמה עשרות שנים לפני שהחל להיווצר המרכז
בספרד ,עשויה הייתה להקל על משוררי ספרד; עובדה זו עשויה הייתה לסלול
להם את הדרך שהרחיקו ללכת בה הרבה מעבר למה שיכול היה הגאון לשער,
ובעיקר  -לפתוח את שערי בתי הכנסיות לחידושים המפליגים הללו ולהכשיר
את כניסתם גם לתחום שירת הקודש.
כללו של דבר ,תלמידי רס"ג האמתיים ,המשוררים שפעלו שבספרד ,לא
היו תלמידיו בפועל; שירתם איננה בשום אופן חלק מן האסכולה הפייטנית
שלו .אבל דרכם הספרותית קלעה לעומק מהותם של התהליכים המשתמעים
מכמה מחידושיו הנועזים .כנגד זה עשייתם של הפייטנים שהלכו בעקבות
רס"ג במזרח  -בעיקר בשימושי לשון ייחודיים ובניצולם המתוחכם באריגת
המרקם השירי  -הייתה עשייה מכוונת ומודעת אשר פיוטיו אכן שימשו לה
דגם ברור .פייטנים אלה ודאי ראויים להיקרא תלמידיו .אבל כלל יצירתו של
רס"ג גדול ,עשיר ומגוון הרבה יותר משלהם ,וכמעט לא היה אפשר ללכת
בעקבותיו בכל התחומים .משום כך מדובר כאן באסכולה מוגבלת ,אסכולה
של משוררים שנטלו שיטות יצירה אחדות שחידש רס"ג בפיוטיו ויישמו
אותן איש איש כדרכו .למרות זאת השפעתו הישירה של רס"ג בתחום זה על
מספר משוררים האריכה ימים ונמשכה עד שלהי סיומה של תקופת הפייטנות
המזרחית המאוחרת.
החידושים העקרוניים של רס"ג סופם שחדרו גם הם למזרח ושינו שם
כליל את פני השירה והפיוט :היוקרה הרבה וההישגים האמנותיים המעולים
של המשוררים בספרד פרצו חיש מהר אל מחוץ לגבולותיה ונקלטו במזרח.
הם זכו לחיקויים מקומיים ,ואלה הלכו והתרבו במהלך המאה האחת עשרה;
במאה השתים עשרה דומה שהמזרח כולו נכבש בידי ספרד ,וכל משורר חשוב
שירתו לא הייתה שירה אם לא נענה לחידושי השירה העברית בספרד ,לפחות
לחידושיה הצורניים .התמורות שחלו בספרד ,ואשר רס"ג היה מבשרן ברמה
העקרונית ,ניצחו בסופו של דבר את היצירות המזרחיות המסורתיות ,גם את
אלו של תלמידיו .באופן פרדוקסלי הבשורות שהביאה בכנפיה רוח יצירתו
של הגאון סילקו מן המפה בסופו של דבר את יצירותיהם של מי שצעדו
בעקבותיו ממש.

בספרד ראו :וייס; פגיס ,עמ'  ;42 -7שירמן ופליישר ,ספרד
המוסלמית ,עמ'  ;23 -19וכן :פליישר ,הרהורים; פליישר,
למהות שירת החול.
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קיצורים ביבליוגרפיים
אברמסון ,אשא משלי
אברמסון ,מספר
אשא משלי
אברמסון ,עניינות
אלוני
אליצור ,אלעזר בירבי קילר
אליצור ,אשא משלי
אליצור ,בין יוסף ליוסף
אליצור ,גניזת ז'נבה

אליצור ,הפיוט בבבל

אליצור ,השיבוץ כצופן

אליצור ,זולתות
להפטרות הסדרים
אליצור ,חידתיות
אליצור ,יהודה בירבי בנימן
אליצור ,יהושע בר כלפה
אליצור ,לחידת
מחזור יוצרות
אליצור ,מחזורי שבעתות
אליצור ,מתן תורה
אליצור ,פיוטים לויושע
אליצור ,פינחס
אליצור ,רמיזות לסדרים
אליצור ,שארית יוסף
אליצור ,שירת החול בספרד
בארי ,אלברדאני
בארי ,דויד הנשיא
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שרגא אברמסון' ,קטע חדש מן אשא משלי לרב סעדיה גאון' ,סיני פד
(תשל"ט) ,עמ' צז-קד
—' ,קטע חדש מן הספר אשא משלי לרב סעדיה גאון' ,תרביץ לב
(תשכ"ו) ,עמ' 173-160
— ,עניינות בספרות הגאונים ,ירושלים תשל"ד
נחמיה אלוני ,ספר האגרון לרב סעדיה גאון ,ירושלים תשכ"ט
שולמית אליצור ,פיוטי ר' אלעזר בירבי קילר ,ירושלים תשמ"ח
—' ,להשלמת שני השערים הראשונים בספר אשא משלי לרב סעדיה
גאון' ,תרביץ פ (תשע"ב) ,עמ' 240-231
—' ,בין יוסף ליוסף :לזהות מחברו של יוצר קדום' ,תרביץ עא
(תשס"ב) ,עמ' 86-69
—' ,חידושים בחקר השירה והפיוט בגניזת ז'נבה' ,דוד רוזנטל (עורך),
אוסף הגניזה הקהירית בז'נבה :קטלוג ומחקרים ,ירושלים תש"ע,
עמ' 206-176
—' ,לאופיו ולנתיבות השפעתו של המרכז הפייטני בבבל :הרהורים
בעקבות ספריה של טובה בארי' ,תרביץ עט (תש"ע-תשע"א) ,עמ'
248-229
—' ,השיבוץ כצופן :בין ארץ־ישראל לספרד' ,מחקרי ירושלים
בספרות עברית כח; מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כה [מרקמים:
תרבות ,ספרות ,פולקלור :לגלית חזן־רוקם] (תשע"ג) ,עמ' 185-169
—' ,פיוטי זולת להפטרות הסדרים הארץ־ישראליים' ,ספונות ז [כב]
(תשנ"ט) ,עמ' 240-191
—' ,לגלגולי החידתיות בפיוט המזרחי מראשיתו עד המאה הי"ב',
פעמים ( 59תשנ"ד) ,עמ' 34-14
— ,פיוטי ר' יהודה בירבי בנימן ,ירושלים תשמ"ח
— ,פייטן בעידן של מפנה :ר' יהושע בר כלפה ופיוטיו ,ירושלים תשנ"ד
—' ,לחידתו של מחזור יוצרות חדש מן הגניזה' ,תרביץ סח (תשנ"ט),
עמ' 399-373
— ,מחזורי שבעתות לסדרים ולפרשות ,ירושלים תשנ"ג
— ,רבי אלעזר בירבי קליר :קדושתאות ליום מתן תורה ,ירושלים
תש"ס
—' ,שני פיוטים לויושע למשוררים בלתי נודעים' קֹבץ על יד יד [כד]
(תשנ"ח) ,עמ' 79-43
— ,פיוטי ר' פינחס הכהן ,ירושלים תשס"ד
—' ,רמיזות לסדרים ארץ־ישראליים בגופי יוצר לפרשות הבבליות',
מחקרי ירושלים בספרות עברית א (תשמ"א) ,עמ' 225-211
— ,שארית יוסף :פיוטי ר' יוסף הלוי החבר ,ירושלים תשנ"ד
— ,שירת החול העברית בספרד המוסלמית ,א-ג ,תל־אביב תשס"ג
טובה בארי ,החזן הגדול אשר בבגדאד :פיוטי יוסף בן חיים אלברדאני,
ירושלים תשס"ג
— ,לדויד מזמור :פיוטי דויד הנשיא בן יחזקיהו ראש הגולה ,ירושלים
תשס"ט
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חיים יחיאל בורנשטיין ,מחלקת רב סעדיה גאון ובן מאיר ,ורשה
בורנשטיין
תרס"ד
בר־תקוה
בנימין בר־תקוה ,פיוטי ר' יצחק השנירי ,רמת־גן תשנ"ו
חיים בראדי' ,פיוטים ושירי תהלה מרב האיי גאון' ,ידיעות המכון
בראדי ,פיוטי רב האיי
לחקר השירה העברית ג (תרצ"ז) ,עמ' ח-סג
— ,דיואן והוא ספר כולל כל שירי אביר המשוררים יהודה בן שמואל
בראדי ,ריה"ל
הלוי ,א-ד ,ברלין תרנ"ד-תר"ץ
Heinrich Brody, ‘A Tokhehah by R. Saadia Gaon’, Jewish Quarterly
בראדי ,תוכחת רס"ג
Review 3 (1912–1913), pp. 83-99
ברקת
אלינוער ברקת ,שפריר מצרים ,תל־אביב תשנ"ה
אסתר גולדנברג' ,לוח הנטייה העברי הראשון' ,לשוננו מג (תשל"ט),
גולדנברג ,לוח הנטייה
עמ' 99-83
—' ,עיונים באגרון לרב סעדיה גאון' ,לשוננו לז (תשל"ג) ,עמ' -117
גולדנברג ,עיונים באגרון
 ;290-275 ,136לח (תשל"ד) ,עמ' 90-78
גולדנברג ,פועל לדוגמה —' ,שמע :פועל לדוגמא בלוח הנטייה של רב סעדיה גאון' ,לשוננו נה
(תשנ"ב) ,עמ' 326-323
דניאל גולדשמידט ,מחזור לימים הנוראים לפי מנהגי בני אשכנז לכל
גולדשמידט
ענפיהם ,ב :יום כיפור ,ירושלים תש"ל
יהושע גרנט' ,חמש עשרה שירות :סדרת פיוטי שיר המעלות ליוסף
גרנט
אבן אביתור' ,עבודה מחקרית מורחבת לתואר מוסמך ,האוניברסיטה
העברית בירושלים ,תשס"ב
ישראל דוידזון ,אוצר השירה והפיוט ,א-ד ,ניו־יורק תרפ"ה-תרצ"ג
דוידזון ,אוצר
Israel Davidson, Saadia’s Polemic against Hivi Al-Balkhi, New York
דוידזון ,פולמוס רס"ג
1915
אהרן דותן ,אור ראשון בחכמת הלשון :ספר צחות לשון העברים לרב
דותן
סעדיה גאון ,ירושלים תשנ"ז
רינה דרורי ,ראשית המגעים של הספרות היהודית עם הספרות
דרורי
הערבית במאה העשירית ,תל־אביב תשמ"ח
אברהם מאיר הברמן' ,צלותא של רב סעדיה גאון' ,סיני עח (תשל"ו),
הברמן
עמ' קצג-קצו
עדן הכהן' ,ועתה למה אמות :טיעוני משה כנגד גזרת מותו בפיוט
הכהן
זולת של ר' שלמה סולימן אלסנג'ארי לשבת וזאת הברכה' ,דרך אגדה
יב [כרך זיכרון לד"ר לאה חובב] (תשע"ג) ,עמ' 303-290
אברהם אליהו הרכבי ,זכרון לראשונים ,מחברת חמישית :זכרון הגאון
הרכבי
רב סעדיה אלפיומי וספריו ,חוברת ראשונה :השריד והפליט מספר
האגרון וספר הגלוי ,ס"ט פטרבורג תרנ"ב ,עמ' קלג-רלה
יוסף וייס' ,תרבות חצרנית ושירה חצרנית' ,ספר הכינוס העולמי
וייס
למדעי היהדות ,קיץ תש"ז ,א ,ירושלים תשי"ב ,עמ' 430-396
נחום ויסנשטרן' ,פיוטי יוחנן הכהן בירבי יהושע' ,עבודת דוקטור,
ויסנשטרן
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשמ"ד
ויקרא רבה ,מהדורת מרדכי מרגליות ,א-ה ,ירושלים תשי"ג-תש"ך
ויקרא רבה
מאיר ולנשטיין' ,על אלגיה אחת מגניזת קהיר' ,פרקי שירה ב
ולנשטיין ,אלגיה
(תשנ"ט) ,עמ' 47-43
ולנשטיין ,פיוטים מהגניזה Meir Wallenstein, Some Unpublished Piyyutim from the Cairo
Genizah, Manchester 1956
פעמים ( 145תשע"ו)
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Wout J. van Bekkum, The Qedushta’ot of Yehudah according to
ון־בקום
Genizah Manuscripts, Groningen 1988
שלמה אהרן ורטהיימר ,תשובות ר' סעדיה גאון ,ירושלים תרצ"א
ורטהיימר
(נדפס שוב :הנ"ל ,גנזי ירושלים ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' רסה-רפו)
מנחם זולאי' ,בין כתלי המכון לחקר השירה העברית' ,עלי עין :מנחת
זולאי ,בין כותלי המכון
דברים לשלמה זלמן שוקן ,ירושלים תש"ח-תשי"ב ,עמ' 124-83
(נדפס שוב :הנ"ל ,ארץ־ישראל ופיוטיה ,בעריכת אפרים חזן ,ירושלים
תשנ"ו ,עמ' )81-40
— ,האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון ,ירושלים תשכ"ד
זולאי ,האסכולה
זולאי ,האסכולה-אורלוגין —' ,האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון' ,אורלוגין ( 6אוגוסט
 ,)1952עמ' ( 8 ;153-141מאי  ,)1953עמ' ( 10 ;208-197מאי ,)1954
עמ' 29-17
זולאי ,הפיוט בארץ־ישראל —' ,לתולדות הפיוט בארץ ישראל' ,ידיעות המכון לחקר השירה
העברית ה (תרצ"ט) ,עמ' קז-קפ (נדפס שוב :הנ"ל ,ארץ־ישראל
ופיוטיה ,בעריכת אפרים חזן ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' )197-126
זולאי ,יוצרות אבן אביתור —' ,מתוך יוצרותיו של ר' יוסף אבן אביתור לפרשות התורה' ,קרית
ספר ל (תשט"ו) ,עמ' ( 253-243נדפס שוב :הנ"ל ,ארץ־ישראל
ופיוטיה ,בעריכת אפרים חזן ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' )374-364
— ,פיוטי יניי ,ברלין תחר"ץ
זולאי ,יניי
—' ,מחקרי יניי' ,ידיעות המכון לחקר השירה העברית ב (תרצ"ו),
זולאי ,מחקרי יניי
עמ' ריג-שצא
— ,מפי פייטנים ושופכי שיח ,בעריכת שולמית אליצור ,ירושלים
זולאי ,מפי פייטנים
תשס"ה
—' ,מקור וחיקוי בפיוט' ,סיני כה (תש"ט) ,עמ' לב-נב (נדפס שוב:
זולאי מקור וחיקוי
הנ"ל ,ארץ־ישראל ופיוטיה ,בעריכת אפרים חזן ,ירושלים תשנ"ו ,עמ'
)323-306
—' ,פיוטי רבי נחמיה בן שלמה בן הימן הנשיא' ,ידיעות המכון לחקר
זולאי ,נחמיה בן שלמה
השירה העברית ד (תחר"ץ) ,עמ' קצז-רמו (נדפס שוב :הנ"ל ,ארץ־
ישראל ופיוטיה ,בעריכת אפרים חזן ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' )261-214
Menahem Zulay, Zur Liturgie der babylonischen Juden,
זולאי ,פיוטים בבליים
( Stuttgart 1933בתרגום עברי :הנ"ל ,לפיוטים של יהודי בבל ,תרגמה
עדה ירדני ,ירושלים תש"ע)
יוסף טובי' ,דף נוסף מספר הגלוי לרב סעדיה גאון' ,יהודית דישון
טובי ,דף מספר הגלוי
ואפרים חזן (עורכים) ,מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן:
ספר היובל לפרופ' יהודה רצהבי ,רמת־גן תשנ"א ,עמ' 75-55
—' ,יחסו של רב סעדיה גאון לפיוט' ,שולמית אליצור ואחרים
טובי ,יחס רס"ג לפיוט
(עורכים) ,כנסת עזרא :ספרות וחיים בבית הכנסת ,אסופת מחקרים
מוגשת לעזרא פליישר ,ירושלים תשנ"ה ,עמ' 250-235
— ,קירוב ודחייה :יחסי השירה העברית והשירה הערבית בימי
טובי ,קירוב ודחייה
הביניים ,חיפה תש"ס
—' ,פיוטי רב סעדיה גאון :מהדורה מדעית (של היוצרות) ומבוא כללי
טובי ,רס"ג
ליצירתו' ,א-ב ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
תשמ"ב
—' ,רב סעדיה גאון והשירה הערבית :תרבות הגותית ושירה
טובי ,רס"ג והשירה
הגותית' ,פעמים ( 54תשנ"ג) ,עמ' ( 48-18נדפס שוב :הנ"ל ,קירוב
הערבית
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ודחייה :יחסי השירה העברית והשירה הערבית בימי הביניים ,חיפה
תש"ס ,עמ' )110-65
—' ,שבעתא שנייה לשבועות לרב סעדיה גאון' ,תרביץ נג (תשמ"ד),
טובי ,שבעתא שנייה
עמ' 253-221
טובי ,תורת השיר והלשון —' ,תורת השיר והלשון של רס"ג בחיבוריו הבלשניים' ,ספונות יז
(תשמ"ג) ,עמ' 337-309
יוסף יהלום ,אז באין כול :סדר העבודה הארץ־ישראלי הקדום ליום
יהלום ,אז באין כול
הכיפורים ,ירושלים תשנ"ז
— ,פיוטי שמעון בר מגס ,ירושלים תשמ"ד
יהלום ,שמעון בר מגס
יוסף יהלום ונאויה קצומטה ,יוצרות רבי שמואל השלישי ,א-ב,
יהלום וקצומטה
ירושלים תשע"ד
כתבי דוד ילין ,ו :חקרי מקרא ,ירושלים תשמ"ג
ילין ,חקרי מקרא
ילין ,תורת השירה הספרדית דוד ילין ,תורת השירה הספרדית ,ירושלים ת"ש
דב ירדן ,דיואן שמואל הנגיד :בן תהלים ,ירושלים תשכ"ו
ירדן
בנימין מנשה לוין' ,אשא משלי לרס"ג' ,יהודה ליב הכהן פישמן
לוין ,אשא משלי
(עורך) ,רב סעדיה גאון :קובץ תורני מדעי ,ירושלים תש"ג ,עמ' תפא-
תקלו
ישראל לוין ,כתר מלכות ,תל־אביב תשס"ו
לוין ,כתר מלכות
אהרן מירסקי ,שירי ר' יצחק אבן כלפון ,ירושלים תשכ"א
מירסקי ,אבן כלפון
—' ,ביקורת על הספר M. Wallenstein, Some Unpublished
מירסקי ,ביקורת
 ,'Piyyutim from the Cairo Genizahקרית ספר לג (תשי"ח) ,עמ'
על ולנשטיין
88-80
—' ,השירה בתקופת התלמוד' ,ירושלים :שנתון לדברי ספרות והגות
מירסקי ,השירה
ב (תשכ"ז) ,עמ' ( 179-161נדפס שוב :הנ"ל ,הפיוט ,ירושלים תש"ן,
בתקופת התלמוד
עמ' )76-57
— ,פיוטי יוסי בן יוסי ,ירושלים תשל"ז
מירסקי ,יוסי בן יוסי
אברהם מרמרשטיין' ,קידוש ירחים דרבי פנחס' ,הצופה לחכמת
מרמרשטיין
ישראל ה (תרפ"א) ,עמ' ( 255-225מהדורת צילום ירושלים תשל"ג)
ישראל דוידזון ,יששכר יואל ושמחה אסף ,סדור רב סעדיה גאון,
סידור רס"ג
ירושלים תש"א
דן פגיס ,חידוש ומסורת בשירת החול העברית :ספרד ואיטליה,
פגיס
ירושלים תשל"ו
ורדה פדבה' ,צייד הו צייד :גילוי חדש מן הגניזה' ,מחקרי ירושלים
פדבה
בספרות עברית ט (תשמ"ו) ,עמ' 339-323
שמואל אברהם פוזננסקי ,תשובות רב סעדיה גאון על שאלות חיוי
פוזננסקי
הבלכי ,ורשה תרע"ו
עזרא פליישר' ,אזהרות לר' בנימן (בן שמואל) פייטן' ,קֹבץ על יד יא
פליישר ,אזהרות
[כא] (תשמ"ה) ,עמ' 75-3
בנימן בן שמואל
—' ,פיסקה חדשה מאשא משלי לרב סעדיה גאון' ,תרביץ מט
פליישר ,אשא משלי
(תש"ם) ,עמ' 110-102
— ,הנ"ל' ,בחינות בשירתו של רבי יוסף אבן אביתור' ,אסופות ד
פליישר ,בחינות
(תש"ן) ,עמ' קכז-קפח (נדפס שוב :הנ"ל ,השירה העברית בספרד
בשירת אבן אביתור
ובשלוחותיה ,ב ,בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי ,ירושלים
תש"ע ,עמ' )471-407

פעמים ( 145תשע"ו)
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[—] עזרא י' גולה' ,האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון' ,תרביץ
פליישר ,ביקורת
לד (תשכ"ה) ,עמ' 397-382
האסכולה
—' ,על דונש בן לברט ואשתו ובנו' ,מחקרי ירושלים בספרות עברית
פליישר ,דונש ואשתו
ה (תשמ"ד) ,עמ' ( 202-189נדפס שוב :הנ"ל ,השירה העברית בספרד
ובשלוחותיה ,ב ,בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי ,ירושלים
תש"ע ,עמ' )397-381
—' ,עיונים בדרכי השקילה של שירת הקודש הקדומה' ,הספרות 24
פליישר ,דרכי השקילה
(תשל"ז) ,עמ' 83-70
— ,פזמוני האנונימוס ,ירושלים תשל"ד
פליישר ,האנונימוס
—' ,חידושי האסכולה הפייטנית הספרדית בפיוטי היוצר' ,הספרות
פליישר ,היוצר הספרדי
ד (תשל"ג) ,עמ' 354-334
— ,היוצרות בהתהוותם והתפתחותם ,ירושלים תשמ"ד
פליישר ,היוצרות
פליישר ,הייעוד הליטורגי —' ,בירורים בבעיית ייעודם הליטורגי של פיוטי קידוש ירחים',
תרביץ מב (תשל"ג) ,עמ' 363-337
פליישר ,המצע המוזיקלי —' ,על המצע המוסיקלי של המהפכה הספרדית בצורות השיר
העברי בימי הביניים' ,יובל ז [מחקרים לכבוד ישראל אדלר] (תשס"ב),
עמ' ה-כב (נדפס שוב :הנ"ל ,השירה העברית בספרד ובשלוחותיה,
א ,בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי ,ירושלים תש"ע ,עמ'
.)115-98
—' ,הרהורים בדבר אופיה של שירת ישראל בספרד' ,פעמים 2
פליישר ,הרהורים
(תשל"ט) ,עמ' 20-15
—' ,שריד מהשגותיו של חיוי הבלכי על סיפורי המקרא' ,תרביץ נא
פליישר ,חיוי
(תשמ"ב)57-49 ,
—' ,הפייטן יצחק בר לוי ופיוטיו' ,שרגא אברמסון ואהרן מירסקי
פליישר ,יצחק בר לוי א
(עורכים) ,ספר חיים שירמן ,ירושלים תש"ל ,עמ' ( 318-285נדפס
שוב :הנ"ל ,השירה העברית בספרד ובשלוחותיה ,ב ,בעריכת שולמית
אליצור וטובה בארי ,ירושלים תש"ע ,עמ' )571-539
—' ,חדשות ביצירתו של ר' יצחק בר לוי (אבן מר שאול)' ,משה בר־
פליישר ,יצחק בר לוי ב
אשר ואחרים (עורכים) ,מחקרי לשון :מוגשים לזאב בן־חיים בהגיעו
לשיבה ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' ( 450-425נדפס שוב :הנ"ל ,השירה
העברית בספרד ובשלוחותיה ,ב ,בעריכת שולמית אליצור וטובה
בארי ,ירושלים תש"ע ,עמ' .)601-572
—' ,למהותה של שירת החול העברית בספרד' ,פעמים ( 59תשנ"ד),
פליישר ,למהות
עמ' ( 15-4נדפס שוב :הנ"ל ,השירה העברית בספרד ובשלוחותיה,
שירת החול
ג ,בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי ,ירושלים תש"ע ,עמ' -1491
)1514
—' ,למקורותיה הצורניים של שירת האיזור במסורת התבניתית
פליישר ,למקורות
של הפייטנות הקדומה' ,סיני סו (תש"ל) ,עמ' רטז-רמח (נדפס שוב:
צורת האזור
הנ"ל ,השירה העברית בספרד ובשלוחותיה ,א ,בעריכת שולמית
אליצור וטובה בארי ,ירושלים תש"ע ,עמ' .)229-196
—' ,לקדמוניות שירתנו בספרד :עיון בשירים ופיוטים של רבי מנחם
פליישר ,לקדמוניות
בן סרוק' ,אסופות ב (תשמ"ח) ,עמ' רכז-רסט (נדפס שוב :הנ"ל,
שירתנו בספרד
השירה העברית בספרד ובשלוחותיה ,א ,בעריכת שולמית אליצור
וטובה בארי ,ירושלים תש"ע ,עמ' )46-3
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פליישר ,מבנים סטרופיים —' ,מבנים סטרופיים מעין אזוריים בפיוט הקדום' ,הספרות ב
(תש"ל) ,עמ' ( 240-194נדפס שוב :הנ"ל ,השירה העברית בספרד
ובשלוחותיה ,א ,בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי ,ירושלים
תש"ע ,עמ' )195-119
פליישר ,מקומו של רס"ג —' ,מקומו של רב סעדיה גאון בתולדות השירה העברית' ,פעמים
( 54תשנ"ג) ,עמ' ( 17-4נדפס שוב :הנ"ל ,השירה העברית בספרד
ובשלוחותיה ,ג ,בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי ,ירושלים
תש"ע ,עמ' )1473-1459
—' ,ר' סכן :פייטן ארץ־ישראלי במאה העשירית' ,שלמה מורג,
פליישר ,סכן
יששכר בן־עמי בהשתתפות נועם סטילמן (עורכים) ,מחקרי עדות
וגניזה :מוקדשים לפרופסור שלמה דב גויטיין בהגיעו לגבורות,
ירושלים תשמ"א ,עמ' 37-1
פליישר ,סעיד בן באבשאד — ,משלי סעיד בן באבשאד ,ירושלים תש"ן
המוַ ַּשח' (ביקורת עלS.M. Stern, Hispano-Arabic :
—' ,עיונים בחקר ֻ
במוַ ַּשח
פליישר ,עיונים ֻ
 ,)Stophic Poetryקרית ספר נא (תשל"ו) ,עמ' ( 268-258נדפס שוב:
הנ"ל ,השירה העברית בספרד ובשלוחותיה ,א ,בעריכת שולמית
אליצור וטובה בארי ,ירושלים תש"ע ,עמ' )329-317
—' ,עיונים בשירתו של רב האיי גאון' ,צבי מלאכי בהשתתפות יונה
פליישר ,רב האיי א
דוד (עורכים) ,שי להימן :מחקרים בספרות העברית של ימי הביניים,
מוגשים לא"מ הברמן (הימן הירושלמי) במלאות לו שבעים וחמש
שנה ,ירושלים תשל"ז ,עמ' 274-239
—' ,עיון נוסף בשירת רב האיי גאון' ,צבי מלאכי (עורך) ,יד להימן,
פליישר ,רב האיי ב
קובץ מחקרים לזכר א"מ הברמן ,ירושלים תשל"ז ,עמ' 129-109
—' ,ציונים לנחלתו הפייטנית של רב האיי גאון :פתיחות השיר
פליישר ,רב האיי ג
במדרש פתרון תורה' ,מחקרי ירושלים בספרות עברית י-יא [אסופת
מאמרים לזכר דן פגיס] (תשמ"ח) ,עמ' 681-661
—' ,שירו של רב האיי גאון אל רב יהודה ראש הסדר מקירואן:
פליישר ,רב האיי ד
נסיבותיו וסביבותיו' ,תרביץ סה (תשנ"ו) ,עמ' ( 482-451נדפס שוב:
הנ"ל ,השירה העברית בספרד ובשלוחותיה ,ג ,בעריכת שולמית
אליצור וטובה בארי ,ירושלים תש"ע)1327-1295 ,
— ,שירת הקודש העברית בימי הביניים ,ירושלים תשל"ה
פליישר ,שירת הקודש
—' ,לתולדות שירת החול העברית בספרד בראשיתה' ,ראובן בונפיל,
פליישר ,שירת ספרד
מנחם בן־ששון ויוסף הקר (עורכים) ,תרבות וחברה בתולדות ישראל
בראשיתה
בימי הביניים :קובץ מאמרים לזכרו של חיים הלל בן־ששון ,ירושלים
תשמ"ט ,עמ' ( 225-197נדפס שוב :הנ"ל ,השירה העברית בספרד
ובשלוחותיה ,א ,בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי ,ירושלים
תש"ע ,עמ' .)77-47
—' ,תחנות בהתפתחות שיר־האזור העברי (מספרד ועד תימן)',
פליישר ,תחנות
יהודית דישון ואפרים חזן (עורכים) ,מחקרים בספרות עם ישראל
בשיר האזור
ובתרבות תימן :ספר היובל ליהודה רצהבי ,רמת־גן תשנ"א ,עמ'
( 159-111נדפס שוב :הנ"ל ,השירה העברית בספרד ובשלוחותיה,
א ,בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי ,ירושלים תש"ע ,עמ' -265
)316
—' ,תרבות יהודי ספרד ושירתם לאור ממצאי הגניזה' ,פעמים
פליישר ,תרבות
( 41תש"ן) ,עמ' ( 20-5נדפס שוב :הנ"ל ,השירה העברית בספרד
יהודי ספרד
פעמים ( 145תשע"ו)
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ובשלוחותיה ,ג ,בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי ,ירושלים
תש"ע ,עמ' .)1490-1474
—' ,תשלום סדר עבודה לרב סעדיה גאון מעזבונו של א' וילסקר ז"ל',
פליישר ,תשלום עבודה
תרביץ נח (תשמ"ט) ,עמ' 205-191
נאויה קצומטה' ,אאזרה גבורה :סדר עבודה ליום־הכיפורים לשלמה
קצומטה ,אאזרה גבורה
סולימן אלסנג'ארי' ,פרקי שירה ג (תשס"ג) ,עמ' 66-9
קצומטה ,נחמיה בן שלמה Naoya Katsumata, The Liturgical Poetry of Nehemiah Ben
Shelomoh Ben Heiman Ha-Nasi, Leiden, Boston & Köln 2002
— ,הסגנון העברי בפיוטי שמואל השלישי ,ליידן ובוסטון תשס"ג
קצומטה ,סגנון
שמואל השלישי
—, ‘An Additional Seder Avoda for Yom Kippur by Shelomo
קצומטה ,סדר עבודה
Suleiman Al-sinjari’, Frankfurter Judaistische Beitrage 29 (2002),
נוסף
pp. 1–56
צבי מאיר רבינוביץ ,מחזור פיוטי רבי יניי לתורה ולמועדים ,א-ב,
רבינוביץ
ירושלים ותל־אביב תשמ"ה-תשמ"ז
טובה רוזן־מוקד ,לאזור שיר ,חיפה תשמ"ה
רוזן־מוקד
שמואל מ' שטרן' ,קטע חדש מספר הגלוי לר' סעדיה גאון' ,מלילה ה
שטרן
(תשט"ו) ,עמ' 147-133
אלכסנדר שייבר' ,קטע חדש מאשא משלי לרב סעדיה גאון' ,צבי
שייבר ,אשא משלי
מלאכי (עורך) ,באורח מדע :מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן
מירסקי במלאות לו שבעים שנה ,לוד תשמ"ו ,עמ' 594-589
—' ,כתב יד חדש מראשיתו של אשא משלי לרב סעדיה גאון' ,תרביץ
שייבר ,ראשית אשא
לד (תשכ"ה) ,עמ' ( 231-228נדפס שובAlexander Scheiber, :
משלי
Geniza Studies, Hildesheim & New York 1981, Hebrew Section,
)pp. 64-68
חיים שירמן' ,יצחק אבן כלפון' ,תרביץ ז (תרצ"ו) ,עמ' 318-291
שירמן ,אבן כלפון
(נדפס שוב :הנ"ל ,לתולדות השירה והדראמה העברית ,ירושלים
תשל"ט ,עמ' )135-106
— ,השירה העברית בספרד ובפרובאנס ,א ב ,ירושלים ותל־אביב
שירמן ,השירה
תשט"ו-תשי"ז
—' ,יצחק בן־מר־שאול ,המשורר מלוסינה' ,משה דוד קאסוטו ,יוסף
שירמן ,יצחק בן
קלוזנר ויהושע גוטמן (עורכים) ,ספר אסף :קובץ מאמרי מחקר
מר שאול
מוגש לכבוד הרב פרופ' שמחה אסף על ידי ידידיו חבריו ותלמידיו,
ירושלים תשי"ג ,עמ' ( 514-496נדפס שוב :הנ"ל ,לתולדות השירה
והדראמה העברית ,ירושלים תשל"ט ,עמ' )148-136
— ,שירים חדשים מן הגניזה ,ירושלים תשכ"ו
שירמן ,שירים חדשים
— ,תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית ,עדכן והשלים ע'
שירמן ופליישר,
פליישר ,ירושלים תשנ"ו
ספרד המוסלמית
— ,תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת ,עדכן
שירמן ופליישר,
והשלים ע' פליישר ,ירושלים תשנ"ז
ספרד הנוצרית
Solomon Schechter, Saadyana, Cambridge 1903
שכטר
B. Chapira, ‘Fragments Inedite du Sefer Haggaloui de Saadia
שפירא
Gaon', Revue des Études Juives 68 (1914), pp. 1–14
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