׳אשר אחד עשה׳ :ששת ימי הנראה ושישה סדרי משנה
נבונת מזון מפויסת ליוסף אבן אניתוו
יהושע גרנט ואבי שמידמן
זהירה בתפילה ובבןכת המזון ותלמוד חוקי

א
׳אשר אחד עשה /הקומפוזיציה הפייטנית המוצגת להלן על פי קטע גניזה יחיד ,קובעת
ברכה לעצמה מכמה וכמה בחינות .יצירה זו ,פרי עטו של יוסף אבן אביתור ,ברכת
מזון מפויטת היא ,סוג פייטני שטרם נתברר במחקר כי אבן אביתור יצר במסגרתו.
*

מאמר זה הוא פרי שיתוף פעולה בין אבי שמידמן ,החוקר את ברכות המזון המפויטות מן הגניזה במסגרת
עבודת הדוקטורט שלו הנכתבת בהדרכת פרופ׳ אפרים חזן מאוניברסיטת בר אילן ,לבין יהושע גרנט,
שעסק בפיוטי אבן אביתור בעבודת הגמר שלו(גרנט ,חמש עשרה שירות) וחוקר את עיצובי עלילת
הבריאה בפיוט הקדום במסגרת עבודת הדוקטורט שלו ,הנכתבת בהדרכת פרופ׳ שולמית אליצור מן
האוניברסיטה העברית בירושלים .העמדת הטקסט ובירור הנוסח נערכו ביד שמידמן וגרנט בצוותא,
כמוהם כליבון עיקרי העניינים המוצגים במאמר; שמידמן הכין נוסח ראשון של הפירוש לפיוטים וגרנט
ערך והשלים אותו ואף התקין את גוף המאמר .הנתונים הנזכרים במאמר ביחס לברכות המזון המפויטות
מן הגניזה נמסרים על פי קורפוס של מאתיים וחמש יצירות מסוג זה שקיבץ אבי שמידמן לצורך מחקרו
והוא מתעתד לההדיר אותו במלואו.
המחברים מבקשים להודות בפתח המאמר למפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה שעל יד האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים בהנהלת פרופ׳ עזרא פליישר ,למכון לתצלומי כתבי היד העבריים שבבית
הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בגבעת רם ,לספריית מכון שוקן בירושלים ,ולעובדיהם המסורים
והאדיבים! לספריית האוניברסיטה בקיימברידג׳ על הרשות לפרסם את תצלום כ״י  T-S H 4.22ואת
היצירה המועתקת בו ,העומדת בלב המאמר! לפרופ׳ עזרא פליישר ולפרופ׳ שולמית אליצור שהואילו
בטובם לקרוא את המאמר והעירו הערות מאלפות .יעמדו על הברכה גם ד״ר יוחנן ברויאר ,הרב זאב
גוטהולד ,מר נועם מזרחי ,ד״ר עוזיאל פוקס ,ד״ר מיכאל ראנד ,מר פנחס רוט ,ד״ר עזרא שבט ופרופ׳ י״ש
שפיגל.
ואלה הקיצורים הביבליוגרפיים של המחקרים הנזכרים תדיר במאמר :אליצוו ,בין יוסף ליוסף -
ש׳ אליצור ,׳בין יוסף ליוסף :לזהות מחברו של יוצר קדום׳ ,תרביץ ,עא(תשס״ב) ,עמ ׳  ;86-67גד 1ט ,חמש
עשוה שיחת  -י׳ גרנס ,חמש עשרה שירות ,סדרת פיוטי שיר המעלות ליוסף אבן אביתור ,מבואות
ומהדורה ביקורתית מבוארת ,עבודת גמר לתואר מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס״ב;
הבומן ,בונו ת מעין שלוש  -א״מ הברמן ,׳ברכות מעין שלוש ומעין ארבע׳ ,ידיעות המכון לחקר השירה
העברית בירושלים ,ה (תוצ״ט) ,עמ ׳ מג-קה; זולאי ,אוץ ישואל ופיוטיה  -מ׳ זולאי ,אוץ־ישראל

גנזי קדם א (תשס ״ה(

I

יהושע גרנט ואבי שמידמן

כבר בציון עובדה ? ٦יש אפוא כדי להרחיב את ידיעותינו הן במפח הסוגים שביצירת
המשורר הגדול הזה הן בתולדותיה של ברכת המזון המפויטת .יתר על כן ,היצירה שלפנינו
ניכרח אף כשהיא לעצמה בקווי ייחוד בולטים ומעוררי עניין .במהלכה נשזרים זה בזה
שניים־שהם־ארבעה יסודות קבע תמטיים שצירופם יוצא דופן בעליל :הבריאה ,משמע
ששת ימי בריאת העולם וכן בריאת האדם; והמשנה ,משמע תשעת פרקי מסכת ברכות
וכן ששת סדרי המשנה .גם מבחינות נוספות מתחוור שדיוקנה של ׳אשר אחד עשה׳
מורכב ובלתי שגרתי .בשורות הבאות ,עובר ליצירה עצמה ולביאורה ,יידונו היבטיה
המרכזיים :ארגונה המבני ,עיצוב תכניה ואופי לשונה ,סוגיית ייחוסה ,וכן חידת ׳מושבה
בחיים׳ .בצדה תוצגנה ותידונה בקצרה אף שתי ברכות מזון מפויטות נוספות שיצאו ככל
הנראה מתחת ידו של אבן אביתוו.

כתב היד המזכה אותנו ביצירה שלפנינו הוא קטע גניזה השמור באוסף טיילור־שכטר
שבספריית האוניברסיטה של קיימברידג׳ וסימנו ( T-s H4.22תצלומו מוצג בסוף המאמר).
זהו גיליון פנימי בן שני דפים וצופים ,קצתו בלוי למדי .העמוד הראשון פותח בסדרה
של פסקאות ׳הרחמן׳ ,הנאמרות בתום ברכת המזון; הסדרה שבכאן ,הארוכה מן השגור,
כוללת שבע־עשוה פסקאות כאלה .לאחריה מופיעה הפסקה ׳מלכנו אלוהינו יחד שמך
בעולמך׳ *,והפסוק ׳מגדיל ישועות ועשה חסד למשיחו׳(תהלים נא ,יח) המופיע בעקבותיה
חותם חטיבה זו של נספחים לברכת המזון .בנקודה זו ,תחת הכותרת ׳בוכה׳^ ואחרי
לשונות של זימון ,מופיעה תחילתה של ברכת המזון המפויטת דנן ,׳אשר אחד עשה׳
( ٥١٦١٧ו ־ .)6היא נמשכת בעמ׳ ב(טורים  )46-6ומסתיימת(טורים  )62-46בדף ב ע״א.
לאחר מכן ,באותו עמוד ,מועתקים תחת הכותרת ׳סליחה׳ טורי פיוט שפתיחת הראשון
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ופיוטיה  -מחקרים בפיוטי הגני؛ה ,בעריכת א׳  ,١٢٨ירושלים תשנ״ו; מיוסקי ٠٠١* ٠٧١٠٠ ,בן - ٠٠١٠
א׳ מירסקי ,פיוטי יוסי בן יוסי ,ירושלים תשנ״א ;2פליישר ,דיסרטציה  -ע׳ פליישר ,יצירתו של יוסף אכ(
אביתור ,סוגים ותבניות בפיוטיו ,םיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה של האוויבוסיטה העברית
בירושלים ,א-ב ,ירושלים תשכ׳׳ז؛ פליישו ,היוצהת  -ע׳ פליישר ,היוצרות בהתהוותם והתפתתותס,
ירושלים תשמי׳ד; פליישר ,שידת הקודש ٧ -׳ פליישר ,שירת הקודש העברית בימי הביניים ,ירושלים
.1975
מתוך האזהרות ליוסף אבן אביתוו ,על פי זולאי ,ארץ ישראל ופיוטיה ,עמי .386
ללשון פסקה זו ראה[. Mann, ‘Les “Chapitres” de Ben B ^oï et les Relations de R. Yehudaï :
 p ,)920. 148ا ) Gaon’, Revue des étudesjuives, 70
על  ٨٦١٨١١של כותרת ١٢ראה בסעיף ה להלן.
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שבהם היא ׳٨׳ דלו עיני ליום בוא[ למחקר׳ 4.בעמ׳ ב מועתקת ,תחת הכוחות ׳סליחה
לשלשה בתשרי׳ ,הסליחה ׳אבכה חמס לוהטים׳ ליוסף אבן אביתוו.؟ הטקסטים הפייטניים
מנוקדים חלקית ,בניקוד טבוני .בהרכב ההעתקה יש קווי דמיון למצוי בקטעי ׳סידורים׳
כמנהג אוץ ישואל שנמצאו בגניזה6.

ג
כדרכן של ברכות מזון מפויטות 7,׳אשר אחד עשה׳ היא קומפוזיציה פייטנית המשמרת את
מסגרת מטבעות הברכה הפותחות והחותמות של ברכת המזון אף ממירה את פסקאות
נוסח הקבע שביניהן בקטעי שירה .היצירה בנויה ארבע חטיבות ,כנגד ארבע הברכות
המרכיבות את ברכת המזון; שלוש הראשונוח אחידות בחבניתן ואילו הרביעית עשויה
בתבנית אחרת.
שלוש החטיבות הראשונות בקומפוזיציה עומדות כנהוג כנגד ברכת ׳ ,'١٢٨ברכת ׳הארץ׳
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מדובר במחרוזת בת שמונה טורים הפותחים באות דל״ת ובתחילת המחרוזת הבאה שסוריה פותחים
באות ה״א; בראש שתיהן התיבה ׳١١׳ ,והראשונה מסתיימת ברפו! הקדום ׳ובכל זאת שמך לא שכחנו ,נא
אל תשכחנו׳ .זהו קטע מסליחה שאיננה ידועה ממקור אחר ,המפתח באופן מרשים את תיאורם המטפורי
של ישראל כעגלת בקר הנושאת בעול; לשונו עזת מבע ובלתי שגרתית ויש בה כמדומה מסממני סגנונו
שליוסף אבן אביתוו.
סליחה זו החתומה ׳יוסף׳ מיוחסת לאבן אביתור בכ״י אוקספורד ( MS Heb. f . 58מספר  2853.6בקטלוג
של נויבאואו וקאולי); במפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה נרשמו שישה מקורות שהיא כלולה בהם.
העתקה שלה(לפי כ״< אוקספורד הנ״ל) מצויה בתיק המוקדש לסליחות אבן אבי ™ בארכיון מנחם זולאי
השמור בספריית שוקן.
לחתימת הברכה השלישית של ברכת המזון הוסיף הסופר את הפסקה ׳בחיינו תבנה ציון תבון עבודה
ביוושלם׳ .תוספות מעין אלה בנקודה זו טיפוסיות לכתבי יד המשקפים את מנהג אוץ ישראל .ראה:
ע׳ פליישו ,׳קטעים מקובצי תפילה אוץ־ישואליים מן הגניזה׳ ,קבץ על יד ,יג(תשנ״ו) ,עמ׳ ©2ו ,הערה ;37
הנ״ל ,׳שרידים נוספים מקובצי תפילה אוץ־ישראליים מן הגניזה׳ ,קבץ על יד ,טו(תשס״א) ,עמי  5ו 6-ו.
להופעת ברכות מזון וסליחות בצוותא בכתב היד השווה מה שציין פליישו ,שם ,עמ׳  7-16ו.23-22 ,
דיון בברכת המזון המפויטת ואה :פליישו ,שירת הקודש ,עמ׳  .251-247מקבץ מקיף של יצירות מסוג זה
הוהרו במאמר מונוגופי מאת א״מ הברמן שראה אור לפני למעלה משישים שנה(ראה :הברמן ,ברכות
מעין שלוש) ,ועד היום הוא נקודת המוצא לדיון המחקרי בסוג .לאחרונה פרסם יהודה וצהבי שלושה
מקבצים נוספים של ברכות מזון מפויטות מן הגניזה(ראה :י׳ רצהבי ,׳ברכות מזון מפוייטות׳ ,סיני ,קיג
[תשנ״ד] ,עמ׳ קי-קלג ,וכן הנזכר שם בעמ׳ קיב ,הערה  .)١١ברכות מזון מפויטות בודדות ראו אור גם
בנפרד(ראה לדוגמה :ב״מ לוין ,׳ברכת מזון מפוייטת לשבת׳ ,גנזי קדם ,ג [תופ׳׳ה] ,עמ׳  ,)45-44או
במסגרת ההדרת כל שיריו של פייטן מסוים(ראה לאחרונה :ש׳ אליצוו ,פיוטי רבי פינחס הכהן ,ירושלים
תשס״ד ,עמ׳  - 737م ,74و .)751- 74עתה עוסק אבי שמידמן בחקר מכלול היצירות מסוג זה שנשתמרו
בגניזה(ראה בהערה הפותחת למאמר).
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וברכת ׳בונה ירושלים׳ .כל אחת מהן כוללת ארבע מחרוזות ,ארבעה טווים למחרוזת;
שלוש המחרוזות הראשונות שבכל אחת מן החטיבות מעמידות (בשלושת הטורים
הראשונים שלהן) אקרוסטיכון אלפביחי מלא.؟ שני הטורים שבראש כל מחרוזת מגוללים
קטעים מעלילת הבריאה؛ המחרוזת הראשונה שבכל חטיבה וחטיבה מוקדשת לבריאתו
ולזיווגו של אדם הראשון ,וצמד המחרוזות שלאחריה  -לששת ימי בויאח העולם,
מחרוזת ליום .בשלישי מבין טורי כל אחת ממחרוזות אלה מתוארים ישראל המהללים את
אלוהיהם ,ובטור הרביעי ,המזכיר גם הוא את ישראל ,הם מוגדרים דרך קבע כ׳נוח?؛י׳ אחד
מפרקיה של מסכת ברכות .כל אחת מתשע המחרוזות דנן נחתמת אפוא בלשון הפותחת
את אחד מתשעת פרקיה של מסכת ברכות ,כסדרם.
לעומת זאת המחרוזת האחרונה שבכל חטיבה נבדלת בעיצובה משלוש קודמותיה.
לעומתן ,הבנויות כאמור על פי אקרוסטיכון אלפביתי ומשלבות במהלכן התוכני יסוד
של סיפור ויסוד של שבח(האל נזכר בהן בגוף שלישי) ,לשונה של מחרוזת זו לשון של
בקשה היא בעיקרה(הפנייה לאל היא בגוף שני) והיא חתומה ׳יוסף׳ .אותיותיו הראשונוח
של השם מופקות ממילות הקבע המשולבות בטורי המחרוזת :׳ ٥١٠זה׳ בראש הטור
הראשון ו׳שבע מברכותיך׳ בראש הטור השני .הטור הרביעי שבכל מחרוזת כזו הוא
סיומת מקראית שלשונה זהה ללשון(תחילת) הפסוק המעביר אל הברכה ,אשר נקשר אל
סיום המחרוזת באמצעות הפורמולה'כאמור׳.؟
החטיבה הרביעית ,העומדת כנגד ברכת ׳הטוב והמטיב׳ ,נבדלת בעיצובה בעליל משלוש
החטיבות שלפניה .היא כוללת שבע מחרוזות קצרות ,דו טוריות .הטור השני שבכל אחח
מהן ,לבד מן האחרונה ,מכיל כינוי לישראל המתאר אותם כ׳נוחלים׳ את אחד מסדרי
המשנה; כל אחת ממחרוזות אלה נחתמת אפוא בשמו של אחד מששת סדרי משנה,
כסדרם המקובל ™.המחרוזת האחרונה נחתמת ,לעומת זאת ,בפסוק (תהלים קיט ,סח)
שיש בו מעין לשון פתיחתה של הברכה המתפייטת (׳טוב אתה ומטיב׳) ".שני טוריה
של כל מחרוזת(מלבד האחרונה) נפתחים באותה אות ,וכך מתקבלח מהן יחדיו פעמיים
(כמעט) החתימה ׳אני יוסף׳.
 8בחטיבה הראשונה פותח כל טור באות אחרת אך בשתי האחרות ננפלות כמה מן האותיות ,מסיבות
אריתמטיות מובנות (עשרים ושבעה טורים ׳לכסות׳ לעומת עשרים ושתיים אותיות בלבד באלפבית
העברי).
و לפסוקים המעבירים אל הברכה בברכות המזון המפויטות ראה :פליישר ,שירת הקודש ,עמ׳ .248
 ٦٠ראה :י״נ הלוי אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה ,ירושלים תש׳׳ס ,3ב ,עמ׳.981-980
 ١١ייתכן שפסוק זה נסמך לחטיבה כדרך הפסוקים המעבירים אל הברכה המשמשים כסיומות מקראיות
בסופי החטיבות הקודמות ,אף כי בכתב היד אין הדבר כן; השווה להלן ,הערה .55
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היצירה כוללת אפוא תשע־עשרה מחרבות ,שתים־עשרה מרובעות טורים ושבע כפול™
טורים .היקף זה בולט ברחבותו ביחס לברכות  ١١٢٥٨המפויטות וכמוהו גם בינויה
המשוכלל ,עתיר היסודות הטרומיים 1*.מעבר לכך ראוי לציין בה כמה פרטי תבנית ביחס
למסורת הסוג הזה.
עצם העמדתה של חטיבת פיוט רביעית כנגד ברכת ׳הטוב והמטיב׳ נדירה יחסית בברכת
המזון המפויטת .היא קיימת רק בעשירית מברכות המזון המפויטות מן הגניזה שיש
בידינו סיומן; בשאר המקרים נאמרה כנראה ברכת ׳הטוב והמיטיב׳ בנוסח של קבע.״
תופעה זו קשורה בכ[ שהברכה הרביעית היא ׳תוספת על עיקר ברכת המזון ™/שאינו
אלא שלוש הברכות הקודמות לה ٦٥ .כמדומה יש להסביר אף את נטייתה של הברכה
הרביעיח להחעצב אחרת משלוש קודמותיה ,גם כאשר נתפייטה אף היא .היקף החטיבה
הרביעית מצומצם יותר מזה של שלוש החטיבות שלפניה ברוב המקרים הללו 15.לעומח
זאת ,ב׳אשד אחד עשה׳ ניכרח חטיבה זו כאמור לא בהיקף שונה גרדא אלא גם במעבר
לדפוס סטרופי נבדל  -ממחרוזות פייטניות סטנדרטיות ,מרובעות טורים ,למחרוזות דו
טוריות.؛ 1מהלו תבניתי מעין זה איננו נקוט באף אחת מברכות המזון המפויטות הידועות
לנו7.י
פרט חריג נוסף ,ייחודי אף הוא ,עולה במחרוזות המסיימות את שלוש החטיבות
 12ראה דברי פליישו ,שירת הקודש ,עמ׳  .251אמנם יש בידנו ברכות ™ ١١מפויטות משוכללות ורחבוח היקף
ره מתקופת הפיוט הקלסי; השווה להלן ,הערה .77
 13לעתים מועתק נוסח הקבע של הברכה בכתבי היד לאחו שלוש הברכות המפויטות .ראה לדוגמה :לוין,
ברכת  ١١٢٠לשבת(לעיל ,הערה  ,)7עמ׳  ;45הברמן ,בוכות מעין שלוש ,עמ׳ נ? .٢٠ ,ואולם לרוב אין בכתב
היד אלא שלוש תטיבותיה של הקומפוזיציה הפייטנית ותו לא.
 14כלשונה של ש׳ אליצוו ,׳ברכה מעין שלוש או מע<ן ארבע?׳ ,שנה בשנה ,לט(תשנ״ט) ,עמ׳  ;425-424וראה
שס דיון תמציתי בסוגיית מעמדה הנבדל של הבוכה הוביעית.
 15ראה לדוגמה בבוכת המזון המפויטת לחתן ׳אשויך ١٨٨׳ הנדפסת אצל הברמן ,בוכות מעין שלוש ,עמ׳
פז-פח :שלוש החטיבות הראשונות בנות שתי מחרוזות מרובעות לחטיבה ואילו בחטיבה הרביעית
מחרוזת מרובעת אחת בלבד(אך נראה שגם מבחינה פווזודית יש כאן שינוי מסוים :הטורים בחטיבות
הראשונות שהם בני שלוש הטעמות בדרך כלל ,נראים מלאים יותר לעומת טוריה הקלילים ,בני שתי
ההטעמות ,של החטיבה הוב^ית).
 16תפוצתה(המצומצמת ביחס) של המחרוזת הדו־סור<ת בפיוט בכלל נסקרת אצל ע׳ פליישו ,משלי סעיד בן
באבשאד ,ירושלים תש״ן ,עמ׳  .88-87תבנית זו מופיעה לרוב בקטעי הרחבה בתוך קומפוזיציות הבנויות
בעיקרן ממחרוזות בנות ארבעה טווים.
 17מחרוזות  ١٦טוריות משמשות בכמה בוכות מזון מפויטות ,אך במקרים אלה בנויה הקומפוזיציה כולה
במתכונת זו .התופעה טיפוסית לקומפוזיציות מיניאטוריות ,שבהן עומדת חטיבת הברכה על צמד טורים
קצרצרים(ראה לדוגמה :הברמן ,ברכות מעין שלוש ,עט׳ צח-צט) ,אך היא קיימת גם בכמה קומפוזיציות
שהיקפן מרווח קצת יותר(שם ,עט׳ סט).
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הראשתות ב׳אשר אחד עשה׳ .בכל אחת ממחרוזות אלה הטור האחרון הוא ,כאמור,
סיומת מקראית ,אשר אינה אלא הפסוק המעביר אל הברכה הרלותטית .בקומפוזיציה
שלפנינו נפקד אפוא מלכתחילה מקומן של שרשרות הפסוקיס שבין החטיבה הפייטנית
לבין מטבע החיתום (והפסוק שלפניה) ,אשר ׳מצויות תמיד בברכות המזון המפוייטוח,
לבד מאלה הקצרות מאוד׳*.ו

ברישומי המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה ציין פרופ׳ עזרא פליישר שהיצירה היא פרי
עטו של יוסף אבן אביתוו.؟י ייחוס זה נראה מוכח בעליל מכמה וכמה בחינוח.
היצירה שלפנינו חתומה ׳٩٠٦١׳ לא פחות מאשר חמש פעמים .ריבוי החתימות הולם
יצירות רבות אחוות של אבן אביחור ,ש׳מן החותמים תכופות היה׳ 20.לציון מיוחד ראו<ה
נוסחת החחימה המורחבת ׳אני יוסף; המתועדת היטב בפיוטיו.؟2
מבחינה פווזודית ערוכים טורי ׳אשר אחד עשה׳ בנוסח ה׳סעדיאני׳ שהיה חביב על אבן
אביתור :טורים רחבים ביחס שצזווות מפצלות אותם באמצעיתם(בדרף כלל) 22.אף לשונה
של היצירה מעידה בה שמפי אבן אביתור יצאה .הצירופים ׳יצפצפון מהללו׳(טור “ ,)7
18

19

م2
21

22

פליישר ,שירת הקודש ,עם׳  .248על ׳^ ^ ٦٢٦٦٨תיתום׳ אלה ראה עוד בשלושת הסעיפים הבאים .ייתכן
שיש לקשור בינן לבין ׳סטרופות הסיום הפיקטיביות׳(פליישר ,שם ,עמ ,)251-249 ,המשולבות בסופי
שרשרות הפסוקים בכמה ברבות מזון מפויטות קדומות(הערת ٥٦٦٥׳ ע׳ פליישר; והשווה להלן ,הערה .)77
יש לציין כי ברשימה המפורטת שבה תיאר מנחם זולאי את תצלומי קטעי הגניזה אשר הגיעו למכון לחקר
השירה העברית מיסודו של ש״ז שוקן בירושלים לא נזכר הקטע  ,T-S H 4.22וכנראה לא צולם כלל.
ברשימותיו של חיים שירמן על קטעי השירה מן הגניזה השמורים בקיימבוידג׳(רשימות אלה ,הכתובות
גרמנית ,נערכו על ידו בביקורו שם בראשית שנות השלושים ועל פיהן הותקנו התצלומים שנשלחו למכון)
הקטע נזכר ,אך מצוינות שם רק מקצת הסליחות המופיעות בו(ראה לעיל ,הערות  )6-5׳٦٦٣׳ (”.)“u.a
שני הקטלוגים שמורים בספריית מכון שוקן בירושלים.
ראה؛ ע׳ פל ”שר ,׳בחינות בשירתו של רב יוסף אבן אביתוו׳ ,אספות ,ד(תש״ן) ,עמ׳ קפו.
ראה שם ,הערה  .168דפוס זה של חתימה טיפוסי לפייטני האסכולה הספרדית והוא כבר מופיע בשירתו
של מנחם בן סרוק(ע׳ פליישר ,׳לקדמוניות שירתנו בספרד ,עיון בשירים ופיוטים של רבי מנחם בן סרוק/
אסופות ,ב [תשמ״ח] ,עמ׳ רס ,הערה .)85
ראהלאחרונה:ע׳פליישר,׳לקדמוניות״ספריצירה״;עלהעדותהקיליריתומסביבה׳,תרביץ,עא(תשס״ב),
עמ׳  ,428הערה  ;82וראה؛ גונט ,חמש עשרה שירות ,עמ׳  .33-32ב׳אשר אחד עשה׳ בולטים ברחבותם
בעיקר טורי הפתיחה וטורי החטיבה הרביעית ,המסיימת.

23

השווה ההושענא לאבן אביתור הפותחת ׳אצפצף תהלות למפליא פלאים׳(א״מ הברמן ,עתרת וננים -
פיוטים ושירים לשבתות ולמועדים ,ירושלים תשכ״ז ,עמ׳  ;)90וראה גם :פליישר ,לקדמוניות ספר יצירה,
שם ,עמ׳ 414ت ׳פאר יצפצפו׳ .לצורת ׳יצפצפון׳ השווה את הטיות ׳יפעלון׳ של פעלי הלל לכל אורך האופן ׳ישרי
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׳איוה ויואל׳(טור  ,)40׳הואל ומלאהו׳(טור  24)60וכן ׳מפלאי צדקו׳(שם) 25ט<פוסי<ם לו
במיותד .מקבילות יפות לכמה מטוריה עולות בכמה מפיוטיו של אכן אביתור26.
גם מבחינת התכנים ועיצובם נקשרת היצירה שלפנינו בקשרי קשרים אל יצירות אחרות
משל יוסף אבן אביתור .יש לציין את עיצובה של עלילת בויאח העולם בשש מחווזוח,
מחרוזת ליום ,תוך ציון מפורש של יום הבריאה הנדון במחרוזת בטווה הראשון(׳ביום
ראשון׳ ,׳בשני׳ וכן הלאה) .גם פיוטים אחוים מאת אבן אביתור המחייחסים לבריאת
העולם ערוכים בדפוס זה 27,שכיוצא בו נקוט בשניים מיוצרותיו של אמיחי “ .בתיאור היום
החמישי לבריאה נזכרים העופות המותרים למאכל כמוכשרים ב׳שלושה׳ סימנים(טור ;)37
ניסוח דומה מצוי גם בסדר העבודה לאבן אביתור ” .ההבחנה בין העופות והדגים הטהורים,
המותרים למאכל ,לטמאים ,האסורים בו ,שגורה בתיאורי בריאתם בפיוט הקדום ,לעתים
א ף ת ו ך ה ת י י ח ס ו ת ל׳סימני׳ הכשרות 30,אבל ציונם המספרי כ׳שלושה׳ עולה בהקשר זה אצל
אל למעלה יעויצון׳ לאבן אביתוו(א׳ מירסקי ,הפיוט« ,וושלים תש׳׳ן ,עמ׳  .)537-535לצוות ׳מהלל׳ השווה
פיוט ׳צידוק הדין׳ משל אב( אביתור שפתיחתו :׳אל מהלל אלוהינו יסוף כל מהלל׳(פליישו ,ויסרטציה ,ב,
עמ׳  .)545הצירוף ׳מהללך יצפצפו׳ מופיע בפיוט ׳אל אדון על כל יצירה׳ הנזכר להלן ,הערה .27
24
25
26

ראה :ע׳ פליישר ,׳לתולדות שירת החול בספרד בראשיתה׳ ,תרבות וחברה בימי הביניים  -קובץ מאמרים
לזכרו של ח״ה בן־ששון ,בעריכת ר׳ בונפיל ,מ׳ בן־ששון  ٦١הקר ,ירושלים תשמ״ט ,עמ׳  ,213הערה .52
ראה :אליצור ,בין יוסף ליוסף ,עמ׳  ,75הערה .20
לדוגמה מובהקת ראה בפיוטנו ,סורים  :14-13׳[ ٥١١ז]ה פת[ח] אוצר הקיצון  /ושבע מברכותי1ך] פנימי
וחיצון׳ ,כנגר לשונו של אבן אביתוו ברשות ׳אואל מפתח אמרות׳ מתוך שבעתת הגשם שלו(כ״י T-S
 :)NS 275.44׳שבע מאוצר הקיצון  /פנימי וגם חיצון׳(דוגמאות נוטפות באות בביאור ,כגון לטורים ,22

 .)60יש לציין כי כל היקרויות הצירוף ׳אוצר הקיצון׳ המתקבלות בתכנת ׳מאגרים׳ של האקדמיה ללשון
העברית הן מפיוטי אבן אביתוו.
 27ראה :אליצור ,בין יוסף ליוסף ,עט׳  ;73-71ב״מ לוין ,׳מפיוטי רב יוסף בן אביתוו׳ ,גנזי קדם ,ו(תש״ד) ,עמ׳
هد רפוס זה מקוים בשני פיוטים מקבילים ,שניהם כנראה מצדרים לשבת הבנויים מחרוזות מרובעות(!),
שכמה וכמה סימנים בולטים עשויים לתמוך בייחוסם לאבן אביתוו(השווה לדוגמה הערה  34להלן) .האחד,
׳אל אדון רם על כל אל׳(מועתק בכ״י  ,)ENA 3060 f.lיוחס לאבן אביתוו ביד מנתם זולאי(ראה :זולאי,
ארץ ישראל ופיוטיה ,עמ׳  ;)438האחר ,׳אל אדון על כל יצירה׳(מועתק בכ״י  28.15ا  ,)T-S NSוזכר כ׳מצדר

28

אנונימי׳ אצל פליישר ,היוצרות ,עמ׳  ,382הערה  .29שני הפיוטים עתידים להידון על יד יהושע גרנט במקום
אחר.
הם ׳אדן מגיד מראשית׳(ב׳ קלאר ,מגילת אחימעץ ,ירושלים תשל״ד ,2עמ׳  ;62-60׳׳ דוד ,שירי אמתי,

ירושלים תשל״ה ,עמ׳  )35-32וכן ׳אלף אלפים ורבי רבבות׳(קלאר ,שם ,עט׳  ;77-75דוד ,שם ,עמ׳ .)52-46
השווה לדוגמה טור  25ב׳אשר אחד עשה’ :׳ניהר ברביעי שני מא[ורות]׳ ל׳אדון מגיד מראשית׳ ,טור  :4׳וברביעי
הדליק שני נרות כפנסיות׳ ,ול׳אלף אלפים ורבי רבבות׳ ,טור  :16׳ימן ברביעי שנים אודם מכבדים׳.
29

׳ובשנים [וב]שלשה הכשיר לסגולה׳(י׳ ואזענבערג ٦٥٠ ,קובץ מעשה י ד גאונים קדמונים ,בערלין תרט״ז,

 30כך לדוגמה ב׳אתה כוננת׳ ליוסי בן יוסי :׳הודעת סימני  /מאכל לטהרה  /ולחבורת צדק  /בהמות הכשרת׳
(מיוסקי ,פיוטי יוסי בן יוסי ,עמ׳ .)181
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אמיתי ושלמה הבבלי דווקא ^.ממצאים אלה עשויים להצטרף אל זיקות ™רות של ١٠٢٥
אב( אביתור לפיוט האיטלקי הקדום שכבר נדונו במחקר ^.בפיוטנו מופיעות שתי מסורות
ייתודיות המוכרות היטב מפיוטי אבן אביתוו :המסורת בדבר שלושים מיני האילנות33
והמסורת על אלף מאתיים ותשעים מיני ׳שיתי טוב שדי׳(הצמחים) ,הנזכרת פעמיים**.
אופי עיצובה התבניחי של ׳אשר אחד עשה׳ עולה אף הוא בקנה אתד עם מהלכים
הנקוטים בפיוטיו של אבן אביתוו .הארכיטקטורה המונומנטלית(רוחב ההיקף ,ריבוי נושאי
הקבע והאקרוסטיכונים) הנקוטה כאן ,שכאמור איננה חזון נפרץ בעולמן של ברכות המזון
המפויטות ,רווחת בשירתו של אבן אביתור ,שהיה ,כלשונו של שירמן ,׳רב מג בכל מה שנוגע
ללהטי הצורה׳.؟* יתרה מזאת ,חותמו של אבן אביתוו ניכר בעליל בשלושה ממאפייניה
התבניתיים הספציפיים של היצירה שתוארו לעיל.
חמש־עשוה מתוף תשע־עשרה מחרוזותיה של ׳אשר אחד עשה׳ נחתמות כזכור בדפוס
קבוע ,המשלב לתוכן את שמות פרקי מסכת ברכות וסדרי המשנה .בתשע מתוכן מדובר
בצירוף סמיכות המשמש כינוי לישראל ,כאשר הנסמך הוא התיבה ׳נוחלי׳ והסומך  -שם
 31ראה ביוצר ׳אשיחה דבר< נפלאותיך׳ לאמיתי(קלאר ,מג<לת אוזימעץ [לעיל ,הערה  ,]28עמ׳  :)،8׳צפרים
הכשיר בשלשה ,זפק וקרקבן ואצנע מיתרים׳ .וביוצא בו בסדר העבודה ׳אדרת תלנשת׳ לשלמה הבבלי
(ע׳ פליישר ١٠١١٥ ,שלמה הבבלי ,ירושלים תשל״ג ,עמ׳  :)162׳ همم ^ا עוף ...מצו«נ<ם שלשה׳(מעניין לציין כי
בעוד אמיתי מפרט מה הם שלושת הסימנים ,מסתפקים שלמה הבבלי ויוסף אבן אביתור ,המאותרים לו,
בישלשה׳ גרדא) .סימני הכשרם של העופות נזכרים בתיאור בריאתם בפרקי דרבי אליעזר ,ט(׳בתמישי השריץ
מן המים כל מין עוף ...בשני טימנים הם מטהרין בזפק ובקווקבן נקלף רבי אלעזר אומר באצבע יתרה׳),
אך שם הם מנויים כשניים (השווה :בב^י ,חולין סב ע״א :׳בשני ٦١٨٠ ٣٠١٠׳) ,בניגוד לציונם כ׳שלושה׳
בפיוטים הנזכרים לעיל.
 32ראה :ע׳ פליישר ,׳בהינות בשירת פייטני איטליה הראשונים' ,הספרות1( 31-30 ,هو ,)1עמ׳  ;1،1אליצוו ,בין
יוסף ליוסף ,עמ׳  .85-83יש לציין בהקשר זה נם את מוטיב חופותיו המעוטרות של אדם הראשון המופיע
ב׳אדון מגיד מראשית׳ לאמיתי(לעיל ,הערה  ,)28טורים و ' :20- 1دأ[ שתים עשרה חפות מלון  /של אדם
פטדה ספיר ויהלום׳; ובטור  18ב׳אשר אחד עשה׳ :׳[כ]ללו בעש[ו] חופות משובצות׳ .ובדומה לכך ביוצר
לחתן ׳אנצחה שוכן שמי ערץ׳ לאבן אביתור (ב״י  :)T-S NS 275.1232׳טוב איפדם בחופות עשרת  /וישת
מסוכתם יהלום דר ٨٦٨١٠١׳ (ראה :אליצור ,בין יוסף ליוסף ,עט׳  ,84הערה .)5،
 33ראה טור  56ובביאור שם ,והשווה» Shelomoh :ءه N. Katsumata, The Liturgical Poetry ofNehemiah
', Leiden 2002, p. 48يممم־ ه!ا ben Heiman

 34ראה טורים ت م  58ובביאור שם .והשווה :ח׳ שירמן ,תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית ,ערך השלים
וליווה בהערות ١٠פליישר ,ירושלים תשנ״ו ,עמ׳  ,165הערה  ;94קצומטה ,שם ,עמ׳ 47؛ פליישו ,דיסרטציה,
א ,עם׳ ,247הערה  .39מסורות אלה ,הטיפוסיות כל כך לאבן אביתוו ,מצוינות גם בפיוטים ׳אל אדון רם על
כל אל׳(׳הסנתה אלף ומאתים ותשעים בספירה  /טיעי שלשים שלשתה לעשרה׳) ו׳אל אדון על כל יצירה׳
(׳זרעים אלף ותשעים [ומאתים]׳) ,הנזכרים לעיל ,הערה  .27לכפל אזכרתה של מסורת ١٢בפיוטנו ראה להלן,
35

ראה :שירמן־פליישו ,ח^דוח השירה ,שם ,עמ׳  1ه.1

׳אשר אחד עשה׳

אחד מפרקי מסכת ברכות .והנה ,מקבילה מובהקת לדפוס ייחודי זה מצויה בקינה ׳יללתי
גדלה מיללת אגליים׳ לאבן אביתור .כל אחת מחמש מחרוזותיה של ١٢נחתמת באוחו אופן
בדיוק ,אלא ששם משמשים כסומכים שמות חמשח חומשי התורה :׳נוח؛י ספר בראשית׳,
׳נוחלי ספר אלה שמות׳ וכן הלאה36.
לעומת זאת ,בחבניח המחרוזות החותמות אח שלוש חסיבותיה הראשונות של ׳אשר
אחד עשה׳(שאותן נכנה להלן ׳מחרוזות החיתום׳) ניתן לראות בבואה כמעט מדויקת
לתבנית הקבועה שבה עיצב אבן אביתור את פיוטי המאורה והאהבה במערכות היוצר
שלו 37:מחרוזות מרובעות ,חתומות ׳ ,١٠٦١המנוסחות בלשון של פנייה לאל 38,ובטוון
האחרון משמש כסיומת מקראית הפסוק שאליו מעבירה המחרוזת כלשונו ממש 39.יתרה
מזאת ,רבות מאוד מבין מאורותיו ואהבותיו של אבן אביתור נפחחות בצירוף ׳( ٥١١ה)זה׳,
בדיוק כשלוש ׳מחרוזות החיתום׳ אצלנו ™.בדומה לכך ניתן להקביל בינן לבין מחרוזות
הפתיחה של פיוטי שיר המעלות לאבן אביתור ^,אף הן מחרוזות מרובעות החתומות ׳יוסף׳
(נפתחות לעולם בתיבה ׳٥١١׳!) ,אמורוח בלשון של פנייה לאל ,וטורן האחרון הוא סיומח
מקראית .בפיוטי שיר המעלות נוסף על כך גם יסוד הקיים ב׳מחווזות החיתום׳ שבפיוטנו
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הקינה הוהדרה אצל ש׳ כהן ,׳פיוטים לתשעה באב מאת ٦׳ יוסף אב( אביתור' ,קבץ על יד( ١١,תשס״ג) ,עמ׳
 ;235-234תבניתה מתוארת נס אצל פליישר ,דיסרטציה ,ב ,עמ׳  .522לשימוש דומה במילה ׳נותלי׳ כמילת
קבע בפיוט אנונימי ראה להלן ,הערה  ;110ואולם בניגוד לשני פיוטיו של אבן אביתוו ,שם באים הצירופים
הפותחים במילה זו בראשי המחרוזות ולא בסיומן ואין הם מונים את חטיבותיו של החיבור כסדרן אלא
מתייחסים לתורה באופן כללי.
ראה:פליישר,היוצרות,עמ׳.279-278
המאורה והאהבה באות במערכת היוצר ,כידוע ,אחר גוף היוצר ,שהוא פיוט מקיף ,עלילתי באופיו; וכלשונו
של פליישר על מערכות היוצר של אבן אביתור :׳אפילו הפליג [הפייטן] בגוף היוצר בסיפור הפרשה ולבש כמה
וכמה איצטלאות ...עד שדמותו העצמית ...כמו ניטשטשה  -הנה הוא מופיע שוב במאורות כמי שמדבר
בשם עצמו באוזני קהל מאזיניו׳(פליישר ,דסרטציה ,א ,עמ׳ 18ו) .התגלמותו הלשונית המובהקת של מהלך
זה במאווותיו ובאהבותיו של אבן אביתור היא נקיטת הגוף הראשון ,בלשון יחיד(הפייטן ביחס לעצמו) ואף
בלשון רבים(הפייטן ביחס לקהלו) .כיוצא בזה מתקיים במחרוזות החיתום בחטיבה השנייה והשלישית של
׳א™ אחד עשה׳(טורים  ,)47-44,32-29הכוללות הן לשון ׳אני׳ הן לשון ׳אנחנו׳ ,הנעדרות מן המחרוזות
הקודמות להן .יוצאת מכלל זה אמנם המחרוזת החותמת את החטיבה הראשונה(טורים ،- 14ו) ,שגם בה
מתקיים המעבר ללשון של פנייה ובקשה(בגוף שני) ,אך נערו ממנה ככל הנראה שימוש בגוף ראשון ,אלא
אם כן נתיר לעצמנו(היתר מרחיק לכת כמובן) לראות בשם ׳ ,١٠١١המשולב גם בגוף המחרוזת(טור :15
׳נוהג יוסף כצאן׳) ,התייחסות עצמית סמויה.
לעניי( זה ראה :פליישר ,היוצרות ,עמ׳  ,278הערה  ;32הנ״ל ,דיסרטציה ,א ,עמ׳ .83
ראה הנדפס אצל :פליישר ,היוצרות ,עמ׳ - 278و 7م הנ״ל ,׳עיונים בהתפתחותס התבניתית של פיוטי המאורות
והאהבה; ספר היובל לשמעון הלקין במלאות לו שבעים וחמש שנים ,בעריכת ב׳ שנביץ ٠١׳ פרי ,ירושלים
תשל״ה ,עט׳ 5و6- 3ول؛ פליישר ,דיסרטציה ,א ,עט׳ .118
על אלה ראה :גרנס ,חמש עשרה שירות ,א ,עמ׳ .8

87

יהושע גרנט ואבי שמידמן

ונעדר בדרך כלל ממאווותיו ומאהבותיו של אבן אביתוו :צירוף קבע המשמש כעין ׳סמן
ז׳אנרי׳ 42.בפיוטי שיר המעלות נפתח הטור השלישי של מחרוזת הפתיחה בצירוף ׳בשיר
המעלות; המציין(כנראה) את זיקתה של סדרת פיוטים זו למעמד ׳תפילת השיר׳ ®,ואילו
בפיוטנו נפתח הטור השני של ׳מחרוזת החיתום׳ בצירוף ׳ושבע מברכותיך; להזכירנו כי
בברכת מזון מפויטת עסקינן44.
החטיבה הרביעית ביאשר אחד עשה׳ מעוצבת ,כזכור ,כסדרת מחרוזות  ٦٦טוריות ,שהטור
השני בהן סטראוטיפי באופיו; במורשתו השירית של אבן אביתור מצויים כמה וכמה פיוטים
הערוכים באופן דומה.؟ 4אף מן הבחינה התבניתית ניכרת אפוא טביעת אצבעותיו של יוסף
אבן אביתור ביאשר אחד עשה׳.

אל מבחר הסוגים המגוון ביצירתו של אבן אביתוו יש לצרף אפוא מעתה את ברכת המזון
המפויטת .נוסף על ׳אשר אחד עשה׳ ניתן לייחס לו למעשה ,בעקבות הנאמר לעיל ,אף שתי
קומפוזיציות נוספות מסוג זה .שתיהן נשתמרו בקטע גניזה המצוי אף הוא בספריית
האוניברסיטה בקיימברידג; וסימנו  .T-S 8H 16.20זהו דף אחד ,בלוי ומנוקב ,ובו שתי ברכות
מזוןמפויטות ותחילתה של שלישית .מדובר כאן ,כפי שזיהה אבי שמידמן,ב^יבת יד ז ^ ז ו
של כ״י  ,T-SH4.22עד הנוסח של ׳אשר אחד עשה; המתואר בסעיף א לעיל .שתי תופעות
ראויות לציון ,אשר כמעט לא נמצאו עד כה בכתבי יד אחרים של ברכות מזון מפויטות,
משותפות לשני הקטעים הללו :תוספת התיבה ׳הוא׳ בענייה שבברכת הזימון(׳ברוך »١٨
שאכלנו משלו ובטובו חיינו׳),؛ 4והופעת הכותרת ׳ברכה; בלא פירוט נוסף ,ככותרת לברכת
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אבל צירוף כזה מתקיים במאורה ובאהבה המורחבות שחיבר אבן אביתור ליום ראשון של פסח ,הפותחות
שתיהן בצירוף ׳יום ראשון לפסחי׳؛ חן נדפסו אצל פליישר ,היוצרות ,עמ׳ .524-523
גרנט ,חמש עשרה שירות ,א ,עמ׳ .20-19
לבד מעצם הכילו לשון ׳ברכה׳ ,הצירוף ׳ושבע מברכותיך׳ נראה רומז לדברים ,٢י؛ ׳ואכלת ושבעת וברכת את
ה״ ,הנדרש לעניין ברכת המזון כבר בתוספתא ,ברכות ו ,א.
לפיוטים דו טוריים סטראוטיפיים ראה לדוגמה במכלול פיוטי ההושענות שחיבר אבן אביתור(שירמן־פליישו,
תולדות השירה [לעיל ,הערה  ,]34עמ׳  ,172הערה  ,)124וגם בצרור שירי החתונה שהקדיש לחתן בשם יהודה
(פליישר ,בחינות אבן אביתור [לעיל ,הערה  ,]20עמ׳ קע-קעב) .כך מעוצב גם רוב הסילוק ׳לעולם ועד ימי
פלאיך אנצור׳ מן הקדושתא לשביעי של פסח פרי עטו(פליישר ,לקדמוניות ספר יצירה [לעיל ,הערה 22أ ,עמ׳
 ,)413-412ואף האופן ׳ישרי אל למעלה יעריצון׳ שחיבר ,הנזכר לעיל ,הערה  .23מקבילות לתבנית החטיבה
הרביעית מכיוונים אחרים ראה להלן ,סעיף ז והערה .88
שני היבטים נוספים מתחום נוסחאות הקבע המשותפים לשני כתבי היד הם פסקאות מענה מורחבות
לברכת ׳בונה ירושלים׳(ראה לעיל ,הערה  ,)6המשולבות הן בהעתקת ׳אשר אחד עשה׳ בכ״י T-S H 4.22

׳אשר אחד עשה׳

מזון מפויטת 47.נראה כי את שתי ברבות המזון המפויטות ,המועתקות בקטע גניזה זה מראש
ועד סוף ,׳אהלי תם פנימי ™٣١׳ (להלן :׳אהלי תם׳) ו׳אשר אהב אהלי תם׳(להלן :׳אשר
אהב׳) ,אפשר לזהות במידה רבה של סבירות כיצירותיו של אבן אביתור48.
׳אשר אהב׳ ,הקומפוזיציה המועתקת שנייה בכתב היד ,ניכרת בגודש מופלג של סממני
סגנון סעדיאניים .טוריה ותבים ותצויים על ידי צזורות ולשונה המסולסלת בעליל
מתאפיינת בצירופים של פועל ושל משלים שמני הגזור מאותו שורש 49,ברצפי לשונות
נרדפים®؟ ובעוד כיוצא באלה .׳אביתודי׳ מאוד ,לדוגמה ,הוא הכינוי ׳אל מהולל על כל
הילול׳(טור  51.)9כ מו ב׳אשר אתד עשה׳ ,גם ליצירה זו ארבע תטיבות; במהלך שלוש
הראשונות מושלם אקרוסטיכון אלפביתי ואילו הרביעית חחומה ׳יוסף חזק׳ .לציון מיוחד
ראויה החריזה המצועצעת הנקוטה בה ,המניעה צמד עיצורים אחד בתנועה שונה בכל
אחת מארבע חטיבותיה .אכן ,אבן אביתור הראה את כוחו במהלכים וירטואוזיים של
חריזה בכמה מיציווחיו“ .
׳אהלי תם׳ ,הקומפוזיציה הראשונה בכחב היד ,ידועה גם מקטע גניזה נוסף ,שתואר בידי
שולמית אליצור 53.זוהי יצירה קצרה וכל אחת מחטיבותיה אינה מחזיקה אלא מחרוזת
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הן בהעתקת ׳אשר אהב׳ בכ״’  ;T-S 8H 16.20וכן מוהג אמירת פסקאות ׳١٠٨٦٨׳ בתום ברכת המזון
העולה בכ״< ( T-S H 4.22ראה לעיל ,סעיף ב)  ٢٥٦^١בסוף העתקת ׳אשר אהב׳ בכ״י  .T-S 8H 16.20על
היבס נוסף בנוסת הקבע המתועד בכתב יד זה ראה להלן ,הערה وه.
כפי هت’اما פליישר(שירת הקודש ,עמ׳  ,)248 ,،8ברכת המזון המפו’ טת מכונה לעתים תכופות בכתבי יד
קדומים מן הגניזה ׳ברכה׳(ולא ׳ברכת מזון׳) .ואולם כמעט בכל כתבי היד שליקט אבי שמידמן(ראה לעיל,
בהערה הפותחת) ,נסמך לכינוי ׳ברכה׳ אפיון כלשהו ,כגון ׳ברכה ללתול׳(הברמן ,ברכות מעין שלוש ,עמ׳
צח) ,׳ברכת אב’ל’ם׳(שם ,עמ׳ צו) ,וכיוצא באלה הרבה .רק בשני קטעי הגנ’זה דנן ,ובקטע אחד נוסף(ראה
ד׳ גולדשמידט ,הגדה של פסח ותולדותיה ,ירושלים תשך ,עמ׳  ,)84שבהם ככותרת התיבה ׳ברכה׳ ותו לא.
שתיהן נדפסו מכתב יד זה אצל רצהבי ,ברכות מזון מפוייטות(לעיל ,הערה  ,)7עמ׳ קיד ,קיט-קנא ,אבל
בנוסח לקוי ,ללא ייחוס ,ותוך הצגת חטיבתה הרביעית של ׳אשר אהב׳ כפיוט נפרד .שתי היצירות מוצגות
ומבוארות להלן ,בנספח למאמר
׳ניהלם במנהל׳(טור  ;)،׳יכלילוהו מכלול' (טור  ;)8השווה :אליצור ,בין יוסף ליוסף ,עמ׳  ,76הערה هد
 ١٢וכלכל והשקה׳(טור  ;)7׳נופפת קרנינו גם זיקפת ותתליל׳(טור  ;)16׳חדים ששים שמחים׳(טור .)31
השווה :פליישר ,לקדמוניות שירת ספרד(לעיל ,הערה  ,)21עמ׳ ולו(התופעה מצוינת שם כאופיינית
במיוחד לשירתו של מנחם בן סרוק).
הכינוי הזה עשו’ במתכונתו של הכינוי ׳אל רם על כל אל׳ ,שכבר ציין לו זולאי(ארץ ישראל ופיוטיה ,עמ׳
 )199כאחת ׳ממליצות לשונו של ר׳ יוסף אבן אביתור׳ .קרובה אליו מאוד לשונו של אבן אביתוו בפתיחת
אחד מפיוטי ההספד שלו :׳אל מהלל אלוהינו יסוף כל מהלל׳(פליישר ,דיסרטציה ,ב ,עמ׳ .)545
השווה :שיומן־פליישו ,תולדות השירה(לעיל ,הערה  ,)34עמ׳  60ו  ;1،1-פליישר ,היוצרוח ,עמ׳ .334-332
ש׳ אליצור ,פייטן בעירן של מפנה  -ר׳ יהושע בר כלפה ופיוטיו ,ירושלים תשנ״ד ,עמ׳  ;20כתב היד (T-S
وق )NS 243.1מכיל שני פיוטי ׳٨׳ מלכנו׳ ליהושע בר כלפה ואגב כך נדון שם בקצרה.
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אחת בלבד .היא אינה התומה כלל ואיננה נראית סעדיאנית בסגנונה .רוב טוריה קצרים
 כמה מהם בני שלוש תיבות בלבד  -ואין בהם ממאפייני לשונו של אבן אביתורהבולטים לעין .אף על פי כן ייחוסה לאבן אביתור יש לו כמדומה על מה שיסמוך .גם
כאן ,כמו ב׳אשר אחד עשה׳ וב׳אשר אהב; מתפייסת אף הברכה הרביעית ^.יתר על כן,
המחרוזות נחתמות כאן בסיומות מקראיות שלשונן לשון הפסוק המעביר אל הבוכה,؟؟
כמו ב׳אשו אחד עשה׳ ושלא כבשאר בוכות מזון מפויטות הידועות לנו במלואן .בצד זיקה
תבניתית זו אל ׳אשר אחד עשה׳ ניכרות ב׳אהלי תם׳ זיקות לשוניות ברורות אליה “ ,אל
'אשר אהב׳ ” ואף אל פיוט אחר משל אבן אביתור®.؟ על כל אלה מיתוסף ייחוס מפורש:
בקטע הגניזה הנוסף שבו היא מועתקת؟؟ מופיעה בראש ׳אהלי תם׳ הכותרת ׳ברכת מזון
ללוב יוסף נ<ותו> ע<דן>; שיש בה כדי להעיד כי בידי המעתיק מקובל היה ייחוס
היציוה לאבן אביתור ،0.בניגוד ל׳אשר אחד עשה׳ ול׳אשו אהב; המצטיינות בשכלולי
צורה מופלגים ובאופי חגיגי ביותר ,כאן ביקש כנראה אבן אביתור ליצור לברכת המזון
גרסה מפויטת קצרה ,צנועה ויפה לכל עת .ו،

54

55

56
57
58
59
60
61

חטיבה ٦٢נעדרת מן המקבילה בכתב היד הנזכר בהערה הקודמת .טוריה ארוכים בהרבה מאלה של שלוש
החטיבות הקודמות(השווה לעיל ,סוף סעיף ג) ,אבל האקרוסטיכון האלפביתי שהוחל בחטיבות הקודמות
נמשך בה כנראה(ראה בביאור לטור .)13
הסיומת המקראית החותמת את החטיבה הרביעית היא תהלים קכה ,ד؛ ׳היטיבה ה׳ לטובים ולישרים
בלבותם׳ .׳פסוק חיתום׳ ואף שרשרת פסוקים מופיעים בסוף החטיבה הרביעית ברוב ברכות המזון
המפויטות שיש בהן  ٨^١٠٨כזו ,אף כי אין הם מעבירים כמובן לברכה ,בהעדר מטבע חתימה בברכת
׳הטוב והמטיב׳ .אך תהלים קכה ,ד איננו משמש בתפקיד זה באף אחת מאלה ,לבד מאשר ב׳אהלי תם׳
וב׳אשר אהב׳ .בדרך כלל משמשים באותו הקשר פסוקים שיש בהם לשון ׳טוב׳ גרדא ,לרוב תהלים קמה,
ט(׳טוב ה׳ לכל׳) או תהלים לא ,כ(׳מה רב טובך אשר צפנת ליראיך׳) .לעומתם מתייחד הפסוק הזה בהכילו
הן לשון ׳טוב׳ והן לשון ׳מיטיב׳(׳היטיבה ...לטובים׳); מתוך כך מתחדדת כמובן זיקתו למטבע הפתיחה
(׳הטוב והמיטיב') .מאלף להיווכח כי בזיקה מקבילה מתאפיין תהלים קיט ,סח(׳טוב אתה ומטיב למדני
חוקיך׳) ,החותם את התטיבה הרביעית ב׳אשו אחד עשה׳(והשווה לעיל ,הערה .)٦٦
השווה ׳אהלי תם׳ ,טורים ו  ,4-ל׳אשו אחד עשה׳ ,טורים 16-13؛ וכן ׳אהלי תם׳ ,טורים  ,12-9ל׳אשו
אחד עשה׳ ,טורים .47-44
שתי הקומפוזיציות פותחות בצירוף ׳אהלי תם׳ .לדוגמה נוספת ,השווה ׳אהלי תם׳ ,טור 2؛ ׳במנעמיו
רועה׳ ,ל׳אשר אהב׳ ,טור  :6׳ניהלם במנהל נעים'.
השווה ׳אהלי תם׳ ,טורים  ,8-5לטורים  8-5בזולת לחתן ׳אין זולתך אל מאמץ חוכיו׳ לאבן אביתור(גרנט,
חמש עשרה שירות ,עמ׳ .)73
ראה לעיל.53 ٨^ ٨ ,
אליצור ,יהושע בר כלפה(לעיל ,הערה  ,)53עמ ,20 ,הערה .3
במובן זה ניתן לדמותה לברכת המזון המפויטת ליוסי בן יוסי(ראה להלן ,הערה .)76
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١
זיהוין של כרכות מזון מפויטות שחיכר יוסף אכ[ אביתור מרתיב כאמור את מבהר הסוגים
המוכר לנו בשירתו .הרחכה זו מעניינת כמיוחד מפני שהיא מגלה שאכן אביתור הועיד
רבוי שיר למעמד ליטורגי שאיננו סעיף לתפילת הרבים בבית הכנסת .היצירות היחידוח
מפרי עטו שנועדו לנסיבות מטיפוס כזה ונודעו עד כה הנם פיוטי ההספד שכתב“ .
העובדה שאבן אביתוו חיבר ברכות מזון מפויטוח מחזקת את ׳הקווים הארכאיסטיים' “
שבשירתו ,שכן יש בה משום עדות נוספת לדבקותו בסוגים הקומפוזיציוניים של הפיוט
הקדום במזרח*.؛ היא מאלפת גם מצד חולדוחיה של ברכח המזון המפויטת ,הידועה
כ׳סוג קלסי מובהק׳,؟؛ שבתקופת הפיוט המזרחי המאוחר ירד מגדולתו،؛ ובספרד לא
נודע כלל ، 7.מסתבר אפוא שעדיין היו לו מהלכים גם בשלהי המאה הי׳ ונמצא לו מקום
גם ביצירתם של פייטנים האמונים על חידושי הפואטיקה הסעדיאנית®,؛ ובכללם אבן
אביתור ,הספרדי במוצאו.
אף שיש בידינו לעת עתה קורפוס מצומצם ,בן שלוש יצירות בלבד ,של ברכות מזון
מפרטות משל אבן אביתור ,אפשר שניתן ללמוד ממנו על תמורה במעמדו של הטקסט
הפייטני ביחס לנוסח הקבע .מחד גיסא ,בשתיים מן היצירות(׳אשר אחד עשה׳ ו׳אהלי

 62ראה :פליישר ,דיסרטציה ,ב ,עמ׳  ;538הני׳ל ,׳שיר מספד על גדול בישראל' ,בתוך :קובץ הציונות
הדתית  -מוקדש לזכרו של הרב די׳ר שלמה  ٦٠١١בורג ז״ל ,בעריבת ש׳ רז ,ירושלים תשס״א ,עמ׳
63
64
؛6
66
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כלשונו של חיים שירמן(שירמן־פליישר ,תולדות השירה [לעיל ,הערה  ,]34עמ׳ .)158
השווה :פליישר ,בחינות אבן אביתוו(לעיל ,הערה  ,)20עמ׳ קלה.
ראה :אליצוו ,פיוטי פנחס(לעיל ,הערה  ,)7עמ׳ .247
השווה :פליישר ,שירת הקודש ,עמ׳ .290
ראה :פליישר ,שם ,עמ׳ .369
נוסף על אבן אביתוו יש לציין בהקשר זה את שמואל השלישי ,שברכת מזון מפויטת חגיגית פרי עטו
לארוסי שני אחים נמצאה בגניזה (١׳ דאווידזאן ,גנזי שעכטעו ,ספר ג :פיוטים ושירים מן הגניזה אשר
במצרים ,ניו יורק חופי׳ח ,עמ׳  .)111ברכת המזון המפויטח לאבל ׳אמנם אחרית אנוש תולעה ורימה׳
(הברמן ,ברכות מעין שלוש ,עמי צו-צז) סגנונה טעדיאני מובהק וניכר בה שיצאה מתחת ידו של משורר
גדול .אפשר שיש לייחס אף אותה לשמואל השלישי ,לאור צירופים מסוימים המופיעים בה (׳ ٥٢٠כוס
המר׳; ׳פגע רע הוא וכל היצורים יפגעוהו יחד׳) שיש להם מקבילות בימי במכה׳ לאבל ׳שלטונך בכל ומה
תעשה לך מ׳ יאמר׳ לשלישי(פליישו ,היוצרות ,עמ׳  :325-324׳במסך כוס המר׳; ׳עת ופגע לכל נגמר׳).
׳תמה יונה מקודשת מאורסה׳ ,חטיבה שלישית מתוך ברכת מזון מפויסת החתומה ׳תמים׳ ,ניכרת אף היא
בסממני סגנון סעדיאניים; ראה :א׳ שמידמן ,׳ברכות מזון מפוייטות לאווסים מן הגניזה׳ ,פרקי שירה ,ד
[בדפוס],
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תם׳) נעלמת ,כפי שראינו ,שרשרת הפסוקים שה<יתה מרכיב קבוע בברכות המזון
המפויטות הקדומות ,והיא ׳מצטמקת׳ לפסוק המעביר אל הברכה ,שכבר כלול בנוסח
הקבע .מאידך גיסא ,בשתיים מן היצירות ניכרת כמדומה חדירה של מרכיבים מנוסח
הקבע אל תתילותיהן של החטיבות הפייטניות .בראש תטיבותיהן של ׳אשר אהב׳ ו׳אהלי
תם׳ מופיעים בכתבי היד לשונות קצרים מנוסח הקבע של ברכת המזון ،*,ונראה שהן
נתחברו מלכתחילה כהמשך ללשונות אלה™ ולא כהיגדים עצמאיים ,כנהוג בברכות
המזון המפויטות הקדומות .אפשר שבשתי התופעות הללו משתקפת ׳תשובתם של
נוסחאות־הקבע אל תפילת החזנים׳ 71,המתגלה בפנים שונות בפיוט המזרחי המאותר2.؟
מנקודת המבט הפואטית ,דומה כי דרכו של אבן אביתור ב׳אשו אחד עשה׳ וב׳אשר אהב׳
מעידה על ניסיון מעניין להפיח בסוג מסורתי רוח חדשה :בסגנונן ה׳סעדיאני׳ המובהק,
בחריזה המצועצעת(׳אשר אהב׳) ,ברוחב היריעה ובמעשה המרכבה התמטי המורכב(׳אשר
אחד עשה׳).

חידת ייעודה הספציפי של ׳אשר אחד עשה׳ איננה ניתנת להיפתר על נקלה .בדרך כלל
רומזות ברכות המזון המפויטות בהבלטה יתרה על נסיבותיה המסוימות של הסעודה

69

70

71
72

מבין אלה יש לציין את נ؛תיהת הבוכה השלישית בב״יآل 6.2ا  T-S 8Hבלשון ׳נחמנו יי אלהינו׳(בהעתקת
׳אשר אהב׳) או ׳נחם יי׳(בהעתקת ׳אהלי תם׳) .בלשון זו פותחת גרסה מיוחדת לשבת של הבוכה השלישית
המתועדת בכמה מקורות קדומים(ראה לדוגמה :כ״י  ;T-S H2.I06ש׳ חגי ,סידור רבינו שלמה ברבי נתן
זצ״ל ,ירושלים תשנ״ה ,עמ׳ קכא) .ואולם כמות שהיא מופיעה כאן אפשר שאינה אלא נוסח חלופי בעלמא
ללשון הפתיחה של הברכה השלישית שהוא ברגיל ׳רחם׳(וכך אכן במקבילה בכ״י .)T-S NS 243.159
חילוף בין ׳נחם׳ ל׳רחם׳ בקטע ההרחבה שבתפילת העמידה של תשעה באב נזכר לאחרונה אצל ש׳ אליצוו,
׳מאבל לנחמה :על מנהג קדום בתפילת מנחה של תשעה באב׳ ,תרביץ ,עג(תשסי׳ד) ,עמ׳  ,128הערה .14
ראה בייחוד ׳אשר אהב' ,טורים© ,27 ,١ובביאור שם .גם פתיחת חטיבות הברכה ביאשר' ,המשועבדת
ללשון ׳ברוך אתה ה׳ אלוהינו מלו העולם׳ לפניהן(כך ב׳אשו אחד עשה׳ ,טור  ,1ב׳אשר אהב; טור ,٦
וב׳אהלי תם׳ ,טור  ,)13נדירה ביחס בין ברכות המזון המפויטות .היא עולה רק בארבע  ١٠היצירות מסוג
זה שליקט אבי שמידמן(ראה לדוגמה :רצהבי ,ברכות מזון מפויטות [לעיל ,הערה  ,]7עמ׳ קכא ,סימן
יד .יצירה נוספת שתחילתה כך ,׳אשר עדן ארוחת חיטה׳ ,הוהדרה אצל שמידמן ,ברכות לארוסים [לעיל,
הערה  ,]68ושתי הנותרות טרם ראו אור).
פליישר ,שירת הקודש ,עמ׳ .313-312
ואה :פליישו ,שם٠١١ ,׳ .316-311
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שלשמה נתחברו ” .כאן לעומת זאת קשה למצוא רמז ישיר ואפילו עקיף לעניין ?.٨
ההתייחסוח המקיפה לעלילת בריאת העולם איננה רווחח בברכוח המזון המפויטות;
רק אחת מבין עשרות היצירות מסוג זה שנמצאו עד כה בגניזה ,מלבד פיוטנו ,מגוללת
את מעשה בראשית במלואו .זוהי חטיבתה השנייה של ברכת המזון הקילירית ׳את יום
השביעי׳(חחילתה :׳בראשית שמים וארץ חדשי׳) ,המתארת בהיקף נרחב(חמש מחרוזות
מרובעות) את ימי הבריאה ™.במקרה זה מעיד ניסוחו של סיפור הבריאה בפה מלא על
ייעודה של היצירה ,שכוונה להיאמר ביום השבת ,שכן השבת הראשונה מתוארת בהרחבה
בסיום החטיבה כגולת הכותרת של מעשה הבריאה כולו .לעומת זאת בפיוטנו נראה בלחי
סביר ייעוד היצירה לשבת דווקא ,שהרי אבן אביתור מסתפק כאן בששת ימי הבריאה
לבדם ונמנע כליל מאזכור היום השביעי ” .ייתכן שנוכחותה של תימת בריאת העולם
ב׳אשו אחד עשה׳ אין בה כדי להעיד על ייעודה הספציפי של הקומפוזיציה ,שהרי מוטיב
הבריאה עולה בנוסחים קדומים של ברכת המזון ™.׳את יום השביעי׳ הקילירית אף יכלה
להצטייר בעיני אבן אביתור(אם הכיר אותה) כתקדים יוקרתי של תיאור עלילת הבריאה
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דווקא ברכת המזון המפויטת *؛פשרה לעתים התייחסות ישירה לנסיבות חיבורה־ביצועה הספציפיות,
יותר ממה שמצינו בסוגי הפיוט שנועדו לתפילת הציבור؛ התייחסות לאפיונים ייחודיים של האירוע(כגון
אירוסי שני אחים) ,ולא רק לעצם מעמד הנישואין(ראה לדוגמה לעיל ,הערה  ;68הברמן ,ברכות מעין
שלוש ,עמ׳ מז).
הברמן ,ברכות מעין שלוש ,עמ׳ נה .בידינו גם ברכת מזון מפויטת אירופית המציגה תיאור מקיף של
בריאת העולם בחטיבתה הראשונה(חטיבתה הרביעית חתומה ,כפי שהעיר מר בנימין לפלר מן האקדמיה
ללשון העברית ,׳אלשרגו בר לוי חזק יחי׳) .תחילתה ׳אדיר מקדם האיר אורה׳(דווידזון ,א  )*246והיא
מועתקת בכ״י וטיקן  32בין המדרשים ויקרא רבה וספרי במדבר ודברים(צילום פקסימילי؛ מדרש ויקרא
רבה ,ספרי במדבר ודברים ,כתב יד וטיקן  ,VAT. EBR. 32מהדורה פקסימילית ,ירושלים תשל״ב ,עמ׳
 .)75היא נדפסה מכתב יד זה באוצר טוב ,א(ברלין תול״ז-תרל״ח) ,עמ׳ .16
תופעה זו חריגה על רקע ניסוחים פיטניים אחרים של עלילת בריאת העולם המונים את ימי הבריאה,
דוגמת אלה הנזכרים לעיל ,הערות  .28-27עם זאת ,גם ברוב סדרי העבודה הקדומים מתוארת הבריאה
לשלביה מבלי לציין את השבת שבסופה.
על הלשון ׳לכל(בריותיו) אשר ברא׳ בסוף נוסחי קבע של ברכת ׳הזן׳(המופיעה לדוגמה אצל הברמן,
ברכות מעין שלוש ,עמ׳ קב) ראה לאחרונה؛ ק׳ שובל ,ברכת הזן שבבוכח המזון  -נוסח ומשמעות ,עבודת
גמר לתואר מוסמך ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ,תשס״ד ,עמ׳  .47-46ראה גם הלשון המקבילה ׳יצורים
אשר יצר׳ בנוסח הנדון אצל נ׳ וידר ,התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב ,א-ב ,ירושלים תשנ״ח ,א,
עמ׳ 31-30؛ וכן ברכת המזון המפויטת ליוסי בן יוסי(נדפסה לאחרונה؛ פליישר ,שרידים נוספים [לעיל,
הערה  ,]6עמ׳  )18הפותחת בצירוף; ׳בורא עולם׳(וראה להלן ,הערה  .)81יש לציין כי לשונות של בריאה
רווחים בברכות על המזונות .ראה؛ א׳ חזן ,׳לשון מקרא ולשון חכמים במטבע הקצר שבברכה /ספר היובל
לרב מרדכי בוויאר  -אסופת מאמרים במדעי היהדות ,בעריכת מ׳ בו־אשר ,ירושלים תשנ״ב ,ב ,עמ׳
.694-692
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במלואה במסגרת הסוג הפייטני הזה 77.בין כך ובין כך יש לזכור כי תימת הבריאה מופיעה
בהקשרים מגוונים בפיוט בכלל ובפיוטי אבן אביתור בפרט78.
לבריאת האדם מוקצה ב׳אשר אחד עשה׳ כזכור מקום מיוחד .מעבר לאזכורה במסגרת
ששת ימי הבריאה  -במחרוזת המוקדשת ליום השישי(טורים  )41-40החותמת את
תיאור בריאת העולם בפיוטנו  -מתייחסות לבריאת האדם גם ^ רוז ™ שבראש
חטיבות הקומפוזיציה הראשונות .בכל אחת מהן נרמז זיווגו של אדם הראשון(טורים
م  .)33- 32,18תופעה חריגה  ٦٢מעוררת תשומת לב ,וניתן להציע לאורה ש׳אשו אחד
עשה׳ יועדה לסעודת חתנים .בריאת האדם וזיווגו הם כידוע עניינים מרכזיים בברכות
החתנים עצמן 79.הם בולטים הן בברכות מזון מפויטות לשמחת כלולות ,הן בפיוטים
לחתן בכלל ,ובפיוטים מפרי עטו של אבן אביתור בכלל ٠٨٢באופנים המזכירים לעתים את
אופני התיאור שבפיוטנו “ .אף על פי כן ספק רב אם הגדרת ׳אשר אחד עשה׳ כברכת מזון
מפויטת לחתונה יכולה להניח את הדעת ,בעיקר מפני ש׳עיקר חסר מן הפיוט׳ :אין בה כל
איחולים לזוג הבא בברית הנישואין ,כנהוג ביצירות מסוג זה ,ולעומת זאת היא מרחיבה
מאוד את הדיבור על עניינים שדבר אין להם ולזוג שבלב שמחת הכלולות .אפשר שיש
לראות את ההתייחסות לבריאת האדם בפיוטנו כהרחבת ^יאוד הבריאה גרדא81.
?7

78
79

80

81

היקפה של ׳אח יום השביעי׳ רחב ,כזה של ׳אשר אחד עשה׳ ואף למעלה ממנו .מעניין במיוחד לציין
נ< בסופי שרשרות הפסוקים משמשות בה ׳מחרוזות חיתום /המסתיימות בלשון מעין הפסוק המעביר
אל הבונה ,כיוצא ב׳מחווזות החיתום׳ האבן אביתוריות המופיעות בלא שרשרות פסוקים ב׳אשו אחד
עשה׳(השווה לעיל ,הערה 8ו) .על זיקה לשונית מוצקה בין שתי היצירות קשה להצביע .אמנם בתיאור
היום השני לבריאה נקוט ב׳את היום השביעי׳ לשון הפרשה (׳יהי רקיע בתוך המים הפוישי׳) ,בדומה
ל׳אשר אחד עשה׳ ,טור ( 9׳זמם להפריש בשיני מימי שאוניו׳) ,אך כך הוא גם במדרש(המאוחר) סדו רבה
דבראשית(ראה בביאור שם) ,ואף בפיוט האיטלקי הקדום(השווה לעיל ,הערה  ,)32אצל חדותא(השווה:
ע׳ פליישר ,׳חדותה(!)׳ ,איטליה< ,ג-טו [תשס״א] ٠١١ ,׳ م הערה  )48ואצל שלמה הבבלי(פליישר ,פיוטי
שלמה הבבלי [לעיל ,הערה  ,]31עמ׳  :)232׳טמונים להגריש  /טרוד ולהפריש׳.
לפירוט ימי הבריאה בהקשר ג׳נארי בלתי שגרתי אצל אבן אביתוו השווה :לוין ,מפיוטי בן אביתוו(לעיל,
העוה  ;)27לפי השעות פליישו(דיסוטציה ,א ,עמ׳  ,)113הפיוט הנדפס שם הינו זולת לאבל.
׳יוצר האדם ...אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד ...כשמחך
יצירך בגן עדן מקדם׳(בבלי ,כתובות ח ע"א) .ראה לעניין זה،tlow, Jewish Marriage ١» :؛M.L. $
Antiquity, Princeton 2001, pp. 64, 178
מוטיב עשר חופותיו של אדם הראשון ,לדוגמה ,המופיע ב׳אשו אחד עשה׳(טור  :18׳כללו בעשר חופות
משובצות׳) ,עולה ,שלא במפתיע ,בברכת מזון מפויטת לחתן(הברמן ,ברכות מעין שלוש ,עמ׳ קה :׳בעשר
חופות עזרתו בכלה׳) ,וגם ביוצר לחתן ׳אנצתה שוכן שמי ערץ׳ ,פרי עטו של יוסף אבן אביתוו ,הנזכר
לעיל ,הערה  :32׳טוב איפדם בחופות עשרת׳؛ אבל ראה המצוטט להלן ,הערה .101
השווה פתיחת ברכת המזון המפויטת ליוסי בן יוסי(נדפסה לאחרונה :פליישר ,שרידים נוספים [לעיל,
הערה  ,]6עמ׳ :)18׳בורא עולם  /יוצר אדם׳ .וראה גם בשרידי ברכת מזון מפויטת קדומה שנשתמרו בבית
הכנסת של דורא איוופוס :׳יצר אדם לאכול מ[]..׳(א״ל סוקניק ,בית־הכנסת של דורא־אבוופוס וציוריו,

׳אשר אחד עשה׳

להתייחסות מקיפה ביותר ב׳אשר אהד עשה׳ זוכה ,כזכור ,המשנה :חמש־עשרה מתוך
תשע־עשוה מחווזותיה של הקומפוזיציה נחתמות בלשונות הפתיחה של פרקי המסכת
הראשונה ,מסכת ברכות ,או בשמות ששת הסדרים .המערך הצפוף של רמיזות למשנה
יכול להעלות על הדעת הקשר של לימוד ,ואפשר שהשואתו של הקשר כזה אף נרמזת
מאופן עיצובה של החטיבה הרביעית שבקומפוזיציה ,׳אל הטוב והמטיב׳ .חטיבה זו
מורכבת ,כנזכר לעיל ,משבע מחרוזות בנות שני טורים .הטור האחרון בכל מחרוזת(לבד
מן האחרונה) מסתיים בשמו של אחד מסדרי המשנה ,והוא קובע אפוא את החרוז .כך
לדוגמה במחרוזת הרביעית(טורים  :)55-54׳ ٥٦١יום מאכיל משמנים ומשקה ממתקים /
לידידיו הנוחלים סדר נזיקים׳ .מפתה למדי לראות כאן הד לצמדי טורים חורזים המופיעים
לעתים בסמוך לתחילת סדר או לסיום סדר בכתבי יד קדומים של המשנה .לדוגמה ,בכ׳׳י
קויפמן של המשנה מופיע בראש סדר נזיקין צמד הטורים הבא :׳בשם אל מביט עמקים /
נתחיל סדר נזיקים׳ 82,וכיוצא בזה בקטע גניזה אנטונין  328בראש סדר מועד :׳בשמך
היודע ועד  /נתחזקתי לכתוב סידרא תנינא מועד׳ “ .בכ״י קיימברידג׳ של המשנה מצינו
חרוז כיוצא בזה הנסמך לסיום סדר זרעים :׳נשתלם סדר זרעים  /בסייוע מנחיל דת
שעשועים׳ “ .בחרוזים פרטקסטואליים 85אלה נעשה שימוש קבוע בגוף ראשון ויש בהם
התייחסות לפעולת הכתיבה .הם נראים כעין ׳קולופונים שיריים׳ פרטיים ששרבט הסופר
בינו לבין עצמו תוך כדי מלאכת ההעתקה “ .למעשה אין אלה אלא גרסאות מסולסלות
קמעא לנוסחאות ׳פרוזאי™׳ מקבילות ,דוגמת ׳אתחיל מסכת נזיקין׳ 87.פיוטנו משקף
כמובן סיטואציה נבדלת מעיקרה :כאן מדבר פייטן אל קהלו ובשם קהלו ,אפילו קהל ביתי
הוא זה .אף על פי כן הדמיון התבניתי* 8שבין מחרוזות החטיבה הרביעית של ׳אשר אחד
ירושלים תש״ז ,עמ׳ קנח-קנט) .אפשר א ^ להשווח את ההמשך שם ,׳גויוח רבאוח ממ[]..׳ ,ל׳אשר אחד
ت ׳ושאר רוח במאמרו נחצבים  /באצלו גיו מגיו...׳.
עשה׳ ,טור 2-1
G. Beer, Faksimilie Ausgabe des Mischnacodex Kaufmann A50, Haag 1929, p. 255 82

 83י׳ ”בין ,אוסף קטעי הגניזה של המשנה בניקוד בבלי ,ירושלים תשל״ד ,עמ׳ .93
 84ו״ה לו ,המשנה אשר עליה נוסד התלמוד הירושלמי ,Cambridge 1883 ,עמ׳ .32a
 85למינוח השווה؛ Y. Granat, ‘Intertextual ?olyphony: Scriptural ?resence(s) in a ?iyyutim Cycle
by Yoseph Ibn Abitur’, Zutot, 1 (2002), p. 65, n. 8
 86יש להעיר בהקשר זה כי אין סדירות בהופעת החרוזים הללו לא בכ״י קויפמן ולא בכ״י קיימברידג׳.

 87לו ,משנה כ״י קיימברידג׳(לעיל ,הערה  ,)84עמ׳ .106a
88

מעבר לעיצוב התבניתי כשלעצמו יש להעיר כי כל ׳החרוזים הקולופוניים׳ הנדונים בפנים כוללים בטורם
ה׳חופשי׳ ,זה שאינו מזכיר את שם הסדר ,כינויים לאל או תארים שלו(שהרי הסופר מצהיר בהם כי מלאכתו
נערכת ׳בשם׳ האל או ׳בסיועו׳); כך הוא בדיוק אף בכל המחרוזות המזכירות את שמות הסדרים ב׳אשו
אחד עשה׳ .אפשר לציין גם את הקרבה שבין הכינוי ׳מנחיל דת שעשרים׳ ,המופיע באחד החרוזים שבכ״י
קיימברידג׳(לעיל ,הערה  ,)84לבין כינוייהם של ישראל במחרוזות אלה(דוגמת ׳הנוחלים סדר זרעים׳).
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עשה׳ לבין החרוזים הקולופוניים המשולבים בכתבי יד קדומים של ששת סדרי המשנה
בעינו עומד ,ואולי יש בו כדי לרמז על זיקת הקומפוזיציה לעולם הלימוד של התורה
שבעל פה .זיקה מעין זו מסתברת אף לאור העובדה שרבי יוסף אבן אביתור היה חכם
תלמודי ופוסק הלכות ,׳מגדולי הדור השני לרבנות ספוד®/؛ אשר נודע כמי ש׳פיוש את
כל התלמוד בלשון ערבי למלך ישמעאל אלחכם׳*®.
לכאורה ניתן אפוא להציע שברכת המזון המפויסת שלפנינו יועדה לסעודה הקשורה
בלימוד ,כגון סעודה הבאה לציין באופן חגיגי את תחילתו או את סיומו של לימוד
המשנה  -כולה או אחת ממסכתותיה (מסכת ברכות?) .עדויות מפורשות ?؛מנהגות
עריכת סעודה ב׳סיום מסכתא׳(או ב׳השלמת כל מסכתא׳) עולות במקוווח מאשכנז
ומצפון אפריקה מסוף המאה הט״ו,י؟ אך במקורות הקדומים יותר קשה למצוא עדות
מוצקה לקיומו של מנהג מעין זה 92.אמנם מצינו במדרשי שיר השירים רבה(א ,ט) וקהלת
רבה(א ,א) ׳שעושין סעודה לגמרה של תורה' ,אך מובנו של הביטוי ׳גמרה של תורה׳ איננו
ברור 93.לעומת זאת ,ידיעה ברורה על עריכת סעודה לכבוד סיום מסכת עולה בדברי אביי:
89
90

91

92

93

י׳ תא־שמע ,כנסת מחקרים  -עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים ,ב؛ ספרד ,ירושלים תשס״ד ,עמ׳
 ,72הערה و; וראה؛ פל ”שר ,בחינות אב[ אביתור(לעיל ,הערה  ,)20עמ׳ קכח-קלד.
ג״ד כהן ,ספר הקבלה לר׳ אברהם אב[ דאוד הלוי ,פילאדלפיא תשכ״ז ,עמ׳  ;49וראה؛ שירמן־פליישר,
תולדות השירה(לעיל ,הערה  ,)34עמ׳  .151שירמן מעיר שם כי ׳קשה להניח שר׳ יוסף חיבר ביאורים על
כל מסכתות התלמוד ,וייתכן שהכוונה כאן לספר מבוא או סיכום ,או לתרגום ערבי של דברי חז״ל׳ .אולי
יש להזכיר בהקשרה של מסורת מתמיהה זו את הגלוסו הערבי למשנה שהתקין רב סעדיה גאון .לקטעים
מחיבור זה ראה؛ נ׳ אלוני ,מחקרי לשון וספרות ,א؛ פרקי רב סעדיה גאון ,ירושלים תשמ״ג ,עמ198-137 ,
(תודה לד״ר עוזיאל פוקס על ההפניה למקור זה) .ואב״ד מוסר על קשרי התכתבות בין רב סעדיה גאון
לבין קהילות ספרד הקדומות ובהן מאוידה ,עירו של אבן אביתור; ראה؛ כהן ,ספר הקבלה ,שם ,עמ׳ .59
ש׳ אסף ,מקורות לתולדות החינוך בישראל ,בעריכת ש׳ גליק ,א-ג ,ניו יורק וירושלים תשס״א-תשס״ב,
א ,עמ׳  ,136הערה ( 307מהר״ם מינץ); שם ,ב ,עמ׳ ( 486-485ר׳ יוסף בן משה אלאשקר) .מעניינים במיוחד
דברי ר׳ יוסף בן משה אלאשקו ׳...שבהשלמת כל מסכתא יתקבצו כל בני הישיבה וכל חכמי העיר ויעשו
סעודה ...ואחר הסעודה דורשים כל החכמים וכל בני הישיבה ,ובשביל שהתחיל אחד מן הדרשנים ,ורצה
לעשות קשר למסכתא שנשלמה בישיבה עם המסכתא שהם רוצים להתחיל על כן הכניסוני בעובי הקורה
לעשות קשר לכל המסכתות׳ .ספרו המוקדש לעניין זה נשלם בשנת .1529
לאפשרות שכמה מדפוסי פעילותן של חברות הלומדים במרכז אירופה במוצאי ימי הביניים ,וביניהם
סעודות סיום מסכת ,מקורם בהשפעת ארגונים מקבילים בחברה הנוצרית במקומותיהן ,ראה؛ י׳ כ״ץ,
מסורת ומשבר  -החברה היהודית במוצאי ימי־הביניים ,ירושלים תשכ״ד ,2עמ.192 ,
בשיו השירים רבה נסמכים למאמר דלעיל דברי רבי יודן ׳ללמדך שכל מי שמלמד תורה ברבים זוכה
ששורה עליו רוח הקודש /המדברים בעליל בלימוד ציבורי ,מן הסתם של תורה שבעל פה ,אך ספק אם יש
לפרש בכיוון זה את המאמר עצמו .אפשר ש׳גמרה של תורה׳ אינו אלא השלמת כתיבתו של ספר תורה.
השווה לדוגמה؛ מסכת סופרים ג ,כ(ומקבילה במסכת ספר תורה ב ,ח) :׳גמר כל הספר ושייר בו דף אחד׳.
אולי(אם כי סביר פחות ,כמדומה) מדובר בקריאה ליטורגית .השווה לדוגמה؛ משנה ,יבמות יב١,؛ ׳וגמר

׳אשר אחד עשה׳

׳תיתי לי ,דכי חזינא צורבא מרבנן דשל'ם מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן׳(בבלי ,שבת
קיט ע״א-ע״ב) .אותו ׳ ٥٦١טוב׳ שהיה אביי נוהג לערוך לכלל הלומדים כאשר אהד מהם
השלים לימודה של מסכת עניינו ככל הנראה סעודה חגיגית ’*,אבל לפי ניסוח המאמר
התלמודי נראה שמדובר במנהג אישי יוצא  .١٥٦٦עדות(בבלית גם כן) על תלמידי חכמים
׳שמסדרין׳ את שמות עשרת בני רב פפא ׳כד מסיימי פרקים׳ ,׳כי יש בו קבלה להסיר

שכחה׳ ,עולה מתשובה המובאת בשם רב האיי גאון ,אך סעודה חגיגית איננה נזכרת ٩٥١٤١
לעת עתה אין בידינו אפוא כל ראיה לקיומו של מנהג לערוך סעודה חגיגית לכבוד סיום
לימוד מסכת או כיוצא בזה בסביבת פעילותו של אבן אביתור .נוסף על כך ,אילו הייתה
׳אשר אחד עשה׳ מיועדת להיאמר במעמד שנערך לכבוד השלמת לימוד ,ניתן היה לשער
שיימצא בה ביטוי מוטעם לכך או לפחות לענייני לימוד .ואולם ,אף שהיא נחתמת בצירוף
׳למדני חוקיך׳ 96,אין בה כל ציון מובהק ומפורש מעין זה .כל שנאמר בה ,חזור והיאמו,
אגב המובאות  ١٠המשנה ,הוא שישראל הנם ׳נוחלי׳ התורה שבעל פה.

ח
ההתייחסות השיטתית אל המשנה בקומפוזיציה שלפנינו היא בגדר ׳נושא קבע׳ המעמיד
מסגרת קישוטית טרומית ליצירה ,תופעה רווחת מאוד בפיוט הקדום לדורותיו; וכפי
שציין עזרא פליישר :׳מערכות הנושאים הללו אין להן על פי רוב קשר עם היעוד הליטורגי
של הפיוט ,והם משולבים בו לשם נוי בלבד׳ 97.כך ,לדוגמה ,בקינה לתשעה באב פרי עטו
של יוסף אבן אביתור ,משולבים שמות חמשת חומשי התורה ,בדיוק בדפוס שבו משולבים
את כל הפרשה׳ ,ותוספתא ,ברכות ב ,ד :׳וכוס לבית הכוסת ומצאן שקראו חצ ”ה וגמר עימהן׳(והשווה:
א׳ יערי ,תולדות חג שמחת תורה ,ירושלים תשכ״ד ,עמ׳ .)16
 94השווה :בבלי ,ברכות  ١٥ע״א :׳קביל עליה ,אי מתפח קס<וא  ٦١٦٨שקי עב<דנא יומא סבא לרבנן; אתפת,
עבדסעודתא לכולהוובון׳.
 95ראה :ח׳ אלבעק ,ספר האשכול ,יסדו ובנו אברהם ...מורבווא ,א-ב ,ירושלים תשד״מ ,2עמ׳ و - 15م.16
מובאות שם אמירות נוספות שהיו נהוגות בפי ׳רבנן׳ בסיומי פרקים(׳נהדר מר עלה ,הדווא עלך ודעתן
עלו...׳) ,אך נראה שמדובר בעניין שבין אדם לבין עצמו(׳כל זמן שאדם גורס פרק וחוזר עליו ...אומר׳).
את הציון ׳הדרן עלך' בסופם של פרקי תלמוד מג דו זוסמן כ׳צ<ון בבלי מובהק׳(י׳ זוסמן ,׳מסורת־לימוד
ומסורת־נוסח של הירושלמי׳ ,מחקרים בספרות התלמודית ,ירושלים תשמ״ג ,עמ׳  ,32הערה  .)٦٠١כראי
אולי לציין בהקשר זה ,כי מיצירתו של אבן אביתוו עולה שפעל במזות ׳באיזוו ההשפעה של המנהג הארץ
ישראלי׳ דווקא(ע׳ פליישר ,תפילה ומנהגי תפילה אוץ־ישואליים בתקופת הגניזה ,ירושלים תשמ״ת ,עמ׳
 96השו 1הלהלן,סון׳סעין>ס.
 97ראה :ע׳ פליישו ,׳קרובות י״ח על סדרי הקריאה התלת־שנתית׳ ,סיני ,לג(תשכ״ס) ,עמ׳ ופג ,הערה و.
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יהושע גרנט ואבי שמידמן

שמות פרקי ׳ברכות׳ וסדרי המשנה אצלנו ,כנזכר לעיל 98.שמות ספרי המקרא הם תבנית
תמטית רווחת למדי בפיוס ,ובידינו אן ،שתי ברכות  ١١٢٥מפויטות שהיא משמשת.בהן*.
בכמה פיוטים שנמ؛؛או בגניזה מופיעים גם ששת סדרי המשנה בתור מרכיביה של תבנית
תמטית ™®.אבן אביתור היה יכול אפוא'להיות מושפע מיצירות שכאלה בהעמדת התבנית
התמטית של ששת הסדרים ב׳אשו אחד עשה׳.ו0י עם זאת ,שילוב שמות פרקיה של מסכת
ברכות כמו ביצירה זו שלפנינו לא נמצא עד כה בשום יצירה פייטנית אחרת02.ו
שילובם הנרחב והמופגן של יסודות ייצוגיים של המשנה (שמות סדריה ופרקי המסכת
הפותחת אותה) בפיוטנו עשוי אולי לשקף נסיבות אידאולוגיות ולא ליטורגיות דווקא.
בתקופת פעילותו של יוסף אבן אביתור במזרח עמד בתוקפו הפולמוס בין הרבניים
לקראים .בלב לבו של הפולמוס הסוער הזה ניצב כידוע ויכוח נוקב בדבר תוקפה של
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ראה לעיל ,הערה .36
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תחילת ברכת המזון המפויטת ׳בראשית ברא אל׳ נדפסה אצל הברמן ,ברכות מעין שלוש ,עמי צח-צט.
הערתו שם :׳כל הפיוט הזה מסודר בסדר הפרשות וכנראה גם בסדר שאר כתבי הקודש׳ ,מתאמתת על
פ׳ שתי העתקות נוספות של היצירה  ١٠הגניזה שנמצאו מאז(סימניהןENA 2122 f. 16; ENA 2489 :
 .)f.lלשרידיה של ברכת מזון מפויטת נוספת המיוסדת על ספרי המקרא ראה בכ״׳ .T-S NS 200.24

שתי היצירות עתידות לראות אור במסגרת עבודתו של אבי שמידמן(לעיל ,בהערה הפותחת).
100

התופעה נזכרה אצל פליישר ,קרובות י״ח(לעיל ,הערה ; ,)9עט׳ רפג ,הערה م אבל טרם נחקרה .בין
פיוטים אלה בולטות שלוש שבעתות המיוסדות על ששת סדרי טשנה שנשתמרו בגניזה בשלמותן:
שבעתא מקהלתית לשבת(תחילתה ׳אדון היודע ועד׳ ,מועתקת בכ״י קויפמן  )DKG 97ושתי שבעתות
לשבועות (האחת תחילתה ׳אלוהים איזנת לאחים ורעים׳ והיא חתומה אלעזר; השנייה אלפביתית
ותחילתה ׳٨׳ אימנתה ٢١٢׳) ,שנשתמרו בכמה העתקות בגניזה וסגנונן קלסי(וראה עוד בהערה הבאה).

 ٦٠٦יש לציין בהקשר זה את האופן ׳אשנן הלכות מפי אל ٥١٦٨٠׳ המיוסד על התבנית התמטית של ששת סדר
משנה (בנוסף ?؛הם מחברים בו ׳תלמוד׳ ו׳תוות כהוים׳) .הוא בנוי מחרוזות דו טוריות ,בדומה לחטיבה
הרביעית ב׳אשו אחדעשה׳(תחילתו :׳אשנן הלכות מפי אל סדורים  /בפה אמורים ששה סדרים  //גילה
לנו תמים רעים  /דיבר כל טעמי זרעים׳ ,על  ٥׳ כ״׳  .)T-S NS 137.13השווה גם את ׳אלהים איזנתה' ,טור
( 2ראה בהערה הקודמת ,הציטוט על  ١٥כ״י  :)T-S H 15.75׳בעשר חופות כללתה מיודעים׳ ,ל׳אשו אחד
עשה׳ ,טור  :18׳[כ]ללו בעש(ו] חופות משובצות׳.
 102בכי׳י  T-S H 7.9מצויים שרידי קומפוזיציה(כנראה שבעתא) שכותרתה ׳ויושע ושבת דר<בי> אלעזו׳.
שתי המחרוזות הראשונות ,הניתנות לשתזוו ,מזכירות את שמות הפרק הראשון והפרק השני של מסכת
שבת(לדוגמה :׳בשלח פרעה אום ערוגות  /יציאות השבת אלפים משיגות׳) .הפייטן נקט תבנית זו כדי
להטעים את ייעודה של יצירתו לשביעי של פסח שחל בשבת דווקא .אפשר שיש לראות את מהלכו זה
לאור העדויות על לימוד טקסי של פרקי מסכת שבת בשבתות ׳כי היכי דלהוי מענינא דיומא׳ ,כלשונו
של ר׳ יהודה אלברצלוני(ראה :א״א אוובך ,מעולמם של חכמים ,ירושלים תשס׳יב؛ ,עמ׳  .)275-274לבד
מיצירה זו לא מצאנו עדות לתבנית תמטית המיוסדת על פרקי משנה בפיוט הקדום .פיוט תוכחה מאוחר
ביחס(תחילתו ׳אראה יומי והוא מתרחק׳ [ ,١١٨١١٨א  ,]7435והוא חתום ׳אברהם שמואל׳) ,שמתווזותיו
נחתמות בלשונות פתיחה של פרקי משנה(או תלמוד) כמין ׳שיבוצים שוני הוראה׳ שנונים ,נדפס אצל
א״ל לאנדסהוטה ,עמודי העבודה ,ויו־יורק תשכ״ה؛ ,עמ׳ •XXVII
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התורה שבעל פה; “’ שורשה ועיקרה של זו הלא היא המשנה ,שנודע לה הן מעמד עקרוני
הן מעמד סמלי בדיון הספרותי המסועף שהוליד אותו פולמוס .הדבקות במשנה הועלתה
על נס בפי האברים הרבניים בוויבוח המר הזה ,והוקעה בתויפות בידי המבוים הקראים
שנטלו בו חלק .כך ,לדוגמה ,מצהיר רב סעדיה גאון ב׳אשא משלי׳ שלו :׳מאמינים במשנה
נהרו  /ופניהם אל יחפרו  /ועוטרו רצון כצנה  //מטמין המשנה פצה פיך  /כי כתווך
מחרפיך/לא לך לנוס הנה והנה׳ ™*.לעומתו מעיד יריבו הקראי המו סלמון בן ירוחם:
שבתי וראה בששה סדרים  /והנה על לשון אנשים נאמרים ...כי התורה באופן
אחר נאמרה  /בנביאים ואותות ומופתים נהדרה  /וכל זה היופי בכל המשנה לא
נשורה ...ערכתי ששה סדרים לפני  /והבטתי בהם מאד בעיני  /והם שבורים מאד
בעניני  /זה אוסר וזה מתיר להמוני ...כי אין בהם תורת הגיוני  /וגם לא תורת
משה נבוני105.
בהמשך דבריו מזכיר סלמון את הטענה ׳כי ששה סדרים תורת משה׳ הם ,כלומר מסורים
הם מפי האל כתורה עצמה06,ו ומטיח כנגדה בחריפות :׳כתוב ״ ٨٦٦٨ה׳ תמימה״  /מה
נועיל במשנה רשומה ...אפסה זאת המשנה מהיות תורת אדון האדונים׳ 1‘” .על ייחוס
סמכות אלוהית לדברי המשנה מערער באותה רוח בדיוק הקראי סהל בן מצליח וטוען כי
הם מלאכותיים בעליל ומידי אדם יצאו :׳בין תבין בששה סדרים ...הכזה ידברו המעתיקים
מפי נביאים ומורים ...הלזאת חשבתם למשפט ואמונה ...ואיך כתבוה רבותיכם וקראוה
משנה׳08.ו
מהלכו של אבן אביתור בקומפוזיציה הפייטנית שלפנינו ניתן להצטייר כהצהרה משתמעת
בוויכוח הזה ,ולא רק בעצם נקיטת התבנית המעלה את המשנה על נס לכל אורך היצירה,
אלא גם בהצגתם החוזרת של ישראל כ׳נוחלי׳ סדריה ופרקיה של המשנה .ראשית ,יש
במהלך הרטורי הזה משום העמדת זהותם הקולקטיבית של ישראל על זיקתם למשנה
דווקא ,בדומה לכינוי ׳מאמינים במשנה׳ שנקט רס׳׳ג ובניגוד גלוי לכינו؛ם של הקראים ׳בעלי
 3ه 1לעניין זה ראה סקירתו של  ١׳ בדודי ,צוהר לספרות הגאונ<ם ,תל אביב  ,1998עמ׳ .43-36
 104ב״מ לוין ,׳״אשא משלי״ לוס״ג' ,רב סעדיה גאון  -קובץ תוווי־מדעי ,בעריכת הרב י״ל הכהן פישמן,
יוושלי□ תש״ג ,עמ׳ תקכז.
 105י׳  ,١١٨٨ספר מלחמות ה' ,כולל סעגות הקראי סלמון בן יווחים גגד רב סעדיה גאון ,נויאוק תרצ״ד,
 106כדווי וס״ג ,׳כי כל פירושים קדושנו כונן  /הלא הנם כתווים ב[א]מנה׳؛ לוין ,אשא משלי(לעיל ,הערה
 ,)104עמ׳ תקכה-תקכו.
 ٦٥٠ ,١١٨١١١٦מלחמות ה׳(לעיל ,העוה ؛ ,)٦٠עמי .46-42
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מקרא; שהיה שגור בתקופה זו09י(וכן ל׳מטמין המשנה; כינויו של דובר הקראים בפי רס״ג).
שנית ,יש כאן משום הגדרת מעמד המשנה כ׳נחלתם׳ של ישראל ,כלומר כמורשה מסווה
הנתונה להם ,בדיוק כתורה שבכתב0,יי בניגוד לטענת הקראים כי את המשנה בדו תכמים
מלבם.ייי במובן זה יש כאן אפוא משום ׳הצהרת אמונה פומבית קבל עם ועדה בסמכותם
של החכמים ובהמשכיות המסורת המשתרעת מסיני עד חכמי המשנה והתלמוד והבאים
אתריהם׳ "*.ואולם האפשרות להסביר את היצירה שלפנינו ,או יצירות אחרות מספרות
הפיוט ,על רקע הפולמוס עם הקראים טעונה בירור יסודי ומקיף שלא כאן מקומו" 3.
קשה אפוא להעלות מתוך ׳אשר אחד עשה׳ עדות למטרה ספציפית שלשמה יועדה,
 09ו ראה לאחרונה :י׳ אודר ,אבלי ציון הקראים ומגילות קומראן  -לתולדות חלופה ליהדות הרבנית ,תל־אביב
תשס״ד٠١٠ ,׳ .318
 110לשון נת״ל מוחלת בדרך כלל על התורה שבכתב(כך כזכור אצל אבן»ביתור עצמו ,ואה לעיל ,הערה  )36או
על התורה באופן כללי .בכ״י  T-S NS 325.229מועחקח סליחה(אנונימית) שבראש כל אחת ממתווזותיה
התיבה ׳נוחלי' ,הפותחת בכינוי לישראל .רוב הכינויים הללו מתייחסים לתורה בכלל ('נוחלי תורות' ,׳נוחלי
אמון'' ,נוחל’ שבויה׳) ,אבל אולי נרמזת בהם גם התווה שבעל פה(׳נוחלי פרטים׳ ואולי גם'נוחלי תורות׳).
 ٦٦٦מסיות התווה שבעל פה  ١٥٥אל במעמד הו סיני מחואות בבר במדרש הקדום .ראה לדוגםה :ספרא,
בחוקות’ ב ,ח :׳םלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל אחד בכתב ואחד בעל פה׳ .אף כך פייס אבן
אביתוו :׳ישקני בסוד שתי תווות פשוון' (פליישר ,בחינות אבן אביתור [לעיל ,העוה  ,]20ענו׳ קמז;
והשווה ׳אשר אחד עשה' .)27 ٦١٠ ,ועיון זה  -שנוסח באופן הצהות< בידי יניי(צ״נ ،רבינוביץ ,םתזור
פיוטי רבי יני’ לתורה ולמועדים ,תל־אביב תשמ״ה ,א ,עט׳  :)361׳כל המיקוא הניקרא קרא  /וכל המשנה
הנשנית שנה׳  -טודגש מאוד בכמה טן הפיוטים שבהם נקוטה התבנית התמט<ת של ששת סדרי
המשנה .ראה לדוגמה באופן'אשנן הלכות׳(לעיל ,הערה  ,١٠١וראה גם הטצוטט שם) :׳ושנה לנו כל
המשנה  /תיוגל בפה תעודה לשננה׳ ,ובשבעתא ׳٨׳ אימנתה עוז׳(לעיל ,הערה  ; 100הציטוט על פי כ״י
 :)T-S H 3.24יבס<יני> מסר להוגי תעודות  /הלכות מדרשות ואגדות׳ .הוא עולה כמובן גם בניסיונות
רבניים לסתור את טענות הקראים(ב׳ קלאר ,מחקרים ועיונים ,בלשון בשירה ובספרות ,תל־אביב תשי״ד,
 112כדברי נפתלי  ,٦٦١١٠٦٣١התגבשות נוסח התפילה [לעיל ,הערה  ,]76א ,עט׳  )342על נוסת ברכה שגילה בגניזה
על אמיות פוק ׳במה מדליקין׳(׳אשו בחר בח[כמים] ובתלמידיהם [ונתן] להם תורה מהר סיני על [ידי]
משה ובנו וצוה אותם לקרוא בתורה במשנה בתלמוד בהלכה׳; שם עט׳  ٦٦١١ .)335מסביר מנהג זה על וקע
הפולמוס הובני־הקואי על מעמד התווה שבעל פה .נוסח הפסקה שנועדה להיאמר לאתר לימוד המשנה
בבית הכנסת(וידו ,٥٧ ,עמ׳  )347תוזו שלוש פעמים על לשון'נחלה׳ :׳ברוך אלהינו שנתן לנו ...נחלה יפה...
שאין חלק בחלקינו ולא נחלה כנחלתינו ...שנא׳ ...אף נחלת שפרה על’׳ .והשווה הערה  110לעיל.
 113בוי שהצגת המשנה כנחלתם הייחודית של ישראל קדומה הרבה לוויכוח עם הקראים(ראה לעיל ,הערה
 ;٦١١אוובך ,מעולמם של חכמים [לעיל ,העוה  ,]102עמ׳  .)28-2،ביצירה הפייטנית בכלל ,מכוח אופייה
וייעודה ,קשה לראות טקסט פולמוסי במובן הישיר .אף על  ١٥כן ,לאור סמיכות הפרשיות ההיסטורית,
דומה שאין לשלול את האפשרות שהפולמוס הרבני־הקואי על אודות מעמדה של התורה שבעל פה
השפיע ,ולו בעקיפין ,על מקומה של המשנה בעיצובה הייחוד של ׳אשר אחד עשה׳ .אף כי אבן אביתוו לא
נודע עד כה כמי שנטל חלק באותו פולמוס ,הוי לפחות בפיוט אחד נוסף משלו ,שטרם פורסם(היוצר
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מעבר לעצם תפקודה בנוסח מפויט של ברבת המזון .למעשה ,ניתן להבין את הבחירה
בפרקי מסכת ברבות כתבנית תמטית המשקפת תפקיד זה בדיוק ,שהרי מקורן המשנאי
של הלכות ברכת המזון במסכת ברכות הוא "*.מסקנה ٦٢עולה בקנה אחד עם הכותרת
הכללית ׳ברכה׳ שבה מוכתרת היצירה בכתב היד .אף שתי ברכות המזון הנוספות שייחסנו
לאבן אביתור ,׳אשר אהב׳ ו׳אהלי תם׳ ,אין בהן כנראה סימנים המעידים על כך שנועדו
לנסיבות ליטורגיות מסוימות.؟"

ט
כפי שניתן לצפות ,מרקמה הספרותי של ׳אשר אחד עשה׳ ,המשלבת בתוכה מערך כה
מורכב וצפוף של נושאי קבע ,יוצר רושם מלאכותי למדי ,הואיל וזרימת הטקסט נראית
מוכתבת מכוחה של התבנית החיצונית המוטלת עליו ולא מכוח השתלשלותו העצמאית.
למעשה ,הקומפוזיציה ברובה מעמידה סדרת וריאציות על היגד אחד :את האל ,מחולל
הבריאה ,מהללים ישראל ,נוחלי המשנה .אל ההיגד הזה נוספות בקשה המופנית לאל
׳לשבע מברכותיו׳ את עמו(׳מחרוזות החיתום׳ בשלוש החטיבות הראשונות) ,וכן שבח
לאל הזן את עולמו ואת עמו(החטיבה הרביעית) .הקישור בין זמן העבר של הבריאה לבין
זמן ההווה של ישראל ,המחללים את האל ונזקקים לחסדיו ,וכן ציון זיקתם של ישראל
אל המשנה ,נערכים בדפוסים סטואוטיפיים קבועים.؛"
אמנם ,מדי פעם בפעם ניתן לזהות בקומפוזיציה קשרים דקים ,בלתי מוכתבים על ידי
לשמיני עצרת ׳אתה גילית אה אוזן עמך /ואה :פל״שר ,דיסרטציה ,א ,עם׳  ,)136יש ניסוחים חר<פ؛ם
במיוחד בדבר מעלת תורתם של חבמים ,המבליסים דווקא היבטים שהיו יעדים מרכזיים לחצי הביקוות
הקראית :׳בבל עת  ٦١٥٨בה ...דכולה בה ,במסורת רשומה ...גם מקרא סופרים  ٦١٠١١١١סופרים וכל
דקדוק מקוים  /גם גזירות שוות ותקופות ועיבוד( ונל סוד מסוים ...הים יתגעשו גליו ועד נצח / ١١١٠٨١
ות1צאות מדות שלוש עשוה למעלה מהן ירביון...׳(על  ١٥נ״י  .)T-S H 7.48השווה לדוגמה את הלשון
׳דכולה בה ,במסורת רשומה׳ לדברי טלמון בן  ٥١٨١٦١׳ ٨٥נועיל במשנה רשומה׳ המצוסטים לעיל ,ליד
הערה  .107יהושע גדנט ,שהעלה אפשרות זו ,מתעתד לעסוק בה בפירוט במקום אחר.
 114השווה לעיל ,הערות .١٠٧٠
 115את ׳אשר אהב׳ הגדיר וצהב< כיבוכה לפסח׳(וצהבי ,ברכות מזון מפוייטות [לעיל ,הערה  ,]7עמ׳ קיט).
ואולם ,על אף ההתייחסות ליציאת מצרים בחטיבתה הראשונה של היצירה ספק אם ניתן להביא לכך ראיה
חד משמעית .הפסוק ׳השיר יהיה לכם כליל התקדש חג׳(ישעיהו ל ,כט) ,העומד בראש שרשרת הפסוקים
של ההטיבה הראשונה ,אכן נדרש לרוב לעניין ליל פסח(מכילתא דר׳ ישמעאל ,מסכתא  ,٨٦١١٠٦א ,עמ׳ 116
ועוד; השווה גם :פליישו ,תפילה ומנהגי תפילה [לעיל ,הערה  ,]95עמ׳  ,)114אך ניתן להולמו כמדומה אף
לחגים אחרים .וכן ,בתטיבותיה האחרות של ׳אשר אהב׳ אין כל התייחסות לענייני חג הפסח.
 116יש להזכיר בהקשר זה את הצירוף ׳בכן׳ המציין ברבות מן המחרוזות את המעבר מזמן העבר של הבריאה
אל זמן ההווה; ראה בביאור לטור ( 3והשווה גם ׳אשר אהב׳ ,טור .)8
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התבנית ,בין יחידות שונות בעגייגן .הדוגמה הבולטת ביותר לקשר מעין זה היא הופעתו
הכפולה של מניין  ,290ו מיני הצמחים בשני מקומות שונים ביצירה .תחילה נזכר המניין
הזה בתיאור בריאת הצומח ביום השלישי(טור  ,)22ולאחר מכן הוא נזכר בחטיבה
המסיימת את הקומפוזיציה ,בשבחי האל ה׳משביע ומשפיע׳ רוב טוב על עולמו ,בין
השאר באמצעות מיני האילנות והצמחים הנאכלים (טורים  .)58 ,56הזכרה כפולה זו
קושרת קשר אורגני בין סיפור הבריאה כמות שהוא מעוצב ביצירה לבין דברי השבח על
המזון המשקפים את זהותה הז׳אנוית כברכת מזון מפויטת.
צירוף אלגנטי מאוד בין עניינים רחוקים מתחולל בחתימת היצירה ,בלשון הכתוב בתהלים
קיט ,סח :׳טוב אתה ומטיב למדני חוקיך .המילים הפותחות את הפסוק הזה מקבילות,
כנזכר לעיל ,למטבע הפתיחה של ברכת ׳הטוב והמטיב' ,המתפייטת בחטיבה שאותה הוא
חותם .בהופעתו של מטבע זה ,המשולב בטורה הראשון של החטיבה ,גם בטורה האחרון
יש אפוא משום סיגוו כיאסטי שלה .בסיום הפסוק(׳למדני חוקיך׳) ,לעומת זאת ,מהדהד
עיסוקה הנרחב של הקומפוזיציה כולה בתורה*" (שבעל פה); לפי תומו נעשים בו אפוא
׳ברכת המזון ותלמוד חוק׳ 8יי למקשה אחת.
מתוך היצירה שלפנינו מצטייר ב ^י ר א נ פין די ^ נו ^יו ^ אבן אביתור כמשורר ייחודי ווב
פנים ,הממשיך את מסורת הפיוט הקדום אך בד בבד מחדש בה במקוריות מפליאה ,מתוך
זיקות מסועפות לאסכולה ה׳סעדיאנית׳ ולמרכזי השירה העברית ה׳צעירים׳ באיטליה
ובספרד(ואולי גם לשיח האידאולוגי؟" והאינטלקטואלי״^ של זמנו) .דיוקן זה יוכל
כמובן להתברר באמת רק בעקבות ההדות כל שרידי שירת אבן אביתור ,שהיא כידוע מן
האתגרים הגדולים העומדים בפני מחקר השירה העברית בימי הביניים.
 117השווה :ספרי דברים קיט ,עמ׳  : 143׳תביבה תורה שנששאל דוד מלו ישראל לא שאל אלא תורה שנא'
טוב אתה ומטיב למדוי הקיך׳.
 118ראה לעיל ,הערה  .1הצירוף ׳למדני חוקיו׳ כשלעצמו יש לו זיקה לעולמן של ברבות ,שהרי הוא מופיע
גם בתהלים קיט ,יב :׳ברוך אתה ה׳ למדני חקיו׳ ,הפותח בכעין מטבע של ברכה .ממנו הובאה אטמכתא
לחובת הברכה על התורה(דברים רבה ח ,ב) ,ועל פיו צ1ין אצל הראשונים לגבי מי שביוו ברכה שאינה
צריכה ש'אם לא הזכיר עדיין מלכות אלא ברוך אתה ה׳ בלבד יש לו לסיים ולומר למדני חוקיו׳(תלמידי
רבנו יונה על הוי״ף ,ברכות כח ע״א ,׳ ١٥٠מורי הרב נו׳׳ו בשם גאון ז״ל׳) .תודח לרב זאב ג1טהולד על
מראה המקום הזה.
و 11ואה לעיל ,סעיף ח.
 120יש לציין בהקשר זה את ההקבלה המעניינת בין הטווים הפותחים את היצירה לבין טווים מתוך שיוו של
אדונים הלוי מפאס(ראה המובא בביאור לטור ו; והשווה עוד טורים  ,2-1׳ושאר רוח במאמרו נחצבים /
באצלו גו מגו׳ ,לטור  20בשירו של אדונים הלוי :׳אציליה ששה  /חצביח שבעה׳ [זולאי ,ארץ ישראל
ופיוטיה ,עט׳  .)]283חותם מובהק של הגות פיל1סופית בת הזמן טבוע בשירו של אדונים(ובכלל זה אף
בטורים אלה; השווה קצומטה ,פיוטי נחמיה(לעיל ,הערה  ,)33עמ׳ .37
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ברכה
נברך שאכלנו משלו
[ברוך] הוא שאכלנו משלו ובטובו חיינו
ברוך <אתה יי אלהינו מלך העולם>
אשר אחד עשה ושאר רוח במאמרו נחצבים
באצלו גיו מגיו ונתח מנתחים וקרב מקרבים
גדולתו ووا גועים גזע שלישה הנאהבים
נוחלי מאמתי קורין את שמע בערבים
5

דוק וחוג ביום ראשון ברא
הליא למעלה מכולם שת ؟؟או נ[ו]ךא
ומול[ל]יו יצפצפון מהללו במורא
נוסלי ה?ה [קורא] בתורה והגיע أواהמ[קרא]

 ١אתד עשה ושאו ٨١٦؛ על  ٥׳ מלאכי ב ,טו :׳ולא אחד עשה ושאו  ٨١٦לו' ,ועניינו כאן בבר؛את האדם .אחד :את
אדם הראשון ,שנבוא יחידי(השווה דבוי וש״י על הפסוק הנ״ל) .אך אולי וצונו לומו :האל ביחידותו؛ השווה
לשונו של אדונים הלוי מפאס(זולאי ,אוץ ישראל ופיוטיה ,עמ׳  ;)282׳האחיד כל אחדים  /והוא לבדו אחד  /כי
כל האחדים  /חצובים ונתחים׳ .עשה :ברא(השווה יונה א٠ ,؛ דברי הימים ב׳ ב ,יא) .ושאד  :٨١٦ויתר בני האדם,
או הבריות בכלל .במאמדו :בדבר ה׳(תהלים לג ,ו); השווה ללשון ברכת קידוש הלבנה :׳אשר במאמרו ברא
שחקים׳ .נחצבים :ברואים; ראה תהלים כט ,ז :׳קול ה׳ חוצב להבות אש׳; ישעיהו נא ,א :׳הביטו אל צור
؟צבתם׳ .השווה גם ספר הרזים (מ׳ מרגליות ,ספר הרזים ,ירושלים תשכ״ז ,עמ ׳ 08ו) :׳כי ברוח פיו נחצבו׳
(ומדבר שם בבריאת המלאכים) ,וכן המצוטט לעיל משירו של אדונים הלוי מפאס 2 .באצלו גיז מגיו ונתת
מנתחים וקוב מקובים :ביוצרו את הבריות הפרות ורבות זו מזו .לניסוח השווה בראשית א ,כג :׳עצם מעצמי
ובשרמבשרי׳; ויקרא ח ,כ(לדוגמה):׳?תח לנתחיו׳(ואולי גם דברים ד ,לד :׳גוי מקוב גוי׳) .באצלו גיו מגי(؛ אולי
מכוון ליצירת האישה מצלעו של אדם הראשון(על  ١٥בראשית א ,כג :׳כי מאיש ؛קחה זאת׳); ובדומה לכך בסדר
העבודה ׳אתה כוננת׳ ליוסי בן יוסי(מירסקי ,פיוטי יוסי בן יוסי ,עמ׳ 82ו) :׳צלע אצלת  /ובשר כוננת׳ .ונתח
מנתחים וקוב מקובים :אפשר שמדבר כאן בדורות בני האדם מאדם וחוה ואילך 3 .גדולתו :את גודל מעשיו
של הקב״ה .בכן :על כן; לשון מעבר מזמן העבר של הבויאה אל זמן הווה(השווה טווים וו ,42,38,34 ,23 ,וכן
טור ؟ .)١גועים :משמיעים בקול .גזע שלשה הנאהבים :עם ישראל ,צאצאי שלושת האבות ,אהובי האל.
 4נוהלי :היורשים את .מאמתי ...בערבים :משנה ,ברכות א ,א :ציון הפרק הראשון במסכת ברכות .שיעורו של
טור זה ,כשל טורי הסיום המקבילים להלן :ישראל ,נוחל' המשנה 5 .דוק וחוג :את השמים ואת הארץ;
הכינויים על פי ישעיהו מ ,כב< 6 .؛מעי؛ה מגולם :מעל השמים והארץ(וכל אשר בהם) .שת נסאו נ[ו]דא:
קבע הקב״ה את מושבו; השווה ל׳אתה כוננת׳ ליוסי בן יוסי :׳ורוחת עליות  /לכס הדריו׳(מיוסקי ,פיוטי יוסי
בן יוסי ,עמ׳  7 .)178ומול[ל]יו :ישראל ,הממללים את גבורות ה׳(השווה להלן ,טור  .)23יצפצפון מהללו:
מזמרים את שבחו 8 .היה ...המ[קוא] :משנה ,ברכות ב ,א .و זמם :ביקש .להפריש :להפריד ,לפצל;
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أ وه להפו־יש בשיני מימי ١١٣۴
٦٠

חצם [״]יו [באו]מר הגיוניו
؟ ٥١٦١٨בכן י שוךהףנוניו
נו؟?؛י מי ؛؟מתו מוטל לפניו
[ ٥٢ז]ה פת[ח] אוצר הקיצון

أ<؛آو^ מבךמתי[ך] وواواأ؟’الاا
٦$

פו.דקז؛؟؟[יו]נו؟גיו؟ף?^אן

פו[תח] את ידיך ומשביע ^ ל חי [ךצ]ון
[כ]אמור פותיח את ידיך <ומשביע לכל חי רצון>(תהלים קמה ,טז)
ב<רוך אתה יי> הזן <את הכל>
יציר ووا לימד דעת ומו[עצו]ת
[כ]ללו בעש[ר] חופות משובצות
השווה סדו ובה דבראשית :١,׳ביום שני פילג את המים ...ומפני מה ٣١٦٥٨׳ :٠١٠ .ביום השני לבריאה .מימי
שאוניו :את מימי בראשית הגועשים .ואה ישעיהו י? ,יב :׳בשאון מים כביוים י؛،ואון׳(ובן שם ,יג) .והשווה
פרקי ٦٦׳ אליעזו ,ה :׳ ٦١٠נתגאו המים ועלו לכסות את האוץ כבתחילה עד שגעו בהם הקב״ה ובבשן׳.
© ٦חצם :פיצל אותם למים עליונים ומים תתתונים(בראשית א ,ا :׳ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין
המים אשר מעל לרקיע׳); השווה :בראשית רבה  ,٦ה٥٢ ,׳ ' :28נטל הקב״ה כל מי בראשית ונתן חציים ברקיע
וחציים באוקינוס׳[ .באו]מו  :١٠١١٠١٨בדברו(סמיכות נרדפים); על פי בראשית א :١ ,׳ויאמר אלהים יהי רקיע
בתון■ המים ויהי מבדיל בין מים למים׳ :٠٠٦١٨٧ ١١ .ישראל .دوا :לאחריו ניכרים בכתב היד חלקי אותיות,
אולי מילוי השווה ١٦٦١٠٠ .וימניו :יזמרו את שבחיו ...٠٠ 12 .؛هد« ا :משנה ,ברכות م א 3 .ו פת[ת] אוצד
הקיצון :הענק(לנו) מאוצר הטוב שבמרום; השווה דברים כח< ,ב :׳יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב את השמים׳.
לצירוף ׳אוצר הקיצון' השווה הצירוף המקראי ׳קצה השמים׳(דברים ד ,לב ועוד) 14 .שבע מנדכותי[ך]
פנימי וחיצון :ברך בשפע מבית ומחוץ; אולי בעקבות דברים כת ,ב-ז :׳ובאו עליו כל הברכות ...ברוך אתה
בעיר וברוך אתה בשדה ...ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׳ .לשימושי הצירוף ׳פנימי וחיצון׳(שמקורו
ביחזקאל מא ,יז) בימי הביניים ראה :ש׳ אברמסון ,עניינות בספרות הגאונים ,ירושלים תשל״ד٠٢ ,׳ ;77-7،
הנ״ל ,רב נסים גאון ,חמשה ספרים ,יוושלים תשכ״ה٠٢ ,׳  ١$ .200-199פווק :מושיע :]١٠٥١ .ישראל,
הדופקים ^ל  ١ ٠שמים בפנותם לאל .אך אולי משמעו'דביקיו׳(השווה :ע׳ פליישו ,׳שבעתות חדשות על
משמוות הכהונה לפייטן ובי פינחס׳ ,סיני ,סא [תשכ״ז]٠٢ ,׳ מט ,העוה  .)٠נוהג  ٩٠١٠כצאן :הקב״ה ,על פי
תהלים  ,٥ב :׳נהג כצאן  17 .١٠١١יציר وءا :לאדם הראשון ,מעשה ידיו .השווה לדוגמה :בראשית רבה כד,
ה ,עמ׳ :234׳יציר כפ»׳; תהלים קלט ,ה :׳» ٦٦٨וקדם צרתני ותשת עלי כפכה׳1 » ١٠٦٦٠^ .מ[1עצו]ת :העניק
(הקב״ה) תבונה וחכמה; הצירוף ׳דעת ומועצות׳ על פי משלי כב ,כ :׳במעצות ודעת׳ .השווה 'אזכיר גבווות׳
ליוסי בן יוסי(מירטקי ,פיוטי יוסי בן יוסי٥٢ ,׳  :)134׳דעת קישטו  ٨١٦١ /תננו׳[ 18 .נ]ללו :פאוו .בעש[ד]
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כמהיש כהיום יכתירוהו [ב]ק[1ל..צות]
^٠

[נוךן]לי תפילת [השחר ؟ד] ו؟צ 1ת
ליום השלישי י[ ]..לש[כ]לל
מאת[ים ותועים ן]אלף כילל
מהלל  ١٦١٨בכן [ע]מ[ו] מילל
נוחלי ?؛ ١١ע1מךין להתפלל

25

ניהר ברביעי שני מא[1ר1ת]
[ניצ]בים בשח[ק] נאמנים להדורות
סוחחים בכן י[״]]'..1ךשי תורות
נוחלי כאיזה צד מבךכין על הפר 1ת

 :» ١٠١٨על פ׳ פרקי ٦٦׳ אליעזר  ٦١٠פוק יב ٦١١١٢ :חופות עשה הקנ״ה לאדם הראשון « ١עדן׳ .משונצות:
מקושטות ומהודרות ,על  ٥׳ תיאור החופות בפרקי דר׳ אליעזר שם :׳וכלן של אבנים טובות ומרגליות ושל
זהב׳(וללשון ראה שמות נח ,נ :׳משבצים זהב׳) 19 .و ه»مال] :ישראל ,המייחלים לקב״ה[ .נ]ק[ 1ל..צ1ת] :אפשר
להשלים[' :ב]קו!ל בחוצות]׳ ,על פי ירמיהו לג ,י :׳עוד ישמע ...ובחוצות ירושלים ...קול ששון וקול שמחה׳
(וביוצא בזה בירמיהו ז ,לד); משלי א ,ב' :חכמות בחוץ תלנה ברחבות תת( קולה׳ 20 .תפילת ...חצות :משנה,
ברכות ד ,א 21 .׳[ :]..ייתכן להשלים באן ׳;؛ם׳ .השווה למערכת היוצר לבראשית לאבן אביתוו :׳לעשות יזמת
לרגע ,ומחשבה ומעשה באו כאחד מחוברים׳(פליישר ,דיסרטציה ,א ,עמי  .)96אבל ניתן להציע נם :׳أ[وا]׳ب
השווה(בהקשר זהה) ביוצר ׳אשיחה דברי נפלאותיך׳ לאמיתי(קלאר ,מגילת אחימעץ [לעיל ,הערה  ,]28עמ׳ :)67
׳ימן תדשא הארץ אילנות ועשבים׳ .לש[כ]לל :להביא לידי שלמות; השווה לדוגמה אצל ( ١٦١^١٢٨ש׳ אליצור ,רבי
אלעזר ביוב< קיליר :קדושתאות ליום מתן תורה ,ירושלים תש״ס ,עמי  :)163׳בשבללו מעשה יצירת בראשית׳.
 22מאת]ים ותשעים ו]אלף :כלל מיני הצמחים (٥١٢٦٢׳ ,׳דשאים׳) שבעולם ,לפי מסורת הנקוטה בבמה וכמה
מפיוטיו של אבן אביתוו(ראה :שירמן־פליישר ,תולדות השירה [לעיל ,הערה  ,)34א ,עמ׳ ؛ ,)16וחוזרת גם בטור
 58להלן .פילל :פיאר; ואולי רצונו לומר ברא את כולם .השווה במחרוזת מרהיט לאבן אביתור המצוסטת אצל
פליישר ,דיסרטציה ,א ,עמ׳  ,247הערה ’ :39עליה כילול מיני זרעים  /אלף ומאתים ותשעים׳ 23 .מהלל הודו:
את שבח גדולתו(של הקב״ה)[ .ע]מ[ו] :עדת ישראל .מילל :מביע בדיבור(השווה תהלים לו ,ב :׳מי ימלל גבורות
 25ניהד :האיר[ 2، .ניצ]בימ :האותיות הראשונות
ה״) 24 .אין עומדין להתפלל :משנה ,ברכות ה ,א.
מטושטשות ביותר[ .ניצ]בים בשחןק] :אומדים וקבועים בשמים; השווה תהלים קיט ,מט :׳נצב בשמים׳ ,וראה
גם תהלים עד ,טז-יז .؛» :» ١٦١٦לפניו בכתב היד ׳להורות׳ ונמחק .אולי מלשון הדר ,אך בנראה צ״ל ٨١٦١٦٢׳
או׳לדורות׳ ,לדור ודור ,כלומר מאירים בנאמנות לדורות העתידים לבוא ,על  ١٥בראשית א ,טו :׳והיו לאותות
ולמועדים ולימים ושנים׳ .ביוצא בזה בסדר עבודה משורשו ١٠הגניזה(צ׳ מלאכי ,סדוי־עבודה ליום־הכיפורים
מכתבי־יד ,נספח לחיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשל״ד,
עט׳  :)138׳דולקים לסוף דורות  / /דורות מהם מונים  /דת ימים ושנים׳ 27 .ן]..ושי » :٨١٦١יש להשלים
 28כאיזה ...הפחת:
כנראה ׳ןיו]ךשי תורות׳ או'[דו]ך؛؟י תורות׳ ,כלומר ישראל ,יורשי התורה או דורשיה.
משנה ,ברכות ו ,א .לגרסת ׳כאיזה צד׳ המתועדת בקטעי גניזה של ספרות חז״ל ראה לדוגמה :גב״ע צרפתי,
׳מסורת לשון חכמים  -מסורת של ״לשון ספרותית חיה״׳ ,מחקרי לשון מוגשים לזאב בן־חיים בהגיעו לשיבה,
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יום [ ]...שרידי [؛אמו]ניי
30

ושבע מברכותיו שומעי הגינוניי]
[פ]..יך זכרתי אל מבין רעיוניני]
[ואכלת ושבעת וברכת את ”]
כאמור ואכלת ושבעת וב[רכת] <את יי אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן
לך>(דברים ח ,י)
ב<רוך אתה יי על הארץ ועל המזון>
עזר ؟ש ליצירו להמציאו [נחת]
[ ]............תחת
צבאיו [ב]כן ירוממ[והו . ...חת]

35

[נוח]לי [ש]לשה שאכלו כאחת
צרורי [ ]......בסמישגי] [מ]ילל
צנופי שלישה להכשיר[]......

בעריכת ٠׳ בראשו ואחרים ,ירושלים תשמ״ג ,עמ׳ ( 454תודות לד״ר יוחנן ברויאר על מראה המקום הזה).
 29שרידי [אמו]ניי :ישראל; השווה ירמיהו לא ,א :׳עם שוידי חוב׳ 30 .שומעי سم[ال«] :שומעי דברי(והפייטן
מכוון לקהלו)[ 31 .פ]..יך :ניתן להשלים[ :ג؛לא]ין؛ ,כלומר את מעשיך הנפלאים(כמה לשונות קרובים ראה
לדוגמה בפתיחת היוצר ׳אזכור מעללי שוכן חביון׳ לאבן אביתור ,אצל אליצור ,בין יוסף ליוסף ,עמ׳  .)71זכותי:
הזכרתי בדברי« .בין ועיוניני] :הצופה ויודע את מחשבות לבי; על פי תהלים קלט ,ב :׳בנתה לועי מרחוק׳ .לטור
כולו השווה בשביעי מפיוטי שיר המעלות לאבן אביתוו :׳ ٥١١זכרתי גדלך מבין כל רעיון׳(גונט ,חמש עשרה
שיוות ,ב ,עמ׳ [ .)15ואכלת ١١١׳] :השלמת הטוו הזה ,החסו בכתב היד ,מתחייבת מכוח מבנה הפיוט; השווה
טור  16וטור  .47המעתיק פסח עליו כאן בטעות ועבר ישירות לפסוק המעביר אל הבוכה ,הזהה לו בלשונו.
 33עזו עש :התקין בת זוג ,כלומר ברא(הקב׳יה) את חוה; על  ١٥בראשית ב ,יח :׳אעשה לו עזר כנגדו׳ .ליצית:
לאדם ,יציר כפו(השווה לעיל ,טור  .)17להמציאי [נחת] :להביא לו כך מנוחה .להשלמה השווה הצירוף המקראי
׳מצאה מנות׳(בראשית ח ,ט; איכה א ,ג) .תחת :אפשר שהטור התבסס על בראשית ב ,בא :׳ויסגו בשר
תתתנה׳ 34 .צבאי :1ישראל[ 35 .ש]לשה שאכא כאהת :משנה ,בוכות ז ,א، 36 .؛ :٠٦١٦כנראה תחילת
צירוף סמיכות המשמש כינוי למים ,השווה משלי ל ,ד :׳ ١٠צרר מים בשמלה׳ .ואולי הכוונה היא דווקא למי
התהום ,השווה אצל נחמיה (קצומטה ,פיוטי נחמיה [לעיל ,הערה  ,]33עמ׳  :)86׳דילה מים זכרים  /ונקבות
במטה צרורים׳ .הטור מתייחס כנראה לבראשית א ,כ :׳ישרצו המים שרץ נפש חיה׳ 37 .צנופי :העופות,
בעלי הכנפיים; השווה ביוצר ׳בחמישי תנינים אידותה׳(זולאי ,ארץ ישראל ופיוטיה ,עמ׳  :)358׳בחמישי
צנפתה כנופים׳ ,וכן בפיוס ׳אשר אימתך׳ המיוחס ליניי ( ٦גולדשמידט ,מחזוו לימים הנוואים לפי מנהגי בני
אשכנז לכל ענפיהם ,ב :יום כפור ,ירושלים תש״ל ,עמ׳  :)375׳צנופי שש שש׳ .שלשה <؛הנשיו :המוכשרים
בשלושה סימנים(׳כל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקוקבנו נקלף׳ ,משנה ,חולין ג ;)١ ,ראה לעיל ,בגוף המאמר,
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קהלו היום ووا[הו]דו כילל
נוחלי אלו ךבףם שבין בית [שמאי ובית] הלנל]
40

רקמת יציר בששי אוה ויואל
[ר ].שמו []... ...דיוןגואל
שבחו ووا ן תנו כהיום ישר[א]ל
נוחלי הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל
היתם] הזה תאמצינו מת[נ]ינו תשנס

45

ושבע מ[בך]כותיף שארית יוצאי חנט
פי [].. ...וני עומחני במך[א]ה מופת ונס
בונה ירושלים י; נךסי יש[ךא]ל יכנס
[כאמור בונה יוושלם יי נדחי ישראל יכנס]
[ברור אתה יי בונה ירושלים]
אמן במהרה ב[י]מינו אמן בחיינו
תבנה ציון תכון עבודה בירושלם
ב<רור> א<תה> ” א<להינו> מ<לך> ה<עולם>
אל הטוב והמטיב הנעים המנעים
לאמוניו הנוחלים סדר זרעים

[ 38הו]ח כלל :פיאר אותו באמרי שבח; השווה לעיל ,טור  :23׳מהלל הודו בכן [ע]מ[ו]
הערות .31-29
מילל׳ ,וכן באחרון פיוטי שיר המעלות לאבן אבי™(גרנט ,חמש עשרה שירות ,ב ,עמ׳  :)28׳ ٥١١סדרתי הודן•׳.
» 39؛ ...١הלנל] :משנה ,ברכות ח ,א 40 .וקמת«،؛ :٦٠לברוא את האדם .השווה תוספתא ,הוריות ב :٢,׳יצרו
וריקמו והביאו לעולם׳; וכך ,בהקשר זהה ,ביוצר לחתן ׳אנצחה שוכן שמי עוץ׳ לאבן אביתוו(נ״י T-S NS
 :)275.123׳וריקם יציר כף מאדמה׳(לשון וקימה כאן על פי תהלים קלט ,טו :׳רקמתי בתחתיות ארץ׳) .אזה
ומאל :חפץ ועשה; השווה בפיוט ׳אל אדון  ٥٦על כל אל׳ ,כנואה לאבן אביתוו(על  ١٥נ״י אדלו :)3060.1
 ].٦[ 41שמו :ניתן להשלים :ו|ב|(או :ך[ם]) שמו; לפי זה מדבו כאן באדם
׳בווא רום אויתה ותואל׳.
שהקב״ה עשאו אדון לכל החי ,על פי בראשית א ,כח :׳ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הומשת על
האוץ׳ .וגואל :הטוו נחתם כנואה בהתייחסות לקב״ה 42 .יתנו :יביעו בדבויהם; ואולי צ"ל ׳ ,'١١١٢١מפני
האקרוסטיכון 43 .הרואה ...לישראל :משנה ,ברכות ט ,א 44 .היו[ם] הזה תאמצינו :כלשון הפיוט הקדום
׳היום תאמצנו׳(גולדשמידט ,מחזור [לעיל ,בביאור לטור  ,]37א :ראש השנה ,עמ׳  .)275מת[נ]ינו תשנס :תחזקנו;
עלפי מלכים א׳ יח :١٠ ,׳וישנס מתניו׳ 45 .יוצאי הנס :ישראל :יוצאי מצרים ,היא חנס(ישעיהו ל ,ד :׳כי היו
 48הטוב והמטיב :על פי נוסח הברכה הרביעית של ברכת המזון ,׳המלך
בצען  ١١٦٧ומלאכיו חנס יגיעו׳).
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50

נותן מזון ויין המשמח ולחם המסעד
לנז־יביו הנוחלים סדר מועד
؛ ١٦פתוחה במנעמים ישנים وه חדשים
 ٦١٣٦٩٠הגוזלים סדר נשים
יום יום מאכיל משמנים ומשקה ממתקים

55

לידידיו הנווזלים סדר נזיקים
ומשביע ומשפיע ממגד אילנות שלישים
לותיקים הנוסלים סדר קדשים
שיחי סוב שדי אלף ומאתים ותשעים להברות
לסעודיו הנוחלים סדר טהרות

60

פי ההזבתי הואל ומלאהו במפלאי צז־קף
טוב אתה ומטיב למדני חקיו؛

הטוב והמטיב לכל׳ ٠ .؛ נותן  :١١٢٠השווה דבוי  ٥١٠١٨ב׳ יא ,כג' :ויתן להם  ١٦٢٥٨לוב' ,והעניין על פי תהלים
קלו ,כה :׳دوا ל ח ם לכל בשו' וכיוצא בו ١٠٠١ .המשמח ולחם המסעד :על פי תהלים קד :١٠ ,׳ויין ישמח לבב
אנוש ...ולחם לבב אנוש יסעד׳ ٨٠ 52 .פתוחה :על  ١٥תהלים קד ,נח' :תפתה  ٦٦١ישבעון סוב׳; חהלים קמה,
סז :׳פותח את  ٦٦١ומשביע׳ 54 .מאניל משמנים ומשקה ממתקים :על פי נחמיה ח ,י :׳אכלו משמנים ושתו
ממתקים׳ 55 .סדו«יקים :הגרסה ׳נזיקים׳(תמוות ׳« ١٣׳) וווחת למדי ,ואה לדוגמה :בו ,משנה כ״י קויפמן
(לעיל ,העדה  ,)82עמ׳  ٦١٠« 56 .255אילנות שלשים ١٦٥٠ :העצים הטובים למאכל שמניינם שלושים ,על פי
מסורת המופיעה בכמה מפיוטי אבן אביתוו; ראה :קצומטה ,פיוטי נחמיה(לעיל ,הערה  ,)33עמ׳  58 .48שיחי
טוב שדי :צמחי מיטב הארץ; ללשון השווה בראשית ב ,ה :׳שיח השדה׳ .אלף ו«אתים ותשעים :השווה לעיל,
טור  ,22ובביאור שם .להבדות :להאכיל(השווה שמואל ב׳ ג ,לה :׳להברות את דוד לחם׳) 60 .פי הוחבתי:
השמעתי בקול דברי תהילה לאל .הואל ומלאהו במפלאי צדקן :עשה למען יישמעו מפי נפלאותיך .הניסוח על
 ١٥תהלים פא ,י :׳הרחב פיך ואמלאהו׳; והשווה בשישי מפיוטי שיר המעלות לאבן אביתור(נרנס ,חמש עשרה
שירות ,ב٠١٠ ,׳ 3ו) :׳הרחב נא ומלא את ( ١٥הנאלם؛׳ .ו 6סוב אתה ا«صمد למדני חקיך :תהלים קיט ,סח
(והשווה לעיל ,טור  :48׳אל הטוב והמטיב׳).
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נספחיםי2ו
א .׳אשר אהב׳
מקור :כ״י קיימברידג׳T-S 8H 16.20 ,
בשם רח<ום>
<:ב[רך]שאכ^]נו [משלו]
ברוך שאכלנו מ[ש]לו ובטובו חיינו
ב<רוך> הוא [שא]כלנו משלו ובטובו חייוו

ב<רוך> אתה יי אלהינו מלך העול[ם]

אשר [א]הב אהלי תם٦؟^ באהלי []..ול
בהוציאו בחיריו מ[.. ... ..לול]
وه [ ]......לשני[ם] ؟עיר מסלול
מליו ל[.. ....... ...לו]ל
5

הן על ככה שוןרוהו במנעמי מלול
[ ]..١ניהלם במנהל נעים וכלול

 ٦אהלי תם :ישראל ,צאצאי יעקב הנקרא ׳איש חם לשב אהלים׳(כראשית כה ,כז); השווה הצירוף המקראי
׳אהלי יעקב׳(לדוגמה :ירמיהו ל ,יח) .וכיוצא בזה אצל הקיליוי(ש׳ אליצור ,קדושה ושיר  -קדושחאות
לשבתות הנחמה לרבי אלעזר בירבי קיליר ,ירושלים תשמ״ח ,עמי ' :)38אהלי משכנות תם׳ .אהלי ل]..اؤ :כנראה
כינוי לאויבי ישראל; השווה להלן ,טורים  ,24,22וכן ברביעי מפיוטי שיו המעלות לאבן אביתור(גרנט ,חמש
עשרה שירות ,ב ,עמ׳ و) :׳אהלי עוץ ובוז׳ :١٠٦٠» 2 .ישראל; הטור מדבר ביציאת מצרים 3 .לשני[ם] עשו
מסליל :לשנינדעשר גזרים נקרע ים סוף ובנתיבים שביניהם צעדו ישראל ,על פי המדוש(מכילתא ٦٦׳ ישמעאל,
מסכתא  ١٨١١٦בשלח ,ד :׳נחלק לשנים עשו גזרים׳) .ללשון ׳מסלולים׳ השווה ישעיהו יא ,טז :׳והיתה מסלה
לשאר עמו׳ ,ומדרשו בהוספה לפסיקתא רבתי ,מהדורת איש שלום ,קצג ע״ב :׳שכן כתיב והיתה מסילה ...לא
גזרתי את הים ועשיתי אותו שבילים לפניהם׳ .ء על כנה :על זאת ,לנוכח הנס; מקור הצירוף באסתר ט ,כו.
ة ل« ظ ه :הנחה אותם(בצאתם ממצרים) .השווה
שווווהו :שוו לקב״ה .במנעמי מלזל :במילים ובות נועם.
ישעיהו מט ,י :׳כי מותמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם' ,ומדרשו בילקוט שמעוני ,יהושע ,רמז טו .במנהל נעים
ו 2ו ראה בגוף המאמר ,סעיף ה.
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זן וכלכל והעיקה [.. .....לול]
חייליו ووا ןהודוהו וגם יכלילוהו מכלול
[ט ]......אל מהולל על כל הילול
ככ<תוב> גותןלח[ם] ל[כל בשר] <כי לעולם חסדו>(תהלים קלו ,כה)
וג<אמר> < ٨٨٦٥את ידך ומשביע לכל  ١٨דצון> (תהלים קמה ,טז)
ב<דוך אתה יי> < ١٢٨את הכל>
גודה לו יי אלו[הינו] [ ]...על []...

٦٠

יום שהעטןתנו עטרת כליל
[ ]...מכלי כטף צרוף בעליל
כ[״]ת בהלמן؛ [נו]ו؟לי קטם ואל[י]ל
לעד ז[؟]לו צור ו[פל]שת וגליל
מהמוניו [הקי]מות(؛הן ונביא [..ליל]

15

משמים שאר תמ[טיר] ו[ב]ר דנטליל
נופ[פ]ת קו/נינו ? ٥זיקפת ותתליל

וכלול :בדרך הדורה 7 .זן וכלכל והשקה :דאג להם למאכל(שמות טז ,יא-יד) ולמשקה(שמות טו ,נג-כו).
 $חייליו :ישראל .בכן :השווה ׳אשר אחד עשה׳ ,טור  ,3ובפירוש שם .יכלילוהו מכלול :ישבתו ויפארו אותו .ללשון
׳מכלול׳ השווה יחזקאל כז ,כד :׳במכבים בגלומי תכלת ורקמה׳ .و על כל הילול :מעבר לכל שבח٠١« 10 .
שהעטדתגו ٥١١٨ :שבו הכתרת אותנו .ואולי עניינו יום מתן תורה ,על פי המדרש(תנחומא שמות ,יא) :׳כשעמדו
ישראל על הר סיני ...מיד חבבן הקב״ה ושלח לכל אחד ואחד מהן שני מלאכים ...ואחד נותן לו עטרה בראשו׳
(ומתקשר כנראה אל אזכרת מתן תורה בנוסח הקבע) .עטות כליל :עטרה מפוארת ,כלילת יופי .ואולם ׳כליל׳
עצמו יכול להיות לשון עטרה(ראה לשון ׳ישמח משה׳ ,הנוסח המפויט הקדום המשמש בברכת קדושת היום
בשחרית של שבת :׳כליל תפארת בראשו נתת׳) ,ואם כן אולי מדובר בסמיכות נרדפים 11 .כלי כסף צווף
בעליל :כינוי לתורה ,על  ١٥תהלים יב :٢ ,׳אמרות ה׳ אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ׳ 12 .בהלמן:
בהכותך[ .נו]חלי קסם ואל[י]ל :עובדי עבודה זרה .הצירוף ׳קסם ואליל׳ על  ١٥ירמיהו יד ,יד :׳חזון שקר וקסם
ואליל׳ 13 .ז[ח]לו :פחדו .צוו וןפל]שת וגליל :אויבי ישראל ,על פי יואל ד ,ד :׳צר וצידון וכל גלילות פלשת׳.
 ١٠מהמוניך [הקי]מות :בחרת מתוך עמך .השווה דברים יח ,יח :׳נביא אקים להם מקוב אחיהמ׳(ההשלמה
מוצעת על  ١٥לשון הפסוק הזה) ,וכן שמות כח ,א :׳הקרב אליך את אהרן ...מתוך בני ישראל לנהנו לי׳ .כהן
ונביא :הצירוף מקראי(ישעיהו כח ,ז ועוד) ,וכאן מכוון כנראה למשה ולאהרון 15 .שאר תמ[טיו] :פיזרת לנו
בשר ממרום ,על פי תהליס עח ,כז' :וימטר עליהם כעפר ٦ ٣׳؛ ומכוון לשלו ,על  ١٥מדרשו(בבלי ,יומא עה ע״ב
ועוד) .ו[ב]ד תטליל :ונתת לנו מזון כטל; מכוון למן שהופיע בעת עליית ׳שכבת הטל׳(שמות טז ,יד).
 16נופ[פ]ת קונינו :נשאת אותנו אל על ,כלומר הושעת אותנו! השווה לדוגמה תהלים קמח ,יד ٥٦١٢ :קרן
לעמו׳ .זיקפת ותתליל :הגבהת אותגו ,אף כאן כציור לתשועה! ללשון ׳תתלי<؛׳ השווה יחזקאל יז ,נב :׳הר גבוה
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נאור כן תחדש בביאת זרע ה[ח]כליל
ששון ושמחת לבב כהולך בחליל
ככ<תוב> השיר <יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל
לבוא בהר יי אל צור ישראל>(ישעיהו ל ,כט)
ואכלת <ושבעת וברכת את יי אלהיך על הארץ הטובה אשר גתן לך>
(דברים ח ,י)
ב<רוך אתה >١١על הא[ר]ץ ועל המזון
נחמנו יי אלהיגו

?٢٦١٨٢٦٠١١٩١
20

[ ......״ל]ל

פינות נווך כמאז ת[ש]כלל
؟ ١١٠תפאר [.. ......לל]
קו־ייה תרומם וקו־ני עוץ ת[].לל
ר[]..מך תרפם [ ]...בית תפלל
ש[ב]טיך תבךךושוךדי[הם ת]קל[ל]

25

ת[פא]ןתך נהורה ובךכתך אז במלל
ואמר כל העם [אמן] והלל

ותלול׳(ולניקוד השווה תהלים קוז ,כוז؛ תודה למר נועם מזרחי על מראה המקום הזה) 7 .ו »  1،ד:הקב״ה
(תהלים עו ,ה :׳נאור אתה אדיר׳) .תחדש :תושיענו מחדש .נגיאת זוע ה[ה]נליל :בבוא מש؛ת בן דוד ,מזרע
 18ושמחת ...בחליל :ישעיהו ל ,נט.
יהודה ,שנאמר עליו (בראשית מט ,יב) :׳חכלילי עינים מיין׳.
 19עליון :פנייה לקב״ה(הש1וה בראשית יד ,כב :׳אל עליון קונה שמים וארץ׳) .ועדץ :ושמים(בינוי פייטני; ראה:
י׳ יהלום ,שפת השיר של הפיוט הארץ־ישראלי הקדום ,ירושלים תשמ״ה ,עמ׳  :٦١« 20 .)140-139עירך ,היא
ירושלים(השווה לדוגמה ירמיהו לא ,בב :׳נוה הצדק הר הקודש׳) .הניקוד כאן על פי כתב היד 22 .קוייה:
ירושלים(השווה לדוגמה ישעיהו א ,כו :׳עיר הצדק קדיה נאמנה׳) .עוץ :אדום ,המייצג את אויבי ישראל ,על ١٥
איכה ד ,כא :׳בת אדום יושבת בארץ עוץ׳ .והשווה בראשון מפיוטי שיר המעלות לאבן אביתור(גונט ,חמש
עשוה שירות ,ב ,עמי  :)3׳עוצית רומיה׳ .ת[].לל :אולי יש להשלים :ונ[ס]לל ,כלומר תומוט(השווה :שמות ט,
 ;٢١יומיהו נ ,כו) 23 .ו[]..מך :אולי כינוי לישואל(׳ךחו5יך׳ל) .בית :בכתב היד ציוה תחת הבי״ת .תפלל:
אולי :תשפוט(השווה שמואל א ,ב ,כה :׳ופללו אלהים') ,אך בשל הליקוי קשה לעמוד על מובנו של הטוו.
 25נהווה :אפשר לנקד :נהוךה ,כלומר זוהרת ,אך איננו נראה מבחינה תחבירית .אולי צ״ל ׳תנוזיךה׳ או ׳^ <ךה׳
(כלומו האו ,השווה ׳אשו אחד עשה' ,טוו  )25או לחלופין ׳נהדרה׳(כלומר נפאר ,במקביל ל׳נמלל׳ בסוף הטור).
לטוו בכללו השווה בשלישי מפיוטי שיו המעלות לאבן אביתוו(גונט ,חמש עשרה שירות ,ב ,עמ׳  :)8׳תפארת
מעוז תראה בגבולו  /תהלות מצלצלים תשמע מזבולך׳ .נמלל :השווה תהלים קו ,ב :׳ ١٠ימלל גבורות ה".
 26ואמו ...והלל :על פי דברי הימים א׳ טז ,לו :׳ויאמרו כל העם אמן והלל לה״ ٠١٠27 .׳ :٥١ממשיך את לשון

٦٦٦

יהושע גרנט ואבי שמידמן

ככ<תוב> ברוך יי אלהי יש<ראל>  ١٠הע<ולם ועד העלם ויאמרו כל העם
אמן והלל ליי>(דברי הימים א׳ טז ,לו)
ונ<אמר> בונה ירושל[ם] יי <נדחי ישראל יכנס>(תהלים קמז ,ב)
ויבא אליהו ומשיח בן דוד במהרה בימינו [].........
[ב]<רוך אתה יי> בונה יוושלם אמן במהרה בימינו
ב<רוך> אתה יי אלהינו הטוב והמטיב
יום יום עם עם מ[]..לל
והמקוים שבוע טובן؛ במכון מחו[ל]ל
؟ ١١٥בתו־שישים וב[טפ]יך[י]ם מששכלל
30

פאו־ן؛ להו[דו]ת []...ם גם שב גם עילל
חדים ששים שמחים כ[מ]וצא 1של]ל
[ז]כוךים ؟בודים [כ]ל מנעי[מי] מהלנל]
[ק ]...... ..יתהלל
ככ<תוב> ביי תתהלל נפשי <ישמעו ענוים וישמחו>(תהלים לד ,ג)
ונ<אמר> הטיבה יי לטובים <ולישרים בלבותם>(תהלים קכה ,ד)
ןהוחמ]ן

פתיחת הברכה ,ושיעורו :הטוב והמטיב בכל יום(השווה תהלים סח ,כ :׳:،רוך ٨׳ יום יום׳) .עס מ[]..לל :אולי יש
לקרוא :מכ[ו]לל(השווה טור  ٦٠לעיל :׳שהעטרתנו עטרת כליל׳) ,ועל כל פנים ענייוו ישראל 28 .שבוע טובך:
השווה לדוגמה תהלים קד ,כח :׳תפתח ידך ישבעון טוב׳ ועוד כיוצ״ב .במכון :במקדש ,השווה לדוגמה ישעיהו
ד ,ה :׳מכון הר ציון׳ .מחו[ל]ל :שהופרה קדושתו; השווה לדוגמה יחוקאל בד ,כא :׳הגגי מחלל את מקדשי׳.
 :١١٠٠מכוסה; השווה מלכים א׳ ז ,ז ١١٥٠٢ :בארז מהקרקע על הקרקע׳ .בתושישים :ה׳ב׳ כתובה בין השיטין.
29
בתרשישים ונ[ספ]יו[י]ם :באבני חן ,על פי ישעיהו נד ,יא :׳הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספיוימ׳;
התרשיש והספיר הן מאבני החושן(שמות כח ,יח-כ) ٠١ 30 .שב ره עולל :זקנים עם צעירים; השווה ירמיהו
לא ,יב :׳ובחורים וזקנים יחדו׳ ,וכיוצא בזה בשמיני מפיוטי שירי המעלות לאבן אביתור(גרנט ,חמש עשרה
שירות ,ב ,עמ׳  :)18׳שלם תמלא ישיש ונער׳ .עולל :ה׳ו׳ כתובה בין השיטין 31 .חדים :שמחים ,על פי שמות
יח ,ט :׳ויחד יתרו׳ .כ[מ]וצא [של]ל :כשמחתו של מוצא שלל ,על  ١٥תהלים קיט ,קסב :׳שש אנכי על אמרתך
כמוצא שלל רב׳[ 32 .ז]כווים :גאולים ,שזכרם ה׳ לטובה .זבודים :מבורכים ברווחה; השווה בראשית ל ,כ:
׳זבדני אלהים אתי זבד טוב׳ .מנעי[מי] מהל[ל] :מיטיבי שיר(השווה יחזקאל לג ,לב :׳ ٨٥١קול ומ?וב נגן׳).

׳אשר אחד עשה׳

د .׳אהלי תם׳
מקורות א  -כ״י קיימברידג'( T-S NS 243.159 ,טורים ^ ;)٦^-ه  -כ״י קיימברידג;
( T-S 8H 16.20כל הטורים)22.ו נוסח הפנים :טורים ו  2-ו :א; טורים  3ו  6-ו :נ.
ברכת מזון ללוב יוסף נ<וחו> ע<דן>
[ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם]
[הזן]
אהלי תם פנימי וחיצון
במנעמיו רועה עניי ؟؛؛אן
גם מאוצר הקיצון
משביע לכל חי רצון
[ונאמר פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון(תהלים קמה ,טז)]
[ברוך אתה יי הזן את הכל]
נודה לך
5

דורש ארץ קצבי בחילך
וזליא צויתה מאז קהלך
ואכלת ושבעת מאכלך

וברכתה את יי אליהיך <על הארץ הטובה> אשר נתן לך

חילופי נוסח :נותרת] בוכה נ [הזן]] [הז]ן נ ליתא א

 5אוץ] נין השיט׳ן א

™:™ 8ا [ו]בונת נ

ו [הזן] אהל׳ תם :המכלכל את ישואל; לכינוי ׳אהל׳ הם׳ ואה ׳אשר אהב; טוו ٦ובפירוש שם .פנימי :٣٠٨١
מביח ומחוץ; השווה ׳אשר אחד עשה׳ ,טוו  14ובפירוש שם 2 .ויעה עניי הצאן :וועם של ישואל; הצירוף על
פי זכריה יא ,ד-יא 3 .א1צדהקיצון :אוצר הטוב השמימי ,על פ׳ דברים כח ,יב :׳אח אוצרו הטוב אח השמים׳;
השווה ׳אשו אחד עשה' ,טוו  13ובפירוש שם 4 .משביע ...וצזן :תהלים קמה ,טז 5 .דווש :משגיח ,על פי
דברים יא ,יב :׳ארץ אשר ה׳ אלהיך  1וש אתה׳ .אדץ קצבי :צ״ל ׳אוץ הצבי׳ ,כלומר אוץ ישואל(על פי דניאל יא,
 ,٢٠מא) .בחילך :בכוחך .השווה בזולת לחתן ׳אין זולתך אל׳ לאבן אביתוו(גרנט ,חמש עשרה שירות ,ב ,עמי :)73
 $ובינתה ...לך :דברים ח ,י .و זוע
׳הענקתם ...ארץ צבי בחילך׳ 7 .ואכלת זשבעת :דברים ח ,׳.
122

כ״׳ א איננו מביא את מטבעות החיתום של הבוכות כלל; בכי׳׳ ב הם מופיעים במקוצר .לעומת זאת,
בכ״י ב אין מופיעים הפסוקים המעבירים אל הברכות.

3וו

יהושע גרנט ואבי שמידמן

ונ<אמו> ואכלת ושבעת <וברכת את יי אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן
לך>(דברים ח ,י)
[ברוך ...על הארץ ועל המזון]
רחם
זרע יוצאי חנט
10

חמול וכלכל ופמס
טובך לגלות תשא נס
נמזי יש<ראל> תכנס
ככ<תוב> בונה יר[ו]ש[לים] <יי נדתי ישראל יכנס(תהלים קמז ,ב)>
[ברוך ...בונה ירושלם]
ברוך <אתה יי אלהינו מלו העולם>
אשר כלכל בנים ב[צ]ןק א[ב]ותם
למאז ועד עתה [ד].1רש טוב[ת]ם

؛٦

מלו הטוב המטיוב] למטיבי נתיבותם
ולישרים בליבו[תם]
[ו]נ<אמר> ה[יטיבה] יי לטובים <ולישרים בלבותם>(תהלים קכה ,ד)
הרחמן

 9רחם] נחם יי ב

 12נדחי] ונדחי ב

מצאי הנם; עם ישראל ,צאצאי יוצאי מצרים ,היא חנס(על פי ישעיהו ל ,ד); השווה ׳אשר אהד עשה /טור
 11 .45תשא נם؛ תופיע לעיני כול; על פי ישעיהו יא ,יב؛ ׳ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל׳ 12 .נדתי
יש<ואל> תכנס؛ על פי תהלים קמז ,ב .13 .אשו؛ לכאורה תסוה אות י׳ מן האקרוסטיכון .אולי צ״ל ׳ישר׳ ,או
לחילופין ,׳יכלכל׳ במקום ׳כלכל׳; אבל השווה לפתיחת הפיוט הקדום ׳אשר בגלל אבות בנים גדל׳(ד׳ גולדשמידט
וי׳ פרנקל ,מחזור סוכות שמיני עצרת ושמחת תורה לפי מנהגי בני אשכנז לכל ענפיהם ,ירושלים תשמ״א ,עמ׳
 .)471בנים؛ ישראל .ב[צ]דק א[ב]ןתם؛ בזכות צדקתם של אבותיהם 15 .מלך הטוב המט«[ב] :על פי פתיחת
הברכה הרביעית של ברכת המזון ,׳המלך הטוב והמטיב לכל׳ .למטיבי נתימתם؛ להולכים בדרך הטובה; השווה
בזולת לחתן ׳אין זולתך אל׳ לאבן אביתור(גונט ,חמש עשרה שירות ,ב ,עמ)73 ,؛ ׳גוננת עם זו בישרו מהלכיו׳.
 ٠٠٦١٣^١16גלימ[תם] :תהלים קכה ,ד.

