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יהושע בלאו ויוסף יהלום
טולדו  -רקע ונעורים
ר׳ יהודה אלחריזי ,המשורר־המספר והמתרגם ,נולד בטולדו במחצית השנייה של המאה הי״ב
(בשנת  .)1165הוא נדד הרבה בין ספרד לפרובנס ,לאחר שקיבל את חינוכו העיקרי בעיר
הולדתו ,שהיתה מובלעת של תרבות ערב בקשטיליה הנוצרית .בטולדו ספג את התרבות
הערבית ,הערבית־היהודית והעברית ,ומשם יצא לפעול במשך תקופה ארוכה כמתרגם מערבית
בקרב המלומדים העבריים של פרובנס וצרפת .בסופו של דבר הפליג ממרסיי לאלכסנדריה
(לפני  ,)1216ומשם יצא למסע ארוך במזרח ,דרך קהיר ,ירושלים ,דמשק ,חלב ,מוצול ,בגדאד,
ועד בצרה הגיע .למושב איווה לו בסופו של דבר את העיר חלב המעטירה ,ושם גם נפטר
לאחר למעלה מעשר שנות פעילות במזרח ( .)1225לפי הביוגרף הערבי מחלב ,אבן שעאר
אלמוצלי ,שהקדיש ליהודה שלנו פרק מיוחד בין הפרקים הביוגרפיים שכתב על משוררי ערב
בני זמנו 1,היה:ח:א אבן סלימאן אבן'שאאול אבו זפוץא אלחריזי אל:הוךי מאנשי טולדו ,אחד
הגברים שבלטו בגובה קומתם ופניו לא הצמיחו זקן .מעניין שבנעוריו דווקא כתב אלחריזי
שיר מענה למי שביקר אותו על ריבוי שערו  -שער הראש בוודאי .בשיר זה טען שגם אלישע
הנביא לו נתברך בשער שופע כמו שלו ,היה ניצל מקריאות הלעג ״עלה קרח״ :אישים יךיבוני
עלי רוב שעדי  /אמנם כסילותם שחין פורח  //לא זכרו כי לו אלישע כן יהי  /לא קןאו אחךיו
עלה קרח(מסעי יהודה ,ו ,שיר קג) .בשלב המאוחר של חייו ,כאשר פגש אותו הביוגרף הערבי
במזרח ,מדולדל זקן ,בלט אלחריזי במבטא המוגרבי־הספרדי שבפיו :ואף שהייתו בצרפת
ניכרה בו ,כי הוא נהג להתגורר בין הצרפתים שנפוצו במזרח .תרבות ערב עמדה מכל מקום
בבסיס השכלתו.
על אף שלושה דורות של כיבוש נוצרי ( )1085המשיכה טולדו ,בניגוד לשאר קשטיליה,
להיות עבור חלק מתושביה ,כולל אלה היהודים ,מרכז של תרבות ערבית ושל תרגומים ממיטב
*

1

המהדורה של כתאב אלדרר עומדת לראות אור בהוצאת מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח,
ומראי המקומות מתייחסים למהדורה זו ,וכן לחלקים מתוך החיבור שנתפרסמו בתוך מסעי יהודה,
עמ׳ . 167-95
ראו :סדן ,צומת תרבותי ,עמ׳  ;46סדן ,אינטלקטואל יהודי ,עמי . 139
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יצירותיה .יהודי טולדו המשיכו גם תחת השלטון הנוצרי את מסורת תרבותם האנדלוסית
הגבוהה ,ויצירותיהם הפיוטיות המשיכו להיכתב בעברית ,ממש כפי שנהגו גם בעבר הלא
רחוק במסגרת החצרנות היהודית בדרום המוסלמי 2.הם המשיכו את מסורת התרבות
החצרנית שראתה בטיפוח היצירה העברית ייעוד תרבותי־לאומי העומד בתחרות מול
עולם הערכים של חברת החצרנים הערבית המקבילה ,ובו בזמן מחקה אותה .בקרב החברה
הערבית היה טיפוח הסגנון והלשון קשור בקשר הדוק עם האמונה באמתותו של הספר הקדוש
בעל הייחוד הלשוני המופלא והאלוהי(אעגיאז אלקראן) .היהודים ,שלא קיבלו את עקרון
האעג׳אז ,עמדו בכבוד בהתמודדות עם החצרנות הכללית שהיתה במידה רבה גם חלק
מתרבותם הם  -חברת החצרנים היהודית ,שלא הזניחה את המגמות התרבותיות הפנימיות,
וריכזה סביבה יצירה עברית תוססת אשר חומות החצר הגנו עליה 3.ואף על פי שחברי חוג
החצר היהודים היטיבו לדעת ערבית ומסוגלים היו לחבר שירה ערבית ,העברית נתקיימה
בכתיבתם כלשון היצירה הלירית הגבוהה ,בו בזמן שבפרוזה ,בייחוד בפרוזה העיונית ,הרבו
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על כוח ההישרדות של תרבות אנדלוס והלשון הערבית בטולדו ראו מולינה .פליישר ,בניגוד לשירמן,
נוטה שלא להכיר בהמשך קיומה של תרבות עברית חצרנית בטולדו  -ראו שירמן־פליישר ,עמ׳ 130
הערה  , 122עמי  189הערה  , 181עמי  ,215-214,205עמי  372הערה .26
ראו :ריס; שטרן ,בשבח הרמב״ם ,עמי  ;92-91בלאו ,יהודית־ערבית ,עמי .236
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לכתוב בערבית .ויש להניח שגם ר׳ יהודה שלנו פעל על פי אותו הדגם בשנים המעצבות של
חייו בטולדו(ראו מסעי יהודה ,ו ,שירים יב ,נו ,קסח).
כיוצא מן הכלל המאשר את הכלל יש לראות את השיר הערבי שכתב בטולדו בן דורו של
אלחריזי ,אברהם אלפכ׳אר ,לכבוד המלך הנוצרי אלפונסו השמיני .המלך העסיק את השר
היהודי בשליחויות דיפלומטיות לארצות האסלאם ,אבל לא היה מסוגל מן הסתם ליהנות
באופן בלתי אמצעי ממתנת השיר הערבי שהעניק לו החצרן היהודי שלו 4.המשוררים
היהודים שפעלו בקרב אנשי החצר בטולדו היו מסוגלים אמנם ,כאמור ,לכתוב גם שירים
בערבית ,אבל הם לא עשו זאת ,מכיוון שקהלם הטבעי חי בעולמה של תרבות שיר עברית.
חילופי שיר נודעו מן הסביבה היהודית הזאת בעברית בלבד  -כך למשל נודע שירו של מאיר
הלוי אבולעאפיה ,איש החברה הגבוהה בטולדו ,אל אברהם אלפכ׳אר ,הדיפלומט הנזכר
בשירותו של אלפונסו ,ולשונו היא על טהרת העברית5.

לוניל  -פעילות בתחום התרגום
אלחריזי התמיד מן הסתם בכתיבה בעברית גם לאחר שהעתיק במחצית השנייה של חייו
את זירת פעילותו אל צפון ספרד והגיע לבסוף אל פרובנס ואולי אף לצפונה ,לצרפת ,שהרי
מעבר לפירנאים לא היו יודעי ערבית מקומיים משכבר ,ואלחריזי הצטמצם מן הסתם לפי מה
שבידינו לעשייה יוצרת בעברית בלבד .הוא פעל עכשיו באופן נמרץ בשירות שוחרי הדעת
הפרובנסלים שנמשכו אל החכמות והמדעים הכמוסים בערבית ,והיה זה הוא אשר חשף
בפניהם במפעלי התרגום העבריים הגדולים שלו את מקורות החכמה והדעת האנדלוסיים.
באותו זמן הוא פעל בין השאר במרכז ההשכלה המפורסם ,בלוניל שבפרובנס ,מקום שבו פטרון
כגון ראש הישיבה המלומד ,ר׳ יהונתן הכהן ,מעריצו הגדול של הרמב״ם ,הזמין אצלו תרגום
עברי לפירוש המשנה של ״הנשר הגדול״ ,שנכתב בערבית(מסעי יהודה ,ו ,שיר סט) .במקום
זה גם תירגם חיבור מעולמה של הפואטיקה ,את ספר ״ערוגת הבושם״(מקאלה אלחדיקה פי
מעני אלמג׳אז ואלחקיקה) ,של ר׳ משה אבן עזרא ,שעסק בבעיית הלשון הפיגורטיבית במקרא
(שם ,שיר סח) .אבל דווקא ייחודו של אלחריזי ,שהיה ידוע במוצאו הקשטיליאני ובהשכלתו
האנדלוסית ,גרמו לו גם לקשיים.
אלחריזי בחר לו למושב את העיר לוניל במקום שכבר התבססה לפניו משפחת מתרגמים
מיומנת ,שהמציאה שיטה מיוחדת משלה בתרגום הדוק מערבית לעברית .משפחת התיבונים
לדורותיה ,יהודה ושמואל עם צאצאיהם ,פעלה בלוניל ,ודפוסי התרגום נטבעו לראשונה בלשונם
המלאכותית ,המשוערבת־המשועבדת .היתה זאת עברית על פי צליליה ותורת הצורות שלה,
4
5

ראו רצהבי ,שירה ערבית ,עמ׳  .350-329השיר המפורסם הזה אמנם נכתב מחוץ למסגרות החצרנות
היהודית ,ואינו יכול ללמד אותנו על הרגלי הצריכה של אנשי התרבות היהודים בטולדו.
שיר תנועות עברי בתבנית רומאנית נכתב בטולדו לכבודו של אלפונסו העשירי ,והוא אמור היה לצודד
את לבו של המלך במקצביו ובצליליו בלבד  -ראו גן המשלים והחידות ,חלק שני ,ב ,עמ׳  ;56והשוו
שירמן־פליישר ,עמ׳ . 376
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אבל חלק גדול של מילונה היה במידה רבה נאולוגי ,ומשופע בתרגומי שאילה מן הערבית.
בייחוד ניכרה השפעת הערבית בתחבירה המשוערב של העברית הזאת ,וכן בדרך חשיבתה
ובמושגיה ,שהיו כולם על דרך הערבית .בדרך אחרת ביקש ללכת ר׳ יהודה  -הוא היה אמן
הלשון העברית ,והפער בין העברית היצירתית של השירה ובין העברית המשוערבת היה
גדול מדי לטעמו .כך העז וניגש לתרגום עברי חדש של ״מורה הנבוכים״ ,כעשר שנים לאחר
שהשלים ר׳ שמואל אבן תיבון את התרגום שלו לחיבור ,שעוד זכה לשיתוף פעולה מצדו של
הרמב״ם בעצמו .בדברי המבוא שכתב ר׳ יהודה לתרגומו ,הוא מתנצל ואומר שהוא ניגש אל
המלאכה רק לאחר שהופעל עליו לחץ שיתרגם את הספר בלשון בני אדם :או בלשונו :״במלים
פשוטים וצחים ולמבין נכוחים  /ולהנחות בדרך מישור אנשי תועה  /והיה העקוב למישור והרכס
לבקעה״ 6.מלכתחילה לא מיהר אלחריזי להיענות לבקשה בגלל קשי המשימה ,ובמיוחד מכיוון
שכבר הקדים אותו בכך ,כפי שהוא עצמו מודה ,מתרגם דגול .אלא שמגמתו שלו בתרגומו שונה
היתה :הוא ביקש להקל על הקריאה בספר ,לא להקשות אותה  -לשם כך אף צירף לתרגומו
מילון קצר של המילים הזרות שנזקק להן תוך כדי תרגומו .עבודתו נתקבלה כנראה ברצון,
והמתרגם הלטיני ,שהתקשה כנראה בדיוקיו של אבן תיבון ,תירגם את הספר עוד במאה הי״ג
דווקא מן הנוסח העברי הקולח של אלחריזי 7.גם החכם ר׳ יוסף מקליסון ( ,)0188011הצרפתי
מבעלי התוספות ,העדיף את התרגום הזה ,שהוא בעצמו אף יזמו(מסעי יהודה ,ו ,שיר נב).
בגלל הנגישות שהקנה התרגום החדש לתורת ר׳ משה בן מימון ,נזהרו ר׳ יוסף ואחיו ,ר׳
מאיר ,שלא לחשוף אותו בפני תלמידי הישיבה הבלתי מיומנים בעומק החשיבה הפילוסופית8.
מסתבר שדווקא מכיוון שתרגומו של אלחריזי התקבל בזרועות פתוחות והתפשט במהירות,
הוא עורר את חמתו של המתרגם הראשון ,ותגובתו הנזעמת לא איחרה לבוא.
ר׳ שמואל אבן תיבון מיהר לכתוב בשנת  1213בעקבות אלחריזי גם הוא חיבור מילוני
מיוחד ,״פירוש המילות הזרות״ ,על מנת להקל על הבנת התרגום שלו ,שהיה זקוק בוודאי
לפירוש עוד יותר מתרגום אלחריזי .מבחינה זאת אבן תיבון היה צריך לכאורה להיות אסיר
תודה לקודמו ,שהורה לו את הדרך כיצד להקל על הקורא באמצעות פירוש המילים הזרות,
אך במקום זה ניצל אבן תיבון את ״פירוש המלים הזרות״ שלו על מנת לתקוף את תרגומו של
אלחריזי .לדבריו ״רובו הבלים וקצתם כזבים ,טעויות ומכשולים לפני סכלים ומשכילים״9.
סכנה גדולה במיוחד טמונה בו לדברי אבן תיבון ״כי יאמינו לו בפירוש המילות הערביות ,כל
שכן עם שמעם עליו שהוא בקי בשתי הלשונות ,העברית והערבית״(שם) .בידיעה היסודית של
שתי הלשונות ,שאלחריזי הצטיין בה ,מוכן היה אף מתחרהו להודות ,אלא שדבר זה כשלעצמו

6
7
8

9

ראו מורה נבוכים בתרגום אלחריזי ,עמ׳ .2
ראו הסלהוף.
ראו מלחמות השם ,עמ׳ נג .אלחריזי לא תירגם כמובן את מורה נבוכים עבור האחים מקליסון בירושלים,
ונוסח ״בירושלים׳׳ ,שנוסף כנראה בידי מי שהכיר את דברי אלחריזי על ירושלים(מסעי יהודה ,ב ,שורות
 ,) 115-113חסר במסירות הביזנטיות הקדומות .כך למשל בכתבי היד שמן המאה הט״ו(פטרבורג,
האקדמיה הרוסית ,ב , 102 ,וכן כ״י בית המדרש לרבנים בניו־יורק .)2469
ראו פירוש המלים הזרות ,עמ׳ . 16-15
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לא יכול היה להיות לדעתו תנאי מספיק :״כי כן הוא וראוי הוא להעתקת הדברים המובנים
בספרי השירים וספרי הלשון ודברי הימים ,שאלו הם מלאכתו ואומנותו .ואולם הרס להעתיק
ספר כולל חכמות עמוקות ,אשר לא פקח עין בדבר מהם״(שם) .אבן תימן מוכן היה להודות
בסמכותו של המשורר לעבד שירים נבחרים מן הערבית ,ספרי פואטיקה ואולי אף סיפורת
אומנותית ,שאותה הוא מכנה כנראה בשם ״דברי הימים״ ,אבל בשום אופן לא חיבורים עמוקים
בפילוסופיה ,שבהם אלחריזי לא היה מיומן דיו10.
עשייתו היצירתית של אלחריזי אכן כללה בין השאר לא רק תרגומים מן הפרוזה המדעית
של חכמי ישראל כי אם גם תרגומים מן הפרוזה האמנותית של סופרי ערב .אחד ההישגים
המקוריים והחשובים ביותר בספרות הערבית היה הקובץ העשיר והססגוני של מקאמות
אלחרירי(מת בשנת  ,)1122שאלחריזי תירגם ועיבד באופן מופלא לעברית בתור ״מחברות
איתיאל״ .נגד יצירה חופשית בפרוזה האומנותית יצא באותו הזמן הרב החסיד ר׳ אברהם
בר נתן הירחי ,איש לוניל ,שכתב בשצף קצף נגד ״אותם הבחורים אשר מדרך מוסר יצאו,
אשר לא שמעו ואשר לא ראו וכתבו להם ספרים באהבת הנשים ובמרמתן ובלחישתן ...וראוי
לכותביהם לגונזם כי המכתבים עמל כתבו ...ואוי להם ולמעתיקיהם הסופרים ולהוגים בהם,
כי לא די להם שמתבטלים בהם מן התורה אלא שמבטלים אחרים״.״ ייתכן מאוד שאלחריזי
עשוי היה להיות אחד מן הנמענים של ההתקפה 12,לאחר שעסק באותו הזמן בתרגומן
ובעיבודן של מקאמות אלחרירי ,שזכו להערצה רבה בעולמה של הספרות היפה.
האידאלים של אלהריזי בכתיבה עברית מקורית באים לידי ביטוי בהקדמה שכתב לספר
המקאמות העברי ״תחכמוני״ ,שנכתב בהשראת החימר הערבי .כאן הוא מדגיש שבניגוד
לתרגום מקאמות אלחרירי הערביות ,את ה״תחכמוני״ הוא חיבר במליצות עבריות מקוריות.
במבוא של ספרו החדש הוא טוען שחיבר את ״הספר הזה במליצות הקדש קדושות  /וחידות
חדשות  /יחיו הנפשות  /ויחליצו העצמות היבשות״(תחכמוני ,עמ׳  ,15גירסת הנוסח הקצר).
בפיסקה שלפני כן הוא מעמיד עוד על מקוריותו של החוט הסיפורי עצמו ולא רק זה של יריעת
הסיפור .ואף כי לא דייק תמיד בטענותיו 13,חשוב להבין באמצעותם את הדימוי העצמי שלו
כיוצר עברי מקורי:
ובכל הדברים אשר בספר הזה זכרתי  /דבר מדברי ספר הישמעאלים לא לקחתי  /לבד
אם שכחתי  /או נפלאה מלה או שתים במקרה ואנכי לא ידעתי  //רק כל עניני הספר
הזה מלבבי נבראו  /חדשים מקרוב באו  /וממי יהודה יצאו(תחכמוני ,עמ׳  ,14גירסת
הנוסח הקצר).

10
11
12
13

חו גם דעת החוקרים ,השוו שיפמן.
פירוש למסכת כלה ,עט׳ כ.
לצדו של יהודה אבן שבתאי אשר כתב בשנת  1208את ׳׳מנחת יהודה שונא הנשים׳׳  -ראו הום ,מנחת
יהודה.
ראו שירמן־פליישר ,עמ׳ . 192-191
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את הספר העברי המקורי הזה חיבר אלחריזי ,לדבריו ,במזרח ,אחר שעזב את פרובנס .ליציאה
למסע הוא נרתם כאשר הגיע לשנת חייו החמישים לכל המאוחר ( ,)1215וכבר בשנת 1216
זכה לנשום מאוויר הפסגות של ירושלים(תחכמוני ,עמ׳  .)247אבל הוא לא היה בודד במועדיו
ובמסעיו.

אלכסנדריה  -המסע מזרחה
על עילית אינטלקטואלית שיצאה מאירופה הנוצרית לארץ ישראל מדברת כרוניקה עתיקה
אשר צורפה לספר ״שבט יהודה״ של שלמה אבן וירגה :״שנת קע״א(=  )1211העיר השם רבני
צרפת ורבני אנגלאטירה ללכת לתוף ירושלם ,והיו יותר משלש מאות״ 14.בין הבאים היה
גם ר׳ יהונתן הכוהן מלוניל ,שגם הוא כמו ר׳ יהודה עלה לקהיר כדי לפגוש את ר׳ אברהם,
בנו של הרמב״ם הנערץ .ר׳ יהונתן היה כזכור פטרונו הגדול של אלחריזי בלוניל ,והוא יצא
לארץ ישראל כחלק מן הגל הגדול של עליית העילית הרוחנית  -מסתבר כי בעקבות הנהגת
החכמים יצא גם ר׳ יהודה עצמו ,שהיה מקורב לחכמים ופעל בשירותם .הוא הלביש את האירוע
במחלצות המליצה כיד הדמיון הטובה עליו :״וכאשר נסעו אהובי מבין זרועי  /ויחנו עצבי
בין צלעי  /על כנפי פירוד רפדתי יצועי  /ונחפזתי למסעי״(מסעי יהודה ,ג ,) 1 1 -1 0 ,והיה זה
אולי גם לאחר שאנשים מסוימים בלוניל הפסיקו להאיר לו פנים ,כפי שראינו .אבל ראשית
העשור השני של המאה הי״ג היתה מבשרת רע לא רק מבחינתו האישית של אלחריזי ,שכן
באותן שנים ממש ( ,)1229-1209הכריזה הנצרות הקתולית על מסע צלב מקומי בפרובנס
נגד הכתות הכופרות של האלביגנזים ,ומנחת זרועה של הכנסייה סבלו באותה העת לא
מעט גם הכופרים הישנים ,היהודים .בלבם של אלה ניעורו עתה געגועים טמירים למקומות
הקדושים ולירושלים שהשתחררה זה מקרוב מן החיבוק הצלבני בעזרתו של צלאח אלדין,
המכניע הגדול של מסע הצלב השלישי.
בתחילה עוררה ההתעוררות הדתית של הצלבנים במסע הצלב השלישי פחד נורא
בלבותיהם של יהודי צרפת .יציאתם של שלושת מלכי אירופה הגדולים  -מצרפת(פיליפ
היפה) ,מאנגליה(ריצ׳רד ״לב הארי״) ומגרמניה(פרידריך ברברוסה)  -זרעה חשש ומבוכה:
היהודים נשמו לרווחה כאשר נודע להם שצלאח אלדין הביס את הצלבנים וגירש את הנוצרים
מירושלים ומסביבותיה ( .)1187אלחריזי ופטרוניו הצרפתים ראו עתה ב״מלך ישמעאלים״
צלאח אלדין מין כורש לשיבת ציון של זמנו ,והעלייה לארץ ישראל ולירושלים נעשתה במצב
החדש אפשרית ואפילו קוסמת .מימוש העלייה אמנם יצא אל הפועל דור אחד מאוחר יותר,
אבל האוריינטציה עמדה בעינה .אלחריזי הציג אפוא את צלאח אלדין באופן אוהד ביותר
במקאמת ירושלים הכלולה ב״תחכמוני״(מקאמה כח):

14

ראו :ספר שבט יהודה ,עט׳ קמז :ריינר ,עט׳  55ואילך .לפי שבט יהודה ,עט׳ קמח ,גזרה המלכות ב־30
בנובמבר  1215על כל יהודי שיהיה ניכר בלבושו ,ושישלם בימי החגא מס לכומר העיר .אפשר שגזרות
אלה שכנעו לבסוף גם את אלחריזי לנטוש את פרובנס בעקבות פטרוניו.

כתאב אלדרר 25

ויצו להעביר קול בכל עיר  /אל כל רב וצעיר  /לאמר דברו על לב ירושלים  /לבוא
אליה כל הרוצה מזרע אפרים  /אשר ישאר מאשור וממצרים  /והנדחים בקצה השמים /
ויתקבצו מכל פאה אליה  /וחנו בגבוליה״(תחכמוני ,עמ׳ .)248
בעת ביקורו של אלחריזי בעיר ( )1216הוא אכן פגש במקום אוכלוסיה יהודית מגוונת .מלבד
הקהילה הצרפתית ומנהיגיה ,החכמים בעלי התוספות ,האחים ר׳ יוסף ור׳ מאיר מקליסון,
היתד ,בירושלים קהילה שאמית ,״האשקלונים״ ,וכן גם קהילה מוגרבית .אך אלחריזי העדיף
את חברת אחיו הצרפתים ,ד,פטרונים של תרגומו הקולח ל״מורה״ ,והמפגש המחודש עמם
היה מרגש ביותר בעבור הנוסע שלנו ,כפי שתיאר את הדבר בספר המקאמות העברי :״ומשם
נסעתי לירושלם  /ונפתחו לי השמים  /ואראה מראות אלהים  /ויפגעו בי מלאכי אלהים /
הם חסידי עליון  /הבאים מצרפת לשכון בציון״(מסעי יהודה ,ב .)113-112 ,העדפתו של
הנוסע הנודד את חברתם של הצרפתים מקבלת משנה תוקף אם מביאים בחשבון את יחסה
הביקורתי של החברה המקומית אליהם.
הצרפתים חשו ביחס המתנכר אליהם זמן לא רב לאחר שהטילה ספינתם עוגן בנמל
אלכסנדריה ,ולאחר שזכו להתוודע אל בני המקום הוותיקים .כבר ראינו עד כמה מסוכן נחשב
הדבר אף בעיני מנהיגי הצרפתים עצמם לתת בידי בני הישיבה שלהם תרגום שוטף וקריא של
״מורה הנבוכים״ ,ובמזרח האשימו את הצרפתים בין היתר בגישה פשטנית אל המקרא ובחוסר
עידון בעניינים תאולוגיים .ר׳ יוסף בן גרשון ,החכם הצרפתי שהתקבל כדיין באלכסנדריה ,אף
הואשם על ידי אחד מבני משפחת הנשיאים ,הודיה בן ישי ,בכפירה מגונה  -בכעסו כי רב
״קרא לכל בני צרפת מינים וכופרים ועושים לבורא גוף דמות וצורה״ 15.ר׳ אברהם בן הרמב״ם,
שיצא להגנתו של ר׳ יוסף בן גרשון ,העמיד על כך שמניעיה של המתקפה על ר׳ יוסף עדתיים:
״והאמת שאני יודע שהוא התחיל להפקיר בך(־לנדות אותך) ובאנשי צרפת כולם כמה הפקרות
(־נידויים) בעבור שאתה צרפתי״ 16.התפתחויות אלו אמנם נודעו ברבים בימי נגידותו של ר׳
אברהם ,אבל אותות מבשרי רע נודעו כבר קודם לכן ,והם נקשרו(בצדק או שלא בצדק) בין
השאר בליקויי השפה של הצרפתים ,דבר שכמובן לא היה קיים לגבי אלחריזי.
שלושה דיינים צרפתים נוספים נודעו באלכסנדריה בשלהי המאה הי״ב ובראשית המאה
הי״ג :ר׳ פנחס הדיין ור׳ אנטולי בן יוסף ממרסיי אשר פעלו עוד בימיו של הרמב״ם ,וכן ר׳ שמואל
בן יעקב ,שישב על כסא ר׳ אנטולי לאחר מותו .חכמים צרפתים אלה ,ואחרים ,שידיעותיהם
ביהדות הרשימו את בני אלכסנדריה ,שינו למעשה את אופי ההנהגה המקומית ,אף כי ברבות
הימים התפתחה כאמור באלכסנדריה התנגדות של ממש להנהגה הזרה .עם פטירתו של
ר׳ אנטולי בן יוסף ,הדיין התקיף שנודע בעברו כמו ר׳ יהודה שלנו גם כמשורר חול עברי17,
15

16
17

ראו :תשובות ר׳ אברהם ,עמי  :15פראוור ,עמ׳  .263,105-102בידיעה מזמן הפולמוס השני על כתבי
הרמב״ם(מאי  ) 1235על בואו הקרוב של המון גדול של יהודים צרפתים מוסיף הכותב ,שהיה מקורב
לבית הרמב״ם ומשפחתו ,תוספת רבת משמעות :״ה׳ ישמרנו מן הצרות שיגרמו״  -ראו גויטיין ,ר׳ חננאל
הדיין ,עט׳ .383
ראו תשובות ר׳ אברהם ,עט׳ . 18
ראו שטרן ,משוררי סיציליה.
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החל להישמע ברמה קולם של מתנגדים למינוי חכמים מצרפת או מאירופה בכלל למשרת
הדיין  -המתנגדים הסתמכו על תקנה קדומה הפוסלת את אלה שאינם שולטים שליטה גמורה
בלשון המדינה ,ואינם יכולים לקבל עדות בבית הדין בלא תיווכו של מתורגמן 18.אבל גם
בתחומים שהתנהלו על טהרת העברית התקשו הצרפתים להשתלב .ממכתב המלצה שכתב
חזן מאלכסנדריה בשנת  1214אל חברו החזן בקהיר ,מציג הממליץ את בעייתו המיוחדת של
הצרפתי נושא המכתב ,שאינו יודע לדבר בלשון המדינה 1, .דבר זה עצמו עולה גם ממכתב
ההמלצה שכתב המלמד והמלומד האלכסנדרוני ,ר׳ יהודה אבן אלעמאני עבור ר׳ שמואל בן
יעקב ,שהיה בסופו של דבר לדיין באלכסנדרייה20.
גם אלהריזי ,כמו חבריו למסע ,נאלץ כנראה לשאת בחלק של נטל הביקורת שהוטחה
בחכמי צרפת ובנלווים עליהם ,סופרים ויוצרים ,מליצים וחזנים .כל אלה היו על פי הכשרתם
וכשרונם מועמדים טבעיים לתפקידי ציבור בבית הדין ובבית הוועד ,בבית המדרש ובבית
הכנסת ,והמקומיים ראו בהם איום .נקל להבין על רקע זה את מערכת היחסים המיוחדת
שפיתח אלחריזי עם החברה המקומית ועם קברניטיה ,וכפי שהוא מעיד על עצמו בבית שיר
קולע שכתב על אלכסנדרייה :״באתי לנא אמון וחניתי  /בינם כמו הדג בתוך ציות(־ביבשה)״
(מסעי יהודה ,ו ,שיר קא) .דמותו הבדיונית של עובר האורח הזר ,המצליח לפתוח את לבם
ואת כיסם של בעלי הממון ,תופסת מקום די בולט בסיפוריו הבדיוניים של אלחריזי(תחכמוני,
שערים ל ,לז ,לח); 21במחברת הכילות שלו(שם ,שער יב) הוא אף מתנקם באמצעות סיפור
אלגורי בנכבדים הקמצנים של קהילות המזרח שהוא מונה אחת לאחת 22.מקאמות אחרות
הוא מקדיש לסקירה ביקורתית של מנהיגי הקהילות ,נגידיהם ומשורריהם(שערים יח ,מו).
בין השאר הוא מתמודד באופן טיפוסי עם מאפייני המבטא המקומי של חזן עראקי :איש זה
היה מחלל לדברי ר׳ יהודה שם שמים כאשר היה קורא בפסוקי הזמרה תחת ״ישמח ישראל
בעשיו״(תהלים קמט ,ב)  -בעשיו 25.ברור מכל זה שהמשרה היוקרתית באותם ימים של חזן
הקהילה לא שיחרה בדיוק לפתחו של עולה הרגל.

נגידי המזרח ־ ערבית כלשון השיר
אף כי אלחריזי התגורר בין הצרפתים ,הוא היה כמובן בעל רקע שונה לחלוטין מחבריו למסע.
אם חלם אי־פעם בעברו על הזדמנות שתינתן לו להפגין את יכולתו היצירתית בערבית ,הרי

18
19
20
21
22
23

ראו :גויטיין ,חברה ,א ,עט׳  ;67קופל ,עמ׳ . 74-73
ראו גויטיין ,סדרי חינוך ,עם׳ צח-קב .לקריאה קצת שונה השוו פרנקל ,אלכסנדריה ,עט׳  242הערה
. 136
ראו פרנקל ,שם ,ענ . 172 7במשך הזמן הוא דווקא נודע כמי ששולט בערבית.
ראו :רצהבי ,למקורותיו ,עמ׳  ;425שירמךפליישר ,עמ.200-199 ,
ראו שטרן ,הודעה קצרה.
למבטא השוו מורג ,עמ׳ .96-95
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זו נפתחה לפניו עתה במקום ששתי הלשונות שימשו לשונות השירה והיצירה 24:יכולתו
הערבית נתעוררה אולי לחיים דווקא בקרב ציבור שהיה רגיל לזלזל ביוצאי צרפת .בהקשר
הזה אפשר שחשוב היה לו להפגין את יכולתו בתחום העשייה השירית בלשון שעל אי־ידיעתה
נחשדו חבריו ,בערבית .לא לחינם הנחיל לנו אלחריזי מפרי עטו כמאה שירים ערביים שכתב
במזרח ואשר נשתמרו ,לאחר שכינס אותם בסוף ימיו ,לכדי אוסף רצוף המרכיב את ״כתאב
אלדרר״ ,כלומר ספר הפנינים .בראשו של שיר השבח הערבי שכתב באלכסנדריה ,מוקד
המתח העדתי ,אלחריזי מזכיר את העדות הרבות שהתגוררו בעיר הרב לאומית הזאת(כתאב
אלדרר יד  ,6מסעי יהודה  ,)391וכן גם בנוסח העברי הראשון של ״שער מאזני הדור״ :״קהל
אלכסנדריא  ... /בם אנשי יושר ותושיה  /ששם עלו שבטים שבטי יה״(מסעי יהודה ,א,
 .)19-18על מתחריו המקומיים המיידיים ,המשוררים העבריים ,הוא אינו אומר דבר  -אבל
הם יצרו עבורו מן הרגע הראשון קושי ,וכיוצא ספרד הוא זלזל בהם.
אלעזר בן יעקב ,אשר נודע ברבות הימים כמשורר גדול בבגדאד ,היה באלכסנדריה בשנות
פעילותו הראשונות(נולד בשנת  ,)1195ואלחריזי נטה לו חסד כשהפטיר ״ולפעמים נמצאו
בשיריו קצת ענינים טובים״(מסעי יהודה ,ה 25.)221-220 ,לעומת זאת הוא פסק באופן נחרץ
את פסוקו על החזן המקומי הסמכותי ,ר׳ צדוק אלעמאני :״כל שירו לא ערב ולא מתוק״(שם,
שם .)224 ,בתפקידו כדיין עוד נודע במקום משורר החול הגדול ,ר׳ אנטולי בן יוסף האירופי,
ועליו לא התכוון ר׳ יהודה שלנו להכביר מילים ,ולמעשה הוא שתק כאן שתיקה גמורה.
משורר אנדלוסי אחר משלהי תור הזהב שהגיע למזרח ישירות מספרד באמצע המאה הי״ב,
יצחק אבן עזרא(תחכמוני ,עט׳  ,)45לא נודע כלל כמשורר ערבי ,אף כי התאסלם כנראה26.
יצירה חילונית בחסות חכמי הדת לא פסה מן הארץ גם בדור שאחרי אלחריזי .כך למשל פעל
בקהיר משורר החול הפורה ר׳ יוסף בן תנחום הירושלמי ,במחצית השנייה של המאה הי״ג,
בחסותם של צאצאי הרמב״ם ,בעברית בלבד 27.במקרה של אלהריזי לא היה עוד בידי חכמי
צרפת הגולים להמשיך ולתמוך בו כפי שתמכו בו בפרובנס ,וכפי הנראה לא היה גם יחסם של
החכמים המקומיים אליו אוהד במיוחד .יחיד ומיוחד היה הדיין ר׳ אליה בן זכריה ,אשר היה
בעצמו ארץ ישראלי במוצאו ונודע בתמיכה שהושיט לזרים ולנוסעים בכלל.
מכתבי בקשה רבים ,שהופנו אל הדיין האלכסנדרוני אליה בר זכריה ,נשתמרו בגניזה.
מן המכתב האוטוגרפי שהריץ אליו אלחריזי(מסעי יהודה ,ח) ,עולה מצוקתו בנוגע להמשך

24
25

26

27

אפשר שזה אף היה אחד מיעדיו של אלחריזי במסע ,להביא לידי ביטוי פעיל את יכולתו בערבית .הוא
בוודאי לא נעשה משורר ערבי בעל כורחו כפי ש ס ט ר פליישר  -ראו שירמךפליישר ,עט׳ . 173
אלחריזי מדבר על ׳׳המבין ר׳ אלעזר׳׳ .לזיהויו עם אלעזר הבבלי השוו יהלום ,פרקים ,עמ׳  . 17-16בזה
מתיישבת תמיהתו של פליישר על כך שאלחריזי לא הזכיר את המשורר הזה כלל  -רא שירמן־פליישר,
עט׳  164הערה . 74
שירתו העברית שיצר במזרח נאספה בתוך דיואן בידי לא אחר מאשר גאון הישיבה הארץ ישראלית ,ר׳
אברהם בן מזהיר ,פטרונו ,שישב בדמשק  -ראו שם ,עמי  . 78את נכדיו של הגאון ,ראשי הקהל עזריה
ושמואל בני נסים בן אברהם ,פיאר אלחריזי בבוא העת בעיר חלב בשתי הלשונות ,עברית וערבית(מסעי
יהודה ,ו ,שירים יח ,קמז-קמח ,שם ,ז ,שירים יא-יג ,ובערבית בספר הפנינים ,כ 14 ,ואילך).
עיינו עליו בהקדמה לערוגות הבשמים.
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דרכו לאחר שעלה במעלה הנילוס לקהיר .מלכתחילה חשב כנראה לעשות את אלכסנדריה
תחנת מעבר קצרה בדרכו אל קהיר ,מושב הנגידות המימונית הנערצת ,ואחר כן לשוב לעיר
הנמל על מנת להפליג בדרך הים לארץ ישראל  -משום כך כנראה הניח במקום את חפציו,
ביניהם את ספריו ,היקרים לו כגופו .אך משום מה ריתקה אותו קהיר למשך זמן שעלה על
המשוער ,וכך קרה שמתוך חשש מסערות החורף הממשמש ובא נאלץ לבטל את המסע הימי.
עתה השליך את יהבו על עיר הגבול המזרחית המוליכה לארץ ישראל והקרובה לקהיר,
בלביס ,כדי להמשיך ממנה דרך מדבר סיני אל עזה .בלביס נזכרת באיגרות אל הדיין ר׳ אליה
יחסית יותר מכל עיר אחרת ,כנראה בגלל קשריו המשפחתיים הענפים במקום 28,וגם אלחריזי
מזכיר אותה באיגרתו אל ר׳ אליה .באיגרתו הוא מבקש ממנו שידאג להודיע לחברו למסע,
איש בשם צדקה ,שיטרח וילך בעבורו לאלכסנדריה כדי להביא את חפציו וספריו משם ,או
לחילופין שיחכה לו בבלביס עד שישוב הוא מאלכסנדריה ,ואז ילכו שניהם יחדיו אל ארץ
ישראל 29.איגרתו של אלחריזי מלאה במחיקות ובתיקונים ובתוספות בין השיטין ,כדרכה
של טיוטה ,ובסופו של דבר גנז אותה כנראה בקהיר ,עד שהגיעה לגניזה .קשה לדעת כיצד
באמת נפל דבר ,לאחר ששלח אלחריזי את מכתבו המתוקן  -בספר הפנינים נקבע בכל אופן
מקומה של העיר אלכסנדריה ברצף התיאור לאחר קהיר ,ולאו דווקא ברצף הטבעי ,לכאורה,
כמו בתיאורים העבריים (מסעי יהודה ,א-ג) בראש .על פי שיר שאלחריזי כתב בעקבות
הרפתקאותיו ,ואשר בו הוא מקלל את קרני הגורל הרע ,הזמן ,המנגח אותו ומפזר את חפציו,
הוא כביכול לא הצליח באיסוף חפציו ,ולפיכך לא היה ביקור שני באלכסנדריה :״יגדע
אל באף קרן ןמני  /אשר פזר חפצי עת אספתים  //נךיביו(של ״זמני״) נבךאו טרם היותי /
ועת צאתי לאור עולם חסחזים(מסעי יהודה ,ו ,שיר קמה).
בעלי הממון היהודים ,לא יצא כנראה שמעם בעולם מזרח שמש כפטרוני תרבות וכמטפהיה,
אבל דווקא בקרבם נאלץ אלחריזי לפעול ,לאחר שחכמי התורה ,הן המקומיים הן הזרים ,לא
נטו לו כנראה חסד .על רקע זה נוצרה שירתו במזרח ובסופו של דבר גם ״ספר הפנינים״.
בערי מסופוטמיה הרגיש את עצמו אלחריזי חופשי לכוון את שיריו הערביים לא רק לעשירי
המקום היהודים אלא אף לשליטים מוסלמים חובבי ספרות ושירה  -כך גם צדה אותו כמובן
עינו של הביוגרף הערבי .והיו בה בשירת ערב ובהתעסקות בה כמה יתרונות מעשיים שבהם
אף עלתה על היצירה העברית .באמצעותה של שירה זו יכול היה אלחריזי לקשור קשרים אף
עם העילית המוסלמית ,כפי שאכן נהג על פי דברי הביוגרף הערבי .בין השאר שר בערבית
את תהילתו של אלמלכ אלאשרף האיובי שהשתלט חליפות על מחוזות במסופוטמיה ,והיה
לבסוף שליט דמשק(מת בשנת  .)1237אפשר גם שכתיבה ערבית בקרב יהודים אף נחשבה
כשרה יותר מאחותה העברית ,במיוחד מאחר שפטורה היתה מלהזדקק ללשונות הקודש של
שיר השירים ,הטיפוסיים לתיאורי האהבה בפתיחות הארוטיות של שירי השבח .כך למשל
28
29

ראו מוצקין ,עמי .84
אנו קוראים את האיגרת עתה ,על פי תיקון חשוב שהציע לנו מ״ע פרידמן ,כשהדיין הוא נמענה הישיר:
׳׳(אני) העבד אבן סולימן אלחריזי מברך את האדון המעולה ,את הדיין הנשגב ,ר־ אליה״ וכוי .תיקונים
נוספים מידו :בשורה  6קרא ״מכארי״ ,ובשורה  14״אלמהדב״ ,״אדאם״ .וברכות לראש משביר.

כתאב אלדרר | 29

פתח אלהריזי את השיר שכתב לכבודו של הצעיר מזהיר בן שמואל בן נסים ,אבו נצר אבן
עבד אלקאדר ,בדברי פתיחה ארוטיים שהרמב״ם לו היו שואלים אותו עליהם ,היה פוסלם
בוודאי 30.צד של היתר היה אולי מוצא ,לו נועד התיאור למשתה הנישואין של הצעיר ולשם
שמחת חתן וכלה בלבד  -אבל על כך לא שמענו ,והרמב״ם חשב את גירוי היצרים שנוסח
בערבית ולא נזקק כלל ללשונות שיר השירים ,לחמור פחות מאשר תיאור עברי דומה שיש בו
משום חילון וחילול של קודשי שיר השירים 31.בתרגום העברי של הפתיחה הארוטית הלכנו
גם אנו בדרך הנמנעת מלהזדקק ללשונות שיר השירים :״אל תתפתה ...לעיניים בעפעפיים /
לפארות (המותניים) ,לגבעות (העכוזיים) ...ולפיות ולחזות ...שבח את האדון הנעלה יחיד
היכולת המיוחס״(כתאב אלדרר כ  125ואילך).

קהיר ופוסשאש ־ פולמוס הרמב״ם
ביחסיו עם יהודי המזרח נהנה אלחריזי כאמור מיתרונות בלתי מבוטלים לעומת עמיתיו
הצרפתים שהערבית לא היתה שפתם .אלחריזי נודע כחסיד הרמב״ם כבר במערב ,כאשר טרח
על תרגום מפעלו בפילוסופיה וכן על תרגום פירוש המשניות שלו :בפרק שלו על פוסטאט
הוא יצא מגדרו כדי לשבח את בנו ,ר׳ אברהם ,שפגש במקום כעשר שנים לאחר פטירתו של
האב הגדול .את יצירתו הגדולה של הרמב״ם ,״משנה תורה״ ,אלחריזי מתאר כהישג גדול
בזיקוק ים התלמוד ובעשייתו שווה לכל נפש ,וכפי שהוא ניסח זאת:
והכין לעסוקים בעסקי הזמן  /מאכל מזומן  /בכל ממתק ומשמן  /ובני ישראל אכלו את
המן  /אשר לא ייגעו בו  /ולא יתעו בנתיבתו  /כי הסיר מחיבורו שמות המפורשים /
והדרשות והדרושים  /וההגדות והחידושים  /אשר בם הרעיונות משתבשים״(מסעי
יהודה ,נו״ב32.)98-94 ,
אחר כך אלחריזי רושם את מרכזי ההתנגדות השונים במערב ובמזרח לחיבור ההלכי הגדול:
״ויהי אחרי מות משה  /נועדו כל איש עז וקשה  /וכל כסיל פיהו פער  /בספרד וצרפת וארץ
הצבי ושנער״(ארץ ישראל ובבל; שם .)101-100 ,את דמותם של המתפלמסים המקומיים
אלחריזי מתאר באופן סטירי ביותר בחיבורו הערבי הקרוב אל דופק החיים יותר מאשר
חיבורו העברי ,״תחכמוני״ .בחיבורו הערבי הוא איננו עוסק כלל בשאלות של אמונות ודעות,
ואת פולמוס תחיית המתים אין הוא מזכיר כלל .את מתנגדיו של ״הנשר הגדול״ הוא רואה
כצבועים המעמידים פני יראים:
תראה אותם לובשים לבוש הפרושים  /ודוגלים בחוקי הדת ...בבית ה׳ תראהו ענוותן
ומתבייש  /וטובל בצביעות והתחסדות  /מתעטפים מעיל ואצטלה קטנים ...לקח את ספר
30
31
32

כפי שפסק בתשובותיו  -ראו תשובות הרמב״ם ,ב ,עמי .400-398
ראו משנה עם פירוש רבינו משה ,עט׳ תיט ,וכן תשובת הרמב״ם הנ״ל.
ראו :ספטימוס ,עמ׳  ;20חובות הלבבות ,עמי כד.
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ה׳ למצודה לצוד בה את לב הבריות ...לבש עור השועל וארב  /למען יהיה נסתר וסתום /
כדי שיטרוף כאשר יזדמן לו טרף(כתאב אלדרר יב  79ואילן ,מסעי יהודה .)80
כדי לתמוך בעמדתו גייס אלחריזי את חכמי צרפת בעלי ההשכלה אשר בשירותם פעל בעבר
הלא רחוק :״וראיתי כולם מעידים על הנגיד כי היה יחיד דורו״(כתאב אלדרר יב  .)53בין
השאר הוא מזכיר גם את שמותיהם של החכמים הצרפתים המפורסמים ,ר׳ יוסף בן ברוך
ואחיו ר׳ מאיר מקליסון ,אשר גם על פי עדותו של ר׳ אברהם בן הרמב״ם הם היו מאוהדיה
הגדולים של תורת משה ,אביו .השמועה שאלחריזי מסר בשם ר׳ שמשון משנץ ,מגדולי בעלי
התוספות ( 1225-1150בערך) ” ,״שלא היה כמותו ביראתו ומעלתו״(כתאב אלדרר יב  ,56מסעי
יהודה  ,)58חשובה במיוחד .דווקא הוא ,החסיד הצרפתי הגדול ,התבטא באופן המופלא ביותר
לכאורה בשבח השילוב של תורה ודעת :״לא יקום לעולם עוד כנגיד הזה ולא יבין איש את
מעלת חיבוריו אלא מי שהתמחה במדעים״(כתאב אלדרר יב  ,59-58מסעי יהודה .)59
לוחם גדול בפולמוס הרמב״ם היה תלמידו המובהק ,ר׳ יוסף המערבי  -בכך היה כנראה
קיצוני אף יותר מבנו של ״הנשר הגדול״ ,ר׳ אברהם  -והדבר נוגע לנידויו של אחד הבולטים
שבין מתנגדי אביו ,ר׳ דניאל הבבלי ,הדמות היחידה שזכתה לשבחים בנוסח העברי הראשון
של המסע הכלול ב״תחכמוני״(מסעי יהודה ,נו״א ,)82 ,וירדה מן הבמה לחלוטין בנוסח השני
(שם ,נו״ב) .דניאל הבבלי היה חכם דמשקאי שנודע כאחד מתלמידיו של רב שמואל בן עלי,
ראש הישיבה בבגדאד ,יריבו הידוע של הרמב״ם .לפי ר׳ אברהם מימוני הוא חיבר ״קושיות
וספקות מחבור אבא מרי ז״ל ומספר מצות ושגר אותם אלי ,וכתבתי פירוקם מכמה שנים״34.
בתשובותיו ,שנכתבו בחודש אב של שנת  55,1213התייחס ר׳ אברהם אל השואל בכבוד רב,
ואף פנה אליו בלשונות גדולה אופייניות :״אל הדרת החכם הנכבד ...מ״ר ור׳ דניאל החכם
האדיר ...בר סעדיה ...מאת דורש שלומו ומכבד מקומו המשתעשע בחכמתו ...הנכסף אליו,
אחיו אברהם בר׳ משה זכר קדוש לברכה״ 36.אין זה מפליא אפוא שכאשר אלחריזי ,שהיה
בירושלים בשנת  ,1216פגש את האיש בדמשק בערך שלוש שנים מאוחר יותר ,גם הוא התייחס
אליו במלוא כובד הראש 37.שאלה גדולה היא מה גרם לו לעבור עליו בשתיקה גמורה כאשר
ערך את המהדורה השנייה ,דווקא זו המורחבת באישיה הדגולים .מסתבר שהשפעתו של
ר׳ יוסף המערבי ,תלמידו המובהק של הרמב״ם ,פעלה כאן פעולה מסוג מיוחד במינו.
לפי ר׳ אברהם בחיבורו ״מלחמות השם״ ,שנכתב אחרי ככלות הכל ,פנה אליו ר׳ יוסף
המערבי מחלב מספר שנים לאחר העימות הראשון ( ,)1213וסיפר לו על מעשים בלתי רצויים
של דניאל ,שחיבר בינתיים פירוש על ספר קהלת והתקיף בו את הרמב״ם:
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בשנת  ?1217בירושלים היה אלחריזי בשנת  . 1216הנוסח הסטנדרטי של השיר במחברת כ״ח הוא ׳׳זה לה
שנות אלף ועל מאה ןאך/בעים שמונה מנותה גלתה״(תחכמוני ,עמ׳  .)247המניין היהודי הרגיל לחורבן
הוא  68לספירה הכללית .והשוו גיל ,א ,עמ׳ .477
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ובקשו ממני הרב רבינו יוסף הנזכר ז״ל ואחרים שאנדה אותו ...משכתי ידי מדינו
והשבתי להם [כי אני] כבעל דינו [והוא] כשונא לנו ,ולא אדון אותו לכבודי ולא לכבוד
אבא ,שמא יהיה בדבר חילול השם ...ועוד שאמונתו ביחוד שם הבורא יתע׳ ושאר עקרי
התורה אמונה מתוקנת היתה ,ולא חלק אלא בענין השדים וכיוצא בהם38.
בשביל מיסטיקן נוסח ר׳ אברהם אמונה בשדים אולי לא נחשבה חטא גדול במיוחד ,וזו אולי
גם סיבה שלא רצה להחרים את האיש .אבל יוסף המערבי ,הנמען הרציונליסט של מורה
נבוכים ,לא יכול היה להסתפק בתשובה בנוסח זה 39,ומשום כך פנו הוא וחבריו לדוד ראש
הגולה ,הוא כנראה ״ר׳ דוד ראש הגולה היהודיה״ ,שאלחריזי פגש בהמשך מסעו במוצול
(מסעי יהודה ,נו״א  ;218נו״ב  40.)329ראש הגולה אכן נענה לפנייתם של נכבדי חלב ונידה
את דניאל בר סעדיה .אלחריזי ,שהכיר את כל הנפשות הפועלות ,היה כנראה מעורב בעצמו
במאורעות ,ולא יכול היה אלא להימנע מלהזכיר את שמו של האיש המוחרם בנוסח השני של
סיפור המסע שהכין באותה עת .אבל בכך לא הגיע עדיין סיפורנו אל סופו הטוב.
לפי עדותו של ר׳ אברהם לא נשאר כנראה דניאל בר סעדיה בנידויו זמן רב ,ואחר שנאלץ
לכרוע ברך ולבקש מחילה ,התירו לו את החרם ״ואחר כך חלה וסגר יומו בדמשק .זהו המעשה
שהיה״ 41.בזמן שהוסר החרם מדניאל ולפני שסגר את יומו בדמשק עוד הספיק כנראה אלחריזי
לכתוב לכבוד האיש שיר שבח ערבי בעל ארבעה בתים ,שהוא כלל בחתימת הפרק שלו על
דמשק  -הדברים כתובים שוב בהערצה גדולה :״ומאנשי החכמה והמעלה ואנשי יראת ה׳
והדעת הבאים מעראק אליה(־אל דמשק) ר׳ דניאל הבגדאדי ועליו אמרתי :התגלו תכונות
מן הפעולה הזכה בדניאל בעל המעלה הגלויה״ .והשיר נחתם באופן פואנטלי בהכרזה ״ומי
שמשתבח בכבוד מזרחי ,אינו זקוק לשבח מערבי״(כתאב אלדרר יז  225ואילך ,מסעי יהודה
 .)634״שבח מערבי״ ,המופיע כאן בחתימת השיר הקובעת גם את חרוזו ,הוא כנראה שבחו
של אלחריזי עצמו ,יליד המערב ,אבל אפשר כמובן גם שבחו של ר׳ יוסף המערבי שזה היה
כינויו ,ואשר נודע כמתנגדו הגדול של דניאל הבגדאדי ,אולי גם לאחר שחזר בתשובה.

חלב ויוסף המערבי
היחס של אלחריזי אל יוסף בן יהודה בן שמעון ,יוסף המערבי ,בנוסחי המסע השונים משקף
למעשה את גלגולי גורלו של הנוסע עצמו .אין ספק שיוסף המערבי היה איש כלבבו של אלחריזי,
בהיותו איש תורת ר׳ משה בן מימון ,ספרדי־מוגרבי מלומד במדעים ומשכיל עברי בזכות
עצמו .כשבא אלחריזי לחלב כתב לכבודו את השיר הקצר ״בך הוביש אלהים״(מסעי יהודה,
ג ;)174-171 ,השיר מופיע פעם נוספת בשער השירים(מסעי יהודה ,ו ,שיר לט) ,כשהוא מלווה
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בכותרת המלמדת שאכן נכתב בשעת ביקורו הראשון בעיר ,לרגל בוא המשורר מארץ ישראל:
״ועשיתי על החכם ר׳ יוסף המערבי  /בנסעי לצובה מארץ הצבי״ .השיר מסתיים בדברי שבח
מופלגים ,ומשווה את יוסף המערבי לנר המערבי במנורה שבמקדש שאורו גדול(שבת כב
ע״ב) :״ואמנם כי ארם צובה כמקדש  /ואתה בו כמו נר מערבי״ .בשני שירים עבריים נוספים
כיבד אלחריזי את יוסף המערבי במחברת הנדיבים (מסעי יהודה ,ג.)187-186,181-179 ,
בדברי השבח הרבים אשר ר׳ יהודה הרעיף על יוסף מהדהדת דמותו של יוסף המקראי -
כבר המשפט המרכזי של הפתיחה לקוח מסיפור הירידה המקראי של יהודה אל יוסף למצרים,
בשנות הבצורת(בראשית מו ,כח) :׳׳ואת יהודה(כלומר את ר׳ יהודה אלחריזי) שלח לפניו
אל יוסף״(שם .)166 ,גם בתיאור מעשיו של יוסף בחלב ,הבא אחר כך ,מהדהדת הצלחתו
הכלכלית של יוסף המקראי במצרים :״ויהי שם לגוי גדול עצום ורב בנה אוצרות ...ויצבר
יוסף בר  /ובא לערוך שלחן במדבר״(שם  .)168-167הדבר בולט גם בסיומה של הפיסקה
הארוכה שהוקדשה כולה ליוסף :הפעם שיבץ אלחריזי דברים מסיפור המלך יהויכין שהוצא
מבית הכלא(מלכים ב כה ,ל) .בנוסח העברי השני של המסע ,הכלול ב״תחכמוני״ ואשר אולי
אף נכתב בחלב לאחר שאלחריזי חזר אליה ,אלחריזי מעמיד את ר׳ יוסף המערבי בראש
פרק ארם צובה .הוא מדגיש את הוותק הארוך שלו במקום  -״בא אליה זה שלשים שנה
( 1190בערך  1220 -בערך) מושיע ורב  /מארץ מערב״(מסעי יהודה ,נו״ב  - )222-221ומזכה
אותו בשיר שבח מפואר בן שמונה בתים(שם  .)232-225קירבת הרוח של ר׳ יהודה אל ר׳
יוסף שימשה בוודאי מצע נוח לשירי השבח העבריים שכתב לכבודו .שיר ערבי אחד שכתב
לכבודו כלול ב״ספר הפנינים״; בשיר זה אלחריזי מתייחס בראשו אל הישגיו של יוסף כרופא:
״כמה אכולי חולי ריפא טיפולו  /וניצלו ונחלצו מידי הגורל  //אילו גלינוס התייצב נגדו ,היה /
טובע בים חכמתו הגואה״(כתאב אלדרר כ  .)240-237מסתבר שאת שבחיו של המוגרבי החכם
הזה הוא שר מלכתחילה בעיקר בלשון העברית ,עד שלא היה כנראה באמתחתו אלא שיר
ערבי אחד בשלב העריכה של כתאב אלדרר ,ואפשר שאף זה היה מופנה במקורו למשמיציו
של ר׳ יוסף בקרב הקהל המוסלמי שהטילו ספק ביכולתו כרופא42.
יוסף אבן שמעון נולד במגרב בעצם תקופת שמד המווודון .אביו ,תושב סבטה (,)Ceuta
שנאנס לאסלאם הצליח ללמדו תורה בסתר .בהזדמנות הראשונה שנקרתה לו נמלט יוסף מן
המגרב והגיע למצרים .באמצעותה של מקאמת אהבים אלגורית ,״נאום טוביה בן צדקיה״,
הוא פנה מאלכסנדרייה לקהיר אל הרמב״ם וביקש שיפרוס עליו את חסותו 43.הרמב״ם
הסכים לקרם והוא היה לתלמידו המובהק .לצד עיסוק בערכים הרוחניים־האלגוריים של
כתבי הקודש והדת עסקו השניים גם במדעים חילוניים כמו אסטרונומיה .כעבור מספר שנים
מועט(לפני  ) 1190עזב יוסף את מצרים ונשתקע בחלב ,שבה נשא אשה והחל לעסוק במסחר.
במסעותיו המסחריים הגיע גם לעראק ונפגש שם עם רב שמואל בן עלי ,ראש הישיבה בבגדאד,
שהיה למתנגדו התקיף של הרמב״ם במזרח .בבגדאד התנהל בינו ובין הגאון ויכוח בשאלה
הבוערת של תחיית המתים ,ובעקבותיו כתב יוסף את החיבור הערבי־היהודי ״איגרת ההשתקה
42
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על אודות תחיית המתים״ ,אשר שלח אל מורהו ,וזה כתב את ״מאמר תחיית המתים״ המפורסם
נגד מתנגדיו על סמך מה שלמד מ״איגרת ההשתקה״ של תלמידו בלבד 44.הרמב״ם ,שגילה
יחס קרוב לתלמידו זה ,הקדיש לו במילים חמות את מורה הנבוכים :״כאשר עמדת לפניי,
תלמידי היקר ר׳ יוסף ש״צ ב״ר יהודה נ״ע ,בבואך מקצווי הארץ לקרוא עמי ,רב ערכך בעיניי
מפני רוב שקידתך בלימודים ומפני התשוקה הגדולה לעניינים העיוניים אשר מצאתי בשיריך.
זאת מאז הגיעוני אגרותיך ומחברותיך מאלכסנדריה״ 45.משנתבסס יוסף כלכלית ,רכש אחוזה
בסביבות חלב והחל להרביץ בה תורה ,ולדברי ר׳ אברהם מימוני הוא היה רב נכבד בכל
ארץ ישראל - 46והכוונה בוודאי לתחום שיפוטה של ישיבת ארץ ישראל ,שאמנם הרבה לא
נשאר ממנה באותו הזמן .לצד עיסוקיו הרוחניים שימש יוסף רופאו האישי של מושל חלב,
אלמלכ אלט׳אהר אלגאזי ,בנו השני של צלאח אלדין .הווזיר ג׳מאל אלדין אלקפטי היה ידידו
האישי והקדיש לו ברוב חיבה פרק נכבד בספרו על תולדות הרופאים 47.געגועיו של הווזיר
המוסלמי אל היהודי עוד גברו לאחר פטירתו של זה ( .)1226בספרו יודע אבן אלקפטי לספר
שיוסף בן שמעון קיים את ההבטחה שהבטיח לו בחייו ,ונתגלה לו בחלום שנתיים לאחר מותו
כשהוא יושב בחצר מסגד  -אז גם גילה לו כי לאחר המוות הנפש הכללית שבה אל העולם
הכללי ,ואילו הגוף המשולל חיים נותר בעולם הזה .בעיות אלה העסיקו כנראה את השניים
הרבה בחייהם ,והם לא נמנעו לדון בהם ובבעיות פילוסופיות דתיות אחרות העומדות ברום
עולמו של המאמין  -בין מוסלם בין יהודי 48.מה שנתגלה לחוקרים בזמן החדש היא אבן
המצבה של ר׳ יוסף ,שנשתמרה בין האבנים של מגדלי המצודה של חלב49.
חלב היתה אחת הערים הסוערות והתוססות מבחינת חיי הרוח היהודיים וחופש היצירה
הכללי .באיגרתו של הרמב״ם לקהילת לוניל הוא מתאר את חלב כמקום תורה מן הבודדים
שנותרו :״בכל המקומות האלה אבדה תורה מבנים ,ורב המדינות הגדולות מתות ,ומעוטן
גוססות ,וכמו שלושה ארבעה מקומות חולין .בארץ ישראל ובכל סוריה מדינה אחת ,והיינו ארם
צובה ,היא אחלב ,בה מקצת חכמים עוסקין בתורה״ 50.העיר היתה כנראה תוססת גם מבחינות
אחרות .דווקא מחלב הגיעה אל הרמב״ם השאלה המעניינת אם מותר לשמוע בשעת משתה
״במעמד כשרים״ שירה עם ״שירי האזור״ הערביים וזמר(הכוונה למין כלי נגינה) .הרמב״ם
הבין היטב מה מסתתר מאחורי השאלה ,והיה הולך ומפרט בדברי התשובה את האיסורים
השונים הנוגעים בחיי השעשועים הללו :מצד כלי הנגינה ,מצד הזמרה הקולית של השירה
הסטרופית ,וכן איסור שמיעת דבר טיפשות  -הכוונה לשירת עגבים בנוסח הידוע של ״שירי
האזור״; ואם השירה מושרת במקום שתיית יין ,יש איסור רביעי ,ואם המזמרת אשה ,הרי איסור
חמישי .ולסיכום באה התמיהה  :״והתימה על אומרכם ׳במעמד כשרים׳ ,והכשרים לפי דעתי
44
45
46
47
48
49
50

ראו :סטרומזה; לנגרמן.
ראו מורה נבוכים ,א ,ענ. 1 7
ראו מלחמות השם ,עמ׳ נד; זה הנוסח בכתבי יד עתיקים.
ראו תאריך אלחכמא ,עמ׳ . 394-392
ראו פרנקל ,חלב ,עמ׳ . 71 - 69
ראו דותן ,עמ׳ קסג-קסד.
ראו איגרות הרמב״ם ,ב ,עמ׳ תקנט.
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אינם מצויים במקומות שתיית משקה משכר״ 5,.אלהריזי בעצמו היה בוודאי יכול להימנות גם
הוא עם אחד ה״כשרים״ הללו מחלב .לא לחינם זכתה העיר שאלחריזי גם התיישב בה ,לתיאור
המקיף והרחב ביותר בין כל הערים ( 355טורים) ,שכולל גלריה של כשלושים דמויות .עדיין
חסרים אנו את קטעי הפתיחה התיאוריים על העיר וסביבתה :בנייניה וחומותיה ,בוסתניה
ומימיה ,רוחותיה וריחותיה ,וננסה להשלים כמה מן העניינים הללו על פי מקורות חוץ.
העיר חלב בנויה על תל גבוה ,ומצודתה חולשת על כל האזור השטוח והצחיח שמסביב.
היא יושבת על צומת דרכים מרכזי בין דמשק לאנטוליה בצפון ובין אנטיוכיה לעבר הפרת
במזרח .צלאח אלדין האיובי מסר את השליטה בעיר לידי בנו ,גאזי ,אשר הומלך בעיר בשם
אלמאלכ אלט׳אהר ,שעשה אותה לבירתה של ממלכה משגשגת ,והעיר הגיעה בתקופתו לשיא
פריחתה .גאזי שיקם את המצודה ,והקים בעיר מבני ציבור חשובים ,ביניהם גם את ארמון
המלוכה .השגשוג הכלכלי לווה בשגשוג רוחני ,אשר משך אל העיר אנשי שם .באותה עת
נמשך אל העיר ממצרים המלומד המוסלמי הנודע ,אבן אלקפטי הנזכר ,שפעל כרופא לצדו
של יוסף המערבי.
מאלף סיפורו של אלחריזי על מה שקרה בחלב בראשית המאה הי״ג ,כאשר לאחר שישים
שנה החליטו צאצאיו של הגאון הארץ ישראלי ,אברהם בן מזהיר ,פטרונו הנזכר של יצחק
אבן עזרא ,שמת ונקבר בדמשק ,להעביר את עצמותיו לירושלים .עסקו בדבר נכדיו ,עזריה
ושמואל ,שאלחריזי פגש במקום .היה כאן ניצול של המצב הגאו־פוליטי החדש כאשר האזור
כולו נשלט בידי מוסלמים .לפי סיפורי הנסים של אלחריזי ,שהתהלכו כנראה בעיר ,״חשפו
אותו לאחר ששים שנה אלה ומצאו את גופתו שלמה ותמה  /כשהוא מאיר באור בהיר  /לא
השתלט הכיליון עליו  /ויד הבליה לא הגיעה אליו  /פניו נשארו בזוהר יופיו  /כפי שהיה ביום
שנקבר״(כתאב אלדרר  .)57-55הגמרא בכתובות(קיא ע״א) אמנם משבחת את מי שנקבר
בארץ ישראל ,אבל מבחינה בין ״קולטתו מחיים לקולטתו אחר מותו״; מכל מקום ,מספרת לנו
הגמרא ,כי ״גדולי החכמים היו מוליכים מתיהם לשם״ .המלומד המוסלמי הגדול ,אלג׳אחט׳,
מייחס במאה התשיעית את מנהג הקבורה בארץ ישראל לצאצאי אהרון ודויד(כלומר לכוהנים
ולראשי גולה)  -גאונים הוא אמנם אינו מזכיר .לדבריו מוציאים את הכוהנים וראשי הגולה
מקברותיהם(בעראק) כעבור שנה לפטירתם ,ומביאים אותם למקום באלשאם(ארץ ישראל)
הנקרא אלחצאצה למשך שנה נוספת ,ומשם אל בית אלמקדס(ירושלים)52.

כתאב אלדיר  -התגלית החדשה
ספר המסע הערבי של אלחריזי ,אשר נשתמר באוסף אדלר של בית המדרש לרבנים בניו־יורק
בהיקף של עשרים ואחד דפים ,זוהה זיהוי ראשון בידי חיים שירמן בעבודת הדוקטור שלו
שעסקה בתרגום העברי של אלחריזי לספר המקאמות הערבי הנודע מפרי עטו של אלחרירי53,
51
52
53

ראו תשובות הרמב״ם ,ב ,עט׳ ( 400-398תשובה רכד).
ראו רסאאל אלג־אחט׳ ,ב ,עמי .411
ראו שירמן ,תרגום מקאמות אלחרירי ,עמ׳  87הערה .81
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והיה זה לפני שבעים וחמש שנה .קטעים מכתב היד נתפרסמו במשך השנים בעיקר בידי
שמואל מ׳ שטרן מאוקספורד ,שהתמקד בחלקים מן התיאור שעסקו במצרים ובעראק54.
שטרן השלים למעשה את פרסומו של חוקר קשרי ערב ועבר ,הרטוויג הירשפלד ,שכבר לפני
למעלה ממאה שנה הדפיס על פי שרידים מכתב יד נוסף של החיבור ,שנשתמרו באוספי הגניזה
בקיימברידג׳ ,קטע אחר מן הספר המתאר את מסעותיו של המחבר במסופוטמיה העילית55.
את פרסום הקטעים השלים לאחר פטירתו של שטרן יהודה רצהבי 56.שני המהדירים של
החיבור בצורתו הנוכחית ,מחברי מאמר זה ,פרסמו את החיבור לראשונה על פי כל השרידים
של שני כתבי היד בשלמות ,וצירפו להם פרסום ראשון של שרידי כתב יד שלישי שזיהה יהלום
בספרייה הלאומית הרוסית בפטרבורג בתוך האוסף הערבי היהודי השני של פירקוביץ׳57.
ב״מסעי יהודה״ נכללה השוואה מפורטת עם תיאורי המסע העבריים לנוסחיהם השונים ופרסום
ביקורתי ראשון של כל החומר.
לקראת חתימתו של החיבור הערבי־היהודי של המסע ,שנשתמרה כבר במהדורתו
הראשונה שהוצאנו ,מודיע המחבר שהוא רואה לנכון לחתום אותו בשבח האל ובשבח קדושיו,
וכי הוא עושה זאת על פי מה שפתח בו את חיבורו ,בשבח האל יתעלה ובשבח נביאיו .ולא
היה זה ברור למה בדיוק התכוון המחבר ,כי התחלת החיבור היתה חסרה ,ולא נשתמרה אף
לא בכתב היד הניו־יורקי המקיף  -החידה נפתרה רק לאחר שהספר ראה אור .אז פנה אלינו
פרופ׳ יוסף ינון פנטון מן הסורבון ,והציג בפנינו שריד נוסף מכתב היד העיקרי של החיבור,
הכלול באוסף הערבי היהודי השני של אוסף פירקוביץ׳ אשר בפטרבורג .שריד זה מעמיד את
החיבור כולו באור חדש.
הגיליון(דף כפול) החדש נראה קרוב לפתיחת החיבור הרבה יותר מכל מה שהיה ידוע עד
עתה :כאן המחבר אכן מתווה את מבנה החיבור ומודיע על כוונתו לחלק אותו לשני חלקים.
לפי תוכניתו יש בדעתו לעסוק בשבחי הקהלים והיישובים בחלקו השני של החיבור בלבד,
בעוד שאת חלקו הראשון הוא מייעד לשבחי האל האמורים להיכלל בקצידות ,שהוא קורא
להן ״אלוהיות״ .לאחר חיפוש מקיף נוסף באוסף הערבי היהודי השני עוד נתברר שחלק מן
הקצידות האלוהיות שכבר נודעו באופן חלקי מתוך פרסום קודם של שטרן על פי שרידי
גניזה שונים 58,אכן כלולות בשרידים נוספים של כתב היד העיקרי .מדובר בעשרה שירים
חד־חרוזיים ארוכים שאחריהם נוסף עוד שיר אחד ,סטרופי ,הבנוי על דרך המוסמטה ,כלומר
מחרוזות מחרוזות החותמות דרך קבע בסוגר של אחד מבתי הקצידה הקודמת ,העשירית.
בידינו עתה נתח הגון של שירי שבחי אל אשר פתחו את ספר המסעות והעשירו אותו בשירת
קודש אישית הכתובה בסגנון לירי ערבי .מעבר לכל הנאמר ,צופן בחובו הגיליון החדש הפתעה
נוספת בעלת חשיבות ביבליוגרפית.
54
55
56
57
58

ראו :שטרן ,תיאור חדש :שטרן ,בשבח הרמב״ם :שטרן ,מקאמה חדשה.
ראו הירשפלד.
ראו :רצהבי ,מקאמה ערבית :רצהבי ,שריד :רצהבי ,קטעים חדשים.
 ^ yevr.-arab 11.111וראו מסעי יהודה ,עמ׳ . 167-91
ראו שטרן ,שירים חדשים ,עמי . 273-269
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בפתיחת חיבורו הערבי־היהודי מודיע מחברו ,כפי שמתבקש ,גם מה שם ייקרא לו .על
פי עדות זו אנו יודעים עתה שאלחריזי קרא לספר בשם ״כתאב אלדרר״(ספר הפנינים) ולא
״אלרוצ׳ה אלאניקה״ ,כפי שטעינו לחשוב ב״מסעי יהודה״ בעקבות דברי אבן אלשעאר אלמוצלי.
הכרונוגרף הערבי הזה ידע לספר לנו על מקאמה בודדת(מפרדה) ,אלרוצ׳ה אלאניקה(האחו
ההדור) ,שכתב אלחריזי בלשון הערבית ,ופירשנו את הדבר כאילו גם כל החיבור הערבי של
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המסעות שנכלל ב״מסעי יהודה״ נקרא כך .אבל לאמתו של דבר אלרוצ׳ה אלאניקה היא אך
ורק המקאמה הבודדת שאלחריזי ייחד ליהודי בגדאד ,כאשר הם לא כיבדו אותו כערכו.
את מקצתה הוא כלל גם בתוך כתאב אלדרר ,כפי שהוא אכן כותב בפרק בגדאד של ספרו:
״וחיברתי עליהם מקאמה בלשון ערב  /וגיליתי בה מקצת מעשיהם הנסתרים ...והנה כתבתי
פה מקצת אותה המקאמה  /למען תהיה למעשיהם למזכרת  /ואלו מילותיה ׳פלתנדב עלי;הוד
בגדאד נואךבהא׳(־תקוננה המקוננות על יהודי בגדאד)״ וכן הלאה(כתאב אלדרר לו ,10
מסעי יהודה .)1207אבן אלשעאר אלמוצלי הכיר כנראה את המקאמה הזאת בשלמותה ,ואילו
אנו אף את הקיצור אין בידינו להכיר במלואו בגלל ליקוי בכתב היד אשר שימר את חלקה
הראשון של המקאמה הזאת בלבד .אולם נראה שאף החלק שנשתמר יכול להעיד על ייחודה,
בהיותה עשירה בהתייחסויות אל גדולי המלומדים והמשוררים מתקופות הקדם ומתקופת
האסלאם .את ״כתאב אלדרר״ עצמו אין אלמוצלי מזכיר .נוסף ל״רוצ׳ה אלאניקה״ איננו מדבר
אלא על ״תחכמוני״ ,שהוא מכנהו ספר המקאמות .מלבד זאת הוא מזכיר בתור קוריוז את שירי
המנצפאת הכתובים מחציתם עברית ומחציתם ערבית .עיקר עניינו כהיסטוריוגרף מוסלמי
בשירים הערביים שכתב אלחריזי בשבחם של שליטים מוסלמים  -שירים כאלה הוא מצטט
במלואם .לא ייפלא אפוא שאת ״כתאב אלדרר״ אינו מזכיר כלל.
גם במצב הדברים הקטוע שכתאב אלדרר נתון בו לפנינו ,ניתן להסיק שחיבור זה הוא
המאסף הגדול לכל המחנות והתחנות של כתיבתו הערבית היהודית של הנוסע .בחיבור זה
ניסה אלחריזי לאסוף ולכלול את זכרון כל האישים היהודיים ,הנשמות והמקומות אשר שמם
נקשר למסעו במזרח ולשירים שכתב עליהם בעבר.

תאריפים ותחנות
ההשוואה בין תיאורי המסע השונים שבידינו בעלת משמעות היא ,ומלמדת באופן ברור
למדי על זמנו של כל אחד מהם .מאחר שמטרת מסעו של אלחריזי היתה לתאר את הקהילות
ממערב למזרח ,הוא לא חזר ותיאר מקום מן המקומות פעמיים ,אף אם עבר בו למעשה
פעמיים .היישוב הנזכר במקום האחרון בגירסה מסוימת של תיאור המסע ,הוא מכל מקום
קצה המסלול באותו השלב של המסע .בעל משמעות לקביעת זמנו של התיאור הוא כמובן
גם אורכו והיקפו .התיאור הכלול במחברת הבודדת שנתכנתה ״מחברת הנדיבים״ ,ואשר לא
נכלל בספר המקאמות הגדול ,״תחכמוני״ ,הוא הקצר בין התיאורים(מסעי יהודה ,ג); תיאור
רחב יותר הכלול בספר ״תחכמוני״(מחברת מו) ,אף מופיע בנוסח מורחב עוד יותר(נו״ב),
ונפוץ ברוב העתקותיו הרבות של הספר(מסעי יהודה ,נו״א-נו״ב) .עולה על כולם מבחינת
היקפו הנוסח הערבי־היהודי .רמז חשוב לזמנו של כל נוסח ונוסח יכולה לספק כנראה התחנה
האחרונה שהנוסע מדווח עליה בכל אחת מגירסותיו השונות של סיפורו .התיאור הקצר ביותר,
״מחברת הנדיבים״ ,מסתיים בחלב ,ואין בו רמז כלשהו להמשך המסע .ומסתבר שזה הנוסח
שהקדיש אלחריזי ליוסף המערבי ,איש חלב ,הנמען של השיר שכתב לו במפגש הראשון שהיה
ביניהם וכלול כאן(מסעי יהודה ,ג .)171 ,ייעודה של המחברת הזאת ניכר גם מן הנתח המילולי
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הנכבד של דברי שבח ( 35שורות) ,שהנמען המשוער זכה להם לעומת כל שאר נכבדי המחברת
הקצרה הזאת ( 229שורות) 59.החיבור ״פרחי השירים ויפי הסיפורים״ ,שכלל אולי אף הוא
בין היתר את סיפור המסע ,מבוסם לפי הקדמתו הערבית גם על חומר שנכתב עוד בארצות
המערב ,אבל מקצתו נכתב בארץ ישראל ובסוריה ,לא מעבר לכן 60.לתחנה מרוחקת יותר
בדרום עראק הגיע המסע על פי התיאור הכלול בשער מ״ו ב״תחכמוני״ .העיר ואסט ,השוכנת
באמצע הדרך בין בגדאד לבצרה ,היא התחנה האחרונה אשר אליה מגיע התיאור הזה .הגירסה
של המקאמה ,המצטיינת באופן ייחודי בשבחיו המופלגים של ד שמואל אלבךקולי איש ואסט,
מופיעה יחד עם הקדשה עברית לאותו האיש עצמו במבוא לספר בכתבי היד המהימנים של
הגירסה הקצרה של החיבור(תחכמוני ,עכ 61.) 18-16 7בואסט הגיע כנראה לא רק תיאור המסע
לידי גיבושו הראשון לפחות ,אלא גם ספר ״תחכמוני״ כולו ,הכולל את המסע בתור מקאמה
מ״ו ,עד שמצא אותו המחבר ראוי להגשה בתוספת דברי ההקדשה בפתיחה לנדיב ד שמואל
איש ואסט 62.הנקודה המרוחקת ביותר במסע ,בצרה ,כלולה כנראה לא במקרה בתיאור השלם
ביותר ,הערבי־היהודי  -זה כולל את כל נקודות המסע כולן ,עם בצרה במקום האחרון .מסתבר
שנוסח זה ,הכולל כבר את תחנת המסע המרוחקת ביותר ,הוא המאוחר בין הנוסחים.
קשה לדעת מתי בדיוק הגיע הנוסע שלנו לכל אחד מן המקומות הנזכרים בתיאוריו השונים.
סוף סוף אין המסע הבלטריסטי שלנו מתועד על דרך דקדוק המרחקים והזמנים שהיה נקוט
בידי הנוסע האנדלוסי המפורסם ,אבן ג׳ביר ,שיצא למזרח כשנות דור לפני אלחריזי (,)1183
ואשר תכלית מסעו ,בניגוד למסעו של אלחריזי ,היתה גאוגרפית 63.עם זאת השאיר לנו
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ולא כפי שסבור פליישר שהמקאמה הזאת נכתבה ״בלי ספק אחרי תחכמוני״  -ראו שירמן־פליישר,
עמ׳  171והערה  .99גם מראה המקום הנזכר שם בהערה מוטעה בלי ספק ,מכיוון ששטרן אומר במקום
המצוטט בדיוק את ההפך מן המיוחם לו.
ראו יהלום־בלאו .אין לקבל את השערתו של פליישר ש״אין ספק שאלחריזי ערך חיבור זה במזרח ,מן
הסתם בבבל״(ר או פליישר ,השלמות ,עמ׳  ,)204לאחר שהמחבר בעצמו העיד שמקורם של חומרי
החיבור במגרב ובאלשאם .וגם אם עמד עדיין באותה שעה עצמה באלשאם גופה ,לא חייב היה להתייחם
אל מקומו בלשון ״כאן״ דווקא ,כטענת פליישר.
מסעי יהודה ,עמ׳ .26
זוהי גם דעתו של שירמן  -ראו שירמן־פליישר ,עמ׳  :166כשהגיע לואסט ״כנראה כבר סיים את חיבור
תחכמוני(לפחות בנוסחו הראשון)״ .על דברי שירמן במקום אין פליישר מעיר דבר ,אבל הוא עושה זאת
במאמרו השלמות ,עמ׳  205הערה  ,25המתייחס לדברינו .לדעתו הושלם בואסט הנוסח האחרון של
שער מ״ו ,ולא הראשון .לנו נראה הדבר סביר שמקום הנמצא קרוב אל קצהו המרוחק של המסע מזרחה,
ואשר המחבר הנודד התייחס אליו בצורה בולטת בפתיחת הנוסח הקצר  -בהקדשה של יצירתו  -ואף
לקראת חתימתה(סוף מקאמה מ״ו) ,הוא המסמן את מקום השלמתה הראשונה של היצירה .הנוסח הארוך
מתייחם כבר גם למקומו של מהולל אחר ,שאלחריזי בוודאי שמח להגיש לו נתח שמן יותר של יצירתו
המתפתחת .ג׳ גלוסקין בעבודת הדוקטור שלה(גלוסקין) בוודאי לא יכלה להעמיד על ״קיומו של הנוסח
הקצר״ ובוודאי לא יכולה היתה לפרסם ״את הנוסח הקצר של השער במלואו״(כך פליישר ,השלמות,
עמ׳  .)212בעבודתה היא התייחסה לשלוש גירסאות של שער מ״ו ,ואת אחד הנוסחים הקצרים הדפיסה
על פי כתב היד המקוטע והחלקי שעמד לרשותה בפטרבורג .נוסח זה לא הביא כלל את המסע אל סיומו
רב המשמעות בעיר ואסט בגלל קיטועו ,ומאותה סיבה גם לא גישר אותו עם ההקדשה התואמת לנדיב
ואסט הבאה בראש הספר.
ראו נטון,עמ׳ . 112-95
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אלחריזי בשלוש נקודות שונות נתונים על זמנן של שלוש תחנות מרכזיות במסעו ,והתאריכים
מאשרים זה את זה .וראשונה ״מקאמת ירושלים״ ,העשרים ושמונה ב״תחכמוני״  ,שלפיה זכה הנוסע
לשאוף מאוויר הפסגות של העיר בשנת  1148לחורבנה ,היא שנת 1216למניין הכללי(תחכמוני,
עט׳  64.)247נתון כרונולוגי נוסף מספק לנו הכרונוגרף הערבי אבן אלשעאר אלמוצלי ,שלפיו
הגיע אלחריזי לעיר או״ביל ,בקצה הצפוני מזרחי של המסע ,בעשרה לחודש מוחרם של שנת
 617להג׳רה ( ,)17.3.1220והיה זה כנראה כבר בפעם השנייה שלו בעיר ,בדרכו בחזרה
מערבה .הדבר מתאשר כנראה גם מן הנתון הכרונולוגי שהנוסע עצמו מוסר לנו בכתאב
אלדרר ,שלפיו הוא חזר לחלב בשנת  618להג׳רה(כתאב אלדרר ,כ  ,)158והיה זה כעבור
שנה נוספת ,באביב של שנת  .1221את הנתון הסופי ,שכבר לא היה בשליטתו של הנוסע ,מוסר
שוב בדיוק גדול הכרונוגרף הערבי ,ולפיו נפטר ר׳ יהודה בחלב ביום חורף אחד ,בליל היממה
האחרונה של חודש ד׳ו אלקעז־ה בשנת  622להג׳רה ( .)3.12.1225מעתה ,לאחר שנתבררה
המסגרת הכרונולוגית של המסע עצמו ,מעניין יהיה לעקוב גם אחר לוח הזמנים של עבודת
המחבר :מתי בדיוק בא לעולם כל אחד מן התיאורים השונים ,העבריים וגם זה הערבי ,אשר
אין ספק כלל שנכתבו בשלבים שונים של שהייתו של הנוסע במזרח.
בתוך קצת יותר מעשר השנים של פעילותו במזרח(לפני  )1225-1215הספיק אפוא אלחריזי
לחבר חיבורים מרובים הן בעברית הן בערבית .ניתן לקבוע כי אף המהדורה העברית המאוחרת
של תיאור המסע הכלול ב״תחכמוני״ קדמה לקיץ של שנת  , 1220וכי המהדורה הערבית
נכתבה לאחר מכן  -הדבר עולה בפשטות ממאורעות שונים הנידונים כבר בגירסה הערבית,
אבל חסרים עדיין בגירסה העברית .כך הוא סיפורם של שני האחים מבעלי התוספות ,ר׳ יוסף
בר׳ ברוך ואחיו ר׳ מאיר מקליסון ,שהקדימו את ר׳ יהודה ,והגיעו לירושלים לפניו ( ;) 1211
המפגש שלו עם השניים היה מיוחד במינו ,והוא מדווח עליו בהתרגשות בתיאורו הכלול
ב״תחכמוני״(מסעי יהודה ,נו״ב .)115-112 ,היה זה מפגש משמח ,אולם המאורעות שאחר
כך השכיחו אותו לחלוטין .כתאב אלדרר כבר כולל שני שירי הספד על האחים הצרפתים,
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שנת  , 1218שנתיים מאוחר יותר ,היא לפי השערתו של גויטיין השנה המוקדמת ביותר שבה יכול היה
אלחריזי להשלים את כתיבת ספר ״תחכמוני׳׳ ולהקדישו לר׳ מצימון־שמריה התימני .בשנת תשנ״ז הוטעה
פליישר(שירמן־פליישר ,עט׳  187הערה  ) 177לחשוב ששנת  1218היא בהכרח השנה המאוחרת ביותר
של כתיבת הספר ושל הקדשתו התימנית ,מפני שהיתה זו שנת פטירתו כביכול של הנגיד התי מני(ראו
גויטיין ,התימנים ,עט׳  ,)82וסבור היה ,בגלל הזמן הקצר שהיה בין הביקור בירושלים ובין ההשלמה,
כביכול ,של הספר ,הכוללת כבר תיאור של מסע בבבל ,ואשר נכתב לדעתו אז ״ברובו המכריע במזרח״
(ראו שירמן־פליישר ,עמ׳  ,) 214שיש לאחר את תאריך הפטירה של נגיד תימן .אבל מ״ע פרידמן(פרידמן,
עמ׳  160הערה  )84העמיד דברים על דיוקם .מבחינתנו ,אחר שהצבענו על פרקי סיפורת מוקדמים מן
המערב שרק עוצבו והושלמו במזרח(יהלום־בלאו) ,הבעיה לא התעוררה כלל .כשפליישר כתב בשנת
תשס״ה את ביקורתו על ספרנו(פליי שר ,השלמות ,עמי  ) 210הוא לא הכיר את דברי פרידמן ,אבל ביקש
לפתור את הבעיה בדרך שלנו במשתמע .פליישר ציטט לפיכך מפתיחת מ אמרנו(ע מ׳  ) 5כאילו אמרנו
ש״אלחריזי ׳השכיל לנסות את כוחו בכתיבה עברית מקורית בסוגה החדשה (כלומר בסוג המקאמה),
רק ׳כשהיה במזרח״׳(המילית ״רק״ בהדגשה שלנו היא תוספת של פליישר לדברים .התוספת עשויה
לעורר את הרושם כאילו אנו טענו במאמרנו ״עיבודים מוקדמים״ שאלחריזי כתב את ה״תחכמוני״ במזרח
בלבד ,בה בשעה שבאנו להצביע דווקא על כך שהחיבור אינו יכול להיות מזרחי כולו.
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וגם יודע לספר על ר׳ מאיר שנפטר כמה חודשים לפני ר׳ יוסף בדמשק ,מה שמתאשר גם על
פי כרוניקה שמוצאה ככל הנראה בקרב חכמי צרפת ,שלפיה נפטר ר׳ מאיר קליסון בשנת
תתק״ף ( )1220-1219ואילו אחיו ר׳ יוסף בשנת תתקפ״א( 65.)1221-1220אלחריזי ערך את
הנוסח הערבי לאו דווקא על פי מה שאירע בעת המסע עצמו כאשר ביקר בירושלים ,אלא
על פי השירים שהיו תחת ידו בעת העריכה  -את אלה כתב בוודאי אחר כך ,בשעה שהגיעה
אליו הבשורה המרה על פטירתם של האחים .באותה העת כבר אפשר היה לכתוב על האחים
הצרפתים אף שירי הספד בלשון שלא שימשה אותם מעולם הלכה למעשה.
תאריך מאוחר יותר לשנת  1220עולה מההתייחסות המפורטת של כתאב אלדרר למסע
הצלב החמישי(מסע דמייטה) .המאורע קשור באישיותו של הדיין ר׳ מנחם בן יצחק מקהיר,
שזכה לפיסקת שבח קצרה ביותר בתיאור המסע הכלולב״תחכמוני״(מסעי יהודה ,נו״א;29-28 ,
נו״ב .)87-85 ,שונה לחלוטין המצב בכתאב אלדרר .כאן נזכרים בפירוט רב מעשי החסד של
האיש בארבע שנות המצוקה של מסע הצלב שנמשך משנת  1218עד שנת  .1221הצלבנים,
שנחתו ליד דמייטה בקיץ של שנת  ,1218כבשו את העיר בנובמבר של השנה שלאחריה ,ורק
בסתיו של שנת  , 1221בעקמת חתימת הסכם ,הם החזירו אותה למוסלמים ,ועזבו את מצרים.
אלחריזי נתן ביטוי לשמחת הניצחון של היהודים בדברי שבח מופלגים לא רק לשר היהודי
אלא גם לשליטים האיובים:
השבח לאלהים על טובה נכבדה זו  /והרי אינה דבר קל  /אלא היא מן הנסים רבי המעלה /
ולאומתנו הייתה אחות לקריעת ים סוף  /לפי שבימיהם התייאשו מן החיים  /והיו קרובים
למוות  /ולמחרת הביא להם אלוהים רווחה מייסוריהם  /ונתן מנוחה ללבם  /כל זה
בעזרת מלכי בני איוב(כתאב אלדרר יג  ,42-37מסעי יהודה .)283
מכל זה מסתבר כי חיבורנו ,או לפחות נרטיב הפרוזה של מסע הצלב הכלול בו ,לא יכול היה
להיכתב לפני תחילת  66.1222השירים הקשורים למסע נכתבו בוודאי קודם לכן תוך כדי
נסיעה.
עוד נותר לנו לברר היכן בדיוק שהה אלחריזי כאשר ערך וסידר את כתאב אלדרר  -האומנם
הספיק לחזור לחלב ,מקום מנוחתו האחרון? מהערות שונות הכלולות בתיאור חלב מתברר
שהספר נכתב לאחר שחזר המחבר ממסעו במסופוטמיה אל המקום הזה ,שבו קבע את מושבו
בסוף ימיו .כך הוא מספר על אכזבתו מן העיר לאחר שחזר אליה מעראק בשנת  ,1221ולא מצא
בה את ״בני המעולה״ ,דיינה הראשי של העיר 67.שלא כמו בנוסחיהם העבריים של תיאורי
המסע ,הכוללים שירי שבח לכבוד ״בני המעולה״ ,ר׳ משה ור׳ דניאל ,כולל הנוסח הערבי שירי
קינה והספד בלבד מפירות כתיבתו הערבית המאוחרת .לדברי ר׳ יהודה איבדה חלב מזוהרה
כאשר חזר אליה מעראק ולא מצא בה עוד את ״בני המעולה״ .בשירי ההספד שלו אלחריזי
זועק מרה על בתי המדרש המרוקנים מחמת חסרונם ,ועל ליקוי מאורות החכמה אחר שכבה
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ראו :תא־שמע ,עמי  ;323פראוור ,עמי .260
ראו :שטרן ,מקאמה חדשה; הוס ,הבדיון ,עט׳  352-351הערה .2
על התואר ״מעולה״ ראו גויטיין ,חברה ,ב ,עמ׳ .214
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אורם .נדמה שהדובר היה אמנם מאלה אשר ניאותו לאורם בעבר ,ודבריו משקפים את מי
שנוכחותם של ״בני המעולה״ בעיר חסרה לו בעת הכתיבה .הדים למסלול החזרה של אלהריזי
מן המזרח עולים עוד ממקומות שונים בספר ומן ההתלבטויות של המחבר כעורך ,שהתכוון
להציג את הדברים ברצף כרונולוגי אבל סטה לעתים ונאלץ להתנצל על כך.

עריכה ולבטיה
לאחר שעזב אלחריזי את ערי מסופוטמיה העילית ולקראת ביקורו במוצול שעל החידקל ,מצא
פתאום מקום להפסיק את מהלך התיאור ולהעיר(בלשון ״אמר המחבר״ )‘8הערה מבנית על
דרך הדיבור המוסגר .מסתבר שלא הרגיש בנוח מדרך התיאור שלו ,שיצר את הרושם שהוא
הולך ומונה את המקומות כסדר ביקורו בהם ,ממערב למזרח ,בשעה שלאמתו של דבר לא
כך היו פני הדברים .אל חלק מן המקומות בלבד אכן הגיע אלחריזי בדרכו מזרחה ,אבל אל
חלק אחר הוא הגיע דווקא בדרכו בחזרה מן המזרח מערבה .ההערה המבנית שלו ,שבאה
לתקן את הרושם המוטעה ,משמעותית ביותר לענייננו :״במסעי לעיראק כדי לבקר את אדוננו
עזרא עליו השלום(בבצרה) עברתי במקומות האלה בעברי ,והייתי מגיע למקצתם בדרכי לשם
ולמקצתם בדרכי בחזרה״(כתאב אלדרר לא  , 15-14מסעי יהודה  69.) 1049התנצלות המחבר
מלמדת שהיו מקומות שנקרו על דרכו במסלול המזרחי ,והיו גם שנקרו על דרכו במסלול
המערבי .אבל גם אם לא הצליח המחבר להיות מדויק ,ורצף המקומות אינו בכל מקרה רצף
כרונולוגי ,מבחינתנו ברור שהוא כתב את הדברים במבט לאחור ,לאחר שכבר חזר מן המסע
ועשה לא רק את המסלול מזרחה אלא גם את המסלול מערבה .מסקנה נוספת שניתן להסיק
מן הדברים היא ,שלבד מן המקומות שביקר בהם הנוסע בדרכו לבצרה ואלה שביקר בדרכו
מבצרה ,היו בוודאי גם מקומות שביקר בהם פעמיים ,הן בדרכו לבצרה הן בדרכו ממנה.
התיאור שלו ,שעיקר עניינו הקהילות ולאו דווקא המסע ,מצרף בכל מקרה גם את נסיונותיו
הכפולים לכדי תיאור אחד.
ביקוריו הכפולים של אלחריזי באותו מקום עצמו הביאו על הנוסע תקלות בלתי צפויות
לעתים .אנשים שתמכו בו בביקורו הראשון לא כל כך שמחו לקראתו כאשר הופיע פעם נוספת:
הם כבר היו אולי גם מחוסנים בפני מליצות השבח שלו .כך הוא מספר למשל על אבן ץוינאת
הבגדאדי ,אשר כיבד את המשורר בבואו מסוריה אל בגדאד ,אך פנה לו עורף בשובו(כתאב
אלדרר לו  43ואילך ,מסעי יהודה  .)1238זה כנראה גם מה שקרה למשורר בעיר ארביל .שם
פגש בראשונה את מבארכ כ׳לף הצורף ,שהתרשם כנראה מן השיר בעל החתימה הפואנטלית
״והייתה הפגישה עם מבארך מבורכת״(כתאב אלדרר לג  ,13מסעי יהודה  ,)1157ואף תמך
במשורר .אבל כל זה השתנה כאשר עמד הנוסע לצאת מן העיר ,והיתה זאת כנראה היציאה
השנייה .אז ״הניעו אותו הכילות המגונה  /והטבע הנקלה  /להזניח את חובתו כלפיי הזנחה

68
69

לשון ״קאל אלמצנף״ מיוחדת לציון התערבות המחבר ברצף הסיפר והפסקתו.
התרגום שמציע פליישר לפיסקה זו(שירמךפליישר ,עט׳  163הערה  ) 70אינו מדויק.
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גמורה״(כתאב אלדרר לג  ,16-14מסעי יהודה  .)1159אין צריך לומר שבעקבות זאת זכה
הצורף גם לשני שירי גנאי ארסיים .בשלב העריכה המאוחר יותר לא היסס אלחריזי כלל
להציג את שירי השבח והגנאי זה לצד זה בלא להניד עפעף כלל  -סוף סוף נחשבו גם השבח
וגם הגנאי חלק הכרחי של מעמד המשורר בימי הביניים .גם בעיבודים העבריים של תיאורי
המסע הכלולים ב״תחכמוני״(מסעי יהודה ,נו״א-נו״ב) לא היסס אלחריזי כלל לשנות את עורו
ולעבור בנוסחים השונים אף מגנאי לשבח ,מה גם שכל אחד מן הנוסחים בא כנראה לעולם
מלכתחילה בהפרשי זמן ניכרים ,והיה בעל מעמד עצמאי 70.מכל מקום ,אפשר שהמשורר
שלנו מתח במקרה של ארביל את החבל קצת יותר מידי .ואפשר שבעקבות האירוע הזה גם
ידע הסופר המקומי ,אבו אלברכאת אלמסתופי ,למסור לביוגרף הערבי שישב בחלב ,שהנוסע
שלנו הוא אדם רוחש מזימות ,ושכל אימת שהוא משבח אדם הוא גם חוזר ולועג לו.
מעניין במיוחד מבחינת לבטי העריכה הוא סיפורה של העיר אלרקה ,היושבת על נהר
פרת ונמצאת בקצה המזרחי של מסופוטמיה העילית .שמה הלטיני של העיר,Caiiinicum ,
נמצא קרוב אל צלילו של שם המקום המקראי כלנה(בראשית י ,י) ,שמה העברי של העיר
בימי הביניים .העיר נחשבה כעיר הקיצונית המערבית של בבל ,וכאשר ביקש קךקסאני לתאר
במאה העשירית את גבולותיה של מסורת הקריאה הבבלית במקרא ,הוא תחם אותם בין כלנה
לסין 71.מסתבר שהיתה בעיר שיכבה נכבדה של מלומדים ,שהיו בקיאים בוודאי גם במסורות
בבליות קדמוניות .בנדיבות ובהכנסת אורחים מסורתית העיר משום מה לא הצטיינה .בספר
״תחכמוני״ זוכה העיר לתיאור קצר ביותר ,החולק שבחים לשני אישים בלבד :את חמשת שירי
הגנאי הכלולים ב״תחכמוני״ כתב אלחריזי בלשון העברית(מסעי יהודה ,ו ,שירים כו-כח ,נג ,עב,
וכן גם שם ,ה .)308-304 ,מספרם של שירי הגנאי העבריים מכלנה גדול במיוחד בהשוואה
לשירי הגנאי על בני המקומות האחרים שנודעו לנו מספר ״תחכמוני״ 72,ומסתבר שבשלב
העריכה של כתאב אלדרר הערבי־היהודי לא עמדו לרשותו של אלחריזי שירים ראויים לאותו
פרק .לפתרון הבעיה הוא נקט בטכסיס מבריק של עריכה .בפרק כלנה הוא מספר בגילוי לב
צדקני ,המעלה חשד ,שכוונתו בדרך כלל להזכיר אנשים נכבדים לטובה ,ובמיוחד את אנשי
כלנה החסידים ויראי השמים ,שאין לו עניין כלל להזיק לשמם הטוב  -דא־עקא שהוא מצא
אותם קמצנים באופן שקשה לתאר ,ואינו יכול ,בגלל קמצנותם ,להלל אותם .הוא מניח לפיכך
את הגיליון חלק ,כדי לא לגנות וגם לא לשבח .למשמעות האמתית של לובן הנייר אלחריזי
מתייחס בשולי הגיליון באמצעותו של שיר קצר :״אמרתי שראיתי שפשט מנהג החזנים ללבוש
בגדי לבן ,וגם הגיליון מתאבל על היעדר הנדיבים בבגדי לבן כמנהג המוסלמים״(כתאב אלדרר
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השגתו של פליישר(השלמות ,עמ׳  )212שאין שירי שבח יכולים לבוא לאחר שירי גנאי ,ורק ההפך אפשרי,
אין לה מקום בסיטואציה היסטורית של מפגשים חוזרים בהפרשי זמן ניכרים ,והמחבר בעצמו לא היסס
כאמור כלל להציג את שיריו הערביים המנוגדים במגמתם זה לצד זה.
ראו כתאב אלאנואר ,א ,עמ׳ . 135
עשרת שירי הגנאי שכתבו כביכול עשרה מאנשי בגדאד על חוטא מקומי(מסעי יהודה ,שער השירים,
שירים קכה-קלד) ,כתובים כולם לאמתו של דבר בעניין אחד ,בחרוז אחד ובמשקל אחד ,ויש להחשיבם
כשיר אחד.
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כה  ,19-18מסעי יהודה  .)965לשיר גנאי ערבי אחד שהיה בכל זאת תחת ידו ,הוא מצא פתרון
מקורי בהמשך בפרק סרוג׳ ,ושם כלל אותו.
על איש כלנה אחד אשר ברח מפני חרב לשונו של המשורר צפונה ,הוא מספר שהילל את
שמו בשתי הלשונות .והיה זה בוודאי שיר דו־לשוני(מנצף) שכל בית ובית מתחלק מתוכו
ובתוכו בין דלת לסוגר בין עברית וערבית 73.מאחר ששיר השבח הזה לא פעל את פעולתו
כמקווה ,המחבר מתלונן ,הפעם בשיר על טהרת העברית ,שבחיפושיו אחר האיש העלה חרס
בידו :״ואולם עת דרשתיו לא מצאתיו  /ואמרו כי לחרן שם נתיבו״ .השיר העברי חותם באיום
על מי שינסה לברוח מלשונו החדה של המשורר ,ומשווה את הסיטואציה באופן מבודח ביותר
למצבו של עכבר נמלט אל חור ,שהשאיר בחוץ ,בפי חתול ,את זנבו:
ואם נחבא ונסתר מלפני /שמו הרע בפי עטי עזבו
כמו עכבר אישר נחבא בתוך חור /ו־עזב חוץ בפי חתול ץנב(1מסעי יהודה ,ו ,שיר כו).
בנקמת החתול משתף אותנו המחבר כאשר הוא כותב על העיר סרוג׳ היושבת במעלה נהר
אלבליח ,צפונית לחרן .כאן פגש לדבריו איש מראשי הקהל של כלנה ,יצחק בן אבראהים
אלנפיס ,שהיה מסופרי הדיואן הממשלתי .בשיר ערבי בן שמונה בתים הוא מתאר את נפיס
זה כחסר נפש ,אבל אגב כך גם את יהודי כלנה כולם הנתונים למרותו ,שהם אמנם יראי שמים
אבל נקלים במעשיהם  -ואיך לא ,אם כדוגמה משמש להם איש אשר ״ריחות קמצנותו סתמו
נחירים״(כתאב אלדרר כב  ,25מסעי יהודה .)924
פגישותיו של אלחריזי עם המשוררים העבריים היו בעייתיות במיוחד ,ואף גרמו לעתים
לתגובות יוצאות דופן .אחד מהמשוררים הללו היה משורר עברי מדמשק ,יצחק בן ברוך,
שאלחריזי פנה אליו בשיר שבח ,והלה חיבר על פי תבניתו שיר חיקוי(מעארצ׳ה) ,שאמור
היה על פי נימוסי הזמן להיות גם שיר תשובה העולה בשכלולו על שיר האתגר ,המקורי.
שני השירים אף נועדו להיזכר זה לצד זה בקרב חובבי השירה ,דבר שאלחריזי לא יכול היה
להסכים לו ,לאחר שעמד על רמת כתיבתו הירודה של המשורר המקומי .בתוך תיאור מצבו
העדין אלחריזי נזקק בצורה מבדחת לשורה של רמזים מסיפור אונס דינה :״שלחתי לו שירה
נכלמו אורים לפניה  /וירא אותה שכם בן חמור וישכב אותה ויענה  /ותטמא תחתיו ואפקד
עליה עוניה  /ושמתיה בבית הכלא לובשת סות עניות  /עד יום מותה אלמנות חיות״(מסעי
יהודה ,נו״ב .)194-192 ,הרמיזה הכלולה בחלק האחרון של התיאור מעניינת במיוחד ,מכיוון
שלפיה נאלץ אלחריזי לנהוג בשיר השבח המפואר שכתב כפי שנהג דוד המלך בפילגשיו
לאחר שטימא אותן אבשלום בנו(שמואל ב כ ,ג)  -לגנוז אותו .זה היה כנראה גם גורלם של
עוד שירים עבריים שהיו תחת ידו.
קובץ שירי צימודים עברי שהיה באמתחתו של אלחריזי משכבר הימים ,הוא הקדיש בדמשק
לעשרה מקןךאי העיר הנכבדים ,והוא עשה זאת לדבריו לאחר שהיהודים הרבניים אכזבוהו 74.מה
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ראו מסעי יהודה ,שירי שבח ,שירים א ,ג ,ד ,טו.
ראו פליישר ,השלמות ,עמי  .220-218את ההקדשה לשירי הצימודים שאלחריזי כתב לכבוד רב יצחק בן
ישראל ראש הישיבה ,הוא כתב בעברית  -השוו פליישר ,קבצים ,עט׳ .211
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בדיוק קרה שם כנראה לא נדע לעולם ,אבל הדבר קשור בוודאי בהקדשות חוזרות שאלחריזי היה
אמון עליהן .את ספר ״תחכמוני״ הקדיש אלחריזי כידוע פעמיים בהקדשות עבריות מפוארות,
פעם בעיר ואסט בסוף פרק ההקדמה לספר ופעם נוספת בדמשק בסוף השער הראשון ,אבל
בחלב החליט לכתוב הקדשה חדשה לגמרי לספר ,והפעם בערבית ,ובראש החיבור כולו.
בכבוד הזה זכה עתה מנהיגה המסורתי של העיר ,שמואל בן נסים ,שאינו נזכר אף בשמו
במחברת הנדיבים שיועדה לכבוד יוסף המערבי(מסעי יהודה ,ג) .בכתאב אלדרר ,שנכתב
בחלב כמה שנים מאוחר יותר ,השר הגדול שמואל בן נסים ,או בשמו הערבי עבד אלקאדר,
יחד עם בנו ,מזהיר ,או אבו נצר ,זכו לשירי שבח מופלגים ומקיפים ביותר .למעשה כלולים כאן
תשעה־עשר שירים ערביים לנכבדי חלב השונים ,כשבראשם שירי הפתיחה המקיפים לכבוד
השר ולכבוד בני ביתו 75.אפילו יוסף המערבי ,שלכבודו כתב אלחריזי כנראה בעיקר בעברית,
נדחה ממקומו ב״ספר הפנינים״ לאחר צאצאי הגאון הארץ ישראלי ולאחר בני הדיין הראשי
של העיר ,והוא זכה לשיר בודד אחד המדגיש בראשו את מעלתו כרופא .בדברי אלחריזי על
הצטיינותו של ר׳ יוסף כרופא הוא התחרה אולי בכתבי הגנאי וההשמצה הערביים שנכתבו
על יוסף המערבי באותו עניין עצמו בידי מוסלמים  -לפי עבד אללטיף אלבגדאדי הוא היה
רופא קטלן שהתאסלם ,ורק העמיד פנים שחזר ליהדותו 76.נדמה שבהשמצה זאת ביקש
אלבגדאדי להציג את יוסף הרופא כבלתי אמין ונאמן גם ביחסו אל אמונת אבותיו 77.השיר
שאלחריזי כתב כלל כנראה גם פתיחה ארוכה שהוא הרגיש שמוטב לו לגנוז .יוסף בן שמעון,
פטרונו המוגרבי משכבר הימים ,היה מן האנשים הקרובים בהשכלתם לאלחריזי עצמו ,ואתו
החליף מן הרגע הראשון של פגישתם דברים בעברית בעיקר .בפרק חלב הערבי הוא תופס
מקום שולי בלבד ,ובאותו הזמן לא היה עוד כנראה פטרונו העיקרי של משוררנו.
דברי הפרוזה הארוכים הנוגעים לקהילות פוסטאט וקהיר ,המשולבות יחד ,היו מלכתחילה
כנראה חלק של חיבור עצמאי כפי שעולה מדבריו בפתיחת החיבור :״וקישטתי את דיואני בשם
שתי הקהילות ,אחת מהן קהילת פוסטאט ...אחר כך הקהילה הקהירית״(כתאב אלדרר פתיחה
 .)4-2גוף החיבור בהמשך מורכב בעיקר מן השירים שכתב תוך כדי המסע .אין זה מפתיע
שהחיבור כולל גם במצבו הנוכחי הקטוע כמאה שירים ,פרי מפגשיו וחוויותיו של אלחריזי
בקהילות  -ומסתבר שריבוי החומר אף אילץ אותו לנקוט יד קשה ,ולקצר לעתים במסירת
יצירות על מנת שלא למתוח את מסגרת הספר יותר מידי .כך עשה כפי שראינו במסירתה של
רוצ׳ה אלאניקה ,וכך נהג גם כאשר נאלץ למסור מתוך הקצידה שכתב לכבוד ר׳ יוסף המערבי,
תלמידו המובהק של הרמב״ם ,את חטיבת השבח בלבד ,תוך ויתור על ההקדמה ,הנסיב
(כתאב אלדרר כ  ,237מסעי יהודה  ;)761כך נהג גם בקצידה החלבית הארוכה אשר כתב על

75

76
77

ראו בלאו ,הפתיחה הערבית ,עמ׳  . 153-143לזיהויו המשוער של המהולל עם שמואל בן נסים ראו שטרן,
מקאמה חדשה ,עמ׳  .273אמנם במסעי יהודה ,עמ׳  ,26עוד היינו סבורים שאין זה ראוי להזכיר את
השערת שטרן שגם שירמן התעלם ממנה(שירמן־פליישר ,ענד  ,) 178אבל צדק פליישר בהשגותיו בעניין
זה  -ראו פליישר ,השלמות ,ענד  211הערה .49
ראו שטרן ,עבד אללטיף.
פרידמן(עמ׳  ) 170-169דן בעניין יהודי שהתאסלם וחזר ליהדותו.
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פי עדותו לכבוד השר שמואל בן ניסים ,נכד ראש הישיבה הארץ ישראלית(כתאב אלדרר
כ  .)61את התרחבות החיבור יש לזקוף בסופו של דבר לפרוזה הסיפורית שנוספה לחיבור
בשלב האחרון שלו ,וכללה אף את תיאור מסע הצלב החמישי(לא לפני .)1222

סיכום
כתאב אלדרר הוא תיאור המסע האחרון שיצא מתחת ידיו של אלחריזי ,אבל על אף איחורו
בזמן הוא אותנטי יותר מכל התיאורים האחרים .הדבר נובע מאופיו המיוחד של החימר המעוגן
בשירים הערביים שאלחריזי כתב תוך כדי הנסיעה ,ואשר הוא שיבץ לבסוף כנתינתם בסיפור
הפרוזאי שהוא רקם .מסתבר שלא יצר לצורך תיאור המסע שירים חדשים ,אבל מי יודע אם לא
נתפנה בשלב זה של חייו לחבר את שירי המסירות הדתית שבהם בחר לפתוח את הספר.
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כתאב אלדרר 51
שיפמן
שירמן ,תרגום
מקאמות אלחרירי
שירמן־פליישר
תא־שמע

תאריך אלחכמא
תחכמוני
תשובות הרמב״ם
תשובות ד אברהם

יאיר שיפמן ,״על דרכים שונות בתרגום מורה הנבוכים לעברית ומשמעויותיהן
הפילוסופיות״ ,תרביץ  0ה(תשנ״ו) ,עכל .275-263
Jefim Schirmann, Die hebraeische Uebersetzung derMaqamen des Hariri,
Frankfurt a. M. 1930
חיים שירמן ,תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת ,ערך
השלים וליווה בהערות עזרא פליישר ,ירושלים תשנ״ז.
ישראל תא־שמע ,״כרוניקה חדשה לתקופת בעלי התוספות מחוגו של ר״י הזקן -
לעלית שלוש מאות הרבנים ,ר׳ יחיאל מפרים וענייני ארץ ישראל״ ,שלם ג
(תשמ״א) ,עמ׳ . 324-319
אבן אלקפטי ,ג׳מאל א ל ךן ,אבו אלחסן ,עלי ,תאריך אלחכמא ,מהדורת ליפרט,
לייפציג  , 1903ע מ׳ . 315-294
רבי יהודה אלחריזי ,תחכמוני ,מהדורת ישראל טופורובסקי ,תל אביב תשי״ב.
תשובות הרמב״ם ,מהדורת יהושע בלאו ,ירושלים תשמ״ו.
תשובות ד אברהם בן הרמב״ם ,מהדורת אברהם חיים פריימן ושלמה דב גויטיין,
ירושלים תרצ״ח.

