אוריה כפיר

ַמה ִּתגְ ְּב ִהי ָּב ֶבל
ּומה ִּתגְ ִאי ִׁשנְ ָער?
ַ
עליית המרכז הספרדי על פי
שירת תור הזהב

החל מאמצע המאה העשירית עלה מרכז תרבותי וספרותי חדש בעם ישראל,
המרכז הספרדי .עד אותה תקופה הייתה יהדות ספרד בבחינת פריפריה מרוחקת
ממרכזי הכוח והתרבות ששכנו זה דורות רבים במזרח ,בבבל ,מקום מושבן של
ישיבות הגאונים ,שקהילות יהודיות ,קרובות ורחוקות ,סמכו על תורתן 1.סיפור
עליית קרנו של המרכז הספרדי הקביל למעשה לסיפור ירידת קרנו של המרכז
הבבלי ,ושניהם יחד היו קשורים במאורעות ובתהליכים בעולם המוסלמי ,שעמד
2
אז אף הוא בסימן של מתח בין מזרח למערב.
1
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מרכז חשוב נוסף במזרח בתקופה האמורה היה המרכז
הארץ־ישראלי .ברודי הדגיש כי 'אחד המאפיינים הבולטים
של תקופת הגאונים הוא התחרות הממושכת שהיתה מלווה
לעתים במאבקים קשים ,בין שני המרכזים הוותיקים ,של בבל
ושל ארץ ישראל ...על השליטה הרוחנית ברחבי העולם היהודי'
(ברודי ,צוהר ,עמ'  .)28לדברי ברודי ,בסייגים מסוימים ,בשלהי
תקופת הגאונים חלה למעשה 'הכניעה הארץ ישראלית בפני
המורשת התלמודית־ההלכתית של בבל' (שם ,עמ'  .)35בשירים
הספרדיים שיובאו להלן נזכרים פעמים רבות גם ארץ־ישראל
ומקומות ספציפיים בה ,אך המאמר בכללו מתמקד ביחסי
ספרד ובבל ,מפני שיהדות ספרד הייתה קשורה בעיקר -
אך לא באופן בלעדי  -למרכז הבבלי .על הקשרים הענפים בין
בבל לספרד ראו למשל :ברודי ,הגאונים ,עמ' .133 -132
ראשית פעולתה של האסכולה ,באמצע המאה העשירית,
אלר ְח ַמן השלישי ,אשר הכריז על
הייתה בימי שלטונו של ַע ְּבד ַ
אלאנדלוס כעל ח'ליפות ,כצעד ברור של היבדלות מן הח'ליפות
פעמים ( 138תשע"ד) ,עמ' 37–9
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במאמר זה אעסוק בחלקה של שירת החול העברית בספרד בתחרות על
ההגמוניה התרבותית בעולם היהודי .כידוע נסיבות חברתיות ,פוליטיות
ותרבותיות הביאו לעליית האסכולה הספרדית ולתנופה אדירה ,עשירה ורציפה
של עשייה ספרותית מרובת יוצרים וקוראים .שירת האסכולה שיקפה את מערכת
הערכים של העילית היהודית הספרדית ושימשה לה פה ושופר .אולם האסכולה
הספרדית גם הרימה תרומה חשובה ומכרעת לגיבוש זהותו של הקולקטיב
היהודי בספרד ולכינון מעמדו המרכזי בעולם היהודי בימי הביניים.
רינה דרורי היא שעמדה על תפקידה של שירת החול העברית בגיבוש
הזהות הקיבוצית של יהדות ספרד .לדבריה 'שפע התוצרת הספרותית העברית
שהופקה על פי הדגמים הערביים החדשים מבחינת הספרות היהודית (שירת
החול) ,המייחד את אנדלוס ,הוא לא רק ביטוי למערך התרבותי האנדלוסי,
3
אלא גם למגמת ההתנתקות מן ההגמוניה התרבותית של יהודי המזרח'.
דרורי ,שהתמקדה בהיצמדות השירה בספרד לדפוסים חצרניים ערביים,
דיברה על חלקה המשמעותי בהבניית 'הזהות הקיבוצית של הקהילה היהודית
האנדלוסית ,המתגבשת כזהות מקומית ,לא מזרחית' .המסקנות העולות
מדבריה של דרורי מרחיקות לכת :מן המפורסמות הוא ששירת תור הזהב
הספרדי לא נוצרה יש מאין ,אלא קדמו לה תהליכים מקדימים במזרח,
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העבאסית בבגדאד וכתגובת נגד על עלייתה של הח'ליפות
אט ִמית ,במצרים .על הקשר בין עצמאותה של
הפ ִ
החדשהַ ,
הח'ליפות האנדלוסית לעצמאות של המרכז היהודי בספרד
כתב וסרשטיין' :עם התבססותה של אלאנדלוס כמדינה בעלת
ישות פוליטית ותרבותית המובחנת משאר העולם המוסלמי,
התחילו יהודי חצי האי האיברי לבדל עצמם מן הדומיננטה
הדתית והתרבותית של הקהילות היהודיות במזרח ,ובמיוחד
זו שבבגדאד' (וסרשטיין ,עמ'  .)195ראו גם :אשתור ,א ,עמ'
 .152על המתיחות בין מזרח למערב בשירה הערבית במאה
האחת עשרה ראו :מונרו .מונרו דיבר בין היתר על 'יפי נפש
קורדוביים צעירים ,שניסו ליצור ספרות ספרדית אותנטית
יותר ,שלא רק תשווה לזו של המזרח ,אלא אף תעלה עליה'
(מונרו ,עמ'  ,107וראו גם הערה  22שם) .עוד בעניין זה ראו:
דרורי ,שלושה ניסיונות ,עמ'  185והערה  .15על הזיקה בין
ההיבדלות של השירה האנדלוסית משירת המזרח לבין
תופעות מקבילות בשירה העברית בספרד ,במיוחד ביצירתו
של משה אבן עזרא ,ראו :טובי ,קירוב ,עמ'  ;166דרורי,
ההקשר ,עמ' .11
דרורי ,שלושה ניסיונות ,עמ'  .184המאמר עוסק בבחירה
של יוצרים יהודים לכתוב דווקא בשפה העברית בהקשרים
שונים.
א ו ר י ה כ פ י ר ַ /מ ה ִּת גְ ְּב ִה י ָּב ֶב ל ּו ַמ ה ִּת גְ ִא י ִׁש נְ ָע ר ?

במיוחד בבית מדרשו של רב סעדיה גאון (רס"ג) 4.אפילו דונש בן לברט,
המשורר שנחשב למכונן האסכולה הספרדית ,רכש את השכלתו בבבל ,בבית
מדרשו של רס"ג ,עד שעל פי עזרא פליישר יש לראות בחידושיו הספרותיים
'השתקפות ,בין של המשך ובין של מהפכה ,של מציאות מזרחית ולא של
מציאות ספרדית' 5.דרורי לעומת זאת סברה כי פריחת השירה העברית בספרד
לא עמדה ברצף אחד עם התהליכים שקדמו לה במזרח .עיקר תשומת לבה
נמשכה לבחירה של יוצרי שירת החול הספרדית בשפה העברית ,שעד אז
הייתה שמורה כמעט באופן בלעדי להקשרים דתיים .דרורי עמדה על כך שגם
במזרח נעשו ניסיונות קודמים להרחיב את מגוון השימושים של העברית,
אך הצביעה על שינוי תפקודי משמעותי של השפה בשירת ספרד :לא זו
בלבד שהשפה העברית נרתמה למלא כאן תפקיד חצרני ,השונה במהותו מן
התפקיד שיועד לה במזרח 6,אלא שהיא אף שימשה כדי לבדל את יהדות
ספרד מיהדות המזרח ,שבקרבה החלו התהליכים שהביאו לפריחת שירתה .מן
התמונה ששרטטה דרורי משתמע אפוא תהליך דיאלקטי עדין :יהדות ספרד
המשיכה בשירתה מגמות ספרותיות שראשיתן בספרות של יהדות המזרח ,אך
התפקידים החדשים שהיא העניקה להן נועדו לבדל אותה ממנה.

4
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ראו למשל :זולאי; דרורי ,ראשית; פליישר ,רס"ג; טובי ,קירוב,
עמ' .160 -35
פליישר ,לקדמוניות ,עמ' רכט-רל .החידוש הגדול של דונש
היה החלת השיטה הפרוזודית של השירה הערבית על השירה
העברית .ככל הנראה חידש דונש את חידושו בבבל ,אלא שהוא
לא התקבל על ידי משוררי המקום .טובי העלה את האפשרות
'שהגירת דונש מבגדאד לקורדובה קשורה ביחס הלא אוהד
כלפי חידושיו הספרותיים' (טובי ,השירה ,עמ' .)16
דרורי הסבירה את הניסיונות במזרח להרחיב את מגוון
השימושים של השפה העברית על רקע התחרות בין הזרם
הקראי לזרם הרבני מבית מדרשו של רס"ג לקראת סוף האלף
הראשון .לדבריה הניסיונות המזרחיים לדחוק את הערבית־
היהודית מפני העברית לא עלו יפה .גם בספרד 'העברית
מאבדת לטובת הערבית את תפקידה ככלי לביטוי בהיר
ומובן' ,אלא ש'השימוש החגיגי־קישוטי שלה זוכה לפיתוח
מרחיק לכת לעומת המזרח' .דרורי סיכמה' :הספרות העברית
שנוצרה באנדלוס איננה ,אם כן ,המשך ישיר של קו התפתחות
שהחל במזרח ,אלא התחלה חדשה כתוצאה ממפגש עם
מערכת חברתית ושדה ספרותי ערביים שונים מאלה שעמדו
לרשות היהודים במזרח' (דרורי ,שלושה ניסיונות ,עמ' -183
.)184
פעמים ( 138תשע"ד)
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תובנותיה של דרורי ישמשו לי נקודת מוצא לבירור חלקה של שירת
החול העברית בספרד בפוליטיקת הזהויות המורכבת של יהדות ימי הביניים.
אתמקד ביצירתם של שני משוררי ספרד הגדולים שפעלו במאה האחת עשרה,
שמואל הנגיד ושלמה אבן גבירול ,ואבחן התבטאויות גלויות וסמויות בשיריהם
הקשורות בתהליכי עלייתה של ספרד כמרכז תרבותי וספרותי 7.תרומתו של
המאמר לא תהיה בסיפור ההיסטוריה הידועה של עליית המרכז הספרדי ,אלא
בראיית השירים כצוהר לתודעת המשוררים ,לתפיסתם העצמית הסובייקטיווית
כמייצגיו ודובריו של המרכז החדש .הנחת העבודה שבתשתית המאמר היא
שאל לנו לראות בספרות רק אספקלריה המשקפת תהליכים פוליטיים ,חברתיים
ותרבותיים ,אלא בעיקר מכשיר ,כלי שרת המבקש לייצר ,לגלם ולשחזר
תהליכים אלה .לטענתי התבטאויות המשוררים שיידונו במאמר לא רק תיעדו
את העלייה של המרכז הספרדי ,אלא גם גיבו ,תחזקו ואפשרו אותה.
השירים שיובאו להלן ביקשו לרומם את ספרד בשני תחומים :בתחום
הספרותי ובתחום התורני .בתחום הספרותי השירה העברית בספרד אכן תפסה
עד מהרה את הבכורה ,אך התמונה בתחום התורני הייתה מורכבת יותר .אמנם
קם בספרד מרכז תורה גדול ובלתי תלוי בישיבות בבל 8,אך ספק אם מעמדו
היה בכיר עד כדי כך 9.ועם כל זאת שירה לחוד ומציאות לחוד ,או ליתר דיוק,
7
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המובאות מן השירים לקוחות מן הדיואנים של המשוררים.
בשירי שמואל הנגיד הסתמכתי על פי רוב על מהדורת ירדן
(דיואן הנגיד ,ירדן) ,ובשירי אבן גבירול הסתמכתי על פי רוב
על מהדורת בראדי ושירמן (אבן גבירול ,בראדי ושירמן).
במקרים בודדים העדפתי גרסאות ממקורות אחרים ,והערתי
על כך בהערה .להקלת הקריאה ורציפותה השירים מפוסקים
ומלווים במקרי הצורך בביאורים .הביאורים מצומצמים
בכוונה להבהרת מילים וביטויים קשים בלבד .הם אינם כוללים
פרשנויות רחבות ונמנעים בדרך כלל מציון מקורות מקראיים
ואחרים .לביאורים מפורטים של השירים ראו במהדורות
המדעיות של ירדן (דיואן הנגיד ,ירדן; אבן גבירול ,ירדן).
מפורסמת בהקשר זה אגדת ארבעת השבויים ,המופיעה
ב'ספר הקבלה' של אברהם אבן דאוד (ספר הקבלה ,עמ'
 .)48 -46האגדה מסבירה מדוע 'נכרת חוקם של ישיבות בבל
שהיה הולך אליהם [שעל תורתן נסמכו יהודים] מספרד וארץ
המערב ואפריקיא ומצרים וארץ הצבי' .לפי האגדה היה זה
מפני שרב משה ובנו רב חנוך נפדו מן השבי והתמנו זה אחר
זה לעמוד בראש ישיבת קורדובה .לפי האגדה גם הח'ליף
האנדלוסי תמך במינוי ,משום ששמח 'שמחה גדולה כששמע
שאין היהודים שבמלכותו צריכין לאנשי בבל'.
ברודי קבע כי בתקופה זו 'בפעם הראשונה מאז יציאת מצרים
א ו ר י ה כ פ י ר ַ /מ ה ִּת גְ ְּב ִה י ָּב ֶב ל ּו ַמ ה ִּת גְ ִא י ִׁש נְ ָע ר ?

שירה כאמור לא רק משקפת את המציאות אלא גם מבקשת לפעול עליה .כפי
שאראה להלן ,השירים מלמדים כי גם בתחום התורני תבעו הספרדים לעצמם
את הבכורה .למעשה משוררי ספרד ראו בארצם מקור סמכות בכל התחומים; אם
כן השירים על הבכורה הספרותית והשירים על הבכורה התורנית אינם שייכים
לשתי רשויות נפרדות אלא צעדו יד ביד וחיזקו אלה את אלה .לעתים קרובות
אף קשה לקבוע לאיזו רשות שייך השיר ,שכן מדובר בו על עליונות ספרדית
באופן כללי מבלי להידרש באופן ספציפי לתחום התורני או הספרותי.
התחרות על ההגמוניה הייתה כרוכה לבלי הפרד בפעילות האסכולה
הספרדית מראשיתה 10.אולם את קו פרשת המים במערכת היחסים בין שני
המרכזים יש לסמן רק לקראת אמצע המאה האחת עשרה .הייתה זו תקופת
השיא של תור הזהב של יהדות ספרד ושל שני משורריה הגדולים הראשונים,
שמואל הנגיד ( )1056-993ושלמה אבן גבירול ( 11.)1058-1053 - 1021/2כפי
שכתב חיים שירמן ,עד אז יהדות ספרד מצטיירת 'לפנינו כעדה חרוצה ורצינית
שמביטה בענווה וביראת כבוד אל המנהיגות של יהודי המזרח .תלותה במרכז
הבבלי נמשכה ,אגב ,הרבה זמן גם לאחר שנתעוררה הכרתה העצמית .היא
נדד מרכז הכובד [של היהדות] מערבה ,מארץ־ישראל ובבל
לצפון אפריקה ואירופה .אך למעשה תנועה זו לוותה בתהליך
כולל של ביזור המרכז [  :]decentralizationאין אדם או מוסד
בתקופה זו היכול לטעון לאותה הרמה של הכרה והשפעה
עולמית שזכו לה הישיבות מן המרכז [המזרחי] העתיק'
(ברודי ,הגאונים ,עמ' .)11
 10אשתור הדגיש את פועלו של מי שנחשב למייסד האסכולה,
חסדאי אבן שפרוט ,שהיה גם שר בחצר הח'ליף ,ראש קהילת
קורדובה ,רופא ,מתרגם ,דיפלומט ופטרונם של משוררים
ומלומדים יהודים .אשתור תיאר כיצד ייסד חסדאי את המרכז
התורני בספרד והעמיד בראשו את רב משה בן חנוך מתוך
תקווה ש'על ידי פעולתו של חכם בעל שיעור קומה יהיו יהודי
אנדלוסיה בלתי תלויים לגמרי מן המרכז הבבלי' (אשתור,
א ,עמ'  .)156אשתור גם הזכיר כמה איגרות שהריצו חכמי
הישיבות הבבליות לספרד ,ושבהן ביקשו' ,בלשון שכולה
התרפסות' ,נדבות כדי להציל את הישיבות המפוארות
מחורבנן ,וסיכם' :האיגרות הישנות האלה ,אשר נמצאו בגנזיה
של קהיר מצטרפות לתיאור פרשה אחת :הן מתארות לפנינו
כיצד עברה ההגמוניה בתוך עם ישראל מיהודי בבל אל ספרד'
(שם ,עמ' .)159
 11מפורסמים בעניין זה דבריו של אברהם אבן דאוד' :בימי ר'
חסדאי [אבן שפרוט] התחילו לצפצף ,ובימי ר' שמואל הנגיד נתנו
קול ,מהם ר' שלמה בר' יהודה בן גבירול חכם גדול( '...ספר
הקבלה ,עמ' .)73
פעמים ( 138תשע"ד)
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נתקיימה לאורך המאה העשירית ,עד שעת פטירתו של רב האיי גאון (,)1038
12
אחרון חכמי בבל הגדולים'.
על סמכותו הגדולה של רב האיי גאון בעיני יהודי ספרד אפשר ללמוד מאזכוריו
13
בשירי המשוררים .דוגמה אחת מופיעה בשירו של הנגיד 'אלהים האריך לי פה'.
הנגיד סיפר בשיר על הפעילות התורנית שלו עצמו והדגיש את תלותו בתורתם
של גאוני בבל ובמיוחד בזו של רב האיי גאון 14.בשיר ,המושתת על יסוד חזק של
התפארות ,הצהיר הנגיד על מקומו החשוב בשלשלת הקבלה של תורת ישראל,
שהועברה ' ִמּנָבִיא ֱאלֵי נָבִיא' ו' ֵמ ָחכָם ְל ַת ְלמִידָיו' (בית  ,)5ועל היותו ממשיכם של
מנהיגי העבר המיתולוגיים :משה רבנו ,אשר קיבל תורה מסיני (בית  ,)4רבי יהודה
הנשיא ,חותם המשנה (בית  ,)10ורבינא ורב אשי ,עורכי התלמוד הבבלי (בית
 .)25בכל דור ,לדברי הנגיד ,פקד משבר את שלשלת הקבלה :פעם ' ָחסְָרה פַת
ּתְבּונ ָה ַּבּי ְׁשִיבֹות ו ְ ָח ְסרּו מֵי תְבּונ ָה ִמ ְּב ֵארֹות' (בית  ,)7פעם 'נֹו ְלדּו הַ ְּספֵקֹות' (בית ,)20
ופעם ' ָצרֹות הֶ ֱעלִימּו סֹוד הֲלָכֹות' (בית  .)21אלא שבכל פעם בא המשבר על פתרונו
בהתערבותו של גדול הדור .גם דורו של הנגיד ,לדבריו ,גילה פנים בתורה שלא
כהלכה' ,וְהִׁשְ חִירּו ְצדָקֹות הַ ְּלבָנֹות ,וְהִ ְלּבִינּו ְרׁשָעֹות הַּׁשְ חֹרֹות' (בית  ,)37אך הפעם
הוא ולא אחר מופקד על השבת הסדר על כנו:
ו ְ ָלכֵן הִנְנ ִי חֹוֵקר ּבְַדת אֵל ְּ /כפִי יָכְלִי ו ְׂשִ כְלִי עֹוד חֲִקירֹות,
ּו ַמזְּכִיר הַ ְּתעִּיֹותַ ,להֲנ ִיאָם / ,ו ְכֹותֵבַ ,להֲִקימָם ,הַהֲדּורֹות,
ו ְחֹוֵקק אֶת אֲׁשֶר אֵין ּבֹו ֲח ֻלּקָה ְּ /בלָׁשֹון צַח ּובְִדָרכִים נְבָרֹות,
ּומֹוצִיא כָל יְׁשָָרה ִמ ְּקבִָריםּ / ,ו ֵמבִיא כָל ְמ ֻעּקָל ַּב ְּקבָרֹות (בתים .)41-38
 39התעיות להניאם :עומד על טעויות כדי למנען .ההדורות :כנראה מלשון מהדרים
במצוות 40 .אשר אין בו חלוקה :שאי אפשר לחלוק עליו .נברות :ז ַכות.

את פסיקותיו ביסס הנגיד לדבריו על תורת הגאונים בכלל ועל תורתו של רב
האיי גאון בפרט:

 12שירמן ,עמ'  .19על פועלו ושירתו של רב האיי גאון (939
 )1038ראו :פליישר ,עיונים.
 13דיואן הנגיד ,ירדן ,עמ'  ,95 -89שיר כז.
 14שמואל הנגיד אף עמד בקשרים אישיים עם רב האיי גאון.
אסף הזכיר התכתבות בין רב האיי גאון לשמואל הנגיד בדבר
'למוד החכמות'' ,וממנה יוצא שרב שמואל עמד עם רב האיי
ביחסי ידידות נאמנה' (אסף ,עמ' .)509
-
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ו ְ ֶא ְסמְֹךַּ ,באֲׁשֶר ֶא ְתו ֶה ו ְ ֶאכְּתֹב ֲ /עלֵי ִאמְרֹות ּגְאֹונ ִים הַּבְחּורֹות,
ו ְַרב הַאי ֵיּ ,גְדֹול ֻּכּלָםֲ ,אׁשַו לִי ְּ /פלִיאֹותָיו ְלהִ ְת ָּפאֵר ְצפִירֹות,
ּומִּבֹורֹו ֲאנ ִי ׁשֹואֵבּ ,ופִּתֹו ֲ /אנ ִי אֹוכֵל ,ו ְֹלא ֶא ְמצָא מְרֹורֹות,
ּו ֵמ ָעבָיו אֲַרּו ֶה הַ ְּצ ֵמאִים / ,ו ְ ַאּבִי ַע ְּבי ִׂשְָראֵל מְקֹורֹות (בתים .)46-43
 43הבחורות :הנבחרות 44 .אשו :אשים .פליאותיו :דבריו המופלאים .להתפאר
צפירות :כעטרות מפוארות 46 .ואביע בישראל מקורות :אגרום למקורות מי התורה
לנבוע.

עד כאן דברי שבח והכנעה לגאון הבבלי .אולם המשך הדברים טומן בחובו
הפתעה גדולה .מתברר שהנגיד אינו מסכים תמיד עם דברי קודמו מן המזרח,
ואף מוצא שלפעמים נפלו בהם 'ׁשְ גָג ָה ּו ַמכְׁשֵ לָה' (בית  .)49מכל מקום גישה
אמביוולנטית זו כלפי הסמכות הבבלית מנוסחת בשיר באופן מהוסס ועמום
מעט .למעשה רק אחרי התפתלות רטורית ארוכה מעז הנגיד לרמוז  -באמצעות
התואר הבבלי 'גאון'  -שבר הפלוגתא שלו הוא רב האיי ,בהעלותו בדמיונו כיצד
יגיבו החסידים (השוטים) של הגאון על דבריו (בתים  .)55-54אף על פי כן הנגיד
עומד על דעתו שאין להדר ' ְּפנ ֵי ָרם' ולסור למצוות חכמים רק מפאת כבודם
ומעלתם הבלתי מעורערים ,ומתעקש שהפעם יש להישמע לדבריו שלו ,אף שגם
הוא ,כפי שהוא מודה בהמשך השיר ,אינו חסין מפני שגיאות (בית :)58
ו ְֹלא אֵבֹוׁשְּ ,ב ָעמְִדי עַל ׁשְ גָג ָה ּ /ו ַמכְׁשֵ לָהּ ,כְמֹו ָאטָד וְסִירֹות,
ְל ַסּקֵל ִמ ְּפנ ֵי כֹוׁשֵל ֲא ָבנ ִים  /ו ְ ָלסִיר ִמ ְּפנ ֵי ִעּו ֵר ֲחפִירֹות,
ו ְֹלא ֶאהְּדַר ְּפנ ֵי ָרםּ ,כִי ְּפנ ֵי כָל  /אֲׁשֶר ָחנ ַףְ ,לאֵל ָרם ֹלא הֲדּורֹות.
וְאֵַדע ּכִי ּגְבֹוהָה עֹוד ו ְ ָעתָק ּ /תְַדּבֵר ּבִי עֲַדת ֵדעֹות ֲחסֵרֹות,
וְיַגְּדִילּו וְיָנ ִיעּו ּבְֹראשָם ְ /מתֵי ֶח ֶמדּ ,ו ִמּלֹותָם נ ְעּורֹות,
וְיֹאמְרּו' :מִי י ְַדּבֵר ּכִי ׁשְ גָג ָה ְּ /בפִי ג ָאֹון ו ְִדבְֵרי אִיׁש ׂשְָררֹות?
ׁשּכֵל  /וְאֵם עֹוְקֵרי עֲַקלְָקלֹות  -עֲָקרֹות'.
ְּכ ִאּלּו כָל ֲאבִי מַׂשְ ּכִיל ְ -מ ַ
חֲַדל ֵמהֶם ,וְאַל ּתִׁשְ מַע ֲאלֵיהֶם / ,ו ְׁשִ ְמעָה אֵיְך ֲאי ַּׁשֵר הַהֲדּורֹות! (בתים .)56-49
 49שגגה ומכשלה :הוראות הלכתיות שגויות .אטד וסירות :אטד וסירה קוצנית,
צמחים קוצניים המשמשים דימויים להוראות ההלכתיות השגויות 50 .לסקל וכו':
התפקיד שהנגיד מקבל עליו .ולסיר :ולהסיר 51 .פני רם :אנשים רמי מעלה .כי
פני ...לא הדורות :כי האל אינו מעריך את החנפים 52 .גבוהה עוד ועתק :דברי
שחץ .עדת דעות חסרות :החסידים השוטים של הגאון 53 .ויגדילו :יתפארו עליי.
ויניעו בראשם :דרך לגלוג .מתי חמד :אנשי קנאה .נעורות :ריקות 54 .מי ידבר...
גאון :דברי חסידי הגאון :מי מעז לומר כי שגגה עלולה ליפול בפי גאון .איש שררות:
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איש בעל שררה 55 .כאלו וכו' :המשך דברי חסידי הגאון .כאלו ...עקרות :כאילו מי
שהוא אב ואם לכל החכמות יכול להיות אב שכול ואם עקרה 56 .חדל מהם :חזרה
לדברי הנגיד המופנים אל נמען השיר.

יהוסף הנגיד ,בנו של שמואל הנגיד ועורך הדיואן שלו ,סיפר בהקדמה שהקדים
לשיר כי הוא נכתב לאחר קרב שהתחולל בשנת  ,1049כלומר כעשור לאחר מות
רב האיי גאון .אולם היחס האמביוולנטי כלפי הסמכות הבבלית ניכר כמדומה,
כבר בקינות שכתבו המשוררים הספרדים עם מותו ,בשנת  .1038בקינות ביכו
המשוררים את מות הגאון ,אך לעתים דומה שהם ביקשו לראות בו גם נקודת
מפנה המסמלת או מבשרת את חילופי המשמרות בין בבל לספרד.
לא בכל הקינות על רב האיי נגעו המשוררים בשאלת היחסים בין המרכזים,
וכאשר עסקו בה לא תמיד עשו זאת באותה מידה של ישירּות .דוגמה לכך
בקינתו של אבן גבירול 'הלא תבכו בני גלות' 15.הדובר בקינה כמו ממאן
להינחם ,ומונה שורה קטלוגית של אבדות סמליות שאבדו עם מות הגאון ,נצר
לבית דוד:
וְסָר ִצּלִי אֲׁשֶר הֵסְֵך לְֹראׁשִי ּ /ומֵת ַמ ְלּכִי אֲׁשֶר ָעבַר ְל ָפנ ָי!
ו ְהּוַרם ֵמ ֲעלֵי ֹראׁשִי ֲעטָָרה  /ו ְהּוסַר הָ ֲענ ָק ִמ ַּצּו ְֹרנ ָי!
וְסָר הַּנ ִיר אֲׁשֶר נ ִׁשְ אַר ְל ָדו ִד  /וְׁשַח ֶּדג ֶל אֲׁשֶר ָאסַף ּגְאֹונ ָי! (בתים .)9-7
 7הסך :סכך 9 .הניר אשר נשאר לדוד :רב האיי מיוחס על בית דוד .אסף גאוני:
המאסף ,אחרון הגאונים.

המשורר מחשיב את רב האיי כאחרון הגאונים ,המאסף 16,ומשהכריז על כך חל
מפנה בסגנון השיר  -ממשפטי חיווי בזמן עבר על האבדן הגדול שפקד את
העם ,לסדרה קטלוגית של שאלות רטוריות על עתידו של העם ,הלוט בערפל.
סדרת השאלות הרטוריות חותמת את השיר ומותירה את הקורא נבוך וללא
מענה:

 15אבן גבירול ,בראדי ושירמן ,עמ'  ,67 -66שיר קיח.
 16ברודי ציין כי אמנם 'ישיבתו של רב האיי ,פומבדיתא,
המשיכה להתקיים לאחר מותו ,אם כי נראה שהעומד בראשה
לא נתכנה "גאון"' .עם זאת 'רב ישראל בן שמואל ,גאון סורא
בסוף ימיו של רב האיי נפטר אחריו' (ברודי ,צוהר ,עמ' .)15
16
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ְלמִי ז ֶה ַאחֲָריו ּתֵאֹות ְמלּוכָה? ּ /ומִי י ֵׁשֵב ֲעלֵי כִּסֵא אֲֹדנ ָי?
ּומִי י ִׁשְ ּפֹט ֲענִּי ֵי עַם ְּבצֶֶדק? ּ /ומִי י ְַרו ֶה ְּבמֵימָיו ִצּמְאֹונ ָי?
וְאֵי ז ֶה ֹראׁש אֲׁשֶר יִהְי ֶה כְהַאי ָי?  /וְאֵי ז ֶה הַר אֲׁשֶר יִהְי ֶה כְסִינ ָי? (בתים .)13-11
 11תאות :תתאים 13 .ראש :אולי מקבילה עברית לכינוי הארמי רישא ,שמשמעו
ראש ישיבה.

השאלות הרודפות זו את זו ,והנזרקות אל החלל ללא תשובה ,מביעות כולן
את גודל השבר ותחושה קשה של יתמות .סגנון השאלות הרטוריות מאפיין אף
את הקינות האחרות שכתב אבן גבירול על מותו של הגאון הבבלי ,כגון 'מִי
י ַ ֲחבֹׁש נֵז ֶר ּבְנֹו יִּׁשָי? אֹו מִי יְהִי ִרכְּבִי ּופָָרׁשָי?';' 17נ ֶ ֱאסַף חֹבֵל ְּבלֵב י ָם  -מִי יְנַהֵג
הַ ְּספִינ ָה?' 18.שוב ושוב עלתה שאלת הירושה :למי אחרי הגאון תיאות המלוכה?
מי יחבוש את נזר בן ישי? מי ינהג עתה את הספינה? מי יירש את רב האיי
גאון? העיסוק האינטנסיווי בסוגיית היורש (או היעדר יורש) יוצר את התחושה
שבצד האבל על מותו של רב האיי עלה הצורך בהנהגה חלופית ,הצורך הדחוף
בפרסונה חדשה אשר תשב על ' ִּכּסֵא אֲֹדנ ָי' שהתפנה.
אך מי יעשה זאת? והאם הייתה זו שאלה פרסונלית בלבד? קינתו של
אבן גבירול 'נגדעה קרן עדינה' ,המובאת כאן בשלמותה 19,מעלה כמדומה את
האפשרות להידרש לסוגיה אף מן הכיוון הציבורי–המרחבי:
נִג ְ ְּדעָה ֶקֶרן עֲִדינ ָה  /הִיא גְבֶֶרת ּכָל מְִדינ ָה.
הּוא ,אֲׁשֶר ּבֹו ָרם ְל ָבבָּה / ,מֵתּ ,ו ַבּמֶה ִתג ְ ְּבהֶינ ָה?
הָיְתָה ִל ְצבִי אֲָרצֹות  / -ו ַ ְּתהִי הַּיֹום ׁשְ נ ִינ ָה.
ׁשּכַח ּכָל נְג ִינ ָה:
נ ָ ְתנ ָה ָבבֶל ְּב ָאזְנ ַי  /קֹול ,י ְ ַ
'ַרב ׁשְאֹונ ִי עַל ּגְאֹונ ִיַ / ,אחֲָריו אֵין לִי ֲחנ ִינ ָה.
נ ֶ ֱאסַף חֹבֵל ְּבלֵב י ָם  / -מִי יְנַהֵג הַ ְּספִינ ָה?'
 1עדינה :בבל (על פי ישעיה מז ,ח) 2 .ובמה תגבהינה :במה תתגאה 3 .שנינה:
מושא ללעג 4 .קול ישכח כל נגינה :קול אבל המשבית ומשכיח כל ביטוי שמחה.
 5רב שאוני וכו' :דברי בבל .שאוני :כאבי .חנינה :נחמה.

 17אבן גבירול ,בראדי ושירמן ,עמ'  ,148שיר רכה ,בית  .1הביטוי
ְ'ּבנֹו יִ ָּׁשי' מרמז גם כן לייחוסו של רב האיי על בית דוד.
 18שם ,עמ'  ,62שיר קיא ,בית  .6גם במקרה זה השאלה הרטורית
חותמת את השיר.
 19שם.
פעמים ( 138תשע"ד)
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על פי הקינה מותו של רב האיי גאון היה לא רק הסתלקות של מנהיג ,אלא
סימל את גדיעת קרנּה של ארצו ,עדינה ,היא בבל .הארץ אשר הייתה ל' ְצבִי
אֲָרצֹות' ,אומר אבן גבירול ,הייתה ,עם מות הגאון ,לשנינה 20.הדובר בשיר אף הוא
כמו מצטרף למלגלגים ,וגוער בבבל על התנשאותה האנכרוניסטית על ארצות
אחרות' :הּוא ,אֲׁשֶר ּבֹו ָרם ְל ָבבָּה ,מֵתּ ,ו ַבּמֶה ִתג ְ ְּבהֶינ ָה?' 21.האם ביטויים מרחביים
אלה מרמזים כי שאלת הירושה הייתה לא רק עניין פרסונלי ,אלא נגעה גם
למיקומו של מרכז ההנהגה? האם השאלה החותמת את הקינה' ,מִי יְנַהֵג הַ ְּספִינ ָה',
עוסקת רק באִיּוש העמדה הבכירה שהתפנתה ,או שמא גם בישרה על עלייתו של
מרכז חדש ועל התייצבות של מנהיגות גאוגרפית חדשה על הסיפון?
אין על שאלות אלה תשובה אחת נחרצת .הקינות של אבן גבירול עסקו ביחסים
בין המרכזים באופן עמום ומרומז בלבד .ישירה מהן היא הקינה של שמואל הנגיד
'הב ָמו ֶת פליליה' 22.כמו אבן גבירול פרש הנגיד שורת שאלות רטוריות המביעות
כולן את השבר הגדול ואת החלל המנהיגותי שנפער עם מות הגאון:
ֲחבֵַרי ,אָן יְהִי נ ִ ְמצָא ְּ /דבַר ָחכְמָה ו ְתּוׁשִ ּי ָה?
ו ְ ָאנ ָה תְִדְרׁשּו ֶלחֶם?  /וְאֵין ּבֹוֶרה וְאֵין ּבְִרי ָה!
ּו ִמּמִי תִׁשְ ּבְרּו יַי ִן ְ /לעֵת ִקּדּוׁש וְלִׁשְ ִתּי ָה?
וְאֵיכָה ִת ְמצְאּו מָעֹוג?  /וְאֵין מָזֹון וְאֵין ִמ ְחי ָה! (בתים .)40 37
 38בורה :מאכיל .בריה :מאכל 39 .תשברו :תבקשו 40 .מעוג :עוגה.

 20לירידת בבל כתוצאה מהסתלקות חכמיה השוו לשירו של
הנגיד 'באשמֹרת ערב לבבי'' :וְ יָ סּורּו ִמ ָּׁשם  -וְ ַא ְד ָמ ָתם ֶּת ְא ַׁשם /
וְ ִת ְר ֶאה ִמ ְד ָר ָׁשם ְּכיַ ַער ִמ ְד ָּב ָרם' (ביאור :ויסורו משם :אם יעזבו
החכמים את בבל .ואדמתם תאשם :תהפוך שממה .מדרשם:
בית מדרשם .כיער מדברם :יהפוך שומם כיער וכמדבר; דיואן
הנגיד ,ירדן ,עמ'  ,204 -202שיר סג ,בית  .)13השיר מוקדש לרב
שמואל בן יוסף אלבגדאדי ,אשר היגר מבבל לספרד ,ומצדיק
את מעשהו (שם ,בית  .)14גם בשיר זה נדרש הנגיד להיעדר
יורש לרב האיי בבבל (שם ,בית  ,16וראו פירוש ירדן).
 21גם בקינה 'מי יחבֹש נזר' תוקף אבן גבירול את בבל ,והפעם
מקלל אותה על דרך קינת דוד על שאול ויונתן (שמואל ב א,
ּומ ְק ָדּ ָׁשי' (אבן
'אל ַטל וְ ַאל ָמ ָטר ֲע ֵלי ָב ֶבלִּ / ,כי ָל ְק ָחה ַא ְר ִצי ִ
כא)ַ :
גבירול ,בראדי ושירמן ,עמ'  ,148שיר רכה ,בית  .)3ירדן פירש:
'ארצי ומקדשי :את רב האיי ,שמותו דומה כחורבן הארץ
והמקדש' (אבן גבירול ,ירדן ,א ,עמ'  ,303שיר קסא).
 22דיואן הנגיד ,ירדן ,עמ'  ,236-231שיר פה .שירמן תיאר את הקינה
כ'מלאכת מחשבת ,ממיטב דוגמאות הסוג' (שירמן ,עמ' .)202
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גם כאן עולה וצפה שאלת הירושה ,בצירוף פרט ביוגרפי חשוב  -רב האיי גאון
23
נפטר בלי שהותיר אחריו בן יורש:
וְאִם הָלְַך וְאֵין לֹו בֵן ּ /בְיֹום הָלְכֹו ְל ַת ְח ִּתּי ָה,
ו ְֹלא הִ ְת ָּפאֲָרה מִׂשְָרה  /ו ְֹלא ָחז ְָרה ְּב ַאכְ ַסנְי ָה,
ו ְֹלא זָכָה ְלבֵן י ָׁשִיב ְּ /בכָל ז ָדֹון ּובִׁשְ גִּי ָה -
יְלִָדים לֹו ְּבכָל אֶֶרץ  /עֲָרבִית וַאֲדֹו ִמּי ָה
אֲׁשֶר ּגִּדַל ֲעלֵי תֹוָרה  /ו ְ ִט ֵּפ ַח לְהֹוָרי ָה
ּכְמֹו מֹׁשֶה אֲׁשֶר הֹולִיד ְּ /בנ ֵי ָאחִיו לְתּוׁשִ ּי ָה (בתים .)58-53
 53לתחתיה :לשאול תחתיות 54 .ולא וכו' :התורה לא נשארה בביתו ובצאצאיו.
 55ובשגיה :ובשגגה 56 .ילדים לו :אף על פי שאין לו בן ,ילדים לו וכו' .ארץ ערבית
ואדומיה :ארצות האסלאם והנצרות 57 .להוריה :להוראת התורה 58 .כמו משה
וכו' :כמו משה ,אשר נחשב לאבי תלמידיו ,בני אחיו.

רב האיי גאון ,כפי שעולה מן השיר ,הגדוש במימרות חז"ל ,נפטר ללא בן יורש -
'ו ְֹלא הִ ְת ָּפאֲָרה מִׂשְָרה ו ְֹלא ָחז ְָרה ְּב ַאכְ ַסנְי ָה' (בית  ;)54כלומר הוא לא זכה שתתקיים
בזרעו המימרה התלמודית 'תורה מחזרת על אכסניה שלה' ,הנאמרת על 'כל
שהוא תלמיד חכם ,ובנו תלמיד חכם ,ובן בנו תלמיד חכם' 24.ואף על פי כן ,אומר
הנגיד ,לא ערירי היה .הוא נתלה במדרש אחר ,שלומד מן הפסוק 'ואלה תולֹדת
אהרן ומשה' (במדבר ג ,א) ש'כל המלמד בן חברו תורה ,מעלה עליו הכתוב כאילו
ילדֹו' 25,ומכאן שהגאון ,שהעמיד תלמידים הרבה ,מעלה עליו הכתוב כאילו
ילדָם .אלא שהנגיד מטעים כי בעוד שישיבות בבל ירדו מגדולתן ' -וְכִי סָָרה
ֱאמֶת מִּפּום [פומבידיתא] ּומִּסּוָרא ּומִּסּוְרי ָא' (בית  - 26)52הרי יורשיו הרבים של
רב האיי גאון ,הם תלמידיו ,ילדיו ,מפוזרים עתה ' ְּבכָל אֶֶרץ עֲָרבִית וַאֲדֹו ִמּי ָה' (בית
23

24
25
26

ברודי עמד על כך שמשרת הגאונות לא עברה בדרך כלל
בירושה מאב לבן (ברודי ,צוהר ,עמ'  .)20ייתכן שהנגיד הטעים
את היעדרו של בן יורש לרב האיי מפני שרב האיי עצמו ירש
את המשרה מאביו ,רב שרירא גאון.
בבלי ,בבא מציעא פה ע"א.
בבלי ,סנהדרין יט ע"ב.
קשה לומר מדוע נזכרה כאן סוריא לצד ישיבות בבל,
פומבדיתא וסורא .האם אפשר שהנגיד רמז כאן אף לירידת
הישיבות הארץ־ישראליות? על הקשר בין המרכז הארץ־
ישראלי למרחב הלבנוני־הסורי ראו :ברודי ,הגאונים ,עמ' .126
לימים אולצה הישיבה הארץ־ישראלית לעקור לצור ומשם
פעמים ( 138תשע"ד)
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 ,)56כלומר בכל רחבי העולם המוסלמי והנוצרי .מהיכן תצמַח המנהיגות? הנגיד
אינו אומר זאת מפורשות בשיר ,אך ברור כי המזרח איבד את בכורתו:
ְּכבָר נ ִׁשְוּו ְּבנ ֵי ָבבֶל  /ו ְ ַאפְִריֵקי ו ְ ִא ְס ַּפ ְמי ָה,
ֲאהָּה ,חָרּו ְּפנ ֵי אֶֶרץ / 27,וְהָעֹולָם ְּבעְִרּבּו ְבי ָה (בתים .)73-72
 72ואפריקי :צפון אפריקה ,תוניסיה .ואספמיה :ספרד 73 .חרו :יבשו.

מותו של הגאון ,על פי הנגיד ,השאיר את העולם במצב כאוטי ,בערבוביה.
בני בבל איבדו את בכורתם ונשוו לאחיהם במערב 28,ומהם ,כך אפשר לנחש,
צפויה לצמוח עתה המנהיגות החדשה.
בקינות עדיין לא מצוינת זהות ספציפית של יורש .אם נשלחו השירים
לבבל לנחם את יהודי המזרח האבלים ,הרי מחבריהם עדיין נזהרו בכבודם של
הנמענים .לעומת זאת בשירים אחרים כבר העזו המשוררים להעלות שמות
של נכבדים מבני ספרד שיכלו לכאורה לתפוס את מקומו של הגאון המנוח.
דוגמה אחת לכך בשיר האזור 'לאשכול הכופר בכרמי עין גדי' ,שכתב משורר
לא ידוע לכבוד שמואל הנגיד 29.המחרוזת השלישית של השיר עוסקת בשבח
בנו יהוסף .המשורר משבח את הצעיר הספרדי על חכמתו הרבה ,וקובע כי הוא
ראוי להיחשב יורשו של רב האיי גאון:

לדמשק (ואחר כך 'נעלמה סופית') ,אך היה זה ברבע האחרון
של המאה האחת עשרה .ראו :ברודי ,צוהר ,עמ' .30 -29
'ּפנֵ י ֶא ֶרץ' מופיעה במהדורת ששון (דיואן הנגיד ,ששון,
 27הגרסה ְ
עמ' יג) .במהדורת ירדן כתוב ְ'ּבנֵ י ֶא ֶרץ'.
 28להשוואה בין ספרד לבבל ראו גם את דברי הנגיד בשירו
'נגלית ישרה בלי צניף' אל רב חזקיה ראש הגולה הבבלי:
מֹופת' (דיואן הנגיד ,ירדן ,עמ'
ֶ
עֹולם זֶ ה ְּכמֹו
ַ'רק ַא ֶּתם וְ נַ ְחנּו ְּב ָ
 ,138 -134שיר לט ,בית  .)44בקשר לבית שיר זה כתב שירמן
כי הנגיד 'טרח ...לבצר את מעמדו של המרכז הרוחני החדש
שקם בספרד ולעשותו שווה למרכזים הקדומים והמכובדים
שבמזרח' (שירמן ,עמ'  .)201פליישר סייג בהערה כי 'אמנם
בשיר מדבר הנגיד בכבוד עצמו' (שם ,הערה .)86
 29שטרן ,עמ' .145 -144
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י ְהֹוסֵף הַהֹוי ֶה  /לְָראׁשִים ֹראׁש מְִדָרׁש,
אֲׁשֶר נ ִין ּגּור אְַרי ֵה ּ /ובֵן ּפֹוָרת ,י ַָרׁש
ּתְעּוַדת ַרב הַאי ֵי  /וְכָמֹוהּו דַָרׁש
ְּב ָחכְמָה ּותְבּונ ָה  /ו ְַדעַת ּו ְמזִּמָה (בתים .)16-13
 13ההויה :ההווה ,זה שלפנינו .לראשים ראש מדרש :ראש בית המדרש שמסתופפים
בו ראשי החכמים 14 .נין :צאצא .גור אריה :יהודה .ובן פורת :יוסף 15 .תעודת רב
האיי :תורת רב האיי.

ברור שהמשורר ראה ברב האיי מופת להערצה ולחיקוי ,ועל כן בעצם ההשוואה
אליו התכוון להרעיף על נמענו שבח שאין כמותו  -גם אם עשה זאת לשם
תפארת המליצה בלבד .אמנם קשה להעלות על הדעת שהמשורר באמת
ובתמים הועיד את יהוסף בן שמואל הנגיד לרשת את רב האיי גאון ,אך הסגנון
ההיפרבולי הידוע של סוגת השבח אִפשר לו לרומם את הצעיר הספרדי עד
כדי כך שהציב אותו במדרגתו הנעלה של גדול הדור מן המזרח 30.לעומת
זאת בשירים אחרים נוסחה העמידה הספרדית אל מול בבל באופן נחרץ הרבה
יותר .דוגמה לכך בשיר 'קום הזמן ולבש עדניך' ,אשר כתב אבן גבירול בשבח
הנגיד 31.בשיר זה עסק המשורר לא רק בסגולותיו של נמענו כשלעצמן אלא
גם בעדיפותו מבני שנער ,היא בבל ,ומגאוניה:
ּתָרּום ּבְָך ֶקֶרן ְספַָרד ,עֹוד  /מִּיֹום הֱיֹותְָך עַד ז ְֻקּנ ֶיָך.
ּתְַרחִיב ּבְָך פֶה עַל ְּבנ ֵי ׁשִ נְעָר  /הַּׁשֹ ֲאבִים ִמ ַּמ ֲעיָנ ֶיָך:
'מַה ִּתג ְ ְּבהִי ָּבבֶלּ ,ומַה ִּתגְאִיׁ / ,שִ נ ְ ָערְּ ,ב ָמ ֻעּז ֵי ג ְאֹונ ֶיָך?
ּדַע ּכִי ְבאְַרצֵנּו ֲח ַב ֶּצלֶת ֹ / -לא נ ִ ְמ ְצאָה ִּבנ ְאֹות ׁשְרֹונ ֶיָך!' (בתים .)55-52

 30שבח אישים מספרד באמצעות השוואתם לאישים מהוללים
מן המזרח ידוע גם מן הספרות הערבית' :גדולי המשוררים
האנדלוסים כונו על שם גדולי המשוררים במזרח כדי לציין
את גדולתם ,כגון אבן האני שכונה "אלמתנבי של המגרב"
ואבן זיידון (מת  )1171שכונה "אל בחתרי של המגרב"' (טובי,
קירוב ,עמ'  .)166טופוס דומה של שבח הוא העמדת משורר
חי במקומו של משורר מנוח מן העבר .אבן גבירול למשל כתב
מּואל! ֵמת ְּבנֹו ַל ְב ָרט  /וְ ָע ַמ ְד ָּת ֲע ֵלי ַּכּנֹו' (ביאור:
'ׁש ֵ
על הנגידְ :
בנו לברט :דונש בן לברט; אבן גבירול ,בראדי ושירמן ,עמ'
 ,66 -65שיר קטו ,בית .)1
 31אבן גבירול ,בראדי ושירמן ,עמ'  ,75 -73שיר קכו.
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 52בך :בשמואל הנגיד .היותך :לידתך .זקניך :זקנתך 53 .תרחיב בך פה :ספרד
תתרברב ותתגאה בזכותך .שנער :בבל 55-54 .מה וכו' :דברי ספרד 54 .תגבהי,
תגאי :תתפארי .במעזי גאוניך :בישיבות הגאונים 55 .חבצלת :שמואל הנגיד.
בנאות שרוניך :בשדותיך (של בבל).

גם כאן ההכרזה שבכוחו של החכם הספרדי להתייצב אל מול ישיבות בבל
המפורסמות (מעוזי הגאונים) ,יש בה ,בדיעבד ,הכרה בגדולתן; אך נימת
ההתנצחות ועזות הפנים טוענות את השיר באווירה חריפה של תחרות .צעד
משמעותי מבדיל את שבח הנגיד בשיר הזה משבחו של יהוסף בשיר 'לאשכול
הכופר בכרמי עין גדי' ,שנדון לעיל .אבן גבירול הדגיש בשירו לא את ההשוואה
למקור הסמכות הבבלי הנערץ ('וְכָמֹוהּו דַָרׁש') ,אלא את העדיפות הברורה של
החכם הספרדי ,ומכאן של 'אְַרצֵנּו' ,ספרד ,המתפארת בשמו 32.אף שרב האיי
גאון לא נזכר בשמו בשירו זה של אבן גבירול ,מתבקש להשוותו גם לקינתו
עליו 'נגדעה קרן עדינה' ,שנדונה אף היא לעיל ,שכן יש בשני השירים רעיונות
ומטבעות לשון דומים:
נ ִג ְ ְּדעָה ֶקֶרן עֲִדינ ָה
הִיא ג ְבֶֶרת ּכָל מְִדינ ָה.
הּוא ,אֲׁשֶ ר ּבֹו ָרם ְל ָבבָּה,
מֵתּ ,ו ַבּמֶה ִתג ְ ְּבהֶינ ָה?...
נ ָ ְתנ ָה ָבבֶל ְּב ָאז ְנ ַי
ׁשּכַח ּכָל נ ְג ִינ ָה...
קֹול ,י ְ ַ
'נ ֶ ֱאסַף חֹבֵל ְּבלֵב י ָם -
מִי יְנ ַהֵג הַ ְּספִינ ָה?'
('נגדעה קרן עדינה',
בתים .)6 ,4 ,2-1

ּתָרּום ּבְָך ֶקֶרן ְספַָרד ,עֹוד
מִּיֹום הֱיֹותְָך עַד ז ְֻקּנ ֶיָך.
ּתְַרחִיב ּבְָך פֶה עַל ְּבנ ֵי ׁשִ נ ְעָר
הַּׁשֹ ֲאבִים ִמ ַּמ ֲעיָנ ֶיָך:
'מַה ִּתג ְ ְּבהִי ָּבבֶלּ ,ומַה ִּתג ְאִי,
ׁשִ נ ְעָרְּ ,ב ָמ ֻעּז ֵי ג ְאֹונ ֶיָך?
ּדַע ּכִי ְבאְַרצֵנּו ֲח ַב ֶּצלֶת -
ֹלא נ ִ ְמ ְצאָה ִּבנ ְאֹות ׁשְרֹונ ֶיָך!'
('קום הזמן ולבש עדניך',
בתים .)55-52

דומני שהדמיון הרב בין שני הקטעים איננו מקרי .מתוך ההשוואה בין הקינה
לשיר השבח נמתח קו ישיר מגדיעת קרן עדינה (בית  )1להתרוממות קרן ספרד
(בית  ,)52בבחינת 'המלך מת ,יחי המלך'; בשני השירים מובעת תהייה לגלגנית
על גבהות הלב האנכרוניסטית של בבל ('ּו ַבּמֶה ִתג ְ ְּבהֶינ ָה'; 'מַה ִּתג ְ ְּבהִי') ,אך בעוד
 32להתרברבות ספרד אל מול בבל בזכות חכם מקומי השוו
לדברי הנגיד ,שכינה את יצחק אבן כ'לפון בשיר השבח 'היש
'א ֶׁשר ּבֹו ֲע ֵלי ִמזְ ָרח יְ ֻה ַּלל ַמ ֲע ָרבֹו' (ביאור :עלי
עשוק כבוכה' :זה ֲ
מזרח יהלל מערבו :המערב משתבח ועולה בזכותו על המזרח;
דיואן הנגיד ,ירדן ,עמ'  ,177 -174שיר נה ,בית .)11
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שבקינה עדיין נשמעת התהייה מפי דובר לא מזוהה (בית  ,)2הרי בשיר השבח
כבר מושם הלגלוג במפורש בפיה של ספרד (בית  ;)54שני השירים מעניקים
פתחון פה לארצות המתחרות :אך בעוד בבל נותנת קולה בבכי בקינה (בית
 ,)4ספרד מרחיבה פה בגאווה ּבְשיר השבח (בית  ;)53בתשובה כביכול על
שאלת הקהל הבבלי בקינה' :נ ֶ ֱאסַף חֹבֵל ְּבלֵב י ָם  -מִי יְנַהֵג הַ ְּספִינ ָה?' (בית ,)6
עונה לו אבן גבירול בנחרצות בשם יהדות ספרד בשיר השבחּ' :דַע ּכִי ְבאְַרצֵנּו
ֲח ַב ֶּצלֶת ֹ -לא נ ִ ְמ ְצאָה ִּבנ ְאֹות ׁשְרֹונ ֶיָך!' (בית  .)55הביטוי המובהק ביותר לביסוס
מעמדה המרכזי של ספרד היה ההכרה העולמית בסמכותה ,הכרה אוניוורסלית
בספרד כמרכז תרבות שיהודים בעולם כולו ובמיוחד במזרח נסמכים עליו .לכן
ביקש אבן גבירול לא רק להבדיל את ארצו מבבל ולהציג את יתרונה היחסי,
אלא לכונן אותה ,באמצעות דמותו של הנגיד ,כמרכז חדש ,כמקור חלופי של
33
סמכות והנהגה.
אבן גבירול ,הידוע בדימויו העצמי הגבוה ,דרש הכרה אוניוורסלית גם
בו עצמו .באחד מביטויי ההתפארות שלו (המנוסח בגוף שלישי) הוא לא
הסתפק בד' האמות של יהדות ספרד ,אלא הדגיש כי ׁשִמעֹו יצא גם במחוזות
34
מרוחקים:
ְּב ַחסְּדֹו ִּדּבְָרה צֹעַן ו ְׁשִ נ ְ ָער / ,ו ְאֹותֹו ִאּוְתָה לְִראֹות ֲחנ ֵסֹו (בית .)38
צען ,חנסו ( ָחנ ֵס) :כינויים למצרים .ושנער :בבל.

התפארות זו מופיעה לקראת סופו של השיר 'ּבְחר מהחֲלי מבחר שביסו' ,שחיבר
אבן גבירול לכבוד פטרונו יקותיאל אבן חסאן .שילוב חטיבת התפארות עצמית
בשיר שבח הוא ממוסכמות הסוגה ,אך בהקשר זה אפשר אולי לקרוא את דברי
ההתפארות של אבן גבירול גם כהבטחה מרומזת לפטרונו שבכוחו לפרסם
 33גלגול מאוחר של תפיסת הנגיד כמקור סמכות עבור יהודים
בכל העולם ,הגם שבעיקר מן הצד החומרי ,נמצא ב'ספר
הקבלה' מאת אברהם אבן דאוד (המאה השתים עשרה) .על
הנגיד הוא כתב' :ועשה טובות לישראל בספרד ובארץ המערב
ואפריקיה וארץ מצרים ואיסקיליה ועד ישיבת בבל ועד עיר
הקדש' (ספר הקבלה ,עמ' .)56
 34אבן גבירול ,בראדי ושירמן ,עמ'  ,86 -85שיר קלט .השוו
לדברי הנגיד שכינה את מהוללו בשיר השבח 'שירה בפי תמיד
'א ֶׁשר ַא ְרצֹו ְס ָפ ַרדַ ,אְך יָ ָצא ְׁשמֹו ַהּטֹוב ְּב ִכּנֶ ֶרת'
מסדרת' :זה ֲ
ֻ
(ביאור :בכנרת :בארץ־ישראל; דיואן הנגיד ,ירדן ,עמ' -149
 ,150שיר מד ,בית .)14
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את שמו ולהוציא לו מוניטין בארצות המזרח .המוניטין של יקותיאל במזרח
עולה באופן מפורש יותר בקינה שחיבר עליו אבן גבירול 'בימי יקותיאל אשר
נגמרו' 35.אבן גבירול מתאר את מות פטרונו כטרגדיה כלל–עולמית שפגעה
בכל ׂשדרות העם  -כל ' ְמתֵי הָאֶָרץ' (בית  :)81מהמלכים ,הגבירים והזקנים
(בתים  )85-83עד המרודים ,הרעבים והצמאים (בתים  .)88-86מכל הארצות
היחידה שמוזכרת בשמה היא שנער ,בבל ,שיושבים בה ' ְּפלִילֵנּו' ,כלומר מורי
ההלכה שעם מותו נגדעה פרנסתם:
יִבְּכּו ְמתֵי אֶֶרץ ֲעלֵי כֶתֶם ֲחלִי  /י ִ ְתהַ ֲללּו בִׁשְמֹו וְי ִ ְת ָּפאָרּו,
יִבְּכּו ְפלִילֵנּו ּבְׁשִ נְעָר ַאחֲָריו ּ /כִי ָאזְלַת יָדָם וְכֹל ָחסָרּו (בתים .)82 81
-

 81מתי ארץ :אנשי העולם .כתם חלי :יקותיאל ,המשול לתכשיט זהב .יתהללו בשמו
ויתפארו :הזוכים לכבוד והלל בזכותו 82 .פלילנו :הדיינים העוסקים בפלילים,
במשפטים .כי וכו' :שבלעדיו הגיעו למצב של אזלת יד וחוסר כול.

בהבלטתה של שנער אבן גבירול מדגיש את התלות החומרית של ישיבות
הגאונים בפטרון הספרדי .לעומת זאת בשירים אחרים תלותה של בבל בספרד
מוצגת לא רק בחומר אלא גם ברוח .רמז לכך יש באמירתו של אבן גבירול
בשיר 'קום הזמן ולבש עדניך' ,שנדון לעיל ,שבני בבל 'שואבים ממעיינו'
של הנגיד 36.כאמור אין לראות בביטויים שיריים מסוג זה עדות היסטורית
'אמתית' על תלות תורנית של יהודי בבל בחכמי ספרד .אך היה בהם ניסיון מכוון
לאידאליזציה ולעיצוב המציאות בהתאם למקום ולתפקיד שביקשו יהודי ספרד
37
להעניק לארצם .דוגמה נוספת לכך בשיר 'ואלין ואני נבהל' מאת אבן גבירול.
השיר ,המוקדש לשני חכמים ספרדים ,מפרט את שבחם ומשווה אותם לגרמי
השמים ,לאבנים טובות ולכלי קודש בבית המקדש .פסגת השבחים מופיעה
כמדומה בסוף השיר .לא זו בלבד שהספרדים אינם מריצים עוד את שאלותיהם

 35אבן גבירול ,בראדי ושירמן ,עמ'  ,121 -117שיר קצד.
 36אבן גבירול ,בראדי ושירמן ,עמ'  ,75 -73שיר קכו ,בית .53
והשוו לשימוש המהופך של הנגיד במטפורה זו בשירו 'אלהים
האריך לי פה' ,שהוזכר לעיל ,שבו דיבר לא על תלות בבלית
'ּומּבֹורֹו
בספרד אלא להפך  -על תלותו שלו ברב האיי גאוןִ :
ׁשֹואב' (דיואן הנגיד ,ירדן ,עמ'  ,95 -89שיר כז ,בית .)45
ֵ
ֲאנִ י
 37אבן גבירול ,בראדי ושירמן ,עמ'  ,114שיר קצ .הגרסה שהביאו
בראדי ושירמן מקוטעת .ההשלמות להלן מתוך מהדורת ירדן
(אבן גבירול ,ירדן ,א ,עמ'  ,78 -76שיר מב).
24
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ההלכתיות מזרחה לישיבות הגאונים 38,נהפוך הוא ,עתה הם מצפים לשאלות
שיישלחו מבבל אל שני החכמים המקומיים:
וְהִּנ ֵנּו ְמ ַחּכִים ּבֹוא ֲאלֵיהֶם ׁ /שְ ֵאלֹות ִמּנְהְַר ֵדּעָא ו ְסּוָרא,
י ְׁשִיבּוהֶם [ ְּב ָחכְ ָמתָם] ּתְׁשּובֹותְּ / ,ב ִמּלִים י ִ ְפּתְחּו ֶדלֶת סְגּוָרה.
וְהֵם ׂשָמּו ְבי ֵָדינּו חֲָרבֹותׁ / ,שְ לּופֹות ַל ֲעמֹד לָנּו ְבצָָרה (בתים .)16 14
 14והננו :יהודי ספרד .אליהם :אל חכמי ספרד .מנהרדעא וסורא :ישיבות בבל.

השימוש בלשון רבים ('וְהִּנ ֵנּו'ְ ' ,בי ֵָדינּו'' ,לָנּו') ,בא ,כך נראה ,להאציל על בני
ספרד ,שהמשורר משמש להם פה ,את מעלתם וכבודם של שני החכמים
הספרדים .יהודי ספרד מתברכים בחכמיהם ונהנים מן הכבוד שניתן על ידיהם
לארצם .אך יש לשים לב שאין מדובר בשיר על שאלות הלכתיות שמגיעות
מבבל לספרד ,אלא על הציפייה הספרדית לשאלות מסוג זה ('וְהִּנ ֵנּו ְמ ַחּכִים') -
מעין משאלת לב קיבוצית של יהודי ספרד שארצם תהפוך למרכז החדש
ולמקור סמכות שיחליף את המרכז הבבלי.
מגמה זו ניכרת ביתר שאת בשיר אחר מאת אבן גבירול' ,תהִלת אל בראש
כל התהִלות' ,שכותרתו בתרגום לעברית היא 'ולו על אחד מתלמידי (החכמים)
של אנדלוס כשהוכתר' 39.שיר זה הוא אולי הביטוי הקיצוני ביותר לתביעת
הבכורה של המרכז הספרדי העולה על פני המרכז המזרחי הדועך .המשורר
מעתיר בשיר על הנכבד הספרדי שפע מהללים ,אך דומה שגם כאן עולה על
כולם ההכרה הבבלית בסמכותו .עם זאת הפעם אין מדובר על ציפייה בספרד
לשאלות מן המזרח ,אלא על תשובות ספרדיות שלכאורה כבר התקבלו ברוב
40
הדר בבבל:
 38עדות מוקדמת לירידה בהיזקקות של יהודי ספרד לתשובות
הגאונים מופיעה באיגרת שנשלחה בשנת  953מישיבת
פומבדיתא לספרד ,ככל הנראה אל חסדאי אבן שפרוט .הכותב
הבבלי ביקש מנמענו הספרדי שיתמוך בישיבה הבבלית ,וכן
ש'יהודי ספרד ישלחו שוב פעם שאלות אל הישיבה כפי שנהגו
בדורות שעברו' (אשתור ,עמ' .)158
 39אבן גבירול ,בראדי ושירמן ,עמ'  ,48 -45שיר פה .ירדן ושירמן
הציעו שתלמיד החכם הוא אולי שמואל הנגיד .ראו :אבן
גבירול ,ירדן ,א ,עמ'  ,95 -85שיר מו; שירמן ,עמ' .262
 40השוו לדברי הנגיד בשיר השבח ליוסף אבן חסדאי 'התזכיר
אל יפת מראה' .בחטיבת השיר המוקדשת לעטו של המהולל,
יהם ִמ ְּס ָפ ַרד / ,וְ ַהחֹונִ ים ְּב ֶא ֶרץ
אמר עליה הנגיד' :וְ ִת ָּׂשא קֹול ֲע ֵל ֶ
פעמים ( 138תשע"ד)
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וְנ ְִקָראֹות ּתְׁשּובֹותָיו ְּב ָבבֶל  /וְנִפְָרׂשֹות ּבְָראׁשֵי הַ ְּקהִּלֹות,
ּבְסֹוד ָראׁשֵי נְהְַר ֵּדעָא ו ְסּוָרא ֲ /עי ָרֹות הַ ְּפלִילֹות הַּגְֹדלֹות,
הֲִרימּוהֶן ֲעלֵי כָל הַּתְׁשּובֹות ּ /ו ַבּזָהָב ְּכתָבּום ַּב ְּמגִּלֹות (בתים .)45-43
 43תשובותיו :של החכם הספרדי 44 .בסוד :בקרב .עירות הפלילות :המקומות
שבהם עוסקים הדיינים בפלילים ,במשפטים 45 .הרימוהן :העדיפו אותן .ובזהב:
באותיות זהב.

כמו בשיר הקודם ,יהודי ספרד מתברכים ברבם ,שיהודי המזרח וראשי
ישיבותיהם מעדיפים לכאורה את תשובותיו על תשובות חכמיהם .זאת ועוד,
אבן גבירול אינו מסתפק בתיאור עקיף של יהודי בבל המעריצים את החכם
הספרדי ,אלא שם בפיהם דברי שבח והלל בדיבור ישיר לחכם הספרדי בפרט
וליהודי ספרד בכלל:
וְאֹמְִריםָ ' :מצְאּו ַאנ ְׁשֵי ְספַָרד ְּ /פלִיאֵי הַּתְבּונֹות הַּנ ְ ֻעלֹות,
וְחָזּו הָ ֱאמֶת נִּכָר ּבְֻרּבָם / - 41ו ְ ָחז ִינּו ֲאנַחְנּו ַמהֲ ַתּלֹות,
ו ְ ָלבַׁשְנּו ְל ֻע ָּמתָם ְקָרעִים  / -וְהֵּמָה ָלבְׁשּו ֶח ְמּדַת ׂשְ ָמלֹות,
וְהָיְתָה ג ַ ֲאוָתָם ַּכאֲָריֹות  / -וְהָי ִינּו ְל ֻע ָּמתָם ְר ֵחלֹות,
וְׂשִָריג ֵי תְבּונ ָה הֵם ְקטָפּום  /וְאֵין עֹולֵל  -ו ְָק ַטפְנּו ְמלִילֹות,
וְעֵינ ֵי ִעו ְֵריהֶם נִפְְקחּו בָם  /ו ְ ִסכְלֵיהֶם  -ו ְ ָאזְנ ֵינּו ְצלּולֹות' (בתים .)51-46
 46ואֹמרים :אנשי בבל .מצאו וכו' :דברי הבבלים .התבונות הנעלות :החכמות
הנסתרות ,הקשות להשגה 47 .ברבם :בהמונם .מהתלות :דברי הבל 50 .ושריגי
תבונה :גפני תבונה .ואין עולל :הספרדים קוטפים את ּפֵרות התבונה במלואם ,בלי
להותיר שיירים .מלילות :תבואה מועטה הנקטפת ביד 51 .וסכליהם :גם סכלי
הספרדים נהנים מפיקחון .צלולות :אוזניים מצלצלות ,חירשות.

הדברים המיוחסים בשיר ליהודי בבל בוודאי לא שיקפו את תודעתם ,אלא את
התודעה של מחבר השיר ושל קהלו; הדברים משקפים ,כבשיר הקודם ,משאלת
לב קיבוצית של יהודי ספרד ,שהיו רוצים שכך יאמרו עליהם יהודי בבל .התמונה
שאבן גבירול מעצב בשיר איננה עוד התמונה השוויונית שתיאר הנגיד -
נֹף ְמ ִבינָ ה' (ביאור :ותישא קול :העט שבידי המהולל .עליהם:
על יהודי המזרח .בארץ נף :במצרים .מבינה :מלמדת; דיואן
הנגיד ,ירדן ,עמ'  ,169 -164שיר נא ,בית .)59
 41ירדן ניקדְּ :ב ַר ָּבם ,כלומר ברב שלהם ,של יהודי ספרד .ראו :אבן
גבירול ,ירדן ,א ,עמ' .90
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א ו ר י ה כ פ י ר ַ /מ ה ִּת גְ ְּב ִה י ָּב ֶב ל ּו ַמ ה ִּת גְ ִא י ִׁש נְ ָע ר ?

' ְּכבָר נ ִׁשְ וּו ְּבנ ֵי ָבבֶל ו ְ ַאפְִריֵקי ו ְ ִא ְס ַּפ ְמי ָה'  -אלא הייררכייה ברורה הבנויה על
צמדים בינאריים :הניגוד בין מערב למזרח נמשל בפי הבבלים בשירו של אבן
גבירול לניגוד שבין אמת לבדיה ,בין שמלות לקרעים ,בין אריות לרחלות ,בין
אשכולות בשלים לשיבולים בודדות ובין פיקחון ונאורות לחירשות ואטימות.
בסופה של סדרת ההשוואות חוזר השיר אל מהלל החכם הספרדי ,וגם הוא מושם
עתה בפי הבבלים שכביכול אומרים:
[התברכו הספרדים] ּבְַרב הְִרּבָה ׂשְׂשֹונ ֵיהֶם ו ְ ִחּדָם  /וְחְֶדוָתָם ְלהִּגָלֹות ְּתהִּלֹות,
ו ְַרב הַאי ָי ּכְֹלא הָי ָה ְל ָפנ ָיו / ,ו ְָקטֹן ֵמעֲנֹות אֹותֹו ְּב ִמּלֹות (בתים .)53-52
 52וחדם :ושמחתם .להגלות תהלות :כנראה נודעה לתהילה.

שבח החכם הספרדי מגיע כאן לשיא של חריפות ובוטות .לא זו בלבד
שהבבלים מכירים בסמכותו של החכם הספרדי ,אלא שהם מבכרים אותו על
פני הגאון המנוח ,בן ארצם ,ואומרים  -במילותיו של פליישר  -כי 'רב האיי
גאון היה כאפס לעומתו וקטן היה מלהשיב אותו דברים' 42.קשה להמעיט
מכובד משקלם של הדברים ,אפילו אם נביא בחשבון את האופי ההיפרבולי
של שירי השבח .תחת הכבוד הרב שרחשו יהודי ספרד מאות בשנים לסמכות
המזרחית  -ואשר נשמר בקינות על רב האיי גאון ואפילו במקצת שירי השבח
לנכבדי ספרד  -נשמעת בשיר זה קריאה ברורה להכיר בספרד ובחכמיה כמקור
הסמכות החדש.
הדחף העז להפוך את ספרד למרכז ולמקור סמכות עולה אף בשירי
המלחמה של שמואל הנגיד 43.הדבר ניכר במיוחד ב'שירה' המפורסמת 'אלוה
עֹז ואל קנוא' 44,שבה תיאר הנגיד באריכות את אחד מקרבותיו ואת הניצחון
שהושג לאחר שפנה לאל לעזרה .הנגיד חווה את ההצלה האישית שלו כהצלת
היהודים כולם ,ועל כן בסוף השיר ,לאחר ההודיה לאל על הניצחון ,מורה
להפוך את המאורע ליום שמחה לאומי ,פורים שני ,אשר יוחג לא רק בספרד
אלא ברחבי העולם היהודי כולו ,ושתיקרא בו השירה אשר כתב:

 42שירמן ,עמ'  ,262הערה .34
 43השוו לדברי בראן על הנגיד ועל משה אבן עזרא ,אשר ביקשו
'לראות בהישגים הפוליטיים והתרבותיים של יהודי ספרד
סימן לנשגבותם ,אולי אפילו לנבחרותם .הם היו מסורים
לרעיון שספרד היא מרכז החיים היהודיים' (בראן ,עמ' .)274
 44דיואן הנגיד ,ירדן ,עמ'  ,14 -4שיר ב.
פעמים ( 138תשע"ד)
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45

ְלאֵל הִגְּדִיל ֲעׂשֹהׁ ,שִיָרה ֲאגַּדֵלְּ / ,תהִי עַל ּכָל ּבְנֹות הַּׁשִיר לְׁשֵָרה...
ּופּור מִׁשְ נ ֶה עֲׂשּו ָלאֵל אֲׁשֶר ָקם  /ו ְ ֵסעֵף ַּב ֲע ָמלֵק צִיץ ּופֻאָרה,
וְהַׁשְ מִיעּו ְּב ַאפְִריֵקי וְצֹעַן / ,ו ְהֹוִדיעּו ְּבנ ֵי ּבֵית הַ ְּבחִיָרה,
וְהַּגִידּו ְלז ְִקנ ֵי פּום ּבְִדיתָא  /וְלִיׁשִיׁשֵי ְּבנ ֵי בֵי ַרב ּבְסּוָרא
ו ְִקְראּו אֶת ׁשְ מָּה אָחֹות ְלמְִקֵרה ֲ /אחַׁשְ ו ֵרֹוׁש ו ְ ֶא ְסּתֵר הַּגְבִיָרה
וְכִתְבּוהָ ְּב ִספְֵריכֶםְ ,ל ַמעַן ְּ /תהִי ָלעַד ּו ִמּדֹור ּדֹור ז ְכּוָרה! (בתים .)149 145 ,137
 137לשרה :לתכשיט 145 .ופור משנה :פורים שני .וסעף ...ופארה :קיצץ את ענפי
האויבים .בעמלק :אויבי הנגיד ,הסלאווים 146 .באפריקי :צפון אפריקה ,תוניסיה.
וצען :מצרים .בני בית הבחירה :בני ארץ–ישראל 147 .פום בדיתא ,סורא :ישיבות
בבל 148 .שמה :שמה של השירה .למקרה אחשורוש ואסתר הגבירה :למגילת
אסתר.

כפי שעולה מדברי הנגיד ,מטרת השירה לא רק לבשר על ניצחונו ברחבי
העולם ,אלא ניתן לה גם תפקיד ריטואלי חשוב :הנגיד מבקש להפוך אותה
לטקסט שייקרא בציבור ,לתת לה מעמד של טקסט קנוני אשר ייכתב בספרים
וייזכר לדורות .בכך הנגיד שואף להפוך את שירתו לא רק לנכס ספרדי ,אלא
לחלק מנכסי צאן ברזל של יהודי העולם כולו 46.כאמור דרישה זו עולה בשירים
נוספים מאת המשורר .דפוס הפעולה דומה :במהלך השיר הנגיד מגולל באריכות
את הישגיו בספרד ,אך לקראת סופו מצווה אותו לקהלים קרובים ורחוקים .הנה
שתי דוגמאות שמזכירות גם כן שמות מקומות בבבל ובארץ–ישראל שהנגיד
מועיד כביכול את שיריו ליושביהם .הדוגמה הראשונה מתוך השיר 'בלבי חום
48
למפקד הנעורים' 47,והשנייה מתוך השיר 'תנומה בעין מכיר'.
לְצּוִרי ֶאעֱׂשֶה ׁשִיר ,י ַ ֲעלֶה עַל ְּ /בנ ֵי הַּׁשִיר וְיִהְי ֶה ׁשִיר לְׁשִיִרים,
וְיֵלְכּו יֹונ ְקֹותָיו ַּכ ְּלבָנֹון / 49,וְעַד ׁשִ נְעָר י ְ ַ
ׁש ֵּל ַח ְקצִיִרים (בתים .)60-59

45
46

47
48
49
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הניקוד ְ'ל ֵׁש ָרה' על פי עוקשי ,עמ'  .377ירדן ניקדְ :ל ָׂש ָרה.
שירי הנגיד ,ואף שירי משוררים ספרדים שקדמו לו ,אכן
הגיעו עד מהרה למזרח .על ההעתקות של שירי הנגיד ,ובתוכן
ההעתקות שנמצאו בגניזה הקהירית ,ראו :שירמן ,עמ' 218
והערה  .183על שירים שהריץ הנגיד עצמו אל נכבדים מן
המזרח ראו :שם ,עמ'  ,201הערה .87
דיואן הנגיד ,ירדן ,עמ'  ,85 -80שיר כה.
שם ,עמ'  ,133 -128שיר לח.
קֹותיו ַּכ ְּל ָבנֹון' אינו מכוון לחבל הארץ במזרח
הביטוי 'וְ יֵ ְלכּו יֹונְ ָ
התיכון ,אלא לעצי הלבנון השולחים את שורשיהם למרחקים.
א ו ר י ה כ פ י ר ַ /מ ה ִּת גְ ְּב ִה י ָּב ֶב ל ּו ַמ ה ִּת גְ ִא י ִׁש נְ ָע ר ?

 59יעלה על בני השיר :יעלה בערכו על שירים אחרים.
כלבנון :כשורשי עצי הלבנון .קצירים :ענפים.

 60יונקותיו :שורשיו.

ֲאנַּׂשֵא ּבְׁשִיָרתִי ְמנַּׂשֵא ּכְבֹוִדי מִן ׁ /שְאֹולָה ,ו ְ ֶאּׂשָא לֹו ְל ָבבִי ְבכַ ַּפי ִם,
ּבְׁשִיָרה אֲׁשֶר ִּתנְעַם ְּב ִמּלִים וְתִיׁשַר עַל ְ /לבַב ּכָל נ ְבֹונ ֵי לֵב ,וְתִיטַב ְּב ָאזְנַי ִם,
ׁשעְַרי ִם  /ו ְׁשִ נ ְ ָער ,ו ְ ַתּגִי ַע ְלאֶֶרץ מְָר ַתי ִם
וְיֵלְכּו ֲאנ ָׁשִים ּבָּה ְל ַחּמַת ו ְ ַ
וְתְִקָראְּ ,בלִי ג ָרֹוןְּ ,בגַּפֵי מְרֹום ָקֶרת / ,ו ְ ֵתלְֵך ְלמְֶר ַחּקִים ְּבלִי ׁשֹוק ו ְַרג ְ ַלי ִם (בתים
.)66-63
 63מנשא כבודי מן שאולה :האל 64 .תישר :תהיה ישרה ,תמצא חן 65 .לחמת ושערים:
ערים בארץ–ישראל .לארץ מרתים :לבבל 66 .בגפי מרום קרת :מעל שערי הערים.

דפוס דומה מופיע לקראת סוף השיר 'אהלל אשר אין לו דמות' 50.גם כאן הנגיד
מספר לאורך השיר על מפעלותיו בספרד ,אך חותם אותו בהקדשה המכוונת
לכל העולם ,והמנוסחת בתמונה גרפית חזקה .השיר הגמור כמו מקבל חיים
עצמאיים ויוצא למסע נדודים שנועד להפיץ במרחקים את הישגיו של המשורר
מספרד:
ׁשנ ָה,
אֲהֹוֶדה יְמֵי ַחּי ַי ּבְׁשִיר ּונְג ִינ ָהְּ / ,ת ֻחּדַׁש ְּבפִי כָל אִיׁש  -וְהִיא נֹו ָ
ו ְ ַאחַר ְּבלֹותָּה ִּתהְי ֶה ָלּּה עְֶדנ ָהּ / ,תְׁשֹוטֵט ְּב ִמז ְָרחַּ ,ת ֲעבֹר ּתֵי ָמנ ָה
וְתֵֵרד ֱאלֵי י ָםַּ ,ת ֲעלֶה צָפֹונ ָהְּ / ,כעֹפֶר ֲעלֵי הֵָרי ׂשְ נ ִיר ו ַ ְא ָמנ ָה (בתים .)35-33
 33אהודה :אודה לאל .תחדש ...נושנה :שירתי תושר לעולם ולא תתיישן34 .
תימנה :דרומה 35 .ים :מערב .כעפר :דימוי לשיר ה'מדלג' אנה ואנה (על פי שיר
השירים ב ,ח) .הרי שניר ואמנה :מקומות המוזכרים בשיר השירים.

חתימת שיר זו דומה מאוד לחתימות השירים דלעיל ,אך שלא כבחתימות אלה,
לא מצוין בה קהל יעד מסוים ,ואף לא נזכר בה שם עיר או ארץ במזרח .אפשר
לראות בה כביכול מבשרת של השלב הבא בגיבוש מעמדה של ספרד כמרכז -
לא רק אופוזיציה בינארית לארצות המזרח ,אלא נקודת משקל סמלית שסביבה
51
מתארגנת המפה כולה על ארבע רוחותיה :מזרח ,תימן ,ים וצפון.
עם זאת נדמה כי בהקשר הנוכחי הביטוי טען את השיר  -ולו
בעקיפין  -גם במשמעותו הגאוגרפית.
 50דיואן הנגיד ,ירדן ,עמ'  ,47 -44שיר יג.
 51השוו לחתימת השיר 'האעצֹר נחלי עיני' ,שאף בה ,אגב
פעמים ( 138תשע"ד)
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תופעה דומה מופיעה בשירו של הנגיד 'עלי כל איש יעידון' 52.שיר זה הוא
בעל משמעות מכוננת לעניינו של המאמר ,עד שיש לקראו לדעתי כמניפסט
פואטי ,גילוי דעת מפורש של הנגיד על ייעודו של המרכז הספרדי ועל תפקידו
בעולם היהודי בזמנו; על כן אעסוק בשיר זה בהרחבה .הנגיד ,נאמן לציר
המרכזי של שירת ספרד בדורו ,עדיין עוסק בעיקר השיר במתח שבין מערב
למזרח ,אך בסופו עובר לציר המרכזי שעליו נעה שירת ימי הביניים בדורות
אחריו ,ומחליף את הקואורדינטות מערב ומזרח ,במערב ו'כָל ֲעבָָריו' (The
.)West and the Rest
שיר זה ,השייך אף הוא לסוגת השבח ,כתוב במבנה הכפול של הקצידה
הערבית ,המחולקת לשני חלקים גדולים :פתיחה וגוף השיר .השיר נפתח
בשלושה משפטי חיווי קצרים:
ֲעלֵי כָל אִיׁש יְעִידּון ַמ ֲאמָָריו  /ו ְ ַחּי ָיו ּבֵין ׂשְ ָפתָיו ,אֹו ְקבָָריו,
וְי ֵׁש יִתְרֹון ְל ִמ ְתהַּלְֵך ְּב ֵתבֵל / ,וְאֵין יִתְרֹון לְׁשֹוֵקט עַל ׁשְ מָָריו,
וְי ֵׁש נ ְִרּדָם עֲֵדי נ ֶׁשֶף ְּבלִי לֵב / ,ו ְ ַאחֵר נ ָם ו ְַרעְיֹונ ָיו ְמעִיָריו (בתים .)3-1
 1וחייו ...קבריו :החיים והמוות ביד הלשון 2 .לשוקט על שמריו :לעומד על מקומו.
 3נשף :סוף הלילה .בלי לב :ללא מחשבות לב.

שלושת המשפטים מתארים טיפוס אידאלי המתאפיין בשלוש תכונות :הוא
מקפיד על מילותיו ויודע כי החיים והמוות ביד הלשון ,הוא אינו שוקט על
שמריו אלא מתהלך בתבל ,וחכמתו כה רבה עד כי היא מדירה שינה מעיניו.
במבט ראשון שלוש האמירות האלה אינן אלא ,כלשונו של דב ירדן' ,מאמרי
מוסר שונים שאין קשר של ממש ביניהם' 53,אולם במבט שני מתחוור שהמשורר
מנסח בהן את אבני היסוד שעליהן מושתת השיר כולו .התכונה הראשונה
הקדשת השיר לנמעניו ,המשורר לא הזכיר מקומות ספציפיים
'ּוכמֹו ְּב ֶק ֶדם
במזרח אלא התייחס לארבע הרוחות באופן כלליְ :
ּובנֹות
נֹוׁשע ָּ / -כ ָכה ְב ֶק ֶדם וְ יָ ם יָ ָדְך ֲא ַׁש ֵּב ָחהְ // ,
וְ יָ ם ָּכל יֹום ֲאנִ י ַ
ּובנֹותֶ ,אל ָ /צפֹון וְ יָ ִמיןְּ ,ביַ ד ָׁש ִרים ֲא ַׁש ֵּל ָחה'
זְ ִמירֹותְ ,ל ִפי ָבנִ ים ָ
(ביאור :וכמו בקדם וים :כשם שאני נושע במזרח ובמערב .ידך:
של האל .ובנות זמירות ...אשלחה :אשלח את שיריי .לפי בנים
ובנות :שישירו אותם .וימין :דרום .שרים :שלוחי המשורר
הנושאים בפיהם את השירים; דיואן הנגיד ,ירדן ,עמ' -103
 ,108שיר לב ,בתים .)56 -55
 52שם ,עמ'  ,205 -204שיר סד.
 53שם.
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והצבתה בראש השיר יכולות להתפרש כמוסבות על השיר עצמו ,כהצהרה
מטא–פואטית שבה המשורר מבקש מן הקורא להגביר את תשומת הלב ואת
הקשב לשיר ולדבריו המכוננים .התכונה השנייה ,ההתהלכות בתבל ,מבשרת
את הפעולה הראויה שיש לנקוט בעת הזאת ,אם כי הנגיד עדיין אינו מפרש
מניין ולאן .התכונה השלישית ,נדודי השינה של החכם (להבדיל מן הכסיל
הנרדם ' ְּבלִי לֵב') ,כבר מתקשרת באופן ישיר להמשך השיר :מתברר כי הטיפוס
האידאלי אינו המהולל שלו מוקדש השיר כפי שאפשר היה לחשוב ,אלא דווקא
בן דמותו של הנגיד ,שלבבו מקיצו 'ּבְתֹוְך ַלי ִל' (בית  ,)4ונגלה לפניו מחזה
54
שמֵימִי ,סתום ,אך ככל הנראה רב סמליות:
הֱִקי ַצנ ִי ְל ָבבִי ִמּתְנּומָה ּ /בְתֹוְך ַלי ִלְּ ,בטֶֶרם ּבֹוא ּבְָקָריו,
ׁשּלִיט וְׂשָָריו,
וְהְִר ַאנ ִי ְּכסִילֵ ,מאִיר ְל ֻעּמַת ְּ /בנ ֵי ַעי ִׁשּ ,כְמֹו ַ
וְנֹג ַּה ַּבחֲַדר ּתֵימָןְּ ,ככַּלָה  /אֲׁשֶר הַ ֶּמלְֶך הֱבִיאָּה ַּב ֲחדָָריו,
וְי ֵָר ַח ּכְֶקׁשֶתָ ,
ׁשלְחּו אֹור ְּ /ב ִצּדֶיהָּ ,ומִּתֹוכָּה ֲאפֵָריו (בתים .)7 4
 4בקריו :הבוקר 5 .כסיל :הכוכב אוריון .בני עיש :קבוצת כוכבי לכת 6 .בחדר
תימן :נסתרת בדרום 7 .וירח כקשת :ירח בצורת קשת .בצדיה :של הקשת .אפריו:
הירח עצמו מוסתר בכיסויים.

לעיני המשורר מתגלה חיזיון סתום :מצד אחד בולט באורו הכוכב כסיל (אוריון),
ׁשּלִיט וְׂשָָריו' (בית  ,)5ומצד אחר הירח ונוגה נעלמים:
ה' ֵמאִיר ְל ֻעּמַת ְּבנ ֵי ַעי ִׁשּ ,כְמֹו ַ
הירח מופיע בצורת קשת דקיקה שרק אור מועט 'נשלח' מצִדיה ,ונוגה נחבאת
' ַּבחֲַדר ּתֵימָן' (בית  ;)6ששם לדברי פרשן המקרא ,המשורר והתוכֵן הספרדי
אברהם אבן עזרא' ,הכוכבים שהם בפאת נגב הגלגל הגדול ...ולא י ֵָראּו אותם
הכוכבים ,על כן קראָם "חדרי" ,כאלו הם במקום נחבא' 55.מתבקש לפרש את
החיזיון באופן סמלי ,ובמיוחד את ראשיתו ,שמהדהד בה בחזקה חלומו של
יוסף המקראי (בראשית לז ,ט) ,שגרמי השמים שהסתדרו בו באופן הייררכי
סימלו כידוע את הסדר ההייררכי שעתיד היה להתגשם על פני הארץ .אם
כן כיצד יש לפרש את הצפּון בכוכבים? מי הוא השליט? מיהם שריו? ומיהם
המאורות שהסתלקו? המשורר נרתם למשימה ומבטיח לאנושות כולה (' ְּבנ ֵי
עֹולָם') לפענח את החיזיון ,המגלֶה לדבריו את 'סֹוד אֵל ּבְעֹולָמֹו' (בית :)8
 54מראות לילה הם מן הנושאים הטיפוסיים לפתיחות של
קצידות .ראו למשל בשירו של אבן גבירול 'ואלין ואני נבהל'
(אבן גבירול ,בראדי ושירמן ,עמ'  ,114שיר קצ) שנדון לעיל.
 55פירוש ראב"ע לאיוב ט ,ט.
פעמים ( 138תשע"ד)
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ְּבנ ֵי עֹולָם! ּתְנּו ֵלבָב לְסֹוד אֵל ּ /בְעֹולָמֹו ,וְחְִקרּו אֶת ְסתָָריו!
וְאַל ִּתהְיּו ְּכ ָחצִיר צָץ ּופַָרח / ,ו ְֹלא הֵבִין ֱאלֵי עֵת ּבֹוא ְקצִיָריו.
ּפְנּו ֵאלַי ְּבכָל עָקּוד ו ְָקׁשּור  /ו ְָרז אָסּור  -ו ְ ַאּתִיר ַמ ֲאסָָריו! (בתים .)10-8
 8תנו לבב :שימו לב 9 .ולא הבין ...קציריו :החציר שלא יודע מה יעלה בגורלו,
וסופו שנקצר 10 .בכל עקוד ...אסור :בכל דבר קשה .ואתיר מאסריו :ואפתור את
הקושי.

האם יקשיבו בני העולם למשורר הספרדי? כפי שאומר המשורר בהמשך ,מוצאו
מספרד עלול להיות בעוכריו ,ולכן הוא מתרה בנמעניו:
וְאַל ִּתבְזּו ְלאִיׁש אְַרצֹו ְּפאַת י ָם  /וְתָבּוזּו ְלכָל ׁשֹוֵקד ׁשְ עָָריו,
ּובִינּו ּכִי נ ְבֹונ ֵי לֵב י ְׂשִימּון ְ /לי ָם יֶתֶר ֲעלֵי ֶקֶדם וְעָָריו!
הֲי ִׁשְ ו ֶה מִי ְצבָא מָרֹום ְמהַּלְֵך ֱ /אלֵי אְַרצֹוְ ,למִי ׂשָמֹו אֲחֹוָריו? (בתים .)13 11
 11פאת ים :מערב .ותבוזו :ואל תבוזו 12 .ובינו :דעו .ישימון ...ועריו :מעדיפים
את המערב על המזרח .יתר :יתרון .קדם :מזרח 13 .צבא מרום :הכוכבים .למי שמו
אחוריו :למי שצבא מרום השאירו מאחור.

הנגיד מודע לנתוני הפתיחה הבעייתיים שלו .הוא יודע שבני העולם עלולים
שלא לראות בו ,במי ש'אְַרצֹו ְּפאַת י ָם' (בית  ,)11את הכתובת לבירור 'כָל עָקּוד
ו ְָקׁשּור ו ְָרז אָסּור' (בית  ,)10אלא לחפש את התשובה במזרח ,מקור הסמכות
המסורתי .אך לדבריו רק טיפשים יבוזו לו ולשוקדים על שעריו ויפנו מזרחה,
ואילו 'נ ְבֹונ ֵי לֵב י ְׂשִימּון ְלי ָם יֶתֶר ֲעלֵי ֶקֶדם וְעָָריו!' (בית  ;)12נבוני הלב מכירים
ביתרון המערב (ים) על המזרח (קדם).
הנגיד פורש את משנתו על ייעודה המרכזי של ספרד :השעה ,הוא מכריז,
היא שעת חילופי משמרות בתרבות היהודית ,ממזרח למערב 56.וכאן אף
פתרון החיזיון השמימי ,המרמז על ההייררכייה החדשה על הארץ' :הֲי ִׁשְ ו ֶה מִי
ְצבָא מָרֹום ְמהַּלְֵך ֱאלֵי אְַרצֹוְ ,למִי ׂשָמֹו אֲחֹוָריו?' (בית  - )13הרי תנועת צבא
המרום ,צבא גרמי השמים ,היא מן המזרח אל המערב! כלום יוכלו בני המזרח,
 56אף שהמילה מערב אינה מוזכרת בשיר (אלא המילה הנרדפת,
ים) ,אולי אפשר לשמוע את צו השעה מהדהד בחרוז המבריח:
ְמ ִע ָיריוְׁ ,ש ָע ָריוָ ,ע ָריוְ ,צ ִע ָיריו וכו' ,צו השעה הקורא 'אל
המערב!' .אך ייתכן שהדברים אמורים באוזנו של הקורא
המודרני בלבד; בשירת ימי הביניים אין לחרוז ָ'ריו' עם ָ'רב'.
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שהכוכבים עזבום ,לשוות לבני המערב ,שהכוכבים מהלכים אל ארצם?
בתנועת הכוכבים מהדהדת ומתפרשת תכונת החכם שתוארה בתחילת השיר:
'וְי ֵׁש יִתְרֹון ְל ִמ ְתהַּלְֵך ְּב ֵתבֵל ,וְאֵין יִתְרֹון לְׁשֹוֵקט עַל ׁשְ מָָריו' (בית  - )2נבוני הלב,
כמו הכוכבים ,אינם שוקטים על שמריהם ,אלא מתהלכים בתבל ונושאים
פניהם ימה ,לספרד.
עד כאן פתיחת השיר .גוף השיר ,הנמשך מכאן ואילך ,מוקדש למהללו
של אחד מנכבדי ספרד ,אך גם כאן כמדומה שתל הנגיד רמזים למרכזיותה של
ארצו .ראשית השבחים בתפארת ההיחלצות  -החוליה המחברת בין שני חלקי
הקצידה ,והמובילה באופן אנלוגי מיתרון המערב על המזרח שבפתיחה ,ליתרון
החכם הספרדי בגוף השיר:
הֲי ִׁשְ ו ֶה מִי ְצבָא מָרֹום ְמהַּלְֵך ֱ /אלֵי אְַרצֹוְ ,למִי ׂשָמֹו אֲחֹוָריו?
וְאִם י ִׁשְּוּוַ ,ל ֲאלּופִיְּ ,ב ָחכְמָה ּ /ו ִבתְבּונ ָה ּו ַב ַּדעַתֲ ,חבֵָריו? (בתים .)14-13
 14לאלופי :המהולל שלכבודו השיר.

כשם שיש למערב יתרון ברור על המזרח ,כך נמען השיר עולה בבירור על
חבריו בחכמה ,בתבונה ובדעת; מה אין המזרח יכול לשוות למערב ,כך לא
יוכלו חבֵרי המהולל לשוות אליו .אחרי תפארת ההיחלצות ,ששימשה עילה
למעבר מתיאור הכוכבים לשבח החכם הספרדי ,המשורר מעתיר על נמענו
סדרת תשבחות ,ושיאה כמדומה בסופה:
וְנִגְלֶה ז ֶה ְלכָל נֹוצָר ּכְמֹו י ָם / ,אֲׁשֶר נִּכָר ְלבָא ִמּכָל ֲעבָָריו (בית .)20
זה :המהולל .לכל נוצר :לכל אדם.

הדימוי הממשיל את החכם לים ,מאגר מים עצום ממדים ונוכחות ,והצבתו בסוף
השיר ,כמו מלכדים את חומרי השיר ומעניקים לו אפקט סיומי חזק :בבחירה
בדימוי הים ,ששמו גם מסמל  -בשיר ובכלל  -את פאת מערב ,מהדהד הרעיון
שהובע בתפארת ההיחלצות ,שאף בה הושווה המהולל למערב ,לים .אך לא פחות
מכך בחירה זו מלמדת על ראייתו של הנגיד את תפקידו המרכזי של המערב ,של
הים ,הניצב לא רק מול המזרח אלא מול 'ּכָל ֲעבָָריו' .הנגיד מעלה בדמיונו חיזיון
מרהיב שבו הים חוזר למשמעותו המילולית המקורית ,והופך מדימוי למהולל
ומציון גאוגרפי לפאת מערב  -לכלי קיבול ענק ,לאבן שואבת הניצבת במרכז.
כל מרכיבי השיר מתגבשים ומצטרפים עתה זה אל זה :בהמשך לדברי המשורר
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בפתיחה שהופנו לכל ' ְּבנ ֵי עֹולָם' (בית  ,)8הופך הים למרכז משיכה לרבים הבאים
אליו ' ִמּכָל ֲעבָָריו' (בית  ,)20מרכז משיכה לאותם 'נ ְבֹונ ֵי לֵב [אשר] י ְׂשִימּון ְלי ָם
יֶתֶר ֲעלֵי ֶקֶדם וְעָָריו' (בית  ,)12לאלה אשר בוחרים בתבונתם שלא להידמות למי
ש'ׁשֹוֵקט עַל ׁשְ מָָריו' אלא מכירים ב'י ִ ְתרֹון [שיש] ְל ִמ ְתהַּלְֵך ְּב ֵתבֵל' (בית  )2ולמול
עיניו צו הכוכבים (בית  )13וצו השעה :לספרד!
*
האסכולה הספרדית זכתה בימי הביניים למעמד הגמוני שאין שני לו ,והציבה
למשוררים עבריים בעולם כולו מופת להערצה ולחיקוי .אולם ההתבטאויות
השיריות שנסקרו כאן מלמדות כי מעמד זה היה לא רק תוצר ישיר ובלעדי של
'כוח המשיכה' של שירת ספרד או של 'קסמה' 57,שאין עליהם עוררין .מעמדה
ההגמוני של האסכולה היה גם תוצר של המאמצים שהשקיעו המשוררים ,חזור
ושנה ,כדי לטפח ,לשמר ולשעתק אותו ,עד שאפשר לדבר על היווצרות טופוס
ספרותי חדש בשירתם ,טופוס המאבק על הבכורה.
לא זאת אף זאת ,שמואל הנגיד ושלמה אבן גבירול הרחיקו לראות
ולהשפיע .הטופוס שעוצב בשיריהם  -הן על רקע התחרות עם המזרח והן
מתוך רצון להיות מקור סמכות בארבע הרוחות  -המשיך ללוות את משוררי
האסכולה הספרדית עוד שנים רבות .כל משוררי ספרד הגדולים  -מהנגיד
ואבן גבירול ועד יהודה אלחריזי וטדרוס אבולעאפיה  -הקדישו מחילם כדי
לתחזק ולפרנס את בכורתה של ספרד ביחס לזולתה ,אם כי הזהות של הזולת
התעדכנה מעת לעת ומהקשר אחד למשנהו .כולם הבינו כי
ההתפתחות והקיום של כל תרבות דורשים את קיומו של ַא ְלטֶר–אֶגֹו שונה
וממתחרה .בניית הזהות  -שכן זהות ,בין שהיא של האוריינט ובין של
האוקסידנט ...אף על פי שברור שהיא מאגר של חוויות קולקטיביות
מובהקות ,בסופו של דבר היא מבנה  -בניית הזהות כרוכה ביצירת
ניגודים ו'אחרים' ,שממשותם נתונה תמיד לפרשנות הרצופה ולפרשנות
 57לדברי שירמן נמעני השירה הספרדית מחוץ לספרד 'קיבלו
ברצון את השפעת האסכולה הספרדית ...רב היה כוח
המשיכה של טיפוס השירה החדש' (שירמן ,עמ'  .)14בקשר
לשירה האיטלקית כתב פגיס 'כי מאז מסעו של אברהם אבן
עזרא בערי איטליה נכבשו יהודי המקום בקסמה של שירת
ספרד' (פגיס ,עמ'  .)12פליישר עמד בקשר ליצירת רב האיי
גאון על 'קסמה העצום של החדשנות הספרדית ,ועל נכונותו
העקרונית של המזרח ,בפרוס המאה הי"א ,לילך אחריו שולל'
(פליישר ,עיונים ,עמ' .)254
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המחודשת של השוני ביניהם ובינינו .כל תקופה וחברה יוצרות מחדש
58
את ה'אחרים' שלהן.
עבור הנגיד ואבן גבירול היו ה'אחרים' בעיקר יהודי בבל; עבור משה אבן עזרא -
יהודי צפון ספרד; עבור אברהם אבן עזרא  -יהודי איטליה וצרפת; ועבור
יהודה אלחריזי  -יהודי ארצות המזרח .הדיו של הטופוס הזה נשמעים גם
ביצירות של משוררים 'אחרים' ,שפעלו מחוץ לספרד ,ואשר נאלצו להתמודד
עם התביעה הספרדית לבכורה 59.כל אלה מצטרפים לכדי סיפור רציף אחד -
מתפתח ומתרחב ,מתגוון ומסתעף  -הוא סיפור עלייתה והשפעתה הנמשכת
של האסכולה הספרדית בכל שנות קיומה ואף לאחריהן.

 58סעיד ,עמ'  .289יש להבדיל כאן כמובן בין תפיסת העולם
המודרנית־האוריינטליסטית שעליה דיבר סעיד לבין המציאות
היהודית בימי הביניים .בהקשר הנדון מדובר בחברות שרב
המשותף להן על המבדיל ביניהן  -מן הבחינה האתנית,
הדתית ,הלשונית וכיוצא באלה .אף על פי כן דבריו רלוונטיים
בגלל האופן שבו עסקו קבוצות בחברה היהודית בימי הביניים
בתהליכים מורכבים וממושכים של הגדרה עצמית ,תהליכים
שכללו את הצורך להיבדל זו מזו ולעתים אף להיאבק זו
בזו .כפי שכתב סעיד בהמשך דבריו' :זהותו של העצמי או
של ה"אחר" אפוא ,לא זו בלבד שאינה דבר סטטי ,אלא היא
תהליך היסטורי ,חברתי ,אינטלקטואלי ופוליטי מעובד מאוד,
שמתרחש כמאבק של יחידים ומוסדות בכל החברות' (שם).
 59אציין שתי דוגמאות מובהקות ,של שני משוררים בני המאה
השלוש עשרה :האחת היא סיפור המופיע בראש המחברת
העשרים של עמנואל הרומי (מחברות עמנואל ,ב ,עמ' -353
אלתגְ 'נִ יס'
ַ
אמת
'מ ַק ַ
 ,)357והאחרת היא סיפור העלילה של ַ
(מקאמת הצימודים) מאת המשורר המצרי יוסף בן תנחום
הירושלמי (הירושלמי) .בשני הסיפורים גרעין עלילתי דומה
מאוד :בתחילת הסיפור מוצג שיר מאת משורר מקומי -
במקרה האחד איטלקי ובמקרה האחר מצרי  -אלא שהוא
כה משובח באוזני שומעיו עד שהם בטוחים שהוא שיר מאת
משורר ספרדי .בשני המקרים עיקר הסיפור הוא תיאור
מאמציו של המשורר המקומי עד שהוא מצליח להוכיח שהוא
מחבר השיר ,ומכאן שיצירה טובה אינה בהכרח ספרדית.
המחקר לא עמד עד כה על הדמיון בין שתי היצירות ועל
הזיקה התמטית ביניהן.
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