רבי רפאל אהרן מונסוניגו -
האיש ושירתו _________
ת מ ר ל בי א

ר׳ רפאל אהרן מונסוניגו' נולד בשנת תק״כ ( )1760למשפחה מכובדת ומיוחסת בעיר פאס
שבמרוקו 2:אביו ,הרב ידידיה משה ,היה אחד מחכמי העיר ומדייניה .ר׳ רפאל למד בבית
מדרשו של ר׳ שאול סירירו ,הוסמך להוראה אצל ר׳ אליהו הצרפתי ,ולימים נבחר למלא
את מקום אביו ברבנות .ר׳ רפאל היה דרשן ופוסק ,פייטן וסופר ,ונודע ברבים בענוותנותו
וביחסו החם אל הבריות .כן היה ידוע באהבתו לארץ ישראל :שמח בשמחתה בעת שלווה,
וכאב את כאבה בעתות פורענות .אהבה מיוחדת הייתה בלבו לשלוחי ארץ ישראל שהגיעו
למרוקו 3,ועל כן חיבר למענם שירים ואיגרות חרוזות .ר׳ רפאל מונסוניגו הלך לעולמו בט׳
באב ת״ר ( ,)1840והוא בן שמונים שנה .ארבעה בנים גדולים בתורה השאיר אחריו :ר׳ שלמה,
ר׳ אליעזר ,ר׳ יצחק ור׳ ידידיה4.
סביב דמותו של ר׳ רפאל אהרן מונסוניגו נרקמו שני סיפורים המלמדים על פן מיוחד
בדמותו כפי שנצטייר בציבור  -וזה לשונם:
ושמעתי מנכדו כהה״ר אהרן ז״ל שסיפר לו אביו מו״ה יהושע זלה״ה ואדם אחד מנושאי
מטתו שאירע לו כשהיו מוציאין מטתו מן החצר שהיה דר בה הרב הנד לא יכלו לשאת
אותה מהכובד שהיה בה עד שהניחו אותה בארץ ונתפלאו מזה והיו שם חכמי הדור
וחפשו ומצאו שלא עשו מה שציוה הרב הנז׳ לגנוז עמו איזה יריעות מספר תורה ותכף
שלחו היריעות לבית החיים ונשאו המטה והיתה קלה לצאת .עוד שמעתי כשהיה מוטל
*
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מאמר זה מבוסס על עבודת הדוקטור שלי  -ראו לביא  -שכתבתי באוניברסיטת בר־אילן בהדרכת פו־ופ׳
בנימין בר־תקוה .התורה ששמעתי מפיו בשיעוריו ובמהלך כתיבת העבודה ,ועצותיו הטובות ,מלוות אותי
לכל אורך הדרך ומשוקעות גם במאמר זה.
יש הכותבים את שמו בשתי יו״דין(מונסונייגו) .בחרתי לכותבו ביו״ד אחת ,שכן כך הוא חותם בכתובת
ובאקרוסטיכון.
הראשון שמזכיר את ר׳ רפאל אהרן מונסוניגו הוא בן נאים ,דף קה ע״ב .טולדנו ,עט־  , 195מזכירו
ברשימת תלמידי חכמים ,ואילו את מרב הפרטים מביא עמאר במבוא שכתב לשני ספריו של מונסוניגו -
ראו עמאר ,מבוא למי השלח ,עמי  .5-4עוד נזכר ר׳ רפאל מונסוניגו אצל עמאר ,מבוא לשיורי מצוה,
עמי  ,9וכן אצל עובדיה ,עמ׳ .311-310
חזן(שלוחי ,עמ׳  ,)100-99אומר כי השד״ר סימל בעיני יהודי הגולה את ירושלים ואת ארץ ישראל כולה.
בני צפון אפריקה קיבלו את השד׳׳רים באהבה רבה ,דבר שבא לידי ביטוי בפיוטים .הפייטנים בפיוטיהם
קראו לבני הקהילה לסייע לשד״רים למלא את שליחותם ולפתוח את לבם ואת ידם בפניהם .הפיוטים
הופצו בעזרת השד״רים מארץ לארץ ,והם משמשים לא אחת עדות היסטורית.
ר׳ ידידיה מונסוניגו ,הצעיר בבנים ,כיהן במקום אביו כרבה של יהדות מרוקו.
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בביתו קודם קבורה באה חולדה א׳ ונכנסה לבית ולא ראו אותה ודלקה על מטתו ונכנסה
מחלון א׳ ונפלה ומתה תכף באותו רגע(בן נאים ,דף קה ע״ב).
ר׳ רפאל מונסוניגו כתב כמה חיבורים ,בהם החיבור ״מי השלח״ ,שהוא מונוגרפיה על הלכות
גיטין ,ו״משכיות לבב״  -פירוש רחב בדרך הפרד״ס על מזמור קי״ט שבתהלים(שני החיבורים
האלה הודפסו עם התפתחות הדפוס במרוקו) 5.בין הכתבים שהותיר אחריו נמצאו גם דרשות
על מועדים ועל פרשות השבוע(ולא ראו עדיין אור) .בהיותו פוסק מפורסם פנו אליו חכמים
מכל קצווי מרוקו ,וכמה מפסקיו פורסמו כנספח לחיבורו ״מי השלח״ ובספרי חכמים בני
דורו(כגון שו״ת אבני שיש ,לר׳ שאול ישועה אביטבול) 6.לצד כתיבה הלכתית חיבר ר׳ רפאל
שירים ופיוטים וכן איגרות מחורזות ,ואלה נשתמרו בקובץ ״נאות מדבר״ 7.במאמר זה נציג את
ר׳ רפאל אהרן מונסוניגו מבעד ליצירתו השירית ,כפי שנשתמרה בקובץ ״נאות מדבר״,
ונתארה מצד צורתה ומצד תכניה.
כתב היד ״נאות מדבר״ הוא אוטוגרף המחזיק שמונים ושלושה שירים ופיוטים ועשרים
ואחת איגרות מחורזות ,ואין ממנו העתקות נוספות 8.הפיוטים כתובים בשורות מלאות ,בכתב
יד ברור ,כמעט ללא מחיקות 9,וכללי העמדתם מוקפדים :בסוף שורה(המהווה לרוב מחרוזת
או דלת וסוגר) באים גרש או גרשיים ,ובין הצלעות גרש :בסופי הפיוטים באים גרשיים(לעתים
שני זוגות גרשיים) ,וכן גם בסופי הכתובות .הפיוטים כתובים לרוב ברצף וגולשים מעמוד
לעמוד(בעיקר כאשר הם קשורים זה לזה מצד התוכן ומצד העניין) ,ורק לעתים רחוקות נותר
ביניהם מקום ריק .כמקובל ,ר׳ רפאל מונסוניגו מביא בתחתית העמוד(בקצהו השמאלי) שומר
דף .לשון הפיוטים היא לרוב עברית ,ורק חמישה מהם כתובים ארמית .בראש החיבור עומד
דף שער שר׳ רפאל מעיד בו על נושאי שירתו .אפשר שדף זה נכתב בשעה שרוב השירים
והפיוטים כבר עמדו ,ובעצם קיומו(כמו גם בארגון החלקי של הפיוטים) יש משום עדות
לראשיתה של עריכה.
דף השער מחזיק שש־עשרה שורות ,וכך נאמר בו:
1

זה ספר נאות מדבר הוא ההולך קדמה אשו״ר לתת שבח בחגים ובמועדים

ביאור ומקורות:
 1אשו״ר :לשון שירה ,המחבר מעיד כי בכוונתו לכתוב ספר שירה ״נאות מדבר״.

5
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ספר מי השלח ,קאזאבלנקה תרפ״ט :משכיות לבב ,פאס תר״ץ .וראו עמאר ,מבוא לשיורי מצוה ,עמי ;9
עמאר ,מבוא למי השלח ,עמי .5
ראו עמאר ,מבוא למי השלח ,עמ׳ .5
כתב היד שמור בידי הרב משה עמאר .תודתי נתונה לרב עמאר על שנאות להעמיד לרשותי תצלום של
כתב היד והעתקה ממנו.
עוד נסתפחו לקובץ ארבעה פיוטים שאינם מפרי עטו של ר׳ רפאל.
בשל פגעי הזמן וכתמי דיו אחדים נדרשו מעט השלמות ,והן כולן מידיו של הרב עמאר.
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5

בשבחא דאתי ממיל״א אהל ישרי״ם מושב״ח ועומד הולך בישר״ו ויג׳׳ל בלח״ש
שמחה וגילה ,מוסדי אר״ש להיות כל איש שור״ר ולו נאוה תהלה ,וצירי״ם
כחוללי״ם משא מצר״ם ליום עברות מה שה״ן הפה יכולה ,קול הפור״ש מחיים
ואחריו אל המתים ,יתרועעו אף יציר״ו קנ״ה קנא״ת ,קינ״ת סורה קינה ויללה,
ואר״ש משכל״ת ה״ן מנחם לכל צ״ר הצורר ישיחו בו יושבי צע״ר לפכוח צערא
וכמו הצע״ר עלה ,ולחם הן בכל האר״ש ,שוקל את המגדלי״ם אש״ר ריבה תורם

ביאור ומקורות:
 2בשבחא ...ממיל״א = :במילות שבח לחגים ,על פי רש״י לסנהדרין כה ע״א .וכוונתו
לומר שהשבח הוא עצם יסודם .אהל ישרי״ם :על פי משלי יד ,יא ,אוהלי צדיקים,
והכוונה כאן אוהל שירה .מושב׳׳ח :כתיבה משובחת וכן דברי שבח .ועומד הולך:
עניינו תדירות ועקיבות ,וכאן משרת ועומד .בישר״ו :באמיתותו ,וגם בשירו.
ויג״ל בלח״ש :על פי איוב לו ,טו ,״ויגל בלחץ״ ,ושינה כאן ל׳׳לחש׳׳ כלשון ביטוי.
 3מוסדי אר״ש :על פי ישעיה מ ,כא ,״מוסדות הארץ״ .ורומז לארשת שפתיים ,להיות
כל הבריאה משוררת .איש שור״ר :על פי אסתר א ,כב ,״איש שורר״ .ושינה כאן ללשון
שירה .נאוה תהלה :על פי תהלים לג ,א 4-3 .וצירי״ם כחוללי״ם :על פי תהלים פז ,ז,
״ושרים כחוללים״ .וכוונתו ,הקובץ מחזיק פיוטי מכאוב(צירים) ושירי שמחה(מחוללים).
 4משא מצר״ם :על פי ישעיה יט ,א .ושינה ללשון צרה ומצר .ליום עברות :על פי איוב
כא ,ל ,ליום רע .מה ...יכולה :משחק מילים ״ה״ן כנגד ״אין״ ,על פי ראש השנה כז ע״א:
״מה שאין הפה יכולה לדבר״ .בא לומר כאן בניגוד :״מה שהן [כן] הפה יכולה [לבטא]״.
קול ...מחיים :על פי קידושין סו ע״ב :״כל הפורש ממך כפורש מן החיים״ .וכוונתו ,אמירות
בעת המספד למען החיים 5.ואחריו ...המתים :על פי קהלת ט ,ג ,למען המתים .יתרועעו...
יציר״ו :על פי תהלים סה ,יד ,״יתרועעו אף ישירו״ .ושינה כאן ל״יציר״ו״ ,מלשון צרה.
קנ״ה קנא״ת ,קינ״ת :על פי מלכים א יט ,י :״קנא קנאתי לה׳״ .ושינה כאן ללשון קינה,
לאמור :קניתי לי את קנאת הקינות(גיוון הנשען על מצלול) .סורה :סר וזעף 6 .ואר״ש
משכל״ת :על פי מלכים ב ב ,יט ,״והארץ משכלת״ ,בבחינת ארץ אוכלת יושביה :וכאן:
דיבור(ארש) צער על השכול .ה״ן מנחם :על פי איכה א ,ט ,״אין מנחם לה״ ,בשינוי לחיוב.
צ״ר הצורר :על פי במדבר י ,ט ,כינוי לאויבים הצרים .ישיחו ...צע״ר :על פי תהלים סט,
יב :״ישיחו ...שער״ .ושינה כאן ל״צער״ ,לאמור ,המצויים בצער ימצאו נחמה בהשיחם
בשירתו .לפכוח צערא :להתפכח מהלמות הצער 7 .וכמו ...עלה :על פי בראשית יט,
טו :״וכמו השחר עלה״ .ולחם ...האר״ש :על פי בראשית מז ,יג ,״ולחם אין בכל הארץ״,
בשינוי משלילה לחיוב .שוקל ...המגדלי״ם :על פי ישעיה לג ,יח :״ספר ...המגדלים״.
ושיעורו ,שוקל את שיריו וחורז מחרוזותיהם .אש״ר ריבה :שהרבה לכותבם ,על פי
איכה ב ,כב ,״אשר טפחתי וךביתי״ 8-7 .תורם ...הגבוי :מוסיף שירה על הקיים ,והלשון
על פי רמב״ם להלכות שקלים ג ,ט.
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על הגבוי מאן דתני הלכו״ת שאל״ה ,הקו״ל היה מן העפר ד״ל ש״ח לי זעיר״א,
ובא האות אני עבד רפאל אהרן כמספר נאות מדבר 10מספרו עלה .ה׳ יעזרני
על דבר כבוד שמו לעסוק בתורתו יומם ולילה ,אף בר״י דמוריי״ן וישירו
בדרכי ה׳ עוסקים בתורה לשמה והמה יעלו באחד ומאה מעלה ע״ג [על גבי]
מעלה כי״ר [כן יהי רצון] בס״ד [בסייעא דשמיא].

ביאור ומקורות:
 8מאן ...שאל״ה :כוונתו לומר ,ששואל לשונות ורעיונות מהמקורות .הקו״ל ...העפר:
מציין את ענוותנותו של הכותב ,שקול שירתו בא מן העפר .ד״ל ...זעירא :כינויים
לעצמו לציון שפלות רוח וצניעות .ש״ח ...זעירא :על פי סוטה כה ע״א :״ג׳ דברים סח
לי זעירא״ .וכאן בכפל משמעות :שחוח ולשון שיחה 9 .אני ...אהרן :־ בגימטריה .704
כמספר נאות מדבר :נאות מדבר = בגימטרייה  .703שם הקובץ ״נאות מדבר״ מתבאר
כפשוטו ״נא1ת מךבר״(מן ״נוה מךבר״) וכן רומז לפיוטים שהם בבחינת ״דיבור נאה״,
כלומר ״נא1ת מדבר״(מן ״נאה מדבר״ ,ראו שיר השירים ד ,ג :״ומז־ברן נאוה״).
מספרו עלה :כוונתו לומר ,שעם המספר הכולל יגיע לכדי  10 ". 704בר״י דמוריי״ן :על
פי כתובות מג ע״א ,בני(אדם) גדולים ובעלי הוראה .המחבר מתפלל גם על בניו שאף
הם בעזרת ה׳ יישירו בדרכיו וישיחו בשבחו ובשבח תורתו.
כידוע ,שירתם של פייטני מרוקו במאות הי״ז והי״ח ,ובהם ר׳ רפאל אהרן מונסוניגו ,הושפעה
במידה רבה משירת ר׳ ישראל נג׳ארה מצפת ,מי שהיה גדול פייטני ארץ ישראל במאה הט״ז12.
עוד נמצא אצל ר׳ רפאל מונסוניגו השפעה מצד שירתם של ר׳ יעקב אבן צור(שפעל במחצית
הראשונה של המאה הי״ח) ושל ר׳ דוד חסין(פעל במחצית השנייה של מאה זו) ,שהיו מעמודי
התווך של השירה העברית בצפון אפריקה 13.נראה כי ר׳ רפאל הוא חוליה מקשרת בין שתי
תקופות ,שכן הוא החל לכתוב בשלהי התקופה הרביעית ,שניכרת בה עדיין השפעתו של ר׳
ישראל נג׳ארה ,והוסיף וכתב בתקופה החמישית ,שנתחדשו בה צורות ותכנים בפיוט14.
כמקובל ,ר׳ רפאל מונסוניגו הקדים כתובת כמעט לכל אחד מפיוטיו ,וניתן למצוא בה
פרטים על ייעודו ונסיבות כתיבתו 15.פעמים הכתובת מקצרת בדברים ,כגון ״שיר שבח יסדתי
10
11
12
13
14

15

חתימתו של ר׳ רפאל ושם החיבור כתובים בכתב היד באותיות מוגדלות.
 703בנומרולוגיה ־  ( 1סן הספרות של  ]3+0+71 703הוא  , 10וסך הספרות של  ]0+1[ 10הוא .)1
מכאן  703 -של נאות מדבר . 704 = 1+
ראו חזן ,צפון אפריקה ,ענ.31 7
כמקור השפעה והשראה על פייטני מרוקו גדול חלקו של ר׳ דוד חסין ,ור׳ רפאל מונסוניגו הוא בן תקופתו
(אך צעיר ממנו בשנים).
ראשית השירה העברית בצפון אפריקה במאה העשירית ,והיא נמשכת עד ימינו .במחקר מקובל להבחין
בחמש תקופות(חזן צפון אפריקה ,עמי  :)32-31א  -המאה היי(התקופה הקדומה)  -כתיבה בסגנון הפיוט
הקדום :ב  -המאות הי׳-הט״ו  -תקופה המקבילה לשירת ספרד! ג  -המאה הט״ז  -התקופה שלאחר
גירוש ספרד :ד  -המאות הי״ז-הי׳יח  -בהשראת שירתו של הפייטן הארץ ישראלי רבי ישראל נגיארה:
ה  -המאות הי״ט-הס(ה תקופה המאוחרת)  -תקופה של המשכיות וחידוש.
למראי המקומות בדוגמאות הנזכרות להלן ,אשר לקוחות משירתו של ר׳ רפאל מונסוניגו ,עיינו ברשימת
הפיוטים המובאת להלן בנספח.
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אותו לכבוד הוד והדר טו לשבט״(פיוט  ,)36״שבח ותהלה לחתן וכלה״(פיוט  ;)46ופעמים
היא מאריכה ,לדוגמה :״מודע לבינה שבזמן הזה בדוק ומנוסה שרבים נודרים נדרים ונדבות
לנשמת כמה״ר [=כבוד מורינו הרב] רבי דוד בן ברוך ועונה אותם בצרות .ואני הכותב שמעתי
מחכמי מראקיש יע״א [=יגן עליה אלוהים] .הרבה מנפלאותיו המה ראו והמה בכתובים ולא
אכחד שכמה פעמים קראתי לו מצרה ויעננ״י ,ודרך מקרה בא על לשוני שיר זה ה׳ יודע״
(פיוט  .)71יש פיוטים שהמחבר מציין בהם במפורש את מועד אמירתם ,כגון הכתובת לפיוט
המיועד לפסח ,״וראוי לאומרו בליל התקדש החג״(פיוט  ,)16או הכתובת לפיוט העוסק במוסר
השכל :״מוסר השכל ,ראוי לאומרו בכל יום קודם התפילה״(פיוט  ;)8ויש כתובות המזכירות
את השכר שלצד התשובה ותיקון הדרך  -כך נראה בתוכחות ,כגון ״תוכחת חיים לתת לו
פי שנים״(פיוט  ,)29או ״הוכח לחכם מה טוב ומה נעים על שלשים ועל רבעים״(פיוט .)30
בכתובות מפנה ר׳ רפאל ללחנים ידועים(יהודיים וערביים) כמקובל בשירה הצפון אפריקנית
מאז ר׳ ישראל נג׳ארה 16:לציון הנעימה שהשיר מורכב עליה הוא משתמש ,כפייטנים אחרים,
במונחים המקובלים ״לחן״ ,ו״לנועם״ ,ובראשי קינות ב״לתמרור״ .אשר לחתימת הפייטן ,זו
באה הן בכתובת הן באקרוסטיכון בצורות שונות ,כגון ״אנכי רפאל״ ,״אני רפאל אהרן חזק״,
״אני רפאל בר ידידיה״.
מרבית שיריו ופיוטיו של ר׳ רפאל מונסוניגו בנויים כמקובל בארצות המגרב בתבנית
סטרופית מעין־אזורית ,והם שקולים במשקל הברתי־פונטי 17.מן החריזה עולה ההגייה
הצפון־אפריקנית שבפי ר׳ רפאל ,שכן הוא חורז חולם בשורוק או בקיבוץ ,חיריק בצירה או
בסגול ,שי״ן בסמ״ך/שי״ן או בצד״י ,דגוש ברפוי ומלעיל במלרע 18.יצירתו השירית משופעת
במטפורות ,בחידודי לשון ובכינויים .שירתו ,כשירת פייטני צפון אפריקה ,כתובה בעיקרה בלשון
מקרא .עם זאת נמצא בפיוטיו גם מילים וביטויים בתר־מקראיים(עבריים וארמיים) ,בעיקר
מהמשנה ,מהתלמוד ומספרות הקבלה ,וכן כינויים השאולים מהם .למשל ,בקינה ״אקונן במרה״
(פיוט  )55על מות ״גדול העיר״ ,הנפטר משול ל״חנן הנחבא״ ,שהיה נכדו של חוני המעגל
(תענית כג ע״ב) .במקור התלמודי מסופר על חנן הנחבא שביקש מהקב״ה גשם ,ומעצם
ההשוואה מיוחסת לנפטר צניעות מופלגת שהיא כצניעותו של חנן הנחבא.
בקינה ״אצעק במךה״(פיוט  )60על מות ר׳ יהודה אנהוראי מעיד ר׳ רפאל מונסוניגו בעצמו
על המקורות הלשוניים של שירתו 19.בקינה זו הוא מעמיד את ארון הספרים היהודי וכן את

16

17
18
19

כך נוהגים גם ר׳ יעקב אבן צור(ראו בר־תקוה ,יעב״ץ ,עמי  ,)33-32ר׳ דוד חסין(ראו אלקיים ,ענד ,)8
ר׳ יעקב אבוחצירא (ראו זעפרני ,עמ׳  ,)44ואחרים .עוד בנושא זה ראו :שיטרית ,שירת הפיוטים,
עט׳  ;5-4יהלום ,עמי . 124-96
השיטה מכונה גם ׳׳השיטה ההברתית־האיטלקית״ ו״השיטה ההברתית הגלויה״  -ראו שירמן ,עמ׳ .690
על שיטת שקילה זו ראו עוד :מירסקי ,עט׳  ;227-221בארי ,עמי  :70-50פגיס ,עמי .300
לעניין חילופי עיצורים שורקים ראו בר־אשר ,כגון עמי  ,351-349ולעניין ביצוען הפונטי של התנועות
ראו שם ,כגון עט׳  :279-277וראו שם ביבליוגרפיה נוספת בנושא.
קינה שכתב על כמוה׳׳ר יהודה אנהורי זלה״ה.
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גדולי התורה בתור דמויות הפועלות בשיר ,אשר מקוננות ובוכות על מות הרב המהולל
ומספידות אותו20:
1

5

נהי ואוי לי  /צועקת ך,תוךה ... /יחר לב המשנה ... /אוי לי התלמוד  /בקול מר
וקשה  //צעק איה עמוד ... /הוי במר צורח  /רבנו שלמה ... //צפנת פענח /
...התוספות נעו  /ומספד מר מרירות  //כי דבריהם לער ... /רופפו עמודי  /יצעק
הרב אלפס ... //נפל הוד כתן / ,וצעק רבינו מישה  //מי יאיר נרי ... /בתוגה יצעק /
המה הרשב״א ... //יחרד לבבי  /יצעק הך״ם בן נחמן  //על נר המעו־בי ... /דוה
לבבי  /יצעק הרב המשביר

ביאור ומקורות:
 2רבנו שלמה :הוא רש״י ,ר׳ שלמה יצחקי ( .)1105-1040צפנת פענח :על פי בראשית
מא ,מה .איש שהנסתרות גלויים לו ,רמז לעמקותו בתורה 3 .דבריהם לעו :נאמרו
בגמגום ,על פי איוב ו ,ג .רופפו עמודי :נחלשו ,על פי איוב כו ,יא 4 .הרב אלפס :הוא
הרי״ף ,ר׳ יצחק אלפסי ( .)1103-1013רבנו משה :הוא הרמב״ם ,ר׳ משה בן מימון
( .)1204-1138יאיר נרי :על פי תהלים יח ,כט 5 .הרשב״א :הוא רבנו שלמה בן אדרת
( .)1310-1235יחרד לבבי :על פי שמואל א כח ,ה .הר״ם בן נחמן :ר׳ משה בן נחמן,
הוא הרמב״ן ( .)1270-1194נר המערבי :על פי שבת כב ע״ב ,כינוי לנפטר 6-5 .דוה
לבבי :על פי איכה ה ,יז 6 .המשביר :הוא יוסף (ראו בראשית מב ,ו) ,וכאן הכוונה
לר׳ יוסף קארו ( ,)1575-1488מחבר השולחן ערוך.
שיריו ופיוטיו של ר׳ רפאל מונסוניגו מצטיינים בשימוש נרחב בקלמבור ובתמונות מילים
(אימאז׳) .כידוע ,הקלמבור הוא אמצעי ספרותי המקובל בעיקר בפרוזה ,והוא בא לרוב
ליצור אפקט קומי 2,.ואולם נראה כי ר׳ רפאל לא עשה באמצעי זה שימוש קומי כלל ועיקר,
ואף העמיד עליו שתי קינות שלמות  -״אהה עלי כי נקף״(פיוט  - )22המיוסדת על שמות
טעמי המקרא 22,ו״אם אומר אבוא העיר״(פיוט  23.)18כמקובל ,הוא נאחז במילים ובביטויים
מוכרים הלקוחים מאוצר הספרות היהודית(לעתים קרובות הוא עורך בהם שינויים קלים)
ויוצר צירופים בעלי משמעות חדשה ,תוך שהוא סומך על מטען הידע של הציבור ועל דמיונו
היוצר .למשל :בטור השירי ״ארז ברוש תךהר הוא סוב״ר החי״ם ושר בית הזוה״ר״(פיוט ,)70
רשב״י מכונה ״סוב״ר התי״ם״ ,על פי ״שבר ארזים״(תהלים כט ,ה) ,ו״שר בית הזוה״ר״ על
20

21
22
23

יש להניח כי לנגד עיניו של ר׳ רפאל עמדה הקינה ״אנשי בינה ספדו חילים חילים״ ל ד דוד חסין ,שבה
הוא מקונן על מותו של ר׳ אליעזר די אבילא .בקינה ר׳ דוד חסין מתאר את בכיים וצערם של מפרשי
התלמוד ושל גדולי ההלכה על מותו של איש בינה :״בכה יבכה רש״י ורבינו תם  //מי יורה דעה מי יבין
שמועתם ... //נהמו יחדיו הרי״ף ורבנו נסים ... //אורח חיים יורה דעה מי יביך  -ראו :חזן ,שירי הקינה,
עמי  ;17-15חזן ואלבאז ,עמי .470-467
ראו לביא ,עמי  , 194-192וראו שם ביבליוגרפיה נוספת.
ראו משיח ולביא ,לוח הזרקא.
על העושר הלשוני ושפע חידודי הלשון בקינות לנפטרים ובקינות לט׳ באב ראו נזרי ,עמ׳ , 160-158
. 181-176
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פי ״שר בית הסהר״(בראשית לט ,כא) בשל סגולותיו המיסטיות .מרבית הקלמבורים ביצירתו
השירית של ר׳ רפאל מסומנים בגרשיים24.
אשר לתמונות מילים ,ר׳ רפאל עושה שימוש נרחב באמצעי זה בעיקר בקינות הלאומיות.
הוא שואל תמונות מן המקרא כדי להמחיש את המצוקות הפיזיות והנפשיות המתחוללות
בלבו ובקרב בני דורו ,שכן הדי האירועים המתוארים במקרא ,אשר במרכזם עומד חורבן
הבית ,מגיעים עד עצם ימיו בגלות המתמשכת .והנה שתי דוגמאות:
תמונת הערב היורד  -״חיש כי פנה היום  /נטו צללי ערב  //הנני שבוית חרב  /ביד
אויבתי״(פיוט  ;)20על פי ירמיהו ו ,ד :״קדשו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוי
לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב״.
בהשמטת החלק הראשון של הפסוק המקראי(״קדשו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים״)
וההשלמה בסופו(״הנני שבוית חרב  /ביד אויבתי״) יוצר ר׳ רפאל רצף בין האירוע ההיסטורי
לחיי ההווה .דבריו מעוררים תחושה שהזמן הולך ואוזל ,שכן מתיאור חלק זה של היום,
שמיטשטשים בו הגבולות בין יום ללילה ,מתחדדת הרגשת אי־הוודאות שהעם שרוי בה,
ומכאן הצורך הדחוף בישועה בטרם הוא ישקע בחשכה מוחלטת.
תמונת עורבי הנחל  -״וללכת עם עוךבי  /נחל יחד בחךבה״(פיוט  ;)21על פי מלכים א
יז ,ג-ד :״לך ...ונסתרת בנחל כרית ...והיה מהנחל תשתה ואת הערבים צויתי לכלכלך
שם״.
ר׳ רפאל מונסוניגו נאחז במראות מסיפור אליהו הנביא והעורבים(בהיפוך) :כנגד תמונה של
נחל המספק מים חיים הוא מצייר נחל אכזב ,וכנגד העורבים המספקים מזון נמצא בפיוט עורבים
המשחרים למזון .מראות מוחשיים אלה מבליטים את המצוקה ,שכן כנגד הקיום וההצלה בחסות
האל הנזכרים בסיפור המקראי מתעוררת תחושה קשה של נטישה ואובדן.
כפי שניתן לראות האימאז׳ מצטיין בחיותו הרבה .השימוש בו בקינות מובן ,שכן הקינה ,מעצם
טבעה ,נכתבת מתוך צער עמוק ובסערת הנפש ,והיא באה לעורר תגובות רגשיות עזות.
ר׳ רפאל מונסוניגו לא החמיץ שום מועד או אירוע שיש בו מן הייחוד הריטואלי של החיים
היהודיים מבלי שיזכהו בשיר או בפיוט ,ולמעשה מכלול יצירתו השירית משיק לארבעת
המעגלים הקבועים :הוא חיבר תשעה פיוטים למעגל התפילה (בקשות ותחינות) ,שלושים
ושניים שירים ופיוטים למעגל השנה(למועדי ישראל) ,עשרים ושלושה שירים וקינות למעגל
החיים(לאירועים מרכזיים בחיי היהודי מיום לידתו ועד פטירתו) ותשעה־עשר שירים למעגל
היחיד והחברה(כגון שירים אישיים ושירי שבח לגדולי תורה) .בתשתית רוב פיוטיו עומד
נושא הגלות והגאולה.

24

על השימוש בגרשיים כאמצעי להבלטת חידודי לשון ראו משיח ולביא ,חידודי לשון(בדפוס).
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בקשת הגאולה היא נושא מרכזי בשירתם של יהודי צפון אפריקה .פיוטים רבים יוחדו
לנושא זה ,וכמעט שלא נמצא פייטן שלא עסק בו 25.מכולם הגדיל לעשות ר׳ ישראל נג׳ארה
ש״העלה את נושא הגאולה על ראש שירתו׳׳ 26.ר׳ רפאל מונסוניגו ,בדומה לר׳ ישראל נג׳ארה
ובדומה לפייטני צפון אפריקה 27,העלה את נושא הגלות והגאולה כמעט בכל שיריו ופיוטיו,
ואף העמיד עליו פיוטים שלמים .לבד משתי תחינות(פיוטים  )5-4ועשרה פיוטים לט׳ באב
(פיוטים  ,)27-18הנסבים מעצם טיבם על גלות וגאולה ,הקדיש ר׳ רפאל לנושא עוד שבעה
פיוטים :״עד מתי אל נוךא״ ,״יונה תמה עד מה״ ,״אם קמי עשו חברה״ ,״אל נורא פודה מצרה״,
״אם מים צפו על ראשי״ ,״ךע;ה בת נאוה״ ,״אקוה ואשאף״(פיוטים .)83-77
כמוטיב מתלווה ,נושא הגלות והגאולה משולב כמעט בכל תחום מתחומי שירתו של ר׳
רפאל .הוא מיטיב לשלבו כסיפא ברוב שיריו ופיוטיו ,ולהופכו לחלק בלתי נפרד מהם .בפיוטים
לשמחות מוטיב הגלות והגאולה הוא בבחינת ״אעלה את ירושלים על ראש שמחתי״ ,כגון
״ךוץקי ןאמצי עיר התהלה״(פיוט  ,46לחתונה) .בפיוטים העוסקים בשבחי צדיקים הפייטן נאחז
באמונה הרווחת שזכותם של צדיקים עומדת לחיים ,ומבקש דרכם גאולה לכלל ישראל ,למשל
בפיוט על ר׳ דוד בן ברון(המאה הי״ח ,מרוקו) 28הוא פונה לצדיק ומבקשו :״אדני קום על
עומד־ף  //התפלל בעד עבדף  //כי אליהים בעזךןז  //למלא כל משאלותיך׳׳(פיוט  29.)71בפיוטים
למועדי ישראל מוטיב הגלות והגאולה מתקשר למשמעויות החג .למשל ,בפיוט ״אליכם נאמני״
(פיוט  ,)11לשביעי של פסח ,הפייטן מעלה על נס את ישועת ה׳ ואת גאולת העם בימים ההם,
ועובר לבקשת גאולה בזמן הזה :״נא צוךי משגבי  /הבט ךאה עולבי  //וחוסה הביא  /אליה
התשבי  //ייתי וייפסח״ 30.מוטיב זה טבוע מעצם טיבו גם בפיוטים הנמנים עם מעגל התפילה,
וכך למשל בפיוט ״אודה שמך אל שוכן עו־ץ״(פיוט  ,)6שהוא שיר הודיה על הורדת גשמים
לאחר בצורת ,הפייטן מבקש שהקב״ה ייענה לתפילת קהילתו על הגאולה ויביאו אל ארץ

25

26

27

28
29
30

כפי שאומר רצהבי(רצהבי ,עט׳  ,)188׳׳הגלות כסבל הפרט והכלל ,העיקר ,על הפייטנים ,ומצאה את ביטויה
העז ביצירתם .בדומה לה פיעמה בלבם הכמיהה לגאולה שתחלצם מן הגלות ,ושני הנושאים שלובים זה
בזה לבלי הפרד״.
ראו בר־תקוה ,חזות הגאולה ,עט׳  .54-49אחד הפייטנים שהירבה לכתוב על נושא זה בשיריו בתקופה
מוקדמת יחסית (המחצית השנייה של המאה הי״ז) הוא ר׳ יעקב אבן צור  -ראה בר־תקוה ,יעב׳׳ץ,
עמי  .30גם בשירת ר׳ דוד חסין(המאה הי׳׳ח) נמצא כי נושא הגלות והגאולה הוא עיקר בשירתו  -ראו:
חזן ,צפון אפריקה ,עמ־  ;115חזן ואלבאז ,עמי  . 116גם ר׳ שלמה חלואה הירבה לעסוק בנושא זה ,ואף ייחד
לפיוטים המושתתים על גלות וגאולה חטיבה שלמה  -ראו שיטרית ,שירה ופיוט ,עמי .205-204
כגון :מנדיל בן זמרה ,פרג׳י שוואט ,משה בוג׳אנח ,ר׳ יעקב אבן צור ,ר משה אבן צור ,ר׳ דוד חסין,
ר׳ שלמה חלואה ,ר׳ משה רפאל אלבאז ,ר׳ דוד אלקיאם ועוד אחרים  -ראו בר־תקוה ,חזות הגאולה,
עמי  ,54-49וראה שם הערות .23-15
היה ידוע במרוקו כצדיק גדול ומלומד בניסים ,ורבים נהגו להשתטח על קברו  -ראו בן נאים ,דף כו
ע״א•
על עומדך :על פי דניאל י ,יא; התפלל ...עבדך :על פי שמואל א יב ,יט; ימלא ...משאלותיך :על פי
תהלים כ ,ו.
צורי משגבי :כינויים לקב״ח ,על פי תהלים סב ,ג .ייתי ויפסח :מתוך ׳׳הא לחמא עניא״ ,וכאן במשמעות יבוא
וידלג.
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נחלי מים :״קבץ נפוצות עם הועם  //ומהר פדות קץ ישעם  //אסיף העם  /תוף מךגועם  //אל
ארץ נחלי מים״3'.
בפיוטים המוקדשים כל כולם לגלות וגאולה שזורים כחוט השני ארבעה מוטיבים
עיקריים :בנך ביד צר  -סבל הגלות :אל דומי לך  -בקשת נקמה :לגלותי די אמור ותבנה
חרבותי  -תפילה לגאולה :את קולך שמעתי  -נחמה .להלן אדון בהם בקצרה.
ס ב ל ה ג לו ת

המצוקה והסבל בגלות מתוארים בלשון הציורית המקובלת בשירת ספרד .הישיבה בנכר
משולה למאסר ב״בור גלות״(פיוט  .)4עם ישראל ה״;שן בכנף הןדוד״( 32פיוט  )79משול
ל״צפור״ הלכודה בפח ,ול״יונה״ שעייפה מנדודיה בין האומות(פיוט  ,)78ומתואר כאשה
עגונה ״'שהלך בעלה״(פיוט  33,)78וכבן עני ,בזוי ושבוי :״בנך דל ונאלח // ...ביד צר כבוש
נךאה״(פיוט  .)79בפיוט ״יונה תמה עד מה״(פיוט  )78הפייטן מתאר את כנסת ישראל כנודדת
ונפוצה על פני כל הארץ :״נדודים בארב־  /עה פאות ךחוקים  //נדודים באךב־  /עה אבות
נזיקים״ 34.״אךבעה פאות ךחוקים״ מסמלים במקרה זה את פיזורו של עם ישראל בארבע קצות
תבל ,ו״אךבעה אבות נזיקים״  -השור ,הבור ,המבעה וההבער  -מסמלים את כל הנזקים ואת
התולדות הנובעות מהם :לאמור ,כל הנזק והסבל שבעולם היו מנת חלקו של העם 35.העם
כורע תחת נטל השעבוד וקובל מרה על סבלו הרב :״ןדמיו אויב יזה  /פוךה דרך על גבו״(פיוט
 ,)19״ךדו בי כשל כחי״ ,״בנך ב:ד צר הוא נכאה״(פיוט  ,)81״שמוני חךפה בוזה / 36שור נגח
את הפרה״(פיוט  .)78דימוי האויב ל״שור״ ועם ישראל ל״פרה״ ממחיש ביתר עצמה את אי
שוויון הכוחות ואת המעמד הנחות והבזוי של העם  -השור החזק ,המועד להזיק ,נוגח את
הפרה ,ואין מי שישלם את הנזק37.
בק שת נ ק מ ה

אף על פי שמוטיב בקשת הנקמה אינו שכיח בשירתו של ר׳ רפאל מונסוניגו ,ניתן למוצאו
אי־פה אי־שם ,כגון ״באויבי עשה כלה״(פיוט  ,)79או ״ומאויבי נקם תקח ... /השמיד עם דומה
לחמור״(פיוט  38.)81כדי להבליט עד כמה האויב נבזה ,וכדי להעצים את הבקשה לנקמה,
הפייטן מכנהו ״עם דומה לחמור״(פיוט  ,)81״בני אמה״(פיוט  )77״בן עו־לה״(פיוט  ,)78״בזוי
31
32
33
34
35
36
37
38

הועם :כהה ,נחלש .תוך מרגועם :רומז לירמיהו ו ,טז .ארץ ...מים :על פי דברים ח ,ז .כאן  -רמז
לגאולה לאומית שנאמר :״גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות׳׳(תענית ח ע׳׳ב).
לפי רצהבי ,עמי  , 191השהייה בגלות דומה למצב של שינה ,השוו שיר השירים רבה ה ,ב ,על הכתוב ״אני
ישנה״  -״אני ישנה מן הגאולה ולבו של הקב״ה ער לגאול אותי".
על פי יבמות י ע״א.
נדודים ...רחוקים :לציון העם בפזורה; בארבעה ...נזיקים :על פי משנה בבא קמא א ,א.
נשים לב כי קיטוע המילים על פי הצזורה מותיר בצלע הימנית את האותיות א׳ריב׳ ,רמז למארב ,מרדף
ומצוד.
על פי תהלים מד ,יד.
על פי משנה בבא קמא ה ,א.
על פי יבמות סב ע״ב.
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עם״(פיוט  ,)26ו״ישבעים זאבים״(פיוט  .)82עוד הוא משתמש במושגים הלקוחים מן התלמוד
כדי להבליט את גודל העוול שגרמו הגויים ,ומצפה כי כגודל חטאיהם כן יהיה עונשם .וכך,
אם האויב הוא בבחינת ״החובל בחבירו״ ,הרי שעליו לשלם חמישה תשלומים 39,או שעליו
לשלם תשלומי ״אךב?יה וחמשה״(פיוט  )78ותשלומי כפל 40,הכל על פי גודל הנזק .הרעיון
הכללי בא ללמד שיש למצות את הדין עם כל אלה שהרעו לישראל.
ת פ י ל ה ל ג או ל ה

בקשת הגאולה עולה מתוך הוויה של מצוקת הגלות וכיסופים לציון .הפיוטים מציירים מציאות
של עם הנתון בגלות שהיא בבחינת עולם שבו ״יתהלכו בחשיכה״(פיוט  .)81מתוך מצוקת הגלות
מתחנן העם לאלוהיו ומבקש על גאולתו .הפייטן משתמש במילות זירוז כגון ״מהר״ ,״מהרה״,
״חיש״ ,״חושה״ ,המבטאות מצוקה גדולה וממחישות ביתר שאת את הצורך הדחוף בביאת
הגאולה ,ודבריו נאמרים במפורש ,על דרך האלגוריה ובאמצעות המטפורות ,למשל:
״ולגלותי די לך אמור״(פיוט  - )81אמירה מפורשת:
״אשה שהלך בעלה  //אליך תתחנן ... /מתי ביתי תכונן״(פיוט  - )78אמירה אלגורית:
״פתח אוצר בלום / 4,האיר אפלתי" (פיוט  - )20אמירה מטפורית.
את הכמיהה לגאולה שלמה ר׳ רפאל מונסוניגו מבטא בעצמה רבה ,ואף מעמיד פיוט שכל כולו
כיסופים וערגה לירושלים(״א?ןה ואשאף״ ,פיוט  .)83בפיוט זה הוא משתמש במטפורות מקראיות
הנאמרות בגוף ראשון ,ויש בהבעתו השירית מן המעורבות הרגשית האישית־האינטימית:
״נכספה נפשי כלתה  /נועם זיוך אותה ... //יהיה נא לבבי בי  /באש בוער בקךבי  //מתי אבוא
אךאה ב־  //שמחת ירושלים״ .בתיאוריו עיני הקב״ה נתונות על עירו ירושלים תמיד ,מראשית
השנה ועד אחריתה ,והיא מוגנת וחסרה בצל כנפיו ״וחומות אש סביבה  //לא חלו בה ידים״42.
ר׳ רפאל מכנה את ירושלים לא רק ״עיר״ ,אלא גם ״ארץ״ ,משל היתה העולם כולו :״ארץ
טובה קדושה ... //עוד תקרא דרושה״43.
נחמה

דברי הנחמה בפיוטי ר׳ רפאל מונסוניגו רוויי רוך וחן ,ונעימתם מתנגנת כתפילה :״נכספה
נפשי כלתה  //נועם זיוך אותה״(פיוט  44;)83״קותה נפשי  /ברוב חשק גם בחיבה״(פיוט ;)82
״ה׳ נחמה תדבר לשה נאלמה״(פיוט  ;)5״חלק יפה לך תברור  /ישראל עם קרובו״(פיוט ;)21
״הקציבה קול אביון  /מקוה עת פךיון  //יום ישועתה  /כי רבות7ןשית  /אתה ה׳ ... //רחם על
39
40
41
42
43
44

תשלומים(נזק ,צער ,ריפוי ,שבת ,בושת) ,על פי משנה בבא קמא ח ,א.
תשלומי כפל על כל גנבה ,ואם טבח או מכר יוסיף עליהם תשלומי ארבעה וחמישה ,ארבעה על השה
וחמישה על השור.
על פי גיטין סז ע״א.
וחומות ...סביבה :על פי זכריה ב ,ט :לא ...ידים :על פי איכה ד ,ו.
דרושה :על פי ישעיה סב ,יב.
נכספה ...כלתה :על פי תהלים פד ,ג :אותה :על פי תהלים קלב ,יד.
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שחוח  /לא מצא מנוח״(פיוט  .)77יש שדברי הנחמה באים על דרך האלגוריה ,כגון ״את קולף
*שמעתי  /אחותי ךעןתי  //מה זה תהמי  /כי לא עוד תכלמי  /יאמר ה׳ //...הבת היקרה  /לבשי
ציץ עטרה  //רב לך סובלת  /גלות ומיהלת  /לשם ה׳״(פיוט  - 45)77בדברים אלה בא לידי
ביטוי מוטיב הדוד והרעיה ,המיוסד בעיקרו על הפירוש האלגורי המסורתי לשיר השירים.
הקב׳׳ה מכנה את כנסת ישראל ״אחותי״ ,״ת3יתי״ ,״הבת היקךה״(פיוט  ,)77״יונה תמה״,
״איומה״ ,״שושנת עמקים״ ,״הנאוה כתךצה״(פיוט  ,)78וכביכול מקדשה לו לאישה :״ובגינת
הביתן  /חיש האיש מקדש״(פיוט .)78
לפי שיש קשר רעיוני הדוק בין המוטיבים ,אין ר׳ רפאל מונסוניגו מביאם בזה אחר זה
אלא משלבם יחדיו .להדגמת דרכו בשירת גלות וגאולה נביא להלן את הפיוט ״אם קמי ?גשר
חבךה״(פיוט :)79
תבנית :מעין־אזור
חריזה :אתאת .בגבגבגגת .דהדהדההת
משקל :שבע הברות בכל צלע
חתימה :אני אהרן
כתובת :תקרב רינתי
לחן :״אם קמי לחרדתי״(דוידזון ,א )5476
אם קמי עשו הברה  /עלי הוצק יסוך□
ה׳ לי לא איךא  /מה יעשה לי אדם

5

נוךא הבט בחמלה  /לעם בך שם מבטחו
עגמה נפשו נבהלה  /כלו סג נאלחו
באויביו עשה כלה  /מהר כי כלתה רוחו
יקוה ישפוך שיחו  /אפרוחיו יעלעו דם
ישן בכנף הנדוד  /מעל גבולו נחמס
לפני צר נפל שדוד  /לרגלו היה מךמס

ביאור ומקורות:
 1עשו חברה :עשו קנוניה .הוצק יסודם :על פי רש״י לאיוב כב ,טז .כלומר ,הטיחו
קיתונות של גפרית ואש 2 .ה׳ ...אדם :על פי תהלים קיח ,ו 4 .עגמה נפשו :על פי איוב
ל ,כה .סג :מובדל ומורחק (ראו תהלים נג ,ד) ,מוסב על עם ישראל שהוא מנודה.
 5כלתה רוחו :על פי תהלים קמג ,ז 6 .ישפוך שיחו :על פי תהלים קב ,א .יעלעו דם:
(יעלעלו= ישתו) על פי איוב לט ,ל 7 .מעל ...נחמס :על פי ישעיה ס ,יח ,בניגוד 8 .נפל
שדוד :ראו שופטים ה ,כז.
45

אחותי רעיתי :על פי שיר השירים ה ,ב :מה ...תהמי :רומז לתהלים מב ,ו; כי ...תכלמי :ראו ישעיה נד ,ד:
לבשי ...עטרה :על פי יחזקאל כג ,כב :ובא לציין את מעמדה הרם של כנסת ישראל.
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10

הןבה חלל וגדוד  /מתיך ושוד וחמס
וישמם ל 1למס  /ואמר להשמידם
אבדו כל מזמות  /וקרבי כאש ;ער
יגוי־תי ?צבות  /אבחרה לשבת ?גר
עת יעלי מחשבותי  /אזכור;מים של צער
לבי כלב ;ם סוער  /לא ידון רוחי אךם

15

20

25

האל הקיצה וו־אה  /בנך דל ונאלח
מד צר כבוש נכאה  /כצפור נלכד בפח
חוכה מחךייש משתאה  /אומר זכור אל תשכח
לא לנצח ישכח  /אביון אין לאל ;ך□
ךדו בי כשל כחי  /ולצלעי ששו שמחו
ברחו
כחי . /ויצורי כצל ד .
סר .
עתTראו כי •ן
אמרו לנפשי שיחי  /כספי וזהבי לקחו
גם רוק בפני שלחו  /לא שמוך לנגדם
נטע נעמן יפרח ; /ציץ כגן רענן
מהרה אורו יזרח ; /שב שקט'שאנן
בן פרץ וזרח  /בצל שך יתלונן
עת על עם דל יחנן . /יעזבו בבית מועז־ם

ביאור ומקורות:
 9מתוך ...וחמס :ראו תהלים עב ,יד 10 .ואמר להשמידם :על פי תהלים קו ,כג11 .
וקרבי כאש :על פי תהלים לט ,ד .כאש יער :על פי תהלים פג ,טו 12 .יגורתי עצבות:
על פי איוב ט ,כח .ובא לציין פחד מפני המכאוב החוזר ונשנה .לשבת ער :על פי
במדבר כא ,טו .ואפשר שכוונתו לשבת שמם וחרב 14 .לא ...אדם :על פי בראשית
ו ,ג .כלומר ,לא אתרעם 16 .כבוש נכאה :מוסב על עם ישראל שהוא משועבד
ומוכה בידי צריו .כצפור ...בפח :ראו עמוס ג ,ה 17 .חוכה :מחכה ,מצפה  -ראו
ישעיה ל ,יח .זכור ...תשכח :על פי דברים ט ,ז 18 .לא ...אביון :על פי תהלים ט ,יט.
 19לצלעי :לצרתי ,על פי תהלים לה ,טו 20 .עת ...כחי :על פי שופטים טז ,יז .כצל ברחו:
על פי איוב יד ,ב 21 .אמרו ...שיחי 46:על פי ישעיה נא ,כג .כלומר ,השתוחחי 23 .נטע...
יפרח :ראו ישעיה יז ,י ,בניגוד 24 .ישב ...שאנן :ראו ירמיה מו ,כז 25 .בן ...וזרח :ראו
בראשית מו ,יב 26 .בצל ...יתלונן :על פי תהלים צא ,א.

46

הצורה ׳׳שיחי ,,ביו״ד אינה קשה ,שכן בהגייה הצפון אפריקנית שבפי הפייטן אין הבחנה ברורה בין
חיריק לבין צירי ,סגול ושווא.
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לסיום ,באמצעות הדוגמאות ממבחר הפיוטים שהבאנו במאמר זה ,ניסינו להציג את הפייטן
ר׳ רפאל אהרן מונסוניגו ולשרטט את דרכו .הראינו כי פיוטיו מצטיינים במטפוריקה עשירה,
ובמיוחד בולט בהם השימוש הנרחב בקלמבור ובתמונות מילים .מלבד היותם יצירות ספרותיות
מובהקות פיוטיו ,הם עדות חשובה לשחזור קורותיה של תקופה .נראה כי מגוון הפיוטים
ואיכותם מקנים לו מקום של כבוד לצד גדולי הפייטנים של מרוקו.

נספח :רשימת הפיוטים47
 1אקוד אשתחוה אפים  2לאל אשיחה אהמה  3אני היום אברך  4ה׳ ךאה אין לבז נמסו־ים
יעזךאלים*  5ה׳ איך עמך בשבי מגוךשים ךישים  6אודה שמך אל שוכן ערץ*  7אל עליון
ממרומיף*  8אהלל'שם אל'שוכן שמי ערץ  9באור בוקר אשקוד על ד־לתים*  10יונה בת מלך
שישי ושמח״י*  11אליכם נאמני*  12אשאלה ממך מלכי  13אפצחה ישיר ךנתי  14לאל אדום
וצח  15אזכיךה פלאים*  16אליכם אשאלה*  17אפתח פי היום בשפה ברוךה  18אם אומר
אבוא העי״ר*  19אהגה מר אך נכאים*  20אהה כי לציךי  21אךאגה אשב משומם  22אהה?3לי
כי נקף*  23איך אדושיך נהוךא  24ספדו המוני*  25כנסתא קדישתא  26אקךא בבכי אתגודד
: 27חד ספדו עם המוני  28בן אדם אפר רדם ומרה  29אחי הוו חךךין  30אימות נפלו עלי*
 31זכור עדה נאמנה  32לצור מגני*  33לעם קרובו  34אזכור את חסדי האל מה ?גצמו* 35
אשרי הגבר אשר שם רעיוניו*  36אפתח פי היום בשירי תנות  37אני היום לאל אעתיר* 38
אל עליון מי כמוך  39אסדר תשבחתא*  40לאל צור עולמים*  41א׳עזיר בעיר המעלות* 42
עם ישראל עדת סגולה  43דבר האל וחקותיו*  44יום זה אערוך אמךים  45את קולי שמעה
איעצך*  46רע;ה נאוה תמימה*  47אהה כי צור פרץ פרץ*  48אבכה במר וצוחה  49אוי הוי
אדון נשמע זעקת שבר  50אשאגה כלביא  51אצעק במר יום זה  52אתעטף שחורים  53אזעק
במךירות  54יאות יומא דין  55אקונן במרה  56אוי כי נגדע גן ךטוב  57יום הזה עיני ערה
 58אץעק במר אהימה*  59אבעי ליה נש למקרע כסותיה  60אצעק במרה*  61בלבבי מספד
מר קבוע  62אהה ל״י כי נפלו פני  63אערוך יללה  64אוי חשך מאורי הועם*  65קהל עדת
ישראל*  66יום זה תערוך שיחתה*  67לאלדים צבאות  68אני לאל ארוממה  69שיר מזמור
למנצח  70אערוך תהילה*  71אני שיר שבח אערוך  72אנא יומא דנא  73אקךב שיר שבחי
 74לאל צור משגבי  75אערוך שיר והלולים  76אפתחה במשל פי*  77עד מתי אל נוךא 78
יונה תמה עד מה*  79אם קמי עשו חברה*  80אל נורא פודה מצרה  81אם מים צפו על ראשי
 82ךע;ה בת נאוה  83אקוה ואשאף*

47

השירים והפיוטים המסומנים בכוכבית מובאים בשלמותם אצל לביא ,עמ׳  224ואילך; קטעים מן האחרים
מובאים שם בעמודים .223-16
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