רנסאנס עברל

בשלוחוהלה של הרבוה ספרד
יוסף יהלום
לט

רדיפות היהודים וההמרות הגדולות במאה

ה 15 -

כרמי

'

נתנו את אותותיהן ביצירה המקורית

של יהדות ספרד ובהיקפה  .חבורת המשוררים שנתכנסה במחיצת דון וידאל בן לביא
בסאראגוסה היתה האחרונה במינה שקמה על אדמת ספרד  .המחבר הספרדי האחרון
מבני החבורה שדבק בשירה היה שלמה בונפיד  ,שנפטר כחמישים שנה לפני הגירוש
הגדול  .הוא היה הצעיר שב ' עדת נוגנים '  ,אשר נוסדה בחוגו של דון וידאל ולא זכה
לחסות בצילה זמן רב  .בין הסופרים והמשוררים שהמירו את דתם ברדיפות שקדמו
לויכוח טורטוסה

( ) 1414

ולאלה שבאו אחריהם  ,היו גם ריעיו ומכריו של בונפיד -

דון וידאל בן לביא עצמו  ,שלמה דיפיארה  ,אשתרוק רימוך ואחרים  .י אבל לא רק
משוררים שהמירו את דתם נתרחקו לאט לאט מצור מחצבתם העברי  ,אלא גם נאמנים
לתורת אבותיהם נתנו מחילם לתרבות הספרדית  .מפורסם ביותר הוא ספר משלי
המוסר של הרב שם  -טוב ארדוטיאל morales ,
~
הגיע אלינו באות עברית  ,ואילו המחבר בעצמו כבר נתכנה

שלו

 , Praverbioשההעתק החשוב

2

 Santo deת] ( 0

על רקע זה מובנת גם הכרזתו הנואשת  -נוסח ' למי אני עמל '  -של

שלמה בונפיד

:

במותי ימותון ידותון

והימן  .י

השאלה היא מה באמת קרה אחרי

הגירוש הגדול  ,והאומנם נשכחה מליבותיהם של המגורשים המיוסרים תרבות השיר
העברית  ,ומורשת אבותיהם המפוארת בתחום הספרות היפה מה עלה בגורלה

א  .גולי ספרד ' כמחברים

?

ספרדים '

הגולים המאוכזבים נטלו עימם בצאתם מספרד של ערב תור  -הזהב הגדול 51 10 de ,

"

 , Oroמטען תרבותי עשיר  ,הרגלי קריאה ורגישות אסתטית  ,שקשה היה להם ודאי
1

ראה

שירמן  ,ספרד  ,ספר שני  ,עמ '  . 621 - 620בער  ,ספרד ,

:

לאחרונה
2

ראה

:

:

עמ '

- 305

. 307

; 354 - 347

וראה

תלמג '  ,עמ ' . 364 - 340

שירמן  ,ספרד  ,ספר שני  ,עמ '

; 530 - 529

בער  ,קשטיליה  ,עמ ' רא  -רד

;

וכן לובירה ,

עמ '

. 34 - 19
3

ראה  :שירמן  ,ספרד  ,ספר שני  ,עמ '
ובעוד

מקומות .

. 621

ידותון והימן הם לויים משוררים  ,הנזכרים בדה " א כה  :ו

אבל אפשר  ,שאין כאן יותר מפוזה ספרותית האופיינית למשוררי התקופה

הנוצרית  -השווה

:

ברבריאן  ,עמ ' . 49

ן

סו

לוותר

יוסף יהלום

עליהם .

עניין גדול הוא לעקוב אחר יחסם הדו  -ערכי של אנשים אלה אל

התרבות שהקיאה אותם מתוכה  .מובן  ,שיחס הכבוד וההערכה שהיה נטוע עמוק
בלבבות לא ניתן לעקירה בין לילה  ,והדברים הנוגעים להנהגת החיים החצרנית ,
לסדרי החברה ולסמלי המלוכה הנערצים היו גם יפים להרגלי תרבות ולשון  ,שעליהם
ממעטים לדבר משום

מה .

4

הגולים שיצאו למזרח הביאו איתם מורשת תרבות מפותחת  ,שהיתה עתידה לבוא
לידי עימות עם תרבות יהודית  -תורכית נמוכה ביחס  ,שאף לא הכירה את הספרדית ,
לשון התרבות של הזמן  .המגע עם אחיהם הרומאניוטים והמוסתערבים נטע אפוא
בליבם של מגורשי ספרד הרגשת עליונות של מפגש עם תרבות

נחשלת .

5

עם זאת לא

היתה קלה  .ההתבצרות של אצילי ספרד בתרבות העילית שלהם  ,בגלל ההשיפה

שנחשפו כגולים נרדפים לסטאנדארטים מקומיים  -לבאנטיניים  .קיום תרבותם
המתבדלת נעשה קשה יותר ויותר גם בגלל ניתוקם ממקורות היצירה הספרדית
המקורית  ,והדפסה מקומית במרכזי האימפריה

העות ' מאנית היתה בהכרח מוגבלת

בתפוצתה  .כל זאת נוסף להרגשה המוזרה של המשכיל הספרדי הגולה  ,שהוא מטפח
את מורשת התרבות שהקיאה אותו מתוכה  ,וכן שעצם דחיית ההמרה וסבל הנדודים
לא על מנת כן באו  -לשם טיפוח ערכי תרבות ספרד .
הזעזוע הנפשי הקשה שעבר על מגורשי ספרד ופורטוגאל הביא נוסף להתעוררות

רוחנית גדולה גם רצון עז והרגשת חובה לבנות משהו חדש  .אבל בניין זה מה פרצוף
ישוו לו  ,וכיצד יביאו לידי מכנה משותף את מורשתם המפוארת עם מורשתה הדלה
של היהדות המקומית

?

שאלה זו לא היתה כלל שאלה תיאורטית נשגבה  ,אלא אף

בעיה פשוטה של לשון המשא והמתן היומיומי בין היהדות הספרדית הגאה ליהדות

המקומית  .נדמה  ,שנימוקים אלה ואחרים פתחו פתח לתחייה חשובה של הלשון
העברית וספרותה דווקא בתקופת המשבר הגדול שאחרי הגירוש  .שכן  ,הלשון
העברית לא היתה אך ורק הלשון המשותפת היחידה ליהודים בני מוצא שונה  ,אלא

גם לשון מורשת אבות וספרותה  .אין זה מקרה אפוא  ,שיוצרים מן הדורות ההם גילו
עניין מחודש ביצירה העברית של המאה

ה , % 5-

ובערי האימפריה התגבש חוג תוסס

של חובבי ספר  ,שעניין רב להם בשירה ובספרות העברית של הדורות האחרונים
שלפני הגירוש  .כך למשל עולות בין שירי דוד עונקינירה  ,החשוב במשוררי סאלוניקי
במאה

ה , 16 -

השפעות מפורשות משירת שלמה דיפיארה ודון וידאל בן

לביא .

6

גם

ישראל נג ' ארה מספר לפי תומו על שירי שלמה דיפיארה ומאיר אלגואדיש  ,שהיה

4

השווה

:

בן  -ששון  ,רצף  ,עמ '

 233 , 208 - 207ועוד

( ' דור גולי ספרד על

עצמו ' ) ;

וכן ירושלמי ,

המלכות .
5

ראה  :בן  -ששון  ,גלות  ,עמ '

; 220 - 219

והשווה הערצת השימוש בלאדינו לתרגום המקרא בפיו של

חכם מקומי  ,יששכר בן סוסאן אלמגרבי  ,שפעל בצפת במאה

6

דורון  ,עמ ' . 30 - 29
ראה  :פטאי  ,עונקינירה  ,עמ ' עט  ,קיב .

ה - 16 -

ששון  ,עמ '

; 67 - 66

וכן

ן

שירה  -רנסאנס עברי

משתעשע בהם בחברת

מרעיו .

7

וו

אבל ההתמודדות עם שירת היהודים בספרד בתקופה

שלפני הגירוש עולה במיוחד בדברי המשורר הרופא משה עבאס  ,המתפאר שהוא
כותב שיר אשר לא קדם לו בו לא דיפיארה  ,לא בן לביא ולא שלמה

בונפיד .

8

עם כל

זאת קשה להניח  ,שהמשכילים והמשוררים הללו הסתפקו בהתרפקות על החוליה
האחרונה בתרבות העברית מספרד שקדמה להם  ,והלוא הם חיו בתקופה שהספרות
הספרדית עצמה הגיעה במערב לשיאיה החשובים ביותר  ,וצריך להניח  ,שעל אף
המרחק הפיסי וההזרה הרגשית הכירו יהודי האימפריה החדשים את היצירות
המובחרות  ,שנוצרו באותה העת במערב וקראו

בהן .

יהודים מבניהם של מגורשי ספרד ופורטוגאל עוד המשיכו כמה דורות אחרי
הגירוש להשתתף בחיי הרוח הספרדיים  ,אם כמחברים מקוריים ואם כמתרגמים
לספרדית  .גם את עיבודו של גדליה אבן יחייא ל ' השיחות על האהבה ' מאת יהודה
אברבנאל יש לראות בהקשר לפעילות יהודית  -ספרדית זו  ,והיא מהשגיה

הבולטים .

בדברי הקדמתו לתרגום המוקדש לפיליפ מלך ספרד בחסד אל הוא מביע את אמונו ,
כי האומה הספרדית יותר מכל אומה אחרת תפיק תועלת מן הספר  ,כי טבעה של
אומה זו להשתוקק לדברים חדשים ובעיקר  -מחברו של הספר  ,ליאונה אבריאו
הוא עצמו  ,לדברי גדליה  ,מחבר ספרדי  .עד כמה נפצן היה הנוסח הספרדי של אבן
יחייא בספרד לא נדע  ,אבל מכל מקום נודע בקרב גולי ספרד העתק של הנוסח
הספרדי בכתב עבריך ושלמה לבית הלוי  ,בפירושו למסכת אבות  ' ,לב אבות '  ,שנדפס
בסאלוניקי בשנת

 , 1565שואב מן הויכוחים מלוא החופן .

0ן

אל תרגומו של גדליה אבן

יחייא ל ' דיאלוגי ד ' אמורא ' צורף חיבור אחר בלשון ספרדית  ,הוא חיבורו של אהרן

עפייא  ' ,על הנפש '  .איש זה היה רופא בסאלרניקי  ,משורש האנוסים שחזרו ליהדות ,
וכמו רופאים יהודים אחרים בתקופה זו  ,עסק בפילוסופיה ובאסטרונומיה  .אמאטוס
לוזיטאנוס המפורסם מכנה אותו ' המלומד עפייא הפילוסוף

הפריפאטטי ' .

אהרן

עפייא וגם גדליה אבן יחייא  ,מתרגם הדיאלוגים  ,שייכים אפוא לאותו חוג של
אינטליגנציה יהודית מיוצאי ספרד ופורטוגאל במזרח  ,שלא נותק מתרבות ספרד
והעשיר בהגותו את מחשבת ישראל באמצעות השפה
גם

7

ברובד העממי המשיכה יהדות האימפריה מצידה להתרפק באמצעות

ראה

:

נגשרה  ,דף קמח

קאסטיליה  -ראה
8

הספרדית .

ון

ראה

:

:

ע" א .

דון מאיר אלגואדיש היה רופא החצר והרב הראשי ליהדות

בער  ,ספרד  ,עמ ' , 228

פטאי  ,דיפיארה  ,עמ '

. 188

. 270

בהמשך  ,משה עבאס מזכיר גם את משוררי פרובאנס

המפורסמים  .והשווה עוד לכל העניין  -ברבריאן  ,עמ ' . 67 - 66
9

ראה  :דורמן  ,עמ '

; 128 - 125

וכן ירושלמי  ,שפינוזה  ,עמ '

- 205

הסבור  ,שהמתרגם היה הרופא

גדליה בן משה אבן יחייא מחוגו של אמאטוס לוזיטאנוס בסאלוניקי  ,אשר בסביבתו אנו מוצאים
גם את נכדו של יהודה אברבנאל ,

שמואל .

. 304 - 292

10

ראה

:

זנה  ,עמ '

11

ראה

:

ירושלמי  ,שפיזוזה  ,עמ '

; 207 - 206

וכן דורמן  ,עמ '

; 129

הקר  ,עמ '

. 590 - 589

ן

2ו

יוסף יהלום

הרומאנסות הספרדיות על העבר

הרחוק .

2ן

אבל גם אם דובר הספרדית  -היהודית היה

מסוגל להבין טקסט ספרדי קאסטיליאני  ,נתנה הספרדית  -היהודית מחילה  ,עד לעת
החדשה  ,בעיקר בתחומי הדת השייכים לקהל הרחב  .כיוצא  -מן  -הכלל המחזק את
הכלל יוכל לשמש סיפור גורלו של הספר החילוני ' אקשטרימוש אי גראנדיזאש די
קונשטאנטינופלה ' ( ' הניגודים והגדולות של קושטא ' )  ,שכתב ר ' משה אלמושנינו ,
מגדולי חכמי סאלוניקי  ,אחר שנקלע לקושטא בשליחות ציבורית ונאלץ להמתין זמן
ממושך בעיר עד שניאות הסולטאן לקבלו  .בעלת משמעות היא העובדה  ,שספר זה ,
המתאר את המטרופולין וסגולותיה  ,לא נדפס מעולם ככתבו וכלשונו אלא לאחר
שהובא לבית  -דפוס ספרדי במאדריד במאה

רחב .

ה , 17 -

ושם גם מצא לו קהל קוראים

3ן

על העמקת השפעתה של ספרות ספרדית על הפרוזה האמנותית העממית נוכל
ללמוד גם מספרו הפופולארי של שלמה אבן וירגה  ' ,ספר שבט יהודה '  ,שנכתב
בעקבות גירוש ספרד  .הספר הוא אוסף של סיפורים קטנים  ,שלבד מאופיים הסיפורי

המושך יש להם גם מגמה חינוכית  .הפרק

ה 12 -

מוקדש לתיאור חוכמתם ועורמתם

של היהודים  ,והמחבר משלב בו לבד מהעלילה העיקרית  ,שאירעה קרוב לזמנו
והמשמשת מסגרת לפרק  ,סיפור מן ההיסטוריה העתיקה  .סיפור זה צריך להדגים את

עורמת היהודים על  -פי התפעלותם של שרי רומי ויועציה הפיקחים מנאום שנשא
לפניהם שליח היהודים  .בסגנונו המפותל משכיל שליח האומה המושפלת לומר לשרי
רומי את הדברים הבוטים ביותר  ,בלא לעורר את כעסם  .כדי לתת לנאום גוון אותנטי ,
המחבר מקדים ואומר לפני מסירתו לקורא העברי  ,שהטקסט מתורגם ממקור לאטיני .
לאמיתו של דבר  ,כבר משולב הנאום הזה במעין רומאן היסטורי הארוג סביב דמותו
של הקיסר הרומי מארקוס אורליוס  ,אשר נכתב בידי הסופר הספרדי אנטוניו די

גווארה  ( Ouevaraונדפס בסביליה בלא הסכמת המחבר כבר בשנת

. 1528

מאז זכה

הספר ~
למהדורות רבות נוספות והיה לאחד הספרים הנקראים ביותר במאה ה , 16 -

ומחברו  -לאחת הדמויות הנערצות ביותר בספרות הספרדית של המאה ואף נודע
מחףן לגבולות ארצו  ,באירופה

כולה .

המחבר משלב בספר  ,לצד מאמרי חוכמה

ומוסר  ,אנקדוטות פיקאנטיות רבות המנוסחות בסגנון מפותל  ,שזכה להערצה גדולה
בתקופתו  .שלמה אבן וירגה חיקה את הסופר הספרדי בכמה כללים ופרטים והעתיק
ממנו בשלמות את הנאום של שליח היהודים  ,תוך כדי תרגומו מספרדית

כיוון שספר ' שבט יהודה ' נדפס כבר באמצע המאה

ה , 16 -

לעברית .

4ן

ניתן ללמוד ממקרה זה ,

שדור אחד בלבד הספיק למחברים העבריים כדי לקלוט ולעכל את חידושיו של
הרנסאנס הספרדי .
12

ראה

:

.

אטיאש  ,עמ '  . 25 , 14 - 13מובן שתוך זמן לא  -רב לאחר הגירוש הפכו הרומאנסות לשירי -

עם ותו
13

ראה

:

14

ראה

:

ג ' ונס ,

לא .

ירושלמי  ,קשטיליאנית  ,עמ ' . 48
בער  ,שבט  ,עמ '

; 161 - 154

עמ '  ; 17 - 16אשר

וכן שוחט  ,עמ ' גז  -נט  .על הסופר הספרדי די גווארה  -ראה

:

לזמן הדפסתו של ' שבט יהודה '  -ראה  :בניהו  ,מגורשי  ,עמ ' רנד  -רנה .

ן

שירה  -רנסאנס עברי

3ו

ב  .פרוזה משעשעת וספררת מתורגמת
התעניינותם של יהודים בסיפורים משעשעים ערוכים בפרוזה מחורזת  ,שמשולבים
בה שירים שקולים  ,עולה לתקופת המקאמה  ,שנתפשטה בספרד בעיקר מאז ימי

יהודה אלחריזי בראשית המאה ה  . 13 -אבל גם לפני כן נכתבו בספרד סיפורים
משעשעים בסגנון המקאמה הערבית  ,בנושאים שבינו לבינה  .כך

' נאום אשר

יהודה ' של שלמה אבן צקבל וכן ' מנחת יהודה שונא הנשים ' של יהודה אבן
המרבה לשבץ

מפולפלות ' .

ביצירתו מקראות בשינוי הוראה ובכוונות

בז

שבתאי ,

ן

על התפשטות הסוג הספרותי הזה בספרד ניתן ללמוד לא רק מן היבול הספרותי

עצמו  ,אלא גם מהתנגדותם הנמרצת של מנהיגים רוחניים  ,בעלי הלכה  ,לתופעה  .כך
כותב ר ' אברהם

בר '

נתן הירחי  ,שישב בסולדו בראשית המאה

ה , 13 -

בפירושו

.

למסכת כלה כנגד ' אותם הבחורים אשר מדרך מוסר יצאו  . . .וכתבו להם ספרים
באהבת הנשים ובמרמתן ובלחישתן  . . .שתפסו להם מקראות מכ " ד אשר נאמרו

ברוח הקדש והמשילו בתועבות הנשים וענשין מתורת אמת פלסתר  . . .ואוי להם

ולמעתיקיהם הסופרים ולהוגים בהם . .
שנמסר בשם

'.

6ן

מגמה זאת נמשכת בספרד גם על  -פי מה

ר ' יונה גירונדי ' אבי המידות '  ,שהחריע באמצע המאה ה 13 -

על הירידה

המוסרית בקרב יהדות ספרד  ,ואף אסר לקרוא ב ' מליצות ומשלים של שיחת חולין
ודברי

חשק '  .יי

מכיורן שונה קצת מתקיפים את הבעיה חכמי אשכנז וצרפת  .ר ' יהודה שירליאון ,
שהיה בפארים בראשית המאה

ה , 13 -

אסר לעיין בשבת ב ' אותן מלחמות הכתובין

בלע " ז '  ,ואפילו בחול לא ידע ' מי התיר דהוה

ליה כמושב לצים ' .

8ן

ואכן ידוע  ,ששירי

עלילה חצרניים מסוג הרומאנס  ,שנכתבו בדיאלקטים ובלשונות העממיות  ,כמו
השאנסון של רולאנד ועודי זכו לפריחה גדולה במאות
מאיר ( הרשב " ם ) נכדו של רש " י  ,שחי במאה ה , 12 -

ה 12 -

וה  . 13 -כבר

מזכיר בפירושו

ר ' שמואל בן

ל ' שיר  -השירים ' ,

ש ' עוד היום דרך המשוררים לשורר שיר שהוא מספר מעשה אהבה על שניהם [ הוא
והיא ] בשירי אהבה במנהג העולם ' 9 .י אבל מסתבר  ,שמנהג העולם עשה לו נפשות גם

במחנה ישראל  ,כי על כן נאלץ ר ' יהודה שירליאון לאסור אותו  .ומאלף מבחינה זאת
ההבדל בין חכמי

ספרד  ,המכוונים את חיצי ביקורתם כנגד יצירה עברית  ,ובין חכמי

צרפת שעניינם בספרות לועזית  .ולא יקשה בוודאי לעמוד על ההבדל בין תרבות
החול

בספרד  ,הנסמכת על מסורת עתיקת יומין של שאיבה עברית מן הספרות

הערבית  ,ובין חיי התרבות המיוחדים במינם של האשכנזים  ,אשר אולי הציצו בפרדס

.

ראה

:

ראה

:

טולידאנו ,

ראה

:

בתוספות רבינו אשר  ,לפרק שואל ( בבלי שבת קמט

ראה

:

בבלי שבת קטז ע " ב  ,תוספות דיבור המתחיל

ראה

:

ילינק  ,עמ ' . 45

וחירמן  ,ספרד ספר ראשון  ,עמ '
עמ ' כ ;

554

ואילך

;

ספר שני  ,עמ '

67

ואילך .

וראה גם ספטימוס  ,עמ ' . 34 - 33

.

:

ור " ש

ע" א ) .
;

והשווה אורבך  ,עמ ' . 325

4ו

ן

יוסף יהלום

אבל לא נפגעו .

20

במאה

ה , 16 -

כאשר נפגשו במזרח בעקבות הגירוש הגדול יהודים

בעלי מנהגים והרגלי תרבות שונים מן הקצה  ,היה כבר כל זה שייך לעבר .
הפוסק האחרון לכל בית ישראל  ,ר ' יוסף קארו  ,ממגורשי ספרד בעצמו  ,אשר חי
בערי האימפריה העות ' מאנית עד שהגיע לצפת  ,כינס בספרו העיקרי ' שולחן ערוך '

ממקורות הפסיקה השונים  .מגמתו בחיבורו זה לקבוע הלכה פסוקה מובנת לכול ,
בהשמטת הדעות החלוקות  ,שמות הפוסקים ומקורותיהם  .את אלה הביא בספרו ' בית
יוסף '  ,אשר בו ליקט מרן המחבר את דעותיהם של פוסקים נודעים  ,ספרדים וגם

אשכנזים  ,ושם הוא גם מקיים דיון נרחב בהן ובתוכנן על  -פי המקורות התלמודיים .
בעלת עניין היא ההשוואה של פסיקתו בשאלת הקריאה בספרות משעשעת בשבת בין
המקורות שהביא ב ' בית יוסף ' ובין פסיקתו ב ' שולחן ערוך '  .מסתבר  ,שב ' שולחן ערוך '
איחד מרן המחבר את דעת ר ' יונה הספרדי עם דעת ר ' יהודה הצרפתי  ,והביאן לידי
מכנה משותף מחמיר  .לדבריו ' מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק כגון ספר
עמנואל וכן סיפורי מלחמות אסור לקרות בהם בשבת ואף בחול אסור  . . .ומי שחיברן
לומר ]

ומי שהעתיקן ואצ " ל [ ואין צריך

המדפיסן מחטיאים את

הרבים ' .

ו2

לבד

מהדוגמה שהוסיף  ' ,ספר עמנואל '  ,לקוחים כל דבריו מצירוף מקורותיו הספרדיים
והאשכנזיים  -בשינוי קטן אבל חשוב  ,שכן ר ' יהודה שירליאון אמנם אסר סיפורי
מלחמות  ,אבל כאלה הכתובים בלע " ז בלבד  ,וב ' שולחן ערוך ' לעומת זאת נאסרו
סיפורי גבורה ואבירות באשר הם  .כדי לפרש את הרקע לפסיקתו המחמירה של ר '
יוסף קארו אין צורך בהנחה שהתחשב בדעת הרמב " ם  ,האוסר דווקא שירת חתנים
הכתובה עברית  ,מפני שהיא גרועה משירה באותו נושא הכתובה ערבית בגלל קדושת
הלשון

העברית .

22

יחד עם זאת ראוי לשים לב להתייחסות של מרן המחבר למקאמות

עמנואל הרומי  ,שלא נזכרו בספרות הפוסקים עד ימיו  ,אבל זכו דווקא במקומו ובזמנו
למהדורת דפוס חשובה ביותר בידי אליעזר שונצינו  ,נין ונצר למשפחת המדפיסים
המפורסמת  ,שנמלטה לקושטא מחמת המציק  .ספר זה  ' ,מחברות עמנואל '  ,היה אף

בשנת . 1535
הזה  .כך הדפיס

הראשון שהדפיס אליעזר הבן בקושטא אחר מות אביו גרשם

גם אחר  -כך

עוד המשיך להדפיס בקושטא ספרות משעשעת מן הסוג

כעבור

שמונה שנים בלבד את ' מנחת יהודה שונא הנשים ' (  . ) 1543וכבר קודם לימיו נדפסה
בקושטא ' מליצת עפר ודינה ' לדון וידאל בנבנשת (  , ) 1517ואחר  -כך אף ' ספר
תחכמוני '

ליהודה אלחריזי

בערך )  .י 2אבל נדמה  ,שגולת הכותרת בהדפסת

( 1578

ספרות חילונית משעשעת ובהפצתה היתה פעולתו של אליעזר שונצינו בתחום
הפרוזה המתורגמת  .שכן היה זה הוא אשר שידל את הרופא יעקב די אלגבא לתרגם

20

באיטליה  ,ידוע לנו שעיבדו מן המחזור הארתוריאני לעברית לפני סוף המאה

לוויאנט  ,עמ ' . 4 - 1
21

ראה :

22

ראה

:

23

ראה

:

שולחן ערוך  ,אורח חיים  ,הלכות שבת  ,סימן שז  ,סעיף קטן יו .

יהלום  ,שירה  ,עמ ' . 288 - 287
יערי  ,ערכים

, 51 , 134 , 119

. 196

ה 13 -

-

ראה

:

ן

שירה  _ -רנסאנס עברי

15

את רומאן האבירים המפורסם ' אמאדיש די גאולא ' לעברית ואשר אף הדפיס אותו

בבית  -הדפוס שלו בקושטא בשנת . 1540

24

' אמאדיש די

גאולא '

הוא רומאן של

אבירות ואהבה  ,שנתפרסם בספרד בדור הקודם בידי המעבד הספרדי מונטאלבו  .זה
נטל סיפור ישן ונפוץ ועיבדו ליצירה ספרותית בת ארבעה ספרים  ,ובמהדורות
מאוחרות אף הלך הרומאן וטפח

בהיקפו  .י

?

מסתבר  ,כי גם היהודים  ,שגלו מספרד

לפני הופעת הרומאן  ,התעניינו בחיבור אבירים זה על ערכי הגבורה והאבירות שבו .

נוסף לתרגום ' אמאדיש ' ידוע לנו מאותו זמן בערך גם תרגום לעברית של הרומאן
הספרדי המפורסם ' סלסטינה '  ,שנכתב בידי האנוס פרנאנדו די

רוחאס .

מחריע אפוא מנחם די לונזאנו  ,שנקלע לקושטא בראשית המאה

במקום לעסוק בשבת בדרשות המעוררות לעבודת

26

לא לחינם

ה , 17 -

כי יהודיה

ה '  ,דורשים ברבים ' חקרי לב

אריסטו ' וקוראים בסיפורי מלחמות כגון בסיפורי ' אמאדיש פאלמירין

וסליסטרי ' .

27

יהודים מגורשים וצאצאיהם לא הדירו מעצמם אפוא הנאה מן הספרות היפה שנוצרה
ונדפסה בספרד אחרי הגירוש  ,וחלקים חשובים ממנה אף נודעו בקרבם בתרגום
עברי  .מעתה יש עניין לבדוק כיצד השפיע יחסם זה של יהודים אל הספרות הספרדית
על כתיבתם העברית בקודש הקודשים של ספרותם המקורית  ,בשירה .

ג  .כתיבה עברית מקורית
אחד מסימני ההיכר של הכתיבה האלגורית בספרות הספרדית של המאה

הנטייה החזקה של שירת האהבה החצרנית אל הגוזמה .

ה 15 -

היה

הליריקה של האהבה

התפתחה כביכול באופן עצמאי והיתה מנותקת לעיתים קרובות ממציאות ארצית
כלשהי  .גם התגברות הקאתוליות בספרד בתקופת הקונטר  -רפורמאציה  ,כאשר
נתחזקו בה ביותר המגמות הדתיות  ,גרמה  ,ששירת האהבה נכבשה גם היא בפני
האקלים הרוחני החדש  .בין הראשונים שכתבו שירי אהבה בנוסח ערטילאי היה חואן
אלנאוס גאטו

( 440 / 50ן , ) 1510 -

אנוס אשר שימש בחצר המלכות ותרומתו החשובה

ביותר להתפתחות הספרות הספרדית היא קבוצת שירי האהבה  ,שכתב divino
-

 20ם

בנוסח מקודש  ,כלפי שמיא  .הנושאים והציורים ואף הצורות הם של שירי אהבה

ארצית  ,אבל כל זה משמש צורך גבוה  .אף לנפה די וגה  ,המחזאי המפורסם  ,היה מן
המשוררים שכתבו בנוסח זה  .היתה זו מעין אלגוריזאציה מכוונת של יצירות ידועות

ואף כתיבה מקורית של שירה דתית במונחים ארציים  .כך למשל עובדו שיריהם של
מלאכי  ,עמ ' מז  -גג .

24

ראה

:

25

ראה

:

ג ' ונס ,

26

ראה

:

קאסוטו

27

ראה  :לונזאנו  ,דף

עמ '
;

. 53 - 51

יאה

גם ריימונד  ,עמ ' . 170 - 167

.

קלה ע " ב  .החיבור השני  Palmerinהרא רומאן אבירים מפורמם שנכתב

באותה העת כהמשכו של ' אמאדיש '  .סליסטרי זהה אולי עם

. Celestina

וצריך להודות  ,כי

מדברי לונזאנו עצמו אין לדעת אם קראו יהודים חיבורים אלה במקורם הספרדי או בתרגומים
עבריים  ,מאלה שידועים לנו ומאלה שאינם ידועים אבל היו כנראה קיימים באותו

הזמן .

16

ן

יוסף יהלום

גדולי המשוררים

ביסקאן

וגארסילאסו לנוסח זה בידי סבאסטיאן די קורדובה

( גראנאדה  , ) 1575והחוקרים טוענים  ,שאף שירתו המיסטית המופלאה של חואן די
לה קרוס

( ) 1591 - 1542

מושפעת לאו דווקא ישירות מגארסילאסו המקורי  ,אלא דווקא

קורדובה .

מן העיבוד האלוהי של שיריו נוסח די

28

מסתבר  ,שהמגמות האלגוריות

בשירה עשו להן נפשות גם בקרב מחנה ישראל .
' משלי אהבים על הפלגת חשק המשכילים לחכמה ולתבונה ' הותיר אחריו שלמה
דיפיארה איש

סאראגוסה .

השיר המיוחד במינו מתאר בשלושים בתיו הראשונים

נערה יפהפייה  ,אשר נפש המשורר יוצאת אליה
בלחיה שלחה זהר ולהר

/

ןסת עין ןסת תאר ומראה

:

ואור בהיר וצח מאין עננה

/

.ושדיה דמות לוחות כתובים

דמות
/

סךיה חישלת שיינה
ה29

ובם מצות שאר וכסות 3עו
~

בהמשך השיר מתברר  ,שתיאורה המלבב של הנערה בפתיחה הוא אלגורי ומכוון

לתורה הקדושה  .ובכנותו אותה עלמה יפהפייה ואת חוקיה  -עגיל באוזן  ,נשמע
המשורר לצו פנימי

( הגורל ) ,

שדרש ממנו להשיב את עטרת השירה לקדמותה  .לדעת

שלמה דיפיארה  ,העולה מהמשך השיר  ,יש למבנהו זה הצדקה פנימית  ,שכן כמו
עלמת חן המשמחת לב ידידה בקריצת עין ולעיתים עוקצת אותו בפליטות פיה  ,כך גם
תורת אל מכבדת את הדבק בה ושופכת בוז על המתרחק ממנה  .המשורר מצידו נכסף
לדבוק בתורה כמו חושק ביעלת חן  ,ואף הוא כמו חושק רוצה בכל מה שהיא רוצה בו
ושונא את אשר היא תשנא  .לפנינו לפיכך שיר מורכב ( קאצידה ) בעל פתיחה ארוטית ,
וגוף השיר  ,החושף את המשמעות למעשה של

הפתיחה .

30

הפרדה גמורה שכזו בין

ציור ובין פשט  ,בין משל ובין נמשל  ,המתחלקים בין שני חלקיו של שיר אחד  ,היא

בהחלט בלתי רגילה במסורת הקלאסית של השירה העברית בספרד  .כאן הרקמה
הציורית משולבת בתוך הפשט המקביל ומקשטת אותו  ,והציורים עצמם מתחלפים
בתדירות גבוהה .

ן3

אחידותה של תמונת הפתיחה  ,שאינה נסיב במשמעות הקלאסית ,

היא לפיכך בעלת משמעות  .מגמה אלגורית זו עוד הולכת ומתפשטת בשירת האהבה

העברית במאה ה . 16 -
החשוב במשוררי סאלוניקי במאה
אוקספורד

28
29

ראה :
ראה

742 Vri 498 ( 1986

ריימונד  ,עמ '

; 200

ה 16 -

 ~ (Poc .המחזיק אוסף חשוב של שירי משוררי הזמן ,

וכן ג ' ונס  ,עמ ' . 116 - 114 , 87

שירמן  ,ספרד  ,ספר שני  ,עמ '  . 568ברמז למצוות שהן חובות האיש כלפי אשתו ( שמ '

רומז המשורר למשמעות האלגורית של התיאור
30

הוא דוד עונקינירה  .מעתיק כתב  -יד

כא  :י )

האירוסי .

השווה  :מירסקי  ,המבנה  ,עמ ' קד  -קה  .מירסקי רואה בכל שיר מורכב מבנה אלגורי בזעיר אנפין ,
' שהחלק הראשון של השיר יסודו כחויה של המשורר שהסתכל בסגולותיו ובמידותיו של ידידו ,
ויצאה החויה לאור בציור של אהבה או במראה נוף וכדומה  .ובא החלק השני והוא כפיתרון של
החלק הראשון  ,ועל ידו אנו יודעים כלפי מה דבריו אמורים ' .

31

ראה

:

פגים  ,רמב " ע  ,עמ '

89

ואילך .

שירה  -רנסאנס עברי

ן

17

היקצה מקום נכבד במיוחד בהעתקתו לסעדיה לונגו  ,שהיה מעין מנהיג לחבורת
משוררי סאלוניקי  .אבל יוסף פטאי בחושו הביקורתי בא לגאול מן השכחה דווקא את

שירתו של הצעיר בחבורה  ,דוד עונקינירה  ,ללוקטה מתוך כתב  -היד ולהביאה לדפוס .
מיוחד במינו באוסף שירי המשורר הוא השיר  ,שכתב עונקינירה על נערה שנגלתה לו
בנושאו את עיניו ' מעל לחומת קיר '  .יופיה של היעלה מכסה בעיני המשורר על כיעורו
של הכותל הישן והשחור :

כתל מעון יעלה מאד נעלה . . .

אם כל אבניו משחור חשכו . . .
טמר אשר מסתיו כלילת הוד /

תעלן ותשכב בעליתו

לקראת סיום השיר נעשות הנפשות הפועלות סביב הכותל יותר ויותר מוכרות

ל

נגעה בו יד ולא ר ל

/

:

כי אם ידי עמ 1ואמתו

הן" הם צ ? א חשקים אשר נשאו
"

/

תמיד בשכמם לל

? בדת321

תיאור כזה של כותל נערץ על  -ידי עם שלם  -צבא חושקים בגלל נערה יפה אחת

השוכנת מעליו  -מזכיר לנו סיפור מפורסם הכלול בתיאורים של ר ' שלמה שלימל
דרזנ " ן  ,שאסף ורשם בתחילת המאה ה 17 -

את מסורת האגדות על מקובלי צפת  .לפי

סיפור זה עלה ר ' אברהם הלוי ברוכים  ,תלמיד האר " י  ,מצפת לירושלים לאחר מחלה
קשה  ' .הלך לפני כותל מערבי ' והתפלל שם ובכה בכיה גדולה  .ופתאום נשא עיניו

וירא על גבי כוניל מערבי דוגמת אשה אחת מאחוריה  ,ובאיזה מלבוש ראה אותה אין
רצוני

לכתוב  ,לחוס על כבודו

ית ' . .

 ' .בהמשך  ,אחר שנתעלף ונרדם  ,הוא רואה

בחלומו את האשה שמה ידה על פניו כדי לנגב את דמעות עיניו ואומרת לו  ' :התנחם

בני אברהם כי יש תקוה לאחריתך . .

'.

33

בסגנון מעין זה כבר הגיעה אלינו קינה

ארצישראלית עתיקה  ' ,אז במלאת ספק יפה כתרצה '  ,שנשתמרה באוסף הקינות

האשכנזי  .על  -פי הקינה הזאת פוגש הנביא ירמיהו  ,בצאתו ' מארמון '  ,אישה יפת תואר
אבל מוזנחת  .הנביא חם המזג גוזר עליה  ,שתאמר לו מיד מדוע יופיה בלבד יופי אשה

הוא  ,ואילו מבטי עיניה מפחידים כאילו היתה מלאך או שד .
אשה

( שכינה ) ,

34

את בעיית המשיכה אל

שהיתה פעם בגדולתה  ,פותר כל תיאור בדרכו הוא  .עונקינירה  ,בניגוד

למקורותיו  ,מעמיד במרכז השיר נערה יפהפייה ולאו דווקא לבושת שחורים
כבמסורת  ,אבל היא נשקפת מאחרי כותל מכוער  ,ושינוי זה בוודאי אינו חסר

משמעות .
בשירה מיסטית של ממש  ,במקום שמיסתורין של הדביקות משתלב בתיאורי אהבה

ערטילאיים  ,הולך וגדל הקושי לפענח את משמעותו האמיתית של השיר  .בקושי כזה
פטאי  ,עונקינירה  ,שיר מח .

32

ראה :

33

על  -פי יר ' לא  :טז  .וראה

34

ראה

:

:

בניהו  ,האר " י  ,עמ '

גולדשמידט  ,קינה כח

;

; 230 - 229

שלום  ,עמ '

והשווה פסיקתא רבתי  ,פרק

בו ;

. 304 - 303

איש שלום  ,דף קלא ע " ב .

18
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אנו נתקלים גם בפענוח שיריו הארוטיים של דוד עונקינירה  .לפי דעת מפרסמם
הראשון בדפוס  ,אנו מרגישים בשירי אהבה אלה את

' יחסו הפנימי של המשורר ,

שאינו שר על  -פי הקבלה של תיאורי האשה בכתבי הקדש  ,כי אם דולה את פניני

חרוזיו מלבו הרותח בגלי אהבתו . ' . . .

35

כנגד דרך ראייה שכזו צריך לומר  ,ששירי דוד

עונקינירה מיוחדים במינם לא רק ביחס ל ' שיר  -השירים ' המקראי  ,אלא גם ביחס

למסורת הקלאסית של שירת האהבה הימי  -ביניימית  .וראש לכול צריך לומר  ,ששירי
האהבה שלו בניגוד למסורת המכתמית של הליריקה הספרדית הם ארוכים ביותר
ומגיעים לעיתים עד ארבעים בתים ומעלה .

36

שירים אלה  ,הכתובים בטון נשגב

ובגוזמאות מופלאות  ,פותחים בתיאורים פאסטוראליים של גנות ופרדסים ועצי בושם
מלבלבים  ,אבל מסיימים משום מה בתיאורי שממה ומדבר  .הטבע הנעים הופך אצלו
למדבר שממה בגלל אכזבת המשורר מן היעלה הסרבנית .

7

'

שיר אהבה אחד נכתב על  -פי דברי ההקדמה שלו בעקבות חלום  ,שבו נגלתה
למשורר ' דמות כזוהר הרקיע כעצם השמים לטוהר כצאת השמש בגבורתו עומד

לנגדי צלם דמות יעלה  ,עיניה כברקים ירוצצו ככוכבים ממסלותם . . .

ותתענג בדשן

נפשי ואיקץ והנה חלום ואביט ואין מראה ונהפך שמחתי לאבל נשארתי כנודד יחיד
במדבר נורא  ,נדאג
האקסטאזה  ,הבאה

 ' .אחר תיאור דמותה הבורקת של הנערה

ואחר

ונאנח . .

לידי ביטוי באנאפורות הרבות בראש כל בית מבתי

השיר ,

המתארים את זוהר פניה

:

ובם שמש וירח  ,ובם ההוד ובם החן  ,ובם חיים וסוגי

תענוגים  ,ובם אור לקרובים גם רחוקים  -אחר כל זאת באה האכזבה הגדולה

"

גי ? לי למליטי לקיני

/

:

הור יפיה וחושי בה דסקים

צביה נעלמה עלתה ונסעה

/

ונבהה על עננים מארקים38

את מצבו לאתר הגילוי המופלא של האור  ,הוא משווה למצבו של עכבר בחור  ,או
למצבו של איש שהברק סינוור את עיניו בלילה  ,עד כדי כך שאחר היעלמות הברק
הוא נשאר בעלטת עמקים  ,שהיא גדולה יותר מאשר החושך הרגיל  .ועוד הוא משווה
את עצמו לעני  ,אשר מצא מטמון ואחר ששמח בו שמחה רבה באו בעלי זרוע רמאים

וגזלו אותו ממנו  ,הוא לפיכך בוכה והם הולכים וצוחקים  .הדימוי האחרון מחזיר
אותנו אל הטבע המלבלב  ,הנהפך בימי החורף אפור וקירח  .כול אלה מטיבים לצייר ,
לדעת המשורר  ,את מצבו לאחר ההתפכחות מן החלום המתוק  ,אבל הוא מסיים את
השיר בתקווה  ,שישוב לראות את צבייתו ' ודדיה וקווני בכל עת ובשערה ימי היי

ענוקים ' .

39

פטאי  ,עונקינירה  ,עמ '

פב -פג .

35

ראה

36

לשיר ארוך במיוחד של ר ' יהודה הלוי  ,הפורץ את מוסכמות הסוג  -השווה  :פגים  ,חידוש  ,עמ '

:

. 166
פטאי  ,עונקינירה  ,שירים כ  ,מא .

פטאי  ,עונקינירה  ,שיר

סו .

37

ראה

39

פטאי  ,עונקינירה  ,עמ ' קט  .תחילת הבית על  -פי מס ' ה  :יט  .להמשכו  -השווה  :ירדן  ,עמנואל ,
עמ '

:

: 277

' חיי תלויים בעגיל אזניך ' .

38

ראה :

שירה  -רנסאנס עברי

ן

9ו

פיתוח מפליא של האהבה כשינה  ,או אף כמוות  ,מצוי במיוחד בשיר אחר  .כאן

חשובה ההשוואה עם דברי יהודה אברבנאל ב ' דיאלוגים על האהבה '  .לדבריו  ,שהיו
נפוצים בסאלוניקי בתקופה זו  ,הרהורי אהבה  ,שהם יותר מכעין מיתה  ,מביאים
לעילוי הנשמה

) ( estasi

או לניכור

 . ( alienazioneתפיסה זו מסתברת היטב לפי

השיטה הניאופלאטונית של הרנסאנס ~ ,הרואה את האהבה היוצאת מהאל כקושרת את
היקום כולו  ,ואהבת איש לאשה היא צעד ראשון בסולם המוביל לאהבה מיסטית ,
האהבה האמיתית .

40

דוד עונקינירה מדבר לפיכך על קול שגרם לו ליפול לארץ

ולהירדם  ,כמעט למות  .גם לאחר שהוא מתעורר ' כמו זקן מלא ימים ' הוא חוזר
ומודיע על נכונותו למות למען האהבה  .את אהבתו הלוהטת הוא מצייר בציורי אש ,

אהובתו .

הניתנת לכיבוי אך ורק בים של מימי פלגיה של
אז בערה נפשי ברשפי אלבה

ומצוא נהר חשקך בלבי תלתי

/

ומצוא נהר חשקך גבול ימך וכל

אולי

"

סלה בם שביבי אקבה

/

/

מימי פלגןך אני אמרתי

אכלו קובי עד אשר נשרפתי . . .

עם גבור היאוש  ,המשורר מכריז פתאום באופן דראמאטי  ,שהוא מעדיף את המוות על
פני מצב החיפוש חסר התוחלת

:

? ? ים וגם קוצים וקש יבש

שיטי יסלייסי

וגי ששפה

דיל את מדורתי בקרבי שמתי

להג / -

יאת

/

חרבך בתוך בטני אני תקעתי . . .

ן4

בסיום  ,עונקינירה גולש פתאום לגוף מעשה השיר ולעצם יצירתו  .כאן הוא מכריז  ,על -

דרך מוטיב ' אילו

פינו '

42 ,

על רצונו למצוא ואף לכרות את עצי גן  -העדן כולם  ,כדי

שישמשו לו קני כתיבה לתיאור מה שאבד לו בחלום המתוק  .יתר  -על  -כן  ,הוא מוכן
לכתוב על יופיה של הנערה  ,שנראתה לו בחלום  ,אף בדיו של דם הכבד .
לסיכום

:

נדמה אפוא  ,שבשירי האהבה הערטילאיים של נציגה המובחר של חבורת

השיר בסאלוניקי מהדהדים היטב הדיה של רוח הזמן  -רוח הקאתוליות
אשר נצחונה

הביא ,

בין היתר  ,לגירוש היהודים

מספרד ,

המיסטית ,

ואשר הם היו באופן

פאראדוקסאלי לנושאי בשורתה במובן מסוים  .גם הזרם הכלתי פוסק של

אנוסים ,

שחזרו ליהדות בגלוי לאחר ששבו אל מרכזי היהודים הגדולים במזרח  ,נותן את
אותותיו בהלכי מחשבה חדשים .

הספרות הספרדית

הגדולה ,

שכן ,

אנשים אלה שימשו לא רק מתווכים בין

שנתפתחה

לאחר

הגירוש ,

ובין הספרות העברית

המתחדשת  ,אלא תרמו גם מהלוך  -רוחם האנוסי המיוחד  .בקרב אנשים אלה נשתרשה

היטב האבחנה בין הכוונה ובין המעשה  ,בין עיקרי דת משה שבלב ובין מעשי פולחן
זרים בחיי יום  -יום  .לפי תפיסה כזו  ,טהרת האמונה וצריפותה הם שקובעים את מהותו
40

ראה  :דורמן  ,עמ '  - 313ד ( 31ראשית השיחה

41

ראה

:

פטאי  ,עונקינירה  ,שיר

42

ראה

:

הברמן  ,עמ ' . 58 - 55

כס .

השלישית ) .
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האמיתית של האדם  ,ולאו דווקא מעשיו  .חשיבות גרעינו האלגורי של שיר עולה
באותו אופן עשרת מונים על כובד גשמיותם של ציורי האהבה הארצית הלוהטת
המשוקעים

בו ' .

4

ד  .שירה מטרופית
מן הנמנע הוא כמעט לבודד ולהעריך את משקלו הסגולי של כל אחד מן המרכיבים
שפעלו בהיווצרותה של תרבות השיר העברית באימפריה העות ' מאנית  .בידוע כי
החד  -חרוזית ,

מתחת למרכיב הספרדי  -הנוצרי נתרבדה השכבה ההיסטורית הישנה
המבוססת

על הספרות הערבית  -המוסלמית  ,אבל גם הערבית עצמה חשודה לפחות

בתחום השירה המטרופית על שאילות מקומיות מן הצורות הספרדיות המגוונות
והמוסיקה הססגונית המלווה אותן  .אנאליזה מדויקת בתחום חקר ההשפעות היא בלתי
אפוא ,

אפשרית

ומשום כך ניזקק אולי לשיטה שונה  ,שעל  -פיה נוכל להקביל את

הישגיה של תרבות השיר העברית במרכז העות ' מאני עם הישגיה במרכזים מקבילים
של גולי ספרד  .ועל  -פי התוצאות המתגוונות נוכל לעמוד גם על הרקע השונה ופעולתו
בכל מקום על גבי המצע המקומי .
זיקה חזקה לתרבות ספרד הנוצרית עולה בצורה גלויה בקרב עדת האנוסים העשירה
שקבעה את מושבה בראשית המאה

ה 17 -

בעיר אמסטרדאם  .משה זכות חיבר

בצעירותו את ' יסוד עולם ' על  -פי דוגמאות ספרדיות מסוג

הקומדיה  .גם נקודת המוצא

של בן דורו הצעיר  ,יוסף פינסו די לה ויגה  ,מחבר ' אסירי התקוה '  ,היתה הספרות
הספרדית  .די אם נזכיר  ,שהנפשות האלגוריות המופיעות כמחזהו העברי מצויות גם

באוטוס ( מחזות קצרים בעלי תוכן

דתי )

הספרדיים  .המחבר הכיר את התיאטרון

הספרדי מנעוריו וחיבר את מחזהו בהיותו בן שבע  -עשרה (  . ) 1667על  -דרך ההכללה
ניתן לומר  ,כי במרכז הצפוני עניין לנו בדרך כלל עם חוזרים בתשובה  ,שמשכו אמנם

ביתר קלות בעט סופר בספרדית  ,אבל כתיבתם העברית היתה בבחינת מימוש נלהב של
השגיהם בהשכלה היהודית  ,שקנו בתלמוד  -תורה ' עץ חיים ' מיסודו של מנשה בן -

ישראל  .את טיפוח הלשון העברית והקנאה להישגיה האמנותיים יש לראות על רקע

השתוקקותם של חוזרים בתשובה אלה לחדש ולחזק את קשריהם עם היהדות  ,שאליה
חזרו הם עצמם או הוריהם .

44

מיוחד במינו הוא המרכז היהודי הצפון  -אפריקאי  .בניגוד לנתיב
מושבת הגולים במרכז זה בשלב מוקדם למדי של גזירות ספרד .
בעקבות מאורעות קנ " א  ,בסוף המאה ה , 14 -

הצפוני  ,נתגבשה
מסתבר  ,שכבר

נתאספו כאן יהודים מגורשים וצאצאיהם .

הרציפות הטריטוריאלית בין חבל אנדאלוס בעל התרבות הספרדית  -הערבית המיוחדת
43

ראה

44

ראה  :שירמן  ,שירה  ,עמ '

:

רות  ,עמ '

; 171 - 170

שווצ ' ינסקי  ,עמ ' . 74 - 62

בן  -ששון  ,רצף  ,עמ '

137 - 125

; 220 - 219

השווה דורמן  ,עמ '

( ' הדראמה העברית במאה

השבע  -עשרה ' ) ;

. 160 - 159

דורמן  ,עמ '

; 161

ן

שירה  -רנסנאס עברי

זה ,

במינה ובין החוף הצפון  -אפריקאי משמעותית היא בהקשר

21

והיא נותנת את

.

אותותיה גם ביצירתם של משוררים שטיפחו את תרבות השיר המטרופי המיוחדת
לאזורים אלה .

גם ספרות החסידות

45

המוסלמית ,

במיוחד הצופיות

הפופולארית ,

השתמשה לעיתים קרובות בצורות הסטרופיות הספרדיות לשם כתיבה מיסטית  .אבן

אל  -עלבי ( נולד במורסיה שבספרד בשנת

היה הראשון שהשתמש בציורי האהבה

) 1 165

הארצית נוסח שירת ערב בשיריו המיסטיים  .אבל הפופולארי ביותר מבין המשוררים
הללו היה אל  -שושתרי  ,גם הוא בן ספרד במאה

ה . 13 -

אשר לבד מעומק הרגשות

הצופיים משוקעת בכתיבתו גם יכולת אמיתית להתבטאות שירית  ,ושיריו  ,שהיו

נפוצים ביותר  ,כתובים בדרך  -כלל במתכונת הזג ' ל ולא

המושח " .

4

שיר מיסטי במתכונת

זו נשתמר בידינו גם במורשתו הספרותית של אחד מגדולי היוצרים של פאס במחצית
השנייה של המאה
רעיה ' ,

ה , 16 -

ר ' יצחק מנדיל אבן אבי זמרה .

47

שירו של מנדיל ' מה תעשי

שעדיין לא ראה אור עד ימינו  ,נתקבל בזמנו בהתלהבות גדולה ועורר גל של

חקיינים  .בעקבותיו כתב גם יצחק עוזיאל מפאס את ' אן תחני יעלת חשקי '  .המסורת
מספרת  ,כי שירו של עוזיאל נכנס לקובץ הבקשות ' שיר
( לשבת

' וישלח ' ) ,

ידידות ' ,

רק לאחר שנשבע המחבר  ,שהשיר נכתב על

אלה כתובים כולם במתכונת פרוזודית קבועה

;

המקובל במארוקו

טהרת הקודש ' .

4

שירים

במחרוזות תלת  -טוריות בעלות חריזה

מתחלפת ובתוספת אזור בעל חרוז קבוע  ,שאף חותם במלת קבע  .בשירי יצחק מנדיל
מלת הקבע היא

' עגובה ' .

יצחק עוזיאל בוחר לו כמלת קבע את צורת ' איומה ' ואילו

אחרים הסתפקו ב ' אהובה '  ' ,חמודה ' ועוד .

הנוכחת

'

ך

ך '  .בראש

49

לפני מלת הקבע באה צורת פנייה בכינוי

השיר באים שני אזורים  ,שהשני בהם משמש רפרן לשיר כולו .

טורי גוף המחרוזות מתחלקים בדרך  -כלל לשתי צלעיות בעלות שבע הברות כל
כשהברת היתד באה במקום
45

השלישי " .

אחת ,

5

לזיקתה של הקבלה הצפון  -אפריקאית לקבלה הספרדית  -השווה  :אידל  ,צפנת  ,עמ ' . 121 - 119
לתפוצת הזג ' ל בצפון אפריקה  -ראה גם

:

רוזן  -מוקד  ,עמ '

; 133 - 132 , 124

והשווה עוד חזן ,

שוואט  ,שיר כד .
46

47

48

ראה  :שטרן  ,עמ '  ; 89 - 83שימל  ,עמ ' . 41 - 39
מעט מאוד נכתב על המשורר החשוב הזה  .ראה  :עובדיה ,
 . 171שיריו הרבדם מצפים למהדיר אחראי  .ח ' שירמן הרצה

על האיש ויצירתו בקונגרס העולמי

החמישי למדעי היהדות ( ירושלים תשכ " ט)  ,אבל דבריו לא נדפסו מעולם .
ראה  :שושנה  ,שיר מס '  , 189וכן בהערות לשיר  ,עמ ' קיג ; והשווה שרף  ,עמ '  . 117נוסח מלא יותר
של השיר מועתק

49

כרך א  ,עמ '

; 287 - 286

זעפרני  ,עמ '

ב ' יחס פאס '

( כתב  -יד) .

לחיקויים נוספים  -ראה  :כתב  -יד אוקספורד
המחבר  ' :יסדתיה אני יצחק בר יוסף
רעיה "

, 1194

דף  . 59בראש השיר

' יונה מה תעטף אומר

פליאג ' י על דרך המשל בחשק חורתינו במשקל

'  .והשווה גם שירמן  ,שירה  ,עמ '  . 180באותו כתב  -יד  ,בדף

אהבים בעלות הוד תתעטפי '  ,החתום

:

, 54

" מה תעשי

מופיע השיר ' מלבוש

אני יצחק בר מסעוד  ,וכתוב אף הוא בעקבות שירו של

מנדיל  .את חיקויו של מוסה בוג ' נאח לשיר זה  -ראה  :חזן  ,בוג ' נאח  ' ,מה נעמו דודיך

רעיה ' .

השווה עוד שרף  ,עמ '  . 117לחיקויו של אברהם גבישון  -ראה עוד בהמשך .
50

לצורת הזג ' ל  -השווה  :שטרן  ,עמ '

. 54 - 53

אם נחשיב את הברת היתד כדו  -תנועית  ,נקבל כאן

משקל הברתי מתומן  ,שהיה מקובל ביותר בספרדית  .בטור האזור הראשון באות כאן ארבע
הברות נוספות כנגד מלת הקבע .

ן

22

יוסף יהלום

שירו של יצחק מנדיל

הסוג

הזה ,

בז עשרים ושתיים המחרוזות הוא הקדום שביל השירים מז

והמשורר משתמש בו בכל הסיטואציות והמוטיבים המוכרים משירת

האהבה החצרנית  .כבר בפתיחה  ,המשורר מתאר את מצבו כחושק

היפה בורקת בו את חיצי עיניה היפות

אומלל  ,שהנערה

:

מה תעשי רעיה כי שני תלבשי
סעפי

וי

""

די ! סב

? דיף

/

"

קףעי מפוך ? יניך סטשי

רואך עטוף לב מלשקך
5

/

? ? מת אגן הסור
? ? 9ה

היא

מות

לות אור השחר

"

גן4ה

וקד שסר

לגויה

 :פית אחות

שיש

4גך בלילי

עם יומי

ולמי

ובאת לקיצי מנומי

שי סחלום אראך רק סאת תקלשי

לקר ף ? קיוה

10

אייך

/

ףן9ת מגבותיך

"

גובה

קשת יקף4י סשוה

ילא :

!דלף סץ סדיניך

 :ףית

הן לבבו עפעפיך

לבי ורוחי נשברה

ריח 9וה

תחבשי
עת  -יי .
היפה .
בת  - -י
.נפלאת ימאד -
ן

-

בגדי רקמות שמשייך

/

"

גובה י5

התיאור מלא כולו כיסופים לנערה יפהפייה  ,המתוארת בציורי אור וזוהר  .במיוחד

בולטים דימויי הלבנה  ,וכבר בפתיחה המשורר פונה אליה בכינויים ' אגן הסהר '  ' ,אחות

שמש '  .בהמשך הוא מבחין בין אור הירח המלא בארבעה  -עשר בחודש בלבד ואחר  -כך
הולך ונחסר לעומת מאורה של אהובתו השופע ועודף לעיני כול תמיד .

52

את כיסופיו

מלביש המשורר בתיאורי החושק האומלל  ,הזוכה בחלום בלבד לראות את אהובת ליבו
השמימית  .תיאור זה מתחלף בתמונות מעולם השירה החצרנית  ,שבהן היא קוטלת
אותו בחיצי מבטיה ושוללת את ליבו ללא מילים  .על משמעותו האלגורית של השיר

51

השיר רואה כאן אור לראשונה  ,על  -פי כתב  -יד ששון  , 808דפים

אלג ' יר  ,שזמנו במפנה המאה

 ' ( 284 - 279ספר

הפרשיות ' במנהג

ה . ) 16 -

הערות לטורים  : 3 - 1תיאורי ההתקשטות בפתיחה על  -פי יר ' ד  :ל  .אבל המשך הפסוק שם  ' :לשוא

תתיפי מאסו בך עיבים '  .טור

:4

תעזבי את המתבונן בך בצער מרוב אהבתו אלייך  .לצירוף

' עטוף לב '  -השווה  :תה ' סא  :ג ; וכן יונה ב  :ח ' בהתעטף עלי נפשי את ה ' זכרתף  .טור  : 5אגן
הסהר  -על  -פי שה " ש  . A : Tטורים  : 9 - 8תגלשי  -תשוטי בשמים  ,אבל בבוקר אתעורר
באכזבה  .למקום החלום בחוויות האלה  -ראה לעיל אצל דוד עונקינירה  ,וכן בשירו הנזכר של

שלמה דיפיארה ( ' חזון ליל חלמתיו בשכבנו בערש רעננה נשקתיך אז וחבקתיך ') .
על  -פי איכה ג  :יב והכוונה לחיצי המבט  -והשווה  :יהלום  ,נג ' ארה  ,עמ ' . 123
 -טיפה אחת  .טור  : 12לבבו עפעפיך  -על  -פי שה " ש ד  :ט .

טור

טור

52

לקישוט ההבחנה בדימוי  -השווה
שלום  ,עמ '

. 302

:

: 10

: 11

הלשון

ירית מרה

ילין  ,עמ '  . 187לזיהוי לבנה  -שכינה בקבלה  -ראה

:

ן

שירה  -רנסאנס עברי

23

ניתן לעמוד לקראת סופו  ,כאשר המשורר מודיענו לפתע פתאום  ,שכבר חלפו כאלף

וחמש מאות שנה מאז שהוא נמצא במצבו הנוכחי  .דברים אלה  ,המספקים לנו דרך -
אגב תאריך קרוב לכתיבת השיר

( , ) 1568

גם פותחים לפנינו אשנב להבנת חתימתו  .כאן

מוצגת אף אהובתו המתנכרת של המשורר כאובדת עצות עד כדי

כך  ,שהוא מצידו בא

להזמין אותה לסור אל מלונו  ,מבטיח לה בנדיבותו לערוך לפניה שולחן  ,לפרוס לה
מלחמו ואף להשקותה מיינו  .במחרוזת האחרונה של השיר כבר נשמעים פעמיו של
העלם  -המשיח גם באמצעות הקולות העולים מן הטור הריתמי

בא דוד נדוד דודים נבוך

/

:

כי ליל נדוד בא אל גני

וכן גם בהבטחה מפורשת כפי שהיא נמסרת במחרוזת

:

עוד יקרבון יונת אלם

עתות לשון אלם תרנן

מהר וחירק אל חולם

תשוב חבצלת שרון

העת מלוך זה העלם

יאמר מבשר שיר  :רון

כלו ןמי נודך קומי לך חדשי

בצבי צבייתי צבייך

/

עגובהן '

זמן קצר לאחר כתיבתו  ,זכה שיר זה לחיקוי בלתי נודע בידי אברהם בן יעקב גבישון .
תיאור מפורט של לבטיו בכתיבת השיר נשתמר מפרי עטו  ,בנספח לפירוש ל ' משלי '

שכתב זקנו  ' ,ספר עומר השכחה '  .בראש דבריו מודה המשורר  ,שאמנם ידידיו ביקשו
ממנו לכתוב שיר מאותו סוג  ,באותו משקל ובאותו תוכן של המשורר הגדול מנדיל
אבן אבי זמרה  .ובהמשך

:

ונמנעתי פן יחשדני שומע לאמר זה נער בחור עדיין לא נשא אשה וייסד עניינים
כמו אלה

בעניינים

הגופיים

הנקרא

בערבי אלהזל " י

( היתולי )

גם נקרא

אלדאת " י  .ולא יעשה כן בישראל שהמשורר המוציא מרגליות מפיו ביחודו ית '
או שיר שבח לתורתו התמימה או שיר שבח לנשמה או כדומה ואח " כ יוציא
מפיו דברי ' גופניים  . . .על הנשים ויפגל מחשבתו הקדושה נמצאתי חוטא . . .

.

אמנם המשורר עצמו יודע גם יודע שכוונתו רצויה וטובה אבל הוא חושש להחטיא
את הרבים  ,אשר ודאי יחשדו ברווק כמוהו וןלקו כדרך החושד בכשרים  .הוא נרתם
לבסוף למלאכת

הכתיבה ,

רק לאחר שהוא רואה לנגד עיניו את הדוגמה של בן

גראנאדה  ,הרב הגדול משלומי אמוני ישראל  ,סעדיה אבן דנאן  ,שהלך לצפון  -אפריקה
לאחר כיבוש עירו ביד  -הנוצרים בשנת הגירוש  .את מעשהו בכתיבה מן הסוג הזה הוא
מצייר במשל נאה של אונייה המהלכת בים ברוח בלבד בלא משוטים . . .
53

יונת אלם  -על  -פי תה ' נו  :א  .לשון אלם

תרון . . .

4

'

חבצלת השרון  -על  -פי יש ' לה  :א  ,ו  .וחירק

אל חולם  -שימוש מאנייריסטי בשמותיהן של תנועות במשמעות מושאלת  .השווה  ' :ונפשי
היא לכף רגלו כחירק

/

והוא גאה ורם עלי כהלם ' ( טופורובסקי  ,עמ '

. ) 395

השווה גם

:

חזן ,

שוואט  ,עמ ' . 62
54

.

ראה גבישון דף קלא ע " ג  -ע " ד .

אלדאת " י לא נודע כמונח בתורת הספרות  ,אבל הוא נראה כאן

24

ן
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לענייננו חשובה ביותר ההבנה שמגלה המשורר הצעיר בסוג השירה הזה  ,שהוא

.

.

קורא לו ' הזל ' כמו כן הסתמכותו על בן גראנאדה הגולה סעדיה אבן דנאן  .צריך
כנראה לקשור את הדבר גם עם מוצאה של משפחת גבישון עצמה מן הדרום
האנדאלוסי  ,מקום ששירת זג ' ל עממית נוצקה והתפתחה  .לאחרונה אף הראה

המחקר ,

ש ' הזל ' היה בין השאר גם שמו של סוג ספרותי פרוע זה  ,שיכול היה לערב בסגנונו
מילים ספרדיות  ,מאלה שהיו משמשות בניב הערבי המדובר שהיה מהלך באנדאלוס .

55

השימוש בסוג הסטרופי המיוחד ( זג ' ל ) לשם כתיבה מיסטית היה ידוע כאמור בקרב

הצופיים כבר במאה ה  -נו .
מן ההתפתחויות המאוחרות של שירת החסידות הצופית  ,שמקורן בספרד

ובמגרב ,

לא הושפעה כנראה שירת הפרט העברית בספרד  .כאן משמשים ציורי אהבה ארציים

בשירת  -קודש לאומית בעיקר  ,וזאת כבר בתקופה מוקדמת יחסית  ,ברשויות המיוחדות
במינן של שלמה אבן גבירול  .לפי אחת הרשויות

האלה  ' ,שחר עלה

אלי

דודי '  ,מזמינה

הנערה את דודה בשחר אל בית אימה  ,שם היא עורכת לפניו שולחן וממלאת את גביעו
יין מאשכלות כרמה ואף עורכת לפניו

' מטות זהב באולמי '  .בבית האחרון הנערה

שמחה בדודה כשמחתה בבן  -ישי  ,הוא דוד המלך וגם המלך המשיח  .רק כאן  -בבית
הרביעי -

מתברר  ,שמכתם האהבה המשכר

איננו אלא שיר אלגורי על אהבת כנסת -

ישראל לקדוש  -ברוך  -הוא  .גילוי זה מצריך קריאה חדשה של השיר  ,וגם על  -פיה הוא
שומר על חינו הראשון  :האם איננה אלא ציון  ,האולם הוא בית  -המקדש  ,השולחן הוא

שולחן  -הפנים  ,שעליו מבקשת כנסת  -ישראל לערוך את

לחם  -הפנים  ,וכן

הלאה  .את

שירת  -הקודש האלגורית בספרד ניתן לפיכך לראות כממשיכתה של מסורת ' שיר -

השירים '  -קודש קודשים בימי  -הביניים .

56

בניגוד לשירת האהבה האלגורית הלאומית  ,שדוברת בה נערה  ,שירת פרט אלגורית
מפותחת  ,שדובר בה  -ממש כמו בשירת חשק ארצית  -אוהב או חושק

נודעה לנו לראשונה בתקופה מאוחרת יחסית בתולדות השירה העברית

מיוסר ,

בימי  -הביניים ,

והיא מקיימת קשרים מעניינים הן עם הצפון הנוצרי והן עם הדרום המוסלמי  .כאן
נתלכדו בסופו של דבר חוטים רבים יחד עם הקבלה וציוריה לארג ססגוני אחד  .בקרב
המתנאים בבגד זה נמסרו גם סיפורים צופיים מופלאים  ,שלא נשתמרו כלל במקורות
הצופיים עצמם  .משמו של ר ' יצחק מעכו ב ' מעשיות הפרושים ' מביא ר ' אליהו די
וידאש בשער האהבה של ספר ' בראשית חכמה ' את סיפור בת מלך  .לפי סיפור זה  ,ראה
איש אחד מיושבי קרנות ביום מן הימים בת מלך שעלתה מן הרחצה

:

כבן  -זוג של מה שהמחבר קורא לו ' גופיי ' או ' גופניי '  .לדוגמאות מכתיבתו החילונית של אבן

דנאל  -ראה  :שירמן  ,ספרד  ,ספר שני  ,עמ '  . 666 - 665על ספינה כסמל של התבודדות ודבקות
אצל אלעזר אזיכרי  -ראה  :פכטר  ,אזכרי  ,עמ '  ; 145 - 144ורבלובסקי  ,עמ ' . 60
55

ראה  :אבו  -חיידר  ,עמ '

56

מוגבל למדיי של מקורות ערביים  ,והמקור העברי שלנו הוא משמעותי לעניין זה במיוחד .
את השיר ראה  :ירדן  ,גבירול  ,עמ '  . 460דיון בעניין זה  -ראה  :מירסקי  ,ערכי  ,עמ ' . 240 - 239

; 6- 1

וכן שטרן  ,עמ '  . 171 - 166בירוריו של אבו  -חיידר מבוססים על מספר

שירה  -רנסאנס עברי

ויאנח אנחה גדולה ויאמר

:
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מי יתן אותה ברשותי לעשות בה כטוב בעיני  .ותען

בת המלך ותאמר לו  :בבית הקברות יהיה זה ולא הנה  .כשמעו דברים אלה שמח
כי השב שאמרה לו ללכת אל בית הקברות ולשבת לו שם והיא תלך אצלו ויעשה
בה כטוב בעיניו  .והיא לא לזה

אבל רצתה לנמר כי שם דווקא ישוו

נתכוונ ' ,

הקטן והגדול הנער והזקן הנקלה והנכבד  . . .שמה יהיו שוים הכל  ,אבל הנה
נלא

)

,

כי בת מלך לא יתכן שיקרב אליה

א'

מן ההמון . . .

בהמשך האיש קובע את משכנו ביום ובלילה בבית  -הקברות  ,שם הוא אוכל ושם הוא
ישן מתוך ציפייה לבואה של בת המלך  ,אשר בה ובדמותה הוא הוגה תמיד  .כתוצאה
מכל זה הולך האיש ומתעלה באהבתו עד כי

:

הפשיט את מחשבתו מכל מורגש ושם אותה כולה בצורת האשה ההיא
וביופיה  . . .ומרוב פרישותו מכל

מורגש . . .

והתבודדותו וחשקה הגמורה

נתפשטה נפשו מהמורגשו ' ושבה להדבק במושכלות  ,עד שמכל מוקרש
נתפשט ' ואפי ' מהאשה ודבקה  . . .וחשקה במושכל האלהי ושב להיו ' עובד
שלם איש האלהי '

קדוש ' .
7

לדעת מ ' אידל  ,אין להסתפק בהבנה הארצית של בת המלך  ,שכן המושכל מזדהה

אצל,ף ' יצחק מעכו עם ספירת מלכות  -השכינה  ,ולפיכך אפשר לקבוע  ,לדעתו  ,כי
במעשה בת המלך מהווה הפרישות מן המורגש התרחקות מן הצורה החומרית של
בת המלך  ,ואילו הדביקות במושכל משמעה דביקות בבת המלך העליונה  ,האידיאלית

 היאה 14 -

השכינה .

58

סבורים אנו  ,שגם אם ר ' יצחק בעצמו לא ראה בראשית המאה

בבת המלך שכינה  ,ודאי ראו אותה כך אליהו די וידאש ומוריו גולי ספרד

ופורטוגאל אשר בצפת  ,שהסיפור הזה  ,אשר היה מתגלגל בחוגם  ,הלם את
תפיסותיהם באהבת האל  .על בעלי הסיפור  ,הצופיים עצמם  ,וההבנה שלהם במהלכו
לא נשאל שאלות  ,ואף אין זה מענייננו לאחר שהסיפור יצא

מרשותם .

נוכל לסכם ולומר  ,שגורמים שונים חברו בקרב גולי ספרד והשפיעו על חידוש

הכתיבה העברית שלהם ועל תכניה במרכזים החדשים שהקימו בצפון  -אפריקה ,
בתורכיה ובהולאנד  .בולט בקשריו עם ספרד הנוצרית  -המרכז שהוקם בשלב
המאוחר ביותר בהולאנד הנוצרית  ,לעומתו בולט בקשריו עם ספרד המוסלמית -

המרכז שנתגבש בשלב המוקדם ביותר במגרב המוסלמי  .ססגוני ומגוון ביותר הוא
המרכז הסאלוניקאי  ,שבו נתרכזו כל ההשפעות כולן כבכור היתוך מיוחד במינו  .לא

בכדי נתעוררה דווקא במרכז זה לראשונה תרבות שיר חדשה  -עממית במהותה ,

אשר נושא דגלה היה ר ' ישראל נג ' ארה וכמכנה המשותף שלה שימשה הזמרה

התורכית .
57

ראה :

58

ראה

:

די וידאש  ,שער האהבה  ,פרק ד  ,דף צג ( פט ) ע " א ; השווה פכטר  ,דבקות  ,עמ ' . 109 - 106
אידל  ,התבודדות  ,עמ ' . 56 - 53

ן
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כאן ביקשנו בסך  -הכול להראות  ,שעוד לפני פריחתה של שירת הקבלה העממית
נוסח נג ' ארה  ,נודעה בקרב הגולים שירת אהבה מיסטית  ,בעלת זיקה למרכזי השירה

בספרד  .כמבשרי המהלך החדש בשירה העברית יכולים להיחשב כבר משוררי גירונה
במאה

הסוד .
59

ה : 13 -

משולם דיפיארה ואף ר ' משה בן נחמן ( הרמב " ן ) ושאר בעלי תורת

59

ראה לאחרונה

:

.

פליישר עמ '

; 49 - 38

וכן ברבריאן  ,עמ '

. 102 - 100

המניורז ביבליוגראמיות
אבו  -חיידר

New Light ' ,

8

מ, ~ The Kharja of the Muwashshah 1

Abu-Haidar

.נ

 . 1 - 13 .קק Journal ~f ,4 rabic Literature , 1 % ) 1978 ( ,

אורבך

א " א אורבך  ,בעלי התוספות  ,ירושלים

אטיאש

מ ' אטיאש  ,רומנסירו ספרדי  ,ירושלים

אידל  ,התבודדות

מ ' אידל  ' ,התבודדות כריכוז בקבלה האקסטטית וגלגוליה '  ,דעת ,
( תשמ " ה ) ,

אידל  ,צפנת

עמ '

תש " ם. 4
תשכ " א. 2
14

. 82 - 35

 ' , - -ר ' יהודה חליווה וחיבורו  -ספר צפנת פענח '  ,שלם  ,ד ( תשמ " ד )  ,עמ '

. 148 - 119
תר " ם .

איש שלום

פסיקתא רבתי  ,מהד ' איש שלום  ,וינה

בן  -ששון  ,גלות

ח " ה בן  -ששון  ' ,גלות וגאולה בעיניו של דור גולי ספרד '  ,ספר היובל ליצחק
בער  ,ירושלים תשכ " א  ,עמ ' . 227 - 216

בן  -ששון  ,רצף

 , - -רצף ותמורה  ,תל  -אביב

תשמ " ד .
תשכ " ז .

בניהו  ,האר " י

מ ' בניהו  ,ספר תולדות האר " י  ,ירושלים

בניהו  ,מגורשי

 ' , - -מקור על מגורשי ספרד בפורטוגאל וצאתם אחרי גזירת רס " ו

לשאלוניקי  -גניזת ספר האמונות וגילויו וידיעות על משפחת אבן וירגה ' ,
ספונות  ,ספר אחד  -עשר [ ספר יוון  -כרך

א] ,

ירושלים תשל " א  -תשל " ח  ,עמ '

רלא  -רסה .
תל  -אביב תשי" ט. 2

בער  ,ספרד

יצחק בער  ,תולדות היהודים בספרד הנוצרית ,

בער  ,קשטיליה

פ " י בער  ' ,שרידים ממשוררי קשטיליה במאה הי " ד '  ,ספר היובל לדוד ילין
( מנחה לדוד )  ,ירושלים תרצ " ה  ,עמ '

קצז -רד .
. 179 - 152

בער  ,שבט

 ' , - -הערות חדשות לס ' שבט יהודה '  ,תרבתן  ,ו ( תרצ " ה )  ,עמ '

ברבריאן

א ' ברבריאן  ' ,חידוש התבניות הרטוריות בשירתו של משלם דאפיארה '  ,עבודת
גמר בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשמ " ג .

גבישון

אברהם גבישון  ,ספר עומר השכחה  ,ליוורנו תק " ח  ,הוצאה שנייה עם מבוא
מאת רנה  -שמואל סירא  ,ירושלים תשל " ג .

גולדשמידט

ד ' גולדשמידט  ,סדר הקינות לתשעה באב כמנהג פולין וקהילות האשכנזים
באוץ ישראל  ,ירושלים

תשכ " ח .

of:
~ Spain, The Go[den:
'% , 1 Literaryם ! ז . 30ל) 1) .
Poetry, London and New York 1971 .

ג ' ונס

: Prose and

דורון

ד ' דורון  ' ,תרגום התורה לערבית של ר ' יששכר בן סוסאן המערבי  -עיוני
לשון '  ,עבודה לקבלת התואר דוקטור  ,אוניברסיטת בר -אילן  ,רמת  -גן תש " ם .

דורמן

יהודה אברבנאל  ,שיחות על האהבה  ,תירגם והוסיף מבוא והערות מ ' דורמן ,
ירושלים תשמ " ג .

די וידאש

אליהו דה וידאש  ,ספר ראשית חכמה

השלם  ,ונציה

של " ט .

שירה  -רנסאנס עברי

ימונד
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A . D . Deyermond ,

London and New York 1971 .
הב רמן

א = מ הברמן  ' ,צירופים פיוטיים החוזרים ונשנים בפי משוררים שונים '  ,אוצר
יהודי ספרד  ,ט ( תשכ " ו )  ,עמ '

הקר

. 58 - 54

י ' הקר  ' ,הפעילות האינטלקטואלית בקרב יהודי האימפריה העות ' מאנית

במאות השש  -עשרה והשבע  -עשרה '  ,תרביץ  ,גג

ורבלובסקי
זנה

~ hia
 ' Myst ]: ,Philadelplחם Karo - Lawyer

"

"

י ' זנה  ' ,עקבות

(תשמ " ד)  ,עמ ' . 603 - 569
 . Werbl10~ wslנ 1) .
iky ,,
1977 .

הוויכוחים על האהבה בספרות העברית והתרגום העברי

הנדפס '  ,תרבמן  ,ג ( תרצ " ה )  ,עמ '

. 313 - 287
תשמ " ד .

זעפרני

ח ' זעפרני  ,השירה העברית במרוקו  ,ירושלים

חזן  ,בוג ' נאח

א ' חזן  ,שירי מוסה בוג ' גאח  -פייטנם של יהודי ג ' רבה  ,ירושלים ( בדפוס
בהוצאת מכון

בן  -צבי) .

חזן  ,שוואט

 , - -שירי פרג ' י שוואט  ,ירושלים

טולידאנו

אברהם בר ' נתן הירחי  ,פירוש מסכת כלה רבתי  ,מהדורת ברוך טולידאנו ,
טמריה

תשל " ו .

תרס " ו .

טופורובסקי

רבי יהודה אלחריזי  ,תחכמוני  ,הביא לדפוס י ' טופורובסקי ,

יהלום  ,נג ' ארה

י ' יהלום ,

' ר ' ישראל נג ' ארה והתחדשות השירה העברית במזרח לאחר גירוש

ספרד '  ,פעמים  ( 13 ,תשמ " ב )  ,עמ '

יהלום  ,שירה

תל  -אביב תשי" ב .

. 124 - 96

  ' , -שירה וחברה במצרים  -בחינתן על  -פי היחס לשירת  -החול של רביהודה הלוי '  ,ציון  ,מה

( תש " ם )  ,עמ '

. 298 - 286

ד ' ילין  ,תורת השירה הספרדית  ,ירושלים תשל " ב. 2
ילינק
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