לגלגולי החידה9וה בפיוט המירחי
מראשיתו עד המאה הי " ב
שולמית אליצור

א  .החידתיות וגורמיה בפיוט הקלאסי
המעיין בפיוטים ארץ  -ישראליים מן התקופה הקלאסית ( המאות

הו '  -הח ' ) ,

ירגיש מיד

באופיים הסתום והחידתי  :טקסטים רבים מתוכם נקראים ככתבי חידה בלתי מובנים ,
וכאשר מצליח הקורא לעמוד על משמעותם נדמה לו שעיקר מאמצי הפייטנים

הושקעו בהצפנת תכני פיוטיהם ובכיסוי כוונותיהם  .בין אם סתמו הפייטנים את
דבריהם בכוונה תחילה ובין אם היתה החידתיות פועל יוצא של לשון וסגנון מוגבהים
ומאפיינים אחרים  -הסתימות היא מן המאפיינים הבולטים ביותר של חטיבות
חשובות בפיוט הקלאסי  ,והמאמץ הנדרש להבנת הפיוטים נעשה גורם אסתטי חשוב
ומהנה בעת

קליטתם .

החידתיות איננה הגורם היחיד  ,ולעיתים קרובות אף לא הגורם המרכזי  ,ליופיו של
הפיוט הקדום  .הפיוט הקלאסי איננו עשוי מעור אחד  ,ובצד קטעים חידתיים וסתומים
ביותר ניתן למצוא פיוטים בהירים ומובנים  ,אשר עיקר יופיים בעיצובים ליריים מלאי

רגש  ,בחילופי קולות דראמאתיים או בפרישה אפית נרחבת ; אפילו בתוך קומפוזיציה
פייטנית אחת ניתן למצוא שוני במהלכים וברמת החידתיות  .אולם דווקא הקטעים
שהיו הנכבדים ביותר בעיני משוררי התקופה  ,ובהם נתמצתה עיקר תשומת לבם  ,הם
גם החידתיים ביותר בין
הצמודים

החלקים

הפיוטים .

לברכות

בקדושתאות ( המגן  ,המחיה

קטעים אלו בפייסנות הקלאסית הם בעיקר

שבקרובות ,

והמשלש ) ,

ובראשם

פיוטי

החוליה

הראשונה

ואלו אכן סתומים וחידתיים באופן בולט .

אמנם גם כאן צריך לסייג את הדברים

:

]

אפילו בנקודה זו של הפיוט  ,ואפילו

בקדושתאות של משורר אחד  ,אין כל היצירות שוות ; וכבר במורשתו של גדול פייטני
התקופה  ,שעיצב במידה רבה את פניה  ,הוא ר ' אלעזר בירבי קיליר

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף
1

( להלן  :הקילירי)

המאמר .

על אופיה הלמדני  -חידתי של הפייסנות הקלאסית  ,וכן על פניהם המתחלפות של הפיוטים -
ראה

:

פליישו  , .שירת הקודש  ,עמ '

. 275 - 266

שם הוא מראה את הדרכים השונות לעיצוב

החידתיות  ,שנסקור בקצרה להלן  .לעניין המהלך הפייטני בחלקי הקדושתא -

אליצור  ,קהל .

ראה גם

:

.

החידתיות בפיוט המזרחי

ן

%5

מצויות בצד קדושתאות חידתיות ו ' למדניות '  ,גם קדושתאות בהירות מתחילתן ,
שכמעט אין בהן זכר ללשון הרמזים החידתית  2 .אבל בכל זאת סך גדול וחשוב של
היצירה הקילירית  ,כמו גם של פייטנים קלאסיים אחרים  ,הוא סתום ביותר .
לא בבת אחת הגיעו הפיוטים לרמת הסתימות המאפיינת את היצירה הקילירית ,
והגורמים שעיצבו אותה חדרו אל הפיוט אחד אחד  ,לשם מטרות שונות של נוי .

3

אולם צירופם של גורמים אלו כאחד  ,ובצפיפות רבה  ,הפך אט אט את הטקסטים

למעין חידות  ,הדורשות מהשומעים מאמץ רב  ,שכלתני  -למדני  ,כדי להגיע להבנה

ולפתרון .
ראש לכל הגורמים הללו הוא בתחום הרמזים המרובים לחומר רקע רחב  ,אשר

בלעדיו אין אדם יכול להבין פיוטים קלאסיים כלל  :הפייטנים מבססים את דבריהם
שוב ושוב  ,בצד המקרא  ,גם על שפע של מדרשי חז " ל  .אמנם הבאת מדרשים לעצמה
לא היא יוצרת טקסט חידתי אלא דרך הבאתם  .קיימות אפשרויות שונות לשילוב
מדרשים בפיוטים

:

אפשר לספר את תוכנם  ,בקיצור או בהרחבה יחסית  ,ואפשר גם

לצטטם כלשונם  .בדרכים אלה אין כדי לעשות את הטקסט לחידתי  .אבל אפשר לרמוז
למדרשים ברמז דק  ,תוך הזכרה מועטת של פרט זה או אחר מתוכנם

שיבלן פסוק שנדרש בהם

;

;

או על  -ידי

או בהכנסת מלת מפתח מלשונם  .בדרכים אלה יהיה

הפיענוח קשה יותר  .ככל שהפייטן יצופף יותר מדרשים הנרמזים בשיטות אלה ,

ויביאם בזה אחר זה  ,תוך יצירת מעברים מהירים מרמז אחד למשנהו  -יהיה
הטקסט קשה יותר לפיענוח .
אכן בדרך אחרונה זו הלכו גדולי הפייטנים הקלאסיים בחוליה הראשונה של

הקדושתאות .

כך  ,דרך משל  ,מביא הקילירי במגן של הקדושתא ' אצולת אומן '

לפרשת פרה ( דוידזון א

בזה אחר זה את הטורים הבאים

) 7256

:

זר שבעתןם מזקקה
חק טהור מטמא מחשה
טבועה בלא רחושה 7היא רחושה

ועל  -ידי כך רומז  ,באמצעות שיבלן שברי פסוקים  ,לשלושה מדרשים שונים על הפרה
האדומה  :הביטוי ' שבעתים מזוקקה ' אמור להזכיר את הפסוק בתה ' יב  :ז  ' ,אמרות

ה'

אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים '  ,ועימו את מדרשו על פרה
אדומה ( פסדר " כ פרה  ,ב  ,עמ '

; ) 55

' טהור מטמא ' יזכיר גם הוא פסוק שנדרש על

הפרה  ,ממשלי יד  :ד  ' ,מי יתן טהור מטמא לא אחד ' ( פסדר " כ שם א  ,עמ '

; ) 54

והמילים ' והיא רחוקה ' אף הן בגדר צירוף מקראי מקהלת ז  :כג  ' ,אמרתי אתכמה והיא
( פסדר " כ שם ג  ,עמ '

רחוקה ממני '  ,שגם הוא נדרש על הפרה

2

3

דוגמאות ראה :

ראה

:

פליישר  ,שירת הקודש  ,עמ '

פליישר  ,שירת הקודש  ,עמ '

. 99 - 98

. ) 59

 ; 275 - 273אליצור  ,קדושה

, 107 - 104

ובעיקר בעמ ' . 269

הרמזים הדקים

ושיר

;

ועוד .

%6
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שולמית אליצור

שאין בהם אלא שיבהן מילים מועטות מתוך פסוקים  -וכולם פסוקי מפתח חשובים

בדרשות מפורסמות  -דורשים משומע הפיוט מאמץ מרוכז של פיענוח  .ההשתהות
המעטה  ,והמעבר המהיר מפסוק לפסוק  ,ועימו ממדרש למדרש  ,מגבירים את
החידתיות ויוצרים טקסט סתום  ,אשר לא קל לעקוב אחר מהלכיו ולפענחם

במלואם .

4

החידתיות נוצרת אפוא לא מעצם הבאת המדרשים אלא מדרכי הרמיזה אליהם ,
ממידת ההשתהות של
גורם שני לחידתיות

הפייטן על כל אחד מהם ומציפופם הרב בטקסטים .
היה האמצעי הפואטי הבולט ביותר שהשתמשו בו  :הכינוי .
חידתי :

בניגוד למדרשים  ,בכינויים  ,מעצם טיבם  ,יש יסוד

5

במקום לקרוא לעצם

מפורסם בשמו מכנים אותו בכינוי עקיף  ,ועל  -ידי כך דורשים מקולט השיר מאמץ
כלשהו של פיענוח  .אולם ראשית חדירת הכינויים לפיוט העברי היתה בעיקרה לא
לשם החידתיות  ,אלא לצרכים אחרים הכרוכים בשימוש בכינויים  ,ועיקרם בגיוון ,

העשרה או מיקוד תשומת הדעת בתכונות מסוימות של המכונים  .הכינויים בפיוט

הקדם  -קלאסי תפסו את מקום

המטאפורות .

6

אך ככל שהרבו הפייטנים להשתמש

בכינויים  ,ביקשו לגוון את פיוטיהם כדי להימנע מן השגרה וחיפשו אחרי כינויים
חדשים וסתומים יותר  -כך נעשו פיוטיהם חידתיים יותר .
גורם חשוב נוסף התורם לחידתיות הוא

הלשון :

פייטני התקופה הקלאסית יצרו

לשירתם לשון משלה  ,המרבה להשתמש במילים חדשות וכן בהטיות ובדרכי תחביר
ייחודיות לה  .אמנם גם כאן ברור  ,שתחילה לא נוצרה לשון הפיוט לשם החידתיות ,
ואפשר שעיקרה היה בבקשת המשוררים ליצור לשון מוגבהת קמעא  ,יפה יותר לדברי

שיר ושונה מלשון הפרוזה המדרשית השגורה  .אולם התוצר של נטייה זו הוא לשון
המגבירה את הסתימות בטקסטים

:

בעת קליטת המילים המחודשות שבפיוטים צריך

השומע לפענח את כוונותיהן  ,דבר המגדיל את הרושם החידתי וגורם למאמץ מוגבר
של

פיענוח .

השימוש שעשו פייטנים קלאסיים בלשון לשם יצירת טקסט דחוס ,

וממילא מוצפן  ,בולט מתוך נטייתם  -כמעט בכל חידושיהם הלשוניים  -לצורות
מקוצרות :

נטיות

הפועל

המקוצרות

של

הפייטנים

בגזרות

העלולות הן מן

המפורסמות ; צורות השם המחודשות המועדפות הן ברובן צורות של שמות סגוליים

 -מן הקצרים שבשמות העצם

;

ואף בתחביר הפייטני ניכרת השאיפה לניסוח מרוכז

ומקוצר ככל האפשר  ,בהינזר להוסיף אותיות שימוש לפעלים
4

נטויים .

7

הימנעותם של

אכן נראה  ,שרק חלק לא גדול מקהל המתפללים הקדום היה יכול לעקוב אחר הפייטן תוך

שמיעת הפיוט ולהבין את כל רמזיו ; אך דווקא אל חלק זה של הקהל  ,ובהם תלמידי חכמים שהיו
אף מיומנים בפיענוח פיוטים  ,פנה הפייטן בקטעים כגון זה שהבאנו  .עם זאת  ,גדולי הפייטנים
התחשבו גם בחלקים האחרים של הקהל והקדישו להם את הפיוטים שבהמשך הקדושתאות .
ראה בהרחבה
5

על

:

אליצור  ,קהל  .וראה עוד להלן  ,הערה

הכינויים בפיוט הקדום  -ראה

חידתיות

:

:

שם  ,עמ ' . 269

פליישר  ,שירת הקודש  ,עמ '

6

ראה

7

על לשון הפיוט -

עמ ' . 96 - 67

. 10

פליישר  ,שירת הקודש  ,עמ '

04ן  ; 107 -על

ניצולם ליצירת

-

. 105 - 104

ראה דברים מסכמים  :פליישר  ,שירת הקודש  ,עמ '

; 271 - 269

השווה  :יהלום ,

החידתיות בפיוט המזרחי

ן
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פייטנים משימוש מרובה בתארים  ,ונטייתם להעדיף על פניהם מבנים שמניים של
סמיכויות תיאור ,
לחידתיות

משתלבת אף היא בהשתדלותם למעט בהסברים ומשאיפתם

8

בשיריהם .

צירופם של שלושת הגורמים הללו כאחד  ,גם אם אין הכרח שבא לשם הצפנה
מודעת  ,יוצר את החידתיות הרבה בפיוטים  .כך  ,דרך משל  ,כאשר הקילירי אומר

בראש הקדושתא ' אזכיר סלה ' לשבת זכור ( דוידזון א

: ) 2249

' גחון גח מבין עכסים ' ,

הוא משתמש בכל האמצעים שמנינו בתוך צמד המילים היוצרות לשון נופל על לשון
' גחון גח '  :לשון ' גח ' היא צורה פייטנית לרמר ' הגיח '  ,כלומר הופיע לפתע  ' .גחון ' הוא
כינוי להמן  ,אך המהלך המביא להבנת כינוי זה מורכב

למדיי :

מילת ' גחון ' היא

מטונימיה להולך על גחונו  ,נחש ; והנחש עצמו  -מטאפורה להמן משום

רשעותו .

אולם משפיענחנו זאת  ,והבנו ש ' גחון גה ' פירושו ' המן הופיע '  ,מתברר להפתעתנו

שלא תם המהלך  :הבחירה ב ' גחון ' דווקא אמורה לרמוז למדרש הקושר את המן בנהר
גיחון ובנחש כאחד

:

' " ושם הנהר השני גיחון "  -זו מדי  ,שהיה המן שף עינים

כנחש  ,על שם " ועל גחונך תלך " ' ( בר " ר טז  ,ד  ,עמ '

. ) 147

מלאכת הפיענוח דורשת

כאן אפוא הכרה של לשון הפייטנים  ,הבנת הכינוי  ,אך גם ידיעה של המדרש ויכולת
להרגיש ברמז הדק

אליו .

ב  .איטרים  ,תוהה הרידה בתקופה הקלאסית
חידה מכוונת שאדם חד לחברו חייבת לשמור על איזון דק בין הצפנה שיש בה אתגר
ובין גילוי מועט והשארת

אפשרות לפתרון .

9

הצפנה מועטת מדי תמנע מהשומע את

ההנאה מהמאמץ לפתרון  ,ואילו הצפנת יתר עלולה לשמוט את קצה החוט המוביל

לתשובה  .הפיוטים הם טקסט ספרותי סתום ולא חידה מודעת  ,אך נראה שגם אם
הפייטנים הקדומים לא כיוונו מתחילה לסתום את דבריהם  ,הרי חשו באיזה שלב
באתגר שהם מציבים בפני שומעיהם ובהנאה הטמונה בו  .משום כך נדרשו אף הם
לשמור על איזון זה  ,כדי להציב בפני השומע המיומן אתגר שידרוש ממנו מאמץ אך
גם יותיר רמזים מספיקים כדי שלא להפוך את הטקסט לחסר משמעותתן אמנם יש

8

פייטנים נהגו להפוך תארים לשמות עצם מופשטים  ,ולהעמידם כסומכים  ,ולעיתים קרובות
אפילו כנסמכים  ,בצד השמות המתוארים  .ראה דיון בתופעה זו  ,אם כי בזווית אחרת  :יהלום  ,עמ '
; 124 - 97

והשווה

המקרא  ,עמ '
9

על

:

פליישר  ,רב האיי  ,עמ '

; 673

פליישר  ,סעיד  ,עמ '

; lOA

פליישר  ,שירה בנוסח

. 75

עיקרון זה בחידה  -ראה  :פגים  ,עמ '

: 45

' ההלימות

של הטכסט [ . . .

] מתגלה באזלן מיוחד

בין מידות ההצפנה ומבטיחה שהטכסט יהיה גם אטום וגם פתיר  .לאתון זה אין מידות קבועות
מראש והוא תלוי ברמת ההשכלה של הנשאלים ובעוד גורמים שהמחבר מביא בחשבון כדי
לאפשר את הצבת האתגר  ,שלא יהיה קל מדי או קשה
10

מדי ' .

האפשרות שהפייטנים לא ביקשו כלל שמאזיניהם יבינו את פיוטיהם עלתה אמנם במחקר -

18

ן

שולמית אליצור

קטעי פיוט שעם קריאתם נדמה שנשמט קצה החוט המוביל להבנתם  .סימן מובהק
לכך הוא פירושים רבים ושונים האפשריים למשפט פייטני  ,בלא שאחד מהם יניח את
הדעת  .אולם מה שמוקשה וסתום בעינינו לא בהכרח היה בלתי ברור גם בעיני בני
זמנו של הפייטן

:

אפשר שהפייטן סמך במקרים אלה על מדרש שאבד מאתנו  ,אבל

היה מפורסם בשעתו  .מכל מקום רוב הפיוטים הקלאסיים מתאפיינים באיזון סביר בין
גילוי לכיסוי  ,וברי שהפייטנים ידעו לאמוד את מיומנותו של הקהל אשר אליו כיוונו
את הקשים שבקטעי הפיוט  ,ויכלו לצפות מצד אחד להנאה מעומק ההצפנה  ,ומצד
שני להבנה ולפתרון של חידותיהם הפייטניות .
איזון מסוג זה לא היה יכול להישאר סטאטי  ,שכן עם ריבוי הפיוטים גדלה בהכרח

מיומנות המאזינים  .גם הכינויים וחידושי הלשון נשחקו בלי הרף  ,ומה שהיה חדש
וסתום הפך להיות מאוחר יותר נדוש ושגרתי  .אוצר הנושאים של הפייסנות רחב

למדיי אך מוגבל  ,ואף מספרם של המדרשים הנרמזים סופי  ,גם אם לא קטן  .כדי
לרענן ולחדש את לשון הפיוטים  -וגם כדי לשמור על רמה אחידה ורצויה של

הצפנה  ,אם אכן היו מודעים לכך  -היו חייבים הפייטנים להקשות יותר ויותר את
רמזיהם וכינוייהם  ,כדי לשמור על טקסט מוגבה  ,שיוכל לגרום הנאה לקהל
שמיומנותו גדלה

והלכה .

נראה שבכך ניתן להסביר את הפער הבולט לעין בין רמת החידתיות שבפיוטי יניי

ובין זו שבפיוטי הקילירי  .רבים מפיוטי המגן והמחיה של יניי אינם קלים להבנה  ,וכל
אמצעי החידתיות שמנינו מופיעים בהם  ,אך צפיפותם אינה גדולה ופיוטיו מובנים
וקלים לפיענוח הרבה יותר מפיוטי

הקילירי  .י

ן

מסתבר  ,שכאשר בא הקילירי  ,שפעל

אתרי יניי  ,לכתוב קדושתאות משלו  ,כבר היה לפניו קהל שהכיר את פיוטי יניי או

פיוטים כיוצא בהם וידע להתמודד איתם ולפענחם  .כדי להציב בפני קהל זה אתגר
ראוי ולא לרדת לרמה של אפיגון המשתמש באופן שגור ושחוק במה שפיתחו
קודמיו  ,היה הקילירי חייב לעלות על יניי  ,וממילא גם לרמוז למדרשים ביתר תכיפות
וליצור צורות לשון וכינויים חדשים ומתוחכמים יותר  .התוצאה היא טקסט הנראה

לדעת אברמסון  ,עמ ' רלח

להבין ! ' .

:

' באמת לא הבין הקהל את ששמע מפי הפייט  ,ואף לא היה צריך

אבל הנחה זו קשה

:

קודם כל  ,לא ברור מדוע השקיעו פייטנים מאמצים כה רבים

בשירתם  ,אם חשבו שאין איש צריך להבינה  .אך מעבר לכך  ,עצם העובדה שאנו היום יכולים ,
אחרי קניית מיומנות מסוימת ואחרי טירחה כלשהי  ,להבין את רוב הפיוטים  ,מעידה שלימוד
נכון  ,אוצר ידיעות רחב ( אשר ודאי היה משותף לפייטן ולקהלו  ,או לפחות לתלמידי החכמים
שבקהלו ) ואימון כלשהו אכן הופכים את הפיוטים לטקסטים הניתנים לפיענוח  .ממעשה טילנו ,
שמביא אברמסון  ,ניתן ללמוד שהציבור לא הכיר את הפיוטים מראש  ,אבל דווקא ממנו משתמע
שהציבור  ,ולפחות החכמים שבו  ,עקבו אחר תוכן הפיוטים והבינום  .מצד שני  ,יש בדברי

אברמסון כדי לענות על השאלה  ,כיצד לא חששו הפייטנים לסתום את דבריהם  -ולו רק בפני
חלק מן הקהל  -בשירת  -תפילה שבאה להוציא את הציבור ידי חובתו  .הנחתו  ,שדי היה
בשמיעת קול הפייטן ובעניית ' אמן ' כדי לצאת ידי חובת תפילה  ,פותרת את הקושי
11

הרגיש בכך כגר שד " ל  ,עמ '
יניי  ,עמ '

. XVII

 ; 32והשווה

הזה .

לדברי זולאי  ,מחקרי יניי  ,עמ ' רסה  -רסז ; זולאי  ,פיוטי

ן

החידתיות בפיוט המזרחי

%9

הרבה יותר סבוך וסתום מזה של יניי  .וכאשר בא פייטן מאוחר לקילירי  ,כגון ר ' יוסף

בירכי ניסן  ,וביקש לכתוב קדושתא על  -פי אותן נורמות פואטיות  ,בלא ליפול מן
הקילירי  ,כבר לא היה יכול להסתפק ברמה שהגיע אליה קודמו ויצר טקסט סתום עוד

יותר .

2ן

הפואטיקה של הפיוט הקלאסי  ,שהביאה ליצירת טקסטים סתומים  ,חייבה

אפוא הגדלה מתמדת של הסתימות בפיוטים  ,כדי לשמור על רמה נאותה ועל
האיזונים הבסיסיים שביסוד החידתיות באשר

היא .

הגדלה זו הביאה בהכרח את היצירות למצב של רוויה

:

מרמה מסוימת של

סתימות ומעלה לא היתה עוד אפשרות לחבר טקסט סביר  ,וכל האמצעים שמנינו
כיוצרי חידתיות יכלו להצטופף בפיוט עד גבול כלשהו אשר אחריו אין עוד דרך
לשמירת האיזון שביצירה  .אכן  ' ,כתבי חידה ' כאלו של יוסף בירבי ניתן לא נכתבו ,
ככל הידוע  ,על  -ידי רבים מפייטני התקופה הקלאסית  .אפשר שאף המאזינים התייגעו
בשלב מסוים מן הפיענוח המאומץ של החידות ודרשו מן הפייטנים כיווני יצירה
שונים ודרכי נוי

חדשות .

כיוונים חדשים אלה אכן נמצאו לפייטנים לא בקושי רב  .כבר בשיא התקופה

הקלאסית לא היו הפיוטים החידתיים בלעדיים  .החוליות השנייה והשלישית של

הקדושתאות עוצבו באמצעים פואטיים קלילים יותר  .בולטים בכך בעיקר הרהיטים

:

הם שופעים קישוטי צורה וירטואוזיים  ,התופסים את מקום התכנים הדחוסים 3 .י ואכן
סימן ראשון לשינויים בתפיסה הפואטית ניתן למצוא בחרירת קישוטי צורה אל

החלקים הראשונים של הקדושתא  .בפיוטי יניי כידוע אין זכר לקישוטי צורה טכניים ,
כמו שרשור  ,פתיחות מקראיות ודומיהם  ,במגן  ,במחיה או במשלש  ,שכן בימיו עדיין
לא נתמצתה הדרך שהעמידה את עיצובו החידתי של התוכן במרכזם של קטעים
נכבדים

אלו .

אולם

כבר בשולי יצירתו של הקילירי ניתן למצוא קדושתאות

המצטעצעות אפילו בחוליה הראשונה שלהם במשחקי שרשור או אליטראציה  ,שהיו
אופייניים עד אז

בעיקר לרהיטים .

4ן

הקילירי מגלה לפתע גם את האפשרויות הצפונות

במתח דראמאתי הנוצר מחילופי דוברים

מאורגנים  ,ומעמיד כמה קטעים כאלה ,

.

כשהם כמעט חשופים מדברי מדרש  ,בהירים וקולחים  -ומדהימים ביופיים 5י אולם

12

את פתיחת הקדושתא שלו ' אגמונו שילחף '  -ראה

פליישר  ,שירת הקודש  ,עמ '
13

. 273 - 272

דרכים בעיצוב הרהיטים  -ראה  :זולאי  ,מחקר יניי  ,עמ ' רמג  ,רמח  -רנג ; פליישר  ,שירת הקודש ,
עמ '

. 150 - 148

 ראה14

:

זולאי  ,הפיוט בא " י  ,עמ ' קסה  -קסת

;

:

על דרך הבאת המדרשים בפיוט ה שבחוליה השנייה  ,תוך סיפור רחב ולא ברמזים

אליצור ,

קהל .

מגן  ,מחיה ומשלש הבנויים בשרשור מצויים דרך משל בקדושתא הקילירקע לשבועות ' אלפים
קדומה בחלשי '  ,המועתקת בכ " י אוקספורד  , 2710 / 8וכן בקדושתאות למוסף של ראש  -השנה או
יום כיפור  ,שניתן לייחסן לו ( ראה למשל בכ " י ט " ש ס " נ

נ. ) 132. 4

הממלאים את פיוטי החוליה הראשונה בקדושתא  -ראה
15

:

משחקי אליטראציה ' רהיטיים '

אליצור  ,קדושתת

חידה .

קטע דראמאתי כזה הוא  ,דרך משל  ,הרהיט בקדושתא ' אם הבנים ' לותאמר ציון ( אליצור  ,קדושה
ושיר  ,עמ '

; ) 44 - 40

ובדומה גם הקיקלר שם

' אסתר ומרדכי לבם ניתך ' ( ראה

תחילתו :

( עמ ' ; ) 39 - 36

וכן הויכוח בין מרדכי לאסתר בפיוט

פליישר  ,היוצרות  ,עמ '

; 507 - 506

קטעים ממנו גם

:

20

ן

שולמית אליצור

דומה שבקדושתאותיו הליריות  ,המתנות בחוליה הראשונה את צער האומה ואת
כיסופיה לגאולה  ,או עוסקות בכבודו של היום המתפייט ברגש נשגב  -והן נקיות

גם מעומס חידתי וגם מקישוטי תבניתם  -הביא הקילירי את המהלך החדש בפיוט
לשיא בשלותו הבוגרת  :החידתיות והסתימות הובילו את הפיוטים למבוי סתום  ,כפי

שראינו  .קישוטי התבנית  ,גם אם חדרו לראשי הקדושתאות  ,נחשבו כאן כאורחים
זרים  ,לא רצויים ביותר  ,ואף הפרו את האיזונים הפואטיים בין החלקים השונים של
הקדושתאות  .רק יצירת סגנון חדש  ,מבוסס על פואטיקה שונה  ,חילצה את הפיוט
הקלאסי והצילתו מהידרדרות או

מקיפאון .

אולם בהשגים אלה של הקילירי לא יכלו כל הפייטנים שבאו אחריו להיות

שותפים מלאים  .חלקם אולי חסרו את הכישרון הדרוש לכתיבת שירה לירית בלתי
מצועצעת  ,ואילו אחרים לא חשו כמו הקילירי בצורך בשינוי והחשיבו דווקא את
יצירתו הסתומה והחידתית

;

מה גם שהסגנון החדש סילק מן הפיוטים חלק ניכר מן

היסודות הלימודיים שמילאו אותם  ,דבר שללא ספק לא היה רצוי בעיני הרבה

פייטנים  .קרובותיו של ר ' יוסף בירבי ניסן מעידות על ניסיון מודע לכתוב בסגנון
הקילירי הלמדני  -רמזני דווקא  ,וברמה שאינה נופלת מן הסתומות שבקדושתאות
הקיליריות הקשות ביותר  ,כפי

שראינו .

לן

אבל פייטנים אחרים נתפסו דווקא להתר

הקל יחסית והרחיבו את הפירצה שפרץ הקילירי בהשתמשו בקישוטי תבנית בחוליות
הראשונות

של

הקדושתא .

בסוף

התקופה הקלאסית  ,וגם בתקופה המזרחית

המאוחרת  ,מתרבות והולכות קדושתאות המביאות מגן  ,מתיה ומשלש משורשרים 8 ,י
ובשלב מסוים חודרת אפילו הסיומת
של קישוטי תבנית היה מלווה ירידה

המקראית לקטעים אלו שבקדושתא .
מתמדת ברמת החידתיות  .הסתימות חדלה ,

אט  ,מלהיות מאפיין מרכזי של חשובי

9ן

הפיוטים .

עומס זה

אט

מאותה עת ואילך לא נמנעו

הפייטנים  ,דרך משל  ,מלספר בהרחבה את המדרשים המובאים בפיוטיהם אפילו
במגן או

במחיה .

את המקום שנתפנה להם מעומס החידתיות ניסו המוכשרים שבפייטנים אלה

למלא בדרכי נוי ' חדשות '  -אם כי דומה שכולן כבר מופיעות ברב או במעט

מרקוס  ,עמ '  . 56 - 55כל הפיוט  ,אך בשיבושים  ,נדפס  :ברנשטיין  ,עמ '
להמן בפיוט ' אחשורוש והמן הרע ' ( מרקוס  ,עמ '

 [ 60 - 59חלקי] ;

, ) 508 - 503

ובין אחשורוש

ברנשטיין  ,עמ ' . ) 501 - 499

16

דוגמאות לקדושתאות כאלה ראה לעיל  ,הערה . 2

17

הערצה דווקא לקדושתאות קיליריות חידתיות מאפיינת בתקופה מאוחרת יותר את הפייסנות
המרכז אירופית  ,למן ר ' שלמה הבבלי  ,והן שבות ומשמשות שם כדגם מומלץ לחיקוי  -ושוב
כנראה מתוך נטייתם הלמדנית המובהקת של גדולי המשוררים באותו

18

שלמה סולימן  ,מראשית התקופה של הפייסנות המזרחית
19

מרכז .

כך הוא דרך קבע בקדושאות מאת ר ' פינחס הכהן  ,מאחרוני הפייטנים הקלאסיים  ,וכן מאת ר '

המאוחרת .

כך כבר בקדושתאות לסדרים של הפייטן יהודה  ,אשר ניטש ויכוח במחקר אם ניתן להקדימו

לתקופה הקלאסית או שמא הוא בן התקופה המזרחית המאוחרת  -אך ודאי שאין לאחרו הרבה
בתוך תקופה זו ( סיכום המחקר בעניין זה  -ראה

:

אליצור  ,שבעתות  ,עמ '  , 19הערה

. )5

ן

החידתיות בפיוט המזרחי

21

ביצירתו הגדולה של הקילירי  -ושוב הן נעו מגודש של קישוטי צורה עד הצלחה
מרשימה בהעמדת קטעי שירה דראמאתיים

יפהפיים .

20

ג  .ראשיה התקופה המירחית המאוחרת  :ירידה
תקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת

פומפת

( המאות הס '  -הי " א ) עמדה עם פתיחתה בסימן

של שינוי ברמת החידתיות בפיוטים  .שינוי חשוב נוסף חל באותה תקופה ביחס לסוגי
הפיוטים

:

את מקום הקרובה  ,ובפרט הקדושתא  ,במרכז יצירתם של הפייטנים  ,כבשה

היוצר .

מערכת

ן2

מכיוון שביוצרות ממילא לא נהגו גם הפייטנים בתקופה הקלאסית

להביא עומס חידתי של רמזי מדרשים ,

22

לא ראו עוד פייטני התקופה את הבאת

המדרשים בפיוטים  ,ובעיקר ברמזים דקים  ,כחלק מחייב של הפואטיקה  .מדרשים

שנקרו על דרכם והשתלבו בקלות יחסית בטקסט הוכנסו לתוכו  -ולרוב בגלוי  ,בלי
נסיון להצפנה

23

-

אבל מחרוזות ארוכות  ,ואף פיוטים שלמים  ,נכתבו בלא להסתמך

על דברי מדרש כלל  .גם אוצר הכינויים  ,שנשחק והלך  ,איבד את אופיו

החידתי .

פייטני התקופה מצאו לפניהם מאגר גדול של כינויים מפורסמים שחידשו קודמיהם
ונטלו מהם מלוא חופניים בלי לנסות לרעננם או לחדשם  ,כחלק מן הלשון הלגיטימית
והברורה מאליה של שירת הקודש  ,כשהם מנצלים אותם בעיקר כדי לפתור בעיות
פרוזודיות של חרוז ואקרוסטיכון  .וגם כאשר הכניסו תנועה כלשהי באוצר הכינויים

,

ושינו אותם  -עשו זאת לרוב לא לשם הריענון אלא לצרכים טכניים אלו  .במהלך
דומה הפכה גם לשון הפיוט הקדום  ,שהיתה מתחדשת תמיד

כמעט

קבועה .

שון שיר שגורה ,

פעלים  ,שמות ודרכי תחביר שהיו בגדר חידוש סתום ' ומגרה נתפסו

מעתה כחלק מלשון ברורה מאליה  ' ,תיקנית ' כביכול בעיני המשתמשים

בה .

24

מפורסם במיוחד הזולת לויגש מאת ר ' פינחס הכהן ' אח בנעליכם מכרתם ' ( הדפסה מלאה וניתוח

 -ראה  :פליישר  ,היוצרות  ,עמ '

143 - 139

 ,ושם בהערות , 91

95

איזכורים להדפסות

קודמות ) .

מ ' זולאי אף טבע את הכינויים ' תקופת הקרובה ' ל ' תקופת יניי וקליר '  ,ו ' אחריה  -לערך מן

המאה השמינית ואילך  -תקופת היוצר '  .ראה  :זולאי  ,המכון  ,עמ '

106 - 105

( אם כי ציונו לסיום

' תקופת היוצר ' בזמן רס " ג אינו נכון  .דברים יותר מדויקים  -ראה  :פליישר  ,שירת הקודש  ,עמ '
 289ואילך ) .

בולטים במיוחד גופי היוצר לסדרים של ר ' יוסף בירבי ניסן  ,שהם עמוסים פחות במדרשים
והרבה יותר שקופים וברורים מקדושתאותיו  -כבר עמד על כך  :זולאי  ,הפיוט בא " י  ,עמ ' קנח

 -אם כי כמות המדרשים בפיוטי ר ' יוסף בכל זאת גדולה בהרבה מן המצוי בתקופה המזרחית

המאוחרת .
' רמזים ' למדרשים אנו מוצאים בתקופה זו בעיקר במקומות שהמדרשים נעשו כל כך מפורסמים ,
עד שניתן לבסס עליהם  ,דרך משל  ,כינויים שגרתיים ( כ ' עלוקה ' לגיהנם או ' חקוק בכס מעונים '

ליעקב )  .מקרים אלה אינם יוצאים מן הכלל האמור כאן  :התוכן שמקורו במדרש הפך בהם לחלק
מלשון הפיוט השגורה  ,ניתן

הקשר הישיר אל
ראה

:

לומר :

השחוקה  ,ואיבד לא רק את יסוד החידתיות  ,אלא גם את

מקורו .

אליצור  ,אלעזר בירבי קילר  ,עמ '

; 73

השווה גם שם  ,עמ '

; 83 - 80

. 120 - 112

על שגרת

ן

33

שולמית אליצור

אמצעים שחוקים אלה לא יכלו מעתה ליצור טקסט סתום וחידתי  ,ופיוטי התקופה
שקופים וקלים ביותר ביחס לקודמיהם מן התקופה

הקלאסית .

נראה שאחד הגורמים המרכזיים בתהליך זה  -אשר גם אם לא הוא שחולל אותו

הוא ודאי האץ אותו  -היה התפשטות השירה הפייטנית ותפוצתה הרבה באותה

עת .

על  -פי ממצאי הגניזה  ,היתה תפוצת הפיוטים בתקופה המזרחים המאוחרת

גדולה ביותר  .הם חדרו לשכבות רבות  ,ופייטנים אמרו דברי שיר לא רק בבבתי -

כנסיות של תלמידי חכמים ולמדנים אלא גם בפני קהל עממי ופחות משכיל

ומיומן .

קהל כזה ביקש טעמים חדשים בפיוט  ,וההנאה השכלתנית שבפתרון חריף של חידות
למדניות לא התאימה לו

עוד .

25

ראשוני הפייטנים של התקופה  ,ובראשם ר ' שלמה סולימן אלסנג ' ארי  ,ביקשו
אפוא לעצב את פיוטיהם על  -פי יסודות פואטיים חדשים  .הם פנו לסוגי נוי שונים ,
בחלקם עממיים יותר

;

חילופים מהירים של דוברים היוצרים מתח דראמאתי  ,או

קטעים ליריים קצרים ומרוכזים  ,תפסו את מקום הכבדות החידתית העמוסה שבפיוט
הקלאסי  .אולם לא היה בכל אלו כדי למלא את החלל שנוצר  ,ואי אפשר שלא לחוש

בהידלדלות מסוימת של השירה הפייטנית באותה עת  .ההידלדלות בולטת במיוחד
בגופי

היוצר :

בקדושתאות המשיכו הפייטנים להשקיע מאמץ רב ,

26

ואף קישוטי

התבנית שהותרו לבוא בהן כבר מחולייתן הראשונה סייעו להם  .במרכיבים הקצרים
של מערכת היוצר העמידו פיוטים מרוכזים יחסית  ,בעלי אופי נשגב או לירי ,

27

אך גם

כאשר קטעים אלו אינם מרשימים ביותר  -הם נבלעים במערכת מחמת קוצרם הרב
ואינם בולטים

תבניותיה ם ,

28

ברדידותם .

פיוטי הזולת חופשיים למדיי באותה עת מבחינת

ולפייטן ניח נה א פשרות לפתח בה ם נושאים שונים בת נופה שהת בקשה

לו ; אלו הקשורים להפטרות בנויים בדרך  -כלל במחרוזות מרובעות  ,המותירות מקום

המקראיות .

לפייטן לומר את דברו בצד הסיומות

29

רק בגופי היוצר לא הצליחו

הפייטנים להגיע לאיזון סביר בשום אופן  :לאלו נקבעה תבנית הקיקלר  ,שמחרוזותיה
הלשון הפייטנית -

ראה

:

שם  ,עמ '

; 112 - 111

ויש להוסיף ' חידושים ' בשמות פעולה שוועדו

לעיתים למלא את הטקסטים במלים ריקות מתוכן  -ראה  :שם  ,עמ '

ראה

:

פליישר  ,שירת הקודש  ,עמ '

. 101 - 99

. 280

הסיבה לכך נעוצה אולי במסורת הנכבדת של הסוג  ,אך אפשר שמקורה בעובדה שרוב
הקדושתאות נכתבו בעת הזאת לכבוד חגים  ,שעה שביוצרות עיטרו פייטנים גם את התפילות

בשבתות .

אבל גם בפיוטים לחגים ניכר יתרונה של הקדושתא על פני היוצר  ,ועל כן דומה

שהטעם הראשון עיקר .
קטעים בעלי אופי הימנוני נשגב באים בעיקר בפיוטי האופן והמי כמוכה

עוסקים בגלות וגאולה ( אך יש גם פיוטי מי כמוכה המצטרפים

וכמותם לעקרים קרובות גם פיוטי המאורה
; 279 - 252

והאהבה .

אליהם )

ראה בפירוט

:

;

פיוטי ה ' מלכנו

ואופיים לירי יותר ,

פליישר  ,היוצרות  ,עמ '

. 335 - 308

כך כעיקר בפיוטי ר ' שלמה סולימן  -ראה

:

פליישר  ,היוצרות  ,עמ '

. 304 - 280

גם תוכנם הנבואי של פרקי הפטרה רבים סייע להעמיד פיוטים בעלי שגב הימנוני  .אולם
בהפטרות סיפוריות אנו מוצאים לא אחת פיוטי זולת אשר למרות המחרוזות המרובעות הם דלים

למדיי בתוכנם  .דוגמה קיצונית  -ראה

:

אליצור  ,פיוטי  ,עמ ' . 49

החידתיות בפיוט המזרחי

משולשות ,

30

ן

23

והן מביאות בסיומיהן על  -פי הסדר את פסוקי הפרשות המתפייטות .

שליש מטורי הפיוט הוכתב בדרך זו מראש לפייטן  ,ולא הותר לו אלא להחליט באיזו
נקודה יקטע בהם את פסוק הסיומת  .מרחב התנועה שלו הצטמצם אפוא לשני טורים
קצרים בכל מחרוזת  ,שני טורים שגם הם מוגבלים  ,שכן עליהם להתאים בתוכנם
ובחרוזם לסיומת המקראית המלווה

אותם .

ן3

אמנם לא כל גופי היוצר שווים  ,ולעיתים הצליחו הפייטנים  -בעיקר בפרשות

בעלות מתח סיפורי רב  -ליצור גם במרכיב זה קטעי שיר מרשימים  .אולם רבים
מאוד מגופי היוצר של ר ' שלמה סולימן וחבריו הם מן הרדודים שבפיוטי התקופה ,
ועל  -פיהם היא נראית כתקופת ירידה והידלדלות של הפיוט המזרחי  .גם פייטנים
שבאו לרענן את פני השירה הרגישו בכך ועשו מאמצים רבים לשנות את אופיו של

גוף היוצר ולעצב בו מהלכים חדשים  .נמקד אפוא את דיוננו מעתה בעיקר בגוף
היוצר  ,כראי המשקף את התמודדותם של פייטנים שונים עם הנורמות הפואטיות של

זמנם .

ד  .חידתיות מחודשת בפיוטי

ק

"ג

חוסר נחת ממהלכי הפייסנות המזרחית המאוחרת ביטא לראשונה  ,כמפורסם  ,רב

סעדיה גאון  .הגאון הער " ן את גדולי הפייטנים של התקופה הקלאסית ושאף אל
המופת שהעמידו ביצירתם .

32

במהלך ניאו  -קלאסיציסטי מובהק  ,הוא ניסה לשוב

ולהעמיד פיוטים שרמתם איננה נופלת מן היצירות הקיליריות במיטבן  ,וממילא -
פיוטים חידתיים וסתומים  .אולם הוא סלל לו דרך משלו ביצירותיו  ,וגם החידתיות
בפיוטיו לא נבעה מאותם גורמים שהביאוה לפיוטים הקלאסיים

:

רמזים דקים

למדרשים מרובים אינם עומדים עוד במרכז פיוטיו  .מצויים בהם גם קטעים ארוכים

חשופים מדברי מדרש ; וכאשר שילב מדרשים  -ואין הכוונה למדרשים מפורסמים
המשמשים בסיס לכינויים  -הוא סיפר בדרך  -כלל את תוכנם במפורש  ,אפילו
בפירוט  ,ולא הסתפק ברמזים דקים אליהם  ,אבל עשה זאת בלשונו שלו ולא ציטט את
לשון

המדרשים .

33

החידתיות בפיוטי
30

רמזים דקים למדרשים לא היוו אפוא גורם מרכזי ביצירת

רס " ג .

בתבנית זו באים גושים של שלוש מחרוזות משולשות המלוות במחרוזת קדוש -
פליישר  ,תבניות הקבע  .על הופעת התבנית בגוף
; 221

31

פליישר  ,היוצרות  ,עמ '

199

הייצר -

ראה

:

ראה

:

פליישר  ,שירת הקודש  ,עמ '

ואילד .

רק מחרוזות הקדוש היו משוחררות מחובת הסיומת המקראית וניתן בהן מרחב כלשהו לפייטן ,
אולם לאט לאט שיעבדו פייטנים אף מחרוזות אלה לסיומות מקראיות  ,לעיתים אפילו מתוך
הרצף של הפרשות  ,וצימצמו כך עוד יותר את אפשרות התנועה שלהם

32

ראה  ,דרך

משל  ,את דבריו בהקדמה הערבית לספר האגרון ( רס " ג  ,עמ '

משתמע גם חוסר הנחת שלו מחלק מפיוטי
33

ראה :

טובי  ,עמ '

. 287 - 286

זמנו .

בפיוטים .

; ) 155 - 154

מדבריו שם

ן
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כנגד זה  ,חידש רס " ג את פני לשון השירה והכינויים  ,והשתמש בהם ליצירת

פיוטים חידתיים  .חידושי הלשון שלו כבר נדונו הרבה ,
חדשה

וברור היום שהוא סלל דרך

34

משלו בשימושים הלשוניים  ,דרך שהושפעה מחשיבה שלמד מכתבי

מדקדקים ערביים  .חידושי הלשון שלו כוללים הרבה הטיות שלא היו מקובלות  ,או
חביבות  ,על פייטנים קדומים ,

כגון :

העדפת לשון הנקבה  ,צורות מורחבות על דרך

ה ' פיאור ' וכיוצא באלו  .הצורות המחודשות  ,חלקן מוזרות ביותר  ,המופיעות בפיוטיו ,
לעיתים בצפיפות לא מעטה  ,מקשות על הבנתם ותורמות לסתימות הגדולה של רבים

מהם  .גמ  ' .הכינויים בפיוטי רס " ג מפתיעים ובלחי צפויים  ,וברור שהוא שב והבין את
הפוטינציאל החידתי הגלום בהם והשתדל  -בהצלחה רבה  -לממש אותו שוב

ושוב .
את מקום המדרשים כגורמים לחידתיות תופסים בפיוטי רס " ג  ,במידה מסוימת ,
פסוקי מקרא  .רס " ג חיבב  ,כידוע  ,מילים וצורות מקראיות יחידאיות ונדירות  ,והירבה

להשתמש בהן  .גם את הכינויים המחודשים הוא יצר במקרים רבים על  -ידי שימוש

בשמות פרטיים מקראיים נידחים  ,הבאים כמטונימיות או במשמעם כשמות כלליים .
שיבלן פסוקים בפיוטיו נעשה אף הוא בדרכים מתוחכמות  ,תוך הקפדה על שינוי

אליהם .

לשון הפסוקים ורמזים דקים

35

בכך שב רס " ג לכאורה לדרכם של הפייטנים

הקלאסיים וניצל את אוצר ידיעותיהם של השומעים  ,שנדרשו להסתפק ברמזים
ולהגיע למקורות שהכירו  -אך אלה שבפיוטי רס " ג הם יותר מקורות מקראיים
ופחות מדרשיים  .בהחלפת המדרשים במקראות בלתי צפויים בפיוטי רס " ג ניתן אמנם
לראות השפעה ערבית  ,אם כי ייתכן שיש בכך סימן גם לרמת ציפיות שונה של הפייטן

מקהלו .
כדוגמה למהלכים אלה של רס " ג אביא משפט אחד  ,שבו הוא ביקש לומר -

בדומה לקילירי בדוגמה שהובאה לעיל  -כי המן ביקש להרע לישראל  ,ובעיקר
למרדכי ואסתר  ,ואף דימה אותו לנחש  .לשון רס " ג  ,בגוף היוצר שלו לפרשת שמיני ,
הוא

' :

שפרשת שפיפון

ה

לשפופן ' .

36

במשפט קצר זה אנו רואים את צורת הלשון

הסעדיאנית האופיינית ~'~ :פרשת '  ,שהיא צורת מקור נקבית שאיננה מצויה בפיוט
הקלאסי  ,וגם את השימוש המיוחד שרס " ג עשה בכינויים

:

' שפופן '  -היוצר כאן

לשון נופל על לשון עם ' שפיפון '  ,אך גם עם ' שפן '  ,היא מילת החרוז שבטורים
הסמוכים  -הוא דמות שוליתי חסרת משמעות לעצמה  ,הנזכרת פעם אחת בלבד

במקרא ( ברשימת יחס של בני בנימין בדה " א ח
ישראל ( הסובל מידי

המן )

 :ה) ,

אך היא הופכת למטונימיה לעם

בכלל  ,ובעיקר למרדכי ' איש ימינ "  ,בן שבט בנימין ,

זולאי  ,האסכולה  ,עמ ' יג  -מ

גולדנברג

טובי  ,עמ '

. 284 - 270

34

ראה :

35

לשמות פרטיים נדירים במשמעות סמלית  -ראה  :גולדנברג עמ '  . 131 - 130דוגמאות לשיבתו
פסוקים  -ראה

36

ראה

:

:

טובי  ,עמ '

.

. 262

זולאי  ,האסכולה  ,עמ ' קנב

בפנים) .

;

;

, 250 - 241

;

טובי  ,עמ '  , 30וביאורו בעמ '

148 - 147

( ועל פיו פירשתי
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כשפופן  .המאזין המופתע חייב אפוא לזכור באיזו רשימה מופיע שם מקראי יחידאי
זה ואיזה שבט הוא מסמל  ,ורק כך יעמוד על מלוא משמעותו בפיוט  .פירוש הטור
הוא

:

המן ( שנרמז בטור

הקודם )

היה למרדכי ולעמו כהפרשת ארס של נחש

( ' שפיפון '  -שוב מלה יחידאית  ,והשווה גם למשלי כג  :לב  ' ,וכצפתני

יפרש ' ) .

המטאפורה של המן כנחש  ,המיוסדת על מדרשים קדומים  ,כפי שראינו  ,מופיעה אף
היא כאן  ,אבל מפורשת וברורה  .רס " ג  ,בניגוד לקילירי  ,איננו משלב בפיוט כל רמז
למקור המדרשי  ,תחת זאת הוא דורש ממאזיניו לזכור שמות מקראיים נידחים
ויחידאיים ולהתחשב בגורמים רלוואנטיים הקשורים בהם  ,אך להתנתק מגורמים
בלתי נחוצים ולהפשיט מן השמות בדרך המטונימיה את המשמעות הכללית הניתנת
להם

בפיוט .

התוצר הסופי בפיוטי רס " ג  -בפרט ביוצרות  ,כולל גופי היוצר  ,אך גם בסוגי
פיוט אחרים  -הוא קטעים קשים ביותר להבנה ולפיענוח  ,מן הקשים שהעמידה
הפייסנות

המזרחית .

העקרוני שעמדנו

הסיבה לכך נעוצה הן בדרכו המיוחדת של רס " ג והן במהלך

עליו .

שכן ברגע שרס " ג  ,כפייטן מאוחר יחסית  ,ביקש לחזור

ולחקות פיוטים שהחידתיות תופסת בהם מקום מרכזי  ,היה עליו ליצור טקסטים
שיעמידו אתגר בפני

קולטיהם .

משום כך הוא לא הסתפק ברמת החידתיות של

הפיוטים הקלאסיים שהכיר  ,כי הכיוון החידתי שלהם מיצה את עצמו והצופן
לפיענוחם היה ידוע למיומנים שבצרכני הפיוט  ,שהמשיכו להשתמש ביצירות

הקלאסיות בהקף לא מועט גם בתקופה המזרחית המאוחרת  .יצירתו של רס " ג היתה

מכוונת בודאי אל קהל מיומן מסוג זה  ,ולא אל חוגים עממיים  .כדי להעמיד פיוטים
כמו  -קלאסיים ולהביא את שומעיו למאמץ ממשי בפתרון החידות הצפונות בטקסט ,
חייב היה אפוא רס " ג לעלות על קודמיו וליצור קטעים סתומים וקשים יותר מאלו
שהיו בתקופה

הקלאסית .

הדרכים החדשות שיצר לא היו  ,אם כך  ,בגדר ' טעות '

בהבנת המהלכים הקלאסיים האמיתיים  ,שנבעה לכאורה מהשכלה חדשה ומחשיפה
לתרבות זרה  .מציאת דרכים חדשות היתה מחויבת המציאות משום שרס " ג הבין אל
נכון את הפואטיקה של התקופה הקלאסית בשיאה ושאף להגיע אליה  ,אך חש שכדי
להגיע לפיסגה זו עליו לסלול דרכים שלא נשחקו  .דקדוק ודרכי שירה שלמד מן
הערבים סייעו לו בפריצת דרך זו  ,אך עצם פריצת הדרך באה מתוך צרכים ספרותיים
עבריים

פנימיים .

37

פיוטי רס " ג  ,שהעמידו מהלך חדש ואתגר חדש בנוף הפייטנות המזרחית  ,גם
הציבו בה שיאים של חידתיות  ,שלא ידעה קודם לכן  .דווקא משום כך לא היה אפשר

37

מהלך דימה לזה שבפיוטי רס " ג נמצא במקביל  ,כמה עשרות שנים יותר מאוחר  ,במרכז פייטני

אחר  :צפרן איטליה  .יצירתו הסתומה בלי גבול של ר ' שלמה הבבלי היא ניסיון איטלקי להחזיר

את הרמה הקלאסית אל הפיוטים הנכתבים במרכז זה  -ניסיון שנדרש שוב להיות יותר ' קלאסי '
וסתום מן הדגם הנתון לחיקוי ; אך לא כאן המקום להאריך בכך  .ראה לעניין זה  :פליישר  ,שלמה
הבבלי  ,בעיקר בעמ '

107

ואילך .
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להתמיד בדרך זו  ,מכיוון שהחידתיות מטבעה צריכה להתעצם כדי לשרוד  ,ורס " ג
העמיד למן ההתחלה שיא של סתימות שאי אפשר להעצימו בלי לשמוט את המפתח
לפתרון החידות מידי השומעים  .אכן הפייטנים לא יכלו להמשיך בדרכו של רס " ג
בשלמותה  ,אף שנכתבו כמה חיקויים מדויקים למדיי לפיוטיו  ,אך אלו רק חיקויים

הפואטית .

מקומיים  ,ולא המשך ממשי של דרכו

38

ה  .החידתיות בפיוטים שלאחי רס " ג
הפייטנים שלאחר רס " ג לא יכלו אפוא להמשיך בדרכו בלא להביא את השירה שוב
למבוי

סתום .

ואכן אין קיימת כלל ' אסכולה ' פייטנית אשר מקבלת את נורמות

השירה של רס " ג וממשיכה את דרכו הפואטית  ,אם כי לא מעט פייטנים קיבלו את

דרכו בחידוש לשון הפיוט ועשו בה שימוש על  -פי צרכיהם
ידועים שני מסלולים מרכזיים בפיוט

המזרחי :

הפואטיים .

39

אחרי רס " ג

האחד  -של פייטנים שהתעלמו

מרס " ג ומחידושיו  ,או אף לא ידעו עליהם כלל ; אלו המשיכו בדרך  -כלל את הקו של

ר ' שלמה סולימן וחבריו  ,ופיוטיהם  -בעיקר גופי היוצר שלהם  ,כאמור  -עומדים

בסימן של הידלדלות גדלה והולכת  .ממצאי הגניזה מעידים  ,שחרזנים כגון אלו עמדו
בשפע במשך המאות הי ' והי" א ואף מאוחר יותר  ,ופיוטיהם זכו לתפוצה לא מעטה
וכנראה גם לאהדה של המוני

העם .

40

תופעה נדירה היא פייטן מזרחי בתר  -סעדיאני ,

העוקף את רס " ג וחידושיו ובכל זאת כותב פיוטים ברמה גבוהה  ,השואפת לנורמות
הקלאסיות  .י 4במסלול השני הלכה קבוצה לא קטנה של משוררים בעלי כשרון ,

שלמדו את חידושי רס " ג וניסו לעצב על  -פיהם את פני פיוטיהם  ,אך אלו  ,כאמור ,
פנים חדשות  ,שונות מאלו שעיצב רס " ג

לפיוטיו .

המפורסם בפייטנים אלו הוא ר ' שמואל השלישי  .הוא ידע לחקות היטב את סגנונו
של רס " ג  ,וכמה קטעים שיצאו מתחת ידו אפשר היה לטעות בהם ולחשוב שרס " ג

38

חיקויים מוצלחים במיוחד של פיוטי רס " ג מצויים בכמה פיוטים מאת ר ' סהלאן בן אברהם ,
ממנהיגי הקהילה הבבלית בפוסטאט במאה הי " א  .גם פייטנים אחרים  ,כגון ר ' שמואל השלישי ,
הצליחו לעיתים לחקות את הסגנון הסעדיאני כמעט בשלמות  ,אך לא עשוהו שיטה קבועה

בפיוטיהם .
39

את המונח ' האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון ' טבע מ ' זולגיי .

ע ' פליישר ( בכינוי  :י ' גולה )

התנגד לו וטען שאין לדבר על ' אסכולה ' אלא לכל היותר על רב ( רס " ג ) ותלמיד ( ר ' שמואל

השלישי ) ; ראה  :פליישר  -גולה  .אולם יש להבדיל בין אסכולה לשונית לאסכולה פייטנית  .ברור

.

היום שאיש לא המשיך באמת בדרכו הפייטנית של רס " ג  ,אך מלשונו הושפעו פייטנים רבים ולא

רק ר ' שמואל השלישי  ,במשך כמאתיים שנות שירה עברית במזרח  .ראה לאחרונה גם  :אליצור ,
שארית יוסף  ,עמ '  , 42בעיקר בהערה
40

ראה

:

אליצור  ,שארית יוסף  ,עמ '

תקופה  -ראה
41

:

שם

;

. 63

, 13 - 12

השווה גם

:

בעיקר בהערה  . 7על רמות היצירה השונות באותה

אליצור  ,אלעזר בירבי קילר  ,עמ '

112

ואילך .

חריג כזה הוא ר ' יהושע בר כלפה  ,המרבה לשלב מדרשים בפיוטיו ואף יודע לרמוז אליהם  ,אם
כי פיוטיו אינם סתומים

יחסית .

ראה עליו בפירוט

:

אליצור  ,פייטן

;

ועיין עוד להלן .

ן

החידתיות בפיוט המזרחי

עצמו

חיברם .

אולם אלו אינם משקפים את כלל יצירתו של ר ' שמואל

42

27

השלישי :

ברוב מערכות היוצר שכתב עיצב לעצמו סגנון ודרכים משלו  .מפורסם מכולם הסגנון
שקבע בגופי

היוצר :

כאן שב וניסה  -בטורי שיר ארוכים במיוחד  -לשלב

מדרשים רבים ככל האפשר  ,אך לא ברמזים אלא תוך ציטוטים נרחבים מלשון
המדרשים

המתפייטים .

בעצם ההיזקקות לשפע של מדרשים פתר ר ' שמואל את

בעיית ההידלדלות והרדידות של גוף היוצר  ,תוך שיבה לדרכם של פייטנים קלאסיים

בהעשרת תוכני פיוטיהם  .בדרך הבאת המדרשים התרחק מרחק רב מסגנון הפיוט
הקלאסי ומן הנורמות הפואטיות שלו ופתח במהלך חדש בפיוט

המזרחי :

פיוטיו

כבדים ועמוסים  ,אך המקורות אינם משולבים בהם באופן המביא לחידתיות  .סתימות

מסוימת המצויה בחלק מפיוטיו מקורה בדרך  -כלל בלשון קשה  ,המושפעת מרס " ג ,
או בכינויים מתוחכמים  .אבל הסיפור הרחב של המדרשים בלשונם המקורית בא

ללמד את שומעי הפיוט ולהעביר להם תכנים עשירים  -ולא לחוד להם

חידות .

43

א ' מירסקי  ,שדן בסגנון המיוחד של ר ' שמואל השלישי ביוצרותיו  ,ראה בו סימן

לחולשה ולתשות כוח של לשון הפיוט  :כביכול לא עמד עוד הכוח לפייטנים באותה
עת לרמוז למדרשים בדרך הקלאסית  ,ולכן בחרו בדרך ה ' קלה ' של סיפורם
אך הדברים יותר
שמואל

השלישי .

מורכבים .

כלשונם .

44

קודם כל יש להבחין בין סוגי הפיוט השונים של ר '

הסגנון שתיארנו מאפיין את גופי היוצר שלו  ,אך אותם

בלבד .

במרכיבים אחרים של מערכות היוצר הוא נמנע מהבאת מדרשים כלשונם  ,לשונו בהם
עשירה וגמישה  ,וכאשר הוא מפייט בהם דברי מדרש הוא משכיל לשלבם ברצף
הלשוני החדש  ,ואם יש צורך בכך אף לשוות להם שגב

הימנוני .

45

בתירתו בהבאת

המדרשים כלשונם בגופי היוצר היא אפוא מכוונת  ,מתוך מחשבה שכך יפה

לפיוט .

אפשר שמצבם העלוב של גופי היוצר שאינם סעדיאניים ונתחברו קודם זמנו הביא

לנסיונו של ר ' שמואל להעמיס עליהם תכנים מרובים ככל האפשר  -גם בלא סגנון
רב

;

ייתכן שהשעבוד לסיומות המקראיות  ,שהכתיב מראש שליש מטורי השירים ,

גרם לכך שגם בטורים האחרים יובאו המקורות בדרך הקרובה לציטוט

;

אף לא מן

הנמנע הוא שר ' שמואל ראה את השיטה מבצבצת בשוליהם של גופי יוצר קלאסיים ,
קדומים  ,והתיר לעצמו להרחיב את השימוש בה ולעשותה קבע  ,בלא שראה בכך
סטייה מן הנהוג
ראה

:

בסוג .

46

בין כך ובין כך  ,גופי היוצר שחיבר מהווים מהלך שהחזיר

זולאי  ,האסכולה  ,עמ ' כה  -לא .

הדברים כאן מתייחסים לכלל העולה מן הרוב הגדול של פיוטיו ולא לחריגים המועטים  ,שבהם
הכניס ר ' שמואל שינויים בלשון המדרשים  ,אשר גם אם באו לצורך החרוז והאקרוסטיכון  ,יש
שהם מקשים על הזיהוי וההבנה המיידיים של המקורות  .בכמה מקומות הוא אף הצליח להצפין
במחרוזות שבגופי היוצר שלו מדרשים ברמזים דקים וסתומים  ,אך אין זו דרכו
ראה

:

מירסקי  ,עמ '

דוגמאות ראה

:

הרגילה .

. 88 - 80

ולנשטיין

;

וכן וייס  -בשניהם בעיקר באופנים ובפיוטי מי כמרכה וה ' מלכנו .

מחרוזות כאלה אכן מצויות אפילו בגופי היוצר מאת ר ' יוסף בירבי ניסן  ,אף כי טורים כאלה
חריגים אצלו

;

כך  ,דרך משל  ,ראש היוצר שלו לתולדות  -ראה  :פליישר  ,היוצרות  ,עמ '

. 723

אצל ר ' שמואל השלישי  ,כנגד זה  ,הם מהווים נורמה  .דוגמאות נוספות המבצבצות אפילו בכמה

קדושתאות קלאסיות  -ראה

:

אליצור  ,פייטן  ,עמ '

 , 123הערה

. 45
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למרכיב מרכזי במערכות הפיוטים את אופיו הלמדני  ,אך עם זאת הוא ויתר במידה
רבה על מי שהיתה בת הלוויה החשובה של התכנים הלימודיים בפיוטים הקלאסיים ,

החידתיות .

היא

גם פייטנים חשובים אחרים מבני זמנו של ר ' שמואל השלישי  ,אלה שנזקקו לרמה
הגבוהה יותר של הפיוט באותה העת  ,נדרשו להבאות רחבות של המדרשים בגופי

היוצר שלהם  .כך אנו מוצאים הבאות של דברי מדרש כלשונם בכמה גופי יוצר של ר '
יוסף אבן אביתור

ואחרים .

47

מעתה נאלצו הפייטנים להתמודד עם נורמה חדשה  .יש

שקיבלו נורמה זו באופן חלקי  ,ומתוך עמדת כוח של מודעות לדרך הכתיבה

הקלאסית ויכולת להשתמש בה  .כך הם  ,דרך משל  ,גופי יוצר לסדרים התלת  -שנתיים
שכתב ר ' יהושע בר כלפה  ,אף הוא בן זמנו של ר ' שמואל השלישי  ,הכתובים ברובם
בסגנון קלאסי  ,ומדרשים נרמזים בהם לעיתים ברמזים דקים  .סגנונם הקלאסי משכנע
כל כך עד שבמשך עשרות שנים היו חשובי החוקרים בטוחים בקדמותם .

48

יוצרות

אלה מעידים שר ' יהושע אכן שלט היטב בדרכים הקלאסיות לרמיזה למדרשים וידע

להשתמש בהן  .אבל במורשתו של ר ' יהושע מצויים גם גופי יוצר אחרים  ,לפרשות
חד  -שנתיות בעלות אופי הלכתי  ,והם מביאים ציטוטים רחבים ממדרשי ההלכה
הקדומים  -ממש בשיטת ר ' שמואל השלישי  .ר ' יהושע בחר אפוא בין השיטה
הקלאסית לשיטת ר ' שמואל השלישי כפי שמצא לנכון בכל פיוט או קבוצת פיוטים

לגופה .

49

אולם יש גם פייטנים מאוחרים לר ' שמואל השלישי שלא בחרו בין שתי השיטות
קיבלו באופן עקרוני את דרכו של ר ' שמואל השלישי בציטוט המדרשים

אלא

ובהבאתם כלשונם  -ובכל זאת הם ניסו לרענן את גופי היוצר שלהם ולהגביה את

לשונם  ,ותוך כדי כך שבו והוסיפו להם ממד חידתי  .כתיבה בעלת צביון חידתי ניכרת
בכמה פיוטים מהמאה הי " א  ,ודרכי השירה שלהם מעניינים ביותר  .נדגים את הדברים
מפיוט מאת ר ' כלף בר סעיד  ,שרק מעט מפיוטיו

נדפסו .

50

פייטן זה התאמץ מאוד

לשוב וליצור טקסט מוגבה ומרוכז  ,וממילא חידתי  ,תוך שגייס את הלשון הסעדיאנית
וגם אמצעים אחרים  ,והכניס חיים חדשים בטורים הארוכים ועמוסי המדרשים של
גוף היוצר  .את גוף היוצר שלו לפרשת ויחי ( כ " י קמברידג '  ,ט " ש 1 17 / 15ע  ) 8הוא
פותח

47
48

:

.

ראה בנדפס  :זולאי  ,אבן אביתור עמ '

ראה  :אליצור ,

פייטן  ,עמ ' . 36 - 33

; 245 - 224

. 251 - 249

אמנם בצד המדרשים הבאים ברמזים  ,באים בגופי יוצר אלה גם

מדרשים המסופרים בהרחבה תוך ציטוטים מלשונם  ,אך לא יותר מאשר ביצירות מאת פייטנים
קלאסיים  ,כר ' יוסף בירבי ניסן ביוצרותיו לסדרים

אליצור  ,פייטן  ,עמ '

;

ראה לעיל  ,הערה

. 46

ואילך .

49

ראה

50

קטעים מהזולת שלו לויגש  -ראה  :זולאי  ,מקור וחיקוי  ,עמ ' לו  -לז ; מצרר וסילוק ליוצר לויחי

:

ממורשתו  -ראה

:

122

פליישר  ,היוצרות  ,עמ '

; 251 - 248

. 382 - 381

החידתיות בפיוט המזרחי

ן

29

איטל 9טל משמים וגזר חשש והודה למוריש ומעשיר ובירא
שזר ברם שיז לי קלים

ואחת מחמשה תצע נסר כף סיטר שריית הירא

מ י יעקב וץ.רץ

"

"

וררם שבע ? שוה

המחרוזת כולה  ,חקן מפסוק הסיומת  ,נראית ככתב חידה  ,אשר אינו נופל ברמת

סתימותו מכמה פיוטים קלאסיים  .בכל זאת אנו מוצאים בטור השני השפעה ברורה
של שיטת ר ' שמואל השלישי בהבאת

הדרשות :

הביטוי ' בשר ודם אין לו כלום ' ,

בהקשר של לקיחת ' אחת מחמשה '  ,הוא ציטוט ברור מבר " ר צה  ,כנוסח כ" י ותיקן
( עמ '

' ר ' יהושע דסכנין בשם ר ' לוי  ,פרעה אין לו כלום בעולם  ,והוא

: ) 1234

30

אומר :

" והיה בתבואות ונתתם חמישית לפרעה "  ,אבל הקב " ה שהכל שלו אינו אומר לך
שתפרוש לו אלא אחד מעשרה '  .ר ' כלף מצטט אפוא קטע מן המדרש כלשונו  ,אך
הקטע סתום

למדיי .

הגורמים לכך משולבים

;

הפייטן משתמש כאן בכל הדרכים

הקלאסיות ליצירת החידתיות  ,אך מטה אותן לכיוונים חדשים על  -פי צרכיו  .אפילו

המדרש המצוטט עצמו מכוסה קמעא  :המילים המצוטטות מועטות  ,ההסבר הנוסף
להן מינימאלי למדיי  .ר ' כלף אינו מספר את המדרש כולו אלא משאיר לשומעיו
להשלים את החלק העיקרי שבדרשה

:

ההשוואה בין דרישתו הגבוהה של פרעה

( שבאמת ' אין לו כלום ' )  ,ובין הקב " ה שהכל שלו ודורש הרבה

פחות  .יי

אבל ההפתעה

העיקרית היא בעצם הבאת הדרשה בהקשר זה  :שהרי פרשת ויחי פותחת בסיפור על
שנותיו האחרונות של יעקב במצרים  ,לאחר שסיפור מעשי יוסף בשנות הרעב כבר

נסתיים בפרשה הקודמת  .הפייטן פותח את היוצר בהפניה מפתיעה של המבט לסיום
הפרשה הקודמת דווקא  ,והוא מביא אפוא את המדרש מהקשר בלתי צפוי  ,דבר
המוסיף גם הוא על הקושי בזיהויו

ובפיענוחו .

אבל לא רק המדרש קשה כאן  .גם אחרי שהבנו אותו והשלמנו את החסר בו  ,אין

המחרוזת מובנת  .החידתיות בטור הראשון נוצרת מכינויים ומשימושי לשון תמוהים
מה פירוש ' איתן כמל מופתים '

?

מיהו ' איתן '

?

:

לכאורה כינוי זה קבוע למדיי במסורת

בת מאות שנות פיוט  ,שלפיה איתן הוא אברהם אבינו  ,על שום ' איונן האזרהי ' שנדרש

עליו .

52

אך מה עניינו של אברהם לפרשת ויחי  ,או לסוף פרשת ויגש

?

פירוש בכיוון זה

יוביל למבוי סתום  ,על כן יש להניח  ,שדמות אחרת  ,הקשורה לסיפורנו דווקא  ,מכונה

כאן איתן  .מכיוון שאנו עומדים בגזרת החומש שגזר יוסף על המצרים לשלם לפרעה ,
הרי שעלינו לחפש את הכינוי ' איתן ' בקשר ליוסף  -ואכן מתברר שהכינוי מתאים ,

שכן על יוסף נאמר בברכת יעקב ( בר ' מט  :כד ) ' ותשב באיוזן קשתו '  .ר ' כלף בר סעיד
הצליח אפוא להפתיע את שומעיו כאשר לקת כינוי ישן ושחוק והשתמש בו באופן

51

ר ' כלף אינו שונה בכך מפייטנים אחרים המצטטים מדרשים אפילו ביתר הרחבה  :במקרים רבים
מאוד הם מטילים על שומעיהם להשלים חלק מן התוכן המדרשי מתוך הכרות מוקדמת עם
המקור  ,ואינם טורחים לספרו

52

ראה

-

מל " א

ה:

במלואו .

יא  ,ומדרשו בפסדר " כ פרה ג  ,עמ '

, 61

ובמקבילות

לו .

30

ן
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חדש  .אבל מה פירוש ' איתן כמל

מופתים ' ?

' כמל ' על  -פי דרכי התחביר של הפייטנים

הקדומים פירושו ' כאשר מל '  ,וכאן אנו נרמזים למדרש נוסף  -שיוסף גזר על
המצרים בעת הרעב

שימולו .

53

מכיוון שכך  ' ,מופתים ' חייבים להיות המצרים  ,וכאן

מתברר ששוב יצר ר ' כלף כינוי בדרך מחודשת  ,והפעם בעזרת הלשון הסעדיאנית

:

מצרים מכונה ' מוף ' בפיוטים רבים  ,על שם אחת מעריה ; ואם נרחיב כינוי זה על דרך
הפיאור  ,הרי שנוכל לקרוא לבני מצרים בשם ' מופתים '  .גם כאן עיקר ההפתעה הוא
בשימוש הבלחי שגרתי במלה הידועה ' מופתים '  ,שימוש המעניק לה

הוראה חדשה .

54

ר ' כלף מרענן כאן אפוא את הכינויים הפייסניים בדרכים מפתיעות ביותר  ,תוך
שימוש בלשון סעדיאנית  ,וכל זה כדי לרמוז למדרש רמז דק  ,כאילו אין צורך

לא נאמר כאן שיוסף מל את המצרים  ,אלא נפתח משפט זמן משועבד ,
' כאשר מל יוסף את

המצרים ' .

לספרו :

שמשמעו :

שומע הפיוט צריך מעתה לפענח את הכינויים

הסבוכים  ,להירמז למדרש  ,אך לא להיעצר  ,אלא לשאול מיד מה קרה אחר

פירוש המחרוזת שהבאנו הוא אפוא כך

:

כאשר מל יוסף את המצרים וגזר עליהם

לשלם חומש מתבואותיהם לפרעה  ,והודה לקב " ה ( המכונה הפעם בכינוי

' מוריש ומעשיר

ובורא ' )

-

כך .

שגרתי :

ובמאמר מוסגר מעירים לנו  ,שתביעה זו של חומש

מחוצפת למדיי  ,שהרי פרעה הוא בשר ודם שאין לו כלום משלו באמת  -אז  ,אחרי

כן  ' ,ביאר שריית הירא '  ,כלומר  :סיפר הכתוב על שהייתו של יעקב ( ' הירא ' ) במצרים
שבע  -עשרה

שנה .

ר ' כלף מצליח ליצור מחרוזת עמוסה וחידתית ומנצל לשם כך את כל הדרכים
הקלאסיות :

רמיזה למדרשים בלי לספרם במלואם  ,מעבר מהיר ממדרש למדרש ,

יצירת כינויים סתומים ושימוש בלשון פיוט  .אולם מכיוון שבימיו אוצר הכינויים
הקלאסי ודרכי לשון הפיוט המסורתיות כבר נשחקו  ,הכינויים שהוא מחדש חייבים
להיות קשים יותר לפיענוח  ,והריענון הלשוני בא באמצעים סעדיאניים

מובהקים .

גם בהמשך היוצר מרבה ר ' כלף להביא מדרשים  ,ולמרות הציטוטים המרובים

מתוכם הוא יוצר לשון דחוסה על  -ידי ציפופם והבאתם באופן חלקי  ,תוך הפעלה
מעוצמת של שומעיו  ,הצריכים להשלים את הדברים ולעבור במהירות ממדרש
למשנהו  .נסיונו של ר ' כלף לעלות במידת החידתיות על ר ' שמואל השלישי בולט
כאשר משווים את המחרוזת השנייה בפיוטו לשתי המחרוות הראשונות בגוף היוצר
לויחי של ר ' שמואל השלישי  .ר ' שמואל השלישי ייחד מחרוזת שלמה לכל מדרש

שהביא  ,ציטט מתוכו בהרחבה וכלל בפיוט את עיקרו  .וזה

לשונו :

אדם במירה שהוא מודד שה מודדין לו באמשה

י

למול ' .

53

ראה  -בר " ר צ ,

54

הכינוי כאן חריף במיוחד  ,גם משום שהעיר מוף לא נזכרת אלא פעם אחת במקרא

 ,עמ ' 1106

:

' כפאן

( הושע ט  :ו ) ,

אך בעיקר משום שהמלה ' מופתים ' בהוראתה הרגילה  -מעשי פלא  -שכיחה מאוד  ,ודווקא
בהקשר של הניסים שעשה ה '

במצרים .

החידתיות בפיוט המזרחי
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יכ
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55

ר ' שמואל מפייט כאן בהרחבה  ,ובציטוטים רבים  ,שני מדרשים  .באחד מסופר על
שיוסף כילכל את אביו במצרים שבע  -עשרה שנה  ,כנגד שבע  -עשרה שנה שיעקב
פירנס את יוסף עד יום מכירתו

שבאבות

( יעקב ) ,

;

56

בשני מצוין  ,שלשון ' גויעה ' נאמרה בבתור

בבחור שבנביאים

( משה )

ובבחור שבמלכים ( דוד )  ,משום

ששנותיהם לא הגיעו לשנות אבותיהם ( בר " ר צו בנוסח כ " י ותיקן  , 30עמ '

. ) 1235

ר'

שמואל מספר את עיקר תוכנו של כל מדרש באופן שגם אם אדם אינו זוכרו יוכל
לעמוד עליו מתוך הפיוט  .כנגד זה ר ' כלף כולל שני מדרשים אלו במחרוזת אחת  ,ואף
מוסיף עליהם עוד רמז

:

שסע והיירה  /סל להורו כי ? ן שף !4א  ? ? 1 mNDרעי
דגלים שמשה ~2יךבי ?תותם משנית קבוסם ? 2ךבו כדחי

? מות

מקךבו ? מי

? אוראל

קסמות

למות

הטור הראשון מספר על יוסף שגמל לאביו וכילכלו שבע  -עשרה שנה ( ' בן כך יצא
מאתו וערעו צמות '

הוא

המכירה ) ;

פירושו :

בן שבע  -עשרה יצא יוסף מלפני יעקב ואירע לו אסון ,

בטור השני רומז ר ' כלף למדרש האחר  ,על אלו שלא הגיעו לימי

אבותם  ,אך מוסיף עליו  ,במילים ' וקרבו ודחו בתמות '  ,רמז להמשך אותו מדרש
בבר " ר שם

:

' את מוצא יעקב נוטל בכורה מראובן ונותנה ליוסף  ,ממנשה ונותנה

לאפרים  ,שלא יאמרו מתנת שכב מרע

הוא .

משה דוחה לשמעון ומקרב לראובן

שלא יאמרו מתנת שכב מרע הוא  ,ודויד נוטל מלכות מאדניהו ונותנה לשלמה שלא

יאמרו מתנת שכב מרע הוא '  .על  -ידי המילים
ייזכרו בדברי מדרש

' וקרבו ודחו ' מבקש ר ' כלף ששומעיו

אלו .

עקבנו אפוא אחר ניסיון מעניין של פייטן בן המאה הי " א  ,המבקש לשוב ולרענן

את גוף היוצר  ,ועל  -ידי כך משיב לו את רמת החידתיות המאפיינת את פיוטי התקופה
הקלאסית  ,והוא מממש את העקרונות המקוריים תוך שילובם בדרכי השיר החדשות

של תקופתו .
ההבחנה בדרך כתיבתם של פייטנים במאה הי " א עשויה לסייע בייחוס פיוטים

55

יוצר זה בדפוס  -יאה

56

המקור המדרשי הקדום אינו בידינו  ,אך תרכן הדברים מובא במדרש הגדול ובמדרש אגדה לראש

:

ולנשטיין .

פרשת ויחי  ,וכן במקורות מאוחרים

אחרים .

32

ן

שולמית אליצור

לבעליהם  .ידועה במחקר בעיית גוף היוצר ליתרו  ,החתום ' שלמה חזק החזן יזכה ' ,
אשר מ ' זולאי ייחסו מספק לרס " ג  ,אם כי התלבט בכך מאוד ,
פיוטי הגאון

במהדורתו .

58

57

ואף י ' טובי כללו בין

זולאי וטובי ביססו את הייחוס לגאון  ,בצד חתימת השם

' שלמה '  ,על סממני הלשון הסעדיאניים המובהקים שאכן קיימים ביוצר  ,וכן על טוריו
הארוכים  ,האופייניים  ,לדבריהם  ,לרס " ג  .מצד שני  ,נתערער הייחוס לרס " ג מכוח

סממני תבנית  ,המצביעים על איחור .
הפייטן ודרכו בשילוב המדרשים  .אולם קודם לכן נציין  ,שאין זה נכון שהטורים
הארוכים במקום זה אופייניים לרס " ג  .אמנם בכמה מפיוטיו הוא פרץ את גבולות
59

עתה ניתן להוסיף לערעור זה גם את סגנון

הטור המסורתי והאריכו  ,אבל מעולם לא מצאנו שהוא נהג כך בגופי היוצר  ,בכל גופי
היוצר הודאיים שלו בא מקצב של שלוש  -ארבע הטעמות בכל

טור .

משום כך

מציאותו של גוף יוצר בעל טורים ארוכים אין בה כדי לחזק את ייחוס הפיוט לרס " ג ,

אלא לערערו  .אבל הטורים הארוכים בגוף היוצר הנדון באים בדיוק על  -פי הדגם של
ר ' שמואל השלישי  ,רהם מנוצלים להבאות רחבות של מדרשים מרובים  ,כמה מהם

כמעט בלשונם  .השימוש בשיטת ר ' שמואל השלישי אינו מצוי קודם לסוף המאה

העשירית  ,ולכן אין להקדים גם את היוצר הזה למאה הי " א  .הפייטן משכיל להכביד
על שומעי הפיוטים  ,כדרך שנהג בה ר ' כלף בר סעיד  ,ועובר במהירות יחסית מדרשה
לחברתה  ,מביא לא מעט חידושי לשון סעדיאניים ומשלב מדי פעם כינוי רענן ובלחי
שגרתי  ,אם כי לא בשפע רב  -אבל עיקר נויו של הפיוט בעיניו בשפע המדרשים

הבאים בו כמעט כנתינתם  .קני  -המידה שהעלינו מאשרים אפוא את ההשערה שעלתה
מעיון בתבניות הפיוט ובחתימתו ושוללים את האפשרות לייחסו לרס " ג

,

6

שיטת ר ' שמואל השלישי השפיעה אפוא על פייטני המאה הי " א גם כאשר ניסו
להגביה את לשון פיוטיהם ושבו לכתוב יוצרות
והמדרשים הבאים בהם כמעט כלשונם  ,נעשו סימן

חידתיים .

הטורים הארוכים ,

הכר של גופי היוצר של התקופה .

לאחרונה הראיתי  ,שלקראת סיום המאה הי " א הגיעה שיטה זו לקיצוניות  ,תוך ירידה
חריפה ברמת החידתיות  ,כפי שהדברים באים לידי ביטוי בגופי היוצר מאת ר ' יוסף

הלוי החבר  :פייטן זה נסחף אחר לשון המדרשים כדי כך  ,שאף הושפע משימושים

57

ראה :

זולגני  ,האסכולה  ,עמ ' קע  .הלבטים של זולאי -

היא

אף הציע  ,שאילי יש ליחס את היוצר

לר ' שלמה בירבי יהודה גאון  ,ראש הישיבה בארץ  -ישראל באמצע המאה הי " א  -עיקרם בגלל
החתימה שאינה אופיינית לרס " ג  ,ומשום הטענה שיתרו בא לאחר מתן תזרה  ,השונה מדעתו של
הגאון כפי שמביאה ראכ " ע בפירושו לפרשת
טובי  ,עמ '

58

ראה :

59

הכוונה

המאה

 ; 8 - 7וראה

יתרו .

דיון בבעיות הייחוס  -במבוא  ,שם  ,עמ '

. 193

למחרוזות הקדוש הארוכות מיתר המחרוזות  .במחקר  ,נרשמה תופעה זו לראשונה מסוף

ה"

.

( בפיוטי ר ' יוסף אבן אביתור ) והיא הלכה והתפתחה במאה הי " א לא סביר אפוא

שנהגה כבר בפיוטי רס " ג  .בגופי היוצר הודאיים מאת רס " ג מחרוזות הקדוש הן לעולם בנות
שלושה טורים בלבד  .ראה לעניין זה

:

פליישר  ,היוצרות  ,עמ '

ומייחס יוצר זה לר ' שלמה בירבי יהודה
60

. 224

בהערה  76שם הוא אף שב

גאון .

הייחוס לר ' שלמה בירבי יהודה גאון מתקבל על הדעת  ,גם מצד החתימה וגם מצד הזמן שעליו
מצביעים סממני התבנית ומהלכיו הספרותיים של היוצר  ,אם כי אין הוא בחזקת

ודאי .

ן

החידתיות בפיוט המזרחי

33

תחביריים מדרשיים מובהקים  ,הזרים ללשון השירה  .כך למשל  ,לצורך האות ד '
שלאקרוסטיכון הוא היה מוכן להשתמש בצירוף ' דבר אחר '  ,ואת הטור של האות ו '

פתח לעיתים ב ' ויש אומרים '  .אין צורך לומר  ,שבגוף הטורים  ,הארוכים במיוחד  ,הוא
העתיק את לשונות המדרש כמעט בלי שינוי  .י 6מובן שבדרך זו של הבאת המדרשים
אין למצוא עוד אפילו צל צלה של

חידתיות .

אכן אלה הם המהלכים האחרונים של שירת הקודש העברית במזרח קודם דעיכתה
כמרכז פייטני

עצמאי .

62

אליצור  ,שארית יוסף  ,עמ ' . 22 - 21

61

ראה

62

המרכז הפייטני במזרח המשיך אמנם להתקיים גם במאה הי " ב ובראשית המאה הי " ג ( לדוגמה

:

 פיוטי ר ' ידותון  ,חזן בית  -הכנסת השאמי בפוסטאט בראשית המאה הי " ג  ,הדפיסם  :פליישר ,סדרי התפילה  ,עמ ' רמו -רמח

;

רגב -רגג

;

רנו -רנט )  ,אך קשה למצוא בו עוד כוח חידוש או רעננות

ספרותית ולשונית שאינם פרי השפעה ספרדית .

הפתות ביבליוגראפיות
אברמסון

ש ' אברמסון  ' ,לפיוטות '  ,סיני נו ( תשכ " ה )  ,עמ '

רלח  -רם .

אליצור  ,אלעזר
כירבי קילר

ש ' אליצור  ,פיוטי ר ' אלעזר בירבי קילר  ,ירושלים תשמ " ח .

תשמ " ח .

אליצור  ,פיוטי

 , - -פיוטי ר ' יהודה בירבי בנימן  ,ירושלים

אליצור  ,פייטן

 , - -פייטן בעידן של מפנה  -ר ' יהושע בר כלפה ופיוטיו  ,ירושלים

תשנ" ד .
אליצור  ,קדושה ושיר  , - -קדושה ושיר  -קדושתאות לשבתות הנחמה לר ' אלעזר בירבי קיליר ,

תשמ " ח .

ירושלים
אליצור ,

 " ' , - -אאדרה ארוממה "

קדושתת חידה

להרס נסים זצ " ל  ,הראשון לצית  ,סדר חמישי  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ ' לה  -גז .

אליצור  ,קהל

  ' , -קהל המתפללים והקדושתא הקדומה '  ,ספר היובל לעזרא פליישר ,עמ '

אליצור  ,שארית יוסף
אליצור  ,שבעתות

-

קדושתת חידה ספק קלירית '  ,ספר הזכרון

. 190 - 171

  , -שארית יוסף  -פיוטי ר ' יוסף הלוי החבר  ,ירושלים תשנ " ד . , - -מחזורי שבעתות לסדרים ולפרשות  ,ירושלים

תשנ " ג .
ת " ש.

בר " ר

מדרש בראשית רבא  ,מהד ' י ' תיאודור וח ' אלבק  ,ירושלים

ברנשטיין

ש ' ברנשטיין  ' ,קרובה של פורים לר ' אלעזר הקליר '  ,מורא ד  ,תשכ " ד  ,עמ '

. 516 - 478
גולדנברג

א ' גולדנברג  ' ,עיונים באגרון לרב סעדיה גאון '  ,לשוננו  ,לז ( תשל " ג )  ,עמ '
; 290 - 275 ; 136 - 117

דוידזון

י ' דוידזון  ,אוצר השירה והפיוט מזמן כתבי הקודש עד ראשית ההשכלה ,
ניוארק

וייס

לח ( תשל " ד )  ,עמ '

. 90 - 78

תרפ " ה  -תרצ " ג .

מ " צ וייס  ' ,מפיוטי שמואל יזכה '  ,הלפה לחכמת ישראל  ,ח
מ " צ וייס  ,שרידים מהגניזה  ,בודפשט תרפ " ד  ,עמ '

( תרפ " ד ) ;

גם בתוך

:

. 98 - 50

~4 . Wallenstien , Some unpublishedrpiyyי
,
rimfrom

ולנשטיין

lhe (airo Geniza ,

זולאי  ,אבן אביתור

מ ' זולאי  ' ,מתוך יוצרותיו של ר ' יוסף אבן אביתור לפרשיות התורה '  ,קרית

1959 .
ספר ,

זולאי  ,האסכולה

ל

( תשט " ו ) ,

Manchester

עמ ' . 253 - 243

 , - -האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון  ,ירושלים תשכ " ד .

שולמית אליצור

זולאי  ,המכון

 ' , - -בין כתלי המכון לחקר השירה העברית '  ,עלי עי " ן  -מנחת דברים

לש " ז שוקן אחרי מלאות לו שבעים שנה  ,ירושלים תש " ח  -שי " ב  ,עמ '

"

. 124 - 83
זולאי  ,הפיוט בא " י

  ' , -הפיוט באוץ  -ישראל '  ,ידיעות המכון לחקר השירה העברית  ,ה(תרצ" ט )  ,עמ ' קז -קפ .

זולאי  ,מחקרי יניי

  ' , -מחקרי יניי '  ,ידיעות המכון לחקר השירה העברית  ,ב  ,ברלין תרצ " ו ,עמ ' ריג  -שצא .

זולאי  ,מקור וחיקוי

 ' , - -מקור וחיקוי בפיוט '  ,סיני  ,יג

זולאי  ,פיוטי יניי

 , - -פיוטי יניי  ,ברלין תחר " ץ .

טובי

"

( תש " ט )  ,עמ '

לב  -נבן

טובי  ' ,פיוטי רב סעדיה גאון  -מהדורה מדעית ( של היוצרות ) ומבוא כללי

ליצירתו '  ,עבודה לקבלת התואר ד " ר  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

תשמ " ב .
תשמ " ה .

יהלום

" יהלום  ,שפת השיר של הפיוט הארץ  -ישראלי הקדום  ,ירושלים

מירסקי

א ' מירסקי  ,ביקורת על ספרו של מ ' ולנשטיין Some unpublished ,
 , piyyutim from the Cairo Genizaמנצ ' סטר  , 1956בקרית ספר לג
( תשי " ח )  ,עמ '

. 88 - 80
תרצ" ג .

מרקום

" מרקוס  ,גנזי שירה ופיוט  ,ניו  -יורק

פגים

ד ' פגיס  ,על סוד חתום  -לתולדות החידה העברית באיטליה ובהולנד ,
ירושלים

פליישר  ,היוצרות

פליישר  ,סדרי
התפילה

תשמ " ו .

ע ' פליישר  ,היוצרות בהתהוותם והתפתחותם  ,ירושלים

- -

 ' ,לסדרי התפילה בבית הכנסת של בני או

-,

תשמ " ד .

ישראל בפוסטאט בראשית

המאה השלוש עשרה '  ,אסופות  ,ז ( תשנ " ג)  ,עמ ' ריז -רם .

חש" ן .

פליישר  ,סעיד

 , - -משלי סעיד בן כאבשאד  ,ירושלים

פליישר  ,רב האיי

הפייטנית של רב האיי גאון '  ,מחקרי ירושלים בספרות
- . -.ל
  ' , -ציונים לנחלתועברית  ,י  -יא ( תשמ " ז  -תשמ " ח  ,ספר פגיס )  ,עמ '

. 681 - 661

פליישר  ,שירה
בנוסח המקרא

- -

 ' ,שירה עברית בנוסח המקרא בימי הביניים '  ,תעודה  ,ז ( תשנ " א )  ,עמ '

. 240
פליישר  ,שירת הקודש  , - -שירת הקודש העברית בימי הביניים  ,ירושלים תשל " ד .
פליישר  ,שלמה
הבבלי

 , - -פיוטי שלמה הבבלי  ,ירושלים

תשל " ג .

פליישר  ,תבניות
הקבע

- -

 ' ,לחקר תבניות הקבע בפיוטי הקדושתא '  ,סיני  ,טה ( תשכ " ט )  ,עמ '

כא -מז .
פליישר  -גולה

--

י ' גולה  ,ביקורת על הספר ' האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון '  ,תרבתן  ,לד

( תשכ " ה )  ,עמ ' . 397 - 382
פסדר " כ

פסיקתא דרב כהנא  ,מהד ' ד ' מנדלבוים  ,ניוארק

תשכ " ב .

נ ' אלוני  ,ירושלים

רס " ג

האגרון לר ' סעדיה גאון  ,מהד '

שד " ל

ש " ד לוצאטו  ,מבוא למחזור בני רומא  ,מהד ' ד ' גולדשמידט  ,ת " א

תשכ" ט .
תשכ" ו .

