פרק הש9ר9ם ו9פ 9הט9פוי9ם
קטעי " תחכמוני " לאלחרטי בעיבודים מוקדמים
יוסף יהלום ויהושע בלאו

א
השימוש בפרוזה מחורזת בתפקידים נרטיביים תוך כדי שילוב של דברי שיר לצורך
העצמתן של סיטואציות דרמטיות הלך והתפתח בספרות העברית בהשפעת התקדים

הערבי הגדול של אלחרירי ( נפטר בשנת  . ) 1 122מי שהביא את הסוגה אל אחד משיאיה
הגדולים בעברית היה אלחריזי  ,אשר תרגם את המקאמות המשוכללות של אלחרירי
לעברית  ,ואחר כך  ,כשהיה במזרח  ,השכיל לנסות את כוחו בכתיבה עברית מקורית בסוגה
החדשה ( לא לפני  . ) 12 % 6בעבודה זו כבר הושפע אלחריזי מהווירטואוזיות הרטורית של
אלחרירי  ,ומקאמות שונות שלו כבר חסרות עלילה ממשית בנוסח כותב המקאמות הקדום
המד ' אני ( נפטר  , ) 1007ותחת זאת מציגות עלילה דלה שהצד החזק שלה תחרות ספרותית
אשר נועדה להפגנת היכולת הרטורית  .בעבודה זו יכול היה אלחריזי  ,כמובן  ,לנצל יצירות

מוקדמות שהיו באמתחתו  :דברי שיר רבים אשר יצאו מתחת עטו המבורך בהזדמנויות
שונות בחייו  ,ואולי אף יצירות קצרות בפרוזה מחורזת  .אבל דווקא אלה  ,האחרונות ,
החיוניות כל כך למירקם הסיפורי  ,לא נודע לנו עליהן לפני ה " תחכמוני "  ,יצירתו הסיפורית

הגדולה  1 .על עשייה ביצירות הממזגות בין השניים  -שירה ופרוזה  -לא שמענו כלל ,
ואף לא ביצירות רטוריות שבהן מצטמצם תפקיד הפרוזה בהצגתן של הדמויות המתחרות
ביניהן על העליונות במלאכת השיר .
גדול בוודאי העניין בדף פתיחה מתוך חיבור חדש של אלחריזי  " ,ספר פרחי השירים
ויפי הסיפורים "  ,כפי שהוא קורא לו  ,שבו הוא מציג את יצירתו בפני מהולל אשר לו היא
מיועדת  ,ואשר כוללת לדברי מחברה שירים קצרים אשר חלק מהם כתב עוד בארצות
המערב ואשר אותם הוא מקשט בסיפורים משעשעים .
כבר לפני למעלה מחמישים שנה העמיד ח ' שירמן על שלבי התפתחות מוקדמים שעברו

על ספר ה " תחכמוני " של ר ' יהודה אלחריזי  .הוכחות של ממש לא היו בידיו  ,אבל הוא ,
בחושיו המחודדים  ,טען שהמספר בא אל החיבור הזה  ,המשלב שירה ופרוזה במהלכו ,
כשבאמתחתו שירים שכתב באירופה ובמזרח ואשר שימשו יסוד למליצה החרוזה  ,המסגרת

1

ספר פניני המליצות  -כולל  :קבוץ דברי חכמים קדמונים וחירותם  . . .מהד ' ח " י גורלנד  ,גנזי ישראל
בס " ט פטרבורג ד ( תרכ " ח )  ,שכנראה קדם לתחכמוני  ,אינו שייך לכאן  .הוא חסר מסגרת עלילתית ,
ודברי הפרוזה הבאים להציג שיר אין בהם מעבר לכותרת מורחבת ולא עוד .

פעמים

96

( תשס " ג ) עמ '

19 - 5

6

ן

יוסף יהלום ויהושע בלאו

ההכרחית בצורת המקאמה  .לדעתו אף לא זכו כל שירי אלחריזי לכינוס בחיבור הזה ,
ואפילו חלק מהשירים שהוכנסו ל " תחכמוני " לא מצא להם המחבר בעצם פרק מתאים ,
וזה סוד צורתו של הפרק האחרון בספר  ,הכולל קבוצה גדולה של מכתמים בודדים בלא
קשרי סיפור או דברי הסבר המחברים ביניהם  .שירמן ראה את שירי המקאמה החמישים
כשייכים לקבוצה זו  ,שלא מצא להם המחבר מסגרת סיפורית ראויה  ,והניח אותם משום
כך

בפיזורם .

2

לשאלת התהוות ה " תחכמוני " נזקק כבר עמנואל הרומי  ,עוד הרבה לפני

שירמן .
דברי ההקדמה של עמנואל הרומי למחברותיו המפורסמות הם שעוררו כנראה את
רגישותו של שירמן לשאלות היחס הכרונולוגי בין הפרוזה והשירה במקאמה  .בהקדמתו
טען עמנואל שהתעורר לכתוב את החיבור בעקבות מסיבת פורים משעשעת אשר נערכה
בעיר פרמו

) ( Fermo

אשר במרכז איטליה  ,ואשר אנשים שונים הציגו בה שירים שהוא

עצמו חיבר  ,כשירי זולתו  3 .המשורר ראה את עצמו שדוד וגזול  ,ורוחו נפלה עליו  .אבל
הוא קיבל בו במקום הצעה לתיקון המצב מצדו של שר חשוב מבעלי הממון והשררה .
השר הציע לו לכנס את יצירתו השירית בתוך חיבור כולל כפי שעשה ר ' יהודה אלחריזי

ב " תחכמוני " שלו  .שם כינס לדברי השר שירים  ,מליצות וסיפורים יחד בתוך עלילה אשר

גיבוריה בדיוניים  ,אנשים שלא היו ולא נבראו  ,חקר הקיני ואיתן ( לא

" הימן " )

האזרחי .

עמנואל דוחה את הצעת השר וטוען שאין מצב יצירתו דומה למצבו של אלחריזי אשר
כתב מלכתחילה את השירים והמליצות לצורך הספר  ,ואילו הוא  ,עמנואל  ,כתב את השירים
בתקופות שונות של חייו  ,ואין תחבולה שבעולם שתוכל לקבצם יחד תחת קורת גג אחת .
למזלנו ולמזלו של הספר השר  ,המציג את עצמו כחסר יכולת שירית כלשהי  ,אינו מרפה
ממנו  ,וכך יוצא החיבור לדרך .
לדברי השר כושר ההמצאה של עמנואל גדול כשלעצמו  ,מה גם שהוא עוד יוכל לצרף

אל הדובר העיקרי של מעשיותיו דמות משנית  " :שא משל כאלו יעה איש לחורתך

יעטיף

וסאנהו

/

ויעקף

וס? ילהו

/

ובשם חדש תכמהו

/

ש ?? ר

ייגוף איה

( מחברות עמנואל  ,הקדמת המחבר  ,עמ '  . ) 5והאיש הזה יהיה השר הדובר בכבודו
הוא ולא אחר  ,אף כי לא נודע קודם לכן ביכולתו השירית והבלטריסטית " :

שיר לא חברתי

/

ומליצה בשרד שכלי לא תארתי ( ישעיה מד ,

בספרך  /ויחס אלי קות יקליף

יג ) /

ושיריך  . . .נעשה לף שם תקלות

/

/

בשהי

ובעצמו ,

והיי יעולם

שים אותי לחברתך

ואסף מחנה שיריץ אל

מחוות " ( שם  ,עמ '  . ) 5גיוון הדוברים מאפשר כמובן לכלול בפרוזה המחורזת של המחברת
שירים בעלי מגמות שונות ואף שירים סותרים  ,כל עוד הם נשמעים מפיהם של דוברים
שונים  .בהמשך ניגש עמנואל אל המלאכה ופתח את יצירתו בתיאור נמלץ של השר אשר

כוח היצירה והדמיון שלו אפשרו כביכול את כתיבת הספר  " :וטה אוסיף עוד לדור
לאגדותיו  /ועדניו וחידותיו  /ושאלותי ליו ותשובתו אלי וס סר  /קומה

"

2

3

ראו  :שירמן  ,אלחריזי  ,עמ '  ; 104שירמן -פליישר  ,עמ' . 81
ראו מחברות עמנואל הרומי  .והשוו הום  ,עמ ' . 378 - 351

דים לכל

~

פרחי השירים ויפי הסיפורים

מללאקה לצתות איתה

,

7

והוסר " ( שם  ,עמ '  . ) 7המשא והמתן הבלטריסטי עם השר סיפק

לפי הדברים האלה את חוט העלילה  ,ואף למעלה מזה  ,כפי שקרה כאשר הביאו הנשים
למלאכת המשכן את האריגים היקרים  ,ומשה נאלץ לבסוף לבקש שיפסיקו להביא

" והמלאכה היתה דים

עוד :

לכל המלאכה לעשות אותה והותר " ( שמות לו  ,ז ) .

לא ברור בדיוק עד כמה יש בדברי הפתיחה העמדת פנים ספרותית שבאה להצדיק
כביכול את מעשה המחברות  .מכל מקום ברור שגם שירים שהם בבחינת אתנחתא לירית
בעלילה ואשר אינם מקדמים אותה כלל  ,יכולים היו להיכתב אגב מעשה היצירה של
המחברת בבחינת שיבוץ מכוון של אבני חן ברצף המארג הסיפורי  .ואף את ההפך ניתן
לומר  :ביטויי שיר ייחודיים שהעלילה נסמכת עליהם ואשר אותה הם מקדמים  ,יכולים היו
אולי להתקיים קיום עצמאי בתוך דיואן נושא כותרות אשר פירש את המסיבות של התרקמות
היצירה השירית החד פעמית .

4

תפישתו של עמנואל את דרכי התרקמותו של ה " תחכמוני " בוודאי בעייתית  .אמנם
נכון שכאשר תרגם אלחריזי בעודו במערב את מקאמות אלחרירי היה עליו להתמודד בו
בזמן הן עם הפרוזה המחורזת והן עם השירים  ,אבל שונה המצב באשר ליצירתו העברית
המקורית  .השער החמישים של ה " תחכמוני " אכן מלמד שמכתמי שיר בנושאים מגוונים
אשר לא מצאו להם מקום בארבעים ותשעה השערים הראשונים של הספר  ,נצטופפו לכדי
מסכת מרשימה של

17 %

שירים בעלי כותרות עבריות בסופו .

5

%

ניתן היה לשער בוודאי שעל השער האחרון  ,שער השירים  ,עברו כבר גלגולים קודמים

לפני שנקבע מקומו בסוף ה " תחכמוני "  ,אבל עתה נראה שכל ההשערות מיותרות עם
גילויו של דף ראשון מתוך חיבור קצר שאלחריזי מכתירו כאמור בשם " ספר פרחי השירים

ויפי הסיפורים "  6 .לאחר ההקדמה הערבית לחיבור נשתמרו בהמשך המבוא שלושה שירי
הספר הראשונים והכותרת של השיר הרביעי  .חפיפה מעניינת מקיימים השירים הללו

עם שירי שער השירים ב " תחכמוני "  .כל הכותרות של השירים העבריים ניתנות כאן
בערבית כמעשה הדיואנים הקלסיים בתור הזהב  .אבל אותם שירים  ,כשהם באים בראש
השער החמישים ב " תחכמוני "  ,מלווים כבר בכותרות עבריות מקבילות  7 .השיר השני
( על השיר הראשון ראו בהמשך ) זהה עם השיר הראשון בשער החמישים  ,והשיר השלישי

זהה עם השיר השני בשער החמישים  .ב " תחכמוני " כותרתו " וכתבתי אלו השירים על
היכל בית הכנסת

/

יפה מתנוססת  :שדי שעה קול

צועקים " וכו ' ( 5

4

השוו ברגמן  ,עמ ' . 60 - 58

5

ראו מסעי יהודה  ,עמ' . 239 - 191

6

כ " י הספרייה הציבורית בפטרבורג  ,האוסף הערבי  -היהודי השני . 1119

7

ראו שירמן  -פליישר ,

עם 27 ,

הערה . 68

וראו שירמן  ,המשוררים ,

בתים )  ,ואילו כאן אנו

עמ ' קכה  -קכו ; ושם

בהערה

24

הוא מעיר על כך ש " גן המשלים והחידות " של טדרוס אבו אלעאפיה כולל כתובות בערבית ובעברית .

8ן

יוסף יהלום ויהושע בלאו

מוצאים " וכאן שכץ דאת נפם נפיסה

אובתני ] כניסה

/

/

פרגב פי אן אצנע לה אביאת

תנקש עלי אלהיכל פקלת  :שדי שעה קול צועקים " וכו '  8 .כותרת השיר הרביעי שנשתמרה
מקבילה כנראה לשיר החמישי ב " תחכמוני "  .כותרתו הערבית  " :וכנת פי איאם אלצבא
קד טאף פי מרץ

/

כאד יעיד גוהרי ערץ

/

פקלת

";9

ובעברית  " :ואלה עשיתי בחליי

/

כשהפיק האל צריי "  .השיר עצמו  " ,אל נא אלהי יחרה אפך "  ,לא נשתמר  .על פי הפתיחה

של גוף הספר מ בררת אפוא זיקתו אל השער האחרון ב " תחכמוני " .

"

השיר הראשון לא נכלל ב " תחכמוני "  ,שמא בגלל אורכו

בתים ) ,

(% 4

10

אבל הוא בהחלט

כתוב ברוח הדתית של שירי הפתיחה האופייניים גם לשירים הראשונים בשער החמישים .
בצורתו וברוחו השיר הולך בעקבות הבקשות השקולות המפורסמות בשירה העברית

בספרד  .כך  ,בעקבות " אלהי אל תדינני כמעלי " של יצחק אבן מר שאול ,

11

אלחריזי פותח

ב " אלהי אל כמעשי תגמלני "  ,וחורז מעבר לכינוי המושא  -ני באות לס " ד השורשית של

פעלים שזו למ " ד הפועל שלהם ( או עי " ן הפועל בפועלי ל " י

) 12 :

 -לקי  -הבקשות מצטיינות

בדרך כלל בשכלולן הצורני ( הן שקולות במשקל הכמותי ונחרזות בחרוז מבריח ) ונעימתן
אישית  .עניינן הבעת חרטה ווידוי על חטאים תוך בקשת סליחה  .בבקשה של אלחריזי אין
סוגרו של הבית האחרון כופל את הדלת של הבית הראשון כפי שנהג יצחק אבן מר שאול
בבקשתו וכפי שנהגו אחרים בעקבותיו  ,ואף על פי כן לפנינו יצירה משוכללת היאה
למחברה .
פמן דלך אביאת אנשיתהא פי צבאי פי אלאסתגפאר

/

לכתרה אלאוזאר13

היקלפי

אלהי אל כמעשי מקילני  /ךיי [ די ] סקדף
? יקי הטת מות בדיש  /ועל בחצי קמותי תסליקי

"

לסשא"
7מ י "ילפית "
ושאסקי ייקרות
י קדודיו א

[

5

בלבי

ומבית ומחוץ ת.אקלקי

/

והיך

"

/

ואיך אוכל עבוד יוצרי וקצרי

ו ] מהו [ ם  . . . . .א ] ום וגופי
וכל . . . . . . . . . . . . 1

/

/

ך2ד זקנה ושיקה הסבלני

ששאתי בשחת [ תטב ] לקי
/

לשטני יעמוד ויבהלני

וט [ טו ] ת ? קל יום

לילקי

 ] . .ם לי ? מו [ ץ ] וינטלני

ולא בנתי ? טובתו השי חיש
8

/

]

ךסץ ? קי קלג בשרי

ל

ותרגומה העברי  :והיה איש

/

בעל ( ן ) WDJ

כבודי יקליף ויחללקי
יקרה

/

שבנה בית כנסת ,

וביקש ממני שאכתוב לו שירים

שייחקקו על ההיכל  ,ואמרתי .
9

ותרגומה העברי  :ובימי נעוריי פגעה בי מחלה

10

שלושה שירים בני שבעה בתים ( שירים קלה  ,קמ  ,קע ) נכללו בשער החמישים  ,ושני שירים בני

/

אשר כמעט הפכה את העצם שבי למקרה  ,ואמרתי .

שמונה בתים ( שירים קא  ,קסז ) ושיר אחד בן תשעה בתים ( שיר פא )  ,אבל גם שיר אחד בן שלושה -

עשר בתים ( שיר קלח )  .השיר כתוב במשקל המרובה .
עמ ' ; 52 - 50

שירמן  -פליישר  ,עמ ' . 150 - 148

11

ראו  :שירמן  ,השירה  ,א ,

12

השוו לחוק המקסימום אצל הרושובסקי  ,עמ '  . 735והשוו למשל החריזה בשירו המפורסם של שלמה

13

תרגום הכותרת  :ומזה בתים שכתבתים בצעירותי בעניין בקשת הכפרה לריבוי החטאים .

פרחי השירים ויפי הסיפורים ן
10

ואם ירבה [ ויש ] גיבה חסדיו

וסם היום אני לו כקדי הוד

אלהי חסדך נגבר ביום בו

רס9קקי 9דףך קושרה

יסךדת
1

/

 ? ? 1קר ] או כנאבק ] יחסלני

למחר יאנף וינצלני

/

תאוני דין וטעקט תסקלני

ן ? ל מימי מנוחות נהלקי

שאול יום תשטפני

תגמלני . . .תגמלני

/

/

9

/

תח2יני

ומשיב

תקלקי

הראשון לשון תשלום ( תהלים קג  ,י ) והשני לשון גמילה והפסקת היניקה  .והשוו

כפל משמעות בתבנית דומה בפתיחת רשות לר ' יהודה הלוי  " :ןדעתני בטרם הצרני

,

וכל עוד

/

רוחף בי תפרני " ( יצ " ר נצ " ר ; שירסן  ,השירה  ,א  ,עמ ' . ) 523
2

בחצי ימותי תעליבי שם קב  ,כה  .והכוונה  :תקצר את ימיי .

3

לחטאתי בגלל חטאי יוקדת האש בלבי .

4

גשאתף .. .

5

זקנתי  .השוו ישעיה מו  ,ד  " :ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא " .
ארחץ במי פלג איוב ט  ,ל  " :אם התרחצתי במי שלג "  .בשחת תטבלני שם ט  ,לא  " :אז בשחת תטבלני " .

ועד זקנה ושיבה תסבלבי כשם שתמכת בי מרגע היוולדי  ,כך תמשיך ותתמוך בי עד ימי

אבל כאן שלא בלשון נוכח כמו במקרא וכמו בבתים רבים של השיר  ,אלא בלשון נסתרת .
6

ואיך אוכל עבוד יוצרי ויצרי השוו הבקשה " אדני נגדך כל תאותי " לריה " ל  ,בית
א,

7

9

11

עמ ' : ) 522

14

( שירמן  ,השירה ,

" ואיכה אעבד יוצרי בעודי אסיר יצרי ועבד תאותי "  .לשטני יעמוד זכריה ג  ,א .

וממות . ..יגאלני

הושע יג  ,יד .

ולא בבתי בטובתו לא ידעתי להעריך את גודל חסדו  .אפשר שגרס בתהלים סח  ,יא  " ,תבין
( תחת " תכין " ) ? ויחללני יעשה אותי למבוזה .

בטובתך "

יאנף יתמלא אף וחמה  .ועצלת יסיר אותי מלפניו ; והשוו שמות לג  ,ו  " :ויתנצלו בני ישראל את
? - " 077

12

תאתי יחזקאל  ,כד  ,יב  " :תאנים הלאת " ; והיינו  :חטאתי  .דין

13

והבחר בדרך הישרה תהלים כז  ,יא  .ועל מימי מנוחות בהלני שם כג  ,ב .

14

תשטפגי שאול ותשוב תעלבי תהלים עא  ,כא  " :ומתהומות הארץ תשוב תעלני " .

ומשפט בדין ועל פי המשפט .

לפי דברי המבוא העומדים בראש החיבור  ,אלחריזי הקדיש אותו לאחד מנדיבי סוריה
וארץ ישראל  ,אשר שמו נזכר בוודאי בעמוד הראשון החסר שבו נפתח החיבור ( בצד

הפנימי של הדף הראשון )  .אלחריזי החליט לכבד את המהולל בחיבור שיאסוף את מבחר
שיריו העבריים  :מכתמים ושירי תיאור  ,ואף שירים ארוכים  ,שכתב את חלקם עוד במערב
לפני שהגיע לירושלים ( בשנת

) % 216

ואת חלקם אחר כך  ,בסוריה ובארץ ישראל.

14

מדברי

ההקדמה הללו מתברר שהחיבור נכתב עוד לפני שיצא מחברו מזרחה לבבל  ,ולפיכך גם

לפני שנוצר הנוסח הראשון של ה " תחכמוני " בואסט שבין בגדאד ובצרה ' .

1

מה שמקשר

את החיבור הזה עם ה " תחכמוני "  ,מלבד שירי שער החמישים  ,הוא ההדגשה של מחברו
שיקשט את מכתמי הספר בסיפורים משעשעים  .והלוא זוהי התכונה המאפיינת את הפרוזה
המחורזת המשובצת במכתמי שיר והטיפוסית לסוגה של המקאמה  ,שלא לדבר על שמו
14

בדברי ההקדמה אין מצרים נזכרת  ,אולי מכיוון שהמחבר ביקש לתאר על דרך המריסמוס ( תכסיס

רטורי שבו מייצגות נקודות התחלה וסיום את הרצף כולו ) את המקומות שפעל בהם עד לאותה
נקודה בחייו  :מן המערב ועד המזרח .
15

ראו מסעי יהודה  ,עמ ' . 26

יוסף יהלום ויהושע בלאו

10

של החיבור  " :ספר פרחי השירים ויפי הסיפורים "  .נביא אפוא תחילה את הפתיחה הערבית
על תרגומה  ,ונדון אחר כך במועמדים בלטריסטיים אפשריים לתואר " ספר פרחי השירים
ויפי

הסיפורים " .
ההקדמה הערבית
[  ] . . . . . .לברא פ [  ] . .יאד אלנאר מן תוקדה תחתרק
ואלשהב מן דכאיה תאתלק
נאים

יקיאן

לה פי ק [ ל ] בה עינאן

יבצר בהם אלקאצי מתל אלדאן

5

ואן שית

ללכרם 16לה גוד

א [ ע ] אד עדם אלמכרמאת אלי וקוד
א [ ד ] הו אלתחף 17אליה סואל סאיל
או טאלב נאיל
10

ואמא חבה וכלפה בדו

או צאחב

פיילה

לה גמ [ י ] לה

[  ] . .לם לרו~ [ %ה ] אל [  ] . .ון אלמטיר
או אלאנף באלנסים אלעטיר
פלמא ראית מא גמע אללה פיה מן מפתרק אלמחאסן
15

אלדי גאל פיה מורד אלחסן
גיר אסן
ראית אן אכרם חפרתה אלמניה
בכתאב אגמע פיה מן מנתכב אשעאר אלעבראניה
מקטועאת הסאן

20

תגרי כאלד [ ר ] ר עלי אללסאן
ואגלב פי אתנאיה מטולאת כאנהא אזהאר
דאניה אלקטאף
ס [ ה ] לה18

אלאנעטאף19

תהז אלאעטאף
25

ותסתגרק אלאוצאף

סמא קלת בעצהא פי אלבלאד אלמגרב [ י ] ה

16

נראה אולי לגרוס אלכרם .

17

שמא יש לתקן את אלתחף ולגרוס אלתיות

18

המחברים מודים לד " ר נאסר בסל על ההצעה לקריאה יו  ,וכן על שהיה מוכן לתת מזמנו ברוחב לב

לקריאה נוספת של הקטע
19

( = פנה ) .

כולו .

הכוונה אולי שקל להתרגש מהם .

פרחי השירים ויפי הסיפורים

ובעיהא

פי אלדיאר אלשאמיה

ורבמא אוררת פי כלאלנל1הא
ללשערא אל [ כיח  ] . .אלמעאצרין מקטועאת קצאר
30

אטרזהא בחכאיאת

חסלי אלאוחנד ] בלמחהא

[  . . . . .לי  ] . .ולחהא
אלבס מנה גסד אלמגד חלה ירוק תטריזהא
ויפוק אבריזהא
35

[  . .ק ] הממת [ באן ]  n [ ylSNדיואנא כבירא
יחוז מן אלשער שיא כתירא
גיר אנני ראית אן [ א ] קלל לפסה
ל [ אן ] יסהל nbDn
חתי ינתשר פי כל בלד

40

ויחצל פי כל יד
פיכון דלך סבבא דאעיא
אן תחפם מהאסן הדא אלסיד בכל לסאן
ולא יכלו מבהא פי אלשרק ואלגרב מכאן
פיתם לי בדלך אלגרץ אלדי קצרתה

45

ואלמעני אלדי טלבתה
וממית אלכתאב כתאב אזהאר
אלאשעאר
ומחאסן אלאכבאר
ולם אתחפ

50

"

מן תקדים [ שי ] מן אכר

בל תרכת אלכל

א [ ר ] באטא20

כאנהא אזהאר בסתאן
מכתלפה אלאלואן
[]...

הרגום ההקדמה
[  ] . . . . . . . . .האש מיקידתו תבער
וחצי האש מנצנצים מזהרו
( גם כש ) הוא ישן הוא ער
לו בלבו עיניים

20

אין שרידי הכתב מאפשרים לקרוא א [ חל ] אטא .

ן

1

12

'

יוסף יהלום ויהושע בלאו

5

אשר בהן הוא רואה את הקרוב כמו את הרחוק
ואם תבקש כבוד  ,לו הנדיבות
והפך את היעדר התכונות הטובות אל מציאות
כי אליו [  ] . . .בקשת המבקש
או הדורש איש חסד

10

ואשר לחיבתו ואהבתו לאיש המעלה
או לבעל תכונה טובה

[  ] . . .לגינה [  ] . . .רווי המטר
או האף במשב המבושם
וכאשר ראיתי מה שאלוהים כלל בו מהמעלות השונות
15

אשר שוטט בהן נותן החסד
בלא חסר
החלטתי לכבד את הדרתו הנעלה
בחיבור שאאסוף בו ממבחר השירים העבריים
מכתמים יפים

20

הזורמים על הלשון כפנינים
ואכלול בו גם שירים ארוכים כאילו הם פרחים
אשר קרובה קטיפתם
וקלה

[] ...

יעירו את האהבות
25

וכוללים את שירי התיאור
אשר מקצתם אמרתי בארצות המערב
ומקצתם בארצות סוריה וארץ ישראל
ולעתים שיבצתי בתוכם
מכתמים קצרים של משוררים [ ה  ] . .בני זמננו

30

כשאני מקשט אותם בסיפורים
אשר משעשעים את יחידי הסגולה בזוהרם

[  ] . . . . . .שלהם
אלביש ממנו את גוף הפאר בבגד אשר מתעלה ברקמתו
ומצטיין בזהבו
35

[  ] . . . . . .גמרתי אומר לחברו לדיואן גדול
אשר יכיל מהשירה מעשה רב
אלא שהחלטתי להמעיט במילים
כדי שיהיה קל לזוכרו
כדי שיתפשט בכל ארץ

40

ויגיע לכל יד

פרחי השירים ויפי הסיפורים

,

13

ותהיה זו סיבה שתגרום
שייזכרו תכונותיו היפות של האדון הזה בכל לשון
ושלא יחסר אותו מקום במזרח ובמערב
כדי שתושג בזה המטרה אשר חתרתי אליה
45

והעניין אשר ביקשתיו
וקראתיו את הספר ספר פרחי
השירים
ויפי הסיפורים
ולא הקפדתי מלהקדים [ דבר ] לחברו

50

אלא הינחתי את כולם מחוברים
כאילו הם פרחי גן
בעלי צבעים ססגוניים

[... ...

] . ..

מיד לאחר סוף קטע ההקדמה הקשה לקריאה באים השירים .

ד
זיקתו של אלחריזי לסוגת המקאמה נתעוררה כבר בארצות המערב  ,כאשר תירגם את
מקאמאת אלחרירי לעברית  .זה היה מפעל תרגום גאוני שהצריך התמודדות בשתי הלשונות
עם וירטואוזיות לשונית בלתי רגילה של אומן הלשון הגדול ביותר בערבית  ,אלחרירי .
בין היתר היה עליו לתרגם לעברית איגרת שאפשר לקרוא אותה לא רק מן ההתחלה
לסוף אלא גם מן הסוף להתחלה .

21

אלחריזי הגדיל לעשות ויצר מלבד התרגום  ,באופן

עצמאי בעברית  ,איגרת שאם קוראים אותה מימין לשמאל כולה נופת צופים ושבח  ,אבל
אם מתחילים מן הסוף וקוראים אותה משמאל לימין בפלינדרום ( " נזורה אחור "  ,בלשון

עמנואל הרומי )  ,היא טומנת בחובה רעל מן המסוכנים ביותר  .אלחריזי ידע
גם לתאר היטב את האיגרת ההפוכה ואת סגולותיה  " :שחורה היא  -ונאוה

שוחקת  -ונפשה דוה

/

בפניה  1יה -

ובלבה מצוה

אם תמתק בראשיתה  -מר ממות אחריתה
~
המקאמה השמינית ) .

/

/

/

בפיה

בלשונה נופת  -ובקרבה תופת

לה שני

פנים " . . .

( תחכמוני ,

/

עמ ' - 91

בעשר השנים האחרונות של אלחריזי  ,כאשר יצא אל המזרח  ,היו כנראה איגרות מן
הסוג הזה לחם חוקו  -בהתמודדות עם חברה שלא הכירה בגדולתו נזקק לעתים קרובות

לכתיבה דו -משמעית  .הסביבה היהודית  -הערבית החדשה גם לא היתה זקוקה לתרגומים
מן הערבית פרי עטו  .בגילו המתקדם  -חמישים  -גם לא היה לו קל להתאים את עצמו

21

והיא המחברת
איתיאל ,

השבע  -עשרה  " :והיא

עמ ' 147

ואילך ) .

מחברת האגרת הנסוגה

/

והיא כבשושנים

סוגה "

( מחברות

14

ן

יוסף יהלום ויהושע בלאו

לדרישות החדשות  .ביוגרף ערבי מחלב  ,אבן אלש ? אר  ,שתיאר את הסופרים הערביים בני

זמנו וכלל ביניהם גם את אלחריזי  ,הבין אותו היטב  .הוא אומר עליו שלשונו נבזית ומקננות
בה כוונות רעות  ,וכל אימת שהוא משבח אדם הוא  ,בהכרח  ,חוזר ולועג לו .

22

מה שלא

אמר אותו היסטוריון נוסיף אנחנו  :לפעמים אלחריזי אף הסתיר בתוך דברי שבח חצי לעג
עוקצניים  .האיגרת המתהפכת שימשה את המטרה הזאת היטב  ,והיא נוצרה בוודאי באחד
השלבים הראשונים של ביקורו בארץ ישראל ובסביבותיה  .והדברים עולים בפשטות
בקטע גניזה ( קימברידג ' אוסף טיילור ושכסר

) 1) 16 . 32

שהעתיק בכתב ידו משורר קהירי

נלהב  ,אשר שימש סופר וחזן בבית הכנסת של בני ארץ ישראל בראשית המאה הי " ג ,
בתקופה שגם אלחריזי שהה בעיר  .היה זה אבו אלחסן בן אבו אלסהל  ,המכונה ידותון  .את

כתב ידו זיהתה בעבורנו ד " ר עדנה אנגל ממפעל הפליאוגרפיה העברית  .אבו אלחסן -

ידותון היה מעריץ גדול של ליטורגיה ושירה

קצבת לחם מטעם הקהילה בקהיר .

; 23

עם זאת שמו מופיע ברשימת מקבלי

24

מן המקאמה השמינית הכוללת את האיגרת ההפוכה נשתמרה בהעתקת אבו אלחסן
האיגרת לבדה בלא סיפור המסגרת  .אבל גם סיפור המסגרת שנוצר כנראה אחר כך ,
אפשר שהוא משמעותי עבורנו  .לפיו נכתבה האיגרת ההפוכה בקהיר  ,כאשר הזדמן המספר
למצרים  ,היא פסטאט  ,ובין משכיליה פגש בזקן שהפליא את שומעיו ביכולתו הרטורית
ובמיוחד באיגרת הפוכה שעשתה עליהם רושם בל יימחה  .כאשר שואלים אותו השומעים
לשמו  ,הוא פותח בשיר החתימה של המקאמה  ,ובו הוא מזדהה בפני המספר ובפני מעריציו
החדשים :

? ני ק9ר יסור התהלות
יסכר סיודי ; י ? רכזת

ולקרומי

/
/

ואירגתי  9ר ואשי

"

קללות

ו2ק9כו לר.אש צרי קללות

לעיז עירים יקירות

ואתי כל בנות השיר ? עולות

/
/

וישובו לעין אויבי אפלות
ואם הנה לזולתי ? תולות .
( תחכמוני ,

עמ ' ) 94

המספר מזהה מיד את הדובר  ,חבר הקיני  ,מודעו משכבר הפרקים הקודמים  ,והוא מבלה

בחברתו כמה ימים  ? " :ד צוק וינינו עורב הפרידה  /ונסעתי מאתו  aiDJaחרדה  /וגלפה
ןהודה מעולי ומרוב עבודה

/

ולקסתי עמי טוב ן9רו לצידה " ( תחכמוני  ,עמ '  . ) 94הפרידה

הזאת של יהודה העני מאפשרת כמובן את המפגש המחודש עם הגיבור בפרק הבא .
בהעתקתו של ידותון חסר כאמור סיפור המסגרת שלא הכירו כנראה  ,והאיגרת נושאת
את ההגדרה הידועה מן המקאמה השש -עשרה של אלחרירי  " :ולה מן אלמקאמה אלמנקלבה " .

22

ראו סדן  ,עמ ' . 46

23

ראו פליישר  ,עמ ' ריז  -רנה .

24

ברישומי הקהילה בפסטאט משנת
הושענא

רבה ; ומסתבר

1219

מצוין שהחזן ר ' ידותון קיבל קצבה של שבעה דרהמ ביום

שהיה כבר באותה עת בגמלאות  -ראו גויטיין  ,עמ '  . 89אפשר שהוא כבר

לא הספיק להכיר את ה " תחכמוני " בצורתו המוגמרת  ,ועיינו להלן .

פרחי השירים ויפי הסיפורים ן

15

בכותרת זהה מוצגת האיגרת גם בהעתקה מקבילה אשר נשתמרה בקטע גניזה אחר

( קימברידג '  ,אוסף טיילור ושכסר  . ) 1) 16 . 28בקטע זה נשתמרה  ,כמו בהעתקת ידותון  ,גם
מקאמה נוספת  ,שנחתמת בשתי ההעתקות בנוסחה " תמת אלמקאמה "  .במקאמה זו מתווכחים
הנפש עם הגוף והשכל  /מי משלושתם הנוכל ( השוו תחכמוני ,

ואילך  -המקאמה

עמ ' 138

השלוש -עשרה )  .הצירוף של שתי המקאמות ( הוויכוח והמתהפכת ) אל מקום אחד אינו
ידוע מנוסחי ה " תחכמוני " השונים  .בהעתקה המקבילה  ,שנשתמר ממנה קטע גדול יותר ,

מופיע שמו של הגיבור  ,חבר הקיני  .אמנם דמות זו של הגיבור נודעה כבר מתרגום אלחריזי
למחברות אלחרירי  ,שנעשה כזכור כבר במערב  ,אבל השינוי במעמדו של חבר הקיני
כחותם המקאמה יכול אולי ללמד על ראשוניותה של הגרסה הזאת  .בשונה ממעמדו

ב " תחכמוני " הוא אינו חותם את המקאמה בשיר בן שמונת הבתים " אני חבר "  ,כי אם
פותח אחר הצגת דברי המתווכחים בשלושת הבתים הראשונים בלבד של " אני

"  . . .אעורר הכפשות

הישנות

חבר " :

בתוכחות  . " . . .המשך השיר מוצג כשירו של השכל השמח

בדברי הנפש החותמים את הוויכוח  ,ואשר לפיהם היא מאושרת על כי ניצלה בזכותו
משלטון היצר  .על פי דברי השיר השכל  ,המחבר ( המספר ? )  ,שמח על התעוררות

ו ?9יעי

[ ס ] ליק

דקיי סיקרי  [ /ססנו ] כחתי לאל והשתחויתי  /ולה הודיתי  /וצפנתי בלבי
 /ונ21ם משליה  /וץעירני שכלי  /ו " תיריני מכבלי  /וישיר שיר [ מח ] קר /

ושמר לי זה הוא העיקר

ט ? 9יל יט2ךים

/

וישא משלו אחר

יעלץ

על איר

/

וטל תרפה דברים

ןסי ? ר רסס ?ןה ץסופון

שירי היך ים יאירו

/

וכמשכילים יזהירו

/

ואציל הנשמה מחרונים

/

9מו קש או כמו אודים לשקים

/

ויעקור מלבבו חטא ואון

סיים

/

הודעתיף הסם אף אתה

/

והיה

~

סיך " ה מיקוד אש

יאור לאור

/

שאלתה

שגמר :

לזאת אשרי אנוש יפיק רצון אל

ישי

נשמתו :

/

ו תעורר ב2ת אישים ישינים

וץשע בו נטעים נקמנים

/

-

וץ97ה

/

ךאות אור יוצרו פנים בפנים

ככ אתהלך לפני י ' י בארצות וג

'

חתימת המקאמה בפסוק מתהלים ( קטז  ,ט ) מתאימה לאופי היהודי הפנימי שלה  ,ומשייכת
אותה ליצירות שנתעורר אלחריזי לחבר לאחר שהבין בעקבות תרגום מקאמות אלחרירי
כי כרם זרים נטר וכרמו שלו לא נטר ; וכפי שהוא מעיד על עצמו במבוא התחכמוני  " :כי
קדיקי קקךד
ביניהם

asDn

/

לשמים י9יי

להעתיק

סתימתי

וימים ץברתי

/

/

( = לתרגם )

~
הטפר הזה להם

רס99י סעסקסי

וממ ? ךב ברחתי

ישיא 9 /ץ7יי לסלי 9קי
טל ים ס " מ בינויינו

"

DO

/

ס " ? מ2אלי לקהי ץליקם

/

/

סיסי ששסקי

/

ובמזרח זרחתי

/

וארא כי הסכלתי ץשו

/

קליצוסינו

ס9קר הזה במליצות חדשות

ולא יכלתי להשיב את פניהם

ודרכים קרחתי

/

מלשון

היקדש

/

/

וכאשר

ואניות רכבתי

/

והלכתי להעתיק ספר זוללינו

וכךם זרים לנטף מהךתי
/

/

ויקשו

ממני להיות

/

/

וגדל צוני

/

כאלו אין דברי

וכרמי שלי לא נטרתי

ועל כן חסךתי

קדושות "

/

( תחכמוני  ,עמ ' , 15

הקדמה ) .

16

ן

יוסף יהלום ויהושע בלאו

האסמכתא ממשורר התהלים בחתימת המקאמה והשימוש בנוסחת ההבאה " ככתוב " ,
הם בוודאי מסממני לשון הקודש ורוחה  .לא לחינם זכתה גם המקאמה הזאת להעתקות
חוזרות ונשנות בתוך ספרי מוסר  ,הגות והנהגה  .אבל אלו העתקות מאוחרות שנגזרו

כבר ככל הנראה מתוך החיבור השלם  ,ה " תחכמוני " .

25

לאור האופי המסורתי כביכול של מקאמת הוויכוח של הגוף עם הנפש והשכל קצת
מוזר למצוא בחתימת כתב ידו של ידותון  ,לפני שהוא מסיים את העתקתו בנוסחת הפרידה

" ושלום "  ,ארבעה שירים מתוך השער החמישים של ה " תחכמוני " מעוטרים בכותרות

ערביות  -כך לפי הסדר  " :ולה ימדח כרים " ( = שיר שלו בשבח נדיב )  ,הזוכה אבותש החמישים
לכותרת העברית " ועשיתי לאיש נדיב שלח לי מנחה  /וביום שני כפל לי הארוחה " ( המקאמה

החמישים  ,שיר מה )  .ואחר כך  " :ולה פי בכיל " ( = שיר שלו בעניינו של

לאיש אשר ידו סגורה
עניין ) -

באותו

חלו אללסאן

/

/

ועב נדבתו עצורה " ( שם  ,שיר יט )  " .ולה פי אלמעני " ( = שיר שלו

" ועשיתי עוד עליו

בעיד

קמצן ) -

" ועשיתי

אלאחסאן "

/

ושלחתיו אליו " ( שם  ,שיר כ )  .ולבסוף  " :ולה פי רגל

( = שיר שלו על איש שלשונו מתוקה [ אך ] טובותיו

רחוקות )  " -ועשיתי לאיש נדיב בלשונו  /וכילי בהונו " ( שם  ,שיר כג )  .שירים אלה מחזירים
אותנו אל ארבעת השירים הבאים מיד לאחר ההקדמה הערבית לחיבורנו ואשר גם הם
באים בכותרותיהם הערביות  ,ממש כפי שהיה נהוג בדיואנים העבריים של דונש בן לברט
ויצחק אבן כ ' לפון מאז ראשית ראשיתו של תור הזהב  .מבחינה זאת הכותרות העבריות

של ה " תחכמוני " הן כמובן חידוש  ,אשר הלך אמנם ונקלט באוספי השירה העבריים המאוחרים ,
ואף אומץ בספרד הנוצרית במחצית השנייה של המאה  .השימוש בכותרות ערביות היה
מכל מקום  ,בתקופתו של אלחריזי  ,עוד חלק מן המהלך המסורתי  ,שלא לדבר על עצם
העירוב של פרוזה ושירה ההולם את הגדרת החיבור  " ,ספר פרחי השירים ויפי הסיפורים " ,
כפי שהיא מופיעה במבוא הערבי .

ה
השימוש בכותרות ערביות לשירים מן ה " תחכמוני " יכול לשמש אולי אמת מידה לזיהוי

חלקים נוספים מן החיבור האבוד " ספר פרחי השירים ויפי הסיפורים "  .בקטע גניזה מן
המאה הי " ד ( קימברידג '  ,טיילור ושכסר

) 1) 16 . 65

מועתקים שבעה מכתמים בנושאים

הנזכרים בכותרות הערביות  " :פי אלסרוג '  ,פי אלשמעה  ,פי אלתרנג '  ,פי אלקמר עלי

אלמא  ,פי אלשמס  ,פי אלעוד " ( בעניין הנר  ,השעווה  ,האתרוג  ,הירח על המים  ,השמש ,

העוד )  .נושאו של כל מכתם ומכתם נזכר גם מיד בפתיחתו על דרך שירת התיאור

( וצף ) :

הבט לנר  ,הבט אבוקת שעוה  ,ראה סהר  ,ראו שמש  ,ראו כנור ( וגם בלא מילת ההצגה  :ידי

משקה יריקון יין אדמדם  ,פרי הדר יפה מראה )  .מתברר שהשירים כולם הם מכתמי
השער השלושים ושניים ב " תחכמוני "  .בשער הזה מתקיימת תחרות על חיבור השיר המוצלח
25

כך בכתבי יד פרמא

.

181 7

( דפים

371 . 5

) 130 - 129

( דפים  , ) 44 - 43פריס

 . 232 . 2ל6

"

( דפים  , ) 190 - 188מוסקבה אוסף גינצבורג

וכן ניו  -יורק  ,בית המדרש לרבנים

Mic . 2409 . 2

( דפים . ) 23 - 19

פרחי השיריש ויפי הסיפורים ן 1 ' 7

בין צעיר המתפאר ביכולתו ובין זקן  .על פי תנאי התחרות הצעיר קובע לא רק את נושא
השיר אלא אף את משקלו ואת חרוזו הקבוע  ,והזקן אמור " להרים את הכפפה " וליצור
משהו שישתווה לפחות להישגו של הצעיר  .מובן שהזקן זוכה בתחרות  ,ומתגלה כמיודענו
חבר הקיני  ,גיבור המקאמות  .אבל כיצד הוא מצליח להביס תמיד את הצעיר ? דבר זה
קשור כמובן במבנה שירת התיאור המכתמית  .בבית הראשון שלה מוצג עצם הנושא ,
והתיאור הוא בדרך כלל קונבנציונלי  ,אבל הבית השני כבר ממריא לקראת החתימה

הפואנטלית בציור לא שגרתי  .אם מפרקים דו  -בית כזה לשניים  ,ושמים את טיפוס הראשון
בפי המתחרה הראשון ואת הבית השני בפיו של המתחרה השני  ,הרי שבהכרח יזכה

המתהרה השני בתחרות  .כך למשל מופיע בקטע הגניזה השיר על העוד ( פי

ראו כנור בחיק ? ליה ירנין
כמו יונק בחיק ( אמו

) 26

ו7משוץ ] לב בהוד קולו ועביו

/

מבכה

/

והיא [ תשיר וצוחקת ] לבכיו

ובעיבוד בנוסח המקאמה תוך ויכוח על העליונות בחיבור
וישורר הבחור

שירה :

ויאמר :

ראו סנור בחיק ? ל9ה

ויען הזקן

אלעוד ) :

7ונז

/

ו97שיף לב בהוד קולו וסביו

ויאמר :

כמו יונק בחיק אמו מבכה

/

והיא תשיר וצוחקת לבכיו

( תחכמוני  ,עמ '  , 27 %שער לב ; והשוו מסעי יהודה  ,עמ '  , 239שיר קע

) 27

העוד מדומה אפוא בשיאו של השיר לתינוק בוכה בחיקה של אם צחקנית  ,וקול בכיו ,
הוא קול רתת המיתר  ,מלווה בשירתה של המנגנת  .מסתבר אפוא שגם בלא המסגרת

הסיפורית של תחרות השיר יש קיום לשירי השער הזה ב " תחכמוני "  .ולמעשה הם כבר
היו קיימים בצורה קצת אחרת אף לפני שאלחריזי החליט לחצות כל אחד מהם לשניים

ולעשות את הבית הראשון לשיר המאתגר ואת הבית השני לשיר התשובה והתגובה .

28

צירופו של דובר נוסף לדובר השירי העיקרי בהקשר סיפורי אכן מגוון ומוסיף רוח
חיים להצגתו של החומר השירי המעולה שהיה באמתחתו של אלחריזי  .את זאת הבין כל
חובב שירה במאה הי " ג  ,ולא לחינם הציע השר בפני עמנואל את הדוגמה של אלחריזי ,
שבאמצעות הפרוזה המשעשעת שלו הפיח רוח חיים גם בשירתו  .את הטענה של עמנואל

הרומי במבוא למחברותיו כי " רבי יהודה

חריזי בגליונו

/

כון לחבר ספר מתחלת ?

26

לתיבה זו אין מקום בכתב היד  ,והמעתיק כנראה השמיט אותה .

27

עע

והשוו בנסיב של אבן אלרומי  " :נ נ
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( דיואן אבן אלרומי ,

מזמרות "רבות כאילו הן אמהות חומלות על בניהן רכונות ,
 ,עמ
קהיר
"
בלא היריון מיניקות ולא בעלות חזה  ,חולצות שד לפעוטות  ,בעלות שדיים כנאים שברימונים .
)-1

1924

' [ ) 84

/

1

/

תינוקות להן
]

וראו רצהבי  ,השפעות  ,עמ '  . 3 1 7 - 316באופן דומה עולה גם קסמונה על אביה  ,שמואל הנגיד  ,בהשלימה
בית שיר משלו
28

( בערבית ) -

ראו  :רצהבי  ,שירה  ,עמ '  , 340וכן גויטיין  ,עמ ' . 470 - 469

ההנחה ההפוכה  ,שהבתים מתוך ה " תחכמוני " הצטרפו לכדי שיר אחיד בידי מעתיק מאוחר שהוסיף
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הרושובסקי

בנימין הרושובסקי  " ,השיטות הראשיות של החרוז העברי מן הפיוט עד ימינו " ,

הספרות ב ( תש " ל )  ,עמ ' . 749 - 721
מחברות איתיאל

מחברות איתיאל  ,מהדורת יצחק פרץ  ,תל אביב תשי " א .

מחברות עמנואל הרומי
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מסעי יהודה
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סדן
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בעיני מזרחן "  ,פעמים

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

רצהבי  ,השפעות

יהודה רצהבי  " ,השפעות ערביות בספרות תקופת ספרד "  ,בר  -אילן ו ( תשכ " ח ) ,

עמ ' . 338 - 314
רצהבי  ,שירה

  " ,שירה ערבית בפי יהודים באנדלוסיה "  ,ספר ישראל לוין  -קובץ מחקריםבספרות העברית לדורותיה  ,בעריכת ר ' צור וט ' רוזן  ,תיאביב תשנ " ה  ,עמ ' - 329

. 350
שירמן  ,אלחריזי

חיים שירמן  " ,יהודה אלחריזי המשורר והמספר "  ,מאזנים יא ( ת " ש ) ,
115 - 101

עמ '

( = הנ " ל  ,לתולדות השירה והדראמה העברית  -מחקרים ומסות  ,א ,

ירושלים תשל " ט  ,עמ ' . ) 368 - 353
שירמן  ,המשוררים

 " , -המשוררים בני דורם של משה אבן עזרא ויהודה הלוי "  ,ידיעות המכון

לחקר השירה העברית ב ( תרצ " ו )  ,עמ ' קיז  -קצד .
שירמן  ,השירה
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 , -תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית  ,בעריכת עזרא פליישר  ,ירושלים

תשנ " ו .
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