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ישראל עם לספרות המחלקה תלמידי עת כתב

היהדות למדעי הפקולטה

אילן בר אוניברסיטת

 2 למסע"י הזמנה

סטודנטים אתכם מזמינים ישראל עם לספרות המחלקה תלמידי

מאמרים עטכם, וסיפורת פרי שירה המעוניינים לפרסם ומרצים

ואמנות,  ספרות בנושאי  מילים)  1200 (עד ומחקרים קצרים

ליצירה ,2 מס' מסע"י העת בכתב  ותרגום, פרשנות  ביקורת,

אל: לשלוח ישראל, עם לספרות המחלקה תלמידי של ולביקורת

deptli@mail.biu.ac.il דוא"ל: מסע"י

yossi_bs10@walla.co.il שבת   בן  יוסי 

מאי01). 01) תשס"ח ניסן להגשה: כ"ו אחרון מועד

עכשיו' של השירים את לכתוב כוח עדיין פעם של 'מהמסעות

סערי) (רמי

בברכת יצירה פורה
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יצירה איננו כל של האמיתי 'ערכה כתב: ז"ל, חורגין פנחס הפרופ' הראשון, ונשיאה אילן בר אוניברסיטת מייסדה של

משלך. אלא לך, לתת מבקשת היא ָלּה ִמֶשּ לא אתה. נפשך אוצרות את לחשוף יכולתה במידת אלא היא, עושרה במידת

לדעתו האושר'. את  ממנו  להפיק כיצד וללמדו הוא עושרו את לאדם לגלות אמת: יצירת כל של  ייעודה  זהו הלא

המחלקה תלמידי עת כתב מסע"י, מכוון זה  לאושר האמיתי. האושר הוא הוא  הספרותי העושר חורגין, פרופ' של

הסטודנטים כלל של עטם פרי ספרותיים וביקורת מחקר סיפורת, לשירה, במה לשמש המבקש ישראל, עם לספרות

לרבים. הנחלתם ואי"ה באוניברסיטה,

נכון, מוגבלת. בלתי (כמעט) היא באינטרנט,  וזמן עת בכל דבר כל כמעט לפרסם  האפשרות הדיגיטלי בעולמנו

הפעילות מתרחשת שם להוצאות הספרים, בתחילה  היד כתבי את עדיין מעדיפים לשלוח המתחילים היוצרים רוב

טקסטים פרסום תכליתם שכל ספרותיים, עת כתבי ויותר יותר של לאור ליציאתם עדים אנו זאת למרות אך העיקרית,

של יוצרים, דורות חדשים טיפוח במודע מביאים להתפתחות הספרות העברית, שלא או ספרותיים מקוריים, ובמודע

העת כתבי שמפת ככל כתיבה. דרכי נושאים, אופנות, טעמים, מתחלפים הללו העת כתבי דפי מעל ועורכים. קוראים

וקוראים כותבים של דורות ויגדלו הספרות העברית, יותר תתפתח ופלורליסטית, כך מגוונת רבה, תהיה הספרותיים

מגוונים. וטעמים ספרותיים השקפות בעלי

והתפוגגו שקמו ספרותיים עת כתבי רצופה ההיסטוריה סדיר. באופן שיתפרסם רצוי אפקטיבי, יהיה עת שכתב כדי

והכותבים) (המערכת זו העוסקים במלאכה להוציא בהתמדה את כתב עת מסע"י, על כן כדי על שניים, או גיליון כעבור

לכן ימים. יאריך העת לא כתב במטרה, מוחלטת ודבקות נפשם מסירות ללא כמשמעו. עליו. פשוטו נפשם את למסור

לעודדו ולחזקו. זה, חדש כתב עת בהוצאת חלק ליטול עצמו שמקבל על מי כל לקדם בברכה יש

הדרך, כל לאורך ועודד תמך אשר עם ישראל, לספרות המחלקה ראש אפרים חזן, הפרופ' וברכה, לתודה וראשון ראש

הסדנה ראש איזקסון, מירון למשורר גם  נתונות תודותיי  לעולם. כוחו  יישר דרכי.  את מאירים פניו ומאור חכמתו

אחרונים חביבים עמיתי זה. עת כתב את תלמידיו למסע הספרותי בכינון לרתום לבקשתנו נעתר לכתיבה יוצרת, אשר

רבה. תודה לדרך. יוצא היה לא מסע"י עטכם, ופרי מסירותכם ללא הכותבים,

פורה המשך יצירה בברכת

שבת בן יוסי

העורך דבר
הדרך בראשית מסע"י
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בתחומי לכתיבה יוצרת במה עת שישמש כתב לייסד היוזמה על את תלמידיה מברכת ישראל לספרות עם המחלקה

העיונים לצדדים מודעות מתוך יוצרת לכתיבה מגמה ולפתח לעודד לשאיפה מצטרפת זו יוזמה השונים. הספרות

חשוב כלי בידיהם  נותנת משלהם בכתיבה לספרות סטודנטים של התנסותם הכתיבה. של הפואטיים ולעקרונות 

ראש מירון איזקסון דבריו של המשורר ראו כך על למסגרותיהם. הספרות לימודי הפנמה של  מעמיקה ויכולת להבנה

יוצרת. לכתיבה המגמה

תרבותית כוללת, כמסגרת והיהודית העברית היצירה את הרואה ישראל עם לספרות כמחלקה בייחודה מחלקתנו גאה

ראשי בגלל רק לא נבחר מסעי השם של מסעי. הראשון בגיליון משתקף מזה  משהו זה. את זה משלימים פרקיה אשר

הכללי. האישי והתרבותי בהקשר שיש למסע המיוחדת במשמעות גם ישראל, אלא עם המחלקה לספרות של התיבות

ישראל עברית תרבות ובבניית העכשווית המחלקה בעשייה הספרותית של ממעורבותה חלק זה בגיליון רואים אנו

למורשותיו. והיהודי העברי הרצף בתוך

זאת ועשה לדפוס, וההבאה העריכה מלאכת את עליו שנטל במחלקתנו, דוקטורנט שבת, בן ליוסי להודות רוצה אני

לכל הסטודנטים תודה מיוחדת הרבה. עזרתן על ורחל מירה המחלקה, למזכירות גם תודה ובחן האופייניים לו. בנועם

אלה לכל תודה כן כמו זה. ראשון לגיליון עטם מפרי ותרמו ליוזמה שנענו ישראל עם לספרות המחלקה משפחת וחברי

לאור. ההוצאה במימון הסיוע על עקביהו לקרן וברכה תודה ובעידוד. בהארה ברעיון, טובה, בעצה שסייעו

ולסייע בהמשך. לעודד ידה לאל ככל אשר ותעשה תלמידיה של ברוכה זו ביוזמה לתמוך המחלקה תמשיך

כולנו. נבורך העת כתב של בהצלחתו

חזן פרופ' אפרים - ראש המחלקה דבר
מסע של בפתחו
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כמה עד ולחוש גרינברג צבי אורי המשורר לרכישה. זכיתי בנערותי להכיר את הניתן דבר ואינו מקצוע אינו משורר

ביטוי. לידי להביאן שראוי ותחושות רגישויות האדם חבויות בנפש זאת עם גנטיקה. כמו עמוק עניין היא גדולה יצירה

בנוסף יותר. רגישים מעשים מתוכה להוציא עשויה האומנות, בתחום עצמית להבעה נוטים בה האנשים אשר חברה

ולשיפור. להתפתחות להכשרה, זקוק אמת של יוצר גם לכך,

טוב במסגרת הלימוד. כבוד ולשיפור של להתייחסות ראויים הדעתני המאמר הקצר וגם הסיפור השירה, גם רק לא

של המסלול את ומפתחת ובעולם, בארץ חשובות אוניברסיטאות בעקבות עתה שהולכת בר-אילן, אוניברסיטת עושה

ה"אינטליגנציה שבהם אלה, ימים רבים. מחוגים מגוונים ומוכשרים סטודנטים ימשוך זה שמסלול דומני יוצרת. כתיבה

פרופ' שלנו ראש החוג את מברך אני הכתיבה. לעידוד הנכונים הימים אכן הם כבוד, של לה מעמד רוכשת הרגשית"

ומתחזק. המתחדש למסלול ומחויבותם פתיחותם על העת כתב עורך ואת החוג מורי את חזן, אפרים

הלב, בברכת

ח. איזקסון. מירון

יוצרת לכתיבה הסדנה ראש דבר

אדרת ענת ד"ר  - נייר מגזרת
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ת, ָבּ ַשׁ ַעְרֵבי ְבּ ִנְדֵרי, ילֹות ֵלּ ַבּ

אט ָלּ ַבּ ַהּצֹוֵעד יׁש ָיִשׁ ן ַחָזּ מֹו ְכּ

ָבה, ַהֵתּ ֶאל

ר. ָשׁ ְרִאיִתיָך

ֱאדֹום ָהֵרי ין ׂא, ֵבּ ִנָשּ ְוקוְֹלָך

ָמרֹום ְמַטֵהר ִביל, ְשׁ לֹו ס ְמַפֵלּ

ה, ָקּ ַדּ ֲעִוית ִנְצַרד ַבּ ִלְפָרִקים

ִתיָקה. ְשׁ ְוִנְגַמע

ף ַהַטּ ּוִמְלמּול ָיתֹום' יׁש 'ַקִדּ ׁשּוב

ַסף ַעל ִנְבָלִמים מּוְתָך, ְדּ ים ְמַלִוּ

ָמָרה ה ִאָשּׁ ל נּוֶגה ֶשׁ ט ַמָבּ מּול

ָהֲעָזָרה. ִמן

ריפקין שפרה  ∞ ִנְדֵרי ֵלילוֹת

ָקִנים ְוִצְלצּול ּתֹוָרה ְתֵרי ִכּ ַרק

ְמִאיִרים ָך, ֹראְשׁ ים ְמִסִבּ

ִנים ָפּ

ְך ָסּ ַבּ ָיצּודּו סּומֹות ְוֵעיַנִים

ּוְקָלף. ִויל ְגּ

ִיְפרֹׁש ִמְנָין ֵעת ַעְרִבית, ּוְלֵעת

רוֹׁש ַהְבּ ַעְנֵפי ין ֵבּ קֹוְלָך ֵצא ִיָמּ

יׁש אי ָיִשׁ ַבּ ל ַגּ ֶשׁ ע ָידֹו ַמָגּ ַרק

ִיְמָסְרָך ָלִאיׁש.

ראשון'. 'מקור בעיתונים 'בשבע', כתבות פרסמה בר אילן. אוניברסיטת עם ישראל, לספרות במחלקה שני סטודנטית לתואר – ריבקין שפרה
shif2006@walla.com  .ספרים 2004 בהוצאת דני בשנת אור ראה 'געגועי' הראשון  ספרה 'הצופה'. בעיתון  שפרה כותבת כיום
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ִכים, ְמֻהָפּ עֹוָלמֹות

ַמִים ֵני ְפּ ַעל ְמַרֶחֶפת

ֱאלוִֹהים רּוַח

יל, ַמְבִדּ ִויִהי

ִים ַלַמּ ַמִים ין ֵבּ

ר, ְמַבֵתּ ִויִהי

ְחּתֹוִנים ִמַתּ ֶעְליֹוִנים

ֶשׂם ֶעְליוִֹנים ְלָפָניו, ַוָיּ

ּדּוְכִרין ַמִים

ֵמָעָליו, ְחּתֹוִנים ַתּ ֵלְך ְשׁ ַוַיּ

נֹוְקִבין ַמִים

ֶאֶרץ ה ָשּׁ ָבּ ַלַיּ ְקָרא ַוִיּ

ִים ַהַמּ ּוְלִמְקֵוה

ים ַיִמּ ָקָרא

טֹוב י ִכּ ְרא ַוַיּ

ָהֱאלוִֹהים

וילנר אודי  ∞ ים ִמּ ַהַיּ ל ָכּ

ַמִים ְטרּוְנָיא, ִבּ בוֹאּו ַוָיּ

ְחּתֹוִנים ַתּ

ְהיּו עוְֹרִגים ַוִיּ

ּסּוִפים... ִכּ

ַמה? ַעל ְזֲעקּו ַוִיּ

ִלים? ִנְבָדּ ִנְהֶיה ה ְוָלָמּ

ְבּכּו, ָאְנחּו, ַוִיּ ַוֵיּ

ִמים. ַהָיּ ל ָכּ ְכֲאבּו ַוִיּ

ְמתּוִקים, כּו ְתַהְפּ ַוִיּ

ִלְמלּוִחים. ְהיּו ַוִיּ

ְרא ַוַיּ ַעל, ַמּ ִמּ ֵקף ְשׁ ַוַיּ

ֳעָמִקים ְוַעת ַשׁ ַמע ְשׁ ַוִיּ

ֵלאמֹר: ַוְיַצו

ִמְנחֹוֶתיָך ל 'ָכּ

ְקֵרִבים'. ִיְהיּו ֶמַלח ְבּ

udivillner@walla.com בר אילן.  באוניברסיטת ופסיכולוגיה, ישראל עם ספרות במחלקות ראשון לתואר – סטודנט וילנר אודי 
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ל ַהֹכּ ה יָשׁ ִהְרִגּ ֶשׁ

ַהֲעָנִנים ִהְתַקְלפּות את

ָהאֹור ּוְצדֹוִדית

ַמִיים ַהָשׁ מּות ְרֵכּ ִהְתַכּ ֶאת

ְרֵזִבים ַהַמּ ַוֲחלּוַדת

ִלית ְבּ ַהַיּ ע ּוַמָגּ

ין ֵבּ ַהִנְדֶרֶכת

ִמְרֵצפֹות-ָהֶאֶבן

ה יָשׁ ִהְרִגּ ֶשׁ ה ְלָדּ ַהַיּ ַעל יר ַהִשׁ

ֶאת ל, ַהֹכּ

ִטים רּוָפּ ַהְמּ ִניָמיו

ואת ְבָזז ַהִנּ ב ַהֵלּ ל ֶשׁ

רֹות ַהָקּ ְיֵדיָה ּפֹות ַכּ

ָהַהְבַטָחה ל ֶשׁ

רֹון יָכּ ַהִזּ ְתֵמי ִכּ ֶאת

ְכָחה ַהִשׁ ּוָבֶהֶרת

יִלים ַהִמּ ֶנת יֶבּ ִגּ

ִתיָקה ַהְשׁ יֶנֶמת ִכּ

ל ֹכּ ַיְלָדה ַבּ

ּה ל ָבּ ְוַיד ֹכּ

סימקוביץ גיטל  ∞ ה ְלָדּ ַהַיּ ַעל יר ַהִשׁ
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סימקוביץ גיטל  ∞ ִרים ִצֳפּ ל ֶשׁ ן ַדְרָכּ

ַמן ִמְזּ ַעם, ַפּ

אֹוָתּה ְלַהֲחִזיק ָנַהג

ָידֹו ַכף ְבּ

ר ְרֵגּ ַגּ ּבֹוִלים ִשׁ ַרְך ָפּ

ר ְרֵגּ ַגּ

ָטן ַהָקּ יָה ִפּ ֶאל ְוֵקֵרב

ַעם ַפּ ָהָיה ֶזה

ַמן ִמְזּ

אֹוָתּה ְלַהֲחִזיק ָנַהג

ָידֹו ַכף ְבּ

ֲעִדינּות ַבּ

ִקּיּומֹו י ַרֲחֵשׁ ְבּ ִנְזַהר

מּוְפֶלֶגת ְזִהירּות

ֶשֶקט ְבּ ַעְצמֹו ל ִקֵפּ

ֶקט ֶשׁ ְבּ

ַהֲהָוָיה ַמְחְסֶני ְבּ

ְלַהְפִריַע לֹא ֶשׁ

ְלָיְפָיּה

ִלְגדֹול

ְמאֹוד ְמאֹוד ִבּ ַדל ְוהּוא ָגּ

ָיְפָיה

ְוִהְתרֹוַמם ׁש ְוִהְתָקַדּ ל ִהְתָגַדּ

ּפֹו תֹוך ַכּ ְבּ

ַעם ַפּ ֶהֱחִזיָקה אוֹתוֹ ֶשׁ

ִמְזַמן

ֲעִדינּות ַבּ

ן ֵכּ ֻהְחַזק ֶשׁ ּוְכֹכל

י ִכּ ּוָפַרץ ה ָרָבּ

ִרים ִצֳפּ ֶשל ן ַדְרָכּ זֹו

ֲהֵרי

ַהָרִקיַע ֶאל ָלעּוף

ְנדּוָדן ִויר ִבּ ֶאת ַהֲאָ ַלֲחתוֹך

ם ַמִיּ ָשׁ ַגְרֵמי ין ֶבּ

ַעם ָפּ ּכמֹו לא ֶשׁ ָהיֹום, ָלֵכן

ַמן ִמְזּ

ְצלּוקֹות ְנִקירֹות ַרק

ָידֹו ַכף ְבּ מּורֹות ְשׁ

ְלֹלא נוָֹצה ָאַחת

ִלְרפּוָאה
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ְלַאט ְלַאט

ח. ַכּ ִנְשׁ

ִיּיָקוּו רֹון יָכּ ַהִזּ ִסְמָטאֹות ְבּ

ְקָטנֹות לּוִליֹות ְשׁ

ַהִפיקּוס ירֹות ֵפּ

ַחת ָתּ ֵעְך ְלִהיָמּ ֵייִטיבּו

ָההֹוְלִכים ַרְגֵלי

ל אוֹר צֹוֲעִני ֶשׁ

ִים ַעְרָבּ ין ֵבּ

מּוָזר ָלַחן ית ַיִצּ

ֵבִדים ַהְכּ ִאיׁשֹוֵנינּו ְבּ

ל ְרֵבּ ְתַכּ ִיּ ֶשׁ ִלְפֵני ֶרַגע

ֵחיָקם ְבּ

נּוַע ָכּ

יטוֹת ַהמּוָצעֹות ִמּ ַבּ

ִציעֹות ַהְפּ ָנִניַח

ָמה. ִריׁשּול ְבּ

ֶאְגרֹוִפים

ִעימֹוֵתיֶהם ְפּ ַיְסִדירּו

ְלַאט. ְלַאט

ח. ַכּ ִנְשׁ

ֲעזּוב ֶאָחד ל ִאְצְטרּוָבּ ַרק

חֹול ל ֶשׁ ְבָעה ִגּ ַעל

ָלנּו יר ַיְזִכּ

סימקוביץ גיטל  ∞ ח ַכּ ִנְשׁ
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ְך חֹוַפִיּ ְלַרְגֵלי

ָמִמיֹות ַזְנֵבי-ְשׁ ִדים ִנְלָכּ

ְרּפּוָרם ִפּ ֲעזּות ַבּ

ְספּוִגים ּוִבְדֵלי-ִסיָגְריֹות

ִלְכּבֹות ְמַסְרִבים

יֹוֵתר ְבּ ִנים ָהֵאיָתּ ֶמש ַהֶשּׁ ְיֵמי ֲאִפילּו

ִמְתֲעְייִפים

ַהּבֹוֵעט ֶצף ַהֶקּ ֵמֲעל עֹוְבָרם ְבּ

ִמן ָהאוֶֹפק ִביא ִעימוֹ ַהֵמּ

ָהחֹול ֶאל

ַמים י-ָשׁ ְפֵתּ ִשׂ ע ַמָגּ

י חוְֹפִשׁ ֶרא ֶפּ ח יַלּ ִשׁ ִמי

ִים ַהַמּ ְשׂדֹות ֶאל

סימקוביץ גיטל  ∞ ֶרא ֶפּ
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א ַסְבָתּ ֶאת ַמְבִהיִקים ִמים ַהָיּ

ִביָדה חּוֵקי ַהְכּ ֶאת ים אֹוָתּה ְמַלְמִדּ

ִגיָדה ַהְבּ נּוְסָחאֹות ֶאת

ַהּגּוף ל ֶשׁ

ִצְבעוִֹנית ַחת ִמְטָפּ ַחת ַתּ

וֶצת ֶוּ ִמְתַכּ

ַהְקַטָנה. קֹוַמָתה

ַמֲחִליִדים ִים ְרָכּ ַהִבּ

ֶרת ְשׂמאל ִמְתַעֶוּ ַעִין

זֹו ַעל ֶנֱעָקמֹות זֹו עֹות ַהַרְגָלִיים ֶאְצְבּ

ָנָתם. ְשׁ ֶאל ִמְצטֹוְפִפים גּוִרים ְכּ

א ַסְבָתּ ל ֶשׁ ַהֵלב ַחְדֵרי ְבּ

ִמְתַרָחִבים ֵזיָעה ִעיּגּוֵלי

ֵאר ֵמי ְבּ ְכּ

ָחַצץ ֲאְבֵני ִריַקת ִמְזּ

ְשָפֶתיָה ין ֵבּ ֶשׁ יָגְרָיה ַהִסּ ן ָעָשׁ

ִחיר ְוהֹוֵלְך ַמְשׁ

ֵבָדה ְכּ ִתיָקה ְשׁ ִבּ

סימקוביץ גיטל  ∞ א ַסְבָתּ

צוֵֹעק עֹודוֹ ם ַהָדּ ַרק

רֹוִניֹות ְגּ ְוַעִין ֵחית ְבּ

ֶאל ַדְפנֹות ַהעוְֹרִקים ִנְלַחץ

ִניִמים ַמֲאִדים

ִמים ְמגּוָדּ ַחִיים ַמְזִרים

ַהָחם ֶשל ֶאל ּגּוָפה

ִלי. ֶשׁ א ַסְבָתּ

ַעל ֶקת ֶפּ ִמַדּ

קּופֹות ְשׁ ָמׁשֹות ְשׁ

ָנֵפיָה. ְכּ ִמּמּוַטת ְרָחבֹות

ֶאת ַמְבִהיִקים ִמים ַהָיּ

א ַסְבָתּ

אֹוָתה הֹוְפִכים

אֹור ל ֶשׁ ְמָסְנֶוֶרת ְלִהיָלה

חֹור ַהָשׁ עֹורֹו ֶשל ְסִביב

ה. ַהֶזּ חֹור ַהָשׁ
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כוַח ְבּ חֹוֵרץ ַמן ַהְזּ

חֹוֶפׁש ְבּ

ֱאלֹוִהיִמים

ָבִרים ַהְדּ ֵחיק ְבּ

ֵרה ּוִמְתַגּ ָרפּוי

יֵלְך ָיִטּ

קּוע ָבּ ים ִמיִלּ ְקרּום

ָוֵער ֵערֹום

סימקוביץ גיטל  ∞ ַמן ַהְזּ קוֹרֹות

ֶרְך ֶדּ ד ְמַלֵמּ ַמן ַהְזּ

ֶאְגרֹוְפָך ְבּ

ֶזֶרד ַאַחר

ֶזֶרד

ֵריִקים ִקיִנים ִלְבנוֹת

ֲהדּוִקים

ֵהם ַבּ ֲחָדִרים ַבּ

ְקֹוות ַהִתּ לֹות מּוָטּ

ְירּויֹות

ן ְלַיָדּ ָקן ְוִנְשׁ

סימקוביץ גיטל  ∞ ִציּפֹור ַאַחת
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סימקוביץ גיטל  ∞ ְקִריָעה

ִציִדי ַעל ֶלת ֻמֶטּ

ִנְגֶזֶזת ִכְבָשׂה ְכּ

ֲאִני

ָך ִמְמּ ִנְקַרַעת

ְקֻוּצֹות ְקֻוּצֹות

ֵאב ְכּ ֶשל ֲעָדִרים

ֶאל ְנִסים ִמְתָכּ

קֹות ִנְסָדּ ִמיִלים

ִרים ִנְגָדּ

ַמְכִחיָלה ה ַמָמּ ְדּ

ָלִבים ַהְכּ ְנִביחוֹת ַרק

יִלי ַהֵלּ ֶקט ַהֶשּׁ ֶמְרֲחֵבי ְבּ ּפוְֹרעֹות

ֶהָעקּוד

ירֹות ֵהִדים ְנׁשּוִכים מוִתּ

ל ֶשׁ ֲחָלַליו ַבּ

ֵאב ִמְזַדּ ֵלב

'כתם', כגון: עת,  בכתבי התפרסמו עטה מפרי שירים  אילן. בר אוניברסיטת משווה, לספרות  במחלקה דוקטורנטית – סימקוביץ  גיטל
שנערכה בתוכנית החופשית'. 'הבחירה באתר פורסם הבודהיסטית' בפילוסופיה חופשית 'בחירה בנושא מאמרה ו-'אמגו'. 'נתיב'
 gafrurit@gmail.com למוסיקה.   שלהן  והקשר  הסה הרמן הסופר של יצירותיו על צה"ל בגלי  דיברה  הספר, שבוע  לכבוד 



18

ְלָעַדִיְך ִבּ

ֶמש ֹלא זוַֹרַחת ַהֶשּׁ

פֹוְרִחים ֵאיָנם ָרִחים ַהְפּ

צֹות ְמַצְיּ ֵאיָנן ִרים ֳפּ ַהִצּ

ב ֹשׁ ִמְנּ ָחְדָלה ָהרּוַח

ִצים ם ֵאיָנם ִמְתַנְפּ ַהָיּ י ֵלּ ַגּ

. ֶאל ֵעֶבר ַהחֹוף עֹוד

י ִלּ ֶשׁ יָרה ַיִקּ ָאחֹות

ָנַדם ָהעֹוָלם

ְרַמ"ח ֵאיָבַרי ָכל ְבּ , י ַאת ִלִבּ ְבּ

ָמִתי תֹוְך ִנְשׁ ָמֵתְך ְבּ ִנְשׁ

ָמִתי. ְשׁ ִמִנּ ֵחֶלק ָלַקְחְתּ י ִנּ ִמֶמּ ְך ֶלְכֵתּ ְבּ

ַאְתּ

ָבר ָדּ ַעְצֵמְך ִביל ְשׁ ִבּ ְתּ ְשׁ ַקּ ִבּ ֹלא ִמיד ָתּ ֶשׁ

. ֵמַעְצֵמְך ָנַתְתּ ִמיד ָתּ

מורגנשטרן רבקה  ∞ ְעּגּוִעים ַגּ

אן ָכּ ׁשֹוֶכֶבת ַאְתּ יו ְוַעְכָשׁ

אֹוִנים ָחַסְרְתּ

ְלָוה ַשׁ ְבּ ָנח ּגּוֵפְך

ִאּלּו אֹוֶמֶרת ְכּ

עֹוָלם ָבּ ֶשׁ ַמן ַהְזּ ל ָכּ ֶאת ִלי ֵיׁש יו, ַעְכָשׁ

. ִביל ַעְצִמי ְשׁ ִבּ

ם ְוַאֶתּ

אֹוִתי ַהּסֹוְבִבים

י ְלִתּ ִקַבּ א לֹּ ל ַמה ֶשׁ ָכּ ֶאת ִלי נּו ְתּ

י. ַחֵיּ ל ָכּ

ְסִביֵבְך עֹוְמִדים ְוָאנּו

ְוקֹוְלִטים ְמִביִנים ֹלא ַוֲעַדִין

ֵאיזֹו ֲאֵבָדה ָאְבָדה ָלנּו.

נּו ֵמִאָתּ ְך ֶלְכֵתּ ְבּ ַרק

ים יִשׁ ַמְרִגּ נּו ָלּ ֻכּ

ִיְך ַחַיּ ְבּ ִביֵלנּו ְשׁ ִבּ ָהִיית ַמה

י ִלּ ֶשׁ ְיָקָרה ָאחֹות

י ִלּ ֶשׁ ַמְלָאְך ַמת ִנְשׁ

ָלנּו. ִסְלִחי

16.2.07
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תֹוִכי. ְבּ ׁשֹוֵכן ה ַאָתּ ֵאֵלְך ֶשׁ ְלָאן

ַחר, ַשׁ יוֹם ִעם ָכל ְבּ

רוִֹמים. ַלְמּ ֻמְפֶנה ט ָבּ ַהַמּ

ה, ִפָלּ ְתּ ְמַמְלְמלֹות ָפַתי ְשׂ

ְלַמְעָלה. ם ָשׁ ָעֶליָך ָיֵגּנּו ְלָאִכים ַהַמּ ֶשׁ

ְלנּו. ִנְכַשׁ ה ְלַמָטּ אן ָכּ

, ָאַבְדָתּ י ִלּ ֶשׁ ל ַחָיּ ה ַאָתּ

. ה ִפיָלּ ַהְתּ ִעם י ַאְרִתּ ִנְשׁ ֲאִני

הי"ד קליין רועי רס"ן של לזכרו

מורגנשטרן רבקה  ∞ ְלַמְעָלה י ִלּ ֶשׁ ל ַהַחָיּ

ּוָבֶלה הֹוֵלְך ֶשׁ ּגּוִפי, ַעל ל ֵכּ ְסַתּ ִתּ ַאל

ֵהם בֹוַתי ַמְחְשׁ ֵעיַני, ְלתֹוְך ל ֵכּ ִהְסַתּ

יָה. ַחֶיּ ת ְתִחַלּ ִבּ ה ַיְלָדּ ל ֶשׁ ְכּ

ִראׁשֹוָנה. ה ִלְפִגיָשׁ ּיֹוֵצאת ֶשׁ ַנֲעָרה ְכּ

ֶמְרֲחֵבי נֹוִפים, ַאֲהָבה, ַעל חֹוֶלֶמת

. י ִבּ ַע ַפְעֵפּ ְמּ ֶשׁ ַמה ֶזה עֹוָלם,

ֵעיַני. ְלתֹוְך ׁשּוב ל ֵכּ ִהְסַתּ

מורגנשטרן רבקה  ∞ ֵעיַני ְלתֹוְך
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זֹוֶלֶגת. ַאְתּ ּוְלָאן ָאה ָבּ ַאְתּ ן ְמַאֵיּ ְמָעה ִדּ ְמָעה ִדּ

ים ַמֲעַמִקּ ֵמֵאיֶזה ֵעיַני, ְלתוְֹך אֹוָתְך ֵמִביא ַמה

ָיֹכְלְתּ ְוֹלא ָהִיית ֲחבּוָיה ֲהֵרי עֹוָלה? ַאְתּ

ְתאֹום ִפּ ְלֶפַתע מוִֹפיָעה ַאְתּ ה ְוִהֵנּ ָלֵצאת.

עֹוד ְוַאֲחֶריָה זוֶֹלֶגת, ְמָעה ַהִדּ ַמֲעצֹוִרים. ְלֹלא

ְך? ָלּ ּפּור ֶשׁ ַהִסּ ַמה ֵמי ַנַחל. ל ֶשׁ ַנְחׁשֹול ְמָעה, ְכּ ִדּ

ָלְך. ַלֲעֹזר אּוַלי אּוַכל ִרי, ה, ַסְפּ ִנָיּ ִלְשׁ ִעְצִרי

ֹלא ֶאָחד ַאף ה ֲחבּוָיה, ִפָנּ ְבְתּ ְבּ ָיַשׁ ִנים ָשׁ ֲהֵרי

ים. ֲעַמִקּ ַמּ ַבּ ְקפּוָאה ָהִיית אֹוָתְך ָרָאה

ִלְזֹלג יָכה ַמְמִשׁ ֶנֱעֶצֶרת ֹלא עֹוָנה ֹלא ְמָעה ְוַהִדּ

מורגנשטרן רבקה  ∞ ְמָעה ל ִדּ ֶשׁ ִסּפּור

israelm76@walla.com אילן.  בר אוניברסיטת איזקסון, ח. מירון מר בהנחיית יוצרת לכתיבה הסדנה תלמידת – רבקה מורגנשטרן
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ֶאְתמֹול ִכיִתי ָבּ ֶחֶרׁש

ַעת. ֲאָדָמה ְמַשַוּ ַעל

י ָהַלְכִתּ ַעְצִמי ֶאל

י. ִלּ ֶשׁ רּוִחי ֶאל י, ְלַבִדּ

ַעת, ְמַשַוּ ֲאָדָמה ֶבש ִמֹיּ

ָלֵאל צֹוֶעֶקת ִנְקַרַעת,

יק. ַעִתּ ַכד ֶחֶרס י, ְכּ ְקִתּ ִנְסַדּ

עּורֹות. ְפּ הֹומֹות ְתּ ין ֵבּ י ִנְקַרְעִתּ

ֶחֶרׁש, י ַעְקִתּ ִנְזַדּ

ָלֵאל ִתי ְתִפיָלּ ִבּ

רויטל אהובה  ∞ ֶחֶרׁש

ַיַעְברּו. ִנים ָשׁ ֶאֶלף

ֵצל, ְבּ ָאז ה ֶסּ ִיְתַכּ ל ַהֹכּ

חֹול, ְבּ רּוַח, ְבּ

דֹול. ָגּ פוֹן יָטּ ִשׁ ְבּ

ֶרַגע: ן- ִבּ ְך ָכּ ף, ִיְתַחֵלּ ל ְוַהֹכּ

חֹור. ּוְשׁ ַמִים ָשׁ ֶאֶלף

ה ֲאַכֶסּ י ֹראִשׁ ֶאת ֲאִני

ְוֶאֶרס, ה ּדּוִמָיּ ת ַדַקּ ְבּ

דֹול. ָגּ ֶאֶבן ְלִקיר ִנְדֶחֶקת ּכוֶֹאֶבת,

ָאְזָלה ֶשׁ קּוֶפה ְתּ עֹוד ְוֶאְרֶאה

ן-ֶרַגע, ִבּ ְך ָכּ

אֹול. ּוְשׁ ְלָרִקיַע ּוְתִהי

רויטל אהובה  ∞ אוֹר נֹות ְשׁ ֶאֶלף

ahuva_rev@walla.com אילן.  בר אוניברסיטת ישראל, עם לספרות במחלקה ראשון לתואר סטודנטית – רויטל אהובה 
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ָיִדי ף ַכּ ֵעין ַעל ֲעצּומֹות עוֹת ֶאְצָבּ

ַהֲחִריִצים ּתּוֵלי ִפּ ֶאל ׁשּוב ְקחּו ִיָפּ ַרק לּו

ְטׁשּו. ְשׁ ַטּ ִנּ ֶשׁ

ֶהם ָבּ ֵמׁש ַמְשׁ ְתּ עֹוד ַאֶחֶרת ְוָיד

ְלָכְך. ָיִדי ן ֶאֵתּ ִאם ֶאֱעֶנה, ִאם

אר ַצָוּ ּפּול ְוִשׁ ְזרוַֹע

ַחת ַתּ ֵיָרְגעּו רּו, ִיְתַמְסּ

ָעִרי ְשׂ י ְרֵשׁ ָשׁ ְבּ ָלׁשֹות ִאיׁש ְיֵדי

ה ֻגָלּ ַהְמּ ְבִדידֹותֹו ִבּ ַהּנֹוֵבל

קיציס דבורה  ∞ ָיַדִים

ֵחְך ַבּ ִנְדֶרֶכת

ָפָתַים ׂ ַלְשּ נֹוֵרית

עֹוָשׂה ָשָׂפה.

יַח: ׂ ן ַהִשּ ֶבּ ֵאֶצל

ַעִין ַבּ ִנְלֶמֶדת

ב ֵלּ ַבּ ֶמת ֶנְחֶכּ

ְרּבּות. ַתּ עֹוָשׂה

קיציס דבורה  ∞ ה ִמָלּ ל ֶשׁ כֹוָחּה
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ַחם חֹול ְבּ צֹוֵנַח ֵנד ְכּ

יִרים ְרִגּ ַגּ ַבּ ּפוְֹצִעים

ָאחֹור ְלֵמי ְנָחִלים ְוחוְֹזִרים ַתּ חוְֹרִצים

ם ַהָיּ עֶֹמק ְבּ קּוַע ַהָשּׁ ב, ַהֵלּ

ַהחוֹף. ֶאל יו ָלּ ַגּ ע ַמָסּ ְבּ חֹוֶזה

ִניָמה ְפּ ים ִלּ ַהַגּ צּו ְתַנְפּ ִיּ ֶשׁ ׁש ֵקּ ִבּ ה ָמּ ַכּ

ּתֹוכֹו, ְיִעירּוהּו. ֶאל

ֶבר ַהֶשּׁ ֶאל יֹוָנה ְכּ ְיִנדּוהּו

ינוָֹתם, ֵבּ ֶאל ן ֻיַמּ ַעד

ַנְפׁשֹו, ְבּ ף ִיְתַעֵטּ

י ָיַמּ יב ְוָיִשׁ

קיציס דבורה  ∞ ֵמָעַלי ים ִנְגָרִשׁ ים ָיִמּ

נוַֹסַעת ְזגּוִגית ַעל ֶתם ֶכּ

ְלָאְרּכוֹ. ַהּנֹוף ֶאת ַצע ַפּ

ָנִסים ָפּ ְבֵלי ָשׁ ל ֶשׁ ֲחָלִבי ְואֹור

ְמכֹוִנית חוֶֹלֶפת. י ֵצּ ַעל ִגּ ִרֵחף

קיציס דבורה  ∞ לוֹם ָשׁ עֹוֶשׂה
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נוַֹסַעת ְזגּוִגית ַעל ֶתם ֶכּ

ְלָאְרּכוֹ. ַהּנֹוף ֶאת ַצע ַפּ

ָנִסים ָפּ ְבֵלי ָשׁ ל ֶשׁ ֲחָלִבי ְואֹור

חֹוֶלֶפת ְמכֹוִנית י ֵצּ ִגּ ַעל ִרֵחף

קיציס דבורה  ∞ ה' ִתָיּ ְשׁ 'ַמְראֹות ָרַאת ַהְשׁ ְבּ

ְכִפיָפה ִרים ִבּ ָדּ ַעת זֹו ַטַבּ ְבּ

ַמְזִהיָרה ֵלמּות ְשׁ ִבּ

א יָשׁ ַקִדּ יָקא ַעִתּ

ה. ֲחָדָשׁ ּוַמְלכּות

 

מוָֹרה ע ֶאְצַבּ ְבּ ֹיאֲחזּו

ֲעִדיָנה יָנה ִבּ ְזרּו ִיְשׁ

קיציס דבורה  ∞ ה ֲחָדָשׁ ַמְלכּות

ישראל' ב-'קול תוכניות ומוסיקה עורכת בר אילן. אוניברסיטת ותנ"ך, ישראל עם במחלקות ספרות ראשון סטודנטית לתואר – קיציס דבורה
העוסקים ומשוררים מוסיקאים בה מתארחים - חדשה' 'שירה האירוח תוכנית את ומגישה מורשת עורכת ברשת ג'. ורשת 'מורשת' ברשתות

dvorak100@gmail.com במוסיקה יהודית. 
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ַבע ְוֶשׁ ִעים ְשׁ ִתּ ע-ְמאוֹת ַשׁ ְתּ ֶאֶלף ְסָתיו

י ֵבּ ַגּ ַעל ׂא ִנָשּ עֹוד

אוֶֹחֶזת ֲאִני ְוַרק

ֲעָרה ָהַנּ ְיֵדי ֶאת

ֶעְשֵׂרה ַהֲחֵמׁש ת ַבּ

הֹוַרי ית ֵבּ ֲחַצר ֶאת

ֲעֵליֶהם ַבּ ָהֵעִצים יּסּו ִכּ

י ַרְקִתּ ָפּ לֹא ֲאִני ְוִאּלּו

ָעַלי ֵבד ָהָיה ָכּ ֶשׁ ֵאת

ָהֶעֶרב ֲארּוחֹות ַבּ

ָגַדי ְבּ מֹו ְכּ ָחִרים ְשׁ ַהֻמּ ַעְרמֹוִנים ָבּ ּבֹוָהה

ָחה ְצּ ֻפּ א ֹלּ ה ֶשׁ ְקִלָפּ ָהיּו ֶשׁ

י ְמַמְלֶמֶלת ְועֹוֶדִנּ

יַנִים קּוַפת ֵבּ ְתּ ָתיו ֵאינֹו ַהְסּ

אלעזר מירי  ∞     97 ְסָתיו
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א ִמְטָען י הּוא ָתּ רֹאִשׁ

מּוַנת ַיְלדּוִתי ְתּ ַהּנֹוֵשׂא ֶאת

ִמיָה. ָלּ ִמַצּ ִסיּפּור ֶאת ְמגוֶֹלֶלת ְוִהיא

ה ָנּ ִמֶמּ ּוִמְתַרֵחק ָההֹוֵלְך ט ַמָבּ ל ָכּ ִעם

נֹוָסִפים ְפָרִטים ִבּ ַמְבִחיָנה ֲאִני

ָצר ָעִרי ַהָקּ ַעד ִלְשׂ ִמַבּ

פּוִצים. ַהְקּ ְוֶאְגרֹוַפי

ָקָלּה ֶבד ִמְשׁ ֹכּ ֶאת ֲאִני נֹוֵשׂאת ְך ָכּ

ָבר ָדּ ּה ָבּ ּנֹות ְלַשׁ ְיכֹוָלה ְוֵאיִני

אלעזר מירי  ∞ י ִלּ ֶשׁ ְלדּות ַהַיּ מּוַנת ְתּ

ָהִרים ֶרֶכס סֹוֵגר ָהֹאֶפק ֶאת

יאּור, ְכִתיַבת ַהִתּ ִבּ ַטַעם י מֹוֵצאת ְוֵאיֶנִנּ

ָהֵעיַנִים ֶשרֹואוֹת ָמה ֵאת

ְשָׂפתֹו ִבּ ב ִלְכֹתּ ַלּנֹוף אוִֹתיר

ְלַמֲעִני,

ר ְסַתּ ִנּ ֶשׁ ָמה ֶאת

ָאִני ב ֶאְכֹתּ

אלעזר מירי  ∞ ָלאֶֹפק ֵמֵעֶבר
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ט ֶאְפֹשׁ ֶשׁ ד ַבּ ת ַסּ ִפּ ל ָכּ

ִהיא ט ָשׁ ְפּ

ֵאֶליָך גּוִפי ְבּ ּלּוי ִגּ ְוָכל

ּסּוי ִכּ

ׁשֹון ַהָלּ ְבַדת ִכּ י ַנְפִשׁ

ֶרת ֶתּ ִמְסַתּ

ִזיִזים ַהְפּ ִעְרטּוַלי ְבּ

ֵאלֹות ְשׁ ׁשֹוֵאל ֵאיְנָך ה ְוַאָתּ

אלעזר מירי  ∞ ִהְתַעְרְטלּות

י ִבּ ן ִמְתַנֵגּ ָך ְלּ ֶשׁ ם ַהֵשּׁ

י ִבּ ן ִמְתַנֵגּ לּוָלָאה ְבּ

ַמְפִסיק ְוֹלא

ב ֵלּ ַבּ – ֵקָטה ְשׁ יָנה ַמְנִגּ זֹו

אֹוָתּה ְלַעְצִמי ֶמַזְמֶזֶמת ֲאִני ּוְכֶשׁ

ְמִביִנים ם ָלּ ֻכּ ֹלא

י ִבּ ן ְתַנֵגּ ִמּ ֶשׁ ם ַהֵשּׁ ה ֶזּ ֶשׁ

י ִבּ ן ִמְתַנֵגּ לּוָלָאה ְבּ

ק ּוִמְתַאֵפּ

אלעזר מירי  ∞ ָך ְלּ ֶשׁ ם ַהֵשּׁ
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ְלַעְצִמי מֹוצֵאת ֲאִני

ְלַעְצִמי מֹוצֵאת ֲאִני

ֶחֶסד ל ֶשׁ קֹות ַדּ ה ָמּ ַכּ

ֶמׁש ֶשׁ ְצִעיֵרי ְבָקִרים ִבּ

ֹחם ֵפי ּוְמַלְטּ

ָהָרחֹוק ֹרק, ַהָיּ ֶׂדה ָשּ ָבּ ּבֹוָהה ֲאִני

ִטי ַמָבּ ּוְבִבְלָעִדּיּות

ִלי אֹותֹו ְמַיֶחֶדת

ִלי. ְוַרק

ַרק מוֹצֵאת ְלַעְצִמי ֲאִני

ֶחֶסד ל ֶשׁ קֹות ַדּ ה ָמּ ַכּ

ֶהָחָדׁש יֹוִמי ֶבת ְלַרֶכּ ָנה ַהְמָתּ ְבּ

ֵאַלי ְדִהיָרָתּה ִבּ ר ֲאֶשׁ

ּפֹור ַהִצּ ֶאת ְפִחיד ַתּ

טֹוב. יֹום ת ְרַכּ ִבּ י ִלּ ָרה ַהָשּׁ

אלעזר מירי  ∞ ֶקר ֹבּ ל ֶשׁ ֲחָסָדיו
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גּור ַהָסּ ֶהָחָדׁש ַחְדִרי ְלֶדֶלת ַעד ִמָבּ

ָאָדם ֵני ְבּ ים, ֲאָנִשׁ ים ָחִיּ

ֲחָפִצים ְיֵדי ַעל מּוָאר ְוַחְדִרי

הֹוַרי ֵבית ְבּ ַחְדִרי ְבּ ָהיּו ֶשׁ

ם. ֵיׁש ֵשׁ ְלָכל ֵחֶפץ

גּור ַהָסּ ֶהָחָדׁש ַחְדִרי ְלֶדֶלת ַעד ִמָבּ

ָאָדם ֵני ְבּ ים, ֲאָנִשׁ ָשִׂחים

ַמְנִעים ֶקט ֶשׁ ַמְבִקיַע ְוַחְדִרי

גּור ַלָסּ תּוַח ַהָפּ ין ֵבּ ְפִריד ַהַמּ

אלעזר מירי  ∞ ַחְדִרי

ח. מירון בהנחיית מר יוצרת הסדנה לכתיבה תלמידת בר אילן. וביולוגיה, אוניברסיטת ראשון בפיסיקה לתואר – סטודנטית אלעזר מירי
miri_guy@netvision.net.il איזקסון.       
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ֶסת ְרֶפּ ִמּ ַבּ

נּו ְלַבֵדּ

ְזדֹוִנּיּות ִלי ְבּ ָאַהְבנּו

ה ַהֶזּ ֶבן ַהֹלּ

ֶאת ִלי יר ִהְזִכּ ֶשׁ

י ִבּ ֶשׁ ֶלד ַהֶיּ

ַמן ִמְזּ ת ֵמּ ֶשׁ

ְמקוֹמֹו ִאיר ִבּ ְוִהְשׁ

ִמְפֶלֶצת

סּוָעה ְשׁ ָשָׂפה ִעם

ֹלֶבן! הֹוי

ֵעיַני ְבּ ָיִפית ה ָכֹּ

ה ְלָכּ ַהַמּ ת ָבּ ַשׁ ְכּ

ַאְתּ

יְך ְרִתּ ִהַכּ ה ֶשׁ י ַהֶזּ ִשּׁ ִשׁ יֹום ְכּ

ֹלֶבן! הֹוי

מֹוִני ָכּ ַאְתּ

ֲאָהבֹות ִלְפֵני

ַאְוָתִנּיֹות ַתּ

י ִתּ ַגְשׁ ָפּ ֶשׁ ִלְפֵני

ָהעֹוָלם ֶאת

ַאֲחֵרי ֲחצֹות.

* ֶרם ֵבית-ַהֶכּ ְבּ ֶפת ָהַרֶקּ ּוִפְרֵחי ֲאִני
ליפשיץ עדוארדו אפרים  ∞

מברזיל. חדש עולה הנו אפרים אילן. בר אוניברסיטת ישראל, עם לספרות במחלקה ראשון לתואר סטודנט – ליפשיץ עדוארדו אפרים
ephilifchitz@gmail.com

שילו מרים משפחתנו, מלכת נפשי, לאהובת *
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הויכן ַא ּבארג ַא אויף

דערגייט  הימל ווָאס ּביזן

ביימער גרינע צוויי ווַאקסן

אויסגעשּפרייט  די צווייגן

גרינע צווייגן אויף די און

געזַאנג שּפילן ֿפייגל צוויי

ּבַאגינען זינגט ֿפויגל ַאיין

זונֿפַארגַאנג אין צווייטער דער

דער ֿפויגל ּבאגינען זינגט

דערֿפרייט טָאג יונגער דער

ֿפויגל צווייטער דער ֿפַארנַאכט

ֿפַארגייט די זון ווָאס קלָאגט

 

הויכן דעם ּבארג דעם צו און

גַאנג איך ניט מיין ֿפַארזַאם

לידער ּביידע אין ֿפַארליכט

ֿפון זונֿפַארגַאנג. ּבַאגינען און ֿפון

מאלאדאווסקי קאדיע  ∞ הויכן" ַא ּבַארג ַא "אויף

ׂא ִנָשּ ַהר ַעל ם ָשׁ

ָנָגעּו ָחִקים ְשׁ תֹו ְסָגּ ִפּ ֶשׁ

ַדל ָגּ ִאיָלנֹות זּוג

ִהְתַרֲחבּו ֲעָנָפיו

ּוָברּום ֶהָעָנף ּוְבֹיֶרק

ִצּפֹוִרים י ֵתּ ְשׁ ַרּנֹות

ֵנץ ַהֵמּ ַחר ַלַשּׁ זוֹ

ְלֵליל ַהּכֹוָכִבים ְוזֹו

ן ַרֵנּ ֶקר זֹו ְתּ ֹבּ ַבּ

ִחּתּוָליו ַרְך ְבּ ַחר ְלַשׁ

ִיל ַלּ קֹוֵנן ַבּ ה ְתּ ִנָיּ ְשׁ

ּכֹוָכָביו ֶרֶדת ְבּ

ׂא ָשּ ַהִנּ ָהָהר ְוֶאל

ה ְמִאָטּ ֵאיִני ְצָעַדי ֶאת

יִרים ַהִשּׁ ֵני ְשׁ ִבּ ֲאִני ְמאֹוֶהֶבת

ִקיָעה. ְוַהְשּׁ ִריָחה ַהְזּ ל ֶשׁ

מולודובסקי   ∞   קדיה ׂא" ִנָשּ ַהר "ַעל

לילך. יורם נישא'        ציור: הר על 'שם

במדור תרגום. ,2003 "אוקפי", ספטמבר הספרותי אינטרנטי: העת לראשונה בכתב פורסם תרגום השיר *

אבידב פרופ' בהדרכת הדוקטור שלה, עבודת אילן. בר באוניברסיטת ישראל עם לספרות במחלקה דוקטורט לאחרונה לימודי סיימה – אדרת ענת
מעבודותיה. מבחר ובו אומנותי באתר 'תפוז' בלוג אדרת ענת לד"ר י"ז-י"ח. במאות ביידיש מסעות לארץ ישראל בספרות עוסקת ליפסקר,

http://blog.tapuz.co.il/anataderet                 anataderet7@walla.co.il 
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ְזַמן ֶסק ֶפּ רֹוָצה ְלַבדּוִתי

ְמֶחְלַקת-ָלשֹון

ּה ִעָתּ ְבּ לֹא ת-ְדַבׁש ֵמְרִדַיּ

יָרה בוַֹרת-ִשׁ ְדּ ָעַתת ִמְבּ

ֶכל ְרַפת-ֵשׂ

ָנף. מּוַטת-ָכּ ְשׁ

ָיִמים ל ֶשׁ בּור ָשׁ ִזְמזּום

דּוָיה ְבּ ָאָמנּות

ִמְשַׂפת-ֵלב ֲהזּוָיה

ַמֲעָקֶפיָה ְבּ

ים ִאְזֵמל-ִמִלּ ְבּ ַחת ְמֻנַתּ

ְלׁשוֹן-ַחְרֻצּבֹות ִכיֵרי ְשׂ יֵדי ִבּ

ֲאִויר ׁשֹוָתה

ב ִמֵלּ ֲחצּובֹות ׁשּורֹות ַמת ְשׁ ִמִנּ

ּבֹון ִריַעת-ֶחְשׁ ְפּ

יֹון ָסּ ֹחֶסר-ַהִנּ ּוַפַחד

ַרֲעבֹון ים ְבּ ּגֹוְלִשׁ

ָעִרים ְפּ

ִנְמָען ּוֵבין מוֵֹען ין ֵבּ

מּוָצר ּוֵבין יֹוֵצר  ין ֵבּ

ְמֻתְגָמל ּוֵבין ְמַתְגֵמל ין ֵבּ

אברהם-איתן חלי  ∞ / ַצו ְלִפי נּות "ָאָמּ

ה ִלְכֵאב-ִמָלּ ּוַמה

ְוִלְבִרית-ִמיָלה

ֲהזּוָיה ְמׁשֹוֶרֶרת ַהחֹוֶבֶקת

ּתֹוָלֵעי-ָסֵפק ֲאכּוַלת

ָנחּוץ ֶסק-ְזָמן ֶפּ

ִלְלַבִדּיּות

יָרה. יוֶֹצֶרת ִשׁ

ִמחּוץ ין ַסק-ִדּ ְפּ

ט ָפּ ֵלב-ִמְשׁ

ט-ֵלב ַפּ ִמְשׁ י ִכּ

ַצו ְלִפי ר ִנְתַפּ

ְוֶנֱעַרף

ֶנֱעַרץ) (אוֹ

אֹור. ַסף ַעל
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ינֹוק רּוַעת-ִתּ ְתּ

ִמּגּוִפי

ֶׂדה ַהָשּ ִנית ַחָמּ ְכּ ֵקָטה ְשׁ ְצִמיָחָתּה

ִניָמה ְפּ זֹוֶהֶרת

מֹוֶנה-ֶעְשֵׂרה ְשׁ ִבּ ִמְתּבֹוֶנֶנת ֲאִני

נֹוֶתיָה ְשׁ

ֵעיֶניָה ֶיֶרק ְבּ ַמִים ָשׁ ִזיו

ְרקֹוִרים ַהַזּ ְלאֹור ְמחֹוֶלֶלת

ַלַחן ְבּ ְלֶסֶלת ִמְסַתּ

י ִבּ הּו ּוָמֶשׁ

ָהרּוַח ְמרוֵֹמי ִבּ ּפֹוֵרַח

ַמְרִטיט

ּבּוֶגְנִויֵליָאה ָעֶלה ְכּ

ְדמּוִתי ִכּ מּוָתּה ְדּ אֹוְמִרים:

יוַֹדַעת: ֲאִני

יֵנינּו ֵבּ ְך ִנְמָשׁ אֹור ל ֶשׁ ַקו

ק ִנַתּ ֹלא ֵמעוָֹלם מֹו ְכּ

ּבּוִרי. ִמַטּ ַטּבּוָרּה

8.2.03

אברהם-איתן חלי  ∞ / ָהָאֶרץ ֶאת ִאי ּוַמְלּ
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ְלָבִנים ַמִים

נּוי ָבּ ים ִלּ ַגּ ִמְכׁשֹול ַעל

ְקֵצה ְזִריָמה ִבּ

ִנים ַהָשּׁ ַמְחסֹום ֶאת הוְֹדִפים

ִקְמֵטי-חֹוף ַמֲחִליִקים

ָזָהב. ע ְוִנְצַבּ ֻהְחַלק ֶשׁ ָער ֵשׂ ְכּ

ְזָרח ַהִמּ ְצִליֵלי ֵקיָסִרית

ְרָקע. ַהִמּ ַעל ָים ְכּ ְלֶסֶלת ִמְסַתּ

ַחּלֹון יִטים ַבּ ַמִבּ

ָרִקיַע ְכֹחל ִבּ ֵבק ָדּ ִים ַהַמּ ֹחל ְכּ

ֶלת ְמַחֶשּׁ ֲאִויר ָבּ ִמיָהה ְכּ

ַאֲהָבה ל ֶשׁ ּוִקים ִחּשׁ

צֹוק ָמּ ַבּ ִים ַהַמּ אּות ֵגּ

ָתִחים ְפּ סוֶֹדֶקת

ִבְטנֹו ּוְזִריַמת ַמִים ְבּ

ָסמּוְך ְלֵגוֹו

ם ַהָיּ ֶאל ַמֲעִלית

ים ִלּ ַהַגּ ִנְבָנה ֶאל ֲחַצר ר ְוֶגֶשׁ

ַלֲעלֹות ים יּוְכלּו יִשׁ ְקִשׁ ה ַעָתּ

ַקּלּות ְבּ

ׁשּוב ְך ְלִהְתַהֵלּ

ִים. ַהַמּ ַקו ַעל

הים", אל "מעלית ספרי מתוך *
.2005 עתון77, הוצאת

אברהם-איתן חלי   ∞ ַהָים ֶאל ַמֲעִלית
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אֹור. ל ֶשׁ ין ַסִכּ ְבּ אוָֹתם ל ְמַפֵצּ

נַֹגּה-ָיֵרַח ְבּ ְך ִמְתַחֵכּ ַמֲאִדים

ים. ֻתִמּ ְכּ ְנגוֹהוֹת זֹוֵרַע

ֶהָחָלב ִביל ְשׁ ִבּ ְמׁשֹוְטטֹות ֵעיַני

ֶקט ֶשׁ ִלְמֹצא

י ִבּ ל ֵתּ ְתַפּ ַהִמּ בֹוְך ַלָמּ

ְלֶחְלִקיִקים. אֹוִתי ל ּוְמַפֵצּ

*   

ֶהְבֵזק ְבּ מֹוִפיָעה ַהּתֹוָבָנה

ְך ִנְמָשׁ אֹוָרּה

ָלַעד

אברהם-איתן חלי   ∞ אוֹר ל ֶשׁ ִריטֹות ְשׂ

דוקטור תואר ובעלת בר-אילן אוניברסיטת של עם-ישראל לספרות במחלקה שני תואר לימודי בהצטיינות סיימה - אברהם-איתן חלי
והמטאפיסי בריאלי  עוסקת צימרמן, ש. וד"ר ברזל הלל פרופ' בהדרכת  שלה,  הדוקטור עבודת אילן. בר אוניברסיטת מטעם לפילוסופיה 
העברית. הספרות ובמחקר בתחומי החינוך וההוראה עוסקת איתן אברהם - ד"ר אפרת ואיתמר יעוז-קסט. ישראל של הנופים כפל בשירת
של משרד סופר-אורח' 'מפעל במסגרת אורחת למשוררת נבחרה השונים. הספרותיים העת בכתבי מתפרסמים שירה על שיריה ומסותיה
העשור במהלך אור ראו ומחקר, עיון השורשים הכפולים: הים; כאב אל מעלית נופי הבית; עין כחולה; קרן שירים; : ירוק בוקר ספריה: החינוך.

chelly.eitan@gmail.com האחרון.          
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ַהּדֹוֶמה, מּוִלי א ָבּ ִראׁשוֹן

יַע, ַיִגּ ַעְצמֹו ָהִאיׁש ם ַגּ ֶשׁ י ְחִתּ ִהַנּ הֹוִפיַע, ֶשׁ ְכּ

ִריָצה ים ׁשֹוְלִחים ִלְפֵניֶהם ְבּ ֲאָנִשׁ

ִרים ֻסָכּ ְוֹלא רּוחֹות לֹא

ּדֹוִמים, ִנים ָפּ ִאם י ִכּ

ָאָצן ן ֵבּ לּו ְיַגְדּ ְלָכְך

ְמיֹון, ּבוֹ ִדּ ּלּו ֵכן ֶֹשִגּ ָשׁ אוֹ

ְרדּו, ִיָפּ ּדֹוִמים ְלֵהָראֹות ְפִסיקּו ַיּ ּוְכֶשׁ

ֶקת ֶלּ ִמְסַתּ ֲאהּוָבה יָחה ִהִנּ ֶשׁ ָיִדית ַעל ֲחִביָלה מֹו ְכּ

ָהיּו. ֶשׁ ה ֵמֵאֶלּ מּוָעִטים ְלעֹוָלם תֹוָכּה ְבּ ָבִרים ְוַהְדּ

מירון ח. איזקסון   ∞ ה   ִא יֹ ש ּד ֹו ֶמ

ותל ירושלים באוניברסיטאות יהודית משפטים ופילוסופיה למד אילן. בר יוצרת באוניברסיטת לכתיבה הסדנה ראש – איזקסון ח. מירון מר
ושירים 'מבחר המאוחד), הקיבוץ (בהוצאת אור שראה האחרון שיריו ספר ולאומנות. לתרבות במועצה לספרות המדור יו"ר משמש אביב.

על שירתו. דן מירון פרופ' של גם מסה חדשים' הכולל
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הישראלית. והזהות היהודית  התרבות מיסודות כאחד  להכרה זוכה  הפיוט כי האחרונות בשנים  תחושה קיימת

התרבות בישראל. קבוע בצריכת לאזרח הופך כבר הנה והפיוט עתיקים, פיוטים ומובילים מבצעים מוזיקאים רבים

'קרן בידי  כולן לכך, הנתמכות המיועדות את עצמן מסגרות כמה ידי נתמכת על  מעצמה, אלא צמחה לא זו תופעה 

אביחי'.

ומציע  בחודש, 'כניסות' אלף לכמאה הזוכה לפיוט', 'הזמנה האינטרנט אתר היא לכך הראשונה המסגרת  

לחניו פי על ביצועים וכמה  לכמה זוכה  פיוט כל הן.  באשר ישראל  קהילות מסורות  פי על  פיוטים מאות לנכנס

הפיוט של היסוד בשאלות שונים למאמרים וכן הפיוט מחבר על לפרטים יותר, מקיף או קצר לביאור ומסורותיו,

הפייטנית. והיצירה

ולשיר ללמוד בכל שבוע נפגשו ברחבי הארץ קבוצות כשתים עשרה פיוט'. 'קהילות שרות זו הקרויה היא אחרת מסגרת

קסום עולם ומגלים ולומדים פיוטים הישראלית וכולם שרים כל גווני הקשת את אלו כוללות קבוצות יחדיו. פיוטים

לבם. אל המדבר

לסטודנטים, הפיוט את להנחיל כפול: ועניינה העברית באוניברסיטה  הלל' 'בית בידי מופעלת השלישית המסגרת

פייטנים מפי הרצאות ושומעים  הפיוט בעולם 'השתלמות' מעין עוברים אלו הפיוט. לעולם ויוצרים  אמנים ולקרב

את ובעיקר שונים בהקשרים שונות יוזמות להוסיף למסגרות אלה יש זה. מופלא לעולם אותם שמכניס מה וחוקרים,

חיים. מפעל על ישראל בפרס זכתה שאף האנדלוסית, התזמורת

ביזארי? תחום

דבריה את פתחה היא תשס"ו), (שבט 'דעות' העת הפיוט' בכתב 'תחיית בשם בשמת, הבכורה, בתי שכתבה במאמר

כך:

את הספרים קורא לא אחד במשך שנים היינו צוחקים עליו שפרט לשלושה אנשים וחצי אף פיוטים. הוא חוקר אבי

מקומות, מיני בכל מתראיינים מיני תכניות לכל מוזמנים באקדמיה חבריו לו שכל ואומרים אותו מקניטים היינו שלו.

קראנו לא אנחנו מעולם אפילו אותם. מאלה שחייבו חוץ בו, אינו מתעניין שאיש ביזארי תחום בחר לו לעומתם והוא

ל'טרנד'. הפך שלי אבא של ספריו....היום הראשונים שבעמודים ההקדשה את אלא

להמוני ים קרעת יום
צפון אפריקה יהודי של סוף ים קריעת שני פיוטי על

חזן אפרים פרופ'
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הפיוט דבר הבאת ושל  אקדמי מחקר של  שנה שלושים לו קדמו  וכי פתאומי, 'טרנד'  זה שאין הכותבת  שיערה לא

לפייטן הראשונה האקדמית השירים מהדורת לאור יצאה בתשל"ו קהילתיות. ובהתכנסויות מורים בהשתלמויות

וכן שתי מהדורות, לאור להוציא זכינו צבי, מאז בן מכון בהוצאת שראתה אור שוואט', פרג'י אפריקה, 'שירי מצפון

אפריקה. מצפון מרכזיים לפייטנים מקיפה, אנתולוגיה

הצטרפות שהוסיפה אפריקה, בצפון השירה העברית לחקר חבריי החוקרים של הצטרפותם הייתה לא פחות חשובה

כן ועל בספרד, העברית לשירה בת היא אפריקה בצפון העברית השירה והפיוט. השירה בחקר חשוב ענף להתבוססות

בצפון מעלה השירה העברית ספרד, שירת מסורת בצד במקביל. בהן יעסקו המוסיקלי שהמחקר, העיון והביצוע ראוי

ומשמעותי. ראוי ליחס היא ראויה כן בצורות והן בפואטיקה, ועל בתכנים, הן משלה הן חידושים מעט לא אפריקה

מחרוזת בלבד. אחת מחרוזת בן תבנית שיר שוואט: רבי פרג'י של משירתו השיר, נציג בתבנית לחידוש מיוחדת דוגמה

שני מדומים, ועוד אחת, מעין טורי ענף בחריזה חרוזים הראשונים הטורים טורים בדרך כלל, שלושת בת חמישה היא זו

את מחייב המצומצם ההיקף באשר מעניין, חידוש היא זו תבנית מדומים. אזור טורי מעין שונה, בחריזה חרוזים טורים

'פואנטה' הכוללים דרכי העיצוב, מבחינת והן התוכן מבחינת הן ותמציתית, בצורה מרוכזת עצמו את לבטא המשורר

בזה: המובא הודעת', אל ידך 'פלא בשיר כגון השיר, סיום לקראת שיא או

  

ַלְהמֹוַני ָים ָקַרְעָתּ יֹום  / , הֹוַדְעָתּ ֵאל, ָיְדָך, ֶלא ֶפּ

ֱאמּוַני ּבֹו ָעַבְרָתּ ֶזה, / , ָרַגְמָתּ יו ָלּ ַגּ ָעז ָרִעים

מֹוַני ַעל יְבָך ָים ֲהִשׁ ַבּ הֹוַסְפָתּ / ם ָלִאים ָשׁ ְפּ ם ַגּ

ֲאֹדַני! ח כֹּ ָנא ִיְגַדל / ה ְוַעָתּ ּתוִֹסיף, ן ֵכּ ָיְדָך

מחבר זה שיבוץ יז). מדבר (יד, מתוך ספר כלשונו בשיבוץ המסתיימת פסח, שביעי של לקדיש של קצרה 'רשות' לפנינו

אל השיבוץ מביא של הקשרו 'יתגדל'. אולם 'יגדל' - המילולי: מתוך ההקשר הקדיש, הנוצר שהוא הפיוט לייעודו, את

תנאים, בטענה שכל ללא בהצלה וגאולה הצורך והן את הקב"ה, כוחו של הדגשת מצרים תוך יציאת את סיפור השיר הן

אליו ברצף הנלווים והנסים סוף ים קריעת תיאור את מעלה הקצר השיר ה'. בכוח כביכול, פגיעה, משום בו עיכוב יש

'תוסיף'; החזרה בפועל לעתיד לבקשה מנוצלת עבר, בזמן זו פעלים סדרת הוספת. עברת, רגמת, קרעת, פעלים: הודעת,

זהו מצרים. ויציאת סוף ים רקע קריעת על הגאולה את בקשת לבטא השיר את כוונת היטב ממחישה ו'תוסיף' 'הוספת'

האחרים. כדרך השירים נוספים עיצוב דרכי הכולל החד-סטרופי, השיר כוחו של עיקר אפוא
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להמנון הופך הקדיש

נוראות'. מה אל 'פעלות השיר הוא אף הוא, פסח של שביעי של לקדיש שוואט, רשות פרג'י לרבי נוסף מיניאטורי שיר

לקדיש במנהגי התפילה כרשות היום עד משמש והוא ישראל, קהילות של במסורותיהן כבוד של לו מקום זה קנה פיוט

בהזדמנויות חגיגיות ערבית תפילת של הראשון לקדיש הקדמה כמעין מושר זה שיר ואלג'יריה. תוניסיה יהודי לוב, של

וכיו"ב): חול המועד טוב, יום ראש חודש, שבת, (מוצאי

ה ַרָבּ ָידוֹ ָמה ְוָעְצַמת ּנֹוָראֹות/ ַמה ֻעּלוֹת ֵאל ְפּ

ָבה ֶמְרָכּ ל ָכּ ַעל ְוַנַעָלה ְוהֹוָדאֹות/ ַבח ֶשׁ ַעל ָרם

ֶלָחָרָבה ם ת ַהָיּ ָשׁ יֹום ַעל ִנְבָראוֹת/ ָאה ָגּ ֹאה ָגּ

א ַרָבּ ֵמיּה ְשׁ ׁש ְוִיְתַקַדּ ִנְפָלאוֹת/ עֹוֶשׂה ל ַדּ ִיְתַגּ

בשירת ממנו ה' העולה וגדולת ים סוף קריעת של הכולל להקשר עדינים האמירה וברמזים מצטיין בריכוז זה פיוט אף

זו צלע וסביב השלישי, הטור של השנייה בצלע רק במפורש נאמר עצמו העניין למעשה, גאה'. 'גאה 'רם', 'ידו', הים:

להמנון הקדיש הופך בכך הקדיש. המתפלל אל את המעביר האחרון הטור ומהם אל ועצמתו, ה' גדולת תיאור באים

חסדו'. לעולם כי לגזרים סוף ים 'לגוזר ושבח

היא שעתה יריעה, רחבת ושירה מוכר, שם לא אפריקה, מצפון פייטן 'פרגי' מציגות האקרוסטיכון אותיות כן, כי הנה

הולכת ראינו, כך זו, שירה והזמר. התרבות במסגרות והן והלימוד המחקר במסגרות הן העברי המשכיל לפני פרושה

ובצורה. בתוכן לעצב את חידושיה היטב יודעת הספרדית, אך גם השירה בעקבות

תשס"ח. שבט, יא בעיתון מקור ראשון, ער"ש שירה, פורסם המאמר *

בר ישראל באוניברסיטת עם לספרות ראש המחלקה משמש אילן. בר באוניברסיטת עברית עברית ולשון לספרות פרופ' חזן הוא אפרים פרופ'
שירי כגון: ופיוט, שירה בנושא ומאמרים רבים כתב ספרים חזן אפרים פרופ' משלושים שנה. עולמי למעלה שם בעל ופיוט שירה וחוקר אילן
פרופ' ועוד. לדוד, תהילה אפריקה; בצפון העברית הספרדי; השירה בפיוט תורת השיר טריפולי; איש בוג'נאח משה רבי פיוטי שוואט; פרג'

הפיוט'. 'מסורת העת כתב את להמן, עורכים ח"מ ע"ש הפיוט לחקר הקתדרה תקוה, ראש בר בנימין ופרופ' חזן אפרים
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עמרם עמאר לר' הטעמים' סדר פיוט 'על

ביתן-כהן רות

התקצ"ה  בשנת כנראה בליוורנו, ונפטר ה-18  המאה  של  השנייה במחצית באלג'יר נולד עמאר יעקב בר עמרם  ר' 

של חתנו היה ופייטן.  מורה-צדק כרב, ושימש מסכן') 'חכמת (מחבר אזוביב נהוראי ר' של תלמידו  היה .2(1835)

לדיין להתמנות לא זכה עמאר עמרם ר' בן-נאים)3. ר' יעקב (יריבו של סלמון הכהן (=ראש העדה) אהרון המוקאדם

עזב כך ומשום בוג'נאח, נפתלי הנגיד משפחת מחנה עם המסוכסכת דוראן משפחת במחנה תמיכתו בשל כנראה בעירו,

.4(1820 (תק"פ, העיר מרבני לאחד והתמנה לליוורנו עבר ומשם (1814 (תקע"ד, למאלטה אלג'יר את

הנכבד מעמדו על מלמדת זו והסכמות. עובדה תורה חידושי עמאר עמרם ר' ודיין, כתב כמורה-צדק תפקידיו מתוקף

הקהילה. בני בעיני

באלג'יר  ידו על הועתק כי שנראה לאיגרות' 'מלצות בשם עמאר5 וכ"י עמרם של ר' ידו בכתב מצאנו תשובה בנוסף,

ר' כתב כן, כמו עמאר7. עמרם ר' הוא כי בעליהם מצוין יד שונים כתבי שני של בראשם . ה-186 המאה סוף לקראת

עם נעלם הוא אולם ש"ס, וחידושי תורה  חידושי שו"ת, הכולל יד כתב זהו עמרם' – 'חיי בשם חיבור עמאר עמרם

(כ"י  אלג'יר בנוסח נוראים לימים המחזור בתוך כתובים מפיוטיו שלושה 30 פיוטים. כ- רע"ע חיבר הכול בסך הזמן8.

פיוטיו את הוסיף עמאר עמרם עמאר, ור' בירושה במשפחת שעבר יד כתב על מדובר .(4802 יורק ניו לרבנים, ביהמ"ד

במחזור. שהיו הריקים לעמודים

עמאר", אוניברסיטת יעקב עמרם בר ר' ספרותיות בפיוטי חזן: "בחינות אפרים בהנחיית פרופ' המוסמך שנכתבה עבודת מבוסס על המאמר
תשס"ז. גן, רמת בר-אילן,

(נחלת  טוב' 'אוצר של שד"ל, בספרו שראה מה בעקבות זאת מזכיר הוא עמאר. עמרם ר' של הנוסף כשמו השם 'מֻשלם' את מזכיר דודזון י'  1
המצויים והדפוסים היד  בכתבי אחת פעם ולו נזכר אינו  זה שם אולם ,64 עמ' תר"ם-תרמ"א, ברלין והפיוטים), הפייטנים לוח שד"ל,

בידינו.
הסתמך. עליו המקור את מפרט אינו הוא אך עמ' 195, מלכי, מרציאנו, ראו:  2

ס"ב. עמ' המשבר, ויינשטיין, ראו: 3
עמ' 951. שמות, לארדו, ראו:  4

ארג'יל. מנהג ויוה"כ לר"ה מחזור – 47ב דף ראו: כ"י וינה 118,  5
ס"ט'. אני עמרם עמאר 'מליצות ממני יצאו 85א: 79ב; דפים מונטיפיורי 119, לונדון כ"י ראו:  6

עמרם עמאר  לשמי 'לי חיים'): 3457 (ספר 'אוצרות פארמה וכ"י בדף 196ב) גם זה מצוין רע"ע כבעלים של כ"י של גינצבורג 214 (שמו כ"י  7
ס"ט'.

השנים בין ווהראן  של  רבה ,(1983- ) אשכנזי  יהודה בר  דוד  ר'  בידי מצוי היה  זה  כ"י  כי המעיד  ,195 עמ'  מלכי,  מרציאנו, ראו   8
זה. כ"י ידוע לאן התגלגל לא אולם ,1960-  
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הגאולה, ובבקשת בתיאור הגלות העוסק זה, פיוט ָאְבלּו'. ֵאם ֲאֵבל ַכּ י ְוִלִבּ 'ֵעיַני הפיוט מצוי עמרם עמאר ר' של פיוטיו בין

מתחת שמושמים מעל או מיוחדים אלו סימנים – המקרא' ל'טעמי 'טעמים' מתייחס המונח 'על סדר הטעמים'. בנוי

הפייטן שיבץ ָאְבלּו' ֵאם ֲאֵבל ַכּ י ְוִלִבּ 'ֵעיַני בפיוט העברית. של הקדומים הפיסוק סימני למעשה והם בתנ"ך, למילים

המילולית במשמעות מתפרשים וכו') תלשא קטון, זקף (זרקא, ושמותיהם השיר כל לאורך המקרא טעמי שמות את

הפיוט, קריאת כל לאורך דריכות תחושת הקורא אצל יוצר זה, מרתק מילים משחק כתובים1. הם בו להקשר בהתאם

מלשון 'תלשא' לזרוק, מלשון 'זרקא' הטעם מתפרש למשל כך אורכו. לכל השזורים הטעמים את לזהות הסקרנות בגלל

ב'לוח הופעתם  סדר פי על  בפיוט הטעמים שמות את שוזר עמאר עמרם ר' ועוד. שושלת מלשון  'שלשלת' לתלוש, 

קלים. שינויים למעט , ספרד2 נוסח הזרקא'

מצפון-אפריקה. שונים משוררים לו קדמו למשוררנו. רק ייחודי אינו הטעמים' סדר 'על פיוט כתיבת של זה עניין

מתמקד  זה פיוט . יִתי'3  ִקִוּ ְלֲאָך  'ִפּ את הפיוט שחיבר (17 (תוניסיה, מאות שוואט פרג'י ר' הוא הקדום מביניהם

הם: בתוכם המקרא טעמי את השוזרים נוספים פיוטים הגלות. במצוקת בעיקר עוסק פיוטנו בעוד הגאולה, בבקשת

לט' באב  אלבאז5 וכן הקינה בר-יהודה עמרם לר' י' ְכִתּ ִהַלּ 'קֹוֵדר אלבאז4, בר-יהודה שמואל לר' ָהָאָמה' ָחְזָקה י ִכּ 'ַוי

מונסונייגו6. אהרן רפאל לר' ָנַקף' י ִכּ ָעַלי 'ֲאָהּה

ארבעה טורי ענף ושני  מחרוזת בכל מחרוזות. חמש בן ָאְבלּו'7 שהוא שיר מעין אזור ֲאֵבל ֵאם ַכּ י ְוִלִבּ הפיוט 'ֵעיַני לפנינו

ה/ו ה/ו ג/ד ג/ד א/ב א/ב א/ב א/ב וחריזתו: 'עמרם', האקרוסטיכון ניכר בפיוט הטורים דו-צלעיים. כל טורי אזור.

זרועו של מנחת וסובל בגלות השרוי - 'ׂשרה' בשם ישראל - המיוצג עם של מצוקתו ניכרת בפיוט וכו'. ג/ד ג/ד ה/ו ה/ו

את וינקום ממצוקותיו שיצילנו בתחינה לקב"ה פונה הוא שרה). שפחת 'אמתּה' (הגר, בשם המיוצג – המוסלמי האויב

במהרה. ישראל את שיגאל ובציפייה בקב"ה הביטחון בהדגשת חותם הפיוט הרשע. באויב נקמתו

עמ' 375-367. דימויי שיר, חזן, והאותיות ראה: התנועות המקרא, את טעמי בתוכם שירים המשבצים על  9
עמ' 71-61. ולביא, זרקא, ראה: משיח זה לוח על עוד בו. הנזכר הראשון הטעם שם הזרקא" על נקרא "לוח הלוח  10

עמ' 97-95. פרג'י, שירי חזן, ראה:  11
י ִכּ במיוחד בפיוט "ַוי ניכר והדבר שוואט, פרג'י אלבאז מושפע מר' כי (137 (עמ' מציין אדרי עמ' 209-207. אדרי, רשות לקדיש, ראה:  12

ָהָאָמה". ָחְזָקה
שכב-שכד. ב', עמ' כרך שחר, שושנה, אעירה ראה: 13

עמ' 65-63. זרקא, ולביא, משיח  14
להקל על הקורא. מנת הודגשו על הטעמים שמות היד. הובא בכתב חלק מן הניקוד גינצבורג 214 (מוסקבה), 217א. כ"י  15
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רֹוק ָזְרָקה, ָפַני ָאָמה ְבּ ַעל / ֵאם ָאְבלּו ֲאֶבל י ַכּ ְוִלִבּ ֵעיַני   

ָפְרָקה. ֵמָעֶליָה ם ֱאלַֹהי ֵשׁ / נוֲֹאלּו ֱאלֹוהוֹת ף יָה ַמָקּ ִפּ יף ִהִקּ  

ָקה, ִלְקּ יּגּול ִפּ ְמַרק ָוַלִיל יֹום / ִנְגֲעלּו ִדֲחִזיֵרי ְקָדֵלי ַהּלֹוֶחֶמת

ָשֲׂחָקה.  ָרה, ָשׂ מּול ֹראׁש ֵהִניָעה / לֹו ָאֲחָזה ְתרּוָעה ׁשֹוָפר הֹוֵלְך ִבּ   

נֹוֶאֶמת, מֹוֶאֶסת ה ְמַבָזּ ִלי / ָאְמָרה ִהיא א ים ְסגֹוְלָתּ ָהַעִמּ ל ִמָכּ  5

ֱאֶמת. ֹלא ֵאל ַאְך ַנְפׁשוֹ ְוא ַלָשּׁ ְמָרה / ָשׁ דֹול, ָגּ ֵזר ר ָפּ ְמֻפוָזּ ַעם  

יֹומֹו, ְכּ ֵלילֹו ֵאר ּוִמְתָפּ ׂש ָשׂ / ַח ּבֵ ַתּ ִמְשׁ ָצִרי ְלֵעת ֵמֵעת   

ן יֹומֹו. זֹוַהר ָיֵרַח ֶבּ ַמְכֶהה / ָעֵבי רּום זֹוֵרַח ְבּ ּכֹוָכבוֹ אֹור  

ְלחּומֹו, ִבּ ְעָיה ַגּ ָפָרה ַקְרֵני ְכּ / נֹוֵגַח ּה ָבּ דוָֹלה ְגּ לֹו ֶקֶרן  

ִמְמקֹומֹו.  אֹוְיבֹו א ַיְתִליׁש ְלָשׁ / ַתּ ַיְצִריַח ִאם קֹולֹו ְבּ ַיְרִעיׁש ֶאֶרץ  10

לֹוֶחֶמת,  אּום ִריׁש ַיְגִריׁש / ְגּ ִאם ָאְזָלא ָעְבָרה נֹו ִמְמּ ֵחָמה  

ֵמת. ָכּ ָחׁשּוב פּוף ָכּ ְך ְמֻהוָפּ ׁשֹוָפר ְכּ / ָהָרה מֹו ְכּ ְיִתיב ְרִביַע ה ַמְלָכּ  

עמאר עמרם ר' / ָאְבלּו ֵאם ֲאֶבל ַכּ י ְוִלִבּ ֵעיַני

על המיוסד גאולה שיר הוא שאף שוואט, לפרג'י קויתי' 'פלאך ראו זרקה: על... לה, יד. תה' על פי אם: כאבל ג. ט, מל"א פי על עיני ולבי: .1
בני  על קם אשר הגר מצאצאי המוסלמי, לאויב אמה: כינוי .(97-95 (חזן, פרג'י, עמ' וֹרק' אבן פנימו אל זרקא באמה... טעמי המקרא: 'דון
ראשונה בפיוט, בהתאם  זרקה: מטעמי המקרא, נזכרת ישראל.  את וביזה השפיל המוסלמי האויב והכוונה: זרקה: ירקה, רוק הגבירה. שרה
וכאן  כג, לשמ' לט, אונקלוס 'מקף לפומיה', דרך: פיה מקף: על .2 ולא ב-א'. בכתב-היד כתובה ב-ה' ספרד, לוח הזרקא נוסח למקומה בראש
יר' ה, ד, דרך ה'', 'כי לא ידעו נואלו: אלוהות ובפיוט. הזרקא בלוח שני נזכר הטעמים, למערכת הנלווה סימן מקף: לפיה. מחסום המשמעות:
הולך: מטעמי  שופר .4 ד. סה, יש' פיגול: מרק נטמאו. יג ע"א. נגעלו: על פי מגילה דחזירי: שומן חזיר, קדלי .3 הקב"ה. של בשמו זלזלו כלומר,
כנגד  ׂשרה אמנו לעם ישראל, שרה: כינוי ח. תה' כב, ראש', דרך: 'יניעו על הניעה: ראש ובפיוט. (=מונח), נזכר שלישי בלוח הזרקא המקרא
רביעית  נזכרת (=סגול), המקרא יט, ה. סגולתא: מטעמי שמ' מכל העמים', לי סֻגלה 'והייתם סגולתא: על דרך: מכל... .5 ֵאם ישמעאל. הגר,
אחד  עם על דרך: 'ישנו ישראל, מפוזר: עם עם .6 ה. טז, 'ואקל בעיניה', בר' שנאמר מבזה: לי סגולה. לעם כאן ומרמזת ובפיוט, הזרקא בלוח
מסוף הארץ בגלות מפוזר והכוונה: ובפיוט, הזרקא בלוח חמישי נזכר (=פזר), מטעמי המקרא גדול: פזר ח. ג, אס' העמים', בין ומֹפרד מֻפזר
ששי נזכר המקרא, מטעמי בן יומו: לא, ו. 8 ירח תה' אמת: על פי שם השם לשוא. אל נשאה האמה ד, פי תה' כד, נפשו: על שמרה... סופה. ועד
הזרקא בלוח השביעי במקום נזכרים המקרא, 9. קרני פרה: מטעמי החודש. בתחילת כירח שהם ישראל לעם כינוי – כאן ובפיוט, הזרקא בלוח
של געייתה לקול כאן ומרמזת ובפיוט; הזרקא בלוח שמינית נזכרת המקרא, מטעמי געיה: של האויב. לפגיעתו הרעה ובפיוט, ומרמזים כאן
תלשא: בבשרו). 10. = בלחומו כי הסוברים שם, ורלב"ג ראב"ע (וראו כג כ, איוב פי על לחימתו, בלחומו: בעת מלחמה. כקריאת שהוא הפרה
מטעמי המקרא, אזלא: של הקב"ה. כעסו ממנו: 11.חמה תלישה. כלשון כאן ובפיוט, ומתפרשת הזרקא תשיעית בלוח נזכרת המקרא, מטעמי
.12 גירוש. כלשון ומתפרש כאן בלוח הזרקא ובפיוט, עשר האחד המקרא, מטעמי גריש: ומתפרש כלשון הליכה. הזרקא ובפיוט, בלוח העשירי
עשר השלושה המקרא, מטעמי ישיבה. רביע: לפי הסדר, ומתפרש כלשון שלא בפיוט ובא הזרקא, המקרא, העשרים ותשעה בלוח יתיב: מטעמי
הכורעת כאישה מתייסרת ישראל כנסת הרה: מלכה... כו, יז. יש' פי על הרה: כמו רביצה. כלשון ומתפרש הסדר, לפי בפיוט ובא בלוח הזרקא
לפי בפיוט ובא הזרקא, בלוח עשר הארבעה המקרא, מטעמי מהופך: שופר כו, יז). ליש' רש"י (ראו הגאולה בקשת כאן שנרמזת ללדת. אפשר

ע"ב. סד נדרים בבלי פי על כמת: חשוב השתבש. ישראל, המשול לשופר, עם של וכוונתו שמהלך חייו הסדר,
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ְוָגדֹול, ַשׂר הּוא ֲעֹוִני ַבּ ר ֲאֶשׁ / ּוִמין ָיִהיר ד ִמֵזּ ִריִבי ִריָבה   

דֹול. ָגּ ַלְיהּוִדים ַמע ִאיׁש ִיְקָרא ְשׁ / ָוִמין ל ִמין ְמרֹוִרים ִמָכּ יַעִני ִבּ ִהְשׂ

דֹול, ָגּ ָזֵקף ָקטֹון ָזְקָפּה ָזֵקף ַקְדִמין / ֵרין ְתּ ְתָך ָקְדָמה ֻאוָמּ ֵהן  15

ָגדֹול. ֵאיֶנּנּו ִית ַבּ ַבּ עֹוד ְך ַמְלָכּ / האמין ְסָקה ֶלת ַמְלכּות ָפּ ְלֶשׁ ַשׁ   

ֶמת, ִנְרֶשׁ ַטֲעֵמי ֵרי ִמְתּ ִהיא / ָעְבָרה ְך ָבּ ין ְגִריִשׁ ֵני ְשׁ ִבּ ָצָרה

קֹוֶדֶמת! ֹלא א ִביר ַאֲחֵרי ַדְרָגּ ֵהן ְתּ / ָחְזָרה ִאם סֹוְפִרים ַאֲאִמין ֵאיְך  

ָנח,  ַאְתּ ַטְרָחא ַמֲאִריְך / ֲאִני י ִכּ ַעל ְלִעיג ַתּ ְלָך אוְֹיִבי ַמה       

ָגַנח. נּוֵחי ְגּ ָיִחיל י ְוִלִבּ / ה ְתַבֶכּ ִלי ָעִמים ַהְטּ ֶדר ִמֵסּ 20

ֶנֱאַנח, ְוֶאְביֹון ל ַדּ ָיעֹוז עוֹד / י ִכּ אֹות, ֵגש ַאֲחֵרי ָרֵפא ִחּזּוק ָדּ  

ר ָלּה ָזַנח. ֲאֶשׁ ְכִתְרָצה ָיָפה ִעם / י ַמְלִכּ ְיִתיב ְמלּוָכה ֵכס ְבּ עֹוד

ִנְרֶקֶמת, ֵחן ְבּ ת ַבּ ֵנְרְדּ ּבֹוֶלת / ִשׁ ִיְקָרא ֵמי רֹום קֹוֵרא ִמְשּׁ ְוקֹול  

ְבִכי נוֶֹהֶמת. ִבּ ַגְעָיא ָבה ָנא ְשׁ / קּום ָׂרה ְשּ יק ְרצֹוִני ִהְתַבּ ִהְנִני ַמִפּ  

ָורּוַח, ָשׂר ָבּ ֵפה ל ְבּ ַהְמֻהוָלּ / לֹו ֵאין סּוק ָפּ סֹוף ר ֲאׁשֶ יר ַאִדּ ֶמֶלְך   25

טּוַח. הּוא ָבּ י ִלִבּ ְמָך ִשׁ ְבּ ָלָעד / לּו ִנְכְפּ ָצרֹוַתי ִאם ָעְצמּו ַאף

קֹוַח, ַקח ְפּ יר ָלַאִסּ ּוְקָרא ַהְרֶאה ָעלּו / ִביִאים ְנּ ַבּ ְידּועֹות ֱאמּונוֹת

וַח.  ָיֹשׁ ה ֲעָרְתָך ִיְדֶכּ ִמַגּ / ֻעוּלֹו יד ִהְכִבּ י ר ִבּ ֲאֶשׁ ְואֹוְיִבי  

ֹנוֶקֶמת, ֶחֶרב אֹותֹו ְבּ ּוְפקוֹד / עֹוְרָרה בּוָרְתָך ֵאל ְגּ ֶאת

ֱאֶמת. ְכָתב ִבּ ָהָרׁשּום ִקּיּום ְבּ / ָרה ֲאַזְמּ ְלָך ַהִחיֹרות ּוְבֵפה 30

מכל... ומין: טו. ג, איכה פי על מרורים: השביעני לח. 14. ג, שמ"ב פי גדול: על שר כד. כא, מש' פי על יהיר: מג, א. זד תה' ריבי: על פי ריבה .13
עשרה החמש המקרא, ולא ב-א'. מטעמי ב-ה' כתובה בכתב-היד קדמה: ו, יב. 15. לזכ' דוד גדול: ראו מצודת יקרא... מב ע"א. חולין פי בבלי על
במשמעות ובפיוט, כאן הזרקא בלוח עשר הששה במקום המקרא, באים מטעמי קדמין: תרין קודמת. – במשמעות כאן ובפיוט, הזרקא בלוח
עשר  השמונה המקרא, גדול: מטעמי מושפל. זקף מעמד – ובפיוט, וכאן הזרקא בלוח השבעה עשר המקרא, קטון: מטעמי זקף מני קדם. –
המקרא, מטעמי ובפיוט. פסקה: הזרקא בלוח עשרה התשע המקרא, שלשלת: מטעמי .16 עליונות. גבוה, מעמד – וכאן ובפיוט, הזרקא בלוח
כאן  ובפיוט, הזרקא בלוח העשרים במקום נזכרים המקרא, גרשין: מטעמי שני .17 שלא לפי הסדר. בפיוט ובא הזרקא, השניים עשר בלוח
במשמעות ובפיוט, כאן הזרקא בלוח ואחד המקרא, העשרים מטעמי טעמי: תרי עם ישראל. עברו על שתי גלויות שני גרושים, במשמעות -
המקרא,  תביר: מטעמי הטעמים). שמות את (שרשמו המסורה לבעלי שמכוון אפשר סופרים: איך... .18 הגלויות). (לשתי סיבות משתי –
העשרים  המקרא, דרגא: מטעמי שבירה. מתבאר כלשון הדרגא. הוא נזכר לפני בפיוט (מקומו אחרי הדרגא), הזרקא ושלושה בלוח העשרים
השגור  הביטוי דרך הן... דרגא: על הרם. ולמעמדו ישראל עם של המפואר לעברו כאן מרמזת התביר. אחרי בפיוט ובאה הזרקא, בלוח ושתיים
קודמת?', '...לא כשאלה: שנאמר אפשר קודמת: לא עמיקתא. לבירא רמה מאגרא ישראל כנסת של לנפילתה המרמז תביר', יבוא דרגא 'אחרי
מטעמי המקרא, העשרים וארבעה בלוח מאריך: בר' כא, יז. פי מה לך: על .19 קודמת לתביר. אכן הדרגא שהרי החיוב, דרך על והתשובה באה
כפשוטו, מתבאר נח: כפשוטו. את ומתבאר ובפיוט, הזרקא בלוח וחמש העשרים המקרא, טרחא: מטעמי כפשוטו. ומתבאר ובפיוט, הזרקא
ה. נה, תה' פי על יחיל: לבי לעיל.  ָנה ָמּ ֶשׁ ומרמז לסיבות בלוח הזרקא, סדרם הטעמים: 20. מסדר הזרקא. שבלוח וששה העשרים לטעם ומכוון
לפי שלא בפיוט ובא העשרים ושמונה, במקום הזרקא בלוח הדיאקריטיים, נזכר הניקוד מסימני דגש: .21 לג ע"ב. ר"ה בבלי פי על גנוחי גנח:
העשרים  יתיב: הטעם הסדר. 22. לפי בפיוט שלא ובא ושבעה, העשרים במקום הזרקא בלוח נזכר הניקוד הדיאקריטיים, רפא: מסימני הסדר.
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ובפיוט,  הזרקא השלושים בלוח במקום נזכר (=תלישה קטנה), המקרא תרצה: מטעמי ישיבה. לשון ומשמעו ובפיוט, הזרקא בלוח ותשעה
כה, ג.  מש' לרום', 'שמים משמי רום: על דרך: ג.  מ, יש' פי על קורא: ד. 23. וקול ו, שה"ש פי כתרצה: על יפה לכנסת ישראל. כינוי וכוונתו -
הכוונה ו). וכאן יב, שופ' (ראו לשמאלית ימנית שי"ן בין להבחנה ומשמשת בפיוט), (וגם ואחד השלושים במקום הזרקא נזכרת בלוח שבולת:
הסדר.  לפי בפיוט ובא א), ֵהּ ְבּ ושניים (=מפיק השלושים במקום בלוח הזרקא נזכר הדיאקריטיים, הניקוד מפיק: מסימני .24 ישראל. לכנסת
להגיה (בהתאם החזר שיבה, שבה). שבה: מגעיה (להבדיל געיה שאחריו שווא לציון ושלושה, השלושים במקום הזרקא בלוח געיה: נזכר שבה
לציון האין-סופיות כאן ומשמש הסדר לפי בפיוט בא הזרקא, בלוח השלושים וארבעה הטעם פסוק: סוף .25 הפייטן). אפריקנית שבפי הצפון
נוקמת: עוררה: על פי תה' פ, ג. חרב את... .29 י. תה' י, פי על ידכה ישוח: סא, א. 28. יש' קוח: על פי וקרא... .27 העיקרים). (מי"ג האל של
שבפי  להגייה הצפון אפריקנית בהתאם הוא > פה פי מצרים (החילוף יציאת נס שם אירע יד, ב, שמ' פי החירות: על ובפה .30 כה. כו, וי' פי על

ישראל. לגאולת כאן והכוונה כא, דנ' י, פי על אמת: הרשום... ועוד. עא, כב תה' פי על אזמרה: לך הפייטן).

וביבליוגרפיה קיצורים רשימת

רקע על אלבאז יהודה בר שמואל ר של השירית במורשת לקדיש' 'רשות פיוטי ד', אדרי לקדיש רשות אדרי,

בר-אילן, באוניברסיטת מ"א עבודת מרוקו, ביהדות  בתפילה הפיוטים  שילוב מנהגי 

רמת-גן תשנ"ח.

- תרצ"ג. תרנ"ד ניו-יורק כרכים א-ד, והפיוט, השירה אוצר י', דוידזון אוצר דוידזון,

המאה ובראשית הי"ח במאה והחברתי בקהילת אלג'יר מ', "המשבר הרוחני ויינשטיין המשבר ויינשטיין,

תש"ם, ירושלים (עורך), מ' אביטבול כ', י"ט, במאות אפריקה צפון יהדות הי"ט", בתוך:

נ"ב-ס"ג. עמ'

בלשון ב-ג (תשמ"ז), עמ'  מחקרים ובטעמים", בתנועות באותיות שיר "דימויי א', חזן שיר דימויי חזן,

.375

תשל"ו. ירושלים שוואט, פרג'י שירי חזן א', פרג'י חזן, שירי

תש"ס. ירושלים ישורון, מלכי ספר א"ר, מרציאנו מלכי  מרציאנו,

.71 עמ'  61 (תשנ"ח), לשוננו שופר הולך סגולתא", "זרקא מקף ולביא ת', משיח ר' זרקא  ולביא, משיח

באר-שבע תשל"ט. א-ג, כרכים שחר, אעירה ח"ר, שושנה שחר שושנה, אעירה

Laredo Abraham I. Les Noms Des Juifs Du Maroc: Essai לארדו, שמות

 D'Onomastique Judeo-Marocaine, Madrid 1978.

עוסקת חזן, אפרים פרופ' בהנחיית, שלה המוסמך עבודת אילן. בר אוניברסיטת ישראל, עם לספרות המחלקה מוסמכת – ביתן-כהן רות
והבעה עברית. ספרות בעלת תעודת הוראה בלשון, ישראל. עם וספרות עברית ללשון יעקב עמאר. בוגרת המחלקות ר' בר עמרם בפיוטי ר'
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עליליה רם אל אוחיל
(ריב"ש) שבת בן יעקב לר' הקדוש האר"י בשבח פיוט

שבת בן יוסי

מבוא

ושימש - י"ט ה המאה בראשית המערבית שבמרוקו במוגאדור נולד ופייטן, חכם תלמיד יחיא, ר' בן בן שבת, יעקב ר'

אחת  על עשרה דרשות המבוססות מאחת יעקב הבנוי רוח בשם דרושים ספר חיבר ריב"ש ישיבה1. מה ראש זמן בה

בעניינים שונים,  דרשות הוא המכיל אף אמיר3  ראש ונספחו בתהילים2, במזמור ט"ו המלך דוד המעלות שמונה עשרה

ד"ה: ע"א, כ"ג ג דף פרק חגיגה במסכת התוספות לקושיית כתירוץ נכתב אשר חגיגה, מסכת חוגג על המון הספר את

ל"ג  הכולל יעקב5  יגל הפיוטים ספר את וכן לתרומה...4', לא אבל לקודש, טבילה צריכים בטהרה הנגמרים 'כלים

מרוקו. יהודי של הפיוט מסורת פי על שירים

אפריקה  בצפון השונות בערים לנדוד ריב"ש החליט זו, בתקופה במרוקו קיימים היו לא דפוס ובתי מאחר  

יעקב' 'רוח הדרושים ספר כנראה, עמד, מעייניו בראש חיבוריו6. של לאור את דמי ההוצאה לאסוף כדי ובאירופה,

עמד, יעקב' 'יגל הפיוטים ספר מעולם7. לא הודפס כנראה, חגיגה, מסכת על חוגג' 'המון הספר 'ראש אמיר'. ונספחו

שנייה8.  בעדיפות המחבר בעיני כנראה,

(ליזבווה) אשר בפורטוגל  עטו יוצא לאור והוא נפטר קודם זמנו בעיר ליסבון פרי את לא זכה לראות ריב"ש  

חיבוריו הוצאת - של אביהם רצונו את לקיים החליטו יחיא ואברהם, ריב"ש, של בניו .9(1858) תרי"ח תשרי בי"ט

בקהילות  הרבנים גדולי של הסכמות ואסף אביו בנדודי 10 המשיך חייו, כמגמת זו משימה ראה שבת בן יחיא ר' לאור.

להוציא את  בידו עלה ובודדים12 עד אשר קהילות של תרומות וכן ובאירופה11 ישראל אפריקה, בארץ בצפון ישראל

איטליה. בליוורנו, אשר קושטא, ישראל ר' של הדפוס בבית לאור, הפיוטים וספר הדרושים ספר

עמ' 333. העברית, ע"ב; חזן, ב דף רוח יעקב, שבת, בן ראו:  1
שער הספר. יעקב, רוח שבת, ראו: בן 2

דף ס"ג.  – ל"ט דף שם, ראו: הנ"ל,  3
חוגג'. וקראתי שמו המון חגיגה התוספות...למסכת נכון לקושיית תירוץ כן כתבתי גם דעתי בעניות אני 'אבל ע"ב: ו הנ"ל, שם, דף ראו: 4

יגל יעקב. ראו: הנ"ל, 5
לקראתו  יצאו מקומות, כן ובכמה בפאריס בלונדון, אשר ישראל לעזר גדולי לו שיצאו שכמו '...תקותנו ע"ב: ג דף רוח יעקב, הנ"ל, ראו:  6

ועיר...'. עיר בכל אשר אחינו יתר בימינו להחזיק
הכל  אדום בערי ובפרט כמה הוצאות שרבו עלי בשביל חגיגה מסכת על חוגג המון להדפיס זכיתי ע"ב: '...וגם לא ס"ג דף שם, הנ"ל, ראו:  7

משגת...'. ידי ואין ביוקר
אביו  של אחרים מתוך חיבורים זה להשיג חיבור כדי ללונדון, נדד ריב"ש, של בנו שבת, יחיא בן ספר הפיוטים, של משערו מסתבר כך  8

שהלכו בשלל.
עשר  תשעה בעיר ליזבווה פורטוגאל ונלב"ע למקומו... בזמנו וחוץ שלא הרבים מת שבעונותינו ע"א: '...ובפרט דף ס"ג שם, הנ"ל, ראו:  9

תרי"ח'. שנת תשרי לחודש
ע"ב. דף ב שם, ראו: הנ"ל, 10
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מהם  שניים שירי שבח: הנם מהם חמישה כאשר פיוטים, ושלושה מכונסים שלושים יעקב לריב"ש יגל הפיוטים בקובץ

ליעקב מוקדש אחר לחנס. שיר בן שלמה לכבוד ר' - והאחר האר"י הקדוש, לכבוד האחד נכתב לצדיקים. מוקדשים

אדון זה במאמר אלמליח. לר' יוסף מוקדשים גדולי תורה, לכבוד נוספים  שירים המחבר. ושני הרב נכד שבת, בן נסים

הקדוש. האר"י בשבח העוסק עליליה', רם אל 'אוחיל בשיר

צדיקים שבחי

חייהם הדתי מאורח אינטגראלי חלק מותם הם וגם לאחר בעודם בחיים והאמונה בהם לקברם, עלייה הערצת צדיקים,

הצדיק  בתפיסת מקורם אשר צדיקים, בשבחי שירים הניבה זו הערצה יהודי מרוקו.13  ובכללם רבות בני עדות של

ניזונת זו תפיסה והאצלה.14   שפע של  כמקור הצדיק בדמות הרואה האחרונות  במאות אפריקה צפון יהודי  בעיני

כאחד,  ולערבים ליהודים משותפת הינה הצדיק של בכוחו האמונה כי מציין, חזן16  הסוד.15  א' ומתורת מ-'הזוהר'

הצדיק של הסתלקותו לאחר ואף מקיים'18, והקב"ה גוזר 'צדיק חז"ל מאמר על עומדת זו ואמונה הצדיק17 בחיי הן

מתפתח  וכך לקברו, רבים עולים הצדיק של פטירתו בעקבות חיים'.19  קרויים במיתתן 'צדיקים בבחינת האמת, לעולם

הכנה  של ממוסדת מסגרת אחריו גורר צדיקים בקברות 'הזייארא'.20 ביקור מוסד ביותר, החשובים המוסדות אחד

מיוחד ולימוד מצווה סעודות צדקה, מעשי מיוחדות, נדרים, שבועות, תפילות והתקנת הצדיק לקבר עלייה לקראת

תיאור  צדיקים תוך של בשבחם ופיוטים אגדות של מערכת ומתפתחת ומתרחבת, זו הולכת תופעה הצדיק.21  לכבוד

המהולל. בשבח והפרזה הגזמה תוך ולעיתים להם המיוחסים הניסים מעשי ובעיקר נדיבותם מעשיהם, תולדותיהם,

הדרושים 'רוח  הסכמתו לספר את כתב פינטו מצפת, אשר חיים ר' יוסף השד"ר את ע"א. אזכיר כאן ד דף – ע"א דף ב שם, ראו: הנ"ל,  11
תרי"ג. בשנת המחבר בחיי עוד יעקב'

הדרושים  ספר של במבואות ובחתימה  הנזכרים ומשפחתו מונטיפיורי משה סיר את כאן אזכיר ע"א. ה דף ע"ב – ד שם, דף הנ"ל, ראו:  12
משה סיר ישראל מלך ובראשם יע"א  לונדון הבירה עיר ק"ק מאושר. ותומכיה בה למחזיקים היא חיים  'עץ עיקריים: כתורמים
השר מעלת ראשנו, והדרנו עטרת הודנו גדול אדוננו ישראל, בית זקן רחוקים. ארץ ואיים קצווי בכל השר הנודע מונטיפיורי...מעלת
ולעולם נזרו לעד יציץ ועליו צורו ישמרהו מונטיפיורי ישועות,שמו כשם רבו, סיר משה ומצמיח צדקות רודף ומגדול, מבצר עוז הגדול,

ע"א. ס"ג שם, דף אכי"ר';
עמ' 110. חזן, תהילה לדוד, ראו:  13

עמ' 82. שבחי, הנ"ל, ראו:  14
תשלד.  – תרנה עמ' הזוהר, משנת תשבי, ראו:  15

שם. שבחי, חזן, ראו: 16
של בשמו ואף נשבעים בדחילו ורחימו, של הצדיק נישא ששמו כדי כך עד עזה חכמים זו 'אמונת עמ' 82: ראו למשל: הנ"ל, שבחי,   17

עטר'. בן 'רבי יהודה בערך - 'מלכי רבנן' ב במובא מן המעשה כמשתמע הצדיק,
מקיים  הוא ברוך והקדוש גזרת מלמטה המעגל...אתה לחוני הגזית לשכת בני שלחו מה רבנן: 'תנו ע"א:  כג, בתענית האמור פי על  

חיים'. נקראו צדיקים שבמיתתן אלו שימותו החיים יודעים ע"א: 'כי יח, בברכות האמור על פי מלמעלה...'. מאמרך
'זייארא'.  המונח את קיבלה קדושים ולמקומות צדיקים לקברות העלייה  

.122 עמ' העברית, השירה הנ"ל, עמ' 110; הנ"ל, תהילה לדוד, חזן, שבחי, שם; ראו:  18
ועוד. המקובלים קבלה; על מעמד היצירה הקבלית; חלמיש, במרוקו ראו: הקבלה על

ריח. - קלא עמ' א, הזוהר משנת תשבי, ראו: 19
יצא סוד'.   יין נכנס אותיות ניתן בע' וסוד אותיות ניתן בע' יין זקנים. ע' בו דעת יש ביינו ע"א: 'המתיישב סה, בעירובין פי האמור על   

עמ' 103 – 105. מבוא, חלמיש, ראו:  20
רבא  'אמר ע"א: יא, שבת פי על חמישה שמות נקראו לנפש ואלו הן: רוח, נפש, נשמה, חיה, יחידה'. סימון 'א"ר ב: פרשה דב"ר, פי על  21
אין לבלרין אדם ובני  יריעות וארץ ושמים  קולמוסים ואגמים  דיו הימים כל  יהיו אם רב: אמר  גוריא בר חמא רב  אמר מחסיא בר
שלמדתי מה לכתוב יכולים אינן קולמוסין היערים וכל לבלרין יריעות ובני אדם השמים כל זכאי...אם בן יוחנן 'רבן והשוו: מספיקין...'.
ע, זוהר, שמות ראו: זו חכמה אורייתא ממש'. על דאיהי ישראל 'תפארת ע"א: קנב, במדבר פי זוהר, ב,כ. על בראשית ילק"ש, מרבותי', 

ע"א. עג, – ע"ב
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זיקה  כלל, מתוך של ריב"ש, בדרך שבח והערצה הקדוש22 לדברי האר"י זוכה שלפנינו עליליה' רם אל 'אוחיל בשיר

מתאר ריב"ש  למשל, הסוד. כך פייטננו לתורת של על קרבתו שמלמד הקבלה, מה הספירות'23 לזוהר ולחכמת ל-'עשר

הינם והיין הלחם נהיה (טור' 6-5). לא מראשית כמוהו / וגם יין לחם הוציא ידיעותיו: ועומק האר"י חכמת גודל את

אשר  והנסתר, הנגלה בתורת בקיאות שמשמעותו סוד',24  יצא יין 'נכנס חז"ל: מאמר משקל על רוחניים ומשקה מאכל

ָזָכה / ָמה ְורּוַח ּוְנָשׁ ֶנֶפׁש / ה ּוְמִזָמּ ְוַדַעת יָנה ִבּ / ֶת"ר ְוָחְכָמ"ה ֶכּ רֹאׁשֹו ַעל הקדוש. וכן: כאר"י בה בקיא היה מעולם לא

מופיעה הכתר' 'ספירת (לעיתים כתר העליונות בקבלה: הספירות שלוש את מציין ריב"ש .(10-7 (טור' ה ִליִחיָדה ְוַחָיּ

עוד  הנ"ל. הספירות בשלוש גבוהות האר"י להשגות רוחניות זכה בחכמתו כי וטוען ובינה, חכמה הדעת'),25  כ-'ספירת

משתמש  ידיעותיו היקף הנפש.26 בתיאור חלקי חמשת בכל גם ביותר גבוהות לדרגות הגיע האר"י כי המחבר, רומז

ּיֹו /ְלָבֵאר  ַדּ ֵאין קֹוְלמֹוִסים ַיַער / ִיְהיּו ִויִלים ְגּ ַמִים ָשׁ / ִלְדיֹו ים למשל: ְנָחִלים ְוַיִמּ מרחב, המציינים בסופרלטיבים הפייטן

 27 .(26-23 (טור' ה ֲעִלָיּ ׁשֹוֵכן סֹוד

שעניינה 'התפארת', בספירות הלשון משחק ובאמצעות נקייה (טור 14), סולת היא האר"י של תורתו כי מציין ריב"ש

חסדים (טור בעל כגביר הצדיק גם בתיאור נצחית (טור 16). האר"י תורת כי המחבר מכריז - 'הנצח' ו תורה,28  למוד

גם המחבר מונה הצדיק של תכונותיו בין 'הגבורה'. - ו 'החסד' ספירות בהצגת הלשון במשחק ריב"ש משתמש (15

הפרצוף'29 (טור 12), 'חכמת באמצעות פניו שרטוטי לפי וגורלו של האדם במזלו להכיר ויכולות טבעיות על תכונות

בפיוט .(22-21 (טור' בעירו  והשבילים הדרכים היו כאילו בשמיים  והשבילים  הדרכים את להכיר היכולת ובעיקר 

אותו לדון  מסמיכים קדוש לשמו ואף הכינוי תוספת על בשמיים ומכריזים האר"י על שורה שהשכינה הפייטן מתאר

.(42-40 (טור' ממונות ובדיני והיתר איסור בדיני

לאר"י (טור 39). חבר – תלמיד (להלן המרח"ו), חיים ויטאל ר' בשיר, הוא שבח לדברי הזוכה צדיק נוסף  

להבנה זכה הרבים ופעולותיו מעשיו ידי 34-33),ועל (טור' חייו כל ימי האמת במידת החזיק כי המרח"ו מציין, המחבר

בשמי הנקרא 'כל ז: מג, ביש' והרמוזים (אבי"ע) יצירה ועשייה בריאה, אצילות, בקבלה: המתוארים העולמות בארבעת

תעמוד  תורתם וזכות והמרח"ו של האר"י הקדוש זכותם כי המחבר מייחל עשיתיו'.30 ולסיום אף יצרתיו בראתיו ולכבודי

חכם תלמיד ואפילו הצדיקים, להערצת מעניינת עדות מהווה זה שיר .(46-43 (טור' עד בוא מלך המשיח ישראל לעם

הצדיק. באמצעות לקב"ה תפילותיו ובקשותיו את אותו להפנות המביאה תמימה ופשוטה צדיקים אמונת בו יש מובהק

שצ. שפו – קטז; קטו – עמ' א, משנת הזוהר ראו: תשבי, 22
ריח. - קלא עמ' א, הזוהר משנת תשבי, ראו: 23

סוד'.  יצא יין נכנס אותיות בע' ניתן וסוד בע' אותיות ניתן יין זקנים. ע' דעת יש בו ביינו 'המתיישב ע"א: סה, בעירובין האמור פי על  24
עמ' 103 – 105. מבוא, חלמיש, ראו:  25

יחידה'. נשמה, חיה, נפש, רוח, הן: חמישה שמות נקראו לנפש ואלו סימון 'א"ר ב: דב"ר, פרשה פי על 26
וארץ  ושמים ואגמים קולמוסים כל הימים דיו יהיו רב: אם אמר גוריא חמא בר רב בר מחסיא אמר רבא ע"א: 'אמר יא, שבת פי על  27
אינן קולמוסין היערים וכל לבלרין אדם ובני יריעות השמים זכאי...אם כל יוחנן בן 'רבן והשוו: מספיקין...'. אין לבלרין אדם ובני יריעות

בראשית ב,כ. ילק"ש, שלמדתי מרבותי',  מה יכולים לכתוב
ממש'. אורייתא דאיהי ישראל 'תפארת ע"א: קנב, במדבר זוהר, פי על 28

ע"א.30 – עג, ע"ב ע, זוהר, שמות ראו: חכמה זו על 29
שצ. שפו – קטז; קטו – עמ' א, משנת הזוהר ראו: תשבי, 30
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עשרה אחת ועוד צלעי - דו – טורי דו מדריך ובו אזור מעין שיר הקבלה. הקדוש ותורת האר"י .בשבח צדיקים שבחי

אחד. אזור וטור ענף טורי שלושה מחרוזת בכל מחרוזות.

וכו'. הההא דדדא גגגא בבבא א/א א/א חריזה:

המדריך. ובצלעיות בטור הברות לתשע שמונה בין משקל:

רבי (=האשכנזי האר"י הרב הקדוש  מרן  אדונינו לכבוד  נעים  שיר לשורר אמרתי אני כתובת:

(=זכרו זלה"ה יצחק)

ָקַמי  'אם נועם ספירות. עשר רמוז בו אמן). עלינו (=זכותו יגן זיע"א הבא) העולם לחיי  

ראשי'. עלו על <קמו>

חזק. בן שבת יעקב סימן:

י ע"א. דף – ט ע"ב דף יגל יעקב, מקור:

.78 עמ' ,1693 מס' א, אוצר, נזכר:

ה וִרָיּ ֹפּ ְלֶגֶפן ע ִיַטּ / ה ֲעִליִלָיּ ָרם ֵאל אֹוִחיל

לּוְרָייא ִיְצָחק י ָהַרב ַרִבּ הּוא / א ַמָיּ ְשׁ יׁש ִמן ַקִדּ ִעיר ְזכּות ִבּ

ַעִין נֹוף ְמׂשוֹׂש ְלָכל ְיֵפה

ָהַעִין ל ֵמיֵמי ָכּ יף ִהיִטּ

ַיִין ְוַגם ֶלֶחם הֹוִציא 5

ִנְהָיה מֹוהּו לֹא ית ָכּ ֵמֵראִשׁ

ה ֵאל ָרם ֲעִליִלָיּ אֹוִחיל

לקב"ה,  כינוי ז, ז. אל רם: לאלהי ישעי', מיכה אוחילה אצפה בה' 'ואני דרך  שהוא אל כל המעשים, על לקב"ה אוחיל...עליליה: אקווה .1-2
מה' מבקש המחבר יטע...לורייא: ונשא'. רם חי אל הכבוד מלך וכסא השרת ומלאכי הקדש וחיות ושרפים 'אופנים ע"ב. ד"ה: יב, חגיגה פי על
ב. עיר...שמיא:  קכח, יב; תה' לב, יש' פי על לכנסת ישראל, פוריה: כינוי גפן הקדוש. האר"י לורייא, הוא יצחק ר' ישראל בזכות עם את שיקיים
היינו תפארתו, נוי בראותם שמחים כולם יפה...עין: .3 הקדוש. האר"י הוא לורייא: רבי יצחק כ. ד, י; דנ' ד, פי על השמיים, מן קדוש מלאך
הוציא... דמעות. 5. לכדי עד הקהל את הביא היטיף...עין: בדרשותיו מח, ג. 4. תה' משוש: על פי נוף יפה לורייא. בתורה, של ר' יצחק גדלותו

הקדוש. כאר"י לא היה העולם מבריאת 6 . מראשית...נהיה: והנסתר. הנגלה בתורת בקיא וכאן: יח. יד, בר' פי על יין:
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ְוָחְכָמ"ה ֶת"ר ֶכּ ֹראׁשֹו ַעל

ה ּוְמִזָמּ ְוַדַעת יָנה ִבּ

ָמה ּוְנָשׁ ְורּוַח ֶנֶפׁש

ה ְוַחָיּ ִליִחיָדה ָזָכה 10

סֹוף ֵאין ַעד ָרָמה לֹו ֶקֶרן

ְרצּוף ַהַפּ ָחְכַמת לֹו ִנְגָלה

ִמּצּוף ְתקּו ָמּ ַמה ָבָריו ְדּ

יה ְנִקָיּ סֹוֶלת ּתֹוָרתֹו

ִב"יר ַהְגּ הּוא ֶחֶס"ד ַרב רּוְך ָבּ 15

ָחֵבר לֹו ֵנַצ"ח ְפֶאֶר"ת ִתּ

ר ֵבּ ילדה ַעל ַמְשׁ ֵרי ֵאם ֶשׁ ַאְשׁ

ה ֲעִלָיּ ֵני ִמְבּ ֶזה ָכּ ִאיׁש

אלו (=כח"ב, חכמה, בינה כתר, פתיחת אליהו: פי על בעולם, האלוהות של התגלות והכוחות הספירות, המידות לעשר רמז על...ודעת: .7-8 
התחתונות, הספירות שבע אלו הן נהי"מ, (=חג"ת יסוד, מלכות הוד, נצח, גבורה, תפארת, חסד, ג"ר), הראשונות, להלן: הספירות שלוש הן
הראשונה  רמז לספירה הקדוש, האר"י של כתר לראשו משמע: כת"ר: תרתי ראשו על קלא-ריח). עמ' הזוהר, משנת תשבי, (ראו: ז"ת). להלן:
היא בינה: השנייה.  הספירה וחכמ"ה: היא .(105-103 עמ' מבוא, חלמיש, (ראו: הדעת. ספירת והיא אליהו) (פתיחת עליון' 'כתר הקרויה
נפש, הקבלה: על פי תורת הנפש חלקי שמות נפש...וחיה: .9-10 ד. מש' א, פי ומחשבה,על חכמה לשונות ומזמה: ודעת הספירה השלישית.
אית שמהן  דחמש נשמתא, היינו נפשך אלהיך...ובכל ה' את 'ואהבת  ד"ה: ע"ב. קנח,  מהימנא רעיא זוהר, פי על יחידה, חיה, נשמה, רוח, 
יד. פרשה בר'"ר וכן יחידה'. נשמה, חיה, נפש, הן: רוח, ואלו לנפש נקראו שמות סימון חמישה 'א"ר ב. ד"ה: פרשה דבר"ר, עוד: ראו ליה...'.
רמה: לו קרן .11 הקדוש. האר"י ידי על רמז להשגת חמשת חלקי הנפש וכאן: וחיה'. לה נפש, רוח, נשמה, יחידה נקראו שמות 'חמישה ד"ה:
ע"א.  רעיא מהימנא רנח, זוהר, פי על משמות 'ספירת הכתר', סוף: אחד אין י. ב, שמו"א משיחו', קרן 'וירם דרך על (בהשאלה), רם כבודו
ואיהו דאיהו אין סוף מתמן סליקת? לאתר דאתגזרת תמיד דא שכינתא...ולאן 'עולת ד"ה: שם רנו, ע"ב. וכן אתקרי'. 'דכתר אין סוף ד"ה:
ע"ב  ע, שמ' פי זוהר, על פניו, שרטוטי לפי האדם של וגורלו במזלו להכיר לפיה אפשר בקבלה, הפרצוף: חכמה חכמת .12 מכל ספירן'. גבוה
תורתו יט, ט-י. 14. תה' צופים', מדבש וֹנפת אמת...ומתוקים ה' 'משפטי על דרך מדבש, מתוקים דבריו...מצוף: דברי האר"י .13 עג, ע"א. –
בהון מלין למטחן דצריך דב"נ גדולה...דפומא רוח 'והנה ד"ה: ע"א. רכז, מהימנא רעיא זוהר, פי על וזכה, ברורה האר"י תורתו של נקייה: סולת
החסד, היא  חס"ד: רמז לספירת רבים. חסדים בעל הנו גביר אשר האר"י יבורך ברוך...הגבי"ר: .15 סולת נקייה'. כקמח דיהון דאורייתא עד
תפאר"ת... .16 של ז"ת). שנייה החמישית(=ספירה היא הספירה הגבורה, לספירת רמז ז"ת). גבי"ר: של ראשונה הספירה הרביעית(=ספירה
למוד  עניינה זו ספירה ז"ת). של שלישית השישית(=ספירה הספירה היא התפארת, לספירת רמז תפאר"ת: נצחית. האר"י של חבר: תפארתו
היא הנצח, נצ"ח: רמז לספירת נצחית. האר"י ממש'. וכאן: תורתו של 'תפארת ישראל דאיהי אורייתא ד"ה: ע"א. זוהר, במ' קנב, פי על תורה,
'בם חכם בעז והשוו: השכינה. פני ממקבלי בן שילדה האר"י אשרי אמו של אשרי...עליה: .17-18 של ז"ת). רביעית הספירה השביעית(=ספירה
 708 עמ' לדוד, תהילה חזן, (ראו: רדב"ח. אשתאה', יום 'אוחיל יום פי על של חנניה', בנו את / משבר על ילדה אשרי / המתגבר כמעין / גבר
ד"ה: 'א"ר ירמיה  ע"ב. פי סוכה מה, עליה: על בני ג . יש' לז, ציון, מצודת על פי משבר, נקרא מושב היולדת מקום משבר: 711). שילדה על –

הם'. מועטין שכינה, פני כת המקבלין עלייה 'בני ופרש"י: והן מועטין...'. עלייה בני ראיתי רשב"י: משום
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ל ָיַדִים ָכּ ׂש ֵנר ִחֵפּ ְבּ

ֵעיַנִים אֹור זֹוֵהר הֹו"ד ְבּ 20

ַמִים ְיסֹו"ד ְנִתיבֹות ָשׁ

נּוָיה ְבּ ִעיר ְכּ לֹו נֹוַדע

ִלְדיֹו ים ְוַיִמּ ְנָחִלים

ִיְהיּו ִויִלים ְגּ ַמִים ָשׁ

ּיֹו ַדּ ֵאין קֹוְלמֹוִסים ַיַער 25

ה ׁשוֵֹכן ֲעִלָיּ ְלָבֵאר סֹוד

ל ֻנוָטּ ַער ַהְמּ לוֹ ַשׁ ִני ְשׁ

ַטל ִנְמָלא ְוֹראׁשֹו ח ִנְפַתּ

ִויָטאל ים ַחִיּ י ַרִבּ ָהַרב הּוא

ה ָיּ עֹוז ֵעָצה ְותּוִשׁ ִעּמֹו 30

ְמלּוָכ"ה ֶת"ר ֶכּ כראשו ֹראׁשֹו> <ְבּ

ֲערּוָכה ֲחִסיִדים ַנת ִמְשׁ

ֲהָלָכה ַכּ ִפיו ְבּ ֱאֶמת

ֲאֶשר ָחָיה ִמים ל ַהָיּ ָכּ

ההוד, היא  הו"ד: רמז לספירת בהוד.  זוהר העיניים בהו"ד...עינים: אור יב. 20. צפנ' א, בנרות', ירושלים את דרך 'אחפש חפש: על בנר .19
בשמיים  והשבילים את הדרכים על הכרתו האר"י את משבח יסו"ד...בנויה: המחבר .21-22 של ז"ת). חמישית הספירה השמינית(=ספירה
היא היסוד, לספירת רמז יסו"ד: דנהרדע', ברכות נח, ע"ב. כשבילי דשמיא שבילי לי נהירין שמואל 'ואמר דרך על בנויה, כאילו היו שבילי עיר
דיו הימים מחסיא...אם יהיו כל רבא בר 'אמר יא, ע"א. ד"ה: שבת פי על נחלים...דיו: .23-25 של ז"ת). שישית הספירה התשיעית(=ספירה
לבלרין אדם ובני יריעות השמים כל בן זכאי...אם יוחנן 'רבן והשוו: מספיקין...'. אין אדם לבלרין ובני יריעות וארץ ושמים קולמוסים ואגמים
עליה: כינוי  שוכן ה'. תורת את לבאר לבאר...עליה: .26 סימן כ. ב, בר' ילק"ש, מרבותי...', שלמדתי מה לכתוב יכולין אינן קולמוסין וכל היערים
שראשי נמלא המנטל / שער לי פתח ינטל / שמעה בל 'קולי יצחק הקטן: מאת ר' לחול' קודש פי 'המבדיל בין על שער...טל: .27-28 לקב"ה.
(להלן הוא...ויטאל: חיים ויטאל. 29. לר' כינוי וכאן: החמישים'. 'שער הוא והנישא המורם שער שער המנוטל: .( 741 ה, מס' אוצר, טל'. (ראו:
כת"ר והעניין. ההקשר לפי מתבקש התיקון ויטאל. חיים ר' של <בראשו>: .31 יד. ח, מש' פי על ותושיה: עצה .30 של האר"י. המרח"ו) תלמידו
אמת...חיה: .33-34 אבות. מסכת היא חסידים: משנת .32 ז"ת). של שביעית העשירית(=ספירה הספירה היא המלכות, לספירת רמז מלוכ"ה:

חייו. כל המרח"ו החזיק שבה האמת מידת את מציין המחבר
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עּולֹות ְפּ עֹוֶשׂה ַר"ב ִמיד ָתּ 35

ִנְגלֹות ְוֵאָליו נֹוָראֹות

ֲאִצילּות ע ַאְרַבּ עֹוָלמֹות

ה ָיּ ֲעִשׂ ְיִציָרה ִריָאה ְבּ

ַלֲאִר"י ְוַתְלִמיד ָחֵבר

ֵרא ִיָקּ רֹום ִמָמּ ֲאֶשר 40

יוֶֹרה ָיִדין ָיִדין ָקדֹוש

רּוָיה ְשׁ ִעּמוֹ ִכיָנה ְשׁ

ִליִמיֵננּו ְזכּוָתם

ֶעְזֵרנּו ְבּ ְהֶיה ִתּ ּתוָֹרָתם

נּו  ִלֵבּ ְוִיְשַׂמח ָיִגיל  45

ה ּבוֹא ִיּנוֹן ְוֵאִלָיּ ֵעת

ַמִים נֹוֶטה ָשׁ ָקדֹוׁש ַחי

ָלַמִים ַמִים ין ֵבּ יל ַמְבִדּ

ַלִים ְירּוָשׁ ְבֶנה ִתּ ִחיׁש

א ָעְלַמָיּ ְלָעְלֵמי ַרְך ְתָבּ ִתּ 50

יצירה  בריאה, אצילות, בקבלה: המתוארים העולמות בארבעת להשגה המרח"ו זכה הרבים, ומעשיו פעולותיו ידי תמיד...עשיה: על .35-38
שפו-שצ). עמ' א, הזוהר משנת תשבי, עשיתיו'.(ראו: יצרתיו אף בראתיו ולכבודי בשמי  הנקרא 'כל ז: מג, ביש' והרמוזים (אבי"ע) ועשייה
על  יותר', או דבר אחד ממנו שלמד אלא 'חכם כמותו, תלמיד וחבר: הקדוש. לאר"י חבר תלמיד – היה לאר"י: המרח"ו ותלמיד חבר .39-41
אשר...קדוש: בשמים  הוה'. עקיבא דרבי חבר תלמיד עזאי שמלאי...בן ר' 'אמר ד"ה: ע"ב. קנח, בתרא בבא עוד: ראו ע"א. סג, עירובין רש"י פי
הקדוש, השל"ה הקדוש, הקדוש, האר"י רבנו ר' יהודה הנשיא – – 'קדוש'.(ארבעה אנשים נקראו 'קדוש' ואלו הם: האר"י של תוארו על הכריזו
ה, סנהדרין פי ממונות, על ובדיני והיתר איסור שרשאי לדון בדיני יורה: אברג'ל). ידין ידין יורם ר' מהרה"ג שמעתי הקדוש. כך החיים ואור
דרך על האר"י, תדיר עם נמצאת השכינה שרויה: עמו שכינה .42 ידין...'. ידין יורה, יורה לבבל יורד אחי בן לרבי חייא רבי ליה 'אמר ד"ה: ע"א.
'שמח  דרך לבנו: על וישמח יגיל האר"י והמרח"ו. 45. זכותם...בעזרנו: של .43-44 ע"ב. יוסי ברבי חנינא שראתה שכינה עמו', סוטה יב, 'א"ר
אמרי ד"ה: 'דבי רבי ינאי ע"ב. צח, סנהדרין פי על משיח, של שמו ינון: הגאולה, יום ביאת המשיח. עת עת...ואליה: .46 טז, ט. תה' לבי ויגל...',
'עת פי על שולח', אני 'ינון ואליה והשוו: ג, כג. מלאכי פי על משיח, של שמו ואליה: שמו'. ינון לפני השמש לעולם שמו שנאמר: יהי שמו, ינון
על שמים: לקב"ה. נוטה קדוש...שמים: כינויים .47 .(164-168 העברית, עמ' השירה עבאס. (ראו: חזן, בן שמואל אבן יהודה ר' שערי רצון',
ירושלים: על פי  תבנה .49 ו. א, בר' פי על תחתונים, למים עליונים מים בין שהבדיל לקב"ה כינוי מבדיל...למים: .48 ב. קד, תה' יג; נא, יש' פי

הקדיש.  נוסח עלמיא', ולעלמי לעלם מברך רבה שמיה 'יהא דרך על עולמים, לעולמי מבורך עלמיא: תהא לעלמי תתברך .50 המזון. ברכת
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וביבליוגרפיה קיצורים

והפיוט, השירה אוצר י', דוידזון אוצר תרצ"א.דוידזון, ירושלים רבנן, מלכי נאים, בן י' רבנן מלכי נאים, בן

תרצ"ג. - תרנ"ד ניו-יורק א-ד, כרכים

תרמ"א. ליוורנו יעקב, יגל שבת, בן י' יעקב יגל שבת, בן

וד.א. חזן א', מאת וביאורים הערות מובאות בצירוף מדעית, מהדורה לדוד, תהילה הנ"ל, יעקב רוח שבת, בן

אלבאז. לוד תשנ"ט.

בפולקלור ירושלים מחקרי אפריקה', צפון יהודי של ובפיוט בשירה צדיקים 'שבחי הנ"ל, לדוד תהילה חזן,

.93 - 80 עמ' (תשמ"ב), ב יהודי

עמ' 29 – 46. 15 (תש"ם), פעמים במרוקו', הקבלית 'היצירה חלמיש, מ' שבחי חזן,

.205–235 עמ' (תש"ם), ב וממערב ממזרח 'המקובלים במרוקו', הנ"ל, הקבלית היצירה חלמיש,

ירושלים תשנ"א. לקבלה, מבוא הנ"ל, חלמיש, מבוא

ירושלים משגב מחקרי בתוך: במרוקו', יצירתה וסוגי הקבלה מעמד על 'דברים הנ"ל, המקובלים חלמיש,

.142 – 99 עמ' ירושלים תשמ"ז, (עורך), א' חזן עם ישראל, בספרויות

תשכ"א. ירושלים ב, א – הזוהר, משנת י' תשבי, הזוהר משנת תשבי,

בהנחיית, המוסמך שלו עבודת אילן, בר מטעם אוניברסיטת אילן. מוסמך ישראל, אוניברסיטת בר עם לספרות במחלקה – דוקטורנט שבת בן יוסי
בספרות. ובעל תעודת הוראה וחינוך לספרות יעקב'. בוגר המחלקות 'יגל בעל קובץ הפיוטים שבת, בן יעקב ר' חזן, עוסקת בפיוטי אפרים פרופ'
yossi_bs10@walla.co.il


