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 'כתב סתיו' ושירים אחרים שיוחסו לאבן גבירול בשגגה:  
לחידוש קטלוג כ"י ברלין 103

מאת

יהונתן ורדי

א

התרבות היהודית בתימן העמידה לרשותנו כמה כתבי יד חשובים ביותר לחקר השירה העברית 

שנתחברה מרחק אלפי מילין ממקומה, בספרד שבסוף מערב. החומר הצפון בהם מעיד על חובבי 

השירה בתימן, שהתייחסו אל המשוררים הספרדים הגדולים בהערצה מרובה.1 שירים לא מעטים 

שחוברו בספרד שרדו רק במקורות תימניים.2 בין האוצרות הגדולים שבהם שימרה יהדות תימן 

פנינים משירת ספרד בולט כ"י ברלין, ספריית המדינה Or. Qu. 576 )שטיינשניידר 103; להלן 

כ"י ברלין 103(.3 זהו ִּתְּכָלאל, כלומר אוסף תפילות לכל מועדי השנה, שהעתיק – על פי עדות 

1508 הסופר יוסף בן בניה בן סעדיה בן זכריה בעבור מזמין הספר,  הקולופון שבסופו – בשנת 

ראשיתו של מאמר זה בעבודת הדוקטור שאני כותב כעת בהדרכת מורתי פרופ' שולמית אליצור. אני מודה   *

מקרב לב לפרופ' אליצור על הדרכתה ועצותיה. המידע הנוגע לקטעי הגניזה מבוסס על הקטלוגים של המפעל 

לחקר הפיוט והשירה בגניזה ע"ש עזרא פליישר. תודה לפרופ' אליצור, העומדת בראש המפעל, ולעובדת 

המפעל, ד"ר שרה כהן, על עזרתה מאירת הפנים. באלול תשע"ה ישבתי בספריית המדינה בברלין כדי לעיין 

בכ"י ברלין 103; תודתי נתונה לספרייה ולעובדיה. אני מודה גם למכון שוקן, שבו קראתי את תצלום כתב 

היד, ולעובדיו.

דרך משל הטופס היחיד בעולם של דיואן ר' אברהם אבן עזרא, בן ספרד שנדד לאיטליה, לצרפת ולאנגליה,   1

השתמר דווקא בכתב יד תימני, הוא כ"י ברלין, ספריית המדינה Or. fol. 1233 )שטיינשניידר 186(, שעליו 

ביסס איגר את מהדורתו לשירי אבן עזרא. ראה: דיואן לרבי אברהם בן עזרא, מהדורת א' איגר, ברלין תרמ"ו. 

כתב היד כולל גם את ספר הענק לר' משה אבן עזרא, מבחר קטן משיריהם של שמואל הנגיד ושל המשורר 

התימני אברהם בן חלפון ולקט משירי משוררים אחרים. 

ביניהם בולטים כמה משירי שמואל הנגיד: 'התקבצו כי הזמן תמים', 'רעה יגונים', 'אמרו לרעי', 'שוע ורע   2

נדיבים' ו'שמחה בואי'. ראה: דיואן שמואל הנגיד: בן תהלים, מהדורת ד' ירדן, ירושלים תשכ"ו, עמ' 292, 

 .328 ,295 ,294

כתב היד עבר תחת ידם של חוקרים חשובים. הוא שימש כאחד המקורות הבולטים למהדורת בראדי לשירי   3

מהדורת  הלוי, א–ב,  שמואל  בן  יהודה  דיואן  ראה:  באוקספורד.  השמורים  הדיואנים  שני  לצד  הלוי,   יהודה 

ח' בראדי, ברלין תרנ"ד–תר"ע. על עיסוקו הפורה של י"נ שמחוני בכתב היד הזה ראה להלן. 
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זכריה בן יוסף בן אביגד. בסוף התכלאל בא מדור שירות ותשבחות גדול, הכולל קרוב ל־200 

שירים, מהם תימניים ומהם ספרדיים.4 המשורר הבולט בו הוא ר' יהודה הלוי, שהמדור מחזיק 

כ־70 משיריו, ולצדם באים עשרות שירים מאת ר' אברהם אבן עזרא ור' שלמה אבן גבירול. עוד 

מופיעים במדור שירים מאת ר' שמואל הנגיד, ר' משה אבן עזרא ור' יהודה אלחריזי.5 

במאמר זה אדון בקבוצת שירים שהועתקו אל התכלאל כשירים אנונימיים, אך כולם יוחסו   

גבירול,  אבן  ידי  מתחת  יצאו  הקבוצה  משירי  כמה  ואמנם  גבירול.  אבן  שלמה  למשורר  לימים 

אך אחרים אין לייחוסם על מה שיסמוך. לפחות שניים מן השירים הללו אפשר כעת לייחס, על 

גבירול  לאבן  יוחס  לבי',  אשר  'דודי  שפתיחתו  האחד,  הנגיד.  לשמואל  אחרים,  יד  כתבי  סמך 

במהדורת חיים נחמן ביאליק ויהושע חנא רבניצקי ולאחר מכן במהדורת דב ירדן, אך הוצא בצדק 

ממהדורתם של חיים בראדי וחיים שירמן.6 השני, שפתיחתו 'כתב סתיו בדיו מטריו וברביביו', 

ידוע לכול עד היום כשירו של אבן גבירול, אף שמעולם לא יוחס לו בכתבי היד. 

ב

ולמועדים  לשבתות  פיוטים  ומביא  111א,  בדף  מתחיל  בתכלאל  והתשבחות  השירות  מדור 

121א מתחילה חטיבתו המרכזית של המדור, 'שירות לענייני חתנים'. לצד שירי  השונים. בדף 

ברור  קצרים.  פיוטים  וכן  יין  שירי  קונוונציונליים,  חשק  שירי  במדור  באים  מובהקים  חתונה 

שסופו של המדור – הנמשך עד דף 155 – מחזיק אנתולוגיה של שירה ספרדית ותימנית שאינה 

תלויה במועדים או בשמחות. 

שירי המדור באים בדרך כלל בקבוצות קטנות של שירים סטרופיים ושל שירים חד־חרוזיים   

מאת  שירים  של  קבוצות  הביא  שהמעתיק  יש  במקביל,  לסירוגין.  הקלסית  הספרדית  בתבנית 

משורר אחד. למשל חטיבת שירי החתנים נפתחת ברצף גדול של כ־50 משירי יהודה הלוי,7 רצף 

חול שהושרו בחתונות  ואף שירי  קודש  ותשבחות', שכלל שירי  'שירות  כנהוג הסתיימו התכלאלים במדור   4

ובשאר שמחות ובסעודות שבת וחג. לימים הלך ותפח מדור זה, עד שנפרד מן התכלאל וכונס בספר מיוחד, 

הלא הוא הדיואן התימני. בשלב זה כבר זכו שירי שלום שבזי למעמד דומיננטי מאוד, ונוכחותם של שירי 

ספרד פחתה. ראה: שירי אברהם בן חלפון, מהדורת י' טובי, תל אביב תשנ"א, עמ' 35. 

בשעתו, כאשר קטלג משה שטיינשניידר את כתבי היד העבריים בברלין, הוסיף לקטלוג רשימה מפורטת של   5

השירים והפיוטים בתכלאל. ואולם רבים מן השירים ששטיינשניידר לא הכיר ולא יכול היה לייחס למחברם 

או לתת מידע אחר על אודותם נתגלו לימים במקורות אחרים. הקטלוג של שטייניידר עומד כנתינתו יותר 

ממאה שנה, וטרם ניגש אחד החוקרים לחדש את פניו.

שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול, ה, מהדורת ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי, תל אביב וברלין תרפ"ד–תרצ"ב,   6

עמ' 26; שירי הֹחל לרבי שלמה אבן גבירול, א, מהדורת ד' ירדן, ירושלים תשל"ה–תשל"ו, עמ' 371; שלמה 

זאת שירמן הביא את השיר  ירושלים תשל"ה. עם  וח' שירמן,  ח' בראדי  גבירול, שירי החול, מהדורת  אבן 

בין שירי אבן גבירול באנתולוגיה הגדולה שערך. ראה: ח' שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובאנס, א, 

ירושלים תשט"ו, עמ' 215–216.

יהודה הלוי מפוזרים במדור גם מחוץ לרצף הזה. כמה מן השירים המיוחסים לו לא נכללו במהדורות  שירי   7
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לסירוגין.  חד־חרוזיים  שירים  של  קבוצות  ושלוש  סטרופיים  שירים  של  קבוצות  שלוש  החובק 

כדרך מעתיקי השירה בתרבות הערבית, ציין המעתיק את הייחוס למחבר בראש השיר הראשון 

ברצף, ובכותרות השירים הבאים רשם 'ולה איצ'א', כלומר: ולו עוד. כך עשה המעתיק גם בראשי 

התימני  והמשורר  גבירול  אבן  שלמה  הנגיד,  שמואל  עזרא,  אבן  אברהם  של  השירים  קבוצות 

אברהם בן חלפון. הייחוס לרוב מהימן, אולם נפלו בו כמה טעויות, ויש להיזהר בו.8 

לא כל שירי המדור מיוחסים בכתב היד למחברם. שירים רבים הועתקו מבלי ששם מחברם   

נקרא עליהם, תחת הכותרת הסתמית 'ג'ירה' או 'ג'יר ד'לך', כלומר: זולתו, זולת זה. אמנם גם 

בין השירים שאינם מיוחסים יש שנתקבצו יחד כמה שירים מאת משורר אחד. למשל בקבוצת 

שירים מאת שמואל הנגיד )סימנים 52–60 במדור(9 נזכרים רק שלושת השירים הראשונים כשירי 

 שיריו, והוטל אפוא – לפחות בשתיקה – ספק במהימנות ייחוסם. השיר 'לפלח הרימון אדמה רקתך' )סימן 37 

בשגגה  יוחס  אפריקה,  ומצפון  מאירופה  מתימן,  שונים  ובדפוסים  יד  בכתבי  המצוי  החתנים(,  שירי  במדור 

למשה הסופר מרומא. ראה: י' דוידזון, אוצר השירה והפיוט: מזמן חתימת כתבי הקודש עד ראשית תקופת 

ההשכלה, ניו יורק 1970 )ניו יורק תרפ"ה–תרצ"ג(, 'כפלח הרימון', כ 520. רצהבי התחקה על מקורות השיבוש 

וטען שיש לסמוך על הייחוס הקדום ליהודה הלוי. ראה: י' רצהבי, 'שיר חתנים ליהודה הלוי: החזרת אבידה 

יפת  יונה  'את  השירים  של  הייחוס  באישור  תמך  גם  רצהבי   .432–429 עמ'  )תשמ"ז(,  נו  תרביץ,  לבעליה', 

עיניים' )סימן 135(, הנפוץ עד היום בקרב יוצאי תימן, ו'צאנה בנות נוא אמון' )סימן 46( ליהודה הלוי. ראה: 

שם, עמ' 430, הערה 11; י' רצהבי, 'מאוצר השירה והפיוט', סיני, כח )תש"א(, עמ' קעב. לעומת זאת רצהבי 

הטיל ספק בייחוס של השיר 'אהבת בת נדבה' )סימן 42( ליהודה הלוי כאשר פרסם אותו בספרו מגנזי שירת 

הקדם, ירושלים תשנ"א, עמ' 40–41. ואמנם בכ"י לונדון, הספרייה הבריטית .B.10 Or 5557 השיר מופיע 

בתוספת סטרופה ועולה מתוכו החתימה 'שמואל' )על כך למדתי ממאגרי המפעל לחקר השירה והפיוט ע"ש 

עזרא פליישר(. את השיר 'אשמח בחלדי אשים בפי פי כדי' )סימן 90( פרסמה ט' בארי, 'שיר חשק חדש ליהודה 

הלוי )?(', תעודה, יט )תשס"ג(, עמ' 73–82. שאלת ייחוסו של השיר 'ידידי די באהבת בת כרמים' )סימן 44( 

כבר נדונה בין חכמי המאה התשע עשרה. אברמסון סיכם את עיקרי הדיון אך לא הכריע בו. ראה: ש' אברמסון, 

'הערות בענייני פיוט', קרית ספר, יח )תש"א–תש"ב(, עמ' 107–108. משה דרעי, המשורר הקראי בן המאה 

השתים עשרה, כבר הצהיר בראש אחד משיריו כי ניסה לחקות את הדגם של 'ידידי די באהבת', ומכאן שהשיר 

 L. J. Weinberger, Jewish Poet in ראה:  מסתבר.  הלוי  ליהודה  וייחוסו  לו,  בסמוך  או  הזהב  בתור  חובר 

 Fatimid Egypt: Moses Dar‛i’s Hebrew Collection, Alabama 1998, pp. 3, 324-326; J. Yeshaya, 
 Medieval Hebrew Poetry in Muslim Egypt: The Secular Poetry of the Karaite Poet Moses ben

Abraham darʿ i, Leiden and Boston 2011, p. 252
למשל השיר ה־51 במדור, הבא אחרי הלקט משירת יהודה הלוי, הוא שירו של שמואל הנגיד 'דברו נא לבת   8

והוא עומד בראש קבוצה קטנה של שירים מאת  2[, עמ' 302(,  ירדן ]לעיל הערה  )הנגיד, מהדורת  מלכים' 

הנגיד. אך כותרתו בכתב היד היא שוב 'ולה איצ'א' )ולו עוד(, כלומר המעתיק ייחס גם את השיר הזה ליהודה 

 הלוי. רק מעל השיר הבא, 'על מרום קדשך' )שם, עמ' 319(, רשם המעתיק 'לשמואל הנגיד ז"ל'. גם סימן 49, 

'צבי חן כליל יופי', עדיין מיוחס ליהודה הלוי, אף שמחברו הוא יהודה אלחריזי. ראה: ספר תחכמוני, מהדורת 

יותר  מועדים  המונוגרפיות  החטיבות  סופי  דווקא  אולי   .585 עמ'  תש"ע,  ירושלים  קצומטה,  ונ'  יהלום  י' 

לטעויות בייחוס: ייתכן שבמקור שעמד מול עיני המעתיק ניצב גוש של שירי יהודה הלוי ואחריו באו שירי 

אחרים, והוא לא ידע לסמן בדיוק את הגבול ביניהם. 

כאמור בהערה הקודמת, גם סימן 51 הוא שיר מאת הנגיד, אך המעתיק הביא אותו בסוף הקבוצה משירי יהודה   9

הלוי. סימנים 52–59 ידועים כשירי הנגיד גם על סמך מקורות אחרים. סימן 60, 'בן מתי מוסר', מתועד רק 
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הנגיד, ואילו האחרים מופיעים תחת כותרות סתמיות. אך לא כל השירים שאינם מיוחסים כלולים 

בלקטים מונוגרפיים כאלה. יש להיזהר אפוא מפני זיהוי מחברם של השירים הבלתי מיוחסים רק 

על סמך קרבתם לשירים אחרים. כפי שַאראה להלן, כמה שגיאות בייחוס נבעו ממסקנה חפוזה 

כעין זו.

ג

נפתלי  יעקב  היה  היד התימניים בברלין  להכיר בחשיבותם של כתבי  החוקרים שהשכילו  אחד 

היין לרבי שמואל הנגיד',  'זמירות  שמחוני. הוא נשען עליהם בשני מחקרים חשובים, המאמר 

גבירול',  אבן  שלמה  'רבי  והמונוגרפיה  ימיו,10  בדמי  הפתאומית  פטירתו  אחרי  רק  שפורסם 

אבן  של  מקיף  פורטרט  בה  לצייר  ניסה  שמחוני  'התקופה'.11  העת  בכתב  בהמשכים  שפורסמה 

גבירול כמשורר, ובחן את תולדות חייו, אישיותו, לשונו וסגולותיו הפיוטיות. בתוך כך ביקש 

להוציא לאור כמה שירים חדשים מאת אבן גבירול שגילה בכ"י ברלין 103. בין השאר דן בקבוצה 

של 14 משירי כתב היד )סימנים 144–157(. כל השירים חד־חרוזיים; לפניהם באה קבוצת פיוטים 

שרובם סטרופיים וכך גם אחריהם, וכולם מופיעים בכתב היד ללא ייחוס, תחת כותרת סתמית, 

'ג'ירה' או 'ג'יר ד'לך'. ואלו השירים:

         פתיחת השירכתובתסימן

הלא גודל חולי גידל יגוניג'יר ד'לך144

דודי אשר לבי בעיניו החליאג'יר ד'לך145

הנה בנות עגור אשר נועדוג'ירה146

כתב סתיו בדיו מטריו וברביביוג'ירה147

אמת כי הפרוד מחלה לבבותג'יר ד'לך148

יפה תייפה שהרוניהג'יר ד'לך149

למה צבי תצוד בעיניךג'יר ד'לך150

חקור היטב ידידי ייגעניג'יר ד'לך151

תמורת מעשה רשף בלביג'ירה לגז152

103, ויוחס לנגיד, על בסיס רצף השירים שמעליו, במהדורות הברמן וירדן. ראה: רבי שמואל  בכ"י ברלין 

 ,)2 הערה  )לעיל  ירדן  מהדורת  הנגיד,   ;133 עמ'  תש"ז,  אביב  תל  הברמן,  א"מ  מהדורת  ג,  דיואן,   הנגיד, 

עמ' 293. על פי סגנון השיר נראה שהייחוס אמין. 

92–121. במאמר זה השכיל  י"נ שמחוני, 'זמירות היין לר' שמואל הנגיד', איים, א )תרפ"ח(, מחלקה ג עמ'   10

 .103 186 ובכ"י ברלין  שמחוני לייחס לשמואל הנגיד על פי הסברה כמה שירים חדשים שמצא בכ"י ברלין 

MS 10882(, הדיואן השלם היחיד של  יורק, בית המדרש לרבנים  ניו  )כיום כ"י   589 משפורסם כ"י ששון 

שמואל הנגיד, נתאמתו רוב סברותיו.

 ;188–149 עמ'  )תרפ"א(,  יב   ;223–143 עמ'  )תרפ"א(,  י  התקופה,  גבירול',  בן  שלמה  'רבי  שמחוני,  י"נ   11 

יז )תרפ"ג(, עמ' 248–294. 
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         פתיחת השירכתובתסימן

דמות סהר יבקע במתי חוג ג'ירה153

אם תאהב להיות באנשי חלדג'יר ד'לך154

אשר ראה לכל צפון וחזהג'יר ד'לך155

הנשית מיודעי אהבייג'יר ד'לך156

עת ניצבו כנד רסיסיהג'יר ד'לך157

בהתאם למצב המחקר בזמנו יכול היה שמחוני לדעת כי השיר הראשון בקבוצה, 'הלא גודל חולי', 

הוא מאת אבן גבירול, וכמותו השיר השמיני, 'חקור היטב', העשירי, 'דמות סהר', והשנים עשר, 

'אשר ראה לכל צפון'.12 ולפיכך סבר כי 'קרוב לודאי, כי כל השירים המפורטים הם לבן גבירול, 
כי כן דרך הסופרים התימנים לתת לקוטים שלמים מדיַונים של משוררים'.13

של  מיצירתם  שלמים'  'ליקוטים  של  קבוצות  היד  בכתב  יש  שהרי  זו,  בהשערה  טעם  יש   

משוררים אחדים. אלא שזו השערה פגיעה: די בשיר אחד שאינו מאת אבן גבירול כדי לשמוט 

את הקרקע מתחתיה. ואמנם שגגה יצאה מלפני שמחוני, שלא זיהה את השיר השישי, 'יפה תייפה 

שהרוניה', כשירו של יהודה הלוי, שכבר פורסם במהדורת הדיואן שלו שהוציא לאור בראדי.14 

ואם כן אין כאן לקט בן 14 שירים מתוך הדיואן של אבן גבירול. או לכל הפחות: ששת השירים 

הראשונים ברשימה בוודאי אינם לקט שכזה. 

השירה  'אוצר  מכנס  דוידזון,  ישראל  לחוקר  עליה  והודיע  טעותו,  על  עמד  עצמו  שמחוני   

הפיוט', במכתב מערב ראש חודש תמוז תרפ"ג:

בדבר השיר 'יפה תיפה שהרוניה' שיחסתי בחפזי לרבי שלמה בן גבירול ואם גם השארתי 

את הדבר בחזקת ספק, הנה אודה ולא אבוש ]...[ כי נמצא בשני כה"י של הדיואן ]דיואן 

יהודה הלוי[ ]...[ וגם אצלי ברשימת שירי הלוי שערכתי לי על פי א"ב נכנס השיר הזה 

במקומו – אלא שלא זכרתי את הדבר, והדיואן של בראדי לא היה לפני בשעת כתיבתי.15 

ובו רשימות משירי  נויבאואר, הקטלוג הידוע מן הגניזה  פתיחותיהם של ארבעת השירים הופיעו ברשימת   12

וכן:  ;86 דף   ,)2385/47 )קאולי,   Heb. c 27 בודליאנה  אוקספורד,  כ"י  ראה:  גבירול.  ואבן  הלוי   יהודה 

’A. Neubauer, ‘A Geniza Fragment, מ' ברן ופ' רוזנטל )עורכים(, תהלה לדוד: ספר הזכרון לדוד קאופמן, 
ב, ברסלאו תר"ס, עמ' 287–289. זק"ש שיער שהשיר האחד עשר, 'אם תאהב להיות', עשוי להיות פרי עטו 

של אבן גבירול, ולימים נמצאה סברתו מוצדקת. ראה: ש' זק"ש, 'שיר קדש קדשים לר' שלמה בן גבירול ז"ל', 

המגיד, יח )תרל"ד(, עמ' 278, 288, 296. 

שמחוני, אבן גבירול )לעיל הערה 11(, יז, עמ' 258.  13

יהודה הלוי, מהדורת בראדי )לעיל הערה 3(, ב, עמ' 65.   14

י' דוידזון, 'שפתיים דובבות', ציונים: קובץ לזכרונו של י"נ שמחוני ז"ל, ברלין תרפ"ט, עמ' 21. וראה גם את   15

הערת דוידזון לשיר 'למה צבי תצוד', אוצר השירה והפיוט )לעיל הערה 7(, ל 1059. שני כתבי היד של הדיואן 
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'יפה  מהשיר  חוץ  הזו  הקבוצה  שירי  וכל  לאִמתֹות,  להיעשות  השערות  של  דרכן  כן  פי  על  ואף 

תייפה שהרוניה' אכן הודפסו כשירי אבן גבירול במהדורה שהוציאו לאור ביאליק ורבניצקי.16 

גבירול,  לאבן  החול  שירי  של  מדעית  מהדורה  להוציא  ושירמן  בראדי  ניגשו  לימים  כידוע   

מחזקתו  והוציאו  ורבניצקי,  ביאליק  שבמהדורת  המרובים  השגויים  הייחוסים  בירור  על  עמלו 

של המשורר עשרות שירים שנסתפחו בנחלתו שלא כדין. דיואן אבן גבירול שבכ"י ירושלים, 

מכון שוקן 37, שנתגלה בינתיים, וגילויים חדשים מן הגניזה אימתו את ייחוסם של כמה משירי 

כן  פי  על  ואף  ייחוסם.  ולא אושש  נמצאו מקבילות  לא  גבירול. לשירים אחרים  לאבן  הקבוצה 

סילקו המהדירים רק מקצת שירי התכלאל שייחוסם חסר יסוד, את השירים 'דודי אשר לבי', 'למה 

צבי תצוד' ו'תמורת מעשה רשף'.17 שלושה שירים אחרים, 'הנה בנות עגור', 'כתב סתיו' ו'אמת כי 

הפרוד', הוכנסו אל המהדורה, אף שלא עמדו לזכותם מקורות נוספים שיחזקו את הייחוס.18 על 

'הנה בנות עגור' ו'אמת כי הפרוד' אפילו ציינו המהדירים כי הם מצויים בכ"י ברלין 103 'בין שירי 

רשב"ג', אף שהם מופיעים בכתב היד עוד לפני שירו של יהודה הלוי. 

ד

יש לברר אפוא מחדש את שאלת מחבריהם של כל השירים שייחס שמחוני לאבן גבירול. כצעד 

ראשון בבירור זה אבחן את השירים לא כקבוצה אחת אלא כשתי קבוצות נפרדות. ששת השירים 

הראשונים )סימנים 144–149(, משירו של אבן גבירול 'הלא גודל חולי' ועד שירו של יהודה הלוי 

שום  של  משירתו  מונוגרפי  לקט  היא  ואין  הם,  אחת  קבוצה  בכלל,  ועד  שהרוניה'  תייפה  'יפה 

משורר. לעומתם רוב שירי הקבוצה השנייה )סימנים 150–157( אכן נתבררו כשירי אבן גבירול, 

ועד כה לא מצאנו ביניהם שירים המיוחסים לאיזה משורר זולתו, ואם כן יש לברר שמא באשר 

לשירי קבוצה זו בכל זאת יש עמידה להשערת שמחוני. 

אפתח בקבוצה הראשונה, ובה ששת השירים הללו:  

ייחוס ביאליק מחבר         פתיחת השירכתובתסימן
ורבניצקי 
לרשב"ג

ייחוס בראדי 
ושירמן 
לרשב"ג

VVאבן גבירולהלא גודל חולי גידל יגוניג'יר ד'לך144

 Opp. Add. Qu. 81 נויבאואר 1970( וכ"י אוקספורד, בודליאנה( Poc. 74.1 הם כ"י אוקספורד, בודליאנה

)נויבאואר 1971(, ששימשו את בראדי בהכנת מהדורתו לשירי יהודה הלוי. 

אבן גבירול, מהדורת ביאליק ורבניצקי )לעיל הערה 6(.  16

ראה הרשימה 'שירי חול שנדפסו במהדורת ביאליק ורבניצקי והושמטו ממהדורתנו': אבן גבירול, מהדורת   17

בראדי ושירמן )לעיל הערה 6(, עמ' 326. 

שם, עמ' 8, 14, 19. ירדן הדפיס במהדורתו לשירי גבירול את כל שירי הקבוצה שנכללו אצל ביאליק ורבניצקי   18

למעט 'למה צבי תצוד'. ראה: אבן גבירול, שירי החול, מהדורת ירדן )לעיל הערה 6(.
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ייחוס ביאליק מחבר         פתיחת השירכתובתסימן
ורבניצקי 
לרשב"ג

ייחוס בראדי 
ושירמן 
לרשב"ג

VX?דודי אשר לבי בעיניו החליאג'יר ד'לך145

VV?הנה בנות עגור אשר נועדוג'ירה146

VV?כתב סתיו בדיו מטריו וברביביוג'ירה147

VV?אמת כי הפרוד מחלה לבבותג'יר ד'לך148

XXיהודה הלוייפה תייפה שהרוניהג'יר ד'לך149

סימן 144, 'הלא גודל חולי', הוא אכן שירו של אבן גבירול. הוא נתגלה בדיואן אבן גבירול שבכ"י 

 ,23 היהודית לשעבר  הגניזה פרנקפורט שעל המיין, ספריית הקהילה  מן  היד  37, בכתב  שוקן 

שאף הוא חלק מדיואן אבן גבירול,19 וכן נרשם בין שירי המשורר ברשימת נויבאואר.20 זהו השיר 

היחיד מבין השישה שיש סימוכין לבעלות אבן גבירול עליו. סימן 149 הוא כאמור שירו של יהודה 

הלוי. ואילו ארבעת השירים שביניהם – לא מצאנו מקור שייחסם לא לאבן גבירול ולא ליהודה 

הלוי. כפי שַאראה להלן, לפחות שניים מן השירים הללו חוברו בידי משורר גדול אחר, שמואל 

הנגיד. 

השיר 'דודי אשר לבי' הגיע לידינו בהעתקה נוספת מלבד זו שבכ"י ברלין 103 – בכתב היד מן   

הגניזה שבקיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S H 7.8. זהו גיליון ששני דפיו השתייכו כנראה 

11 שירים שקולים.21  לקונטרס, ומסתבר שאינם רצופים. הדף הראשון מחזיק בכתיבה צפופה 

בכותרות, הכתובות בערבית־יהודית, מצוין משקלם של השירים באמצעות המילה הערבית 'וזן' 

)משקל( או הקיצור ל' )לחן(, ואחריה פתיחתו של שיר ערבי. אך בכמה מן השירים שומר השיר 

העברי לא רק – או לאו דווקא – על משקלו של שיר המופת; פתיחת השיר העברי היא תרגום של 

ישירים מערבית.22  היד הם תרגומים  ונראה ששירים אחדים בכתב  הפתיחה הנזכרת בכתובת, 

השיר מופיע גם בכ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים, ENA 2954.12, לצד שירים נוספים מאת אבן גבירול   19

ומשוררים אחרים.

ראה לעיל הערה 12.  20

את השירים המופיעים בחלק זה של כתב היד פרסם נ' אלוני, 'משירת ספרד ולשונה – ד', הנ"ל, מחקרי לשון   21

וספרות, ד, ירושלים תשנ"א, עמ' 330–337. וראה גם: ח' שירמן, שירים חדשים מן הגניזה, ירושלים תשכ"ו, 

עמ' 462.

אף שאלוני פרסם את שירי כתב היד, דיונו בתופעה אינו ממצה, והיא דורשת מחקר מקיף יותר. בין השירים   22

המתייחסים אל מקור ערבי יש השומרים הן על תוכנה הן על משקלה של הפתיחה הערבית המצוטטת, ואחרים 

השומרים רק על אחד מן השניים, על המשקל או על התוכן. כמה מן השירים שקולים במשקלים יוצאי דופן. אף 

שאין מדובר בקטעי שירה גדולה, השירים מעניינים ביותר מבחינת חקר המשקל, התרגום, השירה השקולה 

וזיקותיה לשירה ערבית מקומית. שלושת השירים הראשונים הם פרי  שחוברה ב'פריפריה' שמחוץ לספרד 

 עטו של שמריה הכהן. ראה על אודותיו דברי ש' אליצור בתוך: מ' זולאי, מפי פייטנים ושופכי שיח, בעריכת 

ומבשר,  הכהן  עולה  הפייטנים  בשמות  חתומים  אחרים  שירים  רנד.  עמ'  תשס"ה,  ירושלים  אליצור,  ש' 
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בכמה מן השירים נזכרות בכתובת גם המילים 'לחן נשיד' )וכן 'ל' נשיד'( או 'בסיטה'; מונחים אלה 

קשורים לאופן דקלומו של השיר, ואינם נדירים בהעתקות של שירה בגניזת קהיר.23 

הסתיים  הראשון  בדף  שהועתק  הלקט  פחות.  הרבה  צפופה  הכתיבה  הגיליון  של  השני  בדף   

כנראה, ובדף השני הועתקו בהרווחה שירים מעטים.24 בעמוד א מופיע השיר 'את מהלל פי אזון'. 

השיר אינו מיוחס למחברו, וכותרתו 'רהט'. הוא חתום באקרוסטיכון 'אברהם', ונדפס, על פי כתב יד 

זה וללא מקורות נוספים, במהדורת שירי הקודש לאברהם אבן עזרא שהוציא ישראל לוין.25 את יתר 

העמוד שאחרי חמשת בתיו של השיר הותיר המעתיק ריק. בעמוד ב הועתקו שני שירים. הראשון 

הוא שירו של שמואל הנגיד 'בהקיצך תהי ימינך פשוטה'.26 מעל השיר מופיעה הכותרת 'לחן נשיד 

לרבנו שמואל הלוי הנגיד ז"ל'. זוהי כתובת חשובה, משום שהיא המקור היחיד המייחס את השיר 

בפירוש לנגיד. בכך היא מאשרת את דעתו של שמחוני, שהיה הראשון שהדפיס את השיר, על פי 

כ"י ברלין, ספריית המדינה Or. fol. 1233 )שטיינשניידר 186(, ושייחס אותו לנגיד.27 
החליא'.  בעיני  לבי  אשר  'דודי  הוא  ימינך',  תהי  'בהקיצך  אחרי  מיד  שהועתק  השני,  השיר   

היא מורכבת משלושה חלקים, שדומה  ואולי אף מבולבלת.  הכתובת מעל השיר משונה מעט, 

שאינם נקשרים זה לזה, וביניהם נתן המעתיק רווח גדול, ולשונה כך:

הם לה ל'   בסיטה  

כאמור המונח בסיטה קשור לאופן ניגונו או דקלומו של השיר. הקיצור ל' מציין ככל הנראה את 

המילה לחן. כאן צפוי היה שתיכתב פתיחתו של שיר ידוע. אולם אין ספק שהמילים 'הם לה' אינן 

ויתר  שהמעתיק  נראה  בעברית.  ולא  בערבית  לא  זה,  כעין  מופת  שיר  של  כפתיחתו  משמשות 

י' מרקוס, 'שלושה פייטנים בלתי ידועים', אוצר  ששמותיהם מוכרים מן הגניזה. לאחד מפיוטי עולה ראה: 

יהודי ספרד, ט )תשכ"ו(, עמ' 42. בתחתית עמוד ב שורבט בצפיפות יתרה הפיוט 'מסורים ביד צרים', שאינו 

קשקוש'.  ל'בן  בכותרת  ומיוחס  'מנשה'  חתום  הפיוט  ערבי.  מופת  לשיר  הקשורים  השירים  מקבוצת  חלק 

ואולי  בן קשקוש,  הפייטן מבשר  מופיע  פליישר  עזרא  בגניזה ע"ש  והפיוט  ברישומי המפעל לחקר השירה 

הכותרת 'לבן קשקוש' שייכת דווקא לשירו של מבשר הבא מעליה. על השיר 'מסורים ביד צרים' ראה: אלוני, 

משירת ספרד )שם(, עמ' 328. סביר להניח שכל השירים שהועתקו בדף זה נתחברו במזרח. 

פירושם של מונחים טכניים מכתובות השירים שבגניזה עדיין דורש מחקר. כידוע בסיט הוא שמו של אחד   23

'נשיד'  זה.  במשקל  השקולים  שירים  דווקא  מתאר  אינו  שבכתובות  המונח  אולם  הנפוצים,  השיר  ממשקלי 

נשיד' מורות על דקלום רצ'יטטיווי שגור,  'לחן  ואפשר שהמילים  פירושו בערבית הקלסית הקראת שירה, 

בלא לחן ייחודי או מפותח. בשירת תימן מורה המונח נשיד על שיר חד־חרוזי בתבנית הקלסית, להבדיל משיר 

סטרופי. ראה: י' טובי, 'שירת תימן ושירת ספרד', הנ"ל וי' ישעיהו )עורכים(, יהדות תימן: פרקי מחקר ועיון, 

ירושלים תשל"ו, עמ' שיא.

21(, עמ' 330.  אלוני טען כי את שני הדפים העתיקו ידיים שונות. ראה: אלוני, משירת ספרד )לעיל הערה   24 

אך נראה שהסופר שהעתיק את דף א העתיק גם את דף ב, אלא ששינה וריווח את הטקסט. 

שירי הקודש של אברהם אבן עזרא, ב, מהדורת י' לוין, ירושלים תש"ם, עמ' 454.  25

הנגיד, מהדורת ירדן )לעיל הערה 2(, עמ' 292.   26

שמחוני, זמירות היין )לעיל הערה 10(, עמ' 111.   27
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על כתיבת הדגם המוזיקלי, או שמלכתחילה כתב את הקיצור ל' בטעות, מתוך הרגל ושגרה.28 

בערבית־יהודית  מילה  'ַהם',  אלא   – ֵהם  בעברית:  כלומר   – 'ֻהם'  לקרוא  אין  הבאה  המילה  את 

ַלֻה'  'ַהם  'איצ'א'.29  כן, ושיהושע בלאו ציין במפורש שהיא משמשת כמו  שהוראתה: גם או גם 

שקול אפוא לנוסח השגור 'לה איצ'א', ואין כאן אלא ייחוס מפורש של השיר למחברו של השיר 

הרשום מעליו, הלא הוא שמואל הנגיד.30 

והרי נוסחו של השיר, על פי כ"י ברלין 103:

ּדֹוִדי ֲאֶׁשר ִלִּבי ְּבֵעיָני>ו< ֶהֱחִליא, / ֵאיְך ֶהֱעַבְדַּתִני ְוַאָּתה גֹוֲאִלי?

ִאם ֵאין ְּבִלָּבְך ַרֲחִמים ָעַלי, ֱאֵלי / ֶאֶרץ ְצִבי ֵאֵלְך ְוֵיין ִּפיו ֵאְׁשְּת ]ִלי[,
אּוַלי ְּתַקֵּנא ַבְּצָבִאים ֶּתֱחֵזם / חֹוִנים ְּכמֹו יֹוִנים ְסִביבֹות ָאֳהִלי.31

זהו שיר חשק נאה מאוד. הוא נועד לקהל מיומן, שהכיר היטב את הקונוונציות של שירת החשק. 

הצירוף המקראי 'ארץ צבי' משמש, בשיבוץ שונה הוראה מחוכם, כארצם של העלמים הנאים. 

הפנייה אל הדוד במילים 'ֵאיְך ֶהֱעַבְדַּתִני ְוַאָּתה גֹוֲאִלי' דומה לפניות אליו בשירי חשק אחרים של 

הנגיד.32 גם הניסיון לעורר את קנאתו של העופר, או על כל פנים להטות את רגשותיו באמצעות 

נוכחותם של צבאים אחרים, מוכר לנו כמעט אך ורק משיריו.33 

בבחינת מהימנות הייחוס שבכתב היד יש להביא בחשבון גם את הידוע על עריכתו ותולדותיו   

חטיבות:  לשתי  אותו  וחילק  הדיואן  את  ערך  הנגיד,  של  בנו  יהוסף,  הנגיד.  שמואל  דיואן  של 

שירים  רק  נכללו  ובשנייה  קצידה;  בתבנית  ארוכים  שירים  בעיקר  נכללו  הראשונה  בחטיבה 

ויהוסף העיד   – וכדומה  יין, חשק, הגות   – ידועות  )ֻמַקַּטַעאת( שנכתבו בסוגות ערביות  קצרים 

עליהם ש'היו מושרים לפניו בעתות הרווחה'.34 כתב היד היחיד של דיואן שמואל הנגיד שהגיע 

 ,)589 MS 10882 )לשעבר ששון  יורק, בית המדרש לרבנים  ניו  והוא כמעט שלם, כ"י  לידינו 

אמנם ידועים גם כתבי יד שבהם נכתבת המילה 'לחן' ללא כל המשך, אך לא כך נהג המעתיק ביתר כתב היד.  28

735. אני מודה  י' בלאו, מילון לטקסטים ערביים־יהודיים מימי הביניים, ירושלים תשס"ו, הערך 'הם', עמ'   29

לד"ר מרים גולדשטיין, שסייעה לי בבירור על אודות המילה ומשמעותה. 

השירים 'בהקיצך תהי ימינך' ו'דודי אשר לבי' הועתקו בצוותא גם בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה,   30

T-S NS 125.100. אין בכך ראיה, אך אפשר שהדבר מסייע להנחה שלשני השירים מחבר אחד.
 .T-S H7.8 1 בעיניו: האות האחרונה ניטשטשה, וההשלמה על פי קטע כ"י קייברידג', ספריית האוניברסיטה  31

2 לי: המילה ניטשטשה, ומישהו השלים אותה בקולמוס אחר. כך הנוסח גם בכתב היד מן הגניזה. 

השווה למשל: 'ֲהַמָּכִתי – ְוַאְּת רֹוֵפא – ֲאנּוָׁשה?' )'לאט כי אין', הנגיד, מהדורת ירדן ]לעיל הערה 2[, עמ' 299(.   32

ְוָיִדיב  ֹעֶפר  ַאְרֲאָך  'ֲאִני  וכן:  ִבי' )שם(;  ִיְׁשְלחּו  ְיֵדיֶהם  ָזִרים  'ְוַאל  השווה למשל בשיר הנזכר בהערה הקודמת:   33

לך  )'התכין  ְקָרבֹות'  ְּבֶקֶרב  ִחִּצים  ִיְתְקעּו  ְּבָך   / ֳעָפִרים  ְמֵהָרה  ִּתְרֶצה,  ַכֲאֶׁשר  'ְיֵרה   ;)301 עמ'  )שם,  ְלָבְבָך' 

300(. ראה גם: ש' אליצור, שירת החול העברית בספרד המוסלמית, ב, תל אביב תשס"ד,   חצים', שם, עמ' 

עמ' 110–115. 

הערה זו, ככל דברי יהוסף בדיואן, נכתבה במקורה בערבית, אלא ששרדה רק בתרגום העברי שבכ"י ששון.   34

ראה: ד"ס ששון, דיואן שמואל הנגיד, אוקספורד תרצ"ד, עמ' קה. 
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נקטע באמצע חטיבת השירים הקצרים, וסופה של חטיבה זו חסר.35 על כן זו חטיבה פתוחה, ולא 

כל שיריה ידועים לנו. רבים משירי הדיואן הקצרים שנעדרו מכ"י ששון אכן נמצאו בכתבי יד 

יתגלו שירים קצרים חדשים מאת הנגיד  ואין לתמוה אם  ובתימן,  שנשתמרו בגניזה, באירופה 

בכתבי יד אקלקטיים או אנתולוגיים. וכך כאשר מופיע לפנינו בכתב יד שיר קצר המיוחס לנגיד, 

ושלשונו וסגנונו הולמים את שיריו המוכרים לנו, אין כל סיבה לפקפק בייחוס שבכתב היד. 

ה

עוד שיר מן השישה הנדונים מן התכלאל נתגלה בינתיים בכתב יד נוסף. זהו השיר 'כתב סתיו 

בדיו מטריו וברביביו', המפורסם כשירו של אבן גבירול. הוא מופיע בכ"י קיימברידג', ספריית 

האוניברסיטה Add. 377, כתב יד גדול ובו כמה חיבורים, ואחד מהם )377.5( מחזיק מבחר רחב 

בתורכיה  שרווחה  העברית  )הכתיבה  'ביזנטית'  בכתיבה  לאלחריזי,  'תחכמוני'  ספר  מתוך  היקף 

הספרייה  קטלוג  פי  )על  עשרה  השש  או  עשרה  החמש  המאה  מן  ספרד(  מגורשי  בוא  עד  וביוון 

הלאומית בירושלים(. בחטיבה זו של כתב היד באות כ־13 מחברות מן הספר, ואחריהן לקט שירים 

מכלל שערי הספר. כמה מן השירים הללו לא פורסמו מעולם, והם אינם כלולים אף לא באחת 

ממהדורות 'תחכמוני' שיצאו לאור עד היום. סגנון השירים הולם עד מאוד את סגנונו של אלחריזי, 

בווירטואוזיות הלשונית המודגשת ובהומור משולח הרסן, ובכמה מהם נזכר גיבור היצירה, חבר 

הקיני. אפילו אם שירים אלה אינם באמת חלק מ'תחכמוני', הם בוודאי נכתבו ברוחו. 

הועתקו  הנגיד. השירים  53א, אחרי השירים האלחריזיים, מתחיל לקט משירי שמואל  בדף   

של  ושמו  למחברם,  מיוחסים  אינם  הם  משובש.36  וחלקם  הארץ,  ועם  בור  מעתיק  בידי  כנראה 

הנגיד לא נזכר כלל בכתב היד, אולם השירים המועתקים שם ידועים לנו מן הדיואן, והם: 'היא 

)סימן קצא(,  'לנודך בקרבי אור'  )סימן קצ(,  'היה בך ׂשברי'  )כ"י ששון, סימן קפט(,37  שילחה' 

קא(,38  )סימן  חל'  מדאגה  'כבודי  צח(,  )סימן  פעליי'  את  'התדע  קצג(,  )סימן  שוכן'  אני  'הלעד 

רוסית,  לאומית  ספרייה  פטרבורג,  סנקט  בכ"י  דבר  של  בסופו  נמצאו  הדיואן  את  המסיימים  השירים   20  35

פירקוביץ Evr. II 192.4, ופורסמו בידי ש' אליצור, 'שירים חדשים לר' שמואל הנגיד', תרביץ, נט )תש"ן(, 

עמ' 95–107. לדיון בממצא ראה: דיואן שמואל הנגיד: קודקס מן הגניזה, מהדורת י' ורדי ומ' רנד, ירושלים 

תשע"ה, עמ' 22, 31. שירים רבים חסרים בין הנקודה שכ"י ששון נקטע בה לבין החומר המצוי בכ"י פירקוביץ. 

כתב היד הועתק בשתי ידיים שונות. המעתיק הגרוע יותר הוא זה שפותח את הלקט מ'תחכמוני' וזה שמסיים   36

אותו, ומוסיף עליו את הלקט משירת הנגיד.

הנגיד, מהדורת ששון )לעיל הערה 34(. כ"י ששון משמר בדרך כלל את הסדר ה'קנוני' של הדיואן, כפי שקבע   37

אותו יהוסף הנגיד. סדר זה מתועד גם ברוב כתבי היד של הדיואן מן הגניזה. לסדרו של הדיואן ראה: הנגיד, 

מהדורת ורדי ורנד )לעיל הערה 35(, עמ' 12–15. 

בין 'כבודי מדאגה חל' לבין 'לשוני אשאלה' מועתק עוד שיר קצר, שאינו ידוע ממקור אחר, ונראה שאף הוא   38

לבבי'. למרבה הצער העתקת השיר מלאה  סוד  על  יעמוד אדם  'לא  הנגיד. פתיחת השיר  חלק מלקט שירי 

שיבושים, ויש לקוות שיימצא יום אחד במקור אחר. 
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של  בדיואן  שנכלל  לנגיד,  חסדאי  אבן  יוסף  של  )שירו  חן'  'הלצבי  לט(,  )סימן  אשאלה'  'לשוני 

הנמען; סימן צט(, 'היום ילך' )סימן פ(, 'צבי נעים' )סימן פא(, 'הימים יחרידו' )סימן פב(, 'היום 

מחר תמישון אהליכם' )סימן צה(, 'בלבי חום' )סימן קה(, 'תנומה בעין מכיר אלוהיו' )סימן קמב, 

בתים 1–35(. ברור אפוא שזהו לקט מונוגרפי גדול שמקורו בדיואן שמואל הנגיד; הלקט נאסף 

משתי חטיבותיו של הדיואן ומביא גם משירותיו הארוכות וגם משיריו הקצרים. 

השאלה הקריטית לעניין הייחוס היא היכן נגמרים השירים האלחריזיים ומתחיל הלקט משירי   

הנגיד. באחד השירים בדף 52ב נזכר חבר הקיני, וברור ששיר זה שייך ללקט הראשון. יתר הדף 

קרוע, ורק שוליו השמאליים שרדו. נרשם בו שיר ארוך בחרוז ־ֶרה, והוא נמשך בדף 53א. מאחר 

שלקט שירי הנגיד מתחיל בשירים הקצרים דווקא, נראה ששיר זה עדיין שייך ללקט השירים 

הועתקו שני שירים  'היא שילחה',  הנגיד  ולפני שירו של  הזה,  אולם אחרי השיר  האלחריזיים. 

קצרים נוספים. הראשון בהם הוא השיר 'ישק עלי ידו בעברו' שירדן כבר ייחס, בצדק, לשמואל 

רק שייחס את  וכתב  לא תירץ את מעשהו,  כיוון שירדן  לדיואן.  אותו במהדורתו  וכלל  הנגיד, 

השיר לנגיד, 'שכן הוא נראה לי מבחינה לשונית ורעיונית',39 מן הראוי לנמק בקצרה את הייחוס. 
תחילה אביא את נוסח השיר, על פי מהדורת ירדן:40

ק ֲעֵלי ָידֹו ְּבָעְברֹו / ָעַלי ְּכמֹו ַעְבִּדי, ְולּוֵלי ִיּשַׁ

ק, ְוסֹוִדי לֹו ֲאַגֶּלה, ִּתְגַרת ְמִריִבי, ַעל ְּפָעָמיו / ֶאּשַׁ

ִחָּלה, ְוֹלא ָיַדע, ְּבֵעיָניו / ִליִּבי, ְוֶאת ָּפַני ְיַחֶּלה,
ִמי ֶּזה ֲאֶׁשר ָׁשַמע ְּבעֹודֹו / ָּכֹזאת ּוִמי ָרָאה ְּכֵאֶּלה? 

א. הבית הראשון כולל את אחת הפסיחות החריפות ביותר בכל שירת ספרד: הבית מסתיים במילת 

תפסו  הערבים,  כמשוררים  ספרד,  משוררי  כידוע  הבא.  בבית  רק  בא  והמשכה  'ולולי',  התנאי 

את הבית כיחידה שירית שלמה, ועל כן מיעטו בפסיחות. היוצא מן הכלל לעניין זה הוא שמואל 
הנגיד, שמצויות בשירתו פסיחות בולטות בין בית לבית.41

ב. השיר שקול בווריאציה ייחודית של המשקל השלם: מתפעלים מתפעלים ותנועה נוספת   

שהמשקלים  הצורני,  הנסיין  הנגיד,  לשירת  ביותר  אופייניות  כאלה  וריאציות  ובסוגר.  בדלת 

בשירתו מרובים ומגוונים מאוד.42 למעשה די היה במשקל לבדו כדי להיווכח שאין זה שיר של 

אלחריזי, שכן מצאי המשקלים בשיריו קטן למדי; החדשנות והנסיינות של שירתו אינן נוגעות 

לצורת השיר הקלסי. 

הנגיד, מהדורת ירדן )לעיל הערה 2(, עמ' יג.  39

שם, עמ' 311. כל התיקונים שהכניס ירדן בנוסח כתב היד מתקבלים על הדעת.   40

ראה: אליצור, שירת החול העברית )לעיל הערה 33(, ג, עמ' 15.  41

2(, עמ' 309.  )לעיל הערה  ירדן  ימינך'. ראה: הנגיד, מהדורת  'שימה  המשקל הזה שימש בדיואן גם בשיר   42

ספרד  בשירת  'המשקלים  ילין,  ד'  ראה:  קהלת'.  ו'בן  משלי'  'בן  המכתמים  בספרי  פעמים   19 עוד  חוזר   הוא 

)לפי שירת הנגיד(', א"מ הברמן )עורך(, כתבי דוד ילין, ג, ירושלים תשל"ה, עמ' 126. 
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ג. השיר מתאר היפוך הייררכי בין העבד לאדון: בתחום החשק נעשה האדון לעבדו של העבד.   

לדודי'.43 בשיר  זה אשלם  'מה  במיוחד בשירו  ובולט  הנגיד,  זה מצוי בשירת החשק של  היפוך 

זה הדובר מצהיר כי יגלה לאהובו את סוד אהבתו באמצעות מחוות כבוד של עבד כלפי אדונו: 

נוהג  החשוק,  הנער  שהוא  העבד,  שלפנינו  ובשיר  ְלָיִדי!'.  ק  ְוֶאּשַׁ ֶאּקֹוד   / ְלֶנְגִּדי,  ְוָעַמד  ָּבא  'ִאם 

באותם גינוני כבוד כלפי אדונו המאוהב, וגינוני כבוד אלה הם עניינו של השיר: הם צורבים את 

לבבו האוהב של האדון. בגרעיני שני השירים עומד גילוי הסוד: ב'מה זה אשלם' אומר החושק 

לגלות לחשוקו את סוד אהבתו, ואילו בשירנו מונע זאת חשש המריבים.44 היסודות החוזרים בשני 

השירים קרובים אלה לאלה יותר מן המקובל גם בתחום מוסכמותיה של שירה קונוונציונלית, והם 

תומכים בסברה ששני השירים יצאו מתחת ידו של משורר אחד.

סיכומו של דבר, הן תוכנו של השיר הן צורתו, ובמיוחד הפסיחה הנועזת שבראשו, מובילים   

למסקנה שבשיר 'ישק עלי ידו' אכן נפתחת בכ"י קיימברידג' 377.5 חטיבת שירי הנגיד. והנה 

מיד אחרי השיר הזה מופיע השיר 'כתב סתיו', ואחריו באים 'היא שילחה' ויתר שירי דיואן הנגיד 

שנמנו לעיל. הדעת נותנת אפוא ש'כתב סתיו' הוא חלק בלתי נפרד מן הלקט שמקורו בדיואן 

שמואל הנגיד. 

כאן נחשפת אחת מנקודות התורפה של מהדורות ירדן. ירדן, שלא כמהדירי דיואן אבן גבירול   

377.5, רשם  קיימברידג'  כ"י  הכיר את   – ורבניצקי  ביאליק  לומר  צריך  ואין   – ושירמן  בראדי 

מתוכו שינויי נוסחאות לשירי הנגיד, ואף ייחס בצדק את 'ישק עלי ידו' למחברו, אולם כשהגיע 

ל'כתב סתיו' פטר אותו כשירו של אבן גבירול, בלי שטרח לעיין, כלום בואו בין שירי הנגיד אומר 

דרשני. כשהוציא מאוחר יותר את מהדורתו שלו לשירי אבן גבירול הדפיס בה את 'כתב סתיו', 

וציין את כ"י קיימברידג' 377.5 כמקור חדש ולא ידוע לשיר.45 

ואולם כל הנתונים שבידינו מראים אחרת. אותה הסיבה שהוסיפה את השיר על מורשתו של   

אבן גבירול, ושנתבררה כמוטעית, היא אשר מעבירה אותו למורשתו של שמואל הנגיד: השיר 

יוחס לאבן גבירול על פי כ"י ברלין 103, בשל סמיכותו לשירים אחרים של המשורר; והנה מתברר 

כי יש בסביבתו שם גם שירים מאת יהודה הלוי ומאת משוררים אחרים. ואולם בכ"י קיימברידג' 

377.5 יש בסביבתו שירים של שמואל הנגיד בלבד, ועל כן יש עמידה לסברה שהוא שחיבר גם 

את שירנו. העובדה שמעתיק כתב היד לא היה תלמיד חכם גדול אינה מחלישה את הסברה אלא 

דווקא מחזקת אותה, שהרי העתיק כמׂשיח לפי תומו מן המקור שהיה מונח לפניו, בלי להתחכם 

ולערב בו שירים ממקורות אחרים.

עיון בשיר יחזק את ההנחה שהנגיד הוא מחברו:  

הנגיד, מהדורת ירדן )שם(, עמ' 309.   43

החול  שירת  אליצור,  ראה:  אשלם'.  זה  ל'מה  המפורט  בניתוחה  אליצור  עמדה  השירים  שני  בין  הזיקות  על   44

העברית )לעיל הערה 33(, ב, עמ' 110–113. 

אבן גבירול, שירי החול, מהדורת ירדן )לעיל הערה 6(, א, עמ' 345; ב, עמ' 539.   45



617'כתב סתיו' ושירים אחרים שיוחסו לאבן גבירול בשגגה           ]13

ָּכַתב ְסָתיו ִּבְדיֹו ְמָטָריו ּוִבְרִביָביו / ּוְבֵעט ְּבָרָקיו ַהְּמִאיִרים ְוַכף ָעָביו46

ִמְכָּתב ֲעֵלי ַגן ִמְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן,/ ֹלא ִנְתְּכנּו ָּכֵהם ְלחֹוֵׁשב ְּבַמְחָׁשָביו.

ָלֵכן, ְּבֵעת ָחְמָדה ֲאָדָמה ְּפֵני ַׁשַחק, / ָרְקָמה ֲעֵלי ַבֵּדי ֲערּוגֹות ְּככֹוָכָביו.

משקלו של השיר מקובל מאוד בשירת שמואל הנגיד, ורק בשירתו. דוד ילין הגדיר את המשקל 

 )!( מ־67  פחות  לא  ומנה  מפועלים,  פעולים  מפועלים  נפעל   – הארוך  המשקל  של  כווריאציה 

משירי הנגיד )בדיואן ובספרי המכתמים( השקולים במשקל זה.47 על אלה יש להוסיף את השירים 

שסימניהם ז, פז, פח, קנח במהדורת ששון, ושנרשמו בטעות במשקל הבא ברשימת ילין.48 מחוץ 

אחרת,  המשקל  את  ניתחו  ושירמן  בראדי  כי  יצוין  בנמצא.  אינו  כמעט  המשקל  הנגיד  לשירת 

כווריאציה של המשקל השלם – מתפעלים מתפעלים פעלולים ותנועה נוספת. ואפילו הניתוח 

המטרי הסבוך הזה מטה את הכף לטובת הגדרתו של ילין. 

אמנם משקל השיר קרוב לווריאציה אחרת של המשקל הארוך – למשקל הנפוץ מאוד דווקא   

בשירת אבן גבירול – נפעל מפועלים נפעל מפועלים, שבו כתב אבן גבירול כמה משיריו הידועים 

ִעמי'. גם באשר למשקל  וֵלך  ֲעֵלה אַלי דודי  ו'שחר  'שלום לך דודי הצח והאדמון',  ביותר, כמו 

או  )נפעל מפועלים נפעל מפועלים(,  ילין  הזה נחלקו הדעות אם מדובר במשקל הארוך כדעת 

במשקל המתפשט )מתפעלים נפעל מתפעלים נפעל( כדעת בראדי ושירמן.49 ואולם דבריה של 

שולמית אליצור על שיוך הווריאציה הזו למשקל הארוך משכנעים ביותר.50 כפי שציינה, ברבים 

מן השירים הכתובים במשקל זה נהוג היתר נקודתי בהחלפת עמוד נפעל בעמוד פעולים, כמו 

שמצוי בדגם היסודי של המשקל הארוך.51 ולפיכך מצויות בשירת אבן גבירול כמה וכמה צלעות 

ּוִמיֵני  ָזָהב  ֲעִדי  'ַּתְעֶדה  ָפה',  ְמַכּשֵׁ ְוֵאיָנה  ָּבּה  ְכָׁשִפים  'ֶאְרֶאה  כגון  סתיו',  'כתב  כמשקל  שמשקלן 

ְּבֹדָלִחים', 'ָאָנה ְּפנֹוֵתְך ָאן ְוַהּיֹום ְמֹאד ָּפָנה'.52 אבל אין בכל מורשתו השירית, לא בשירת החול ולא 

103. תחת 'המאירים' בא שם הנוסח 'המאורים', והתיקון על פי כ"י קיימברידג'  ההעתקה על פי כ"י ברלין   46

377.5. במהדורת בראדי ושירמן הופיע התיקון הזה על פי סברת המהדירים. 

ילין, המשקלים )לעיל הערה 42(, עמ' 122.   47

שירים אלה נרשמו תחת המשקל נפעל מפועלים נפעל מפועלים )הוא 'משקלו של אבן גבירול', הנדון להלן(.   48

גם שיר קט, 'בן הנשיאים קום', נרשם בטעות תחת משקל זה, ומשקלו הנכון נפעל מפועלים פעולים פעולים. 

ראה: המשקלים.  על  בגרמנית  המוקדם  בחיבורו  כבר  דגמי המשקל המתפשט  בין  מנה את המשקל  בראדי   49 

H. Brodi, Studien zu den Dichtungen Jehuda Ha-Levi’s, Berlin 1895, p. 30. הניתוח המשקלי הזה 
חוזר בכתביו ואחרי כן בכתבי שירמן. 

ראה: אליצור, שירת החול העברית )לעיל הערה 33(, ג, עמ' 55–58. לחיזוק דבריה ראה עדותו של סעדיה אבן   50

דנאן, בן המאה החמש עשרה, שמנה את המשקל הזה בתור הדגם השלישי של המשקל הארוך, ואולי מסורת 

אבות הייתה בידיו. ראה: א' נויבאואר, מלאכת השיר, פרנקפורט ע"נ מיין 1865, עמ' 11.

העיר על כך כבר שמחוני במאמרו על אבן גבירול: 'במשקל טויל ]הארוך[ השלישי ]על פי מנייתו של אבן   51

דנאן[ ערבב המשורר הרבה צורות מהטויל הראשון העיקרי', כלומר הפך עמודי נפעל לעמודי פעולים. ראה: 

שמחוני, אבן גבירול )לעיל הערה 11(, יב, עמ' 170, הערה 3.

כל הדוגמאות מתוך השיר 'מי זאת כמו שחר', שנכתב לכבוד שמואל הנגיד. ראה: אבן גבירול, מהדורת בראדי   52
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בשירת הקודש, אפילו שיר אחד הכתוב במלואו במשקל זה. וודאי שאלחריזי כבר יצא בשלב זה 

מן התמונה, ומכל מקום גם ב'תחכמוני' אין המשקל הזה מופיע אפילו פעם אחת.

גם בתוכנו מתאים השיר למורשתו השירית של הנגיד יותר מאשר לשירת אבן גבירול. זהו   

שיר תיאור קלסי, חגיגי, מז'ורי ומפואר, אופייני ביותר למחברם של 'הנה ימי הקור כבר עברו', 

'התקבצו כי הזמן תמים' ושירים קלסיים אחרים שהגן הפורח עומד במרכזם. 'כתב סתיו', כשירים 

אלה, הוא שירו של האביב יותר משהוא שירו של הסתיו )כלומר בלשון המקרא וימי הביניים: 

החורף(. הוא אכן מתאר את הכוחות החורפיים הגדולים – העננים, הגשם, הברקים – אלא שהוא 

מתאר אותם לאחר מעשה. הם כבר הותירו את חותמם בעולם, והניחו לפנינו את הגן בפריחתו 

האביבית. המפנה הזה מתבהר – תרתי משמע – ברמז דק ועדין בבית האחרון של השיר הקצר, 

בתיאור הנפלא של האדמה המקנאת ביפי כוכבי השמים, והמצמיחה לעומתם את בני דמותם, 

פרחי הגן. הרקיע הקודר של הבית הראשון חלף ואיננו, וכעת עומד למול פרחי הגן רקיע לילי 

צלול ומכוכב. 

אמנם בשירים 'הנה ימי הקור כבר עברו' ו'התקבצו כי הזמן תמים' אין הגן עומד לבדו, אלא   

משמש כרקע לשתיית היין. שירי תיאור קונוונציונליים כשלעצמם, המציגים רק מראה ארכיטיפי 

כמו גן פורח, אינם רווחים מאוד בשירת הנגיד )או בשירת ספרד בכלל(, בניגוד לשירי תיאור 

המוקדשים לאובייקטים קונקרטיים מחצרו, כגון מזרקה וחפצי נוי שונים. אולם שיר התיאור הוא 

סוגה לגיטימית במערכת הסוגות שירשה השירה העברית בספרד מן השירה הערבית. שמואל 

שירי  של  מעמדם  את  שביסס  ספרד,  שירת  של  הז'אנרי  המנעד  להרחבת  רבות  שעשה  הנגיד, 

היין, החשק וההגות, ושסלל לדורות את דרכיהם הראשיות – אכן הולמת את שירתו גם שירת הגן 

החצרני הטיפוסי כשהוא לבדו.

לעומת זאת דרכו של אבן גבירול אינה הדרך הקלסית והחגיגית ש'כתב סתיו' הולך בה. מיטב   

יצירותיו מתחום שירת החול מצוי באותם השירים האישיים שסוגה לא תחמה, ושקונוונצייה לא 

הכתיבה. די בדימויים המופלאים משירו 'קרא הציר', שתיאר בהם זר שושנים 'ְּכחֹוָלה ֻּכֳּתנֹוֶתָיה 

ְפרּומֹות', כ'ֵּבן ׂשֹוֵחק ֲאֶׁשר ָאִביו ֲהָדפֹו' וכ'ִאיש ֵחָמה ֲאֶׁשר ִיַּקח ְנָקמֹות',53 כדי לעורר ולו קצה חשד 

והמשובח  היפה  עקבי  באופן  מדומה  הציר'  ב'קרא  שהרי  סתיו'.  'כתב  של  מחברו  מחברם  שאין 

זכר לדימויים הכמו־בארוקיים הללו,  והמגונה.54 מ'כתב סתיו' נעדר כל  אל המכוער, המבהיל 

ושירמן )לעיל הערה 6(, עמ' 98.

שם, עמ' 56–57.   53

בשירים אחרים הלך אבן גבירול בדרך ההפוכה, ודימה את המכוער, כגון נגעים על העור, לדברים יפים כמו   54

שושנים ובגדי תפארת. ראה למשל בשיר 'הלא אצדק', שם, עמ' 111. וראה: אליצור, שירת החול העברית 

השירה  הנ"ל,  גבירול',  אבן  של  הגרוטסקית  'מחלתו  צור,  ר'   ;499  ,244–242 עמ'  ג,   ,)33 הערה  )לעיל 

העברית בימי הבינים בפרספקטיבה כפולה: הקורא הוורסאטילי ושירת ספרד, תל אביב 1987, עמ' 176–194 

גן תשע"ד,  ובאמנויות, רמת  ותופעות קרובות בשירה  הגרוטסקי  ריגושית:  אוריינטציה  הנ"ל, אבדן   )וכן: 

עמ' 59–100(. 
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וראוי  יפים.  לכוכבים  יפה,  לרקמה  יפה,  לכתיבה  מדומה  היפה  הגן   – קלסיים  דימויים  ולפנינו 

להזכיר כאן את המשפט החריף שהוציא עזרא פליישר על אבן גבירול:

שלו  התענוגות  שירי  הקלים.  השיר  לסוגי  התאימו  לא  הזה  המשורר  של  ומזגו  אופיו 

פי הספר', לא בטבעיות האופיינית לשיריהם המקבילים של  'על  נכתבו, בחלקם, כמו 

כנראה  אלא  מעולמם,  חלק  היו  השעשועים  שענייני  האחרים,  הקלאסים  המשוררים 

ב'תנאי מעבדה', בין מתוך רצון ליצור גם בתחומים הללו, דבר שהיה מן הסתם חובה על 

משורר מכובד בעת ההיא, ובין מפני איזה דחפים פנימיים...55 

את דברי פליישר עשוי להדגים דווקא האופן שבו חוזר בשיר קצרצר מאת אבן גבירול המוטיב 

החותם את 'כתב סתיו' – פרחים ככוכבים, אדמה כשמים:

ֲהֹלא ִתְרֶאה, ְמֻיָּדִעי, / ְׁשָחִקים ַּכֲערּוַגת ַּגן, 

ְוכֹוָכִבים ְּכׁשֹוַׁשִּנים, / ְוַהַּסַהר ְּכמֹו ַאָּגן.56 

את  כאן  נמצא  לא  ידוע.  פיוטי  נושא  על  מתומצתת  בווריאציה  כוח  הפגנת  קצר,  אלתור  זהו 

שעומד  הקונסיט  של  בגבולותיו  מתכנס  תראה'  'הלא  בו.  ניחן  סתיו'  ש'כתב  המלכותי  האיפוק 

במרכזו; ואילו 'כתב סתיו' משתדל להרחיבו ולרווחו. הוא משכן את הדימוי במבנה מטפורי רחב, 

המאניש את האדמה ומייחס לה קנאה, ובמקביל מכוון לקריאה מבעד לכסות המטפורית, שתגלה 

את ההרמוניה העולמית ואת הסימטרייה המופלאה שלה – ואולי גם את חתימת ידו של יוצרה. 

אכן אילו מצאנו בכתבי היד ראיה שאבן גבירול הוא מחברו של 'כתב סתיו', משהו מתוקף הבחנתו 

של פליישר היה מתעמעם.57 

לסיכומו של עניין, השיר 'כתב סתיו' מעולם לא יוחס בכתבי היד לאבן גבירול, משקלו נעדר   

מיצירת המשורר, וסגנונו אינו מלמד על זיקה ליתר שיריו.58 לולא נמצא בכ"י קיימברידג' 377.5 

ע' פליישר, 'תוספות למורשתם של משוררי ספרד הקלאסיים', הנ"ל, השירה העברית בספרד ובשלוחותיה,   55

ב, בעריכת ש' אליצור וט' בארי, ירושלים תש"ע, עמ' 692. 

אבן גבירול, מהדורת בראדי ושירמן )לעיל הערה 6(, עמ' 16.   56

יתר שירי התיאור הקצרים של אבן גבירול נוהגים כ'הלא תראה', וגם בהם בולט האלתור סביב קונסיט )או   57

סביב רצף של קונסיטים, כמו ב'דמות הלילה הזאת כסוכה' ]שם, עמ' 38[(. אך לצדם מצויים בשירתו קטעי 

תיאור ארוכים שהם מפסגות שירת החול של המשורר, מהם שירי תיאור כשלעצמם כמו 'עבי שחקים כשוורים 

געו' )שם, עמ' 91( או 'עת ניצבו כנד', שיידון להלן )שם, עמ' 84(, ומהם חטיבות תיאור בתוך שיר ארוך, כגון 

116(. ניכר  112( או 'אני האיש אשר שינס אזורו' )שם, עמ'  בשירים 'ברק אשר עינו כעין ברקת' )שם, עמ' 

השוני גם ביניהם לבין 'כתב סתיו'. כשירים ארוכים )ואף כשירים טיפוסיים של אבן גבירול(, התיאור בהם 

הוא כמעט תמיד דינמי: הוא בוחן את הטבע בהשתנותו ולא רק תמונות של טבע דומם. לרוב אין התיאור נותר 

אימפרסונלי, ולא פעם בא בו דיבור בגוף ראשון או אף שני. כעיקרון, השירים האלה חותרים לתנופה פואטית 

יותר מאשר לעידון סגנוני. ואין כאן מקום להאריך. 

קשה לקבוע מדוע לא נתערער עד כה הייחוס המוטעה לאבן גבירול. על השגגה במהדורת בראדי ושירמן   58
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בין שירי הנגיד, היה עלינו לקבוע שמחברו אינו ידוע. משנמצא שם, עלתה על הפרק ההשערה 

שהנגיד הוא מחברו. משקל השיר, הנפוץ בשירת הנגיד בלבד, יש בו כדי להוכיח את ההשערה, 

וגם סגנון השיר עולה בקנה אחד עם סגנונו של הנגיד. 

ו

אם כן יש לתקן כדלקמן את רשימת ששת השירים הפותחים את קבוצת ה־14 שייחס שמחוני 

לאבן גבירול:

    מחבר         פתיחת השירסימן

אבן גבירולהלא גודל חולי גידל יגוני144

שמואל הנגידדודי אשר לבי בעיניו החליא145

?הנה בנות עגור אשר נועדו146

שמואל הנגידכתב סתיו בדיו מטריו וברביביו147

?אמת כי הפרוד מחלה לבבות148

יהודה הלוייפה תייפה שהרוניה149

מבט חטוף בטבלה הזו מזמן מאליו את ההשערה שמא בכל זאת מצוי כאן לקט זעיר מן הדיואן 

של משורר יחיד, ואולי לפחות השיר הבא בין שני שירי הנגיד – אף הוא שייך לו. זהו השיר 'הנה 

בנות עגור' )סימן 146(.59 השיר אינו ידוע לנו ממקור אחר, וגם בכתב היד הנדון העתקתו בלויה 

מעט. זו לשון השיר:

ִהֵּנה ְבנֹות ָעגּור ֲאֶׁשר נֹוֲעדּו / ָׁשרֹות ֲעֵלי ֹפארֹות ְוֹלא ֻלוְּמדּו,

ֵאיְך ִּתְׁשְמעּו קֹוָלם ְּבִגַּנת ֱאגֹוז / הֹוֵלְך, ְוֹלא ִתְׁשּתּו ְוֹלא ֶתֱחדּו?

ַמה ּטּוב ֲעָנִפים ִחְּדָׁשמֹו ְזַמן / ָחָדׁש ְוִנָּצִנים ְּבַגן ֻיוְּלדּו,
ֵעת ַּתֲעבֹור רּוַח ֲעֵליֶהם ֲאַזי / ִׂשיִחים ְּכַאִחים ֶזה ְלֶזה ִיְּקדּו.60

ודאי השפיעו העיכובים בהכנתה. שני המהדירים חילקו ביניהם את הכנת המהדורה, אך עבודתם נקטעה עם 

פטירתו של בראדי. שירמן נשתקע במפעלים ברוכים אחרים וסיים את המלאכה רק כ־30 שנה מאוחר יותר. 

ראה בהקדמתו של שירמן למהדורה: אבן גבירול, מהדורת בראדי ושירמן )שם(, עמ' ז–יג. בתוך כך מסתבר 

שנפלו דברים אחדים בין הכסאות.

אבן גבירול, מהדורת בראדי ושירמן )שם(, עמ' 19.  59

2 קולם: נראה להגיה: קולן. 3 ָחָדׁש: כך מנוקד בכתב היד בניקוד עליון. ואפשר לקרוא גם ֻחַּדׁש, בהקבלה   60

ללשון הסביל במילה הסמוכה 'יולדו', ובהשוואה, למשל, ל'ָּכל ִציץ ָחָדׁש ִלְזַמן ֻחַּדׁש' מתוך 'כתנות פסים' לר' 

משה אבן עזרא )ראה: שירי החול למשה אבן עזרא, א, מהדורת ח' בראדי, ברלין תרצ"ה, עמ' ז(. טּוב: ביאליק 

ורבניצקי ציינו כי 'כך מנקד בראדי עפ"י זכ' ט י"ז' )אבן גבירול, מהדורת ביאליק ורבניצקי ]לעיל הערה 6[, 

ה, עמ' 31–32 במדור הביאורים(. ובכתב היד בניקוד עליון: 'טֹוב'. 4 כאחים: במהדורות בא הנוסח 'ְּכָׂשִחים'. 
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)'בנות  ולקול הציפורים  בו עם בוא האביב, בגן הפורח  יין נאה, שהמשתה מזומן  מדובר בשיר 

בדרכים  הולך  השיר  של  סגנונו  לומדו'(.  )'ולא  טבען  מעצם  נובעת  הערבה  ששירתן  עגור'(, 

המקובלות של שירי היין האביביים, ועל כן מחד גיסא ייחוסו לנגיד אפשרי בהחלט, ומאידך גיסא 

לא יפתיע ייחוסו לאחד מטובי משוררי ספרד האחרים. אמנם העגור נזכר גם בשירי יין אחרים של 

הנגיד,61 אך אין מכאן ראיה, כיוון שציפור פיוטית זו פקדה את שיריהם של כמה וכמה משוררים 

עבריים, לפני תקופת ספרד, במהלכה ואף אחריה. נראה אפוא לייחס את השיר בספק לשמואל 

הנגיד, עד אם יימצא לו מקור נוסף. 

גם השיר 'אמת כי הפרוד'62 )סימן 148( אינו ידוע לנו ממקורות אחרים מלבד כ"י ברלין 103.   

זהו שיר פירוד ותלונה לידיד שרחק. בניגוד לשלושת השירים הקודמים, לא ייתכן כי מקורו של 

השיר בחטיבת השירים הקצרים בדיואן שמואל הנגיד. שכן שירי הפירוד בחטיבה הזו, והם לא 

מעטים, ובהם 'נסעו ונסעה עב', 'ראשי מקור דמעה', 'מי שם בעיני' ו'ידידי בפירודם'63 – בכולם 

מתלונן הדובר על פירוד 'אידאלי', טיפוסי, מקבוצת ֵרעים או אולי מן הֵרעים כולם. ואילו 'אמת 

כי הפרוד' ממוען לידיד אחד, וברור שהשיר לא נועד לביצוע ספרותי חגיגי, בחצרו של שמואל 

ייעוד חוץ־ספרותי ולהישלח אל נמען בשר ודם.  הנגיד או במקום אחר, אלא אמור היה למלא 

ו'ידידי', אך בהמשך הוא נקרא פעמיים  'ידיד נפשי'  בפתיחת השיר נזכר הנמען בכינויי חיבה, 

בשם 'אדוני'.64 על פי הלשון הזאת יש מקום להניח שהידיד המדובר הוא למעשה פטרון שִהשעה 

את תמיכתו במשורר. ואולי העובדה שאין הוא נזכר בשמו נועדה לאפשר למחבר השיר להפנות 

לאבן  השיר  את  לשייך  היה  אפשר  אכן  הזו  הבחינה  מן  אחדים.  לתומכים  חוזר'  'בשימוש  אותו 

גבירול, ששירים מעין אלה מצויים במורשתו.65 

לא  אולי  השתחויה(  )מלשון  כׁשחים  לנקד  'הרוצה  ההערה:  את  בראדי  בשם  הביאו  )שם(  ורבניצקי  ביאליק 

הפסיד', והוסיפו: 'ואולם לקריאת כׂשחים יש למצוא סעד בדרשת חז"ל "כל שיח השדה – כל האילנות משיחים 

אלה עם אלה" )ב"ר יג('. אבל מכתב היד עולה הקריאה 'כאחים': מן האות שרד רק חלקה העליון, כעין קשת 

רחבה קעורה כלפי מעלה, האופיינית לאל"ף של מעתיק כתב היד; הקשת שבחלק השמאלי העליון של השי"ן 

שלו צרה בהרבה. כמו כן המעתיק ניקד באופן קבוע את השי"ן השמאלית. כיוון שאין כאן ניקוד כזה, קשה 

עוד יותר לקבל את הקריאה 'ּכׂשחים'. על פי ביאליק ורבניצקי )שם(, גם שמחוני קרא 'כאחים'. ואף מבחינת 

העניין נראה יותר נוסח זה, המציג את צמחי האביב כאחים לנוי ולגיל ולגודל, ומייחס להם אחווה וידידות. 

'אמרו לרעי חבצלת' ו'דודי באייר', הנגיד, מהדורת ירדן )לעיל הערה 2(, עמ' 292–293.   61

הצורה  נפתח השיר.  בדיוק  כך  אכן  אם  8. ספק  עמ'   ,)6 )לעיל הערה  ושירמן  גבירול, מהדורת בראדי  אבן   62

הנדירה 'ְּפרֹוד' נרשמה בכתב היד בידי מעתיק מאוחר, אחרי שניטשטש הכתב המקורי. בראדי ושירמן הציעו 

)בהערות לשיר, שם, עמ' 189( כי 'אפשר שלכתחילה היה שם הנדוד'. 

שם, עמ' 299, 306, 308, 310.   63

ֶאְׁשַּכח  'ְוֹלא  השישי  בבית  גם  לקרוא  שיש  מעלה  היד  בכתב  עיון  השביעי,  שבבית  'אדוני'  הפנייה  מלבד   64

ְיִדידּוְתָך ֲאדֹוִני', ולא 'אהובי', כמצוי במהדורת בראדי ושירמן )שם(, עמ' 8. המילה אכן מטושטשת בכתב היד; 

ורבניצקי  ביאליק  גבירול, מהדורת  'לעולם'. ראה: אבן  הנוסח  ורבניצקי הושלם תחתיה  ביאליק  במהדורת 

)לעיל הערה 6(, א, עמ' 207. 

הערך  וראה   ,76 עמ'  )שם(,  ושירמן  בראדי  מהדורת  גבירול,  אבן  ימינך',  תרום  'באל  לשיר  למשל  השווה   65
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להיזהר  יש  למוסכמותיה,  שותפה  שלמה  שאסכולה  קונוונציונלית,  בשירה  כשמדובר  אך   

בייחוס השיר למחבר על פי תוכנו בלבד, באין כל עדות הנובעת היישר מן המקורות הקדומים – 

לא ייחוס מפורש, לא הימצאותו בדיואן או לפחות בלקט משירי הדיואן שלו ולא כל ראיה אחרת. 

מקומו של השיר בתכלאל, בין שיר מאת הנגיד לשיר מאת יהודה הלוי, אינו מועיל בייחוס השיר; 

וגם תוכנו וסגנונו אינם מובהקים דיים כדי שנזהה כאן בלא ספק את אבן גבירול או משורר אחר. 

ואם לפסוק לקולא – לפחות יש להעביר את השיר מחזקתו של אבן גבירול אל קבוצת השירים 

המיוחסים לו בספק, כמו הללו שהדפיסו בראדי ושירמן בסוף מהדורתם. 

ז

ואלו שמונת השירים הסוגרים את קבוצת ה־14 שייחס שמחוני לאבן גבירול:

      פתיחת השירכתובתסימן

למה צבי תצוד בעיניךג'יר ד'לך150

חקור היטב ידידי ייגעניג'יר ד'לך151

תמורת מעשה רשף בלביג'ירה לגז152

דמות סהר יבקע במתי חוג ג'ירה153

אם תאהב להיות באנשי חלד ג'יר ד'לך154

אשר ראה לכל צפון וחזהג'יר ד'לך155

הנשית מיודעי אהבייג'יר ד'לך156

עת ניצבו כנד רסיסיהג'יר ד'לך157

כאן מתברר שהאינטואיציות של שמחוני לא היו כוזבות לגמרי. כאמור מעולם לא מצאנו בין 

זולת אבן גבירול. על השירים שידע  לייחס למשורר אחר  שמונת השירים האלה שיר שאפשר 

שמחוני לשייך למשורר על פי רשימת נויבאואר, נוכל להוסיף עוד ייחוסים ודאיים, ונראה אפוא 

שלפחות חלק מן הקבוצה הוא אכן לקט מתוך דיואן אבן גבירול. 

שמחוני זיהה כשירי אבן גבירול את השירים 'חקור היטב' )סימן 151(, 'דמות סהר' )סימן 153(   

ו'אשר ראה לכל צפון' )סימן 155(, על פי הופעת פתיחתם בין שירי המשורר ברשימת נויבאואר. 

ייחוס זה קיבל אישור נוסף ממציאותם של השירים הללו בדיואן אבן גבירול בכ"י שוקן 66.37 את 

'סכסוכים )תוחלת שנכזבה, בגידת הידידים(' במפתח סוגי השירים שם, עמ' 310. 

על פי מהדורת ביאליק ורבניצקי השיר 'חקור היטב' מתועד גם באחד מדפי אוסף פירקוביץ. ראה: אבן גבירול,   66

61. השיר 'אשר ראה לכל צפון' מיוחס לאבן גבירול גם  6(, ז, עמ'  מהדורת ביאליק ורבניצקי )לעיל הערה 

בכתבי היד מן הגניזה: כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S H 15.105 וכ"י לונדון, הספרייה הבריטית 

Or. 5557 J.37. בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S K 16.20 הוא מיוחס דווקא ליהודה הלוי: הוא 
מועתק בתוך קבוצה משירי הקודש שלו תחת הכותרת 'ולה איצ'א' )ולו עוד(. אבל כוחה של 'דעת יחיד' זו 
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השיר 'אם תאהב להיות' ייחס שניאור זק"ש מדעתו לאבן גבירול. ההשערה נמצאה מוצדקת – 

השיר מופיע בדיואן אבן גבירול שבכ"י שוקן 37 ובעוד שריד מן הדיואן שלו שנתגלה בגניזה.67 

גם   .)157 )סימן  רסיסיה'  כנד  ניצבו  'עת  השיר  את  ודאי  כייחוס  להוסיף  יש  האלה  השירים  על 

37 ובעוד שריד של הדיואן מן הגניזה, בכ"י קיימברידג',  השיר הזה מצוי בדיואן שבכ"י שוקן 

ספריית האוניברסיטה, T-S Misc. 22.223.68 על פי הדיואן מן הגניזה נוסח פתיחת השיר שונה מן 

הנוסח המוכר לנו, והוא 'ָעב ִנְּצבּו ַּכֵּנד ְרִסיֶסיָה'. המילה 'עב' הולמת את השיר הרבה יותר מאשר 

המילה 'עת', שהותירה את המשפט הראשון בשיר חסר, בלא דרך לדעת ב'רסיסיה' של מי מדבר 

המשורר.69 כעת ברור שמדובר בעב הענן, שטיפותיה ניצבו בשמים ולא ירדו אל הארץ, עד אשר 

'ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ֵאל ְוַיְמֶסָה'.70 מכאן ואלך אציין את פתיחת השיר על פי הנוסח המתוקן מן הגניזה.

ח

103. אך  156( אינו ידוע ממקורות אחרים מלבד כ"י ברלין  השיר 'הנשית מיודעי אהביי' )סימן 

כיוון שהשירים שסימניהם 153–155 וכן 157 הם אכן שירים ודאיים של אבן גבירול, מסתבר שיש 

לייחס לו גם את השיר הזה. השערה זו מתחזקת מכוח העובדה שקבוצת שירי אבן גבירול אינה 

מסתיימת עם 'עב ניצבו כנד', שבו תמה קבוצת שירי החול החד־חרוזיים; אחריה באה קבוצה של 

בטל למול שורת הייחוסים המהימנים לאבן גבירול. בכ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים ENA 2197.4 השיר 

מופיע בלי שיוחס למחברו, כשעל שלושת בתיו הידועים נוסף בית רביעי. לשון הבית אינה מתאימה למשקל 

השיר, ונראה שזו תוספת מאוחרת. 

והמשכו   ,NS 30 מתקדמים  יהדות  ללימודי  כץ  הרברט  מרכז  פנסילבניה,  אוניברסיטת  פילדלפיה,  כ"י   67

313. השיר מופיע בלא שם מחברו גם בכ"י קיימברידג', ספריית  )לשעבר אוסף דרופסי(  שם, אוסף הלפר 

האוניברסיטה, T-S NS 145.16. וראה: זק"ש, שיר קדש )לעיל הערה 12(.

לשיר מקור נוסף באחד מדפי אוסף פירקוביץ, שמספרו טרם התברר, ושהמהדירים השתמשו בו על פי העתקת   68

ד' מגיד, 'מדיואן של ר' שלמה בן גבירול', ספר השנה של ארץ ישראל, ב–ג )תרפ"ד–תרפ"ה(, עמ' 181–189. 

על פי הפירוש של ביאליק ורבניצקי חוזרת המילה 'רסיסיה' אל 'אדמת הגנה'. ראה: אבן גבירול, מהדורת   69

ביאליק ורבניצקי )לעיל הערה 6(, ה, עמ' 29 במדור הביאורים. ועל פי פירוש ירדן היא חוזרת אל 'הערוגה'. 

338. בשני המקרים מדובר בהשלמת  6(, א, עמ'  ראה: אבן גבירול, שירי החול, מהדורת ירדן )לעיל הערה 

המבארים מדעתם. 

נוסח זה של הפתיחה מצרף את השיר אל קבוצת שירים ספרדיים שמשקלם הוא השלם או המהיר )משקלים   70

שתחילתם מתפעלים מתפעלים(, ושראשיתם בשם עצם חד־הברתי, אחריו פועל נטוי בלשון רבים, ורק אחריו 

אנו מוצאים את שירו של משה אבן עזרא הפותח  ְרִסיֶסיָה'  ַּכֵנד  ִנְּצבּו  'ַעב  נזכרים מבצעי הפעולה. כך לצד 

'ֵאׁש ָקְדחּו אּוָריו ְוֹלא ֻנָּפחּו' )אבן עזרא, מהדורת בראדי ]לעיל הערה 60[, עמ' עב( ואת שירו של יהודה הלוי 

שפתיחתו 'ִׁשיר ִּדְּברּו צֹוָפיו ְוקֹול ָנָׂשאּו' )יהודה הלוי, מהדורת בראדי ]לעיל הערה 3[, א, עמ' 4(. מסתבר אפוא 

שאבן גבירול הוא אבי המטבע הזה. ונראה שפתיחת שירו של יהודה הלוי היא מן הסתם כבר וריאציה על מטבע 

ספרותי ידוע, שכן בשירי אבן גבירול ומשה אבן עזרא מדובר במשפטי ייחוד החוזרים אל שם העצם שבו השיר 

נפתח: 'ִנצבו כנד רסיסיה' – של העב; 'קדחו אוריו' – של האש, אבל בשירו של יהודה הלוי המילה הפותחת 

היא מושא ישיר המקדים את הנושא והפועל: 'שיר ִּדברו צופיו' – של יעקב, המהולל הנזכר בהמשך הבית. 
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חמישה שירי קודש – שגם הם אינם מיוחסים בכתב היד למחברם, אך כולם ידועים לנו כשירי 

אבן גבירול, ואין סיבה לערער על ייחוסם. השירים חתומים 'שלמה', 'שלמה חזק' או 'שלמה קטן', 

של  הקודש  שירי  של  סגנונם  בהם  וניכר  אחרים,  במקורות  גבירול  אבן  כשירי  מתועדים  רובם 

אבן גבירול. הקבוצה נפתחת בהושענא 'שליט ירכב',71 ואחריה באות הרשות 'שמך אלי תחילת 

מהללי',72 האהבה 'שור כאז מקהלי',73 המאורה 'שובי בתולה לנווה זבולה'74 וההבדלה 'שלח מנזר 
לעם נפזר'.75

אם כן מדובר בלקט פיוטים, שונים בייעודם ובסוגתם וכן בצורתם: 'שליט ירכב' ו'שור כמאז'   

הם שירים סטרופיים במבנה מורכב – האחד שיר מעין־אזורי במשקל הברתי, והשני שיר אזור 

האחד  אך   – הספרדי  המרובע  בנוסח  פשוט  במבנה  עשויים  מנזר'  ו'שלח  בתולה'  'שובי  שקול; 

ואילו 'שמך אלי' הוא  אינו שקול במשקל מדויק, והשני הוא שיר מעין־אזורי במשקל הברתי; 

שיר קלסי, חד־חרוזי ושקול )כאמור לרוב בתכלאל שירים בני צורה אחת מצטרפים אלה לאלה, 

וברור  ועירוב כזה אינו נפוץ בו(. אם כן המכנה המשותף לחמשת הפיוטים הוא המחבר לבדו, 

אפוא שלפנינו לקט של פיוטי אבן גבירול שמשום מה לא שולבו מוקדם יותר בסידור.

החול  שירי  ללקט  גבירול  אבן  של  הקודש  שירי  לקט  נסמך  מקרי  באופן  שרק  לשער  קשה   

שלפניו. אך קשה גם לדעת מדוע לא ייחס המעתיק את שירי שני הלקטים למחברם, כיצד נתהוו 

הלקטים, ואם נתגלגלו לתימן מתוך מקור אחד. מכנסי הדיואנים, לפחות הקדומים שבהם, נהגו 

להפריד בין השיר הקלסי לשיר הסטרופי;76 ואם מקורו הישיר של לקט שירי החול הוא בדיואן אבן 

גבירול, אפשר שלקט שירי הקודש )לפחות הסטרופיים( מקורו אחר. בכל אופן – בין שמדובר 

אבן גבירול, מהדורת ביאליק ורבניצקי )לעיל הערה 6(, ו, עמ' 58; שירי הקודש לרבי שלמה אבן גבירול, ב,   71

מהדורת ד' ירדן, ירושלים תשל"א–תשל"ג, עמ' 564.

אבן גבירול, מהדורת ביאליק ורבניצקי )שם(, ב, עמ' 42; אבן גבירול, שירי הקודש, מהדורת ירדן )שם(, ב,   72

עמ' 464. זהו היחיד מבין שירי הקודש שלפנינו שאינו ידוע גם מכתבי יד מקבילים. 

אבן גבירול, מהדורת ביאליק ורבניצקי )שם(, ו, עמ' 75; אבן גבירול, שירי הקודש, מהדורת ירדן )שם(, ב,   73

עמ' 488. בכ"י ברלין 103 'צור' תחת 'שור', ואמנם הנוסח 'צּור, ְּכָאז ַמְקֵהַלי ֶאל ְנֵוה ֵהיָכַלי ׁשֹוְבָבה' עולה יפה 

באות  הפותחת  הראשונה,  הסטרופה  שחסרה  להניח  היה  אפשר  'שלמה'.  בחתימה  פוגם  אך  העניין  מבחינת 

בנוסח  מופיע  'שור'  הנוסח  אבל  אינה מצטרפת לאקרוסטיכון.  פותח  הרפרנית שבה השיר  ושהשורה  שי"ן, 

מן הגניזה בכ"י ירושלים, הספרייה הלאומית, 577.2/16 וגם בו הסטרופה הראשונה שאחרי הפתיחה פותחת 

באות למ"ד. 

אבן גבירול, מהדורת ביאליק ורבניצקי )שם(, ב, עמ' 25; אבן גבירול, שירי הקודש, מהדורת ירדן )שם(, ב,   74

עמ' 480. 

אבן גבירול, מהדורת ביאליק ורבניצקי )שם(, ב, עמ' 28; אבן גבירול, שירי הקודש, מהדורת ירדן )שם(, ב,   75

עמ' 512.

השירה  חוקי  לפי  שנתחברו  היצירות  את  רק  ממש  כשירה  החשיבו  קדומים  'עורכים  פליישר:  דברי  ראה   76

]לעיל  )פליישר  הרשמיים'  הדיוואנים  אל  להיאסף  ראויים  נראו  לא  סטרופיים  שירים  הקלאסית;   הערבית 

הערה 55[, עמ' 701(. דרך משל, בדיואן אבן גבירול שבכ"י שוקן 37 באים שירי חול ושירי קודש אלה לצד 

אלה, אבל רק כאלה שעשויים בדגם הקלסי, בלא שירים סטרופיים למיניהם. 
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שהשירים  ובין  בקודש,  וסופו  בחול  שתחילתו  אחד  בלקט  או  יחדיו  להם  שחוברו  לקטים  בשני 

הגיעו לתימן כלקט שירים אנונימיים או נודעו עד סמוך להעתקת התכלאל כשירי אבן גבירול – 

בין כך ובין כך עשרת השירים דנן )סימנים 153–162( מחברם הוא אבן גבירול. ואם כן אין להטיל 

ספק בייחוסו של 'הנשית מיודעי אהביי' לאבן גבירול. סגנונו של השיר אף הוא יאה לאבן גבירול 

הדיואן  שירי  בין  שגורה  )'עתאב'(,  שרחק  לידיד  עדינה  תוכחה  וסוגתו,  שיריו;  יתר  את  והולם 

שלו.77 

ועוד, כשם שחטיבת השירים הקצרים בדיואן שמואל הנגיד נחשבת כיצירה פתוחה –  זאת   

כך   – מתוכה  חדשים  שירים  למצוא  לקוות  מותר  כן  ושעל  לידינו,  הגיעו  לא  מתוכה  שחלקים 

 ,37 נחשב הדיואן של אבן גבירול כולו. הדיואן השלם היחיד של אבן גבירול, זה שבכ"י שוקן 

הוא העתקה מאוחרת מאוד, רבים השירים החסרים בה, ואין היא מייצגת סידור ועריכה אותנטיים 

של הדיואן.78 כדברי פליישר, 'איתרע מזלו של משורר זה באשר לשירת החול שלו. הוא היחיד 

מבין גדולי המשוררים שלנו בספרד שלא נשתמר לנו ממנו דיואן קדום, "רשמי", אף על פי שאין 

ספק שדיואן כזה אכן הורכב מיצירתו בימי קדם'.79 ואם כך אין לתמוה במצאנו שירים מאת אבן 

גבירול שלא תועדו בתוך מה ששרד מן הדיואן שלו. ייחוסו של 'הנשית מיודעי אהביי' מתקבל 

אפוא על הדעת. 

ט

כיוון שהתברר שסופה של רשימת שמחוני אכן כולל לקט קטן משירת אבן גבירול, עלינו לשאול 

היכן מתחיל הלקט. האם הוא כולל גם את סימנים 150–152 או את חלקם, או שמא סימנים אלה 

וכולם מהווים קבוצת שירים  148 האנונימי,  149 ולסימן  יהודה הלוי בסימן  חוברים לשירו של 

את  לפתוח  יש  היטב',  'חקור  גבירול  אבן  של  שירו  הוא   151 וסימן  הואיל  כעיקרון,  מעורבת? 

הבירור בסימן 152, 'תמורת מעשה רשף'. ואם יתברר שאבן גבירול הוא אכן מחברו – יש להוסיף 

ללכת לאחור ולברר אם גם סימן 150, 'למה צבי תצוד', הוא חלק מהלקט של שירי אבן גבירול. 

אלא שקשה לקבוע דברים ברורים על סימן 152 או על סימן 150. ואף שבדיון להלן אנסה למצות 

את הידוע על אודותם, השאלה על זהות מחברם תישאר בסופו של דבר ללא תשובה מפורשת.

סימן 152 הוא החידה 'תמורת מעשה רשף'. כותרתה בכתב היד: 'ג'ירה לג'ז' )זולתו, חידה(.   

היא הופיעה במהדורת ביאליק ורבניצקי – והפתרון שהציעו לה המהדירים אינו מניח את הדעת – 

והּוצאה ממהדורת בראדי ושירמן. היא הופיעה שוב במהדורת אבן גבירול של ירדן, והפעם נלווה 

ראה לעיל, הערה 65.   77

 2 ,JSIJ ראה למשל: י' יהלום, '"לאור בוקר יחידתי נדודה": דיואן גבירול ומסורת שירת החול במורשתו',   78

)2003(, עמ' 83–95, ובייחוד עמ' 88–90. 

פליישר )לעיל הערה 55(, עמ' 684.   79
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לה פתרון סביר וטוב מקודמיו.80 החידה אינה מופיעה בכתבי יד מקבילים של שירת אבן גבירול, 

103. אבל היא הועתקה כשיר  ואין אפוא ראיה לייחוסה לו מלבד הסמיכות לשיריו בכ"י ברלין 

אנונימי בכ"י סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית, פירקוביץ Evr. II A 72.2. זו לשון החידה 

על פי כתב היד הזה, עם תיקון מכ"י ברלין:

ְּתמּוַרת ַמֲעֶׂשה ֶרֶׁשף ְּבִלִּבי / ֲאֶׁשר ִיְבַער ְרֵאה ָאִחי ְוׁשּוָרה:

ְׁשֵּתי אֹותֹות ְּבתֹוְך ֵׁשם ַהְּתמּוָרה / ֲאַזי ]ַּתְהּפֹוְך ְוַתְחִליֵפם[ ְוִתְקָרא,

ְוִאם ֵּתַדע ְּדַבר ֵּפֶׁשר ְוָתִבין / ֲחקֹור ּוְדרֹוׁש ְּתמּוַרת ַהְּתמּוָרה.

כתבי היד: פירקוביץ Evr. II A א; ברלין 103 ב.

1 יבער[ יפעל ב 2 התמורה[ התמורות ב תהפוך ותחליפם ב תחליף ותדרשם א והנוסח סותר את המשקל 

3 דבר פשר[ פשר דבר ב

המעשה  תמורת  מהי  לדעת  רצונך  'אם  החידה:  פתרון  על  למהדורתו  בביאור  ירדן  דברי  ואלה 

של מלת רשף הבוער בלבי ]...[ שתי אותיות )ראשונות( בתוך שם התמורות – בתוך מלת רשף 

]תהפוך[ ותקרא שרף, כלומר הרשף שרף את לבי. ואם רצונך למצוא מלת פשר חקר ודרש את 

תמורת התמורה, כלומר העבר את האות פ במלה שרף מסופה לראשה ותקבל פשר'. 

הקשרה של החידה בכ"י פירקוביץ מעלה כמה תהיות.81 בכתב היד מועתקים שלושה זוגות   

של שירים, ובכל זוג השיר האחד ערבי והשני עברי. בשניים מתוך שלושת הזוגות השיר העברי 

בסביבות  במזרח  שחובר  קצר  שיר  שהוא  שלפניו,  הערבי  השיר  של  ושקול  מחורז  תרגום  הוא 

'תמורת מעשה רשף' הוא תרגום  ראשית המאה האחת עשרה.82 לפיכך אפשר היה להניח שגם 

של השיר הערבי הכתוב מעליו. אך לשון השיר הערבי אינה משתקפת בלשונו של השיר העברי. 

השיר הערבי אינו מתאים לשום תבנית משקלית, ואולי העתקתו משובשת. מכל מקום אין ספק 

שגם השיר הערבי שייך לסוג החידה, וזו לשונו:83 

צפה אלדמע

אסם מן אנא עבדה ליס פי אלעלאמין כלק יחדה

אבן גבירול, מהדורת ביאליק ורבניצקי )לעיל הערה 6(, א, עמ' 206; אבן גבירול, שירי החול, מהדורת ירדן   80

)לעיל הערה 6(, א, עמ' 151. 

כתב היד מחזיק איגרות מאת גאוני בגדאד מן המאה השתים עשרה. בסיום אחת האיגרות, כדי לא להשאיר   81

 נייר ריק, הועתקו שישה שירים בעברית ובערבית. את כתב היד פרסם בשעתו אסף לצד הצעת פתרון מאת 

)פורסם   71 ירושלים תר"ץ, עמ'  ובני דורו,  א' אברונין. ראה: ש' אסף, קובץ של אגרות ר' שמואל בן עלי 

במקור: תרביץ, א חוברת ב ]תר"ץ[, עמ' 84(.

אלמחסן  עבד  של  בדיואן  האחד  התקופה.  מן  ערביים  בדיואנים  מעט,  שונה  בנוסח  מצויים,  השירים   82 

אלצורי, ב, מהדורת מ' ג'אסם וש' שכר, בגדאד 1981, עמ' 78; והשני בדיואן של אלאחנף אלעכברי, מהדורת 

ס' אלסלטאן, ריאד 1999, עמ' 132. 

תודה לידידי המלומד גיא רון־גלבע, שסייע לי בעיון בשירים הערביים.   83
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פאטלבנה וצחף אלשטר מנה פאדא מא ערפתה כאן צ'דה84 

ברייה  אין בעולמות   – מי שאני עבדו  תרגום הכותרת: תיאור הדמע; תרגום השיר בקירוב: שמו של 

שתשווה לו. בקש אותו, ושבש ]את הקריאה של[ חצי ממנו, וכאשר תדעהו יהא ניגודו. 

ברור ש'תמורת מעשה רשף' איננו תרגום ישיר של שיר זה. הפתרון העולה מתוך אותיות השורש 

רש"ף אינו יכול להלום את הטקסט הערבי. קשה לקבוע אם המעתיק שצירף את שני השירים יחד 

אכן ראה בחידה העברית פרפראזה או אקוויוולנט של החידה הערבית.85 זאת ועוד, שני השירים 

מגושמת  בלשון  כתובים  מערבית,  תרגומים  ברור  באופן  שהם  היד,  בכתב  האחרים  העבריים 

בנוסח  בשקילה  מזרחיים  ניסיונות  שאלו  הנמנע  מן  לא  שחיברם.  הוא  גבירול  אבן  ולא  למדיי, 

ספרד. אם כן ספק אם נוכל ללמוד מן החידה הערבית ומן השירים העבריים השכנים )וממקורם 

הערבי( על זהות המחבר של 'תמורת מעשה רשף'. 

עוד יש לומר ש'תמורת מעשה רשף' הוא חידה מוזרה למדי. היא אינה הולכת בדרך המלך של   

החידות השקולות שהגיעו לידינו מתור הזהב, בין השאר מידיו של אבן גבירול עצמו. עם זאת 

לשונה נאה, וסגנונה קולח, ולא מן הנמנע שיצאה מתחת ידו של משורר מיומן כמוהו. הלא גם 

מתחת ידי יהודה הלוי יצאו חידות משונות, שאינן דומות לרוב חידותיו, ושפתרונן סבוך.86 והרי 

דברים קל וחומר: אם אצל יהודה הלוי, הבהיר והנינוח שבמשוררי ספרד, מצאנו חידות מוזרות 

וסבוכות, לא נתפלא אם נמצא כמותן אצל אבן גבירול. ואם כן אין לשלול את הסברה המייחסת 

103, אך גם אין לה הוכחה. שאלת  את החידה לאבן גבירול בשל סמיכותה לשיריו בכ"י ברלין 

מחבר החידה נותרת אפוא פתוחה, עד אם יימצא מקור חדש על אודותיה. 

פאטלבנה: תיקונו של אסף, ובכתב היד: פאפלבנה. כאן: אסף הדפיס בטעות: מן.   84

אני מודה לפרופ' יוסף סדן, שעיין לבקשתי בחידה. הוא הציע שהחידה חוברה מלכתחילה בידי מחבר יהודי,   85

סדן,  י'  למשל:  ראה  זה  לפולמוס  הערבית.  השפה  עליונות  בדבר  המוסלמים  טענות  עם  מתפלמסת  ושהיא 

א,  לדורותיה,  העברית  בספרות  מחקרים  קובץ  לוין:  ישראל  ספר  רוזן,  וט'  צור  ר'  מקרא',  של   'פיוטיותו 

תל אביב תשנ"ה, עמ' 195–239; לסקירת המחקר על הפולמוס ראה בייחוד עמ' 198–200, הערה 5. לדברי 

סדן נושא החידה הוא השפה העברית. הקורא מתבקש להמיר את 'אלדמע' )הדמעה( במילה הערבית הנרדפת 

ואם  'עבדּה'(.  הוא  )הלא  היא השפה העברית, שהמחבר מעריץ   – ל'אלעבריה'  ולהשלים בדעתו  'אלעברה', 

עליונה  זו  כלומר  'ההפך',  שהיא  הערבית,  השפה  'אלערביה',  תתקבל  לאמצעה,  סמוך  קריאתה  את  תשבש 

וזו נחותה. לדברי סדן ההצפנה בלשון חידה מקורה אולי בזהירותם של נתינים בארצות ערב בקראם תיגר 

על עיקרון מוסלמי מקודש. אפשר לקשור בין פתרונו של סדן ובין 'תמורת מעשה רשף' אם נניח שהפתרון 

המבוקש מבוסס על השורש בע"ר. בהיפוך אותיות נקבל 'עבר', ובהיפוך נוסף – 'ערב'. אפילו את 'תמורת 

ִמלון הלשון העברית הישנה והחדשה, טז,  התמורה' נוכל לפרש כהיפוכה של התמורה )עיין: א' בן־יהודה, 

1948–1959, הערך 'תמורה'(, בהקבלה ל'ניגוד' המצוי בחידה הערבית. )תודתי נתונה לקורא של  ירושלים 

מאמרי מטעם מערכת 'תרביץ' על הצעה חריפה זו(. אם יש ממש בהשערה זו, לא מן הנמנע כי השיר העברי 

הוא שקדם, והשיר הערבי הוא נסיון, לא מוצלח ביותר, לתרגמו. אבל אולי הדברים מופלגים.

למשל 'איעצך איה', יהודה הלוי, מהדורת בראדי )לעיל הערה 3(, ב, עמ' 196. לחידות מאת אבן גבירול ראה   86

הערך 'חידות' במפתח הסוגים בתוך: אבן גבירול, מהדורת בראדי ושירמן )לעיל הערה 6(, עמ' 310.
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י

 103 היכן בכ"י ברלין  נוכל לקבוע  'תמורת מעשה רשף', לא  מי חיבר את  באין פתרון לשאלה 

מתחיל לקט שירי אבן גבירול. אילו הייתה בידינו ראיה כי סימן 150, 'למה צבי תצוד', אף הוא 

את  אף  המשורר  לנחלת  ולספח  הלקט,  מתחיל  זה  שבשיר  להסיק  יכולנו  גבירול,  אבן  משירי 

'תמורת מעשה רשף'. אלא שאנו עומדים חסרי אונים גם בשאלת הייחוס של 'למה צבי תצוד'. 

השיר אינו ידוע ממקורות אחרים פרט לכ"י ברלין 103, ושם הוא בא בין שיר מאת יהודה הלוי 

לשיר מאת אבן גבירול, ועשוי מן הסתם להשתייך לראשון, לשני או למשורר אחר זולתם. 

בראדי  ממהדורת  הוצא  גבירול,87  אבן  לשירי  ורבניצקי  ביאליק  במהדורת  פורסם  השיר   

ושירמן, והוא היחיד מבין השירים שהדפיסו ביאליק ורבניצקי על פי ייחוסו של שמחוני, ושירדן 

הוציא ממהדורתו. כיוון שהעתקת השיר בכתב היד דהויה ומשובשת מעט, לא זכה השיר למהדורה 

שתחשוף את לשונו, עניינו ויופיו במלואם. זו לשון השיר על פי כ"י ברלין 103:

ָלָּמה, ְצִבי, ָּתצּוד ְּבֵעיֶניך, / ַּתְהרֹוג ְּבַעְפַעֵּפי ֱאׁשּוֶניָך?

ֹאֶמר88 ֲהִׁשיֵבִני, ֲהִביֵנִני: / ַמה ֶּזה ֲאֶׁשר ֵהִציץ ְּבָפֶניָך?

ַּכְרּכֹום ְוִקָּנמֹון ּוֵמי ֶוֶרד / ַנְעׂשּו ְנקּוִדים ַעל ְּגרֹוֶניָך. 

ִאם ִּתְּתָנה לי מס ֲאהּוב ִלִּבי – / ַאְהָבה ְּתִהי ֵּביִני ּוֵביֶניָך. 

זהו שיר חשק, ובמרכזו הצבי, הנער היפה, אשר שיער זקנו החל לצמח. ניצני השיער העולים 

מן הלחי המבושמת מדומים לזרעי בשמים – 'כרכום וקנמון ומי ורד'. המוטיב ידוע ומצוי בשירת 

ספרד, בין השאר בשירי משה אבן עזרא ויהודה הלוי.89 לפני הבית הרביעי והאחרון חלה כעין 

קפיצה בתוכן השיר. אמנם השיר כולו פונה אל הצבי בגוף שני, ואולם בבית האחרון חדל המשורר 

לעסוק במראהו של האהוב ופונה אליו בדברים שייגעו אל לבו. דווקא בנקודה זו נראה שנוסח 

כתב היד משובש. אין פשר לבקשה 'אם תתנה לי מס', ותיקון הנוסח מתבקש. 

ּכֹוס  ִלי  ִתְּתָנה  'ִאם  לנוסח:  הדלת  לשון  את  ורבניצקי  ביאליק  תיקנו  בראדי  עם  אחת  בעצה   

ֲאָהֶביָך'. אלא שתיקונם לא עלה יפה, שכן מתקבל בסופו של דבר משפט תנאי טאוטולוגי וחסר 

טעם. אם נקרא אותו מבעד לסמיכות המטפורית 'כוס אהביך', לא ייאמר כאן אלא: אם תיתנה לי 

אבן גבירול, מהדורת ביאליק ורבניצקי )לעיל הערה 6(, ה, עמ' 27; וכן שמחוני, אבן גבירול )לעיל הערה 11(,   87

יז, עמ' 261.

המילה הראשונה בבית ניטשטשה, וסופר מאוחר הגיה עליה 'אמר'.   88

להשוואת זקן הצבי לצמחי בושם ראה למשל בשירו של משה אבן עזרא 'הבה יליד ֹׂשרק', אבן עזרא, מהדורת   89

בראדי )לעיל הערה 60(, א, עמ' פז, בית 7, וכן הדוגמאות שהביא בראדי בביאור על אתר. לשירים שעניינם 

ראשית צמיחת זקן הצבי ראה למשל את שיריו של יהודה הלוי 'אלופי או רעי', 'לו יהיה כהן', 'ילדי זמן בפני 

צבי', יהודה הלוי, מהדורת בראדי )לעיל הערה 3(, ב, עמ' 236, 266, 290. 
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את אהבתך, תהיה בינינו אהבה. נוכח הרמה הספרותית הגבוהה של שלושת הבתים הראשונים, 

אין לקבל לא את הנוסח המשובש שבכתב היד ולא את התיקון שבמהדורה. 

נראה שכדי לתקן את הדלת, יש לראות את הסוגר באור אחר. אין מדובר כאן בתקוות הדובר   

לאהבה שתיכון בינו לבין הצבי, אלא בשימוש עדין ויפה להפליא בלשון השבועה המקראית 'ה' 

יהיה ביני ובינך' )שמ"א כ 42, ורבים כיוצא בו במקרא(. אך הפעם משביע הדובר את הצבי בשמה 

של האהבה. ואם כן בדלת נצפה למצוא את הדובר מזהיר בשבועה את הצבי שיימנע מעשיית דבר 

מה. תיקון מזערי ופשוט ביותר מוביל אל הנוסח המתבקש. אין לקרוא 'תתנה לי מס', אלא 'ִּתְּתָנּה 

ָלַמס', כלומר: תרדה, תדכא )השווה: 'ויתנו את הכנעני ָלמס', יהו' יז 13(. והמלה 'אם', כמקובל 

בנוסחי שבועה במקרא, פירושה כאן למעשה 'ַאל' )השווה: השבעה לי באלהים הָּנה אם תשֹקר לי 

ולניני ולנכדי ]בר' כא 23[ ורבים כמותו במקרא(. הדובר מזהיר אפוא את אהובו הצבי שלא ינהג 

בחושקו כרודן ואכזר:

ִאם ִּתְּתָנה ]ָלַמס[, ֲאהּוב ִלִּבי,90 / ַאְהָבה ְּתִהי ֵּביִני ּוֵביֶניָך. 

כך מתקבל שיר חשק יפה, שחובר בוודאי בידי משורר מיומן. השימוש המפתיע בלשון השבועה 

ובצירוף 'נתן למס' מעיד על חריפות לשונית, שניתן, עקרונית, לייחס לאבן גבירול. אך אפשר 

כמובן לייחסה גם לאחרים. באין ראיה משכנעת מתוך כתבי היד מוטב שלא לקבוע כאן מסמרות. 

יא

הדברים שלעיל הדגימו כמדומני עד כמה לא באה עד גמר מלאכת האיסוף, המיון והִקטלוג של 

קורפוס השירה שהגיע לידינו מתור הזהב הספרדי. בכל הנוגע לשירים המתועדים בגניזת קהיר 

עומדת לזכותנו כיום עבודת המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה ע"ש עזרא פליישר, שתוכל 

לשרת את המהדירים בעתיד בבואם לחדש את פני המהדורות הקיימות או להוציא לאור מהדורות 

חדשות. ויש מקום לעבודה כעין זו גם בכתבי היד שאינם מן הגניזה. חשיבות מיוחדת יש לזקוף 

לכתב היד שעסקתי בו, כ"י ברלין 103, כמאגר אדיר ובו מאות שירים עבריים, מספרד ומתימן 

גם יחד. בטבלה שבנספח אציע דוגמה ראשונה לחידוש הקטלוג שערך משה שטיינשניידר לכתב 

היד. כלולים בה השירים שנדונו לעיל – השירים שייחס שמחוני לאבן גבירול וחמשת שירי אבן 

גבירול הבאים אחריהם. למותר לציין שנחוץ למחקר השירה העברית הרבה יותר. קטלוג מלא 

של כתב היד, שיביא בחשבון את כל הידוע היום, ושלא נודע לשטיינשניידר ולחוקרים קדומים, 

ודאי יביא עמו חידושים נוספים. 

השירים  שכנגד  המלמד  הללו,  החידושים  מן  אחד  רק  אגב  בדרך  אציג  הדברים  סיום  עם   

המלה 'ֲאהּוב' מנוקדת כך בכתב היד )בניקוד עליון(. ושמא יש לקרוא 'ֱאהֹוב ִלִּבי', כשצורת המקור באה תחת   90

שם העצם 'אהבה', ושיעור הדברים: אם תרדה באהבתי. 
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שהתווספו לעיל למורשתו של שמואל הנגיד, גם יש לגרוע ממנה שיר אחד. זו לשון השיר הזה, 

על פי כ"י ברלין 103:

ׁשּור ִּכי ְבנֹות ִצּיֹון ְּבַהְׁשִקיָפן / ֵאׁש ַהְּסֶנה ִתְבַער ְּבאֹור ַאָּפן,

ֵאׁש ֹלא ְתַלֶּבה ֶאת ְסִביֶביָה / ִּכי ִאם ְּתַלֶּבה ֶאת ְלַבב צֹוָפן.

ַנְחנּו ֲהרּוֵגי ֵאׁש ְׁשִביב יֹוִפי, / ִקְראּו ְלִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן!

השיר מופיע בכתב היד )סימן 67( כשיר אנונימי )תחת הכותרת 'ג'יר ד'לך', זולת זה( ואינו מתועד 

במקורות אחרים. אחריו בא רצף בן 17 שירים של אברהם אבן עזרא, וכולם מיוחסים בכתב היד 

למחברם. כנראה בשל סמיכותו לשירי אברהם אבן עזרא כלל דוד כהנא את השיר במהדורתו 

את  הברמן  מאיר  אברהם  ייחס  ובעקבותיו  הייחוס,92  על  חלק  כבר  בראדי  עזרא.91  אבן   לשירי 

השיר לשמואל הנגיד, והחרה החזיק אחריו ירדן.93 אך אין עמידה גם לייחוס השיר לנגיד. אמנם 

סימנים 51–60 כוללים לקט משירת הנגיד. אך מקומו של השיר בכתב היד כבר רחוק מהם למדי. 

סימנים 61–67 מחזיקים אוסף משירי משוררים שונים, ובהם אבן גבירול, אלחריזי, הנגיד ויהודה 

הלוי. סימן 64 הוא שירו של הנגיד 'אראה לך הדר',94 אך אחריו הועתקו השירים 'הרף שאון ים' 

ליהודה הלוי95 ו'אהי פדיון לעופר האהבים' לאבן גבירול.96 לפיכך מכתב היד עצמו אין כל ראיה 

לייחוס השיר לנגיד או לזולתו. 

גם תוכנו של השיר אינו מזמין את הייחוס לנגיד דווקא. השיר אינו מדבר – כנהוג בשירת   

החשק – באהובה אחת שהדובר משועבד לה, אלא ביופיין שובה הלב של הנשים כולן )או לפחות 

ברמיזה  מסתיים  השיר  הנגיד.97  של  החשק  בשירי  זה  כעין  מהלך  מצאנו  לא  ציון'(.  'בנות  של 

לסיפור שרפת נדב ואביהוא, שני בני אהרן, שמישאל ואלצפן הם הלויים שנשאו את גוויותיהם מן 

הקודש אל מחוץ למחנה )וי' י 4(. ואמנם רמיזה כזו מצויה גם באחד השירים הארוכים של הנגיד.98 

ד' כהנא, קובץ חכמת הראב"ע: שיריו ומליצותיו, חידותיו ומכתמיו, א, ורשה תרפ"ב, עמ' 84.   91

ראה דבריו בתוך: ד' ילין, תורת השירה הספרדית, ירושלים ת"ש, עמ' 272, הערה 1.   92

הנגיד, מהדורת הברמן )לעיל הערה 9(, ג, עמ' 143, וראה גם בהערות, עמ' 213; הנגיד, מהדורת ירדן )לעיל   93

הערה 2(, עמ' 312. 

הנגיד, מהדורת ירדן )שם(, עמ' 291.   94

יהודה הלוי, מהדורת בראדי )לעיל הערה 3(, א, עמ' 10.   95

אבן גבירול, מהדורת בראדי ושירמן )לעיל הערה 6(, עמ' 32.   96

השפעתן הארוטית של ה'רועות בגן שושנים' נזכרת בסטרופה אחת מתוך שיר האזור המיוחס לו, 'עיני בת   97

קונוונציונלי כעין  315. מובן שדיבור בלתי  2(, עמ'  )לעיל הערה  ירדן  הנגיד, מהדורת  נדיבי מדין'. ראה: 

)ה'נסיב'(  בפתיחה  גם  מצויים  ליפות  המוקדשים  ארוטיים  שיר  בתי  ה'נמוכה'.  האזור  בשירת  יותר  נוח  זה 

ר' אהרן אלעמאני מאלכסנדריה.  יהודה הלוי לכבודו של  ליפות', שחיבר  'יפי קול קדמו כנור   של הקצידה 

ראו: יהודה הלוי, מהדורת בראדי )לעיל הערה 3(, א, עמ' 99. 

העברית  החול  שירת  אליצור,  וראה:   .3 בית   ,171 עמ'  )שם(,  ירדן  מהדורת  הנגיד,  נֹדד',  ולכל  זמן  'לכל   98 

)לעיל הערה 33(, ג, עמ' 416–418. 
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שתי הרמיזות אפילו מביאות בחשבון את מדרשי חז"ל על פרשה זו.99 אולם אוצר הרמיזות היה 

משותף לכל משוררי ספרד, ואין בחזרתה של הרמיזה ראיה לכך ששני השירים למשורר אחד הם. 

אין לנו אלא לקבוע ש'שור כי בנות ציון' הוא שיר יפה ולא שגרתי, שהגיע לידינו בזכותם של 

חובבי השירה בתימן, ולעת עתה אין לדעת מי מחברו.

נספח

קטלוג כ"י ברלין 103, מדור 'שירות ותשבחות', 'שירות לעניני חתנים',
סימנים 144–162

קיצוריים ביבליוגרפיים

וי"ח  ביאליק  ח"נ  מהדורת  א–ז,  גבירול,  אבן  יהודה  בן  שלמה  שירי  רשב"ג, ב"ר 

רבניצקי, תל אביב וברלין תרפ"ד–תרצ"ב

שירמן,  וח'  בראדי  ח'  מהדורת  גבירול,  אבן  שלמה  לרבי  החול  שירי  רשב"ג, ב"ש 

ירושלים תשל"ה

ירושלים  ירדן,  ד'  מהדורת  א–ב,  גבירול,  אבן  שלמה  לרבי  הֹחל  שירי  רשב"ג, חול, ירדן 

תשל"ה–תשל"ו

ד' ירדן, שירי הקודש לרבי שלמה אבן גבירול, א–ב, ירושלים תשל"א– רשב"ג, קודש, ירדן  

תשל"ג

דיואן יהודה בן שמואל הלוי, א–ב, מהדורת ח' בראדי, ברלין תרנ"ד– ריה"ל, בראדי  

תר"ע 

ח' שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובאנס, א–ב, ירושלים תשט"ו שירמן, השירה  

ש' אסף, קובץ של אגרות ר' שמואל בן עלי ובני דורו, ירושלים תר"ץ אסף, איגרות  

העולמי  הכינוס  הנגיד',  בשירת  חז"ל  'דברי  אברמסון,  ש'  וכן:  )שם(;  העברית  החול  שירת  אליצור,  ראה:   99

למדעי היהדות א )תשי"ב(, עמ' 274–278, בייחוד עמ' 275. 
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ג'יר ד'לך

הלא גודל חולי גידל 
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שב"ג 
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קלסי

שיר ידידות
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ר
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ג'ירה

כתב סתיו בדיו מטריו 
וברביביו

שמואל 
הנגיד

ספרד
קלסי

שיר תיאור
שב"ג, ב"ר, ה, עמ' 27

ר
ש, עמ' 14

שב"ג, ב"
ר

שירה, א, עמ' 219
שירמן, ה

שב"ג, חול, ירדן, א, עמ' 345
ר
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148
ג'יר ד'לך
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קלסי
שיר פירוד
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ש, עמ' 8
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ר
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ר
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ג'יר ד'לך

חקור היטב ידידי 
ייגעני

שב"ג
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קלסי

שק
שיר ח

שב"ג, ב"ר, א, עמ' 199
ר

שירה, א, עמ' 213
שירמן, ה

ש, עמ' 16
שב"ג, ב"

ר
שב"ג, חול, ירדן, א, עמ' 366

ר

במהדורת ירדן 
שירה: 

שירמן, ה
וב

'חקור ואהב'

152
ג'ירה לג'ז

שף 
שה ר

תמורת מע
בלבי

שב"ג?
ר

ספרד?
קלסי

חידה
שב"ג, ב"ר, א, עמ' 206

ר
שב"ג, חול, ירדן, א, עמ' 151

ר
אסף, איגרות )על פי כ"י סנקט 

פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית, 
)Evr. II A

פירקוביץ 72.2 

שב"ג והוצא 
יוחס לר

ש
ממהדורת ב"

153
ג'ירה

דמות סהר יבקע במתי 
חוג

שב"ג
ר

ספרד
קלסי

שיר הגות 
שיר תיאור?(

(
שב"ג, ב"ר, א, עמ' 205

ר
ש, עמ' 143

שב"ג, ב"
ר

שב"ג, חול, ירדן, א, עמ' 344 
ר

154
ג'יר ד'לך

אם תאהב להיות 
שי חלד

באנ
שב"ג

ר
ספרד

קלסי
הגות, 

שות
פרי

שב"ג, ב"ר, א, עמ' 145
ר

ש, עמ' 41
שב"ג, ב"

ר
שב"ג, חול, ירדן, א, עמ' 333

ר

155
ג'יר ד'לך

שר ראה לכל צפון 
א

וחזה
שב"ג

ר
ספרד

קלסי
תפילה 
שית

אי
שב"ג, ב"ר, ב, עמ' 45

ר
שירה, א, עמ' 239

שירמן, ה
ש, עמ' 26

שב"ג, ב"
ר

ש, ירדן, ב, עמ' 516
שב"ג, קוד

ר

156
ג'יר ד'לך

שית מיודעי אהביי
הנ

שב"ג
ר

ספרד
קלסי

שיר פירוד
שב"ג, ב"ר, א, עמ' 206

ר
ש, עמ' 10

שב"ג, ב"
ר

שב"ג, חול, ירדן, א, עמ' 154
ר

של הסמיכות 
הייחוס ב

שב"ג
שירי ר

ל
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157
ג'יר ד'לך

עב ניצבו כנד רסיסיה
שב"ג 

ר
ספרד

קלסי
שיר תיאור

שב"ג, ב"ר, ה, עמ' 25
ר

ש, עמ' 84
שב"ג, ב"

ר
שב"ג, חול, ירדן, א, עמ' 338

ר

במהדורות: 'עת ניצבו 
כנד רסיסיה'

158
ג'יר ד'לך

שליט ירכב על כס 
מכורכב

שב"ג
ר

ספרד
מעין־
אזורי 

שענא
הו

שב"ג, ב"ר, ו, עמ' 58
ר

ש, ירדן, ב, עמ' 564
שב"ג, קוד

ר
שלמה'

חתום '

159
ג'יר ד'לך

שמך אלי תחילת 
מהללי

שב"ג
ר

ספרד
קלסי

שות
ר

שב"ג, ב"ר, ב, עמ' 42
ר

ש, ירדן, ב, עמ' 464
שב"ג, קוד

ר
שלמה'

חתום '

160
אחרת

שור כאז מקהלי
שב"ג

ר
ספרד

שיר 
אזור

אהבה
שב"ג, ב"ר, ו, עמ' 75

ר
ש, ירדן, ב, עמ' 488

שב"ג, קוד
ר

שלמה'; אך בכ"י 
חתום '

ברלין 103: 'צור כאז 
מקהלי'

161
אחרת

שובי בתולה לנווה 
זבולה

שב"ג
ר

ספרד
מרובע 
ספרדי 

לא 
שקול

מאורה
שב"ג, ב"ר, ב, עמ' 25

ר
ש, ירדן, ב, עמ' 480

שב"ג, קוד
ר

שלמה קטן'
חתום '

162
אחרת

שלח מנזר לעם נפזר
שב"ג

ר
ספרד

מעין־
אזורי 

)על דרך 
המרובע 
הספרדי(

הבדלה
שב"ג, ב"ר, ב, עמ' 28

ר
ש, ירדן, ב, עמ' 512

שב"ג, קוד
ר

שלמה חזק'
חתום '


