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  א
1  

ם ומשוררים בימי הביניים בפסוקי מקרא ושילובם ביצירותיהם בולט לעין שימושם של פייטני

קוראים המיומנים על לשונם של מקראות אינם יכולים שלא לחוש בייחודם של . כל קורא

עולה שוב ' הלשון השיבוצית'והבלטת , השיבוצים בתוך הרצף הטקסטואלי העומד לפניהם

נראה ,  עם זאת1.בעת עיון בשירים וניתוחםוגם ושוב גם בהקשרים של דיונים תאורטיים 

ולעתים , שקיימת מבוכה מסוימת כאשר באים להעריך את תרומתם של השיבוצים לטקסטים

בנקודה זו מתברר . הרבה מעבר לראוי, קרובות הם משמשים בסיס לטענות כבדות משקל

ל דרושים שכדי לזהות את המקראות הרלוונטיים לניתוח הטקסטים ולעשות בהם שימוש יעי

ישראל בשיאו - דיון בפיוט בארıבכלים היפים לשימוש : כלים שונים על פי מוצאו של החומר

משום , שונים מאלו היפים לניתוח השירה העברית בספרד) קלסיים- וכן בפיוטים הקדם(הקלסי 

  .המקום השונה ודרך השימוש השונה של פייטנים ומשוררים במקראות בשני מרכזי שירה אלה

מיון משמעותי של השיבוצים בשירת . קומו של השיבוı בשירת החול בספרדנפתח במ

 דןערך כבר , למידת הרלוונטיות של ההקשר המקראי לניתוח הטקסטהידרשות תוך , החול

 שידיעת הקשרם שיבוצים, שיבוצים ניטרליים:  והעמיד על שלושה סוגי שיבוצים2,פגיס
       
 ייםלדיון בשיבוצים בהקשר של סקירה היסטורית כללית די אם נזכיר את הפרק הרחב שהקדיש ח  1

תולדות , שירמן' ח: ורא. שירמן ללשון השיבוצית בפתח ספרו על תולדות השירה העברית בספרד
, ו"ירושלים תשנ,  פליישר' ע וליווה בהערות השלים,רךע, השירה העברית בספרד המוסלמית

ניתוח נפוı כמעט בכל ספר המוקדש לניתוחים של שירים בעת בשיבוצים עיסוק . 54–47 'עמ
על ההיבטים העקרוניים . 10, 8 ,2 במצוין להלן בהערות ורא. ונדגים את הדברים בהמשך, מספרד

, ת בספרד המוסלמיתשירת החול העברי, אליצור' ש: הקשורים לניתוח השיבוצים לסוגיהם עיינו גם
  .443–347' עמ, ד"אביב תשס-תל, ג

 .77–70 'עמ, ו"ירושלים תשל, ספרד ואיטליה: החול העברית-חידוש ומסורת בשירת, פגיס' ד: ראו  2
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 ושיבוצים המשמשים מוקד לשיר ) טעוניםיםכיום נהוג לכנותם שיבוצ(תורמת להבנת השיר 

ועל כן נתייחס בהמשך בעיקר לשני הסוגים , שיבוצים מן הסוג האחרון נדירים ביותר. כולו

  .הראשונים
2  

אולם רוב רובם אינם נושאים משמעויות . בשירת החול בספרד באים כידוע שיבוצים רבים

היוצרת , הבאת טקסט מוכר בהקשר חדשואין בהם אלא אותו נוי בסיסי של , עמוקות ומפליגות

שיבוצים . אפקט חזק על קולט השירה הנהנה לפגוש במפתיע רצף לשוני ידוע בסביבה חדשה

ועצם שילובן של מילים מפסוק קדום וידוע בהקשר חדש , כאלה הם קישוט אמנותי ללא ספק

ת בהם כל אבל מעבר להנאה בסיסית זו אין לתלו. ובלתי צפוי גורם הנאה לשומעי השיר

 המסר לענייןאשר אין להקשרם המקראי כל משמעות , שיבוצים אלה. משמעות עמוקה

 הרוב 3,וציינו גם אחרים, וכמו שציינתי', שיבוצים ניטרליים'הם המכונים , שמעביר השיר

הבנת עובדה זו תמנע את החיפוש המיותר . הגדול של השיבוצים בשירת החול הוא מן המין זה

,  ברוב המקרים אין כל משמעות כזאת;של כל שיבוı ושיבוı' נסתרת'אחרי משמעותו ה

 וניתוחי שירה שאינם מביאים זאת בחשבון סופם שהם חוטאים לשירים ומוצאים בהם

  .משמעויות שאין להן כל תימוכין מתוך הטקסטים

 של שיבוצים נושאי ת לא מבוטלכמותגם יש , מובן שבצד השיבוצים הניטרליים המרובים

מילות הפסוק ,  מרחיבבמקרה של שיבוı טעון. 'שיבוצים טעונים 'המכוניםאלו , תמשמעו

. והן טעונות השלמה מן ההקשר המקראי, המשובצות בשיר אינן נושאות את המסר השלם

אך ישנם , ואין בה אלא תוספת דקה למרקם העדין של השיר, השלמה זו היא לעתים מועטת

לוא משמעותו של שיר אם לא נדע את מקור הפסוק מקרים שבהם לא נוכל כלל לעמוד על מ

מן דק 'כאשר מדמה משה אבן עזרא את גרגרי הקצף על פני היין ל, כך דרך משל. המשובı בו

 לא יובן הדימוי אם לא ניקח בחשבון לפחות תכונה נוספת אחת של המן שלא נזכרה 4',מחספס

       
: 'מטענים'מכיל למעשה שני סוגי , המשמש רבות אם כי אין הוא נזכר אצל פגיס', שיבוı טעון'המונח 

 הוספת נופך לשיר דווקא מתוך הניגוד –או להפך , מתוך ההקשראפשרות להכניס לשיר חומר נוסף 
את הסוג הראשון כיניתי . בין השימוש המקראי במילים המשובצות לבין שימושן המחודש בשיר

ובמקרה ', שיבוı מתואם'ואילו השני מכונה , )387–377' עמ, ל"ראו בספרי הנ(' שיבוı טעון מרחיב'
את המונחים הללו טבע עזרא . 'שיבוı שונה הוראה' אף של מילה המשנה את משמעה המילוני

תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום , שירמן'  ח:במילון המונחים אצלראו ; פליישר
', סיומת מקראית'בערך , 692' עמ, ז"ירושלים תשנ, פליישר' עהשלים וליווה בהערות , ערך, צרפת

, ספר היובל, כא (א, בı על יד יאוק', פייטן) בן שמואל(ן בנימ' אזהרות לר, ' פליישר' ע:והשוו גם
  .10וראו פירוט ודוגמאות להלן בהערה . 23הערה , 69' עמ, )ה"תשמ

וראו גם בספרי ; 'הוא השכיח ביותר, שעיקרו שימוש לשוני, השיבוı הנייטרלי': 71' עמ, )שם (פגיס  3
  .376–366, 352–351' עמ, )1לעיל הערה (

  .קפט' עמ, ה" ברלין תרצ, א,שירי החול: משה אבן עזרא, )מהדיר(בראדי ' ח: ראו. 'ל גןרדה א'בשירו   4
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  . צבעו הלבן–בשיר 

וקָשה ממנה ההבחנה מהו בדיוק המטען שמביא , ההחלטה ששיבוı אכן טעון איננה פשוטה

קבענו כי שיבוı מסוים גם אם : בנקודה זו שוב דרושה זהירות רבה. עמו השיבוı מתוך הקשרו

הבאה בחשבון של ; אין פירוש הדבר שכל פרט מתוך הקשרו המקראי רלוונטי לשיר, אכן טעון

ועלולה להביא לעיוות גמור של , 'עומס יתר'חומרים מקראיים מיותרים תגרום להטענת השיר ב

אשר מצד אחד דילוג עליהם , נדגים את הדברים בקצרה בעזרת שני שיבוצים. משמעותו

ומצד שני , )אם כי זיהוים וניתוחם יוסיפו עומק לשיר(כמעט ולא יפגום בהבנת השיר וקליטתו 

  . לשירים כוונות זרות ומוזרותחדירמקורם עלול להבכבד ראש עיסוק 
3  

  : התחנונים מילותיהודה הלוי בפי החושק את'  שם ר5'לקראת חלל חשקך' המפורסם בשירו

  ְוִרְכֵבי ַהְּנדֹוד ַהְרִחיִקי , ִקְרִבי/ , א טֹוב ֱהיֹות ּדֹוֵד ְׁשִבי, ַרְעַית ְצִבי

אעשה לו , לא טוב היות האדם לבדו': שהילקוח כמובן מפרשת בריאת הא' לא טוב היות'הצירוף 

והוא , קליטת השיר קשה להתעלם מהקשרובעת למזהה את השיבוı ). 18 ב' בר(' עזר כנגדו

ה עצמו קבע שאין האדם "הרי הקב: שומע בדברי החושק אל אהובתו מעין תוספת של תחנונים

פרשת ? מדוע תשאיריני אפוא שבוי באהבתך ולא תקרבי אלי! צריך להיות שרוי בלא אישה

וריחוקה של הצבייה ,  מכוח השיבוı הטעון, העצמהוהאהבה הפרטית שבשיר מקבלת בדרך ז

  .מוצג כנוגד את חוקי הבריאה

כל מי . אולם בנקודה זו של העצמה מקומית של הטיעון מסתיימת הזיקה להקשר המקראי

, כך דרך משל. עלול לעוות אותו,  ולהטיל על השיר מטען נוסף מן המקרא,שינסה ללכת הלאה

ומכיוון שכך הרי שמימוש האהבה מסוכן , זכיר לו את אדם וחוהאם יבוא אדם ויטען שהשיבוı מ

 יימצא מוסיף לשיר רעיונות הזרים לו –שכן חוה סופה שהביאה על אדם חטא ומוות , לחושק

היה רומז לכך באופן יותר , יהודה הלוי להטות את השיר לכיוון כזה' שכן אילו ביקש ר, בהחלט

, קריאהבעת הי שלא יזהה את מקורו של השיבוı מ,  אחר מצד.כמקובל בשירת החול, ברור

עיקר עניין . אך הפסד זה הוא מועט יחסית, יפסיד אמנם את ההעשרה הנוספת לשיר מכוחו

  .גם בלי לממש את מקורו של השיבוıמובן השיר 

משה אבן עזרא את הגן הפורח באביב '  מתאר ר6'ידידי הזמן ֻחדש' בשירו .ולדוגמא נוספת

  :באומרו, ומפליג לתיאור גשמי החורף שקדמו לפריחה, ןכרקע לשתיית יי

  ְּבַׁשַחק ִיְּגרּו ֵמֵאין ֲהפּוגֹות/ ְוִציִצים ָ◊ֲחקּו ִּבְראֹות ֲעָנִנים 

כנגד המטפורה של הציצים השוחקים מתבקש לכאורה בסוגר תיאור מטפורי של העננים 

       
  .34' עמ, ע"ברלין תר, ב, דיואן יהודה בן שמואל הלוי, )מהדיר(בראדי ' ח: ראו  5
  .לה' עמ, )4לעיל הערה (ראו במהדורת בראדי   6
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העננים אכן ניגרים ומזילים : אך מה שנאמר על העננים איננו מטפורה אלא פשט גמור; הבוכים

מתוספת לשיר מכוח , והתחושה שהעננים אכן בוכים, השלמת הציור. את מימיהם מאין הפוגות

ıהעין הניגרת אכן מתארת בכי). 49 איכה ג(' עיני נגרה ולא תדמה מאין הפוגות': השיבו ,

מן ההקשר אך שוב מנקודה זו והלאה אין להעמיס כל משמעות נוספת . והשיבוı אפוא טעון

 של שירים מספרד ניתן היה לצפות להרחבת בלתי זהירים ניתוחים בעקבות .המקראי על השיר

משמעות השיבוı על ידי הטיעון שעצם השימוש בפסוק מאיכה מגלה רובד סמוי של קינה 

 לאיוב מלמד כביכול שהדובר השירי אל כשם ששיבוצו של פסוק ממענה ה7,וכובד ראש בשיר

כל . או ששימוש בשיבוı ממעשה המשכן מעניק לשיר מימד של קדושה 8,חש עצמו כאל

וככלל אין צורך לחפש מה הפערים בשיר , הכיוונים הללו חוטאים באופן בוטה לרוח השירים

נתמכים על ידי  אלא במקומות שבהם הדברים ,שההקשרים המקראיים של השיבוצים ממלאים

  9.דיריםומקרים מן הסוג הזה נ, רמזים גלויים וברורים
4  

זהירות יתרה בפענוח משמעות השיבוצים מתחייבת גם משום דרכם של משוררי ספרד 

 שיבוצים אלה עיקר פעולתם 10.שוני הוראה או מתואמיםלתבל את דבריהם בשיבוצים 

       
וקח מהזמן ': בסיום השיר, ורל העיוורהוא הג, זמןהזכרת הניתוח בכיוון זה יוכל לכאורה להסתמך על   7

אבל בקטע המצוטט בשיר מדובר על השמחה בעת הפריחה . 'ודע כי מתנות כילי שגגות/ יום יתנה לך 
והרחבת השימוש בשיבוı מאיכה , כאשר הגשם כבר הרווה את הגן והגיעה עת לשתות, באביב

  .אבסורדית לחלוטין בהקשר זה
אביב  תל, 2ד שירי חול של שלמה בן גבירול"קריאה חדשה בי: ש עıכשור,  צמחדיראו ניתוחו של ע  8

  .85' עמ, ג"תשל
השירה העברית בימי : ראו דיון רחב בנושא השיבוı בספרו. על נקודה זו העמיד אל נכון ראובן צור  9

, מחקרים בפואטיקה קוגניטיבית: הקורא הוורסאטילי ושירת ספרד: הביניים בפרספקטיבה כפולה
לעיל הערה ( וראו גם בספרי .160' עמ, לענייננו השוו גם לדבריו שם. 143–102 'עמ, 1987אביב -תל

יש לציין שדרך פענוח השיבוצים דומה עקרונית גם לדרך הפענוח של הלשון . 381–378' עמ, )1
היא תמיד ניתנת לפענוח , גם כאשר לשון ציורית זו סבוכה וקשה יחסית: הציורית בשירים מספרד

- שירת החול ותורת השיר למשה אבן, פגיס' ד: השוו.  מכוח רמזים טקסטואליים ברוריםמשמעי-חד

  .54–35' עמ, ל"ירושלים תש, עזרא ובני דורו
 שיבוı שבו מילות הפסוק המובאות בשיר מקבלות ,)2בהערה (כפי שציינו לעיל , שיבוı מתואם הוא  10

' חיבלו בני עבים'מואל הנגיד בשירו ש' אומר ר, כך דרך משל. משמעות חדשה מכוח הקשרן השונה
ִנָּג◊ / ֶוְאֹמר ְּפַתח ִּפי ְלָכל '): 289' עמ, ו"ירושלים תשכ, א, בן תהלים: דיואן שמואל הנגיד, ירדן' ד(

 נג' יש(' לא יפתח פיוונגש והוא נענה 'שנאמר בו ', תוך שהוא משבı את תיאור עבד ה', ְוָכל ִאיׁש ַנֲעֶנה
ממטונימיה , מלווה כאן בשינוי משמעות פתיחת הפה' פתח פיך'ל' לא יפתח פיו'של ההיפוך ההולל ). 7

וזכירת , השינוי החריף יוצר חידוד עז. בשיר, כדי ללגום יין, לזעקה במקרא לפתיחת פה כפשוטה
המקור המקראי דרושה כאן כדי ליהנות מחידוד זה ולא כדי להטעין על השיר עניינים הקשורים בעבד 

, ı שונה הוראה חל שינוי במשמעות המילונית לפחות של מילה אחת מן הפסוק המשובıבשיבו. 'ה
ראו .  רצף לשוני חדש ומפתיעכדי ליצור מילים הומונימיות מת מתוחכוהמשוררים מנצלים בדרך
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שעה שהרצף הלשוני המובא בהם מקבל משמעות , במתח שהם יוצרים עם מקורם המקראי

זכירת . ו שוָנה בגלוי ממשמעותו בהקשר המקוריוז, חדשה מכוח שיבוצו בהקשר החדש

והשימוש ההומוריסטי הרחב שעשו מחברי , ההקשר המקראי יוצרת במקרים אלה חידוד מבודח

  11.המקאמות העבריות בדרך זו של שיבוı היא מן המפורסמות
5  

מילה בכבד הראש גם עיסוקם ספרד היא ממנתחי השירים מטעות נוספת המצויה אצל כמה 

אפילו מילה .  אלא כשיבוı הנושא עמו מטען מהקשרו המקראי– בלבד וולא ז, כשיבוıבודדת 

וממילא ניתן , עשויה להזכיר בעת ניתוח שיר את שילוח הקן' ְּתַׁשַּלח'מקראית מצויה כמו 

: בבית(' ָלעּו'כמו , למילה נדירה יותרובהידרשו  12;לגלות בטקסט ציפורים שאינן נזכרות בו

  בונזקק המנתח למה שהוא רואה, )'ַאף ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר ְּבאֹוָרם ָלעּו/ ים ָּבֲעָרֶפל ָחְׁשכּו ּוְפֵני ְׁשָחִק '

היו 'הרי גם ', לעו' וממילא אם ,)16עובדיה (' א היווושתו ולעו והיו כל, 'לכאורה שיבוı מקראי

ומוצא (סוק שבפ' ושתו'מיד הוא מפליג ומטעין על השיר גם את ,  וכאילו אין די בכך13.'כלא היו

, אך למעשה אין לנו כאן עניין בשיבוı אלא בבעיה מילונית פשוטה). רמז לגשם, משום מה, בו

היה מגלה שאין כל , וידע שמילה בודדת איננה שיבוı, ואילו ניגש המנתח לשיר ביתר זהירות

א ודווק(נתפרשה בספרד ' לעו'שכן מילת , צורך בגילוי משמעויות חבויות כדי לפרש את השיר

כמפורש ', נבלעו ונשחתו'כ) ]3 איוב ו[' על כן דברי לעו '–על פי הופעה אחרת שלה במקרא 

משוררי ספרד השתמשו כידוע באוצר מילים מקראי . )ק"רד(דוד קמחי ' רבספר השורשים ל

 ניאלı,  בעת ניתוח השירים הקשרן המקראי של מילים בודדותלבדוק אתואם נבוא ; בעיקרו

ואנו עלולים להיסחף בנקל מן המסר הברור שבמילות השיר אל , עט כל מילה בדרך זו כמחוןלב

 מטבע לשון מקראי אכן יוצר משמעות חדשה בשיר .שפע קונוטציות מיותרות ואף מסוכנות

  14.שבהם נתמך המשמע הנוסף על ידי רמזים טקסטואליים גלויים, רק במקרים נדירים מאוד

באלה ? אך מה נעשה במילים יחידאיות. כיחותמילים שב כל עוד מדוברהדברים ברורים 

אבל על כך ! נראה לכאורה שאין ברירה אלא להיזכר במקור המקראי עם ההיתקלות בהן בשיר

       
הגדרה ברורה של  (50' עמ, )1לעיל הערה (שירמן ופליישר ; 73' עמ, )2לעיל הערה ( פגיס :לעניין זה
אך הגדרת השיבוı המתואם שם צריכה תיקון בהתאם , 164בהערה , נה הוראה באה שםשיבוı שו
  .399–392' עמ, )1לעיל הערה ( ועיין גם בספרי ).לאמור כאן

 ואצל שירמן ופליישר, 75–73' עמ, )שם ( פגיס:אצל) ואחרים(ראו דוגמאות מיצירתו של אלחריזי   11
  .51' עמ, )שם(

אנה / נפש אשר עלו שאוניה ': שלמה אבן גבירול' על שירו של ר, 84' מע, )8לעיל הערה (צמח : ראו  12
  .'תשלח רעיוניה

לעיל הערה (וראו ביתר הרחבה בספרי ; 'עבי שחקים כשורים געו'בניתוח השיר , 125' עמ, )שם(צמח   13
  .357–355' עמ, )1

 .357' עמ, )1לעיל הערה (דוגמה למהלך נדיר זה ראו בספרי   14
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לא יכול המשורר ,  הרי דווקא משום שהמילה יחידאית15: צוראובןבעקבות ר, יש להשיב

ל ההקשר חודר ואם בכל מקרה כזה נאמר שגם תוכנו ש, להביאה אלא מתוך הקשרה היחיד

 לא הנחנו למשורר אפשרות שימוש במילה היחידאית בלא להטעין על השיר את –לשיר 

איננה בגדר , אפילו היא יחידאית, שמילה בודדת, כלל הוא אפוא בשירת החול! הקשרה המלא

ורק במקרים נדירים ביותר נוכל לחשוד שהבחירה במטבע מקראי מסוים באה , שיבוı מקראי

  .ר לנו משהו ממקורו הראשוןגם כדי להזכי
6  

, מרגע שמשוררי ספרד קיבלו על עצמם להשתמש בלשון המקרא בשיריהם, כללו של דבר

ומכיוון שחומרים ; יתה בידם בררה אלא לנצל את החומרים הלשוניים שבמקרא עד תומםילא ה

הרי שכל אימת שרצו להשתמש בשדה , מסוימים מצויים במקרא דווקא בהקשרים מיוחדים

 משום 16.מנטי זה או אחר נאלצו להיזקק למילים ואף לצירופים ארוכים יותר מאותם הקשריםס

והם מביאים חומר לשוני מקראי , כך ברוב המקרים משתמשים המשוררים בשיבוצים ניטרליים

בלי לצפות שקולטי השיר יפעילו באיזו דרך את ידיעותיהם בעניין המקור שממנו , לתוך השיר

אך גם כאשר ידיעת ההקשר אכן אמורה להילקח . שתמשו בהן במימוש השירניטל חומר זה וי

  17.יש להיזהר ולא להטעין על השיר מכוחה עניינים הזרים לרוחו, בחשבון

  ב
7  

ıאצל פייטני אר ıאנו מוצאים תמונה שונה , ישראל- משאנו עוברים לעיין בדרכי השיבו

 בכלים קראות המשובצים בפיוטיםזכרי המוממילא היא מחייבת אותנו לגשת אל , לחלוטין

ונים של פייטנים בפסוקים דורשת מחקר הצגת תמונה שלמה של שימושיהם המגּו. אחרים

- ורק כרמז למורכבות הדברים נציין שגם בפיוט הארı, למצותו כאןאי אפשר מקיף אשר 

, והם מאפיינים, ישראלי קיימים לא מעט פסוקים המשתלבים בטקסט הפייטני באופן ניטרלי

אבל נראה ששילובם איננו בגדר ; קלסית של הפיוט- רבים מפיוטי התקופה הקדם, דרך משל

       
למשורר לא . אך דווקא יחידאיות זו היא בעוכריו של הפרשן': 106' עמ, )9יל הערה לע(צור : ראו  15

, היות המילה יחידאית במקרא... מתוך הקשר זה... ברירה אלא ליטול את המילה, מן הסתם, היתה
  .'להמעיט ככל האפשר במשקל ההקשר המקראי כמקור אפשרי למילוי פערים... מחייבת

 את צירופיו בדרך הטבע ממעשה טוליי, קש להזכיר בגדי פאר או אבני חןמשורר המב, כך דרך משל  16
ייאלı להשתמש ברשימת , ומי שרוצה להזכיר פרטי לבוש נשיים; המשכן או מארמונו של אחשורוש

שימושיו במובן מאליו שבמצב זה אין סיבה לחשוב שהמשורר מבקש . בגדי הנשים שבישעיהו פרק ג
להזכיר בו את מגילת אסתר או לרמוז למעשי הפיתוי של , שת המשכןאלה להכניס לשיר משהו מקדו

  .בנות ציון שבישעיהו
לאו ': 105' עמ, )9לעיל הערה (לסיכום עניין זה ראוי להביא תמיד בחשבון את הכלל החשוב של צור   17

ההקשר השירי קובע באילו , להפך, כי אם, דווקא ההקשר המקראי קובע את פירוש הטקסט השירי
  .'ים יש להבין את פירושי המילים הלקוחות מהטקסט המקראימובנ
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אלא חלק מרצף לשונו של הפייטן שאיננו יכול להימנע , שיבוı קישוטי כזה המקובל בספרד

 יש לזכור שהאפקט של שברי הפסוקים 18.מלהביא בשירו ביטויים מקראיים השגורים בפיו

שירת החול עוסקת בדרך : ה לחלוטין מן האפקט שלהם בשירת חולבהקשר של שירי קודש שונ

משתאות יין ואף , כשבחם של נגידים, כלל בנושאים הרחוקים מאוד מן התכנים שבמקרא

והופעת הלשונות מן הטקסט המקראי המקודש בהקשרים אלה מפתיעה , תאוות בשרים

       
 .104–103 'עמ, ה"ירושלים תשל, הקודש העברית בימי הביניים-שירת, פליישר' ע: ראו לעניין זה  18

דוגמה מעניינת ליכולתו של פייטן להפתיע גם באמצעות שיבוצים ניטרליים ניתן למצוא בברכה 
הרב 'המופיעה בסידורי אשכנז בצד ברכת , )8215דוידזון א (' םאשר הניא עצת גוי'המפויטת הקדומה 

המשורר . ונועדה במקורה לשמש תחליף פייטני לגופה של ברכה זו, שאחרי קריאת המגילה' את ריבנו
בעודו מרחיב את המבט לשורשי העימות בין המן למרדכי , מספר בפיוט זה את סיפור מגילת אסתר

, ובעיקר לחטאו של שאול, )הוא סבו של עמלק המקראי(עשיו שבין יעקב ל' שנאת אחים'כבר ב
פסוקים אחדים מן . אבל עיקר הפיוט כאמור בענייני המגילה. הוא המן', בחמלתו על אגג נולד אויב'ש

הוא מפרק את הצירופים : אך הפייטן מקפיד להביאם בשינויים חריפים, המגילה משובצים בפיוט
דרך , טור כזה הוא. ובלבד שיתרחק מניסוחיהם המקוריים, הםהמקוריים ומארגן מחדש את מילותי

הטור מבוסס על . 'שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי'הטור המפורסם , משל
, )15ח ' אס(' והעיר שושן צהלה ושמחה...  וחור תכלתבלבוש מלכות ...  יצא מרדכיו'הפסוק 

מיתר החומרים הלשוניים שנשאבו מן הפסוק יוצר . תומובא כאן כנתינ' צהלה ושמחה'אך רק הצירוף 
', שושנת יעקב'בכינוי לישראל ' העיר שושן'ומחליף את ' תכלת מרדכי'הפייטן את הביטוי המחודש 

בעודו שומר על צליל שמה של , ) ועוד2–1ש ב "שה: השוו(כלומר עם ישראל המשול לשושנה 
בפיוט באופן ' נילושים'חרים ממגילת אסתר גם פסוקים א. אך משנה את המשמעות' שושן'העיר 
וסריסי המלך הגיעו ויבהלו להביא את 'על בסיס הפסוק , בפיוט' סריסיה הבהילו להמן'כגון , דומה
שיסודם בניסיון להרחיק את , אין כל ספק שמדובר כאן בשינויים מכוונים. ועוד, )14ו , שם(' המן

על תופעה זו בפיוטים (אילת פסוקים כצורתם הטקסט השירי המחודש מלשון המקרא ולהימנע מש
אבל בצד פסוקים ). 47–42' עמ, ז"ירושלים תשל, פיוטי יוסי בן יוסי, ]מהדיר[מירסקי ' א: קדומים ראו

 שבהם בא החומר המקראי – אמנם פחות רחבים –אלה אנו מוצאים בשיר גם כמה וכמה שיבוצים 
; 12על פי איוב ה ' ויפר מחשבות ערומים'יטוי הב, כך הוא דרך משל. או כמעט כלשונו, כלשונו

יין 'וגם הביטוי ; 6בדיוק כלשון יונה ג ' וישב על האפר; '25על פי מלכים א כא ' ויתמכר לעשות רעה'
המכנה המשותף ). 33לב ' דב(שבשירת האזינו ' חמת תנינם יינם'מבוסס בשינוי קל על ' חמת תנינים

ולעתים , אלא מובאים ממקורות רחוקים,  לקוחים ממגילת אסתרלכל הביטויים הללו הוא שכולם אינם
שבמגילת אסתר , כאשר מתאר הפייטן את בגדי האבל של מרדכי היהודי, כך דרך משל. אף מפתיעים

הוא מארגן מחדש את מילות הפסוק הצפוי והקרוב ויוצר היגד ', וילבש שק ואפר'מתוארים בלשון 
וישב על  '– הפסוק המתאר את אבלו של מלך נינוה בספר יונה אך בתוך היגד זה הוא משבı את; חדש
כדי להפתיע את קהלו בפסוק בלתי ,  וכאן הוא מתיר לעצמו להישאר נאמן ללשון המקור–' האפר
וכך גם ביתר הפסוקים המשובצים ; המתגלה לפתע כמתאים באופן מושלם להקשרו החדש, צפוי

וכר המשולב בהקשר שירי חדש המאפיינת את נמצינו למדים שההנאה מן החומר המ. כלשונם
אם אך משכיל הפייטן להבחין בין מקור צפוי , השיבוצים הניטרליים בספרד אפשרית גם בפיוטים

  .ובלתי פעיל לבין פסוקים בלתי צפויים ומפתיעים
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למן סיפורי , שאים שבמקראואילו הפיוט עוסק בתכנים קרובים הרבה יותר אל הנו; במיוחד

כחטא ועונשו או , ה"המקרא עצמם ועד לעניינים שבין אדם לבוראו או בין כנסת ישראל להקב

ואין בה כדי להפתיע את , הופעת שברי פסוקים בהקשרים אלה כמעט טבעית. גלות וגאולה

שוי אמנם ע, הנאה מזיהוי חומר לשוני מוכר, האפקט הבסיסי של שיבוı ניטרלי. השומעים

אבל אין הוא מלווה בהתפעלות מן המשורר המצליח לומר במילים העתיקות , לפעול גם כאן

  .והידועות דברים חדשים לחלוטין
8  

עם , ובעיקר בעיצומה של התקופה הקלסית, קלסית- ת הפייטנות הקדםשלהי תקופלמן 

כיחותם ש;  מתרבים מאוד השיבוצים הטעונים19,נטיית הפייטנים לחידתיות גֵדלה והולכת

, שעה שגם רמת החידתיות יורדת, היחסית שבה ומתמעטת בהדרגה עם סיום התקופה הקלסית

אולם אין זו אלא סֵכמה . והפייטנות המזרחית המאוחרת שבה ושופעת שיבוצים ניטרליים

כאן אנסה לאפיין דווקא את . והדברים משתנים מפייטן לפייטן ומסוג שירה לרעהו, כללית

בשיא שימושיהם בשיבוı הטעון כאמצעי ) או הקודמים להם( הקלסיים דרכם של הפייטנים

  .אמנותי מרכזי בטקסט

עלינו , שכאשר אנו נתקלים בשיבוı מקראי בפיוט קדום, אקדים ואזכיר את הידוע לכול

שכן חלק חשוב מן , אלא גם את מקורותיו המדרשיים, לבדוק לא רק את הקשרו המקראי

עולם המקרא ועולם . קרא לפיוטים מקורו במדרשיהם השוניםהמטען שמביאים עמם פסוקי המ

וכאשר , המדרש כרוכים זה בזה בתודעתם של בני הדורות שחיו קודם להופעת פרשנות הפשט

, פייטנים אף נהגו. הם נתקלים בפסוק הרי הם נזכרים כדבר המובן מאליו גם בפירושו המדרשי

על ידי שיבוı הפסוקים המרכזיים קא דוולרמוז למדרשים , כפי שכבר הראו כמה חוקרים

לות י עיקרו של המסר שבטקסט הפייטני מועבר אפוא לעתים קרובות לא באמצעות מ20;שבהם

אלא על ידי הכנסת תכנים נוספים מההקשרים המקראיים והמדרשיים של , הטקסט עצמן

ואנסה , בוועל כן אקצר , הובאו דוגמאות רבות במחקרכבר לעניין זה . החומרים המשובצים בו

להדגים בהמשך את הדרך הסמויה של העשרת הטקסט הפייטני באמצעות שיבוצים מקראיים 

אלו כ ובעיקר, על עקרונות ספוריםואעמוד ,  עיקר תשומת הלב למקרא עצמוהמפנים את

ıישראל לבין שירת החול בספרד- המבחינים באופן החד ביותר בין פיוטי אר.  

 מחציתו של –וונת מכוון ואם מתוך אילוı טכני כלשהו  אם בכ–לא אחת משבצים פייטנים 

והפיוט , במקרים כאלה לא יובן השיבוı. כשעיקר כוונתם דווקא למחציתו האחרת, פסוק

פינחס '  שיטה זו עולה פעם אחר פעם מפיוטי ר.ללא זכירת ההקשר המקראי השלם, בכלל

כשכוונתו לדבר על , )1קלג ' תה ('הנה מה טוב ומה נעים'פינחס ' אומר ר,  כך דרך משל.הכהן

       
: והשוו גם למאמרי, 269' עמ, )שם ( פליישר:על נטייתה של הפייטנות הקלסית לחידתיות ראו  19

    .34–14' עמ, )ד"תשנ (59פעמים ', ולי החידתיות בפיוט המזרחילגלג'
  .42–38 ' עמ,)18לעיל הערה  (פיוטי יוסי בן יוסי,  מירסקי:ראו למשל  20
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המשכו באשר , )42קה , שם ('כי זכר את דבר'לות הפסוק יסתפק בממ או 21',שבת אחים גם יחד'

 במקרים קיצוניים במיוחד 22.כשהוא מבקש לדבר על אברהם אבינו', אברהם עבדו 'נזכר

כלשון , עשויים פייטנים להכניס לטקסט בדרך זו אפילו עניינים שהם בגדר חובה הלכתית

המקפיד בדרך כלל להעביר לברכות בלשונות , פינחס' רמשבı , כך דרך משל. הכָ מעבר ִלְבָר 

 כמעבר לברכת )6לז , שם ('והוציא כאור צדקך'את המילים , מפורשים ולא ברמזים תוכניים

  23.'ומשפטיך כצהרים, 'ל זוכרים את המשך הפסוקומתוך הנחה שהכ, המשפט
9  

אך השימוש בשיבוı מורכב וסבוך יותר כאשר הפייטנים , סיתדוגמאות אלו פשוטות יח

נעיין . ומשבצים כמה וכמה פסוקים זה על יד זה ואף זה מתוך זה, מצופפים את הרמזים לפסוקים

על פי סדרם של ,  טור המפייט24,ליוסי בן יוסי' אזכיר גבורות'בטור אחד מתוך סדר העבודה 

  :'ת השמיםבראשית ברא אלהים א'את עניין , מקראות

  ְודֹוק ָנָטה ְלֹאֶהל / ַּפְרֵׁשז ֲעָננֹו // ִּכֵּסא ֲהָדרֹו / ַּבָּמרֹום ֵהִכין 

: ן את הדבריםאך בלעדיו אי אפשר להבי, בתשתית הטור עומד פסוק שאינו משובı בו כלל

סא הבא יסא הכבוד מסביר את עניין בריאת הכיזיהוי השמים עם כ). 1 סו' יש(' השמים כסאי'

אלא דומה שהוא אף מתרחק ממשמעו , ך הפייטן לא זו בלבד שאינו משבı את הפסוקא; כאן

אבל בצד פסוק זה .  ואין הוא מזוהה עם המרום עצמו,'במרום'סא הכבוד נברא יכאשר כ, הפשוט

 בחשבון עוד הביאה שכדי לממש את מלוא משמעו יש ליגל  עיון בטקסטטורה שבתשתית

' ה ' הפסוקמזכיר לנו מיד את'  הדרוהכין כסאבמרום  'הצירוף: ארבעה או חמישה מקראות

הוא , )2 צג' תה(' נכון כסאך מאז, ' אך דווקא פסוק מקביל–) 19 קג' תה(' הכין כסאובשמים 

דווקא ' מרום' השמים המכונים 25;סא הכבוד קודם לבריאת העולםישנדרש לעניין בריאת כ

פרשז 'הביטוי המוזר ; )12 יז' יר(' מראשון מרום כסא כבוד'אינם יכולים שלא להזכיר לנו את 

 'הִכּסֵ מאחז פני ': הוא שוב דוגמא טובה לפסוק המשובı משום חציו שלא הובא בפיוט' עננו

דומה אפוא שהפייטן אסף בשלוש הצלעיות הראשונות כמעט כל פסוק שמצאו . )9איוב כו (

באה הצלעית ,  השמיםאך כדי שלא נשכח שעיקר ענייננו כאן בבריאת. עוסק בכסא הכבוד

תוך הפיכת הדימוי שבפסוק לכינוי , )22מ ' יש ('הנוטה כֹדק שמים'הרביעית ומשבצת את 

  .בפיוט

       
, פינחס הכהן' פיוטי ר, אליצור'  ש:אצל, לשבת ענייה סוערה וראש חודשו ראו בקדושתא של  21

  .659' עמ, ד"ירושלים תשס
  .388' עמ, שם: ראו; פינחס הכהן' א לזכרונות של רהדוגמה לקוחה מן התקיעת  22
  .148–142' עמ, ובמבוא, 523' עמ, שם: ראו; והמיוחסת ל' נר אהליבה'כך הוא בקרובת חנוכה   23
  .124' עמ, )18לעיל הערה (מירסקי   24
והשוו גם לניתוח המקורות הבא , )שם (ציון מקורות הטור בא אצל מירסקי; ד,  אאשית רבה בר:ראו  25

  .229–228 'עמ, ן"ירושלים תש, הפיוט', המליצה של יוסי בן יוסי, 'מירסקי' א: וכן, 64' עמ, םש



    
      
      
  10[  שולמית אליצור  
       

              
]178[  

   

שאי אפשר לנו לדעת אם אכן היו כל הפסוקים הללו בקדמת תודעתו , במאמר מוסגר נציין

 לפחות אלו המשובצים במפורש(אין ספק שחלקם . של הפייטן שעה שיצר את טורו השירי

) 'כסא כבוד מרום מראשון'כגון (אך אפשר שאחרים , הובאו במודע) בשתי הצלעיות האחרונות

בשאלה זו אנו נתקלים שוב ושוב . השפיעו באופן בלתי מודע על בחירת מילותיו של הפייטן

יתה ללא ספק גורם פעיל יוהאסוציאציה ה, חשיפת המרקם המקראי שבתשתית הפיוטיםבעת 

ומצליחים לגלות את , אך משאנו באים לנתח את הפיוטים. א במודעלהעשרת הטקסט גם של

כאשר מספר , כך דרך משל. נחשף לפנינו עושר רב, מערך ַהְּקָׁשִרים האסוציאטיביים הללו

  : הוא אומר26',אז באין כול'פייטן על המבול בסדר העבודה הנפלא ה
10  

  ִעיּזּוז ִּביַּקע/ ִעינֹות ְּתהֹום 

נבקעו כל מעינות ': יט כאן הוא כמובן מן ההקשר המיידי בסיפור המבולהפסוק המקראי המתפי

אך אם ). 8 כד' תה(' עזוז וגבור' ה'ה שנאמר בו "קבההוא כינוי ל' עיזוז'ו; )11 ז' בר(' תהום רבה

, ה שפסוק מקראי נוסף נזכר לו לפייטןגלנ, נתהה מדוע דווקא כינוי זה נבחר לשמש כאן

: צף כאילו מאליו לשון הכתוב', עינות'ב' מעינות'וסטיכון את ומשעה שהחליף לצורך האקר

  .ה בהקשר"יו של הקבווהוא שקבע את כינ, )28 משלי ח(' ַּבֲעזֹוז ִעינֹות ְּתהֹום'

אך נוכל למצוא שימושים אסוציאטיביים גם , כיוצא בדוגמה זו קיימות דוגמאות רבות מאוד

ה זו ונשוב ונעיין בשימושיהם הייחודיים של בהעראפוא  נסתפק לענייננו כאן. בשירים מספרד

ıשימושים שבהם הם שונים ממשוררי ספרד, סוקיםישראל בפ- פייטני אר.  

       
  , ז"ירושלים תשנ, ישראלי הקדום ליום הכיפורים סדר העבודה הארı: אז באין כול, יהלום' י: ראו  26

סט אם כי הטק,  השימוש בפסוקים בסדר עבודה זה נעשה בדרכם של הפייטנים הקדומים.109' עמ
אך כמה וכמה גורמים מעידים על , יהלום קבע את זמנו בלא הנמקה מפורטת. כנראה מאוחר יותר

אחרי מילת , בסדר זה נחתמת כל יחידה שירית בפסוק או שניים: הראשון שבהם תבניתי. איחורו
 דבר, אך למהלך זה אין אח בשום סדר עבודה אחר, לא ברור מה מקור הפסוקים הללו. 'ככתוב'ההצעה 

היו פייטנים נוספים מחקים אותו , שכן אילו היה הסדר קדום מאוד(המטיל ספק בקדמותו של הפיוט 
כגון (לשוניים  של הסדר הם שימושים מעידים לכאורה על איחורוה  נוספים גורמים.)בעניין זה

, ]53ה שור[ֻחוְטָּבה : כגון, השימוש במילים נקביות החביבות בעיקר על פייטני האסכולה הסעדיאנית
האסכולה , זולאי' מ: ראו; ועוד] 764[ִּפְׁשָעִתי , ]560[ֶחְׁשָקה , ]307[ׁשּוַפת ָעֵקב , ]56[ִּגְׁשַמת ַזַעם 

כפולמוס המרומז ( תוכניים כן ענייניםו) לז–ל' עמ, ד"ירושלים תשכ, של רב סעדיה גאוןהפייטנית 
, 218אמור בלשון נקייה בשורה ה, ן המודגש של היתר קיום יחסי אישות בשבתעם הקראים בציּו

זאת בצד הטון ). קודם להופעת הקראים לא היה טעם בהדגשה כגון זו; פירושו של יהלום שםב נוועיי
אין כל ספק שהוא יצירה פייטנית מעולה העשויה , ללא קשר לזמנו.  ועודהפילוסופי של טורי הפתיחה
  .ללמד רבות גם לענייננו כאן
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לא כן . ספרד מילה בודדת איננה בגדר שיבוı בשום פניםמ שיר חולקודם שבהקשר של ציינו 

ıקראי של מובן שאין אנו נדרשים לחפש את מקורה המ. ישראל- הדבר כשמדובר בפיוטי אר

המכוונות לפסוק אחד , אך שימוש במלים משמעותיות. אין אבסורד גדול מזה; כל תיבה ותיבה

ואין הדברים אמורים כמובן ברב סעדיה גאון  –לים נדירות או יחידאיות יובעיקר במ, בולט

 אלא בפייטנים קדומים 27,הרודפים אחר מילים יחידאיות לשמן ולא לשם הקשרן, ותלמידיו

 על  כללואין לעמוד, ימוש במילים כאלה נעשה לעתים קרובות בכוונת מכוון ש– יותר

  .יהן המקראייםרמשמעות הפיוט בלי להיזקק להקש
11  

  28:'אזכיר גבורות'נשוב ונדגים את הדברים מתוך טור נוסף של יוסי בן יוסי ב

  ִלי ֹחקָּתְפֶּתה ִלבְ / ִהִּשיק ֲעלּוָקה // ֵּבין ַמִים ְלַמִים / ְּבַהְבִּדילֹו 

אך כדי להגיע להבנה זו חייב קולט השיר לפענח את , ם ביום השניוניהטור עוסק בבריאת הגיה

ולשם כך עליו לחזור אל המקראות שבהם מופיעות '; לבלי ֹחק'ו' תפתה', 'עלוקה'הכינויים 

, )]15 ל' מש[' לעלוקה שתי בנות'(היא מילה יחידאית ' עלוקה, 'ובכן. מילים אלה ואל מדרשיהן

הרחיבה 'בא בפסוק המתאר איך ' לבלי ֹחק' הביטוי 29;םונישזוהתה כבר במדרשים עם גיה

' תפתה'ואילו ; ם ברורוניגיהעם וזיהוי שאול , )14 ה' יש(' ק לבלי חֹ  נפשה ופערה פיהשאול

פסוק שממנו , )33  ל,שם(' כי ערוך מאתמּול תפתה, 'מופיעה בפסוק החשוב ביותר לענייננו

מילים בודדות ). ו,  דאשית רבהבר(ם ביום השני ונימדרשם על בריאת גיהל ב"למדו חז

ואין כל דרך להבין את , הלקוחות מפסוקי מקרא נושאות כאן אפוא את עיקר משמעות הטור

  .הטקסט בלא מימוש מלא של הקשריהן

השימוש במילים מקראיות בודדות הדורשות להיזכר במקורותיהן או במדרשיהן שכיח ביותר 

כדי להבין למה מכוון פייטן בכינויים נפוצים . כמו בדוגמה שראינו, גרת הכינויים הפייטנייםבמס

 ואין 30; וכיצד נדרשוַסְפַרַעל וכיוצא בהם אנו חייבים לדעת היכן נזכרו, ַּתִּנין, ֶאְזָרח, כמו ֵהיָמן

       
  .מ–יט' עמ, )שם(י  אצל זולאראו לעניין זה  27
  .126' עמ, )18לעיל הערה (מירסקי   28
, )ו"תש(לשוננו יד ', הוראות וצורות, 'בן חיים'  ז:והשוו. א"ז יז ע" ע,ובבלי, ראו מדרש משלי על אתר  29

  .197–196 'עמ
ל "על פי דרשת חז, ואזרח לאברהם אבינו, הימן הוא כינוי למשה. כל הכינויים הללו שגורים ביותר  30

  מהדורת , פסיקתא דרב כהנא: ראו למשל (11  הכים אהמופיעים במל' הימן'ו' איתן האזרחי'ת לשמו
, תנין הוא כינוי קבוע לפרעה). 61' עמ,  פרה ג,]כ"להלן פסדר[ב "ניו יורק תשכ, כרך א, מנדלבוים' ד

הוא כינוי ' סף רעל'או ' ספרעל'ו, )'התנים הגדול הֹרבı בתוך יֹאריו' (3  כטזקאלעל פי תיאורו ביח
     .2  יבריהלירושלים על פי זכ

ּ  
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ין כל סיכוי להבין ללא  א31,ִנְבָחז או ַחְרִסית, כמו ַּדְרְּדִעים, צורך לומר שכינויים סבוכים יותר

כאשר כל מילה שבו תובעת , עד כמה עשוי כינוי אחד להיות סבוך. מימוש מקורותיהם במלואם

  32:'ארומם לאל', נדגים על פי משפט אחד מסדר עבודה קדום נוסף, עיון נפרד
12  

  ִּבְסִכּיֹות נֹוֶפת/ ְּבֵראִׁשית ֶהֱעִרים 

; הוא לשון חכמה וערמה' הערים'. ברא את העולםה נתייעı בתורה ו"כוונת הפייטן לומר שהקב

. וננסה לנתח את דרכו של הפייטן ביצירת כינוי זה', סכיות נופת, 'אך אנו נתרכז בכינוי לתורה

מילת . ודומה שהוא פרי רוחו של כותב הסדר שלפנינו, איננו מקראי' סכיות נופת'הצירוף 

מה לצירוף ). 16 ב' יש(' שכיות החמדה'ף הבאה במקרא בצירו, שבו מילה יחידאית היא' כיותס'

מתברר שעיקר כוונתו של הפייטן לא ? ובעיקר בהקשר של בריאת העולם, זה אצל דברי תורה

שבהמשך ' החמדה'ולא הביאה אלא כדי לרמוז לתיבת , שהביא ביצירתו' שכיות'יתה לתיבת יה

 מתבררמעתה ). יד, ת גאבו(' כלי חמדה שבו נברא העולם'שכן שנינו שהתורה היא , הצירוף

בהקשר של ' חמדה'משנרמזה : 'נופת'שבצירוף המקורי ב' החמדה'מדוע החליף הפייטן את 

 מזהב ומפז רב הנחמדים'גם זכר דברי התורה בדרך האסוציאציה צף ודאי , דברי תורה

פתומתוקים מדבש וֹנ   ).11 יט' תה('  צופים 

אשר רק רמזים בודדים של מילה זו , שלםנסיים את הדגמתנו בבירור עניינו של קטע פיוטי 

 אחרי תיאור 33.'אז באין כול'ונשוב אל סדר העבודה . או אחרת מאירים את מלוא משמעותו

  :אבני השוהם שעל כתפי הכהן הגדול מוסיף הפייטן

  ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים/ ִויעֹוֵרר ִחיַׁשת // ָּבֶהם ַיִּביט / ְטהֹור ֵעיַנִים 

  ְוֵלרֹוַע ַּבְרֶזל/ ִליּדֹוק ִטיט // ה ְּבא ָיַדִיים ֲחצּובָ / ִטיַעת ֶאֶבן 

  ְוִלְמרֹוט מֹוְרֵטינּו/ ֹוְרֵטינּו ִלְ◊רֹוט ◊// ֲחקּוָקה ְּבַכַּפִים / ִטיַרת ְׁשִנָּיה 

       
אגמונו שלחף 'יוסף בירבי ניסן לשביעי של פסח '  של ר בקדושתאשלושת הכינויים לקוחים מהמגן  31

להדפסתו . פיוט זה הוא אחד הפיוטים הקלסיים הקשים ביותר שעלו מן הגניזה. 'תנין בהתלחלח
ירושלים , ישראל ופיוטיה-ארı, 'ישראל-יוט בארıלתולדות הפ, 'זולאי' מ:  ראו של הפיוטביאורולו

הם ישראל שיצאו ' דרדעים'. 273–272 'עמ, )18לעיל הערה (וכן פליישר , 183–182 'עמ, ו"תשנ
; )11  הכים אמלב' דרדע'שם  ל,]שם [כ"ל בפסדר"שוב על פי דרשת חז(' דור דעה'אשר כונו , ממצרים

סנהדרין סג , ומדרשו למשל בבבלי, 31 ב יזכים זכר במלהוא כינוי לכלב על פי שם האליל הנ' נבחז'
עיר ' כ18  יטעיההמופיעה ביש', עיר השמש, 'על שם הליופוליס, היא כינוי לערי מצרים' חרסית; 'ב"ע

, הבנה זו של הפסוק מצויה כבר בתרגום יונתן בן עוזיאל; שמש = חרס(' עיר החרס'שהוראתה ' ההרס
  ).ון שמש וגם לשון חורבןגם לש' הרס'אם כי הוא מתרגם 

  ).שם (כאן הוא בעקבות פירושו של יהלום' סכיות' ניתוח המילה .154' עמ, )26לעיל הערה (יהלום : ראו  32
  .133–132 'עמ, )שם (יהלום  33
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, ה יביט בשתי אבני השוהם וייזכר בשתי אבנים אחרות"בטור הראשון מבקש הפייטן שהקב

הדבר מפורט בשני הטורים ? ן שתי האבנים הללו המה; אשר את ביאתן הוא מבקש להחיש

כשהיא נגזרת ונחצבת בלא ידיים , האבן הראשונה היא זו שראה נבוכדנאצר בחלומו: הבאים

כאן השיבוצים גלויים . )45, 34  ביאלדנעיינו ב (ומפוררת את הצלם שרגליו עשויות טיט וברזל

  34.ואין צורך להאריך בהם, משמעיים- וחד
13  

, בא שיבוı מקראי העוסק בירושלים' טירה'בסמוך לכינויה ?  האבן השנייהאי האך מה

המסביר מה עניין ירושלים , אך המפתח העיקרי; )16 מט' יש(' הן על כפים חקתיך'שנאמר בה 

לבד מפסוקים האוסרים על . 'שרט'בא דווקא בשימוש בשורש המקראי הנדיר יחסית , אצל אבן

: והוא המכוון בפיוטנו,  בא השורש במקרא במקום אחד בלבד,האדם לשרוט בעצמו לאות אבל

טּו מעמסה לכל העמים כל ֹעמסיה ירושלם אבןוהיה ביום ההוא אשים את ' ֵר ָּ◊ ' זכ(' ָ◊רֹוט ִי

שתי האבנים שמבקש עליהן הפייטן לקוחות אפוא משני חזונות המנבאים את גאולת ). 3 יב

ואבנו של זכריה , המסמלת את השמדת האומותאבנו של דניאל , ישראל בתמונות של אבנים

שוב אנו רואים שרק מימוש הקשרה של מילה . המסמלת את מעמד האומות בעת בניין ירושלים

  .בודדת המכוונת למקור מקראי רמוז יוכל להוביל אותנו להבנת הפיוט

  ד

נוכל אך לא , מקראיים המסייעים להבנת הפיוטים- עד כה הבלטנו בעיקר את ההקשרים הפנים

. גם ָּברמזים הפייטניים למדרשים באמצעות פסוקים המשובצים בשיר, ולו מעט, שלא להרחיב

כפי שכבר ראינו בטור על בריאת , לעתים ילווה השיבוı בסיכום קצר של עניינו של המדרש

אך בסופו של דבר הוא סיפר את , הטור היה אמנם רצוף רמזי מקראות: גיהינום ביום השני

' הסיק עלוקה'(ה גיהינום "ברא הקב) 'בהבדילו בין מים למים'( שביום השני ,האמור במדרש

 , דרך משל,אנו מוצאים, הכרוך בסיפור המדרש אך קשה יותר לפענוח, רמז דומה). 'וכו

    : במשפט35',אפסי חוג'בקדושתא הקלירית לשבועות 

ִהִּטיָת ְלִסין ֶמַתח ְזרּוֶתי  

       
'  עמ,ה" ניוארק תרע,א, אוצר מדרשים, ד אייזנשטיין"י: ראו(יש לציין כאן את המובא במדרש השכם   34

וזאת האבן שראה דניאל דכתיב , בני מלואים כנגד ישראל שנקראו אבן ישראלאבני שוהם וא'): 141
שתי ' לעניין הטור הראשון בקטע יש לציין שבכתב יד מקביל במקום .''עד די התגזרת אבן וגו

אך על פי ההמשך נראה שנוסח , יהלום בביאורו מעדיף נוסח זה. 'משיכת אהבתינו'כתוב ' האבנים
שבו נאמר על עבותות , נגרר כאן בטעות מקטע קודם' משיכת אהבתינו'סח ואילו הנו, הפנים עדיף

  .4ברמיזה להושע יא , )582שורה , 127' עמ(' לעורר חישת משיכת עבותות'החושן שהן נועדו 
 .143' עמ, ס"ירושלים תש, קדושתאות ליום מתן תורה: רבי אלעזר בירבי קליר, אליצור' ש  35
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בל המבקש להבין משפט זה חייב לממש לפחות שלושה א, אין כאן שיבוı של פסוק מסוים

מתח  'את משמע הצירוףכדי להבין : מתוכם לגלות שמסופר כאן תוכנו של מדרש ו,פסוקים

ושמים בזרת 'וכן , )22 מ(' וימתחם כֹאהל לשבת'צריך לדעת שישעיהו אומר על השמים ' זרותיך

 משעה שברור לנו 36.חים מעל העולם המתוהם אפוא השמים' מתח זרותיך'). 12 ,שם(' ִּתֵּכן

ויט שמים ': ונזכרים בפסוק נוסף' הטית'אנו שמים לב לפועל , שמושא המשפט הוא השמים

  שהוא–' סין'לכדי להבין את הקשר בינו לבין מתן תורה ואך , )10 יח' תה; 10 ב כב"שמ(' וירד

ה שמים "מד שהרכין הקבמל': ל אותו פסוקע עלינו להיזכר גם במדרש –הר סיני ל כינוי שכיח

ויט שמים וירד וערפל תחת "וכן הוא אומר ... ונים על ראש ההר ודבר עמהן מן השמיםיהעל

פרנקפורט , א רבין"ש הורוויı וי"מהדורת ח, מסכתא דבחודש ב,  יתרו,מכילתא(' "רגליו

ש לשם כך השתמאבל , מתברר שהפייטן אכן סיפר בלשונו את תוכן המדרש). 238' עמ, א"תרצ

  .בלשון רמזים סבוכה שבה כמעט כל מילה רומזת למקור אחר
14  

 יותר עושים פייטנים שעה שהם משבצים קטע קצר מפסוק בלא לספר את  עודמהלך מופלג

כשהם סמוכים ובטוחים שדי בעצם הזכרת הפסוק כדי להחיות בתודעת שומעיהם , המדרש כלל

ל פסוקי המקרא נעשית קשה במיוחד  לשון הרמזים המבוססת ע.מהלך מדרשי שלם הכרוך בו

 .וכל אחד מהם רומז לדרשה אחרת, ללא כל הרחבה, שעה ששברי הפסוקים באים בזה אחר זה

לפרשת ' אצולת אומן'אלעזר בירבי קליר מביא בקדושתא '  אנו מוצאים את ר,כך דרך משל

  : את רצף המשפטים)7256דוידזון א  (פרה

  ֵזר ִׁשְבָעַתִים ְמֻזָּקָקה

  ָטהֹור ִמָּטֵמא ְמֻחָּזָקהֹחק 

  ְוִהיא ְרחֹוָקה/ ְטבּוָעה ְּבא ְרחֹוָקה 

אמרות טֹהרות ' אמרות ה'על פי ' שבעתים מזקקה': כל אחד מן הטורים הללו מיוסד על פסוק

מי יתן טהור מטמא לא 'על פי ' טהור מטמא; ')7 יב' תה(' כסף צרוף בעליל לארı מֻזקק שבעתים

 מתברר 37).23 ז' קה(' אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני'על פי ' והיא רחוקה'ו; )4 איוב יד(' אחד

 38,שכל אחד מן הפסוקים הללו משמש יסוד לפתיחתא מדרשית שלמה בפסיקתא לפרשת פרה

 –י בינם לבין עניין הפרה דרשלהזכיר גם את הקישור המבה בעת הפייטן מבקש לרמוז לפסוקים וו

       
והוצב כנסמך ', חתַ מֶ 'הומר בשם העצם המחודש ' מתוחים'התואר : הפוכהצירוף זה הוא סמיכות תיאור   36

 .כדרכם של פייטנינו הקדומים', זרותיך'ל
על פי , הוא כינוי לתורה' לא רחוקה'הביטוי : שאינו בא לרמוז למדרש, טור זה מיוסד על פסוק נוסף  37

) 'טבועה'(ות פרה אדומה כתובה מצו: משמע הטור). 'ואקה ִה לא נפלאת היא ממך ולא רחֹ ' (11דברים ל 
 .אך האפשרות לעמוד על טעמה רחוקה מתפישת אדם, )'בלא רחוקה'(בתורה 

  .59, 55, 54' עמ, א, כ"פסדר: ראו  38
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  . מפסוק לפסוקמעבר מהירב, וכל זאת בלא השתהות

נסכם אפוא ונדגיש שלניתוח הפיוט הקדום דרושים כלים כמעט הפוכים מאלו היפים 

; כל מילה העשויה לרמוז למקור מקראי חייבת להילקח בחשבון: לפענוח שירת החול בספרד

ıשמא יתגלו בו רמזים סמויים, פנייה אל ההקשר המקראי המלא הכרחית עם זיהוי כל שיבו ;

 נדרש  גםאף פעם בזיהוי מקורו המקראי של פייטן בלי לבדוק אם הפסוק ששיבıואין להסתפק 

 שגם השימוש בכלים אלו צריך להיעשות אין צורך לומר. באיזה מקום לעניין המתפייט

ולא כדי להוסיף עליו , ואין להיעזר בהם אלא כדי לחשוף את המצוי בטקסט, בזהירות הראויה

  .משמעויות שהן זרות לו
15  

  ה

שכן פייטנינו הספרדים כבר נזקקים , ב המורכב והסבוך ביותר קיים בשירת הקודש בספרדהמצ

אך אין , כדרכם ביצירותיהם החילוניות,  מתואמים ושוני הוראה, טעונים,לשיבוצים ניטרליים

הם נמנעים מלשבı גם שברי פסוקים שעיקר משמעם בהקשריהם המלאים במקראות 

שכיחותן של הדרכים השונות משתנה על פי ; ראל הקדומיםיש- כדרך פייטני ארı, ובמדרשות

ואפילו , אך הן מופיעות לעתים כשהן סמוכות זו לזו, מחבריהםוזמני תבניותיהם , סוגי הפיוטים

  .בטורים סמוכים שבפיוט אחד

 המביאים זה 39,שלמה אבן גבירול' נדגים את הדברים משני טורים מתוך סדר העבודה של ר

  :טני מסורתי וסיומת מקראית מתואמת וחריפהבצד זה שיבוı פיי

  ְוִהֵּנה ָעָלה ֻּכּלֹו/ ֶּכֶרם ְלַחֵּבל ָיַזם ׁשּוָעל 

' שועל'אך כאן , )15 ש ב"שה(' ֻשעלים קטנים מחבלים כרמים': בטור הראשון משובı הפסוק

וכדי להבין את שילוב הפסוק בהקשר אין די ,  לישראל– 'כרם' לפרעה ו מטפורימשמש כינוי

 40.על המצרים ששעבדו את ישראל, אלא יש לזכור גם את דרשתו, זיהוי מקורו המקראיב

בדיוק כדרך , ג מצפה אפוא משומעיו למימוש השיבוı הטעון באמצעות המדרש"רשב

והנה עלה ': אנו נתקלים בפסוק, הוא טור הסיומת,  מיד בטור הסמוך אבל.הפייטנים הקדומים

המנתק את הפסוק מהקשרו המקראי ,  שימוש מתואם חריףכאן לפנינו). 31 משלי כד(' ֻכלו

הנה עלה כולו ' ש, במקור מדובר על כרמו של איש עצל41:ומעניק לו משמעות חדשה
       
  .263' עמ, ז"ירושלים תשל, א, שירי הקדש לרבי שלמה אבן גבירול, ירדן'  ד:ראו  39
אלו , מחבלים כרמים... לן בשועליםכשהוא מושל את המצריים מוש':  לפסוקיר השירים רבהראו ש  40

  .')7 ה' יש" (צבאות בית ישראל' כי כרם ה"דכתיב , ישראל
אכן יש ': כך(ג "ככלל ניתן למצוא סיומות מקראיות מתואמות לא מעטות בסדר העבודה של רשב  41

ם  רוב הפסוקיואילו, ) ועוד142בשורה ' אשר לא כדת; '74בשורה ' ראה רעה ונסתר; '4בשורה ' אדני
ורבים מהם מופיעים על דרך הנהוג בפיוט , המשולבים בגופי המחרוזות אינם מתואמים או שוני הוראה



    
      
      
  16[  שולמית אליצור  
       

              
]184[  

   

וההשלמה המתחייבת היא ', צמח כולו'פירושו אפוא ' עלה כולו'. 'כסו פניו חרולים, קמשונים

' עלה':  היוצאים ממצריםאבל בפיוט מוסבים הדברים במפתיע על בני ישראל. 'קמשונים'

 אך הכרם המטפורי שנזכר –מוסב אמנם שוב על הכרם ' כולו'ו', יצא ממצרים'מתפרש מעתה 

וקיומן זו ליד , ההבדל בין שיטות השיבוı הסותרות. שאיננו אלא כינוי לעם ישראל, קודם לכן

 שני את אך מצד, ממחיש מצד אחד את גודל השפעת המסורת המזרחית על הפיוט הספרדי, זו

  .החדשנות של משוררי ספרד בשימושיהם במקראות
16  

הדורשות דרכי מימוש שונות לחלוטין של לשונות המקרא , צריך להדגיש ששתי השיטות

הפייטנים הקדומים אינם מפרידים : נסמכות על גישות עקרוניות סותרות, המשובצים בטקסט

הטענת הפסוקים בד בבד עם לה ודורשים פענוח זהיר של מילה אחר מי, בין פסוק ומדרשו

, מעין חידה עשוי להיות  בפיוטופיע שבר פסוק המ כל;המשובצים מתוך הקשריהם הרחבים

דרך זו תובעת משומעי השיר . אשר פתרונה הוא ההקשר המקראי הרחב או המדרש הנרמז

אשר היחס ,  ואילו משוררי ספרד.של ידיעותיהם והחלתן על השיר בכל עת' חיובי'מימוש 

       
ואילו בגופי , גם בדורות הבאים שכיחים יותר הפסוקים המתואמים בין הסיומות המקראיות. הקדום

 ואין מקומו ,עניין זה דורש כמובן פירוט והדגמה רחבים. המחרוזות הם מופיעים לעתים רחוקות יחסית
ג מצויות גם "מסורתיים בפסוקים בסדר העבודה של רשב' פייטניים'דוגמאות נוספות לשימושים . כאן

גפי ': ג"ם ביום השני אומר רשבוניבדברו על בריאת גיה: ונזכיר כאן כמה מן הבולטות שבהן, הן לרוב
!) על ידי מילה יחידה(ז בא למעשה כדי לרמו' העמיק'הפועל התמים ). 30שורה (' רשף העמיק לצריו

הוא הפסוק העומד במרכז , לפסוק המשובı במקום זה ברוב סדרי העבודה הקדומים באופן מסורתי
של יוסי ' אזכיר גבורות' שכבר ראינוהו קודם לכן נרמז בסדר ,ם ביום השניוניהמדרש על בריאת גיה

' וגו'  הרחיבהעמיקמלך הוכן גם הוא ל, כי ערוך מאתמול תפתה': 'תפתה' באמצעות המילה ,בן יוסי
' אתה כוננת'באופן דומה רומז יוסי בן יוסי לפסוק זה בסדר ). ו,  דבהראשית ומדרשו בבר, 33 ל' יש(

'  אשמדורת 'יםהמילו, )174' עמ, ]10לעיל הערה [מירסקי (' גם מדורת אש לשונאיך הסקת': באומרו
 משלושת סדרי העבודה נבחרה אפוא מילה בכל אחד. 'מדורתה אש ועצים': ת לסוף אותו פסוקורומז

ג אנו נתקלים בחלק אחד של "בהמשך סדר העבודה של רשב. ז אליוואחרת מתוך הפסוק כדי לרמ
 בבקשו לדבר על אוצרות : כדי לרמוז לחלקו השנישהוא צירוף מקראי טעון ולא בא אלאפסוק 

כדי לרמוז , )31שורה  (' יקרותאבני אלגביששת באוצר 'ה "הגשמים שבשמים הוא מתאר שהקב
ועל גניזת האור לצדיקים ; )13 יג' יח(' וגשם שוטף'הן ', ואבני אלגביש'למילים הבאות בפסוק לפני 

משמשת כינוי לאור על שם הכתוב ' קפאון'כאשר המילה היחידה ', גנז קפאון': לעתיד לבוא הוא אומר
ופסוק סיומת מתואם בטור , רש בטור אחדמקרה נוסף של רמז דק למד). 6 יד' זכ(' אור יקרות וקפאון'

עליו 'הצירוף . 'לעת האוכל/ הן עליו יכרו עמוסיו ': בא בתיאור אכילת הלויתן לעתיד לבוא, הסמוך לו
ראו בפירוט על מסורת (עומד במרכז המדרש על סעודתם של צדיקים פסוק ה, 30 איוב מלמכוון ' יכרו

ואילו ; )קט–קה' עמ, ]ו"תשמ[סיני צט ', בראי הפייטנותמדרש ופסוקו ': מדרשית זו בפיוטים במאמרי
וסעודת הקוצרים הצנועה הופכת עם הבאתה כאן לסעודתם , 14 לקוחה מרות ב' לעת האוכל'הסיומת 

וכולן לקוחות מפיוט , ואין אלה כמובן אלא מקצת הדוגמאות. המפוארת של הצדיקים לעתיד לבוא
  . השימוש בפסוקים אצל פייטני ספרדאך די בהן כדי להבליט את מורכבות, אחד
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חומר לשוני ניטרלי ומקור גם  בפסוקים של כתבי הקודש רואים, למקרא כבר השתנה אצלם

הפעלת קולט הפיוטים במקרים אלה מנוגדת  .מן המקורוהם מתרחקים והולכים  ,לחידודים

הוא אמנם נתבע לזכור את ההקשר המקורי : לחלוטין לזו שבפיוטים החידתיים מן הסוג הראשון

ıאלא דווקא כדי , לא כדי לממש אותו או להשלים מתוכו פערים בשיראך , של הפסוק המשוב

 אשר יצר התנגשות בין הוראת הפסוק במקור לבין ,לחוש במלוא העוצמה בתעוזתו של הפייטן

המאפשר לזהות חומר , זכירת המקור בהקשר זה היא מעין הבזק של רגע. משמעו החדש בשיר

 אבל לעצם ההיפוך ;השיר לשכוח את המקור מיד לאחר מכן נתבע קולט .מוכר בלבוש חדש

לכאורה אין שתי .  אפקט חידודי חריף לעתיםהזה במשמעות הטקסט הקדום עשוי להיות

המיומנויות המנוגדות הללו עלולות להביך את קולטי הפיוטים : השיטות עשויות לבוא כאחת

נו רואים שפייטני  אבל א.ולגרום להם שלא ידעו באיזה כיוון לממש את ידיעותיהם בכל מקרה

ספרד סומכים על הכשירות הספרותית של שומעיהם ומביאים שיבוצים מסורתיים טעונים 

  אפואמציבשימוש בשתי השיטות זו בצד זו ה .בצד שיבוצים מתואמים חריפים) 'חיובי'במטען (

 ם אשר פענוחיםטקסטכ – ולפחות את הפיוטים המסורתיים שביניהם –את הפיוטים מספרד 

גם בדרכי השיבוı בשירת ,  דורשת מיומנות רבה ובקיאות כפולהםוהבנת,  זהירות רבהמחייב

  .החול וגם ברמזי הפייטנים הקדומים
17    
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