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עבודה זו מוקדשת לזכר של הוריי ,יצחק ומרי פר" ז"ל תנצב"ה ,שמתחילת
לימודיי תמכו בי ,ליוו ועודדו אותי להמשי +ללמוד ולחקור .מה למדתי לדבוק
במטרה ,לשאו -מעלה מעלה וש"השמי ה הגבול" .ע סיו עבודה זו נושאת אני
את עיניי לשמי ואומרת לכ תודה על כל הטוב שהענקת לי .ודאי את ש
שמחי ומאושרי .יהי זכרכ ברו.+
שלמי תודה
לבעלי היקר על התמיכה ,על ההערות המאירות ,על העזרה בעריכה ובהדפסה ועל
ההיענות לטפל בכל תקלה ובכל בעיה שנוצרה ביושבי מול הגול )המחשב( שניסה
להשתלט עליי בכל עת.
הפרגו ,על העידוד ועל התמיכה להמשי +ולא
לכ בני משפחתי ,משאת נפשי ,על ִ
לוותר בשעות של ייאוש ובשעות שבה האופק נראה רחוק – את תמיד הוכחת לי
עד כמה האופק קרוב .תודה על שוויתרת והבנת אותי כששהיתי בספריות שעות
רבות וכשישבתי אי ספור שעות מול צג המחשב במקו להיות אתכ ובשבילכ.
לכ ילדיי :רועי ,שירי ,רוני וגד – על שוויתרת ולא הפרעת לי ג כשרצית
להתייע" או סת לפטפט.
לכ נכדיי :שחר ,תומר ונוע – על שבמקו לבלות אתכ ולצפות מקרוב בצעדיכ
הראשוני ,ביליתי אי ספור שעות בספריות ומול צג המחשב ונאלצתי להסתפק
בהתבוננות מפע לפע בתמונותיכ שנשלחו אליי.
לפרופ' אפרי חז ,איש אשכולות ומלא כרימו מצוות ,שליווה אותי מראשית דרכי
במחלקה לספרות ע ישראל ,תמיד בנוע ,במאור פני ובסבלנות אי ק" .תודה על
ההנחיה ועל ההכוונה ,על ההערות ועל ההארות המועילות והיעילות ,על העידוד ועל
התמיכה ברגעי של ייאוש ושל אובד תקווה ועל האמונה שנטעת בי ביכולתי
לסיי עבודה זו.
לפרופ' בנימי בר תקווה שלא חס +את חכמתו ממני ובכל עת כשפניתי אליו בשאלה
לעזֶר ולאחיסמ.+
או בקשה היה לי ֵ
ולמרכז יד יצחק ב צבי על פרס מחקר בתחו מורשת יהדות ספרד שהוענק לי.

תקציר
העבודה מציגה את מורשתו הפיוטית של הפייט רבי נת ב יעקב בלח ,אשר לפי
הנחת המחקר חי ויצר בעיר תלמסא שבאלג'יריה ,בי סו -המאה הי"ז לאמצע
המאה הי"ח.
בעבודה שני חלקי :החלק הראשו הוא מבוא על היוצר ועל יצירתו ומציג את
מגוו הסוגי והתכני שבשירת רבי נת בלח ,את מגוו מאפייניה ואת דרכי
ניסוחה .החלק השני מציג מהדורת פיוטי מבוארי ומפורשי בליווי הסבר,
ופירוט תבנית השיר וכ חילופי נוסח בפיוטי שבה הדבר מצוי.
בחלק הראשו שלושה פרקי:
הפרק הראשו מציג את הרקע ההיסטורי של יהדות אלג'יריה ואת המעבר של השירה
העברית מספרד אליה ,על סמ +מחקריה של חוקריה המובהקי של אלג'יריה ושל
יהדות אלג'יריה :ח"ז הירשברג ,מ' ויינשטיי ,ש' שוורצפוקס וא"נ שוראקי .כ הצגנו
את דברי חוקרי השירה העברית בכלל והשירה העברית בצפו אפריקה בפרט :ב' בר
תקווה ,א' חז ,י' טובי ,י' יהלו ,ע' פליישר ,י' שטרית וח' שירמ.
כדי להבי את הרקע ההיסטורי של תקופה זו וכדי להבי את דר +התפתחות השירה
העברית באלג'יריה ,סקרנו את דר +הגעת של היהודי לאלג'יריה .בעקבות פרעות
קנ"א ) (1391בספרד הגיעו פליטי מספרד לערי צפו אפריקה ,ובה :גאיה ,אלג'יר,
ווהרא )אורא( ,הוני ותלמסא ,שהיו ערי עצמאיות וא -לקחו חלק במלחמה של
המוסלמי בנוצרי .העיר תלמסא ,שהייתה תחנה חשובה בדרכי המסחר ,שימשה
תחנת מעבר לקשרי מסחר ע נאות המדבר תאפיללאת וסיג'למאסה וג תחנה
להעברת שאלות בהלכה מנאות המדבר אל חכמי אלג'יר .גל הפליטי שהגיע
לאלג'יריה בעקבות פרעות קנ"א הביא לפריחה כלכלית ותרבותית ולהתעוררות
חיי מחודשי בקהילות היהודיות הוותיקות שישבו באלג'יריה כבר מלאחר חורב
בית שני .בי הפליטי שהגיעו לאחר פרעות קנ"א ) (1391ידועי החכמי ריב"ש
ורשב"" ,ולאחר גירוש רנ"ב ) (1491הגיעו החכמי יהודה כלא" ויעקב גבישו,
שהביאו עמ לאלג'יריה צורת הנהגה חדשה וסדרי חברתיי חדשי וכ את
תרבות ספרד ואת מסורת שירתה.
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התמורות המדיניות שהתחוללו באלג'יריה במאות הט"זי"ז השפיעו על הקהילות
היהודיות והתאפיינו בחוסר יציבות שהלכה וגברה בשלהי המאה הט"ז .במאה הי"ז
השתפר מעמדה המדיני של אלג'יריה ,עד כי מאה זו נחשבה לאלג'יריה לתקופת
"זוהר" מדינית .אול במאה הי"ח שרר באלג'יריה שפל כלכלי שהביא לסיומה של
תקופת ה"זוהר" .מגפות ובצורות שהיו במאה זו החישו תהלי +זה .בשנת  1830קיבלו
יהודי אלג'יריה זכויות אזרחיות בעקבות החלת השלטו הצרפתי על אלג'יריה.
העיר תלמסא ,שעל פי הנחת המחקר היא העיר שבה חי ופעל פייטננו ,הייתה
בירתה של שושלת בני זיא ושימשה אחד המרכזי היהודיי החשובי באלג'יריה.
התיישבות של יהודי בתלמסא קיבלה תנופה ע בואו של רבי אפרי אנקאווה
בשנת  ,1392ומאוחר יותר שושלת הרבני בני משפחת כלא" עשתה אותה למרכז
ללימוד תורה ולמרכז לתרבות רוחנית ולשירה עברית .בתלמסא היו חכמי
ודייני מכובדי ומלומדי שהשיבו לשאלות בענייני הלכה לקהילות המגרב .ע
חכמי תלמסא הידועי נמני רבי אברה גבישו ורבני משפחת בקראט.
מהשו"תי שהגיעו אל תלמסא ויצאו ממנה אפשר ללמוד כי יהודי תלמסא ניהלו
בתקופה זו חיי רגילי.
על שמו ועל ש אביו של פייטננו למדנו מהחתימה בשיריו; על העיר שבה חי ופעל
למדנו מכתבי יד המיוחסי לתלמסא ושבה מצאנו כמה משיריו .על זמ פעילותו
ויצירתו של הפייט למדנו משלושה כתבי יד מתוארכי שבה נמצאו רבי משיריו.
המוקד שבכתבי היד הוא כתב יד ששו  ,808שעל פי התיעוד שבו הוא לפחות
משנת תק"א ) .(1741אחריו בזמ – כתב יד ליוורנו תלמוד תורה  133המתואר+
לשנת תק"ד ) .(1743אחריו בזמ – כתב יד אוקספורד  1188משנת תק"ה ) .(1745על
תפוצת שירתו ועל התקבלותו בקהילתו למדנו מכתבי יד נוספי ומאוחרי יותר וכ
מקובצי תפילה שנדפסו.
הפרק השני מציג את מגוו הסוגי והתכני שבפיוטי רבי נת בלח .מתו +כתבי היד
ומתו +קובצי השירה הצלחנו ללקט ארבעי ושישה פיוטי והצגנו אות בכמה מעגלי:
במעגל התפילה בולטי הפיוטי סביב תפילת 'נשמת כל חי' ,ובאלה נמצא כי סוגת פיוטי
ה'מוחר '+היא הסוגה הגדולה בקבוצה זו ובה שלושה עשר פיוטי האופייניי לכללי סוגה
זו ,שבה היחיד עומד במרכז הפיוט ונושא הפיוט הוא תיאור גדולתו של הקב"ה ושלטונו
בעול תו +תיאור סבלו של הע תחת שלטו הישמעאלי .במעגל התפילה כלולי ג
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שלושה פיוטי רשות ל'ישתבח' ,הפותחי בשבח האל ,תו +תיאור מעשיו ,מידותיו וגדולתו;
תשעה פיוטי רשות ל'קדיש' ,שהנושא המוביל בה הוא נושא הגלות והגאולה ,תו +תיאור
העולמות העליוני ותיאור גדולתו ועוצמתו של האל השולט בעול; וחמשה פיוטי רשות
ל'ברכו' המקשרי את תפילת 'נשמת' לקריאת שמע וברכותיה.
המעגל השני הוא מעגל השנה ,ובו שני פיוטי ל'הבדלה' המושרי במוצאי שבתות; ושלושה
פיוטי ב'שבחה של תורה' ,שנושא חשיבות לימוד התורה ומעמדה של התורה ,ומשויכי
לשמחת תורה ,לשבת בראשית ,שבה מתחילי לקרוא את התורה מחדש ,ולחג השבועות.
המעגל השלישי הוא מעגל חיי האד ובו חמשה פיוטי ל'שבת חת' ,הבאי לתאר,
לשבח ולבר +את החת ואת בת זוגו.
בכל הסוגות הללו ,א -שנושא מוגדר וברור ,יסוד הגאולה שליט .בסיו נידונו ששה
פיוטי ,שלא נכללו במעגלי הנ"ל ,ושנושא העיקרי הוא הגלות והגאולה.
הפרק השלישי מציג את מאפייני שירתו של נת בלח :צורות ותבניות שנהגו בשירת
הקודש הספרדית ומופיעות בשירה זו תו +שינויי שנוצרו עקב שינויי המקו
והזמ .החידושי באי כחידושי תבנית וגיווני צורה ,תו +פריצת גדרי הפרוזודיה
המסורתית והעלאת צורות חדשות שלא היו כבולות לתבניות הקלאסיות ותו+
קבלת השינויי שחדרו לשירה זו במאות הט"וי"ח ,למשל ההעדפה לתבנית ה'מעי
אזור' .וכ אימו" החתימה הבאה בגיווני אחדי ומצביעה על ייחוס השיר לכותבו.
בפיוטי בלח מצאנו שפעמי חת הפייט את שמו ואת ש משפחתו בלבד ופעמי
הוא חת את שמו ,את ש אביו ואת ש משפחתו .מקומה של החתימה בשיר אינו
קבוע ואחיד; יש שהחתימה באה בראשי הטורי של המחרוזות ,בתו +צלעיות
הטורי וביניה ,ויש שהיא באה בראשי המילי של שני טורי הבאי ברצ.-
הפייט נת את דעתו ג לטיפוח השירה .בכ +הוא הל +בעקבות גדול הפייטני בתקופה
שלאחר ימי הביניי ,רבי ישראל נג'ארה ,ובחלק ניכר משירתו מצאנו שהוא כתב שירי
על פי לחני שהיו מוכרי לו .הוא אימ" תבניות לח ,שאות הוא מציג מיד לאחר הצגת
סוג הפיוט .הצגת סוג הלח יועדה להנחות את החז  /הפייט כיצד לזמר ולשיר את
השיר .מבחינת תבנית המשקל – מקצת הפיוטי שקולי במשקל כמותי ומרבית
שקולי במשקל הברתי פונטי ,משקל שהיה נפו" ומקובל בתקופתו של הפייט.
החרוז ,לשו נופל על לשו ,אליטרציה וצימוד מקשטי ומייפי את השירי .החרוז
על פי רוב הוא חרוז סיומי הבא בסופי הטורי ,א +פעמי רבות נעשה שימוש בחרוז
פנימי הבא בי צלעיות הטורי )מפסק( .סוג החרוז בשירתו של בלח הוא החרוז
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המדויק .תופעה מעניינת היא החריזה בי העיצורי < = ,וס ,המייחדת את פייטני
צפו אפריקה ויש בה כדי להצביע על מוצאו של המשורר המשתמש בה .כמו כ נמצאה
חריזה של ב' דגושה בב' רפה וא -זו משקפת את הגיית של יהודי צפו אפריקה.
הצימודי הרווחי בשירתו ה :צימוד שונה אות ,צימוד שונה כתיב וצימוד נפחת.
השימוש בשיבו" הוא אחד המאפייני הבולטי בשירתו של בלח .בשיבוציו נעזר בלח
בבקיאותו במקרא ,בתפילות ,במשנה ובמדרש .השיבו" בא בכמה אופני :שיבו" פסוק
כלשונו ,שיבו" בשינוי ממבנה הפסוק השל ,שיבוצי ניטראליי ושיבוצי בעלי משמעות.
השיבו" השל בא לעתי כפסוק פותח ולעתי כפסוק מסיי .השיבו" הבא בגו -הפיוט על
פי רוב הוא שיבו" של חלק מפסוק ,ולעתי יצר בלח שיבו" המשלב שני מקורות ויותר.
בשירתו של בלח שפע של כינויי ברורי בתוכנ ,המהווי חלק בלתי נפרד מתכני
השיר .כינויי אלה ה כינויי שגורי שעברו מדור לדור ,תו +שהמשורר שותל
בה מטע נוס -ויוצר זיקה למקורות שמה ה לקוחי .ג הדימוי והמטפורה
מוסיפי ומעשירי את הפיוטי ה בלשונ וה בתוכנ .העצמי המדומי
מדומי זה לזה בתכונותיה המשותפות או בדר +המטפורה.
והש ֵאלה .כל אלה
בדרכי הניסוח בשירה זו כלולי :החזרה ,ההקבלה ,דרכי הפנייה ְ
משרתי את השיר ,בוני את משפטיו ותורמי לתפוצתו בקרב קהילתו של המשורר.
החלק השני הוא חטיבה אחת המכילה מהדורה בת ארבעי ושישה פיוטי
מוהדרי ,מבוארי ומפורשי ,ע חילופי נוסח ופירושי רחבי ,המוצגי ,זו
הפע הראשונה ,במהדורה מדעית הכוללת את כל פיוטיו של רבי נת ב יעקב בלח.
המהדורה מחולקת למעגל התפילה ,שהוא המעגל הראשו ,ובו שלושי פיוטי שנכתבו
כדי לשלב בפתיחות ובהפסקות שסביב תפילת 'נשמת' ולפני קריאת התורה וכדו' .חלק
זה הוא חלק מרכזי ונכבד במהדורה ,והוא מוצג על פי סדר ייעוד וקישור לתחנות
הליטורגיות במעגל התפילה .המעגל השני הוא מעגל השנה ,ובו פיוטי שנכתבו לשבתות
ולמועדי .במעגל זה הצגנו שני פיוטי ל'הבדלה' ושלושה פיוטי ב'שבחה של תורה'.
במעגל השלישי ,מעגל חיי האד ,חמשה פיוטי המושרי ב'שבתות חת' לכבוד של
החת והכלה .לבסו -הצגנו ששה פיוטי שנושא המרכזי הוא ה'גלות והגאולה'.
פיוטי אלה קובצו ונאספו מכמה כתבי יד .כמה מהפיוטי הופיעו ביותר ממקור אחד )ראה
בנספחי ב וג ובטבלאות המצורפות ש( .במבוא למהדורת הפיוטי מוצגי שיטת ההדרה
של הפיוטי; רשימת קיצורי – של כתבי היד ,של קובצי הפיוטי ושל המקורות המקראיי
– שנקטנו במהדורתנו; וכ סימני כלליי ,שהובאו בפירושי ובביאורי לפיוטי.
ד

לפני כל שיר מוצג השיר ,תבניתו ,חרוז ,משקל ,חתימה ,מקור או מקורות .א היו
לפנינו כמה מקורות לאותו שיר – קבענו נוסח יסוד ,והשינויי שבנוסחי האחרי
הוצגו כחילופי נוסח בתחתית הפיוט .ההעדפה לנוסח היסוד נקבעה על פי הנוסח
הקדו או הבהיר יותר .במקרה של ניגוד בי אלה – בהירות הנוסח היא שגברה.
בנספחי שבסו -העבודה סקרנו את כתבי היד ששימשו במחקר זה וערכנו מפתחות
מגווני למהדורת הפיוטי ,העשויי לסייע ביד המבקש להעמיק ולהרחיב את
ידיעותיו בנושא מחקרנו.
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