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  ב "והניתוח ממערכי השיעור לפרק שירת ימההסיכו� 

  המורה אלי פררה: כתב וער�

  רבי שמואל הנגיד/  ִ"י ַהְ!ָמ  ָ�ִמי�, ִהְתַקְ�צ�

  ,ַעָ�ה ְ�ַקו ֵליל�ת ְ�ַקו ָיִמי�/ ִ�י ַהְ�ָמ� ָ�ִמי� , ִהְתַקְ�צ�. 1

  ,ֶמֶלְ( ְמר)ָ'ִמי�ס�ֵתי ְבנ�ת / �ְרא� ְפֵני ֶאֶר# ֲאֶשר ָלְבָשה . 2

  ,ִצָ-יו ְ�ָשִני א� ְכמ� ָדִמי�/ ְשת� ְדֵמי ֵעָנב ֲעֵלי ֶוֶרד . 3

ָ�ִרי� �ַמְתִאיִמי� / �ְרא� ְפֵני ָעָליו ֲאֶשר ָצְמח� . 4    –ַיְחָדו ְמח)

2ִָמי� . 5   .7ְָבק� ֱאֵלי ָפִני� ְמ5ָדִמי�/ ִ�ְפֵני ְיַפת �3ֹר ְמב)
  

.  שביו סו� החור� לראשית עונת האביבקו התפראל הנגיד מתאר את הטבע במצב של שירו של רבי שמו

האנאלוגיה היא . לקו התפר שבי� סיו� הלילה לתחילתו של יו�, על פי השיר, זהו אותו קו תפר הדומה

מדומה , ואילו האביב בניגוד לחור�, שלילית כשלהי, ילה במשמעות פסימיתא� כ� שהחור� מדומה לל

�המזמי� את המסובי� , מסווג א� כ� כשיר יי�השיר  .משרה אווירה אופטימית וחיובית יותרה, ליו

�מוסכמה : קונבנציה* (קונבנציה*, כמקובל, יי� בשירי. פשוטו כמשמעו. במסיבת הג� לבוא ולשתות יי

. ארכוס היי� ומגישת היי� יפת התו, יופיעו תמיד גורמי טבע, ב"קבועה ומסודרת בשירת ימה) בעברית

 �) להתאס�(קב% הזמנת החברי� להת; שעיקרהאופיינית לרוב שירי היי� הפנייה של הדובר אל המסובי

, יה� מילות ציו&ת הבתי� הראשוני� ארבעהמילה הראשונה בכל אחד מ. ולשתות בחצרו ובגנו של הנדיב

  �מילות ציווי . ב"מהידועה בשירת היי� של שירת י) הנאו�, אומנות הדיבור: רטוריקה*(רטוריקה *מעי

 מבנה .�ְשת�!) מופיעה פעמיי� (,�ְרא�, ִהְתַקְ�צ�: המילי� ה�. את השלד הבסיסי של השיר תמהוואלה 

אביב הג� בשל פריחתו ; הטיעוני� הנפוצי� ביותר לשתייה…  התקבצו כי:של טיעו�מילות ההזמנה ב

  . מגישת היי� יפת המראה–הופעתה של עלמת הח� ו

  

  ,ַעָ�ה ְ�ַקו ֵליל�ת ְ�ַקו ָיִמי�/ ִ�י ַהְ�ָמ� ָ�ִמי� , ִהְתַקְ�צ� :1 )טור(בית 

  " להתקב%"לה� וקורא ) בפני קהלבעיקר הוקראו ב "ימההשירי� ב(, עיו בעיקרמוהדובר פונה לש 

בניגוד " זמ� חיובי"במוב� של היא כא� המילה זמ� , "הזמ� תמי�" �אי" הסכיתו וראו"במשמעות של 

; כמו בני הימי� (מנהוכל המילי� הנגזרות מ" הזמ�"כשאר , ב"של שירת ימה) קונבנציה(סכמה למו

א� בשיר שלפנינו , אסו� וק% הימי� ואובדנו של האד�, ה� במשמעות שלילית של גורל מר) 'תקופה וכו

. תיי�הס,  נשל�– תמי� :או, יש בו מ� התמימות החיוביתש, הוא תמי�  –הזמ� הוא במשמעות מנוגדת 

 � מגיע "ְ"ַקו ֵליל)ת ְ"ַקו ָיִמי�: "עכשיו ובי� לבי� כמו קו שעובר בי� שני חלקי היממהעבר לילה הזמ

  .תורו של היו� לזרוח

  ,ס�ֵתי ְבנ�ת ֶמֶלְ( ְמר)ָ'ִמי�/ �ְרא� ְפֵני ֶאֶר# ֲאֶשר ָלְבָשה : 2 )טור(בית 

א הי, חיובית שמשרה עונת האביב על האר%מפנה אות� הדובר לראות את האווירה הבפניה לשומעיו 

�ומצמיח את רקמת   האביב פורח,שירד בחור�לאחר שהגש� . כאילו מלובשת בגדי מל� מרוקמי

ובשת בגדי� למלבד האנשה של האר% ה. הפריחה בשלל צבעי� מרהיבי� כמו בגדי מל� עשויי� רקמה

�-םַדְבּ ושֹוֻבן ְלִיַּיס ּבַּבִֵּכ: "א"פסוק יט "יש כא� שבו% מקראי מספר בראשית פרק מ,  כשל מל�מהודרי

פירושו שלבושו של יהודה יהיה מהודר ) זאת הברכה שהעניק יעקב אבינו לשבט יהודה ("הֹתּים סוִבָנֲע

שהופ� את , זהו מעבר שעושה הדובר אל הטור הבא. ס את בגדיו ביי� ענבי� שצבע� אדו�ֵ.ויפה כמו ִ,

�  .השיר משיר טבע לשיר יי
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  ,ִצָ-יו ְ�ָשִני א� ְכמ� ָדִמי�/ ְשת� ְדֵמי ֵעָנב ֲעֵלי ֶוֶרד  :3 )טור(בית 

�משיר טבע לשיר יי� ועושה את ההקשר שבי� " משנה כיוו�"בטור הזה הדובר , כאמור מהטור הקוד

שתיית יי�  לכבוד ונג שבעהאל , בשני הטורי� הקודמי�התפעמות ממראה יופי הטבע של צבעי האדמה 

, שצבע� אדו� כשני) ניצני�(התיאור עובר אל היופי של פרחי הורד וציציו  . של האר%" שה הרקו�לבו"

  .וכצבע הד� האדו�, כצבע היי� המענג

  

ָ�ִרי� �ַמְתִאיִמי�/ �ְרא� ְפֵני ָעָליו ֲאֶשר ָצְמח�  :4 )טור(בית     ַיְחָדו ְמח)

יש . י� לאחר השתייה להתבונ� בפני הוורדהנאספי� שנקראו לפני השתייה להתבונ� בפני האר% נקרא

פניה� האדומי� . השותי� נתקבצו יחד ועלי הוורד צמחו יחד. י� הוורדסימטריה בי� השותי� לב

צופ� של השיר  שתי מילי� מחוברי� ומתאימי� אלו ה�. משתייה ה� כמו פניו האדומי� של הוורד

כקו לילות כקו ", יו� ולילה: למשל. מות המופיעי� לאור� השירהתא והמקבילההמדגישות את ה

�ההפניה של הדובר אל שומעיו היא להתענג ממראה העיניי� . השותי� והוורד, הקי% והחור�, "ימי

ָ�ִרי� �ַמְתִאיִמי�" –ה� צומחי� בזוגות תואמי� . וניצניו לראות את יופי העלי� של פרח הורד   "ְמח)

  

2ָ  :5 )טור(בית    7ְָבק� ֱאֵלי ָפִני� ְמ5ָדִמי�/ ִמי� ִ�ְפֵני ְיַפת �3ֹר ְמב)

כשכל ,  ומסמיקהוה� כנערה יפת תואר מבושמת, תיאור אנושיבטור הזה הורד מקבלי� כותרת עלי 

 יש לביטוי השירי הזה . סמוקות– בפני� אדומות" אחיו התאו�"אחד מהעלי� מפנה את פניו אל 

 �אי� זה . אשר פניה� זה מול זה, ארו� הקודששהיו על ) מלאכי�(קונוטציה מקראית על שני הכרובי

אווירת קדושה למראה של ציה יאאלא הקשר אל הפסוק המקראי המעלה אסוס, שיבו% מהמקרא

הרהיט הקדוש . בריתהמדומי� לשני הכרובי� שעל ארו� ה, וורדכותרת של פרח ההמרהיב של עלי 

 ּיוְהת ִיֶרּפַֹּכל ַהיו ֶאִחל ָאיש ֶאם ִאיֶהֵנְפּו: "20 ה "כדברי הכתוב בספר שמות פרק כ. ביותר בבית המקדש

  ."יםִבּרוְּכי ַהֵנְּפ

  

  :דרכי העיצוב

  ההזמנה לחברי� : מסירת הרעיו� ונושא השיר כבר בבית הראשו�: תפארת הפתיחה בבית הראשו�. א

  וקישוט נאה , י�ָיִמ /ָ�ִמי�    חרוז פנימי בי� הדלת והסוגר ) הנדיב(     שיבואו לשתות יי� בגנו של הדובר 

  . י צימוד של המילה קו"     ע

  ראשיתו שיר טבע ואמצעיתו הופ� לשיר יי� ובסופו שילוב של צבע האד� של היי� ע� תיאור יפי פרח   . ב

  .      עלי כותרת הוורד בטבע

  ממשמעות שלילית ופסימית ; "זמ�"הפוכה למילה ) קונבנציה(הניגוד המפתיע של שימוש במוסכמה . ב

  . אווירת עונת האביבל    למשמעות חיובית ואופטימית 

   למול האווירה החיובית ,שהוא אנלוגי לעונת החור�, הניגוד בי� האווירה הקודרת של הלילהכ� כמו . ג

   . המרהיבהפריחתו � עונת האביב עשהוא אנלוגי ל, זריחת היו�והמענגת של     

  .מראה ה של עלי כותרת הוורד לנערה יפת האנשה של האר% הלבושה בגדי מל� כמו האנש.ג

  .השיבוצי� מספר בראשית לברכת יעקב את שבט יהודה. ד

  שיש בי� פני העלמה יפת התואר לפניה� של השותי�" דבקות"י ה"תפארת הסיו� ע. ה

� של הכרובי� על ארו� הבריתהארמז המקראי לקדושת יפי עלי הכותרת ליופָי. ו .   

 


