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  .ב"הסיכו� והניתוח ממערכי השיעור לשירת ימה

  המורה אלי פררה: כתב וער�

  שמואל הנגיד/  ֵמת �ב �ֵמת ֵאל�ל

ָ� , ֵמת �ב �ֵמת ֵאל�ל. 1  ֶנֱאַס� ִ�ְ�ֵרי �ֵמת ִעָ�/ �ֵמת ח� ַ ,  

  . �ַד ְוק&ל& ַבְ(ִלי ָדַמ/ ְוַהִ�יר&� , ָ%א� ְיֵמי ַה#ֹר. 2

  ! ָ(ל ִאי� ְוִאי� ַיַע0 ֲאֶ�ר ָזַמ/ סֹב ֱאֵלי ֵרִעי , ְיִדיִדי, ָלֵכ, .3

  �ְ�ַמע ְ�ֵמי ָמר& ְ%ַהְרִעיָמ / ֲחֵזה ָעִבי ְ%ַהְגִ�יָמ : �ְמר�. 4

  . ֵיֵרד ְוֶזה ַיַעל ְוִיְתר&ָמ/  ֶזה –�ְרֵאה ְכפ&ר �ְל�&, ְמד�ָרה . 5

  !�ַב9ִַיל ְוַג י&ָמ, ַבַ(ד/ (&ס ְו��ב �ְ�ֵתה ְ�ֵתה ַב, ק�ָמה. 6
  

  שמואל הנגיד האיש ושירתו :הקדמה

שמואל אב� שמו המקורי היה .  שמואל הנגיד–   שיר יי� של אחד מהידועי� של משוררי ספרד 

שלמה אב� גבירול ' והוא נודע לא כל כ� בשל שירתו האיכותית והכמותית כמו שיריו של רנגרילה 

שמואל הנגיד תפס את מקומו בי� ). ל"ריה(יהודה הלוי ' כשירתו של רובוודאי שלא )  ג"הרשב(

. פוליטי בקרב הקהילה היהודית והספרדית!חברתי!משוררי ספרד בעיקר בשל תפקידו המדיני

נולד למשפחה . 11 ! משורר ומנהיג של היהודי� בספרד המוסלמית במאה ה, היה מפקד צבאי

בעקבות .  למד לשו� עברית ודקדוק לצד לימודי קודשובילדותו, מיוחסת בקורדובה שבדרו� ספרד

עזבה משפחתו של שמואל הנגיד , פלישת השבטי� הברברי� לקורדובה וחורב� הקהילה היהודית

  .  ועברה דרומה לגרנדה1013את העיר בשנת 

�בגלל שהגיע לרמה הגבוהה . של קהילת יהודי ספרד) נשיא" (נגיד: "   שמואל הנגיד אכ� נקרא כ

 של מל� הצבאלשר  התמנה 1020בשנת . תר של המשרתי� בממשל הספרדי מקרב היהודי�ביו

 הוא . בשיריו יש כמה שירי התפארות על ניצחונותיו בקרבות ותיאור מפלת� של אויביו. גרנדה

 ,"ב� משלי", "ב� תהלי�": בשלושה קבצי�) ממה שבידנו בכל אופ�(כתב את שיריו וקב( אות� 

הוא הקוב( הגדול והחשוב ביותר ש "ב� תהלי�" השיר שלפנינו משתיי� לקוב( של ".ב� קהלת"

שירי מלחמה : סוגי שירי� כמו – שירי� בנושאי� רבי� ומגווני� 230בתוכו מלבד . מבי� השלושה

  .  וכמה פיוטי קודש–שירי ידידות ואהבה , שירי חשק ושירי יי�, ושירי טבע
  

  :ניתוח השיר וסיכומו

מרכיבי� אלו . השיר מסווג כשיר יי� אמנ� אול� יש בו מרכיבי� ומוטיבי� של שיר טבע והגות

. מתבטאי� בנימה קלילה אבל היסוד של מוטיב היי� על כל הקונבנציות שלו בולט בשיר ודומיננטי

הפניה הזאת אל . � ולא מזוההפניה של הדובר אל הידיד על*: לשונו פשוטה ודי מובנת ונושאו

  .דיד נעשית כדר� ביטוי של פניה לכל אד� באופ� כללי ולאו דווקא למישהו מסוי�הי
  

ָ� , ֵמת �ב �ֵמת ֵאל�ל :1) טור(בית   ֶנֱאַס� ִ�ְ�ֵרי �ֵמת ִעָ�/ �ֵמת ח� ַ ,  

המתאפייני� בחו� של החודשי� אב " תמו ימי עונת הקי("כי : אמירה פשוטה של הדובר המכריז

משהו כמו מאמצע אוגוסט כל ספטמבר וחלק . ודש תשרי הוא מוסי+ אליה�ואלול וג� ח

הדובר מתאר ). אחרי ראש השנה וכיפור וחג הסוכות(לאחר הימי� הנוראי� והחגי� : מאוקטובר

ולחודש תשרי הוא משתמש במילה , והלכו לבלי שוב" מתו"את הימי� החמי� האלה כאילו וה� 

ה "בראשית כ ("יוָּמַע-ל ֶאףֵסָאֵּיַוַוימֹות ": מהמקורותו ,ו� המוותי, "יו� האסיפה"מלשו�  "ֶנֱאַס""

  . 'ח' פס
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   .�ַד ְוק&ל& ַבְ(ִלי ָדַמ/ ְוַהִ�יר&� , ָ%א� ְיֵמי ַה#ֹר  :2)טור(בית 

ימי החור+ הקרי� ואחריה� : כלומר, הגיעו ימי הקור: פשוט וברור) בטור זה(המשפט בבית 

וכאשר ) בני� קל, נעשה אדו�, �ַד� !בלשו� עבר(ה אדו� והתירוש נעָ-, ענבי היי�תקופת הבציר של 

בבית זה נמצא ג� משחק מילי� וצימוד . שותק, הוא דומ�) כוס, גביע(התירוש הופ� ליי� בכלי 

 �ַד�ואילו ! צי�ָמבשני ְק: אנוש!ב�, �ָד� :שי� לב (�ָד�אפשר לפרש זאת ג� כאילו ה. שונה אות

כי , ש� עינו בכוס ומרוב שתייה וסביאה הוא שותק, ב� האנוש, �ָדה2) ה אדו�נעָש: חַת( 0ָָמ ָק–

= � מלשו� דממה ַמָד:  יש אפשרות לשתי משמעויותָדַמ�למילה . כל מעייניו בשתיית היי�

פוצע את גופו , �האד� הסובא יי� כאילו והוא מד5ֵ. � מלשו� דימו�ַמָד: משמעות שנייה. שתיקה

הדובר משב( כא� מעי� . או פניו נעשו אדומי� מרוב שתיית יי�, ב שתייה ודמו אדו� כצבע היי�מרו

 השותה �ָד�וכ� ה, �דוֵמ ואדו� התירוש נעשה .�ָדַמ – ַד�2: �ֵמת *ֶלצימוד של שיכול האותיות 6ָ

  .וכ� משחק מילי� היוצר כפל משמעות.  שותק–את היי� 

   !ָ(ל ִאי� ְוִאי� ַיַע0 ֲאֶ�ר ָזַמ/ סֹב ֱאֵלי ֵרִעי , יְיִדיִד, ָלֵכ, :3) טור(בית 

י� ולסבוא יחד עמ� ִעֵר! תֶב� לשבת בֵשֵש!�הדובר לידיד על*" מציע "2) טור(לאור הדברי� בבית 

! ממש כ�. ולהשתכרליהנות מהחיי� : כלומר כפי שחשב מלכתחילה לעשות, ויפעל כפי שזמ�

הפנייה לידיד . אול� כל אחד לנפשו נושא בחטא השכרות והסביאה, עי� יושבי� ביחדאומנ� הֵר

  .אלא ככינוי ש� רומז לכל אחד ואחד ליהנות משתיית היי�, אינה מכוונת למישהו מסוי�

        .�ְ�ַמע ְ�ֵמי ָמר& ְ%ַהְרִעיָמ/ ֲחֵזה ָעִבי ְ%ַהְגִ�יָמ : �ְמר� :4) טור(בית 

הדובר מנסה לתת אזהרה עקיפה שהסביאה נחשבת לחטא א� " ִ;יָמ�ֲחֵזה ָעִבי� 9ְַהְג: 2ְמר*"

וה� מרעימי� , כאילו מרמזי� ומדברי� בשמו של היושב במרומי�) הענני�(י� ִבוהָע, מגזימי� בה

המילה . י� וסובאי� ללא הכרהִעכשאנשי� יושבי� בשבת ֵר, בקולות וברקי� על הנעשה למטה

. גש�האחת הענני� מבצעי� את המוטל עליה�  וממטירי� : ות יש בה כפל משמע"ְ-ַהְגִ+יָמ�"

  .יתר!י הברקי� והרעמי� בפני סביאת" ולהתריע עלהרעי�:  את ייעוד�מגשימי�העבי� , השנייה

  . ֵיֵרד ְוֶזה ַיַעל ְוִיְתר&ָמ/  ֶזה –�ְרֵאה ְכפ&ר �ְל�&, ְמד�ָרה  :5) טור(בית 

י " כפל משמעות ע– אוקסימורו/ (*אוקסימורו/*ת תו� שימוש בהמשורר כא� יוצר תקבולת ניגודי

הכפור של ימי ) וכדומה" דמעה יבשה"; "שתיקה רועמת: "לשוני של מילי� מנוגדות כמו!צירו+

  . שהיי� מכיל בתוכו) האש( לשו� מדורה –החור+ הקרי� מצד אחד והניגוד 

יי� הקר המשול לכפור החיצוני של כמו כ� יש רמז לגביע ה. כידוע ששתיית יי� מחממת את הגו+

הקור . ימי החור+ ומנגד לשו� האש שהיי� שבתו� הכוס מלהטת את גופ� של אלו השותי� אותו

הלוהטת של ענבי היי� מרוממי� את נפש� של שותי " האש"ואילו , מהענני�, והכפור יורדי� מעל

  יש כא�.  יורד עליה� מעלומרומ� את נפשו של השותה ואילו הכפור" משמח כל לבב"היי� . היי�

  .מרוממת ועולה" היי�!אש        "יורד  הכפור .  לשו/ מדורה           כפור: תקבולת ניגודית כפולה

  !*ַבַ@ִיל ְוַג� י<ָמ�, ַבַ?ד/ ְ;ֵתה ַב?<ס ְו;*ב *ְ;ֵתה , ק*ָמה :6) טור(בית 

די את האזהרות שיש בענני� ובברקי� שאל לקחת ללב יותר מ, הדובר לידידו" מציע"על כ� 

שהוא כלי קיבול הרבה יותר גדול , ג� מהכוס וג� מהכד" מכל הלב"אלא לקו� ולשתות , ורעמי�

. שיר הלל לסביאה ושתייה כדת וכדי�. לשתות ביו� ובליל: ולא רק זאת א+ זאת, מכוס או גביע

ד דלא ידע בי/ ברו� המ/ וארור ע", אולי יש כא� רמז לימי הפורי� בה� השתייה היא מעי� חובה

, שהוא חודש קר וחורפי לכל דבר ביבשת אירופה, חג הפורי� כידוע מתקיי� בחודש אדר". מרדכי

ודווקא ביו� זה על האד� היהודי לשתות לשוכרה כאות ושמחה לניסי� ונפלאות , כלומר בספרד

  .שנעשה ליהודי� בחג הזה
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  : דרכי העיצוב

   תֵמ אב ותֵמ: "י שימוש באנאפורה"ע) 1בטור (לט בבית הראשו� מקצב שנוצר ממצלול בו. א

  ! בבית אחדתֵמארבע פעמי� חוזרת המילה "  עמ�תֵמוג� תשרי [...] חומ� מת     אלול ו

  .חודש קר וחורפי. הגיעו ע� בוא חג הפורי� שנחוג בחודש אדר) היי�(ימי התירוש . ב

  .דומ� ואדו�נעשה ". ָדַמ� "–" �ַד� ): "2בטור  (2 בבית דלת ומ�י שיכול אותיות ,צימוד ע. ג

   .ְוִיְתר&ָמל ַעַי:דֵרי&; )האש(ה ָרד�, ְמ&�ְל:רפ&ְ(: 5) בטור(תקבולת ניגודית כפולה בבית . ד

  חודש (חודשי החור+ ;  אוקסימורו� ראשו�:לשו/ מדורה ו כפור:|תקבול ניגודית ראשונה.     א

   .מנגדולשו/ מדורה חד  מצד אהקרי�) ?         אדר

 .אוקסימורו� שני. �מרוֵמ" היי�!אש"ומנגד , דיוֵרהכפור : תקבולת ניגודית שנייה.     ב


