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מבוא לשירת ימי הביניי
כתב וער המורה :אלי פררה
שירת החול והקודש בתקופת "תור הזהב" בספרד.
השירה בימה"ב נחלקה בי שירת הקודש לשירת החול.
א .שירת הקודש) :פיוטי ומזמורי ,ה כביטוי אישי ביחסו של המשורר אל האל ,או כל מרכיב
דתי אחר; סדור התפילה ,קינה ,סליחות ובקשות( וה כביטוי לאומידתי ללאו היהודי,
לארישראל ,לנופיה ולאתרי השוני המוזכרי בתנ" ובשאר המקורות .שירה זו מעול
לא פסקה בקרב הפייטני היהודי .בספרד היא רק השתכללה והתעשרה מאוד בכמות
ובאיכות .אנו מבחיני בכמה סוגי של שירת הקודש .נתרכז בעיקרי שבה והנפוצי
בלימוד שיריספרד עפ"י תוכנית הלימודי.
 .1ה"יוצר" :פיוט זה עניינו בעיקר תיאור בריאת העול ע"י בוראעול והשבח לו .נובע
חו ֶש ְך".
ובו ֵרא ֹ
אור ּ ֹ
מהפסוקַ " :ה ּ ֹיו ֵצר ֹ

או ַפנִ ּ ים )מלאכי מפמלייתו
" .2האופ" :פיוטי שבח למלאכי ושרתי הקודש .נובע מהפסוק" :וְ ָה ֹ
של האל(

או ְמ ִרים וגו'".
דול ִמ ְתנַ ּ ְש ִאים ְל ֻע ּ ַמת ַה ּ ְש ָר ִפים ְל ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ַש ְּב ִחים וְ ֹ
ְו ַח ּ ֹיות ַה ּק ֶֹדש ְּב ַר ַעש גָּ ֹ

" .3המאורה" :פיוט הנאמר לפני הברכה" :יוצר המאורות" .נושאו העיקרי – יחס האל לעמו.
" .4רשויות" :פיוטי שנכתבו לפני תפילות ידועות ,כמו "רשות לנשמת" .פתיחה לתפילת נשמת.
נובע מהפסוק בתפילה" :נִ ְש ַמת ָּכל ַחי ְּת ָב ֵר ְך ֶאת ִש ְמ ָך".

" .5הקינה" :פיוט שנכתב לתשעה באב .כמו הפיוט הידוע של ריה"ל" :ציו הלא תשאלי".
שנתחבב על כל קהילותישראל בשל איכותו השירית ,הרגש העז האישי המובע בו; האהבה
והנהי )בכיתמרורי( על שממת הבית והאר ונאמר בקביעות בליל תשעה באב.
ִ
לא"י ,למקדש
" .6הסליחה" :פיוטי שנכתבו לימי הצו השוני ,לחודש אלול ,לימי הנוראי בתקופת
הסליחות .עיקר ,כמוב ,וידוי על חטאי ,הבעת חרטה ,ייסורי ותוכחה עצמית ,ולאחר מכ
בקשת סליחה וכפרה מהאל החנו והרחו.
ישנ עוד פיוטי מסוגי שוני שלא נתעכב עליה ,בגלל שאינ נכללי בתוכנית הלימודי.
החידוש בשירת ספרד הוא בשירת החול .שירה זו הושפעה מהשירה הערבית וחיקתה אותה.
כאמור עד שירת ימה"ב בספרד לא נכתבה שירה חילונית כלל .רק בתקופת "תור הזהב" בספרד
כתבו שירי שעסקו בהבעה אישית של המשוררפייט ,ובנושאי שהיו זרי לגמרי מההוויה
היהודית .ידועה אמנ ,מגילת השיר" :שיר השירי אשר לשלמה" ,אול עיקרה של זו ,בתיאור
היחסי בי האל לכנסת ישראל ,ועלכ היא נתקדשה והוכנסה כאחת המגילות בתנ".

שירת החול בתקופת "תור הזהב" בספרד.
בנקודה זו חשוב לציי ששירי האהבה בשירת ימה"ב ה כול חול ,ואי בה נגיעה למרכיב דתי
ֱאמ-נתי .ג כא ישנה הבחנה בכמה סוגי של שירי:
" .1שירי חשק" :בפשטות; שיריאהבה .נושאיה :סבלו של האוהב עד כדי מחלה ...לדוגמא
השיר" :כתמר את" או "אמנו אני ,חולה" .הפרידה מהאהובה ,הריחוק ממנה ,אכזריותה,
תיאור יופייה מצד אחד והפכפכנותה מצד שני :מקרבת ומרחיקה כאחת את האוהב המיוסר.
הצבי והעופר והאיילה ,ה הדמויות הקבועות בשירי אלה ,כמוכ הידיד והד.ד בהשפעת
"שיר השירי"") .אני לדִ .די לי וד.די לי"(
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" .2שירי יי" :נושא כללי ונהנתני ולא מבע אישי ,הכתוב עפ"י נוסחאות קבועות )קונבנציות(
כמו :תיאור הג )הפרדס( הפורח ותעלות המי מסביב לו ,תיאור הנער ,או הנערה המגישי
את גביעהיי" ,כוס התרעלה" ,או הקובעת ,וכ תיאור היי ,צבעו וטעמו.
" .3שירי שבח" :בעיקר אלו שירי "מוזמני" ,או שירי שנכתבו כמעשהחנופה של
משורריחסות ,המשבחי את נות החסות )שר ,מל וכדומה( אבל היו ג שירי שבח רבי,
לא מוזמני ,שנכתבו מרצו בי משוררי ,בינ לבי עצמ ,כביטוי אישי והוקרה אישית
למשוררידיד ,או לסת ידידנפש של המשורר ,או לאישיות נעלה בעלת הוקרה.
" .4שירי ִה ְת ארות" :שירי שנכתבו ְל ָפאר את מעשיו ,הצלחותיו ויכולותיו של המשורר.
ממשוררי ספרד ידוע בעיקר שמואל הנגיד ,שכתב הרבה שירי התפארות .הוא היה שרצבא
בשרות המלכות ,והוא כתב שירי התפארות על הצלחותיו וניצחונותיו במלחמות השונות
ובתיאור תבוסת אויביו.
" .5שירי תלונה" :ביטוי אישי של המשורר על סבלותיו ומצוקותיו .כמו שירו הידוע של
הרשב"ג" :כאבי רב" או "מליצתי בדאגתי".
" .6שירי קינה" :הקינה יכולה להיות אישית או לאומית .קינה אישית כדוגמת שירו הידוע של
הנגיד על מות אחיו" :הי ביני ובינ" ,או קינתו הידועה של ריה"ל" :ציו הלא תשאלי"
)ראה בעמוד הבא ,במבוא על אישיותו של ריה"ל( בסוג זה של שירי קינה ,תמיד תימצא בה
הנימה הפילוסופית .דב ר שמוסי 1לה נופ אמנותידתי.
" .7שירי טבע" :ג שירי אלה נכתבו עפ"י קונבנציות קבועות :תיאור הג ועצי הפרי .עונות
השנה הגש והאדמה ומערכת היחסי ביניה )כמו בשיר "כותנות פסי" ,של ר' משה
אבעזרא .ראה בהמש את הסיכו לשיר הזה( או תיאור הכוכבי והרקיע והענני ושאר
גרמי השמי בזיקת אל האדמה .דוגמא לשיר כזה" :עבי שחקי" של הרשב"ג.

האמצעי הא#מנותיי$ספרותיי בשירת ימה"ב
עיצוב ,דרכי עיצוב) :עיצוב ,במשמעות של תבנית ,צורה .אי בנוי השיר(
בהרבה מבחני מתבקשי התלמידי לבחו את "דרכי העיצוב" של השיר ,והכוונה; שבניתוח
השיר יש לשי לב ל"אי השיר "בנוי" להבנת הנושא; לבדוק אי ובאילו אמצעי ספרותיי,
ְמ ַכווני ו"בוני" את השיר .אמצעי כמו :מוטיבי חוזרי ,דימויי ומטאפורות ,ניגודי,
השאלות וארמזי ,תקבולות רגילות וניגודיות ,חזרות ,קונוטציות ושאר קישוטי השיר) .ראה
להל( מבנה השיר וסוגו .שיר מתהפ כשירו של הרמב"ע "כתנות פסי" ,שיר קינה או במבנה של
דיאלוגי כמו בשירו של הרשב"ג "מליצתי בדאגתי" .החריזה והמשקל אינ נחשבי לדרכי
עיצוב! אלו ה מוסכמות טכניות לכתיבת שיר בימה"ב.

האמצעי הספרותיי הטכניי בשירת ספרד.
חרוז קבוע ,מבריח :חרוז מבריח הוא אותו חרוז המסיי כל טור בשיר לכול אורכו ,באופ
יח" ,מנעול",
"קבוע" .לכ הוא מוכר ג בש חרוז "קבוע" .הכינוי חרוז "מבריח" נגזר מלשו ְִ 6ר ַ
שסוגר את השיר ו"נועל" אותו לכל אורכו בסו 1הטור .נקבעו שלושה סוגי חרוזי:
א" .חרוז עובר" :זהו חרוז פשוט המורכב מעיצור אחד ותנועה אחת דומיֲ :ח ֵש ָכה – ְמעָ -כה
ב" .חרוז ראוי" :זהו חרוז ובו כבר לפחות עיצור אחד ושתי תנועות דומות :שֶ .ק ֶקת – חֶ .ש ֶקת.
ג" .חרוז משובח" או "מפואר" :כא כבר יבואו לידי ביטוי שלושה עיצורי דומי ושלוש תנועות
דומות ,כמו בשירו המפורס של ריה"ל" :ציו הלא תשאלי לשלו אסירי"ֲ :א ִסי ַר ִי ְ –
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האמצעי הספרותיי האמנותיי בשירת ספרד.
קישוטי השיר) :הצימוד ,השיבו ,תפארת הפתיחה וסיו ,הניגוד ,וההגזמה ,ותקבולות(
א" .הצימוד" הוא למעשה "משחקילשו" )מה שמוכר היו כביטוי של "לשו נופל על לשו"(
ֲרב? " /לבי במזרח" – ריה"ל.
ַאנִ י ְֶ +כ ֶבל ע ָ
 .1צימוד שונה$אות :חבל וכבל – ִצֶ +ְ .9ח ֶבל ֱאד .ו ֲ
 .2צימוד שונה$משמעות :כ 1וכ) 1כ1יד וכ1התמר " /אר כילדה הייתה יונקת" – ריה"ל.
 .3עוד דוגמא לצימוד שונה$משמעותֲ " :ה ָבא ַמ-6ל וְ ָש ֵ< ֵבל ֲח ֵר ָבה /וְ ֵאי ִל ְרא.ת ְ>נֵי ֶא ֶר
ֲח ֵר ָבה" )תבל חרבה במשמעות תבל הרוסה ,ואר חרבה – אר יבשה(" .הבא מבול"  /ריה"ל.
ָמי בקמ; ריבוי של המילה יו,
ַ.י יִ ְסעֲר "-הי ִ
ָמי ְ/י ִ
ת.לד.ת י ִ
מ ְ .4צימוד שונה תנועהִ " :
ַ.י בפתח; ריבוי של המילה יַ ,מקווהמי גדול .מתו "ישנה בחיק ילדות" /ריה"ל.
והי ִ
ע0רי ַ2ְ /ע ֶֹרת ִנ ְנעֲר "!0השורש נער מוכפל שלוש פעמי :הנעורי
 .5צימוד מוכפלִ @ְ " :עי ִ?י ְנ ִ
מתנערי )נעלמי והולכי( כמו הנעורת – סוג של חבלי פשת דקי וחלשי.
ֵר ַדי" משירו של ריה"ל" :הציקתני
ַר ֵ 4נ ָ
יח ְֵ 6מי י ְ
Aפ ִר ַ
ֵר ַדי" .וְ ְ
ַר ֵ 4נ ָ
 .6צימוד בשיכול אותיות :י ְ
תשוקתי" .מתו התלהבות מה ייעשה בא"י לכשיגיע אליה הוא מתאר אי יסתופ 1בהר
ֶר ְ) 4שיח של ֹ6ש(
הקודש )הר המוריה( ויפריח :ישקה במי הירד את שתילי ַהְ 2
ב" .השיבו ":5כל המשוררי בשירת ספרד ,רוב ככול ,ידעו והכירו את המקורות הספרותיי
ביהדות ,על בוריָ .מהתנ" ועד בכלל .ה רצו להעשיר את שפת השירה שלה בארמזי
וקונוטציות )הקשרי מילוליי( מאות מקורות ספרותיי שביהדות .ה ידעו שקהל
שומעיה ,יודעי ומכירי כמוה את שפת המקורות והביטויי מהתנ" ,והכנסת מילי
ביטויי ופסוקי מה ,רק תעשיר ותעצי את המשמעויות שבשיר .הכנסת הביטויי
והפסוקי מהמקורות בשיר ,נקרא – שיבו .הדוגמאות ה רבות .דוגמא מהשיר לעיל:

ֵר ַדי" משירו של ריה"ל" :הציקתני תשוקתי" .הי ְַר ֵ ,4כמוב ,והנ ְֵר ְ.4
ַר ֵ 4נ ָ
יח ְֵ 6מי י ְ
Aפ ִר ַ
" .1וְ ְ
הנר@ הוא אחד הבשמי שממנו רקחו את הקטורת בביתהמקדש ,הפסוק מצוי ג בסדור
התפילה והמתפללי אומרי אותו ,לפחות פעמיי ביו בתפילת הבוקר ובמנחה" :וְ ַא ַחד
כום"
יעה וְ ִש ּב ֹולֶ ת ֵנ ְר ְ ּד וְ ַכ ְר ּ ֹ
מור ּ ְוק ִצ ָ
פו ֶרן ]ֹ [...
יו ָב ּה וְ ֵא ּל ּו ֵהן; ַהצֳ ּ ִרי ,וְ ַה ִ ּצ ּ ֹ
ָע ָשר ַס ּ ָמנִ ים ָה ּ

ֲ " .2היָ ֲאנִ י וְ ִא ַ2ִ 6יֱ ,אל ַֹהי" שיבו משירו של הרשב"ג" :כאבי רב" .התני מוזכר בכמה
מקומות במקרא ,המפורס הוא התני מספור יונה הנביא ,שבלע אותו והקיאו לחו .1אול
שים ָעלַ י ִמ ׁ ְש ָמר".
השיבו במדויק מספר איוב פרק ז " :12הֲ ָיםָ -אנִ יִ ,אםַ ּ -תנִ ּ יןִּ :כיָ -ת ִ ׂ
ִ " .3מי לֹאיִ ְש ֶ<ה יֵינָ .ע ָליוָ /ה ִאיש ַהה-א יִ ָCא ֶח ְטא "!.שיבו משירו של הרשב"ג" :כתנות
שות
הור [...] ,וְ ָח ַדל לַ עֲ ֹ
הוא ָט ֹ
פסי" והשיבו מספר במדבר ט' פסוק " :13וְ ָה ִאיש אֲ ֶשר ּ
או יִ ּ ָשא ָה ִאיש
דוֶ ,ח ְט ֹ
יהִּ ,כי ָק ְר ּ ַבן ה' לֹא ִה ְק ִריב ְּבמֹעֲ ֹ
פסח ,וְ נִ ְכ ְר ָתה ַה ּנ ֶֶפש ַה ִהיא ֵמ ַע ּ ֶמ ָ
ַה ּ ֶ ַ

הוא" .אי כמעט שיר משירת ימה"ב שהשיבו נגרע ממנו .מבחינת זה הוסי 1נופ
ַה ּ
ו"קישוט" נאה להתהדר בו בשירה.
ג" .תפארת הפתיחה" :כנאמר לעיל ,בשל הקראת של השירי בפני קהל ,הפתיחה של השיר
הייתה חשובה )למשו את אוזנו ותשומתלבו של המאזי( ולכ הפתיחה הייתה חייבת להיות
"מפוארת" ונקבעו לה פרמטרי ברורי של מוסכמה ,ואלו ה:
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 .1בפתיחת השיר צרי שיבוא לידי ביטוי נושא השיר .עיקר תוכנו ועניינו.
 .2חריזה בי הדלת והסוגרֲ " .ה ָבא ַמ-6ל וְ ָש ֵ< ֵבל ֲח ֵר ָבה  /וְ ֵאי ִל ְרא.ת ְ>נֵי ֶא ֶר ֲח ֵר ָבה?"
 .3קישוט נאה ובולט ,שיפאר את הפתיחה בצימוד מחוכ או שיבו ,5או ניגוד ,או תקבולת.
ד" .תפארת הסיו" :טור ,או שני טורי "המסכמי" את הנושא בתוספת של קישוט נאה .אבל
אינו מחייב חריזה פנימית כמו בתפארת הפתיחה.
ה .הניגוד :הניגוד יכול לבוא בכמה וריאציות :ניגוד של מילי ,של תקבולת ניגודית )ראה לעיל(
של משמעות ורעיו .לדוגמא ,מבחינת ניגוד של מילי מתו שירו של ריה"ל "הבא מבול"
נ-חה"ַ .הר בניגוד לשָ 0חה.
ְש0חה ִלי ְמ ָ
ב ְרא.ת ַהר ו ָנמצא את הביטוי הבאִ " :
#ר ֶקת.
#ר ֶקת – > ֶ
ָמי ,ש ֶ
ָמי – נְ ז ִ
Aבז ִ
ֲד ַר ִי ְ .או בלשוננו היו מילי כמוְ :
עָ

על האמצעי הטכניי הבאי  $לא כדאי להתעכב ,רק לקרוא ולהבי
את הנורמות והקונבנציות – אי זה פועל...
בית )ט0ר( :השיר בימה"ב היה מורכב מ" ָ<ִ 6י"/טורי ,מה שנראה בעינינו כש-רותש-רות .כל
" ַ6יִ ת" )שורה( היה מורכב מצלעיות") .צלעית" ראה בהמש( ברוב השירי היו שתי צלעיות
לפחות ,ועד ארבע צלעיות .בסו 1כול בית/טור היה החרוז הקבוע )מבריח( לאור השיר .במקרי
מסוימי )בתפארת הפתיחה( הייתה חריזה פנימית בי הדלת והסוגר .מה שהפריד בי צלעית

לצלעית היה המפסק שסימנו/ :

"צזורה" ,או נקודתיי :כמו הסימ של 'סו 1פסוק' במקרא.

צלע/צלעית :אבריהטור.......... :צלע א' )הדלת(........... /...........צלע ב' )הסוגר(...........
היו שירי קצרי בני שלושה או ארבעה בתי )"יפה נו "1ו"לבי במזרח"( ושירי ארוכי מאוד,
כמו השיר "ציו הלא תשאלי" )מורכב משלושי וארבעה בתי( והיו שירי ארוכי א 1יותר.
היתד והעמוד :היתד והעמוד ה יחידות במשקל הכמותי )ראה להל ה"משקל"(.

_ _ )_ (_\/) _ ( _\/

_ )_ (_ \/) _ (_\/) _ _ (_ \/) _ (_\/

_ )(_\/) _ (_\/

ֵי ַקל ְֵ +עי נַי ֲעזֹב ָ/ל ט0ב ְס ָפ ַרד/ְ ,מֵ / #י ַקר ְֵ +עי נַי ְרא#ת ַע ְפ ר#ת ְִ 4ביר ֶנ ֱח ָרב.
היתד :הברה ארוכה ,המורכבת מחט 1או שווא$נע  +תנועה ,וזה הסימו שלו_\/ :
השגח :השוואנח לא נחשב ולא נלקח כלל בחשבו במשקל הכמותי.
העמוד :הברה קצרה ,המורכבת מכלל התנועות )קמצי ,פתחיֵ ,צירי ,סגולי ,חולמי,
חיריקי מלאי וחסרי ,וכו'( ללא חט 1או שווא$נע צמודי לה ,וזה הסימו שלו_ :
מוס ָָ /מה – ק#נְ ֶבנְ ציָה) :קונבנציה :פירושו מקובל ,מוסכ על הכול(
ְ
מוסכמות ה בעצ כללי לא כתובי ,ו"חוקי" ידועי בי הכותבי ,בינ לבי עצמ ובינ
לבי צורכי התרבות של תקופת .היו אלה כללי מוסכמי לכתיבת שירה ,המוכרי לכל,
והמוסכמי על הכול ,ה מבחינת ַה ְ<כני ,הנושאי והסוגי וה מבחינה טכנית של מבנה
וצורה .המוסכמות עזרו ג ליצור נורמות של הערכה וביקורת ליצירותיה של הכותבי .הגישה
היו בתקופה המודרנית ,בכתיבת שירי שונה והפוכה לגמרי; "לשבור" ולפרו מסגרות וכללי,
במטרה להגיע לביטוי אישי ללא הגבלתו על ידי "חוקי" ומוסכמות .בתחו המבנה והצורה,
המוסכמות היו בקביעת המשקל הכמותי ,החרוז המבריח והבתי/טורי .בתכני ובנושאי היו
המוסכמות לסיווגי השוני של השיר ,כמו :שירי שבח וחשק וכדומה.

כל הזכויות שמורות; אלי פררה ©
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באופ הביטוי השירי היו מוסכמות כמו" :קישוטי השיר" )ראה להל( ה"קצידה" )מעי פתיחה,
מבוא לשיר הפותח בתיאוריטבע ,יופי ,או חשק ,כדי למשו תשומת לב המאזי(.
בביטוי השירי ,אחת המוסכמות הידועות הייתה למשל ,שבכל שיר חשק )אהבה( או שיר טבע ,או
יי ,חייב היה להופיע הנער ,או הנערה ע כוס ,או גביע היי ,בשילוב תיאורי תעלותהמי והג
הפור ַח .דוגמא בולטת למוסכמה היו מילי שהפכו לסמלי ברורי ,כמו המילי צבי ,עופר,
ֵ
שהיו לקונבנציה של דמויותאהבה .בשירה העברית ,בהשפעת "שיר השירי" ג המילי "ידיד",
רו ֶעה ּ ַב ּש ֹו ַשנִ ּ ים( שימשו כסמל לדמות האהוב/ה .כ ג הביטויי:
דו ִדי ִלי ָה ֹ
דו ִדי ִלי וְ ֹ
"ד.ד" )אֲ נִ י ְל ֹ
ְזמ ,תקופה ,ימי ,או בניהימי ,היו מוסכמה )קונבנציה( לביטוי של גורלמר ואסו ,אולי
בהשפעת הביטוי "יו הדי" ,שבו יתרחש ההרס והחורב הכללי של העול והאנושות.

ז0רה:
מפסק; ֶצ ָ
המפסק מחלק את הטור לשתיי ,שלוש ,או ארבע צלעיות ,וסימונו. / :
)בית ב  2צלעיות :א' -ב' (..........צלע א' )הדלת(.......... / .............צלע ב' )הסוגר(.............
)בית ב  3צלעיות :א' ב' ְו ג'(.......צלע א' )דלת(...... / ......צלע ב' ......./ ......צלע ג' )סוגר(......
)בית ב  4צלעיות :א' ב' ג' ְו ד'(....צלע א' )דלת( .../ ....צלע ב' /.....צלע ג' /.....צלע ד')....סוגר(....
משקל :המשקל הכמותי הוא מוסכמה מחייבת בכל כתיבה שירית בימה"ב .הנורמה אז הייתה,
להקריא את השירי בפני קהל בחצרו של מל ,שר ,או בכל מפגש של משוררי ,אומני ובני
תרבות ,והיה "צור להנעי" את אוזנ של קהל המאזיני במקצב של הטעמות ע"י השפלה או
הרמה של ההברות מבחינה ו.קאלית )קולית( .בהשפעת השירה הערבית ,האסכולה של חסדאי
אבשפרוט קבעה זאת ג כמוסכמה בשירה העברית .המשקל הערבי הכמותי בנוי מהברות
קצרות וארוכות .ההגבלה הנוקשה של המשקל הערבי בשירה העברית ,גרמה לפעמי לפגימה
בתחביר ובדקדוק העברי ,ובלבד שמשקל היתדות והעמודי על פי הברות קצרות וארוכות ,לא
ייפג .כידוע אי בעברית הבחנה בי הברות קצרות וארוכות ,אלא הברות סתומות ופתוחות ,ובי
תנועה קטנה וגדולה .היות והשוואי הנעי והחטפי ה חצאיתנועה נקבע ,שהחטפי
והשוואי הנעי בצרו< תנועה היא הברה ארוכה ,הוא היתד  _\/שאר התנועות )קטנות וגדולות(
בלי שוואי נעי או חטפי צמודי לה ,יבוטאו כהברה קצרה; וזה העמוד _

