הסיכו ממערכי השיעור לשירת ימי הביניי בספרד
כתב וער :המורה אלי פררה
ח ִרי ָה ֵאל וְ ִס ָיו / ,רבי יהודה הלוי.
ידהַ ,ש ֲ
יְ ִח ָ
ֲרי ָה ֵאל וְ ִס ָ יו / ,וְ ִכ ְקטֹרֶת ְנִ י ִשי ֵר ְ ְ ָ יו!
ידהַ ,שח ִ
ְ .1י ִח ָ
ֱמת ֵה* ָ+ל ְָ +ש ָפיו,
ֹאמ ִרי ִ+י א ֶ
ֲ .2ה לֹא ִא* ִ ְר ְ) ִפי ַה ְב ֵלי זְ ַמ / ,ְֵ $וְ ת ְ
נ/מה ִמַ ְ$ש ָפיו –
י.מ ְ  /וְ ֶת ְערַב ָל ְ ְ ָ
יל ְ וְ ֵ
 .3וְ ֵתזְ ִלי  ֲחרָיו ֵל ֵ
ָפיו.
ִיבשָ /מ ָחר ֲענ ָ
ֲבל ֵע 4י ְ
א/מה / ,א ָ
ָדי ְִ ְמ ָ
ִ )ְ .4עי ִ+י ֵאיְ 3י ַ
ָפיו:
ֲשר ָאת ַלחֲס.ת ַ ַחת ְ+נ ָ
/מ ְל ֵ / ְ +א ֶ
ֲ .5ה יִי ִל ְפנֵי ֱאל ַֹהי ְִ ַ
ֱלַ 9.חי ְ ָ יו!
ֲשר נִ ְש ַמת א ַ
ְ .6שמ .י ְִג ַ)ל וְ י ְִת ַק ַ)ש ְ ִפי ָכל  /א ֶ
השיר מוגדר בסוג השירי של שירת הקודש כפיוט "רשות" ונאמר על ידי החז לפני תפילות
מסוימות ,ובו הוא מבקש או כביכול נוטל רשות מ האל או הקהל להתפלל ,ומכא נגזר שמו של
הפיוט" .הרשויות" ה פיוטי הנאמרי בתפילת שחרית של שבת וימי חג .כמו הרשות לפני
התפילה הנקראת "ברו שאמר"  ולפני "פסוקי דזמרה"  בראש תפילת "נשמת כל חי" שבסו
"פסוקי דזמרה" לקדיש שלפני "ברכו" .פיוט הרשות נאמרת ג לפני תפילת "ברכו" עצמה 
התפילה שנאמרת לפני ברכת יוצר )זו הברכה הראשונה משתי הברכות שלפני קריאת שמע של
שחרית( .ע זאת ,משוררי ספרד חיברו ג פיוטי רשות שנועדו לשמש כפתיחה כללית לתפילת
שחרית ולתפילות אחרות.
ר' שלמה אב גבירול ביסס סוג זה בתבניות שיריו .הוא שורר וכתב פיוטי של "רשויות" קצרות
שעיקר עסקו ביחסי האל והעול ,וביחסי האד והאל ,כמו :החטא ,שכר ועונש .שירי
ה"רשויות" הידועות שלו ה שירי בסגנו אליגורי )אליגוריה = ָמ ָ'ל( כשהנושאי הבולטי
בשירי אלו ה נושאי העוסקי במצוקות של גלות עישראל והכמיהה לגאולה ,המופנות
לאלוהי ,שיגלה פניו לעמו ויגאל אותו מעול שעבוד הגלות .יחסי הע היהודי בגלות לאלוהי
לאהוב( ,על שזנח אותה והיא פונה אליו בתחינה
ָ
משולי ומעוצבי כיחסי בי אישה אהובה
לחזור לימי קד ויגאלנה ממצוקותיה.
אחד המאפייני הבולטי בשירתו של שלמה אב גבירול בכלל ,כולל בשירי הקודש ,שהיה בי
"החלוצי" לבטא את הלכירוחו ,רגשותיו ,ומצוקותיו בשירי שיסוד ונושאיה ה כלל
לאומיי) ,כמו בפיוטי המבטאי את המאוויי לגאולה ,או כמו בשירי התלונה שלו – "מליצתי
בדאגתי" למשל( – וכ ברשויות שחיבר .מההיבט הזה ,הייתה זאת פריצת דר לשאר משוררי
ספרד שהופיעו אחריו והדבר נקלט ונעשה נפו* ומקובל בפיוט הספרדי ובמרכזי היצירה שהושפעו
מספרד .דוגמאות לרשויות של אב גבירול" :שלושה נוסדו יחד לעיני"" ,שחי לאל יחידה
החכמה"" ,שחר אבקש צורי ומשגבי" ,הרשות לקדיש" ,שבעה שחקי לא יכלכלו" .דוגמאות
מ הרשויות של יהודה הלוי" :ישנה בחיק ילדות"" ,יחידה שחרי האל וספיו"" ,ידעתני בטר
תצרני" ועוד .יש לשי לב שהשיר במבנה של אקרוסטיכו ,כאשר בראש כל טור )בית( ממוקמת
האות הראשונה של שמו – י ה ו ד ה – )ראה במושגי לשירת ימה"ב( אמצעי טכני לחתו שמו
על השיר.
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ֵ ְ ָ יו!
ֲרי ָה ֵאל וְ ִס ָ יו / ,וְ ִכ ְקטֹרֶת ְנִ י ִשיר ְ
ידהַ ,שח ִ
טור ְ :1י ִח ָ
בראשית השיר נבחי בתפארת הפתיחה ולה שלושה פרמטרי:
א .מסירת נושא השיר :הפניה אל הנשמה בכינוי "יחידה" לשחר ולקד את האלוהי עד למפתנו.
ב .חריזה פנימית בי הדלת והסוגרְ :ו ִס ָיו ָ !ְ /יו.
ג.

ידה שיבו* מתהילי כ"ב פסוק ַ " :21ה ִּצילָ ה ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ׁ ִשיִ ,מ ַּיד ּ ֶכלֶ ב
קישוט נאה ובולטְ :י ִח ָ

יְ ִח ָיד ִתי" .כשהנפש מקבילה ומכונה – "יחידה" .הפנייה של הדובר היא אל נשמתו בכינוי
"יחידה" .כי לאד אי יותר מנשמה אחת ,היא יחידנית והיא הקשר הישיר בי האד לאלוהי.
אחת התפיסות הרווחת ביהדות היא שהאד צרי לשאו שהנשמה תגיע עד כמה שיותר לעולמות
הגבוהי ותתקרב לאלוהיה .לכ נאמרת בשיר "שחרי האל" כלומר :תקדמי את האל נהרי אחריו
ועד ספיו תגיעי .ספיו מלשו ס ,מפת דלתותיו להיכלו של האל .על כ בהתקרב לאלוהי
בשירה ,שהשירה הזאת תהיה כמו קטורת )קטורת = תערובת בשמי מעלה עש( באפו של
אלוהי .יש האנשה של האל ,למרות שכידוע ,אחד מעיקרי היהדות הוא שהאל אי לו גו ולא
דמות הגו .אבל כדי לקרב בצורה מוחשית בי הנשמה לאל המשורר עושה שימוש בהמחשה של
"מעלה עש כלשהו" באפו של האל.

ֱמת ֵה* ָ+ל ְָ +ש ָפיו,
ֹאמ ִרי ִ+י א ֶ
טור ֲ :2ה לֹא ִא* ִ ְר ְ) ִפי ַה ְב ֵלי זְ ַמ / ,ְֵ $וְ ת ְ
ֵ" בשני מובני:
" ַה ְב ֵלי ְז ַמְ /
א .הבלי העול הזה ,כביטוי של *הקונבנציה )*קונבנציה = מוסכמה( "זמ" ו"בני הזמ" שהוא
תחליפיש למיליֵ :איד ,אסו וגורל מר ,שהאל משית על האד בשל חטאיו .ולכ "מציע"
הדובר לנשמה לעזוב את הבלי העול ואת הגורל המר הצפוי לה ,א תמשי "לרדו" אחריה
וא תעודד עצמה בחושבה כי ה "אמת" כאשר לדובר ברור כי ה "כשפי" מלשו מעשי
קסמי המפתי את האד לרדו אחריה ,דברי שקר ותועבה שעיני האד תר אחריה
בחושבו כי ה פסגת מאוויו.
ב .ההסבר השני" :הבלי זמנ" הבלי ַח ַ1יִ ְ .החיי ללא הכמיהה לאלוהי ה הבל וחסרי
משמעות ,ג א החיי נראי כמאושרי ,חיי חומר וקס ,חיי מותרות ונהנתנות ,כל אלה
ה כמעשי כשפי ונראי כחיי אמתיי וממשיי ,שהאד צרי לשאו אליה .מבחינתו
של הדובר ה כשפי ותו לא.

נ/מה ִמַ ְ$ש ָפיו –
י.מ ְ  /וְ ֶת ְערַב ָל ְ ְ ָ
יל ְ וְ ֵ
טור  .3וְ ֵתזְ ִלי  ֲחרָיו ֵל ֵ
4ח ָריו ...במוב של ללכת שבי אחרי ...אחרי "הזמ" ,5ְ 4 .הנשמה ,תשעבדי את יומ וליל
וְ ֵת ְז ִלי ֲ
ותלכי אחרי הזמ המפתה ,ובעצ "תבזבזי" את יומ וליל וה ייזלו כמו מי אחרי הטובה
המוחשית שהוא "מספק" .טובה זו של "הזמ" היא נעימה* ,ערבה )*ערבה = מלשו נעי ,טעי(
והתנומה שהוא מפיק היא אשליה ,השינה הזאת מרדימה את הנשמה לנטרל אותה מזהירות ,ועל
כ היא ערבה ונעימה וחיי הנהנתנות של הנשמה מנשפי הזמ מנעימה את תנומתה ,את שנתה.
נשפיו :נש במוב של חגיגה ובילוי מאוחר ,וכ במוב של השעות המאוחרות של הלילה .יש כא
שיבו* מתהילי פרק קי"טִ " :ק ַּד ְמ ִּתי ּ ַב ֶּנ ֶשף וָ אֲ ׁ ַשוֵ ּ ַע".
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ָפיו.
ִיבשָ /מ ָחר ֲענ ָ
ֲבל ֵע 4י ְ
א/מה / ,א ָ
ָדי ְִ ְמ ָ
טור ִ )ְ :4עי ִ+י ֵאיְ 3י ַ
בטור זה משתמש הדובר לתאר אי הנשמה ,המתרגשת לחיות בנעימי ובכל הטוב שהזמ הגורל
המר – ְמ ַז ֵָ 7ל( ,כשבעצ אי בידה כלו .כי הכל בחלו ,הכל הבלי והיא נמצאת בתנומה
משכרת של הנאה ,אבל היא דומה לע* שהיו ענפיו ועליו ירוקי ופורחי ,אול למחר ייבשו
ענפיו .כשאי לשורשי מי שיפרו את ענפיו ,הע* ייבול וענפיו ייבולו ויתייבשו מחוסר מיחיי.

ָפיו:
ֲשר ָאת ַלחֲס.ת ַ ַחת ְ+נ ָ
/מ ְל ֵ / ְ +א ֶ
טור ֲ :5ה יִי ִל ְפנֵי ֱאל ַֹהי ְִ ַ
המסקנה המתבקשת מכל הטורי דלעיל היא ברורה :על כ על הנשמה להיות לפני האל ,כלומר:
לעזוב הכל ולעמוד לפניו כדי לחסות תחת כנפיו .כי זאת מטרתה של הנשמה :להתקרב עד כמה
שיותר לאלוהי ולחסות תחת *כנפי השכינה*) .כנפי השכינה = רוח אלוהי; קדושתו( .יש כא
מוט" הלקוח
ימינִ יַ ּ ,בלֶ -א ּ ֹ
יתי יְ הוָ ה ְלנֶ גְ ִ ּדי ָת ִמידִּ :כי ִמ ִ
ארמז מסור התפילה היהודי את המשפטִ ׁ " :שוִ ּ ִ
מתהילי פרק ט"ז פסוק  .8כי המעמיד את האל לפניו תמיד לעול לא ימוט ,לא יתמוטט.

ֱלַ 9.חי ְ ָ יו!
ֲשר נִ ְש ַמת א ַ
טור ְ .6שמ .י ְִג ַ)ל וְ י ְִת ַק ַ)ש ְ ִפי ָכל  /א ֶ
הטור האחרו הוא בוודאי הברכה שהנשמה תבר את האל ,תקדש את שמו ,שבזכותו ועל
האמונה בו היא ,היא המקדשת את האל כמו כל נשמה אלוהי באפו .א האד נברא בצלמו של
האל בספר בראשית בבריאת העול ,כי נשמת אלוהי חיי בו ,ו"ברדיפה" אחריו הנשמה
מחזירה לו בכ שהיא מגדלת ומקדשת את שמו .יש כמוב במשפט ארמז לקדיש היהודי הנאמר
בפי כל מתפלל" :יִ ְת:דל ויתקדש שמה רבא ,בעלמה די ברא מלכותיה " ...המהווה כתפארת הסיו
של השיר.

