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   .ב"שירת ימהממערכי השיעור לפרק סיכו� ה

 אלי פררה: כתב וער� המורה

  . אישיותו ויצירתו;ל" הקדמה על ריה) 1142 – 1075ל  "ריה( �רבי יהודה הלוי  

חיבר . משורר ופילוסו". זהב בספרד!המשורר הלאומי בֵהא הידיעה של תור. גדול משוררי ספרד

 שלושהבמרכז הספר  ")ההגנה על הדת המושפלת: "במקור( "הכוזרי"  הפילוסופיספראת ה

 והרבה פיוטי& שחדרו חיבר מחרוזת שירי ציו). אמונה הדתית והשפה העבריתה, י"א: ערכי&

קינה !פיוט" ציו) הלא תשאלי לשלו& אסירי*: "ידוע פיוטו הגדול. לסדור התפילה היהודי

קהילות ישראל בגולה כרב התפרס& בכול ". איכה"הנאמרת באופ) קבוע בליל תשעה באב אחרי 

. שרבי& שיחרו לפתחו, ורופא דגולפייט) ומשורר , ראש ישיבה גדולה רבת תלמידי&, גדול בתורה

ואכ) . ונות) חסות למשוררי& אחרי& שהחלו דרכ& בחצרו, עשיר, בעל מעמד חברתי וכלכלי גבוה

ח על חורבות י להשתט"ל את כל טוב ספרד ועלה לא"עזב ריה" לבי במזרח: "כדבריו בשיר

מראשי , אצל נת) החבר, שהה במצרי&, עיר הנמל העיקרית באותה תקופה, בדרכו ליפו. ירושלי&

. הוא התעכב במצרי& שנה לפני עלייתו לאר+. התקבל בכבוד מלכי&, ש&. הקהילה היהודית

ולכבוד , מצרי& המוזכרי& במקרא! התפעל ממראות הנילוס ואזורי אר+, הייתו במצרי&ִ/ְ-

  .ות אלו חיבר את השיר שלפנינומרא

  ל"ריה/  ֲהָפַשט ַהְ�ָמ�                       

  .ְוָלַבש ֶאת ְ�ָגָדיו ַהֲחמ�ד�ת/ ֲהָפָשט ַהְ�ָמ� ִ�ְגֵדי ֲחָרד�ת . 1

  ?ְוַעְשָתה ִמְשְ�צ�ת ָזָהב ְרִפיד�ת / ְוָלְבָשה ָהֲאָדָמה ֵשש ְוִרְקָמה . 2

  ,ְנא�ת 0ֶֹש� ְ�חֶֹש� ֵה. ֲאפ�ד�ת/ ְ-ִא,� ,  ַ*ְשֵ�()ְוָכל ִמְזַרע ְיא�ר . 3

  . 5ָז ְרב�ד�ת)ְוַרַעְמֵסס �ִפת�. / ,  ֲחט�ב�ת)�ַמְרַב3ֵי ְנא�ת ִמְדָ�ר . 4

  :ֲאָבל ֶשֵה� ְ-ֵבד�ת, ְצָבא�ת ֵה�/ , ְוִש3ָה ַעל ְשַפת ַה7ְא�ר ְוִש�3ת. 5

  .ְוָצר� ַצֲעֵדיֶה� ַ�ְ:ָעד�ת/ ְ:ִמיִדי. ְיֵדיֶה� ָ-ְבד� ִמ� ַה. 6

  ְוִיְז-ֹר ע�ד ְיָלִדי. א� ְיָלד�ת/ ְוֵלב ִיְפֶ*ה ְוִיְשַ-ח ֶאת ְזק�ָניו . 7

  .ְ�ַג=�ת ַעל ְשַפת ָנָהר ְוָשד�ת/ , ְ�ַג� ֵעֶד� ְ�ִמְצַרִי.  ְ�ִפיש��. 8

  ,ְרָקמ�ת ְמל@ָ�ש�ת 0ָ�ְד�תְוִל/ ְוַהAָמ�ת ְיַרְקַר�Aת ֲאד@?�ת . 9

  …ְ-מ� ִמְשַ*ֲחו�ת ֶאל ֵאל ומ�ד�ת / א�ְרִנְו, ְור�ַח ָי. ְ*ִניֵפמ�. 10
  

, על ימה ונהרותיה) היאור(, התפעמות ממראה הנו" של אר+ הנילוס: התיאור הראשוני של השיר

, ו" האנושי והטבע שרואות עיניותמונות הנ. דותיה ונערותיה4ְ, פתו& ורעמסס: נות3ְס2ִערי ַה

  .מדומות לג) עד)

  .ְוָלַבש ֶאת ְ�ָגָדיו ַהֲחמ�ד�ת/ ֲהָפָשט ַהְ�ָמ� ִ�ְגֵדי ֲחָרד�ת : 1) טור(בית 

   :תפארת הפתיחה

  ) ֲחמ'ד%ת – ֲחָרד%ת(חריזה בי) הדלת והסוגר . א

  : כלומר,  בתקבולת ניגודיתכשהוא מציג יופי זה, התפעמות מהיופי הנגלה לעיניו; נושא השיר. ב

  , לאסו) וגורל מר, ב"בשירת ימה) קונבנציה(י המוסכמה "עפ,  שהיא מילה נרדפת,הזמ�    הא& 

  ? ֲחמ�ד�תובמקומ) לבש בגדי ) ִ�ְגֵדי ֲחָרד�ת( פשט  את הבגדי& המאיימי& הזמ�    הא& 

ְגֵדי : "16ו פסוק " כשיבו+ מקראי ראשו) מספר יחזקאל: שני קישוטי& לתפארת הפתיחה. ג   ְוֶאת ּבִ

ּ   ִרְקָמָתם ִיפֹשטו    והדובר בשיר זה הופ* , ש& במקרא הנימה בפסוק מפחידה ומאיימת". ֲחָרדֹותְ

  בראשית  :ֲחמ�ד�תכדברי השיבו+ השני מהמקרא למילה ,    את הנימה הזאת לעניי) נעי& ונחמד
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ְגֵדי ֵעָשו: "15ז "   כ ַּותַקח ִרְבָקה ֶאת ּבִ ָנה ַהָגֹדלּ ּ ּבְ דֹת, ּ ש ֶאת ַיֲעֹקב ַהֲחמ@ ִית ַוַתְלּבֵ ּבָ ֲּאֶשר ִאָתה ּבַ ּ ּ."  

  ?ְוַעְשָתה ִמְשְ�צ�ת ָזָהב ְרִפיד�ת / ְוָלְבָשה ָהֲאָדָמה ֵשש ְוִרְקָמה : 2) טור(בית 

בפאראפרזה נאמר בשאלה . אר+ גוש) והנילוס! דות המש* ההתפעמות ממראה הנו" והטבע של 4ְ

לבוש וכסות יקרי& ויפי& מתקופת (, ה בלבוש יקר של רקמה וששָפְיְפ הא& האדמה התַי:רטורית

 – ְרִפיד%ת? ואת המצעי& שלה עשתה ממשבצות זהב) המקרא אשר בה& הלבישו את אהרו) הכה)

האדמה מקבלת "  ָזָהבְרִפיָדת%, ָּעָשה ֶכֶסף) של האפיריו)(ַּעמוָדיו : "שיבו+ משיר השירי&. מצעי&

  .נות אנוש כשהיא מדומה לנערה המציגה ראוותנות ביופי בגדיה הצבעוניי&תכו

  

  ,ְנא8ת ?ֶֹש) ְ-חֶֹש) ֵה& ֲאפ:ד8ת/ 3ְִא;: ,  9ְַשֵ-+!ְוָכל ִמְזַרע ְיא8ר : 3) טור(בית 

!נאות(ונאות ) רקמה(ג& הוא כאילו לבש תשב+ , הוא הנילוס, השטח הזרוע שסביב היאור, ִמְזַרע

חלקת אר+ .  היא האר+ בה השתכנו העברי& בתקופת פרעה ויוס" הצדיק–גוש) ) חו מרעהא, ככר

עליו , החוש) היה חלק מלבושו של אהרו) הכה). י החוש)"ע) חגורות= אפודות (ת ֶרֶגזו כאילו נְח

  . חֶֹש� > /ֶֹש� –אות !יש כא) צימוד שונה.  שבטי ישראל12 אבני& טובות כנגד 12היו משובצות 

     

  . 5ָז ְרב�ד�ת)ְוַרַעְמֵסס �ִפת�. / ,  ֲחט�ב�ת)�ַמְרַב3ֵי ְנא�ת ִמְדָ�ר : 4) טור(בית 

ואות& ערי המסכנות שבנו , גו!מות לנערות חטובותְדהמדבר של מצרי& ִנ!אותמשטחי ְנ – ַמְרַב2ֵי

 מילי& וצמוד יש כא) משחק.  בזהב.ְרב'ד%תכאילו ה) ,  פת& ורעמסס–היהודי& בתקופת פרעה 

  .    שטיח–שתי המילי& נגזרות מהמילה מרבד , ְרב'ד%ת > ַמְרַב2ֵי –חלקי 

  

  :ֲאָבל ֶשֵה� ְ-ֵבד�ת, ְצָבא�ת ֵה�/ , ְוִש3ָה ַעל ְשַפת ַה7ְא�ר ְוִש�3ת: 5) טור(בית 

איילות  = תְצָבא%. כמו צבאות. ְוִש%2ת ִש2ָהשתי גדות הנהר מתהלכות נערות מצרי& החנניות 

אול& יש . פתותוהצביה משולות לאהובות ְמ, ב האיילת"י המוסכמה בשירת ימה"עפ. קלות רגלי&

 בשל 5ְֵבד%תמצד אחד ה) נדמות לאיילות קלות רגלי& ומאיד* ה) : הומוריסטי!כא) ביטוי אירוני

' אי מקהלת ב יש ג& שיבו+ מקרְוִש%2תה 6ִ2ָמלבד הצימוד החלקי של . העדיי& שהתקשטו בה)

ֵני ָאָדם: "8' פס פסוק המתאר את עושרו של " ִש2ָה ְוִש%2ת, ָּעִשיִתי ִלי ָשִרים ְוָשרֹות ְוַתֲענוגֹות ּבְ

  .שלמה המל* שהרבה נשי& ותענוגות

  

  .ְוָצר� ַצֲעֵדיֶה� ַ�ְ:ָעד�ת/ ְיֵדיֶה� ָ-ְבד� ִמ� ַהְ:ִמיִדי. : 6) טור(בית 

עד , פתות המתוארות כנערות עמוסי תכשיטי&יה) מהלכות נערות ְמהמש* תיאור גדות הנהר על

צעדי& קשי& = צרו . הפסיעות שלה) צרו מהצעדות, דו מ) הצמידי& והצעדי&ְבכדי כ* שידיה) 3ָ

: 20' פס' שוב צימוד מספר ישעיהו פרק ג. צמידי רגל = 8ְָעד%ת. בהליכה מעומס או עייפות

  "יםִׁשָחּלְַה ְוׁשֶפֶּני ַהֵתָבּים וִרּוׁישִּקַה ְותד%ָע8ְַהְוהפארים "

  

  .ְוִיְז-ֹר ע�ד ְיָלִדי. א� ְיָלד�ת/ ְוֵלב ִיְפֶ*ה ְוִיְשַ-ח ֶאת ְזק�ָניו : 7) טור(בית 

הלב הזק) מתפתה למראה , הטור הזה כפשוטו אומר באופ) גלוי כי למראה יופי נערות מצרי&

אי) לייחס . כשהיה צעיר ונהנה ממראה ילדי& וילדותהנערות החטובות ומזכירות לו ימי& עברו 

!כי הכל נעשה בנימה הומוריסטית, אלא שנזקק לה& לחרוז, חשיבות לעניי) הילדי& והילדות

: ובסוגר,  ֶאת ְזק:ָניוְוִיְש5ַח : " בדלת–שוב נמצא כא) תקבולת ניגודית בי) הדלת והסוגר . אירונית

  "ָלד8תע8ד ְיָלִדי& א8 ְיְוִיְז5ֹר "
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  .ְ�ַג=�ת ַעל ְשַפת ָנָהר ְוָשד�ת/ , ְ�ַג� ֵעֶד� ְ�ִמְצַרִי.  ְ�ִפיש��: 8) טור(בית 

י המקרא הפישו) הוא אחד מנהרות ג) עד) שסבב את הג) והדובר משלי* את הכינוי של נהר "עפ

י) ג) העד) ב) השלכה, השוואה(ובזה הוא עושה אנאלוגיה , הפישו) שבג) העד) לנהר הנילוס

. אבל זו הייתה דרכ& של משוררי ספרד, התיאור הזה הוא מוגז& ולא ממשי. המקראי למצרי&

בחברת , את יופי אר+ מצרי& בה שהה לפני הגיעו לאר+ ישראל, רצה לציי) את המקו& הנפלא

  .הקהילה היהודית ש&

  

דות הנילוס עובר הדובר לתאר ְגִמ ל@ָ�ש�ת 0ָ�ְד�תְוִלְרָקמ�ת ְמ/ ְוַהAָמ�ת ְיַרְקַר�Aת ֲאד@?�ת : 9) טור(בית 

כלומר בטר& הבשלת& , אדומות!ה) ירקרקות. שדות החיטה= קמות . את שדות האר+ והדג) שלה

לשו) , יש כא) משחק מילי&. אדמדמות!ה) נעשות צהובות, בתהלי* ההבשלה, ה) ירוקות ובהמש*

ריבוי  = ְ=ָ/ד%ת.  'מעי) צימוד בתוספת האות ר, ְרָקמ%ת  כאילו לבושות בגדיַהָ>מ%ת: נופל על לשו)

  .המילה בגד

  

  …ְ-מ� ִמְשַ*ֲחו�ת ֶאל ֵאל ומ�ד�ת / א�ְרִנְו, ְור�ַח ָי. ְ*ִניֵפמ� :10) טור(בית 

אלו כלפי אלו , את שדות התבואה, המניפה את הקמות,  כמוב) היא הרוח המערבית–רוח י& 

אולי כביטוי נפשי של הדובר המודה . מדומות כאילו וה) משתחוות לאלוהי&ובתנועת) ברוח ה) 

זיכרו) מקראי להנפת העומר בתקופת ! או כביטוי. לאלוהיו על שהביאו אל אר+ מצרי& היפה

ת - ֶאתְוֵהִני@: "המקדש ּבָ  "ּ ַהכֵֹהןְיִניֶפנ%ְָהֹעֶמר ִלפֵני יהוה ִלְרֹצְנֶכם ִמָמֳחַרת ַהּשַ


