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הסיכו והניתוח ממערכי השיעור לשירת ימה"ב בספרד
כתב וער :המורה אלי פררה
הרשב"ג נחשב לאחד מגדולי משוררי ספרד ,אחרי ריה"ל ,והוא מוער כ ,לא רק בגלל איכות
שירתו ,אלא ג בגלל כמות והיקפ ,למרות חייו הקצרי .הוא בי היחידי ממשוררי ספרד
שלא קיבל חסות ִמשר ,או נות חסות אחר .חי בעוני ובדוחק כלכלי קשה ומענֶה ,מלבד אותו שר
ידוע משה יקותיאל ִא ֶחאס ,שלקח אותו תחת חסותו למש שנתיי .הרשב"ג הקדיש לו
שירי ופיוטי קינה לאחר מותו של יקותיאל ,כמו "ראה שמש".
היצירה הידועה ביותר שלו" :כתר מלכות" ,וכ חיב"ר #הפילוסופי "מקור חיי" .לרוע מזלו,
שמ ֶ%נה נהנה מרווחה מסוימת
כאמור לעיל ,תקופת החסות אצל יקותיאל ארכה שנתיי בלבדִ ,
וקצרה .היא הסתיימה באופ אכזרי ,כאשר יקותיאל ,בעקבות תככי בחצר המל הוכנס לכלא,
רכושו הוחר והוא מת בבית האסורי .כ קרה שג הרשב"ג מצא את עצמו "ברחוב" ללא תומ
וסועד .מזגו הסוער וחריפות שכלו ויכולת הפיוט שלו גרמו לכ ,שהצליח להסתכס ג ע ראשי
הקהילה היהודית בסראגוסה ,בה חי ופעל .א נוסי& לכ ,על פי השמועה שג התאהב בבת
אחיו ,שהיה מראשי הקהילה בסראגוסה ,עלכ לא ָס ַלח לה והכפיש בשירי תוכחה ולעג על
יחס אליו וה דאגו להגלותו אל מחו) למקו מושבו .א נוסי& לכ שג * ִחיו תר את חלקו
בפרוד ובגלות שנפל עליו ,נבי את ייסוריו ודאבו לבו .חשוב לציי את איכות שירתו של הרשב"ג,
המתאפיינת בלשו ציורית עשירה ,יכולת ביטוי רועמת ומתנשאת ,אבל ג כואבת ומתרפסת כלפי
בוראעול ,כאד מאמי ואדוק בדתו ,למרות שידע וא& העיז להתרע נגד אלוהיו כטוב "מזגו
הזוע" עליו .כל הצרות האלה ,שמנינו לעיל ,חברו יחדיו בשיר זה ,ובאי לידי ביטוי ליריפיוטי.
ְ ֵא ִבי ַרב  /רבי שלמה אב גבירול

וע ְצמ תי ֲחל ָה,
ֵ ְ .1א ִבי ַרב ַמ ָ ִתי ֲאנ ָה  /וְ כֹ ִחי ָסר ַ
יה.
נפ ָ
 .2וְ ֵאי ִמ ְב ָרח וְ ֵאי ָמנ!ס ל ַנ ְפ ִי  /וְ ֵאי ָמק!ִ $ְ %הי ִלי ב! ִ
ְ .3לֹ ָה 'א ְ(פ ָע ַלי ְל ַכ)!ת ֵ ְ /אר * ִפי וְ ר ִחי ָה ֲענ ָה:
*ְ .4דֹל ָע! וְ רֹב ַמ ְכא!ב ֵפר ד ִ / .מי י ַכל ֲעמֹד ִל ְפ ֵני ְלֹ ָה?
ֲ .5הָיֲ %אנִ י וְ ִא ִ1$ַ %י ֱ ,אלֹ ַהי / ,וְ ִכי ַב ְר ֶזל ֲע ָצ ַמי א! נְ ח ָה?
ֲ .6א ֶר ָל ֵעת ְי 'ס 6נִ י ְת ָלא!תִ ְ / ,א) ֵהְ %מס ִריִ %לי ְי 'ר ָ7ה,
יה!
 .7וְ ִת ְדרֹ ַל ֲע!נִ י ַרקִ ְ ,א) ְ /ל ֵָ 9אי ַעל ְֵ 6ני ָ :דִ ;ְ %ר ָ
ְ .8ר ֵאה ָנא ַב ֲע ַמל ַע ְב ָ; ְ 9וְ עֹנְ י!  /וְ ִכי ַנ ְפ! ְכמ! ָ;:ה ְיק ָה –
יה.
 .9וְ ֶא ְהֶיה ָל ְְ 9לע! ָל ִמיְ %ל ֶע ֶבד  /וְ לֹא ֶא ְ@ל ֲע ֵדי ֶנ ַצח ֲח ִפ ָ
אחד השירי המרגשי להבעת סבלו ויגונו של ר' שלמה אב גבירול ,על מצבו האישי העגו:
כאבו על החולי ,על העו #ועל "הגלות" שהטילו עליו בני קהילתו בעיר סארגוסה ,עד כדי הבעת
תרעומת כלפי אלוהי ,אול בד בבד ,כמה כניעה ותחינה יש בדבריו כלפיו .נפשו שסועה בי
הבעת תלונה ותרעומת לבורא עול על מצבו לבי אמונתו באלוהי ובחסדו .שיר זה נמנה ע
שירי התלונה של הרשב"ג ובו הד בולט לנימה האישית וליצירת אווירה פסימית מלווה בזרות
ובניכור ,ממש כמו בשירה המודרנית ,מלבד הלשו והאמצעי הספרותיי ,כמוב.

כל הזכויות שמורות לאלי פררה© :

2

וע ְצמ"תי ֲחל" ָ%ה,
בית )טור( ֵ ְ : .1א ִבי ַרב " ַמ ָ ִתי ֲאנ" ָ%ה ְ /וכֹ ִחי ָסר ַ
הכאב על מחלתהעור שסבל ממנה .המכה היא "הגלות" שנכפתה עליו ,ועצמותוישותו וכל עצמו
חלוש ואנוש .וכמקובל בקונבנציה של שירת ימה"ב ,בראשית השיר נמצא את תפארת הפתיחה
ולה שלושה פרמטרי:
א .המסר והרעיו המרכזי בשיר; תלונתו על מצבו הפיזי והנפשי :כאבו רב ומכתו אנושה וכל
עצמותו חלושה.
ב .חריזה בי הדלת והסוגרֲ :אנ" ָ%ה ֲ /חל" ָ%ה.
ג .קישוט בולט המפאר את הפתיחה :תקבולת סימטרית בי הדלת והסוגר :הכאב הרב – מקביל
לכוחו * ָסר )* ָסר = נפנה ,עבר ,הסתיי( אנושה מקבילה לחלושה.
י%ה.
נפ ָ
בית )טור( ְ :2ו ֵאיִ -מ ְב ָרח ְו ֵאיָ -מנ.ס ל ַנ ְפ ִ%י ְ /ו ֵאיָ -מקִ 0ְ .הי ִלי בִ .
הסבר הבית כפשוטו ממש :אי לדובר שו אפשרות "לברוח" ממצבו .לא מבחינה פיזית ולא
מבחינה נפשית .פיזית ,כי מחלתו לא תתרפא במהרה )עובדה שמת בגיל צעיר מאוד .ב  ,33לער,
י%ה = מנוחה ,שלווה.
היה במותו( .נפשית; כי אי מנוסה לנשמתו ואי בו מקו בו תהיה לו נ ִפ ָ
אנו מכירי את המילה נופש ,כלומר; חופשה שעיקרה מנוחה ושלווה.
בית )טור( %ְ :3לֹ ָ%ה 2א ְ3פ" ָע ַלי ְל ַכ.4ת ֵ %ְ /אר ִ "5פי ְור" ִחי ָה ֲענ" ָ%ה:
שלושה דברי "התאספו" עליו כדי לגמור אותו פיזית ונפשית .בטור זה מונה הדובר שלוש
הסיבות שגורמות לו לסבל ולדיכאו2 .א ְ3פ" ,מלשו התקבצו ,באו עליוְ .ל ַכ.4ת ,מלשו כליה,
הכחדהֵ %ְ .אר ִ "5פי ְשרגופי .ר" ִחי ָה ֲענ" ָ%ה =נפשו המעונה מעונש המכות והסבל שהיו מנת חלקו.
בית )טור( 5ְ :4דֹל ָעְ -.ורֹב ַמ ְכא.ב " ֵפר"ד ִ " / 7מי י" ַכל ֲעמֹד ִל ְפ ֵני ְ%לֹ ָ%ה?
כא הוא מונה בפירוט את שלושת הגורמי לסבלו וכאבו:
א .העוו הגדול שבגללו הוא סובל .יש ומפרשי זאת כרמז לעוונו על כ שהתאהב בבתאחיו.
אול מכל בחינה שהיא ,אי בזה עוו ,לא דתי ולא מוסרי ,אולי חריגה נורמטיבית מבחינה
חברתית באותה תקופה ובאותה חברה חי ופעל.
ב .מכאוב המחלה והדווי.
ג .הפרוד .ה"גלות" שנכפתה עליו ממקו הולדתו סארגוסה .בימי הביניי ,בעיקר בקרה הקהילה
היהודית הסגורה חברתית ,העזיבה של מקו הולדת ופרידה מכל המכרי והמקורבי ,אפילו
לעיר קרובה אחרת נחשבה לגלות .לפרידה קשה וכואבת .ועל כ הוא מתלונ בנימה נרגנית:
"" ִמי י" ַכל ֲעמֹד ִל ְפ ֵני ְ%לֹ ָ%ה?" וכי מישהו יכול להחזיק מעמד ולהמשי לחיות ולתפקד כששלושת
הגורמי המדכאי האלה "נוחתי" עלי?
בית )טור) ֲ :5ה ָי ֲא ִני ְו ִא ַ:ִ 0יֱ ,-אלֹ ַהיְ / ,ו ִכי ַב ְר ֶזל ֲע ָצ ַמי אְ .נח" ָ%ה?
שאלתו רטורית כשהתשובה שלו היא כמוב ,שלילית; ֲה ִא הוא דומה לי או לתני? וכֲ ,ה ִא
עצמותיו עשויי ברזל או נחושת ,שיכולי לעמוד בסיבולת הזאת? הי והתני נחשבי
במקורותינו לגורמי טבע חזקי מאוד שלא נית להתגבר עליה .התני מופיע הרבה במקורותינו.
שים ָעלַ י ִמ ׁ ְש ָמר" .התני והי ,נחשבו
והשיבו) מספר איוב פרק ז' " :12הֲ ָיםָ -אנִ יִ ,אםַ ּ -תנִ ּ יןִּ :כיָ -ת ִ ׂ
לאלילי בממלכות הגויי באותה תקופה ,וה' גובר עליה .איוב שואל כאילו את האלוהי:
"הא הוא נחשב לי או לתני שה' צרי להתגבר עליו ולשי אותו במשמר?
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לא סוד שהרשב"ג השווה את עצמו לאיוב .ש באה לידי ביטוי השאלה הרטורית והמוסרית,
כטרוניה כלפי אלוהי" :למה צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו?" ג בשיר זה נמצא אותה נימה; תלונה
כלפי אלוהי; מדוע הוא סובל ללא עוול בכפו וה' רוד& אותו לשי אותו במשמר כמו הי והתני.
בית )טור( ֲ :6א ֶ%ר ָל ֵעת ְי 2ס>" ִני ְת ָלא.תִ ְ / ,אֵ "4ה ְמס" ִרי ִלי ְי 2ר ָ?ה,
ההסבר כפשוטו :כהמש לתלונתו מהבית הקוד ,מתלונ הדובר הא אני י או תני שיכולי
להחזיק מעמד ,כאשר כל הזמ מסתובבי סביבי *תלאות )*תלאות = צרות וייסורי ,פגעי
רעי ,יגיעה( כאילו זהו דבר שנמסר לו בירושה ...כלומר הדימוי הזה הוא עושה על גורמי
תלאותיו שבאו לו בירושה ,מסביר כאילו וכל התלאות האלו באו לו שלא "באשמתו" הוא קיבל
אות מבלי שביקש זאת .או מבלי שעשה מעשה המצדיק את ה"ירושה" הזאת.
י%ה!
בית )טור( ְ :7ו ִת ְדרַֹ %ל ֲעִ .ני ַרקִ ְ ,אְ / "4ל ָ ֵאיַ -על ְ> ֵני ָ Aד ְִ Bר ָ
כא באה לידי ביטוי התלונה הישירה כלפי אלוהי .באמצעות פיסוק תקי& של סימ -קריאה!
כאילו והאל "התלבש" עליו באופ מיוחד ,ודורש את הגמול על עוונו ,כאילו ואי לו "דרישה"
מאנשי אחרי! שעשו בוודאי עוונות גרועי משלו .בתחושת קיפוח ואפליה ,על כ שהאלוהי
אינו מסתכל על אחרי .רק עליו ודורש ממנו ר& גבוה של מוסר ואמונה .נמצא ג צימוד של
י%ה!
אותה מילתשורש :ד ,ר ,ש8ֶ ַ :לת ,כפועל גו& שלישי עתיד – ְו ִת ְדרֹ .%בסוגר ,כש עצ  ְִ Bר ָ
בית )טור( ְ :8ר ֵאה ָנא ַב ֲע ַמל ַע ְב ְָ ְ Bועֹ ְניְ / .ו ִכי ַנ ְפְ .%כמABָ .ה ְיק" ָ%ה –
מיד ע השמעת תלונתו והטרוניה התקיפה שלו כלפי האלוהי ,בבית הקוד ,הוא כאילו תופס
את עצמו ונבהל מעזותפניו ומיד חוזר בו המשורר המדוכא ופונה לאלוהי בתחינה ובבקשת חסד
והתחשבות בסבלו .מבקש מאלוהי לראות בסבלו "בעמלו" ועוניו ,כלומר :מתלאותיו וייסוריו.
ידוע ג שהוא סבל מעוני מחפיר בחייו ,כי לא היה אחד שלקח אותו תחת חסותו ,חו) מהשר
יקותיאל )ראה בהקדמה לדמותו של הרשב"ג( מבקש את חסדו ורחמיו של אלוהי כי נפשו כמו
צפור *דA.ה )*דA.ה = מלשו ְד ִאייה ,רחיפה מעו&( שנתפסה בפח יקושְ .יק" ָ%ה = מלכודת.
ָקו ׁשַ ,עלָּ -כלְּ -ד ָר ָכיו-
פריִ םִ ,עם-אֱ ל ָֹהי; נָ ִביא ּ ַפח י ֹ
זהו ג שיבו) מהנביא הושע פרק ט' " :8צ ֶֹפה ֶא ְ ַ

ש ֵט ָמהְּ ,ב ֵבית אֱ ל ָֹהיו".
 ַמ ְ ׂי%ה.
בית )טור( ְ :9ו ֶא ְה ֶיה ָל ְ ְלעָ .ל ִמי ְל ֶע ֶבד ְ /ולֹא ֶא ְG%ל ֲע ֵדי ֶנ ַצח ֲח ִפ ָ
כעי תמורה לחסדו ורחמיו של אלוהי על נפשו וגופו ,הוא "תור" את עצמו כעבד לאלוהי
ולעול לא ישאל ויחפש תשובות לשאלותיו הקשות .מצד אחד הרי ברור שכיהודי אמונתו
באלוהי היא ללא תנאי .יש הסוברי כאילו ובבית הזה מעמיד הרשב"ג תנאי בפניו .אלוהי יניח
לו וירפאהו והוא כתנאי יהיה לו לעבד .אול כאד דתי ומאמי מיו היוולדו ,אי הביטוי הזה
מצביע על ביטוי של תנאי .ידוע שכל האד ,ובעיקר האד היהודי ה עבדי ה' מיו בריאת,
ומעצ אמונת בו ה עבדי אלוהי .יש אי ספור במקורותינו על היות הע היהודי עבדי ה' כמו
ש ָר ֵאל" ג משה וג בני ישראל ה עבדי
ֹשה ֶע ֶבד-יְ הוָ ה ּ ְ
למשל ביהושע פרק י"ב " :6מ ׁ ֶ
ובנֵי יִ ְ ׂ
האלוהי ,ואי בזה לראות כאילו והדובר מעמיד תנאי בפני האל ,כי זו מהות אחת ,מעצ היות
האד בעל אמונה ודתי הוא עבד לאדו ַני.

