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הניתוח והסיכו ממערכי השיעור לשירת חמי הביניי
כתב וער :המורה אלי פררה
ַ ָ ָמר  ְ ְק ָמ ֵת ְ  /רבי שלמה אב גבירול

ָ ָ ַ .1מר ְ ְ ק ָמ ֵת ְ  /וְ ַכ ֶ ֶמ ְ ָי ְפָי ֵת ְ,
ָ .2ח ַ ְב ִ ְי ַ ֲע ַלת ֶצ ֶדק ֲ /א ִבי ַג ִיל ְ ִצ ְד ָק ֵת ְ –
ְ .3מ ָצא ִת ְי ִי ֲה ַר ְג ִינִ י ִ ְ /אי ֶז ֶבל ְ ִר ְ ָע ֵת ְ.
ילת ה דְ ,י ַפת ַמ ְר ֶאה ֲ /אנִ י ח ֶלה ְ ְה ָב ֵת ְ,
ִ ְ .4ל ַ
 .5וְ ַה ְע ִלי ִמ ְא ל ַנ ְפ ִי  /וְ ל -מ.ת ְל /ע ֵָ 0ת ְ!
השיר שלפנינו מסווג כשיר "חשק" ,על פי הקונבנציה המקובלת בשירי החשק של שירת ערב.
אהבתו .יש קונוטציה חריפה לשיר אחר של רשב"ג" :אמנו
האוהב חולה עד כדי מוות ו"נהרג" על ֲ
אני חולה" .כמו בשיר הזה ִש ֵ" #הרשב"ג את הארמז המקראי )ש %ספור %של אמנו ותמר ,נסיכי
בית הממלכה של שלמה( .ג %כא עושה הרשב"ג שיבו #נאה מהמקורות ,והפע %הארמז הוא
קו ָמ ֵתְך ָ ּד ְמ ָתה לְ ָת ָמר וְ ׁ ָש ַדיִ ְך לְ ַא ׁ ְש ּ ֹכ ֹלות".
מכמה מקומות .הראשו :משיר השירי %פרק ז' ֹ " :7זאת ֹ
שני הארמזי %האחרי %קשורי %לשתי נשי %ידועות במקורות – אביגיל ואיזבל .שתי הנשי %באופ
קוטבי ומנוגד נותני %בידי המשורר את האמצעי הספרותי לתאר את הקרע הנפשי של הדובר
האוהב בשל אהובתו ,עד כדי חולי ומוותֲ " :א ִני ח ֶלה ְ ְה ָב ֵת ְְ ,ו ַה ְע ִלי ִמ ְ$אל ַנ ְפ ִ%י ְ /ול 'מ(ת
ְל )ע ָ* ֵת ְ!" .זוהי תקבולת ניגודית לתיאור שתי נשי %המקבילות לדמותה של אהובתו.
בשירי החשק )האהבה( של שירת ספרד האישה האהובה מתוארת כאישה "אכזרית" על שאינה
נענית לאהבתו של האהוב המיוסר .כא האהובה היא "דו פרצופית" כביכול .בתחילה היא נדמתה
לו כצדיקה כמו אביגיל ,אול %בסו* הוא מגלה שהיא רשעה ,ולמרות זאת בשל יופייה וכלילת הוד
שבה ,הוא חולה מאהבתו אותהֲ " :א ִני ח ֶלה ְ ְה ָב ֵת ְ",
האהובה כא היא אנונימית וחסרת זהות ,אול %מתו +הביוגרפיה של המשורר רשב"ג נית 0אולי
לשער ,שמדובר בבת אחיו) .אב גבירול אהב את בת אחיו אחייניתו ורצה להינשא לה .אחיו מנע
זאת ממנו וא* גר %לגירושו בשל כ .+אול %זאת השערה גסה ולא מבוססת ,וייתכ מאוד שהשיר
נכתב רק כביטוי לכישרונו של הרשב"ג לכתוב שירי חול שלא עוסקי %בנושאי %ובמוטיבי%
המתארי %את חייו המיוסרי.(%

בית א' )טור (1
ַ ָ ָמר  ְ ְק ָמ ֵת ְ ְ /ו ַכ ֶֶ $מָ ְ %י ְפ ָי ֵת ְ,
כל מילה כא מותרת .האהובה מתוארת כאישה יפה ותמירה .היא נדמית לע #התמר .גבוהה
כמוהו ויפה ַ-שמש .השמש כא באה כביטוי של יופי מסנוור .או כשיבו #משיר השירי :%פרק א' 6
אונִ י ׁ ֶשאֲ נִ י ׁ ְש ַח ְרח ֶֹרתֶ ׁ ,ש ּ ׁ ְשזָ ַ ְ
פתנִ י ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש".
" ַאלִּ -ת ְר ּ
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בית ב' )טור :(2
י ַ ֲע ַלת ֶצ ֶדק ֲ /א ִבי ַג ִיל ְ ִצ ְד ָק ֵת ְ –
ָח ְַ %ב ִ ְ
לתיאור 0בבית השלישי .בתחילה היא חשב אותה צדקת כמו
ָ
האהובה בבית השני מתוארת בניגוד
אביגיל ספור על נבל הכרמלי ואשתו אביגיל מספר שמואל א' .אביגיל הייתה אשת נבל הכרמלי,
איש רע ומדו "ורב מעללי "%ו"ב בליעל" ,שלאחר מותו בידי האל ,דוד המל +נשא אותה לו
לאישה .דוד המל +התרש %מאוד מחכמתה והאופ בו הצליחה למנוע ממנו שפיכות דמי) %להרוג
ולעוט על נבל הכרמלי ומחנהו( ובגלל צדיקותה וחכמתה ,וצרי +להוסי* ג %בגלל יופייה הרב ,נשא
יפת ּת ַֹאר" ויותר
תו )של נבל הכרמלי( אֲ ִבגָ יִ ל; וְ ָה ִא ּ ׁ ָשה ֹ
אותה לאישה" :וְ ׁ ֵשם ִא ׁ ְש ּ ֹ
טו ַבתׂ ֶ -
ש ֶכל וִ ַ
מאוחר נאמר ש:%

כות ְל ַרגְ לָ ּה;
יהַ ,הה ְֹל ֹ
מורְ ,ו ָח ֵמ ׁש נַ עֲ ר ֶֹת ָ
"וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ּ ָת ָקם אֲ ִביגַ יִ ל ,וַ ִּת ְר ַּכב ַעלַ -החֲ ֹ

לוְ ,ל ִא ּ ׁ ָשה"
וַ ּ ֵתלֶ ְךַ ,אחֲ ֵרי ַמ ְלאֲ ֵכי ָדוִ ד ,וַ ְּת ִהיֹ -

בתי ג' )טור (3
יני ִ ְ /אי ֶז ֶבל ְ ִר ְָ %ע ֵת ְ.
י ִי ֲה ַר ְג ִ ִ
את ְ
ְמ ָצ ִ
בניגוד לאביגיל הצדקת והחכמה ,הדובר גילה את "אכזריותה" של האהובה ,בגלל שלא נענית
לאהבתו .האנלוגיה שעושה המשורר לדמות האהובה לזו של איזבל הי חריפה וקיצונית .בתנ"+
מתוארת איזבל הצידונית ,אשת ירבע %מל +ישראל כאישה תככנית ורשעה ואכזרית .בספר
מלכי %א' מסופר על כר %נבות שחמד אותו אחאב .אשתו איזבל ,הצליחה בעורמתה להשיג את
הכר %עבור אהובה המל.+

בפרק ט"ז  31מלכי %א' נאמר על איזבל" :וַ יִ ּ ַ ּקח ִא ּ ׁ ָשה ֶאתִ -אי ֶז ֶבלַ ּ ,בת-

ֶא ְת ּ ַב ַעל ֶמלֶ ְך ִצידֹנִ ים" .ספור אהבת %של אחאב ואיזבל מקבלת משמעות לנוכח עמידתה
המוחלטת לטובת בעלה המל +אחאב ,ועשתה מעשה רשעה אכזרית )רצח נבות היזרעאלי והריגת
הנביאי (%כדי שהמל +יירש את הכר .%והוא ,המל ,+הל +אחריה בעיניי %עצומות עד כי הל+
לעבוד את הפסלי %ואלוהיה .%הוא ואשתו איזבל הלכו לעבוד אלוהי %אחרי .%באותו פסוק
לו" .על אכזריותה ורשעותה של איזבל אנו למדי%
חו ֹ
נאמר" :וַ ּיֵלֶ ְך וַ ּיַעֲ בֹד ֶאתַ -ה ּ ַב ַעל ,וַ יִ ּ ׁ ְש ּ ַת ּ
מהעונשי %שהטיל עליה אלוהי %בשל מעשיה:

הוא ,אֲ ׁ ֶשר
לו ,וַ ּי ֶ
ידו ֹ
"וַ ּי ׁ ֻ
ֹאמר ְ ּד ַבר-יְ הוָ ה ּ
בו ,וַ ּיַגִ ּ ּ
ָש ּ

שר ִאיזָ ֶבל".
הו ַה ִּת ׁ ְש ִּבי לֵ אמֹרְּ :ב ֵחלֶ ק יִ זְ ְר ֶעאל ,י ְ
ִּד ּ ֶבר ְּביַדַ -ע ְב ּ ֹ
לו ַה ְ ּכלָ ִבים ֶאתְּ -ב ַ ׂ
ֹאכ ּ
דו ֵא ִליָ ּ ּ

בתי ד' )טור : (4
ילת הדְ ,י ַפת ַמ ְר ֶאה ֲ /א ִני ח ֶלה ְ ְה ָב ֵת ְ,
ְ ִל ַ
למרות התיאורי %בבתי 3 %ו  4תיאור של ניגוד בדמותה של האהובה פע ,%בתחילה ,הוא חשבה
ונדמית לו לאביגיל ולאחר מכ לאיזבל ,ולמרות זאת הוא חולה באהבתו אותה .כי היא *כלילת
הוד ויפת מראה*) .כלילת הוד :מלאת הוד ,יופי והדר( כמו בשיר אחר של הרשב"ג "אמנו אני
חולה" וכמו אמנו המקראי ש"חלה" מרוב אהבתו את תמר.

בתי ה' )טור : (5
ְו ַה ְע ִלי ִמ ְ$אל ַנ ְפ ִ%י ְ /ול 'מ(ת ְל )ע ָ* ֵת ְ!
הוא ממש "מתחנ" שתיענה לו ותיעתר לאהבתו ,וכ +תגאל אותו משאול הייסורי %והחולי כדי
בשל אהבתו אותה ,כד שלא ימות בגללה ,בפניה.

