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  הניתוח והסיכו� ממערכי השיעור לשירת חמי הביניי�

  המורה אלי פררה: כתב וער�
  

�ְ�ר �ָמָ�ַ�ְ �  גבירול� רבי שלמה אב�/  ְ�ֵתָמק

  ,ְ�ֵתָיְפָי ְ��ֶמֶ�ַכְו / ְ�ֵתָמק ְ�ְ�ר 	ָמָ�ַ�. 1

   – ְ�ֵתָקְדִצל ְ�ִייַגִבֲא/ ק ֶדת ֶצַלֲע ַ�יְ�ִ�ְבַ�ָח. 2

  .ְ�ֵתָעְ�ִרל ְ�ֶביֶזִאְ�/ י יִנִ�ְגַרי ֲה ִ�יְ�ִתאָצְמ. 3

  ,ְ�ֵתָבְה	ה ְ�ֶלי חִנֲא/ ה ֶאְרת ַמַפְי, דת היַלִלְ�. 4

  !ְ�ֵת0ָע/ת ְלמ.ל -	ְו/ י ִ�ְפל ַנאְ�י ִמִלְעַהְו. 5
  

.  ערב החשק של שירתי על פי הקונבנציה המקובלת בשיר,"חשק"שיר מסווג כהשיר שלפנינו    

אמנו� : "ג"יש קונוטציה חריפה לשיר אחר של רשב. בתועל אֲה" נהרג"האוהב חולה עד כדי מוות ו

נסיכי , ש% ספור% של אמנו� ותמר(ג את הארמז המקראי "# הרשבֵ"כמו בשיר הזה ִש". אני חולה

והפע% הארמז הוא , ג שיבו# נאה מהמקורות" ג% כא� עושה הרשב.)בית הממלכה של שלמה

  ". תלֹוּכְֹׁשַא ְלְךִיַדָׁשר ְוָמָתה ְלָתְמּ ָדְךֵתָמאת קֹוֹז: "7' משיר השירי% פרק ז: הראשו�. ה מקומותמכמ

שתי הנשי% באופ� . אביגיל ואיזבל – שני הארמזי% האחרי% קשורי% לשתי נשי% ידועות במקורות

של הדובר הנפשי תי לתאר את הקרע ספרוקוטבי ומנוגד נותני% בידי המשורר את האמצעי ה

ת מ)ל '�ְו/ י ִ%ְפל ַנא�ְ$י ִמִלְעַהְו, ְ�ֵתָבְה�ה ְ�ֶלי ח�ִנֲא: "עד כדי חולי ומוות, אהובתובשל האוהב 

  .המקבילות לדמותה של אהובתוזוהי תקבולת ניגודית לתיאור שתי נשי% . "!ְ�ֵתָ*ע(ְל

  

על שאינה " אכזרית"ישה של שירת ספרד האישה האהובה מתוארת כא) האהבה(בשירי החשק    

תחילה היא נדמתה ב. כביכול" פרצופית� דו"כא� האהובה היא . נענית לאהבתו של האהוב המיוסר

הוד �ולמרות זאת בשל יופייה וכלילת, רשעהאול% בסו* הוא מגלה שהיא ,  כמו אביגילצדיקהלו כ

  ",ְ�ֵתָבְה�ה ְ�ֶלי ח�ִנֲא: "הוא חולה מאהבתו אותה, שבה

  

 נית0 אוליג "אול% מתו+ הביוגרפיה של המשורר רשב,  היא אנונימית וחסרת זהותה כא�בוהאה   

 אחיו מנע .ורצה להינשא להאחיו אחייניתו �אב� גבירול אהב את בת. (שמדובר בבת אחיו, לשער

וייתכ� מאוד שהשיר , אול% זאת השערה גסה ולא מבוססת. זאת ממנו וא* גר% לגירושו בשל כ+

ג לכתוב שירי חול שלא עוסקי% בנושאי% ובמוטיבי% "י לכישרונו של הרשבנכתב רק כביטו

  .)המתארי% את חייו המיוסרי%

  

  )1טור (' אבית 

�ְ�ר �ָמָ�ַ�ְ �  ,ְ�ֵתָיְפָי ְ�%ֶמֶ$ַכְו / ְ�ֵתָמק

גבוהה . היא נדמית לע# התמר. האהובה מתוארת כאישה יפה ותמירה. כל מילה כא� מותרת

 6' פרק א: או כשיבו# משיר השירי%. השמש כא� באה כביטוי של יופי מסנוור. שמשכמוהו ויפה ַ-

ִׁתְראוִני ֶשֲאִני ְשַחְרֹחֶרת-ַאל" ׁ ּ ֶמש, ּ ָזפְתִני ַהּשָ ֶׁשּשְ ׁ ׁ ַׁ."  
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   :)2טור (' בית ב

   – ְ�ֵתָקְדִצל ְ�ִייַגִבֲא/ ק ֶדת ֶצַלֲע ַ�יְ�ִ�ְבַ%ָח

בתחילה היא חשב אותה צדקת כמו .  בבית השלישי0 לתיאוָר בבית השני מתוארת בניגודהאהובה

, אביגיל הייתה אשת נבל הכרמלי. 'ספר שמואל אספור על נבל הכרמלי ואשתו אביגיל מאביגיל 

דוד המל+ נשא אותה לו , שלאחר מותו בידי האל, "ב� בליעל" ו"ורב מעללי%"איש רע ומדו� 

להרוג (למנוע ממנו שפיכות דמי%   והאופ� בו הצליחהדוד המל+ התרש% מאוד מחכמתה. לאישה

נשא , וצרי+ להוסי* ג% בגלל יופייה הרב ,ובגלל צדיקותה וחכמתה) ולעוט על נבל הכרמלי ומחנהו

ְּוֵשם ִאְשתֹו : "אותה לאישה ׁ ה טֹוַבת; ֲאִבָגִיל )של נבל הכרמלי(ׁ ֶּשֶכל ִויפת ֹתַאר-ְׁוָהִאּשָ ַ  ויותר "ׂ

ְּתַמֵהר ַוָתָקם ֲאִביַגִילַו: "מאוחר נאמר ש% ַּוִתְרַכב ַעל, ּ ; ַּהֹהְלכֹות ְלַרְגָלה, ְׁוָחֵמש ַנֲעֹרֶתיָה, ַהֲחמֹור- ּ

ְַוֵתֶלך ה, לֹו-ַּוְתִהי, ַאֲחֵרי ַמְלֲאֵכי ָדִוד, ּ   "ְׁלִאּשָ

  

  ) 3טור (' בתי ג

  .ְ�ֵתָעְ%ִרל ְ�ֶביֶזִאְ�/ י יִנִ�ְגַרי ֲה ִ�יְ�אִתָצְמ

בגלל שלא נענית , של האהובה" אכזריותה"הדובר גילה את , צדקת והחכמהבניגוד לאביגיל ה

+ "בתנ. האנלוגיה שעושה המשורר לדמות האהובה לזו של איזבל הי חריפה וקיצונית. לאהבתו

בספר . ישראל כאישה תככנית ורשעה ואכזריתאשת ירבע% מל+ , מתוארת איזבל הצידונית

הצליחה בעורמתה להשיג את , אשתו איזבל. אחאבו מסופר על כר% נבות שחמד אות' מלכי% א

ה ֶאת: "נאמר על איזבל'  מלכי% א31ז "בפרק ט. הכר% עבור אהובה המל+ ַׁוִיַקח ִאּשָ ּ ת, ִאיֶזֶבל-ּ -ּבַ

ַעל ֶמֶלך ִציֹדִנים  ואיזבל מקבלת משמעות לנוכח עמידתה אחאבספור אהבת% של ". ְֶאְתּבַ

רצח נבות היזרעאלי והריגת  (אכזריתה מעשה רשעה ועשת, אחאבהמוחלטת לטובת בעלה המל+ 

הל+ אחריה בעיניי% עצומות עד כי הל+ , המל+, והוא. כדי שהמל+ יירש את הכר%) הנביאי%

 באותו פסוק. הוא ואשתו איזבל הלכו לעבוד אלוהי% אחרי%. לעבוד את הפסלי% ואלוהיה%

ַּוֵיֶלך ַוַיֲעֹבד ֶאת: "נאמר ַעל-ְּ ַּוִיְשַת, ַהּבַ ׁ  על אכזריותה ורשעותה של איזבל אנו למדי%  ".ּחו לֹוּ

ַּוָיֻשבו: "מהעונשי% שהטיל עליה אלוהי% בשל מעשיה ׁ ַּוַיִגידו לֹו, ּ ּ ַּויֹאֶמר ְדַבר, ּ ֲׁאֶשר , ְּיהָוה הוא-ּ

ַיד ר ּבְ י ֵלאֹמר- ִּדּבֶ ַׁעְבדֹו ֵאִלָיהו ַהִתְשּבִ ּ ּּ ֵחֶלק ִיְזְרֶעאל :ּ ּיֹאְכלו ַהְכָלִבים ֶא, ּבְ ַשר ִאיָזֶבל-תּ   ."ּׂבְ

  

  :) 4טור (' דבתי 

  ,ְ�ֵתָבְה�ה ְ�ֶלי ח�ִנֲא/ ה ֶאְרת ַמַפְי, דת ה�יַלִלְ�

הוא חשבה , בתחילה,  תיאור של ניגוד בדמותה של האהובה פע4%�  ו3בבתי% למרות התיאורי% 

כלילת  *כי היא. ולמרות זאת הוא חולה באהבתו אותה, ונדמית לו לאביגיל ולאחר מכ� לאיזבל

אמנו� אני "ג "כמו בשיר אחר של הרשב) יופי והדר, מלאת הוד: כלילת הוד*. ( ויפת מראההוד

  . מרוב אהבתו את תמר" חלה"וכמו אמנו� המקראי ש" חולה

  

  :) 5טור (' הבתי 

  !ְ�ֵתָ*ע(ת ְלמ)ל '�ְו/ י ִ%ְפל ַנא�ְ$י ִמִלְעַהְו

וכ+ תגאל אותו משאול הייסורי% והחולי כדי , ור לאהבתתעי שתיענה לו ות"מתחנ�"הוא ממש 

 .בפניה, שלא ימות בגללהכד , בשל אהבתו אותה


