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הסיכו והניתוח ממערכי השיעור לפרק שירת ימה"ב.
כתב וער המורה :אלי פררה.
שמואל הנגיד :ימי חייו מ.1056 – 993
הוא נולד בקורדובה בשנת  ,993ובהיותו ב  20נאל לברוח מקורדובה לגרנדה .ש עולה לגדולה.
נעשה מצביא ומנהיג של יהודי גרנדה .הכינוי "הנגיד" )נשיא( בשל חשיבותו לקהילה היהודית
ונחשב לנשיא היהודי בגרנדה .הוא מתמנה מטע השלטו כאחראי על אזורי כגובה מסי.
הוא מודח ממשרתו ,חמיו וב אחותו נהרגו .הוא הופ #ל" ָו ִזיר" ) ַ'ר ,מיניסטר בערבית( ולמזכיר
המדינה לאחר שהציל את חיי המל #בעוד מועד ,כאשר נרק קשר נגדו .כראש הצבא יצא הנגיד
בראש צבאו הגרנדי למלחמה ,ובשדה הקרב ניצח בכל קרבותיו וזכה לתהילה ולפרסו .השיר
שלפנינו הוא מסוג שירי הקינה והוא מוקדש לאחיו שחלה ומת .ילדיו חלו ,ובתו מתה .ב1056 %
נפטר ממחלה קשה ,והוא מוכתר כמנהיג היהודי ומצביא צבא גרנדה ,וכ #נודע שמו לתהילה.
בי יצירות הקודש שלו נודע ספר ההלכה הראשו שיצא בספרד .ובו מרוכזי ממסורות ההלכה
השונות שקיבל משליחי הרבני ,שנשלחו אל ספרד העשירה ע"י רבי סעדיה גאו מבבל .ספר
ההלכה הזה ,השפיע רבות על יצירות ספרות הקודש בספרד ,ובסיס ראשו להתפתחות ספרות
הקודש בספרד .הוא ג כתב שירי חול רבי ,והידועי לנו בתוכנית הלימודי כמו "קח מצביה";
"התקבצו כי הזמ תמי"; "הי ביני ובינ) "#ג הוא שיר קינה למות אחיו( שמואל הנגיד כתב
מחזור קינות על מות אחיו יצחק ) 19מה בשנה הראשונה למותו( .בראש השיר "הי ביני ובינ"#
מצויה כתובת בערבית" :ונסע עד אשר קרב אל בית הקברות שבו היה קברו ,והפסיק את
נסיעתו ,ופנה אליו ,ואמר אליו בעניי* זה" .מוב מכ #שביקורו בבית הקברות היה בהזדמנות,
כאשר המשורר עבר ליד בית הקברות והחליט לעלות לקבר אחיו .השיר "בכור אמי" הוא שיר
קינה שלאחר הביקור ,כשהפני את תחושת היגו לנוכח מות האח.
ְ,כ-ר ִא ִ.י  /רבי שמואל הנגיד

יס ְ,
ְ .1כר ִא ִ יְ ,כר ָמ ֶות ֲח ָמ ָס ְִ  / ,מ ֶהֵ ,עת נְ טת ֶ ֶמְ ,ינִ ָ
לע ֶרב ְי ִהי ֵינִ י  ֵבינְ ְ ֲ /א ָבנִ יַ $ו ֲע ָפר ֶא ֶר& ְל ָמ ָס ְ,
 .2וְ ֶ
יס ְ וְ כ ָס ְ.
יד ְ ,וְ לֹא ִכ ָ
 .3וְ לֹא ה ִעיל ְל ָ ה ָנ וְ ה ָד ְ ְ /יֵ $א ָ
י – וְ לֹא ַ ָ-ה ְל ָב ָב ְ / ,וְ ֵ  -ְ .כב ְִ /אי ָ ִריא ְ ַע ְר ָס ְ
 .4נְ ַ ְק ִת ָ
 .5וְ ָצ ַע ְק ִ-י – וְ לֹא ִָ -יבְ ,ל ַמ ַעְ / 2לנְ ְ ִמ ְַ 3ד ֵר ָסר וְ ָח ָש ְ
 .6וְ ָי ַנְ ַָ ְ -נת ע ָלֲ $א ֶר צר ֲ /ע ֵלי ָכל ַמ ֲע ָ6יו ִה ִ7יל וְ ָנ ָס ְ
 .7וְ ִה ְק ָ ְ ֶכ ַלח /ס ְ-מ ָתה  /וְ ִכ ְמ ַעט ָקט ֲאנִ י  ֶתה ְכ ָס ְ!
יס ְ,
בית ) :1טור א'(,ְ :כ-ר ִא ִ.י,ְ ,כ-ר ָמ ֶות ֲח ָמ ָס ְִ 5 / ,מ ֶ6הֵ ,עת ְנט-ת ֶֶ 8מְ ,8י ִנ ָ
השיר פותח בביטוי של כאב ו"זע" על בכור%המוות ,הוא מלא #המוות ,שליחו של המוות,
שכאילו חמס )גזל או השחית( את חיי אחיו שמת ממחלה ,בעודו צעיר יחסית ,על לא עוול בכפו.
מזכיר את הביטוי הנפו" :זעק חמס על לא עוול בכפו"ִ 5" .מ ֶ6הֵ ,עת ְנט-ת ֶֶ 8מ "8בסוגר זהו ביטוי
ישיר להמש #המשפט בדלת" :ומכא* ,כאשר השמש שוקעת בערב" ,המוות יאציל מהחוש #שלו
חשכ ./כאשר השמש שוקעת בא חוש #הלילה ומאציל
על חיי האח ,כלומר :המוות ַמ ְ.רה עליו את ְ
ישרה עליו .כמו כ נית
ישרה .חוש #המוות ֶ
הא ָצ ָלהִ ,ה ְ
יס ְ" במוב של ֲ
עליו את חוש #המוותְ " :י ִנ ָ
לפרש שמקור הביטוי הוא מלשו מנוסה :חוש #המוות לעת ערב יניס אות.#
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ול ,4כרגיל שלושה פרמטרי:
בבית הראשו נמצא ג את תפארת הפתיחה ָ
א .השיר פותח במסירת הרעיו ונושא השיר :האבל והקינה על מות האח.
יס ְ.
ב .חריזה פנימית בי הדלת והסוגרֲ :ח ָמ ָס ְ ְ /י ִנ ָ
ג .קישוט בולט לתפארת השיר :תקבולת ניגודית בצימוד שונה משמעות,ְ :כ-ר ִא ִ.י ,כדמות
נערצת ואהובה לאח בכור .על פי הנורמות והמנהג היהודי שהאח הבכור ,הוא ראשו בי שווי,
ולו זכות ראשוני בירושה ובכבוד .והא מוקדש לכוהני עד שיפדוהו .לעומת ְ,כ-ר ָמ ֶות כדמות
כור ָמוֶ ת"
אכל ּ ַב ָּדיו ְּב ֹ
דוחה ומבהילה של מלא #המוות .שיבו מאיוב )פרק י"ח " :(13יֹ ַ
ינ ְ ֲ /א ָב ִני ַו ֲע ָפר ֶא ֶרְ :ל ָמ ָס ְ,
יני ֵ 5ב ְ
לע ֶרב ְי ִהי ִֵ ,
בית ) :2טור ב'(ְ :ו ֶ
תיאור כואב של האבל על מות האח .אחד מסימני האבל ביהדות הוא לבישת שק ,עפר ואפר על
הראש .בערוב היו ,לאחר תלאות החיי בתפקידו הר של הנגיד ,לעת ערב בביתו ,הוא חש את
האבל הכבד שנוחת עליו כאשר הוא נוכח בחסרונו של האח .האח קבור באדמה .אבני ועפר
מכסי אותו בקבר .ה אלו שכביכול מפרידי בינו לבי האח הקבור באדמה .המס #כא הוא
במוב של מחיצה המאפילה בי האח החי ,הדובר ,לבי האח המת .האר שקברה את האח ,יוצרת
אפילה והפרדה בי השניי.
מעי מס ,#וילו שיוצר ֵ
יס ְ ְוכָ -ס ְ.
יד ְְ ,ולֹא ִכ ָ
בית ) :3טורג'(ְ :ולֹא הִ -עיל ְל ָ הָ -נ ְוהָ -ד ְ ,ְ /יֵ -א ָ
הבית פותח במשפט ברור כפשוטו :ולא הועיל לאח כל הונו והודו .המוות "תפס" אותו" ולקחו
יד ְ"ֵ .איד ,פירושו גורל מר
אליו ,מבלי להתחשב בייחוסו ומעמדו הכלכלי והחברתי,ְ " .יֵ -א ָ
ואסו .כלומר ביו מותו ,לא עזרו לו ,לאח כיסו וכוסו .איזכור של הביטוי הידוע מדברי חז"ל,
"שהאד ניכר בכיסו ,בכוסו ובכעסו" .אמנ הוא השמיט את המילה האחרונה "בכעסו" ,כי היא
לא רלוונטית לתוכ ונושא השיר .המילה " ְוכָ -ס ְ" יכולה ג להתפרש כשיבו מתהילי )פרק י"א
פות ְמנַ ת ּכ ֹו ָסם"; כוס במוב של ייעוד ,גורל.
רו ַח זִ ְל ָע ֹ
ַ " :(6י ְמ ֵטר ַעלְ -ר ׁ ָש ִעים ּ ַפ ִחים ֶאׁש וְ גָ ְפ ִרית ,וְ ּ
כלומר ולא הועיל לאח המת "לברוח" מגורל מותו.
י – ְולֹא ַ=ָ 8ה ְל ָב ָב ְְ / ,ו> ְ= ֵ -8כב ְ? ִאיִ ,ָ 8ריא ְַ ,ע ְר ָס ְ
בית ) 4טור ד'(ְ :נ ְַ 8ק ִת ָ
ג כא נית להבי את הבית כפשוטו :למרות נשיקותיו של הדובר ,האח המת אינו משיב לו
כאהבתו .לא שתה במוב של לא שעה לבו אליו ,כי הוא מת .בדברי אלו מדגיש הדובר את
תסכולו מתחושת האי אונות שלו מול מות אחיו .האח שוכב בערסו ,במיטתו כמו והיה איש
בריא ,שאי המוות קרוב אליו כלל ,אול למרות זאת ,הוא אינו משיב לנשיקותיו של האח הצעיר
ממנו ,שבא לבקרו בקבר .הניגוד הזה בי אהבתו ונשיקותיו של האח ,הדובר ,לבי חוסר ההיענות
של האח הבכור לנשיקותיו ,מבטא הדובר את האבסורדיות של הסיטואציה .האח שוכב כמו אד
בריא כביכול ,במיטתו ,א #בכל זאת אינו מגיב לנשיקותיו של הדובר.
בית ) 5טור ה'(ְ :ו ָצ ַע ְק ִ=י – ְולֹא ָ= ִ8יבְ ,ל ַמ ַע* ְ /לְ -8נ ְ ִמ ְַ Aד ֵ,ר ָסר ְו ָח ָש ְ
יש חזרה על אותו משקל של אמירה וחוסר היענות של האח בגלל מותו .כמו בשיר "הי ביני
ובינ ."#הוא צועק אל אחיו ,במוב של בכי וזעקת אבל ,אבל המת אינו משיב לוְ .ל ַמ ַע* ְ /לְ -8נ ְ
במוב של מילת סיבה = כי ,באשר ,לשונ #אינה יכולה לעשות כ ,מפני מותוָ .סר ְו ָח ָש ְ = פירושו:
הלשו וכושר הדיבור ,הלכו ונפסקו ע מותו .אד מת אינו יכול לדבר ,לכ לשונו פסקה ִמ ַ8ֵ 7ר.
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בית ) 6טורו'(ְ :ו ָי ְַ 8נ ָ= ְַ 8נת עָ -ל ֲא ֶ8ר צ5ר ֲ /ע ֵלי ָכל ַמ ֲע ָ'יו ִה ִCיל ְו ָנ ָס ְ
המוות כמוב מדומה לשנת עולמי ,עד תחיית המתי .לכ היא כמו שינה לנצח .זוהי שינה
לו" דברי פרק ל"ב  (4האל המשגיח על
שהצור )צור :אחד מכינויי האל )" ִּכי ַהּצּור ּ ָת ִמים ּ ָפעֳ ֹ
העול כולו ואחראי לכל הקורה אותנו ,כולל חיי ומוות .בביטוי הזה מבטא המשורר את יחסו
לאלוהי ,ועל אמונתו על ההשגחה העליונה .הוא הסיבה והמסובב .הוא ִה ִCיל וְ ָנ ָס ְ ,כלומר:
המית והקי .נס #מלשו לנסו #שמ ,להסמי #מל #ולהקימו כמושל .אבל ג מלשו רק וארג.
וה ְחיה אותו .הוא הממית והמחיה .מתקשר כמוב
בהשאלה :רק מחשבות ,ביצע והקי אד ֶ
לביטוי שאומרי בעת האשכבה למת" :אדוני נת* ואדוני לקח יהי ש אדוני מבור".
בית ) 7טור ז'(ְ :ו ִה ְ8קֶ ,ְ ָ 5כ ַלח ?-ס ְ=מָ 5תה ְ /ו ִכ ְמ ַעט ָקט ֲא ִני ֶ -8תה ְ,כָ -ס ְ!
בבית האחרו נראה את הקישוט הבא בצימוד שונה משמעות-? :ס ְ=מָ 5תה ,ְ :כָ -ס ְ!
הביטוי ֶכ ַלח לא ברורה כל צרכה .מצד אחד נית לפרשה ככלי של קציר ,אבל הוא מוכר יותר
כביטוי שמבטא ִז ְקנה ,היחלשות והתיישנות )"אבד עליו הכלח"( .את גופת המת רוחצי ונוסכי
במי לפני שעוטפי אותו בתכריכי .ואלי מכוו כא בדבריו המשורר ,שאלה שרחצו את גופת
אחיו המת השקו אותו בכוס התמותה .ובמעש ה כאילו משקי אותו בחולי ובזקנה טר זמנו.
והמשורר מרוב צער ויגו על אבלו ,כמעט וג הוא שותה מאותה כוס ,כלומר מכוס המוות ,או
מאותו גורל של אחיו –המוות) .על פי תהילי :כוס גורל(
דרכי העיצוב בשיר:
א .סוג השיר – קינה אישית של המשורר על מות אחיו הבכור.
ב .תפארת הפתיחה בבית הראשו :המתמקד בנושא השיר ,בחריזה פנימית בי הדלת והסוגר
ובקישוט בולט לפאר את הפתיחה בשיר :צימוד שונה משמעות ותקבולת ניגודית ְ,כ-ר ִא ִ.י –
לעומת ְ,כ-ר ָמ ֶות.
ג .תחושת הפירוד בינו לבי האח המת הקבור האדמה .הדימוי של האר כמס #מאפיל ומפרידה
בי השניי.
ד .שיבוצי מתהילי ומספר דברי.
ה .יצירות ניגודי בי החי והמת .זה נושק וההוא אינו נענה .הדובר צועק אליו והמת אינו משיב
לו במענה לשו .הניגודי באי לשרת את תיאור תחושת האבל של הדובר על חסרונו של האח
הבכור המת.
ו .היפרבולה = הפרזה ,הפלגה ,בתיאור תסכולו וכאבו של הדובר עד כדי כ #ש"כמעט" ושתה הוא
עצמו מכוס המוות מרוב צער ויגו ומתו #הזדהות למת.

