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מחזורי שירים קצרים בדיואן שמואל הנגיד

מאת

יהונתן ורדי

א. דיואן שמואל הנגיד

שירי  את  לכנס  החלו  מפותחת,  עברית  חול  שירת  הביניים  בימי  המוסלמית  בספרד  משצמחה 

של  השיריות  יצירותיו  לאיסוף  המוקדשים  מונוגרפיים  בקבצים  כלומר  בדיואנים,  המשוררים 

משורר יחיד. לפני כן הועתקו שירים עבריים כמעט אך ורק לתכלית מעשית, לרוב לשם ביצוע 

היהודית  התרבות  'הכירה  לראשונה  אליצור,  שולמית  כדברי  בספרד,  הכנסת.  בבית  ליטורגי 

בחשיבות העתקתו של טקסט רק משום ערכו הספרותי הקיים'.1 הדיואן היה אפוא נקודת מפנה, 

עדות להכרה בערכו הסגולי של השיר ובהנאה ממנו לשם עצמו. 

כידוע המשוררים העבריים בספרד אימצו את תכניה, צורותיה וערכיה האסתטיים של השירה   

ואין  הערבית,  התרבות  מן  ספרד  יהודי  אימצו  הדיואן  של  הספרותי  ה'מוסד'  את  גם  הערבית. 

לתמוה שהם השתמשו בשם הערבי דיואן, בלא שניסו למצוא לו חלופה עברית הולמת.2 הדיואנים 

על  מידע  שסיפקו  בפרוזה,  הוצבו כתובות  השירים  בראשי  הערבית:  בספרות  כמקובל  נערכו 

נסיבות חיבורו של השיר או לכל הפחות על ייחוסו לבעל הדיואן. אף שהשירים שתחתיהן נכתבו 

שנערך  הראשון  האוסף  הפרוזה.  שפת  ערבית,  הייתה  הכתובות  שפת  השירה,  שפת  בעברית, 

בשיטה זו הוא ככל הנראה הדיואן של ראשון משוררי ספרד הידועים לנו, מנחם בן סרוק.3 

אודות  על  אליצור,  פרופ' שולמית  בהנחיית  הדוקטור שכתבתי  על קטעים מעבודת  זה מבוסס בחלקו  מאמר   *
במינכן  מקסימיליאן  לודוויג  באוניברסיטת  בשהייתי  נכתב  המאמר  הנגיד.  שמואל  בדיואן  הקצרים  השירים 

 Minerva( כעמית מינרבה לפוסט־דוקטורט. תודתי נתונה לפרופ' אליצור על הדרכתה ועצותיה ולקרן מינרבה

Stiftung( על תמיכתה במחקריי.
ש' אליצור, 'שירה ופיוט בגניזה: תהליכי הישרדות וקנוניזציה של טקסטים א־קנוניים', מ' בן־ששון ואחרים   1

)עורכים(, הקנון הסמוי מן העין: חקרי קנון וגניזה, ירושלים תשע"א, עמ' 257.

 R. Jacobi, ‘Dīwān’, J. S. Meisami & P. Starkey, Encyclopedia of Islamic :למונח דיואן וגלגוליו ראו  2

 Literature, I, London and New York 1998, pp. 195-196
דפים ספורים מדיואן מנחם הגיעו לידינו מן הגניזה הקהירית. ראו: ע' פליישר, 'לקדמוניות שירתנו בספרד:   3
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על פי המסורת הספרותית הערבית מלאכת כינוס הדיואנים היא מלאכה בפני עצמה, הנבדלת   

ביחיד:  )ֻרַואה,  המסרנים  בידי  אלא  המשוררים  בידי  מסורה  היא  אין  השירה.  כתיבת  ממלאכת 

ַראִוי( – המשכילים שבין חובבי השירה, שקיבלו עליהם לאסוף את יצירתם של טובי המשוררים 

ולמוסרה לקהל הקוראים שבדורם ולקוראי הדורות הבאים. כך היה גם בשירה העברית. בדרך 

כלל לא המשורר הוא שדאג לכינוס שיריו, אלא אחד הקוראים הנאמנים הוא שהשקיע מעיתותיו 

וממרצו כדי להניח ידיו על שירים רחוקים וקרובים.4 

לא כן היה באשר לדיואן של שמואל הנגיד )993–1056(. הנגיד, שהיה משנה למלך גרנדה,   

של  הגדולים  המשוררים  ראשון  וכמובן  מקרא  פרשן  בלשן,  תלמודי,  וחכם  רב  צבאי,  מפקד 

האסכולה הספרדית, אכן היה נגיד בכל הווייתו. שלא כמשוררים אחרים, שסמכו על נאמנותם 

הוא דאג בעצמו להפצת  אדון לשיריו.  הנגיד  היה  ומעריצים שיאספו את שיריהם,  ידידים  של 

שיריו בספרד ומחוצה לה, ולא רק שהשגיח על האיסוף הקנוני של יצירותיו, אלא אף הפך מלאכה 

שנים  שמונה  לגיל  יהוסף  בנו  משהגיע  לבניו.  שהעניק  העשיר  התרבותי  החינוך  מן  לחלק  זו 

ומחצה, מינה אותו אביו למכנס שיריו.5 לאור גילו הצעיר של יהוסף בשעה שנמסרה לו מלאכת 

העריכה, אין ספק שאביו השגיח על עבודתו. אם כן יש לראות בדיואן שלו את הגרסה הרשמית, 
המפוקחת, של שירת הנגיד, כפי שיצאה מבית הנגיד עצמו.6

הראשונה  החטיבה  ובאופיין.  באורכן  שוות  שאינן  חטיבות,  לשתי  הדיואן  את  חילק  יהוסף   

היא אוסף כללי של שירים, רובם ארוכים ומיעוטם קצרים. השירים הארוכים בחטיבה הראשונה 

וידידות או שירים  כתובים בסוגות האופייניות לקצידה, השיר הערבי הארוך. אלה שירי שבח 

מאורעות  על  עליו,  שעברו  הרפתקאות  על  מלחמותיו,  על  הנגיד:  של  קורותיו  על  ביוגרפיים 

מסעירים שזכה לחזות בם )כגון ליקויי חמה ולבנה ורעידת אדמה( ועל מחלות ואסונות שפקדו 

נכללו  המחבר  של  בביוגרפיה  הנטועים  קצרים  שירים  גם  בהתאם,  משפחתו.  בני  את  או  אותו 

בחטיבה הראשונה: שירים על קורותיו ומלחמותיו, שירי קינה וכן שירים על חפצי נוי שהוצבו 

בעריכת  א,  ובשלוחותיה,  בספרד  העברית  השירה  הנ"ל:  סרוק',  בן  מנחם  רבי  של  ופיוטים  בשירים   עיון 

ש' אליצור וט' בארי, ירושלים תש"ע, עמ' 3–46, בייחוד עמ' 24–25. 

יעקובי, דיואן )לעיל הערה 2(; ח' שירמן, תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית, בעריכת ע' פליישר,   4

ירושלים תשנ"ו, עמ' 80–81. בספרד הנוצרית כבר נהגו המשוררים לכנס את שיריהם בעצמם )שם(, והדבר 

מעיד על ירידת קרנה של השירה. 

ראו דברי יהוסף בהקדמתו לדיואן: י' ורדי ומ' רנד, דיואן שמואל הנגיד: קודקס מן הגניזה, ירושלים תשע"ה,   5

עמ' 48–49. 

הדיואן של שמואל הנגיד מכונה לעיתים 'בן תהלים'. שם זה אינו מופיע בעותקי הדיואן שהגיעו לידינו, ואין   6

הנגיד שני ספרי  חיבר  הדיואן  בנו העורך. מלבד  בידי  או  בידי המשורר  כך  נקרא  סימוכין לכך שהוא כבר 

מכתמים מחורזים, 'בן משלי' ו'בן קהלת'. בין החוקרים והמהדירים המודרנים יש המכנים בשם 'דיואן שמואל 

הנגיד' את מכלול יצירותיו השיריות, כלומר הדיואן ושני ספרי המכתמים, וגם לכך אין סימוכין במקורות 

דיואן משמש כאן אפוא  16–20. השם  דיואן שמואל הנגיד )שם(, עמ'  ורנד,  ורדי  הקדומים. ראו בהרחבה: 

לקובץ השירים בלבד, בלא 'בן משלי' ו'בן קהלת'. 
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 – ואילו החטיבה השנייה היא אוסף מיוחד של שירים קצרים בנושאים קונוונציונליים  בחצרו. 

שירי יין, שירי חשק ושירי הגות ופרישות, ולצידם כמה שירים דתיים על כנסת ישראל ואלוהיה. 

בהקדמתו לדיואן ציין יהוסף ששירים אלה הושרו בנוכחות אביו.7 הם הושמעו מן הסתם במשתאות 

שערך הנגיד לאנשי שלומו. 

האימפרסונליים  השירים  לבין  הראשונה  שבחטיבה  ברובם  הביוגרפיים  השירים  בין  ההבדל   

ברובם שבחטיבה השנייה בולט גם בכתובות הערביות שהציב יהוסף בראשי השירים. בחטיבה 

הראשונה הוא השתדל לכתוב בראשי השירים כתובות מפורטות, המספרות על הנסיבות שבהם 

נכתבו. אבל שירי החטיבה השנייה אינם נטועים בקורות חייו של הנגיד או בקשריו עם מכותביו; 

לפיכך לשירי החטיבה הזו העניק יהוסף כתובות מינימליות, המציינות רק את בעלותו של הנגיד 

עליהם – בראש כל אחד משירי החטיבה באה הכתובת 'ולה אי̇צא' )ולו עוד(.

המהדירים  יהוסף.  אותו  שערך  כפי  הדיואן,  של  מסדרו  החוקרים  התעלמו  ארוכות  שנים   

הראשונים של דיואן שמואל הנגיד, אברהם אליהו הרכבי ובייחוד דוד סלימאן ששון, אכן השתדלו 

לשמור על סידורו המקורי של הספר.8 אבל המהדירים האחרונים, אברהם מאיר הברמן ודב ירדן, 

הספר  את  חילקו  הם  המשורר.  של  בנו  אותו  שערך  כפי  הדיואן,  של  הקדום  מסידורו  התעלמו 

ביצירתו  להתמצא  זמננו  בני  לקוראים  לסייע  נועדה  זו  חלוקה  השירים.9  סוגות  פי  על  מחדש, 

מרובת הפנים של הנגיד, אך למעשה היא מנעה מן הקוראים את המפגש עם היצירה הקדומה 

כצורתה, והסתירה מפניהם יסודות חשובים – אלה מתגלים מחדש כאשר אנו שבים לקרוא בדיואן 

כסדרו, כפי שהשתמר בכתבי היד. 

כיוון שהמהדירים חילקו את הדיואן מחדש כראות עיניהם, ממילא נקראו השירים כל אחד   

יש  והנה כאשר שבים לקרוא את הדיואן כסדרו,  ביניהם.  לזיקות  לעצמו, בלא שניתנה הדעת 

שנחשפות בו יחידות תמטיות החורגות מתחומו של השיר הבודד. במאמר הזה אדון בכמה קבוצות 

קטנות של שירים סמוכים בחטיבת השירים השנייה של הדיואן. בין השירים הסמוכים נחשפות 

'כאנת תגני בח̇צרתה'; ורדי ורנד, דיואן שמואל הנגיד )שם(, עמ' 50–51.   7

למהדורה הראשונה, החלקית מאוד, של שירי הנגיד ראו: א"א הרכבי, זכרון לראשונים, א: זכרון רב שמואל   8

הנגיד בן יוסף הלוי, פטרבורג תרל"ט. הרכבי הדפיס את שמצא בשני כתבי יד באוסף פירקוביץ, כ"י סנקט 

פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית Evr. II A 333/1, הכולל שמונה קונטרסים, וכ"י סנקט פטרבורג, ספרייה 

לאומית רוסית Evr. II A 333/2, הכולל קונטרס אחד. הרכבי שמר על סדר השירים בכל קונטרס וקונטרס, 

 אך באין לו מקבילות בכתבי יד אחרים, לא ידע כיצד לסדר את הקונטרסים. כחצי מאה מאוחר יותר רכש 

להלן:   ;589 ששון  כ"י  )לשעבר   Ms. 10882 לרבנים  המדרש  בית  ספריית  יורק,  ניו  כ"י  את  ששון   ד"ס 

 1584  כ"י ששון(. זהו כתב היד היחיד שבו השתמר הדיואן כמעט בשלמותו; העתיק אותו בסלוניקי בשנת 

אבל  ואות,  ואות  במילה  מילה  כסדרו,  הדיואן  של  מדויקת  מהדורה  לאור  הוציא  ששון  יחיא.  אבן  תם  ר' 

דיואן שמואל הנגיד, מהדורת ד"ס ששון,  נוספים. ראו:  יד  ותוספות מכתבי  ניקוד, הערות, מקבילות  בלא 

אוקספורד תרצ"ד, עמ' קה. 

דיואן שמואל הנגיד, א–ג, מהדורת א"מ הברמן, תל אביב תש"ז; דיואן שמואל הנגיד: בן תהלים, מהדורת   9 

 ,)5 הערה  )לעיל  הנגיד  שמואל  דיואן  ורנד,  ורדי  ראו:  המהדורות  לביקורת  תשכ"ו.  ירושלים  ירדן,   ד' 

עמ' 8–10.
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אחד,  בשטף  לקריאה  אותם  הועיד  שהמשורר  ספק  ואין  צורניות,  גם  ולעיתים  תמטיות  זיקות 

בבחינת מחזורי שירים קטנים.

והיא  העברית,  בשירה  דופן  יוצאת  תופעה  היא  אחד  לרצף  סמוכים  שירים  של  השתייכותם   

איננה מקובלת גם בשירה הערבית. בדוגמאות שאביא להלן לפחות אחד מן השירים בכל קבוצה 

אינו מובן בלעדי השיר הסמוך לו. תופעה ייחודית זו מעידה על האמון שנתן שמואל הנגיד בכך 

ששיריו יופצו על פי דברו, ושהמסרנים והמעתיקים לא יפרידו בין הדבקים.

ב. ידידים רחוקים

אפתח את עיוני בשיר קע–קעב:10

ַׁשַחר, ְוֵאיָכה ַאֲחַרי ִנְׁשָארּו! ַאֵּיה ֳעָפִרים ַּבְּבִכי ָעָברּו 

ֶאְבֶּכה ְלַמַען ִּכי ְבִרית ֵהֵפרּו, ִיְבּכּו ְלֵפירּוִדי ְּכַנַחל ַוֲאִני 

ָמָתם ְואֹוֵרם ַּכֲאֶׁשר ִּבי יֹורּו –  ָּגְזלּו ְׁשָנִתי, ַוֲאִני ֶאְגזֹול ְּתנּו־ 

ַּגם ִלי ְוַגם ָלּה ֹלא ְיִהי ּוְגזֹורּו. ה ִּדְּבָרה:  ֹלא ִיְטֲעמּו ֵׁשיָנה! – ְּכִאּשָׁ

בבכי עברו שחר: שנסעו לדרכם עם  הידידים.  כאן:  הכוונה  עפרים:   1 המשקל: השלם. ביאור: 

כמי  רבות  דמעות  כנחל:  ממני.  הפֵרדה  בגלל  לפירודי:  בחיים. 2  נשארו:  בוכים.  והם  שחר, 

ואורם ]…[ יורו: אירה בהם כפי שהם יורים בי, כלומר אגמול להם באותו  למען: כיוון. 3  נחל. 

מן  המשפט  נמשך  ֵׁשיָנה!'(  ִיְטֲעמּו  )'ֹלא  המוסגרת  הקריאה  אחרי  וגזורו:   ]…[ כאשה  המטבע. 4 

ה ִּדְּבָרה' וכו'(. על פי 'גם לי גם ָלך לא  הבית הקודם )'ֶאְגזֹול ְּתנּוָמָתם ְואֹוֵרם ַּכֲאֶׁשר ִּבי יֹורּו ]…[ ְּכִאּשָׁ

יהיה ְּגֹזרּו' )מל"א ג 26(.

זהו שיר מסוגת שירי הפֵרדה. האוהב מתלונן על הידידים – ה'עופרים', על פי המינוח השאול 

משירת החשק – שעזבו אותו. אומנם גם הם השתתפו בצער הפרדה, ויצאו לדרכם בוכים, ובכל 

בפרדה  עמדו  כלומר  אחריו',  'נשארו  שהם  קובל  הוא  מצערם.  גדול  צערו  כי  חש  הדובר  זאת 

הם,  הבכי:  מוטיב  מפותח  השני  בבית  כמת.  משול  הפרדה,  בשל  הוא,  בעוד  לחיות,  והמשיכו 

הידידים, בוכים רק בשל הפרדה, ואילו הדובר בוכה משום שהם הפרו ברית, כלומר הוא מפרש 

את עזיבתם, או אולי את הישארותם בחיים אחרי הפרדה, כבגידה. 

בבית השלישי היעדר הסימטרייה בין צערו לצערם מוציא את הדובר מכליו. הידידים 'גזלו   

אם  לדעת  יכול  אינו  הוא  המרחק  בשל  בלעדיהם.  להירדם  מסוגל  אינו  הוא  כלומר  שנתו',  את 

ְּתנּוָמָתם'. בקריאה תמימה אפשר  ֶאְגֹזל  'ַוֲאִני  הוא מצהיר אפוא:  נרדמים בלעדיו.  אינם  הם  גם 

השיר השתמר רק בכ"י ששון, ושם הוא התפצל לשני שירים נפרדים. לאיחוי שני השירים ראו: י' ורדי, 'שניים   10

שהם אחד: שיר "חדש" לשמואל הנגיד', לשוננו, עב )תש"ע(, עמ' 353–357. ניתוח השיר שהצעתי שם שגוי 

בכמה עניינים. מספור השירים, כאן ובהמשך המאמר, על פי מהדורת ששון )לעיל הערה 8(, שהיא היחידה 

שנשמר בה סידורו המקורי של הדיואן.



43 מחזורי שירים קצרים בדיואן שמואל הנגיד ]5

לחשוב שמדובר בהבעת תקווה: אני מקווה שגם הם אינם נרדמים בגלל געגועיהם אליי. אבל 

הבית הרביעי מראה שהדובר פעיל יותר; הוא מקלל את ידידיו: 'ֹלא ִיְטֲעמּו ֵׁשיָנה!'. מתוך ביטחון 

הוא חותם את דבריו בהשוואת עצמו לאישה המכזבת  יירדמו,  בידיעה שלא  בהצלחת הקללה, 

ממשפט שלמה, אשר אמרה 'גם לי גם ָלך לא יהיה ְּגֹזרּו' )מל"א ג 26(. כשם שפסקה האישה על 

הילד – אם אני לא אזכה בו, לא תזכה בו גם היא – כך פוסק הדובר על השינה: אם אינני נרדם, 

לא יירדמו גם הם. זוהי תמונה של התפרקות רגשית: היגון גבר על הדובר והוא זונח את החובה 
לדרוש בטובת ידידיו. 

מיד אחרי השיר 'איה עופרים' מופיע בדיואן השיר הבא )קעג(:  

ַחְּפׂשּו ֵהיֵטב ְוִדינּום ִּכְׁשֹלֹמה. ֹלא ְכִמְׁשָּפִטי ְתִדינּון ָעֵלימֹו, 

ַוֲאִני ֵמֵאין ְּתנּוָמה ֶאְבֵּכמֹו. ַמֲהִרי ׁשּוִבי, ְּתנּוַמת ֵעיֵנימֹו, 

ִּכי ְמַנֵהג ָּבם ְלַהְכִעיס ִמְהֵרמֹו. ֵהן ְלָבִבי ָסר ְוִנְמָהר ַאְחֵרימֹו 

ֶאל ְיִדידֹו ָסר ְוׁשֹוֵאל ִּבְׁשלֹומֹו. ַׁשֲאלּו ָנא ֶאת ְׁשלֹוִמי, ִּכי ָכל ּדֹוד 

ְׁשֵרי ַעִין ֲאֶׁשר עֹוד ֶּתְחֵזמֹו. ַאֽ ָּכֲהָתה ֵעין אֹוֲהָבם ִּכי ֵאיֵנימֹו, 

המשקל: הקלוע )פעלולים פעלולים נפעלים בדלת ובסוגר(. 1 כמשפטי: כמשפט אשר הוצאתי 

40[ (, והניקוד בבניין פיעל לצורך  ג  ונחֹקרה' ]איכה  'ַנְחפשה דרכינו  ִחקרו )השוו:  חפשו:  עליהם. 

המשקל. 2 אבכמו: אבכה עליהם. 3 לבבי סר ונמהר אחרימו: ראו להלן. מנהג בם: הַרכב המסיע 

.)5 ה  )אס'  המן'  'ּוַמֲהרו את  יוצא השוו:  ל'מהר' כפועל  זירז את התרחקותם ממני.  מהרמו:   אותם. 

5 כהתה עין: מרוב צער ובכי )השוו: 'ַוֵּתַכּה ִמַּכעׂש עיִני' ]איוב יז 7[ (. אוהבם: כלומר אני. 

הבית הראשון הוא בלי ספק תגובה על הבית האחרון של השיר הקודם. הדובר נבהל מן האיחול 

יש לדון אותם בצדק, כמו שדן  כי  הוא פוסק  בו מדבריו.  וחוזר  לידידיו, מתעשת  הרע שאיחל 

אותה האישה המכזבת שהשתלטה עליו לרגע, בעומק סערת הרגשות. מכאן  ולא כמו  שלמה, 

ואילך הוא מנסה להשיב את המילים שיצאו מפיו ולברך את ידידיו. הוא פונה אל תנומת עיניהם, 

שינה  חסר   – מצבו  עם  משלים  הוא  אליהם.  לשוב  לה  וקורא  קללתו,  בשל  בוודאי   שהסתלקה 

ובוכה – ואינו מייחל עוד שזה יהיה גם מצבם של ידידיו. 

בבית השלישי הדובר מצטדק ומסביר – בסגנון מלוטש מאוד – שסערת הרגשות גברה עליו:   

'ְלָבִבי ָסר ְוִנְמָהר ַאְחֵרימֹו', כלומר לבבי נטה אליהם ומיהר לצאת בעקבותיהם. על פי המטפורה 

השגורה הלב נסע איתם והשאיר את הדובר חסר לב, כלומר חסר תבונה, אדם שעשוי לעשות 

'סר',  האלה:  המילים  על  פרוס  מפותח  הוראה  משנה  אבל  ידידיו.  את  ולקלל  אוויליים  מעשים 

גם  פירושו  מיהר,  'נמהר',   ;)43 כ  )מל"א  וזעף'  'סר  כמו בצירוף  נרגז,  גם  פירושו  נטה,  כלומר 

השתטה או היה אוויל, כמו בצירופים על פי 'ולבב נמהרים יבין לדעת' )יש' לב 4, ו'לנמהרי לב' 

)שם לה 4(, שעניינם – כדברי הפרשן הספרדי מנחם בן סרוק – 'עניין סכלות';11 ואילו 'אחרימו' 

מנחם בן סרוק, מחברת, מהדורת א' סאנז־בדיליוס, גרנדה 1986, עמ' 238.   11
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פירושו לא רק אחריהם אלא, בהשפעת הערבית, גם – בגללם.12 אם כן הלב לא רק נחפז לנסוע 

אחריהם, אלא גם רגז והשתטה בגללם. התחכום הלשוני במשפט הזה מסמן – אולי – שתבונתו 

של הדובר שבה אליו, ושהוא שוב מתנהג בהתאם לנדרש מאציל אנדלוסי – מאופק, נדיב ושנון. 

הוא גם נוהג על פי המוטיבים הרווחים בשירת ההתנצלות הערבית, ומקפיד להאשים בחטא את 

זולתו.13 כך בהמשך הבית מתגלה שלא הדובר הוא האחראי לאובדן התבונה, ואף לא ידידיו, אלא 

ה'ְמַנֵהג ָּבם', שהוא הַרכב שהסיע את מרכבתם – ואולי זוהי מטפורה לגורל, ה'זמן' הרע, העֵמל 

להפריד בין הקרובים. 

בבית הרביעי הדובר כמו מזכיר לעצמו, בניסוח פתגמי, את הכלל שנשכח ממנו בשעה שסערה   

נפשו, ש'ָּכל ּדֹוד ֶאל ְיִדידֹו ָסר ְוׁשֹוֵאל ִּבְׁשלֹומֹו'. ובבית החמישי תהליך ההשלמה עם הפירוד בא 

עד גמר. הדובר מתאר את מצבו מבחוץ, תיאור בגוף שלישי שמדגיש את התמעטות המעורבות 

ַעִין'  'ַאְׁשֵרי  ֵאיֵנימֹו'. והוא חותם בתפילה לראותם שוב. המילים  ִּכי  'ָּכֲהָתה ֵעין אֹוֲהָבם  הרגשית: 

הנאמרים בתפילת  בפיוטים  – מקורן  סתם  ולא בהבעת תקווה  ממש  מעידות שמדובר בתפילה 

מוסף ביום הכיפורים, אחרי סדר העבודה, והפותחים תמיד במילים 'אשרי עין'.14 

בדיואן לא נכתב דבר על הקשר בין שני השירים. בראשיהם, כמו בראשי כל השירים בחטיבה   

את  לקרוא  בצורך  ספק  אין  אבל  אי̇צא'.  'ולה  המינימלית  הכותרת  רק  נכתבה  הדיואן,  של  הזו 

לו.  שקדם  השיר  בלא  להבינו  אפשר  ואי  עצמאי,  באופן  עומד  אינו  השני  השיר  יחד.  שניהם 

הפתיחה 'ֹלא ְכִמְׁשָּפִטי ְתִדינּון' מחייבת הקשר, ובלי סיומו של השיר הקודם אין לה הקשר ואין לה 

פשר. לפיכך אין להתפלא שהחוקרים התעלמו מן השיר הזה עד כה, ושהוא לא זכה לניתוח, דיון 

או מחקר. בלא שניתנה הדעת להיותו אחד מצמד שירים, לא היה מה לעשות בו. 

גם השיר 'איה עופרים' עומד בפני עצמו רק במידה חלקית ביותר. כיצירת אומנות הוא אכן   

ונחתם  רגשית,  התמוטטות  של  שלם  מהלך  מתאר  הוא  ומושלמת.  שלמה  מינאטורית  יצירה 

בפואנטה חריפה שמבוססת על שיבוץ מקראי נרחב. אבל למול הפואטיקה הקונוונציונלית שבה 

מדי. בשירת החשק ובסוגה השכנה, שירת הפירוד, יכול  הוא כתוב, נקודת הסיום שלו חריפה 

החושק )או הידיד המתגעגע( להתייסר בכל מדורי הגיהינום – ועדיין עליו להשלים עם ייסוריו 

ולא לריב עם החשוק )או הידיד(, ובוודאי לא לקלל אותו. בניסוח מכתמי פסק הנגיד בשיר אחר 

כי 'ְמִריַבת ְצִבי – ְמִריָבה ֲעזּוָבה',15 כלומר יש להימנע מן המריבה עם הצבי.16 גם התלונה על ידיד 

מ' גושן־גוטשטיין, תחבירה ומילונה של הלשון העברית שבתחום השפעתה של הערבית, ירושלים תשס"ו,   12

עמ' 176. 

רעיון: עיונים  ידי  ארגוה  שירה  הנ"ל,  בספרד',  העברית  החול  בשירת  ההתנצלות"  ' "שיר  לוין,  י'  ראו:   13

תשס"ט,  לוד  החדשה,  העברית  השירה  על  הקדום  הפיוט  ובהשפעת  הביניים  בימי  בספרד  העברית   בשירה 

עמ' 177–208.

ע' פליישר, שירת הקודש העברית בימי הביניים, ירושלים 1975, עמ' 176. הפיוטים הללו משבחים את העין   14

שזכתה לראות את עבודת הכהן הגדול בבית המקדש. 

דיואן שמואל הנגיד, מהדורת ששון )לעיל הערה 8(, סימן קסב; מהדורת ירדן )לעיל הערה 9(, סימן קעג.   15

ש' אליצור, שירת החול העברית בספרד המוסלמית, ב, תל אביב תשס"ד, עמ' 109–110.   16
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רחוק מוגבלת לתחום מצומצם למדי: מותר להוכיחו באהבה ובעדינות, אך אסור לגנותו וודאי 

שלא לקללו. החתימה בנקודה שבה הדובר מקלל את ידידיו יוצרת אפקט דרמטי מרשים, אבל 

בעבור מאזין האמון על כללי הסוגה, היא צריכה לבוא על תיקונה – ולתיקון הזה היא זוכה רק 

בשיר הסמוך. יש לקבוע אפוא שהשירים הללו נכתבו מלכתחילה כדי להיקרא יחד, ולא רק סודרו 

זה לצד זה בשלב מאוחר. יש לשער שהם גם הושמעו יחד במשתאות שערך שמואל הנגיד בחצרו.

של  לקיומם  מוצקה  ראיה  היא  כמשפטי'  ו'לא  עופרים'  'איה  השירים  שבין  המובהקת  הזיקה   

מחזורי שירים קטנים בדיואן שמואל הנגיד. כאמור עד עתה לא הבחינו חוקרי שירת ימי הביניים 

היא  אבל  בדיואן,  השירים  מסדר  הכללית  מקורה בהתעלמות  הזו  הללו. ההתעלמות  במחזורים 

נחשב  )ִקטעה(  הקצר  השיר  כאלה.  מחזורים  בדיואן  למצוא  ציפה  לא  שאיש  מכך  גם  נבעה 

הזהב  תור  משוררי  ושאר  הלוי  יהודה  עזרא,  אבן  משה  של  הקצרים  השירים  עצמאית.  ליצירה 

אינם מתקבצים למחזורים, וכמותם השירים הקצרים בספרות הערבית. את התופעה הספרותית 

אל  שנכנסו  במקאמות,  למצוא  אפשר   – למדי  רחוקה  היא  וגם   – כזה  למחזור  ביותר  הקרובה 

הספרות העברית בשלב מאוחר יותר, בתקופת ספרד הנוצרית. למשל בספר 'תחכמוני' מצויות 

כמה קבוצות של שירים האומרים דבר והיפוכו, כגון שיר בשבח היין שסמוך לו שיר בגנותו.17 

הדגם האנטיתטי הזה – שיר א אומר X ושיר ב אומר לא־X – מתקיים, אם כי באופן אחר ומורכב 

יותר, גם בצמד השירים שדנתי בו. אבל ב'תחכמוני' אין רציפות בין השירים, לא רציפות של 

זמן ולא רציפות פסיכולוגית. הם מכוונים להראות את כוחו של גיבור הספר, חבר הקיני – ושל 

מחברו, יהודה אלחריזי – לשורר על כל דבר ועניין, ואם צריך, להגיד דבר והיפוכו. ואילו אצל 

הנגיד השיר האחד מוליד את חברו. השיר השני בא אחרי השיר הראשון ונבע כביכול מן הצורך 

הנפשי של הדובר לסתור את 'פליטת הפה' שיצאה מפיו בעידנא דרתחא. 

זהו  ב'תחכמוני'  ההקשר.  הוא  השירים  צמד  את  שמאפשר  מה  כאן  וגם  כאן  גם  מקום  מכל   

ההקשר של המקאמה, הסיפור הפרוזאי העוטף את השירים; ואצל הנגיד זהו ההקשר של הדיואן, 

הקובץ הערוך, וכנראה גם הקשר הביצוע, כלומר השמעת השירים בחצרו של המשורר. בזכות 

שליטתו בהפצת שיריו ובביצועם יכול היה הנגיד לזמן למאזיניו ולקוראיו יצירה מורכבת, ארוכה 

מאורכו של השיר הבודד. 

ג. הצבי המאוהב

צמד השירים שדנתי בו מניח בידינו שני קריטריונים שיסייעו לזהות את מחזורי השירים הקצרים 

האחרים בדיואן הנגיד: האחד, כאשר מהלכו של שיר אינו מתפרש כל צורכו מתוך עצמו, יש 

לבחון אם השיר הסמוך לו עשוי להשלים את התמונה החלקית; השני, כאשר שיר נחתם בנקודה 

שנראית קיצונית ביותר ביחס למקובל בסוגה, יש לבחון אם השיר הסמוך מעדן וממתן אותה. 

י' אלחריזי, תחכמוני, מהדורת י' יהלום ונ' קצומטה, ירושלים תש"ע, עמ' 479–484.   17
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)קס(.  עופר'  אראך  ו'אני  )קנט(  חיצים'  לך  'התכין  השירים  בצמד  מתקיים  השני  הקריטריון   

המהלך המתקבל מקריאה רצופה של שני השירים דומה מאוד למהלכו של צמד השירים דלעיל. 

הפעם מדובר בשירי חשק, ונמענם הוא חשוק יחיד ולא קבוצה של ידידים שרחקו. גם כאן תלונות 

הדובר הולכות וגוברות עד שהוא מגיע לידי פריצת גבולות, ולאחריה הוא מתאמץ לחזור בו. זהו 

השיר הראשון בצמד:

תֹות ַעְפַעף ְותֹוֶרה ְלָבבֹות, ֲעֵלי ַקּשְׁ ֲהָתִכין ְלָך ִחִּצים ְׁשנּוִנים ְּבָבבֹות 

ֹלִׁשים ְרָחבֹות, ְּברֹואֹות ְּכיֹוִנים ִמּשְׁ ְוֶתְאַהב ְּבֵלָבב ַצר ְּכִתְׁשִעים ְוָתִריב 

ְּבֵעת ֶּתֱאַהב ֹלא ִיְׁשְלפּו ָלְך ֲחָרבֹות? ְּכִאּלּו ְּבִרית ָּכְרתּו ְצָבִאים ְלָך ִּכי 

ְּבָך ִיְתְקעּו ִחִּצים ְּבֶקֶרב ְקָרבֹות, ְיֵרה ַכֲאֶׁשר ִּתְרֶצה, ְמֵהָרה ֳעָפִרים 

ֲהֹלא ֶתֱחֶלה ַהּיֹום ְלחֹוֵלה ֲאָהבֹות? ְוִאם ֶּתֱחֶלה ָמָחר ְלחֹוֶלה ְבֵעיָניו, 

המשקל: הארוך מקוצר )פעולים מפועלים פעולים פעולים בדלת ובסוגר(. 1 התכין ]...[ לבבות: 

בבבות: באישוני  שנונים: חדים.  האומנם תשתמש במבט עיניך כבכלי נשק, לירות בלבב רואיך? 

העיניים. קשתות עפעף: העפעפיים הם הקשת שממנה יורה הצבי את חיצי מבטיו. 2 ותאהב בלבב 

ברואות:  להלן.  ראו  משלשים:   ]...[ כתשעים  ביותר.  מועטה  אהבה  תגלה  בקמצנות,  תאהב  צר: 

בעיניך, והלשון על פי קה' יב 3. כיונים: על פי 'עיניך יונים' )שה"ש א 15(. 3 כאלו ]...[ חרבות: 

כאילו נשבעו לך כל הצבאים )הנערים היפים( שכאשר יבוא תורך להתאהב לא ייסרו אותך ביופיים 

ובסירובם. ישלפו לך חרבות: ימיתוך במבט עיניהם. 4 מהרה ]...[ קרבות: ואולם גם אתה לבסוף 

תחלה:  האהבה. 5  'מלחמת'  היא   – המלחמה  בתוך  קרבות:  בקרב  נואשת.  באהבה  שדוד  תיפול 

בחולי האהבה )השוו: 'חולת אהבה אני' ]שה"ש ב 5[ (. לחולה בעיניו: תתאהב בנער שעיניו רכות. 

עיניים חולניות נחשבו לסימן של יופי אצל הצבאים. תחלה: תצטער ותדאג, והלשון על פי 'ואין ֹחֶלה 

מכם עלי' )שמ"א כב 8(. לחולה אהבות: לי, אוהבך. 

הדובר פונה אל הצבי וקובל על התנהגותו הטיפוסית: הוא שובה את לב כל רואיו, אך אינו משיב 

מן  מעניין  פרט  חושף  השני  הבית  בו.  המביטים  לב  אל  מוות  כחיצי  מבטיו  את  ומשלח  אהבה, 

הריאליה של אנשי החצר בספרד: הוא מבוסס על חשבון האצבעות, שיטת חישוב שרווחה בין 

הפקידים. את המספר שלושים ציין העיגול הגדול שנוצר כשקצה האגודל וקצה האצבע המורה 

המספר  את  ציין  האגודל  בסיס  על  מונח  האצבע  כשקצה  שנוצר  הקטן  העיגול  ואילו  נפגשים, 

מצורת  גדולות   )12 ה  שה"ש  בעקבות  ליונים  )המדומות  הצבי  של  היפות  עיניו  תשעים.18 

השלושים, אבל ליבו, שאינו רוצה בחושקיו, צר מצורת התשעים. בבית השלישי הדובר תוהה 

על התנהגותו האכזרית של הצבי – האם הוא עצמו לא יתאהב לעולם? ואם יתאהב, הלא יתייסר 

בשל כך? ואם כן מדוע הוא אכזרי כל כך לחושקיו?

בבית הרביעי הדובר מתרפק על האפשרות ההיפותטית שגם הצבי יתייסר בייסורי האהבה.   

 S. M. Stern, ‘Two Medieval Hebrew Poems Explained from the Arabic’, Sefarad, 10 (1950),  18 

 pp. 325-338
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ולו רק בדמיון, אותו ואת  הוא נהנה מן השמחה לאיד – או מצרת הרבים – המצליחה להחזיק, 

אהובו בכפיפה אחת. אבל בבית החמישי הוא מתנער מן ההתרפקות, ומנסה לרתום את הסיטואציה 

ֹלא  'ְוִאם  הדובר  מבקש  שבו  הלוי,  יהודה  של  הנודעים  משיריו  באחד  כמו  לצרכיו.  הדמיונית 

ַלְּדָמעֹות',19 בשירו של שמואל הנגיד הדובר מבקש לעורר  ַרֲחֶמיָה  ְּתִעירּון   / ְתִעירּון  ִלי  ַאֲהָבָתּה 

אם לא את אהבת הצבי לפחות את רחמיו. הוא מבקש מן הצבי להגות בהתאהבותו הפוטנציאלית 

כדי שיזדהה עם מצבו הממשי של חושקו: 'ִאם ֶּתֱחֶלה ָמָחר' בחולי האהבה בשל נער 'חֹוֶלה ְבֵעיָניו', 

חל"ה  השורש  של  השלישית  ההופעה  בגללך.  כך  חש  עתה  שכבר  למי  ותדאג  שתצטער  מוטב 

)שהיא  הצבאים  של  העיניים  למחלת  או  )המטפורית(  האהבה  למחלת  מכוונת  אינה  כבר  בבית 

עלי'  מכם  ֹחֶלה  'ואין  בפסוק  כמו  ולצער,  לרחמים  לדאגה,  אלא  מחלה(  מאשר  יותר   קישוט 

)שמ"א כב 8(.20 

הצבי.  של  ההיפותטית  ההתאהבות  לנוכח  רגשיות  תגובות  שתי  בין  מתלבט  הדובר  כן  אם   

דומים.  בייסורים  שיתייסר  ליום  ומייחל  לו,  שגרם  הייסורים  על  בו  לנקום  מקווה  הוא  תחילה 

ואומנם  או לאיים עליו.  הזו עוברת על האיסור הקונוונציונלי להתנכל לצבי  כמובן האפשרות 

הדובר משתהה בה רק לרגע ומייד פונה לתחינה – ההולמת את המוסכמות – שרחמיו של העופר 

יכבשו את סרבנותו. זוהי נקודת השיא של השיר, והיא חותמת אותו בחיתום הדוק. הרהורי הנקם 

הוסטו לאפיק מקובל, והחושק, שהחל את דבריו בתלונה על הצבי, מסיים את דבריו – כראוי – 

בתחנונים. אבל עדיין אין זה סופו של המהלך הרגשי. שכן השיר הבא בדיואן )קס( ממשיך בדיוק 

מאותו המקום:

ְּבֵעיָניו, ְּכֵעיֶניָך ְלָבִבי ְמִדיבֹות. ֲאִני ַאְרֲאָך עֹוֶפר ְוָיִדיב ְלָבְבָך 

ְּבָקְרִאי, ְוָׂשם ָלְך ּתֹוְך ְלָבִבי ְלָהבֹות, ְמבֹוָרְך ֲאֶׁשר ָׂשם ִלְּבָך ַקר ְּכֶׁשֶלג 

ְוָלְך ַעל ְּבֵני ֶנֶׁשק ְוַאְנֵׁשי ְקָרבֹות, ּוָברּוְך ֲאֶׁשר ֶיֶתר ְׂשֵאת ָׁשת ְלִחיָּצךְ 

ְוַאָּתה ְּבֵחץ ֶאָחד ְּתמֹוֵתת ְרָבבֹות. ְמִמיִתים ְמֵתי ִמְסָּפר ְּבִחיִּצים ְרָבָבה, 

אני אראך עופר:  ובסוגר(. 1  )פעולים מפועלים פעולים פעולים בדלת  המשקל: הארוך מקוצר 

וידיב לבבך: שימס את ליבך באהבה. הלשון  בו.  יפה שלא תוכל אלא להתאהב  נער  אביא לפניך 

את  ממיסות  שעיניך  כפי  מדיבות:   ]...[ כעיניך   21.)16 כו  )וי'  נפש'  וְמדיֹבת  עינים  'ְמַכלות  פי  על 

ליבי. 2 מבורך ]...[ כשלג: ברוך הוא האל שברא אותך סרבן, קר לב. בקראי: בפנותי אליך. לך: 

מקביל  נשק:  בני  למבטיך.  כלומר  לחצך:  האל.  שם:  אשר  האהבה. 3  אש  את  להבות:  בגללך. 

ל'אנשי קרבות', לוחמים. 4 ממיתים ]...[ רבבות: שהרי הלוחמים, אם יירו רבבת חיצים יקטלו רק 

מעטים, ואילו אתה בחץ – כלומר במבט – אחד תמית רבבות חושקים. 

דיואן יהודה הלוי, ב, מהדורת ח' בראדי, ברלין תרנ"ד–תר"ע, עמ' 16.   19

אליצור, שירת החול )לעיל הערה 16(, ב, עמ' 113–114.   20

10(: עיני נמסה )מטפורה לבכי(, בהקבלה לפועל הערבי ֿדאב. ראו:  'עיני דאבה' )תה' פח  הנגיד פירש את   21

מ' פרץ, 'מובאות מתוך "כתאב אלאסתגנא" של ר' שמואל הנגיד בתוך פירוש אנונימי לספר תהלים', שנתון 

לחקר המקרא והמזרח הקדום, יב )תש"ס(, עמ' 267. 
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יצר הנקמה גובר על הדובר למרות הכול. הפעם הוא אינו מסתפק בהנאה שגורם ההרהור בייסוריו 

של הצבי, אלא מגדיל ומאיים עליו שהוא ידאג למימוש התרחיש הזה. הוא הוא שיטרח להביא 

אליו את העופר שהנער לא יוכל לעמוד בפניו. בעיני מי שאמון על הקונוונציה, האיום על הצבי 

הוא פריקת עול מוחלטת, והיא משקפת רגע של טירוף דעת. רק מן הנקודה הזו, של התמוטטות 

רגשית ופריצת גבולות, מצליח הדובר לחזור לאיפוק. כדברי אליצור, 'משהצליח להשמיע בקול 

רם את הרהורי לבו האסורים, הוא נבהל ונסוג מיד, ומכאן ועד לסוף השיר הוא ינסה "לכפר" על 

חטאו האיום, חטא האיּום, ויכריז שוב ושוב שהוא מקבל את העופר כפי שהוא'.22 כדי לכפר על 

דבריו הדובר נתלה בחובה לברך על הרעה ועל הטובה כאחת. הוא מברך את מי שברא יצור פלאי 

כמו הצבי, הממית מרוב חשק את כל רואיו. וממילא מבורך בזאת גם העופר, שכל הייסורים שהוא 

מביא על הדובר באים עליו באהבה.

אם כן המהלך הרגשי בשני מחזורי השירים דומה, ולשניהם משותפת אותה תובנה פסיכולוגית:   

כדי לשוב לאיזון רגשי יש למצות את סערת הרגשות עד תומה. רק אחרי שהאיש הנסער התיר 

את הרסן הכבד של המוסכמות, התפרק והשתחרר, חירף וגידף, רק אז הוא יכול לשוב אל הסדר 

הטוב. חשוב להבהיר כי נקודת האיזון שהדובר מגיע אליה בסופו של דבר אינה נקודה של שחרור 

מן הרגש, אלא רק הנקודה שבה הוא מסוגל להכיל את הרגש העז בלי להתמוטט. הדובר אינו 

מוותר על אהבתו, אלא מקבל עליו את הדקורום החצרני וסובל באהבתו בלי למרוד.  

'איה  השיר  הראשון  בצמד  יותר.  מורכב  הרגשי  המהלך  בו  שעיינתי  השני  השירים  בצמד   

עופרים' מציג סערה הולכת וגוברת עד נקודת ההתמוטטות שבה השיר נחתם; ואילו השיר 'לא 

כמשפטי' מראה את ההתנערות מן הטירוף ואת השיבה לדעה צלולה. לעומת זאת בצמד 'התכין 

ו'אני אראך עופר' נוסף תהליך משני: בסיום השיר הראשון התרה חלקית של הרסן  לך חיצים' 

נענית בהתמתנות חלקית של הסערה. אך השיר השני מבהיר שהתהליך נכשל, ורק בשלב הזה 

באה פריקת העול הגמורה, ואחריה הדובר מתעשת ומקבל את דינו של החשוק. 

ההבדל בין המהלכים הרגשיים שבשני הצמדים מתבטא גם בהיבטים צורניים. צמד השירים   

'איה עופרים' ו'לא כמשפטי' אינם דומים זה לזה מבחינה חיצונית. משקלם שונה וחרוזם שונה, 

ברור  לו  היה   – הנגיד  של  בחצרו  להם  שהאזין  מי  אחר.  ובניגון  אחר  בקצב  אפוא  נקראו  והם 

שהעלילה נמשכת, אבל פה נגמר שלב אחד ומתחיל שלב שני. לעומת זאת 'התכין לך חיצים' 

סימנה  הצורנית  האחידות  החרוז.  באותו  וחרוזים  המשקל  באותו  שקולים  עופר'  אראך  ו'אני 

עד  בא  הראשון  השיר  אומנם  הראשון.  השיר  בתום  הסתיים  לא  שהמהלך  ולקוראים  למאזינים 

בכך;  לחוש  היה  יכול  בוודאי  הנגיד  של  המשכיל  וקהלו  האומנותית,  שלמותו  מבחינת   גמר 

אך העלילה – כך סימנו המשקל והחרוז – נמשכת והולכת.23 

אליצור, שירת החול )לעיל הערה 16(, ב, עמ' 115.   22

לכאורה משום שהמשקל והחרוז אחידים אפשר היה לשער שלפנינו שיר אחד שהתפצל בכתב היד לשניים.   23

אבל להשערה זו אין עמידה. ראשית, אם נחבר את שני השירים, אורך השיר המחובר יגיע לכדי תשעה בתים, 

ארוך בהרבה מכל שיר חשק אחר של הנגיד. שנית, וחשוב מכך, השיר 'התכין לך חיצים' נחתם כאמור בסיגור 
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ד. משולש אהבה

צמד אחר של שירים קצרים בדיואן אינו מבוסס, לפחות באופן גלוי, על פריקת עול ושיבה אל 

הסדר, אבל הוא מקיים את הקריטריון האחר שהצעתי לזיהוים של מחזורי שירה קטנים: מהלכו 

של השיר השני במחזור אינו מובן בלא ההקשר שמציע השיר הקודם לו. השיר הראשון בצמד 

)קסו( הוא שיר חשק היכול לעמוד בפני עצמו ואינו תלוי בשיר הסמוך:

ּוָמֶות ְּבֵעיֶניָה ְוַתַחת ְלַמֶּדיָה, ְּתרּוָפה ְּבָפֶניָה ְוַעל חּוט ְׂשָפֶתיָה, 

ְרצֹוָנּה ְיַחֵּדִני ְוִקְצִּפי ְיַחֶּדָה, ְוֶאְׂשַחק ְּבֵעת ִּתְרֶצה ְוִתְׂשַחק ְּבֵעת ֶאְקצֹוף, 

ְּתִהָּלה[ – ְוֹלא ָצְדָקה! – ְלַהְכִעיס ְלִצֶּדיָה. ְּכִאּלּו ֲאִני ַׂשְמִּתי ְצִבי, ִּדְּמָתה ]ֹשֹוֵנא, 

ני  המשקל: הארוך. 1 תרופה: לייסורי האהבה. חוט שפתיה: שפתיה הדקות כחוט, על פי 'כחוט הּשָׁ

שפתוַתיך' )שה"ש ד 3(. ומות בעיניה: אבל מבטיה ממיתים – על פי הקונוונציה של שירת האהבה: 

מבטיה נדמים כחץ. ותחת למדיה: מתחת לבגדיה, בשדיה הזקורים כרמחים, שוב על סמך המוטיב 

ותשחק בעת אקצוף: אבל  ומפויסת.  נענית  בעת תרצה: בשעת רצון, כשהיא  הקונוונציונלי. 2 

 ]...[ שמתי  ]...[ יחדה: ישמחני... ישמח אותה. 3  יחדני  היא צוחקת ושמחה בשעה שאני כועס. 

ְּתִהָּלה'( צבי יריב )שהיא דימתה כשונא(. הלשון 'ישים תהלה'  )'ַׂשְמִּתי ]...[  תהלה: כאילו היללתי 

על פי 'ישים את ירושלם תִהלה בארץ' )יש' סב 7(. שונא תהלה: בשני כתבי היד שבהם שרד השיר, 

כ"י ששון וכ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית Evr. II A 333/1, בא הנוסח המוקשה 'שונאתה 

לה'; את התיקון 'ׂשֹוֵנא, ְּתִהָּלה' הציע עזרא פליישר.24 להכעיס לצדיה: כדי לעורר את כעסה )השוו: 

'ולְצניִנם ְבִּצדיכם' ]במ' לג 45[ – כקוצים המציקים בצידי הגוף(.

הראשון  בבית  התיאור  חיצוניים.  מאזינים  בפני  שלישי,  בגוף  הסרבנית  אהובתו  מתאר  הדובר 

קונוונציונלי ביותר – הצבייה היא יצור פלאי שבכוחו להמית ולהחיות. החיצים הנורים מעיניה 

בשפתיה  הנשיקות  אבל  בה,  החושקים  את  מאהבה  ממיתים  לבגדיה  שמתחת  השדיים  ורומחי 

האכזרית.  בסרבנותה  ומתמקד  קונוונציונלי,  הוא  גם  השני  הבית  כנגדם.  התרופה  הן  ובלחייה 

הבית  בסבלו.  שמחה  אף  היא  נעתרת,  שאינה  רק  לא  היא  בעוד  לו,  שתיענה  משתוקק  הדובר 

מתברר  ודינמי.  דרמטי  יסוד  בה  ומכניס  הקפואה  הקונוונציונלית  התמונה  את  שובר  השלישי 

שהצבייה אינה עוינת את חושקה סתם כך, בשל אכזריותה. היא נוטרת לו על שחלק שבח ותהילה 

לצבי אחר, מתחרה. תחביר הבית השלישי מקוטע ומבולבל, רצוף מאמרים מוסגרים, והוא משקף 

את סערת רוחו של הדובר. בתחביר ישר ייקרא המשפט כך: היא נוהגת כך משום שהיא חושבת 

חזק וברור. דברי הדובר אל הצבי מגיעים לשיא רטורי, שמתגלמים בו הן התגברותה של התחינה לפני הצבי 

והן התיקון הרגעי של ההרהורים האסורים בסבלו העתידי, ואילו השיר 'אני אראך עופר' פותח את הסיטואציה 

מחדש. לפיכך המרווח ביניהם הכרחי. 

פרופ'  פורסמו;  לא  ההערות  הנגיד.  שמואל  דיואן  של  ירדן  למהדורת  הערותיו  בין  אותו  רשם  פליישר   24 

ש' אליצור המציאה לי באדיבותה את תצלומן. 
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)'ְּכִאּלּו'( שהיללתי )'ַׂשְמִּתי ]...[ ְּתִהָּלה'( צבי אחר, שהיא רואה בו יריב )'ִּדְּמָתה ֹשֹוֵנא'(, ושעשיתי 

זאת כדי להרגיזה )'ְלַהְכִעיס ְלִצֶּדיָה'(, אבל אין היא צודקת )'ְוֹלא ָצְדָקה!'(. 

זהו אחד הדברים  אינו מצוי בדרך כלל בשירים על אודות נערה; למעשה  כזה  יסוד דרמטי   

שמבדילים בין שירי חשק לצביים לבין שירי חשק לצביות.25 הצבי הוא נער קל דעת ובוגדני; 

הוא מוצג לעיתים כמי שנעתר בעבר לחיזוריו של הדובר. כך הדובר בשירי חשק עשוי להתרפק 

על איחוד עם הצבי בעבר, להתלונן על בגידתו לאחר האיחוד, או לתאר משא ומתן של חיזור 

ופלרטוט עימו. לעומת זאת בשירים הקלסיים – יוצאי דופן מעטים יש בשירת האזור – הצבייה 

ואילו  להסבירה.  צורך  ואין  הנצחית,  המהותית,  תכונתה  היא  סרבנותה  מושגת.  בלתי  לעולם 

שבו  אחר,  עבר  להניח  מתיר  התלוי־בדבר  הסירוב  מנומק.  כעסה  ההפתעה  למרבה  הזה  בשיר 

נעתרה לדובר, או לפחות הניחה לו להאמין שיש לו סיכוי. אם כן נוכחותו של הצבי המתחרה 

במשולש הרומנטי הזה השפיעה על אופיו של השיר; הוא יצא מן העולם הקפוא של הצביות אל 

העולם הדינמי של הצבאים. 

השיר הסמוך אחרי 'תרופה בפניה' כולל גם הוא שני חשוקים, צבייה וצבי )קסז(:  

ְּביֹוָמם ְוַלִיל ַעל ְלָבבֹות ְלַאט ִמְׁשִלי!  ְלָבָנה ֲאֶׁשר ִנְבֵראת ְּבֶאֶרץ ְלֶמְמֶׁשֶלת 

ְוֶנְהַּפְך ְּבִלי ֶפַׁשע ְּכֶרַגע ְלַאְכָזר ִלי.  ְּבֶמה ִּתְׁשְּפִטי ֹכָכב, ְּכָאח ִלי ֲחַׁשְבִּתיהּו, 

ְלָיוְפייֹו, ְּבַמְחַמִּדים ְקִניִתים ְיֵמי ָגְדִלי, ְקנּו ִלי ְצִבי, ֶׁשָּכל ְצָבִאים ֲחָמדּוהּו 

ֲחֵרי ָבא ְלֻתוּמֹו ַּפֲעַמִים ְוָלן ֶאְצִלי. ְוֶאְרֶאה ֲהֵיׁש ֵעיָניו ְּכֵעיֵני ְצִבי ָנס, ַא־ 

ביומם  לממשלת  בעולם.  בארץ:  זוהרה.  שום  על  לצבייה,  כינוי  לבנה:  הארוך. 1  המשקל: 

וליל: בעוד הלבנה נבראה 'לממשלת הלילה' )בר' א 16(, הצבייה זוהרת גם ביום. לאט: במתינות, 

לי חשבתיהו: אשר  כאח  הזוהר ככוכב?  במה תשפטי ככב: מדוע תשפטי את הצבי,  ברחמים. 2 

חשבתיהו כאח לי, שהיה קרוב אליי. ונהפך ]...[ לאכזר לי: על פי 'ֵּתָהפך לאכזר לי' )איוב ל 21(. 

בלי פשע: על לא עוול בכפי. כרגע: פתאום. 3 קנו ]...[ גדלי: קחו את כל המחמדים, חפצי הערך, 

שקניתי בימי גדולתי – ונסו לקנות בהם צבי שכל יתר הצבאים קינאו בו בשל יופיו )'חמד' בהוראה 

קנא נפוץ בשירת ספרד(. 4 ואראה היש עיניו: ועדיין לא תהיינה עיניו יפות כעיני הצבי שעזבני. 

בא: ֶׁשבא. לתומו: בתמימות, בלב שלם. 

השיר פותח בפנייה אל נערה, שבשל פניה הזוהרות מדומה ללבנה. אלא שיש לה יתרון על פני 

הלבנה שבשמיים – זו זורחת רק בשעות החשכה, שכן נבראה 'לממשלת הלילה' )בר' א 16(, בעוד 

הצבייה היא לבנה שנבראה למשול על לבבות כל חושקיה גם ביום וגם בלילה. הדובר פונה אליה 

אפוא כאל ַשליטה, ומבקש ממנה בדחילו 'ְלַאט ִמְׁשִלי' – שלטי על נתינייך בעדינות ובחמלה. 

מכאן השיר מסתבך. מתברר שהצבייה מעמידה למשפט צבי, המדומה בתורו לכוכב. ברגע   

הזה השיר משנה את פניו. הדובר עובר לתנות את צרותיו ביחסי האהבה עם אותו הצבי. בעבר 

היה הנער קרוב אליו, ואפילו בילה עימו שני לילות, ולפתע בגד ועזב. משנכנס הצבי לתמונה 

אליצור, שירת החול )לעיל הערה 16(, ב, עמ' 83–84.   25
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יוצאת ממנה הצבייה. הדובר אינו מזכיר אותה שוב, ואפילו אינו שב לפנות אליה, אלא עובר 

לדבר אל קהל מאזינים חיצוני. הוא מציע להעמיד לרשותם את כל הונו – את כל ההון שצבר 

היפה שבצביים.  כדי שינסו לפתות את   – ייסורי האהבה  לפני שירד פלאים בשל  גדלו',  ב'ימי 

ועדיין הדובר מתקשה להאמין שאותו הצבי יהיה יפה עיניים כמו הצבי שעזבו. 

מושאי  גם  ומתחלפים  הנמען  מתחלף  השיר  באמצע  מבולבלת.  דרמה  מציג  השיר  כן  אם   

האהבה. מה הקשר בין הצבייה שבפתיחה לבין הצבי שבסיום? מתוך השיר עצמו לא עולה כל 

תשובה.26 התמונה מתבהרת רק אם מבינים שהשיר ממשיך את משולש האהבה שחתם את השיר 

הקודם. יתר על כן, הוא הופך את השיר הקודם על פניו. כעת מתברר שהדובר מן השיר הקודם 

אכן אהב צבי אחר, ושהצבייה דווקא צדקה בכעסה! אנו מבינים עתה שרק אחרי שהצבי ההוא עזב 

אותו, חזר הדובר לחלות את פניה של הצבייה הכועסת וביקש להצטדק. כל עוד דיבר עליה בגוף 

שלישי, בפני נמען חיצוני, רשאי היה להשמיע את המילים 'ְוֹלא ָצְדָקה!'. הצבייה עצמה – בה אי 

אפשר להתל. היא יודעת שאכן נרקמו קשרים בין הדובר לבין הצבי המתחרה. לפיכך כאשר הוא 

פונה אליה ישירות ומנסה לפייסה, אין הוא מכחיש את קשריו עם הצבי. אבל הוא מקפיד להעניק 

כוכב   – והוא  היא הלבנה,  הנתין העומד למשפטה;  הוא  והצבי  היא המושלת,  לה את הבכורה: 

בלבד. 

המטפורה הזו אינה תמימה. הוא היתה עשויה להעלות באוזני מאזיניו המשכילים של הנגיד   

ְּביאני בפני המלך  את זכר שירות ההתנצלות המפורסמות שחיבר המשורר הקדום אלַנאִבֿעה אלדֻֿ

שלפני  בתקופה  האימפריה הפרסית־ססאנית  בחסות  שפעלה  חירה,  ממלכת  של  מלכה  ֻנְעמאן, 

האסלאם. המלך זעם על המשורר, בין היתר משום שחלק שירי שבח גם לאויביו. המשורר חילה 

את פניו בסדרת שירים, שנקבעו לדורות כמופת של שירת ההתנצלות.27 באחד מן השירים כתב: 

'אכן אתה השמש והמלכים ]האחרים[ – כוכבים / אם זרחה – לא ייגלה מהם כוכב'.28 

הדובר בשירו של הנגיד נדרש להתמודד עם כתב אישום דומה לזה של אלנאבֿעה: גם הוא חלק   

את תהילותיו למתחרהו של שליט – במקרה הזה שליטה – שבכוחה, כפי שנאמר בשיר הראשון, 

עד כה ההצעה המסתברת ביותר לפרש את השיר הוצעה על ידי חביבה ישי, שראתה את המהלך שבשיר כעין   26

ביחס  שלה  משפטה  את  ממנה  ודורש  הבוגדת  לחשוקה  מחוכמת  בצורה  פונה  'החשוק  הרש:  כבשת  מעשה 

לחשוקים שהם בוגדים )שמא תסיק מכך על מעשי בגידתה(' )ח' ישי, ובגן עטים וכתבים נתעלסה באהבים: 

ספרות האהבה בחלל השיח התרבותי העברי־ערבי בימי הביניים, ירושלים תשע"א, עמ' 54(. אבל יש בהצעה 

מוצגות  הצביות  אין  לרוב  וכאמור  הצבייה,  של  לבגידתה  מקום  בשום  מרמז  אינו  השיר  אחדים.  קשיים  זו 

כבוגדניות )הדוגמאות שהביאה ישי בהמשך דבריה הן משל אבן גבירול, היוצא דופן שבאסכולה, או משירת 

האזור, שכלליה מתירניים יותר(. נוסף על כך אילו נועד המשפט ההיפותטי שבבית השני ללמד את הצבייה 

דווקא.  הצבי  על  ביגונו  משתקע  הדובר  והרביעי  השלישי  בבתים  מדוע  להסביר  כדי  בכך  אין  עדיין  לקח, 

בחינתו מחדש של השיר כחלק ממחזור שירים מאפשרת להבינו טוב יותר. 

לוין, שיר ההתנצלות )לעיל הערה 13(, עמ' 179–186.   27

שם, עמ' 183.   28



]14יהונתן ורדי52

להמית ולחיות. כמקובל בשירת ההתנצלות,29 הוא קודם כול מכחיש את האשמה )'ְוֹלא ָצְדָקה!'(. 

אך מכיוון שהאמת ידועה והטיעון קלוש, הוא משנה את הטקטיקה ומבקש לפייסה בלשון חלקות. 

בגלל  אולי   – ללבנה  הצבייה  את  הדובר  מדמה  לשמש,  שנמשל  חירה,  מלך  כנעמאן  שלא   

משקל השיר, ואולי בשל סגולתה הנשית של הלבנה. ובכל זאת ההורדה בדרגה היא משמעותית, 

שכן, כפי שהדגיש אלנאבע'ה, כשהשמש זורחת אין רואים את הכוכבים, מתחריה כביכול. ואילו 

זוהר הלבנה אומנם חזק מאור הכוכבים, אבל אין הוא מעלים אותם כליל. ואכן גם אותו 'כוכב' 

אינו מצליח להיעלם מתודעתו של הדובר. תחילה הוא פונה אל הצבייה כאל שליטה ושופטת. 

בעומדו לפניה למשפט הוא מיתמם: הוא כביכול נקי מאשמה, ואינו מבקש אלא ללמד סנגוריה 

על אותו הצבי, שהוא העומד למשפט. המילים 'ְּבֶמה ִּתְׁשְּפִטי' הן רב משמעיות. אפשר שהכוונה: 

21[ ( ואולי הכוונה: באיזה עוון?  מדוע תשפטי אותו? )השוו: 'ואמר במה עשה ה' ככה' ]דה"ב ז 

ואולי אף ברמז – האם את טובה ממנו? 

תוך כדי הצגת הסנגוריה דעתו של הדובר שוב נהפכת. משנזכר בצבי, בבגידתו וביופיו, שוב   

אין הוא מבקש לרצות את הצבייה. הוא חותם את השיחה איתה, פונה אל קהל המאזינים החיצוני, 

מתלונן על הבגידה, ומצהיר כי לעולם לא ימצא צבי יפה כמוהו )ובכלל זה מן הסתם גם אותה 

צבייה־לבנה(. 

המהלך הזה חריג ביותר בשירת החשק העברית בספרד. השירה העברית אימצה את מסורת   

השירה החצרנית, שלפיה הדובר הוא עבדו הנצחי של אהוב יחיד או אהובה יחידה. ולפתע לא 

הפתיחה  תהפוכותיו.  כל  את  לפרוס  כדי  אחד  בשיר  די  שלא  משולש  אלא  רומנטי  משולש  רק 

פנה אל חשוקתו הקודמת  כי הדובר  השגרתית בשבח האהובה צופנת שורת הפתעות. מתברר 

כדי להתנחם על אובדנו של אהובו החדש. אחרי שהכחיש את קרבתו אל הצבי, הוא חזר והחניף 

לאהובה ושיבח אותה כטובה ממנו, אך לבסוף גברו עליו געגועיו אל הצבי שברח, והוא זנח את 

ניסיונות הפיוס. לכאורה הוא נשאר קרח מכאן ומכאן. למעשה הוא החליט לבסוף להישאר נאמן 

לערכי האהבה החצרנית. לפיכך בחר באהובו האמיתי ודבק בו. בסופו של דבר מחזור השירים הזה 

עוסק, כמו קודמיו, בקשיים שהציב מערך הנורמות של האהבה החצרנית, ובנכונות – הנקנית 

בייסורים – לקבלו. 

ה. גלות וגאולה

ונערות, שברון לב, משולשים רומנטיים,  מחזורי השירים שעסקתי בהם כוללים אהבת נערים 

קללות ואיומים. ואילו מחזור השירים האחרון שאעסוק בו הוא מחזור דתי. בשני שירים סמוכים 

מגלותה,  אותה  שיושיע  לפניו  מתפללת  זו  לאלוהיה.  ישראל  כנסת  בין  דו־שיח  הנגיד  העמיד 

שם עמ' 181.   29
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שישיב לתקנם את יחסי האהבה ביניהם, ושיינקם מאויביה, וזה מנחם אותה במילים רכות ומבטיח 

שהגאולה קרובה לבוא. בשיר האחד באים דברי כנסת ישראל )קעח(:

ַוֲעֵלי ִלְּבָך ְּכחֹוָתם ְּתֵנִני, ַעל ְמרֹום ָקְדְׁשָך ְּכִמְגָּדל ְּבֵניִני, 

ּֽוְבָׂשרֹו ְּבֵליל ְּפדּות ַׂשְּבֵעִני. ִמְּדֵמי ַצר ְּביֹום ְקָרב ַׁשְּכֵרִני, 

ִׁשיר ְיִדידֹות ְׁשַמע ְּבַרֵּנן ְלׁשֹוִני. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ְּתָנה ֲעֵלי ַיד ְיִמיִני, 

ִּבְבִכי ַרב ְוצֹום, ֲהֹלא ַתֲעֵניִני? ֶזה ְּכֶאֶלף ְלָך ֲאַחּוה ְיגֹוִני 

המשקל: הקל. 1 על מרום קדשך: במרום ציון הר הקודש, והלשון על פי תה' קב 20. כמגדל בנני: 

הקימני יציבה ובוטחת כמגדל. ועלי ]...[ תנני: קרבני אליך ואהבני. על פי 'ֹשימני ַכחותם על ִלֶּבך' 

)שה"ש ח 6(. 2 מדמי ]...[ שבעני: על פי 'ְּבשר ִּגבורים תאֵכלו ודם נשיאי הארץ תשתו ֵאילים כרים 

ועתודים פרים ְמִריֵאי בשן ֻּכלם. ַואכלתם ֵחלב לָׂשבעה ושתיתם דם לִׁשכרון מִּזבִחי אשר זבחתי לכם' 

)יח' לט 18–19(. בליל פדות: בליל הגאולה. 3 כוס ישועות: על פי תה' קטז 13. תנה עלי יד ימיני: 

הושיעני. והלשון על פי 'ַוִּיתן הכוס על כף פרעה' )בר' מ 21(. שיר ידידות: על פי תה' מה 1. דומה 

שהכוונה הן לשיר של קרבה וידידות בין ישראל לקב"ה והן לשיר ידידות כאחד ממיני הזמר ששוררו 

משוררי התהילים בבית המקדש, כלומר זוהי בקשה לחידוש זמרת הלויים במקדש. 4 כאלף: קרוב 

לאלף שנים, מאז חורבן בית שני. אחוה: אספר. תעניני: תיענה לתפילתי.

בשיר הסמוך באה תשובת הקב"ה )קעט(:

ַעל ֹראׁש ְׂשִניר ִׁשְכִני ְכעֹוֶפר אֹו ְצִבי. ַעִּמי ֲחִבי ַעד ַיֲעבֹור ַזַעם, ֲחִבי, 

ִמַּמְעְיֵני ִיְׁשִעי ְמֵהָרה ִתְׁשֲאִבי, אֹוב ֵמיֵמי ְבֵאר –  ָּדחּוְך ְמַׂשְנִאים ִמּשְׁ

ִבי! ׁשּובּו ְלִבָּצרֹון ֲאִסיֵרי ַהּשְׁ ִהֵּנה ֱאֹלַהִיְך ְּבקֹול ָרם ַיֲעֶנה: 

המשקל: השלם. 1 עמי חבי ]...[ חבי: על פי 'ֵלך ַעמי ּבא בחדריך ]...[ חבי כמעט רגע עד יעָבר זעם' 

)יש' כו 20(. חבי: התחבאי. על ראש ]...[ צבי: על פי 'ְּברח דודי וְדמה לך לצבי או לֹעפר הַאָּילים על 

הרי ְבָׂשמים' )שה"ש ח 14(, אך כאן הנמען אינו הדוד אלא הרעיה – כלומר, בקריאה אלגורית: כנסת 

 ישראל. בתור 'הרי בשמים' שיבץ הנגיד את מרומי ארץ ישראל, 'ראש שניר' )על פי שה"ש ד 8(. 

14: 'הרי בשמים – הררי ציון, ששם צוה ה' את הברכה  והשוו פירוש אברהם אבן עזרא לשה"ש ח 

 חיים עד העולם'. 2 ממעיני ]...[ תשאבי: על פי 'ּוְׁשאבתם מים בששון ממַעיֵני הישועה' )יש' יב 3(.

3 שובו ]...[ שבי: על פי 'שובו לִבצרון אסיֵרי התקוה' )זכ' ט 12(. 

השירים יפים ובהירים. כל אחד מהם שלם בפני עצמו, ואין צורך בהקשר שמעניק לו השיר האחר 

כדי שיובן. אבל משעמדנו על מנהגו של הנגיד ליצור מחזורי שירים קטנים, קשה להאמין שרק 

במקרה הובאו שני השירים האלה בסמיכות בדיואן שלו. הִקרבה הסגנונית, העניינית והעלילתית 

שירים  שני  בין  כזו  קרבה   – האחר  של  ישיר  כהמשך  האחד  את  לקרוא  המאפשרת  שביניהם, 

סמוכים אפשר למצוא בדיואן רק בצמדי השירים שתוארו לעיל. 

ההקבלה בין שני השירים הללו לבין המחזורים הקודמים מפליאה. שם הדובר מגיע לנקודת   

אינה  הדוברת  כאן  הסערה.  את  ולשכך  בעצמו  לשלוט  מצליח  ולבסוף  נפש,  סערת  של  קיצון 
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מגיעה לנקודת הקיצון של הסבל, אך גם אינה משיגה מכוח עצמה את הנחמה המשככת. מצד 

אחד כנסת ישראל שוטחת את ייסוריה לפני הקב"ה; סבלה גדול, אך הוא אינו גורם לה לשבור 

את הכלים; אומנם היא מחרפת ומגדפת, אבל רק את האויבים; אין היא מחליפה בין אויב לאוהב. 

מצד אחר אין לה הכוח הפנימי כדי להירגע. הכוח הדרוש לה הוא כוח חיצוני – רק החסד האלוהי 

עשוי להבטיח לה את הנחמה הקרובה.

בתוכן  מתבטאת  שהיא  לפני  עוד  והקב"ה,  ישראל  הצדדים,  שני  שבין  והקרבה  האהבה   

פרוסה  השירים  שני  על  נסער.  לא  אבל  נרגש  חגיגי,  משותף,  בטון  ביטוי  לידי  באה  הדברים, 

רשת ענפה של שיבוצים מקראיים, עד שנוצר רושם של טקסט פסידו־מקראי, מעין נבואת נחמה 

'מודרנית'. חלק מן השיבוצים מובאים מהקשרים של גאולה וישועה: 'כוס ישועות' )תה' קטז 13(, 

'חבי ]...[ עד יעָבר זעם' )יש' כו 20(, 'שובו לבצרון אסירי השבי' )זכ' ט 12, ושם 'אסירי התקוה'(. 

כמגדל  שיקימנה  הקב"ה  מן  מבקשת  ישראל  כנסת  המקראי.  מהקשרם  הוצאו  אחרים  צירופים 

את  מציין  הוא  בשיר  אבל  השמיים,  על  מורה  שבמקורו  צירוף   ,)20 קב  )תה'  קדשו'  'מרום  על 

מקום המקדש בהר ציון. הקב"ה מורה לכנסת ישראל לשכון על 'ראש שניר' )שה"ש ד 8(, חלק 

מן הנוף הפסטורלי של שיר השירים, שנעשה כאן מטונימיה לארץ ישראל כולה, כלומר למחוז 

הארקדי שבו מתקיים האיחוד בין הדוד לרעיה, בין הקב"ה לעמו. השיבוץ האחר משיר השירים, 

'ֹשימני ַכחותם על ִלֶּבך' )שה"ש ח 6(, מכוון כמובן לפרשנות האלגורית המסורתית של הטקסט. 

– לפרשת בנות  – בלא שיבוץ לשוני מובהק  ְבֵאר' מרמז  ֵמיֵמי  אֹוב  ִמּשְׁ ְמַׂשְנִאים  'ָּדחּוְך  המשפט 

רעואל והרועים שגירשון, עד שקם משה – מושיע ישראל – להושיען. אבל המשך המשפט מורה 

'מעיני  שהכוונה אינה לבאר מים כפשוטה אלא לבאר מטפורית, המומרת בתחליף טוב ממנה: 

הישועה' )יש' יב 3(.  

זמנו הצעיר שלמה אבן גבירול את דפוסיה  בן  במקביל לפעילותו של הנגיד בגרנדה עיצב   

של שירת הקודש הספרדית. הוא הרבה לכתוב שירים דיאלוגיים, שבקשת הגאולה נענית בהם 
בנחמה ובהבטחה לגאולה קרובה.30 אחת הדוגמאות הידועות לכך היא הרשות 'שלום לך דודי':31

ָׁשלֹום ְלָך ֵמֵאת ַרָּקה ְּכמֹו ִרּמֹון, ָׁשלֹום ְלָך ּדֹוִדי ַהַּצח ְוָהַאְדמֹון 

י ַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון.  ּוְצַלח ְּכֶבן ִיׁשַּ ִלְקַראת ֲאחֹוְתָך רּוץ ֵצא ָנא ְלהֹוִׁשיָעּה 

ּוְתַצְלְצִלי קֹוֵלְך ִּכְמִעיל ְּבקֹול ַּפְעמֹון? ַמה ָּלְך ְיֵפה־ִפָּיה ִּכי ְתעֹוְרִרי ַאְהָבה 

ִעָּתּה ְוָעַלִיְך ֵאֵרד ְּכַטל ֶחְרמֹון! ָהֵעת ֲאֶׁשר ֶּתְחַּפץ ַאֲהָבה ֲאִחיֶׁשָּנה 

המשקל: הארוך מקוצר )נפעל מפועלים נפעל מפועלים בדלת ובסוגר(. 1–2 דברי כנסת 

ישראל. 1 דודי הצח והאדמון: הקב"ה, על פי שה"ש א 10. רקה כמו רמון: כנסת ישראל, 

ונצח  ]...[ עמון:  וצלח  ועוד.   2–1 ה  פי שה"ש  אחותך: אהובתך, על   2 .7 ו  פי שה"ש  על 

ודיאלוגיים בפיוטי  היבטים רטוריים  זה הקול:  זינדר, הקולך  א'  גבירול ראו:  לפיוטיו הדיאלוגיים של אבן   30

הגאולה של ר' שלמה אבן גבירול, ירושלים תשע"ב, בייחוד עמ' 46–76. 

שירי הֹקדש לרבי שלמה אבן גבירול, ב, מהדורת ד' ירדן, ירושלים תשל"ג, עמ' 324.   31
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תשובת   4–3 .)29–26 יב  )שמ"ב,  עמון  בני  ברבת  ישי  בן  דוד  שניצח  כשם  הגויים  את 

הקב"ה. 3 כי תעוררי אהבה: על פי 'אם תעירו ואם תעוררו את האהבה' )שה"ש ב 7(. על פי 

מדרשי חז"ל הכוונה: תדחקי את הקץ.  כמעיל בקול פעמון: על פי שמ' לג–לה, במעילו של 

העת אשר תחפץ אהבה: זמן  הכוהן הגדול שובצו פעמונים, והם צלצלו בבואו אל הקודש.  

התעוררות האהבה, כלומר זמן הגאולה. המשך השיבוץ משה"ש ב 7: 'עד שתחפץ'. אחישנה 

ועליך ארד כטל: לתיאור    .)22 עתה: אזרז את בואה. על פי 'אני ה' בִעתּה אחישנה' )יש' ס 

הגאולה כטל השוו: 'ֶאְהֶיה כטל לישראל' )הושע יד 6(. כטל חרמון: הלשון על פי תה' קלג 3. 

השיר נחלק לשני חלקים שווים: בשני הבתים הראשונים דוברת כנסת ישראל ומבקשת את בוא 

וניחומים. הנוכחות של לשונות חיבה  הגאולה; בשני האחרונים עונה לה הקב"ה בדברי אהבה 

משיר השירים דומיננטית מאוד – 'דודי צח ואדום' )ה 10(, 'כפלח הִרמון רקֵתך' )ו 7(, 'אם תעירו 

ואם תעוררו את האהבה' )ג 5( וכן הכינוי 'אחותך' )במובן – אהובתך(. 

בולט הדמיון התוכני בין שירו של אבן גבירול לבין צמד השירים מאת הנגיד – בשניהם נענית   

תלונתה של כנסת ישראל בדברי נחמה, ובשניהם הלשון עשירה מאוד בזיקות לטקסט המקראי. 

אבל גם ההבדלים מובהקים: ראשית, ייעודו של השיר שונה; שירו של אבן גבירול נכתב כפיוט 

 רשות ונועד לשמש בעבודת בית הכנסת – והוא נאמר עד היום בקהילות ספרדיות בשמחת תורה – 

בעוד שיריו של הנגיד נועדו למשתאות שנערכו בחצרו. שנית, בשירו של אבן גבירול הדוברים 

מתחלפים בתוך שיר אחד ואילו בצמד של הנגיד זוכה כל אחד מן הדוברים לשיר משלו; חילופי 

וחילוף המשקל. שלישית, כמו  – חילוף החרוז  ועימם  הדוברים ברורים מתוך חילופי השירים, 

בשאר הרשויות הלאומיות שלו ובפיוטים אחרים שחיבר, המודוס של אבן גבירול הוא אלגורי; 

יחסי הקב"ה וישראל מתוארים כיחסי גבר ואישה. תיאור פרשיית האהבים שביניהם משולב ללא 

הפרד בתיאור היחסים הלאומיים של עם ישראל ואלוהיו. הדוברת פונה אל נמענה כדוד, אהוב, 

הדוברת מבקשת   – לרגע  נעלם  אומנם המודוס האלגורי  אל אחותו, אהובתו.  ומבקשת שירוץ 

ישועה וניצחון על אויביה, כפי שניצח בשעתו דוד, המלך המשיח. אך הוא חוזר ללא הפרעה עם 

תשובת הדובר בדברי גבר אל עלמה, 'ַמה ָּלְך ְיֵפה־ִפָּיה'. 

אינו אלגורי. להוציא שיבוץ  הוא  הנגיד עמוס מטפורות, אך  זאת צמד השירים של  לעומת   

אחד משיר השירים )'שימני כחותם'(, לא נזכרים בדבריה של הדוברת יחסים שבין גבר לאישה. 

שיר  רק  מפורשת.  אינה  הדוברת  של  המגדרית  זהותה  אפילו  הזה,  השיבוץ  להוציא  למעשה 

התשובה פונה אליה בלשון נקבה ומפרש את זהותה, ואפילו זאת לא מייד, שהרי הדובר פותח 

פי  זכר. רק לאחר מכן מתברר שהוא משתמש בה בלשון נקבה, על  'עמי', שהיא לשון  במילה 

הדוגמה המקראית של יש' כו 20, שלדעת מפרשים בני הזמן פתח בלשון זכר ונמשך בלשון נקבה 
)'ֵלך ַעמי ]...[ חבי כמעט רגע, עד יעָבר זעם'(.32

השוו דיונו של אבן ג'נאח במילה חבי בפסוק: 'ואיננו רחוק אצלי להיותו צווי לנקבה ורוצה בו לשון העדה'   32

)יונה אבן ג'נאח, ספר השרשים, מהדורת ב"ז באכער, ברלין תרנ"ו, עמ' 139, השורש חב"ה(.
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ו. לחידת 'אהה שומרים'

אם כן 'על מרום קדשך' ו'עמי חבי' יוצרים מחזור שירים בהיר ונינוח – אין צורך בשיר האחד כדי 

לבאר את סתומותיו של השיר האחר, אין צורך לעקוב אחר חילופי דוברים בתחומו של שיר אחד, 

ואין צורך לפענח מערכת אלגורית. אבל השיר הקודם להם בדיואן הוא היפוכו של הדבר: זהו 

שיר אלגורי סתום, שאינו מעניק לקוראים די מידע כדי לפענחו כל צורכו. וזו לשון השיר )קעז(:

ְוִהּכּוִני, ְּפָצעּוִני, ֲאָהּה ׁשֹוְמִרים ְמָצאּוִני, 

ְּבַיד ָצִרים ֲעָזבּוִני, ֲאָהּה ָׂשִרים ֲאֵהבּוִני, 

ְוֹלא ָׁשעּו ְלֶעְלּבֹוִני, ְטָפחּוִני ְוִרּבּוִני, 

ְוסֹוף ָּדָבר ְמָאסּוִני.  ְוִהְׁשקּוִני ְוִכּסּוִני 

ִהכוני פצעוני'  'ְמצֻאני הּשֹׁמרים הּסבבים בעיר  ]...[ פצעוני: על פי  שומרים  המשקל: המרנין. 1 

)שה"ש ה 7(. 2 אהבוני: אשר אהבוני. 3 טפחוני ורבוני: הלשון על פי 'אשר ִטפחתי וִרביתי ֹאיִבי 

ולא שעו: אבל לאחר מכן לא שעו לעלבוני. 22(, ו'טפח' בבניין קל למען המשקל.   ִכלם' )איכה ב 

4 והשקוני וכסוני: כך עשו בעבר. על פי הנאמר בעניין יעל וסיסרא: 'ַוַּתשקהו ַותכסהו' )שופ' ד 19(, 

ואולי נרמז גם המשך המעשה: השקוני וכיסוני לפני שקמו להורגי. וסוף דבר: ולבסוף.

ִהכוני  'ְמצֻאני הּשֹׁמרים הּסבבים בעיר  כבר בפתיחת השיר מזדקר לעין השיבוץ משיר השירים 

פצעוני נשאו את רדידי מעַלי שֹׁמֵרי הֹחמות' )ה 3(. שלושת הבתים הבאים נראים כעין וריאציות 

אם  אבל  ישראל.33  כנסת  של  אלגורי  כנאום  השיר  את  לפרש  מתבקש  לפיכך  הזה.  הפסוק  על 

זו אלגוריה, היא סתומה ביותר. אם אומנם הדוברת היא כנסת ישראל, מי הם השרים שאהבוה 

וטיפחוה ואחרי כן נטשוה? ברור שאין הכוונה לקב"ה, ולו רק משום שהוא לא היה מתואר, אפילו 

באלגוריה, בלשון רבים: הקב"ה הוא מלך, לא שרים. יתרה מזאת, הוא אומנם מאס בכנסת ישראל 

בשל חטאיה, אבל אין זה 'סוף דבר' אלא מצב זמני, והיא עוד מצפה לגאולה המובטחת. מנגד אם 

השרים הם אומות העולם – מתי הללו אהבו את עם ישראל וטיפחוהו?34 

חושפי  סימנים  תמיד  כוללים  בספרד  שחוברו  האלגוריים  הפיוטים  הוס,  מתי  שהראה  כפי   

נבין אותה כפשוטה,  צירופים המפריעים כביכול לרצף העלילה, אם  או  מילים  אלגוריה, כלומר 

והחושפים את הרובד הנסתר שלה.35 כך למשל שימשה הבקשה להכרעת האויבים בשיר של אבן 

'באמת'.  מדובר  במה  למאזינים  והבהירה  האהבים  עלילת  את  לרגע  קטעה  היא   – דלעיל  גבירול 

ואילו בשיר הזה אין כל חריגה מן העלילה החיצונית המוזרה אל עלילה מרומזת. בשל כך כבר קם 

לפירוש ברוח הזו ראו: ש' לוריא, 'חידת האהובה והעזובה ביד צרים: עיון בשיר "אהה, שומרים" של שמואל   33

הנגיד', עלי שיח, 7 )תש"ם(, עמ' 116–124. 

מ' הוס, 'פשט או אלגוריה – שירת החשק של שמואל הנגיד', מחקרי ירושלים בספרות עברית, טו )תשנ"ה(,   34

עמ' 68. 

שם, עמ' 54.   35
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מלומד שהציע שלא ללכת שולל אחרי השיבוצים המקראיים ולראות בשיר חידה – לא על כנסת 

ישראל ואלוהיה אלא על הענבים, שהכורמים מגדלים ומטפחים אותם רק כדי לדרוך עליהם ולהפיק 

מהם יין.36 לפירוש הזה אין כל יסוד בטקסט )ואגב, מדוע ענבים דווקא ולא זיתים, חיטה, עוף או 

בקר?(, אבל הוא ממחיש עד כמה הצופן של השיר סגור, בלא שניתן בו יסוד מספיק לפענוח.  

בבהירות.  דגלה  הספרדית  הפואטיקה  בספרד.  העברית  בשירה  ביותר  נדירה  כזו  סתימות   

את  הנחה  עזרא  אבן  משה  ומובנת.  להיות שקופה  חייבת  ביותר  גם הלשון המטפורית העמוסה 

קל  לדרוש'.37  זקוק  לא  ומובנה  פירוש,  צריכה  לא  פשוטה,  לשונך  'תהא  במפורש:  המשוררים 

לראות כי השיר 'אהה שומרים' אינו מקיים את הכלל הזה. 

כאמור לעיל כאשר מהלכו של אחד השירים הקצרים בדיואן אינו מתפרש כל צורכו מתוך   

עצמו, כדאי לבחון אם השיר הסמוך לו עשוי להשלים את התמונה החלקית. והנה אם בשיר הזה 

הדוברת רק עשויה להיות כנסת ישראל, הרי אין ספק שהיא היא הדוברת בשיר הבא מייד אחריו, 

הוא השיר 'על מרום קדשך'. נוסף על כך יש לשים לב לדמיון הצורני שבין 'אהה שומרים' ל'על 

מרום קדשך'. אומנם השירים שקולים במשקל שונה, אבל שניהם חרוזים באותו החרוז, ושניהם 

עשויים על פי דגם הֻארג'וזה, השיר החרוזי. שלא כבשיר הקלסי, שרק סוגרי הבתים נחרזים בו, 

כלומר חרוז מופיע בכל צלע שנייה, בארג'וזה כל הצלעות נחרזות זו בזו. הארג'וזה אינה רווחת 

ביותר בשירת ספרד, ועל כן קשה להעלות על הדעת שהדמיון הצורני בין שני השירים הסמוכים 

מקרי. בדיואן כולו יש רק עוד זוג אחד של שירים סמוכים הנחרזים בחרוז זהה – השירים 'התכין 

שהדמיון  אפוא  נראה  אחד.  למחזור  שייכותם  על  עמדתי  שכבר  עופר',  אראך  ו'אני  חיצים'  לך 

בשיר  היא.  אחת  בשניהם  שהדוברת  ולקוראים  למאזינים  לסמן  נועד  השירים  שני  בין  הצורני 

הראשון זוהי דוברת מסתורית, המתלוננת על קבוצות של גברים שפגעו בה, או שטיפחוה ואחרי 

כן זנחוה. רק בשיר השני מתגלה במפורש זהותה ככנסת ישראל.

שאחריו.  השירים  לצמד  הקדמה  שיר  או  פרלוד  מעין  שומרים'  ב'אהה  לראות  ניתן  כן  אם   

בבחינת פרלוד אין השיר חייב להיות בהיר ושלם; הוא אינו מציג מהלך כולל אלא רצף מוטיבים, 

בלא פיתוח ואינטגרציה, והמוטיבים מוצגים ומפותחים ביצירה המרכזית, שבאה לאחריו. וכך 

הוא שומר על  'אהה שומרים':  'על מרום קדשך' כאילו צומח מתוך השיר הסתום  השיר הבהיר 

את הסתומות  ומפרש  המשקלית  התבנית  את  מרחיב  בעודו  החריזה,  תבנית  ועל  הדוברת  זהות 

הטקסטואליות. רק כך, בבחינת פרלוד, סתימותו של 'אהה שומרים' מתקבלת על הדעת.

*

א"מ הברמן, סתומים וחתומים: מאה חידות חסר אחת מאת משוררי ימי הביניים והימים שלאחריהם, תל אביב   36

תש"ה, עמ' 7. 

'וליכון לפ̇טך בסיטא, גיר מ̇צטר אלי תאויל ומענאה גיר מפתקר אלי דליל' )משה אבן עזרא, ספר העיונים   37

ותורת  החול  פגיס, שירת  ד'  וראו:  ]83א[ (.   155–154 עמ'  ירושלים תשל"ה,  והדיונים, מהדורת ש' הלקין, 

השיר למשה אבן עזרא ובני דורו, ירושלים תש"ל, עמ' 55–61. 
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משנוסף עוד שיר הקדמה למחזור השירים, אחזור להשוואה בינו ובין הרשויות של אבן גבירול. 

הקב"ה;  נחמת  את  הן  ישראל  תלונת  את  הן  בתוכו  כולל  אחד  שיר  גבירול  אבן  אצל  כאמור 

רובד אלגורי. הרובד הנסתר צץ בנקודות  והן  רובד של פשט  הן  כולל בתוכו  במקביל השיר 

מפתח וחושף שאין מדובר באהבת בשר ודם אלא ביחסי ישראל ואלוהיו. מה שהתלכד אצל אבן 

גבירול לשיר אחד נפרס אצל הנגיד לשלושה שירים: שיר אחד מוקדש לאלגוריה, השיר השני 

לדברי כנסת ישראל, והשלישי לתשובת הקב"ה. כיוון שהכתובות של יהוסף בחטיבת השירים 

הקצרים אינן מספקות מידע על נסיבות חיבורם, אין לדעת מתי בדיוק חיבר הנגיד את מחזור 

השירים הזה, ולפיכך אי אפשר לקבוע אם נתקיימה ביצירות הללו זיקה של השפעה בין שני 

המשוררים. 

אחרי שנתברר ש'אהה שומרים' הוא פרלוד אלגורי, נותר בכל זאת לנסות לברר במה עוסקת   

זנחוה עדיין קשה.  ואז  הם אותם שרים שטיפחו את הדוברת  מי  ואולם השאלה  הזו.  האלגוריה 

בהיסוס מה אפשר אולי להציע כי לא רק הקשר הביצוע סייע למאזיניו של הנגיד להבין את השיר 

אלא גם ההקשר ההיסטורי או הביוגרפי – אולי השיר רומז למאורע שאירע לנגיד, ושהיה נוכח 

כנסת  של  כוחה  כבא  עצמו  את  הנגיד  הציג  שלו  המלחמה  בשירת  הכול  אחרי  קהלו.  בתודעת 

ישראל וכמגינה.38 שמא אחד מיריביו בחצר המלכות או אחד מאויביה של גרנדה ניסה לבגוד 

אינה  מפורשת  תשובה  כולו?39  ישראל  לעם  להרע  כביכול  ובכך  לו,  ולהרע  הנגיד  של  באמונו 

בנמצא. בסופו של דבר השיר 'אהה שומרים' נותר כחידה בעינינו. 

ז. קבוצות שירים בשירת הנגיד

בחטיבת השירים הקצרים בדיואן שמואל הנגיד כלולים ארבעה מחזורי שירים. המחזורים הללו 

מפתיעים. הפואטיקה של ימי הביניים תפסה אפילו את בית השיר הבודד כעין יצירה בפני עצמה. 

ביותר.  הגדולה  המשמעות  ליחידת  נחשב  החרוזים,  כל  את  החובקת  המחרוזת  בבחינת  השיר, 

כאמור  הערבית.  בשירה  לא  גם  מקובל,  היה  לא  מתמשכת  לעלילה  מספר  שירים  של  צירופם 

ֵאל'  ַלֲעַדת  ְלַהְכִרית  ִּבֵּקׁש  ֲאָבל   ]...[ ְלַהְׁשִמיד  ִּבֵּקׁש  ְלַבד  אֹוִתי  'ְוֹלא  )י(:  עז'  'אלוה  בשיר  למשל  ראו   38 

)בתים 22–23(. 

הסתמכות על מדרש עשויה לכוון לפירוש מעין זה. הפסוק 'ְמצֻאני הׁשֹֹּמרים הּסבבים בעיר ִהכוני פצעוני' נפתר   39

באחד המדרשים לעניין אויביהם של עולי בבל: ' "ְמצֻאני הׁשֹֹּמרים הּסבבים ָּבעיר" זה "ַּתְּתַני ַּפַחת ֲעַבר ַנֲהָרה" 

6(' )שיר השירים רבה  6( וחבריו. "ִהכוני פצעוני" – "ָּכתבו שטנה על ֹישֵבי יהודה וירושלים" )שם ד  )עז' ה 

ה, ז, א(. על פי המסופר בספר עזרא, עולי בבל עלו לירושלים בברכתו וברישיונו של המלך כורש, ועדיין 

הוא פעל  גם  הנגיד:  לעניינו של  הזו  הנמוכים התנכלו להם. קל להסיע בדמיון את התמונה  ׂשרים בדרגים 

בברכתו של מלך גרנדה, וגם הוא סבל מעוינותם של ׂשרים מתחרים, בממלכתו ומחוץ לה. לאור זאת שמא 

פתרון האלגוריה הוא שאף כשמלכי הגויים נוחים לישראל )אלה 'ָׂשִרים ֲאֵהבּוִני'(, פקודיהם מוסיפים למרר את 

חייהם. ושמא השיר רומז לאירוע מעין המדרש. 
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התופעה הזו ייחודית לשמואל הנגיד דווקא, שלא 'שלח את שיריו כאיילה ועופר' – כפי שהציע 

אלתרמן ב'כוכבים בחוץ'40 – אלא זימן את קרואיו לשומעם והשגיח על הפצתם. 

רוב השירים בחטיבה השנייה של דיואן הנגיד הם שירים עצמאיים שאינם כלולים במחזורי   

שירים כאלה. אבל אף ששירי חטיבה זו אינם ממוינים על פי נושאיהם וסוגותיהם, אפשר למצוא 

בה קבוצות קטנות של שירים השייכים כולם לסוגה אחת, ויש אפוא יסוד לשער כי הם הושמעו 

יחד. ייתכן שבחצרו של הנגיד נערכו לעיתים 'ערבי שירה' שהוקדשו לנושא אחד, כגון חשק, 

יין או פרישות; השירים שהושמעו בהם לא המשיכו זה את זה בעלילותיהם, אבל נסבו על אותו 

העניין עצמו.41 

משיריו  כמה  הנגיד  קיבץ  הדיואן  של  השנייה  לחטיבה  מחוץ  שגם  בקצרה  אזכיר  לסיום   

במחזורים קטנים. כאמור הנגיד השגיח על עריכת הדיואן כולו וכן על עריכתם של שני ספרי 

המכתמים.42 ולפיכך גם מחוץ להקשר הביצוע היה בכוחו ליצור מחזורים החורגים מתחומי השיר 

הבודד. 

של  הכרונולוגי  הסדר  פי  על  יותר  או  פחות  יהוסף  סידר  הדיואן  של  הראשונה  החטיבה  את   

כתיבת השירים.43 אבל לצד הסידור הכרונולוגי אפשר למצוא שתי קבוצות גדולות של שירים 

שהוצבו זה לצד זה מסיבות תמטיות: מחזור שירים המלווה את האבל של המשורר על מות אחיו 

)לג–נא( וקבוצה גדולה של שירים העוסקים בהנאות החצר ושעשועיה – פרחים, חפצי נוי, גן 

פורח וכיוצא באלה )קיג–קלד(. במרכז הקבוצה מחזור מכתמים המוקדש לתפוחים עשויים כסף, 

והוא מוקף בשירים תיאוריים השייכים גם הם לסביבות החצר ולהנאות המשתה. סמוך לפתיחתו 

כולל הדיואן גם סדרה של שירים קצרים קונוונציונליים, שאין ביניהם זיקות תמטיות; מסתבר 

שהשירים הללו לא נכללו בחטיבה השנייה כיוון שלא הושמעו בחצרו של הנגיד. אפשר שאלה 

שירים מוקדמים, שנכתבו ונתפרסמו לפני שעלה הנגיד לגדולה והחזיק חצר שבה אירח משתאות 

שלוו בשירה ובזמר. על כל פנים העובדה שסודרו זה לצד זה מעידה על מגמות העריכה.44 

הקבצים התמטיים הללו מלמדים לא רק על עריכת הדיואן אלא גם על כתיבת השירים, כלומר   

נ' אלתרמן, 'מזכרת לדרכים', הנ"ל, שירים שמכבר, תל אביב תשל"א, עמ' 24–25.   40

)לנוסח מתוקן של סימנים קצה וקצז  ראו את סדרת שירי החשק קמח–קנו, את סדרת שירי היין קצד–קצז   41

9[ , סימן קמד( או את סדרת שירי הפרישות החותמת  ראו: דיואן שמואל הנגיד, מהדורת ירדן ]לעיל הערה 

 את הדיואן, שנדפסה אצל: ש' אליצור, 'שירים חדשים לר' שמואל הנגיד', תרביץ, נט )תש"ן(, עמ' 95–107. 

על זיהויה כסופו של הדיואן ראו: ורדי ורנד, דיואן שמואל הנגיד )לעיל הערה 5(, עמ' 31. 

את עריכת 'בן משלי' הפקיד הנגיד בידי בנו הצעיר אליסף; את 'בן קהלת', הערוך בסידור דומה, ערך כנראה   42

בעצמו. לסידור ספרי המכתמים ראו מבואותיו של אברמסון: שמואל הנגיד, בן משלי, מהדורת ש' אברמסון, 

תל אביב תש"ח, עמ' ט–א; הנ"ל, בן קהלת, מהדורת ש' אברמסון, תל אביב תשי"ג, עמ' יא–טו.

ורדי ורנד, דיואן שמואל הנגיד )לעיל הערה 5(, עמ' 12–13.   43

)השיר  לבבי'  תקלענה  'מזימותי  )כג(,  מחיצה'  סבבתנו  'מיודעי  )כב(,  שנותיך'  כל  'ידידי  לשירים  הכוונה   44

שנשמט  קום',  ו'ידידי  הגניזה(  מן  יד  בכתבי  הנכון  במקומו  ומופיע  כח,  בסימן  ששון  בכ"י  בטעות   הועתק 

מכ"י ששון. ראו: ורדי ורנד, דיואן שמואל הנגיד )שם(, עמ' 14–15. 
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העריכה;  בשלב  זה  לצד  זה  קובצו  שלימים  אחיו,  מות  על  שירים  כמה  הנגיד  כתב  במקרה  לא 

הוא חפץ לכתוב מחזור קינות על פטירת אחיו, והן נועדו ממילא להיקרא יחד. אפשר שבאופן 

בדומה חפץ הנגיד לכתוב סדרת שירי תיאור על חפצי הנוי שבחצרו, וגם אם הם לא חוברו בהינף 

אחד, ניכר שהייתה ביסודם מחשבה קומפוזיציונית, ושהנגיד ראה לנגד עיניו את הדיואן השלם. 

מחשבה קומפוזיציונית דומה ניכרת בשירים 'יהוסף, כול' )עו( ו'שלח יונה' )עז(. את 'יהוסף, כול' 

שלח הנגיד לבנו משדה הקרב, והביע בו את חששו מפני המוות. אחרי שניצח את צבא גרנדה 

כתב ליהוסף גם את שיר הניצחון  'שלח יונה'. בכך הנציח את דמותו של יהוסף כנער החרד לאביו 
ומתבשר בישועתו.45

יותר  כתב  ולעיתים  אליהן,  שיצא  המלחמות  את  המתארים  רבים  שירים  כידוע  כתב  הנגיד   

משיר אחד על אותו מאורע. אציין כמה סדרות שירים כאלה:

הנגיד  שחיבר  שירית  מנחה  תפילת  כלשונה  מביא  )כז(  בצרתי'  היום  'ראה  הקצר  השיר  א.   

בשעת הדחק, בעת מלחמתו באבן עבאד. ואילו הקצידה הסמוכה לה, 'הלי תעש' )כט(, מספרת 

בקורות הקרב, נסיבותיו ותוצאותיו.46 

ב. השיר הקצר 'כבר אבד בנו עבאס' )לא( נכתב על פי הכתובת שבדיואן בתוך חלום נבואי:   

הנגיד חלם שהוא קורא את בתי השיר, המבשרים על מות אויבו אבן אבי מוסי.47 ואילו בקצידה 

'לך עושר' )לב( חגג הנגיד את מפלת אויבו בקול תרועה רמה, משנוכח כי חלומו התגשם. 

ג. השיר הקצר 'התדע מעבר החול בעברי' )צג( מדבר בזיכרון מימי הנעורים שעלה ברוחו של   

הנגיד בדרכו למלחמה על אוסונה. כשחלף על פני גבעת חול, נזכר שעבר באותו המקום עצמו 

כאשר נמלט בנעוריו מקורדובה, בעודו פליט חסר כול, והרהר כיצד הוא עובר שם כעת כשר 

וכמפקד צבא, בבחינת 'במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות' )בר' לב 10(. ואילו 

הקצידה 'כמו זאת תהי חידה' )צד( מספרת בניצחונו המזהיר באותה המלחמה. 

אבל  בזה.  זה  תלויים  ואינם  עצמאיים,  השירים  כל  שירים.  במחזורי  ממש  מדובר  אין  כאן   

התבנית חוזרת על עצמה: בכל שלושת המקרים השיר הראשון קצר והשני ארוך. השיר הקצר 

משמש אפוא כעין פתיחה, והוא מאייר בקווי מתאר דקים ועדינים פרט מסוים מן התמונה הגדולה, 

המושך את ליבו של הקורא. אחריו מופיעה הקצידה, המתארת במשיחות גדולות ובתנופה את 

המאורע בכללותו.48 לפיכך דומה כי בהצבתם זה לצד זה ניכרת – בדיעבד אם לא מלכתחילה – 

ראו בהרחבה: י' ורדי, 'דיואן שמואל הנגיד כמכלול', העברית, סד )תשע"ז(, עמ' 22–24.   45

שני השירים מקומם זה לצד זה, וכך הם מופיעים בכתבי היד מן הגניזה, ורק שגגה בכ"י ששון דחקה ביניהם   46

את השיר 'מזימותי תקלענה לבבי' )כח(. ראו: ורדי ורנד, דיואן שמואל הנגיד )לעיל הערה 5(, עמ' 15. 

ראו גם דיונו של משה אבן עזרא בשיר, אגב עיסוקו בשאלה אם אפשר לחבר שיר בחלום: אבן עזרא, ספר   47

העיונים והדיונים )לעיל הערה 37(, עמ' 126–127 )68א(. 

כשבוחנים את המבנה הזה עולה על הדעת הדגם הערבי של הקצידה, השיר הארוך ורב הנושאים. כבר בתקופה   48

הקדם־אסלאמית נהגו המשוררים לפתוח את הקצידה בעניין הצער על אהובה רחוקה, ורק אחרי כן המשיכו 

לעניינים אחרים. לדעת הפואטיקנים הערבים של ימי הביניים, המשוררים פתחו את הקצידה בנושא האהבה, 

הקרוב אל הלב, כדי לזכות בתשומת הלב של השומעים. על פי דבריו המפורסמים של הסופר אבן ֻקַתְיבה, 
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מחשבה קומפוזיציונית.49 על המחשבה הזו מעיד גם הצמד היוצא דופן שבו השיר הארוך דווקא 

קודם לקצר. השיר הארוך 'אלהים האריך לי' )קז( מספר כיצד ניצל הנגיד ממוות ובאותה שעה 

)קח(,  תחזה'  'בספרי  הקצר  השיר  ואילו  גברתא'.  'הלכתא  הגדול  ההלכתי  ספרו  את  לחבר  נדר 

ששימש ככותרת לאותו הספר, מציין את סיומו של התהליך ואת קיומו של הנדר.50 במקרה הזה 

אכן הולמת הקדמת השיר הארוך לשיר הקצר.51 

ל־22  מחולקים  השירים  מורכבת.  בשיטה  ערוכים  קהלת'  ו'בן  משלי'  'בן  המכתמים  ספרי   

שערים על פי אותיות האלף־בית של פתיחותיהם, ובתוך כל שער הם מסודרים על פי משקלם. 

גם בספרים אלה ניתן למצוא מחזורים קטנים של שירים; הנגיד כתב אותם במכוון כשהם פותחים 

באותה האות ושקולים באותו המשקל, כדי שיוכל להציבם סמוכים זה לזה בלי לפגום בשיטת 

הסידור של הספר.52 

המשורר פתח את הקצידה בנושא ארוטי 'כדי למשוך אליו את הלבבות, ולהטות אליו את הפנים, ולזמן אליו 

والشعراء,  الشعر  قتيبة,  ابن  هللا  )عبد  הלבבות'  אל  ונצמדת  הנפשות  אל  קרובה  האהבה  כי  המאזינים,  קשב  את 

מהדורת מ"ג' דה־חויה, ליידן 1904(. כאשר קוראים ברצף את זוגות השירים שמניתי לעיל, מתקבל משהו מן 

הפואטיקה של הקצידה הנמשך אל מעבר לגבולות השיר האחד. גם כאן הפתיחה בפרט הקטן, שובה הלב – 

אומנם בשיר קטן הבא לפני הקצידה – עשויה לקנות את ערנות הקורא.

צירופו של שיר הקדמה קצר לקצידה ארוכה מצוי אצל משוררים נוספים בתור הזהב. שיר ההתנצלות הגדול   49

ששלח אבן גבירול לשמואל הנגיד, 'קום הזמן ולבש עדניך', נשלח ככל הנראה כשבראשו שיר פתיחה קצר, 

'כל הזמנים מימי קדם'. אבן גבירול עיצב באופן מחוכם את החיבור בין שני השירים: הסוגר המסיים את השיר 

הקצר מופיע בשנית כפתיחת הקצידה. ראו: אבן גבירול, שירי החול, מהדורת ח' בראדי וח' שירמן, ירושלים 

תשל"ה, עמ' 73–76 )ושם שיר הפתיחה מופיע משום מה אחרי השיר הארוך(. על הקינה של יהודה הלוי על 

הבתים  ראשי  של  האקרוסטיכון  מן  המתקבל  המכתם  מלבד   – נוסף  פרוציאל  אבן  שלמה  השר  של   הירצחו 

בקינה – שיר קצרצר המספר בגוף ראשון על צערו הפרטי של המשורר בשעה שקיבל את הבשורה על רצח 

והגדושה – הפרט הקטן, האישי. ראו: דיואן  השר. כמו בשירי הנגיד מודגש כאן – לפני הקצידה הארוכה 

יהודה הלוי, מהדורת בראדי )לעיל הערה 19(, ב, עמ' 92–100.

בספרד  העברית  השירה  שירמן,  )ח'  מלכות'  ל'כתר  גבירול  אבן  שחיבר  הפתיחה  לשירי  למשל  השוו   50 

ובפרובנס, א, ירושלים תשט"ו, עמ' 257( ול'מחברת הענק' )אבן גבירול, שירי החול, מהדורת בראדי ושירמן 

]שם[ , עמ' 169( ולשירי הפתיחה שחיבר ר' אברהם אבן עזרא לכמה מחיבוריו הפרשניים. 

כאמור החטיבה הראשונה של דיואן שמואל הנגיד כוללת בעיקר שירים ארוכים אך גם כמה שירים קצרים.   51

בחינה מחודשת של החטיבה מראה שכמעט כל השירים הקצרים המופיעים בה כלולים בקבוצת שירים כלשהי: 

אלה במחזור הקינות, אלה במחזור שעשועי החצר, אלה בסדרת השירים הקצרים שלא נכללו בחטיבה השנייה 

של הדיואן, ואלה בזוגות הכוללים שיר קצר ושיר ארוך. לכן יש מקום לתהות שמא גם השיר הקצר 'אלהי, 

חשוף היום' )עה( נתון במסגרת קומפוזיציונית. השיר מחזיק תפילה להצלת ישראל מידי 'בת אדום', כלומר 

הנוצרים. צמד השירים הבאים אחריו, 'יהוסף, כול' ו'שלח יונה', דנים במלחמה שהשתתפו בה גם שכירי חרב 

נוצרים )ראו: ח' שירמן, 'מלחמות שמואל הנגיד', הנ"ל, לתולדות השירה והדראמה העברית, א, ירושלים 

תשל"ט, עמ' 164(. הנגיד תפס את עצמו כנציגו של עם ישראל כולו, ואת מלחמותיו ראה כמלחמות האומה. 

לפיכך אולי יש ב'אלהי חשוף' לא רק תפילה לאומית בעלמא אלא גם תפילה להצלת הלוחם היהודי, ְשלּוחו 

של העם, מידי אויביו הנוצרים או מידי הגויים באופן כללי. האפשרות שהנגיד חיבר תפילה מיוחדת דווקא 

לפני המלחמה הזו עולה בקנה אחד עם חרדת המוות שביטא בשיר הסמוך 'יהוסף, כול'. 

ואמונה דתית בשירה  עיוור  גורל  ' "והימים מצווים מאלוה":  ב'בן קהלת' ראו: ש' אליצור,  למחזורי שירים   52
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אלה בקצרה מחזורי השירים והמכתמים המצויים במכלול יצירתו של שמואל הנגיד. בתוכם,   

השניה  שבחטיבה  הקצרים  השירים  מחזורי  מיוחד  באור  זוהרים  המרהיבה,  יצירתו  כלל  ובתוך 

של הדיואן. בארבעת המחזורים הללו יש כדי לטעום מטעמה של שירת ספרד, על החול והקודש 

שבה, על הערצת היופי, על העידון הקלסי, על הערכים האריסטוקרטיים והאהבה החצרנית, על 

עולמו של היחיד ועל הִרגשה הדתית והלאומית. כאלף שנה אחרי שנכתבו הם נראים, בהקשרם 

בתרבות החושנית והאינטלקטואלית כאחד של המשתה, כאחת מגולות הכותרת של תור הזהב.

יהונתן ורדי, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 9190501

guystiebel@tavex.tau.ac.il
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