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ה ד ו ה י הב רצ י

הספרדית התקופה בשירת לשון עיוני

 וחכמת אמון בדת והמשפיל

הערבים ובלשון קדש ל#ון

הבבלי) אלעזר אזר״, (״זמן

ם י ר ו צ י י ק נ ו י צ ת ב ד ד ו ק מ

 ירושלים ילין, ד׳ מהדורת והחידות, המשלים גן = אבולעאפיה .1

תרצ״ז.—תרצ״ב

 מהדורת אלפאסי, אברהם בן דוד לר׳ ,אלאלפאט ג׳אמע = אלפאסי .2

.1945 ,1936 פילדלפיה כרכים, ב׳ סקוז, ,ש

 בן הידוע אברהם בן שלמה ,לר הערוך מחברת = פרזזון .3

תר״ד. פרסבורג פרחון,

 בראדי, ח׳ מהדורת החול, שירי עזרא, אבן משה = רמב״ע .4

תרצ״ה. ברלין

 —ביאליק מהדורת גבירול, אבן יהודה בן שלמה שירי = רשב״ג .5

תרפ״ה.—תרפ״ד ברלין רבניצקי,

 תל־ ובפרובאנס, בספרד העברית השירה שירמן, ח׳ = שירמז .6

תשט״ז. אביב

 ב״ז מהדורת ג׳נאח, בן יונה לר׳ השרשים ספר = שרשים .7

תרנ״ו. ברלין באכר,
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אדרבה כן, על יתר —1 אבל T :־

 בימי הן. אודם׳ אכן, משמעויות: כמה אבל למלית

 הערבית אחותה בהשפעת חדשה משמעות לה נוספה הביניים

 מזה, למעלה במשמעות: באה היא שלילה אחרי .1״בל״

אדרבה.

 למסעותיו מקורדובה בבחרותו הנגיד שמואל ר׳ כשיצא

 שהוא חבריו, האשימוהו ודעת, תורה לאסוף כדי בעולם

הנגיד: קובל זה ועל הון. ולעשות הארץ את לסחור יוצא

בדעה רעי ד־ברו לא אבל / לבבי סוד מרעי יז־עו ולא

)8 ,83 ענד ח״א שירמן, מאשר׳׳, (״נשמד,

 אלא כוונתי, לעומק ירדו שלא בלבד זו לא עניינו: —

ובינה. היגיון נטולי דבריהם מזה, למעלה

ה ר׳ מ ל ר אבן ש י ב מלכות״, ב״כתר בווידויו ל, ו ג

:אומר הריהו עליו, המקום חסדי לפרט בא כשהוא

גזילתני חומל פאב אבל / עזבתני לא העולם לאדר צאתי ואחרי

).296—295 ,73 עמ׳ ח״ב (רשב׳׳ג,

ה ר׳ ד ו ה  ואומר הבריאה בפלאי מספר וי ל ה י

בלימה. על אלהים אותה שתלה הארץ, על

בלימה על תלדה אבל / וד0ן לא על / ותעמד

).21 ,529 עמ׳ זז״א, שירמן, לשון״, (״ידוו

 עולה שהוא על שהוכיחו יריבו, טענות על ובתשובותיו

השאלה: את ריה״ל לו מציג לארץ־ישראל,

בערבית .1
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 בטוחים עליו נהי תקוה מקום 1 במערב או במזרח לנו ז2הל

פתוחים שחק שערי לנגדם / שערים מלאה אשר ארץ אבל

).16—15 ,493 ,עמ ח״א, שירמן עובר״, במור (״דבריך

 כן״׳ על מ״יתר לבד אבל את כאן תהלום לא משמעות שום

 לא היא א״י של מעלתה ׳הבתים. שגי בין יפה מחברת והיא

 למעלה ליהודים. יחיד מבטחים מקום משמשת שהיא בכך, רק

 כלפי המכוונים ושערים מקודשים מקומות מלאה היא מזה,

שמים. שערי

ה ר׳ זה. שימוש מצינו בלבד בשירה ולא ד ו ה  אבן י

ן י ת  את )275 ׳עמ (״מרק״, השרשים״ ב״ספר מעתיק בו

 (משלי ברע״ תמרוק פצע ״חבורות לכתוב ג׳נאח בן פירוש

 נפסדת, מחשבתו אך ורכה, חלקה שלשונו אדם כך: ל) כ,

 מכאיבים הם ״כי כפעולתם. ופעולתו לחבורות, הוא משול

 אבל השנאה, ואת האיבה את מעבירים ולא מניחים ואינם
 ולא מסכן לא מולם אנה אי :המקור [לשון בה״ מוסיפים הם

״אדרבה״. עניינה, אבל פייהמא]. זאיד בל ואלגל ללחקד מדהב

 שהוראתה אלא שלילה, אחרי אבל באה חכמים בלשון

 לאחריה״ מברכין אבל לפניה, מברבין ״ואין :רגיל ניגוד היא

ע״א)• טז (ברבות

לקח — ־ ז ח א

 אחז את במקרא כתובים בכמה תרגם גאה סעדיה ר׳

של ולא לקיחה, של הוראה בו ותלה ,2(אח׳ד׳) הערבי בשרש

!-¿ג• בערבית .2
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 ״חיל הכתובים: את תרגם למשל, בך, בלבד. והחזקה אחיזה

 (איוב דרכו״ צדיק ״ויאחז ;יד) טו, (שמות פלשת״ ישבי אחז

 אחרים ומקראות ט) יח, (שם, פח״ בעקב ״יאחז ט)! יז׳

 גם עשה כמוהו גג). קיט, ה! עז, כג; עג, ז! (מח, בתתלים

 ואף ),163 ,64 ; 158 ,63 ׳עמ אחז, האגרון(ח״א׳ ■בעל אלפאסי

 ״כדגים •הכתוב את שורש באותו שתרגם קהלת, תפסיר בעל

 מהדורת מגילות, חמש ;יב ט, רעה״(קהלת במצודה שנאחזים

 משוררי גם בו השתמשו וכך תשכ״ב). ירושלים קאפח, י׳

ספרד.

 את ושובה במשתה ומנגן המזמר הנאה׳ העלם על

שה ר׳ שר ובזמרתו, ביופיו הלבבות ; בן מ א ר ז ע

פצה אתו / אל משרים / נגן מפי / זמר שמעה

פצה פיו עת / דעות אחז / סהר בפני / לבות מבהיל

מח) סי׳ שלו, עמ׳ (הרמב״ע

 בזמרה, פיו פותח כשהוא !פירושו — פצה״ פיו עת דעות ״אחז

המאזינים. של ■בינתם ושולל דעתם לוקח הוא

ם ת כ מ ב ר ש ל ו ר י ב ג ־ ן ב משיריו: שגנב משו׳רר על א

וכושלות רפות בזד וברכיה / חרוזי ואחזת וגנבת
T  : T  : “ T5 ־ : T ־ : - • : V י : י T : :

ב) סי׳ ,227 7ענ ח״א (שירמן,

 הקדיש לו אשר בנבנשתי, ששת רב לכבוד בשיר

וסף ר׳ ה י ר א ב ז ־ ן  שעשועים״, ״ספר חיבורו את ב

 לו שעבד כי ומכריז, אליו אהבתו בסיפור המשורר מפליג

:ולבו גופו את
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 ״גאלתיד לבל ענת תאמר לבל / מכרתיו לו לצמיתות וגופי

אחזתיו לא צלעי, אל עב ולו 1 נתתיו לו אחזה לבי וכן

)8—7 ,2 עט׳ תרפ״ה, ברלין דוידזון, י׳ מהדורת שעשועים, (ספר

 בי קיבלתיו״. ״לקחתיו, הפירוש לו נאה — אחזתיו

 לחזור הלב ירצה אם גם !הרי לידידו, נחלה לבו שנתן מאחר

יקבלנו. לא צלעיו׳ לבין

ם ה ר ב י בן א דא  ״החשק״, בגנות כותב חס

 ונעימים; טובים לדברים רק האוהבים שיחות את המגביל

 הענינים אם כי יאחח הדברים/ולא נועם בלתי יבחר ״לא

 גם ויוסיף / ואהובו השוקו שישמע היקרים/כדי הנחמדים

 א״מ מהדורת והנזיר, המלך (בן בז ולדבקה לאהבה הוא

 ״יקח״ הריהו עניינו לפי יאחח ).132 ענד תשי״א, ת״א הברמן,

ל״יבחר״. בהקבלה

אחת ספינה - אני • :ד

ספינות, וקיבוץ צי שבמקרא אגי לפרש בימינו מקובל

 אניה של מקוצרת צורה היא שאני סברו, הראשונים אולם

 אני בו תלך ״בל הכתוב את ).56 ,121 עט׳ ח״א, (אלפאסי,

 הארמי תרגם כא) לג, (ישעיהו יעברנו״ לא אדיר וצי שיט

 תגוזניה״. לא רבתא ובורגי צידין ספינת ביה תיזול ״דלא

 (ספינה אדיר״ ל״צי במקביל אחת, ספינה אני פירש זה לפי

 (ספינה משוטים״ ״ספינת סעדיה ר׳ תרגם בעקבותיו גדולה).

 ),56 ,121 ׳עמ (ח״א, אלפאסי :המילונים בעלי וכן מקד׳אף),

 ״אנה״) הערוך, (מחברת פרחון ),39 ׳עמ (״אנה״, ג׳נאח בן

ענד תש״ח, ניו־יורק דפוס־צילום, השרשים, (ספר והרד״ק
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 פירשה כא) לג, ישעיה בו; ט, א׳ (מלכים רש״י אף ).22

 ׳עמ תש״ט, ב׳׳ כרך רש״י, היכל איבינרי, (י׳ אחת כספינה

 ל״אלף״ כתרגום ״אני״ נמצאה תל־אלעמארנה ובכתבי מה),

)elepu = (עיין ספינה) 1 הערה ,315 ׳עמ יהודה בן מילון.(

ל ר׳ ספרד. משוררי גם עשו כמותם א ו מ ד ש י ג נ  ה

 בים, לו שנעשה נס על תקומה״, ולטפל ״הלכושל בשירו מספר׳

 בה. שהפליג האנייה, על להתנפל עמדה עצומה ים חית־ כאשר

:במלים מתאר הוא הגדול ראשה את

ברמה מנשאים פנים עלי / במדה שיט כאני לה וראש
5 Tí T T • ׳ : * T ־ : - T  T S * T  \  : • T

)30 ,81 עם׳ ח״א, (שירמן

אחת. לאנייה הוא שהדימוי ודאי

שה בר׳ ומעשה  ומליצה שיר ששלח עזרא, בן מ

 הבשורה כשבאה בים. שהפליג מידידיו, אחד בידי חננאל לר׳

 ;עליו קונן השיר, גם ועמו טבע השליח כי המשורר, אל

טרפו הים כארי בשלום / בלב־ים דרך אני כי מבשר
T : י ** ־ T: ־ :  5 T V ־ ־ T ־־ ־ :  :  T

חטפו גליו לשון מזרח ליד ׳ לנסו פרש אשר אדיר וצי

טז)—טו קפ, עם׳ (רמב״ע,

 בשלום דרכה שעשתה הספיגה, כי המבשר, בישרני פירושו;

 ספינת־ את חטפו והגלים כאריה, הים טרפה בלב־ים,

המזרח. בחוף שהפליגה הגדולה, המפרשים

ה ר׳ כשירד ד ו ה  כינה לארץ־ישראל, בים י ו הל י

 מערבי, לרוח שלו התהילה בשיר אני. בה שפירש הספינה, את

 הוא חפצה׳ למחוז אותה ומוליד הספינה במפרשי המנשב

אומר;
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וכיןפוח היום יחנה כי / האני מן ןז־ןז תרפה נא אל

).5 ,504 ח״א (שירמן

 בגלים המיטרפת הספינה את מדמה הוא שבו אחר, בשיר או

!מיץ מתנודד כשיכור

כתיפיו שוכני / ןמכר הון בלי / ויהכר יתעתע / כשכור והאני
!r * ו T . . : • י * : • : ד

).38—37 ,508 ענד <שם,

 באני הלוי יהודה ר׳ השתמש הקודש בשירת ואף

 מן לחלץ המקום לפני המשורר מחנן ל״מגך בפזמון כספינה

s בלב־ים החותרת לספינה המשולה ישראל, כגסת את הגלות

 השרון חבצלת / תעתר יום העתר

 לבצרון להוציאה / תחתר בלב־ים כאני

)6—5 ,248 ע«׳ תרע״ב, וז״ג, בראדי, קודש, שירי ריה״ל, (דיואן

 אם אניה, בצורה המשוררים השתמשו לא מה שום על

 כאן. דחקם שהמשקל נראה — אחת? לספינה כוונתם

 קבע כנעני צי. — אני וגור בן־יהודה פירשו ימינו במילונות

 אני ואת צי, .2 כלי־שיט! ספינה, .1 המשמעים: בשני אני

כאן. מביא הוא שבמקרא

הכה — החלק

ל בין שפרץ בריב, ו ר י ב ג ־ ן ב  תיאר ,סרגוסה אנשי לבין א

 של יחסם את גרוני״ בקראי ״נחר הנפלא בשירו המשורר

:זו בלשון כלפיו העיר אנשי
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 וידא ראע יחליק זה 1 פתנים רוע :;עקה זה

אתי בי לזז ואמר ,בקרבן לארבו ישים • :־ • • : - :י • ; 5x5 ד•
).22—21 ,208 ,עם וז׳׳א, (שירמן,

 הלשונית -הבנתו על מכבידים קשה. הראשון בבית הסוגר

.״יחליק . ויניא״. .

 זיניא בחלקות לי ״ישית פירשוהו ביאליק־רבניצקי

 חלקות כדברי יחליק הבינו זה לפי חנופה״. בדברי ראשי

 שכן דחוק, פירושם פירשו. ולא סתמו יניא ואילו וחנופה,

 הצורני(תקבולת הצד מן רק לא לזית זה תואמים והסוגר הדלת

 על מצביעה שהדלת וכדרך העניץ. מצד אף אלא ואיזון),

 גם כך ממית), פתנים רעל (השקאת גלויה אכזרית התיהגות

 אחד, בקנה עולה אינה וחנופת צביעות של התנהגות הסוגר.

 שבדלת. רעל השקאת עם ותוצאותיה, אכזריותה מבחינת

 את שבהתנהגותם הצביעות ליחס המשורר מקדיש זה מלבד

 בזמן ובו ראשך את ילטף ״זת פירשו¡ שירמן השני. הבית

 אבן־ כפירוש יהלום׳ = יניא בפירוש עמו האמת יהלמנו״.

 ה), קמא, (תהלים ראשי״ יניא אל ראש ״שמן לכתוב עזרא

 שבדלת. לזו דומה אכזרית פעולה בסוגר מתבקשת שעדיין אלא

 הכתוב את יכה. = יחליק נפרש אם לנו, תימצא זו -ואכן,

 בפטיש מכה הגאה: תרגם ז) מא, (ישע׳ פטיש״ ״מחליק

 להניח, יש פעם״. ״ה׳לם לחברו במקביל אלפטיס), (צ׳ארב

 קרובה הוראה זו במשמעות ביחליק אבן־גבירול שהשתמש

 ״ולמה לכתוב הראב״ע בפירוש למצוא יש ליניא לענייננו

 פירשו¡ שם ז). לב, (במדבר ישראל״ בני לב את תניאון

— ויגיא״ ראש ״יחליק יתפרש וכן תשברוך. כמו ״תניאון
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 חומרתה מבחינת מקבילה, פעולה זו והרי וישבתו, בראש יפה

להשקאת:רעל. ותוצאותיה,

= יניא המפרשים היחידים אינם וראב״ע רשב״ג ואגב,

 בה הבחין ירדן דב כך. הבינוהו ורמב״ע הנגיד גם ישבור.

 (דיואן לשירתו במילונו ציונים כמה והעלה הנגיד בשירי

 בשיר שר רמב״ע ).433 ׳עמ תשכ״ו, יתשלים הנגיד. שמואל

ח). רסא, עט׳ (רמב״ע, למה לבבי יניאון למה חשק: r T •: : י יי * ז־■
יבוא) (המשך

ד אבא ד בנ י ו

לא שתילה ״השתלה״ ו T * J

 שאינה נטיעה, בין ברורה הבחנה יש ובמדרש בתלמוד

 יתדות או מסמרים, גם (נוטעים בקרקע וקביעה נעיצה אלא

 עקירה לאחר שהיא שתילה, לבין ״שותלים״), ולא אוהל, של

 אבל כנה, או רך, נטע נוטעים •transplantation אחר: ממקום

 לפיכך אחר. במקום ונתחזק גדל שכבר שתיל, שותלים

 ואלה הנטיעה. מן יותר ובטוחה משובחת נחשבת השתילה

למטה): ע״א יט זרה עבודה (בבלי דבריהם

 דבי אמרי — ג) א, (תהלים מים פלגי על שתול כעץ והיד,

 כל ן נטוע כעץ ולא שתול״, ״כעץ :ינאי רבי בית) של (=אומרים

לעולם. ברכה סימן רואה אינו אחד, מרב תורה הלומד
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