
 שמראל של המלחמה בשירי הדתי היסוד
באל־אנדלוס הערביים השבח ובשירי הנגיד

סף בי יו טו

 השירה בהשפעת שנכתבה הביניים, בימי העברית הדזול שירת של דרכה ראשית
 של הראשונה ובמחצית התשיעית המאה בשלהי בבגדאד הייתה הערבית,

 שמשורריה העבאסית, בתקופה השירה מרכז היה זה מקום העשירית. המאה
 הג׳אהלית בתקופה פניה לעומת הערבית השירה פני את מהפכני באופן שינו

 היסוד אל המדברי־השבטי היסוד מץ למעבר באשר בעיקר הארמיית, ובתקופה
 התרבות מרכז גם הייתה בגדאד הפרסית. התרבות בהשפעת החצרני־הנהנתני

 רב הנהיגה העשירית במאה רהשלרשים העשרים שנות שבמהלך היהודית,
 התרברת של לפתיחות אחר רוחני מנהיג מכל יותר תרם אשר גאין, סעדיה

 היהרדים המשוררים על שההשפעה מאליו, מובן הערבית. התרבות אל היהודית
 ההיקף אולם הזמן. בת הערבית השירה מכוח באה ההיא בתקופה במזרח

 בינה לזיקה באשר נחרצרת מסקנות העלאת על מקשה יצירתם של המצומצם
 בספרד, העברית לשירה באשר הוא כן לא 1זמנה. בת הערבית השירה לבין
 על במזרח. החדשה העברית לשירה דומה הייתה הראשונים בשלביה היא שגם

 ועיקרו בספו־ד, העברית לשירה לברט בן דונש שהביא החדש הסגנון פנים, כל
 בקרב מחייבת כנורמה התקבל הערבית, השירה ערכי של ומקיפה מלאה קבלה

 ס׳ בעל הראב״ד של המפורסם כמשפטו אך, זו. בארץ היהודים המשוררים
 השירה החלה הנגיד, שמואל ביצירת ספרד, למשוררי השלישי בדור רק הקבלה,
דרך כפורץ הנגיד של מעמדו ומהוססים. צרים צעדים לאחר לפרוח, העברית

 שונים: חוקרים פרסמו הנ״ל בתקופה המזרח מן חול שירת של הגניזה מכתבי טקסטים 1
 עזרא פרופ׳ מרבה בדורנו ואחרים. שירמן חיים זולאי, מנחם מאן, יעקב דודזון, ישראל

 לשירה זו שירה זיקת על מעמיק. באופן בהם ולדון אלו מעץ טקסטים לפרסם פליישר
.160-35 עמ׳ הראשון, השער תש״ס, טובי ראה הערבית
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 הסוגתי הפרוזודי, בגיוונה גם אלא יצירתו בהיקף רק אינו בספרד העברית בשירה
 את הכוללת מובהקת חצרנית שירה לכתוב וביכולתו בהעזתו ובעיקר והמוטיבי,

 ענייץ ואין הערבית. החצרנית השירה של הרעיונות( ה״מעאני״)המוטיבים, מיטב
 וכדברי כדבריו או ממש, של חול שירת כתב מבקריו כדברי אם לשאלה, בזה
 וכנסת הקב״ה ליחסי המכוונת האלגוריה דרך על אלה שיריו את כתב יהוסף בנו

2ישראל.
 האנדלוסי, אופייה מבחינת גם דרך פריצת מהווה הנגיד של החצרנית השירה

 באנדלוסיה הערבית החצרנית השירה של לזה בדומה המעודן, האופי כלומר
 הוא וכן (;183-163 עמ׳ תש״ס, )טובי במזרח הערבית השירה לעומת
 שמסביב רפרחיר הגן תיאור כלומר הטבע, שירת של החצרני ליסרד באשר

 מץ כמה לדעת ובכלל, 3האנדלוסית. לתרבות כך כל האופייניים הנדיב, לארמון
 הטעם אל והתקרבה שבמזרח מזו בספרד הערבית השירה התרחקה החרקרים,

 אף 4(400-399 עמ׳ ,1937) פרס ה׳ (.118 עמ׳ ,1965 )וט־קאקיה האירופי
 בספרד הערבית בשירה והאהבה האישה נושאי של המעודן העיצוב כי קובע,
 הערבית והשירה החברה את למאפיין ומנוגד הנוצרית ההשקפה אל מאוד קרוב

 בשירי בעיקר הנגיד ביצירת ביטוי לידי בא החצרנית השירה של זה יסוד במזרח.
 אנשי הנדיבים שערכו המשתאות במסגרת התקיימה היין ששתיית לפי שלו, היין

 השירים שלושת את בהדגשה לציין יש זאת, עם 5בארמונותיהם. הגבוהה החברה
 איתני באמצעות בעולם האל פערלת על הגיב ובהם הנגיד, שכתב הארוכים

 אדמה ורעידת ירח, ולקיון חמה לקיון בים, ספינה לביץ לודיתץ בין מפגש הטבע:
 התרבות במסגרת נכתבו שלא אלו, שירים (.278-273 עמ׳ תשכ״ו, )זזנגיד

נפרד. לעיון ראויים החצרנית,
 בחלק ביותר והמרשימה העיקרית השירים בקבוצת לדון רצרני זה במאמר

 (,145-3 עמ׳ תשכ״ו, )וזנגיד המלחמה שירי — הנגיד דיואן של תהלים״ ״בן
המלחמה משירי אותם ומייחד בהם המצוי המהותי במוטיב דיוק וליתר

 תשל״ב; סגל ראה בה. להתגדר הבקעה רחבה ועדיין זה, בעניין נאמרו שונים דברים 2
תשנ״ה. רום תשנ״ה; יהלום תשל״ג; רצהבי

 שיפרס תשל״ו; מונרו ;116-114 עמ׳ ,1965 וט־קאקיה ;201-161 עמ׳ ,1937 פרס 3
.216-181 עמ׳ ,1994

 זו לעומת בספרד הערבית השירה את המאפיינות המעמיקות בתמורות מעמיק לדיץ 4
.1990 שיפרם ; 127-112 עמ׳ ,1965 וט־קאקיה גם וראה ; 1981 חארדלו ראה שבמזרח

 היין לשירי .1988 יצחקי תשמ״ו; רצהבי תשל״ט; שירמן תשי״ב; ויים ראה זה לעניין 5
 של הנדפסת שבמהדורה השירים, מן כמה .295-279 עמ׳ תשכ״ו, הנגיד ראה הנגיד של

 משירת חלק הם (,278-273 עמ׳ תשכ״ו, שעשועיס״)וזגגיד ״שירי מוגדרים הנגיד שידי
וזזפרחים. הגן

טובי יוסף
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הנגיד שמואל של המלחמה בשירי הדתי היסוד

 המשורר ליצירת בהשוואה ייעשה הדיוץ האמוני־הדתי. היסוד הוא הערביים,
 זמנו בץ שהיה (,1030-958)אלקסשלי דראג׳ אבן אחמד האנדלוסי הערבי

 במשוררים החשוב ימים באותם היה זה משורר (.1056-993)הנגיד של הקשיש
 דראג׳ אבן שכתב השבח בשירי נעיין ההשוואה לצורך באנדלוסיה. הערבים

 ניצחונותיהם לרגל ההיא בתקופה בספרד המוסלמים השליטים מן כמה לכבוד
 השליטים בין הפנימיות המלחמות במסגרת או ספרד בצפון הנוצרים על

 במלחמות ניצחונותיו על שיריו את כתב לא — כידוע — הנגיד המוסלמים.
 שבחצרותיהם ובאדים, חבוס גרנדה מלכי לכבוד )למשל שבח כשירי שניהל

להלן. הדברים את נרחיב כך ועל לאל, הודאה כשירי אלא כוזיר(, כיהן
 רבי־היקף מחקרים לשלושה הנגיד של המלחמה שירי זכו בבר כידוע,
 העברית, הביניים ימי שירת של החוקרים מבכירי לוין, ישראל על־ידי וחשיבות
 הוא הראשון המחקר הערבית. השירה עם המשווה לחקר מחילו רבות שהקדיש

 עמ׳ תשכ״ג, )לוץ הנגיד של אישיותר להכרת ותרומתם המלחמה שירי תיאור
 על בעיקר הג׳אהלית, הערבית הגיבורים לשירת השוואה — השני (;106-73

 לאבן אלפריד ועקןד ׳ל?את2מפ? ;תמאם לאבו )״חמאסה״ קבצים שלושה סמך
 ;תשכ״ח( )״חמאסה״()לוין גבררה של שיר ובתי שירים הבוללים רבה(, עבד

 היהודי ברובד דיון בתוספת הקודמים המחקרים שני סיכום — והשלישי
 שמעון פרסם לכן קודם עוד (.76-40 עמ׳ א, תשנ״ה, הללו)לויץ שבשירים

 מתנבי לשירת הנגיד של המלחמה שירת בין המשווה מחקרו את (1966)חייט
 לשירי הנגיד של המלחמה שירי בץ אחר משווה מחקר להלץ(. עליו )ראה

 שכתב השבח שירי סמך על בעיקר הוא גם שיפרם, ארי ערך ערביים גבורה
 עמ׳ ,1994 )שיפרס בבמנטים שלחם חלב שליט אלדולה, סיף לכבוד מתנבי

 עמ׳ תש״ס, אחר)טובי כמקום שהראיתי כפי הנ״ל, היהודי הרובד (.243-217
 הערביים הגבורה משירי הנגיד של המלחמה שירי את המייחד הוא (,208-202

לאל. ותודה תהילה כשירי העיקרי אופיים את להם ומקנה
 של המלחמה שירי בין משווה מחקר לעריכת מקום יש עדייץ דומה, אך
 הדעת שכן דווקא, באנדלוסיה הערבים המשרררים של הגבורה לשירי הנגיד
 הייתה וזמנם מקומם בני הערבים למשוררים היהודים המשוררים זיקת כי נותנת
 המחקר כן, על יתרה מהם. ומקום זמן בריחוק שחיו לאלו מאשר גדולה יותר

 הצטמצם הביניים בימי הערבית השירה לבין העברית השירה בין המשווה
 בשירים הערביים הקונוונציונליים ה״מעאני״ של היקרדרת באיתור כלל בדרך

הנדונות, השירות שתי בין המשורה המחקר התקדמות שעם דומה 6העבריים.

״מעאני״ ספרי של מיוחדת סוגה כוללת הבעיים בימי הערבית הפואטיקה ספתת כידוע, 6
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 ״מעאני״ בהיקרויות האטומיסטי הדיון מן המחקר רמת את להעלות הראוי מן
 היצירה כלל של בחתך כלשהו נושא של ובמעמדו בעיצובו הריון אל מסוימים

7משיריו. בכמה לפחות או מסוים משורר של
 האומיית הח׳ליפות הכרזת את מעמידים בספרד הערבית השירה חוקרי

 להכרזה קודם האנדלוסית. השירה בתולדות גם חשוב כציון 929 בשנת
 הפלגים בין המאבק במסגרת פוליטיים לצרכים בעיקר השירה שימשה זו

 חצרנית שבח שירת התפתחה הח׳ליפות הכחת עם רק השונים. השלטוניים
מתנבי ובראשם — הנאו־קלסיים הערבים המשוררים של יצירתם בהשפעת • S י * ״

 עמ׳ ,1971 שהיד לאבן במבוא )מונרו המזרח מן שיובאה — (965-915)
 — שלו השבח ושירת הערבים המשוררים גדול נחשב מתנבי כידוע, (.6

 שבצפוץ חלב שליט חמדאן, ממשפחת אלרולה סיף מלחמות את תיאר שבה
 הופעת שלאחר המשוררים בקרב ביותר למעולה נחשבה — (967-944)סוריה

 המשוררים מארבעת אחת הייתה שדמותו זכה לחינם לא 8האסלאם)אלמחדת׳וץ(.
 נאלזנאבע אלתואבע ברסאלת כללם האנדלוסי שהיד שאבן הגדולים הערבים

 מתנבי השפעת היתה גדולה ובכלל, (;70-68 ,23-22 עמ׳ ,1971 שהיד )אבן
(.1929 )בלשר בספרד הערבית השירה על

 הופעת שלאחר הערבית בשירה הגבורתי־המלחמתי היסוד לעיל, כנרמז
 לרגל שונים שליטים לכברד המשוררים שכתבו השבח בשירי נכלל האסלאם

הדבר שהיה כפי — יותר היו לא שהמשוררים לפי הקרב, בשדה ניצחונותיהם

 ביצירת המופיעים ה״מעאני״ סודרו שבהם לקסיקונים כלומר ספרותיים(, )מוטיבים
 רבות דוגמאות מובאות ״ה^י״ לכל כאשר מסוים, עניינים סדר פי על שונים משוררים

 היום עד תורגם לא אחד מחיבור לבד ידיעתי, מיטב לפי שיר. בתי בדמרת מועטות או
 ל״כתאב הכוונה לעבדית. לא ובוודאי כלשהי, אירופית לשפה זה מסוג אחר חיבור שום

 על־ידי לגרמנית שתורגם (,1968 )בתאני (1029 אלכוזאני)מת אבן מאת אלתשביהאת״
 השירה של הייחוד לעניין וחשיבותו החיבור על מקיף ביקורת למאמר .1973 הונרבך

 משום לענייננו, רבה חשיבותו .1976 שולר ראה המזרחיח השירה לעומת האנדלוסית
 לאחרונה אנדלוסית. שירה של אנתולוגיה למעשה מהווה והחיבור באנדלוסיה חי שמחברו

 אללה ןד3£ אל?ךל אבי מאת אלמתנכ׳ל כתאב נוסף: ״מעאני״ חיבור יד מכתב לאור יצא
.2000 בירות אלג׳בורי, והיב מהדורת!דדי כרכים, 2 (,1044 בשנת אלמיכאלי)מת

 שירה תרגומי של מיעוטם הוא זה מסוג משווה מחקר בעריכת העיקרי שהקושי מובן 7
 להיעזר יוכל הערבית, הלשון אצל קרוב שאינו מי גם כן, פי על אף לעברית. ערכית

 היין משירי מייצג, אך מצומצם, לקט של עברי לתרגום לאנגלית. מועטים לא בתרגומים
תשנ״ט. נואס אבו ראה נואס אבו של והאהבה

 1992 המורי ; 1981 המורי לאנגלית(; שיריו תרגום מבחר )כולל 1967 ארברי עליו ראה 8
 וורמהוט ראה מתנכי שירי לתרגום א.1996 ; 1996 סטטקביץ׳ פינקני מבני(; ניתוח )בעיקר

1971.

טובי ירסף
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הנגיד שמואל של המלחמה בשירי הדתי היסוד

 נדיבם צבא את ליוו שלעתים אף בעצמם, לוחמים — הג׳אהליה בתקופת שכיח
 וקדמר שבח שירי שכתבו באנדלוסיה הערבים המשוררים מראשוני הקרב. שדה אל

 אלא אלאנדלסי. האני אבן מחמד ואלקאסם רבה אבן עבד נודעו הנגיד לשמואל
 מלחמותיו את בשיריו תיאר (973ב־ ומת 937-932 השנים בין האני)נולד שאבן

 הייתה ושירתו (,975-952)בקהיר שמשל אלמעז• הפאטמי הח׳ליף של וגבררותיו
 מאוד, העריכוהו אפריקה וצפון ספרד בני המוסלמים אמנם בעיקרה. פוליטית

 שחי אלמעוי הערבי המשורר אך ממתנבי, נופל שאינר כמי בעיניהם נראה רהוא
10 9עמו. שהצדק ונראה לשירתו, רבה חשיברת ייחס לא במזתז

 במזרח הערבית השירה של אלו עם אחת בשורה לעמוד היכולים להישגים
 שכתב הנ״ל, דראג׳ אבץ יצירת עם רק באנדלוסיה הערבית השירה הגיעה

 אלמנצור, לכבוד ובעיקר בספרד שונים מוסלמים שליטים לכבוד שבח שירי
 בשיריו אלמסתנצר. אלחכם האומיי הח׳ליף של הלשכדז( )=ראש ה״וזאג׳ב״

 הוא ספרד. בצפון הנוצרים נגד המוסלמים מלחמות את דראג׳ אבן תיאר
 אותו משווה חזם אבן המפורסם ותלמידו בספרד המוסלמים בעיני נערץ היה

 במזרח גם נודע שמו ומתנבי. תמאם אבו — במזרח הערבים המשוררים לגדולי
 שערך הידוע השירה קובץ אלחזר״, ב״יתימת נכללו משיריו ורבים המרסלמי

 בלשר)בלשר רג׳י כתב עליו הראשון המקיף המרדרני המחקר את אלת׳עאלבי.
 163 הכולל שיריו דיואן שנתגלה קודם עוד הנודע, הצרפתי המלומד (,1933

 נערוך להלן .°' 1961ב־ לראשרנה ושנתפרסם נוספים( רבים )ושרידים שירים
 אבן של השבח שירת לבין הנגיד של המלחמה שירי בין עניינים בכמה השוואה

 הייתה היהודים ספרד למשרררי כי דלעיל, להנחה מקום יש אם לקבוע כדי דראג׳,
שבמזרח. לאלר מאשר באנדלרסיה המוסלמים למשוררים גדולה יותר זיקה

 ייעודם מבחינת הללו המשוררים שני שירי בין מוחלט הבדל קיים לכאורה
 )״מז־ח״, שבח כשירי שיריו כתב דראג׳ אבן בהם. המשורר נרכחות ומבחינת
רלכן צבאיות, מערכות שניהלו אחרים לאישים או אלמנצור לאותו ״מדיח״(

 האני אבן לשירי .7 עמ׳ ,1971 שודד לאבן במבוא מונרו !51,43 עמ׳ ,1937 פרס ראה 9
 דשראוי ;30-28 עמ׳ ,1946 ניקל ראה שירתו רלהערכת לתולדותיר .1964 האד אבן ראה

 שיובא לאנגלית, ארוך שבח שיר תרגום )כולל 145-130 ,9 עמ׳ ,1974 מונרו !1971
לעברית(. בתרגום בשלמותו להלן

 מונרו ; 1971 מכי !269-237 עמ׳ ,1969 עבאס !58-56 עמ׳ ,1946 גיקל גם עליו ראה 10
 שני תרגום )כולל 159-146,10 עמ׳ ,1974 מונרו ; 14-2 עמ׳ ,1971 ^דדד לאבן במבוא

שם, דבריה וראה .48-42 עמ׳ ,1997 סטטקביץ׳ פינקני לאנגלית(; ארוכים שבח שירי
 היטב ארתו המבדילה עצמאות של רבוז במיחז לחוש ניתן דראג׳ אבן בשירת כי ,48 עמ׳

מקודמיו.

7



טובי יוסף

 זה משורר השתתף לא הרוב, על בלבד. שמיעה עד בבחינת היא בשיר נוכחותו
 997 בשנת שהתקיימה המערכה מן לבד נדיביו, את שיבח שעליהן במערכות

 נוצרית עיר והרסו המוסלמים כבשו ובמהלכה ,Santiago de Compostela על
 המערבי הנוצרי בעולם בחשיבותו השני המרכז שהייתה ספרד, שבצפון זו

 פועלת דמות הוא הנגיד זאת, לעומת לרגל. עלייה מקום ושימשה רומא, לאחר
 ותיארן הצכאיות המערכרת בראש בעצמו עמד שכן המלחמה, בשירי מרכזית
 יהוסף בנו אל ^זלחם ומשם המערכה, בשדה שכתב הגבורה)״חמאסה״( בשירי

 מלחמותיו שאת המלך את לשבח מחדב להיות מבלי כמובן, זאת, כל בגרנדה;
 שהם )״פכ׳ר״(, התפארות כשירי הנגיד שירי את להגדיר נוכל לא אף לחם.

 מלחמה, כגיבור עצמו שבחי את המשורר שר שבהם השבח, שירי של תת־סוגה
 11לוחמים. משוררים שכתבו הג׳אהלית הגבורה משירת הידועים השירים דוגמת
 עצמו הקרב את בפירוט המתאר החלק לעיל, האמורים הדברים של יוצא כפועל

 שומרים זו, מבחינה ולפחות ;׳דראג אבן בשירי מאשר הנגיד בשירי גדול יותר
 דראג׳ אבן שירי בעוד החמאסה, סוגת של הקדום האופי על יותר הנגיד שירי

 בעיקר הערבית השירה אל שבא כלשהו, מגויס לא־מבוטל, פוליטי אופי מאמצים
הארמיית. בתקופה

 והוא — המשוררים שני ביצירת קיים דמיון של ברור צד כץ, פי על אף
 אמנם אותם, הממלאת הלאומית־הדתית הרוח היא הלא שיריהם, של האתוס
 השבח שירי הן כי הוא ברור ועוד, זאת לוזלץ. שנראה כפי משהו, שונה באופן

 וייעודם אפית שירה בגדר אינם הנגיד, של המלחמה שירי הן דראג׳, אבן של
 מערבית )בתרגום כותב כך הנה 12הקרבות. של מפורט תיאור אינו העיקרי
הזדהותו על הביניים, בימי הערבית השירה חוקר עבאס, אחסאן משהו( מליצית

 זו ובייחוד העדבית, השירה השפעת בהם לאתר רניתן התפארות, שירי כתב אמנם הנגיד 11
 לענייץ אלא הקרב גבורת לעניין אינם הנגיד של ההתפארות דברי שעיקר אלא מתנבי, של

.234-219 עמ׳ תש״ס, טובי ראה לגדולות. והשאיפה השיר הייחוס,
3 עמ׳ ,1971 שדדד לאבן במבוא מונרו ראה דראג׳ אבן לשירי באשר 12  פינקני !2-

 התרגומים אחרת, צוין לא אם במאמר, אחר מקום ובכל )כאן 46 עמ׳ ,1997 סטטקביץ׳
 צריכה אינה זו מפדרשווז ומקומות, שמות במפורש שנזכרו ״אף המאמו־(: מחבר משל הם

 ארכיטיפיים, שהציורים לפי היסטררית, מבחינה כמדדק הטקסט את לקבל להטעותנו
 באשר גם נכץ זה משפט ביותר״. פוליטיות הן הקצידות של והתכליות ופראטיים, מיתיים
 בשיר ההיסטורי היסוד על שירמן)תשל״ט-א( של הקלסי מאמרו ואף הנגיד, לשירי

 הנזכר על מאשר יהוסף בנו של המפורטות הכתרבות על יותר מבוסס הנגיד של המלחמה
 שירי בין ההבדל על להעמיד בא כשזזוא (,152 עמ׳ שירמן)שם, כדברי עצמם, בשירים

 יש שבדיראן השירים גבי על ״רק קהלת״: וב״בן משלי״ ב״בן השירים לבין המלחמה
 בצרוף השירים לחבור שגרמו המאורעות הם מה המבארות כתובות תכופות לפעמים

ותאריכים״. ומקומות אנשים שמוח
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הנגיד שמואל של המלחמה בשירי הדתי היסוד

 בצפון הנוצריות הטריטוריות בכיבוש אלמנצור של המדיניות עם דראג׳ אבו של
(:243-242 עמ׳ ,1969 ספרד)עבאס

 הנושאים אל נבשירתר[ לשוב צורך לו היה לא המנוחה אל בא וכאשר
הכלל, ברגשרת להתנסרת החל אלא וילדיו־[ מאשתו פרידתו ]של הללו
 ההיסטוריה של פועם חיוני חלק ונעשה לניצחון, מניצחון שבמעבר בקסם

 והנצחונות אי^מט׳פר, אלמלך עבד ובנו אלמנצור שחוללוה המפוארת
 כן על ומשועבד. כנוע מבוהל, ואחר שבוי, ואויב זה, אחר בזה באים

 כלי את תיאר הוא הדתית. הנעימה בהם ועלתה טובה מבשרי שיריו היו
 או הנס האויב את תיאר ורמחים, חרבות סוסים, — הקודש מלחמת

 הנסיב של לפתיחה הנעלה השיר לגוף צורך היה לא לשבי. המתמסר
 השיר בגוף ישירות פתח דראג׳ אבן האהבה. של או התלונה של או

״רב. בביטחון

 המלחמות על סבבו הג׳אהליה מתקופת הגבורה ששירי הוא, המפורסמות מן
 או מים ומקורות מרעה שטחי על ערב האי בחצי השונים השבטים בין שנערכר

 הגורל של האלילית התפישה בהם ושלטה )גזו(, גרידא שוד פשיטרת לצורך
 לשירה אף הימים ברבות התגלגלה ספרותי שכמוטיב ״זמך(, )״קדר״, הקדום

 מעוצב זו בשירה הגבורה נושא (.218-195 עמ׳ תש״ס, בספרד)טובי העברית
 67 עמ׳ תש״ך, המשורר)ניקלסון של שבטו בני לגיבורים שבח כשירת למעשה
 חלה האסלאם הופעת שלאחר בתקופה והנה (.30-3 עמ׳ ,1974 המורי ואילך;
 ח׳ליפים לכבוד משוררים שכתבו השבח בשירי הגבורה נושא בעיצוב תפנית

 החברה של באתרס שחל החד השינוי בעקבות כמובן שונים, שליטים או
 במסגרת בעיקר הגבורה נושא עוצב האומיית התקופה סוף עד המוסלמית.

 השלטון על ביניהם שנאבקו המוסלמית בממלכה שונים פלגים בין המאבקים
 בתקופה חלה יותר הרבה משמעותית תפנית (.589-580 עמ׳ ,1952/66 )בלשר

 הפלגים של הפבימי המישור מן עבר המלחמתי העימות דגם כאשר העבאסית,
 בץ־דתי: מאבק של כאתום עוצב והעימות החיצוני, המישור אל השונים

 מאבק שבצפון(. הביזנטית הממלכה בדמות הנצרות)שיוצגה לעומת האסלאם
 ביטוי ״פתנה״. כונה הפנימי המאבק בעוד ״ג׳האד״, המוסלמי בשיח כונה זה

 (54-53 עמ׳ ,1978 )בךוי (845-804/6) תמאם אבו בשירי תחילה היה לכך
 מתנבי, של השבח בשירי מרבהקת יותר במידה כך ואחר (,897-821)ובחתרי
13 הגבורה לפיד כנושא חמדאן מבית אלדולה סיף חלב מושל את הציג שבהם

זה. בעניין להלן וראה 13
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טובי יוסף

 לענייננו יפים א(. 1996; 1996 סטטקביץ׳ הנוצרים)פינקני הביזנטים עם במאבק
(:14-13 עמ׳ ,1967)ארברי דברי

 הערביות, האופי בתכונות ביותר כנעלה נחשב מלחמתי לב אומץ
 התעררררת נאמר לא אם לאומית, התעוררות של ימים באותם במיוחד

 המלחמות הגבורה. של העליון כמייצג נחשב ומתנבי אימפריאלית;
 בדמיון שיצרו הג׳אהליה משוררי ממריבות נשגבות יותר היו עליהן ששר

 משהתרחש רק אלא המלא מימושם לידי באו שלא ורעיונות מושגים
 היה מתנבי בעיני והצלב. הסהר חצי בין למעצמה, מעצמה בין המאבק

 על המהמר הקרב, של החזית בקו החלוץ האסלאם, גיבור אלדולה סןף
14הנביא. בשירות אמיתי כחייל הרא נפשו ומחרף המלכותי שמו

 בספרד. הערבים המשוררים של השבח בשירי יותר עוד מתחזק זה מוטיב
 לרגל אלמעז הפאטמי הח׳ליף בחצר האני אבץ שכתב השבח שיר למשל, כך,

 שיעית דתית רוח חדרר 969 בשנת ג׳והר צבאו שר בידי מצרים של כיבושה
 השבח שירי תוך אל הדתיים המוטיבים הכללת (.145-130 עמ׳ ,1974 )מונרו

 לבין האומיית הח׳ליפות בין כמאבק כלל בדרך דראג׳, אבן את גם מאפיינת
 השלטוץ הגיע שבה התקופה זו הייתה ספרד. בצפוץ הנוצריות הממלכרת
 החאג׳ב בהנהגת גאוגרפית מבחינה ביותר הנרחבים לממדיו בספרד המוסלמי
 15(.1013-976) השני השאם האומיי הח׳ליף בחצר (,1002-978) אלמנצור

 ניצחונו לרגל הצדדים אחד לכבוד שנכתב שלו, השבח משירי באחד מכך, למעלה
 כמי המהולל מוצג המוסלמי)פתנה(, השלטון על פלגים שני בין פנימי במאבק
 ״שהדת במלים הפותח השיר, )ג׳האד(. בנצרות האסלאם מלחמת את שנלחם

 החגים לך בעידהא״)=יעידו ואאב מוחשהא חן בך / עידהא אנך אלאעיאד לך
 1013 בשנת נכתב רחקיהם(, וישובו בהם המתגעגעים יערגו לך / חגם שאתה
 השלישי)מי אלרחמץ עכד הח׳ליף של נכדו בן אלחכם, אבץ סלימאן לכבוד

מד מתחרהו על שגבר לאחר כווזיר(, שפרוט אבן חסדאי שירת שבחצרו ח אבץ מ
16אלמהדי. השאם

* ־

שניכר דראג׳ אבן של השבח משירי בתים כמה של עברי תרגום נביא להלן

 ראה האסלאמית, התקופה אל הג׳אהליה מן הערבית הקצידה התפתחות על קצר לסיכום 14
הקציתז״. של ״האסלום בשם זה תהליך המכנה ,464-451 עמ׳ ,1996 בורגל

 (1008-1002)ר5ןז׳5לא רורשו אלמנצור נצחונוח לרגל דראג׳ אבן שכתב השבח שירי על 15
-48 ]צ״ל: 38 עמ׳ ,1969 צקר ראזז שלהם ההיסטורי הרקע ועל הנוצרים על  עבאס ;61[

.96-92 עמ׳ ,1969
 שם, בו, מפורט ולדיון ,15-10 עמ׳ ,1997 סטטקביץ׳ פינקני ראה לאנגלית השיר לתרגום 16

א, ,1939 בסאם אבן שמביא השיר של החסר נוסחו על־פי נעשה זה תרגום .48-42 עמ׳
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הנגיד שמואל של המלחמה בשירי הדתי היסוד

 להשוואה ישמשונו אלו תרגומים שלם. שיר תרגום ואחריהם הדתי המוטיב בהם
הנגיד. של המלחמה בשירי הדתי למוטיב

 אבן המערכה. מן השטן נס עקבה״)=היום עלי אבלים אנכץ ״אליום בשיר א.
 כבש כאשר אלמנצור את המשורר משבח (375-373 עמ׳ ,1969 דראג׳
 ששימשה ,Santiago de Compostela המפורסמת העיר את 997 בשנת

נרצרים: רגל לעולי מוקד כאמור

 עקבה עלי אבליס אנכץ אליום 1
 נאת חית׳ אלכפאר שיע ואסתיקנת

].״[
סאאלה אלכפאר פרק תחג׳ה 9

 דעותה מנצור יא ג׳אזיך פאללה 26
בהא קדת ללאסלאם כתאיב וען

תרגום:

המערכה מן השטן נם היום 1
נדחו באשר 17הכופרים סיעות וידעו

* *

]...[
לדרוש הכופרים כיתות יעלו אליו 9

]״.[
שעוררת על מנצור, האל, לך יגמול

 mjgip הדת, לנצחון נמרץ במהלך אליו
פלוגותיו. נעשו אשר עד האל לרצון שהנהגתן האסלאם פלוגות ועל

 מושבך. ובדת בעולם )=מקומך אאהל״ ובאלדץ באלדניא ״מחלך בשיר ב.
 הקרב בשדה פעלו על אלמט׳פר את המשורר משבח (18-17 עמ׳ שם,

האסלאם: למען

באטל ליספל או חק ליעלו עקדה אללה שדד לואא ורפע
דלאיל מנהא ואלאסלאם אלדין עלי אלתי עזמתך אללה סביל פי אלא 5

,1969 דראג׳ אבן בדיואן, הארוך נוסחו על־פי ולא בלבד, בתים 34 הכולל ,53-50 עמ׳
בתים. 89 יש שבו ,57-51 עמ׳ ,27 מס׳

הנוצרים. 17
הנצרות. 18

 סבבה מן אלגאוין סבב מבראא
כד׳בה מן אלשרך אן ואלגרב אלשרק פי

שחבה מלתקי פיה אט׳לם כאלג׳ו

 מחתסבה אלדין לנצר אץ׳1כ בסעי
כתבה מן כן חתי אללה רצ׳א אלי

 החטא אל התועים מהבאת חצנו מנער
מ?ןבו 18השיתוף כי ובמערב, במזרח זו1ןך

ענניו חשרת בו שהחשיכה כאוויר
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טובי יוסף

מח׳אאל מנהא ללפתח וצ׳חת וקד שואהד פיהא באלנצר נטקת פקד
׳ באלסעד אלדץ פנג׳ם פאבשר

אאפל באלח׳זי אלשרך פנג׳ם ואיקן טאלע

•]״.[
נראהל ואלרמאח ט׳מאא ועלת צאים ואלסיף אלאסלאם אפטר וקד 12

:תרגום

 בריתר האל חיזק דגל ובהנפת
 אשר נחישותך, האל בדרך הלא 5

 מופתים ובו בניצחון דיברה וכבר
 עולה מזלר הדת שכוכב והתבשר

]״.[
צמה והחרב האסלאם סעד וכבר 12

T T

 כזב להשפיל אר אמת לרומם
 מופתים ובה והאסלאם, הדת למען
ת1ר1בש ובה הכיבוש דבר גילתה וכבר

I

 שוקע בזזרפה השיתוף שמזל ודע

- ▼ T T *רוים. והרמחים הצמא ועלה

 אשר הירח על )=השלום אלשמסא״ כ׳לף אלד׳י אלבדר עלי ״סלאם בשיר ג.
 פעלו על אלמט׳פר את המשורר משבח (25 עמ׳ שם, השמש. בעקבות בא

האסלאם: תחומי הרחבת למעץ הקרב בשדה

 אשרקא ואלדין ללדניא סראג׳אן 2
מקדם גאיה׳ אללה סביל פי רמי

:תרגום

 אמסי למן ובדר אצ׳חי למן פשמס
ואלאנסא אלג׳ן יסתעבד באן ג׳דיר

בנשף למאחר וירח למשפים שמש זרחו ולדת לתבל מאורות שני 2
p גיבור כל על האל למען רעה המיט m האנשים. ואת השדים את לשעבד

 אשר העניקך לאשר אעטאכא״)־התודה מא אעטאך למן ״שכרא בשיר ד.
 שעלה לאחר אלמט׳פר את המשורר משבח (30-28 עמ׳ שם, העניקך.

.1009 בדצמבר 4ב־ אלקטאע סעיד בן עיסי המורד את ולהרוג לנצח בידו
 פלגים בין המלחמות כלומר הפתנה, מלחמות בגדר היתה שהמלחמה אף

 בג׳האד, פעלר על המהולל את המשורר משבח המוסלמים, של שונים
 האל עבודת המערבים הכופרים כלומר ה״משתפים״, הנוצרים נגד מלחמה
:האלילים בעבודת

׳ ץ ז ו נ א  במא ואלדגיא אלדין בח׳זי פ
אלהדי עדם לא אלגדר ג׳זאא הד׳א

12

 ידאכא אלמסלמין פי קדמת קד
ג׳זאכא אלנפאק פי בסעיך מולי



הנגיד שמואל של המלחמה בשירי הדתי היסוד

 אלהדי נצר אלד׳י אלמולי איהא יא 25
מהג׳ה״ אלא אלרחמן יבעד לא

].״[
 אלמני גאיאת פאן מנאך פאבלג

 ראפעא אלמבארך אלנג׳ל תרי חתי
ואלהדי אלמכארם שבל פי ויריך 30

תרגום:

 באשר והתבל הדת חרפת לנוכח קומה
האסלאם, אבד לא הבגידה, גמול זה

 האסלאם לניצחון המביא האדון, אתה, 25
הנשמה את אלא הרוזמן ירחיק לא

].״[
 משאלות וכליל משאלותיך, ומלא

משגשג, המבורך הבן את תראה עד
והאסלאם האצילות כפיר את ויראך 30

 אלאשראכא וד׳לל אלת׳גור וחמי
הדאכא: סראג׳ ידהא ופי צ׳לת

 מנאכא תנאל באן ללמסלמץ
 למדאכא ג׳אריא אלסיאדה עלם

אבאכא ארית מא אפצ׳ל ואלבר

 ידיך המוסלמים את אימצו כבר
 גמולך — הצביעות נגד בעמידתך אדון,

 השיתוף ומכניע ipiptf ערי מגן
דתך נר ובידה התועה,

 משאלותיך תשיג כי המוסלמים
 מרחביך מנהיג השלטון, דגל

לאבותיך. הראית אשר על יתר וזזחסד,

 והבשורה תבל, לך, ובשראנא״)־־הבשורה אלדניא איהא ״בשראך בשיר ה.
 מנד׳ר אלמנצור את המשורר משבח (112-107 עמ׳ ,1969 דראג׳ אבן לנו.
 הקרב בשדה ניצחונותיו על (1022-1012) בסרקסטה המושל ?חיי אבץ
 למען פעלו על המשורר משבחו כרגיל, אחרים. מוסלמים שליטים עם

בכלל: האסלאם

 ובשראנא אלדניא איהא בשראך 1
 צדקת קד אללה פי אמאלנא לעל

].״[
 נסב אלהדי נצר אלי נמאה פתי 34

:תרגום

 לנו, והבשורה תבל, לך, הבשורה 1
 באל תקוותינו נתגשמו אפשר

]...[
ייחום האסלאם, לניצחון טיפחו סלל בן 34

 אחיאנא באלאמן מן באלעדל אחיאך
אאנא קד באלפתח מועדה וצדק

לאזדאנא אלתם ליל אלבדר קדר לו

 החיינו שבביטחון מי בצדק אותך החיה
מועדה הגיע — לכיבוש הבטחתו ואמת

מקשטו. היה מלואו ליל לירח הושוה לו

חפצך. שלם הנה למלכות, מנאך״)=אמור בלגת קד ללח׳לאפה ״קל בשיר ז.

13



 אלג׳באר עבד בן מחמד אלמהדי את המשורר משבח (45-43 עמ׳ שם,
 יצא זה כאשר אלעמארי, אלמנצור בן אלרחמן עבד בח׳ליף מרידתר לאחר

 נמנע המשורר אין כן, פי על אף שבצפון. בנוצרים להילחם מקורדובה
:האסלאם למען הנוצרים נגד פעלו על המהולל את מלשבח

אלאשראך ח־׳לה׳ אלחניף דין אל־ בעזה׳ לדיך אלדניא אבהג׳ מא 21

:תרגום

19השיתוף. והשפלת התמימה הדת בתפארת עמך, תבל עלצה מה 21

 ברוח הזה הזמן )=יבורך וריחאך ררת אלדהר להד׳א ״הניאא בשיר ח.
 אלמסתעין סלימאן את המשורר משבח (50-46 עמ׳ שם, ובבושם.
 .1009 בשנת אלמהדי אלג׳באר עבד בן השאם בן כמוחמד שמרד באללה,

 מרסבים השבח דברי אך לעיל(, >ראה הפתנה במסגרת היו המלחמות אמנם
 השיר את להלץ נביא )ג׳האז־(. הכופרים בנוצרים האסלאם מלחמת על

20לעברית: ובתרגומו בשלמותו

טובי יוסף

תעאלא אללה רחמהם אלמאמנין אמיר באללה אלמסתעין סלימאן פי וקאל

*V144י- ,־* b^UJ c ̂י jj 
jj*s bt <&«*ג3 5ז js״
« JaH jAjfiri jiiji (| in

5 1& ,!■vail >L*Jl ^Lijג ̂u) jj

4* jג *Ujjj ^&£JI j
jJjlII A*<aj3 ^  j&l biJ^

CPA.J b>-«!
bl-uJ*- b 4 0 b״>>^ 

d *  Vj 0 -3  ^  4 -*y  fli

,du& j p A j 411 J  j fa  Likj
bUajl j  lg_14 ClaUsI iij

(jlc׳ j] J Jj tiljlill Ojli J

y jj JJAj

(> J*® lA'̂ ij

tJ+A bjJ*JI ׳CLC&J&

bl'J*4 JjfcJij Jlj*4 jJaJjj 

b'Ajr'J <> 44ן®
bm  J *JJ4® ^4 psj

(2>uA ̂ LyiVl (jiilftj

bjfc! b'ĵ  VI -U 0*42

הנוצרים. — השיתוף האסלאם; — התמימה הדת 19
.16 הערה לסימון סמוך לעיל, ראה סלימאן לכבוד שכתב אחר לשיר 20
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הנגיד שמואל של המלחמה בשירי הדתי היסוד
j ij  ̂ All AjSIjj <j1 laJ cSj'Jj fJd

OLjjp j  (jijjS *CijLuu La liijljj Kat- £j| j  (Jik * a A  cjjjS
)̂UuP &4P &jjf J ^1 CjjajIj jjiill C4Lu1 Laj

5̂fcL»V) jj1 tiJ] jl̂ פ j AjA W451a Laj 15
b> >-»jj C2* 1«̂־ ^  JjSjjj •ibUl Jlyjlji•
JjUaclj £ jj i Ig-Lt IfjSIjS LojLs f LoLJI ̂  Ĵ a AajJj
0U UjlJ& ̂ Luij3 nljLi Ĵ tjLuu Wafc 0̂3 ׳

(jUaAdj JlP Ajlojj La jAâ ג1ע  flit (> (Jjbi
OjjS Ifcd <־יכ01> Aj Ir.iiLa ̂ t2£*ll ב11 20

bUjp L£jlj ■1jf*4־ mO •$j iSJjll SjjA 1111 ji» IjijP jkA
01 J-tl jJalÂ JI OtF jt illj £tx&j1 (>נג <̂s

1 jjIa La tSiuiid ׳ctfut* ; <jjjfĵ a
J jSj &\j*״04 *m UjJjj i-LalJI

t t j CjiLal j3j 25
ĵbJp >J 'fte jJaj fAljS tJ*JJ ̂  JtLA 4>J

b̂ W? £ JJ® *■fij4 fipublC' LuU CjUJU3 jLaSlj
0Ijmj  ̂  IjlTyla Â l̂ P Cuu 0jiU c2 h

l̂ ju jlj >3 (ji AjS (ijJjjj (Spt ̂׳ t Ĵ all flaJSl }m s

bVjSj jU iti* <> ZAa j AlaLuCk ̂ js ̂ Uj JSj 30
OlklAjij 0 J il (J Ijj J ̂זן ^Qyi ̂ס ̂*

Oijpi iiljjlp! LJ fkfJjJ *|4jL Ô -luta Lj 1>41& JAj
0U1L. oiljVl yi jCstudU flS U1 14j Ijjfj yill b^ 'j «1Njlj
QblLfl Cxatij jlXa v̂lAlb 4>u31 jUi ̂ j5 IiJĵ LuiVj

^  1 fA j ĴjpJ L4i ̂ Lp|j 1JXAUJ 35
b iij M ;&•*, •ג*1 - S bif)4־* O“14 JsJĴ

b̂ teJ 1)JJ û ĵ '  ̂csJjlj ^JJ *JaJI oi O 4a
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טובי יוסף

a:U 0Jj2Uil UJ ״ ia j  
pj**■ J  J y i  'Ja)I ij*i gfwflij 

Ctikjhuali J״ j  01) 1x04 40

ute^S* <j8>mU JW* 14b
? jUi (>  1̂11 £U a Jjj  

i jL i j j »j l j  i-y jjjll 6»1 jSj  

״ fljS" f  L Î 4,jjaJI 'J jh  t j j c l j  

L ilijj jL i jOCû II ^141ש *Cu&j 45 

Upjiuuu ^ j U4a!I ^ IjS l l i j l i j  

j i i*  j Sj Ij  L ijj*-• L i j t j

i'lllig j  tjp ^iJI i',«j<« X4&I j  
43j ijjj ^aJI 114 ulS Uj 

'CfJjJlj (Jjte< l̂«!4JI yjc 0 4  50

i jjIa aij .̂14 O'■* ^jil j >£j

0 '> j j  4  <4 <*J b ~ j  

I jJIS ‘{A j  l!& [5 illS

4jU״dL1 juiA Oaj  

b '>  yajlAJU L1& Jjjj

’c j'j& j ji& & ffSjJi j  
0U;j!j  Jyi 4-$S Uajj SlSj 

0WAj Ijjl£■ ÎajVI Caltij 

b'jri? V ^ b  fOfc! 

b b ^ J  4*  £-4 ĵ k>

lA 4 j 0**״J t£^b £*ג 
)̂ItS) j  jjS ûa 6»«*

0l£4j o S j &&JU i&tjA

tfjfl jSUJI JtSJI ?U}I 64! 
1jp 6*) j 4 “ ■!j4*

3 c l)a j £ au4 L)‘*L4'I a j j j  6»S

O ^ lj  *b1״  fSLu iU  fe» liw a

6Uj]j  0 4 ' (j* *■i tM
04^p j  Jiii 4 4 ! 6*j

21תרגום

יתעלה האל ירחמם המאמינים ראש באללה אלמסתעין סלימאן על ושר
ואמונה ביטחון ולתכל ולדת ובושם נופש הזה, העידן ינעם

סלימאן המאמינים ראש וכי כוחו כלה כבר השיתוף ןיר1ע כי
$ד ולא אדם אדמות עלי פיו המרה ולא 22לדברו היצור כל נשמע בשמו, אשר

 לשפה החוג מן אלגני עבד ג׳לאל עמיתי רשל שלי משותפת עבוחז פרי הוא השיר תרגום 21
חיפה. באוניברסיטת ערבית וספרות

 השבח בשיר חסדאי בן יוסף והשווה זה. בשיר המהולל כשם ששמו המלך לשלמה רומז 22
 שמואל ״ואמנם (:15 )בית ועצמה״ און גבורת חן ״הלצבי הנגיד שמואל לכבוד שכתב

 המוסלמית במסורת (.162 עמ׳ תשכ״ו, פנימה״)וזנגיד אל בהיכל נקרא אשר שמואל הוא
 ראה והשדים. הצמחים החיים, בעלי כל על המלך שלמה שלטון בעניין רבים סיפורים

.1997 ווקר
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הנגיד שמראל של המלחמה בשירי הדתי היסוד

 ומעריב משכים לתהילה הגדולה, בונה
אורה הח׳ליפות לחלל שב בו 5 * ־ ־ ן

 האויבים מידי האל דת את והושיע
 אותות למעלות ונתגלו ועלה

 הח׳ליפות לבוש את לאסלאם וחידש
 המקיים ביותר, האציל תקופת וחיזקה,

 האמת דת ועלצה המלכות ידי אומצו בו 10
 מיראתו אחור העיניים נסוגו חיל בן

 חךבותיו ישקה בו היום בעיניו נבזה
 רודו ובן האל, בחיר הנביא משפחת בן

 החסידות את וחייבה ה׳שורה׳ הנהיגה ואשר
 כבשו ואשר החרבות, בו גזרו ואשר 15

אמונים שבועת והבטחת נכסים ירושות
“  T  |  -  I

 כאילר בשמים, תהילה של רעבות רס עץ
 ניצחונה נתחזק וכבר עניינה נתעצם אכן

וג׳רהם עאד מבני שבטים
N  t  V.

 בה עברו אשר המלכות שושלת בני 20
 הקרב באבק משכנך ידעו הם

 דמיון הגיבור בנפש ולמוות
 בשלום מתת ממך וביקשו העניקוך

 וכוכביה ירחה השמים, כאילו
 רמחים סביבך זהרו אכן 25

 תראם תמיד גועשים, אריות
 כאילו עולים קרב ירחי

 הקרב אבק וזחת לאטף אליהם ד!רבת
 כי ידעת אכן המוות בור על ההסתערות דום

 החדה חרבו כאלו ןנאתי כל עם 30
̂הבן כאילו ןינהאג׳ ת[1]חךב ולבן  י
 הם כי מניסצין, הו יךעו, וכבר
 בהן שנלחמו הלבנות ונהחרבות[ אתה ולולא

 בשחרית הפעמונים צלצול הומר ולא
 קראתם עת קריאתך שמעו אשר והם 35

בדמות עיניהם משפילים אנשים דמויות

 וכועס חפץ האל יראת בברית
 וארצות ארמונות ממנה החשיכו וכבר
 והכניעה ההשפלה שיתוף לידי הביאוה וכבר

 מאזניים — ולצדק שווקים, — ולטובה
 ויפעה אורה הרחמן מן עליה

 ואמונים בריתות בה שגשגו ברית,
וחסד טובה האסלאם על ושפעו

t  T  I

 השאיפות מן לבד רעים לו ואין
 צמא והוא עליו יחשיך אשר עד דם,

 ועדנאן רןוץש בנו אשר כל ויורש
 עת׳מאן דודך ד׳ו־אלנוךןן, הוריש ואשר

 מו־ואן סבן־ הנכסים, אב בעבורך
 רצון ושביעות קרוב ניצחון להן ראוי

 ונצרים ענפים מהם כוכביה
 ערך לכוחותיה פרשים, במתקפות

 וקחטאן עאד טיפחו אשר מיטב להם
 וזמנים דורות ובה לאבותיהם,

 הטובה הכרת והוכחשה הידוע בספק היה וכבר
 שונות צורות נפשו המחרף בעיני ולפחד

 בך בגדו לא נפשך, בך בגדה לו אמונים: בריתות
 ונערים זקנים הקיפוך: ואכן כבודך,

 אשים והמישור הטרשים כי יז־מו
הקרב פורענות אלי אתם טסים ופרסים I * ־יי 1

כתרים האימה במעמד מצנפרתיהם
* T  I

 והמדאן עלי העלוהו כאילו
 יקלו לו וגם שתודקר בכך חפצם
 ו?ןךבן אש הגיעוהו אשר וקדקד
 ןקזטן ,1ךבב בעל על העט שביט

 יעזורו — עזרוך באשר — לאלוהיהם
 שלטון אדמות עלי לאסלאם קם היה לא

 צלבים במחראבים והוצבו ]המסגדים[ במגדלי
 ועוךים סךשים — האדם ובני ראו, אשר והם

רכתב פתי ממנה אליהם מדבר אשר

17



טובי יוסף

רוחה לאמת להשיב האל עם נחרצה אכז
▼ V V! T * T Tv* v  I

היא כאילו בנחשלים וגערת
T I - T I

 להם הוא אשר במעזפן האמת אנשי והיו
 ונהיו ס^ןומות למ^זיב השבח 40

 ךד5 נתפרדו אשר ונתאחדו
שאיפתו מעצמת המזיוחים התגעשות והשיב I״ * - - T״

 ענו שלא בטוחים יוסף אחי היו ואכן
הארוכה המלחמה אחר קילה לבני ובאו

T1I*

 להשלמה קרא לאשר ותגלב !יר5 ונכספו 45
 מזליהם את צדק ]כוכב[ חצי והשיגו

המגונה וגנה החסד ונודע
T V  t

 ופותחו לנדנה העול חרב מאתנו והושבה
 השפלתו במעטה מבינינו החי היה ולא

 ונתקיימו לחלפאים טובה והוענקה 50
 אשר הסולח, המנצח, האמאם בברכת

 המורד בנגד הנקם חרב שולף
וציוו משמעת זאת הרי החיים שימחוהו ואשר

 וכזב שקר ארץ עלי שכילוהו לאחר
 ספו אכן ספו, אשר העם תחיית

 ואחים קרובים — האל למען — להם ואנו
 היו באשר והיו שהיינו, כפי להם

 מד!3 ?צסף ר?, ןכמה
 קד1י לקנאה לב והצטנן

 וסליחה מחילה האל מן קיבלו שכבר
 ואמדנה ביטחון ובהם ורחמים, צדקה

 הךמים ת3)קך !אן3וד׳ 0^5? ותיווכו
 שלווה — ושבתאי שלום מאדים והביא
ואיבה עושק העזניה עם ופרחו

I Y * * T  ♦

 וסוהרים סוהר וכית וככלים אזיקים
 והתכריכים הקבר אל הנאסף מן רמה במע^ה

 היפולת את ובישר השלטון הבטחות
 לאסלאם היו,יאות והגלויות הנסתרות ]מידותיו[

 והצביעות הסטייה הדת p היטוהו אשר
ומרי. כפירה זאת הרי במתים יקנא ואשר

 שלהם, הגבורה בשירי הדת מוטיב בשילוב והנגיד דראג׳ אבץ דומים לכאורה,
 שונים בכך לעצמו. שכתב המלחמה בשירי וזה לנדיביו שכתב השבח בשירי זה

 שהאמונה הג׳אהלית, התקופה מן המשוררים מן הללו המשוררים שני בוודאי
 על־פי בערלם ששלט העליון רהכוח להם מוכרת הייתה לא עדיין אחד באל

 ראה דראג׳ שאבן כפי ואילך(. 195 עמ׳ תש״ם, )טובי הגררל היה תפיסתם
 — האמת דת את להשליט המכוונת האל מלחמת מהולליו שערכו בקרברת

 את הנגיד ראה לכאורה כן הארץ, מן והשיתוף הכפירה ולהסרת האסלאם, היא
 שני ישראל. ועם האל מלחמות גרנדה מלכי רבאדיס חבוס בשם שערך המלחמרת
 אלה. ביציררתיהם ביטוי לידי היטב שבאה דתית, רוח חדורים היו המשוררים

 ההשתייכות את כלל בדרך המזהה הביניימית, החברה ערכי על־פי ועוד: זאת
 מפורשים ובאזכורים ברמיזות המשוררים שני מפליגים הלאומית, זו עם הדתית

 וגיבוריהם ערב שבטי אל מתייחס המוסלמי המשורר :הקדומה ההיסטוריה אל
 וארץ היהודית האומה אבות אל מתייחם היהרדי המשורר ואילו (45 ,20-14)

 רהחשוב הארוך קנרא״, ראל עוז ״אלוה בשיר הנגיד אומר משל דרך כך ישראל.
המלחמה על מספר כשהוא (,14-4 עמ׳ תשכ״ו, שלו)הנגיד המלחמה שבשירי

:אלמריה שליט זהיר עם
-** . 1
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הנגיד שמואל של המלחמה בשירי הדתי היסוד

לאלהים וחרה — לי וחרה 31
7 T T f  I * T t י,*| *

]״.[
לי ועשה כסיסרא, להם עשה 88

*♦ S V T *־ : t “  T* *י •

]״.[
מפפרד עמלק זכר ותם

T" ־ !  I  •  I ** T  - (  V-

שמואל t על אגג מת לפנים 105
T  t * ** “ ־ I '*

ברעה בא עמלק ומקדם
T ?  1 T I ** T *I VlV *

]•״[
לשבטו אבי דבר אל ומלא 129

........................... I * T “ I י I

לקונה זריס דברה ודבר
V f I W  ▼ t * T T J

וחרה: נשק כאש 1ב ואפו
I - I יי - *T T 1 I

ךה:1זיב n? ךק3ל כמעשיף

גזורה: וממלכתם חילם וסף
I t  t *י t ן *־ ■ * t  I t

סברה: על3 ידי על והמז
▼*I t ״ * *• - - t t  t

חזרה: לביאתו אין ואולם
T t *י TT t T * t I

קטורה: ומקריבי השיר בני
t ־ • - ״ It* ״ T It

באגורה: שי מתי בככריו t t t  • t •• - ־ r  - t

 שליטים לכבוד שנכתבו הערבייס השבח בשירי אחר חשוב מוטיב אגב,
 של בשירו כגון מוחמד, לנביא המהולל של המשפחתי ייחוסו הוא מרסלמים

 טהור, דתי אינו בורדאי זה מוטיב (.13 )בית לעיל הובא שתרגומו דראג׳ אבץ
 אותו כי הכרזה הייתה הייחוס בעצם שכן רבה, פוליטית חשיבות לר הייתה אלא

 של הדתית־המדינית ההשקפה על־פי השלטון, כס על לשבת ראוי אמנם מהולל
 מלחמה שירי לא אמנם הנגיד, משירי בשניים כי נמצא והנה לפלגיו. האסלאם

 לשמואל אף אלא לוי לשבט רק לא בייחוסו מנפנף הוא התפארות, שירי אלא
 לחכמים״)הנגיד פעלי את ״התדע בשירו הנגיד אומר כך הנה רלמשה. הנביא

23: (283-280 עמ׳ תשכ״ר,

מררי ושאר קהת נכד אני
־ * T I ־ : • I T It V V *

 ?ומואל צוף ומבן ומאבי
 אל ן?יא משה ובין אבי ין3ו

 לי והוא ׳אבי׳ 1שמ אקרא אני 40
לשמצה מום ביחסי יוציא ומי

I • I  -  i י * T

 :הטעמים נןטיבי השם, מתי
:פדמים דמים הועת לפנים

1 * T t־ T | * T *

:הלחו?ןים וקו־בת קזר3 שאר
 ־ עממים בהקןבץ ?קרא ׳בני׳
:במומים מלא אנוש תמצא ר1חק

* t ** T * . * I T # *  I “ I

 הבית כלשרץ יהוסף, בנר על גם למשה הייחוס את מעלה הנגיד מכך, למעלה
 לחכמתו אביו, אשר / קרובו או אל, נביא משה ״לבן השיר את הפותח
 איש למשה זו משפחתית התייחסות (.109-108 עמ׳ תשכ״ו, )דזנגיד אהבו״

השבח שירי רקע על אלא להבינה ואין ישראל בספרות לחלוטין חריגה האלהים

 הבתים ושני ,142-139 עמ׳ תשכ״ו, הנגיד גולה״, עץ תבך ״אם הוא השני השיר 23
 שי?וה //• נןנפזז מזגלה, ^דרף עם,8 / תו1א ךזתו!־יד יולז־יו nqv ״מי (:17-16)שלענייננו

^ה״. 1?מ ו׳אשי, ^לי / ותנה קז&אלי על ^זמואל טו
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טובי יוסף

 ההקשר אל הפוליטי ההקשר מן אותה היטה העברי שהמשורר אלא הערביים,
החברתי־הרוחני.

 שהוא לפי לציינו, הוא ראוי המשוררים שני בין לעיל שהעלינו זה דמיון
 משוררי לעומת שלהם הגבורה שירי את רק — כאמרר — מייחד אינו•

 כל בה היה לא שלאל שלהם, החצרנית השירה לעומת אף אלא הג׳אהליה,
 מן רקודמיר דראג׳ אבן בשירי הדמיון. כל מצטמצם בכך אך ממש. של מעמד

 נועד הוא ולמעשה שבח, כשיר השיר למהות ביחס טפל הדתי המוטיב המזרח,
 פוליטית משמערת גם הייתה בוודאי השיר. של העיקרית התכלית את לשרת

 ובמיוחד בהם, המהוללים השליטים של הניצחון בשירי האל באזכור מעשית
 בספרד: השונים המוסלמיים הפלגים בין הפתנה מלחמות על שנכתבו בשירים
 ההיסטוריה האל, שם מגריסים שלמענה הפלגים אחד לטובת פוליטית תעמרלה

 אמנם הנגיד. של המלחמה לשירי באשר כץ לא למוחמד. והייחוס המוסלמית
 היחסים רקע על לא כי אם למלחמותיו, אקטואלי מדיני מימד מעניק הוא אף

 בצפון הנוצרים לביץ אותם, ששירת המוסלמים השליטים ובאדיס, חבוס שביץ
 מוסלמי שליט לבין זה מוסלמי שליט ביץ היחסים רקע על לא אף ספו־ד,
 שבין התחום אל המתח־המאבק את הנגיד מעביר שלו המלחמה בשירי אחר.

 ואויביו ישראל עם את מייצגת אישיותו כאשר לכלותם, הרוצים לגויים ישראל
 עוז ״אלוה בשיר כך עמו. אויבי אלא אינם להפילו המבקשים הפוליטיים

 אלמריה שליט לזהןר בהתייחסו (,14-4 עמ׳ תשכ״ו, ונורא״)הנגיד קנוא ואל
 דבר בגרנדה, היהודית הקהילה את להשמיד שביקשו עבאס, אבץ ומשנהו
יהוסף: בנו בימי ,1066 בשנת לפועל יצא שאמנם

להשמיד בקש לבד איתי ולא 23
* I *  |  I - ♦  T | *  |

אל לעדת להןו־ית בקן# $?ל
וברא: בדא אשר בדבתו

v י |  -» t י TT T

והרה: ויולדת וניז שאר
T T I V V t I ■ T T ן

 תשכ״ר, פעלים״)הנגיד שנה בכל תעש ״הלי בשיר הנגיד אמר דומים דברים
 מושל של בנו עבאד, ואבן הנ״ל עבאס אבן אויביו שני על הפעם (,26-16 עמ׳

סביליה:

זה בראט אך חיפוני, שניהם 11 *' ♦I *  V ו י ״ ״ V י

]•••[
ולשמיד בישראל, אם להכרית 27

« - I 7 •* T I • I •• • I ־ I י

הטפלים: מן וזה מלכות, כליל

גמולים: עם ויונק ודל, גביר

 שירים הם מכך יותר אך גבורה, שירי אמנם הם שלו המלחמה ששירי מכאן
יסוד בהם נוכח כן על הרף. ללא שריחפה כיליוץ מסכנת הצלה על המספרים

20



הנגיד שמואל של המלחמה בשירי הדתי היסוד

 דראג׳. אבן של זה כגרן הערביים השבח בשירי מצוי שאינר לאל, ההודיה
 בשירי חטיבות אותן של הלירי־הרגשני האופי את הכתיבה גם זו עובדה

 )טובי לו וההודיה בתפילה אליו הפנייה לאל, השבח דברי שבהן המלחמה
 הערביים. השבח בשירי מצויה שאינה תכונה זו ואף (,204-203 עמ׳ תש״ס,
 אלא במגמתם רק לא ניכר והדבר לאל, תפילות הם במהותם השירים כלומר,

 את המתאר החלק ואילו זה, לנושא בהם המוקדש הגדול היחסי בחלק גם
יחסית. קטנה חשיבותו הקרב גבורות

 הקונורנציונלי הנסיב את דראג׳ אבן ממיר משיריו בכמה כי נציין, לבסוף
 ,1969 ומילדיו)עבאם מאשתו פרידתר על כנה צער בהבעת הקצידה שבתחילת

 מן בכמה הנסיב את מפקיע הנגיד גם והנה 24(.10 עמ׳ ,1974 מונרו ;242 עמ׳
 לעניינים פתיחותיהץ את מסב שהוא אלא הקונוונציונלי, מתוכנו שלו הקצידות

 (,38-35 עמ׳ תשכ״ו, מדמעת״)הנגיד ועיני חם בקרבי ״לבבי השיר כגון אחרים,
 ישראל ארץ חורבן על צער הבעת ועניינה הלאומי לעניץ מוסבת שפתיחתו
תשל״א(. )אלוני אליה וגעגועים

 והוא הנגיד של חידוש אינו הקצידה אל הדתי היסוד הכנסת עצם :לסיכום
 ובמידה ממנו, הקשיש זמנו בן האנדלוסי המשורר דראג׳, אבן בשירת כבר מצוי

 הערביים המשוררים בעוד אך שבמזרח. ערבים משוררים בשירי אף מסוימת
 שיר של אופי לשיר מקנה הנגיד הרי מובהקים, פוליטיים לצרכים זאת עשו

25גדולה. מסכנה כולר ישראל עם הצלת על לאל לאומי הודיה

ביבליוגרפיים קיצורים
מקורות א.

 רגולנט, ושמואל בנג׳ו עפרה מערבית, ואהבה, יין שירי נואס, אבו = תשנ״ט נואס אבו
תשנ״ט. אביב תל

 בירות מכי, עלי מחמוד מהדורת דיואן, אלקסטלי, דראג׳ אבן = 1969 דראג׳ אבן
1969.

 אבן משה משירי היטב כמובן ידוע פירוד של זה מוטיב .28-27 עמ׳ ,1989 צקר ראה 24
 אבן הערבי המשורר לבין זה משורר בין בעניין השוואה (1982)שיפרס ערך וכבר עזרא,
גלותו. על שירים שכתב (,1086-1031)עמאר

 מושלים״ לשבט נזר ״אפודת בשיר סרוק בן מנחם כבר נהג דומה שבאופן יצוין, 25
8 עמ׳ א, תשט״ו, )שירמן  התפעלות מתוך הכוזרים צבא את הראשון בחלקו המתאר (,6-
 האופי את מסגיר לגאולה, ובקשה הגלות מצוקות תינוי שהוא השני, חלקו אך מרובה,

השיר. של המובהק הדתי־הלאומי
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מחאסן פי אלד׳ח׳ירה אלשנתריני, בסאם אבן עלי אלחסן אבר = 1939 בסאם אבן
קהיר א, כרך אלג׳זירה, אהל 1939.

בירות אלבסתאני, כרם מהדררת דיואן, אלאנדלסי, האני אבן = 1964 האני אבן 1964.
Risalat at-tawabV wa z-zawdbi*: The Treatise o f Familiar — 1971 שהןד אבן  
Spirits and Demons by Abu 'Amir Ibn Shuhaid al-Ashja'T al-Andalusl, 

Introduction, Translation and Notes by James T. Monroe, Berkeley 1971. 
Arthur J. Arberry (ed.), Poems of al-Mutanabbi: A Selection with = 1967 ארברי

Introduction, Translation and Notes, Cambridge 1967. 
Arthur Wormhoudt, The Diwan of Abu Tayyib Ahmad ibn al =  וורמהוט 1971 
Husain al Mutanabbi, translated from the text o f abu al Hasan Ali ibn 

Ahmad al Wahidi al Naisabury, William Penn College 1971.
. תשכ״ו ירושלים ירדן, דב מהדורת הנגיד, שמואל דיואן = תשכ״ו הנגיד  

Leon J. Weinberger, Jewish Prince in Moslem Spain: Selected =  ויינברגר 1973 
Poems of Samuel ibn Nagrela, translation and introduction and notes,

Alabama 1973.
בירות עבאס, אוזסאן מהדורת אלתשביהאת, כתאב אלכתאני, אבן = 1968 כתאני

.1968

מחקרים ב.
)תשל״א סח סיני רשה״נ״, של בשירתו ציון ״שירי אלוני, נחמיה = תשל״א אלוני ),

ד עמ׳ ל ר רי- .
Muhammad M Badawi, “The Function of Rhetoric in Medieval = ד 1978  ד ב  

Arabic: Abu Tammam’s Ode on AmoriunT, JAL 9 (1978), pp. 43-56. 
Johanne C. Btirgel, “Qasida as Discourse on Power and its = 1996 בורגל  
Islamization: Some Reflexions”, in: Stefan Sperl and Christopher Shackle 
(eds.), Qasfdah Poetry in Islamic Asia and Africa, Leiden 1996, vol. I, pp.

451-474.
Regis Blach&re, “La pokte arabe al-Motanabbl et !’Occident”, = ־ 1929 בלשר
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