
ת מגמות ל בשירת דידאקטיו חו  אבן אברהם של ה
עזרא

יצחקי מאשה

הראב״ע של החול בשירת המחקר מצב סיכום .1

 השירה של במחקר יחסית נטושה פינה הינה עזרא אבו אברהם של החול שירת
ת העברית טיו בשונה הביניים. בימי בספרד החילוני  מחיבוריו המרובים, מפיו

שיו הפילוסופיים,  עד שלו החול שירת זכתה לא הבלשניים, וממחקריו למקרא מפירו
שומת עתה  הניתוח מצד ולא הטקסטים* ההדרת מלאכת מצד לא אינטנסיבית, לב לת

הפואטי־אסתטי.
 ובזיקה בקצרה כלל ובדרך — זה שירה בפרק שעסקו החוקרים כל זאת, עם

ם  — כולה הספרדית החול לשירת בזיקה או הראב״ע של ביצירתו אחרים להיבטי
ם׳. בחלקם המוגדרים לה, האופייניים משותפים קווים כמה על עומדים שניי חד  כ׳

ת׳, הפכו אלה קווים מפורסמו  העדרו למרות הראב״ע, של החול בשירת כשמדובר ל׳
1בנידון. ויסודי מקיף מחקר של

ת מוגדר עזרא אבן אברהם טיבי טואי הבתר־קלאסית התקופה של כמבשרה אינ

-רחץ מהדורת :שלוש הן הקיימות המהדורות * (D. Rosin, Reime und Gedichte des Abraham 
(1894 ibn Esra, Breslau;) ע׳ מהדורת = ר)  ברלין עזרא, אבן אברהם לר׳ דיאלון איגר, איג

=כהנא ומהדורת (1886  המאה משלהי כולן (.1894 ורשה עזרא, אבן אברהם רבי כהנא, ד. )
הראב״ע. של החול שירי את ולפרש לההדיר לכנס, נסיון כל נעשה לא מאז .19ה־

 תש״ל ת״א ויצירתו׳ חייו עזרא, אבן ׳אברהם בספרו לוין, י׳ הוא כה עד ביותר המקיף המחקר . 1
 ירושלים הראב״ע, ענייני בספרו בן־מנחם, ,נ אצל אף למצוא ניתן בנידון הערות חמישי(. )פרק
שלים-ת״א ב׳, כרך א׳, חלק ובפרובאנס, בספרד העברית השירה שירמן, ח׳ ; 573 עמ׳ ,1978  ירו
,1976 ירושלים העברית, החול בשירת ומסורת חידוש פגיס, ד׳ הראב״ע(; על )המבוא 1956

.185,181 עמ׳
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יצחקי מאשה

שיו את הספרדית. החול שירת של בתולדותיה  בסעיפים המצוי המחקר מסכם חידו
:הבאים

חברתית. סאטירה ושל הומוריסטיים יסודות של מאסיבית החדרה א.

ת ב. קונקרטית. לריאליה היצמדו
שות סוגות החדרת ג. האנדלוסית. החול לשירת יחסית נדירות גם כמו חד
ש ד. חדשניות. סטרופיות בתבניות יחסית מרובה שימו
ונדירות. קשות וירטואוזיות תבניות יצירת ה.

שים במקביל מציינים הרלוואנטיים החוקרים רוב זאת, עם  שתי את אלה לחידו
ת ת: העובדו טין מתנתק אינו הראב״ע — האחת הבאו  האנדלוסית, המסורת מן לחלו

בט מן לא שה יוצר הוא הדאנרי. ההיבט מן ולא הפרוזודי־פורמאלי ההי  באורח למע
מולטאני שניות. באלו והן המסורתיות במסגרות הן סי  הוא הראב״ע — השנייה החד

ש הוא 2העיוניים. בחיבוריו בתפוצות הספרדית הפואטית המסורת את שהפיץ האי
ת מהדורה העמדת על משנה למעלה זה עיסוקי מתוך  לשירי־החול מעודכנת מדעי

ת תקפות את לאשר ביכולתי יש הראב״ע, של  שתיארתי המחקריות האינטואיציו
טב ידי, על נתגלו לא עתה עד אחר: לשון לעיל.  חוקרים ידי על לא גם ידיעתי ולמי

של קלאסיים חול שירי של גנוזים אוצרות אחרים,  וגן יין שירי כמו — הראב״ע מ
טין כמעט חסר הוא )שאותם ת חשק שירי (,3לחלו  או הקלאסיות הערביות במתכונו

 — החדשים הממצאים כל תלונה. או התפארות שבח, שירי של נוספים קונטרסים
 האוריינטאציה את דווקא מחזקים — ומעודכנת כוללת במהדורה אור ראו לא שעדיין

ת שני מי עיקרם, הראב״ע: של החד דוד, בתחו  ומה סטרופיים שירים המכתם, החי
ם׳. ׳שירים במחקר שמכונה לימודיי

 לא שירים כמו ייחוסם, מבחינת הם ׳מסופקים׳ בחלקם אם גם אלו, שירים
עכשיו כבר מאפשרים 4כהנא, של המוכרת במהדורתו לראב״ע המיוחסים מועטים

ת גם ולו — בי  ראשיתם את עזרא אבן אברהם של החול בשירת לאתר — טנטאטי
ד הנוצרית בתקופה בספרד העברית בשירה השינוי תהליכי של  מאפייניהם על ולעמו

הפואטיים.
ם נדודיו שכי ת החל הראב״ע, של הממו  עשרות ולאורך הי״ב המאה ממחצי

 צרפת צפון פרובאנס, )איטליה, אירופה ברחבי שונים יהודיים במרכזים בשנים,
ציה ראשון היותו עובדת גם כמו ואנגליה(, נוצריים במרכזים ספרד תרבות של מפי

ל, שירמן לוין, בעיקר ראה .2 ם)לעי  הפרק בעיקר הראב״ע, של ובחיבוריו הקודמת( ההערה ופגי
א. ה, לקהלת פירושו וכן צחות, בספר המשקלים על

 העולמי בכינוס ,הראב״ע של החול בשירת היין משתה של ׳גלגוליו הרצאתי ראה זה לעניין .3
הכינוס(. בפרסומי אור לראות עתידים )הדברים 1989 ירושלים היהדות, למדעי העשירי

של כך .4 שחמט שיר — למ אי שיר מכתמים. של קטן לא מספר ,,נפגשו ׳מלכים ה ר' אזו  ישן ה
ועוד. ,גילים מחדש
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ראב״ע של החיל בשירת דידקטיות מגמות

ת לנמק עשויים אלו, שיו ממאפייני שניים לפחו  ודווקא — החול שירת בתחום חידו
ביותר: המוכרים המאפיינים שני את

ת א.  הקהילה בתוך מעמדי ממתח כתוצאה הפנימית החברתית הסאטירה התפתחו
ם׳, מעמד ומהתגברות היהודית הנשיאים. ה׳דוני

 של בסופו שהביאו ריאליסטיים, מאורעות להדי החול שירת של שעריה פתיחת ב.
ספרד. יהדות לחורבן דבר

 נידונים אלו, מאפיינים שני לריאליה, הזיקה והן החברתית הסאטירה התגברות הן
 אלא הראב״ע, של לשירתו ישירה בזיקה שלא 5פגיס, ידי על ובהרחבה בהכללה

 העברית בשירה אותותיהם את שנתנו סוציו־הסטוריים גורמים של ממכלול כחלק
שלהי הנוצרית בספרד  ניתן זה שבמובן ייתכן ספרד. לגירוש ועד הי״ב המאה מ
שעזב אבן אברהם את לראות  שירת ואת זמנו, את כמקדים (1140ב־ ספרד את עזרא)
 של ראשונים אותות לתוכה הקולטת ביותר, רגישה כאספקלריה — שלו החול

עליהם. מגיבה וממילא התהוותם, בראשית שינויים
 לסימן והפכו המפורסמות, מן כאמור, הם, הראב״ע של והסאטירה ההומור שירי

ת, יצירתו של המרכזי ההיכר  הדי גם לעסוק. המחקר הרבה יחסית, ובהם, החילוני
 בעיקר במחקר, אחת לא הוזכרו הראב״ע של החול בשירת הריאליסטיים המאורעות

 חורבן שעניינן — המערב׳ נחרב ראיך ספרד׳ על ירד ׳אהה — קינותיו לשתי בקשר
ם. ידי על אפריקה ובצפון בספרד ישראל קהילות אחידי  אולי חשוב זה בהקשר 6המו

ש הגזמה מלשון וההימנעות אחד, מצד הקונקרטית לריאליה הנטייה כי לציין  והגוד
שוטי  המאנייריזם)נוסח ההיסטוריות. קינותיו את רק לא מאפיינות השני הצד מן הקי

 החול לשירת אופייני אינו אסכולה של שקיעתה על לרמז העשוי אבולעפיה(, טודרוס
המפורסם 7העץ׳ ׳שיר נוסח — המורכבות הווירטואוזיות הצורות הראב״ע. של
 במכלול בתכלית מינורי לעצמו, שעשוע אלא מאנייריסטי, סגנון בחינת אינו —

ה שירמן ידי על שמכונה שמה נראה, שלו. החול שירת הנטיי  לוין ידי על לריאליזם׳, ׳
ם׳ ׳פרטים ביי ת פגיס ידי ועל אינפורמאטי ההיצמדו טוי הינם הריאליה׳ לפרטי ׳  בי

ש סגנון של לחדירתו  ובפרובאנס, הנוצרי בצפון ומתפתח ההולך החול, לשירת חד
 האנדלוסית. האסכולה של העשירה הקישוטים לשון את ידועה במידה מחליף כשהוא

ת כאמור, שאותר, זה, היבט גם למחקר ראוי החוקרים, מיטב ידי על אינטואיטיבי

.174-173 עכו׳ (,1 )הערה לעיל .5
 הגזרות על ׳קינות שירמן, ח׳ של מאמרו את להוסיף כדאי 1 בהערה שצוינו המקורות על בנוסף .6

. ׳as ג)ת״ש( יד, על וצרפת׳, אשכנז ספרד, אפריקה, בא״י, עג ה-  G. Nahon, ‘Leiegie וכן כ
d’Abraham Ibn Ezra et la percecution des Almohades, dans: Actes des journees d ’etudes 

.d e E H . E J m i
ת, מלאכותיות, צורות ועוד עבריים תמונה שירי פגים, ד׳ אצל ראה בנושא מפורט דיון .7 רו פ ס  ה

25-13 ,עמ (,1977) 25
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יצחקי מאשה

מפורט מעמיק  צרפת בצפון בפרובאנס, שהתפתחה לשידה בזיקתו בעיקר יותר, ו
ה האומנם ובאשכנז. ת של פועל־יוצא היא הריאליה לעבר הסגנונית הנטיי  מצוקו

ח ס ?)נו מן  הצלב מסעי של המחרידים לאירועים שזיקתן האשכנזיות, הגזרות הז
שוט הלשוני בהידור יש האומנם ?8ונוקבת( ברורה  על להצביע כדי העמוס ובקי

 מעמיקה לבחינה ראויה והיא היא, משקל כבדת זו סוגיה חוץ־ספרותית? נינוחות
אחר. במקום

שמעותו העיוני הסגנון .2 ההיסטורית ומ

 ובתחומים היתה, מרובה שתרומתו מובהק, אשכולות איש הינו עזרא אבן אברהם
שוב פעילותו תחום בדבר מסמרות ולקבוע להכריע קשה הרבה.  ואולם ביותר, הח

מה היהודית־ספרדית, התרבות של ההיסטוריה מבחינת שוב שמקום דו  יש ביותר ח
 שלא אירופאיים, יהודיים במרכזים זו תרבות של הנאמן שליחה היותו לעובדת לתת
מנו את שהקדים אדם בו לראות ניתן זה במובן שאף אפשר ערבית. ידעו  את וצפה ז

מבוטלת. לא במידה העתיד
 האנרגיה ״את מפנה — מרובים בנדודים היתה שמלווה — זו מורכבת שליחות
 על מיותרים שהיו דברים שני עושה והרינו חדש, לערוץ הראב״ע של הספרותית

ח ספרי של תרגום הינם: הללו הדברים שני 9ספרד...״. אדמת ס ד)נו סו  של ספריו י
הודה המדקדק  מצד היהודי הציבור כלל נחלת שיהפכו כדי לעברית, מערבית חיוג׳( י

ד ספרי וחיבור אחד, מו  כדי זאת אף המדעים של השונות בדיסציפלינות בעברית לי
 בדיונו פגיס, ואכן, ,0האירופאיות. לקהילות היהודית־ספרדית המורשת את להנחיל

 הוא עזרא אבן אברהם כי מפורשות, מציין הנוצרית, בספרד העברית השירה על הנ״ל
הללו. הטעמים מחמת המדעי־דיסקורסיבי העברי הסגנון חלוץ

שת אני זה במאמר ת מתכונותיו חלק לאפיין באפשרות לדון מבק  של הסגנוניו
שיו וחלק שלו החול בשירת הראב״ע תו יוצא כפועל הז׳אנריים מחידו  מנטיי

 חברתי־ הקשר של פועל־יוצא שהיא נטייה דיסקורסיבי־דידאקטי, לסגנון העקרונית
שמעות רחב תרבותי ת ורב־מ ש היהודית־ספרדית. התרבות בתולדו  נטייה בין המפג

ת סדת חילונית פואטיקה ובין הדיסקורסיבי, בסגנונה זו, דידאקטי  ומוכרת ממו
ת מיצירותיו וכמה כמה לנמק עשוי באנדלוסיה הקלאסית בהיקרותה  של החילוניו

ת׳ המקובלות הראב״ע שניו ת הויכוח! שירי העברית: בשירה כ׳חד ניכרות חטיבו

.470 ׳עמ ,1975 ירושלים העברית, הקודש שירת פליישר, ע׳ ראה: .8
 התשיעי העולמי הקונגרס דברי לקוראיו, המפרש בין עזרא, אבן אברהם ר׳ סימון, א׳ כדברי .9

.28 ׳עמ תשמ״ח, היהדות, למדעי
ועוד. חכמה ראשית המספר, ספר ברורה, שפה צחות, ספר מאזנים, ספר כך: .10
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תיו: דו שמעו למשל, כמו מובהקים, לימודיים שירים או “מחי  הרופא׳, דבר את נא ׳
שחמט. שירי ואפילו ש כי שנראה, אלא בלבד זו ולא ה  להוליך היה עשוי זה מיפג
 והמעניינת הבולטת והדוגמה העיוניים, מחיבוריו חלק המאפיינים הפתיחה לשירי
השבת׳. ל׳איגרת הפתיחה שיר הוא הספרותית הבחינה מן לכך ביותר

ראב״ע של החיל בשירת דידקטיות מגמות

הוויכוח שירי

רי 3.1 ח שי כו י ו ר — הו או ( תי י ל ל כ ( ג ו ס ה
ח׳ ׳שירי בכלל  ויכוחי־משוררים, — האחד :פואטיים סוגים שני לכלול נהוג הוויכו

שקולות חרוזות תכתובות  מתקופתם החל מאוד פופלאריות שהיו משוררים שני בין ו
חד כלפון אבן ויצחק הנגיד שמואל של במיו ת ו הי״ג, הי״ב במאו  שירי — והשני ו

ם או קונקרטיים אובייקטים בין הוויכוח שטי ת הניתנים מופ  קטיגוריות לחלוקו
ח שיר כאן. מענייננו הוא זה שני סוג שונות. מין, ספרותי סוג הוא הוויכו  עתיק־יו
 ורומי יוון ספרות דרך מימי־קדם, המזרחית הספרות מן החל העולם בספרויות המצוי

הביניים. בימי אירופה ולספרות והערבית הפרסית לספרות ועד
ח שירי מפאחראת׳ הערבית בשירה נקראים הוויכו  או התפארות( )לשון ׳

שון ראת׳)ל אט׳ מנ  למים, היין בין הוויכוחים הם הערבית לשירה אופייניים ויכוח(. ׳
 ועוד השונים המלאכה בעלי בין לסוס, הגמל בין לחרב, העט בין ליין, החלב בין

13הגן. פרחי בין ויכוח שירי לרוב מצויים היו האנדלוסית הערבית בשירה 12ועוד.

 בחידותיו, ושעסקה (,1989 )פברואר לראב׳׳ע שהוקדש בכנס במדריד שהרציתי בהרצאה .11
שיו אחד את הזכרתי  אופי בעלי אובייקטים על חידות חיבור — זה ז׳אנר בתחומי מחידו

ת נוסח עיוני־לימודי, ת ענייני על החידו תיו או שון)  של חידות וכן והנ׳ המ׳ אותיות אהו״י, ל
 שיטות מחידותיו, בחלק נקט שאותן ההצפנה שיטות את הזכרתי כן הדגש(. ועל השווא

 אלו דברים ובמתמטיקה. באסטרונומיה שימוש והמחייבות והמשכיל החכם לתלמיד המיועדות
 בהדגמה זה, מקוצר בניסוח אלא עליהם, כאן לחזור טעם אין ולכן הכנס בפרסומי אור ראו

ת טיפוסי חצרני שעשועים ז׳אנר לזמנו עד שהיה ז׳אנר, לניצול  להיתפש העשויות למטרו
דידאקטיות־עיוניות. כמטרות

 .M. Steinschneider Rangsreit Literatur, Wien 1908 אצל למצוא ניתן מעניינת רשימה .12
ת ויכוח שירי של ׳רשימה הברמן, א׳׳מ פרסם נוספת רשימה ת/ למעלו עברי  היובל ספר ב

5 ,עמ תש״ג, ניו־יורק מארכס, לאלכסנדר 9  E. Wagner,:ראה הערביים הוויכוח שירי על .26-
,Die arabische Rangstrietdichtung’, Akademie der Wissenschaften und Literatur‘

437 .Mainz 1963, pp. טוריאנסקי, ח׳ של מאמרה הוא העבריים הוויכוח שירי על מקיף מאמר
ח ׳שיר ת, באשכנז׳, היהודי הוויכו רו פ ס ;1982) 32 ה ח בעניין ( החלב היין בין הוויכו  יש ו

(.1975) 21 הספרות, ויין, חלב סדן, י׳ של המקיף דיונו את להזכיר
ת דוגמאות .13  של 11דד המאה מן באנתולוגיה למצוא ניתן פרחים בין לוויכוחים בערבית מאלפו

 במבוא כך על ראה .1940 ראבאט אלרביע, וצג! פי אלבדיע כתאב אלחמיארי, אלוליד עבד
.10 עמ׳ ,1988 ת״א ערוגות, גנת אלי לספרי
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ח של מקורו כי נראה, של עוד הוא העברית בתרבות הספרותי הוויכו  יותם במ
ח בתבנית משלים ובכמה שבמקרא  בשירה ‘4המדרש. בספרות הפזורים הוויכו
ח שיר מצוי העברית ט כבר הוויכו  ויכוח :ברור ליטורגי בהקשר ואולם המזרחי, בפיו

שי בין הרע, ליצר הטוב יצר בין ונפש, גוף בין  קדומה דוגמה ועוד. השנה חוד
ח כו ךוי מעי  הקיץ התפארות משל, דרך היא, ספרד שירת שלפני העברית בשירה ל

ט החורף( )לעומת  אחת דוגמה ישראלית. ארץ בקרובה המצוי קיץ׳ זמני ׳אות בפיו
ח הינה — נוספת  משורר שפטיה, בן אמתי של בשירו והעצים הגפן בין הוויכו

ח שידי מרבית של מיקומם ,5התשיעית. המאה בן איטלקי  הקדומים העבריים הוויכו
ם ליטורגיים בהקשרים שומת את כבר עורר מובהקי  )ראה שטיינשניידר של לבו ת

שיפת הצורך את בפירוש מציין הוא ובמחקרו (12 הערה  שיר כל של מקורותיו בח
מד הוא כבר מזו: יתרה ייעודו. את לקבוע מנת על בנפרד. שי על עו  בקביעה הקו

ת חלט לוני של המו דם)החי עו ש הוויכוח, משירי ניכר חלק של הליטורגי( או יי  ומקדי
המובהק. הדידאקטי לאופיים דברים
ם אנו אין עזרא אבן אברהם של לשירתו עד  שירי בספרד החול בשירת מוצאי
ח שב למדי מתמיהה זו עובדה חילוניים. ויכו  החילונית האסכולה של בנטייתה בהתח

ת ללכת הספרדית  בין ויכוחים אכן, הערבית. השירה של האופייניים סוגיה בעקבו
ה, היצר בין ונפש, גוף א ניתן והתאוו  ובעיקר ליטורגיות, במסגרות למכביר למצו

טי  קיומו ולמרות הראב״ע, של לתקופתו עד כאמור, אך, ,6ספרדיים, תוכחה בפיו
תי־חילוני הז׳אנר של הברור ת למסגרת אין הערבי, הספרו טוי כל זו פואטי  בי

האנדלוסיים. משוררינו של החילונית ביצירתם

רי 3.2 ח שי כו י ו ו ם ה י י נ לו חי ע של ה ״ ב א ר ת — ה ר ד הג ס: ל פו ר קו  ה
ת אחת שאלו  של החול בשירי העדכני העיסוק עם המתעוררות ביותר הסבוכות ה

ס. שאלת הינה הראב״ע חו י  נטייה נסתמנה ואילך 16ה־ המאה מן שהחל נראה, הי
 למיניהם, שנונים חול שירי עזרא אבן לאברהם לייחס ומעתיקים מהדירים בקרב

ת אפיגראמים, ת הוכחה ללא ויכוח שירי ואף חידו  ממקורות מפורשת טקסטואלי
 אותם של בידיהם אלו מעין מקורות היו )ואם אליה הקרובים או בני־תקופתו

 מן ניכר חלק ידי על שנתגלו אלו, מאוחרים מקורות לציינם(. טרחו לא הם מעתיקים,
 השירים מן )ובחלקם שירים שבה סיטואציה, יצרו .19ה־ המאה בני החוקרים

חסו ביותר( המפורסמים ת ידיהם על יו שמעי חוס עזרא, אבן לאברהם חד־מ זה ויי

מלחמת הברמן, ״מ א ראה זה לעניין .14 ת שוריאנו טוב ליום האיברים ׳ מלחמ  והחורף הקיץ ו
קנ. עמ׳ ג)תרצ״ז(, העברית. השירה לחקר המכון ידיעות אשכנזי׳, למחבר ה- ל ק

של״ו(, יד, על קובץ והגשם׳, הטל פיוטי ׳לקדמוניות פליישר, ע׳ ראה .15 ת ח()  את : 113 עמ׳ ח)י
.125 ׳עמ ,1968 ירושלים אמיתי, שירי דוד, י׳ במהדורת למצוא ניתן האיטלקי הפיוט

ת גפן החי בספרי ראה .16 ראשון. פרק ,1987 לוד בוצר, והמוו
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שות הגדיל .20ה־ המאה בני לחוקרים אף בירושה עבר  אשר כהנא, זה בעניין לע
קובץ רתו)׳  אברהם משל אינם אשר שירים, מעט לא כוללת הראב״ע׳( חכמת מהדו

עזרא. אבו
ח שירי הוא כאן שענייננו מאחר  מצאי את בקצרה כאן אסקור הראב״ע של הוויכו

מיות מידת ואת השירים טי לו. ייחוסם של הלגי
 האלה השירים את למעשה כולל — כה עד המקובל פי על — שלפנינו הקורפוס

(:1 מס׳ נספח להלן, )ראה

לחיות. האדם בין הוויכוח שיר — מלי הכל ראשית בוראי אל .1
לחורף. הקיץ בין הוויכוח שיר — עדיך רבו מה אחד אל .2
עדי השבת בין הוויכוח שיר — ומועד שבת בין .3 ישראל. למו
ללחם. היין בין הוויכוח שיר — תוכחות שמעתי רעים בין .4
הגוף. אברי בין ויכוח שפתיחתה קצידה — אל מעשי חדשים .5
לים. הנוסע בין ויכוח שעיקרו ים שיר — אכף אף כף אפרש .6

 :ייחוס בעיית מעוררים אינם ללחם(, היין בין )הוויכוח 4 שיר להוציא אלו שירים
3 שירים  של במהדורתו ומועתקים )הדיואן( 186/2 ברלין בכתב־יד מצויים 6 ,2,
 מן קדומים יד בכתבי מופיעים אף 3ו־ 2 שירים מזו, יתרה תרמ״ו(, )ברלין אייגר

ת)אוסף הגניזה טילור־שכטר(. הקאהירי
ר)עמ׳ ידי על מצוין 1 מס׳ שיר  של כשיריו הידועים השירים ברשימת (186 אייג

 אלו שירים כולל אינו אייגר הדיואן. של היד בכתב מופיעים שאינם הראב״ע,
 ובנוסף זאת, עם .14ה־ המאה מן הדיואן של היד כתב על המבוססת הנ״ל, במהדורתו

 זה שיר בייחוס התומכים נוספים נימוקים כמה קיימים אייגר, ידי על המוזכר לייחום
שת לראב״ע:  ברבי ׳אברהם אקרוסטיכון נוצר השיר של הראשונים הטורים בשלו

TSN 96/55 יד בכתב ;מאיר׳ S ע והוא ׳לאברם׳ השיר מיוחס פי  ארוך קטע לפני מו
ר רבו מה אחד ׳אל השיר מן שי ך׳) חוסו אשר (,2 מם׳ עדי  ;ספק להטיל אין שלו ביי

 הדברים, בהמשך בפירוט תידון אשר חדשנית, סטרופית במתכונת בנוי השיר
ת מתכונת ח שירי רוב את המאפיינ  בשירת כלל לאתרה ואין הראב״ע, של הוויכו

 לפחות בשיר, לראות מאפשרת זו הנמקות שמערכת דומני לפניו. הספרדית החול
בי, באורח  השנים, ארוכת המסורת ברוח וזאת הראב״ע, של מיצירתו חלק טנטאטי

שמעי ייחוס יימצא שלא עד אומר, הווה שונה. חד־מ
 מאיטליה, משה ובנו מנחם לר׳ שבח שיר הינו שגופה כקצידה הבנוי ,5 שיר לגבי

חוס נראה א: ודאי שהיי  מופיע הוא — בדיואן לא אם גם — המקורות במרבית הו
ראה: ברורה כותרת ובלווית לתורה הפירוש תום עם ת)ו  ,296 אוקספורד כ״י בתכלי

218! המ״ל כ״י א׳; 180/2 /213 פרים כ״י ב׳!273 ,222 אוקספורד כ״י א׳  38 בי
5522; (.III 45,11/3 הלאומית הספריה פירנצה כ״י א׳

אן מופיע אינו השיר כאמור, .4 שיר לגבי היא ביותר המורכבת השאלה כלל, בדיו
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 לדיואן נוספים מקורות על הנשענת רוזין, של במהדורתו גם מזכירו. אינו אף ואייגר
 סטרופית מתכונת באותה בנוי השיר זאת, עם זה. שיר של אזכור אין למדי, ומאוחרים

ח שירי את כמייחדת לעיל שצוינה  הזהה במשקל שקול אף והוא הראב״ע, של הוויכו
 המאוחרים המקורות מן שבשניים אלא בלבד זו ולא ,6ו־ 2,1 שירים של למשקלם

כ״י הוא שבהם ,16ה־ המאה מן יותר, ע) פי  ו׳שירים add.l 1 377 3/13 קמבריג׳ מו
ת בשכנות מצוי הוא (,1545 קושטא וזמירות׳,  משל ודאיים ויכוח לשירי טקסטואלי
הראב״ע.
חוסו על מוטלת הזהירות חובת כי אפוא, נראה  לראב״ע, זה שיר של הוודאי יי

ם אינם הדברים שכן שמעיי  של גדולה קבוצה הם מאפיינים ובכך וכלל, כלל חד־מ
חסו אשר שירים, הו רוחו, מצד זאת, עם לראב״ע. בדפוסים כה עד יו  והמסר מבנ

 ואפשר הדעת, על מתקבל בלתי איננו זה ייחוס להלן( השיר)ראה מן העולה העקרוני
הדברים. מטבע מתבקש אף שהוא

ה 3.3 צי ק נ פו ת ה טי א פו רי של ה ח שי כו י ו ו ע של ה ״ ב א ר  ה
שאול עלינו שומה ת׳ חיבתו את לנמק ניתן כיצד זה בעניין ל מי  מבחינה — ה׳פתאו

 נעוצה זו לשאלה התשובה להערכתי, זה? לז׳אנר הראב״ע של — היסטורית
תו ם מן הדידאקטי־דיסקורסיבי לסגנון ראב״ע של בנטיי  שהוזכרו העקרוניים הטעמי

:שונים היבטים מכמה אותה לבחון ויש לעיל,
ח שיר של הבסיסית התבנית א.  שני דברים נושאים שבה שירית, כיצירה הוויכו

חה׳ תבנית הינה יותר, או משתתפים  דידאקטיים לצרכים הדראמאטית הבחינה מן ׳נו
ה כך משום ואולי ט היא מצוי  מכריז היריבים הצדדים מן צד כל מראשיתו. כבר בפיו

תיו את ומתאר עצמו על  מאפשרת כזאת תבנית עניינו. לצורך שיטתית בצורה מעלו
 לגבי עקרוני לי נראה )וזה — והן נבחרים נושאים של ומפורטת שקולה הצגה הן

אטי סגנונו  המתואר, החומר מן המשורר של דראמאטי ריחוק הראב״ע( של הפו
 הוא. באשר עניין כל של וראציונאליסטית דיסקורסיבית בהצגה הכרחי שהוא ריחוק

 מסגרות־דיון לתוך מושגים ׳ניווט׳ מלכתחילה למעשה מאפשרת הוויכוחית הסכימה
חלט האמוציונאלי נטרולו כדי תוך אובייקטיביות־כביכול, חלט או המו  הכמעט־מו

 אידיאלית היא זו מבחינה 17לפני׳. הנערים ׳ישחקו בחינת הדובר־המשורר, של
ת, למטרות אטיות־דידאקטיו  לאחת להתאים עשויה היתה היא שכזו ובתור פו

ת המרכזיות הפונקציות שניו  הפונקציה — הראב״ע של החול שירת של והחד
העיונית־דידאקטית.

ח בשירי ומרכזי נוסף היבט ב.  הוא המוצעת, התיזה את המחזק שלו, הוויכו
זו. ז׳אנרית במסגרת היריבים האובייקטים בדיקת

שלישי. פרק שם, ראה .17
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 הקיץ או והיין, הלחם נוסח — ומסורתיות קונבנציונאליות ליריבויות בנוסף
 או (,184 שיר והשבת)אייגר, ישראל חגי בין ויכוח אף אצלו מוצאים אנו — והחורף

העין, אברי בין ף) שי ׳חדשים מנחם לר׳ השבח לשיר בפתיחה והלשון( האוזן הגו  מע
ת בין מפורסם וויכוח אל׳  סטרוקטוראלית מבחינה בוראי״. ״אל בשיר לאדם החיו
תו דופן, יוצא הינו זה שיר  מתחלפים. שדובריה לקבוצה, האדם, יחיד, בין ויכוח בהיו

טיעוני לים, הנוסע בין ויכוח מכיל — כף׳ ׳אפרוש — שלו הים שיר גם  הצדדים ו
תי אופי נושאים שען דתי־הגו ם על הנ בי טי שגחה הגמול, תורת מתוך מו  וסדר הה
 עיונית־דתית, מסגרת קיימת המקרים שברוב אלא בלבד זו ולא העולם. הנהגת

 אחד׳ ייצרכם האל ׳הלא :נוסח הוויכוח, מן העולות עקרוניות מסקנות המנסחת
ח בסיום  והשבת ישראל מועדי בין הויכוח את המסכם האל :והיין הלחם בין הוויכו

 החורף בין הויכוח סיכום או וזמני...׳! מועדי יריבו ׳למה פעיל: כדובר ומתערב
 כי הוא, הנוצר הרושם פה...׳. לי שם אלה כל ולדבר / יפה הכל עשה ׳בעתו — והקיץ
 בה, השוררת וההרמוניה הבריאה פאר תיאור היא אלו שירים מטרת דבר של בסופו

ה. אם ובין השנה בעונות אם בין האדם, גוף בתפקוד אם בין עדי ב במו טי  המפתח מו
שליט האל הוא  במתכונת נמסרים הדברים אם גם ולעתים, זו, הרמוניה המכוון כ

ת במובהק. דתי־הגותי מסר הוא מהם העולה המסר חילונית, פואטי
ח משירת בשונה ג.  הוויכוח שירי את הראב״ע מארגן הקלאסית, הערבית הוויכו

א צי  אחרת. או אזורית סטרופית במתכונת מנחם( לר׳ השבח לשיר הפתיחה שלו)להו
תו שוב ניכרת בכך ת המובהקת נטיי לחצו ם׳; ׳  לתבנית קדום ז׳אנר ליצוק קווי

 חילוני־תיאורי העברי במקורו שהוא בז׳אנר הגותית־דתית הוראה לצקת ואף מודרנית,
שליטה הסטרופית המתכונת בכדי: לא דומני, זאת, ואף מובהק.  חיצוני סדר מ
מד מע ח, של הדראמאטי ב תו דובר — קול כל בחינת הוויכו  המסר הוא. במחרוז
ש דבר יותר, ברורים הופכים השונים טיעוניהם על הדוברים והצגת  את המדגי
ח שיר מכיל משל, דרך כך, השיר. של הדידאקטי אופיו  והחורף הקיץ בין הוויכו
ש מחרוזות, שבע ם והאחרונה( הראשונות )השתיים מתוכן ששלו  את מעמידי

 בין ושקול מסורג ויכוח נוצר המרכזיות ובארבע ההרמוני־דתי, המסר ניסוח
ה׳ניצים׳. שני

ת: של הדגשים ליצור לראב״ע מאפשרת הסטרופית החלוקה שמעו  מן בשונה מ
 בבריאה צידוד ממנו שעולה והחורף, הקיץ בין שבוויכוח המאוזן ההרמוני המסר
 המסגרת בתוך האיזון: מופר והלחם היין בין הוויכוח בשיר הרי שהיא, כמות

ת ה את המגדירה פתיחה סטרופת של הדידאקטי  המנסחת סיום וסטרופת הסיטואצי
שר, דברי את שופט־המפ  הדברים אין שוב זה במקרה ואולם, השיח. מתפתח ה

ם: שקולים  את המסיים והוא האמצעי הדובר הוא הפותח, הוא הלחם ומאוזני
 נאומיו שלושת בין עצמו, את להביע הזדמנויות לשתי רק זוכה היין ואילו הוויכוח,

ה הלחם, מקרית: אינה זו העמדה כי נראה, הלחם. של מי  החיים, לבסיס כמטוני
את לטעון יותר מרובות הזדמנויות מקבל וממילא הוויכוח, מארגן ידי על מועדף
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ה היין, ואילו טיעוניו, מי  בעמדת נמצא ההידוניסטית, המשתאות לתרבות כמטוני
18הקומפוזיציוני. המבנה מעצם כבר חולשה

מועד׳, שבת ׳בין בוויכוח מלחמה המוגדר ו ה/ כ׳ כ רו  הקומפוזיציה מבליטה ע
שבת: של היחסית עליונותה את הדראמאטית שות לשבת ה ש מוקד ת; שלו  מחרוזו

לו שתיים, — הפסח לחג אי ת ו שת בלבד אחת מחרוז ם מן אחד לכל מוקד  המועדי
חג הכפורים יום השבועות, חג :הבאים הסוכות. ו
תו כי כאן, לציין הראוי מן  בעלת אינפורמציה לארגון הראב״ע של נטיי

תיות מדעיות, אימפליקציות  אופי בעלות חיצוניות, בתבניות ודתיות הגו
ש היוצרות אובייקטיבי־פורמאלי. ת ראציונאליסטי הדג שו שט  חזותו את ומט

ת בי טי טיו בחלק אף סימוכין לה יש — הדובר־המשורר של האמו  הראב״ע, של מפיו
טי בעיקר א18שלו. התוכחה בפיו
ש כאמור, ד. ש מעניין חידו  שירי של הסטרופי העיצוב בתחום הראב״ע חיד

 בתבנית בנויים (3.2 )בסעיף לעיל שנמנו השירים ששת מתוך ארבעה הוויכוח.
ת לפניו. העברית החול בשירת מצויה היתה שלא חדשה,  אלו שירים של המחרוז
מה — חלקים לשני אמנם נחלקת  הארוך הראשון, החלק הקלאסי: האזור לשיר בדו

שה יותר  בלבד(. טורים )ארבעה הקצר — השני והחלק טורים(, שבעה עד )חמי
ש ואולם, ה: בתבנית הוא החידו  צמדים לשני נחלקת הקצר החלק חריזת החריז

:הבא באופן למחרוזת ממחרוזת קבוע באופן המתחלפים סימטריים,
ג. / ג ב/ ב/ / א/ א/ א/ א/ א/ . א/ ו / ו ה/ ה/ / ד/ ד/ ד/ ד/ ד/ וכר... ד/

 החלק של הארוכים בטורים תנועות תשע :קבוע במשקל שקולים אף השירים
 לראות שניתן ייתכן אגב, 19השני. החלק של הקצרים בטורים תנועות ושש הראשון
ש ת פרוזודי בחידו א ש ה)  התקופה( בת הפרובאנסלית בשירה לאתר ניתן מקורותיו ז

 השיר על בדיוננו בכך לדון נחזור ועוד הראב״ע, של הדידאקטיים לשיריו אופייני קו
שמעו :הרפואה בחכמת העוסק פא׳)להלן דברי אל נא ׳ (.2 נספח הרו
ח שיר הפך הראב״ע של תקופתו לאחר ה.  העברית בשירה ויותר יותר נפוץ הוויכו

 ויכוחים מוצאים אנו משל, דרך כך, דידאקטיות. למטרות — היתר ובין ובמקאמה,
אצל ויכוחים 20אלעזר: בן ליעקב והחרב העט בין ויכוח אלחריזי; אצל למכביר

.3 הערה עיין — הראב׳׳ע׳׳ של החול בשירת היין משתה של ׳׳גלגוליו ראה כך על .18
ם רחב דיון א. 18  בשיר דיוננו וכן ,17 הערה לעיל, הנזכר בספרי ראה הפואטית שביצירתו זה בתחו

להלן, דברי אל נא ׳שמעו א׳) פ (.2 נספח הרו
 יש ואולם .191 ,עמ (,1 הערה )לעיל, פגים כבר מעיר הוויכוח בשירי זה פרוזודי חידוש על .19

שוואת לציין  כי עולה אלו שירים של המדעית המהדורה הכנת במסגרת שערכתי הנסחים שמה
ת כלל בדרך בהם נשמר המשקל שתיארתי. באופן מרובה בקפדנו

של: .20 ג, שערים ׳תחכמוני׳, למ מ - ט ח נוסח את ועוד. מז ל  דוד, י׳ ראה והחרב העט בין הוויכו
ט(, קטיף, אלעזר׳, בן ליעקב המשלים׳׳ מ׳׳ספר הרביעי ׳השער ״ מ ש ת -יז) .15 עמ׳ טז
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ח הרומי; עמנואל  ארדוטיאל; טוב שם של והמספריים העט בין המפורסם הוויכו
ח שבת חנוכה בין ויכו בן שרביט שלמה ר׳ אצל הא״ב אותיות ובין וה ב) ה  המאה ז

ועוד. (,14ה־

שמעו .4 א20הרופא׳ דברי אל נא ׳

חד מעניינת דוגמה ש במיו ת תבנית בין למפג אטי  עיוני־מדעי חומר ובין חילונית פו
שמעו הרפואי השיר הינו  (,152 עמ׳ רוזין, ; 180 עמ׳ )כהנא, הרופא׳, דברי אל נא ׳
פול זכה שלא שיר ימינו. בן במחקר לטי

 את ללמד האמורות רפואיות, עצות של רצף מכיל השיר אינפורמאטיבית מבחינה
 השיר יוחס בכדי לא השנה. עונות לאורך הנכונה הפיסיולוגית ההתנהגות על האדם

 .1600 אוקספורד־בודליאנה ובכ״י 1256 פארמא בכ״י ,61 ברלין בכ״י לרמב״ם,
 ׳רפואות אחר: עברי רפואי לשיר הלב תשומת את מפנה נכון, שאינו הגם זה, ייחום

ה׳, ד מודי כשיר חיברו אלחריזי שיהודה הג ת בתבנית המסכם לי  עיקרי את פואטי
הנהגת הרמב״ם של ספרו  במקורות לרמב״ם שירנו שייחוס דומני, הבריאות׳. ׳

 השירה במסורת מוכרים היו לא עבריים רפואה ששירי בעובדה מקורו לעיל שצוינו
ה׳ ׳רפואות השיר של הנרחבת תפוצתו מחמת ממילא, .11ב־ המאה עד העברית  הגווי

תרגומו׳ גם כאחראי — הרמב״ם מתרגם — אלחריזי את הללו המעתיקים ראו  ל׳
 לתורת שירי עיבוד איננו ואף הרמב״ם, של איננו השיר כאמור, זה. שיר של כביכול

ת אף שבשיר הרפואיות העצות מן חלק שלו, הרפואה מדו  של לעצותיו בניגוד עו
הנהגת בספרו הרמב״ם אטי לתקצירו בניגוד גם לכך ובהתאם הבריאות׳ ׳  בשיר הפו
ה׳. ׳רפואות  ורשמוהו לרמב״ם, השיר את שייחסו מעתיקים שאותם נראה, 21הגווי

ת ת בצמידו  להבדלים דעתם את נתנו לא הנ״ל, אלחריזי של לשירו טקסטואלי
עצמן. הרפואיות בעצות הקיימים

 לראב״ע, בפירוש השיר מיוחם (247 מונטיפיורי כ״י )כמו אחדים במקורות
ת מקורות של המאוחר אופיים משום ואולם, מאו ה  להתייחס יש (,16וה־ 15ה־ אלו)
מרובה. ובזהירות הספקנות במידת זה לייחום

ת גם כמו לדיון, כאן המוצעת העקרונית התיזה מבחינת סו אפשרות מבחינ חו יי

ב. נספח להלן, ראה א.20
הגת שומים אכילת וכול מכול הרמב״ם אוסר משל, דרך כך, .21 הנ ם)׳  ]בתרגומו הבריאות׳ ובצלי

 מומלצים הם שלפנינו בשיר ואילו (,39 ׳עמ תשי״ז, ירושלים מונטנר, מהדורת תבון[, אבן של
ש לאכילה ה ונערכת שבט, בחוד ה התרגים לבין ביניהם הבחנ שונ ת)ב הצנונו  הרמב״ם(, מן ו

ש לאכילה האסורים אב. בחוד
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 כדי בהם יש אשר היבטים, מכמה מעניין זה שיר לראב״ע, אופן בכל השיר של
המוצע: בייחוס לתמוך

ת א.  סטרופית במתכונת נתון זה שיר גם — המדעית האינפורמאציה ארגון מבחינ
על בקפדנות שומר הוא אלא בלבד, זו לא הוויכוח. שירי מרבית כמו מרובת־חרזים

I J T-:

ת והן החריזה סכימת מבחינת הן לעיל, שתוארה החדשנית הסטרופית התבנית  מבחינ
התנועות. במשקל והמדויקת המגוונת השקילה

ת תבנית־ארגון קיימת בו גם ב. בייקטיבי ח לתבנית בדומה — או  — הוויכו
שי אחד כל :האינפורמציה רצף את ה׳מסדרת׳  עצמאית, למחרוזת זוכה השנה מחוד

ת הרפואיות העצות את המכילה מו  מחרוזת :מחרוזות 13 כולל כולו השיר לו. המתאי
ש לכל ומחרוזת פתיחה, שי חוד ת אלול. ועד מתשרי סדרם לפי השנה מחוד  השיטתיו

ת  אופי בעלת אינפורמאציה של ועקבית מסודרת הצגה מאפשרת הדידאקטי
שי. 22מדעי־שימו

חד לארגון ג. שיבות ישנה הרפואית האינפורמאציה של זה מיו  במעלה ראשונה ח
 בשירו ומאלחריזי העיוני בספרו הרמב״ם מן בשונה לראב״ע: השיר ייחוס בשאלת
ה׳, ׳רפואות  שלפנינו בשיר אגב, שבדרך הערות העונות חילופי על המעירים הגווי

ת בין הזיקה ואמנם, העליון. המדעי העקרון הוא הוא זה נושא  ובין האדם מחלו
 בהרחבה הראב״ע ידי על נידונה השנה עונות לאורך החלים הקוסמיים השינויים

ת ׳ראשית הידוע בספרו ר מהדו  הראב״ע כורך שם (.1939 לונדון לוי־קנטרה, חכמה׳)
מזל מזל כל קבע דרך איו עם ו ם, תחלו חדי  מזל על אומר הוא משל, דרך וכך, 23המיו

מטעמו האדומה והמרה ויבשה חמה ׳ותולדתו :אריה  (.xix עמ׳ )שם, וחריף מר ו
שת במחרוזת — שלפנינו בשיר ואילו ש המוקד אב :נאמר אב לחוד  חזקת חדש הוא ׳

 תגבר פן תאכל, אל / מהמה ובצלים, וצנון ושום / האדומה המרה בו יעדיף / החמה
ם רי טו (  ׳הוא כי מציין הוא בתולה, במזל בדיונו — בהמשך ואילו (114-111 החמה׳

ד שם, המרה מולי רה׳) שחו ר עניין אותו מזכיר הוא ובשירנו (,xxii ׳עמ ה טו ש) מ  מ
אי את מזכיר הוא מאזנים למזל ביחס (.127 שם תחלו שתן)  הן והכליות (,xxv עט׳ ה

ש המרכזי החולי מושא הדוגמאות. רבות ועוד בשירנו, תשרי בחוד
 בפירושו גם הראב״ע ידי על מנוסח התפישה בתשתית העומד היסודי העקרון

ת בביאורו לתורה.  אכל בעבור באים התחלואים כל ׳והנה אומר: הוא כה, כג, לשמו
פחד לא והנה בגוף. הנכנס תחלואים ויש לחמך. את וברך וזהו מהם התורה שומר י

 ,)מהד 13ה־ המאה מן פלקירה בן טרב לשם הבריא׳ הגוף הנהגת ׳בתי את זה בענין לציין ראוי .22
 נעשה השנה׳ פרקי מארבעה פרק בכל המאכל ׳בהנהגת בפרק שם, (.1986 גרנדה ורלה־מורנו,

 ניתנים הדברים ואולם, העונות. ארבע ובין וטבעם המאכלים סוגי בין לקורלאציה נסיון
התאריכים. לוח מבחינת שיטתיות וללא בקצרה בהכללה,

 בימי ומיתולוגיה מגיה מדע, ברקאי, ר׳ ראה הראב׳׳ע של האסטרולוגית בגישתו נרחב דיון .23
ראשון. פרק ,1987 ירושלים הביניים,
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ץ הבאים  זה ועל המשרתים, מערכת השתנות כפי האויר, שינויי כעבור לגוף מחו
ת במיני בקיאותו שאת ועוד, זאת מקרבך. מחלה והסירותי כתוב  וסגולותיהם המזונו

שו מפגין הוא חן באורז, מפורט דיון מפתח הוא שם טו, א לדניאל בפירו  בדו
24ובקטניות.

סלמי, סינא אבן של ליצירתו זה שיר של זיקתו שאלת היא מעניינת שאלה ב.  המו
 שני בין הזיקה כרופא. והן כפילוסוף הן הביניים ימי של המוסלמי בעולם שנודע
הוכחה נבדקה כבר אלו אישים  לראב״ע מקיץ בן חי לאיגרת במהדורתו לוין, על־ידי ו

25תשמ״ג(. אביב )תל
 פי קאנון ׳אל והמפורסם הגדול הרפואי חיבורו על בנוסף סינא, אבן כי מתברר,

ה פדי קלו צי אנ  במשך באירופה הרפואה במדע ששלטה כרכים, רבת רפואית אלטב׳)
ת כמה  את מגדיר הוא אלו משירים באחד רפואה. בענייני שירים אף חיבר שנים(, מאו

שלי הרופאים את ואילו המלים כנסיכי המשוררים  אמרא )אלשערא הגוף כמו
 את בחרוזים לנסח היא השירים מטרת אלאבדאן(. מלוך אלאטבא כמא / אלאלסאן

רה פצול פי ׳קצידה סינא אבן של שירו תורתו. עיקרי שי  26הרפואה( פרקי על אלטב׳)
שה הינו ת על פרקטיות עצות של סדרה למע  המתאימה התזונה ועל הנכונה ההתנהגו

 של כרצף נוכח, בלשון — הראב״ע של כשירו — מנוסחת הקצידה שונים. במקרים
לאדם. עצות
ת העצות מן כמה להלן ם בקצידה המנוסחו מ״י(: — שלי זו)התרגו

4^ ml La JJ jil *£0ו"ו

5) 1& a

6) ^ j jn n ll
<1 0 t  I? .f - « -

מר אומר הוא שם .24 א  בלשון הנקרא אורז אוכלים היו כי צרך, ואין גדול, נם היה זה הגאון י'וי
 להם ואין הודו, אנשי מאכל והוא טהור דם ועושה החטה מן וערב מאד נכבד והוא ארוז, ערבי
של כאשר מאד ישגא האורז וזה תבשילים ממנו ועשו חטה  ממנו המעט כי והכלל בחלב, יבו

שקליו כבד והוא משביע  והתימה ולחה, חמה ותולדתו עגולין ואינם מאד דקין וגרגריו במ
 רע מאכל והוא ירקב ולא רבות שנים ויעמד עגולין שגרגריו הדוחן, שהוא שאמר גדול מחכם

/ ויבישה קרה ותולדתו .. .
ת הדוגמאות מן היא זו שאיגרת לציין, יש אגב, .25  למפגש הראב״ע של ביצירתו ביותר המובהקו

שגי־פילוסופי עולם בין  בהזדמנויות הדברים נידונו וכבר חילונית, ספרותית תבנית ובין מו
.217 ,עמ ומסורת, חידוש פגים, ד׳ אצל וכן לוין, של ׳ל,הנ למהדורה במבוא ראה שונות,

 Anthologie de textes poetiques attribues a avicenne, ed. h. בספר מופיע הערבי הטקסט .26
1379/1960 Jahier et A. Noureddine, Alger.
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יצחקי מאשה

 ידי על הנלקחים חייך מי הם אלה כי יכולתך, ככל זרעך את שמור — 4 בית
הנשים.

שה — 5 בית  תהליך, תום לפני לאכל שלא והיזהר ביום, אחת פעם ארוחתך ע
העיכול.

להתלקח. ועלולה אש כמו היא כי קלה, במחלה ראש תקל אל — 6 בית

 לשתות שלא מייעץ 10 בית ההקאה. סם של בנחיצותו דן 8 בית כי להוסיף יש ועוד
ת בנושא דן 15 בית ואילו מהירה אכילה לאחר ביניהן. באיזון ובצורך הלחו

שי על בנויה סינא אבן של הקצידה אין מאידך,  כשיר מפורטת היא ואין השנה חוד
שמעו ה הרופא׳. דברי אל נא ׳  אלחריזי של שירו את יותר הרבה מזכירה היא באופי

ה׳, ׳רפואות ה הגווי אטי תקציר כאמור, הוא, אף המהוו עיוני. לחיבור פו
אם אפשר שער)  מבין הראשון הוא עזרא אבן אברהם כי מרבית(, בזהירות כי ל

ש זה בסגנון רפואי־דידאקטי שיר שחיבר ספרד משוררי  כדי האסטרולוגי, בהדג
שי ניסוח לנסח ת מתפישה חלק שהיוו הרפואיות, השגותיו את שימו  מקיפה מדעי
ם כתביו ומתוך 27שחיבר, רפואה ספר על לנו ידוע שלא מאחר יותר.  כי ברור המדעיי

 בהקשרים תדיר ידו על נידונה היא להיפך, אלא לו זרה היתה לא הרפואה חכמת
שמעו בשיר לראות אולי ניתן יותר, הרבה רחבים  תמצית את הרופא׳ דברי אל נא ׳
שית תורתו בנידון. השימו

שלמת שיו — לעיל שהוצעה בתיזה הדיון לה  החול בשירת הראב״ע של חידו
תו לראשית כאספקלריה הספרדית  מן — עיוני־דידאקטי עברי סגנון של התפתחו

שחמט שירי את לבחון עוד הראוי  העיוניים לחיבוריו הפתיחה שירי ואת שלו ה
חד המובהקים, אחר. במקום כך על אולם השבת. לאיגרת ובמיו

 J.O Leibovitz and S. Marcus, )ראה הנסיונות ספר את לראב״ע לייחס נסיון נעשה אמנם .27
1984 Sefer Hanisyonot, Jerusalem,) ואף הם. מאוחרים המהדירים שבידי כתבי־היד אולם 

ספקנות. של במידה הייחום לשאלת מתייחסים עצמם המהדירים
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ראב״ע של החיל בשירת דידקטיות מגמות

א נספח

השיר תיאור
תי לחורף, הקיץ בין חילוני ויכוח שיר הסוג: ש תו) ח תי  הראשונות( המחרוזות פ

ת המחרוז תו) מ תי ח  דתי. אופי בעלי הגות דברי — האחרונה( ו
ה: ת. שבע בעל סטרופי שיר המבנ ת כל מחרוזו ם: לשני נחלקת מחרוז  החלק חלקי

 בלבד. טורים ארבעה בן הקצר, השני, החלק ואילו טורים, שבעה בן הארוך, הראשון,
 השני הטור בין וכן הקצר, לחלק הארוך החלק בין שרשור נוצר מחרוזת בכל

שי עצמו. הקצר בחלק והשלי
. :החריזה ג / ג ב/ ב/ / א/ א/ א/ א/ א/ א/ . א/ ו / ו ה/ ה/ / ד/ ד/ ד/ ד/ ד/ ד/  וכר. ד/

שקל: ת כל של והארוך הראשון בחלק המ ת: תשע — מחרוז הקצר בחלק תנועו
תנועות. שש —

ש )בראש אברהם :החתימה  הראשונות(. המחרוזות חמ

המקורות
 :נ״י[ ]ב מלי׳( הכל ראשית בוראי אל )׳וזן קכ, שיר ,186/2 ברלין כתבי־יד:

]ס[ (23 מטור )החל 96/55 ס״ח טילור־שכטר
;186/2 ברלין )כ״י 45 ׳עמ אייגר, מהדורת דיואן, :דפוסים שטא וזמירות, שירים (  קו

ב שיר ,1545 רי  מהדורת ]ר[; 104 ׳עמ רוזץ, מהדורת ]ש[! (,והחורף הקיץ רצז)׳
 .p] 127 מס׳ שיר ,1906 השיר, שער בדודי. ]כ[; 109 ׳עמ א, כהנא,
דזון, נזכר:  וינה ,Rangsreit Literatur שטיינשנידר, ; 3354 מס׳ א, השירה אוצר דוי
ת, ויכוח שירי רשימת הברמן, א״מ ; 539 צונץ ; 39 ׳עמ ,1908  תש״ג, יורק ניו למעלו
.245 ׳עמ תש״ל, ת״א ושירתו, חייו עזרא אבן אברהם לוין, י׳ ;4 מם׳ שיר

עדיך רכו מה אחד אל

ך, רבו מה אחד, אל ך ע
בלעדיך. אין כי יעידו
לכבודך, אדם בראת

סוץך, הודעת ל־א אכן
שה למד אך 5  ידך ממע

מעבדך, ארץ תולדות פי
הידף• בשחק תהה גם
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יצחקי מאשה

מלא, הכל הודף
פלא. תזגשה יום יום

m בכיל ?לא 10 m
זה. לעמת זה את גם

נצבר, אל דרכי בצדק
נחשבו. איש ח־כי ןלהבל

- T T T Jסבבו מעגל על אל דרכי  -  -  •• • -

ישובו, באחרית וכראשית 15 : • r  • -  t ״

טובו, מה בזמנם ימים כל T - • . . T r - ״
הם שמענו — רבו לביני

לקרבו. דין לקרב וחום קור

מז. יקרבי ל
דו 20 עמן, כל עי

יקים, מעזפט ענלן
הם בני צדיקים. ו

:ויקרא הקיץ פי רחב
נקרא. החרף עזם ״מחךפה

הנוךא, בקרח ראש לקרח 25
ל!ךה, בלת קימת ויקרקר

נסתרה, למזונו עמל לד
ל גם ג בשק־ה, תךריך ליא !
לרא. ליא היזמים עוף גם

1;כד מעבדיך 6:שדכד ידיך 5;ור הודעת שב הודעתו 4;ש ברא — בראת 3 ה 0 1;ש מחז  ש טבו 6
2;רכד 2;ש הקרח 5 2;ד בית קירות כ לב קירות — בית קימת 6 2:כש תלך — תדרוך 8  בשמים גם 9

/ 2:שונה הטורים סדר >ב]ש[ לוש ס 8 ,2 7, 29, 26) !

 פלא .9 כה. לד, איוב על־פי עבודתך, מעשיך, — מעבדך .6 ז. ח, תה׳ פי על .5
ס,—  את גם ברא האל כי היא הדברים וכוונת יד, ז, קה׳ .11 טו. עז, תה׳, עפ״י נ

שך. המתפתח לוויכוח ומרמז ההפכים. ת על נסב .14-12 בהמ שלטת המחזוריו  ה
מכוון ביקום,  המעמיד האל על ונסב יעמיד, בהוראת — יקים .21 השיר. לסיום ו

שפט  תה׳ וראה לרווחה, פתח בהוראת — רחב .23 במחלוקת. השנוי הנושא את למ
ת .25 יא. פא, ח׳ וראה האנשים, יקריחו הראש על הנופל הקרח מחמ  .26 יח. כט, י

ר״ל — ירא .29 ה. כב, יש׳ על־פי ׳קירות׳ הוא הנכון הנוסח ואולי ויהרס, — ויקרקר
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ראב״ע של החיל בשירת דידקטיות מגמות

לאישים, אז ירא 30 t • 1 •יד  t

אשים, סביבות יחנו
חמו בם אשים — י
נדמו״. זה לולא

:פצה פה זאת, £זמע החרף
 קצה, בקיץ חי כל ״נפש 35

החוצה, יו־את חום בך אף
נמצא. קור ךב4הל תוך אולם

רצה. ליא ימיך יוךעים, לב,
המחצה, מתוקים יאכלו ליא

יצא. השמ^ז אם יערוצו 40

צו, יצא ר!ערו או
ירוצו, לצללים

1 T • T 5 •

 גבוו־ים ירוצו
מי אל הקןךים״. מי

 מלים? עלי חנף, הכביד, ״מה 45
המאכלים, מכין אנכי

שאל לך :וךחלים לנמלים ו
עלים, לי פרי. לי צצים, לי
שן, לי ואהלים, כפר לי עו

ב רוב — סביבות שיחנו 31  יראת — יראת 36 כ! פיו 34 ש! בו 32 סש; באשים ש/ טובם רב ס טו
כ: יראה רד )צאת(

3;ש אכן — אולם 37 3;ס יודעיהם 8 4!שסב מחקם :מתוקים 9 אם ס/ יעצלו כ יעלצו — יערוצו 0
4;ש עד כ כי עד — 4:כ חרף עלי ס חרף — חנף ר/ תכביר כ תגביר 5 4;ש מאכלים 6 ;]כ[ ש פרות 8

 החונים לאנשים אלא יתגלו לא הכנף בעלי ר״ל: .31-30 ג. לד, ׳שמ על־פי יראה,
ת. בסביבה דהיינו, מדורות, בקרבת ממ  חום. מקור ללא ר״ל גוועו, — נדמו .33 מחו

ת ומרמז מעיים, — קרב .36 לצאת. האדם מבני מונע החום מן הפחד .36  למחלו
שמעו זה בנידון וראה לקיץ, האופייניות המעיים  ב. נספח להלן הרופא׳, דברי אל נא ׳

ת מרמז .38  לצמא מרמז .44 כט. א, דב׳ על־פי יפחדו, — יערוצו .40 הלב. למחלו
— ואהלים כפר .49 טז. ט, יש׳ על־פי נוכל, — חנף .45 החמה. ימי את המאפיין
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יצוזקי מאשה

 כלים, עזתעדה עת כפלה 50
ם. ימיך ולאבל נמהלי

I ״ T : • I V T V •

הארצות נמשלים
T ״ - |  T • T I

ת מו מ ח נחרצות, ל
• TVI V T J ״

פזקנה, גחרצות
T Iאביונה״. אלמנה 55 V  T T J -

ם? לפני קלץ, תיאמר, ״מה עי  אי
ם, פרות תאכילם עי ר הז ’ * T T ־ ............... ־

קןשים, תחלואים כל בם תוליד
וישישים. נערים בם יאנקו

נכחשים, נחמדים מאכלים 60
׳ • T : • • T : v • ▼ ן• ־

פרעו־עזים, גם מות, וזבובי י . ן - - » ... T ן

T J • • T • T •נפרעזים. מבנים ת1אב גם

למקומות, נפרדים
למלחמות, מןזם

ת 65 יהיו בך מלחמו
: • I t t s •

ישליו״. ובימי
5 T ־ * T S

 לרופא דבר סוף עז אתן
 ליעפי השים לב, לשבורי

 תס?ה ן5 סבל, רב פיח
יס?ה. וכרגע איש, נפש 70

צופה, לבוא, עתיד ורע, טוב

ש/ כנערים 59 ס: ליתא נחרצות 54  65 ס: ליתא 62 ש! כזבובי 61 שכ:0 נבאשים 60 ש; בישישים ס
6;ם לעיפי ש/ השב 68;ש היו 7;כ תרפה ם תרפא ש/ שכל — סבל 9 ס. כאלה p 73 ש רוח — נפש 0

׳ על־פי שוממות, הרוסות, — נחרצות .53 בשמים. עצי  — נכחשים .60 כו. ט, ת
שאלה: מצטמקים,  .62 הקיץ. מזיקי על מוסב .61 יג. י, הושע על־פי כחש, פרי ובה

ח׳ על־פי נפרדים, — נפרשים  .68-67 שלווה. לשון ישקטו, — ישליו .66 יב. לד, י
סבלנות. של בהוראה — סבל .69 ז. קמז, תה׳ ראה לה׳, כינוי — לב לשבורי לרופא
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יפה, הכל עשיה רבעתו
פה. לי שים אלה כל ולדבר

1 - •• T •״ V • T V

,1בעזמ יתהלל פה 1 ן • •• - 1 •
,1ע» החסד כי 75

תמים, אהיה עמו
שמח הימים. כל א

אל וראה יא, ג, שמ׳ על־פי .73 ד: שמו אלוה — אמירה׳ בעל ואני פה ׳ולי הנגי  עד, ׳
11.)

ראב״ע של החיל בשירת דידקטיות מגמות

 כ נספח

הרופא דברי את נא שמעו

השיר תיאור
 השנה. חודשי עשר שנים לאורך המסודרות מונעת רפואה עצות עניינו לימודי, שיר

ש סטרופי שיר :המבנה ת: 13 — במתכונתו חד ת בכל מחרוזו  הראשון החלק מחרוז
שני)הקצר( החלק ואילו טורים, 6 בן הוא )הארוך(  טורים. 4 בן — ה
ג. :החריזה / ג ב/ ב/ / א/ א/ א/ א/ א/ . א/ ו / ו ה/ ה/ / ד/ ד/ ד/ ד/ ד/  וכר... ד/

שקל: השני. בחלק תנועות שש ן הראשון בחלק תנועות תשע המ

המקורות
מון בן משה )׳להרב 239 דף ,61/3 ברלין יד כתב :יד כתבי  אוקספורד :[]ב זצ״ל׳( מי
און :[]א ע״א 9 דף 2577  182/5 מוסקבה־גינזבורג ]מ[ ע״ב 44 דף 925 הבריטי המוזי

 )׳הנהגת 49 דף 247/9 מונטיפיורי ]ג[! רפואו׳( כמו אחרי׳ )׳ענייני׳ 157 דף
ר׳ 185 דף 1256/3 פארמא ;]נ[ ז״ל׳( עזרא בן אברהם ר׳ להחכם הבריאות לה א)׳  ע״

מון בן משה ; מי ל׳ ״ ד ,10-1 טורים רק ז הנהגת אלחריזי של שירו אחרי מי  ׳
מון בן משה )׳להרב ע״ב 254 דף 1600/3 אוקספורד ]פ[! הבריאות׳( ל׳; מי  רק ז״

[.0] כנ״ל( 10-1 טורים
ם: ן, מהדורת דפוסי  ]כ[. 180 עמ׳ א, כהנא, מהדורת ]ר[: 152 ׳עמ תזי

דזון, נזכר:  ח״ב ברלין, רשימת שטיינשנידר, ! 1809 שיר ג׳, כרך השירה, אוצר דוי
.39 ׳עמ
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יצחקי מ-אשה

הו משום זאת אקלקטי. נוסח הוא להלן הנוסח  ברור השיר של הפרוזודי שמבנ
טין שני הפרוזודי למבנה וחופף לחלו  מקור לא שאף מאחר הראב״ע. שהעמיד החד

שמור מקפיד אחד שיטה לנקוט נאלצתי השיר, של אורכו לכל זה מבנה על ל  ב
האקלקטית.

הרופא, דברי אל נא שמעו
T •• X • V ▼ I 9 ״

והרפה, החזק נבון, עם
מרפא, מחלה כל אל באר כי .................. T -  T V 1־ •• '

ש # אל מחד  יצפה איך חך
הפה, ואת הגוף את ואיעז לאיעז 5

יפה. גם בךיא, יהיה בעבור

 להיה האיעז יפה
לחיה, שנים רוב גם

ר אער עמ מצויתיו, י • : V 1 ״ • : T

ותורותיו. חקותיו 10

ם. הךאשון הוא תשרי לחדרי
 הקןשים הרוחות ינשבו בן
האנשים, גופי את קךרוזןי

הכרשים, את בו לאכיל ראוי T T ״ . . - ״ ן . . «

פ/ וחזק ג הדחק מ חזק נ והחזק 2א ליתא 1  — אל / בפס ליתא כי 3אג הרפא מ ורפה — והרפה ס
ש — חדש אל נ ומחדש 4ג ליתא מ הפה עם בגוף איש איש ג הפה גם הגוף את ואשה איש 5 מנאר לחד
ת.....איש פ פה את אך גופו את איש איש וגם מ ויפה בפס עבור 6כ הפה את ואף איש.... סב הפה א
/ שישמר כא ישמר אך בפ0 שישמר מי 9א ורבות מנכ רבות — רוב גם 8ב כאיש פם איש 7 בפס  ג

ג/ מצותי תיו פם וחוקיו מ ותורתי חוקתי גא ותורותי חקותי 10רנ חקותי א/ שבתותי מ חוקו  מדותי ב ו
ת / גג יתנשבו ב יתערבו — ינשבו 12 נ א ג ראשון ב ראש — הראשון 11 רג ותורתי חו  13 בב רו

ת ויקרו א ויתקררו מ בו ויתקררו את לאכל לך ראוי מ הכרשים בן לאכל לו ראוי 14 נ הרשים גופו

ח; יג, ובמדבר ו ד, דב׳ פי על .2  את יראה בהוראת — יצפה .4 חלש. — רפה י
ת בפירושו הראב״ע כתב וכבר מט, לא בר׳ פי על העתיד שמו  כל ׳והנה כה: כג ל

 לגוף מבחוץ הבאים תחלואים ויש ... בגוף הנכנס אכל בעבור באים התחלואים
ר בו ע י ב י ו נ ר שי י או פי ה ת כ ו תנ ש ת ה כ ר ע ל מ ע ו ם, תי ר ש מ  והסירותי כתוב זה ה

שובח. — יפה .7 מקרבך׳. מחלה  ירק — כרשים .14 ה׳. כ״ו, בראשית פי על .9 מ
השתן. עצירת נגד כתרופה ע׳׳א קטז בפסחים המוזכר הכרתי הוא ;לבצל דומה מאכל
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ראב״ע. של החיל בשירת דידקטיות מגמות

 שרשים, גם זרע, חריף, כל 15
ם. הפליות ולחמם פויי ר Iה T  T X -  -  I

 טהר הכליות את
מהר, הלחה מן

— הזים את ולהמתיק
ה י חלב 20 ת !אדם ע

T T  V I •  T T

עני הוא מךסשון נקרא, ה
 הצרה לעני לעךיף בו

בקרה. מלבוש, גם אש, מבלי
השחורה, המררה חןקת בו

מרה, מי לו תקרא מרחץ כל 25
!הוסרה תיעף, פן תיגע, פן

תירוש, תשתה בקר
ש עכר תדרוע, מדב

•• J • T ־ * I ״

והבצלים השומים
- T I ״ ־  X •

ם. גם תיאכל, 30 מעלעלי ה • : 1 - 1 - - ״ -

ם 16 גב בו לאכל לך ראוי אר הכרשים  מהלחה מ הליחות 18ב הכל — הכליות 17 אכ ולחזק — ולחמ
 ב לעניים יערוף ובו א יערוף 22 בכ שני חדש — השני הוא 21 מ האדם בכ תשתה 20 א ליתא את 19 ג

ש 23 ש ומלבו א כ/ כ/ תגבר — חזקת 24 נ את — בג ר / מרירה אנרכ המרה נ  — פן 26 א שחורה ב
א ארה לו ואשה תוספת מ האסורה — הוסרה א/ ותיעף א/ ליתא בר ופן
בזה ירבה מ ירבה בו 32 א שלישי חדש בג חדש מ/ כסליו 31 מ תאכלום 30 גא תירוש ב תרכוש 28

 בתולה במזל בדיונו השתן תחלואי לעניין וראה הדלוחים. — הרפושים .16
 וראה מוגלתי, להיות העשוי נוזלי ריר — humore — לחה .18 חכמה׳. ב׳ראשית

מה״ב הרפואה ב. יט, לבמדבר הראב״ע פירוש  בריא בגוף כי התפיסה על התבססה בי
ת: ארבע בין איזון ישנו  לארבעת במקביל — ושחורה צהובה לבנה, אדומה, לחו

עודף׳, מלשון — יעדיף .22 היסודות. ת יהיה היינו ׳  טז ׳שמ פי על :מדי גדולה בכמו
טיב פיתוח וראה השחורה, המרה — השחורה המררה .24 יח.  דיונו וכן 32 בטור המו
 כג. טו. שמ׳ פי על — מרה מי .25 חכמה׳. ב׳ראשית השחורה המרה על הראב״ע של
שקאות מיני .28-27 יט. כט, מש׳ פי על מוסר, דברי שמע — הוסרה .26  מעורבים מ

 בשירו אף וראה מעיים. לבעיות כמרפא הביניים בימי היו ידועים ודבש ירקות מיין,
ה׳, ׳רפואות אלחריזי של ב דבש׳ גם ׳יין על ממליץ הוא שם הגווי טו ם׳. ויפה כ׳ לזקני
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יצחקי מאשה

ו ל ס א כ ש הו ד ח עזי. ה לי העז

נמשי, בז מנהג בו ירבה
, • : • I V  -  1 • V I •

חין ע  בק^זי שירפא רע, ו
עי. הל^ן אף שחוד, באיש חפ

ל 35 תגו תעי, אל כבש ובשר ת
נפשי. שנאה — עז ובשיר בקר I r r - t •• ן : t • ן -

תיאכל, קנמון רוב
תוכל, ליא מרחץ חום

בצפרים, דם תקןיז
ה גם 40 ת ממרורים. ת

למונים. הו־ביעי הוא טבת
לגפנים. הזמיר מועד הוא - T I - •״  • T •

ממשמנים, בשיר תיאכל בו
I -  • T T 9 * ־־

מיינים, המךקןחים תעתה
 מונים ריב במךחץ תרחץ גם 45

בי וגם עכ ם מ עי ם, — הנ תי מע

— לאכילה יו־ק ואף
מחלה, כל אל מרפא

“ T ־־ J “  T V ”  J ״

ן מנהג גמ מנהג את ב כמנהג ר/ ב /  אך לבן איש ליתא 34 א ליתא מבג בקושי נ רך ושמן 33 א חפשי א
שחור שחור גב ליתא איש נ איש — באיש מ ה  38 מאב פרה — בקר 36 מ תנשי / א תרנגלת 35 גב ב
כ/ וגם 40 ג בצעדים ב בנערים 39 נ תאכל מ/ ממרחץ  ליתא — מועד 42 ג הומונים 41 בג מרורים ב

שמנים ג מכמור מ מבשר — בשר / בגכ בו תאכל 43 ליתא — הזמיר א/  מ/ המרוחקים 44 מגב /מ
ב א רב ב וגם — גם 45 נ ביינים ר  / כ תקץ ג ליתא א קץ מר קט — וגם 46 נ מינים א מונים — מונים /
שכב ארב/ משכב נ ת אכילה נ אך ג אף אך מ אף 48 = כ [47 נמארכ נשים מ כל אל /47 = כ[ 48 / ב /ו

כ/ שלא — פן 50 בג רך מ ליתא — אך אך 49 רב לכל מרפא בו / אב לכל כ לכל בו — הכרוב את א

עון, והכוונה כ, ט, מל״ב פי על .32 ן .33.24 טוב, וראה לעג חי איוב פי על — רע ע
 שהכוונה ייתכן — חפשי .34 הצרעת. מסוג עור למחלת והכוונה לה, כח ודברים ז ב,

 תשכח, אל :בהוראת יח, לב דב׳ פי על — תשי אל .35 ה, טו, מל״ב פי על למצורע,
 בקר. בשר פני על וכבש תרנגול בשר להעדיף יש השנה, של זו בעונה לומר, רוצה

הנהגת ת׳ )ב׳  — צפרים .39 השנה(. כל לאורך הרמב״ם כך על ממליץ הבריאו
ת יח, ט, איוב — ממרורים .40 בקרים. ת לשתיית הדברים וכוונ שקאו  .43 מרים. מ

ם ה פי על — משמני חמי . נ י ם45 ח, מוני רב־ הנאמר מן בהבדל הרבה, פעמים — .
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!לריב ה$מר אף 50
!הכרוב את תיאכל פן

התרדים את בו תיאכל אל שבט,
T J ״ - ~ V ־ T J •

נאחדים, דגים גם רצנונות,
T VI ־ ״ > V * T ״ י

T t • T •• • I •נצמדים לחה עם קור בו כי

לאחךים, לארץ כמים
נועדים. בחזה, בגוף. גם 55

:וחדים דין הוא חריפים בו לאכיל

ם, פלפל, חמים. כל עו . - ▼ 1 ״ ! •

דמים, תויציאו אל
מלם, כל תשתה ואל

!מעלם תהריס פן 60

קה, מעיף את באדר, במ^
תנקה. הקרב, את המטהר

נקה, חיען הנוסף הדם את
ירקה. הגודל מאצבע

•. •••j- ־ t •••ז l v

#ה אל הקרב 65 ללקה, הא
ליקי כל גם סלקי, תאכל אל

 מ וצונות 52 א תרידין נ נ/תרדין ג ליתא — בו מ ליתא — את בו 51 כ הכרוב א כרוב ב כרוב הרבה —
גס .55 כב נאחדים בארץ ב/ המים כמו 54 נ גם — עם 53 מ נאנחים א הנאחזים כ נאחזים ב/ מצנונות

/ כן ב כי — ם פלפלין 57 אבגג ליתא — וחדים ב/ הדין הדין גאב הדין 56 ג לחזה ג ג /  חמין א חמין א
נ

ל תשתו ב תשקה / ב אל 59 כ ואל .58 כ גב המים ב מים — מים כ/
ם כר בו אדר גבאב אדר 61 א המעים תקלקל כי ג תהרסו ב יהרוס נ המעים 60 מעי  מ במקשה / ב /

/ ליתא 64 ג רקה — נקה 63 גאמ יתנקה נכר/ הכרם מ המקרת ב קרביים — הקרב 62 ג תשקה  ינקה נ
סלקי כרנ ואל מבג ללא 66 נ לקה ר לוקה 65 ר כ ירקי כל גם נ/ סלכה ב הילקי א סילקי מ סלקי כל — /

ש לגבי פיע הכרוב אכילת על האיסור ע״ב. מד ברכות — כרוב .51 כסלו. חד  אף מו
בטבע הקרוי הבריא׳ הגוף הנהגת ׳בתי חיבורו של השני בחלק פלקירה אבן אצל  ׳

ם׳. ח׳ פי על יחד, לאחד, — לאחדים .54 המאכלי  על מוסב — נועדים .55 יז. לז י
ה הנפגשים והלחה הקור  וראה: וחשובים, — וחדים .56 השנה. של זו בעונה בחז
ם׳, דברים בו שנבראו ׳יום  בטבעם. החמים מאכלים — חמים .57 ח. ג, בר״ר חדי
כנראה הכוונה — סלקי .66 אגודל. — גודל .64 הדם. הקזת על לאיסור הכוונה .58

׳ע,ראב של החיל בשירת דידקטיות מגמות

23



יצחקי מאשה

השחת, ות£זל#ל
תגלחת, התרחק

תטעם, כרפס זרע
▼ - —•״ ״ ־ : • ן

ינעם. קונדיטון עם 70

 הצמחונים מועד הוא ניסן
ם. מועד גם בארץ, עני שו

ם במגורות ירבו בו העחיני
• : ־ ן 1 : •

בגרונים ונגעים בבשר, - T T י | T * - :

 השוכנים דם עם לחה מרוב 75
בזקנים. לא אך בבחורים,

תבחר, יבש מךחץ
תשחר, צלי בשר T ▼ T • : ״

ותשלשל, דם תקיז
כושל. הוא הךבה אך 80

לו איר, חי ת  הקציךים בו!
השעורים, מן הצבי ארץ תוך

 את ג שחת את ב שחת א שיחת / גט ותשלש 67 ג שלקי כל עם ירקי 3 ירקי מיני כל גם מ ירקי עם —
 71 בגב נועם ב/ קונטיטון מ טעם קונרייטון 70 פר רחק גם ב המרחק א המרחץ 68 נ שחת את מ שיחת
ג/ בו ירבו מ ירבה 73 ג ומועד ב וכמועד .72 נ. הצומחנים ג לצמחונים מ/ חדש בניסן  אגודות ב

 אך 76 א שוכנים 75 א ובנגעים ג/ בשר 74 כרב והשחינים הסגורות א השחינים מן האגורות ב השחנים
של 79 3 לא וכך מ גם אף — לא של יגבה לא אז 80 א דם ותקיז תשל שחר ג כו ת ולא ב  לא אז א הרבו

של ירבה של הוא הרבות אך ב הכו  מ pבא 82 א קצירים מ/ באיר 81 נ הרבות ר מרבה — הרבה כ כ
ב עם — מן

שחת .67 לתרדין. א׳ טב עיקר ׳חפריתה ובתלמוד חפריתה, ירוקה, תבואה — ה  למעי
שמטה היחס ומ״ם תגלחת־מתגלחת .68 ד(. ג, שביעית )ירושלמי  משקל. מטעמי הו

 כתרופה שימש — סלינון — וזרעו סלרי, בפינו הקרוי הירק הוא — כרפס .69
 שימש אשר כרפס, זרע מעין שהוא הסיסין, נזכר בתלמוד ולקדחת. מעיים למכאובי

 צמחים. — צמחונים .71 מתובל. יין — קונדיטון .70 ע״ב(. סט גיטין לרפואה)ראה
ת .73 שון — מגורו רויו; מל  — שוכנים .75 עור. דלקות — השחינים גי

ם הנגעים  בימי דם להקיז מומלץ לא הבריאות בהנהגת גם .79 בבחורים. המצויי
כא, שמ״ב פי על .82-81 בזה. להרבות אין כלומר, .80 ותשרי. בניסן אלא הגשמים,

24



ת מו ג ת מ טיו ק ד ת די ר שי ל ב חי ע של ה ״ ב א  ר

מתעוררים, לחה עם הדם בו -I : • T •• • T• ״

ם. דמעת עם ריאע כיבד סנווי
 המקררים, גם תיאכל, לא ריאש כל 85

לגברים. רעים וכרעים T I ־ * T : -  • T .

השמאל, מן דם הקז
תחמיל, לא בטנך על
 ?חמץ ל3א' כל גם

!תאמץ אז תיאכל, ליא 90

הענבים, תולדות בו סיון,
המכאיבים. חדים, מךוים גם

:לאויבים לך להיו אלה — לכן
ם &ךחץ וגם חם מאכל מעכבי  ו

ם, עם 95 עי מעציבים, כלם פי נ
מתערבים. האדמה עם דם כי J T • T־T I • T T : •

מפבד, זים תקיז
ל ע ל ע ת תאבד, פן ו

ר ן_רע מ  לענה ע
ה ללן עם 100 ת נא. תע

 בגופים חום לךןה בו תמוז,
בער ייבע, עם ם. עי פרעפי v 1 ״ • v ו • ־ T .

ה דם מרוב 83 א ליתא השעורים מן הצבי ח ל ם דם כובד 84 ר נד/מעוררים הליחה מ הליח — א/ ע א/
/ ליתא —  תקיז 87 א לגבירים א קרים — רעים 86 ב וגם תאכלו א/ וכל 85 נ סגורים דמעה א דעמה ג
שמאל נ ר כ א דכ/ דבר — אכל 89 מ גם בד ועל 88 ב מה  את 91 א תתאמץ 90 א גם כי — כל גם נ

כ/ גם מ תולדות / וגם 92 ב ענבים ר  כ מכאיבים ג המאיבים ב/ מרירים מ מדמים — מדוים ב
 גם מרחץ 94 נ כאובים אלה כל יהיו לך א ליתא — אלה מג אויבים אלה לך תהיה 93 נ המכאובים

 גם ־־ כי 96 א ומעציבים מכאיבים ישלים כי / מ לא — כלם ב/ הנשים 95 ג משכנים רכאב משכבים
/ ה ליתא ב וגם — עם ג מ אדו ה ירד כד החם 101 ב[ היין 100 מ זרע שמור 99 נ תתשלשל 98 אג ג/

ת— מתעוררים .84 כב. א, ורות ט רא  .90 המשקל. מחמת כך ונוסח הפעיל, בהו
ת — הענבים תולדות .91 יג. כה, בר׳ פי על תתחזק, — תאמץ  .92 הענבים. הבעל
עון — מעציבים .95 בוסר. מיין שכתוצאה ייתכן חלאים, — מדוים  וכאב, סבל ל

ר .99 ט. ד, דה״א, פי על מ ש בר עשב — ע שמ שעליו בר צמח — לענה :כתבלין המ
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יצחקי מאשה

החריפים, תיאכל פן השמר,
 רפים כל גם קר, מאכל תיאכל

מענפים. רך ופדי התמרים, 105
לענפים בקר, תשתה קריםז

שיעורים שכר העזתה
I T •• V I *

קךים,זב תרחץ גם
תקרב, אשה אל ןאם

תתערב. שונים עם 110 -T : • ״ •

ש הוא אב החמה, חזקת חד
האדמה. המרה בו יעדיף - | * 1 T T T -  I\ ״ T ״

 מהמה ובצלים, וצנון ושום
החמה, תגבר פן תיאכל, אל

 הנשימה לחת את תחרב וגם 115
צמא. עם קיץ חרבוני עת

תשקה, כרפס מצוי
תנקה, בטנך דימן

ם ב חם אש — יבש 102 נ החום  בג תאכל אך 104 מאב חריפים 103 א שבמעיך — שיבער א/ חו
ב/ ותאכל ר ך תמרים 105 ב יפים קרים מאכלים אג/ ליתא — כל נ / א/ז  0ג קח קרים 106 ב וענפים ב
/ תשקה מ לעיפים תשקה  וגם 108 ג לשעורים ב השעורים א/ שילר 107 נ ליעפים כר כעייפים ג
/ תרחוץ א 111 מרנה אם 109 א לבקרים ב  א ליתא ב מרירה ג המרירה — המרה 112 נ בו — הו

מה את תכבר בא חומה את תגביר מגג/ לא 114 מ בצלים מ/ שום ג שם 113 מ המאדמה המרירה  ג חו
אל גם 115 נ החמה את מ חמה את מנ/ ת אר  גב מאנ/וצמא ליתא בג עם — עת 116 דג הנשמה א/ ליחו

/ דמן בטנך א בטנך גם 118 ב מי — מצוי 117 [—הנה 121 גרב תשמר א מאשה 120 בא נקה כ

רה למהלם יש כן ועל מרים, שו  התמרים — התמרים רפים .105-104 (.100 ביין)
ה ברפיון. התלויים הבשלים, שוו מי נאכלים חמין ׳פרות וה  קרין פרות החרף, בי

ת מו ר בי ח שו ( ה׳ מ ח ד ידוע — זיתום — שעורים שכר .107 לד(. טוב, ה  בתלמו
 פירוש וראה כא, כד, מש׳ פי על חוטאים, — שונים .110 א(. קנו, שבת כתרופה)ראה

 אדם כל ׳כי אומר: הוא שם כה, כג, שמות הראב״ע פירוש ראה .112 שם. הראב״ע
מה מרה תולדתו על שגברה ש׳. תולדת כן כי אף, בעל יהיה אדו  שורה ראה .114 הא

 ׳ראשית בחיבורו אריה משל על בדיונו האדומה המרה את תיאורו גם וראה ,112
ש׳ פי על — תחרב .115 חכמה׳. ט י  יובש — חרבון ד, לב, תה׳ פי על .116 ה. י

ם. זבל. — דמן .118 י. ז, זבחים תוספתא, פי על תמצית, — מצוי .117 וחו



ראב״ע של החיל בשירת דידקטיות מגמות

יאמר: ולציון
!השמר אשה מן 120

:ללרחים אחרון הוא )הנה( אלול
ם, יבלו וגם יפלו בו הצמחי • | T I -  J • -  I . ״

מטריחים העבים הרוחו־ת TV T• - . ן

הצחים. העתים ויתחלפו : • T % -  t • • - -״ •

פי גם 125 ם גו ך חו נלןךחים: ב
י( )אבטיחים תפוחים תאכלו פן הזהרו

השחורה, מרבים בל T ־ T J -  • I ״

תקןךא, למו טמא
ם, תאכל אף החמי

והשומים. הבצלים 130

ץ ליתא חו אגנ)נ מת ב שקל( מח פלו ליתא — בו 122 המ  נ ליתא 124 א העננים 123 נ יבולו א גם ג א/וי
/ גודלי — גופי 125 ג ולתהלכו / ליתא ב הבחורים — בחורים ג  127 נדב אבטיחים 126 א מקודחים ג

מרבה ג וכל א הם — כל / / / טמא למו 128 ב המרה א השחורה המרה — השחורה נ  יקרא א נקרא ג
ג. השומים גם 130 ג חמים 129 נ

ש׳ על־פי יובש, — ציון .119  על המעוננים, — העבים .123 ח. פז תהלים ור׳ כה, י
חים ד כג, שמ״ב. פי ם׳. גם אפשר .126 א. לז, איוב על־פי — מטרי חי אבטי  ראה ׳

פי לו ת, בחי  למרה הכוונה — השחורה .127 להכריע. בידי עלה ולא הנוסחאו
בתולה. מזל חכמה׳, ב׳ראשית וראה השחורה,
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