
  ראה שמש/ ר' שלמה אבן גבירול
  

 -ין המאה הלספירה לב 9 -שירת ימי הביניים בספרד מתוארכת בין המאה ה 

  היהודים היו תחת שלטון מוסלמי. .לספירה 15

 שירת ימי הביניים בספרד מתייחסת לתור הזהב בספרד, תקופה שבה העולם

  .יתהיהודי השפיע בספרד מבחינה תרבותית, פוליטית, חברתית ורוחנ

  

  מאפייני שירת ימי הביניים:

 שפה גבוהה ומקושטת. •

 חוקים ברורים למבנה השיר. •

 סוגים ונושאים קבועים לשירים. •

 ם אמנותיים שונים.אמצעי –קישוטים  •

  

כלומר נושאים אשר אינם , השירים שנכתבו היו גם שירי קודש וגם שירי חול

 קשורים לאלוקים או לחיי הדת.

  ל ואינו שיר קודש.השיר ראה שמש הוא שיר חו

  

 שלמה אבן גבירולרבי ֵאה ֶשֶמש / רְ 

ִאילּו ָלְבָשה תֹוָלע ְלִמְכֶסהרְ    ֵאה ֶשֶמש ְלֵעת ֶעֶרב ָאדָמה/ ּכְ

ַאְרָגָמן ְתַכֶסה, ֲאֵתי ָצפֹון ְוָיִמין/ ְורּוַח ָים ּבְ   ְתַפֵשט ּפַ

ִלין ְוֶתחְ  –ְוֶאֶרץ  ֵצל ַהַלְיָלה ּתָ   ֶסה,ֳעְזַבה אֹוָתה ֲערּוָמה / ּבְ

ק ַעל מֹות ְיקּוִתיֵאל ְמכּוֶסה ׂשַ ִאלּו / ּבְ   . ְוַהַשַחק ֲאַזי ָקַדר, ּכְ

  
  

  שנראה בהתחלה כמו שיר טבע. :  שיר קינהסוג השיר

  מדוע השיר נראה בהתחלה כשיר טבע?_________________________

____________________________________________________  

  ______________________________________מהו שיר קינה? ____

  מתי "מתהפך" השיר והופך לשיר קינה? __________________________



_____________________________________________________  

  

  על מות הנדיב יקותיאל באמצעות תיאורי טבע. (אבל) : קינהנושא השיר

ר הוא תמך ברשב"ג שנות לכות.חסן היה שר יהודי המקורב למ-יקותיאל אבן

, כשרשב"ג 1039בשנת ו וסבל ממחלת עור קשה ומבידוד חברתי, יתום מהוריו

  , הוצא יקותיאל להורג בפקודת אחד מן השליטים המוסלמים.18היה בן 

  מה רצה לבטא המשורר באמצעות תאורי הטבע? ___________________

  

 :השיר תוכן

מפשיטה את הצפון והדרום מהכיסוי בשיר מתוארת  שקיעת שמש:  השמש 

שלהם (האור) ומכסה את  המערב בצבע ארגמן (אדום). הארץ שנעזבה ערומה 

לנה (ישנה) בצל הלילה כאשר השקיעה מסתיימת והצבע השולט משתנה 

  מאדום לשחור.

השמים קודרים (מחשיכים, משחירים), לבושים בבגדי אבל, כאילו העולם כולו 

  .מתאבל על מות יקותיאל

  :ניתוח השיר

  

ִאילּו ָלְבָשה תֹוָלע ְלִמְכֶסהרְ    ֵאה ֶשֶמש ְלֵעת ֶעֶרב ָאדָמה/ ּכְ

תראה את השמש שלקראת השקיעה היא בצבע אדום כאילו היא מתכסה בתולעת שגם היא 

  אדומה.

ם אך גם מזכיר את המוות. גוויה הנאכלת והשימוש בתולעת גם מזכיר צבע אד

  ע"י תולעים.

  

וש בדבר אחד כדי לתאר דבר אחר ע"י שימוש במילים: כמו, הוא שימדימוי 

  , וכדומה.-כאילו, כ

  

  היכן יש דימוי בבית זה?_____________________________________

  מדוע משתמש המשורר בדימוי "תולע"?__________________________

_____________________________________________________  



   

משהו מיוחד בבית הראשון של השיר ההופך את הפתיחה : תיחהתפארת הפ

  אחר. אמצעי אמנותי או כלדימוי, תקבולת למשל: חריזה,  למפוארת

  

  אמצעי אמנותי מפאר את הפתיחה? ________________________איזה  

  

ַאְרָגָמן ְתַכֶסה, ֲאֵתי ָצפֹון ְוָיִמין/ ְורּוַח ָים ּבְ   ְתַפֵשט ּפַ

חלקי הארץ מהאור והם יתכסו בצבע ארגמן שזה צבע אדום כהה של תפשיט את השמש 

  שקיעה עד לחשיכה.

להפשטת בגדי המופיעה בבית זה מצויה במקרא תמיד בהקשר  תפשטהמילה 

. מכאן שהמשורר בחר במילה "תפשט" ולא במילה המקובלת  חללים (מתים)

  יותר "תפשיט" משום שלמילה "תפשט" יש גם משמעות של מוות.

  ע נבחרה המילה "תפשט"?________________________________מדו

_____________________________________________________  

  

  ֳעְזַבה אֹוָתה ֲערּוָמה / ְּבֵצל ַהַלְיָלה ָּתִלין ְוֶתְחֶסה, –ְוֶאֶרץ 

ללא הגנה וכיסוי והארץ נאלצת לישון בלילה השחור ללא הגנת השמש עזבה את הארץ 

  שמש החמה.ה

  ת אנושיות ותורים אנושיים לחיות, צומחים או דוממים.העברת תכונו - האנשה

   

  מה מקבל בשיר האנשה? __________________________________

  

בין ( השוואה) "וארץ עזבה אותה ערומה" ההאנשה תורמת ליצירת אנלוגיה 

וחסר  דדהארץ הנשארת בודדת וחסרת הגנה לבין הדובר שגם הוא נשאר בו

  הגנה לאחר מותו של יקותיאל.

  מה מבטא המשורר ע"י ההאנשה של הארץ הנשארת ערומה ובודדה?______

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

  



  

ק ַעל מֹות ְיקּוִתיֵאל ְמכּוֶסה.  ׂשַ ִאלּו / ּבְ   ְוַהַשַחק ֲאַזי ָקַדר, ּכְ

  (לובשים שק) על המוות של יקותיאל. אפלים כאילו הם מתאבליםהשמיים הפכו שחורים ו

  

כאשר קוראים את הבתים הראשונים של השיר, נדמה לקורא כי השיר הוא שיר 

מתהפך" השיר ומשמעותו טבע, רק עם קריאת הסוגר של הבית האחרון "

  משתנה משיר טבע לשיר קינה. 

רק כאשר אנו קוראים את  – ""שיר מתהפךומכאן שהשיר "ראה שמש" הוא 

  סיום השיר אנו יודעים את משמעות תחילתו.

  מהו שיר מתהפך?________________________________________

_____________________________________________________  

. זוהי נקודת תפארת ההיחלצותנקודת המעבר משיר טבע לשיר קינה נקראת 

  שיא בשיר המשפיעה על השיר כולו.

  מה נקודת השיא בשיר?____________________________________

הדימוי המופיע בסיום השיר יוצר את ההיפוך וכן רומז על כך כי הטבע כולו 

  א אבל כלל עולמי.משתתף באבל על מות יקותיאל, שהאבל הו

  מהו הדימוי בבית האחרון?__________________________________

  

  קישוטי לשון ואמצעים אמנותיים

  

:  וידימבפתיחת השיר מתואר הטבע באמצעות  – קישוט- תפארת הפתיחה.1

  .למכסה"אילו לבשה תולע כ –"ראה שמש לעת ערב אדומה 

  

. חפשו מופיע לכל אורך השיר ואזופיע בפתיחה המ. לבוש /מוטיב הבגד.2

  בבתים מילים המתייחסות ללבוש, התכסות, התפשטות.

  בית א':________________________________________________

  בית ב':________________________________________________

  בית ג':________________________________________________

  ________________________________________בית ד':________



  

  

  + שיבוצים . משמעויות שונות לאותה מילה3

" המופיעה בדימוי שבפתיחה יש מספר משמעויות הקשורות לשיר "תולעלמילה 

  כולו:

       –מקור השם בתולעת השני ממנה מכינים את הצבע האדום (- בגד אדוםא)   

  )).18כתולע" (ישעיה א' "אם יאדימו                      

  ))5. האמונים עלי תולע" (איכה ד' …ם("האוכלים מעדני  - בגד מפואר  ב)

  "הורד שאול גאונך המת נבליך תחתיך ידע ומכסיך תולע" (  - רמז למוות  ג)

  )).11(ישעיה י"ד                     

  תולע.האדום כ םבבגדיהם המוכתמים בד את הנרצחים נהגו לקבור -מנהג  ד) 

  

  . יצירת סגירת מעגל בשיר4

  

שאותיותיו זהות בחרוז מסתיימים  הסוגר בפתיחת השיר והסוגר בסיום השיר

 – סגירת מעגלכסה) השימוש בחרוז זהה מבטא מ –ומשמעותו דומה (מכסה 

  כמו סגירת מעגל בחיי המת. 

  מה בא לבטא החרוז הזהה בתחילת ובסוף השיר?___________________

_____________________________________________________  

למרות שזהו שיר אבל המשורר מראה איפוק ולא מראה סימני בכי וכאב 

  אנושיים, הוא מראה את האבל רק ע"י שימוש בטבע.

  

  . משמעות כפולה5

  :משמעות כפולהבשיר קיימות מספר מלים שהן בעלות 

  א. כסוי – כסהמ            ·         

  ב. בגד                                  

  א. תשתרע, תתפשט – פשטת            ·         

  ב. תוריד בגדים                                    

  א. תישן    –תלין             ·         



  ב. תתלונן                                    

  צימודים בשיר.7

  

דות זו לזו. לזו מבחינת הצליל ויחסית צמו שתי מילים הדומות זו צימוד:

  ומטרתם לקשט את השיר ולעיתים גם לתרום לרעיון המרכזי.

  

  מצאו צימודים:___________________________________________

_____________________________________________________  

___ מה מטרת הצימודים?___________________________________

____________________________________________________  

  

  קישוט-חריזה .8

  סה).X( חרוז מבריחהחרוז בשיר הוא ית. חרוז בסוף כל ב -חרוז מבריח

  רוב המלים בסיומי הבתים הן מהשורש כ.ס.ה  .

  

  שימוש בצלילים להביע עניין בעל משמעות. :המצלול (אונומטופיאה).9

  

  שיוצר אפקט של יללה. ל יש חזרה רבה על הצלילעיקר, ב בית הראשוןב

  ___________________________________-מצאו מילים בהם הצליל ל

_____________________________________________________  

  כדי ליצור אוירה קשה. קהצליל 

ת על מו קאילו / בשכדר קאזי  קאותיות "קשות" יוצרות אווירה כבדה (והשח

  ה.ותיאל מכוסקי


