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 תחום הדיו ן 

 
ם את יצירתם  הרוחנית תוך כדי התהליך הממושך של כיבוש ספרד מחדש בידי הנוצרים המשיכו היהודי

יצירת שירת חול עברית המשיכה להתקיים בספרד הנוצרית  . והאינטלקטואלית גם תח ת השלטון הנוצרי

ועד גירוש היהודים מספרד בסוף המאה  , לאחר שנחרבו מרכזיה התרבותיים בדרום, עשרה-במאה השתים

, בירת קסטילי ה, ון בטולדומרכזי התרבות היהודיים החלו להתפתח במחוזות חדשים כג. עשרה-החמש

. יצרו ופעלו בו, שהייתה בתקופה זו מרכז תרבותי תוסס  שמשוררים ומלומדים מבית ומחוץ נהרו אליו

ואלה גמלו למארחיהם , המלכים הקתולים נהגו להזמין לחצרותיהם מלומדים ומשוררים מתושבי המקום

בעלי משרות ונושאי , גובי מסים, שכללה אנשי מנהל וממשל, שכבת החצרנים היהודים. ביצירותיהם

החצר ). 66-65: 1987, בער(זכויות -היוותה משקל חברתי ותרבותי רב, תפקידים בתחומי המדינה והמסחר

, דורון ) ( ( El Sabio'החכם'המכונה , )1284-1221(המפורסמת ביותר הייתה זו של המלך אלפונסו העשירי 

ם וכמה מחצרנים אלה נעשו פטרונים של השירה העברית המלך קירב לחצרו חכמים יהודי). 117: 1989

 הערה  374-373, 371: 1997, שירמן(ששימשו פטרונים לטדרוס , כדוגמת דון ש למה אבן צדוק ובנו דון יצחק

32 .( 
והוסיפה עליה בהשפעת , אך ג ם חידשה בה, השירה העברית בתקופה זו שמרה על המסורת האנדלוסית

וחוקריה בחנו אותה בדרך כלל על רקע השירה , שירה זו נחקרה פחות. יםתהליכים חברתיים וספרותי

החוקרים נטו לראות ביצירות שנכתבו לאחר התקופה הקלאסית . האנדלוסית ופחות על רקע מעגלי זמנה

ב בואה של האסכולה האנדלוסית ולא אס כולה בפני ', תור הזהב'תקופה  שכונתה בשם , של השירה העברית

שלפיה השירה העברית בספרד היא חטיבה אחת , וען כי מוטעית היא הגישה המקובלתדן פגיס ט. עצמה

השאיפה אל החידוש לא  ", לדעתו. עשרה-שאופייה נקבע כבר בראשי ת האסכולה ב מאות העשירית והאחת

דווקא בתקופה זו גילתה השירה תודעה היסטורית "החוקר מדגיש ). 2-1: 1976, פגיס" (פסקה מעולם

לעומת ). 173, שם" (ור אתה עצמה ב עימות עם ראשוני האסכולה,  יותר  מאשר  באנדלוסאולי, עצמית

נטו בתקופה זו , שרק לעתים רחוקות התירה לעצמה להרחיב או לחרוג מן הקיים, התקופה הקודמת

 ). 185, שם(לחידושים רבים בעיקר במסגרת המקאמה  ובני סוגה וכן בשירה 
מחדשיה או מחקים גרועים , אחרוניה, כי האסכולה האנדלוסיתהשאלה אם משוררי תקופה זו הם ממשי

: יהודה אלחריזי תיאר את דורו כדור של אפיגונים בכותבו. שלה העסיקה גם את המשוררים עצמם

אחרים ראו  ). 187-186:  מחברת יח, 1899, אלחריזי" (ועזבו לנו הפסולת, והראשונים אכלו הסולת"

 האמי רה כי השירה העברית 2.שאין בשירתם כל חידוש,   קודמיהםבמשוררי התקופה ממשיכי המסורת של

בתקופה הנוצרית היא המשך ישיר ובבואה של שירת אנדלוס תופסת את התקו פה הנוצרית כפרק שלא 

                                                 
: ראו. אביבה דורון' המאמר מתבסס על עבודת הגמר של המחברת לקבלת תואר מוסמך האוניברסיטה שנכתבה בהנחיית פרופ 1

 .2008, ביטון
הגם . דתיים ופילוסופיים-נימוקים מוסרייםעל  מראשיתן ספגו שירת החול ושירת הקודש דברי ביקורת המבוססים בין השאר 2

הביקורת הלכה וגברה . לא פסחה עליה הביקורת וקמו לה מתנגדים, ששירת החול תפסה מקום נכבד בחיי הרוח של העם בספרד
עשרה דווקא בקרב משוררי התקופה ובקרב חוגים שדגלו בפתיחות כלפי תרבויות האסלאם ויוון וכן כלפי -בשלהי המאה השתים

נעשו , לעומת קודמיהם מהתקופה הקלאסית שביטאו הערצה ורצינות ביחס לשירתם. המדעים ושירת החול כמובן, ילוסופיההפ
, ראו למשל דברי ביקורת על השירה אצל יהודה אלחריזי. המשוררים בתקופה זו יותר ספקנים באשר לערכה המהותי של השירה

 . 290-283: 1989, טובי: ראו. וס אבולעפיהואף אצל טדר, שם טוב אבן פלקירה, משולם דפיירה
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הגיוון . שינוי או חידוש אינו מחייב דווקא ניפוץ מוסכמות ספרותיות קיימות. נערך בו כל שינוי או חידוש

 . הן הם פרי התפתחות האסכולה וכן פרי חירותם של המשורריםבמוסכמות או  סטייה מ

 
מי שנחשב כאחד הבולטים מבין המשוררים העברים שפעלו בקסטיליה הוא טדרוס בן  י הודה הלוי 

-הוא היה בן לאחת המשפחות המכובדות של הקהילה היהודית במאה השלוש.  יליד טולדו3,אבולעפיה

ו הרביעי 'בנו סאנצ, י בחצרותיהם של המלכים אלפונסו העשיריעשרה ושימש חצרן בתפקיד כלכלי מרכז

 טדרוס עצמו עמד על  4.)387-386: 1997, שירמן(דודו של המלך המנוח , דון אנריקה) יורש העצר(והאינפנטי 

הוא לא ראה פסול בשילוב בין חדש . אם כי ציין ששירתו אינה נרתעת משימוש במקורות, חידושים בשירתו

 ). 179: 1976, פגיס(חידוש -בדה שהשתמש במקורות כהוכחה לאיוישן או בעו
 ודומ ה כי היה יכול לכתוב 5,ניכר כי לכתיבה היה מקום מ רכזי באישיותו ובחייו. טדרוס היה מ שורר פורה

גן 'הוא עצמו כינס את שיריו תחת השם ). 417: 1997, שירמן(על כל דבר בכל עת וליצור ללא שום מאמץ 

 פרסו ם שיריו עורר עניין וסקרנות בזכות  המס פר הרב 6.וכתב  דב רי פתיחה לספר כולו' המשלים והחידות

של השירים שנוספו לכלל שירי החול העבריים מימי הביניים ובזכות המידע שעלה מהם על אודות היהודים 

החלה גם , עם פרסום המהדורה המדעית של דוד ילין, במחצית הראשונה של המאה העשרים. בקסטיליה

  7.התעניינות בשירתו של טדרוסה
ובזיקותיה לשירת האהבה העברית האנדלוסית ולשירת האהבה  , המאמר ידון בשירת האהבה של טדרוס

 .הטרובדורית בת זמנו

 
 מאפיינים בש ירת האהבה  האנדלוסית ו הטרובדורית   

אקדים  , וסמאפיינים האנדלוסיים והטרובדוריים הניכרים בשירי האהבה של טדרבטרם אפנה לעסוק ב

 .ואסכם מאפיינים אלה
היא שירה חילונית המפארת את התענוגות ', שירת החשק'הידועה גם בכינויה , האנדלוסיתשירת האהבה 

מוטיבים קבועים זו ניכרים  הבשיר .וכמו שירי היין והגן היא נהנתנית בעיקרה, ומטיפה להנאות החושים

 ). 324: ב, 1995,  לוין;נד-נג : ב, 1960, שירמן(ננת בצורה מסוגשהמשוררים התחייבו לקיימם , וידועים
 ,הפכפכה ואכזרית, ל חשוקה יפהשחושק אומלל ומיוסר והיא של הסיטואציה הטיפוסית בשירי החשק 

כל עולמו תלוי , למעשה. והיה ונעתרה לו היא עתידה לבגוד בו, הדוחה את חיזוריו ומסרבת להיענות לו

אם א ינו מצליח . או בהדגשת ת חושת האומללות אם לא נענתה לו, ה לובהדגשת סיפוקו אם החשוקה נענת

האשמה היא בחשוקה שמסרבת להיענות לו בגלל אכזריותה , לממש את הרגע הנהנתני עם החשוקה

במסגרת הקבועה והמסוגננת ובלשון הנוטה להכללה כללו . והתגרותה בו ולא בגלל רגשות צניעות

                                                 
: ב, 1960, שירמן: ראו. 1298אך ידוע שהיה עוד בחיים בשנת , שנת מותו אינה ידועה בוודאות. 1247 טדרוס נולד בטולדו בשנת 3

 .פרק שני: 2008, ביטון: עוד על חייו של טדרוס ראו.   413
שני הספרים . 1995שפורסם בשנת ', השירה העברית בספרד המוסלמיתתולדות ' ספר זה הוא המשך ישיר לספרו של שירמן 4

, 1997משנת , המהדורה המאוחרת. 1974-1968ונראה כי עסק בכתיבתם בין השנים , 1981נתגלו בעזבונו לאחר מותו בשנת 
 .עזרא פליישר' ידי פרופ-עודכנה והושלמה על, נערכה

ראו לדוגמה את  . שבהם הביע את חרדתו מהרגע שבו ייסתמו מעיינותיו על חשיבות הכתיבה בחייו אפשר ללמוד מהשירים 5
 .113' עמ, תרפה, 1/ ב,גן המשלים', ָּכַחׁש ְּפִרי ַמְחְׁשבֹוָתי'שירו 

, החכם שאול עבדאללה יוסף. בידי אספנים, בהעתקה אחת, קובץ שיריו של טדרוס נשמר בשלמותו. 389-388: 1997,  שירמן6
לאחר מותו פרסמו בניו את הקובץ מכתב ידו בצירוף הקדמה אנגלית . העתיק לעצמו את הקובץ,  שירהשהיה סוחר עשיר וחובב

המהדורה המדעית הראשונה של . אך היה קושי לקרוא ולפענח את כתב היד, )ו"תרפ, לונדון, מהדורת גסטר(גסטר ' קצרה של מ
עוד על  . בתוספת מבוא נרחב והבהרות מפורטות, שה כרכיםידי דוד ילין בשלו- על1937-1934שירי טדרוס התפרסמה בין השנים 

: 2000,  טוביIV-I;: א, גן המשלים: תרומתו לחקר השירה העברית וזיקותיה לשירה הערבית ראו, תולדות שאול עבדאללה יוסף
שיריו של . XIV-V' עמ, א, גן המשלים: ראו' גן המשלים והחידות'על כתבי היד השונים שבהם השתמש ילין להוצאת . 24-21

: על סידור השירים בכתבי היד ובהוצאת ילין ראו. טדרוס כפי שפורסמו במהדורת ילין אינם מסודרים בסדר הכרונולוגי המקורי
 .21-19: 1937,  בערXVI-XIV;, שם

ורר מש'ספרה . אביבה דורון הייתה הראשונה שפרסמה מונוגרפיה שנושאה טדרוס כמשורר הבולט והחשוב מאוד בתקופתו 7
היא העמידה כיווני מחקר ברורים המציגים את טדרוס . הוא ניסיון לתאר את שירתו על כל קווי הייחוד שבה' בחצר המלך

 .שיש בשירתו מידה רבה של מקוריות והדים לזרמים ספרותיים חדשים וביטוי לעולם נפשי מיוחד, כמשורר אינדיבידואליסט
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, לתיאור דמות  החשוקה היפה,  ד מות החושק  האומלל והמיוסרהתיאורים מוטיבים קבועים לתיאור

 . ריביםמוכיחים וֵמ, ידי צופים- ושניהם נשמרו על,ההפכפכה והאכזרית

פי -מושאי האהבה מתוארים על. דמות החשוקה או החשוקהיא אפוא הדמות המרכזית בשירי החשק 

יסוריו מביאים אותו לא א חת לכדי ואילו החושק שי. בטעמ ם ובריחם, סממנים חיצוניים ושבחם במראם

מברך על הייסורים הבאים מכוח הנאמנות וההתמדה של הרגש העז , מקבל ייסורים אלה באהבה, תלונה

מזוהים בכינויים שונים ולא בשמם החשוקה או החשוק . ונשאר נאמן למושא אהבתו בשם ברית האהבה

פי תכונותיו -א במושא אה בה אידאלי עלאל  מדובר ב חשוקה מסוימת או בחשוק מסויםאיןשכן , הפרטי

מערכת זו כוללת  . תיאור דמות החשוקה או החשוק מעוצב במערכת ציורית מסוגננת ו מגוונת. החיצוניות

 ,חן וגוזל-יעלת, עופר, עופרה, צבי, חיים כגון צ ביה-כינויים של בעליובהם תיאורים ציוריים למשל 

, ידיד, אהוב,  כינויים ישירים כגון אהובה ;חן ויופי, ילותאצ, רוך, שבמשמעותם המטפורית מבטאים עדנה

של מושאי האהבה יופיים האידאלי . הכרוכים בדימויים הנלווים למאורות השמיםכינויים  ו;דוד ורעיה

שיערה שחור ,  שחורותיהעינ,  כגן שושניםים ויפיםנעימ, יםהחשוקה היא בעלת פנים מאיר. מבטא שלמות

 שפתיה ולחייה . והניגוד החד והבולט רק מדגיש  את יופייה וזוהרה,יםבהירומשמש מסגר ת לפניה ה

ירכיה , שדיה כתפוחים וכרימונים,  צבועות באדוםהציפורני,  לבנותיהיד,  צחות ולבנותהשיני, אדומות

,  זקוף כ ארז וגמיש, ו אילו הצבי שתיאור פניו כ ולל את אות ה מערכת ציורים.  כתמרגופה נוטהעבות ו

, תיאור הריח המבשם. שבחם לא רק במראם אלא אף בטעמם ובריחם המבשם, כאמור. מלאת חןותנועתו 

מבטאי ם חושניות לבן בוהק ואדום בתיאור דמותם , שחורושילוב הצבעים , שבחו של הרוק וטעם הנשיקה

 . ומדגישים את התענוגות

י כיוונים מנוגדים בעת  רוחם הפכפכה והם פועלים בשנ.אינה צפויהשל החשוקה או החשוק התנהגותם 

. התנהגותםדפוס בתפקיד שהם נושאים וב, ניגודים שונים באים לידי ביטוי בתיאורם  החיצוני. ובעונה אחת

מסרבים להיענות לו ומביאים אותו לכדי ,  אך גם דוחים את חיזוריו,הם מושכים אליהם את החושק

כפילותם ). 299: ב, 1995,  לוין;53: ג" תשנ, פגיס;116: א"תשל,  לוין;268: 1970, פגיס(ייסורים קשים 

,  ביכולתם להמיתו אך גם להחיותו. אך גם הת שובה להחלמתו, החושקמתבטאת בכך  שהם הגורם למחלת

 הן בקרבתו אל מושא אהבתו הן ,הם תמיד ידונו אותו לכף חובה בעוד הוא מתייסרו, לפוצעו ולרפאו

 . )294: ב, 1995, לוין(בריחוקו ממנה או ממנו 

החושק מרבה לבכות . האנחות ורזון הגוף  והתבלותו הם מסימני החולי של האהבה, נדודי השינה, הבכי

 יכולות לחשוף אותו , כ שאר סימני ה חולי של האהבה,אולם הדמעות. בשל הלהט הבוער בלבו וצערו הרב

ירוף הדעת בעיני נתפסת האהבה כט, אין  חטא בתשוקההגם ש. ולכן עליו לשמור דבר אהבתו בסו ד, ולסכנו

 ). 269: 1970, פגיס(לכן על החושק להקפיד להסתירה ו, אנשים שלא ידעו ואינם יודעים אהבה

.  מסוג  זה ומתקיים רק באהבה אהבת הב שריםאינו חפץ בדבר זולת , שוחר התענוגות, החושק הנהנתן

.  הזמר והנגינה,היין, היא שירת הלל שמטיפה להנאות החושים ולתענוגות האהבהאפוא שירת החשק 

  .ושירים רבים כורכים יחד תענוגות אלה

הטרובדורית במרכזה את המושג  שירת האהבה העמידה , לעומת שירת האהבה או החשק האנדלוסית

ולפיו הגיבור מקריב עצמו למען גבירת ,  אשליה ביצירת אידאל האהבה המושלמת,חלוםוביטאה  ', אהבה'

קייה מחטא  ועומדת בניגוד גמור  להלכי הרוח ולקביעותיה של והאהבה החושנית המגולמת בו נ , לבו

 וחיבורים שונים נכתבו ,הכתיבה שינויים גדולים ספרות התקופה ).140: 1990, שחר(הכנסייה הקתולית 

.   נתפסה כפאודל שהטרובדור הוא נתינה והיא ', הגביר'מושא אהבתו של הטרובדור הייתה . בעקבותיהם

, מערכת היחסים שבין הווסל והפאודלבין הקבלה בין יחסי האוהב והאהובה להשירה הטרובדורית יצרה 
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הם אף נטלו מהעולם . ובהם הטרובדור משרת את הגבירה וכל כולו נתון לה, יחסים של כניעה מוחלטת

. בכלומר לאהֹו, אותה ביקשו לשרתשוהעניקו אותו לאהובה ', אדוני'שפרושו , midnosהפאודלי את המונח 

התקרבות שבין האוהב וגבירת לבו ניכרים קווי דמיון אל הטקס הפאודלי שבו הווסל הביע בתהליך ה

  :עשרה-מחבר אנונימי בן המאה השלושכפי שציין , מתקיימים ארבעה שלבים בתהליך זה. נאמנות לאדונו

 . הדובר החושק מעז להצהיר על רגשותיו:   (fenhedor)שלב ההעזה . 1

 . הדובר מביע את אהבתו בפני גבירת לבו:  (pregador)שלב החיזור . 2

 . הגברת מ אירה פנים ומשיבה לו בחיוכים ובשאר סימנים: (entendedor)שלב ההתפעלות . 3

 .הקשר ביניהם מתממש כשהגברת לוקחת אותו למיטתה: (drutz)שלב מימוש האהבה . 4
ביעים גם על ארוטיקה הרוחנית ומצ-היחסים בין המשורר וגבירתו פורצים את המסגרת  האפלטונית

, שירת אהבה שכיוונה רוחנינבעה המציאות החצרנית מהגם ש). 119-118: 1989, דורון(וחושניות 

רובם  לא מימשו  שלב זה ביצירתם ונאלצו  , עם זאת. המשוררים לא ויתרו כליל על החושניות והתשוקה

 ויחסים מחוץ , להשגהכי  במציאות החצרנית הייתה האהבה קשה, להסתפק בהבעתם בלבד ובהצפנתם

 . למסגרת הנישואים היו אסורים

הם , וכדי שלא לפגוע בנימוסים ולסכן אותן ואת ע צמם, הטרובדורים פנו בשירתם אל נשים נשואות

409: 1997, שירמן (Senhal  תחבולה זו נקראת  –הסתירו את זהות האהובה או העניקו לה כינוי ושם בדוי 

אהבה , פי חשאי ונתפסה כאהבה האמתית והראויה להסתכן למענהבשל טיבה זה נשאה האהבה או). 

121: 1989, דורון(לעומת האהבה הטרגית הנשלטת בידי גורל ומוות , שמכוונת לניצחון ולשמחת האוהבים

ומסייעים להאיר את , השמחה וההנאה הם מסימני האוהבים בשירת האהבה הטרובדורית,  הנעורים).

ובכך , מבעי יצר וחושניותגם בין ביטויי האהבה החצרנית לבים הטרובדורים בשיר מש. האהבה באור חיובי

את צורכי הביטוי הארוטי של התקופה באמ ירות הנושאות ביקורת כנ ג ד הסדר החברתי הקיים השיר סיפק 

  8.וערכיו

 
 מאפיינים אנ דלוסיים וטרו בדוריים ב שי רי האהבה  ש ל טדרוס

אולם לעומת . שנודעו אצל המשוררים הערבים, שונותטדרוס כקוד מיו השתמש אף הוא בתחבולות 

בהתחכמויות הוא נטה לחידושים רבים והרבה , שרק  לעתים רחוקות הרחיבו או  חרגו מן הקיי ם, קודמיו

בהרחבות הלשוניות של טדרו ס   )  והלאהXVI, 2/ב (' והחידותגן המשלים'ילין עסק במבוא  ל. לשוניות

פי -טדרוס הכניס דברים שלא היו בשימוש בלשון והיו על. ם לשירים מקורות תלמודיים בביאוריהצביע עלו

המספר אך בשל , נמצאים גם אצל קודמיוכאלה ליקויים אמנם . ילין בבחינת ליקויים שנעשו בגלל המשקל

ציין ילין שניתן , עם זאת.  הדבר בולט אצלו במיוחד,שיריו ורצונו להעשיר ולהרחיב את השפההרב של 

). XXXI-XXVII, שם" (כתבלין למטעמים"ויים גם חידושים שאותם ראה כיתרו נות ולמצוא בצד הליק

בכל רגע ובכל  שימשה אותווהשירה . אבל טדרוס התעניין לא רק במליצה המילולית אלא אף בעניין עצמו

  9.מצב עד שנדמה שקיומו תלוי ביכולתו ליצור

                                                 
 . פרקים שלישי ורביעי: 2008, ביטון: נדלוסית ובשירת האהבה הטרובדורית ראועוד על מאפיינים בשירת האהבה העברית הא 8
כך למשל בשיר שצ . והוא מבטא קשר מיוחד מאוד בינו ובין שירתו, פואטיות-שירתו של טדרוס משובצת בהתייחסויות ארס 9
אלא , יר בגאווה שאין בה אמירות מיותרותומצה, )54שורה , 119, שם" (ֲאהּוָבִתי"הוא מתייחס אליה כאל ) 120-117, גן המשלים(

ְוַהָּבנֹות ְּבנֹוָתי , ֲאִני ַהִּׁשיר"הוא מתפאר וקובע ) 1שורה , 26: 1/ב, שם(בשיר תצח ). 62שורה , שם" (ְנִקָּיה ִמְּדַבר ָׁשְוא, ְיֵפיִפָּיה"היא 
ששירתו מכוונת בכך  , הוא כדרך הטרובדוריםמתפאר) 101-93שורות , 170-171: א, שם(ובשיר תכב ". ְוִיַּׁשחּו ְבנֹות ַהִּׁשיר ְלָפָני/ 

את ושאיפתו היא להרחיקה מן ההמון הפשוט ומאווילים המבקשים לחקות , אף ששפתו ברורה ואין בה זרויות, לקהל מסוים
 :דבריו ולגנבם

 ְלַהְרִחיק ַהְּפָתִאים ֵמֳאָהַלי/ ֲאָבל ַאְעִמיק ְצִדָּיה ַדְּברֹוַתי 
 ַנֲהלֹוַלי, ְּבָׂשַמי ַנֲעצּוַצי/ ץ ֲאִני ָׂשם ַּבֲערּוַגת ְלַהְרִחיק ֵל

 ְוׁשֹוַׁשֵּני ְמָׁשַלי ֵּבין ֲחרּוַלי/ ּוֵבין חֹוַחי ְנָרִדים ִעם ְּכָפִרים 
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ואף  , לה של השירה העברית האנדלוסיתכוללת את סוגי השי ר שהיו קיימים באסכושל טדרוס יצירתו 

כלולים גם " שירי אהבה ועגבים"שירי א הבה הכלולים בשער הקרוי , לדוגמה. משלבת ביניהם בשיריו

וכן  10,ובחלקם אף כת ובים בשלמותם או כמעט  ב שלמותם במתכונת שירי חשק, בפתיחות לשירי תהילה

כמו   .  ובשירי אזור,שלמה בן צדוק' רב טדרוס ו רכגון ה, במחזורי שירים שחוברו לגבירים המכובדים עליו

עם מאפיינים טרובדוריים בתיאור נושאם , כן הוא מפגיש בשיריו מוטיבים אנדלוסיים במבע הלשוני

הוא מתאר את חיי ה תענוגות , בשירים הבאים הכתובים כסיפור, לדוגמה. וביחסו החיובי אל האהבה

 ,)126-125:  תשטו, 1/ ב,שם( לו ת חברו על כך ותשובתואת אהבתו לאחת הצביות ואת תוכח, האסתטיים

לֹא  "ו" ַַאֲחֵרי זְֹך ַמֲחָׁש בֹו " החולם על אהובתוחושקהוא מתאר א ת ה) 128-127 : תשיז,שם( הבא ובשיר 

בשירה הטרובדורית . ומבקש מהדובר לפתור בעבורו את החלום, )3שורה , שם" (ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְוָׁשתֹה

הדובר מבהיר כבר בפתיחת  . יה ולאמתית כשהיא מציינת גם את טהרת המחשבההאהבה נחשבת לראו

לעומת החולם בשיר , )סוגר, 1שורה , שם" (ְוהּוא חֹוֵׁשב ְּבֵחֶׁשק ַיֲעָלתֹו"השיר שיש מי שישן ושנתו ערבה לו 

הבהרה זו מצד הדובר מזמינה את  ). 2רה שו, שם" (ְוִלּבֹו ַזְך ְּכֵצאתֹו ִמְּנָותֹו/ ַנְפׁשֹו ָטֲהָרה ִּכי ָׁשְלָפה ֵגו "זה ש

ושאינו עוד , ולראות בו רגע חיובי ואמתי שאינו קשור בחטא ובזימה, הקורא להתייחס לחלום ברצינות

 קריאה מעמיקה בשיר חושפת את יחסו החיובי של הדובר . לשכרההחלום ארוטי שבא אחרי אכילה ושתיי

בחלומו מבטא החושק את שאיפתו לשאת . תני כחטאהוא אינו תופס את הרגע הנהנ, ועוד. אל האהבה

משמש ראי למצבו , אחד המוטיבים בשירת החשק האנדלוסית, החלום. לאישה את הנערה שבה הוא חושק

החלום משרת את תהליך  . את חשקו וא ת כיסופיו, ובו הוא מבי ע את רצונו, הרגשי של החושק בשיר זה

להצהיר על אהבתו ואף מגיע לשלב המימוש , ת רגשותיוובו הוא מעז לחשוף א, ההתקרבות אל האהובה

מסייע לו בפתרון  , הדובר בשיר מספר את  סיפורו של החושק). סוגר, 6שורה , שם" (ְּבִריתֹו-ְוֵהִקים ֶאת"

, ועוד). 8שורה , שם(פי אותותיו הוא מבשר לחושק שחלומו אינו שקר ולא לשווא ראה אותו -ועל, החלום

, הבחירה לכתוב את השיר כ סיפור מעמידה את נושאו במרכז השיר). 11שורה , שם (כל זה הוא אות משמים

 . מרתקת  א ת הקורא ומז מינה אותו לבחון מקרוב את מחשבתו של הדובר, מוסיפה לו חיּות

  מעצים הדובר את  דמות , המוקדשים לאהבה לנער, )128:  תשיח;127: תשטז, שם(גם בשירים הבאים 

מדבריו עולה כי . הדובר בשיר אינו עושה הפרדה בין גוף  ונפש. פס ת באור  חיוביואהבתו אליו נת, האהוב

 הנער בשיר). 2שורה , תשטז, שם" (ִהִּפיל ְלַאט ַּבֲעצּוָמיו/  ְוִלִּבי ְוַנְפִׁשי –ֶאְבֶּכה : "אחד הם וקשורים זה בזה

ועל הקשר המיוחד בינו .   כך מיוחד שאפילו אורם של הירח והכוכבים מאפיל נוכח אורו ונוכחותו-זה  כל

). 11שורה , תשיח, שם" (ְוָיְפיֹו לֹו ְלֶעֶבד ִסְּגַרִני/ ְיָלדּונּו ְתאֹוִמים ָהֲאָהִבים : "ובין הנער בשיר תשיח הוא כותב

כנראה , "ָאח" לכינוי הוהאהוב המיוחד בעיניו זוכ. הדובר מצא את תאום הנפש שלו והופך להיות עבדו

Senhal) כדרך הטרובדורים שהעניקו את הכינוי , "ֲאדֹוִני"ו)  דלת,12שורה , שםmidnos  לאהובה אותה 

ושני השירים . גם בשיר זה הופך החושק עבד למושא אהבתו). סוגר, 12שורה , שם(ביקשו לשרת ולאהוב 

ֹוָכב ּכ", )סוגר, 4שורה , תשטו, שם" (ִיְׁשְטפּוִני ְזָרָמיו: "מצטיינים בתיאורים נועזים של המבע החושני

,  )סוגר, 3שורה , תשיח, שם" (ּוִבְפֵני ַהְצִבי ַּגִּני ְוֶעְדִני", )16שורה , שם" (ְוַלְׁשִלים ְזָמָמיו, מּוָכן/  ְלַהְׁשִלים ֲחְפָציו 

 ). סוגר, 15שורה , שם" (ֵאש ְּתׁשּוָקה תֹאְכֵלִני"ו, )סוגר, 13שורה , שם" (ְוָׁשם ָיֵהל ֲעָרִבי ִמְלׁשֹוִני"

                                                                                                                                                         
 ?ֲחמֹור אֹו ׁשֹור ֲהִיְגֶעה ַעל ְּבִליַלי/ ִּלְכִסיל ְלִנְכַּבֵּדי ֲאָמַרי -ּוַמה

 ְלַבל ִיָּסְגרּו ִבְיֵדי ֲעִויַלי/ ו ְולֹא ַאְעִמיד ְּכֵלי ִׁשיִרי ֲעֵלי ַק
 ?ְנָבַלי-ְוָכל ָנָבל ְיַנֵּבל ֶאת/ ? ָחָלל ְיַחֵּלל ַּבֲחִליַלי-ֲהָכל

 ְלַבל ַיִּסיג ֱאנֹוׁש ֶּפִתי ְגבּוַלי/ ְמַעט ָזרּות ְּגבּול ַלִׁשיר ֲאַׁשֶּוה 
 ָכַליְוִנְפָרדֹות ְׂש, ְּכִנְבָּדלֹות/ ַמְחְׁשבֹוַתי -ְלַמַען ִיְהיּו ָּכל

 . ְוִנָּכִרים ְּפִתיַלי, ְוִאם ֵאין ֵעד/ ְּדָבַרי -ְוִיָּתֵפׂש ְמַגֵּנב ֶאת
27:  מד;24: לח, א, שם: הכתובים בשלמותם במתכונת שירי חשק, יצחק בן צדוק' ראו למשל את שירי השבח הבאים לכבוד ר 10
ובו כולל טדרוס , מנהגיהם של הנמנים עם בני חוגוהמתאר את דרכם המופקרת ו, )120-117, שם(וכן שיר תהילה שצ . 28:  מו;

 ). 29-20שורות (דברי תלונה על הפירוד ברוח שירת האהבה האנדלוסית 
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י טדרוס מ שמשת לעתים מקור כוח ולא חולשה הגורמת לחושק סבל וייסורים ומאיימת על פ-האהבה על

 ,46-45: שיר אזור לח, 2/ב, שם" (ִהיא ְׂשׂשֹוִני, ָהַאֲהָבה ִלי", למעשה האהבה היא הסיבה לקיומו. קיומו

ה בהנאה טדרוס  עוסק בנושא  החשק והאהב. ויחסו החיובי אל הנושא הוא  כדרך הטרובד ורים, )20שורה 

ה של 'רג'ובכ, )דלת, 5שורה , 37: סז, א, שם" (ָׁשר ְוחֹוֵׁשק: "גלויה ומעיד על עצמו כמי שידוע בשני כינויים

 :שיר אזור כב הוא כותב
 לּו 'לּוא ַאו ַלא ַּתְעֵד'ַפְלַּתְעִד
 אִטִרי' ֻטֻר אלִּסְלָואן ַקט ִּבָכ'ַלם ַיְכ

 ֲחִייֻּת ִּבָׁשאִטִר' ִאִּני ֻעִרְפֻּת ֻמד
  11.ָעאִׁשיקֹן ִפי ִצַנִרי ָהִאימֹן ִפי ִּכַּבִרי

 :ה' רג'תרגום הכ
 ִריבּו ִבי אֹו לֹא  ָתִריבּו

 ֵמעֹוָלם לֹא ָעְלָתה ַהִּׁשְכָחה ַעל ִלִּבי
 נֹוַדְעִּתי ִמּיֹום ֲחיֹוִתי ְּכָחרּוץ

  12.חֹוֵׁשק ְּבַקְטנּוִתי סֹוֵער ְּבַגְדלּוִתי

 
האהבה פותחת . ונותן לה את הבמה לטעון טיעוניה, ה המתפארתבשיר פד ׂשם המשורר דברים בפי האהב

  האהבה משתמשת במ ערכת ציורים מתחום13).דלת, 1שורה , 41: פד, שם" (ֲאִני ָהַאֲהּבה: "בהכרזה

האהבה תופסת את עצמה . ומתפארת בכך שכולם נכנעים לה, המלחמה כדרך שירת האהבה האנדלוסית

 כך מייחסת). 9שורה , שם" (ְוַתַּבְעָנה ְתִהָּלִתי ְׂשָפָתי/ ִּלי עֹוד ְלַסֵּפר ִנְפְלאֹוָתי -ּוַמה:  "כערך עליון ואומרת ברהב

היא גם מייחסת לעצמה אמירות שמיוחסות בפי מאמיניו של האל רק  . לעצמה האהבה מעמד כשל אלוהים

ִיָּמֵלא  "ובתהלים כתוב , )שם, םש" (ְוַתַּבְעָנה ְתִהָּלִתי ְׂשָפָתי"לו כשהיא אומרת על עצמה בביטחון וביהירות 

טדרוס מרבה לדבר בשבחה של האהבה ואינו רואה כל חטא ). ח, עא' תה" (ַהּיֹום ִּתְפַאְרֶּתָך-ִפי ְּתִהָּלֶתָך ָּכל

והם קרוב , התאווה מגונה בעיני הטוענים נגדה בשם  התבונה והמוסר כביכול. בקיומה או ב עיסוקו בה

 :  ועל אלה שכן חווים את האהבה הוא אומר. לוודאי לא ידעו אהבה בחייהם
 ַאְׁשֵרי ִאיׁש ִהְגִּדיל ֲאדָֹני ְמׂשֹוׂשֹו 

 ָׂשם ְּבֵביתֹו ָעְפָרת ֲאָהִבים ְוכֹוסֹו
        14.ָׂשש ְּבֶחְלקֹו ְוכֹוסֹו, ִּכי ְיַחֵּנן קֹול

ם אחרי ה  של  אותו שיר הא ומרת ומה יש  לאלוהים להוסיף לתת לא ד'רג'ומסכם המשורר את  הרעיון בכ

כי ה אהבה היא , התשובה המתבקשת הי א כלום. עפרת אהבים ושמחה, שהעניק לו כל אלה כלומר  אהבה

 :ובאהבה הוא מתקיים כי, האהבה היא הסיבה לקיומו. ידו-ומי שזכה בה התברך על, מתנת האל
  15?ָּיהִמְּבִלי רּוַח ֵאיְך ְּתִחי ַהְּגִו/ ? ֵאיְך ֱאִחי ִמִּבְלִּתי ְצִבי אֹו ְצִבָּיה 

                                                 
 .35-32שורות , 29-28: שיר אזור כב, 2/ב, שם 11
 .15' עמ, ביאורים והערות לשירי אזור, שם 12
ובו מונה האהבה , "בן המלך והנזיר"המשולב בספור , "ִמְׁשְּכנֹוַתי –ְיִדידֹות , ֲאִני ֵחֶׁשק"השווה עם שירו של אברהם אבן חסדאי  13

 .266: ב, 1960, שירמן: ראו. את שבחי עצמה
 . ַמֲחנֹוַתי–ְוִצְבאֹות ִּגיל ְוֶחְדָוה / ,  ִמְׁשְּכנֹוַתי–ְיִדידֹות , ֲאִני ֵחֶׁשק

 .ְּכבֹוַתיְוָינּוחּו ֲעֵלי ָכל ִמְׁש / -ֲאִני ָׁשלֹום ְוַׁשְלַוה ִּכי ֲאַדֵּבר
 .ְוֶאַּדֶּדה ְּבתֹוָכם ָּכל ְׁשנֹוַתי / -ְולֹא ֶאְׁשַּכב ְלַבד ַחְדֵרי ְׂשָמחֹות

 ,ְוֻכָּלם ִיְׁשְּכבּו ֶאל ַמְרְּגלֹוַתי/ ְוִלי ִיָּכְנעּו ַנְפׁשֹות ְמָלִכים 
 .ְוֶאְמׁשְֹך ֶאת ְלָבָבם ַּבֲעבֹוַתי/ ְוִגּבֹוִרים ֲאַקִּׁשר ַעל ֲאזֹוִרי 

 ,ְּדַבר ַצחֹות ְּכִדְבֵרי ַאֲהבֹוַתי/ ל ְלׁשֹון ִעֵּלג ְלַדֵּבר ְּתַמֵהר ָּכ
 .ֲאֶׁשר ֶיְאסֹר ְלִרְכבֹו ַמְרְכֹבֹוַתי/ יֹום , !"ִּגּבֹור ֲאִני"ְוַחָּלׁש ַיֲעֶנה 

 !ְוַאְבֵני ִגיל ֲאַפַּתח ֶאת ְׁשמֹוַתי/ ֲאִני ֵחֶׁשק ֲעֵלי ַאְבֵני ְׂשָמחֹות 
 .20-18שורות , 55-54: ושיר אזור מ, 2/ב, גן המשלים 14
 .1שורה , שם 15
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 :אמירה דומה משתקפת גם  בשיר הבא
  16?ָימּו ת ֲאֶׁשר ֵעין ְצִבָּיה לֹא ְׁשָזַפּתּו/ ְוֵאיְך ? ֵאיְך ִיְחֶיה ִאיׁש ְׁשָזפֹו ֵעין ְצִבָּיה

וג וער באלה שטוענים נגד האהבה בשם , להלן דוגמאות נוספות שבהן מאחל הדובר לעצמו לאהוב תמיד

 :המוסר כביכול
 ֱאִהי ָלַעד ְמאֹד הֹוֶגה ְוׁשֹוֶגה/ ֲעַלת ֵחן אֹו ְצִבי ֵחן ְּבַאְהַבת ַי )1

  17.ֲחַׁשְבִּתיהּו ֲאִני ֶפִתי ְוׁשֹוֶגה/ ְוִאם ׁשֹוֶגה ְבֶזה ִאיׁש ַיְחְׁשֵבִני 
 ְוֶדֶרְך ַאֲהָבה ֶכֶסל, ִסְכלּות/ ְּבֲערּו חֹוְׁשִבים ְׁשִביל ֵחֶׁשק -ַמה )2

  19. ֲעֵלי ֶכֶסל18ַוַּיֲעֶׂשה ִפיּמה/ ה ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ִמֵעְך ְׁשֵדי ָעְפָר
 ?ִחְׁשִקי ְיַקֵּללּו ְבתֹוְכחֹוָתם/ ֶּזה -ֲעֵלי ַמה, ִאְמרּו ְלמֹוִכיַחי )3

  20.ֵהָּמה ְדמּות  חֹוָתם ְּבתֹוְך חֹוָתם / -ַעְלָמה ְוֵחֶׁש ִעם ְיֵמי נַֹער 
המזהה את האהבה עם , תידוע כמוטיב בשירת האהבה הטרובדורי" עלמה וחשק עם ימי נוער"הביטוי 

 .שמחה והנאה, נעורים
ָהִאיׁש ֲאֵׁשר לֹא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים לֹא ָעָמד -ַאְׁשֵרי: "ספר תהלים פותח בפסוקים הבאים

כאמור ט דרוס ). ב-א , א' תה ("ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה'  ִּכי   ִאם ְּבתֹוַרת ה: ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא ָיָשב

והוא בוודאי א ינו שומע בעצת רשעים  , ובעיניו מבורך כל אדם  שזכה באהבה, אינו רואה כל  חטא בתשוקה

. כל חפצו לדבר בשבח האהבה ולהגות בתורתה, ועוד. או להוכיחו על כסילותו, המנסים להרחיקו מאהובתו

ובשיר  אחר הוא , )סוגר, 1שורה , 84:  רנח, א, גן המשלים" (רְוָדת  ִחְׁשֵקְך ֲאִני ׁש ֹוֵמ"בשיר הבא הוא כותב 

הדובר מבי ע את נא מנותו לחשוקה ).  דלת , 2שורה ,  87:רעב, שם" (ְּבָדת ִח ְׁשָקּה ֱאִהי ַמְח ִזיק ְלעֹוָלם"כותב 

 :  כאדם מאמי ן המביע נאמנותו לאלוהיו ודבקות בתורת ו, או לחשוק ודבקותו בה או בו
 ָיאָיא ִמָּלִתי ַה )1

 –ם ִאַלי 'ַקִּבְלִני ְואְנַצ
  21.ִמן ַתְֹחִּתי ַוִאָּלא ַפּכּון ֲעַלָּי

 22:ה' רג'תרגום הכ
 ָהָבה, הֹוי ָּדִּתי

 ַנְּׁשֵקִני ְוִהָּזֵבד ֵאלֹי
  23.ָולֹא ֱהֵיה ִמְּלֵעיִלי, ִמְּלָרִעי

 :ֵעת ִריב ְּבִחְׁשָקּה ָעְרכּו ִלי ָׂשְחִּתי )2
  ָבְנִתיָּדת ַאֲהָבה ִמיֹום ֱהיֹוִתי
  24.ַנַער ְרַדְפִּתיָה ּוָבּה ָזָקְנִּתי

 
ומכנה אותו , כד ת' האהבה האמתית'תופס אף הוא את ר עיון , עשרה-בן המאה השתיםאנדריאס קא פלנוס 

, ערכים  כגון ענווה ו נימוסים' האהבה הא מתית'הוא מציין  בין מרכיביה  העיקריים של . 'דת האהבה'

                                                 
 .1שורה , 88:רעח, א, שם 16
 .79: רלג, שם 17
: ביאורים והערות, שם: ראו. וילין מפרש זאת קמטי בטנו. סנטר כפול, בשר מתחת לסנטר-וכן כינוי לכפל, שומן, ֵחֶלב= פימה 18

" ָכֶסל-ַוַּיַעׂש ִּפיָמה ֲעֵלי"והפסוק אומר .  לצורך המשקל'ויעשה'ל' ויעש'בשינוי , ב, טדרוס משלב בסוגר פסוק מספר איוב טו. 57
 . תאיוול, לעומת כסל בסוגר של הבית הראשון שכוונתו כסילות. הגדיל כרסו, כלומר שמן

 .79: רלד, א, גן המשלים 19
 .79: רלה, שם 20
 .30-28שורות , 11-10: שיר אזור ה, 2/ב,  שם21
 .6: ביאורים והערות, שם 22
 )". מלעילי(=ואם לא היה מעלי , )מלרעי(=תחתי מ: "כלומר 23
 .31-29שורות , 29-28: שיר אזור כב, 2/ב, גן המשלים 24
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מופיע גם אצל אבו  , כערך עליון שאין בו חטא, רע יון האהבה כדת. התמסרות וק נאה לבן הזוג כמו לדת

 :וטומאה שנטמאה בחשק טוהר היא בעיניו, שמעדיף את חטא ה תאווה על התפילה, נוואס
 ?ּוַמה ְּפסּול ְּבַאֲהָבה, ֲאַהְבּתיָה

 ,ַאֲהָבה ָּכזֹאת לֹא ָחִויִתי ֵמעֹוִדי
 ,ִתיָׁשְוא ְיַגּנּו אֹו, ַמה ִּלי ְוָלֲאָנִׁשים

  25.ָלֶהם ָּדָתם ְוִלי ָדִתי
,  של החשוקה והחשוק במערכת הציורים הקיימת מהשירה האנדלוסיתםטדרוס מרבה לדבר על יופיי

ורואה בהם את הנעלה והמובחר , בשירים אחדים הוא מפליג בתיאורם. בריחם ובטעמם, ושבחם במראם

 :שביצירת האל
 ?א ָיְדעּו ָמה הּוא ֲהצּוף אֹו ָמןלֹ/  טֹוֲעֵמי ֻרָּקה , ֶאְפֶּדה ְצִבָּיה )1

   26.ִמַּמֲעָׂשיו לֹא ַמֲעֵׂשה ָאָמן/ ּוְׁשֵני ֲחרּוִזים ָׂשם ְּבִפיָה ֵאל 
 לֹא ֻלְּקָחה ִמֶּצַלע, ַהַנֲעָרה/ ֵמחֹוְׁשָקּה ֵמַהְנָׁשָמה ֻלְּקָחה  )2

  27?ֵאיָכה ְּתִניֵקהּו ְדַבש ִמֶּסַלע: / ִהָּפְלאּו, ִמַׁשד ְּתִניֵקהּו ְדַבש
 ִּתְזַרח ֶׁשֶמׁש ֶאל ֵעין רֹוִאים/ ִמֶּלְחיֹו , ּטֹוב עֶֹפר ֵחן-ַמה ) 3

  28.צּוף ֵמַאְבֵני ַהִּמּלּוִאים/ ַּכָּפיו ַלּנֹוְׁשִקים ָנְבעּו ַים 
 ְרצֹונֹו ַבֲחלֹום ַלִיל ְרִדיִתיו/ ּוֵמֵאין , ְרדֹות ֻרּקֹו ְמָנַעִני )4

  29.יַּקְׁשִּתיו ְותֹוְך ִלִּבי ְמָצאִתיוּוִב/ ְוָנד ֶמִני ְלַעּנֹוִתי ְבנּודֹו 
 חֹוְׁשַקִיְך ֶּבֱאׁשּוַנִיְך-ֶאת/ , ַיֲעַלת ַהֵחן, ַאל ָנא ְתִמיִתין ) 5

  30.ׁשּוִבי ֲעִׂשי ַהּטֹוב ְּבֵעיַנִיְך/ ָנא , ַאל ַּתֲעִׂשי עֹוד ַרע ְּבֵעיֵנְך
 י ִתְדֶמהֶאל ַהְּלָבָנה ַבְּלִח/  ַאְך , ִּתְדֶמה ְבקֹוָמָת ּה ְלָתָמר )6

   31.ָאז ִנְּגָרה ֵעיִני ְולֹֹא ִתְדֶמה/ ָׂשְחָקה ְבָעְרִכי ִניב ְלָפֶניָה 
 ּוִפיָה ַמֲעֵׂשה ֵכן, ְּבִפיָה ֵכן/ ְיַפת ַמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאל חֹוְׁשָקּה ֵאין  )7

 32.ֲאָבל ִלִּבי ֲעֵלי סֹוָדּה ְמאֹוד ּכֵ ן/ ְּדָמַעי הֹוְלִכים ָרִכיל ְּבִחְשָקּה 
 ר ְצִבי ָלְך וֶׁשֶמׁש ְּבֶלְחֵיְךַצַּוא )8

 ּכֹוְכֵבי אֹור ְיהֹודּון ְלָיְפֵיְך-ָּכל
 ָיִפית ֲעֵדי ִכי ֲעִדי ַאְּת ְלֶעְדֵיְך

 ?ָּלְך ְלֶנֶזם ְוֶחְלָיה-ַמה
 ָאחֹות ְלֶׁשֶמׁש ְוַרְעָיה

  33.ָיִפית ְוָנַעְמְּת ֵעירֹם ְוֶעְרָיה
חוזר על עצמו , בדמות נחשים או עקרב, ניהםהמשמש מסגר ת לפ, תיאור שיערם של החשוקה או החשוק

שחור משמש  השיער ה. אלה שומרים עליה או עליו מפני המבקשים להתקרב.  בכמה משיריו של טדרוס

בין הניגוד החד והבולט . לשיניהם הלבנות וללחייהם ושפתותיהם האדומות, ים הבהירםמסגרת לפניה

חצייה אנושית וחצייה אלה , ה של דמות מיתולוגיתומשווה להם מרא, ם וזוהרםמדגיש את יופייהצבעים 

 : וגם מסו כנת וקטלנית, ארו טית ומפתה מאוד, מושגת כמעט  מקברית-מרוחקת ובלתי, מסתו רית, או אל
                                                 

 .  80: 1999, אבו נוואס 25
 .38: סח, א, גן המשלים 26
 .38: ע, שם 27
 .38: עא, שם 28
 .39: עג, שם 29
 .39: עד, שם 30
 .88: רפ, שם 31
 . שלמה בן צדוק' ור מעשרת השערים שכתב המשורר לכבודם של הרב טדרוסהדוגמאות שהובאו כאן לקוחות  . 89: רפד, שם 32
 .18-13שורות , 11-10: שיר אזור ה, 2/ב, שם 33
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 וְ חֹוְשִקים לֹוֲחָמה ֵמֵאין ֲחָרבֹות/ ְצִבָּיה עֹוְרָכה ַבֵּלב ְקָרבֹות  )1
 ַהְּתנּובֹות-ָחִׁשים נֹוְׁשִכים ֶאתְנ/ ּוִמַּׂשְעָרּה ְּבַגן ֶלְחָיּה ְּכִדְמיֹון 
  34.ְוֵאֶּלה לֹא ְיׁשּופּון ַרק ְלָבבֹות/ ֲאָבל ָעֵקב ְיׁשּופּון ַהְּנָחִׁשים 

 ִּכְדמּות ְנָחִׁשים נֹוְטִרים ִּפְרָיּה/ ּוִמַּׂשְעָרּה ֲעֵלי ֶלְחָיּה , ָעְפָרה )2
 ֵהם ָצְרָיּהֵהם ַמֲחַלת ִלִּבי ְו/ ִהְתַמְהְמהּו ּוְראּו ְפָלִאים ִּכי 

  35.ְוִאם ֵהָּמה ֲעֵלי ֶלְחָיּה, אֹוָת ּה/ ַוְיַנְׁשכּו ִלִּבי ְולֹא ָנְשכּו 
 ׁשֹוֵמר ְלִבְלִּתי ָלּה ֱאנֹוׁש ִיְקָרב/ ַׂשְעָרּה ֲעֵלי ֶלְחָיּה ְּדמּות ַעְקָרב  )3

 צּוף ֶאל ֲאהּוֶביָה ְמאֹוד ֶיְעָרב/ ַאְך , רֹוׁש ֶאל ְׂשנּוֶאיָה ְּבִפיָה
  36.ּוְלָכל ֳצִרי ַחִיים ְּבַיד ָהָרב/ ַצר ֵיׁש -ֲאֶׁשר ָמֶות  ְלָכלֵּכן ַּכ

 ֵחן ַלֲהִפיֵצִני ְבִחְׁשָקּה ָסֲעָרה/ ְוִהֵּנה ַנֲעַרת , ַאַחי, ָמה ֱאֶעֶׂשה )4
  37.ֶאְקַרב יְ ׁשּוֵפִני ֲאֶׁשר ַּבַּׂשֲעָרה/ ְוִאם , ַׂשְעָרּה ֲעֵלי ֶלְחָיּה ְּדמּות ָנָחש

 ִאם ֶאְקְרָבה ָלּה רֹאׁש ְיׁשּוֵפִני/  ֶלְחָיּה ְּדמּות ָנָחש ֵׂשָער ֲעֵלי  )5
  38.ִמַּׂשֲעָרה חֶֹׁשך ְיׁשּוֵפִני/ ַאְך , ִמֶלְחָיּה אֹור ַּבֲעֵדִני

רבים הם גילויי . הדובר שמתק שה להתקרב אל מושא אה בתו מתייסר   בשל כך ומגי ע אף לכדי ת לונה

מקשים עליו , על יחסיו עם סביבתו, ל מצבו הפיזי והנפשיע, אלה משפיעים על חזותו. ייסוריו של החושק

הציד , ייסורי האהבה מעוצבים במערכת ציורית מסוגננת  מ תחום המלחמה. את ימיו ומדי רים שינה מעיניו

הן , הצער הרב גורם לו לעתים להתחנן בפני החשוקה או החשוק לחמול עליו. החולי והאש הבוערת, והטרף

דמעותיו וכאבו מובילים אותו ג ם   . והן באמצעות ידיד יחיד או ידידים רבים, אליובפנייה ישירה אליה או 

אם אין  , יש ויבקש הוא ממנה או ממנו להמיתו. לכדי תלונה על אכזריותם של החשוקה או החשוק

:  קב, א, גן המשלים" (ְלִהָּׁשֵרף ְּבֵאׁש ֵחֶׁשק"אף כל הכאב ימשיך לבקש -ועל. בכוונתה או בכוונתו להיענות לו

45:(  
 אּוַלי ְלָבבֹו ַיֲחמֹל ַעל אֹוֲהָביו/ ַהְּצִבי -ַּדְּברּו ֶאל, ְיִדיַדי, ָאָּנא )1

  39.ַאל ִּת ְּתֵנהּו ָנא ְבֶנֶפׁש אֹוְיָביו/ ֲחמֹל ַעל חֹוְׁשָקְך , ְצִבי ַהֵחן, ָאָּנא
 ָאח ַיֲחׁשֹב ֶחְבָרה ְלִתְפָאֶרת/ ַּלְצִבי ִלְׂשרֹף ְּבֵאש ֵּפרּוד -ַמה )2

  40.ָהָאח ְלָפָניו ּכֹה ְמכָֹעֶרת/ ְוָׂשם ֶנֶפׁש , ֵאׁש ַהְּנדֹוד ְִהִבעיר
ש ְנדֹוד ִהְבִעיר ְצִבי ֵחן  )3 ֵׁ  ְבִפיהּו ַנֲחֵלי ֶחְמָאה ְונֶֹפת/ ְּבִקְרִּבי א

  41.ְּבַגן ֵעֶדן ֲאָבל ִלִּבי ְּבתֶֹפת/ ְוֵעיַני , ֲאׁשּוֶרנּו ְולֹא ָקרֹוב
 ַמְאַוָּיי-ַנְפָׁשְך ָלִפיק ֶאת  / - ֵאין ֶאת ִאם, ָעְפִרי, ַחֶּייָך )4

   42.ִּכי טֹוב ִלי מֹוִתי ֵמַחָּיי/  ַנְפִׁשי ִמֶּמִני -ַקח ָנא ֶאת 

 

 
 ְּביֹום ָנד ַהְּצִבי ֶמִּני/ ַׂשְבִּתי , ֲאָהּה, ְּבלֹֹא ִעִּתי )5

   43.ְוַעִין לֹא ְתׁשּוֵרִני/  ְוִכְמַעט ָקט , ְוַדּלִֹתי
                                                 

 .40: עט, א, שם 34
 .40: פא, שם 35
 .השיר מוקדש לכבוד הרב טדרוס. 40: פב, שם 36
 .84: רנז, שם 37
-ָואַֹמר ַאְך: "יא שם נאמר, קלט' בית השני לקוחים מספר תההמופיעים ב' חושך ישופני'ו' אור בעדני'השיבוצים  .87: רעד, שם 38

 . אזי החושך יהיה אורו והלילה יהיה הצלתו, אם החושך יוטל על הדובר ויכסהו: וכוונתם, "חֶֹׁשְך ְיׁשּוֵפִני ְוַלְיָלה אֹור ַּבֲעֵדִני
 .39: עה, שם 39
 .39:עו, שם 40
 .39: עז, שם 41
 .46: קח, שם 42
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 ּוְנדּודֹו ַעְצמֹוַתי ִׁשֵּבר/ ה רּוִחי ֵחֶׁשק עֶֹפר ִּכָּל )6
  44.לֹא ִנְׁשַא ר ִּבי ַרק ַהִּדֵּבר / ַעד , ָוֶאַּדל ִּבְפִריָדתֹו

 ַוֲאִני ְבִלי גּוף  ֶנֱעָלם ָהִייִתי/ ִּכי ְדֵמי גּוף ֶנֱחָלה ָבִכיִתי , ָהּה )7
 י ָנִטיִתיִּבינּו ֲהִכי ָׁשם ָאֳהִל/ ֵעת ִּתְׁשְמעּו ַאַחי ְּבֶאֶרץ קֹול ְּכאֹוב 

  45.ִכי ִלי ְיאֹוִרי  ַוֲאִני ָעִׂשיִתי/ ְּדעּו , ְּוֵעת ְיאֹור ָּדם ֶתֱחזּו ֶנְגִּדי
 ְוַדם ִלִּבי ְּבַבת ֵעיִני ְׁשַפְכִתֹיו/ ְיקֹוד ִחְׁשִקי ְבתֹוְך ִלִּבי ְצַפְנִּתיו  )8

  46.ם ֲהַפְכִּתיוֶאל ָּד, ְולּו ֶאְבּכֶ ה ְּבָים/ ְׂשַרְפִּתיו , לּו ֶאֱאנַ ח ַעל ֵעץ, ֱאֶמת
 !ִּבי, ִּבי ֲאדִֹני, ֵּגִוי ְבִחְׁשָקְך/ ַרֵחם ֲעֵלי ַדּלּות , ְצִבי, ָאָּנא )9

  47.ִּבי-ִחָּציו ְּתַכֶּלה, ַהְיִדיד, ַא ל/ ִאם ֵעיְנָך ֶקֶׁשת ְוַאְּת רֹוֶבה 
 וְ ַהְעִלי ָנא ֲארּוָכה ֶאל ְמזֹורֹו/ ַעל ְיִדיֵדְך ַרֲחִמי ָנא , ְצִבָּיה )10

  48.ֲהִכי בֹו הּוא ְמזֹורֹו, ֲעִסיס רֹק ִּפיְך/ ָפַתִיְך ְּתִני ָנא לֹו ְוָימֹץ ְׂש
 .ַוַּיְלִּבין ְׂשָעִרי/  ִּכָּלה ְבָׂשִרי / ֵחֶׁשק ְצִבי ַהֵחן  )11

 ֵאׁש ּתֹאַכל ְוִת ְׂשרֹף/ ֵּבינֹות ְצָלַעי 
 ִּבי ִיְׁשטֹף ְוִיְגרֹף / ַנַחל ְּדָמַעי 

  ְוִיְטרֹףֶאָחד ְּבֵרַעי ֵלב ָיצּוד
  49. ְסגֹוִרי-ִיְקַרע ֶאת/ ֶּפַצע ְּבעֹוִרי / ּוְבַלֲהטֹו ֵמֵאין 

 –ַהְּפִריָדה ָׁשְלָחה ּתֹוְך ְצָלַעי  )12
 ֵאׁש ְנדֹוד לֹא ָיְכלּו ָלּה ְּדָמָעי

 ְוֵאין ִלי ֵלב ְוַרּבּו ְנָגָעי, ָהּה
 50.ר ְלָהִביָנד ְונִ ְׁשַא/ ְלָבִבי / ִּכי ְביֹום ִהְרִחיק ְנדֹודֹו ֲאהּוִבי 

 ְמאֹד  ָּגְדָלה-ַעד/ ִנְפְלָאה ַאֲהָבִתי  )13
 ַבְּנדֹוד ִנְגְזָלה/ ְוִהֵּנה ְׁשָנִתי , ָלְך

 ָקט ְמַעט ֶאְׁשאֲ ָלה/   ֶנְגְּדָך ַתֲאָוִתי 
 ַוֲחָסִדים ְּגמֹל ! / ֲחמֹל, ְצִבי ֵחן, ִּבי

 .ַּבְּנדֹוד ֶאֱעמֹל/ ַוֲעֵדי ָאן ְּבִלי נּום 

 
 ִּבְּנדֹוד ֶנֱאָבד/ ִהֵּנה  ְו–ָלְך ֲאהּוָבְך 

 ָלְך ֲאִני ֶנֱעָבד/ ַּתֲחמֹל אֹו ְתַעֶּנה 
 ַאְּת  ְיִדיִדי ְלָבד/ ַוֲעֵלי ַאף ְמַקֵּנא 

 –ִהְנִני ָבא ְב עֹל / ִּבי ֲחׁשֹק אֹו ְגא ֹל 
 51.ֶחְפְצָך ִבי ְפעֹל/ קּום ְּלך קּום , ֶחְׁשְקָך

 
 ַעְלָמה ְלַעּנֹות ַהְּלָבבֹות נֹוְצָרה )14

                                                                                                                                                         
 .48: קכד, שם 43
 .51: קכט, שם 44
 .54: קמב, שם 45
 .54: קמג, שם 46
 .81: רמו, שם 47
 .84: רס, שם 48
 5-1.שורות, 10-9: שיר אזור ד, 2/ב, שם 49
 .8-5שורות , 16-15: שיר אזור ט, שם 50
 .10-1שורות , 24-25: שיר אזור יט, שם 51
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 ּה ִנְקְׁשָרה ַנְפִׁשי ְוִהיא ִבי ָקְׁשָרהָּב
 ַחַּיי ְּבנֹוָדּה ֵמֲרָרה-ָמְתָקה ְוֶאת 

 ִּבי נַ ֲעָרה: /  ָואְֹמָרה
 ?ָּבְך ִנְקְׁשָרה ַנְפִׁשי ְוֵאיְך ִּבי ִתְקְׁשִרי

 ַאְּת ַמֲחַלת ִלִּבי ְוַאְּת ַהֳּצִרי
 ?ַיֲעָלה ּוְתָמֲרִרי/ ֵאיְך ְּבִפְיך ִיְהֶיה ְמִרי 

 –ְמאֹד ַאָּפּה ְּבִגְׁשִּתי ֶלֱארֹות ָחָרה 
 ְוַאָּפה ַּבֲחרֹות, ָּבְׂשֵמי ְלָחֶייָה

 ֵהִבין ְלָבִבי ִכי ְרצֹוָנּה ֵחץ ְירֹות 
  . . . . . . . . . .              ָוֶאֱעֶנה 

 ִאם ֵחץ ֳיִפי ִלירֹות ְּבֵעיֵנְך ִּתְבֲחִרי  
 ! ְיִרי–ִהֵּנה ְלָבִבי ָלְך ְלַמָּטָרה 

 !  ַמֲהִרי–ִאם ְלָהְרִגי  / צֹוֵנְך ַסְּפִרי ָמה ְר

 
 ֵעת ָרֲאָתה ַנְפִׁשי ֲאֶׁשר ָּבּה ָחְשָקה
 ָּתְפָׂשה ְסגֹור ִלִּבי ְואֹוִתי ִרֲחָקה

 :ַוִּתְׂשְרֵפהּו ַבְּנדֹוד ָוֶאְצֲעָקה
 –ֲעִׂשי , ִלִּבי/  ִאם ִּתְתְּפִׂשי 
 ְרִצי אֹו ַגֲעִרי, ַכּטֹוב ְּבֵעיָנִיְך

 ּבַ ֲעִרי. . . . . . . . . . ד ֵאׁש ַּכִּבי ְיקֹו
    52 .ֵאין ְּבִלִּבי ָלְך ְמִרי/ ָּבְך ְלַבֵּדְך ָּבֳחִרי 

 
ומתאר את הס יטואציה הטיפוסית של , בשיר זה משלב המשורר כמה מוטיבים משירת החשק האנדלוסית

 בגוף  ר אשון הוא מנ קודת מבט  ש ל דובר. מזווית אישית, וחשוקה המסרבת  להיענות לו, יחסי חושק מ יוסר

. שאותה הגה קרוב לוודאי מכוח הנסיבות וממקומו כחושק מיוסר, פותח את דבריו בתובנה מכלילה

כך פותח הוא  בתיאור יחסי ו עם עלמה כלשהי שגרמה -ואחר. העלמה נוצרה כדי לענות את הלבבות, לדבריו

, אבל הרגש לא היה הדדי. שהחושק מבהיר שמדובר בקשר שק שור בנפ. לו להתענות בסירובה להיענות לו

אך היא   , בהמשך הוא מתא ר איך ניסה להתקרב אליה. אבל הוא לא חדר לנפשה, שכן היא חדרה לנפשו

הוא מתחנן לפניה . מ שסירבה להיענות לו פונה הדובר להדגיש את אומל לותו. דחתה אותו בכעס רב

ומבחינתו הכוונה היא אם לדון , בהומבקש ממנה להחליט אם להיענות לו או להמשיך בסירו, שתחמול עליו

תיאו ר  . וממילא אין לו חיים בלעדיה והיה רוצה שתבחר להיענות לו, חייו בידיה. אותו לחיים או למוות

. שילוב השיחה ביניהם והאמירות האמוציונליות משוות לשיר נימה אישית וחיּות, הסיטואציה בגוף ראשון

משלב מוטיבים אנדלוסיים עם תיאורים כנים של רגשותיו  ה, השיר מאפיין את אופי כתיבתו של טדרוס

התיאורים  הכנים של . והוא מבטא  ז את בלשון קל ה ומובנת יות ר, ותשוקותיו ועם אמירות  מודרניות לזמנו

הקורא שמוזמן להיחשף אל עולמו הפנימי של טדרוס קשוב יותר   . רגשותיו רק  מעצימים את המבע בשיר

 והתיר לעצמוהוא ,  מעידה על מודעות עצמיתתכתיבתו הפרסונלי. שיתלתוכן דבריו בגלל הנימה האי

 . ולחדשלהרחיב או לחרוג מן הקיים 

 

                                                 
 . ב הידסימון הנקודות כוונתו טקסט חסר בכת. 21-1שורות , 29-28: שיר אזור כב, שם 52
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ראה את  גדו לת שירתו  הוא . טדרו ס התעניין לא רק ב מליצה המילולית אלא אף בעניין עצמו, כאמור

 ללא מחסומים  שלו והיה חשוב לו להביע את האמת האי שית,מהיותה בבואה לאירועי חייו ולעולמו הפנימי

מ חזק אותה ומ כוון אותה , מ עודד אותה, ב שיר הבא למ של פונה טדרוס אל נפשו .וללא צנזורה או ביקורת

 : באומרו
 ַאל ִּתְכֲאִבי, ַּדְּבִרי ִׁשיר ַּדְּבִרי

 ַּבֲחִרי ַנְפִׁשי ְּבֵחֶׁשק אֲֹהִבי
 ַאֲחָריו רּוִצי ְוִרְדִפי ַכְּצִבי
               53.ְוִריב ַאל ִּתְׁשְמִעי, ִדין ְּתֻלָּנה ָבּה/ ד ֲהִכי ַאֲהָבה ַאל ַּתֲאִזיִני עֹו

 
כי . כי יש להתלונן על האהבה) לֵמריב(לא לכאוב ולא להקשיב לאומר , הדובר מבקש מהנפש לדבר שיר

ואין בה , היא אינה חטא. והוא רוצה להתקיים באהבה גם אם גורמ ת היא לסבל, האהבה היא מהות הקיום

והאשמה היא , האהבה עצמה היא ערך עליון. ואשרי האיש שידע ויודע אהבה,  היא מתת האל.כל אשמה

או אל המשקה שאמור , לכן את התלונה יש להפנות לצבי. בחשוקה או בחשוק המסרבים להיענות לחושק

 :לספוג את תלונתו ולהשכיח ממנו את מכא ובו
 ַעד ְלָמַתי ַאְּת  ְצִבי ֵחן טֹוְרִפי

 ַּפי ְוִצָּמאֹון ְּבִפיָים ְּבַעְפַע
 ָלְך ֲאִני ָצֵמא ְוָלְך ִהָּכְסִפי

 54.ַּכם ַדַעְוָנאך ַוִאן ַלם ַּתְסַמִע/ ַאֻיַהא אלָּסאִק י ִאַלְיך ַאְל ֻמְׁשַּתִּכי 

 
. ישירות והם משיבים לו ומפנה אליהם שאלות, המשורר מרבה לפנות בתלונה אל החשוקה או החשוק

בתשו בתה מציעה היא לו בעוקצנות פתרון פשוט והגיוני .  בשיר הבאהיימעניינת ביותר תשובתה ש ל הצב

 :ואז ירווח לו, כל שעליו לעשות כדי שלא יסבול ושלא יתענה הוא לא לאהוב. כביכול לצרותיו ולסבלו
 –ְלַענֹות חֹוְׁשִקים ֵמֵאין ְמנּוָחה / ְצִבַית ֵחן ְוַאָיָלה ְׁשלּוָחה 

 –ֲהִכי ַנְפִׁשי ְבִחְׁשָקּה ֶנֱאָנָחה / ְמ ִרי ְתלּוָנִתי ְבָא-ְּבָׁשְמָעה ֶאת
  55.ֲעזֹב ֵחֶׁשק וְ ָהְיָתה ָהְרָוָחה/ ְיִדיד ִאם ַצר ְלָך ִבי : ֱהִׁשיַבְתִני

 
 :שפנו אליו בעבורו, וראו את תשו בתו האכזרית של הצבי לחבריו של החושק

 :ַּבֲעבּוִרי ָאז ָאְמרּו ַלְּצִבי
 ?ִביַעד ְלָמַתי ִיְדַאג ְוֵיֵלְך ְש

 :אֹוֲהִבי-ִלי ָאְמרּו-ָׂשח ְּבֶקֶצף
 56.ֵּביתֹו ְוֵיָחָנק אֹו ְיַצו ֶאל/ ִאם ְרצֹונֹו ַלְחׁשֹק ְיִהי ֶנֱאָבק  

 
העובדה . הוא מדווח על ידידיו שפנו אל הצבי בעבורו. הדובר מדווח על הסיטואציה אף שלא נכח בה

בריו הקשים של הצבי מפגין החושק למרות ד. שמדובר בידידים מקנה לסיטואציה אמינות מבחינתו

 : נאמנות למושא אהבתו
 רֹק ְׂשָפָתיו ִּכְדַבׁש ּוִמָּליו ְּכָמן

                                                 
  .17-14שורות , 48-47: שיר אזור מ,  שם53
ביאורים והערות , שם: ראו(ַּכָּמה ְקָראנּוָך ַאף ִּכי ֵאיְנָך ׁשֹוֵמע / ֵאֶליָך ַהְּתלּוָנה ! הֹוי ַהַּמְשֶקה: ה'רג'תרגום הכ. 21-18שורות , שם 54

 ).26: לשירי אזור
 42: פט, א, שם 55
 .9-6שורות , 18: שיר אזור יב, 2/ב, שם 56
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 57.ֵאין ְּכַמְכאֹוב ִחְשקֹו ֳחִלי ֶנֱאָמן
 : ה אומ רת'רג'והכ

 58.ַלם ַּתֻּכן ַתַם ִמָלאח ַוָלא ֻעָׁשאק/ ַלו ָּכאן ַאְלֻעְׁשֻק ִּבאְלֻקַּבל ַואְלִעָנאק 

 
חייו חשובים בעיניו פחות . ובלבד שיחווה אהבה, לקבל עליו את ייסורי האהבהאם כן מוכן החושק 

 : או לפדותו בחייו, ומוכן הוא בחפץ רב להיות כופר למושא אהבתו, מאהבתו
  59?לֹא ָיְדעּו ָמה הּוא ֲהצּוף אֹו ָמן/  טֹוֲעֵמי ֻרָּקה , ֶאְפֶּדה ְצִבָּיה )1
    60.ֱאִהי כֶֹפר ְלֵליל ָּכָלה ְבִחּבּוק )2
  61.ִליל ַׂשְׂשִּתי בֹו/ ַנְפִׁשי ִפְדיֹון  )3
 ַלִיל ְּבַיד ַׁשַחר ְקרּוִעים-ֲאֶפל/ ֱאִהי כֶֹפר ְלֵעת ָהיּו ְמִעיֵלי  )4

   62.ְּכֵעיֵני ַנֲעָרה ַּבּפּוְך ְקרּוִעים/ ְואֹור ַׁשַחר ְּבאֶֹפל ֵליל ְמעָֹרב 
  63.ַנְפִׁשי ְפדּות לֹו )5

 
הוא  . שק את  ייסוריו באהבה ונשאר נאמ ן לה או לו ול אהבתו אליה  או אליופי רוב מק בל החו-על, כאמור

, בשיר קכב שבחלק א. מעדיף את קרבתם של החשוקה או החשוק ומוכן להקריב רבות למענה או למענו

ה של רמשתוקק המשורר להיות דקיק עד שיוכל להיות החוט שעליו נשזרים חרוזי הענק המונח על צווא

 :  דרך קבעההצביי
 ִּבְנדֹוד ְצִבָּיה ְּבתֹוְך ִלִּבי ְמעֹוֶניָה/ , ַוֶּיֱחַׁשְך ָזֳהִרי, ָּתֳאִרי, ֲאָהּה, ִנְׁשַחת

 ְוָׁשב ּגּוִפי ְכָמְתֶניָה, רֹאִׁשי ְכֶלְחָיּה/ ְוִהְלִּבין ְׂשַער , ָחַׁשְך ְּכַׂשֲעָרּה ְמאֹור ֶלְחִיי
  64.ִתיל ְּבַאַחד ֲעָנק ִמַצְּוארֹוֶניָהִלְפ/ ְואּוַלי ֱאִהי , ִמי ִיְּתֵנִני ְכמֹו חּוט ַּדל

 
. מזקינה אותו וגורמת לדלות גופו, השתקפות זו מחשיכה אותו. הדובר שואב את מראהו מ מראה החשוקה

, ב שיר סט מצייר המשורר תמ ונה הפוכה. להתאחד אתה, כל שנותר לו לייחל לעצמו הוא להיות חלק ממנה

 : ומשווה לה מראה מלבב, אן ההשתקפות מאירה אותהכ. ובה החשוקה שואבת את מ ראּה ממראהו
 ּוְבַדר ְדָמַעי ִמְּלָאה ִׁשֶּניָה/  ִּבְׁשחֹור ְלָבִבי ָקְרָעה ֵעיֶניָה 

  65.ּוְבַדם ְּכֵבִדי ָצְבָעה ָפֶניָה/ ְבִלְבַנת ַׂשְעִרי  ַּתְלִּבין ְוַתְאִּדים ִּכי

 
שהרי ידוע מאז ומתמיד שחשק ,  לצבי לעבדומוכן להיות, בשיר הבא מקבל החושק את עול האהבה כרביד

 :הצבאים מעביד רוזנים
 עֹל ָהֲאָהִבים ֶאֱחׁשֹב ָרִביד/ ִאם ַעל ֲאָהִבים ַהְּצִבי ִהְכִּביד 

  66.ֵחֶׁשק  ְצָבִאים רֹוְזִנים ֶהְעִביד/  ְמָאז –אֹו ַמֲעִביִדי ִחְׁשְקָך 

 
                                                 

 .11-10שורות , שם 57
: ביאורים והערות לשירי אזור, שם: ראו(לֹא ָהיּו ְיֵפי תַֹאר ְולֹא חֹוְׁשִקים / לּו ָהָיה ַהֵחֶׁשק ַרק ִּבְנִׁשיקֹות ּוְבִחּבּוק : ה'רג'תרגום הכ 58

11 .( 
 .1שורה , 38: סח, א, שם 59
 .1שורה , 105: שנח, שם 60
 .1שורה , 105: שנט, שם 61
 .105 :שס, שם 62
 .19שורה , 10-9: שיר אזור ד, 2/ב, שם 63
 .48: קכב, א, שם 64
 .38: סט, שם 65
 .41: פה, שם 66
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 :בשיר הבא מתבטל החושק בפני החשוק
 ֲאִני ִמְדָרְך ְלַכף ַרְגלֹו ְוָנַעל/ , י ִכי ְצִבי ֵחןֵאין ְּבִלִּב, ְיִדיַדי

  67.ְוָסַגר ַּבֲעדֹו ֶדֶלת ְוָנָעל/  ֲהִכי ִמּיֹום ְרִאיִתיו ָּבא ְבִלִּבי 

 
 :ומוסיף התחכמות נפלאה בבית השני, גם בשיר הבא מתבטל הדובר

 ָרְך ְלַרְגלֹוְוֶאְתַאב ִלְהיֹות ִמְד/ ְצִבי ֵחן ִנְקְׁשָרה ַנְפִׁשי ְבַנְפׁשֹו 
  69.ִּכיַלי ְלַרְגלֹו-ֲאִני חֹוֵׁשק ְלָכל/ ְוַעל ֵּכן ,  הּוא ְמאֹד ִּכיַלי68ְּברֹק ִּפיו

 

 מהחושק או עקבות גמל י השיירה שהרחיקה אותה ,נשיקת האדמה שנחתמו בה עקבות רגליה של האהובה

נזכרת גם בשיר ת האהבה  היא 70.רית' אופיינית להתנהגות החושק בשירת האהבה הֻעד,ידוע-למקום לא

 :שמואל הנגידכמו בשיר הבא של , העברית האנדלוסית

 ,ִּביק  ֶאת ְלָחַיי ֱאֵלי ִמְדַרְך ֲהִליָכְיִכי / -ָאׁשּוט ְּכֵהֶלְך ֲעֵלי ִגְבַעת ְלבֹוָנה ְוַאְד

  71.ִכיחֹוֵרׁש ֲארּוָכה ְלַמְעַנִיְך ְוָעָלְי/ ְוַעל ַּגִּבי ְּכמֹו ַמֲעִנית , ֶאְׁשַמע ְּגדּוָפה

 
ובכי , בהגות היונים והתורים: "ונו שאו, השיר הבא מופיע בשער השישי המוקדש לכבוד הרב טדרוס

, המוטיב המסוגנן ש ל בכי היונה משמש בשירה האנדלוסית מטפורה לבכי החושק". החושקים הערים

ש ירי תלונה ויופיע בסוגי  שירים המבטאים מצוקה קשה כגון ב,  לכאבו ולייסורים שמונעים ממנו שנתו

טדרוס משאיל מוטיב זה כדי לתא ר את מצוקת   החושק על הנדוד ). 298-297: ,ב, 1995, לוין(ובשירי קינה 

האמפתיה הקיימת בין   . בעיני הדובר משול הדבר להתמודדות עם אובדן. והריחוק מאהובתו או מאה ובו

הדובר  בשיר מנסה  . הכאבומדגישה את  הצער ו, החושק הסובל והיונה המתייסרת מעניקה לשיר קד רות

אולם השימוש במוטיב היונה הבוכה והמקוננת מזמין את   , להסתיר את כאבו ולתת הסבר לנדודי שנתו

 :    הקורא להתחבר אל החושק ולהרגיש את כאבו
  עֹוִנים72ְוֶזה ָלֶזה ְבִני, ּבֹוכִים/ ַנְמִּתי ְוֵנעֹוְרִּתי ְלקֹול יֹוִנים 

 73?אֹוִתי ְמִתים ּבָ ַאֲהָבה מֹוִנים/ ֵאיְך : ִׁשיַקְמִּתי ְוָאַמְרִּתי  ְלַנְפ
  74.לֹא ִקְּדמּוִני ִּבְב ִכי יֹוִנים/ ִאם ֶאֱהֶיה חֹוֵׁשק , ֵחי ַאֲהָבה

 
 :דוגמאות נוספות

 וְ קֹוְנִנים ַעל ְּפִריָדָתם ֲעֵליֶהם/ ְויֹוִנים ָחְמדּו ֶׁשֶבת ְּבֵאִלים  )1
 ָאֳהֵליֶהם-ִׁשים ָמְתחּו ֶאתְיֵב/ ְוַאל ָנא ַתֲחׁשֹבּון ִּכי ְבֵעִצים 

 ְּבעֵ ת ָּבם ִקְּננֹו ָיְבׁשּו ֲעֵליֶהם/ ַאְך , ְּבֵעִצים ַרֲעַנִּנים ִקְּננּו
 ְּבִניֶהם ָנְׂשאּו קֹול ַעל ְּבֵניֶהם/ ִנְקַרע ְליֹוִנים , ַרֲחִמי, ְלָבִבי

 יֶהםֲאָבל חֹוְׁשִקים ְיִבינּון ַמֲעֵנ/ ִאיׁש לֹא ְיִביֵנם , ְוֵהָּמה ִעְּלִגים
                                                 

 .80: רלז, שם 67
ביאורים והערות , שם: ראו. שטעמו כיין הטוב, המשוררים הערבים והעברים משבחים את רוקם של החשוקה או החשוק 68

 .  הכוונה לנשיקותיה–חכך ". ְוִחֵּכְך ְּכֵיין ַהּטֹוב: "י, ש ז"עניין זה נזכר בשה. 10שורה , 20: לשיר לא
 .58: ביאורים והערות, שם: ראו. בגללו= לרגלו. 82: רמז, א, גן המשלים 69
 .350-337: ב, 1995,  לוין;142-141: תשלא, לוין:  ראורית'הֻעדעוד על האסכולה  70
 .2-1שורות , 152-151: א, 1/א, 1960,  שירמן71
 .37: ביאורים והערות, א, גן המשלים: ראו. יבבכ, בנהי= בני 72
 .שם, שם: ראו). ח"פ' ר ס"ב(מגנים ומקנטרים = מונים 73
 .52: קלג, שם 74
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  75.ְוָרַעת ַהְּנדֹוד ֶנֶגד ְּפֵניֶהם/  ְלַמַען ִּכי ְכֵאב ֵחֶׁשק ְּכֵאָבם 
 ּבֹוָכה ְברֹאׁש ָאִמ יר ְּבתֹוְך ִקָּנּה/ ְּבִבְכָיּה עֹוֲרָרה יֹוָנה , ִּבְכִיי )2

 ִּתְבֶּכה ְוָדם לֹא ַתֲערֹף ֵעיָנּה/  ַאְך , ְוֵעִיני ַתֲערֹף ָּדם, ֶאְבֶּכה
  76.ַעד ֶאֱחׁשֹב ִּכי חֹוְׁשָקה ֵאיָנּה/ ּתֹוְך ְּדָמֶעיָה לֹא ַיֲערֹף ָּדם 

 
רוחם הפכפכה והם פועלים בשני כיוונים מנוגדים בעת , אינה צפויהשל החשוקה או החשוק התנהגותם 

ביכולתם ,  אך גם התשו בה להחלמתו החושקמתבטאת בכך  שהם הגורם למחלתזו כפילותם . ובעונה אחת

 הן בקרבתו  ,הם תמיד ידונו אותו לכף חובה בעוד הוא מתייסרו, לפוצעו ולרפאו, להמיתו אך גם להחיותו

 :אל מושא אהבתו הן בריחוקו ממנה או מ מנו
 77.ַאְּת ַמֲחַלת ִלִּבי ְוַאְּת ִהיא ַהֳּצִרי )1
 ַרּבּו ֲהָפִכים ָּבּה ְוֶנְחָמד ְמאֹד  )2

 ַּתְחִלים ְּבֶחְבָרָתּה ְוַתְחִליא ַבְּנדֹוד
 78.ֲעָרּה ַאְך ְּבֶלְחָיּה אֹור ְוהֹודחֶֹׁשְך ְּבַׂש

 79.ִּכי ֵחן ְוֵחץ ְּבֵעיָניו/ ָיִמית ֲאָבל ְיַחֶיה  )3

 

ולכל אחת מהן תפקיד  , מלבד דמויות החושק והחשוקה או החשוק מופיעות או נרמזות ד מויות נוספות

לאיחודם של בני הזוג  שפועל , )السفير=( השליח כגון, מוגדר שמכתי ב את התנהגו תה ביחס לגיבורי העלילה

הֵמריב או ו , )الواشي =(מוציא הדיבה או הרכלן , שנחשב לדמות עוינת, )الرقيب=(הצופה או המרגל , ומטעמם

לאהבה פגעים : "על המריב אומר אבן חזם 80.הקשור בשירים רק בדמותו של החושק, )العاذل=(המוכיח 

, "רשעים" הרכיל והמוכיח בכינויים , ואילו טדרוס מכנה  את הצופה81".רבים וראשון בהם המוכיח

 ": כסילים"ו" פתאים"

 ?ָּבַאֲהָבה ַנְפִׁשי ְתַכל ָׁשָני/ ִאם , ַהְּמִריִבים, ִּלי ְוָלֶכם-ַמה )1

  82?אֹו ִאם ְּדֵמיֶכם ִיְּזלּו ֵעיָני/  ? ַהִאם ְיקֹוִדי ִלְּבֶכם ִיְׂשרֹוף

 ְׁשבּוִני ַוֲאִני ֵערְוָיֵׁשן ַיְח/ ֲעֵלי ִחְׁשִקי ְיִריבּוִני ְפָתִאים  )2

 ּוֵמ רּוִחי ְלַאט אֹוָתּה ְלָבֵער/ ְוָאְהָבִתי ְלַכּבֹות ַיֲחׁשֹבּון 

  83.ְוָהרּוַח ְיקֹוד ָהֵאׁש ְּתָבֵער/ , ְוִדְבֵריֶהם ְּכרּוַח, ְוִהיא ָכֵאש

 ?ִחֵּבק ְצ ִבַּית ֵחן ְוָתִרים קֹוְלָך/ ָּתִלין ֲעֵלי ָאָדם ֲאֶׁשר , ְּכִסיל, ֵאיָכה )3

   84.ִּת ְרֶאה ְיַפת ּתַֹאר  ְוָלַקְחָּת ְלָך/ ְּבֵעת :  ְוִהֵּנה ָאְמָרה ַהָּדת–? ָכהֵאי

 ְיִריּבִוני ֲעֵלי ִחְׁשָקּה ְּכִסיִלים/ ְּתַעֵּנִני ְבנּוָדּה ַהְצִבָּיה  )4

                                                 
 .53: קלה, שם 75
 .53: קלו, שם 76
 .6שורה, 29-28: שיר אזור כב, 2/ב, שם 77
 .24-22שורות , שם 78
 .6שורה , 46-45: שיר אזור לח, שם 79
 .39-38: 2008, ביטון: ועוד על הדמויות הנוספות רא 80
 .150: 1992, אבן חזם: אור. العاذل فاولها, افات وللحب 81
 .46:קג, א, גן המשלים 82
 .46: קד, שם 83
 .יא, דברים כא:  ראו2אשר לשורה . 46: קו, שם 84



 

 2015אפריל * ה "ניסן תשע * 56גיליון , מעמקים

16

  85.רֹוֶעה ְכִסיִלים, ֱאֶמת, ְויֵ רַֹע/ ַהַּלְיָלה ֶאְרֶעה ְצָבא רּום -ְוָכל

  86?ְוַת ַחת ָאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני/ יבּוִני ְפָתִאים ִּלי ִאם ְיִר-ּוַמה )5

 87.ֲחַדל ֵמִריְבָך ִּכי ֵאין ְמִרי ִבי / , ַעל ַאֲהַבת ָעְפָרה ְמִריִבי, ְּכִסיל )6

 ִלי ָעְרכּו ְתֻלָּנה/ ָּבֲערּו ְפָתִאים -ַמה )7

 ִלי ֶאְּקָחה ְלָמָנה/ ַיַען ֲאֶׁשר ְצָבִאים 

 88.ָהַאֲהָבה ְמַעָּנה / ֵּיׁש ְלֵבית ְמִרי ִאם-ַמה

 :ובשיר הבא מתרעם הדובר על הרשעים שחושבים שכל עניינו בתאוות בשרים

 ּוְבָתֳאֵרְך ִּתְׁשַּת ֲעַשע ֵעיִני/ ְׁשִבי ִעִּמי , ְיַפת ַמְרֶאה, ּבֹוִאי

 

  89.ַוֲעַצת ְרָׁשִעים ָרֲחָקה ֶמִּני/ ִּכי ֵאין ְרצֹונִי ַרק ֲחבֹק ּוְנׁשֹק  

ולראות בהם " פתאים"ו" כסילים"לכנותם , ו מסתפק  בלהעמידם על טעותם ועל קנאתםטדרוס אינ, ועוד

 :כי אם גם מבקש רע תם ומקללם, רשעים

 ְּבֵעי ָניו ַיֲעׁשֹק ִלּבֹו/ ּוַמִּביט ּבֹו , ְצִבי ִחן הּוא )1

  ִאיְרָאה ָאְרּבֹו–ְוצֹוֶפה / ִלי ְלַדֵּבר לֹו -ְוסֹוד ֶיׁש

  90.ּוֶפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֵּבר ּבֹו/ ּוִמי ִיֵּתן ְנָׁשַקִני 

 ְקָרָאִני" ֶּפִתי"ַהְּצִבי -ֶאת / ַׁשְחִּתי ְלֵמִריב ֵעת ֲעֵלי ִחְׁשִקי  )2

   91.ַיְרִׁש יֲעָך ִפיָך ְולֹא ָאִני/ ְּתִריֵבִני -לּו ֶתֱחֶזה ַעל ַמה

 ֶּפהֱאנֹוׁש ִמִּלים ְּכַבד -ְוָיִׂשים ָּכל/ ְמַצֶּפה -ֵעין-ֱאלִֹהים ַיֱחִשיְך ָּכל )3

  92.ּוַמְחַלת חֹוְׁשִקי ַרֵּפא ְיַרֵּפא/ ְוִיֵּתן ַרֲחִמים ִּבְלַבב ְצָבִאים 

 

מעמיד טדרוס את החשוק והצופה זה מול זה ואומר ששניהם גורמים לו ) 47: א, גן המשלים(בשיר קט 

הורגו , נושאותו הוא מקלל שתחשך עי, ואילו הצופה, החשוק הורגו בעיניו הטובות. ייסורים וממיתים אותו

הצופה , בעוד החושק מקבל את ייס ורי הצבי באהבה ומוכן למות למענו אם ירצה בכך הצבי. בעינו הרעה

הן מגוונות  , הגם שמעשיהן ודיבורן של הדמויות הנוספות צפויים מראש. וגורם לו למפח נפש, מבקש רעתו

   .ומעניקות לה חיּותמוסיפות דרמה , את העלילה

                                                 
 .96: שיג, שם 85
 .2שורה , 47: קיב, שם 86
 .1שורה , 40-39: שיר אזור לב, 2/ב, שם 87
 .18-16שורות , 46-45: שיר אזור לח, שם 88
 .44: צו, א, שם 89
 .45:קא, שם 90
 .46: קז, שם 91
 .47: קי, שם 92
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שתופסת עצמה כערך , והאהבה. מה לאהבה להתפאר ולדבר בשבח עצמה בשיר פדנתן טדרוס ב, כאמור

, החטא הוא בעיני אלה שאינם אוהבים. אין חטא בתשוקה. מתפארת בשיר בכך  שכולם נכנעים לה, עליון

גם משברי  חייו  . חשק וכפתאים-ואת האוהבים כ אווילי, ובעיני אלה שתופסים את  האהבה כטירוף הדעת

. את התנהלותו כחצרן וכנהנתן ואת תפיסתו את האהבה, כפי שעולה מנימת שיריו, ינושל טדרוס לא ש

ואינו רואה פסול , מטיף הוא לשומעיו לדבוק בחיים בעלי משמעות, ולעתים נועזת ומתריסה, בנימה אישית

ה האהב. והוא מתקיים באהבה, היא הסיבה לקיומו, מתנת האל, האהבה. בקיום תענוגות בצד קיום מצוות

והיא בוחרת את נתיניה ויכולה להעדיף נבזים על , היא ארץ שבה האוהבים נעים ונדים כדי לתור אותה

אבל גם   , ולהילחם זה בזה, ואלה יכולים לשלוט זה על זה, החברה יכולה לכלול מעמדות שונים. רוזנים

, שם: ראו דוגמאות(מוכנים להקריב חייהם למענה ונכנעים לה , אלה וגם אלה נופלים ברשתה של האהבה

 ).  43: ושיר צ, 42: שיר פו, 41:שיר פד

 
מדברים גם הם על הכניעה לאהבה והם , שנכתב לכבוד הרב טדרוס) שם, שם(צג -ו) 43, שם(שירים צב 

, השירים עוסקים במושגי החשק והיופי ובודקים את הקשרים ביניהם. קשורים זה בזה מבחינה רעיונית

היופי נבחן  . שכן אין מידות ידועות וקבועות לאסתטיקה, קשה למדוד יופי. רואת השפעתם על הדובר בשי

אין בהם כדי להעיד על דעת  , וגם אם התקופה קובעת מדדים מס וימים כמודל לחיקוי, בעיני המתבונן

ובוחן את הפרמטרים שמדברים אל , פי טעמו האישי-כל אחד מודד את האדם שעומד מולו על. הכלל

-והם פועלים על החושק בו, היופי והחשק הם הכלים המשרתים של החשוק.  שלוהחושים האסתטיים

והחשק לאותו , היופי מזמין את החשק. וכולם מבקשים את היפה והנחשק, כולם נכנעים לאהבה. זמנית

 מבלי לשפוט להאהבה האמתית תלויה ביכולת לקבל הכו. מושא אהבה מעצים בעיני החושק את יופיו

. בוחר להיות קרוב ליפה ולנחשק מבלי להרגיש אשם או חוטא, טדרוס בוחר בריגו שים. ותומבלי לנסות לשנ

 ומבקש להמשיך להתקיים, )5שורה , 37: סז, שם" (ָׁשר ְוחֹוֵׁשק"הוא מעיד על עצמו כמי שידוע כ, כאמור

 . באהבה מבלי לעורר עליו גילויי גינוי ושנאה

 
בנו של הרב טדרוס שהיה בן גילו ,  בן טדרוס הלוי אבולעפיההמוקדש לשר יוסף, )190-187, שם(בשיר תלג 

פי תגובתו נר אה שהשר מיהר לשפוט -על. יוצא המשורר נגד האדם שד יבר בגנותו בא וזני השר, של המשורר

שמו של טדרוס כחובב נשים יצא לפניו והוא מבקש . אותו כמו שאר אנשי הקהילה מבלי לשמוע את גרסתו

והוא חשוב לענייננו בשל הדברים המובאים , תוב  בנימה מאוד ו כחנית ואמוציונליתהשיר כ. להגן על עצמו

ולא רואה בעיה לקיימה בצד קיום חיי , שמהם עולה שטדרוס לא רואה פסול וחטא באהבה, 78-70בשורות 

כלומר ,  לשיריהםrazosמעניין גם לבחון את הכתובת שהקדים לשיר כדרך הטרובדורים שהקדימו . דת

 : מסבי ר את נושא השיר ואת נסיבות כתיבתומבוא ש

 
, הובאש חשקה נכות הגוויי, צביה) תאומי(וישבו באהבה רבה ,  ראייהקלקו בהיז, ובימי העלומים לבי והנפש החיה

ורוח קנאה עברה בי , והיא שפחה נחרפת לאיש מבני עליה, ולא היה ריק הדבר ביני ובין הרעיה, יה תחת כווייהכווי

ויהי לי גן בעדן ,  בעבור הדבר הזה נהפך לי כקשת רמייה93,ודגל אחד מדגלי מחנה הלויה. נברא ולא היהעליו מדבר לא 

אחד הנבלים ושמו יצחק גדול המרמה , והוא קללני קללה נמרצת לפני יושב כמו ארב כחיה, המקדם וישב מדבר וציי

בת שיר , עד עשותי אח לטבח עשויה, נטויהולא שב אפי ועוד ידי , ויצא ישחק לשוח ותהום כל הקריה, ורב העלילה

מלובשת בגדי נקם ותעד נזמה  , מתקרבת בימינה ובשמאלה דחויה, הודשנתי בשמן ראשה וכוסה רווי, מגדת מה שהיה

       94...והאהבה שמתי, וֶחְלָיּה 

 
                                                 

 .126ביאורים והערות , שם: ראו. הכוונה לשר יוסף הלוי שהשיר נכתב לו 93
 .שם, שם: ראו. חסר ההמשך בכתבי היד 94
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, הערביתהנימה מיתממת  כ דרך המליצה . המשורר פותח את  דבריו בני סיון להבין מדוע הפך השר פניו אליו

" ְוַרע ַהַּמֲעִׂשים/  ֲחַסר ֵלב ,  בֹוֵגד"ש הרי יודע הוא מדוע השר ק רא לו , ומעידה עליו שהוא נפגע מאוד מהשר

טדרוס נפגע ). 19שורה , שם" (ָרִכיל"ו" ְמַרֵּגל"מכנה הוא , יצחק הגדול, ואת המריב). 18שורה , 188, שם(

, שם" (ִלְפֵני ְפלֹוִני"שר על שמיהר לשפוט אותו ולגנותו ובדברים נרגשים מוכיח הוא את ה, "בוגד"מהכינוי 

 וטוען שלעולם לא היה עושה לחברו את מה   אינו שוכח את ברית  יד ידותם, לעומת חברו, טדרוס). 18שורה 

אחרי דברים אלה . הוא תמיד יעמיד את חברו תם בראש מע ייניו ויזכור לו את עמידתו  לצדו. שזה עשה לו

גם א ם , ומוסיף. הוא טוען בנחישות שלא חטא). 78-69שורות , 190-189, שם(חה משמיע הוא דברי תוכ

אלא גם   , ועוד הוא טוען להגנתו שהוא  אינו היחידי בעסקי האהבים. חטא לא היה  חברו צריך לגנותו ברבים

גם . כולם נכנעים לאהבה. כך חוזרים לנהל חייהם כדתיים-אלה שטוענים נגדו בשם המוסר כביכול ואחר

ש כן התאווה טבעית ואין  , טדרוס רואה בדב רי הגינוי צביעות והתחסדות מיותרת. למה המלך נעבד להש

   95.בה כל חטא

 
 בפקודתו של 1281בזמן מעצרם של בני הקהילה בשנת . תאווה טבעית מגלה טדרוס גם כלפי נשים נוכריות

מנהיגי הקהילה . ם לחיק הדת פעל למען שחרורם וחזרת, שלא נעצר טדרוסהרב, המלך אלפונסו העשירי

הם . זקפו את הצרות ואת הסיבה למאסרם של בני הקהילה להתרחקות מדפוסי התנהגות שהדת דורשת

דרשו לנדות את אלה שלא יקבלו על עצמם לחזור לדרך הישר וימשיכו למשל להתחבר עם נשים מוסלמיות 

 96. יחסים עם נשים נוכריותכללו,  אחריוטרם מעצרו ואולי גם, מעשיו בעבר. וביניהם טדרוס, או נוצריות

את רצונו , חושף הוא את ניסיונותיו עם נשים נוכריות) 25-6שורות , 42-41: 2/ב, שם(בשיר אזור לד 

הדובר בשיר חושק בבת ערב שהוא מייחס לה את המעלות הטובות . בקרבתן ואת  דעתו עליהן כחשוקות

ובו שואלת אותו ה חשוקה אם , ה  כיאה לשני נאהבים אינט ימי ומתגרהוא מנהל אתה דיאלוג. שבבחורה

, החושק עונה לה כי הוא ישן בתקווה שיראה את דמותה גם בחלומו. ואגב כך מעיר ה אותו, החושק ישן

ניתנת כאן . ולכשיקום היא לא תהיה שם עוד, חדר בו החשש שמא תתרחק  ממנו, משהעירה אותו, וכעת

ומדבריה עולה כי היא אוהבת את מעמדה , קומה כחשוקהבמה לחשוקה להביע את רגשותיה ביחס למ

ה בשיר זה מסכמת את רצונו לקשר עם 'רג'הכ. כמתגרה וכמי שגורמת לחושק לחפוץ באש האהבה, כמפתה

ובין אם עוסק בהבעת דעה , בין אם עוסק השיר בחוויה אישית. אפילו אם יהיה זה רק בחלום, בת ערב

ושירמן . לראות שברבים משיריו נתן טדרוס ביטוי אישי לתשוקותיוניתן , בנושא שהעסיק את בני חוגו

 ).406: 1997, שירמן(מדגיש שלא רבים ממשוררי ספרד עשו זאת 

 
.  החושק את  רצונו העז לקשר עם בת ערב שאהב-מביע הדובר) 130: 1/ב, גן המשלים(גם בשיר תש כג 

] נושקות[=משיקות , ות ראיתי אותהובתוך עלמ, ועל בת ערב ערבה לי אהבתה: "בכתובת השיר נאמר

נפגשת עם , בת ערב, החושק ֵעד לרגע שבו החשוקה). 133: ביאורים והערות, שם" (אישה אל אחותה

עד , החושק מייחל לקרבתה ומתקנא בחברותיה. חברותיה ובמחווה של נימוס הן מברכות זו את זו בנשיקה

אבל משום שהוא זכר הוא . זכות בנשיקה ממנהשברצונו להפוך לנקבה כדי שיוכל גם הוא לנשקה או ל

בו ) שם, ש ם(רא ו לדוגמה את   שיר תשכא . טדרוס רוא ה בבת ערב א ת החשוקה האידאלית, כאמו ר. מפסיד

ובין אלה של הנערות , משווה המשורר בשפה נועזת ובוטה בין סגולותיהן המיניות של הנערות בנות ערב

לאהוב . והאהבה הטובה מכולם היא אהבת בת ערב, ה באהבההדובר אינו רואה כל חטא ואשמ. האדומיות

                                                 
 .בשיר זה מטיף המשורר לקיום ליל אהבים. 60: שיר קסג, ראו למשל שם 95
ובו תיאר את מצבו במאסר וביקש מן הרב לדאוג , )172-169: תכב, שם: ראו( מן המאסר שיר לרב טדרוס שלחטדרוס  96

 ).131-127שורות , שם: ראו(הכוללים יחסים עם נשים נוכריות , הוא ראה בעינויי המאסר עונש הולם על מעשיו בעבר. לשחרורו
אולם לאחר שחרורו הוא פעל להחזיר , שמעו נגדו ונגד בני חוגוהוא הביע נכונות לחזור בתשובה ולהצטרף לדברי הביקורת שנ

 .פרק שני: 2008, ביטון: עוד בעניין זה ראו. לעצמו את מעמדו
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בבת ערב הוא רואה את כל  . אפשר לעמוד בפניו-וגם אם א ינה יפה ותמה יש בה חן שאי, בת ערב זו ד ת

היא מחיה . ובת ערב בקיא ה ביותר במל אכת האהבה, המעלות הטובות שמיוחסות לחשוקה האידאלית

אומר המשורר שגם האדו מית היפה ,   בת ערב ובי ן האדומיתבהשוואה בין. מתים כשהיא עושה אהבה

. ולכן יש להתרחק ממנה, המהודרת והמטופחת ביותר אינה בקיאה במעשי אהבים ולא טובה בהם, ביותר

" אֲ ֶׁשר ִיֵּתן ְׁשָכְבּת ֹו ַבְּבֵהָמה/ הּוא ְכָאָדם  "בבוטות ובניבול פה , הוא או מר בגסות  רב הועל מי שחושק בה 

. נראה שהמשורר אינו מסתפק בבת ערב ומוצא שגם בת כנען יכולה לעורר הערצה אולם  ).11 שורה, שם(

. שמצטיין בחריפות לשון ובציורים נועזים) 22-11שורות , 43-42: 2/ב, שם(ראו לדוגמה שיר אזור לה 

ום מש' כנע נים'אלה נקראו . מציין בשפת המשוררים הספרדים את בן האומה ה סלאבית" כנען"הכינוי 

וכוונתם , לסלאבית, הֵמריבים בשיר לועגים לחושק על אהבתו לבת כנען. שרובם היו עבדים משוחררים

שהרי לא נאה שאדם במעמדו יהיה עבד לה ויתן לה לעשות בו כחפצה . להדגיש את עובדת היותה שפחה

 ): 132הערה , 406: 1997, שירמן(

 
ואף , וס מפגין כ ישרונו גם בת חום זה של השפהטדר .נטתה  לניבולי פהבשירת  האהבה הלשון המתארת 

 :  פונה לתיאורים ארוטיים החושפים את ת שוקותיו העזות

  
 ְרצֹונֹו ַבֲחלֹום ַלִיל ְרִדיִתיו/ ּוֵמֵאין , ְרדֹות ֻרּקֹו ְמָנַעִני )1

  97.ּוִביַּקְׁשִּתיו ְותֹוְך ִלִּבי ְמָצאִתיו/ ְוָנד ֶמִני ְלַעּנֹוִתי ְבנּודֹו 

 98ְּבעֵ ת לֹא ֶאְזְּכֵרִכי , ְבִֹבְגִּדי ָבְך/  ִּתְדַּבק ְלִחִּכי , ַנֲעָרה, ִניְלׁשֹו )2
   99!"ְוִׂשים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכי/ ַחְּבֵקִני , ְיִדיִדי: "ְּבָאְמֵרְך ִלי

 
כדי לתא ר את  תשוקו תיו ויוצר בהתחכמות ,  פ סוקים שלא ב הקשרם המקראי100טדרוס משבץ  בשיר השני

החושק נשבע לנערה ברית אמונים לזכור את בקשתה לחבקה -הדובר. ד ארצית וארוטיתנפלאה תמונה מאו

כמו גם בקש תה משווים , שבועתו. ובעצם מסכים לקבל עליו הסכמתה להיענות לו, ולשים ידו תחת ירכה

        101.הנדרש להוכיח נאמנות מוחלטת, למעמד המיני טקסיות כמו ז ו המתקיימת  בין האדון לעבדו

 

הטנסו ). tenso(הלא הוא הטנסו , יקה במספר שירים גם את ד גם ש ירי הווכחנות של הטרובדוריםטדרוס ח

על  ובעיקר ,בו חלק שנ י טרובדורים  המתווכחים על נושא מנושאים שוניםולוקחים , הוא שיר ריב  וגנאי

ובכך , בולי פהלדברי גנאי  וני, בלהט הוויכוח הם יכולים להגיע לחילופי דברים קשים .נושא מתחום  האהבה

 משוררים המחליפים ).150הערה , 409: 1997, שירמן(אבל אלה אינם ממגדירי הסוג , עיקר חינו של הטנסו

אולם לפני טדרוס  . הן בשירה העברית האנדלוסית, הביניהם שירי גנאי שכיחים הן בשירה הערבית הקדומ

 ניהל כמה חליפות שירים עם  משוררים הוא. לא נכתבו בעב רית מחזורים  גדולים של מכתמים ושירי ו כחנות

שני המשוררים חיברו .  השתתף פנחס הלויםובגדולה שביניה, למשל עם דוד בן שושן ומקורביו, בני דורו

 .  מכתמים אלה מצטיינים בדברי גנאי  וניבול פה ומזכירים בכך את סגנון הטנס ונות.  מכתמים35יחד 

 
                                                 

 .39: עג, גן המשלים 97
 .ברית נצחית, ומדבר על ברית קדושה עם ירושלים, מזמור זה הושר בגלות בבבל. ו-ה, קלז' תה: ראו 98
אלא , להישבע לו לא לקחת ליצחק אישה מהכנענים, קשה של אברהם מעבדו הקרוב אליוהפרק פותח בב. ב, כד' בר: ראו 99

 .במעמד ההשבעה אומר אברהם לעבדו לשים את ידו תחת ירכו. להביאו לארצו ולמצוא לו שם אישה
 .45: צח, א, גן המשלים 100
שורות , 11-10: 2/ב, שיר אזור ה, 129: 1/ב, תשיט, שם, תשכח, 131: תשכה, 2-1 שורות -82: רמח, שם: דוגמאות נוספות ראו 101
 .10-7שורות , 43-42: ושיר אזור לה, 12-11שורות , 39-38: שיר אזור לא, , 5-2שורות , 20: שם, שיר אזור יד, 27-25
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 סיכום
והוסיפה עליה , אך גם ח ידשה בה,  שמרה על המסורת האנדלוסית,ה בה פעל טדרוסהשירה העברית בתקופ

היא גיוונה ופיתחה בה יסודות חדשים וסגנונות פואטיים . בהשפעת תהליכים חברתיים וספרותיים

לעומת התקופה . מהשירה בלשון הספרדית ומשירת האהבה הטרובדורית, שנקלטו מהספרות הנוצרית

נטו בתקופה זו ל חידושים , עצמה להרחיב או לחרוג  מ ן הקייםשרק לעתים רחוקות התירה ל, הקודמת

, השירה העברית בספרד ה נוצרית נחקרה פחות. רבים בעיקר  במסגרת  המק אמה ובני סוג ה וכן בשירה

החוקרים נטו . וחוקריה בחנו אותה בדרך  כלל על רקע השירה האנדלוסית ופחות על רקע מעגלי זמנה

בבואה של האסכולה האנדלוסית  ', תור הזהב'שכונתה , פה הקלאסיתלראות ביצירות שנכתבו לא חר התקו

, אחרוניה, השאלה אם משוררי תקופה זו הם ממ שיכי האסכולה האנדלוסית. ולא אסכולה בפני עצמה

אשר ידעה תהליכים , בתקופה זו. מחדשיה או מחקים גרועים שלה העסיקה גם את ה משוררים עצמם

ויש להניח , התפתחו זרמים וכיווני ספרות חדשים, שמעותייםחברתיים ותרבותיים מ, היסטוריים

רק טבעי הוא הדבר שככל שהתרחקו מתקופת   . שהשפעתם לא פסחה גם על הקהילה היהודית ותרבותה

לכן . שגרמה לעתים ג ם להתרחקות מתרבותם  ו מדתם, אנדלוס כך  גד לה השפעתה של הסביבה הנוצרית

ית היא המשך ישיר ובבואה של שירת אנדלוס ת ופסת את   האמירה כי השירה העברית בתקופה הנוצר

שינוי או חידוש אינו מחייב דווקא ניפוץ . התקופה הנוצרית כפרק שלא נערך בו כל שינוי או חידוש

הגיוון במוסכמות או  סטייה מהן הם פרי התפתחות האסכולה וכן פרי . מוסכמות ספ רותיות קיימות

,   שטדרוס מהיות ו חצרן בתפקיד מרכזי וחשוב שלט בקסטי ליאניתלכן ניתן לקבוע. חירותם של המשוררים

והוא קלט  , נפגש עם משכילים ואנשי תרבות נוצרים והיה מעורה בסביבתו, בילה בחוגי החברה הגבוהה

 .השפעות מן הספרות בת זמ נו

 
עיון רחב בשירת האהבה של טדרוס מגלה אפוא זיקה בין שירתו לשירת האהבה העברית האנדלוסית 

פתיחות אל , הן העברים הן הערבים, הוא מגלה בקיאות ב שירת קודמיו. ולשירת האהבה הטרובדורית

שירתו פרסונלית . וזיקה בין דעותיו ובין הדעות שהפיצו המשוררים הנוצרים בני תקופתו, הספרות בת זמנו

נים את הקורא   אלה מעצימים את המבע בשיר ומזמי. ומצטיינת בתיאורים כנים של רגשותיו ותשוקותיו

דיון נרחב בשירתו מעלה היבטים חדשים על . ואל חיי תקופתו, אל עולמו ואישיותו המיוחדת והמסקרנת

, בזיקותיה לספרות העברית האנדלוסית ולספרות הכללית, הישגיה של השירה העברית בספרד הנוצרית

 ראה פסול בשילוב בין ישן ופותח דלת אל גילויו של זרם חדש שנטה יותר מקודמיו לחידושים רבים ולא

 . וחדש
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