
 מדרש של גלגולו - פרדס...׳ לו שוזיה ׳מלך
הספרדית בתוכחה

 יצחקי מאשה

א

המרכזיים: מווידושיו שניים היתר, בין פליישר, ע׳ ממיש הספרדי הפיוט על המקיף בדיונו
1ובאגדה. במדרש הפואטי השימוש מן ספרד פייטני של היחסית הימנעותם א.
 מן ניכר לחלק אלוהיו לפני הניצב הפרט של הפרומלמאטיקה של מאסיבית חדירה ב.

2 1הספרדית. בפייטנות המצויים הליטורגיים הסוגים
 הפייטנות מן כליל הוצאו לא חז״ל דברי שגם ׳מובן אומר: הוא לעיל א׳ לסעיף אשר

 אבל מדברי־אגחז, ושם פה פייטנים ניזונים עדיין ספרד תקופת סוף עד ... הספרדית.
 אחד 3מהם׳. מנוס שאין מוטיבים כמו ונעשו הרבה נשתגרו שכבר אלה מסוג בעיקר

 בפני למשפט הניצבים והנפש הגוף על המדרש הוא והנפוצים, הידועים מן המזדשים,
לשונו: וזה הקב״ה,

 שני בו הושיב נאות. ביכורות בו והיו פרדם לו שהיה למלך משל ישמעאל: ר׳ תני
 והלך הניוון בביכורות. היזהרו להן אמ׳ לשמרו. סומא, ואחד וזיגר אחד שומרין,

 וכי לו אמ׳ ונאכל. הבא לו אמ׳ רואה. אני נאות ביכורות לסומא חיגר לו אמר לו,
 ונטלו סומא גבי על וויגר רכב עשו מה אני. רואה וכי סומא לו אמ׳ להלך. אני יבול
 המלך בא לימיט במקומו. וזה במקומו זה להם וישבו הלכו ואכלום. הביכורות את
 אני יכול וכי חיגר לו אמ׳ אני. רואה וכי סומא לו אמ׳ ביכורות. היכן לוזן אמ׳

אמ׳ כאחד. אותם ודן סומא גבי על וויגר הרכיב עשה, מה פיקח שהיה מלך להלך.
 אומרת לפני, חטאת למה לנפש הק׳ אומ׳ לבוא לעתיד כך ואכלתם. עשיתם כך להם

 ממנו שיצאתי מיום חטא. הגוף לפניך, שחטאתי הוא אני עולם של רבונו לפניו
מיום חטאת, הנפש העולמים רבון לפניו אומ׳ חטאת, למה לגוף אומ׳ חטאתי. שמא

 פליישר, )להלן: 416 עמ׳ ,1975 יתשלים בימי״הביניים, העברית שירת״הקודש פליישר, ע׳ .1
 כלפון, אבן יצחק ר׳ שירי מירסקי, א׳ אצל אף למצוא ניתן על״כך הערות הקודש(. שירת

 סד סיני ווז״ל, לדרשות ספרד שירת שבין הזיקה הנ״ל, אצל וכן ,5-3 עמ׳ ,1961 ירושלים
רמח. ׳עמ )תשכ״ט(,

 וכן הסליוזות( על )בדיון 403 עמ׳ הרשויות(; על )בדון 402 עמ׳ הקודש, שירת פליישר, ראה .2
.418 בעמ׳ הנושא סיכום

.416 עמ׳ שם, .3



יצחקי מאשה

 מחזיר עושה, הקב״ה מה אשפה. גבי על כחרס לפניף אני מושלך לא ממני שיצתה
4כאחד. אותן ודן לגוף נשמה

 הרעיונית התשתית את מעמיד הקדום, המזרוזי בפיוט אף אחת לא המצוי זה, מדרש
 להלן תוכאנה והן שונים, משוררים ארבעד. משל ספרדיות תוכחות ארבע של והדרמאטית

5הכרונולוגי. סדרן עפ״י

ץ .1 מי א כן ׳ ף עו־ץ׳ שו ס ר ליו תו בי א ־ בן  6א

אבותינו, ואללזי אלהינו
עמלך! על ה9חי 1 - ?זללף והגוף 1 ךןי3ל לף הנשמה

הארץ, לשפט 1נבקו[מ 1 ל!ךץ3 תפוצץ אימתל 1 - עו־ץ שוכן אטיץ
פסאו. מפון ומשפט צ.ךק 1 ןזביאו3 דן3 ברואים 1 בואו יום ?עוררו
סלה. הוא שופט 1 מעלה שוכן ?י 1 במלה יגידו גדוךו

 מעל. השמים אל יקל־א 1 פועל, ?ל יך־וש דרוש 1 ל,3יפ ומשפט דין 5
עמו. לדן האלץ לאל 1 למרומו ירים וקולו 1 תןלצומו בןלותו הדור
הארץ. כל שופט 1 ערץ ךר פני לסלי 1 כמו־ץ ונש^ה וגוף

רו.3לו אז יגישו 1 ת,3לג ומשפט דין 1 יתווברו, ו.זה ןה
שיחו. לשפוף לל י3רל? 1 לקחו 3ני לסן־ר 1 נפצחו הגוף חל

 בכפי!״ חמס ליא על 1 אגפי תקצץ אל 1 שעיטי, חופש ״טהור 10
ל!חרש! אל דמעתי אל 1 ׳תךךש דרש לחשי 1 ורש עני3 יצעק

הלסמ]י[. קדו־ מיום ל3ל 1 חסרתי לא ללגון טרוזלתי[ קבלי למי פל
 ו?ןןט אחור 1 - ן!שיתני כחמלר יצ3 נא זפור 1 ךאתני,3 צור, למענך,

]ךא[ני.3] בקו־בי, י3ל רווז נשמת 1 בי נופחה מעת
ה ןכ^תה 1 עיני לצלךה להשיאתני 1 ברעיוני לחמדה נתאלתה 15  ןי.9 כל̂י

!״?לה לךעת לל לזן I - מלה בלשוני אין כי 1 מעולה, נקןני סגיא,
זלליוך. בטוזר יושב 1 פש^יון, 3פז ״הגוף 1 בהגיון גפש עונה
יופל. לא משקט 1 פל,9ל בער3 לניאף 1 לאפל, וגנב לד פשט

j להלשךה.״ הטובה מדוו 1 בעברה להטני לאני1ןטי 1 טהוו־ה, פגופו צרו־םני

 פח. עמ׳ תשי״ג, ירושלים מרגליות, מ׳ מהדורת ד:ה, וי״ר על״פי הוא פאן המצוטט הנוסח .4
 שניים וביניהם שינויי״נוסח, פמה מציין מרגליות .3ע״ צא, םנהדרין3 גם מופיע המדרש
 ׳הריני :ן3ו עצמה, על הנשמה של הסניגוריה רי3בד באויר׳ פורחת טהורה ׳פציפור מלטים.

 אני קרקע על״גפי שהושלך ׳פאפן או בקבר/ המוטל כאבן ׳הריני או לפניר, מושלך פאבן
עצמו. על הגוף של הסניגוריה רי3ד3 נשלך/

 לשם עמדה אביתו־ר, אבן יוסף של יצירתו שלו: פדטרטאציה אלה פיוטים מזפיר פליישר ע׳ .5
 )להלן: 203 עמ׳ א, תאריך[, ]אין העפרית רםיטה3האוני של לפילוסופיה דוקטור התואר קפלת

אפיתור(. אפן פליישר,
.155-154 עמ׳ תשכ״ו, ירושלים הגניזה, מן תדשים שירים שירמן, ,n על״פי הפיוט נוסוז .6
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׳ לו שהיה ׳מלך . . פרדס.

 ר?9ח בתי שוכני 1 - לחומר משפט ״מה 1 ואומר הגוף קופץ 20
רוח. ולא קזרnnp, 1 3 טיט י3א ?י 1 רוח, פל ןיןןב ך»ה,
ןזמות?״33 ]נ[משל 1 אךמות סר5ן שה5לן ומה - ?ל»ות מלא שצוף

 שמוז ןקדוש עז־ שוכן 1 }אמו, תקשיב ״למה 1 הכלימו3 נ?ש גה5תן
רואני. אין ןאמר: 1 ןהחטיאד וח^א 1 וטימאני - בןוןזךה יוצךתי

1 תוכאיני אל יק,1ןו 25 אני.״ גאןחה ?י 1 תניאני, אל בךן1
np משמו־ן עלי תשים כי 1 }ג^ר א?י ״ןזמרוח 1 ןאמר הגוף 

ה ן3א3 נמשלתי 1 נ?יןוה3 לצאת י3 פנה רמה. בשרי )לבש 1 ד̂ו
תו־יבני?״ מה ?ל 1:ני3וזשי מליו }א 1 ד?3תחל למה פל, ולא3

אליו! תשמע לא 1 במלוליו, 3!3 ״סגוף 1 למוליו רוח רווושת
זמאתי, ובחובו 1 - נבראתי טהוו־ה י3 יען 30 ונזעיתי. ןפוגותי 1 ̂נ

.״13ל3 תועבות שבע כי 1 ו[ניבו, ]קולו יחנן י3 ן ו3 ן8$מ אל ציר,
ר.3אך שדי אל ןאך?*ם 1 - ר3לג הךשעתי ״א^ס 1 ר3לך מגוף וןש

י!3ךי וו־יבה אל, קזפטני, 1 נתיכי, עותה והיא 1 י3בחו פש]י[3 קמטתני
פסיתי.״ לא נעוני 1 עשיתי אשר את ןה]וךעתיף[ חטיתי ף3 קורום,

 משפט. יוציא ל$מוז 1 ^ןז?ט3 כל מביא 1 מש?ט אלהי אמיץ 35
נ^לם. ?ל על 1 ©ן}^ם3 ישפטם 1 עולם ון־א3 רם
̂ה גוף ק31ד ה$ה. 1לך מעשה ?י 1 לו^ה,17ל החש^תס ויוף?ם 1 ונקוו
ות.|יו?ן ות3ל בוחן 1 בריות ל3 ט19ולש 1 ת1ןתושי עצות ליא9ל

שר.3 כל וראו 1pm 1 ליךנם 1 שר3 ?ל תון לך?יב
ל.33 מושל ואמה 1 ל3ה ב;ךך י3 1 ל33 יודו אז 40

הכל .2 ׳ ׳ פחדו 7שאול מר אבן ליצחק י

הוא. כי־נורא ל; את״מעשה 1 ויתמהו לחד יראו 1 וירהו, יפחדו ל3ק
הוא. דשר צךק 1 אמונה, אל הוופירם 1 ותמונה רוח אז
הוא. ל3ה כי־יוצר 1 ;צר, אשר גופו תוף3 1 עצר אןם ת9ש3

 ויורהו אל״ץ ויצעק 1 לו ;בין ותטךם 1 את־מעגלו ישר
הוא. ט?ן.ךה אמר פי 1 משאתו, ;גור ולא 1 מותו דדע לפיר 5

לוהו.33ל על־פוזף, לשאוהו 1 צלמות או־ץ ואל 1 מות, אלי הוא צפוי
הוא? לחשב ה83 י3 1 ולענש, ועבר 1 ש3ןלא וולה
הוא, לאליהים המשפט פי 1 כל־בשר, אלהי פני 1 פמו^ר לבוא 1קצ
ולתמהו. לרופפו ו יוות, עמו לךן ו ותחת ®על יןךאו3

 ןאל״תגבהו!״ והאזינו ״שמעו ו פהוכיחו ולשמיעם ו חו33 יקז&ט רמים 10
הוא. 1נ?ש3י־3 יךע ולא 1 - לריב לגש )לשוא 1 3לקרי קגו למשפסז

 אפן יצחק על המאמר .508-507 עמ׳ תשי״ג, ירושלים אסף, ספר שירמן, ח׳ על״פי הפיוט נוסח .7
,136 עמ׳ ,1979 ירושלים א׳, העברית׳, והדראמה השירה ׳לתולדות בספרו כלול שאול מר

בו. נכלל אינו הנידון הטקסט ואולם
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שהו.5מ! לעשות 1 השיאני רוח, 1 הלאד ״אף ןיאמר
̂ר במז יאני3ל  הטהו. הותל לב 1 ר,9א רן$ה - נאני 1 לח

ואענהו. י5ל?ןךא 1 השלכתי ובעצתו 1 נמשלוזי במחשבמו
אל״תגקהי• ועתה 1 אונו, רב3 טמאני 1 משאונו נ?ןני 15

מו־אהו״. מאיש כן־משחת 1 נמה נפוץ כעצב 1 ה?1 גו על תפקד מה
 ואמצאהוו יתןלדעתי מי 1 מתאנה, לי ״הגו 1 למעגה רוח רעה

 ״שאהו״? אלי פי״תאמר 1 לקןוותי, ןזמ^נו 1 נפוותיו ו3 שלמה
הוא, ברע י3 1 לצו־י תךע ןאמה 1 - כאמרי אל־תדינני

הוא. לעלם ערם 1 ואמרתי: הכרתי 1 סגרתי ו3 ומעת 20
עושהו״. נו23ללח ל'א על־כן נסם,ו ל'א פשעו ועל 1 לוזם רשע לוזם
וירמסהו. אלצה ולשליכהו 1 לשיב לגו לליס 1 יקשיב תוכוותט אל
הוא. לרחום כי־חנוו 1 ישקד כל־לצוריו הלל 1 לפקד כמפעלם ליא
וילחמהו. לל אל ולשב 1 ע3יש אשר פל־אנוש עין 1 !ע3תך זאת על לען

 זו,1נלך?י אל״אלוה לעתר 1 אל־ללבו/ ולשיב 1 נתיבו מרע סר 25
!״.״פן־עהו :ויא?!ר 1 עדו3 מליץ מד5ל! 1 לדו חמם לעזב אשר
 ישלהו ?ל־ה^מים תסת 1 - על־כל״מעשיו ורחמיו 1 לכל־חוןיו עז נווןן
הוא! יןמן פי / לןנקב לקום מי ׳לה 1 פל־עקב, נא לשר

שטר .3 ׳ ׳ ל אבן לשלמד, עלי רו בי 8ג

ל!זו ל: וללה יוזהמ? $ןךת לשלם וקנלן ףם5?ז עלי שטר

לשחק ועת לבכות עת חק לללי פכיתי ךחוק3ל בחשבי אזי
ןה9ול קלאני סד0 סקפןה יום בזכלי חרן־ה עלי נפלה

אבי אל אעלה איף כי ?מלושבי ןאגתי ל?בי שרירות לען
קונהו dv לחשב ;!וונהו לבקש יום לולגהו בר למי שד 5
הפשר dv הגפש למו^ר פהתנגש שר י5פ לשא ליא לייום !

שגיוזם ר3ך א1לב אזלגילם ו!אל עד ודגיאם משפטיהם
משובה נ?שה ;1(צךל כתובה תטאת עלי אין ל!שובה תמהר ש9ה!

תליבני וה3 על הודיעני י53מאי הלריב לעןבני הרפני
הושילני ןזשבים3ב הביאני במ^ר כי י3אה? ליא קדושי 10

בורוות אצ?י סלדסת ומפבלה טורחת גוף טלף,
ל3לא סשיאני רהל3ק הגוף פי ל3ל3 טאד נלאיתי

לע3מ לדו־ השיב ליא קו־לע בכף ואותי יתגל? חטא כל3
ללאני עתה אך קראני ולשחת הניאני רעצני

מח?ר רשעים ?זן3ו ר9 ליא ש.קה3ו ומאכל נאסר הוא תאלה בכל 15

תשל״א, ירושלים ׳א גבירול, אבן שלמה של הקדש שירי ׳ירדן דב על״פי הטקסט נוסוז .8
.34-31
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׳ לו שהיה ׳מלך . . פרדס.

עמו ונללה שמו ל3ן כשמו הוא כי יען עצמו לטמא לגוף
?וןע0כמ בעיניו לתע5 בתתו להוא )ןע1פ יצודני

?ר9?3 1ו?זןת ?ך ןל.וזפר יפלם ן5ןי ̂ר לא חטאו הן לס
ימלע חגף 1ל3 י3 תגרע אל גו ומוטר פרע1ו אל ומאני
?׳®ע פלי י5$ זי1 ממני)^שע !זדל להושע גוף ר3ד

שות5ן ;צלתי ימה ןל!לםות בוז מלא מעמטות ן3א3 הן
לפל יצלח ליא אשר ל3אש5 לעץ ןה5דו שפול נשפל אני גם
̂ה )אין ?!שב ואין עו יושב מ^לי בלת3 אחשב מיש בלי
9 למיש ליא מו1ק5 ש 1מ3 משלף• מי סל ואאמיש אשפים לען

כפעלה לה שלמו ללח5ן8ו גפש על לה3 הפקדה ראש
נשיף את ןשללןי פריך את נא ואפלי מךי.ך נ?שי ושאי

נטמאיזי לא תאמךי איך נןמיתי ?ך אני אבל צמאוזי ליא רע ^?ל
תלינו י3 מה ןגחנו הכינו ןידלך הבינו סדושמתיף
̂ד עשו אחד3 או ?שו9 ליא ן$ןק רגשו אשר אמלים

;קוךו שניהם וגארו 1עך ;ךן?יר ףו3ומע דורש 3ל
פ^ר הוא בשגם למוסר ד33י ןל־א יוסר עוונם קלקול
מילעמז־ אד;י תמד גמפעלו אם יחמד שךירות יהיר

^מתף jg וינפש ^ך9יז3 תיפר ואל אימתף זעם {שך1
תופיחני באפף אל תלןחני לריב ויום להרויחני לא לןךב

ה ד קו ב בן־ 9א ט ום שפ א׳ למ ר ק י א י ח ב ל י3׳ .4

פן־יוזרה אפך, למול לקןךה יה, חסדף, רא1א? למש^ט יום3
לעל משאול וגופחז מעל יקו־א נפשות ל¥9ו תחת אליהי

ה.1?זפן נא - התיצבו!״ - נטה ישר ומנתיב חטא אשר ״מי :בקראו
;שוב, ¥?ר על יחד ןשוג: nn - ל3?ג ו!שוב ״אני !לה:7ל גוף

אך?ןה. וזו־שי את חו־ש לר^ה, עפר לשני דמה בשו?ני ק3ןי
הוזוטאת. הגפש שולטת פי אין בעת שושטת, נפלה הלא

- שבטו״ מעלי ים]י[ר טו9ל^13 צדיק אל - לוזטוא? אני כווי ימה
קמים, לפים צרי נללןמים עת3אך3 דמים גוף עלי ״זד

נזהר. הזהו־תולא - ויזר, הוותיו 3פר נהר, לתאוותיו חיש
לצולה...! לאו^ר מצולה, מן טיט דלה אצולה מאוד ךה1טה

. ן...ז1הגך אר9וז’ןז תאזן: אל, ג?ש, ר3ך ואזן, עץ יוצר
קבר. שמה לקפר!, ר3^ 13 פאין־חפץ ר,3ון ע3מאך לי3

יוצרי! את 3ך הוי ?ו1לצר לצ.לק עצות בךברו מחשיך זה מי
או?ל! ליא נלאיוזי, ל3נ אשר ל3 לכלפל ׳?ל9 לגוף ךתי3נוו

 עבודת בקודה, אכן בחיי של הקדש שירי של ביקורתית מהדורה פלס, י׳ על״פי הטקסט נוסח .9
.107 עמ׳ תשל״ז, אביב, תל אוניברסיטת ׳מוסמך/ התואר קבלת לשם גמר
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יצחקי מאשה

גפש, סעדני״נא 15
זה: אלהינו ״ןגליון

 ממ?א ל3 צךפתני,
 לקשוב לו רוושתי
נאמי: את ש?!?ה

מעגי?ם: >כל תשוגה 20
 לרדון רדיכם בן3

תעכור ואל כווסךף, חמול

 , - מו־פש שגבני
 ונבןה, 0ןמ גוף ענות

 לצא רוס ?צת ד3ל
 לשוב, ומ?לילותיו

 לקדומי שלחני
 שני?ם ח?זאוזם ״אתם

 וי׳ןזוון יךכס3למו!
:בשכור עוע ביום

 ?ד״נפש!״ מים באו כי
 תבזה. לא אלהים,

??in ומצה ריב לי 
 לחשוב כן לא ולבבו

 מקומי!״ אל ואשו?ה
 ם!9אלהי לאל

 שדון..!״ תז־עוו למען
תןכור... ״רחם״ - הןז3

 התוכחות מן אחת בכל המדרש של השונים אופני־נוכחותו את לבדוק מבקש זה מאמר
 הפייטני אופיה וכין זה במדרש שנעשה הפואטי השימוש שבין הזיקות את ולהעמיד הנ״ל,

התוכזזות. מן אוזת כל של

3

 הנראה, כפי התגבש, זה סוג הסליחה. של ביוחר הקדומיס מסוגי״המשנה אחד היא התוכחה
 את בו לזהות ניתן זו וכבר׳בתקופה הכיפורים, ליום כפיוט הקדם־קלאסית בתקופה עוד

 המבקשת הדידאקטית המגמד. ואת חיי־החומר׳ ׳הבלות האדמ׳! ׳אפסות של העקרוני המסר
 המשוררים על מאד אהוד היה זה ליטורגי סוג יום־הדין. לפני הרהורי״תשובה לעורר

הספרדי: הפיוט על בדנו פליישר ע׳ הדברים את מגדיר וכך הספרדים,

 הספרדית בפייטנות הסטאנדארטית הסליחה לומר, ניתן ׳שהוא הפזמון, מן לבד
 האנושי״כללי, הקו את התוכחות. סוג את בולטת באהדה משוררי־ספרד פיתחו

 לקו ספרד פייטני הפכו מראשיתו, הסוג את שאפיין הלא־לאומי,
 שאיננה יצירה ממש, ׳תוכחה׳ בידיהם נעשתה התוכוזוז איש-אינדיבידואלי;

 המתפלל אל הפייטן מפי נישא שדיבורה אלא הבורא, אל פונד. ושאינוז ,תפילה
11 10עצמו. נשמת אל יותר עוד קרובות ולעתים

j

 בתבני(ז בנויות כולן הנידונות. התוכחות ארבע בין דמיון קיים הפרוזודית הבחינה מן
 של התוכחות ואולם, 11התלת־טורית. המחרוזת של זה ליטורגי בסוג השגורה

 בבב/ אאא/ דהייגו: השלישיות, בתבנית בנויות ואבן־בקוחז אבן־גבירול אבךאביתור,
 הספרדית, לתבנית יותר הקרובה בתבנית בנויה שאול מר אבן של זו רק ואילו גגג,

 וכו׳... דדא גגא/ בגא/ אאא/ דהיינו: המעין־אזורית,
דוברים, כמה נוכחים הארבע בכל ביסוזץ. התוכחות דומות הדראמאטית הבחינה מן גם

.404 עמ׳ הקודש, שירת פליישר, .10
.202 עמ׳ אביתור, אבן פליישר, וכן ,95 עמ׳ הקדש, שירת פליישר, ראה .11
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 בדרך־כלל; זה בז׳אנר המקובל מן יותר מורכב שהוא באופן דראמאטית חיוניות שיוצר מה
 השיר, של הקומפוזיציה מבחינת מסגרת של נוכחות הדובר״המשורר נוכוו הארבע בבל

 את אף ממלא הוא ובארבעתן אותו, המסיימים והם הפיוט את הפותחים הם כשדבריו
 במוקד כאמור, 12הנמסרת. הזראמאטית הסיטואציה את הבונד, בימאי׳, ה׳מעין פונקציית

 והנפש, הגוף של הדראמאטית הטצינה מתפתחת הכלל, מן יוצא ללא התוכחות, ארבע
 מתוך בית־הדין־של־מעלה, של המסורתי במעמד הקב״ה לפני עצמם על לבקש המנסים

לעיל. שהובא המדרשי למקור לשונית ואפילו דרמאטית מוראלית, זיקה
 ביניהן. ההקבלה במיוחד מעניינת התוכוזות ארבע בין הקיים הרב הדמיון משום דווקא

 המסורות שבין ההבדל את חושפים ראשץ, במבט בולטים אינם אם גם השינויים,
 ה׳אני של בעמדת־הדובר הוא שעיקרו הבדל, מהן, אוזת בכל ביטוי לידי הבאות הפייטניות

הפיוטים. מן אוזד כל שמעמיד במסר - מכך וכתוצאה השר/

נ

 של זו ובין אבן־אביתור יוסף של זזתוכחה בין בהקבלה תחילה נמקד המשווה הדיון את
גבירול. אבן שלמה

 יוסף במיוחד. ניכר אלו פייטנים שני בין הפער אין גרידא כרונולוגית מבחינה
 בן־לברט. דונש שלאחר הפייטנים דור בן הוא שאול, מר אבן יצחק גם כמו אבך־אביתור,

 ההבדל הפואטית הבחינה מן ואולם, יותר. מאוחר אחד דור בן רק הוא גבירול אבן שלמה
 אבן ׳שלמה פליישר, של כלשונו זה׳, ש׳היה משום ביותר, משמעותי אלו דורות שני בין

 הספרדית הפייטנות את שהוציא תולדותיה, בכל האומה של משורריה מגדולי גבירול,
 עדין אבן־אביתור יוסף של בפיוטיו ואילו 13הייחודית/ דמותה את לה ועיצב למרחב
 של בהתפתחותו שלב־ביניים מעין מהווה ויצירתו הקדום, הפיוט השפעת מאד ניכרת
 בתכלית מושלמת אינה אביתור של ׳לשונו כך: הדברים את מגדיר אלבוגן הספדדי. הפיוט

 אף ׳... אומר: הוא ועוד הראשונים׳. הפייטנים את מזכירה היא וכבדה; נוקשה שהיא ויש
 סוגיות במיוחד אוהב שהוא הקדום, בפיוט סגנון של השפעתו עקבות עדיין בו ניכרים בזה

 כדרכיט הולך שדוא לראות אפשר כבר באן אבל במדרש, להשתמש מרבה ד,וא למדניות;
 ,12ה־ המאה של השניה במחצית בסראגוסה הנראה כפי שחי אבן־בקודה, בחיי 14חדשות/

 אבן שלמה של חידושיו את היטב שהכיר להניח וסביר אבן־עזרא, משה של בן־דורו היה
גבירול.

ב׳חיתוליו/ הספרזי הפיוט שבין ההבדל האומנם איפוא, היא לדיון העופדת השאלה

׳ לו שהיה ׳מלך . . פרדס.

למאמד. המצורף בנספח ראה ותפקידיהם הדוברים פירוט את .12
.337 עמ׳ הקדש, שירת פליישר, .13
 תל״אביב עמיר(, י׳ מגרמנית )תרגם ההיסטורית בהתפתחותה בישראל התפילה אלנוגן, י״מ .14

 תולדות הברמן, א״מ אף מגז־ירו מפורט, פחות בזיון כי אם דומוז, ברוח .257-256 עמ׳ תשל״ב,
.156 עמ׳ ,1970 רמת־גן א׳, והשירה, הפיוט
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 הקלאסית, הספרזית הפייטנות ובין המזרחי הפיוט של הבדורה להשפעתו עזיין הנתון
 הפואטיות בדרכי״ניצולו ביטוי לו יש זה, הבדל האם באופייה, והלירית בסגנונה המקראית

 המזרחית הפייטנות אחר: לשון הנידונות? בתוכחות והנשמוז הגוף על המדרש של
 האחד כשנמענו הכלל, בעד הדובר כשליח״צימר, הפייטן של תפקידו את תפשה הקלאסית

 היא סגנונה וקילוסו. שבח״הבורא של זו היא כלל בדרך השלטת העמדה האל. הוא והקבוע
דו, איגטלקטואלי סו  ורגשודהתפילה, התעוררות־הלב של האמוציונאליים כשהיסודות בי

 - וממילא ומפולפל, למתי בסגנון התוזלפו הקדום, המזרחי הפיוט את שאפיינו אותם
לשונית. מבחינה משהו וסתום חוויתית מבדוינה בלתי־אישי

 הפדט עולם של חדירתו היא הספרדית בפייטנות ביוחר העקרוניים החידושים אחד
 המייצג מאוד, אישי לירי, דובר להיות היה עשוי כשהאני״השר הליטורגיות, למסגרות

 15כשליוו־ציבור. דווקא לאו משמש כשהוא בלבד, עצמו ואת עצמו את ובראשונה בראש
 הבדל אף יצר לסוגיהן, בסליחות ניכר ביטוי לו ישמצא בעמדת״הדובר, עקרוני שינוי

 לא שוב אלה, פיוטים הסתובבו שסביבו המוקד המרכזי, הנושא הפיוטים. ׳גיבור׳ מבוזינת
 הדובר של ויסוריו, חרדותיו על הפנימי, עולמו אלא הבורא, בלעדי ובאופן בהכרח היה

לבורא. בזיקתו
 ביטוי יש הספרדית זו ובין המזרחית הפייטנות שבין זה להבדל האם לבדוק, אם־כו ננסה
התוכוזות. בארבע הנזכר המדרש של נוכחותו באופני

 כפי הדראמאטית. הבחינה מן למדי מסודרת עלי״ ״שטר גבירול, אבן של התוכחה
 וחתימה, פתיחה של ממסגרת בנויה היא בנספח, המופיעים הנתונים מתוך לראות שניתן

 האחרות, התוכוזות לשלוש בדומה כאן, הממלא הדובר־המשורר, של מפיו הנאמרות
 את ומגדר המתפלל, ה׳אני׳ של עמדתו את חושף הוא אחד מצד כפולה: פונקציה

 דראמאטי, מספר של תפקיד ממלא הוא השני הצד ומן נתון, הוא בה הרגשית הסיטואציה
 בין קצרות, בהערות והמקשר, והנפש הגוף בין המתפתחת לסצינה הקורא את המעביר

 גבירול אבן של בתוכחה האינפורמאציוז התפתחות סדר את על־ידם. הנישאים המונולוגים
 אל עובר האני״השר, של דתית״אמוטיבית בעמדת״מוצא פותח הפיוט כך: לסכם ניתן

 הסצינה מן האני״השר שמסיק במסקנה ומסתיים המדרשית הדראמאטית הטצינה
 את גם כמו אבן־אביתיר, של התובחה את אף הולמת זו תבניתית סכימה המדרשית.

 ״ערץ שוכן ״אמיץ ובין לרשב״ג עלי״ ״שטר בין העיקרי ההבדל ואולם, האחרות. השתיים
 בעצם לא אף האינפורמאציה, התפתחות בתבנית לא דעתי, לעניות נעוץ, לאבן־אביתור

 בכ^ המסגרת בחטיבות הדובר״המשורר של בעמדתו נעוץ ההבדל המדרש. של נוכחותו
זו. עמדה ובין המדרשית הסצינה בין הנוצרת ובזיקה התוכחות מן אחת

 יום־הדין, בפני העמידה עם השר׳ ה׳אני בהתמודדות פותחת גבירול אבן של התוכחה
 ׳חרדה׳, של סיטואציה היא הנפשית הסיטואציה לפירעון. המיועד כשטר״חוב המוגדר

 היא זו סיטואציוז בדובר. המפעמת העזה החטא תווושת משום (,3 ררעדה׳)טור ׳פחד׳
ה׳אני׳ של דהייגו, האינדיבידואלי, בניסוחה וחוקא הספרדית, בסליחה ביותר יסודי מרכיב

יצחקי מאשה

.403 עמ׳ הקודש, שירת פליישר, אצל כן־ על דיון ראה .15
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׳ לו שהיה ׳מלן־ . . פרדס.

 )ולא יחיד ובלשון בעד״עצמו הדובר ה׳אני׳ יופ״הדין; מפני החרדה עם המתמודד הבודד
 הטיפוסית הדיאקטית, הנעימה בתכלית. לירית פואטית פוזה בונה כשהוא מדברים(, בלשון

 עובר כאן הדראמאטית. האכספוזיציה את גם המהווים ,7-5 בטורים מתפתחת לתוכוזה,
 של רוחו לעיני ומעמיד הפיוט, את הפותחת ה׳אני׳ מלשון משתחרר מכליל; לניסו־ח הדובר

ביום־הדין. להתפתח העתידה המשפט סצינת את קהל־השומעים
 משוא־פנים ללא נעשית היא (!,וקניין כעדים כ׳שטר היא היא)שהרי הכרחית זו סצינה

 המדרש)׳בהתנגש ברוח והנפש הגוף בין ההתנצחות על מבוססת והיא שר׳(, פני ישא )׳לא
הבשר׳(. עם הנפש למוסר

 המדרשית הסצינוז תום עם הפוך. בסדר כי אם דומה, בדינאמיקה בנויה חתימת־הפיוט
 ממשיך יחדו׳( שניהם ובערו עדיו שניהם ׳יוזביר :30 )בטור והנשמה הגוף משפט של

 יעמד(. מי אדני תמיד כמפעלו )׳אם הבורא של הרחמים למידת ופונה הדובר״המשורר
 סוגיה לכל הסליחד. את מאפיינת מידת־הדין, אל ולא מידת״דחסד, אל זו פנייה כשלעצמה,

 בפיוט המעניין סיכוי. כל הוזוטא, לאדם לו, אין מידת״הדין על״פי שהרי והיקרויותיה,
 ׳משועבדת׳ עדיין האלוהית מידת״החסד אל הפנייה שראשית הוא, שלפנינו

 האוניברסאלי האנושי החטא מייצגי כאל והנפש הגוף אל המתייחסת ללשון־ההכללה,
 וחושף חוזר כשהדובר החוויתי, המעגל נסגר ממש התוכוזה סיום עם רק (.32-31 )טורים

 באופן ומבקש מדבר בלשון לשימוש שוב עובר משהוא ה׳אמיתי׳, כבעל־המצוקה עצמו את
 האישית הוזרדה טיטואצית תוכיחני׳. באפך אל תקחני לריב ׳ויום עצמו: על ביותר הגלוי

 המדרשי כשהעיבוד היא, אף אישית רחמים בבקשת אט״כך מסתיימת התוכחה את הפותחת
 של האפיורי חוטר״התקווה להוכוזת מכשיר מעץ משמש טצינת־המשפט של הדרמאטי

הקב״ה. של למידת־הרוזמים פנייתו את מעצים הוא ועל־כן ממידת־הדין, הדובר
 המציאות אל הלירית״סובייקטיבית העמחז מן היא כולו הפיוט של הדינאמי?ןה

 הלירית״סובייקטיבית. העמדהי אל וחזרה טבעו מעצם החוטא האדם של האוניברסאלית
 כששתי המדרשית, הדראמאטית בסצינה כאמור הוא, האוניברסאלית המציאות של שיאה

 והשניה (7-5) בפתיחה האחת והכלל, הפרט בין האינטגראציה את יוצרות חוליוחדמעבר
(.32-31) בחתימה

סובייקט מעבר
K--- X------ X-------

המדרש
האוניברסאלית המשפט סצינת מעבר סובייקט

----- X----- -X------ X

32-31 34-33
ז

30-8 7-5 4-1 
t

t____________ ______________ T

 הן שכן בתכלית, שונה אבן־אביתור יוסף של בפיוטו חטיבות״המסגרת של משמעותן
הבא: במשפט לסכם ניתן שלהן המסר שאת כמדומני לאל. והלל שבח שיר מעמידות
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 אוור: לשון ועוצמתו. עוזו במלוא מתגלה הוא ואזי הצדק, משפט הוא האל של משפטו
 חטיבות בין הנוצר כשהיחס המסורתית, ההמנונית העמחז את מייצג אלו בחטיבות הדובר

 המסקנה והצגת הדגמתה הכללה, של יחם הוא המישפט סצינת של גופה ובין המסגרת
 ׳סיום האלו: במלים חטיבת״הסיום את מתאר זו, בתוכוזה בדונו פליישר, המתבקשת.

 של כסיומם אלא התוכחות של כסיומן לא ואף הסליוזות של כסיומן איפוא אינו הפיוט
 אף ביטוי לידי באה זה בפיוט השלטת ההמנונית העמחז ואכן, 17 16ההמנוניים׳. פיוטי־זזתהלה
 ,7הפיוט. של בפתיחתו בעיקר ביטוי לידי הבאה המזרחיים הפייטנים ובלשון בכינויי־האל

 (.33) ׳בן־אמתך או (4) ׳אבי׳ לאל: גבירול אבן של האינטימית הפנייה לעומת זאת,
 ואינטנסיבי סוער שהדיון ככל יותר, מסובכת שסצינת־המשפט שככל הוא, הנוצר הרושם

 הסיבה שזוהי ייתכן המוחלט. האלוהי הצדק תכונת יותר אמין ביטוי לידי באה כף יותר,
 בנספח לראות שניתן כפי לרשב״ג. עלי׳ ׳שטר ובין זו תוכחה בין הבולטים ההבדלים לאחד

 מן אחד לכל המניח גבירול, לאבן בניגוד הנ״ל, בדיונו פליישר מציין שאכן וכפי למאמר,
 הוא הוויכוח אבן־אביתור אצל הרי בלבד, אחת דרשה לדרוש ודזנשמה, הגוף הניז־ונים,

 שני של אמין שוזזור בחינת מאד, דינאמי אכן הוא הגוצר הפואטי הרושם מסורג. ויכוח
 רצון מתוך טיעוניהם את ו׳משפצים׳ והחוזרים רעזזו, לדברי איש הנכנסים בבית״דין ניצים

 אכן המדרשי הדראמאטי המעמד של זה טקסטואלי ארגון הדיין. על ולהשפיע לנסות עז
 שני מול הניצב כשופט־צדק הדיץ של הקשה לתפקידו תשומת״הלב עיקר את מסיט

 הדגש יוצר אבן־גבירול של השקול הטקסטואלי הארגון זאת, לעומת הניצים. בעלי־הדן
 מאשר יותר הדובר, של החרד למצבו כשקף מלכתחילה, חסרי־הסיכוי הטיעונים, עצם על
משפט״צדק. של הסוערת הדינאמיקה על

 בקומפוזיציה כאמור הוא הדמיון מצד אלו תוכחות שתי בין בהקבלה ביותר הבולט היסוד
 מצד ואולם, ממדרשי. האלמנט מצוי הפיוט כשבגוף סיום, - גוף - פתיחה של הדומה
 של פיוטו של ההמנונית״ציבורית העמדה )א( :בולטות כאן, מענייננו והוא־הוא השוני,

 הנוצר ההדגש )ב( גבירול. של בפיוטו הלירית־אישית העמדה לעומת אבן־אביתור יוסף
 מידת־החסד על ההדגש לעומת אביתור, אצל הכלל, על הפועלת האלוהית, מידת־הדין על

גבירול. אבן אצל לפרט, המיועדת האלוהית,
 כשהפיוט המנוני״כללי, בהקשר נתונה עדיין אבן־אביתור של התוכחה אוזר: לשון
 באה גבירול אבן אצל הדתית. בחוויה זה אספקט של המוזשתו לצורך המדרש את ׳מנצל׳

̂ן גדול וזלק המאפיינת מאוד, אישית לירית התרגשות למדי, בולט ובאורוו ביטוי, לידי  נ
 הנותן לתוכחה, הטיפוסי הדידאקטי, האספקט את מעמיד כשהמדרש הספרדיות, הסליחות

האוניבו־סאלי. התוקף את היחיד של להתרגשותו

ד

לזו מאשר יותר הרבה אגיתור אבן של לזו ברורוה קרוכה שאול מר יצחק של התוכוזה

יצחקי מאשה

.204 עמ׳ א, אבן־אביתור, פליישר, .16
.154 עמ׳ הגניזה, מן חדשים שירים זה, לפיוט בביאורו שירמן ח׳ עומד אלו לשוניים יסודות על .17
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השתיים. בין הבדלים מספר אף חושף בפיוט המדוקדק העיון ואולם, גבירול, אבן של
 לנוכחותו לירי ביטוי כל אין ירהו׳ יפחדו ב׳הכל כאן, שגם בעובדה, נעוץ הדמיון עיקר
 (28-23) בחטיבת־הסיום והן (10-1) הפתיחה בחטיבת הן הדובר. האני של האישית
 של בנוסח נסתר, בלשון ואם ׳הכל׳ בלשון אם לשון־הכללה, של היא הלשונית התבנית

7 הוא)טורים באשר האדם ,6  של התחבירי הנושא הוא הוא שהאל אלא בלבד, זו ולא (.5,
 זו תחבירית תבנית אביתור. אבן של לפיוטו בדומה אלו, בחטיבות ההיגדים מן גדול חלק

 עוצמתו בתיאור הוא הפיוט של החוויתי״הדתי המוקד כי הבלתי־נמנע הרושם את יוצרת
 לשון הנידונותז בתוכחות והנשמה הגוף על ההוויש של בתיאורה מאשר יותר האל של

 הדובר כשליח־ציבור, הפייטן של תפקידו את תפשה הקלאסית המזרחית הפייטנות אחר:
 של• זו היא כלל בדרך השלטת העמחז האל. הוא והקבוע האחד כשנמענו הכלל, בעד

 אבן של כמובן, היחסית כשהיו, ביסודו, אינטלקטואלי היא סגנונה וקילוסו. שבח־הבורא
 בעובדה הן ביטוי לידי באה האל משפט לפני העומדת האנושית להוויה בפיוטו שאול מר

 והן האדם, הוא כשנושאם בנויים אכן ווטיבות־המסגרת את הבונים ההיגדים מן שחלק
 אמורים? דברים במה הפיוט. של האחרון בחלקו נוכחת האלוהי החסד תימת בי בעובדה
 יותר טיפוסי לסגנון כאן מתפתח אביתור אבן של בפיוטו כל״כך הברור ההמנוני הסגנון

 שהן מכאן, האל׳. גדולת מול אל האדם ׳אפסות של המוטיב על הדגש היוצר לתוכחוז,
 הטוטאלית שליטתו ואת האל את המהללים היגדים אחד מצד קיימים בחתימה והן בפתיחה

 התלוי החוטא האדם של חולשתו את המעמידים היגדים - השני הצד ומן האנושי בגורל
 האוזרונים ואילו בפתיחה, יותר דומינאנטיים הראשונים אלו באל. מוחלטת תלות

 המנוני אינו הפיוט של שאופיו משום אלא כלבד, זו ולא בחתימה. יותר דומינאנטיים
 ׳אפסות של העקרון מתוך הנובעת המסקנה את מסיק סיומו, לקראת הוא, הרי גרידא,
 שהרי האלוהי, החסד את לבקש אלא ברירה, לאדם לו אין האל׳: גדולת מול אל האדם
סיכוי. כל לו אין מידת־הדן על״פי

 של פיוטו שמסתיים כפי שאול מר אבן של פיוטו אם־כן־ מסתיים העקרוני במישור
 מכליל, ניסוח הוא שאול מר אבן של הניסוח ואולם, האלוהי. הוזסד בבקשת רשב״ג,
 השימוש משום בסיומו לאומית זיקה אפילו בו שיש וייתכן כולה, התוכחה ברוח ציבורי,
׳יעקב׳: בכינוי

\0פרד לו שהיה ׳מלך־ . .

הוא. ן6ןן כי / קב5!ן מי;קום ;ה, / ¥ל,ב ?ל )א י?ןזר

:ומיוסרת כואבת אישית זעקה הוא הסיום אבן״גבירול אצל

 יזר9?* ו5> הש5וי / ןז?תף3 ;©ר1ר ןאל / איןותך am ןזשך
חני ?יריב ם1ןי / י3לסךויח )א קלב תו?יחני. ?א?ף אל / ^

 הכול־יכול ה׳אתה׳ מול והנפחד הקטן ה׳אני׳ להדגשת הדעת את לתת לדעתי, הראוי, ומן
׳ני׳(. לעומת )׳תך׳ הנ״ל הטורים בשני הןזךזים הנגדת ע״י הןוצרת

ד הבאה האישי, ה׳אני׳ של הלירית ההתרגשות  גבירול, לאבן עלי׳ ב׳שטר ביטוי לי
זה בפיוטו ביטוי לידי באה אינה כלל כולה, הספרדית הסליחה מן נכבדם בפרקים ובעצם
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 מאוד בולטת אבן־אביתור ובין בינו הקרבה הדברים של זה מצד שאול. מר אגן של
 הלוך־הרוח, זאת, עם הקדום. בפיוט לסגנון השניים של הניכרת זיקתם את ומאפיינת
 והן הקדומוז לזו הן בכלל, התוכחה של לעולמה קרוב שאול, מר אכן של בתוכווה שמעמידה

 גלוי, באורוז ערכיותו זיחוסר האדם אפסות את מגישה שהיא משום בעיקר הספרדית, לזו
 שהדברים כפי וזקדום, המדרש על״סמך להסיקה שניתן כמסקנה, רק ולא ברורים, בהיגדים
אבן־אביתור. אצל עומדים

 שימוש עושות הן שבו כאופן מעמידות, כה, עד דנו שבהן התוכחות, ששלוש איפוא, נראה
:בתוכחה אפשריים סגנונות של שונים טיפוסים שלושה המדרשית, בסצינה

 האל של המוחלטת לצדקתו כהדגמה משמש המדרש בו אשר ההמנוני, הסגנון א.
החוטא. האדם על מאייס דידאקטי וכגורם

 ו׳גדולת האדם׳ ׳אפסות שבין ההנגדה על הבנוי האוניברסאלי, המוכיח הסגנון ב.
וזאל׳.

 מועקה משקף עצמו, בעד הדובר הפרט, של עולמו בו אשר הלירי״אישי, הסגנון ג.
קיומית־כללית.

 של זיקתם ובין השליט הטגנון בין קורלאציה קיימת התובווות שלוש שבכל לי, נראה
הספרדית. וזאטכולה לחידושי אם ובין המזרחי הפייטני לסגנון אם בין יוצריהן

יצווקי מאשה

ה

ביום אבן־בקודה, בחיי של התוכחה  הן ספרדית תוכחה ספק ללא היא אקרא/ למשפט ׳
 של מתוכחתו הנעדרים המרכיבים שני את כוללת שהיא משום והן הפרוזודי מבנה על״פי

שית והעמדה האלוהי הוזסד בקשת אבן־אביתור:  בעד ומדבר לאל הפונה המתפלל של האי
ר הן רב בחסכון בטקסט מצויים המרכיבים שני זאת, עם עצמו. טו ת) תי מו  בפתיחה אחד ב
פיגוראטיבית. והן בסיום( ואקד

 אצל בל־כך הדומינאנטי שבח״האל, של האספקט את לחלוטין חסרה התוכחה
 הסגנון את גם כמו התיאורי״המנוני הסגנון את התוכחה חסרה למעשה, אבן״אביתור.

 - לעוקתן הקודמות. התובחות שלוש של המסגרת חטיבות את המאפיין הלירי־משתפך
ת בנויה והיא יווזר, רב בה המדרשית הסצינה של הזדאמאטי הגיוון  סימטרית בתבני

להפליא.
 מסגרת מעין מהווים האחרון והטור הראשון הטור טורים. 22 כולל כולו הפיוט

 3 טורים להתפתח. האמורה הדראמאטית לסצינה כאמור, ביותר, חסכונית לירית״אישית,
 גלוי באורח הופיע שלא חדש, דרמאטי גיבור של נוכחותו חושפים 21ו״ 20 ובמקביל 4ו״

 ואילו למשפט, להתייצב קורא הוא הראשונה בהיקרות הקב״ה. האחרות: בתוכחות
 הגוף דברי את מעמידים האמצעיים הטורים ,16 פסק־הדין. את משמיע הוא - בשנייה
ף; דברי = 7-4 סימטרי: באורח ושוב והנפש, ברי = 15-8 הגו  דברי = 20-16 הנפש; ז

ת יוצרת השיר של זו קומפוזיציה אחד(. לכל טורים 8 - )סה״ב הגוף.  אשר מעגלית, תבני
ש: של טיעונה מצוי במרכזה הנפ

228



הנ&שפתיחה הגוף האל
-X-----------X----------- X---------- X

אישית
T
____________I
___________________ t
___________________________ t

סיום האל הגוף
x ------ -X------------X-----------X

אישי

׳ לו שהיה ׳מלך . . פרדס.

1
t_____

t__________

 הסימטריה משום )א( רשב״ג: ואצל שאול מר אבן אצל המצוי המבנה מן שונה זוז מבנה
 הגוף. של המונולוג פיצול משום )ג( הקב״ה. של הדראמאטית דופעתו משום )ב( שלו.

 ו־ב׳ א׳ סיבות משום הן אבן־אביתור של בתוכחתו המצוי המבנה מן אף שונה הוא ואולם,
 גיסא מחד סימטרי איננו אביתור אבן אצל והנפש הגוף בדברי שהפיצול משום והן לעיל,
 :הוא שונה אביתור אבן אצל הנוצר האפקט מכן־ כתוצאה גיסא. מאידך וזד־פעמי ואיננו

 מבחיגת פחות ושקול סצינת־המשפט של הדראמאטי המעמד מבחינת יותר דינאמי
כולו. הפיוט של הקומפוזיציה
 הסימטריוז הם כחיי של התוכחה של בקומפוזיציה כך, אם הבולטים, המאפיינים

 המסגרת חטיבות של קיצורן בטקסט, האינפורמאציה התפתחות בארגון להפליא הכדויקת
 כהשערה זאת מציינת ואני לי, נראה הפיוט. במרכז רצוף כמונולוג דברי״הנפש ומיקום
 לעיל שהצעתי ההיסטורי הסגנונות לחתך כהמשך אלו מאפיינים לנמק נסיון שכל בלבד,
 הצצה מתוך לנמקם מבקשת והייתי מבוסם, יהא לא האחרות התוכחות לשלוש ביחם

הפילוסוף. אבן״בקודה בחיי של לעולמו
 האדם כי לנו נתברר כבר כי שאמרתי השכל ׳מן אומר: הוא ,הלבבות ל׳חובת בהקדמה

 18וכו׳. נראה׳ אינו והשני נראה האחד עלינו, הבורא מטובות ושניהם וגוף מנפש מחובר
 על הדגש ליצור כדי הקדום במדרש דידאקטי שימוש שלפנינו בתוכחה עושה שבחיי ייתכן

 ׳חזקה גוטמן לדברי אשר והרווו, החושניות בין ונפש, גוף שבין הדואליסטית המחלוקת
 במסר הוא התוכחה של ועיקרה הוא, כך אכן אם 19בתלמוד. מאשר יותר כאן היא

 הנפש של המונולוג ממוקם מדוע לוזבץ עלינו יקשה לא מעמידה, שהיא המופשט הפילוסופי
 ליריודרגשית או עשירה תיאורית״המנונית ללשון נזקק הוא אין ומדוע במרכזה בדיוק

 בפיוט מעניינו איננו כלל הפואטית בעשייה זה צד שהרי כאחד(, שניהם )או משתפכת
 המעמיד במדרש, כאן משתמש שבחיי בלבד( השערה אלא כאמור, זו, ייתכן)ואיו הנידון.

ד ביום־הדין, והנפש הגוף שבין יחסי־התלות את  המסגרת את לנצל כ
 המתנסח הגותי מסר פופולארי באורוו להעביר על־מנת המוכרת הסיפורית־דראמאטית

הלבבות׳. ב׳חובת פרוזאי באורח

.15 עמ׳ ,1875 ווארשא תיבון(, אבן יהודה של )בתרגומו הלבבות חובת תורת מתון־: .18
.104 עמ׳ ,1963 ירושלים היהדות, של הפילוסופיה גוטמן, י׳ .19
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יצחק מאשה

גפפח

הדראמאטית הקומפוזיציה הדוברים מם׳ הפיוט אוו־ו התוכחה שם
 מפי והסיום הפתיחה חטיבות

 הדובר״המשורר.
 במבנה והנפש הגוף בץ השיח

מסורג ד׳־אלוג של

:שלושה
 15 - הדובר״המשורר

 16 - הגוף
9 - הנפש

טורים 40  שוכן ׳אמיץ
ערץ׳
 אבן )יוסף

אביתור(
 כנ״ל - והסיום הפתיחה וזטיבות

 במבנה והנפש הגוף בין השיח
נפרדים טיעונים שני של

:שלושה
 18 - הדובר״המשורר

 5 - )=הגו( הגוף
5 - )=הרוח( הנפש

טורים 28  יפחדו׳ ׳הבל
 אבן )יצחק

שאול( מר

כנ״ל :שלושה
 13 - הדובר״המשורר

 9 - הגוף
12 - הנפש

טורים 34  עלי׳ ׳שטר
 אבן )שלמה

גבירול(

 כנ״ל - והסיום הפתיחה וזטיבות
 והנפש הגוף בין בשיח

מפוצלים. דגרי״הגוף

:ארבעה
 3 - הדובר״המשורר

 3 - הקב״ה
 8 - הגוף

8 - הנפש

טורים 22  למשפט׳ ׳ביום
)בחיי

בקודה( אבן
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