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המדרש – תשתית יסוד בעולמו של הפיוט
המאמר עניינו בהצגת המשותף לפיוט ולמדרשי חז"ל מבחינת התכנים ,התשתיות,
הרטוריקה והלשון .הן המדרש הן הפיוט שימשו ללימוד המקורות ,ההיסטוריה,
הפילוסופיה וההלכה ,וכן שימשו אמצעי שיח בין המנהיג )הדרשן או הפייטן(
לקהלו .דרכם הועבר תשובות לבעיות שבהן התלבטו אנשי הדור .לאור חשיבות
תרומתו של המדרש לעולם הפיוט יש לברר את תהליך השילוב שערך הפייטן בין
השניים .אפשר לראות את ייחודם של פייטני אשכנז בדרכים המגוונות בהם
שילבו את המדרשים .בחרנו להראות דוגמאות מיצירתו של הפייטן הצרפתי ר'
יוסף טוב-עלם ,שחי במאה ה-יא–יב ,והמקובל כמייסד המרכז הצרפתי .הוא מציג
דרכי שילוב מגוונות המעוררות את המאזינים לעקוב אחר דרכו ,החל בשמירה
על תבניתו הצורנית של המדרש והבאתו אל הפיוט כמות שהוא ,דרך שינויים
שנערכו בו ובחירת מקורות מדרשיים שונים המשלימים זה את זה .לעתים הוא
מביא משחקי לשון הרומזים למדרשים מסוימים ולעתים הוא משתמש במילת
מפתח שנושאת רעיון מן המדרש ומשלבה בפיוט .כל אלה מעשירים את הפיוט
ברובד הגלוי והסמוי.

מבוא

על הקשר בי הפיוט למדרש עמד פרופ' אהרו מירסקי" :הפיוט והמדרש שניה
מקרקע אחד עלו ,מ התורה שבעלפה .לא נתמלא הפיוט אלא ממלויו של
המדרש ,מש באו לו העיקרי והדעות והדוגמאות והציורי ויסוד לשו "
)תשמ"ה ,עמ'  .(3בהמש הוכיח הכותב שהפיוט למד מהתורה שבעל פה ג את
"צורות הפיוט וסממניו ,מידותיו וטבעיה " .אכ  ,שתי הסוגות האלה התפתחו

מי מדליָו) 26–25 ,למדי מ ההגדות( ,תשע"דתשע"ה
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והתקיימו במקביל לספרות בעלפה שקיבלה את ביטויה בתבניות שונות:
בתבנית של דרשה או בתבנית של שירה.
המשות ביניה הוא רב :התשתית המקראית משמשת בסיס אית
ומשמעותי לשתיה – התכני המקראיי על פי הפרשיות ,נושאי המבטאי את
ענייני היו ,ענייני ההפטרה וכדומה הבאי לידי ביטוי באמצעות שילוב מילי
וחלקי פסוקי ,החל באזכור קצר ורמוז ועד הבאת הסיפור המקראי המלא
בשלמותו .ג הלשו והרטוריקה מקבילי :דרכי הסיפר ,ארגו התכני
והקישוטי :דיאלוגי ,כינויי ,צימודי ,לשו נופל על לשו  ,שאלות רטוריות,
חזרות ,חידתיות ועוד .הרעיונות המבוטאי על ידי הפייטני מבוססי על
המקרא ועל ספרות התלמוד והמדרש :רעיו ההכרה בתכנית האלוקית שבבסיס
ההיסטוריה של הע ,בחירתו והברית ע הקב"ה ,יסודות האמונה ,היכרות ע
דמויות המופת בתקופות השונות ,יסוד התורה וקיו המצוות ,האד מידותיו
ותפקידיו ,התייחסות אל האקטואליה ,שבת וחגי ,אר ישראל ,כוחה של
התפילה ,העול הזה ועולמות עליוני ועוד.
תרומת של המדרשי לפיוט היא רבה בהשוואה לתרומת דברי המקרא:
מקורות חז"ל צופני לפעמי הפתעה כי אי לדעת במה יבחר הפייט ואיזה
מדרש יעדי ,ואילו דברי המקרא ידועי ומוכרי לכול .המקרא פניו מועטי,
האפשרויות מוגבלות והוא ברור וישיר ,ואילו למדרש פני רבות ,הרבה דרשות
שנדרשו על נושא אחד .ג דר הבאת המדרש לפיוט נתונה לשיקול דעתו של
הפייט יותר מדר הבאת של דברי מקרא 1:הפייט יכול לחבר בי מקורות
מדרשיי שוני ולבנות עליה רעיונות חדשי .מתו המדרש ניכר ג היק
ידיעותיו ובקיאותו של היוצר ג במקורות מרוחקי .בגלל יתרונותיו אלה הפ
המדרש למקור העשרה חשוב ולנוי קישוטי בפיוט.
גדולתו של הפיוט בכ שהוא מביא את המדרש לשגרת בית הכנסת ואל כל
אד בקהל .היצירה הפייטנית מלווה את האד במהל מעגל השנה ולאור
מעגלי חייו האישיי והמשפחתיי .הוא מחזק אותו ומכוו אותו בעמידתו
בתפילה לפני בורא עול .הפייט שהשכיל לקשר את המקורות המקראיי
_____________________________________

* המאמר נער מחדש על פי הפרק "מדרשי חז"ל ודרכי עיבוד" ,מתו "יצירתו הפייטנית של ר'
יוס בר שמואל טוב על" ,עבודת דוקטור באוניברסיטת בראיל ,תש"ס )בהנחיית פרופ' בנימי
בר תקוה( .הפיוטי מצוטטי על פי המחזורי במהדורות גולדשמידטפרנקל.
 1יש להניח שהפייטני חשו חופשיות יתר בבוא לעבד מדרשי ,בעוד שכלפי המקור המקראי
המקודש חשו רתיעה משינויי.
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והמדרשיי המגווני ,ליצור מה מהל מחשבתיאמוני ,רגשי ואפילו אישי –
ראוי לתפקידו כמנהיג ,מחנ ושליח ציבור שיש לו השפעה רבה על כל אחד
בקהל ועל הקהילה כולה.
פרופ' מירסקי מתאר את ההתפתחות בשילובו של המדרש בפיוט :לדעתו
תחילת שילוב התורה שבעלפה בשירה הוא ביצירתו של הפייט יוסי ב יוסי
הידוע ב"סדרי העבודה" שכתב ליו הכיפורי 2.הוא הציב בפיוטיו מליצות
מקראיות שעליה עמדו דרשות שהביאו לחידושו ולרענו פניו של הפיוט
והוסיפו לו משמעות .במש הזמ הפ המדרש לחלק בלתי נפרד בפייטנות האר
ישראלית הקדקלאסית והקלאסית )יניי ,הקליר ואחרי(.
פייטני אשכנז וצרפת במאות הי"אי"ב שילבו מקרא ומדרש בפיוטיה .וכ
מתאר זאת עזרא פליישר" :הזדהותו של הפייט במרכז אירופה ע עולמ של
חז"ל היא מוחלטת ,בלי שו חי כלל ,ממש כהזדהותו של הפייט הקלאסי
בשעתו.כשהוא משבח את הקב"ה על פעלו במעשי בראשית ,משמשי אצלו
דברי המקרא ודברי האגדה כיחידה אחת ,שחלקיה ממוזגי ופתוכי אלה
באלה" )פליישר ,1975 ,עמ'  .(477ה ראו בכתיבת פיוטי חלק מתפקיד
כמנהיגי ומחנכי הציבור ,והרבו לעסוק בגלוי או במרומז באקטואליה .ע
התגברות היסוד הלמדני בימיה ובמקומותיה ,התפתח תחו פרשני חדש והוא
פרשנות הפיוט לצד העיסוק בפרשנות המקרא ,התלמוד והאגדה השקיעו תלמידי
חכמי שוני את מעייניה בפרשנות פיוטי שכתבו קודמיה מאחר שראו
בפיוטי מלאכת קודש 3.בשלב זה הופ הפיוט למקור לעיו  ,לימוד וכתיבת
דרשות .אלמנט הלימוד שיי כמוב ג לבית הכנסת שבו הקשיב הקהל ,ובעיקר
תלמידי החכמי שבו ,לפיוטי שנאמרו ונשמעו בעלפה )או מכתב היד של
שליח הציבור( וציפו לרמזי לימוד שיעלו מתו הפיוטי .האתגר היה לפענח את
המקור )אישאיש ברמתו( ,לעמוד על הקשרי ,על התוספות ועל החידוש
שמביאי המדרשי.
במאמר זה נבח את דרכו של גדול פייטני צרפת שחי במאה הי'–י"א ,ר
יוס ב שמואל טובעל )ריט"ע( ,בעיצובו הצורני של המדרש ובדרכי שילובו
בפיוטיו.
_____________________________________

 2עליו ועל יצירתו ראו אצל מירסקי ,תשל"ז ,עמ' .84–7
 3כגו פרשנותו של ר' מאיר בר' יצחק ,ר' יעקב בר' שמשו ,ר' יעקב בר יקר ,ר' שמעיה ואחרי.
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ריט"ע חי ופעל בעיקר בראשית המאה הי"א .הוא נולד בפרובנס ועלה
צפונה לשק ולהנהיג את הקהילות אנז'ו ולימוז' שבצרפת .הוא היה דמות רבת
אנפי  :תלמיד חכ ,איש הלכה ,מנהיג ציבור ,פרש ופייט  4.כמנהיגי אחרי
בזמנו הוא ראה את כתיבת הפיוטי כחלק מתפקידיו המנהיגותיי והחינוכיי.
אפשר להגדיר את ייחודו כפייט בתקופת מפנה :זהו זמ שקיעתו של המרכז
הפייטני במזרח ,א ג תקופת התהוותו של המרכז הפייטני החדש בספרד .מתו
יצירתו עולה יניקתו מ הפייטנות האר ישראלית הקלאסית שהגיעה לצרפת
ולאשכנז דר איטליה.
בחינת דרכו של ר' יוס טוב על בעיצובו הצורני ובתכניו של המדרש
יוכיחו כי המדרש מהווה גור חשוב ומשמעותי ביצירתו השירית .הוא מציג
לפנינו קשת רחבה של קשרי ע המדרש .בדרכי שונות הוא משלב מדרשי,
מה המפותחי באמצעי ספרותיי כיד כישרונו הטובה ,ולעומת אחרי
הנרמזי בביטויי קצרי בלשו המדרש ,בלשונו של הפייט או בעזרת מקור
מקראי שאליו קשור המדרש .כ מועשרת יצירתו בתכניה ובסגנונה.
בדרכי הבאת המדרש מוכיח ריט"ע את פנייתו לקהלי שוני :אלה
הזקוקי לעיבוד הסיפורי ולהבאת המקור בשלמותו ,ואלה המסתפקי ברמז
ומסוגלי להשלי את המדרש בכוחות עצמ.

א .סיפור מקראי המשולב בדרכי שונות

ריט"ע מעצב חלקי נבחרי מ המדרש בדרכי שונות כשהוא נעזר באמצעי
ספרותיי ורטוריי שוני המשפיעי על משמעות היצירה ואמירותיה .דוגמה
בולטת לכ היא הדרשה העוסקת בבוא של משה ואהרו לפני פרעה )שמות,
ה( .דרשה זאת כוללת גרעי מקראי ,ומורחבת על ידי המדרש .קהל המאזיני
הכיר בוודאי את הדרשה הזאת ,והפייט ברצותו לרענ אותה העדי למוסרה
בלבוש חדש שונה ורענ .
הסיפור המדרשי הזה משוקע בשתי יצירות :חלקו הראשו משוקע בפיוט
6
"ירדת להציל עמ" 5והמשכו בפיוט "מי ימלל גבורותי".
_____________________________________

 4ראו עליו אצל גרוסמ ,תשנ"ה ,עמ' .81–46
 5בקדושתא לשבת הגדול "אלקי בצעד " ,פיוט ה.
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השוואה ע המקור המדרשי תוכיח כי ריט"ע מעצב את חלקי המדרש
בדרכי שונות לפי שיקול דעתו :בפיוט הראשו מובא המדרש בלשונו של
הפייט המצמצ את המדרש ומביא אותו ברמיזה ,כגו " :מרד זד בעקולו /מה לי
ולקולו  /ולא הרצני בשקלו  /כשנשע על מקלו" )כוונתו :לא הביא לי מתנה
כעני הנשע על מקלו(.
טורי אלה מרמזי למסופר במדרש" :מי ה' ...לא היה יודע לשלוח לי
עטרה אלא בדברי את באי אלי")שמות רבה ]מהד' שנא [ ,פר' ה(.
בהמש מביא המדרש את המשל" :א"ר לוי משל למה הדבר דומה ,לכה
שהיה לו עבד שוטה ."...כל המשל נרמז בפיוט בטור אחד" :מה לכה בקברות".
לעומת זה בפיוט השני נצמד הפייט ללשו המדרש ומביאו ביתר הרחבה .ייתכ
שאופיו של הפיוט המעוצב כפרוזה מחורזת ,מאפשר צמידות יתר לסגנו
המדרשי.

ב .הפייט שומר על המהל של המדרש

את צמידותו הברורה למדרש אפשר לראות בדברי השבח לגבורות ה':
פיוט
על
יענ ְ בד ָמ ִלא ָ
מוש ֵ
ָר הוא ִ
חצב ַלהֲבת ֵאש ְמ ָפרֵק ָה ִרי
ֵ ...
מל ָל
מ ַש ֵר ְס ָל ִעי ְל ְ
ְ
ֲבק ר ְַג ָליו
יציו ַו ֲחנִית א ַ
ַק ְשת וְ ִח ָ
ֲע ָננִי וְ ַע ְר ְִ "ָ #מ ַכ ֶ%ה ָש ַמיִ
מריד ַט ָ"...
ְ ָע ִבי ִ
7

מדרש
"אלוקינו כוחו וגבורתו מלא עול...
קולו חוצב להבות אש מפרק הרי
ומשבר סלעי
קשתו אש חציו שלהבת רומחו לפיד
מגינו ענני חרבו ברק יוצר הרי
וגבעות מכסה הרי בעשבי מוריד
גשמי וטלי".
8

כא הפייט שומר בהקפדה על תבניתו הצורנית ,על הרעיו ועל סדר הדברי
שבמקור המדרשי .הפייט אינו מוסי רעיונות חדשי ,אי הוא מקשט באמצעי
רטוריי ואי הוא משנה כמעט מ המדרש .טביעת אצבעו של הפייט ניכרת
________________________

 6בקדושתא ליו ראשו של פסח "אתה האל" ,פיוט ד.
" 7מי ימלל גבורותי " ,עמ' .32–28
 8שמות רבה )מהד' שנא( ,פר' ה ,ד"ה יד.
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בעיצוב המדרש כשיר הבנוי טורי ומחרוזות .הוא מחויב לאקרוסטיקו  ,למשקל,
לחתימה ,לסיומות המקראיות וכדומה .לדוגמה :בפיוט "ידידי כיצאו
בכושרות" )קדושתא "את הש" ,ה( מפויט מדרש עשר השירות 9.הפיוט בנוי
מחרוזות מרובעות חורזות .המחרוזת הראשונה היא מעי מבוא ,והאחרונה
מעמידה בקשה לגאולה .יתר המחרוזות מוקדשות להבאת המדרש כסדרו .הטור
הרביעי של כל מחרוזת הוא פסוק מקראי שבמרבית המקרי לקוח מ המדרש
והוא הפסוק שעליו בנוי המדרש 10.ריט"ע בדר כלל מעדי פסוקי המביאי
ביטוי המתאר את פעולת השירה או הדיבור 11.צמידותו למדרש ניכרת לעתי
דווקא בפרטי קטני כגו  :הוא מקפיד לעצב )כמו במדרש( את כל השירות
קשִ ...שיר! לה'
!מ ָ
בלשו נקבה 12,ואילו את האחרונה בלשו זכרִ " :שיר ְמפו#ר ְ
ִשיר ָח ָדש" ,כמאמר המדרש" :כל השירות שעברו קרויות בלשו נקבה כש
שהנקבה יולדת כ התשועות שעברו היה אחריה שעבוד אבל התשועה שהיא
עתידה לבוא קרויה בלשו זכר ...כש שאי הזכר יולד כ התשועה העתידה
לבוא אי אחריה שעבוד" )ילקוט שמעוני ,רמז רמב ,ובמקורות נוספי(.
דוגמה נוספת לצמידותו לתבנית המדרש תו שינויי קלי בלשו נמצא
בקדושתא "אתה האל" בחלק האחרו הקרוי "סילוק" ,טורי :46–39
ֶמ ֶל ְ ְמ ַח ֵ"ק ִלירֵ)יו ָ בד:
יש ִבי* ַעל ֵ ס ֶמ ֶל
ידת ַה ֶה ְדיט ֵאי* ְ
ִמ ַ
ֵשב ְשלֹמֹה ַעל ִכ ֵסא ה' ְל ֶמ ֶל
ָבה ַוֶ ,
ידת ַ -
מ ַ
ִ
רכ ִבי ַעל סס
ידת ֶה ְדיט ֵאי* ְ
ִמ ַ
ַעל ֵא ִלָ,ה ַב ְס ָערָה וְהא ִר ְיכב וְסס וגו'
ָבה ַוַ ,
ידת ַ -
מ ַ
ִ

ובמדרש מובאת השוואה בי מידות הקב"ה למידת מל בשר וד" :מי הוא זה
המל שחילק כבוד ליראיו ...מל בשר וד אי יושבי על כסאו והקב"ה הושיב
שלמה על כסאו" וגו' )תנחומא ,וארא ,מהד' באבער ,עמ' .(23–22
_____________________________________

 9המדרש מופיע במקורות שוני :ילקוט שמעוני ,רמז רמ"ב; מכילתא שירה ועוד .הגרסאות דומות
זו לזו.
 10כ הול היוצר בדרכו של המדרש המביא פסוק כאסמכתה .אמנ ,המקורות ידועי ואי צור
באסמכתה ,אלא שזאת תבנית ספרותית .ראו מירסקי ,תשמ"ה ,עמ' .103–96
 11כגו" :אז ישיר"" ,האזינו השמי ואדברה"" ,ותשר דבורה וברק"" ,מהללי בהדרת קדש".
 12בעיקר הדבר בולט במניי השירה :שישית ,שביעית וכו'.
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ריט"ע מכנה את המל הדיוט לעומת גבוה )הוא הקב"ה( .סדר הדברי במדרש
נשמר בפיוט ,והפסוקי המשמשי כאסמכתה כמעט זהי זה לזה .בפיוט זה
אפשר לראות את היצמדותו של הפייט לתבנית המדרש ג כשזה האחרו משנה
את תבניתו :בסו המדרש ,נוס להקבלה בי "מידת הדיוט" ל"מידת גבוה",
באי טורי נוספי ובה מטבע לשו שונה ,כגו "נת עטרות למל
!מ ָסרָה
המשיח...ונתנו לישראל" .הפייט משנה ג הוא את הנוסח בפיוטְ " :
ָאל"...וגו'.
!מ ָסרְ +לי ְִשר ֵ
יחְ ...
ַל ָ& ִש ַ

ג .הפייט מעבד את המדרש

ריט"ע מרשה לעצמו לשנות את המדרש ,ללקט ממקורות שוני ולבנות את
הפיוט כהבנתו כשהוא נשאר צמוד באופ חלקי לתבנית המדרש ,לתכניו
ולסגנונו .בקדושתא "את הש" בסילוק מעבד ריט"ע את המדרש המעמיד את
מעשי אברה כגור למעשי הקב"ה לבניו 13.על פי הרעיו "שבמדה שאד מודד
בה מודדי לו" 14.בפיוט באות ארבע דוגמאות העוסקות בשלושת המלאכי
הבאי אל אברה )בראשית טו( ושתי דוגמאות מעקדת יצחק )בראשית יט(.
ריט"ע העדי את הסדר הכרונולוגי המקראי על פני הסדר שמביאי המקורות
המדרשיי 15.הוא בחר ג לוותר על עניי המי שהציע אברה למלאכי,
ולהזכיר במקומו הבאת חמאה וחלב שתמורת קיבלו ישראל את המ כ"צפיחית
בדבש לשד השמ " 16.כ באות שתי מחרוזות לעניי המ  .לעומת זאת התעל
הפייט מדוגמאות אחרות הנמצאות במקורות ,כגו "והוא עומד עליה",
"השענו תחת הע" ועוד .הדוגמה החמישית "וישכ אברה בבקר ויחבוש את
חמורו" משמשת במדרש כמקור לשכר שנת הקב"ה לאברה בעצמו ,ואילו

_____________________________________

 13זאת תבנית המדרש מידת נגד ,ראו מירסקי ,תשמ"ה ,עמ' .42–34
 14על מידה כנגד מידה ראו מירסקי ,תשנ"א ,עמ' .556–554
 15ראו דוגמה זאת אצל מירסקי ,תשמ"ה ,בנספח עמ'  .115המקורות המדרשיי ה רבי :מכילתא,
ויהי בשלח ,פתיחתא ,תוספתא ,סוטה פ"ד ה"ב; תלמוד בבלי ,בבא מציעא פו ,ע"ב; בראשית רבה,
פסיקתא רבתי ,ועוד ועוד.
 16דוגמה זאת מצויה רק בתוספתא סוטה )ש( ,ואינה מופיעה במקורות האחרי )כגו אלה הנזכרי
בהערה הקודמת(.
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בפיוט השכר וההצלה ה לבני ישראל )על ידי הענשת המצרי( .ייתכ שזהו
17
רעיו מקורי של ריט"ע:
ְח ַבש
)סר ו ָ
וקר ַ
הא ְ ַה ְש ָ ַמת ֶ
ֶכב ֶא ְכ ָש )סילוק (34–33
וקר סס ְור ֶ
ַו ֲאנִי ְ ַה ְש ָק ַפת ֶ

בהמש הסילוק מוצבי מעשי פרעה בגאוותו לעומת מעשי הקב"ה לפי מקורות
שוני שמה בחר הפייט ללקט את דוגמאותיו .הפייט הבקי בחומר המדרשי
וחי אותו משתמש במאגר הידע שלו ומצר חומר אגדי ממקורות שוני ועושה
מה חטיבה אחת.

ד .בניית הפיוט על יסוד אחד מתו המידות שהאגדה נדרשת בה
ופיתוחו

לפעמי ריט"ע לוקח רק יסוד אחד מ המדרש ומפתחו בפיוט .לדוגמה ,ביוצר
"אאמיר מסתתר" )לשבת הגדול( לקח הפייט את צורת מידת "מה מצינו"
המצויה במדרש 18,פיתח אותה והעמיד בלשונו תכני היוצרי קשר בי ארועי
שוני :בריאת העול ,יציאת מצרי ולעתיד לבוא 19.הקשר בי המחרוזות נוצר
על ידי מוטיב משות ,כגו  :מוטיב המי :ביו השני לבריאת העול נחצו המי
לעליוני ותחתוני ,במדבר – נבקע הי ולעתיד יצאו מי חיי מירושלי.
הפייט שומר בעקביות על התבנית ,על מיקומ של מילות קבע ועל הופעת של
הסיומות המקראיות .כל מחרוזת מסתיימת בפסוק מקראי התומ בנאמר
במחרוזת .הפייט מוסר בלשונו את רעיונותיו ,ורק במחרוזות הפתיחה והסיו
_____________________________________

 17א אפשר שהיה לפניו מקור שאינו ידוע לנו.
 18מירסקי ,תשמ"ה ,עמ'  ,34–11וכ בנספחות ,בעיקר בעמ' " :108סימ מסר הקב"ה לאברה שכל
מה שארע לו אירע לבניו .אברה נבחר מכל בית אביו א ישראל נבחרו משבעי לשו" וגו'.
 19במדרש יש הקבלות דומות ,כגו הקבלה בי בריאת העול לנסי במדבר .ראו אייזנשטיי,
תרע"ה ,עמ' תעד ,ד"ה ג" ,בי אברה לניסי המדבר ולעתיד לבוא" .כ ראו קהלת רבה פר' יא ,ד"ה
א )א( ,ועוד ראו מכילתא ,ויהי בשלח ,פתיחתא .אול העמדת שלושה רבדי כמו ביוצר זה – לא
מצאתי ,ואפשר היה לפניו מקור שאינו ידוע לנו .בתרגו יונת מופיע רעיו דומה :ארבעה לילות
כתובי בספר הזיכרונות לפני אדו העול :הלילה הראשו כאשר נגלה לברוא את העול ,השני
כשנגלה אל אברה ,השלישי כשנגלה במצרי ,הרביעי כשיתגלה לגאול את ע בית ישראל )מובא
אצל שנא ,1992 ,עמ' .(61

המדרש – תשתית יסוד בעולמו של הפיוט

167

הוא מרמז בלשונו למדרשי ידועי ,כגו המילה החוזרת "פלאותיו"" ,פלאיו",
והמילי ""הראה נוראותיו" מעלי לפנינו את הפסוק "אראנו נפלאות" שעליו
אומר המדרש" :אראנו מה שלא הראיתי אל אבות שהרי ניסי וגבורות שאני
עתיד לעשות ע הבני יותר ה ממה שעשיתי לאבות" )מכילתא דרבי ישמעאל,
בשלח ,מס' דשירה ,פרשה ח(.

ה .הפיוט בנוי על מקורות מדרשיי שוני

מדרשי ממקורות שוני מעובדי בלשונו של הפייט  .ביוצר אחר "ארנ חסד"
לשבת שאחר פסח מביא ריט"ע מדרשי המסופרי בלשונו ממקורות שוני
כשהחוט המקשר ביניה הוא סיפור ששת ימי הבריאה .כמעט כל מחרוזת
ְש ִרי
מביאה טורי המספרי מדרש בשפתו של הפייט  ,כגו "ט+ב ִה ְצ ִ0י ַלָ -
ה+ל ֵכי ִָ 8מי" ,ובמדרש" :אור שברא הקב"ה ביו ראשו היה אד צופה ומביט
ְ
בו ...עמד וגנזו ...ולמי גנזו לצדיקי לעתיד לבוא) "...ילקוט שמעוני ,רמז א,
20
ד(.
במחרוזת המתארת הבדלת המי כתב הפייט :
קל ְ /ל ַמר ָכ
ְח ְציָ ִש ָ5ע ְ ַמ ַע ָ
ֲלה ו ֶ
ידת ִמ ְש ָק ָל ֵ6 ִ /ס ֶח ְציָ ְל ַמע ָ
ִ וו* ְשעל ִמ ַ
ָשא
ְהרת ה' נ ְ
ָשא נ ָ
קל  /נ ְ
ְַ 7חִ 7ני ְליָה ִ י קל ָ /לר* ְִ 7ח ָ"ה ִה ְתנָה ְ7מרַת ִק ְל ָ
קל.
ְהרת ָ
נָ

בטורי אלה מספר ריט"ע את המדרש:
לפי שבשעה שפילג הקב"ה את המי מה לקח למעלה ומה נת* למטה המי
שנת* למטה היו מתרגשי ומייללי וצווחי וקוראי ובוכי ואמרו לא זכינו
שנהיה קרוב ליוצרנו ...אמר לה הקב"ה הואיל ועשית כ לכבודי אי* לה
רשות למי העליוני לומר שירה עד שיטלו רשות מכ) 21אייזנשטיי* ,תרע"ה,
עמ' שיא(.

וכ בבריאת כל יו.
_____________________________________

 20ילקוט שמעוני ,רמז א ,ד ,וכ במקורות נוספי.
 21הכוונה היא למעשה בראשית.
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ו .מילת מפתח שנושאת רעיו מ המדרש ושילובה בפיוט

פעמי רבות מסתפק הפייט בהבאת מילת מפתח מ המדרש .מילה זאת נושאת
עמה את המדרש המעשיר את רבדי הפיוט .המאזי המלומד מפענח את מילת
המפתח ונזכר במקורה .המילה יכולה להיות מספר ,כגו חישוב המכות שקיבלו
המצרי במצרי ועל הי שמביא ריט"ע בדר תמציתיתחידתית על ידי הבאת
ישי ָח ֵמש
ֲמ ִ
!ב ָח ֵמש ח ִ
חומ ֶשת ֶע ֶשר ְ /
<חת ְמ ֶ
ה!מכ! ְ= ַ
המספרי חמש ועשרְ " 22:
וְ ֶע ְש ִרי ֶע ֶשר" )אברות יונה ,מג  .(3 ,מאחר שהדרשה ידועה לציבור ,אי צור
לפרטה ,ואפשר להסתפק בהזכרתה בלבד על ידי מילות המפתח 23.וכ הוא לשו
המדרש:
חמשה דברי היה פרעה עומד ומנא; ...וכנגד* של חמשה דברי השיבתו רוח
הקדש ...ר' יוסי הגלילי אומר מני* שלקו המצרי במצרי עשר מכות...
ובמצרי לקו עשר מכות )זאת דעת ר' עקיבא( שכל נגע היה של חמשה נגעי,
שכל אחד נעשה שוב לחמשה נגעי בי וכו' )ש(.

עיקרו של המדרש הוא הגדלת מספר המכות תו חישובי הכפלה 24.דר העמדה
זאת יצרה משחקי מילי ולשו נופל על לשו של המספר חמש .דוגמה נוספת
ֲב+דת ַמ ְכ ִ0יר ִ /מַ +8ה ְסנֶה
ק+צי ַ=ע ַ
נִמ ְדִ =ְ +
לבחירת מילה אחת מ המדרשְ " :
נַ
ָה ַ? ְ? ִפיר" אתה האל" ,מחיה  .(5המילה "קוצי" מתארת את העבודה הקשה
במצרי ומתקשרת ג לסנה ,כפי שמסביר המדרש את הסיבה להופעת הקב"ה
אל משה בסנה ולא בשיח אחר" :אי אתה מרגיש שאני שרוי בצער הוי יודע
ממקו שאני מדבר עמ מתו הקוצי כביכול אני שות בצער " )שמות רבה
]שנא [ ,פר' ב ,ד"ה ה(.
כפי הנראה ,בחר הפייט בהבאת מילות מפתח מ המדרש בגלל מספר
סיבות (1) :זאת דר לסכ ולהקי במעו עי את המדרש המוכר ,ללא צור
_____________________________________

 22מכילתא דר' ישמעאל ,בשלח ,פר' ו ,עמ'  ;113מכילתא דר' שמעו ב יוחאי )מהד' אפשטיי(,
עמ'  .69ועיינו גולדשמידט ,תש"  ,עמ' .47
 23במקו אחר מסתפק הוא בהבאת מילת מפתח אחת הרומזת למדרש" :יסר במכות מחומשות" –
בקדושתא את הש ,מחיה .20 ,ואילו בסילוק ) (58–53מובא המדרש בשלמותו" :וכמו גזר לרדו
ולהשיג בדברי חמשה  /כ נקנסו עליה יסורי חמשה  /ולקה בי בפיסת יד באצבעות חמשה /
לכ אצבע עשר מכות ה חמישי להיחמשה  /ובמצרי לקו עשר מכות מחומשה" וגו'.
 24הפייט מדרי את המאזי בעשיית החשבו באמרו "להחמשה" ,כלומר להכפיל בחמש כפי
שהמדרש בנוי .ביצירות אחרות יש עוד מדרשי מספרי.
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לחזור עליו; ) (2זה קישוט רטורי מפתיע ,זר לעול הפיוט ,המעורר את השכל
והמחשבה ,ומבחינה דידקטית מקל על הזכרו ; ) (3מילי "חידתיות" אלה
מעוררות את התעניינות הקורא בחיפוש פתרו המספרי .כ נוצר קישוט צלילי
של משחקי לשו הנעימי לאוז ומוכיחי את יכולתו של הפייט לעצב בדר
25
מקורית את המדרש.
!מ ֶע ֶשר
ֲשרָה ֶע ֶשר ֵ
!מע ָ
בדוגמה אחרת נבחר המספר "עשר" מתו המדרשֵ " :
ֲשרָה" )"אתה האל" סילוק  26,(19ומרמז למדרש זה:
ַלע ָ
כל בכור ,בכור לאיש בכור לאשה בכור לזכר בכור לנקבה הא כיצד איש אחד
בא על עשר נשי והיו יולדות עשרה בני נמצאו כל בכורי נשי עשרה אנשי
באי על אשר והיא יולדת עשרה בני נמצא כול בכורי אנשי וגו' )ש(.

במספר פיוטי מביא ריט"ע כבטוי מפתח את המליצה "גאני וגאתיו" 27.ביטוי זה
רומז על רעיו "מידה כנגד מידה" המצוי במדרש" :שבמה שאומות העול
מתגאי לפניו בו הוא נפרע מה" )מכילתא דר' ישמעאל ,בשלח ,מס' דשירה,
פר' ב(; " ...ד"א גאה גאה ,גאה ועתיד להתגאות" וגו' )ילקוט שמעוני ,רמז
ֲשרָה  /וְ גֵא!ה! וְ גֵ#
וְל ַבש ֵBיא!ת וְנִ ְת ַע ֵ=ְ Aע ָ
רמב–רמג( 28.ביטויי כגו " ָ
ְל ַהנ ְִח ָ
ֵאי" )ש " ,(49נִ ְת#ָBה בחלוק
ֵאה ַעל ִ B
יל) "...אתה האל" ,סילוק ֶ B ,(27
29
ֵא+תיו ְ=נִ יצ!ל מ+נַי" )במעריב "ויושע אדו איומה"(,
של עשרה אז"#" ,ז <ֵBנִי וְ ג ִ
ה!שב ל+
ֲשר ָמ ַדד ִַC8י וְ נִ ְתגָ#ה ַ /
!בא ֶ
" ָ=א! ְ=גאוָה ִל ְדרוס" ))"אנעי לקלס" ַ ",(9
ְגמ!ל ְס#ה ִ= ְס#ה" את הש ,בסילוק" ,(38–37 ,גאה בלשו ערמומית"" ,גאה

_____________________________________

 25כא הלכו הפייטני )כגו הקלירי( בעקבות המקרא והמשנה שלפעמי מרכזי קבוצות לפי
מספר.
 26על פי הפסיקתא דרב כהנא ,מנדלבוי ,פרשה ז ,ד"ה ו .הטור בא כמבוא וכרמז לקטע )(33–20
הבנוי כולו על המספר עשרה ,וזה ג החרוז האחיד שלו .הקטע עוסק במכת בכורות.
 27לעתי בצורות אחרות של השרש "גאה".
 28במקור זה מובאות דוגמאות רבות של "מידה כנגד מידה".
 29בילקוט שמעוני רמז רמ"א :אמר ר"ע בשעה שאמרו ישראל אז ישיר לבש הקב"ה חלוק של
תפארת שהיו חקוקי עליו כל אז שבתורה וגו' .את המספר עשר לקח ממדרש אחר :הקב"ה לבש
עשרה לבושי ביו בריתו של עול ...והלבוש העשירי שעתיד הקב"ה ליפרע מגוג ומגוג וגו'.
פסיקתא דרב כהנא פר' כ"ב ומקורות נוספי .תוכנו של המדרש השני מרומז בטורי הבאי :ועתיד
להתנאות ...והיא עטיות נק וגו' )טורי  .(16–15זאת דוגמה לחיבור שני מקורות מדרשיי.

אסתר מלחי

170

לומר"" ,גאה למרר"" ,גאה בשש"" ,גאה להלח"" ,גאה ונ" )"את הש"(.
כול מעלי את המקורות המדרשיי שהיו מוכרי בוודאי לקהל שציפה לרמזי
על נקמת ה' במלכויות השולטות בו .מסרי אלה הובאו באופ סמוי דר המדרש
אולי ג מחשש לאזניי ערלות.

30

ז .סיומות מקראיות ,שיבוצי והרמזי הגוררי עמ מדרש

הסיומות המקראיות שהיו נפוצות באשכנז ובצרפת משמשות לעתי כגור
שמביא עמו מדרש .הפייט בוחר כסיומת מקראית פסוק העומד ביסוד דרשה,
ובדר זאת מובאת הדרשה אל הפיוט .אמנ ,אפשר להבי את הפסוקי
כפשוט ,א המאזי המשכיל יודע את המדרשי הנכרכי בפסוק ויכול להעשיר
את הפיוט ולמצוא בו עניי נוס .כגו על הפסוק "ג נעול מעי חתו"
)בקדושתא "את הש" ,מג  (6אומר המדרש" :ג נעול אחותי כלה ,זה הק
שהיה נעול מישראל .ד"א אלו קצי ספר דניאל החתו" )מדרש זוטא ,שה"ש,
פרשה ד ,יב( .ובמדרש אחר" :על ידי שגדרו ישראל במצרי עצמ מ הערוה
נגאלו ממצרי" )ויקרא רבה ]וילנא[ ,פר' לב ,ד"ה ה ,ד"א "ויצא"( .שתי
האמירות משמעותיות מאוד לקהל המאזי  .דוגמה נוספת :באותה קדושתא
מופיע הפסוק "ישלח ב חרו אפו" שעליו נדרש מניי המכות שנת הקב"ה
למצרי במצרי ועל הי 31.הפסוק משלי את הטור השירי "יסר במכות
מחומשות בקצפו" ,ובעצ משמש לו כאסמכתה כדרכו של המדרש הנשע בדר
כלל על פסוק.
דוגמאות רבות לדרכו זאת של ריט"ע נמצאות ביוצר "אאמיר מסתתר" .כגו
הסיומת המקראית "זכר עשה לנפלאותיו" מעלה את המדרש "כל מה שעשה
לצדיקי בעול הזה לא כלו הוא אלא זכר הוא ,אבל כשיעשה לעול הבא
צדקתו עומדת לעד" )מדרש תהלי ]בובר[ ,מזמור קיא ,ד"ה ב( .וכ בסיו
הפיוט הפסוק "יוסי ה' שנית ידו" מביא מדרשי ,כגו "שעתיד הקב"ה להוסי
ולגאול את ישראל ממלכות הרשעה כש שגאל אות ממצרי" )שמות רבה
]שנא [ ,פרשה א ,ד"ה ה" ,ואלה שמות"( ,או "גאולת מצרי כשגאלתי אתכ אי
_____________________________________

 30הבטוי "סאה בסאה" ג הוא מדגיש את העונש "מידה כנגד מידה" .בסילוק באי מדרשי
ממקורות שוני במכילתא ובמכילתא דרשב"י על עונשו של פרעה "מידה כנגד מידה".
 31ראו במדרש תהלי )בובר( ,מזמור עח )טו( ,ועוד.

המדרש – תשתית יסוד בעולמו של הפיוט

171

בה תוספת אבל כשאבוא לגאול אתכ גאולת העול הבא בתוספת אני גואל
אתכ שנא' יוס ה' שנית ידו וגו'" )דברי רבה ]ליברמ [ ,פרשת דברי ,פר' א,
ד"ה יז( .ברור שעיבוי הפסוקי האלה על ידי המדרשי מופנה לקהל המאזיני
במטרה לעודד אותו ולחזק את אמונתו בגאולה השלמה שתבוא.
בזולת "אור ישראל" מספר פסוקי מתקשרי למדרשי המתאימי לתוכנו
של הפיוט ומעשירי אותו ,כגו "אור ימי בימינה" )משלי ג ,טז( ,והמדרש
אומר" :שאי ל עושר בעול כעושרה של תורה" וגו' )אייזנשטיי  ,תרע"ה ,עמ'
רע( 32.ובמקו אחר "מי זאת הנשקפה" )שה"ש ו ,י( – מדרשי רבי נאמרו על
פסוק זה" :זו גלות המשיח כדר שהשחר יוצא ואפילה בורחת מפניו כ האפלה
בורחת על המלכויות כשיבוא המשיח" )מדרש זוטא ,שיר השירי ]בובר[ ,פרשה
ו ,י( ,וכ " :מי היא אומה זו שכל תשמישיה באור תורה של אור שנאמר כי נר
מצוה" )מדרש תהלי ]בובר[ ,מזמור כב ,יא( 33.מכל המדרשי האלה ניכרת
מגמתו הדידקטית של ריט"ע ורצונו לחנ את הקהל לאמונה ,לתקווה ,ללימוד
תורה ולקיו מצוות.
אול לא רק סיומות מקראיות מביאות מדרש .ג השיבו המקראי המשולב
בטקסט שהוא אמצעי קישוטי יכול להוות מקור המביא מדרש אל הפיוט .בדר
כלל המליצה המקראית מהווה מילת מפתח בתו דרשה ,כגו " ָלצ! ְ= ִמי ְל ָחרֵ
יע ְ= ִר ְפ ָש" )את הש ,מחיה .(24–23
ְ= ִט ְָ 0ש ְ /ל ִמנְ ָי ִמי ִה ְכנִ ָ
המילה "מי" לקוחה מ הפסוק שאומר פרעה "מי ה' אשר אשמע בקולו"
)שמות ה ,ב( .ומדרשי רבי נאמרו על פסוק זה" :אמר לו הקב"ה רשע מי
אמרת במי אתה לוקה ,מ' ארבעי י' עשרה והרי נ' מכות שהביא הקב"ה וגו'"
)שמות רבה ]שנא [ ,פר' ה( .וכ " :מיד הורידו למצולות י ועכבו ש חמישי
יו וצער אותו כדי שיכיר נפלאותיו של הקב"ה" )אייזנשטיי  ,תרע"ה ,עמ' קמו(.
יע ְ= ִר ְפ ָש" שבפיוט .מדרשי אלה
ומדרש זה נרמז במילי " ְל ִמנְ ָי ִמי ִה ְכנִ ָ
באי להאדיר את עונש של המצרי ,ולטעת שמחה בלב המאזיני על הגאולה
בעבר מתו תקווה לגאולה בעתיד ולנקמה בגויי .דוגמה אחרת היא המילה
=!דה ַ?הֶ +ג וְ ַכש!רָה" )את הש ,פיוט ז .(3 ,מילה זאת מפנה
ָמר ֵק ִש ְע ָ
"ק"ַ B" :
אותנו למדרשי המרמזי לגאולה" :ועתה הנה צעקת בנ"י באה אלי ,עד עתה
_____________________________________

 32וראו עוד מקורות רבי המביאי מדרשי דומי.
 33ויש מדרשי רבי אחרי המביעי ציפייה לגאולה ,ועניינ בקשר המיוחד בי ע ישראל
לקב"ה ועוד.
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לא בא צעקת לפני שלא הגיע הק שאמרתי לאברה וגו'" )שמות רבה ]שנא [,
פר' ג ,ג(" .אני ישנה מ הק ולבי ער לגאולה אני ישנה מ הגאולה ולבו של
הקב"ה ער לגאלנו" )שהש"ר ,פר' ה ,א ,ב(" .למחר כשיבוא הק הקב"ה אומר
לישראל בני תמיה אני האי המתנת לי כל השני הללו" )פסיקתא רבתי ,עשרת
הדברות ,כא( ,ועוד מדרשי אחרי.
פעמי שהפייט משנה את המליצה המקראית ואינו מביאה כלשונה ,א ג
היא מביאה עמה מדרש ,א כי הקושי לזהות את המדרש הוא לעתי גדול יותר.
שיקולי צורה ותבנית אילצו את הפייט לשנות לפעמי את סדר המילי בפסוק,
לקצר אותו או להחלי בו מילי .ייתכ שהיו לו שיקולי נוספי ,כגו הרצו
לגרות את התעניינות הקהל ,הרצו ליצור כינוי חדשני ומעניי  ,אפשר שרצה
ֲקקת ַ" )"את הש",
ישע ח ַ
ָצא ְל ַ
להדגיש מילה או ביטוי וכדומה ,כגו "י ָ
מחיה  – (19הכינוי לישראל בנוי על הפסוק "ה על כפיי חקותי " )ישעיהו מט,
טז( .המדרש מוסי נופ של תקווה והבטחה לעתיד" :כש שאי אפשר לו לאד
לשכוח כפות ידיו כ ג אלה תשכחנה ואנכי לא אשכח" )פסיקתא דרב כהנא,
יז( .ובאותה קדושתא" :צו דבש הניק מסלע" )פיוט ז (23 ,על ש הפסוק
"ויניקהו דבש מסלע" )דברי לב ,יג( ,מובא במדרש בדבר הצלת הבני
שהושלכו ליאור" :שזימ לה הקב"ה סלעי אחד של שמ ואחד של דבש" וגו'
)אייזנשטיי  ,אוצר המדרשי( 34.מדרשי אלה באי להפיח תקווה לגאולה,
להצלה בעתיד.
כ התקיי הלימוד הפעיל שכל מאזי היה לומד תו כדי השמעת הפיוט.
המקורות המגווני צצו ועלו וגרמו להאזנה קשובה שנבעה מהרצו לזהות
אירועי ולהיזכר במדרשי ,למצוא את הקשר של המדרש אל הטור השירי ואת
תרומתו להבנת ולהעמקת השיר .הפייט חייב להיזהר מהצפנת יתר של
המדרשי כדי שלא ילכו לאיבוד ,א עליו להיות די מתוחכ וליצור את אותו
קשר של מחשבה בינו לבי קהלו.
ג הכינוי ,שימוש בש אחר לדבר ידוע ,הוא לעתי מקור להבאת מדרש,
כגו משה מכונה "נרו לא כבת" 35.בכ הוא מרמז בוודאי למדרש על שבעי
הזקני "שהוא וה כל נתמלאו רוח הקדש וה נתמלאו רוח הקדש מרוחו של
_____________________________________

 34ונמצא במקורות נוספי בגרסאות דומות.
 35בהושענא "כהושעת טמו גומא" – דוגמה לכנוי יציר כפיו של הפייט.
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משה ומשה לא חסר כלו כאד שמדליק נר מנר ,הנר דולק וחבירו אינו חסר"
)תא שמע ,תשמ"ה ,עמ' .(309–298

סיכו

כפייטני הקלאסיי ,ריט"א מוכיח את מודעותו לפואטיקה של הפיוט ואת
יכולתו לשלב מקרא ומדרש בתבניות שיריות בתו התפילה .את קשריו ע
הפיוט האר ישראלי הקדו הוא מוכיח בריבוי המדרשי המשולבי במרבית
יצירותיו .מקורותיו ה מגווני :מדרשי אגדה הלקוחי מהתוספתא ,פסיקתא
דרב כהנא ,פסיקתא רבתי ,מדרש רבה ,תנחומא וכ מדרשי הלכה :מכילתא דר'
ישמעאל ,מכילתא דרשב"י ועוד .חומר זה שהוא ברובו אר ישראלי ,מעמיד את
ריט"ע כתלמיד חכ ב חו לאר אשר השכלתו התורנית כוללת בעיקר את
מדרשי אר ישראל .כפי שראינו ,דר הבאת המדרשי אינה אחידה ,ולא תמיד
נית להסביר מדוע בחר להרחיב ולהעשיר במקו אחד ולעומת זאת לקצר
במקו אחר .בדר כלל אינו מרבה יתר על המידה בהבאת מדרשי ,ובמקומות
מועטי בלבד יש תחושת דחיסות וחידתיות הנובעת מרמזי מדרשי.
בקדושתאות ,אות מערכות פיוטי המקשטות את חזרת הש" בימי שבה
נאמרת קדושא ,מוכיח הפייט את שליטתו בשיטות הקלאסיות בדרכי הבאת
של המדרשי הרבי ,כ נוצר גיוו רחב של דרכי עיצוב .הריבוי ניכר בסוגי
פיוט שהמסורת חייבה לדו בה ,בענייני קריאת התורה או בענייני היו )בעיקר
בחגי( .הזדהותו של ריט"ע ,כיתר פייטני מרכז אירופה ,ע עולמ של חז"ל
היא מוחלטת .כמו בפייטנות הקלאסית האר ישראלית ,דברי מקרא ודברי אגדה
מושווי בחשיבות .המקרא מהווה בסיס ותמיכה למדרש במובא בפיוט ,והוא
ג זה שמעשיר את המקרא ומגלה בו פני נוספות .למדרש יש תפקיד קישוטי,
א אי להתעל מתפקידו כמעשיר ומגוו וכמעביר מסרי לקהל .הוא פועל
כמקשר בי הפייט לקהל המקשיב ,מפענח ולומד .היסוד הלמדני מוכיח את
ידיעותיה המרובות של הפייטני ששימשו כרבני ,ראשי ישיבות ומנהיגי קהל,
להנאת הלומדי שזיכרונ מתרענ ודברי תורה נשכחי מועלי לפניה בדרכי
בלתי שגרתיות .אי ספק שבי קפלי הפיוטי נמסרו מסרי אקטואליי לחיי
העכשוויי בקהילה היהודית החיה כמיעוט בגולה ומתמודדת ע שאלות קשות
בכל תחומי החיי.
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אייזנשטיי ,י"ד )תרע"ה( .אוצר המדרשי )נאס על ידי י"ד אייזנשטיי( .ניו יורק.
גולדשמידט ,ד' )תש"( .הגדה של פסח ,מקורותיה ותולדותיה .ירושלי.
גרוסמ ,א' )תשנ"ה( .חכמי צרפת הראשוני .ירושלי.
מירסקי ,א' )תשל"ז( .פיוטי יוסי ב יוסי .ירושלי.
מירסקי ,א' )תשמ"ה( .יסודי צורות הפיוט – צמיחת והתפתחות של צורות השירה
הארישראלית הקדומה .ירושלי.
פליישר ,ע' ) .(1975שירת הקודש העברית בימי הביניי .ירושלי.
שנא ,א' ) .(1992תרגו ואגדה בו .ירושלי.
תא שמע ,י' )תשמ"ה( .ספריית של חכמי אשכנז בני המאה היא–יב .ירושלי.

