העוורה והשוט

בצמוד  -אמריקה  -המעור וחידודו
צמוחהו של ז ' אנר חדש

אפרום חזן

הערה קצרה שהעיר פרופ ' ח ' שירסן בספרו " שירים חדשים מן

הגניזה " י

מעמידה

אותנו על חלקה ועל תרומתה של יהדות צפון  -אפריקה בפיתוחה של השירה העברית
הקדומה

:

" עם גילויים של פיוטים מאדונימ

?

וממחברים אחרים " [ בני צפון -

אפריקה  -א " ת ] כותב פרופ ' שירמן " מתברר לנו יותר ויותר מה רב חלקם של המערב
ואפריקיה ( צפון אפריקה  ,ממארוקו עד

תוניס )

בפיתוח השירה העברית הקדומה

:

יהודה בן קורייש  ,דונש בן לברט  ,יעקב בן דונש ואף אדונים בר נסים הלוי כולם היו
ילדי הגלילות הללו כולם תרמו תרומות חשובות לשגשוגה של ספרותנו " .

דברים מאלפים אלה מטילים עלינו משימה נכבדה  .שכן  ,רשימת הפייטנים שהעלה

פרופ ' שירמן ואיכות שירתם מלמדות  ,כי השירה הזו לא הייתה בבחינת תופעה

חולפת ,

ומוטל עלינו לעמול  ,לחפש ולהתחקות אחר עקבות ראשונים המשלימים את התמונה

של השירה העברית הקדומה בצפון  -אפריקה .
על כי יש פירות לחיפוש ממין זה אפשר ללמוד משהו מפייטן בשם רבי " יהודה בר
שמואל בן דראע "  ,שדוידזון מייחס לו פיוט שתחילתו " אשרי עין "  ' .התחקות אחר

מקורותיו של רישום זה לימדה  ,כי מדובר בפיוט " אשרי עין ראתה כהן בהוד ועטרת "
המיוחס לריה " ל  ,וכך עולה שם חדש של פייטן שלא נודע עד כה  .והנה נזדמן לידינו
פיוט מי כמוך  ,החתום במפורש " יהודה בר שמואל בן דראע חזן חזק "  .פיוט זה נתגלה

בכ " י פארמה

, 1192

4

המכיל פיוטים וקינות לימי בין  -המצרים  .מסתבר כי פייטן זה כמו

שמות ידועים אחרימנ מוצאו מקהילת דרעה  ,קהילה מפורסמת במארוקו  .לשאר
פרטים נזדקק בהזדמנות אחרת .
פייטנים ראשונים אלה כתבו על  -פי המתכונת ועל  -פי המקובל בתקופתם  :ראשונים
כתבו במתכונת

מזרחית ,

על

דרך הפיוט

הארץ  -ישראלי ,

הבאים אחריהם כתבו

במתכונת ספרדית  -הכול על  -פי המרכז הדומינאנטי באותה

עת  .והנה עם הגירוש

מספרד בטל מרכז השירה  ,שהכול קיבלו את סמכותו עליהם  .שלוחות השירה
1

הוצאת האקדמיה הישראלית למדעים  ,ירושלים  ,תשכ " ו .

2

הוא הפייטן אדונים בר נסים [ א " ח ] .

3

אוצר השירה והפיוט  ,אות א . 8420
פאקסימילית  ,ירושלים ,

4

יצאה במהדורה

5

כגון משה הדרעי

תשל " ג .

אחד ה " משיחים " שמונה הרמב " ם ב " אגרת תימן " .

ן
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הספרדית ממשיכות ויונקות משורשי המסורת של שירת ספרד  ,אך יחד עם זה הן בונות

להן דמות משלהן וקווים ייחודים להן  .בעיקר ניכר הדבר בסוגי השירה .
בעניין זה נמצא בצפון  -אפריקה טישטוש ההבחנה בין תחומי השירה לקודש וחול

:

אין כותבים עוד מערכות יוצר או קרובה  ,וגם לא חלק מהן  6 ,כלומר אין כותבים פיוטים
שייעודם להשתלב בתפילה גופה  .מן הסוגים המסורתיים אנו מוצאים פיוטי

המשמשים כפיוטי  -פתיחה לתפילות

שונות ,

רשות ,

ובעיקר רשות לקדיש  ,כלומר פיוטים

המשתלבים בתפילה במקום שאין בו חציצה והפסק  .יתרה  -מזו גם הפיוטים הקלאסיים
של משוררי ספרד מועתקים ממקומם המקורי בתחנות התפילה אל בין התפילות .
דוגמה לעניין זה ישמש לנו פיוט מי כמוך של ריה " ל לשבת

זכורך

אשר במקורו אמור

.

הוא להשתלב בתוך ברכת הגאולה לפני הפסוק מי כמוך באלים ה '  ,ובמנהגי התפילה
של היום הוא נאמר מחוץ למקומו  ,במקום שאין בו משום הפסק
מוצאים ,

בכיוון אחר אנו

כי שירים שנחשבו לשירי  -חול מובהקים  ,כגון שירי השבח  ,מוצאים את

דרכם אל בין כותלי בית  -הכנסת  .הם מושרים לכבודו של המהולל לקראת עלייתו
לתורה .
ייעוד חדש זה

משפיע  ,כמובן  ,על

השיר כמו שהשפיע הייעוד הליטורגי בספרד

:

השפעה זו ניכרת גם בתוכן גם בבחירת מילים מסויימות  ,ובעיקר בסיום המתקשר אל
תפילתו ואל ייעודו .

במקרה שלנו  ,שהמעמד הוא קריאת  -התורה  ,יצוין המעמד בגוף השיר  ,והמשורר
ישתמש במבחר מילים לעניין זה  .גם השבח עצמו  ,במידה המתאימה לתכונות

המהולל  ,יתרכז בתיאור למדנותו ובקיאותו בתורה שבכתב וכתורה שבעל  -פה .

נדגים דברינו משיר השבח של רבי דוד בן אהרן חסין  9 ,הפייטן המרכזי של יהודי
מארוקו בדורות האחרונים  .רבי דוד חי ופעל במבנאם במאה

הי " ח ( 792 - 1722ן ) ,

ואין

לך קובץ של שירה ופיוט מצפון  -אפריקה שאינו כולל כמה וכמה משירי רדב " א חסין .
יתר על כן  ,שניים משיריו זכו לפרסום בכל קהילות המזרח  ,והם השירים " אוחיל יום
יום אשתאה "
אליהו

מ

הנביא ,

המספר בשבחה של טבריה והפיוט " אערך מהלל ניבי " המספר שבחי
ואשר נתקבל כפיוט לברית  -מילה ולמוצאי  -שבת .

שירי שבח רבים כתב רדב " א חסין וכלל אותם בשער " יקרא דחיי "  ,אשר בספר

להוציא את רבי פרג ' י שוואט  ,שכתב קדושתא לחנוכה וראה בספרי שירי פרג ' י שוואט  ,ירושלים
תשל " ו , 38 - 36 ,

תחילתו

. 262 - 249

" אדון חסדך בל

יחדל "  .אוצר השירה והפיוט  ,אות א

. 536

,

בעניין זה מנהגים שונים  .יש הקוראים את הפיוט לפני " ברוך שאמר " ויש הקוראים א ותו לאחר
תפילת העמידה  ,או אפילו בתפילת מנחה  .בקהילות מסויימות קוראים את הפיוט בתוך תפילת
נשמת  ,לפני האמירה " מי כמוך מציל עני מחזק

ממנו " ,

וכך נשמר " שמו " של הפיוט .

על עיסוקי בפייטן זה זכיתי למענק  -מחקר מידי הוועדה למחקרי הוראה במחלקה להכשרת עובדי
הוראה במשרד החינוך והתרבות  .בהזדמנות זו מובעת תודתי לוועדה .
ראה עליו מאמרי " השירה והפיוט של יהודי צפ " א "  -החינוך  ,אדר

תשל " ט ,

. 225 - 220

ן

השירה והפיוט בצפון  -אפריקה  -המשך וחידוש

שיריו " תהלה לרוד "  .יי

ובראש שער העמיד את השירים שכתב לכבוד שד " רי ארץ -

ישראל למכנאס  .מתוך שירים אלה נדגים דברינו בפיוטים האלה

א.
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:

אפצחה שיר וזמרה לכבוד נוקל תפארה

שיר שבח לכבוד השד " ר רבי משה שפירא שליח צפת  .את תולדותיו ואת עניין

שליחותו סיכם א ' יערי בספרו " שלוחי ארץ  -ישראל " והוא נעזר בשיר שלפנינו  ,כדי
לשרטט קווים לדמותו ולאישיותו של השד " ר  .מכאן משמע שהשיר מתאר דמותו של
רבי משה ומפרט שבחו ותכונותיו אשר עשוהו ראוי להיות שליח .
כתובת השיר

:

"  . . .וזה יצא ראשונה לכבוד הרב הכולל כל מדות

משה שפירא זלה " ה והוא נועם עראב  ' .יא לאיים לא תלום
חסין '

טובותכמה " ר

חאלי ' סימן ' אני דוד בן

".

תיאור

שיר שבח בן ט ' מחרוזות בכל מחרוזת שלושה טורי סטרופה וטור איזור

:

אחד .
חריזה

:

אאאב גגגב וכו '  .טור האיזור מסיים במלה משה לאורך כל השיר .

משקל

:

וחטפים ) .

שבע הברות בטורי הסטרופה ושש בטור האיזור ( כולל שוואים

אפצחה שיר וזמרה
לקבוד מקל תפא ? ה

ליקדי

יד

4

צנה לנו משה

לקרוא תורה

? נף עץ ? בית
מוליף לימין משה

מלא כל מדות טובות

-

יפה מראה וצורה

? קי 9סךוי תירה
ובגמרא
 י --במשנה
  , .י . 2מקל תפארה

:

ר - -

על  -פי יר ' מח  :ת .

הנקרא מסבת ביעת
על  -פי ויק ' כג  :מ .

.3 /

.6/

 . 4 /ענף עץ עבות  :כנגד מעסתו הטובים הנותמם ריח טוב

מוליך לימק מוסה על  -פי " ס ' סגיב ור " ל

מוליך לימיה כלומר עוזר ומסייע לנצרך .
החיצונית .

.8/

11

יצא

.7/

מהדורות ,

בקאזאבלאנקה  ,תרצ " א .

אחת

ע"ב)

 ( nWDשפירא )

יפה מראה וצורה  :נאה הוא בצורתו

בקי בחדרי תורה  :על  -פי קידושין י ' ע " ב .

המאמר התלמודי ( שבת כח
בשתי

בעמדו לקרוא תורה

:

הוטז לכבוד השליח

הקריאה בתורה כאמר הזמיר את האי ט לעלות לתורה  .תורה . . .

דב ' לגיד .

מוטה  :על  -פי

למשה
י
הלכה י

 . 9 /הלכה למשה  :על  -פי

וכאן הכוונה כי רבי משה בקי גם בדברי ההלכה

נערכה

בידי

המחבר וי " ל

באמשטרדאם ,

תקס " ו ,

והאחרת

42
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ומישרים
. - .
ףורש טוב
..

10

בקלים נחמורים
כל העם עונים אומרים
-

:

שקיי שסי

.

-

משה

ורצוי ללב אחיו

ציר נ 9ן לשולחיו
15

"

"

יופיי ע

"

ר שבסיו

.

אשר עשה משה
י-
ז

-

ץ

דולה סים גימיקים
מצוף דשש מתוקים
דגל סתוךה מקים

ל  .א קם עוד כמשה

בגליל ? ליון אוה
20

בחדוה
למושב לו י יי -
-

:

ד

לעשות אשר צוה

' את משה

ונשא
נצרהו -רם י - .
י ..

ז

לראות וץ קדושה

"

nui
- ) ui
אבות '
יזכות -

25

עין

,

לפרז ימשה

 :ה  ,מי שמוכה

בתוך ע ה

"

סוכה .

צו אתו את ~ הברכה
-

"
הפסוקה .

. 10 /

דורש טוב

:

שר עך משה

על  -פי אס ' י

 :ע וכאן הפירוש אומר דרשות טובות

חשית 2 / .ה שפיר אמר משה  :יפה דיבר מעה תש כאן רמז  1 bWהמלא  ,שפיא .
~
4 /ה ציר  - -רצף לעצן מפל על לעך )
 . 13 /ורצף לרוב אחה על  -פי אס ' י  :נ

 . 18 /לא קם עוד כמשה על  -פי דב '
 . 16 /דולה מים עמוקים  :רמז לעמקותו בתורה .
 . 23 - 22 /לראות ארץ
 . 19 /בגליל עלען  :עיר מוצאווטל רבי מעך היא צפת .
לדך

קדושה

:

זו ברכה יטהשד " רים זקוקים היו לה בעתר  ,שמהם מתו בדרך ולא זכו לשוב

"

לארץ  -הראל  ,ואף רבי משה  ,טפירא נפטר תוך כדי ' סליחותו באתמיר שנת תק " ם

 . 25 /חסין  ,יה  ,כינויים של פנייה לקב " ה .
לג  :א .

 . 27 /הכרכה אשר ברך משה  -על  -פי

דב '

השירה והפיוט בצפון  -אפריקה  -המשך וחידוש

אערך שיר מהללי

ב.

/

ן
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לפני יוצרי לחרדלי

שיר שבח לכבוד אביב רבי עמרם דיוואן  ,שליח חברון  .שליח נאמן זה היה פעמיים
במארוקו  ,ובפעם השנייה מצא בה את מותו  .משוררנו כתב קינה על מותו " אזיל דמעה

אל שמועה "  .תולדותיו ופרשת שליחותו ומותו כתובים בספרו של א ' יערי  " ,שלוחי
ארץ  -ישראל " .
כתובת השיר

" פיוט יסדתי לכבוד יקרת הלת שליחא דרחמנא הרב הכולל

:

כמה " ר עמרם דיוואן יצ " ו נועם ' כל אויביך יבא זמן ' סימן ' אני דויד בן חסין חזק ' " .
תיאור

שיר שבח בן י " ג מחרוזות  ,ג ' טורי מטרופה וטור איזור  .המחרוזת

:

הראשונה היא מעין מדריך ( החרוז שלה הוא החרוז בכל טור

חריזה

:

אאאא בבבא גגגא וכו ' .

משקל

:

שמונה הברות ( כולל שוואים

ט

וחטפים )

רביעי ) .

בטור .

? רך שיר לקללי

מחוללי
.
יוצרי
.
לפני
.. .
:

ן

ן

:

אשכול הכופר דודי לי

לקבוד חכם  ,שמחת גילי

נפלאת אהבתף נששה
5

.

להבה
כאש י  -י
בוערת י . .
י
שטך ? ר ובערבה

מאד מאד נעמת לי

ץדידותף חושקת
92שי ,

? סייד

שוקקת

אודם פטדה וברקת

10

דויה

גם נקם להב נהלי

דודי בסקהלים

לצבי ולעפר אילים

טליי יקנא

.2

ץ2ר תפאךת כלילי

נטם חובלים

לפני יוצר מחוללי  :שהשירים הושרו בבית  -הכנסת עם עליית המהולל לתורה . 3 / .

אשכול הכופר  :על  -פי

שיה " ש א  :יד .

 . 4 /נפלאת אהבתך זו החיבה שרוחש המשורר

 . 6 /במדבר ובערבה  :לשון הכתוב בדברים א  :א וכאן

לרבי עמרם על  -פי ש " ב א  :כו .

כוונתו שבמקומות אלה אש הלהבה בוערת ביותר  ,שהם מקומות חמים  .נעמת לי  :ע " פ

הפסוק הנזכר בש " ב א  :כו .

.9/

אדם פטדה וברקת  .מאבני החשן ( שמו ' כח  :ז ) והם

סמל ליקר ידידותו וכן בהמשך הטור .

 . 10 /במקהלים

:

בתוך הקהל .

. 11 - 10 /
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ראני תפלה לאל

ןשיקך לאש בישראל
15

דמיך  :בוא גואל

ידידים

על שדום אשליף נעלי

 ,רעים  ,אהובים ,

לדקריי היך סקשיסים
עטרוהו בזהובים

אענך3ו עטרות לי

דבש רופת בפיהו
20

רך וטוב במענהו
ןשמע מקיכלו קולי

מאל אשאל ןשמרהו

בורא ארץ ושמים
יוסיף לף שנות חוים
טובים בעדי עדיים

25

ותרבי ותגדלי

נטע  :פה  ,פוח רטב

טסי לסם ואחי

טוב

סונאר יקטוף ןקטוב

אלהים ד ' חילי

alD

~

סיין
30

קדיש

צור עולסים

דהו לך שסים תקסים
מחכמים
בתלמיד . . .

בירושלמי ובבבלי

דומה דודי לצבי וכו '  :שיה " ש ב  :ט  ,ב  :יז .

 . 15 /על אדום אשליך נעלי  :לשון הכתוב

בתהי ' ס  :י  ,קח  :י ועניינו הנקמה באויב עם בוא הגאולה .
לקהל שייענו לשליח וינדבו ביד רחבה .

. 18 /

 . 16 /ידידים

וכו '

:

פנייה

עטרוהו בזהובים  :לשון ששאל הפייטן

מסוף מסכת תענית לא ע " א אענדנו עטרות לי  :איוב לא  :לו  . 19 / .דבש ונפת  :אלה דברי
תורה שבפי רבי עמרם .

21 /

,

 . 24 /בעדי עדיים

ישמע מהיכלו קולי  :תה ' יח  :ז .

על  -פי יח ' טז  :ז  .ונקט לשון נקבה על  -פי הפסוק ולצורך

המשקל .

ואחי טוב  :שמות פרטיים הם במקרא ( ש " א יד  :נ  ,יד  :ג )
 . 27 /יקטוב קטוב  :יכלה וישמיד במגפה על  -פי הלשון
תואר .

וכו '

 . 26 /אחי נעם

ועשאם המשורר שמות

תהי ' צא  :ו .

. 29 /

יתן לך בנים

:

" מקטב ישוד צהרים "

ברכת הבנים ואפשר שלא היו בנים לרבי

ן
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סננן הלה ישה הווה

שנדיי

לף לענה

ניצילף

מכל מדנה

גם מכל מכה וחלי

זכות משה ואהלן

שימח

סגל

35

גם תלן
עם כל ישראל קהלי

בקרית ארבע היא חברון

קום בתוף עם ! דול ורם
אדוני צדק אדוני רם
ברף לצור גואלי

לקרוא דת משה בן עמרם

 . 36 /תגיל ותשמח  . . .בקרית ארבע

עמרם .

ברכה היא לשליח שישוב לביתו

:

בשלום  ,ותלה בה ברכה לגאולה עם כל ישראל קהלי .

שהשיר הנקרא לפני עלייתו לתורה .
פרטיים ( יהו ' י  :א  ,מ " א

 . 37 /קום בתוך

 . 37 /אדוני צדק אדוני רם

:

וכו ' :

אף אלה שמות

דיו ) .

ביטויים שונים נובעים מצמיחתו של הז ' אנר החדש " פיוט לכבוד העולה
כגון הלשונות " בעמדו לקרא תורה "
) 9 -8

מכאן

( א " )3 ,

" דורש טוב  . . .בקלים וחמורים " ( א

לתורה " ,

בקי בחדרי תורה ובמשנה ובגמרא " ( א .

 1 - 10ן )

" דגל התורה מקים " ( א

, ) 18

כלומר

השבח בשיר מתמקד סביב נושא התורה ולמדנותו של המהולל  .סיום השיר יש בו

משום קשר ישיר בין הפיוט לקריאה בתורה  ,ובשיבוץ שונה הוראה במקצת שעשוע
הוא אומר " צו אתו את הברכה אשר ברך משה "  .וכאן הכוונה היא לברכה ממש ,

לברכת  -התורה שיברך העולה לתורה רבי משה שפירא " בתוך עדה נסוכה "  ,לפני קהל
בית  -הכנסת  .ובדומה לזה גם השיר השני .
דוגמה נוספת נביא מפיוט לברית  -מילה  ,שכתב

ג ' רבה  ,אף הוא בן המאה הי

הסי סטן
ובהמשך

קום במהוה

:

ושא קולף והרם

:

ךאה הבט בעיניף
סקדק שה בשתי  :ריף
שרף לקלסי

12

/

" ח .מ

והשיר פותח

פייטן מתוניס רבי אהרן פרץ איש

מהדורה

טירקה

בתורת אל נאמנה
בשמחה ושיר ורש

וי 9סי

בנו ונתנה

של שיריו מכינה מיכל שרף ממכון כ " ץ באוניברסיטת תל  -אביב .

ן
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אפרים חזן

הקטע  ,כפי שאנו רואים  ,כולל ענייני הלכה הקשורים לקריאת התורה וסיום השיר

ויברכו את

ישירו בגילה ואימה

ובשיר אנונימי לחתן אם קוראים

אשלל הלפר

/

דומה לעפר

ה'

:

/

עלה לספר

ולאחר שבחי החתן וברכות לראשו בא הסיום

יסןך לאל

:

/

תורת

ה'

:

ברוך ה '

בין שירה זו לשירת  -השבח הספרדית קיימים כמה הבדלים מהותיים

:

א.

חסרה כאן התבנית המורכבת שבשירי  -השבח הספרדיים .

ב.

מעטים הם שירי  -השבח הספרדיים הכתובים בתבנית סטרופית  .ואם  -כן הרי אלו
איזור ,

שירי

כמעט ללא יוצא מן הכלל  .השירים מצפון  -אפריקה הם שירים מעין

אזוריים בתבניתם ובמשקלם .
האקרוסטיכון  ,שהוא בדרך  -כלל סימן לשירת  -הקודש דווקא  ,מצוי כאן בשירי -

ג.

שבח .
ד.

הסיומת המקראית המאפיינת את שירת  -הקודש שכיחה בשירי  -השבח שלפנינו .

בזה דומים שירי  -השבח הללו לשירי  -החתונה הספרדיים  ,העומדים גם הם בין

הקודש לחול ואף בהם מצויים הסממנים שנמנו כאן י
לא הוכנסו

לבית  -הכנסת ,

"

אלא ששירי  -החתונה הספרדיים

שכן לצורך זה נכתבו פיוטים לחתן במתכונת הסוגים

המקובלים בפיוט הספרדי .

נמצא ששירת צפון  -אפריקה מצמיחה סוג חדש של שירה  ,שהוא שיר שבח מצד
תוכנו ,

אך מצד מבנהו ומצד ייעודו הריהו שיר  -קודש  ,כשקודש וחול משמים בו

בערבוביה  .כך נמצא לו  ,לשיר השבח המאוחר  " ,מושבו בחיים "  ,שכן לא נוכל לתאר

לעצמנו  ,כי הדורות האחרונים בצפון  -אפריקה יכולים היו לפנות לבם למסיבות של

.

שמחה חילונית מסיבות של קריאת שירה לשמה  ,כפי שהיה בספרד  .והרי במסיבות
אלה שימשה שירת  -החול ובוודאי גם

שירת  -השבח ,

ושם האזין לה קהל חובבי -

השירה  ,ושם נתפאר הנדיב בשירי  -השבח שהוקדש לו  ,והתהלל באיכות שירתו .
משבטלו מעמדות אלה עמדו הסוגים השונים של שירת  -החול לפני הברירה

להיעלם או למצוא לעצמם מסגרת אחרת  .ואכן רוב הסוגים של שירת  -החול נעלמים

מנופה של השירה המאוחרת  ,ואין אנו מוצאים מהם אלא מעט שבמעט  .מה שאין כן
בשירת  -השבח  .את זו העבירו הפייטנים המאוחרים מן המסיבה החילונית אל מעמד

13

וראה מאמרי

:

" שירי חתונה לר ' יהודה הלוי "  .דוכן  ,יא  ,ירושלים

תשל " ח  ,עמ ' . 33 - 27
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קריאת  -התורה  ,שעה שהמהולל עולה אל התורה  ,כך נתקרבה שירת  -השבח המאוחרת

בצפון  -אפריקה קירבה רבה אל שירת  -הקודש  .מעתה גם אי אפשר עוד לכתוב שיר -

שבח רק מתוך הרגשת ידידות וחיבה4י אל המהולל  ,יש למצוא את ההזדמנות ולקשור
אותה לעלייתו של המהולל לתורה  .ולא סתם עלייה אלא עלייה כזו שיש בה חגיגיות

:

אם לכבוד מאורע או שמחה משפחתיים  ,ואם לכבוד אורח חשוב  ,כגון שד " ר שהגיע

מארץ  -ישראל

לקהילה ,

ואם בימים טובים ובשבתות מיוחדות  .ואם לרגל אירוע

כלשהו שיש בו עניין לציבור  .מתוך כך על המשורר להדגיש ולהבליט שבחים כאלה

שיזכו להערכה מצד הציבור כולו  ,כגון  :לימוד  -תורה  ,נדיבות לכלל  ,פעילות ציבורית
וכד '  .את דברי השבח וההוקרה האישיים שבינו לבין המהולל הוא מבליע בתוך השיר
ובין השיטין  .כך מקבל שיר השבח גוון של שיר הבא  ,כאילו  ,מן הציבור כולו  .למעשה
זוכה המהולל בדרך זו להתעלות נוספת  ,ציבורית  ,התעלות שלא

הייתה לו בשירי -

השבח הקלאסיים בעלי האופי הפרטי .
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אלא אם כן נכתבים הדברים כחילופי איגרות וכדברים פרטיים שבין המשורר לידידו ואז אין הם
מוצגים לפני הציבור ואין הזדמנות לזמרם .

