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 עבדיך ידידיך
)הלרי?( ליהודה חדש פיוט

ירדן דכ ד״ר מאת .....

 בפעם כאן מתפרסם יהודה, בשם לפיטן עבדיך" "ידידיך היפה הפיוט
 בספרייה השמור ,465 סימן מוצרי, מאוסף הגניזה של דף צילום פי על הראשונה
 השירה ב״אוצר ירושלים. העברית, האוניברסיטה והאוניברסיטאית, הלאומית
 בניקוד, בכתב־היד בא מקצתו רק כלל. נזכר זה פיוט אין לדוידזון והפיוט"

 כלו הפיוט נתן כאן בימינו. הנהוגים הדקדוק כללי לפי שלא הוא הניקוד אולם

דקדוקי. בניקוד
 בחלקם נגרמו שאפשר מעטים, לא קשיים הפיוט מכיל רעיונית מבחינה

 להתגבר ראשון נסיון אלא אינו להלן הנתן והפרוש בנוסח, שיבושים על־ידי
הקשיים. על

 היא דופן יוצאת המחרוזות. בראשי באקרוסטיכון נתן יהודה השם
 הראשונה במלה לא יהודה השם מן ד האות את הנותנת הרביעית, המחרוזת

 הלוי, יהודה הוא האמנם זה? יהודה הוא מי בפרוש(. להלן )ועין בשנייה אלא

 שהפיוט הוא הנמנע מן לא הסגנון מבחינת גיאת? אבן יהודה וידידו בן־דורו או
 הבעיות על נוספת בעיה זו הרי מסייעת עדות באין אבל הלוי, של מעטו יצא

הפיוטים. לחוקרי הפיוט שמציג
צבור. לשליח "רשות" הנראה כפי הוא הפיוט
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195?( )הלרי ליהודה חדש פיוט עבדיך דידיך

 הסליחה היא איוס*, »יה של הנגין, או הלחן, לפי פזמון — איום יה לח׳ פזמון
תמימיך". שכעת ברית היום זכור איום »יה המפורסמת

נאמניך. ויעקב יצחק אברהם האבות בני ועבדיך, ידידיך ישראל בני .1

וסליחתך. ופיוסך רצויך את לקבל בתפילה ועמדו אליך קרבו אשר .2

 מושפעת הלשון ממך. מאד הרחק עומדים כאילו הם הכבוד יראת מתוך אבל .3
מרחוק. ויעמדו וינועו העם וירא :סו כ ומשמות חק, לבלי פיה ופערה : יד ה מישעיה

ז. ב א מלכים 4

■נפשי. חטאת בטני פרי :ז ו מיכה »שפתינו פרים ונשלמה נ ג יד הושע פי על .5

 לפניך להיראות כדי כאילו עולות, במקום הביאו והברה הזכה מחשבתם ואת .6
 והעולה :מה דף ז, הלכה ח פרק יומא ירושלמי השווה ונפרץ. שחרב המקדש בבית

 הלב. הירהור על אלא באה העולה אין לעולם :ג ז רבה ויקרא > הלב הירהור על מכפרת
 :לומר צריך ואולי המשקל. נגד הוא אולם יחיד, בלשון סרצך, ומנוקד כתוב בכתב־היד

לפגז•

מחה. עוונותי וכל :יא נא תהלים פי על .7

 עניים. את לראות תסור ולא עליהם תחמל ולא בעוונותיהם להם תגמל איך אבל, .10
עניים. את ראה וכי :לא ד שמות פי על

 והנוראות הגדולות את לראות ומצפה ממתין ואני יסורי את נשוא נלאיתי שהרי .11
ימינך. נוראות ותורך :ה מה תהלים פי על גאולתי. בעת ימינך שתעשה

 תהלים פי על פניהם. מעל דמעה ומחה בהם ורצה הגלות מבור אותם רומם .13
 אדני ומחה :ח כה ישעיה »שאון מבור ויעלני :ג מ תהלים ;דליתני כי יי ארוממך :ב ל
 האקרוסטיכון מבחינת וגם המשקל, נגד הוא דלם" »מבור הנוסח פנים. כל מעל דמעה יי

 כאן יש ואולי החרוז, נגד שהוא אלא מבור, דלם :ולגרם »דלם״ מלת להקדים ראוי היה
והואלם. :בכתב־היד — ■והואילם בכתב־היד. טעות

 1 לכם ונמצאתי :יד כט ירמיה ן בקשוני ללא נמצאתי :א סה ישעיה פי על .14
למותו□ לבב ונבאה :טז קט תהלים

 פי על מקדשך. בית את וכונן התורה לדת השואל ישראל לעם הגואל את והחש .15
עולמים. לשבתך מכון :יג ח א מלכים ! יי פעלת לשבתך מכון :יז טו שמות

 ובין הוא ברוך הקדוש בין המליץ שהוא הצבור לשליח וכח עצמות חילוץ תן .17
ישראל.

דבריהם. את לפניך שיערך עד לפניך ברך כורע והוא .18

בעיניך. חן וימצא תפילתו את ברצון וקבל .19


