
זכות משה מאת חתונה שירי חמישה

ברגמן דבורה

 (,1697 — לערך 1610 )רמ״ז; זכות משה של חתונה שירי חמישה לפנינו
 ו״תפתה ערלס״ ״יסוד ובעל באיטליה העברים המשוררים מחשובי מקובל, רב,

 לראשונה כאן נדפסים אלו שירים העבריים. שבמחזות הראשונים מן ערוך״,
 על־פי שם, מופיעים הם בודפשט. ,459 קארפמן כ״י רמ״ז: של האוטוגרף מתוך
 על בהתבססנו .59,215 ,141 (,144 )וגם 58 ,133 בעמודים; כאן, הופעתם סדר

 שירי ז׳אנר של ההיבטים לאחד הנוגעות הערות כמה להעיר נוכל זה קטץ מדגם
 משלהי ושלוחותיה באיטליה העברית בשירה ביותר פופולרי שהיה החתונה,
 כחמישים מבוטל: לא חלק תופס הוא רמ״ז של בקורפום גם והלאה. הרנסנס

וחמישים. כמאתיים שבידי, מה על־פי שמספרם, שיריו, כלל מתוך
 ולקרוביהם. ולכלה לחוזץ וברכה שבח שיר כלל בדרך הוא המצוי החתונה שיר

 בשל שלעת־מצוא. השירים לסוג לשייכו וניתץ ׳תלוי־הזדמנות׳ הוא כן כמו
 המשוררים טובי עשו כן על ולכלליות. לקלישאות מועד הוא אלה תכונות שתי

 שננקטה כללית דרך וייחוד. חד־פעמיות לו לשוות יכולתם כמיטב באיטליה
 בחברה קיים שהיה הנוהג בלבד. אחת לחתונה השיר את לייעד הייתה זה בכיוון

 ,אצלנו. התקבל לא לחתונה, מחתרנה ׳אפיטלמיד שירי להעביר האיטלקית,
 קונקרטיים שמות שילרב על־ידי הובטח החתונה בשיר החד־פעמי השימוש

 שחיברו ספרים מגוריהם, מקומות אבותיהם, והכלה, החתן שמות השיר: בגוף
 עליהם, המיוסדים מלים במשחקי שימוש השיר, במרכז אלה הצבת וכדומה.
 לסיטואציה שאת ביתר השיר את הצמידו אלה כל המדרש, בשיטת בהם וההיפוך

 שהתבקשה מחייבת בלתי מחמאה אפשרו אלו שמות משחקי האחת־וידזידה.
היה אפשר ובמה שבח, שיר היה החתונה שיר כאמור, החתונה. של בסיטואציה

 ג ספר קרית פגים, דן שפרסם מאיטליה״, מאודזרים ״פיוטים בודדים, מקרים למעט 1
.312-288 עמ׳ )תשל״ה(,
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ברגמן דבורה

שבע בז הוא / היתה כלאה שתים־עשרה בת ״היא צעירים? ונערה נער לשבח
I I V T " ( ־  t  T  T  "  * "  ( V -

ראש״, בשמים עז אחד)״אם חתונה בשיר הרמ״ז אומר !גבר״ באישים עשרה
V ! V ! י ■ V  V ״ ׳

 אך וכדומה, בתום־הנעורים ביווזסץ, בהורים, אפוא נתלה השבח בכתב־יד(.
עצמם. לנישאים חיבה של שבח מעין לייחד דרך נתנו השמות משתקי

 החתונה בשיר מעניינת מגמה מדגישה הנישאים בשמות השיר התמקדות
 במצב והחתן הכלה את להעמיד — רמ״ז של באלו ובולטת באיטליה, העברי

 כבני אלא ונקבה כזכר דווקא ולאו משותפת, ראייה מזורית להציגם ;שוויון של
 תורה״ לה בא התורה מן ״אסתר שלפנינו. בשירים יפה ניכרת זאת מגמה אדם.

 מתחיל השיר בה לה. טפל והחתן השיר עיקר היא עדיף: חלק לכלה נותן אף
אסתר״, מגילת מסכת ״יסך הבעל־לעתיד: של ייעודו מסתכם ובה ומסתיים, 1 ׳ V  -  * * v  v  -  I* ׳ •

 רמ״ז מקדים קרובות לעתים מידיה. או בה, לד הנסוכה הכוס מן ישתה כלומר
 הצלחתו: את בה תולה הוא קרובות ולעתים האיש, להזכרת האישה הזכרת את
 ?צליח״. וכה — חנה בעל הנה מזויח. ר1כא תואר[ ]ולא: טהר ןפי בה ״כן

 שבח של מסורות כאן נקלטו כי נראה (15-14 שורות ייחוד״ בשיר )״אבוא
 המשורר דנטה. מימי שונים בגלגולים האיטלקית בשירה ששררו הלב, לגברת
 עברית למסורת הזמן במשך שנעשו עד צרכיו, על־פי ועיבדן הכירן העברי

 את גם ושרדו איטליה יהודי על פסחו שלא ההומניזם, ערכי עצמה. בפני
זאת. שוריוניות להצגה הם גם תרמו הקונטר־רפורמציה,

 לשיר והכניס המדרש, שיטת על כפרודיה לפעמים נעשה השמות״ ״מדרש
 לפרקה: הגיעה הכלה כי הכתוב מן ׳מוכיח׳ רמ״ז הומור. של יסוד החתונה
 ב אסתר״)אסתר תר ״ובהגיע נאמר שהרי תורה״ לה בא התורה מן — ״אסתר

 המלכה אסתר והאקטואלית: הקדמרנית הסיטואציה בין דמיון מוצא הוא טו(.
 ההשוואה בטבת. נישאת זאת אסתר וכן טבת, בחודש המלך לארמון הובאה

 אלא מיועדת היא השיכור[ ]המלך לאחשורוש״ ליא ״כי הכלה, לטובת היא
 אסתר ואילו כורחה, בעל הארמוץ אל הובאה המלכה אסתר וכן, וראש״. ״לאח
 הרמ״ז — ובהיתר ברצרן לשיו־( דויד״)בהקדמה ״המלך בית אל באה הכלה

 מדרש המקראית. אסתר ׳נישואי׳ של ההלכתית הבעיה על מלרמוז נמנע אינו
 הוא כך גלויה. כי אף מעודנת, ארוטית בהתבטאות רמ״ז, אצל נכרך, השמות
 שורה ייזזוד, בשיר ח^ץ״)אבוא בערש פו־י!קיר ״יבכיר :חפץ למשפחת מאחל

 יב(, ג מלאכי )על־פי חפץ״ ״ארץ — כאן ידוע, ביטוי של סירוס־אזכור (.19
 השבי״ ״בכור מעין ״בחור־הצבי״, בו: וכיוצא רמ״ז. של הלשון מתעלולי הוא

כט(. יב שמות על־פי הקדמה; אלוקיס״, )״בפקוד שבמקרא
שלו, הלשוץ משחקי לכלל מצטרפים הרמ״ז של מדרשי־השמות אכן,
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זכות משה מאת חתונה שירי חמישה

 למקשה הלשונית הרקמה את העושים משפטים לצירופי והטעק, הרמוז למבער
 מן טפח והמגלים הקורא את להביך העשויים דומים ולאפיונים אחת תחבירית

שלו. הברוקית הפואטיקה
 הפרוזרדית צורתו לשונו, האסתטי: מצדו משוכלל הרמ״ז של הנישואץ שיר

 פחות ולא הדיוק, השליטה, הידענות, ניכרות בכולן — שלו והמוסיקליות
 הצורות הזאת. הבחינה מן גם חד־פעמיות לשיר המשווה הרעננות, — מזה

 וספרדיים. איטלקיים עבריים, ממקורות ומוצאם וישנים, חדשים שלו והמשקלים
 מגוון העברית. בשירה ולמקרמם לצביונם באשר מחקר טעונים עדיין רובם

 בשירת המרשימים היסרדות אחד הוא ביניהם, והשילובים והמשקלים, הצורות
שלפנינו. השירים בחמשת רכן הרמ״ז,

השיר צורות

 מץ )״אסתר ׳סוגריו׳ את המבריח החרוז עם הקלאסי הספרדי השיר תבנית *
 של )א־מינורה( הקטנה כשהצזורה המאוזזר, בגלגולה כאן מופיעה התורה״(

שבסופה: זו עם השישית הברתה של בהתחרזות מוטעמת ׳הדלת׳

 תורה לה בא / התורה מן — אסתר
עלז גילה / הלז גלה בת בו

T ־ T • ״י־  T  • T •

כי ראתה כי / נקי רוחה גבה
• t * t * I t  t  - t

 האמונה לאוזן הנעימה המונוטוניות את המבריח החרח מן מקזז זה חריזה גודש
האיטלקית. על האמונה זו את משעממת אך הערבית המוסיקליות על
 בת שלה הסטרופה ספרדי. מקורה ייחוד״( בשיר )״אבוא הקווינטיליה *

 זאת בצורה שלה. החריזה מווריאצירת באחת מופיעה היא וכאן טורים חמישה
ערוך״. ״תפתה המחזה את רמ״ז כתב

 אהרן״, צאצאי )״אם חריזה של וריאציות בשתי כאן נאראטיבה, הססטינה *
טורים. שישה בת שלה הסטרופה איטלקי. מקורה וממשלה״(. עוז וזמרה ״הלל

 ובספרדית. באיטלקית מצוייה עמו״( בני את אלוקים הקווארטינה)״בפקוד *
טורים. ארבעה בת שלה הסטרופה
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ברגמן דבררה

המשקלים
/

2כמותית־סילאבית. היא בשירים המשקל שיטת
 של תחליפו הוא אהרן״( צאצאי )״אם רגיל יא־מלעיל המשקל *

 מוטעמת, שבהן שהעשירית פונטיות הברות אחת־עשרה פיאנו: האנדקסילאבו
תנועות. ושלוש ויתד, תנועות שתי ויוזד, תנועות שתי והן

 של תחליפו הוא וזמרה״( ״הלל אלוקים״, רגיל)״בפקוד י־מלרע המשקל *
 והן מוטעמת, שבהץ שהעשירית פונטיות הברות עשר טרונקו: האנדקסילאבו

תנועות. ושתי ויתד תנועות שתי ויוזד, תנועות שתי
 של תחליף הוא גם התורה״( מן )״אסתר י־תנועות־מלרע המשקל *

כמותיות. תנועות כולן הפונטיות הברותיו עשר אך טרונקו, האנדקסילאבו
 הברות עשרה שתים הוא ייחוד״( בשיר )״אבוא רגיל יב־מלרע המשקל *

 ושתי ויתד תנועות שתי ויוזד, תנועות שתי והץ מוטעמת, שבהן שהאחרונה
 בשיר ובשלוחותיה. באיטליה העברית למטריקה מיוחד המשקל ויתד. תנועות
 מתהפך בסדר רגיל, יא־מלעיל עם לסירוגין משמש הוא ייחוד״ בשיר ״אבוא

הסכמות. של
 הספציפי השיר משקל את שעושה המטרי הגיוון את )ולשמוע( לראות קל

 בלתי שאפשרויותיה מוסיקאלית ממערכת כחלק אותו ומעמיד לבלתי־צפוי,
נדלות.

 כל בראש שבמקור. זה הוא כאן הכתיב מנוקדים. אינם היד בכתב השירים
המשורר. הקדמת באה שיר

השירים

תורה לה בא התורה מן אסתר .1

 הכלל מן ויוצא עליצות; לבי אחז מעלות, שבכלל דבר לכל ראשון בזווג כאן
 למנצח, שיר ולנצח להדר — במקצת ומודה במהלל מנהו שמץ קטן, פרט

 ביום יצ״ו, קאראבאליו דוד כמ״ר ונעלה המפואר החתן הוא לדוד, מזמור
ד, גנוז ולו שגור, לו משמים הזהב־סגיר, תור מתן זה חתונתו, סגו ושבחו ו

 תרביץ העברית״, המטריקה בתולדות ומקומה עמנואל ״שיטת מאמרי ראו זאת שיטה על 2
 צרור בספרי משקלים רשימת וראו שם. וביבליוגרפיה ,452-413 עמ׳ )וזשמ״ט(, נח

.553-552 עמ׳ תשנ״ח, ירושלים והבארוק, הרנסאנס מתקופת עבריים סונטים זהובים,
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זכות משה מאת חתמה שירי חמישה

 על יתר לא השיר, שער הנשים שאר על יפתח לו. יהיה יוצא־שגור מהיום
 המכובד המנוח חיל אבי בת דודו בת אסתר היא מכהדסה, פחות ולא יתרונן
 לאח קצין לה הן אשר הוא גם ונוסף נ״ע; אלמידה די פראנקו יוסף כמ״ר
 דבר הנשא, המרומם הנו הנה ישראל, אמוני המוץ בני ברבת נודע שמו טוב,

 בכל טרבה, במדה המתמיד החיים, הנהגת בשפר ומנהל פרנסו, שעתה לדור א׳
 נצבה, נדיבות ובית רבה, כי ואמורה ידועה בה, מדובר נכבדרת מרובה, פרק
יצ״ו. אלמידה די פראנקו שלמה פמה״ר גביר, הן המשביר האביר, הוא

 ויפרו סדר טבת טב בסימץ העשירי בחדש דוד המלך בית אל אסתר ותלקח
דרבומאד.

הסתר. מאמר שמרה בשכר ך,1למל רה1ת לה בא התורה מז — אסתר 1• t  V־ T * T  - * • ' I  * •  T  T  T  T ־ I ־ V״ !

פתר. תפתר כליל על!*יאשה 1ב עלז: גילה הלז, גלה בת בו
— * T  — T ״ * T  V- ־־ V V — t  T  * T  T

כי ראתה פי נקי, רוחה גבה
* T * T  * ' I t  T  — T

בא, שמעי ם1י נבא מאז — דוד
T  ’ I * T  * T  *• * T ׳

1 מלפה למצוא חפה דוד פה הז 5
T  X ~  | »  T *  * T  I "

שושנה סך מנה, צור 1ל ורד
T * v  V ׳ - V  -  I

 שושן ך1ת רב כשושן, אסתר זיו
נראה, עתה הנאה אתt חץ חיץ

בית פרחה על הובאת אסתר טבת
•• t  | t  ** ”  t v  •• **

 הנשאת זאת ?שאת טבת ירח 10
וראש, ^אח ש!1לאחשור ליא פי

שולח פאב צלח זה ל1ח לקנות
-  T  T  " T V  | |  *

תומו, על גם 1בשמ נקרא ׳מלך׳
1 • t I:  * I v  v - ׳ ־

מבנימיה הזמץ אז צור רם ניר I • » * T T י י I • Tt'

נו־שם, איש על שם יוסף בית סבל 15 •• r  I** ♦* v »׳ * • t  t *

,1עמ יתז לשלעה מעלות עוז
■ 1 • I * • *  I — ׳

 פושל ולפל מושל, קצין, פקיד,
עזכלו; זך כי לו כשל־מה צחרת

אחיהו, הוא — הוא ל1גד אף ?ןטן
9ר,1טה לב לו ר,1נא פאור רוחו 20  ^  «• f  •I f

— נחתם נכתם בשלשתם הז שדי
- t v  " t *  T t T t •  I "

חדוה; דיצה, אחוה, ישפין פם1ת
T I — I • * — T ׳ * T I V  T ׳

פריה לתת פוריה ופגפן
T |  * ** ▼ T * I V  V  *

,101פ תרוה 1ס1פ במנת — דוד
V * • - 1 •  * T ׳

יתר. בשאת למשול שלה גדל
V  V  ••  I • |  * T V  “  T

פתר. פז על אסתר. בית צץ בו פי • t v  • • I t• ״ • I ״ — •

 תר:1פ מ$א טובו ן1חןי על פן
בתר. מהרי לא מגנו, היא

V T •• ׳ • * ♦  «♦ T

יתר. בנות לשאר השאירה ליא—
V  V  T  T  * • T  • I •

.פתר. סביב אותה עליון חסד . .  * T t  I 1 v  v  v

 תר.1ח 1לב קיר יפיה פי ^לך
ובהיתר. גיל ב1ףבר חפצה ברצוז • T  t  V  I t ן . ן . . . .

יתר. מ?!שר בה לבו נקשר
V  V  V  K* * T  • T  I t  *

וגתר. מש וחול, עוץ בץ לאךם,
נתר. דלג יצר משעבוד פי «♦ # ** « v ** ן ♦ » *

 ותר. 1ד1ה יוסף בית אל עתה
ביתר. עיר תוך כוכבא בר דומה

•• •• • I  T  T  “  V

יחתר: אותם צרה ים מלב פי
• * •• T  T T  T ־ I »

יתר. It את לו פשמו, נף־ב
1 • 1 T ״ %• T - ••

יתר. לשפת בעצה פיו נמשל
* T  «  T  * -  I * » ־ V  V

 יסר. לךריש, טוב $ל תם, איש :עקב
נתר. רית1ב אליו יצטרך לא

V  V  • T  ••  I ** T  T  •

עותר: אהיה הצלחתם על אליו ** T - ־ | V  I V  T  ! T . .

1 נאמן, יהי ביתם יסתר 6
** 1 T  |  ?  • V  T׳ * T **

יעתו. ירבה, גיל לה אסתר. תהיה
* V  t "  * T  • • t v  V  t ׳ - t •* ,

אסתר. מגילת מסכת יסך • t v  -  .  .  v  v  -  I״
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:בתים אלפי עוד רב יאוית מהלל 25
“ T t •• ־ ׳־־ | t •

בתים. אלפי ת1א סדר על הו־ד שיר
t " ־  ~  V ־* T *

!היתר לו עיד איז כי האמנם V T — I  ** * T | T —

*תר. היה לא עוד כי — נעזלם כן על . * T T  * — .

ברגמן דבורה

ביאור
ההקדמה

.זיווג .  ״זוג ע״ב: צ לגיטין רש״י ראשון: זיווג מעולה. מכל מעולה זיווג מעלות: .
 אחז: מעלות עליצות. לבי את אחזה עליצות: ... אחז נעורים״. אשת — ראשון
 מן יוצא הזוג. של המעלות מכלל הכלל: מן הלב. — ויוציא ויוצא: יא. כ ב מלכים
 יצא.״ כלו הכלל על ללמד הבלל מן היוצא ״כל ע״א: ס״ב לסנהדרין רש״י הכלל:
 ישבע.״ הטענה במקצת המודה ״וכל ע״ב: פז כתובות חלק. רק ומספר במקצת: ומודה
 ניתן שבו יום החתונה, יום סגור: הזהב תור מתן זה א. יג תהלים לדוד? ... למנצח
 ח סימן מות אחרי פרשת תנחרמא)בובו־( מדרש תורז מתן זה )וזכלה(. המשובח הזהב
 מתן יום זה חתונתו ביום יא(, ג השירים לבו)שיר שמחת וביום חתונתו ״ביום 5 ח ד״ה

 עמוד המדרשים)אייזנשטיין( אוצר כ. ו א מלכים משובח. זהב מין סגור: זהב תורה.״
 יהיה שגור סגור.״ זהב טזזור, זהב טוב, זהב :בעולם זהב מיני ״שבעה ב׳: ד״ה קסב

 השיר השיר: שער ... יפתח יפתח״. לא יהיה ״סגור ב: מד יחזקאל עפ״י יפתח: לו
 כלשהי הגזמה ללא מכהדסה: ... לא טו. ב מלאכי הנשים. יתרון הנשים: שאר ידבר.
 פחותה בריה על שולט השד ״שאין טו: ח לשמות רמב״ן מכהדסה: לגנאי. או לשבח

 שם על — הדסה שמה נקרא ״ולמה ע״אז יג מגילה אסתר: היא כהדסה מכעדשה.״
 דבריה, מסתרת שהיתה שם על אסוזר, שמה נקראת ולמה ...הדסים שנקראו הצדיקים

 אשר לה: הן אשר טו. ב אסתר חיל: אבי בת וגר״. עמה את מגדת אסתר אין שנאמר
 היה אשר קצין, טוב: ... אשר קצין. לה אין אשר ז: ו משלי קצין: לה הן אשר לה.
 עמון.״ בני ברבת הוא ״הלא יא: ג דברים עם. ברוב המון: בני ברבת טוב. לאח לה

 מצודת מנהיג. בדורו, יחיד לדור: אחד ר3ד הנישואין. בברית הבא וגם הנעלה, הנשא:
 פרנסו: שעתה לדור. אחד דבר כמו הנהגה, מלשון — וידבר מח: יח לתהלים ציון

 הנהגת ...ומנהל פרנסו.״ שאתה לדור לו ״אוי ע״א: כח ברכות שלו. פרנס עתה שהוא
 פוסקת. אינה שנדבנותו טובה: במדה המתמיד משופרים. קהילה לחיי דואג החיים:

 :שתחילתו קמא בבא במסכת ז פרק מרובה: פרק שופעת. תמיד מרובה: פרק בכל
 תהלים בשיכה: ... דשנים וחמשה.״ ארבע תשלומי ממדת כפל תשלומי מדת ״מרובה

 ... ובית ג. פז תהלים עפ״י כל. בפי משובחת הטובה מדתו גה; ... נכבדות טו. צב
נצבה״. נתיבות בית דרך ״עלי ב: ח משלי נדיבות. על מבוססת הטובה המדה נצבה:
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 אליעזר דרבי פרקי דוד: המלך בית אל טז. ב אסתר העשירי: ... ותלקח גם. כמו חן:
 בסדר טרב. טב: למלך.״ דומה ״החתן דברים: שלשה על ד״ה טז ״חורב״ — )היגו־(

כז. מז בראשית ויגש. בפרשת מאד: ...

השיר
 אלמידה. די פראנקו יוסף בת ואסתר קאראבאליו דוד לחתונת נועד השיר

 מילת — מרכזי חרוז רעם מבריח חרוז עם קלאסית ספרדית תבנית הצורה:
 מילות הסוגר. אמצע עם גם ולפעמים הדלת סוף עם מתחרזת בדלת הצזורה
 שונה באופן המעומד בהדרן מסתיים השיר הומונימים. בחלקץ בדלתות החררז

 הומונימים, או חרוז־צימודים, העשיר: חיררזר את המדגיש דבר השיר, מכל
היתר 1ל עוד בתים; אלפי ת1א — בתים אלפי עוד מלים: כמה על המשתרע

 ד1ע רב וז1יא מהלל אחד: בחרוז הצזורות מתחחות כן כמו תר. היה לא ד1ע —
היתר 1ל ד1ע איז כי האמנם בתים./ אלפי ת1א סדר על הוד שיר / בתים אלפי

T ־ V ־ * * T ** : ־  -  I ** T  t  T  -  * T  ”  t ״

 בסוגר הצזררה י׳־תנועות־מלרע. המשקל: תר. היה ליא ד1ע פי נשלם כן /על
 :24 בטור .22-1 בטורים א״ב אקרוסטיכדן מרווח. ידי על היד בכתב מסומנת

6 * * * * 1 השיר. את ומסיים הפותח הכלה משם נובע החרוז דוד.

תורה לה בא טו. ב אסתר התורה. בה דיברה כביכול התורה. מן הכלה. אסתר: .1
מגילה כ. כ אסתר הסתר: מאמר ההקדמה(. דוד׳)סוף ׳המלך בית אל להלקח למלוך:

אין שנאמר דבריה, מסתרת שהיתה שם על— אסתר שמה נקראת ״ולמה ע״א: יג
 גלה: בת חתונתה. ביום שהגיע, בתורה — בו .2 וגו׳.״ עמה את מגדת אסתר
 בכליל, כליל: בשמחה. בגילה, גילה: החתן. הלז: הכלה. את מצא הבת, את גילה

 כי דוד. החתן לה, השייך שלה: הנקי. נקי: .3 למלרע. מוטה הטעם כתר: בכתר.
 בראשית רב. בכוח שאת, ביתר יתר: בשאת יד. לח בראשית עפ״י שלה: ... ראתה

 ציפה. צפה, נבא: אז. אי מאז: החתן. דוד: .4 למלרע. מוטה הטעם יתר: ג. מט
 כתר: פרח. , צץ שבו היום צץ: בו כי שמועת־החתונה. יום בוא את בא: שמעי יום

תמיד נגדי ומכאובי נכוץ לצלע אני ״כי ע״א: קז סנהדרין דוד: ... הן .5 חיכה.
 אליו שבאה אלא בראשית, ימי מששת לדוד אליעם בת שבע בת הייתה ראויה —

לו. הנכונה לאשה צפייתו החתץ, דוד של הטוב חלומו טובו: חזיון במכאוב״.
 מגנו שושנה. בגימטריה אסתר שושנה: סך התגשמותו. החלוס׳, ׳פתרון הכלה, ורד: .6

 שיר הבנות. בין שושן: תוך .7 יז. ב השירים שיר מרחוק. לא מסביבוזו, כתר: ...
 יג מגילה עליון: חסד ט״ו. ב אסתר בסמיכות. חן חין: .8 יתרץ. יתר: ב. ב השירים

אסתר מלך: ...טבת .9 עליה.״ משוך חסד של וחוט היתה, ירקרוקת ״אסתר ע״א:
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 ירח .10 טז. ב אסוזר טבת. בחודש אחשורוש בית אל כורחה בעל הובאה המלבה
 הנעלה. הנשאת: אסתר. הכלה — מתחתנת נשאת:י עצמו. זה בחודש טבת:

 נקשר: וראש. לאח אלא וראש: לאח נישאת. היא לו לא כי לאחשורוש: לא כי .11
 אגדי, עוף חול: לאשה. לשאת לקנות: .12 חזק. בקשר יתר: מקשר אשר־נקשר.

..בין אישה. מצא ושם לארם שברח יעקב לארם: שולח כאב פלאים. אשת  בני וגתר: .
 נקרא שלו היצר כיבוש בזכות :תומו על דוד. בשמו: .13 כג. י בראשית נוח. בן שם

 הכתוב שאמר ״זה יד: ד״ה טו פרשה )וילנא( רבה במדבר שמו. בזבות רק ולא מלך,
מלך.״ שנקרא הרע יצר על טוב יצר המלך ומלך, ...ומלך. בני ה׳ את ירא כד( )משלי

 שמואל רד״ק הכלה. אבי יוסף: ה. ב אסתר מבנימין: יא. א מלכים מלכות. ניר: .14
 דברים העניק. ויתר: יוסף.״ בית נקראים ומנשה ואפרים בנימץ ״ושבט כא: יט ב

ימים.״ שני או אחד יום עד לו נותר מלך וזה הואיל אומר, המות מלאך ״אין :ט רבה
 דברים ׳איש׳. הנקרא מרדכי, של בלבו נחקק ישראל של סבלם נרשם: ... סבל .15

 ביתר: ... כוכבא בר ה. ב אסתר גופיהן.״ על נרשמות ״שהיו המכות: עשר על ז, רבה
 ביתר בכרך באונס כוכבים עובדי שמשכום כוזיבא, בן ״בימי :ע״א עב יבמות רש״י

 ומלו וחזרו ומחצה שנים שתי ישראל על ומלך ונצחם בהם ונלחם כוזיבא בן יד וגברה
 המלך כשלמה כשמו: .17 ישיר. ישא, יתן: הכלה. אחי לשלמה: .16 בימיו.״
 בנדיבות. נתן ידו, האריך יתר: ידו יג. י א מלכים כב, ט א מלכים בנדיבותו. שנודע

 רד״ק יג-כ״ז. יח שמות יתרו. כעצת עצתו יתר: ... נמשל צחה. שפה צחות: .18
 ושמר בעצתו להם והטיב בטובתם ושמח לישראל הטיב ״ויתרו טז: פסוק א שופטים

 אחיהם יעקב: בשנים. מנו קטן קטן: .19 הדורות.״ כל סוף עד הטובה הקב״ה לו
 זיקוק. צריך אינו נתר: ... לא .20 יתור. יחפש, יתר: ידרוש הכלה. ושל שלמה של

.שדי .21 כב. ב ירמיהו .  נכתם: שדי. — יעקב חיד, שלמה, תבות ראשי נחוזם: .
 שדי. אל אליו: ורושם.״ בתם מלשץ — ״נכתם כב ב לירמיהו ציון מצודת נרשם.
 ״ברוך ע״א: ח כתובות הנישואין. מברכות חדוה: ... אחוה .22 מתפלל. עותר:
 דיצה, רינה, גילה, וכלה, חתן ושמחה, ששון ברא אשר העולם, מלך אלהינר ה׳ אתה

 האילן את ״לקוץ ד; י מציעא בבא יהרס. יסתר: וריעות.״ שלום ואחוה, אהבה חדוה,
 יחזקאל בשפע. יעניק יעתר: ג. קכח תהלים פוריה: וכגפן .23 הכותל.״ את ולסתור

 ג ד״ה ט פרשה )וילנא( רבה במדבר אשתו. כוסו: מנת .24 בהפעיל. ושם יג. לה
 מה תלך מקום לאיזה ליה ואמרה א׳ אדם לה שנזדקק אחת באשה ״מעשה איש: ד״א

 אמרה ... לה ונזקק מקום לאותו אשתו רהלכה לאשתו ואמרה הלכה האשה עשתה
 מסכת: ימזוג. יסך: גורלו. יתמלא כוסו: תרוה שתית.״ ובכוסך אכלת מפתך אשתו לו

 ... מהלל .25 אסתר. מגילת רמז: אסתר. משמחת אסתר: מגילת יין. מזוג, נוזל
לח. ז א מלכים קיבול. בתי מידות, בתים: הרבה. עוד יימשך שהשבח היה ראוי רב:

ברגמן דבורה
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 היא. האמת אך האמנם: .27 שיר. בתי בתים: אקרוסטיכון. עם אות: סדר על .26
 והטור בסופו קרוע האוטוגראף של הדף .28 רוח. שאר יתרון, היתר: למשורר. לו:

 שהתנמנם השיר כותב — ער היה לא כבר תר: היה לא עוד אחרים. יד מכתבי לקוח
 סירוגין ״קראה ב: משנה ב פרק מגילה חובה. ידי יצא כבר כן ועל הסעודה, מיין

 נים, ולא נים אשי: רב אמר מתנמנם? דמי ״היבי ע״ב: יח מגילה יצא.״ — ומתנמנם
 מידבר.״ — ליה מדכרו וכי סברא, לאהדורי ידע ולא ועני. ליה דקרו תיר, ולא תיר

.מתנמנם? )ומהו .  ידע ולא וענה, ]במגילה[ לפניו שקראו ער, ולא ער נם ולא נם .
נזכו־(. לו הזכירו ואם עניין להסביר

ייחרד בשיר אבוא .2

 וחפצי אהבה, רצוף תוכה רבה, ושמחה רצון לעת יהיבה, כתיבה נעימה אמירה
 רוח יקר הבחור חטיבה, נעשה נאה לזיווג קורבה, מינה דנפיק בה, ישוו שמים

 קולונימוס בכמהר״ר יואל כמ״ר מרובה, פרק בכל טובה, מדה כל לו נדיבה,
 חפץ מנשה ה״ר הקצין בת חנה מרת ריבה, אותה של רצדקתה תנצב״ה, חפץ

 ובסימנא מעליא במזלא תנובה, פרי דעשו וישמחו יציצו חשובה, משפחה
טבא.

הגבר, אני ייחוד בשיר א1אב
V V -  * - 1  • • I  T ׳

ך,1אער ושירים גיל זמירות אנעים
VI ״  V • ■ I * • 1  • I ׳ י

I -rך1יער בייחוד הלז לזוג מי פי  * 1 r - t *
חבר? בית יהי שלימותם הוד עת

V V " * I T  ** I

עבר. כל אלי יזהיר וכז יאיר 5
I " *  * T• * V ** T ־  " V I

נתנו, עבותים בין אבותם שרשי
I I “  r  - I  •* |  T“ • • ) ׳

הבכירו. פרי חמד שדי ובתוך * v v ** t * * * 1 י 1
קירו,1י שמם את יוידעיהם כל

I T *״ I T |  v ׳

ננו1כ ודעת חכמה בכל יען
־ - 1 ־ -I T I T  T  :  I

נתכנו. מהללים פל ובמעללם 10
I I *  * T - l -  T T | ( — J

יצמיח, א^זר אמיריהם ציץ כן •* v  *• • -1 I • I - י - . v - 1 ז

מאד, יצלח הלא 1ב אד־ני חפץ
•• I V - - T ן ׳ I - 1 • ן

 להוד, הטוב שמו טוב פש&ן !ען
מזריח. ר1פא הר1ט יפי בה פן

**t I * ־ •1 ־ t ~ ן



יצליח. וכה — חנה בעל הנה 15
* " I ־ ־ t T ־ t *

יזזנז, ואיתם אל 1בחפצ אל1י
M t v *v  T S I V *  ••

ח?ץ. עת ימצאו דךעוין ו־עוא
חפץ, בעו־ש יקיר פוי יבכיר
רענן, כאזתז ומתערה עדיץ

שאנז. ונוה שלוים ובמשכנוית 20
vt : ן • :  : t ־־ - :I t

קלה. הדיוט ברכת וכלה, חתץ לשמחת

ברגמן דבורה

ביאור
ההקדמה

 אמר: דידיה יוחנן רבי ע״א: קה שבת נתונה. יהיבה: זה. שיר יהיבה: ... אמירה
 נעימה אמירה אמרי: רבנן יהבית. כתיבת נפשי אנא נוטריקון, — כ( ״׳אנכי׳)שמות

 אהבה רצוף תוכו ארגמן ״מרכבו י: ג השירים שיר אהבה: רצוף תוכה יהיבה.״ בתיבה
 אסורים, ״חפציך ע״א: קיג שבת רצונו. אלהים, דברי שמים: חפצי ירושלם.״ מבנות
 משלי בערכם. לה דומים אלהים דברי כה? ישרו שמים ווזפצי מותרים.״ שמים חפצי

 ״כתיב ע״ב: ט קטן מועד בה״. ישוו לא חפצים וכל מפנינים חכמה טובה ״כי יא: ח
 ? בה ישוו — שמים חפצי הא בה, ישוו לא חפציך וכל מפנינים היא יקרה ג( )משלי
 בה!״ ישוו לא שמים חפצי דאפילו — בה ישוו לא חפצים וכל ח׳( )משלי וכתיב

 קורבה: מינה דנפיק בשיר. שונים במקומות וכן חפץ, — והבלה החתן למשפחת רמז
 נעשה קורבה.״ מינה נפיק ע״ב:״ סו גיטין לכלה. חתן קיררב ממנה שיוצא מפני

 אתם לישראל! הוא ברוך הקדוש להם ״אמר :ע״א ו ברכות לאחד. נעשה אשר :חטיבה
 :מרובה פרק בעולם.״ אחת חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם, אחת חטיבה עשיתוני

 ארבע תשלומי ממדת כפל תשלומי מדת ״מרובה שתחילתו: קמא בבא במסכת ז פרק
 של או טובה של מרובה, מדה איזו ״וכי יז: ה ויקרא רש״י מעולה. מרוגה: ״ וחמשה.

 ״ישישו יז: מ תהלים וישמחו: יציצר יפרחו. יציצו! טובה.״ מדה אומר הוי פורענות?
טוב. ובסימן טוב במזל טבא: ... במזלא מבקשיך״. כל בך דשמחו

השיר
 במשקלי קווינטיליות ארבע חפץ, מנשה בת וחנה חפץ קלונימוס בץ יראל לחתונת

 א: לסטרופה: מסטרופה מתהפכת בסכמה רגיל, וי״ב־מלרע רגיל י״א־מלעיל
יב־יא־יא־יב־יב. ד: יא־יב־יב־יא־יא. ג: יב־יא־יא־יב־יב. ב: יא־יב־יב־יא־יא.
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זכוח משה מאת חתונה שירי חמישה

 ויום, יום לכל מיוחד פיוט ייחוד: )שיר הנישואץ לירם מיוחד שיר ייחוד: שיר .1
 אנעים .3-2 וכלה. חתן של הוזייחדותם לכבוד שיר שחרית(; תפילת אחרי נאמר

 הכבוד״ ״שיר — תעררג״ נפשי אליך כי / אארוג ושירים זמירות ״אנעים יערוך: ...
 בטעות נחשב וכנראה בשבת מוסף תפילת בסוף נאמר מרגנשבורג, החסיד יהודה מאת
 ירושלים דוב, יוסף אריה בץ יצחק ר׳ בעריכת ישראל עכודת סדר )ראו ייחוד. לשיר

לשיר רמז במיוחדות. בהתייחדם, בייחוד: .3 .(250 בעמ׳ העורך הערת תרצ״ז,
 עצים בין :עבותים בין .6 אחד. מחובר, בית חבר: בית .4 לשווה. :יערוך הייוזוד.
 מיוחסות. משפחות בץ ;רענך עצי — עברתים ״ובץ ג: לא ליחזקאל רש״י רעננים.

 כוננו: .9 עדיף. משרבח, זן הצמיחו ביכררים, עשו הבכירו: יוחסין. חמד: שדי .7
 אמיריהם: ציץ .11 התחברו. נתכנו: הלל. שירי מהללים: .10 מבוססים. היר

 רעוא חפץ. רצון, רעוא: .17 א. ז קהלת .13 רצון. חפץ: .12 צאצאיהם.
 דף נשא פרשת )במדבו־( ג כרך רבא אדרא זווזר, האל. חסדי הרצונות, רצון דרעוין:

 מצחא״. בההוא אתגלי דרעוין רערא דהא אקרי רצון דגולגלתא ע״א:״מצחא קכט
 בעת חפץ: עת מצח(. באותו התגלה הרצונות רצון שכן רצון נקרא הגולגרלת )מצח
 עפ״י נחפצת. רצויה. בערש המשפחה, בחיק חפץ: בערש .18 חסד. בשעת רצק,

לב ישעיה עפ״י :וכו׳ רבמשכנות .20 לה. לז תהלים וכו׳. עריץ .19 יב. ג מלאכי
יח.

 תהי אל ״לעולם ע״א: טו מגילה זוטר. משורר של קטנה ברכה קלה: הדיוט ברכת
ונתקיימה.״ הדיוטות שני ברכום הדור גדולי שני שהרי בעיניך, קלה הדיוט ברכת

אהק צאצאי אם .3

 להוכיח גמלהו, אשר טוב כל כעל אלקינו, תהלרת ה׳ חסדי להזכיר לדוד, מזמור
 מעם בחור הבחור, הנו הנה להועיל, ולו לעזר לו וגילו גילו בת זוגו בת את לו

 בן דוד כה״ר ומעולה, צנוע הימנו, נוחה והבריות המקום שרוח ונחמד נכבד
 עם נ״ע קורוניל כהן יעקב כמ״ר נעלה ומאד רוח יקר המנוח אל ויחיד יקיר

 זקן הישיש בת רבקה מרת והדרה, זיוה הודה פסיק דלא כלה הצנועה, הבתולה
 ממגד יעניקם והענק אליהם פניו ה׳ ישא יצ״ו. חמיץ אברהם כה״ר פנים ונשוא

ושלום. עה ברוב מעל, ברכותיו

נפקדו אהרז צאצאי אם
• 1 v 1  v ״ “ I t  * * I  “ t

— היחש מבנות זיהם27נ לישא
— — — I • •* •• I T *

יחש, כז ת1לעש זה ידיד הנה * •* 1 * I •• -1 -  v - - ׳

נפקדו מעלות בה אשר הלה - T ־* t - t  v- 1 י It
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ברגמן דבורה

כויפר, פאשכול ץיפקןז־ון לחד 5
פר.1כ כל זהב אותה יערוך ל־א

V  T -  I T I - J -

יופי, ל1למכל כי כרבקה, תמה
- It  1 • { r ׳ • t • ׳ ן •

הבית. ירכתי תה1כמ תאהב
- T ־־  *• t  t -  T J *

מבלת, 1כמ מחוץ ובר זך הוא
דופי. ובלתי וצנוע נעים 10

* * 1 * -  T : * T

עינים יפי עם כדוד נחמד
T ** * t  * * T l T t  V * ׳

- * T I *מים. אפיקי על כיונים עיניו I  “  • * T •*

ממעל, אעזר לאל נתפללה
• I ־ V  - I  ••  T  T  t *-----------’

ירגיע. עזאנז בנוה תם1א
VT t T ן ־ - • -

יעזפיע, רחמים עזניהם על נא 15
t *  T ” * י י ׳ ־ • % — * |

יעל. גם יעלה וגזעם חוטרם
------ -  V “ I *  T I • I T !

:עזמים אדוז יקרא ם1לי יזכו
- T T I י I  Tit  * t J •

* T T t * I * t I •ירו^זלים. קומי התעוררי

ביאור
:ההקדמה

 ז. סג ישעיה גמלהו: ... להזכיר החתן. לדוד: א. לח תהלים להזכיר: ... מזמור
 ה:״ ל ישעיה להועיל: ולו לעזר לו מד. כד בראשית לזווג. לנישואין, ליעד להוכיח:

 נוחה הבריות שררח ״כל י: משנה ג פרק אברת הימנר: ... רוח להועיל.״ ולא לעזר לא
 המקרם רוח אץ הימנו נוחה הבריות רוח שאץ ובל הימנו נוחה המקרם רוח הימנו
ק רעיא ״ר״ע ע״ב: סב בתובות ומעולה: צנוע הימנו.״ נוחה  הוה, שבוע כלבא ד

 ראתה היה, שבוע כלבא בן של ררעה עקיבא ומעלי.״)רבי צניע דהוה ברתיה חזיתיה
 דף יבמות הודה. נפסק שלא כלה הודה: פסיק דלא כלה ומעולה.( צנוע שהיה בתו
 מדרש להם. יעניק יעניקם: פסיק.״ דלא בקלא הא דפסיק, בקלא ״הא א: עמוד כה

ממעדני. ממגד: אחיך.״ את מעניק הוי אתה ״אף טו: טו, לדברים תנאים

השיר
 ססטינות שלוש חמיץ, אברהם בת ורבקה קורוניל כהן יעקב בן דוד לחתונת
רגיל. יא־מלעיל במשקל ג, ג א ב ב א בחריזת
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זכות משה מאת חתונה שירי חמישה

 .ידיד3 יד. כא ויקרא היחש: מבנות .2 הצטוו. הכהנים צאצאיאהרןנפקדו:.1
 נפקדו: (.1 )טור לשאת — כלה .4 ימהר. יחוש, יחש: בהן. שהוא החתן זה:

 פדיוץ, כופר: .6 יד. א השירים שיר בשמים. בצרור כופר: כאשכול .5 הופקדו.
 שאתם לכם אעשה תקנה מה לי ״אמרו ד: ד״ה ח פרשה רבה)וילנא( במדבר רב. כסף

בראשית עפ״י הבית: ידכתי .8 ?״ נפשכם כופר לכם אתן וזהב כסף וכמה מחפייסין
 ״מכאן ז: סימן ויקהל פרשת )ורשא( תנחומא מדרש מבית: ... זך .9 ס״ז. כ״ד

 א שמואל עינים: יפי עם .11 תצפנו.״ ומחק מבית שנאמר כברו תוכו ת״ח שיהא
 יעלה א. יא ישעיהו שלהם. ענף חוטרם: .16 יב. ה השירים שיר וכו׳: עיניו יב. טז
יז. נא ישעיה .18 הרבה. יעלה יעל: גם

עמו בני את אלהים בפקוד .4

 של בקשר רבה, בשמחה וחתונה חדוה בשעת יהיבא, כתיבה נעימה אמירה
 נפש בעל הצבי בחור הבחור רחבה, ורעות שלום אחוה אהבה, וברכת קיימא

 בן שמואל כה״ר טובה, מעלה בכל המעולה בן מרדכי יהודה כ״מ חשובה,
 אסתר מרת חטיבה, נעשית היקרה הבתולה עם מרבבה, דגול צור ישמרהו רואי
 אלקי ינצרהו מריאנו אלישע כמוה״ר רחבה, ויד נדיבה ררוח חיל אבי בת

 מרובה, פרק בכל והרוחה הצלחה קצבה, בלי ברכה אתם יצו הוא המרכבה,
בשיבה. ינובון ורעננים דשנים

עמו, בני את אל׳קים ד1בפק
שושן, בעיר אחשורויש בימי

, I t  • 1 t  ! - - * * •  *

בלשן, מרדכי פתחיה שמה
I t : •  t j : t  T : - t  T T״

כשמו. דרויר, ר1מ כריח נדף
T ־ I -  •• ! P ״ * *

כשושנה, אסתר פרחה עזם 5
T  T  |  • • I V  T | T  T ״

בספרתוי. ב1הט עזמה היא־היא
: T 1 • | ־ T

,1בית והיא נקראת מרזיכי בת
I *•11 • T ־  I I T• •• ״

ונאמנה. נפשה דבקה בו
T  T  I V I  T  : -  I T I T

נינו1אד הוא יהודה מלך
•• “ I T  1 1  V V

נפשם, פדות קיר1ה אשר דיד, 10
T • י T  1 — t  I V ״

שרשם, מקור שמעי החיה ם1י
T  1 T  I I * I * T V!  V ״

מנו. יצאו שניהם כי על
V I * ־־ T  V "  I
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בפרעזת היו נמצאו, כאז
I t: ! t ׳ • t  * r ־

אל אהובים. רעים שמוית אלה
” 1 • •• 1 v- • ״

האל אהבת ידידות, אש ז3
” T -------1 ־ ׳ *I ״ |

 ןשת.7 כחץ תם1בלב ךה1י 15

שלו: במיז מיז ונאויר חזר
V I • ! I  • — T

יתר. בכל שנה1וש עזר־׳עזן
•• T T ( T -  1 1 ▼

אסתר, יהודה־מרדכי המה
' * * I V  T I I T T I T **

גילו. לבת היא גיל, לבן לה הוא

כשושנים, צור יצמח פרחם 20
• ! t T - ׳ * “ : ־

ולתהלה. לתפארת להיות
T • : • : VV t * I : *

גילה, אחרי בגילה יחיו
* ! T * I ־ T • *—t ׳

רנאמנים. וקיימים חיים
• T ! V I • T I -  I • -

 וטובתם, שלומם דורש בשמחתם, השמח
זכות מרדכי בכמ״ר משה

ביאור
ההקדמה

 רבנן יהבית, כתיבת נפשי אנא נוטריקון: — ״אנכי ע״א: קה שבת :יהיבא ... אמירה
 ע״א: קיג שבת קיימא: של קשר נתונה. יהיבא: יהיבה.״ כתיבה נעימה אמירה אמרי:
 ח כתובות החתונה. ברכות משבע וחיבה: ... אהבה וברכת הוא!״ קיימא של ״קשר
 דיצה, רינה, גילה, וכלה, חתץ ושמחה, ששון ברא אשר אמ״ה, ה׳ אתה ״ברוך ע״אן

 הישב פרעה ״מבכר כט: יב שמות הצבי: בחור וריעות.״ ושלום ואחוה אהבה חדוה,
 ברוך חלקך ״יהי בא: הלכה ד פרק רבתי כלה חשוכה: נפש השבי.״ בכור עד כסאו על

 :חטיגה נעשית י. ה השירים שיר מרבבה: דגול חשובה.״ ונפש טובה עין לעולם,
 הוא ברוך הקדרש להם ״אמר ע״א: ו ברכות לאחד. עמו המצטרפת חטיבה, הנעשית

 בעולם.״ אחת חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם, אחת חטיבה עשיתוני אתם לישראל:
 לימים סליחה המרכבה: אלהי טו. ב אסתר וכו׳. חיל לו שיש מי רחבה: ... אבי

 ח. כח דברים קצבה: ...יצו המרכבה.״ אלוהי עננו .... אברהם אלוהי ״עננו נוראים:
 ממדת כפל תשלרמי מדת ״מררבה שתחילתו: קמא בבא במסכת ז פרק מרובה: פרק

טו. צב תהלים :בשיבה ... דשנים וחמשה.״ ארבע תשלומי
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זכות משה מאת חתונה שירי חמישה

השיר
 מרדכי יהודה לחתונת רגיל, מלרע — י במשקל אבבא, בחרוז קוורטינות שש
מריאנו. אלישע בת ואסתר רואי בן שמואל בן

 נקרא למה מרדכי. זה ״פתחיה א: משנה ה פרק שקלים בלשן: מרדכי פתחיה .3
 דרור: מור .4 לשון.״ שבעים ויודע ודורשן בדברים פותח שהיה פתחיה? שמו
 ״ותחת א׳: פרשה ד״ה נא עמוד )אייזנשטיין( המדרשים אוצר כשמו: בשמים. מיני

 שם: .5 לבשמים.״ ראש שנקרא מרדכי יעלה ...המן תחת ... הדס יעלה הסרפד
 נקראת: מרדכי בת .7 שושנה. בגימטריה אסתר בספרתו: ... היא .6 שושן. בעיר

 את בחיים השאיר יהודה מלך דוד .12-9 כ. ב אסתר לבת. אסתר את אמץ מרדכי
 ב נוסח אחרים)בובו־( פנים מדרש ואסתר. מרדכי יצאו וממנו בו, שמרד גרא בן שמעי
 וקורא וזוזר יהודי, איש אותו קורא משהוא ימיני, ״איש יהודי: איש ד״א ד״ה ב, פרשה
 משבטו אלא בנימין? של משבטו היה היאך הוא, יהודה משבט אם ימיני. איש אותו

 בן אבישי לו אמר ז( טז ב )שמואל ... דוד את וקילל שמעי רכשיצא היה, בנימין של
 !ראשו את ואסירה נא אעברה המלך, אדרני את הזה המת הכלב יקלל למה צרריה,

 איש יומת היום דוד אמר שכן ממנו, לצאת מרדכי שעתיד דוד צפה ט.( טז ב )שמואל
 ימיני? איש יהודי, איש הוא מה לוי ר׳ אמר יהודי. איש זה כג( יט )שם בישראל!

בחתונה ואילו :כאן . 13 ימיני.״ איש היה לא יהודה, של משבטו שהיה דוד אילולי
 נמצאו כאן שמות: אלה בפרשת .14-13 ואסתר. ׳מלך־יהודה׳ מרדכי נמצאו: זאת.

 ״ראלו יא: הלכה ב פרק ברכות הלכות רמב״ם אהובים: רעים א. א שמות שמותיהם.
 בררך מקדם, עזץ בגן יצירך כשמחך ואהובים רעים תשמח שמח ... ברכרת שבע הן

.ידידות אש :16-15 וכלה.״ חתן משמח ה׳ אתה .  אל לקופידון רמז קשת: כחץ .
 זר את זה מאירים והם משובח ממץ שניהם שלו: ... חזר .17 המיתרלרגי. האהבה
 כך .20 יתרון. יתר: .18 וניעור.״ מינו את מין ״מצא ע״א: ט עירובין הדדית.

 מה אחרים: יד ובכתבי מכן. לאחר ונוספה מלכתחילה שנשמטה בשורה באוטוגראף,
.יחיו .23 זרעם. פרחם: .21 לו. ואשרי לה ונעים טוב .  רבה בראשית גילה: .

 בו, ישמח חכם ויולד צדיק אבי יגיל ״גיל תולדות: ראלה א ד״ה סג פרשה )וילנא(
 ״ומלכותו שמע: קריאת שחרית, תפילת רנאמנים: ... חיים .24 גילה.״ אחר גילה

5 עולמים.״ ולעולמי לעד תחמדים נאמנים וקימים חיים ודבריו קימת, לעד ואמונתו

וממשלה עוז וזמרה הלל .5

 וכבוד, חן לדת בת את ויקח לוי מבית איש וילך נצבים, עמדו טהורים הפרחים
הלוי אברהם כמ״ר הימנו, נוחה המקום שרוח וטוב הבחור הבחור, הנו הנה



ברגמן דבורה

 צדק ממזרח האיר הוא נ״ע, הלוי אברהם כמה״ר ומעולה היקר המנוח בן יצ״ו
 הגביר בת שמה, זה כחמה, ברה עמו בני רבת היא הלא עליו, השמש זרחה כי

 אז יצ״ו. פירו דניאל כמהר״ר אלדים וירא ישיש גם שב פנים ונשוא הנכבד
 בשירי וברכץ ששון, בקול בקרבי לבי קם כי ידידות, שיר להודות, טוב אמרתי
לרצון. יהיו הלשון,

ה, הלל 1 מר שלה, ז1ע וז וממ
* * | T T ׳ T t * I ־  V ׳

ותפארת ד1ה גבררה, נצח,
-■* * t  t ׳ * • ) V V

נעלה, מאד שחק ש?י1לי
מזמרת. לו הנשמה כל

T ־ * T T * ־ V V

ם,1דר מערב וצפוז מזרח 5
* I T I T J ־ I־T T ׳

מרום. צבא כל לו יתנו כז
T T * t  1 * 1 * •

ח, שרר! צדקה, שמש ר וי
T T | V V) י |T• ׳ ־

אי שבחי חדשה שירה ש — ו
* 1 T־T T 1 ־ * I *

רח1וז היום יעלה כי
- I “1־  V *• —

 רואי. יפה לוי, לבית זה זוג 10
ולרבבות רבות חברו 1ב

T 1 * t ** I T

טובות. ת1מעל וכמה כמה
- T ־  I T ־ ־ !

בצז־קןתם, קם מים1תא תמים
אל: בררכי ריהם1מק פי אף

תם, איש וכז נכבד גביר מזה 15
’ T * 1 * * 1  ▼ I * * 1  V*

כדניאל. פנים נשוא מזה
•* * T * • T t V *

טעמו, לטוב הוא, חמודות איש כי
’ ן - 1 י -1 * *

.1לשמ תנים1נ ד1וכב רפאר
t  * * I T |  *• I

נגהם, יעלה לעליוז: חיל1א
שכינתו, אור עליהם ישרה 20

T * I V 7 ** ו־* V 1 ־־

לאברהם, כרת אשר בברית
* 1 * *“ T T I  — I - T  V ׳

.1בזוגת זה ביצרו ישמח
T t V 1 * 1  -  I *

חכמה ב1בר לו כי שמו רה1י
T 1 T * * I V

חמה. זהרי ופעל הכין
T — Tt T ** T I * **

זצ״ל זכות מרדכי בכה״ר משה הצעיר עצמו, כשמחת בשמחתו השש
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זכות משה מאת חתונה שירי חמישה

ביארר
ההקדמה

 עפ״י לוית: בת ... וילך ט. כט דברים החתונה, של השבוע פרשת כנראה נצבים:
 ... רוח ב. ט א שמואל המעולה. וטוכ: הבחור ט. א משלי חן: לוית א. כ שמות
 הימנו נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח ״כל י: משנה ג פרק אבות הימנו:

 ישעיה צדק: ממזרח הימנו.״ נוחה המקום רוח אץ הימנו נרחה הבריות רוח שאין וכל
 העיר ״מי תירא: אל [ ]יט[ ד״ה יט סימץ לך לך פרשת )בובו־( תנחרמא מדרש ב. מא

 שם ב. כב שמות עליו: ... זרחה החתן. לשם רמז אברהם.״ זה — וגו׳ צדק ממזרח
 המשובחת עמו: בגי רבח יא. ג דברים עמו: ...הלא באיטלקית. שמש הוא סול, הכלה,

 להודות: טוב באיטלקית. חמה סול, שמה: זה י. ו השירים שיר כחמה: ברה שבעמו.
 קם: אהובים.״ שיר — ידידות שיר א:״ מה תהלים רש״י ידידות: שיר ב. צב תהלים

 יא. לג ירמיהו ששץ: בקול בקרבי.״ לבי ״חם ד: לט תהלים בקרבי: לבי קם התעורר.
 העמידה: רבתפילת טר, יט תהלים כתפילה. ה׳ ידי על יתקבלר השירים לרצון: יהיו

פי.״ אמרי לרצון ״יהיו

השיר
 בן אברהם לחתונת רגיל, י־מלרע במשקל ג, ג ב א ב א בחריזת ססטינות ארבע

פירו. דניאל בת וסול הלוי אברהם

 ״ישתבח שחרית, תפילת מתוך יא: כט א הימים דברי ותפארת: ... הלל .2-1
 למלרע, מוטה הטעם ותפארת: גדולה. היד: בבתב נוספת גרסה גבורוז; .2 שמך.״

הלל לו: יתנו .6 ו. קן תהלים מזמרת: ... בל .4 .9 ,7 ,4 בסופי־טורים וכן
 בלשון ושאי: ... ח כ. ג מלאכי צדקה: שמש .7 כא. כד ישעיה מרום: צבא וכו׳.
 ד״ה עח פרשה רבה)וילנא( בראשית :חדשה שירה .8 האיטלקית. בהשפעת נקבה

 שירה אומרים והן חרשה מלאכים של כת הקב״ה בורא יום ״בכל שלחני: ויאמר א
 עצמם. בזכות הם: .13 מראה. יפה רואי: יפה .10 להם.״ והולכץ לפניו חדשה

 לטוב: יא. י תיאל חמודות: איש .17 אבותיהם. מקוריהם: גם. מה כי: אף .14
 בראשיח ביצרו: ישמח .22 החתן. לאברהם: הנישואץ. ברית בברי־ת: .21 בטוב.

 יצר זה מאד טוב והנה טוב יצר זה מאד טוב ״הנה ז: ד״ה ט פרשה )וילנא( רבה
1 שאילולי אלא !אתמהא מאד? טוב הרע יצר וכי רע. r ולא בית אדם בנה לא הדע 
 דניאל, שמו: יעיד. יורה: .23 החתן. זה: ונתן.״ נשא ולא הוליד ולא אשה, נשא

..שמו יורה 24-23 החתן. — וכו׳ הכין לשמו. לו: הנביא. כתיאל  אבדהם חמה: .
לו הכץ והקב״ה חכמה הוא אברהם לאשה. )סול( שמש לו זימן והקב״ה שמש, הוא
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 אלהים ה׳ ומגן שמש ״כי ד: ד״ה א מזמור תהלים)בובר( מדרש חכמה. בררב ׳שמש׳
 )ישעיה צדק ממזרח העיר מי שנאמר אברהם, זה שמש כי אבינו, באברהם מדבר ...

 לב חבם מצות׳, יקח לב ׳״חכם ג: ד״ה נב פרשה )וילנא( רבה בראשית ב(.״ מא
.הכין אברהם.״ זה .  זהרי ופעל הכין דעה גדול ברוך ״אל שחרית: מתפילת חמה: .

חמה.״
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