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 תקציר    

מחקר זה עוסק בדמותו וביצירתו של המשורר ר' יוסף גאנשו אשר חי ופעל בעיר בורסה, אחת 

הערים הראשיות באנטוליה שבאימפריה העות'מאנית, במחצית השנייה של המאה השש עשרה 

נשתמר ספר שירים  ובמחצית הראשונה של המאה השבע עשרה לערך. במורשתו של גאנשו

"פזמונים בקשות תחינות ותוכחות" שהוא עותק יחיד בעולם. השירים חוברו בהמשך לתמורה 

והם שימשו בין היתר כחלק  שחלה בריטואלים השונים שנתחדשו בהשראת קבלת צפת

 .     מהרפרטואר של הטקסים החדשים

נם הוזכר באופן חלקי מחקר השירה בתקופה זו הוא בראשיתו. שמו של ר' יוסף גאנשו אמ

וספוראדי במקורות אחדים, באנציקלופדיות שונות ובמספר מאמרים העוסקים בנושאי שירה, 

מוסיקה והיסטוריה, אולם למעט מחקר חלוצי אך בעייתי על המשורר ושירתו שערך שמעון 

 ברנשטיין, עד כה טרם נערך מחקר מקיף בנושא ואף לא הותקנה מהדורה מדעית של שיריו. 

חלק השני של העבודה מובאת מהדורה מוערת של כל שירי ר' יוסף גאנשו על פי העותק היחיד ב

ויקר המציאות של קובץ שיריו ומתוך כתב יד פירקוביץ ודפוסים שונים. בחלק זה מובאים 

השירים על פי סדרם המקורי בדפוס אבל מועמדים בתבניות השיריות הנכונות והמדויקות. 

ם זוהה, בסמוך לכל שיר צוינה תבניתו וסכמת החריזה שלו, וכן נרשם הלחן השירים נוקדו ומשקל

 שלו ומקורו.  

, הוא 5151-ל 5151גאנשו, משורר ופייטן ממוצא איטלקי שנולד בפרוג'ה כנראה בין השנים  

קרוב לוודאי בן דורם הצעיר של המשוררים ר' מנחם דילונזאנו ור' ישראל נג'ארה. גאנשו חי ופעל 

דיין, מורה ואיש -ותיו בעיר בורסה שבאימפריה העות'מנית ושימש כרב, מרביץ תורהרוב שנ

הלכה. אמנם זמן פטירתו ומקומה נותרו עלומים, אך נראה כי הוא נפטר בבורסה במחצית 

 לערך. יש הסבורים כי עלה לירושלים ובה נפטר.  5561הראשונה של המאה השבע עשרה בשנת 

( בקושטא על ידי המדפיסים 5561עם אחת בלבד בשנת ת"ב )ספר שיריו של גאנשו נדפס פ

אברהם פראנקו ויעקב גבאי. שרד ממנו עותק יחיד ולקוי הנמצא כיום ברשות בית המדרש לרבנים 

במקור מאתיים שלושים ושניים שירים ואת שיר הסיום. כיום נותרו ממנו שבניו יורק. הספר כלל 

רים נוספים הושלמו ממקורות שונים במהדורת מאה תשעים ואחד שירים, ואילו שלושה שי

העבודה אינה כוללת את שבעת שירי דודו,  השירים אשר מובאת כאן כחלק בלתי נפרד מעבודתי.

מבחינה כמותית מדובר בהיקף רחב . המשורר, החכם השלם ר' יהודה בן גאמיל אשר נכללו בספר

   בכל קנה מידה. 
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ן של העבודה, מספק ראייה פנוראמית רחבה על המבוא המקיף אשר מהווה את חלקה הראשו

יצירתו של ר' יוסף גאנשו, תוך ניסיון לעמוד על אופיים של השירים ועל ייעודם, ומתוך כוונה 

להבהיר את ייחודם של הסוגים השונים שגאנשו בחר בהם. העבודה דנה בהרחבה בעניינים 

ניים של השירים לבין האלמנט תוכניים וצורניים תוך הדגשת הזיקה שבין המאפיינים הצור

ולמוטיבים נבחרים מתוך  ולקונבנציות המוסיקלי שבהם. הדיון נערך תוך השוואה למסורת הפיוט

שירתם של משוררי תור הזהב בספרד, ומתייחס למסורות שיריות שהתגבשו בקרב המשוררים 

אלה נבחנים גם היהודיים באימפריה העות'מאנית בפרק הזמן המקביל לפעילותו של גאנשו. כל 

תרבותי, משמע ההשפעות על יצירתו נבחנות  גם בכפוף לשינויים -בהקשרם ההיסטורי והחברתי

שחלו בחברה היהודית בעקבות מנהגי החברה העות'מאנית ובעקבות צמיחתה של קבלת צפת 

והשפעתה על החברה היהודית בכלל. בחלקה השני מספקת העבודה גם ראייה פרטנית של 

 ה במהלך העיסוק בשיר הבודד במסגרת המהדורה המדעית.השירים העול

בעשרת פרקיה של העבודה נערך ניסיון להקיף את שירתו של גאנשו מהיבטים שונים. הפרק 

הראשון סוקר את תולדות המחקר. הפרק השני עוסק בר' יוסף גאנשו ובו אני מתחקה אחר 

ודית בבורסה מלבד היותו משורר תולדות חייו של המשורר ואחר התפקידים שמילא בקהילה היה

הפרק השלישי עוסק בהיקפו של ספר הפזמונים והבקשות של ר' יוסף גאנשו ובתיאורו ופייטן. 

הפיזי ומפרט את המקורות המכילים את שיריו בדפוס, בכתבי יד ובפרסומים מודרניים תוך 

  תפקודם בשימוש מאוחר.בחינת תפוצת השירים ו

בו את שיריו, דן בשינוי  יצרהפרק הרביעי מברר את ההקשר הדתי והחברתי שיוסף גאנשו פעל ו

שחל במעמדה של שירת הקודש המאוחרת ומאבחן את שיריו של גאנשו כשירים פרה ליטורגיים. 

חלק נכבד מהפרק עוסק בארגון השירים בספר על פי סוגם, תוך בירור פרטני ומעמיק של סוגי 

ייניהם הז'אנריים הטיפוסיים לשירה המאוחרת, כל זאת בזיקה למסורת הפייטנית. השירים ומאפ

אף ששיריו של גאנשו מעוצבים בעיקר בסוגי הפיוט המוכרים  בחינת השירים בעבודה העלתה כי

מספרד: התחינה, התוכחה, הבקשה, הווידוי, הקינה והפזמון, השייכים לקבוצת סוגי הסליחות 

כניה, ואילו הנאמנות למסורת הפייטנית הספרדית מתבטאת בשיתוף ותואמים את נושאיה ות

השם בלבד. כמו כן, כפי שעולה בהמשך העבודה, בשיריו, כמו בשירה הלאומית העברית, עולים 

חורבן, גלות, נקם וגאולה, אשר חוזרים ונישנים בה לאורך  -המוקדים הנושאיים המרכזיים 

יוצא שנושאי הסליחה תואמים את נושאי סליחה. כך הדורות ואשר הם גם עיקר ענייניה של ה

השירה הלאומית ואלה גם אלה מעוצבים בשירים ומהווים את עיקר נושאיהם. גם הזמן הנרמז 

שעות  –לפני עלות השחר או בחצות  –בשיריו של גאנשו תואם את שעת השמעתן של הסליחות 
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מתברר אם כן כי ספר שיריו  ת.שבהן התקיימו הריטואלים השונים שנתחדשו בהשראת קבלת צפ

שיריו נחלק בהתאם לימים שהשירים הושרו בהם. כמו כן, של גאנשו הוא מעין סדר סליחות אשר 

של גאנשו, הן הפזמונים והן סוגי הסליחות, הם טיפוסיים למצב הפייטנות במאה השש עשרה בה 

 קדומים. שירת הקודש אינה קשורה עוד למסגרת הליטורגית המקובלת של הסוגים ה

חלק ניכר מן העבודה מוקדש לניתוח הספרותי של השירים. הפרק החמישי עוסק בענייני תוכן 

ביצירתו של גאנשו כשירה דתית לאומית, ונדונים בו המאפיינים הז'אנריים של השירים. בהמשך 

פעות מסווגים שיריו של גאנשו לשניים, לשירי גאולה לא אלגוריים ולשירים אלגוריים ונבחנות הש

סביבתיות על המוטיבים העולים בשירים. חלק נוסף בפרק בוחן את משמעותן של תחבולות 

ספרותיות שונות בשירים ובעיקר של חילופי הלשון הדקדוקי בין זכר לנקבה ואת הקשר שלהם 

לטקסט האלגורי. נמצא כי בשירי הגאולה האלגוריים המעברים בין זכר לנקבה נובעים מהעיצוב 

והם חורגים מכללי  דמויות והדוברים בשירים לעומת המקובל בשירת הקודש בספרד,השונה של ה

הלשון. הטיעון התיאולוגי מסביר את רובם. מטרת המעברים בין זכר לנקבה בשירים האלגוריים, 

ובמיוחד בשירי הגאולה האלגוריים אשר נושאיהם אהבה וחשק ואשר בהם הדובר הוא הקב"ה, 

יוני בטקסט כסימן חושף אלגוריה. עניין זה נועד לרמוז כי אין לקרוא את היא ליצור פשט בלתי הג

מטרתה של תופעת כשיר אהבה ארוטי ובכך להבחינו משירי החשק הרגילים. השיר כפשוטו 

חילופי המין הדקדוקי בשירים הללו היא כמטרתם של המילים או הצירופים המשולבים בשירים 

הנסתר. כך, גם תפקידן של התחבולות הספרותיות השונות ולקוחים מן השדה הסמנטי של הרובד 

שעולות בשירים האלגוריים הוא למסך ולערפל את זהות הדוברים ולשמש כסימן חושף אלגוריה 

נוסף. עיצובם של חילופי המין הדקדוקי והתחבולות הספרותיות בשירים הוא בעל ערך אומנותי 

זאת תופעת המעברים בין זכר לנקבה  עם וספרותי חשוב ולהם מטרה ברורה ומשמעותית.

     מוסברת בשירים בין היתר גם על רקע ההשפעות הסביבתיות השונות והשפה התורכית. 

הפרק השישי אשר בוחן את השפעותיה של השירה העברית בספרד על שיריו של גאנשו, את 

ויים אשר חלים אופן עיצובם של קונבנציות ומוטיבים נבחרים משירת החול ואת התמורות והשינ

נושאי הגאולה בהם לעומת עיצובם בעבר, מעלה כי המוטיבים הספרדיים בשירים פוחתים ו

הדמויות והמוטיבים מעוצבים על פי העיצוב הולכים והופכים לעיקר השירים. במעט מהשירים 

ואין הם  , אך גם כאן הם מעוצבים באופן חלקי,הסטראוטיפי המקובל בשירת החול הספרדית

. במרבית השירים מתועלים המוטיבים הספרדיים לטובת ם עוד דואליות או פרדוקסמבטאי

 עיצובו של נושא הגאולה דווקא. 
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הפרק השביעי בוחן את מאפייניהם הפרוזודיים של השירים: משקל וחריזה. עיצובם של 

האלמנטים הצורניים הללו בשירים קשור למוסיקה התורכית ולשירה המושרת. כמו בשירה 

כית מודגש בהם האלמנט הצלילי באמצעות חריזה תכופה ובכלל זה גם חריזה פנימית. התור

באופן גורף בוחר גאנשו לעצב את רוב שיריו במשקל ההברתי פונטי שאינו משקל ספרדי. בחירות 

 .אלה יוצרות רושם של קלילות וזרימה כיאה לשירים זמרתיים

 והמגוון בהן בחר גאנשו לעיצוב שיריו,ייחודו של הספר מתבטא גם במבחר התבניות הנרחב 

ההשפעות התורכיות בכפוף לאימוץ הלחנים התורכיים לשיריו ובכך עוסק הפרק השמיני. 

ולהתחזקות מעמדה של המוסיקה באותה עת ניכרות בעיצוב הצד הצורני של השירים, בריבוי של 

המערך המוסיקאלי התורכי צורות סטרופיות, רפרנים, וחריזה תכופה. גאנשו מייבא אל שיריו את 

השלם שהתאים לביצועם הזמרתי של השירים ואשר קיים גם בשירה התורכית וכלל תבניות 

בעלות חריזה עשירה ותכופה ורפרנים מסוגים שונים. תהליך זה כולל קליטת דגמים ודפוסים 

ולה חדשים לשיריו, בחירה בתבניות עבריות קיימות, בדגמים ישנים, או בחידושים של האסכ

הספרדית אשר תואמים למצאי התורכי הקיים המשמש את המוסיקה התורכית. במקביל נבחרים 

דגמים קיימים מהשירה העברית אשר עוברים שינוי והתאמה לתבניות התורכיות. באופן כזה 

נוצרת מזיגה בין המוסיקה התורכית לתבניות הקיימות בשירה העברית שגאנשו בחר בהן לעיצוב 

ן התבניתי מבטא באופן חד משמעי את ההשפעה התורכית העמוקה על עיצוב שיריו. המגוו

השירים. על אף שמהלך דומה מתרחש גם בהשפעת הלחנים הספרדיים היקפו בשירים מצומצם.  

מכאן שהצורך  הביצועי של המוסיקה מוביל לגיוון התבניות. גם הבחירה של האלמנטים האחרים 

נים והעניות, החריזה התכופה והאלמנט הצלילי קשורים בשירים כגון המשקל הפונטי, הרפר

 כולם למוסיקה ולשירה מושרת.

אף שקישוטי השיר שגאנשו מעצב  הפרק התשיעי עוסק בקישוטי השיר ובענייני לשון.

 . במקומםתדירות הופעתם בשירים נמוכה ופשטותם ניכרת –באמצעותם את שיריו הם ספרדיים 

מעוצבים  בשירים קישוטים המעשירים את הפן המוסיקלי דווקא והם יוצרים מחד גיסא תחושת 

הן את סבל ומשתלבים עם שירה זמרתית, ומאידך גיסא מבטאים ומדגישים זרימה וקלילות 

הגלות והן את התקווה ובקשת הגאולה. מבחינה לשונית משולבת בשירים הלשון העברית על כל 

  פדה על שימוש בלשון המקרא בלבד. תקופותיה ואין הק

האלמנט המוסיקלי בשיריו של גאנשו קשור קשר הדוק  הפרק העשירי עוסק בלחן ובמוסיקה.

 על פי המקאמים של המוסיקה העות'מאניתספר "פזמונים ובקשות" מאורגן למוסיקה התורכית: 

כמו כן, בחינת הצד המוסיקלי של השירים  ונבחר רוב מוחלט של לחנים תורכיים לעיצוב שיריו.
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מעלה כי הלחן הזר השפיע על עיצובם הצורני של השירים. קיימת התאמה מסוימת בצורה, 

הרפרנים המגוונים בשירים הם תולדה  במשקל וכן קשר צלילי בין שיר המופת והשיר החדש. גם

 של השפעת המוסיקה על מבנה השיר. 

שעלו במהלך העבודה. נראה כי השירה בעת ההיא תפסה  הפרק האחרון מסכם את הממצאים

מקום משמעותי בחברה. המגמות העממיות התגברו כפועל יוצא של האפשרות אשר ניתנה בידי 

כל אדם להחיש את הגאולה ולתקן את הפגם שבבריאה באמצעות מעשיו ובאמצעות הריטואלים 

יתה חלק אינטגרלי מטקסים אלה, השונים שחודשו בצפת בהשפעת האר"י והמקובלים. השירה הי

בשונה מהפיוט בתקופת תור הזהב בספרד שהיה שירה משכילית, אליטיסטית ואריסטוקרטית. 

לפיכך, המגמות הספרדיות הקלאסיות פוחתות בשירים ואילו המגמות העממיות והשפעות 

ידי ביטוי התרבות והסביבה התורכית מתגברות בהם. תופעה זו עוברת כחוט השני בשיריו ובאה ל

בכל אספקט שלהם, בתוכן, בצורה, בלחן ובמוסיקה ובאמצעים האומנותיים שהם מעוצבים 

    באמצעותם.

מכל האמור עולה שהמשורר ר' יוסף גאנשו ויצירתו מייצגים את יישומה של אסכולה פואטית 

חדשה אשר באה לידי ביטוי בשיריו בהיבטים רבים. גאנשו מסמן שלב נוסף של התרחקות 

המסורת הספרדית והיטמעות בחברה ובתרבות התורכית. שיריו שחוברו לאחר גירוש ספרד מ

מבטאים גם את טרדות הזמן ואת העיסוק בגאולה, וממחישים את השפעותיה של קבלת צפת. 

 שירתו של גאנשו היא עממית כיוון שהיא שירת העם. 

ה ראשונה, מקיפה וכוללת העבודה על שני חלקיה תורמת למחקר השירה העברית בהיותה עבוד

העוסקת בדמותו וביצירתו של ר' יוסף גאנשו. העבודה תורמת להרחבת הידע על השירה העברית 

במזרח לאחר גירוש ספרד ומסייעת להבנת אופייה וייחודה של הפואטיקה החדשה שהתגבשה 

  במזרח בעת ההיא. העבודה חושפת נדבך נוסף בחקר המשוררים בני הזמן והמקום.
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 מבוא

  תיאור נושא המחקר

מחקר זה שופך אור על דמותו ופועלו של ר' יוסף גאנשו ועל יצירתו השירית. גאנשו פעל במחצית 

ספר שיריו של גאנשו המוכר  1השנייה של המאה השש עשרה וראשית השבע עשרה בעיר בורסה.

במחקר בשם "פזמונים בקשות תחינות ותוכחות" שהוא נושא העבודה, נדפס פעם אחת בלבד, 

העבודה  2( בקושטא ושרד ממנו עותק יחיד ולקוי שמעמדו כשל כתב יד לכל דבר.1461בשנת ת"ב )

על רקע התקופה כוללת שני חלקים: הראשון, מבוא מקיף שעוסק באופייה ובייחודה של יצירתו 

שבה פעל. בחלק זה עולים קווי המתאר של שירתו. בחלקה השני של העבודה מצורפת מהדורה 

 ביקורתית של מאה תשעים וארבעה משיריו, מבוארים ומסודרים על פי סוגם ותבניתם. 

אמנם היצירה העברית הופסקה באחת עם חורבנו של המרכז היהודי בספרד, אך היא לא 

כה להיכתב במרחבי האימפריה העות'מאנית על ידי משוררים עבריים מקרב גוועה אלא המשי

הגולים וצאצאיהם. מלבד השינוי הפיזי עברה היצירה העברית תהליך נוסף: בדורות שלפני גירוש 

קודש וחול, אולם  –ספרד ניתן היה עדיין להבחין בחלוקה דיכוטומית ברורה למדי בין הסוגים 

משמעית. אמנם כבר בדורות שלפני הגירוש הלך -הייתה תמיד חד לאחר הגירוש חלוקה זו לא

והיטשטש מעמדו הברור של הפיוט בתפילה ואולם לאחריו התגברה מגמה זו ושירי הקודש זכו 

 3למעמד מיוחד ולייעוד חדש.

דור המשוררים הראשון במזרח לאחר הגירוש התגבש בשאלוניקי סביב המשורר סעדיה 

4לונגו.
ראתה  5חבורת המשוררים העריצה דווקא את משוררי המאה הארבע עשרה,ראוי לציין כי  

ואולם שירת החול בעת ההיא הייתה עניין לחוג  6ביצירתם דגם ומופת והמשיכה את מסורתם.

ואילו לרוב הציבור היו נטיות וצרכים  7מצומצם של משוררים אשר כתבו איגרות ושירים זה לזה,

יה העות'מאנית הוסיפה להתקיים באופן אנכרוניסטי וכאשר אחרים. כלומר, שירת החול באימפר

חצרני המוכר מספרד, לא היה לה עוד מקום אמתי בקרב השכבות -ניטל ממנה אופייה החברתי

 הרחבות של הציבור.

                                                           
1
 השני.ראה בהרחבה בפרק על ר' יוסף גאנשו  
2
  ראה בהרחבה בפרק השלישי.על ספר "פזמונים ובקשות"  
3
 על כך ראה בהרחבה בפרק הרביעי. 
4
 .  111-64על דור המשוררים הראשון במזרח ראה: בעיקר פטאי, משוררי סלוניקי, עמ'  
5
קבוצה של אנשי רוח ומשוררים שהתלכדו והקימו חצר בדומה לחצרות ולחצרנים  –היו אלה משוררי סרגוסה  

בספרד המוסלמית. החוג שנקרא "עדת נוגנים", זכה במשך שלושה דורות לפטרון ממשפחת בן לביא. הדמות 
 -רון של המאה הארבע עשרה( ונלווה אליו שלמה בונפד )השליש האח1616-1511המרכזית בו היה שלמה דיפיארה )

( שהיה המשורר האחרון פיזית על אדמת ספרד, והיה גם האחרון שהשמיע צלילים של שירת ספרד. עם מותו 1661
 . 471-161פליישר, תולדות השירה, עמ'  -גוועה סופית השירה העברית בספרד. ראה: שירמן 

6
י שנחשב בעיניהם כמופת, אבל כיוון שהיו רחוקים בדרך כלל עיצבו המשוררים את מבנה השיר על פי הדגם הספרד 

 פיזית מספרד וחיו בתוך תרבות אחרת שיריהם היו בכל זאת שונים.
7
 על כך ראה: ברטוב, שירי אינטראקציה, ובמקורות המובאים שם.  
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המשוררים שפעלו בתקופה זו באגן המזרחי של הים התיכון, שלמה בן מזל טוב, שלמה 

רה, יוסף גאנשו ובן זמנו הצעיר אבטליון בן מרדכי ואחרים, מבורך, מנחם דילונזאנו, ישראל נג'א

כתבו בעיקר יצירות שניתן לכנותן בהכללה מסוימת כשירי קודש. המחקר נגע במשוררים הללו 

באופן ספוראדי בלבד. רק ישראל נג'ארה, שהיה דמות מרכזית ונחשב לגדול המשוררים בתקופה 

רים שנעשו עליו ועל יצירתו מסייעים להבנת זו, זכה לתשומת לב משמעותית במחקר. המחק

אופייה של היצירה בתקופה שהידע עליה אינו שלם, ואולם אף הוא טרם זכה שכל שיריו יודפסו 

ורובם נמצאים עדיין בכתבי יד. המעט שנחקר על אודות המשוררים הללו מלמד כי שירתם כוללת 

ת במינונים שונים, אך ניתן כבר להבחין מאפיינים תוכניים, צורניים ולשוניים מן השירה הספרדי

  8בהם גם בהשפעות נוספות ובמרכיבים חדשים.

שירת הקודש בתקופה המדוברת כבר אינה קשורה למסגרות המקובלות של הסוגים 

הקדומים. כלומר, השירה יצאה מתחומי בית הכנסת, ממקומה הטבעי בתפילה התקנית, 

ז הקבלי בצפת נודעה השפעה ניכרת על התפתחויות למרכ 9ליטורגיות.-והתארגנה במסגרות פרה

 אלה ועל אופייה של היצירה הספרותית שם ובמרכזים אחרים באימפריה העות'מאנית. 

הן ביצירת  –השירה העברית שנוצרה בתור הזהב בספרד היוותה אחרי הגירוש מודל לחיקוי 

האגן המזרחי של הים  בכל מרכזי היצירה בצפון אפריקה ובאזור –החול והן בשירת הקודש 

התיכון. עם זאת ניתן במהלך השנים להבחין במגמת שינוי: בעוד שבסמוך לגירוש שלטה המסורת 

האיברית ביצירה הספרותית הרי שעם חלוף השנים פחתה השפעתה ואילו השפעות תרבות 

 עות'מאנית הלכו וגברו. -הסביבה התורכית

 מטרות העבודה

ומטרת העבודה היא להכיר את המשורר ר'  10הוא בראשיתומחקר השירה שלאחר גירוש ספרד 

יוסף גאנשו בן התקופה ואת יצירתו, וכך לחשוף נדבך נוסף בחקר המשוררים בני הזמן והמקום. 

ספר שיריו "פזמונים ובקשות", שלא זכה עד כה לעיון מעמיק במחקר כולל בתוכו סוגיות שונות 

שירה הספרדית שקדמה לו ולהקשרם ההיסטורי אשר נידונות במהלך העבודה תוך התייחסות ל

תרבותי. בהמשך נבחנים מאפייניה השונים של הפואטיקה החדשה בשיריו וכפי -והחברתי

שהתגבשה במזרח בעת הזאת. מטרתה של עבודה זו להרחיב את הידע על השירה העברית במזרח 

רתו של משורר עברי שפעל שלאחר גירוש ספרד ולסייע בהבנת אופייה וייחודה, וכן להחזיר את יצי

 לפני ארבע מאות שנה, אל ארון הספרים של השירה העברית לדורותיה.

                                                           
8
 . הראשון לפירוט המחקרים השונים שנכתבו על אודות המשוררים הללו ראה בפרק 
   רק הרביעי.על כך ראה בהרחבה בפ 9

10
 חריג אחד הוא ישראל נג'ארה וראה עליו בגוף העבודה. 
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 מהלך העבודה

המתודה שעל פיה נבחנו הדברים במבוא המקיף אשר מהווה את חלקה הראשון של העבודה, 

מספקת ראייה פנוראמית רחבה על יצירתו של ר' יוסף גאנשו, תוך ניסיון לעמוד על אופיים של 

השירים ועל ייעודם, ומתוך כוונה להבהיר את ייחודם של הסוגים השונים שגאנשו בחר בהם. 

דה זו דיון מעמיק בעניינים תוכניים וצורניים תוך הדגשת הזיקה שבין בהמשך מציגה עבו

המאפיינים הצורניים של השירים לבין האלמנט המוסיקלי בהם ותוך התייחסות למסורת הפיוט, 

לקונבנציות ולמוטיבים נבחרים מתוך שירתם של משוררי תור הזהב בספרד, והתייחסות 

ם היהודיים באימפריה העות'מאנית בפרק הזמן למסורות שיריות שהתגבשו בקרב המשוררי

תרבותי, -שחופף את פעילותו של גאנשו. בחינת הדברים נעשתה גם בהקשרם ההיסטורי והחברתי

ההשפעה על יצירתו השירית של גאנשו נבחנה גם בכפוף לשינויים שחלו בחברה היהודית  –כלומר 

לת צפת והשפעתה על החברה בעקבות מנהגי החברה העות'מאנית ובעקבות צמיחתה של קב

היהודית בכלל. העבודה מספקת גם ראייה פרטנית של השירים זאת במהלך העיסוק בשיר הבודד 

 במסגרת המהדורה המדעית. 

בעשרת פרקי העבודה ניסיתי להקיף את כל העניינים הנוגעים לשירתו של גאנשו מהיבטים 

מקורות בהם מוזכר באופן חלקי שונים. הפרק הראשון סוקר את תולדות המחקר. מובאים ה

וספוראדי שמו של גאנשו, או שבהם עולות פיסות מידע על פועלו או יצירתו. על מנת להבין ולהכיר 

את שירתו של גאנשו מובאים גם מאמרים ומחקרים אשר דנים ביצירתו של ישראל נג'ארה 

ואשר משרטטים  שנחשב במחקר כ"מורו" של גאנשו. וכן כאלה העוסקים במשוררים בני הזמן

באופן כלשהו את קווי המתאר של השירה העברית במזרח לאחר גירוש ספרד. עוד מוזכרים 

מאמרים ומחקרים שעוסקים ברקע ההיסטורי ובתהליכים שחלו בחברה היהודית באימפריה 

העות'מאנית לאחר גירוש ספרד, הנוגעים לעליית מרכז הקבלה בצפת. ומאמרים ומחקרים 

 המוסיקלי אשר תופס מקום מרכזי בשירה בת הזמן. העוסקים ביסוד 

הפרק השני עוסק בר' יוסף גאנשו. על פי המידע המועט והחלקי אשר עולה אודותיו 

מהמקורות השונים אני מתחקה אחר תולדות חייו, המקום והזמן בהם הוא נולד ונפטר ואשר 

 בד היותו משורר ופייטן.בהם חי ופעל, ומבררת מה היו תפקידיו בקהילה היהודית בבורסה מל

הפרק השלישי עוסק בספר הפזמונים והבקשות של ר' יוסף גאנשו בתיאורו הפיזי, היקפו 

וכדומה. מוצגים שירים שנשמטו מדפיו הראשונים אך נוספו ממקורות אחרים. מפורטים 

המקורות המכילים את שיריו בדפוס, בכתבי יד ובפרסומים מודרניים. בהמשך לכך נבדקים 

 .וממצאיהם ומשמעותם נבחניםוד השירים בשימוש מאוחר וכן תפוצתם, תפק
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על מנת להבין את ההקשר הדתי והחברתי בו פעל יוסף גאנשו ובו נוצרו שיריו תחילה תואר 

בפרק הרביעי פועלם של המקובלים בצפת והשפעתם על חידושי המנהגים. בהמשך עוסק הפרק 

רת, ובאבחנת שיריו של גאנשו כשירים פרה בשינוי שחל במעמדה של שירת הקודש המאוח

ליטורגיים. חלק נכבד מהפרק עוסק בארגון השירים בספר השירים על פי סוגם, תוך בירור פרטני 

ומעמיק של סוגי השירים ומאפייניהם הז'אנריים האופייניים לשירה המאוחרת, כל זאת בזיקה 

  למסורת הפייטנית. 

ביצירתו של גאנשו כשירה דתית לאומית. בתחילה נדונים הפרק החמישי, עוסק בענייני תוכן, 

המאפיינים הז'אנריים של השירים. בהמשך לכך, מסווגים שיריו של גאנשו לשניים, לשירי גאולה 

לא אלגוריים ולשירים אלגוריים. לאחר מכן נבחנות השפעות סביבתיות על המוטיבים העולים 

חבולות ספרותיות שונות בשירים ובעיקר של בשירים. כחלק מנושא זה נבחנת משמעותם של ת

חילופי הלשון הדקדוקי בין זכר לנקבה, תוך בירור הקשר שלהם לטקסט האלגורי. כמו כן, נבחן 

 במהלך הפרק נושא הגאולה על כל היבטיו.  

בפרק השישי, נבחנים השפעותיה של השירה העברית בספרד על שיריו של גאנשו. ובכלל זה 

ונבנציות ומוטיבים נבחרים משירת החול, תוך התמקדות בתמורות ובשינויים אופן עיצובם של ק

 אשר חלים בשיריו, וכן השראתם של שירי מופת ספרדיים על אחדים משיריו. 

, נבחנים בפרק השביעי. בתחילה עוסק מאפייניהם הפרוזודיים של השירים: משקל וחריזה

משקל ההברות הפונטי  –בשיריו של גאנשו הפרק בשיטות השקילה השונות ובעיקר באלה העולות 

 והמשקל הכמותי. עוד עוסק הפרק בנורמת החריזה ובחרוז הפנימי שהוא תכוף בשיריו. 

הפרק השמיני, דן בתבניות השיר. מגוון התבניות השיריות בהן בחר גאנשו לעיצוב שיריו 

השירים  בכאלה שיש להם מסורת קדומה ולצדם חדשים. –נבדק תוך התמקדות במקורם 

ונבחנת ההתייחסות לקשר שבין  נחלקים לשתי קבוצות: לשירים שווי חרוז ולשירים סטרופיים,

מוסיקלי של השיר. ובכלל זה הקשר בין השפעת  -הבחירה בתבנית מסוימת לבין הצורך הביצועי 

 המוסיקה למגוון התבניתי של שיריו.

הפרק נבחנת מלאכת השיר  במהלךהפרק התשיעי עוסק בקישוטי השיר ובענייני לשון. 

ביצירתו של גאנשו בזיקה לשירת תור הזהב בספרד. ואופיים של קישוטי השיר הנפוצים בשיריו 

נבדק ביחס לשירה העברית המאוחרת. מבחינה לשונית נבדקים רובדי הלשון בשיריו של גאנשו 

 והמשמעות העולה מכך.

רתי של שירי גאנשו: בלחן הפרק העשירי עוסק בלחן ובמוסיקה. חלק זה דן בצד הזמ

מבחינה צורנית, תוכנית  של הלחנים הזרים על השירים ובמקאם. במהלך הפרק נבדקת השפעתם
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תורכיים, -ונבחנת המשמעות הכמותית של הבחירה בכל אחד מהלחנים הלועזיים ואחרת,

 . ספרדיים, ערביים, יווניים

 את מסקנות המחקר.   הפרק האחרון מסכם את הממצאים שעלו במהלך העבודה ומביא

בחלק השני של העבודה מובאת מהדורה מוערת של כל שירי ר' יוסף גאנשו )מאה תשעים 

וארבעה שירים(, על פי העותק היחיד ויקר המציאות של קובץ שיריו ועל פי כתב יד פירקוביץ 

ודפוסים מאוחרים. בחלק זה מובאים השירים במהדורה על פי סדרם המקורי בדפוס אבל 

שירים שווי חרוז ושירים סטרופיים לסוגיהם. השירים  –מעוצבים בתבניות השיריות הראויות 

נוקדו ובסמוך לכל שיר צוין משקלו וסכמת החריזה וכן נרשם לחן השיר המובא בראשו. כמו כן, 

נעשה ניסיון לזהות ככל הניתן את שירי הלחנים. השירים בוארו, צוינו מראי מקום מתוך 

 בקש ונבחנו רובדי הלשון השונים העולים מן השירים.המקורות כמת
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 פרק ראשון: תולדות המחקר

עשרה עד השבע עשרה מצוי עדיין בראשיתו. מחקרים  מחקר השירה העברית במזרח במאות השש

מעטים מביאים סקירה כללית ביותר על צביונה של התקופה, על כמה ממשורריה ועל אופייה של 

השירה לאחר גירוש ספרד בצפון אפריקה ובאזור האגן המזרחי של הים התיכון, ואולם אין עדיין 

דורות שלאחר גירוש ספרד. ברבים מן תיאור מפורט וממצה של השירה העברית שנתחברה ב

 המחקרים יש התייחסות נקודתית בלבד והם מאירים רק חלק אחד מתוך התמונה השלמה. 

הוא  בהמשך למגמה זו העיסוק במחקר ביצירתו, בדמותו ובתולדות חייו של ר' יוסף גאנשו

למעט מחקר  קיימים אזכורים ספורים בלבד על אודותיו ולא קיים מחקר מקיף בנושא,. מועט

מחקרו של  1356.1חלוצי אם כי בעייתי על האיש ושירתו, שערך שמעון ברנשטיין וראה אור בשנת 

ברנשטיין הוא בעייתי בכל הנוגע לתיארוך שנת הולדתו ושנת פטירתו של ר' יוסף גאנשו. 

 2השערותיו של ברנשטיין בנושא אינן מתיישבות עם תאריכים העולים מממצאים חדשים שנתגלו.

ברנשטיין פרסם רק  קובץ השירים של ר' יוסף גאנשו לעיון מעמיק.זאת ועוד, במחקר זה לא זכה 

השירים נבחרו על  3חלק קטן, חמישים שירים, מתוך קורפוס של כמאתיים שירים של המשורר.

ידו באופן אקראי ואינם מהווים מדגם מייצג של יצירתו, ואלה שפורסמו לא בוארו ואף לא 

ניות המדויקות. מאמר נוסף של ברנשטיין שפורסם בנושא שנים אחדות אחר כך, הועמדו בתב

( מביא את עיקרי הדברים של המאמר הקודם וכולל גם עשרה משירי גאנשו שפורסמו בעבר 1361)

  4במסגרת מחקרו הראשון.

שמו של ר' יוסף גאנשו הוזכר באופן חלקי וספוראדי במקורות אחדים, באנציקלופדיות שונות 

ובמספר מאמרים, אגב עיסוק בנושאי שירה. צונץ מזכיר כמה משיריו של גאנשו אשר ראו אור 

לוצאטו, במסגרת איסוף שמות פייטנים נשכחים ושיריהם ממחזורים  5בקובצי שירה שונים.

וספרי פיוט שונים מזכיר שניים משיריו של גאנשו תחת שם מחבר: יוסף, ללא אזכור שם 

כי השיר: "יפו דודיך" )קג(, נועד לפסח והשיר "ידידים, חיש נבואה"  המשפחה. הוא מציין שם

בשנות השלושים של המאה העשרים פרסם לראשונה ישראל דוידזון את  6)סד(, נועד לראש השנה.

באנתולוגיה "מבחר השירה  7רשימת השירים מספרו של גאנשו בתוך "אוצר השירה והפיוט".

שו בין משוררי איטליה והדפיס שניים משיריו, אך ללא העברית באיטליה" כלל שירמן את גאנ

                                                           
1
  . 131-163, 141-113ראה: ברנשטיין, שומרי החומות, עמ'  
2
על כך ראה בפרק השני העוסק בר' יוסף גאנשו. 

  

3
 במקור כלל הספר רל"ב שירים. 
4
 . 67-61ראה: ברנשטיין, משירי הגאולה, עמ'  
5
 . 116סימן  175; עמ' 61, 75סימן  171; עמ' 17סימן  171עמ'  57, 16סימן  171ת, עמ' ראה: צונץ, תפילו 
6
 .13ראה: לוצאטו, נחלת שד"ל, עמ'  
7
  .616-615; שם, ד, עמ' LVIIIראה: דוידזון, אוצר השירה, א, עמ'  



7 

 

הברמן פרסם אף הוא שיר אחד של ר' יוסף  8ביאור. בסמוך לשירים הובא מידע חלקי וכללי.

גאנשו במסגרת קובץ שירי תפילה עתיקים וחדשים לשם המחשת דרכי הביטוי המגוונות של הרגש 

ונים באסיה ובאפריקה, לא בואר ולא הובא הדתי. השיר שנכלל בין שירים שנכתבו בדורות האחר

טובי מזכיר את  9בתבניתו הנאותה, אך פרטים מועטים וידועים על המשורר הובאו בסמוך לשיר.

גאנשו כמשורר מצאצאי המגורשים אשר ממשיך לעצב את שיריו בסגנון הכתיבה הספרדי ומציין 

מזכיר יהלום את גאנשו כתלמידו של בחלק ממאמריו  10כי שיריו של גאנשו פורסמו עוד בימי חייו.

נג'ארה ואף משער כי הוא בן זמנו הצעיר. הוא מציין כי גאנשו עיצב את שיריו בדומה לנג'ארה 

מבחינת התאמת תוכן השירים וצליליהם ללחן המקורי של שירים זרים מפורסמים. יהלום גם 

ד ממשוררי התקופה מייחס לגאנשו את דברי הביקורת של נג'ארה על חוסר בקיאותו של אח

במסגרת מחקרם של סרוסי ובארי על ספר "אמרי נועם" לגאלייגו  11במלאכת השקילה הכמותית.

  12הם מזכירים את גאנשו בין הפייטנים המופיעים בספר השירים ומתייחסים לשלושה משיריו.

עבודה מרכזית וחשובה גם במחקרים העוסקים בנושא מוסיקה עולה שמו של גאנשו. כך, ב

בתחום זיהוי הלחנים התורכיים שנעשתה על ידי טיצה ויהלום, התמודדו השניים עם פיצוח 

השורות הראשונות של שירי מופת תורכיים שמהווים רוב בקובצי השירה העברית באימפריה 

עבודה  13העות'מאנית. כחלק מעבודתם זיהו גם מספר לחנים שבהם השתמש גאנשו בשיריו.

גם אבנארי מתייחס  14י הלחנים הספרדיים נעשתה על ידי סרוסי.חשובה אחרת העוסקת בזיהו

במסגרת מחקר המתחקה אחר הלחנים הזרים שנבחרו על ידי משוררים עבריים באימפריה 

במאמר אחר הוא מתייחס להתפלגות הלחנים  15העות'מאנית, למספר לחנים שגאנשו בחר לשיריו.

סרוסי בודק במאמרו את  16שיריו של גאנשו.בכלל  –תורכים, ספרדים, יוונים וערבים  –הזרים 

תדירות בחירת המקאמים בשיריו של נג'ארה בקובצי שיריו ובמסגרת זו הוא גם מתייחס לבחירת 

   17המקאמים אצל גאנשו.

                                                           
8
 רסח. -ראה: שירמן, איטליה, עמ' רסז 
9
 ראה: הברמן, ברן יחד, עמ' קצא, רמו.  
10
 . 41: טובי, השירה במזרח, עמ' ראה 
11
; שם, התחדשות, עמ' 161; שם, בין אלגוריה, עמ' 464, 456, 456-455, 413ראה: יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ'  

116-117 . 
12
 קנ. -בארי, ספר אמרי נועם, עמ' פז -ראה: סרוסי 
13
 יהלום, לחנים תורכיים. -ראה: טיצה 
14
 ראה: סרוסי, לחנים.  
15
 . 73-47ריג; שם, שירים ספרדיים, עמ' -בנארי, הלחנים, עמ' ראראה: א 
16
 . 565ראה: שם, השיר הנכרי, עמ'  
17
  שי.-ראה: סרוסי, זמרת הקודש, עמ' רפה 
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ופרטים  18בכמה ספרי היסטוריה ואנציקלופדיות עולה מידע כלשהו על גאנשו ועל פועלו,

כמו כן, ב"אנציקלופדיה  19תלמידו ר' שלמה אלגאזי. אודותיו עולים גם מתוך תולדות חייו של

-בן 20העברית" בערך "בורסה", מוזכר גאנשו כמשורר שחי ופעל בה במהלך המאה השבע עשרה.

מזכיר את גאנשו בספרו בקשר להיסטוריה של החברה היהודית באימפריה העות'מאנית.  נאה

ים שנערך בשיטת המקאמים הוא מציין כי ספר השירים של גאנשו הוא דוגמה לקובץ שיר

התורכיים וכי הוא משקף תופעה תרבותית שהתבססה בחברה היהודית בהשפעת החברה 

  21העות'מאנית.

 22גאנשו גם מוזכר בהקשרים שונים בספרות בת זמנו. הוא מוזכר כמורו של ר' שלמה אלגאזי,

ודברי שבח שהוא כותב ל"ספר בני אהרון"  23כחכם השלם מבורסה המשמש דיין בבית דין,

  24מובאים בהקדמה לספר זה.

מלבד ספר השירים "פזמונים בקשות תחינות ותוכחות" של גאנשו שיצא לאור בדפוס קושטא 

בקובצי שירה , ראו אור שיריו גם בספרי שירה של משוררים בני זמנו 1461,25ככל הנראה בשנת 

יד עבריים שבבית הספרים הלאומי  -במכון לתצלומי כתבי כמו כן, 26שונים וחלקם נותר בכתבי יד.

לערך,  1411בירושלים מצוי, על פי זיהוי של הקטלוג בספריה הלאומית, אוטוגרף של גאנשו משנת 

בכתב יד  בנוסף, 27שהועתק בבורסה שבתורכיה, ובו קובץ הלכות בשם "חידושי תוספות".

ה השבע עשרה, נמצאת תשובתו של ר' יוסף גאנשו מן המא ,של ספריית הקונגרס וושינגטון

  28לשאלה בענייני רכוש של בני זוג העולים לארץ ישראל.

 ישראל נג'ארה ויוסף גאנשו בעיני המחקר 

לעומת גאנשו שפר חלקו של ר' ישראל נג'ארה. מחקרים רבים הדנים באופן יסודי ומקיף ביצירתו 

 משרטטים אגב כך גם את קווי המתאר של השירה העברית במזרח לאחר גירוש ספרד. 

                                                           
18
 ;14ב; דליטש, תולדות, עמ' -קונפורטי, קורא הדורות, עמ' נ צד א', נא צד א ;536ראה: סמברי, דברי יוסף, עמ'  

מורטרה, חכמי איטליה,  ;37; שם, שם, ב, עמ' עב סימן 15, עמ' עג, סימן 117, עמ' לד, סימן אזולאי, שם הגדולים א
רוזאניס,  ;155פרומקין, חכמי ירושלים, עמ'  ;531שטיינשניידר, ספרות ישראל, עמ'  ;67לונץ, גאנשו, עמ'  ;14עמ' 

 . 175; פרידמן, גאנשו, עמ' 137גרונדי, גאוני איטליה עמ'  ;716בניהו, גאנשו, עמ'  ;113, 111קורות היהודים, ג עמ' 
19
 , קו ע"א.1; אלגאזי, גופי הלכות, עמ' 155, 111ראה: בניהו, חכמי ירושלים, עמ' שד; שפיגל, אלגזי, עמ'  
20
 . 65ראה: מארכוס, בורסה, עמ'  
21
 .      513ראה: בן נאה, ממלכת הסולטנים, עמ'  
22
  ישנים, הקדמה, עמ' קב, צד ב; אלגזי, רצוף אהבה דף י"ב א, דף כז, ע"ב. ראה: בנבנשת, דובב שפתי  

23
 ראה: ששון, תורת אמת, עמ' סה, סימן מד; קונפורטי, קורא הדורות, נ, ע"א.  
24
 ראה: לפפא, בני אהרון, סימן כ. 
25
 . יםראה: גאנשו, פזמונים ובקשות. את רשימת השירים, ראה בנספח 
26
   השלישי.על כך ראה בפרק  
27
 Ms. Heb (437 B.) 6* 6בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  -ראה: כתב יד ירושלים 
28
 661.111LC OR HEBR, 115 -על פי זיהוי של הקטלוג בספריה הלאומית: כתב יד וושינגטון של ספריית הקונגרס 
(71361 F.) 
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אידלזון סוקר בקצרה את השינוי והחידוש שחל בעת ההיא בשירה העברית במרכז הקבלה 

שם. במסגרת זו הוא מתייחס גם לתולדות חייו של המשורר ר'  הצפתי ואת המשוררים שפעלו

צינברג מתייחס אף הוא לתולדות  29ישראל נג'ארה ולשירתו, ומשרטט את אופייה בקווים כלליים.

חייו של נג'ארה, לעיסוקיו השונים ולהיותו משורר לאומי אשר מתנה את צרות האומה. הוא 

מירסקי  30רה ומצביע עליו כמי שיצר אסכולה חדשה.מאפיין בקווים כלליים את שירתו של נג'א

באחדים מהם הוא סוקר את מצאי  מקדיש מספר מאמרים לפרסום חלק מיצירותיו של נג'ארה.

שירתו ואת הסוגים השונים שבחר בהם לעצבה ובאחרים הוא מהדיר כמה עשרות משיריו תוך 

בניהו מקדיש מאמר  31ודמיו.שהוא מצביע על החידושים שעולים ביצירתו של המשורר לעומת ק

לוין מתייחס במאמרו לקול הספרדי העולה משירת  32נרחב למשורר, לקורותיו, לשיריו ולחיבוריו.

תקוה בוחן את עיצוב נושא הגאולה בשירת ר' ישראל נג'ארה לימי חול ולראשי -בר 33נג'ארה.

  35את שירי החול של המשורר חקר וההדיר ברקוביץ באופן מקיף. 34חודשים.

טובה בארי עסקה בהרחבה בענייני הצורה והתוכן שבשירי נג'ארה מסוג "עולת חדש" 

ובמאמריה דנה ביסודות הספרדיים ביצירתו של המשורר. עבודותיה משרטטות בפירוט רב את 

קווי המתאר של שירת נג'ארה ואת אופייה והן מאפשרות לעמוד על טיבה של אסכולת השירה 

השונות שנעשו על המשורר בכלל ועבודותיה של בארי בפרט הן  שהתפתחה באותה עת. העבודות

  36אבני יסוד ובסיס למחקרים חדשים על משוררי התקופה.

לר' ישראל נג'ארה חשיבות רבה לענייננו כיוון שהוא מוכר במחקר כ"מורו" של גאנשו בכל 

גאנשו. כיוון  הנוגע לעיצוב שיריו. הבנה והיכרות עם שירי נג'ארה יאירו את אופייה של שירת

שמקומו המדויק של גאנשו בין משוררי התקופה טרם נתברר עד כה בשל מידע מועט וחסר על 

אודותיו, נוצרה גם חוסר בהירות לגבי הזיקה בין שני המשוררים הללו. עניין זה יידון ויתבהר 

   37במחקר שלפנינו.

                                                           
29
 . 54-11ראה: אידלזון, נג'ארה עמ'  
30
 . 561-575, 117-73צינברג, ספרות ישראל, עמ'  
31
שב; שם, -רלד; שם, נגר, עמ' רסא-; שם, נג'ארה שירי גאולה, עמ' רז67-53ראה: מירסקי, זמירות ישראל, עמ'  

קיב; שם, הפיוט, עמ' -; שם, שירים חדשים, עמ' פט164-117; שם, שירי נג'ארה, עמ' 151-117שארית ישראל, עמ' 
715-711 . 

32
 רפד.-ראה: בניהו, נג'ארה, עמ' כג 
33
 . 513-511לוין, תנים וכינור, עמ'  ראה: 
34
 . 166-161תקוה, הגאולה, עמ'  -ראה: בר 
35
 ראה: ברקוביץ, שירי החול.   
36
; שם, בן בלתי ידוע, עמ' 47-16שכד; שם, היסודות הספרדיים, עמ' -ראה: בארי, נג'ארה; שם, עולת חדש, עמ' שיא 

 . 616-537; שם, שירי נג'ארה, עמ' 147-113נג'ארה וילדיו, עמ' ; שם, 511-171
37
, הרי ששנת 114, ראה: ברנשטיין, שומרי החומות עמ' 1161אף שברנשטיין משער כי שנת לידתו של גאנשו היא  

ישראל  -לפיכך מצטמצם פער הגיל בין המורה על כך ראה בפרק השני:לערך,  1141הלידה המסתמנת היא דווקא 
 ( לעשר עד חמש עשרה שנים בלבד. 1461-1141יוסף גאנשו ) -( לתלמידו1411 -לערך  1111רה )נג'א
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תגבשת לאחר גירוש גם מחקריו של יהלום תורמים להבנת ייחודה של הפואטיקה החדשה המ

ספרד. במרכז המאמרים הסוקרים את מאפייני השירה, את השינויים שחלו בה ואת הרקע 

עומדים ישראל נג'ארה ומשוררים נוספים. הסקירה הכללית שמביא טובי  38התרבותי לצמיחתה,

במאמריו תורמת אף היא להבנת צביון התקופה ולהכרת הדמויות שפעלו באותה עת. ממנה ניתן 

וד על הנסיבות שהביאו ליציאתה של השירה ממסגרת התפילה הרגילה, נסיבות שגרמו ללמ

במאמרים נוספים וחשובים לעניינינו  39לטשטוש הטיפולוגי שחל בין שירת הקודש לשירת החול.

עוסקת בארי בשינויים ובחידושים שחלו בצורת השירים במזרח לעומת המסורת הספרדית 

ואילו רוזן, במסגרת סקירה על תולדות שירת האזור  40וסיקה,בעקבות התחזקות מעמדה של המ

העברית בקרב קהילות ישראל במזרח, מצביעה אף היא על שינוי שחל במבנה ובפרוזודיה בשירתו 

נראה כי  41של ר' ישראל נג'ארה ועל השפעת השינוי על משוררים ועל מרכזי שירה אחרים.

ת הזמן בפרט, תרמו אף הם לשינוי הצורני שחל השפעות סביבתיות בכלל, ושל השירה התורכית ב

במבנה השירים לעומת עיצובם בעבר. מחקרים אחדים נעשו בנושא זה על ידי אנדריוז וגיב. 

סוגיה, ענייני פרוזודיה, מבנה השירים והקולות העולים  –חוקרים אלה עוסקים בשירה התורכית 

 42מן השירה הזו.

השש עשרה והשבע עשרה במרכז המזרחי של  הבנת אופייה של השירה המתהווה במאות

תתאפשר באמצעות היכרות  –בתורכיה, בארץ ישראל ובצפון אפריקה  –האימפריה העות'מאנית 

המשוררים  43עם יצירתם של המשוררים שפעלו במרחב זה מאז הגעתם בעקבות גירוש ספרד.

סייע להבנת השינויים שפעלו במרחב התורכי הם המשמעותיים ביותר לעניינינו. הכרת יצירתם ת

שחלו בשירה העברית במזרח לעומת השירה העברית בספרד, שינויים המתווים את קווי המתאר 

מחקריה של בארי של הפואטיקה החדשה המתגבשת במזרח. מספר מאמרים נכתבו בנושא זה. 
                                                           

38
; 116-34; שם, התחדשות, עמ' 161-167; שם, בין אלגוריה, עמ' 466-411ראה: יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ'  

 . 16-3שם, רנסאנס, עמ' 
39
  .61-13ראה: טובי, גירוש, עמ'  
40
ת השירה דגמים ודפוסים חדשים שאין כדוגמתם במסורת ומצד משקלם מסתמנת עלייתו של מצד תבניתם קולט 

; שם, המשקל הפונטי, 51-13פונטי, משקל עממי אשר קל ליצור בו. ראה: בארי, חידושי תבנית, עמ' -המשקל ההברתי
 .71-11עמ' 

41
 .151-151רוזן, מזרח, עמ'  
42
 גיב, ספרות תורכית.  אנדריוז, שירה תורכית; שם, קולות השירה; 
43
במרכזים הללו נכתבו שירי חול במקביל לפעולתם הענפה של יוצרי שירת הקודש )כגון נג'ארה, גאנשו ואחרים(.  

שירי החול ענו על צרכים אחרים של הציבור ופנו לפואטיקה שונה, ספרדית בעיקרה )משקל כמותי, חרוז מבריח( וגם 
חקר הנוכחי המוצע לא יעסוק בהם. להלן מבחר חלקי של מאמרים העוסקים בהם ניכרו כבר סממנים חדשים, אך המ

בנושא: הברמן, פטאי וירדן עסקו במחקריהם בדור המשוררים הראשון שלאחר גירוש ספרד ששירתם היא בעיקר 
מן, קכב; הבר-מה; ירדן, סעדיה לונגו, עמ' פא-שירת חול בעלת מאפיינים ספרדיים. ראה: פטאי, עונקינירה, עמ' ד

 –. המאמרים על השירה העברית במאה השבע עשרה במצרים ועל המשוררים שפעלו שם 151-151תולדות הפיוט, עמ' 
בוחנים את מאפייניה השונים של יצירתם שהיא בעיקר שירת חול בעלת  –יצחק די ליאון ומשה יהודה עבאס 

; שם, איגרת, עמ' 511-161ם, איגרת שירה, עמ' ; ש176-113מאפיינים ספרדיים. על כך ראה: ולנשטיין, די לאון, עמ' 
 . 116-161, עמ' 6-5; מלילה 166-151, עמ' 1; מלילה 46-16, עמ' 1; שם, משה עבאס, מלילה 116-113
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עוסקים בר' שלמה בן מזל טוב, בתולדותיו ובאופייה של שירתו. בארי מצביעה על חידושיו 

הצורניים הלקוחים מן השירה התורכית ועל זניחת המסורת הספרדית. עניינים אלה מסמנים את 

מאמרים על מזל טוב כתב גם יצחק דב בער מרקון ואלה היוו את  44השינוי שחל בשירה במזרח.

מאמר אחד נכתב על שירתו של דילונזאנו והוא עוסק ביסוד  45הבסיס למחקריה של בארי.

 46המוסיקלי בשירתו. מאמר זה חסר עמדה ביקורתית והוא אינו תורם להבנת אופייה של שירתו.

ויסמן חקרה את שיריו של המשורר אבטליון בן מרדכי בן זמנו הצעיר של גאנשו ומי שהיה -זיו

תרומה  47עמדה על התכנים והצורות ביצירתו.תלמידו של המשורר ר' ישראל נג'ארה. היא 

מסוימת להבנת התהליכים שעוברים על שירת הקודש העברית במזרח ניתן למצוא במאמרים על 

  48מצב השירה העברית בצפון אפריקה לאחר גירוש ספרד ועד המאה השמונה עשרה.

 לעומת דלותו של מחקר השירה בולטים בכמותם ובאיכותם מחקרים שעוסקים ברקע

ההיסטורי ובתהליכים שחלו בחברה היהודית באימפריה העות'מאנית לאחר גירוש ספרד. בין 

היתר הם שופכים אור על התמורות שחלו גם ביצירה הספרותית במאות השש עשרה עד השבע 

חלק מן המחקרים מתארים את התהוותה של החברה עשרה בהשפעת הסביבה העות'מאנית. 

מאמרים אחרים עוסקים בקליטתם של  49ת לאחר גירוש ספרד.היהודית באימפריה העות'מאני

הגולים הספרדיים באימפריה העות'מאנית ובמפגש עם בני המקום היהודים ועם תרבותם. אלה 

מתארים את תחושת הייחוד והעליונות שחשו הגולים ואת השתלטותם על עמדות הכוח בקהילה 

 51ת המשבר שחשו הגולים וצאצאיהם.מנגד עולה גם טראומת הגירוש ותודע 50במהלך השנים.

ובורנשטיין מתארת  52אפשטיין סוקר בהרחבה את הקהילות היהודיות באימפריה העות'מאנית,

בחיבור רחב היקף את ההנהגה של קהילות ישראל באימפריה העות'מאנית לאורך כשלוש מאות 

                                                           
44
 . 73-41ראה: בארי, שלמה בן מזל טוב, עמ'  
45
שנ; שם, שירים מלוקטים, עמ'  -טוב עמ' שכא ; שם, שלמה בן מזל166-154מרקון, שירים וזמירות ותשבחות, עמ'  

171-111 . 
46
  וראה גם: ביבי, דילונזאנו. .167-176ראה: גשורי, דילונזאנו, עמ'  
47
 ויסמן, שירי אבטליון. -ראה: זיו 
48
-116להלן מבחר חלקי של מאמרים העוסקים בשירה העברית בצפון אפריקה לאחר גרוש ספרד: חזן, תחינות, עמ'  
; שם, המשך 141-167; שם, מנדיל, עמ' 46-11; שם, מספרד לצפון אפריקה, עמ' 16-15; שם, שירי קינה, עמ' 111

; שם, 141-111; שם, בוגנאח, 116-111ת, ; שם, צפון אפריקה; שם, פרגי שוואט; שם, ארמי67-53וחידוש, עמ' 
; שם, מספרד לשלוחותיה, 16-3; שם, מורשתו השירית, עמ' 61-13; שם, רובדי לשון, 544-553תמורות בסוגי השירה, 

; שם, מסורת 51-11; שם, פיוטי אבן צור, עמ' 76-71; שם, בקשות, עמ' 16-63תקוה, הגאולה, עמ'  -; בר11-64עמ' 
; שיטרית, בקשות; אלקיים, 151-113; מלאכי, בוגנאח, עמ' 16-63; שם, חזות הגאולה, עמ' 114-115וחידוש, עמ' 

 .  146-111; נזרי, שמונה בקשות, עמ' 116-117פיוטי תחינה, עמ' 
49
; 547-561נאה, ארגון הקהל, עמ'  -; בן61-17; שם, שיטת הסורגון, עמ' 676-641ראה: הקר, יוצאי ספרד, עמ'  

 . 111-75דים באימפריה, עמ' ברנאי, היהו
50
 -; גלר, היחסים הבין71-17; שם, האימפריה העות'מאנית, עמ' 511-167ראה: הקר, הארגון הקהילתי, עמ'  

  תל. -; רוזן, יהודים, שצד16-13עדתיים, עמ' 
51
 . 117-114מ' ; שם, גלות וגאולה, ע156-136; בן ששון, רצף ותמורה, עמ' 164-161ראה: הקר, גאון ודיכאון, עמ'  
52
 ראה: אפשטיין, הקהילות היהודיות.  
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הגיאוגרפית  רוזן עוסקת בחוויה היהודית איברית במבט רחב אך מעמיק הן מהבחינה 53שנה.

הקר  54כחוויה ים תיכונית, והן מן הצד האנושי כרונולוגי כחוויה של מהגרים על סף הזמן החדש.

עוסק בפעילות האינטלקטואלית שהתקיימה באימפריה העות'מאנית במאות השש עשרה והשבע 

עשרה. הוא מוצא כי הפעילות האינטלקטואלית במהלך המאה השש עשרה הייתה המשך ישיר לזו 

התקיימה בחצי האי האיברי, אך מאוחר יותר במאה השבע עשרה ירדה קרנם של הפילוסופיה ש

נאה מביא סקירה על -בן 55והמדעים ומעמדה של הקבלה התבסס עד שחדרה לכל תחומי החיים.

וגרבר עוסק  56החברה היהודית ועל תרבותה במרכזי האימפריה העות'מאנית במאה השבע עשרה,

   57לה בעיר בורסה של המאה השבע עשרה.בנושאים של חברה וכלכ

סוג אחר של מחקרים נוגע לעליית מרכז הקבלה בצפת, לקבלה הלוריאנית העוסקת בנושא 

חברתיים בקרב החברה היהודית -התבססות הריטואלים הדתיים הגלות והגאולה ולמסתעף מכך:

ארים את עליית שכטר ובן צבי מתליטורגית המשרתת ריטואלים אלה. -והתפתחות השירה הפרה

גריס עוסק ביצירה הספרותית בצפת  59מרוז סוקרת את חיי הרוח בצפת. 58מרכז הקבלה בצפת.

מחקרים רבים נכתבו על אודות קבלת האר"י והם שופכים אור על העקרונות  60בצורה כוללת.

והמושגים העומדים בבסיסה ומהם ניתן ללמוד על השפעותיה השונות. אחת מהן היא התחזקות 

ואלים הדתיים ברוח קבלת האר"י שהצריכו גם שירים שנושאם גלות וגאולה ויחסי כנסת הריט

חלמיש עוסק בספרו במשמעות השבת, במנהגי המקובלים ובריטואלים השונים  61ישראל והקב"ה.

רובינסון  63שילוח עוסק בהשפעת עולם הקבלה על התפתחות השירה, 62שלמענם נכתבו השירים.

ומספר מאמרים עוסקים בשירים שנכתבו ברוח  64דנה במנהג התפילה באשמורת הבוקר ובמקורו

   65הקבלה על ידי חכמי צפת.

                                                           
53
 ראה: בורנשטיין, ההנהגה היהודית.  
54
ראה: רוזן, הים התיכון. ובחיבור אחר היא עוסקת בחיי הקהילה היהודית בירושלים בין המאה החמש עשרה לסוף  

 המאה השבע עשרה, ראה: שם, הקהילה היהודית. 
55
 . 416-143ית, עמ' ראה: הקר, הפעילות האינטלקטואל 
56
 נאה, ממלכת הסולטנים. -ראה: בן 
57
 ראה: גרבר, בורסה.   
58
  .167-143צבי, השלטון העות'מאני, עמ'  -; בן61-41ראה: שכטר, תקופת הזוהר, עמ'  
59
 . 11-6, גאולה בתורת האר"י, עמ' שם, 31-61ראה: מרוז, חיי הרוח, עמ'  
60
 .36-31ראה: גריס, היצירה הספרותית, עמ'  
61
; תמר, גלות וגאולה עמ' 41-16אזכיר מספר מצומצם של מאמרים העוסקים בקבלת האר"י: שלום, הרקע, עמ'  

 . 111-116, 66-51; ויינשטיין, כלים, עמ' 161-161
62
 .141-45, 61-15ראה: חלמיש, הנהגות קבליות, עמ'  
63
 .56-51ראה: שילוח, מוסיקה, עמ'  
64
 .  61-51ראה: רובינסון, אשמורת הבוקר, עמ'  
65
; ליבס, סעודת 143-141; רצהבי, אלקבץ, עמ' 61-71; אפרתי, ידיד נפש, עמ' 17-67ראה: גזונדהיט, ידיד נפש, עמ'  

 ; קימלמן, לכה דודי.  111-161שבת, עמ' 
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קבוצת מאמרים חשובה אחרת עוסקת ביסוד המוסיקלי אשר תופס מקום מרכזי בשירת 

קאם התורכי סרוסי דן בחדירתו של המ 66המשוררים בני הזמן וגם בשירתו של ר' יוסף גאנשו.

אבנארי מביא במאמרו שירים  67לתרבות המוסיקלית של היהודים באימפריה העות'מאנית.

כמה חוקרים  68עבריים אשר שואלים לצרכיהם את לחני הרומאנסות והשירים הספרדיים.

עומדים על כך שלחדירת הלחנים הזרים לשירה העברית שנכתבה באימפריה העות'מאנית הייתה 

על עיצובו של השיר, על תבניתו ומשקלו, על הלשון ובחירת המילים ועל השפעה רחבה יותר 

  69תוכנו.

אף ששמו של ר' יוסף גאנשו הוזכר באופן חלקי וספוראדי במספר מאמרים העוסקים בנושאי 

שירה, מוסיקה והיסטוריה, טרם נערך מחקר מקיף על המשורר ויצירתו ואף לא הותקנה מהדורה 

 מדעית של שיריו. 

                                                           
66
  .17-15ת מאמרים בנושא זה העוסקים באופן ישיר בשיריו של גאנשו ראה: הערו 
67
 .67-65ראה: סרוסי, המקאם, עמ'  
68
 . 73-47ראה: אבנארי, שירים ספרדיים, עמ'  
69
רצד, שה;  -; שם, זמרת הקודש, עמ' רצב66; סרוסי, המקאם, עמ' 41-11על כך ראה: מעוז, הרומאנסה, עמ'  

 ; שם, הלחנים, עמ' ר. 565-565אבנארי, השיר הנוכרי, עמ' 
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 מקומו וזמנו  –פרק שני: ר' יוסף גאנשו 

 ר' יוסף גאנשו 1.2

שמו של ר' יוסף בן משה גאנשו נשאר כמעט עלום ובלתי מוכר. רק במקומות מעטים הוא מוזכר 

 בין גדולי האומה. גם הפרטים הביוגראפיים אשר נכתבו על אודותיו הם מועטים וחלקיים.

רי יוסף" בפרק המתעד את רבני קושטנטינא, מזכיר את גאנשו לראשונה סמברי, בספר "דב

כאחד מרבני בורסה: "בברוסה: הר' אברהם אלגאזי. הר' יוסף גאנסו. הר' שמואל סאגיש. הר' 

"קורא הדורות" מזכיר אף הוא את גאנשו: "גם בזמן ההוא היה בברוסא הר'  1אברהם גאנסו".

רר והוא חבר ס' פזמונים נאים ומשובחים כמו פזמונים של יוסף גאנסו חכם גדול ומובהק ומשו

במקום אחר ב"קורא הדורות"  2הרב ישראל נגארה ז"ל והוא היה רבו של הרב ר' שלמה אלגאזי".

מוזכר גאנשו בשנית, הפעם בקשר לתלמידו הרב שלמה אלגאזי: "שרבו היה מה"ר יוסף גאנסו 

כיוון שהמקורות הללו מביאים מידע  3שהיה מרבני ברוסה והלך לדור בירושלים ונפטר שם".

רו את היכרותו בנוסף מציין קונפורטי בספ 4הקרוב לזמנם, מקובל לראות בהם מקורות מהימנים.

ומכאן  5האישית עם ר' שלמה אלגאזי: "ואני בהיותי באזמיר למדתי בישיבתו בחברתו קצת זמן",

 מתחזקת מהימנותו של המקור בכל הנוגע לגאנשו. 

רוב המקורות המאוחרים המביאים מידע על גאנשו נשענים בעיקר על הכתוב ב"קורא 

באחד  6ב בבורסה, מרביץ תורה, משורר ופייטן.הדורות". בדרך כלל מצוין בהם כי גאנשו היה ר

  7המקורות מוזכר גאנשו גם כרבה של גליפולי.

שהיה רב ואיש הלכה גדול, בן למשפחת רבנים  8כיוון שגאנשו היה רבו של הרב שלמה אלגאזי

קיים חומר רב עליו ומשם עולים גם פרטים על  9מפורסמת וחמיו של הרב אהרון לפפא מאיזמיר,

                                                           
1
 . 536-535' סמברי, דברי יוסף, עמ 
בהקדמה לספר "דובב שפתי ישנים": "ושאלתי את פי  מעיד על כך גם אלגאזי .נ, ע"א ,קונפורטי, קורא הדורות 2

דף א, ע"א; בניהו, חכמי ירושלים, עמ'  מורי הרב החסיד כמהר"ר יוסף גאנסו", ראה: בנבנשת, דובב שפתי ישנים,
 שד. 

3
 קונפורטי, קורא הדורות נא, ע"א.  
4
. על פי בורנשטיין, כתיבתו של 15, ראה: סמברי, דברי יוסף, עמ' 1475כתיבתו של "ספר דברי יוסף" הסתיימה בשנת  

, 1466או על פי שפיגל בשנת תמ"ד  116לערך, ראה: בורנשטיין, קונפורטי, עמ'  1476"קורא הדורות" הסתיימה בשנת 
 . 151ראה: שפיגל, קורא הדורות, עמ' 

5
 רא הדורות, נא, ע"א. קונפורטי, קו 
6
; לונץ, גאנשו, עמ' 15; עג, סימן 117; אזולאי, א, שם הגדולים, עמ' לד, סימן 155פרומקין, חכמי ירושלים, א, עמ'  
; פרידמן, 716-717; בניהו, גאנשו, עמ' 111; רוזאניס, ג, קורות היהודים, עמ' 531; שטינשנידר, ספרות ישראל, עמ' 67

 . 175גאנשו, עמ' 
7
המקור )היחיד( מציין כי גאנשו היה בתחילה מרביץ תורה בבורסה ולאחר מכן בגליפולי. בספרו "הלכות אלי" מציין  

)הקדמה(; שפיגל, אלגזי,  1אלגאזי בהקדמה: "ובימי בחרותי בהיותי לומד בגליפולי...", ראה: אלגאזי, הליכות אלי, 
 .1ראה: הערה ר אלגאזי בהקדמה לספר כי גאנשו היה מורו. . גם בספר "דובב שפתי ישנים", מזכי11, הערה 113עמ' 

 אזכורים אלה של אלגאזי מעידים כי מידע זה סביר. 
8
  .46-45ובהערות:  11ראה: הערה  
9
; רוזאניס, ד, 114; ברנשטיין, שומרי החומות, עמ' 15על אהרון לפפא ראה: אזולאי, שם הגדולים, א, עג, סימן  

 . 113-116; מרגליות, לפפא, עמ' 144קורות היהודים, עמ' 
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אולם פרטים מדויקים בחייו של גאנשו, ובעיקר אלה הנוגעים למקום הולדתו  10נשו.אודות גא

 עדיין דורשים בירור.  –ופטירתו ולשנת לידתו ומותו 

 מקום פעילותו של גאנשו –בורסה  1.1

מערבה כשמונים וחמישה ק"מ מקושטא. -בורסה, אחת הערים הראשיות באנטוליה, שוכנת בצפון

המאה הארבע עשרה, עם כיבושה בידי הסולטן אורחא'ן היא נבחרה החל משנות העשרים של 

כעיר הבירה. היא שימשה כמקום מושבם של הסולטנים עד המאה החמש עשרה, גם כשהבירה 

בורסה ממוקמת באנטוליה באחד האזורים המשופעים בנתונים טבעיים הועתקה לאדריאנה. 

ע ולאחר ירידתה כמרכז פוליטי הוסיפה טובים ואידיאליים לחקלאות מבחינת אקלים, מים וקרק

 11לשמש מרכז כלכלי חשוב. במאה השבע עשרה הייתה מרכז חשוב לסחר משי.

לראשונה נזכרים גולי ספרד  .קהילה יהודית התקיימה בבורסה כבר בתקופה הביזאנטית

עשרה, והתבוללות חלה בינם ובין היהודים  כתושבי העיר במחצית הראשונה של המאה השש

ואילך( נחשבה בורסה לאחת הקהילות  1514בתקופה העות'מאנית )משנת  12הרומאניוטים.

באופן כזה מתאר אותה רוזאניס: "במדינת אסיא הצעירה  13היהודיות הגדולות באימפריה.

נמנו  1151-1111שנים לפי פנקסי המדינה בין ה 14הישוב הישראלי היותר גדול היה בעיר ברושא".

 15משפחות יהודיות ונראה שהקהילה בעיר הסחר הזאת הלכה והתעצמה במהלך המאה. 151בעיר 

נראה כי כבר  16במחצית השנייה של המאה השבע עשרה חיו בבורסה כאלף ומאתיים יהודים.

באותה  17במאה השש עשרה הייתה בבורסה הנהגה משותפת שגבתה את מס הגולגולת מכל קהל.

וגם התקיימה בה  18היו בעיר שלושה בתי כנסת: אחד רומאניוטי ושני בתי כנסת ספרדים,עת 

                                                           
10
י, ; בניהו, חכמי ירושלים, עמ' שד; שפיגל, אלגאז15על ר' שלמה אלגאזי ראה: אזולאי, שם הגדולים, א, עג, סימן  
 . 146-141; רוזאניס, ד, קורות היהודים, עמ' 1147-1141; בניהו, אלגאזי, עמ' 116, 111עמ' 

11
 . 65-61; מארכוס, בורסה, עמ' 111, 37, 36, 43-46, 56, 51, 16, 15, 6-5גרבר, בורסה, עמ'  
12
 . 65שם, שם, עמ'  
13
אחוז מאוכלוסיית העיר. בערים ובעיירות נע . לרוב היוו היהודים כעשרה 141בורנשטיין, ההנהגה היהודית, עמ'  

 . 16מספרם בין מאתיים חמישים לאלף ומאתיים נפש, ראה: הקר, האימפריה העות'מנית, עמ' 
14
"העדה היותר גדולה היתה בעיר בורסא", שם, ב,  . ובמקום אחר הוא אומר:116רוזאניס, קורות היהודים, ג, עמ'  
 .67עמ' 

15
, האוכלוסייה היהודית 1151-1111. בין השנים 154. גרבר, כלכלה, עמ' 141ית, עמ' בורנשטיין, ההנהגה היהוד 

 . 67איש, ראה: גרבר, יהודים, עמ'  161בבורסה מנתה 
16
. במאה השבע עשרה היוותה הקהילה היהודית מיעוט של בערך עשרה אחוזים מכלל העיר. 141בורנשטיין, שם, עמ'  

מאות לאלפיים לערך, משמע כארבע מאות משפחות, ראה: גרבר, ארכיון,  מספר אנשיה נע במהלך המאה בין חמש
, כשמונה 1451. כלל אוכלוסייתה של בורסה מנתה בסוף המאה השש עשרה כשלשה עשר אלף איש. ובשנת 51עמ' 

 . 3משפחות(. לגבי ראשית המאה השבע עשרה, אין נתונים. ראה: גרבר, בורסה, עמ'  5466 -עשר אלף איש )כ
17
  .14-63בפרק הראשון, הערות: התהוותה של החברה היהודית באימפריה העות'מאנית לאחר הגירוש, ראה:  על 
18
 . 65"מאיור", "עץ חיים", "גירוש", ראה: מארכוס, בורסה, עמ'  
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הקהילה היהודית בבורסה היוותה פריפריה  19ישיבה. במשך כל התקופה חיו בה חכמים.

 20גיאוגרפית ותרבותית לעיר הבירה קושטא.

  מקום הולדתו או מוצאו של גאנשו 1.2

לגבי מוצאו של גאנשו: האחת שהיה רומאניוטי מבני חוקרים שונים העלו שלוש אפשרויות 

המקום, אך אין לכך שום הוכחה. השנייה, שנולד באימפריה העות'מנית למשפחה ממוצא ספרדי 

אשר הגיעה לאימפריה העות'מנית בעקבות גירוש ספרד. אמנם גאנשו מוזכר על ידי בניהו וטובי 

שוני שהם נסמכים עליו במידע זה. אולם לא מצאתי את המקור הרא 21כבן למשפחת גולים,

האפשרות השלישית שעולה היא כי מוצאו איטלקי. קונפורטי מזכיר ב"קורא הדורות" את גאנשו 

בדיקת שמות הרבנים הללו בספר "דעת קדושים" בפרק  22ברצף אחד עם שורה של רבני איטליה.

מופיעים גם בפרק מעלה כי אחדים מהרבנים שנזכרו בקורא הדורות  23מזכרת רבני איטליאה,

אך משום מה אין בו אזכור של גאנשו. מכאן אפשר להניח כי גאנשו לא תפקד בפועל כרב  24זה

 165425באיטליה, אלא רק בשל מוצאו נמנה בין חכמיה. לעומת זאת, דליטש מזכיר בספרו משנת 

בספר  גם 26העוסק בהיסטוריה של השירה היהודית, את גאנשו כרב בפרוג'ה, עיר במרכז איטליה.

מוזכר גאנשו כאחד  28ובספר "תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליה" 27"מזכרת חכמי איטאליא"

מרבני פרוג'ה. כידוע חלק ממגורשי ספרד עבר דרך נמלי איטליה בדרכם לארצות גלותם וחלקם 

לפיכך מוצא זה אפשרי. שירמן, בהסתמכו על המקורות שהוזכרו כאן, כולל את  29אף התיישב בה.

הברמן,  30יוסף גאנשו בין משוררי איטליה באנתולוגיה שלו: "מבחר השירה העברית באיטליה".

בנוסף,  31יחד" מציין אף הוא את איטליה כמקום הולדתו של גאנשו. -בילקוט השירים ב"ברן

ו במנטובה, איטליה, שפ"ד, ב"סדר אשמורת הבוקר" של אהרון שישה משיריו של גאנשו נדפס

                                                           
  .141, 113, 31בורנשטיין, ההנהגה היהודית, עמ'  19
20
 . 41נאה, סלוניקי, עמ' -בן 
21
 . 41; טובי, השירה במזרח, עמ' 716-717בניהו, גאנשו, עמ'  
22
  .נ, ע"א ,קונפורטי, קורא הדורות 
23
 . 61-57אייזינשטאט, דעת קדושים, עמ'  
24
; נחמן 71; מרדכי בשאן, עמ' 41; יוסף סאמיגא, עמ' 45; יהודה איש מודיאנה, עמ' 13ראה שם: חזקיה פינצי, עמ'  

 . 61; שמחה לוצאטו, עמ' 73-76; עזריא פיגו, עמ' 77רבוטו, עמ' ; נתנאל ט77-74חנין, עמ' 
25
 . 14דליטש, תולדות, עמ'  
26
שם, שם. חשוב לציין כי דליטש כלל אינו מתייחס בדבריו לכך שגאנשו שימש מאוחר יותר גם רב בבורסה. הקשר  

למשורר ר' יוסף גאנשו, נושא עבודתי, עולה מאזכור ספר שיריו: "פיזמונים, בקשות, תחינות" ובכך נסמך דליטש על 
גאנשו קשורה בעיקר להיותו רב בעיר פרוג'ה, משמע  תיעודו של קונפורטי ב"קורא הדורות". מכאן שהאינפורמציה על

 Giuseppe"על היותו איטלקי ובכך יש מן החידוש. בנוסף, דליטש בוחר לכתוב את שמו של גאנשו באיטלקית: 
Ganso" .נראה כי בחירה זאת מלמדת אף היא על מוצאו האיטלקי של גאנשו , 

27
 . 14מורטרה, חכמי איטליה, עמ'  
28
 . 137איטליה, עמ'  גרונדי, גאוני 
29
 .  141-165, יהודים, עמ' שם; 65-75; בונפיל, איטליה, עמ' 113-111בצלאל, איטליה,  
30
שנמנו רסח. שם הוא אף מציין כי גאנשו נולד בפרוג'ה, ומסתמך כנראה על המקורות -שירמן, איטליה, עמ' רסז 

 ראה: שם, עמ' רסז.  .16-11, 15-11בהערות 
31
 עמ' קצא. הברמן, ברן יחד,  
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נראה כי יש  33ושירים נוספים ראו אור גם בסדרי תפילה שונים אשר נדפסו בערי איטליה. 32ברכיה

 34בכל אלה כדי לחזק את ההשערה בדבר מוצאו האיטלקי.

  35שנות חייו של גאנשו: תאריך לידתו  1.2

הוא אוטוגרף בן  36פות" המצוי בספריה הלאומית בירושליםכתב יד של חיבור בשם "חדושי תוס

מכתב היד עולה בבירור כי החיבור נכתב בביתו של גאנשו  37שמונים וארבעה דפים של יוסף גאנשו.

ובכתב ידו, אך טרם נתברר אם היצירה היא פרי עטו של ר' יוסף גאנשו או שרק הועתקה על ידו. 

גדול ביניהם אני משערת שהאחד מציין את התחלת שני תאריכים מצוינים בו ובשל הפער ה

הכתיבה והשני את סיומה. התאריך הראשון רשום בכתב היד: "ספר חדושי תוספות ז"ל נכתב 

בבית הצעיר והקטן יוסף גאנסו יום ב' ר"ח שבט שנת ויפק רצון מ"ה, לפ"ק בעיר בורסא" משמע 

כבן עשרים, הרי ששנת הולדתו של  בהערכה כי הדברים נכתבו כשהיה לפחות 1164-1161.38שנת 

לערך. בספרו מציין דליטש כי גאנשו שימש כרב בפרוג'ה כבר בהיותו בן  1141גאנשו תהיה בשנת 

אם נתבסס על התאריך המוקדם ביותר ב"חדושי תוספות" הנ"ל, שמתועד בו  39שבע עשרה שנים.

מאוחר יותר )בן שמונה עשרה גאנשו כבר בבורסה, ונעריך כי עזב את פרוג'ה והגיע לבורסה כשנה 

 לערך.  1147-1141שנים לפחות(, תהיה שנת הולדתו 

התאריך השני המופיע בכתב היד בסמוך לחלק העוסק ב"חדושים על פרק השולח גט לאשתו" 

לכל המאוחר. הפער הגדול בין תיארוך תחילת  1414הוא: "יום ב' יט אייר השע"א". כלומר 

, הוא בעייתי, שכן מוזר שכתיבת הספר ארכה פרק זמן של 1414 -לסיומה 1164 -הכתיבה המשוער

כשלושים שנה. אפשר אולי ללמוד מכך כי כתיבת חיבור זה הייתה עבודה מתמשכת, הכרוכה 

בעדכון ובהוספת חידושים, ואפשר גם לשער כי עבודה זו נזנחה לפרק זמן ארוך וממושך ולאחר 

-. כך או כך, בעיה זו נותרה בעינה וללא מענה חד1414מכן הוא שב לעסוק בה עד לסיומה בשנת 

משמעי. בעיה אחרת שעולה מן התאריכים הללו נוגעת לסברה שרווחת במחקר כי גאנשו היה 

                                                           
32
רל ע"א. על "סדר אשמורת הבוקר"  -קנד, קלח, רכח -ברכיה, אשמורת הבוקר, דף: פה ע"ב, קא ע"ב, קב, קנג 

 .  116-115ק; יודלוב, איטליה, עמ' -ראה: בניהו, איטליה עמ' פז
33
 על כך ראה בהרחבה בפרק השלישי. 
34
אזכורם של אדום, הם הנוצרים אויבי ישראל, בקונוטציה שלילית עולה ברבים משיריו של גאנשו. הדבר מפתיע  

שכן בורסה שבה פעל מייצגת את הסביבה המוסלמית. נראה כי אזכור חוזר של הנוצרים בשיריו מצביע על זיכרון 
 העבר ואולי יש גם בכך רמז למוצאו האיטלקי )או הספרדי(.  

35
 ,16-11ראה לעיל הערות מך המידע הנוגע לרבנים האיטלקיים אשר מוזכרים בקורא הדורות ביחד עם גאנשו, על ס 

 1151, ולקבל מעין "שנתון" שיעזור למקם את גאנשו בזמן. 1466 -ל 1151ניתן לתחום את תקופת חייהם ופועלם בין 
 ירתו של הרב יהודה אריה ממודנא. היא שנת פט 1466היא שנת לידתו של הרב שמואל ארקוולטי מוונציה. 

36
 6Ms. Heb (437 B .)*6בית הספרים הלאומי  -כתב יד ירושלים 
37
 על פי זיהוי של הקטלוג בספרייה הלאומית.  
38
. נראה כי במקרה זה, הכינוי הצעיר והקטן נכתב כהצטנעות ואין בכך כדי להעיד על גילו 1161, הש"מ= 1164רצון=  

 הצעיר.
39
 . 14ת, עמ' דליטש, תולדו 
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ומכאן מצטמצם הפרש הגילים  1111,41 -ל 1111נג'ארה נולד כפי הנראה בין  40תלמידו של נג'ארה.

דור אחד. ההפרש אמנם קטן ומפתיע, ביניהם לכעשר עד חמש עשרה שנים, משמע הם כמעט בני 

 אולם אין הוא פוגם בהשערה שמדובר במורה ותלמיד. 

. בשנה זו נדפס "זמירות ישראל" של ישראל נג'ארה מהדורת 1133נקודת ציון אחרת היא שנת 

נראה שבעת הזאת כבר מדובר באדם בוגר  42שלוניקי ובו מתפרסמים שנים עשר שירים של גאנשו.

מחשב את  44שמעון ברנשטיין בספרו "שומרי החומות" בפרק על ר' יוסף גאנשו, 43ומוכר לציבור.

וכיוון שיש  45היא שנת הולדתו של תלמידו ר' שלמה אלגאזי 1411שנת הולדתו של גאנשו כך: שנת 

היא שנת  1161הפרש גילאים של כעשרים וחמש שנים בין הרב לתלמידו, הוא מציע כי שנת 

לאור התיארוך שנמצא ב"חידושי תוספות" אפשרות זו מתבטלת ואולם  46הולדתו של גאנשו.

שירמן מציין את זמן הולדתו  47, גאנשו כבר כותב את "חדושי תוספות".1161מאליה, שהרי בשנת 

אך לאור האמור כאן אין לתיארוך  48של גאנשו באופן כללי: "במחצית הראשונה של המאה הי"ז",

 זה על מה לסמוך.      

  של גאנשו שנת פטירתו 1.2

 147150וחוקר אחר מציין את שנת  49כשנת פטירתו של גאנשו 1461שני חוקרים מציינים את שנת 

אך אין הם מביאים כל אסמכתא לכך. המקום היחיד בספרות הזמן שבו עולה שמו של ר' יוסף 

. 1471למשה בנבנשת שיצא לאור בשנת  גאנשו בתוספת הציון ז"ל הוא בספר "דובב שפתי ישנים"

במקור זה מצוטט אלגאזי בדבריו על גאנשו בברכת המתים: "בבורסה בבית החכם השלם 

   51כמהר"ר אברהם גאנסו ]...[ ושאלתי את פי אביו מורי הרב החסיד כמהר"ר יוסף גאנסו ז"ל".

                                                           
40
בשני מאמרים מזכיר יהלום את ר' יוסף גאנשו כתלמידו של נג'ארה ואף משער כי הוא בן זמנו הצעיר. ראה:  

. על כך שר' נג'ארה ור' גאנשו היו בקשרים 117שם, התחדשות, עמ'  ;464, 455, 413יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ' 
ל נג'ארה "מימי ישראל". על החיבור ראה: ברקוביץ, שירי החול. אישיים כלשהם אנו למדים מפסקה אחת בחיבורו ש

; בניהו, נג'ארה, עמ' רי; בן יעקב, ספר נעים זמירות, עמ' 115-111, 116על שהותו של נג'ארה בבורסה ראה: שם, עמ' 
3 . 

41
 בניהו, נג'ארה, עמ' רה.  
42
 כו, כז, מד, מה, מט, נא, נב, נז.  (, שירים: יא, יב, כג, כה,1133נג'ארה, זמירות ישראל, שלוניקי ) 
43
, הרי 1171-1141, ובהתאמה שנת הלידה המשוערת 1164-1161בחישוב הנסמך על "חידושי תוספות" משנת  

 .51-51שבנקודת זמן זו הוא כבן 
44
 . 114ברנשטיין, משירי הגאולה, עמ'  
45
 בניהו, חכמי ירושלים, עמ' שד. 
46
  .114ברנשטיין, משירי הגאולה, עמ'  
את השערתו זו מחזק ברנשטיין בדברים שכתב גאנשו בקולפון של ספר שיריו: "ידעתי כי הנערים אשר כגילי ואולי  47

גם הזקנים השואפים לכבד את ה' ישישו וישמחו בפעולתי הזאת אשר עשיתי כי בה ימצאו מנוח ויערב להם כריח 
ירוף "הנערים אשר כגילי" שגאנשו היה כבן חמש עשרה ניחוח ויישר לבם במעשי ידי", )קד, ע"א( ברנשטיין לומד מהצ

כשכתב את שיריו. אך נראה כי דבריו של גאנשו אינם אלא מליצה של ענווה בלבד ואין ללמוד ממנה על גילו האמתי. 
 . 114ראה: ברנשטיין, משירי הגאולה, עמ' 

48
 שירמן, איטליה, עמ' רסז.  
49
 .175; פרידמן, גאנשו, 716בניהו, גאנשו, עמ'  
50
 .61ברנשטיין, משירי הגאולה, עמ'  
51
 בנבנשת, דובב שפתי ישנים, עמ' קב, ע"ב. 
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(, 1454בכתב יד וושינגטון של ספריית הקונגרס מן המאה השבע עשרה מצוינת שנת שצ"ו )

כיוון שבראשה כתב אחד הבעלים: "מהרב יוסף בכה"ר  52בנושאי רכוש.בתשובת גאנשו לשאלה 

משה גאנסו ז"ל בורסא", ברור שבשנה זו הוא היה עדיין בחיים אך קשה לדעת אם נפטר זמן 

הבהירות בכל הנוגע לשנת פטירתו של -מועט לאחר מכן. האזכורים הללו מותירים בעינה את אי

         גאנשו.

 מקום פטירתו 1.2

הקבורה בארץ ישראל נחשבה מאז ומתמיד כבעלת ערך מיוחד ואנשים מן התפוצות ביקשו 

 53גם במאה השבע עשרה חכמים עלו אליה בזקנתם על מנת להשתקע ולמות בה.להיקבר בה, ו

ב"קורא הדורות" מוזכר כי גאנשו עלה לירושלים ונפטר בה, עניין זה עולה בקשר לתלמידו הרב 

החוקרים מסתמך על מידע זה כמות שהוא וחלקם סבור כי זוהי טעות  חלק מן 54שלמה אלגאזי.

  55אשר מקורה באי הבהירות ב"קורא הדורות".

ב"תולדות חכמי ירושלים" וב"קורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם" מוזכרת שהייתו של 

ב ג'אפרוט, שוחט וחכם ירושלמי לר גאנשו בירושלים תוך התייחסות לשאלה שהפנה הר' יצחק

יוסף מטראני. בהמשך הדברים נכתב: "כן מצאתי מחכמי הנתוח ]שוחטים[, עוד היו בירושלים 

בדור ההוא ר' שמואל ב"ר שאול הכהן ]...[ ר' שמואל ב"ר אליעזר ור' יוסף גאנסו רבו של ר' שלמה 

אלגאזי חכם ומשורר מובהק בברוסא אשר כבר בא זכרו ובסוף ימיו עלה ירושלימה ושם נפטר 

ואכן, ב"ספר תולדות חכמי ירושלים" מצאתי את אזכורם של שני הרבנים הללו כמי  56מו".לעול

ששהו בירושלים, אולם הם מתועדים שם בתקופה מוקדמת יותר, סוף המאה השש עשרה ולפיכך 

כפי שכבר נזכר בכתב יד וושינגטון של ספריית  57קשה ללמוד מהם דבר ברור על גורלו של גאנשו.

( בתשובת גאנשו לשאלה בנושאי 1454ה השבע עשרה, מצוינת שנת שצ"ו )הקונגרס מן המא

                                                           
52
 661.111LC OR HEBR (71361 F .), 115 -ספריית הקונגרס ,ראה: כתב יד וושינגטון 
53
 . 67-64בן נאה, ארץ ישראל, עמ'  
54
היה מרבני ברוסה והלך לדור בירושלים ונפטר שם", ראה: קונפורטי, קורא "שרבו היה מה"ר יוסף גאנסו ש 

 הדורות, נא, ע"א. 
55
בספר "תולדות חכמי ירושלים" כתוב כך: "אבל בקוה"ד עצמו מוזכר זה רק אגב ר' שלמה אלגאזי ולא במקום  

. במסגרת דיון 155ם, א, עמ' שמדבר על ר"י גאנסו. ואני חושש שנפל טעות שם בקוה"ד". ראה: פרוקין, חכמי ירושלי
על זמן חתימתו של "קורא הדורות" מעלה שפיגל את סוגיית עלייתו של גאנשו לירושלים. שם הוא טוען כי ב"קורא 

הדורות" כבר נכתב באריכות על גאנשו אך לא נזכרת עלייתו לירושלים. עוד הוא טוען, כי מפליא שאלגאזי מזכיר את 
אינו מציין את עובדת עלייתו לירושלים, גם לא במקומות שהוא עצמו מעלה בהם את גאנשו כמורו מספר פעמים אך 

. לעומת זאת במקום אחר, מוקדם יותר, מזכיר שפיגל את ר' יוסף 151רצונו זה. ראה: שפיגלר, קורא הדורות, עמ' 
אף הוא לירושלים  גאנשו, רבו של אלגאזי, כמי שכן עלה לא"י ואת ההשפעה של מעשה זה על תלמידו, שכמוהו עלה

(. מקורות אחרים מסתמכים על "קורא הדורות" לעניין עלייתו 16)הערה  111ונפטר בה. ראה: שפיגל, אלגאזי, עמ' 
; 111; רוזאניס, קורות היהודים, ג, עמ' 67; לונץ, גאנשו, עמ' 14של גאנשו לירושלים, ראה: דליטש, תולדות, עמ' 

 . 175יה, רסז; פרידמן, גאנשו, עמ' ; שירמן, איטל716בניהו, גאנשו, עמ' 
56
 סימן יט; טראני, שו"ת, ב, סימן ט. 151; פרומקין, חכמי ירושלים, א, 113ראה: רוזאניס, קורות היהודים, ג, עמ'  
57
(, ראה: פרומקין, חכמי 1137-4( והשנ"ו )1136שמואל ב"ר שאול הכהן, מוזכר בהקשר להסכמות משנת השנ"ד ) 

(, ראה: שם, 1136. שמואל ב"ר אליעזר מוזכר אף הוא בהקשר להסכמות משנת השנ"ד )155, 114ירושלים, א, עמ' 
 . 155עמ' 
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בראשה כתב אחד הבעלים: "מהרב יוסף בכה"ר משה גאנסו ז"ל בורסא". אם אכן שנה זו  58רכוש.

כארבע  59מציינת את זמן מתן התשובה, הרי שבשנה זו שהה גאנשו עדיין בבורסה ולא בירושלים,

 (.1461במחקר ) שנים לפני תאריך הפטירה המקובל

 גאנשו מרביץ תורה  1.2

ב"קורא הדורות" מוזכר גאנשו כמרביץ תורה: "גם בזמן ההוא היה בברוסא הר' יוסף גאנסו חכם 

הכינוי "חכם גדול ומובהק", כמו גם הכינוי "החכם השלם" פירושם מרביץ  60גדול ומובהק".

  62למרביץ תורה בקהל היו מספר תפקידים: 61תורה.

הרב נשכר ללמד את בני הקהל ברמות ובמסגרות השונות: בדרשה  הלכה: דרשה והוראת

בבית הכנסת, בישיבה, בבית המדרש או בתלמוד תורה. כאמור גאנשו היה המורה של ילדי 

ובספר  63משפחת אלגאזי, כפי שמעיד על כך שלמה אלגזי בהקדמה לספר "דובב שפתי ישנים"

  64"רצוף אהבה".

יש הלכה מקצועי שייעץ לדייני הקהל. הוא היה דיין מומחה מרביץ התורה היה א שיפוט:

ולעתים גם ראש בית דין. מרגע שמונה החכם למרביץ תורה בקהל, היה מינוי זה מקובל גם על 

שאר הקהלים. כידוע, גאנשו היה איש הלכה, כפי שעולה מן החיבור "חדושי תוספות" שכתב או 

ומתשובה של גאנשו לשאלת בני זוג בנושא  65והעתיק, ובו חידושים על פרק השולח גט לאשת

כמו כן, בספר "תורת אמת משאלות ותשובות" של אהרון ששון מוזכר גאנשו  66חלוקת רכוש.

בסימן מד כדיין, אחד משלושה בבית דין: "ויהיו הדיינים החכמים חכמי בורסא מרביצים תורה 

  67החכמי השלמים חכמי בורסה". ]...[ כמה"ר אברהם אלגאזי ]...[ וכמה"ר יוסף גאנסו אשר הם

                                                           
58
 661.111LC OR HEBR (71361 F .), 115 -ספריית הקונגרס ,ראה: כתב יד וושינגטון 
59
יל אולם מידע זה אינו חד משמעי כיוון שלא ברור האם השנה המוזכרת בכ"י אכן מתעדת את גאנשו חי ופע 

 בבורסה, או שמא היא משמשת אסמכתא מאוחרת יותר לסוגיה באותו עניין. 
60
קונפורטי, קורא הדורות, נ, ע"א. גם המקורות הבאים מציינים כי גאנשו שימש כמרביץ תורה: פרומקין, חכמי  

; פרידמן, 717ו, עמ' ; בניהו, גאנש111; רוזאניס, ג, קורות היהודים, עמ' 67; לונץ, גאנשו, עמ' 155ירושלים, א, עמ' 
 .175גאנשו, עמ' 

61
; בניהו, מרביץ תורה, עמ' 154, 116, מבנה הרבנות, עמ' שם; 117, 173, 151, 155בורנשטיין, ההנהגה היהודית, עמ'  
 יא. 

62
; בניהו, מרביץ תורה, עמ' 117על תפקידיו השונים של מרביץ תורה בקהל ראה: בורנשטיין, מבנה הרבנות, עמ'  

; 35-31; ברנאי, היהודים באימפריה, עמ' 137-131, החברה היהודית, עמ' שם; 516אה, ארגון הקהל, עמ' מא; בן נ
 . 161; רוזן, הקהילה היהודית, עמ' 61-66הקר, האימפריה העות'מאנית, עמ' 

63
 "ושאלתי פי מורי הרב החסיד כמהר"ר יוסף גאנסו", ראה: בנבנשת, דובב שפתי ישנים דף א, ע"א; שם קב, ע"א.  
64
כמו כן, נזכר גאנשו פעמיים כמורו של הר' שלמה אלגאזי בספר "שם  אלגזי, רצוף אהבה דף י"ב א, דף כז, ע"ב. 

גאזי: "תלמיד הרב יוסף גאנסו מרבני ברוסא". תחת איזכורו של מהר"ר שלמה אל 15הגדולים". פעם אחת בסימן 
. ופעם שנייה, תחת הספר "שמע שלמה" של הרב שלמה אלגאזי: "ורבו 15ראה: אזולאי, שם הגדולים, א, עג, סימן 

  . 37של הרב מהרש"א הנז' היה הרב מ' יוסף גאנשו". ראה: שם, שם, ב, עב, סימן 
65
   .17ראה פרק ראשון, הערה 6Ms. Heb (437 B .)*6בית הספרים הלאומי  -כתב יד ירושלים  
66
(. כתב היד הוא מהמאה השבע 71361 F) 661.111LC OR HEBR, 115 -ספריית הקונגרס ,ראה: כתב יד וושינגטון 

 . 1454עשרה ומצוינת בו שנת שצ"ו = 
67
 ששון, תורת האמת, סימן מד.  
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ובו כאמור  68עדות מעניינת עולה מדיון מתוארך הנזכר למעלה אשר התקיים בקושטא,

 69השתתף גאנשו: "וההוה יום ו' כ"ד לחשון שנת השס"ג ליצירת העולם והכל שריר ובריר וקים",

כבן שלושים  נראה כי בנקודת זמן זו גאנשו 70. על בסיס התאריכים שעלו כאן,1415משמע שנת 

ושמונה. אמנם גיל ארבעים נקבע לרוב כגיל מינימום למינוי של מרביץ תורה אולם לא הייתה זו 

  71מגבלה פורמאלית.

חופשי לתקן הוראות ותקנות בענייני דת בנושאים של כשרות, שבת,  עוד היה המרביץ תורה

ממלא לפחות שניים מן אם כן ניתן לראות כי גאנשו  72ומועד, וכן לנהל את ענייני הקהילה.

התפקידים המרכזיים של מרביץ תורה בקהל. למרביץ תורה בקהל היו זכויות שונות. העיקרית 

זכות אחרת הייתה הזכות להוריש את  73שבהן הייתה שהוא לא חויב בתשלום מס הגולגולת.

 ו"גופי הלכות" ובספרים: "דובב שפתי ישנים" 75"בדברי יוסף" לסמברי 74התפקיד לצאצאיו.

ייתכן כי זכות זו אכן הוענקה לאברהם  76מוזכר אברהם גאנשו בנו של יוסף גאנשו כמרביץ תורה.

 בנו שירש את משרת אביו. 

 גאנשו המשורר 1.2

במחקר מוכר גאנשו בעיקר כתלמידו של ישראל נג'ארה, ככל שהדברים נוגעים לעיצוב שיריו 

על ההיכרות  77ימוש בלחנים לועזיים.מבחינת הסוג, הצורה, התוכן, האמצעים האומנותיים והש

על הדמיון בין שירי  78בין שני המשוררים מסיקים במחקר משהייתו של נג'ארה זמן מה בבורסה.

שני המשוררים מעיד קונפורטי באומרו: "ה"ר יוסף גאנסו ]...[ ומשורר והוא חבר ס' פזמונים 

  79נאים ומשובחים כמו פזמונים של הרב ישראל נג'ארה ז"ל".

                                                           
68
 על בורסה.  כאן אנו למדים על הקשר בין הערים ועל ההשפעה של קושטא 
69
 ששון, תורת האמת, סימן מד.  
70
 ראה כאן בסעיף העוסק בתאריך לידתו של גאנשו.  
71
 .131; בן נאה, החברה היהודית, עמ' 174בורנשטיין, ההנהגה היהודית, עמ'  
72
 . 134, 136; שם, החברה היהודית, עמ' 513; בן נאה, ארגון הקהל, עמ' 116בורנשטיין, מבנה הרבנות, עמ'  
73
 . 161; רוזן, הקהילה היהודית, עמ' 35; ברנאי, היהודים באימפריה, עמ' 161בורנשטיין, ההנהגה היהודית, עמ'  
74
; 31; ברנאי, שם, עמ'131; בניהו, מרביץ תורה, עמ' לז; בן נאה, החברה היהודית, עמ' 163-164בורנשטיין, שם, עמ'  

 . 66הקר, האימפריה העות'מאנית, עמ' 
75
 .536י יוסף, עמ' סמברי, דבר 
76
בספר "דובב שפתי ישנים" מוזכר אברהם גאנשו כחכם השלם: "בברוסה בבית החכם השלם כמהר"ר אברהם  

גאנשו]..[ ושאלתי את פי אביו מורי הרב החסיד כמהר"ר יוסף גאנסו ז"ל", ראה: בנבנשת, דובב שפתי ישנים, עמ' קב, 
בספר "גופי הלכות" לר' שלמה אלגזי, זאת בהקשר לביאור  ב. פעם נוספת מוזכר אברהם גאנשו כ"חכם השלם"-א

לשונות בהלכות רוצח: "ומה שתירץ החכם השלם הדיין המצויין כמה"רר אברהם גאנשו נר"ו", ראה: אלגאזי, גופי 
 הלכות, קו, ע"א. 

77
ר כי הוא בן מזכיר יהלום את ר' יוסף גאנשו כתלמידו של נג'ארה ואף משע ,11ראה הערה , ראשוןכנזכר בפרק ה 

, שם; 161, בין אלגוריה, עמ' שם; 464, 456, 456-455, 413זמנו הצעיר. ראה: יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ' 
 .116-117התחדשות, עמ' 

78
 .  61הערה לעיל  ראה על כך 
79
 קונפורטי, קורא הדורות, נ, ע"א. 
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ברור שגאנשו  80לערך, 1461שנראה כי שיריו של גאנשו נותרו בכ"י עד שיצאו לאור בשנת  אף

בספר "זמירות ישראל" של  1411היה משורר ידוע בחייו שהרי שיריו פורסמו כבר לפני שנת 

באיטליה, בספר "אשמורת הבוקר" של אהרן ברכיה בן  1416בשנת  81נג'ארה, מהדורת שלוניקי,

כמו כן,  83באמסטרדם, בספר "אמרי נועם" של ר' יוסף גאלייגו. 1416בשנת  וכן 82משה ממודינא

  84שיריו של גאנשו פורסמו גם בקובצי שירה שונים, ונשתמרו גם בגניזה.

  85ראה אם כן כי גאנשו הוא בן זמנם הצעיר של המשוררים מנחם דילונזאנו וישראל נג'ארה.נ

 

 

                                                           
80
  על כך ראה בהרחבה בפרק השלישי. 
81
  .61על כך ראה לעיל הערה  
82
 רל ע"א.  -קנד, קלח, רכח -ברכיה, אשמורת הבוקר, דף: פה ע"ב, קא ע"ב, קב, קנג 
83
לקובץ השירים של ר' יוסף שלום גלייאגו צורפו שלושה משיריו של גאנשו, ראה: גלייאגו, אמרי נועם, עמ' סא ע"ב,  

עו ע"א. לקובץ שירים זה צורף גם שיר אחד של ר' יהודה בן גאמיל, דודו של גאנשו, ראה: שם, עמ' כג ע"ב. על עורך 
קמז. על ר' יוסף שלום גאלייגו וספר  -אמרי נועם, עמ' קלדבארי, ספר -הספר ולרשימת השירים שבספר ראה: סרוסי

 קלג.  -שיריו ראה: שם, שם, עמ' פז
84
  על כך ראה בהרחבה בפרק השלישי. 
85
 וראה גם: ביבי, דילונזאנו.  .161-156על מנחם די לונזאנו ראה: פרומקין, חכמי ירושלים, א, עמ'  
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 זמונים של יוסף גאנשו ותפוצת שיריופרק שלישי: ספר הפ

  ושנת הדפסתו ספר הפזמונים 2.2

שמעמדו  ספר הפזמונים והבקשות של גאנשו נדפס פעם אחת בלבד ושרד ממנו עותק יחיד ולקוי,

הועבר  1כשל כתב יד לכל דבר. הספר יקר הערך שידוע כי היה ברשותו של מר מאיר זלצברגר,

לרשות בית המדרש לרבנים שבניו יורק ושם הוא נמצא כיום. כיוון שכריכתו ודף השער חסרים 

 לא ידוע שמו המקורי ושנת הדפסתו. 

ב"קורא הדורות" מוזכר ספר השירים של גאנשו במפורש: "והוא חבר ס' פזמונים נאים 

אמור הכיר את שלמה אלגאזי קונפורטי, שכ 2ומשובחים כמו פזמונים של הרב ישראל נגארה ז"ל".

באופן אישי, ידע ממקור קרוב על קיומו של ספר הפזמונים לגאנשו. כיוון שספר השירים הזה לא 

היה בנמצא בדורות האחרונים ועל סמך הנאמר בקורא הדורות הסברה שרווחה בקרב חוקרים 

  3שונים הייתה כי שיריו של גאנשו לא יצאו לאור.

( פרסם לראשונה ישראל דוידזון בתוך "אוצר 1355-1316העשרים )בשנות השלושים של המאה 

דוידזון אינו מציין את שנת הוצאת הספר  4השירה והפיוט" את רשימת השירים מספרו של גאנשו.

לאור. לפי יערי ב"הדפוס העברי בקושטא" נדפס ספר "פזמונים ובקשות" לגאנשו בתקופה 

וינוגרד ב"אוצר הספר העברי"  1431-1453.5 השישית של הדפוס בקושטא, משמע בין השנים

( על ידי המדפיסים בקושטא אברהם 1461מדייק יותר: לדבריו יצא הספר לאור בשנת ת"ב )

אך הוא אינו מנמק את קביעתו ולא ברור על סמך מה קבע מועד זה. מכאן  6פראנקו ויעקב גבאי,

לערך, הרי שספר שיריו יצא לאור כשנתיים  1461עולה שאם אכן שנת פטירתו של גאנשו היא 

 לאחר מותו. 

 

                                                           
1
יורק, ועל פי הדף הראשון של -הראשי של בית המדרש לרבנים בניועל פי מידע שנתקבל מפרופ' גי' רובנר, הספרן  

 ". From The Library of Mayer Sulzbergerעותק הספר הנושא את החותמת: "
2
 קונפורטי, קורא הדורות, נ, ע"א. 
3
אה: דליטש מציין כי גאנשו כתב את "פזמונים בקשות תחינות", והוא נסמך בדבריו על המידע מ"קורא הדורות". ר 

. לונץ, מציין בערך על ר' יוסף גאנשו את ספר הפזמונים שחיבר, אך מוסיף כי הוא נותר בכתב 14דליטש, תולדות, עמ' 
; רוזאניס קובע כי ספר השירים לא נדפס ואף זכרו נעלם: "אמנם לא ראו הדפוס ואף 67יד; ראה: לונץ, גאנשו, עמ' 

דוד קונפורטי נאבד זכרם בימינו אלה" ראה: רוזאניס, קורות  שהיו בנמצא בכתב יד בעת אשר כתב זכרונותיו ר'
; שטינשנידר מתייחס אף הוא לשיריו של גאנשו "שחיקה את זמירותיו של ישראל נג'ארה", 111היהודים, ג, עמ' 

; בניהו מתייחס לכך שגאנשו כתב הרבה שירי חול וקודש וכי ספר השירים 531ראה: שטינשנידר, ספרות ישראל, עמ' 
. לעומתם מציין מארכוס כי קובץ משירי גאנשו 716יה למראה עיניו של ר' דוד קונפורטי, ראה: בניהו, גאנשו, עמ' ה

; וטובי מציין את גאנשו כמשורר אשר הדפיס את 65נמצא בספריית בית המדרש לרבנים, ראה: מארכוס, בורסה, עמ' 
 . 41יצירתו בחייו, ראה: טובי, השירה במזרח, עמ' 

4
 -. ככל הנראה הוא השתמש בעותק שהיה בספרייה של ה616-615; שם, ד, עמ' LVIIIזון, אוצר השירה, א, עמ' דויד 

JTS . 
5
את התקופה השישית משייך יערי למדפיסים: שלמה פראנקו, בנו אברהם פראנקו וחתנו יעקב בן שלמה גבאי,  

ספרים נוספים אשר נדפסו בקושטא בתקופה  . על163-166ולאברהם בן ידידיה גבאי. יערי, הדפוס בקושטא, עמ' 
 . 635-617. על דפוסי קושטא במאה השש עשרה ראה: הקר, דפוסי קושטא, עמ' 113-167השישית, ראה: שם, עמ' 

6
 .411, שם, ב, עמ' 111, 111וינוגרד, אוצר הספר, א, עמ'  
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 תיאור הספר ותוכנו 2.1

 7( דפים,117מבחינה חיצונית מדובר בספר בעל ממדים פיזיים קטנים. במקור הוא מנה לפחות קז )

( דפיו הראשונים 14אך כיום בעותק המצוי בבית המדרש לרבנים בניו יורק, חסרים ממנו טז )

של הספר מצורפים דפים  ( חסר בפנים הספר. לעותק זה75(. כמו כן, דף עג )17ותחילתו בדף יז )

ם של ועליהם הועתקו בכתב יד )ככל הנראה של אחד מבעלי הספר( כמה שירי 9ובסופו, 8בתחילתו

על פי הקולופון ועל פי מפתח השירים המצוי בדפיו  10שלמה אבן גבירול וישראל נג'ארה.

 12ניתן ללמוד כי הוא כלל )רלב( מאתיים שלושים ושניים שירים במקור. 11האחרונים של הספר,

הספר כולל גם  14ושלושה שירים שרדו באופן חלקי. 13כיום חסרים ממנו שלושים וחמישה שירים,

בעותק היחיד, הנמצא בבית  15ם שנכתבו על ידי דודו של גאנשו ר' יהודה בן גאמיל.שבעה שירי

המדרש לרבנים בניו יורק, באים לעתים דפי הספר שלא לפי הסדר וקיים בהם חוסר רצף, זאת 

כמו כן קיימות  17עקיבות ברצף השירים.-עניין זה יוצר גם אי 16כתוצאה מתקלה באופן כריכתו.

 19וטעויות דפוס מסוגים שונים. 18 בספר טעויות במספור השירים

                                                           
7
 דף קז, הינו הדף האחרון הנדפס בספר ובו מפתח השירים.  
8
 ארבעה עשר דפיו הראשונים ודף יז ע"א, הוא הדף הנדפס הראשון בעותק הקיים.  
9
 שבעה דפיו האחרונים של הספר בנוסף לדף קז ע"ב, שהוא הדף הנדפס האחרון בעותק הקיים.  
10
 עבודתי מתבצעת על פי צילום מיקרופילם של הספר שנמצא בספרית יד יצחק בן צבי בירושלים.  
"תמו ונשלמו הפזמונים ובקשות ותחנות ותוכחות ותהלות לאל נורא עלילות כמנין רל"ב ]...[ הנחני  על פי הקולפון: 11

גאנשו, פזמונים ובקשות, קד, ע"א; מפתח להחל ולגמור הפיוטים והבקשות והתחנות והתוכחות כמנין רל"ב" ראה: 
 קו. -השירים ראה: שם, קה

12
 לא כולל השיר האחרון החותם את הספר: "אל אל שדי מעוז" שאינו מסומן ואשר אינו נמנה במניין השירים. 
13
 קעח )דף עג(. -דף יז ע"א(, ושירים קעז -לג )מתחילת הספר-שירים א 
14
 לד, קעו, קעט.  
15
כיר את שיריו של הדוד רלב )מסוג וידוי(. יהודה בן גאמיל: ככל הידוע לי למעט דוידזון, אשר מז -שירים רכו 

. "רבונו של עולם אמרתי 566ב"אוצר השירה והפיוט", אין הוא מוזכר במחקר. ראה: דוידזון, אוצר השירה, ד, עמ' 
, "רבונו של עולם ויהי 6155, "אשמתי ומדרכך קרסולי מעדו" )רכז(, שם, א 654אודה עלי פשע" )רכו(, שם, ר 

, "רבונו של עולם 641ונו של עולם בעלותי על לבבי ימי חלדי" )רכט(, שם, ר , "רב111באשמורת הבקר" )רכח(, שם, ר 
, "רבונו של עולם באתי 655, "רבונו של עולם אם אמרי אשכחה" )רלא(, שם, ר 613אלי אתה אשחרך" )רל(, שם, ר 
רלב נדפסו ב"סדר  -. שלושה משיריו ראו אור בסדרי שירה נוספים. שירים רל ו641לפניך בלב נשבר" )רלב(, שם, ר 

אשמורת הבוקר" ואילו שיר רכט זכה לשש הדפסות נוספות מלבד זו שבספר "פזמונים ובקשות" לגאנשו בקבצים 
אלה: "אור בקר", "אמרי נעם", "מרפא לנפש", "סדרי כל חי", "שער הרחמים", "תקון שובבים". ראה: דוידזון, 

מ' כג ע"ב. המידע המועט אודות הדוד עולה בעיקר מן הקינות . ראה גם: גלייאגו, אמרי נועם, ע641אוצר השירה ר 
שחיבר גאנשו לזכר דודו ומכותרתן, וכן מן הכותרת המצורפת לשיר )וידוי( הראשון שחיבר הדוד. ראה: גאנשו, 

רכד; רכו. וכך כתב גאנשו בכותרת השיר הראשון: "ואלו הקינות אשר חברתי על פטירת דודי  -פזמונים ובקשות, רכא
עטרת ראשי גדול בישראל החכם השלם הרב המובהק כמוה"רר יהודה בן גאמיל זלה"ה" )רכא(. ובכותרת לווידוי ו

הראשון שכתב הדוד: "אלה הוידויים חבר דודי לי החכם השלם החסיד הענו כמוה"רר יהודה בן גאמיל זלה"ה" 
ר פירושם מרביץ תורה. מכאן אנו למדים )רכו(. גאנשו מכנה את הדוד: "החכם השלם", ו"הרב המובהק", כינויים אש

ראה בפרק השני, בסעיף: כי הדוד היה אף הוא תלמיד חכם. על הכינויים של מרביץ תורה ועל תפקידיו השונים 
(, 61גם בגוף השירים שב גאנשו ומתאר את הדוד כחכם ואיש דת: "נר המערבי תחכמוני" )רכא,  גאנשו, מרביץ תורה.

(, "וידו בכל חכמה 16(, "חכם וגדול" )רכב, 41(, "לשר אבי התעודה" )רכא, 16דה" )רכא, "וכל למוד וחכמה ידו ה
( ועוד. הדוד, שהיה כפי הנראה אחי האם היה דמות נערצת על גאנשו, ואולי אף שימש כמורו 11כארי בחבורה" )רכג,

גם על נסיבות מותו ניתן ללמוד מן  (.11(, "אבי אבי רכבי ופרשי" )רכד, 11כפי שרומז גאנשו: "הוא היה אבי" )רכא, 
השירים. הדוד נפטר ממחלה ארוכה: "חליו במשכבו פרש עליו רשת ומכמור ]...[ שלשה חדשים סבל יסורים" )רכא, 

51-13 .) 
16
סז ע"ב. חוזר לנה ע"א. ממשיך  -נד ע"ב. מדלג לדף סו ע"א. ממשיך מסו ע"ב -לפי הפירוט הבא: מתחיל מיז ע"א  

ע"ב, מדלג על עג )חסר(. ממשיך מעד ע"א עד הסוף. לא ברור אם תקלה זו קיימת כבר במקור או אם עב  -מנה ע"ב 
 התרחשה בעת כריכתו מחדש של הספר. 

17
חלקי(, נד, ע"ב. רק תחילתו של השיר  -חלקי(, יז ע"א, נקטע בשיר )קל -רצף השירים שמתחיל בסיומו של שיר )לד 

 -חלקי(. השירים שלאחריו באים ברצף עד תחילתו של שיר )קסב -של שיר )קנחמובאת כאן. בצמוד אליו ממוקם סופו 
 -חלקי(. רצף השירים תקין עד תחילתו של שיר )קנח -חלקי(, סז, ע"א. בצמוד לשיר )קסב(, מובא סופו של שיר )קל
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בנוסף, הדפוס בספר משובש ולקוי, מצב המקשה מאוד על הבנת הכתוב. לעתים הדפוס מרוח או 

שקיים סביבו מעין צל, כך שתוואי האות, גופה, מטושטש ואינו ברור. ליקוי זה מקשה על האבחנה 

ג וכדומה. הדבר קשה עוד יותר  -ו, נ -י, ז-ר ו-ח, ד -ב, ה-ורה דומה כגון: כבין אותיות בעלות צ

באותיות רש"י המופיעות בכותרות השירים ובקטע המסיים של הספר. קשיים נוספים בהבנת 

החומר הנדפס נובעים מאיכות הנייר ומצבע הדפוס. לעתים כשהדף כהה מידי נראית האות כמו 

ר מידי נראות המילים כרצף של שברי אותיות. ברבים מן המקרים כתם דיו, ולעתים כשהוא בהי

ניתן להבין את הכתוב רק על פי הקשר המשפט או הפסוק המקראי אליו הוא מרפרר. זאת ועוד, 

הדפוס הלקוי מתבטא גם בסימני הניקוד שאינם ממוקמים תחת האותיות אלא חורגים מגבולן 

ינם ניכרים כלל. נראה כי כל אלה משקפים את מצב לכיוון האות שלפניהן, ובסימני הדגשים שא

 הדפוס בזמנו של גאנשו. 

במחקר מוכר ספר שיריו של גאנשו בשם: "פזמונים, בקשות, תחינות ותוכחות". נראה כי שמו של 

הספר ניתן לו על סמך דבריו של גאנשו העולים מן הקולופון אשר נמצא בסוף הספר: "תמו 

מדבריו אלו אנו גם  20חנות ותוכחות ותהלות לאל נורא עלילות".ונשלמו הפזמונים ובקשות ות

השירים בספר מסודרים על פי  21למדים על הז'אנרים השונים שבחר בהם לעיצוב שיריו.

כלומר,  22המודוסים המוסיקליים המזרחיים, כשהמאחד אותם הוא השימוש במקאמים תורכיים.

למיון שיריו. כמקובל בקובצי השירים בני הוא בוחר בעיקרון מוסיקלי טהור כקריטריון ראשי 

 23הזמן, בראשי השירים ניתנו הוראות מדויקות לביצועם על פי לחנים של שירים לועזיים.

 

 

 

                                                                                                                                                                      
חלקי(, עב  -יר )קעוחלקי(. רצף השירים תקין עד לש -חלקי(, סז, ע"ב. בצמוד לשיר )קנח( ממוקם סיומו של שיר )קסב
חלקי(, עד ע"א,  -קעח, חסר. וסופו של שיר )קעט -ע"ב. רק תחילתו של השיר מובאת כאן. דף עג ובו שירים קעז

 שיר אחרון ללא סימן(.   -חלקי -ממוקם בצמוד לשיר )קעו(. לאחר מכן רצף השירים נשמר עד סוף הספר )קעט
18
רדו לשערים" ממוקם השיר "יושב שמי רום" שאינו מצוין בסימן. כך בין שיר )לו( "יומם השמש" לשיר )לז( "י 

יח ע"א. כמו כן קיים דילוג על סימן מה. מסומן שיר )מד( "גדול ורב עליליה" ולאחריו סימן מו שיר  -ראה: דף יז ע"ב
 כא ע"א.  -"יקוד אש דתך". ראה: דף כ ע"ב

( נרשמה המילה "כי" פעמיים; בשיר צו קיימת 7)( נרשמה בטעות המילה "מחטאתי"; בשיר צט 5כך בשיר רה ) 19
( באות ה' במקום באות א'; 11( באות א' במקום באות ה'. בהמשך נרשם ההדוף )צו, 4טעות נגררת: נרשם ישגא )צו, 

בשיר קצג מצוין בטעות "סימן יוסף" כלומר שהשיר חתום על אף שהוא אינו חתום; נראה כי בשיר פ הסטרופה 
ס', אחת מאותיות החתימה של השם "יוסף", נשמטה. כמו כן, במספר שירים נשמטו אותיות  השלישית ובה האות
(, נדפסה המילה "נש" 7אותיות "או" נשמטו; בשיר פח ) –( נדפסה המילה "סיף" במקום אוסיף 11בדפוס: בשיר סב )

"ל תשובה, האות ה' נשמטה. (, נדפסה המילה "תשוב" ונראה שצ13נראה כי המילה שבורה וצ"ל "ונשאו"; בשיר ריא )
נרשמה בטעות המילה "תהא" וצ"ל "רדה" כנדרש לחרוז. כמו כן, קיימות טעויות ברישום שמות , (11פד )בשיר 

המקאמים. כך, במקום שיגייא נרשם שגייא )נד(, שיגיא )נו, נז, נח(. ובמקום גאריאה נרשם גאריה )קצ, קצא, קצב( 
  ועוד. 

20
קד, ע"א. ובהמשך הקולופון: "ובדרך מישור הנחני להחל ולגמור הפיוטים והבקשות  גאנשו, פזמונים ובקשות, 

 והתחנות והתוכחות כמנין רל"ב אשר עשיתי לו ולשמו". ראה: שם, שם. 

21
 על סוגי השירים  בספר "פזמונים ובקשות" ראה בהרחבה בפרק הרביעי.  
22
 על המקאם. ראה: סרוסי, זמרת הקודש, עמ' רפז.  
23
 על הצד המוסיקלי והזמרתי של השירים ראה בהרחבה בפרק העשירי.  
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 שירים אשר חסרים כעת בספר ונוספו למהדורה ממקורות שונים 2.2

לוקטו שלושה שירים שהופיעו במקור בין דפיו הראשונים של ספר "פזמונים ובקשות" ונשמטו 

שירים אלה מופיעים ברשימת השירים אשר בדפיו האחרונים של  24מחדש ממקורות שונים.

יהמו מעי" )ו( נודע לי מתוך מאמרו של צינברג על ירושתו הספרותית על קיומו של השיר " 25הספר.

של נג'ארה. במאמר הוא מעיר כי ייתכן שמחברו של השיר "יהמו מעי לך גואלי" הוא המשורר 

בעזרת המאגר מלימוד נג'ארה שבו נאספו שירי ישראל נג'ארה מכתבי יד אותר  26נשו.יוסף גא

השיר. שני שירים נוספים אותרו באמצעות הפניותיו של דוידזון ב"אוצר השירה והפיוט": "ימין 

  28והשיר "יומי ולילי אהים בחילי" )כד(. 27ושמאל יפרוץ צר" )כא(

רה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר הומצאה לי בסיוע המאגר הממוחשב של המפעל לחקר השי

רשימה של שירים אשר עשויים להיות שיריו של ר' יוסף גאנשו. לשירים צורף מפתח ובו מיקומו 

של השיר בכתב היד באוספי הספריות השונות. במהלך הבדיקות אמנם התגלה השיר "יבואו 

להשלימו ולהביאו מחדש במהדורה  מרחוק" )יב(, אך כיוון שהסרט המקורי אבד לא היה ניתן

  29זו.

 תפוצת שיריו של ר' יוסף גאנשו  2.2

חלק זה עוסק בתפוצת שיריו של ר' יוסף גאנשו. במסגרת זאת אסקור את תפוצת שיריו לאורך 

הדורות כפי שהיא עולה מכתבי יד, מקובצי שירים של משוררים ומסדרי שירה של עדות ישראל. 

אבדוק אם התפקיד והייעוד המקוריים נשמרו לאורך השנים או שחל בהם שינוי, ותיבחן 

 משמעותם. 

יד שבגניזה מופיעים אחד עשר שירים מתוך שניים עשר השירים שפורסמו ב"זמירות בכתבי ה

יש להניח שהשירים הללו שפורסמו  30ישראל" )שלוניקי(, בחלק שנדפסו בו שירי משוררים אחרים.

לראשונה מעל בימה זו, זכו לפופולאריות רבה והועתקו בשל התפוצה הנרחבת של שירי נג'ארה 

של גאנשו הודפסו והועתקו קרוב יחסית לתקופתו אך במהלך הדורות הלך דווקא. שירים רבים 

  31ופחת מאוד העניין בשיריו.

                                                           
24
 יהמו מעי לך גואלי" )ו(; "ימין ושמאל יפרוץ צר" )כא(; "יומי ולילי אהים בחילי" )כד(. " 
25
 קו. -דפים קה 
26
 . 576-577ראה: צינברג, ספרות ישראל, עמ'  
27
דף מ, ע"ב. למקור זה מפנה דוידזון באוצר השירה  מקור השיר: נאג'ארה, זמירות ישראל )שלוניקי(, סימן יב, 

 . 1345והפיוט. ראה: דוידזון, אוצר השירה, י 
28
 .1346מקור השיר: סדר רב עמרם ח"ב, יא. למקור זה מפנה דוידזון באוצר השירה והפיוט. ראה: שם, שם, י  
29
 .בי יד של שירי גאנשוכתוראה גם בסעיף: , T-S H 11. 131.71 כ"י קמבריג', ספריית האוניברסיטה, 
30
 ראה בטבלה.  
31
 ראה בטבלה. 
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וחמישה  שיריו של גאנשו הגיעו לקובצי שירה ויצאו לאור במקומות שונים. ארבעה קובצי שירה

נתון המצביע  33ואילו בשבעה כתבי יד סוג הכתיבה הוא איטלקי, 32מקורם בערי איטליה, כתבי יד

ובחמישה קובצי שירה וכתב יד  34על מקורם. מנגד, שיריו נכללו גם בשני קובצי שירה מערביים,

  35אחד שמקורם מזרחי.

 36מקורות בדפוס  2.2.2

 לערך. 1461. ספרו של גאנשו: יוסף גאנשו, פזמונים בקשות תחינות ותוכחות, דפוס קושטא, 1

קופות שונות של קובצי פזמונים ובקשות יחד עם . שירים של גאנשו שנכללו באסופות מת1

 37שיריהם של יוצרים שונים:

  ,1133ישראל נג'ארה, זמירות ישראל, מהדורת שלוניקי. 

 ( 1416א' ברכיה, סדר אשמורת הבוקר, מנטובה, שפ"ד .) 

  ,1451-1416.38יוסף שלום גלייאגו, ספר אמרי נועם, אמשטרדם  

  1735רנו, ד' פאדרו, ספר שפעת רביבים, ליוו . 

   ,1611ש' מולכו )מוציא לאור(, משמרת הקדש, פיסא.  

  ,א' מארי, א"ס עראקי )מוציאים לאור(, ספר הפזמונים 

  39(.1614כלכתה, תרט"ז )   

  ,1677פ"ד בן רפאל )מוציא לאור(, שיר חדש, נא אמון . 

  פ"ח מזרחי )מוציא לאור(, ספר ישיר משה, אכסנדריה, תרמ"ו 

  (1664.)40  

  ( ספר השירים, בגדאד, תרס"ו )(. 1314ע"ר דנגור )מוציא לאור 

                                                           
32
 . 154-151על הדפוס באיטליה ראה: בצלאל, איטליה, עמ'  
33
 ראה פירוט בטבלה. 
34
 "ספר אמרי נועם" )אמשטרדאם( ו"סדר רב עמרם" )ווארשא(.  
35
 ראה פירוט בטבלה.  
36
 , וליד השירים במהדורה. 616-615; שם, ד, עמ' LVIIIעל פי ישראל דוידזון, אוצר השירה והפיוט, א, עמ'  
37
 לפרטים, ראה בטבלה.  
38
לקובץ שירים זה צורף גם שיר אחד של ר' יהודה בן גאמיל, דודו של גאנשו, ראה: גלייאגו, אמרי נועם, עמ' כג ע"ב.  

 קנ, וראה שם במפתח השירים. -על הספר ראה: סרוסי ובארי, ספר אמרי נועם, עמ' פז
39
השירה והפיוט מזכיר דוידזון כי השיר "יה סביבי היה חונה" )נו(, נדפס גם בסידור נוסף בשם "ספר באוצר  

הפזמונים", שיצא לאור כנראה בכלכתה או בבמבאי וכי דפיו של הסידור חסרים. כיוון ששמו של המוציא לאור ושנת 
. כמו כן, מזכיר דוידזון  LII; א, 516ב, עמ' הוצאתו לאור לא הובאו בלתי אפשרי לאתרו. ראה: דוידזון, אוצר השירה, 

(, במספר 1614את השיר "בי אל דבר" )קמא( כשיר המופיע בסידור אחר בשם "ספר הפזמונים", שנדפס בבמבאי )
; כ"י פריס, בית המדרש לרבנים, LI; א, 656, סימן 11. השיר אינו מופיע בסידור. ראה: דוידזון, אוצר השירה, ב, 151
177 PARIS RAB (11631F  .) 

40
ע"פ דוידזון, בסידור זה נדפס השיר "יה סביבי היה חונה" )נו(. אולם בבדיקה שערכתי השיר אינו נמצא באף לא  

אחד מהסידורים שהוא מפנה אליהם ב"אוצר השירה והפיוט": "ישיר משה" ליוורנו, "ישיר משה" מנטובה, "ישיר 
. מצאתי כי שיר זה )נו( נדפס XXXVIII ; ושם, א, עמ'1117, סימן 516מ' משה" פראג. ראה: דוידזון, אוצר השירה, ב, ע

בספר "ישיר משה" אסכנדריה מהדורת אסכנדריה שדוידזון לא מזכיר ברישומיו. ראה: בטבלה. 
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 ( משמרת הקדש, ליוורנו, תרע"ו ,)(. 1314ש' בילפורטי )מוציא לאור 

  בנימין רפאל בן יוסף )מוציא לאור(, שירי ישראל בארץ הקדם 

  1311.41)שיב"ה(, איסטנבול,  

 . בסידור תפילה:5

 1641ארשה, ב, ו-עמרם גאון, סדר רב עמרם גאון, א . 

 . בפרסומים מודרניים:6

      ,חיים שירמן, מבחר השירה העברית באיטליה, סדר שלישי, א

  42(.1356ברלין, תרצ"ד )

 43(.1356אביב, תרצ"ח ) -שמעון ברנשטיין, שומרי החומות, תל 

      שמעון ברנשטיין, "משירי הגאולה של יוסף גאנשו", בתוך: ספר

יורק, ת"ש  -ישראל באמריקה, ניו -השנה של הסתדרות בני ארץ 

(1361.)44  

  ( 1361א"מ הברמן, ברן יחד, ירושלים, תש"ה.)45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

41
שיב"ה הוא קובץ שירים של משוררים שונים שיצא לאור מתוך כתבי יד ישנים ואשר שיריו נועדו לשבתות, מועדים  

 טבלה. במשפחתיות. ראה ושמחות 
42
שירמן כלל את גאנשו בין משוררי איטליה והדפיס שניים משיריו: "יומם וליל לאל עליון" )קסז(; "יפלא בעיני כל  

 איש" )פה(. ראה: שירמן, איטליה: עמ' רסז, רסח. 
43
 בנספחים: פרסומים של ברנשטיין שמעון. ראה 
44
 .שם, שם 
45
 הברמן פירסם שיר אחד של ר' יוסף גאנשו "יצרי הרע תמיד ליצרי הטוב" )רד(, ראה: הברמן, ברן יחד, עמ' קצא,  

 רמו. 
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 . שירים שנכללו באסופות1
  46=)ז(; בכולם, פ = פזמונים ובקשות, גאנשו 2211א. זמירות ישראל, שלוניקי, 

מצב  ז פ תחילת השיר
 השיר

 הערות מקאם לחן מיקום  סוג

פה  דל דר תוך
 ושן

בין שירי  פזמון חלקי יא קיג
 משוררים שונים

 -  -  

 ימין ושמאל
 יפרוץ צר

פזמון  לא ידוע יב כא
 נאה

השיר חסר    -"- 
 במקור

יושב ברום 
 שמי קדם

פזמון  שלם כג קא
 נאה

 -"-     

    -"-  פזמון חלקי כה עז אין דן למזור
יומי מאוד רד 

 ושפל
    -"-  פזמון חלקי כו עו

יחד לבבי 
 ורוחי

פזמון  חלקי כז פ
 נאה

 -"-    

יחלצון ידידיך 
 עד אנה

   -  -"-  פזמון חלקי מד צט

פזמון  חלקי מה קב יפה נוף משוש
 נאה

 -"-  -   

אבי אויב עד 
 אן

    -"-  פזמון שלם מט קסו

אודך בכל 
 לבבי

פזמון  חלקי נא קסט
 נאה

 -"-  -   

יזל כטל 
 אמרת

    -"-  פזמון שלם נב קמח

יגון בלבבי כי 
 כל טובי

פזמון  חלקי נז צז
 נאה

 -"-  -   

 
 ב. סדר אשמורת הבוקר, מנטובה, שפ"ד = )א(

 הערות מיקום / יעוד סוג מצב השיר א פ תחילת השיר
  פתיחה לימי חנוכה   שלם פה ע"ב קסג יהי שם ה' מבורך
   לפסח  שלם קא ע"ב קג יפו דודיך אחותי 

  לפסח  שלם קב נב לצביידמה דודי 
רבונו של עולם באנו 

 לפניך
שלם  קנד-קנג רכה

 ותוספת
פתיחה לוידוי יום  

 כיפור
  

  פתיחה לראש השנה  שלם קלח סד ידידים חיש נבואה
רל -רכח רכא אלה אזכרה ונפשי עלי

 ע"א
   על פטירת אדם גדול  שלם

 = )א"נ( 2221-2212ג. ספר אמרי נועם, אמשטרדם, 
 תחילת
 השיר

מצב  א"נ פ
 השיר

מיקום/  סוג
 יעוד

 הערות 

יושב ברום 
 שמי קדם

סא  קא
 ע"ב

קדש  פזמון חלקי
 הילולים

שירים פזמונים ותפילות 
ותחינות לשבתות ולמועדים 

 למילה ולחתנים
עו  קא -"- 

 ע"א
פזמון,  חלקי

רשות 
 לקדיש

בין סדר 
 חתנים

 -"- 

יחידתי עוז 
 חמדתי

עו  קד
 ע"א

פזמון,  חלקי
רשות 
 לנשמת

בין סדר 
 חתנים

 -"- 

יזל כטל 
 אמרתי 

פזמון  חלקי עו  קמח
רשות 
 לקדיש

בין סדר 
 חתנים

 -"- 

 
                                                           

46
 רק הפריטים שחל בהם שינוי בלחן השיר או במקאם לעומת הרשום ב"פזמונים ובקשות" לגאנשו צויינו בטבלה.  
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 = )ש"ר( 2212ד. ספר שפעת רביבים, ליוורנו, 
תחילת 

 השיר
מצב  ש"ר פ

 השיר
 הערות  מיקום/ יעוד סוג

בי אל דבר 
 יום קרבני

כא  קמא
 ע"ב

פזמון שאומרים ביום  פזמון חלקי
קודם פתיחת  שבועות
 ההיכל

שירות ותשבוחות 
 ותחינות ובקשות

 
 = )מ"ה( 2211ה. משמרת הקדש, פיסא, 

 הערות  מיקום/ יעוד  סוג מצב השיר מ"ה פ תחילת השיר
  לשבועות  חלקי  117ע"מ  קמא בי אל דיבר יום קרבני

 
 ( = )ס"פ(2222תרט"ז ) 47ו. ספר הפזמונים, כלכתה,

מצב  ס"פ פ תחילת השיר
 השיר

מיקום/  סוג
 יעוד

 הערות מקאם

יה סביבי היה 
 חונה

בין   שלם רמט  נו
 הפזמונים

נרשם בכותרת השיר:  - 
 חתום יוסף 

 
 = )ש"ח( 2222ז. שיר חדש, נא אמון )אלכסנדריה(, 

מצב  ש"ח פ  תחילת השיר
 השיר

מיקום/  סוג
 יעוד

 הערות

יה סביבי היה 
 חונה

שירות ותשבחות ללמד נערי    שלם סג נו
 ישראל. 

 בכותרת השיר: סימן
 יוסף

 
 ( = )י"מ(2222ח. ספר ישיר משה, אכסנדריה, תרמ"ו )

מצב  י"מ פ תחילת השיר
 השיר

 הערות מיקום/ יעוד סוג

יה סביבי היה 
 חונה

בין   שלם עא נו
 הפזמונים

תהילות לחגים ולמועדים 
 ולחתנים.

 נרשם בכותרת השיר: סימן
 יוסף

 
 ( = )ס"ה(2112ט. ספר השירים, בגדאד, תרס"ו )

מצב  ס"ה פ תחילת השיר
 השיר

 הערות מיקום/ יעוד סוג

יה סביבי היה 
 חונה

שבחות ליום   שלם עו נו
 ד

 שירים ושבחות לכל זמני השנה. 
 נרשם: סימן

 יוסף
 

 ( = )מ"ה(2122י. משמרת הקדש, ליוורנו, תרע"ו )
מצב  מ"ה פ תחילת השיר

 השיר
 הערות מיקום/ יעוד סוג

בי אל דבר 
 יום קרבני

 בין הפזמונים.  חלקי קכה קמא
ליל ראשון של שבועות 

 כמנחת יום ראשון

שירים ופיוטים 
 לשבתות ולמועדי ה' 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47
ו. שם הוא מציין כי דפיו חסרים. -צל דוידזון בסימן פ"ספר הפזמונים" נוסף שנדפס בכלכתה או במבאי נרשם א 

 . LIהספר לא אותר. ראה: דוידזון, ד, 
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 = )שיב"ה( 2112יא. שירי ישראל בארץ הקדם, איסטנבול, 
תחילת 

 השיר
מצב  שיב"ה פ

 השיר
מיקום/  סוג

 יעוד
 הערות מקאם לחן

ישמח 
 הר ציון

 13עמ'  קפח
 11סימן

שירים שונים לשבתות,  -  -    חלקי
מועדי השנים, שמחות, 
מילה וחתנים. נרשם 
 בטעות סימן: יהודה 

דל דר 
תוך פה 

 ושן

 161עמ'  קיג
 11סימן 

שירים שונים לשבתות,  -    פזמון חלקי
מועדי השנים, שמחות, 

 מילה וחתנים.
 
 תפילה. שירים שנכללו בסידור 2

 = )סר"ע( 2222ב, וארשה, -סדר רב עמרם גאון, א
מצב  סר"ע פ תחילת השיר

 השיר
 הערות מיקום/ יעוד סוג

יומי ולילי 
 אהים בחילי

חלק  כד
 ב
 יא

 סדר סליחות. מיושב 
 בתוך: 

תיקון )מעמד( 
 ליל שביעי

נוסח תפילה לכל השנה. 
 השיר חסר במקור.
 נרשם חתום: יוסף 

 
 

 שירי גאנשו כתבי יד של 2.2.1

. שלושים ואחד שירים של ר' יוסף גאנשו זוהו ונרשמו במאגר של המפעל לחקר השירה והפיוט 1

 בגניזה על שם עזרא פליישר.

  48א. עשרים וארבעה שירים מהם מופיעים בספר השירים של ר' יוסף גאנשו.

שירים אלה  ב. שבעה שירים שנרשמו במאגר המפעל לחקר השירה והפיוט יוחסו לגאנשו מספק.

  49אינם כלולים בספר שיריו, ולא כללתי אותם במהדורה.

יד עבריים שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים מצויים -. במכון לתצלומי כתבי1

  50 צילומים של שישה עשר כתבי יד שונים ובהם מיצירתו של ר' יוסף גאנשו.

 

 

                                                           
48
 : "אבי אויב עד אן ירדה" T-S H 11.131שירים מקורם בכתב יד קמבריג', ספריית האוניברסיטה  11 

131.67 .11 T-S H  "11. 131.71; "אודך בכל לבבי T-S H "11. 131.75; "אזכיר תהילות אל אדיר T-S H אין דן למזור" ;
; "יגון בלבבי כי T-S H 11. 131.71; "יבואו מרחוק" T-S H 11. 131.46; "דל דר תוך פה ושן" T-S H 11. 131.41דיני" 

 ; T-S H 11. 131.61 ; "יה שומר אמונים"T-S H 11. 131.61 ; "יגן בעדי עוזי ומעוזי"T-S H 11. 131.43כל טובי" 
; "יומין סגיאין בית מותבי" T-S H 11. 131.76; "יום ליום אביע אומר" T-S H 11. 131.66אדם" "יודע מחשבות 

131.76 .11 T-S H "11. 131.74; "יונה תמה ברה כמו חמה T-S H;  "11. 131.61"יושב ברום שמי קדם T-S H יזל" ;
; T-S H 11. 131.71לצון ידידיך עד אנה" ; "יחT-S H 11. 131.66"יחד לבבי ורוחי"  ;T-S H 11. 131.64כטל אמרתי" 

 "יפלא בעיני כל איש" ;T-S H 11. 131.71  ; "יפה נוף משוש הארץ"T-S H 11. 131.47"ימין ושמאל יפרוץ צר" 
 131.61 .11 T-S H "11. 131.73; "ישבתי בין משפתיים T-S H "11. 131.77; "ישובו אחור מעני T-S H. 1  שירים מקורם

 . N .1117. BM 51-6"ישמח הר ציון"; R .1117. BM 67-1טית: "ימלא פי תהלות"; בספרייה הברי
49
השירים הם: "יושב על כס רם ונשא", "יחד באים יחד באים", "יסור יסרתני ועד מות דכיתני", "יצפנני בסוכה יום  

. מקורם בכתב יד קמברידג', יריע אויבי עלי", "יקרת בעיני ומה מאוד אהבתיך", "ישראל עמך בין", "מיום גלה עדרי"
 . הם חתומים יוסף, חלקיים ומופיעים בכתב היד ברצף: T-S H 11.131ספריית האוניברסיטה 

 34-31 .11.131 T-S H. 
50
פירוט העתקות של שיריו בארבעה עשר כתבי יד שונים ראה בטבלה המצ"ב. מלבד השירים יש שני כתבי יד שלו  

   .16-17הראשון, הערות על כך ראה בפרק  בענייני הלכה.
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 = מספר סרט.Fבכולם, ; 1121א. ירושלים, מכון יצחק בן צבי 
תחילת 

 השיר
מספר  פ

 סרט
 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום

בי אל 
דבר 
יום 

 קרבני

 F37965 קמא
 

מאה  לשבועות 
 כ -י"ט

מחזור מנהג רומניא   
לשלש רגלים 
 )מעריבים(

 
 LA 779 bx.12.4אנג'לס, אוניברסיטת קליפורניה -ב. לוס

תחילת 
 השיר

מספר  פ
 סרט

 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום

בי אל 
דבר 
יום 

 קרבני

פזמון  F32452 קמא
להוצאת 

ספר 
תורה 
ביום א 

של 
 שבועות

פיוטים 
 לשבועות 

מאה 
 י"ח

 אנקונא 
Ancona 

איטלקית 
 מרובעת

 

 
 , אוסף פירקוביץ IIA898ג. סנט פטרבורג, 

תחילת 
 השיר

מספר  פ
 סרט

 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום
 

יחד 
לבבי 
ורוחי 
 לעבוד

פיוטים לשבת,       F65758 פ
למועדים, לחתונה 

 ולברית מילה.
 (סוף השיר חסר)

 
 2122ד. שטרסבורג, לאומית 

תחיל
ת 

 השיר

מספר  פ
 סרט

 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות מקאם כתיבה מקום
 

יה 
סביבי 
היה 
 חונה

F394 נו
3 

מאה   
 י"ח

מזרחי 
 ת

פיוטים  - 
מסודרי
ם לפי 
 לחנים

 
 ה. אוסף פרטי

תחילת 
 השיר

מספר  פ
 סרט

 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום
 

בי אל 
דבר 
יום 

 קרבני

בראשו  F72271 קמא
נכתב 

פזמונים 
 לשבועות

מאה  
 י"ט

 

 אנקונא 
Ancona 

 

כתובה  איטלקית
 לשבועות
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 222ו. ירושלים, בניהו, ו 
תחילת 

 השיר
מספר  פ

 סרט
 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום
 

בי אל 
דבר 
יום 

 קרבני

לפני   F44582 קמא
 הכתובה
מיועד 

 לשבועות

מאה 
י"ח 
 י"ט

איטלקית  
 מרובעת 

כתובה 
 לשבועות

 
 NY JTS 4155ז. בית המדרש לרבנים, 

תחילת 
 השיר

מספר  פ
 סרט

 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום
 

בי אל 
דבר 
יום 

 קרבני

ליום א   F25056 קמא
של 

 שבועות

מאה 
 י"ח

איטלקית  
 מרובעת

כתובות 
 לשבועות

 

 
 222ח. ליוורנו, תלמוד תורה 

תחילת 
 השיר

מספר  פ
 סרט

 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום
 

בי אל 
דבר 
יום 

 קרבני

 F49063   1654 קמא
 

איטלקית  ליוורנו 
 מרובעת

סדור מנהג 
ספרד 

לשבתות 
 וימים טובים

 
 1ט. ירושלים, בניהו, ש 

תחילת 
 השיר

מספר  פ
 סרט

 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום
 

ישמח 
הר 
 ציון 

הייעוד   F44322 קפח
ע"פ 

תוכנו, 
כאן לא 

 צוין

מאה 
 י"ט

ספר שבת  מזרחית 
 וימים טובים.
פיוטים מאת 

פייטנים 
מארצות 
 המזרח

 
 222י. ירושלים' בניהו, ו 

תחילת 
 השיר

מספר  פ
 סרט

 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום
 

בי אל 
דבר 
יום 

 קרבני

פזמון  F44583 קמא
ליום א 
 שבועות

איטלקית    
 מרובעת

כתובה 
 לשבועות 
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 22יא. פראג, המוזיאון היהודי 
תחילת 

 השיר
מספר  פ

 סרט
 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום
 

ידידים 
חיש 
 נבואה
 לבית

 נמצא  F46439 סד
בין 

אשמורת 
לראש 
 השנה

מאה 
 י"ט

 פירארא
 

איטלקית 
 מרובעת

  סליחות קינות 
תקון ערב 
 ראש חדש
תפילות 
נוספות 
לתפילות 

הקבע לימים 
 הנוראים 

 
 122יב. תל אביב, ביל גרוס 

תחילת 
 השיר

מספר  פ
 סרט

 

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום
 

בי אל 
דבר 
יום 

 קרבני

בין   F49156 קמא
שירים 

 לשבועות.
ליום ב 
של חג 
 שבועות

1671 
 

כנראה 
 רודוס

מזרחית 
 מרובעת

פיוטים 
מסודרים לפי 

 מקאם

 
  MS Heb 8*2028יג. ירושלים, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, 

תחילת 
 השיר

מספר  פ
 סרט

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום
 

אל גדול 
בקרב 
 אויבך 

 B191 לה  
2028-

8 

מאה   
 י"ח

כנראה 
 טריסטה

ספרדית 
בינונית 
 ומרובעת

פיוטים 
פזמונים 
 וקינות

לשבת איכה 
 ועוד 

אל דל 
 גדל צירו

 -"-  -"-  -"-  -"-    -"-  סא

אליך 
אדוני 
אקרא 

 אשתחוה

 -"-  -"-  -"-  -"-    -"-  נ

אל 
קדוש 
יושב 

 תהילות

 -"-  -"-  -"-  -"-    -"-  ע

ימינך 
ערץ 
 טפחה

 -"-  -"-  -"-  -"-    -"-  קז

יום ליום 
אביע 
 אומר

 -"-  -"-  -"-  -"-    -"-  קל

יעלת חן 
וצביה 
 נאוה

 -"-  -"-  -"-  -"-    -"-  קנט

עיני עיני 
יורדה 
 מים

 -"-  -"-  -"-  -"-    -"-  ריט
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 . 212 סנט פטרבורג, אוסף פירקוביץיד. 

תחילת 
 השיר

מספר  פ
 סרט

מיקום/  סוג
 יעוד

זמן 
 משוער

 הערות כתיבה מקום
 

יהמו 
 מעי

 41433 ו
 (37)דף,

פזמון 
 נאה

השיר חסר     
 במקור

 

 שינויים שחלו בשירים במהלך הדורות 2.2

עצמם. לעתים שירים קוצרו, חל שינוי בנוסחם או במהלך הדורות חלו שינויים שונים בשירים 

בכותרת המובאת בראשם ולעתים חל שינוי גם בייעוד השירים. כך, בחמישה שירים שנדפסו 

ב"זמירות ישראל" )שלוניקי( ובשיר אחד ב"שירי ישראל בארץ הקדם", לחן השיר שונה לעומת 

כך גם שונה המקאם לעומת המובא בשיריו בשיר ב"זמירות  51המובא בספר שיריו של גאנשו.

ישראל" )שלוניקי(, בשיר ב"ספר הפזמונים" )כלכתה(, בשני שירים ב"שירי ישראל בארץ הקדם" 

כיוון שבעת הזאת המנגינה היא שותף מלא  6166.52לאומית -שטרסבורג ובשיר המופיע בכתב יד

שרת את המילה או להדגיש מסר, היא בעלת ביצירה והיא עומדת ברשות עצמה ולא רק כדי ל

מידה רבה של ניידות המאפשרת להעביר לחן אחד לשירים אחרים. כלומר טקסטים שונים זה 

  53מזה הותאמו לאותו לחן, וכך מתאפשר ביצוע מיידי של שיר חדש על פי מנגינה ידועה.

עדות לשמו של מחבר  54במעט שירים שנדפסו מוזכר מעל השיר: "חתום יוסף" או "סימן יוסף",

השיר. ברוב השירים הנדפסים מידע זה כבר אינו קיים. כיוון שהשירים אינם מסודרים בתבנית 

השירית הנאותה, יוצא כי האקרוסטיכון ובו חתימת המחבר אינו בולט. כך, שמו של מחבר השיר 

מח הר ציון" אינו מזוהה, ובחלוף השנים הוא הופך לאלמוני. דוגמה לכך ניתן לראות בשיר "יש

  55)קפח(, שנדפס במאה העשרים ב"שירי ישראל בארץ הקדם" ושבכותרתו נרשם בטעות יהודה.

ב"זמירות ישראל" )שלוניקי( מכונים השירים בכותרת: "פזמון" או לעיתים "פזמון נאה". כיוון 

כני שברוב שיריו לא ציין גאנשו את סוגי השירים, הסימון במהדורת "זמירות ישראל", שהוא עד

  56לזמנו, מלמד שהמשורר התכוון לכנות כך את שיריו.

הסתפקו המדפיסים  57שירים רבים שנדפסו בקובצי השירה השונים אינם מובאים בהם במלואם,

 במחרוזת אחת או שניים שהתאימה למנגינה של הלחן. 

                                                           
51
 ראה בטבלה.  
52
 ראה בטבלה.  
53
על השפעות המוסיקה . 451; יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ' 17; סרוסי, המוסיקה, עמ' 11אבנארי, המקצב, עמ'  

 על השיר ועל המקאם ראה בהרחבה בפרק העשירי. 
54
 -פר הפזמונים )כלכתה(, דף עה ע"א, סימן: רמט ראה: סדר רב עמרם, ח"ב יא, "יומי ולילי אהים" )קכב(; ראה: ס 

"יה סביבי היה חונה" )נו(; ושיר זה ראה עוד: ישיר משה, לד, סימן עא; ספר השירים, לד, סימן עו; שיר חדש, כד, 
 סימן סג. 

55
 . 11, סימן 13ראה: רפאל, שיב"ה, עמ'  
56
    סוגם. על כך ראה בפרק הרביעי בסעיף העוסק בארגון השירים בספר על פי 
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 תפקוד השירים בשימוש מאוחר  2.2

 אך נראה כי רובם יועדו להיאמר 58,בספר השירים של גאנשו אין ציון לייעוד רוב השירים

לעומת זאת, בקובצי השירה השונים ובכתבי היד מתפקדים  59של ימות החול. באשמורת הבוקר

סרוסי,  60רבים מן השירים בהקשרים שונים, והם מושרים בחגים ובמועדים או כשירי חתונה.

ם מגלים שחקר את מנהג שירת הבקשות בישראל, מצא: "שמנהגים מוסיקאליים מסורתיי

משמע, חל בתוכן הסמלי שינוי אשר  61גמישות ומשתנים בהתאם לנסיבות חברתיות תרבותיות".

נראה שתופעה דומה התרחשה במהלך השנים גם  62מתבטא בין היתר גם בשינוי תוכנם הדתי.

 בשיריו של גאנשו. 

ו"בי אל דבר"  63לתפוצה נרחבת במיוחד זכו שני שירים של גאנשו: "יה סביבי היה חונה" )נו(

השיר "בי אל דבר" הוא בין הפיוטים המוכרים ביותר של גאנשו והוא הפך עם השנים  64)קמא(.

  65למעין כתובה לשבועות בהשראת פיוטו המפורסם של נג'ארה.

מבחינת  66כותרת השיר במקור אינה מציינת דבר אשר יכול להעיד על ייעודו לחג השבועות.

ולו חרוז אחיד. מבחינת תוכנו הוא מאזכר את תחילתו של הקשר המבנה מונה השיר עשרה טורים 

בין עם ישראל לאלוהיו, את מעמד הר סיני וקבלת התורה ואת בחירת עם ישראל כעם סגולה. 

 67כיוון שעל פי חז"ל מזוהה החג עם זמן מתן תורה תוכנו של השיר הולם את חג השבועות.

ר באופן חלקי, בדרך כלל רק שלוש הסטרופות במקורות השונים ובכתבי היד נדפס והועתק השי

הראשונות. בשתי הסטרופות האחרונות של השיר עולה מצבו הקשה של עם ישראל והיותו בגלות 

                                                                                                                                                                      
57
 ראה בטבלה. 
58
כך הוא משיר לה עד שיר רג, למעט שיר נא אשר בכותרתו נרשם סוגו: רשות ושיר קכז, אשר יועד לחתן ששמו יוסף  

קעח , והשירים: לד, קעו, קעט אשר תחילתם חסרה לא ניתן לדעת מה צוין -לג, קעז-)לגבי השירים החסרים: א
החיבור מוזכר בכותרת המובאת בראשם. בכותרתו של שיר רי צוין שיש במקור(. סוגם של כשלושים שירים בסוף 

 ראה בפירוט בפרק הרביעי. על כך  לשלבו בין אמירת סליחות.
59
  על מבנה הספר, סוג השירים וייעודם ראה בפרק הרביעי. 
60
מחזורים לפירוט ייעודם של השירים ראה בטבלה. כמו כן, במסגרת איסוף שמות פייטנים נשכחים ושיריהם מ 

וספרי פיוט שונים, מזכיר לוצאטו שני שירים של גאנשו תחת שם מחבר: יוסף, וללא אזכור שם המשפחה. לוצאטו 
מציין שם כי השיר "יפו דודיך" )קג( נועד לפסח וכי השיר "ידידים, חיש נבואה" )סד( נועד לראש השנה, אך אין הוא 

 . 13טו, נחלת שד"ל, עמ' מציין את הקובץ ששירים אלה נדפסו בו. ראה: לוצא
61
 .117-114ראה: סרוסי, שירת הבקשות, עמ'  
62
 שם, שם.  
63
ישיר משה, לד,  ראה: ספר הפזמונים, כלכתה, עה, סימן רמט; ספר השירים, לד, סימן עו; שיר חדש, כד, סימן סג; 

 (.F3943) 6166סימן עא; כתב יד שטרסבורג, לאומית 
64
; ומשמרת הקדש )ליוורנו(, קכה. וראה גם בכתבי 117משמרת הקדש )פיסא(, עמ' ראה: שפעת רביבים, דף כא ע"ב;  

אנג'לס, אוניברסיטת קליפורניה, -(; בכתב יד לוסF37965) 1111היד הבאים: בכתב יד ירושלים, מכון יצחק בן צבי 
LA 779 bx.12.4 (F32452( בכתב יד אוסף פרטי ;)F72271  בכתב יד ירושלים, בניהו ו ;)141 (F44582 בכתב יד ;)
(; בכתב יד תל אביב, ביל F25056) NY JTS 4155(; בכתב יד בית המדרש לרבנים, F44583) 144ירושלים, בניהו ו 

  (. F49156) 156גרוס 
65
 , סימן שא. 643-646ראה: זמירות ישראל )מהדורת חורב(, עמ'  
66
לעתים בצירוף הנחייה כלשהי המורה על ייעודו בכמה קובצי שירה שנדפסו ובכתבי יד אחדים יועד השיר לשבועות,  

 זה. ראה בטבלה. 
67
 השיר נשתמר עד ימינו בביצוע קהילת רומניוטי, לשבועות לפתיחת ההיכל )מסר לי פרופ' א' סרוסי(.  
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ובהן גם בקשה לגאולה. כיוון שכך, נראה כי מבחינת תוכנן הן לא התאימו למעמד החגיגי של חג 

 השבועות ולכן הושמטו או לא הועתקו. 

" של גאנשו המכונה אף הוא כתובה, אינו דומה לכתובתו של נג'ארה בצורה או השיר "בי אל דבר

הוא אינו עשוי ככתובתו של נג'ארה או ככתובות אחרות המוכרות בספרות העברית על  68בתוכן.

ואין בו התרחשויות דרמטיות הלקוחות מעולם האלוהות הרומזות על הזיווג  69דרך הפארודיה,

  70אלוהות.הקדוש בין הזכרי והנקבי ב

                                                           
68
 . 66-65, 46-47, 45, 3-7וראה גם: נזרי, נג'ארה, עמ' . 47-45על הכתובה של נג'ארה ראה: בארי, נג'ארה, עמ'  
69
. על כתובה אחרת לשבועות, של רבי סעדיה בן יוסף, ראה: טובי, כתובה לשבועות, 47-45אה: בארי, נג'ארה, עמ' ר 

 . 54-56מב; וראה: דוידזון, פארודיה, עמ' -לה. ועל כתובה אנונימית לשבועות ראה: כהן, כתובה, עמ' לה-עמ' כד
70
; פרק רביעי: "מסורת וחידוש 111-64ראה: שלום, הקבלה וסמליה. בעיקר פרק שלישי: "קבלה ומיתוס", עמ'  

  . 117-145; 111-31; וראה גם: אידל, קבלה וארוס, עמ'111-115בריטואל של המקובלים", עמ' 
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 ייעוד וסוגים –פרק רביעי: האקלים הדתי והחברתי של שירי גאנשו 

על מנת להבין את ההקשר הדתי והחברתי שיוסף גאנשו פעל בו ויצר בו את שיריו, אבקש תחילה 

 לתאר בקצרה את פועלם של המקובלים בצפת ואת השפעתם על חידושי מנהגים.  

 קבלת צפת 2.2

במאה השש עשרה הפכה הקבלה לכוח היסטורי ורוחני מרכזי ביהדות ומגורשי ספרד מצאו בה 

על פי תפיסות שמקורן בקבלת צפת משהו מן האל  1לת קיום ישראל בגלות.את התשובה לשא

עצמו גלה מתוכו כאשר חל באלוהות מעין פירוד בין העיקרון הזכרי לנקבי, קרע בין העליון 

המיתוס הלוריאני התגבש סביב שלושה סמלים  2לתחתון. העניין הזה נתפס כמעשה הרסני.

ון הקלקול כתוצאה מן השבירה. תפיסת העולם הקבלית עיקריים: הצמצום, שבירת הכלים ותיק

גורסת כי בתהליך התהוות העולם התרחש קלקול, שבירה, שכתוצאה ממנו המציאות אינה 

במקומה הנכון, ומה שאינו במקומו נמצא בגלות. מכאן עולה שכל ההוויה הנמצאת בגלות זקוקה 

מתרחש הן בתחום האלוהי על ידי  3(,1171-1156לגאולה. התיקון על פי ר' יצחק לוריא, האר"י )

והן בעולמו של האדם. כיוון שלאחר שבירת הכלים התמזג עולם  4מערכת המכונה "פרצופים",

העשייה עם הכוחות הדמוניים, "הקליפות", דברים ירדו ממדרגתם ועולם העשייה נפל אל בין 

ה מן הקליפות. תפקיד זה הקליפות. תהליך התיקון הנדרש ייעשה על ידי הפרדתו של עולם העשיי

  5נמסר לאדם וקיום מצוות הוא המכשיר של מלאכת התיקון.

החידוש העיקרי של האר"י הוא בכך שהעביר את התופעות של גלות וגאולה שבמרכז שיטתו, 

 –שני הקטבים  6מתחום הניסיון ההיסטורי אל ההוויה הקוסמית כולה ואף אל סוד האלוהות.

ורתו במרכז המערכת והקנו לה עומק חדש. לא רק סמלים של מציאות הועמדו בת –גלות וגאולה 

גלות ישראל  7רוחנית, אלא כאלה המבטאים גלות וגאולה היסטוריים, אקטואליים ומוחשיים.

לפיכך אינה רק עונש והעמדה במבחן אלא מטרתה תיקון, והגאולה אפשרית רק על ידי קיום 

ת הקץ ולתקן את הפגם שבבריאה נתונה אם כן מצוות. האפשרות להחיש את הגאולה, לקרב א

בידי כל אדם באמצעות מעשיו ובמיוחד בידי היהודי. עם קבלת עול המצוות על עצמו פועל עם 

                                                           
1
-166שכטר, צפת, עמ'  ראה: . על עליית מרכז הקבלה בצפת54; שם, הרקע, עמ' 111, 66שלום, הקבלה וסמליה, עמ'  

ראה: מרוז, חיי . על חיי הרוח בצפת, 167-143צבי, השלטון העות'מאני, עמ'  -; בן61-41, תקופת הזוהר, עמ' שם; 116
 . 31-61הרוח, עמ' 

2
 . 115שלום, הקבלה וסמליה, עמ'  
3
 . 11-3על תולדות האר"י, ראה: שתיל, האר"י, עמ'  
4
הדמויות הנקראות פרצופים, השפעתם והשתקפותם בעולמות היצירה והעשייה היחסים המתקיימים בין  

 .113שלום, הקבלה וסמליה, עמ'  המתהווים למטה מעולם האצילות הם עיקר ענייניה של קבלת האר"י. על כך ראה:
5
שטיין, כלים, עמ' ; ויינ165-161; תמר, גלות וגאולה, עמ' 65; מרוז, חיי הרוח, עמ' 111-113, 117, 111שם, שם, עמ'  

116-36 ,116 ,141-141 .
 

6
נושא הגאולה הוא אבן יסוד בהגות ובאמונה היהודית. הוא עולה בחזיונות נביאי ישראל ובמדרשי הגאולה  

  .63ומשמעותו הועמקה בימי הביניים ראה: בר תקוה, חזות הגאולה, עמ' 
7
  .11שלום, הרקע, עמ'  



53 

 

חידושי  8ישראל לתיקון כל ההוויה. הבאת העולם למעמד המתאים לתיקון, זוהי למעשה הגאולה.

הגים חדשים ולכולם חדר מתח האר"י ושאר המקובלים שפעלו בצפת בעת הזאת כללו שלל מנ

המשיחיות ותקוות הגאולה. המנהגים שגובשו הותאמו לכל תחום בחייו של היהודי ולכל אחד 

  9מימות השנה. לתפוצה נרחבת זכו בעיקר מנהגי התפילה ושירים ופיוטים אשר מוצאם מצפת.

 ריטואלים 2.1

של  ו, האל, וכל מעשההריטואל הוא הצד המעשי והשימושי של יחס האדם אל מקור אמונת

קדושה, קיום מצווה או מנהג דתי מתייחס אל מקור זה ופועל בתוכו. כלומר, כל המקיים מצווה 

גם מייצג את החיות האלוהית וגם מעורר אותה. הריטואל אם כן נתפס כפעולה קוסמית שנועדה 

הזכרי לנקבי להשיג מספר מטרות: להביא להרמוניה בין כוחות הדין לכוחות החסד; לאחד בין 

הכוחות הדמוניים; ולגונן מפני הכוחות הדמוניים  –באלוהות; לחלץ את השכינה מהסטרא אחרא 

  10על ידי השתלטות עליהם.

קבלת צפת שהתמקדה במשיחיות, הביאה את המתח האסכטולוגי שבחיי היהודי לידי ביטוי 

טואלים הישנים, הרי –בעוצמה רבה. שני קווי התפתחות שונים עולים ביחס לריטואלים 

המסורתיים, מקבלים פרשנות חדשה לאור הדימויים החדשים ובד בבד נוצרים ריטואלים 

חדשים. ההשפעה הרחבה הושגה על ידי ריטואלים ומנהגים חדשים אשר קוימו בפועל על ידי 

בצפת חודשה חגיגת השבת: מנהגי השבת וקבלת השבת עוצבו  11חוגים רחבים מכל שכבות העם.

רעיון של הזיווג הקדוש. השבת זכתה לכבוד מלכים, היא הפכה למעין גן עדן זוטא שראוי על ידי ה

היהודי להתבשם מעדנו. האדרת חשיבותה וצביונה של השבת וכבוד המלכים שניתן לה בקבלתה 

ובצאתה, ִחֵייב לשמוח, לאכול, לשתות, ולהתעלות בשירה. כתוצאה מכך רבו מאוד השירים 

חודש גם טקס "תיקון ליל  12ת, בבית סביב התפילה ובסעודות המצווה.והזמירות בבית הכנס

וחודשו זמני תשובה, צומות וסיגופים כגון "יום כיפור קטן" בכל  13שבועות" להכנת הזיווג הקדוש,

פעולת התיקון נעשתה  15וזמנים להתאבל על גלות השכינה כגון "תיקון חצות". 14ערב ראש חודש,

ת ובייחודים, לימוד הזוהר, מעשי צדקה וחסד, השתטחות על קברות גם באמצעות תפילות בכוונו

                                                           
8
  .63; בר תקוה, חזות הגאולה, עמ' 57-54הרקע, עמ' ; שם, 111שם, הקבלה וסמליה, עמ'  
9
  .31; בן נאה, ארץ ישראל, עמ' 61שלום, הרקע, עמ'  
10
 . 116-115, 113, 117, 116שלום, הקבלה וסמליה, עמ'  
11
 . 141-151; ויינשטיין, כלים, עמ' 117, 111, 113שם, שם, עמ'  
12
חלמיש, הנהגות  ועוד על השבת ראה: ;55מוסיקה, עמ' שילוח,  ;161-155ראה: שלום, הקבלה וסמליה, עמ'  

; רצהבי, אלקבץ, עמ' 111-161. על הזמירות לשבת ראה: ליבס, סעודת שבת, עמ' 111-45קבליות, בעיקר שער ג, עמ' 
 . 61-71; אפרתי, ידיד נפש, 17-67; גזונדהיט, ידיד נפש, עמ' 143-141

13
  .155-151שלום, הקבלה וסמליה, עמ'  
14
 . 166-161שם, עמ'  שם, 
15
  .וראה גם בסעיף: תיקון חצות .61שם, הרקע, עמ'  
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ברוח זו עודדו חכמי צפת את השירה לסוגיה כגורם מהותי של התעלות רוחנית  16צדיקים וכדומה.

ודבקות, על פי השקפה שפיתחה תורת הסוד ולפיה כוחה של הקדושה מגיע למלוא ביטויה כאשר 

משתתפים באמירת הקדושה שאומרים בני ישראל למטה. היא נאמרת למעלה על ידי המלאכים ה

האדם השר בדבקות זוכה להשתתף בכינונה של ההרמוניה הקוסמית והשירה הופכת לכוח אדיר 

התמורה שחלה בעיקר במנהגי השבת והשירה בלילה  17שבאמצעותו ניתן להביא לתיקון העולם.

  18תרמה יותר מכול לפריחת הפיוט.

 תיקון חצות 2.2

המעמדות המיוחדים של אמירת בקשות באשמורת הבוקר או בלילות התפתחו בהשפעת 

המקובלים. על פי אחד העקרונות בתורתם קיבלה השירה בלילה משעת חצות ואילך משנה 

חשיבות, כיוון שבשעה זו יורד הקב"ה לגן עדנו להשתעשע עם הצדיקים ולהאזין לתפילתם 

ד, ב"תיקון חצות" קם הקב"ה בכבודו ובעצמו באמצע על פי התלמו 19וזמרתם של בני ישראל.

הלילה, שואג כארי, בוכה ומצטער בצער החורבן. באותו אופן צריך האדם מישראל לחקות את 

תיקון חצות בחוגו של האר"י בצפת  20הבורא, להתעורר באמצע הלילה ולבכות את גלות השכינה.

י בחינותיה של השכינה. הראשון, ריטואל מכיל שני חלקים: "תיקון רחל" ו"תיקון לאה", שהן שת

של קינה שכן אז היא גולה ומרוחקת מן הקב"ה, ואילו השני, תיקון לאה, של גאולה ונחמה שאז 

הקבלה הצפתית שראתה סגולה בתפילה ובלימוד באשמורת הבוקר,  21היא חוזרת ומתאחדת עמו.

בעה מנהגים של תיקון חצות פיתחה את המסורות המצויות כבר במקרא וקשורות לדוד המלך וקי

נהגו המקובלים  לכך בהמשך 22ותיקונים למועדים אחרים אשר כללו תפילות ושירת פיוטים.

  23להשמיע עד עלות השחר שירים, תחינות ובקשות, ומכאן התפתח מוסד הבקשות.

 שומרים לבוקר 2.2

סויות הדתיות המנהגים שחידשו מקובלי צפת הרחיבו מאוד את המסגרות החברתיות ואת ההתכנ

חבורות שיר של משכימי קום היו הצרכנים  24שבעבורם היה צריך ליצור טקסטים לביצוע.

                                                           
16
  .166תמר, גלות וגאולה, עמ'  
17
 . 111-113שילוח, השפעות הקבלה, עמ'  
18
 . 113שם, שם, עמ'  
19
  .111; שם, השפעות הקבלה, עמ' 55ראה: בארי, עולת חדש, שיב; שילוח, מוסיקה, עמ'  
20
  .616בארי, שירי נג'ארה, עמ'  ;61אמזלג, הפיוט, עמ'  
21
 .61; אמזלג, הפיוט, עמ' 161-166שלום, הקבלה וסמליה, עמ'  
22
  .111-36, 65, 61-61; וראה גם, פדיה, אבל ועונג, עמ' 111-116סרוסי, שירת הבקשות, עמ'  
23
וגמרות )זוהר(  מהותו של מנהג הבקשות עולה מן הכתוב ב"שבחי האר"י": "כולה קולי קולות של גרסות משניות 

 . 116-117ומדרשי רז"ל ושל תהלים ונביאים של פזמונים ותחינות ובקשות". ראה: בניהו, נג'ארה, עמ' 
. שלוש המהדורות של "זמירות ישראל" לנג'ארה 31; שם, שירת הקבלה, עמ' 451יהלום, שירה עברית מסטית, עמ'  24

הציבור לשירים הללו. דברי המוציא לאור של הדפוס שראו אור במהלך תקופה זו מעידות על הביקוש הרב של 
לוניקי בגב שער מהדורת השירים מעיד על כך שנזעק להדפיסם עקב הביקוש ודרישת הציבור "לבקש את פני ה' אבש

אלוהינו באשמורו", ראה: שם, שם. כמו כן, על פי יהלום גולת הכותרת של "זמירות ישראל", היא מהדורת ונציה 
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על  25הגדולים ביותר של פיוטים ופזמונים. מעתה התמקדה השירה בשכבות של המוני העם.

משכימי הקום נמנתה תנועת ה"שומרים לבוקר" שקמה כפי הנראה בצפת והתפשטה לארצות 

לדברי בניהו, המנהג לקום באשמורת הבוקר לומר תחנונים, בקשות ומזמורי  עם זאת, 26אחרות.

תהלים, אמנם קשור לחוגי המקובלים מצפת והוא מוכר בעיקר מאיטליה, אך מדובר במנהג קדום 

גולדשמידט מדגיש כי אין לקשור או לבלבל בין מנהג  27אשר שורשיו בספרד עוד לפני גזרות קנ"א.

ומה של ה"שומרים לבוקר" שבו אמרו מזמורים בימי שני וחמישי עם זה לבין מנהג אשכנזי ד

על פי סרוסי, פיוטים מסוג הבקשה הופיעו כבר במחזורי תפילה ספרדיים מלפני הגירוש,  28שחר.

ולדבריו הקימה בלילה הוא מנהג עתיק שהיה נהוג בספרד ובארץ ישראל עוד בימי הביניים ואינו 

ינסון טוענת כי מנהג זה היה קיים בירושלים כבר בתחילת רוב 29חידוש של המקובלים בצפת.

ואף גולדשמידט מציין כי מנהג זה היה נהוג בקרב קבוצת ספרדים  30המאה השש עשרה

עם זאת ראוי לציין כי גם אם יש אזכורים לקיום המנהג במקורות קדומים,  31בירושלים.

  המקובלים בצפת נתנו לו תוקף סמכותי והרחיבו את תפוצתו.  

היה לטפח את מנהג התפילה שהתרכז בעיקר סביב  32תפקידה של תנועת "השומרים לבוקר"

הציפיות לגאולה. אגודות משכימי קום למיניהן גילו התלהבות גדולה לשיר שירי דבקות במנגינות 

על פי בן נאה, שירים ופיוטים שהגיעו מארץ ישראל לקהילות שונות ברחבי האימפריה  33מוכרות.

ת זכו לתפוצה רחבה. הם היו חדשניים בתוכנם ובצורתם, נועדו ללחנים זרים, העות'מאני

אופנתיים ומבוקשים, וברבים מהם ניכרת השפעה קבלית. השירים הללו מילאו חסר שנוצר עם 

  34ייסודן של חבורות המשכימים לבוקר והם שימשו כחלק מהרפרטואר של הטקסים החדשים.

 

                                                                                                                                                                      
חדש והביא בה שירים חדשים עם ישנים בשלושה מדורים. ההרחבה הניכרת במדור "עולת תמיד" שהמשורר ערך מ

שכללה את תשעים השירים הישנים עם מאה ושלושים חדשים, מלמדת על הרחבת המסגרות החברתיות של הטקסים 
יהלום, התחדשות,  השונים והמנהגים שחידשו מקובלי צפת ועל רצון הציבור לביצוע השירים במסגרות הללו. ראה:

113 .
 

25
  .111-113; שם, השפעות הקבלה, עמ' 55שילוח, מוסיקה, עמ'  
26
את חבורת "מעירי שחר" הקים אהרון ברכיה כנראה בהשפעת המקובל  .461יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ'  

שכן תפילות כגון תיקון  ( ואחרים, כדי להתפלל על הגאולה,1137הארץ ישראלי ר' ישראל סרוג שביקר בזמנו במודנה )
. על חבורות שומרים 111-111חצות ותפילות מיוחדות אחרות מחישות אותה. ראה: שולוואס, רומא וירושלים, עמ' 

רכו. על סדרי תפילה שנדפסו שם לחבורות שומרים  -לבוקר שקמו באיטליה ראה: בניהו, שומרים לבוקר, עמ' קא
רה היה מיסד המשמרות בג'ובאר. הוא העמיד "משמרות" לכל ערב ראש ק. נג'א-לבוקר ראה: שם, איטליה, עמ' פז

חודש כבר מימי בחרותו. ראה: שם, נג'ארה, עמ' ריא. הוא נשא דרשות וחיבר פיוטים להזדמנויות הללו. לדרשותיו, 
.416-115ראה: רגב, מקווה ישראל, עמ' 

  

27
 בניהו, איטליה, עמ' פז.  
28
  .71גולדשמידט, בקשה, עמ'  
29
  .114רוסי, בקשה, עמ' ס 
30
  .61-51רובינסון, אשמורת הבוקר, עמ'  
31
  71גולדשמידט, בקשה, עמ'  
32
יש להבחין בין תנועת "שומרים לבוקר" שהייתה מאגודות משכימי קום שפעלו ברוח קבלת צפת, מתנועת "שומרים  

 . 16ראה: הערה לבוקר" אשכנז שאמרו מזמורים בימי שני וחמישי עם שחר, ורק השם משותף לשתיהן. 
33
 . 451יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ'  
34
 . 36בן נאה, ארץ ישראל, עמ'  
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 זמן השמעת השירים: אשמורת הבוקר  2.2

שעות הבוקר המוקדמות, טרם התפילה, הוא הזמן הרצוי להשמיע את שירי ההלל והתודה לאל. 

גם בכמה משיריו של גאנשו שעת הבוקר המוקדמת,  35בשירים רבים של נג'ארה עולה עניין זה.

 החותם את ספר השירים,אשמורת הבוקר, נרמזת כשעה שהשירים הושרו בה. כך, בשיר האחרון 

ו ּבֹואּו ַהּׁשֹוְכִבים ַעל ִמּטֹות ֶעֶרׂש  :עולה פנייה לציבור לקום מוקדם בבוקר ולבוא לבית הכנסת "ַיְחדָּ

ִמים" )שיר ללא סימן,  קריאה להשכים בבוקר לבית הכנסת ולהלל את האל עולה גם  36(.6ַהִנְרדָּ

ה ְלהֹודֹות לֹו ַגם ְלֹראׁש "ּוְברֹון ַיַחד ֹכְכֵבי ֹּבֶקר ּבְ  בשיר הבא: יו ַקְדִמי // ]...[ // ֲחצֹות ַלְילָּ נָּ ה פָּ תֹודָּ

בשירים נוספים בספר נרמזת שעת הבוקר המוקדמת כזמן שהשירים (. 7-1)קד " ַאְׁשמּורֹות קּוִמי

ֵאל ּוַבַלְילָּה ִׁשיְרָך ִעִמ  הושרו בו. כך עולה במפורש בשיר: ְך הָּ (. כך גם 1י" )סו, "יֹום יֹום אֹוֶדה ִלְׁשמָּ

יו ִתְנֲאִמי / ְּבטֹוב ִׁשירֹות / ְורֹון  ה // ֵאלָּ בשיר הבא: "ֲחצֹות ֵליל קּוִמי / ּוְבַאְׁשמּורֹות / ּוְׁשפֹוְך ֲעִתירָּ

ה" )קיט,  ֶרת ְּבֵעת ( וכן "ַוְיִהי ְּבַאְׁשמוֹ 7(, בשיר זה: "ֲאַרֵנן לֹו ַלֹּבֶקר ִכי ִיְהֶיה ִמְׂשַגִּבי" ) קסז, 5-1ְוִזְמרָּ

בֹות חֹוֵקר" )רו,  ֶניָך ְלבָּ אִתי ְלפָּ  (. 4-1ַהֹּבֶקר // ּבָּ

כמו כן, ייעוד השירים לשעות הבוקר המוקדמות עולה בכותרת של שניים מהם. בשיר רו 

נכתב: "לחן ישן בחיק תאוה לאשמורת הבקר", ובשיר רי נכתב: "ככה בניתי תשעה בתים 

 אשמורת".לאומרם קודם ו'יעבור' בלילי 

חלק מן השירים הושרו במסגרת שמחות או אירועים משפחתיים שונים: שיר אחד בספר 

מוקדש לחתן על פי כותרתו: "לחתן שמו יוסף" )קכז(, ואילו שיר אחר מוקדש לתינוק אשר נולד 

רכד( -בנסיבות מצערות: "קינה לתינוק שנולד יתום". בנוסף, ארבעה שירים אחרים בספר )רכא

טירת דודו של גאנשו: "ואלו הקינות אשר חברתי על פטירת דודי" )רכא(. זאת ועוד, ידוע נכתבו לפ

כי שיריו של גאנשו הושרו בדורות מאוחרים גם בחגים ובמועדים כגון: יום כיפור, ראש השנה, 

   37חנוכה, פסח, שבועות וגם כחלק מסדר חתנים.

 ליטורגית-השינוי במעמדה של שירת הקודש המאוחרת: שירה פרה 2.2

שירת הקודש בתקופה המדוברת אינה קשורה עוד למסגרות המקובלות של סוגי הפיוט 

הפיחות שחל במעמדה של השירה הליטורגית נובע כנראה מכך שחכמי ההלכה כמו  38הקדומים.

הרמב"ם, ר' הלוי אבולעאפיה, ר' יוסף קארו והאר"י שללו את הפיוט בטענת ההפסק, כלומר הם 

                                                           
35
 . 616ארי, שירי נג'ארה, עמ' ב 
36
לשיר זה נודעת חשיבות רבה. כיוון שכריכתו של הספר ודף השער חסרים, אזי שמו המקורי, שנת הדפסתו ופרטים  

 חשובים אחרים העולים לרוב מדפיו הראשונים של ספר אינם ידועים לנו, ואנו למדים על חלקם משיר זה בלבד.
37
 על כך ראה: בפרק השלישי.   
38
  .11; שם, עולת חדש, שיב; חזן, פרג'י שוואט, עמ' 3; בארי, נג'ארה, עמ' 661לישר, שירת הקודש, עמ' פ 
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עוד נטען כי  39הוא גוף זר שהוכנס לנוסח הקבע ויש בו כדי לפגום ברציפות התפילה. טענו כי הפיוט

  40 הפייטנים לא ידעו את הכוונות הנכונות המתחייבות מהתפילה.

ליטורגיים. במילים -לפיכך, היצירה הפייטנית מתרכזת בתקופה זו בסוגים שהם ספק

בתפילה התקנית, והתארגנה אחרות: השירה יצאה מתחומי בית הכנסת, ממקומה הטבעי 

למרכז הקבלי בצפת נודעה השפעה ניכרת על התפתחויות אלה ועל  41ליטורגיות.-במסגרות פרה

 .אופייה של היצירה הספרותית שם ובמרכזים אחרים באימפריה העות'מאנית

בספרו "שירת הקודש העברית בימי הביניים" מציין פליישר כי שירה דתית עברית המשיכה 

לאחר המאה החמש עשרה, שבה התגבשו ונקבעו סופית  42רכזים חדשים שקמו להלהיכתב במ

מערכות התפילה של כל עדות ישראל. ואולם, לדבריו לא קיים כבר קשר בין השירה הדתית הזאת 

לבין הליטורגיה היהודית הממוסדת של תפילות הקבע והחובה. הוא טוען כי שירה דתית נכתבה 

ודה היה לכלכל טכסים דתיים בחיי הפרט או בהתכנסויות בעלות אופי ללא כוונות ליטורגיות וייע

ליטורגית אשר נועדה -לפי יהלום, השירה לאחר הגירוש היא שירה פרה 43דתי והתאחדויות שונות.

למעמדי דבקות מיוחדים לפני עלות השחר, אולם לדבריו, מבחינת תוכנה וציוריה, שירה זאת 

חזן סבור  44שנכתבה לאורך הדורות בהשראת שיר השירים. אינה שונה בהרבה מן השירה הדתית

כי פייטני התקופה כתבו פיוטים להזדמנויות אחרות כגון שבתות, ימים טובים ומאורעות של 

הוא טוען כי השירה המאוחרת בכללותה, החל מן המאה השש עשרה, קרובה  45שמחת הפרט.

  46, לשירים הנקראים "שירי ביניים".באופייה ובייעודיה לתחום שבין קודש לחול שבשירת ספרד

שיריו של גאנשו נכתבו במאה השבע עשרה לערך, ובעת הזאת, כאמור, הייתה מסגרת 

התפילה סגורה ומבוססת מצד הטקסטים והמנהגים. על פי עקרון ההבחנה הפונקציונאלית 

להגדרתו של המקובלת במחקר, שני הסוגים של השירה העברית, קודש וחול, נבדלים זה מזה 

 47פליישר: "לא על פי תוכן השירים, לא על פי נושאיהם ולא על פי אווירתם, אלא על פי יעודם".

                                                           
 . 561-553; חזן, תמורות בסוגי השירה, עמ' 57-54, 51טובי, גירוש, עמ'  39
40
ותו של . חכמי הקבלה התנגדו למסורת הספרדית. על פי עד3ראה: בארי, עולת חדש, עמ' שיב; שם, נג'ארה, עמ'  

חיים ויטל, האר"י לא היה אומר שום פזמון, פיוט או בקשה משל משוררי ספרד בטענה כי אלה אינם יודעים את דרכי 
האר"י, עמ'  ; בארי,516הקבלה ואת אשר הם אומרים וכי הם טועים בסדר דיבורם. ראה: ויטל, שער הכוונות, עמ' 

 .36שם, שירת הקבלה, עמ'  ;461ם, שירה עברית מיסטית, עמ' יהלו; 561-553; חזן, תמורות בסוגי השירה, עמ', 11
41
  על השיר הפרה ליטורגי ראה בהמשך. 
42
 בצפון אפריקה, יוון, תורכיה, ארץ ישראל ותימן.  
43
 . 661פליישר, שירת הקודש, עמ'  
44
 . 161; שם, בין אלגוריה למיסטיקה, עמ' 66; שם, שירת הקבלה, עמ' 414-411יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ'  
45
 . 11חזן, פרגי שוואט, עמ'  
46
. פליישר מתאר אותם "כמיני שירים 61; שם, צפון אפריקה, עמ' 11-11; שם, פיוט, עמ' 15שם, שירי קינה, עמ'  

דתי", וכי "אינם נתפסים כשירי קודש מובהקים, ויש לדון בהם בנפרד". ראה: פליישר ליריים 'חילוניים' בעלי אופי 
 ; 7-4; שוצמן, שירי החתונה, עמ' 15-11. עוד על שירי הביניים בספרד ראה: חזן, פיוט, עמ' 6שירת הקודש, עמ' 

54-51 . 
47
 . 7שירת הקודש עמ'  שם,; 65-61פליישר, הפיוט הקדום, עמ'  
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לפי מירסקי שירי הקודש: "נועדו שיהיו אומרים אותם בבית הכנסת וכוללים אותם בתוך 

ולפי רוזן: "שירת הקודש היא שירה ליטורגית. היא נולדה בבית הכנסת, ונועדה  48התפילה"

כתחילה ללוות את תפילות הציבור. תכניה וכן גם תבניותיה הצורניות, התפתחו משום כך מל

על פי עיקרון זה שיריו של גאנשו אינם שירי קודש מובהקים, אך כיוון  49בצמידות לתפילה".

שהשירים הללו נאמרים בזמנים מסוימים ובמאורעות מיוחדים הקשורים לטקסים בעלי אופי 

מצד תוכנם,  50טקסי ומקיימים בתוכם סממנים צורניים ותוכניים של פיוט. דתי, הם בעלי ייעוד

ברובם עולה המוטיב הלאומי, נושא האהבה האלגורית בין כנסת ישראל לקב"ה לפי הפרשנות 

-לפיכך ניתן לכנותם שירים פרה 51המסורתית של שיר השירים המצויה במסורת הפייטנית.

שירים הללו בשם "שירי קודש", על מנת להבדיל אותם ליטורגיים. בעבודתי אמשיך לכנות את ה

מן השירים המכונים "פיוט", מונח המשמש בדרך כלל בדיון בשירת הקודש לשירים שבתפילה. 

המונח "שירי קודש" משמש בפרט לשירים שנתחברו לאחר המאה השש עשרה ומכוון למנעד רחב 

שהציע חזן לייחד את המונח "פיוט" הדברים עולים בקנה אחד עם הפתרון  52של שירים וסוגים.

לשירה בעלת ייעוד ליטורגי אפילו שאינה שירת קודש מצד תכניה, ואילו את המונח "שירת קודש" 

  53לייחס לשירת קודש בתוכנה אף שאינה בעלת ייעוד ליטורגי.

 ארגון השירים בספר על פי סוגם 2.2

הפזמונים ובקשות ותחנות ותוכחות  בקולופון אשר נמצא בסוף הספר כותב גאנשו: "תמו ונשלמו

בהמשך דבריו הוא שב ואומר: לאל נורא עלילות כמנין רל"ב שבח לאל בורא עולם".  ותהלות

"והוא בגודל חסדו אמצני ועזרני וימינו היא תמכתני והדריכני ובדרך מישור הנחני להחל ולגמור 

מדבריו  54ולשמו לרוממו". כמניין רל"ב אשר עשיתי לו הפיוטים והבקשות והתחנות והתוכחות

אלו אנו למדים על הז'אנרים שבחר בהם לעיצוב שיריו. בשני האזכורים הללו חוזר גאנשו ומכנה 

חלק מן השירים בקשות, תחינות ותוכחות, אולם בעוד שבאזכור הראשון הוא מכנה את חלקם 

פר מעלה כי מעל בדיקת השירים בס פזמונים ותהילות, בפעם השנייה הוא משתמש במונח פיוטים.

לעומת זאת ב"זמירות ישראל" של  55רובם לא נרשם סוג השיר, כך מתחילת הספר עד שיר רג.

                                                           
48
 . 111מירסקי, ערכי השירה, עמ'  
49
 . 11-11רוזן, שירת החול עמ'  
50
  על הצד הצורני של השירים ראה בפרקים השביעי והשמיני. 
51
 על כך ראה בפרק החמישי.  
52
עשרה "שירי קודש מולחנים" שצריכתם נועדה לאירועים  כך לדוגמה מכנה שיטרית את הפיוטים מאז המאה השש 

. ובמקום אחר הוא קושר את המונח 1ציבוריים, קהילתיים או לאירועים משפחתיים. ראה: שיטרית, בקשות, עמ' 
 . 4"פיוטים" גם לשירים עבריים מסוגים אחרים כגון "בקשה" או "תוכחה". ראה: שם, עמ' 

53
 . 11חזן, פיוט, עמ'  
54
 ם ובקשות, קד, ע"ב. ההדגשות שלי. פזמוני 
55
למעט שיר: נא, אשר בכותרתו נרשם הסוג "רשות". ושיר: קכז, שהוקדש לחתן. מידע זה אינו קיים לגבי השירים  

 קעח ולגבי השירים: לד, קעט אשר תחילתם חסרה. -לג, קעז-החסרים: א
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(, שבו נדפסו לראשונה כאמור גם שנים עשר משיריו של גאנשו, הם צוינו 1133נג'ארה )שלוניקי, 

כל סיווג  שירים אלה שמופיעים כאמור בספר "פזמונים ובקשות", נעדרים 56כפזמון או פזמון נאה.

 בראשם.  

לעומת זאת, בראש קבוצה של כשלושים שירים בסוף החיבור רשומים הסוגים הבאים בסדר 

לט' באב )ריט(, וכן על  ריז(, קינות-)ריב )רז, ריא(, תחנה )רד, רה, רו, רט(, בקשה תוכחה 57אקראי:

בנוסף, בקבוצת השירים הזאת לא צוין מקאם. שני  )רכה(. ווידוי 58מות אישים ועל מות דודו,

עניינים אלה, האחד ציון הסוג בשירים והשני העדר מקאם בהם, מבחינים אותם למעשה מן 

 השירים האחרים בספר, כלומר מהפזמונים. 

אם כן, בספר נעשית הבחנה ברורה בין שתי הקבוצות הללו: האחת בעלת זיקה אל סוגי פיוט 

ואולם גם  , הגדולה יותר, הם הפזמונים ששייכים לסוגים מחודשים ומאוחרים.קדומים, והשנייה

השירים ששייכים לסוגים פייטניים אינם מכילים רמזים למקום שילובם במסגרת התפילה )למעט 

בקולופון מבטאים חריג אחד, שיר רי, שצוין לשלבו בין אמירת הסליחות(. אפשר שדברי גאנשו 

  ורתיים אף שבעת הזאת לא הייתה כבר הבחנה ז'אנרית ברורה.בעיקר שמירה על שמות מס

באופן דומה, מתחלקים גם השירים ב"זמירות ישראל" )ונציה(, אך כאן החלוקה היא לשלוש 

הם מסוג  –שירים לכל ימות השנה  –קבוצות. לדברי בארי הקבוצה הגדולה, "עולת תמיד" 

השירים הראשונה בספר "פזמונים ובקשות" הבקשות והפזמונים. קבוצה זאת מקבילה לקבוצת 

שירים לכל שבתות השנה  –שלא צוינו בה סוגי השירים. קבוצה שנייה לדבריה היא "עולת השבת" 

על פי סדר פרשות התורה. קבוצה מקבילה אינה קיימת בספר "פזמונים ובקשות". הקבוצה 

צוינים ושייעודם הליטורגי השלישית היא "עולת חדש", הכוללת שירים שנכתבו לחגים ולימים מ

בדומה לקבוצת השירים השנייה בספר שיריו של גאנשו,  59עולה בדרך כלל מתוכנם ומכותרתם,

  60שהם בעלי זיקה כלשהי לסוגים המוכרים מן הפייטנות הספרדית.

 

 

 

                                                           
" לנג'ארה, כששירים מסוג פזמון שנדפסו מקרה דומה נמצא ב"זמירות ישראל ראה פירוט בטבלה שבפרק השלישי. 56

במהדורת צפת, כונסו שנית במהדורת ונציה בחלק "עולת תמיד" אך צוינו בכותרתם כפזמון. ראה: מירסקי, נגר, 
 רעה. 

57
רכה, למעט בשיר רח שלא צוין בו הסוג ובשיר רי שצוין בכותרתו כי יש לאמרו "קודם 'ויעבור'  -כך בשירים רד 

 רלב הם שירי הדוד מסוג וידוי, וסוגו של השיר המסיים, ללא סימן, לא צוין. -שירים רכו בלילי אשמורת".
58
 קינות לדוד. –רכד -קינה לתינוק שנפטר, רכא –קינה לנפטר, רכ  –ריח  
59
 . 113. וראה גם: יהלום, התחדשות, עמ' 1בארי, נג'ארה, עמ'  
60
סו באיטליה. כך אנו למדים מדף השער של "שומרים חלוקה דומה ניתן לראות גם בסדרי תפילה קדומים שנדפ 

(. ראה: בניהו, שומרים לבוקר, עמ' קא. כך גם מדף השער של הנוסח הקדום )שע"ב, 1137לבוקר" אשכנזים )שנ"ז, 
 , איטליה, פח. שם( של "ספר אילת השחר". ראה: 1411
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 סוגי השירים ב"פזמונים ובקשות" בזיקה למסורת הפייטנית  2.2

הפייטניים שגאנשו בחר בהם לעיצוב שיריו, הם בעלי מסורת המונחים המתייחסים לסוגים 

ובתקופה הנדונה הם עברו שינויים בעיקר מצד ייעודם  61ארוכה בתולדות שירת הקודש,

הליטורגי. לפיכך ברצוני לבחון כאן את מאפייניהם הז'אנריים ואת מידת זיקתם למסורת 

 הפייטנית. 

 תחינה 2.2.2

אשר נתחדש בספרד. עניינה מוגדר כבקשת רחמים, סליחה.  התחינה היא סוג מסוגי הסליחה

היא נאמרת קודם הפיסקה: "יי אלהי ישראל  62מקומה של התחינה בתפילה הוא אחרי התחנון.

שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך" ומכאן שמה. לדגם מספר סימני היכר: פתיחתו במלה 

פרין. הוא פשוט, היקפו קצר בדרך כלל "יי" והפסוק "שוב מחרון אפך" המשתרג בשיר כמעין ר

והוא אינו מעוצב במשקל מדויק. צלעיותיו חורזות זו בזו כדוגמת המשולשים והמרובעים 

הספרדיים והצלעית האחרונה של הטורים הארוכים היא לרוב סיומת מקראית אשר סופה מילה 

  63קבועה.

ל השירים מעוצבים כ 64כותרתם של שישה שירים בספר השירים של גאנשו היא תחינה.

טורים(, הם ללא משקל מדויק, הטור המסיים כל  11-11כדוגמת המשולש הספרדי, היקפם קצר )

סטרופה הוא סיומת מקראית ובו מילה קבועה והם פותחים במילה "יי" ומסתיימים בציון המילה 

ריו(.  לשלושה מהשירים יש גם חתימה )ריב, ריג, 65"בשוב" הרומזת לפסוק "שוב מחרון אפך".

בדיקת מאפייניו של הדגם בשירים אלו מעלה כי הם תואמים את כל סימני ההיכר של הסוג אשר 

   66תוארו כאן וכי הם עשויים במבנה של התחינה הספרדית.

 תוכחה  2.2.1

התוכחה היא מסוגי המשנה של הסליחה. היא נישאת מפי הפייטן אל המתפלל או אל נשמת עצמו, 

שובה ולהתוודות על חטאיהם. בדרך כלל היא אינה פונה אל האל או מתוך מגמה להחזירם בת

                                                           
61
רת הפייטנית הספרדית. גם במורשתו של בעיקר סוגי פיוט המוכרים מספרד. בחירה זו מצביעה על נאמנות למסו 

 . 41נג'ארה אנו מוצאים את הסוגים הללו. ראה: בארי, היסודות הספרדיים, עמ' 
62
פליישר, תולדות השירה,  -התחנון או נפילת אפיים היא חטיבת תפילות הנלווית אל העמידות. על כך ראה: שירמן  
 . 111; חזן, תחינות עמ' 713עמ' 

63
 . 111; חזן, תחינות, עמ' 613; פליישר, שירת הקודש, עמ' 713יישר, תולדות השירה, עמ' פל -ראה: שירמן 
64
 שירים: ריב, ריג, ריד, רטו, ריו, ריז.  
65
   השמיני. בפרק על ההיבטים הצורניים השונים של הסוגים המוזכרים כאן ראה בהמשך בפרק השביעי ו 
66
תחינה מתוך מחזור פאס של בני מרוקו בטרם התיישבו בה בחן שלושים ואחד פיוטי שאלקיים לעומת זאת,  

מוצא כי התחינות התנתקו במידת מה מן התבנית הקבועה שאפיינה  ,מגורשי ספרד ולפני התפשטות מנהגי האר"י
מחברי התחינות הרחיבו את ייעודן גם לימים בהם לא נמצאה עדות לכך שנאמרו בהם  צא כיומ . עוד הואאותן

, 1541. במאמר אחר בוחן חזן את תחינותיו של ר' שמעון בן צמח )111-111קיים, פיוטי תחינה, עמ' תחינות. ראה: אל
, אלג'יר( ומבקש להראות את זיקתו של הסוג לפרשת השבוע ולאו דווקא לענייניו "הטבעיים" של הסוג. 1666 -ספרד 

ינם המוגדר והטבעי של התחינה, הוא מוצא כי באמצעות שילוב של סיומות מקראיות נקשרת פרשת השבוע לעני
 . 117-111ראה: חזן, תחינות, עמ'  .נושאי הגאולה והתקווה
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מדברת בשם האומה, אך לעתים נעשית פנייה לאל בבקשה שיסלח לברואיו, תוך תיאור אפסותם 

במחרוזות  –קלאסית עוצבה בתבנית הקיקלר -התוכחה בתקופת הפיוט הקדם 67וחולשותיהם.

שלוש סטרופות. צורה זו נוכחת בכל התקופות. תלת טוריות ומחרוזת ביניים החוזרת בה אחת ל

למעשה התוכחות הקדומות הן פיוטי יום כיפור, ונראה כי זהו ייעודן העיקרי גם בהמשך. המסר 

העקרוני של התוכחה הוא אפסות האדם והבלות חיי החומר במטרה לעורר הרהורי תשובה 

   68לקראת יום הדין.

הסליחה, פיתוח נוסף של משוררי ספרד. עמדתה התוכחה הספרדית היא סוג משנה מגובש של 

לאומי שאפיין את -דידקטית וכוונתה להורות את הדרך הנכונה לקראת יום הדין. את הקו הלא

הסוג מראשיתו הפכו פייטני ספרד לקו אישי אינדיבידואלי והתוכחה הפכה לתוכחה ממש, יצירה 

  69ן למתפלל או אל נשמתו.שהיא אינה תפילה ושאינה פונה לאל אלא נישאת מפי הפייט

מבחינה צורנית עוצבו התוכחות הספרדיות לעתים רחוקות בחריזה מעין אזורית, במשקל 

אך נשמר בהן הצביון המקובל של  ההברות הדקדוקי, ובסיומות מקראיות שסופן מילה זהה,

ן התוכחה הקלאסית מצד התוכן ודרכי ההבעה. שכיחה יותר הייתה תבנית חדשה שיצר שלמה אב

לערך( שעוצבה לסוג שכלל סטרופות מרובעות במשקל הברתי, כשכל מחרוזת  1116-1111גבירול )

מכילה צמד חרוזים: אאבב גגדד וכו', ללא יסודות חריזה קבועים ובלא רפרין. בתבנית חדשה זו 

נכתבו בעיקר תוכחות הפונות אל המתפלל. הספרדים חיבבו סוג זה כיוון שעסק בנפש האדם 

והתוכחות הארוכות עסקו בהבלי החיים ובמעשיו של האדם. הנושא עוצב בשירים על דרך ובגורלו 

ההגות כנהוג בימי הביניים. בסדרי הסליחות נאמרו התוכחות בסמוך לווידוי, לעתים הן שולבו גם 

בפייטנות אירופה לא שימשה התוכחה כסוג פעיל בין סוגי  70בתפילות של יום הכיפורים.

   71מסורתי של הסוג נשמר שם בנאמנות.-הלאומיהסליחות, ואופיו 

כולם עוצבו בתבנית השיר  72כותרתם של ארבעה שירים בספר השירים של גאנשו היא תוכחה.

המעין אזורית )ולהם אקרוסטיכון(, אך משקלם אינו משקל ההברות הדקדוקי ואינו מביא סיומת 

נייה לאל ודיבור בשם האומה מקראית. כמו כן, שלא כמקובל בתוכחה הספרדית קיימת בהם פ

ועולה בהן הכרה בחטא ובקשת סליחה. לפיכך קיימת כאן זיקה חלקית כלשהי בין השירים שכונו 

 כאן "תוכחות" למסורת הפייטנית הספרדית.
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 . 716פליישר, תולדות השירה, עמ'  -ראה: שירמן 
68
. 7, 1-1, יצחקי, תוכחה, עמ' 34פליישר, שירת הקודש, עמ'  

 

69
 . 7שם, שם, עמ'  
70
 . 616, 175-171; פליישר, שירת הקודש, עמ' 713-716פליישר, תולדות השירה, עמ'  -ראה: שירמן 
71
 . 671שם, שם, עמ'  
72
 שירים: רד, רה, רו, רט.  
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 בקשה  2.2.2

הבקשה השקולה.  –הבקשה הארוכה והשני  –שני סוגי פיוט שונים נקראים בשם זה. הראשון 

צירה בעלת היקף נרחב הכתובה בפרוזה נשגבת ולעתים אף מחורזת הבקשה הארוכה היא י

ומשמשת את המתפלל לומר את דבריו שלא בהקשר ליטורגי מחייב. סוג זה נתחדש בסוף המאה 

התשיעית במזרח והיה נפוץ גם בספרד. הסוג מוכר בעיקר תודות לשתי הבקשות של ר' סעדיה 

וא שבח לאל, אפסות האדם, וידוי על עוונות ובקשת עניינן של הבקשות הללו ה 73(.361-661גאון )

בקשה ידועה אחרת מראשית תקופת ספרד היא  74סליחה והצלחה, נחמת עם ישראל וגאולתו.

 75"כתר מלכות" של ר' שלמה אבן גבירול. ייעודה של היצירה הוא כתפילת יחיד ומשולב בה וידוי.

ס חיבורים מנייריסטים ובהם כל החל מסוף המאה השלוש עשרה החלו צצים בספרד ובפרובנ

  76מילה פותחת באותה האות.

במקור היא נועדה להיאמר  77הבקשה השקולה היא סוג מסוגי הסליחה אשר התחדש בספרד.

לפני שחרית בשבתות ובחגים על ידי החזן או היחיד, אך מאוחר יותר היא שולבה גם בסדרי 

ענייניו חרטה על עוונות, התוודות על לירית, ו-הסליחות. לרוב נעימתו של הסוג היא אישית

חטאים ובקשת מחילה וישועה מהאל. סממניו של הסוג: משקל כמותי, חרוז מבריח והסוגר של 

  78הבית האחרון חוזר על הדלת של הבית הראשון בשיר.

נכתב בצפון אפריקה ובקהילות המזרח שטרית טוען כי הבקשה לאחר גירוש ספרד היא סוג ש

השבע עשרה, כתגובה לטראומה של גירוש ספרד  -קר סביב המאות השש עשרה התיכון בכלל בעי

לדבריו, מבחינה פואטית טכנית מורה השם "בקשה" על סוג מיוחד של שיר ובהשפעת קבלת צפת. 

עתירה ותפילה לבורא, בעיקר בעניינם של כלל ישראל, לסליחתו ולרחמיו על העותר ועל כלל 

חיו של הבורא, על חסדיו, על ההתנהגות של הפרט ושל הכלל, ישראל. הדגש בשירים הוא על שב

על חשבון נפש, הכאה על חטא והצורך והרצון לחזור בתשובה ועל תחינה לסליחה על עוונות הפרט 

בסוג עולה גם תיאור מוראות הגלות והכמיהה לגאולה, ולעתים עוסקת הבקשה גם  79והכלל.

                                                           
73
  פא.-ראה סידור ר' סעדיה גאון, דוידזון ואחרים, סעדיה גאון, עמ' מז 
74
. בנוסח בקשותיו של סעדיה גאון יצרו גם פייטני מרכז אירופה בקשות 516-517ראה: פליישר, שירת הקודש, עמ'  

 .  675עבור האדם הנושא תפילה בביתו, אך היצירה בתחום לא הייתה מרובה. ראה: שם, שם, עמ' 
75
 כתר מלכות. וראה גם: לוין,  .551פליישר, השירה בספרד,  -; שירמן611ראה: שם, שם, עמ'  
76
 . 476פליישר, תולדות השירה, עמ'  -בקשת האל"פין, ובקשת המ"מים, ראה: שירמן 
77
 . 611אחד החידושים הראשונים והנועזים של הפייטנות הספרדית. ראה: פליישר, שירת הקודש, עמ'  
78
יישר, שירת הקודש, ; פל111-116; שם, השירה בספרד, עמ' 476-475פליישר, תולדות השירה, עמ'  -ראה: שירמן 
 . 611-611, 517עמ' 

79
 . 6-7שיטרית, בקשות, עמ'  
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בר תקוה מציין את הבקשות כפיוטים הנאמרים עם שחר לפני  80בעניינים אישיים של המשורר.

 81התפילה שתכליתם לכוון את לב המתפללים לקראת התפילה.

כותרתם של שני שירים בספר השירים של גאנשו היא של בקשה )רז, ריא(. שיר אחד עשוי 

קף השיר חתום "אני יוסף חזק". הימדויק והוא  שקול במשקל אינו בתבנית המעין אזורית, הוא

רחב והוא מונה חמישים וארבעה טורים )רז(. השיר השני עשוי בתבנית סטרופית מרובעת טורים, 

כאשר כל סטרופה פותחת במילה "יי" והטור האחרון מסתיים במילה קבועה "יום". היקפו רחב 

אינו שקול במשקל מדויק  גם הואוהוא מונה עשרים ושלוש סטרופות )תשעים ושניים טורים(. 

וא חתום באקרוסטיכון אלפבית מוכפל בארבע )ריא(. שני השירים הללו אינם תואמים את וה

סימני ההיכר של הבקשה הספרדית או זו שבפרוזה, למעט היקפם הנרחב של השירים ולפיכך 

עם זאת שיר ריא תואם את המאפיינים הצורניים  82מועטה. –זיקתם למסורת הפייטנית של הסוג 

  83".של פיוטי ה"מי כמוכה

 וידוי 2.2.2

הווידוי הוא פיסקת תפילה השייכת לימי תשובה וצום ובראשם יום הכיפורים, ובה מתוודה 

המתפלל על עוונותיו. בדרך כלל תחילתה במילים "ריבונו של עולם" ולפי הנוסחים המקובלים 

פי סדר היא כוללת את המילים: אשמנו, בגדנו, גזלנו וכו'. הווידוי מכיל עשרים וחמש מילים ל

האלף בית ונמנים בו שורה של חטאים שהמתפלל מתוודה עליהם ומבקש מחילה מהאל. התפילה 

נאמרת בגוף ראשון רבים. נוסח הווידוי משולב כמות שהוא או בשינוי קל ברוב הבקשות הגדולות 

ובכתבי היד הן נקראות לעתים וידוי. כך למשל בספרד שילב שלמה אבן גבירול ב"כתר מלכות" 

ביום כיפורים בנוסף על  84וי ואת נוסח הקבע של הווידוי הוא שינה מלשון רבים ללשון יחיד.ויד

 נוסח הווידוי הרגיל והקצר נאמר גם וידוי ארוך אשר נקרא "הווידוי הגדול".     

                                                           
80
  .7שם, שם, עמ'  
בר תקווה מציין גם את הרשויות, סוג שהיה קיים כבר בספרד, כבעל תכלית דומה  .71ראה: בר תקוה, בקשות, עמ'  81

נבדלים מהם. במשך הזמן נוספו  לזה של הבקשה, אולם הרשויות היו פיוטי הכנה לשליח הציבור ולא ליחיד ובכך הם
אל קובצי הבקשות פיוטים כמו הסליחות ופיוטי הגלות והגאולה אשר ייעודם היה שונה. ראה: שם, שם. על פיוטי 

 . 1, הערה 114הבקשה ראה גם: סרוסי, בקשה, עמ' 
82
(, שיר 1111-1641)מנגד, מצאתי דמיון רב בין הבקשה של גאנשו, שיר ריא, לאחת הבקשות של ר' משה אל אשקאר  

ז. השיר מעוצב בתבנית סטרופית מעין אזורית, חתום והוא אינו שקול. כמו כן, כל סטרופה בו פותחת בשם האל, 
. בקשותיו של ר' משה אל אשקר 113-117כשטורה האחרון מסתיים במילה קבועה. ראה: נזרי, שמונה בקשות, עמ' 

, 113הגירוש ועולה בהן גם מוטיב הגאולה הלאומית, שם, שם עמ' ממגורשי ספרד, נכתבו כתגובה למשבר הלאומי של 
 . אפשר שבקשה זו שימשה לגאנשו כדוגמה. 154

83
  על כך ראה בפרק השמיני. 
84
לפני רשב"ג חיבר ר' ניסי אלנהרואני בסוף המאה התשיעית במזרח וידוי ארוך בפרוזה נשגבת בעלת אופי אישי.  

וידוי זה הביא למפנה גדול בתולדות הפייטנות ובהשפעתו נפתחו לשירה הדתית העברית אפיקים חדשים שהתרחבו 
; אלבוגן, 611, 517-514, 71ת הקודש, עמ' ; פליישר, שיר477פליישר, תולדות השירה, עמ'  -בהמשך, ראה: שירמן
  . 171התפילה בישראל, עמ' 
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השיר בן חמישים  85כותרתו של שיר אחד בספר השירים של גאנשו היא של וידוי )רכה(.

ית סטרופית תלת טורית אשר כל טור שלישי בה הוא לרוב סיומת וארבעה טורים, עשוי בתבנ

מקראית. הוא מעוצב ללא משקל מדויק וללא אקרוסטיכון, כתוב בגוף ראשון רבים, ויש בו וידוי 

על חטא ובקשת מחילה. השיר מתחיל במילים "ריבונו של עולם" כולל את המילים "אשמנו" 

ר לווידוי. השיר תואם במידה רבה את המקובל במסורת (, ומסתיים בלשון מעב6-7ו"בגדנו" )שם, 

 הפייטנית.

 שירי מספד  –קינות  2.2.2

בתקופת הפייטנות הקלאסית חיברו פייטנים קרובות )קדושתאות ושבעתות לשבת וקרובת י"ח 

בנוסף, נכתבו בין  86לימי חול( וכן ברכות מזון מפויטות כדי לציין בהן מאורעות שונים בחיי הפרט.

סוג נוסף  87פיוטים לעיטורם של טכסי לוויה שנקראו פיוטי "צידוק הדין" או "פתיחות". השאר

אלה נכתבו בספרד בסטרופות מרובעות או תלת  בהקשר זה הוא ההספד או הקינה על המת.

טוריות, במשקלים הברתיים דקדוקיים, עם סיומות מקראיות שבסופן מילה זהה, בדרך כלל שם 

המספד שהושמעו בהקשרים בעלי אופי דתי, עוצבו הקינות החילוניות בספרד לעומת שירי  הנפטר.

ברעיונותיהם ובעיצובם מזכירים שירים אלה מחד גיסא את  88בצורות קלאסיות ובחרוז מבריח.

  89שירת הפרישות החילונית ומאידך גיסא את הסליחות.

ית סטרופית, שלושה כולם עוצבו בתבנ 90שישה שירים בספר השירים של גאנשו מכונים קינה.

ובשיר רכא טורם האחרון של מחצית מן הסטרופות מסיים במילה  91מן השירים חתומים,

"יהודה" ולפיכך הם בעלי זיקה לשירי המספד. ואולם שלושה מהשירים עוצבו בצורות 

נתון המעיד על זיקה לשיר הקינה  93ושניים מהם שקולים במשקל כמותי )רכב, רכג(, 92הקלאסיות,

י. מכאן שהשירים משלבים בין המאפיינים של שיר המספד לאלו של הקינה החילונית החילונ

                                                           
85
 רלב. -וכן כותרתם של שירי הדוד. ראה: גאנשו, פזמונים ובקשות, שירים רכו 
86
 . 61-53פליישר, שירת הקודש, עמ'  
87
ובמבנים סטרופיים . סוגים אלה עוצבו בספרד ללא משקל 141, 166-167, 111, 166, 115פליישר, שירת הקודש, עמ'  

 שונים. 
88
; 116, 7; לוין, מעיל תשבץ, ב, עמ' 711פליישר, תולדות השירה, עמ'  -; שירמן 611פליישר, שירת הקודש, עמ'  

 . 551אליצור, שירת החול, ב, עמ' 
89
שירת החול,  ; רוזן,15-11; חזן, פיוט, עמ' 556-557; אליצור, שירת החול, ב, עמ' 151-156לוין, מעיל תשבץ, ב, עמ'  
 .74עמ' 

90
 לדוד.  -רכד-לנפטר, רכ לתינוק, רכא -שירים: ריח 
91
 חתום "יוסף".  -רכד-אקרוסטיכון אלפבית, רכג -רכא 
92
תבנית סטרופית בעלת  –מעין אזורי, רכא  –מרובע, רכ  –רכד הם שירי אזור. השירים האחרים הם: ריח -רכב 

 ארבעה טורים. 
93
  ללא משקל מדויק. –ההברות הפונטי, רכ, רכא במשקל  –ולעומתם ריח, רכד  
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ובכך הם תואמים את סוג שירי הביניים. גם זמן השמעת השירים הללו הוא במעמדים שבין קודש 

  94לחול, אשר תואם את הגדרתם זו.

 קינות לתשעה באב 2.2.2

פיוטי הרחבה שנועדו להשתלב בקרובות במסורת הפיוט הארץ ישראלי היו הקינות לתשעה באב 

תשעה באב הוא יום שעל פי המסורת הקדומה אירעו בו  95הי"ח של היום, בחטיבה הארבע עשרה.

אלעזר בירבי  96לאבותינו אסונות, ועל כן הוא מסמל את כל הפורענויות שפקדו את העם בגלות.

עית, עיצב מסגרות קבועות קליר, גדול פייטני ארץ ישראל בן סוף המאה השישית וראשית השבי

ומוצקות לקינה. קינותיו הן עדות לגעגועיהם של בני ארץ ישראל לעברם ההיסטורי, לשברם 

ולחורבן המולדת ולאמונתם כי צפוי להם עתיד טוב. בפייטנות המזרחית המאוחרת הקינות 

נות והסליחות הפכו לפיוטי מילואים עצמאיים אשר נכתבו ללא הקשר ליטורגי מסוים. הקי

הספרדיות לתשעה באב נכתבו בתבנית הסליחות ואין הן נבדלות מהן אלא בתוכנן ובאופיין 

  97הלאומי ובמיקוד בענייני הצום, כלומר בנושאי חורבן בית המקדש.

כותרתו של שיר אחד בספר השירים של גאנשו היא של קינה לט באב )ריט(. השיר עוצב 

ות הפונטי וללא אקרוסטיכון. על אף תבניתו בתבנית המרובע הספרדי, שקול במשקל ההבר

 ומשקלו "הספרדיים" אין הוא דומה לקינות הספרדיות ליום זה.  

 תהילות 2.2.2

כבר בהקדמה לספר השירים "זמירות ישראל" )צפת(, מצהיר המשורר ישראל נג'ארה כי כתב 

משכת להודות והוציא לאור את שיריו היות שיש יהודים רבים, טובים ושלמים, אשר נפשם נ

לדברי בארי, ישראל נג'ארה מצהיר במפורש בשיריו  98ולשבח לאדון הכול בדברי שיר וזמרה.

למרבה הצער לא ידוע מה נכתב בהקדמת ספר  99שמטרת חיבורם היא לשבח ולהודות לקב"ה.

"פזמונים ובקשות", אם בכלל נכתב דבר כלשהו, שכן כאמור דפיו הראשונים של הספר חסרים. 

"תמו ונשלמו ]...[ כמנין רל"ב שבח לאל בורא בקולופון אשר בסוף ספר השירים כותב גאנשו: 

ומשירי  אהללנו, ב( שפתי רננות את ה' בחיי אזמרה לאלהי בעודי' )תהלים קמו 'אהללהעולם. 

' אזכיר". בסיום הקולופון כותב תהלות הבתוך קהל ובסוד ישרים ועדה ארוממנהו ואנוהו  אהודנו

נוראות הוא יהיה בסעדי  ותהלותגאנשו: "ואחלה פניו כל היום כי לעשות ולבנות שירות חדשות 

                                                           
94
 . 15-11ראה: חזן, פיוט, עמ'  
95
במנהג בבל אמרו סליחות ביום זה. מקומם לפי המנהגים הידועים הוא בצומות החול, בברכה השישית של  

 . 71העמידה. ראה: פליישר, שירת הקודש, עמ' 
96
  .71, 71דש, עמ' ; פליישר, שירת הקו171אלבוגן, התפילה בישראל, עמ'  
97
פליישר, תולדות  -; שירמן 611, 511, 146, 111-116; פליישר, שירת הקודש, עמ' 171אלבוגן, התפילה בישראל, עמ'  

 . 711השירה, עמ' 
98
 . 63רסג, יהלום, שירת הקבלה, עמ' -מירסקי, שירי נגר רסב 
99
 רסד. -וראה גם: מירסקי, נגר, עמ' רסג .614בארי, שירי נג'ארה, עמ'  
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בשבח והלל לאלוהים.  גם כאן מתייחס גאנשו לשירים בספר אשר עוסקים 100ויהיה עמדי".

בהמשך לכך נראה כי יש לראות את המילה "שירות" במשמעות של שיר חגיגי )על פי עמוס ח, ג(, 

וכמעין תקבולת נרדפת למילה "תהילות", שיר הלל. ואכן רוב שיריו בספר משבחים ומהללים את 

'אנרים האחרים האל. לפיכך, המונח "תהילות" שגאנשו מתייחס אליו בקולופון ברצף אחד עם הז

שכתב, מתייחס לשירי הלל באופן כללי. משמע שאין כאן ציון לז'אנר כלשהו מן המסורת 

הפייטנית, אלא לכל השירים בספר שהם שירי הלל ושבח לאלוהיו, בדומה לשירים רבים של ר' 

 ישראל נג'ארה. 

 יתר השירים שבחלק הראשון  2.1

השירים בחלקו הראשון של הספר, נראה שנכון כפי שהצעתי למעלה, אף שאין ציון בראשם של 

 יהיה לשייכם לסוג הפזמונים, סוג השירה הנפוץ בעת הזאת, גם במורשתו של נג'ארה. 

 פזמון 2.1.2

פזמון הוא מונח מעורפל והשימוש בו הוא מגוון. במקורות הקדומים מציין הפזמון מחרוזות 

, "פזמון" היה שמם של קטעי מקהלה בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת 101ביניים חריגות.

שנכתבו על מנת להשלים פיוטים קדומים שלא ניתן בהם מקום למקהלה, ומשוררי התקופה הרבו 

תבנית הפזמון שימשה בפייטנות הספרדית בעיקר לפיוטי הסליחות.  102ליצור בתחום הפזמונות.

המשמשת בהן בשלמות  רוב הסליחות הספרדיות הן "פזמונות", כלומר הן בעלות סטרופת פתיחה

יוצא אפוא כי אופיו של הפזמון קשור לעיקרון החזרה ולכך  103או רק הטור האחרון כרפרנים.

שהוא נועד להיאמר על ידי הקהל. נמצא כי רוב השירים בחלק זה של ספר השירים של גאנשו 

" עשויים כשירים סטרופיים, אשר להם אלמנט רפרייני כלשהו על פי הגדרת המונח "פזמון

)סטרופת פתיחה, רפרין, מילות רפרין, ענייה, מילות מילואים וכד'(. הרצון לשתף את הציבור 

בביצוע השירים גרם למשורר להוסיף קטע רפרייני גם בתבניות שאינן בנויות מראש למטרה זו, 

  104כגון שירים שווי חרוז.

 רשות  2.1.1

במקור, השם "רשות" הוא קיצור של נטילת רשות, כשהחזן )שליח הציבור( הכריז וביקש לקבל 

רשות מהאל ומקהל שומעיו לומר דברי שיר בתוך התפילה. בסוג זה מדבר המשורר בעניין עצמו, 

                                                           
100
 גאנשו, פזמונים ובקשות, עמ' קד. ההדגשות שלי.  
101
. לתולדות הפזמון מן הפיוט הקלאסי והלאה ראה: פליישר, שירת 434פליישר, תולדות השירה, עמ'  -שירמן 

 . 111, 115, 163, 144, 166, 156הקודש, עמ' 
102
 . 516, פליישר, שירת הקודש, עמ' 434פליישר, תולדות השירה, עמ'  -שירמן  
103
, 576, 575, פליישר, שירת הקודש, 434פליישר, תולדות השירה, עמ'  -; שירמן 171אלבוגן, התפילה בישראל, עמ'  
 . 7; יצחקי, תוכחה, עמ' 616, 564

104
 ראה לדוגמה שירים: מו, פז, קמא, קנה, קפז, קצה.  
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שירו ותפילתו, אך אלו קשורים גם בענייני כלל ישראל וצורכיהם. בתחילה שימשו הרשויות כשירי 

לקטעי הרחבה בקדושתאות ובשבעתות, סדרי העבודה, התקיעות ואף בקדושתאות פתיחה 

  105עצמן.

פייטני ספרד כינו בשם "רשות" סוג פייטני שהם חידשו שאין לו קשר תוכני או היסטורי עם 

פיוטי הרשות במסורת הפייטנית הקדומה. הם הפכו את סוגי הפיוט לתוספות יפות וחגיגיות 

בע. הייתה זאת התייחסות חדשה ומהפכנית של הפייטנות שפתחה פתח לפסקה כלשהי בנוסח הק

הרשויות נקראו "פיוטי פתיחה" שכן הקדימו מבוא שירי והוצמדו לראש תפילות  106לחידושים.

קבע מסוימות או לפסקאות מסוימות בתפילת הקבע. הרשויות הספרדיות עוצבו לרוב על פי 

, המשיכו פייטני ספרד להקדים גם רשויות הצורות המשוכללות של שירת החול. כקודמיהם

לקדושתאות ולסדרי העבודה. גם פייטנים ממרכז אירופה פייטו כדרך הספרדים בפיוטי רשות 

  107מסוימים.

שיר שווה כותרתו של שיר אחד בספר השירים של גאנשו היא של רשות )נא(. השיר עשוי כ

לדרך עיצובה של הרשות הספרדית,  בדומהחרוז, כשכל בתיו פותחים ומסתיימים במילה "יי". 

שיר זה דומה . לפיכך השיר תואם את המקובל בסוג. הוא שקול במשקל כמותי ולו אקרוסטיכון

  108 בעיצובו לרשות שכתב ר' יהודה הלוי ולרשות לקדיש שכתב נג'ארה.

 שיר חתונה 2.1.2

נת מהותם, במהלך הטקסים השונים הנלווים לחתונה יש מקום נרחב לביצוע שירים שמבחי

אופיים וייעודם הם שירים בעלי צביון יהודי מסורתי התואם את אופי הטקסים שבמהלכם הם 

מבוצעים. שירי החתונה הושרו לפני עריכת החופה, במהלכה ובסעודות מצווה שנערכו במהלך ימי 

המשתה, כלומר במעמדים שעומדים בין קודש לחול. כמו כן, פיוטי חתן נאמרו בבית הכנסת 

ת שלאחר החופה במסגרת התפילה התקנית וסביב הזמנת החתן לעלות לקרוא בתורה. בשב

מקורם של שירי החתונה הוא עברי. הם מבוססים על מסורת עברית קדומה אשר תחילתה 

בהלכות נישואין ובפיוט העברי הקדום. השירה במסגרת הפיוט העברי הקדום שימשה את מעמדי 

ונה שולבו כפיוטים ליטורגיים בשבת, כאשר החתן היה בבית התפילה הציבורית בלבד ושירי החת

הכנסת. בתקופה מאוחרת יותר נכתבו שירים לטקסי החתונה כאמור ללא זיקה ישירה אל 

                                                           
105
; 611, 167; פליישר, שירת הקודש, עמ' 716פליישר, תולדות השירה, עמ'  -על סוגי הרשויות השונים ראה: שירמן 

 . 113מירסקי, שירי נגא'רה, עמ' 
106
 . 534-531פליישר, שירת הקודש, עמ'  
107
 . 641, 534, 571; פליישר, שירת הקודש, עמ' 716פליישר, תולדות השירה, עמ'  -שירמן  
108
"יערב לך שיר הגיגי", נג'ארה, זמירות  ;111הלוי, ג, קכג, עמ'  ראה: "יום אליך אערוך תחינה", בראדי, יהודה 

 . על כך מסרה לי טובה בארי. 613ישראל )מהדורת חורב(, רצח, עמ' 
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התפילה בציבור. שירי חתונה כאלה הם בעלי אופי אקלקטי מצד תוכנם ומצד צורתם. בספרד 

  109ודש וכך יצרו מעין סוג חדש של שיר.שילבו בהם קונבנציות ומוטיבים משירת החול ומשירת הק

מכותרתו של שיר אחד בספר השירים של גאנשו עולה כי הוא נכתב לחתן )קכז(. השיר מעוצב 

, כל טור אחרון בסטרופה הוא פסוק ובו השם בתבנית סטרופית מרובעת בחריזה מעין אזורית

הפונטי ולו אקרוסטיכון שמי "יוסף", ונועד בוודאי לחתן בשם זה. השיר שקול במשקל ההברות 

ואפשר שהוא נכתב בהשראת שיר החתונה שכתב ר' יהודה הלוי לחתונתו של חתן אשר שמו יוסף 

  110)ר' יוסף הלוי אבן מיגש(.

 סיכום 2.21

התחינה, התוכחה, הבקשה, הווידוי, הקינה  –שבהם יצר גאנשו  111רוב הסוגים הפייטניים

עניינה העיקרי של הסליחה היא מחילה על עוונות  112ה.שייכים לקבוצת סוגי הסליח –והפזמון 

שמבקשים מהקב"ה, ולאחריה בקשה לעזרה ולשינוי המצב הקשה הקיים. תכניה קשורים 

לתיאורי חטאיו, רפיונו וחדלונו של האדם, לקינה על הפאר שהיה בעבר ונעלם, לזעקה על לחץ 

 113לה ולקיום התקווה המשיחית.ורדיפות, לבקשות לסליחה ולרחמים, להשמדת האויבים, לגאו

פליישר, כי אין סוגם וייעודם של הנושאים הללו עולים גם משיריו של גאנשו. על אף דבריו של 

הרי שמבחינת  114היצירות הפייטניות המאוחרות אשר נכתבו לאחר הגירוש מתפרש מתוכנם,

הסליחות גם שעת השמעתן של הסליחות בימי  115תוכנם הולמים שיריו של גאנשו את הסוג.

 תואם את הזמן הנרמז בשיריו של גאנשו.  116ב"אשמורות", לפני עלות השחר או בחצות,

בהמשך לדבריו של גאנשו בקלופון לגבי סוגי השירים ולאמור בכותרתם, ולאחר עיון באופיים 

והוא נחלק  מסתמן כי ספר השירים של גאנשו הוא מעין סדר סליחות, של הסוגים שיצר בהם

בהתכנסויות שלפני התפילה בכל ימות השנה, ימות החול, בהתאם לימים שהשירים הושרו בהם. 

הושרו פזמונים, המופיעים בחלקו הראשון של הספר. מנגד, בימים מיוחדים כתעניות, עשרת ימי 

תשובה או סביב הימים הנוראים, הושרו הסליחות מחלקו השני של ספר השירים, סליחות אשר 

שמן נקבע בעבר על פי מקומן בתפילה ויש להן זיקה למסורת הפייטנית, למצער בשיתוף השם. 

                                                           
109
 . 7-6; שוצמן, שירי החתונה, עמ' 15-16חזן, פיוט, עמ'  
110
; 53-57ולת בת יהודה, עמ' ; לוצאטו, בת11; בראדי, יהודה הלוי, ב, עמ' 343-346ראה: ירדן, יהודה הלוי, ד, עמ'  

. מבחינת מאפייניו הצורניים שיר החתונה של ריה"ל עשוי בתבנית המרובע הספרדי 64שוצמן, שירי החתונה, עמ' 
  ובמשקל כמותי והוא כולל סיומות מקראיות המשלבות את המילה יוסף. 

111
החדשות ולמעמדים החדשים של הקינה ושיר החתונה הם סוגים חוץ ליטורגיים כאמור והם מתאימים לנסיבות  

 זמנו ומקומו. 
112
 חריג אחד הוא הרשות נא, אך אפשר שגם אותו הועיד גאנשו להיאמר בקשר אל הסליחות.  
113
 . 171, 147-144אלבוגן, התפילה בישראל, עמ'  
114
 . 15, 6פליישר, שירת הקודש, עמ'  
115
  על כך ראה בפרק החמישי. 
116
 . 171אלבוגן, התפילה בישראל, עמ'  
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הם טיפוסיים  –הן הפזמונים והן סוגי הסליחות  –לבסוף ניתן לומר שכל שיריו של יוסף גאנשו 

למצב הפייטנות במאה השש עשרה כאשר שירת הקודש אינה קשורה עוד למסגרת המקובלת של 

 ם.  הסוגים הקדומי
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  פרק חמישי: ענייני תוכן 

 שירה דתית לאומית  2.2

הוא עולה  1נושא הגאולה הוא אבן יסוד. בהגות ובאמונה היהודית, בפיוט לדורותיו ובשירת ספרד

לפי לוין, השירה  2בחזיונות נביאי ישראל, במדרשי הגאולה ומשמעותו הועמקה בימי הביניים.

העברית בספרד הייתה הראשונה בתולדות השירה העברית והיחידה בימי הביניים שעסקה בנושא 

הלאומי וברעיון המשיחי גם בשירת החול. כבר בספרד השפיעה שירת החשק החילונית על השירה 

ה שירה זו כלל 3הדתית העברית ולעתים היטשטש ההבדל בין השתיים בלשון ובדרכי ההבעה.

מוטיבים ארוטיים בעלי משמעות אלגורית אשר אין להבינם כפשוטם. בדומה לקטעים האלגוריים 

בספרי הנבואה ולפירושים האלגוריים של מגילת שיר השירים יש לקרוא את המוטיבים 

 4המתארים מערכת יחסים בין גבר לאישה כתיאור מערכת היחסים שבין עם ישראל לקב"ה.

הגאולה היא בעיקר שירה אלגורית על כנסת ישראל ודודה, ובה מעוצב  בשירת ימי הביניים שירת

היחס בין האל לכנסת ישראל כאלגוריה של יחסי אהבה בין גבר לאישה. שלמה אבן גבירול היה 

  5ככל הנראה הראשון שעיצב באופן זה את שיריו.

זיהויו הוס מצביע על מערכת של שלושה סימנים אשר הימצאותם יחד בטקסט מאפשרת את 

שלושת מאפייני היסוד הם: קיומה של מערכת יחסים בין גבר לאישה, אך  6של טקסט כאלגורי.

לאו דווקא מערכת יחסים ארוטית; קיומה של היררכיה פטריארכלית בקשר הזוגי; שילובם של 

מילים או צירופים הלקוחים מן השדה הסמנטי של הרובד האלגורי הנסתר בטקסט. לשלושת 

    7ו יש גם מאפייני משנה אשר צירופם לטקסט אפשרי.הסימנים הלל

סוגי הפיוט שנושאם אהבה לאומית מאורגנים בספרד בצורת דיאלוג, בו מתנה האהובה את 

צרותיה לאהוב שרחק ממנה ומבקשת את רחמיו ואהבתו. האוהב נענה לזעקתה ובדבריו הבטחה 

ונה על הסבל אך ללא מענה. לעתים לגאולה ולאהבה. תבנית זאת באה גם בצורת מונולוג של תל

מופיעה בשורת הגאולה בלבד ללא התלונה שבאה קודם לכן. מבחינה תמאטית, מלבד המקורות 

העבריים הקדומים כגון השירה הנבואית, שיר השירים ומדרש שיר השירים שהוגדרו בו היחסים 

                                                           
1
; בן ששון, גלות 66-3על הציפיות של עם ישראל לגאולה ראה ביבליוגרפיה מוצעת: ברנשטיין, שומרי החומות, עמ'  

; בער, 115-131, הקר, הייאוש מן הגאולה, עמ' 146-111; בן צבי, השלטון העות'מאני, עמ' 117-114וגאולה, עמ' 
 . 111-111; שם, הציפייה לגאולה, עמ' 56-11ר, שנת הגאולה, עמ' עח; תמ-משיחיות, סא

2
 .63בר תקוה, הגאולה, עמ'  
3
; שם, תנים וכינור, עמ' 113הדבר התבטא בעיקר בשיריו של שמואל הנגיד ויהודה הלוי. לוין, שאהבה נפשי, עמ'  

131. 
4
 . 57הוס, אלגוריה, עמ'  
5
 . 171, 16-15לוין, תנים וכינור  
6
; הוס, 111-116גם לוין מתייחס למערכת סימנים בזיהויו של טקסט כאלגורי. על כך ראה: לוין, שאהבה נפשי, עמ'  

 . 61אלגוריה, עמ' 
7
 . 14-66שם, שם, עמ'  
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בא לידי ביטוי בדרמת בין העם לאלוהיו, הושפעו פיוטים אלה גם משירת החשק החילונית. הדבר 

האהבה על שלל הקונבנציות הקשורות בה, הגיבורים הטיפוסיים, מערכת הקישוטים, אוצר 

המילים האופייני, מילות מפתח חשובות וניבי לשון. אלה שלובים בשיר ומצויים בו במינונים 

והים שונים. השירה הערבית הצופית היא מקור השפעה נוסף. לעתים, כדי לשיר את האהבה לאל

 8וליצור תחושת התעלות דתית והתמזגות של האוהבים זה בזה, מתנסח השיר בלשון שיר החשק.

גם כששירת הקודש פסקה לתפקד בהקשר הליטורגי הייתה השפעת הפייטנות הספרדית בולטת 

  9במיוחד באופן ביטוייה של תקוות הגאולה בשירים.

ומרכזי תודות למקובלי צפת.  בתקופה מאוחרת יותר זכה רעיון הגאולה למעמד חשוב

תפוצתו גדלה, ונודע לו תפקיד מעשי בחייו של כל אדם מישראל במסגרת תיקון העולמות שהוטל 

עליו. כפועל יוצא הוסט מרכז הכובד התמאטי בשירה העברית שלאחר הגירוש אל עבר נושא 

 גאולה. -הגאולה, עד שניתן להגדיר את נושא השירים בצירוף: גלות

דתיים העוסקים -גאנשו אשר קובצו בספר "פזמונים ובקשות" הם שירים לאומיים שיריו של

בנושאי גאולה. ואולם, בעוד ששירת הגאולה אשר נכתבה בימי הביניים היא בעיקר שירה 

אלגורית על כנסת ישראל ודודה, אשר ניתן לזהותה כפי שהזכרתי קודם על פי מערכת הסימנים 

ט מן השירים עונים מבחינה תמאטית לקריטריונים הללו שהציע הוס, הרי שכאן רק מיעו

במלואם. חלק קטן בלבד מהם עשוי מבחינה צורנית, כפי שתיאר אותם לוין, כדיאלוג בו מתנה 

האהובה את צרותיה לאהוב שרחק ממנה ומבקשת את רחמיו ואהבתו, או כמונולוג של תלונה על 

של מערכת הסימנים הזאת. ברובם עולים ברוב שיריו של גאנשו יש פירוק  10סבל ללא מענה.

במינונים שונים רק הדיו של הרובד הנסתר וזאת על ידי האמצעים האומנותיים כגון השיבוץ, 

"ִכי ַתְעִדי  כך לדוגמה, בשיר נג עולה ציור חתונתם של כנסת ישראל והקב"ה: 11הרמיזה והכינוי.

וֵפנּו ְוִתְקְׁשֶרנּו ַכַכלָּה" זאת מבלי שהשיר יכלול רובד נסתר. גם ההפניות והכינויים בשיר (, 7)שם,  תֻּ

 ( ולא לכנסת ישראל. 11, 6, 6, 1-1מתייחסים לעם ישראל דווקא )שם, 

לעתים נפקד מהשירים קיומה של מערכת יחסים בין גבר לאישה. כך לדוגמה בשיר מו עולה 

(. 3(, ועל ידי פסוק משה"ש )שם, 3, 6, 1הרובד הנסתר על ידי מילת הפנייה "דוד" ו"דודך" )שם, 

עֹוז ֵחֶׁשק "וְ  מכאן גם ברור כי הדברים נאמרים לקב"ה, הוא החשוק ואף עולה בו קשר של אהבה:

ַמי ִיְׂשרֹוף ֵאׁש דֹוד" ְתָך תֹוְך ֲעצָּ (. ואולם האהבה היא אהבת האמונה והדת ובת הזוג, 1)שם,  ַאְהבָּ

                                                           
8
 על כך ראה גם בפרק העשירי.. 131-113; סבירי, צופים, עמ' 111-111לוין, שאהבה נפשי, עמ'  
9
 . 11-63; בר תקוה, חזות הגאולה, עמ' 511לוין, תנים וכינור, עמ'  
10
. ראה לדוגמה שירים שהם דיאלוג: נט, קנח, קנט, קפב. שירים שהם מונולוג: קג, קה, 111לוין, שאהבה נפשי, עמ'  

 קמז, קפא. 
11
 על כך ראה גם בפרק התשיעי.  
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נּו"ייחסים לעם ישראל כנסת ישראל, נעדרת מהשיר, שכן הדברים מת (, לסבלו 3)שם,  "ִהְׁשַּבְעתָּ

(. לעתים גם קיומה של היררכיה פטריארכלית בקשר הזוגי 7-6מצד אויביו ולבקשת הגאולה )שם, 

כינויי פנייה עולים בו ( 7, 6-5, 1חסרה בשירים. כך לדוגמה בשיר קפא עולה הרובד הנסתר )שם, 

(, המלמדים על מערכת יחסים זוגית בין גבר לאישה, אך אין 6, 1לחשוקה היא כנסת ישראל )שם, 

"ְּבַעד ִחְׁשֵקְך בו היררכיה פטריאכלית שכן החשוק הוא אשר מבקש את קרבתה של החשוקה: 

ֵתְך ֶאֵתן ְלֵעיַני ֵׁשינָּה" מערכת הסימנים שהציע הוס  (. יוצא אפוא שברוב שיריו של גאנשו6)ש,  ְוַאֲהבָּ

 באופן חלקי בלבד.  לרוב לזיהוי טקסט כאלגורי, ואשר התאימה לשירת הקודש בספרד, מופיעה

ביחס שבין האדם  בדומה לשירה הדתית העברית בת הזמן גם שיריו של גאנשו עוסקים בעיקר

ב השירים ברו לאלוהיו, וכן ביחסים בין הקב"ה לכנסת ישראל ובמעמדה בין אומות העולם.

נעשית פנייה לקב"ה כשהדובר בהם הוא שליח הציבור אשר שר על עמו ובעבור עמו במעין מונולוג. 

ברובם הוא פונה לאל בשם עם ישראל או כנסת ישראל, בלשון "אני" שכוונתה "אנחנו". יש 

ר לעתים פונה שליח הציבו 12והקב"ה נענה בשיר לפנייתו של עם ישראל ואז נוצר לעתים דיאלוג.

לפיכך ניתן לסווג את שיריו של גאנשו לשניים, לשירי גאולה פשוטים  13אל קהל המתפללים.

ולשירי גאולה אלגוריים אשר בהם עולה במינון משתנה מערכת הסימנים שהציע הוס לזיהוי 

 טקסט כאלגורי.

 השפעות מהסביבה התורכית על שירי גאנשו  2.1

מכוחות מקומיים, עממיים במהותם. הדבר  לאחר הגירוש שאבה השירה העברית את השראתה

 ובצד הזמרתי של השירים.   14 בא לידי ביטוי בתכנים, בצורות חדשות

 היסוד הארוטי  2.1.2

המוטיבים הארוטיים וביטויי האהבה האינטימיים בעלי המשמעות האלגורית חדרו אמנם כבר 

החול הערבית, אך הם  בספרד לשירה העברית הדתית משירת החשק החילונית, שמקורה בשירת

בין היתר גם תוצאה של השפעות סביבתיות תורכיות. בשירים רבים של נג'ארה עולה כיוון חדש 

ובו הדובר, האהוב, פונה אל האישה ואומר לה דברי אהבה ארציים. לפי יהלום מקורם בהשפעות 

רוש מיסטי של תורכיות של חוגים מיסטיים דרווישים שנהגו לשיר שירי אהבה ארציים על פי פי

תוכנם. גם בשיריו של מנחם דילונזאנו מודגש היסוד הארוטי כאשר הוא שר על הזיווג בין כנסת 

חדירתם של שירי חשק  15ישראל לקב"ה בהשפעת בעלי המסתורין בצפת שהתגורר בה זמן רב.

                                                           
12
 כך בשירים: פט, קא, קצה.  
13
 לדוגמה בשירים: סד, קפד, קפה.  
14
 . 154-151; בארי, נג'ארה, עמ' 34יהלום, התחדשות, עמ'  
15
; שם, שירה עברית 16; שם, רנסאנס, עמ' 115; יהלום, התחדשות, עמ' 66על כך ראה: צינברג, ספרות ישראל, עמ'  

  וראה גם: ביבי, דילונזאנו.. 31-31; שם, שירת הקבלה, עמ' 456-455מסטית, עמ', 
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ארוטיים אל חיק היהדות היוותה בעיה אך עמדת המקובלים הייתה כי ניתן לשורר שירים 

ה בכוונה הנכונה הואיל וכוח הביטוי הלשוני הוא מוגבל והביטויים הארציים אינם אלא שכאל

בעיה אחרת הקשורה לנושא היא ביצוע השירים. היו שטענו כי השימוש  16סמלים לזיווג העליון.

בלחנים הלועזיים כשירי דוגמה שלפיהם הושרו השירים העבריים הוא פיגול, שכן בזמן שירתם 

רק אחדים משיריו של  17שר את הדברים שאומר הנואף לנואפת ובהם הוא ממוקד.בתפילה זוכר ה

גאנשו הם שירי אהבה ארוטיים בהם הדובר, הקב"ה, הוא האוהב הפונה אל אישה, אהובתו, 

עיצוב דוברים כזה רווח  18כנסת ישראל, בדברי אהבה המתאימים להיאמר על ידי חושק ארצי.

 כידוע גם בשירי ישראל נג'ארה.  

 אדון-יחסי עבד 2.1.1

אדון נחשבו -ההשפעה מהסביבה התורכית באה לידי ביטוי בציורי מלכות בשירי גאנשו. יחסי עבד

לסמל של נאמנות וקשר אישי הגובל באהבה. כינויי שלטון מייצגים לרוב את האהוב ואילו כינויי 

ו ומשהו ממנו עולה עבדות מקבילים לאוהב. נראה כי מוטיב תורכי זה חדר גם לשיריו של גאנש

 בשירים. כך מתוארים היחסים בין כנסת ישראל לקב"ה וציפייתה לעזרתו כיחסי שפחה וגבירה:

ּה" )סג,  ה ֶאל ְגִביְרתָּ יו ְתלּויָּה ֵעיִני / ְכִׁשְפחָּ (. ובשיר אחר מתוארת הפרידה בין כנסת ישראל 11"ְוֵאלָּ

ְׁש  ּה" )ע, -לּו ִּבי ַוְיִסירּו / והקב"ה כשפחה שהופרדה מגבירתה או מאדוניה: "מָּ (. תיאור 4הָּ ִמְגִבירָּ

אדון עולה בשיר הבא כטרוניה של הקב"ה על כך שאינו מקבל את היחס המגיע לו מעם -יחסי עבד

ִאי" )קיו,  (. בשיר 1ישראל כפי שראוי כי אדון יטיל את מוראו על עבדו: "ִאם ֲאדֹוִנים ֲאִני ַאֵיה מֹורָּ

ֲאדֹוִנים" )פד,  נוסף נאמר על הקב"ה: (. אכן, קשרים כאלה מצויים לא מעט גם במקרא 1"ֲאדֹון הָּ

בדומה למקובל במקרא גם  19וגאנשו עושה שימוש רווח בהם ובדומה לנהוג בסביבה שיצר בתוכה.

אדון במספר שירים באמצעות הפועל -בשירים עולים יחסי המרות בין עם ישראל לאל כיחסי עבד

 20ופף מלוא הקומה, לכרוע ולהשתטח על מנת להביע כבוד או כניעה.ש.ח.ה ובמשמעות של להתכ

 

 

 

 

                                                           
16
 . 31-31; שם, שירת הקבלה, עמ' 461-454, עמ' יהלום, שירה עברית מיסטית 
17
; 167-161; שם, בין אלגוריה, עמ' 451; שם, שירה עברית מסטית עמ' 116-111, 114ראה: שם, התחדשות, עמ'  

 ם. לדברי טובי, דווקא הוויכוח בנושא הוא שסייע לתפוצת511רכז; לוין, תנים וכינור, עמ' -בניהו, נג'ארה, עמ' רכג
 . 45-41השירים. ראה: טובי, השירה במזרח, עמ'  העצומה של

18
 לדוגמה: קג, קה.  
 ; ועוד כאלה רבים. 11; ריו, 31, 41; ריא, 15; קמד, 15; פג, 6; עו, 11ראה בשירים: מח,  19
 , ועוד. 1; קכו, 1; קא, 1; צה, 1; נ, 11לדוגמה: לה,  20
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 חילופים במין הדקדוקי בין זכר לנקבה  2.1.2

בשירת הקודש הספרדית קיימים מעברים בין מין הדוברים בדמויות האלגוריות. יצחק אבן גיאת 

הקב"ה לנער שייצג קורדובה(, היה כנראה הראשון שהציג מערכת יחסים בין  1163 –לוסינה 1156)

לערך ספרד  1151 –לערך, גראנאדה  1111החל בשירתו של משה אבן עזרא ) 21את כנסת ישראל.

הנוצרית( עיצבו משוררי ספרד לעתים מערכות ארוטיות בין שני גברים, כשהאחד ייצג את הקב"ה 

הדמויות את תופעת חילופי הלשון בין זכר לנקבה ניתן למצוא בדברי  22והשני את כנסת ישראל.

תופעה זו  23לערך ארץ ישראל(. 1161 –לערך, טודלה  1171האלגוריות בשיריו של ר' יהודה הלוי )

אינה שכיחה בשירת הקודש העברית בספרד אולם תופעת העירוב הדקדוקי בין זכר לנקבה אשר 

ה עולה בשיריו של גאנשו היא אינטנסיבית ותכופה ולעתים נוגדת את כללי הדקדוק העברי. תופע

  24זאת עוררה בתקופתו ביקורת רבה.

מספר הסברים הוצעו במחקר לתופעת חילופי הלשון בין זכר לנקבה. לדברי יהלום, על פי 

דקדוקה של השפה התורכית אין הבחנה אוטומטית בין זכר לנקבה. עניין זה חלחל לשירה 

כי גאנשו אכן  יש להניח 25העברית שנכתבה באותה עת ובא לידי ביטוי גם בשיריו של גאנשו.

הושפע מהמקובל בסביבה שיצר בה והסבר זה אמנם פותר באופן חלקי קשיים לשוניים בשיריו. 

עם זאת, נראה כי לעתים חילופי המין הדקדוקי נובעים מסיבות נוספות. אחת מאלה קשורה 

יו לתיאור יחסי עבד ואדון שהזכרתי למעלה. אף שגאנשו אינו מעצב את הדמויות האלגוריות בשיר

הוא נוקט בהם בלשון זכר מעצם מהות היחסים ביניהם  26כאוהב ואהוב ממין זכר באופן מובהק,

הקב"ה ועם ישראל )שאליו הפנייה נעשית בלשון זכר(. סיבה אחרת שמציע יהלום לתופעה  –

קשורה להצפנה שלדבריו נקט גאנשו בשיריו על מנת לטשטש את פנייתו האותנטית של המשורר 

מען, הקב"ה, כאל בשר ודם, פנייה שהושפעה מן החוויה המיסטית. כיוון שניסוחים או המתפלל לנ

מעין אלה בשירים גרמו להתנגדות בתקופתו, הרי שבמקום להשתמש בהם באופן כולל בלשון זכר, 

     27הוא שילב בהם כהסוואה את העירוב הדקדוקי בין זכר לנקבה.

                                                           
21
אשונה נעשית הפניה בלשון זכר "יושב". בסטרופה כך לדוגמה בשיר: "יושב במעמק מצולה ומעמד". בסטרופה הר 

השנייה ההתייחסות היא עדיין בלשון זכר. אך, בסטרופה הרביעית הפנייה משתנה מזכר לנקבה ונותרת כך לכל 
 . 515-511ב, עמ' 1אורכה: "קומי ושכני ]...[ עלובה". ראה: שירמן, ספרד ובפרונס, 

22
 . 614-611יתגאה". ראה: שם, שם, עמ'כך לדוגמה בשיר: "מה לאהובי כי יקצוף ו 
23
כך לדוגמה בשיר: "יונה נשאתה על כנפי נשרים". בסטרופה הראשונה ההתייחסות היא ל"יונה", כנסת ישראל. אך  

בסטרופה הרביעית ההתייחסות משתנה ללשון זכר: "ואני מיסר באכזריות מוסר // גולה ונאסר וזעף וסר". ראה: 
 . 676-671שם, שם, עמ'

24
 . 71-71וס, אלגוריה, עמ' ה 
25
 . 35; שם, שירת הקבלה עמ' 453-456יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ'  
26
 שם, שם.  
27
 .שם, שם 
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ול הדומיננטי בשירים. לטענתו בשירה הסבר אפשרי אחר קשור לדבריו של יהלום על הק

הדתית האלגורית נוסח ספרד אשר לה סממני היכר קבועים, הדמות הנשית היא הדמות הפעילה 

שמנסה לחדש את מערכת היחסים ההרמונית עם אוהבה בעבר. לפיכך קולה הוא הקול הדומיננטי 

יקשו את קרבת האל בשיר והוא גם הקול הפותח את השיר. כיוון שהמתפללים הגברים אשר ב

באשמורות לא יכלו להזדהות עם אותו קול נשי של כנסת ישראל, והתמלילים הישנים של שירת 

הקודש האלגורית לא התאימו עוד לצרכים המיסטיים שנוצרו במזרח, הוביל הדבר לניסיונות 

של  שינוי הקול בשירים מתבטא לדברי יהלום בקבוצה גדולה 28התאמה של מין הדוברים בשירים.

שירי אהבה אינטימיים בני הזמן בהם פונה המאמין, המתפלל, אל היסוד הנקבי באלוהות, 

     29השכינה. למיטב הבנתי אין שירים דוגמת אלה בין שיריו של גאנשו.

הסבר אחר קשור לשימוש במושגים מופשטים בשירים. לפי גולדנברג, חילופי לשון בין זכר 

לנקבה חדרו מהשירה הערבית אל תרבות הספרות והלשון העברית ותפסו בה מקום קבוע. הם 

מתרחשים בכל מה שאין בו רוח חיים, משמע שהוא לא זכר ולא נקבה: "עד שאתה מתלבט מה 

הוס  30לך שאם מן הדברים הדוממים הוא, כתוב אשר תכתוב ולא תשגה".מינו של שם מסוים, דע 

מוצא כי עניין זה עולה בשירת הקודש הספרדית. לדבריו, כיוון שדמות הרעיה היא כנסת ישראל 

המייצגת מושג מופשט ולא דמות אנושית, רשאי המשורר לנקוט כלפיה לשון זכר או נקבה 

והוא מתאים גם לתפקיד שמייצג עם ישראל  32של גאנשוהסבר זה יפה לרבים משיריו  31כרצונו.

בשירים. הוס מציע הסבר נוסף לתופעה, הסבר תיאולוגי שלפיו החילופים במין הדקדוקי של 

הדמויות בשירת הקודש הספרדית נובעים מהרצון ליצור בטקסט פשט בלתי הגיוני, כסימן חושף 

את ההסבר התיאולוגי מזכיר יהלום כאחת הסיבות האפשריות לתופעה תכופה זו  33אלגוריה.

   34בשיריו של גאנשו.

שבהם נתקל המשורר  36או המשקל, 35בנוסף יש לקחת בחשבון לעניין זה את אילוצי החריזה

 ואלה באים לידי ביטוי ברבים מן השירים. 

                                                           
28
( בו דברי כנסת ישראל על עצמה אשר מופנים 1-1. כך ראה לדוגמה שיר קנח )166-165שם, בין אלגוריה, עמ'  

לקב"ה פותחים את השיר. ייתכן כי טורי השיר הותאמו ללשון זכר שהוא קולם של המתפללים. אפשר שתופעה זו 
ת ישראל כגון: נט; קנט או בשירים שהם עולה גם בשירים אחרים שהם דיאלוג ובהם הקב"ה פותח את דבריו אל כנס

מונולוג של הקב"ה כגון: קג, קה, קפא. גם בשני המקרים הללו הקול הפותח את השיר הוא בלשון זכר כך 
 שהמתפללים הגברים יוכלו להזדהות עם דברי השירה. 

29
 . 456-454יהלום, שירה מיסטית, עמ'  
30
 . 137גולדנברג, לשון זכר ונקבה, עמ'  
31
 . 71אלגוריה, עמ' הוס,  
32
, פנייה אל העיר ירושלים ואולי כמטונימיה 16, 11-11, 6-1, פנייה אל הנפש; קצא, 1ראה למשל בשירים: קד,  

 לכנסת ישראל. 
33
 . 71הוס, אלגוריה, עמ'  
34
 . 35יהלום, שירת הקבלה, עמ'  
35
 ד. ועו 7; קמב, 11; קח, 6; קה, 7-4קג,  ;4עט,  ;1ראה לדוגמה בשירים: לח,  
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רה ארמית לנוכח. שורשיה של  ְָּך, שהיא צוxבשירים רבים של גאנשו נעשה שימוש בצורה 

צורה זו מצויים במקרא והיא הייתה בשימוש גם במשנה ובתלמוד. לדברי חזן משוררי ספרד 

למעשה צורה זו אינה מהווה סטייה ברורה מכללי הדקדוק העברי  37השתמשו בה בחופשיות רבה.

ת, נוצרת מראית ולכן היא אינה מגלמת את תופעת חילופי הלשון הדקדוקי בין זכר לנקבה. עם זא

גאנשו מרבה  38עין של חילופי מין דקדוקי בין זכר לנקבה כיוון שצורה זאת אפשרית גם לנקבה.

לעשות בה שימוש בשיריו באופן דומה להופעתה בשירת הקודש העברית בספרד. עיצוב זה תאם 

 את אווירת הסביבה שפעל בה.

ר עולה בשיריו של גאנשו היא כאמור, תופעת חילופי המין הדקדוקי בין זכר לנקבה אש  

אינטנסיבית ותכופה. כפי שהוסבר כאן קודם לכן ההסבר לתופעה שהציעו במחקר יפה לרבים 

מהמקרים. ואולם עיון מעמיק בשירים מראה כי הטיעון התיאולוגי מסביר במידה רבה את תופעת 

ק זה אסביר כיצד חילופי הלשון במין הדקדוקי בשיריו אשר אינם תואמים את חוקי הלשון. בחל

 תופעה זו משמשת כאחד האמצעים לזיהוי טקסט כאלגורי, אשר אין להבינו כפשוטו.

 שירי גאולה פשוטים ושירי גאולה אלגוריים 2.2

שיריו של גאנשו מתחלקים כאמור לשני סוגים: לשירי גאולה פשוטים ולשירי גאולה אלגוריים 

הוס לזיהוי טקסט כאלגורי. שירי הגאולה שבהם עולה במינון משתנה מערכת הסימנים שהציע 

הפשוטים הם שירים לא אלגוריים שיש להבינם כפשוטם. קבוצה זו כוללת שירים אשר בהם לא 

וקבוצת שירים נוספת בה עולה  39עולה כלל תופעת חילופי לשון במין הדקדוקי בין זכר לנקבה

ורטו למעלה )למעט ההסבר תופעת חילופי המין הדקדוקי בין זכר לנקבה ובהתאם להסברים שפ

 40התיאולוגי(.

בשירי הגאולה האלגוריים בהם עולה במינון משתנה מערכת הסימנים שהציע הוס לזיהוי   

טקסט כאלגורי משולבים חילופי לשון במין הדקדוקי בין זכר לנקבה אשר נוגדים את חוקי 

חלק מהסימנים  בשירים האלגוריים אשר למעט רמז )של פחות הלשון. התופעה אינטנסיבית

שהציע הוס( המעיד עליהם ככאלה, הם קרובים מבחינת תוכנם לשירי הגאולה הפשוטים ולנושאי 

(, 7-1, 1הגאולה השונים. כך לדוגמה, בשיר פח עולה הרובד הנסתר על ידי שיבוצים משיה"ש )שם, 

פטריאכלית  ( כי בשיר מתקיימת כביכול מערכת1ואף ברור מהכינויים "יונת חן" ו"דודה" )שם, 
                                                                                                                                                                      

36
 . ועוד 11; קמה, 6; קיט,  4ראה לדוגמה בשירים: פג,  
37
 . 165חזן, פיוט, עמ'  
38
   על כך ראה עוד בפרק התשיעי בסעיף: צורות דקדוקיות מיוחדות. 
39
 ראה לדוגמה שירים: לז, פו, קי, קמג, קעב ועוד כיוצא באלה.  
40
"ַרֵחם  התאמת הצורה הארמית לנוכח לצורכי חריזה,(. 1 ְָּך לנוכח בארמית )מא, Xראה לדוגמה: שימוש בצורה  

ְךֲעֵליֶהם  דָּ ַחסְּ ב  בְּ ֵאל ִמְׂשגָּ יָּה הָּ (. התאמת הצורה הארמית לנוכח לצורכי משקל ההברות הפונטי 17-14)קנ,  "ַלַדְך// הָּ
ְך"ְמַיֵחל  151 ְתָך מושג מופשט פנייה לאל בלשון נקבה, שימוש אפשרי ל(. 13ַּבת ֵעיִני ַאל ִתדֹום" )קמב,  לָּ "ּוְתִביֵאם ְלַנֲחלָּ
ם"  ַאתְּ ִכי  ם ְוֶעְזרָּ חָּ  (, וכדומה. 15)צט, ִמְבטָּ
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כנסת ישראל. ואולם השיר עצמו אינו מתפתח כשיר אהבה אלא עוסק  –הקב"ה, לאישה  –בין גבר 

(. בשיר זה לא עולה כלל תופעת חילופי הלשון הדקדוקי. גם 13-11בנושאי הגאולה השונים )שם, 

עִ  יֶָּפה" בשיר קמה עולה הרובד הנסתר באמצעות שיבוץ משיה"ש: ( ובו 11)קמה,  ים"ַאְת דֹוִדי ַאף נָּ

, 1גם הכינוי "דודי" לקב"ה, החשוק אולם מתוכנו של השיר ברור כי מדובר באלוהי ישראל )שם, 

(, ולא בחשוק, בן זוגה של כנסת ישראל. תכניו של השיר הם נושאי הגאולה השונים 11, 16-14

בין זכר לנקבה או כאלה אין בשיר חילופי לשון )לא מוסברים( במין הדקדוקי  ,(51, 14-11, 15)שם, 

 (.11שנוגדים את חוקי הלשון העברית למעט )שם, 

לעומת זאת תופעת חילופי הלשון במין הדקדוקי בין זכר לנקבה אשר אינה תואמת את חוקי 

לדוגמה הלשון העברית היא אינטנסיבית בשירים אשר קרובים בתוכנם לנושאי האהבה והחשק. 

, 6-7(, עולים חילופי לשון במין הדקדוקי )שם, 17, 15, 4, 5בשיר קה אשר אלה הם נושאיו )שם, 

(. את אלה יכול להסביר הטיעון התיאולוגי אשר לפיו החילוף במין הדקדוקי בעיצוב 11-11

  41הדמויות נובע מהרצון ליצור בטקסט פשט בלתי הגיוני, כסימן חושף אלגוריה.

ם האלגוריים אשר נושאיהם הם מלבד חילופי הלשון במין הדקדוקי, משתמש גאנשו בשירי

אהבה וחשק בתחבולות ספרותיות נוספות אשר יוצרות מראית עין של חילופי לשון. הוא פועל כך 

ודאות לגבי זהות הדוברים וליצור פשט בלתי הגיוני כחושף טקסט כאלגורי. -כדי ליצור תחושת אי

אמנם אין חילופי מין דקדוקי שיח בין הקב"ה לכנסת ישראל. בשיר -נט הוא שיר אהבה ובו דושיר 

בין זכר לנקבה כפי שהודגם קודם לכן, אך משולבת בו תחבולה ספרותית אשר יוצרת מראית עין 

(, קוטע מעין פזמון פנימי: 11-1של חילופים כאלה: את דברי הקב"ה אל כנסת ישראל )נט, 

ִלי / ַאְת ַאֲהַבת ]ַנְפִׁשי[" )נ "ִׂשְמַחת ִגיִלי (. הואיל והכינוי "שמחת גילי" הוא 11, 6, 4, 1ט, / ֹראׁש ַמְהלָּ

כינוי של הקב"ה והוא משולב בדברים הנאמרים על ידו לכנסת ישראל, נוצרת אותה מראית עין 

 בשיר קפב, שגם הוא שיר אהבה וחשק ודאות לגבי הדוברים בחלק זה.-של חילופי מין ותחושת אי

(, 16, 5ו מלבד חילופי המין הדקדוקי )שם, מעצב גאנש שיח בין הקב"ה לכנסת ישראל,-ובו דו

מראית עין של חילופי לשון ויצירת בלבול לגבי זהות  תחבולה ספרותית אחרת אשר יוצרת

הדוברים. כך, את רצף דבריו של הקב"ה לכנסת ישראל קוטעים דברי האהבה שכנסת ישראל 

ה ַיְנחּוִני מצפה לשמוע מהקב"ה, ואלו מנוסחים כדיבור עקיף ובלשון זכר: "ְׁשלַ  ח אֹוְרָך ַוֲאִמְתָך ֵהמָּ

ה ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך" )קפב,  כֹור ִתְזכֹור ִלי ַיֲעלָּ (. חלק מחילופי הלשון כאן נובעים גם מאילוצי 6-7// זָּ

חריזה. גם בשיר קמז שהוא שיר אהבה ארוטי בו נושאת כנסת ישראל את דבריה לקב"ה, 

( ובו חילופי לשון במין הדקדוקי כאשר 6, 4-1, 5ז, מעוצבים מוטיבים משיר החשק הספרדי )קמ
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 ( עולה תחבולה ספרותית נוספת, על כך ראה בהמשך.16, 4בשיר קה ) 
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( או כשהקב"ה פונה לכנסת ישראל  14, 11, 5, 1 כנסת ישראל פונה לקב"ה בלשון נקבה )קמז,

(, בין אם הדברים נאמרים בדיבור ישיר או עקיף. מראית עין של חילופי לשון 11בלשון זכר )שם, 

ה" )שם,  ה ְונָּאוָּ גָּ ונָּ (, כשהפועל "פותה" מתייחס 11עולה גם בטור הבא: "פֹוֶתה ֵאַלי ֶחְמַדת ַנְפִׁשי ְמעֻּ

תייחס אלי בשרירות לב. ואילו הכינוי "מעונגה ונאוה" מתייחס לקב"ה, משמע אתה האל מ

לכנסת ישראל במשמעות שאני מעונגה ונאוה. תחושה כזו נוצרת פעם נוספת בטור: "ֲעִׂשי ַהּטֹוב 

ה" )קמז,  ִדיד ֲאִסיר ַהִתְקוָּ (, שהם הדברים שכנסת ישראל מצפה שיאמר לה הקב"ה. 17ְּבֵעיַנִיְך יָּ

נקבה לכנסת ישראל אך בהמשכו של הטור נבחר הכינוי לעם ישראל בלשון  הפנייה נעשית בלשון

זכר "ידיד אסיר תקוה" דווקא. אמנם בשתי הדוגמאות האחרונות אין ממש חילופי לשון במין 

 הדקדוקי אך נוצרת כאן תחושה כזו אשר תורמת ומתווספת לחילופי הלשון האינטנסיביים בשיר. 

בים משירת החשק והקב"ה הוא הדובר בהם, מעוצבת בשירים אשר בהם מעוצבים מוטי

כך בשיר קג שהוא שיר אהבה אירוטי ובו מונולוג של הקב"ה, עולה  תחבולה ספרותית נוספת.

-7(. אמנם תופעת חילופי הלשון הדקדוקי מעוצבת בשיר )קג, 7מוטיב משיר החשק הספרדי )קג, 

ביות: השיבוצים המקראיים אינם באים (, אך תחבולה ספרותית נוספת עולה בו באינטנסי16, 4

ה ָאִני" )קג,  ֲאִׁשיׁשֹות ַסְמכּוִני ִכי חֹוַלת ַאֲהבָּ (, מובאים 5בהתאם להקשרם במקור. כך בטור: "ּבָּ

דברי הקב"ה כשבמקור דוברת בהם האהובה, ואילו הפועל ח.ל.ה מופיע בלשון נקבה למרות 

ר ִתְלַּבׁש" )קג, "נָּאוּו לְ  האהוב. גם בטור: –שהדובר הוא הקב"ה  דָּ ַיִיְך ַּבתֹוִרים ְוהֹוד ְוהָּ ( נאמרים 4חָּ

הדברים במקור לנמען זכר, לאיוב, ואילו בשיר הם מתייחסים ללחיי האהובה "לחייך". תחבולה 

גם בהמשך  תבאינטנסיביו הספרותית זאת לפיה נאמרים הדברים בשונה, במהופך מהמקור עול

ונראה כי בלטה לעיני מי שהכיר את הטקסט  42(16, 14, 15, 6, 7השיר )בטורים הבאים: קג, 

המקראי ואת הקשרם המקורי של הפסוקים. תפקידה, בדומה לחילופי הלשון הדקדוקי, לסמן כי 

( כי חילופי 16, 15יש לקרוא את השיר מעבר לפשוטו ולא כפי שהציע יהלום לגבי הטורים )קג, 

שפחה וכחלק מהשפעות סביבתיות תורכיות של הלשון החלים כאן קשורים לשינויים ביחסי המ

נדמה כי מטרת התופעות הללו  43מיסטיקאים תורכיים אשר שרו שירי אהבה ארציים וארוטיים.

 –של חילופי המין הדקדוקי והתחבולות הספרותיות השונות אשר עולות בשירים מן הסוג הזה 

ים אלמנטים המזכירים שירי אהבה ארוטיים שבהם מוטיבים משיר החשק הספרדי והם כולל

היא למנוע טעות כי הדובר הוא חושק ארצי ולא הקב"ה, וכדי לסמן אותם  –שירי אהבה ארציים 

כטקסטים שיש לקרוא מעבר לפשוטם. לשם כך עוצבו בהם האמצעים האומנותיים שהוזכרו 
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  ועוד. 61הערה , 7וראה גם קפא,  
43
 . 31יהלום, שירת הקבלה, עמ'  
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א אבחנה זו בולטת לאור שירי הגאולה הפשוטים אשר בהם הקב"ה הוא הדובר ובהם ל 44למעלה.

  45עולה תופעת חילופי לשון דקדוקי או תחבולות ספרותיות אחרות.

ובמיוחד  בשירים האלגוריים, אך בחלק זה עלה כי חילופי הלשון זכו במחקר להסברים שונים

נוסף אליהם ההסבר התאולוגי, דהיינו  ,אירוטיים שהקב"ה הוא הדובר בהם-בשירים האלגוריים

 הדוברשכשיר אהבה ארוטי סימן חושף אלגוריה. כלומר, אין לקרוא בהם את הטקסט כפשוטו, 

לאישה ואומר לה דברים היפים לדובר ארצי. מטרת תופעת חילופי המין הדקדוקי  פונה בו

ה הסמנטי של היא אפוא כמטרתם של המילים או הצירופים הלקוחים מן השדאלה  בשירים

הרובד הנסתר, האלגורי, המשולבים בטקסט. לכל אלה מתווספות גם התחבולות הספרותיות 

למסך את זהות הדוברים וכסימן  –שהובאו כאן כדוגמה ואשר משמשות לאותה מטרה בדיוק 

הוא בחר שלא להביא  46חושף אלגוריה נוסף. כאשר פרסם ברנשטיין קבוצה משיריו של גאנשו,

ופי הלשון הדקדוקי כפי שהם במקור, אלא התעלם מכך, באר אותם והביא אותם בהם את חיל

לפי הבנתו. כלומר, אם לא די בכך שלא פירש תמיד את השירים על פי כוונת המשורר, הרי שהוא 

   גם ויתר על ממד אומנותי וספרותי חשוב אשר עוצב בשיר מתוך מטרה ברורה ומשמעותית.   

לה של גאנשו אינם עשויים מקשה אחת. ניתן לסווג אותם ולמקם יוצא אפוא כי שירי הגאו

אותם על מעין ציר שמצדו האחד ממוקמים שירי גאולה פשוטים, ומצדו השני שירי גאולה 

אלגוריים אשר נושאיהם אהבה וחשק ובמיוחד שירים שבהם הקב"ה הוא הדובר ובהם מעוצבים 

ק התקין ותחבולות ספרותיות שונות נוספות. חילופי לשון במין הדקדוקי החורגים מכללי הדקדו

בתווך ממוקמים שירים שעולים בהם האמצעים הללו במינונים משתנים בהתאם לזיקתם של 

 השירים לנושאי גאולה מחד גיסא או אהבה וחשק מאידך גיסא.

 מוטיב הגאולה על כל גווניו –שירה דתית לאומית  2.2

וקדים נושאיים מרכזיים אשר חוזרים ונשנים על אף בשירה הלאומית העברית יש מ על פי לוין,

חורבן, גלות, נקם וגאולה. מוקדים אלה לדבריו הם  חילופי הדורות והבדלי סגנון פואטיים והם:

עיקרה של שירת הקודש. ארבעת הנושאים הללו קשורים זה לזה ללא הפרדה אך אפשר כי ברמת 
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חלק זה יבחן את הופעתם של המוקדים  47השיר יבלוט לעתים אחד הנושאים יותר מן האחרים.

  48העיקריים הללו בשיריו של גאנשו.

  החורבן 2.2.2

טראומת החורבן מכוונת לאירוע  49החורבן הקדום מהווה בזיכרון הקולקטיבי מעין הווה על זמני.

שהתרחש בעבר הרחוק אשר קשור גם להווה כיוון שההרס או החורבן טרם באו על תיקונם. כך 

ה" כותב גאנשו: ְרּבָּ ׁש ַעד ֵהנָּה הּוא ְלחָּ ה ַנְפִׁשי ַלִמְקדָּ אֲַ פָּ ( ובשיר אחר: "ִפְרַצת ֶהֶרס ֵּבית 11)קס,  "ׁשָּ

ׁש // ַעד ַהיֹום הּוׂשַ  ִלי" )לד, ַהִמְקדָּ החורבן עולה בשירים במעין קוד או צופן המגלם את  (.1-1ם ְנוָּ

 , חורבן הארץ מכונה:(11וכך מכונה באחד השירים יום החורבן: "ְּביֹום ַזַעם" )קלד,  הסיפור כולו.

ה" )סז,  ה/ ַהֲהפּוכָּ כָּ בֹות" ) קלב, 1"ְוַהַמְמלָּ ִרים ַהֶנֱחרָּ ִרי17( ובשיר נוסף: "ֶהעָּ דֹות" ( או "עָּ ם ִנְכחָּ

תיאורו בשירים  51ולחורבן בית המקדש. 50"החורבן" הוא שם כולל לחורבן ירושלים(. 15)קסז, 

משמשים בבקשה לכינונו: יסד, ההפעלים ההפוכים  באמצעותנעשה לרוב באמצעות הפועל חרב ו

" קמם, כננ, בנה וכדומה. השבר שמלווה את העיסוק בנושא והכאב התמידי של "חוויית החורבן

  52מצויים בשיריו של גאנשו כפי שעוצבו בשירה הלאומית העברית לאורך הדורות.

  בגולה הגורל המיוסר של כנסת ישראל 2.2.1

גורלה המיוסר של כנסת ישראל בגולה נרמז בשיריו של גאנשו כמו בשירי הקודש בלשון 

: הרביםכחפץ נפוץ הנמצא ברשות עם ישראל מתואר באחד השירים  53מטאפורית וסמלית.

ל ְנפּוצֹות" )קיח,  ע 17"ְכֹחֶמר חּוצֹות / ְּבכָּ (, כמי שמתבוסס בבוץ הגלות וקורס תחת הנטל: "ִנְטּבָּ

אֹו רֹוֵבץ" )פא,  (, עם שחי את חייו במקום מסוכן, בלוע הארי, כשסביבו 11ְּבבֹוץ ַרְגלֹו ְוַתַחת ַמשָּ

ִאים / ִׁש  ֵׁשן / ְלבָּ ר תֹוְך ֶפה וָּ ( אשר תיאורם כשלעצמו מאיים: 1נָּם ַיַחְרקּו" )קיג, אויבים: "ַדל דָּ

ְך" )קצ,  וּׁשָּ ט ַגם ְממֻּ ִנים ַעם מֹורָּ ַלי אֹוֵיב ִחֵצי ַאפֹו ִּבי 6"גֹוִים ַעֵזי פָּ ( וכעסם עליו רב: "ַיֲחרֹוק ֵׁשן עָּ

ה" )קנא,  ה / (. ימיו של עם ישראל בגלות עוברים עליו בעוני ובביזיון: "ְּבִלי ֶלחֶ 1יָּרָּ ם ּוְבִלי ִׂשְמלָּ

אֹוג ִיְׁשַאג 7ְכִאיׁש ֶאְביֹון ְוַדְך ִנְכלָּם" )פ,  ה ׁשָּ ( וזעקתו עולה מתחושת המוות והשהייה בגלות: "ְוַעתָּ

ל ְוִׁשְביָּה" )עב,  לָּ (. עם ישראל מתואר כמי שנמצא עדיין בגלות ואילו שערי ירושלים 11ִמַדם חָּ

יו ׁשֹוְמִמים" )קכג, שוממים: "ְכַהִניַח ֶנֱאנִָּחים ְׁשעָּ  (. בשיריו של גאנשו מעוצב הנושא כפי שהוא 6רָּ
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והם מבטאים תחושת מצוקה נפשית  54,מעוצב גם בשירה הלאומית העברית בדורות הקודמים

ם" )פט,  באופנים שונים: כפחד: רָּ ֲעַרת ְּבֹשָּ ַמר ֹשַ ה" 4"סָּ ְכנָּה דּומָּ ִמיד ׁשָּ ִאים תָּ (; "ַנְפִׁשי ְּבתֹוְך ְלבָּ

ִהים" )קא, 6, )קצח ֲחִליִלים יָּ (, כתחושה שכבודו של עם 7(, כבכי: "ְרֵאה ַמְלִכי ִכי ְּבִקְרִּבי ִלִּבי ַכָּ

ם ְכמֹו ִטיט חּוצֹות" )קלג,  מָּ ַמס ַאִּביַרי ׂשָּ ה ְורָּ ( 11ישראל וגיבוריו נרמס, הוכרע ושהפכו לרפש: "ִסלָּ

 55השפלתו של עם ישראל בידי אויביו.ובאמצעות שימוש בביטויים ובפעלים שונים המביעים את 

בנוסף, בדומה לשירה הלאומית העברית, גם בשיריו של גאנשו עולה זעקה של אלימות פיזית על 

לרוב מעוצב הנושא על ידי ריבוי מילים מהשדה הסמאנטי של אלימות. כך  56כל צורותיה.

יּו ְלֹראִׁשי" )נד, "סּוף חָּ  מתוארים האויבים כמי שנכרכים סביב עם ישראל וחונקים אותו: בּוׁש הָּ

ְרגּו" )סט, 15 לּו ְוַגם ִּבי ִהְׂשתָּ אִרי עָּ לּו ַעל ֹראׁשֹו 15(; "ִכי ַעל ַצּוָּ ְרגּו עָּ (, מכבידים ומקשים עליו: "ִהְׂשתָּ

ְׁשתֹו" )קכה,  ַדר" )קלג7ְוִהְכִּבידּו ֶאת ְנחֻּ ִזית גָּ ְׁשִתי ַדְרִכי ְּבגָּ ( ועוד כיוצא 6, ( "ְוַגם ִהְכִּביד עֹול ְנחָּ

באלה. האלימות הפיזית מעוצבת בשירים גם באמצעות תכונות מעולם החי. כך מתוארים 

האויבים כמי שמתקרבים בהיחבא אל עם ישראל מבלי שירגיש כדי לטרוף אותו ולהזיק לו כגון: 

ַלי" )קיד,  ִמים עָּ ִרים ְכדֹוב ֵהם קָּ כלהקת זאבים או ( גוערים, צועקים ומאיימים עליו 16"ּוְבִמְסתָּ

ַלי ִׁשינָּם ַיַחד ְכִׁשְבִעים ְזֵאִבים" )קצ,  וִּבים // חֹוְרִקים עָּ יֹום ֶיֱהמּו ִלי ְכמֹו דֻּ ַלי יֹום וָּ ( 7-4דובים: "ְועָּ

 וכדומה.

ביטוי לסבל, לייסורים ולכאב הפיזי של העם עולה אף הוא מן השירים ומתואר בהם בצורות 

ִרי ֶנְהַפְך ְלַׁשִדי" )קלט,  שונות. כך מתואר בשרם של ישראל (, כחוטי 16שיבש והתדלדל: "ּוְבׂשָּ

ה / ְוַגם נַָּמּקּו" )קיג,  ( או שגודל 15הפשתן אשר נשרפים, מתכלים ונחרכים: "ְרֵאה ִכי ּבֹוֲערּו ַכִפְׁשתָּ

ַדל ִצירֹו / ֶיְהֶמה ַכיָּם ִׁשְברֹו" )סא,   (. 1סבלו כים עצום וגדול: "ֶאל ַדל גָּ

חלק מהעיסוק בגורלה המר של כנסת ישראל בגולה עולה בשירה הלאומית העברית גם כ

עניין זה אינו בא לידי ביטוי בשיריו של  57השאלה בדבר דרכיה הנסתרות של ההשגחה האלוהית.

להתוודות על חטא, לכפר על גאנשו. נהפוך הוא, עולה בהם התובנה כי על מנת לזכות בגאולה יש 

יש לשער כי עניין זה עולה באופן  58שיריו קוראים לחזרה בתשובה. דרך הישר.העוונות ולחזור ל

תכוף בשירים בהשפעת המקובלים ותורתם ובעקבות הציפייה לגאולה. גם בשיריו של גאנשו, כמו 

  60הידיעה לגבי קץ הייסורים.-עולה עמימות לגבי העתיד ואי 59בשירים שלפניו,
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 נקם בגויים 2.2.2

הנקם בגויים בשירה הלאומית העברית היא אמצעי להביע את כעסו של עם על פי לוין, בקשת 

יו ֲהדֹום"  ישראל על הגויים, אויביו. כך נאמר באחד השירים: ַמִני ְלַרְגלָּ ִתי ִיַּקח ֵמֱאדֹום // ׂשָּ "ִנְקמָּ

ֵתְך ִתְצַמח ְוִתְקַרב ְׁשנַ  61(.4-1)מב,  ולָּ ת בקשת הנקם באויבים קשורה בבקשת הגאולה: "ְגאֻּ

מול האלימות הפיזית הממשית של האויבים מציבים הקורבנות באמצעות  (.16ִׁשלּוִמים" )קכג, 

השיר אלימות מילולית. מן הבחינה האומנותית לרוב נוטה בקשת הנקם לציורי, לסמלי, 

באופן זה עולות משיריו של גאנשו שלל בקשות נקם ציוריות. כך עולה הבקשה שמקור  62לאלגורי.

(, שהם יתפוגגו כעשן, יתמוססו 3"ֶיֱחַרב ַמְעַין ְמקֹורֹו" )מב,  אויבים ייבש, ייחלש:כוחם של ה

ִלי" )ס,  ן ִיְמַלח / יּוַׂשם ְנוָּ ׁשָּ ם / 6כמלח: "ְואֹוֵיב ֶכעָּ ק ִיְהֶיה ִפְרחָּ ָאבָּ (, שיכחדו ויתפוגגו כאבק: "כָּ

ִימֹוגּו"  לם: "ּוְכמֹוֶהם ִיְהיּו עֹוֵׂשיֶהם ּוְכדֹוַנג(, שיתכלו, יימסו וייעלמו מן העו1ְוֵיְלכּו ְקדֹוַרִנית" )קכב, 

ִמים" )קכג, 5)סט,  נָּא ַאל ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ְכַאְנֵׁשי דָּ ( ועוד כיוצא באלה 15(, שימותו צעירים: "אָּ

משאלות נקם על ראשם. לעתים בקשת הנקם היא לב לבו של השיר והיא מתפרשת על מספר 

 (. 11-7טורים )מט 

בשיריו של גאנשו מעוצב מוטיב משלים למוטיב הנקם והוא מוטיב ההגנה והביטחון. מנגד, 

במסגרת מוטיב זה נעשית פנייה של עם ישראל לקב"ה ובאופנים שונים עולה בקשתו להיות לו 

למגן. לעתים מעוצב המוטיב גם כמצב מן העבר שהוא שואף לחזור אליו. הרצון להגנה ולביטחון 

ּה / ִלְׁשכּוב עולה מציור של האל  המגונן על עמו שמצטנף בין זרועותיו: "ִחיׁש יָּעּוף ְכֶנֶׁשר / ְּבִעתָּ

עֹוֶפֶפת ֵכן ַעל ִקִני ְתעֹוֵפף" )קסב,  ִקנָּּה( או מציור היונה המגוננת על גוזליה: "ְוַכיֹונָּה 11ֵחֶקָך" )קיג, 

את אותה הרגשת ביטחון  (. גם ציור עם ישראל כנתלה בשולי בגדו של אביו, האל, מבטא11

(. מוטיב זה עולה בשירים באמצעות 11מקווה: "ְוֹלא ֶאְדַאג ְוֹלא ֶאְדַאב / ִכי ַאֲחִזיק ְּבׁשּוֶליָך" )קמ, 

הוא אמנם  63שימוש בשמות עצם, כינויים ופעלים שונים אשר משמעותם מגן, מחסה ודומיהם.

את חוסר הביטחון שנוצר בעקבות  מהווה חלק מבקשת הגאולה, אך ניתן להניח שהוא מבטא גם

 טראומת הגירוש.
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  הגאולה  2.2.2

כהשקפה, כתפילה, כמשאלת לב,  מופיעה בשירה העברית הלאומית לדורותיה 64הגאולה לפי לוין

כחלום. לעתים עניינה הוא במצוקות ההווה. התייחסות ספציפית למצוקות ולמצבו של עם ישראל 

ואכן, מיעוט ההתייחסות להווה  65גאנשו פעמים ספורות בלבד. בהווה של זמנו עולים בשיריו של

בשירים אופייני לפייטנות לדורותיה, אשר לא הביאה ציוני זמן מדויקים, אלא כאלה שניתן להבין 

או ליישם לתקופות שונות. הגאולה מתוארת בשיריו של גאנשו כתקווה, כחלום שיתגשם עם 

( אך בעיקר 6ְהיּו ְכחֹוְלִמים ְּבׁשּובֹו ֶאת ִׁשיַבת ִציֹון" )נח, "ְוָאז ִת שיבת עם ישראל לארץ ישראל: 

"יָּׁשּוב ִליֵמי עולה הנושא בשירים כחלום חזרה לעבר, לימים שבהם ישב עם ישראל לבטח בארצו: 

ה ְכֶקֶדם" )קיד, 6)כא,  לּוִמים"ם יָּׁשּוב ִליֵמי עֲ ֶעְדנָּה גַ  ׁשּובָּ ֵאר ֶאְפלֹו  (; "קֹוֵמם11(; "ֲהִׁשיֵבִני ְואָּ ִדְגלֹו הָּ

( ועוד. וכך מתוארת בשירים 1(; "יָּׁשּוב ְכֶקֶדם / ְוַאל ִיְתַעַלם" )קכט, 15יָּׁשּוב ַמֵהר ְלַקְדמּותֹו" )קכה, 

ֶניָך" )נג,  תּול ַכֵזִתים ּבָּ ְנָך ׁשָּ ְלחָּ ִביב ְלׁשֻּ ְך ַתַחת 11האידיליה שלעתיד לבוא: "סָּ (. ובשיר אחר: "ְוַעמָּ

ה" 13ְוַגְפנֹו" )קיד,  ְתֵאנָּתוֹ  ְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ְתנּובָּ (. הגאולה מעוצבת בהם כעת של שפע ושגשוג: "ְוָאז מָּ

ֶניָך ַתְׁשֵקם ְוַגם ִיְרְויּון ִמֶדֶׁשן" )קפט, 11)קיז,  (; כסמל לפיריון, לשפע: 15( ובשיר נוסף: "ּוִמַנַחל ֲעדָּ

גֹוַבּה נָּא ֶאְעֶדה // ָאִריחַ  ֶדה" )קסו,  "ּוְגאֹון וָּ ֵעץ ִיְהֶיה  5ְכֵריַח ׂשָּ (; כסמל לאריכות ימים: "ִכי ִכיֵמי הָּ

ַמִים ְוֹלא ִיְמֲעטּו" )סח,  רֹוב // ִיְרּבּו ְככֹוְכֵבי ַהּׁשָּ ִמיד ִיְדגּו / לָּ ם ְותָּ (; וכזמן של שלום 16-17יֹומָּ

א ְלַרְגִלי // ְוַעל רוֹ  נֹוַח ֶאְמצָּ ם ַאְרִגיַע ּומָּ ֵרַח ְּבִלי" )לו, ושלווה: "ְוׁשָּ לֹום ֶאְתַעַנג ַעד יָּ (. הגאולה 4-1ב ׁשָּ

וֵפנּו ְוִתְקְׁשֶרנּו  העתידית מעוצבת גם כציור חתונה אלגורית בין כנסת ישראל לקב"ה: "ִכי ַתְעִדי תֻּ

ה ַיִשיגּו" )עח, 7ַכַכלָּה" )נג,  ֹשֹון ְוִׂשְמחָּ ׁשֹוֵננּו ִרנָּה ּוִפינּו (; "ּולְ 6(. גם השמחה מלווה את השירים: "ׂשָּ

ֵלא" ּוׂשּום" )קכט, 15)עז,  ְׂשחֹוק ִימָּ עם זאת נראה כי האווירה הפסימית  (.15(; "יֹוִׁשיֵבהּו נָּח / ְיׂשֻּ

שמלווה את השירים ואשר מקורה בסבלו של עם ישראל בגלות ואכזריות אויביו דומיננטית יותר 

 מאלמנט האופטימיות והשמחה בשירים.  

נושא הגאולה תופס מקום מרכזי גם בשירי ישראל נג'ארה. לפי בארי, הגאולה כידוע, 

מורכבת מגאולה לאומית ודתית כשהאלמנט הבולט הוא חזרת עם ישראל לארצו.  66בשיריו

לדבריה, הגאולה הלאומית, התקווה לקיבוץ גלויות, נפוצה יותר בשיריו. הדבר קשור ככל הנראה 

על כל פרט מישראל את האחריות על המתרחש בעולמות  לקבלת האר"י, ולכך שהיא הטילה

היא סבורה כי דמותו של  67העליונים, כך שתיקון בהם יביא לגאולה ארצית ולביאת המשיח.

                                                           
64
 . 15לוין, תנים וכינור, עמ'  
65
 . 16-11; קצ, 11; קמו, 11-11ראה בשירים: צח,  
66
 עולת חדש".  -והדברים מתייחסים כאן לשיריו ב"זמירות ישראל  
67
 ; שם, עולת חדש, שכד. 151-151בארי, נג'ארה, עמ'  
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המשיח בשיריו של נג'ארה היא שגרתית ומסורתית ואינה מבטאת את המתח המשיחי שאפיין את 

זאת ועוד,  69בשיריו של גאנשו.בהתאם למסורת זו מעוצבת גם דמותו של המשיח  68התקופה.

נג'ארה נמנע בדרך כלל מרמז לגלות השכינה או לציורים מיסטיים ואלגוריים ביחסי כנסת ישראל 

והאל. הוא מתרחק מנושאים ומתכנים שהם מעבר לרמתו של האדם הפשוט ומתרכז בתיאורים 

בשיריו אם כי  כך נוהג לרוב גם גאנשו 70ריאליים של גאולה פיזית של העם השב אל אדמתו.

בשיריו של גאנשו, הגאולה הלאומית והדתית  71בשירים ספורים הוא מזכיר את גלות השכינה.

פדה, גאל, שוב, גלה, חון, ישע, חוש, קום ודומיהם  פעלים משורש קבץ, 72מעוצבות במידה שווה.

ש מופיעים בהקשרים הללו. ההתייחסות בשיריו לחידוש עבודת הקורבנות כחלק מעבודת המקד

וכמו נג'ארה אף הוא מעלה את הרעיון כי שיריו מיועדים לקב"ה כתחליף  73היא מועטה

  74לקורבנות.

יוצא אפוא כי מוקדים אלה שהם לפי לוין עיקרה של השירה העברית בכל הזמנים שנכתבה 

עולים גם בשיריו של  75בהם שירת קודש, ואשר לא איבדו מחשיבותם אף בשירה העברית החדשה,

כשלעצמם כבר אינם שירי קודש ליטורגיים המושרים במסגרת התפילה התקנית. בד  גאנשו שהם

בבד עולים בהם מוטיבים אשר קשורים לזכרון הגירוש על כל השלכותיו, ואשר מבטאים את 

ציפיותיהם של בני דורו לגאולה אמתית וריאלית. נראה כי הנימה הדומיננטית בשיריו של גאנשו 

 היא הנימה הפסימית. 

 נושא הגאולה בשירים הליטורגיים מחלק ב 2.2

כנאמר לעיל )בפרק הרביעי( חלקו השני של ספר שיריו של גאנשו כולל ברובו שירים ליטורגיים 

אשר כותרתם: תחינה, תוכחה, בקשה, וידוי, קינה לט' באב, ומספר קינות אחרות וכן רשות אחת 

אתייחס להתאמת שיריו אלו של גאנשו )נא( ושיר שיועד לחתן )קכז( מחלקו הראשון. בחלק זה 

לתוכני הסוג כפי שעוצבו בספרד ולנושאי הגאולה אשר עולים בהם, בהתאם לעיצובם בשירה 

   76הלאומית העברית על פי לוין.

כפי שציינתי )שם( רבים מהשירים הליטורגיים בספר "פזמונים ובקשות" תואמים לתכנים 

הגאולה. כך ענייניה של התחינה מוגדרים כבקשת  האופייניים לסוגם וברובם גם משולב נושא
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. כאיש 57ועוד. המשיח כאיש מלחמה: רז,  1; רב, 16; קסט, 17;קלא,15; קא, 11; צד, 15; סה, 6ראה למשל: מח,  
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ברובם, למעט שיר  77כל שיריו של גאנשו שעוצבו בסוג תואמים לנושאים הללו. רחמים וסליחה.

ריב, משולב נושא הגאולה. בעיקר עולה בהם הסבל שנגרם לעם ישראל על ידי אויביו, בקשת נקם 

התוכחה הספרדית שמטרתה  78לגאולה. בהם, החורבן שהמיטו האויבים על ארץ ישראל וקריאה

להורות את הדרך הנכונה בסיטואציה של בטרם דין, עוסקת באפסות האדם, הבלות חיי החומר, 

תורת הגמול והחידלון המוחלט שמגיע עם המוות. לעומתם, בשירי התוכחה של גאנשו עולה 

התייחסות לסבלו של  בעיקר וידוי על החטאים והרצון להיטהר, וברובם מעוצב נושא הגאולה תוך

עם ישראל שנגרם על ידי אויביו, קריאה לנקמה באויבים, בקשת חסות והגנה מהאל ותקווה 

שיר אחד נשאר נאמן לסוגו ואין בו ביטוי לנושאי הגאולה )רו(. בבקשה  79לגאולה ולבניין ירושלים.

גאנשו שעוצבו עולה חרטה על עוונות, התוודות על חטאים ובקשת מחילה וישועה מהאל. בשירי 

משולבים בהם גם נושאי הגאולה, בעיקר תיאור הסבל  80בסוג עולים תכנים תואמים לאלה.

בווידוי מתוודה המתפלל על עוונותיו.  81שנגרם לעם ישראל מידי אויביו ותקווה ובקשה לגאולה.

ת הרשויות הספרדיו ולא מעוצב בו נושא הגאולה. 82שיר אחד בספר שיריו של גאנשו תואם לסוג,

עסקו בנושאים לאומיים כלליים: הם תינו את צער האומה המשועבדת ועיצבו בקשות לגאולה. 

כך, ברשות היחידה שעיצב גאנשו )נא( מוזכר הנושא  83השירה המאוחרת המעיטה ליצור בסוג זה.

(. אופיין של הקינות הספרדיות לתשעה באב הוא לאומי ותוכנן מתמקד 6הלאומי בקצרה )שם, 

ום, כלומר בנושאי חורבן ובית המקדש. הקינה לט' באב )ריט( בספר השירים של גאנשו בענייני הצ

  84(.11ומוזכרת בה בקשה לגאולה בסיום השיר )שם,  מעוצבת בהתאם למקובל בסוג,

מספד ושיר חתונה שהם -בין שיריו של גאנשו בחלק זה של החיבור נמצאים גם שירי קינה

רי הקינה מביעים את הרגשות העזים והצער על מותו של אדם שירים העומדים בין קודש לחול. שי

קרוב. בספרד הם כללו את גוף השיר ובו הבכי והצער וחטיבות משנה נוספות כגון: שבח הנפטר, 

 85המספד ואת סיום השיר שכלל דברי ניחומים ועידוד אבלים. שישה שירים עיצב גאנשו בסוג זה,

 87ברובם גם דברי ניחום או עידוד. 86נפטר, וכן שבחיו.וברובם עולה הצער והכאב על מותו של ה
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 .11-11; ריז 11-11; ריו, 11; רטו, 11-16; ריד, 15; ריג, 15, 11ריב,  
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 . 14, 7-6, 1; ריז, 14, 15, 11, 6 ,1; ריו, 7, 5-1; רטו, 7, 1; ריד,4-1ריג,  
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 . 17; רט, 61, 56-51, 51-17; רה, 11-13, 17רד,  
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 וכדומה.  65-61, 13-16, 7-1; ריא, 54-51, 17, 11, 15-11רז,  
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 . 61-61, 71, 71, 41, 16, 16, 11, 11-16, 11; ריא, 11, 66-61, 65-61, 57רז,  
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-4לעתים מעוצב בהם הצער כאילו היקום כולו מתאבל על מות הדוד בדומה לעיצובו בספרד )רכג, 

(. יש והוא קושר את מצב האומה למצבו של הדוד, וגורלו נקשר בגורל עם ישראל. כך, 5; רכד, 1

( ומותו 46-41בזכות צדיקותו יכופרו עוונות הדור )רכא, (, 67מותו יהיה כפרה על עם ישראל )רכא, 

(. שיר ריח, הוא מעין שיר הגות עצמאי ובו נושאים ותכנים אשר 6-5הוא אבדה לעם ישראל )רכב, 

תואמים את דברי ההגות העולים בהקדמת הקינה הספרדית. מוטיב הגאולה כמעט שאינו עולה 

  88אישיות אפשרה את פריקת הצער והכאב.בקינות אלה. כתיבת קינות רבות, לאומיות ו

שירי החתונה כוללים בעיקר שני גרעינים נושאיים: השבח והחשק אך לעתים עולים בהם 

גרעינים נושאיים נוספים. חטיבת הסיום של השיר תכלול ברכות לחתן ולכלה וכן יסודות 

הקב"ה. כך לאומיים, שכן האירוע המשפחתי מציין את גורל האומה ואת קשרי אהבתה עם 

הגאולה הלאומית עתידה לבוא לעולם עם שובה של האהבה בעקבות איחודם של החתן והכלה על 

שיר אחד )קכז( בספר השירים של גאנשו נכתב לחתן ובו עולה גרעין השבח  89ידי נישואיהם.

יחד עם זאת בעוד שבשירי חתונה רבים מעוצבת בקשת גאולה כדי להזכיר  וברכות לחתן.

י כל עוד העם מפוזר ובית המקדש חרב אין שמחתם שלמה, הרי שבשיר החתונה של למשתתפים כ

  גאנשו לא עולים כלל נושאים לאומיים ואין בו בקשה לגאולה.

 היחסים בין השירים  –"גלות וגאולה" 2.2

לפי בירגר, הנוכחות המקראית של דמויות ואירועים בפיוטים מתפקדת כ"שפה מיתית" אשר 

"השפה המיתית" מפנה את תשומת הלב ליחסים שנוצרים בין  90בטקסט הפיוטי.בונה משמעות 

פייטני לצורכי תקשורת ליטורגית. המוטיבים "גלות -השירים והיא משמשת בהקשר הספרותי

צמד המוטיבים  91וגאולה" הם צמד אלמנטים מקראיים הנכללים בתחומה של השפה המיתית.

, הוא תכוף בשירים ומוכר ונפוץ ברפרטואר של הזה הוא בעל משמעות תרבותית קולקטיבית

הצרכנים של טקסטים כאלה. בטקסט מתארגן צמד המוטיבים כך שהוא מתאר יחסי גומלין 

הוא מבטא באופן ספרותי סיטואציה של מצוקה או משבר, משקף את  92ניגודיים של אויב וגואל.

הדמויות המקראיות או  93המציאות בהווה, ולמעשה מתאר מצב קיומי קולקטיבי חוזר ונשנה.

האירועים ההיסטוריים משמשים בשירים כעדות למצב הקיומי, מספקים לקח שניתן ללמוד 

גאנשו  לשאוב ממנו כוחות חיוביים בהווה.בעבר ומאפשרים לנמעני הטקסט  מהתרחשותם

                                                           
88
 . 41חזן, מספרד לצפון אפריקה,  
89
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משתמש במוטיבים "גלות וגאולה" בשיריו באמצעות אזכור דמויות או אירועים מן הסיפור 

הגאולה שהתרחשה בעבר מגלמת את התקווה לגאולה בהווה. כך לדוגמה משמש  94י.המקרא

 95ואת גדולת ה'. –היציאה משעבוד לגאולה  –סיפור יציאת מצרים בשירים את רעיון החירות 

באמצעות אזכור סיפורי האבות וההבטחות שניתנו להם בעבר הוא מבסס את הקשר בין עם 

ת הזאת עומדת לטובת עם ישראל בהווה ומבקש להיגאל ישראל לקב"ה, טוען כי זכות האבו

מדוגמאות  97באמצעות סיפור סדום ועמורה מבקש גאנשו בהווה עונש ונקמה באויבים. 96בשמה.

אלו עולה כי "השפה המיתית" מעמידה את הזמן המגולם בטקסט בקטגוריה אחת עם תקדימים 

היא מקבעת את מצב הגלות כמצב  קאנוניים מן המקרא ומעניקה להם משמעות במציאות. בנוסף

כך  98מחזורי בחיי עם ישראל ולכן הסבל בהווה הוא פרק אחד בלבד בגורל ההיסטורי המתמשך.

משקפת "השפה המיתית" בשיריו של גאנשו את דמותו הרוחנית של העם את כיסופיו, שאיפותיו 

   99ני דורו.וכדומה, ובאמצעותה גם מקיים הפייטן דיאלוג עם הדורות שקדמו לו ועם ב

 קבליות-"ארון הספרים" של גאנשו: שאלות פילוסופיות והדים של השפעות פילוסופיות 2.2

בשיריו של גאנשו עולים תכנים נוספים שהיה מצוי בהם אשר מבטאים את עולמו התרבותי ואת 

 הנושאים שעסקו בהם בזמנו ובמקומו: ענייני פילוסופיה וקבלה. 

תחום עיוני הפתוח לציבור המשכילים או מבוקש על ידם עד הקבלה על פי הקר, לא הייתה 

סוף המאה השש עשרה ואולי אף לאחר מכן. בהשפעת קבלת צפת חל בסוף המאה השש עשרה 

ובמרוצת המאה השבע עשרה שינוי באווירה הציבורית כלפי הקבלה. לצד ההתרכזות בתלמוד 

לוניקי אטואלית של יהודי שובהלכה במאה השש עשרה, עמד במרכזה של הפעילות האינטלק

בכמה משיריו של  100ואיסטנבול ושאר המרכזים באנטוליה ובבאלקן העיסוק הפילוסופי המדעי.

ה ַמְלִכי גאנשו עולים עניינים פילוסופיים הקשורים בהוכחת מציאות האל:  ל ַהִסּבֹות ַאתָּ "ִסַּבת כָּ

ִחיד ַחי ְלדֹור דֹוִרים / ְלדֹור  אל, אחד או רבים:, בממדים הנוספים של ה(11ִראשוֹ  ן ְּבִלי ֵׁשִני" )קא,  "יָּ

ה ַמְלִכי" )קכ,  באל קדום: (5דֹוִרים" )קנה,  ַדע ַּבגֹוִים ִכי ִמֶּקֶדם ַאתָּ ( ובשיר נוסף: "ֵאין ִּבְלֶתָך 1"ִיּוָּ

דּום" )קנ,  יריו מרפרר גאנשו באחד מש (.11( ובאל נצחי: "ּוַמְלכּוְתָך ַמְלכּות עֹולָּם" )קמה, 1ֶמֶלְך קָּ

ָאֶרץ ְכַגְלַגל ַכדּור" )קלב,  ַמִים ְוהָּ א ׁשָּ רָּ  (. 1לספר המדע על פי משנה התורה להרמב"ם: "ּבָּ
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גאנשו מתייחס לתהליך "שבירת נראה גם כי רמז להשפעות קבליות עולה בשירים אחדים. 

כּור שהיה חלק מתהליך בריאת העולם והופיע לראשונה בקבלת האר"י: "כִ  101כלים", י ֵמֹחֶמר עָּ

א" )מג,  ם ִנְברָּ ם // ֵעת עֹולָּ ה ַיַען11-11הּוַצק ְיסֹודָּ ֵאל ֵאַלי עֹוְררָּ ְך הָּ קֹוַרְצִתי  ( ובשיר נוסף: "ַחְסדָּ

כּור חֹוֶמר" )סב,  (. אפשר כי בשיר נוסף עולה רעיון קבלי אחר על פיו הספירה התחתונה 11ֵמעָּ

הגאולה תבוא רק  102ד בינה לבין הספירות העליונות."שכינה" גלתה ביחד עם עם ישראל וחל פירו

ּה /  תָּ ּה // ּוְלֵבית ְמקֹום ְמנּוחָּ ֶלה ֵאַלי ַמְלכּותָּ ה / ִתגָּ ְלתָּ ְך ִכי גָּ זָּ כאשר הם ישובו ויתאחדו: "ּוְׁשִכיַנת עֻּ

ּה //  ולָּתָּ ּה / ַגֵלה ְיַקר ְגדֻּ א // ֲהִׁשיֶבהָּ ְלַקְדמּותָּ תָּ ׁשּוב ְכֶקֶדם ַקְדמָּ ִדי ֹזאת ַהַפַעם ֵאַלי ִאיִׁשי תָּ ְוַגם ִעמָּ

ֶוה" )עד,   נראה כי גאנשו היה מצוי במידה כלשהי גם בנושאים הללו. ( 6-1ִילָּ

 סיכום 2.2

שירי הגאולה של גאנשו אינם עשויים מקשה אחת והם נחלקים לשניים, לשירי גאולה פשוטים 

מערכת הסימנים שהציע הוס לזיהוי ולשירי גאולה אלגוריים אשר בהם עולה במינונים שונים 

מטרתם של חלופי המין הדקדוקי בשירים האלגוריים היא לסמן את הטקסט  טקסט כאלגורי.

אירוטיים, ובמיוחד באלה שהקב"ה הוא הדובר בהם, נוספים להם -ככזה. בשירים האלגוריים

י החשק תחבולות ספרותיות שונות שנועדו לסמנם כשירים אלגוריים ובכך להבחינם משיר

הרגילים. את חילופי הלשון במין הדקדוקי אשר עולים בשירי הגאולה הפשוטים ואלה הקרובים 

להם מבחינת נושאיהם, ניתן להסביר על פי ההצעות השונות שניתנו לתופעה במחקר. חילופי לשון 

אלה לרוב אינם חורגים מכללי הלשון העברית והם אף מעוצבים כחלק מהעולם התרבותי ומן 

 יבה התורכית שגאנשו פעל בה. הסב

 בשיריו של גאנשו, כמו בשירה הלאומית העברית, עולים המוקדים הנושאיים המרכזיים:  

חורבן, גלות, נקם וגאולה, אשר חוזרים ונשנים לאורך הדורות. לעתים עולים בהם גם מוטיבים 

אלית. גם בשירים הקשורים לזיכרון הגירוש, והם מבטאים את ציפיית הדור לגאולה אמתית ורי

רבים מהסוג הליטורגי מעוצב נושא הגאולה אך לא בסוגים העומדים בין קודש לחול. המוטיבים 

-"גלות וגאולה" אשר מעוצבים בשירים הם חלק מ"שפה מיתית" והם משמשים בהקשר ספרותי

ים פייטני לצורכי תקשורת ליטורגית. הדמויות המקראיות או האירועים ההיסטוריים אשר מופיע

בשירים מהווים תזכורת למצבי מצוקה וסבל בעבר ומהם מקבלים הנמענים השראה להתמודדות 

עם קשיים דומים בהווה. הופעתם בשירים מבטאת גם את שאיפותיו ותקוותיו של הדור. בנוסף, 

באחדים משיריו של גאנשו עולים ענייני פילוסופיה וקבלה, נושאים אשר בהם עסקו בזמנו 

 מלמדים על עולמו התרבותי.  ובמקומו ואשר 
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  פרק שישי : היסודות הספרדיים בשיריו של גאנשו

   השירה המאוחרת 2.2

לאחר גירוש ספרד חל שינוי בשירה המאוחרת: היא יוצאת מן האינטימיות של משורר החצר 

המאוחרת היא שירה והפטרון שלו, חורגת מעולמם של חזן בית הכנסת ומתפלליו. השירה 

חוקרים שונים ניסו לעמוד על  1לאומית, שירה פרה ליטורגית המבוצעת על ידי כלל הציבור.

הגורמים שהובילו לשינויים אלה. בארי מציינת כי השינוי שחל בה נובע מן הגורם החברתי שכן 

נוי שחל לפי חזן השי 2קהל צרכניה של שירה זו הוא שונה מן הקהל שצרך את השירה החצרנית.

בשירת ספרד נובע מהגזרות ומהגירוש שגרמו למשבר ולייחס של דחייה כלפי הערכים הספרדיים 

מוטיבים  סוגים וכלפי התרבות הפוגעת. הוא מוצא בשירה שנכתבה בצפון אפריקה לאחר הגירוש,

ציורים מובהקים של שירת החול הספרדית שמאמצים את האלגוריה. הם מקבלים באמצעותה ו

רור של שירת קודש ומשמשים לצרכיה של שירת הקודש החדשה. לדבריו עניינים אלו הם גוון ב

טובי מוצא כי באסכולה החדשה בא לידי  3ממאפיינה המרכזיים והבולטים של השירה המאוחרת.

ביטוי מרד בכללים הנוקשים ובמוסכמות הכובלות של שירת ספרד בכל היבטיה. לדבריו, בד בבד 

פליישר קובע כי  4רת גם גישה מקלה של שירה עממית על כל מרכיביה.מאמצת השירה המאוח

 5הסגנון הספרדי עולה בשירים, אך לא במדויק.

 האסכולה החדשה והסגנון הספרדי 2.1

ר' ישראל נג'ארה הוא מייסד של אסכולה חדשה אשר התגבשה לאחר הגירוש. סימניה עולים כבר 

עשרה במזרח. באסכולה זו, כמו בכל אסכולה  בקבצים שנדפסו או הועתקו באמצע המאה השש

חדשה, יש מן המסורת ומן החידוש. לדברי בארי, הבסיס של שירת נג'ארה היא המורשת 

אך עולים בשיריו נושאים נוספים המדגישים את היסודות המסורתיים, כגון דברי  6הספרדית,

קי מוצא כי בשיריו של גם מירס 7מוסר כלליים, התייחסות למסגרת שהשירים הושרו בה ועוד.

נג'ארה עולים היסודות הספרדיים. אלה מהווים לו מאגר של ציורים שהוא מבטא באמצעותם את 

שירתו, בהתאם לאופיו וטעמו ובהתאם לצורכי הזמן. לדבריו, אם היה בשירי משוררי ספרד 

סקי טוען משהו מן החול הופך אותו נג'ארה לקודש ואת הפשט הוא הופך לסמל. יחד עם זאת מיר
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שירתו של נג'ארה לפי יהלום, היא  8כי האסכולה החדשה של נג'ארה אינה עשירה בתכנים.

חדשנית. שירה המפגישה בין היצירה העממית ליצירה האמנותית, בין שירת ישראל לשירת 

תלמידיו ומקבלי שיטתו של נג'ארה המשיכו בדרכו ופעלו בדומה אליו  9העמים, ובין קודש לחול.

שו מחויבים פחות ממנו למסורת הספרדית וניתקו ממנה יותר ויותר. נג'ארה הוא חוליית אך הם ח

 10הקשר בין האסכולה אשר עמד בראשה לזאת אשר קדמה לה.

 מוטיבים וציורי לשון שאולים משירי החשק הספרדיים 2.2

אנר שירת החשק העברית החילונית, כמו שירת החול כולה, הולכת בעקבות השירה הערבית והז'

את המציאות של  –ענייני תוכן, צורה ולשון  –הערבי שלה הע'זל. שירה זו, משקפת בכל רכיביה 

 –זמנה, את חיי הרווחה והתענוג, את הנוף החצרני, את שפע המותרות ואת נסיבות השמעתה 

המשתאות בגנים, המשרתות המנגנות ועוד. שירת החשק משקפת אורח חיים נהנתני אשר 

יסודות החושניים. מראשיתה שירת החול העברית לסוגיה היא בעלת אופי חצרני מתבטא בעיקר ב

ומשום שמוטיבים משירת החול חדרו גם אל הפיוט הספרדי, אבחן את מידת  11ואריסטוקרטי

 השפעתם של שירי החול הספרדיים על יצירתו של גאנשו.

לק גדול ממאגר שיר השירים הוא הקודקס העברי הראשון של שירי האהבה והוא מהווה ח

התמאטיקה, הדימויים, המוטיבים והמטפורות של שירת החשק בספרד. ואולם אלה מעוצבים 

 12בשיר בהמשך לתורת השיר של ימי הביניים ולאור העיקרון לפיו גורל הנושא תלוי בלבוש.

ליצירה השירית יש קשר לאסכולה מסוימת בכמה היבטים. הקשר ביניהם מתקיים בין היתר על 

כך למשל  13ימנים נסיבתיים כגון: תכנים מועדפים, ציורים קבועים, מוטיבים רעיוניים ועוד.ידי ס

לדברי לוין, בשיריו של נג'ארה מופיעים המוטיבים הקונבנציונאליים של הנדוד, של דמות 

האהובה, של היפהפייה אשר קוטלת בעיניה, ייסוריו של החושק, האהבה כחולי ועוד. כל אלה 

לפיכך, השוואה של הסימנים  14בשילוב לשון שיר השירים עם דברי הנביאים. עולים בשירים

הנסיבתיים הללו בשירי גאנשו לעומת האומנות הספרדית תחשוף מה חריג, שונה או חדש 

 לעומתה. 

 

 

                                                           
8
 .  711, 716ריב; שם, הפיוט, עמ' -; שם, נג'ארה שירי גאולה, ריא53מירסקי, זמירות ישראל, עמ'  
9
 .  116יהלום, התחדשות, עמ'  
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 . 44, 11-16, עמ' , בארי, היסודות הספרדיים711מירסקי, הפיוט, עמ'  
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 . 65-61ישי, שירת החשק, עמ'  
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 הסיטואציה הבסיסית 2.2

במרכז שיר החשק הספרדי הועמדה סיטואציה בדיונית בסיסית של גבר מאוהב המתייסר 

בייסורים קשים משום שמחסום כלשהו אינו מאפשר לו לממש את אהבתו. דרמת האהבה בשירי 

החשק תיעלה את ההתאהבות דרך עיצוב סבלו של החושק והסתיימה כמעט תמיד בפירוד. גיבורי 

הדרמה קבועים והתנהגותם ותגובותיהם צפויות מראש. לרוב יהיו הכאב והסבל שבאהבה 

תר מן העונג הכרוך בה. שירת החשק מייצגת רגשות אפשריים ואינה דומיננטיים ומרכזיים יו

   15מספרת על מעשים שהתרחשו במציאות.

גם בשיריו של גאנשו עולה נושא האהבה, אולם הסיטואציה הבסיסית שונה בהם בתכלית מזו 

המעוצבת בשיר החשק. כאן מעוצבת סיטואציית אהבה, דמות נשית ודמות גברית אלגוריים 

ם זה בזו )אם כי ברוב השירים הדמות הנשית דווקא מאוהבת בדמות הגברית ומתייסרת מאוהבי

הם שואפים להתאחד אך מחסום כלשהו מונע מהם את מימוש אהבתם והם  16באהבתה אליו(.

נמצאים במצב של פירוד. בשל כך הכאב והסבל בשירים הוא דומיננטי, ואילו העונג שזכו לו 

גם כאן גיבורי הדרמה קבועים והתנהגותם ותגובותיהם צפויות באהבתם הוא רק נחלת העבר. 

מראש. ואולם בעוד ששירת החשק מייצגת רגשות אפשריים ואינה מספרת על מעשים שהתרחשו 

במציאות, כאן נבנה סיפור אהבתם של הדמויות על בסיס מערכת היחסים ההיסטורית של עם 

שיריו של גאנשו דומה לזו המעוצבת בשירי ישראל ואלוהיו. כיוון שסיטואציית האהבה העולה ב

 החשק, מוטיבים וציורים ממנה עולים גם בשיריו תוך התאמתם לסיטואציה החדשה, האלגורית.  

    כינויי הדמויות   2.2

הדמות המרכזית בשירי האהבה והחשק בספרד היא דמותו של החשוק או החשוקה ואליה 

החשוק או החשוקה נעשית בשירים באמצעות  קשורים תגובותיו של החושק. ההתייחסות אל

כינויים ציוריים של חיה ממשפחת האנטילופות. דימוי זה מבליט את החן, העדינות והאצילות של 

בשירים בודדים בלבד בספר שיריו של גאנשו נעשה שימוש בכינויים הציוריים הללו.  17החשוקה.

(, צביה נאוה, אילת אהבים 11; קפא, 1, (, יעלת חן )קנט1כך מכונה החשוקה: עפרה הוללה ) קה, 

(, צבי עופר 1(. והחשוק מכונה: צבי, עופר האילים )נב, 6(, יעלה )קפב, 6(, צביה )קפא, 1)קנט, 

 (. 6)ריח, 

 

                                                           
15
 . 61אליצור, שירת החול, ב, עמ'  
16
יש להדגיש כי לעתים החושקת משיר החשק הספרדי מגולמת . 166-165יהלום, בין אלגוריה למיסטיקה, עמ'  

בשירים ככנסת ישראל ולעתים כעם ישראל. עניין זה מתבטא בשירים גם כחלק מחילופי המין הדקדוקי בלשון בין 
 על כך ראה בפרק החמישי. זכר ונקבה. 

17
 . 516, 13לוין, מעיל תשבץ, ב, עמ'  
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כינויים הקשורים באור ובמאורות הרקיע משמשים אף הם לתיאור החשוקה והחשוק בשירי 

ה של החשוקה כעולה על כל יופי אחר וכחלק האהבה והחשק. דימוי זה נועד להדגיש את יופיי

בשירים אחדים בלבד בספר שיריו של גאנשו נעשה שימוש בכינויים משדה  18מנפלאות הבורא.

(. ובשיר אחר הכינוי כחמה 1סמנטי זה. כך מכונה החשוקה: ברה כמו חמה, יפה כלבנה )קפא, 

( ובשיר אחר מגן ושמש )סז, 16, (. החשוק מכונה: שמשו וירחו )קכב3ברה מוסב על התורה )קיח, 

 (, שהוא כינוי לקב"ה.   6

לעומת זאת עולים בשירים רבים כינויים אשר אינם שגורים בשירי החשק, אלא דווקא כאלה 

(, 5; קפב, 1הלקוחים משירת האהבה של שיר השירים המקראי. כך מכונה החשוקה: רעיה )נט, 

( וכיוצא באלה. ואילו החשוק נקרא בשירים: 7ח, (, שושנת עמק, חבצלת השרון )קנ1אחותי )קג, 

 19( ועוד.1(, דודי צח דגול מרבבה )קצט, 51; קצג וכו'(, נעים אף יפה ) צג, 1; קמט, 6דוד )מו, 

עוד עולים בשירים כינויים של החשוקה והחשוק שהם כינויים פייטניים שגורים של עם 

נייה של הדמויות האחת לאחרת ומורים הכינויים הללו משמשים כאמצעי פ 20ישראל ושל הקב"ה.

על מערכת יחסים זוגית כלשהי ביניהן. ריבוי הכינויים של החשוק בשירים מבטא את פניית 

החשוקה אליו, אל אהוב, והוא מלמד על היררכיה פטריארכלית בין בני הזוג. כמו כן נראה כי 

שירת החול הספרדית  השימוש המועט בכינויים המקובלים והמוכרים של החשוקה והחשוק של

מחד גיסא, והבחירה והשימוש התכוף בכינויים פייטניים שגורים של הקב"ה ושל עם ישראל או 

בכינויים משירת האהבה של שיר השירים מאידך גיסא, מלמדים כי המסורת הספרדית של שירת 

רתו זו החול הייתה מוכרת למשורר וכי היה מצוי באופני עיצובם של הדמויות בה. ואולם בחי

 מסמנת שאין מדובר עוד בדמויות הסטראוטיפיות של החשוקה או החושק של שירת החול. 

בחירת הכינויים הללו בשירים גם משמשת כקוד, כצופן כשפה. ברובד המקראי של הפיוט הם 

חלק ממערכת של סימנים מוסכמים ומשותפים לקבוצת אנשים המשתמשים בהם בהקשר 

כאמור, זיהוי  21ליטורגית שאותם מכנה בירגר "שפה מיתית". פייטני לשם תקשורת-ספרותי

טקסט כאלגורי נעשה לפי הוס באמצעות מערכת סימנים המורכבת משלושה מאפייני יסוד שאחד 

מהם הוא שילובם של מילים או צירופים הלקוחים מן השדה הסמנטי של הרובד האלגורי הנסתר 

ולים בשירים מסמנים בעיקר את האלמנט הכינויים של החשוק והחשוקה אשר ע 22בטקסטים.

השלישי שהזכיר הוס ואשר אליו מכוונת בירגר, והם מגלמים בתוכם את אותה מערכת סימנים 

                                                           
18
 שם, שם.  
19
   כינויים שבנספחים.הראה בלוח הכינויים ובמפתח  
20
 ראה: שם. 
21
 היחסים בין השירים". –על כך ראה בפרק החמישי בסעיף "גלות וגאולה . I- IVבירגר, השפה המיתית,  
22
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המעידה על טקסט כאלגורי או כלא אלגורי. בחירתם של הכינויים הללו בשירים מלמדת שמדובר 

 בדמויות אלגוריות או בישויות ערטילאיות. 

 אור יופייהמראה החשוקה, תי 2.2

והוא  –יפה ואכזרית  –תיאור יופייה של החשוקה בשיר החשק הספרדי מהווה צד אחד של טבעה 

 23מגוון מאוד וכולל את שבחיה. יופייה התבטא במראיה, בקומתה, בריחה, בטעמה ובקולה הערב.

גם באחדים משיריו של גאנשו מתואר יופייה של החשוקה באופן דומה ומתבטא בגזרתה 

ֶעְליֹון / ּוֵמרֹום ֶחְביֹון" )קיז,  החטובה: ּה ִמְמקֹור הָּ תָּ ה 15"ַסִפיר ִגְזרָּ (, בקומתה הגבוהה: "סּוגָּ

ר ]...[ מָּ ה ְלתָּ ְמתָּ ֵתְך דָּ ַלִיְך ַכַכְרֶמל" )קג, ֹראֵׁשְך  ַּבּׁשֹוַׁשִנים ַאְת ֹזאת קֹומָּ (, בשפתיה הדקות 11-11עָּ

ִני" ) קג,  נָּה" )קה, 1והאדומות: "ִׂשְפתֹוַתִיְך ְכחּוט ׁשָּ ֵתְך ַרֲענָּ (. שבחה עולה 1( ובמראיה הרענן: "ִכפָּ

ִמיד ֵהם ִיְפְצחּו ִרנָּה" ַתִיְך ְכצּוף ְדַבׁש תָּ מטעם  (,1)קפא,  מטעם שפתיה ומקולה הערב: "ְׂשפָּ

תֹוק ִכְדַבׁש" )קג, נש תֹוק ְלִחִכי ַוְיִהי ְּבִפי מָּ "ֵריַח ַאֵפְך  ( ומריחה הנעים:1יקותיה: "ּוִפְרֵיְך מָּ

 (. 1ַכַתפּוִחים" )קג, 

בשירת החשק בספרד נהוג היה להרבות בפרטים הנוגעים לתיאורה האידאלי של האהובה. 

, למשל שיער ראשה השחור של החשוקה אחד האמצעים השגורים היה ציור הניגוד בין שחור ללבן

בשיר אחד בלבד בספר שיריו של גאנשו מעוצב ציור הניגוד בין שחור  24לעומת פניה החיוורות.

ללבן. החשוקה, כנסת ישראל המכונה בשיר "יונה תמה", מגלמת את הצבע הלבן. תומתה מעידה 

ובע דווקא מצבעה הריאלי. עליה שהיא צחה וטהורה ומכוח תכונותיה אלו לבנה. אפשר שלובנה נ

נראה כי באופן ממשי מגלם הצבע הלבן את פניה הבהירות והמאירות או את עורה הצח והלבן של 

האהובה. הצבע השחור המנוגד מגולם בציור באמצעות עיניה הכהות וגבותיה השחורות של 

לָּה ֵהם ִהְרִהיב-היונה ולָּ ם ְלמּול ֵעיַני אהובה אשר ננעצות בחשוק: "ְוֵעיַנִיְך יֹונָּה הֻּ ְרכּו ַקְׁשתֹותָּ ּוִני // דָּ

ם ִהכּוִני" )קפב,    (.4-1ְוֵכהָּ

חומרים מן הנוף החצרני, כגון אבנים יקרות, כסף זהב ותכשיטים, אריגים מובחרים וכדומה   

על אף המרחק מן הנוף  25הוסבו גם הם על ידי משוררי ספרד לתיאור דמותה של החשוקה.

דמותה של החשוקה באחד השירים באופן דומה ובאמצעות אביזרים החצרני הספרדי, עוצבה 

קישוטיים יוקרתיים, תוך התאמת הסיטואציה לזמנו ולנושאי שיריו. כך בשיר מדומה החשוקה, 

כנסת ישראל, לאידיאל בשיריו: לבית המקדש, למנורת הקנים אשר בו ולזהב ששלט בעיצובם: 

ַנִיְך ְיִאירּון ְכמֹו ְקנֵ  ה" ) קפא, "ְואֹור פָּ רָּ ב ַרְגַלִיְך ֶרֶגל ְיׁשָּ הָּ ַדִיְך ְגִליֵלי זָּ ה // ]...[ // יָּ (. בשיר 7-1י ַהְמנֹורָּ
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24
 . 553-556, 516עמ'  שם, שם, 
25
 . 536, 571שם, שם, עמ'  



61 

 

אחר יופייה והדרה של החשוקה מתואר באמצעות המחרוזות המעטרות את צווארה והולמות את 

ר ִתְלַּבׁש" )קג,  דָּ ַיִיְך ַּבתֹוִרים ְוהֹוד ְוהָּ במעט השירים שמתוארת בהם (. ואולם, 4פניה: "נָּאוּו ְלחָּ

דמות החשוקה, יופייה ושבחיה אינם מפורטים אלא מסתכמים באמירה כללית: "ַסֵפר ִמְקַצת 

ִדי ְלִפי // ְוֹלא אּוַכל ְלַהלְ  ֵכן ַׂשְמִתי יָּ ְדלּו לָּ ְצמּו ּוַמה גָּ ם ֹלא יּוַכל ִפי // ִכי ֶמה עָּ ַחִיְך ּוְלַחְּברָּ ְך ַיֲעַלת ְׁשבָּ לָּ

נָּה" )קה, 11-11ל יֹוִפי" )קפא, ֵחן ִמְכלַ  ה ִיְפַעת הֹוֵדְך ִמי מָּ לָּ ולָּ ה הֻּ ְפרָּ ִפית עָּ (. נדמה 1(. ובשיר אחר: "יָּ

"יֹוִפי גּוֵפְך ּוַמְרִאיֵתְך דֹוֶמה ִנְקַרץ ִמן  כי יופייה של החשוקה נחצב מהשמיים ומקורו מהקב"ה:

ֶעֶרץ" )קפא,  בעים מכוחו, מיכולותיו ומהשפע (. גם מקור יופיו ושבחיו של עם ישראל נו17הָּ

ַלי ְתַׁשֶּוה" )קא,  ר עָּ דָּ (. הסיבה למיעוט השירים 6שהקב"ה משפיע עליו: "ּוִמֶמךָּ ֶאְׁשַאל ִכי הֹוד ְוהָּ

המתארים את יופייה ושבחיה של החשוקה נעוצה במצבה הנוכחי. עקב הפירוד מאהובה והיותה 

נָּה  בגלות יופייה הועם ועל כן שבחיה אינם מרובים ּה פָּ ּה הֹודָּ כבעבר. עניין זה עולה בשירים: "דֹודָּ

ְפיָּּה ְוַגם ֲהמֹונָּּה" ּה ְוִזיו יָּ רָּ ַרד ֲהדָּ (. יופיו והודו של עם ישראל ישוב אליו לעתיד 1-1)פח,  ִמֶמנָּה // יָּ

ר ְלִיְׂשַרֵאל ַתְלּבִ " לבוא על ידי איחודו עם הקב"ה, עם בוא הגאולה: דָּ ְגֵדי נְָּכִרים יׁש ּובִ ְפֵאר ְוהָּ

ּה" )קפח,  (;13)ריו,  ַיְפִׁשיטּון" ה הֹודָּ ּה ַאתָּ ה ִזיוָּ ּה ִכי ַאתָּ   .(1ובשיר נוסף: "ּוְׁשכֹון ְּבִקְרּבָּ

מעניינת הטכניקה בתיאור יופיו ושבחיו של החשוק בשירים. מקור הציורים בשיר השירים,   

יו ְכֵעֶדר ְרֵחִלים //  רעיה:-אלא שבמקור מתייחסים הדברים דווקא לחשוקה "ַׂשְערֹו ְכֵעֶדר ִעִזים ִׁשנָּ

יו ַתְלַתִלים" )נב,  וצֹותָּ ז ַגם ְקוֻּ שבחיו של הקב"ה הם מרובים ועל כן  26(.5-1ְואֹור ֹראׁשֹו ְכֶכֶתם פָּ

ד ִמִני ֶאֶלף ִׁשְבִחי ַחי ְוַקיָּם // ְוֹלא ֶאְזכֹור ֵמֶהם  קשה למנות אותם: ה ִמן ַהיָּם "ַאִגיד ֶאחָּ ִכי ִאם ְכִטיפָּ

ה ַדיָּם" )קמו,  ְיתָּ ה הָּ ֵכן ֶאְחסֹום ִפי ְוַהְמלָּאכָּ ה ִפי ּוְלׁשֹוִני ֵליַדע ֵאיֹפה ַאיָּם // לָּ ְצרָּ ( וכיוון 6-1// ִכי קָּ

ֵאִלים ְלִמי ִתְדֶמה ּוְלִמי ִתְׁשוֶ  מֹוָך ּבָּ ה" )קא, שאין דומה לו בלתי אפשרי להביע את שבחיו: "ִכי ִמי כָּ

החשוק מתבטאים בתכונותיו ובכוחותיו המופלאים והאינסופיים -(. למעשה, שבחיו של הקב"ה1

ולכן גם ביכולתו להתאחד עם כנסת ישראל או עם ישראל על ידי קירוב הגאולה. כינוייו הרבים 

כאמור, מטרתם של השירים  27של הקב"ה אשר עולים בשירים מגלמים את יכולותיו ושבחיו אלה.

  28אן היא להלל את האל ולומר את שבחיו.כ

ממעט השירים שעולים בהם תיאוריהם ושבחיהם של החשוקה והחשוק ניכר כי הקונבנציה 

של עיצוב דמותם על פי המופת הספרדי הייתה מוכרת למשורר. כיוון שלעתים מדובר כאן 

הוא בוחר  –ב"ה כנסת ישראל והקב"ה ולעתים עם ישראל והק –בדמויות אלגוריות וערטילאיות 

 לתארן ולהביע את שבחן באמצעים אחרים מן המקובל בשירת החול בספרד. 

                                                           
26
 בסעיף העוסק בחילופים במין הדקדוקי בין זכר לנקבה. ראה גם בפרק החמישילעניין זה  
27
 על כך ראה בלוח הכינויים ובמפתח הכינויים שבנספחים.  
28
 . 63; יהלום, שירת הקבלה, עמ' 533בארי, שירי נג'ארה, עמ'  
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 סבלם של החשוק או החשוקה  2.2

  ציורי הנדודים 2.2.2

בשיר החשק הספרדי קשורים ייסורי החושקים בפירודם. הגורם העיקרי לפירוד הוא הנדודים 

 –בשירי גאנשו משמש המושג "נדוד" להבעת הריחוק בין החשוקה  29שהרחיקו אותם זה מזו.

מצב זה מתקיים בהווה השירי בשל גלותו של עם ישראל  30לקב"ה. –כנסת ישראל או עם ישראל 

ַבְעִתי / ִמי מארץ ישראל: ה ְנדּוִדים ׂשָּ ַכְרִתי / ְּבִׁשְבְתָך תֹוְך ָאֳהִלי // ]...[ // ַעתָּ ַלי "יִָּמים ִמֶּקֶדם זָּ ֹום ֵמעָּ

ר ִציִלי // ]...[ // ֶוה / ִמיֹום נַָּטְׁשתָּ ֵמעֹוִני" ) קמ,  סָּ ל ַהיֹום ִלִּבי דָּ ובשיר נוסף: "ַיְרִחיק  31(.1, 5, 1ְוכָּ

( ובשיר: 1(, בשיר אחר: "ַעד ָאן ָאנּוד ִמִּקיִני ְּבתֹוְך ַעם ֵהם ּבֹוֵזי ְׁשִמי" )קלה, 6ְנֹדד ִמְמלֹוִני" )קעא, 

ִחיל / ֹלא אּוַכל עֹוד / ְׂשֵאת ְנדּודֹו" )קיט, 1ֶכם ִמֶמִני ִנַסע ְוִנְגלָּה" )קיו, "ְודֹוְד  (. 11( ובשיר: "ִכי ִלִּבי יָּ

ַמי  ל יָּ הגלות כנדודים מתוארת בשיר אחר, בו החשוקה נדה ממקום למקום כמו אוהל רועים: "ְוכָּ

ל ֵליַלי // נַָּסְעִתי ְכֹאֶהל רֹוִעי" )קפו,  הגלות מצטיירת לעתים בשירים כשהחשוק נודד (. 15-11ְוכָּ

ִני" )צז,  ונוטש את החשוקה לייסוריה: וַדד / דֹוִדי נַָּדד / ִמתֹוְך ִמְׁשכָּ ( ויש שקורה ההיפך 1"ָאֳהִלי ׁשֻּ

ַסְעִתי ְכֹאֶהל רֹוִעי"  והחשוקה היא שנודדת ומתרחקת מאהובה. נדודיה הם גם מקור לייסוריה: "נָּ

גם ייסוריו של עם ישראל מובעים בשיר אחר, אך שלא כמקובל הוא מטלטל ונודד ברוח (. 15)קפו, 

ַאְרֶּבה" )קמג,  (. בנדודיו 11ממקום למקום כפי שנודד הארבה: "ּוְרֵאה ַדלּוִתי ִכי ְמֹאד ִנְנַעְרִתי כָּ

ֶתם מחפש עם ישראל את הקב"ה, הוא פונה ושואל את עוברי האורח האם ראו אותו: "ַהְרִאי

ׁש" )קעג,  בֹו ּוִמְגרָּ (. בשיר אחר מבקשת החשוקה מעוברי האורח 5ְמקֹום הּוא חֹוֶנה ָאן ִעיר מֹוׁשָּ

חֹות עֹוְבֵרי ֶדֶרְך ַּבחּוץ ׁשֹוְטטּו // ְוֶאת דֹוד ִחְׁשִקי  שיספרו לאהובה על גודל ייסוריה: "יֹוְדֵעי ֳארָּ

(. יום מותה 5-1)סח,  ּו לֹו ֹתאְמרּו לֹו ִכי ִצְלַלי נָּטּו / ַלֲערֹוב"ִׂשְמַחת ִגיִלי ְראּו ַהִּביטּו // ִאם ִתְמְצא

(. גם 5)שם, " ִצְלַלי נָּטּו / ַלֲערֹוב"בשיר מעוצב באמצעות השדה הסמנטי של הנדוד, כנוף מדברי: 

ּה  ּה הֹודָּ נָּה בשיר נוסף היא פונה אל עוברי האורח בחיפוש אחרי אהובה: "יֹוַנת ֵחן ִלְנדֹוד דֹודָּ פָּ

ֵאת ְנדּודָּ  יו ֹלא תּוַכל עֹוד ֹשְ ּה // ֹיאְמרּו ֵאלָּ ַלְך דֹודָּ אֹול ִתְׁשַאל ָאן הָּ  ּה ]...[ִמֶמנָּה ]...[ ּוְלעֹוְבֵרי ֶדֶרְך ׁשָּ

גּור ִּבְמלֹונָּּה ].. ּוִמַיד ן ַעד ָאן תָּ ֶוה ַׁשֲאנָּ ל יֹום ִהיא נֹוֶדֶדת ִמִּקנָּּה ]...[ ֵתֵׁשב ְּבנָּ לּות ַמר ֶזה ֵאל ַיד כָּ .[ ִכי ְּבגָּ

ה" )פח,  ְכנָּה ְצִחיחָּ ְכנָּה 14, 15, 6, 4-1, 1ְזַמן ַרב ׁשָּ (. כאן מתוארת גם הגלות כציור מדברי: "ׁשָּ

ה" )שם,  (. בשיר אחר נדודיה של החשוקה בהווה אשר מתבטאים בגלות ובפירוד מן 14ְצִחיחָּ

ֵרב ֵקץ ּוַמֵהר -הובההאהוב, יגיעו לקצם עם בוא הישועה. את זאת היא מבקשת מא הקב"ה: "קָּ

(. ובשיר אחר מבקש זאת עם ישראל מהקב"ה: "ַמֵהר הֹוִׁשיֵעִני ִכי 6ֶיַׁשע ַעד ָאנָּה ַתְרִחיק ְנדֹוד" )מו, 

                                                           
29
 . 545, 556, 516-516, 134על מושג הנדודים בשירה הערבית ומקורה הערבי ראה: לוין, מעיל תשבץ, ב, עמ'  
30
 מצב דומה קיים בשירי נג'ארה כפי שתיאר מירסקי. ראה: מירסקי, נג'ארה שירי גאולה, ריא.  
31
(, כששניים 7(, מכוני )1מעוני ) (,6(, זבולי )1בשיר זה נעשה גם שימוש חוזר בשמות נרדפים לבית המקדש: אהלי ) 

 מתאימים למוטיב הנדוד.    –אהלי ומעוני  –משמותיו 
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(. מוטיב הנדוד בשירים מתאר גם את הייסורים שנגרמים לחשוקה 5ֹלא אּוַכל ְׂשֵאת ְנדּוִדי" )קעד, 

ה ממקום למקום: "ׂשּור ִמְכִלי ֶאל ֶכִלי / הּוַרְקִתי ְּבַיד אֹוְיִבי מאויביה כיוון שהם סיבת מעברי

(. לעתים מוטיב הנדודים יופיע כקללה על האויבים. כך מבקש עם ישראל מהקב"ה 1גֹוֲעִלי" )קלט, 

ה ַיֵהל -לחסל ולהכרית את אויביו הנודדים "ערבי", אשר השתכנו במעונו מָּ ארץ ישראל: "ְוַלַעְרִבי ׁשָּ

ה ַהְׁשֵמד ְוַהְצֵמת" )קעד,  כאן מקווה החשוקה כי אויביה יושמדו  –(. קללה עולה בשיר נוסף 4חּוׁשָּ

ם ִמִני דֹוד / ִיְסעּו (. בשיר 5ְכֹאֶהל רֹוִעי" )קמט,  ומאחלת להם שיסבלו בעתיד נדודים: "ֹיאַבד ִזְכרָּ

אוהל הרועים בעת  נוסף מאחל עם ישראל לאויביו שיטלטלו אותם במלכודת וכפי שמטלטל

ַפַחת / ְכאֹוֶהל רֹוִעי / ֶהְגיֹון" )פג,   (. 7הנדודים: "ַטְלְטלּוהּו תֹוְך ַפח וָּ

נמצא כי במספר שירים מעוצב עניין הנדוד. לעתים נעשה עיצובו על דרך שיר החול הספרדי 

מעוצב הנושא  אם כי לא על מגוון ציוריו, ולעתים על ידי אזכורו במילים בודדות בלבד. בכל מקרה

תוך התאמתו לנושא העיקרי בשירים: גלות וגאולה. מקור הפירוד בשירים היא הגלות אשר 

מצטיירת כמקום שומם, צחיח וכמקור הייסורים של החשוקה או של עם ישראל דווקא, ולא של 

החושק כפי שעולה הדבר בשיר החול הספרדי. זאת ועוד, בעוד שבשיר החשק הספרדי אהבתם של 

קים בלתי ניתנת להשגה, כאן מימוש האהבה, הקץ לפירוד, יגיע עם בוא הישועה, הגאולה. החשו

עוד מעוצב עניין הנדוד בשירים כקללה המופנית לעבר אויבי ישראל זאת שלא כמקובל בשיר 

 החשק הספרדי. 

 ציורי המלחמה 2.2.1

באמצעות ציורי דמותה הארוטית והקטלנית של החשוקה בשירי החשק הספרדיים מעוצבת 

מלחמה. שדי החשוקה הם חניתות שננעצות בלב החושק, היא רוצחת את חושקיה, שופכת את 

דמם ומעיניה היא יורה חיצים אשר מפלחים את לבם ואת כבדם. מטרתה היא לב חושקיה. 

הדברים הפוכים לגבי החושק. ייסוריו רבים, הוא נפצע, דמו הנקי נשפך, הוא נופל בשבייה כלומר 

סמיה וסופו להיהרג. לשונה של מערכת הציורים הזאת נגזר מהשדה הסמנטי של ברזל בק

ענייניים אלו  32ומלחמה ונעשה בה שימוש תכוף בכלי נשק קטלניים ובפעלים של פציעה והרג.

התאימו לעיסוק בנושא העיקרי של שירי גאנשו גלות וגאולה. הקונבנציות הללו של שיר החשק 

משיריו פירוק והתאמה ובאמצעותם הוא מתאר באופנים שונים את מצבו הספרדי עוברים ברבים 

 של עם ישראל.   

באחדים מהשירים מתוארת חשוקה קטלנית כפי שמעוצבת דמותה בשיר החשק הספרדי: 

ם ִהכּוִני" )קפ ם ְלמּול ֵעיַני ְוֵכהָּ ְרכּו ַקְׁשתֹותָּ לָּה ֵהם ִהְרִהיבּוִני // דָּ ולָּ (. ובשיר 4-1ב, "ְוֵעיַנִיְך יֹונָּה הֻּ

                                                           
32
 . 511, 136-135לוין, מעיל תשבץ, ב, עמ'  
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עולה  33(. הדואליות בדמותה של החשוקה שהיא ממיתה ומחיה,1"ֵעיַנִיְך ַלַהט ֶחֶרב" )קה,  אחר:

ִאים / ּוְפִחי נָּא ַּבֲהרּוִגים"  ה ַּבַתֲענּוִגים // קּוִמי ִחיׁש ַקלָּה ִכְצבָּ פָּ ִאים / יָּ בשיר הבא: "ְוַאְת הֹוֶרֶגת ְרפָּ

ר גאנשו את ירושלים או את ארץ ישראל כחשוקה קטלנית (. באחד השירים מתא16-15)קנח, 

ל  ומפחידה אך שלא על פי הקונבנציה הספרדית או הציור הנפוץ והמתבקש, אלא כהיגד בלבד: "כָּ

ם פֹוֵרץ" )קפא,  ה ּבָּ לָּ ֵהלּון ְכִאילּו עָּ (. ואולם, בעוד שדיה של החשוקה משירת החשק של 14רֹוַאִיְך ִיּבָּ

ם כקטלניים, שדיה של החשוקה באחד משיריו של גאנשו מתוארים כחלק ספרד יתוארו בשירי

ר" )קג, ה הנאיםמשבחיה, משמע חמוקי ומָּ ַדִיְך ְכמֹו ֶאְׁשְכלֹות ֶגֶפן ַיִין ַהְמׁשֻּ (. ובעוד 11: "ׁשָּ

שלחשוקה הסטראוטיפית של שיר החשק עיניים בעלות כוח קטלני מכלה, עיניה היפות של 

(. וכך גם בהמשכו של השיר: 1יבו של החושק: "ּוְבֵעיַנִיְך ִלַּבְבִתיִני" )שם, החשוקה שובות את ל

וִני" )שם,  ה ִהְרִהיבֻּ ֵסִּבי ֵעיַנִיְך ִמֶנְגִדי ֶׁשֵהמָּ (. בשיר אחר, הדוד, הקב"ה מביע את להט חשקו, את 6"הָּ

ות ולא כפי ייסורי אהבתו ואת כמיהתו העזה לחשוקה, כנסת ישראל, באמצעות גבותיו המקושת

שנהוג היה לעצב בשיר החשק הספרדי את גבות עיניה הקטלניות של החשוקה: "ַאְׁשִקיט ַלַהב ִלִּבי 

(. בשיר אחר חל היפוך בתפקידים "המסורתיים" של הדמויות: 17ַגם ַקְׁשתֹוַתי ַהְדרּוכֹות" )קה, 

חשוקה המייסרת, עיניו של החשוק, הקב"ה, מתוארות כפי שנהוג היה לתאר את עיניה של ה

ֲאנִָּׁשים ְתַנֵּקר // ]...[ // כאן וכנסת ישראל  היא בתפקיד החושקת המתייסרת: "ּוְביֹוִפי ֵעיַנִיְך ֵעיֵני הָּ

ה ַגם ְלֶנְגִדי א  ְוֵהמָּ ם ְוִהכּוִני ְכִאיׁש ַמֶכה ַּבֵסֶתר // ]...[ // ִאם ֶאְמצָּ ְרכּו ַקְׁשתָּ ם ַעל ֶיֶתר // דָּ כֹוְננּו ִחצָּ

ֵקר" )קמז,  א ִידָּ ל ַהִנְמצָּ ם כָּ  (.  6, 4, 1, 5ַכְנֵפי ַׁשַחר ׁשָּ

ה זְ    ְלפָּ ּה מעניין שבאמצעות השדה הסמנטי של המלחמה מתוארת עוצמתו של האויב: "ְוחָּ רֹועָּ

ה" )ע,  (. בשירים רבים מותאם מוטיב המלחמה כדי לתאר את מצבו הקשה של עם 6/ ֶקֶׁשת ְנחּוׁשָּ

ישראל אשר נמצא בגלות ואת הייסורים הפיזיים הרבים והקשים שמייסרים אותו אויביו. כך 

נּון ַוֲחִנית"  רּו ְּבִכְליֹוַתי אֹוְיִבים ֵחץ ׁשָּ לַ "יָּ בשיר:  (,1)עז, עולה בשיר: "יָּ  (,6)ריג,  ְרֵגִני"ים ְלהָּ י ִחצִ רּו עָּ

ה"כָּ ְׁשתֹו אֹוֵיב ִלי ְכִאיׁש מּוַרְך ַק "דָּ בשיר נוסף:  מָּ ֶהם 16)ריא,  ן ְלִמְלחָּ (, בשיר: "ִזיִּקים ְוִחִצים / ּבָּ

צּום" )קכט,  יו ִיְׁשפֹוְך לָָּאֶרץ ְכֵבִדי" )קעד, 5ְנעָּ ַלי ְּבִׁשינָּ (. גם דברי הלעג 1( ובשיר אחר: "ַיֲחרֹוק עָּ

ְננּו כַ "הפוגעים והמעליבים שמייסרים אותו אויביו מעוצבים באותו אופן בשיר הבא:  ֶחֶרב ֲאֶׁשר ׁשָּ

ה ֶאת ִחַצי ְלִצדֹו אֹוֶרה //  (. ובשיר הבא עולה תיאור הכנעתו של האויב:6)ריד,  "ֹונָּםְלׁש רָּ "ַוְאִני ְלַמּטָּ

ִקים ּוֵבין ַהִּׁשְריָּין" )פא,   (. 6-7ְוַאֵכהּו ֵּבין ַהְדבָּ
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באמצעות אותו שדה סמנטי נקרא האל בשירים רבים לעזרתו של עם ישראל כדי שיילחם 

באמצעות מוטיב המלחמה מעצב גאנשו באחד השירים גם את התקווה לישועת  34וינקום באויביו.

ְך ּוְנֵחִני /  א כֹוֵנן ֲעֵלי ֶיֶתר / ִחצָּ העם. בשיר נקרא האל לשים לו למטרה את פדיון ישראל: "ְונֹורָּ

(. גם פנייה אל הנפש שתתחזק בעבודת הבורא, מעצב גאנשו באמצעות שדה סמנטי 17ִפְדיֹום" )פג, 

ה" )קד, ז ֵרְך ּוְדרֹוְך נָּא ֶקֶׁשת ְנחּוׁשָּ  (.      1ה: "ֲחגֹור ַחְרֵּבְך ֲעֵלי יָּ

נמצא כי בשירים מעטים מעוצב הנושא כפי שהוא עוצב בשיר החשק הספרדי. במספר שירים 

עיצוב דמותה של החשוקה שונה לעומת זה של החשוקה הסטראוטיפית, ולעתים גם חל היפוך 

בתפקידי הדמויות. ברבים מהשירים מותאמת הקונבנציה של שיר החשק הספרדי או נעשה 

ל המלחמה לתיאור סיבלו של עם ישראל בגלות ובשירים רבים שימוש בלשון מהשדה הסמנטי ש

 נקרא האל להילחם ולנקום באויבי ישראל. 

 ציורי ציד וטרף 2.2.2

אכזריותה של החשוקה בשיר החשק מעוצבת גם באמצעות ציורים הקשורים למערכת הציד 

ור והקורבן והטרף: לחייה אדומות מדם החושק, היא מושכת את לבו וצדה אותו ללא רשת ומכמ

בשירי גאנשו מותאמים המוטיבים הללו לנושא העיקרי של השירים, גלות  35מתחנן על נפשו.

 וגאולה, וגם באמצעותם מתואר מצבו של עם ישראל.

באחדים מן השירים מתבטא הקב"ה כחושק משיר החשק ומבטא את התאהבותו בכנסת 

ה נַָּפְלִתי" ישראל באמצעות מערכת הציד והטרף: מָּ ֵתְך / ׁשָּ "ִכי  (. ובשיר אחר:7)נט,  "ּוְבַפח ַאֲהבָּ

ה" ה ּוְנִעימָּ פָּ אִתי תֹוְך ִמְכמֹוֶרת ֶחְׁשֵקְך יָּ (. ואולם קונבנציה זו משמשת בעיקר כדי לציין 4)קה,  36ּבָּ

באמצעות ציורים שונים את היותו של עם ישראל בגלות תחת שלטון אויביו. כך באחד השירים 

לה מצב הפוך מזה של שיר החשק ובו האויב טמן מלכודת לעם ישראל כדי שימסור לו את עו

ה" )רב,  נפשו: ֶות ֶהֱערָּ (. בשיר אחר הוא מתואר כמי שנלכד 15"נַָּתן אֹוֵיב צֹוֵרר ִלי ַפח ַנְפִׁשי ַלמָּ

ְמנּו ְלַרְגַלי" )קיד,  ְרֹשּו ֶרֶׁשת ּוַפח טָּ סף מתואר הסבל היום יומי (. בשיר נו15ברשתם של אויביו: "פָּ

ל יֹום ִיְפְרֹשּו ֶר  ַלי כָּ (. כפי שראינו בציורי המלחמה גם ציורי 11)קס, / ֶׁשת ּוִמְכמֹור"  -בגלות: "עָּ

רשעותם וחטאיהם של האויבים אשר עולים מכל מעשיהם הציד משמשים את גאנשו לתיאור 

ה ְּבר " )קצ, וגלויים לעין כול כרשת פרושה: "ְּבֶרֶׁשת ְפרּוׂשָּ ֶליהָּ (. שדה סמנטי זה משמש 11ֹוַע ַמֲעלָּ

בשירים גם כדי לקלל את האויבים. כך בשני שירים עולה התקווה כי אויבי עם ישראל יפלו 

ְכדּו"  ְמנּו ִלי ַפח ִיְלְקׁשּו ְוִילָּ  ( ובשיר נוסף:7)קעב, במלכודת שנלכד בה הוא עצמו: "ְוֶרֶׁשת ֲאֶׁשר טָּ
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ְמ  ם ִיְפלּו ְוֹיאְבדּו" ) פט, "ַפִחים ֲאֶׁשר ִלי טָּ (. קונבנציה זו אף משמשת את גאנשו לעיצוב וידוי 3נּו ּבָּ

ה על חטא, כמעין תובנה שהעוונות הם הבור שעם ישראל נפל בו והם מקור סבלו:  רּו ׁשּוחָּ "כָּ

ְכֵדִני ְוִנְלכַ  (. באמצעות מערכת ציורים זאת פונה עם ישראל לקב"ה 61)ריא, ְכמֹוֵריֶהם" י ְּבמַ ְדִת ְללָּ

ְתָך ִכי ֵמֶרֶׁשת ַרְגַלי תֹוִציא"  ובשיר נוסף:  (.14)קנג, ומבקש שיוציאוהו מן הגלות: "ִׂשַּבְרִתי ֵאל ִליׁשּועָּ

 (. 1"ְוַהִציֵלִני ֵאל ִמַפח יָּקּוׁש ִמֶדֶבר ַהּוֹות" )קנא, 

 וערתציורי הבכי והאש הב 2.2.2

ייסורי החושק מעוצבים בשיר החשק באמצעות ציור האש הבוערת וכאלמנט מנוגד מופיע ציור 

הבכי. ציורי האש מבטאים את להט אהבתו של החושק לחשוקה. תפקידו של הבכי הוא לצנן את 

בשיריו של  37גוף החושק הלוהט מאהבה. מוטיב זה הוא גילוי מובהק של מצוקת החושק וסבלו.

ת ציורים זו אינה באה לרוב לידי ביטוי במלואה. הוא מעצב ממנה כל פעם רכיב אחד גאנשו מערכ

בלבד. רכיב הבכי משמש בעיקר כדי להביע גודש כלשהו ואילו רכיב האש משמש בעיקר לתיאור 

האהבה בין החשוקים אך לא רק כאהבה רומנטית אלא גם כקשר של אמונה. רכיב זה משמש גם 

 של האהובה או של עם ישראל.       לתיאור ייסוריה השונים

באחדים מן השירים מעצב גאנשו את הציור על שני רכיביו: האש והמים, ובדומה לעיצובו 

בשיר החשק. כך, מדומות עיניה של החשוקה, כנסת ישראל, למקווה מים אשר יצנן את לבו 

-17ן ְּבֵרכֹות // ַאְׁשִקיט ַלַהב ִלִּבי" )קה, "ֶאְתַעַנג ְּבאֹור ֵעיַנִיְך ְּבֶחְׁשּבוֹ  הבוער מאש אהבתו של החושק:

(. כמו בדוגמאות הקודמות גם כאן משמש מוטיב זה הן לקשרי אהבה והן כקללה לאויבים 14

ִלים  דווקא. כך מייחל הדובר כי האש תשרוף את האויבים ומי הנחלים יטביעום: "ְּבֵאׁש ַיִפיֵלם ְנחָּ

נוסף, עולה התקווה כי אויבי ישראל יתמוססו במים ויתכלו כפי  (. ובשיר15ַעֵליֶהם ִימּוטּו" )סח, 

פּוִני ִחנָּם // ִרים ְרדָּ ֲאסּו ְכמֹו ַמִים צָּ ּוְכִהֵמס דֹוַנג ִמְפֵני ֵאׁש ִיַמּקּו  שהדונג נמס בלהט האש: "ִימָּ

 (.1-1עח, ַּבֲעֹונָּם" )

ישראל באמצעות רכיב בשירים אחרים מובעים הצער או הייסורים של עם ישראל או כנסת 

אחד בלבד של הציור, רכיב המים. הבכי הרב והדמעות הם סימן לסבל הרב הנובע מהימצאות 

בגלות תחת נטל האויבים או שהם מבטאים ניסיון לרכך את האל שימחל על החטאים ויביא 

לם לגאולה ואפילו כפנייה אל נפש הדובר כחלק מרצונה לחזור לדרך הישר שיוביל לגאולתה. ואו

ציורים אלה מושתתים כולם על פסוקי מקרא ואינם שואבים משירי החשק הספרדיים. כאלה הם 

רֹות ְתכּופֹות" )ע,  ה // ]...[ // 7למשל: "ַסּבּוהָּ ַכַמִים / צָּ ִמיד ְּבִדְמעָּ (, בשיר נוסף: "ְוֵעיַני ֲאַרֶּוה תָּ
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ִתי ְּבִדְמעָּ /  ל ַלְילָּה ִמּטָּ ל יֹום 14-16ַאְמֶסה" )לה,  ִתי ַעְרִׂשי -ַאְׂשֶחה כָּ עֹות / כָּ (, בשיר אחר: "ִׁשְפִכי ְדמָּ

ִמיד / ְכֵמיֵמי אּוַלי" )קיט,   ( ועוד כיוצא באלה רבים.11תָּ

בשירים אחרים מבודד דווקא רכיב האש ומעוצב בהם על דרך עיצובו בשיר החשק הספרדי. 

ה ִנְׂשַרְפִתי" )נט, כך מתאר החשוק, הקב"ה, את להט אהבתו לכנסת ישראל: "ּוְבאֵ  מָּ ְך / ׁשָּ ׁש ְיִדידּותָּ

ֵתְך ִלי ְכַאֲהַבת  ( ובשיר נוסף:5)קה, (, בשיר: "ֵאׁש ֶחְׁשֵקְך ְּבַעְצמֹוַתי ׁשֹוֵלַח ִּבי ַוִיְרֶדנָּה" 3 "ִנְפְלָאה ַאֲהבָּ

ה ְּבִלִּבי ְכֵאׁש ּבֹוֶעֶרת" ) ִמיד ֲעצּובָּ ה תָּ ְיתָּ שיר אחר עולה תיאור אש גדולה . ב(16-15קנט, ֲאהּוִבים // הָּ

כשלהבת ה'. האש גורמת לייסורי האל שנשרף באהבתו במיוחד הנובעת מניצוצות החשוקה שהם 

ֶפיָך ִרְׁשֵפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבת יָּּה"  אליה: ֲערּו ִּבי ְרׁשָּ נשמה  ה(. בשיר אחר פונה הפייטן בשם 11)קה, "ּבָּ

ְתחּו  ור של שיר החשק הספרדי:המתייסרת באש אהבתה לקב"ה ולא כפי שמקובל בצי "ֵמֶעיהָּ רֻּ

ה" ) בָּ ְתָך ְּבִלִּבי  (. עוד משמשת האש לתיאור דבקות האדם המאמין:5קיז, ְּבֵאׁש ֶלהָּ "ְיקֹוד ֵאׁש דָּ

ַמי ִיְׂשרֹוף ֵאׁש דֹוד" ּוְבִקְרִּבי ִיְבַער ִכידֹוד // ְתָך תֹוְך ֲעצָּ בו של ובשיר נוסף ל (1-1מו, ) ְועֹוז ֵחֶׁשק ַאְהבָּ

ה" ) הצדיק נשרף באהבתו לאל: בָּ ל יֹום ִלְׁשמֹו ְמַהֵלל ְוִלּבֹו ְּבֵאׁש ֶלהָּ  (.3רג, "ּוְבכָּ

האש משמש את גאנשו גם לתיאור ייסוריו השונים של עם ישראל אשר נגרמים בשל  ציור

"ִלִּבי  בשל היותו בגלות:, (7כד, ) י"מַ צָּ עֲ ּבַ  ׁש/ אֵ  ימַ ׁשֵ ב אֲ ל רוֹ עַ / וְ  ימַ עָּ פְ ה לִ / פֶ  ימַ לּוי עֲ עֵ ְׁש "פִ חטאיו: 

ה" ) לּות ִנְכוָּ "ֱאדֹום ֵאׁש ְּבֵחיִקי  ( והאויבים שמייסרים אותו ושורפים את קרביו:6מד, ְּבֵאׁש גָּ

(. ציור האש מעוצב גם כקריאה של כנסת ישראל לקב"ה שיגאל אותה ויכבה את אש 11)פ,  ַיְחֶתה"

ה"  ייסוריה: ְדחָּ ּה קָּ ֵאׁש ְּבַאפָּ "ֱהֵיה לָּּה חֹוַמת ֵאׁש  ( וכקריאה להגנה:17)פח, "ּהֹוֵאל ֱאלֹוַּה ְוַכֵּבה הָּ

ּה" ) ְבדָּ ּה ּוְלעָּ ְמרָּ ִביב ְלׁשָּ ְך עולים בשירים גם לתיאור דמותו של האל:  ציורי האש (.5קפח, סָּ "ִכי קֹולָּ

ה" )קפה, 5חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש ְוַאיָּלֹות ְיחֹוֵלל" )קלח,  בָּ נָּיו ֵאׁש ֶלהָּ ( ולתיאור 61(, בשיר נוסף: "ִזיו פָּ

ִבים"  דמותה היפה והבורקת של החשוקה, כנסת ישראל: "אֹור ְוזֹוַהר ְתמּונֵָּתְך דֹוֶמה ְלֵאׁש ְלהָּ

(. ציור האש משמש גם לתיאור אויביה של האהובה אשר מלבים את אש השנאה: "ּוְרֵאה 11)קנט, 

ם ִזקֹות ֵאׁש ְמַאְזֵרי" ִכי צֹוְרַרי כֻּ  : "ִזקֹות ֵאׁש ְכקֹול ִסיִרים / ְכקֹול ִסיִרים ( וכקללה לאויבים11)קס, לָּ

ה" ) ֶהם ִתְבַער ְכמֹו ְסדֹום ְוַאְדמָּ  .  (3קנה, / ּבָּ

 ציורי החולי 2.2.2

בשירת החשק הספרדית משמש המוטיב הציורי של החולי להמחשת ייסוריו של החושק ועוצמת 

ו ולהדגשת תלותו. עצם חשקו של החושק הוא החולי, אך אין תרופה שתצילו ממוות אלא אהבת

הציור מעצב בעיקר את הרעיון שביכולתה של החשוקה להמית ולחיות,  38קרבתו אל החשוקה.

שהיא מקור המחלה וגם התרופה. אחדים משיריו של גאנשו מעוצבים באופן דומה ובהם מביע 
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ְך  חשוקה, כנסת ישראל, את עובדת היותה התרופה למחלתו:החשוק, הקב"ה, בפנייתו ל "ְּבֵצל הֹודָּ

ַׁשְבִתי ִכי ַאְת ַתְכִאיב ְוַגם ֶתְחַּבׁש" )קג,  ם יָּ א ַמְחִׁשי ִלי ִתְהֶיה ַמְׁשֵענָּה" 7ׁשָּ ִדיב ְרפָּ ( ובשיר נוסף: "ַּבת נָּ

 (. 6)קה, 

של גאנשו: גלות וגאולה. ברוב ציור המחלה והתרופה התאים לעיצוב הנושא העיקרי בשיריו 

השירים עולה תמונת הגלות כמחלה, שהתרופה לה היא הגאולה אשר רק בכוחו של הקב"ה 

להביא. כך נקרא הקב"ה על ידי כנסת ישראל או עם ישראל באופן ישיר או עקיף ומתבקש לרפא 

אל, כגורם בשירים אחרים מצטיירים דווקא החטאים, העוונות של כנסת ישר 39את מחלת הגלות.

למחלה ורק מחילתו של הקב"ה תאפשר את הריפוי, את הגאולה: "ִאם ִרְׁשִעי ַתִּביט ֹלא אּוַכל 

ֵפא" )לה,  ה ּוַמְרֵפא ַלֲעֹונֹו ִכי ַרב 11ֵארָּ לָּ (. בשיר אחר מוצג הציור כשאלה בשם עם ישראל: "ֲהֵיׁש ְתעָּ

בקשה לאל שיסלח לה על חטאיה (. בשיר נוסף משדל הדובר את נפשו לפנות ב16הּוא" )רד, 

ה" ) קד,  ׁשָּ וּבָּ ה ְוֹלא חֻּ  (. 15ושישלח רפואה לכאבה כי הכאב לא טופל: "ִיְׁשַלח ֳצִרי ְלִציֵרְך ִכי ֹלא זֹורָּ

גאנשו מעצב באחדים מן השירים את ציורי החולי והרפואות תוך שאילה מן הניסוח 

הנושא על דרך הספרות הערבית ושירת המקראי, שלא כמקובל בשיר החשק הספרדי שבו עוצב 

נשמה לקב"ה ומצהיר על אהבתה אל הקב"ה ומבקש הכך פונה הפייטן בשם  40האהבה הערבית.

ה" )קיז,  בָּ ְתחּו ְּבֵאׁש ֶלהָּ ה // ֵמֶעיהָּ רֻּ ְך ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהבָּ תָּ בשיר ו(. 5-1בשמה את קרבתו: "ִלְתׁשּוקָּ

ְתָך ַנְפִׁשי חֹוַלת ה אחר: "ִלְתׁשּוקָּ ל" )קפז,  / ַאְהבָּ ם עָּ (. בשיר נוסף מעוצב ציור החולי 1דֹוד ְמרֹומָּ

באופן דומה, אך כאן חל היפוך תפקידים ודווקא הקב"ה פונה לכנסת ישראל בנוסח שיר השירים: 

ה ָאִני" ) קג,  ֲאִׁשיׁשֹות ַסְמכּוִני ִכי חֹוַלת ַאֲהבָּ    41(.5"ּבָּ

 מוטיבים אחרים משירת החול הספרדית 2.2

 הנדיבות 2.2.2

מוטיב הנדיבות הוא אחד מהתחומים החשובים בשירת השבח העברית בספרד. הוא מהווה בשיר 

חלק מהשבח האישי לאנשי מעלה שהשיר הוקדש להם. השבח נוטה בציוריו למידת ההפלגה 

נשמר בציורי  –גשם, מעיין, ים, נהר גדול  –הקיצונית. בדרך כלל דימוי המים בשלל צורותיו 

בשיריו של גאנשו מוסב מוטיב הנדיבות משבח לבקשה. מוטיב זה מעוצב בשירים  42יבות.הנד

כפנייה ובקשה של עם ישראל לקב"ה שישפיע עליו שפע וברכות מסוגים שונים. ברוב השירים 

: "ִיַזל ַכַּטל מעוצבת הבקשה באמצעות דימוי המים, בדרך כלל ציור הגשם, שהוא סימן לשפע
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ִניף" )קמח,  ִׂשים ַעל ֹראִׁשי צָּ דֹו יָּ ִריק ִּבְרַכת יָּ ַלי יָּ ִניף // עָּ בֹות יָּ ִתי ַמְלִכי ֶגֶׁשם ְנדָּ ( ובשיר אחר: 1-1ִאְמרָּ

בֹות" )רא,  ִניף ִלי ֶגֶׁשם ְנדָּ בנוסף לדימוי המים בולטת בשירים גם כמותם או מידתם (. 13"תָּ

הספרדי בא לידי ביטוי בציור עצמו הרי שבשיריו הקיצונית ואולם בעוד שגודש המים בשיר השבח 

של גאנשו השפע או הגודש מתואר במילים בלבד. כך מבקש עם ישראל מהקב"ה שישפיע עליו 

ה ַכֲאֶׁשר ַנְפִׁשי ברכה רבה ככל שהוא ירצה:  כָּ ַלי ְּברָּ ִריק עָּ ְתחּו // ְלהָּ ַמִים ִיפָּ וּבֹות ַהּׁשָּ ֵאל ֲארֻּ נָּא הָּ "אָּ

ה" )עו,  וּבֹות" )קלב, 6-7ִאּוָּ ה ַעד ְּבִלי ַדי ִתְפַתח ֲארֻּ כָּ ִריק ְּברָּ (. כך גם 14( או ברכה ללא גבולות: "תָּ

ה" )רג,  בָּ ְרחָּ ְדָך הָּ ִריק טֹוב ַעד ְּבִלי ַדי ְכִמַדת יָּ בשירים אחרים ציור הנדיבות  .(51בשיר נוסף: "ַׁשַדי תָּ

( או "יזיל": 11ִלי ַיְׁשִפיַע ְויֹוִפיַע ִמִציֹון" )קמח,  מתגלם מילולית בפועל הנבחר "ישפיע": "ֶׁשַפע טּובוֹ 

ב ִמִכיס ַתֲאַות ַצִדיִקי]ם[ ַאְך טֹוב" )רג,  הָּ ֶהם זָּ ( וכדומה. בשיר אחר מעוצב מוטיב הנדיבות 6"ַיִזיל לָּ

על בסיס כינויו או דימויו של הקב"ה כמלך שמנהיגותו נובעת מנדיבותו ועל כן הוא מתבקש להיות 

ִתי / ֶמֶלְך יָּקּום ַעל ְנִדיבֹות" )רא,  ל ִׂשְמחָּ נדיב ולסלוח לעם ישראל על חטאי העבר: "ַמְלִכי ֶחְמַדת כָּ

15   .) 

 מוטיב הזמן 2.2.1

אחד המוטיבים של שירי ההגות והמוסר הוא הזמן אשר ממחיש את מצבו הקיומי של האדם. 

מה צופן לו יום המחר ומסתיימים במותו. האדם הוא בן תמותה, ימיו חולפים במהרה מבלי שידע 

בשירה הערבית מציין המונח "זמן" גם את הגורל העיוור השולט באופן שרירותי באדם ובעולם 

ומביא על בני האדם צרות ואסונות. שירי ההגות מתייחדים בעמדתם האוניברסלית, המכלילה, 

שהעמדה האוניברסלית של  גאנשו מעצב באחדים משיריו את מוטיב הזמן כך 43והבלתי אישית.

המושג הופכת לאמירה שנוגעת לעם ישראל, לגורלו ולהיותו בגלות. בשיר הבא עולה כי פגעי הזמן 

"ַיְלֵדי ְזַמן ִהְבִהילּוִני /  הם שונאיו של עם ישראל, שמונעים ממנו לחזור אל אדמתו, לארץ ישראל:

יּו עֹוְכֵרי ַנְפִׁשי // ֵמִהְסַתֵפַח גֵ  ה הָּ ְך ְקדֹוִׁשי" )מא, ֵהמָּ תָּ ר עולה טענה כלפי (. בשיר אח1-1ְרׁשּוִני / ְּבַנֲחלָּ

ַמי "האל כי החיים חולפים במהרה, אך הוא טרם הושיע את עם ישראל שעדיין נמצא בגלות:  ְויָּ

ְרחּו ַכֵצל / ְוַאתָּ ַק  ץ ּובָּ (. ובשיר נוסף 4-6)רטו, ַעֶמָך"ם ְוַהֵצל / ֹלא ִהַצְלתָּ ֶאת ה יֹוֵׁשב ְּבתֹוכָּ לּו ִמִני רָּ

ְכַרי" )קנ,  יָּה ַהְזַמן ְּבעָּ (. בהמשך השיר מכוון המונח 13מתואר הזמן, הגורל, כדבר משחית: "הָּ

 (. 11"זמן" לגאולה: "ְוַהְׁשֵלט ִלי ַעל ַהְזַמן" )קנ, 

 

 

 

                                                           
43
 .  167-171, 163אליצור, שירת החול, ב, עמ'  



63 

 

 השראה משירי מופת ספרדיים על שירי גאנשו 2.1

אחדים אשר נראה כי נכתבו בהשראתם או בהשפעתם של בין שיריו של גאנשו נמצאים שירים 

שירו של גאנשו: "יוצר הכל נגדך כל תאותי כזה הוא  44שירים משל המשורר ר' יהודה הלוי.

של ר' יהודה  45"אדוני נגדך כל תאותי", ותקותי" )קנב(, אשר נכתב כנראה בהשראת הבקשה:

הכיפורים, בעוד שירו של גאנשו הוא כפי נכלל בין שירי הקודש של המשורר ליום הלוי. שיר זה 

שלא היווה חלק מן התפילה התקנית. תחילתם של שני השירים הללו זהה  46הנראה פזמון,

לחלוטין, למעט שוני בכינוי או בפנייה לקב"ה. בעוד שבשירו של ריה"ל הכינוי הוא "אדוני" אצל 

נשו, מסתיימת בדיוק באותם גאנשו הוא "יוצר הכל". הבקשה של ריה"ל, שלא כמו שירו של גא

המילים שפתחה בהן, כמקובל בבקשה שקולה )ספרדית(. מבחינה תוכנית הבקשה של ריה"ל היא 

(. 7אישית ועוסקת בסבל שנגרם לדובר בשל ריחוקו מהאל: "ברחקי ממך מותי בחיי" )קמא, 

( ובשל 11, הריחוק נובע מהיותו שבוי במעשי שטות וטיפשות: "ושוב ממאסר סכלות שבותי" )שם

( 57(, "ומה אמר יצרי ירדפני" )שם, 16הפיתוי לחיות חיי נהנתנות "אסיר יצרי ועבד תאותי" )שם, 

 (. 6-7שכן הבחירה בין חיי העולם הזה לחיי העולם הבא היא קשה )שם, 

, 1, 1לאורך השיר מובע רצון הדובר לחזור בתשובה לדרך הישר על מנת להתקרב לאל )שם, 

(. במהלכו הוא מזכיר בקצרה את האבות כחלק מהמחשת ארעיותם של החיים 66-65, 61, 15, 11

על פני האדמה ובכדי לבטא את הרעיון שגורל האבות הוא כגורלו של כל אדם, וכי כולם בני חלוף 

(. מכאן עולה התהייה מתי 54-55, 51, 11(. הרעיון הזה חוזר גם בהמשך השיר )שם, 11-13)שם, 

לחזור לדרך הישר, לעבודת הקב"ה, ולאסוף מעשים טובים ליום שיעמוד בו  תגיע התובנה שעליו

(. למרות הדילמה בין בחירה בחיי העולם הזה לבין חיי העולם 61-53, 16-16לדין לפני בוראו )שם, 

הבא, מסתיים השיר בכמיהת הדובר לקרבת האל. בכך גם מתלכדים הדברים ומבטאים את רעיון 

תוביל לקרבת האל. גאנשו לוקח את השיר האישי הזה של ריה"ל  השיר: החזרה לדרך הישר

והופך אותו לשיר לאומי כאשר בשירו של גאנשו הרצון בקרבת האל נובע מהיות עם ישראל 

( 15, 11, 1בגלות. במהלך השיר עולים הצער והסבל שחווה הדובר, עם ישראל, בגלות )קנב, 

שם את מבטחו באל ומקווה שיענה לתפילותיו ולסירוגין עולה גם הבקשה לקרבת האל. הדובר 

(. 6-1(. ביטחון זה באל מבוסס בשיר על זכות האבות ועל זכרון העבר )שם, 16-11, 11, 6-5)שם, 

כאמור, אזכור האבות עלה גם בשירו של ריה"ל, אך מטעמים שונים לחלוטין. בשירו של גאנשו 

וזכרים האבות כסמל לגורל כל אדם הגאולה קשורה להבטחת האבות ואילו בשירו של ריה"ל מ

                                                           
44
( אשר מרפרר לתוכחה של ר' סעדיה גאון: "אם לפי בחרך", 16אפשר שטור נוסף באחד משיריו של גאנשו )קנז,  

 חית ואת משורריה. ראה: דודזון ואחרים, סעדיה גאון, עמ' תג, מלמד על היכרותו של גאנשו את הפייטנות המזר
45
 . 146-144בראדי, ג, יהודה הלוי, עמ'  
46
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שהוא בן חלוף. זאת ועוד, הנפח שתופס הנושא בכל אחד מהשירים שונה: בשירו של ריה"ל עולה 

(, ואילו בשירו של גאנשו הוא מפורט וכולל את אזכור מעמד הר 11-13הנושא בבית בודד )שם, 

של ריה"ל עשוי כשיר שווה סיני וקבלת התורה ואת סיפור יציאת מצרים. מבחינה צורנית שירו 

שקול במשקל כמותי, ואילו שירו של גאנשו הוא שיר מעין אזורי  ָּ ִתי ( -בעל חריזה אחידה )חרוז 

שקול במשקל ההברות הפונטי, כשהחריזה בו היא נגזרת של המבנה הסטרופי המעין אזורי. יחד 

ר ותואמת לחריזה עם זאת החריזה של הסטרופה הראשונה בשיר נובעת מטור הפתיחה של השי

בבקשה של ריה"ל. נראה לי כי השוני במבנה השירים נובע מן העובדה ששירו של גאנשו נועד 

הדמיון בין השירים מסתכם אם כן בתחילתם הכמעט  להיות מושר שלא כמו שירו של ריה"ל.

חופפת. התכנים והרעיונות המשמשים את ריה"ל לעיצוב בקשה אישית של הדובר לקרבת הקב"ה 

שמשים את גאנשו לעיצוב שיר לאומי ולבקשת גאולה. מבחינת צורתם שני השירים עשויים מ

 בתבניות שונות אך החריזה בהם תואמת באופן חלקי. 

שיר נוסף של גאנשו "ידיד חשקי השכחת חנותך בין שדי" )קסב(, שנכתב בהשפעת פיוט רשות 

שירו של גאנשו, כמו  48ויות לאומיות.הוא מסוג רש 47"ידידי השכחת חנותך בבין שדי", של ריה"ל:

אשר לא היווה חלק מן התפילה התקנית. תחילתם של שני  49קודמו, הוא כפי הנראה פזמון

השירים הללו זהה כמעט לחלוטין, אך בשירו של גאנשו נעשית הפנייה לקב"ה בכינוי "ידיד 

של ריה"ל בקובלנה של חשקי" ולא רק "ידידי" כמו בשירו של ריה"ל. מבחינה תוכנית עוסק שירו 

(, 6-4, 6-5( בגולה )שם, 1הדוברת כנסת ישראל, הרעיה, בפני הקב"ה על שנטשה בידי אויביה )שם, 

( ובאותו אופן 4-1(. בשיר עולה בקשת גאולה ובקשת איחוד בין האהובים )שם, 1ללא אהבתו )שם, 

כאן קובלת הדוברת,  (. שירו של גאנשו עוסק בנושא זה בהרחבה. גם11הוא גם מסתיים )שם, 

(. הבקשה לגאולה בשירו של 6-1, 5-1כנסת ישראל, על כך שהאל נטשה בגולה בידי אויביה )קסב, 

ריה"ל שמתומצתת בבית האחרון, מעובדת ומורחבת בשירו של גאנשו לכדי שתי סטרופות 

ל הכוללות מספר מטאפורות המבטאות את תקוותה של כנסת ישראל לזכות בהגנתו וביטחונו ש

(. 13-11הקב"ה. הן כוללות גם את דברי החיזוק והנחמה שהיא מצפה לשמוע מהקב"ה )שם, 

האהבה שהייתה ביניהם בעבר ועולה גם בשירו של ריה"ל מגולמת כאן בפניית הדוברת לקב"ה 

בכינוי "ידיד חשקי", וברפרין לאורכו של השיר. הרפרין עצמו בשירו של גאנשו זהה כמעט לגמרי 

ים את שירו של ריה"ל, למעט המילה "לי" שהוחלפה בשירו של גאנשו במילה לסוגר המסי

"לעבדך". מבחינת הצורה, שירו של ריה"ל עשוי בהתאם למקובל בסוג כשיר שווה חרוז, אשר לו 

                                                           
47
 . 6בראדי, ג, יהודה הלוי, עמ'  
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  .571-543על הרשות הלאומית, ראה: פליישר, שירת הקודש, עמ'  
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י(, והוא שקול במשקל כמותי. מנגד, שירו של גאנשו הוא שיר מעין אזורי  -חריזה אחידה ) דָּ

י. החריזה של הסטרופה הראשונה בשיר של גאנשו נובעת מטור השקול במשקל ההברות הפונט

הפתיחה של השירים והיא גם תואמת לחריזה ברשות לנשמת של ריה"ל. כמו כן, גם כאן נראה כי 

עיבוד השוני במבנה השירים קשור לאופן ביצוע הפיוט. שיר זה של גאנשו הוא אם כן למעשה 

 . ולקהלווהרחבה של שירו של ריה"ל, ומותאם לזמנו 

אשירה נא שיר לידידי" )קכז( נכתב אף הוא בהשראת שיר של ריה"ל שיר אחר של גאנשו "

צורני. שני השירים -הדמיון בין שני השירים הוא בעיקר במישור הטכני 50"נבעלה שמש לסהר".

הם שירי חתונה אשר הוקדשו לחתן ושמו יוסף. ולשניהם סכמת חריזה זהה אאאת/בבבת וכו' 

ספרדי. בשני השירים כל טור אחרון בסטרופה הוא פסוק הנחרז עם השם "יוסף" אך  כשל מרובע

שירו של ריה"ל כולל ארבע סטרופות והוא שקול במשקל כמותי, ואילו שירו של גאנשו מקיף יותר 

  51וכולל שמונה מחרוזות ושקול במשקל ההברות הפונטי.

 סיכום  2.21

הדמויות והמוטיבים על פי העיצוב הסטראוטיפי העובדה כי בשירים מעטים מעצב גאנשו את 

המקובל של שירת החול הספרדית מעידה כי הקונבנציות על פי המופת הספרדי היו מוכרות 

לעתים חל בשירים היפוך בתפקיד החשוק והחשוקה לעומת המקובל בשיר החשק  למשורר.

הספרדי באופן חלקי  פעמים רבות מעצב גאנשו את המוטיבים הללו על דרך שיר החול הספרדי.

. לרוב מותאמים המוטיבים בלבד כך שהמוטיבים אינם מבטאים עוד דואליות או פרדוקס

הספרדיים ומשמשים אותו כדי לבטא את נושא הגלות והגאולה ועיצוב המוטיבים באופן זה 

בשירים מבטא את המציאות בת הזמן. נראה כי האופי החידודי והשנון שהקונבנציות עוצבו לפיו 

בעבר אינו נדרש עוד ועיצובן בשירים מבטא, בין היתר, את הפיחות שחל בעת הזאת בטקסט 

השירי הכתוב לעומת עליית כוחה של המוסיקה. אפשר שעיצוב זה קשור גם לטעמו האישי של 

 המשורר, לטעם שומעיו, או ליכולותיו האומנותיות. 
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  משקל וחריזה  –פרק שביעי: פרוזודיה 

במגוון  1ספר השירים "פזמונים ובקשות" של גאנשו כולל כיום מאה תשעים וארבעה שירים

תבניות שיריות ובמשקלים שונים. בחלק זה אבחן את מאפייניהם הצורניים והפרוזודיים של 

 השירים על רקע המסורת של השירה העברית בימי הביניים. 

 המשקלים 2.2

ספרדית אינם מדויקים. מן המאה העשירית התחילו משוררי -המשקלים בשירה העברית הקדם

שירת ימי הביניים בספרד לשקול שיריהם במשקלים מדויקים. שלושה סוגי שקילה מדויקת 

משקל ההברות הספרדי ומאוחר יותר  –נתהוו: שקילה כמותית ושתי שיטות שקילה הברתיות 

משקל ההברות הספרדי והשיטה הכמותית  2המכונה גם המשקל האיטלקי. משקל הברתי פונטי

  3עולות על מפת השירה העברית בספרד בו זמנית, סביב המחצית השנייה של המאה העשירית.

 המשקל הכמותי 2.2.2

המשקל הכמותי הוא חידוש צורני של דונש בן לברט )אמצע המאה העשירית( על פי מתכונת 

משקל זה, שבו נהגו בשירת החול בספרד ובשלב מוקדם גם בפיוטים, מיוסד שנשאלה מן הערבים. 

על אבחנה בין יחידות ארוכות )היתד( לקצרות )התנועה( במתכונות קבועות היוצרות את 

המשקלים הכמותיים השונים. המשקל הערבי הקלאסי מונה בין חמש עשרה לשמונה עשרה 

במשקל הכמותי, מתוכם שיר אחד במשקל שבעה שירים של גאנשו שקולים  4צורות יסוד.

משקל התנועות גם הוא משקל כמותי אשר הומצא על ידי המשוררים העבריים בספרד  5התנועות.

והוא אינו קיים בערבית. משקל זה הוא משקל כמותי מדויק, שוואים וחטפים כלל אינם קיימים 

שירת החול הספרדית, חמישה מהשירים הללו הוא בוחר לעצב בתבניות הקלאסיות של  6בו.

שלושה שירים עשויים כשירים שווי חרוז )נא, קנד, שיר סיום ללא סימן(, ושניים בתבנית של שיר 

 האזור )רכב, רכג(. 

 גאנשו חורג לעתים מכללי הדקדוק שקבע דונש בנוגע למעמדה של ו' החיבור. אצל גאנשו ו'

שווא נע ובתוספת תנועה אחריה היא החיבור המנוקדת לפני אותיות בומ"ף בשורוק, דינה כדין 

                                                           
1
 לתיאור תכולת הספר ראו למעלה בפרק השלישי.  
2
 . 71-11; בארי, המשקל הפונטי, עמ' 117-111מירסקי, משקל איטלקי, עמ'  
3
  .511-563, 566פליישר, שירת הקודש, עמ'  
4
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5
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 (. 6565656הסיום )ללא סימן( עשוי במשקל ההברות הפונטי )
6
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ו' כזו שאחריה שווא )מרחף( שאז היא נחשבת לתנועה הן במשקל הכמותי -בניגוד ל 7נחשבת ליתד,

  8והן בהברתי.

גאנשו את כללי הניקוד למשקל על ידי הנחת הנע  נוסף על כך, כמו הפייטנים שלפניו התאים

והנעת הנח. כך, למשל, בדוגמאות אלה העדיף את הניקוד של שווא נח במקום חטף שהיה מניע 

ִזיר "את השווא:  ה" )ַיחְּ בָּ ִׁשיב ְלַאְלֵפי ְרבָּ ה ְליֹוְׁשנָּּה יָּ רָּ ֶשהִמְסַפד ֲחִליִלי / (, "11סה, ֲעטָּ  ֶאעְּ

ִלי"ַכֵפר (, 11"   )רכב, ְלַהְפִליא ַמעְּ ֹון ְפִליִלי לְּ (, לעומת דוגמאות שבהן העדיף את ניקוד 11" )רכב, / עָּ

ועוד  (7ַעד ֲעֵדי ֵאין ֵחֶקר" )רו,  ֶהֱעִויִתי(, "ִאם 7ַעד ְמֹאד" )נא,  ַנֲעֵניִתיְייָּ החטף לצורך יצירת היתד: "

  9כיוצא באלה.

וא יחיד באמצע מילה כשווא נח כמו הפייטנים שלפניו החשיב גאנשו במרבית המקרים שו

אך יש והוא החשיב  10כאשר הוא בא אחרי תנועה גדולה )בלתי מוטעמת(, בשונה מאליהו בחור,

האת השווא לנע כגון בדוגמה זו: "ְייָּ  סָּ רְּ  (.1ַנְפִׁשי ְלָך ֵאל" )נא,  גָּ

 בכולם, 11כאמור, בקורפוס השירים של גאנשו שבעה שירים בלבד שקולים במשקל הכמותי.

מבדיקת השירים עולה  12למעט בשיר המסיים את הספר, מציין גאנשו בכותרות את משקל השיר.

כי גאנשו הכיר את המשקל הכמותי, שכן לרוב מצויה התאמה בין כללי הניקוד לבין משקל השיר. 

כך בשיר הארוך ביותר )רו(, בן ארבעים וארבעה טורים, אין סטיות כלל. לעומת זאת, בשיר רכג 

מהעדפתו להיות  הסטיות מהמשקל הן רבות, בעיקר בסוגרים. בדרך כלל הסטיות בשירים נובעות

ר" ֲחמוֹל"ְוחּוס נאמן למשקל. כך לדוגמה בשיר קנד במקום:  בָּ  ְכיֹום ֶאְתמֹול ְוַאל ִתְגמֹול ֱאֵלי עָּ

וכך במקום  על מנת להתאימה למשקל. את ניקוד הקמץֲחמוֹל הוא העדיף במילה  (,6)קנד, 

ה  א ְדִמְסַתַּבר" )קנד,  ַוֲאִני"ְוֶחְטִאי מָּ ה ְרֵאה ַטְעמָּ בדוגמה (, הוא העדיף "ְוָאִני" כנדרש למשקל. ו11מָּ

ס ְּבַרְגֵלי  אחרת: יָּה ְלִמְרמָּ יו" )סה,  ֱאדוֹם"הָּ רָּ עּו ְדבָּ בתנועה )סגול( ֱאדוֹם  (, הוא מנקד את המילה4ְולָּ

יו ֲאַׁשֵנן" )רכב,  ֲהמוֹןבמקום חטף סגול, וכן בדוגמה: " ַעי ֵאלָּ שהיא חלק ֲהמוֹן  (, את המילה11ְדמָּ

רוף הסמיכות "המון דמעי" וניקודה הנכון הוא חטף פתח, הוא העדיף בקמץ כניקודה בנפרד מצי

 ובכדי להתאימה למשקל השיר ועוד. 

                                                           
7
ַצִני   ַׁשְעִתי 1ַתִני ְוִרַמִני ְכׁשֹור ַהַּבר" )קנד, ּוִפ לדוגמה: "ְיעָּ אִתי ְורָּ טָּ רּומָּ (; או ְוחָּ בָּ ל דָּ (. על כך ראה:  7)שם,  ַרְדִתי ְּבכָּ

 . 51-51אליצור, שירת החול, ג, עמ' 
ט ּוסְּ לדוגמה: " 8 ִלי"ּוכְּ ַלח ֲעֹונֹוַתי ְפרָּ ַרְׁשִתי"ּובְּ (; או 57)רו,  לָּ ֵעת ֲאֶׁשר דָּ ל ְזַמן וָּ  (. 61)שם, " כָּ
9
על תופעות אחרות שננקטו בהן מניפולציות שונות כבר בשירה הערבית ובשירת ימי הביניים על מנת שלא לסטות  

; חזן, שירת ספרד, 114-165, עמ' , לשון זכר ונקבהשם; 161 -117גולדנברג, דוחק השיר, עמ' ממשקל השיר, ראה: 
 . 54-51, תחביר, עמ' שם; 41-41עמ' 

10
אלא אם הוא מצוי ב"הדומות" או מתחת לאות דגושה בדגש חזק. על כך ועל כללי אליהו בחור ראה: אליצור  

 . 51-16שירת החול, עמ' 
11
  .1ראה הערה  
12
 (. 6565656הברות הפונטי )כאמור, אפשר כי שיר זה, שיר סיום )ללא סימן(, עשוי במשקל ה 
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כך גם בדוגמאות הפוכות הוא מעדיף שווא נע במקום ניקוד של תנועה, בניגוד לחוקי הניקוד. 

םלדוגמה: "ַעל ִכי  ה" ֵמִאתָּ רָּ ַפל ֲעטָּ )תנועה תנועה יתד ת המשקל של השיר על פי סכמ(. 6)רכב,  נָּ

ם(, הוא מכוון לניקוד X1תנועה  ִאתָּ ה מְּ ּה. ובדומה לכך "ְּביֹום ֲאֵפלָּ (. לפי המשקל 4)רכג, " ֵמאוֹרָּ

מ' -הוא התכוון לניקוד של שווא נע ב תנועה(-תנועה, ב' תנועות, יתד-תנועות, יתדשקבע )ב' 

ּה" אוֹרָּ הסטייה ממשקל השיר אינה ניתנת להסבר ואינה במקרים בודדים  ", שהוא שגוי.מְּ

מהשוואה בין כללי הניקוד לבין סכמת המשקל שעליה מצהיר גאנשו בכותרת השיר,  13מובנת.

עולה כי סביר להניח שהוא הכיר את חוקי הניקוד ואת המשקלים הכמותיים, ומרבית הסטיות 

ת חוקי המשקלים הכמותיים על עם זאת, כנראה לא הכיר א היו מכוונות על ידיו לצורך המשקל.

 בוריים, ולפיכך איננו יכולים לפרש בכל מקרה חלק מן הסטיות בניקוד. 

על משורר כלשהו  14יהלום מייחס לגאנשו את הביקורת של נג'ארה בחיבורו "מימי מריבה"

אשר לא היה בקי במלאכת השקילה הכמותית ואשר הגזים בניקוד שגוי. לדברי יהלום תופעה זו 

לאור האמור כאן אפשר  15ולה בספר "פזמונים ובקשות" בשירים השקולים במשקל הכמותי.אכן ע

 כי הביקורת אכן מכוונת לגאנשו. 

 משקל הברות דקדוקי 2.2.1

את משקל ההברות הדקדוקי המציאה הפייטנות הספרדית בעבור שירי הקודש מן הטיפוס 

רי חתונה וכדומה נכתבו במשקל זה. הספרדי, אך גם שירי קודש לא ליטורגיים כגון קינות ושי

עקרון היסוד של שקילה זו היא ההברה. הברה על פי הדקדוק של ימי הביניים היא התנועה 

השלמה אשר מצטרפת לעיצור. עיצורים אשר מנוקדים בשוואים ובחטפים אינם נמנים כהברה 

. במשקל אלא מצטרפים לעיצור שאחריהם והופכים להברה בזכות התנועה המסומנת תחתיו

ואולם שירים  16ההברות נקבע לכל טור ביצירה מספר מסוים וקבוע של הברות דקדוקיות.

השקולים במשקל זה אינם קיימים כלל בין שיריו של גאנשו, ובתקופתו לא נזקקו המשוררים 

  לשקילה מסוג זה.

 המשקל הפונטי ההברתי 2.2.2

שיטת ההברות הפונטית מוכרת כשיטה איטלקית בשל מוצאה. זוהי שיטה הברתית טהורה אשר 

בה השוואים הנעים והתנועות החטופות נחשבים שווים לגמרי לתנועות המלאות בלשון בשל דמיון 
                                                           

13
 . 7; רכג, 6לדוגמה ראה: נא,  
14
קנח. וראה גם: יהלום, שירה עברית -ראה: בתוך מימי ישראל, נדפס בסוף זמירות ישראל )ונציה(, עמ' קנד 

 . 111; ברקוביץ, שירי החול, עמ' 464מיסטית עמ' 
15
 . 464ראה: יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ'  
16
שיטת השקילה ההברתית קשורה בעיקרה לצורות . 511-563אה: פליישר, שירת הקודש, עמ' על השיטה הזו ר 

חרוזיים -חרוזיים ודו-הסטרופיות ולשיר המעין אזורי, אך לא רק לצורה זו. בשיטה זו נכתבו גם מרובעים, שירים חד
רעיונות והיווה אופוזיציה . משקל ההברות אפשר היגוי עממי וזרימת 11בארי, המשקל הפונטי, עמ' ושירי אזור. 

.511לשיטה הכמותית האליטיסטית. על כך ראה: רוזן, המהלך הסטרופי, עמ' 
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משקל זה התפרסם  17באופן הגייתם בשפה. כלומר, הם נחשבים לצורך השקילה כהברה לכל דבר.

(, אך מתועד גם 1641-1536בשל הופעתו ב"מקדש מעט" של משה מריאטי )באיטליה בעיקר 

והוא מושפע כמובן ממשקלי השיר האיטלקיים הסילאביים )הברתיים(. משקל ההברות  18במזרח

הספרדי לא הלם את הגיית העברית שהייתה נהוגה באיטליה, כיוון שהאיטלקים התקשו בהבלעת 

 ו אותם כתנועות לכל דבר. השוואים הנעים והתנועות החטופות והג

 19שיטת ההברות הפונטית עולה במזרח החל מהמאה החמש עשרה וכנראה עוד קודם לכן, 

והיא הופכת לשיטה אהודה ונפוצה מאוד. זוהי השיטה השלטת שם כשלצדה פועלת בהיקף 

מצומצם השיטה הכמותית ספרדית. המשקל ההברתי פונטי כולל את יסוד ההטעמה בהתאם 

שיטה זו עולה כבר בקרב מספר  20עברית בדורות שלאחר הגירוש ביוון ובאיטליה.להגיית ה

והיא מתקיימת גם במאה  21משוררים אשר פעלו במזרח לפני ישראל נג'ארה ושימשו לו מופת,

השש עשרה ומאפיינת את רוב שירתו של נג'ארה וגם אחריו, ברוב התפוצות במזרח. שיטה זו 

בעיקר בשירים מעין אזוריים ובשירים סטרופיים אחרים. היא  מופעלת בשירים מהסוג הספרדי,

מופיעה בעיקר בשירת הקודש, בעוד שירת החול נשארת נאמנה לשיטת השקילה הכמותית. לדברי 

בארי יש לקחת בחשבון כי עדיפותה של שיטה זו נובעת מהייעוד העממי של השירים שהם רובם 

לאחריה, ומן העובדה שהיה קל ליצור בה והיא שירי בקשות שנאמרו בחבורות לפני התפילה ו

נשמעה טבעית לאוזנם של המזמרים. נראה כי תפוצת השיטה ההברתית פונטית קשורה גם לצורך 

 רוב שיריו של גאנשו שקולים במשקל זה. 22להתאים את השירים ללחנים לועזיים.

 החריזה  2.1

יעים במקומות קבועים בטור החרוז הוא תבנית ספרותית שעיקרה תקבולת של צלילים המופ

החרוז הוא קישוט צלילי, מעין מנגינה של הלשון. השיר, לרוב בסופו, ולהם תפקיד ארגוני בשיר. 

לחרוז שני אברים לפחות. כלומר איבר החרוז כולל כל מילה או קבוצת מילים שמופיעים בהן 

היא קודמת ברוב שירה ללא חריזה קיימת בתרבויות שונות והצלילים המקבילים פעם אחת. 

השירה העברית  ה שלהספרויות לשירה המתחרזת. החרוז הוא דרגה מאוחרת גם בהתפתחות

למדי בשירי החול ובשירי הקודש.  ומאז הופעתו באמצע המאה השישית לערך הוא מאפיין קבוע

                                                           
17
 . 15-11; בארי, המשקל הפונטי, עמ' 116-111על כך ראה: מירסקי, משקל איטלקי,  
18
לערך(. מירסקי, משקל  1516-1171. לפי מירסקי משקל זה עולה בתקופתו של עמנואל הרומי )14-11שם, עמ'  

 . 115איטלקי, עמ' 
19
 .71-46, 16-17בארי, המשקל הפונטי, עמ'  
20
 . 53-56טובי, גירוש, עמ'  
21
 י, המשקל הפונטי, עמ'. באר1161לדוגמה בספר "שירים זמירות ותשבוחות" שנערך על ידי ר' שלמה מזל טוב  
 47-44 . 

22
  . 71, 46-41, 17-14; בארי, המשקל הפונטי, 115-111מירסקי, משקל איטלקי, עמ'  
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החרוז הוא בעל תפקיד משמעותי בעיצוב אופייה של לשון השיר ואופיו השירי של הטקסט והוא 

 23משפיע על בחירת המלים החורזות והבלתי חורזות.אף 

בימי הביניים הנורמה הבסיסית של החרוז הסיומי בשירה העברית דרשה תקבולת צלילים מן 

העיצור הקודם לתנועה האחרונה עד סוף השורה. כלומר הנורמה דורשת שיתופו של עיצור תומך. 

שווי החרוז אך הם לא חרזו את שיריהם משוררי ספרד הקפידו על קיום נורמת החריזה בשירים 

בחרוזים "עשירים" כדוגמת הפייטנים הקלאסיים בארץ ישראל, אלא הסתפקו בנורמה זו ונהגו 

לשתף בֶחרז את הברת הסיום עם העיצור התומך שלפניה. החל מהמאה הארבע עשרה בספרד 

ל בשירה הקלאסית ובפרובאנס ובעיקר לאחר הגירוש, גם החרוז בסיומת הדקדוקית, שהיה פסו

  24בספרד, שכיח בסגנון החדש.

החריזה בספרות העות'מאנית נמצאת בכל מקום ובכל צורות הכתיבה. היא משמשת כקישוט 

ראשי, כהוראת קריאה וכתחליף לפיסוק, והיא מנחה את הקורא בדרך אלגנטית ומורכבת 

סביבה התורכית שיצר בהתאם למקובל בספרות העות'מאנית וה 25במתווה הסגנון הגבוה ודגשיו.

בה, ובהמשך למסורת הספרדית, חורז גאנשו את רוב שיריו על פי הנורמה המקובלת בשירת ימי 

הביניים. יחד עם זאת, כפי שכבר עולה החל מהמאה הארבע עשרה ונעשה תכוף יותר לאחר 

א הגירוש, ניתן למצוא בין שיריו גם שירים רבים שהחריזה בהם היא בסיומת דקדוקית, שהי

זאת  27לעתים משנה גאנשו את צורת הפועל או גוף המדבר מכורח החריזה. 26פחות מהנורמה.

חורזים לעתים המשוררים, בהתאם למבטאם )הספרדי(,  ועוד, החל מהמאה הארבע עשרה ואילך

תופעות אלו עולות בשיריו של גאנשו. כך הוא  28ק.-ש, כ -ס-ת, צ-בעיצורים שאינם זהים כגון: ט

וצ', ובין ׁש' וס'. הוא חורז בין ח' לכ' סופית, או כפי שנהוג היה גם לפניו בין ם ל נ'  חורז בין ש'

 29סופית. גאנשו חורז אף בין ע' וח' וגם בין א' וע' תוך העלמת ההבחנה בין האותיות הגרוניות.

                                                           
23
 כו. -; גולדברג, יסודות השירה, כד715-711על כך ראה: הרושובסקי, חריזה, עמ'  
24
 . 53; טובי, גירוש, עמ' 16-17; אליצור, שירת החול, ג, 755הרושובסקי, חריזה, עמ'  
25
 . 66אנדריוז, שירה תורכית, עמ'  
26
כולל תערובת של חריזה מוקפדת  –; ריח 6-1; רו, 16-1קעה,  ;13-17; מב, 7-1; מ, 11-11; לח, 3, 7לדוגמה: נט,  

   וחריזה דקדוקית לרוב בסופי הטורים; וכדומה.
27
, שינוי הגוף, פנייה לאל בלשון נקבה; קמד, 6וקיא,  15, שינוי מן הפסוק; פ, 4, שינוי הפועל; סו, 11לדוגמה: לו,  
 , צורת רבים, עושי. 11
28
 . 464, יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ' 53טובי, גירוש, עמ'  
29
-11; נד, 6-1ס: קסח, -. חריזה בין ש17-14; קנג, 15, 6, 6; קכט, 11-11; קט, 17-14; קח, 1-1צ: ס, -חריזה בין ש 
. 11-11ח: רו,  -. חריזה בין ע1-1; קח, 1-1. חריזה בין מ/ם לנ/ן: קב, 13-16, 16-15, 6-1. חריזה בין ח ל כ/ך : קצ, 15

 . 4-1ע: סב, -וחריזה בין א
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צורות של חריזה כגון  30באחדים משיריו הוא גם חורז בין תנועות שאינן זהות: חולם בשורוק.

  31כללי הקריאה הנוקשים לטובת לשון קולחת.ה מבטאות לדברי יהלום את נטישת אל

בתקופתו של גאנשו טעמו הספרותי של קהל השומעים נעשה מעודן פחות וציפיותיהם מן 

הפייטנים לא היו גבוהות. בשירה המאוחרת, המוסיקה היא שתפסה מקום חשוב בקרב קהל 

  32הצרכנים.

 החרוז הפנימי 2.1.2

אליצור, לבד מהחרוז המבריח אשר הכרחי בשיר הקלאסי של ימי הביניים, נהגו לעתים  על פי

המשוררים להוסיף חרוזים פנימיים בתוך הבתים. השימוש בחרוזים הפנימיים נועד להעשיר את 

למרות שהחריזה בשיר הסטרופי  33הבית מבחינה צלילית ויש שהוא שימש כתחליף לצימוד.

כי חריזה פנימית תכופה בשיר הסטרופי תורמת רבות לצד הצלילי נראה  34עשירה מלכתחילה,

ואמצעי זה תורם לעושר הצלילי  35שלו. גאנשו מרבה לעצב חרוזים פנימיים בשיריו הסטרופיים

של שיריו. כמו כן נראה כי החריזה הפנימית התכופה בשיריו של גאנשו קשורה גם לצד הזמרתי 

של שירי מופת, שכן גם החריזה הפנימית יוצרת רושם  של השירים ולכך שהם הושרו לפי לחנים

 זורם וקליל. 

 סיכום  2.2

על אף שגאנשו מכיר את כללי הניקוד ואת כללי המשקל הכמותי וההברתי נראה כי לעתים בכל 

הנוגע למשקל הכמותי הוא מרשה לעצמו לסטות, להגמיש יתר על המידה את כללי הניקוד כדי 

במשקל ההברתי פונטי הוא ממשיך היתר שהתירו לעצמם גם משוררי לשמור על דרישות המשקל. 

 ספרד לפניו במשקלים הכמותיים: להניח את הנע או להניע את הנח.

בתחום החריזה מקיים גאנשו לרוב את הכללים אף שלעתים הוא מרשה לעצמו לחרוז טורים 

יצורים או בתנועות אחדים בסיומת דקדוקית. כמו כן יש והוא חורז על פי המבטא, כלומר בע

שאינם זהים. בנוסף, שיריו מחורזים בחריזה פנימית והם כוללים גם חזרות אחרות בתחום 

 הצלילי. אלה יוצרים רושם של קלילות וזרימה כיאה לשירים זמרתיים. 

                                                           
30
יק אינה עולה בשיריו של . לעומת זאת חריזה של צירה וסגול או בחיר5; קצז, 5; קצו, 6, 1-1ראה בשירים: קיח,  

 .53גאנשו. ראה: טובי, גירוש, עמ' 
31
 . 467יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ'  
32
 . 61טובי, גירוש, עמ'  
33
 . 111-111אליצור, חול, ג, עמ'  
34
  על כך ראה בפרק השמיני. 
35
 קיח, קמט ועוד רבים.  ראה למשל בשירים: סד, פב, 
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 פרק שמיני: תבניות השיר 

קודש וחול: הצורה  –ובלים בשירה העברית הקלאסית הספרדית שלושה מבנים עקרוניים היו מק

לפי הדגם הערבי של השיר שווה החרוז שטבעו הוא מונוליטי ומונוטוני, שיר האזור על צורותיו 

הפשוטות והמורכבות, והתבנית המעין אזורית. שני האחרונים הם סוגים סטרופיים המחולקים 

. השירה העברית המאוחרת המעיטה אינם מונוטוניים וכיוון שחרוזיהן מתחלפים הםלמחרוזות, 

  1ליצור בשני הסוגים הראשונים: השיר שווה החרוז ושיר האזור.

 2מפת השירה העברית המאוחרת מתגוונת בשלל צורות שיריות שונות תודות למוסיקה.

רים. בתקופה זו נודעת חשיבות רבה יותר למוסיקה והדבר ניכר בעיצובן המשונה של תבניות השי

רפרנים אחד ממאפייניה של השירה המאוחרת הוא השימוש ברפרנים מסוגים שונים ובהם 

כפולים, חזרות, מילות פנייה ומילואים וכדומה, אשר אין להן הסבר צורני או ספרותי הגיוני 

גם השירה התורכית מתקשטת ברפרנים והם נפוצים בה מאוד. הרפרנים  3מלבד זה המוסיקלי.

ם מורכבים וארוכים הכוללים חזרות או צירופי הברות סתמיות ללא כל סדר הם קטעי ביניי

הם  kai -, והlafzi. הקטעים בעלי המשמעות נקראים terennumפרוזודי קבוע והם המכונים 

צירופי הברות חלולות. תפקידם הוא לאפשר למבצע השיר להתאים את השיר למשקלו המוסיקלי 

של נג'ארה משמשות מילות פנייה שונות כגון דוד, רעיה, חנון  בשיריו 4של הלחן שנבחר לביצועו.

ועוד למטרה מוסיקלית דומה. הן באות בתחילת השיר, באמצעו או בסופו ומצטרפות להקשריו 

נמצא שימוש  6גם בשיריו של גאנשו מכל הסוגים, 5אך ויתור עליהן לא יפגע בתוכן הדברים.

מילות פנייה אלו דומות  7אלו וחזרות קצרות וארוכות.באמצעים דומים, כגון מילות פנייה דוגמת 

 בתוכנן למקבילות התורכיות.

 שירים שווי חרוז 2.2

השיר שווה החרוז הוא הדגם השירי הנכבד והמקובל ביותר בשירה הערבית לדורותיה 

  9הסוג תופס מקום נכבד גם בשירה התורכית. 8ובעקבותיה גם בשירה העברית בספרד.

                                                           
1
 . 13; בארי, חידושי תבנית, עמ' 53טובי, גירוש, עמ'  
2
 על כך ראה בפרק העשירי. 
3
 . 111שרביט, הרפרין, עמ'  -חזן  
4
 . 55בארי, חידושי תבנית עמ'  
5
 . 41שם, שם; שם, היסודות הספרדיים, עמ'  
6
 על כך ראה פירוט בהמשך בכל אחד מסוגי השירים. 
7
 סה, קסו, קסט, קפג, קפז, קצב, קצג, ר, רח ועוד.לדוגמה: פז, קמא, קנח, קנט, ק 
8
; רוזן, שירת החול, עמ' 511; לוין, מעיל תשבץ, ב, עמ' 116על השיר שווה החרוז ראה: פגיס, חידוש ומסורת, עמ'  

 . 11; אליצור, שירת החול, ג, עמ' 16-11
9
 . 11-16; גיב, ספרות תורכית, עמ' 113אנדריוז, שירה תורכית, עמ'  
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הקלאסיות של שירת החול אינו נפוץ בקובצי השירים והפזמונים של שירי  השימוש בתבניות

ה עשר משיריו של גאנשו נכתבו בדגם השיר שווה ארבעהקודש במאה השש עשרה בתורכיה. 

( מעוצבים בתבנית 15וכל היתר ) החרוז. בתוך אלה שיר אחד בלבד עשוי בתבנית הקצידה )קנד(

במשקל כמותי ערבי קלאסי )נא, קנד(, שיר אחד במשקל מתוכם, שני שירים שקולים  10הקטעה.

עשר  שנים 11עשר שירים במשקל ההברות הפונטי.אחד כמותי, התנועות )שיר אחרון, ללא סימן(, ו

מספר שירים לאף שהשיר שווה החרוז לא נועד להיות שיר זמרתי, בכל זאת  12מהשירים חתומים.

 להתאימם לייעודם החדש ולהפכם לשירים מושרים.כדי  שווי החרוז נוספו רפרנים ממינים שונים

  13גם בשירים שתבניתם אחידה עולה הכוונה לחלוקה סטרופית.

יוצא אפוא ששיר אחד בלבד משיריו של גאנשו )קנד( תואם את השיר שווה החרוז הקלאסי 

י משקל כמותי קלאסי, ללא אקרוסטיכון וללא רפרין. השיר השנ –על כל מאפייניו של שיר החול 

)נא( אשר עשוי במשקל כמותי ולו אקרוסטיכון, תואם למקובל בפיוטים מסוג רשות כפי שעולה 

גם מכותרתו. יתר השירים שווי החרוז עשויים במשקל ההברות הפונטי, להם אקרוסטיכון והם 

בעלי רפרינים מסוגים שונים. הם שונים בכך מהשיר שווה החרוז העשוי במתכונת הקלאסית של 

י והעברי בימי הביניים אך קרובים במאפייניהם הצורניים למאפייני הפיוט. קבוצת השיר הערב

השירים שווי החרוז היא קבוצה קטנה בין שיריו של גאנשו והם אופייניים למצוי בקובצי השירים 

  14והפזמונים של המאה השש עשרה ואצל נג'ארה.

 שירים נוספים במתכונת השיר הקלאסי  2.2.2

בתוך קבוצת השירים הקטנה העשויה במתכונת הבית הקלאסי הרגיל עולה קבוצת שירים ובה 

 מתגוונים ומשתנים החוקים הקלאסיים הקפואים. 

 הארג'וזה –השיר החרוזי  .א

השיר החרוזי הוא שיר בו הדלתות חורזות עם הסוגרים בחרוז המבריח של השיר. סכמת החריזה 

ת של השיר היא כשהחרוז המבריח מופיע בסופי הדלתות היא אא/אא/אא וכו'. וריאציה אחר

ובסופי הסוגרים על פי סכמת החריזה אב/אב/אב וכו'. בשירה העברית בספרד היה השימוש בשיר 

                                                           
10
 קפז, קצה, שיר אחרון ללא סימן. קפ, א )השיר כנראה לא שלם(, מו, נא, נח, סו, עח, פז, קמא, קנד קנה,כ 
 קפז, קצה. קפ, כא, מו, נח, סו, עח, פז, קמא, קנה, 11

 

שיר כא נלקח ממקור אחר וכנראה שהוא  קפז, קצה, שיר אחרון ללא סימן. קפ, מו, נא, נח, סו, עח, פז, קמא, קנה, 12
 חלקי. אפשר שגם שיר זה כלל אקרוסטיכון כיוון שתחילתו באות יוד. 

13
לדוגמה: בשיר קמא נוצרת מראית עין של חלוקה סטרופית באמצעות האקרוסטיכון הממוקם בראש כל בית שני  

בשיר קפ באמצעות האקרוסטיכון הממוקם בראש כל בית ורפרין  ובאמצעות רפרין אשר חוזר אחרי כל שני בתים;
בשיר פז נוסף רפרין פנימי ארוך אחרי ; בשיר קצה באמצעות רפרין החוזר כל שני בתים אשר חוזר אחרי כל בית;

הבית הראשון אשר קוטע את המבנה האחיד של השיר; בשיר קנה נוסף רפרין פנימי בין הדלת לסוגר, אשר חוזר על 
ממילות הדלת; בשיר קפז נוסף רפרין אחרי כל דלת ואחרי כל סוגר ובשיר מו שולבו מילות חזרה.  חלק

 

14
 . 71בארי, נג'ארה, עמ'  
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אך הצורות הללו מצויות על פי בארי כבר באמצע המאה השש עשרה אצל שלמה  15החרוזי מוגבל

הם מופיעים גם אצל נג'ארה וגאנשו כשהם  בן מזל טוב, ששיריו שקולים במשקל הכמותי. בהמשך

 16שקולים במשקל לא כמותי ומצורפים אליהם רפרנים שונים בהתאם לצורך הביצועי של השיר.

גאנשו עיצב מספר שירים בצורת השיר החרוזי: שיר )שווה חרוז( אחד שכל "הדלתות" 

נטי ונוסף לו רפרין, ו"הסוגרים" בו חורזים בחרוז אחיד )קמא(, הוא שקול במשקל ההברות הפו

ישה שירים נוספים אשר עשויים על פי הווריאציה השנייה לפיה סופי ה"דלתות" וסופי חמו

כל השירים שקולים במשקל ההברות הפונטי. לשלושה מהם נוסף  17ה"סוגרים" חורזים ביניהם.

  18הסטרופית נוצרת באמצעות האקרוסטיכון.רפרין )ק, קנט, ר(. בכל השירים החלוקה 

 זדויג'המ .ב

תבנית המזדויג' עשויה כך שחרוזיה באים בסופי הדלתות ובסופי הסוגרים, אך הם מתחלפים 

מבית לבית. משמע, הבית המסורתי הופך למעין מחרוזת דו טורית כשכל צמד חרוזים מתחלף 

מבית לבית ולפי סכמת החריזה: אא/בב/גג וכו'. צורה זו אינה בשימוש בשירת החול העברית 

לדברי בארי, הצורה מופיעה במאה השש עשרה אצל שלמה בן מזל טוב, אך  19סלמית.בספרד המו

שיריו שקולים במשקל כמותי ואילו אצל נג'ארה וגאנשו היא מופיעה במשקל לא כמותי ובתוספת 

לעתים הם כוללים חריזה פנימית,  21גאנשו כתב מספר שירים בתבנית דמוית המזדויג'. 20רפרנים.

פת פתיחה המשמשת כולה או חלקה כרפרין, ולכולם רפרין כלשהו. כמו כן, לעתים הם בעלי סטרו

כל השירים שקולים במשקל ההברות הפונטי ובכולם מודגשת חלוקה סטרופית באמצעות חתימת 

 השם הממוקמת בראש כל שני טורים ורפרין הממוקם בסיומם של כל שני "בתים". 

 שיר מנייריסטי "אלף אלפין"  .ג

תפילת בקשה ארוכה אשר עשויה בלשון מליצית בלתי מחורזת ומכילה אלף אלף אלפין היא 

היא נכתבה על ידי אברהם הבדרשי )המחצית השנייה של המאה  22מילים המתחילות באות אלף.

השלוש עשרה( והפכה לסוג חדש בשירת הקודש בפרובנס ולאחר מכן בספרד הנוצרית ובמרכזים 

                                                           
15
(: "אהלל אל אשר אין לו תמונה". ראה: הברמן, שמואל 1114-335הוא מופיע בשנים משיריו של ר' שמואל הנגיד ) 

 .35-63ך נורא", שם, ב, עמ' ; "תדע בני כי צור יצר67-61הנגיד, א, ע"מ 
16
 . 51; בארי, חידושי תבנית, עמ' 116-115אליצור, שירת החול, ג, עמ'  
17
     ק, קנט, ר, רב, רג. 
18
כך לדוגמה בשיר ק נוצרת חלוקה סטרופית בעיקר באמצעות האקרוסטיכון שבראש כל "סטרופה" המורכבת מטור  

 הארג'וזה ואליו נלווה רפרין ארוך. 
19
(: "אשורר שיר במלחמה ערוכה". 1147-1131היא עולה רק בתום התקופה בשיר האישקוקי של אברהם אבן עזרא ) 

 . 161א, עמ' 1ראה: שירמן, ספרד ופרובאנס, 
20
 .  51; בארי, חידושי תבנית, עמ' 116אליצור, שירת החול, ג, עמ'  
21
 מד, מח, סא, ע, צב, צד, צה, קנח, קצז.  
22
סוג היא תבניתו הסדירה והמחייבת, שהיא אחת מגילויי המאנייריזם הצורני. על השירה העברית אחד ממאפייני ה 

 . 116-61המנייריסטית ראה: פגיס, שירי תמונה, עמ' 
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הבדרשי. גם גאנשו הולך בדרכו ומעצב שיר )נ( בסגנון  נג'ארה ממשיך את מסורתו של 23נוספים.

אלף אלפין. השיר שקול במשקל ההברות הפונטי, כל מחרוזת מסתיימת בחרוז אחיד ובסיומה 

 מדגישים את החלוקה הסטרופית של השיר.  –החרוז האחיד והרפרין  –רפרין. שני אלה 

 שירים סטרופיים 2.1

 ויוצרת ת שנקטעת באופן סימטרי מדי מספר טוריםהשיר הסטרופי הוא בעל חריזה מתחלפ

מחדשים  בתחום זה חלוקה למחרוזות. כיוון שחרוזי השיר מתחלפים הוא אינו מונוטוני.

המשוררים את עיקר חידושיהם לאחר הגירוש. בעת הזאת רוב השירים הסטרופיים נשקלים כבר 

  24במשקל ההברות הפונטי.

 טוריות -תבניות דו 2.1.2

כל השירים  25טורית.-שירים בספר "פזמונים ובקשות" לגאנשו עוצבו בתבנית הדו ארבעהעשרים ו

האלה שקולים במשקל ההברות הפונטי. וכולם למעט שיר אחד )קו( חתומים. נראה כי המבנה 

מחציתם בעלי זיקה למבנה  26טורי קשור לכך שרוב השירים הושרו על פי לחן ספרדי.-הדו

שבנויה כיחידה אחת המחולקת לסטרופות, בהן כל  27הרומאנסה היהודית ספרדית לאחר הגירוש,

שתי שורות )מעין דלת וסוגר( הן יחידה מבנית אחת. כל שורה בת כשש עשרה הברות הנחלקות 

רו על פי לחן עשר שירים שהוש אחדהברות(.  6-7לשתיים, וכל חלק בעל מספר שווה של הברות )

ספרדי כוללים את שני מאפייניה הצורניים של הרומאנסה היהודית הספרדית לאחר -רומאנסי

 גם שיר אחד )מא( שהושר על פי לחן תורכי תואם למבנה זה.  28הגירוש ותואמים לה.

 29טוריים על פי סכמת החריזה הבסיסית שלהם לשתי קבוצות.-ניתן לחלק את השירים הדו

בקבוצה השנייה כל  30ת חריזה: אא/בב/גג וכו'. שירים אלה הם סוג של מזדויג'.האחת, בעלת סכמ

                                                           
23
  ; בניהו, נג'ארה, רלו.666-643. אודות הברדשי ראה: שם, עמ' 141, 671, 161פליישר, תולדות השירה, עמ'  -שירמן  
24
 . 51-51; שם, חידושי תבנית, עמ' 71מ' בארי, נג'ארה, ע 
לז, מא, מד, מח, מט, נ, ס, סא, ע, עב, צב, צד, צה, ק, קו, קלז, קנח, קנט, קסה, קצז, ר,  -כד, ללא סימן בין שיר לו 25

וראה גם שיר רא שהוא מרובע בחריזה מסורגת: אבבא וכו', שכל טור שני ורביעי יוצרים חריזה בא/בא וכו'  רב, רג.
ה לתבנית הדו טורית. ובדומ

       

26
 וראה גם שיר רא. עשר שירים על פי לחן ספרדי: מד, מח, מט, נ, סא, ע, צה, קלז, קנח, קנט, קצז, ר, רב, רג. ארבעה 

לז, מא, ס, עב, צב, צד, ק, קו, קסה. שיר אחד לא ידוע, חסר -שירים על פי לחן תורכי: ללא סימן בין שיר לו תשעה
  במקור, השלמה: כד.

27
   על השפעת הלחן על מבנה השיר ראה בפרק העשירי. 
28
על מאפייניה של הרומאנסה היהודית ספרדית  וראה גם שיר רא. רב, רג. מד, מח, מט, נ, צה, קנח, קנט, קצז, ר, 

 רצד. -; סרוסי, זמרת הקודש, רצג15-11ראה: מעוז, הרומאנסה, עמ' 
29
 ללא התחשבות בסטרופת הפתיחה, בחריזה הפנימית או ברפרנים.  
30
 מא, מד, מח, סא, ע, צב, צד, צה, קנח, קצז. על המזדויג' ראה למעלה בסעיף בשם זה.  
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והם תואמים  31אסונאנס, שני טורים מסתיימים בחרוז אחיד או חרוז הבנוי על תנועה חוזרת,

  32להגדרת מבנה הרומאנסה היהודית לאחר הגירוש.

ציוני  33ים ללא רפרין.שירשלושה טוריים נוסף רפרין מסוג כלשהו, למעט -לרוב השירים הדו

הרפרנים בשירים מגוון: לעיתים משמשת המחרוזת הראשונה כולה כרפרין )צה( ולעתים מופק 

לז( או ממחרוזת הפתיחה אך בסדר שונה )מד, ע, -הרפרין מטורה האחרון )שיר ללא סימן בין לו

ים משמש קלז, קצז(. יש וטורה השני של מחרוזת הפתיחה משמש כרפרין )מח, סא, קו( ולעת

יש שהרפרין ארוך ומונה בין שלושה  34כרפרין הטור השני של כל מחרוזת בשיר או צלעית ממנו.

 לארבעה טורים )עב, ק(. 

 שירים סטרופיים מגוונים 2.1.1

מבנים סטרופיים הכוללים יותר ממערכת חרוזים אחת בכל מחרוזת מאפיינים את שירת הקודש  

 –העברית בספרד ובמזרח. בספרד הם זכו לתפוצה רבה בהשפעת השירה הסטרופית הערבית 

והם משני הסוגים העיקריים: המושח והתבנית המעין אזורית  –המושח והזג'ל האנדלוסיים 

גם בשירה שנכתבה  35המעין אזורית בה הרבו ליצור בפיוט הספרדי. כשהעדיפות היא לתבנית

  36במזרח לאחר הגירוש יש לתבנית המעין אזורית פופולאריות רבה במיוחד.

 שירי אזור, המושח  .א

המושח, שיר האזור, הוא חידוש ערבי אנדלוסי )המאה העשירית( אשר אומץ על ידי המשוררים 

ר מושר לרוב על ידי סולן. נושאיו הם החשק, השבח והיין, העבריים. שיר האזור נועד להיות שי

נושאים אופייניים לשירה החצרנית. שיר האזור הוא שיר סטרופי העשוי בדרך כלל מחמש 

חרוזי. יחידת היסוד של השיר היא המחרוזת השלמה אשר מורכבת משני -מחרוזות והוא רב

אזור בן שני טורים. לעתים קרובות יופיע חלקים: ענף ואזור. בדרך כלל הענף בן שלושה טורים וה

אזור מקדים, המדריך, לפני המחרוזת הראשונה. תכונה מיוחדת של תבנית שיר זו היא סיום 

 37השיר )האזור האחרון( שלרוב נכתב בלשון אחרת מגוף השיר. קטע זה מכונה כרג'ה או חתימה.

 בשיר הקודש נעדר כמובן מקומו של הכרג'ה משיר האזור. 

                                                           
31
; 61חריזה אסונאטית מסתפקת בשוויון תנועה אחת בהברה המוטעמת האחרונה. ראה: שילוח, הרומנסות, עמ'  

לז, מט, נ, ס, עב, ק, קו, קנט, ר, רב, רג. -ואלה שירי הקבוצה: כד, ללא סימן בין לו. 15מעוז, הרומאנסה, עמ' 
 

32
בחלק מהשירים בקבוצה זו גם כל "דלת" חורזת זו בזו. שירים אלה הם סוג של ארג'וזה: ק, קנט, ר, רב, רג. על  

 הארג'וזה ראה למעלה בסעיף בשם זה. 
33
 מט, רב, רג. 
34
 קסה, ר. מא, נ, ס, צד, קנח, קנט,  
35
 . 13בארי, היסודות הספרדיים, עמ'  
36
 כך למשל רוב שירי ישראל נג'ארה עוצבו בתבנית זו.  
37
; שם, שירת החול, 141-11לתולדות שיר האזור העברי, לתבניותיו ולתכניו ראה: רוזן, שירת האזור העברית עמ'  

. על החריזה 114-47; אליצור שירת החול, ג, 617-117; לוין, מעיל תשבץ, ג, עמ' 117, 111; שם, מזרח, עמ' 151-116
 .151-116; שם, שירת החול, עמ' 14-55כעיקרון מארגן חשוב בסוג ראה: רוזן, שירת האזור העברית, עמ' 
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שירים בספר "פזמונים ובקשות" של גאנשו מעוצבים בתבנית שיר האזור: ארבעה שירי  שישה

שניים משירי האזור הרגילים  38אזור רגילים )מ, רכב, רכג, רכד( ושניים כפולי גוף )פד, קיא(.

כתובים במשקל כמותי )רכב, רכג( ושניים מהם במשקל ההברות הפונטי )מ, רכד(. שיר אחד עשוי 

מ( ושלושה חתומים )מ, רכג, רכד(. שלושה מארבעת שירי האזור שעיצב גאנשו הם ללא מדריך )

שירי חול מסוג קינה על מת )רכב, רכג, רכד(. שלא כמקובל בשירי החול שניים מהם חתומים )רכג, 

רכד( ואחד מהם עשוי כשיר חול ספרדי מובהק במשקל כמותי וללא חתימה )רכב(. שני שירי 

ד, קיא( שקולים במשקל ההברות הפונטי והם חתומים. כל שירי האזור הללו האזור כפולי הגוף )פ

מעוצבים ללא כרג'ה לועזית, משמע האזור האחרון של השיר כתוב אף  –הרגילים וכפולי הגוף  –

הוא בעברית. לעומת זאת למעט שיר אחד )מ(, כל השירים כוללים רפרינים ממינים שונים וזאת 

לדברי בארי, הוספת רפרין לשיר  39הספרדי אשר עשוי ללא רפרין. שיר האזור המקוריבשונה מ

 40האזור מעיד על התדרדרות הצורה המקורית שלו והתקרבותו לצורות עממיות בעלות רפרין.

 41גם בין שיריו של נג'ארה שירי אזור מובהקים הם מיעוט, גאנשו מיעט ליצור בתבנית שיר האזור.

  42כפולי הגוף וכפולי האזור דווקא נפוצים בשיריו.אך שלא כמו אצל גאנשו שירי האזור 

 התבנית המעין אזורית, המרובע והדומים להם  .ב

הימצאותו או העדרו של רפרין בשיר הוא עניין מהותי. ישנם שירים שתבניתם אינה מחייבת 

רפרין, וישנם שירים שתבניתם מחייבת רפרין. שתי הקבוצות מצויות בשפע בפיוט הספרדי והן 

שתי קבוצות השירים הללו עולות גם בשירה התורכית.  43גם ב"עולת חדש" של נג'ארה.עולות 

, אשר בו השורה האחרונה )או  (muzdevic)הראשונה, בקבוצת השירים ללא רפרין, המוזדויג'

צמד השורות האחרונות( של כל מחרוזת היא בעלת חרוז זהה על פי סכמת החריזה: אאאא/ 

(, בו השורה mukerrirהשנייה, בקבוצת השירים בעלי הרפרין, המוקריר )בבבא/ גגגא וכדומה. 

האחרונה )או צמד השורות האחרונות( חוזרת כרפרין בכל מחרוזת על פי סכמת החריזה: אאאת/ 

שתי הקבוצות הללו עולות גם בשירי גאנשו כפי שאפרט בחלק  44בבבת/ גגגת וכדומה )ת= רפרין(.

 זה. 

 

 
                                                           

38
 . 111-117, 115-111על שירי אזור כפולי גוף ראה: פליישר התפתחות שיר האזור ראה:  
39
 . 61ג'ארה, עמ' ; בארי, נ111אליצור, שירת החול, ג, עמ'  
40
 .37שם, שם, עמ'  
41
 . 151רוזן, מזרח, עמ'  
42
 .16בארי, היסודות הספרדיים, עמ'  
43
 . 61-73שם, נג'ארה, עמ'  
44
 .141-113אנדריוז, שירה תורכית, עמ'  
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 י )בעל רפרין( השיר המעין אזור 2ב.

הדגם הסטרופי המעין אזורי הוא ממאפייני האסכולה הספרדית בשירי הקודש והוא החל להופיע 

התבנית המעין אזורית מעוצבת  45בפייטנות הספרדית בדור השני ליצירה העברית הספרדית.

חרוזית וממחרוזות בעלות חרוזים מתחלפים שנלווה להן קטע בעל חרוז -מסטרופת פתיחה חד

וע. סטרופת הפתיחה מחורזת לאורכה בחרוז קבוע אך היקפה משתנה. בדרך כלל היא קצרה קב

 –בת שני טורים  –מיתר המחרוזות. לרוב טורה האחרון משמש כרפרין ולעתים, כאשר היא קצרה 

כרפרין. הרפרין הוא קטע קליט אשר מאפשר את השתתפות הקהל, לרוב  היא משמשת כולה

השיר המעין  46שקל המקובל בתבנית זו הוא משקל הברות דקדוקי.פסוק מקראי כלשונו. המ

 ובשירת החול, הופיע בשלב מאוחר יותר.  47אזורי נועד לציבור הרחב של קהל המתפללים,

הדגם המעין אזורי קרוב ביסודו לתבנית הזג'ל, שמקורה בשירה הערבית, אך הופעתו 

ורי העברי. הזג'ל הוא דגם עממי, כתוב המתועדת בשירה הערבית מאוחרת לזו של השיר המעין אז

 48בשפה ערבית מדוברת שנועד לאפשר לקהל השומעים להצטרף לשירה ולחזור על הרפרין.

הזג'ל העות'מאני הוא שיר לירי קצר עשוי  49הזג'לים תופסים את עיקר הנפח של השירה התורכית.

בטורים המורכבים משני חצאים. היקף המחרוזת הוא בין ארבעה לארבעה עשר טורים ואף יותר, 

 -כשהמקובל הוא בין חמישה לשבעה טורים. המקצב של השיר מתבסס על השיטה הפרסית

/בא/גא/דא וכדומה. עות'מאנית. סכמת החריזה של הזג'ל מבוססת תמיד על הצליל הבודד: אא

 50בפועל החריזה קשורה לרוב למילה או לביטוי שחוזר בדיוק באותה צורה לאורכו של השיר.

מספר צורות תורכיות קרובות לזג'ל מבחינת מערך החריזה או התכנים העממיים שלהן. המורבה 

(murabbaקרוב לזג'ל ולתכנים הרוחניים והפילוסופיים והוא אף מרוחק מהמסורת הג ,).51בוהה 

( היא צורה שירית נוספת אשר קיימת בשירה התורכית האסלאמית המוקדמת sarkiהשארקי )

ובמסורת הפרסית. צורה זו מרוחקת מהמסורת הגבוהה והאינטלקטואליות וקרובה אף היא 

השארקי צמוד ללחנים פופולאריים ולוואריאציות מסורתיות אשר מיועדות  למסורת העממית.

                                                           
45
לפי פליישר הצורות הללו הן פשרה בין הצורות הערביות המסודרות לבין צורות הפיוט הטרום ספרדי שאינן  

 . 511-563ת ואף חריזתם לא מגוונת. פליישר, שירת הקודש, עמ' שקולו
46
על משקל ההברות הדקדוקי ראה בפרק השביעי. 

  

47
; 114-116, התפתחות שיר האזור, עמ' שם; 511-563, שירת הקודש, עמ' שם; 665-661פליישר, היוצרות, עמ'  

 . הדגם הזה היה נפוץ בשירי החתונה או בקינות(. 115-111אליצור, שירת החול, ג, עמ' 
48
; רוזן, 114, התפתחות שיר האזור, עמ' שם; 511; פליישר, שירת הקודש, עמ' 111-117אליצור, שירת החול, ג, עמ'  

. הזג'ל שימש לכתיבה 53; טובי, גירוש, 171-147, 14-11סטרופית, עמ' שטרן, שירה  ;113-111שירת האזור העברית, 
 . 16מיסטית. נוהג זה ידוע בקרב הצופים כבר מהמאה השלוש עשרה, ראה: יהלום, רנסאנס, עמ' 

49
 .113אנדריוז, שירה תורכית, עמ'  
50
 . 11; גיב, ספרות תורכית, עמ' 6-5שם, קולות השירה, עמ'  
 .113תורכית, עמ' אנדריוז, שירה  51
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ההבדל העיקרי בינו לבין הצורות האחרות הוא בטון. השארקי רגוע יותר  להשתלב עם מוסיקה.

  52מבחינת הטון ומתחבר למציאות ולציורים נעימים מהחיים.

עם  53אליצור מציינת כי מבחינת ההגדרה ניתן לראות בזג'ל טיפוס מסוים של שיר מעין אזורי.

מעין אזורי מפותח בתבניתו ונפוץ זאת כאמור, הזג'ל הינו דגם עממי שמקורו ערבי ואילו השיר ה

בשירת הקודש. כיוון שהשירים שעבודתי עוסקת בהם כתובים בשפה העברית ומקורם העברי 

ברור, ואף מאפייניהם הצורניים קושרים אותם לשירת הקודש, אכנה אותם בשם הכולל שיר מעין 

 אזורי.

 התבנית המעין אזורית בשיריו של גאנשו 2.2ב.

 א. משקל וחתימת השם 

למעלה ממאה שירים, יותר ממחצית משירי ספר "פזמונים ובקשות" של גאנשו, עשויים בתבנית 

כל השירים למעט ארבעה עשויים במשקל  54המעין אזורית. כל השירים למעט שישה חתומים.

ועל כך גם מצהיר גאנשו  55ההברות הפונטי )סה, רד, רו, רכ(. שניים במשקל כמותי )סה, רו(,

בכותרות השירים ושנים מהם ללא משקל מדויק )רד, רכ(. ארבעת השירים הללו גם עשויים ללא 

חזרות, מילות ענייה, או רפרנים אחרים. מכאן שרק שיר אחד )סה( מכלל השירים המעין אזוריים 

בתבנית המעין עשוי כשיר חול מובהק והוא במשקל כמותי וללא אקרוסטיכון. לרוב השירים 

  56אזורית מאפיינים של הפיוט כפי שאנו מכירים משירת הקודש בתקופות קודמות.

 סטרופת הפתיחה  .ב

חרוזית במחרוזת הפתיחה היא שכיחה בשיריו של גאנשו, אך במספר מועט של -החריזה החד

המזכירה את אחת מאפשרויות החריזה  57שירים היא מביאה סכמות חריזה שונות: שששת,

ה מוקיריר 58,(sarki)ת התורכיות השארקי בתבניו או בתבנית  59(murabba mukerir) והמּורּבָּ

[ בשיר רי. בשיר חריג אחר )קסט( מעוצבת סטרופת הפתיחה בשונה מיתר מחרוזות ת] -ששששת

                                                           
52
. סכימות החריזה: אבאב/ גגגב/ דדדב וכדומה. 141-113; אנדריוז, השירה התורכית, עמ' 15סרוסי, המוסיקה, עמ'  

 . 141א וכדומה. ראה: שם, עמ'  תא / גגג תא/ בבבתא אתאו אאאא/ בבבא/ גגגא וכדומה. או א
53
פרין ובשניהם חרוז קבוע אחד בלבד. אליצור, שכן לשניהם מחרוזת פתיחה קצרה המשמשת חלקה או כולה כר 

 .111שירת החול, ג, עמ' 
  סב, סה, עד, קז, רי, רכ. 54
55
 כל שני טורים הוא בית של השלם מקוצר בסוף דלת והסוגר.  סה, במשקל הקטוע; רו, 
56
  על האקרוסטיכון בהרחבה ראה בפרק התשיעי ובמפתח החתימות. 
57
 קמח, קנג, קעב, קפו. 
 
58

 .141; אנדריוז, שירה תורכית, עמ' 15המוסיקה, עמ' סרוסי, 
59
 . 113שם, שם, עמ'  
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השיר באמצעות חריזה פנימית על פי סכמת חריזה שתשת, ובדומה לאחת מאפשרויות החריזה 

  60התורכי.( sarkiשל השארקי )

וב מחרוזות הפתיחה בספר "פזמונים ובקשות" של גאנשו הן בנות ארבעה טורים כשטורן ר

לעיתים סטרופת הפתיחה קצרה יותר, בת  61הרביעי נכפל וחוזר כרפרין בסוף כל מחרוזות השיר.

 ולעיתים היא 63שלושה טורים 62טור אחד, ואז היא חוזרת כולה כרפרין )לה, צו( או בת שני טורים,

לרוב ישמש טורה האחרון כרפרין בסוף כל מחרוזת בשיר אך לעתים שני טוריה של  64ארוכה יותר.

במקרה יוצא דופן אחר )קפה(, דווקא הטור הראשון של  65סטרופת הפתיחה משמשים כרפרין.

מחרוזת הפתיחה חוזר כרפרין בסיומה של כל מחרוזת. כמו כן, באחד השירים )קיו( סטרופת 

ני טורים אך אין ציון לכך שהיא משמשת כרפרין בתום כל מחרוזת. שני שירים הפתיחה מונה ש

הרפרין בשיר המעין אזורי אחרים בתבנית המעין אזורית עשויים ללא סטרופת פתיחה )מג, קצח(. 

 הוא לרוב קטע קליט אשר מאפשר את השתתפות הקהל, בדרך כלל פסוק מקראי כלשונו. 

שבראשו פסוק אשר אמור לחזור  66מוסתאג'יב הספרדי,ה דומה לתבנית המעין אזורית הוא

באותו אופן, במספר שירים מעין אזוריים בספר השירים של גאנשו  כרפרין לאחר כל מחרוזת.

הטור האחרון של סטרופת הפתיחה הוא פסוק, לרוב כלשונו, אשר משמש רפרין בסיומה של כל 

הפתיחה בשירים הללו גדולה מטור  סטרופת מוסתאג'יב הספרדישלא כמו ה 67מחרוזות השיר.

 שניים עד ארבעה טורים.  אחד והיא מונה לרוב

 רפרנים נוספים, עניות וחזרות .ג

בשונה מהמקובל בתבניות השגורות של השיר המעין אזורי, בספר השירים של גאנשו מתגוונים 

משאלה. במקרים רפרנים מסוגים שונים. בדרך כלל ברפרין המסיים עולה נימת תקווה כלשהי או 

אחדים הטור האחרון בכל סטרופה חוזר כרפרין )פג, קפט( ולעתים הרפרין מופק מחזרה על שני 

משמע, בשני המקרים הללו הטורים המסיימים בכל  68הטורים האחרונים של כל מחרוזת בשיר.

מחרוזת נכפלים, והרפרין מתחלף מסטרופה לסטרופה. למרות שמתקיים כאן עקרון החזרה 

תופעה זו נוגדת את הרעיון הבסיסי של התבנית המעין אזורית, ומבטלת את תפקידו עה, הקבו

                                                           
60
 . 141-113שם, שם, עמ'  
61
 לדוגמה: לז, קג, קלה, קפח. עוד ראה תיאור התבנית ליד השירים.  
62
קכו, סטרופת הפתיחה חוזרת במלואה כרפרין בסיומה של כל מחרוזת. רכ, כנ"ל, למעט הרפרין של סטרופת  

 לד, רה, טורה האחרון חוזר כרפרין. הסיום. ק
 
63

 צ )למעט הרפרין בסטרופה האחרונה(. 
64
 בת חמישה טורים כשהטור החמישי נכפל: עג.  
65
 לח, לט, עא, קמה, קפו, רו. 
66
 . 63, 67; בארי, נג'ארה, עמ' 561-573פליישר, שירת הקודש, עמ'  
67
 אה בפרק התשיעי.על הסיומת המקראית בהרחבה רלדוגמה: לו, קז, קעב, קפב.  

 

68
 קיז, קנ, קנו, קסו, קעא ובשיר קיח, הרפרין מופק מחזרה על שלושה הטורים האחרונים של כל מחרוזת.  
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המקורי של החרוז הקבוע לרמוז על בואו של הרפרין הקבוע. תופעה דומה עולה גם בשירי נג'ארה. 

ליצור חזרה מוסיקלית בסוף כל קבוצת טורים.  לדברי בארי אין כאן כוונה להביא רפרין אלא

  69.ה זו אינה מוכרת בשירה העבריתלדבריה תופע

(, הוא זג'ל תורכי, הכולל תוספת של מספר מילים בכל שורה. המילים mustezadהמוסטזד )

הנוספות חייבות להיות בעלות חרוז ומשקל זהה למחצית הטור האחרון שהן מצורפות אליו. ניתן 

נהג נג'ארה ופן דומה בא 70לקרוא או להשמיט את המילים הללו מבלי לגרוע ממשמעו של השיר.

בחלק משיריו. לעתים הוא הוסיף להם עניות קצרות אשר ניתן להשמיטן מבלי שמבנה השיר או 

משקלו ייפגעו. הוא נהג גם להוסיף על המחרוזות המעין אזוריות רפרנים עצמאיים שאינם 

של מילות גאנשו נהג אף הוא להוסיף לחלק משיריו עניות  71מעוגנים במבנה השיר המעין אזורי.

אלה נוספו על הרפרין המובנה בסוג  73ולעצב בהם חזרות קצרות או ארוכות. 72פנייה ומילואים,

ניתן אף  והם שימשו כקישוט וכפי הנראה שילובם בשיר קשור להשפעות המוסיקה ולצרכיה.

לשער כי גאנשו, כמו נג'ארה, בחר דווקא בתבנית המעין אזורית ברוב השירים כדי שיוכל לשלב 

 74ם רפרנים וקטעי ביניים לשעת ביצועם, שילוב שהוא קשה לביצוע בשירי המושח המובהקים.בה

 נראה כי דגמי השירה הסטרופיים התורכיים שימשו לגאנשו דוגמה. 

 הצורות המורכבות של התבנית המעין אזורית .ד

מים התבנית המעין אזורית, כמו הצורות הסטרופיות בכלל, הייתה פתוחה לקלוט גיוונים בתחו

שונים: מערך החריזה, היקף המחרוזת, ואריאציות המשקל וכדומה ולהביא לפיתוח מורכב 

בתוך קבוצת השירים המעין אזוריים בספר "פזמונים ובקשות" עולה  75ומרשים של צורות היסוד.

קבוצת שירים אשר בה בכל מחרוזת יש למעלה משתי מערכות חרוזים. הכוונה לתבניות כפולי גוף 

גאנשו עיצב אף הוא את הצורות המורכבות הללו, אם  76אזור וואריאציות נוספות עליהן. או כפולי

ושיר מעין  77ישה שירים מעין אזוריים כפולי גוףחמכי היקף יצירתו בהן מצומצם. הוא עיצב 

אזורי אחד כפול אזור )צח(. כל השירים חתומים ושקולים במשקל ההברות הפונטי. לשיר אחד 

 אחר נוספו חזרות )קצד(.  יררת מילת פנייה )קצב( ובשנוספה ענייה בצו

                                                           
69
 . 116-115בארי, נג'ארה, עמ'  
70
 .13-16גיב, ספרות תורכית, עמ'  
71
 . 41-13בארי, היסודות הספרדיים, עמ'  
 לדוגמה: נז, פג, קיט, קכ. 72
73
חזרות קצרות: צז, קט, קסו. חזרה על למעלה משלושה טורים בנוסף לרפרין המובנה בסוג, לדוגמה: נד, קמב,  

 קצד. 
74
 . 16בארי, היסודות הספרדיים, עמ'  
75
 . 13שם, חידושי תבנית, עמ'  
76
מרבה ליצור  גם נג'ארה .165 151, 151-111, 114-116על תבניות כאלה ראה: פליישר, התפתחות שיר האזור, עמ'  

 . 13-16, היסודות הספרדיים, עמ' שם; 31-31בארי, נג'ארה, עמ' : בתבניות כאלה אף יותר מפייטני ספרד. ראה
 סג, קנז, קפד, קצב, קצד.  77
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השתלטותה של המוסיקה על השיר באה לידי ביטוי בשירים המעין אזוריים כשהחלק 

המקביל לאזור או לטור המעין אזורי הפך לישות עצמאית בעלת היקף עצום וכלל גם חזרות, 

השירים עדיין בעלי מבנה  רפרינים, וחריזה מגוונת, ולעומתו גוף הסטרופה הצטמק. אמנם

שיר אחד כזה עולה בספר השירים של  78סימטרי אולם כבר קשה להחזירם למבנה הבסיסי שלהם.

. ניתן לזהות בו את השלד של התבנית המעין אזורית. השיר כולל רפרין מורכב וחזרות גאנשו )נו(.

כון. בצד תופעה זו הוא עשוי משתי סטרופות בלבד, שקול במשקל ההברות הפונטי ולו אקרוסטי

ראויים לציון שירים אחדים המעוצבים בתבנית המעין אזורית, אלא שהם קצרים ובנויים 

מסטרופת פתיחה וסטרופה אחת אחריה )עד, קז, קעב(. תופעה נוספת מתבטאת בכך שלשירים 

יש להניח שגם התופעות הללו  79רבים העשויים בתבנית המעין אזורית חריזה פנימית תכופה.

 רות להשפעות המוסיקה. קשו

היקף השיר, היקפה  –יוצא אפוא כי מאפייניהם הצורניים של השירים כפי שעלו כאן 

המשתנה של המחרוזת הבודדת, היקפה של סטרופת הפתיחה והטור המעין אזורי בעל החרוז 

מלמדים כי השירים שבספר "פזמונים ובקשות" תואמים את הגדרתה של התבנית המעין  –הבודד 

תואמים כן הם ורית. מכאן עולה שהם בעלי זיקה לשיר הקודש הספרדי ולמסורת הספרדית ואז

  80את מאפייני הזג'ל אשר תפס את עיקר הנפח בסביבה התורכית.

 שיר סטרופי פשוט )ללא רפרין( 1ב.

שירים בתבנית סטרופית פשוטה, שבה החרוז אחיד בכל מחרוזת  גאנשו כלל בספרו גם שלושה

ממחרוזת למחרוזת, לפי הדגם של אאאא/בבבב/גגגג וכו'. דגם שירי זה היה נפוץ כידוע ומתחלף 

כל השירים חתומים. שניים מהם שקולים במשקל ההברות הפונטי  81במסורת הפייטנית הקדומה.

ולהם רפרין )צג, קפג( ושיר אחד )רכא( אינו שקול במשקל מדויק. שיר רכא הוא קינה ארוכה שבה 

   82מת בסיומת מקראית החורזת עם חרוזה של הסטרופה.כל מחרוזת נחת

 מרובע ספרדי, הֻמסמט )ללא רפרין(  2ב.

המרובע הספרדי הוא מעין התחלה לצורה הסטרופית. הוא מעוצב באמצעות חרוז קבוע בצד 

חרוזים מתחלפים. הבית מחולק לארבע צלעיות. שלוש צלעיות חורזות ביניהן בחרוז מתחלף 

עית הרביעית חותמת את הבית בחרוז מבריח. המרובע הספרדי דומה לדגם מבית לבית, והצל

                                                           
78
 . 51בארי, חידושי תבנית, עמ'  
 לדוגמה: סד, פב, פג, צז, קיט, קכט ועוד.  79
80
ין אזורית לשירת הקודש ראה: פליישר, מבנים סטרופיים, עמ' על המאפיינים הצורניים הקושרים את התבנית המע 

116-111 . 
81
 . 53טובי, גירוש, עמ'  
82
על השימוש בסיומות מקראיות מסוגים שונים במסורת הפייטנית הקלאסית ראה: פליישר, שירת הקודש, עמ'  

151-151. 
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סמט" –הערבי  מבחינת צורתו  84אך נראה כי הוא התפתח בשירה העברית באופן עצמאי. 83"המֻּ

משלב דגם זה את עקרונות השירה הערבית עם זו של הפיוט. כך מצד אחד תואם החרוז המבריח 

מתחלפים ממחרוזת למחרוזת תואמים את המקובל על פי את השיר שווה חרוז ואילו החרוזים ה

תבנית שירית דומה קיימת גם בשירה התורכית האסלאמית  85מסורת הפיוט הארץ ישראלי.

חרוזית -המוקדמת ובמסורת הפרסית. זו כנראה הרחבה של התבנית האסלאמית החד

אאאת/  לחמישה שירים בספר "פזמונים ובקשות" של גאנשו סכמת חריזה 86המסורתית.

אולם שלא כמו המרובע הספרדי הם אינם  87בבבת/גגגת וכו' ובכך הם בעלי זיקה למרובע הספרדי,

שירים )ריח, ריט(, שאינם חתומים הם מסוג קינה. שיר ריח הוא קינה  88שקולים במשקל הכמותי.

על נפטר והשני, ריט, קינה לט' באב. שניהם עשויים במשקל ההברות הפונטי ולהם צלעיות 

רות. מכאן שלמעט משקלם מעוצבים השירים הללו בדומה למרובע הספרדי. גם משקלם של קצ

יתר השירים )מב, קכז, קצט( הוא משקל ההברות הפונטי והם חתומים, אך טוריהם ארוכים 

 ולפיכך תבניתם היא סטרופית מרובעת בחריזה מעין אזורית ולא של מרובע מובהק. 

ולש הספרדי טור ארוך שמתחלק לשלוש צלעיות כאשר בדומה למרובע הספרדי, מעמיד המש

שתי הצלעיות הראשונות חורזות זו עם זו בחרוז שמשתנה מטור לטור, ואילו הצלעיות האחרונות 

בתבנית המשולש  כאמור שעוצבו תחינותמלבד ה 89של כל הטורים חורזות זו בזו בחרוז מבריח.

הצלעית הראשונה  בעל זיקה לדגם זה )קס(. נוסף שהוא בין שיריו של גאנשו שירנמצא   90הספרדי,

של השיר ארוכה יותר משתי האחרות. השיר כולל סטרופת פתיחה אשר טורה השלישי משמש 

יש לשער כי מיעוט  רפרין בסיומה של כל סטרופה. הוא שקול במשקל ההברות הפונטי וחתום.

כוללת בבסיסה רפרין והוא העדיף  השירים שכתב גאנשו בתבניות אלה קשור לכך שהתבנית אינה

    על פניה תבנית קרובה אשר כוללת רפרין, השיר המעין אזורי.

 מי כמוכה 2ב.

פיוט ה"מי כמוכה", חלק ממערכת היוצר, נאמר בתפילת השחרית הנערכת בשבתות ובימים 

טובים בברכת הגאולה. שמו של הפיוט נגזר מפסוק המוצא: "מי כמוכה באלים ה'" וייעודו הוא 

לפייט את הפסוק הליטורגי: "ה' ימלוך לעולם ועד". למעשה מגשר הפיוט בין שני הפסוקים 

                                                           
83
 . 111אליצור, שירת החול, ג, עמ'  
84
. ראה גם: שם, התקבלות 154-113ראה: פליישר, מבנים סטרופיים, עמ'  על התפתחותו של המרובע הספרדי 

 . 176-175המושח, עמ' 
85
 .65, 61-73; בארי, נג'ארה, עמ' 111אליצור, שירת החול, ג, עמ'  
86
 . 141-113אנדריוז, שירה תורכית, עמ'  
87
מב, קכז, קצט, ריח, ריט. כמו כן אפשר שגם שיר קעט שהוא שיר חלקי, הוא מעין מרובע )בתוספת מילת מילואים(  

 לאור המצאי הקיים ולפי מערך החריזה הקיים, אך יתכן שהשיר עשוי בתבנית השיר המעין אזורית. 
88
 . 111פליישר, מבנים סטרופיים, עמ'  
89
 . 164פליישר, שירת הקודש, עמ'  
90
   .44-46על כך ראה בפרק הרביעי, הערות  
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במתכונתם  92כמוכה" הספרדיים עוצבו מחדש בספרד כקטעי שירה ארוכים. פיוטי ה"מי 91הללו.

החדשה הם עשויים מחרוזות מרובעות בעלות טורים קצרים המסודרים על פי עקרון החריזה 

המעין אזורית. לכל מחרוזת חרוז אחד קבוע אשר מתחלף ממחרוזת למחרוזת וכל טור רביעי הוא 

אשר באה במקום החרוז הקבוע. בדרך כלל פיוטי ה"מי  סיומת מקראית המסתיימת במילה זהה,

כמוכה" אינם שקולים. סממן צורני אחר של הסוג הוא האקרוסטיכון. בפיוטי ה"מי כמוכה" 

הספרדיים נמצא אקרוסטיכונים סטרופיים המסודרים על פי אותיות האלף בית, כך שכל אות 

וכות יותר כוללות אף את באה בראש הסטרופה בטור הראשון שלה בלבד. היצירות האר

חתימותיהם המפורטות של הפייטנים. לגוף הפיוט קדמה לרוב פתיחה של מספר סטרופות. כל 

סטרופה החלה בצירוף "מי כמוכה" ולעתים כלל הטור השני את הצירוף "ומי דומה לך". לעתים 

ת אף הן קרובות הביאו מחרוזות הפתיחה חתימה קצרה. הסיומות המקראיות בחלק זה מסתיימו

במילה הקבועה אשר הופיעה בגוף הפיוט. בשלב מאוחר יותר בתולדות הדגם נזנח חלק זה. סיומו 

 של פיוט ה"מי כמוכה" כולל יחידת מעבר מפורשת אל הפסוק שהוא מיועד לפייטו. 

שיר אחד בקורפוס השירים של גאנשו מעוצב בתבנית ה"מי כמוכה" )ריא(. מאפייניו 

הדגם שעוצב מחדש בספרד. אורכו של השיר הוא תשעים ושניים טורים הצורניים תואמים את 

מחרוזות(. הוא עשוי מחרוזות של ארבעה טורים אשר מסודרים על פי עקרון החריזה המעין  15)

אזורית. כל סטרופה פותחת במילה "יי" והטור הרביעי של כל מחרוזת נחתם בסיומת מקראית 

. השיר חתום באקרוסטיכון אלפביתי מלא אשר נכפל אשר בסופה מופיעה מילת הקבע "היום"

בארבע כך שבראש כל טור של המחרוזת ממוקמת אות על פי סדר האלף בית, ובסטרופה 

האחרונה חתימת המחבר. כמקובל בתבנית, השיר אינו שקול. בהתאם לזמנו ולייעודו החדש מחוץ 

 אשר היו נהוגות בו בעבר.  למסגרת התפילה התקנית שיר זה חסר את חטיבות הפתיחה והסיום

 שירים סטרופיים נוספים בזיקה לחרוז המבריח .ג

צורות סטרופיות סימטריות ופשוטות שעיצובן הוא פיתוח חדשני של השיר שווה החרוז, קיימות 

בשירה התורכית. השירים עשויים כמעין שני בתים קלאסיים, כשהטור הראשון כולל את תפארת 

התורכי העממי,  (mani/ גגדג וכו'. צורות אלו הם: המאני )הפתיחה, בסכימת חריזה אאבא

שירים מסוג זה אינם קיימים בספר השירים של  93המשכילי. rubai)) ( והרובעיאתtuyugהטויוג )

                                                           
. מבחינת תוכנם עוסקים פיוטי ה"מי 145-141, היוצרות, עמ' שם. וראה גם: 151פליישר, שירת הקודש, עמ'  91

כמוכה" בעברה המפואר של האומה, החל בתיאור בריאת העולם ומעשה בראשית וכלה ביציאת מצרים וקריעת ים 
 . 131-171; שם, היוצרות, עמ' 151, 111-113הקודש סוף. על כך ראה: שם, שירת 

92
מתכונתו זו של פיוט המי כמוכה נוגד את מהלכה הידוע של האסכולה הספרדית ואת עקרונותיה הפואטיים.  

 . 171פליישר, היוצרות, עמ' 
93
 . 51; בארי, חידושי תבנית, עמ'16; גיב, ספרות תורכית, 171-147אנדריוז, שירה תורכית, עמ'  
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ואולם בספר "פזמונים ובקשות" עולים שני שירים סטרופיים אחרים בעלי ארבעה  94גאנשו.

חרוז ולחריזה בחרוז המבריח. האחד )קכה( נחרז טורים אשר עיצובם קשור בבירור לשיר שווה ה

תו(, ובשני )קטו( כל טור מסתיים במשפט חוזר שבסופו המילה "ינום".  -)לכל אורכו בחרוז אחיד 

שירים אלה נראים כשירים שווי חרוז לכל דבר. החלוקה הסטרופית לארבעה טורים נוצרת בהם 

  95בכפוף למיקומו של האקרוסטיכון.

)קלו( בספר "פזמונים ובקשות" עוצב בהשפעת השיר שווה החרוז אבל הוא חריג שיר נוסף 

כל טור בשיר זה נחלק לשלושה. וכל אחד מהטורים חורז בחרוז אחיד עם הטורים  בצורתו.

המקבילים לו בשיר על פי סכמת החריזה: אבג/ אבג וכו'. סטרופת הפתיחה המעוצבת כטור אחד 

כל טור ויוצרת את החלוקה הסטרופית בשיר. השיר שקול  ארוך חוזרת כטור רפריני לאחר

 במשקל ההברות הפונטי והוא אינו חתום. 

 שירים סטרופיים מורכבים  .ד

בין שירי הספר של גאנשו מצויים שמונה שירים שהם בעלי תבניות מורכבות אשר אינן תואמות 

ם חתומים להוציא רוב השירי 96לדגמים הסטרופיים הספרדיים ואשר כמותם לא נמצאו בספרד.

שניים )קלט, קצג( והאקרוסטיכון מהווה בהם גורם מארגן. כל השירים למעט שניים )עט, פט( 

שקולים במשקל ההברות הפונטי. בכל השירים מעוצבים רפרנים, חזרות, מילות פנייה ומילות 

יגיון שהה השפעתה הדומיננטית של המוסיקה באה לידי ביטוי בשירים הללונראה כי  97מילואים.

הצורות המשונות והמורכבות של השירים הללו  98המבני שלהם קשור במנגינות שלמענן חוברו.

התהוו תודות לפתיחותם של המשוררים ליצור ולחדש ולהיענות לטעמם של קהל הצרכנים אשר 

נשא את עיניו למוסיקה התורכית. כיוון שתופעות דומות עולות גם מן השירה התורכית בת הזמן 

 כוונת המשוררים הייתה להתאים את הטקסט השירי לתבנית המוסיקלית המושרת, וכי נראה כי

 למנגינות היה תפקיד משמעותי בעיצובם התבניתי של השירים. 

שיאו של תהליך השתלטות המוסיקה על השיר בא לידי ביטוי כאשר התבנית הסימטרית של 

ומיקומם בשיר אינו קבוע. הצורות  השיר נשברה לגמרי, המשקל אינו אחיד עוד והיקף הרפרינים

המורכבות של השירים מלמדות על חיותה של היצירה השירית ועל מודעותם של המשוררים 

 לצרכים האסתטיים המתחדשים והמשתנים. 

                                                           
94
ראה, למעלה בסעיף העוסק בסעיף למעט שירים אשר סטרופת הפתיחה שלהם בלבד כוללת חריזה מן הסוג זה.  

 סטרופת הפתיחה.  –התבנית המעין אזורית 
95
 (, אשר אינה ממוקמת בתחילת הסטרופה. 11למעט האות ו' מתוך החתימה יוסף )קכה,  
96
 מז, נד, נט, עט, פט, קלט, קצג, קצו. גם לנג'ארה שירים בעלי מבנה מורכב החורג מהתבניות הספרדיות המוכרות.  
97
  על כך ראה כאן למעלה. 
98
 לדוגמה, אפשר כי הלחן היווני שצורף לשיר )פט( הוא שגרר את המבנה הסטרופי המיוחד של השיר.  
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 תבנית סטרופית שונה: שיר אקומולטיבי .ה

שירים מן שיר אקומולטיבי, הוא שיר סטרופי מצטבר בו בכל אחד מטוריו מתווסף פרט לעלילתו. 

כשיר  שיר אחד בספר "פזמונים ובקשות" של גאנשו מעוצב 99הסוג הזה עיצב גם נג'ארה.

כל אחד מהטורים, למעט הטור הראשון, מביא אקומולטיבי. תבניתו של השיר עשויה כך ש

 ִינּו(. לאחריו נוסף טור של -בראשיתו אות מהחתימה "אני יוסף" והוא מסתיים בחרוז אחיד )

ה(. כל טור מטורי השיר מביא לאחריו פזמון אשר מתווסף אל  -ם בחרוז אחיד )פזמון המסתיי דָּ

טורי הפזמון הקודמים. הטור הראשון של השיר חוזר בסדר הפוך )מחציתו השנייה לפני מחציתו 

הראשונה( לאחר הפזמון המתווסף. טור זה מהווה בשיר פזמון חוזר קבוע ומיד לאחריו מופיע טור 

זה של השיר ודאי קשור ללחן שלפיו הוא הושר. השיר שקול במשקל ההברות  שירי נוסף. מבנה

 הפונטי. 

 סיכום 2.2

בשירה המשכילית הטקסט הכתוב הוא הדבר המרכזי בשיר ואילו המנגינה רק נלווית אליו. 

בתקופה שבה פעל יוסף גאנשו ובסביבתו התרבותית חלה ירידה במעמדה של השירה כטקסט 

מצד מבחר התבניות  100הפכו יותר ויותר לתמליל רצוי למנגינות פופולאריות.עצמאי והמילים 

שבהן מעוצבים שיריו של גאנשו, ספר השירים כולל מגוון תבניות שיריות. מקורם של השירים 

בדגמים ישנים, בחידושים של האסכולה הספרדית ובתבניות מהשירה התורכית. ההנחה במחקר 

ר ניכרת אמנם בתבניות שבחר גאנשו לשיריו, אך למעשה שהמוסיקה השפיעה על תבנית השי

מתרחש כאן תהליך רחב יותר. השפעת המוסיקה התורכית על שיריו של גאנשו )וכנראה גם על 

שירי משוררי התקופה(, גוררת תהליך חיצוני ופנימי אשר מתרחש בו זמנית. המוסיקה התורכית 

ריזה עשירה ותכופה ורפרנים מסוגים שונים. כוללת מערך שלם של תבניות שיר: תבניות בעלות ח

יחד עם אימוץ הלחנים התורכיים מייבא גאנשו גם את כל המערך המוסיקלי התורכי הזה לשיריו. 

בד בבד מתרחש תהליך פנימי, ובו נבחרות לשימוש תבניות עבריות קיימות, דגמים ישנים או 

הקיים המשמש את המוסיקה חידושים של האסכולה הספרדית אשר תואמים למצאי התורכי 

התורכית. במקביל נעשים ניסיונות צורניים שונים, ודגמים קיימים בשירה העברית עוברים שינוי 

והתאמה לתבניות התורכיות. כך נוצרת מזיגה בין המוסיקה התורכית לתבניות הקיימות בשירה 

התאמת התבנית העברית ומפת התבניות של השירים מתגוונת מאוד. תהליך דומה של שינוי ו

השירית ללחן מתרחש גם בהשפעת הלחן הספרדי, אם כי בסדר גודל מצומצם יותר. אם כן, 
                                                           

99
 . 165-153אה: בארי, שירים, עמ' לדוגמה השיר: "בין תבינו לקנות בינה", ר 
100
. על תוכן השירים ורמתם הלשונית הירודה של שירים רבים שנכתבו בתבניות 51-51בארי חידושי תבנית, עמ'  

. 56מורכבות כאלה בזמנו של גאנשו ראה: שם, עמ' 
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הצורך הביצועי של המוסיקה מביא לגיוון התבניות. גם הבחירה של האלמנטים הצורניים 

האחרים בשירים קשורה למוסיקה ולשירה מושרת. המשקל הפונטי זורם, קל ליצור בו, הוא 

ה ולמוסיקה. הרפרנים והעניות מתאימים לשירה בהשתתפות הציבור. החריזה מתאים להגיי

התכופה מדגישה את האלמנט הצלילי. החריזה הדקדוקית מוקפדת פחות, היא זורמת צלילית 

 ומתאימה למוסיקה. 

עיקר חידושיו של גאנשו הוא בצורות הסטרופיות. מבחר התבניות בספר "פזמונים ובקשות" 

עדפה ברורה לצורות סטרופיות, ולמעלה ממחצית השירים מעוצבים בתבנית מראה כי קיימת ה

המעין אזורית. בחירה זאת מדגישה את הזיקה למסורת הספרדית ולשירת הקודש שהעדיפה סוג 

זה. מנגד, הזג'לים, תואמי המבנה המעין אזורי, תופסים גם הם את עיקר הנפח בשירה התורכית. 

ה נובעת מהשפעות ספרדיות ומהשפעות מקומיות תורכיות של אי לכך היצירה המרובה בדגם ז

 הסביבה שהשירים נוצרו בה. 
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 פרק תשיעי: קישוטי השיר וענייני לשון

 משוררי תור הזהב בספרד התייחסו אל השיר כאל מלאכת מחשבת, קישוט להיגד של פשט.

כשירה רטורית מובהקת, שירת החול בספרד היא בעלת אוצר נושאים קבוע המעוצב במוטיבים 

מסורתיים והדגש בה הוא על הלבוש האוטונומי. בימי הביניים השיר הוא יצירה מתוחכמת 

מבחינה פיגורטיבית והלשון היא חידתית. הקישוט אינו פועל לבד, היופי הרטורי נוצר באמצעות 

ין קישוטי הבית או הקטע. ככל שהשיר מקושט בקישוטים רבים כך הוא בעל הזיקה הנוצרת ב

משמעות עמוקה ואינו אוסף סתמי של מילים מגובבות. חשיבות הקישוטים היא אפוא בפעולתם 

זמנית: זיקות הגומלין ביניהן וזיקתם לנושא. ניתן לומר אם כן כי לשון השירה -שמתרחשת בו

ד, הפואטיקה של השירה המאוחרת, על פי בארי, מוותרת על מנג 1מתרחקת מן הדיבור הרגיל.

הציוריות העשירה. מטפורות מופיעות בשירים אך הן אינן תכופות כמו בשירת ספרד. שימוש 

 2מועט נעשה בכינויים נדושים ומוכרים ובדימויים שלקוחים לרוב מן המקרא ומובאים כלשונם.

עשרה במזרח התרחק מתורת "הבדיע" והסתפק טובי טוען כי הסגנון החדש של בני המאה השש 

בקישוטים הצליליים הפשוטים, כפי שאלה נמצאו כבר בפיוט הקדום. שירה זו לדבריו נהנתה 

 להלן אדגים מהאמצעים הרטוריים שבהם קישט גאנשו את שיריו.   3מחיוניות עממית.

    המטפורה 1.2

אך תדירותן נמוכה לעומת הופעתן בשירת הקודש בספרד,  4גאנשו אמנם מעצב בשיריו מטפורות

ואין הן מגלמות פרדוקס, חידוד או שנינות על דרך עיצובן בשירת תור הזהב. המטפורות בשיריו 

פשוטות. לרוב הן אינן מתפתחות לאורך השיר או יוצרות זיקות כלשהן בין הציורים אלא נותרות 

ולה של האל לכנסת ישראל מעוצבת באמצעות ציור ברמת הטור בלבד. כך לדוגמה, אהבתו הגד

ִכיל" )נט,  ן ֵמהָּ טָּ ִרי ִלִּבי קָּ ( 6-5של לב אשר מהותו קטנה מלהכיל: "ַאְת ַאֲהַבת ַנְפִׁשי // ַאְך ַעְצִמי ּוְבׂשָּ

והשמחה שנגרמת לכנסת ישראל מציות לבקשותיו של הקב"ה מעוצבת באמצעות ציור פניה 

ִבים" )קנט, הזוהרות והבורקות של כנסת  וְצהָּ ִנים מֻּ ְך ֱאִהי ֲאִני ְּבפָּ ר ְלִמְׁשַמְעתָּ (. גם 1ישראל: "סָּ

תשוקתו המוחלטת והעצומה של הקב"ה לכנסת ישראל מעוצבת באמצעות כלי עבודה המסמל 

קּוק ְּבִלִּבי ְּבֵעט ַּבְרֶזל ְועֹוֶפֶרת" )קנט,  (. במקרים רבים מתבססת המטפורה כולה 4חוזק: "ֶחְׁשֵקְך חָּ

או חלקה על פסוק מהמקרא. כך יכולותיו האין סופיות של הקב"ה המתבטאות ביצירת השמיים, 

ִבים  ם עָּ ד ׂשָּ מעוצבות באמצעות ציור של האל הרוכב על ענן ומפריד את המים למטה ולמעלה: "ֵאחָּ

                                                           
1
 . 111-67, 15, 64-61, 56-57ראה: פגיס, שירת החול, עמ'  
2
. 45; שם, היסודות הספרדיים, עמ' 164, 166, 161-161ג'ארה ראה: בארי, נג'ארה, עמ' על מאפיינים אלה בשירי נ 

 . 511וראה גם לוין, תנים וכינור, עמ' 
3
 . 61טובי, הגירוש, עמ'  
4
 . 511-117על המטפורה ראה: אליצור, חול, ג, עמ'  
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ֶרה" ְך ּוְבַמִים עֹולָּם ְמקָּ בלה של עם קד, ג(. גם את חוסר היכולת והמג)על פי תהלים  (6)רב,  ְרכּובָּ

ישראל להביע את תהילתו של הקב"ה הוא מעצב באמצעות ציור פשוט של פה מחריש שעליו 

לט, ב(. יום המוות מעוצב בציור )אף הוא על פי תהלים  (1מחסום: "ִיְׁשְמרּו ַמְחסֹום ְלִפיֶהם" )עג, 

ַלי" )קלא,5השקיעה: "ִצְלַלי נָּטּו / ַלֲערֹוב" )סח,  ( כפי שהוא מובא בירמיהו )ו, ד( 14 (; "ּוֶמִני נָּטּו ְצלָּ

  5ועוד.

המטפורה המתפתחת במרחב השיר נדירה ביותר וזה קורה כאשר המוטיבים לקוחים משירת 

החול הספרדית. כך לדוגמה בשיר קמז מתארת כנסת ישראל את עיני האהוב, הקב"ה, אשר 

(. במחרוזת הבאה 5ֲאנִָּׁשים ְתַנֵּקר" )קמז, מעוורות את עיני האנשים ביופיין: "ּוְביֹוִפי ֵעיַנִיְך ֵעיֵני הָּ 

מתפתחת המטפורה: עיניו דוקרות, תכונה אשר משותפת להן ולחץ וכמו החץ והקשת מבטו 

ה ַגם ְלֶנְגִדי ם ְוִהכּוִני ְכִאיׁש ַמֶכה  החודר נורה לעבר האהובה: "ְוֵהמָּ ְרכּו ַקְׁשתָּ ם ַעל ֶיֶתר // דָּ כֹוְננּו ִחצָּ

(. המטפורה מתפתחת גם בהמשך. מבט עיניו החודר והדוקר של האהוב ירדוף 4-1" )קמז, ַּבֵסֶתר

ֵקר"  א ִידָּ ל ַהִנְמצָּ ם כָּ א ַכְנֵפי ַׁשַחר ׁשָּ את האהובה בכל מקום ללא יכולת להימלט מהן: "ִאם ֶאְמצָּ

 (. 6)קמז, 

 הדימוי  1.1

כמעין חזרה, ומתוך מגמה  כאלמנט קישוטי המשרת אותו גם 6גאנשו מרבה להשתמש בדימויים

לחזק ולהדגיש את דבריו. בדרך כלל הוא בונה את הדימוי על תכונה או על איכות כלשהי של 

המדמה ומכפיף אותה למדומה. בתחילה מתאר גאנשו את אותו אלמנט ולאחר מכן הדימוי 

של קול מסביר אותו בשנית )כלומר עונה על השאלה כיצד(, והדברים מתחזקים ומודגשים. כך למ

( כלומר 5הבכי משותף ליונה ולעם ישראל שהאל נטשו: "ִּבְלתֹו יֹוֶׁשֶבת ְמַנֶהֶמת ְכתֹור אֹו יֹונָּה" )פח, 

"נָּהֹום ֶאְנַהם ְכמֹו  בכאב ובעצב רב; הקול הרם משותף לקב"ה הפונה למלאכים ולאריה השואג:

ם" )ר,  גדולה ועצומה; שבחי האל אינסופיים בדומה  (, משמע בצעקה5ְכִפיר ִיְׁשַאג ִלְטרֹוף ְּבֵני ָאדָּ

ה ִמן ַהיָּם" )קמו,  (, כך 1לטיפה הקטנה לעומת האוקיינוס העצום: "ְוֹלא ֶאְזכֹור ֵמֶהם ִכי ִאם ְכִטיפָּ

שלא ניתן לומר אלא מעט משבחיו. פעמים רבות לוקח גאנשו את הדימוי מהמקרא כפי שהוא 

  7מובא שם ולעתים אף ההקשר דומה למקור.

  

 

                                                           
5
 (. 14, 16)לה,  גם כשהמטפורה מתפתחת במרחב המחרוזת היא מתבססת על פסוקים כלשונם. ראה 
6
 . 116-111על הדימוי, ראה: אליצור, חול, ג, עמ'  
7
 ועוד.  1; קי, 11; קב, 5; סב, 14, 5-1; נב, 6ראה שירים: מז,  
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 התקבולת הנרדפת  1.2

התקבולת הנרדפת היא אחד האמצעים הרטוריים בשירה ואחד השכיחים ביותר בשירה 

המקראית. בספרד השימוש בה מוגבל. התקבולת הנרדפת עשויה כך ששני משפטים בעלי תוכן 

מקביל או דומה באים זה לצד זה ותורמים להדגשת התוכן ולחיזוקו. יופייה הוא בסימטריה 

ְך ַעל  8היא יוצרת.ש ׁשָּ כך למשל, את בנייתו מחדש של בית המקדש מתאר גאנשו: "ְוכֹוֵנן ֵּבית ִמְקדָּ

ֵׁשב ַעל ִתּקּונֹו" )קיד,  ֵמם הָּ (. החלק הראשון של התקבולת מביא את 16-17ְמכֹונֹו // ּוְדִביר ַהּׁשָּ

לים אחרות: את התקווה לייסד מחדש את בית המקדש ולאחר מכן מובעת התקווה בשנית במי

בית המקדש החרב, העזוב, החזר למצבו הרגיל, לקדמותו. הכפלת הדברים תורמת להדגשתם. 

בדוגמה נוספת מתואר עם ישראל שנדד או הוגלה. בחלקה הראשון נאמר עליו כי הוא לא השתרש 

עּו" )קיח עּו / ַאף ַּבל זֹורָּ (. החזרה על 5, באדמה ובשנייה כי היה ללא אחיזה בקרקע: "ַאף ַּבל ִנּטָּ

התוכן הזהה במילים אחרות נותנת משנה תוקף לדברים. בדוגמה אחרת מדמה גאנשו את עם 

ישראל עם בוא הגאולה כמי שיחזור לקדמותו ולימי נעוריו. הדימוי מבוסס על דמותה של שרה 

(. המסר 6)כא,  לּוִמים"ם יָּׁשּוב ִליֵמי עֲ "יָּׁשּוב ִליֵמי ֶעְדנָּה גַ שחזרו אליה עלומיה כשילדה את יצחק: 

 המוכפל תורם להדגשת הדברים. עם זאת גאנשו אינו מרבה להשתמש באמצעי רטורי זה. 

 החזרה הפאתטית 1.2

באמצעות החזרה הפאתטית מבקש המשורר להביע את עוצמת רגשותיו ומנעד רחב של רגשות. 

ידי ביטוי הבקשה באמצעות החזרה באה ל 9הדבר מתבטא בחזרה על אותן מילים מספר פעמים.

או רגשות הסבל והמצוקה מההתעללות  11באמצעותה מובעים רגשות האמונה העזים 10לעזרה,

 13ובאמצעות החזרה מובעים גם הרגשות של ציפייה לגאולה. 12האויב

החזרות באות לידי ביטוי בשירים בתכיפות גם ברפרינים המובנים בתוך השירים וגם 

 14חיצונים למבנה ה"קשיח" של השיר, גם במילות פנייהברפרנים הנלווים, כלומר באלה שהם 

הרפרנים הללו יוצרים תחושת "מנטרה" המביעה את עוצמת הרגשות ואת  15ובמילות מילואים.

                                                           
8
 . 113-111אליצור, חול, ג, עמ'  
9
 . 164-161שם, שם, עמ'  
 (; "ִחיׁש ַהֲעֵלם ַהֲעֵלם ַהֲעֵלם ַהֲעֵלם ַהֲעֵלם דֹוד"7-4ְתנָּה ִלי" )נו, "ִגיַלת / ִגיַלת / ִגיַלת / עֹוז // ֵאל ְתנָּה ִלי / ְתנָּה ִלי /  10

א ִׁשְמָך גֹוֲאִלי" )ק, 1)פז,  רֹום/ ָאִבי ָאִבי / ַמְׁשִפיל ֲעִדינָּה" )פב, 11(; "ִכי ֵאין ִלי / ֵאין ִלי /ֶאלָּ   (, ועוד.6(; "ַׁשח ֵגִאים מָּ
11
ם" )צה,  (;15הּוא יֹום יֹום יֹוִחיל ְלִיְׁשֲעָך" )פא,  (; "ִכי1"יֹום יֹום אֹוֶדה" )סו,   רָּ א / ֵאל ֵגֶאה וָּ ל ִנְברָּ ם / ַעל כָּ רָּ "ֵאל ֵגֶאה וָּ
 (, ועוד. 1

ה7"ּוְלתֹוְך ַפַחת / ּוְלתֹוְך ַפַחת" )סג,  12 ְלפָּ ה" )סג,  (; "ַנְפִׁשי דָּ ְלפָּ ה" 14/ ַנְפִׁשי דָּ מָּ ה ְייָּ לָּ מָּ ה ְולָּ מָּ ה לָּ   (, ועוד.1)פז, (; "לָּמָּ
13
ה" )פז,   ֲחקָּ ה ֶאְתָאו ְוִהֵנה ִהיא רָּ ֶכם ַנֲחמּו ַנֲחמו"   )פט, 7"יֹום יֹום ְיׁשּועָּ ר אֹוַמר לָּ חָּ לָּה / ּוְבֵנה 15(; "מָּ ולָּ (; "ּוְבֵנה ִעיר ַההֻּ

לָּה" )ק,  ולָּ ְך ְיִמיְנָך יְ  6ִעיר ַההֻּ ה" )קנה, (; "קּום ַיֵסד ַּבַסִפיִרים / ַּבַסִפיִרים / ֵּביתָּ   (, ועוד.11יָּ רֹוֵממָּ
14
 ראה לדוגמה שיר נז, או קכ, ועוד.  
15
 ראה לדוגמה שיר קצג ובו חזרות ומילות מילואים.  
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ההתכוונות לדבר והן מדגישות את הנאמר. במידה מסוימת החזרות יוצרות בשיר גם מעין 

 בחר לביצוע השיר. אפשר כי אמצעי זה בשירים מושפע גם מהלחן שנ מוסיקליות.

  המדגישה והממקדת החזרה 1.2

כמו האמצעים האומנותיים שגאנשו בוחר בהם כדי להדגיש ולהבליט את דבריו, הוא משתמש גם 

באמצעי הלשוני של החזרה המדגישה והממקדת אשר פועל באותו אופן. ההדגשה באמצעי זה 

הועמדה החזרה במרכז השיר או  אך בעוד שבשירת ספרד 16נוצרת על ידי חזרה על שורש מסוים,

המחרוזת, הרי שבשיריו של גאנשו היא באה להדגיש דבר או עניין רק ברמה המקומית של הטור 

ׁש תֹוְך ְקדֹוִׁשים" )פד,  או הבית. כך מודגשת קדושתו של האל באמצעות השורש ק.ד.ש: "צּור ִנְקדָּ

ה ִנְקֵראתָּ 1 ַלי(; רחמיו של האל באמצעות ר.ח.ם: "ְוַאתָּ (; והתקווה 17)מח, " ַרחּום ַרֵחם ַוֲחמֹול עָּ

ּה / צּור גֹוֲאִלי /  ה לָּ ה / חּוׁשָּ ולָּ לגאולה של עם ישראל מתבטאת בחזרה על השורש ג.א.ל: "ְגאֻּ

 ( ועוד.5)ק,  גאולה"

 העודף  1.2

העודף הוא צירוף של שתי מילים נרדפות הבאות זו אחר זו ומחוברות באיחוי. אין מילה אחת 

מוסיפה על האחרת ולכן היא עודפת או מיותרת. השימוש בשתי מילים בעלות אותה משמעות או 

רעיון יוצר הדגשה וחיזוק של התוכן המובע. העודף הוא אמצעי רטורי פשוט אשר היה נפוץ 

גאנשו מרבה להשתמש באמצעי רטורי זה בשיריו ובאמצעותו  17בשירת החול העברית בספרד.

לדוגמה הוא מבקש שמעמדו של עם ישראל יהיה רם משל אויביו ולשם כך  מדגיש את דבריו. כך

ה  ם / ַעתָּ ה ֵארֹומָּ הוא משתמש במילים בעלות משמעות זהה אשר תורמת לחיזוק התוכן: "ַעתָּ

א" יּו6)לה,  ֶאנָֹּשֵ ס (. כך הוא נוהג גם כדי לתאר את עם ישראל המושפל: "ִכי הָּ ְך ּוִמְרמָּ )פד, " ִמְדרָּ

  18ור, השימוש במילה העודפת אינו תורם לתוכן אלא מדגיש אותו בלבד.(. כאמ11

 הצימוד 1.2

הצימוד הוא אמצעי רטורי המבוסס על הקשר שנוצר בין שתי מילים לפחות הדומות בצליליהן 

ושונות במשמעותן. סמיכותן זו לזו חשובה אף היא. הצימוד מסייע להשיג ריכוז ותשומת לב 

גאנשו מרבה לעצב בשיריו את  19המילים בעלות הדמיון הצלילי יוצר הפתעה.ואתגר הפיצוח של 

כלומר שתי מילים הזהות לגמרי בצליליהן ובכתיבתן. את הצימודים  –הומונים  –הצימוד השלם 

                                                           
16
 . 166אליצור, חול, ג, עמ'  
17
 . 171-175שם, שם, עמ'  
18
 ועוד כיוצא באלה רבים.  4; צב, 11; סח, 7מג,  וראה דוגמאות נוספות: 
19
 .161-111אליצור, חול, ג, עמ'  
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לעתים הצימוד עולה בטור הבודד או  20הוא ממקם לרוב בסופם של שני טורים סמוכים זה לזה,

גם צימוד שונה כתיב, שהוא למעשה צימוד שלם מבחינת הצלילים בשיריו עולה  21מדלג על טור.

גם את הצימוד הגזרי שהוא צימוד הכולל  22הזהים של המילים המרכיבות אותו אך בכתיב שונה.

מילים הגזורות משורשים זהים או דומים בצליליהם ושונים בהוראתם, הוא מעצב באחד 

תורם גם לפן  ד לסוגיו והקישוט הצליליגאנשו עושה בשיריו שימוש תכוף בצימו 23השירים.

 המוסיקלי בשירים. 

 הכינוי 1.2

הכינוי הוא מעין השאלה. הוא משמש את הפייטן כדי להביע מושג ידוע או מפורסם מבלי לציינו 

בשמו המפורש והרגיל. השימוש בו מאפשר לפייטן לברוח מן השגרה ולומר את דבריו בדרך לא 

ות. הכינוי יפה לשמות עצם בלבד. אמצעי רטורי זה היה בשימוש כבר רגילה ולכן יש בו מן החידתי

גאנשו עושה שימוש תכוף בשיריו בכינויים נדושים  24בתקופת הפייטנות הקדומה ולאורך השנים.

ירושלים,  בהתאם לנושאים השונים ששיריו עוסקים בהם כגון האויבים, הגלות, המשיח, ומוכרים

לרוב משתמש גאנשו בכינוי כדי לציין דבר רגיל בדרך יפה ומעניינת. במקרים  25ועוד. בית המקדש

אלו הוא מחליף את המילה הפשוטה הבודדת בכינוי, אך לעתים משמשים אותו הכינויים לעיצובה 

של מטפורה, כשהכינוי משתלב בה במשמעות המילולית שלו דווקא. כך לדוגמה הכינוי "סלונים 

והכינוי "כרם" לעם ישראל משמשים אותו במשמעות הפשט שלהם: סרבים" לאויבי ישראל, 

ֵער ִמן ַהֶכֶרם" )סא,  ִבים ּבָּ רָּ (. כלומר, הכינוי סלונים סרבים מכוון דווקא לשדה 11"ַסלֹוִנים סָּ

הקוצים ואילו הכינוי כרם ענבים מתאר באופן מציאותי כרם של ענבים ועל בסיס המובן המילולי 

ויים הללו )נכש את הקוצים מכרם הענבים(, נבנית המשמעות המטפורית המציאותי של שני הכינ

גם הכינוי "שחל" לאויבים  26שלהם באופן שהכינוי מכוון אליו: סלק, השמד את אויבי ישראל.

בדימוי הבא נבנה על בעל חיים, אריה, על פי פירושו המילולי והמציאותי: "ּוְכַׁשַחל ִיְגֶאה / ְיִׂשימּון 

                                                           
20
(, כסימן ללעג וכתיאור לגוף מלא 5-1(, במשמעות אסוני ותקוותי. ונקלה // נקלה )עז, 4-1כגון: שברי // שברי )מא,  

 ועוד רבים.  כינוי לירושלים ובעל החיים, (,5-1חולי. עיר צבי // כמו צבי )קעא, 
21
(, פג תוקפם או עבר 51ר. ליחה נס// ונס )קנז, (, המרה את פיך, ובאופן חמו11צימוד בטור הבודד: מרה //מרה )מב,  

(, כאב, וציר 5-1)מ, צירי // צירי (, חסוך מרפא ודוקר; 6, 1ממאיר // ממאיר )קא,  צימוד המדלג על טור: זמנם וברח.
 הדלת. 

22
 וד. (, אבכה ואבסס, וע3-6(, מנע ממני ועיכב אותי. אקונן // אכונן )רכב 7לדוגמה: הניעני // הניאני )סב,  
23
 (, מלשון גאולה הצלה ויתלכלך יטמא. 7-4לגאול גאל // יתגאל )לה, לדוגמה:  
24
 . 114-111פליישר, שירת הקודש, עמ'  
25
ראה: מפתח הכינויים ולוח הכינויים. 

  

26
 (17וראה גם כאן )צג,  
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(. כך האריה במשמעות הפשט של הכינוי ישהה בכלוב ורק ברמת הדימוי 11ִאים" )קצב, ְּבֵבית ְכלָּ 

 ועוד.  27מתממש הכינוי והקב"ה נקרא לכלוא את האויבים ולהגן על עם ישראל ולגאול אותו

 השיבוץ המקראי  1.1

השיבוץ המקראי הוא אמצעי רטורי המשלב בתוך רצף לשוני מילים הלקוחות מהמקרא. על מנת 

ששאילתן מטקסט אחר תורגש, המילים והמקור שלהן חייבים להיות מוכרים. השיבוץ המקראי 

מכוון את הקורא לפסוק מסוים כך שזיהוין בתוך ההקשר החדש ושילובן הייחודי בו מוסיף 

לרוב מעצב גאנשו  28להנאה. קישוט סגנוני זה מעשיר את הטקסט החדש ומקנה לו רושם מרומם.

השיבוצים המקראיים כוללים לעתים  29הניטרלי, שהוא קישוט סגנוני בלבד.בשיריו את השיבוץ 

צירופי מילים השייכים לרובד הנסתר, אשר מהווים חלק מאותה מערכת סימנים שהיא מעין קוד 

  30ובאמצעותם ניתן לזהות טקסט כאלגורי. לצורכי תקשורת ליטורגית,

 השיבוץ מספרות חז"ל 1.21

בשיריו של גאנשו גם השיבוץ מספרות חז"ל. לעתים משולבים בהם מלבד השיבוץ המקראי עולה 

אשר משמשים כקישוט סגנוני בלבד, אך יש ושיריו מתקשטים  31שיבוצים ניטרליים מספרות חז"ל

לרוב שילובו של זה נועד להוסיף דברים  בשיבוץ הטעון והמרחיב, אשר מבוסס על מדרשי חז"ל.

מן ולשון המקור המדרשי בצירוף המטען שהיא מביאה אשר אינם נאמרים במילים המשובצות עצ

חּור  32מסייעים להבנת השיר. הטור הבא לדוגמה עוסק ביעקב: "ִאקֹונָּיו ֲחקּוִקים ְּבִכְסאֹו הּוא ּבָּ

ָאבֹות" )צא,  ( כחלק מתיאור הקשר ההדוק של עם ישראל והקב"ה. הקשר המיוחד והחזק 14ֶׁשּבָּ

של המדרש: דמותו של יעקב שחקוקה בכסאו של הקב"ה ביניהם עולה בטור באמצעות הפירוש 

היא סימן לחשיבותו, והוא הנבחר שבאבות. מהפירוש עולה כי יעקב מייצג את הקשר ההדוק של 

  33עם ישראל עם אלוהיו.

ה ַהִתיְחלְ "אֹוי ִכי נֶ בדוגמה אחרת מתוך שיר שהוא קינה על מות אדם:  (. הטור 11)רכ,  ֹוֶמת"קָּ

מתאר מצב בו עלי הלולב אינם מחוברים זה אל זה כתאומים צמודים. כפי הנראה שובץ המדרש 

כאן כדי לתאר את הפירוד שחל בין האב לבנו עם התייתמותו של התינוק מאביו. אמצעי זה 

 מעשיר את השיר ומעניק לו רובד נוסף ומשמעות עמוקה. 

 
                                                           

27
על תפקיד אחר של הכינוי בשיריו של גאנשו ראה בפרק השישי בסעיף כינויי (. 13וכך גם בהמשך השיר, ראה )קצב,  

 הדמויות.  
28
 . 546-544, 511, 563אליצור, חול, ג, עמ'  
29
 ועוד.  11, 6, 6; נב, 6; מג, 5למשל: כא,  
30
 על כך ראה גם בפרק החמישי.  
31
 ועוד.  16; רכה, 64; רז, 7; קסב, 11ראה למשל: קיז,  

32
 . 567-561; 565-561, 577, ג, אליצור, חול 
33
 (. 17תופעה דומה עולה במידה מסוימת גם בשיר קצ ) 
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 הרמיזה 1.22

א אמצעי סגנוני הנשען על שאילה לשונית מהטקסט הקדום והיא מבוססת הרמיזה המקראית הי

על תוכנו. תפקידה להזכיר לקוראים דמות, סיפור מקראי או כל עניין מקראי אחר ולאותת להם 

לשלבו בתוך השיר. הרמיזה תמיד ברורה ומפורשת ולכן ההנאה ממנה היא בהפעלת הטקסט 

  34הקדום בתוך הקשרו החדש.

בשיריו בדרך הנפוצה ביותר לרמיזה המקראית, באמצעות הדימוי. הוא מרמז  גאנשו נוקט

 –בשילוב ידע מוקדם של הקורא על אותו עניין  –לדמות או לאירוע אשר מאפיין אותם. הרמז 

מוביל לתכונה המשותפת לשניהם ומבאר את כוונת הרמיזה. כך בדימוי הבא: "ְוִכיֵמי ֵצאִתי 

ִים ֶאְרֶאה ִנפְ  (, נרמז סיפור יציאת מצרים, יציאתו של עם ישראל משעבוד 6)לו, " לָּאֹותִמִמְצרָּ

לגאולה על כל תלאותיו הרבות ועל כל הניסים והנפלאות שחולל הקב"ה לטובת עמו. באותו אופן 

ה  ֶהם ְכמֹו ְסדֹום ַאְדמָּ ׂשּו ִעמָּ מובעת בטור התקווה של עם ישראל להיגאל בהווה. בשיר אחר: "עָּ

( רומז הדובר על הערים שנחרבו במהפכת סדום, ומקווה שגורל דומה יפקוד גם 11)קלב,  "ּוְצבֹוִיים

 (.16את אויבי ישראל בגלות בהווה. כך פועלת הרמיזה גם במקום נוסף )קמב, 

הרמיזה, כמו השיבוץ, היא תחבולה ספרותית המפנה את תשומת הלב לנוכחות המקראית 

המקראית תפקיד בבניית משמעות גם ברמת מכלול השירים. ברמת השיר הבודד, ואולם לנוכחות 

פייטני לצורכי תקשורת -ה"שפה המיתית" משמשת לבניית משמעות כאמור בהקשר הספרותי

   35ליטורגית.

 קישוטי תבנית  1.21

 סיומת מקראית 1.21.2

החל מהפייטנות הקלאסית נעשה שימוש בסיומת המקראית במקומות קבועים בפיוטים. הסיומת 

המקראית היא קטע של פסוק מקראי אשר מופיע בטור האחרון של כל מחרוזת בשיר והוא 

משמש מוטו לשיר, מגבש את ענייניו ואת נושאיו. זהו סממן תבניתי המארגן את השיר הסטרופי 

שיריו של גאנשו העומדים בין קודש לחול כוללים  36ויוצר סימטריה ואחידות בין מחרוזות השיר.

 37מקראיות, פסוק כלשונו או שברי פסוק.בחלקם סיומות 

 

                                                           
34
 . 114-111; פליישר, שירת הקודש, עמ' 615-615על הרמיזה ראה: אליצור, חול, ג,  
35
 היחסים בין השירים.   –על כך ראה בהרחבה בפרק חמישי, בסעיף: "גלות וגאולה"  
36
. על סיומת מקראית המשמשת כרפרין 163-167שרביט, הרפרין, עמ'  -; חזן 151, 41פליישר, שירת הקודש, עמ'  

 . 15-66ראה: חזן, פיוט, עמ' 
37
על כך ודוגמאות ראה בפרק השמיני, בסעיף: התבנית הסיומת המקראית עולה בעיקר בתבנית המעין אזורית.  

ם הסטרופיים האחרים עולה סיומת רק באחדים מהשירי .סטרופת הפתיחה -בשיריו של גאנשו המעין אזורית
 מקראית. ראה לדוגמה: נו, קכז. 
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 האקרוסטיכון 1.21.1

האקרוסטיכון הוא קישוט צורני קדום אשר ניתן למצוא כבר בתנ"ך והוא שימש אף בשירת 

הקודש העברית הקדומה. החל מהפייטנות הקלאסית ניתנה חשיבות רבה לאקרוסטיכון והשימוש 

הפייטנים לחתום את שמם ביצירה באמצעות בו היה רב. למן אמצע המאה השישית לערך החלו 

אקרוסטיכון שמי. גבולות הטור נקבעו על ידי האקרוסטיכון אשר נתפס כנקודת ההתחלה שלו, 

מסורת זו של שימוש באקרוסטיכון א"ב או שמי  38ועל ידי החרוז אשר נתפס כנקודת הסיום שלו.

למצוא שרוב שיריו של גאנשו  על כן טבעי 39מצויה ברוב שירי הקודש שנתחברו לאורך הדורות,

והאקרוסטיכון  41.אחת מצורות האקרוסטיכון אצלו הוא הא"ב 40מביאים את שמו באקרוסטיכון.

באופנים שונים: יושף או יוסף, יוסף גאנשו, יוסף חזק, אני יושף או אני יוסף,  אצלו ופיעהשמי מ

אני יוסף חזק, יוסף בן משה, יוסף בן משה ז"ל, יוסף בן משה חזק, אני יוסף בן משה, אני יוסף בן 

רוב השירים פותחים באות י',  42משה ז"ל, אני יוסף בן משה חזק, אני יוסף בן משה גאנשו חזק.

ת הראשונה בשם "יוסף". שירים אחדים פותחים בחתימת המילה "אני". בשירים היא האו

סטרופיים רבים החתימה אינה משולבת כמקובל בראשי המחרוזות, אלא מופיעה בהרכבים 

כל הנראה, שהשירים כהטעם לכך הוא,  43שונים במסגרת המחרוזת ולעתים אף במסגרת השורה.

לארבע אותיות: "יוסף". בשירים רבים המחרוזת קצרים מארבע מחרוזות הנדרשות למצער 

חתימה חריגה אחרת מביאה  44הראשונה או הטור הראשון הפותח אינם כלולים בחתימה.

חילוף של האותיות  חל בחתימת שמו של ר' יוסף גאנשו 45אקרוסטיכון כפול בכל דלת ובכל סוגר.

א רק בחריזה בתנועות ש' וס'. השינוי שחל בהגיית העברית בתקופה זו התבטא בשירים ל

אלא גם בגוף השירים בחילופי האותיות ש', ס',  46ובעיצורים שאינם זהים אך דומים במבטאם,

 וכך הדבר עולה גם בחתימת שמו.  47וצ',

                                                           
38
 .113-117פליישר, שירת הקודש, עמ'  
39
 . 41, 61, 11עמ' , שם שם, 
40
עשרים ושניים שירים בספר "פזמונים ובקשות" אינם חתומים בשם המחבר. בין אלה תחינות, קינות ווידוי והשיר  

 המנייריסטי )נ(. 
41
 ריא )בקשה(, אקרוסטיכון א"ב ולאחריו יוסף. רכא )קינה(, אקרוסטיכון א"ב. 
42
  ראה מפתח החתימות. 
43
חתימה במסגרת הטור ראה: קט; במסגרת המחרוזת: עז. וחתימות בנוסחים אחרים ראה למשל: מז, נו, פה, קעב,  

 קפז ועוד. 

44
 ראה לדוגמה בשירים: צא, צח, קמד, קצ ועוד.  
45
 נא )רשות(. 
46
על כך ראה גם בפרק השביעי בסעיף: החריזה.. 467-464; יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ' 53טובי, גירוש, עמ'  

  

47
חילוף ס' ב ש': (. 6קסד, ) ישבול (;4שחי )קיט,(; 4(; חושים ) פד, 11מג, שכינא ) (;11חילוף של ש' בס': תשובינה )מ,  

 (, ועוד.  6(. חילוף של צ' בס' מצוף )ר, 4)ריג,  צוררי. חילוף של צ' בש' (4לחסך )קנא, 
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אצל המשוררים הראשונים בספרד נמצא שהם חותמים לעתים בשירי החול. כך חותם דונש בן 

וכך בשיר "אפדת נזר לשבט מושלים" של  48ה"לברט מן הבית הראשון של שירו "דעה לבי חכמ

ועוד. ואולם ככלל, בשירי החול לא נהגו המשוררים לחתום את  49מנחם אבן סרוק למלך הכוזרים

שמם, בשונה מהנהוג ביצירה הפייטנית שלהם. עם זאת, במאה השש עשרה לא הקפידו 

גם גאנשו  50הקודש.המשוררים על כללים אלה וחתמו את שמם הן בשירי החול וכמובן בשירי 

  51חתם את שמו בשירי החול מסוג קינה שכתב על מות דודו יהודה בן גאמיל.

 לשון השיר 1.22

בשירה שנכתבה לאחר  52שירת החול בספרד הייתה נאמנה ללשון המקרא וליסודות המקראיים.

הגירוש ניכרת פתיחות גדולה אל מקורות מגוונים ולשימוש ברבדים המאוחרים של העברית גם 

לשונו  54אך גם בתקופה זו משמשת לשון המקרא כבסיס מרכזי בשירים. 53מעבר ללשון המקרא,

שפעת של גאנשו גם היא מקראית בעיקרה אך כוללת רובדי לשון מאוחרים יותר. לשון שיריו מו

מהמקורות שהשיר שואב מהם את נושאיו השונים. בשיריו עושה גאנשו שימוש במילים ובצורות 

)דברים ב, ה(, "ִכי  יחידאיות או נדירות במקרא. כך לדוגמה הוא בוחר במילה היחידאית "מדרך"

יּו ס" )פד,  הָּ ְך ּוִמְרמָּ וך" בשם העצם "מת. בשיר אחר הוא בוחר "ַצַעד"(, במשמעות 11ִמְדרָּ

"ְגַאל נָּא ֶאֶרְך ַאַפִים /  במשמעות של עושק ומרמה אשר מצוי במקרא )בתהלים( שלוש פעמים:

ס מָּ עושה שימוש במטבעות לשון שמשוררי (. כמו משוררים אחרים, גאנשו 6)עה, " ַנְפִׁשי ִמתֹוְך ּוֵמחָּ

או "אף על פי "ואם" במשמעות של "גם אם", ספרד נהגו להשתמש בהם במשמעות ייחודית כגון: 

גאנשו נוהג כך בדומה  57ו"זמן" במובן של גורל. 56החשק שלי אליך";"חשקך" שפרושו " 55ש";

לצד התשתית המקראית בשירי  58לנג'ארה וגם אצלו מעיד הדבר על נאמנותו למסורת הספרדית.

גאנשו נמצא אצלו שימוש גם ברבדים מלשון חכמים. כך הוא בוחר להשתמש במילים "אקוניו" 

( ולא ב"חטא", או ב"עוון"; במילה 16; קנו, 4( במקום במילה "דמותו"; ב"עבירה" )קלב, 14)צא, 

או "פרצה"; ובמילה ( ולא ב"חריץ" 6( במקום "עינה"; במילה "סדק" )קסא, 11"סגף" )קנא, 
                                                           

48
 .51א, עמ'  1שירמן, ספרד ופרובאנס,  
49
 (. 57-16)בתים:  6-4שם, שם, עמ'  
50
 . 51-56כך למשל חתם ישראל נג'ארה את שמו על שירי החול שלו ראה: ברקוביץ, שירי החול, עמ'  
51
 ראה שירים: רכא, רכג, רכד.  
52
 . 511-563; בניהו, נג'ארה, רלו; אליצור, שירת החול, ג, עמ' 41' חזן, שירת ספרד, עמ 
53
 .61טובי, גירוש, עמ'  
54
לשון  . וראה גם51; ברקוביץ, שירי החול, עמ' 17-14על לשונו של נג'ארה ראה: בארי, היסודות הספרדיים, עמ'  

היא מקראית לערך( ש 1171עשרה, נולד )מאה שש שיריו של תלמידו של נג'ארה ובן זמנו של גאנשו אבטליון בן מרדכי 
-6ויסמן, שירי אבטליון, עמ' -זיו אבטליון נמנה על קבוצת יהודי יוון והיה ידוע בתורכיה. על אבטליון ראה:בעיקרה. 

, ראה: רפאל, שיב"ה; ורובם בכתבי יד. . חלק מפיוטיו התפרסמו בשירי ישראל בארץ הקדם16-15, 1
 

55
 .3; ריט, 11; ריז, 11; קלה, 4קיב, . לדוגמה בשירים: 61תחביר, עמ'  שם,; 44ראה: חזן, שירת ספרד, עמ'  
56
 . 1; קצה, 6; קפא, 4; קנט, 15, 4, 5; קה, 1לדוגמה: נט,  
57
 . 11; רכד, 56, 51; רכא, 13; קנ, 1מא,  
58
 . 17בארי, היסודות הספרדיים, עמ'  
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לשון המשנה בסוף תקופת תור הזהב בספרד נחשבה דיבור  59.( במקום ב"אופה"11נחתום" )קצ, "

במספר שירים של גאנשו עולים ביטויים  60עברי טהור ואברהם אבן עזרא אף התיר להשתמש בה.

  61מן המשנה.

ית למרות ארמית היא לשון התלמוד, אך שירת ספרד הקלאסית דחתה את השימוש בארמ

במאה השש עשרה  62שבודדים ממשוררי ספרד כתבו בה שירי חול אחדים ב"אווירה רבנית".

 בהשפעת הזוהר ותכניו נכתבת שירה גם בארמית. 

שלושה שירים בארמית לסעודות השבת חיבר האר"י )ר' יצחק לוריא(. שירים אלה שקולים 

שבת ועולה בהם הטעם הקבלי וחתומים. בשירים מתוארים מנהגי המקובלים בשעת סעודת ה

בשל תפוצתם הגדולה של שירי האר"י קמו להם חיקויים הדומים להם בלשונם  63לקיומם.

אולם  גם נג'ארה כתב שירים אחדים בארמית 64ובצורתם, במבנה השיר, בחריזתו ובאקרוסטיכון.

 65לעתים רחוקות בלבד השתמש בצירופים ארמיים שמקורם בתורת הסוד שרווחה בזמנו.

שירים אלה עוסקים בנושאי גלות וגאולה  66ספר שיריו של גאנשו נמצאו שני שירים בארמית.ב

בהתאם למשנתו של האר"י. מעניין שלשניהם מצורף דווקא לחן יווני. מלבד זאת גאנשו הרבה 

לדוגמה:  67לשלב בשיריו העבריים מילים ארמיות, בעיקר מספר דניאל אך גם ממקורות חז"ל.

 68( ועוד.15(, "בכל דוכתא ובכל שעתא" )סג, 1(, "יה נהורא עמיה שרא" )מז, 6ס, ; 1"נולי" )לד, 

כמו כן, באחדים  69נראה כי היותו איש הלכה השפיעה על בחירתו של גאנשו לכתוב גם בארמית.

  71פילוסופי.-ובשיר אחד אף עולה ביטוי מדעי 70מן השרים משולבת לשון התפילה

יוצא אפוא כי בשיריו של גאנשו עולה הלשון העברית על כל תקופותיה: לשון המקרא, לשון 

פילוסופיים משולבים  -חכמים, הלשון הארמית ויש אף שלשונות מן התפילה וביטויים מדעיים

                                                           
59
 על השיבוצים מלשון חז"ל ראה לעיל.  
60
 . 156חזן, פיוט, עמ'  
61
 . 14; רכ, 6-5, 1; ריח, 15; רג, 11ראה: קכו,  
62
לדוגמה: שירים בארמית שכתב הנגיד על מותו של ר' חננאל ז"ל: "מאם בפלכיא ופצחיה יצפא", ירדן, בן תהילים,  
. 1ן, ארמית, עמ' ; שיר שכתב הנגיד לכבוד ר' חושיאל ור' חננאל: "מא אית בפילכיא ופצחיה", רייפמא113-117עמ' 

. וראה: חזן, 7-1קינה שכתב יצחק אבן גיאת על מותו של שמואל הנגיד: "האיתנהו כריין דאיזדהרו", שם, שם, עמ' 
 .6, 4, 6; טובי, ארמית, עמ' 111, 116ארמית, עמ' 

63
ראל, ג, עמ' הזמירות לסעודה: "אזמר בשבחין", "אסדר לסעודתא", "בני היכלא דכסיפין" ראה: צינברג, ספרות יש 
על ייחוס השירים לאר"י ראה:  .113-114, 113-114הברמן, שירת האר"י, עמ'  ;111-161; ליבס, סעודות שבת, עמ' 41

  ; וראה עוד שם על שירים נוספים המיוחסים לאר"י.13-11בארי, האר"י, עמ' 
64
 . 161ליבס, סעודות שבת, עמ'  
65
 . 17בארי, היסודות הספרדיים, עמ'  
66
 האחד בארמית מקראית )עא(, השני, בארמית בבלית ) צ(.  
67
 ( ועוד רבים. 17)קפה,  (; אם תבעיון בעיו1להחויא )עב,  (;11(; גבורתא )סג, 6ראה למשל: אזיל ושפיל )מט,  
68
 ראה רשימת המילים בארמית בנספח. 
69
 . 6ראה: טובי, ארמית, עמ'  לר' שמואל הנגיד, ור' יצחק אבן גיאת שהיו אנשי תלמוד והלכה,זאת בדומה  
70
 . 1; קמו, 5קכז,  ;1קיב,  ;6ראה: קד,  
71
ראה בפרק  (. על הידע והעיסוק בשאלות פילוסופיות והדים של השפעות קבלת הארי"י1"כגלגל כדור" )קלב,  

 החמישי, בסעיף: "ארון הספרים" של גאנשו. 
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בהם. כמו כן, השימוש במקורות השונים מן הספרות העברית מעיד על היקף ידיעותיו של המשורר 

 חומי לימוד שונים.ובקיאותו בת

 צורות דקדוקיות מיוחדות 1.22

לדוגמה:  72בדומה למשוררי ספרד, גאנשו משתמש בצורות מוארכות או מקוצרות של פעלים.

ִייתָּ  ה"הָּ תָּ רָּ ם" )עג,  ֶעזְּ ה ְלֵצל יֹומָּ וכָּ ֶהם ְוַגם סֻּ הבחירה בצורה הארוכה היא לעתים לצורך  73(.7לָּ

(. גם הצורות 3-6משענה )קה, / האזינה ו לצורך החרוז:( א1אקראה )ר, המשקל, לדוגמה המילה 

 ( ועוד.3(, ְתַׁשו )קלד, 56, הט )רו, (11(, תט )קנו, 6גל )קנה, : המקוצרות מותאמות למשקל. כך

מֹו לציון הנסתרים משולבת אף היא בשירים xהצורה המקראית הארכאית והנדירה, סיומת 

ֵתימֹו" )קכה, 11(, "ְלמֹו" )קכה, 14"ְתִביֵאמֹו" )עג, (; 11"ִפְריָּמֹו" )פד,  לצרכי משקל: (, "ִפימֹו ּוְׂשפָּ

( לצורך 1)לח,  "ַהֲעִלי" ( ועוד. כמו כן, בשיר אחד לפחות מצאתי שהוא בחר בצורה פייטנית11

 (. 11)לו,  "ְוִיְתקֹוְטׁשּו"החריזה. ובשיר אחר הוא משנה את הפועל )ק.ש.ט(, לצורך החרוז 

שיריו עשוי במשקל ההברות הפונטי, אינו צריך לבחור במילה שתתאים למשקל  גאנשו, שרוב

 74השיר ולא לעניין שהשיר עסק בו, כפי שנאלצו משוררי ספרד מכורח משקל היתדות והתנועות.

לזכר )לנוכח( בכדי לשמור על שלמות   ְָּךxעם זאת הוא בוחר להשתמש בשיריו בכינוי החבור 

ת זו נשתמרה במקרא, בעיקר בכמה מילות יחס שכיחות, כגון: המשקל והחריזה. צורה ארכאי

ְך. צורות בסיומת זו אופייניות לצורות הזכר בארמית והן הפכו לצורות  ְך, ִעמָּ ְך, לָּ ְך, ּבָּ ְך, ִאתָּ אֹותָּ

ֵחהּו ֶאל ִעיר  75הרגילות בלשון חכמים. ְךגאנשו, השתמש בסיומות אלה לצורכי החריזה: "ְספָּ שָּ דְּ / קָּ

ְך" )מד,  (. עם זאת 11ִמּׁשֹור ַפר" )פד,  לְָּך( או לצורכי המשקל: "ְוִתיַטב 16-15ִכי ַהיֹום ֵמאֹורֹו ֶנְחׁשָּ

לעתים הבחירה דווקא בצורה ארמית זו היא מכוונת ואינה נובעת מאילוצי חריזה או משקל. 

נָּא ֵאִליָּה ַהִתְׁשִּבי /  ְךלדוגמה: "אָּ דָּ  ְָּך לנוכח x(. אפשר לשער כי כיוון שצורת 7ֵשא" )עה, יָּרּום ְוִיְתנַ  ַעבְּ

מזדהה לרוב עם הסיומת הרגילה של צורת הנקבה )הנוכחת( העדיף אותה גאנשו כדי ליצור 

  76מראית עין של חילופי לשון במין בין זכר לנקבה, בדומה למקובל בסביבה התורכית שפעל בה.

דֹוד )מו, בנוסף, לצד השימוש בצורות דקדוקיות אופייניו ַדְדִתי ׁשָּ מֹוַע 7ת למקרא כגון: ׁשֻּ (; דָּ

אֹוג ִיְׁשַאג )עב,  (,14ִיְדַמע )סט,  ְרׁשּו חֹוְרִׁשים )עה,  (,11ׁשָּ ( ועוד, יוצר גאנשו לעתים צורות 6חָּ

                                                           
72
 . 41חזן, שירת ספרד, עמ'  
73
(, 7(, תנה)נו, 14(, אשמורה )שם, 11(, אשברה )שם, 11צורות מאורכות עולות לרוב בשירים נוספים: אזכרה )נ,  

 ( ועוד. 11(, ושקה )פז, 1צרפה ) פא, 
74
 . 54כגון המילה "אשר" שמהווה יתד במשקל השיר. חזן, תחביר, עמ'  
75
 . 165. חזן, פיוט, עמ' 31-13ים, עמ' חיים, הכינויים החבור-; בן116-115בלאו, הגה וצורות, עמ'  
76
אך לעתים חילופי הלשון הדקדוקי שעולים בשירים אינם קשורים לאילוצי חריזה או משקל והם בעלי ערך פואטי  

על חילופי הלשון במין הדקדוקי בין זכר לנקבה,  ומשמשים כאחד האמצעים לסמן שיר כאלגורי שאין להבינו כפשוטו.
 חמישי. הראה בפרק 
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ה ( ועוד. הבחיר1לז, -(, "ְלִצִדים ְלֵציִדי" )שיר ללא סימן בין לו16חדשות: "ֶזה רֹוֶדה ְוֶזה ֵמַרֶדה" )פד,

בצירופים מהסוג הזה מדגישה ומבליטה את דבריו ואף מקנה אפקט של צליליות ומוסיקליות 

 לשיר. 

שלל הצורות הדקדוקיות העולות בשיריו והבחירה בצורות מיוחדות או ארכאיות מבטאות 

 את ייחודו כמשורר ואת עולמו התרבותי.

 תחביר 1.22

לא יצאה אל הפועל במלואה. הצורך  השאיפה של משוררי ספרד להשתמש בלשון המקרא בלבד

לארגן את שורות השיר בצורה מדוקדקת על פי משקל היתדות והתנועות ועל פי החרוז המבריח 

סדר המילים בו. לעתים הצורך  –השפיע על בחירת המילים ועל המבנה התחבירי של המשפט 

ו של גאנשו הצורך בשירי 77לשמור על שלמות המשקל הביא גם לשיבוש של כללי הלשון הרגילים.

לארגן את שורות השיר כך שיתאימו למשקל ההברות הפונטי ולחריזה השפיע אף הוא על בחירת 

המילים ועל המבנה התחבירי של המשפט. לשם הבעת רעיונותיו רומז גאנשו בשיריו לפסוקים 

ת מקראיים, אך לעתים בעקבות אילוצי חריזה הוא משנה בהם את סדר המילים, את הגופים וא

ה" הזמנים לעומת הפסוק המקראי. כך לדוגמה בשיר צה הוא משנה את הגוף " ( 1)שם, ָאסּורָּ

. ובשיר אחר הוא משנה את סדר המילים )דברים ה, כח( לצורך החריזה תסרו"לעומת הפסוק "

של הפסוק: "דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר" )תהלים מה, ב( וממקם את 

ר טֹוב" )רג,  בסוף טור השיר לצורך החריזה: "ְלשוֹ  ִני ֵעטהמילה "טוב"  בָּ ַחׁש ִלִּבי דָּ ִהיר רָּ  (. 16סֹוֵפר מָּ

לעתים מעצב גאנשו עניין כלשהו תוך שהוא פורש פסוק לאורכם של שני טורים, תחילתו בסוף 

  79ולעתים הדבר נעשה גם בלשונו שלו. 78הטור הראשון וסיומו בטור שלאחריו,

 סיכום  1.22

, שיריו לא ניחנו בציוריות עשירה, במרקם אף שמלאכת השיר של גאנשו היא ספרדית בעיקרה

כבמלאכת השיר של משוררי תור הזהב, אלא הם  צפוף של קישוטים או בלשון מושאלת וחידתית

בשיריו מעוצבות מטפורות לא רבות אשר במקרים רבים מתבססות על המקרא,  נוטים לפשטות.

ם מן המקרא ולעתים אף הקשרם דומה. עוד מעוצבים בהם שיבוצים פשוטים גם הדימויים לקוחי

וניטרליים, כינויים מוכרים ונדושים ומעט רמיזות, אך עם זאת לעתים הכינוי אינו מעוצב בצורתו 

הפשוטה והבנלית אלא משמש לעיצובה של מטפורה. בנוסף, בשיריו של גאנשו עולים קישוטים 

ן המוסיקלי, חלקם מהתחום הצלילי כגון הצימוד )והחרוז הפנימי(, שונים המעשירים בהם את הפ

                                                           
77
 . 54-51, תחביר, עמ' שם; 41-41חזן, שירת ספרד, עמ'  
78
 . 6; רטו, 3; רט, 11; קנז, 11; קמה, 53; קכו, 1; קח, 14; פג, 7למשל: סח,  
79
 . 1; רטו, 16; רה, 16; קצד, 14; קנז, 17; קיט,11; קיח, 1; קיד, 15; קי, 11למשל: פג,  
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של  האך גם החזרה הפתאטית שאינה קישוט צלילי תורמת לצד המוסיקלי. אלה גם יוצרים תחוש

 זרימה וקלילות עממית. 

והיא  80המגמה הטיעונית עולה בשירים באמצעות הכפלות, הקבלות וחזרות מסוגים שונים

מעוצבת בהם באמצעות הדימוי, התקבולת הנרדפת, הצימוד, החזרות השונות והעודף. אלה אינם 

מובילים לדואליות, לפרדוקס או לחידוד כפי שנעשה הדבר בשירת החול בספרד, אלא מובילים 

בדרך כלל לאחידות, להפשטה, לחיזוק התכנים והדגשתם. בד בבד הקישוטים מהתחום הצלילי 

 לקלוט את התכנים בקלות. מאפשרים 

מכל האמור עולה שמלאכת השיר של גאנשו היא ספרדית בעיקרה, אך הוא בוחר בקישוטים 

אשר מחזקים ומדגישים את תוכן השירים ואת המסר שבהם ובקישוטים צליליים אשר מסייעים 

ת באמצעו לקליטת התכנים, תורמים לצד המוסיקלי של השירים, ומשתלבים עם שירה זמרתית.

 קישוטים אחדים הוא גם מסמן את השיר כאלגורי. 

בשיריו של גאנשו עולה הלשון העברית על כל תקופותיה והיא גמישה. השימוש במקורות 

הצורך לארגן את  השונים מן הספרות העברית מעיד על בקיאותו והיקף ידיעותיו של המשורר.

ילים ועל המבנה התחבירי של שורות השיר כך שיתאימו למשקל ולחריזה משפיע על בחירת המ

המשפט, אולם כיוון שרוב שיריו עשויים במשקל ההברות הפונטי ולא במשקל הכמותי כמו 

בספרד, צרכיו ואילוציו אינם זהים לאלה של משוררי ספרד. לפיכך לעתים נוקט גאנשו בחלק 

רות, מהאמצעים אשר שימשו את משוררי ספרד כגון בחירה בצורות מאורכות, מקוצרות ואח

חילופי  –ולעתים הוא בוחר באמצעים חדשים אשר מתאימים גם לצרכיו ולפואטיקה של שיריו 

  מין דקדוקי בלשון זכר ונקבה.

 

                                                           
80
על התחבולות הספרותיות כסוג של מנגנון הסתגלות שפותח למטרות לא אסתטיות על ידי תכליות אסתטיות ראה:  

 . 111-135צור, פואטיקה, עמ' 
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 פרק עשירי: לחן ומוסיקה 

 מוסיקה ביהדות  21.2

מעולם החול, התגבשה ביהדות כבר הגישה ההלכתית הבסיסית האוסרת על ביטויים מוסיקליים 

בתקופת המשנה והתלמוד. מושג האבלות שמתלווה לקשר בין המוסיקה לחורבן הוא הסיבה 

העיקרית לאיסור על המוסיקה ועל השימוש בכלי המוסיקה למיניהם בבית הכנסת. מנגד, 

לידי השמחה מעבודת הקב"ה, הקרבה אליו וקולות השמחה הטמונים בניגונים עשויים להביא 

תיקון עולם. מאבק מתמיד התנהל בנושא שילובם של לחנים משירי חול בתפילה, ועמדות הרבנים 

לא היו אחידות בתקופות השונות. ואולם, ההשפעה החיובית של המוסיקה על נפש האדם היא 

שפעלה לצד מי שצידד בהרחבת הרפרטואר המוסיקלי בתפילה היהודית, גם אם נותרה בעינה 

  1ת על איסור מוסיקה כלית בתפילה.הסכמה מוחלט

המוסיקה הליטורגית היהודית התפתחה כבר בתקופת הפייטנות הקלאסית בארץ ישראל 

באמצעות המקהלה המתהווה מתוך רצון לגיוון היצירה הפייטנית ומהתפתחויות בסדרי התפילה 

, תורמים הציבורית. מאוחר יותר, במטרה להאדיר את התפילה ולהעלות את הערך הרגשי שלה

הפייטנים והחזנים מכישרונם הפיוטי והמוסיקלי. לקהל ששאף להשתתף בשירה בפועל גם הייתה 

השפעה והותאמו לו קטעים שלקח בהם חלק. לחנים נוכריים הסתננו לבית הכנסת כבר בתקופה 

 2מוקדמת עקב הישיבה הארוכה בגלות והמגע עם התרבויות המוסיקליות של הסביבה.

שבע עשרה הטביעה את חותמה על  -חוג המקובלים בצפת במאות השש עשרה תורת הסוד של 

השירה והמוסיקה. עניין זה בא לידי ביטוי ביצירת מסגרות חדשות שבהן עמדה השירה במקום 

על העולמות העליונים, והיא  היו בין המקובלים שטענו כי בכוחה של המוסיקה להשפיע מרכזי.

זרת ההרמוניה האוניברסלית שהתקלקלה עקב החטא הקדמון עשויה להביא לתיקון העולם ולהח

של האדם. אמונה אחרת היא כי המוסיקה מאפשרת להילחם בכוחות הרוע והשחור המרחיקים 

התפיסות הללו של המקובלים החלו להתגבש כבר בסוף המאה השלוש עשרה ויוסף  את הגאולה.

נראה הראשון שנתן לכך ביטוי. תחילת המאה הארבע עשרה בספרד( היה כ -1166ג'יקטילה )

תפיסות אלה גרסו כי כשם ששירת הלויים בבית המקדש נועדה להשפיע לטובה על העולם האלוהי 

שירתם מהווה מאגיה מונעת(, כך לתפילות ולזמירות )מלשון רינה  –)או על פי היבט אחר שלה 

עת המזיקים ומאפשר ושירה( שנאמרו יום יום יחד עם פרקי תהלים תפקיד זהה המנטרל את השפ

                                                           
1
; 51; שם, מוסיקה, עמ' 111; שם, השפעות הקבלה, עמ' 11-13, 17לדיון נרחב בנושא ראו: שילוח, הסמכויות, עמ'  

 . 113-117סרוסי, השפעות אסלאמיות, עמ' ; 161, 161אידל, מוסיקה, עמ' 
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; שם, הסמכויות 11-11; אבנארי, הלחנים, ר; שילוח, הלחן, עמ' 161-161על כך ראה: פליישר, שירת הקודש, עמ'  

 . על מקומה של המוסיקה במנהג הבקשות בישראל ראה: טוראל, מוסיקה. 141; רצהבי, הניגון הזר, עמ' 14עמ' 
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הרעיונות הללו עודדו במאה השש עשרה את  את עליית התפילה. בכך טמונה חשיבותן הרבה.

 שגשוג השירה ואת האדרת כוחה.

ֶאל ֵאל בשיר המסיים את ספר שיריו מבטא גאנשו את השפעת השירה בעיקר על נפש האדם: "

עֹוז ַחַיי  הַׁשַדי מָּ ִשיר ִשירָּ ל ַהיִָּמים // אָּ הֶנֶגד ַעִמי  כָּ רָּ א ִזמְּ ַמח ִלִבי]...[ //  ֶאשָּ ֵגל ִישְּ ִעם ִׁשיַרי  יָּ

ִבים ּוְנִעיִמים" )שיר סיום, ללא סימן, קד ע"ב( בתקופה זו נפוצה השירה בכל שכבות העם.  .ַהֶנְאהָּ

וך הקפדה מבחינת היצירה השירית נבחרו טקסטים שהתאימו לזמרה בציבור ועל ידי הציבור ת

 3על התאמה בין הטקסט ללחן.

המוסיקה הייתה אמצעי עיקרי בחוויה המיסטית לא רק בקבלה, אלא גם בזרם המיסטי 

הצופיות. מחוץ לאמונה האסלאמית הרשמית שהתנגדה למוסיקה במסגרת הפולחן  –שבאיסלאם 

כוחה הדתי, התפתחה בתורה המיסטית הצופית מערכת שבה נודעה למוסיקה חשיבות רבה. 

והשפעתה של המוסיקה על נפש האדם נוצלו למטרות רוחניות, כפי שבא לידי ביטוי בכתבים 

ובריטואלים שביצעו כגון טקס ה"זיכר". זהו ריטואל אשר מטהר את נפש המתפלל ובאמצעותו 

הוא שואף לאיחוד עם האל. טקס אחר הוא "הסמע", מעין קונצרט רוחני שהושמע בזמן ובמקום 

 4ברת אנשי המסדר ובהדרכת המנהיג הרוחני, ואשר תפקידו היה להגיע לאקסטזה.המתאימים בח

הרעיונות והמנהגים של זרם הצופיות השפיעו רבות על המוסיקה הדתית של היהודים באזורים 

שבשליטת האסלאם והביאו לייסוד מנהגי תפילה מיוחדים ביהדות. הם אף תרמו לייסודם של 

תפתחו בחוגי המקובלים בצפת במאה השש עשרה. בהתכנסויות מעמדים פרה ליטורגיים אשר ה

אלה אשר התקיימו בלילות והוקדשו ללימוד, לתפילה ולזמרת שירי קודש היה למוסיקה תפקיד 

נכבד. פיוטים ופזמונים חוברו למעמדים אלה ולשם כך אימצו הפייטנים מן הסביבה המוסלמית 

  5הטקסטים. מערכות מוסיקליות מורכבות אשר שימשו לביצוע

אורחות החיים שהושפעו מן הסביבה התורכית באו לידי ביטוי גם בתחום תרבות הפנאי. החל 

מאמצע המאה השש עשרה תופס בית הקפה מקום בחיי החברה הכללית וגם בקרב היהודים. 

המוסיקה והביצועים הווקאליים שבוצעו בתחומיו של המוסד החדש היו חלק מהגורמים 

הקפה שהייתה זמינה ואפשרה ערנות בשעות הלילה, גררה תפיסה חדשה לפיה לפרסומו. שתיית 

ניתן לנצל את שעות החשכה עד אור השחר לביצוע ריטואלים קבליים שונים כגון תיקון חצות, 

לימוד בזוהר וזמירות. ואכן, נמצא קשר הדוק בין שגשוגה של תרבות בתי הקפה והפופולריות 

                                                           
3
; סרוסי, 161-173; אידל, מוסיקה, עמ' 111-113; שם, השפעות הקבלה, עמ' 51וח, מוסיקה, עמ' על אלה ראה: שיל 

 . 114השפעות אסלאמיות, עמ' 
4
 .536-543סבירי, צופים, עמ'  
5
 . 171-171, ינון; השפעות צופיות, עמ' 631; שם, מנחה למנחם, עמ' 111-113סרוסי, השפעות אסלאמיות, עמ'  
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צתם של הריטואלים הליליים אשר החלו להתקיים בו זמנית הרבה שלה לבין התגברותם ותפו

  6בצפת ובמרחב הים התיכון מראשית המאה השש עשרה.

בהמשך לנוהג החדש של שתייה בבתי הקפה ולאור ההבנה שיש בשירה כוח לעורר התלהבות 

ואף התלהבות דתית, עולות בספרות המוסר וההלכה שאלות בדבר ההבחנה בין שירה רצויה לבין 

המשוררים את המנגינה מן במקרים שבהם שאלו שאלות אלו עלו בעיקר  7שירה רצויה פחות.

השיר הזר אולם השפעת הלחן ניכרה גם בצורת השירים. הלחן הלועזי השפיע על בחירת התבנית 

השירית אשר תואמת לו, על בחירת מילים וביטויים שצלילם דומה לשיר המקורי וגם על תוכן 

  ים על פי השיר הלועזי.השיר, שעוצב לעת

יהודים בארצות האסלאם היו פעילים בטיפוחה של המוסיקה כמקצוע ומוסיקאים יהודים 

בקיסרות העות'מאנית לקחו חלק בפיתוחה של המוסיקה הקלאסית העות'מנית מראשית המאה 

השבע עשרה. מיומנותם באה לידי ביטוי בכתיבה ובהלחנה של שירת הקודש על בסיס מודלים 

האירועים השונים שהמוסיקה תפסה בהם מקום חשוב הפכו  8ספרותיים ומוסיקליים תורכיים.

שירת פיוטים בבית הכנסת  –למעין קונצרטים דתיים שהתקיימו במסגרות יהודיות דתיות 

  9ובוצעו על ידי יהודים בעבור יהודים. –באשמורת הבוקר ובאירועים משפחתיים 

 השפעות סביבתיות  21.1

המוסלמי והיהודי במזרח לא רשמו תווים. את מנגינתו של שיר המופת ציינו בכותרות בעולם 

השירים במילה "לחן" ואחריו בא ציטוט מילות הפתיחה של שיר המופת הנבחר. שירי מופת 

עבריים נרשמו בכותרות שירים רבים וצוינו במילים "עלי לחן" החל מהמאה העשירית בפייטנות 

נמצאים בכתבי היד בגניזה ובספרד. בתקופת הגאונים חדרו ניגונים  המזרחית המאוחרת, והם

ערביים בעיקר לשירי חשק ועגבים שהושרו במשתאות ובחתונות אך נאסר לנגן או לשיר שירים 

אלה אשר נחשבו לניבול פה. בספרד נעשה הניגון הזר תכוף יותר ולחנם של שירים ערביים מצוין 

אך בשירי קודש נגזר עליהם איסור חמור. רק במאה השש  בדיאוונים הספרדיים בשירי חול,

  10עשרה בוטל האיסור והלחן הזר הותר לניגון בפזמונים העבריים.

בזמנו ובמקומו של גאנשו מקורם של הלחנים התורכיים בסוגים ספרותיים שונים היה מגוון 

ריה מהשירה האומנותית שנכתבה עבור חצרות האליטות בעריה הראשיות של האימפ –

                                                           
6
 . 61-66, 51-16הורוביץ, בתי קפה, עמ'  
7
 . 63; שם, שירת הקבלה, עמ' 417-414יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ'  
8
 . 73; שם, מוסיקה עות'מאנית, עמ' 116ראה: סרוסי, מוסיקה, תורכית, עמ'  
9
 . 635, 631מ' ; סרוסי, מנחה למנחם, ע411; לוי, יהודי האימפריה, עמ' 116שילוח, השפעות הקבלה, עמ'  
10
 רצ. -; סרוסי, זמרת הקודש, רפט176; בארי, נג'ארה, עמ' 141-141רצהבי, הניגון הזר, עמ'  
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מקורם של הלחנים הספרדיים הוא ברומנסות  11העות'מאנית, משירים עממיים ומשירי דת.

 12שחוברו טרם הגירוש על אדמת ספרד ופורטוגל.

 שירים זמרתיים ולחניהם  21.2

השימוש בלחנים לועזיים היה קיים באימפריה העות'מאנית בקרב המשוררים העבריים מהדור 

 13בשלושה קובצי שירה מוכרים מתקופה זו צוינו הלחנים הזרים:הראשון אחרי גירוש ספרד. 

( בעריכת שלמה 1161"שירים, זמירות ותשבחות" ) 14( של מחבר לא ידוע;1161"בקשות קושטא" )

 16שנרמז בו לראשונה שימוש במוסיקה התורכית בציוני לחן "ניגון ישמעאלי"; 15בן מזל טוב

גם  17(.1176-1171 ,קושטא) ונזאנו בתוך עבודת מקדשובקובץ "פזמונים ובקשות" של ר' מנחם דיל

(, מציין כי שיריו "מיוסדים על אדני אופני נגוני ערב 1167נג'ארה, בספר "זמירות ישראל" )צפת, 

, וונציה, 1133באותו אופן הוא נוהג גם ב"זמירות ישראל" )שלוניקי,  18ותורגמה, ורננים אחרים".

יו שירי מופת עבריים ולועזיים. ציון הלחנים בכותרות נג'ארה מביא כלחנים לפיוט 19(.1411

השירים מלמד על מספר דברים: ראשית, זהו סימן להתגברות היסודות המוסיקליים בשירה 

העברית בימים ההם כאשר ההזדקקות למוסיקה מעידה על האופי העממי של השירה. שנית, 

על ידיעת השפה התורכית.  הדבר מעיד על היכרות עם השירה העממית התורכית וכנראה גם

תפוצת הלחנים הלועזיים מעידה על חדירתה של המוסיקה החילונית אל שירת הקודש  –ולבסוף 

העברית ואולי אף לבית הכנסת. לעומת קודמיו בולט נג'ארה ברוב הגדול של הלחנים הלועזיים 

שהושרו בבית  הוא בחר במודע לפיוטים 20שהועיד לשיריו ובמגוון המקורות של הלחנים הללו.

הכנסת לחנים לועזיים חילוניים, לרוב של שירי חשק ועגבים, משום שהמנגינות היו נפוצות 

ואהובות. השימוש בלחנים הזרים הוא נושא מרכזי בביקורתו של מנחם די לונזאנו כלפיו. שתי 

ים לדבריו נג'ארה אינו מבחין בבחירת הלחנים הזרים בין שבתות, חג –סיבות לכך: הראשונה 

                                                           
11
-. דוגמאות: מהשירה האומנותית ראה: טיצה73; שם, מוסיקה עות'מאנית, עמ' 111סרוסי, מוסיקה תורכית עמ'  

; ומשירי דת של כיתות 134, סימן 151: שם, עמ' ; משירים עממיים, ראה176, סימן 111יהלום, לחנים תורכיים, עמ' 
 . 11סימן  44דרווישים, ראה: שם, עמ' 

12
 . 13-1; סרוסי, המוסיקה, עמ' 45-41על כך ראה: מעוז, הרומנסה, עמ'  
13
 . 77; שם, נג'ארה, עמ' 111יהלום, התחדשות, עמ'  
14
 ראה: בקשות קושטא.  
15
ופעל בקושטא בראשית המאה השש עשרה. על שלמה בן מזל טוב ועל  ראה: מזל טוב, שירים. שלמה בן מזל טוב חי 

נא; שם, שירים  -; שם, שלמה בן מזל טוב, עמ' שכא171-111ספר השירים ראה: מרקון, שירים מלוקטים, עמ' 
 . 74-41; שם, שלמה מזל טוב, עמ' 165; בארי, נג'ארה, עמ' 166-154וזמירות ותשבוחות, עמ' 

16
 . 61. וראה גם: צינברג, ספרות ישראל, ג, עמ' 75-71, 44ראה: שם, שם עמ'  
17
ראה: דילונזאנו, עבודת מקדש. כאן נמצא כי שני שליש משמות הלחנים הם תורכיים. ראה: סרוסי, המקאם, עמ'  
וראה גם:  (. ראה: דילונזאנו, שתי ידות. 1416. השירים יצאו לאור שנית לאחר מכן ב"שתי ידות", מהדורת ונציה )66

ביבי, דילונזאנו. 
 

18
 ראה: נג'ארה, זמירות ישראל, צפת.  
19
 ראה: נג'ארה, זמירות ישראל, שלוניקי וונציה. 
20
על המקאם ראה בהמשך.  
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השיר הנוכרי משפיע על הפזמון העברי בפתיחתו שמחקה את מילות שיר  –וימי אבל. השנייה 

  21המופת והופכת את השיר העברי לפיגול.

( 1416אשר ראה אור באמשטרדם ) 22קובץ אחר בן הזמן הוא "ספר אמרי נועם" לגאלייגו

רים ובמחזורים. הדגם ונועד לרכז שירים ותפילות להזדמנויות שונות, שאינם כלולים בסידו

לוניקי כבר אל"ספר אמרי נועם" הן אסופות שירים דומות שהיו מצויות אצל חזנים בתורכיה ובש

במאה השש עשרה והוזכרו כאן קודם לכן. כיוון שבזמנו השירה באה לשרת את המוסיקה ועיקרה 

השירים. בשליש מן היה בביצוע הקולי נהג גאלייגו לציין את שמות הלחנים של חלק גדול מן 

השירים אשר בספר מופיע הלחן בכותרת ובהם לחנים עבריים, ספרדיים תורכיים וערביים, אך 

כשהעתיק ממקורות קדומים לא תמיד שימר את כותרות הלחן המקורי. בנוסף, גאלייגו לא טרח 

כי  להעתיק את שמו המדויק של כל לחן תורכי )ואת שם המקאם( אשר נרשם אצל נג'ארה. נראה

לא היה מצוי בתורת המוסיקה התורכית האומנותית כפי שהיו בקיאים בה משוררי דורו 

התורכיים, אלא פעל על פי הדפוס המוסיקלי של פייטני המאה השש עשרה כגון שלמה בן מזל 

  24ושלמה מברך. 23טוב

השימוש במנגינות ידועות לכול היה המפתח להשפעה הרחבה של הפיוטים. המשוררים 

במנגינות של פיוטים עתיקי יומין וגם ביצירות שגורות בפי העם, ועל פי ספרי הפזמונים  השתמשו

והבקשות למיניהם שראו אור החל מהמאה השש עשרה, גם בלחנים נוכריים. יש להניח כי 

השימוש במנגינות נוכריות היה תחילה תחבולה שנועדה לסייע להפצת השירים בעם, אך שימוש 

קה יותר עם קליטת הרעיונות של מקובלי צפת שהעניקו לקשר הזה כוונה זה קיבל משמעות עמו

 25מיסטית.

 המקאם 21.2

מערכת צלילים שעליה מושתתת היצירה המוסיקלית. המקאם קובע את  המקאם התורכי הוא

מבחר הצלילים או את תפקודם, את ההירארכיה ביניהם, את כיווניות המנגינה ואת המהלכים 

קולי, תכונה אשר מקנה לארגון -ם לכל מקאם. המקאם התורכי הוא חדהמלודיים שאופייניי

המודולרי ולאופן התפתחות המנגינה חשיבות רבה. קיימים למעלה מארבעים מקאמים. חדירת 

המקאם התורכי לתוך תרבותם המוסיקלית של יהודי ספרד שהגיעו לאימפריה העות'מאנית 

                                                           
21
 . 31-31; שם, שירת הקבלה, עמ' 114-111על כך ראה: יהלום, התחדשות, עמ'  
22
 ראה: גאלייגו, אמרי נועם.  
23
 קכד. -צז, קכג -פט; צה-בארי, ספר אמרי נועם, פח -סרוסי  
24
 . 115-65על שלמה מבורך ושיריו ראה: וינברג, שלמה מבורך, עמ'  
25
 . 111, 163אבנארי, מנגינות קדומות, עמ'  
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לכך עולה בציון הלחן והוראות מוסיקליות  התרחשה מיד עם התיישבותם שם. ההוכחה הכתובה

 26נוספות בכותרות השירים החל מהמאה השש עשרה והלאה.

נג'ארה היה כנראה הראשון שארגן את שיריו ב"זמירות ישראל" על המקאמים של המוסיקה 

סידור השירים בקבוצות לפי המקאמים הוא חידוש של נג'ארה אשר בחר בעיקרון  27העות'מאנית.

  28הור כקריטריון ראשי למיון שיריו.מוסיקלי ט

גאנשו, בדומה לנג'ארה, בחר לסדר את קבוצות השירים בספרו על פי אותו עיקרון. כלומר, 

הוא בחר בעיקרון מוסיקלי טהור כקריטריון ראשי למיון שיריו. השירים בספר מסודרים על פי 

ים תורכיים. את המודוסים המוסיקליים המזרחיים, כשהמאחד אותם הוא השימוש במקאמ

; ראסט, Segah; שיגייא, Dügahדוגיא,  29שיריו מעצב גאנשו על פי עשרה מקאמים תורכיים:

Rast ,נאבה ;Neva;  ,בוסיליקBü-Selik; ,איראקİraq  ,אוזאל ;Uzzal ;ניברוש עאגאם ;

Nevrüz Ajam,ניברוש ;Nevrüz   ,אשר מוקם בין המקאם ניברוש עאגאם[Nevrüz Ajam ;]

סרוסי מציין כי המקאמים בספר שיריו של גאנשו זהים, למעט אחד, לאלה  Chargah. גאריאה,

אשר מופיעים בספר "זמירות ישראל" לנג'ארה. עניין זה מצביע לדבריו כי גאנשו הדפיס את שיריו 

  30על פי המתכונת המוסיקלית של "זמירות ישראל".

 הלחנים בספר "פזמונים ובקשות" לגאנשו  21.2

בקובצי השירים בני הזמן, ניתנו בראשי השירים של ספר "פזמונים ובקשות" הוראות כמקובל 

מדויקות לביצועם על פי לחנים של שירים לועזיים ועבריים. את הלחנים בחר גאנשו משירים 

שירים תורכיים, שלושים ספרדיים, חמישה  הם – מאה ושלושים – לועזיים שונים, רובם המכריע

                                                           
26
, ; סרוסי, זמרת הקודש, עמ' רפז, שא; שם111-111; שליטא, מקאם, עמ' 67-11על כך ראה: אידלזון, מקאם, עמ'  

 . 66-65המקאם, עמ' 
27
אצל נג'ארה קיימות שלוש הוראות מוסיקליות לזמרת רוב השירים: מקאם השיר, לחן השיר ולעתים הוא מציין  

 את הצורה המוסיקלית שהשיר בנוי עליה. ראה: סרוסי, זמרת הקודש, רפט. 

28
; סרוסי, זמרת הקודש, רצ; שם, 131-131, 161-166, 173-176; בארי, נג'ארה, עמ' ,565אבנארי, השיר הנכרי, עמ'  

שה; שם, מוסיקה -, זמרת הקודש, ששם. על סידורו של קובץ השירים של נג'ארה באופן זה ראה: 66המקאם, עמ' 
. וראה: נג'ארה, זמירות ישראל מהדורות: צפת, 136; בארי, נג'ארה, עמ' 66; שם, המקאם, עמ' 61עות'מאנית, עמ' 
דושו המוסיקלי של נג'ארה היה בהתייחסותו למקאם התורכי כאל מערכת ולא כאל למעשה, חי שלוניקי וונציה.

השאלה של מנגינות בודדות. נג'ארה השתמש גם בצורות מוסיקליות תורכיות קלאסיות. אחת מהן היא ה"פישריף" 
 אשר משמשת פתיחה ל"פאסיל" התורכי שהיא יצירה חילונית רבת חלקים. ראה: סרוסי, זמרת הקודש, שג.

"פאסיל" הוא מונח תורכי שמתייחס ליצירה בת כמה פרקים ובמקרה של הפאסיל העברי לכמה פזמונים באותו 
. )מבנה הפיוטים של ה"פישריף" הוא של מחרוזות בנות ארבעה טורים 66, מוסיקה עותמאנית, עמ' שםמקאם. ראה: 

 זמרת הקודש, שג(. , שםבחריזה של אאאב, כשהטור של המחרוזת הפותחת משמש כרפרין, ראה: 
29
לחנים ראה המקאמים מול האת המאקמים בספר "פזמונים ובקשות" לגאנשו ואת פירוט השירים על פי פילוח  

  במפתח המקאמים.

30
 סרוסי, זמרת הקודש, שג. 
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למרבה הצער לא הצלחתי לזהות  31שירים ערביים בלבד ושניים עשר עבריים. שירים יווניים, שני

  32את כל הלחנים שבספר בשל איכות הדפוס הגרועה.

לפי אבנארי קיים שוני ניכר בחלוקה לשפות של לחני השירים הלועזיים שנבחרו על ידי 

ל אחד מהם המשוררים השונים. לדבריו שינויים אלה קשורים למיקום גיאוגרפי שונה של כ

אך אפשר כי הדבר קשור דווקא  33ומאפיינים את המצב האמתי באזור מגורי המשורר,

לכרונולוגיה, לתקופה שקובצי השירה השונים ראו בה אור, והם מבטאים את התערות היהודים 

בחברה התורכית. כך, ככל שהקובץ התפרסם מאוחר יותר ירבו בו הלחנים התורכיים ואילו אלה 

 ערביים יתמעטו. הספרדיים וה

 הלחנים של שירי המופת והשפעתם על השיר החדש  21.2

קשר לא מקרי קיים בין שיר הדוגמה הנוכרי לשיר העברי החדש והשפעתו עליו ניכרת בכמה 

אופנים. מבחינת התוכן, השיר החדש משתמש במוטיבים דומים לאלו של שיר המופת ושומר על 

השיר המקורי. בה בעת מותאם הנושא של שיר המופת מצבי היסוד, האווירה והציוריות של 

גם לתבנית שיר המופת השפעה על  34ליחסים בין כנסת ישראל לקב"ה שהם מושא השיר החדש.

השיר החדש, שכן לרוב תואמים הצורה והמשקל של השיר החדש את שיר המופת. יש להניח שכך 

גינה לשיר העברי תלויה בשוויון הסתננו תבניות שיריות זרות לשירה העברית, שכן התאמת המנ

במספר ההברות בין שני השירים. מסיבה זו שקולים רוב שירי נג'ארה וכן שיריו של גאנשו במשקל 

הקשר ההדוק בין השיר הנוכרי לגרסה המחודשת בא לידי ביטוי גם בצליל  35הברות פונטי.

לועזיות שלמות של  החרוזים הלועזיים או במשחקי מילים. לעתים השתמשו המשוררים במילים

מרכיב נוסף שחדר לשיר העברי מהדגם הלועזי, במיוחד  36פתיחת השיר במשמעותן בעברית.

מילות פנייה כאלה נוספות על  37התורכי, הוא השימוש במילות פנייה כגון "דוד", "חנון" וכדומה.

  38משקל השיר ועל תחבירו והם חיקוי מובהק משיר המופת הזר.

                                                           
 . אבאנרי אינו מציין את הלחנים העבריים. 565אבנארי, השיר הנכרי, עמ'  31
כל הלחנים הספרדיים זוהו על ידי סרוסי למעט שיר רד. ראה: סרוסי, לחנים. וראה גם, אבנארי, שירים ספרדיים.  32

לפירוט הלחנים ראו יהלום, לחנים תורכיים.  -חלק מהלחנים התורכיים זוהו על ידי טיצה ויהלום. ראה: טיצה 
במפתח הלחנים.

  

33
 אבנארי, הלחנים, ר, רב.  
34
; יהלום, שירה עברית מיסטית 131; שם, הלחנים, ר; בארי, נג'ארה, עמ' 565השיר הנכרי, עמ'  על כך ראה: שם, 
 .31; שם, שירת הקבלה, עמ' 451עמ' 

; שם, הלחנים, ר; בארי, נג'ארה, עמ' 566; שם, השיר הנכרי, עמ' 163על כך ראה: אבנארי, מנגינות קדומות, עמ'  35
 . 66; סרוסי, המקאם, עמ' 176

36
; יהלום, שירה עברית מיסטית, עמ' 566; שם, השיר הנכרי, עמ' 163ך ראה: אבנארי, מנגינות קדומות, עמ' על כ 
451 . 

37
 ראה לדוגמה שירים: נז, פג, צז, קט, קיט, קכ, קלז ועוד.  
38
   על כך בהרחבה ראה בסעיף לחנים תורכיים והשפעותיהם. 
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המנגינה  39ימה של המילים מבטאות את אופיים העממי של השירים.המנגינה הנעימה והזר

הופכת מעתה שותף שווה ערך במכלול היצירה והיא אינה משרתת את מסר השיר או את תוכנו 

בלבד. עמידתה ברשות עצמה הקנתה לה גם מידת ניידות רבה אשר אפשרה להעביר ניגון אחד 

ההתאמה בין השיר הנוכרי לשיר  40ינה ידועה.לשירים אחרים וכך לבצע מיידית שיר חדש במנג

העברי יכולה להיות מושלמת או חלקית כאשר הזמר מציע לשיר את הלחן החדש ולהתאימו 

  41באופן חופשי ככל שניתן לשיר המקור.

 לחנים ספרדיים והשפעותיהם   21.2.2

סבור כי ניתן  שימוש במנגינות ידועות היה מקובל ונפוץ אצל משוררים שמוצאם בספרד. אבאנרי

ללמוד מכך על החשיבות שנודעה לביצוע הזמרתי של השירים. הלחנים של הרומאנסות שהיו 

אהובים מאוד על היהודים הספרדיים הותאמו לפיוטים המושרים בבתי הכנסת ובאירועים דתיים 

ומשפחתיים אחרים. העברתם מחול לקודש לא היוותה בעיה שכן הלחנים גרמו להתעלות הנפש 

מעוז מצאה כי לחנים רבים אשר  42מו למטרה אשר לשמה הם נועדו, לומר הלל לקב"ה.ותר

מקורם בספרד השתמרו בצורתם המקורית ואלה שחוברו לאחר הגירוש הושפעו מהמוסיקה 

  43שרווחה בארצות הגלות החדשות.

אשר בנויים על  44בין שירי המופת הספרדיים רווחים שני סוגים: הרומאנסה והויילנסיקו,

הפיוטים החדשים נוצרו בהשראתם של הרומאנסה  מקצבים קבועים ועל מחזוריות חלקיהם.

לכשלושים  45והווילנסיקו וקבלת הלחן הזר גררה גם את התאמת מבנה השיר למבנה המוסיקלי.

  46שירים בספר השירים של גאנשו צורפו לחנים ספרדיים תחת הכותרת: "לחן רומאנסי".

סיפורי בעל מבנה מיוחד, שהתפתח בקרב עמי חצי האי האיברי הרומאנסה היא שיר עם 

מהמאה העשירית עד למאה השתיים עשרה, וקיבל צביון מיוחד מאוחר יותר בקרב יהודי תורכיה 

וארצות הבלקאן. גם אחרי הגירוש שמרו לה היהודים אמונים והוסיפו ליצור יצירות חדשות 

מבלי לפגום באופייה. המבנה נשמר בדרך כלל כפי  ברוחה. הגירוש גרר שינויים אחדים ברומאנסה

שהיה אופייני ומקובל בספרד ולעתים התווסף לו פזמון. היא הותאמה להווי החיים בארצות 

                                                           
39
 ; סרוסי, זמרת הקודש שה.176בארי, נג'ארה, עמ'  
40
שלישי, בסעיף: שינויים שחלו בשירים העל תופעת ניידותו של הלחן ראה גם בפרק . 11אבנארי, המקצב, עמ'  

 במהלך הדורות. 

41
 סרוסי, זמרת הקודש, שה.  
42
 . 17; סרוסי, המוסיקה, עמ' 41אבאנרי, הלחנים, קצט, ר; מעוז, הרומאנסה, עמ'  
43
 . 41מעוז, הרומאנסה, עמ'  
44
הווילנסיקו הוא בעל פזמון חוזר והוא מיועד לביצוע שיתופי של סולן ומקהלה. מקורו עממי אך הוא חדר למוסיקה  

 . 111האומנותית. ראה: אבאנרי, מנגינות קדומות, עמ' 
45
 שם, הלחנים, רי.  
46
  ראה במפתח הלחנים. 
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הגלות החדשות: הושמטו אלמנטים נוצריים, שמות של גיבורים ושל מקומות גיאוגרפיים, 

שעסקה בנושאים של אהבה,  הקללות מותנו ונוסף לה מוסר השכל. הרומנסה הפכה לשירת עם

קנאה, נאמנות ובגידה, יציאה לקרב, ניצחון, כישלון, שבי, כלא, געגועים לארץ ישראל, עלייה, 

   47גאולה, משיח, דמויות מהתנ"ך, חגים ואירועים בחיי אדם.

הרומאנסה היהודית ספרדית לאחר הגירוש בנויה יחידה אחת ומחולקת לסטרופות ולעתים 

חוזר. מספר שורותיה אינו מוגבל. כל שתי שורות )דלת וסוגר( הן יחידה מבנית היא בעלת פזמון 

הברות  14 -אחת )בית( המורכבת בדרך כלל ממשפט שלם. צורתה העממית בנויה בשורות של כ

הברות(. הסוגרים חורזים זה בזה, אך לעתים גם  6-7כשבכל שורה מספר שווה של הברות )

כיוון שהשירה יועדה למקהלה של  48תנועה חוזרת )אסונאנס(. הדלתות חורזות. החרוז בנוי על

קהל בלתי מאומן ולא לזמר מקצועי, לא היה מקום לסטייה מן התבנית המוסיקלית והמבנה 

שירים רבים של גאנשו אשר להם לחן ספרדי, עשויים  49הנוח היווה מצע אידיאלי לסיפורי עלילה.

כוללים את שני המאפיינים הצורניים שלה הן ומספר שירים  50במשקל המתאים לרומאנסה

עם זאת ניתן למצוא בין השירים המלווים בלחן רומנסי,  51טורי.-מבחינת המשקל והן במבנה הדו

גם שירים סטרופיים אשר נראה כי הם משועבדים ללחן ספרדי כלשהו, אולי מסוג שונה 

  52מהרומאנסה.

ם על שתי רומאנסות פופולריות בתקופתו ראוי לציין שבשני שירים של גאנשו שלחניהם מורי

ו"יו מי אליונטרה און ליוניז" )לשיר נ( שהיא הפתיחה  53"ארבולדה" הרעיה הנאמנה )לשיר מט( –

לא נמצא קשר תוכני  –לרומאנסה "הנואפת", ככל הנראה הגירסה הספרדית לאגדת אודיסאוס 

ופת "ארבולדה" לשיר העברי הקשר הצלילי בין שיר המ 54כלשהו בין שיר המופת לשיר העברי.

ַלי ַעִזים //  (:raמתקיים בשני טורי הפתיחה ובחריזה הפנימית ) גּורּו עָּ ה יָּ "ָאְרבּו ִלי ַרִּבים ְּבֶעְברָּ

ם ַתְחַתי ַתִפיל" אִתי ֵאל ּוְרֵאה ְואֹותָּ ה ִלְקרָּ  Arboleda arboleda arboleda tan 55.(1-1)מט,  עּורָּ

                                                           
47
 . 61; שילוח, הרומנסות, עמ' 45-41, 11-11מעוז, הרומאנסה, עמ'  
48
חריזה אסונאטית היא חריזה לא מושלמת המסתפקת בשוויון תנועה אחת בהברה המוטעמת האחרונה. ראה:  

וראה עוד למעלה על החריזה, בפרק השביעי.. 15מעוז, הרומאנסה, עמ' 
  

49
 . 11; שילוח, הלחן, עמ' 15-11; שם, הלחנים, רי; מעוז, רומאנסה, עמ' 111אבאנרי, מנגינות קדומות, עמ'  
50
יהלום וסרוסי מציינים  וראה גם שיר רא. מב, מד, מו, מח, מט, נ, נב, צה, קנו, קנח, קנט, קפה, קצז, קצט, ר, רב. 

את שיר מט אשר עשוי על פי הלחן "ארבולדה" כשיר אשר שמר על המשקל המקורי של הרומאנסה. ראה: יהלום, 
 ; סרוסי, זמרת הקודש, רצד. 117התחדשות עמ' 

51
  וראה גם שיר רא.  מד, מח, מט, נ, צה, קנח, קנט, קצז, ר, רב. 
52
  ., קסלדוגמה שירים: קנו 
53
; סרוסי, 566, 561; שם, עבריים ספרדים, עמ' 163; אבנארי, מנגינות קדומות, עמ' 161יהלום, בין אלגוריה, עמ'  

 רצד. -זמרת הקודש, רצג
54
 ישראל נג'ארה. שתי רומאנסות אלה משמשות שיר מופת גם בשירי  
55
 רצד. -; סרוסי, זמרת הקודש, עמ' רצג63; שם, נג'ארה, עמ' 117יהלום, התחדשות, עמ'  
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gentil.56 הלחן הספרדי של  57ולט הקשר הצלילי בין שיר המופת לגרסה החדשה.בשיר נוסף )קס( ב

 , והחיקוי הצלילי לאורכו של השיר )קס( הוא:Viva el amorשיר המקור הוא: "ביוא אל אמור" 

מֹור-זָּ  (;1)ֶאל ַהר ַהמֹור  ֲעִדי  ;(11) / ֶׁשת ּוִמְכמֹור -(; ֶר 3ֹיאַמר ָאמֹור ) (; 7) ְּבַמֲחמֹור (;1)  / כֹור ְוׁשָּ

 (. 11) ְצרֹור ַהמֹור(; 15) ִיְגמֹור

 לחנים תורכיים והשפעותיהם 21.2.1

הלחנים התורכיים הפכו תוך זמן קצר לרוב בקובצי הפיוטים המודפסים מהמאה השש עשרה. 

( בספר השירים של גאנשו היא שיש לזמרם על פי לחן 151ההנחיה בכותרתם של רוב השירים )

התורכי על השיר העברי דומה להשפעתו של שיר המופת הרומנסי עליו השפעתו של הלחן  58תורכי.

מציינת כי רוב שיריו  בארי 59והיא ניכרת הן בתבנית והן במשקלים השאולים מן השירה התורכית.

של נג'ארה אשר להם לחן תורכי אינם בעלי ייחוד תבניתי ורובם עשויים בצורות סטרופיות מעין 

השירים מעוצבים בצורות סטרופיות מעין אזוריות, אך יש בהם גם  גם אצל גאנשו רוב 60אזוריות.

  61טוריים, ושירים סטרופיים אשר נראה כי הם מותאמים למנגינה.-שירים שווי חרוז, דו

ההשתעבדות המוסיקלית לשירי הדוגמה התורכיים הביאה ִאתה חיקוי צלילי של פתיחת 

הדוגמה ולטקסט המקור, תופעה שראינו מילות השיר העברי שדמתה לפתיחה הלועזית של שיר 

 ,dostler)"דושליר שאנמאן ביני" סרוסי מציין כי על פי שיר המופת:  62גם בשירים הרומאנסיים.

sanmang beni)  חוברו שלושה פיוטים. אחד מהם הוא שיר )קמד( של גאנשו. מילת המפתח

dostler ( 1גאנשו "דוד צח" )קמד, , בשיר המופת אשר פירושה ידידי, הובאה בפתיחת שירו של

 dildarשיר דוגמה נוסף "דילדאר אולוג'אק" ) 63אולם מעבר לכך אין כל דמיון אחר לשיר המקור.

olacaksin gulum ( זכה לשני חיקויים: האחד הוא שיר )קיג( של גאנשו אשר מחקה באופן מוחלט

ִא  את צלילי הפתיחה התורכית: ֵׁשן / ְלבָּ ר תֹוְך ֶפה וָּ הלחן גם  64(.1)קיג,  ים / ִׁשנָּם ַיַחְרקּו""ַדל דָּ

                                                           
56
 . 31.1.1, סימן 171שם, לחנים, עמ'  
57
 אבנארי, הלחנים, ריא.  
58
  ראה במפתח הלחנים. 

59
 .66סרוסי, המקאם, עמ'  
60
 . 131בארי, נג'ארה, עמ'  
61
לז, מא, ס, עב, צב, צד, -קפז. לדוגמה דו טוריים: שיר ללא סימן בין לו קפ, , פז, קנד,לדוגמה שווי חרוז: נח, סו, עח 

  וראה במפתח הלחנים.קו, קסה. לדוגמה שירים סטרופיים מותאמים למנגינה: נד, נו, נט, עט, קכה, קלט. 
62
 ברית מיסטית, עמ' עניין זה היה אחד הסיבות לויכוח שהתקיים בן דילונזאנו לנג'ארה. ראה: יהלום, שירה ע 

 . 31-31, שירת הקבלה עמ' שם; 451-451
63
 . 114סרוסי, מוסיקה תורכית, עמ'  
64
 . 31; שם, נג'ארה, עמ' 116יהלום, התחדשות, עמ'  
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( שימש את גאנשו בשיר küçüçüqten sevdüm seniהתורכי: "קוגוגוקטין שיבדום שיני" )

  65)קכז(. לדברי יהלום פרטי המקצב נשמרו.

 בין נג'ארה לגאנשו  –לחנים עבריים  21.2

מתוכם שני לחנים זהים אשר נרשמו תחת  66בכותרתם של ארבעה עשר שירים מופיע לחן עברי.

  68לחן אחד אינו קריא ושני לחנים לא זוהו. 67שירים שונים,

 –כפי שציינתי למעלה נג'ארה היה הראשון שארגן את שיריו על פי עיקרון מוסיקלי 

ובכך סלל דרך לממשיכיו. הוא עשה זאת כבר ב"זמרות ישראל", מהדורת צפת  –המאקמים 

 –( ִשכלל את השיטה. החלק הראשון 1411 -מהדורה המורחבת יותר )ונציה (, וב1167 -)שמ"ז

מסודר לפי מקאמים וכולל לחנים שונים ואילו ב"עולת שבת" וב"עולת חדש" לא  –"עולת תמיד" 

לדברי סרוסי ניתן ללמוד מכך כי השימוש  69מצוינים מקאמים ולהם על פי רוב לחנים עבריים.

ועים שמחוץ למסגרת הליטורגית הקבועה. עולה מכך גם כי בשירה לפי מקאמים יועד לאיר

למעמדים הליטורגיים הקבועים התגבש רפרטואר של מנגינות עבריות בעוד שלמעמדים הפרה 

גם ב"אמרי נועם" לגאלייגו מופיעים הלחנים  70ליטורגיים לא היה קיים רפרטואר מסורתי.

פילה של יהודי ספרד, ואילו הלחנים שהפכו לקבועים בסדרי הת העבריים בהקשרים ליטורגיים

מיועדים בעיקר לשירת הבקשות שהתקיימה  הלועזים נפרדים מהם. כך הלחנים הספרדיים

באשמורות הבוקר לפני תפילות החובה, והלחנים התורכיים מופיעים בשער אחד: "קודש 

חין בין ייעודי גאנשו, כמו נג'ארה וכפי שהיה כנראה מקובל בקובצי השירה בזמנו, מב 71הילולים".

השירים באמצעים מוסיקליים: בפיוטים המופיעים כאמור לעיל בחלקו השני של הספר ונכללים 

מנגד,  73אך נעשה שימוש בלחנים עבריים. 72במסגרת הליטורגית, לא נעשה שימוש במקאמים

 74השירים הפרה ליטורגיים מסודרים במקאמים ולרוב המקור של לחניהם בשירים לועזיים.

                                                           
65
 . 116יהלום, התחדשות, עמ'  
66
  ראה במפתח הלחנים. 
67
 "אנא כעב": רה, רי. "מעוז עת אזכרה": ריח, ריט.  
68
לחנו של שיר רז לא קריא והוא לא זוהה. וכן לא זוהו שני לחנים נוספים: "מעוז עת אזכרה": ריח, ריט; "יום כל  

 חסו": רכד. 
; סרוסי, זמרת הקודש, ש. עם זאת בארי מציינת כי אצל נג'ארה הלחנים הלועזיים מופיעים 134בארי, נג'ארה, עמ'  69

 . 161אה: בארי, נג'ארה, עמ' גם בסוגים של שירי קודש כגון תוכחות. ר
70
 סרוסי, זמרת הקודש, ש.  
71
 צז, ק, קטז, -בארי, ספר אמרי נועם, צו -סרוסי  
72
החל משיר רד. שיר נא מסוג רשות מופיע בחלקו הראשון של ספר השירים ובכותרתו לא ציון מקאם וצוין לחן  

 עברי. 
השירים מסוג תחנה )ריב, ריג, ריד, רטו, ריו, ריז( ווידוי )רכה( אשר מופיעים בחלק ב של ספר השירים הובאו ללא  73

ציון לחן. הקינות )ריח, ריט, רכ, רכא, רכב, רכג, רכד( שאינן סוג ליטורגי סווגו אף הן בחלק זה ובכותרתן לחן עברי. 
וראה שיר נוסף )רח( אשר מופיע ללא ציון סוגו נרשם לחן רומנסי. כמו כן בתוכחה אחת )רד( נרשם לחן זר ספרדי וב

 במפתח המאקמים. 
74
 על כך ראה גם בפרק הרביעי. 
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'ארה גם גאנשו בוחר את הלחנים העבריים ממשוררים שונים ומתקופות שונות של כמו נג

בכמה שירים הוא מביא לחנים של משוררי תור הזהב. כך למשל הלחן "אנא  75השירה העברית.

הלחן "אלהים אלי אתה" )ריא( הוא  76כעב" )רה, רי( הוא פתיחה לסליחה של משה אבן עזרא.

הלחן "הלנופלים" )רכג( הוא פתיחה לרשות לשבת  77בן גבירול.פתיחה לרשות לנשמת של שלמה א

הלחן "שובי נפשי" )רכ( הוא פתיחה של מספר שירים אך נראה כי הכוונה  78איכה של יהודה הלוי.

הלחן "אגדלך"  79היא דווקא לשיר של ר' יהודה הלוי :"שובי נפשי למנוחיכי // כי יי גמל עליכי ".

והלחן "שופט כל הארץ" )רט( הוא אחד  80רו בתקופת ספרד)נא( הוא אחד הלחנים אשר חוב

גאנשו מביא גם  81הלחנים הספרדיים הנפוצים והעתיקים שנשתמרו במסורת שבעל פה עד ימינו.

יש לציין כי בעוד  82לחן מהשירה בת זמנו "אלה אזכרה" )רכא( שהוא פתיחה לקינה מאת נג'ארה.

סוגו של השיר המקורי ממנו נלקח הלחן לסוג  כוונתו של נג'ארה הייתה לשמור על הזהות בין

 הרי שגאנשו כלל אינו שומר על התאמה כזו.  83פיוטו הוא,

 לחנים יווניים וערביים 21.2

אלה  84בספר שיריו של גאנשו חמישה פיוטים אשר בכותרתם נרשם: "לחן גריגו", משמע יווני.

 85פיוטים נוספים עוצבו ב"לחן ערבי".שני נוצרו כנראה לטעמו של מיעוט רומאניוטי שחי בבורסה. 

מנגינות ערביות חדרו לבית הכנסת בכל מקום שהאסלאם שלט בו. טבעי שהדבר יקרה בקהילות 

היהודיות שגרו בסביבה המוסלמית במשך מאות שנים אך נראה כי מיעוט הלחנים היווניים 

השבע עשרה, כבר היו והערביים לעומת רוב של לחנים תורכיים מלמד על כך שבתקופה זו, המאה 

 היהודים באימפריה העות'מאנית נטועים עמוק בסביבה התורכית ובתרבותה. 

 סיכום  21.1

נראה כי הרוב המוחלט של הלחנים התורכיים בספר שיריו של גאנשו נבחר כדי להתאימו לקהל 

שומעיו ולטעמו, והוא מלמד על התערותם של אלה בחברה התורכית ובתרבותה. המסורת 

דית אמנם עולה בהקשרים המוסיקליים של שיריו אולם היא כבר דומיננטית פחות מבעבר. הספר

הלחן הזר משפיע במידה מסוימת על עיצובם הצורני של השירים. מן הסקירה כאן עולה כי נג'ארה 

                                                           
75
 . 131בארי, נג'ארה, עמ'  
76
 . 664רוזן משה אבן עזרא ב, עמ'  -ראה: לוין 
77
 . 73-71ראה: ירדן, שלמה אבן גבירול, א, עמ' 
78
 , סימן כח. 76ראה: שם, יהודה הלוי, ד, עמ'  
79
 , סימן פא.161ראה: שם, שם, עמ'  
80
 בארי, ספר אמרי נועם, קו.  -ראה: סרוסי  
81
 שם, שם, קב. 
82
 . 676חורב(, עמ' -ראה: נג'ארה, זמירות ישראל )פריס 
83
 .134בארי, נג'ארה, עמ'  
84
 וראה במפתח הלחנים.עא, פט, צ, קלו, קפו.  
85
  וראה במפתח הלחנים.קנה. קכו,  
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היווה לגאנשו מקור השפעה, כפי שמתבטא בעיקר באופן סידור ספר שיריו על כל המשתמע מכך 

הוא בחר לשיריו מקאמים זהים לאלה אשר נבחרו ל"זמירות ישראל" וכמו  –ית מבחינה מוסיקל

 כן בחר בלחנים עבריים לסוגים הליטורגיים ובלחנים זרים לשירים הלא ליטורגיים. 
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  סיכום ומסקנות 

פרק זה מסכם את קווי המתאר של הפואטיקה ביצירתו של ר' יוסף גאנשו כפי שהיא באה לידי 

ביטוי בספר שיריו "פזמונים ובקשות" וכן את המסקנות שעלו מבחינת הסוגים ומבחינת 

 המאפיינים הצורניים, התוכניים והזמרתיים של יצירתו שנדונו בעבודה. 

הרוב המוחלט של שירי גאנשו עשוי בסוגים של התחינה, התוכחה, הבקשה, הווידוי, הקינה 

בשיריו של והפזמון אשר שייכים לקבוצת סוגי הסליחה ואשר תואמים את נושאיה. כמו כן, 

גאנשו כמו בשירה הלאומית העברית, עולים המוקדים הנושאיים המרכזיים אשר חוזרים ונשנים 

ואשר הם גם עיקר ענייניה של הסליחה: חורבן, גלות, נקם וגאולה. הסליחה בה לאורך הדורות 

עולה הזעקה על  חורבן. בסליחההפאר שהיה בעבר ונעלם, והשירה הלאומית עוסקת במבכה את 

לחץ ורדיפות, והשירה הלאומית עוסקת בקושי הגלות. הסליחה קוראת להשמדת האויבים 

חה עולים תיאור חטאיו, רפיונו וחדלונו של האדם והשירה הלאומית מבקשת בהם נקם. בסלי

כחלק מבקשות הרחמים, המחילה והסליחה על עוונות, עולה בה גם בקשה לעזרה ולשינוי המצב 

הקשה הקיים ומובעת בה התקווה המשיחית. כל אלה מעוצבים גם בשירה הלאומית סביב נושא 

אומית ואלה גם אלה מעוצבים הגאולה. מכאן שנושאי הסליחה תואמים את נושאי השירה הל

בשיריו של גאנשו ומהווים את עיקר נושאיהם. גם הזמן הנרמז בשיריו של גאנשו תואם את שעת 

שעות שהתקיימו בהן  –בימי הסליחות לפני עלות השחר או בחצות  –השמעתן של הסליחות 

  הריטואלים השונים שנתחדשו בהשראת קבלת צפת.

שו עיצב בהם את שיריו, דבריו בקולופון לגבי סוגי השירים עיון באופיים של הסוגים שגאנ

הספר נחלק והכתוב בכותרתם מלמדים כי ספר השירים של גאנשו הוא מעין סדר סליחות. 

במהלך השנה, בהתכנסויות שלפני התפילה בכל ימות בהתאם לימים שהשירים הושרו בהם: 

ר, ובימים מיוחדים כתעניות, עשרת החול הושרו פזמונים אשר מופיעים בחלקו הראשון של הספ

ימי תשובה וסביב הימים הנוראים הושרו הסליחות מחלקו השני של ספר השירים. בעבר נקבע 

 שמן של סליחות אלה על פי מקומן בתפילה ויש להן כאמור זיקה למסורת הפייטנית.

מודעת,  יוצא אפוא כי שיריו של גאנשו, והבחירה בסוגיה השונים של הסליחה דווקא היא 

מכוונת ומגמתית ונובעת מהרצון להחיש את הגאולה ולקרב את הקץ. שיריו שהושמעו כחלק 

שחודשו בהשראת קבלת האר"י והמקובלים שפעלו בצפת ואשר הותאמו מהמעמדים והריטואלים 

נוצרו כתגובה להתגברות הציפייה לגאולה. מטרתם לכל תחומי החיים ולכל אחד מימות השנה, 

לה הייתה החשת הגאולה. היקף ההשפעות הללו בשירים הוא נרחב ומשמעותי וניכר של אלה גם א

 מעיצובם התכוף והאינטנסיבי של נושאי הגלות והגאולה בשירים שאלו עיקר נושאיהם. 
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אחד המאפיינים הבולטים בפואטיקה של ר' יוסף גאנשו הם המינונים ההולכים וקטנים של 

מאפייני האסכולה הספרדית הקלאסית בשירים, בעוד שהשפעתם של השירה, התרבות והסביבה 

התורכית הולכים וגדלים בהם. תופעה זו עוברת כחוט השני בשיריו ובאה לידי ביטוי בכל אספקט 

 ורה, בלחן ובמוסיקה ובאמצעים האומנותיים שהם מעוצבים באמצעותם. שלהם: בתוכן, בצ

ביטויי מבחינת התכנים עולים בשירים נושאים שונים שהיו מקובלים בשירה התורכית. כך 

האהבה האינטימיים שיפים לאוהב ארצי בלבד ואשר חדרו לשירת הקודש העברית, אינם עוד 

ת של חוגים מיסטיים דרווישים שנהגו לשיר שירי משיר השירים בלבד. מקורם בהשפעות תורכיו

אהבה ארציים על פי פירוש מיסטי של תוכנם. השפעה אחרת מהסביבה התורכית באה לידי ביטוי 

אמנם, קשרים כאלה  גבירה.-אדון או יחסי שפחה-יחסי עבד –בשיריו של גאנשו בציורי מלכות 

 ומה לנהוג בסביבה שיצר בה. מצויים גם במקרא, אך גאנשו עושה בהם שימוש רווח בד

תופעת החילוף במין הדקדוקי בין זכר לנקבה אשר עולה באינטנסיביות בשיריו של גאנשו, 

קשורה אף היא בחלקה להשפעות תורכיות ולשפה התורכית שאינה מבחינה אוטומטית בין זכר 

אלגוריות, לנקבה. בשירת הקודש הספרדית אמנם קיימים מעברים בין מין הדוברים בדמויות ה

 אך תופעה זו אינה שכיחה בה. לעומת זאת בשיריו של גאנשו התופעה תכופה ולעתים היא אף

 . חורגת מכללי הלשון העברית המוכרים גם מספרד

שירי הגאולה של גאנשו כוללים שני סוגים עיקריים: שירי גאולה פשוטים ושירי גאולה 

הקרובים לסוגים העיקריים בהתאם לזיקתם אלגוריים. בתווך ממוקמים במינונים שונים שירים 

לנושאי הגאולה מחד גיסא או אהבה וחשק מאידך גיסא. תופעת חילופי הלשון במין הדקדוקי בין 

זכר לנקבה עולה בשני הסוגים אך בעוד שבשירי הגאולה הפשוטים, הלא אלגוריים, הם משולבים 

רי הגאולה האלגוריים המעברים בין בשירים ואין בהם בדרך כלל חריגה מכללי הלשון, הרי שבשי

חורגים מכללי  דרך כללב והם זכר לנקבה נובעים מהעיצוב השונה של הדמויות והדוברים בשירים,

הלשון. הטיעון התאולוגי מסביר את רובם. לפי טיעון זה מטרתם של המעברים בין זכר לנקבה 

. בשיריו של גאנשו הם בשירים הוא ליצור בטקסט פשט בלתי הגיוני כסימן חושף אלגוריה

משולבים מהטעם הזה בעיקר בשירי הגאולה האלגוריים אשר נושאיהם אהבה וחשק ובמיוחד 

בשירים מסוג זה )אהבה וחשק( שהקב"ה הוא הדובר בהם על מנת לסמן כי אין לקרוא את השיר 

ין מטרת תופעת חילופי המ כשיר אהבה ארוטי, ושיש להבחינו משירי החשק הרגילים.כפשוטו 

הדקדוקי בשירים הללו היא אם כן כמטרתם של המילים או הצירופים המשולבים בשירים 

ולקוחים מן השדה הסמנטי של הרובד הנסתר. לאלה מתווספות גם התחבולות הספרותיות 

 השונות שגם הן נועדו למסך ולערפל את זהות הדוברים כסימן חושף אלגוריה נוסף. 
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ויים מקשה אחת אלא ניתן למקמם על מעין ציר, שמצדו כיוון ששיריו של גאנשו אינם עש

האחד שירי גאולה פשוטים ומצדו השני שירי גאולה אלגוריים אשר נושאיהם אהבה וחשק 

ובמיוחד שירים שהקב"ה הוא הדובר בהם, הרי שחילופי הלשון במין הדקדוקי והתחבולות 

ם של השירים לנושאי גאולה או הספרותיות השונות עולים בהם במינונים שונים ובהתאמה לזיקת

לפיכך, לעיצובם בשירים של חילופי המין הדקדוקי והתחבולות הספרותיות  לנושאי אהבה וחשק.

בין היתר תופעת המעברים בין זכר  ערך אומנותי וספרותי חשוב בעל מטרה ברורה ומשמעותית.

התורכית והיא  לנקבה בשירים באה בחלקה גם על רקע ההשפעות הסביבתיות השונות והשפה

בד בבד פוחתים המוטיבים מעידה על התערותו של המשורר ושל קהל שומעיו בחברה התורכית. 

נושאי הגאולה את עיקר השירים. במעט מהשירים אמנם הספרדיים בשירים. במקומם תופסים 

אך  הדמויות והמוטיבים על פי העיצוב הסטראוטיפי המקובל של שירת החול הספרדית מעוצבים

. ברוב הפעמים מתועלים המוטיבים ואינם מבטאים עוד דואליות או פרדוקס פן חלקי בלבדבאו

 הספרדיים לטובת עיצובו של נושא הגאולה.

ההשפעות התורכיות ניכרות גם בצד הצורני של השירים: ריבוי של צורות סטרופיות, רפרנים, 

להתחזקות מעמדה של וחריזה תכופה. אימוץ הלחנים התורכיים לשיריו של גאנשו בהמשך 

המוסיקה, הוא חלק ממהלך רחב יותר. במהלך זה מייבא גאנשו אל שיריו את המערך המוסיקלי 

התורכי השלם שהתאים לביצועם הזמרתי ואשר קיים גם בשירה התורכית, מערך שכלל תבניות 

ים בעלות חריזה עשירה ותכופה ורפרנים מסוגים שונים. תהליך זה גורר קליטת דגמים ודפוס

חדשים לשיריו. גאנשו בוחר בתבניות עבריות קיימות, בדגמים ישנים או בחידושים של האסכולה 

הספרדית אשר תואמים למצאי התורכי הקיים המשמש את המוסיקה התורכית. במקביל הוא 

בוחר בדגמים קיימים בשירה העברית אשר עוברים שינוי והתאמה לתבניות התורכיות. כך נוצרת 

בהן לעיצוב שיריו.  רמוסיקה התורכית לתבניות הקיימות בשירה העברית שגאנשו בחמזיגה בין ה

מגוון תבניתי זה מבטא באופן חד משמעי את ההשפעה התורכית העמוקה על עיצוב השירים. 

 מהלך דומה מתרחש גם בהשפעת הלחנים הספרדיים אך היקפו בשירים מצומצם. 

גם האלמנטים הצורניים האחרים בשירים קשורים למוסיקה התורכית ולשירה המושרת.  

בדומה לשירה התורכית משולבים בהם רפרנים ועניות אשר מתאימים לשירה מושרת. כמו 

בשירה התורכית החריזה בהם תכופה ובכלל זה גם החריזה הפנימית ואלה מדגישים את האלמנט 

פת ברוב שיריו במשקל ההברתי פונטי שהוא לא משקל ספרדי, ובו הצלילי. בנוסף, הבחירה הגור

בזמן עיצוב מספר מועט של שירים במשקל הכמותי בהצלחה לא יתרה, מלמדים על כך שזיקתו 
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של גאנשו לשירה הספרדית פחותה. ההשפעות התורכיות הנרחבות הללו שבאות לידי ביטוי 

 וקהל שומעיו נטועים בחברה התורכית.  בעיצוב הצד הצורני של השירים מלמדות כי גאנשו

ספר האלמנט המוסיקלי בשיריו של גאנשו מצביע אף הוא על קשר הדוק למוסיקה התורכית.  

בדומה לאופן שבו ארגן  על המקאמים של המוסיקה העות'מאנית,"פזמונים ובקשות" מתבסס 

שיריו הם הרוב המוחלט  ו. זאת ועוד, הלחנים התורכיים אשר נבחרו לעיצובשירי נג'ארה את ספר

(. גם הלחנים העבריים הם מיעוט בין שיריו, 51(, לעומת מיעוט של לחנים ספרדיים )151) בספרו

הם מתקופות שונות של השירה העברית ורק אחדים מהם לקוחים מהשירה העברית הספרדית. 

היא המסורת הספרדית אמנם עולה אף היא בהקשרים המוסיקליים של שיריו אולם משמע, 

כמו מספרם הרב של הלחנים התורכיים מעיד על הפופולאריות הרבה שלהם.  דומיננטית פחות.

הלחנים הלועזיים האחרים שהיוו שירי דוגמה לביצועם של השירים העבריים, הם נבחרו למרות 

ויכוח גדול שעוררו ובמהלכו אף כונו "פיגול". הלחנים התורכיים הם רוב ונראה כי גאנשו בחר 

בהם למרבית שיריו משום שהתאימו לקהל שומעיו, לטעמו וכן לאווירת הסביבה שפעל  דווקא

 ויצר בה. 

אולם מרקם הקישוטים אינו צפוף  מלאכת השיר של גאנשו היא אמנם ספרדית בעיקרה 

כבמלאכת השיר של משוררי תור הזהב והם נוטים  בשירים, הלשון המושאלת אינה חידתית

המקרא. השיבוצים פשוטים  יים המועטים מתבססים לרוב עלהמטפורות והדימו לפשטות.

וניטרליים והכינויים נדושים. לעומת זאת, בשיריו מעוצבים קישוטים המעשירים את הפן 

המוסיקלי כגון הצימוד, החזרות והחרוז הפנימי. אלה יוצרים מחד גיסא תחושת זרימה וקלילות 

את דבריו בנוגע לסבל הגלות, ומדגישים  ומשתלבים עם שירה זמרתית, ומאידך גיסא מבטאים

התקווה והבקשה לגאולה. לפיכך, אף שקישוטי השיר שגאנשו מעצב באמצעותם את שיריו הם 

ספרדיים האינטנסיביות שלהם בשירים נמוכה ופשטותם ניכרת. משמע, חל פיחות בעיצובם מול 

בחינה לשונית משולבת העבר ולעומתם עולים בשירים קישוטים אשר מתאימים לשירה מושרת. מ

בשירים הלשון העברית על כל תקופותיה ושלא כמו בעבר אין הקפדה על שימוש בלשון המקרא 

 בלבד.

לפיכך ניתן לראות את שיריו של גאנשו כמשקפים תהליך של מעבר מן השירה הספרדית 

 הקלאסית, המשכילית והאליטיסטית אל פואטיקה אחרת ושונה. שיריו אשר נכתבים במזרח,

לאחר גירוש ספרד, עוברים התאמה והסתגלות למציאות החדשה על ידי אימוץ סממנים שונים 

 של התרבות העות'מאנית והם מבטאים מהלך של השתחררות מן המסורת האנדלוסית. 
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כמו כן, נראה כי ההשפעות התורכיות בשיריו של גאנשו הן נרחבות ובולטות יותר מאשר 

יו( וניתן לשער כי שיריו מבטאים שלב מתקדם יותר בהתערות בשיריו של נג'ארה )או של קודמ

החברה היהודית בסביבה התורכית. אפשר להניח שחותמן הגובר והעמוק של ההשפעות 

התורכיות בשיריו מהווה מעין אינדיקציה לזמן שחלף ביחס למשוררים האחרים, וניתן להסיק כי 

כי גאנשו היה בן דורו הצעיר של גאנשו מאוחר להם. ממצא זה מחזק ומאשש את ההשערה 

 נג'ארה, בהתאם לתאריכים שהובאו כאן במהלך ההתחקות אחר תולדות חייו. 

זאת ועוד, השירה בעת הזאת תופסת מקום משמעותי בחברה. המגמות העממיות מתגברות  

האפשרות אשר נתונה בידי כל אדם להחיש את הגאולה ולתקן את הפגם בה כפועל יוצא מ

מצעות מעשיו ובאמצעות הריטואלים השונים שחודשו בצפת בהשפעת קבלת האר"י שבבריאה בא

לפיוט בתקופת תור הזהב והמקובלים, אשר השירה הייתה חלק אינטגראלי מהם ובניגוד גמור 

בספרד שהיא שירה משכילית, אליטיסטית ואריסטוקרטית. לפיכך המגמות הספרדיות 

 עממיות מתגברות בהם. הקלאסיות פוחתות בשירים ואילו המגמות ה

מכל האמור עולה שהמשורר ר' יוסף גאנשו ויצירתו מייצגים את יישומה של אסכולה פואטית 

חדשה אשר באה לידי ביטוי בשיריו בהיבטים מגוונים. גאנשו מסמן שלב נוסף של התרחקות 

, מהמסורת הספרדית והיטמעות בחברה ובתרבות התורכית. שיריו שנכתבו לאחר גירוש ספרד

מבטאים גם את טרדות הזמן, את העיסוק בגאולה וכחלק מהשפעותיה של קבלת צפת. שירתו של 

 גאנשו היא עממית כיוון שהיא שירת העם. 
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 מהדורת השירים

מהדורת שיריו של ר' יוסף גאנשו מובאת כאן כחלק בלתי נפרד מעבודתי. היא מאגדת את שיריו 

וכוללת כיום מאה  6141אשר ראו אור בספר "פזמונים ובקשות" שנדפס בקושטא כנראה בשנת 

( 131)במקור כלל הספר רלב  1תשעים וארבעה שירים. כזכור, מן הספר נותר עותק יחיד בעולם.

(. חסרים ממנו שלושים 133שירים ואת שיר הסיום, כלומר מאתיים שלושים ושלושה שירים )

קעח(, שלושה שירים נותרו חלקיים )לד, קעו, קעט( ואילו שלושה -לג, קעז-( שירים, )א33וחמישה )

רלב( -( שירי הדוד )רכו7( שירים הושלמו ממקורות שונים. המהדורה אינה כוללת את שבעת )3)

  2אשר נכללו במקור.

המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר המציא לידי רשימת שירים מכתבי  

באמצעות רשימה זו אותר שיר אחד שהופיע במקור  יד אשר עשויים להיות שיריו של גאנשו.

אבד,  ונרשם בתוכן העניינים של ספר "פזמונים ובקשות", אך הסליל המקורי ובו צילומי השירים

ולכן השיר לא נכלל במהדורה זו. שני שירים אחרים אותרו באמצעות הפניותיו של דוידזון 

נודע לי ממאמרו של צינברג על ירושתו  על קיומו של שיר נוסף ב"אוצר השירה והפיוט".

הספרותית של נג'ארה. בעזרת המאגר מלימוד נג'ארה שבהנהלת פרופ' בארי בו נאספו שירי 

  3מכתבי יד, אותר השיר.ישראל נג'ארה 

שיריו של גאנשו הובאו במהדורה זו על פי סדר הופעתם בספר "פזמונים ובקשות". בסמוך  

( 33לכל שיר צוין מיקומו במקור וכל שיר קיבל את מספורו המקורי. כך, שלושת השירים מבין לג )

השירים שהיו קיימים במהדורה המקורית ונשמטו כיוון שדפי הספר הראשונים נתלשו, ואשר 

רות שונים, קיבלו את מספרם המקורי: ו, כא, כד. אחריהם הובאו יתר השירים הושלמו ממקו

כסדרם. שיר לד )חלקי( הוא השיר הראשון הקיים במהדורה ששרדה. ספר "פזמונים ובקשות" 

 4כולל שני חלקים: את החלק הראשון ובו פזמונים ואת החלק השני ובו סליחות לימים מיוחדים.

 חית. סדר זה נשמר במהדורה הנוכ

מקאם השיר, הלחן על  –בספר "פזמונים ובקשות" לגאנשו צוינו בכתב רש"י בכותרת כל שיר 

פיו הושר השיר והאם הוא חתום. נתונים אלו של הכותרת הועתקו בהתאמה במהדורה הנוכחית. 

כמו כן לחן השיר ומקאם השיר הובאו בסמוך לכל שיר, לצד יתר הנתונים הטכניים שלו. בשירים 

הלחנים הספרדיים אשר זוהו על ידי סרוסי ובשירים בעלי הלחנים התורכיים אשר זוהו על בעלי 

                                                           
1
 על מקומו וקורותיו ראה בפרק שלישי.  
2
 על כך ראה שם, סעיף: תיאור הספר ותוכנו.  
3
 על כך ראה שם, סעיף: שירים אשר חסרים כעת בספר ונוספו למהדורה ממקורות שונים.  
4
 על כך ראה במפורט בפרק הרביעי. 
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בנוסף צורפו בהערה פרטים שונים  5יהלום צוין גם התעתיק הלועזי של הלחן.-ידי טיצה

המיוחסים ללחן המקורי, אם צוינו כאלה על ידי מי שזיהה את הלחן של שיר המופת הלועזי. עם 

השירים שלא זוהו סומנו בכוכבית )*(. גם הלחנים  6במהדורה הוא חלקי. זאת זיהוי הלחנים

 והשיר אשר היווה לו מופת צוין בהערה. 8על פי "אוצר השירה והפיוט" של דוידזון, 7העבריים זוהו

במהדורה זו סודרו שיריו של גאנשו  9בספר "פזמונים ובקשות" לא הודפסו השירים בתבניתם.

שירים שווי חרוז ושירים סטרופיים לסוגיהם. בתי השיר או  –ת המדויקות על פי התבניות הצורניו

טוריו סופררו בהתאם והחתימה הובלטה באותיות גדולות ומודגשות. בסמוך לכל שיר צוינו 

 תבניתו, סכמת החריזה שלו, משקלו המתאים והחתימה. 

ם שמופיעים כמו כן, מהדורה זו מקבצת תחת קורת גג אחת את רשימת המקורות הנוספי

בהם שיריו של גאנשו מספר "פזמונים ובקשות". לצד כל שיר אשר נדפס במקור אחר או אשר 

מצוי בכתבי יד צורף המיקום המדויק שהוא מופיע בו. מידע זה הושג בעיקר באמצעות "אוצר 

השירה והפיוט" לדוידזון, המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר, המכון 

יד עבריים שבבית הספרים הלאומי בירושלים ובעזרת המאגר מלימוד נג'ארה -מי כתבילתצלו

  10בהנהלת פרופ' בארי.

זו הפעם הראשונה בה מוהדרים ומבוארים שיריו של גאנשו. בשולי כל שיר צורף ביאור לשיר 

ובו השתדלתי לעמוד על עיקרו תוך ציון מראי מקום מהמקרא ומספרות חז"ל המשמשים 

א לפירוש. את השיבוצים מהמקרא הבאתי כלשונם וכניקודם תוך התאמתם למשקל כאסמכת

 השיר או לחריזה. 

בספר "פזמונים ובקשות" אשר שימש אותי במחקר זה, הניקוד משובש ונראה שאינו מבוסס 

על כללי ניקוד נורמטיביים או על כללים המושפעים ממקפים ומטעמי המקרא וכיוצא בזה. כמו 

החטפים לעתים מסומנים ולעתים באה  11חנה בין צירה לסגול ובין פתח לקמץ.כן אין בו הב

                                                           
5
 ראה: סרוסי, לחנים; טיצה ויהלום לחנים תורכיים.  
בוודאות. נותרה קבוצה של שירים תורכיים, יווניים, ערביים וספרדיים אשר קריאתם בדפוס קשה ועל כן לא זוהו  6

לז, לח, נב, נג, נד, נה, נח, סב, סג, סט, עג, עו, עז, עח, עט, פב, פג, צז, צח, קז, קח, קיח, קכח, קלב,  :לחנים תורכיים
עא, פט, צ, קלו,  :לחנים יווניים קלד, קמ, קמב, קמז, קנא, קנג, קסג, קעג, קעה, קפא, קפב, קצ, קצא, קצב, קצג.

  וראה גם במפתח הלחנים.  לחנים ספרדיים: רד.ו .קכו, קנה: לחנים ערבייםקפו. 
7
 למעט שירים: רז, ריח, ריט, רכד.   
8
 דוידזון, אוצר השירה.  
9
במסגרת מחקר שפרסם ברנשטיין הובא חלק קטן של חמישים שירים מתוך קורפוס השירים של המשורר, אך הוא  

דו באופן אקראי ובאופן שאינו מייצג את כלל לא הקפיד על הדפסה מדויקת של תבניות השירים באלה שנבחרו על י
 על כך ראה עוד בפרק הראשון. . 616-681, 611-611יצירתו. ראה: ברנשטיין, שומרי החומות, עמ' 

10
 על כך ראה גם בפרק השלישי.  
חוסר ההבחנה בין התנועות מעיד על ההגייה הספרדית שבפי המנקד, שאינה מבחינה בין הגיית פתח, קמץ וחטף  11

סגול -פתח וצירה-חוסר ההבחנה בין התנועות קמץ .eפתח ובין צירה, סגול וחטף סגול או שווא נע בהגייתו בצליל 
ייה בספרד, אף שניקדו בסימני הניקוד והחטפים המקבילים להם נובע מהניקוד הארץ ישראלי שהשפיע על ההג
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במקומם תנועה מלאה. לרוב הדגשים )הקלים והחזקים( אינם מסומנים ואף לא המפיק בה"א 

והנקודה על השי"ן. כך גם באשר לתוספת של ִאמות הקריאה ו' או י'. לעתים קרובות הכתיב מלא 

 –נוסף על כך, לעתים חלקים מן השיר  ך הניקוד או שהמצב הפוך.במקום שצריך להיות חסר לצור

אינם מנוקדים. אשר למיקום סימני הניקוד עצמם, הם מסומנים לעתים  –מילה שלמה או חלקה 

תחת אותיות סמוכות ולא במקום הראוי להם. כמו הפייטנים שלפניו ואלה שבתקופתו הוא הניח 

נה בין צורות הפסק והקשר. הוא משתמש בצורות הפסק את הנע והניע את הנח. בשיריו אין הבח

גם לצורך המשקל או החרוז. לפיכך נוקדו השירים על פי כללי הניקוד  –גם בהקשר וההיפך 

הנורמטיביים, מלבד הנחת הנע. כאשר יש ִאמות קריאה הן הושארו במילה ונוקדו בתנועה 

ברורות או הניקוד לא תאם את  המתאימה לחוקי הניקוד. כאשר המילים היו משובשות או לא

המשקל, הן נוקדו על פי הדגם העיצורי )האותיות הכתובות( שהנחה את המשקל והחריזה 

שלא כמו בקבוצת השירים שהביא ברנשטיין, הקפדתי לשמור  ובהתאם לביאור השיר. כמו כן,

והם הובאו על חילופי הלשון בין זכר לנקבה אשר עולים לרוב בשיריו  ככל שניתן במהדורה זו

  12בדומה למקור שכן יש להם משמעות פואטית.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
הטברניים שבהם קיימת הבחנה בהגייה. על שיטות הניקוד השונות, המשקפות הבדלי הגייה, ראה: דותן, מסורה, עמ' 

 .138; מורג, מסירה וניקוד, עמ' 148-114
12
 על כך ראה בהרחבה בפרק החמישי. 
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  לג חסרים-כג, כה-כב 1כ, -ה, ז-שירים א

   3()לקוי 2ו
 

  .פזמון נאה

 לחן : תוראמנא וא וצולי  

     

    ְהמּו ֵמַעי ָלְך ּגֹוֲאִלי / ֻרוְתחּו ֹלא ָדּמּו                             י     

ה ָעָנה ְלָך ְיִדיִדי / ַאָתה ִנָשא ָוָרם        מ 

 ַשְמִתי ִמְבַטִחי / ְוַשְרַעַפי ָדמּוהֹוִדי ָבְך       

ְזָרם       ְהֵיה צּור ְבע   ָנא ַקֵבץ ִלי ַעם ַמדּוִחי / ו 

 / צּור ֲעִליָלה  / ַּגם ְתִפיָלה ְלָך ְתִהיָלה    5

ְך ַרֲחָמן       ל  ה ַנֲעל ה ַמֵהר ָחוֵנִני מ     ֵתן ַמָתן ַנֲעל 

 

 ְרֵאה צּור ִכי ָשֵפל ִדְגִלי / ֵמעֹול ָזִרים ָקמּו    ו     

ה ַוְעִדי / ּוְלַעם ָהֵאר אֹוָרם          ִכי ָחְרבּו ִלי ָנו 

 ָהֵחש ּוְבֵנה ֵבית ְזבּוִלי / ֵמֻאום נֹוֵקם ְשמוֹ       

ם ּוֵמִעיָרם  11 ְבִלי / ֵמה   אֹוְמִרים ָפָנה ְמָנת ח 

 / צּור ֲעִליָלה ם ְתִפיָלה/ ּגַ  ְלָך ְתִהיָלה      

ְך ַרֲחָמן       ל   [ ]ֵתן ַמָתן ַנֲעל ה ַנֲעל ה ַמֵהר ָחוֵנִני מ 

 

  ֹוד ָדְתָך ָנאָוה ּגֹוֲאִלי / ָעַלי ֵזִדים ָקמּו ס      

   ִעם ְיִדיִדי / חּוָשה ָקֵרב ְזַמן  ָנֲחָלִתי      

ְמָדִתי ִחיש ְפֵדה ִלי /  15  ִמַכְבֵלי ִלי ָשמ]ּו[ ָיּה ח 

  ְשַלח ּגֹוֵאל הּוא ֲחמּוִד]י[ / הּוא ּגוֲא]ָלּה[ ]ֵיי[ַמן       

 / צּור ֲעִליָלה / ַּגם ְתִפיָלה ]ְלָך ְתִהיָלה      

ְך ַרֲחָמן[       ל  ה ַנֲעל ה ַמֵהר ָחוֵנִני מ   ֵתן ַמָתן ַנֲעל 

 

 

        

                                            
1
כיוון שהסרט  , אך T-S H 11. 141.91 בכ"י קמברידג', ספריית האוניברסיטה, מצא, נ)יב( השיר "יבואו מרחוק" 

 . להשלימו ולהביאו מחדש במהדורה זו היה המקורי אבד לא ניתן
2
 השיר נכלל בתוכן העניינים של ספר פזמונים ובקשות, אך חסר בגופו, ראה: פזמונים ובקשות, קה, ע"א.        
3
 . 6כתב היד שממנו הובא כאן לקוי. ראה הערה  
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ְבִלי / ּוְרמֹוס ִעיִרי ]...[  פ   ָחָזק        ֵנה ִלי ְבח 

ְהֵיה ַאָתה ְמאֹוָרם   01  ָנא ַקֵבץ ִלי ַעם ַמדּוִחי / ו 

 / ]צּור ֲעִליָלה / ַּגם ְתִפיָלה ְלָך ְתִהיָלה       

ְך ַרֲחָמן[        ל  ה ַנֲעל ה ַמֵהר ָחוֵנִני מ   ֵתן ַמָתן ַנֲעל 

 

 0 : לא נחו.לא דמו : איוב ל, כז.מעי...דמו מצער, ע"פ ישעיה טז, יא.השמיעו קול  :יהמו 1 ביאור:

 : כינוי פנייה לאל.הודי 3: הקב"ה, ע"פ ישעיה נז, טו. נשא ורם הקב"ה, ע"פ ישעיה ה, א. :ידידי

הקשות, החרדות  מחשבותיו: דמו ושרעפי ע"פ איכה ג, מט.: חדלו, פסקו, דמו בטחוני.: מבטחי

 6: הקב"ה. צור עלילה 5: עם ישראל, שהגולה היא לו למכשול, ע"פ איכה ב, יד. עם מדוחי 9 .נרגעו

: עשה עימי חונני. צנו, ארץ ישראלשנעלה במהרה אל אר הכוונה : מתנה מעולה. וכנראהמתן נעלה

 9: הקב"ה, ע"פ ברכת "השכיבני" בתפילת ערבית. מלך רחמן תהלים כז, ז.חסד, רחם עלי, ע"פ 

: מעול זרים קמו : העמים המשעבדים.זרים, ע"פ שיר השירים ו, ד. ימגדולת תיירד :שפל דגלי

ב את יחרה 9אויב מטור י ה: כועדי...כי : מקדש, ע"פ שמות טו, יג.נוה 8בשל שיעבוד האויבים. 

בית המקדש, את : בית זבולי 4 : ולעם ישראל.ולעם האר אורם ."נוה ועדי" בית מקדשי המפואר

: אומרים 11האויבים.  כלומר שמה "נקמה",ר שאמאומה  :שמו מאום נוקםע"פ מלכים א ח, יג. 

 : ומירושלים, ע"פ ישעיה א, כו.ומעירם: הפנה עורף, ע"פ ירמיה מח, לט. פנה האויבים אומרים.

: סוד 13 ואת עירם ירושלים. ותםא , זנחעזב ישראל(, עם )מנת חבלו של : האלפנה...ומעירם

: כנראה הכוונה "בתך נאוה", לעם ישראל, ע"פ ירמיה ו, ב. דתך נאוה פג, ד. תהליםשיחה, ע"פ 

הנחלה שלי, כלומר ארצי, ארץ ישראל. ואפשר כי הכוונה  :נחלתי 19 : כינוי לאויבי ישראל.זדים

את ארצי  :חמדתי כינוי פניה לאל. :יה 15: זרז את עת הגאולה. קרב זמןירשתי. כלומר  ,יִת לְ ָנחַ ל

כינוי לאויבים שכבלו אותי.  :לי שמ]ו[ מכבלי: גאל, ע"פ שמות כא, ח. פדה האהובה, ארץ ישראל.

כינוי למשיח והלשון : חמוד]י[: משיח, ע"פ ישעיה נט, כ. גואל 16: השלמה על פי החרוז. שמ]ו[

הגואל של עם  : השלמה, כנראה הכוונה,גוא]לה[ע"פ דניאל ט, כג. ההשלמה  על פי החרוז הפנימי. 

הקב"ה, ע"פ ירמיה נ, לד. כנראה כינוי פנייה ל: חזק 14יזמן.  כנראה : השלמה,]יי[מןישראל. 

: תקוותם של עם מאורם 01 , ע"פ ירמיה טו, ח.את אויבי :עירי : בכאבי, ע"פ ירמיה יג, כא.בחבלי

 ישראל.            

  

 .תבנית שירית: סטרופית

   4.שש]ששת[( -בxששש]שת[ / אגאג -אבאבששששת /  -)אבאב חריזה: 

 .(6, 5למעט טור ) 19הברות פונטי  משקל:

   5.יוסף חזק אקרוסטיכון:

  .חסר לחן:

  .Dügahדוגיא,  לפי מיקומו כנראהחסר, מקאם: 

 .1944י נזכר: דוידזון, אוצר השירה, 

                                            
4
 בתוספת חריזה פנימית משתנה.   
5
 צריך להיות כנראה: פנה חזק לי בחבלי, וכחלק מהחתימה "יוסף חזק". 
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בהנהלת  "נג'ארהתוכנת "על פי  6,( 65644F)  119 כתב יד סנט פטרבורג, אוסף פירקוביץ מקור:

 .   11, הערה 381, 399. ראה גם: צינברג, ספרות ישראל, ג, עמ' פרופ' טובה בארי

 

 7אכ

 נאה        פזמון

ה ָיִמים  ָיִמין ּוְשמ  אל ִיְפרֹוץ ָצר ְוַכחו  ל ַיְרב 

 ְיַבלּו ָיָמיו ְבטֹוב ּוְשנֹוָתיו ַבְנִעיִמים

ר ָבַחְרָת   ַיֲהלֹוְך ָעָליו ֵאִמיםְוַעם ֲאש 

ְדָנה ַּגם ָישּוב ִליֵמי ֲעלּוִמים  ָישּוב ִליֵמי ע 

     

רב, ע"פ  : כמו החול, שהואוכחולמקום, ע"פ דברים יז, יא.  עבר, לכל לכל :ימין ושמאל 1 ביאור:

 : האויב מתרבה ופורץ מכלימין...צר : יאריך ימים, ע"פ משלי ט, יא.ירבה ימים בראשית לב, יג.

 אבל :ועם אשר בחרת 3 ע"פ איוב כא, יג. ,הם, האויבים, מבלים בנעימים :לו ימיו בטובבי 0עבר. 

הלשון  :עדנה 9 פחד, איוב כ כה.האויב מטיל עליו  :יהלוך עליו אמיםעם ישראל, ע"פ דברים ז, ו. 

: בקשה שהאל יחדש את ישוב...עלומים : איוב לג, כה.ישוב לימי עלומים ע"פ בראשית יח, יב.

      ימי העם כקדם.  

 

  .תבנית שירית: שיר שווה חרוז

 .ִמים( -אחידה )חריזה: 

  .9משקל: הברות פונטי 

  .אין אקרוסטיכון:

  .חסר לחן:

  .Dügahדוגיא,  לפי מיקומו כנראהחסר, מקאם: 

 .0463: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 .  )שלוניקי( יבנג'ארה, זמירות ישראל נדפס: 

  . T-S H 11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 = מספר סרט(. Fאת הצילומים ראיתי במכון לתצלומי כתבי יד בספרייה הלאומית בירושלים ) 
7
מהדורת שאלוניקי, סימן יב, דף מ, ע"ב. נראה כי השיר קוצר על ידי מקור השיר: נאג'ארה, זמירות ישראל,  

 המדפיס. השיר נכלל בתוכן העניינים של ספר פזמונים ובקשות, אך חסר בגופו, ראה: פזמונים ובקשות, קה, ע"א.       
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  8כד

ל ֵאל ֵאִלי / ִשְמַחת ִּגיִלי י       ֹוִמי ְוֵליִלי / ָאִהים ְבִחיִלי / א 

ר                    ה' בקר           ה ְּגדֹולֹות / ַעד ֵאין ֵחק  ֱערֹוְך ְתִפלֹות/ ְלעֹוש   תשמע קוליא 

 

ִני ַתְסִתיר ו         ת ָפנ יָך מ     ַכָּמה אֹוְיִבי ָעַלי ַיְעִתיר / ְוא 

 ְוָזדֹון ְתַכל ה ְבָחרֹון ְוִחיש ְתַעֵקר                                         ה' בקר      

 

ְגְדָך סָ     5   ַמר ְבָשִרי ִמַפְחְדָך/ ִכי ַרבּו ְפָשַעי נ 

ר                               ה' בקר  ֵסֲעִפים ָרְשעּו/ ַנַער ְוַאל ִיְשעּו/ ְבִדְבֵרי ָשק 

 

ה ִלְפָעַמי/ ְוַעל רֹוב ֲאֵשַמי/ ֵאש ַבֲעָצַמי  פ          ְשֵעי ֲעלּוַמי/ פ 

ה/ ְכָליֹות חֹוֵקר                              ה' בקר   ִשְבִרי ְתַרֵפא/ ֲעִתידֹות צֹופ 

 

 ְבמֹוְקֵשי ַתְאָוה/ ִנְלְכָדה ַרְגִלי/ ַשְמִתי ִלְדָאָבה/ ַנְפִשי ְבִכְסִלי       

 ה' בקר    ַהְעֵבר ְפָשִעים/ ְמַשֵבר ְסָלִעים/ ְוָהִרים עֹוֵקר                     11

 

כינוי : שמחת גילי ע"פ ירמיה ו, כד. כאבי,של : בבחילי. נה, ג תהליםע"פ  ,אנהם :אהים 1ביאור: 

יהיה רב, ע"פ משלי  :יעתיר 3 : לקב"ה, איוב ה, ט.חקר...לעושה 0 .מג, ד תהליםהקב"ה, ע"פ ל

ורשע תשמיד בכעס  :וזדון תכלה בחרון 9: וככל שאויבי יהיו רבים לעומתי. יעתיר...וכמה ו. ,כז

: שערות גופי הזדקפו מרוב סמר בשרי מפחדך 5תהרוס, תשמיד, ע"פ צפניה ב, ד.  :תעקרגדול. 

, ע"פ )הכוונה לעם ישראל( בעלי מחשבות רעות: סעפים 6קיט, קכ.  תהליםהפחד שלי אליך 

ולא  :שקרואל ישעו בדברי  תקופת נעוריו.הכוונה ל כנראה :ערנ חטאו.: רשעוקיט, קיג.  תהלים

נז,  תהליםלצעדי, ע"פ  :לפעמי: חטאי נעורי. פשעי עלומי 9שמות ה, ט. יפנו, ייעתרו לדברי שקר, 

: עצמותי אש בעצמי ועל חטאי הרבים. :אשמיועל רוב : עדות לדרכי )החוטאת(. פה לפעמי .ז

יודע את ש ,הקב"ה :עתידות צופה: אסוני, ע"פ עמוס ו, ו. שברי 8. בגללם , גופי מתייסרלוהטות

במכשולי  :במוקשי תאוה 4הקב"ה, ע"פ ירמיה יז, י.  :כליות חוקר .הצפוי להתרחש בעתיד

 : בחרתישמתי לדאבה נפשי : לכליון, ע"פ איוב מא, יד.לדאבה: התפתתי. נלכדה רגלי התשוקה.

הקב"ה שהוא  :עוקר...משבר 11 בטיפשותי, ע"פ תהלים מט, יא.: בכסלי כיליון.בדרך שמביאה ל

 כל יכול, ע"פ מלכים א יט, יא. 

 

 

 

 

 

                                            
8
של ספר פזמונים השיר נכלל בתוכן העניינים  מקור השיר, סדר רב עמרם ח"ב, יא. הכותרת שם: מיושב חתום יוסף. 

 ובקשות, אך חסר בגופו, ראה: פזמונים ובקשות, קה, ע"א.          
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ר( בתוספת מילות  -)סטרופית, דו טורית. כל מחרוזת מסתיימת בחרוז אחידתבנית שירית:    ק 

 רפרין.  

ר( בתוספת חריזה פנימית משתנה -אחידה ) חריזה:   .  ק 

 (.  8, 9)למעט טור,  16, 0(; 4, 9)למעט טור  18, 1 ,משקל: הברות פונטי

  .יוסף אקרוסטיכון:

  חסר לחן:

 .Dügahדוגיא,  לפי מיקומו כנראהחסר, מקאם: 

 .1468: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 סדר רב עמרם, ח"ב, יא.  נדפס: 

 

 יז ע"א                                                                                                  (לקוילד )

 )על פי המפתח( אלהי בך בטחתי :השיר תחילת

 

        ]...[ 

ס ֵבית ַהִּמְקָדש פ          ר     ְרַצת ה 

 ַעד ַהּיֹום הּוַשם ְנָוִלי         

ָּגלּו            ָהֵשב ְשִכיָנה ש 

 ִכי ִמְּמקֹוָמּה ֹלא ָזָזה         כי         

 

ק     5   ז   י ַנְפִשי ְוַאל ִתיְרִאי  ח 

 ִפְצִחי ִרָנה ְוַצֲהִלי         

 ַלָּמרֹום ֵעינ יָך ִיְדלּו          

ת ַעָזה           באהבה           ְבַאְהָבה ַכָּמו 

 

 נתון :נוליהושם  : עד עצם הרגע הזה, בהווה.עד היום 0 .שבר החורבן :פרצת הרס 1ביאור: 

התגלותו של אלוהים בישראל,  משכן,המקום  :שכינה: החזר. השב 3 ע"פ דניאל ב, ה. ,הריסותיב

תמידי  קשר, לפיה קיים מושג ממשי, כפי שהיא נזכרת בספרות חז"לכ כינהושע"פ שמות כה, ח. 

ישעיה מג, רמז , בגלות ובמצבים קשים. ראה: ילקוט שמעוניגם  עם ישראל,ו בין השכינה מיוחדו

 : כי ממקומה לא זזה 9 ע"פ יחזקאל לט, כג. ,שיצאו באונס מארצם יחס לישראלמת :שגלותנה. 

 6ישעיה לה, ד.  ע"פ :חזקי...תיראי 5 יא, ג. תהליםמדרש  "פהשכינה ממתינה לישראל במקדש, ע

 באהבה 8 ישעיה לח, יד. ע"פ :למרום עיניך ידלו. : ינשאוידלו 9 ישעיה נד, א. :פצחי רנה וצהלי

  שיר השירים ח, ו. ע"פ :עזה כמות
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 .תבנית שירית: סטרופית

  .[ וכו'(ת] ת ג ד y[ / ת] ת א ב  x)…חריזה: 

 .8משקל: הברות פונטי 

 .]יוס[ף חזק כנראה אקרוסטיכון:

  .חסר לחן:

  .Dügahדוגיא,  לפי מיקומו כנראה חסר, מקאם:

 .9348: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 

 ב-יז ע"א                                                                                                            לה

 אליירו פור איל ואליי וירדיבלחן רומאנסי ואשי איל קא

 

יָך ְרֵדה / יֹוֵשב ַעל ִכֵסא          אל וכו' א            ב אֹוְיב  ר   ל ָּגדֹול ְבק 

 

 ֹוָרא ַאָתה ָהֵאל ַעל ֹכל ְמרֹוָמם   נ         

ש ְרָתִמים ַלְחָמם               ם ֹשר   ֲהפֹוְך ל ח 

א              ָנֹשֵ  ְוַגם ָתחּוש לֹוַמר ַעָתה ֵארֹוָמם / ַעָתה א 

יָך ְרֵדה / יֹוֵשב ַעל ִכֵסא[                   5 ב אֹוְיב  ר   ֵאל ]ָּגדֹול ְבק 

 

  ּה ָהֵאל ֵאין זּוָלְתָך ִלְגאֹול ְּגַאל  יָ          

ם ַבּגֹוִים ִיְתָּגַאל             ר    ַעְּמָך ט 

ה              ְשַאל / ְוֹלא ֲאַנס  ה ָהֵאל ֹלא א   ִלְדָבְרָך ֲאַחכ 

יָך ְרֵדה / יֹוֵשב ַעל ִכֵסא[                      ב אֹוְיב  ר   ֵאל ]ָּגדֹול ְבק 

 

ה  י        11  ַדְעִתיָך דֹוִדי ָנִעים ַאף ָיפ 

 ִאם ִרְשִעי ַתִביט ֹלא אּוַכל ֵאָרֵפא            

ה  -ָלֵכן ָנא ָהֵאל ַאֲהָבה ַעל ָכל פְ              / ָשִעים ְתַכס 

יָך ְרֵדה / יֹוֵשב ַעל ִכֵסא[                     ב אֹוְיב  ר   ֵאל ]ָּגדֹול ְבק 

 

ה ָתִמיד ְבִדְמָעה  ו             ֵעיַני ֲאַרּו 

ְכְרָעה       15 ה א  ְשַתֲחו   ּוְלָפנ יָך א 

ה ָכל ַלְיָלה ִמָטִתי ְבִדְמעָ             ה / -ַאְשח    ִתי ַעְרִשי ַאְמס 

יָך ְרֵדה / יֹוֵשב ַעל ִכֵסא[                      ב אֹוְיב  ר   ֵאל ]ָּגדֹול ְבק 

 

 ֻגָלה ַעל ַעִּמים אֹוִתי ַהֲעֵלה  ס           

 ְוָאז ִפי ְוִניִבי ְשחֹוק ִיָּמֵלא           

ה  -ּוְלַמַעְנָך ָהֵאל ִתְהי ה ִלי לְ        01  / ִמְסתֹור ּוְלַמְחס 

יָך ְרֵדה / יֹוֵשב ַעל ִכֵסא[                     ב אֹוְיב  ר   ֵאל ]ָּגדֹול ְבק 
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 ֵדִני ָהֵאל ִמתֹוְך ַהֲהֵפָכה פ           

ק ַהָבָכא             ְוהֹוִשיֵעִני ֵמֵעמ 

יָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה / ְוַהִּמְתַנֵשא             ִכי ֵאל 

יָך ְרֵדה / יֹוֵשב ַעל ִכֵסא[                 05 ב אֹוְיב  ר      ]ֵאל ָּגדֹול ְבק 

 

 קי, ב. תהלים ע"פ בין אויבך משול, :ך רדהיבקרב אויב צה, ג. תהלים: הקב"ה, אל גדול 1 ביאור:

שרש לחם  3 : הקב"ה, ע"פ דברים ז, כא.נורא 0 .דברי הימים ב, ו טז ,הקב"ה :יושב על כסא

עתה ארומם  : תמהר.שותח 9 , איוב ל, ד.הפוך את לחמם למאכל מזיק, לרעל: רתמים לחמם

 : אעלה, אגביה את עם ישראל מעל אויביו. או אתנשא מעל אויבי ישראל, ישעיה לג, י. עתה אנשא

רור י: לבלא אשאל 8: יתלכלך, יטמא, ע"פ דניאל א, ח. יתגאל 9 רות ד, ד.: אין זולתך לגאול גאל 6

שיר  ע"פ כינוי פנייה לאל, :דודי נעים אף יפה 11 .ישעיה ז, יב: לא אשאל ולא אנסה הקץ.

אהבה על כל  10 .: דברים כח, כזלא אוכל ארפא .להיגאל: ארפא. חטאי :רשעי 11 א, טז. ,השירים

: הלפניך אשתחוה אכרעו 15: אשקה, ע"פ ישעיה טז, ט. ארוה 19משלי י, יב.  ע"פ :פשעים תכסה

 18ו, ז.  תהליםתמס, ש, עד י: ארטיב את מטתי מדמעות בכיאמסה...אשחה 16 כב, ל. תהליםע"פ 

ע"פ  :ואז...ימלא בורי.יד :ניביו 14. דברים ז, ו ע"פמובחרת מעמים, עשה שאהיה  :העלה...סגלה

 :מתוך ההפכהכינוי לגלות. : ההפכה 00 ישעיה ד, ו. ע"פ :מחסהלמסתור ו 01 קכו, ב. תהלים

 ע"פ :כי...והמתנשא 09פד, ז.  תהלים ,: כינוי לגלותעמק הבכאמ 03 בראשית יט, כט.הלשון ע"פ 

 דברי הימים א כט, יא.  

 

    .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

   .[  וכו'(שת] -[   / גגגתשת] -[ / בבבתשת] -[  / אאאתשת] -חריזה: )שת

    .וכו' 5+ 11, 9-3||  11, 0-1 בשיר ; וכל סטרופה5+ 11, 1משקל הברות פונטי, רפרין  משקל:

 .אקרוסטיכון: אני יוסף

  .פרדיס -לחן: רומאנסי

 .Vase el caballero por el valle verde9תעתיק לועזי:

  .Dügahדוגיא,  במקור, לפי מיקומו כנראה נרשםלא מקאם: 

 .3533א : דוידזון, אוצר השירה, נזכר

 .MS Heb 8*2028 (B191 2028-8)כתב יד ירושלים, בית הספרים הלאומי, מקור: 

 

   

 

 

 

 

 

                                            
9
 .  583.1, סימן 380סרוסי, לחנים, עמ'  
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 יז ע"ב                                                                                                              לו

 סי' יוסף    אה פאקה זיאה תורכידוגיא לחן 

 

ש ֹלא ַיֵכִני ֵאל ַהְצָבאֹות  י        מ   ֹוָמם ַהש 

ת ִנְבַהְלִתי ֵמְראֹות            ָהֵסר ֵמָעַלי ֵאימֹות ָמו 

 ּוְלֵביְתָך ֵאֵלְך ִכי ְלִמְשָפט ָשם ָיְשבּו ִכְסאֹות         

ה ִנְפָלאֹות          וכימי וכו'          ְרא    ְוִכיֵמי ֵצאִתי ִמִּמְצָרִים א 

 

ְמָצא ְלַרגְ  ו       5  ִליָשם ַאְרִּגיַע ּוָמנֹוַח א 

ְתַעַנג ַעד ָיֵרַח ְבִלי          ְוַעל רֹוב ָשלֹום א 

ְשקֹוט ִבְגבּוִלי          ב ִבי ָאנּוַח ְוא   ּוֵמעֹוצ 

ְכָלא ְלַשֵלם ָלְך רֹוב ַההֹוָדאֹות                 ּוִפי ֹלא א 

ה ִנְפָלאֹות[                 ְרא   ְוִכיֵמי ]ֵצאִתי ִמִּמְצָרִים א 

 

ר ִכי ָעַלי ִיְתַלֲחשּו פ  גֹור  ס     11  י דֹוְבֵרי ָשק 

   ַּגם ְתָנה ָעֹון ַעל ֲעֹוָנם חּוָשה ִיָנְתשּו        

 ָבנ יָך ַיֲעדּו ֲעִדי ָזָהב ְוִיְתקֹוְטשּו         

  ָיִשישּו ְוַיַעְלצּו ַבֲעשֹוְתָך נֹוָראֹות               

ה ִנְפָלאֹות[     ְוִכימֵ                 ְרא   ישישו וכו'     י ]ֵצאִתי ִמִּמְצָרִים א 

 

      

אימות  0פ, טו.  תהלים: הקב"ה, ע"פ אל הצבאות קכא, ו. תהלים: יומם השמש לא יכני 1ביאור: 

 ...כי למשפט .לבית מקדשך: וולביתך 3 ישעיה כא, ג. :נבהלתי מראות נה ה. תהלים :מות

שאזכה לראות ניסים ונפלאות כשם שראו  :נפלאות...וכימי 9 קכב, ה. תהלים : ע"פכסאות

ע"פ אתפנק, אהנה,  :אתענג 6 דברים כח, סה. : ע"פלרגלי...ושם 5 מיכה ז, טו.היוצאים ממצרים, 

 עב, ז. תהלים ע"פירבה שלום עד שהירח יבלה, עד שלא יהיה עוד ירח,  :ירח... רוב .לז, יא תהלים

 .מ, י תהלים לא אסגור, ע"פ :לא אכלא 8. , בארצימקומימכאב וצער אנוח ב :ומעוצב...בגבולי 9

: דוברי שקר 11 נו, יג. תהליםע"פ  :אותדרוב  ההו לשלם לך : הודיות, שבחים, ברכות.ההודאות

 מא, ח. תהלים  יחרשו רעה עלי, :עלי יתלחשוסג, יב.  תהלים: סגור פי דוברי שקר אויבי ישראל.

 :עדי זהב 10 : יעקרו, ע"פ עמוס ט, טו.ינתשו : הענש אותם על חטאיהם.עונםתנה עון על  11

: ע"פ יעלצווישישו  13 ושינה את הפועל בשביל החרוז. : ויתקשטו.ויתקוטשו .שמואל ב, א, כד

  ., בישעיה סד: בעשותך נוראות סח, ד. תהלים
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  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

     .[(ת] -[ / בבבתת] -אאאת  [ /ת] -חריזה: )תתתת

 .(5+ 9+ 5) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

   .תורכילחן: 

 Ah pak (text: pake) ziya.10תעתיק לועזי:

  .Dügahמקאם: דוגיא, 

 . 1494: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 יח ע"א -יז ע"ב                                                                      (לז -בין לו)שיר ללא סימן 

    סי' יוסף    אטראפי גימין תורכידוגיא לחן 

 

 ֹוֵשב ְשֵמי רֹום ְבֵעת ַצר ִלי ֲעמֹוד ִעָּמִדי  י        

ְגִדי            ּוְתמֹוְך ְיִמיִני ַמְלִכי ְבעֹוד ָרָשע ְלנ 

 ַהִציָלה ִלי ֵאִלי / ֵמִחיָלה ָוחֹוִלי           הצילה                

 

ש ָצָרי  ו            ַאל ֱאֹלַהי ִתְתֵנִני ְבנ פ 

ר ָקמּו ִבי ְלִצִדים ְלֵציִדי       5 ק   ִכי ֵעֵדי ש 

 הצילה           ַהִציָלה ִלי ֵאִלי / ֵמִחיָלה ָוחֹוִלי               

 

   מֹוְך ַמְעָּגִלי ּוַבל ַתִניֵחִני ְלעֹוְשָקי ס          

י ִכי ֲאִני ִנְשַאְרִתי ְלַבִדי             ֱהֵיה ְבעֹוְזַרָ

 הצילה ַהִציָלה ִלי ֵאִלי / ֵמִחיָלה ָוחֹוִלי                         

 

 ִרי ִפי ַקֵבל ּוְרֵצה ִרַנת ִשיַחת ַשְוָעִתי  פ       11

 כֹוֵנן ֲאשּוָרי ְוַגם ַתְחַתי ַתְרִחיב ַצֲעִדי           

 הצילה  ַהִציָלה ִלי ֵאִלי / ֵמִחיָלה ָוחֹוִלי                         

 

ר ְלָך ִהְתַפָלל                ַקֵבל ְתשּוַרת ַעְבָדְך ֲאש 

 ְוַגם ְיָי חּוָשה ֱהֵיה ָמֵגן ַבֲעִדי          

 הצילה  ַהִציָלה ִלי ֵאִלי / ֵמִחיָלה ָוחֹוִלי                     15

 

קב, ג.  תהלים: בזמן שאני נתון במצב קשה, ע"פ בעת צר לי .הקב"ה: יושב שמי רום 1: ביאור

, הקב"ה: מלכיקט, לא.  תהלים: הגן עלי, ע"פ תמוך ימיניו 0 : תמוך בי, דברים ה, כז.ד עמדיעמו  

חילה: אותי. לי 3 : מולי, לפני.לנגדי : כינוי לאויבי ישראל.רשע ע"פ ישעיה מד, ו.  : מפחד.מ 

: כינוי לאויבי עדי שקר 5 כז, יב. תהלים : ע"פ ואל...קמו בי 5-9 נה, ה. תהלים, ע"פ מחלה: ווחולי

                                            
10
 משקל לא ברור. ”Oh the pure ligh“: 8, סימן 65יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 
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: דרכי, מעגלי: תמוך. סמוך 9. ני, לצודניכדו: לללצידישופטים ב, ג.  למכשול, :לצדיםישראל. 

 8 קיט, קכא. תהלים ואל תפקירני ללוחצי, לאויבי, :בל תניחני לעושקיו כג, ג. תהליםאורחי, ע"פ 

: רנת שיחת שועתי : תפילתי, בקשתי.פרי פי 11קיח, ז.  תהליםלי, ע"פ  ךסייעב: בעזרי, בעוזרי

 תהליםע"פ  :תרחיב צעדיתחתי  מ, ג. תהלים ,דרכי חזק: אשורי כונן 11. , תפילתישירת תחנוני

 ג, ד. תהלים: מגן בעדי: מהר. חושה 19. ורומז לפיוטמתנתי, : עבדך תשורת 13יח, לז. 

 

  .תבנית שירית: סטרופית, דו טורית בתוספת רפרין

     .וכו'( תת -/ ב ש תת -חריזה: )ששתת / א ש

  .וכו' 3+3+3+3 ,3||  5+ 9+ 5 ,0-1משקל: הברות פונטי 

  .יוסף אקרוסטיכון:

  .תורכילחן: 

  .11Etraf-i çemenתעתיק לועזי:

  .Dügahמקאם: דוגיא, 

 .0350דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

     .   בשינוי ,כחשיר שומרי החומות,  ,ברנשטייןנדפס: 

 

 ב-יח ע"א                                                                                                             לז

 סי' יוסף    *אולדירמיסין אידו תורכידוגיא לחן 

 

 ְרדּו ַלְשָעִרים ַעְּמָך ֵאל ַהְצָבאֹות   יָ         

    ַתַחת עֹול ְמַעִנים ִפְזרּום ְבַאְרַבע ֵפאֹות          

 ָלָּמה ִביֵדי ֵזִדים ֵאל ִהַפְלָתם ְלַמשּואֹות         

 קּוָמה ְבֻעוְזָך ְוַגֵלה ֵקץ ַהְפָלאֹות          קומה וכו'          

 

ץ ִשְבָים ְוָעְנָים  ו        5 ר  ת ִנְדָחם ְבא   ַקֵבץ א 

 ְוָהֵשב ְשבּוָתם ּוְרֵאה ַדלּוָתם ְוָדְכָים         

 ֲעֵשה ְלַמַעְנָך ּוַמֵלא ָכל ַמֲאַוָּים        

ם ְלָך ְנשּואֹות                    ִכי ְבָכל ָצָרָתם ֵעיֵניה 

 קּוָמה ]ְבֻעוְזָך ְוַגֵלה ֵקץ ַהְפָלאֹות[                  

 

 

 

 

 

                                            
11
 :115, סימן 111יהלום, מודלים תורכיים, עמ' -טיצה 

 “The surrounding of the meadow” 
variant. Maqam Segah and Dügah.   Meter: hazaj 

 Baqi  (1611-1506.)תחילה של גזל של משורר ידוע בשם  
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ִנים ָיפֹות  פ  ְבלּו ָס     11 ר ַפָ ם ְבֵסב   ְצֵעי אֹוְיֵביה 

ם ּוְבָאזְ           ם ָשְמעּו ָתִמיד ֵמחֹוְרֵפיה        ֹחָרפֹותֵניה 

 ָאָנא ֲאדֹון עֹוָלם קּום ַחֵזק ָיַדִים ָרפֹות         

 ּוִבְרַכִים כֹוְשלֹות ַאֵּמץ ּוְלָך ֵחן ְתשּואֹות                  

 קּוָמה ]ְבֻעוְזָך ְוַגֵלה ֵקץ ַהְפָלאֹות[                  

         

: הקב"ה, ע"פ שמואל א א, אל הצבאות שופטים ה, יא.יצאו למלחמה,  :ירדו לשערים 1 ביאור:

כינוי  ,: רשעיםזדים 3 .משא לוחצים תחת ,ות תבלובארבע קצ נפוצו: הם תחת...פאות 0יא. 

 9 עג, יח. תהליםשואה וחורבן, גזרת עליהם  :הפלתם למשואות .פו, יד תהלים, ע"פ לאויבים

. את הגולים :נדחם 5 דניאל יב, ו. ,זמן הגאולה :קץ הפלאותכא, יד.  תהלים: ע"פ קומה בעוזך

נדכאותם )של  :ודכים ירמיה לג, כו. ע"פ :השב שבותםו 6. בארצות גלותם: בארץ שבים וענים

 :סבלו...יפות 11קכג, א.  תהליםע"פ  :עיניהם לך נשואות 8 רצונם., : חפצםמאוים 9. ישראל(

 תהלים, ע"פ הם גידופיםי: ממגדפמחורפיהם חרפות 11 יהם.את סבלם מיד אויב בהכנעה קיבלו

 ע"פ זכריה ד, ז.  תודה והלל, :חן תשואות .ישעיה לה, ג :...אמץחזק 13-10סט, י. 

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(11למעט טור , 8+ 6) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  .Dügahמקאם: דוגיא, 

 .3810דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .  בשינוי ,לבשיר  שומרי החומות, ,ברנשטיין נדפס:

 

 יח ע"ב                                                                                                              לח

 סי' יוסף    *קארלי דאגלאדין תורכידוגיא לחן  

 

 ּה ְבֵנה ְמקֹום ְזבּוִלי  יָ        

   ּוְלִיְשָרֵאל ָשם ַהֲעִלי         

   ָאָנא קּוָמה ְלָגֳאִלי        

 ְוַגם ָהִחיָשה ִמְפָלט ִלי                        אנא וכו'           

 

   הֹוִציֵאִני ִמֵבין ַצר  ו       5

ְעַצר            ְוַגֵלה ֵקץ ַעד ֹפה נ 

 ְוהֹוִביֵלִני ִעיר ִמְבָצר        

 ְוַגם ָהִחיָשה ִמְפָלט ִלי                                

  ָאָנא ]קּוָמה ְלָגֳאִלי / ְוַגם ָהִחיָשה ִמְפָלט ִלי[                   
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 ֹוב ָנא ֵאל ּוְתַנֲחֵמִני   ס   11

 ּוְלַמַען אֹוְיַבי ְפֵדִני         

 ִמְתהֹומֹות ַתֲעֵלִני         

 ְוַגם ָהִחיָשה ִמְפָלט ִלי                                

 ָמה ְלָגֳאִלי / ְוַגם ָהִחיָשה ִמְפָלט ִלי[   ָאָנא ]קּו                

 

ֵתן ְלֵעיַני   פ   15  ּוָגה ֹלא א 

 ּוָבְך ָאִשים ָכל ַמְעָיַני          

 ַעד תֹוִשיַע ַלֲהמֹוַני        

 ְוַגם ָהִחיָשה ִמְפָלט ִלי                                

     ִלי / ְוַגם ָהִחיָשה ִמְפָלט ִלי[  ָאָנא ]קּוָמה ְלָגאֳ                 

 

: לגאלי 3ע"פ נחום ב, ח.  העלני, צורה פיטנית, :העלי 0 ., ארץ ישראל: מעוניזבולי 1 ביאור:

: קץ 6 : אויב.צר 5 נה, ט. תהלים: וגם החישה מפלט לי: מקלט. מפלט 9לפדותני, לשחררני. 

 11. ירמיה לד, ז: ירושלים, ע"פ מבצר עיר 9 עד עתה התעכבה.: שנעצרעד פה  מועד הגאולה.

 תהליםע"פ  בשל הסבל שנגרם לי מאויבי,: אויבי למעןו 11 עא, כא. תהלים: ע"פ סוב...ותנחמני

 :פוגה...לעיני .הפוגה, הפסקה :פוגה 15. , כינוי לגלותמצולותמ :מתהומות 10 : הצילני.פדני ח, ג.

   ישראל. קהלי את :להמוני 19 פז, ז. תהלים: ע"פ ובך אשים כל מעיני 16 ע"פ  איכה ב, יח.

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[(תת] -[ / גגגתתת] -[ / בבבתתת] -[ / אאאתתת] -חריזה: )תתתת

 .8משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  .Dügahמקאם: דוגיא, 

 .946דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

    ; ברנשטיין, משירי הגאולה, שיר ה, בשינוי. בשינוי ,כזשיר  שומרי החומות, ,ברנשטיין נדפס:
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 יט ע"א -יח ע"ב                                                                                                לט

 סי' יוסף   בין ביר גאריב תורכידוגיא לחן 

 

 ִריבּוִני ְבֵני ַעְוָלה  י          

 ְוִהְשקּוִני כֹוס ַתְרֵעָלה          

ְליֹון ְמֹאד ַנֲעָלה             ֵאל ע 

ל ַנְפִשי ְגָאָלּה               אל וכו'              ָקְרָבה א 

 

 ְרֵאה ַרִבים ִלי לֹוֲחִמים ּו      5 

 ּוַמְכאֹוִבים ָעַלי ָקִמים          

 חֹון ָעַלי ֲאִבי ְיתֹוִמים          

                                                   ִכי ַנְפִשי ְמֹאד ִנְבָהָלה                

ְליֹון ְמֹאד ַנֲעָלה /                 ל ַנְפִשי ְגָאָלּה[  ֵאל ]ע   ָקְרָבה א 

 

 ְּייֵעִני ְבָיד טֹוָבה  ס      11 

 ֲהִשיֵבִני ְוָאשּוָבה           

 ַעד ָאָנא ֵאֵלְך ִבְמשּוָבה           

 ְוִאיַגע ָלִריק ּוְבָהָלה                  

ְליֹון ְמֹאד ַנֲעָלה /                 ל ַנְפִשי ְגָאָלּה[   ֵאל ]ע   ָקְרָבה א 

 

יָך  פ      15   ֵנה ִמְּמעֹון ָשמ 

יָך              ַרֵּוה ָצָמא ֵאת ֵמימ 

יָך            ִני ַרֲחמ   ּוִמּמ 

 ַאָתה ְיָי ֹלא ִתְכָלא                      

ְליֹון ְמֹאד ַנֲעָלה /                 ל ַנְפִשי ְגָאָלּה[    ֵאל ]ע   ָקְרָבה א 

 

  

ע"פ  רעל,של  : כוסכוס תרעלה 0 .שמואל ב ג, לד כאן כינוי לאויבים, : רשעים,בני עולה 1 ביאור:

 תהלים :קרבה אל נפשי גאלה 9. טצז,  תהלים: הקב"ה, ע"פ מאד נעלה אל עליון 3 .ישעיה נא, יז

: אבי יתומים 9 הלת ב, כג.וק: כאבים, מכאוביםו 6 נו, ג. תהליםע"פ  :רבים לי לוחמים 5 סט, יט.

: ירמיה שיבני ואשובהה 11ו, ד.  תהלים: ע"פ מאד נבהלהכי נפשי  8 סח, ו. תהלים, קב"הכינוי ל

ע"פ ישעיה סה,  :ריק ובהלהל  ואיגע 13 ח. ירמיה ג,סטיה מדרך הישר, ע"פ ב: משובהב 10לא, יז. 

 ,כם מתיםיאתם חוטאים ובנ ,הרע קיים יצרהבעולם הזה ש כי הקב"העל פי המדרש, אמר  כג.

פרשת  מדרש תנחומא ויקראיצר הרע תלדו ותשמחו, ע"פ האולם בעתיד כשאסיר מכם את 

 אברבנאל,פירש  :ךיאת מימ רוה צמא 16 ממשכנך שבשמים. :ךיממעון שמ 15 סימן יד. קדשים

ע"פ  , כלומר מברך את עם ישראל,את ערוגותיו במים משקהה הגנן הוא הקב"ה: ונמשל משל

  מ, יב. תהלים: ע"פ תכלאוממני... 18-19 דברים כט, יח.
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 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[(תת] -[ / גגגתתת] -[ / בבבתתת] -[ / אאאתתת] -חריזה: )תתתת

 .8משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Ben bir garib.12תעתיק לועזי:

  .Dügahמקאם: דוגיא, 

 .3886דוידזון, אוצר השירה, י  :נזכר

 .בשינוי, לאשיר  שומרי החומות, ,ברנשטיין נדפס:

 

 יט ע"א                                                                                                          מ

 סי' יוסף    ייורי גירקי פיליקיורו תורכידוגיא לחן 

 

 ֹוְצִרי ֲחבֹוש ַמְחַלת ִציִרי   י          

ת ִציִרי               ְוִחיש ְשַלח ִלי א 

 ְוַדְלִתי ִתסֹוב ַעל ִציִרי            

ְנָנּה                 אּוַלִּמי כֹוְנָנּה / ִכי ֵעת ְלח 

 

ר ִנְשַבְעָת  ּו        5 ת ֲאש   ְזכֹור א 

ָאַהְבָת               ְלַאְבָרָהם ש 

    ִהְבַטְחָת  ְלַהְרבֹות ַזְרעוֹ             

 ַעָתה ִזיוֹו ָפָנה / צּור שֹוֵכן ְמעֹוָנה                 

 

 ָכנֹות ּוְמהּומֹות ַרבֹות  ס            

ש ּוְמִדיבֹות        11  ְמַכלֹות נ פ 

ם ָרצֹות ְוָשבֹות                ֲעֵליה 

ָנה /                יָנהִהֵנה ְתֻשוב   ַוִתְשַתֲחו 

  

ק צֹוְרִרים  פ              ֵדם ֵמעֹוש 

ְך ְוָשִרים             ל   ִמַּמָשא מ 

   ַיֲעלּו ְבִגיל ְוִשיִרים        15

ל ִעיר ָדִוד ָחָנה          ובאו וכו'   ּוָבאּו ְבִרָנה                    / א 

 

                                            
12
 : 36, סימן 98יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I am a stranger” 
Meter could be rajaz. Maqam Hüseyni or Dügah.  
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: רי[י]צוחיש... 0. כאבי: רפא את ציריחבוש מחלת  לג, טו. תהליםהקב"ה, ע"פ  :יוצרי 1 ביאור:

 :ודלתי...צירי 3 , האות י' חסרה במקור.צ]י[רי צ"ל .בשר, דהיינו את המשיחשלח לי מ מהרו

: יסד מחדש את בית אולמי כוננה 9 ע"פ משלי כו, יד. הלשון .ומצבי, גורלי יתהפך, ישתנה לחלוטין

: להרבות זרעו הבטחת 9 קב, יד. תהליםכי הגיע הזמן לסליחה ומחילה,  :כי עת לחננההמקדש. 

, ע"פ : הקב"הצור שוכן מעונה. כי בניו בגלות : הדרו הסתלק,זיוו פנה 8ע"פ בראשית טז, י. 

עם : על עליהם 11 רא כו, טז.ק, ע"פ ויהורגות ומכאיבות: ומדיבות מכלות נפש 11עא, ג.  תהלים

 תשובנה 10 הלשון ע"פ יחזקאל א, יד. ,חוזרות ונשנות )הסכנות( :רצות ושבות ישראל.

יָנה() לאחור יסתובבויתכופפו  שהסכנות והמהומות: ותשתחוינה ע"פ  הלשון עלמו,ידהיינו י, ְתֻסב 

מנטל : מלך ושרים ממשא 19. את ישראל מאויבים : גאלפדם מעושק צוררים 13 בראשית לז ז.

  ע"פ ישעיה כט, א. ,רושליםיכינוי ל: עיר דוד חנה 16 עריצים.

 

 .תבנית שירית: סטרופית, שיר אזור )ללא מדריך(

  .תת וכו'( -תת / גגג -תת / בבב -חריזה: )אאא

  .וכו' )עם סטיות( 6+6, 9 || 8, 3-1משקל: הברות פונטי  

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 .Yüri çerq-i feleq yüri 13תעתיק לועזי:

  .Dügahמקאם: דוגיא, 

 .  0051: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ע"ב -יט ע"א                                                                                                             מא

 סי' יוסף    ייני ביני דילי איילידי תורכידוגיא לחן 

 

 ְזַמן ִהְבִהילּוִני / ֵהָּמה ָהיּו עֹוְכֵרי ַנְפִשיְלֵדי י            

 ֵמִהְסַתֵפַח ֵּגְרשּוִני / ְבַנֲחָלָתְך ְקדֹוִשי                        מהסתפח             

 

ר ָהָיה ִעם ְלָבִבי  ְלָעְבָדְך ֹלא ְנָתנּוִני ּו            / ַכְאש 

ֱעִבירּו ָכל טּוִבי                     כי ִכי ְבַכִשיל ֲהָלמּו              ִני / ְוה 

  

 ָבבּוִני ִכְתרּוִני / ְוֹלא נ ֱחלּו ַעל ִשְבִרי ס          5

 ּוְלַמָטָרה ֱהִשימּוִני / ּוְלָך אֹוִחיל ּוְבָך ִשְבִרי              ולמטרה               

 

ת ֲהִקיֵמִני / ַבל ַיַעְשקּוִני עֹוד ֵזִדים פ            ֹוֵעל ֱאמ 

 ּוְכִאְמָרְתָך ִחיש ָסְמֵכִני / ִמַכף אֹוְיִבים ַמֲעִביִדים     וכאמרתך               

   

                                            
13
 : 391, סימן 198יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

 .“Turn, o wheel of fortune turn” 
 .Meter hazaj    
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 מהסתפח... 0. שונאי: עוכרי נפשיאותי.  ופחידה פגעי הגורל: ילדי זמן הבהילוני 1 ביאור:

: ולקיים את ולעבדך 3 ע"פ שמואל א כו, יט. י, אל ארץ ישראל,לאדמת: מנעו ממני לחזור קדושי

: הכו אותי בכלי כי בכשיל הלמוני 9 דברי הימים א כב, ז. כרצוני, :היה עם לבביכאשר . מצוותיך

 5 שמות לג, יט.ע"פ  גזלו את אוצרותי. הלשון :העבירו כל טוביו עד, ו. תהלים משחית, ע"פ

: ולא נחלו על שבריולא . חלו אנושות, בצורה חמורה: נחלו כב, יג. םתהלי : ע"פסבבוני כתרוני

יעד, ע"פ איוב שמו אותי להם ל: השימוני ולמטרה 6 .ירמיה י, יטאסוני, ע"פ , נדבקו במכתי, בחלו

ע"פ  :זדים...בל הקב"ה.: פועל אמת 9 .תקוותי :שבריאקווה.  :אוחיל. ; ישעיה מט, בטז, יב

    : מיד.מכף ., הצל אותיתמוך בי: סמכני. וכדברך :וכאמרתך 8 קיט, קכב. תהלים

 

       .דו טורית בתוספת רפרין ,סטרופיתתבנית שירית: 

  .חריזה: )תאתא / תבתב / תגתג וכו'(

 .8+8משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

   .תורכילחן: 

 Yine beni deli eyledi.  14תעתיק לועזי:

  .Dügahדוגיא,  15מקאם:

 .0833דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,לשיר  שומרי החומות, ,ברנשטיין נדפס:

 

 יט ע"ב                                                                                                                    מב

 סי' יוסף    טה לה אינפאנטהשרידה איאפדוגיא 

 

 ֹוַמר ַליָי ַמֲחִסי  א          

ְזִרי ִמְשַּגִבי ּוְמנּוִסי              ע 

 ִכי ָיִרים ִדְגִלי ְוִניִסי            

ן ְלַעּמוֹ                      ר  ם ק   ַוָּיר 

 

 ְקָמִתי ִיַקח ֵמֱאדֹום נ          5

 ָשַמִני ְלַרְגָליו ֲהדֹום            

דֹום  ְולוֹ               אֹוִחיל ְוֹלא א 

 ֲעֵדי יֻוְשַלְך ִמְּמקֹומוֹ                     

 

 

 

                                            
14
  :335, סימן 196יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

           crazy”.   “He (or: The love for him) has again made me 
 Meter probably hazaj. 

15
 .Segahיהלום הוא  -המצוין על ידי טיצה שם, שם, המקאם 
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 ֱחַרב ַמְעַין ְמקֹורֹו  י            

נּו אֹורוֹ         11 ְעַלם ִמּמ     ְוי 

 ִכי ְדָבְרָך ָמָרה ָמָרה            

 ְוַגם ֹלא ָעַמד בֹו ַטְעמוֹ                     

 

ְאַלם  י             ה ָיִשים ְוי   ד ְלפ 

ְחָפר ְוִנְכָלם              ְוִיְהי ה נ 

 ּוְכִמַדת ִרְשעֹו ְיֻשוַלם         15

 ְוֹלא ַיְרֵפהּו ַעד ֻתוּמוֹ                     

 

 ֵמאֹוְיַבי ַיִציֵלִני ּו          

   ִמן ָקַמי ְירֹוְמֵמִני            

 ַרִבים ַיְמֵשִני ִמַּמִים             

 ְבֹכחֹו ְוַתֲעצּומוֹ                 01

 

ה ס             ַשע ְיַגל     ָמֵני י 

 ּוִמְשֲאלֹוַתי ְיַמֵלא             

ן ָדִוד ָחְכָמה ָמֵלא              ּוְלב 

 ִיֵתן ַהִּמְשָרה ַעל ִשְכמוֹ                     

 

   ְרצֹות ְּגדרֹוָתיו ָיִקים פ         05

     ְוָיִאירּו ַכְבָרִקים            

 ְוִכְרִאי מּוָצק ֲחָזִקים             

 ַּגם ִיְבנ ה ִמְקַדש ֲהדֹומוֹ                     

 

 ְוֹלא אֹוִסיף ְלַדֲאָבה            

ץ טֹוָבה ּוְרָחָבה        31 ר   ְוא 

 ִחיש ִיְבנ ה ִויכֹוֵנן ּוָבּה            

 ִיְשְכנּו אֹוֲהֵבי ְשמוֹ                     

        

 :משגבי ומנוסימ, יח.  תהלים: הקב"ה, ע"פ עזרי 0 .ב, צא תהלים :מחסי...אומר 1 ביאור:

עמו, לכבוד החזיר את י: וירם קרן לעמו 9: ודגלי. וניסי: ירומם. ירים 3שמואל ב כב, ג. הקב"ה, 

דרך עלי,  :םוהדלרגליו שמני  6 קלז, ז. תהליםלנוצרים, ע"פ  כינוי :מאדום 5 קמח, יד. תהלים

עד שהאויב יגורש  ולא אשקוט :...ממקומוולא אדום 8-9 ישעיה סו, א. לשון ראההרמס אותי. 

 ויעלם ממנו 11 טו.הושע יג, ע"פ  יחלש, ,כוחוייבש מקור  :יחרב מעין מקורו 4 .מארצי שכבש

 :טעמו...גםו 10 .חמור אופןבכי המרה את פיך : כי דברך מרה מרה 11 : ויחשך, ירד מגדולתו.אורו

 :יד לפה 13 ירמיה מח, יא. ע"פ והתנהגותו הרעה )של האויב( התגלו לכל, השליליות תכונותיו

: יקבל את רשעו ישולםוכמדת  15: מבויש. נחפר ונכלם 19ישתתק, ידום. ו: ויאלםמשלי ל, לב. 
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: מן קמי ירוממני 18 : ולא יניח לו עד שיבוא קיצו.ולא...תומו 16רשעותו.  גמולו בהתאם למידת

יח,  תהליםע"פ יצילני מצרות,  :ממים רבים ימשני 14 ., ע"פ שמואל ב כב, מטמעל אויבייגבהני 

רצונותי. ו: משאלותיו 00 גאולה.ה: יראה את אותות סמני ישע יגלה 01: וחוזקו. ותעצומו 01יז. 

יטיל עליו : יתן המשרה על שכמו 09לד, ט.  ם: ע"פ דבריחכמה מלא הגואל. ,משיחלו: ולבן דוד 03

קומם את הריסות י :פרצות גדרותיו יקים 05 ישעיה ט, ה. , ע"פ הגאולהה, להביא את משימהאת 

: ע"פ איוב וכראי מוצק חזקים 09 וימלאהו זוהר. :ויאירו כברקים 06 .בית המקדשעיר הקודש ו

 31. לכאוב :לדאבה 04 קלב, ז. תהליםבית מקדשו, ע"פ מדרך רגלו והוא כינוי ל: הדומו 08 לז, יח.

: יורד אל ובה 30-31 : ויבסס, יחזק.ויכונן 31 שמות ג, ח.: כינוי לארץ ישראל, ארץ טובה ורחבהו

 : כנסת ישראל.  אוהבי שמו 30המשכו. 

  

 .מֹו(-נחרז בחרוז אחיד ) טור רביעיכל  מרובעת בחריזה מעין אזורית.סטרופית, תבנית שירית: 

  .חריזה: )אאאת / בבבת / גגגת וכו'(

  .8משקל: הברות פונטי 

  .אני יוסף אקרוסטיכון:

 .ספרדי -רומאנסיבמקור כנראה  נרשםלא לחן: 

 Parida esta' la infanta16.תעתיק לועזי:

  .Dügahמקאם: דוגיא, 

   .1849: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 

                              ע"ב    -כ  ע"א                                                                                                             מג

 סי' יוסף    יראל פואידי ביבימי נטיי שלחן רומאנסי קיין אמורי

 

ָלה   א             ְמַנע ס  ת ְשָפַתי ַבל א  ש   ר 

 ְוָכל ְיֵמי ַחַּיי ָלְך ֲאַהְלָלה             

 ַוֲאַזְּמָרה                    

 ִכי ְלָך ֵאל ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה                    

 

 ְשַבְעִתי ַוֲאַקֵּייָמה ִלְשמֹור ָכל   נ          5

ָך ְבטֹוב ֵמֹרב ֹכל               ִמְשְפֵטי ִצְדק 

 ַקל ִחיש ִבְמֵהָרה                    

 ִכי ְלָך ֵאל ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה                     

 

 ְפָיִפיָת ָהֵאל ִמְבֵני ָאָדם יָ           

ר ָעכּור הּוַצק ְיסֹוָדם        11       ִכי ֵמֹחמ 

 ת עֹוָלם ִנְבָראעֵ                    

 ִכי ְלָך ֵאל ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה                   

                                            
16
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 ַחלּו ָפנ יָך ַעְצִמי ּוְבָשִרי  י            

 ִכי ֵמֹראש ֲאָמָנה ָהֵאל ָתשּוִרי            

ְזָרה                15  ּוְתִהי ִלי ע 

 ִכי ְלָך ֵאל ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה                   

 

יָך ִניַחר ְּגרֹוִני  ּו            ִמְצעֹוק ֵאל 

ְרָשָעה הּוא ֱהִקיַמִני                ִכי ַמְלכּות ַהָ

  לֹו ְלַמָטָרה                    

 ִכי ְלָך ֵאל ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה               01

 

 ּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמֹו ִבְרָנָנה  ס          

ה ַחֵדד ַשִכיָנא             ה ָלז    ְואֹוְמִרים ז 

 ִכי ָנַפל תֹוָרא                   

 ִכי ְלָך ֵאל ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה                   

 

   ֵדִני ֵאל בֹוֵחן ְכָליֹות ָוֵלב  פ         05

  ּוְרֵאה ָהָיה ְמֹאד ִלִבי ְכמֹו ֵלב             

  ִאָשה ְמֵצָרה                    

 ִכי ְלָך ֵאל ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה                   

 

 ּוָסה ָעַלי ָהֵאל ּוִמֵבית ַעְבדּות ח          

  קּוָמה הֹוִשיֵעִני ָיְדָך ִמְפדּות         31

  צֹור ָקְצָרה ֲהָק                    

 ִכי ְלָך ֵאל ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה                   

 

 כּות ָאבֹות ִתְזכֹור ּוְשַלח ַהָנִביא ז            

 ֵאִלָּיה ּוַמֵהר ֵאל ַחי ְלָהִביא            

 יֹום ַהְבשֹוָרה               35

 ִכי ְלָך ֵאל ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה                   

 

 ָראִתיָך ָהֵאל ִמַּמֲעַמִקים  ק            

 ָיַדְעִתי ִכי ַתְחפֹוץ שֹוֵכן ְשָחִקים             

  רּוַח ִנְשָבָרה                    

 ִכי ְלָך ֵאל ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה                91
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 : לנצח, לעד.סלה : לא אעצור.בל אמנע כא, ג. תהלים, ע"פ יבקשתדברי,  :ארשת שפתי 1 ביאור:

 :צדקךנשבעתי... 6-5 פט, יד. תהלים: כי...גבורה 9קמו, ב.  תהלים: ע"פ אהללה ואזמרה 3-0

 4. ותזריזב :קל 9: ע"פ דברים כח, מז. בטוב מרב כל 6 קיט, קו. תהלים .הטור יורד אל המשכו

האדם )שנזכר בסוף הטור  :כי מחמר...נברא 11-11 מה, ג. תהלים : ע"פיפיפית האל מבני אדם

: כל עצמי ובשרי. מתפלל, מתחנן אליך :יחלו פניך 13 הקודם( נברא מן העפר )"חומר עכור"(.

שיר השירים ד, : ע"פ  כי...תשוריתביט.  )האל( :תשורי: מפסגת הר בלבנון. אמנה מראש 19כולי. 

: כינוי מלכות הרשעה 18 סט, ד. תהלים :ניחר גרוני 19סג, ח.  תהלים: ע"פ ותהי לי עזרה 15 ח.

סורו  01ע"פ איוב טז, יב.  .הטור יורד אל המשכו :לו למטרה הקימניהוא   14-18 לאויבי ישראל.

 00 : להם.למו איכה ד, טו. בשמחה, שראליעם  כך קראו האויבים לעבר :טמא קראו למו

נפל השור,  ע"פ בבלי, שבת פרק ב דף לב א, :נפל תוראכי  שכינא דחד 03-00 האויבים.: ואומרים

והכוונה שלאויבים יש שעת כושר להפרע מישראל שחטאו. וראה פירוש רש"י  חדד הסכין לשוחטו.

-09 כ. ירמיה יא, הקב"ה, :ולב בוחן כליות 05מנת פורענותה לבוא. והועיל ואיתרע מזלה, מזשם: 

 04 ירמיה מח, מא. : כלב אשה הכורעת ללדת,אשה מצרה : הטור יורד אל המשכו.כמו לב 06

 ישעיה נ, ב.: האם אין ביכולתך לגאול אותנו, ע"פ קצרה...ידיך 31-31: ומן הגלות. ומבית עבדות

: אליהו הנביא אליה : הטור יורד אל המשכו.הנביאושלח  39-33 ע"פ שמות לג, א. :זכות אבות 33

הטור : להביא 35-39 : הקב"ה, ע"פ יהושע ג, י.אל חי 39 גאולה.המבשר הוא  מסורתעל פי ה אשר

 38 קל, א. תהלים ע"פ :ממעמקיםהאל  קראתיך 39הגאולה.  :יום הבשורה 35יורד אל המשכו. 

 תהלים ,כנועה נפש :רוח נשברה 34 סח, לה. תהליםהקב"ה, ע"פ  :שוכן שחקים: תרצה. תחפוץ

  נא, יט.

 

 .סטרופית, מעין אזורית שירית:תבנית 

 .וכו'( ת -/ גגת ת -חריזה: )אאתת / בבת

  .וכו' 11, 9||  5, 3||  11, 0-1משקל: הברות פונטי: 

  .אני יוסף חזק אקרוסטיכון:

 .ספרדי -לחן: רומאנסי

  Quien amores tiene mal puede vivire17.תעתיק לועזי:

  .Dügahדוגיא,  לפי מיקומו כנראה ,במקור נרשםלא מקאם: 

  .9911: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ
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 . 941.1, סימן 393סרוסי, לחנים, עמ'  



 

164 
 

 כא ע"א -כ ע"ב                                                                                                           מד

 סי' יוסף    ביאונ ושי וואישוש אוגגדוגיא לחן רומאנסי איר

 

   ָּגדֹול ְוַרב ֲעִליִלָּיה          

ה         גדול וכו'            ר ֵאין לֹו דֹומ   צּור ֲאש 

 

ָך  אָ          ְגד   ֹבא ִבְגבּורֹות נ 

ָך                                                   צור  גדול   ַאְזִכיר ִשְמָך ְלַבד 

     

ְשפֹוְך ִרָנִתי נ         5     ְגְדָך א 

ל ֱאֹלֵהי ְישּוָעִתי                          צור  גדול                                          א 

 

 ּה ַפֵלט ַעם ֲאִסיר ִתְקָוה  יָ          

                         צור  גדול                  ִלִבי ְבֵאש ָּגלּות ִנְכָוה                      

                 

 ְלַבש ְצָדָקה ַכִשְריֹון   י           

ְליֹון                   11 ר ע   צור  גדול             ִיְתלֹוַנן ְבֵסת 

                 

 ַמְלֵטהּו ִמַּיד ַצר   ּו         

ה            ה ז   צור  גדול             ְבָגלּות נ ְעָצר      ַכּמ 

 

ל ִעיר ָקְדָשְך   ס             ָפֵחהּו א 

 ִכי ַהּיֹום ֵמאֹורֹו נ ְחָשְך          צור   גדול                  

 

ה ּוְמחֹוֵנן ֲעָנִוים  פ     15  ֹוד 

 ְתַשַּמח ֵלב ַעם ְלָך ִמְתַאִּוים   צור  גדול          

                

 ֲחגֹור ַחְרְבָך ַעל ָיֵרְך           

ל ִיְדרֹוְך ַהדֹוֵרְך                   צור  גדול         קּוָמה א 

                 

  קּוָמה ֵאל ֱאנֹוש ַאל ֵיעֹוז           

                      צור  גדול וכו'   ּוְבֵנה ַהִּמְקָדש ַהָּמעֹוז               01  

     

אבא  3: הקב"ה. צור 0 .: מעשיםעליליה הקב"ה, ע"פ ירמיה לב, יט.: גדול ורב עליליה 1 ביאור:

: אלהי ישועתי 6 .תיליתפ :רנתי 5 עא, טז. תהלים הלל את גבורותיך, ע"פא: בגבורות נגדך

זכריה : כינוי לעם ישראל, ע"פ עם אסיר תקוה .מלט, חלץ :פלט 9הקב"ה, ע"פ בראשית מט, יח. 

 11 ישעיה נט, יז. ,הנושא: הקב"ה "צור": ילבש צדקה כשריון 4 : נשרף, מתייסר.נכוה 8 ט, יב.

 מיד אויב,  את ישראלחלץ  :מלטהו מיד צרו 11 צא, א. תהלים , ע"פהקב"ה: סתר עליוןיתלונן ב
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 :ספחהו 13 : כלוא, ע"פ ירמיה לו, ה.נעצר ., ע"פ זכריה ז, ג: זמן ממשוךזה כמה 10 איוב ו, כג.

 בהווה מצבו כי :כי...נחשך 19 דניאל ט, כד.: ירושלים, ע"פ עיר קדשך עלה אותו.הצרף אותו, 

 תהלים, ע"פ : כינוי לעם ישראלענויםע"פ משלי יד, כא.  כינוי לאל, :פודה ומחונן ענוים 15 הורע.

אל  18 מה, ד. תהלים, צא להלחם :חגור חרבך על ירך 19. , מצפים: חושקיםמתאוים 16 לז, יא.

: כנראה, אל לאדם הקטן ...יעוזקומה 14 ירמיה נא, ג.האויב,  ,הדורך קשתונגד : ידרוך הדורך

בית מקור כוחנו והוא כינוי ל :המעוז 01להעז, להתקומם כנגד האל הגדול )"גדול קומה"(. 

 המקדש, ע"פ דניאל יא, לא.  

 

 .סטרופית, דו טורית בתוספת רפריןתבנית שירית: 

   .[ וכו'(ת] -[ / גגת] -[ / בבת] -[ / אאשת] -חריזה: )שת

  .(16, 0)למעט טור  8משקל: הברות פונטי 

   .אני יוסף אקרוסטיכון:

 .ספרדי -לחן: רומאנסי

  .Ergui' vuesos ojos, novia18תעתיק לועזי:

  Dügah.מקאם: דוגיא, 

   . 40: דוידזון, אוצר השירה, ג זכרנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . אינו קיים במקור סימן מה

                                            
18
 . 061.1, סימן 099סרוסי, לחנים, עמ'  



 

191 
 

 כא ע"א                                                                                                             מו

 סי' יוסף     גאש דאנסאשידוגיא לחן רומאנסי מ

 

 קֹוד ֵאש ָדְתָך ְבִלִבי ּוְבִקְרִבי ִיְבַער ִכידֹוד  י       

ק ַאְהָבְתָך תֹוְך ֲעָצַמי ִיְשרֹוף ֵאש דֹוד    ו         תוך           עֹוז ֵחש 

 ועוז חשק אהבתך תוך עצמי ישרוף אש דוד        

 ִביב ִמַצר ֲעַזְרַתִני ְכמֹו ָאב ְוָאח ְודֹוד     סָ      

 עמון   פגעו               ְגעּו ִבי ַעָתה צֹוְרִרים ָעמֹון מֹוָאב ְוַאְשדֹוד    פָ     5

ם ָכל רֹוַאי ָעַלי ִידֹוד                         כל   חרקו  חָ        ְרקּו ָעַלי ְבִשֵניה 

 כֹור ִתְזְכֵרִני ָהֵאל ַיַען ֻשַדְדִתי ָשדֹוד                           יען   זכור  זָ      

ַשע ַעד ָא ָק        עד   קרב  ָנה ַתְרִחיק ְנדֹוד                   ֵרב ֵקץ ּוַמֵהר י 

 שובה מה דודך מדוד  ַיַען ָכָכה ִהְשַבְעָתנּו שּוָבה ַמה דֹוֵדְך ִמדֹוד                          

 

     

: אש תורתך בוערת יקוד...כידוד .אניצוץ אש, ע"פ איוב מא, יכמו : כידוד .תורתך: דתך 1 ביאור:

: ועוצמת חשקי ואהבתי אליך ועוז...אש לא, יא. תהלים: עצמותי, ע"פ עצמי : וכוח.עוזו 0בלבי. 

 .מאויב: מצר 9 : כינוי פנייה להקב"ה, ע"פ שיר השירים ה, ה.דוד )"אהבתך"( שורפת את עצמותי.

מואב  עמון: אויבים, שונאים, ע"פ במדבר כה, יח. צוררים 5: דימוי חיבה לאל. אב ואח ודוד

 :כל רואי עלי ידוד, ט. ז: כעסו עלי, איוב טעלי בשניהם חרקו 6 : כינויים לאויבי ישראל.ואשדוד

 מיכה ב, ד.: נגזלתי, נחמסתי, ע"פ שדוד שדדתי 9כל הרואה אותי יתרחק ממני, ינדוד, נחום ג, ז. 

 4 .מאהובתך, כנסת ישראל ממני, : תרחקתרחיק נדוד. : הצלהישעהחש את הגאולה.  :קץקרב  8

ע"פ שיר  :...מדודככה: כנראה רומז ל"שובי שובי השולמית" ע"פ שיר השירים ז, א. שובה

 השירים ה, ט.

 

 

  .הראשון בתוספת מילות רפרין הביתשיר שווה חרוז עם רפרין פנימי אחרי  תבנית שירית:

   .דֹוד( -חריזה: אחידה )

 .(9+ 8) 15 משקל: הברות פונטי

   .אקרוסטיכון: יוסף חזק

 .ספרדי -רומאנסי לחן:

  Mechas danzas19.  תעתיק לועזי:

  Dügah.מקאם: דוגיא, 

 .3589דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,שיר כט , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:
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 כא ע"ב                                                                                                             מז

 סי' יוסף    די אורו שילייקובדוגיא לחן רומאנסי קא

 

 ּה ְנהֹוָרא ִעֵּמיּה ְשֵרא / ָיִפיץ ֲעַנן אֹורֹו     יָ           

ה                     ָיִאיר ַעל ֹראֵשנּו ֵנרֹו / רּוַח ִמָּמרֹום ְיָער 

ה                      ְיַקֵבץ ִיְשָרֵאל ְמָזר 

ה                             ְדרֹו רֹוע    ישראל מזרה יקבץ                          ּוְשָמרֹו ְכע 

 

ָהָלהִלְמַבְקֵשי ַנְפִשי יִ  ו          5 ם ב      ְפקֹוד / ֲעֵליה 

 ִחיש ֵיְרדּו ַחִּיים ְשאֹוָלה / ֵאיָתן מֹוָשָבם ִיְפקֹוד  יקבץ   ושמרו   יקבץ            

                   

     / בֹור ֹלא ִיָקֵברּו -ְוָק  ֹוד ֹלא ִיָסְפדּו ָספ          

ן ִיָסֵפרּו / ְלַשָּמה               ְוִלְשֵרָקה                   יקבץ   ושמרו                      ַּגם ְלדֹומ 

 

 ְדִשי ָאְבלּו / ָנְפלּו ְוֻאְמְללּו   ָק בּול  ז  ֹומֹות  ח         

   ִיָבנּו ְוִיְשַתְכְללּו / ִבְגאֹון ָהֵאל ִיְצֲהלּו          11

ה                       ְיַקֵבץ ִיְשָרֵאל ְמָזר 

ה                             ְדרֹו רֹוע       יקבץ                                       ּוְשָמרֹו ְכע 

    

הקב"ה ועם ישראל הם  דניאל ב, כב.ע"פ  קב"ה,ם הע שוכן האור :נהורא עמיה שרא 1 ביאור:

 עולם ביקשכשעמד המשכן הקב"ה שהוא אורו של  כפקח המנהיג ומאיר את דרכו של הסומא.

 יעלה להם, ואכדי שה. וזאת הדליק את נרות המנורההעלות, למעמו ישראל ל באופן מתמיהה

 :יפיץ ענן אורווראה: מדרש רבה במדבר פרשה א בהעלותך, ה. ישמור את נפשם מכל רע.  משמע

רוח  שם. שם, יח, כט. וראה: מדרש רבה במדבר תהלים: ע"פ יאיר על ראשנו נרו 0 איוב לז, יא.

האל שפיזר הוא יקבץ  :...רועהיקבץ 9-3 ., ישפיעפוך: ישיערה: ע"פ ישעיה לב, טו. ממרום יערה

יפקוד עליהם  לח, יג. תהליםע"פ  אויבי,ול: בקשי נפשיולמ 5 וינהיג את עמו, ע"פ ירמיה לא, ט.

 .יחזקאל לב, כז חיים, ע"פב בעודם קברוי: ירדו חיים שאולה 6 יל עליהם פחד פתאומי.ט: יבהלה

יטיל עונש על מקום  :מושבם יפקוד שמואל א כה, טו. , ע"פענישי :יפקוד .כינוי לאל :איתן

יקברו  לקבורה הולמת ולהספד, במותם לא יזכו )האויבים( : הם...יקברוספוד 9 משכנם, ישמדם.

 : לשממה.לשמה : יחשבו.יספרו ירמיה ח, ב. : לזבל, ע"פלדומן 8 .ירמיה טז, דע"פ כנבלות, 

: בית המקדש, ע"פ מלכים קדשי זבול 4 ט. ,הירמיה כ :לשמה ולשרקה: ולשמחה לאיד. ולשרקה

  : ע"פ ישעיה כד, יד.בגאון האל יצהלויושלמו, ישופרו, ע"פ עזרא ד, יג. ו: וישתכללו 11ג. יא ח, 
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   .תבנית שירית: סטרופית, בתוספת רפרין

   .וכו'( [ שתש] - / הווה [שתש] -/ גדדג שתש -חריזה: )אבבא

  .(0)למעט טור   8 ;10 ,9 || 4 ;11 ,3 || 9+8 ;11 ,8, 6 ,0||  6+ 8 ;4 ,9, 5 ,1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף חזק

  .ספרדי -לחן: רומאנסי

 .Cabellicos de oro20תעתיק לועזי:

 Dügah.דוגיא,  מקאם:

 .1113: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 כב ע"א -כא ע"ב                                                                                                            מח

 סי' יוסף    מאדרי וי אקיל מאל מוריקאדוגיא לחן רומאנסי 

 

 ּה ַשֵּגב ּוְבֵנה אּוַלִּמי ָנכֹון ַעל ֹראש ַהר ַהּמֹור    יָ           

 ּוִפְרַצת ֵביִתי ִתְגדֹור / ּוִפְרַצת ֵביִתי ִתְגדֹור             

 

 כֹוֵנן ָעֵרי ִתְפַאְרִתי תֹוִשיב ַהַנֲחָרבֹות  ו            

ץ ַתְלאּובֹות             ופרצת             ר                                                  ְוִיְקבֹוץ ֹצאָנְך ִאיש ִעִתי ֵהם ְבא 

 

ל ת ָתִקים ְלֵשם ּוְתִהָלה  ס         5   וַכת ָדִוד ַהנֹופ 

 ְוַגם ִעיר ִצּיֹון ְיֵפה נֹוף ִחיש ַהֲעֵמד ַעל ִתָלּה                 ופרצת                                      

             

ה ַשְוָעתֹו  פ              ֵנה ְתִפַלת ָהַעְרָער ְוַאל ִתְבז 

 ּוַמְלָאְך ּגֹוֵאל ַיֲעִמיד ְסִביבֹוָתיו ֻסוָכתֹו                       ופרצת                                     

             

 ַאל ַאָתה ְּגֻאוָלִתי ֵלְך ַהְּיהּוִדים ְכנֹוס  ג            

ִני ָמנֹוס                         11   ופרצת                           ִכי ַאִביט ְוֵאין ִלי ַמִכיר ָאַבד ִמּמ 

 

 ין דֹוֵרש חֹוֵקר ְלַנְפִשי ִבְלְתָך צּוִרי ַמְחִסי  א            

 ופרצת                                ֲחָבִלים ִלי ַבְנִעיִמים ִכי ַאָתה ְמָנת כֹוִסי                            

             

 ֲחָלִתי ָשְפָרה ָעַלי ִכי ַאָתה ִשְמַחת ִּגיִלי  נ            

 ופרצת                          כֹוֵנן ַפֲעֵמי ֲאשּוַרי ְוַגם תֹוִמְך ּגֹוָרִלי                                       

         

 ַמע ְתִפַלת ַעְבְדָך ַהֲאֵזן ַתֲחנּוָניו  ש        15 

                  ופרצת       ִכי ַרַבת ָשְבָעה ַנְפשֹו ָכל ֹשְמעֹו ִתַצְלָנה ָאְזָניו                         
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 ַאָתה ִנְקֵראָת ַרחּום ַרֵחם ַוֲחמֹול ָעַלי  ו             

 י ִבי ַתְחפֹוץ ִכי ֹלא ָיִריעּו ָעַלי ְבֹזאת ֵאַדע כִ            

         ּוִפְרַצת ֵביִתי ִתְגדֹור / ּוִפְרַצת ֵביִתי ִתְגדֹור            

                   

שיר הר המוריה,  :הר המור מקדשי על הר המור. תאת בי יסד: חזק ושגב...המור 1 ביאור:

ירושלים, ע"פ ישעיה נב, את : ערי תפארתי 3 ע"פ עמוס ט, יא.: ופרצת ביתי תגדור 0 השירים ד, ו.

ויקרא טז,  הלשון ע"פ משיח הגואל,ל כינוי :איש עתיישראל, ע"פ ירמיה כג, ג.  את: צאנך 9 א.

תחדש את  :כת דוד הנופלתוס 5 הושע יג, ה.ע"פ  גלות,שוממה, כינוי ל : בארץארץ תלאובותב כא.

 מח, ג. תהלים הר ציון, ירושלים,: יפה נוף: ירושלים. עיר ציון 6 עמוס ט, יא.מלכות בית דוד, 

: תלעג, תזלזל בזעקתו. תבזה שועתו: כינוי לעם ישראל. הערער 9חרבותיה, ירמיה ל, יח. מ: תלה

יעמיד סביבותיו  נראה שהכוונה למשיח.כ: כאן ומלאך גואל 8 קב, יח. תהלים : ע"פ...שועתופנה

: פנייה אל האל שיגאל את ארץ גאולתי הגאל את 4ונן מחדש את מלכות בית דוד. כ: יסוכתו

ואין לי  11 אסתר ד, טז.: אסוף את היהודים, ע"פ לך היהודים כנוסישראל. הלשון ע"פ רות ד, ו. 

נבצר ממני  אין באפשרותי לצאת,: מנוסאבד ממני  : זרים סביבי, רומז לארצות הגולה.מכיר

: מחסי יצור. אף אחד אינו רוצה בי :אין דורש חוקר 11 קמב, ה. תהלים: מנוס...אין לי לברוח.

 : את גורלי.מנת כוסי: בעונג. בנעימים: מנה, חלק. חבלים 10 צד, כב. תהלים, ע"פ הקב"ה

 : טובה.שפרה ארץ ישראל, ע"פ דברים ט, כו. :נחלתי 13 ו. -ה , טז תהלים: ע"פ ... כוסיחבלים

יישר  :כונן פעמי אשורי 19 מג, ד. תהליםהקב"ה,  :שמחת גיליטז, ו.  תהלים: נחלתי שפרה עלי

  בידך, מנת חלקי אתה, האל :תומך גורלי : סעד.תומךמ, ג.  תהלים, ע"פ יחזק את צעַד  דרכי,

, ע"פ : כי ידע תלאות רבותנפשו ...כי 16 דניאל ט, יז.: ע"פ ...תחנוניושמע 15 טז, ה. תהלים

: הקב"ה, רחום 19 ירמיה יט, ג. קורותיו יזדעזע, יחרד, : כל השומעאזניו...כל .קכג, ד תהלים

תרועת ישמיעו  אויבי לאשכ ,בירצונך שכך אדע  :בזאת...עלי 18: על עם ישראל. עלישמות לד, ו. 

 מא, יב. תהליםע"פ , עלי ניצחון

 

   .סטרופית, דו טורית בתוספת רפריןתבנית שירית: 

   .[ וכו'(ת] -[/ גגת] -/ בב [ת] -/ אא תחריזה: )תת

   .(14, 0למעט טור , 9+ 8)  15 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף גאנשו

 .ספרדי -לחן: רומרנסי

 .Y aquel mal morico, madre21תעתיק לועזי:

  Dügah.מקאם: דוגיא, 

 . 1116צר השירה, י ו: דוידזון, אזכרנ
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 ע"ב  -כב ע"א                                                                                                     מט

 סי' יוסף    דוגיא לחן רומאנסי ארבולידה

 

ְבָרה ָיגּורּו ָעַלי ַעִזים  אָ          ְרבּו ִלי ַרִבים ְבע 

  עּוָרה ִלְקָראִתי ֵאל ּוְרֵאה ְואֹוָתם ַתְחַתי ַתִפיל              

 

 ֹוֲעצּו ָעַלי ֵלב ַיְחָדו ַוֹּיאְמרּו ְלַהְשִמיִדי  נ       

  ְרֵאה ָהֵאל ְוַהִביָטה ֲאִני ָאֵזיל ְוָשֵפיל              

 

 ם ְלְבשּו שֹוְטַני ְכִליָּמה ַיֲעטּו ַכְמִעיל ָבְשָת  י         5

 ְוִלי ֲאִני ַעְבְדָך ִחיש טֹובֹות ַחֵדש ְוַתְכִפיל               

 

 ְגַוע ָכל ָאָדם ַיַחד ְוַעל ָעָפר ִיְשָכבּון  י          

ם ַתִפיל                ם ֵאיָמָתה ַתְרֵדָמה ָלה   ִתפֹול ֲעֵליה 

 

 ְלמּו ַיְחְפרּו ְוִיסֹוגּו ָאחֹור ְוַגם ִיכָ ו         

ש ְוֵנר אֹוָרם ַתֲאִפיל           11 מ  ם ַהש  ְחַשְך ָלה    ְות 

 

ר ָבנּו ְוָחְשבּו ָעַלי ָרעֹות ס           תֹור ָהֵאל ֲאש 

 חּוָשה ִלְקָראִתי ְואֹוָתם ִמַּמֲעָלָתם ַתְשִפיל               

 

ְעַרב ְלָך ִכי ַמֵהר תֹוִשיֵעִני פ             י ְוִניִבי י 

ת ְתִחָנִתי ַמִפיל               ָך ֲאִני א       ּוְלַמַען ְשמ 

       

: ע"פ ארבו...עזים: עריצים. עזיםזממו להתקיפני, התגרו בי.  :יגורו .עס: בכעברהב 1 ביאור:

 3. תכניע אותם: ואותם תחתי תפילנט, ה.  תהלים: ע"פ עורה לקראתי אל וראה 0 נט, ד. תהלים

בבלי, בבא קמא, הלשון ע"פ  .הולך ושפלאני  :אזיל ושפילאני  9 פג, ו. תהלים: ע"פ יחדו...נועצו

 תהלים תכסה אותם כמעיל, חרפתםו בושו,י , אויבי,: מבקשי רעתיבשתם...ילבשו 5דף צב, ב. 

תפול : פחד. אימתה 8 איוב לד, טו.ע"פ  :יחדיגוע כל אדם  9קללה על האויבים.  11-9 קט, כט.

 ויחפרו... 4 : עליהם.להם משלי יט, טו. : ע"פתרדמה להם תפיל שמות טו, טז. :עליהם אימתה

 :רסתו   11 : תחשיך.תאפיל קוהלת יב, ב. : ע"פהשמשלהם תחשך ו 11 לה, ד. תהלים: ע"פ יכלמו

תפילתי שירתי ו: פי וניבי יערב לך 13 : תוריד.תשפיל : ממעמדם הרם.ממעלתם 10 ס, קלקל.והר

  : ע"פ ירמיה לח, כו. את תחנתי מפיל 19ינעמו לאוזנך. 
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   .ִפיל( -)סטרופית, דו טורית. כל מחרוזת מסתיימת בחרוז אחידתבנית שירית: 

  .ִפיל( -חריזה: אחידה )

 .(9למעט טור , 9+ 8) 15 משקל: הברות פונטי

   .אקרוסטיכון: אני יוסף

 .ספרדי -לחן: רומאנסי

 .Arboleda22תעתיק לועזי:

  Dügah.מקאם: דוגיא, 

 .9969דוידזון, אוצר השירה, א  :זכרנ

  .בשינוי ,השיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 כג ע"א -כב ע"ב                                                                                                               נ

 באלף    שדוגיא לחן רומאנסי יו מי אליבאנטארה און לוני

 

ה ַאַפִים א          ְשַתֲחו  ְקָרא א  יָך ֲאֹדָני א   ל 

ְשְמָרה                 ת ִאְמָרְתָך א  יָך ֱאֹלַהי א  ה ֵאל   ת  א                אֹוד 

  

ָך ֹלַהי ֲארֹוִמְמָך ֵאִלי ַאָת  א           ה אֹוד 

ם אֹוָרה                             ְפַתח ֲאֵליה   פתחא ַאִּגיד ָאָדם ֱאֹלהּוְתָך א 

 

ץ  ִלי א       5 ן ֱאמּוָנְתָך אֹוִדיַע ַאְפֵסי ָאר   אֹומ 

ל ַאְרמֹוָנְך ֲאַשְחָרה                 ה אֹוְתָך א   ל א            ֲארֹוִמְמָך אֹוד 

    

יָך ָאִשיָחה  א           ְּמֵצִני ֵאל ֱאמּוָנה אֹוְרחֹות 

ְרָחְמָך ֲאֹדָני ֵאִלי ָאִשיָרה ֲאַזְּמָרה                                          שירה אא 

 

ְך ַאַפִים ַאְפָך ִאִתי ָאֵרְך א          ר   ֹדָני א 

ְזְכָרה                               11  הבתך אָאָנא ֵאִלי ַאל ֵאבֹוָשה ַאֲהָבְתָך א 

 

ְרדֹוף ַאִשיג ֲאַחֵלק אֹוַכל אֹוָתם אָ          ַמר אֹוֵיב א 

ְשְבָרה                          ְזרֹוָעם ַאְכִניַע ַאף א  ְשבֹור א   כניע אָאַמר ַצר א 

 

ת אֹוְיַבייָמתַ  א          ָשא א  ל ַאְרִצי ֵאיָכה א   י ָאֹבא א 

 ף אָאָנא ֵאִלי ַאֵבד אֹוָתם ַאף ֵאַלי אֹוָתם ָאָרה                            
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ר ִאָנה ֱאֹלִהים א      15 ְקָרא ִאיש ֲאש  ם ִאיִשים א   ֵליכ 

ְש                 ְשַלח אֹותֹו א  ם אֹוֲהִבים א  ת ֵאל ַאת                                                                                                          שלחאמֹוָרה  ִאם א 

 

: ...אודךלהיא 3 .קיים: את מצוותך אאת אמרתך אשמרה 0 דברי הפייטן לקב"ה. 19-1 ביאור:

אאיר  :אפתח אליהם אורה .האדם בניכל לפיץ את גדולתך : אאגיד...אלהותך 9ע"פ ישעיה כה, א. 

 בכל :אפסי ארץע"פ ישעיה כה, א.  ,תמוחלטה ךתצדק :אומן אמונתך 5 .בתורתך את עיניהם

 אבוא אל :אשחרה ארמונך ישעיה כה, א.ע"פ  :אודהארוממך  6  .ישעיה מה, כבקצות הארץ, 

 ,: דרכיךאורחותיך ד.דברים לב,  כינוי לאל, :אל אמונה .חזקני :אמצני 9 אל בית הכנסת. מקדשך,

: אדני ארך אפים 4 יח, ב. תהליםאוהב אותך ע"פ   :ארחמך 8 : אספר.אשיחה כה, ד. תהליםע"פ 

 לא, יח. תהלים: ע"פ אלי אל אבושה 11: היה סבלני עימי. אתי ארךאפך  פו, טו. תהליםע"פ 

 10. אותם : אכלה, אשמידאוכל אותם : שמות טו, ט.אמר...אחלק 11: אהבתי אליך. אהבתך

כיצד  :איכה אשא : ארץ ישראל.ארצי: מתי. אימתי 13 ירמיה לב, כא.ע"פ  זרועם,את  :אזרועם

: קלל אותם למעני, ע"פ ארה אותם אלי: כלה, השמד אותם. םאבד אות 19דברים א, יב. אסבול, 

 איש...: זימן. אנה : משלי ח, ד.אליכם אישים אקרא .קהלוהפייטן לפניית  15 במדבר כב, ו.

כנראה תשובת האל והבטחתו לגאולה.  16 : איש אשר האל קרוב אליו, ע"פ שמות כא, יג.אלהים

          : כנראה, את המשיח.אותו

 

                                                                    

 .מסתיימת בחרוזוכל מחרוזת  ילה מתחילה באות אכל מ , בהסטרופית, דו טורית תבנית שירית:

 ָרה(, בתוספת רפרין.   -) אחיד

   .ָרה( -חריזה: אחידה )

 .(9+8) 15 משקל: הברות פונטי

 .אקרוסטיכון: בתי השיר פותחים במילה המתחילה באות א

 .ספרדי -לחן: רומאנסי

 Yo me alevantara un lunes,un lunes por la manana23.תעתיק לועזי:

  .Dügahמקאם: דוגיא, 

 .5119 : דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 .MS Heb 8*2028 (B191 2028-8)כתב יד ירושלים, בית הספרים הלאומי, מקור: 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            
23
 .699.0, סימן 914סרוסי, לחנים, עמ'  
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 כג ע"א                                                                                                              נא

שקל יתד וב בבלכתם ילכו ובעמדם יעמודו עיהן רברשות לחן אגדלך ואותיות שמי וכנויי על שתי 

 . יתד ותנועה תנועות יתד וב תנועות

 

יָך                 י  ְיָי                 ִהי ַחְסָדְך ְלָחֵנִני      ְיָי  י   ֱהמּו ִלי ַרֲחמ 

 ַגם ָתִמיד ְלָך ָאִשיר ְייָ  ו  ֲאִני ִשְמָך ֲאַהֵלל                 ו  ְיָי               

 ָבבּוִני ְבַכְחִשי         ְיָי ס   ִעיֵפי ִלִבי ְבִקְרִבי             ס  ְיָי               

 יָ ֵדִני ִמְּמצּוקֹוַתי      יְ  פ   ה ְמָחֵרף ָלְך ֲחתֹום ִחיש   פ  ְיָי               

ְחי ה ְייָ  ג  ְרָסה ַנְפִשי ְלָך ֵאל              גָ ְיָי            5   מֹול ַעל ַעְבְדָך א 

ְגָדְך ֲאכֹוֵנן                א  ְיָי                ָך        ְייָ א  ֲחַלי נ   רֹוִמְמָך ְוַאְנו 

 ִני ֵאל ְבִצְדָקְתָך    ְייָ חֵ  נ   ֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ָנא             נ  ְיָי               

ל ַהר ְדִביְרָך       ָש ְיָי                 ָפַתי ָלְך ְיהֹודּוָך      ְיָי  ש   ַאְפִתי א 

ת ֲעֹוִני ָשא   ְיָי   ו  ֲאִני ֵאֵלְך ְבֻתוִּמי               ו   ְיָי                          ַאָתה א 

 

: סעיפי לבי  3קב, טו.  תהליםלאהבני, ע"פ :נינלח .רחמיך יגיעו אלי :רחמיך לי יהמו 1 ביאור:

 : מגדף, מקללמחרף 9 הושע יב, א.הקיפוני בשקר וכפירה, ע"פ  :סבבוני בכחשימחשבותי. 

ה מתשוקה מתמדת, ת: נפשי כלגרסה נפשי 5 : סגור, ע"פ דניאל יב, ד.חתום .)והכוונה לאויבים(

נגדך  ליאח 6 קיט, יז. תהלים : גמול חסד לעבדך למען אחיה,אחיהגמול על עבדך קיט, כ.  תהלים

: אשבחך, אהללך, ע"פ שמות ואנוך. קיט, ה תהלים, ע"פ למולך אקום, אתחזק : מי יתן כיאכונן

: הדרך אותי בדרך נחני אל בצדקתך קיט, קז. תהלים ,מאוד נכנעתי :עד מאד תיינענ 9טו, ב. 

: הלכתי אלך בתומי ואני 4. ירושלים: הר דבירךהשתוקקתי.  :שאפתי 8 ה, ט. תהלים הישר, ע"פ

 : סלח, ע"פ הושע א, ו.  שא כו, א. תהליםביושר בתמימות, ע"פ 

 

  .תבנית שירית: שיר שווה חרוז, כל בית פותח ומסתיים במילה "יי"

   ."ייקבועה "מילה בחריזה: אחידה, 

 .(8המרנין )למעט טור  -משקל: כמותי 

  .בתחילת כל דלת ובתחילת כל סוגר -יוסף גאנשואקרוסטיכון: 

   24.אגדלך -לחן: עברי

  Dügah.דוגיא,  במקור, לפי מיקומו כנראהנרשם לא מקאם: 

 .  891 א: דוידזון, אוצר השירה, זכרנ

 

 

 

 

 

 

                                            
24
. ככל הנראה הכוונה לפיוטו של אברהם אבן עזרא "אגדלך אלהי כל 919, סימן 01דוידזון, אוצר השירה א, עמ'   

 .       93נשמה", ראה: לוין, שירי הקודש, א, 
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 כג ע"ב                                                                                                              נב

 סי' יוסף    *לאליאוגיגמוס נייארשיגייא לחן 

 

ר ָהַאָּיִלים י              ה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֹופ      ְדמ 

ר ְרֵחִלים              ר ִעִזים ִשָניו ְכֵעד      ַשְערֹו ְכֵעד 

ם ָפז ַּגם ְקֻווצֹוָתיו ַתְלַתִליםְואֹור ֹראש              ת      ֹו ְככ 

נּו תֹוְצאֹות ַחִּיים ְוהּוא ְבֵאר ַמִים נֹוְזִלים          ממנו וכו'                 ִמּמ 

 

 לֹו ָאִשים ִדְבָרִתי ִכי ִיְשַלח ָידֹו ִמן ַהחֹור   ו           5

     ְוַיֲחזֹור ַיד ְיִמינֹו ַעד ֵהָנה ֱהִשיָבּה ָאחֹור             

   ָלשּוב ִעָּמנּו ִהְבִטיַח ִכי ַהּיֹום ָנַסְגנּו ָאחֹור             

ֱחזּו ָלנּו שּוָעִלים                        ּוָמְשלּו ָבנּו אֹוְיִבים א 

נּו ]תֹוְצאֹות                    ַחִּיים ְוהּוא ְבֵאר ַמִים נֹוְזִלים[            ִמּמ 

 

ם ָחַלף ָהַלְך לוֹ  ס         11 ש  ף ָעַבר ַהּג        ָתו ָוחֹור 

 ְוָאנּו ֹלא נֹוַשְענּו ַוֲעַדִין ֹלא ָבא ִשיֹלה              

    ְוֵעת ַהָזִמיר ִהִּגיַע ְלֹבא דֹוִדי ַוֲאִני לוֹ              

 ָהִריחּו ְבִיְרַאת ֵאל ְוהּוא ְיַגֵבר ֲחָייִלים                         

נּו ]תֹוְצאֹות ַחִּיים ְוהּוא ְבֵאר ַמִים נֹוְזִלים[                             ִמּמ 

 

 ִרי ְמָגָדיו טֹוִבים ֲעֵרִבים ֵהם ִדְבֵרי דֹוִדים     פ         15

     ו הּוא ַכְכָפִרים ִעם ְנָרִדיםְוֵריַח ַשְלמֹוָתי             

   ִיַטֵענּו ְבַחְצרֹות ֵאל ִיְפֵדנּו ִמֵבית ֲעָבִדים              

 ִנְפַרח ְוַגם ִנְהי ה ְבֵבית ְיָי ְשתּוִלים                      

ה ְבֵבית ְיָי ְשתּוִלים[                             ִנְפַרח ]ְוַגם ִנְהי 

 

כנסת  -: הקב"ה, ואליו מופנים דברי הרעיהדודי שיר השירים ב, ט.: ...האיליםידמה 1 :ביאור

שיניו  .לרעיה(תייחסים הדברים )במקור מ שיר השירים ד, א : ע"פשערו כעדר עזים 0ישראל. 

שיר  : ע"פ...תלתליםואור 3 )במקור מתייחסים הדברים לרעיה(. שיר השירים ד, ב ע"פ :כעדר

: ע"פ שיר השירים ד, טו. והוא באר מים נוזלים משלי ד, כג. :ממנו תוצאות חיים 9 השירים ה, יא.

 יפתח לי הדלת והוא סמל לגאולה, :החור...ישלח איוב ה, ח. אפנה, :אשים דברתי : ואליו.ולו 5

עמו, הוא ישועה ל ומגן הקב"ה תומך :יד ימינו כמו ויחזיר. :ויחזור 6 שיר השירים ה, ד. ע"פ

כפי ו לקבל את השבים תמיד ימינו של הקב"ה פשוטה .א צח, תהלים; סג, ט תהליםע"פ  לעמו,

 , בשלח, סימן טו.נתן ארכה לדור המבול לעשות תשובה. ראה: מדרש תנחומאבעבר ו גם נהגש

ה אינו תומך בהם, "יד ימינו"האל ישוב בכוחו ) :ויחזור...אחור ע"פ איכה ( לתמוך בישראל, שבהוו 

הם רצונו,  םעושי הם כשישראל עושים את רצונו של מקום הם עושים שמאל ימין, וכשאיןב, ג. 

יכול עושים ימין שמאל ועל כך נאמר "השיב אחור ימינו". ראה: מדרש תנחומא, בשלח, סימן כב

  8 .בגלותאנחנו  אבל היום הבטיח, ארץ ישראללתנו לחזור ולהחזיר או: לשוב...אחור 9 טו.
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זּו לנו שועליםא  : כינוי לאויבים. שועלים שיר כי הם מחבלים בכרם וכרם הוא כינוי לישראל, : ח 

 ע"פ כינוי לביאת המשיח, :בא שילה  11 שיר השירים ב, יא.: לוהלך ...סתו 11 השירים ב, טו.

לבא  שיר השירים ב, יב.והגיע עת האביב, זמן הגאולה,  :עת הזמיר הגיעו 10 בראשית מט, י.

הדברים כנראה  19-13 שיר השירים ב, טז.ע"פ  :דודי ואני לו לבואו של המשיח )דודי(.: דודי

: והוא ישעיה יא, ג.רוח האל, שיח( על המ) שרתה עליו :הריחו ביראת אל 13 מתייחסים למשיח.

פירות  :פרי מגדיו 15 הלת י, י.וק ע"פיאסוף הרבה לוחמים חזקים,  :יגבר חיילים המשיח.

 ע"פמשיח(, של ה) וריח בגדיו :שלמותיו ריחו 16 שיר השירים ד, טז.ע"פ , משיח(ה לש) מחמדיו

 בירושלים, במקדש, :אל חצרותב 19 שיר השירים ד, יג.: כפרים עם נרדיםכ שיר השירים ד, יא.

: נשגשג, נפרח 18 דברים ז, ח. )כנראה מתייחס למשיח(, :יפדנו מבית עבדים. צב, יד תהליםע"פ 

  צב, יד.  תהלים: ע"פ שתולים יי בבית ב. ישעיה לה,ע"פ 

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[(ת] -[ / גגגתת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

  .וכו' )עם סטיות( 8+8 ,3||  8+ 9 ,5-9 ,0-1משקל: הברות פונטי 

    .אקרוסטיכון: יוסף

 .תורכיבמקור, כנראה נרשם לחן: לא 

 .Segahמקאם: שיגייא, 

 .636דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

; בשינוי ,להשיר  , שומרי החומות,ברנשטייןברכיה, אשמורת הבוקר, קב, בשינוי;  נדפס:

 ברנשטיין, משירי הגאולה, שיר י, בשינוי.

 

 כד ע"א -כג ע"ב                                                                                                              נג

  סי' יוסף    *דיארכחיבי סיכסי תורכילחן  שיגייא

 

 ִהי ָנא ַחְסְדָך ְלַרֵחם ַעל ְפֵלָטָתְך י            

 ּוְלַקֵבץ ְפזּוָרה ֹצאן ָיָדְך ְוַעם ַמְרִעיָתְך            

ל ִעיר ְנֵוה ָקְדָשְך ְמקֹום ִמְקַדש ְשִכיָנָתְך              א 

 ּוְפֵדם ָהֵאל ִכי ֵהם ַעְּמָך ְוַנֲחָלָתְך          ופדם וכו'            

 

ָלה ו          5 ה ס   ִשְמָך ְלעֹוָלם ְנַהֵלל ְונֹוד 

 תֹוְך ִעיר ִמְכַלל יֹוִפי ָהֵעת ַתֲעמֹוד ַעל ִתָלּה            

נּו ַכַכָלה              ִכי ַתְעִדי ֻתוֵפנּו ְוִתְקְשר 

 ְוִתְמלֹוְך ָעֵלינּו ְוִנְהי ה ַעם ְסגּוָלָתְך                    

 ּוְפֵדם ]ָהֵאל ִכי ֵהם ַעְּמָך ְוַנֲחָלָתְך[                    
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 ִביב ְלֻשְלָחְנָך ָשתּול ַכֵזִתים ָבנ יָך סָ       11

 ִאם ַעד ֹכה ְזַנְחָתם שּוב ִחיש ֵאל ֵמֲחרֹונ ָך            

ש ֱאמּונ יָך             ָך ֵהם ַעם ַהֹקד   ּוְרֵאה ַעּמ 

ר ָבַחְרָת ֵאל ִלְהיֹות ָבם ִתְפַאְר עַ                         ָתְךם ֲאש 

 ּוְפֵדם ]ָהֵאל ִכי ֵהם ַעְּמָך ְוַנֲחָלָתְך[                    

 

   ִריָדְתָך ַעד ָאן ִתְהי ה ִנְפָרד ִמִקְרֵבנּו פ        15

    שּוב ָנא ְלַמַעְנָך ֲהָלנ ַצח ִתְשָכֵחנּו            

 ְוִנְשְמָחה ְבָך ִכי ֵאל ָתשּוב ְתַחֵּיינּו            

 ַדְרָכְך ַלְּמֵדנּו ַהְדִריֵכנּו ַבֲאִמָתְך                     

       ַדְרָכְך ]ַלְּמֵדנּו ַהְדִריֵכנּו ַבֲאִמָתְך[                     

 

: מרעיתך ידך ועם צאן ירמיה נ, יז. ישראל,עם : פזורה 0 .עם ישראלכינוי ל: פלטתך 1 ביאור:

: ע"פ דברים ט, הם עמך ונחלתך 9 ירושלים. :נוה קדשך 3צה, ז.  תהליםע"פ  ישראל,עם ים לכינוי

 נ, ב. תהליםשהיא שלמות היופי, כינוי לירושלים  :מכלל יופי 6 לנצח, לעד.עד עולם, : סלה 5 כט.

אתה האל תקשט אותנו, את כנסת  :פנוותעדי ת 9: תבנה מחדש על הריסותיה. תעמוד על תלה

ותכרוך, תחבר אותך עמנו, כנסת ישראל כחתן  :תקשרנו ככלהוירמיה לא, ג.  ע"פ ישראל בתופים,

תיאור  :בניך...סביב 11. ז, ו דבריםע"פ , מך הנבחרע :תךעם סגול 8 ישעיה מט, יח.ע"פ וכלה, 

: ישראל, ע"פ עם הקדש 10 .את ישראל: זנחתם 11 קכח, ג. תהליםע"פ  האידיליה שלעתיד לבוא,

: להתפאר להיות בם תפארתך לא, כד. תהלים: אנשי אמון, יושר ואמת, ע"פ אמוניך דברים ז, ו.

תשוב  19 : איכה ה, כ.הלנצח תשכחנו 16 עד מתי תרחק מאתנו.: מקרבנו...פרידתך 15בהם. 

 כה, ה.  תהליםע"פ אורחותיך,  אתד אותנו למֵ  :דרכך...באמתך 18קמג, יא.  תהלים :תחיינו

  

 .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

 .[ וכו'(ת] -[ / גגגתת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(13למעט טור , 8+ 6) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

 25.תורכילחן: 

  Segah.מקאם: שיגייא, 

  .1034: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 

 

 

 

                                            
25
 168הלחן התורכי המצויין הוא: שופארי דויים בילאי ייזליר, ראה: שם, עמ'  -יהלום, מודלים תורכיים  -טיצה 

 . והוא אינו תואם את הלחן המובא בראש שיר זה.    316סימן 
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 ע"ב       -כד ע"א                                                                                                             נד

 סי' יוסף    *גאנון יולונדין אולאים תורכיגייא לחן ]י[ש

 

ת ִנְדָכִאים    י           ב    ֹוֵדַע ש 

     ַעָּמְך ָיְרדּו ְפָלִאים            

 ָהְחְבאּו ְבֵבית ְכָלִאים              

 ָנרּום ַבּגֹוִים ֵאל ָנרּום                      

   ִבְזרֹוֲעָך  ַקֵבץ ְטָלִאים                  5

 החבאו             ִבְזרֹוֲעָך ַקֵבץ ְטָלִאים                                         

 

ר ֲעָדַרי   ו              ַשֵּגב י ת 

 ְוכֹוֵנן ַמְעַּגל ֲאשּוַרי              

 ְלִצּיֹון ְנֵוה ֲהָרַרי               

 ָנרּום ַבּגֹוִים ֵאל ָנרּום                    

 ִבְזרֹוֲעָך ַקֵבץ ְטָלִאים                     

 ְטָלִאים                                  לציון ִבְזרֹוֲעָך ַקֵבץ                    

  

 ּוף ָחבּוש ָהיּו ְלֹראִשי   ס         

 קּוָמה ֵאל ָתֵהל ֵנר ִשְמִשי              

 ִכי ַאָתה ְיָי ַמְחִסי          15

 ָנרּום ַבּגֹוִים ֵאל ָנרּום                     

 ִבְזרֹוֲעָך ַקֵבץ ְטָלִאים                     

 ִבְזרֹוֲעָך ַקֵבץ ְטָלִאים                                  כי                    

 

 ֵדִני ֵאל ִמָכל ָצָרה  פ           

ה ְפזּוָרה        01  ְוַקֵבץ ַעם ש 

ְליֹון נֹוָרא                ִכי ַאָתה ע 

 ָנרּום ַבּגֹוִים ֵאל ָנרּום                    

 ִבְזרֹוֲעָך ַקֵבץ ְטָלִאים                    

 ִבְזרֹוֲעָך ]ַקֵבץ ְטָלִאים[                    

 

: ירדו פלאים 0 ישעיה נז, טו.עם ישראל,  :נדכאים קב"ה.כינוי ל :יודע שבת נדכאים 1 ביאור:

נעלה, נתרומם מעל : נרום בגוים 9 ישעיה מב, כב.ע"פ  :החבאו בבית כלאים 3 איכה א, ט. ע"פ

קבץ את ישראל כמו הרועה שאוסף את : בזרועך קבץ טלאים 5 מו, יא. תהליםע"פ הגויים, 

מעגל ן וכונ 8שארית עם ישראל. את : יתר עדרי : וחזק.ושגב 9 ישעיה מ, יא. ע"פ הטלאים,

ע"פ ישעיה  ,: לירושליםלציון נוה הררי 4 מ, ג. תהליםיז, ה;  תהליםחזק דרכי, צעדי ע"פ  :אשורי

ע"פ  חנקו אותי,ו סביב ראשי כיםכרו היו האויבים סוףסבך הכ: סוף חבוש היו לראשי 13לג, כ. 
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: כינוי לעם שה פזורה 01: מקלטי. מחסי 15 איוב מא, י.ח, ע"פ י, תזרתאיר :תהל 19 יונה ב, ו.

  מז, ג.   תהלים: ע"פ עליון נורא 01ז. ישראל, ע"פ ירמיה נ, י

 

   .תבנית שירית: סטרופית, בתוספת רפרין ארוך

  .וכו'( שתת -/ גגג שתת -חריזה: )אאאשתת / בבב

 .)עם סטיות( 8משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

 26.תורכילחן: 

  Segah.מקאם: שיגייא,

 .1561דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,לדשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 כה ע"א -כד ע"ב                                                                                                             נה

  סי' יוסף    *רעאטישי האשטריטילי תורכישיגייא לחן 

 

  ַדְעִתיָך ְבֵשם ֵמָאז ָבָראִתי עֹוָלִמי  י            

     ַּגם ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיַני ְקָראִתיָך ַעִּמי             

 ִבְשִמי    ְךַאלּוף ְנעּוַרִיְך ֲאִני ִהְקַדְשִתי            

ְמָדה ָהָיה ָּגנּוז              וכו'ִעִּמי            נתתי  ָנַתִתי ָלְך ְכִלי ח 

 

ֱאמּוָנה   ו          5 ק ְוַגם ב  ד   ֵאַרְשִתיְך ִלי ְבצ 

 ִמָכל ּגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְלַקְחִתיְך ְלָמָנה             

ק ֵאזֹור ָמְתָנְך ִאָתְך ִהיא ֱאמּוָנה              ד   ִכי ַהצ 

 ּוִמּיֹום ֱהיֹוְתָך ַאָתה ָיֵרא ְליֹום קּוִמי                    

ה                    ְמָדה ָהָיה ִנְנו   ִעִּמי[     ָנַתִתי ]ָלְך ְכִלי ח 

 

ל ָקְדִשי  ש      11 ְגָאֵלְך ֲאִביֵאְך א   ּוָבה ֵאַלי ְוא 

ְבנ ה ֵבית ִמְקָדִשי              ה א  ר ָשְרֵשְך ִיְפר   ְוֵנצ 

ְהי ה ָלְך ְלאֹור עֹוָלם ֹלא ָיֵהל ָלְך ִשְמִשי                א 

 ֹלא תֹוִסיף עֹוד ְלַדֲאָבה ְוַגם ַאל ִתָכְלִמי                    

ה                    ְמָדה ָהָיה ִנְנו   ִעִּמי[    ָנַתִתי ]ָלְך ְכִלי ח 

 

 

 

 

                                            
26
הלחן המצוין הוא: עאטישי חאשטריטיליר, והוא אינו תואם את הלחן המובא  -יהלום, מודלים תורכיים -טיצה 
   .09, סימן 90ש שיר זה. המקאם המצויין על ידם הוא שייגא. ראה: שם, עמ' ברא
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יָך ַמְלִכי ָשמַ  פ        15 ְשַמח  ַתח ְדָבר   ְחִתי ָוא 

     ֵאל נֹוֵשא ָעֹון ָחָטאִתי ִמִסְפְרָך ִיַּמח            

ת ִפְדיֹון ְישּוָעִתי ְבָקרֹוב ֵאל ִתְצַמח                ְוא 

ן ָדִוד ִנין ִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי                      ת ב   ְשַלח ָנא א 

ן ָדִוד ִנין ִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי[   ְשַלח ]ָנא א                       ת ב 

        

דברי הקב"ה לכנסת ישראל משולבים בלשון זכר  19-1 .דו שיח בין הקב"ה לכנסת ישראל ביאור:

 3 בחרתי בך להיות לי לעם סגולה.: קראתיך עמי 0 שמות לג, יב. : ע"פבעיני...ידעתיך 0-1ונקבה. 

 את :כלי חמדה 9: ארסתי אותך. בשמי הקדשתיך משלי ב, יז. : בן זוגך הראשון,אלוף נעוריך

לא. התורה קדמה לבריאת העולם ולכל  -ע"פ משלי ח, כב: עמי גנוז התורה, קוהלת רבה ט, ז.

 5 . ראה: בראשית רבה א, ד.שמורה אצל האלמפעליו של הקב"ה, היא הייתה 

 : הצדקאמונה...הצדק 9 כט, כו.שמות לחלק,  :למנה 6הושע ב, כב.  : ע"פבאמונה...וארשתיך

: ומיום היותך לי לעם ..קומי.ומיום 8 ישעיה יא, ה. , ע"פואתך נמצאת האמת כוחך וגבורתך הוא

ישעיה מד,  : ע"פשובה אלי ואגאלך 11 צפניה ג, ח. ליום הדין, :יום קומילאת פוחדת מיום הדין. 

 10 דניאל יא, ז.צאצאיך, ע"פ  :שרשךנצר ו 11בית מקדשי, ע"פ דניאל ח, יא.  אל :קדשיאל  כב.

ישעיה  ע"פא יחשיך, ל ,לא יכסה: לא יהל ישעיה ס, כ.אור שלא יכבה לעד, אהיה ל: עולם ...אהיה

: ולא וגם אל תכלמי ע"פ ירמיה לא, יא. תסבלי עוד כאב, לא: לא תוסיף עוד לדאבה 13 יג, כ.

 תהלים ראשית דבריך, :פתח דבריך 15 דברי כנסת ישראל לקב"ה. 14-15תתבישי, ישעיה נד, ד. 

 :מספרך ימח .מוחל חטאתי: נושא עון 16קב"ה, ע"פ ישעיה מד, ו. לשון פנייה ל :מלכי .קיט, קל

 18. הבא בקרוב את גאולתי, ישועתי :תצמח...פדיון 19 .לג, בשמות ל ע"פ בטל את עוונותי,

 שמואל א יז, נח. משיח אשר יקום מזרע דוד, ע"פשלח את ה: הלחמי...שלח

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[(ת] -[ / גגגתת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(10-11למעט טור , 6+ 8) 19 משקל: הברות פונטי

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

  Segah.מקאם: שיגייא,  

   . 661: דוידזון, אוצר השירה, י  זכרנ
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 כב ע"א                                                                                                             נו

 סי' יוסף    דושטי דילי יונגול ייני תורכיא לחן ]י[שיגי

 

 ּה ְסִביִבי ֱהֵיה חֹונ ה  יָ           

 ַּגם ִעיר ָקְדִשי ַמֵהר ְבֵנה              

 ֵאַלי ָרָעה ֹלא ְתֻאנ ה             

 ְוַגם ַזְרִעי ֹלא ִיָּמנ ה             

ן                  5 ְתַעֵדן / ְבֵעד   א 

 / ִּגיַלת / עֹוז  / ִּגיַלת ִּגיַלת                 

 ֵאל ְתָנה ִלי / ְתָנה ִלי / ְתָנה ִלי                   

   ַעל ֹראִשי ִשְמַחת עֹוָלם                  

 

ף           ס   ֵהיָכִלי ָנא ַיֵסד  ו 

ד ַלֲאָלִפים עֹוש          11 ס   ה ח 

ְתַחֵסד                 ֵאִלי ִעם ָחִסיד א 

ְקָרא ְוַאָת                     ה ַתֲענ ה  א 

ן                     ְתַעֵדן / ְבֵעד   א 

 / ִּגיַלת / עֹוז  / ִּגיַלת ִּגיַלת              

 ֵאל ְתָנה ִלי / ְתָנה ִלי / ְתָנה ִלי              15

    ַעל ֹראִשי ִשְמַחת עֹוָלם                     

 

ירושלים ע"פ ישעיה את : עיר קדשי 0 לד, ח. תהלים , ע"פ עלי : הגןחונה היה סביבי 1 ביאור:

ע"פ מלכים  צאצאי יתרבו מאוד,: וגם זרעי לא ימנה 9 צא, י. תהלים : ע"פרעה לא תאנה 3מח, ב. 

ישעיה ע"פ  שמחה, ,גיל :גילת 6 .: בנועם, בעונגבעדן: אתפנק, ע"פ נחמיה ט, כה. אתעדן 5א ג, ח. 

ע"פ בנה את בית המקדש,  :וסף היכלי נא יסד 4 שעיה לה, י.י: ע"פ על ראשי שמחת עולם 8 לה, ב.

: תחסדאעם חסיד  11 ירמיה לב, יח.ע"פ כינוי לאל, : לאלפים עושה חסד 11 ישעיה מד, כח.

   יח, כו. תהלים

 

 .תבנית שירית: סטרופית, שלד של תבנית מעין אזורית כולל רפרין מורכב וחזרות

  .וכו'(ש  ררר צצצק פפש / אאא ת  ררר צצצק פפ -חריזה: )תתתת

     .וכו' 9, 8||   3+3+ 9, 9||  1+ 0+0+ 0, 6||  3+3, 5||  8, 9-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Düşti deli göngül yine.27תעתיק לועזי:

                                            
27
 יהלום, מודלים תורכיים:  -טיצה 

“The crazy heart has agaun fallen…”. 
Meter mudari or hazaj.  

 .111, סימן 44.  ראה שם, עמ' 19 -, בן המאה הNesimiתחילה של גזל של  המשורר 



 

186 
 

  Segah.מקאם: שיגייא, 

 .1109: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

ספר השירים,  ;סימן עא ישיר משה שיר חדש, סימן סג;ספר הפזמונים, סימן רמט, בשינוי;  נדפס:

   סימן עו, בשינוי.

    .(F3943) 9199כתב יד שטרסבורג, לאומית מקור: 

 

 ע"ב -כה ע"א                                                                                                             נז

 סי' יוסף    ייאנדום גאמי תורכיא לחן ]י[שיגי

 

יָך ֵאל ִבְגבּוָרה נ ְאָזר                           חנון יָ             ֹבא ָכל ָבָשר ָעד 

ל ֵהיָכָלְך ִהנֹו ְבַיד ָזר                               חנון              ְלִהְשַת ֲַחוֹות א 

ר ְמפֹוָרד ּוְמֻפוָזר              ְרָחק ַעם ֲאש   ַקֵבץ ִמּמ 

ר ְוִתְגַזר  ּולְ               ולך וכו'  חנון                            ָך ִיְהי ה ָסר ְוָיֵקם אֹומ 

 

יָך ו          5  חנון                            ַאְשֵרי ִתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְשכֹון ֲחֵצר 

ָך                           חנון             ְזר   ִכי הֹוִשיָעה לֹו ְיִמיְנָך ִתְשַלח לֹו ע 

ָך                ְוָכל ֲעָצתֹו ַהטֹוב ַתְשִלים ִכי ִיְזְכר 

ה ִשְמָך                      ְגדֹו ָתִמיד ְיַשּו   חנוןּובֹו ִיְתַעַזר                       ְונ 

ר ְוִתְגַזר[                        ּוְלָך ]ִיְהי ה ָסר ְוָיֵקם אֹומ 

 

ְשַכב ְלַמֲעֵצָבה                                   ס        11  חנון ָעֵדִני ַעד ָאָנא א 

 וןחנ  ִכי ְרָדפּוִני אֹוְיַבי ִחָנם ָרְדפּו ַעד חֹוָבה                                     

 ם ִקְצָבהה  ְוִהִשיגּוִני ֲעֹונֹוַתי ֵאין לָ             

ץ ַחִּיים ִנְגַזר                                          ר   חנון   ַעד ִכי ּגּוִפי ִבָלה ּוֵמא 

ר ְוִתְגַזר[ ּוְלָך                       ]ִיְהי ה ָסר ְוָיֵקם אֹומ 

 

ה ִעָדן ּוְזַמן                             חנון פ        15  ַזְרַתִני ְבַאְרַבע רּוחֹות ז 

ִני ִנְטַמן                         חנון              ִויִדיִדי ִחַּמְדִתי הּוא ְכַהּיֹום ִמּמ 

ַטע ַנֲעָמן                 ַּגֵלה ִתְפַאְרתֹו ּוְשַלח ֱאֵלי נ 

ְתָנה ִפַזר                    ָיחֹון                      ְביֹוִנים ַּגם ָאֹנִכי א   חנון    א 

ר ְוִתְגַזר[                          ּוְלָך  ]ִיְהי ה ָסר ְוָיֵקם אֹומ 

 

כינוי  :אל בגבורה נאזר סה, ג. תהלים ע"פ, בני האדם יודו באלוהותך :יבא כל בשר עדיך 1 ביאור:

וקם : ותגזרויקם אומר  כפוף. :סר 9אסתר ג, ח.  ע"פ :זרומפומפורד  3סה, ז.  תהליםע"פ  לקב"ה,

להיות  שתבחר בומי : מאושר ואשרי...חצריך 5 איוב כב, כח.ע"פ  ,לבקש שתשמיד )את האויבים(

: וכל...תשלים 9 ס, ז. תהליםע"פ  תסייע, תעזור לו, :ימינך לו הושיעה 6 סה, ה. תהלים בקרבתך,

, ע"פ ישעומכך ישאב כח ו תמיד בעיניו אותך : ידמהיתעזרונגדו... 8תקיים מחשבותיו הטובות. 
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בכאב  :למעצבה: עד מתי. עד אנאקיט, קיז.  תהלים חזקני,  ,: תמך ביסעדני 11. טז, ח תהלים

שם מקום  :חובה קיט, קסא. תהליםרדפו ללא סיבה, ע"פ  :רדפו חנם 11 .יא, נישעיה ובצער, ע"פ 

ע"פ בראשית יד,  :רדפו עד חובה וכאן גם במשמעות הגיע לי עונש )על חטאי(, כמפורט בטור הבא.

: מלשון בלה 13. רבים מאוד ללא גבול :ם קצבההאין ל מ, יג. תהלים: השיגוני עונותיו 10טו. 

 קצות העולם, ע"פב :ארבע רוחותב 15 ח. ,ע"פ ישעיה נג: ומארץ חיים נגזר : נכרת, מת.נגזרבלאי. 

ישעיה  ע"פ או המשיח, הקב"ה,ו: וידידי  16 דניאל ז, יב. ע"פ ,: זמן רבעדן וזמןזה ירמיה מט, לו. 

: אל אלי : הודו.תפארתו 19 : נסתר.נטמןשיר השירים ב, ג.  אשר אני אוהב, :חמדתי ה, א.

ירחם  :יחון...פזר לישראל.: כינוי אביונים 18ישעיה יז, י. , ע"פ כינוי לישראל: נטע נעמןישראל. 

 קיב, ט.  תהליםאשר ביד רחבה הוא פזרם לכל עבר, ע"פ   עם ישראלעל 

  

  .בתוספת מילת "חנון" סטרופית, מעין אזורית, תבנית שירית:

   .[(ת] -[ / גגגתת] -[ / בבבתת] -חריזה: )תתתתת / אאאת

 .(5+ 9+ 5) 19 משקל: הברות פונטי

   .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  Yandum gam-i.28תעתיק לועזי:

  Segah.מקאם: שיגייא,  

  . 49דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

 

                                   כו ע"א                                 -כה ע"ב                                                                                                            נח

 סי' יוסף    *שאשחין שיהיר ואם טינבי א לחן]י[שיגי

 

ְליֹון    יָ            יָך ֵאל ע   ְראּו יֹוְשֵבי ְקָצוֹות ֵמאֹותֹות 

 ְבָשָרם ִמַפְחָדְך ִיְסַמר ֹלא יּוְכלּו ַמֵלט ֵמִרְפיֹון ּו          

ְביֹון ס             ר ָשם לֹו ֻעוזּו ח   לּו ְלרֹוֵכב ֲעָרבֹות ֲאש 

ם ִליֵדי ִבָזיֹון פ              נּו ַחלּו ָנא ַאל ָנא ְיִביֲאכ 

ְביֹון          5 ם ְבֵצל ְכָנָפיו ְוַיֲעמֹוד ִליִמין א   ַיְסִתיְרכ 

ם אַ              ה ָלכ  ם ַיֲעש   ִפְריֹוןִיְבנ ה ַמֵהר ֵבית ִמְקַדְשכ 

ם ִנָּגִפים ֵמַרע ֹלא יּוְכלּו ִנָקיֹון              ִיֵתן אֹוְיֵביכ 

ת ִשיַבת ִצּיֹון                ְוָאז ִתְהיּו ְכחֹוְלִמים ְבשּובֹו א 
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 ים תורכיים:  יהלום, מודל -טיצה 

“Iam pain –stricken with the sorrow for…” 
Meter rajaz or mudrat. 

 .  304, סימן 199ראה שם, עמ' 
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 אל : מעשי הפלאות, ניסך, ע"פ ירמיה י, ב.מאותותיך : כינוי לאויבי ישראל.יושבי קצוות 1 ביאור:

: לא לא יוכלו מלט מרפיון קיט, קכ. תהלים : ע"פובשרם מפחדך יסמר 0ז, יח.  תהלים: עליון

 סח, ה. תהלים ע"פ לקב"ה, :לרוכב ערבותהכינו מסילה סלולה. : סלו 3יוכלו לברוח מרוב חולשה. 

 מלאכי א, ט. : ע"פפנו חלו נא : התחננו.חלו 9חבקוק ג, ד. ע"פ  המסתתר מן העין,: חביוןאשר...

יז,  תהליםע"פ  יגן עליכם, :יסתירכם בצל כנפיו 5אסתר א, יח.  ע"פ ,שלא תתבזו: בזיוןאל נא...

שיר השירים ג, : ע"פ יעשה לכם אפריון 6 קט, לא. תהלים יגן על ישראל, :ויעמוד לימין אביון ח.

לא יוכלו להטהר,   :נקיון לא יוכלו דברים כח, ז. : ע"פכם נגפיםייתן אויב. מובסים: נגפים 9 ט.

 קכו, א.   תהליםע"פ ואז יתגשמו כל תקוותיכם ותשובו לארצכם,  :...ציוןואז 8 .הושע ח, ה

 

    .תבנית שירית: שיר שווה חרוז

  .יֹון( -חריזה: אחידה )

 .(8למעט טור , 8+8) 16 משקל: הברות פונטי

 .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכיכנראה  ,במקור נרשםלחן: לא 

  Segah.מקאם: שיגייא, 

  . 3999: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 כו ע"א                                                                                                             נט

 סי' יוסף    האגי ביקטאשי תורכישיגייא לחן 

 

                           ָפה ַרְעָיה ָיָפה ַאְת     יָ           

  ִשְמַחת ִּגיִלי / ֹראש ַמְהָלִלי             

   ַאְת ַאֲהַבת ַנְפִשי            

  ַאְך ַעְצִמי ּוְבָשִרי ִלִבי ָקָטן ֵמָהִכיל            

ְשָקְך ִכי ַאְת             5 ם ח   עֹוצ 

 / ֹראש ַמְהָלִלי / ַאְת ַאֲהַבת ]ַנְפִשי[    ְמַחת ִּגיִליִש             

 

                 ְבַפח ַאֲהָבָתְך / ָשָּמה ָנַפְלִתי    ּו          

 ִשְמַחת ִּגיִלי / ֹראש ַמְהָלִלי                    

 ּוְבֵאש ְיִדידּוָתְך / ָשָּמה ִנְשַרְפִתי             

 ִשְמַחת ִּגיִלי / ֹראש ַמְהָלִלי / ַאְת ַאֲהַבת ]ַנְפִשי[             11
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יָך / ס             ָך            ֵכְך ַעל שֹוְרר   יֹום יֹום ִיְדְרש 

 ִשְמַחת ִּגיִלי / ֹראש ַמְהָלִלי                 

ָך              ָך / ָבְשֵמי ֹראש                           ִיְתַאו ִלְלקֹוט מֹור 

 ִשְמַחת ִּגיִלי / ֹראש ַמְהָלִלי / ַאְת ַאֲהַבת ]ַנְפִשי[                 

    

 ן ֹיאְמרּו ָעַלי / ִכי ְבִזיִתיִני                            פ         15

 ִשְמַחת ִּגיִלי / ֹראש ַמְהָלִלי                 

ְשָקְך ֵכיַלי ַעל כֵ                                ַבל ֲאַהְבִתיִני/ ן ח 

 ִשְמַחת ִּגיִלי / ֹראש ַמְהָלִלי / ַאְת ַאֲהַבת ]ַנְפִשי[                 

 

: כינוי לכנסת רעיה 1 דברי הקב"ה לכנסת ישראל. 11-1. דו שיח הקב"ה וכנסת ישראל ביאור:

: אהבת נפשי 3 : ראשית שבחי התהילה.מהללי ראש מג, ד. תהלים :שמחת גילי 0ישראל. 

החרוז בטור זה לקוי )כנראה  : בראשית כט, יד.עצמי ובשרי אך 9 , ע"פ שמואל א כ יז.תיבואה

 4. אותך אהבתינלכדתי ב :ובפח...נפלתי 9גודל חשקי אליך. את : עוצם חשקך 5 צ"ל מהכילי(.

: הגן על שורריךסכך על  11דברי כנסת ישראל.  18-11: נשרפתי באהבתי אליך. נשרפתי...ובאש

ישראל : יתאו ללקוט מורך 13 .בתפילה : יבקשךידרשך אלה אשר שרים לך שירי שבח ותהילה.

: ע"פ שיר השירים בשמי ראשך. ו, ב ;, ע"פ שיר השירים ה, יגאשר רוצים להתבשם מקרבת האל

: לא אהבת בל אהבתיני: אהבתך מועטרת. חשקך כילי 19 : זלזלת בי.בזיתיני  : שמא.פן 15 יד.ד, 

 אותי.  

 

    .תבנית שירית: סטרופית, בתוספת רפרינים

 -אב ששששת / אב  -ק ר ת )ר שש; כולל רפרין : חריזה: ללא רפרין: )רר / אבאב / גדגד /הוהו(

   .וכו'( ששת -גד שש / גד ששת

 6+ 9+9, 6||  6, 5||  9+6 ,9||  6, 3||  9+9, 0|| 9, 1משקל: הברות פונטי, סטרופת פתיחה 

 .(19, 15, 11למעט טור )וכו'  6+ 9+ 9, 9||  5+ 9, 3||  9+9, 0||  5+ 9, 1 בשיר וכל סטרופה

 .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 .29Haci Beqtaşiתעתיק לועזי:

   Segah.מקאם: שיגייא,

 .3365: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ
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 .16-, מהמאה הPir Sultan Abdal, של המשורר nefesיהלום, מודלים תורכיים. כנראה תחילה של  –טיצה  

   .196, סימן 103ראה שם, עמ' 
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 כו ע"ב                                                                                                              ס

 סי' יוסף    האשה מישין תורכישיגייא לחן 

 

 ד ָחרּוִצים / ָעַלי ָאִצים / ִחיש ְלַהְלִלי  י            

ְבִלי        אמלא              ִאָּמֵלא טּוב ְוַעִין ָאִשים / ַעל ַעם ֵהם ח 

 

ם / ּוֵבית ְזבּוִלי ו             ם / ֵבית ְנֵויה  ְבנ ה ָלה   א 

ם / ְואֹוִריד ַטִלי                                ת ֵמֵתיה   ואחיה  ַוֲאַחּי ה א 

 

ְהי ה / ִמֵבין ס          5  ַאְרֵיה / ּוִמָכל חֹוִלי ְתָרם א 

 ַלֲעשֹות ַמְפִליא             כי ִכי ֲאִני ֵמִמית ּוְמַחּי ה /            

 

ְשַלח פ             ְסַלח / ְוַגם א  ם ּגֹוֲאִלי / ְשָעם א   ָלה 

ָעָשן ִיְמַלח / יּוַשם ְנָוִלי                                     ואויב  ְואֹוֵיב כ 

 

 ּוְלַמֲעִני / ָאִקים ָאֳהִלי  / ּוִבְגאֹוִני            

     ודעו                  ּוְדעּו ּוְראּו ִכי ִהְנִני / יֹוִסיף ְלַהְפִליא        11

 

כנראה הכוונה לעם ישראל,  : יד זריזים, שקדנים,יד חרוצים 1 דברי הקב"ה לעם ישראל. ביאור:

כינוי לעם  :חבליעם הם : אשגיח, ע"פ בראשית מד, כא. ועין אשים 0 : ממהרים.אציםי, ד.  משלי

מלכים א ח,  ע"פ , יובית מקדש: יבית זבולו. את המקדש: בית נויהם 3דברים לב, ט. ע"פ ישראל, 

ואהיה כח מחייה לעם ישראל, ע"פ הושע יד,  :ואוריד טלי .לעתיד לבוא: מתיהם את ואחיה 9 .יג

: כינוי לגויים, אריהמגינם. : סתרם 5 רמז לתחיית המתים, ע"פ ישעיה, כו, יט. הוא גם הטל ו.

: גואלי 9 : בכוחי לעשות פלאים.לעשות מפליא שמואל א ב, ו.: ממית ומחיה 6 י, ט. תהליםע"פ  

יתפוגג כעשן, יתמוסס כמלח, ע"פ ישעיה נא, ו.  )האויב( :כעשן ימלח 8משיחי, ע"פ ישעיה נט, כ. 

בית המקדש, ע"פ  את :אהלי 4דניאל ב, ה.  ע"פ : מארמית,נוליהאויב ייהרס.  :נולי יושם

 ישעיה כט, יד. פלאים,  חולללמשיך או :יוסיף להפליא 11 פסיקתא רבתי קלד, ב.
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  .סטרופית, דו טורית בתוספת רפריןתבנית שירית: 

 ִלי(.   -חריזה: )ששתשת / אאתאת / בבתבת / גגתגת וכו' (, בשילוב עם חריזה אחידה )

  .(3)למעט טור  5+ 9+9הברות פונטי  משקל:

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 .30Hast[a] misinתעתיק לועזי:

   .Segahמקאם: שיגייא, 

    .084 : דוידזון, אוצר השירה, יזכרנ

 

 כז ע"א -כו ע"ב                                                                                                           סא

 סי' יוסף    ארקירוב ששיגייא לחן רומאנסי דיגאדי

 

ה ַכָּים ִשְברֹו   א             ְהמ      ל ַדל ָּגַדל ִצירֹו / י 

ְזרֹו              ש ע    ָבְקרֹו ָהִאיָרה ָמִרי ֵּגרֹו / ּוְשַלח ִמֹקד 

 

ץ ְמגּוָריו   ָנ           ר    ַמק ַבֲעֹונֹו ְבא 

 בקרו האירה                         ַּגם ַעל ַיְלֵדי ָנְכִרים ִכי ָבאּו ְשָעָריו             

           

  ים ְוֻהוַדר ְּגאֹונֹו  ַרד ַלְשָעִר  יָ      5   

 בקרו האירה                    ְרֵאה ָצַרת ַנְפשֹו ָלְך ְבִהְתַחְננֹו             

           

  ֹוֵדַע ַמְכאֹוָביו ֲחבֹוש ָנא ַמָכתֹו  י          

ְזָרתֹו                 בקרו האירה         ְוֵאזֹור עֹור ְבָמְתָניו חּוָשה ְלע 

           

    ְבֵנה ְכמֹו ָרִמים ִמְקַדש ְקֻדוָשתֹו   ּו          

 בקרו האירה              ּוִמְזַהב אֹוִפיר ָתִשים ְרִפיָדתֹו         11   

             

ם ס             ר    לֹוִנים ָסָרִבים ָבֵער ִמן ַהכ 

ם                         ץ ֵחר  ת יֹוְשֵבי ָהָאר  ה א   בקרו האירה  ְוַגם ַתכ 

 

ן ְוַגם ַשַחל ִיְדרֹוס ּוְכִפיר ִיְרמֹוס פ               ת 

יָך ָהֵאל ֻסוָכם ְכַגן ַתְחמֹוס           בקרו האירה                   ּוְלאֹוְיב 
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 כיים: יהלום, מודלים תור -טיצה 

“Are you sick?” 
 .183, סימן 109ראה שם, עמ' 
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: ינהם, ישמיע קול יהמה .כאבו מעצים: גדל צירו קיג, ז. תהליםישראל, ע"פ כינוי ל: דל 1 ביאור:

לכך גלותו המרה, ל הכוונה כנראה :גרו מרי 0 איכה ב, יג. : אסונו גדול כים, ע"פים שברוכגדול. 

: ארץ מגוריוב. יחזקאל כד, כג : ע"פנמק בעונו 3האל ישע. ן : ממקדש עזרושהוא גר בארץ נכריה. 

באו שערי עירו ובית  :באו שעריוישעיה ב, ו. ע"פ  :ילדי נכרים  9 יחזקאל כ, לח. כינוי לגלות, ע"פ

 : והורחק. והודר שופטים ה, יא. ע"פ יצא למלחמה, :ירד לשערים 5 ק, ד. תהליםע"פ  מקדשו,

הקב"ה יודע  :יודע מכאוביו 9 בראשית מב, כא. : ע"פבהתחננו...ראה 6: רוממותו, נשגבותו. גאונו

מלכים ב א, ע"פ כינוי לאליהו,  :אזור עור במתניוו. החגורו: אזורו 8שמות ג, ז. את מכאובי עמו, 

 : מצעו,רפידתו דברי הימים א כט, ד.: זהב אופירומ 11 עח, סט. תהלים : ע"פקדושתו...ובנה 4 ח.

למורדים במלכות כינוי : סלונים סרבים 11 שיר השירים ג, י. ע"פ בית המקדש, מבנהחלק מ

 , )"כרם"( ישראל עםסלק, השמד, מ :בער מן הכרם יחזקאל ב, ו. ע"פ וכאן כינוי לאויבים, שמיים,

: כליון, השמדה, חרם: מי שכבשו את ארץ ישראל והתיישבו בה. יושבי הארץ 10 , יד.גישעיה ע"פ 

 :האל  19 צא, יג. תהלים ע"פ לאויבי ישראל שיושמדו, יםכינוי :ירמוס...פתן 13ע"פ מלאכי ג, כד. 

 ע"פ, שיוותרו חשופים ללא קורת גג, של האויבים תמוטט את ביתם :כגן תחמוס סוכם האלה.

 איכה ב, ו. 

 

  .סטרופית, דו טורית בתוספת רפריןתבנית שירית: 

  .[ וכו'(תת] -[ / גגתת] -[ / בבתת] -חריזה: )תתתת/ אא

    .(8למעט טור ) 6+6  וכל סטרופה בשיר; 9+ 4, 0||  6+ 6, 1משקל: הברות פונטי, סטרופת פתיחה 

  .אקרוסטיכון: אני יוסף

   .ספרדי -לחן: רומאנסי

 Digades, barquero31.תעתיק לועזי:

   Segah.מקאם: שיגייא,  

 . 3598: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 .MS Heb 8*2028 (B191 2028-8)פרים הלאומי, כתב יד ירושלים, בית הסמקור: 

 

 ע"ב  -כז ע"א                                                                                                      סב

 *ניגאמיכה באדיא יוליול תורכישיגייא לחן 

 

ה ָנְגעּו ַעד ַצָּואר            ְספֹור ַחֹטאַתי ַרבּו ֵמַאְרב    ִאם ָאַמְרִתי א 

 ִכי ַטח ֵמְראֹות ֵעיַני ֵמַהְשִכיל ְוַגם ֵעין ִשְכִלי ְמֹאד ִנְתַעַּור           

ְדמּו ַכָשִנים ִחיש ַיְלִבינּו ִכְתַלג ִחיָּור              ַחָטַאי ַאָ

ךָ            ֱחַוור            וממך וכו'  ּוִמּמ   ֵאל ַאל ֵאבֹוָשה ְוַגם ֹלא ַעָתה ָפַני י 
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 .011.1, סימן 001סרוסי, לחנים, עמ'  
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  ּוָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדֵבר ְורֹוַע ִיְצִרי ָתִמיד ִהְטַעִני       5 

ְלַאִני             ְכמֹו אֹוֵיב ִמְנעּוַרי ַעד ֲהלֹום ְוַגם ֵהן ַעָתה ה 

  ִמַלְעשֹות ְרצֹונ ָך ֱהִניַעִני ֱהִניַאִני          

ה ַקָּיים ּוְלָכְך בֹו הּוא ָקַבע ִדיָוור                     ְבָחְשבֹו ִכי ָהעֹוָלם ַהז 

ֱחַוור[                   ָך ]ֵאל ַאל ֵאבֹוָשה ְוַגם ֹלא ַעָתה ָפַני י   ּוִממ 

 

ר  ַלי עֹוְרָרה ַיַעןַחְסָדְך ָהֵאל אֵ      11   קֹוַרְצִתי ֵמָעכּור חֹומ 

ר             ְוֹלא סיף עֹוד ָלְך ְלִנְכָלה ָאִקים ְדָבָרְך ְוִתְגַזר אֹומ 

ְהי ה ַמְתִחיל ְוַאָתה ִתְהי ה ּגֹוֵמר             ְוָאנֹוִכי א 

ְנָדם ְכמֹו עֲ                    ע  יָך א  יָך ַּגם ִמְצֹות     ָנק ַעל ַצָּוארּוְדָבר 

ְנָדם ְכמֹו ֲעָנק ַעל ַצָּואר[                    ע  יָך א  יָך ]ַּגם ִמְצֹות    ּוְדָבר 

        

ישעיה מד, יח.  :מהשכיל...כי טח 0 .הם : לא ניתן לספור את חטאי כי רביםאם...צואר 1 ביאור:

תלג כ ישעיה א, יח. ע"פ חטאי נוראיים ומתועבים, :םחטאי אדמו כשני 3 : תבונתי.עין שכלי

 6 ישעיה כט, כב. ע"פ אתבייש, :ורולא עתה פני יח 9 דניאל ז, ט. מארמית, ,לבן : כשלגחיור

: עיכב אותי, ע"פ במדבר לב, ט. הניאני: מנע ממני. ענייהנ  9 איוב טז, ז.: הוגיע אותי, ע"פ הלאני

: דיוור .והוא דייר קבוע בו )ואין עולם הבא(, בלבד קיים : כי חשב שהעולם הזהבחשבו...דיוור 8

 מן העפר )"חומר עכור"(,נברא האדם  :קורצתי מעכור חומר 11 , מארמית.דיור, מקום מגורים

רווח נקי מתחילת  קיים: צ"ל אוסיף, וניכר שאותיות "או" נשרו בדפוס )סיף 11. , וע"פ איוב לג

: אקים...אומר .כה, יח ע"פ במדבר: לנכלה. במזימותי הרעות: לא אוסיף לנכלה...ולאהשורה(. 

תסלח לי ו תטהרני : אני אתחיל בכך שאחזור לדרך הישר ואתהואנוכי...גומר 10 ע"פ איוב כב, כח.

  . , אענדם בגאווה: כתכשיטכמו ענק על צואר 13על עוונותי. 

 

   .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

 .[(ת] -[ / בבבתת] -אאאת[ / ת] -חריזה: )תתתת

  .עם סטיות(, 5+ 5+ 5+ 9)  14 משקל: הברות פונטי

 .אין אקרוסטיכון:

  .תורכילחן: 

   Segah.מקאם: שיגייא, 

 . 5018: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ
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 כח ע"א -כו ע"ב                                                                                                            סג

  סי' יוסף    *ייינגלומי וירדי ניו תורכישיגייא לחן 

 

ְטִאי ַיְלֵבן  י            ה / ְשַלח ִלי ח  ן ַמז  ה ּוב   נֹון ַמז 

ת ֵבן / ָאְזנֹו ָתֵבן               ּוְכָאב א 

ן              ב  ה ָלא  ה / ָנפּוץ דֹומ  ב ְוִנְבז  צ   ִכי ָכל ִאיש ע 

 ְוָלמֹו ַמְלֵבן / ַדק אֹו ִּגֵבן            

ה                 5  ִמְשַמן ְבָשִרי ֵיָרז 

    ַיְקִריב ַנְפִשי ַלַשַחת                  

 ְך ַפַחת ּוְלתֹוְך ַפַחת / ּוְלתוֹ                   

ה /                   ֱחז   ִתְשַמע ָאְזנֹו ְוָתֵבן  ּוְלקֹול ַשְוָעִתי י 

ְטִאי ַיְלֵבן                       ולקול וכו'             ן / ח  ת ב   ּוְכָאב א 

   

ל ְּגִביְרָתּה ו        11   ֵאָליו ְתלּוָיה ֵעיִני / ְכִשְפָחה א 

 בּוְרָתא / ֵאָליו ַתָתה  ִכי ּגְ            

ְּיָחֵנִני / ִכי ָהִייִתי ִלְמִחָתה             אֹוִחיל ַעד ש 

 ְבָכל דּוְכָתא / ּוְבָכל ַשְעָתא           

 ְבַיד אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני                   

  ַיְפִטיר ָעַלי ְבָשָפה              15

  / ַנְפִשי ָדְלָפה ָדְלָפהַנְפִשי                   

  ַעד ָיֹבא ְויֹוִשיֵעִני / ִתְשַמע ָאְזנֹו ְוָתֵבן                   

ְטִאי ַיְלֵבן                       עד וכו'             ת ֵבן / ח   ּוְכָאב א 

 

ְרָפִתי ש            ְהי ה ְכעֹוְטָיה / צּור ָיַדְעָת ח     ָלָמה א 

 ְוַגם ָבְשִתי / ּוְכִליָמִתי        01

ְרָיה / ָתִמיד קֹוֵדר ִהַלְכִתי              ָהִייִתי ֵערֹום ְוע 

 / ּוְבַדלּוִתי   ְבָגלּוִתי           

  ָּגדֹול ְוַרב ֲעִליִלָּיה                  

  ֵעינ יָך ָעַלי ְפַקח                  

 אֹוִתי ְלַקח / אֹוִתי ְלַקח               05

    / ִתְשַמע ָאְזנֹו ַוָתֵבן ִבְזרֹוֲעָך ַהְנטּוָיה                  

ְטִאי ַיְלֵבן                       בזרועך וכו'              ת ֵבן / ח   ּוְכָאב א 
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     י ִמִּמְצַרִים ָלִאים ְוִנִסים ָעָשה / ְבֵצאִת  פ           

 ִפי ְשַנִים / ְוִכְפַלִים            

ה / ַחקֹוָתם ַעל ַכַפִים        31  ָהִייָת ְלַעָּמְך ַמְחס 

 ַמן ָשַמִים / ּוְבֵאר ַמִים            

   ם צּור ִמְתַנֵשאה  ַתָתה לָ                   

  ֵכן ֱהֵיה ָנא ִעָּמִדי                   

ְגִדי                     ר נ  ְגִדי / ֵעז  ר נ   ֵעז 

 ַעְבָדְך ָירּום ְוִיְתַנֵשא / ִתְשַמע ָאְזנֹו ְוָתֵבן                35

ְטִאי ַיְלֵבן                                  ת ֵבן / ח     עבדך וכו'  ּוְכָאב א 

 

: כהן בן כהן יזה את מי חטאת, ע"פ בבלי, ברכות מזהמזה ובן  עב, יז. תהלים: נין, ינון 1 ביאור:

איש עצב  : פסל.עצב 3 ע"פ איוב יג, א. ,אזנו של הקב"ה תבין :אזנו תבן 0: יטהר. ילבןדף כח, א. 

כנראה תיאור  :גבן...כי כל  9-3 .מתאכזר אלי, קשה כלפי :דומה לאבן אויב הבזוי.כינוי ל :ונבזה

דק או  9 ירמיה כב, כח.ע"פ  לי ופוגע בי ומקרב את מותי,אמתנכל ו האויב הבזוי אשר עובד לפסל

יקרב אותי אלי  :יקריב נפשי לשחת 6 .מנצל אותי :ירזה משמן בשרי 5 : ע"פ ויקרא כא, כ.גבן

, כנראה פניית : יראהיחזה : זעקתי.שועתי 8 בור מלכודת. :פחת 9 כב.ע"פ איוב לג, קבר, למותי, 

 11: משלי ג, יב. וכאב את בן 4: ע"פ איוב יג, א. תשמע אזנו ותבן בקשה שהאל יראה את צרתו.

גבורה  :גבורתא 11 קכג, ב. תהלים: ע"פ כשפחה אל גבירתהעיני  .בציפייה נאחזת :תלויה

אסון, ל: מחתהל 10. כי האל יסייע בגבורתו: כי גבורתא אליו תתה .דניאל ב, כ, ע"פ ארמיתמ

ביד  19 בכל מקום ובכל זמן.מארמית,  :בכל דוכתא ובכל שעתא 13 ירמיה יז, יז. הרס, צרה, ע"פ

 ע"פ לגלג עלי,מ: בשפה עלי יפטיר 15 נה, יג. תהלים , ע"פ פניגדמתחת עול שונא ש :אויב יחרפני

 :עוטיהכשלמה אהיה  14 קיט, כח. תהלים וגגת, ע"פפמת שמתינ :נפשי דלפה 16 כב, ח. תהלים

כולן מילים נרדפות לבושה.  :מתייוגם בשתי וכל חרפתי 01-14 שיר השירים א, ז. טועה בדרכים,

 00 לח, ז. תהליםע"פ , : עוטה יגוןתמיד קודר הלכתי כב. יחזקאל טז, ע"פ :הייתי ערום ועריה 01

 , הגן: השגחעיניך עלי פקח 09 ירמיה לב, יט., ע"פ הקב"ה: גדול ורב עליליה 03: ובעוני. ובדלותי

: ע"פ שמות ג, כ. פלאים...ממצרים 08 דברים ד, לד. ע"פ הפרושה, בידך :נטויהה ךזרועב 06 עלי.

ך, על כפי ם: חקקת דמותחקותם על כפים יואל ד, טז. : ע"פהיית לעמך מחסה: מגן. מחסה 31

מקור המים הוא בשמים  :מן שמים ובאר מים 31 ישעיה מט, טז.ע"פ לעולם אינך שוכח אותם, 

נים. המים מאפשרים את החיים בעולם כך גם התורה נותנת וכך גם דברי התורה במקורות עליו

מן  30-31 תורה, ע"פ ישעיה נה, א.כינוי ל: מיםובאר  חיים, ראה: שיר השירים רבה א, יט.

 30 .; כדעח, כ תהליםע"פ  : בצאתם ממצרים דאג הקב"ה לעמו למים ולמזון,צורשמים...

 35. בראשית ב, יח הלשון ע"פ ,מוליל :נגדיעזר  39 : הקב"ה, ע"פ דברי הימים א כט, יא.מתנשא

  : ע"פ ישעיה נב, יג. עבדך ירום ויתנשא
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 .תבנית שירית: סטרופית, שיר מעין אזורי כפול גוף

 (וכו' תת -גת - ההה ג דד גד דד / גד תת -את בבב א -תת את תת את)חריזה: 
   

  .כו' || 9, 6||  8, 5||  9+9, 4, 9, 9 ,0||  9+ 8 ,8, 3 ,1משקל: הברות פונטי 
 

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

    Segah.מקאם: שיגייא,

 .  3191: דודיזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ע"ב-כח ע"א                                                                                                           סד

 סי' יוסף    דים בודים קאן אגלאים תורכישיגייא  לחן 

 

 ִחיש ָנבֹוָאה / ְלֵבית ָהֵאל ְוַהדֹומוֹ  / ִדיִדים י            

 / ְלַזֵּמר ּוְלָבֵרְך ִלְשמוֹ  ֵעת דֹוִדים / ִהֵנה ָבָאה            

ץ ּוְמלֹוָאּה / ּוָבנּו ָבַחר ְלַעּמֹו               ִכי לֹו ָהָאר 

 נגידים וכו'         ַהְללּוהּו ִמְּמקֹומוֹ / ְברֹוב ִיְרָאה /  יִדיםְנגִ             

 

 / ִכי הּוא ֵאין עֹוד ִמְלַבדֹו  ָאְמרּו / ֵבין ָהַעִּמים ו          5

 ְוִשירּו / ָכל ַהָּיִמים / ְוהֹודּו ַליָי ַחְסדֹו              

ר ִמָכל ַהְלֻאוִּמים              ְקִריב אֹוָתנּו ְלָעְבדוֹ / ַת  ֲאש 

 ַבְמרֹוִמים / ּוְתנּו ַהִּמְשָרה ַעל ִשְכמוֹ  / ירּוהּוַהְכִת                    

 [ַהְללּוהּו ִמְּמקֹומוֹ ]ְברֹוב ִיְרָאה /  / ְנִגיִדים                   

 

פ        11  רּו / ִנְפְלאֹוָתיו / ּוְכבֹודֹו ְועֹוז ְּגאֹונוֹ  ס 

ם ֹכחֹו ְואֹונֹו  ִכי ָּגְברּו              / ְּגבּורֹוָתיו / ְבעֹוצ 

 ִעְבדּוהּו עֹוֵשי ְרצֹונוֹ  ַהְשִמיעּו ָכל ְתִהילֹוָתיו /            

ת נֹוְראֹוָתיו / ִמי ֹלא ִייָרא ְביֹום קּומוֹ                      ַהְזִכירּו / א 

        [ַהְללּוהּו ִמְּמקֹומוֹ ]ְברֹוב ִיְרָאה /  / ְנִגיִדים                   

 

 0: לירושלים ולבית המקדש. אל והדומוהלבית  ס, ז. תהלים, ע"פ ישראלעם : ידידים 1 ביאור:

של  : לכבודולשמו יחזקאל טז, ח. ע"פגאולה,  .רומז לשיר השירים ובכך זמן אהבים :עת דודים

דברים  ה' אחד, :אין עוד מלבדו 5: עם ישראל. נגידים 9 א. כד, תהלים :הארץ ומלואה 3 .הקב"ה

: לקיים את מצוותיו, לערוך לכבודו פולחן, לעבדו 9 קו, א. תהלים: ע"פ והודו ליי חסדו 6 ד, לה.

ותנו המשרה על  )גם( מלאכים ממליכים אותו בשמים. :הכתירוהו במרומים 8ע"פ דברים יא, יג. 

 תהליםע"פ  :וכבודו ספרו נפלאותיו 11 ע"פ ישעיה ט, ה. רומז למשיח ולמשימת הגאולה, :שכמו

קג,  תהליםעם ישראל, מאמיניו,  :עושי רצונו קו, ב. תהלים: ע"פ השמיעו כל תהילותיו 10צו, ג. 

   .: ביום הדיןביום קומו: נפלאותיו. נוראותיו 13כא. 
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 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

 .[(רשת]-דהת הו הוד [ / דהורשת] -אבת בג אבג [ / אבגרשת] -רשת שת רשת חריזה: )רשת

     .וכו' 8 +9+ 9, 3 || 8+ 9+ 3 ,5-9, 0, 1משקל: הברות פונטי, טורים 

 .אקרוסטיכון: יוסף

 .תורכילחן: 

  Dem-be-dem qan aglayam.32תעתיק לועזי:

    .Segahמקאם: שיגייא, 

 .581דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .ברכיה, אשמורת הבוקר, קלח, בשינוי נדפס:

 .(F46439) 39כתב יד פראג, המוזיאון היהודי מקור: 

 

 כח ע"ב                                                                                                           סה

 זיפקי משקל ב' תנועו']ת[ ויתד ותנועה דימי תורכישיגייא לחן 

 

ר ֵאין ְכמֹות           ָחד ֲאש    ֹו ִמְשָּגב ְלִעתֹות ְבָצָרהא 

ת ַהְטהֹוָרה            ָנַתן ְלַעּמֹו ְבִחירֹו תֹוַרת ֱאמ 

 ָנָאה ְוָיָפה ְכִתְרָצה ָבָרה ְכמֹו ַהְּמנֹוָרה            

ם ְזַמן ַהְּיִציָרה          היתה וכו'             ָהְיָתה ְלָפָניו ְכתּוָבה קֹוד 

 

ל ְלָצָריו          5  ַעָתה ְבָגלּות ְנָטשֹו ָהָיה ְלאֹוכ 

 ָהָיה ְלִמְרָמס ְבַרְגֵלי ֱאדֹום ְוָלעּו ְדָבָריו           

 ֲאָמָריו   ָכַשל ְמֹאד ַבֲעֹונֹו ָהיּו ְלטֹוַרח          

 ָדַבק ְלִחכֹו ְלשֹונֹו ִניַחר ְּגרֹונֹו ְבָמָרה                

ם ְזַמן ַהְּיִציָרה[                   ָהְיָתה ]ְלָפָניו ְכתּוָבה קֹוד 

 

ה אֹות ְלטֹוָבה       11  ָקדֹוש ְוִנְשָּגב ְונֹוָרא הּוא ַיֲעש 

ץ ְרָחָבה  יֹוִציא ְבִרָנה ְבִחיָריו           ר   ַיְנֵחם ְלא 

   ַיְחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוְשָנּה ָיִשיב ְלַאְלֵפי ְרָבָבה           

ה ְפזּוָרה                   ִיְשַלח ְמַבֵשר ְלַעּמֹו ִיְקבֹוץ ְלַעם ש 

ה ְפזּוָרה[                        ִיְשַלח ]ְמַבֵשר ְלַעּמֹו ִיְקבֹוץ ְלַעם ש 

 

     

           

                                            
32
 יהלום, מודלים תורכיים:  -טיצה 

“Let me shed bloody tears drop by drop” 
Meter probably ramal.  

 .49, סימן 49, ראה שם, עמ' Fenayiכנראה תחילתו של גזל של המשורר 



 

148 
 

 0 ט, י. תהלים : מבצר לעת צרה,משגב לעתות בצרה .דהקב"ה, ע"פ דברים ו,  :אחד 1 ביאור:

מוסב  שיר השירים ו, ד. ע"פ :יפה כתרצהו 3 מלאכי ב, ו.: תורת אמת : לעם ישראל.לעמו בחירו

לא. התורה קדמה לבריאת העולם ולכל מפעליו  -ע"פ משלי ח, כב :היצירההיתה... 9 על התורה.

, את : זנח אותונטשו 5: בראשית רבה א, ד. השל הקב"ה, היא הייתה שמורה אצל האל. רא

 :לעו דבריוכינוי לנוצרים. ו :אדום 6 : לאויביו.לצריו: לכיליון, ע"פ במדבר יג, לב. לאוכל .ישראל

ע"פ רש"י דבריו היו מגומגמים כשל אדם חלש, שאין לו כח להוציא דבר מפיו  דבריו נבלעו,

 :טורחל לא, יא. תהלים, ע"פ בשל חטאיו נחלש :כשל מאד בעונו 9 איוב ו, ג. ע"פכתיקונו, 

: ניחר גרונו במרה איכה ד, ד. : ע"פלשונו דבק לחכו 8 דבריו, תפילותיו.: אמריו מעמסה, נטל.ל

: גאולה. אות לטובה. כינויים לאל: ונורא ונשגב קדוש 11 סט, ד. תהליםע"פ ממרירות, יבש גרונו 

ידריך אותם. יובילם, : ינחם קה, מג. תהלים: ע"פ יוציא ברנה בחיריו ישראל.את  :בחיריו 11

יבנה מחדש את בית  :יחזיר עטרה ליושנה 10 לארץ ישראל, ע"פ שמות ג, ח. :ארץ רחבהל

 כינויכמו את אלפי רבבה,  :לאלפי רבבהע"פ בבלי, יומא דף סט, א.  כקדם, , יחדש ימיהםהמקדש

ישראל בגולה, ע"פ עם : כינוי לשה פזורה: המשיח. מבשר 13ע"פ במדבר י, לו. , עם ישראלל

 ירמיה נ, יז. 

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

   .כל טור במשקל הקטוע - משקל: כמותי

 .איןאקרוסטיכון: 

  .תורכילחן: 

     .33Dem-i zefq safa irdiתעתיק לועזי:

     Segah.מקאם: שיגייא,  

 .0346: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ
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 :   45, סימן 45יהלום, מודלים תורכיים, עמ' -טיצה 

“The time of joy and pleasure has arrived” 
Meter hazaj. 
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 כט ע"א -כח ע"ב                                                                                                             סו

 מיני מישטי חארע איטי תורכישיגייא לחן 

 

ה ִלְשָמְך ָהֵאל ּוַבַלְיָלה ִשיְרָך ִעִּמי י            ֹום יֹום אֹוד 

ת ָקְרָבִני ַלְחִמי  ו              ַאְקִריב ִמִזְמַרת ִשיִחי ְלָך א 

ֵתן ְלֵעיַני ֳדוִמי              ְוָתִמיד ִשְמָך ַאֲהֵלל ֹלא א 

פָ            ְלִבי ְוָדִמי ש  ְשפֹוְך ח     ַתי ְיַשְבחּוְנָך ְוא 

ה ַוֲאִני ֵאֵלְך ְבֻתוִּמי          5 ֱחס   ּוְבֵצל ְכָנָפְך א 

יָך ְתַשְלִמי             ְזָרָתה ִלי ּוְנָדר     ַעד ִתְהי ה ע 

ן ִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי             ת ַהּגֹוֵאל ְלב   ְוִתְשַלח ִלי א 

ל ְמקֹוִמי             ה ְוָאשּוָבה א   ְוֵאֵצא ִמָּגלּות ַהז 

ת דוֹ              ֵתן א   ְבָשִמי ַדי ְלָך ִעם מֹוִרי ְוִעםָשם א 

ה ְלֵעיֵני ַעִּמי          11   ְוָאז ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך ֵיָרא 

 

נראה : ובלילה שירך עמי יט, ג. תהלים, ע"פ : אתפלל אליך כל יוםיום יום אודה לשמך 1 ביאור:

לא אתן  3: ובמקום קורבן אתן לך את שירי. ואקריב...לחמי 0 .אשמורת הבוקרב שירהל הכוונהש

 5 אשפוך את נפשי בתחינה.: ואשפוך חלבי ודמי  9 פג, ב. תהלים, ע"פ שקוט: עיני לא תדומילעיני 

 6 ע"פ משלי יט, א.ואלך בדרך הישר,  :ואני אלך בתומי נז, ב. תהלים: ע"פ בצל כנפך אחסהו

איוב כב,  ע"פ על האל לקיים את הבטחתו לגאול את עמו, :נדריך תשלמיו לי לעזרה. :עזרתה לי

: ארץ מקומי 8 שמואל א טז, יח., ע"פ אשר יקום מצאצאי בית דוד שיחהמ: הלחמי...הגואל 9 כז.

שיר השירים  :עם בשמיומורי  שיר השירים ז, יג. :שם אתן את דודי לך י.תאהב :דודי 4 ישראל.

         : יתגלה. יראה קמה, יא. תהליםע"פ  :כבוד מלכותך שם 11ה, א. 

  

  .חרוזתבנית שירית: שיר שווה 

  .ִמי( -חריזה: אחידה )

  .(6למעט טור , 8+8) 16 משקל: הברות פונטי

 .ףסיואקרוסטיכון: 

 .תורכילחן: 

 .34Ey meni mest i harab itiתעתיק לועזי:

     .Segahמקאם: שיגייא, 

 .  1960: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ
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 :131, סימן 115יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“Oh, he has made me completely drunk”. 
Meter ramal or hazaj. 
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 ע"ב  -כט ע"א                                                                                                            סז

 סי' יוסף     גיברין גיקיאים תורכישיגייא לחן 

 

 ּה ֵאל ְצָבאֹות / ֵקץ ְפָלאֹות / ָהֵחל ְלַגלֹות  יָ           

 ְוַלֵבן ַהְבכֹור / ָזכֹור ִתְזכֹור / ַאְהַבת ְכלּולֹות             

ה / ַעל ִכי ַדְרֵכי / ִצּיֹון ֲאֵבלֹות              ִכי ָבֹכה ִיְבכ 

ש / קּום ָנא ַאֵּמץ / ִבְרַכִים כֹוְשלֹות             מגן וכו'              מ   ָמֵגן ָוש 

 

 / ַמֵהר ְוַחֵדש ַהַּמְמָלָכה / ַהֲהפּוָכה ו          5

ש              ּוָבִנים ָּגלּו / ִחיש ַיֲעלּו / ַעל ַאְדַמת ֹקד 

 / ְוַאְכָזִרים / ַאֵבד ְוָהֵדש ֲהמֹון צֹוְרִרים            

ן / ֵיְרדּו ִבְמצּולֹות                     ב   ְכִהדּוש ַמְתֵבן / ּוְכמֹו א 

ש / קּום ָנא אַ                     מ   ֵּמץ / ִבְרַכִים כֹוְשלֹות[ָמֵגן ]ָוש 

   

ְך ֵבית ָקְדָשְך ֵקל ְמִסילֹות ס         11 ר   / ּוַמְכֵשלֹות / ד 

 ּוָבּה ַיֲעלּו / ִמֵבית ָכלּוא / ִחיש ַעם ְקדֹוָשְך             

ְליֹון / ְבֵנה ִצּיֹון / ּוֵבית ְמשֹוָשְך              ַמֵהר ֵאל ע 

 ּוֵמָחרֹון שּוב / ַעד ָאן ָישּוב / ֵצל ַהַּמֲעלֹות                   

ש / קּום ָנא ַאֵּמץ / ִבְרַכִים כֹוְשלֹות[                    מ   ָמֵגן ]ָוש 

 

  ֵאר ְמִשיִחי / ֵאַלי ַשְלִחי / ִחיש ַקל ִכְצָבִאים  פ         15

ת ְיָי / ִיְהיּו ְיֵרִאים              ְוָאז ֲהמֹוַני / א 

 ֵעת ָיֵגל ִיְשעֹו / ּוִבְזרֹועֹו / ִיְקבֹוץ ְטָלִאים             

 ּוְבֵחיקֹו ִיָשא / ִאיש ְוִאָשה / ִויַנֵהל ָעלֹות                    

       / ִויַנֵהל ָעלֹות[       ּוְבֵחיקֹו ]ִיָשא / ִאיש ְוִאָשה                   

 

ישראל, ע"פ שמות ד, כב. עם : ולבן הבכור 0 דניאל יב, ו. ע"פזמן הגאולה,  :קץ פלאות 1 ביאור:

כינוי : מגן ושמש : איכה א, ד.דרכי ציון אבלות 3 ירמיה ב, ב. : אהבה ראשונה, ע"פאהבת כלולות

 .הארץ: חורבן והממלכה ההפוכה 5 איוב ד, ד. : ע"פכושלות...קום 9 פד, יב. תהלים קב"ה, ע"פהל

: אבד והדש : אויבי ישראל.ואכזרים צוררים המון 9 .זזכריה ב, ט : ארץ ישראל, ע"פאדמת קדש 6

 ישעיה כה, י. : כשם שרומסים ערמת תבן,כהדוש מתבן 8רמוס, ע"פ מלכים ב יג, ז. כלה ו

 את הדרך, ע"פ ה: פנסקל מסילות 11 שמות טו, ה. : ישקעו במצולות, יטבעו, ע"פבמצולות...וכמו

, מן הגלות, ע"פ הסוהר ביתמ: מבית כלוא 11 פגעים, ע"פ צפניה א, ג.ו: ומכשלות ישעיה סב, י.

: ומחרון שוב 13 : בנה את ירושלים ואת בית המקדש.בנה ציון ובית משושך 10 ישעיה מב, כב.

מאורות הלליקוי  רומז .חעיה לח, שע"פ י :המעלותצל עד אן ישוב חזור מכעסך ע"פ שמות לב, יב. 

כך  כאות למלך חזקיהו לכך שהוא דוחה את מותו בשל תפילותיו לאל ואמונתו בו.האל שנתן 

 .בתפילה ובבקשה לאללעם ישראל הפונה  הציפייה לאות המבשר את הגאולה כמחילקיימת כאן ה

: עם המוני 16 : במהירות.כצבאיםחיש קל  ע"פ ישעיה כח, ה. את משיחי המפואר, :פאר 15
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: עם טלאים 18-19 : ובכח ידו.ובזרועו : ישמחו הניצלים.יגל ישעו 19 : יאמינו.יהיו יראים ישראל.

 ישעיה מ, יא.  : ע"פ...עלותובזרועו והטור יורד אל המשכו. ישראל שנמשל לצאן.

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

[ תתק]-ייק טטז חחז [ / ווזתתק]-ההק דדב גגב [ / אאבתתק] -תתק ששק ררק )קקק חריזה:

 .וכו'(

 .(0)למעט טור  5+ 9+ 5משקל: הברות פונטי 

   .אקרוסטיכון: יוסף

 .תורכילחן: 

   Cevrin çeqeyim.35תעתיק לועזי:

      Segah.מקאם: שיגייא,  

 .933דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,לגשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 ל ע"א -כט ע"ב                                                                                                            סח

 סי' יוסף    מיקשורי דילי תורכישיגייא לחן 

 

ְך ַבחּוץ שֹוְטטּו  י           ר   ֹוְדֵעי ֳאָרחֹות עֹוְבֵרי ד 

ת דֹוד ִחְשִקי ִשְמַחת ִּגיִלי ְראּו ַהִביטּו               ְוא 

 ִאם ִתְמְצאּו לֹו ֹתאְמרּו לֹו ִכי ִצְלַלי ָנטּו / ַלֲערֹוב             

 ֹבא ָיֹבא ְוַעם ַמְרִעיתֹו ֵאָליו ִיְתַלְקטּו                 בא וכו'             

 

 ה ְוַגם ַתַחת ָכל ֵעץ ַרֲעָנן ַעל ָכל ִּגְבעָ  ו          5

ה טֹוב ְוָשֵלו ְוַגם ַשְלֲאָנן              ּוְרֵעם ְבִמְרע 

 ְיַנְשֵאם ְוַגם יֹוִשיֵבם ִבְנֵוה ַשֲאָנן / ַיֲערֹוב             

                                  ֲעָבָדיו ְלטֹוב ַדלּו ּוְבֹלא ִעָתם ֻקְּמטּו                         

 ֹבא ]ָיֹבא ְוַעם ַמְרִעיתֹו ֵאָליו ִיְתַלְקטּו[                     

 

 ְפרּו ֵאָליו ָבאּו ּגֹוִים ְבֵבית ִמְקָדִשי  ס        11

ל ת ִאיִשי               ִטְּמאּו ֵהיָכִלי ְוִכבּו ַּגח 

 את ַנְפִשי / ַהרֹוב ְרבּו ֵביִתי ַעל ֲעֹוִני ְוַחטַ ְוחָ             

ם ִיּמּוטּו                                                            ְבֵאש ַיִפיֵלם ְנָחִלים ַעֵליה 

 ֹבא ]ָיֹבא ְוַעם ַמְרִעיתֹו ֵאָליו ִיְתַלְקטּו[                     
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 :89, סימן 40יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“May I suffer your pain” 
Meter probably rajaz 

 .Nazmiהרעיון בכותרת מזכיר שורה משירו של המשורר 
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 ת ָבָגם ָיִכין ְוַעל רֹוב ָשלֹום ִיְתַעְנגּו   פ         15

ְהּגּו ְוָאַזי ֻכָלם רֹוְממוֹ                 ת ֵאל ִבְגרֹוָנם י 

 ִכי ִכיֵמי ָהֵעץ ִיְהי ה יֹוָמם ְוָתִמיד ִיְדּגּו / ָלרֹוב              

 טּו                                                 ִיְרבּו ְככֹוְכֵבי ַהָשַמִים ְוֹלא ִיְמעֲ                     

        ִיְרבּו ]ְככֹוְכֵבי ַהָשַמִים ְוֹלא ִיְמֲעטּו[                               

 

הקב"ה,  :שמחת גילי קב"ה.כינוי ל :דוד חשקי 0 נדדו. חעוברי אור :יודעי...שוטטו 1 ביאור:

יום מותי  קיצי, כי :כי צללי נטו לערוב ע"פ שיר השירים ה, ח. :תאמרו לו...אם 3 מג, ד. תהלים

ועל  5 : יתקבצו.יתלקטו .עט, יג תהלים, ע"פ : עם ישראלועם מריעתו 9 ירמיה, ו, ד.ע"פ  קרב,

ורעם במרעה  6וכאן בהקשר חיובי בשונה מהפסוק.  .ד מלכים ב, טז,ע"פ  בכל מקום, :רענן...כל

ארץ ב: נוה שאנןב 9 איוב כא, כג. : שלו ושאנן, ע"פשלאנןגם שלו וו יחזקאל לד, יד. : ע"פטוב

: ע"פ עבדיו לטוב 8 אל המשכו. יורד הטורו : יקבל אחריות.יערוב 8-9 ישעיה לג, כ.ישראל, 

 איוב כב, טז.: נכרתו טרם זמנם, ע"פ ובלא עתם קמטו. נתדלדלו ישראל :דלוקיט, קכב.  תהלים

 י,קדשמאת חיללו  :טמאו היכלי 11. נחרב המקדש :...מקדשיבאו : ָלֵאל.אליו : דווחו.ספרו 11

וחטאת  : בשל חטאי.על עוני 10 .מנעו ממני להקריב קרבנות :אישי כבו גחלתו עט, א. תהלים ע"פ

מי ו וף את האויבים: האש תשרבאש...ימוטו 13הלשון ע"פ מיכה ו, ז. ורוב פשעי, : הרוב נפשי

 16 דניאל א, טז. ע"פהאל יזמן לישראל את אוכלם, הלשון  :יכין פת בגם 15. יטביעוםהנחלים 

 ישעיה סה, כב.ימים, יאריכו  :כימי העץ 19 קמט, ו. תהליםשיבחו של האל,  :בגרונם רוממות אל

 ראשית כב, יז. : בככוכבי השמים 18: יפרו וירבו. ידגו

 

   .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[ וכו'(ת] -תש[ / בבבת] -תשאאא[ / ת] -תשחריזה: )תתת

  .וכו' 3+ 5+ 9+ 5, 3||  5+ 9+ 5, 5-9 ,0-1משקל: הברות פונטי: 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Meksur (text:meksuri) dili.36תעתיק לועזי:

      Segah.מקאם: שיגייא, 

 .1569דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,לושיר  החומות,, שומרי ברנשטיין נדפס:
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“The broken heart” 
Meter rajazor mudrat. 
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 ע"ב -ל  ע"א                                                                                                          סט

   סי' יוסף    שגון אחר חדיכנ *גיברין גיקיאים תורכישיגייא לחן 

 

ל ָאחֹור ִיסֹוגּו                         חנון י            ס  ת עֹוְבֵדי פ   בֹושּו בֹוש 

ֱהגּו                                חנון  ִכי ֵאין ָבם מֹוִעיל ֹלא ִיְשְמעּו ַאף ֹלא י 

ם ּוְכדֹוַנג            ם ִיְהיּו עֹוֵשיה   חנון  ִיּמֹוגּו                          ּוְכמֹוה 

 ֹלא יּוְכלּו ַמֵלט ּוִמִּמְסְּגרֹוָתם ַיְחְרגּו                             חנון       לא וכו'           

 

ְתַהַלל                               חנון ו         5 ְצַדק נֹוָרא ְוַגם א   ֲאִני ְבָך א 

ְך ְמֻהוָלל                          חנון            ל  ן ָלְך מ  ט   ִכי ַאָתה יֹוְצִרי ִמב 

 ַעד ָאן ַעְבָדְך ִמְפָשֵעינּו ִיְהי ה ְמֻחוָלל                             חנון           

ָעֵלינּו ִיְלֲעגּו                       חנון                           ּוְבֵני ֵנָכר ִיְמשֹולּו ְוַ

 ֹלא ]יּוְכלּו ַמֵלט ּוִמִּמְסְּגרֹוָתם ַיְחְרגּו[                 

 

ְצַדק ִרְשִעי ַאל ִתְזכֹור                     חנון ס       11  ֵפר ַאָתה ְלַמַען א 

ק ָעכֹור             ל ֵעמ   חנון             ַתְשִליְך ִבְמצּולֹות ָים ַחֹטאָתם א 

 ִכי ֵבין ַהּגֹוִים ָאחּוג ְוָאנּוַע  ַכִשכֹור                               חנון           

 חנון    ִכי ַעל ַצָּואִרי ָעלּו ְוַגם ִבי ִהְשָתְרגּו                                          

 ִּמְסְּגרֹוָתם ַיְחְרגּו[ ֹלא ]יּוְכלּו ַמֵלט ּוִמ                 

 

 ַקח ֵעינ יָך ְוַגם ַהֵטה ָאְזְנָך ּוְשַמע                               חנון פ       15

ת            ת ֵעיִני ָדמֹוַע ִיְדַמע                                 חנון ְתִפָלִתיא   ְוא 

 ּגֹוִים ִנְדַמע                                חנוןל ִיְשָרֵאל בַ ִמְפֵני ֵּגָוה ש            

ץ ִיְפרּו ְוָלרֹוב ִיְדּגּו                       חנון                 ב ָהָאר  ר   קּום ּוְבק 

 ֹלא ]יּוְכלּו ַמֵלט ּוִמִּמְסְּגרֹוָתם ַיְחְרגּו[                

  

צז,  תהלים ע"פ וכאן כינוי לאויבים, יתביישו עובדי האלילים, :עובדי פסל בושת יבושו 1 ביאור:

 3 קטו, ז. תהלים לא מדברים, :לא יהגו : ירמיה טז, יט.אין בם מועיל 0 : יתרחקו, יבדלו.יסוגו ז.

ע"פ  לא ימלטו מגורלם, הלשון :לא יוכלו...יחרגו 9: ימסו. ימוגו סח, ג. תהלים: ע"פ דונגוכ

עד  9 ה. ,ישעיה מט: יוצרי מבטן 6 : אתפאר.אתהלל כאן אאמין אבטח.: אצדק 5 מו. ,יח תהלים

 8. בשל חטאיו נהרג: וללחממפשעינו יהיה : עם ישראל, ע"פ ויקרא כה, נה. עבדך: עד מתי. אן

 11 : הרצה את דבריך כדי שאדע לנהוג כצדיק.ספר...אצדק 11 .ישלטו : הגוייםימשולו ובני נכר

נכרכו  :השתרגו...כי על 13 קז, כז. תהלים : ע"פאחוג ואנוע כשכור 10 יהושע ז, כו.: עמק עכור

: את...ידמע 16 טז. ,מלכים ב יט: ע"פ ...ושמעפקח 15 איכה א יד.ע"פ  סביב צוארי לחנוק אותי,

 )"נדמע"( "גוה"( כואב ובוכה-)גופו ם ישראלע: נדמעמפני... 19 .המלווים בבכי חנוניתאת שירי ו

ע"פ  בקשה שישראל ירבו מאוד, הלשון :..ידגוובקרב. לשון פנייה לאל. :קום 18 בשל מצבו בגולה.

  בראשית מח, טז.
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    .סטרופית, מעין אזורית, בתוספת מילת מילואים תבנית שירית:

   .[(ת] -[ / גגגתת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(5+ 9+ 5) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

       .Segahמקאם: שיגייא,  

 .133: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ל ע"ב                                                                                                            ע

  סי' יוסף    שיראמו שירוירי אמיששיגייא לחן רומאנסי קומו 

 

 ֵאל ָקדֹוש יֹוֵשב  ְתִהלֹות ִיְשָרֵאל            

 קּום ְוִנְדֵחי ִיְשָרֵאל ְתַכֵנס                          אל              

 

 ֹוָנְתָך ֵאל ָשְבָעה / ְבָרעֹות ַנְפָשּה י        

ת ְנחּוָשה                         ש   ם   אל קו   ְוָחְלָפה ְזרֹוָעּה / ק 

 

 ָה ִמְנעּוָרּה   / -ַרַבת ְצָררּו ו         5

 / ָה ִמְּגִביָרּה                קום   אל  -ָמְשלּו ִבי ַוְיִסירּו          

 

 / ָצרֹות ְתכּופֹות בּוָה ַכַּמִים ס          

 קום   אל     ְוָלְקָחה ִכְפַלִים / רּוַח ִזְלָעפֹות                        

 

יָה  פ           ר ָנְטָעה / ַהֲאִכיל   ְרָיּה ֲאש 

יָה                 11  קום   אל     ִמַּמְעַין ַהְישּוָעה / ַהְשֵקה ֵאל 

 

 ְלָקּה ָהֵאל ָאְמָרה / ְבתֹוְך ָּגלּוָתּה ח          

 קום  אל     ִלישּוָעְתָך נֹוָרא / ַנְפָשּה ִקְּוָתה                       

 

 / ָתִכין ְוהֹוָדּה בּול ּוֵבית ָקְדָשּה ז          

 קום  אל     ַשַבָתּה ְוָחְדָשּה / ְוָכל מֹוֲעָדּה                        

  

 ֹוֵמם ִחיש ֵנס ִדְגָלּה / ְוַקְרָנּה ָתִרים ק     15

ָהִרים                 קום  אל            ְוָשלֹום ְוֵחן ָלּה / ִיְשאּו ה 
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קמז,  תהלים, ע"פ בגלות המפוזרים : ישראלונדחי ישראל 0 כב, ד. תהלים: ישראל...אל 1ביאור: 

שבעה כנסת ישראל, ע"פ שיר השירים א, טו. : יונתך 3 .ז, טד: תקבץ, תאסוף, ע"פ אסתר תכנס .ב

פגע בידה קשת נחושת שהוא ציור  :נחושה...וחלפה 9 פח, ד. תהליםסבלה,  :ברעות נפשה

ימי מ כברקמו לה אויבים  :רבת צררוה מנעורהו 5 יח, לה. תהלים ע"פ לעוצמת האויב, הלשון,

: משלו בה, הגלו אותה והרחיקוה מאדונה, משלו...מגבירה 6 קכט, א. תהלים , ע"פצעירותה

 ע"פ ישעיה מ, ב.נענשה כפליים,  :ולקחה כפלים 8 פח, יח. תהלים ע"פ :סבוה כמים 9מהאל. 

 4 יא, ו. תהלים כאן כינוי לאסונות, מזיקה, רוח :רוח זלעפות : זעף, אימה, זעם.זלעפות

 ע"פשלח לה הצלה,  :ממעין הישועה 11גמול על מעשיה.  האכל אותה, תן לה :פריה...האכיליה

שבתה וחדשה וכל  19: והדרה. והודה 13 ע"פ איכה ג, כד. :האל אמרה חלקה 11 ישעיה יב, ג.

ע"פ : וקרנה תרים החזר אותה לימיה מקדם. :קומם...תרים 15 הושע ב, יג. , ע"פכל חגיה: מועדה

     עב, ג.     תהלים: ע"פ ושלום...ההרים 16קמח, יד.  תהלים

 

 

  .סטרופית, דו טורית, בתוספת מילות רפרין :תבנית שירית

   .וכו'( חריזה: )שת/ אבאב / גדגד / הוהו

 .5+ 6הברות פונטי  משקל:

  .אקרוסטיכון: יוסף חזק

  .ספרדי -לחן: רומאנסי

  .Co'mo servire' a mis amores37תעתיק לועזי:

        Segah.מקאם: שיגייא, 

   . 9111 : דוידזון, אוצר השירה, אזכרנ

 MS Heb 8*2028 (B191 2028-8.)כתב יד ירושלים, בית הספרים הלאומי, מקור: 
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 לא ע"א -ל ע"ב                                                                                                            עא

 סי' יוסף    *עיקשוד יישא  טובייו אולו טובייו שיגייא לחן גריגו

 

 ֵתיב ַעל ֻכוְרֵסי ְיָקר ּוְרבּוָתא  יָ          

 ֱאָלּה ָשֵליט ַעל ָעְלָמא ִבְגבּוְרָתא            

 ַאף ָיֵהיב ְלַחִכיִמין ָחְכְמָתא           

 ָּגֵלי ֲעִמיָקָתא ּוְמַסְתָרָתא                           אף וכו'                                          

  

 ֲאָנא ָתִדיר ְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ו         5

   ֲאַשַבח שּום ֱאָלָהא ִדְשַמָּיא           

 ֲאֵרי ִבְשַפְרָפָרא ָכל יֹוַמָּיא           

 הּוא ְמַהַדר ְלָוִתי ִנְשָמָתא                                 

                                                  ַאף ]ָיֵהיב ְלַחִכיִמין ָחְכְמָתא / ָּגֵלי ֲעִמיָקָתא ּוְמַסְתָרָתא[                     

 

 ְגַדת ָקֵמיּה ַמְלָכא ְבָכל ַרְמָשא ס       11

 ּגּוָפא ָנִאים ְלֻרוְחָצא ְבַעְרָסא           

 ְבָדקּוָה ִמֵסיָפא ַעד ֵריָשא           

 ְוַאְזַדת ִמּגֹו ֻפָּמא ִמְלָתא                                  

 ַאף ]ָיֵהיב ְלַחִכיִמין ָחְכְמָתא / ָּגֵלי ֲעִמיָקָתא ּוְמַסְתָרָתא[                                                                    

                                                                      

 ְוַאֵסי ְלֵכיָבה  ֻרוק ַנְפִשאי פ       15

 ִכי ְדִחיק ַלּה ָעְלָמא ַסִּגיא טּוָבא             

   ְוִליָכא ֱאיָנש ַמן ְדַאְשַּגח ַבּה            

 ֻכְלהֹון ֲעִבידּו ַבּה ִזילּוָתא                                 

 ַאף ]ָיֵהיב ְלַחִכיִמין ָחְכְמָתא / ָּגֵלי ֲעִמיָקָתא ּוְמַסְתָרָתא[                                                                    

                                                                       

 ֹוִבי ְדַחְבִתי ָתִדיר ְשבֹוק ָנא ח     01

 ֹלא ֵיַעלּו ָקָמְך ְבֻחוְשָבָנא            

 ֲאָנא ָלא ִיְשַתַכח ִבי ָסְרָחָנא             

 ְוָכל ָשלּו ְוִעיָלא ּוְשִחיָתא                   

                          ַאף ]ָיֵהיב ְלַחִכיִמין ָחְכְמָתא / ָּגֵלי ֲעִמיָקָתא ּוְמַסְתָרָתא[                                           

                                            

 ְמָנא ְוִעיָדן ַשִּגיא ְוַתִקיף  ז       05

 ִהִקיף  ִאית ִכי ָעִרי ְסחֹור ָיִתי          

 ְכִחְוָיא ֵריִשי ָאִרים ְוַאְזִקיף          

 ַעל ָדא ְיִהי ְמַהְחְעָפא ָדָתא                  

 ַאף ]ָיֵהיב ְלַחִכיִמין ָחְכְמָתא / ָּגֵלי ֲעִמיָקָתא ּוְמַסְתָרָתא[                                                                    
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 ֵבל ְבַרְעָוא ָקְרַבן ְצלֹוִתי ק       31

 ְוַהֵעל ֳקָדָמְך ָית ָבעּוִתי             

  ּוְשַלח ַמְלָכא ְמִשיָחא ְלָוִתי            

 ַמְלכּוָתא        ְוָהב ֵליּה ִחְסָנא ְוַגם                

 ַאף ]ָיֵהיב ְלַחִכיִמין ָחְכְמָתא / ָּגֵלי ֲעִמיָקָתא ּוְמַסְתָרָתא[                

        

והים מושל בעולם : אלאלה...בגבורתא 0 .וגדולה כבוד: יושב על כסא יתיב...ורבותא 1: תרגום

 :ומסתרתאגלי עמיקתא  9 .ב, כא, ע"פ דניאל נותן לחכמים חכמה גם :אף...חכמתא 3. בגבורה

 , בכל עת: ואני תמידואנא תדיר לעלמי עלמיא 5 ., ע"פ דניאל ב, כבגלה עמוקות ונסתרותמ

ע"פ דניאל עם שחר,  :בשפרפרא 9 .שמיםשבאלוה  שם: אשבח אשבח...דשמיא 6 .לעולמי עולמים

תי, נשמ : הוא מחזיר אליהוא...נשמתא 8 .הרי בשחרו של כל יום :איארי בשפרפרא כל יומ ו, כ.

 11 .בכל ערב )האל( מלךהלפני וה תחוָ מש :רמשא...סגדת 11 .על פי תפילת "מודה אני"

 13. התחלה: בדקו אותה מהסוף עד הרישאבדקוה... 10ָיֵשן בבטחה במיטה. : הגוף גופא...בערסא

 :נפשאי 15, ע"פ דניאל ב, ה. אינו ניתן לשינוי ,שיוצא מפי קיים ומאומת הדבר: מלתא...ואזרת

את  נפשי ורפאְגאל : פרוק...לכיבה. שלי נפשוה נפש, של נפשאשילוב  כנראה, כתיב שגוי. הנפשי

 19 .מאוד, כלומר היא לחוצה, נמצאת במצוקה רבה עולםה: כי דחוק לה כי...טובא 16 .כאבי

מחל לי  :חובי...נא 01 זילזלו בה.כולם : זילותא...כלהון 18. שהשגיח בה : ואין אדםוליכא אינש

: לא אנא...ושחיתא 03-00 .חטאינותביא בחשבון את  אל :בחושבנא לא יעלו קמך 01 .על חטאי

הקב"ה ע"פ איוב כינוי ל: שגיא 05ו. -ע"פ דניאל ו, ה ,וכל שגגה ועוולה וקילקול ,חטא יימצא בי

 06 .הוא הקב"ה כל עת ושעה נשגב וכביר :זמנא...ותקיף : כינוי לקב"ה.ותקיף לו, כו.

 09אפשר, כי הכוונה כאן לאויבי, היצר הרע.  הקיף אותי סחור סחור.אויבי : אית...הקיף

צ"ל מהחצפא,  כנראה :מהחעפא: זאת. דא 08ף. י: כנחש את ראשי ארים ואזקכחויא...ואזקיף

: קבל קבל...צלותי 31 .ו, ע"פ דניאל ב, ט: על זאת תהי הדת עזהמהחעפא דתא .קשהחזקה, 

: ושלח...לותי 30 .בקשתי: והבא לפניך והעל...בעותי 31 .לשירו זה, רומז ברצון את קרבן תפילתי

              מלכות.גם וסן : ותן לו את החווהב ליה...מלכותא 39 ושלח אלי את מלך המשיח.

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .וכו'( [תת] -/ בבבת [תת] -/ אאאת[ תת] -חריזה: )תתתת

 .(5חלק מהרפרין,  -9 )למעט טור 11משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף חזק

 .יווני -לחן:  גריגו

  Segah.מקאם: שיגייא,  

 . 9330: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ
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 ע"ב -לא ע"א                                                                                                             עב

  סי' יוסף    אטראפי גימין תורכישיגייא לחן 

 

 ֹוֵצר ָכל ְיצּור ְּגדֹול ֵעָצה ַרב ֲעִליִלָּיה י          

ר ָּגְדָלְך יּוַכל ְלַהֲחָוָיא                     ה ֲאש   ִמי הּוא ז 

 דֹוד                ֵאל / צּור ּגֹוֵאל / ִמי ָכמֹוָך ֵאל                   

 דֹוד  ִחיש ָארּום / יֹוֵשב רֹום / ִמי ָכמֹוָך ֵאל                     

 

ץ ְוָשַמִים ָאדֹון ִמֵלאתָ  ו          5 ר   ַאָתה א 

 ּומֹוֵשל ַבֹכל ְבָיד ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה                    

 דֹוד               ֵאל / צּור ּגֹוֵאל / ִמי ָכמֹוָך ֵאל                    

 ִחיש ]ָארּום / יֹוֵשב רֹום / ִמי ָכמֹוָך ֵאל    דֹוד[                 

 

 ֻגוָלה ִמָכל ָהַעִּמים ְלִיְשָרֵאל ַשְמָת  ס            

 ג ִמַדם ָחָלל ְוִשְבָיה ְוַעָתה ָשאֹוג ִיְשַא               11

 דֹוד               ֵאל / צּור ּגֹוֵאל / ִמי ָכמֹוָך ֵאל                    

 ִחיש ]ָארּום / יֹוֵשב רֹום / ִמי ָכמֹוָך ֵאל    דֹוד[                 

 

ם ַעם ָנָבל ְוָסָכל  פָ            ם ֲעֵליה   ֲערּו ִפיה 

ַצע ְוַחבּוָרה ּוַמָכה ְטִרָּיה                     ִהכּום פ 

 דֹוד                ֵאל / צּור ּגֹוֵאל / ִמי ָכמֹוָך ֵאל               15

 ִחיש ]ָארּום / יֹוֵשב רֹום / ִמי ָכמֹוָך ֵאל    דֹוד[                 

 

 ֲחמֹול ַעל ַעָּמְך ּוְפֵדם ִמָכל ָצָרה ְוצּוָקה             

ל ִצּיֹון ְוַגם ַהר ַהּמֹוִרָּיה                     ְוַהֲעֵלם א 

 דֹוד                ֵאל / צּור ּגֹוֵאל / ִמי ָכמֹוָך ֵאל                   

        מֹוָך ֵאל    דֹוד[ ִחיש ]ָארּום / יֹוֵשב רֹום / ִמי כָ             01

 

ירמיה לב, : הקב"ה, ע"פ גדול עצה רב עליליה: הקב"ה, ע"פ ירמיה י, טז. יוצר כל יצור 1 ביאור:

האהוב,  :דוד לה, י. תהלים: ע"פ מי כמוך אל 3 .רוממותךמי יוכל להביע את : להחויאמי... 0 יט.

: הקב"ה, אדון 5. הקב"ה את :יושב רום: אשבח. ארום 9 כינוי לקב"ה, ע"פ שיר השירים א, טז.

 : עםלישראל...סגולה 4 ע"פ יחזקאל כ, לד. בעוצמה, :ביד ובזרוע נטויה 6קיד, ז.  תהלים

 :מדם חלל ושביה ירמיה כה, ל. זועק את צעקתו, :שאוג ישאג 11 .דברים ז, ו ע"פ ,הבחירה

, הלשון ע"פ העמים המשעבדיםאויבי ישראל, : עם נבל וסכל 13 דברים לב, מב. גלות,ממוות ו

הר  18 ישעיה ל, ו. :צרה וצוקה : וגאלם.ופדם 19 ישעיה א, ו. :טריה...פצע 19. עד, יח תהלים

 דברי הימים ב ג, א.  ,ובית המקדש ירושלים אל :המוריה
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 -ָיה(, ואחריה פזמון דו -סטרופית, דו טורית. כל מחרוזת מסתיימת בחרוז אחיד )תבנית שירית: 

 טורי.

  . ִָיה( -חריזה: אחידה )

 .וכו' 5+ 3+ 3, 9||  5+ 9, 3||  5+ 9+ 5 ,0-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 .38Etraf-i çemenתעתיק לועזי:

 Segah.מקאם: שיגייא, 

     . 0019: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 לב ע"א -לא ע"ב                                                                                                          עג

 סי' יוסף    *אי להי תאשריטי הינקייאר תורכילחן  ראסט

 

ר ָבַחְרָת ִלְסֻגוָלה יָ             בֹואּו ְוַיִּגידּו ַעם ֲאש 

 ַדַעת ְבִפי ַהֹכל ְמֹאד ִנְגָלהִצְדָקְתָך ַהנוֹ             

 יֹוִדיעּו ְלָכל ָהַעִּמים ִכי ַאָתה ָרם ּוַמה ִנְפָלא            

ה אֹוָרה ְכמֹו ִשְמָלה              יָך עֹוט  ה ְכַמְעש   ִמי ַיֲעש 

ם ִכי ָלְך דּוִמָּיה ְתִהָלה                       5  ישמרו וכו'ִיְשְמרּו ַמְחסֹום ְלִפיה 

 

ן ִאָּמם ו             ט   ִנִסים ָעִשיָת ִעָּמם ִמֵצאָתם ִמב 

ם ְוַגם ֻסוָכה ְלֵצל יֹוָמם             ְזָרָתה ָלה   ָהִייָת ע 

ם ַלְחָמם              ֲהִכינֹוָת ֹכל ְבִעתֹו ָעַרְכָת ִלְפֵניה 

יָך ַעל ָכל בְ              ה ָעְצמּו ִנְפְלאֹות   ָרָכה ְמרֹוָמם מ 

ה ָיקּומּו ְוַגם ַבַלְיָלה              11 ר ַעל ז   ְלַהִּגיד ַבֹבק 

ם ִכי ָלְך דּוִמָּיה ְתִהָלה[                    ִיְשְמרּו ]ַמְחסֹום ְלִפיה 

 

פ             ם ס  ץ אֹוְיֵביה  ר   ר ְיַסְפרּו ִכי ַּגם ִבְהיֹוָתם ְבא 

 ֹלא ְמַאְסָתם ְלַכלֹוָתם ֹלא ָאַבד ָמנֹוס ִמְנֵהם             

ם               ָהִייָת ְבתֹוְמֵכי ַנְפָשם ֵמאֹוְיִבים ָחְרקּו ִשֵניה 

ם        15  לּו ַאָתה ְשַמע ְבקֹוָלם ַקֵבל ִשיָחם ְוִניֵביה 

ל ַנְפִשי ְּגָאָלּה ְתִביֵאמֹו ְלַהר ָקְדָשְך ָקְרָבה                   א 

ם ִכי ָלְך דּוִמָּיה                   ְתִהָלה[  ִיְשְמרּו ]ַמְחסֹום ְלִפיה 

 

           

                                            
38
 : 115, סימן 111יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“The surroundings of the meadow”. 
Meter: a hazaj variant. 

 .Baqiתחילתו של גזל מפורסם מאוד של המשורר 
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 הקב"ה צדיק, :צדקתך...נגלה 0 : העם הנבחר, עם ישראל, ע"פ דברים ז, ו.לסגולה...עם 1 ביאור:

ישמרו מחסום  5 קד, ב. תהליםהקב"ה, ע"פ כינוי ל: עוטה אורה כמו שמלה 9 ע"פ ישעיה מה, כא.

אין די מילים להביע את תהילתך ועל כן  :לך דומיה תהלה לט, ב. תהליםע"פ  יחרישו,: לפיהם

 9 עא, ו. תהלים: מראשית קיומם, ע"פ בטן אמםמ 6סה, ב.  תהלים ע"פ השתיקה היא תהילתך,

 קמה, טו. תהלים: בזמן, ע"פ בעתו 8 ישעיה ד, ו. עבורם מגן ומחסה, ע"פ היית: סוכה לצל יומם

 11 הקב"ה, נחמיה ט, ה. :מרומםעל כל ברכה  4: סיפקת את מזונם. ערכת לפניהם לחמם

: בארץ אויביהם 10. צב, ג תהליםע"פ  ,לומר את התפילה במועדה בוקר וערב :להגיד...בלילה

לא . ויקרא כו, מד, ע"פ : לא בחלת בהם ולא ביקשת להשמידםלא מאסתם לכלותם 13בגלות. 

: בין בתומכי נפשם 19 ., ע"פ דניאל ב, לג: מהםמנהם .קמב, ה תהלים : ע"פאבד מנוס מנהם

 ול 15 איכה ב, טז. ע"פ ,םהשונאימהקושי שהקשו עליהם  :מאויבים חרקו שניהםהעוזרים להם. 

מג, ג.  תהליםע"פ  :תביאמו להר קדשך 16. הלואי שתשמע ותקבל את תפילתם :...וניביהםהאת

 סט, יט.  תהליםהגאולה, אז תגיע  :קרבה אל נפשי גאלה

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[(ת] -[ / בבבבת ת] -[ / אאאאת ת] -חריזה: )תתתתת

 .(10למעט טור , 8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

   .Rast, ראסט מקאם:

 . 110: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ע"ב  -לב ע"א                                                                                                            עד

 שימין איין תורכילחן  ראסט

 

ְלִקי ָשֵמן          ה ח  ְרו  ָך א  ן ֵבית  ש    ִיְהי ה ַמְלִכי ִמד 

ה          ר לֹו ָקֹוה ֲאַקּו  ר ַדְרכֹו ִנְסָתָרה ֲאש  ב   ְוג 

ה                     ר ָיִסיר ֵמַעל ָפָניו ַמְסו   יסיר  ֵאַלי ָיֹבא ַקל ַכנ ש 

 צּור ִיְשָרֵאל ַּגם ְקדֹושֹו ְישּועֹות ַיֲעֹקב ַצֵּוה           צור וכו'         

 

 ְך ִכי ָּגְלָתה / ִתָּגל ה ֵאַלי ַמְלכּוָתּהּוְשִכיַנת ֻעזָ        5

ם ַקְדָמָתא          ד   ּוְלֵבית ְמקֹום ְמנּוָחָתּה / ָתשּוב ְכק 

ָה ְלַקְדמּוָתּה / ַּגֵלה ְיַקר ְּגֻדוָלָתּה                גלה            ֲהִשיב 

ה ְוַגם ִעָּמִדי ֹזאת ַהַפַעם ֵאַלי ִאיִשי                 ִיָלו 

  צּור ]ִיְשָרֵאל ַּגם ְקדֹושֹו ְישּועֹות ַיֲעֹקב ַצֵּוה[                
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ע"פ ישעיה כינוי פנייה לאל,  :מלכי. טזע"פ חבקוק א,  : נתח גדול תהיה מנתישמן חלקי 1ביאור: 

ע"פ המשיח, : וגבר דרכו נסתרה 0לו, ט.  תהליםאשבע, ע"פ  טובך: ממדשן ביתך ארוה מד, ו.

 9שמות לד, לג. ע"פ יתגלה,  :מסוה...יסיר 3, ע"פ ירמיה ד, יג. מהירות: בקל כנשר 3איוב ג, כג. 

מד,  תהלים: צווה גאולה לעם ישראל, ע"פ ישועות יעקב צוה: הקב"ה, ישעיה ל, כט. צור ישראל

ולבית מקום  6. תתגלה לי גלתה עם עם ישראל לגלותו אשר : השכינהושכינת...מלכותה 5ה. 

 ,: תחזור ותהיה כבעברתשוב כקדם קדמתאע"פ דברים יב, ט.  מושבה, בית המקדש,ול: מנוחתה

ילך עכשיו בן זוגי : הפעם אלי אישי ילוה  8: ע"פ אסתר א, ד. גלה יקר גדולתה 9ע"פ ישעיה כג, ז. 

על בוא משמע  ,בין כנסת ישראל לקב"ה , רומז על האיחוד)ולא ניהיה פרודים ומרוחקים( עימי

  .ע"פ בראשית כט, לד הלשון הגאולה.

 

   .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[(ת] -תבאבאב[ / את] -חריזה: )תתתת

  .8+8משקל: הברות 

 .איןאקרוסטיכון: 

  .תורכילחן: 

   .39Simin ayinתעתיק לועזי:

   Rast. ,ראסטמקאם: 

 . 1630: דוידזון, אוצר השירה, ש זכרנ

 

   לב ע"ב                                                                                                            עה

  סי' יוסף    רוחום גיבי תורכילחן  ראסט

 

 ַשְבִתי ֵבין ִמְשְפַתִים / ֵבין ָנְכִרים ָהִייִתי ְלַמס יָ           

 ּוֵבין ַתנּור ְוִכיַרִים / ָתִמיד ָהִייִתי ְלִמְרָמס            

ד ַלָּמס             ס   ַוִּיְגַבּה ַעד רֹום ָשַמִים / ַעם ִמְּמָך ח 

ְך ַאַפִים / ַנְפִשי ִמתֹוְך ּוֵמָחָמס              גאל וכו'               ר   ְּגַאל ָנא א 

 

ה ֵיַקר ָדִמי ו          5 ְלִבי / ְלָפנ יָך ְכָקְרַבן ש   ְוח 

ה              ִכי ְתשּוָרה ֵאין ְלָהִביא / ֹלא עֹוָלה ְוַגם ֹלא ִאש 

 ָאָנא ֵאִלָּיה ַהִתְשִבי / ַעְבָדְך ֵירֹום ְוִיְתַנֵשא            

 ל ְלַבב ֱאנֹוש ִיַּמסִכי ָחְרשּו חֹוְרִשים ַעל ַּגִבי / ַּגם כָ                        

ְך ַאַפִים /                         ר   ּוֵמָחָמס[  ַנְפִשי ִמתֹוְךְּגַאל ]ָנא א 

 

 

                                            
39
 תרגום טנטיבי:  311, סימן 166יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“…of the silver moon”.  
Meter rajaz.  
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ם ַחנּון פ  ְבלֹות  ס        11 ְפַרִים / ְפרֹוק ֵמֲעֵליה   ִליֵטי א 

 ָאָנא ְבִשְברֹון ָמְתַנִים / ֵיָאְנחּו ָצִרים ְיַענּון            

ֱהָרסֹות ְוִיְבנּון             ְליֹון קֹוֵמם חֹומֹוַתִים / ַהנ   ע 

ן ַמֲעָמס                        ב  ת ְירּוָשַלִים / ַלּגֹוִים א   ְוִשים א 

ן ַמֲעָמס[                          ב  ת ְירּוָשַלִים / ַלּגֹוִים א           ְוִשים ]א 

 

בין שני  ,על הגדר, באמצעתי ישב: ישבתי בין המשפתים ן.: גדרות הצאמשפתים 1 ביאור:

לעבוד למען שובי, למען צרכיהם  יתהכל מהותי הי :הייתי למס שופטים ה, טז.ע"פ  דברים,

 : נדרסתי,למרמסהייתי  .וכאן הכוונה לגלות גיהנוםב: תנור וכירים ובין 0 שופטים א, ל. )כעבד(,

: חסד למסעם ממך גובה הרקיע. ל: התרומם רום שמים ויגבה עד 3ע"פ ישעיה ה, ה.  הושפלתי,

 קג, ח. תהלים: הקב"ה, ארך אפים 9 איוב ו, יד.ע"פ כינוי לאויבים, עם שמאס בחסדי האל, 

: ע"פ גאל...דמי 5-9 שניהם מכוונים לאויבים. :מתוך ומחמסומגזל.  :ומחמס מרמה., שקר :מתוך

תפילתי הנובעת מעמקי  קבל את :ויקר דמי וחלבי הכוונה לנפשי. :דמי וחלבי 5 עב, יד. תהלים

לא ניתן לקיים את הרי ש :תשורה אין להביאכי  6 ע"פ במדבר יח, יז.במקום קורבנות, נפשי, 

: אשה .ע"פ ויקרא א, ט : קורבן העולה כולו באש על המזבחעולה שמואל א ט, ז. עבודת הקודש,

: ירום ויתנשא .מבשר הגאולה: עבדך תשביאליה ה 9 ראה, שם. ,קרבן הנשרף באש כולו או חלקו

: כל לבב אנוש ימס קכט, ג. תהליםע"פ  ,עינו אותי, הציקו ליאויבי : על גבי...כי 8. ויבוא יעלה

במלחמת האחים של בני  סלח לחטא שגרם לסבל: מעליהםסבלות ... : הסר.פרוק 11 ישעיה יג, ז.

: כינוי פנייה חנון וכאן "פליטי אפרים" כינוי לישראל. ו.-שופטים יב, ה גלעד בבני אפריים,

יאנחו  יחזקאל כא, יא.תחת הנטל,  הסיקרב :בשברון מתנים 11קיא, ד.  תהליםלהקב"ה, ע"פ 

, ע"פ במדבר כד, הקב"הכינוי פנייה ל: עליון 10. אשר מענים אותם : יזעקו אויביהםצרים יענון

אבן  משעבדים.עמים הל :לגוים 13חומות העיר ירושלים.  בנה מחדש את :קומם...ויבנון. טז

 : לנטל, ע"פ זכריה יב, ג. מעמס

 

    

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[(תש] -תש דש דש דש[ / תש] -ת א אב אב [ / אבתש] -תש שת שת חריזה: )שת

 .8+8משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  Ruhum gibi.40לועזי:תעתיק 

    .Rast, ראסטמקאם: 

 .3485דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,כבשיר , שומרי החומות, ברנשטיין נדפס:

 .  T-S H 11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

                                            
40
 : 069, סימן 159יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“Like my cheek” 
 .Ufqi, של murabbaכנראה שיבוש של התחלת 
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       לג ע"א -לב ע"ב                                                                                          עו

 סי' יוסף    *מיני מיני תורכילחן  ראסט

 

ס ִתְקָוה ֹוִמי ְמֹאד ָר  י          פ   ד ְוָשָפל ָכל ְבא 

 ּוִביֵדי ֲאדֹוִנים ָקִשים ָהִייִתי ְלַזְעָוה           

 צּור ּגֹוֵאל שּור ִכי ִבַקְשִתי ֵליֵשב ְבַשְלָוה            

ְדָוה              שמח וכו'             ָך ֵתן ִלי עֹוז ְוח  ש ַעְבד   ַשֵּמַח נ פ 

 

 ָרֵמי ַהקֹוָמה ְּגַדע ַעד ָעָפר ִיַשחּו  ו          5

ם יִ             ל ּוכְ ְיֵמיה  ב   ן ִנְמָלחּו ָעשָ כְ לּו ַבה 

 ָאָנא ָהֵאל ֲאֻרובֹות ַהָשַמִים ִיָפְתחּו           

ר ַנְפִשי ִאָּוה                    ְלָהִריק ָעַלי ְבָרָכה ַכֲאש 

ְדָוה[                    ָך ֵתן ִלי עֹוז ְוח  ש ַעְבד   ַשֵּמַח ]נ פ 

 

פ        11  ְמצּו ִיְשתּו ל ָמֵלא ַיִין ֲחַמר אֹוְיַבי יִ  ס 

 ּוַמְלכּות ֱאדֹום ָהְרָשָעה ִמְהיֹות ּגֹוי ִיְשבֹותּו            

ם ַבָשַמִים ַשתּו              ִכי ֵחְרפּו אֹוִתי ּוִפיה 

ל ַּגֲאָוה                ג   ָאָנא ַמְלִכי ַאל ְתבֹוֵאִני ר 

ָך ֵת                   ש ַעְבד  ְדָוה[  ]ַשֵּמַח נ פ   ן ִלי עֹוז ְוח 

          

ללא חלף : כל באפס תקוה : ירד.רד אני חי את ימי בעוני ודחק. :יומי מאד רד ושפל 1ביאור: 

הייתי  : המלכויות המשעבדות את ישראל, ע"פ ישעיה כו, יג.אדונים קשים 0 ו. איוב ז,תקוה, ע"פ 

יט,  תהלים: הקב"ה, צור גואל 3 דברים כח, כה.ע"פ  ,למראי זדעזעוההכל מצבי היה נורא, : לזעוה

רמי הקומה ו 5 דברי הימים א טז, כז.: עוז וחדוה פו, ד. תהלים: שמח נפש עבדך 9 .ראה: שור טו.

: חייהם ימיהם יכלו בהבל 6: יושפלו. ישחו ישעיה י, לג.ע"פ  ,השמד ואת אויבי ישראל :גדע

: יתפוגגו כעשן, יתמוססו כמלח, ע"פ ישעיה נמלחוכעשן ו עח, לג. תהליםע"פ  יעברו ללא תכלית,

כאן  :יין חמר 11: רוצה. אוה להזיל. :להריק 8 מלאכי ג, י. ע"פ :...ברכהארובות 8-9 נא, ו.

: יחדלו תוומהיות גוי ישב. הנוצרים :ומלכות אדום הרשעה 11עה, ט.  תהליםע"פ  במשמעות רעל,

 עג, ט. תהלים ע"פ, מתחצפים כלפי שמיים :שתוופיהם בשמים  10: קיללו. חרפו 10 להיות עם.

 ,הרשעים גאים הם שלא ארמס על ידי :אל תבואני רגל גאוה , ע"פ ישעיה מד, ו.: הקב"המלכי 13

 לו, יב.  תהלים בי ישראל,ויא
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  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

  .(3, למעט טור 6+ 8) 19 פונטימשקל: הברות 

  .אקרוסטיכון: יוסף

    41.תורכילחן: 

    Rast., ראסטמקאם: 

 .1499דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

 בשינוי. ,כושיר , שומרי החומות, ברנשטיין 42;, בשינויונג'ארה, זמירות ישראל )שלוניקי(, כ נדפס:

 

 לג ע"א לד ע"ב                                                                                                             עז

 סי' יוסף    *ןאהינד תורכילחן  ראסט

 

ֱחל ה            ִני י   ֵאין ָדן ְלָמזֹור ִדיִני ּוִמּמ 

ה            ֵאין ַּגם ִריִבי ָיֵרב ָשֲחקּו ִבי ָרש ְוִנְקל 

ה            ֵאין ְמתֹום ִבְבָשִרי ַּגם ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקל 

 ֵאל ִמִבְרָכְתָך ֱאִהי ְשַבע ָרצֹון ּוָמֵלא            אל וכו'           

 

 ֲחִנית רּו ְבִכְליֹוַתי אֹוְיִבים ֵחץ ָשנּון וַ  יָ        5

  ְברֹוב ְמצּוקֹוַתי ֱהִסיבּוִני ֲאחֹוַרִנית  ּו         

ם ַרע ְוֵיְלכּו ְקדֹוַרִנית ס            ת ְפֵניה   ֵבב א 

      ִרי ִנְזָעם ַאֵבד ְוַכֵלה ְבֵחָמה ַכֵלה פ                

  ֵאל ]ִמִבְרָכְתָך ֱאִהי ְשַבע ָרצֹון ּוָמֵלא[                

 

ב ְּגבּוָרְתָך ִמְנָדָנּה אֹוָתּה ָהֵרק  ח       11  ר 

ם ָחֵרק  ז             ַרע ְמֵרִעים ָהֵתם ְוֵשן ֲעֵליה 

ת ָבנ יָך ְוחּוָשה ִתָטֵעם שֹוֵרק  ק            ֹוֵמם א 

 ּוְלשֹוֵננּו ִרָנה ּוִפינּו ְשחֹוק ִיָּמֵלא                 

  ִבְרָכְתָך ֱאִהי ְשַבע ָרצֹון ּוָמֵלא[  ֵאל ]ִמ                 

 

, לי ואגדאשר  שופט החורץ משפטי למרפא, משמע אין מישהו: אין אין דן למזור דיני 1 ביאור:

: כסלי 3. כולם לועגים לי :...ונקלהשחקו שמואל א כד, טו.: ע"פ ריבי ירב 0 ירמיה ל, יג. ע"פ

 :שבע רצון ומלא 9 לח, ח. תהליםע"פ  גופי וקרבי מלאים חולי, :...נקלהאיןאבריי הפנימיים. 

ובשל הצרות הרבות שגרמו  :ימצוקותוברוב  6 משלי כה, יח.ע"פ  חץ חד, :חץ שנון 5 דברים לג, כג.

 :סבב את פניהם רע 9 קיד, ג. תהליםע"פ הלשון לאחור, גרמו לי לסגת : רניתוהסיבוני אח. לי

                                            
41
. 115סימן  49הלחן התורכי המצויין הוא: דושטליר סלמא ביני, ראה: שם, עמ'  -יהלום, מודלים תורכיים -טיצה 

 שיר זה.והוא אינו תואם את הלחן המובא בראש 
42
 השיר חלקי, מחרוזת ראשונה בלבד. 
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 , יד.גמלאכי שחוחים אבלים,  : ילכווילכו קדורנית לגורל רע, ע"פ שמואל ב יד כ. ,שנה את גורלם

ולא  בכעס : תשמידםכלה בחמה כלהו הזעום ע"י האל.את צאצאי )"פרי"( האויב,  :פרי נזעם 8

כינוי : זרע מרעיםהגנתינו, ע"פ יחזקאל ה, ב. : צא לחרב...הרק 11 נט, יד. תהלים יחיו עוד,

 10 , ע"פ איוב טז, ט.עליהם : כעסושן עליהם חרק 11: השמד, חסל. התם. ישעיה א, ד ,לאויבים

ת יסד א: תטעם שורק: גפן מזן מעולה, כינוי לישראל. שורק .שקם את ישראל :את בניך קומם

קכו,  תהלים , ע"פונצהל : אז נשמחלשוננו...ימלאו 13 ע"פ ירמיה ב, כא. כעם המובחר, עם ישראל

 ב.

 

 .שירית: סטרופית, מעין אזוריתתבנית 

   .[(ת] -[ /  בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(8+ 6) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף חזק

 .תורכילחן:  

     .Rast, ראסטמקאם: 

 .3113: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 43.נג'ארה, זמירות ישראל )שלוניקי(, כה, בשינוי נדפס:

  . T-S H 11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 לג ע"ב                                                                                                            עח

 

 סי' יוסף    *נאשוע אילדי שיני שידומיק תורכילחן  ראסט

  

 ָּמֲאסּו ְכמֹו ַמִים ָצִרים ְרָדפּוִני ִחָנם י         

 ְכִהֵּמס דֹוַנג ִמְפֵני ֵאש ִיַּמקּו ַבֲעֹוָנם ּו       

ְעִרימּו ַעל ָבנ יָך ַּגם ָאְמרּו ְבִלָבם ִניָנם ס         ֹוד ה 

ץ ְּגאֹוָנם פ          ם ִקְבצּו ָפארּור ַּגם הּוַרד ָלָאר   ֵניה 

 ָיְרדּו ִבְמצּולֹות ְוָטְבעּו ְבַגֵלי ְשאֹוָנם    ם ג        5

ְזָרם ּוָמִגיָנם אָ         ְהֵיה ע  ם ו   ָנא ָהֵחיש ִמְפָלט ָלה 

ם ּוְבֵנה ֵבית מֹוָשב ְמלֹוָנם נ         ֹוֳעָמְך ְיִהי ֲעֵליה 

 ֹשֹון ְוִשְמָחה ַיִשיגּו ַתַחת ְתֵאָנָתם ְוַגְפָנם ָש        

ם ָתִמיד ִשיר ָחָדש ָלְך ְישֹוְררּו ִבְלשֹוָנם ּו                 ְבִפיה 

 

 :כהמס דונג מפני אשו : שעוה.דונג 0 נח, ח. תהלים : ימסו כמים,ימאסו כמו מים 1 ביאור:

: חיבלו תחבולות סוד הערימו 3 ויקרא כו, לט., בשל פשעם ירקבו: בעונם ימקו סח, ג. תהלים

 תהלים דורות הבאים,את הגם  ו להרע, לכלותזממ :אמרו בלבם נינם פג, ד. תהליםמרמה, ע"פ 
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 השיר חלקי, מחרוזת ראשונה בלבד.  
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יואל ב,  ע"פ מרוב צער, הפכו אדומות או קודרות )של ישראל( : פניהםפניהם קבצו פארור 9 עד, ח.

בגלי  וכאן עומק שיעבוד הגלויות. שמות טו, ה.טבעו,  :ירדו במצולות 5: הושפלו. גם...גאונם .ו

 תהליםע"פ  ישראלאת  הצל  :הםל...אנא 6 סה, ח. תהליםע"פ  ,רעש המולת המלחמהב :שאונם

ובנה בית מושב . זצ, י תהלים: רצונך וחסדך, ע"פ נועמך 9 קטו, ט. תהלים: עזרם ומגינם נה, ט.

גיעו י: תחת תאנתם וגפנם ישעיה לה, י. :ששון ושמחה ישיגו 8. ובנה את ארצם והמקדש :מלונם

    צו, א. תהלים :שיר חדש 4. , המלכים א ה ע"פ לשלוה ולנחלה,

 

  .תבנית שירית: שיר שווה חרוז

  .ָנם( -חריזה: אחידה )

 .(8למעט טור  ,8+8) 16 משקל: הברות פונטי

   .אקרוסטיכון: יוסף גאנשו

  .תורכילחן: 

      .Rast, ראסטמקאם: 

 .0880דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  ברנשטיין, משירי הגאולה, שיר ז, בשינוי.  ;בשינוי ,כגשיר  שומרי החומות,, ברנשטיין נדפס:

 

 לד ע"א -לג ע"ב                                                                                                           עט

 סי' יוסף    *ניכקיש מידי כיפה תורכילחן  ראסט

 

 ַסְרַתִני ָוִאָּוֵסר ַּגם ָיְדָך ֵאל ִבי הֹוָיה   י            

ֱאמֹור ְלָצָרה ַדָּיה   חּוס ַוֲחמֹול ַעל ָצרֹוַתי              ו 

 ָאָנא ֲחבֹוש ָנא ִלְמזֹוִרי             

 ַרחּום        ַמְרֵפא ְתָעָלה ַהֲעֵלה ִלי                

 ַחנּון     ֵאִלי             ְּגָאָלּה ַנְפִשי              5

ְצֲהִלי                               מרפא  וכו'                         ָאִגיָלה א 

 

 ָאִשיש ִבישּוָעָתְך ּוְבַמְלכּוָתְך ּוְגדּוָלָתְך ֲחִסין ָיּה     ו            

 ּוְלָך ֲאַהֵלל ְבִשיִרי               

 ַרחּום      ְתָעָלה ַהֲעֵלה ִלי   ]ַמְרֵפא               

 ַחנּון    ְּגָאָלּה ַנְפִשי ֵאִלי                         11

ְצֲהִלי                                   [ָאִגיָלה א 

 

 ְּמֵחִני ְכַחְסָדְך ָּגדֹול ַרב ֲעִליִלָּיה    ש            

 הֹוִשיֵעִני ְבָיד ָרָמה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה             

 ֵמֹראש ֲאָמָנה ָתשּוִרי                      

 ַרחּום     ְתָעָלה ַהֲעֵלה ִלי    ]ַמְרֵפא          15

 ַחנּון      ְּגָאָלּה ַנְפִשי ֵאִלי                           

        [ְצֲהִליָאִגיָלה א                 
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 ֵלט ָנא ֵאל ְמֻהוָלל ַעָּמְך ֻאוְמָלל ִמַדם ָחָלל ְוִשְבָיה  פ            

 ַאל ֵאבֹוש ְוַאל ַאְחִפיִרי             

 ַרחּום       ַמְרֵפא ְתָעָלה ַהֲעֵלה ִלי             01

 נּוןחַ     ְּגָאָלּה ַנְפִשי ֵאִלי                             

ְצֲהִלי                  מרפא וכו'                                                 ָאִגיָלה א 

                            

 

ע"פ  יד האל פגעה בי, :הויהגם... : הענשת אותי ונענשתי, ירמיה לא, יז.יסרתני ואוסר 1 ביאור:

 אנא חבוש 3יד.  ע"פ שמות ג, עצור את הצרות הבאות עלי, הלשון :ואמור לצרה דיה 0 שמות ט, ג.

 6. את נפשי פדה :גאלה 5: המצא לי תרופה. מרפא תעלה העלה לי 9 : רפא את כאבי.למזורי נא

חסין  לה, ט. תהלים ע"פ :ואשיש בישועתך 9 הצורה בשל החרוז. : אשמח וארון.אגילה אצהלי

גדול רב  10סט, לא.  תהלים: ע"פ ולך אהלל בשירי 8פט, ט.  תהליםהקב"ה, כינוי פנייה ל: יה

מראש  19קלו, יב.  תהליםע"פ  בכוח הזרוע, :נטויה...ידב 13. , ע"פ ירמיה לב, יט: הקב"העליליה

 ע"פהלשון  . ומכוון לדברי הנחמה והגאולה.גבוהמ מראש הרי החרמון, פישקית: אמנה תשורי

 :מדם חלל ושביהמח, ב.  תהלים: הקב"ה, ע"פ מהולל אל. הצל :פלט 18 שיר השירים ד, ח.

 : אתביש. אחפירי 14דברים לב, מב. ממוות ושבי הגלות, 

 

 תבנית שירית: מגוונת. שני חרוזים קבועים שחוזרים במערך שונה לסירוגין בתוספת רפרין ארוך. 

   .(תתת -[ / רשתתת] -[ / ררשתתת] -/ רש [תתת] -חריזה: )ררשתתת

 .  משקל קבוע לאלמשקל: 

 .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

        Rast.,ראסטמקאם: 

 . 3115: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ע"ב -לד ע"א                                                                                                                פ

 סי' יוסף    וארימי גיהאנדין ביר דאחי תורכילחן  ראסט

 

 ֵחד ְלָבִבי ְורּוִחי / ַלֲעבֹוד ָלְך צּור ִמְשַּגִבי  י            

ת ְשָמְך ָאִבי               ְוכֹוֵנן ִרְבִעי ְוָאְרִחי / ְלִיְרָאה א 

ן ּגֹוִחי / נֹוֵתן ַאף רּוִחי ְבִקְרִבי             ט   ִכי ַאָתה ִמב 

ְפִצי ְוָאִבי      על וכו'              ְגָדְך ָכל ח   ַעל ְשֵדי ִאִּמי ַמְבִטיִחי / נ 
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ב ֻעוָלם ּו         5 ר   ַמדּוַע ְבֵני ַעְוָלה / ִהכּוִני ְבח 

ת ְבַאְפֵסי עֹוָלם              ד   ַוֲאִני סּוָרה ְוגֹוָלה / נֹוד 

ם ּוְבלִ              ְביֹון ְוַדְך ִנְכָלםְבִלי ל ח   י ִשְמָלה / ְכִאיש א 

 ֹלא ִיְתנּו ָהֵשב רּוִחי / ִנְתקּו מֹוָרֵשי ְלָבִבי                  

ְפִצי ְוָאִבי[                    ְגָדְך ָכל ח   ַעל ]ְשֵדי ִאִּמי ַמְבִטיִחי / נ 

 

 ֹוִנים ָקִשיםֹוֵסַח ֲאִני ַעל ְשֵתי / ְסִעיֵפי ֲאד פ       11

ְפֵשט ְוָכִליל ָלִאִשים             ה / ה   ֱאדֹום ֵאש ְבֵחיִקי ַיְחת 

ה / כֹוס ַרַעל ְוֵיין ֲענּוִשים              ְשת   ּוִמיֵדי ִיְשָמֵעאל א 

ם ְקִחי /                    ת ְצִבי ִחיש ִנְקָמִתי ֵמה  ר  ְהֵיה ִלי ַלְעט   ו 

ת ְצִבי[                    ר  ְהֵיה ִלי ַלְעט  ם ְקִחי / ו   ִחיש ]ִנְקָמִתי ֵמה 

           

 0 סב, ז. תהלים: הקב"ה, ע"פ צור משגבילקיים את מצוותיך. עזור לי : לך לעבוד...יחד 1 ביאור:

 לעבוד אותך :ליראה את שמך קלט, ג. תהליםע"פ  דרך הישר, דרכי, :ארחירבעי ו וחזק. :וכונן

כב, י.  תהליםע"פ  רגע לידתי,מ :מבטן גוחי 3: הקב"ה, דברים לב, ו. אבי נחמיה א, יא. ,באמונה

 כב, י. תהלים : ע"פעל שדי אמי מבטיחי .מבטחי מקום :מבטיחי 9 ישעיה כו, ט. :אף רוחי בקרבי

ה מעמסה :עולם דברי הימים א יז, ט.: אויבי ישראל, בני עולה 5. רצוני בך :חפצי ואבי נגדך

נעה ונדה בקצות : נודדת באפסי עולם. מארצי : מגורשתסורה וגולה 6 .עלי שלהם נטלה, שלהם

: לא יתנו השב רוחי 8: כעני מבויש. כאיש...נכלם ישעיה ג, ז. : ע"פבלי לחם ובלי שמלה 9 תבל.

איוב  מחשבותי, הרחיקו, עקרו את :נתקו מורשי לבביע"פ איוב ט, יח. לא יאפשרו לי להתאושש, 

מלכים א יח, כא. וכל הטור מדבר על מצבה של ישראל הנתונה בין  ע"פ :ח...סעיפיפוס 11 יא.יז, 

: המלכויות המשעבדות את ישראל, ע"פ קשיםאדונים הנוצרים והמוסלמים הם שני האדונים. 

הפשט  ע"פ משלי ו, כז. ,את קרבי ישרוף :אש בחיקי יחתה .הנוצרים :אדום 11ישעיה כו, יג. 

אשתה כוס  : מוסלמים.ישמעאל 10 כאילו הייתי קורבן לעולה. באכזריות, : נהגו ביוכליל לאשים

: שא קחי 13 עמוס ב, ח.: יין ענושיםו : סבלתי סבל רב.ענושים...אשתה. , יז: ע"פ ישעיה נארעל

 ישעיה כח, ה. הקב"ה, :עטרת צבילאותי לאשה, ע"פ בראשית לד, ד. 

 

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[ וכו'(שת] -שת אב אב [ / אבשת] -שת שת שת חריזה: )שת

  .8+8משקל: הברות פונטי 

   44.אקרוסטיכון: יו]ס[ף

  .תורכילחן: 

 .45Var-mi cihandan bir dahiתעתיק לועזי:

                                            
44
 נראה כי המחרוזת הפותחת באות ס' הושטמה בדפוס.  
45
 : 314, סימן 191יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“Is there in the world one more”. 
Meter rajaz. 
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        .Rast, ראסטמקאם: 

 .0991: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

  46.נג'ארה, זמירות ישראל )שלוניקי(, כז, בשינוי נדפס:

 ספריית -קמבריג' כתב יד II A898 ((F65758;47 אוסף פירקוביץ כתב יד סנט פטרבורג,מקור: 

  . T-S H 11.141האוניברסיטה 

 

 לד ע"ב                                                                                                            פא

 סי' יוסף    ביר מיהאגי נין תורכילחן  ראסט

 

ף ְוִכְמַטֵהר ְבֵמי ַמְעָין יָ            ס   ּה ִכְמָצֵרף כ 

 י ְוַהֲעֵבר ִמְרָיין ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלבִ             

ה ִלי ַמר ְוַרע ִעְנָין               ַאְך ַאל ְבַאְפָך ִכי ז 

 וביום וכו'       ּוְביֹום ִמְשָפִטי ְוָהָיה ְיָי ְלַדָּיין                   

 

ס           5 הפ  ְבלֹוַתי ו   ֵנה ִכי אֹוֵיב ִלי ַשַחת ִיְכר 

ה               ָאָנא ִיפֹול ְבבֹור ִיְפַעל בֹו ָיֹרה ִיָּיר 

ה              ת ִחַצי ְלִצדֹו אֹור   ַוְאִני ְלַמָטָרה א 

 ְוַאֵכהּו ֵבין ַהְדָבִקים ּוֵבין ַהִשְרָיין                 

 ּוְביֹום ]ִמְשָפִטי ְוָהָיה ְיָי ְלַדָּיין[                  

 

 רֹוֵמם ִשְפלּות ַעָּמְך ִמבֹור ִשְביֹו אֹותֹו ַקֵבץ          11

 ִנְטָבע ְבבֹוץ ַרְגלֹו ְוַתַחת ַמָשאֹו רֹוֵבץ             

ְזָרתֹו ְוִשַבְצָת אֹותֹו ַתְשֵבץ               חּוָשה ְלע 

 ָכל ִמְנָין  ִכי הּוא יֹום יֹום יֹוִחיל ְלִיְשֲעָך ֹראש                 

           ּוְביֹום ]ִמְשָפִטי ְוָהָיה ְיָי ְלַדָּיין[                  

 

ככות במקור מים דהזו: וכמטהר במי מעין מלאכי ג, ג.ע"פ כמזקק כסף,  :כמצרף כסף 1 ביאור:

 כו, ב. תהלים: טהר את ליבי וכיליותי מחטאים, צרפה כליותי ולבי 0 ., כהטהרות מחטאחיים

: וביום הדין שלי וביום...לדיין 9 ו, ב. תהלים: לא בכעסך, אל באפך 3 : מרידתן, אי ציותן.מריין

 6: כי האויב כרה לי בור שאפול בו. כי...יכרה מכאובי.ראה את ו :וסבלותי פנה 5ה' יהיה שופטי. 

אכוון את  :אורה...ואני 9 רו עליו בחיצים.י: בקשה שהאויב יפול בבור שכרה לי ויאנא...יירה

 אפגע בו :יןיבין הדבקים ובין השר 8 שמואל א, כ, כ. ע"פ , הלשוןאויבואפגע ב, יריית החץ למטרה

מלכים א  בחלקי הגוף שאינם מוגנים בשיריון, .התחתון של השיריון לבין חלקו בין המגן העליון

, מתבוסס בבוץ :נטבע בבוץ רגלו 11: העלה אותו מן הגלות. מבור שביו אותו קבץ 11 כב, לד.

ושבצת  10 שמות כג, ה.ע"פ וקורס תחת הנטל,  :תחת משאו רובץו ירמיה לח, כב. ע"פ ,בגלות

                                            
46
 חסר. 6טור  
47
 סוף השיר חסר. 
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לגאולתך. תפלל, יעתיר, : ייוחיל לישעך 13ש אותו בגדי פאר, ע"פ שמות כח, ד. : והלבֵ אותו תשבץ

   אתה האל הראשון לכל.: כל מנין ראש

 

 

  .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

   .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

  .(8+ 6) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 .48Bir meyhaneninתעתיק לועזי:

         .Rast, ראסטמקאם: 

 . 414 : דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 לה ע"א -לד ע"ב                                                                                                           פב

  סי' יוסף    *אי פירטיף איישקוארי חורה שאמאסי תורכילחן  ראסט

 

 ַשח ָלָעָפר / אֹוֵיב ַנְפִשי / ַקְרנֹו ַעד ָאָנה /                  ְירֹוֵמם י          

 / ָלְך ִשיר ַרְחִשי / ִעיר ָדִוד ָחָנה /      ְתרֹוֵמם ִתיַטב ִמשֹור ַפר          

ש ַנֲעָנה /                                ָיּה רֹוֵמם  ְתַקע ְבשֹוָפר / ֵאֵצא ָחְפִשי / נ פ 

ְטִאי ְיֻכוַפר / צּור ְקדֹוִשי / ַמְשִפיל ֲעִדיָנה /            ּוְמרֹוֵמם           חטאי וכו'               ח 

 

 ְירֹוֵמם  ַעד ָאן ָירּום / ָעַלי אֹוְיִבי / ַעד ָאן ַמְלכּותֹו /               ו        5

ן ָדִוד ָתרּום / ִעם ַהִתְשִבי / ֲהַדר ִתְפַאְרתֹו /                        ְתרֹוֵמם   ב 

 ָיּה רֹוֵמם  ַבּגֹוִים ָארּום / ּוְלַהר ְצִבי / הֹוד ְקדּוָשתֹו /                            

 ּוְמרֹוֵמם  /      / ָאִבי ָאִבי / ַמְשִפיל ֲעִדיָנה ַשח ֵּגִאים ָמרֹום                  

ְטִאי ]ְיֻכוַפר / צּור ְקדֹוִשי / ַמְשִפיל                     ּוְמרֹוֵמם[    ֲעִדיָנה /    ח 

 

 יָך כֹוֵנן / ְואּוַלְמָך / ַעד ָמַתי ָעִרי /                     ְירֹוֵמם פ  י ס       11

ְתלֹוֵנן / ְבִצְלָך / ִכי ִתְבנ ה ִעיִרי /                                ּוְתרֹוֵמם  חּוָשה א 

יָך / ִיְשִעי ְואֹוִרי /                       ָאִגיל ַוְאַרֵנן / ְבמַ             ָיּה רֹוֵמם  ְעש 

 ּוְמרֹוֵמם     צּור ֵדָעה חֹוֵנן / ְלֻאוָּמְתָך / ַמְשִפיל ֲעִדיָנה/                        

ְטִאי ]ְיֻכוַפר / צּור ְקדֹוִשי / ַמְשִפיל ֲעִדיָנה /                        ם[   ּוְמרֹומֵ    ח 

 

        

                                            
48
 : 61, סימן 89יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“A tavern’s…”. Meter unclear.  



 

001 
 

ע"פ  :תיטב משור פר 0 .הוא יתנשא עד מתי :ירומם עד אנה קרנו: ישפיל. ישח לעפר 1ביאור: 

תפילתי )"רחשי"(  :רחשיתיטב... .קורבנועל האדם הראשון ו שנו חז"ל על סט, לב. תהלים

: בשופרתקע  3 , ע"פ שמואל ב ה, ז.: ירושליםעיר דוד חנה תתקבל ברצון יותר מהקרבת קרבן.

צור  9 ישעיה נח, י.: ע"פ נפש נענה : ממאסר הגלות.אצא חפשי ., לסמל גאולההכרז על יום מועד

: עד מתי יתנשא. ועד אן ירום 5 כנסת ישראל.כינוי ל: עדינה ה, ע"פ ויקרא יא, מד.: הקב"קדושי

: ארום בגוים 9 מבשר הגאולה. הנביא, : אליהוהתשבי: תעלה ותביא. תרום משיח.ה: בן דוד 6

בית המקדש, דניאל יא, מה. וללהר ציון : הוד קדושתו ולהר צבי. מעל העמים המשעבדים אתנשא

ך כונן יסיפ 11: הקב"ה, דברים לב, ו. אבי אבי: השפל גבוהי לב מהתנשאותם. שח גאים מרום 8

מהר  :אתלונן בצלך חושה 11: אויבי, ע"פ שמואל א כח, טז. ערי : בנה את בית המקדש.ואולמך

כינוי לאל המנחיל : חונן דעה 13כז, א.  תהלים: הקב"ה, ישעי ואורי 10 היה לי למגן ומחסה.ו

   .  ישראל : לעמךלאומתך. קיט כט תהליםע"פ  ,לאדם דעת

 

סטרופית, בבסיסה תבנית מעין אזורית בתוספת ארבע מילים קבועות החוזרות תבנית שירית: 

 .בסופי הטורים

  .ֵמם( -הכוללת חריזה פנימית מסועפת וחרוז אחיד ), חריזה: סטרופית

 [ וכו'( קרשת] -תאבש תאבג תאבג ת[ / אבגקרשת] - תקרש תקרש תקרש ת)קרש

 .3+ 5+ 9+ 5משקל: הברות פונטי 

   .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

          .Rast, ראסטמקאם: 

 .9131דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,כדשיר  שומרי החומות,, ברנשטיין נדפס:

 

 ע"ב -לה ע"א                                                                                                            פג

   בניגון אחר מרובע *אי פירטיף אייש וארי תורכילחן  ראסט

 

ה ִלי י          ְבַטח / ַמה ַּיֲעש   / ָאָדם ֹום ִאיָרא ֲאִני ְבָך א 

ם ַטח / ֲהפֹוְך ָנא ֵאִלי / הֹוָדם             ָאָנא ֵאל ֵמְראֹות ֵעיֵניה 

ם ּוְנָוִלי / ּוְלָדם            ר   ְלַמְשִחית ָאִשים ֵביָתם ִמְשָטח / ח 

ם ּוְלעֹוז ִמְבָטח / ֱהֵיה ְלמּוִלי                                   הפוך וכו'      קדושֲהפֹוְך ֵמיֵמיה 

 

ְליֹון ּו       5  ְבַאף הֹוִריֵדם ִלְבֵאר ַשַחת / ְרֵצה ָנא ַשְוִעי / ע 

ְביֹון              ם ָיְדָך ִתְנַחת / ְרִאי ְוִשְמִעי / א   ְוַגם ֲעֵליה 

ְגיֹון            ל רֹוִעי / ה   ַטְלְטלּוהּו תֹוְך ַפח ָוַפַחת / ְכאֹוה 

ה שּור ְבַנַחת / ּוְשַמע ְבקֹוִלי                                          קדוש ְוַכַנת ִנְבז 

ה שּור ְבַנַחת / ּוְשַמע ְבקֹוִלי[                    ְוַכַנת ]ִנְבז 
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ָךי ש       11  ָישּובּו אֹוְיַבי / ָאחֹור / ָמה ִדְמָעִתי ְבֹנאד 

ָך / ַרבּו ְכֵאַבי / ִמן חֹור             ְוַהִביָטה ִכי ַעל נּוד 

ָך / ַעל ֹראש              / ּוְבחֹור  ְמִסיַביְשַלח ָנא ָיְדָך ְכַחְסד 

ָך / ֵאל ִשְמחַ                  ַרע ִיְשָרֵאל ַעְבד    קדוש ת ִּגיִלי                         ז 

ָך / ֵאל ִשְמַחת ִּגיִלי[                   ַרע ]ִיְשָרֵאל ַעְבד   ז 

 

ִני ַאל ַתְסֵתר / ַמֵהר ֲעֵנִני פָ      15  / ּוְביֹום      נ יָך ִמּמ 

 / ָאיֹום ַצר ִלי ִלְתִפָלִתי ֵהָעֵתר / ִחיש ְוָחֵנִני           

ר / ִחָצְך ּוְנֵחִני / ִפְדיֹום              ְונֹוָרא כֹוֵנן ֲעֵלי י ת 

ר / ֲעֵשה ְלַהְפִליא                                  קדושּוְבכֹור ְשַלח ָנא ִבְשֵאת י ת 

ר / ֲעֵשה ְלַהְפִליא[                        ּוְבכֹור ]ְשַלח ָנא ִבְשֵאת י ת 

 

מראות : אטם. טח 0 נו, יב. תהלים :מה יעשה לי אדם נו, ד. תהלים: אבטח...יום 1ביאור: 

 )האל( ביאת: אשים ביתם למשחית 3 ישעיה מד, יח., ע"פ כלו לראותולא יש :עיניהם טח

: ונוליל כו, יד. אע"פ יחזקלמקום עקר שלא יוכל להיבנות מחדש,  :משטח חרם לבתיהם מזיקים.

: ותהיה לי למקור כוח ולעוז...למולי 9 יורד אל המשכו. הטור :ולדם , כט.גדניאל  הרס, ע"פו

 תהלים: ע"פ וגם עליהם ידך תנחת 6 נה, כד. תהליםלקבר,  :לבאר שחת: ובכעס. ובאף 5ולמגן. 

 את האויב, : הטל, זרוק אותו,טלטלוהו 9ישראל. את : אביון. אותי : ראה ושמעראי ושמעי לח, ג.

: כפי שאוהל הרועים כאוהל רועי : מלכודת, ע"פ ישעיה כד, יח.ופחתפח ע"פ ישעיה כב, יז. 

: וכנת נבזה 8. לא ידעתי את פירושו כאן: הגיוןונד ממקום למקום, ישעיה לח, יב.  , נעמטלטל

: סימן לבכי גדול שימה דמעתי בנאדך 11 : ראה.שורפ, טז.  תהליםכינוי לישראל המבוזים, ע"פ 

 על התרחקותך ממני. :נודך 11 נו, י. תהלים ינחלו תבוסה, :אויבי אחורישובו  נו, ט. תהליםורב, 

: מקום מושבי, ע"פ מסיבי 10 פ שיר השירים ה, ד.": עמן...ידך .יורד אל המשכו הטור :מן חור

תבחר בישראל,  :זרע ישראל עבדך .אל המשכו יורדותבחר, והטור : ובחור 13-10 מלכים ב כג, ה.

 תהלים : ע"פענני...פניך 15 מג, ד. תהלים הקב"ה, :שמחת גילי 13 דברי הימים א טז, יג. ע"פ 

י, ע"פ בקשות: וביום מצוקה ענה להעתר...צר לייורד אל המשכו. הטור : וביום 16-15 .סט, יח

אל  יורד הטור :איום 19-16מהר לעשות עימי חסד, רחם עלי.  :חיש וחנני 16 קב, ג. תהלים

 ונחני יא, ב. תהליםע"פ  שים למטרה, :כונן עלי יתר חצך 19 , דברים ז, כא.הקב"ה :נוראו המשכו.

: בשאת יתרעם ישראל, ע"פ שמות ד, כב. את ו: ובכור 18 .אל הישועה והדרכני, הובילני :פדיום

 ברוב גדלות, ע"פ בראשית מט, ג.  

 

   .סטרופה חוזר כרפריןתבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית, כאשר הטור האחרון בכל 

  .]אש[ וכו'( ק -אש אבג אבג ]רש[ / אבג -רש רשת רשת חריזה: )רשת

 .0+ 5+ 9+ 5משקל: הברות פונטי 

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

   .Rast, ראסטמקאם: 

  . 1619: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ
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 לו ע"א -לה ע"ב                                                                                                           פד

 סי' יוסף    היי גאנום היגרי גאנום תורכילחן  ראסט

 

 ּה שֹוֵמר ֱאמּוִנים  יָ           

 ֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים            

ְביֹוִנים  הֹוִש               יַע ַנְפשֹות א 

 ֵבין ָהֻאוּמֹות ְנטּוִשים             

 צּור ִנְקָדש תֹוְך ְקדֹוִשים          5

 חּוָשה ָנא ַחֵלץ חֹוִשים            

יָך ְרֵדה                      ב אֹוְיב  ר  ה ְּגדֹולֹות        ובקרב וכו' ּוְבק   / נֹוָרא עֹוש 

 

 ִמתֹוְך ְוָחָמס ּו          

 ְלַבב ָהָעם ִיַּמס             

 ִמְדָרְך ּוִמְרָמס ִכי ָהיּו        11

 ְוַנְפָשם ָרעֹות ָשְבָעה             

ץ ֹלא ְזרּוָעה             ר   ְבא 

ם עֹוֵשי ִרְשָעה                ּוָבה 

ה ְמַר                       ה ְוז  ה רֹוד  ה / ֹלא ִהְשִאירּו עֹוֵללֹות     ז   זה וכו'  ד 

 

 וָכם ַכַּגן ַתְחמֹוס ס        15

ם ַתְעמֹוס              ָרעֹות ָלה 

ם ְוִתְרמֹוס              ַתֵשג ַחֵּייה 

 ְוַתְשִפיֵלם ַעד ָעָפר             

ְטָאם ֹלא ְתֻכוַפר              ְוח 

 ְך ִמשֹור ַפרְוִתיַטב לָ         01

 ניבי וכו'  ִניִבי ְכצּוף ְדַבש ְרֵדה / ֵאל שֹוֵמַע ְתִפלֹות                             

 

ץ  פ             ר   ְרָימֹו ֵמא 

ץ               ר   ְתַאֵבד ְבמ 

ץ               ר   ָאָנא ֵאִלי שֹוֵכן ע 

ם ָרעֹות        05  ַהְסֵפה ֲעֵליה 

ם ְפָרעֹות              ִתְפַרע ֵמה 

 ְוָהיּו ַרק ְזָועֹות            

ה / ֵאל ַחי נֹוָרא ְתִהלֹות    השלמה וכו'                            ָהְשְלָמה ִלי ַחַּית ָשד 
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 3 קלו, ג. תהלים: הקב"ה, אדון האדונים 0 ישעיה כו, ב. ,: הקב"השומר אמונים יה 1 ביאור:

: עזובים בין האומות נטושים 9 עב, יג. תהליםע"פ  את עמך ישראל, צלה :הושיע נפשות אביונים

: רדה 9לא, כ.  תהלים, עם ישראל :חושים 6 .האל המקודש בפי ישראל: קדושים...צור 5 בגלות.

עושק, : ומתוך 8 : הקב"ה, ע"פ איוב ה, ט.עושה גדולות עו, ח. תהלים: הקב"ה, נורא שלוט.

העם מפחד ממעשי האויב : לבב העם ימס 4 עב, יד. תהליםמעושק וגזל ע"פ : ומתוך וחמס מרמה.

 תהלים ע"פ :ונפשם רעות שבעה 11 מושפלים. )עם ישראל( :מדרך ומרמס 11 .)שבטור הקודם(

 האויבים. ביןו :ובהם 13 ירמיה ב, ב. כאן כינוי לגולה, ארץ שוממה,ב: ארץ לא זרועהב 10 פח, ד.

)האויבים(  :לא השאירו עוללות: משעבד. מרדה : והמוסלמים.וזה שולט.: רודה הנוצרים. :זה 19

)של  ומעונם םף את סוכתוחש :סוכם כגן תחמוס 15 ירמיה מט, ט.ע"פ  אחריהם דבר, לא הותירו

 19 תכביד.: תעמוס 16 .ו איכה ב, ע"פ חשוף אותם ממקומם המוגן, משמע, גן בשלכת,כ האויבים(

: יסלח. תכופר 14 ישעיה כו, ה.ע"פ  :ותשפילם עד עפר 18 ז, ו. תהלים : ע"פתשג חייהם ותרמוס

ניבי כצוף דבש  01 סט, לב. תהלים ע"פ, קבל את תפילתי במקום קרבןו :משור פר לך תיטבו 01

שומע אל  וצ"ל "רדה" כנדרש לחרוז. במקור נדפס "תהא" : דברי יהיו מתוקים כדבש.]רדה[

אבד את האויבים  : הטור יורד אל המשכו.ץ...במרפרימו 03-00 סה, ג. תהלים: ע"פ תפלות

אסונות,  , לאויביםתוסיף, תרבה להם :הספה עליהם רעות 05 הקב"ה. :שוכן ערץ 09 במהרה.

 שופטים ה, ב.ע"פ  מהומות ואי סדרים,תגרום להם ל :תפרע מהם פרעות 06 דברים לב, כג. ע"פ

 איוב ה, כג.ע"פ  :דהשהשלמה לי חית  08 ישעיה כח, יט.ע"פ  :והיו רק זועות פחדים. :זועות 09

 : הקב"ה, שמות טו, יא.  תהלות נורא: הקב"ה, יהושע ג, י. אל חי לא הבנתי פירושו.

 

 .תבנית שירית: סטרופית, שיר אזור כפול גוף

  .]שת[ וכו'( -בבבשת-]שת[ / אאא -רררשת -חריזה: )קקק

   .וכו' 9+ 8, 9||  9, 6-9||  8, 3||  6, 0-1משקל:הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

   .49Hey canum Hicri canumתעתיק לועזי:

     Rast.,ראסטמקאם: 

 .1108: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

  . T-S H 11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 
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 :188, סימן 108יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“O my soul, Hicri my soul”. Unmetrical. 
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     ע"ב -לו ע"א                                                                                                            פה

 סי' יוסף    ני מושקיל תורכילחן  ראסט

 

 ָפֵלא ְבֵעיֵני ָכל ִאיש ַמדּוַע ֵאיַחר ִיְשִעי י            

 ְוִיְתְמהּו ִבי ָכל ּגֹוִים ֵזרּו ָאְרִחי ְוִרְבִעי            

ן ְלִרְשִעי               הֹוִשיָעה ֵאל ַוֲעֵנִני ְוַאל ֵתפ 

ְתַפַלל ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי       מלכי וכו'               יָך א   ַמְלִכי ֵאל 

 

 ל ְוֵכַלפֹות ַיֲהלֹום ְרֵאה ַצר ֹראִשי ְבַכִשי ּו        5

 ּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמֹו סּוָרה ַאל ִתְקַרב ֲהלֹום ס         

ְפִצי ְלָשלֹום פ            ל ְמחֹוז ח   ֵנה ְוהֹוִליֵכִני א 

 ְכנֹות ִמְבַטִחים ְּגִדּיֹוַתִיְך ְרִעיְוַעל ִמְש                    

יָך                     ְתַפַלל ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי[  ַמְלִכי ]ֵאל   א 

 

ְקָרא ַבֲעטֹוף ִלִבי ִכי ַתֲעֵנִני       11 יָך א   ֵאל 

 ּוְביֹום ַצר ִלי ָלְך ָאֹבא ִכי ְבִצְלָך ַתְסִתיֵרִני           

ן ְוַאָתה ֵאל עֹוֵשִני            ט   ִכי ַאָתה ּגֹוִחי ִמב 

 ה ָיַדְעָת ִשְבִתי ְוקּוִמי ַבְנָת ְלֵרִעיַאָת                    

ְתַפַלל ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי[                      יָך א          ַמְלִכי ]ֵאל 

 

זרו ארחי  0 מתעכבת.הגאולה  למה: מדוע איחר ישעי ., פלאנתפש ייהיה בלת: יפלא 1 ביאור:

: ע"פ איוב לו, ואל תפן לרשעי 3 קלט, ג. תהליםע"פ   הלשון ,הרחיקו אותי מדרכי והרגלי: ורבעי

בכלי משחית, ע"פ  היכ :בכשיל וכלפות יהלום: אויב. צר 5 ה, ג. תהלים: ע"פ שועימלכי... 9כא. 

 9: שמות ג, ה. אל תקרב הלום איכה ד, טו. כך אומרים לי, :סורו טמא קראו למו 6 עד, ו. תהלים

חיי בשלוה ובבטחה  :אמור לי :...רעיועל 8 קז, ל. תהליםע"פ , ארץ ישראל אל :אל מחוז חפצי

אקרא  עצוב: כשלבי אליך אקרא בעטוף לבי 11 א, ח. שיר השירים בארץ ישראל. הלשון ע"פ

: תגונן עלי. בצלך תסתירני כי .נט, יז תהליםע"פ בעת צרה,  :ביום צר ליו 11סא, ג.  תהליםאליך, 

אתה יודע את מנהגי,  :אתה...לרעי 13 כב, י. תהלים, ע"פ אותי : אתה בראת, יצרתכי...עושני 10

 קלט, ב.   תהליםי, ותרצונ ואת מבין את מחשבותי

 

  .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

 [( ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(9+ 8) 15 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

 .תורכילחן: 

 .50Ne müşqilתעתיק לועזי:
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 ”…How unbearable [ a torture]“:006, סימן 190יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 
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     Rast. ,ראסטמקאם: 

 .3919דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

   . שירמן, איטליה, רסח, בשינוי; בשינוי ,כשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

  . T-S H 11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 לו ע"ב                                                                                                              פו

 סי' יוסף    ני באקאר אולדי תורכילחן  ראסט

 

ַשע ִפְדיֹוִני  יָ         ש י   ֵגן ַבֲעִדי ֻעוִזי ּוְמנּוִסי ִיְשַלח ִמֹקד 

ה ְבָעְנִיי ִכי ִביֵדי אֹוְיִבים ָתִמיד ִקְדמּוִני ְיֵמי עֹוִני          ִיְרא 

 ְיַמֵהר ָיִחיש ִמְפָלט ְלַנְפִשי ַּגם ָישּוב ַאפֹו ִויַנֲחֵמִני        

ק ַיְנֵחִני           מגיא וכ         ד  ת ִחיש יֹוִשיֵעִני ַּגם ְבַמְעְּגֵלי צ   ו' ִמֵּגיא ַצְלָמו 

 

 ִיְשבֹור עֹול ַצר ֵמַעל ַצָּואִרי ְויֹוִליֵכִני ְלִעיר ַשְעשּוַעי ו       5

ר ַמָטַעי         ץ ֵנצ  ָרֵאל ְוִיְרשּו ָאר   ָישּוב ְיַקֵבץ ִנְדֵחי ִיֹשְ

 ִחיש ִכי ִהְרבּו ְפָצַעי ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְשְמֵעאִלים ִיְתֵשם        

ְך ַהָשלֹום ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ְיַנֲהֵלִניוַ                 ל   ֲאַזי ֵאל ַחי מ 

ק ַיְנֵחִני[             ד  ת ִחיש יֹוִשיֵעִני ַּגם ְבַמְעְּגֵלי צ   ִמֵּגיא ]ַצְלָמו 

 

ְמחּו ִבי אֹוְיַבי ִחָנם פ     ֹוֵמר ש   11  ָתִאים הּוא ִיְשמֹור אֹוִתי ְלַבל ִיֹשְ

ְנַאי ַיְשִפיל ְזדֹוָנםְוהּוא ִיְהי             ה ֵצל ַעל ַיד ְיִמיִני ּוְלָכל ְמֹשַ

ם ּוֵמֲהמֹוָנם            ְוַאף ַּגם ֹזאת ִבְהיֹוִתי ְבִקְרָבם ֹלא ִאיָרא ֵמה 

 ּוְבֵעת ְיַגל ה ֵקץ ְישּוָעִתי ְבֵצל ְכָנָפיו הּוא ַיְסִתיֵרִני               

ק ַיְנֵחִני[                 ד  ת ִחיש יֹוִשיֵעִני ַּגם ְבַמְעְּגֵלי צ        ִמֵּגיא ]ַצְלָמו 

 

משמים, : ישלח מקדש ירמיה, טז, יט. : הקב"ה,זי ומנוסיוע ג, ד. תהלים: ע"פ יגן בעדי 1 ביאור:

 3: איוב ל, כז. עוניקדמוני ימי : בדלותי. בעניי 0: ישועת גאולתי. ישע פדיוניכ, ג.  תהליםע"פ 

מוות, וכאן מ: גיא צלמותמ 9 יונה ג, ט.ע"פ  :ישוב אפו וינחמני נה, ט. תהליםע"פ : יחיש מפלט

  5 כג, ג. תהלים ישר, ע"פך ה: ידריך אותי בדרבמעגלי צדק ינחני כג, ד. תהלים, ע"פ גלותכינוי ל

את ארץ : ארץ נצר מטעי ישעיה נו, ח.ע"פ  :יקבץ נדחי ישראל 6 : לירושלים.לעיר שעשועי

 פג, ז. תהליםאויבי ישראל,  משכנם שלאת : אהלי אדום וישמעאלים 9 ישעיה, ס, כא. ישראל,

 :על מי מנוחות ינהלני : הקב"ה.מלך השלום 8 .דברים כט, כז , ע"פעקרם ממקומם: ייתשם

לה,  תהלים : לשוא, ללא סיבה, ע"פחנם קטז, ו. תהליםהקב"ה,  :שומר פתאים 11 כג, ב. תהלים

ירא אלא  10 , מזימותיהם הרעות., יפר: יחלישזדונםישפיל  , ע"פ ישעיה ד, ו., מחסהמגן :צל 11ז. 

בצל  : יום גאולתי.קץ ישועתי 13 יחזקאל ז, יא.ע"פ : ומקהלם, ומהמונם .ע"פ דברים ז, יח :מהם

 יז, ח. תהלים: ע"פ ו הוא יסתירניכנפי

                                                                                                                             
Meter hazaj.יתכן כי מדובר בתחילתו של גזל של המשורר ..Ahmed Pasha  
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  .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

  .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(5+5+5+5) 11+11 משקל: הברות פונטי

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

   Ne baqar oldi.51תעתיק לועזי:

     Rast., ראסטמקאם: 

  . 065: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

  . T-S H 11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 לז ע"א -לו ע"ב                                                                                                            פז

 סי' יוסף    אלדי בינום יונגלומי ביר תורכילחן  ראסט

 

ל ְמקֹוִמי שּוָבה אָ            ל א  ץ ְמֻחוָשָקה א  ר   א 

 ָלָּמה ָלָּמה ְוָלָּמה ְיָי ָלָּמה                   

 אֹוֵיב ְיָנֵאץ ַעְּמָך                   

ש ַהֲעֵלם                                                            העלם  אל                       ְלִעיר ֹקד 

 ֲעֵלם ַהֲעֵלם דֹודִחיש ַהֲעֵלם ַהֲעֵלם ַהֲעֵלם הַ                5  

 ְפִשי ֵאל ִאִּויִתיָך ַּגם רּוִחי ְבָך ָחְשָקה                                     למה  אויב  חיש  נ            

ְתָאו ְוִהֵנה ִהיא ָרֲחָקה                             י            למה  אויב  חיש    ֹום יֹום ְישּוָעה א 

 ּה ָהֵאל הֹוִשיֵעִני ִמָכל ָצָרה ְוצּוָקה                                        למה  אויב  חיש  יָ           

יָה ִבְצָדָקה                                              למה  אויב  חיש ו              ִצּיֹון ְבִדין ְפֵדה ְוָשב 

פ       11          ְדִביְרָך כֹוֵנן ְּגָשה ָנא ִלי ּוְשָקה                                        למה  אויב  חיש   י ס 

   

ארץ  .אהובה, רצויה :מחושקה הושע ה, טו.אל ארץ ישראל,  :אשובה אל מקומי 1 ביאור:

, ע"פ שיר הקב"ה :דוד 5 עד, י. תהלים ע"פ :עמך ינאץ אויביבזה.  :ינאץ 3: ארץ ישראל. מחושקה

: השתוקקה, ע"פ חשקה, ע"פ ישעיה כו, ט. : חשקתי בך, ביקשתי אותךאויתיך 6 השירים א, טז.

: ...בצדקהציוןו 4 .ישעיה ל, ו: מצוקה, לחץ, צרה וצוקה 8. רצה: אאתאו 9 בראשית לד, ח.

ספי  11 .זא, כישעיה ה', ע"פ קיים את מצוות השבים לובזכות  בזכות משפט צדק גאלת ירושלים

 ע"פ הלשוןבוא אלי וגלה לי חיבה,  :גשה נא לי ושקה .מחדש את בית המקדשבנה : דבירך כונן

 בראשית כז, כו.
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 :001, סימן 191יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“Neither was there anyone who would look”.  



 

008 
 

  .הראשון הביתתבנית שירית: שיר שווה חרוז עם רפרין פנימי אחרי 

  .ָקה( -חריזה: אחידה )

 .חוץ מהטורים המוזחים(, 9+9) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: אני יוסף

  .תורכילחן: 

 .52Aldi benüm gyönglümi bir תעתיק לועזי:

      Rast., ראסטמקאם: 

 . 9891: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 

 ע"ב -לז ע"א                                                                                                            פח

 סי' יוסף    דיל נארי תורכילחן  ראסט

 

ָנה                  י            חנון ֹוַנת ֵחן ִלְנדֹוד דֹוָדּה הֹוָדּה ָפָנה ִמּמ 

 ָיַרד ֲהָדָרּה ְוִזיו ָיְפָיּה ְוַגם ֲהמֹוָנּה                           חנון            

ת ְכתֹור אֹו יֹוָנה                      חנוןִבְלתֹו יֹוש               מ  ת ְמַנה   ב 

 ַנְפָשּה תֹוִחיִלי ֵאָליו ִכי ֹבא ָיֹבא ְבִרָנה                    חנון      נפשה וכו'             

  

ְך ָשאֹול ִתְשַאל ָאן ָהַלְך דֹוָדּה             ו        5 ר   חנון    ְלעֹוְבֵרי ד 

ֵאת ְנדּוָדּה                  חנון             ֹיאְמרּו ֵאָליו ֹלא תּוַכל עֹוד ֹשְ

ת ְרִדיָדּה                            חנון ִכי ְפָצעּוָה ָצִרים ְוַנֹשְ               א 

ת ִמִקָנּה            חנו ּוִמַיד                    ד   ןֵאל ַיד ָכל יֹום ִהיא נֹוד 

 ַנְפָשּה ]תֹוִחיִלי ֵאָליו ִכי ֹבא ָיֹבא ְבִרָנה[                   

 

 חנון ֲאָפה ַנְפָשּה ִלְראֹות ָפָניו ִכְראֹות ְפֵני ֵאל               ָש       11

 חנון ְוִלְשכֹון ָכבֹוד ְבַאְרָצּה ְבִבְנַין ֲאִריֵאל                                   

ָרֵאל                                יָה ְלטֹוב ְקדֹוש ִיֹשְ  חנון  ַמֵלא ִמְשֲאלֹות 

ה ַשֲאָנן ַעד ָאן ָתגּור ִבְמלֹוָנּה                                  חנון ֵתֵשב ְבָנו 

 ַנְפָשּה ]תֹוִחיִלי ֵאָליו ִכי ֹבא ָיֹבא ְבִרָנה[                   

 

יָחּה ורּוָחּה                   חנון פ        15 ְנָקָתּה ִתְצַעק ְבַמר ֹשִ  ֵנה א 

ה ְזַמן ַרב ָשְכָנה ְצִחיָחה                   חנון              ִכי ְבָגלּות ַמר ז 

 הֹוֵאל ֱאלֹוַּה ְוַכֵבה ָהֵאש ְבַאָפּה ָקְדָחה                     חנון            

 חנון  ְוָצַרת ַנְפָשּה ּוְכֵאב ִלָבּה ֵאל ָנא ְרָפא ָנא                              

 ַנְפָשּה ]תֹוִחיִלי ֵאָליו ִכי ֹבא ָיֹבא ְבִרָנה[                      
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 :11, סימן 66יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

     “A… has stolen my heart”. Meter rajaz or ramal . 
 .Yunus [Emre]מזכיר את תחילתו של פיזמון דתי של המשורר: 
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 0: עזב אותה. פנה ממנה , ע"פ שיר השירים א, טז.: הקב"הדודהישראל. כנסת  :יונת חן 1 ביאור:

גונחת, נוהמת כמו בן זוגה היא  האל , ללא: בנפרדבלתו...יונה 3 ישעיה ה, יד.: ע"פ המונה...ירד

ולעוברי דרך שאול  5 , ו.וקכ תהלים :בא יבוא ברנה. תתפלל, תתחנן :תוחילי 9. יונהאו  תור

לסבול : שאת נדודה אל הדוד, הקב"ה. :אליו 6 .; שיר השירים ה, וע"פ שיר השירים ג, ב :תשאל

 ...כי: מילה זו נראית שבורה וצ"ל "ונשאו". ונש 9 בשל הנדודים. האת הפרידה והריחוק מאהוב

 :שאפה 11 : נעה ונדה, נודדת ממקום למקום.נהקומיד...מ 8 שיר השירים ה, ז. : ע"פרדידה

ישעיה כט,  בית המקדש, או ירושלים :אריאל 11 בראשית לג, י.ע"פ  :כראות פני אל השתוקקה.

נוה ב 13 : הקב"ה, מלכים ב יט, כב.קדוש ישראל .כ, ו תהליםע"פ  :לטוב מלא משאלותיה 10 א.

, ע"פ ירמיה ט, ה, בגלותתמקום לינ במקום ארעי, זמני.: במלונה ישעיה לג, כ. ,ירושליםב :שאנן

 סח, ז. תהלים שוממה, ע"פ ,: גרה בודדהשכנה צחיחה 16לה.  צר: בבמר : אנחתה.אנקתה 15 א.

צרותיה,  :וצרת נפשה 18 ירמיה טו, יד.ע"פ ששורפת אותה, הלשון  :קדחה האש באפה 19

 במדבר יב, יג. :נא רפא נאאל לא, ח.  תהליםע"פ כאביה, קשייה, 

 

  .סטרופית, מעין אזורית, בתוספת מילת מילואים תבנית שירית:

   .[(ת] -[ / גגגתת] -[ / בבבתת] -חריזה: )תתתת

  .(19, 13, 6למעט טור , 5+9+5) 19 הברות פונטימשקל: 

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

  .53Dili nar-iתעתיק לועזי:

       .Rast, ראסטמקאם: 

 . 0115: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 לח ע"א -לז ע"ב                                                                                                          פט

 סי' יוסף    *אה פו מיקרי לחן גריגו ראסט

 

 שּובּו ָאחֹור ְמַעַני ְוִיָכְלמּו   יָ           

                      ִכי ִבי ָקמּו / ִלי ַרע ָיְזמּו                  ישובו וכו'                                                                            

 

    ְשפֹוְך ֲחָמְתָך ֲעֵלי ָזִרים ַאְכָזִריםו          

ת              ת ַיֲעֹקב ְוא   ָנֵוהּו ֵהַשּמּו ִכי ָאַכל א 

 ָיד ֵהִרימּו / ְוֹלא ָרמּו                      ישובו          5

 

ם ֵאיָמָתה  ּמֵ  ס             ָרם ִתפֹול ֲעֵליה  ֲעַרת ְבֹשָ  ר ֹשַ

ן ִיְדמּו  ִבְגדֹול ְזרֹוֲעָך          ב   ָכא 

 ְוִיַתּמּו / ַבל ָיקּומּו                           ישובו          
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 . Meter hazaj: 111, סימן 46יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

 .Ubeydiיתכן כי זהו תחילתו של גזל של המשורר 
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ר ִלי ָטְמנּו ָבם ִיְפלּו ְוֹיאְבדּו   פ            ִחים ֲאש 

ם ֵחָמה ְוִנְלֲחמּו       11  ָאָנא ְשַלח ָבה 

 י ֱאָשמּו / ֹלא ֵירֹומּו                         ישובו         

  

ם  ְבֵני אֵ            ל ַחי ִבְטחּו ִבי ִכי ָאֹבא ְואֹוִשֲעכ 

ם ַנֲחמּו ַנֲחמּו הֵ מַ            ר אֹוַמר ָלכ 

              ר   הֹראש ָתִרימּו / ְוָתִקימּו                    מ         

 

ע"פ יחזקאל יח, יז.  אויבי, :מעני 1עם ישראל. דברי  11-1דו שיח בין עם ישראל והקב"ה.  ביאור:

 .יחזקאל כ, לד ע"פ וכעס, :שפוך חמתךו 3: זממו להרע, ע"פ בראשית יא, ו. יזמו התנפלו. :קמו 0

כילה את עם ישראל והפך  :השמו...כי אכל 9: אויבי ישראל, העמים המשעבדים. זרים אכזרים

 6 קלא, א. תהלים ולא יתנשאו עוד, :ולא רמו: היכו. יד הרימו 5 עט, ז. תהלים את ארצו לשממה,

 9 שמות טו, טז.: ל עליהם אימתהותפ קיט, קכ. תהלים, האויבים(את ) פחדה: סמר שערת בשרם

יכלו, יאבדו, ו: יתמוו 8 שמות טו, טז.ע"פ  ,יתאבנו תקו,תיש הם זרועךכוח מפני  :ידמו...בגדול

, שמו ללכוד אותי: מלכודות שטמנו לי פחים אשר 4. ישעיה מג, יז :בל יקומוע"פ ירמיה מד, יב. 

: יהיו ונלחמו כעס. :חמה 11ילכדו בהם וישמדו. בעצמם : בם יפלו ויאבדו .קמ, ו תהליםע"פ 

 תשובת הקב"ה. 19-10 : יתנשאו.ירומו: יהיו ראויים לעונש. יאשמו 11 נתונים בקרבות, במלחמה.

 19 ישעיה מ, א. :נחמו נחמו: חיש, ע"פ תהלים סט, יח. מהר 13 הושע ב, א. : ישראל,בני אל חי 10

  בית המקדש.  את : תבנו מחדשותקימו

 

   .בתוספת רפרין סטרופית, תלת טוריתתבנית שירית: 

  .[  וכו'(תתת] -[ / בתתתתתת]  -[ / אתתתתתת] -)תתתחריזה: 

 משקל לאל ,0-1 :בשיר כל סטרופהו; 9+9, 0||  9+ 8, 1סטרופת פתיחה,  ,הברות פונטי משקל:

 .  9+ 9, 3 || מדויק

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .יווני -לחן: גריגו

        .Rast, ראסטמקאם: 

 . 9111: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

   T-S H. 11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 
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 ע"ב -לח ע"א                                                                                                        צ

 סי' יוסף    *קאכילס וקאכילס מ לחן גריגו ראסט

 

ָמה ְנָוִלי י            ֹוִמין ָסִגיִאין ֵבית מֹוָתִבי הּוֹשָ

 ִוי ֵחָמה ִהְתְמִלי ְוַאף ַבַעל ְדָבִבי ִעלָ             

 ִוי ָמְטָיא             אף וכו'  ַאף ָכל ֵמַרע ְוָכל ְמָחא ִביָשא ִעלָ             

 

 ִפיְקָתא   ָלָּמה ְיָי ִיְתַקף ֻרוְגָזְך ְבַעם ְדַאִ ו            

  ית ֻפוְלָחן ַקְשָיא ּוְלַאְתָרא ַקִדיְשָתא ְדֵביְרָתאִמבֵ           5

    איָ כִ ִבי ְכְר  וחַ וֵ צָ ַתִקיָפא  ְבָגלּוָתא ּוְכַען                  

 ִוי ָמְטָיא[ַאף ]ָכל ֵמַרע ְוָכל ְמָחא ִביָשא ִעלָ                   

 

 ָנְכִרין ְשַבְקָתָנא  ּוְבנוֹ ִליְקָתא ִמֵביָנָנא  ס            

 ִעיָלָנא   דּועֲ ַד ֵמִעיָדן ָכָמה ַהְרַפְתִקי             

   ָיאוָ הֲ ַד לְ ֵלל ִדי יּוַכל ִליָשן ּוְממַ  יִאיתַ א לָ               11

 ִוי ָמְטָיא[ַאף ]ָכל ֵמַרע ְוָכל ְמָחא ִביָשא ִעלָ                   

  

  ֻ וְרַקן ַנְפָשִאי ִבְפִריַע ְשַלח ַאֵפיק ִמן ָּגלּוָתא פ          

ַסק              ַקְרָתא ַרְבָתא   ִהיא ֲאָבָהִתי ְלַאְרעָ  א 

עּו                   ר   שּוַרָּיא ִכי ְבַלאו ֲהִכי ָלא ָסְגָיא  ְבֵנה ב 

 ִוי ָמְטָיא[ַאף ]ָכל ֵמַרע ְוָכל ְמָחא ִביָשא ִעלָ               15

  

ֱהֵויְיֵהא ִיְקָרא ְרֵביָתא בַ  ינִ כַ               ְתָרָאה ְדת 

 יִקיָעא ְוִריֵויּה ְוִזיֵויּהִר ִיְנַהר ָזֳהָרא ְכֵעין ְד             

ֱחַרב ְוִיְתַקֵּיים ְלָעַלם ָעְלַמָּיא                    עֹוד ֹלא י 

ֱחַרב ְוִיְתַקֵּיים ְלָעַלם ָעְלַמָּיא[                     עֹוד ]ֹלא י 

 

. או ארץ ישראל המקדש, ירושליםהכוונה לבית , : ימים רבים בית מושבייומין...מותבי 1: תרגום

: ואף...התמלי 0 דניאל ב, ה. ע"פהרס, נ: נולי לשממה, נחרב, ע"פ יחזקאל יב, יט. ךהפ :הושמה

 9 : עלי מגיעה.עלוי מטיא. רעה לי וכל מכהו: גם כל ח...בישאאף 3 ואף אויבי התמלא עלי חמה.

רומז כנראה  הכוונה לעם ישראל ,הוצאבעם ש: אבעם דאפיקת ף, ע"פ דניאל ד, כז.וקת: תיתקף

. והקשר כאן כנראה קשה, אך לא ברור :אשיק : מבית המקדש.מבית פולחן 5 .מצריםיציאת ל

 :וכען בגלותא תקיפא 6 .לבית המקדש למקום קדוש,ו (הנהגת אותו) :דבירתא ולאתרא קדישתא

ולכל  שרומז לרומי )כרך גדול(.אפשר ו מין עוף. :כרכיא: צעק עלי. צווח בי .בגלות הקשה הועת

אותנו, את עם לא ברור, כנראה הכוונה  :סליקתא מביננא 8 מד א.דף הביטוי ראה בבלי, קידושין, 

ברחבי  )כנראה בונים)ש(הנוכרים את ו: שבקתנא נכרין ובנו )מארץ ישראל(. סילקתישראל 

ת מתקופ: כמה הרפתקימעידן : מקרים, מאורעות.  הרפתקי 4 השארת. ארץ ישראל(בוירושלים 

: כמה...עילנא .נוילע שעברו :עילנא דעדו .מז לאירועים היסטורייםאפשר שרומאורעות.  הכמ
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אין : לא איתי לישן 11 קידושין, דף לג, א. כמה מאורעות וצרות עברו על אנשים אלה, ע"פ בבלי,

 .לא ידעתי פירושו: איוהלד: ומדבר שיוכל. וממלל די יוכל לשון, שפה שתוכל להגות, לבטא זאת.

אסק לארע  13 : הוצא מן הגלות.אפיק מן גלותא ע את נפשי.ופרלהצילני, שלח ל: שלח...פורקן 10

, כנראה הדפוס אינו ברור :עורב 19 .גדולה עיר או ארץ :רבתא קרתא : אעלה לארץ אבותי.אבהתי

. , ע"פ עזרא ד, יבירושלים, כנראה הכוונה לחומות העיר חומות בנה :שוריא בנה .הכוונה לרצון

 .בסיס, יסוד, והכוונה הבסיס הוא ירושלים כנראה :כני 16. זה אי אפשר בלי: סגיא...כי

: דרקיעא...הרני 19 .נה, אולי רומז לירושלים בזמן הגאולהאחרוה לד גדּובוֹ : יהיה כְ דתהוי...יהא

פעם לא יחרב  :עוד לא יחרב 18וזוהרה. : וזיויה ותוארה, צורתה. :וריויה. כעין הרקיע אורהר ייא

  . : לעדי עד ע"פ דניאל ז, יחעלם עלמיאל .נוספת

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[(ת] -[ / בבתת] -[ / אאתת] -חריזה: )ששת

   .(10 ,4 ,9)למעט טור  15 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .יווני -לחן: גריגו

        .Rast, ראסטמקאם: 

 . 1499: דוידזון, אוצר השירה, י  זכרנ

  . T-S H 11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 לט ע"א -לח ע"ב                                                                                                            צא

 סי' יוסף    בולבול גיירי ביר קונגופי תורכילחן  ראסט

 

ר            ַבָשַמִים חֹונ ה  ַאְזִכיר ְתִהלֹות ֵאל ַאִדיר ֲאש 

ל ף ַאְלִפין ְיַשְּמשּוֵניּה            יֹוֵצר ְמָשְרִתים ְלָשְרתֹו א 

 קֹוֵרא ֵשמֹות ַלֹכָכִבים ְלֻכָלם ְבִמְסָפר מֹונ ה          

ד ִיָבנ ה              עת וכו'            ס   ֵעת ָבָרא עֹוָלמֹו ָאַמר עֹוָלם ְבח 

 

 ַצר עֹוָלמֹו ְבָחְכָמה ְוֹלא ָמָצא ַנַחת רּוַח  יָ       5

ל ְמקֹום ִיְהי ה ָהרּוחַ             ָכל ִאיש ָפנּו ְלַדְרכֹו א 

 ֹו ְוִהְזִריחַ ַעד ֵעת ֹבא ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ֵהִאיר ִשְמש          

 ּוְדַבר ָהֵאל ָהְיָתה ֵאָליו ַכחֹול ַזְרֲעָך ִיָּמנ ה                

ד ִיָבנ ה[                  ס   ֵעת ]ָבָרא עֹוָלמֹו ָאַמר עֹוָלם ְבח 

 

ן ְבַתְבִניתֹו ֵאָליו ָדָמה ּו     11  ְלֵעת ִזְקָנתֹו הֹוִליד ב 

 ֲהִכי ָקָרא ְשמֹו ִיְצָחק ָמֵלא ַדַעת ַּגם ְמִזיָּמה           

ר ְבֵעת ָעַקד אֹותֹו ָאִביו ָאַמר לֹו ְבָחְכָמה            ֲאש 

ה ְלעֹוָלה ִכי ְוַאֵּיה                    ִהֵנה  ָהֵאש ְוָהֵעִצים ַהֹש 

ד ִיָבנ ה[ ֵעת ]ָבָרא עֹוָלמֹו ָאַמר עֹוָלם                  ס   ְבח 
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 ֹול ת ְנִקָּיה ִמַזְרעֹו הֹוִציא צּור שֹוֵכן ֲעָרבֹות ס     15

ָבָאבֹות            ִאקֹוָניו ֲחקּוִקים ְבִכְסאֹו הּוא ָבחּור ש 

ר ִנְזַדֵּווג ַעל ַהְבֵאר            ְלֵעת ֵצאת ַהשֹוֲאבֹות ֲאש 

ָרֵאל ְיַכנ ה הּוא ִאיש ָתם יֹושֵ                   ב ֹאָהִלים ְבֵשם ִיֹשְ

ד ִיָבנ ה[                  ס   ֵעת ]ָבָרא עֹוָלמֹו ָאַמר עֹוָלם ְבח 

 

ר ָהיּו ַכָּמה דֹורֹות       01  סֹודֹות ְוִסְתֵרי ַהתֹוָרה ֲאש 

ְצלֹו ְבֵחיקֹו ָרָצה ְלַעּמֹו ְלהֹורֹות            ְּגנּוִזים א 

ְאַמן ֵביתֹו ִלְפקֹוַח ֵעיַנִים ִעְורֹותעַ            ה נ     ל ַיד ֹמש 

 הּוא ָהָיה ִאיש ָעָנו ְמֹאד ִנְגָלה לֹו ָהֵאל ַבְסנ ה                

ד ִיָבנ ה[                   ס   ֵעת ]ָבָרא עֹוָלמֹו ָאַמר עֹוָלם ְבח 

 

ָרֵאל ֲהִשיֵבמֹו ְלַקְד פָ      05  מּוָתם רֹוַח ִיְפַרח ִיֹשְ

   ּוְלַמַעְנָך ָהֱאֹלִהים ִכי ָלְך ַצר ְבָכל ָצָרָתם          

ָך ְכמֹו חֹוָתם           יֵמנּו ַעל ְיִמינ ָך ּוְזרֹוע     ֹשִ

ם ִנְקָרא ַאָתה ַתְענ ה                  ר   ַהְקִשיָבה ְתִפָלֵתינּו ט 

ם ִנְקָרא ַאָתה ַתְענ ה[                 ר         ַהְקִשיָבה ]ְתִפָלֵתינּו ט 

 

: הקב"ה, אדיר ישעיה סג, ז.ע"פ  :אל אזכיר תהלות 1. שבחי האל ותולדות האומה 09-1 ביאור:

מלאכים  המונימארמית,  :היאלף אלפין ישמשונ: מלאכי השמים. משרתים 0 ישעיה לג, כא.

 5 פט, ג. תהלים: עולם בחסד יבנה 9 קמז, ד. תהלים : ע"פ...מונהקורא 3 דניאל ז, י.ישרתו אותו, 

 פנו אישכל  6 : לא היה שבע רצון מן הדורות הראשונים.ולא מצא נחת רוח : שבע רצון.נחת רוח

, ע"פ שא אותו הרוחת: למקום כלשהו, לאן שאל מקום יהיה הרוח ישעיה נג, ו. : ע"פלדרכו

 האיר, ע"פ שופטים ט, לג.ו: והזריח. בראשית יז, ה: אברהם, םיאב המון גו 9. יחזקאל א, יב

ע"פ  :הוליד בן ולעת זקנתו 11 בראשית לב, יג.ע"פ  :כחול זרעך ימנה 8 לקוי. בטור זה החרוז

, ע"פ בראשית יו: תפקידו של יצחק היה ללכת בדרכו של אבבן בתבניתו אליו דמה בראשית כא, ב.

 ע"פ משלי א, ד. :מזימה גם  מלא דעת .כא, ו ;: ע"פ בראשית יז, יטקרא שמו יצחק הכי 11כו, יח. 

ע"פ בראשית  :איה...הנהו 13יג. -: ע"פ בראשית כב, ואשר...בחכמה 10סיפור עקדת יצחק.  13-10

 16 סח, ה. תהלים: הקב"ה, צור שוכן ערבות. , הוא יעקב: צאצא טהורסולת נקיה מזרעו 15 ז.כב, 

 .בדמותו של יעקב חקוקה בכסאו של הקב"ה. ראה: בראשית רבה סח, י :בכסאו חקוקים אקוניו

בחר שבאבות ניעקב הוא ה ע"פ המדרש ישעיה כט, כג. ;קלה, ד תהליםע"פ  :הוא בחור שבאבות

אשר  19שער השמיים, על כך ראה: בראשית רבה עו, א.  אתכיוון שבבית אל הוא מגלה 

בראשית : איש...אהלים 18כ. -יג ל יעקב ורבקה, ע"פ בראשית כד,: סיפור הכרותם ש...השואבות

: סודות תורההסודות וסתרי  01 ישעיה מד, ה. ע"פ בראשית לב, כט; :בשם ישראל יכנה כה, כז.

מדרשים על ספר בראשית ומדרש הנעלם הכולל חיבור קבלי שהוא החיבור סתרי תורה, ו הקבלה

על פי המסורת, תורת הקבלה ניתנה בשלמות למשה רבינו מפי  :אשר היו כמה דורותעל התורה. 

עברה מרב לתלמיד דרך  היא הקב"ה ביחד עם שאר גילויי התורה שבכתב והתורה שבעל פה וכך

בחיבור "סתרי  המשה היא אחת הדמויות המופיעדמותו של : עורותגנוזים... 00-01 גדולי הדורות.
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יחד עם צדיקים  ,משהלפי הספר . הרועה הנאמן שמעמ "רעיא מהימנא", בו מכונה אתורה". הו

: ע"פ נאמן ביתו 00 נוספים מגיע מגן העדן לגלות את סודות התורה לר' שמעון בר יוחאי ולחבריו.

 משה,: איש ענו 03ע"פ ישעיה מב, ז.  לגלות סודות, הלשון :לפקוח עינים עורות במדבר יב, ז.

פרוח  05תפילת הפייטן על ישראל.  08-05. י -בע"פ שמות ג,  :נגלה לו האל בסנה במדבר יב, ג.

: למצבם לקדמותם לה, ב. וגם שם , ע"פ ישעיה כז, ועצם: עם ישראל ילבלב, יתיפרח ישראל

אות לקשרי האהבה בין כנסת  :חותםשימנו... 09 באסונם. סובל אתם: צר בכל צרתם 06 בעבר.

 מהר : תענהטרם נקרא אתה תענה 08 .השירים ח, ו; שיר ירמיה כב, כדע"פ ישראל לקב"ה, 

  , ע"פ ישעיה סה, כד. לתחנונינו

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(13, 6, 0למעט טור , 8+8) 16 משקל: הברות פונטי

     54.אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Bülbül giri vir gönlümi (text : gunlupi).55תעתיק לועזי:

        Rast., ראסטמקאם: 

 .0060א  : דוידזון, אוצר השירה,זכרנ

  . T-S H 11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 ע"א  לט                                                                                                             צב

 סי' יוסף    ביר מור גיגיגי יורדום תורכילחן  ראסט

 

ץ ַכִביר ַלַּמבּול ֵיֵשב י         ֹוֵשב ַעל חּוג ָהָאר 

ְחַשב / ְוֵאין ִמי אֹוֵמר ָהֵשב             עמך           ַעָּמְך ִלְמִשיָסה נ 

 

ָרֵאל ְלִבָזה ְבַיד ַמְלכּות ִיְשָמֵעאל ו          ִיֹשְ

 ַעל ִכי ָחְטאּו ְלָך ֵאל / ִענּום ְבֹכַח ָוֵאל                      על        

 

ת ֹראָשם ֵהִרימּו ָהֲעָטָרה סָ      5  רּו ִמְצנ פ 

ם מֹוָרא                הקיצה         ָהִקיָצה ְוָהִעיָרה / ִשיָתה ֵאל ָלה 

 

 ֵדם ִמֵבין ָהַעִּמים ְוַהֲעֵלם ְלִצּיֹון פ        

ְביֹון                      ושמך        ְליֹון / ְיַהְללּו ַעם א   ְוִשְמָך ֵאל ָהע 

 

                                            
54
 שתי מחרוזות פותחות באות ס'.   
55
      :81, סימן 41יהלום, עמ'  -טיצה 

“O nightingale, give my heart back!”. Meter rajaz.  
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ז ק       ק נ ֱאָמָנה  ח  ד   ִקְרַית ְתִהָלה ִעיר צ 

ָנה / ַהר ִּגְבַעת ַהְלבֹוָנה             11   ועינינו                ְוֵעיֵנינּו ִתְרא 

  

ישב  :למבול ישב: הקב"ה, איוב לו, ה. כביר ישעיה מ, כב. הקב"ה, :יושב על חוג הארץ 1 ביאור:

אומר  : לשלל, ע"פ מלכים ב כא, יד.למשיסה 0 כט, י. תהלים ע"פ לדין ופסק להביא מבול לעולם,

 ע"פ :חטאו לךעל כי  9: המוסלמים. מלכות ישמעאל: לשלל. לבזה 3 : שמבקש להחזירו.השב

 יחזקאל כא, לא.ע"פ  ,על ידי הגוים הושפלוישראל  :...העטרהסרו 5: דכאום. ענום .מלכים א ח, נ

 ט, כא. תהלים ,פחדה' הטל עליהם  :אמור להם שיתה אל .לה, כג תהלים : ע"פ הקיצה והעירה 6

 : ירושלים,תהלהקרית  4 עב, ד. תהליםע"פ  ,ישראלעם כינוי ל: עם אביון  8: לירושלים. לציון 9

הר  :הר גבעת הלבונה 11 , ע"פ ישעיה א, כו.: ירושליםעיר צדק נאמנהירמיה מט, כה. ע"פ 

 שיר השירים ד, ו.  עליו ניצב בית המקדש, המוריה

 

 .בתוספת מילות רפרין סטרופית, דו טורית כאשר בטור השני החרוז נכפל,תבנית שירית: 

  .וכו'( [גג] -גגג / [בב] -בבב / [אא] -סטרופית )אאאחריזה: 

  .9+9משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף חזק

  .תורכילחן: 

  .56Bir mor çiçegi gördümתעתיק לועזי:

         .Rast, ראסטמקאם: 

 .0306דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,כהשיר  , שומרי החומות,ברנשטייןנדפס: 

 

 מ ע"א -לט ע"ב                                                                                                             צג

 סי' יוסף    שינין איגין יאנדום קאלדום תורכילחן  ראסט

 

 ִלי ַעד ָאן ִתְהי ה ָיֵשן  א            

 ּוְכִאיש ִנְרָדם ְבִמטֹות ֵשן             

 עּוָרה ּוְרֵאה חֹוְרִקים ִלי ֵשן             

ן                      עורהשֵ יַ              ש  ְך ד  פ    ר פֹוַעל ש 

 

ד ֵעיָנם ֲאִני ַמְמִאיר  נ        5   ג 

 ְכקֹוץ ַמְכִאיב ִסלֹון ַמְמִאיר          

 ֵאל ֵנִרי ָתִאיר הָ חּוָסה          

יָך ָיִאיר                          חוסה          ַתח ְדָבר   פ 

 

                                            
56
 :61, סימן 85יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I saw a purple flower/ iris”. Non metrical. Maqam Mahür.  
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ץ   י           ר   ְתַיְצבּו ַמְלֵכי א 

ץ       11 ר   ְלַהְכִריֵתִני ְבמ 

ץ           ר   ָאָנא ָהֵאל שֹוֵכן ע 

ץ                   ר   אנא               ִתְפְרֵצם ַעל ְפֵני פ 

 

 ַחד ָעַלי ִיְתַלֲחשּו  י          

ָחד ָקמּו ָרְגשּו             ְכִאיש א 

 ּוִמְּמָך ֹלא ִיְתבֹוְששּו       15

 ִכי ְלָך ּגֹוִים ִיְדרֹושּו                        וממך         

 

    ְרֵאה ַעד ֵעיְנָך ֵתָעֵצם ו        

םֹלא ה          צ  ה ִכי ִאם ע   ּוא ִמְקר 

 ְתִפיֵצם   ְכֵמִפיץ ַכּמֹון         

 כמפיץ ִכְכִלי יֹוֵצר ְתַנְפֵצם                              01

 

 ְרִתי ִנְבַאְשִתי ְבִקְרָבם  ס          

 ָכל יֹום ַרע חֹוְרִשים ְבִלָבם         

ימּו ָאְרָבם            ּוְבִקְרָבם ָיֹשִ

 ֵכן ֻצּוּו ִמִפי ְכָתָבם                         ובקרבם         

 

ה ַעל עֹוֵמד פָ      05  רּוץ ְמֻרוב 

 ִכי ָתִמיד ֵהם אֹוְמִרים ַהְשֵמד         

ד          מ  ם ח  ר   ְוַגם ִתְזמֹור כ 

ֵבין ַהֲהַדִסים עֹוֵמד                               וגם  ש 

 

ז ק        ה    ח   ְיֵדי ָלְך ְמַצפ 

ה      31 ם ִיָספ  ר   ְמֵהָרה ט 

ה            ָתִמיד ִיְתַיֵצב ַעל ִמְצפ 

ה                              תמיד ִלְקָראְתָך ָנִעים ַאף ָיפ 

 

 איוב טז, ט. ע"פ כועסים עלי, :חורקים לי שן 3 עמוס ו, ד. ע"פ :שןמטות ב 0 ם.ו: רדישן 1 ביאור:

כאחראי  )"פועל שפך דשן"( החזר את פעולתו של הכהן הגדולל נראה כי הכוונה :דשן...ישר 9

: חסוך ממאיר : מול.נגד 5 ויקרא ד, יב.ע"פ לקורבנות. הציור הינו מטונימיה לבניית המקדש, 

יחזקאל כח,  "פ ע: ממאיר...כקוץ : דוקר.ממאיר : צמח קוצני.סלון 6מרפא, ע"פ ויקרא יג, נא. 

: דבריך מאירים מראשיתם, פתח דבריך יאיר 8 יח, כט. תהלים ע"פ הושיעני, :נרי תאיר 9 כד.

 אויבי קמו :...במרץיתיצבו 11-4 קיט, קל. תהליםהתורה מאירה לכל המתחיל לקרוא בה, 

תפרצם על פני  10הקב"ה, השוכן בשמיים.  :ערץשוכן  11 ב, ב. תהלים ע"פ ,להשמידני במהירות
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 : רגזו,רגשו 19: זממנו מזימות נגדי. יתלחשו 13 יד. איוב טז,ע"פ , פיץ אותם, תפזר אותםת :פרץ

חששו י)ולא  :כי לך גוים ידרושו 16כה. בראשית ב, ע"פ  ,ישויתבי: תבוששוי 15 ב, א. תהלים

: עד אן לא תראה את עד עינך תעצםוראה  19 י.ישעיה יא יבקש אותך, ע"פ למרות שעמך  מפניך(

: יתפוגגו ויעלמו כמפיץ כמון 14 עקרו של דבר ממש. :עצם .: דבר זניח שקרהמקרה 18סבל עמך. 

 :סרתי 01 ב, ט. תהלים ,תשברם ככלי חרס :ככלי יוצר תנפצם 01 .כהישעיה כח, ברוח, ע"פ 

ובקרבם  03 : זוממים.חורשים בלבם 00 שמואל א יג, ד. : מאסתי ע"פתינבאש פסקתי, חדלתי.

לנהוג על פי  יםצווהם מ : כךכן צוו מפי כתבם 09 ז.ירמיה ט, , ע"פ יבקשו להרע לי: ישימו ארבם

 )האויבים( :אומרים השמד 06 ס על הבנוי.ורב ההר :עומדמרובה על פרוץ  05 כתבי הקדש שלהם.

 כינוי לעם: כרם חמד .ו ישעיה ה,, ע"פ כרותצ"ל לזמור. לכנראה  :תזמור 09 דברים לג, כז.ע"פ 

 ע"פ :שבין ההדסים עומד : צדיקים, ע"פ זכריה א, ח.הדסיםה 08 ישראל, ע"פ ישעיה כז, ב.

 על 31, יושמד. כלהתי :יספה 31 .המקווה אליך )היא כנסת ישראל(: לך מצפה 04 זכריה א, יא.

שיר  : הקב"ה, ע"פנעים אף יפה 30 .ח ישעיה כא, בעמדת ציפייה, עם ישראל תמיד :מצפה

 השירים א, טז. 

 

 

סטרופית. סטרופות בנות ארבעה טורים  וחרוז מתחלף מסטרופה לסטרופה. שני תבנית שירית: 

     .הטורים האחרונים של המחרוזת חוזרים כרפרין

 .[  וכו'(בב] -[ / בבבבאא] -)אאאאחריזה: 

 .(15טור )למעט  8משקל: הברות פונטי 

   .אקרוסטיכון: אני יוסף חזק

  .תורכילחן: 

  Senin için yandum qaldum.57תעתיק לועזי:

        .Rast, ראסטמקאם: 

   .9468, א : דוידזון, אוצר השירהזכרנ
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 : 040, סימן 163יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“For you I am consumed by fire”. Non – Metrical. 
 



 

038 
 

 מ ע"א                                                                                                            צד

 סי' יוסף    איויל ייאש אולונגאק תורכילחן  ראסט

 

ָך  י              ַסֵפר ָכל ַהּיֹום / ִפי ִצְדָקת 

ָך              אל                ֵאל נֹוָרא ְוָאיֹום / ּוְתִהָלת 

 

ם / ַמְלִכי  ו             ד   ּוְקדֹוִשיאֹלִהים ִמק 

ת ָפָניו ֲאַקֵדם / ְבִשיֵרי ַרְחִשי         את              א 

 

ָּגב ְלַעּמוֹ  ס          5 ה / ִמֹשְ ר הּוא ּוַמְחס   ת 

 יֹוֵשב ָרם ַעל ִכֵסא / ְיָי ְשמֹו               יושב             

 

ץ ְישּועֹות ֹוֵעל פ           ר  ב א  ר   הּוא / ְבק 

ץ              אלי              ר   ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו / צּור ּגֹוֵדר פ 

 

 / צּור ֵמָעֵלינּו רֹון ְוַאף ָתֵפרָח           

ר        11 ְשכֹול ַהכֹופ   / ָיֹבא ֵאֵלינּו             ואשכול  ְוא 

 

ץ ְתַקֵבץ - רּוִים ְבַקְצֵוי / ז             ר   א 

הְוהָ             ם ְוַתְשֵבץ               והדר  ָדר ְתַשּו   / ָלה 

 

יָך / ִכי ֵהם ְנפֹוִצים ָק            ְרֵבם ֵאל 

יָך / ֵהָּמה ֲחֵפִצים              כי              ִכי ְלִמְפָעל 

         

 ז.: הקב"ה, ע"פ חבקוק א, אל נורא ואיום 0 עא, טו. תהלים: ע"פ ...צדקתךיספר 1 ביאור:

 תהליםע"פ  :את פניו אקדם  9 עד, יב. תהליםע"פ  :ואלהים מקדם מלכי 3כבודך. את : וותהלתך

: מקום מסתור, מגן ע"פ סתר הוא 5 .דוגמת שירי זה ,בקשותיתחנוני ו שירי: בשירי רחשי צה, ב.

 הקב"ה, :על כסא רם יושב 6 צד, כב. תהליםמבצר, ע"פ מגן, ו: לעמו מחסה משגבולב, ז.  תהלים

אלי  8 עד, יב. תהלים ע"פ :ארץ...פועל. ביעד,  תהלים, : הקב"הפועל ישועות 9 ישעיה ו, א.ע"פ 

 : הקב"ה, מתקן פרצות,גודר פרץצור  שמות טו, ב.ע"פ  הללו,או וי הוא ואני אשבחוה: אלואנוהו

כינוי  כאן :הכופראשכול ו 11 : בטל את כעסך על עמך....מעלינוחרון 4ע"פ עמוס, ט, יא.  הריסות,

ויקרא כו,  בגלות, ע"פ  ציםנפוהו יםפזורה: עם ישראל זרוים 11 שיר השירים, א, יד.ע"פ  ,למשיח

: לבוש הדור ומפואר, ע"פ ותשבץ כא, ו. תהלים : ע"פוהדר תשוה להם 10 : תאסוף.תקבץ לג.

 : לתורתך, ע"פ משלי ח, כב. למפעליך 19 : פזורים, ע"פ יחזקאל יא, יז.נפוצים 13שמות כח, ד. 
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  .סטרופית, דו טורית בתוספת רפריןתבנית שירית: 

 .[ וכו'(הו] -[ / הוהו גד] -[ / גדגד אב] -)אבאב  מסורגתחריזה: 

 .(13)למעט טור  5+ 6משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף חזק

  .תורכילחן: 

  Evel yas oluncaq.  58תעתיק לועזי:

        Rast. ,ראסטמקאם: 

 .3115דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,כאשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 ע"ב  -מ ע"א                                                                                                             צה

 סי' יוסף    הלחן רומאנסי יא ווש מיראראן הירמוזור ראסט

 

ה ָוָרם                                      א             ה ָוָרם / ַעל ָכל ִנְבָרא / ֵאל ֵּגא   אל וכו'                                         ל ֵּגא 

ֹמאל ֹלא ָאסּוָרה      אל  נ             ַ ְפִשי ְבַנְפָשְך ְקשּוָרה / ָיִמין ּוֹשְ

יָך                         אל   י             ַיִּגיד ַמֲהָלל  יָך / ָוְ ה ִחִכי ִמְפָעל   ְהּג 

יָך                             אל  י             ָך / ְיַסֵפר ִנְפְלאֹות    ִביַע ֱאָלהּות 

ָך                         אל   ו          5 ְגד  ה ְלנ  ְשַתֲחו  ָך / א   ֲאִני ְברֹוב ַחְסד 

ְרָך / ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ַאֲאִמיְרָך                  ס             אל  ָלה ָוֵעד ֲאַזּמ 

ל שֹוֵנא ּוַמֵסָכה / ְמרֹוָמם ַעל ָכל ְבָרָכה פ             אל וכו'          גאה ורם אל                ס 

           

ימין ושמאל  בראשית מד, ל. ע"פהלשון  :נפשי בנפשך קשורה 0 הקב"ה. :גאה ורםאל  1 ביאור:

 :מפעליך : יאמר פי, ע"פ משלי ח, ז.חכי יהגה 3 דברים ה, כח. ע"פ אלך בדרך הישר, :לא אסורה

מר שבחיך, ואו: יגיד מהלליךו סו, ה. תהליםמעשיך, מעלליך ע"פ תורתך, ע"פ משלי ח, כב. או 

 כו, ז. תהלים : ע"פספר נפלאותיךימהותך, גדולתך.  את יתאר :יביע אלהותך 9 .כאמשלי כז, ע"פ 

 יז,דברים כו, ך, אהלל ,ךאשבח :אאמירך: לנצח, לעד. סלה 6 ה, ח. תהלים : ע"פ...אשתחוהואני 5

מרומם על כל  9 דברים כז, טו. ע"פ כינוי לאל, עבודת אלילים,ב אסומ: ומסכה שונא פסל 9 .יח

 נחמיה ט, ה. : ברכה

 

  .סטרופית, דו טורית בתוספת רפריןתבנית שירית: 

  .וכו'( תשש -/ גג  תשש -/ בב תשש -/ אא תשש -ש: )שתחריזה

  .8+8, 9-0||  5+ 9+ 5, 1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: אני יוסף

  .ספרדי -רומאנסילחן: 
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 :116, סימן 111תורכיים, עמ'  יהלום, מודלים -טיצה 

“When/ Until spring comes“ Meter rajaz?  
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  .Ya vos mirara'n hermosura59תעתיק לועזי:

         Rast.,ראסטמקאם: 

 .  3505: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 

 מא ע"א -מ ע"ב                                                                                                             צו

 סי' יוסף    מי פירישטיש שרומאנסי פואיש וולחן 

 

ְך ְמֻהוָללא             ל  ָרֵאל מ  ְתַפלַ  ֹלֵהי ִיֹשְ  ל           אלהי וכו'    / ְלָך א 

 

 ְדבֹות ִפי ְרֵצה ָנא / ַּגם ִביָנה ֲהִגיִגי  נ            

ָנא / ִיַּמס ֵשן מֹוְגִגי             יָך ִתֹשְ ְנא    ְמֹשַ

ְלָקם ְתֻקוַלל                    ִּגיא / ח   ֵאל ַלּגֹוִים ַמֹשְ

ְתַפַלל                  5 ְך ְמֻהוָלל[  ְלָך ]א  ל  ָרֵאל מ                                          ֱאֹלֵהי ִיֹשְ

 

ֵּגא י              ְפַרח ְכמֹו ָתָמר / ִיְשִעי ְוַגם ִיֹשְ

הִבכְ              ְהּג  ְתַיַּמר / ּוְבתֹוָרְתָך א      בֹוָדְך א 

 ֵעת ִיָנֵשא ָכל ֵּגיא / ָשֵפל ְוֻאוְמָלל                                                            

ְתַפַלל                     ְך ְמֻהוָלל[  ְלָך ]א  ל  ָרֵאל מ                                          ֱאֹלֵהי ִיֹשְ

 

חֹוק י         11  / ֵעת אֹוְיִבי ההדוף ָּמֵלא ִפי ֹשְ

 ִכי ָבא ָהֵעת ִלְרחֹוק / ְוַאֲחָריו ִלְרדֹוף            

ְרדֹוף / ֲאַחֵלק ָשָלל                                                               יג א   ָאַמר ַאֹשִ

ְתַפַלל                     ְך ְמֻהוָלל[  ְלָך ]א  ל  ָרֵאל מ                                          ֱאֹלֵהי ִיֹשְ

 

 ַהְקִשיָבה ַמְלִכי / ַשְוָעִתי ְוִניִבי ו            

ה ִחִכי / ִיָבֵחן ָנא ָאִבי         15 ְהּג  ת י   ֱאמ 

 י / ְבִקְרִבי ָחָלל                                                  ְרֵאה ָנא ִכי ִלבִ             

ְתַפַלל                     ְך ְמֻהוָלל[  ְלָך ]א  ל  ָרֵאל מ                                          ֱאֹלֵהי ִיֹשְ

 

ְליֹון סָ             ִביב ִמְזַבֲחָך / ֲאסֹוֵבב ֵאל ע 

ְגְדָך             ְרַחץ ְבִנָקיֹון ְוַכַפי נ   / א 

 ֵעת תֹוַפע ִמִציֹון / ִעיר יֹוִפי ִמְכָלל                                                      01

ְתַפַלל                     ְך ְמֻהוָלל[  ְלָך ]א  ל  ָרֵאל מ       ֱאֹלֵהי ִיֹשְ
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 . 635.1, סימן 913סרוסי, לחנים, עמ'  



 

091 
 

 ֳעִלי ַאל ַתֵבט / ִכי ָמה ֱאנֹוש ִיְצַדק פָ           

ְחַשְבִתי ַכַדק               ִמָשַמִים ַהֵבט / ִכי נ 

ְתַהַלל                                                          ְצַדק / ְוַגם א        ּוְבָך נֹוָרא א 

ְתַפַלל                05 ְך ְמֻהוָלל[  ְלָך ]א  ל  ָרֵאל מ           ֱאֹלֵהי ִיֹשְ

           

                                

תפילותי, את : קבל ברצון את שירתי, נדבות פי רצה נא 0 : שמות ה, א.אלהי ישראל 1 ביאור:

 ימס שן 3 ה, ב. תהלים: ע"פ בינה הגיגיגם : דברי, הרהורי, מחשבותי. הגיגי קיט, קח. תהלים

איוב  : ע"פאל לגוים משגיא .גדיל, מעלהמ :משגיא 9קיב, י.  תהליםיתש כוח אויבי, השוו  :מוגגי

: ע"פ ...ישגאיפרח כז, א. תהלים: הקב"ה, ישעי 6: מנת גורלם, ע"פ ישעיה יז, יד. חלקם יב, כג.

ישעיה סא, אהללך, ע"פ  :דך אתימרובכב 9כנראה צ"ל ישגה.  .לגובה : יצמחישגא צב, יג. תהלים

 עת ינשא כל גיא. ארץ, אדמה. וכאן יושבי הארץ: גיא 8 א, ב. תהלים: ע"פ ובתורתך אהגה ו.

 עתצ"ל אהדוף.  אביס, :ההדוף קכו, ב. תהליםע"פ  :שחוק פי ימלא 11 ישעיה מ, ד.: ע"פ שפל

 10 קוהלת ג, ה. ע"פ למרחקים, זמן להגיעהגיע ה :עת לרחוקה 11 .יטדברים ו, : ההדוף אויבי

 זעקתי :יניבושועתי ה, ג.  תהלים : ע"פוהקשיבה מלכי שועתי 19 שמות טו, ט.: ע"פ שלל...אמר

 איוב לד, לו. ע"פ :יבחן נא אבי דברים לב, ו. הקב"ה, :אבי משלי ח, ז. :אמת יהגה חכי 15 י.דברו

 ...סביב 14-18 קט, כב. תהלים: מת מצער )על מצבי(, ע"פ חלל : ירמיה כג, ט.בקרבילבי  16

 עג, יג. תהלים, ע"פ : אהיה טהור מחטאים, חף מפשעארחץ בנקיון 14 כו, ו. תהלים: ע"פ בנקיון

כי מה  00איכה ב, טו. ע"פ : ירושלים, עיר יופי מכלל , ע"פ שמואל ב ה, ז.: מירושליםמציון 01

 :דקכ .ישעיה סג, טו: ע"פ הבט משמים 03 איוב ט, ב.ע"פ  כי האדם לא צדיק, :יצדקאנוש 

     ככחוש, כשחוק. 

  

  .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

  .[ וכו'(תת]-דת גד [ / גדתת] -בת אב [ / אבתת] -חריזה: )תת

 ||  5+ 6, 3||  6+6, 0-1וכל סטרופה בשיר:  5+ 5+ 6, 1משקל: הברות פונטי, טור פתיחה: 

  .וכו' 5+ 6+ 5, 9

 .אקרוסטיכון: אני יוסף

 ספרדי  -לחן: רומאנסי

 .Pues vos me feristes60תעתיק לועזי:

  מאקם ראסט למאקם נאבה. בין  ,במקורנרשם מקאם: לא 

 . 9954א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ
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 . 969.0, סימן 333סרוסי, לחנים, עמ'  



 

090 
 

 מא ע"א                                                                                                             צז

 סי' יוסף    *בעזירשץ אולור תורכינאבה לחן 

 

ִני               אל אלי דוד  יָ              גֹון ִבְלָבִבי / ִכי ָכל טּוִבי / ָּגָלה ִמּמ 

 אל אלי דוד  ָאֳהִלי ֻשוַדד / דֹוִדי ָנַדד / ִמתֹוְך ִמְשָכִני                        

 ִהְבִאיש ַצר ֵריִחי / ָכַשל ֹכִחי / ְברֹוב ֲעֹוִני           אל דוד            הבאיש וכו'              

 אל אלי דוד     האירה וכו'                     ָהִאיָרה ֵעיַני / ָנא ְיָי / ַהֵבט ֲעֵנִני               

 

יָך                   ּו         5  אל אלי דוד ְשֵעה ִרָנִתי / ּוְתִפָלִתי / ָתֹבא ָעד 

ָך                 אל אלי דוד עֹוִני ּוִמבֹור               / הֹוִשיֵעִני / ְברֹוב ַחְסד 

יָמה ִדְמעָ               ָך           אל אלי דוד     אל וכו'  -ֵאל ְּגדֹול ֵדָעה / ֹשִ  /ִתי ְבֹנאד 

ז ַרֵחם / ִכי ְמַנֵחם / ָר                    ִני           אל אלי דודּוְברֹוג   ַחק ִמּמ 

 ָהִאיָרה ]ֵעיַני / ָנא ְיָי / ַהֵבט ֲעֵנִני[                  

 

ַשע / ְלִנְטַבע ְבבֹור             אל אלי דוד פ  ֹוֵלַח  ס       11  ַשע / ְשַלח י 

ת ַכָפיו ְבבֹור    אל אלי דוד              ְוִאם הּוא ִנְלַחץ / ָיקּום ִיְרַחץ / א 

יֹש ְכִגבֹור             אל                 יציץ וכו'                 ָיִציץ ְוִיְפַרח / ָלרּוץ אֹוַרח / ָיֹשִ

 ֱהֵיה ִלי ִמְשָען / ַּגם ְלַמַען / אֹוְיַבי ְפֵדִני          אל                    

   ָהִאיָרה ]ֵעיַני / ָנא ְיָי / ַהֵבט ֲעֵנִני[                        

 

, שיר : הקב"הדודי. ירמיה ד, כ ע"פנחמסתי,  :אהלי שודד 0 יג, ג. תהלים: יגון בלבבי 1 ביאור:

ספר עלי רעות, אויב : הבאיש צר ריחי 3 .כו, ח תהלים, ע"פ בית מקדשי :משכני השירים א, טז.

ע"פ  חטאי הרבים, שלב נחלשתי :ב עוניוכשל כחי בר שמות ה, כא. ע"פ גרם לי להיות שנוא,

: ע"פ רנתי ותפלתי: ופנה, שים לבך. ושעה 5 יג, ד. תהליםע"פ  :ענני...האירה 9 לא, יא. תהלים

שימה  9 : ומכלא הגלות.ומבור עוני 6 איוב ד, ה.: תגיע אליך, ע"פ תבא עדיך סא, ב. תהלים

 :כי מנחם רחק ממני חבקוק ג, ב.ע"פ  ובצער תחוס, :ברוגז רחםו 8 נו, ט. תהלים :דמעתי בנאדך

ע"פ זכריה ט, יא.  ,כאן כינוי לגלות: בורב : גאולה.ישע: הקב"ה. עשסולח פ 11 איכה א, טז.ע"פ 

: בורית, בבורנדחק )על ידי אויביו(.  :נלחץ: גם אם. ואם 11 .כינוי לישראל בגולה :לנטבע בבור

. וטהר מחטאייתמשמע  ,סבוןב ושטוף את ידיי הוא: בבור וכפי את חץירסבון, ע"פ ירמיה ב, כב. 

)פנייה : היה לי משען 13 יט, ו. תהלים :ישיש כגבור ישעיה כז, ו.ע"פ  ישגשג, :יציץ ויפרח 10

  : גאלני. פדני יח, יט. תהליםע"פ לקב"ה(, 

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית, בתוספת מילות פנייה וחזרות

  .([ררר] -ווז חחז טטז ייר / [ררר] -ההר דדב גגב [ / אאבררר] -ררר תתר ששר חריזה: )קקר

  .5+ 9+ 5משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 .Nevaמקאם: נאבה, 
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 .019י  : דוידזון, אוצר השירה,זכרנ

   61.נג'ארה, זמירות ישראל )שלוניקי(, נז, בשינוינדפס: 

   T-S H.11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 ע"ב -מא ע"א                                                                                                            צח

 סי' יוסף    *פיראקיים לימי תארי תורכינאבה לחן 

 

ָך ִכי ָעַצְמָת ְמֹאד             ֵאִלי ַאָתה ְואֹוד 

פ              ס ֲאַהְבָתנּו ְמֹאד ְבָראָתנּו ִמן ָהא 

 ְבַחְרָתנּו ִמָכל ַעם ִלְהיֹות ָלְך ְסֻגוָלה          

 ַחי ָּגַדְלָת ְמֹאד                     יי וכו'    -ְיָי ֱאֹלִהים ֵאל          

 

 ַדְעָת ְבָצרֹות ַנְפִשי ְבַעְבדּות ִמְצַרִים יָ         5

ְך ֹלא יֹום ֹלא ְשַנִים           ֱעִבידּוִני ְבָפר   ִכי ה 

 הֹוֵצאָת ִמַּמְסֵּגר ַאִסיר ָיַרד ְשאֹוָלה                

 ּוֵמַעְבדּות ְלֵחירּות ַעם ַרב ְוָעצּום ְמֹאד                

 ַחי ָּגַדְלָת ְמֹאד[    -ְיָי ]ֱאֹלִהים ֵאל              

 

 ַעָתה ֵאל ֲעַזְבַתִני ֵבין ְשַתִים ֻאוּמֹות ו       11

 ְננּו ְלשוֹ  ָנם ְוָכל יֹום ְיגּורּו ִמְלָחמֹות ָש         

 ֵצִני ַהִציֵלִני ֵאל נֹוָרא ְתִהָלה פ                

ה ִכי ָּגדֹול ַאָתה ּוְמֻהוָלל ְמֹאד                  ְוָלְך אֹוד 

         ַחי ָּגַדְלָת ְמֹאד[    -ֹלִהים ֵאלְיָי ]אֱ               

    

: מן האפס 0ע"פ בראשית כו, טז.  :עצמת מאוד קיח, כח. תהלים :אלי אתה ואודך 1 ביאור:

 :ידעת בצרות נפשי 5 ע"פ תהלים קד, א. :יי...מאד 9 ו. דברים ז,ע"פ  :סגולה...בחרתנו 3מהאין. 

: תקופה ממושכת, ע"פ שמות לא יום לא שנים: ע"פ שמות א, יד. העבידוני בפרך 6 לא, ח. תהלים

 ישעיה מב, ז. ע"פ שיחררת את עם ישראל מעבדות מצרים, :הוצאת ממסגר אסיר 9 מא.-יב, מ

 יואל ב, ב.ע"פ  :עם רב ועצום מאוד 8. ישראל שהיו בשפל המדרגה כעבדים במצרים: ירד שאולה

: הנוצרים בין שתים אומות כב, ב. תהלים ע"פ :אל עזבתני : מתייחס לתקופתו.ועתה 11

 תהלים : חירחרו מלחמה,יגורו מלחמות קמ, ד. תהליםהתלהמו,  :שננו לשונם 11 והמוסלמים.

 : ע"פ שמות טו, יא.אל נורא תהלה קמד, יא. תהלים : ע"פפצני הצילני פדה אותי. :פצני 10 קמ, ג.

      מח, ב.   תהלים: הקב"ה, ע"פ ומהולל אתה גדול 13
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 בלבד.  0-1השיר חלקי, מחרוזות  
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  .סטרופית, מעין אזורי כפול אזור תבנית שירית:

     .[(ת] -[ / גגשתת] -[ / אאשתת] -שתתתחריזה: )

  .עם סטיות(, 6+ 8) 19 משקל:

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

  .Nevaמקאם: נאבה, 

    . 9405: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 

 מב ע"א  -מא ע"ב                                                                                                           צט

 סי' יוסף    חושני ייולי ליבה תורכינאבה לחן 

 

ֱאַרְך ֵקץ ִשְבָרם י             יָך ַעד ָאָנה י   ָחְלצּון ְיִדיד 

ם ְוֹלא נ ֱחלּו ַעל ִשְבָרם  ִכי ֵמְררּו             ת ַחֵּייה   א 

ָכָרם ָלְך             ת ֹשְ  ִמְשָפט ַהְּגֻדוָלה ָהִחיָשה ָנְקָבה א 

ף ְוָנַתָת ִחָנם ִמְכָרם              לא וכו'               ס   ֹלא ִבְמִחיר ְוֹלא ְבכ 

 

ו ָעלּו מֹוִשיִעים ִצּיֹון ְוִיְרדּו בְ  ו          5 ַרע ֵעֹשָ  ז 

ָרֵאל ְבעֹוָשיו             ַמח ִיֹשְ  ַתַחת ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם ְוֹשָ

יָך ָכל ְקדֹוָשיו  ִכי             ָך ּוְבָיד   ִכי ֻתוכּו ְלַרְגל 

ְהֵיה ָמִגיָנם ְוִסְתָרם                     חּוָשה ֱאסֹוף ּוְקבֹוץ ִנְדָחם ו 

ף ְוָנַתָת ִחָנם ִמְכָרם[                      ס   ֹלא ]ִבְמִחיר ְוֹלא ְבכ 

 

פ         11  ק ָצְרָכם ְבְהיֹוָתם ֵבין ֹלא ִיְשְמעּו ְלשֹוָנם ס 

ם ְשבֹור ְזרֹוָעם ּוְגאֹוָנם              ְוָלאֹוְיִבים ָמְשלּו ֲעֵליה 

 ֵדם ִכי ַאָתה צּוָרם ְוקֹוָנםֹזאת ֹלא ֹזאת חּוָשה ּופְ             

ְזָרם                     ּוְתִביֵאם ְלַנֲחָלְתָך ִכי ַאְת ִמְבָטָחם ְוע 

ְזָרם[                               ּוְתִביֵאם ]ְלַנֲחָלְתָך ִכי ַאְת ִמְבָטָחם ְוע 

 

קח,  תהלים ,ישראל ינצלו, ימלטו: ךייחלצון ידיד ישראל, ע"פ ישעיה ה, א. מך: עךיידיד 1ביאור: 

נחלו על  ולא .הכאיבו)אויבי ישראל( : מררו 0 יבוא הקץ לציפייתם, לתקוותם. : מתישברם...עדז. 

 3 עמוס ו, ו. , ע"פ)של עם ישראל( , צרתםעל אסונם , התייסרולא הצטערואויבי ישראל( ו) :שברם

 מהו התשלום עבור פדיונם : פרששכרםנקבה את  .עושה דין צדקהנך שופט ה :משפט הגדולהלך 

 5 ישעיה נב, ג.ע"פ מכרת אותם בחנם,  :מכרםונתת חנם  9 .כח בראשית ל, , ע"פ)של ישראל(

. מגבראשית לו,  ,נוצריםב :זרע עשוב .נחמיה ט, כח שלטו,וי: ירדוו ע"פ עובדיה א, כא. :מושיעים

 ע"פ ל שמח ביוצרו,אישרעם ו :שיוושמח ישראל בעו זכריה ג, י. : ע"פתחת גפנם ותאנתם 6

 : כיקדושיו...כי : הדום לרגליך.תוכו לרגלך .נדפס פעמייםבמקור  :כי כי 9 קמט, ב. תהלים

עם ישראל  :נדחם 8 דברים לג, ג. , ע"פמנהיגיהם בידךכעבדים ו ךל יםנכנע (5)האויבים מטור 

בין  .להם : כל הנחוץצרכם 11 קיט, קיד. תהליםע"פ  :מגינם וסתרםח.  ישעיה נו, , ע"פאשר בגולה



 

095 
 

ע"פ  הכה בהם, :שבור זרועם 11 יושבים.הם בקרבם  הזרים עמיםבין ה בגלות, :לא ישמעו לשונם

ע"פ : קונםו. הקב"המקור כוחם והוא כינוי : צורם 10 י. צפניה ב,: גאותם, גאונםו י, טו. תהלים

    משענם ותמיכתם. :מבטחם ועזרם ., ע"פ ישעיה יט, כה: לארץ ישראללנחלתך 13 בראשית יד, יט.

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

     .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

   .(10, 11, 6למעט טור , 8+8) 16 הברות פונטי משקל:

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

   Hüsn – i yüli lebe.62תעתיק לועזי:

  Neva.נאבה,  מקאם:

 .0914: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

  63.נג'ארה, זמירות ישראל )שלוניקי(, מד, בשינוינדפס: 

 . 11.141T-S Hספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 מב ע"א                                                                                                             ק

 סי' יוסף עאלימום קאייסי קיאש תורכינאבה לחן 

 

 שּוַעת ַנְפִשי חּוָשה / ִכי ְבבֹור ָּגלּות ָטְבָעה י            

 ּגֹוֲאִלי   / חּוָשה ָלּה / ְּגֻאוָלה               

 צּור ּגֹוֲאִלי                      גאולה  / חּוָשה ָלּה / ְּגֻאוָלה               

 ּוְבֵנה ִעיר ַהֻהוָלָלה   / ּוְבֵנה ִעיר ַהֻהוָלָלה               

ָלא ִשְמָך ּגֹוֲאִלי             כי וכו'  / / ֵאין ִלי ִכי ֵאין ִלי             5  א 

 

       ֵמֲעבֹוָדה ָקָשה / קּוָמה ֵאל ְלַהְרִּגיָעּה                                          ּו          

 ּגֹוֲאִלי  / חּוָשה ָלּה / ְּגֻאוָלה               

 צּור ּגֹוֲאִלי  / חּוָשה ָלּה / ְּגֻאוָלה               

 ּוְבֵנה ִעיר ַהֻהוָלָלה / ּוְבֵנה ִעיר ַהֻהוָלָלה                

ָלא ִשְמָך ּגֹוֲאִלי     / ֵאין ִלי / ִכי ֵאין ִלי           11  כי וכו'         א 
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 חושני ייולי ליבה. -: לפי הנוסח שלהם184, סימן 104יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“[To liken] the beauty of the rose to the lip [of the beloved]”.  
 .Vasfiוכדוגמא הם מביאים את הגזל של המשורר 

63
 השיר חלקי, מחרוזת ראשונה בלבד. 
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ְהֵיה ִלישּוָעה  פ  וַכת ָשלֹום ַעל ֹראָשּה /  ס              רֹוֹש ְו 

 ְּגֻאוָלה / חּוָשה ָלּה / ּגֹוֲאִלי               

 ְּגֻאוָלה / חּוָשה ָלּה / צּור ּגֹוֲאִלי               

 ]ִעיר ַהֻהוָלָלה[  / ּוְבֵנה  ּוְבֵנה ִעיר ַהֻהוָלָלה               

ָלא ִשְמָך ּגֹוֲאִלי    ִכי ֵאין ִלי           15   כי וכו'          / ֵאין ִלי / א 

       

 םהוש )עם ישראל( : כיכי בבור גלות טבעה .א, כז תהליםע"פ , את הצלתי :ישועת נפשי 1 ביאור:

 ירושלים, :עיר ההוללה 9. יט, טו תהלים, ע"פ : הקב"הגואלי : לעם ישראל.לה 0 .קבר הגלותב

שמות א, ע"פ  :ומעבודה קשה 6 דברי הימים א יג, ו. "פע: שמך 5 יחזקאל כו, יז. העיר המהוללת,

 עו, ג. תהלים: בית המקדש, ע"פ סוכת שלום 11 ד.לירמיה נ, להשקיטה, ע"פ  :להרגיעה .יד

   קמ, ח. תהליםע"פ  :...לישועהסוכת: לעזרה ולהצלה. לישועה

 

  .וחזרות רפרין ארוך, בתוספת סטרופית, דו טורית תבנית שירית:

 .(וכו' תתת תתתש שששת ששת  -: )קרחריזה

   .וכו' 5+ 9+ 3, 5||  9+9, 9||   9+ 3+3, 3||  3+3+3, 0 רפרין:||  9+9, 1 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 .64Alemüm Qayse qiyasתעתיק לועזי:

 Neva.מקאם: נאבה, 

 . 9119: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ע"ב -מב ע"א                                                                                                           קא

 סי' יוסף    ייסיר איטי שינין עישקי תורכינאבה לחן 

 

ה  ָמרֹום ֹוֵשב י           ְשַתֲחו  ץ א  ר  ם ְלָך א  ד   ְשֵמי ק 

ה             ה ּוְלִמי ִתְשו   ִכי ִמי ָכמֹוָך ָבֵאִלים ְלִמי ִתְדמ 

ה              ָרֵאל ִמְקו   ַאָתה ְמקֹור ַהְבָרכֹות ַאָתה ְלִיֹשְ

ה                       ְשַאל ִכי הֹוד ְוָהָדר ָעַלי ְתַשּו  ָך א    וממך וכו' ּוִמּמ 

 

ל ִמי ֵאל ַאְמִשיָלְך ֵאל ָּגדֹול ַעל ָכל ֱאֹלִהים ו          5  א 

 ָיַדְעִתי ִכי ָשָפל ָתִרים ְוַתְשִפיל ֵעיֵני ְּגבֹוִהים            

ֲחִליִלים ָיִהים              ְרֵאה ַמְלִכי ִכי ְבִקְרִבי ִלִבי ַכָ

הִכי ַתְצִמ                    ַמח ָדִוד ִתְלַקח אֹותֹו ִמן ַהָנו   יַח צ 

ָך                    ה]ּוִמּמ  ְשַאל ִכי הֹוד ְוָהָדר ָעַלי ְתַשּו   [א 
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 .13, סימן 69עמ' יהלום, מודלים תורכיים,  -טיצה 

“Do not compare the sorrow- filled heart’s grief with Qays’s!”. Meter ramal. 
 .Baqiתחילתו של גזל של המשורר 
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 ְבִלי ֵשִני ִראשו  ן ַבת ָכל ַהִסבֹות ַאָתה ַמְלִכי ס        11

ה ְבֵעיִני             קֹוד אּוַלי ֵאל ִתְרא  ְכַרע ְוַגם א   ְלָך א 

 ְרֵאה ָנא ִכי ְבִשְפלּוִתי ָכַשל ֹכִחי ַבֲעֹוִני            

 הּו  ְוִחיש ְשַלח טֹוב ְוַסָלח ָנִגיד ּוְלֻאוִּמים ְמצַ                   

ךָ                    ְשַאל ִכי] ּוִמּמ  ה א   [הֹוד ְוָהָדר ָעַלי ְתַשּו 

 

ְשַלח ְלִציר ִלָבְך  פ        15  ְדיֹונ ָך ָאִחיש ְלָך ֳצִרי א 

יָחְך ְוִניָבְך              ִכי ַשֲאַנָנְך ְבָאְזַני ָעָלה ַּגם ֹשִ

ָלה ָלַגַעת ָבְך              ֹלא ִתיָרא ִכי ֹלא יֹוִסיפּו ְבֵני ַעָוְ

ה                   ִביֲעָך ְבַצְחָצחֹות ְוָהִייָת ְכַגן ָרו   ַאֹשְ

ה[                    ִביֲעָך ]ְבַצְחָצחֹות ְוָהִייָת ְכַגן ָרו             ַאֹשְ

  

: שמי קדם רוםמ יושב 1דברי עם ישראל לקב"ה.  19-1 דו שיח בין עם ישראל לקב"ה. ביאור:

מי  0ע"פ בראשית לז, י. הלשון : לך ארץ אשתחוה .ישעיה לג, ה וגם סח, לד תהליםהקב"ה, ע"פ 

: מוצא. מקור 3ה.  ע"פ ישעיה מו, :למי תדמה ולמי תשוה .יא שמות טו, הקב"ה, :כמוך באלים

כא,  תהליםע"פ  :הוד והדר עלי תשוה 9 מקור מים שהם מקור החיים. ר"ל מקור, מקוה, :מקוה

: ע"פ אל גדול על כל אלהים ע"פ ישעיה מו, ה. ,מלשון מושל ,אשליט אותך כנראה: אמשילך 5 ו.

 קיםת :כי תצמיח צמח דוד 8 ע"פ ירמיה מח, לו.ישמיע קול בכי, : כחלילים יהים 9צה, ג.  תהלים

שהיה  ,דודכפי ש :תלקח אותו מן הנוה ע"פ ירמיה לג, טו. ,מבית דוד צאצא שהוא את המשיח

סבת כל  11 ע"פ שמואל ב ז, ח.למלך על עם ישראל, כדי להיות  רועה צאן נלקח מן המרעה

: אכרע וגם אקוד 11 ע"פ ישעיה מד, ו.: מלכי ראשון בלי שני האל הוא מקור הבריאה. :הסבות

אפשר שהכוונה היא  לא, יא. תהליםע"פ  , בשל חטאי נחלשתי :כשל כחי בעוני 10 אשתחוה.

 ,כינוי למשיח :נגיד ולאומים מצוה פו, ה. תהלים: הקב"ה, טוב וסלח 13נחלשתי מעוני, מדלות. 

: שרף המשמש לרפואה, ע"פ ירמיה צרי 15 תשובת הקב"ה לעם ישראל. 14-15ע"פ ישעיה נה, ד. 

 16 : אמהר לגאול אותך וארפא אותך מכאבך....לבךפדיונך : לכאב, ע"פ ישעיה כא, ג.לצירנא, ח. 

את : בני עולה 19. ךי: דברשיחך וניבך כט. : ע"פ ישעיה לז,עלה באזני כי שאננך .זעקתך :שאננך

גן כ...אשביעך: בזיו בזוהר. בצחצחות 18 .ישמואל ב ז, ע"פ  וכאן כינוי לאויבי ישראל, ,יםרשע

: כמקום משופע במים סמל כגן רוה ע"פ ישעיה נח, יא. אשפיע עליך זוהר וזיו כך שתשגשג,: רוה

    החיים.   

 

 .אזוריתתבנית שירית: סטרופית, מעין 

 [ וכו'(  ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(5למעט טור , 8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

   .65Yesir iti senin işq[in]תעתיק לועזי:

                                            
65
 :339, סימן 195יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 
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  Neva.מקאם: נאבה,

 .0045: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

עו  66, בשינוי;ע"ב; גאלייגו, אמרי נועם, סא כג, בשינוי )שלוניקי(,נג'ארה, זמירות ישראל נדפס: 

  67, בשינוי.ע"א

 . 11.141T-S Hספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 מג ע"א -מב ע"ב                                                                                                            קב

 סי' יוסף    גאנה גימאלי מבור סיני תורכינאבה לחן 

 

ץ לֹו ְיִשירּון ַאְלֵפי ִשְנָאן י                ֵפה נֹוף ְמֹשֹוֹש ָהָאר 

ר ִהְמִציָאם ְיהֹודּון           לֹו ְבָכל ִפָנה ִכי הּוא ֵאל ֲאש 

ס             פ   הּוא ְבָרָאם ְיָצָרם ְוַגם כֹוְנָנם ּוֵמא 

 ְוִהְמִשיָלם ֲעֵלי ֹכְכֵבי ָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם               והמשילם וכו'           

 

 ֵאָליו יֹום ְוַגם ַלְיָלה ְיַזְּמרּו ְבִמלּוָלם ו        5

ר ְבִדבּוָרם ּוְבִהלּוָלם          מ   ְועֹוְרִכים לֹו ִשיר ָוז 

ה ּוְבֵהיָכלֹו ִתְשַמע קֹוָלםְבקֹול ָעֵרב ּו           ְבַצחּות פ 

 ֻכָלם ְשמֹו ַמֲעִריִצים ְבֵעת ֵצאָתם ּוְבֵעת בֹוָאם                

 ְוִהְמִשיָלם ]ֲעֵלי ֹכְכֵבי ָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם[                 

 

 ִביב ֵאָליו ֵהָּמה עֹוְמִדים ְבִזיַע ְרֵתת ְוֵאיָמה סָ       11

ָפה ְברּוָרה ּוְנִעיָמה            ּוְמַשְבִחים ֵשם ָקְדשֹו ְבֹשָ

 ּוְברֹוב ַפַחד ּוְברֹוב ִיְרָאה ְתַהֵלל לֹו ָכל ְנָשָמה          

ָאם                   ָחד הּוא ֲעֹשָ ם א   ִכי ִלְכבֹודֹו ַּגם ְלָעְבדֹו ְשכ 

 ֵבי ָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם[ ְוִהְמִשיָלם ]ֲעֵלי ֹככְ                 

 

ם ְכִאיש ִּגבֹור ְוַגם ָחָזק פ        15  ֵני ְלָהִבים ְפֵניה 

 ָרִצים ְוָשִבים ַלֲעשֹות ְרצֹון קֹוָנם ְכמֹו ָבָזק          

ם ֵאינֹו ִניָזק            ְבִלי ַעְצלּות ְוִרְפיֹון ָיד ְוִאיש ֵמה 

ם ּוְלֻכָלם ִבְשָמם ְקָרָאםֲהֹלא                   ָהֵאל ָחֵפץ ָבה 

ם ּוְלֻכָלם ִבְשָמם ְקָרָאם]ֲהֹלא                             [ָהֵאל ָחֵפץ ָבה 

 

 

 

                                                                                                                             
“The love for you has made [me] a captive/ slave”. Meter hazaj. 

66
 השיר חלקי, נדפסו שתי מחרוזות ראשונות בלבד.   
67
 השיר חלקי, נדפסה מחרוזת ראשונה בלבד.  
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וכאן  מח, ג. תהליםע"פ  ,כינוי לירושלים :הארץ...יפה 1. תיאור המלאכים המשבחים לאל ביאור:

 :יהודון 0 סח, יח. תהלים: אלפי מלאכים, אלפי שנאן .ישירו יזמרו :רוןייש אלהי ירושלים.

 יסד: כוננם: בראם. יצרם 3 .וע"פ זכריה יא,  ,םיצר: םהמציא. יח מה, תהלים, ע"פ ושבחי, והללי

כוכבים, הירח וה :צבאם וכל .לט, דניאל יא, םהשליטו: המשילםו 9 .יט ,גע"פ משלי  אותם,

ע"פ שיר בקול נעים,  :בקול ערב 9 נגינה.ליווי וב ישירו בקול :במלולם יזמרו 5 .אבראשית ב, 

 .בארמונו שבשמים :היכלווב .דע"פ ישעיה לב,  ,בדיבור ברור, מובחר :חות פהובצ .ידהשירים ב, 

 :שפה ברורהב 11 נעים וזזים מתוך יראה. :ואימה תרת זיעב 11 .יג-יבישעיה ח, ע"פ : מעריצים 8

: חרדת יראה 10 .טע"פ צפניה ג,  לת היוצר וגםיבשפה ברורה ונעימה, ע"פ נוסח הקדושה בתפ

 קיים את: ללעבדו שכם אחד 13 קנ, ו. תהליםע"פ  :תהלל לו כל נשמה ב, יא. תהליםקודש, ע"פ 

 16 ישעיה יג, ח. :פני להבים פניהם 15 יצרם. :עשאם צפניה ג, ט. ,כיחידה אחת רצונו של האל

 :רפיון ידו : התרשלות.עצלות 19יד.  יחזקאל א, ע"פ : במהירות,בזק .: בוראם, הקב"הקונם

ע"פ צפניה ג,  :םולכלם בשמם קרא: רצה. חפץ 18: נגרם לו רעה. ניזק ., גמז חולשה, ע"פ ירמיה

 ט. 

       

   .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

     .וכו'([ ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -68חריזה: )תתתת

  .(8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Cana,cemalimdür seni. 69תעתיק לועזי:

   Neva.מקאם: נאבה, 

 .3353: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

    70.בשינוי מה, נג'ארה, זמירות ישראל )שלוניקי(, נדפס:

 . 11.141T-S Hהאוניברסיטה ספריית  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 ע"ב -מג ע"א                                                                                                            קג

  טיאי גיפה איילי ביני אולדורמי שולטאנוה תורכינאבה לחן 

 

 פּו דֹוַדִיְך ֲאחֹוִתי ִשְפתֹוַתִיְך ְכחּוט ָשִני  יָ           

 ֵריַח ַאֵפְך ַכַתפּוִחים ּוְבֵעיַנִיְך ִלַבְבִתיִני             

 ָבֲאִשישֹות ַסְּמכּוִני ִכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני             

ֵהָּמה ִהְרִהיבֻ              ְגִדי ש   י            הסבי וכו' ונִ ָהֵסִבי ֵעיַנִיְך ִמנ 

 

 

                                            
68
 ָאם( -ָאן( במקום )-חריגה מהחריזה בסטרופה: ) 1טור  
69
 : 80, סימן 41יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“O soul, it is your beauty that…you”. Meter rajaz. 
70
 ראשונה בלבד.  השיר חלקי, מחרוזת 
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 ִפְרֵיְך ָמתֹוק ְלִחִכי ַוְיִהי ְבִפי ָמתֹוק ִכְדַבש  ּו          5

 ָנאוּו ְלָחַיִיְך ַבתֹוִרים ְוהֹוד ְוָהָדר ִתְלַבש            

ְחַבש              ְבֵצל הֹוָדְך ָשם ָיַשְבִתי ִכי ַאְת ַתְכִאיב ְוַגם ת 

 ְשֹמאֵלְך ַתַחת ְלֹראִשי ִויִמיֵנְך ְתַחְבֵקִני                      

ֵהָּמה ִהְרִהיבֻ                      ְגִדי ש   וִני[ ָהֵסִבי ]ֵעיַנִיְך ִמנ 

 

 ּוָגה ַבשֹוַשִנים ַאְת ֹזאת קֹוָמֵתְך ָדְמָתה ְלָתָמר  ס       11

ן ַיִין ַהְּמֻשוָּמר              פ  ְשְכלֹות ּג   ָשַדִיְך ְכמֹו א 

ְתַיַּמר              ל ַעל ֵכן ִבְכבֹוֵדְך א   ֹראֵשְך ָעַלִיְך ַכַכְרמ 

ְנָהֵגְך                     ל ֵבית ִאִּמי ְואֹוִריֵדְך ֱאֵלי ַּגִני  א   א 

ֵהָּמה ִהְרִהיבֻ ָהֵסִבי ]ֵעיַנִיְך                      ְגִדי ש   וִני[  ִמנ 

 

 ְתִחי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי ַעל ַדְלתֹוֵתְך ִלִבי דֹוֵפק פ         15

 ִכי ָהמּו ֵמַעי ָעַלִיְך ְוֹלא אּוַכל ְלִהְתַאֵפק             

 ִכי ְבַחְסֵדְך ָבַטח ִלִבי ְוַעל דֹוַדִיְך ִמְתַרֵפק             

ְנָך ְכָאחֹות ִלי ַאְשֵקְך ֵמֲעִסיס ִרּמֹוִני                      ִמי ִית 

ֵהָּמה ִהְרִהיבֻ                      ְגִדי ש   וִני[ ָהֵסִבי ]ֵעיַנִיְך ִמנ 

 

שיר השירים ד, י.  :יפו דודיך אחותי .: אהבתךדודיך 1 .דברי הקב"ה לכנסת ישראל 14-1 ביאור:

 ע"פ, פריחת התפוחניחוחך כ :ריח אפך כתפוחים 0 שיר השירים ד, ג.ע"פ : שפתותיך כחוט שני

באשישות  3 ע"פ שיר השירים ד, ט. :ובעיניך לבבתיני: שבית את לבי. לבבתיני שיר השירים ז, ט.

אהובה ה במקור ע"פ שיר השירים ב, ה. :אני...באשישות: סעדו אותי בעוגות צימוקים. סמכוני

 :הרהיבוני 9 .הדובר הדוד הוא שהפועל ח.ל.ה מופיע בלשון נקבהלמרות  ,אך כאן ,היא הדוברת

ע"פ  :ופריך מתוק לחכי 5 שיר השירים ו, ה.: הרהיבוני...הסבי כבשו אותי.עוררו בי התפעלות, 

 :ויהי בפי מתוק כדבש במקור נאמרים הדברים על האהוב ולא על האהובה. שיר השירים ב, ג.

והוד  שיר השירים א, י. המחרוזות הולמות את פניך, :לחייך בתוריםנאוו  6 ע"פ יחזקאל ג, ג.

במקור נאמרים הדברים לנמען זכר )איוב(. בשיר מתייחסים הדברים  איוב מ, י. :והדר תלבש

ע"פ  :תחבש...כי 9 צורכי החריזה.את תואם גם  )תלבש ולא תלבשי( בגוף הפועל השינוי .ל"לחייך"

ברים בלשון זכר על הקב"ה. כאן מתייחסים הדברים לאהובה אשר במקור נאמרים הד איוב ה, יח.

את  תואם גם תחבשי( ,)תכאיב, תחבש במקום תכאיבי בגוף הפועל בכוחה להכאיב ולרפא. השינוי

, במקור נאמרים הדברים על האהוב ע"פ שיר השירים ב, ו. :תחבקני...שמאלך 8י החריזה. כצור

זאת קומתך  שיר השירים ז, ג.מוקפת בפרחים,  :בשושניםסוגה  11 לאהובה. תייחסיםכאן הם מ

 .יין עתיק :יין המשומר שיר השירים ז, ט. ע"פ :גפן...שדיך 11 שיר השירים ז, ח. :דמתה לתמר

בכבודך  שיר השירים ז, ו. הליכתך זקופה, ראשך רם כפסגת הכרמל, :ראשך עליך ככרמל 10

: אובילך לבית אנהגך אל בית אימי 13 ישעיה סא, ו. ע"פ שתבחאתפאר, אבגדולתך : אתימר

ע"פ  :גני יואורידך אלבמקור הפסוק נאמר על ידי האהובה לאהוב.  שיר השירים ח, ב. אימי, ע"פ

כי הייתי נרגש  :כי המו מעי עליך 16 ע"פ שיר השירים ה, ב. :פתחי...דופק 15 .בשיר השירים ו, 

בראשית ע"פ  :ולא אוכל להתאפק .הדוברת היא האהובה במקור ע"פ שיר השירים ה, ד.לקראתך, 
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: ועל אהבתך מתרפק דודיך ועל כח, ז. תהליםע"פ ללא ספק או חשש, הייתי  :בטח לבי 19 מה, א.

במקור הפסוק נאמר על ידי שיר השירים ח, ב.  ע"פאנשקך,  :אשקך מעסיס רמוני 18 אני מתפנק.

 .האהובה לאהוב

 

  .מעין אזוריתתבנית שירית: סטרופית, 

   .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

  .(13למעט טור , 8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Ti-i cefa ile beni öldürme sultanum.71תעתיק לועזי:

    Neva.מקאם: נאבה, 

 .3391דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

 ;בשינוי ,משיר  , שומרי החומות,ברנשטייןברכיה, אשמורת הבוקר, קא, בשינוי;  נדפס:

  ברנשטיין, משירי הגאולה, שיר ט, בשינוי.  

 

 מד ע"א -מג ע"ב                                                                                                            קד

    סי' יוסף    לאש אולמאקח תורכינאבה לחן 

 

ְזָרִתי חּוָשה  י             ְמָדִתי ַמֵהר ְלע   ִחיָדִתי עֹוז ח 

ת ְנחּוָשה             ש   ֲחגֹור ַחְרֵבְך ֲעֵלי ָיֵרְך ּוְדרֹוְך ָנא ק 

 ִשְפִכי ִלֵבְך ִלְפֵני קֹוֵנְך יֹוֵשב ַעל ֵכס ָרם ְוִנָשא            

 ְשִאי ִזְמָרה ּוְתִני תֹוף לֹו שֹוְרִרי ִשיָרה ֲחָדָשה         שאי  וכו'             

 

ר ְבתֹוָדה ָפָניו ַקְדִמי ּו        5  ְברֹון ַיַחד ֹכְכֵבי ֹבק 

ְהִמי             ת ְּגאֹון ֻעוֵזְך לֹו ִתְשתֹוֲחִחי ַות   ַהְשִפיִלי א 

 ַלְיָלה ְלהֹודֹות לֹו ַּגם ְלֹראש ַאְשמּורֹות קּוִמיֲחצֹות             

 ּוְשפֹוְך ִשיָחה ְוִרָנה ִלְפֵני ֵאל ַנֲעָרץ ִבְקֻדוָשה                 

 ְשִאי ]ִזְמָרה ּוְתִני תֹוף לֹו שֹוְרִרי ִשיָרה ֲחָדָשה[                 

 

 ֲעִדי ִלֵבְך ַתָּמִתי ְוַגם ֹכֵחְך ָחָזק ִכְרִאי ס         11

 ּגֹוִשי ּוְקַרב ְלָפָניו ְוִחְזִקי ִאְמִצי ְוַאל ִתיְרִאי            

ת ַכַפִיְך ְשִאי              ְוַעל ַחֹטאת ְנעּוַרִיְך ֵאָליו א 

 ֻחוָבָשה ִיְשַלח ֳצִרי ְלִציֵרְך ִכי ֹלא זֹוָרה ְוֹלא                 

 ְשִאי ]ִזְמָרה ּוְתִני תֹוף לֹו שֹוְרִרי ִשיָרה ֲחָדָשה[                   

                                            
71
 :310, סימן 164יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“O my sultan, do not kill me with the sword of torture/ pleasure”. Meter rajaz. Maqam H üseyni 
and Neva.  
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 ַעל ַהֹכל ְוַגם ָעָשה ַּגם קֹוֵרא ַהדֹורֹות ֵמֹראש פָ        15

 ָכל יֹום אֹוִחיל ְלִיְשֲעָך ִכי אֹוֵיב ַעל ַּגִבי ַיְחרֹוש            

ֱאִרי              כּו ְלַמְעִניָתם ִהְשקּוִני ַרַעל ּוֵמי רֹוש ה 

 נֹוָרא ָהִחיָשה ִמְפָלט ִלי ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָשה                  

           נֹוָרא ]ָהִחיָשה ִמְפָלט ִלי ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָשה[                      

    

המשך  :חגור חרבך עלי ירך 0 .פנייה אל נפשו :יחידתי 1. נפשו לאהפייטן  דברי 19-1 ביאור:

במקור נאמרים הדברים  .מה, ד תהליםע"פ הפנייה לנפשו. התחזקי והתאמצי בעבודת הבורא, 

ע"פ איכה ב,  התחנני, :שפכי לבך 3 .לה, יח, תהלים ,קשת עשויה נחושת :קשת נחושהבלשון זכר. 

ע"פ הקב"ה,  :יושב על כס רם ונשא .יט , הקב"ה, ע"פ בראשית יד,: לפני בוראךלפני קונך יט.

מתוך הקטע  איזכור מן התפילה. :שירה חדשה פא, ג. תהלים : ע"פתוף לו...שאי 9ישעיה ו, א. 

 :הברכה האחרונה שבין קריאת שמע של שחרית ותפילת עמידה) .החותם את ברכת הגאולה

בואי  :בתודה פניו קדמי .זאיוב לח, : בקר...ןוובר : ובשיר.ןוובר 5. ("שירה חדשה שבחו גאולים"

: גאותך הגדולה, גאון עוזך: הנמיכי, הקטיני. השפילי 6 .בצה,  תהליםע"פ  לבית הכנסת בבוקר,

לו תשתוחחי  תשמעי את קול צערך. :ותהמי : תכרעי לפניו בכניעה.תשתוחחי. ויקרא כו, יטע"פ 

גם לראש אשמורות  קיט, סב. תהליםע"פ  :חצות לילה להודות לו 9 מב, ו. תהליםע"פ  :ותהמי

: והשמיעי את ושפוך שיחה ורנה 8. יטע"פ איכה ב,  בוקרמוקדם בגם תפילה תאמרי  :קומי

: לבך סעדי 11 פט, ח. תהליםע"פ  : הקב"ה,אל נערץ בקדושה .(עירוב זכר ונקבה) דבריך ושיריך

 .בע"פ שיר השירים ה,  ,כאן לנשמתו ,כינוי חיבה לאהובה :תמתי התחזקי, ע"פ שופטים יט, ה.

: וקרב .ידע"פ רות ב,  : קירבי,ושיג 11וב לז, יח. י, אתמתכת מלוטשכ איתנה, עמידה :כראיחזק 

חטאת  10 ע"פ דברי הימים א כב, יג. :ראייחזקי אמצי ואל תו (.עירוב זכר ונקבה) אל האל וקרבי

 :צירךל צרי 13סליחה ומחילה.  ממנו : בקשיאליו את כפיך שאי .זכה,  תהליםע"פ  :נעוריך

פניית הדובר  14-15 .וע"פ ישעיה, א,  לא טופל , הכאב(הפצע): לא זורה ולא חובשה כאבך.ל רפואה

 ישעיה מא, ד. קובע את המאורעות מראש, ע"פ' ה :מראש...פעל: הקב"ה. פעל הכל 15 .לקב"ה

 בבשרי, חד: חשתי כאב למעניתם...על גבי 19-16 .לגאולתך אחכה, אצפה :לישעך אוחיל 16

 :מי רושוהשקוני רעל  19 , קכט, ג.תהליםע"פ  ,על גבי במחרשה תלם ארוך חרשוכאילו אויבי 

 נה, ט. תהלים ע"פ :החישה מפלט לי : מקלט.מפלט 18 .ידע"פ ירמיה ח,  סם מות, אותי השקו

                     במדבר כד, יח. ,הנוצרים אנחל את אדמתו :והיה אדום ירשה

       

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

  .(8+8) 16 הברות פונטי משקל:

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

          Halas olmaq.72תעתיק לועזי:

     Neva.מקאם: נאבה, 

                                            
72
 . ”To be rescued (saved, liberated)“ :198, סימן 105יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

.Meter hazaj 19 -תחילת השיר של המשורר הידוע בן המאה ה Nesimi . 
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 .0681דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  73., בשינויע"אגאלייגו, אמרי נועם, עו נדפס: 

 

 ע"ב -מד ע"א                                                                                                            קה

  סי' יוסף    שיבלי גירי שאגישר תורכינאבה לחן 

 

 ִפית ָעְפָרה ֻהוָלָלה ִיְפַעת הֹוֵדְך ִמי ָמָנה יָ            

ב ִכָפֵתְך ַרֲעָנָנה               ר   ֵעיַנִיְך ַלַהט ח 

ָנה               ְשֵקְך ְבַעְצמֹוַתי שֹוֵלַח ִבי ַוִּיְרד   ֵאש ח 

 ו' חּוִסי ָעַלי ַרְעָיִתי ַשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה             חוסי וכ             

 

 ָלָּמה ֹלא ַתְחמֹוִלי ָעַלי ָנאָוה ֲאיֻוָּמה ו           5

ת ִח                ְשֵקְך ָיָפה ּוְנִעיָמהִכי ָבאִתי תֹוְך ִמְכמֹור 

  ֲהטֹוב ָלְך ִכי ַתְעשֹוִקי ְוִתְגַדע ָרֵמי קֹוָמה             

 ַבת ָנִדיב ְרָפא ַמְחִשי ִלי ִתְהי ה ַמְשֵעָנה                   

 חּוִסי ]ָעַלי ַרְעָיִתי ַשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה[                    

 

ְגָלה ְיֵפִפָּיה  ס         11  גֹור ִלִבי ָקַרַעְת ַאְת ע 

יָך ִרְשֵפי ֵאש ַשְלה                ת ָיּהָבֲערּו ִבי ְרָשפ   ב 

ְזָרָתה ִלי ָלָּמה ִתְהי ה ְכעֹוְטָיה               ֱהֵיה ָנא ע 

 ְשֵקְך ְתִני ָנא ִלי ְלָמָנהּוִמדּוָדֵאי ִח                    

 חּוִסי ]ָעַלי ַרְעָיִתי ַשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה[                   

 

ת ַהּמַ  פ         15 ר   ְמָלכֹותִני ָנא ִלי ֲעִדיָנה ְּגב 

ְשבֹון ְבֵרכֹות              ְתַעַנג ְבאֹור ֵעיַנִיְך ְבח   א 

 ַאְשִקיט ַלַהב ִלִבי ַּגם ַקְשתֹוַתי ַהְדרּוכֹות             

ְדָנה                     ְוָאז ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ִתְהי ה ִלי ע 

 ִתי ַהֲאִזיָנה[ חּוִסי ]ָעַלי ַרְעָיִתי ַשְועָ                    

 

: הוללההאהובה, כנסת ישראל. הרעיה, : עפרה 1דברי הקב"ה לכנסת ישראל.  14-1 ביאור:

לתאר , יופיך שבחי את : מי יכול למנותהודך מי מנה יפעת .יז, ע"פ יחזקאל כו, מהוללת משובחת

: כפתך רעננה .כדע"פ בראשית ג,  או מבטך נוקב, זוהר החרב, ,ברק :להט חרב 0 .מראך הדראת 

להט חשקי  :וירדנה...אש : החשק שלי אליך.חשקך 3 .לבע"פ איוב טו,  ,מראך רענןשערך או 

 9. ו: יגרוף יוציא אותוירדנה .ע"פ איכה א, יג ,ולהשקיטמי שיוכל עצמותי ואין תוך אליך חודר ל

לט, יג. במקור : ע"פ תהלים שועתי האזינה : כנסת ישראל, האהובה, ע"פ שיר השירים ב, י.רעיתי

 6 ע"פ שיר השירים ו, ד. : כנסת ישראל,נאוה איומה: תרחמי. תחמולי 5 נאמרים הדברים לקב"ה.

                                            
73
 נדפסה מחרוזת ראשונה בלבד.  
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: כנסת ישראל, ע"פ שיר יפה ונעימה : חשקי אליך.חשקך .טורשת, ע"פ חבקוק א,  :רתומכמ

ותגדע רמי . : תגזליתעשוקי 9השירים א, טז. במקור נאמר על הדוד, הקב"ה שהוא יפה אף נעים. 

. : רפאירפא : כנסת ישראל, שיר השירים ז, ב.בת נדיב 8 .לגע"פ ישעיה י, גאים,  פיליתשו :קומה

 :עגלה יפפיהע"פ הושע יג, ח.  הכאבת לי קשות, :סגור לבי קרעת 11 תמיכה. : משענת,משענה

 ניצוצותיך :להבת יה...שרשפיך : שרפו.בערו 11 ע"פ ירמיה מו, כ.הלשון  האהובה, כנסת ישראל,

ע"פ  ,צעיףמכוסה במי ש :כעוטיהלמה תהיה  10 ע"פ שיר השירים ח, ו.להבות אש כלהבת ה',  הם

תני נא לי  : לחלק.למנה : חשקי אליך.חשקך .האהבהמשיקוי ו: ומדודאי 13 .זשיר השירים א, 

עיניך  16: כנסת ישראל. גברת הממלכות כנסת ישראל. :עדינה 15 .כגע"פ שמואל א ט, : למנה

אשקיט את לבי  :לבי להבאשקיט  19 שיר השירים ז, ה.ע"פ  ,עיניך כמקווה מים :בחשבון ברכות

ע"פ ישעיה ה, אליך, הלשון מסמנות את כמיהתי העזה אשר  גבות עיניי :קשתותי הדרוכות. הבוער

שם נאמר הדבר על ידי  ,ע"פ בראשית יח, יב :עדנה...ואז: עונג, נחת. עדנה. נתי: זדקבלותי 18 .כח

 .שרה )לשון נקבה(

                           

  .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

   .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(18, 11למעט טור , 9+9) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 .74şeble giri saçisrתעתיק לועזי:

     Neva.מקאם: נאבה,

 .3913דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

 ברנשטיין, משירי הגאולה, שיר ו, בשינוי.; בשינוי ,לטשיר  , שומרי החומות,ברנשטייןנדפס: 

 

 מד ע"ב                                                                                                             קו

 קובידום ייוק בי ואראים תורכינאבה לחן 

 

יָך ֵהם ִנְפָלִאים / ְוַנְפִשי יֹוַדַעת              ַמֲעש 

 / ַבּגֹוִים                      וחכמתך וכו'  ְוָחְכָמְתָך ִהיא נֹוַדַעת              

 

 ַמְלֲאֵכי רֹום ֵהָּמה ִנְלִאים / ִנְבֲערּו ִמַדַעת           

 / ַבַחִּיים  וחכמתך  ַאֵּיה ְמקֹום הֹוד ְכבֹוְדָך ָאן נֹוַבַעת              

 

 / ָלעּות ְוָלַדַעת   ְרֵעִבים ֵהם ַּגם ְצֵמִאים        5

 וחכמתך                   ִנְצִחִּיים / ִלְדָבְרָך ָאְזָנם שֹוַמַעת              
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 :081, סימן 154יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“May they scatter like dew drops”. Meter a variant of hazaj.  
 .Baqiתחילתו של גזל של המשורר 



 

055 
 

ה ַעל ֵּגִאים / ַאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת            ֹיאַמר ָנא ֵּגא 

ְנַקת ְוַגם ַשְוַעת / ֲעִנִּיים                 אשמע                 ְשַמע א      א 

 

בקרב  :בגוים 0 יד. קלט, תהליםע"פ : יודעת...מעשיך 1לקב"ה. עם ישראל דברי  6-1 ביאור:

 9. ע"פ ירמיה י, יד ,: חסרי דעתנבערו מדעת אינם יכולים, ע"פ ירמיה ו, יא.: נלאים 3 העמים.

 : מהואן נובעת בחיים , ע"פ משלי יח, ד.: פורצת, יוצאתנובעת: היכן מקום משכנך. איה...כבודך

לענות : לעות ולדעת 5 קז, ה. תהליםע"פ סקרנים,  :רעבים הם גם צמאים 5 .הבריאהתהליך 

הדברים להם מצפה עם  8-9 .המלאכים קיימים :נצחיים 6 .ד ע"פ ישעיה נ,להבין, להחכים, ו

ישראל, ע"פ כינוי ל: תולעת, ע"פ ישעיה ב, יב. : הקב"הגאה על גאים 9 .יאמר לוהקב"ה ישראל ש

ישראל, ע"פ כינוי ל: עניים .ישראלאנחת וזעקת  את : אשמעאשמע...עניים .8 ישעיה מא, יד.

  שעיה נד, יא.  י

 

  .סטרופית, דו טורית ורפרין: תבנית שירית

 .וכו'(ת  - תרשש)חריזה: 

 .(9)למעט טור  3+ 8, 0||  6+ 8, 1, הברות פונטי משקל:

 .אין אקרוסטיכון:

   .תורכי לחן:

  .Quvedüm yoq ki (text: bi) varayim75תעתיק לועזי:

      Neva.מקאם: נאבה, 

 .0158השירה, מ דוידזון, אוצר  :זכרנ

  .בשינוי ,מחשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 מה ע"א                                                                                                            קז

  *מגיביר מא תורכינאבה לחן 

 

ץ ִטְפָחה ָנָטה ָשַמִים ַכְיִריָעה            ר   ְיִמיְנָך ע 

ץ ַעל ַמִים ַעל ֲאָדנ יָה ָהְטְבָעה            ר   ָיַסְדָת א 

ל ְוֵדָעה            ְליֹוִנים ַמְלֲאֵכי ֵשכ   ּוָבָראָת ָבע 

 ישאבו וכו'        ִיְשֲאבּו ַמִים ְבָששו  ן ִמַּמְעְייֵני ַהְּישּוָעה               

 

ץ ַהֵלזּו ָיַצְרָת ָאָדם ְבָחְכָמה         5  ְוַעל ָהָאר 

ָמה           יָך ְבָיְפיֹו ֵאָליו ֹלא ַדָ  ְוִאיש ִמָכל ִבְריֹות 

 ְוַעָתה ַעל ָמה ֵּגַרְשתֹו ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה          

 ַעֵנה ֵאָליו ְבֵעת ָקְראֹו ְוַגם ְתִהי לֹו ִלישּוָעה                

        ִיְשֲאבּו ]ַמִים ְבָששו  ן ִמַּמְעְייֵני ַהְּישּוָעה[                   
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 :061, סימן 153יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I don’t have the strength to go there”. Meter ramal. 



 

056 
 

ע"פ  :ימינך ערץ טפחה : בנתה, יסדה.טפחה : כינוי פייטני לשמים, ע"פ איוב לז, יח.ערץ 1 ביאור:

על אדניה ע"פ ישעיה מח, יג.  :יסדת ארץ 0 קד, ב. תהלים : ע"פנטה שמים כיריעהישעיה מח, יג. 

מלאכי שכל עולמות העליונים. ב :עליוניםב 3 ע"פ איוב לח, ו.קעו, ו: הבסיסים לעמודיה שהטבעה

המשולה למים שהיא  ידלו חכמה מן התורה: הישועה...ישאבו 9 תבונה.: מלאכים בעלי ודעה

בבריאת לעשות  האל הגדיל :ואיש...דמה 6 : הזו.הלזו 5 ע"פ ישעיה יב, ג. יין של אושר וברכה,מע

גורש  :גרשתו מעל פני האדמה: וברגע זה )התייחסות לזמנו(. ועתה 9 הוא פיסגת הבריאה. ,האדם

ענה אליו  8 ת ד, יד.בראשיע"פ הלשון  מכוון לגורלם של ישראל,ו מאדמתו וגלה לארצות אחרות,

 ווגם תהי ל: לעזרה ולהצלה. לישועה תעתר לבקשתו ולתחינתו בפנייתו אליך.: בעת קראו

  ע"פ שמות טו, ב.  :לישועה

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[(ת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

  .(8+8) 16 משקל: הברות פונטי

              76.אין אקרוסטיכון:

  .תורכילחן: 

       Neva. מקאם: נאבה,

 . 0489: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

  .MS Heb 8*2028 (B191 2028-8)כתב יד ירושלים, בית הספרים הלאומי, מקור: 

 

 ע"ב -ע"א  מה                                                                                                           קח

  סי' יוסף    *לי גיבריי לי שבגי תורכינאבה לחן 

 

 ּה ָמֵגן ַלחֹוִסים / ְפֵאר ָהֲעָכִסים יָ          

 ָהֵשב ָלֻעמּוִסים / ִמי ָכמֹוָך ָחִסין           

ל ָמקֹום נֹוָשב                 ִבי / א   הֹוִציֵאם ִמש 

ל ִצּיֹון ִעיר ְצִבי / ִאָּוה ְלמֹוָשב            אל   יעלה יעלה בנך בכורך                   א 

ל ִצּיֹון ִעיר ְצִבי / ִאָּוה ְלמֹוָשב            אל וכו'                 5  א 

    

חֱ  ו             ָשִליםֵיְלכּו ְּגאּוִלים / ִעם נ 

ה ָשֹלש ְרָגִלי            ם / ָּגלּו ְבֹראש ּגֹוִליםז 

ן ַהְצִבי                ר   / ַנַער ְוַגם ָשב ַעל ק 

ל ִצּיֹון ִעיר ְצִבי / ִאָּוה ְלמֹוָשב            אל                    א 
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 האותיות י' וו' פותחות את הסטרופות, והן מהווות את תחילת החתימה "יוסף".    



 

059 
 

ם ס        11 ם   ֵלק ֵמֲעֵליה   / עֹול ָכל שֹוֵביה 

ם / ֱאמֹור ָנא            ם ֲהִשיֵבם ִלְנֵויה   ֲאֵליה 

ל ִעיְרָך ָשב                 ַעִּמי קּוִמי ְשִבי / ְוא 

ל ִצּיֹון ִעיר ְצִבי / ִאָּוה ְלמֹוָשב            אל                     א 

 

 קֹוד ִתְפקֹוד אֹוָתם / ּוְרֵאה ִסְבלֹוָתם פָ          

 ְפֵדם ִמָצרֹוָתם / ּוְלִעיר ְמנּוָחָתם        15

 ַיֲעלּו ִעם ִתְשִבי / ִהנֹו הּוא ִנָצב                

ל ִצּיֹון ִעיר ְצִבי / ִאָּוה ְלמֹוָשב           אל                     א 

 

: פאר העכסים יח, לא. תהלים: ע"פ מגן לחוסים לא, כ. תהלים: לישראל, ע"פ לחוסים 1ביאור: 

ישעיה  ע"פ ,ישראלל :לעמוסים 0 והטור יורד אל המשכו. ., ע"פ ישעיה ג, יחאת התכשיטים היפים

והכוונה כנראה כונן מחדש את בית  : השב את התכשיטים לישראל.פאר...לעמוסים 0-1 .גמו, 

אל מקום ישוב, : מקום נושב גלות.מן ה: משבי 3 פט, ט. תהלים הקב"ה, :מי כמוך חסין המקדש.

: חשק בציון ציון...למושב, שיר השירים ב, ט. יפה: צבי 9 .וע"פ ירמיה כב, אל ארץ ישראל, 

 ישראל,כינוי ל :חשליםנ, ע"פ ישעיה לה, ט. ישראל: גאולים 6קלב, יג.  תהליםע"פ  כמקום מושבו

: גורשו בכח מארצם גלו כח. : שלוש פעמים, במדבר כב,זה שלוש רגלים 9ע"פ דברים כה, יח. 

: סלק 11עד קטן. ו: כולם, מגדול בשנער וגם . ט-ע"פ דניאל ח, ח :על קרן הצבי 8לארץ אחרת. 

: השיבם לנויהם 11 : אויביהם המחזיקים בהם בגלות.שוביהם : משא, מעמסה.עולהרחק. 

: אתה האל אמור להם: שובו אל אמור...שב 10-11 ., אל ארץ ישראלהשיבם למקום משכנם

פדם  15 .שמות יג, יטלטובה, ע"פ  )את ישראל( : זכור אותםפקוד 19 מקומכם, אל עירכם.

מבשר  אליהו הנביא, :תשבי 16ירושלים. ול :ולעיר מנוחתם 15כה, כב.  תהלים: ע"פ מצרותם

  הגאולה, ע"פ מלכים א יז, א.

             

 .תסטרופית, מעין אזורי תבנית שירית:

  .[ וכו'(רש] -רש  רש בב [ / בברש] -רש רש אא אא)חריזה: 

 .(1וכו' )למעט טור  6+6, 0||  5+ 6 ,5-3 ,1משקל: הברות פונטי 

   .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

       .Nevaמקאם: נאבה, 

 . 456דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

 

 

 

 

 

 



 

058 
 

 מו ע"א -מה ע"ב                                                                                                          קט

 סי' יוסף    ביר שוחי גיסאנזה קוליי תורכינאבה לחן 

 

ְהי ה / מֹוִשיב ְיִחיִדים               אדיר  מושיב יחידים          ר א  ְהי ה ֲאש   ֵאל ָּגדֹול א 

 י רודים  אדיר  כי הם ב ְרֵאה ַעם ֹלא ָאְמרּו ֵאל ַאֵּיה / ִכי ֵהם ִבי רֹוִדים                     

 ִחיש הֹוִשיֵעִני ִמִפי ַאְרֵיה / ְוַגם ִמֵזִדים         

 הֹוִציֵאִני ֵמִמית ּוְמַחּי ה / ִמֵבית ֲעָבִדים                         אדיר מבית עבדים    הוציאני וכו'          

 

 אדיר  לעם נדכאים            ְדיֹון / ְלַעם ִנְדָכִאים     פ  ַלח  ש  ְמיֻוָחד  ּוִחיד  יָ       5

ְביֹון / ַחָּייו ְתלּוִאים                      אדיר  חייו תלואים           ְוַגם ַתֲעמֹוד ִליִמין א 

ְליֹון / ִתַסח ֵבית ֵּגִאים           ר נֹוָרא ע   יֹוֵשב ְבֵסת 

 שבעה נדודים ְנדּוִדים                    אדיר / ָשְבָעה  ְוַתֵצב ְּגבּול ְוִעיר ִצּיֹון               

 [מבית עבדים   הוציאני וכו' אדיר  הֹוִציֵאִני ]ֵמִמית ּוְמַחּי ה / ִמֵבית ֲעָבִדים                                

 

ְרַחִקים / ִחיש ָנא ַקְבֵצם                   אדיר  חיש נא קבצ     11 ָחד ִמּמ  ל א  ָחד א   םא 

 ְוִאם ֲאסּוִרים ֵהם ַבִזיִקים / ַאָתה ִתְמֲחֵצם                   אדיר  אתה תמחצם             

 ִכי ָמְשלּו ָבם ֲאָנִשים ֵרִקים / ְבֵני ְבִלי ֵשם         

 תביא האובדיםָאָנא ֵאל יֹוֵשב ַבְשָחִקים / ָתִביא ָהאֹוְבִדים              אדיר                 

      [מבית עבדים  הוציאני וכו' ָאָנא ]ֵאל יֹוֵשב ַבְשָחִקים / ָתִביא ָהאֹוְבִדים[            אדיר                

 

 סח, ז. תהלים כינוי לאל, :מושיב יחידים : הקב"ה, ע"פ שמות ג, יד.אהיה אשר אהיה 1 ביאור:

 כנראה כינוי לאויבים. : עם שאינו מאמין באלוהים.ראה...איה 0 : הקב"ה, ישעיה לג, כא.אדיר

 : ומרשעים,גם מזדיםו כב, כב. תהלים ,אויביהצילני מ :הושיעני מפי אריה 3: שולטים. רודים

מבית , שמואל א ב, ו. כינוי פנייה לאל: ממית ומחיה 9 יט, יד. תהלים ובהכללה מאויבי ישראל,

: הקב"ה, אל אחד ואין שני לו. ומיוחד יחיד 5 שמות כ, ב.גלות, משעבוד, וכאן הכוונה ל :עבדים

וגם תעמוד  6. ישעיה נז, טו ע"פ ,ללישרא :יםנדכאלעם , ע"פ שמות כא, ל. פדות, הצלה :פדיון

, ים במצב רופף: חייו נתונתלואים חייו קט, לא. תהליםע"פ  תהיה מגן לעם ישראל, :לימין אביון

: עקור את ביתם תסח בית גאים צא, א. תהליםע"פ  הקב"ה, :עליון...יושב 9 .וסע"פ דברים כח, 

 ירושלים ותכונן מחדש את :ותצב...נדודים 8 משלי טו, כה.של גבהי הלב, הם אויבי ישראל, ע"פ 

 הם ואם אסורים 11 .יזיחזקאל לז,  :אחד אל אחד 11 .םקץ בנדודי הוא כי כמקום מושב לעמך,

 את האזיקים,אתה תשבר  :תמחצם אתה איוב לו, ח.כבולים באזיקים,  ף על פי שהםוא :קיםיבז

דברי הימים ב  וכאן הכוונה לאויבי ישראל, אנשים נקלים :רקים אנשים 10 .כדסח,  תהליםע"פ 

: אל יושב בשחקים 13. 'בצ 'ש חריזה איוב ל, ח.אויבי ישראל,  רשעים, :בני בלי שם יג, ז.

      ישעיה כז, יג. ע"פ ,ותגלבם ישראל ע :אובדיםה קכג, א. תהלים הקב"ה,

 

 

 

          



 

054 
 

  .סטרופית, מעין אזורית בתוספת מילת מילואים וחזרות תבנית שירית:

  .[  וכו'(שת] -את אב אב [ / אבשת] -שת שת שת חריזה: )שת

 .5+ 4משקל: הברות פונטי 

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

  .77Bir şuh-I cihana (text:cim –anza) qul (text:quli)תעתיק לועזי:

        .Nevaמקאם: נאבה, 

 . 3531: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 

 מו ע"א                                                                                                                      קי

  קאלעדאן גיקשאם יאהום ניילישין תורכינאבה לחן 

 

 ִחיד ִמְּמעֹון ָקְדְשָך ַהְשִקיָפה יָ           

ת ַנְפִשי ְלָך ִנְכְסָפה              ּוָבֵרְך א 

ְרְדָפה             ְדָעה א   ְוָלַדַעת ִשְמָך א 

א                     ל  ה עֹוֵשה פ  ץ ַעל ְבִלי ָמה תֹול  ר   צור  וכו'  צּור נֹוָרא א 

 

 ָארּוץ אֹוַרח ְוָאִשיש ְכִגבֹור ו          5

ְצרֹוף ַכבֹור              ְוָכל ִסיַגי ּוְבִדיַלי א 

 ַעל ִכי ַאָתה ְתִריֵצִני ִמן ַהבֹור             

א    צור  וכו'                  ל  ה עֹוֵשה פ  ץ ַעל ְבִלי ָמה תֹול  ר   צּור נֹוָרא א 

 

 ְלִעי ּוְמצּוָדִתי ְוַגם ִמְשַּגִבי  ס            

 ִאִּויִתיָך ְוַגם רּוִחי ְבִקְרִבי        11

 חּוָשה ָנא ּוְשַלח ֵאִלָּיה ַהִתְשִבי            

א    צור  וכו'                  ל  ה עֹוֵשה פ  ץ ַעל ְבִלי ָמה תֹול  ר   צּור נֹוָרא א 

 

ץ ְוָהִרים פ              ַסת ַבר ְיִהי ָבָאר 

ם ַאִביִרים              ִיְטפּו ָעִסיס ְול ח 

 ּוְזרֹוק ַעל ַעָּמְך ַמִים ְטהֹוִרים        15

א                 ל  ה עֹוֵשה פ  ץ ַעל ְבִלי ָמה תֹול  ר   צּור נֹוָרא א 
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 :69, סימן 89יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I have become the slave of a world graceful one”. Meter possibly hazaj.   
 



 

061 
 

: נכספה 0: ע"פ דברים כו, טו. ממעון קדשך השקיפהרים ו, ד. דב ע"פ : הקב"ה,יחיד 1ביאור: 

: הקב"ה, צור נורא 9. ךתו: כל הזמן אשאף לעבוד אולדעת...ארדפהפד, ג.  תהליםהשתוקקה, ע"פ 

 עז, טו. תהלים: הקב"ה, ע"פ עושה פלא : ע"פ איוב כו, ז.ארץ על בלי מה תולהעו, ח.  תהליםע"פ 

: אנקה את כל הפסולת וכל...כבור 6יט, ו.  תהליםע"פ  ,לדרכי בשמחה: ואמהר וארוץ...כגבור 5

: תוציאני במהרה מבית כלאי, מן תריצני מן הבור 9שלי, משמע אטהר מחטאי, ע"פ ישעיה א, כה. 

 11יח, ג.  תהלים: הקב"ה, ע"פ סלעי ומצודתי וגם משגבי 4ע"פ בראשית מא, יד.  הלשון הגלות,

: אליה התשבי: מהר. חושה 11, ע"פ ישעיה כו, ט. נפשי יקשתיך בכל: באויתיך וגם רוחי בקרבי

 19-13 עב, טז. תהלים: ע"פ פסת בר יהי בארץ : תבואה.בר 13הוא מבשר הגאולה.  ,אליהו הנביא

ולחם  19: שפע יזלוג מן ההרים, ע"פ יואל ד, יח. יטפו עסיסיורד אל המשכו.  הטור :והרים

: כפעולה לטיהור וזרוק...טהורים 15 עח, כה. תהלים ,אוכל בשפעוכאן כינוי ל : הוא המן,אבירים

 החטאים, ע"פ יחזקאל לו, כה.   

 

  סטרופית, מרובעת טורים. הטור הרביעי זהה בכל השיר וחוזר כרפרין. תבנית שירית: 

   .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -]ת[ / אאאת -חריזה: )שששת

  .(15וכו' ) למעט טור  15 ,9||  11 ,3-1 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

    Qaladan çiqsam niyarum neylesin. 78תעתיק לועזי:

  .Nevaמקאם: נאבה, 

   . 0599י  אוצר השירה,דוידזון, : זכרנ
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 :050, סימן 151יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“If I leave the castle, what should my sweetheart do?”. Meter: a ramal variant or non metrical 
syllabic.  



 

061 
 

 ע"ב -מו ע"א                                                                                                           קיא

 איף איסי ביאי גאנירדום    סי' יוסף  תורכינאבה לחן 

 

 ַדְעָת ִשְבִתי ְוקּוִמי / ַבְנָת ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק יָ           

 ָרִאיָת ַעם בֹוֵזי ְשִמי / ָעְברּו תֹורֹות ָחְלפּו ֹחק            

 ַעד ָאן ִתְתַאַפק / ַעד ָאן ִתְתַרַפק                  

ם ַשְלִמי                ְּגמּוָלם ָלה 

 אֹוָרם ִתְקַדר                  דוד דוד                 5

 צּור ְוָהָדר                       דוד                   

 

ְך נ ֱאָמן ו             ל  ת ְיָהִבי / ִהְשַלְכִתי מ  יָך א   ָעל 

ְך ַרְחָמן             ל  ה ֵאל מ   ֵמָרָעה ְלִבְלִתי ָעְצִבי / ַתֲעש 

 צּור ַאל ִתְתַעַלם / ַאל ָאשּוב ִנְכָלם                    

 ְשַמע קֹול ִשיִחי ְוִניִבי         11

 ַבְזבּול ָדר                      דוד דוד                  

 נֹוָרא נ ְאָדר                    דוד                  

 

 ָחַבִני ֵמִעיר ָקְדִשי / ִמַשֲעֵרי ְירּוָשַל]ִי[ם ס            

ת ָדִמי ַכַּמִים ָכל יֹום ֲעֵלי             ת ִיַשי / ָשַפְך א   ָמו 

ְרָפה / ַנְפִשי ֲעֵיָפה              15  ָהִייִתי ח 

 ַוִתְזַנח ִמָשלֹום ַנְפִשי            

 ָאְרִחי ָּגַדר                     דוד דוד                   

 דוד ְבקֹוץ ַדְרַדר                                    

 

ם ְשָחִקים ִנְבָראּו  פ             ר  ְך / ט  ל   ְלָטה ַנְפִשי צּור מ 

ְרַחִקים ָיבֹואּו         01  ְוַקֵבץ ַעם ֵהם ָפָעְלָך / ּוִמּמ 

 ַמֵהר ֵאל ָּגדֹול / ָמעֹוז ּוִמְגדֹול                  

 ֲהִביֵאם ְוִיָקְבצּו ָלְך              

 ָכל ֹצאן ֵקָדר                 דוד דוד                  

ְעַדר                                          דוד   ִאיש ֹלא י 

 

: אויבי ישראל, עם בוזי שמי 0קלט, ב.  תהלים, מחשבותי ידעת :מרחוק לרעיבנת  1ביאור: 

: עד עד אן תתאפק 3חוק, ישעיה כד, ה. לא צייתו ל: עברו תורות חלפו חק הלשון ע"פ מלאכי א, ו.

: שלם שלמי : עונש על מעשיהם.גמולם 9: תשען, ע"פ שיר השירים ח, ה. תתרפקמתי תבליג. 

 6החשך עליהם את יומם.  :אורם תקדר 5 (.נקבה מכורח החרוזה. צורת )הדברים מכוונים לקב"ה

ע"פ  שמתי את תקוותי בך, :כתיהשל...ועליך 9קמט, ט.  תהליםקב"ה, ע"פ כינויים לה :צור והדר

: אל תתעלם 4פעל כדי שלא יגרם לי עצב, דברי הימים א ד, י. ת: תעשה...מרעה 8נה, כג.  תהלים

עד, כא.  תהלים, ע"פ אל תדחה אותי אל אחזור בוש,: אל אשוב נכלםאל תתנכר, ע"פ ישעיה נח, ז. 



 

060 
 

 כינוי לאל :דר בזבול 11סד, ב.  תהלים: שמע את דברי ובקשותי, ע"פ וניבי שמע קול שיחי 11

: מעיר קדשי אויב גרר אותי.ה :סחבני 13: הקב"ה, ע"פ שמות טו, ו. נאדר 10 .בשמים גר

 :כל...ישי 19: ע"פ החריזה בסטרופה צ"ל ירושל]י[ם. ירושלם מירושלים, ע"פ ישעיה מח, ב.

, מכוון לישו ישי השם .הריגת משיחם של הנוצריםהואשמו בו כנראה רומז כאן שהיהודים נרדפו

: עינה שפך את דמי כמיםכהולדת ישו.  ,הפסוקים מישעיה ז, יד של בהמשך לפרשנות הנוצריםו

: נפשי עיפהלא, יב.  תהלים: הפכתי ללעג ולצחוק, הייתי חרפה 15עט, ג.  תהליםאותי, ע"פ 

 18-19כה ג, יז. : לא דאגת עוד לשלומי, איותזנח משלום נפשי 16קמג, ו.  תהליםהתעייפתי, ע"פ 

: בקוץ דרדר 18 : איוב יט, ח.ארחי גדר 19 : עשית את קיומי קשה מנשוא.ארחי גדר בקוץ דרדר

מעשה  : עם ישראל שהואעם הם פעלך 01יז, יג.  תהלים: ע"פ פלטה נפשי 14  ע"פ הושע י, ח.

-03 : ויאספו.ויקבצו 00 .מבצר בטוח: ומגדול זמעו 01: הקב"ה, ע"פ דברים י, יז. אל גדול 01ידיך. 

            : יחסר.    יעדר 09עם ישראל. ל כינויכאן  :צאן קדר 03 : ע"פ ישעיה ס, ז.קדר...ויקבצו 00

 

   .תבנית שירית: סטרופית, שיר אזור כפול גוף בתוספת מילת מילואים

   .תת וכו'( -תת / דה דה וו ד  -: )אב אב גג א חריזה

   .(13, 0)למעט טור  וכו'  9, 6-5||  8, 9||  5+5, 3||  8+8, 0-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכי לחן:

 Enisi (text: en isi) beye çagirdum.79תעתיק לועזי:

   Neva.מקאם: נאבה, 

 .   659: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 מז ע"א -מו ע"ב                                                                                                           קיב

  שוחבוטי דילדארי קייפני    סי' יוסף תורכינאבה לחן 

 

ְרדּו ִלְקָראְתָך ְבֵני ָהֱאֹלִהים ָכל ַהּיֹום  י              ח 

 ֲאִלים ַאֵּיה ְמקֹום ְכבֹוְדָך ָרם ְוָאיֹום ְושוֹ             

ְפָצם ָתִמיד ָכל ַלְיָלה ְויֹום ְלַהֲעִריָצְך              ָכל ח 

 ַאְך ַאַחר ְשֹלָשה ֵתיבֹות ַמְזִכיִרים ְכבֹוד ִשְמָך        אך  וכו'                   

 

ם  ו          5 ה ָעְצמּו ָראֵשיה  ָך ֵאל מ   ִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרע 

ם               ִכי ִלי ָנַתן ִיְתרֹון ְוִאם ִיְרָאה ְוגֹוַבּה ָלה 

 ַאַחר ֲעבּור ְשֵתי ִמלֹות ַאְזִכיר ִשְמָך ֹלא ָכֵהם             

ְלָך ֵאִלי ּוְלעֹוָלם ֲארֹוִמְמָך                    ַעל ֹזאת ֲאַהל 

 ַאְך ]ַאַחר ְשֹלָשה ֵתיבֹות ַמְזִכיִרים ְכבֹוד ִשְמָך[                 

  

                                            
79
 :119, סימן 111יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I called him, saying ’My friend‘”. Meter: probably ahazaj.  
 



 

063 
 

ְכָלא ָלֵתת ָלְך ֻרוֵבי הֹוָדאֹות ש  פָ       11  ַתי ֹלא א 

 ְיָי ַאָתה ָיַדְעָת ּוָבא ַהּמֹוֵפת ְואֹות            

  ַאָתה ֹלא ִתְכָלא ַחְסְדָך ַבֲעֹשֹוְתָך נֹוָראֹות                 

ְרָחְמָך                   ּוְלָך ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ְוֵאל ִחְזִקי א 

ְרָחְמָך[                              ּוְלָך ]ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ְוֵאל ִחְזִקי א 

 

 0: המלאכים, בראשית ו, ב. בני האלהיםע"פ הושע יא, יא. : יפחדו, ירעדו, יחרדו 1ביאור: 

"קדושת  - ע"פ תפילת הקדושה"משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו" : ושואלים...ואיום

: להעריצך 3. מקודשת מבין פיסקאות התפילה הציבוריתחשובה ולנחשבת ל הקדושההיוצר". 

אחרי אמירת "קדוש" שלוש פעמים  :אך...שמך 9 מלשון הקדושה.להתיחס אליך ביראה, 

: ואני כבן אנוש קטונתי מהבין את ולי...ראשיהם 5 .ע"פ ישעיה ו, גמזכירים את שם ה' 

: מעלה, עדיפות, ע"פ קוהלת ה, יתרון 6קלט, יז.  תהליםואת מספרם הרב,  )"רעך"( מחשבותיך

כי  יחזקאל א, יח., ע"פ הם גדולים ומעוררים אימה :יראה וגובה להם: ואפילו. ואםטו. 

 9 .לבני האדם בחירה חופשית ובכך יתרונם על המלאכיםכי הכוונה כנראה  :לי...להם

(, אני 9: לא הבנתי פירושו, כנראה המשך ההתיחסות לנוסח התפילה )ראה כאן טור אחר...שמך

 : לא אמנע להגיד,שפתי לא אכלא 11: אהללך. ארוממך 8המלאכים. כמו : כהםבניגוד למלאכים. 

ובא המופת  11: שפע של שבחים. רובי הודאות : הרבה, שפע, ע"פ הושע ח, יב.רובימ, י.  תהלים

 10 ע"פ דברים יג, ג. נראה שהכוונה לביאת המשיח,ו: והגיע הסימן שיש בו מן הפליאה, ואות

: כשאתה מחולל דברים בעשותך נוראותמ, יב.  תהלים: תמנע ממני את חסדיך, ע"פ תכלא חסדך

: ואל חזקי ארחמךיח, ג.  תהליםקב"ה, כינויים ל: סלעי ומצודתי 13נשגבים, ישעיה סד, ב. 

 יח, ב. תהליםהאל המחזיק בי, ע"פ  ,ואוהבך )הקב"ה(

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )שששת

  .(9+ 8) 15 משקל: הברות פונטי

  .יוסףאקרוסטיכון: 

  .תורכי לחן:

    Sohbet-i dildar qiblem.80תעתיק לועזי:

   .Nevaמקאם: נאבה, 

 . 0935: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 

 

 

 

                                            
80
 :313, סימן 169יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“My qibla (prayer) is the conversation with the beloved”. Meter ramal. 
 .Zatiניתן להצביע על קשר לורסיה של גזל של 



 

069 
 

 ע"ב -מז ע"א                                                                                                          קיג

  אולונגאק שין גיליאים    סי' יוסף בילדאר תורכינאבה לחן 

 

ה ָוֵשן / ְלָבִאים / ִשָנם ַיַחְרקּו             ַדל ָדר תֹוְך פ 

ַלע ֵשן / ַמשֹוִאים / ָעָליו ִיְזְרקּו           ן ְוס  ב   א 

ם ָחְלקּו             ַמְרִאים ַאֲהָבה ּוַמֲחָמאֹות ִפיה 

 ֹות ַרע ִכְצָבִאים / ְוִהְתַאָפקּו            קלו וכו' ַקלּו ַלֲעשֹ           

 

 ִמיְנָך ְיָי / ַבֹכַח / ִחיש אֹוֵיב ִתְרַעץ   י         5

ם ִתְנַעץ                  ְוֵיְלכּו ְמַעַני / ְשחֹוַח / ֵחץ ָלה 

 ָהֵרק ֲחִנית ִלְקַראת אֹוְיִבי ָעַלי ָרָעה ָיַעץ           

 ְוַלְעֵיִפים כֹוְשִלים ֵתן ֹכַח / ּוְבָך ִיְדְבקּו                   

 ַקלּו ]ַלֲעֹשֹות ַרע ִכְצָבִאים / ְוִהְתַאָפקּו[                   

 

ר /  ּו     11 ן ֲאש  פ  ָך  ָנַטְעָת ְפקֹוד ּג   / ִביִמין ִצְדק 

ר / ְבִעָתּה           ָךו  / ִלְשכ ִחיש ָיעּוף ְכנ ש   ב ֵחק 

הָ            יָך ַאל ַתַעְזב   ַעד ְמאֹוד ְוִיְשמֹור ֻחק 

 ְרֵאה ִכי בֹוֲערּו ַכִפְשָתה / ְוַגם ָנַמקּו                 

 ַקלּו ]ַלֲעֹשֹות ַרע ִכְצָבִאים / ְוִהְתַאָפקּו[                   

 

 ר ּוְמִגלֹות ֹלא / ָיִכילּו / ִלְסבֹול ָרָעָתם  ס  פ       15

 ַהֲעֵלם ַּגם ָעֹלה / ִכי ָכלּו / ֵעיָנם ִלְנָוָתם           

 ַּגם ִנְכסֹוף ִנְכְסָפה ַנְפָשם ִלְראֹות ְמנּוָחָתם             

 ְוהֹוִציֵאם ִמֵבית ַהְכלּוא / ּוְבָך ִיְצְדקּו                  

        ְוהֹוִציֵאם ]ִמֵבית ַהְכלּוא / ּוְבָך ִיְצְדקּו[                  

 

מקום : עם ישראל מתגורר בדל...לבאיםקיג, ז.  תהליםעם ישראל, ע"פ כינוי ל: דל 1ביאור: 

 מוסב על האויבים, : יכעסו,שנם יחרקו .בגלות כשסביבו אויבים לוע הארי, משמע תוךמסוכן, ב

איוב ל,  ע"פ אסונות, ,צרות: משואים : גוש אבן גדול, שמואל א יד, ד.לע שןוס 0ע"פ איכה ב, טז. 

: ומחמאות פיהם חלקו מהפה לחוץ, ללא כוונה אמיתית. : ודברי חלקות, שבחיםומחמאות 3 ג.

ע"פ ישעיה סג,  והתגברו, :והתאפקו: הזדרזו להרע. קלו לעשות רע כצבאים 9נה, כב.  תהליםע"פ 

 :שחוח 6: בכחך תשבר את אויבי, ע"פ שמות טו, ו. ימינך...תרעץ. תרצץ: תשבר, תרעץ 5טו. 

 9 : בהם תירה, תפלח.תנעץ להם : ע"פ ישעיה ס, יד.וילכו מעני שחוח בקומה כפופה.

 חרש נגדי מזימות, :עלי רעה יעץלה, ג.  תהלים: הלחם בשונאי הבאים לקראתי, ע"פ אויבי...הרק

ופקוד  11ישראל בגלות, הלשון ע"פ ישעיה ה, כז. כינוי לעם : םולעיפים כושלי 8ע"פ ישעיה ז, ה. 

 :יעוף 11: ע"פ ישעיה מא, י. בימין צדקךפ, טו.  תהלים, )"גפן"( : וזכור לטובה את ישראלגפן

 10 : ע"פ מיכה ז, ה.לשכוב חקך להצטנף בין זרועותיך. ,בבטחה במועדה :...חקךכנשר .ישראל

: אל תנטוש אותה )את כנסת ישראל( והיא תשמור את מצוותיך, ע"פ חקיך.אל.. .ישראל :וישמור
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וקל לנתקם, ע"פ  יםכחוטי פשתן שנחרכישראל נשרפו בקלות : בערו כפשתה 13קיט, ח.  תהלים

 : לא ניתן לתאר את גודל סבלם.ספר...רעתם 15: נרקבו, ע"פ ישעיה לד, ד. נמקושופטים טו, יד. 

: נכסוף נכספה: לביתם, לארצם, ארץ ישראל. לנותם סט, ד. תהלים: מתגעגעים, ע"פ כלו עינם 16

מעול גלות, ע"פ )את ישראל(  : ושחררוהוציאם מבית הכלוא 18השתוקקה, ע"פ בראשית לא, ל. 

      ע"פ ישעיה מה, כה.   את הטהרותם, תוכיח את צדקתם, ך: ישועתיצדקו ובךירמיה לז, ד. 

                      

 .שירית: סטרופית, מעין אזוריתתבנית 

   .[ וכו'(שת] -[ / אבג אבג ג בתשת] -חריזה: )רשת רשת ת שת

    .וכו'  9+9+ 6 ,3||  5+ 3+ 6 ,5-9 ,0-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  Bildar sencileyim.81תעתיק לועזי:

   .Nevaמקאם: נאבה, 

 .091ד  : דוידזון, אוצר השירה,זכרנ

 83, בשינוי.11, סימן 191רפאל שיב"ה, עמ'  82;נג'ארה, זמירות ישראל )שלוניקי(, יא, בשינוי נדפס:

 . T-S H 11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 מח ע"א -מז ע"ב                                                                                                           קיד

 סי' יוסף    ביר דימאן איירילמאג אולדום תורכינאבה לחן 

 

ה   יָ             ּה ְדרֹוִרי ִחיש ּוְפֵדִני צּור פֹוד 

ה             ְנִאי הּוא רֹוד   ּוְרֵאה ַמְלִכי ִכי ְמֹשַ

ה              ָעַלי ְוָלַקַחת ַנְפִשי הּוא צֹוד 

 ְוַאף ִאם ָאְדמּו ֲחָטִאים ְכמֹו ָשִנים         עלי                  

 

 ָסַלְחָת ַלֲעֹוִני ִכי ַרב הּוא ו          5

תֹוהּו             ל ָוַ ב   ִכי ָהַלְכִתי ַאַחר ה 

 ִלָּיהּוְוִחיש ָהֵאל ְשַלח ִלי אֵ             

 ְוַאף ִאם ָאְדמּו ֲחָטִאים ְכמֹו ָשִנים         וחיש                   

 

 

 

 

                                            
81
 :44, סימן 46יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“If one has a sweetheart, he sould be like you”. 
Meter mudari. 

82
 השיר חלקי, נדפסה מחרוזת ראשונה בלבד.  
83
 השיר חלקי, נדפסה מחרוזת ראשונה בלבד.  
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ץ ַאְבֵדם ס              ִגים ַתְשִבית ִרְשֵעי ָאר 

ד ִיְבלּו ָשְדֵדם        11 ג   ֵהָּמה ְכמֹו ב 

ם             ד   ֲהִשיֵבִני ְוָאשּוָבה ְכק 

 ף ִאם ָאְדמּו ֲחָטִאים ְכמֹו ָשִנים         השיבני ְוַא                  

 

ת ּוַפח ָטְמנּו ְלַרְגַליָפ            ש   ְרֹשּו ר 

 ּוְבִמְסָתִרים ְכדֹוב ֵהם ָקִמים ָעַלי            

ם ִיּמֹוטּו ַמְעָּגַלי        15 ר   ָסְמֵכִני ט 

 ֹו ָשִנים         סמכני ְוַאף ִאם ָאְדמּו ֲחָטִאים ְכמ                  

 

 ְוכֹוֵנן ֵבית ִמְקָדָשְך ַעל ְמכֹונוֹ             

 ּוְדִביר ַהָשֵמם ָהֵשב ַעל ִתקּונֹו             

 ְוַעָּמְך ַתַחת ְתֵאָנתֹו ְוַגְפנֹו             

        ְוַאף ִאם ָאְדמּו ֲחָטִאים ְכמֹו ָשִנים         ועמך               01

 

, : הקב"המלכי 0 כג. לד, תהליםע"פ : הקב"ה, צור פודה. את שיחרורי זרז: חיש דרורי 1 ביאור:

 : ולהורגני הוא אורבצודה...ולקחת 3 .בי שלולט, מוש: אויבי משנאי הוא רודה. ע"פ ישעיה מד, ו

 5 (.כמו שני )אדומים קשים: וגם אם חטאי היו ואף...שנים 9 .יא ,ע"פ שמואל א כד ,)"צודה"(

 אליהו הנביא, הוא :אליהו 9 ע"פ ישעיה מט, ד. ,: ריקהבל ותוהו 6 יא. כה, תהלים :וסלחת...הוא

את  כריתכך ת מן המתכת היקרה, צורף מסיר את הפסולתשה פי: כארץסגים... 4מבשר הגאולה. 

יתבלו, הם  :המה כמו בגד יבלו 11 קיט, קיט. תהליםע"פ  דהיינו את האויבים, רשעי הארץ,

ירמיה  :השיבני ואשובה 11 ירמיה, ה, ו.: קטול, הרוג אותם, ע"פ שדדם ע"פ ישעיה נ, ט., יתפוררו

ע"פ  :ובמסתרים כדוב 19 קמ, ו. תהליםע"פ  פעלו כדי ללכוד אותי, :פרשו...לרגלי 13 .יז לא,

: מכונו...וכונן 19 יתמוטטו דרכי. יכשלו אורחותי, : חזקני בטרםמעגלי...סמכני 15 איכה ג, י.

: בית השמם דבירו .סח ע"פ עזרא ב,במקומו,  :על מכונוויסד מחדש את בית המקדש במקומו. 

בשלום ובבטחון, : תחת תאנתו וגפנו 14: למצבו הרגיל, לקדמותו. על תקונו המקדש החרב, העזוב.

    יכה ד, ד. מע"פ 

            

 מעין אזורית. הרפרין מופק מחזרה על שני טורים של כל מחרוזת.  כמו תבנית שירית: סטרופית,

    .[ וכו'(תג] -ת[ / גגגתב] -ת[ / בבבתא] -תחריזה: )אאא

   .(14)למעט טור  וכו' 9+ 3+ 5 ,9||  3+ 8 ,3-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  Bir demin ayrilmaz (text: ayrilmaq) oldum.84תעתיק לועזי:

    .Nevaמקאם: נאבה, 

                                            
84
 :51, סימן 81יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I never leave [the sweetheart] for one moment”. Meter ramal. 
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 .803דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  85.בשינוי ,לזשיר  , שומרי החומות,ברנשטייןנדפס: 

 

 ע"ב -מח ע"א                                                                                                          קטו

  סי' יוסף    איבאגיליטה פיטי בינום תורכינאבה לחן 

 

 ַחד ִתְקְבצּו ּוְתנּו תֹודֹות ְלֵאל ֹלא ָינּום         חנון  לאל לא ינום י            

 לא ינום לבֹואּו ְשָעָריו ְוַזְּמרּו ְלֵאל ֹלא ָינּום                   חנון  לא            

 ִרָנה ְלֵאל ֹלא ָינּום               חנון  לאל לא ינום ָבְרכּו ְשמֹו ּוְשאּו            

ְמָחה ְוַהְללּו ְלֵאל ֹלא ָינּום               חנון  לאל לא ינום              ִעְבדּו ְבֹשִ

 

 ַעד דֹור ָודֹור ַשְּגבּוהּו ִכי הּוא ֹלא ָינּום         חנון  כי הוא לא ינום ו          5

 ם ִבְגבּורֹוָתיו ַהְזִכירּוהּו ִכי הּוא ֹלא ָינּום     חנון  כי הוא לא ינום ּגַ             

 ֲהַדר ְכבֹודֹו ָּגַבּה ִלְמֹאד ִכי הּוא ֹלא ָינּום        חנון  כי הוא לא ינום            

 הוא לא ינום ְוִנְשַּגב ְשמֹו ֵבין ָהַעִּמים ִכי הּוא ֹלא ָינּום       חנון  כי            

 

 ֹולּו ָלרֹוֵכב ָבֲעָרבֹות ִכי הּוא ֹלא ָינּום           חנון  כי הוא לא ינום ס         

 ִעְלזּו ְלָפָניו ְוִתְשְמחּו ִכי הּוא ֹלא ָינּום            חנון  כי הוא לא ינום        11

 ִכי הּוא אֹוֵהב ֵּגר ְוַאְלָמָנה ְוהּוא ֹלא ָינּום       חנון  והוא לא ינום            

 ֲאִבי ְיתֹוִמים אֹוֵהב ִמְשָפט הּוא ֹלא ָינּום       חנון  והוא לא ינום             

 

 י הוא לא ינוםֲארּו הֹודֹו ְכרֹוב ּגֹוְדלֹו ִכי הּוא ֹלא ָינּום        חנון  כָפ          

 ִבְרִקיַע ֻעזֹו לֹו ָתִשירּו ִכי הּוא ֹלא ָינּום            חנון  כי הוא לא ינום           

 הֹוִדיעּו ָתִמיד ֲעִלילֹוָתיו ִכי הּוא ֹלא ָינּום        חנון  כי הוא לא ינום       15

 לא ינום אל ָינּום            חנון  הוא ֹלא ֵאלַצֲהִלי ָרִני ִכי ְבִקְרֵבְך הּוא            

 לא ינום[      אל ֹלא ָינּום           חנון הוא ֵאלַצֲהִלי ]ָרִני ִכי ְבִקְרֵבְך הּוא            

           

תודות  3-1קכא, ד.  תהלים: הקב"ה, ע"פ לא ינום אספו, ע"פ שמואל ב ב, ל.ה: תקבצו 1 ביאור:

קיימו את מצוותיו  :עבדו בשמחה  9: הרימו קולכם בשיר. ושאו רנה 3 ק, ד. תהליםע"פ  :...שמו

 9-6: רוממוהו, ע"פ ישעיה יב, ד. שגבוהו. תמיד: ועד דור ודור 5 ק, ב. תהליםע"פ  ברצון,

 תהלים ע"פגדולתו וחוזקו ידועים לכל,  :נשגב שמוו 8 .מה, יבק תהליםע"פ  :...כבודוגבורותיוב

שבחו, רוממו את הקב"ה הרוכב  :סולו לרוכב בערבות: שבחו, רוממו או פנו דרך. סולו 4 קמח, יג.

 כי... 10-11 : שימחו, ע"פ ישעיה ה, יד.עלזו 11 סח, ה. תהליםע"פ  על השמים הנקראים ערבות,

ע"פ , : כראוי לודלווכרוב ג 13סח, ו.  תהלים: הקב"ה, אבי יתומים 10 ע"פ דברים י, יח. :משפט

ספרו את  :הודיעו תמיד עלילותיו 15 קנ, א. תהלים בשמי גבורתו, :ברקיע עזו 19 .קנ, ב תהלים

       : רוני ושמחי, ע"פ אסתר ח, טו.   צהלי 16 קה, א. תהליםע"פ נפלאותיו, פעולותיו, 

                                            
85
 כל הסטרופה האחרונה חסרה. 



 

068 
 

 ימים בצירוף "לא ינום".יסטרופית, שכל טוריו מסתתבנית שירית: 

  .חזרה על המילים: "לא ינום" בסוף כל טור, חריזה:

   .(5+ 9+ 5) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Ey bag-i letafet benüm.86תעתיק לועזי:

    .Nevaמקאם: נאבה, 

   . 0951 : דוידזון, אוצר השירה, יזכרנ

 

 מח ע"ב                                                                                                            קיו

 סי' יוסף    שיהירדין יורדיגום תורכינאבה לחן 

 

 ִאם ֲאדֹוִנים ֲאִני ַאֵּיה מֹוָרִאי           

 ְוִאם ָאב ֲאִני ַאֵּיה ְמכֹון ִכְסִאי          

 

ָהָלה י            ם ָכלּו ְבִריק ּוב   מֹוֵתיכ 

ם ֱאֹלַּה             ם ְבִזית  ם ְבצּוְרכ   ְבַעְטת 

ִני ִנַסע ְוִנְגָלה            5 ם ִמּמ   ְודֹוְדכ 

ְקָרא ְוָיַגְעִתי ְבָקְרִאי                  שּובּו א 

 

 ִאם ִלי ִתְשְמעּו ְוָתשּובּו ִחיש ו           

ם ָאִסיר ּוְגאֹון ַצר ַאְכִחיש  ס             ְבְלכ 

ְקָרא ּוְגֻאוָלה ָאִחיש  פ            ם א   ְדיֹוְנכ 

ם ְכרֹוִאי            11  ּוְלָכל ָהעֹוָלם ֲאִשיְמכ 

 

         ִאם ]ֲאדֹוִנים ֲאִני ַאֵּיה מֹוָרִאי...[          

 

אינני מקבל  :איהאם... 0-1 , ע"פ דברים י, יז.שליט: אדונים 1 .לעם ישראל הקב"הדברי  ביאור:

ע"פ  כבדו,צריך ל לא כאב אשר בנוולא כאדון המטיל את מוראו על עבדו  את היחס המגיע לי.

: ימי ימותיכם...ובהלה 3פט, טו.  תהליםע"פ  בית המקדש,משכני,  :מכון כסאי 0 מלאכי א, ו.

 5כם. יזלזלתם באלוהו דחיתם :תם...אלהטבע 9 .לגעח,  תהליםע"פ  ,תועלתחייכם עוברים בלא 

אהבתכם אלי התרחקה, נעלמה כי  :נגלהוודודכם.... ב, א, ע"פ שיר השירים אהבתכםו: ודודכם

: בקראי ויגעתי. לחזור אליו האל קורא לישראל: שובו אקרא 6 ע"פ ישעיה לח, יב. ,ביזתם אותי

 פא, ז. תהליםע"פ  :סבלכם אסיר 8: תחזרו במהרה לדרך הישר. ותשובו חיש 9 סט, ד. תהלים
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 :119, סימן 110יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“O garden of loveliness my…”. Meter possibly a hazaj variant. 



 

064 
 

ע"פ מיכה ו,  : הצלתכם,פדיונכם 4קט, כד.  תהלים: אעלים, ע"פ אכחיש: וגאוות אויב. וגאון צר

      . וע"פ נחום ג,  כדבר מאוס, כסחי, והעולם יהי עמי ואילו כלצ"ל אשימם.  :שימכם כרואיא 11 ד.

 

    .(בדפוס רפרין ציון )ללא סטרופית, מעין אזוריתתבנית שירית: 

   .ת וכו'( -ת / בבב -חריזה: )תת / אאא

    .(4-8, 9-3למעט טור  ,5+ 6) 11 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  .87Seherden yördigümתעתיק לועזי:

  Neva. מקאם: נאבה,

 . 5141: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 

 מט ע"א                                                                                                           קיז

 סי' יוסף    בין בי יירא תורכינאבה לחן 

 

 הֵאל ַנֲעָרץ ְבסֹוד ְקדֹוִשים ַרָבה / ָדגּול ֵמְרָבבָ           

 ִלְתשּוָקָתְך ַנְפִשי חֹוַלת ַאֲהָבה           

ָהָבה            יָה ֻרְתחּו ְבֵאש ל   ֵמע 

 מעיה                  ָתשּוב ְלַקְדמּוָתּה ִבְרבֹות ַהטֹוָבה                

 

ְדָך ַנְפִשי ִקְּוָתה / ְוַגם ִאְּוָתה יָ        5  ּה ֵאל ְלַיח 

יָך ֵאל ְביֹום ָצָרָתּה            ִתְקָרא ֵאל 

ְזָרָתה            ָתִחיש ַתֲענ יָה קּוָמה ע 

 ּוְלָכה ִלישּוָעָתּה ֵעיָנּה ָדֲאָבה                         תחיש                

 

ת ְיָהָבּה ִהְשִליָכה / ִמי ֵאל ו            יָך א         ָכמֹוָך ָעל 

ְגְדָך ָבָאה ְברּוַח ְנמּוָכה       11  נ 

 ְוִלישּוָעְתָך ֵאל ָתִמיד ְמַחָכה          

 ָלּה ֲארּוָכה ְיָי שּוָבה                           ולישועתך ַהְעֵלה                

 

ְביֹון         ס            ְליֹון / ּוֵמרֹום ח   ִפיר ִּגְזָרָתּה ִמְּמקֹור ָהע 

 ָשְבָעה ַעָתה ָקלֹון ּוְכַדי ִבָזיֹון           

 ּוִמיֵדי אֹוְיָבּה ֹלא תּוַכל ִנָקיֹון       15

ש ְדָאָבה                           ומידי                  ם ִכְליֹון ְונ פ   ֵתן ָלה 
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 :083, סימן 161יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“… that I saw in the early morning”. Meter hazaj. 



 

091 
 

  ְכִני ְסנ ה  שוֹ  יָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה ָלּה ַתֲענ ה / צּור פ           

 ְוִעיר ִצּיֹון ִתכֹון ְוִתָבנ ה          

 ְוָהִעיר ְבֵשם ִיְשָרֵאל ְיַכנ ה           

   והעיר   ְוָאז ָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ְתנּוָבה                                       01

 

 .שמעורר פחד ויראה מפניו: נערץ 1 .וסיום בבקשת גאולה הנשמה על דברי הפייטן 18-1 ביאור:

שיר השירים ה,  : הקב"ה,דגול מרבבה פט, ח. תהלים :אל...רבה: בקרב המלאכים. בסוד קדושים

 9 ע"פ איוב ל, כז. לוהטים, של הנשמה קרביה :מעיה רתחו 3 ., השיר השירים ב :חולת אהבה 0 י.

ע"פ  רצתה, : חשקה,אותה .ומר שאתה אחדל :ליחדך 5 קוהלת ה, י.ביום טוב,  :ברבות הטובה

תענה לה,  ביום אסונה :תעניה...ביום: הטור יורד אל המשכו. ביום צרתה 9-6 דברים יב, כא.

הצל אותה,  :ולכה לישועתה 8 מד, כז. תהלים :קומה עזרתה 9 .ז פו, תהליםע"פ  ,התעתר לבקשת

: תלתה את תקותה ועליך...השליכה 4 פח, י. תהליםע"פ  ,תאבועינה כ :עינה דאבה .גפ,  תהלים

 בבלי, : בענוה, בצנעה, ע"פרוח נמוכהב 11: מיכה ז, יח. מי אל כמוך .כגנה,  תהליםע"פ בך, 

מקור  :...העליוןספיר 13 .יז ע"פ ירמיה ל, : רפא אותה,העלה לה ארוכה 10. , בסנהדרין דף ח

שבעה  19 .המסתור העליון( מן השמים, משכן האל )מקום :ומרום חביון הנשמה מאוצרות האל.

 :אויבה 15 , ע"פ אסתר א, יח.זילזול :בזיון .טזע"פ חבקוק ב, : שבעה חרפה ובזיון, עתה קלון

השמד את  :דאבה...תן 16 .כו, ו תהלים, טיהור, ע"פ זכוי מאשמה :נקיון כנראה היצר הרע.

שוכני צור משלי לא, כו. דיברה דברי טעם,  :פיה פתחה בחכמה 19 ע"פ דברים כח, סה.האויבים, 

: תיוסד, ע"פ תכון , ע"פ ישעיה נב, א.: ירושליםועיר ציון 18 .טזדברים לג,  ע"פ : הקב"ה,סנה

: פרי, תנובה ו. ישעיה כז, :תנובה...מלאו 01 ישעיה מד, ה.: בשם ישראל יכנה 14 קיט, צ. תהלים

              יבול.  

       

         

 בנית שירית: סטרופית, מעין אזורית. הרפרין מופק מחזרה על שני טורים של כל מחרוזת. ת

  .וכו'( [גת] -תג/ גגג [בת] -בתב/ בב [את] -אתאחריזה: )אא

  .(18וכו' )למעט טור  11, 9-0||  5+ 11, 1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Ben bir yire.88תעתיק לועזי:

 Neva.מקאם: נאבה, 

 .  3435: דוידזון, אוצר השירה,  א זכרנ
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 :39, סימן 98יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I reached / went to a place”. Meter rajaz.   



 

091 
 

 ע"ב -מט ע"א                                                                                                          קיח

 סי' יוסף    *יולאר איקטו בין וארתוום תורכינאבה לחן 

 

ִנְבעּו / ַמְצפּוֵנְך ָחזֹון  י               ֹום ש 

 ֵעת ִשְמָעְך ָשְמעּו / ַעִּמים ִיְרָּגזּון             

 ַאף ַבל ִנָטעּו / ַאף ַבל זֹוָרעּו             

 ִציִרים ֹיאֵחזּון  /  ָנדּו ַּגם ָנעּו            

 ַכִשכֹור ָטעּו / ִחיל ֲאָחָזַתם                                  5

   ַבל זֹוָרעּו / ָנדּו ַּגם ָנעּוַאף  ַבל ִנָטעּו /ַאף ]                 

 ִציִרים ֹיאֵחזּון / ַכִשכֹור ָטעּו / ִחיל ֲאָחָזַתם[                 

 

ם תוֹ  ְלַעְּמָך ֵאל ּו            ָרה/ ַהַנח ָלה 

 ְקדֹוש ִיְשָרֵאל / ַכַחָּמה ָבָרה             

 ְכִפיָך ָלֵאל / ָּגלּות ִיְשָמֵעאל         11

 / הֹוִריד ֲהָדָרּה ַתִקיף ְוָלֵאל            

 ְולּו ִיְשָמֵעאל / ַתֲהרֹוג אֹוָתם                               

  ַבל זֹוָרעּו / ָנדּו ַּגם ָנעּוַאף  /ַבל ִנָטעּו ַאף ]                 

 ִציִרים ֹיאֵחזּון / ַכִשכֹור ָטעּו / ִחיל ֲאָחָזַתם[                  

 

ם ס          15  כּום ֲאָרצֹות / ִהְנַחְלָת ָלה 

ם               ִמְבַחר ָהֲאָרצֹות / עֹול ה ַעל ַּגֵביה 

ר חּוצֹות /                ְבָכל ְנפּוצֹותְכֹחמ 

ם               ַעל ַהנ יָאצֹות / ַשְמָת ְנֵויה 

 ֵאל ִמָכל ְקצֹות / ָתִשיב ְשבּוָתם              

  ַבל זֹוָרעּו / ָנדּו ַּגם ָנעּוַאף  ַבל ִנָטעּו /ַאף ]              01

 ל ֲאָחָזַתם[ִציִרים ֹיאֵחזּון / ַכִשכֹור ָטעּו / ִחי                 

    

ת ַדלּוֵתינּו פ               ֵנה ָנא ָאדֹון / א 

 ִכי ָפַרח ְזדֹון / ַמֵטה אֹוְיֵבינּו              

 ְנֵטה ַבִכידֹון / ַעל ַעם ִריב ּוָמדֹון               

 רּוֵחְך ֹלא ָידֹון / ַעל ְפִליֵלנּו          05

 ן / ִתְהי ה ִאָתם                  ּוְלָאב ּוְלָאדוֹ              

  ַבל זֹוָרעּו / ָנדּו ַּגם ָנעּוַבל ִנָטעּו / ַאף ַאף ]                 

 ִציִרים ֹיאֵחזּון / ַכִשכֹור ָטעּו / ִחיל ֲאָחָזַתם[                 

 

 

 



 

090 
 

 : ע"פ עובדיה א, ו. מצפונךשנבעו  : ביום שפרץ ממקום מסתורך מראה נבואי.יום...חזון 1 ביאור:

 שמות טו, יד.: שמעו עמים ירגזון : יחרדו, ירעדו, ע"פ ישעיה סד, א.ירגזון: אויבי ישראל. עמים 0

לא השתרשו באדמה, היו ללא אחיזה  :זורעו...אף 3 .אויבים שנבהלוהדברים מתייחסים ל 5-3

 חיל 5 ישעיה יג, ח. ע"פכאב אחז בהם,  :צירים יאחזון : נדדו.נדו גם נעו 9 ישעיה מ, כד. בקרקע,

: קדוש ישראל 4 : תן, שים, ע"פ שמות טז, לג.הנח 8. מח, ז תהליםע"פ רעד,  ,כאב: אחזתם

אני  :כפיך לאל 11 מוסב על התורה. כשמש טהורה, זכה. :כחמה ברה .מלכים ב יט, כבהקב"ה, 

הטור יורד  :גלות ישמעאל 11-11 ו.איוב לג, הלשון ע"פ  ,עשוי מחומר ועל כן חלש )דברי ישראל(

: ישמעאלולו  10: השפל אותה מהודה. הוריד הדרה 11 .תכתר את ישמעאל :תקיף .אל המשכו

: הרבה, םעולה על גביה : מיטב, ע"פ יחזקאל כג, ז.מבחר 16: כמה, מספר. סכום 15ערבים. ואת ה

על  18 .וישעיה י,  הנמצא ברשות הרבים, נפוץ כחפץ הם נפוצים לרוב, :כחמר חוצות 19לרוב. 

: תשיבם תשיב שבותם 14. נם: מקום משכנויהם .ג, ע"פ ישעיה לז, על בזיון וגידופים :ניאצותה

של  ורשעות :אויבינו...פרח 03: עונינו. דלותינו קיד, ז. תהלים: הקב"ה, אדון 00בחזרה למקומם. 

 ע"פ יהושע ח, יח., התחל להלחם בהם :בכידון נטה 09 יחזקאל ז, י. ע"פ, התעצמה גברה, אויבנו

ע"פ  אויבינו, - את ישראל לא תידונו עם הגויים :פלילנו...רוחך 05: אויבי ישראל. עם ריב ומדון

 .  לאדברים לב, ע"פ ; וגם בראשית ו, ג

 

 אזורית.  מעיןסטרופית, תבנית שירית: 

   .וכו'( [אאבאת] - גת גד גג גד / גד [אאבאת] -את אב אא אב : )אבחריזה

 .(09, 16וכו' )למעט טור  5+5+5, 9-6||  5+5 ,5-1משקל: הברות פונטי 

 .אקרוסטיכון: יוסף

 .תורכילחן: 

  Neva.מקאם: נאבה,

 . 1494  : דוידזון, אוצר השירה, יזכרנ

 

 נ ע"א -מט ע"ב                                                                                                         קיט

 סי' יוסף    אקי קאדימי תורכינאבה לחן 

 

ְזָרה                        ַנְפִשי ַקְדִמי / ֵאל ְבָצרֹות            נפשי / ְיִהי ָלְך ע 

 נפשי             ֲחצֹות ֵליל קּוִמי / ּוְבַאְשמּורֹות / ּוְשפֹוְך ֲעִתיָרה           

 נפשי  / ְורֹון ְוִזְמָרה                     ֵאָליו ִתְנֲאִמי / ְבטֹוב ִשירֹות          

 נפשי      אל  וכו'                ַאל ִתֵתן ֳדוִמי / בֹוִאי ַחְצרֹות / ָקְדשוֹ   ֹלא ִתיָרא          

 

ת ֵעי י         5 ִחי -ַחֵלץ א   נפשי                     / ִני ִמן ִדְמָעה / ַרְגִלי ִמד 

ה / ַנְפִשי ָשְבָעה / ָמאֹוס ּוְשִחי            נפשי                       ִיְפנ ה ְוִיְשע 

ה / ֱאדֹום ִרְשָעה / ִיְקבֹוץ ַמדּוִחי           ְפע   נפשי                      ּוִמֵבין א 

ה / תֹוְך ִעיר ָנְטָעה / ָידֹו ִבְגבּוָרה                ְדרֹו ִיְרע   נפשי               ְוע 

 ִתיָרא[  ַאל ]ִתֵתן ֳדוִמי / בֹוִאי ַחְצרֹות / ָקְדשוֹ   ֹלא              
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 ָפָניו תֹוִחיל / ָישּוב ִיְצעֹוד / ְבֵבית ְכבֹודֹו                      נפשי ּו     11

 נפשי                     ִכי ִלִבי ָיִחיל / ֹלא אּוַכל עֹוד / ְשֵאת ְנדּודֹו           

 נפשי                           ֲאָחַזִני ִחיל / אֹוֵיב ִיְמעֹוד / ַרְגִלי ְבַסדֹו           

 נפשי                   / ְוַגם ִיְסעֹוד / רּוַח ִנְשָבָרה ַאְרצֹו ִלי ַיְנִחיל              

 א ִתיָרא[ַאל ]ִתֵתן ֳדוִמי / בֹוִאי ַחְצרֹות / ָקְדשוֹ   ֹל              

 

פ       15  נפשי             ִכי ְדָמעֹות / ָכל יֹום ָתִמיד / ְכֵמיֵמי אּוַלי    ש 

 נפשי               ַהְרִחיִקי ָרעֹות / טֹובֹות ַתְצִמיד / ִמי ֵיַדע אּוַלי           

 נפשי                      ֵאל ְתִמים ֵדעֹות / ָלְך ַיֲעִמיד / ְדִביר ְוֵאַלי            

 נפשי                  ָיִחיש ְישּועֹות / ְוַגם ַיְתִמיד / ִשְמָחה ְואֹוָרה              

 ִשְמָחה ְואֹוָרה[  ָיִחיש ]ְישּועֹות / ְוַגם ַיְתִמיד /              

 

 0מו, ב.  תהלים: במצוקות, ברעות, ע"פ בצרות 1 .נפש האומה, כנסת ישראלדברי  14-1 ביאור:

 .ז סג, תהליםע"פ  לפי מנהג המקום והזמן, ופיוטים לפנות בוקר, זמן אמירת בקשות :אשמורותוב

 3 ., יגלג ב , ע"פ דברי הימיםתפילה :עתירה: ושא את אשר על ליבך, ע"פ איוב ל, טז. ושפוך

פג, ב.  תהליםע"פ , יתשתק : אלתתן דומי לא 9: תשמיעי דברים, ע"פ שמואל ב כג, א. תנאמי

: מכשלון, מדחי קטז, ח. תהליםע"פ  :יחלץ...מדחי 5 .ט ע"פ ישעיה סב, ,כנסתבית  :וחצרות קדש

וכאן  ע"פ איכה ג, מה.זוהמה ורפש,  :מאוס ושחי: ויפנה, ע"פ בראשית ד, ד. וישעה 6מנפילה. 

אדום  איוב כ, טז. וכאן הכוונה לאויבים, נחש ארסי, :אפעה 9 .ולגלות כנראה כינוי לחטאים

ועדרו  8 .יד ע"פ ישעיה יג, את, גולי ישראל, אסוף: ימדוחי יקבוץ, אויבי ישראל. הנוצרים :רשעה

ידו  נטעה : ירושלים, ע"פ ישעיה א, כו.עיר ישעיה מ, יא. ינהיג את עם ישראל, הקב"ה :ירעה

 סט, ד. תהלים, ע"פ : תקווה, תצפהתוחיל 11ע"פ ישעיה נא, טז.  בנה אותה, ,הסדיי: בגבורה

ריחוקו של הקב"ה לסבול את  :שאת נדודו .אני מתפלל :לבי יחיל 11בית המקדש. ב: בבית כבודו

יכשיל אותי  :רגלי בסדו ימעוד מח, ז. תהליםע"פ , אני מפחד: אחזני חיל 10בשל גלות ישראל. 

, ע"פ לי האל שירו: יינחיל ארץ ישראל.את : וארצ 13 .יאע"פ איוב לג,  הלשון ,בעינוייו )"סדו"(

 בקרבת הנמצא) נהרכמי  :אוליכמימי  15 נא, יט. תהליםנפש כואבת,  :רוח נשברה במדבר לד, יח.

קו,  תהלים: תדביק, תחבר, ע"פ תצמיד 16 .בע"פ דניאל ח, משמע תבכי רבות,  ,(שושן בפרס העיר

. יכונן יבנה :יעמיד ע"פ איוב לו, ד. : הקב"ה,תמים דעות אל 19 סוף הטור יורד אל המשכו. כח.

 18 : יושיעני במהרה.יחיש ישועות יורד אל המשכו.הטור : ואלי 18-19 בית המקדש.את : דביר

     ע"פ אסתר ח, טז. :שמחה ואורה
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    .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית, בתוספת מילת פנייה

      89.[ וכו'(רשת] -אאת אאב אאב [ / אאברשת] -רשת רשת רשת חריזה: )רשת

  .(6)למעט טור  5+ 9+ 5משקל: הברות פונטי 

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

 Aq-i qademi / qadem-i.90תעתיק לועזי:

  Neva.מקאם: נאבה, 

 . 551: דוידזון, אוצר השירה, נ זכרנ

 

 ע"ב -נ ע"א                                                                                                            קכ

 סי' יוסף    שיבין אול לאלי תורכינאבה לחן 

 

ם ַאָתה ַמְלִכי     י             ד   מלכי               ָּוַדע ַבּגֹוִים ִכי ִמק 

ת ַנְפִשי ֵמָעְנִיי ּוִמד  בְ               מלכי                       ִכי הֹוִשיָעְך א 

 מלכי ִכי ִנְשַכח ָיִדי ְוָדְבָקה ְלשֹוִני ְלִחִכי                                

ְשִכי                                  מלכי    קומה וכו'  קּוָמה ְוָהֵאר ֵנִרי ְוַגם ַתִּגיַּה ח 

 

 מלכי  ָכל רֹוַאי ִבי ַיִכירּון ִכי ָיְדָך ָעְשָתה ֹזאת           ו          5

ת ֲאחּוזֹות                           ש   מלכי  ֵעת תֹוִציֵאִני ִמִקְרָבם ָלר 

ת ֵביְתָך ּוְבנֹוַעם ָפנ יָך ַלֲחזֹות                              ב   מלכי     ָלש 

ת ָקְרָבִני ְוִנְסִכי                               מלכי  ָאז ְלָפנ יָך ַאְקִריב א 

ְשִכי[                    קּוָמה ]ְוָהֵאר ֵנִרי ְוַגם ַתִּגיַּה ח 

 

יָך ִשַחְרִתי ְוַּגם ִצִפיִתי ָלְך יֹום יֹום             ס         11  מלכי  פ 

 מלכי  ָלֵצאת ִמְּמהּומֹות ְוָלֵתת ְלַנְפִשי ִפְדיֹום                         

 מלכי  ַמדּוַע ֵאיַחר ְפדֹוִתי ֵאל נֹוָרא ְוָאיֹום                             

 מלכי  ַּגֵלה ָנא ֵקץ ְישּוָעִתי ְוִהְצִליַח ַדְרִכי                               

ְשִכי[                   קּוָמה ]ְוָהֵאר ֵנִרי ְוַגם ַתִּגיַּה ח 

 

 מלכי דּוי יָך ְישּובּון ִחיש ְבִרָנה ְלִצּיֹון                      פ         15

ְביֹון                        ר ְברֹום ח  ם ִיְזַרח הֹוְדָך ֵאל ַדָ  מלכי ַוֲעֵליה 

יָך ָחזּו ְבִחָזיֹון                         ַקֵּיים              מלכי ַמֲאַמר חֹוז 

 מלכי  ָששֹון ְוִשְמָחה ַיִשיגּו ַמְלָכא ִיְשַפר ִמְלִכי                       

      ָששֹון ]ְוִשְמָחה ַיִשיגּו ַמְלָכא ִיְשַפר ִמְלִכי[                 

                                            
89
 בסטרופה השנייה החריזה הפנימית שונה מיתר הסטרופות.  
90
 :181, סימן 106יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“The earth (soil’ dust) on which he steps”. Meter: a variant of hazaj.  
  Baqi. יתכן והטקסט נלקח מגזל של משורר מאוד מפורסם  
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 יכ 3 .ברש  ִמ ו: ומדכי 0 מד, ה. תהליםע"פ : אתה אלוהי מאז ומעולם, כיאתה מלמקדם  1 ביאור:

ודבקה לשוני  קלז, ה. תהליםע"פ  הכוונה כי שכחתי את ירושלים בשל אורך הגלות, :נשכח ידי

 יח, כט. תהלים תביא לי הצלחה וישועה, :חשכי...והאר: תאיר. תגיה 9 קלז, ו. תהליםע"פ  :לחכי

ארץ ות, את נחל :אחוזות 6 ע"פ ישעיה מא, כ.אתה חוללת את הדבר, כי  :כי ידך עשתה זאת 5

ע"פ : ובנועם פניך לחזות בית המקדש, ע"פ בראשית יט, ד.ב :ביתך 9 , ע"פ דברים לב, מט.ישראל

מכוון כאן לבית הכנסת שהוא מקדש  :ךיספ 11 הקרבת קורבנות. :קרבני ונסכי 8 כז, ד. תהלים

לצאת  11 .טו ,זע"פ משלי  ביקשתי, קידמתי, באתי אליו: שחרתי , ע"פ יחזקאל מג, ח.מעט

לגאול  ,לפדות :יפדות 10 .מט, ע"פ במדבר ג, ותפד :פדיום. להמלט מקשיים ואסונות: ממהומות

גלה : גלה נא קץ ישועתי 13 , ע"פ חבקוק א, ז.: הקב"האל נורא ואיום קיא, ט. תהליםע"פ  אותי,

: עם ישראל, ע"פ ישעיה לה, י. פדוייך 15 בראשית כד, נו. :דרכיהצליח ו הגאולה. מועדלי את 

ע"פ  :יזרח הודךועליהם  16 ע"פ ישעיה נא, יא. :פדוייך...לציון: לירושלים, ע"פ ישעיה ד, ג. לציון

 19ם, ע"פ חבקוק ג, ד. שמיה יסתורמ, השוכן ב: הקב"האל דר ברום חביון ישעיה ס, א.

. יחזקאל לז וגם ע"פ ,, ע"פ ישעיה יאנביאיך שחזו אחרית הימים ממש את נבואות :בחזיון...קיים

המלך  :מלכא ישפר מלכי: הקב"ה, ע"פ ישעיה מד, ו. מלכי ישעיה לה, י. :ששון ושמחה ישיגו 18

       ע"פ דניאל ד, כד. עצתי תיטב עליך,

   

 יין.תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית בתוספת מילת פנייה החורזת עם טור הרפר

    .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(6+ 8) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכי לחן:

   .91Seveyin ol lal-i (text: lali)תעתיק לועזי:

 . Nevaמקאם: נאבה,

 . 1596י  : דוידזון, אוצר השירה,זכרנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
91
 :049, סימן 165יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“May I caress that ruby [lip]”. Meter rajaz or hazaj. 
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 נא ע"א -נ ע"ב                                                                                                           קכא

  סי' יוסף    ניב גיבאנום שיר דילאזום תורכינאבה לחן 

 

ה אֹור ַכַשְלָמה יָ             ִחיד ְונ ֱאָזר ִבְגבּוָרה / ַּגם עֹוט 

יָך              ִלי עֹוְרָרה / ִכי ַנְפִשי ָשְכָנה דּוָמה ַרֲחמ 

ם ְנָקָמה               ָלְך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה / ֲעֵשה ָבה 

ן ָהָאָמה         העליני וכו'              ת ב   ַהֲעֵליִני ַלְבִחיָרה / ְוָגֵרש א 

 

 ְלַמַעְנָך ָהֱאֹלִהים / ִאם ֵאין ָבנּו ַמֲעִשים  ּו        5

 דֹוִשיםְלִיְשָעְך ָאנּו ְכֵמִהים / ִבְזכּות ָאבֹות ַהְק            

 ִתְשַפְלָנה ֵעיֵני ְּגבֹוִהים / ַלֲעשֹות ָרָעה ַמְחִשים           

 א ֻרוָחָמהנֹוָדע ִביהּוָדה ֱאֹלִהים / ָנא ַרֵחם ֹל                   

ן ָהָאָמה[                      ת ב   ַהֲעֵליִני ]ַלְבִחיָרה / ְוָגֵרש א 

 

 ְתִרי ַאָתה ּוָמִגיִני / ִלְדָבְרָך ֵאל ִיַחְלִתי ס        11

 קּוָמה ֵאל ְוהֹוִשיֵעִני / ִלישּוָעְתָך ָתַאְבִתי           

יָך ַלְּמֵדִני / ִכי תֹוָרְתָך ָאַהְבִתי             ְוֻחק 

ץ ִבְבִליָמה                     ר  יָך ַחֵּייִני / תֹול ה א   ְכִמְשָפט 

ן ָהָאָמה[                      ת ב   ַהֲעֵליִני ]ַלְבִחיָרה / ְוָגֵרש א 

 

 ִבים ִלי לֹוֲחִמים ֵדִני ִמֵבין צֹוְרִרים / ִכי ַר  פ        15

 ֲעֵנִני ִמן ַהְּמָצִרים / ִמִתְגַרת ָצִרים ְוָקִמים           

 ּוְפַתח ִלי ַהְשָעִרים / ְוַשֵלם ִלי ִניחּוִמים            

 ְוַקֵבץ ַהְּמֻפוָזִרים / ִבְפַאת ֵקְדָמה ְוָיָּמה                   

  ֻפוָזִרים / ִבְפַאת ֵקְדָמה ְוָיָּמה[ ַהְּמ ]ְוַקֵבץ                    

 

עוטה אור  סה, ז. תהלים ע"פ הקב"ה, :נאזר בגבורהו : הקב"ה, דברים ו, ד.יחיד 1 ביאור:

צד,  תהליםע"פ  בגלות, נפשי שכנה בקבר, :נפשי שכנה דומה 0 .בקד,  תהלים ,: הקב"הכשלמה

: החזר את מעמדי לקדמותו כעם לבחירה נייהעל 9 פט, יד. תהלים ע"פ :לך זרוע עם גבורה 3 יז.

: מעשים 5 ע"פ בראשית כא, י.: וגרש את בן האמה: ישמעאל, כינוי למוסלמים. בן האמה .נבחר

בזכות אבות  אנו משתוקקים. האל להצלתך :לישעך אנו כמהים 6מצוות, מעשים טובים. 

ע"פ ישעיה  :גבוהים עיניתשפלנה  : גאים.גבוהים 9 : בזכות ההבטחות שנתנת לאבותי.קדושיםה

ע"פ  ,עם ישראל: חמהולא ר עו, ב. תהלים :נודע ביהודה אלהים 8: ממהרים. מחשים ה, טו.

 11 קיט, קיד. תהליםע"פ  :...יחלתיסתרי מגיני, שמסתיר אותי מפני רעה. :סתרי 11 הושע ב, כה.

קיט,  תהלים :וחקיך למדני 10 קיט, קעד. תהליםע"פ  להצלתך השתוקקתי, :לישועתך תאבתי

קיט,  תהליםפסוק דיני לחיים, : כמשפטיך חייני 13 קיט, קסג. תהלים ע"פ :תורתך אהבתי קכד.

, ע"פ במדבר כה, ים, שונאיםאויב :יםצורר 15 ע"פ איוב כו, ז.כינוי לאל,  :תולה ארץ בבלימה קנו.

 .הקיח,  תהלים, ע"פ ותצרה לחץ,: היםמצרה 16 .גנו,  תהלים ע"פ :כי רבים לי לוחמים .יח
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שערי  :השערים 19 לט, יא. תהלים, ע"פ : מזעמם של אויבים ושונאיםת צרים וקמיםתגרמ

: עם ישראל המפוזרים 18: ותן לי נחמה ומרגוע, ע"פ ישעיה סו, יג. ניחומיםושלם לי השמים. 

 .ע"פ יחזקאל מח, ד מערב,מ: ממזרח ובפאת קדמה וימה ., ע"פ ירמיה נ, יזבתפוצות

              

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

 .[ וכו'(שת] -גת גד גד [ / גדשת] -את אב אב [ / אבשת] -שת שת שת חריזה: )שת

 )עם סטיות בטורים רבים(.   9+ 8משקל: הברות פונטי, 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכי לחן:

  Nev-civaum şir-dilanum (text:dilzum).  92תעתיק לועזי:

  . Nevaמקאם: נאבה,

 .0599דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,לחשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 ע"ב -נא ע"א                                                                                                           קכב

 סי' יוסף    שאקלאדום דילדי דידיני תורכינאבה לחן 

 

  ִריִבי ִריָבה ֵאל ּוְלַחם / ָהֵרק ִלְקָראָתם ֲחִנית י          

 ָכָאָבק ִיְהי ה ִפְרָחם / ְוֵיְלכּו ְקדֹוַרִנית          

 ְרֵאה ִלִבי ְבִקְרִבי ַחם / ַסבּוהּו ֲאחֹוַרִנית          

ֱאִריכּו ָעַלי ַמְעִנית / ֵאין ִאיש ָרָעָתם ִניַחם         האריכו וכו'              ה 

 

 ֲאִני ָתִמיד ֲאַיֵחל / ִכי ַתְערֹוץ ָהמֹון ַרָבה ו        5

 ַּגם ַתֲהרֹוס חֹומֹות ָוֵחיל / ִעיר ֻעוָזם ַהִנְשָּגָבה          

ְנָנּה ִכי ָבאְוַנֲחָלִתי ִלי ַתְנֵחל /            ֵעת ְלח 

ְתנ ָחם                 ְוֹלא אֹוִסיף ְלַדֲאָבה / ּוְבַחְסְדָך א 

ֱאִריכּו ]ָעַלי ַמְעִנית / ֵאין ִאיש ָרָעָתם ִניַחם[                  ה 

 

ה ָכָעב ִפְשָעְך  ש    11  ּוָבה ֵאָליו ְוִיְגֲאֵלְך / ִיְמח 

ְפָצְך ְוִיְשָעְךָיִאיר אֹוֵרְך ָיִקי           ם ֹנְפֵלְך / הּוא ָכל ח 

ר ַמָטָעְך          ה ֵנצ   ִנשָ      א ַעל ָכל ֵנס ַּגם ִדְגֵלְך / ִיְפד 

 שּור כֹוֵנן ָאְרֵחְך ְוִרְבָעְך / ִכי ִאם הֹוָגה ְוִריַחם               

ֱאִריכּו ]ָעַלי ַמְעִנית / ֵאין ִאיש ָרָעָתם                 ִניַחם[ ה 
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 :030, סימן 199ם, עמ' יהלום, מודלים תורכיי -טיצה 

“My beautiful youth! My lion hearted one!”. Meter ramal. 
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ְנַקת ַדל / ָלְך ִיְקָרא ְבָכל ֹכחֹו  פ       15  ֵנה ְוַהְקֵשב א 

ת ִנְדחֹו             ִכי ֹכֲחָך ֵאָליו ִתְגַדל / ְלַבל ִתַדח א 

 קּום ְבֵנה ֵאָליו ַהִּמְגָדל / ִחיש ְישּועֹות ְמִשיחֹו           

ר ְבָך ְיֻרוַחםֱהֵיה לֹו ִשְמשֹו וִ                  יִריחֹו / ֲאש 

ר ְבָך ְיֻרוַחם[                         ֱהֵיה ]לֹו ִשְמשֹו ִויִריחֹו / ֲאש 

 

ילחם ה :הרק לקראתם חנית לה, א. תהליםע"פ לחם מלחמתי נגד אויבי,  :ולחם...יריבי 1 ביאור:

ע"פ ישעיה ה, כד.  ,ושיתפוגגו כאבק שיכחדו :כאבק יהיה פרחם 0 .גלה,  תהליםע"פ  ,בהם

 לט, ד. תהליםע"פ  ,כועס אני :לבי בקרבי חם 3 .ידבאבלות, ע"פ מלאכי ג,  ,ברוח יגון :קדורנית

 .גקכט,  תהליםע"פ  ,הגדילו את סבלי: האריכו עלי מענית 9 האויב גרם לכך. :סבוהו אחורנית

 5 לא הרגיע, משמע טרם נושעתי. עדיין : את הרעה והסבל שאויבי גורמים לי אף אחדאין...ניחם

 6 ע"פ איוב לא, לד. : שתפחיד את ההמון,כי תערוץ המון רבהעא, יד.  תהלים : ואני תמיד איחל

: ותנחיל לי ונחלתי לי תנחל 9 את חומותיה של העיר החזקה ואת צבאם. תחרב :גם...הנשגבה

 8 קב, יד. תהלים לגאול את ארצי, את נחלתי, כי הגיעה השעה :עת לחננה כי באבחזרה את ארצי. 

. הפייטן פונה אל כנסת ישראל 13-11 ע"פ ירמיה לא, יא. ולא אדע עוד כאב, :ולא אוסיף לדאבה

ענן הלעבוד את האל והוא יגאלך וימחה את חטאיך באותה המהירות ש י: שוב...פשעךשובה 11

 :יקים נפלך: יביא את ישועתך, ע"פ ישעיה ס, א. יאיר אורך 11 ע"פ ישעיה מד, כב. ,בשמיים חולף

: האל הוא גואלך וכל אשר את מתאווה אליו, הוא כל חפצך וישעך. יחזק את החלשים שבין בנייך

, את צאצאיך :טעךמ נצר : דגלך יתנוסס ויסמל את נצחונך.נשא...דגלך 10 ע"פ שמואל ב כג, ה.

 :כי אם הוגה וריחם .גקלט,  תהליםע"פ ת, דרכיך הישרו :ארחך ורבעך 13 ע"פ ישעיה ס, כא.

 .ישראל עקתזתענה ל :הקשב אנקת דלוקיג, ז.  תהלים: כינוי לעם ישראל, ע"פ דל 15איכה ג, לב. 

: בית המגדל 19 כדי שלא תדחה את בניך האובדים, ע"פ שמואל ב יד, יד. :לבל תדח את נדחו 16

: האר לו חויהיה לו שמשו ויר 18 .חכח,  תהלים: ישועות משיחו המקדש, ע"פ שיר השירים ד, ד.

               : ובך הוא ימצא רחמים, נחמה.  אשר בך ירוחם. פד, יב תהליםע"פ  ,את דרכו, תהיה לו לישועה

      

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

 .[ וכו'(תש] -דש גד גד [ / גדתש] -בש אב אב [ / אבתש] -תש שת שת חריזה: )שת

  .(11)למעט טור  9+ 8משקל: הברות פונטי 

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

 Saqladum dilde dideni.93תעתיק לועזי:

    Neva.מקאם: נאבה,

 . 3845: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ
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 :098, סימן 154יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I stored your eyes in [my] heart”. Meter khafif. 
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 נב ע"א -נא ע"ב                                                                                                           קכג

 סי' יוסף    ראזו דולי גאם האלומיביר תורכינאבה לחן 

 

ְעַרב ְלָך ִכימֹות עֹוָלִמים                    חנון יָ             ּה ְרָננֹות ִפי י 

ם ָיִמים ְקדּוִמים                  חנון             ד   ְוִתְזכֹור ְשנֹות ִויֵמי ק 

יָך ַעל ְמעּוֵטי ַעִּמים              ְוִיְכְמרּו ַרֲחמ 

ם ָקִמים                    חנון  ושפוך וכו'               ּוְשפֹוְך ֲחרֹוְנָך ֲעֵלי ָזִרים ֲעֵליה 

 

 ָעְרָבה ְלָך ִמְנַחת ַנְפִשי ְכָקְרַבן עֹולֹות                     חנון ו          5

ת ַּגם ִניחֹוַח נֹוָרא ְתִהלֹות                       חנון            ּוְכמֹו ְקטֹור 

 ִכי תֹוִשיב ָעִרים ַהְנַשּמֹות ַהֵצב ְּגבּולֹות            

ֱאָנִחים ְשָעָריו שֹוְמִמים                       חנון                    ְכַהִניַח נ 

ם ָקִמים[                     ּוְשפֹוְך ]ֲחרֹוְנָך ֲעֵלי ָזִרים ֲעֵליה 

 

 ֵאל ִמתֹוְך ִעיר ָקְדָשְך           חנון   ִרים ְוקֹוִצים ְתַבֵערי ס        11

ץ נ ְחַשְך                    חנון              ִכי ֵהָּמה ִכבּו אֹור ָהעֹוָלם ָהָאר 

ם מֹוַרט ּוְמֻמוָשְך              ַעם ֵאין ִיְרָאְתָך ַעל ְפֵניה 

ם ְכַאְנֵשי ָדִמיםָאָנא ַאל י חֱ                     חנון                  צּו ְיֵמיה 

ם ָקִמים[                     ּוְשפֹוְך ]ֲחרֹוְנָך ֲעֵלי ָזִרים ֲעֵליה 

 

ְתַחַנן ְלָך ְיָי                                פָ       15  חנון    ִציִתי ִפי ְוַגם א 

יָך               חנון                                 ָנָשאִתי ֵעיַניְוִשַחְרִתיָך ְוֵאל 

 ִכי ַאָתה ָּגדֹול ָאֵכן ַשְמִתי ְבָך ַמְעָייַני             

 חנון               ְּגֻאוָלֵתְך ִתְצַמח ְוִתְקַרב ְשַנת ִשלּוִמים                  

           ַרב ְשַנת ִשלּוִמים[ ְּגֻאוָלֵתְך ]ִתְצַמח ְוִתְק                   

 

 3: אל תשכח את העבר. ותזכור...קדומים 0 זמירותי ינעמו לך לעד.ה' : ...עולמיםיה 1 ביאור:

 נד, ה. תהלים, ע"פ האויבים: זרים 9 .ז ע"פ דברים ז, ,העם הנבחר עם ישראל: מעוטי עמים

: וערבה 5הקמים על עמך.  אויבים: ואת כעסך שפוך על ה...קמיםושפוך : על ישראל.עליהם

ע"פ מלאכי ג,  :עולותוערבה... .ה'ך ל מתנת כבודכ שירי :ת נפשימנח .קד, לד תהלים, ע"פ נעמהו

היו יתיישב את הערים ש :כי תושיב ערים הנשמות 9 שמות טו, יא.קב"ה, : הנורא תהלות 6 ד.

, ע"פ : עם ישראלנאנחים 8: ע"פ משלי טו, כה. הצב גבולות ע"פ ישעיה נד, ג. שוממות זמן רב,

שערי ירושלים שוממים משובם של ו נמצא עדיין בגלות עם ישראל: ...שוממיםכהניח שמות ב, כג.

: תבער .הם אויבי ישראל אומות העולםל כינויסוגי קוצים וכאן  :וקוצים סירים 11 הגולים.

אויבי  י: ככי...נחשך 11 , ע"פ נחמיה יא, א.: ירושליםעיר קדשך, ע"פ דברים יג, ו. תסלק, תשמיד

עם שאין  :פניהםעם... 10 .ללא מוצא בחושך, נמצא עמך ועל כן  ישראלישראל מונעים את גאולת 

ע"פ ישעיה , הםשערותימגבוהי קומה שנקרחו  , הםם מפחידמרא: מורט וממושך. בו פחד מפניך

 עד מחצית ימי חייהם, שימותו צעירים.קללה לאויבים שלא יגיעו  :אל יחצו ימיהם 13 יח, ז.
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שופטים יא,  דברתי, :פציתי פי 15 נה, כד. תהליםע"פ : אנא...דמים. רוצחיםכמו  :אנשי דמיםכ

: בך מעייני 19 קכג, א. תהלים :ואליך נשאתי עיני .טע"פ ישעיה כו, : ואבקשך, ושחרתיך 16 לה.

, באויבים םנקו: שנה של תשלום שנת שלומים 18תשובת האל.  18 .זפז,  תהליםע"פ תוכן חיי בך, 

            ישעיה לד, ח. 

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית בתוספת מילת פנייה

     .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(5+ 9+ 5) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 .94Razu oldi gam halüme birתעתיק לועזי:

   Neva.מקאם: נאבה,

  . 1113: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ע"ב -נב ע"א                                                                                                         קכד

 סי' יוסף    בו דילי חאראפ אישי תורכינאבה לחן 

 

ה ָוָרם   יָ             ּה ְשֵעה ִשיִחי ֵאל ָּגָאה ַעל ָכל ֵּגא 

ר הּוַרם              ר הּוַנף ַוֲאש   ָהֵשב ְכבֹוִדי ֲאש 

ל ְשֵדה ֲאָרם               ִכי ָּגָלה ִמִני ְוַגם ָבַרח א 

 ְוַאל ָנא ִתְפקֹוד ֲעֹוִני ִכי ַהְזַמן ָּגַרם          ואל וכו'                       

 

    ְבַחְסְדָך ֵאל ַתְשִמיד אֹוְיַבי צֹוְרֵרי ַנְפִשי ו        5

 ְוָתֵשב ְּגמּוָלם ְבֹראָשם קּוִמי ָודֹוִשי            

ד ָחְפִשיִשים ָּגלּות ַעל ַעם ָמשַ              ב   ל ָבנּו ְוע 

 ַהֲאִשיֵמם ֱאֹלִהים ָכל ְרכּוָשם ָיֳחַרם                 

       ְוַאל ]ָנא ִתְפקֹוד ֲעֹוִני ִכי ַהְזַמן ָּגַרם[                 

 

ָך ָקְרעּו ִחיש ְוֹלא ָדּמּו  ס         11  גֹור ְלַבב ַעּמ 

 ל ְבָשָרם ְוֹלא ִרֲחמּו ַעד ִכי ָזב ָדָמם עַ             

 ְוֹלא ָשמּוָך ֵאל ְלנ ְגָדם ְוֹלא ִנְכָלמּו             

 ֵהֵרעּו ֵמֲאבֹוָתם ְוֹלא נ ְחלּו ַעל ִשְבָרם                  

       ְוַאל ]ָנא ִתְפקֹוד ֲעֹוִני ִכי ַהְזַמן ָּגַרם[                 
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 :063, סימן 153יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“A … became satisfied with my state of grief”. Meter unclear. Maqam Awj/ Eviç. 
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 ְדיֹוָנם ֵיַקר ְבֵעינ יָך ְוִתְגַאל ַנְפָשם  פ         15

 ּוְרֵאה ִנְגְזרּו ְוַגם ָצפּו ַמִים ַעל ֹראָשם            

 ַהֲעֵלם ְלֵביְתָך ְוָהֲאָדָמה ֹלא ֵתַשם            

 קּוִמי אֹוִרי ִתְהי ה אֹוָרם ְוָתֵחל ֵנָרם                 

 ְהי ה אֹוָרם ְוָתֵחל ֵנָרם[    קּוִמי ]אֹוִרי ִת                  

 

הקב"ה, שהוא המרומם  :על כל גאה ורםגאה  .תפילתיענה ל ה' :יה שעה שיחי אל 1ביאור: 

: ארם 3 שמות כט, כז.גבוה, ו רם היהבעבר ש :נף ואשר הורםואשר ה 0 ישעיה ב, יב. ביותר

: כי הזמן גרם .חר לרעה, ע"פ שמואל ב ג, וזכת :תפקוד 9 ע"פ הושע יב, יג. :ארם...וגםהגויים. 

)פנייה  את אויבי סורמוס ודר .לפעול האל התעורר :קומי ודושי 6 .התוצאה של מצבי בגולה

 הם שקמו נגדי ודשו את בשרי.אויבי קֹוִמי ְודֹושי, ש שהכוונה היא: אפשר יג.ע"פ מיכה ד,  ,בנקבה(

גלות ואני עבדם אצא שלחו לי ,המושלים בי ,פוך את היוצרות כך שאויביה: שים...חפשי 9

כל אשר להם  :שם יחרםוכל רכ תחייב אותם על חטאם, ע"פ ויקרא ה, ב. :האשימם 8לחופשי. 

לה,  תהליםע"פ  : קרעו את ליבי, את נפשי ולא חדלו,קרעו חיש ולא דמו 11 ע"פ עזרא י, ח. יושמד,

לא )האויבים( : ולא שמוך אל לנגדם 10 .יטע"פ ויקרא טו, של ישראל,  :זב דמם על בשרם 11 טו.

ירמיה  היו גרועים יותר מאבותיהם, )האויבים( :הרעו מאבותם 13: התביישו. נכלמוחששו מפניך. 

 :נפשם...פדיונם  15 ע"פ עמוס ו, ו., ותאסונוה תוצרה: ולא הצטערו על ולא נחלו על שברם ז, כו.

לעם  נצחחיי  בכדי להבטיח וזאת היא רבת ערך על ידך האל גאולת ישראל ,)מוסב על ישראל(

הגיעו מים עד  אף: נשמדו, נכרתו וראשם...נגזרו 16 מט, ט. תהליםע"פ  לא יראו השחת.שו ישראל

והאדמה לא  .צםלאר םבי: השהעלם לביתך 19 ע"פ איכה ג, נד. ,)מוסב על מצבם של ישראל( נפש

דיבור עקיף, הדברים  :קומי אורי 18בראשית מז, יט.  ואדמתם שוב לא תהיה שוממה, :תשם

 .איר את גורלםת: נרם...תהיה ישעיה ס, א.מצפה עם ישראל שהקב"ה יאמר לו, אותם 

 

                   

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(5+ 9+ 5) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

   .תורכילחן: 

  .95Bu dili xarap itiתעתיק לועזי:

  Neva. מקאם: נאבה,

  .1155: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ
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 :99, סימן 84יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“It / He devastated this heart”. Meter? 



 

080 
 

 נג ע"א –נב ע"ב                                                                                                          קכה

 סי' יוסף    ביר יוזילי יונגול וירדום תורכינאבה לחן 

 

ְך עֹוָלם ִמַדְך ִנְכָלם ֵעת ָצָרתוֹ            ל   ַאל ִתְתַעַלם מ 

ְזָרתוֹ             ְלָך ִיְקָרא ְבֵעת ָצָרה ִחיש ְמֵהָרה ְלע 

ם ִיְקָרא ַתֲעֵנהּו ַתִציֵלהּו ֵמָרָעתֹו            ר   ט 

ם ָישּוב ְלַאְדָמתֹו         וחיש וכו'            ר   ְוִחיש ָישּוב ֵאל ִלְקָראְתָך ט 

 

ץ תֹול ה ִכי הּוא ִנְגָלה ֵמַאְדָמתוֹ ָי        5 ר   ְדָך ַּגֵלה א 

ת תֹוָרתוֹ              ִויֵדי אֹוְיבֹו ָשַבת ִלבֹו ֲעֵלי ָעְזבּו א 

ת ְנֻחְשתוֹ ִהְשָתְרגּו ָעלּו              ַעל ֹראשֹו ְוִהְכִבידּו א 

 הֹוִשיֵעהּו ַהְרִּגיֵעהּו ִתְטֵעהּו ְבַנְחָלתוֹ                 

ם ָישּוב ְלַאְדָמתֹו[                 ר   ְוִחיש ]ָישּוב ֵאל ִלְקָראְתָך ט 

 

 ֹלא הּוַנח ָשם ֵמָרְגזֹו ּוֵמָעְצבֹו ְוַדלּותוֹ       11

 ָעָליו יֹום ְויֹום הֹוִמים ְכַאְרֵיה ִמְּמעֹוָנתוֹ  ו           

 ָשמּו ַמְחסֹום ְלמֹו ִפיהּו ַעד ִכי ֹלא יּוַכל ְשֵאתוֹ            

ְפלֹו ָישּוב ַמֵהר ְלַקְדמּותוֹ                   קֹוֵמם ִדְגלֹו ָהֵאר א 

ם ָיש ְוִחיש ]                 ר   ּוב ְלַאְדָמתֹו[ָישּוב ֵאל ִלְקָראְתָך ט 

 

ת ַטְעמֹו ְבַשנֹותוֹ ָס      15  ְגרּו ִפימֹו ּוְשָפֵתימֹו ְוא 

 ְוַהֹכל ָבא ָעָליו ֲעֵלי ִרְשעֹו ְוַגם רֹוב ַחָטאתוֹ            

ר ִעְּותוֹ              ַמֵהר ְסַלח טֹוב ְוַסָלח ְוַתֵקן ֲאש 

 ְמַגָּמתֹו ְוִתְקָותוֹ  ִכי ְבָיְדָך ָהֵאל ּוְבָך                

ם ָישּוב ְלַאְדָמתֹו[ ְוִחיש ]                 ר   ָישּוב ֵאל ִלְקָראְתָך ט 

 

 ִנים ַתִכיר לֹו ְוַתְזִכיר ִצְדקֹו ְוַגם ֲחִסידּותוֹ  פָ       01

 ִכי ִבְהיֹותֹו ְבָגלּותֹו ֹלא ָעַזב ַחְסדֹו ַוֲאִמתוֹ            

ם ִיְדַעְך ֵמאֹוָרתוֹ חּושָ             ר   ה ָהֵאל ָתִאיר ֵנרֹו ט 

יָך ְתשּוָקתֹו                             ְוַאָתה ָהֵאל ִתְמשֹול בֹו ְוֵאל 

ם ָישּוב ְלַאְדָמתֹו[ ]ְוִחיש                 ר   ָישּוב ֵאל ִלְקָראְתָך ט 

         

 

, יפנה אליךבאסונו : לך...לעזרתו 0 עד, כא. תהליםע"פ  עם ישראל בגלותו,מ :דך נכלםמ 1 ביאור:

שהוא גורם רעה  כך, או מועים לו, מהאויבירתציל אותו מהמ: תצילהו מרעתו 3 .ולילהצמהר 

כינוי  :ארץ תולה: תראה את כוחך היחודי. ידך גלה 5 : בטרם ימות.טרם ישוב לאדמתו 9. לעצמו

שבה, מלשון  :לבו שבת 6. על ידי אויביו הוגלה מארצוהוא : כי אויבו...כי 5ע"פ איוב כו, ז. לאל, 

 השתרגו עלו על 9 נטש את אמונתו. כי :תורתו את עלי עזבו שבי. ישראל נפלו בשבי האויבים.



 

083 
 

: הקשו והכבידו את נחשתו ע"פ איכה א, יד.חנקו אותו,  : ידי אויביו נכרכו סביב ראשו,ראשו

, ע"פ : בארצו ישראלבנחלתו ו.ה: תושיבתטעהו .נ, לדהשקיטו, ע"פ ירמיה  :הרגיעהו 8 עליו.

ע"פ ישעיה  :מרגזו ומעצבו. ה, ע"פ איכה ה, בגולה מצא מנוחה: לא שם הונחלא  11 ישעיה יט, כה.

 שמו 10במעורתו.  לביאכ סביבו נוהמיםאויביו : ממעונתוהומים כאריה  11: ועניו. ודלותו יד, ג.

סמל  :דגלו 13 דברים יד, כד. :כי לא יוכל שאתו .איוב מ, דע"פ עצרו אותו, : למו פיהו מחסום

: מנעו וושפתימ סגרו פימו 15: למצבו בעבר. לקדמותו .האר את חשכת גלותו: אפלוהאר  .מעמדו

ע"פ שמואל א כמטורף,  נהוגוגרמו לו לאבד את שכלו, ל :ואת טעמו בשנותו ממנו לומר את דברו.

ע"פ דברים ט, וכל אלה נגרמו לו בשל עוונותיו,  :חטאתו...והכל 16 אולי רומז להמרות דת. כא, יד.

 ,הכוח :מגמתו האל ובך 18: את המעוות. אשר עותו .הפו,  תהליםקב"ה, כינוי ל :טוב וסלח 19 כז.

: צדיקותו, ע"פ חסידותו : הסבר לו פנים.פנים תכיר לו 01 .טשאיפתו, ע"פ חבקוק א,  ואליך

נרו טרם  00 בראשית כד, כז.לא זנח את הצדק והאמת,  :חסדו ואמתולא עזב  01 קמה, יז. תהלים

      בראשית ד, ז.ע"פ הלשון : תשוקתו...ואתה 03 ע"פ איוב יח, ו. , יעלם, מותהצילהו לפני שי :ידעך

 

חמש סטרופות בנות ארבעה טורים וטור רפריני. כל המחרוזות נחרזות בחרוז תבנית שירית: 

 אחיד. 

   .תֹו( -)אחידה  חריזה:

 .(01, 11למעט טור , 9+9+9+9) 16 משקל: הברות פונטי

 .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Bir yüzele yöngül virdüm.96תעתיק לועזי:

  .Nevaמקאם: נאבה, 

 .  9056: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 

 ע"ב -נג ע"א                                                                                                          קכו

 סי' יוסף    *איירנאיל  בחס נאבה לחן ערבי

 

 ֵאל ָיִחיד ְלָך ָאִריָעה          

ְכְרָעה                   אל וכו'               ה ְוא  ְשַתֲחו   א 

 

ה ָלְך ְבטֹוב ִהָּגיֹון   א             ֹוד 

 ַלְמַנֵצַח ַעל ִשָּגיֹון             

ְליֹון          5  יֹוֵשב ְברּום ְשֵמי ע 

ה ָשַמִים ַכְיִריָעה                                    נֹוט 

ְכְרָעה                 ה ְוא  ְשַתֲחו        [ֵאל ]ָיִחיד ְלָך ָאִריָעה / א 
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 :91, סימן 88יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I have given my heart to a fair one”. Possibly nonmetrical. 
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 ְדבֹות ִפי ְרֵצה ָנא ֵאִלי  נ           

 ְוִתיַטב ִשיר ַמֲהָלִלי                                             

ן ְלַמֲעִלי        11  ְוַאל ֵתפ 

 עֹות ָשְבָעה ִכי ַנְפִשי ְבָר                 

ְכְרָעהיָ ֵאל ]                 ה ְוא  ְשַתֲחו            [ִחיד ְלָך ָאִריָעה / א 

   

 ּה ְדֵלִני ִמבֹור ִשְבָיה  יָ          

ת ָיּה              ב  יָה ַשְלה   ְרָשפ 

 ָּגדֹול ְוַרב ֲעִליִלָּיה         15

ה ִמָפִנים ִדְמָעה                            ְוִתְמח 

ְכְרָעהיָ ֵאל ]                 ה ְוא  ְשַתֲחו             [ִחיד ְלָך ָאִריָעה / א 

   

 ַחְלִתי ִלְדָבְרָך יֹום יֹום  י           

 ְלָך ֵאל נֹוָרא ְוָאיֹום             

ְשַאל         01  ִפְדיֹוםּוִמְּמָך א 

 ְוִחיש ֱאסֹוף ַהצֹוֵלָעה                              

ְכְרָעהיָ ֵאל ]                 ה ְוא  ְשַתֲחו            [ִחיד ְלָך ָאִריָעה / א 

  

 ַאף ִכי ַרבּו ַחֹטאַתי  ו           

 שּוָבה ְיָי ַעד ָמַתי            

ִאם ֹלא ַעְכָשו ֵאמָ        05  ַתיש 

 ִכי ָּגְבָרה ַיד עֹוֵשי ִרְשָעה                        

ְכְרָעהיָ ֵאל ]                 ה ְוא  ְשַתֲחו            [ִחיד ְלָך ָאִריָעה / א 

   

 ַבְלִתי עֹול ָּגלּות ָכֵבד  סָ          

ה אֹוֵבד              ַעד ָתִעיִתי ְכש 

ְך         31 ר   ְרָשִעים ֹתאֵבדָנא ד 

 ּוְנקֹום ֵמֱאדֹום ָהִרְשָעה                          

ְכְרָעהיָ ֵאל ]                 ה ְוא  ְשַתֲחו            [ִחיד ְלָך ָאִריָעה / א 

 

 ֵדִני ֵאל ִמֵבין ָקִמים פ           

                          ַאָתה ֵאל ָרם ַעל ָכל ָרִמים           

 ְוָהֵפר ַכַעס ִנְזָעִמים        35

 ִכי ְדִחיק ָלנּו ַהָשָעה                                

ְכְרָעהיָ ֵאל ]                 ה ְוא  ְשַתֲחו            [ִחיד ְלָך ָאִריָעה / א 

 

 

   



 

085 
 

 ְתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני            

ה ְוִחיש              ַשְּמֵחִניקּוָמַ

 דֹוִדי ִכימֹות ִעִניַתִני        91

 ִכְשנֹות ָרִאיִתי ָרָעה                                

ְכְרָעה                 ה ְוא  ְשַתֲחו                  [ֵאל ]ָיִחיד ְלָך ָאִריָעה / א 

 

 9 .דצב,  תהליםע"פ  או דברי טעם, ,קול נגינה :הגיון 3 רם וצוהל.: אשמיע קול אריעה 1 ביאור:

 ב, ד. תהלים, ע"פ : הקב"היושב...עליון 5 .ז, א תהלים, ע"פ כלי נגינה של סוג של שיר או: שגיון

 11 קיט, קח. תהלים : קבל את שירתי,אלי...נדבות 8 קד, ב. תהלים: הקב"ה, נוטה שמים כיריעה

פח,  תהליםע"פ  :שבעה...כי  11 יחזקאל, יד, יג., ע"פ לחטאי ךפני , תפנהסבתאל : למעלי תפן אלו

הגלות מדומה לאש שורפת  :יה רשפיה שלהבת 19 .גלותה: העלני מכלא ני מבור שביהדל 13 ד.

ותמחה מפנים  16 ע"פ ירמיה לב, יט. : הקב"ה,גדול ורב עליליה 15 ע"פ שיר השירים ח, ו., והלשון

אל  14 קיט, עד. תהליםע"פ מצפה, מקווה, : לדברךיחלתי  18 ע"פ ישעיה כה, ח.תנחם,  :דמעה

שארית כינוי ל :צולעהה 01. גאולה : אבקשפדיום אשאל 01 : הקב"ה, חבקוק א, ז.נורא ואיום

, ע"פ מתיאז : אמתישאם... 05 צ, יג. תהלים ע"פ :שובה יי עד מתי 09 ע"פ מיכה ד, ו. ,ישראל

 רשעיםדרך  31 קיט, קעו. תהלים: ובדאתעיתי כשה  04 .: נטל, משאעול 08 משנה, אבות א, יד.

: קמים 33 .מהנוצרים :הרשעה אדוםמ 31 א, ו. תהלים האבד, השמד את הרשעים, :תאבד

כינוי  כעס,המלאי : נזעמים 35 : הקב"ה, ע"פ ישעיה ב, יב.אל רם על כל רמים 39 אויבים.

 91-34 קיט, קעג. תהלים :לעזרניתהי ידך  38: לוחצת לנו השעה. דחיק לנו השעה 36. לאויבים

 91-34קב"ה, ע"פ שיר השירים א, טז. כינוי פנייה ל :דודי 91 : הטור יורד אל המשכו.שמחני

   .צ, טו תהליםע"פ : שמחני...ראיתי רעה

   

 

   , סטרופת הפתיחה חוזרת במלואה כרפרין.תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

     .וכו'( [תת] -/ בבבת [תת] -אאאת / [תת] -שששת/ [ תת] -חריזה: )תת

 .(91)למעט טור  8משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: אני יוסף

  .לחן: ערבי

    Neva.מקאם: נאבה,

 . 3918א  : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ
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 נד ע"א       -נג ע"ב                                                                                                          קכז

 קוגוגוקטין שיבדום שיני תורכינאבה לחתן שמו יוסף לחן 

 

 ִשיָרה ָנא ִשיר ִליִדיִדי   אָ           

 ְפֵאר ֲהָדִרי ְוהֹוִדי            

 ְבָכל ַנְפִשי ַּגם ְמאֹוִדי             

 ִכי ָצְפַנת ַפְעֵנַח יֹוֵסף                  

 

ד ֵעיִני ָאִשיֵמנּו   נ         5   ג 

נּו ּוִמִשיִר               י ֲאהֹוד 

נּו              ְנד  ע   ֲעֵלי ֹראִשי א 

 ַיַען הּוא ַהַשִליט יֹוֵסף                  

 

 ְפַעת זֹוַהר ְתמּוָנתֹו  י            

 ְוָרמֹות טֹוַהר ְתכּוָנתֹו        11 

 ְיִעידּון ַעל רֹוב ִצְדָקתֹו            

 ָיכֹול ְלִהְתַאֵפק יֹוֵסף                  

 

 ִחיד צּור שֹוֵכן ְמרֹוִמים   יָ           

 ִהְצִליַח ַדְרכֹו ֵאל ָתִמים            

 ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים        15 

ת יֹוֵסף                    ַוְיִהי ְיָי א 

 

ר ִמְפָעָליו  ו              ַהֵבט יֹוש 

 ּוְדָרָכיו ּוַמֲעָלָליו             

 הּוא ְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעָליו              

ר הּוא ֵבן פֹוָרת יֹוֵסף             01   ֲאש 

 

 ִביב ְלֻעוָּמֵתְך ָחָנה   סָ           

 ְוַהתֹוָרה לֹו ְלָמָנה             

ר ֵשם טֹוב ָקָנה              ת   ְוַגם כ 

 ַוְיִהי ְיֵפה תֹוַאר יֹוֵסף                 

 

 ֵדהּו ֵאל ִמָכל ָצָרה  פ        05 

 ְותֹוַפע ָעָליו ְנָהָרא             

 ְוָכל ִבְרכֹות ַהתֹוָרה             

יָנה ְלֹראש יֹוֵסף                    ִתְהי 



 

089 
 

ה ָבנֹות ּוָבִנים               ְוִיְרא 

 ְדֵשִנים ְוַרֲעַנִנים       31 

 ּוְבָרכֹות ִמִּמיִנים שֹוִנים             

 ָתֹבאָתה ַעל ָקְדקֹוד יֹוֵסף                    

 

 0 ישעיה ה, א.כאן כינוי לנמען, הלשון ע"פ  :לידידי 1 .חתן בשם יוסף לכבודדברי הפייטן  ביאור:

בכל נפשי גם  3 קד, א. תהליםוגם , , הנהע"פ ישעיה  כולם דברי שבח לחתן,: פאר הדרי והודי

נגד עיני  5 ע"פ בראשית מא, מה. :צפנת פענח יוסף 9 דברים ו, ה. ,לשון ע"פ )שמע(ה: מאודי

עלי ראשי  9 .זכח,  תהלים ,אשבח אותו בשירי: וומשירי אהודנו 6 אזכרהו בכל רגע. :אשימנו

דמותו  :תמונתו יפעת זוהר 4 ע"פ בראשית מב, ו. :יוסף...יען 8 יהיה ככתר לראשי.: אענדנו

. ותומוסריותו מעידים על צדיקו: אופיו הנעים ורמות...צדקתו 11-11 המאירה והמבהיקה ביופיה.

צור שוכן  הקב"ה, ע"פ דברים ו, ד. :יחיד 13 ע"פ בראשית מה, א. :יכול להתאפק יוסף 10

 :ויהי יי את יוסף 16: הקב"ה, דברים לב, ד. אל תמים 19 , ישעיה לג, טז.: הקב"המרומים

דרכיו  :ומעלליו ודרכיו 18הישרים.  : וראה את מעשיומפעליווהבט יושר  19 בראשית לט, ב.

: סביב לעומתך חנה 01 .כבבראשית מט, : בן פורת יוסף 01ופעולותיו, ע"פ זכריה א, ו.  הישרות

 ואפשר שרומז לעלייתו לתורה בשבת חתן שאז השמיעו שיר זה. סק בעבודת הקודש, בתפילותוע

שמו הטוב נקנה  :קנה...וגם  03: והעיסוק בתורה הוא חלק משגרת יומו. והתורה לו למנה 00

ויהי יפה תואר  09 וגם ע"פ אבות ד, יג. ,בזכות העיסוק בתורה וקיום מצוות, ע"פ קוהלת ז, א

תהיינה לראש  08 .דע"פ איוב ג,  :ותופע עליו נהרא .אור :נהרא 06 .וע"פ בראשית לט,  :יוסף

 30 מסוגים. :ממינים 31 צב, טו. תהלים :דשנים ורעננים 31 בראשית מט, כו. :יוסף

               . טז ע"פ דברים לג,: יוסף...תבאתה

 

פסוק  אחרון בסטרופה הוא טורכל  מרובעת, בחריזה מעין אזורית.סטרופית,  תבנית שירית:

  הנחרז עם השם "יוסף".

 ".יוסףפסוק שבסופו השם " ת וכו'( ת = -ת / גגג -ת / בבב -חריזה: )אאא

  .8משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: אני יוסף

 .תורכילחן: 

 .97Küçüçüqten sevdüm seniתעתיק לועזי:

  Neva.מקאם: נאבה,

    .8155דוידזון, אוצר השירה, א  :זכרנ

 

 

 

 

                                            
97
 :146, סימן 130יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I have loved you since childhood”. Non metrical. 
 .Asiq  :19 -של הזמר הפופולרי בן המאה ה  satanza  -מזכיר שיר עממי לדוגמא את ה
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 נד ע"א                                                                                                         קכח

  סי' יוסף    *ודהחי פירטיף איים יארי א תורכינאבה לחן 

 

 ְחָדו ָנבֹוָאה ְלֵבית ָהֵאל ְלַהֵלל ְשמֹו   י            

 ְלַהֲעִריצֹו ְבִשיֵחנּו ַּגם ְלרֹוְממֹו             

ת ְכבּוֵלנּו              ְוָיֵפר ַזְעמֹו  אּוַלי ָיֵקל א 

ת ְבִחיָריו ְבָששֹון ַעּמֹו              יוציא  וכו' יֹוִציא ְבִרנָ               ה א 

 

ם ַאְרצֹות ּגֹוִים ֲעַמל ְלֻאוִּמים ו         5  ִיֵתן ָלה 

ץ ֵּגִאים ְוָרִמים              ר   ְוַיְשִפיל ָעֵדי ָעָפר א 

 ֵבית ֵּגִאים ִיַסח ְוַגם ַיֵצב ְּגבּול ֲעֻגוִּמים             

ַטח ְוֵיָהנּו ִמִזיו ַעּמֹו                     ְוֵיְשבּו ב 

ת ְבִחיָריו ְבָששֹון ַעּמֹו[                    יֹוִציא ] ְבִרָנה א 

 

פ         11  י אּוַלָּמם ְיכֹוְנֵנם ְכַקְדמֹוִנּיֹות  ס 

 ַעל ִמְשָפטֹו ֵיֵשב ָבנּוי ְלַתְלִפּיֹות  ַאְרמֹון            

 ַיִציֵלם ִמַצר ְוַגם ִמֵבין ִשֵני ֲאָריֹות            

 ִיַטֵעם ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ּוִבְנֵוה ֲהדֹומֹו                   

ת ְבִחיָריו ְבָששֹון ַעּמֹו[                    יֹוִציא ] ְבִרָנה א 

 

 את ירס: אולי יאולי...זעמו 3 בתפילותינו. :בשיחנו 0. הכנסת כאן בית :ית האללב 1 ביאור:

עם ישראל, בחירי האל, ישעיה את : בחיריו 9. הגלות וכעסו ישכח עול המשא המכביד עלינו, את

ויעניק לישראל את ארצות אויביהם : ..לאומים.ויתן 5 קה, מג. תהליםע"פ  :עמו...יוציא מה, ד.

אויבי  יעקור את :יסח בית גאים 9: אויבי ישראל. גאים ורמים 6 קה, מד. תהליםואת פועלם, 

עם כינוי ל: עגומים מקדש.את ארץ ישראל וה: עגומים גבול ., יכונן: יעמידיצב. ביתםמ ישראל

 11: יבנה את בית המקדש כקדם. ספי...כקדמוניות 11 ע"פ משלי טו, כה. :בית...עגומים ישראל.

בנוי  :בנוי לתלפיות ירמיה ל, יח.: ובית המקדש ישב על מקומו הראוי, ישבארמון על משפטו 

ואל , ע"פ יאויבהם ומאומות העולםמ: יציל אותם יצילם...אריות 10 שיר השירים ד, ד.לתפארת, 

      : ובבית מקדשו. ובנוה הדומו: יניח אותם לחיות בשלווה. יטעם על מי מנוחות 13 .א, ו

 

   .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

 .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

  .(5+ 9+ 5) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  .Nevaמקאם: נאבה, 

   .0966י : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ
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 ע"ב  -נד ע"א                                                                                                        קכט

  סי' יוסף    אי פירישאן האל תורכיבוסיליק לחן 

 

ר ְלָחצּום  יָ        ה ַעּמֹו / ִמֵבין לֹוֲחִצים / ֲאש   קּום ֱאֹלִהים / ְוִיְפד 

 / ֵהָּמה ְרָצצּום  ַכת לֹוְצִצים / ִכי ֵאָליו ְכֵמִהים / אֹוֲהֵבי ְשמוֹ        

ם ְנָעצּום          ְכִמְתַלְהְלִהים / ִאיש ִמְּמקֹומֹו / ִזיִקים ְוִחִצים / ָבה 

 ְוֵאָליו ִנְנִהים / ִיְבנ ה ֲהדֹומֹו / ִיְקבֹוץ ְנפֹוִצים / ַעם ַרב ְוָעצּום            ואליו וכו'              

    

ם / ְוַאל ִיְתַעַלם ַעל ִמי נָ  ו      5 ד  ת ְמַעט ֹצאנֹו / ָישּוב ְכק   ַטש / א 

 ְוַאְרמֹון נֻוַטש / ּוְדִביר ְמעֹונֹו / עֹוד ַיֲעִמיֵדם / ָלַעד ְלעֹוָלם        

 / ְבעֹוז ְיִמינֹו / ָיִחיש ַוְיַאְבֵדם / ָיִשיב ְּגמּוָלם ַתַער ְמֻלּוָטש       

ם ּוְגאֹונֹו / ַּגם ְיָשְדֵדם / ִכי ֵהם ִניֲאצּום ְוֵעיָניו               ִיְלַטש / ָלה 

 ְוֵאָליו ]ִנְנִהים / ִיְבנ ה ֲהדֹומֹו / ִיְקבֹוץ ְנפֹוִצים / ַעם ַרב ְוָעצּום[             

 

פָ    11  יו ְיַשֵחר / ָיִשיב ָנֵוהּו / ֲהָלַעד ָזַנח / ֵבית ְשִכיָנתֹו   ס 

ת ֵאִלָּיהּו / ָיֹבא ְוָיַנח ַמדּועַ          / ְלֹצאן ַמְרִעיתֹו  ִאיֵחר / א 

 ֵמעֹול ָּגלּותוֹ  בֹו ִיְהי ה בֹוֵחר / ִויַשְּגֵבהּו / ִכי ִלבֹו ָּגַנח /       

 ַצר עֹורֹו ִשיֵחר / ְוֵעיָניו ָכהּו / יֹוִשיֵבהּו ָנח / ְיֻשּושּום             

 ִשיֵחר / ְוֵעיָניו ָכהּו / יֹוִשיֵבהּו ָנח / ְיֻשּושּום[ַצר ]עֹורֹו             

 

: אוהבי שמו 0. , ע"פ שמות ג, ט: גוייםלוחצים ., ע"פ מיכה ו, דויחלץ, ויציל :ויפדה 1 ביאור:

: דכאו, רצצוםה.  ע"פ הושע ז, הכוונה לאויבי ישראל, מלגלגים,: לוצציםמאמיניו, עם ישראל. 

 כמתלהלהים... .יםמשתעשע: כמתהוללים, יםמתלהלהכ 3ע"פ עמוס ד, א.  ,)על ישראל( לחצו

: הדומו .ב, שמואל א ז, פיםנכס :ננהים 9 .בהם )חיצים( תקעו :נעצום .יחע"פ משלי כו, : וחצים

 6 ע"פ שמואל א יז, כח. :ועל...צאנו 5יואל ב, ב. : עם רב ועצום קלב, ז. תהליםו, ע"פ בית מקדש

 9 בית המקדש משכנו של האל.ו: ודביר מעונו ע"פ ישעיה לב, יד.ובית המקדש חרב,  :וארמון נוטש

 : ישמידויאבדם , ע"פ ישעיה סב, ח.של האל : בכח ובגבורתובעוז ימינו .בחרב חדה: תער מלוטש

: להם ילטש עיניוו 8 את המגיע להם. ישלםיענישם, : גמולםישיב  ע"פ איוב יב, כג. ,את האויבים

 יכריעם: ישדדםנשגבותו, ע"פ משלי ח, יג. ורוממותו, ו: גאונוו .טע"פ איוב טז,  ,בהם עיניוינעץ 

 11 .דע"פ ישעיה א,  קיללו אותם, ,ו, מאסוזיב: צוםניא .ו, ע"פ ירמיה ה, )את האויבים(

 ארץ ישראל.ל ,את עם ישראל שמתפלל בבתי הכנסת )"ספיו ישחר"( יחזיר אל מקומו :נוהוספיו...

: את אליהו איחר 11 .בית המקדשאת  ,מעונואת : בית שכינתועד, א.  תהלים: נטש, עזב, ע"פ זנח

 ,עם ישראלאת  :לצאן מרעיתוע"פ יהושע, כא, מב. ינחה, יוביל, : וינח .מעכב את בואו של המשיח

 ,: יחזק אותווישגבהו. ע"פ דברים ז, ו הי לו לעם הבחירהי: בו יהיה בוחר 10 ק, ג. תהליםע"פ 

את ישראל הנמקים  :צר...כהו 13גלות. משא המותו פקעה נ: כי סבלכי...גלותו ע"פ איוב ה, יא.

 יחזור למנוחה ולשמחה.: ישושום נחיושיבהו  בגלות.
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 מרובע ספרדי.עשויים בדומה ל תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית, טורי המחרוזות

 [ וכו'(קרשת] -אבגת אבגד אבגד [ / אבגדקרשת] -קרשת קרשת קרשת חריזה: )קרשת

 .5+5+5+5משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  .98Ey perişan-halתעתיק לועזי:

 Bü-Selik.מקאם: בוסיליק, 

 .3548דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,מאשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 נה ע"א  -נד ע"ב                                                                                                           קל

 סי' יוסף    יוזיליקטי נאזירין יוק תורכיליק לחן יבוס

 

ר ָלְך בֹוֵרא ִניב ְשָפַתִים  עַ ֹום ְליֹום ַאִבי י           אֹומ 

ר ְוָצֳהַרִים           ב ָוֹבק  ר   ָאִשיָחה ְבָכל יֹום ע 

ה ַכדֹוק ָשַמִים            ָאִשיר ְלָך ַוֲאַזֵּמר צּור נֹוט 

ץ ַאַפִים         על  וכו'             ר  קֹוד א   ַעל ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך ָלְך א 

 

ָך  ּו       5 ה צּור ֲהַדר ְכבֹוד הֹוד  ץ ֲאַחּו   ְבָכל ָהָאר 

 ָךד  ִבי ִהְגַדְלָת ְוהֹוַסְפָת ִלְגמֹול ָעַלי ְכַחְס           

יָך            ָיַדְעָת ְבָצרֹות ַנְפִשי ִהִּגיעּו ָבאּו ָעד 

 ּוְבֵעת ָרִאיָת ְבָעְנִיי ָהִייָת ִלי ְלֵעיַנִיים               

ץ ַאַפִים[                 ר  קֹוד א   ַעל ]ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך ָלְך א 

 

ק ס     11 ד   ֹוֵמְך ָהִייָת ְלֹנְפִלי ְתַמְכַתִני ִביִמין צ 

ק            ד  ְזָרָתה ִלי ִחַזְקַתִני ְכמֹו ב   ְוָהִייָת ע 

קַעָתה ְבַיד ַצר ְואֹוֵיב ָהִייִתי ִכְמשּוַכת ח               ד 

 ִמָּיְדָך ָהֵאל ִכְפַלִים ְוַעל ַחֹטאַתי ָלַקְחִתי               

ץ ַאַפִים[                 ר  קֹוד א   ַעל ]ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך ָלְך א 

 

 ֵצִני ְוַהִציֵלִני נֹוָרא ִמַּיד ְבֵני ֵנָכר פ       15

 ֵאִבי נ ְעָכרִתי נ ַצח ַּגם ָתִמיד כְ כָ ִכי ָהְיָתה מַ           

ץ מֹוֵשל ְוַכר           ר  ְזָרִתי ּוְשַלח א   ָאָנא חּוָשה ְלע 

 ְועֹוְמדֹות ִיְהיּו ַרְגָליו ְבַשֲעֵרי ְירּוָשַלִים               

 ְועֹוְמדֹות ]ִיְהיּו ַרְגָליו ְבַשֲעֵרי ְירּוָשַלִים[               
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“O perplexed one!”. Meter ramal. 
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 :בורא ניב שפתיםיט, ג.  תהלים אומר את תפילותי בכל יום, :יום ליום אביע אומר 1 ביאור:

 3 נה, יח. תהליםע"פ  אליך שלוש פעמים ביום, תפללא :אשיחה...וצהרים 0 ישעיה נז, יט. הקב"ה,

 .מ, יב תהלים :חסדך ואמתך 9 .כבישעיה מ,  הקב"ה,: נוטה כדוק שמים צור .יריעה דקהכ :דוקכ

 תהלים: הדר כבוד הודך יט, ג. תהלים: אביע, ע"פ אחוה 5 לא. ע"פ מלכים א א, :ד ארץ אפיםואק

: הנחת, הדרכת היית לי לעיניים 8: עד אליך. עדיך לא, ח. תהלים :ידעת בצרות נפשי 9 קמה, ה.

ע"פ  :תמכתני בימין צדק .ידקמה,  תהליםע"פ : עזרת לי בעת צרה, סומך היית לנפלי 11 אותי.

: כמשוכת חדק 10 .יגע"פ מלכים ב יב,  ,בקיר צהפר מחזקיםש : כמודקכמו ב 11 ישעיה מא, י.

 .בע"פ ישעיה מ, : נענשתי כפלים מכפי מידת חטאי, ועל...כפלים 13 .יטמשלי טו, גדר קוצנית, כ

היתה מכתי  16 קמד, ז. תהליםע"פ  :פצני...נכר אויבי ישראל, ע"פ ישעיה סב, ח. :בני נכר 15

לט,  תהלים, קשה וממושךכאבי  :כאבי נעכר ע"פ ירמיה טו, יח. מכתי היתה תמידית וחזקה, :נצח

 :ושלח ארץ מושל וכר : שליח והכוונה כאן למשיח.כרו מ, יד. תהלים : ע"פחושה לעזרתי 19 ג.

    קכב, ב.   תהליםע"פ  :ועומדות...ירושלים 18 ע"פ ישעיה טז, א.

        

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -)תתתתחריזה: 

  .(9למעט טור , 8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  Yüzeliqte nazirin yoq.99תעתיק לועזי:

 Bü-Selik.מקאם: בוסיליק, 

 .   1816: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

כתב יד  ;MS Heb 8*2028 (B191 2028-8)כתב יד ירושלים, בית הספרים הלאומי, מקור: 

 . 11.141T-S Hספריית האוניברסיטה  -קמבריג'
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“In beauty you have no equal”. Meter hazaj. 
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 ע"ב  -נה ע"א                                                                                                         קלא

 סי' יוסף    מיאי חורמאטי עאלים רוק תורכיבוסיליק לחן 

 

 ְראּו ְיָשִרים ִיְשֲעָך ְוָיִשישּו ְוִיְשְמחּו  י            

 ְוָיִשירּו ְתִהָלְתָך ּוֵמֹראש ָהִרים ִיְצְוחּו             

 ַמֵהר קֹוֵמם ֵבית ְמשֹוָשם ִכי ֹלא בֹושּו ּוְבָך ָבְטחּו             

א ּוִבְמרֹום ָהִרים ָבאּו ְוָנחּו                  יצאו וכו' ָיְצאּו ִמבֵ              ל   ית כ 

 

ר פָכל ַעְוָלה ִתְק  ו          5 ק   ֹוץ ִפיָה ְוִיָסֵכר ִפי דֹוְבֵרי ש 

 נ יָך ּוַמְלכּות ָזדֹון ֵתָעֵקר פָ ֹיאְבדּו אֹוְיִבים ִמ             

ג  הַ  ָיֵחל             ם ֵבין טֹוב ָלַרע ֹלא ְיַבֵקרנ   ף ֲעֵליה 

ר ַחִּיים ִיָּמחּו                     ִעם טֹוִבים ַאל ִיָכֵתבּו ִמֵספ 

ל א ּוִבְמ בֵ ָיְצאּו ]ִמ                     רֹום ָהִרים ָבאּו ְוָנחּו[ ית כ 

 

 ַרח ֻתוָּמה עֹוְדִפים ְוָרָעָתם ְלִהָכֵתב ֹלא ִניַתן  ס        11

 ַּגם ֵהָּמה ִנְרִאין ְכאֹוֲהִבים ִבְשַעת ֲהָנָאָתן             

 ַעל ֵכן ָרבּו ְלַמְעָלה ֹראש ְוָשמּו מֹוָשָבם ֵאיָתן             

 קֹוד מֹוָשָבם ִכי ֲהִמְבִלי ַמִים ִיְשֵּגא ָאחּו פְ                   

ל א ּוִבְמרֹום ָהִרים ָבאּו ְוָנחּו[                     ָיְצאּו ]ִמֵבית כ 

 

 ַחד ָפַחְדִתי ַאל ָיֹבא ַהְרֵחק ַכְפָך ֵמָעַלי  פ         15

ְכרּו ַחַּיי              ע  ִניּוְרֵאה ִכי נ   ָנטּו ְצָלַלי  ּומ 

ר ָיֹבא ֵאַלי               הֹוִשיֵעִני ִמָצרֹוַתי ּוְצִבי עֹופ 

 ְיַקֵבץ ַטַפי ְוַאֻלַפי ְוָהֲאָנִשים ֻשְלחּו                      

ל א ּוִבְמרֹום ָהִרים ָבאּו ְוָנחּו[  ]ָיְצאּו                              ִמֵבית כ 

 

 :ישירו תהלתךו 0 קז, מב. תהליםע"פ  :יראו...וישמחו בני ישראל, משלי ב, ז. :ישרים 1 ביאור:

: בית בית משושם 3 ישעיה מב, יא. :מראש הרים יצוחוו יריעו.: יצוחו קו, יב. תהליםע"פ 

מהגלות, ע"פ : מבית כלא 9 כב, ו. תהליםע"פ  :לא בושו ובך בטחו ע"פ ישעיה לב, יג. המקדש,

ויסכר פי  קז, מב. תהלים ע"פ תעלם, ,דוםת ה: וכל רשעעולה תקפוץ פיה וכל 5 ישעיה מב, כב.

מלכות רשעה והכוונה ו: ומלכות זדון 6 סג, יב. תהלים השקרנים, ותו פימיסתי :דוברי שקר

בין טוב לרע , ע"פ במדבר יז, יא. קרב האויביםחל מגפה בת: יחל הנגף 9: תהרס. תעקר. לאויבים

 עם... 8 ע"פ ויקרא כז, לג.הכוונה לאויבים,  רשע לישר,בין אלה שאינם מבחינים בין  :לא יבקר

, אלא למיתה בשל )"טובים"( יחד עם עם ישראל לחיים את אויבי ישראל הקב"ה לא ידון :ימחו

נראה לא הבנתי פירושו.  :עודפים תומה חסר 11 סט, כט. תהליםע"פ  רשעותם וחטאהם,

: רעתם עצומה ורעתם להכתב לא ניתןהביטוי סרח עודפים ע"פ שמות כו, יב.  .שמתיחס לאויבים

קושרים בין אומות ה בלבד הם : אינטרסים חיצונייםגם...הנאתן 11 שלא ניתן לתארה. ,כל כך

ראה:  אין לבטוח בהם,העם ולפיכך העולם, אויבי ישראל לעם ישראל, משמע הם אינם ידידי 
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: ושמו מושבם איתן עזרא ט, ו. עור, רבים,י: היו ללא שלמעלה ראשרבו  10 אבות דרבי נתן כב.

תכן ששדה י: האם יהמבלי מים ישגא אחו .כאן במשמעות עונש: פקוד 13 וביססו את מקומם.

 15 ע"פ איוב ח, יא.אתה האל מאפשר לאויבים לפרוח. הלשון משמע  מרעה ילבלב ללא מים,

, מלאים קשים: חיי נעכרו חיי 16 איוב יג, כא.ע"פ אל תייסר אותי עוד,  :הרחק כפך מעלי

שיר  כאן כינוי למשיח, :וצבי עופר 19 ע"פ ירמיה ו, ד.חיי מגיעים לקיצם,  :ומני נטו צללי טומאה.

: יצאו לחופשי, שלחו .מנהיגיו :אלפיו , ע"פ דברים לא, יב.קטניםה ילדי: פיט 18 השירים ב, ט.

           נח, ו.   ישעיה  ע"פ

     

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[ וכו'(ת] -[ בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(11, 5למעט טור , 8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  .100Meye hürmet-i alem yoqתעתיק לועזי:

  Bü-Selik.מקאם: בוסיליק,

 . 3994 י  : דוידזון, אוצר השירה,זכרנ

 

 נו ע"א  -נה ע"ב                                                                                                         קלב

  סי' יוסף    *ויולישילארשאקים דיניקים  תורכיליק לחן יבוס

 

 ָי ָמַלְך ֵּגאּות ָלֵבש ּוְלבּושֹו ָהדּור  י            

ץ ְכַגְלַּגל ַכדּור               ָבָרא ָשַמִים ְוָהָאר 

 ָנַתן ְלַעּמֹו ְסכּום ִמְצֹות ַעל ַיד ְבִחירֹו             

 ִצָּוה ְלַכֵבד ְפֵני ָזֵקן ְבִקיַמת ִהדּור               צוה וכו'               

 

 ַגם ִצָּום ָהֵאל ַלֲהגֹות ָתִמיד ַבתֹוָרה  ו          5

 ּוְלַקֵּיים ִמְצֹוָתיו ְוָלסּור ִמָכל ֲעֵביָרה             

ְרָוה ֲחמּוָרה                ְוִלְגדֹור ַעְצָמם ִמָכל ִאסּור ע 

ֹּלא ְלַאֵחר ְלַשֵלם ָדָבר ַהָנדּור                   ְוש 

 ה ]ְלַכֵבד ְפֵני ָזֵקן ְבִקיַמת ִהדּור[  ִצּוָ                  
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“Wine does not enjoy the respect of the world”. Meter hazaj. 
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 ִחי ּוָמאֹוס ַעָתה ַשְמָתם ְבתֹוְך ַהּגֹוִים  ס        11

ם ְכמֹו ְסדֹום ַאְדָמה ּוְצבֹוִיים                ָעשּו ִעָּמה 

 קּוָמה ָהֵאל ַמֵהר ִלְקֹרא ְדרֹור ַלְשבּוִיים             

ְשַתדּור                    ְוַתִציֵלם ִמַכף ָכל חֹוֵמס ְוַגם א 

 ִצָּוה ]ְלַכֵבד ְפֵני ָזֵקן ְבִקיַמת ִהדּור[                    

 

ָך ַהְרֵאם שֹוֵכן ֲעָרבֹות פ        15  ְלֵאי רֹוְממּות 

 ָתִריק ְבָרָכה ַעד ְבִלי ַדי ִתְפַתח ֲאֻרובֹות             

ֱחָרבֹות              ָעִרים ַהנ   תֹוִשיב ְוַגם ִתְבנ ה ה 

 ְוַיֲעלּו ְלָרצֹון ָשָּמה ָבנ יָך ָלדּור                  

         ִצָּוה ]ְלַכֵבד ְפֵני ָזֵקן ְבִקיַמת ִהדּור[                    

 

משנה תורה  ע"פ :כגלגל כדור 0 צג, א. תהלים ע"פ ,: הקב"היי מלך גאות לבש 1 ביאור:

את החוקים, המצות וספר את : סכום מצות להרמב"ם, ספר המדע, הלכות יסודי התורה, ה.

פני זקן בקימת  9החרוז בטור זה לקוי.  וצ"ל בחור= נבחר. קו, כג. תהלים : משה,בחירוהתורה. 

ע"פ ישעיה ל, וחדלו :ולסור 6 ע"פ יהושע א, ח. :להגות תמיד בתורה 5 ע"פ ויקרא יט, לב. :הידור

 ושלא... 8 .אסור גילוי עריות :חמורה ערוהאסור  , ע"פ במדבר כב, כד.: ולהסתייגולגדור 9 ו, ז.

ע"פ איכה ג, מה.  דבר דוחה ומאוס, :סחי ומאוס 11. , ע"פ דברים כג, כב: לקיים נדריםהנדור

: ערים שנחרבו במהפכת סדום, סדום אדמה וצבויים 11 ע"פ יחזקאל ה, ה. :שמתם בתוך הגוים

ע"פ  :לקרא דרור לשבויים ., ע"פ מלאכים א ח, מחעם ישראלל: לשבויים 10 ע"פ בראשית יד, ח.

 15 ., ע"פ עזרא ד, יטמרד או מהומה :אשתדור .לו, גוזל, ע"פ משלי ח :חומס 13 ישעיה סא, א.

 ,משמים עלינו ברכה ושפע: תשפיע ...ארובותתריק 16 סח, ה. תהלים: הקב"ה, ע"פ שוכן ערבות

ע"פ ישעיה  כהבבר שובווי :ויעלו לרצון 18 .ארץ ישראל את :הערים הנחרבות 19 .יע"פ מלאכי ג, 

       : עם ישראל, ע"פ שמות ד, כב. בניךארץ ישראל. ל: שמה ס, ז.

   

  .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

   .וכו'([ ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתשת

 .(5+ 4) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  .Bü-Selikמקאם: בוסיליק, 

   .413, א : דוידזון, אוצר השירהזכרנ
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                                                                                                                        נו ע"א                                                                                                          קלג 

 סי' יוסף    יולשיני קיואינדי פירייאש תורכיליק לחן יבוס

 

ֱאָדר  י              ָּמֵלא ִפי ְתִהַלת ֵאל ִמי ָכמֹוהּו נ 

ת ָלַעד ָפֳעלֹו הֹוד ְוָהָדר              ד   ִצְדָקתֹו עֹומ 

 ַחנּון ְוַגם ַרחּום ִנְקָרא ִמי ָכמֹוהּו ְמֻהוָדר             

  וכו'  ָאתֹוִהי ְכָמה ַרְבְרִבין ָשְלָטֵניּה ִעם ָדר ְוָדר             אתוהי            

 

ה ְבֵעיִני ַנְפִשי יֹוַדַעת ְמֹאד כִ  ו          5  י הּוא ִיְרא 

 ְוִאם ַעד ֹכה ָכַעס ִעִּמי ָישּוב ְיַנֲחֵמִני             

ה ִכי ַמְלכּות ֱאדֹום ִהַכִני ְפָצַעִני               ְוִיְרא 

 ְוַגם ִהְכִביד עֹול ְנָחְשִתי ַדְרִכי ְבָגִזית ָּגַדר                    

 ֹוִהי ]ְכָמה ַרְבְרִבין ָשְלָטֵניּה ִעם ָדר ְוָדר[ ָאת                   

 

 ָלה ְוָרַמס ַאִביַרי ָשָמם ְכמֹו ִטיט חּוצֹות  ס         11

 ֱהִפיָצם ְוַגם ֱהִדיָקם ִפְזָרם ְבָכל חּוצֹות             

ם ָיַשב ְבָכל ְנפּוצֹות                ְוָהֵאל ָתִמיד ִעָּמה 

ְעַדר                    ם ֹלא נ  ְזָרם ְוִאיש ֵמה  ם ְבע   ָהָיה ִעָּמה 

 ָאתֹוִהי ]ְכָמה ַרְבְרִבין ָשְלָטֵניּה ִעם ָדר ְוָדר[                    

 

ם ָפ        15 ד   נ יָך ְפֵני ַרֲחִמים ָהֵאר ִלי ִכיֵמי ק 

ם  ּוְשפֹוְך ֲחרֹוָנְך ְוַזְעָמְך ַעל ַאְרָצּה              ד   ְבֵני ק 

ם                ָתִשים ְוַגם כֹוֵנן ִעיִרי ְבִפְטָדה ְואֹוד 

 ִכי ֵעת ַהָזִמיר ִהִּגיַע ַהְּגָפִנים ְסָמַדר                    

    ָאתֹוִהי ]ְכָמה ַרְבְרִבין ָשְלָטֵניּה ִעם ָדר ְוָדר[                         

 

הקב"ה,  :נאדר פט, ט. תהלים: ע"פ מי כמוהו עא, ח. תהליםע"פ  :אלימלא פי תהלת  1 ביאור:

: מהודר שמות לד, ו.: הקב"ה, חנון וגם רחום 3 קיא, ג. תהליםע"פ  :צדקתו...והדר 0שמות טו, ו. 

מה גדלו אותותיו ומה חזקו מופתיו וממשלתו תשלוט  :דרואתוהי... 9 מפואר, ע"פ ישעיה סג, א.

 6יידע. ה' : יראה בעיני הוא קלט, יד. תהלים :ונפשי יודעת מאד 5 דניאל ג, לג.ע"פ בכל דור ודור, 

: ע"פ שיר הכני פצעני .נוצריםה: מלכות אדום 9 פו, יז. תהליםמלשון נחמה, ע"פ  :ישוב ינחמני

, ע"פ איכה ג, ז. משאם הכבד של כבלי הנחושתאת  : הקשהעול נחשתי הכבידוגם  8השירים ה, ז. 

  ע"פ איכה ג, ט.כלומר מנע ממני לצאת,  ,עשוייה אבני גזיתהבגדר  חסם את דרכי: גדרדרכי בגזית 

 רפש, :טיט חוצות .טוע"פ איכה א,  ישראל, ידרך והכריע את גיבוֵר )האויב( : סלה ורמס אבירי 11

כתת, שחק, פורר, )האויב(  :הדיקם סח, ב. תהליםפיזרם, ע"פ )האויב(  :הפיצם 11 .ע"פ מיכה ז, י

יא, ישעיה , ע"פ ורהפז :נפוצות 10 : בכל מקום, ע"פ עמוס ה, טז.בכל חוצות .מגע"פ שמואל ב כב, 

: הקב"ה אל רחום, ע"פ שמות פניך פני רחמים 15: חסר, נפקד, ע"פ שמואל א ל, יט. נעדר 13 .בי

על ארצם של  :ארצה בני קדם כעסך, חמתך, ע"פ איכה ד, יא. :חרונך 16: כבעבר. כימי קדםלד, ו. 
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ירושלים, ע"פ את  :עירי 19 בראשית כט, א.צפונית לארץ ישראל,  האויבים, העמים ששוכנים

זמנו של עם  שיר השירים ב, יב. :עת הזמיר הגיע 18 .אבנים יקרותב: ואודם פטדהב ישעיה א, כו.

שיר גאולה, לפריחה ולסמל  :הגפנים סמדר .רבה, פרשה ב, א יב ישראל להיגאל, ע"פ שיר השירים

 השירים ב, יג.   

 

  .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

  .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

  (.19למעט טור , 9+ 8) 15 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  .101Yülşen-i qyuyinde pür-yesתעתיק לועזי:

  Bü-Selik.מקאם: בוסיליק, 

 . 0443: דוידזון, אוצר השירה,  י  זכרנ

 .R 5559.BM 99כתב יד הספרייה הבריטית, מקור: 

 

 נו ע"ב                                                                                                          קלד

 סי' יוסף    *שקאלם דילדין ראזי איגאן תורכיליק לחן יבוס

 

יָך ַנְפִשי ַּגם ְבָשִרי ְלָך ָכַמּה יָ             ּה ָצְמָאה ֵאל 

ה ָעש ְכִסיל ְוִכיָמה                          עושה  וכו'               עֹוש 

 

 ְלָך ִנְכְסָפה ַּגם ָכְלָתה  ּו          

 ְלָך ִתְקָרא ֵעת ָצָרָתּה             

ְזָרָתה           5  קּוָמה ֱאֹלִהים ע 

ָה ְבָיד ָרָמה                   הֹוִשיע 

ה ]ָעש ְכִסיל ְוִכיָמה[                    עֹוש 

 

ָך ש             ָה ְבַחְסד   ְּמח 

ָך              ְגד   ִכי ִלָבּה ְתַשו נ 

ָך         11  קּוָמה ֵאל ְנָשא ָיד 

ת ֹלא ֻרוָחָמה                   ַרֵחם ָנא א 

ה ]ָעש ְכִסיל ְוִכיָמה[                    עֹוש 

 

 

                                            
101
 :334, סימן 198יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“In the rose garden of your quarter- full of despair”. Meter ramal. 
 (.1563-60)נפטר    Katibi 16-תחילתו דומה לגזל של משורר בן המאה ה
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 ְלָטה ַנְפִשי ֵמָרָשע   פ            

ִני ְוָהַשע              ף ִמּמ  ר   ה 

ְשַתֲעַשע         15  ּוְבתֹוָרְתָך א 

ף טֹוב ַטְעָמּה                 ס   ִכי ִמְסַחר כ 

ה ]ָעש ְכִסיל ְוִכיָמה[                    עֹוש 

 

 הֹוַפע אֹור הֹוְדָך ִמֵשִעיר             

 קּום ֱהֵיה ִלי ַלְעזֹור ֵמִעיר             

 ְוַגם קֹוֵמם ָחְרבֹות ָהִעיר         01

 ְביֹום ַזַעם ֹלא ֻּגוְשָמה                 

ה ]ָעש ְכִסיל ְוִכיָמה[                    עֹוש 

 

 3 איוב ט, ט.: בורא את הכוכבים, ...וכימה עושה 0 סג, ב. תהליםע"פ  :...כמהיה 1 ביאור:

יה טו, : בזמן מצוקה, ע"פ ירמעת צרתה 9 פד, ג. תהליםע"פ  חשקה עד תום, :נכספה גם כלתה

: ע"פ שמחה בחסדך 8 במדבר לג, ג. :ביד רמה 6 מד, כז. תהליםע"פ  :קומה אלהים עזרתה 5 יא.

קום והראה  :קומה אל נשא ידך 11 .טז, ח תהליםציב למולך, ע"פ ת :נגדך תשו 4לא, ח.  תהלים

נפשי פלטה  13 .כה ע"פ הושע ב, ,ישראל עם : רחם עלרוחמה.רחם.. 11 י, יב. תהליםאת כוחך, 

: והשע : סלק ממני, דברים ט, יד.הרף ממני 19 יז, יג. תהליםמאויבים,  ימלט, חלץ אות :מרשע

התורה  :מסחר כסף טוב  16קיט, טז.  תהליםובתורתך אתענג, ע"פ  :ובתורתך אשתעשע 15והסר. 

היה  14 .כאע"פ בראשית לו,  ,כינוי לנוצרים : מאדום,שעירמ 18 ע"פ משלי ג, יד. עדיפה מעושר,

: בנה קומם חרבות  01 ע"פ שמואל ב יח, ג. תפקד עלינו, תנחה אותנו מירושלים :לי לעזור מעיר

לא ירד עליה  ביום החורבן :שמהוביום זעם לא ג 01 : ירושלים, ע"פ ישעיה א, כו.העיר הריסות.

   ע"פ יחזקאל כב, כד.  ,טהרהגשם ל

    

  .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

     .[ וכו'(ת] -[ / גגגתת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -)תתחריזה: 

  .(16וכו' )למעט טור  8 בשיר ; וכל סטרופה8, 0||  8+ 8 ,1משקל: הברות פונטי, סטרופת פתיחה: 

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  102.תורכילחן: 

  Bü-Selik. מקאם: בוסיליק,

 .1194דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,מגשיר  שומרי החומות,, ברנשטייןנדפס: 

 

 

 

                                            
102
, סימן 154הלחן התורכי המצויין הוא: שאש אולוף מוטרוף דימי, ראה: שם עמ'  -יהלום, מודלים תורכיים -טיצה 
 הלחן המובא בראש שיר זה.  והוא אינו תואם את  .094
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 נז ע"א  -נו ע"ב                                                                                                        קלה

  סי' יוסף    יאריבי חאם דיטיליר תורכיבוסיליק לחן 

 

ל ְמקֹוִמי  יָ            ְסָעה ְוַגם ֵאְלָכה ְוָאשּוָבה א   ּה א 

 ַעד ָאן ָאנּוד ִמִקיִני ְבתֹוְך ַעם ֵהם בֹוֵזי ְשִמי             

ְלִמי              ָאָנא הֹוִדיֵעִני ָהָרָעה ַהֹזאת ְבש 

ת ְמרֹוְמִמי                        ִלי ְמחֹול ִלי צּור ִמָּמו   אם וכו'      ִאם ְבש 

 

יָך ָיבֹוא שֹוֵמַע ְתִפָלה  ּו        5  ְתִפָלִתי ָעד 

 ּוְשֵעה ִשיַח ִרָנִתי ַחְסְדָך ִמִני ֹלא ִתְכָלא             

 ָאָנא ָהֵאל ָהֵסר ִמִקְרִבי ָכל ַהַּמֲחָלה            

ת ִמְסַפר ָיַמי ַמֵלא ּוָבֵרְך ַלְח                     ִמי ּוֵמיִמי א 

ת ְמרֹוְמִמי[                    ִלי ְמחֹול ִלי צּור ִמָּמו   ִאם ]ְבש 

 

פ         11 יָך ֵאל ְלָכל ָבֵאי ָהעֹוָלם  ס   ְרִתי ְפָלא 

 ְוִאם ַאָתה ִמְסַתֵתר ּוַמהּוְתָך ְמֹאד נ ְעָלם             

 ִביר ְואּוָלם ָלֵכן ָאָנא ָהֵאל ְבֵנה ִלי ְד             

ת ַלְחִמי                    ת ָקְרָבִני ְוא   ְוָשָּמה ַאְקִריב ְלָך א 

ת ְמרֹוְמִמי[                    ִלי ְמחֹול ִלי צּור ִמָּמו   ִאם ]ְבש 

 

: ארץ ישראל, ע"פ דברים יב, מקומי : אעבור למקום אחר, ע"פ בראשית יב, ט.אסעה 1 ביאור:

בוזי  .חע"פ משלי כז, , מארץ ישראל ,: ממשכנימקיני 0 הושע ה, טו. : ע"פמקומי...אלכהיא. 

: הודיעני...בשלמי 3 , הלשון ע"פ מלאכי א, ו.המבזים ומשפילים אותי אויבי ישראלכינוי ל: שמי

ממות צור : סלח, כפר. מחול : בגללי.בשלי 9 ע"פ יונה א, ז. בגלל מי נפלה עלי הרעה הזאת,גלה לי 

 ותפלתי... .: הקב"השומע תפלה 5 ט, יד. תהלים ע"פ המצילני ממוות, כינוי לאל, :מרוממי

חסדך מני לא . טז, ע"פ ירמיה ז, תיתפיל י,שירתדברי : תירנשיח  6 סה, ג. תהליםע"פ : תפלה

ע"פ שמות  :מחלהההסר מקרבי כל  .הנדודיםהגלות ו מחלת :המחלה 9 מ, יב. תהליםע"פ : תכלא

: פלאיך 11 הבא אל פי. דבר כלתשרה על  ברכההשאזכה לאריכות ימים וש: את...ומימי 8 כג, כה.

ואם  .גם אם :ואם 11תבל ומלואה. תושבי  :עולםהבאי עז, יב.  תהליםך, מעשי נפלאותך, ע"פ יניס

, ע"פ : בית המקדשואולם דביר 10מסתורית ובלתי ניתנת לתפיסה אנושית.  ךמהותש: ...נעלם

        לכבודך. עבודת הקודש  אקיים אתבו ו: ושמה...לחמי 13ה. -מלכים א ו ג
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   .סטרופית, מעין אזורית תבנית שירית:

 [( ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(3וכו'  )למעט טור  5+ 4 ,3||  8+ 9, 5-9 ,0-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  .103Ya rabi hamd itilerתעתיק לועזי:

  Bü-Selik.מקאם: בוסיליק, 

 .990דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

       .בשינוי ,מבשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 נז ע"א                                                                                                          קלו

 *דין גאלורייא בוסיליק לחן גריגו

 

ה ִשְבֵטי ָיּה     את וכו'             ת ֵאִלָּיה ְשַלח ָנא ֵאַלי ֵאִלי ְוִיְפֵדִני ְוִיְפד   א 

 

ֱחַזְקָת ִבי   ה ָיִדיָמטָ             / ִכי ָיְדָך ִבי הֹוָיה / חּוָשה ְוה 

ה ִשְבֵטי ָיּה[              ת ֵאִלָּיה ]ְשַלח ָנא ֵאַלי ֵאִלי ְוִיְפֵדִני ְוִיְפד   א 

 

 ָיַרד הֹוִדי / ְוַנְפִשי ֹלא ִחָּיה / ָצִרי ְוָעִרי ְואֹוְיִבי           

ת ֵאִלָּיה ]ְשלַ         5 ה ִשְבֵטי ָיּה[     א   ח ָנא ֵאַלי ֵאִלי ְוִיְפֵדִני ְוִיְפד 

 

 ַּגם ְלַבִדי / ִנְשַאְרִתי ְבִשְבָיה / ַּגם ָחְרשּו חֹוְרִשים ַעל ַּגִבי          

ה ִשְבֵטי ָיּה[                ת ֵאִלָּיה ]ְשַלח ָנא ֵאַלי ֵאִלי ְוִיְפֵדִני ְוִיְפד   א 

 

 ה ִעָּמִדי / ֲעמֹוד צּור ְשַמָּיא / ְוִחיש ְפֵדִני ִמְשִבי פֹ           

ה ִשְבֵטי ָיּה[             ת ֵאִלָּיה ]ְשַלח ָנא ֵאַלי ֵאִלי ְוִיְפֵדִני ְוִיְפד   א 

 

יצילני, יחלצני, ע"פ מיכה ו, ו: יפדניו את אליהו התשבי הוא מבשר הגאולה.: את אליה 1 ביאור:

ע"פ ויקרא כה, לה.  התמוטטי, : התרוששתי,מטה ידי 0 קכב, ד. תהלים: עם ישראל, שבטי יהד. 

: ירד הודי 9 ע"פ ויקרא כה, לה. : מהר לתמוך בי,חושה והחזקת בי שמות ט, ג. : ע"פידך בי הויה

: צרי וערי ואויביכב, ל.  תהליםע"פ  האויב הורג אותי, :צרי ונפשי לא חיה איני מפואר כבעבר.

חורשים על חרשו  , ע"פ מלכים א ח, מח.: בגלותבשביה 6. , שונאינרדפות למילה אויבימילים 

: ומהר וחיש פדני משבי : צור שמים, הקב"ה.שמיאצור  8 קכט, ג. תהליםע"פ  ,גרמו לי סבל: גבי

       להצילני מכלא הגלות. 
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 :305, סימן 190יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“O my lord, they praised”. Meter out of order.  
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 ור רפריני אחר כל טור.אחידה, בכל טור שלוש צלעיות החורזות בחרוז אחיד וטתבנית שירית: 

     .[ וכו'(ת] -[ / קתרת] -[ / קתרת] -חריזה: )ת

||  8+ 6+ 9 , 1 וכל סטרופה בשיר 6+ 9+9+ 9, 1: רפריןסטרופת פתיחה, משקל: הברות פונטי, 

    .רפרין וכו'

   .אין אקרוסטיכון:

  .יווני -לחן: גריגו

  Bü-Selik.מקאם: בוסיליק, 

       . 8513א  דוידזון, אוצר השירה, :זכרנ

 

 ע"ב  -נז ע"א                                                                                                          קלז

  סי' יוסף    שגאליא שי פארטין לאשלחן רומאנסי יא 

 

ה                    יודו  י        יָך / צּור ַכְיִריָעה ָשַמִים נֹוט   ֹודּו ָשַמִים ְפָלא 

ת ִשְמָך ְמַהְלִלים           צור  יודו ו          ִלים / ָתִמיד א  ְרא   ֲהמֹון ִאיִשים ְוא 

ָך ִנְשֲעָרה ְמֹאד / ְוִלְפֵני ִשְמָך ִמי ַיֲעמֹוד                       צור  יודו ס           ִביב 

 ֵאר ְוָכבֹוד ָלְך ִיְתנּו / עֹוז ְקֻדוָשָתְך ְיַשְננּו                           צור  יודו פ         

נ       5 ָחד              צור יודו י ָאָדם ּוְבֵני ִאיש ַיַחד / ָחִשים ְלָעְבָדְךב  ם א   ְשכ 

ת ְשבּות ִיְשָרֵאל             צור יודו מ          יָך ָהֵאל / ִכי ָתִשיב א   ְתַחְנִנים ֵאל 

 ַדי ֱאמֹור ְלָצרֹוָתם ַדי / ִכי ִנֲחתּו ָבם ִחֵצי ַשַדי                  צור  יודו ש         

ְך ָיִמים ַהְשִביֵעהּו                    צור  יודוֵשב ִיְשָר  הָ          ֵאל ַעל ָנֵוהּו / ְואֹור 

ם ְזכּות ַההֹוִרים / ֵהם ַאְנֵשי ַהֵשם ַהִּגבֹוִרים          צור יודו   לָ כֹור  ז           ה 

 

 ד, ב.ק תהליםע"פ  :כיריעה שמים נוטה : הקב"ה.צור פט, ו. תהלים :יודו שמים פלאיך 1 ביאור:

נושבת רוח סערה, בקירבתך : סביבך נשערה מאד 3 חיות הקודש. מלאכים, :אישים ואראלים 0

: הדר פאר וכבוד 9 ע"פ נחום א, ו.: מי יעז לעמוד לפניך, יעמודשמך מי  ולפני נ, ג. תהליםע"פ 

 כו.ע"פ ויקרא כ, וגם  ,כט, יא תהליםע"פ נשגבותך, היותך נעלה,  עוצמת :קדושתך עוזוגדולה. 

ע"פ  :לעבדך שכם אחד מט, ג. תהליםע"פ  :בני אדם...יחד 5 , ע"פ דברים ו, ז.יאמרו בקול :ישננו

: לצרותם : הקב"ה, בראשית יז, א.שדי 9 ע"פ ירמיה לג, ז.: תשיב את שבות ישראל 6 צפניה ג, ט.

משמע הם  ,חיצי השדה הם: כי ננעצו בשדי כי נחתו בם חצי לד, יח. תהליםלמצוקתם, ע"פ 

, ע"פ אריכות ימים, שיבה טובה :ואורך ימיםארצו.  ,: ביתונוהו 8 לח, ג. תהליםע"פ  סובלים,

יו, ע"פ : זכות אבותהוריםהזכות  4 .דברים לג, כג ע"פ, תן לו די צורכו, לרוב: השביעהו משלי ג, ב.

      ע"פ בראשית ו, ד. : הם אנשי השם הגבורים .דברים כו ג
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 שירית: סטרופית, דו טורית בתוספת רפרין.תבנית 

  .(וכו' [ /תש] -גג [ /תש] -בב [ /תש] -אאשת / )חריזה: 

 .4+4משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף בן משה ז"ל

  .ספרדי -לחן: רומאנסי

  .Ya se parten las galeas104תעתיק לועזי:

   מאקם בוסיליק למאקם איראק.  במקור. ביןנרשם מקאם: לא 

 . 1508: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 נז ע"ב                                                                                                         קלח

 סי' יוסף    פאטי שאהום שאנגה  לאלה תורכיאיראק לחן 

 

ְליֹון ַרב ֹכל ְמחֹוֵלל ֹודּוָך כָ  י           ץ ע  ר   ל ַמְלֵכי א 

ץ ִמּיֹוֵנק ְוַעד עֹוֵלל              ר   ָשִרים ְוָכל שֹוְפֵטי א 

 ִכי קֹוָלְך חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאש ְוַאָּילֹות ְיחֹוֵלל             

ץ נֹוְראֹוָתְך ִכי ַהֹכל ִמי ְיַמֵלל                      מ   אך וכו'  ַאְך יֹודּו ש 

 

 יַרְננּו ַעל ִמְשָכָבם ְוָיִשירּו ִשיר ָחָדש  ו          5

 ּוִבְגרֹוָנם רֹוְממּוָתְך ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש            

ם ִמְקָדש              ת ַשְוָעָתם ְוַיֵסד ָלה   ָאָנא ְשֵעה א 

יָך ְלִהְתַפֵלל                   ּוְבתֹוכֹו ֻכָלם ָיבֹואּו ֵאל 

ץ נֹוְראֹוָתְך ִכי                  מ   ֹכל ִמי ְיַמֵלל[ ה  ַאְך ]יֹודּו ש 

 

ם ַּגֵלה  פ  ֹודֹות  ס      11 ד  ם ְכק   ְלֵאי ְּגבּוָרְתָך ָלה 

ם ִיְזַרח הֹוְדָך אֹוְרָך מֵ              ה ַוֲעֵליה  ם ֹלא ִיְכל   ה 

 ֵיְדעּו אֹוְתָך ְוַיְשִכילּו ּוְבֵעיָנם ִיָפֵלא             

 ִכי ְבֹזאת ַתְחפֹוץ ַּגם ְבֹזאת ִיְתַהֵלל ַהִּמְתַהֵלל                

 ִכי ]ְבֹזאת ַתְחפֹוץ ַגם ְבֹזאת ִיְתַהֵלל ַהִּמְתַהֵלל[                   

 

 :מיונק ועד עולל 0 ע"פ משלי כו, י. : הקב"הרב כל מחולל: הקב"ה, במדבר כד, טז. עליון 1 ביאור:

מבהיל את האילות והן יולדות  :ואילות יחולל .כט, ז תהליםע"פ  :כי...אש 3 ע"פ שמואל א טו, ג.

מי מסוגל : ימללכי הכל מי  ע"פ איוב כו, יד. משהו מועט,: שמץ 9. טכט,  תהליםע"פ טרם זמנן, 

וירננו על שמיעו קול שירה. יזמרו, י: ווירננו 5 כה.ע"פ דניאל ז, : ימלל. את כל גדולתךלספר 

 :ובגרונם רוממותך 6 קמד, ט. תהליםע"פ  :ישירו שיר חדשוקמט, ה.  תהליםע"פ  :משכבם

 9: יאמרו את גדולתך, קדושתך, את תהלתך. יתגדל ויתקדש קמט, ו. תהליםע"פ ובפיהם שבחך, 

: שוב והראה להם מהם כוחותיך סודות...גלה 11 ושוב וכונן את בית המקדש. :ויסד להם מקדש
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 .609.0, סימן 911סרוסי, לחנים, עמ'  
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אורך מהם לא  : יאיר הדרך, ע"פ ישעיה ס, ב.יזרח הודך 11הפלאיים ואת הניסים שחוללת בעבר. 

 ע"פ ישעיה מא, כ. :ידעו אותך וישכילו 10טובך. מאורך, מ: לא תפסיק להשפיע עליהם יכלה

 -)שידעו וישכילו אותך את זהכי  :תחפוץ כי בזאת 13: ובעיניהם יהיה הדבר כפלא. ובעינם יפלא

ידיעת האל היא החכמה האמיתית ובה בלבד  :גם...המתהלל מא, יב. תהליםע"פ תרצה,  (10טור 

        ע"פ ירמיה ט, כג. ראוי להתהלל, 

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[ וכו'(ת] -אאאת[ / ת] -חריזה: )תתתת

 .(10למעט טור  ,9+ 8) 15 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Patişahum, sanga lala.105תעתיק לועזי:

  . İraqמקאם: איראק,

 . 1539: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

  נח ע"א                                                                                                         קלט

 לי מאקפול יילילי תורכיאיראק לחן 

 

 ָיִחיד ֵאִלי ּגֹוֲאִלי / ְבָך ִיְשִעי ְוִגיִלי          

ִלי           ל כ   ְבַיד אֹוְיִבי ּגֹוֲעִלי        שור וכו'                         / הּוַרְקִתי  שּור ִמְכִלי א 

 

 ַשק ֵהַסְרִתי ֲעֵלי ִּגְלִדי                     וי דוד           

 וי דוד                                     ִתעֲ ַבּוִני ְמֵתי סֹוִדי          

ה דֹוִלי דֹוד וי ַעל        5   ַמֲעִלי דֹוד וי  ַאְך ז 

                         

  [ָיִחיד ]ֵאִלי ּגֹוֲאִלי / ְבָך ִיְשִעי ְוִגיִלי               

ִלי / הּוַרְקִתי ְבַיד אֹוְיִבי ּגֹועֲ ִַלי[                 ל כ   שּור ]ִמְכִלי א 

 

 ָאָנא ְלַחם לֹוֲחַמי / ּוְפֵצִני ִמיֵדי ָקַמי           

 ְמחֹול ּוְסַלח ִאֻשַמי / ַחַטאת ְיֵמי ֲעלּוַמי           

 ְוָכל ֵליַלי ְוָיַמי / ַבל ִיּמו  טּו ַפֲעַמי      11 

 

  [ָיִחיד ]ֵאִלי ּגֹוֲאִלי / ְבָך ִיְשִעי ְוִגיִלי               

ִלי / הּוַרְקִתי ְבַיד אֹוְיבִ                 ל כ   י ּגֹוֲעִלי[ שּור ]ִמְכִלי א 
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 :098, סימן 194יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה  

“My sultan [ I would like to be] your lala (male governess”. Meter ramal. 
 .399סימן  181נוסח נוסף למילים אלו ראה שם, עמ' 
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ְגִדי                      וי דוד            ְוָתִמיד ַמְכאֹוִבי נ 

 ּוְבָשִרי נ ְהַפְך ְלַשִדי                         וי דוד                      

ה דֹוִלי דֹוד וי ַעל ַמֲעִלי דֹוד וי       15   ַאְך ז 

 

  [ָיִחיד ]ֵאִלי ּגֹוֲאִלי / ְבָך ִיְשִעי ְוִגיִלי               

ִלי / הּוַרְקִתי ְבַיד אֹוְיִבי ּגֹוֲעִלי[                 ל כ   שּור ]ִמְכִלי א 

 

ְקָרא ָכל ָיַמי / צּור שֹוֵכן ֲעֵלי ָשַמי             ְלָך א 

 ַלְחִמי ּוֵמיַמי ְרֵאה ָבלּו ֲעָצַמי / ָבֵרְך           

 ְוָכל ֵליַלי ְוָיַמי / ַבל ִיּמו  טּו ַפֲעַמי     01 

 

  [ָיִחיד ]ֵאִלי ּגֹוֲאִלי / ְבָך ִיְשִעי ְוִגיִלי               

ִלי / הּוַרְקִתי ְבַיד אֹוְיִבי ּגֹוֲעִלי[                 ל כ   שּור ]ִמְכִלי א 

 

, ע"פ הושע ראה: שור 0: בך ישועתי ושמחתי. בך ישעי וגילי: הקב"ה, דברים ו, ד. יחיד 1ביאור: 

 :גועלי ירמיה מח, יא. כשהועברתי ממקום למקום, ע"פ התישו אותי: הורקתי מכלי אל כלי .יבט, 

 פתישא השק, סממן לאבל. :שק הסרתי עלי גלדי 3 , ע"פ ויקרא כו, מד.מאוס, מתועב )האויב(

איוב יט, : מאסו בי אנשי סודי, ידידי, תעבוני מתי סודי  9 ע"פ איוב טז, טו. מעל עורי, ולהוריד

מחול  4קמד, יא.  תהלים, ע"פ : ופדני מידי אויביופצני מידי קמי .באויבי: לחם לחם לוחמי 8 יט.

שלא אכשל  :בל ימוטו פעמי 11: חטאי נעורי. חטאת ימי עלומי: סלח לי על חטאי. וסלח אשמי

: מח עצמותי נהפך לשדי 19 לח, יח. תהליםע"פ  :ותמיד מכאובי נגדי 13 יז, ה. תהליםע"פ בדרכי, 

: בלו עצמי 14 פט, ז. תהלים, ע"פ הקב"ה :צור שוכן עלי שמי 18 לב, ד. תהליםע"פ  התדלדל, יבש,

  לב, ג. תהלים עצמותי,הושחתו נבלו 

 

( ומסורג הכולל רפרין ארוך. וכן שני טורי רפרין לסירוגין מורכב)סטרופי תבנית שירית: מבנה 

 בסופי המחרוזות. 

 [ /תתתת] -תת/ אא [תתתת] -בב[ / בבבבתתתת] -תת[ / אאתת] -חריזה: )תתתת

 וכו'([ תתתת] -בבבבבב

רפרין;  || 0+ 9+ 0+ 9, 5 || 8, 9-3; סטרופה א: 11+ 9, 0||  9+9, 1משקל: הברות פונטי רפרין: 

    .רפרין וכו' || 9+9, 11-8סטרופה ב: 

  .איןאקרוסטיכון: 

  .תורכילחן: 

 Maqpul yeleli li.106תעתיק לועזי:

 .İraqמקאם: איראק, 

    .  0511דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ
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 :013, סימן 136יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“Accepted“.  
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 ע"ב -נח ע"א                                                                                                           קמ

 סי' יוסף    *איגיר דירשאן תורכיאיראק לחן 

 

ם ָזַכְרִתי / ְבִשְבְתָך תֹוְך ָאֳהִלי   יָ            ד   ִמים ִמק 

 יֹום ַעל ְשָמַרי ָשַקְטִתי / ָיַשְנִתי ָאז ָינּוַח ִלי              

 ַעָתה ְנדּוִדים ָשַבְעִתי / ִמּיֹום ֵמָעַלי ָסר ִציִלי            

ם תֹוְך ְזבּוִלי         אליך וכו'              ד  יָך ָיַדי ֵפַרְשִתי / שּוב ְכק   ֵאל 

 

ה / ִמּיֹום ָנַטְשָת ְמ  ו          5  עֹוִני ָכל ַהּיֹום ִלִבי ָדו 

ה / ָחֵסר ְוַנְפִשי ַבְעֹוִני ּוִמָכל ֲאש                ר ִיְתַאּו 

ל תֹוְך ְמכֹוִני              ה / ִכי ָתשּוב א  ְשַתֲחו  יָך ֵאל א   ֵאל 

ה / ְוֹלא אֹוִחיל ְלָפֳעִלי                   ּוְכמֹו ָשִכיר ָלְך ֲאַקּו 

ם ת                 ד  יָך ]ָיַדי ֵפַרְשִתי / שּוב ְכק   ֹוְך ְזבּוִלי[ ֵאל 

 

ָך  ס         11 ְתלֹוַנן ְבִצל   יר ַרֲחִצי ִיְהי ה מֹוָאב / ֵעת א 

יָך              ְדַאב / ִכי ַאֲחִזיק ְבשּול  ְדַאג ְוֹלא א   ְוֹלא א 

יָך              ְשַאב / ָהֵאל ֵעיֵני ֹכל ֵאל   ּוִמְּמקֹור הֹוְדָך א 

 ַלי ְכָאב / ְוָהֵשב ַהְדַרת ְכִליִלי  ָלֵכן ֲחמֹול עָ                 

ם תֹוְך ְזבּוִלי[                 ד  יָך ]ָיַדי ֵפַרְשִתי / שּוב ְכק   ֵאל 

 

ְפָצם פ         15 ל ְמחֹוז ח   זּוִרים ְבַאְרַבע ַכְנפֹות / ֲהִשיֵבם א 

 ם ְוַחֵזק ָיַדִים ָרפֹות / ָקֵרב מֹוֲעָדם ְוִקיצָ             

ם ִתְשפֹות / ּוְבאֹוְיִבים ִיְזְרקּו ִחָצם              ָשלֹום ָשלֹום ָלה 

ם מֹור ִיְהיּו נֹוְטפֹות / ָהֵאל צּוִרי ְוגֹוֲאִלי                   ִויֵדיה 

ם תֹוְך ְזבּוִלי[                   ד  יָך ָיַדי ֵפַרְשִתי / שּוב ְכק   ]ֵאל 

 

ירושלים ובית המקדש, ע"פ ישעיה לג,  :אהלי קמג, ה. תהליםע"פ  :מקדם זכרתיימים  1 ביאור:

מצאתי שקט, מנוחה.  :ינוח לי ., יאע"פ ירמיה מח, מנוחה שלמה: הייתי בשקטתי...יום 0 כ.

אליך  9: מיום שפסקת לשמש לי מגן  ומחסה. מיום מעלי סר צילי 3 איוב ג, יג. :אז ינוח לי ישנתי

אב, וכלבי  :דוהלבי  5 ג.ימלכים א ח,  ע"פבית מקדשי, : יזבול קמג, ו. תהליםע"פ  :ידי פרשתי

מכל אשר רצה  :בעוני...ומכל 6כו, ח.  תהלים: בית מקדשי, ע"פ מעוני .יזלה, ע"פ איכה ה, וח

שמות בית המקדש, ע"פ : נימכו 9 ע"פ קוהלת ו, ב., עוניוונותר ב לא קיבל דבר )עם ישראל( ושאף

 11 .בע"פ איוב ז, חל ואקווה לך, יכך אי ,: וכמו עובד שכיר המצפה לשכרווכמו...לפעלי 8 .יזטו, 

: אשכון אתלונן בצלךס, י.  תהליםע"פ , תייחס למואב כאל מקום בזויא: סיר רחצי יהיה מואב

אאחוז  :ךשוליב כי אחזיק פח, י. תהלים, ע"פ אכאב :אדאב 11 צא, א. תהליםע"פ תחת מחסך, 

כולם נושאים אליך את  :האל עיני כל אליך 10. חסה בצילך, אהיה מוגןכלומר א ,ךשובל בגדב

 שלמות :הדרת כלילי , ע"פ יואל ב, יח.: רחםחמול 13קמה, טו.  תהליםע"פ עיניהם בציפייה, 

אל פרושים בקצוי עולם, בגלות. ישראל ה: פזורים בארבע כנפות 15 .ידע"פ יחזקאל טז, י, תפארת
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קרב מועדם  ע"פ ישעיה לה, ג.חזק את החלשים,  :חזק ידים רפותו 16 .ארצםאל  :מחוז חפצם

שלום שלום להם  : תשים, תקבע.תשפות 19. ע"פ דניאל יב, ז, א הגאולהו: קרב את בוקיצם

 18: )ישראל( ילחמו באויביהם ולא ההפך. ובאויבים יזרקו חצם ע"פ ישעיה כו, יב. :תשפות

, ע"פ : הקב"ההאל צורי וגואלי ע"פ שיר השירים ה, ה. לעדנה, יזכוו :וידיהם מור יהיו נוטפות

   יט, טו. תהלים

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[ וכו'(שת] -את אב אב [ / אבשת] -שת שת שת חריזה: )שת

  .8+8משקל: הברות פונטי 

  .יוסף אקרוסטיכון:

  תורכילחן: 

 .İraqמקאם: איראק, 

 .0051אוצר השירה, י דוידזון,  :זכרנ

  .בשינוי ,מהשיר  , שומרי החומות,ברנשטייןנדפס: 

 

 נט ע"א-נח ע"ב                                                                                                        קמא

 סי' יוסף    בינום גאנום שין היי דילביר תורכיאיראק לחן 

               

ל ַהר ִסיַני                ִבי ֵאל ִדֵבר יֹום ֵקְרַבִני א 

 בי   ֲהָשַמע ַעם קֹול ֱאֹלִהים דֹוֵבר ָאנֹוִכי ְיָי                               

 

ר ָפַני י          ל ָעל ֵעב   ֹום ָעַמְדִתי ְלַקֵבל ָדת ֵהִאיר א 

ת ִדְברֹוָתיו ִדֵבר ְבָאְזֵני ֲהמֹוַני                        בי               ר   ַוֲעש 

 

 ְלַעם ְסֻגוָלה ִבי ָבַחר ּוָמַאס שֹוְטַני ּומֹוַני ּו       5

 ּוִבי ָחַשק ְלַאֲהָבה ּוִבְלִוַּיי ְוֹכֲהַני                              בי             

  

שֹוַניִחי ּו ס            ָמאֹוס ָשַמִני ַעָתה ְוִריַחק ֹשְ

 ּוֵבין ָכל ְמַבְקֵשי ַנְפִשי ַמה ְּמֹאד ַרבּו ְיגֹוַני                בי              

 

ת ֲעֹוַני  פ            ֵדִני ִמָכל ָצרֹוַתי ְוַאל ִתְזכֹור א 

יָך ָנָשאִת           11  י ֵעיַני     ְוַעל ִפְדיֹון ְישּוָעִתי ֵאל 
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מעמד הר בזמן : יום קרבני אל הר סיני שמואל ב כג, ב. , ע"פנגלה אליהאל : אל דבר בי 1 ביאור:

יום  3שמות כ, ב. ע"פ : אנוכי יי ע"פ דברים ד, לג. :השמע...דובר 0סיני, ע"פ שמות יט, יא; כ. 

תיאור המעמד, ה' ירד על ההר באש,  :ל עבר פניעהאיר אל קבלת התורה.  ביום: עמדתי לקבל דת

 - ר גילה לי את אור התורהמוהכוונה כאן שהאל האיר את עיני, כלואפשר  ע"פ שמות יט, יח.

יג. -ע"פ שמות כ, א השמיע את עשרת הדברות לכל ישראל, :המוני...ועשרת 9 החוקים והמצוות.

אבל דחה את : שוטני ומאס ע"פ דברים ז, ו.עם הבחירה, ובישראל כ: בחר בי ולעם סגולה 5

 9 .בכהנים ובלויים: ובלויי וכהני : ע"פ דברים י, טו.ובי חשק לאהבה 6 שאר העמים., את אויבי

: והרחיק את שמחתי. וריחק ששוני ע"פ איכה ג, מה., מבוזההפך אותי לאבל עכשיו  :עתה...סחי

 תהלים: ע"פ פדני מכל צרותי 4 צערי.גדל : יגונירבו . , שרוצים להרוג אותי: שונאימבקשי נפשי 8

אליך  הצלתי. בדברו: פדיון ישועתיועל  11תסלח על חטאי. , : ותשכחואל תזכור את עוניכה, כב. 

     קכג, א. תהליםייחלתי אליך, : נשאתי עיני

 

 רפרין.  מחולק למחרוזות ע"י  שיר שווה חרוזתבנית שירית: 

  .י(נַ  -)ה חידאחריזה: 

   .|| רפרין וכו' 8+8 ,0-1וכל סטרופה בשיר  ;9+ 8(, רפרין) 1 משקל: הברות פונטי

   .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  Benüm canumsin hey dilber.107תעתיק לועזי:

  .İraqמקאם: איראק, 

 .938: דוידזון, אוצר השירה, ב זכרנ

 משמרת הקדש ;119 )פיסא( משמרת הקדש 108שפעת רביבים, כא ע"ב, בשינוי; פארדו,נדפס: 

  131.110 ספר פזמונים, 109קכה, בשינוי; )ליוורנו(,

; NY JTS 4155 (F25056); כתב יד בית המדרש לרבנים, (F72271)כתב יד אוסף פרטי מקור: 

כתב יד ; (F44583) 166; כתב יד ירושלים בניהו, ו F44582)) 165כתב יד ירושלים, בניהו, ו 

 LAאנגלס, אוניברסיטת קליפורניה  -; כתב יד לוס(F37965) 0151צבי   -ירושלים, מכון יצחק בן

779 bx.12.4 F32452) ) 199; כתב יד ליוורנו, תלמוד תורה (F49063) כתב יד תל אביב, ביל ;

 .F49156)) 039גרוס 

 

 

 

  

 

 

                                            
107
 :90, סימן, 94יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“O beauty, you are my soul”. Meter hazaj.  
108
 ונות בלבד. נדפסו שלוש מחרוזות ראש 
109
 נדפסו שתי מחרוזות ראשונות בלבד. 
110
השיר אינו  .131(, במספר 1856מופיע בסידור בשם "ספר הפזמונים", שנדפס בבמבאי ) שירכי ה מזכיר דוידזון 

 . 34מופיע בסידור זה. ראה פרק שלישי הערה 
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 נט ע"א                                                                                                           קמב

  סי' יוסף    *אוג קיזי אידיק תורכיאיראק לחן 

 

ְלִקי  יָ             ַגְעִתי ְבָקְרִאי ָלְך ְמָנת ח 

ת ַשִקי              ִכי ִתְהי ה עֹוֵזר ִלי ִתְפַתח א 

 ְבָקְרִאי ֲעֵנִני ֱאֹלֵהי ִצְדִקי             

דֹום                     ּוְלָך ֱאֹלַהי אֹוִחיל ְוא 

 ַעד ָתִשית אֹוְיַבי ְלַרְגַלי ֲהדֹום                בקראי וכו'                 5

 

 ַעל ְבֵני ֱאדֹום ַאְשִליְך ַנֲעִלי  ו            

 ֲעַדִים ְוֻתוָפם ָאז ִתָנְצִלי             

 קּוָמה הֹוִשיֵעִני ִמַשַחת ְבִלי             

  דֹוםָאְוִלִבי ִבְגֵדי ָנָקם ּוְלבּוש                  

 בקראי       ַעד ָתִשית אֹוְיַבי ְלַרְגַלי ֲהדֹום                      11

 

 ם ְוִרָּמה ֹיאְכֵלם ִקּמֹוש ִייָרֵשם ס            

 קּוָמה ָהֵאל ְכדֹוב ַשכּול ִתְפְּגֵשם             

 ִכי ֵהם ְבֵני ָנָבל ְבֵני ְבִלי ֵשם            

 קּוָמה ָהְפֵכם ְכַמְהְפַכת ְסדֹום                  

 בקראי אֹוְיַבי ְלַרְגַלי ֲהדֹום                ַעד ָתִשית             15

 

ְביֹון  פ              ֵלַח ְכֵבָדם ְוחֹון ַעם א 

 ְוַרֵּוה ְנדּוִדים שֹוְכֵני ְבִצּיֹון             

 ָהִחיָשה ְּגֻאוָלה ּוִבְנַין ִצּיֹון            

 ְמַיֵחל ָלְך ַבת ֵעיִני ַאל ִתדֹום                  

 בקראי     ַעד ָתִשית אֹוְיַבי ְלַרְגַלי ֲהדֹום                            01

 

: תפתח את שקי 0 טז, ה. תהלים הקב"ה, :מנת חלקיסט, ד.  תהלים :יגעתי בקראי 1 ביאור:

ולך : ולך...ואדום 9ד, ב.  תהלים :צדקי...קראיב 3 .יבל,  תהלים ע"פתשחרר אותי מבגדי אבלותי, 

עד שאויבי : עד...הדום ד. כא, תהליםשים, ע"פ : תתשית 5האל אקוה, אצפה בדממה, בשקט. 

משמע אהיה נעלה  ארמוס ברגלי, הנוצריםואת  :ועל...נעלי .הנוצרים :אדום 6 היו מרמס רגלי.י

נסוב על אדום : תנצלי .ג ע"פ ירמיה לא, תכשיטים,ו :עדים ותופם 9 ס, י. תהליםע"פ מהם, 

עם ישראל יסיר מעל כנראה : עדים...תנצלי .שמות לג, וע"פ  תסיר, ,ץתחלוהצורה מכורח החרוז. 

 ישעיה נט, יז. :בגדי נקם 4 ישעיה לח, יז. ,ותומ: ממשחת בלי 8 אויביו את סממני השמחה.

 :רשםיקמוש י תולעי רקבון.ו :רמהורעל.  :סם 11 .אני עוטה עלי את כוונות הנקם :ולבי...אדום

ע"פ תפגע בהם באכזריות,  :כדוב שכול תפגשם 10הושע ט, ו.  שממה,ו קוצים יקבלו בירושה

 שמדה :סדום...קומה 19 איוב ל, ח.רשעים, לעמים המשעבדים, כינוי  ל: שם...בני 13 הושע יג, ח.

, ע"פ משלי את כבדם בקע: כבדם פלח 16כה. -כדסדום, ע"פ בראשית יט, ל עשיתאת ארצם כפי ש
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 18 בגלות. בשממה, (,"בציון"השוכנים ) ,והשקה את ישראל )"נדודים"( :בציון...רוהו 19 .כגז, 

ועד אז לא אחדל  ,גאולתךך, לצפה ל: מתדום...מיחל 14. ובית המקדש : ובנין ירושליםובנין ציון

        , ח. יז תהלים ע" פ :בת עיני .לבכות

  

   .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[ וכו'(אתת] -[ / גגגתתאתת]-[ / בבבתתאתת] -)אאאתת חריזה:

  .(4, 9וכו' )למעט טור  5+5 ,5-9||  5+ 6, 3-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

 111.תורכילחן: 

   .İraqמקאם: איראק, 

       . 064: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 נט ע"ב                                                                                                          קמג

  אימיני פאשיקי תורכיאיראק לחן 

 

 ֹוֵשב ַבָשַמִים ָמַלְך ַעל ָכל ַשְרֵפי ַמְעָלה  י          

 ָלָּמה ַשְמַתִני ֵבין ַהּגֹוִיים ְבתֹוְך ַהּגֹוָלה             

ָך ָאְזָלא               ַהֵבט ִמָשַמִים ּוְרֵאה ַיד ַעּמ 

ת ּוְתִהָלה           שימנו וכו'                ר  ם ְלֵשם ִתְפא  ד   ִשיֵמנּו ְכק 

 

ְשַכב ַבָּגלּות  ו          5  ְלַמֲעֵצָבהַעד ָמַתי א 

 ְזכֹור ָנא ִכי ַנְפִשי ִמִכֵסא ָכבֹוד ֻחוְצָבה             

 הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִשי ִכי ִשְמָשּה ָעְרָבה             

ל ַנְפִשי ְּגָאָלּה                  ָך ָקְרָבה א   ּוְלַמַען ְשמ 

ם ְלֵשם                   ד  ת ּוְתִהָלה[   ִשיֵמנּו ]ְכק  ר   ִתְפא 

 

  וָכְתָך ָתִקים ִכי ִנְשַאְרִתי ְמַעט ֵמַהְרֵבה ס        11

ה               ּוְרֵאה ַדלּוִתי ִכי ְמֹאד ִנְנַעְרִתי ָכַאְרב 

ה             אֹור ֵנִרי ִיְכב  ם ש  ר   קּוָמה הֹוִשיֵעִני ט 

   רּוִחי ֻחוָבָלה י ִנְזָעכּוַהִביָטה ִכי ָימַ                  

ת ּוְתִהָלה[                     ר  ם ְלֵשם ִתְפא  ד   ִשיֵמנּו ]ְכק 

 

 

 

                                            
111
, סימן 108הלחן התורכי המצויין הוא: היר האג'אן אה איילושם, ראה, שם עמ'  -יהלום, מודלים תורכיים -טיצה 
 . והוא אינו תואם את הלחן המובא בראש שיר זה.  189
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 דּוִתי ִתְשַלח ְותֹוִציֵאִני ִמַּמֲאָסר  פ         15

 ִתְשפֹוְך ָעַלי רּוַח ֵחן ְוִתֵתן ִלי ֵלב ָבָשר             

 ָיַדְעִתי כֹול תּוַכל ְוִכי ָיְדָך ֵאל ֹלא ִתְקַצר             

ל ַהַנֲחָלה                     ַהֲעֵלִני ַלְּמנּוָחה ְוא 

ת ּוְתִהָלה[                        ר  ם ְלֵשם ִתְפא  ד           ִשיֵמנּו ]ְכק 

 

 :בתוך הגולה 0: מלאכי השמים. מעלהשרפי  .ב, ד תהליםהקב"ה,  :יושב בשמים 1 ביאור:

יג, : ע"פ ירמיה לשם תפארת ותהלה 9 , ע"פ דברים לב, לו.: כלתה, אפסהאזלא 3 יחזקאל א, א.

הנשמה היא ניצוץ אלוה ע"פ : נפשי 6 ע"פ ישעיה נ, יא., מקום של עצב ויגוןל :למעצבה 5 יא.

שבי, מ: ממסגר 9: נחטבה. חוצבה ע"פ ירמיה יז, יב. של הקב"ה, :כסא כבודמ .בראשית ב, ז

קרבה אל  8. בשלהי חייההיא הגיע סופה, : שמשה ערבה קמב, ח. תהלים ,הסוגר עליההכלא 

 או את בית המקדש : תקים את מלכות בית דוד,קיםתכתך וס 11 סט, יט. תהלים: נפשי גאלה

הייתי כמו הארבה שהרוח מטלטלת נדדתי,  :ננערתי כארבה: עניי. דלותי 11 ע"פ עמוס ט, יא.

: ימי ימי נזעכו רוחי חובלה 13: לפני שיכלו חיי. יכבה...טרם 10 קט, כג. תהליםממקום למקום, 

תשפוך עלי  16. , מהשבי: מגלותממאסר 15 ע"פ איוב יז, א., רוחיהשחיתו, השפילו את כבו, דעכו, 

ע"פ יחזקאל יא, יט. לב רך ונוח,  :לב בשר ותתן לי ע"פ זכריה יב, י., וני: תגרום לכך שיחבברוח חן

: וכי אין דבר וכי ידך אל לא תקצר איוב מב, ב.ידועות לי,  הפלאיות ךיתו: יכולידעתי כול תוכל 19

נחיה דרך לארץ ישראל בה  :למנוחה ואל הנחלה 18 ע"פ במדבר יא, כג.אינך מסוגל לעשות,  אשר

  ע"פ דברים יב, ט. קבע ובתחושת ביטחון,

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(8+ 6) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 .112Ey men (text: meni) fasiqiתעתיק לועזי:

   .İraqמקאם: איראק, 

 . 0044: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

112
 :104, סימן 115יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“Oh,… me the sinner (acc)”. Faulty meter.   
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 ס ע"א  -נט ע"ב                                                                                                         קמד

 סי' יוסף    דושליר שאנמאן ביני תורכיאיראק לחן 

 

ִני / ַעד ֵהָנה ִהְסַתְרָת ָפִנים             דֹוד ַצח ָלָּמה מ 

ה ַכָּמה ָיִמים ְוָשִניםֵבין             ַהּגֹוִים ֲעַזְבַתִני / ז 

ם אֹוִנים           ְאִכיַלִני ל ח   ְבַמְחַשִכים הֹוִשיַבִני / ה 

ם ְכָפֳעָלם      אנא וכו'              ָאָנא ִחיש שֹוֵמר ֱאמּוִנים / ָתֵשב ָלה 

 

 / ַעד ָאן ִתְבַרח ְכמֹו ְצִבי  ַשַחק ְשֵמיֹוֵשב ִבְשֵמי  י       5

ב ִבי            ְרָחק / ְוָאנּוַח ֵמעֹוצ  ץ מ  ר   שּוב ֵאַלי ֵמא 

 ַכְפָך ֵמָעַלי ַהְרַחק / ַעד ָאָנא ֵאֵשב ַבְשִבי            

ת ִתְשִבי / ְיַקֵבץ ִנְדֵחי ָהעֹוָלם                   ְוִחיש ְשַלח ִלי א 

ם ְכָפֳעָלם[                   ]ָאָנא ִחיש שֹוֵמר ֱאמּוִנים / ָתֵשב ָלה 

 

 ַאל ָנא ַתֵבט ַמֲעַשי / ְורֹוב ִרְשִעי ַוֲעֹוִני   ו       11

ר ֲעִשיַתִני             ְזכֹור ָנא ִכי ַאָתה עֹוַשי / ְוַכֹחמ 

ן ִיַשי / טֹוב            ד ִיְרְדפּוִני חּוָשה ּוְשַלח ְלב  ס   ָוח 

ד עֹוָלם                   ב   ַתְנֵחִני ּוְתַנֲהֵלִני / ִתְקֵנִני ְלע 

ם ְכָפֳעָלם[                    ָאָנא ]ִחיש שֹוֵמר ֱאמּוִנים / ָתֵשב ָלה 

 

 ְבָשִרי / ַעל ַחָטאִתי ּוַמֲעִלי ְךַמר ִמַפְחָד  סָ      15

 ִלי ַרֵפא ִשְבִרי / ּוְזכֹור ָעְנִיי ַוֲעָמִלי א אֵ נָ אָ            

ת ִחיִלי              ָהֵכן צּוִרי ְמַעט ֳצִרי / ְוִחיש ַרֵפא ָנא א 

 ִשִּויִתיָך ֵאל ְלמּוִלי / ֵמִרָנִתי ַאל ִתְתַעַלם                   

 ם ְכָפֳעָלם[ָאָנא ]ִחיש שֹוֵמר ֱאמּוִנים / ָתֵשב ָלה                   

 

 ֵאל / ּוְזכֹור ֵאִלי ְזכּות ָאבֹות  ְךֵנה ֵאַלי ְכַחְסָד  פ       01

ר ָאְזנ ָך ַקשּובֹות  ָךִכי ֵאין ִלי ִבְלת              ּגֹוֵאל / ֲאש 

 ַקֵבץ ֵאל ַאְלֵפי ִיְשָרֵאל / שּוָבה ְיָי ִרְבבֹות          

ְך עֹוָלם ַאָתה ְמשֹוֵבב                  ל   ְנִתיבֹות / ֱאֹלִהים ַחי מ 

ם ְכָפֳעָלם[                            ָאָנא ]ִחיש שֹוֵמר ֱאמּוִנים / ָתֵשב ָלה 

 

: כמה ימים ושנים 0 יג, ב. תהליםע"פ  :למה...פנים: הקב"ה, שיר השירים ה, י. דוד צח 1 ביאור:

שומר  9 הושע ט, ד. ,לחם של אבלים: לחם אונים איכה ג, ו.בגלות,  :במחשכים 3 זמן ממושך.

יושב בשמי  5 : גמול להם כפי מעשיהם.תשב להם כפעלם ישעיה כו, ב. ע"פ : הקב"ה,אמונים

 , ע"פ שיר השירים ח, יד.תברח במהירות עד מתי :צבי...עד ב, ד. תהלים, ע"פ : הקב"השמי שחק

כפך מעלי  9 קלט כד. תהלים: מכאב, מצער, ע"פ מעוצב ע"פ משלי כה, כה. :ארץ מרחקמ 6

: את אליהו התשבי, הוא מבשר תשבי את 8: בגלות. בשבי איוב יג, כא. הפסק לייסרני, :הרחק
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: התעלם ואל...ועוני 11 ירמיה מט, לו.בגלות, ע"פ  המפוזרים : ישראלעולםהנדחי  הגאולה.

 :יעוש   ע"פ איוב י, ט., ות לךעויד ומגרעותי אל תשכח שאתה בראתני :זכור...עשיתני 11 מחטאי.

 :טוב וחסד ירדפוני. הגואל המשיח צאדוד בן ישי אשר מזרעו יאת : לבן ישי 10לצורך החרוז. 

אהיה קשור אליך באמונתי  :לעבד עולםתקנני  לא, ד. תהלים :תנחני ותנהלני 13 כג, ו. תהלים

 קיט, קכ. תהלים :סמר מפחדך בשרי 15 טו, יז.ע"פ דברים , ולנצח כפי שעבד עולם קשור לאדוני

: ע"פ ר עניי ועמליווזכ, ע"פ ירמיה מח, ג. : אסונישברי 16. , ע"פ ויקרא ה, כא: ובגידתיומעלי

 18: כאבי, ע"פ ירמיה ו, כד. חילי בראשית מג, יא. ,רפואה מעט :מעט צרי 19כה, יח.  תהלים

, ע"פ : הבטחותיך לאבותיזכות אבות 01 .חטז,  תהלים, ע"פ נגד עיני : דמיתיךאל למולי שויתיך

אסוף, החזר את עמך  :אלפי...רבבות 00 : פודה, מציל, ע"פ ישעיה נט, כ.גואל 01ירמיה יא, ה. 

 -הנתיבות  אשר משיב את הקב"ה,ישעיה נח, יב.  :משובב נתיבות 03 ע"פ במדבר י, לו.הרב, 

: מלך עולם .באנשים, ע"פ פירוש מצודת דוד לפסוק, להיות מיושבות הדרכיםהערים החרבות, 

    הקב"ה, ירמיה י, י. 

 

   .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[ וכו'(שת] -דת גד גד [ / גדשת] -בת אב אב [ / אבשת] -שת רש רש חריזה: )רש

 .(1למעט טור  ,8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

   .תורכילחן: 

 Dostler sanmang beni.113תעתיק לועזי:

    .İraqמקאם: איראק, 

 .105דוידזון, אוצר השירה, ד  :זכרנ

  .בשינוי ,מדברנשטיין שיר  נדפס:

 

 ע"ב -ס ע"א                                                                                                        קמה

 סי' יוסף    מולקי דילדים פאטישאהום תורכיאיראק לחן 

 

ְשָכֵחְך ֵאִלי ַמְלִכי  א            ם א 

 ַאָתה ֵאל ַתִּגיַּה ָחְשִכי          

ְזְכֵרִכי             ִאם ֹלא ָתִמיד א 

 אם וכו'       ִתְדַבק ְלשֹוִני ְלִחִכי                           

 

 

 

 

  

                                            
113
 :115, סימן 49ום, מודלים תורכיים, עמ' יהל -טיצה 

“Friends, do not think that I…”. Meter ramal. 
 .Tajizadeיתכן כי זוהי תחילתו של גזל של המשורר 
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 ָך ָכל ְמַגָּמִתי ְגְד  נ        5

ְדַבק ְבָך ַעד יֹום מֹוִתי             א 

ְגַרע ֵמֲעבֹוָדִתי             ֹלא א 

      ָי ַיִּגיַּה ָחְשִכי        ַויְ                  

ְזְכֵרִכי / ִתְדַבק ְלשֹוִני ְלִחִכי[                    ִאם ]ֹלא ָתִמיד א 

   

 ֹום ָוֵליל ָאקּום ְלהֹודֹות  י    11

 ָלְך ְמֻדוָבר ָבְך ִנְכָבדֹות           

ר ָידֹות           ש   ְוִליֵתן ָלְך ע 

 ַוֲאִני ָנַסְכִתי ַמְלִכי                                 

ְזְכֵרִכי                   / ִתְדַבק ְלשֹוִני ְלִחִכי[   ִאם ]ֹלא ָתִמיד א 

 

ה ַאְת דֹוִדי ַאף ָנִעים  יָ     15  פ 

 ָּגדֹול ִּגבֹור ְתִמים ֵדִעים           

 יֹוֵשב ַעל ִשְבָעה ְרִקיִעים          

 ִשְמָך נֹוָרא ִנְקָרא ֲהִכי                             

ְזְכֵרִכי                   י[  / ִתְדַבק ְלשֹוִני ְלִחכִ  ִאם ]ֹלא ָתִמיד א 

 

 ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות עֹוָלם  ּו    01

 ּומֹוָשָבְך ִעם ַדל ִנְכָלם           

 ֵמִרָנִתי ַאל ִתְתַעַלם          

ל ַמְלָאִכי                         ְשַלח א   ֹתאַמר א 

ְזְכֵרִכי                   [  / ִתְדַבק ְלשֹוִני ְלִחִכי ִאם ]ֹלא ָתִמיד א 

 

ת ָתִקים ס    05 ל    ֻ וַכת ַהנֹופ 

ְרַחִקים            ַקֵבץ ַעְמָך ִמּמ 

 ִכי ְבָקקּום ַהבֹוְקִקים           

ם ַתַחת יֹוִפי ִכי                                  ְוָלה 

ְזְכֵרִכי                     / ִתְדַבק ְלשֹוִני ְלִחִכי[ ִאם ]ֹלא ָתִמיד א 

  

ת ֲעִתָרִתי  פ       31  ֵנה ָנא א 

 ָתִחיש ִביַאת ְּגֻאוָלִתי           

 ִתְשַמע ֵאל ְבקֹול ֲעָצִתי          

 ָלֵהן ַמְלָכא ִיְשַפר ִמְלִכי                           

ְזְכֵרִכי                   / ִתְדַבק ְלשֹוִני ְלִחִכי[  ִאם ]ֹלא ָתִמיד א 
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בו  : תאיר, תמלא זוהר את החושךתגיה חשכי 0 , ע"פ ישעיה מד, ו.: הקב"האלי מלכי 1 ביאור:

, תישאיפ :תימגמ 5 קלז, ו. תהליםע"פ  :...לחכיאם 9-3 ע"פ שמואל ב כב, כט., אני נתון בגלות

ויי  8 : מעבודת הקודש.מעבודתי .יא, ע"פ יחזקאל ה, אחסיר, אפחית :אגרע 9 .טע"פ חבקוק א, 

אקום לשבח,  :לך. הטור יורד אל המשכו :אקום להודות 11-11 שמואל ב כב, כט. :יגיה חשכי

ות מנעשר  :ידות עשר 10 פז, ג. תהליםע"פ  :מדובר בך נכבדות 11 קיט, סב. תהליםע"פ להלל, 

ב,  תהליםאני ממליך אותך )משחתי בשמן(,  :ואני נסכתי מלכי 13 .דמע"פ שמואל ב יט,  חלקים,

 ,ע"פ ירמיה לב, יח: הקב"ה, דעים...גדול 16 ע"פ שיר השירים א, טז.: הקב"ה, נעים...יפה 15ו. 

בבלי, חגיגה  :ראה גם; וע"פ משלי ט, אכינוי לאל, : שבעה רקיעיםיושב על  19 איוב לז, טז.וגם 

על  ונךלטי: שומלכותך מלכות עולם 01ע"פ בראשית כז, לו.  הלשון :שמך...הכי 18 ב, דף יב ב.

 :דל: בכל זאת אתה נמצא גם בקרב הנדכאים, הם ישראל. ומושבך...נכלם 01א נצחי. והעולם ה

נה,  תהלים: תתנכר, ע"פ תתעלם : מתפילתי, משירי.מרנתי 00 .זקיג,  תהליםישראל, ע"פ כינוי ל

סוכת הנופלת  05מלאכי ג, כג.  , ע"פמבשר הגאולה בוא ודיע על: תתאמר אשלח אל מלאכי 03ב. 

ם השודדים, אות : הריקובקקום הבוקקים 09 ע"פ עמוס ט, יא. : תקים את מלכות בית דוד,תקים

: לכלוך, כי ע"פ ישעיה ג, כד.הם שרויים בזוהמה,  מקום של יופיב :תחת יופי כי 08 .גע"פ נחום ב, 

להן  33: הצעתי, ע"פ משלי א, ל. עצתי 30 .כו ,ע"פ שמות ח ,תפילתי ,: תחנוניעתרתי 31זוהמה. 

       ע"פ דניאל ד, כד. , (30-31הצעתי )טור  תיטב )הקב"ה( לכן המלך מלכי :מלכא ישפר מלכי

 

   .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

     . וכו'( [ תת] -/ גגגת[ תת] -/ בבבת[ תת] -/ אאאת [תת] -חריזה: )תתתת

 .8הברות פונטי משקל: 

  .אקרוסטיכון: אני יוסף

  .תורכילחן: 

 .114Mülq-i dilde (text: dildem) patişahumתעתיק לועזי:

    İraq. מקאם: איראק,

 . 5033: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 

 סא ע"ב  -ס ע"ב                                                                                                          קמו

 סי' יוסף    דימידין אגלאד אישין תורכיאיראק לחן 

 

ף ִשְבחֵ  א             ל  ָחד ִמִני א   י ַחי ְוַקָּים ִּגיד א 

ם ִכי ִאם ְכִטיָפה ִמן ַהָּים              ְזכֹור ֵמה   ְוֹלא א 

 ִכי ָקְצָרה ִפי ּוְלשֹוִני ֵליַדע ֵאיֹפה ַאָּים                

ְחסֹום ִפי ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים               לכן וכו'        ָלֵכן א 
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 :015, סימן 134יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“My sultan in the kingdom of the heart”. Meter ramal. 
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 ב ָבֲעָרבֹות ֹוָרא ַאָתה ְוַגם ַאִדיר רֹוכֵ  נ        5

 ִשְמָך ָיִחיד ְבָכל ָהעֹוָלם בֹוֵחן ְלָבבֹות             

 ָבָראָת ַמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות             

 ְלהֹודֹות ּוְלַזֵּמר ְלִשְמָך ָכל ַמֲאַוָּיים                     

ְחסֹום ִפי ְוַהְּמָלאכָ                       ה ָהְיָתה ַדָּים[ ָלֵכן ]א 

 

יָך  יָ       11  ַצְרָת עֹוָלָמְך ֵאל ְברּוַח ְשָפת 

ָך             ת ָיִמים ִכִליָת ְלָכל ְמָלאְכת   ְבֵשש 

יָך              ָאָדם ַתְבִנית ָיַצְרָת ַאַחר ָכל ְבִרּיֹות 

ץ ְוַהּיָ                       םַאַחר ְבִריַאת ָשַמִים ָוָאר 

ְחסֹום ִפי ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים[                       ָלֵכן ]א 

 

 ֹום ַהְשִביִעי ִקַדְשָת אֹותֹו ִמָכל ָיִמים י      15

 ְבַעם ִיְשָרֵאל ָבַחְרָת ָבם ִמָכל ְלֻאוִּמים  ּו         

 ִּמים ֵעת הֹוֵצאָתם ִמִּמְצַרִים ָרְגזּו ָכל ָהעַ            

 ּוַמְרְכבֹות ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיִריָת ַבָּים                     

ְחסֹום ִפי ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים[                       ָלֵכן ]א 

 

 ּו ַעָתה ִמן ַבָלהֹות ְבָגלּות ָהְרִביִעי ָספ      01

ִחי ְכמֹו              ל ד  ִחי א  ל רֹוִעי ָהְלכּו ִמד   ֹאה 

 ַעל ִמְשְכנֹות ָהרֹוִעים ְּגִדּיֹוַתִיְך ְרִעי             

ץ ִשְבָים                            ר  ת ְשבּוָתם ֵמִעיר ְוא   ִכי ָתִשיב א 

ץ ִשְבָים[                      ר  ת ְשבּוָתם ֵמִעיר ְוא           ִכי ]ָתִשיב א 

 

ברכת "מודה דניאל ו, כז, ו , ע"פ: הקב"החי וקים איוב לג, כג.רק מעט,  :אלףאחד מני  1 ביאור:

שבחי הקב"ה. את , קטונתי, אין ביכולתי להביע את נשגבות הדברים :לידע...כי קצרה 3 .אני"

 :והמלאכה היתה דים: אשתוק. אחסום פי 9 .יבע"פ ישעיה יט,  להסבירם, :איפה איםלידע 

הקב"ה, ע"פ  :רוכב בערבות 5 שמות לו, ז. את תחושותי, ובטאיומלאכת הקודש וקיום המצוות 

ברוח  11: רצונם, חשקם. מאויים 8 : הקב"ה, ע"פ ירמיה יא, כ.בוחן לבבות 6 סח, ה. תהלים

 לא.-ע"פ בראשית א, א בריאת העולם, :בששת...מלאכתך 11 ע"פ ישעיה יא, ד.באמירה,  :ךשפתי

 13ל. -ע"פ בראשית א, כו ,בסוף מעשה הבריאה בריאת האדם :אדם...בריותך 10: את כל. לכל

יום השביעי קדשת  15י. -ע"פ בראשית א, טלאחר שנבראו השמים, הארץ והים,  :אחר...והים

ע"פ דברים ז, ו.  :ובעם...הלאומים 16 ע"פ בראשית ב, ג., את השבת הבדלת מיתר הימים :אותו

ע"פ בים סוף,  תבעיצבא פרעה טאת  :בים...ומרכבות 18ע"פ דברים ב, כה.  :עת...העמים 19

ע"פ , שתוקף אותם הנורא הפחד, נמוגים מישראל כלים :בלהות ןספו עתה מ 01 שמות טו, ד.

לתקופה  המתייחסת)למלכות הרביעית כאן היא  הכוונהנראה כי  :בגלות הרביעי .יטעג,  תהלים

 01 כד.-ישראל עד ביאת המשיח, ע"פ דניאל ז, כג עם תשלוט על , אשר לפי הנבואות(המוסלמית

כמו אהל  .קטז, ח תהליםע"פ  ,, כל כישלון גדול מקודמו: נכשלו פעם אחר פעםהלכו מדחי אל דחי
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ישעיה מ,  עמך ישראל, ע"פ :ךיגדיות 00 ע"פ ישעיה לח, יב. הנוודים, רועיםהאוהל בדומה ל: רועי

חזירם ת :כי תשיב את שבותם 03. ע"פ שיר השירים א, חתנהיג, תנחה את עמך,  :על...רעי יא.

      . מכל המקומות שאליהם גלו :מעיר וארץ שבים ע"פ ירמיה לב, מד. למקומם 

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

 [ וכו'(  ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(10 ,3למעט טור , 6+ 8) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: אני יוסף

   .תורכילחן: 

 Dem-be-dem (text: demeden) aglar isem (text: isen).    115תעתיק לועזי:

 . İraqמקאם: איראק,

  .  904: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 

 ע"ב    -סא ע"א                                                                                                         קמז

 סי' יוסף    *יונגליס אלדי תורכיאיראק לחן 

 

ר  ְפַעתי             ה ָוֵחק   זֹוַהר אֹור ָפנ יָך ֵאין ָלּה ֵקצ 

ר              ה ְלאֹור ַהֹבק   ְואֹור ִשְכֵלְך ּוְתבּוָנָתְך ִיְדמ 

 ּוְביֹוִפי ֵעיַנִיְך ֵעיֵני ָהֲאָנִשים ְתַנֵקר             

 ִיְתּגֹוְדדּו ַלֲחזֹות ָבם ּוְבֵהיָכָלְך ְלַבֵקר             יתגודדו וכו'             

 

ְגִדי ו          5 ר  ֵהָּמה ַּגם ְלנ     כֹוְננּו ִחָצם ַעל י ת 

ר              ה ַבֵסת   ָדְרכּו ַקְשָתם ְוִהכּוִני ְכִאיש ַמכ 

ָסֵתר              ְבַרח ִמָפנ יָך ָאן ֵאֵלְך ְוא   ָאָנא א 

ְמָצא ַכְנֵפי ַשַחר ָשם ָכל ַהִנְמָצא ִיָדֵקר                     ִאם א 

 ְתּגֹוְדדּו ]ַלֲחזֹות ָבם ּוְבֵהיָכָלְך ְלַבֵקר[ יִ                   

 

 ּוָרה ְשָבה ֹפה ִליִמיִני שֹוַשַנת ָהֲעָמִקים   ס       11

ה ָנא ִמדֹוַדִיְך             ְרו   ִמְדַבש ֵהם ְמתּוִקים   א 

ת ָפַנִיְך ַכַחָלִמיש ֲחָזִקים               ָלָּמה ָתִשים א 

ר                   ק    יֹום יֹום אֹוִחיל ְלִבְרָכֵתְך ְוָשַמְרִתי ַלש 

 ִיְתּגֹוְדדּו ]ַלֲחזֹות ָבם ּוְבֵהיָכָלְך ְלַבֵקר[                   
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 :43, סימן 49תורכיים, עמ'  יהלום, מודלים -טיצה 

“If I don’t stop weeping, [the reason is…]”. Meter probably ramal. 
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ְמַדת ַנְפִשי ְמֻעוָנָגה ְוָנאָוה  פ       15 ה ֵאַלי ח   ֹות 

ְמָלה ְוָעְנָתה לִ            ְדָוה ַוַתֵבט ִלי ְבֵעין ח   י ְבח 

 ֲעִשי ַהטֹוב ְבֵעיַנִיְך ָיִדיד ֲאִסיר ַהִתְקָוה          

 דֹוד ַהֲאֵמן ִבי ִכי ֵנַצח ִיְשָרֵאל ֹלא ְיַשֵקר                 

 ]ִיְתּגֹוְדדּו ַלֲחזֹות ָבם ּוְבֵהיָכָלְך ְלַבֵקר[                

 

ד,  תהליםע"פ  :אור פניך .זיופי, ע"פ יחזקאל כח,  :תיפע 1 116דברי כנסת ישראל לקב"ה. ביאור:

: תבונתך, חכמתך, שכלך 0 : היא אינסופית ומסתורית, בלתי ניתנת להבנה.אין לה קצה וחקר ז.

 :עיני האנשים תנקר 3 ., הצלולבהירה כאור הבוקר :ידמה לאור הבקרב, יא.  ב ע"פ דברי הימים

, ע"פ : יתקהלויתגודדו 9 ע"פ במדבר טז, יד. הלשון אתה מעוור את עיני האנשים ביופי עיניך,

: והמה 5 .דכז,  תהליםע"פ  ,הכנסת : להביט בהם ולפקוד את ביתלבקר...לחזות. צד, כא תהלים

את  מכינות כנגדישולחות מבטים חודרים כלפי כאילו הן  :...קשתםכוננו 6-5 (.9עיניך )מטור 

תקיפו אותי ה: ובסתר...והכוני 6 יא, ב. תהליםע"פ מיתר הקשת, מחץ  יורות הכלים למלחמה,

 דבר לא נסתר ממך ולפיכך אינני יכול לברוח או להסתתר מפניך, :אנא אברח מפניך 9 בהפתעה.

 תהליםע"פ זריחת השמש,  :כנפי שחר בו. למקום ברח: אם אאם אמצא 8 קלט, ז. תהליםע"פ 

דיבור  11-11 ע"פ ישעיה יג, טו. ( ינעצו בי,9גם שם מבטך, עיניך )מטור  :כל הנמצא ידקרקלט, ט. 

 ע"פ רות ד, א :סורה שבה פה 11עקיף, הדברים אותם מצפה כנסת ישראל שהקב"ה יאמר לה. 

לצדה של ישראל המכונה שושנת  :לימיני שושנת העמקים .)במקור נאמרים הדברים לנמען זכר(

 אטעם מאהבתך, :ארוה נא מדודיך 11מה, י.  תהליםע"פ גם ו ,ע"פ שיר השירים ב, א העמקים

אבן קשה.  :חלמישכ 10 יט, יא. תהליםע"פ  :מדבש הם מתוקים .יחע"פ משלי ז, 

 : כל יוםיום...לברכתך 13 .זע"פ ישעיה נ, סבר פניך חמור,  פניך אלי, תזעיף מדוע :למה...כחלמיש

 15 ע"פ שמואל א כה, כא. שקר,דבר ונמנעתי מ: ושמרתי לשקר. תךברכאת  לקבל אני מקווה

מעונגה  הקב"ה.: חמדת נפשי .יא שרירות לב, ע"פ הושע ז,אתה )הקב"ה( נוהג כלפי ב :פותה

: מוסב על הקב"ה )בלשון וענתה 16 .בע"פ ירמיה ו,  ,כנסת ישראלשאני ענוגה ויפה, כינוי ל :ונאוה

הדברים אותם  18-19 שמחה., ותשיב לי ברחמים: )במקום( שתחוס עלי בותבט...בחדוהנקבה(. 

 לבחור בין טוב לרע,אדע כי תסמוך  :עשי הטוב בעיניך 19מצפה כנסת ישראל שיאמר לה הקב"ה. 

ישראל האסורים בגלות  :תקוההאסיר ע"פ ישעיה, ה, א. ישראל,  :ידיד ע"פ בראשית טז, ו.

: האמן בי .ע"פ שיר השירים ה, ו ,הקב"ה: דוד 18 ע"פ זכריה ט, יב. ומקווים לישועת הקב"ה,

לנצחון  ,ביטוי לניצחיותו של עם ישראל :נצח ישראל לא ישקרבטח בי שאדע לבחור בדרך הישר. 

      שמואל א טו, כט.  על אויביו ותקווה לגאולה,
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 שיח בין האל לכנסת ישראל.    -בשל ריבוי חילופי לשון במין הדקדוקי בין זכר לנקבה בשיר, אפשר להבינו גם כדו 



 

319 
 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .וכו'([ ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

  .(11למעט טור  ,9+ 8) 15 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  İraq.מקאם: איראק,

 .3911דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,מושיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 סב ע"א -סא ע"ב                                                                                                        קמח

 סי' יוסף    יונגלום אלדי אלילידי תורכיאוזאל לחן 

 

ם ְנָדבֹות ָיִניף  י             ש   ַזל ַכַטל ִאְמָרִתי ַמְלִכי ּג 

 ָעַלי ָיִריק ִבְרַכת ָידֹו ָיִשים ַעל ֹראִשי ָצִניף             

ץ ָעַלי ָחנֹוף ַיֲחִניף               ַיִביט ִבי יֹוֵשב ָהָאר 

ַטח         לכן וכו'                ָלֵכן ִיְשַמח ִלִבי ַאף ְבָשִרי ִיְשכֹון ָלב 

 

 ִשי ְכִמְנָחה ְוִניחֹוִחים ָּיַרח לֹו ָקְרַבן ַנפְ ו          5

ְרָקִחים               ְוַיִטיף ִלי ִנְדבֹות ֻעוזֹו ּוִמְגְדלֹות מ 

ש             ר  ד ּג  ג  ד ָשַמִים ּוִמּמ  ג   ְיָרִחים  ִמּמ 

ְבַטח                 ְפַחד ִכי בֹו א   ִכי הּוא ֻעוִזי ְוִזְמָרִתי ֹלא א 

ַטח[ ָלֵכן                   ]ִיְשַמח ִלִבי ַאף ְבָשִרי ִיְשכֹון ָלב 

 

פ         11  ע טּובֹו ִלי ַיְשִפיַע ְויֹוִפיַע ִמִצּיֹון    ש 

ְנַקת ָאִסיר ִיְפֵדהּו ִמִכָליֹון               ִיְשַמע ַשְוַעת א 

ְליֹון               ַיְרִכיֵבהּו ַעל ָבֳמֵתי רּום ְשֵמי ְמכֹון ע 

ְביֹון ָמֵגן ּוִמְבָטח                   ִכי הּוא ָמעֹוז ַלַדל ְוָלא 

ַטח[                   ָלֵכן ]ִיְשַמח ִלִבי ַאף ְבָשִרי ִיְשכֹון ָלב 

 

גשם  , ישעיה מד, ו.הקב"ה :מלכי דברים לב, ב.ישאו פרי, דברי שירתי : יזל כטל אמרתי 1 ביאור:

ישים על . י, ע"פ מלאכי ג, : יתן ללא גבוליריק 0 סח, י. תהליםזיל, י: גשמי ברכה נדבות יניף

, ע"פ ירמיה כל העמים: יושב הארץ 3 ע"פ זכריה ג, ה. מצנפת כהונה,ב יקשט אותי :ראשי צניף

 :ישמח לבי 9 .אע"פ ירמיה ג, , מוסב על הגויים אשר שקרו ורימו אותי :חנוף יחניףעלי  מז, ב.

 5 ע"פ ירמיה לג, טז. אחיה בבטחון, :ישכון לבטח : גופי, ע"פ ישעיה י, יח.בשריע"פ משלי כג, טו. 

 6 כקורבן. וכבודל המובאת ריח המנחהכשם שינעם לו מחיר סבלי ינעם לה' ו: וניחוחים.וירח ..

: גידולי מגדלות מרקחיםו. תרומות גבורתואת : עוזו נדבות , ע"פ שופטים ה, ד.ויזיל :ויטיף

ומברכת הפרי המבשיל מחודש  מברכת שמים :ירחים...ממגד 9 שיר השירים ה, יג. בשמים,
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 על נצחוני, : הקב"ה הוא עוזי, הוא נותן לי עוז ואליו אזמרעוזי וזמרתי 8 .יד -יגדברים לג,  לחודש,

: אנחת, ע"פ אנקת 11 נ, ב. תהליםע"פ : ויופיע מציון לרוב.: יתן ישפיע 11 ע"פ שמות טו, ב.

 קב, כא. תהליםע"פ  :ישמע...אסירעם ישראל, ע"פ ישעיה כד, כב. כינוי ל: אסירעט, יא.  תהלים

רכיבהו על י , ע"פ ירמיה מח, לה.: מקום מורםרום במתי 10: יצילהו מהשמדה. וןייפדהו מכל

: מקלט, מעוז לדל ולאביון 13 .שמים, מושב האל :מכון עליוןשמי  ע"פ ישעיה נח, יד.: במתי

עבור עם  מקום מוגן ובטוח הקב"ה שהוא :מגן ומבטחע"פ ישעיה כה, ד.  ,ישראלעם מחסה ל

               .ישראל

   

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )שששת

 .(1למעט טור , 9+ 8) 15 משקל: הברות פונטי

   .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

 Yöglüm aldi al-ile.117לועזי: תעתיק

  .Uzzalמקאם: אוזאל, 

 .0915: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

  118, בשינוי.ע"א; גאלייגו, אמרי נועם, עו נג'ארה, זמירות ישראל )שלוניקי(, נב, בשינוי נדפס:

  . 11.141T-S Hספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 סב ע"א                                                                                                        קמט

 סי' יוסף    חאראב אולור תורכיאוזאל לחן 

 

  נֹון ְשַלח ֵאַלי דֹוד / ֹבא ָיֹבא ְלַהְרִּגיִעי  י            

 ְבֵני ָנָבל ּוְבִלי דֹוד / ִבי ִיְשְמחּו ְלַצְלִעי             

ל רֹוִעי    ֹיאַבד ִזְכָרם ִמִני דֹוד / ִיְסעּו              ְכֹאה 

 ֵנִרי ָתִאיר ַאָתה דֹוד / ִכי ַאְת אֹוִרי ְוִיְשִעי        נרי וכו'             

 

 ֵחן ְוָכבֹוד ְוהֹוד ְוָהָדר ַיַעְטֵרִני  ו          5

 ּוְביֹום ָרָעה ְבֻסָכה / ִמָכל ַצד ַיְכִתיֵרִני           

ַשע ַיַאְזֵרִני              ִפְרִיי ִיְמַתק ְלִחכֹו / ְוי 

 ִיְתַפֵלל ִלְפֵני ַמְלכֹו / ַיְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי                  

 ֵנִרי ]ָתִאיר ַאָתה דֹוד / ִכי ַאְת אֹוִרי ְוִיְשִעי[                   

 

 

                                            
117
 :159, סימן 119יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“He stole my heart with cunning”. Meter ramal. 
 (. 1689-1683נפטר ) Kocek Khojaמאוחר יותר נוספה מנגינה לטקסט  על ידי 

118
 נדפסה מחרוזת ראשונה בלבד.  
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ר ס        11  ִלי ָתִשים / ַעד ָאן ַתְסִתיר ָפנ יָך  ִנים פָ ת 

 חּוס ֲחמֹול ַעל ָבנ יָך  / ַשַלח ְרצּוִצים ָחְפִשים            

ָך  ְרֵאה ָאִצים ַהנֹוְגִשים / ַיְכִבידּו              עֹול ַעּמ 

ן ֲעמּוִסים / ְשֵעה ִשיָחם ּוְשַמע                   ט   ִמִני ב 

 ֵנִרי ]ָתִאיר ַאָתה דֹוד / ִכי ַאְת אֹוִרי ְוִיְשִעי[                   

 

: להרגיעי, ע"פ שיר השירים ה, ח. : הקב"הדוד .יז עב, תהליםע"פ המשיח, את : ינון 1 ביאור:

 .וחסרי אהבה :ובלי דוד איוב ל, ח.: העמים המשעבדים, בני נבל 0. אלהשקיטי, ע"פ ירמיה לא, 

מוסב על האויבים, זכרם : מני דוד יאבד זכרם 3 .טולה,  תהליםע"פ  : לשברי, לכשלוני,יצלעל

כפי שהרועים נדים ונעים ממקום  ינודו , האויבים,הם :יסעו כאהל רועי .יאבד מאת האל )דוד(

 יח, כט. תהליםע"פ תביא לישועתי,  :אתה תאיר נרי 9 ע"פ ישעיה לח, יב.למקום עם אוהליהם 

: יקיפו אותי יעטרני .יג, ה תהליםע"פ  :וכבוד...יעטרני 5 כז, א. תהליםע"פ  הקב"ה, :אורי וישעי

: פריי ימתק לחכו 9 כז, ה. תהליםע"פ  : בימי צרה יגן עלי מכל עבר,רניי...יכתוביום 6 כמו כתר.

: מלכו: ישראל. יתפלל 8 סה, ז. תהלים: ימלא אותי, ע"פ יאזרני .מצא חן בעיניויתפילתי, שירי 

לי  סתר פנים 11יקשיב לצעקותי, לתחנוני.  )האל( :יקשיבה לקול שועי , ע"פ ישעיה מד, ו.הקב"ה

 :רצוצים 11יג, ב.  תהלים: ע"פ פניך עד אן תסתיר .כנראה תסתיר אותי מפני אויבי :תשים

 10 ישעיה נח, ו. : שלח את עם ישראל לחופשי,שלח רצוצים חפשים עם ישראל.כינוי ל שבורים,

 ודיכבי .יגע"פ שמות ה,  : אומות העולם, הדוחקים, הלוחצים, מפצירים ומאיצים,אצים הנוגשים

 :מני בטן עמוסים 13 .על עמך ישראל נטלה את משא,האויבים מקשים, מכבידים את ה :עול עמך

       שמע אל תפילתם.: שעה שיחם עם ישראל, ע"פ ישעיה מו, ג.כינוי ל

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   119.[(תש] -תגד גד גד ג[ / תש] -אתב אב אב [ / תש] -תש תש תש תשחריזה: )

  .(13למעט טור ) 9+9 משקל: הברות פונטי

  .יוסףאקרוסטיכון: 

  .תורכילחן: 

 Harab olur.120תעתיק לועזי:

  Uzzal.מקאם: אוזאל, 

 . 3190: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 

 

 

 

                                            
119
 בסטרופת הפתיחה ובסטרופה האחרונה חריזה פנימית.  
120
 :180, סימן 109יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“[…] is destroyed”. Meter hazaj. 
  .Hasibi 16-יתכן שמדובר בוריאציה על גזל של המשורר בן המאה ה
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 ע"ב-סב ע"א                                                                                                            קנ

 סי' יוסף    ביר יוז'לדין עשיק אולדום תורכיאוזאל לחן 

 

ְך ָקדּום            ל  ָך מ   ֵאין ִבְלת 

 ַרֵחם ַעל ַעם ָצִרים ָצדּום          

ל ָיד ֲאָפדּום                     ּוִמָּיד א 

ְך ָחִסין ִיְשָמֵעִני / ְוָחֵנִני / ַוֲעֵנִני                  ל   ומיד          מ 

 

ָחד   י         5 ל א  ָחד א   ְקְרבּו א 

 ְוִיְשְכבּו ְוֵאין ַפַחד            

 ָשְרָשם ְוִגְזָעם ַאל ִיְכַחד            

ְך ָחִסין ִיְשָמֵעִני / ְוָחֵנִני / ַוֲעֵנִני                   ל   שרשם  מ 

 

 ְבתֹוְך ִמְשְכנֹות ִמְבַטִחים   ּו         

 ְעִלּיֹות ְמֻרוָּוִחים ּובַ        11

 ִיְהיּו ְשֵלִוים ְוָנִחים            

ְך ָחִסין ִיְשָמֵעִני / ְוָחֵנִני / ַוֲעֵנִני                   ל   יהיו        מ 

 

 בֹות ָעַלי ִהְתַּגְלָּגלּו ס           

 ִויֵמי ְנעּוַרי ֻאוְמָללּו            

 ָללּו ּוְכמֹו ָחִציר ִיְתמוֹ        15

ְך ָחִסין ִיְשָמֵעִני / ְוָחֵנִני / ַוֲעֵנִני                   ל   וכמו         מ 

 

 ְרצּו ְּגֵדרֹות ִמְבָצַרי פָ          

 ָפְשטּו ְמִעיֵלי ֲהָדַרי            

  ָהָיה ַהְזַמן ְבָעְכַרי            

ְך ָחִסין ִיְשָמֵעִני            01 ל   היה     / ְוָחֵנִני / ַוֲעֵנִני         מ 

 

 ּוס ְוַרֵחם ָעַלי ַרְחָמן  ח         

 ְוַהְשֵלט ִלי ַעל ַהְזַמן            

 ּוְשַלח ֵאַלי ִציר נ ֱאָמן            

ְך ָחִסין ִיְשָמֵעִני / ְוָחֵנִני / ַוֲעֵנִני                         ל   ושלח     מ 

 

 ַרע ַאְבָרָהם ְיִדיָדְך   ז       05

ם ְבַחְסָדְך             ַרֵחם ֲעֵליה 

 ָהָיה ָהֵאל ִמְשָּגב ַלַדְך           

ְך ָחִסין ִיְשָמֵעִני / ְוָחֵנִני / ַוֲעֵנִני                         ל   היה     מ 
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יָך ָהֵאל  ָק            ֵחם ָנא ֵאל 

 ָמֵעאל ּוִמֵבין ָּגלּות ִיְש        31

ָך ִיְשָרֵאל              הֹוַשע ַעּמ 

ְך ָחִסין ִיְשָמֵעִני / ְוָחֵנִני / ַוֲעֵנִני            הושע                  ל   מ 

 

: ישראל עם צרים צדום 0: האל קיים מאז ומעולם. מלך קדום יחיד.אתה : אין בלתך 1 ביאור:

הכוונה שישראל התגלגלו  :)או אפדום לא ברור( דוםפא ומיד אל יד 3שאויביו שבו והגלו אותו. 

 יםמאויב לאויב אשר חגר אותם כמו חגורה )אפוד(, כנראה במשמעות של ניצל אותם. או שהאויב

עלי, ע"פ  : ורחםוחנני .טפט,  תהליםע"פ  : הקב"ה,חסין 9 האבידו, כילו את ישראל )"אבדום"(.

וישכבו ואין  6 ע"פ יחזקאל לז, יז. קבצו, יתאספו,יתישראל  :אחדל יקרבו אחד א 5 כז, ז. תהלים

 4אל תשמיד אותם מן היסוד. : שרשם וגזעם אל יכחד 9עח, נג.  תהלים, ע"פ : יהיו שלוויםפחד

: ובעליות מרווחים 11 ע"פ ישעיה לב, יח. במגורים בטוחים בארץ ישראל, :משכנות מבטחים

: סבות 13. קכב, ז תהליםע"פ  :שלוים ונחים 11 ירמיה כב, יד. ע"פ  ,חדרים גדולים ומרווחיםוב

סבות עלי  13 , ע"פ איוב ל, יד.נגרמו התרחשו, :התגלגלו עילות, גורמים, ע"פ מלכים א יב, טו.

, ודוכא: אומללו פט, מו. תהלים, ע"פ עלומי :וימי נעורי 19 : בשל התרחשויות שגרמו.התגלגלו

וכמו חציר  15 כאתי.ומצעירותי, מימי קדם ד: וכבר וימי נעורי אומללו .דע"פ ישעיה כד, 

: שברו הרסו את מקום פרצו גדרות מבצרי 19 .בלז,  תהליםע"פ  ,חיי נבלו ונשחקו :יתמוללו

 : הגורל.הזמן 14השפילו אותי, פגעו בגאוותי.  :פשטו מעילי הדרי 18 .ירושליםמבטחי, את 

ציר  03 : וכוון את זמן הגאולה.הזמן והשלט לי על 00 לה. , ע"פ שופטים יא,אותי השחית: בעכרי

: כינוי לאברהם, ע"פ ירמיה ידידך 05 לי כה, יג.מש ע"פמשיח הגואל, שליח וכאן הכוונה ל :נאמן

: ברחמיך, בחסדך 06 קה, ו. תהליםע"פ צאצאי אברהם, ישראל,  :זרע אברהם ידידך יא, טו.

ע"פ  ,עם ישראלל , מחסהוהאל היה מבצר :היה האל משגב לדך 09לא, יז.  תהליםבנדיבותך, ע"פ 

ערב,  ארצותומתוך  :גלות ישמעאל ומבין 31 : ע"פ בראשית מח, ט.קחם נא אליך 04 ט, י. תהלים

    : הצל, ע"פ שופטים י, א.   הושע 31 האיסלם. ארצות

       

 

 מחרוזת.תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית. הרפרין מופק מחזרה על שני טורים של כל 

   .[ וכו'(תתתא] -תתת [ / גגגתתתא] -תתת [ / בבבתתתא] -תתת חריזה: )אאא

   .וכו' 9+ 9+ 8, 9||  8 3-1הברות פונטי  משקל:

  .אקרוסטיכון: יוסף חזק

  .תורכילחן: 

  .121Bir yüzelden aşiq oldumתעתיק לועזי:

  .Uzzalמקאם: אוזאל, 

 .  0446: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ
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 :56, סימן 83יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

 “I have fallen in love with a fair one” meter ramal. 
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 סג ע"א -סב ע"ב                                                                                                         קנא

 סי' יוסף    *איילידין ביר נאוי תורכיאוזאל לחן 

 

 ֲחרֹוק ֵשן ָעַלי אֹוֵיב ִחֵצי ַאפֹו ִבי ָיָרה  י            

ְעָרה              ת ה   ָחַשב ָעַלי ְלָהֵרַע ַנְפִשי ַלָּמו 

ְבָרה נ ַצח ְשָמָרה               ֹלא ָשב ָידֹו ִמַבֵלַע ע 

ְקָרא         צורי  וכו'              יָך ְיָי א  ִני ֵאל  ְחַרש ִמּמ   צּוִרי ַאל ת 

 

ר ַהּוֹות ַהִציֵלִני ֵאל ִמַפח ָיקּוש ִמד   ו          5  ב 

 ּוַמְלָאְך ֵמִליץ ַלֲחֹסְך ָעַלי ֵהִחיש ְלַצּוֹות             

 ִכי ְבָיְדָך ָכל ִעתֹוַתי בֹוֵרא ָכל ַהְקָצוֹות             

 ַוֲאַזי ְיָי אֹוִרי ְוִיְשִעי ִמִּמי ִאיָרא                  

ְקָרא[                   יָך ְיָי א  ִני ֵאל  ְחַרש ִמּמ   צּוִרי ]ַאל ת 

 

 פֹוְשֵעי אֹוְיֵבי ָדְתָך ִתַּמק ְבחֹוָרם ֵעיָנם   ף     גס        11

ם אֹוָנם               ַּגם ְבָרָעָתם ַהְצִמיֵתם ָהֵשב ֲעֵליה 

 ַכְרנּו ִחָנם ָהִחיָשה ְלָגֳאֵלנּו צּור ִכי ִנְמ             

 ְבַיד ָזִרים ְוצֹוְרִרים ָכל יֹום יֹוִסיפּו ָצָרה                 

ְקָרא[                   יָך ְיָי א  ִני ֵאל  ְחַרש ִמּמ   צּוִרי ]ַאל ת 

 

ץ ַחִּיים  ח        15 ר  ץ ֹלא ִיְראּו א   ְלָקם ְתֻקַלל ָבָאר 

ת ַנְפש ז              ֹוָתם ִיְהיּו ִבְשאֹול ַתְחִתִּיים ֵרה ַהְלָאה א 

ְנַקת ֲעִנִּייםק             שּובֹות ִתְהיּו ָאְזנ יָך ּוְשַמע א 

 ּוְלָכה ִלישּוָעָתה ָלנּו ְּגבּוָרְתָך עֹוְרָרה                  

ְקָרא[                    יָך ְיָי א  ִני ֵאל  ְחַרש ִמּמ   צּוִרי ]ַאל ת 

 

: נפשי למות הערה : זמם נגדי.חשב עלי להרע 0 ע"פ איוב טז, ט. כעס,י: יחרוק...ירה 1 ביאור:

ע"פ איכה ב,  : לא נמנע מלהזיק, להשחית,לא שב ידו מבלע 3 ע"פ ישעיה נג, יב.למות,  ימסר נפש

צורי אל תחרש  9 .יא עמוס א,ע"פ : שמר את כעסו, את שנאתו לישראל, עברה נצח שמרה .ח

שהאויב פרש  ממלכודת, :יקושמפח  5 כח, א. תהלים ,ת דברימע אממני וש אל תתעלם: ה' ממני

לאך שילמד מ :מלאך מליץו 6 .גצא,  תהליםע"פ : והצלני...הוות .ממחלות ופגעים :מדבר הוות .לי

תת פקודה, ל: לצוות יט, יד. תהליםלהציל, ע"פ  כמו לחשוך, :לחסך .כגאיוב לג,  עלי זכות, סניגור,

 .טז לא, תהליםע"פ  קורותי, :עתותי 9: ובמהרה תצווה להצילני. ...לצוותלחסך במדבר ג, טז.ע"פ 

 :יי...אירא 8. , ע"פ ישעיה מ, כחהגבול האחרון : הקב"ה אשר בורא הכל עדבורא כל הקצוות

: תמק. בתורתךאינם מאמינים בך ור שא: הגויים פושעי אויבי דתך ענה. :סגף 11 כז, א. תהלים

 יח, מא. תהלים, ע"פ ם השמידםהכרית: הצמיתם 11 .יבע"פ זכריה יד, : תמק בחורם עינםתרקב. 

 10 צד, כג. תהליםע"פ  גמול על העון והעול שהם גורמים,כ: בגלל רשעותם השמידם גם...אונם
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: לא יראו ארץ חיים : ע"פ איוב כד, יח.חלקם תקלל בארץ 15 ע"פ ישעיה נב, ג. :נמכרנו חנם

ע"פ : בעולם המתים, תחתייםבשאול השמד אותם.  כלה, :זרה הלאה את נפשותם 16ימותו. 

 18 כב, כה. תהלים: עם ישראל, ע"פ עניים, ע"פ יחזקאל ט, ד. תאנח :תאנק 19 .יגפו,  תהלים

       פ, ג. תהליםע"פ ער את כוחך הרב, הך וולֵ  :ולכה...עוררה

       

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )שששת

  .וכו' 8+8 ,5||  9+ 8 ,9-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף חזק

  .תורכי לחן:

  Uzzal.  מקאם: אוזאל,

 .0936דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,מזשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 ע"ב-סג ע"א                                                                                                          קנב

 סי' יוסף    שיירי גיקשאן היר טאראפטה תורכיאוזאל לחן 

 

ְגְדָך ָכל ַתֲאָוִתי ְוִתְקָוִתי  י            ֹוֵצר ַהֹכל נ 

 ִהיא נ ָחָמִתי ְבָגלּוִתי ְוַדלּוִתי ּוִמְמָך             

 ּוְלָך ְלַבְדָך אֹוִחיל ַעד ִכי ָתִאיר ֲאֵפָלִתי             

 ָאָנא ֵאל ַרֲחֵמִני ָחֵנִני ּוְשַמע ְתִפָלִתי        אנא וכו'             

 

ְּגַמְלַתִני  ּו        5 ד ַעל ָכל טּוב ש  ס   ְלָך ְיָי ַהח 

 הֹוֵצאַתִני ִמִּמְצַרִים ְוַלֵחירּות ִשַלְחַתִני            

ת ִמן ָהַעִּמים ִהְבַדְלַתִני              ָנַתָת ִלי תֹוַרת ֱאמ 

 ַאְרצֹות ּגֹוִים ִהְנַחְלַתִני ִבְזכּות ָאבֹות ֹלא ִבְזכּוִתי                

 ִני ּוְשַמע ְתִפָלִתי[    ָאָנא ]ֵאל ַרֲחֵמִני ָחנֵ                 

 

ְחַשְבִתי ְכֹצאן ִטְבָחה  סָ       11 ָך ִכי נ   ְמֵכִני ְכִאְמָרת 

 הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִשי ְוַגם ָיגֹון ַוֲאָנָחה             

 ְשַמע קֹוִלי ְבִשיִחי ַתְשִמיֵעִני ָששֹון ְוִשְמָחה             

 ְתָנה ְלַנְפִשי ֲהָנָחה ִביֵון ְמצּוָלה ָטַבְעִתי                 

 ָאָנא ]ֵאל ַרֲחֵמִני ָחֵנִני ּוְשַמע ְתִפָלִתי[                     
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יָך ָנָשאִתי ַנְפִשי  פ         15  ֵנה ֵאַלי ְוָחֵנִני ֵאל 

  ְבָך ְלַבָדְך ָחִסיִתי ִכי ַאָתה ְיָי ַמְחִסי            

ל ִצּיֹון ִעיר ְמקֹום ִמְקָדִשי               ְוִחיש ָנא ַהֲעֵלִני א 

 ְוִתְהי ה ֵצל ֲעֵלי ֹראִשי ַאָתה ָעוִזי ְוִזְמָרִתי                 

  ָאָנא ]ֵאל ַרֲחֵמִני ָחֵנִני ּוְשַמע ְתִפָלִתי[    

 

 : את כל רצונותי ותקוותי אני תולה בך.נגדך...ותקותי .י, טזירמיה : הקב"ה, יוצר הכל 1 ביאור:

, שבגלות : חשכיאפלתי אצפה. : אייחל,אוחיל 3קיט, נ.  תהלים: מקור הפגת צערי, ע"פ נחמתי 0

: ששלמת לי, ע"פ שגמלתני 5ד, ב.  תהלים: ושמע תפלתי חנני : רחם עלי.חנני 9 ע"פ משלי ד, יט.

מן העמים  מלאכי ב, ו. :תורת אמת 9 .שמות יג ידע"פ : הוצאתני...שלחתני 6 יג, ו. תהלים

נתת לי בזכות  :בזכות אבות קה, מד. תהלים :הנחלתני ארצות גוים 8: ע"פ ויקרא כ, כו. הבדלתני

 חזק אותי, עזור לי כדבריך, :סמכני כאמרתך 11ע"פ בראשית לה, יב.  הבטחותיך לאבותי,

 מבקשיםך נו איתלברית ותינונאמנשל ב :נחשבתי כצאן טבחהקיט, קטז.  תהליםע"פ  כהבטחתך,

מן  הסוגר עלי, הכלאתוציא את נפשי מן  :הוציאה ממסגר נפשי 11 מד, כג. תהליםע"פ לכלותינו, 

תקשיב  :שמע קולי בשיחי 10 ישעיה לה, י. צער ואנקה, :יגון ואנחה קמב, ח. תהלים הגלות,

, ע"פ הקלה: הנחה 13 נא, י. תהלים :תשמיעני ששון ושמחהסד, ב.  תהליםע"פ לדברי, לתחנוני, 

 :פנה אלי וחנני 15 סט, ג. תהליםע"פ  ,גלות, ברפש: טבעתי בביון מצולה טבעתי אסתר ב, יח.

בלבד אבקש בקרבך  :בך לבדך חסיתי 16 כה, א. תהליםע"פ  :אליך נשאתי נפשיכה, טז.  תהלים

: מקדשיציון עיר מקום  19 צא, ט. תהלים : ע"פכי אתה יי מחסיז, ב.  תהליםע"פ  מגן ומחסה

ע"פ שמות : הקב"ה, עוזי וזמרתי : מגן.צל 18. י-, ע"פ ישעיה סד, טירושלים בה שוכן בית המקדש

               טו, ב. 

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[(ת] -[ / גגגתת] -[ / בבבתת] -חריזה: )תתתת

  .(8+8) 16 משקל: הברות פונטי

 .יוסףאקרוסטיכון: 

  .תורכילחן: 

  .122Seyre çiqsan her taraftaתעתיק לועזי:

   .Uzzalמקאם: אוזאל, 

 . 0016י : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ
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 :044, סימן 166יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“If you go out for a walk ,everywhere [you will] …”. Meter ramal. 
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 סד ע"א -סג ע"ב                                                                                                          קנג

   סי' יוסף    *איגיר פנטוד תורכיאוזאל לחן  

 

יָך ָתִמים ְלַמַען ֹלא ֵאבֹוש  י              ִהי ִלִבי ְבֻחק 

יָך ֹלא ַעָתה ַיֲעֹקב ֵיבֹוש               ַלְּמֵדִני ְדָרכ 

ד ִלְלבֹוש              ג  ם ֻחִקי ְוִשְמָלה ּוב   ַהְטִריֵפִני ל ח 

 ִחיש ַמַחץ ַמָכִתי ֲחבֹוש / ְרָפֵאִני ְוֵאָרֵפא       חיש וכו'              

 

ָך   ו          5 יָך ְכִאְמָרְתָך ְלַעְבד   יבֹואּוִני ֲחָסד 

ָך              ּוַמֵלא ִמְשֲאלֹות ִלִבי ֲערֹוב ְלטֹוָבה ַעְבד 

ָך ְבָכל ִלִבי ְדַרְשִתיָך ֲעֵנִני              צּור ְבַחְסד 

ה                    יָך / ְוַאָתה ִתְהי ה ִלי ְלפ  ְשְמָרה ִפקּוד   ְוא 

 ִחיש ]ַמַחץ ַמָכִתי ֲחבֹוש / ְרָפֵאִני ְוֵאָרֵפא[                   

 

ְשְמָרה  ס      11 ִני ְמֵרִעים ִמְצֹות ֱאֹלַהי א   ּורּו ִמּמ 

ְליֹון נֹוָרא ְוָתִמיד ִלְש               מֹו ֲאַהֵלל ִכי ְיָי ע 

 ְיַחֵלץ ֵעיִני ִמן ִדְמָעה יֹוִציֵאִני ִמָכל ָצָרה             

 ַעל ֵכן אֹוִביל ַשי ַלּמֹוָרא / ִכי הּוא ִלְשבּוֵרי ֵלב רֹוֵפא                    

 ֵאָרֵפא[ ִחיש ]ַמַחץ ַמָכִתי ֲחבֹוש / ְרָפֵאִני וְ                   

 

יָך ַעל ֵכן ְנָצָרַתם ַנְפִשי  פ        15  ָלאֹות ֵהם ֵעְדֹות 

ת ַרְגַלי תֹוִציא             ש   ִשַבְרִתי ֵאל ִלישּוָעְתָך ִכי ֵמר 

ְשַכב ְלַמֲעֵצָבה ְוִיְרדֹוף אֹוֵיב ַנְפִשי              ַעד ָאן א 

ה  ָחְפִשיָאַמְרִתי ֵאֵצא לַ                    ְתַיֵצב ַעל ִמְצפ   / ָתִמיד א 

 ִחיש ]ַמַחץ ַמָכִתי ֲחבֹוש / ְרָפֵאִני ְוֵאָרֵפא[                      

 

 :יעקב דרך הישר, מצוותיך. :דרכיך 0 קיט, פ. תהלים :יהי...אבוש: שלם, ישר. תמים 1 ביאור:

במידה  נימזו : תן ליהטריפני לחם חקי 3 ישעיה כט, כב. :לא עתה יעקב יבוש .עם ישראלכינוי ל

במכתי, בפצעי ו: טפל מכתי חבוש מחץ 9 : וכסות לגופי.ושמלה ובגד ללבוש משלי ל, ח.הדרושה, 

 :...לעבדךויבואוני 5 ע"פ ירמיה יז, יד. :רפאני וארפא. ע"פ ישעיה ל, כו ,םסביבתחבושת  כרוך

 כ, ו. תהליםע"פ  :ומלא משאלות 6 קיט, מא. תהליםע"פ  הבטחת לי, שאזכה לחסדך כפי שאמרת,

קיט,  תהליםע"פ  מפני רשעים,, על ישראל, תהיה אתה ערב בעדי, תשמור עלי :ערוב לטובה עבדך

: ואשמרה פקודיך 8 קיט, י. תהלים :בכל לבי דרשתיך: ביקשתיך, חפשתיך. דרשתיך 9 .קכב

סורו ממני  11 ע"פ שמות ד, טז. :ואתה תהיה לי לפה קיט, קלד. תהליםואשמור את מצוותיך, 

כי...  : את שמו.לשמו 11 קיט, קטו. תהליםע"פ  :סורו...אשמרה התרחקו ממני רשעים. :מרעים

קטז,  תהליםע"פ יפסיק את בכיי, את צערי,  :יחלץ עיני מן דמעה 10 מז, ג. תהלים : הקב"ה,נורא

כי  :כי...רופא עו, יב. תהליםע"פ : אביא שי, מתנה, לאל שמוראו על הכל, אוביל שי למורא 13 ח.

מצוותיך ולכן  ים הם חוקיך,נפלא :פלאות...נפשי 15 קמז, ג. תהליםע"פ פגועים, מרפא את ההוא 
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 תהליםע"פ  קויתי להצלתך, :שברתי אל לישועתך 16 קיט, קכט. תהליםבלבי,  םאני שומר אות

 תהליםע"פ  :מרשת רגלי תוציאכי . , וכאן הכוונה לגלותמוקשממלכודת, : מרשתמ קסו. קיט,

 :וירדוף אויב נפשיע"פ ישעיה נ, יא.  אשכב במקום של עצב ויגון, :אשכב למעצבה 19 כה, טו.

 :מצפה אעמוד הכן, ע"פ איוב א, ו. :אתיצב ע"פ שמות כא, כו. משוחרר :לחפשי 18 ז, ו. תהלים

               מייחל לישועתו של הקב"ה, ע"פ ישעיה כא, ח. מגדל צופים,

     

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[ וכו'(שת] -[ / בבבבתשת] -[ / אאאאתשת] -חריזה: )ששששת

 .(8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

    .Uzzalמקאם: אוזאל, 

  . 1030: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ע"ב  -סד ע"א                                                                                                          קנד

 משקל יתד וב' תנועות דין ייגי חאמם איגינדי תורכיאוזאל לחן 

 

ה ְוַגם ִנְשָבר            ה ְבֵלב ָדו  ְתַוד  ה ְוא   ְלָך אֹוד 

ְקָרא ַמר ְבקֹול ָנָברוְ             ְתַמְרַמר ְבֵלב ִנְכָמר ְוא   א 

 ֲעֵלי ִרְשִעי ְוַגם ִפְשִעי ְרֵצה ַשְוִעי ֲהֹל ֹא ָדָבר           

ר ַרע ְוַגם ֵמַרע ְבָלשֹון ַרְך ּוַבִּמְדָבר              ְוֵיצ 

 ְיָעַצִני ּוִפַתִני ְוִרַּמִני ְכשֹור ַהַבר          5

ה ְוֵאין ָדָבר            ה ְמֹאד ִנְספ  ה ְוקֹול ָרפ   ְבִניב ָיפ 

 ְוָחָטאִתי ְוָרַשְעִתי ּוָמַרְדִתי ְבָכל ָדָבר           

ְתמֹול ְוַאל ִתְגמֹול ֱאֵלי ָעָבר                ְוחּוס ֲחמֹול ְכיֹום א 

ת ַברְוַרֵחם ָנא ְוהֹוַשְעָנא ְרָפא ֵאל ָנא כְ              ָאב א 

ְטִאי ָמה ַוֲאִני ָמה ְרֵאה ַטְעָמא ְדִמְסַתַבר       11  ְוח 

          ְיִהי ַחְסָדְך ְלַנֵחם ַדְך ֲאִני ַעְבָדְך ְוַגם ָלְך ַבר            

 

: ואתמרמר 0 .יזכואב, ע"פ איכה ה, : דוה חטאי, ע"פ דניאל ט, ד. ודה עלא :ואתודה 1 ביאור:

 3יח, כז.  תהליםר, ע"פ ו: טהנבר בראשית מג, ל.: ע"פ נכמר במרירות, ע"פ דניאל יא, יא.סתער או

: ומחשבותי הרעות פיתו אותי בלשון ויצר...רך 9חטאי ועונותי קבל את זעקתי.  בשל: עלי...שועי

: הטעה אותי ורמני. 9: הנושא, היצר הרע מטור יעצני ופתני 5 : ובדיבור.ובמדבר .חלקלקות

בניב  6אדם המבחין בין טוב לרע. ככבהמה ולא והייתי : כשור הבר ע"פ שמואל ב יט, כז. בשקר,

 :ואין דבר כנראה מלשון סוף, סיום, כליון.: נספה : במילים יפות ובקול מפתה.יפה וקול רפה

 וחטאתי... וקמתי נגד, פרקתי עול, ע"פ דניאל ט, ה. :ומרדתי 9 כנראה בלי דיבור, ללא מילים.

 4 : רחם וסלח לי, שכח את חטאי העבר.עברוחוס... 8 הפרתי כל חוק ומצווה, חטאי מרובים.: דבר

טעמא  11 : בן, ע"פ עזרא ה, ב.בר , הלשון ע"פ במדבר יב, יג.: הסר את מחלתיאל נא רפא
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הדובר, : עבדך ט, י. תהלים , ע"פמדבר על עצמו :דך 11. פירושו, משמעו ,: טעמו מסתברדמסתבר

               .נךאני עבדך וגם ב :אני... בר .המשורר

 

 שווה חרוז. תבנית שירית:

 .ָבר( -חריזה: חריזה אחידה )

  .(עם סטיות)המרנין  -כמותי משקל:

   .איןאקרוסטיכון: 

  .תורכילחן: 

  .123Dün (text: din) yice hamam içindeתעתיק לועזי:

     .Uzzalמקאם: אוזאל, 

  . 985 השירה, ל: דוידזון, אוצר זכרנ

 

 סד ע"ב                                                                                                         קנה

 סי' יוסף    *יל בדריאאיל בדרי  אוזאל לחן ערבי

 

ְרָך ְבֹרב ַפַחד ְוֵאיָמה א              ֹלֵהי ָכל ַהְיצּוִרים / ָכל ַהְיצּוִרים / ֲאַזּמ 

ְך יֹוֵשב ַעל ִכֵסא ַבשָ  נ           ל   ַמְיָמה ֹוָרא ַאָתה ָבַאִדיִרים  / ָבַאִדיִרים / מ 

 ְּמָך ְמִזיָּמהִחיד ַחי ְלדֹור דֹוִרים / ְלדֹור דֹוִרים / ְוֹלא ִיָבֵצר ִמ  יָ           

 ְדָך ַּגל ָלמֹו קֹוְדִרים / ָלמֹו קֹוְדִרים / ָשְבעּו בּוז ְוַגם ְמבּוָסה ּוְמהּוָמה יָ           

 ָשתּו כֹוס ַתְמרּוִרים / כֹוס ַתְמרּוִרים / ְוַגם ָחְרשּו ַעל ַּגָבם ַכֲאָדָמה ו          5

 ק ָהִרים / ֱהִפיָצם ִבְפַאת ֵקְדָמה ְוַגם ָיָּמהֲעַרת פֹוֵרק ָהִרים / פֹוֵר  ס           

ם ְלַשָּמה  פ             ְתאֹום ִחיש ָאְכלּו ָזִרים / ָאְכלּו ָזִרים / ֹכָחם ְוהּוַשם ְנֵויה 

ם נ ָחָמהח            ה אֹוִרים / ְוִחיש ַמֵהר ְשַלח ָלה  ה אֹוִרים / עֹוש   מֹול ָנא עֹוש 

ם ִתְבַער ְכמֹו ְסדֹום ְוַאְדָמהקֹות אֵ  ז             ש ְכקֹול ִסיִרים / ְכקֹול ִסיִרים / ָבה 

 ּום ַיֵסד ַבַסִפיִרים / ַבַסִפיִרים / ֵביָתְך ְיִמיְנָך ְיָי רֹוֵמָמה ק      11

 

 על מלך יושב 0. ; וע"פ ירמיה י, טזכח-, ע"פ בראשית א, כ: הקב"האלהי כל היצורים 1 ביאור:

 :ולא יבצר ממך מזימה .: הקב"הלדור דוריםיחיד חי  3 ע"פ משלי כ, ח.: הקב"ה, שמימהבכסא 

כינוי  :קודרים חשוף את כח ידך. :ידך גל 9 איוב מב, ב.ע"פ  ,)של אדם( ממך מחשבה סתרה ולא נ

במבוכה  חשוזכו לזלזול רב, היו למרמס, ו: ומהומה...שבעו לה, יד. תהלים, ע"פ ישראלעם ל

 להם הכאיבו הם: אויביכאדמה...חרשו .ידמרירות, ע"פ ירמיה לא,  :תמרורים 5גדולה, בבלבול. 

ע"פ מלאכים , כעסו של האל )"פורק הרים"(: פורק הרים סערת 6 קכט, ג. תהליםע"פ  עד מאוד,

 :זריםאכלו  9 .ידע"פ בראשית כח, ממזרח ומערב,  )את ישראל( : פיזרםימה...הפיצם .יאא יט, 

עושה  8משכנם הפך לשממה חרבה. ארצם ו: ווהושם נויהם לשמה הושע ז, ט., אויבי ישראל

                                            
123
 :116, סימן 48יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“Last night in the (public) bath”. Meter ramal.  
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: כקול הגחלים הבוערות, כקול סירים : ניצוצות אש.אש זקות 4 קלו, ז. תהלים : הקב"ה,אורים

ע"פ  :יסד בספירים 11 .ע"פ בראשית י, יט :אדמהכמו סדום ו: באויבים. בהם ו. הלת ז,וע"פ ק

         קיח, טז.  תהליםע"פ  :ימינך יי רוממה בראשית יט, ד. בית מקדשך, ע"פאת : ביתך ישעיה נד, יא.

 

 .שיר שווה חרוז עם רפרין פנימיתבנית שירית: 

  .ָמה( -חריזה: )ששת וכו' ( חרוז אחיד )

      .(0)למעט טור  11+ 9+ 9משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: אני יוסף חזק

   .לחן: ערבי

      .Uzzalמקאם: אוזאל, 

  .9969א  : דוידזון, אוצר השירה,זכרנ

 

 סה ע"א -סד ע"ב                                                                                                           קנו

 סי' יוסף    מי קריארון הלחן די גיקיט

 

 עּוָרה ְכבֹוִדי ִחיש עּוָרה             

 ֵהִטיִבי ִשיר ְוקֹול ִזְמָרה           

 ִלְקַראת ֵאל נ ְאָזר ִבְגבּוָרה           

 ְברּוחֹו ָשַמִים ִשְפָרה                       לקראת          

 

 ְשֵרְך ִאם ִיְצֵרְך ְתַגֵבר  א         5

 ְוִיְצֵרְך ָהַרע ְתַשֵבר            

ר              ַכְנָשִרים ַתְעל ה ֵאב 

ְבָרה                                נשרים כָתעּוף ַמֵהר ְבִלי א 

 

ָך  ַכח  נ           ְיָי ַדְרכ 

ָך        11  ִשְפִכי ַכַּמִים ִלב 

  ֵעיָניו ִיְצפֹונּו ְלֵחְלָכה           

  ַיִציל ְלָך ִמָכל ָצָרה                    עיניו                

 

 ִמין ּוְשֹמאל ִמְלָפָניו  יָ          

ד ֵעיָניו  ַאל ֵתט            ִמְכנ ג 

 אּוַלי ָהֵאל ֵמֲחרֹוָניו         15

יָך                   ְלִסְתָרה                     אולי ְיִהי ָעל 
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 ֵחד ִלָבְך ְלַאֲהבֹו  י           

 ְלִיְרָאה לֹו ּוְלָדְבָקה בֹו            

ם ְשבֹו              ֵמַאֲהָבה ל ש 

 ֹלא ְלשּום ְפִנָּיה ָזָרה                 מאהבה             01

 

  ַחֵקהַעל לּוַח ִלָבְך  ו           

ה             ר ֹלא ִיָנק   ִכי הּוא ֲאש 

ה              ְלַמַען ִתְהי ה ְמנֻוק 

 ִמָכל ַרע ִהְרהּור ֲעֵבָרה              למען                 

 

ר ְּגדֹור ָתִמיד ס     05 ד   ּוג ָוג 

 ּוְלשֹון דֹוֵבר ִמְרָמה ַתְשִמיד           

ה ָתִמיד             ּוְבַאְהָבתֹו ִתְשּג 

ה ְבִני ְבָזָרה                  ובאהבתו                  ֹלא ִתְשּג 

 

ה ַאף ִקְנָאתֹו  פ             ן י ֱחר 

ת ָכל ֲחָמתֹו        31  ְוָיִעיר א 

ר ֹלא תּוַכל ְשֵאתֹו              ֲאש 

 ִכי ֵאל ַקָנא הּוא ַּגם נֹוָרא         אשר                  

 

ק          ז  ת ַנְפָשְך ְלָעְבדֹו  ח   א 

 ִכי הּוא ָחֵפץ ְבִאיש ַחְסדֹו            

 כי        ְוַגם ְברּוַח ִנְשָבָרה                           35

 

: הטיבי 0 נז, ט. תהליםע"פ : עורה כבודי חיש עורה .פשינ: כבודי 1 דברי הפייטן אל נפשו. ביאור:

ברוחו שמים  9 סה, ז. תהליםהקב"ה,  :נאזר בגבורה אל 3 צח, ה. תהלים :וקול זמרה הנעימי.

: אשרך...תגבר 5 איוב כו, יג., התייפונתבהרו וש: ברוח פיו פיזר את העננים והשמים שפרה

כנשרים תעלה  9 : ואת יצרך הרע תשמיד.הרע תשברויצרך  6 מאושר הוא מי שמתגבר על יצרו.

ישר, ע"פ שמואל ב  :נכח 4 .לט, יג ב, ע"פ איוכנף: אברה 8ע"פ ישעיה מ, לא.  אז תתחזק, :אבר

האל יגנו על  עיני :עיניו יצפונו לחלכה 11 איכה ב, יט. תבכי, תתוודי, :שפכי כמים לבך 11טו, ג. 

: ע"פ שמואל יציל לך מכל צרה 10החרוז בטור זה לקוי.  י, ח. תהליםע"פ  עם ישראל,שב הנדכאים

 15 ע"פ משלי ד, כז., מדרך הישראל תסור על כן הכל נגלה לפניו,  :ימין...אל תט 19-13 א כו, כד.

ע"פ : יהיה לך מגן ומחסה, יהי עליך לסתרה 16 , ע"פ במדבר לב, יד.גדולה וכעס: ממחרוניו

 14 ע"פ דברים ל, כ.: ולדבקה בוליראה לו  18 .טולג,  תהליםע"פ  :ךיחד לב 19 .לח דברים לב,

: פניה זרה 01 : שמות כח, יט.לשם שבויותר מאהבת עושר, אבנים טובות.  :שבו לשםמאהבה 

לא  00 ., צייר על ליבך)ציווי( על לבךה חק: ועל לוח לבך חקה 01. אלוהים אחריםכנראה הכוונה ל

: סוג 05 : נקי, חף, ע"פ ירמיה מט, יב.מנוקה 03שלי ו, כט. : לא יטהר, לא יזוכה מאשמה, מינקה

דובר  06 בנה לך סייגים, כדי שתמנע מעברה. :סוג וגדר גדור תמיד, ע"פ שיר השירים ז, ג. גדר
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 ע"פ משלי ה, יט. תתמסר לאהבת האל, :ובאהבתו תשגה תמיד .תמסר: תתשגה 09 שקר. :מרמה

 )האל( שמא :פן יחרה אף 04תחטא בעבודת אלילים, ע"פ משלי ה, כ.  אל :רהזלא תשגה בני ב 08

ע"פ  :ויעיר את כל חמתו 31: חמתו העזה, ע"פ דברים כט, יט. קנאתו דברים ו, טו.יכעס מאוד, 

 : הקב"ה, ע"פ שמות לד,אל קנא 30 ע"פ דברים יד, כד. :אשר לא תוכל שאתו 31 עח, לח. תהלים

 בנפש מוכה, :רוח נשברהב 35 ע"פ משלי כ, ו. :באיש חסדו 39 מצוותיו.: לקיים את לעבדו 33יד. 

  נא, יט. תהלים

 

סטרופית, מעין אזורית, כאשר הרפרין מופק מחזרה על שני טורים אחרונים של כל  תבנית שירית:

 מחרוזת. מחרוזת אחרונה קצרה יותר.  

 וכו' (   [גת] -/ גגגת [בת] -/ בבבת [את] -חריזה: )אאאת

  8משקל: הברות פונטי 

 אקרוסטיכון: אני יוסף חזק  

 ספרדי -רומאנסילא נרשם במקור כנראה לחן: 

   De chiquita me criaron124תעתיק לועזי:

 . בין מאקם אוזאל למאקם ניברוש. במקורנרשם מקאם: לא 

 . 006: דוידזון, אוצר השירה, ע זכרנ

 

 ע"ב -סה ע"א                                                                                                          קנז

 סי' יוסף    יירנוולחן רומאנסי איאשי איל אינ

 

ְשְכָחה / ִשיִחי ֵעיִני ָדֲאָבה א              ם ָאְמִרי א 

 ְיָי ַהְקִשיָבה / ְיָי ְסָלָחה                     אם וכו'                  

 

 ְשָפַתי / ְלָך ֵאל ֲאַשֵלם  יב ְפִרי נ            

יָך ֲאַגֵלם / ְוִעם ִלִבי ָשֵלם               ְוָכל ֲעֹונֹוַתי / ֵאל 

יָך ֲאד              5 ת ָקְרָבִני / ֵאל   ֹוִניַאְקִריב א 

 ִמְנָחה ִהיא ְשלּוָחה                                                                                                                   

ְשְכָחה / ִשיִחי ֵעיִני ָדֲאָבה              ִאם ]ָאְמִרי א 

 ְיָי ַהְקִשיָבה / ְיָי ְסָלָחה[                  

 

 ַען ָעְברּו ֹראִשי / ְכַמָשא ִיְכְבדּו  י            

ְרדּו /        11 ח   ְבָזְכָרם ִכי ָזדּו ֲעָצַמי ְוַנְפִשי / ְכִצפֹור י 

  ְליֹוםָלְך ֵאל נֹוָרא ְוָאיֹום / ַוֲעִתיִדים                 

 ָצָרה ְותֹוֵכָחה                                            

ְשְכָחה / ִשיִחי ֵעיִני ָדֲאָבה               ִאם ]ָאְמִרי א 

  ְיָי ַהְקִשיָבה / ְיָי ְסָלָחה[                                                                                                  
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 ְבכּו ַעל ֲעֹוָנם / ַּגם ְבַמר ִיְצֲעקּו  י         15

ם ְזדֹוָנם / ַכְכִפיר ִיְנֲאקּו / ּוְלַנְפִשי ִנְתקּו               ַעל עֹוצ 

  חֹוָבּה מֹוָרֵשי ְלָבָבּה / ֵמרֹוב ָעֹון                

ְתְכִרַּיית רּוָחּה                                                    א 

ְשְכָחה / ִשיִחי ֵעיִני ָדֲאָבה              ִאם ]ָאְמִרי א 

 ְיָי ַהְקִשיָבה / ְיָי ְסָלָחה[                01

  

ִני   ו              ַאָתה ְיָי / ַאל ִתְרַחק ִמּמ 

 ּוְמֵחה ָנא ְזדֹוִני / ּוְלֵביְתָך ְנֵחִני / ְוַגם ַנֲהֵלִני             

 צּור ֵמִרים ֹראִשי / ְוֵתן ָנא ְלַנְפִשי                 

 ַצֲהָלה ְוִשְמָחה                                                                                                                         

ְשְכָחה / ִשיִחי ֵעיִני ָדאֲ         05  ָבה ִאם ]ָאְמִרי א 

 ְיָי ַהְקִשיָבה / ְיָי ְסָלָחה[                    

 

ת ְנִפיַלת / ַעְּמָך ִיְשָרֵאל  ס              מֹוְך א 

 ּוַמֵהר ְּגֻאוַלת / ּוִבְנַין ֲאִריֵאל / ּוְלַהר ִצּיֹון ָהֵאל             

        ֵנְלָכה ְוַגם ִנְסָעה / ֵעת ְקבֹוץ צֹוֵלָעה                      

 ְוַגם ִנָדָחה                                                                                                                         31

ְשְכָחה / ִשיִחי ֵעיִני ָדֲאָבה               ִאם ]ָאְמִרי א 

 ְיָי ַהְקִשיָבה / ְיָי ְסָלָחה[                    

 

 ֲעַמִים ָצָרה / ֹלא ָתקּום ְוִתְהי ה   פ            

 הֹוִשיֵעִני נֹוָרא / ִמֵבין ִשיֵני ַאְרֵיה / ִכי ֹלא ָאְמרּו ַאֵּיה            

 ֱאלֹוָהם ֵליָחּה ָנס / קּוָמה ָהֵאל ְוָנס               35

 ָיגֹון ַוֲאָנָחה                                                                                                                              

ְשְכָחה / ִשיִחי ֵעיִני ָדֲאָבה               ִאם ]ָאְמִרי א 

 ְיָי ַהְקִשיָבה / ְיָי ְסָלָחה[                    

 

: שיחי איוב ט, כז.: שיחיאשכחה  אם אמרי כאשר אני אומר לעצמי.: אמריאם  1 ביאור:

: דניאל יי סלחה : ע"פ ירמיה יח, יט.הקשיבה יי 0 פח, י. תהלים עיני כאבה, :עיני דאבהתפילתי. 

: אפרע את חובי לך, לך אל אשלם .יטע"פ ישעיה נז, או שירי זה,  ,תפילתי :שפתי ניב פרי 3 ט, יט.

 :קרבני 5 את כל חטאי אחשוף לפניך ובכך ליבי יהיה שלם.ו: וכל...שלם 9נו, יג.  תהליםע"פ 

מרובים  : עונותייכבדו...יען 4 : בראשית לב, יט.מנחה היא שלוחה 6מנחתי, ע"פ ויקרא ב, א. 

: גופי ונפשי עצמי...זדו 11 לח, ה. תהליםע"פ  כפי שהמים סוגרים על הטובע, והם מכבידים עלי

: אל נורא ואיום 11 ע"פ הושע יא, יא.: כצפור יחרדויזדעזעו כמו ציפור לנוכח ההבנה כי פשעו. 

אל  יורד הטורו .ידאסתר ג, ע"פ  ,: להתכונן ליוםעתידים ליוםו 10-11 חבקוק א, ז.ע"פ הקב"ה, 

כנראה עצמי ונפשי שבטור  :יבכו 15 ע"פ ישעיה לז, ג. ליום אסון ועונש, :צרה ותוכחה 10 המשכו.

: על על עוצם זדונם 16 , ע"פ שמואל א טו לב.: בכאבבמר , ע"פ שמות לד, ז.: חאטיהםעונם .11
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קרעו,  :נתקו 19-16 : ואת נשמתי.לנפשיויאנחו, ע"פ איוב כד, יב.  יזעקו,: ינאקוגודל רשעותם. 

: מרוב מרוב עון חובה 19 .איוב יז, יאע"פ , : עוקרי הלבמורשי לבבה המשכו.יורד אל  הטור תלשו.

: זדוני 00 ע"פ דניאל ז, טו. : נעכרה רוחי,אתכריית רוחה 18גין חטאיהם הרבים. בהגדול  םחוב

תנהיג, תוביל אותי,  :נחני וגם נהלניבית מקדשך, ע"פ בראשית יט, ד. ול: ולביתך רשעותי, חטאי.

: שמחה גדולה, ע"פ צהלה 09 ג, ד. תהליםע"פ הקב"ה,  :מרים ראשיצור  03 .דלא,  תהליםע"פ 

: להר ציוןובית המקדש, ע"פ ישעיה כט, א. ו ירושלים,ת : ובנייובנין אריאל 08 ירמיה נ, יא.

 33 ישראל, ע"פ מיכה ד, ו.עם כינויים ל: וגם נדחה צולעה 31-04, ע"פ ישעיה יח, ז. לירושלים

כינוי לגויים,  :אריה 39 נחום א, ט.ע"פ הרעה, המצוקה לא תשנה יותר,  :ותהיה...פעמים

לא גויים הכיוון ש :אלוהם...לא : הטור יורד אל המשכו.לא 35-39 י, ט. תהליםם, ע"פ אויביל

ע"פ , )של האויבים( ם, עבר זמנם: פג תוקפליחה נס 35 ח. ירמיה ב, ו;ע"פ  שאלו היכן הקב"ה,

)מעל עם  : הרחק את הצער והעצבקומה...ואנחה: הטור יורד אל המשכו. ונס 36-35 דברים לד, ז.

   .ישראל(

         

  .תבנית שירית: סטרופית, שיר מעין אזורי כפול גוף

    .[ וכו'(שתתש] -ווש -[ /  דהדההשתתש] -גגש -[ / אבאבבשתתש] -חריזה: )שתתש

, 0||  6+6 ,3 ,1: בשיר ; וכל סטרופה6+6, 0-1 (,רפרין) סטרופת פתיחה משקל: הברות פונטי:

 .(31, 03, 11רפרין וכו' )למעט טור , 6-5||  6, 9||  6+6+6

  .אקרוסטיכון: אני יוסף

  .לחן: רומאנסי ספרדי

  .Ya se va el invierno y viene el verano125תעתיק לועזי:

  . בין מאקם אוזאל למאקם ניברוש.  במקורנרשם מקאם: לא 

 . 5019א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ
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 סו ע"א -סה ע"ב                                                                                                          קנח

  שלחן רומאנסי מי אלמה טאנטו ווש קירו ווש טאן פוקו מיקירי

 

 ְשבּו ָשִרים ִבי ִנְדָברּו / ָוֱאִהי ְכמֹו ֵחֵרש ָי           

יָך ַמה ָּיְקרּו / ָבם ָתִמיד ֱאִהי דֹוֵרש        רעיה   בם              ִכי ִלי ֵרע 

 

ם / ֲאיֻוָּמה ַכִנְדָּגלֹות  ּו            ה ָעְצמּו ִלי ָראֵשיה   מ 

ם /             ְתַעֵלס ָבה   ַעל ִמְשָכִבי ַבֵלילֹות          יעלה   על  ָאקּום ְוא 

 

יהָ ס         5 ה ִמדֹוד  ְרו  ִני ַאְנֵשי ָלצֹון / א   ּורּו מ 

יָה    קנה             ְטַעם צּוף ַמְנַעּמ   אטעם  ִעִתי ֵעת דֹוִדים ֵעת ָרצֹון / א 

 

ל ת ַהָשרֹון פ             ק / ֲחַבצ   ִני ִלי שֹוַשַנת ֵעמ 

ִני ַהֲעֵמק / ְקָרא ֵאַלי ְבָגרֹון                    נאוה   קרא              ְשָאָלה מ 

 

 ָנעּול ַמְעָין ָחתּום  / ַּגל ן ָנעּול ֲאחֹוִתי ַכָלה ג            

ְכֵלְך ַהֻהוָלָלה / ֹלא ֲעָממּוְך ָכל ָסתּום       ָבר ָנ        11  תמה   לא  ֹשִ

 

ְדֵייְך ש              ְמִעי ַבת ְוַהִטי ָאְזֵנְך / ֲעִדי ֻתוֵפְך ְוע 

ְתַאו ֲהַדר ָיוְפֵייְך                     ְשַתְעַשע ְבִניב ְלשֹוֵנְך / ְוא   יפה   ואתאו א 

   

ת ְרָפִאים / ָיָפה ַבַתֲענּוִגים   ַאְת ו             ג   הֹור 

 קּוִמי ִחיש ַקָלה ִכְצָבִאים / ּוְפִחי ָנא ַבֲהרּוִגים      אחות   ופחי            

  

ר דֹוִדי ִלי / קּוָמה ֵבין ָשַדי ָתִלין         15 ְשכֹול ַהכֹופ   א 

ְמַחת ִּגיִלי / ּו             ה ֹשִ ד       ַבְכָפִרים ָנִלין                 דודי   ובכפריםֵנֵצא ֹשָ

 

 :ישבו שרים בי נדברו 1 דברי כנסת ישראל לקב"ה. 6-1 דו שיח בין הקב"ה לכנסת ישראל. :ביאור

אבל  :חרשואהי כמו קיט, כג.  תהליםע"פ כנסת ישראל,  י,תומלכי אומות העולם מנסים לפתות א

 תהליםע"פ  חשובים בעיני, ,קרבתך, האל, מחשבותיך: יקרוכי לי רעיך מה  0 .לא נענתי להם

ומה  3 : כנסת ישראל, ע"פ שיר השירים ב, י.רעיה .ת: אותם אני תמיד חוקרבם...דורש קלט, יז.

איומה קלט, יז.  תהליםע"פ ו . חוזר אל "רעיך" שבטור הקודם: ומה רב מספרםעצמו לי ראשיהם

 ואתענג, :ואתעלס 9ד.  ע"פ שיר השירים ו, כנסת ישראל,אני איומה כנגדלות, משמע,  :גלותדכנ

: אתעלס על משכבי בלילות ברוב מחשבות עליך )"רעיך"(, ואתעלס...בלילות ע"פ משלי ז, יח.

ישעיה  : אנשים עקשנים,אנשי לצון 5: כינוי לכנסת ישראל. יעלהשעצמו לרוב, שיר השירים ג, א. 

זמן הגיע,  יזמנ :עתי עת דודים 6 יד. -יג שיר השירים ז, : משיקוי אהבה שלה, ע"פמדודיה כח, יד.

סט, יד.  תהלים, יתוכי תרצה ותקבל א השעה שבה אני חש :ןעת רצו ע"פ יחזקאל טז, ח. אהבים,ה
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: צמח בושם, ע"פ שיר השירים ד, קנה , ע"פ משלי טז, כד.של האהבה טּוב חסדיה :מנעמיה צוף

ישראל, כנסת הם כינויה של : שושנת עמק חבצלת השרון 9. לכנסת ישראל דברי האל 19-9 יד.

 :קרא ע"פ ישעיה ז, יא. לבקש לדעת, לחקורהרבתה  :שאלה מני העמק 8 ע"פ שיר השירים ב, א.

: ישראל, ע"פ שיר נאוה ע"פ ישעיה נח, א. בקול גדול, ה לי: קראקרא אלי בגרוןכנראה צ"ל קראי. 

שיר   :גן...חתום : כינוי לכנסת ישראל.מעין חתום: כינוי לכנסת ישראל. גן נעול 4השירים א, ה. 

כינוי לעם  ,המוחמאת, המשובחת :ההוללה. טהורים מחשבותיך :נבר שכלך 11 השירים ד, יב.

: כנסת תמה ע"פ יחזקאל כח, ג. : לא נסתרו ממך דברים לא ברורים,לא עממוך כל סתום ישראל.

עדי  מה, יא. תהלים :שמעי בת והטי אזנך : כנסת ישראל.בת 11 ב.ישראל, ע"פ שיר השירים ה, 

קיט,  תהלים: אשמח, אתענג, ע"פ אשתעשע 10 .ג: תתקשטי בתפיך, ע"פ ירמיה לא, תופך ועדייך

: יפה ., ע"פ ירמיה ב, כדאשתוקקו: ואתאו ע"פ ישעיה נז, יט. בשירתך, ,: בדבריךבניב לשונך טז.

יפה  .יטישעיה כו, שוכני שאול, כינוי למתים, ע"פ  :רפאים 13 .ישראל, ע"פ שיר השירים א, ח

תפיחי רוח  :ופחי נא בהרוגים. זריזה ומעודנת :קלה כצבאים 19: ע"פ שיר השירים ז, ז. בתענוגים

דברי כנסת ישראל  16-15: ישראל, ע"פ שיר השירים ד, ט. אחות ע"פ יחזקאל לז, ט. בהרוגים,

שיר  :בין שדי תלין. שיר השירים א, יד הם כינויו של הקב"ה, :לי אשכול הכופר דודי 15לקב"ה. 

 ע"פ ע"פ שיר השירים ז, יב. :..נלין.נצאמג, ד.  תהלים: הקב"ה, שמחת גילי 16 השירים א, יג.

אמרה כנסת לקב"ה, אל תדון אותי להיות כיושבי הכרכים שיש בהם גזל  לפסוק, רש"י פירוש

    : בין שיחי הכופר.ובכפרים ועריות, אלא, כיושבי הפרזות שהם בעלי אמונה ועוסקים בתורה.

 

תבנית שירית: סטרופית, דו טורית, בתוספת מילות פנייה ורפרין המופק מחזרה על חלק מהטור 

 האחרון.

  .וכו'( [ו] -/ הוהו [ד] -/ גדגד[ ב] -)אבאב חריזה:

 .(5)למעט טור  9+ 8משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף גנשו

 ספרדי  -לחן: רומאנסי 

   .Mi alma, tanto vos quiero, vos tan poco me quere'is126תעתיק לועזי:

 . בין מאקם אוזאל למאקם ניברוש.במקור נרשםמקאם: לא 

 .3494השירה, י דוידזון, אוצר  :זכרנ

  .בשינוי ,אשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:
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 .399.1, סימן 045סרוסי, לחנים, עמ'  
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 ע"ב -סו ע"א                                                                                                          קנט

 סי' יוסף    יניאנלחן רומאנסי בלאנקה 

 

  ֲעַלת ֵחן ּוְצִבָּיה ָנאָוה ַאּי ל ת ֲאָהִבים י            

ת              עלי             ר  ְלִקי ֲעֵלי ֹראִשי ֲעט   ַאְת ַבֵתֵבל ְמָנת ח 

 

 ַאְת ַיֲעַרת צּוף ִמְתִקי דֹוֵדְך ָעַלי ֲעֵרִבים ו            

ת                        ר   נפשי ַאְת ַמְשִקיט ַסֲעַרת ִלִבי ַנְפִשי ְבָך ִנְקש 

 

 ר ְלִמְשַמְעָתְך ֱאִהי ֲאִני ְבָפִנים ֻמוְצָהִביםָס         5

ת               בעט              ר  ל ְועֹופ  ְשֵקְך ָחקּוק ְבִלִבי ְבֵעט ַבְרז   ח 

 

ֱאָמִנים ְוטֹוִבים  ֲאָהַבִיְך ְצֵעיפ              ִלי ֵהם נ 

ת                     כמו              ֱעַרב ְכמֹו ֵריַח ְקטֹור   ְוִשיֵחְך ָעַלי י 

 

ְתַעֵלס ג                ָבֳאָהִביםמֹול ָעַלי ְוַחֵּייִני א 

ת              11 ר   למה           ִהְתעֹוְרִרי ִהְתַנֲעִרי ָלָּמה ַאְת ִמְתַּגב 

 

ה ְלֵאש ְלָהִבים א             ֹור ְוזֹוַהר ְתמּוָנֵתְך דֹומ 

ת                     זהב               ר   ַצחּות ְלשֹוֵנְך ִכְלשֹון ָזָהב ְוָהַאד 

 

 ְפְלָאה ַאֲהָבֵתְך ִלי ְכַאֲהַבת ֲאהּוִבים נ            

ת              בלבי             ר   ָהְיָתה ָתִמיד ֲעצּוָבה ְבִלִבי ְכֵאש בֹוע 

 

ה ְכֻדוִבים ש          15 ֱהמ   ְמִתיְך ַכחֹוָתם ַעל ִלִבי ָלְך א 

ת                         כבד             ר  ֱהמּו ַהֵלב ְוַהָכֵבד ְוַהּיֹות   ַּגם י 

 

ל ְרָהִבים  ָבְךּו            ְפנ ה ֹלא א  ְמַחת ַמֲהָלִלי א   ֹשִ

ת              ולבונה              ר   ִכי ַאְת ֵריַח ִנְרִדי ּוֹמר ּוְלבֹוָנה ְמֻקוט 

 

ים ְרכּוִבי ַעל ָעִבים               ֲחמֹול ָעַלי ְוָחֵנִני ֹשִ

ר          01      ת               לכבוד ּוְתִשיֵמִני ַעל ָהַעִּמים ְלָכבֹוד ּוְלִתְפא 

        

כנסת  :חן יעלת 1דברי הקב"ה לכנסת ישראל.  9-1דו שיח בין הקב"ה לכנסת ישראל.  ביאור:

: אהביםאילת  : יפה.נאוה : כנסת ישראל, ע"פ שיר השירים ד, ה.וצביהישראל, ע"פ משלי ה, יט. 

, ע"פ : כתרעטרת טז, ה. תהלים שייכת לי,  החלק שלי, :מנת חלקי 0 משלי ה, יט.כנסת ישראל, 

, אהבתך: דודך .מתוקה שלי, ע"פ שיר השירים ה, א חלת דבש,: מתקי ת צוףיער 3ישעיה סב, ג. 
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: את מרגיעה את משקיט סערת לבי 9. אהבתך נעימה לי: דודך עלי ערבים, ב. אע"פ שיר השירים 

דברי כנסת  5 שמואל א יח, א. ע"פ נפשותינו מחוברות, כרוכות זו בזו, :נפשי בך נקשרת אותי.

 פניםב , ע"פ שמואל א כב, יד.אציית לךאמלא בקשתך, : סר למשמעתך אהי 5ישראל לקב"ה. 

דברי הקב"ה  8-6 ע"פ עזרא ח, כז. בורקות משמחה ,ותצהוב וונעש ושהוברקפנים : מוצהבים

, ע"פ ישעיה : חצובחקוק שלי אליך, ע"פ דברים ז, ז. התשוקההחשק, : חשקך 6לכנסת ישראל 

: מכאובי אהבתי פצעי אהביך 9 איוב יט, כד. באופן מוחלט, בחוזקה, :פרתובעט ברזל וע כב, טז.

 תהליםע"פ  ינעמו לי, , שיריך,: דבריךושיחך עלי יערב 8, ע"פ נחמיה ט, ח. חזקים: נאמנים אליך.

: גמול עלי 4 דברי כנסת ישראל לקב"ה. 4 בשמים שהוקטרו.: ריח תערובת ריח קטורת קד, לד.

דברי הקב"ה  16-11 ע"פ משלי ז, יח. :אתעלס באהבים קמב, ח. תהלים, ע"פ חוביתפרע את 

 .שופטים טז, כ , ע"פ י: התעוררהתנערי נט, ה. תהלים, ע"פ י: הזדרזהתעוררי 11לכנסת ישראל. 

 אור... טו. יז, תהליםע"פ : דמותך, תמונתך 11מתגרה, ע"פ ישעיה מב, יג.  ,ת: מתחזקמתגברת

 ,ים: יוקרתיכלשון זהב והאדרת .ירייךש דבריך,: צחות לשונך 10. יפה ובורקת כמו אש: להבים

נראה שצ"ל  ,לא ברור :עצובה 19 ע"פ שמואל ב א, כו. :..אהובים.נפלאה 13 ע"פ יהושע ז, כד.

: שמתיך כחותם על ליבי 15 , ירמיה כ, ט.ורוצה להתפרץ : לוהטת ביבוערתבלבי כאש  חצובה.

. יאע"פ ישעיה נט,  ,שמיע קולאנהם, א: אהמה כדובים ע"פ שיר השירים ח, ו. את חקוקה בליבי,

, ָך: כמו בְ ובך 19 דברי כנסת ישראל לקב"ה. 01-19 .לקרבתך כל כולי : אזעקגם...והיותרת 16

, ע"פ משובחה מי: צמחי בושינרד 18איוב ט, יג.  ,אלילים: רהבים הקב"ה.: שמחת מהללי אליך.

: רחם עלי חמול עלי וחנני 14 ע"פ שיר השירים ג, ו. :טרתוומר ולבונה מק. יבשיר השירים א, 

הפוך  :עמיםהותשימני על  01קד, ג.  תהליםע"פ : שים רכובי על עבים .תי: מרכברכוביוסלח לי. 

 :לכבוד ולתפארת יח, מד. תהליםעל עמים זרים, ע"פ מ מרוממתאת היוצרות כך שאני אהיה 

   שמות כח, מ.   לגדולה ולהדר,

 

 סטרופית, דו טורית, והרפרין מופק מחזרה על מחצית הטור השני של כל מחרוזת.תבנית שירית: 

ת(  -ִבים(, ת= )-דו חרוזית ש=) )אב/ אב / אב וכו' (חריזה:   ר 

 .(10)למעט טור  15משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף גאנשו

  .לחן: רומאנסי ספרדי

 .Blanca nina127תעתיק לועזי:

 . בין מאקם אוזאל למאקם ניברוש.במקור נרשםמקאם: לא 

 .3018דוידזון, אוצר השירה, י   :זכרנ

  .בשינוי ,דשיר  החומות,, שומרי ברנשטיין נדפס:

  MS Heb 8*2028 (B191 2028-8.)כתב יד ירושלים, בית הספרים הלאומי, מקור: 
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 .108.1, סימן 188לחנים, עמ' סרוסי,  
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 סז ע"א  -סו ע"ב                                                                                                           קס

 ל אמוריא אולחן בי

 

 ִדיר ַבָּמרֹום ְיָי ִשְמַחת ִּגיִלי ּגֹוֲאִלי  א            

ל ַהר ַהּמֹור              ְסָעה ְוֵאְלָכה ִלי / א   ַמֵהר א 

ה                     אצא וכו'              ה / ַמר ְוִנְבז   ֵאֵצא ִמָּגלּות ַהז 

 

 ְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתנּו ִלְבנֹות ִקְרָיה ַעִליָזה   נ            

 / כֹור ְוָשמֹור               אצא וכו'    -ְדָבְרָך ְבָיֵמינּו זָ                 5

 

ָעָשן ִיְכלּו  י             ֱאדֹום אֹוְיֵבי ַנְפִשי ב   ְשָמֵעאל ו 

 ַמֲחמֹור                 אצא וכו'  ִמּמֹוֲעצֹוָתם ִיְפלּו / בְ                   

 

 ְשָרֵאל ַעם זּו ָיַצְרָת ְיַרֵחף ַעל ּגֹוָזָליו   י            

 ְוָאז ִשְמָך ְבַמְהָלָליו / ֹיאַמר ָאמֹור        אצא וכו'                    

 

 ְרֵאה ִכי צֹוְרַרי ֻכָלם ִזקֹות ֵאש ְמַאְזֵרי   ּו       11

ת ּוִמְכמֹור     אצא וכו'  -ָעַלי ָכל יֹום ִיְפְרֹשּו ר                      / ש 

 

 ֲאָפה ַנְפִשי ַלִּמְקָדש ַעד ֵהָנה הּוא ְלָחְרָבה ָש           

 / ֲעִדי ִיְגמֹור                    אצא וכו'  -ַתֲאָוִתי ְיָי ַב                   

 

ְש  פ             ר ָהִחיָשה ֵאִלי ֵאַלי ֵאר ְוא   כֹול ַהכֹופ 

 ֵבין ָשַדי ָיִלין דֹוִדי ִלי / ְצרֹור ַהּמֹור               15

ה                  הנה                     ה / ָאז נ ֱחז   ִהֵנה ֱאֹלֵהינּו ז 

 

: הר המור 0 מג, ד. תהלים: הקב"ה, שמחת גיליצג, ד.  תהלים : הקב"ה,אדיר במרום יי 1 ביאור:

 אבוכ :מר ונבזה 3 ע"פ שיר השירים ד, ו. :ואלכה לי אל הר המור ., מקום המקדשמוריההר ה

זכור  5 ישעיה כב, ב. ירושלים,את : קריה עליזה: ע"פ ירמיה יא, ה. נשבעת לאבותנו 9 .ונלעג

 :בעשן יכלו: המוסלמים והנוצרים. ישמעאל ואדום 6 יד. -ו ע"פ דברים ה, יא ,קיים: ושמור

בשל עצותיהם יכשלו  :יפלו ממועצותם 9 לז, כ. תהליםע"פ  ישרפו, עשן,ביושמדו, יתפוגגו 

 8 , שמות ח, י.ים"ִר מָ גזר מצורת "חֳ נבעֵרָמה,  :במחמור .יאה,  תהלים ע"פ ,רעותהומזימותיהם 

 4 ע"פ דברים לב, יא. יגן עליו, :גוזליוירחף על ע"פ ישעיה מג, כא.  העם אשר בראת, :עם זו יצרת

סט,  תהלים, ע"פ שונאי, אויבי :צוררי 11, ה. ג, ע"פ דברי הימים א כ: בתהילתו, בשבחיובמהלליו

רשת, ע"פ ישעיה יט, ו :מכמורו 11 ע"פ ישעיה נ, יא. : מפיחים את אש השנאה,זקות אש מאזרי כ.

: תאותי 13 .החורבן, ע"פ ירמיה כב, להרס, ל :חרבהל : השתוקקה, ע"פ איוב ז, ב.שאפה 10 .ח

 :אשכול הכופרופאר  19נז, ג.  תהליםע"פ  ,: ימלא כל צרכיבעדי יגמורחשקי, ע"פ דברים יב, טו. 
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כאגודת  :בין...המור .יד, א, שיר השירים אהובי: לי דודי 15 שיר השירים א, יד. ,כינויים למשיח

: נראה, נביט )בציון(, נחזה 16 שיר השירים א, יג. ע"פצמחי בושם יהיה תלוי על צווארי תמיד, 

 ע"פ מיכה ד, יא.

              

סטרופית, אבל מערך החריזה של מעין משולש ספרדי בתוספת רפרין, כאשר תבנית שירית: 

 הצלעית הראשונה ארוכה יותר.

    ([ וכו'תת]-[ / בבשתת] -[ / אאשתת] -חריזה: )ררשתת

, 1: בשיר ; וכל סטרופה9+ 9, 3||  9+ 8, 0||  9+ 8, 1סטרופת פתיחה וסיום: משקל: הברות פונטי, 

   .וכו'  9+ 8, 0||  9+ 8

  .ףסאקרוסטיכון: אני יו

  .ספרדי -מאנסיורלא נרשם במקור לחן: 

 .Viva el amor128תעתיק לועזי:

 . בין מאקם אוזאל למאקם ניברוש. במקור נרשםמקאם: לא 

 . 1193א  השירה,: דוידזון, אוצר זכרנ

 

 ע"ב -סז ע"א                                                                                                         קסא

 ש פרטושוקאבילייק שלה ניניא דילו שלחן רומאנסי דיגאדי

 

 ָצאִתי ִלְקָראְתָך ֵאל ְלַשֵחר ָפנ יָך  יָ          

יָך ִכי ַתְחמֹול ַעל ָבנ יָך / ְוחּוס             ִמְּמעֹונ יָך אֹוִחיָלה ֵאל 

 ִאם ֹלא ְלַמֲעָנם ֲעֵשה ְלַמֲענ ָך        וחוס ממעוניך וכו'            

 

ְרַחִקים ַתְקִריֵבם  ו            ָחד ִמּמ  ל א  ָחד א   א 

 ָתִשיֵבם / ֵרָקם ִמְלָפנ יָךְוַהְקִשיָבה ַשְוָעם נֹוָרא ְוַאל          5

 ִאם ֹלא ְלַמֲעָנם ֲעֵשה ְלַמֲענ ָך                

 ִמְּמעֹונ יָך / ]ִאם ֹלא ְלַמֲעָנם ֲעֵשה ְלַמֲענ ָך[  ְוחּוס               

 

ק  ס            ד  ְטָאם ַחֵזק צּור ְמַחֵזק ָכל ב  ק ח   ד 

ק / ָמְלָאה ְיִמינ ָךּוְבִצְדָקְתָך נֹוָרא ֲעשֵ             ד    ה ִעָּמם ִכי צ 

 ִאם ֹלא ְלַמֲעָנם ֲעֵשה ְלַמֲענ ָך            11

 ְוחּוס ִמְּמעֹונ יָך / ]ִאם ֹלא ְלַמֲעָנם ֲעֵשה ְלַמֲענ ָך[                

 

 ְתֵחי ִעיָרם קֹוֵמם ְוַיֵסד ֵבית ִמְקָדָשם  פ           

ְך ְוָשם / ַיֲעלּו ֱאמּונ יָךְוהֹוִציֵאם ִמ             ל א ְוחֹוש    ֵבית כ 

 ִאם ֹלא ְלַמֲעָנם ֲעֵשה ְלַמֲענ ָך               

 ְוחּוס ִמְּמעֹונ יָך / ]ִאם ֹלא ְלַמֲעָנם ֲעֵשה ְלַמֲענ ָך[            15

                                            
128
 .543.1, סימן 386סרוסי, לחנים, עמ'  
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, ע"פ מיכה ז, קוהאחכה, : אאוחילה 0 משלי ז, טו. :יצאתי...פניך: לקדם, לבקש. לשחר 1 ביאור:

: תקבץ אותם מקצוות ואחד...תקריבם 9ע"פ דברים כו, טו. מן השמיים,  : ממשכנך,ממעוניך .ז

תירם ללא תו ואל :ואל...מלפניך : כינוי פנייה לאל.נורא. : צעקתםשועם 5תבל, ממקום גלותם. 

 מונתםציור משונה ולא מובן. כנראה הכוונה ששלמות א :חטאם חזק סדק 8סרב להם. תמענה, 

  : מחזק כל קילקול הטעון תיקון,מחזק כל בדק. ויש לתקנה באל נסדקה, התקלקלה )של ישראל(

הקב"ה, ע"פ  :נורא פט, יז. תהליםוביושרך, ע"פ  :ובצדקתך 4 .ע"פ מלכים ב יב, וכינוי לאל, 

: פתחי עירם 10 מח, יא. תהליםיש בך רוב ישועה וחסד לעמך,  :מלאה ימינךצדק  דברים ז, כא.

תוציא : וךשוחוהוציאם...ו 13: כונן, העמד את ההרוס, ע"פ ישעיה מד, כו. קומםירושלים.  שערי

עם ישראל הנאמנים לך, : אמוניך .: בירושליםושם ע"פ ישעיה מב, ז. ,אפלהמן הגלות ה אותם

       ע"פ הושע יב, א.

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[ וכו'(תת] -תת[ / בבתת] -תת[ / אאתת] -תתתתחריזה: )

 .(4וכו'  )למעט טור,  9+ 6+ 9, 9||  9+ 9+ 6, 0||  9+ 6, 3, 1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .ספרדי -לחן: רומאנסי

 Digades, la nina de los cabellicos pretos129. תעתיק לועזי:

  . בין מאקם אוזאל למאקם ניברוש.  במקור נרשםמקאם: לא 

 . 3984: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 סח ע"א -סז ע"ב                                                                                                         קסב

 סי' יוסף    אלומישה עאשיקי זאר תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

ָך ֵבין ָשַדי י                ִדיד ִחְשִקי ֲהָשַכְחָת ֲחנֹות 

 ְוָלָּמה ֲעַזְבָתִני ֵבין ּגּוִרים ְוַחְיתֹו ָשָדי              

ד עֹוָלם ְלַמְעִביַדי              ב   ְנַטְשַתִני ְמַכְרַתִני ע 

ְתָנה דו               ָך ְוָלְך א   תנה  וכו'              ַדי       ְתָנה ֻעָזְך ְלַעְבד 

 

 ַמדּוַע ָיְרשּו ְבֵני ַעְוָלה ְמקֹום ְזבּוִלי  ּו        5

  ָרְצחּו ְוַגם ָיְרשּו ְוִהָנם ְבתֹוְך ָהָאֳהִלי              

ל ַאַחר ַהְדִלי              ב    ְזַנְחַתִני ְוִהְשַלְכָת ַהח 

ֱחַלְפָתה ְוָנַתָת ְכבֹוִדי ְלִבְלָעַדי                     ה 

ְתָנה דו                    ָך ְוָלְך א   ַדי[ ְתָנה ]ֻעָזְך ְלַעְבד 

 

 

 

                                            
129
 .011.1, סימן 000סרוסי, לחנים, עמ'  
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ר ְכָנָפְך ְוִצָלְך ֲעֵלי ֹראִשי ִיְסתֹוֵפף   ס        11  ת 

ת ֵכן ַעל ִקנִ  ִקָנּהְוַכּיֹוָנה              פ   י ְתעֹוֵפף   עֹופ 

 ִיְגַדל ֹכֲחָך ְיָי ֵלאֹמר ָיִדי ָלְך ֲאנֹוֵפף              

ל ִכי ַאָתה ַמֲעֵשה ָיַדי                    ב   אֹוִציֲאָך ִמכ 

ְתָנה דו                    ָך ְוָלְך א   ַדי[ ְתָנה ]ֻעָזְך ְלַעְבד 

 

ְך ִשים ָלשּו פ        15 ר  יָך ְלד     ם ַבָּמרֹום ָשֵפלָעמ 

 ּוְלָהִרים ְלַעם ִנְכָשלּו ְוִלְסמֹוְך ְלָכל נֹוֵפל              

ל                ּוְבתֹוְך ִצּיֹון ִמְכַלל יֹוִפי ִלְהיֹות ְלִמְבָחן ְועֹופ 

ֱאסֹוף ִלי ֲחִסיַדי                    ת ִנָדַחי ו   ּוְקבֹוץ ָשָּמה א 

ְתָנה דו  ְת                   ָך ְוָלְך א   ַדי[ָנה ]ֻעָזְך ְלַעְבד 

 

למה ו 0: ע"פ שיר השירים א, יג. חנותך בין שדי , ע"פ ישעיה ה, א.הקב"ה :חשקי ידיד 1 ביאור:

: חיתו שדיו, ע"פ דברי הימים ב כו, ז. אויבי ישראל חיות טרף, :גורים כב, ב. תהליםע"פ  :עזבתני

 : עבד עולם עזבתני, זנחתני. :נטשתני 3 ע"פ ישעיה נו, ט. ישראל,הכוונה לשונאי חיות השדה, ו

תנה עזך  : כוחך, גבורתך.עזך 9 ע"פ שמות א, יג. השולטים בי, ,: לאויבילמעבידי דברים טו, יז.

, ע"פ : אויבי ישראלבני עולה 5: אהבתי, ע"פ שיר השירים ז, יג. דודי פו, טז. תהלים: לעבדך

 עשו לי עוול וגם  :רצחו וגם ירשו 6 בית מקדשי, ע"פ מלכים א ח, יג.את  :זבולי שמואל ב ז, י.

 9 ., ע"פ שמות כח, מג: בית מקדשיהאהלי ע"פ מלכים א כא, יט.לי,  לקחו לעצמם את השייך

 ,ע"פ מדרש תנחומא ,גרר דבר חמור ממנושדבר , כנטשתני והחמרת את מצבי: זנחתני...הדלי

מקום  :סתר כנפך 11 העברת את כבודי אל אחרים, אויבי. :ונתת כבודי לבלעדי 8 ויגש, סימן ה.

 וכיונה... 11פד, יא.  תהלים, ע"פ ישכון :יסתופף. הסא,  תהליםע"פ  מחסה ומסתור עבורי,

 ,אריך אפךת: יגדל כחך יי 10 על גוזליה כך תנהג אתה לגבי.מגוננת כשם שהיונה עפה ו: תעופף

יהיה  לעברך, יפף בידונאכשו :ידי לך אנופףמתין לי שאשוב לדרך הישר, ע"פ במדבר יד, יז. ת

 13 ע"פ ישעיה י, לב. ,שכנסת ישראל מצפה שיאמר לה האל ם. אלו הדבריהדבר כאות שלום

 ע"פ ישעיה סד, ז. : אני בראתיך,אתה מעשה ידי .חקמט,  תהליםע"פ : מבית כלאך בגלות, כבלמ

 16 : לרומם את השפל.לשום במרום שפל פה, יד. תהליםע"פ  : צא לדרך,לדרך שיםפעמיך  15

קמה,  תהליםע"פ הובס, : ולתמוך במי שולסמוך לכל נופלאשר נחלש.  ישראל : לעםלעם נכשלו

 גם :עופלו. מגדל מבוצר: למבחןל נ, ב. תהליםע"פ  בתוך ירושלים, :ובתוך ציון מכלל יופי 19 .יד

ע"פ  :ואסוף לי חסידי , ע"פ ישעיה כז, יג.: ישראלנדחי 18 .יד ישעיה לב,ע"פ  ,מגדל מבוצר הוא

 נ, ה.  תהלים
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 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

 [ וכו'(  ת] -בבבת [ /ת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 (.11, )למעט טור  'וכו 8+8, 3||  9+ 8, 5-9, 0-1 משקל: הברות פונטי

   .יוסףאקרוסטיכון: 

  .תורכילחן: 

 .130Ol[d]um-ise aşiq-i zarתעתיק לועזי:

  Nevrüz Ajam. מקאם: ניברוש עאגאם,

 .389דוידזון, אוצר השירה, י   :זכרנ

 ברנשטיין, משירי הגאולה, שיר ד, בשינוי. ;בשינוי ,חשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 סח ע"א                                                                                                          קסג

 *בולמאדום קזיי אינדי יארום תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

ְביֹון   י             ר ָשם ֻעזֹו ח   ִהי ֵשם ָהֵאל ְמבֹוָרְך ֲאש 

ְליֹון              ר ע  ֱעָלם ֵמְראֹות ַעִין יֹוֵשב ְבֵסֵת   ַהנ 

נּו ְבִשיר ְוַגם ִשָּגיֹון               ָתִמיד ְבִפי ֲאהֹוד 

 ָפָניו אֹוִחיָלה ִכי ָיִחיש ִבְנַין ַהְרֵרי ִצּיֹון       פניו וכו'               

 

ת ֵשם ֱאֹלִהים ְבִשיר ְבתֹוְך ָקָהל ֲאַהְלָלה ּו        5  א 

 ֵעיַני ִנְכחֹו ַיִבטּו ְוַעְפַעַפי נ ְגדֹו ַאְיִשיר             

 ָאשּוב ִמַדְרִכי ָהָרָעה ּוַמֲעָלַלי ַאְכִשיר             

 אּוַלי ָיקּום ְלַרְחֵמִני ָיִחיש ְלַנְפִשי ִפְדיֹון                  

 ו ]אֹוִחיָלה ִכי ָיִחיש ִבְנַין ַהְרֵרי ִצּיֹון[   ָפָני                 

 

פ        11 ְלחֹוְך ָעָפר ֲאָבָניו  ס   י אּוַלּמֹו ֲאַשֵחר א 

ְתַחַנן ְבמֹו ִפי יֹוִציא ִמָצָרה ָבָניו               ֵאָליו א 

ְך ֱאמּוָניו              ר  ק יֹוֵרם ד  ד   ַיְנֵחם ְבַמְעְּגֵלי צ 

ְביֹון                    ִיְהי ה ֵצל ַעל ְיִמיָנם ַּגם ַיֲעמֹוד ִליִמין א 

ְביֹון[                             ִיְהי ה ]ֵצל ַעל ְיִמיָנם ַּגם ַיֲעמֹוד ִליִמין א 

 

: בלתי הנעלם מראות עין 0 ע"פ חבקוק ג, ד. ,נסתריםגבורתו  ,כוחוש :שם עזו חביון 1 ביאור:

כח,  תהליםע"פ  : אודה לו בשיר,אהודנו בשיר 3 צא, א. תהלים הקב"ה, :עליוןיושב בסתר נראה. 

: הררי ציון קל, ז. תהלים, ע"פ : אקוה, אצפהאוחילה 9 ז, א. תהליםסוג של שיר, ע"פ  :שגיון ז.

כב, כג.  תהליםע"פ ואשבחו בתפילת הציבור,  :ובתוך קהל אהללה 5ירושלים, ע"פ ישעיה לא, ד. 

אדם אשר מצפונו  ו שלבטמ: אסתכל ישר נגדו, כעיני...אישיר 6 סט, לא. תהלים :בשיר...אהללה

                                            
130
 :093, סעיף 198יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“If I become a sighing lover”. Meter ramal. 
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 .הצלה: פדיון 8: אחזור לדרך הישר, ע"פ ירמיה יח, יא. אשוב...ומעללי 9 ע"פ משלי ד, כה.טהור, 

 סג, ב. תהלים ע"פ אבקר, : אקדם,אשחר בית המקדש, ע"פ ירמיה נב, יט.את : ספי אולמו 11

עם את : בניו ע"פ איוב יט, טז.: אליו אתחנן במו פי 11 .כגע"פ ישעיה מט,  :עפר אבניו ךואלח

יורם  כג, ג. תהליםע"פ  : ינחה אותם לדרך הישר,במעגלי צדק םינח 10ישראל, ע"פ שמות ד, כב. 

: אביון .ישראל עמועל  נןוגי: יהיה...אביון 13. , דרך הישר: ילמדם את דרך האמונהדרך אמוניו

  עם ישראל, ע"פ ירמיה כ, יג.  

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(9+ 8) 15 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

 .תורכילחן: 

 .Nevrüz Ajamמקאם: ניברוש עאגאם, 

 .1999דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .אשמורת הבוקר, פה ע"ב, בשינויברכיה,  נדפס:

 

 ע"ב -סח ע"א                                                                                                        קסד

  אי יאמאשיטה יישטי בהאר תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

ם  י              ְרֵאי ְיָי ִבְטחּו ִבְשמֹו הּוא ַיְעְזרּוכ 

ם               ּוְלָמֵגן ְוִצָנה ְוִסְתָרה ְיִהי ֲעֵליכ 

ם               ּוְבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה הּוא ִיְהי ה ִעָּמכ 

ם        גם וכו' בַּגם ִיְש              ם ּוַמַשֲאכ  ת ָטְרֲחכ   ֹול ָעָליו א 

 

ם ָתִמיד ַהְשִליכּו  ו          5 ת ְיַהְבכ  ם ָעָליו א   ַאת 

 ּובֹו ִתְדְבקּו ְוַגם ָתִמיד ִבְדָרָכיו ְלכּו             

ם ּובֹו ִתְתָבֲרכּו                    ֲאַזי ֵמעֹול ַצר ַיִציְלכ 

ם קֹוְמִמּיֹות ְוִחיש ִיְפְדכ                      ְתכ   ם ְויֹוֵלְך א 

ם[ בַּגם ]ִיְש                     ם ּוַמַשֲאכ  ת ָטְרֲחכ   ֹול ָעָליו א 

 

פָ       11 ם  ש  ְכָלא ְלַחלֹות ָלֵאל ַבַעְדכ   ַתי ֹלא א 

ם              ם ֵבין ָהַעִּמים ְוַגם ַדלּוְתכ  ה ָעְנְייכ   ִיְרא 

ם ָתִמיד ְוַגם ִיפְ              ם ְוָיִחיש ִמְפָלט ָלכ   ְדכ 

םיֹוֵסף                     ם  ָככ  ְתכ  ף ְפָעִמים ִויָבֵרְך א  ל   א 

םיֹוֵסף ]                    ם[ ָככ  ְתכ  ף ְפָעִמים ִויָבֵרְך א  ל   א 
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 0 דברים לב, לח.ע"פ  יעזור לכם, :כםויעזר קטו, יא. תהליםע"פ  :יראי יי בטחו בשמו 1 ביאור:

לחץ,  :צוקהצרה ו 3 .לח ע"פ דברים לב, ומחסה :סתרהו. כד, ע"פ יחזקאל כג, להגנה :צנהוולמגן 

: מעמסכם, טרחכם ומשאכם: ישא משא כבד, ע"פ ישעיה נג, ד. ישבול 9 .כזצרה, ע"פ משלי א 

 תהליםע"פ  והוא תקוותכם תמיד, :ואתם...השליכו 5 ע"פ דברים א, יב.הנטל שעליכם,  משאיכם,

ויולך אתכם  8 אויב.ממעמסת : מעול צר 9: תאמינו באל ובדרך תורתו תלכו. ובו...לכו 6 נה, כג.

 .זמט, ט תהלים: יצילכם, ע"פ יפדכם ע"פ  ויקרא כו, יג.: ויוליך אתכם בקומה זקופה, קוממיות

: בין העמים 11 לבקש, ע"פ זכריה ז, ב. להתחנן, :לחלות מ, י. תהלים, אמנע: שפתי לא אכלא 11

כם אלף כיוסף  13 נה, ט. תהליםע"פ  : ימצא לכם מקלט במהרה,מפלט לכםיחיש ו 10בגלות. 

    ע"פ דברים א, יא.  יכפיל באלף, :פעמים

 

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   . [(ת] -[ / תתתתת] -[ / אאאתת] -)תתתתחריזה: 

 .(5+ 9+ 5) 19 משקל: הברות פונטי

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

 Eyyam-i şita yeşti, bahar.131תעתיק לועזי:

   Nevrüz Ajam.מקאם: ניברוש עאגאם,

 . 3953: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ
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 :134, סימן 118יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“The days winter have passed by, spring…”. Meter: a variety of hazaj. 
  .Ufqiמתוך   murabbaתחילת השיר מזכירה 
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 סח ע"ב                                                                                                          קסה

 אילקי שא שחדין וארדום תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

  ְשַתֲחוּו ְלָך צּור שֹוְכִני ְסנ ה ָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ַאַפִים    י            

 לך ישראל                                       / ֵעיַנִים  ִיְשאּו ַכַפִים / ָיַדִים            

 

 ְלָך ֵאל ְּגדֹול ֵדָעה / ִבְכִריָעה   יַזְּמרּו ו            

 לך לך                            ָלְך שֹוֵכן ָשַמִים / ִיְשאּו ַכַפִים / ָיַדִים / ֵעיַנִים            

 

 קּוָדָתם ִשים ֲאדֹון עֹוָלם / ְלֻכָלם   פ  לֹום  ָש        5 

 לך והמה                   ְוֵהָּמה ִכְפַלִים / ִיְשאּו ַכַפִים / ָיַדִים / ֵעיַנִים             

 

 ַהְמֵשה ָנא ָהֵאל / ִיְשָרֵאל      דֹוִניםזְ ִמַּמִים             

 ם  ]י[לך ובירושל              / ָיַדִים / ֵעיַנִים  ם / ִיְשאּו ַכַפִים]ִי[ּוִבירּוָשלִַ ִ ִ            

 

 3 , ע"פ איכה ג, מא.בתפילה: כפים ישאו 0 דברים לג, טז. : הקב"ה, ע"פשוכני סנהצור  1 ביאור:

שוכן  9 .וצה,  תהליםע"פ : במצב של תפילה, כריעהב ע"פ שמואל א ב, ג. ,: הקב"האל גדול דעה

, : הקב"האדון עולם ע"פ ישעיה ס, יז.: שלום פקודתם שים 5ע"פ דברים לג, כו.  הקב"ה, :שמים

 תהליםע"פ  מעוונות,: זדוניםממים  9 , ע"פ ישעיה מ, ב.יכפילו :כפלים 6 .ע"פ בראשית כא, לג

: ע"פ ירושלםוב 8 .יזיח,  תהליםע"פ  הוצא, העלה, :המשהואולי כאן הכוונה לגלות.  קכד, ה.

      ירושל]י[ם. ובהחריזה הפנימית צ"ל 

 

, בתוספת מילת פנייה ורפרין החוזר על בחריזה מעין אזורית סטרופית, דו טורית תבנית שירית:

 כל טור שני.   

 .(תתת -/ גגת תתת -/ בבת תתת -חריזה: )תתתת / אאת

, 0||  3+ 5+ 6, 1כל סטרופה: ו; 3+ 3+5, 0||  3+ 6+ 5+ 6, 1סטרופת פתיחה:  ,משקל: הברות פונטי

      .וכו' 3+ 3+ 5+ 6

  .ףסון: יואקרוסטיכ

  .תורכילחן: 

 .132ülqesiz şahdan vardumתעתיק לועזי:

  Nevrüz Ajam. מקאם: ניברוש עאגאם,

 . 9085: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ
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 :318, סימן 191יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I have come from the King who has no country”. Meter unclear. Maqam Nevrüz.  
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 סט ע"א                                                                                                              קסו

  איירי דושטום גון יארומדין  תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

ה            ארום                                  ָאִבי אֹוֵיב ַעד ָאן ִיְרד 

ה                                  חנון            ְעד   ּוְגאֹון ָוגֹוַבּה ָנא א 

ה / צּור ַמְח             ִסי ָאִריַח ְכֵריַח ָשד 

ה                 אריח                ְעל  ל א א  ל א / ִמכ  ה פ   ֵאל עֹוש 

 

ר ַכּיֹוָנה                                    ארום ו י        5  ַתן ִלי ֵאב 

ְשכֹוָנה                                                חנון  ָאעּוָפה ְוַגם א 

 ְלִעיר ִקְרַית ָדִוד ָחָנה / ְקדֹוִשי            

ה                  לעיר                 ְעל  ל א א  ל א / ִמכ  ה פ   ֵאל עֹוש 

  

ְדִני                                     ארום ס  פ            ל ַּגן ע   ֵחִני א 

 חנון                               ְוהֹוִשיֵבִני ַעל ַכִני                  11

 ּוִמִשְעבּוד הֹוִציֵאִני / ַלָחְפִשי            

ה                  ומשעבוד                 ְעל  ל א א  ל א / ִמכ  ה פ   ֵאל עֹוש 

 

 ארום ּום ַכִּגבֹור                                 קִין ז  גּור  חָ          

 חנון  ּוְזרֹוַע ָעִריִצים ְשבֹור                                               

 ְוַאָתה ַמְלִכי ַתֲעבֹור / ְבֹראִשי         15

ה                                  ְעל  ל א א  ל א / ִמכ  ה פ   ואתה  ֵאל עֹוש 

 

 0 .כח ל, ע"פ נחמיה ט,ומשיט, ושל: יירדההקב"ה, ע"פ דברים לב, ו. כינוי פנייה ל: אבי 1 ביאור:

 כריח טרי ורענן, :כריח שדה 3 ע"פ איוב מ, י., הגאווה תהיה לי לקישוטו: וגאון וגובה נא אעדה

: אל עושה פלא 9צד, כב.  תהלים: הקב"ה, צור מחסי ע"פ בראשית כז, כז. סמל לפיריון ושפע,

 ...יותן 6-5. לחופשי אצא מן הגלות :מכלא אעלההקב"ה עושה נפלאות, ע"פ שמות טו, יא. 

: קרית דוד חנה נה, ז. תהליםע"פ , אעוף ואתיישב יונהכנפי הכ פייםלי כנו נינתכש :אשכונה

, ע"פ צרף אותי: ספחני 4ע"פ ויקרא יא, מד.  הקב"ה, :קדושי 9 ע"פ ישעיה כט, א.ירושלים, 

: והושב אותי והושיבני על כני 11, ע"פ ישעיה נא, ג. : ארץ ישראלגן עדני .שמואל א כו, יט

, ע"פ שופטים כלי מלחמהאזור : זין חגור 13 ע"פ בראשית מא, יג. בארץ ישראל, במקומי הראוי,

. לז, לה תהליםרשעים, ע"פ ה אויבי ישראל :עריצים 19מה, ד.  תהלים: ע"פ חגור...כגבור .יח, יא

, : תעבור בראש, ראשוןתעבור בראשי  15: והכנע במלחמה את אויבי ישראל. וזרוע עריצים שבור

    .תנחה את הדרך
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 .סטרופית, מעין אזורית עם מילות פנייה ורפריןתבנית שירית: 

 וחריזה אחידה  וכו' ( [תתגש] -שתת/ גגג[ תתבש] -שתת/ בבב[  תתאש] -שתתחריזה: )אאא

  ִשי(  -)

  .וכו' 5+5, 9||  3+ 8, 3||  8, 0-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף חזק

   .תורכילחן: 

 Ayri düştüm çün yarümden.133תעתיק לועזי:

 Nevrüz Ajam.מקאם: ניברוש עאגאם, 

 .160א דוידזון, אוצר השירה,  :זכרנ

; בשינוי ,יז , שומרי החומות,ברנשטיין נג'ארה, זמירות ישראל )שלוניקי(, מט, בשינוי; נדפס:

 בשינוי.ברנשטיין, משירי הגאולה, ג, 

 . 11.141T-S Hספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 ע"ב -סט ע"א                                                                                                         קסז

 עאשיקטי אילים נייליר תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

ְליֹון ָאקּום ְלהֹודֹות  י            ֹוָמם ָוֵליל ְלֵאל ע 

ל ִמְשְכנֹוָתיו ִלי ַמה ְּיִדידֹות               ָאבֹוָאה א 

 ֲאַגֵדל ַוְאַהֵלל ְשמֹו ְבִשיר ְיִדידֹות             

ְגיֹוִני לֹו ֲאַשֵלם תֹודֹות      מזמרת וכו'               ִמִזְמַרת ִשיר ה 

 

 ֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב ַיֲעלֹוז ִלִבי   ו          5

נּו ָכל עֹוד רּוִחי ִבי                 ּוִמִשיִרי ֲאהֹוד 

ר ִכי ִיְהי ה ִמְשַּגִבי               ֲאַרֵנן לֹו ַלֹבק 

ה ָמעֹוז ְלֵבית ְמצּודֹות                     ּוְביֹום ַצר ִלי ִיְהי 

ְגיֹוִני לֹו ֲאַשֵלם תֹודֹות[                     ִמִזְמַרת ]ִשיר ה 

 

 ִביבֹוָתיו ֲאסֹוֵבָבה ּוְמעֹון ְכבֹודֹו   ס        11

ְשֲאָלה ַחְסדֹו              ְתַחַנן א   ְבמֹו ִפי ֵאָליו א 

ַרע ַעְבדֹו               ִכי ִחיש ָעֵרי ְיהּוָדה ִיְבנ ה ְלז 

 אֹוֲהֵבי ְשמֹו ַוִּיְשכֹון ָעִרים ִנְכָחדֹות                   

ְגיֹוִני לֹו ֲאַשֵלם תֹודֹות[                     ִמִזְמַרת ]ִשיר ה 
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 :09, סימן 99, עמ' יהלום, מודלים תורכיים -טיצה 

“As I have been separated from my beloved”. Meter a faulty ramal. Maqam Nevrüz. 
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 ֵני ֱאלֹוַהי ֲאַבֵקש ֵאָליו אֹוִחיָלה  פ        15

ה ָפָניו ָכל ַהּיֹום ַעל ַהְּגֻאוָלה              ֲאַחל 

 ִכי ָשִתיִתי ֻקוַבַעת כֹוס ֵיין ַהַתְרֵעָלה            

נּו ִכי ִיְשַלח ִלי ִאיש ֲחמּודֹות                    ְשֲאָלה מ   א 

ְגיֹוִני לֹו ֲאַשֵלם תֹודֹות[                     ִמִזְמַרת ]ִשיר ה 

 

 עד, ז.  תהלים, ע"פ הכנסת : ביתמשכנותיו 0 .ז, יח תהלים, ע"פ הקב"הל: לאל עליון 1 ביאור:

בשיר  3 .בפד,  תהליםע"פ  מה מאוד אהוב וחביב עלי בית מקדשך, :משכנותיו לי מה ידידות

צב, ד.  תהלים: מקול נגינתי, ע"פ מזמרת שיר הגיוני 9 .אמה,  תהליםשיר אהבה, ע"פ ב :ידידות

 :יעלוז לבי ומשירי אהודנו 6-5 נו, יג. םתהליע"פ את תודתי לו,  ומר: בשירי זה אלו אשלם תודות

ע"פ איוב כז, כל עוד אני חי,  :כל עוד רוחי בי 6 כח, ז. תהלים בי ובשירי אודה לו ואהללו,בישמח ל

ע"פ  :ליארנן... 8-9יח, ג.  תהלים, ע"פ מקור עוצמתי :משגבי. נט, יז תהלים, ע"פ : אשירארנן 9 ג.

: בית ומעון כבודו 11 לא, ג. תהליםע"פ מבצר,  הקב"ה שהוא :מעוז לבית מצודות 8 נט, יז. תהלים

: אבקש, ע"פ דברי אשאלה ע"פ איוב יט, טז. :במו פי אליו אתחנן 11 כו, ח. תהלים, ע"פ מקדשו

ע"פ  לצאצאי עם ישראל, :לזרע עבדוארץ מלכות בית דוד. את : ערי יהודה 10 הימים ב א, יא.

: וישכון ערים נכחדותה, יב.  תהלים, ע"פ , עם ישראלו: מאמיניאוהבי שמו 13 קה, ו. תהלים

, אעתיר, ע"פ אתחנן: אוחילה 15 איוב טו, כח. ,ארץהשנחרבו עם חורבן  בערים אותם ןיוישכ

 גביע, כוס. :קובעת 19. אחכה, אקוה, אצפה, ע"פ שמואל ב יח, יד :אחלה 16זכריה ח, כב. 

איש  18. יזע"פ ישעיה נא, כבר נענשתי והתייסרתי )על ידי הקב"ה על חטאי(,  :תי...התרעלהישת

  . יאע"פ דניאל י, : המשיח הגואל, חמודות

 

           

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(10למעט טור , 5+ 8) 13 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכי לחן:

 .134Aşiqta elem neylerתעתיק לועזי:

  Nevrüz Ajam.מקאם: ניברוש עאגאם,

 .1480 : דוידזון, אוצר השירה, יזכרנ

      . שירמן, איטליה, עמ' רסז, בשינוי ;בשינוי ,יבשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:
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 :00, סימן 91יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“What has sadness to do with lover?”. Meter: a variety of hazaj. 
  . Ufqiהמצוטטת אצל   murabba תחילת השיר מזכירה 
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 ע ע"א -סט ע"ב                                                                                                         קסח

 סי' יוסף    גאנליר וייריף תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

ל א ְוִנִסים  יָ            ה פ   ּה ָחִסין ִמי ָכמֹוָך עֹוש 

ָך ְבָך ֵהם חֹוִסים ְפֵדה ָנא נ               ש ֲעָבד   פ 

 ַחְלֵצם ֵמָאָדם ַרע ְוַגם ֵמִאיש ֲחָמִסים             

 ַנֵתק מֹוטֹות ֻעוָלם ְוַשַלח ְרצּוִצים ָחְפִשים       נתק וכו'              

 

ר ִהְכִבידּו ו          5 ם ֲאש   ָהֵקל מֹוְסרֹות ַצְּואֵריה 

ם נוֹ              ם ִהְמִעידּו ֲעֵליה   ְגִשים ְוַגם ַקְרֻסוֵליה 

ְזָרם ְוִצְדָקְתָך ֵהָּמה ַיִּגידּו               חּוָשה ְלע 

ן ֲעמּוִסים                    ט   ִכי ִמְתָלאֹות ֵהָּמה ִמִני ב 

 ַנֵתק ]מֹוטֹות ֻעוָלם ְוַשַלח ְרצּוִצים ָחְפִשים[                   

 

ל ִּגְבָעה   סָ       11  ְבלּו ֳחָלִאים ְוָנְדדּו ֵמַהר א 

ם ַהָשָעה              ת ָלה  ק  ְּמַשח  ל ּגֹוי ש   ִמּגֹוי א 

 ָאָנא ָאוְסָפה ִחיש ַהִנָדָחה ְוַהצֹוֵלָעה              

 ְוִשים ָעקֹוב ִמישֹור ּוְלִבְקָעה ָתִשים ָהְרָכִסים                   

 ַנֵתק ]מֹוטֹות ֻעוָלם ְוַשַלח ְרצּוִצים ָחְפִשים[                   

 

 ֵדה ָנא ְבִמְשָפט ִצּיֹון ִכי ָמְלָאה ְצָבָאּה  פ        15

יָה ַיֲעלּו ַעל ָכל ִּגְבָעה ִנָשָאה               ְוָשב 

ת ִשְמָך ַיְקִדישּון ִכי ָאז ּוָמְלָאה                ְוֻכָלם א 

ץ ֵדָעה ְכמֹו ַמִים ַלָּים ְמַכִסים                     ָהָאר 

 ]ַנֵתק מֹוטֹות ֻעוָלם ְוַשַלח ְרצּוִצים ָחְפִשים[                    

 

, ע"פ שמות : הקב"העושה פלא ונסים פט, ט. תהליםע"פ  : הקב"ה,יה חסין מי כמוך 1 ביאור:

עשו, מ :איש חמסיםמ 3 .מיסתורים מוצא :חוסיםישראל, ויקרא כה, נה.  מךע: עבדך 0. טו, יא

חלץ,  :נתק 9 קמ, ב. תהליםע"פ : חלצם...חמסים ע"פ שמואל ב כב, מט.האומות הנוצריות, ומן 

 .עם ישראלכינוי ל שבורים, :רצוצים ע"פ ויקרא כו, יג. ץ עליהם,לחהנטל, ה :עולם מוטות שחרר.

ע"פ ירמיה כז,  על צאוורם, אזיקים ,יםכבל: צואריהם מוסרות 5 נח, ו. ע"פ ישעיה :נתק...חפשים

ע"פ  אומות העולם,כינוי ל לוחצים, דוחקים,: נוגשיםיורד אל המשכו.  הטור :הכבידו אשר 6-5 ב.

 9 יח, לז. תהליםע"פ  האויבים גרמו לרגלי ישראל למעוד, :קרסוליהם המעידו 6 .ושמות ה, 

, ע"פ שמות : מצרות, מעמל וטורחמתלאות 8 .ספרו על צדקתךי הםולהצילם  מהר :...יגידוחושה

 11: מאז, מקדם, מלידתם הם מלאים בצרות. כי...עמוסים ישעיה מו, ג.: מני בטן עמוסים יח, ח.

: מעם מגוי אל גוי 11עברו ממקום למקום. : ונדדו מהר אל גבעה .י, ע"פ ישעיה נג, ותמחל :חלאים

 : קבץ.אוספה 10: שעלו לגדולה באותה העת. שמשחקת להם השעה קה, יג. תהליםע"פ  לעם,

 ושים... 13 ע"פ מיכה ד, ו.: הצולעהואנא... שארית ישראל הפגועה.את : הנדחה והצולעה
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פדה נא במשפט  15 .דע"פ ישעיה מ,  ישר לפניהם את הדרך, הכן אותם לגאולה, הלשוןו :הרכסים

 16 ישעיה מ, ב. השלימה את זמן שיעבודה בגלות, :מלאה צבאהכי  ע"פ ישעיה א, כז. :ציון

 18-19 ע"פ ישעיה ל, כה. בכל מקום, :על כל גבעה נשאהגולים החוזרים לארץ אבותם. ה :שביהו

כשם שהמים  פשטה בכל הארץ הכרה באלה :כי...מכסיםהטור יורד אל המשכו.  :ומלאהכי אז 

  . ע"פ ישעיה יא, טמכסים את כל קרקע הים, 

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

  .(5+ 4) 19 משקל: הברות פונטי

  .יוסף אקרוסטיכון:

   .תורכילחן: 

 Canler virip.135תעתיק לועזי:

 .Nevrüz Ajamמקאם: ניברוש עאגאם, 

 .  840: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ע"ב -ע ע"א                                                                                                        קסט

  סי' יוסף    אי שינימי גאן סיטאר תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

 אל דוד     ֹוְדָך ְבָכל ְלָבִבי / בֹוֵרא ָכל ַהִנְבָרִאים        א          

 החלימני     ַהֲחִליֵמִני ָאִבי / ִכי ָיַרְדִתי ְפָלִאים                           

 

 ֹוֵגש ִהְכִביד ְנָחְשִתי  נ          

 ְוָחַרב ֵבית ִתְפַאְרִתי                                         אל דוד            

 ָתֵשב ְבֵאיָתן ַקְשִתי           5

 ִכי ָיַרְדִתי ְפָלִאים                                       תשב                   

 

 שּוב ֵלִוי ַעל דּוָכן  יָ           

 ְוַעָּמְך ֵיֵשב ַעל ַכן                                              אל דוד            

ד יּוַכן              ס   ִכְסָאְך ְבח 

 ִכי ָיַרְדִתי ְפָלִאים                                       כסאך              11

 

 ְשִעי ִיְפַרח ַכָתָמר  י            

 ִכי ְלָשלֹום ַמר ִלי ָמר                                        אל דוד            

ְתַיַּמר               ּוִבְכבֹוָדְך א 

 ִכי ָיַרְדִתי ְפָלִאים                                       ובכבודך                   

                                            
135
  ”Sacrificing lives“.:83, סימן 41יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

Meter mudari. . תחילתו של גזל שלFuzuli  ( 1556נפטר.) 
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ְך זֹו ֲאַהֵלְך ו       15 ר      ְבד 

 אל דוד  צּור ְלָפַני ִיְתַהֵלְך                                                        

ְך              ל   ָהִשיָמה ָעַלי מ 

 ִכי ָיַרְדִתי ְפָלִאים                                       השימה                  

 

 ִביבֹוַתי ְבַשְלָוה  ס            

 ַוֲאִני ְלַזֲעָוה                                                      אל דוד        01

 ְפֵדה ֲאִסיר ַהִתְקָוה             

 ִכי ָיַרְדִתי ְפָלִאים                                       פדה                   

 

 ֲעֵמי ִיְשִעי ַמֵהר פ            

 ְוָחש ַבז ָשָלל ַמֵהר                                            אל דוד            

 ָיֹבא ָנא ַעל סּוס דֹוֵהר          05

 יבא                                       ִכי ָיַרְדִתי ְפָלִאים                  

 

 0. , ע"פ ירמיה י, טז: הקב"הבורא כל הנבראים פו, יב. תהליםע"פ : אודך בכל לבבי 1 ביאור:

: נוגש 3 ע"פ איכה א, ט. הושפלתי, :כי ירדתי פלאים .שעיה לח, טזע"פ י ,רפא אותי: החלימני

ע"פ  : בית המקדש,בית תפארתי 9 איכה ג, ז. הקשה עלי, :הכביד נחשתי ., ע"פ שמות ה, יגהאויב

הלוי : ישוב לוי על דוכן 9 בראשית מט, כד. ,החזר לי את כוחי :תשב באיתן קשתי 5 ישעיה ס, ז.

ישב במקומו הנכון  ישראל עמךו: ועמך ישב על כן 8 .במקדש יחזור למלא את תפקידו על הדוכן

יפרח  ישעי 11 ע"פ ישעיה טז, ה. כסאך מוכן למשפט, :כסאך בחסד יוכן 4 .)בארץ ישראל( והראוי

את המר  )האל( מיריש :לשלום מר לי מר 10 צב, יג. תהליםע"פ  ,דותי תפרוץ ותשגשגפ :כתמר

ע"פ  ,תהללא ובגדולתך :דך אתימרוובכב 13 ישועה, ישעיה לח, יז.בשלום, בשהיה מנת חלקי 

: ינחה צור לפני יתהלך 16 קמג, ח. תהליםע"פ  אלך בדרך הישר, :ובדרך זו אהלך 15 ישעיה סא, ו.

ע"פ דברים עלי מלך בשר ודם, ממר( שים או)ולא  :השימה עלי מלך 19אותי, יראה לי את הדרך. 

ואני  01 קכב, ז. תהליםע"פ : בשלוה. בביטחון, בשקטאויבי חיים : בשלוהסביבותי  14 יז, יד.

ישראל, עם כינוי ל :אסיר התקוה 01 .ירמיה כד, ט , ע"פחרדהבפלצות, ואילו אני שרוי ב: זעוהל

 05 .גע"פ ישעיה ח, , כינוי למשיח :וחש בז שלל מהר 09: גאולתי. פעמי ישעי 03 ע"פ זכריה ט, יב.

       . , הלשון ע"פ נחום ג, ב: במהרהסוס דוהר

 

מעין אזורית בתוספת מילות מילואים אל דוד. ורפרין המופק  כמו סטרופית,תבנית שירית: 

 מחזרה על שני טורים של כל מחרוזת ולא מטורי סטרופת הפתיחה.  

  .וכו'([ תג] -ת/גגג [תב] -ת/ בבב [תא] -ת/ אאא [שת] -חריזה: )שתשת

   .וכו' 9, 9-1: בשיר כל סטרופהו ;9+9, 0-1משקל: הברות פונטי, סטרופת פתיחה: 

  .אקרוסטיכון: אני יוסף

  .תורכילחן: 
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  Ey sanem-i can- sitan.136תעתיק לועזי:

  .Nevrüz Ajamמקאם: ניברוש עאגאם, 

 .1634א דוידזון, אוצר השירה,  :זכרנ

 בשינוי. ,טז , שומרי החומות,ברנשטיין 137;נא, בשינוי ,נג'ארה, זמירות ישראל )שלוניקי( נדפס:

  . T-S H 11.141ספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

 

 ע ע"ב                                                                                                           קע

 סי' יוסף    אי פיליק תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

ר ָהָיה ִעם ֲאבֹוַתי  י              ִהי ְיָי ִעִּמי ַכְאש 

 ָוָנע ֵבין ַצר ָכל ְימֹוַתי   ַאל ַיַעְזֵבִני נֹוֵדד            

ְרָפה ִהָכה ְלַחַּיי ְוָהַרס ִמְשְכנֹוַתי                ְבח 

 ָיִשים ַרְגַלי ָכַאָּילֹות ַיְדִריֵכִני ַעל ָבמֹוַתי          ישים וכו'             

   

 ִמַכף אֹוְיִבי ַיִציֵלִני ִכי ַקְצִתי ְבַחַּיי   ּו        5

 ִכי ַרבֹות קֹוְראֹות ְקָראּוִני ַעל ֹזאת ִלִבי ַדַּוי              

      ָחַרב ִעיִרי ְונֻוַטל ָכבֹוד ִמֵבית ַמֲאַוַּיי             

ְתַפֵלל ֵאָליו ִיְשַמע קֹול ַתֲחנּונֹוַתי                      ַעל ֹזאת א 

 ָיִשים ]ַרְגַלי ָכַאָּילֹות ַיְדִריֵכִני ַעל ָבמֹוַתי[                  

 

פ        11  ִשיֵבם ַעל ֵלב ַאֲהֹרן יר ְוַאְבֵני ֹשַהם יְ  ס 

ם ָיִשיב אּוִרים ְוֻתוִּמים ְוָארֹון              ד   ְוַגם ְכק 

ה ְבִגיל ִשְמָחה ָורֹון               יֹוִציא ְבִחיָריו ִמָּגלּות ז 

  ּוְשמֹו ֲאַהֵלל ְבִשיר ַלְּמַנֵצַח ַמְנִּגינֹוַתי                 

 ם ]ַרְגַלי ָכַאָּילֹות ַיְדִריֵכִני ַעל ָבמֹוַתי[        ָיִשי                 

 

  בגולה.  :נודד 0 טו.יג; שמות ג,  ע"פ ,יאבותכלפי  בעבר יסייע לי כפי שנהג: יהי...אבותי 1 ביאור:

בית את : משכנותי איוב טז, י. ע"פ , ביזה אותי,ללא בושה סתר ליהאויב : בחרפה הכה לחיי 3

 אל החופש ותזריזות ובקלילדלג באכאילה בקשה : במותי...ישים 9 מג, ג. תהליםמקדשי, ע"פ 

בית ואל  ינחני אל ירושלים :ידריכני על במותיאל ירושלים ולבית המקדש.  מן הגלותואצא 

מקרים, ארועים,  :קוראות 6 ע"פ עזרא ח, לא. :ומכף אויבי יצילני 5 ע"פ חבקוק ג, יט. המקדש,

בית מ :מבית מאויי : ונלקח.ונוטל ע"פ ישעיה א, כו. : ירושלים,עירי 9יט. ע"פ ישעיה נא, 

הכהן ישיב את החושן המשובץ אבני חן לשאת על  :...אהרןספיר 11 קלב, יג. תהליםע"פ  המקדש,

כינוי לגורלות הקודש שהיו בחושן הכהן הגדול,  :אורים ותומים 11 כ. ;הגדול, ע"פ שמות כח, יח

                                            
136
 :135, סימן 119יהלום, עמ'  -טיצה 

“O soul –ravishing idol!”. Meter munsarit.  
137
 חסרות.  6-5, 3השיר חלקי, מחרוזות:  
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, ע"פ מלכים א ארון הברית, הממוקם בקודש הקודשים של בית המקדש :וארון ויקרא ח, ח.ע"פ 

    .סז, א תהלים :נותיינגמלמנצח  13. קה, ו תהליםישראל, ע"פ  את :בחיריו 10 .ח, ו

     

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .וכו' 6+ 9+ 6, 5-9||  9+ 8, 3||  6+ 9+ 5, 0-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Ey felek.138תעתיק לועזי:

  .Nevrüz Ajamמקאם: ניברוש עאגאם, 

 . 1019: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 עא ע"א   -ע ע"ב                                                                                                        קעא

  סי' יוסף    יוזום ייאשי תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

 ֹבא ֵאַלי ִאיש ַהִתְשִבי ָי              

 ִיְקֹבץ ַעּמֹו תֹוְך ִעיר ְצִבי                

 ח ְכמֹו ְצִבי ַעד ָאן ִיְבַר                

 ַיְרִחיק ְנֹדד ִמְּמלֹוִני          ַעד                     

 

 ִיְבנ ה ִעיר ַהְנַשָּמה  ו             5

 ְוִיְגַדע ָרֵמי ַהקֹוָמה                

ה ָעְצָמה                  ּוְלֵאין אֹוִנים ַיְרב 

 ּוֵמאֹוְיַבי ַיִציֵלִני               ּוְלֵאין                   

 

 ִעיֵפי ְלָבִבי ָיִקים  ס                 

 ַיְמֵשִני ִמַּמֲעַמִקים            11

 ְוִחָציו ִיְפַעל ְלדֹוְלִקים                

ִני         ְוִחצָ                     יו ְלאֹוְיַבי ָאְמצּו ִמּמ 

 

 יק ִבְרַכִים ְוַחְלָחָלה  פ               

 ֵתן ַלּגֹוִים ֵאל ַנֲעָלה                

ַוח ְוַהָצָלה            15  ְוִלי ר 

         ַיְעֹמד ְוֵיֵשב ִליִמיִני           ְוִלי                   

                                            
138
 .”O destiny“:100, סעיף 113מודלים תורכיים, עמ' יהלום,  -טיצה 

פתיחות  15הנ"ל מציינים כי פתיחה זו מאוד נפוצה וקשה להצביע על הביצוע הישן ביותר.  הם משערים כי מתוך 
(. הם גם מציינים כי 1510-1999) Adliשמו הספרותי הוא  ,השני  Sultan Bayezidכאלה הישנה ביותר היא של 

  פתיחה זו דיה כדי להורות לקוראים /משתתפים את המוסיקה.
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ע"פ יחזקאל כ,  ,ירושלים :עיר צבי 0 .על בוא המשיח , מבשראליהו הנביא :תשביהאיש  1 ביאור:

 ירושלים :נשמההעיר  5 .משכני, ארץ ישראל : ממקוםממלוני 9: ינוס במהירות. צבי...עד 3ו. 

 9 , ע"פ ישעיה, י, לג.ישראל ויביא ויכרית, את :קומההרמי  ויגדע 6החרבה, ע"פ יחזקאל לו, לה. 

: ע"פ ומאויבי יצילני 8 .ישעיה מ, כט, ע"פ כח לו יחזק, ירבה ישראל עם ואת: עצמה....איןול

, ע"פ ירמיה מד, : יקיים, יוציא לפועליקים .משאלותי ,ימחשבות :ביבל סעיפי 4 לא, טז. תהלים

וחציו יפעל  11קל, א.  תהליםע"פ  מהגלות, שפלותי,מ :ממעמקיםיצילני.  :ימשני 11 כט.

 אויביל: לאויבי אמצו ממני 10 ז, יד. תהלים, ע"פ יכוון לעבר אויבי ישראל פגעיו: ואת לדולקים

: אל נעלה 19 פחד. )באויבים( : הכנס בהם...לגויםפיק  19-13 ., ע"פ שמואל ב כב, יחהחזקים ממני

גאולה ורווחה, ע"פ אסתר ד,  שראל: וליולי רוח והצלה 15 הקב"ה, ע"פ יחזקאל ט, ג.כינוי פנייה ל

 .  א ,קי תהלים ע"פ וישראל ינצלו וישבו בבטחה, :ימינייעמד וישב ל 16יד. 

 

 תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית. הרפרין מופק מחזרה על שני טורים של כל מחרוזת.

  .[ וכו'(גת] -[ / גגגתבת] -[ / בבבתאת] -חריזה: )אאאת

  .8משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

 .תורכילחן: 

 Yözüm yaşi.139תעתיק לועזי:

  .Nevrüz Ajamמקאם: ניברוש עאגאם, 

 .83דוידזון, אוצר השירה, י   :זכרנ

 ברנשטיין, משירי הגאולה, שיר ב, בשינוי.; בשינוי ,יטשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 עא ע"א                                                                                                         קעב

 סי' יוסף    טולו אינו תורכיניברוש עגאם לחן 

 

 ֹוֵדַע ַמְחְשבֹות ָאָדם ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיש  י          

ן ִרְקִחי ִהְבִאיש ְשבֹור ִשיֵני ַצר מָ              מ  ר ש   ַשל ִבי ֲאש 

ן ָדִוד ִכי ְלַנֲחֵמִני ָיִאיץ              ת ב   ּוְשַלח ֵאַלי א 

 ּוְשמֹור ֵצאִתי ּובֹוִאי ָתִמיד ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם        ושמור וכו'             

 

פ        5  ר ִבי ָרדּו ֹוְך ֲחרֹון ַאף ְוֵחיָמה ַעל ָצִרים ֲאש   ּוש 

ר ָזדּו               ָהֵשב ְּגמּוָלם ְבֹראָשם ּוַבָדָבר ֲאש 

ר ָטְמנּו ִלי ַפח ִיְלְקשּו ְוִיָלְכדּו              ת ֲאש  ש   ְור 

ם ְכָפֳעָלם                   ִיְפלּו ְבַמֲהמֹורֹות ְוֵתן ָלה 

 ּוְשמֹור ]ֵצאִתי ּובֹוִאי ָתִמיד ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם[                 

                                            
139
  "The Tears of my eyes“.:338, סימן 199יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

 .Maqam nevrüz.   19 -שני שירים של המשורר בן המאה ה Qazi Burhanuddin (1348-1319 מתחילים )
 במילים אלו.
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ביזה, ש :הבאיש...אשר 0 , יד.גק תהלים ע"פגם ; וצד, יא תהלים : הקב"ה,איש... יודע 1 ביאור:

ע"פ ישעיה כב, : לנחמני יאיץהמשיח הגואל. את : בן דוד 3 .א הלת י,וק ראה, ללשון השפיל אותי

על אויבי אשר שולטים  הוצא ת כעסךוא: ושפוך...רדו 5 .קכא, ח תהליםע"פ  :ושמור...עולם 9 ד.

 רשת...ו 9 שמות יח, יא. רשעם ופשעם, : עבורבדבר אשר זדווכח, ד.  תהלים :השב גמולם 6בי. 

יפלו לתוך  (שאויבי): מהמורותיפלו ב 8 קמ, ו. תהליםע"פ  ,הם יפלו ,טמנו ליובפח אשר : ילקשו

 תהלים גמולם, את המגיע להם,כתן להם ו: תן להם כפעלםו. יאקמ,  תהליםע"פ  ,עמוקים ותבור

            כח, ד.

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[(ת] -[ / אאאתת] -חריזה: )שששת

  .(8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

 .140Tulu itiתעתיק לועזי:

  .Nevrüz Ajamמקאם: ניברוש עאגאם, 

 . 1555: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

  . 11.141T-S Hספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 

    

  ע"ב -עא ע"א                                                                                                         קעג

  סי' יוסף    *ני אגילדי פיזאי יול תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

ה ְישּועֹות ַמְלכֹו ַעם ִמְנָותֹו ְמגֹוָרש  י              ַחכ 

ְך ָדרֹוש ִיְדֹרש              ר   יֹום יֹום יֹוִחיל בֹואֹו ּוְלָכל עֹוֵבר ד 

ם ְמקֹום הּוא חֹונ ה ָאן ִעיר מֹוָשבֹו ּוִמְגָרש                 ַהְרִאית 

ְביֹון ַדל ָוָרש               אליו וכו'               ֵאָליו ֹתאְמרּו ֵאַלי ָיֹבא יֹוִשיַע א 

 

ל ֵחיקֹו  ו          5  יַדֵכא עֹוֵשק ְוחֹוֵמס ָיִשיב ָפֳעלֹו א 

ש ֱאנֹוש ָאנּוש ַיִציל ָעשּוק ִמַּיד עֹוְשקֹו ִיְפד                ה נ פ 

ְלקֹו              ָך ָהְיָתה ִמְדָבר ִחיש ִיְנַחל ְיהּוָדה ח   ִעיר ָקְדש 

ה ְוִניַרש                   ְלֵקנּו ָעֹלה ַנֲעל  ת ח   ַּגם ֻכָלנּו א 

ְביֹון ַדל ָוָרש[ ֵאָליו ]ֹתאְמרּו ֵאַלי ָיֹבא י                   ֹוִשיַע א 

 

 

 

 

                                            
140
 :315, סימן 191יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“[The Sun or another celestial body] has risen/ rose”. Meter hazaj. Maqam Nevrüz. 
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ָנה פ  ֹוד  ס      11 ִשי ָנא ַּגֵלה ַּגם ְבִעָתּה ֲהִחיש   ְדיֹון נַפְ

ָנה               ַאְרמֹון ַעל ִמְשָפטֹו ֵיֵשב ָעֵרי ְיהּוָדה ִתָבנ 

ָנה               ּוַבִית ִבְנֵוה ָנְכִרים ִאיש ַאֵחר ְיַחְלל 

 ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָשה ְוִיְשָרֵאל יֹוְרָשיו ִיַרש                   

 ְוָהָיה ]ֱאדֹום ְיֵרָשה ְוִיְשָרֵאל יֹוְרָשיו ִיַרש[                     

 

יום יום יוחיל  0האל. הצלתו על ידי : עם ישראל שגורש מארצו יחכה ליחכה...מגורש 1ביאור: 

 הראיתם... 3על בוא הישועה.  אחד : וישאל כל ולכל...ידרש: כל יום יצפה, יקווה, לבואו. בואו

האם ראיתם היכן הוא נמצא )"חונה"(  .0: שאלה שישראל שואלים את עוברי האורח מטור ומגרש

 תהליםעם ישראל, ע"פ כינוי ל: אביון דל כך תשיבו לאל. :אליו תאמרו 9 והיכן משכנו הקבוע?

 אויביו,הגויים  וידכא את  :וידכא...חיקו 5: שיבוא אלי, אל ישראל ויציל אותם. אלי...ורש קיג, ז.

 : יחלץ, יציל, ע"פ מיכה ו, ד.יפדה 6 לאויבים כגמולם. חזיר: יחיקו...ישיב עב, ד. תהליםע"פ 

: נגזל מיד ועשוק מיד עושק. ישראלמצבם של , הכוונה לשאין לו מרפא חולה: אדם אנוש אנוש

 ע"פ ישעיה סד, ט. הפכה לשממה,וחרבה נש: ירושלים מדבר...עיר 9גוזל, את ישראל מיד אויביו. 

: יתר כלנו 8 לקבל בחזרה את נחלתו, ע"פ יחזקאל מח, ח. יזכה יהודהבמהרה : חלקו...חיש

 11 ל.ע"פ במדבר יג, את ארץ ישראל,  בחזרה וירשו יעלו ישראלכל : ורשיעלה נעלה ונישראל. 

 11. , ע"פ ישעיה ס, כב: גם זרז את בואהגם בעתה החישנהגיע גאולתי. ת: גלה לי מתי גלה...סוד

: וביתם של ובית...יחללנה 10 ירמיה ל, יח.בית המקדש יוקם על מקומו הראוי,  :ישב...ארמון

לישראל  וכנעהנוצרים יו :ירש...והיה .הנוצרים: אדום 13 הגויים אויבי ישראל יחרב בידי אחרים.

     ע"פ במדבר כד, יח.  ,םירש את מקומיישראל עם ו

 

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(10-11למעט טור , 8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .יוסף אקרוסטיכון:

   .תורכילחן: 

  .Nevrüz Ajamמקאם: ניברוש עאגאם, 

 .0914דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,טושיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:
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 עב ע"א   -עא ע"ב                                                                                                         קעד

 סי' יוסף    ייורמיילי יין יימי תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

ְגִדי  י               ֱחַרד ִלִבי ֵעת ָצִרי ִיְלטֹוש ֵעיָניו ְלנ 

ץ ְכֵבִדי                ַיֲחרֹוק ָעַלי ְבִשיָניו ִיְשפֹוְך ָלָאר 

 ַמֵהר הֹוִשיֵעִני ִכי ֹלא אּוַכל ְשֵאת ְנדּוִדי              

ַטח                ָיֵגל ִיְשַמח ְכבֹוִדי         בשרי וכו' ְבָשִרי ִיְשכֹון ָלב 

 

ת  ּו         5 ָך כֹוְנֵנהּו ֵאל ֱאמ   ְמקֹום ִמְשַכן ְכבֹוד 

 ְוַלַעְרִבי ָשָּמה ַיֵהל חּוָשה ַהְשֵמד ְוַהְצֵמת              

ת               מ  ב ָנָקם נֹוק  ר   ֵאל ַקָנא ָהֵבא ָנא ָעָליו ח 

 ִכי ִהְגִביר ֲהמֹון ֲחָייָליו ֵהִפיץ ֲהמֹון ְּגדּוִדי                        

ַטח ָיֵגל ִיְשַמח ְכבֹוִדי[                         ְבָשִרי ]ִיְשכֹון ָלב 

 

ת ְרִדיִדי  ףֹו  ס       11  ָיסּופּו ַאְנֵשי ָדִמים ִכי ָנְשאּו א 

  ּה ָכל ִזיִוי ְוהֹוִדי ּוְבֵנה ִעיר ַנֲחַלת ְצִבי בָ              

ת ֹלא ִאיָרא ַרע ִכי ַאָתה ִעָּמִדי                ּוְבֵגיא ַצְלָמו 

 ְכבֹוִדי ּוֵמִרים ֹראִשי ֱהֵיה ָמֵגן ַבֲעִדי                       

 ְכבֹוִדי ]ּוֵמִרים ֹראִשי ֱהֵיה ָמֵגן ַבֲעִדי[                       

 

ע"פ  יוציא את זעמו עלי,ו תן בי מבט עויןאויבי י :צרי...בשיניו 0-1 : אפחד.לבייחרד  1 ביאור:

 : איני יכול לסבול עוד אתנדודי...לא 3 ע"פ איכה ב, יא.יענני,  :ישפוך לארץ כבדי 0 איוב טז, ט.

ע"פ ואעלה לארצי( אהיה בטוח ומוגן, ונפשי תצהל,  גאל)כשא :בשרי...כבודי 9 .בגלות היותי נווד,

: הקם, כוננהו כו, ח. תהלים : וירושלים, מקום בית מקדשך,מקום משכן כבודךו 5 טז, ט. תהלים

 ,שהשתכן שם : ולנודדולערבי שמה יהל 6לא, ו.  תהלים: הקב"ה, אל אמתמחדש.  אותו בנה

אל  9 .ח קא, תהליםהכרת, ע"פ : והצמתו. חסל אותם: דהשמ חושה ע"פ ישעיה יג, כ.האויב, 

... כי 8 ע"פ ויקרא כו, כה. נקום באויב, :נוקמת...הבא : על אויבי.עליו: הקב"ה, שמות כ, ד. קנא

ע"פ  : יאבדו, יתמו,יסופו 11 האויב בחייליו הרבים הביס את צבא ישראל ופזר את חייליו. :גדודי

 מבגדי,: הפשיטו אותי נשאו את רדידינה, כד.  תהליםאויבי ישראל,  :אנשי דמים .יזישעיה סו, 

: זיוי והודי ע"פ ירמיה ג, יט. ירושלים, את :נחלת צביעיר  11 .זשיר השירים ה,  גם ביזו אותי,

 עימי,  (אל)הלא אחשוש היות ואתה  במקום מפחיד, גם כשאלך :עמדיובגיא... 10תפארתי. 

אשר מרים את עמו  : כינוי לקב"הומרים ראשיג, ד.  תהלים: הקב"ה, כבודי 13 כג, ד. תהלים

        גן עלי.ת :בעדיהיה מגן  .משפלותו
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 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   (.[ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(9+ 8) 15 משקל: הברות פונטי

  .יוסף אקרוסטיכון:

  .תורכילחן: 

 Gyün yüz[ü]ni görmeyeli. 141תעתיק לועזי:

  Nevrüz Ajam.מקאם: ניברוש עאגאם, 

 .0939דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

     .בשינוי ,יאשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 עב ע"א                                                                                                         קעה

 *שאש אולוף מוטרוף דימי תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

ָך / ַעם זּו ֵמֵראִשית ָקִניָת  י           ֱחסּו ִבְכָנפ 

ם ִהְתַרִפיָת          ָך / ַבַצר ָלה   ִכי ָכלּו ְבַאפ 

ם ָכִריָת          ָך / ָאְזַנִים ָלה   ָשַפְכָת ָבם ַזְעפ 

ָך / צּור ַעל כָ          ם ַכפ   הרחק וכו'        ל ְיקּום ָשִריתָ ַהְרֵחק ֵמה 

 

ָך  ו       5 ְצְפָך ְוֵאיָמת   ַעד ָאן ְתַבֲעֵתם / ק 

יָך           ם / ְוָשתּו כֹוס ֲחָמת  ש רֹות   ִהְשִקיָתם ֹשר 

ָך          ְבָרת  ְאסֹוף ע   ְוָכל אֹוֵיב ַיְצִמיֵתם / ְוֹלא ת 

ם ִרִּויָת ָהֵפר ַכְעָסְך ְוָהֵתם /                  ִכי ַלַען ָלה 

ָך / צּור ַעל ָכל ְיקּום ָשִריָת[                 ם ַכפ   ַהְרֵחק ]ֵמה 

 

ם / ִנְכלּו ְוִגינּו אֹוָתם  ס   11  ֹוְרִרים ְבִנְכֵליה 

ם / ְבָכל ִשְבָתם ְוִקיָמָתם           ְוצֹוְרִרים ֵהם ָלה 

ם / ּגַ           ם ַרבּו ָעְצמּו ַמְצִמיָתם ָמנֹוס ָאַבד ִמְנה 

ר ֹלא ִצִּויָת                 ם / ּגֹוִים ֲאש   ּוָבאּו תֹוְך ְנֵויה 

ָך / צּור ַעל ָכל ְיקּום ָשִריָת[                 ם ַכפ   ַהְרֵחק ]ֵמה 

 

ֱחָסיּון  פ     15 ם ָבְך י   רֹוש ֵאל ַכְנֵפי שּוָלְך / ֲעֵליה 

ש ִיְהיּון           ְוִיְדְבקּון ְבִצָלְך / ְוַאְנֵשי ֹקד 

ן ֵביְתָך ִיְרְויּון             ש   צּור ַעל ָכל ְיצּור ָמַלְך / ִמד 

ת ִאִּויָת                 ב   ּוְבֵנה ִמְקַדש ִהלּוָלְך / ָמכֹון ָלש 

ָך / צּור ַעל ָכל ְיקּום ָשִריָת[                 ם ַכפ   ַהְרֵחק ]ֵמה 
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 :164, סימן 101יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“Since I last saw your sunlike face”. Meter ramal or rajaz.Maqam nevrüz. 
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יצרת, ע"פ משלי  ,: בראתקנית לו, ח. תהליםע"פ  : ימצאו מסתור ומחסה,יחסו בכנפך 1 ביאור:

כלו  0 , ע"פ ישעיה מג, כא.יצרת מראשיתו : העם הזה אשר בראת,עם זו מראשית קנית .ח, כב

במצב  כשהם היואבל : בצר להם התרפית ע"פ יחזקאל ה, יג.גזת עליהם, : מאסת בהם, רבאפך

: הוצאת בם זעפך שפכת 3ע"פ מלכים ב ט, טו.  (,התרפאתגרמת להבראתם ) טיפלת בהם, קשה,

הרחק  9 מ, ז. תהליםע"פ  את דבריהם, תשמעאבל  :אזנים להם כרית. מךזעעליהם את כעסך, 

, על היקום כולול שמו ,: הקב"השרית...צור ע"פ איוב יג, כא. תחוס, תרחם עליהם, :מהם כפך

ע"פ  רעל, :שרש רותם 6 .ךרוגזו ךכעס עם תבהילם, : ועד מתיועד...ואימתך 5 י.י, ירמיה ע"פ 

: ידכא, יענה יצמיתם 9 ע"פ ישעיה נא, יז. וספגו את מנת כעסך, :ושתו כוס חמתיך איוב ל, ד.

 8 פה, ד. תהלים, ע"פ ךכעסאת  תלא שכחבכל זאת, : ועברתךולא תאסוף  צד, כג. תהלים אותם,

כי לען  ר, ע"פ יחזקאל כד, י.וגמ: וסיים, והתםפה, ה.  תהליםע"פ הפסק את כעסך,  :הפר כעסך

ע"פ  וכאן הכוונה לאויבי ישראל, רשעים: סוררים 11 .: הם שבעו מרורים כטעם הלענהלהם רוית

 .השמיצו :וגינו ע"פ במדבר כה, יח. ,ם וערמתםהותיזימבמ, התנכלו: נכלובנכליהם  סח, ז. תהלים

מנוס אבד  10: האויבים שונאים את ישראל בכל מקום ובכל מעשיהם. וצוררים...וקימתם 11

מעניהם, מדכאיהם, התחזקו  :עצמו מצמיתםאיוב יא, כ.  לישראל, אבדה להם,התקווה : מנהם

האויבים כבשו את ארצם של ישראל בניגוד : ובאו...צוית 13 סט, ה. תהליםוהתרבו, ע"פ 

כך , על ישראל, : תגן עליהם...יחסיוןפרוש : שובל הבגד, ע"פ ישעיה ו, א.שולך 15 לפקודתך.

: והם יהיו ואנשי קדש יהיון. אליך יהיו תחת חסותך יצמדו: בצלך וידבקון 16 .מחסה להםשיהיה 

מדשן  כל נברא. על מושלש : הקב"המלך...צור 19 ל.שמות כב, טומאה, יתרחקו מכל , מאמינים

מכון  .המהולל : מקדשהלולך מקדש 18 לו, ט. תהליםע"פ מטובך, יקבלו ישראל : ביתך ירויון

     קלב, יג. תהלים, ע"פ בו חשקתש המקום: לשבת אוית

 

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

     .[(שת] -גת גד גד [ /  גדשת] -את אב אב אב [ / אבשת] -שת שת שת חריזה: )שת

  .(16)למעט טור   8+ 9משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

   142.תורכילחן: 

  .Nevrüz Ajamמקאם: ניברוש עאגאם, 

 .0909דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,ידשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 

 

 

 

                                            
142
, 158שאקלה דילדין ראזי איגאן, ראה: שם,  עמ'  יהלום, מודלים תורכיים הלחן התורכי המצויין הוא: -טיצה 

 והוא אינו תואם את הלחן המובא בראש שיר זה.   .099סעיף 
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 עב ע"ב                                                                                               )לקוי(קעו 

 סי' יוסף    קארדש גיגום תורכיניברוש עגאם לחן 

 

  ּה ְיָי צּור עֹוָלִמים / ִנְקָדש ְברּום ַהְשָחִקיםָי           

 ִמִפי ַרִבים ֵכן ְשֵלִמים / ִמִפי עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים             

 ַקֵבץ ַעָּמְך ִמן ָהַעִּמים / ַהְקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים            

ל יְ               יעֹוַתי ָתִקים ִר ּוְבֵנה ִמְקָדש ְכמֹו ָרִמים / ֹאה 

 ִמים / ְקָראִתיָך ִמַּמְעַמִקים          שמעה  וכו' ִשְמָעה קֹוִלי ָדר ִבְמרוֹ           5

 

ְלִקי  ו              ַהְקֵשב ּוִבין ֲהִגיִגי / ְמָנת כֹוִסי ְוַגם ח 

ם ֻחִקי  ָהֵכן ִמְשִתי ּוַפת ָבִגי             ח   / ַהְטִריֵפִני ל 

ף ִחְשִקי  ָאָנא ִיַּמס ֵשן מֹוְגִגי              / ָשם ֲחָרָדה נ ש 

ת ִמְתִקי              ְחַדל א  ְתַעְנִגי / ַעד ָאָנא א   ּוְבתֹוָרְתָך א 

 ֲעֵנִני ֱאֹלֵהי ִצְדִקי / ְוַהְרֵחב ִלי ַבְּמצֹוִקים                11

 ים[ ִשְמָעה ]קֹוִלי ָדר ִבְמרֹוִמים / ְקָראִתיָך ִמַּמְעַמִק                    

 

ַל]ִי[ם  ש             יָך / ַיֲעלּו ִלירּוָשִ  ַלח ֵאל ָכל ִצְבאֹות 

יָך / ֵהן ַחקֹוָתם ַעל ַכַפִים              ְצְבעֹות   ַמֲעֵשה א 

יָך / ְכיֹום ֵצאָתם ִמִּמְצַרִים               ְוַהְרֵאם ְּגבּורֹות 

ָך / פְ         15  ַתח ֲאֻרובֹות ָשַמִיםַהְשִביֵעם ִמטּוב ֵבית 

יָך / ְוָעְנֵדם ְכמֹו ֲעָנִקים                      ָקְשֵרם ַעל ַּגְרְּגרֹות 

 ִשְמָעה ]קֹוִלי ָדר ִבְמרֹוִמים / ְקָראִתיָך ִמַּמְעַמִקים[                   

 

 ים ינּו ְיַסְפרּו ִצְדָקְך / ֵאל ִנָשא ַעל ָכל ִנָשִא  פ            

ת ֻחו              / ְלָכל ָהָעם ַהִנְמָצִאים     ָקְךיֹוִדיעּו ָתִמיד א 

ְלָקְך / ַבָפז ִנְהי ה ְמֻסוָלִאים         01  ָלֵכן ַקח ָלנּו ְלח 

ל תֹוְך ֵחיָקְך / ִבְזרֹוָעְך ַקֵבץ ְטָלִאים               ַהְשִכיֵבנּו א 

 ........................................קים[].........                   

 ]ִשְמָעה קֹוִלי ָדר ִבְמרֹוִמים / ְקָראִתיָך ִמַּמְעַמִקים[                         

 

: שלמים 0השמים.  מרומי: בשחקיםה רוםב ישעיה כו, ד. : הקב"ה,צור עולמים יי יה 1 ביאור:

 ח, ג. תהלים :מפי עוללים ויונקיםע"פ נחום א, יב.  ,רבים כן שלמים .ישראל הצדיקים, התמימים

, : הקב"הדר במרומים 5 .בית המקדשמשכן, : יעותיראהל י עח, סט. תהליםע"פ  :רמים...ובנה 9

 בוהקש. , תפילותיותישי: לחהגיגי 6 קל, א. תהליםע"פ  :קראתיך ממעמקים ע"פ ישעיה לג, טז.

 :משתי 9 טז, ה. תהליםע"פ גורלי, מזלי,  :וגם חלקימנת כוסי ה, ב.  תהליםע"פ : ובין הגיגי

: האכילני במידה הדרושה הטריפני לחם חקי ע"פ דניאל א, טז. מזוני, ,ומאכלי: פת בגיו .משקי

 .האויבים הלוחצים, ע"פ ישעיה נא, כג :מוגגימוג, ע"פ דברים כ, ח. י :ימס 8 משלי ל, ח., לי

, ע"פ ישעיה אהנה: אתענגי 4 ע"פ ישעיה כא, ד. בעית,הפך דבר מענג ושמח לדבר מ :חשקי...שם
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 ע"פ שופטים ט, יא. מלימוד תורה המשול לדבר מתוק, הלשון :מתקי. היה מנוע: אאחדל. נח, יד

: במצוקיםד, ב.  תהליםע"פ : ענני...לי תביא לרווחה. :והרחב. ישעיה מה, כאע"פ : אלהי צדקי 11

: ירושלםל , ע"פ שמות ז, ד.את ישראל :צבאותיך 10 .קמגקיט,  תהליםלחץ, ע"פ ה ומצוקבשעת 

מיד הם תש ךכ םחקקת את דמות שכן :כפים...הן 13 ירושל]י[ם.לע"פ החריזה בסטרופה צ"ל 

נפלאות כפי שעשית לעם ניסים ו עתהעשה להם  :והראם...ממצרים 19 ע"פ ישעיה מט, טז. ,ךלנגד

כל ב םרעבונ את מלא: מטוב ביתך השביעם 15ז. -ע"פ דברים יא גישראל כשהוצאתם ממצרים, 

 :קשרם על גרגרותיך 16 ע"פ מלאכי ג, י., ן לשפעמגשם לברכה, סי :פתח ארובות שמים טובך.

, ע"פ לצואר יםתכשיט :ענקים .כא, ומשלי  ענוד את ישראל על צווארך, משמע היה גאה בהם,

 :לכל העם הנמצאים תורתך.מצוותך, : חוקך: הקב"ה. אל נשא על כל נשאים 18 .משלי א, ט

חשובים ויקרים,  נהיה :בפז נהיה מסולאים: קח אותנו להיות לך. קח לנו לחלקך 01 אסתר א, ה.

: ישראל טלאים ללבך. נוקרב :אל תוך חיקך השכיבנו 01 שקולים לזהב, ע"פ איכה ד, ב. כאילו

           המשך השיר חסר בשל נשירת דפים. 03 ע"פ ישעיה מ, יא. :בזרועך קבץ טלאים שנמשלו לצאן.

 

 143.תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[ וכו'(שת] -בת אב אב אב [ / אבשת] -שת שת שת שת חריזה: )שת

 .8+ 8משקל: הברות פונטי 

   .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

 Qardaşcigum.144תעתיק לועזי:

  .Nevrüz Ajamמקאם: ניברוש עאגאם, 

 .  680: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 קעז "יהמה לבי"

 145ע"ב-עג ע"א :במקור.  מיקומם קעח  "יומם אקרא" חסרים -ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
143
 סוף השיר חסר )חסר דף(, ההשלמה על פי התבנית.   
144
 ”My dear little brother“. 059, סעיף 150תורכיים, עמ' יהלום, מודלים  -טיצה 
145
 קז.   -התחלות השירים קעז, קעח, קעט הובאו ממפתח השירים שבסוף הספר, ראה: פזמונים ובקשות, עמ' קה 
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 146עד ע"א                                                                                             (לקויקעט )

   תחילת השיר: יזל מים

 

               ]...[ 

 ]קּוָמה[ ְוהֹוִשיֵעִני                     חנני              

 

 ֵליַטת ֵבית ִיְשָרֵאל  פ              

 ַהֲעֵלם ָנא ְלֵבית ֵאל               

 ִשיָחם ְרֵצה ְוהֹוֵאל                  

 חנני                  קּוָמה ְוהֹוִשיֵעִני              5   

 

 קֹור ּוְדרֹוש ָפֳעִלי  ח              

ה ִמלּוִלי                ְהּג  ת י   ֱאמ 

 ְקָראִתיָך חּוָשה ִלי               

 חנני                 קּוָמה ְוהֹוִשיֵעִני                    

 

 ֵכִני ִלְראֹות ִבְנַין ז         11  

 ֵבית ָקְדִשי ֹראש ָכל ִמְנָין               

ק ַכִשְרָין                 ד  ְלַבש צ   ְוא 

 חנני                  קּוָמה ְוהֹוִשיֵעִני                    

 

   ֵבל ִשיִחי ְסִפיִחיק              

 ּוְרֵצה ֵריַח ִניחֹוִחי         15   

 ֹוף ַכָּמָטר ִלְקִחי    ַיְער              

         חנני                  קּוָמה ְוהֹוִשיֵעִני                   

               

 פליטת ג, ח. תהליםע"פ  :קומה והושיעני מילה זו חסרה והושלמה ע"פ ההמשך. :קומה 1 ביאור:

ע"פ  : לירושלים,אללבית  3 ע"פ ישעיה ד, ב.לות, הנמצאת בג ישראלשארית : בית ישראל

 6 , ע"פ שמואל א יב, כב.: ורצההואלו .פילתםתבקשתם,  קבל את :שיחם רצה 9 בראשית יב, ח.

אמת יהגה : ידבר, ע"פ משלי ח, ז. יהגה 9צה, ט.  תהליםע"פ  ,מעשי בדוק :ודרוש פעלי חקור

 תהלים מהר לקראתי, פניתי אליך בבקשה, :קראתיך חושה לי 8: דברי הם דברי אמת. מלולי

מקדש מחדש, כלומר : תן לי את הזכות לחיות ולראות את בניין הזכני...קדשי 11-11 קמא, א.

 10הקב"ה, ראשון ואין ראשית לראשיתו. כינוי פנייה ל :ראש כל מנין 11לזכות לימי הגאולה. 

 שיחי קבל 19 ע"פ ישעיה נט, יז.אנהג כדרכו של צדיק, הצדק יעטוף אותי,  :ואלבש צדק כשרין

 .לכבודך עבודת הקודש אתקבל ברצון : וורצה ריח ניחוחי 15 ., שירי זהקבל את תפילתי :ספיחי

      דברים לב, ב.  יזל כגשם,שירי ידברי, : יערוף כמטר לקחי 16

                                            
146
 .תחילת השיר כנראה עג ע"ב 
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  מילת מילואים. בתוספת מעין מרובע , תחילת השיר חסרה. סטרופיתתבנית שירית: 

 וכו' (      ת -/ גגג ת -/ בבב ת -אאא… / כנראה )חריזה: 

 .(10)למעט טור,  9משקל: הברות פונטי 

 .אקרוסטיכון: חלקי כנראה ]יוס[ף חזק

  .חסר לחן:

   Nevrüz Ajam. לפי מיקומו כנראה ניברוש עאגאם, חסר, מקאם:

 . 0916: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 עד ע"א                                                                                                             קפ

 סי' יוסף    יוור ני בילא ליר ייטירדי תורכיניברוש עגאם לחן 

 

ה ָוָרם  י            ֹום ְּגֻאוָלה ַהְקִריָבה ִלי ֵאל ֵּגא 

ר                ר הּוַנף ַוֲאש                 ורעה           הּוַרם ּוְרֵעה ֹצאָנְך ֲאש 

               

 ְנפּוצֹות ִיְשָרֵאל ַקֵבץ ֵמַאְרַבע ַכְנפֹות  ּו          

                             ַוֲהִביֵאם ְלִעיר ָקְדָשְך ּוְבֵנה ְדִביָרם                  והביאם             

               

 ָרם ֱהֵיה ּוָמִגיָנם ְוֵשב ִליִמיָנם ְת  ס          5  

ְזָרם                ם ֱהֵיה ְבע   וביום                    ּוְביֹום אֹוֵיב ָיֵצר ָלה 

               

ָחד  פ              ל א  ָחד א  ץ א  ר   זּוִרים ְבַקְצֵווי א 

 ֲהִביֵאם ְוִיָקְבצּו ָלְך ֹלא ָיסּוף ִזְכָרם                הביאם                  

               

ְפָצם               ּוְבֵנה ִמְקַדש ְמעֹוָנְך ּוַמֵלא ח 

ָך ְוהֹוד ְפֵאָרם                    השיבה             11    ָהִשיָבה ְששֹון ִיְשע 

 

: צאנך 0 , ע"פ שמות טו, א; ישעיה נז, טו.: הקב"האל גאה ורם .אלי קרב :לי הקריבה 1 ביאור:

 שבעבר היה מעמדו רם וגבוה, שמות כט, כז. :אשר הונף ואשר הורם , ע"פ ירמיה כג, א.עם ישראל

: עיר קדשךל 9 ע"פ ישעיה יא, יב. אסוף את שארית ישראל מקצוות תבל, :ונפוצות...כנפות 3

: היה סתרם היה ומגינם 5 , ע"פ מלכים א ח, ו.: בית מקדשםדבירם ע"פ ישעיה נב, א., ירושליםל

ביום ו יעיק, ילחץ, ע"פ נחמיה ט, כז.: יצר 6 קיט, קיד. תהליםע"פ  עבורם מקום מסתור ומגן,

: ויקבצו 8 יחזקאל לז, יז. כל פרט מהם, :אחד אל אחד 9 ע"פ מלכים א ח, לז.: אויב יצר להם

 בית המקדש, ע"פ :מעונך 4ע"פ אסתר ט, כח.  : וזכרם לא יכלה, לא יחדל,יסוף זכרם לא יאספו.יו

 ם,הצלתעל ידי  את השמחה שראללי תחזיר :השיבה ששון ישעך 11 רצונם. :חפצם .כו, ח תהלים

 הודם, תפארתם.        :פארםנא, יד.  תהלים
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המופק מחזרה על  בתוספת רפרין ,ָרם(-) בחרוז אחיד מעין "בתים" ,שווה חרוזתבנית שירית: 

 . השני הטור

  .ָרם( -חריזה אחידה ) בתוספת [ וכו' (ת] -[ / בתת] -[ / אתת] -חריזה: )תת

 .(4)למעט טור  13משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 .147Yör ne belaler yetirdiתעתיק לועזי:

 Nevrüz Ajam.מקאם: ניברוש עאגאם, 

 .1650דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

 .בשינוי ,יגשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 עד ע"ב                                                                                                         קפא

 סי' יוסף    *אגילדי באג תורכיניברוש עגאם לחן 

 

 ֹוָנה ַתָּמה ָבָרה ְכמֹו ַחָּמה ָיָפה ַכְלָבָנה   י          

 ְשָפַתִיְך ְכצּוף ְדַבש ָתִמיד ֵהם ִיְפְצחּו ִרָנה             

יָנה ְוֵעיַנִיְך ְכמֹו יֹוִנים ֵהָּמה ֵמשָ               ִרים ִתְרא 

ל ִּגְבַעת ַהְלבוֹ              ל ִמי ְצִבָּיה ֲאַדֵּמְך ַהא   ָנה            אל  וכו' א 

 

 אֹור ָפַנִיְך ְיִאירּון ְכמֹו ְקֵני ַהְּמנֹוָרה ו          5

ץ ֵהִאיָרה              ְוזֹוַהר אֹור ְתמּוָנֵתְך ְלָכל ָהָאר 

ל ְיָשָרה             ג   ָיַדִיְך ְּגִליֵלי ָזָהב ַרְגַלִיְך ר 

ֵתן ְלֵעיַני ֵשיָנה  ֵתְך ֹלאְבַעד ִחְשֵקְך ְוַאְהבָ                      א 

ל ִּגְבַעת ַהְלבֹוָנה[                  ל ]ִמי ְצִבָּיה ֲאַדֵּמְך ַהא   א 

 

 ֵפר ִמְקַצת ְשָבַחִיְך ּוְלַחְבָרם ֹלא יּוַכל ִפי  ס        11

ה ָעְצמּו ּוַמה ָּגְדלּו ָלֵכן ַשְמִתי ָיִדי ְלִפי              ִכי מ 

 ְוֹלא אּוַכל ְלַהְלָלְך ַיֲעַלת ֵחן ִמְכַלל יֹוִפי            

ְביֹון ָמֵגן ְוִצָנה  ִכי ָהִייְת                   ַאְת ָמעֹוז ַלַדל ָלא 

ל ִּגְבַעת ַהְלבֹוָנה[                  ל ]ִמי ְצִבָּיה ֲאַדֵּמְך ַהא   א 

 

 

 

 

 

                                            
147
 : 339, סימן 199יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“See what disasters… has brought”. Meter out of order. Maqam Nevrüz. 
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ץ  ַנת ִיְקַרת ַהְדַרת ֵתֵבל ָהִייְת  פ        15  ְמשֹוש ָכל ָהָאר 

 ָכל רֹוַאִיְך ִיָבֵהלּון ְכִאילּו ָעָלה ָבם פֹוֵרץ            

ץ             ר  ה ִנְקַרץ ִמן ָהע   יֹוִפי ּגּוֵפְך ּוַמְרִאיֵתְך דֹומ 

ם                ד   ְמעֹוָנה  ְבַתְכִלית יֹוִפי ְבָרָאְך ֱאֹלֵהי ק 

ם ְמעֹוָנה[                   ד    ְבַתְכִלית ]יֹוִפי ְבָרָאְך ֱאֹלֵהי ק 

 

ע"פ  לכנסת ישראל,כנראה  ,אהובהכינוי ל :יונה תמה 1 כנסת ישראל.בשבח  דברי הקב"ה :ביאור

מתוקות.  :כצוף דבש 0 ע"פ שיר השירים ו, י. :כלבנה...ברהטהורה.  :ברה שיר השירים ו, ט.

יושר, צדק,  :משרים ע"פ שיר השירים, ה, יב. :ועיניך כמו יונים 3: יפתחו פיהם בשירה. יפצחו

גבעת  , או לכנסת ישראל, שיר השירים ז, ד.כינוי לחשוקה :צביה 9 .שיר השירים א, דע"פ 

ע"פ שמות לז, שבמקדש,  :קני המנורה 5 ע"פ שיר השירים ד, ו.: בית המקדש, ירושלים, הלבונה

בשינוי מן  ע"פ שיר השירים ה, יד. :ידיך גלילי זהב 9 .יז, טו תהלים, ע"פ ךדמות :תמונתך 6 יח.

: בגלל חשקי בעד חשקך ואהבתך 8 ע"פ יחזקאל א, ז. ,כרגלי המלאכים :רגליך רגל ישרההנמען. 

 : שבחיך רביםכי...לפי 11לתארם. ו: ולחברם 11. נודדתשנתי : שינה לא אתן לעיני ואהבתי אליך.

מכלל משלי ה, יט.  לישראל, כינוי לחשוקה, :יעלת חן 10דומם. ונותרתי שותק לכן  כל כך ונפלאים

: כנראה בשבחו של ישראל שמרבים בצדקה כי...וצנה 13 נ, ב. תהליםע"פ  שלמות היופי, :יופי

 :פנת יקרת 15 לה, ב. תהלים, הגנה :צנהו מגן ע"פ ישעיה כה, ד. :היית...לאביוןלעניים. 

הר ציון, או ארץ  :משוש כל הארץ. כינוי לירושלים כן גם: הדרת תבל ישעיה כח, טז. ירושלים,

ע"פ  פגע רע, :פורץקד, כט.  תהליםע"פ  או ידהמו, יתקפו פחד, :יבהלון 16 מח, ג. תהלים ,ישראל

 נחצב, ע"פ איוב לג, ו. :נקרץ 19בהלה או תדהמה.  : עורר בהםפורץ םב כאילו עלהמיכה ב, יג. 

           , דברים לג, כז.: הקב"הנהואלהי קדם מע 18 : כינוי פייטני לשמים, ע"פ איוב לז, יח.ערץה

    

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 (.8+ 8) 16 הברות פונטי משקל:

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Nevrüz Ajam.  מקאם: ניברוש עאגאם,

 .0190דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,ישיר  , שומרי החומות,ברנשטייןנדפס: 

  . 11.141T-S Hספריית האוניברסיטה  -כתב יד קמבריג'מקור: 
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 עה ע"א -עד ע"ב                                                                                                         קפב

 סי' יוסף    *איש טירשאן אולה תורכיניברוש עגאם לחן 

 

 ֹוָנה ַתָּמה ַמה טֹובּו ִמַּיִין דֹוַדִיְך   י     

 ַמה ִנְפְלָאה ֵאַלי ַאֲהַבת ְכלּולֹוַתִיְך      

  ִשְמִעי ָנא ַרְעָיה ְוַהְקִשיָבה ְלקֹול צֹוַפִיְך     

 ִויִהי ְבֵחיֵלְך ָשלֹום ַּגם ְבַאְרְמנֹוַתִיְך           ויהי  וכו'      

 

 ֵעיַנִיְך יֹוָנה ֻהוָלָלה ֵהם ִהְרִהיבּוִני ו     5

 ָדְרכּו ַקְשתֹוָתם ְלמּול ֵעיַני ְוֵכָהם ִהכּוִני      

 ח אֹוְרָך ַוֲאִמְתָך ֵהָּמה ַיְנחּוִני ְשלַ      

ד ְנעּוַרִיְך  הַיֲעלָ ָזכֹור ִתְזכֹור ִלי              ס   ח 

 ִויִהי ]ְבֵחיֵלְך ָשלֹום ַּגם ְבַאְרְמנֹוַתִיְך[            

 

 ִביב ֵעיַנִיְך ְשִאי ּוְרִאי ָיָפה ְכִתְרָצה  ס    11

 ָלְך ָכל ִאיש ִמָקָצה ֻכָלם ִנְקְבצּו ּוָבאּו       

 ִיְשַתֲחוּו ָלְך ְוִיְכְרעּו ַאַפִים ַאְרָצה       

 ְיַלֲחכּו ֲעַפר ַרְגַלִיְך ָכל ְמַאְהַבִיְך             

 ִויִהי ]ְבֵחיֵלְך ָשלֹום ַּגם ְבַאְרְמנֹוַתִיְך[            

 

 ם ְרְיָך ַהְמֵצא ְלַעם ֵהם ִלְקָראְתָך ְצֵמִאיפ    15

ב ְמִריִאים          ִתְתַעַנג ַנְפָשם ְוַגם ֹיאְכלּו ֵחל 

 ֵיָהנּו ִמִזיו ָפנ יָך ַבָפז ְמֻסוָלִאים        

ם ִתָשא ַנְפָשם ְוַגם ְשִאי ַכַפִיְך              ֲאֵליה 

 ]ְבֵחיֵלְך ָשלֹום ַּגם ְבַאְרְמנֹוַתִיְך[       ִויִהי            

 

: כינוי יונה תמה 1 דברי הקב"ה אל כנסת ישראל. 6-1 דו שיח בין הקב"ה לכנסת ישראל. ביאור:

אהבת  0 ע"פ שיר השירים א, ב. :מיין טובו מה ב. , ע"פ שיר השירים ה,לחשוקה היא כנסת ישראל

קול ל ., ע"פ שיר השירים ב, יחשוקה: כינוי לרעיה 3 ירמיה ב, ב. בימי היותך לי לעם, :כלולותיך

 תהליםע"פ  :...בארמנותיךויהי 9 ישעיה נב, ח. הנשמע מעל המצפה, משקיפיםקול הל :צופיך

ע"פ  :הוללה. היא כנסת ישראל מרוממתומשובחת יונה לחשוקה, : כינוי הוללהיונה  5 קכב, ז.

הן : גבות עיניה וכהםדרכו... 6 , שיר השירים ו, ה.ביופין אותי הדהימו: הרהיבונייחזקאל כו, יז. 

 :שלח...ינחוני 9דברי כנסת ישראל לקב"ה.  8-9 .פגעו ביוהם  כההשחור  צבעםאשר  כקשטות

-19 ע"פ ירמיה ב, ב.דברי האהבה אותם היא מצפה לשמוע ממנו, : ריךו...נעזכור 8 מג, ג. תהלים

כינוי לאהובה  :יפה כתרצה ע"פ ישעיה מט, יח.: וראי...סביב 11דברי הקב"ה לכנסת ישראל.  11

 ע"פ : רגליך...ישתחוו 13-10: ישעיה מט, יח. כלם...לך 11 שיר השירים ו, ד.ע"פ  כנסת ישראל,

: הבא גמול לעמך וגאלו כי אליך הם ...צמאיםפריך 15דברי הפייטן.  14-15 .ישעיה מט, כג

. עושר ורווחה: ואז יזכה עמך לחיי איםימר...תתענג 16: ע"פ הושע יד, ט. פריך המצא .נכספים
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: וכן יזכה עמך לראות את זיו פניך שהוא יקר יהנו...מסולאים 19 ישעיה א, יא.ע"פ  :איםיחלב מר

איחוד לקירבה או תקוות הדובר ל :כפיךאליהם... 18 ע"פ איכה ד, ב.: בפז מסולאים .מזהב טהור

  . פו, ד וגם ע"פ איכה ב, יט תהלים, ע"פ בין הקב"ה וכנסת ישראל

                      

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[(ת] -[ / גגגתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

  .(6, 1למעט טור  ,5+  4) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  .Nevrüz Ajamמקאם: ניברוש עאגאם, 

 .0198דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .שיר ט שומרי החומות, ,ברנשטיין נדפס:

 

 ע"ב  -עה ע"א                                                                                                         קפג

 טיגי גיבדיאילי אולדורמיאה ייוויל תורכיניברוש עגאם לחן 

 

ה                   ֵאל ַרחּום ֵאל ַחנּון ֵאל ַצח ָדגּול ֵמְרָבָבה         ַאַחת ָשַאְלִתי ִמְּמָך צּור פֹוד 

ה                ֵאל ַרחּום         ְך ַעל ָכל רֹוד  ל   אֹוָתּה ֲאַבֵקש מ 

ה                ֵאל ַרחּום ֵאל ַחנּון         ִשְבִתי ְבֵביְתָך ּוְלִשְמָך ָאז אֹוד 

ה                      ֵאל ַרחּום ֵאל ַחנּון ֵאל ַצח ָדגּול ֵמְרָבָבה  קבל וכו'          ַקֵבל ִניחֹוִחי ְכמֹו ֵריַח ָשד 

 

 ּוִתי                  אל  ַחְלִתי ָהֵאל ִכי ָתִשיב ְשב י      5

ל ִעיר ְמנּוָחִתי                            אל         ְוַתֲעֵלִני א 

 ְוַגם ַתְרִּגיֵעִני ְבַנֲחָלִתי                                אל        

  ְרֵאה ִכי ְבָך ַשְמִתי ְתשּוָקִתי                      אל           ראה      

 

 ַהֲאַבְדָת ָכל צֹוְרֵרי ַנְפִשי                          אל  ו       

 ּוִבְמֵהָרה ִהְתאֹוְשִשי ָוקֹוִשי                       אל   11

ִשי                                אל ְוַהְלִביֵשִני ַתַחש ֵשש ָומ 

 אל           ותוציאני                         ְותֹוִציֵאִני ֵמַעְבדּות ַלָחְפִשי      

 

 ֹוד ִלִבי ָאַמְרִתי ָאְזָנְך ֲאַגל ה                   אל  ס     

 אל  ִכי ָמה ְמֹאד ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקל ה                       

ֱחל ה                   15 ִני י   אל  ֵאין ִאיש ַעל ִשְבִרי ִמּמ 

ַשע ְלַכֵלה                        אל           חיש ִחיש ָהֵתם ַחַטאת ַהפ 
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יָך ְבֵלָבב ָשֵלם                          אל פָ        ִניִתי ֵאל 

 אל             ְלאֹוְיַבי ּומֹוַני ַשֵלם ְתַשֵלם       

 ַעד ָמַתי ֵעיְנָך ַהֲעֵלם ַתֲעֵלם                       אל      

 ִיְראּו ֵעיַני ֵעת ִלי ָנָקם ְוִשֵלם                     אל            יראו     01

 

: ע"פ שמות אל רחום אל חנון כז, ד. תהליםע"פ בקשה אחת בקשתי ממך, : צור...אחת 1 ביאור:

 : את הבקשה,אותה אבקש 0 ע"פ שיר השירים ה, י. ,כינוי לאל )דוד( :צח דגול מרבבה לד, ו.

מטונימיה : ניחוחי 9 כז, ד. תהליםע"פ , בית המקדששאשב ב :שבתי בביתך 3 כז, ד. תהלים

עיר  6 ג. ע"פ ירמיה ל, ,תיגאול :שבותי 5 ע"פ בראשית כז, כז. הלשון :כמו ריח שדה. לקורבנות

 והאבדת 4: כי אליך אני מתאוה. ראה...תשוקתי 8י. נחלת אבותב: בנחלתי 9 ירושלים.: מנוחתי

הדברים אותם מצפה כנסת  :התאוששי וקושי 11קמג, יב.  תהליםאויבי,  תשמיד את: נפשי...

דברי, ע"פ צפניה ב, את והתאספי לשמוע  וגם ע"פ ישעיה מו, ח ,התחזקי לה האל, שיאמר ישראל

לך  ספרא :אזנך אגלה 13 ע"פ יחזקאל טז, י., בגדי פארתלביש אותי ב: ...ומשיוהלבישני 11 א.

: אסוני, שברי 15 לח, ח. תהלים קרבי מלאים חולי, :נקלהסלי מלאו כ 19 ע"פ רות ד, ד. סוד,

: מהר ...לכלהחיש 16 : אין אדם שצרתו חמורה, אנושה כשלי.אין...יחלהצרתי, ע"פ ירמיה י, יט. 

 : בחפץ לב, ברצון ובהשלמה בלבב שלם 19 דניאל ט, כד.ע"פ לכפר על הפשע ולשים קץ לחטאת, 

 14מדכאים אותי, ע"פ ישעיה מט, כו. , ההלוחצים עלי אויבי :ומוני 18 דברי הימים ב כה, ב.

: את עונשם של לי נקם ושלםאזכה לראות.  :עיני יראו 01: עד מתי תתעלם ממצוקתי. עד...תעלם

        דברים לב, לה. אויבי ואת שכרי,

 

 

 ,סטרופות בנות ארבעה טורים וחרוז מתחלף מסטרופה לסטרופהסטרופית, תבנית שירית: 

  .בתוספת מילות מילואים ורפרינים

   .(וכו' ב -/ בבבב א -/ אאאא ת -)תתתת חריזה:

 .(6+ 5) 11 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Tig-i cevr ile öldürme ah yüzel.148תעתיק לועזי:

   Nevrüz Ajam.מקאם: ניברוש עאגאם,

  . 0610א דוידזון, אוצר השירה,  :זכרנ
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 :313, סימן 191יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“Do not kill [me] with the sword of torture, ah beautiful one”. 
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 עו ע"א -עה ע"ב                                                                                                         קפד

 סי' יוסף    ביר גונגי תורכיניברוש עגאם לחן 

 

ל ֱאֹלֵהי ֻעוֵזנּו  ְשֵרי ֵלָבב ַהְרִנינּו י                 / א 

ְזֵרנּו ָמִגיֵננּו                 ל ַמְלֵכנּו ָאִבינּו / ע   א 

 ְצאּו / ּוְראּו / ּוְשאּו                        

 תֹודֹות ְלצּור ִיְשֵענּו                

ר ְבָרָאנּו / הּוא ְיָי עֹוֵשנּו        הוא  וכו'        5          הּוא ֲאש 

 

 ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ַעם / ַמְרִעיתֹו ְוֹצאן ָידֹו ו               

ל ַחְסדֹו                 ה ַהַפַעם / ִלְשמֹו ְבגֹוד   ַעל ֵכן נֹוד 

 ֲאִביר / ְּגִביר / ַכִביר                       

 ְוֵאין עֹוד ִמְלַבדֹו                

ְזָרֵתנּו     11          ַעד ָאן ַהָזָהב יּוַעם / קּוָמה ְלע 

ר ְבָרָאנּו / הּוא ְיָי עֹוֵשנּו[                    הּוא ]ֲאש 

 

 ַעד ִתְהי ה ָלנּו ִכי / ִתְבנ ה ִמְקָדש ַוֲהדֹום ס               

 ָּמה זֹו ָהְפִכי / ֵאל ְכַמְהֵפַכת ְסדֹום ְוַגם ֻאו               

  קּוָמה / ַעד ָמה / ַעל ָמה                      

 ֹול בֹו ַמְלכּות ֱאדֹוםִיְמש   15        

 ָאָנא ָעֵלינּו ַמְלִכי / ִכי ַאָתה ֲאדֹוֵננּו                  

ר ְבָרָאנּו / הּוא ְיָי עֹוֵשנּו[                   הּוא ]ֲאש 

 

 ב ָמה / ַעד ָאן ִנְהי ה ִמָכל טו  ֵנה ָנא שֹוֵכן רּו פ              

 ב ֵרִקים ְוַגם ַבָצָמא / ַהִציֵלנּו ִמָקטו                

 ְנָשא / חּוָשה / ִתָשא           01        

 ֵחְטא ְוָעֹון ְוַקח טֹוב               

 ְוָאנּו ְנַשְלָמה / ִניב ָפִרים ְשָפֵתינּו                  

ר ְבָרָאנּו / הּוא ְיָי עֹוֵשנּו[                   הּוא ]ֲאש 

 

: הקב"ה, ע"פ ישעיה מלכנו 0 לב, יא. תהלים: צדיקים שירו ורוננו, ע"פ ישרי לבב הרנינו 1 ביאור:

, הקב"ה :לצור ישענו 9 לג, כ. תהלים :עזרנו מגיננוהקב"ה, ע"פ ישעיה סג, טז.  :אבינו מד, ו.

: כביר: מלך המשיח. גביר: הקב"ה. אביר 8 צה, ז. תהלים :ואנחנו...ידו 6צה, א.  תהלים מושיענו,

 הזהב יחדלעד מתי  :עד אן הזהב יועם 11 דברים ד, לה. :ואין עוד מלבדו 4הקב"ה, איוב לו, ה. 

 חיזוק.ו תמיכהמקור של  : היה לנוסעד תהיה לנו 10ע"פ איכה ד, א. והוא ציור לגלות,  מלזהור,

וגם את אויבי  :וגם...סדום 13 : בנה את בית המקדש כביטוי לגאולת עמך.תבנה מקדש והדום

 :עלינו מלכי 16. כינוי לנוצרים: מלכות אדום: בישראל. בו 15 השמד כפי שעשית לרשעים בסדום.

 :רקים 14 ., ע"פ ישעיה לג, ההשוכן במרומים כינוי לאל :שוכן רומה 18 ע"פ שופטים ט, י.הלשון 
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כל עון, פנה אל מהר ומחול : ..שפתינו.ושהח 00-01 צא, ו. תהליםע"פ  ,כליון: ממקטוב חסרי כל.

          ע"פ הושע יד, ג. בתפילות במקום בקרבנות,  "נשלם"הטוב שבנו ואנחנו 

 

 .שירית: סטרופית, מעין אזורי כפול גוףתבנית 

  .[ וכו'(תת] -דתה ווו ה דה [ / דתת] -את בגגג  אב [ / אבתת] -תת תששש  חריזה: )תתתת

   .וכו' 9, 9||  6, 3||  9+9 ,6-5 ,0-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

 Bir gonçe. 149תעתיק לועזי:

  Nevrüz Ajam.מקאם: ניברוש עאגאם, 

 . 9054: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ע"ב-עו ע"א                                                                                                        קפה

 סי' יוסף    ניברוש לחן רומאנסי איי דימי איי שוברימי

 

 ל ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו  א               

 ְבטּובֹו ְורֹוב ָּגְדלֹו                

 בֹואּו ָנא ְנַהְללֹו                

 ִבְזִמירֹות ָנִריַע לֹו                                       

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[        5        א 

 

  בֹוָאה ִמְשְכנֹוָתיו נָ              

 ְוִנְשקֹוד ַעל ַדְלתֹוָתיו                

 ִלְלחֹוְך ָעָפר ָחְרבֹוָתיו                

 ּוְלַבֵקר ְבֵהיָכלֹו                                        

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[         11        א 

 

  ַ ְקֵשב קֹול ֲאָמֵרנּו י             

 ַיֲאֵזן ַשְוָעֵתנּו                

 ְוַגם ַצֲעָקֵתנּו                

 ִיְשַמע ֵאל ֵמֵהיָכלֹו                                     

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[          15        א 
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 . ”A (rose) bud“:53, סעיף 80יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

 Elvan-i Shirazi.    15-יתכן שזוהי תחילתו של שיר מאת המשורר בן המאה ה
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ְעַכר  י                ה ְכֵאֵבנּו נ   ְרא 

ן ֵנָכר                  ָמַשל ָבנּו ב 

 ֹיאַמר ַאֲחֵרי ִנְמַכר                

 ְּגֻאוָלה ִתְהי ה לֹו                                       

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[          01        א 

 

 ְבֵצל ַשַדי ִנְתלֹוַנן  ּו             

ְתַחַנן                 ל ֱאלֹוַּה א   א 

ה ַשֲאָנן                 ל ָנו   ַעד א 

ה                                          ַיְעֵלנּו ַּגם ַנֲעל 

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[         05        א 

  

ל תס                וָכתֹו ַהנֹופ 

ת                 ל   ְכמֹו ֵאָלה נֹוב 

ת                 ל   ִיְפַרח ַכֲחַבצ 

ְליֹון ִיֵתן קֹולֹו                                       ְוע 

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[         31        א 

 

 ָניו ָיֵאר ֵאֵלינּוָפ              

 ִמָכל ַצר ַיִציֵלנּו                

 ִכי ִהְכִבידּו ֻעוֵלנּו                

 ָדה ְבלֹו                  ַבֲהָלְך ִמנְ                   

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[         35        א 

 

הב                 ן  ָדִוד ִמן ַהָנו 

ה                  ִלְראֹות ָפָניו ִנְתַאּו 

ה                 ֵאָליו ָקֹוה ְנַקּו 

 ְכמֹו ָשִכיר ָפֳעלֹו                                   

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[         91        א 

 

    ִפיש ְנהֹוֵריּה טֹוָבא  נָ              

ָהָבה                  ִזיו ָפָניו ֵאש ל 

 ָירּום ִנָשא ְוָגַבּה                

 ְכִפיר ִיְשַאג קֹולֹו              כַ                   

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[         95        א 

 

 



 

391 
 

 ְּמכֹון ִשְבתֹו ַיְשַּגח   מ               

 ּוְלַעם ֱאדֹום ְיַנַּגח                

 ּוְלִיְשָרֵאל ַעם ֻמוְשָּגח                

 ֳהלֹו                ַיְסִתיֵרם ְבָא                  

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[         51        א 

 

 ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראָשם  ש               

 ִיְהי ה ָהֵאל ְבֹראָשם               

ם ִשְמָשם                   ְוָיֵאר ָלה 

 ְויֹוִשיֵבם ְלמּולֹו                                   

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[         55        א 

 

ם ִוְחיּו  ה                 טּו ָאְזְנכ 

 ִאם ִתְבָעיּון ְבָעיּו                

ֱחָסיּו                  ְלצּור בֹו ת 

ם ּגֹוֲאלֹו                                 ִיְשַלח ָלכ 

ל ]ֵאל שֹוֵכן ְזבּולֹו וכו'[         61        א 

 

 ַמַען ֵתַדע   ל  כֹור  זָ              

 ֹנַכח ָהֵאל ִתְתַוַדע                

ר ְויֹוַדע                  ַמֵהר ֹבק 

ר לֹו                                   ת ֲאש   ְיָי א 

ל ]ֵאל שֹוֵכן זְ         65        בּולֹו וכו'[ א 

 

 תהלים :בזמירות נריע לו 9 קנ, ב. תהלים: ע"פ ורוב...נהללו 3-0 .כינוי לאל :שוכן זבולו 1ביאור: 

ללחוך עפר  8 ע"פ משלי ח, לד.: ונשקוד על דלתותיו 9 קלב, ז. תהלים: משכנותיונבואה  6 צה, ב.

 תהלים :ולבקר בהיכלו 4 מיכה ז, יז. ע"פ הלשון ירושלים, יה שלאדמת הריסות לקקל :חרבותיו

 19 יח, ז. תהליםתינו, ע"פ זעק : ישמעשועתנו יאזן 10 ה, ב. תהליםדברינו, ע"פ : אמרנו 11 כז, ד.

 לט, ג. תהליםע"פ  מרוב סבל גבר כאבנו,: נעכר כאבנו 16, ז. ע"פ שמואל ב כב: ישמע אל מהיכלו

אלה דברי הלעג של האויבים המנוסחים  :לו...אחרי 14-18 זר, בראשית יז, כז.עם  :בן נכר 19

 ויקרא כה, מח. בשאלה רטורית: אחרי שישראל נמכרו לעבדים האם יתכן שיגאלו?! הלשון ע"פ

כינוי  :נוה שאנן 03 ל, ט. תהלים :אל אלוה אתחנן 00 .צא, א תהלים :ובצל שדי נתלונן 01

כמו  09 ע"פ עמוס ט, יא. המקדש,ישראל או מלכות  :סוכתו הנופלת 06 ישעיה לג, כ. לירושלים,

שמואל ב  :ועליון יתן קולו 04 ע"פ ישעיה לה, א. :יפרח כחבצלת 08 ע"פ ישעיה א, ל. :אלה נובלת

 39: אויב. צר 30 ע"פ במדבר ו, כה. :פניו יאר אלינו 31 הקב"ה, במדבר כד, טז.: עליוןו ., ידכב

 39 ע"פ עזרא ז, כד. ,מס המזונותמס קרקע,  מס דרכים,במיסים כבדים,  :בהלך מנדה בלו

כמו  :פעלושכיר כמו  34 .מ, ב תהליםלו, ע"פ  צפהניחל, י: נקוה נקוהאליו  38 .: נחשוקנתאוה

מרובה  אורוארמית, מ: נפיש נהוריה טובא 91 ע"פ איוב ז, ב.שכיר שמצפה לשכר עבור עבודתו, 
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ככפיר ישאג  99 ע"פ ישעיה נב, יג.הלשון  :ירום נשא וגבה 93. מוסב על האל: זיו פניו 90 .מאוד

לג,  תהלים מן השמים יביט :ממכון שבתו ישגח 96 : כאריה צעיר.ככפיר ע"פ ירמיה ב, טו.: קולו

: ועם ישראל יזכה ולישראל עם מושגח 98 ., כינוי לנוצריםבאדום : יכהולעם אדום ינגח 99 יד.

 :ראשם...שמחת 51 כז, ה. תהליםע"פ  יגונן עליהם, :באהלו יסתירם 94 .הרישמול להשגחה

הקשיבו למשמע  :הטו אזנכם וחיו 56 : יתן להם תקוה לגאולה.ויאר להם שמשם 53 .ישעיה לה, י

ישעיה  ,אם תבקשו לדעת תשאלו ארמית,מ :אם תבעיון בעיו 59ע"פ ישעיה נה, ג. קולי ואז תחיו, 

שפוך לבך, גלה את ת: למול האל נכח האל תתודע 60 : תמצאו מחסה, הגנה.תחסיו 58 כא, יב.

 חטאיך. מהםואשר על ליבך  האל יודע את עשה זאת מיד, במהרה שכן :...לו מהר 69-63 חטאיך.

 

 

  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .וכו'( [תתתת] -/ בבבת [תתתת] -/ אאאת [תתתת] -חריזה: )תתתת

   (.16)למעט טור  9 משקל: הברות פונטי

   .אקרוסטיכון: אני יוסף בן משה ז"ל

  .ספרדי -לחן: רומאנסי

 Ay de mi',ay sobre mi150.תעתיק לועזי:

    Nevrüz.מקאם: ניברוש,

 .3386א דוידזון, אוצר השירה,  :זכרנ

  .בשינוי ,ו , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 עז ע"א -עו ע"ב                                                                                                          קפו

 סי' יוסף    *וכובו  טוניגעארו איניברוש לחן גריגו 

 

 ַתְנֵחִני  ִמין ִצְדְקָך י           

 ְוַגם ָיְדָך ֹתאֲחֵזִני             

 ּוֵמֲחָטַאי ַטְהֵרִני             

 צּור ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי                 ומחטאי וכו'            

 

 ַהֲאֵרְך ָנא ְשנֹוַתי   ו      5   

 ּוַמֵלא ָכל ִמְשֲאלֹוַתי           

ל ִמְשְכנֹוַתי             ְותֹוְך ֹאה 

ת ְּגִדּיֹוַתִיְך ְרִעי                                      א 

 ּוֵמֲחָטַאי ]ַטְהֵרִני / צּור ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי[                 

 

 

 

                                            
150
 .114.1, סימן 194סרוסי, לחנים, עמ'  
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ָך ס    11     ף ּוְדִביר ֵהיַכל ָקְדש 

ָך            ְבֵנה ְוַעם ְקדֹוש 

ָך           ל תֹוְך ִמְגָרש   ַקֵבץ א 

 ֱאֹלַהי אֹוִרי ְוִיְשִעי                                    

 ּוֵמֲחָטַאי ]ַטְהֵרִני / צּור ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי[                

 

ִני  פ    15     ִליָאה ַדַעת ִמּמ 

 ֵאיְך ָכל אֹוֵיב ִיְלֲחֵצִני           

 ַעד ָאָנא ֵאל ִתְשָכֵחִני           

 ִכי ָזרּו ָאְרִחי ְוִרְבִעי                                   

 ּוֵמֲחָטַאי ]ַטְהֵרִני / צּור ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי[                 

  

 ִהָּוְסָדם ַיַחד ָעַלי ב    01   

 ֵהן ָיִשימּו ַבַסד ַרְגַלי           

 ְוָכל ָיַמי ְוָכל ֵליַלי           

ל רֹוִעי                                    ָנַסְעִתי ְכֹאה 

 ּוֵמֲחָטַאי ]ַטְהֵרִני / צּור ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי[                 

 

 ְפִשי ָלַקַחת ָזָממּו  נ    05   

 ִמְּמִסילֹוָתם ִנְלֲחמּו           

 ְוִכְכִפיר ָנהֹום ִיְנֲהמּו           

 ְלַהְכִרית ָשְרִשי ְוִגְזִעי                              

 ּוֵמֲחָטַאי ]ַטְהֵרִני / צּור ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי[                 

 

 כֹון ְלִשְבְתָך ִתְפַעל  מָ   31   

 ֹוֵכן ָשַמִים ִמַּמַעל  ש        

 ֵחיש ָמִשיַח הּוַקם ָעל   הָ         

ה ֵרִעי                               ה ִלי דֹוִדי ְוז   ז 

 ּוֵמֲחָטַאי ]ַטְהֵרִני / צּור ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי[                 

 

 :הקשיבה לקול שועי 9 קלט, י. תהליםע"פ  ,: תוביל אותי בדרך האמתימין...תאחזני 0-1 ביאור:

-8 כ, ו. תהלים: ע"פ משאלותי כל ומלא 6 זכה לשיבה טובה.אש :הארך נא שנותיו 5 ה, ג. תהלים

זכה לעלות תדברי האהבה שמצפה כנסת ישראל לשמוע מהאל. וזוהי משאלתה: ש :רעיותוך... 9

 13ירושלים.  :גרשךמ 10: קודש הקודשים. דבירו 11 לרגל למקדש, הלשון ע"פ שיר השירים א, ח.

קלט,  תהלים : נבצר מבינתי להבין,פליאה דעת ממני 15כז, א.  תהלים הקב"ה, :אלהי אורי וישעי

סרתי : ורבעי...כי 18 ג, ב.י: צ"ל אנה, ע"פ תהלים אנא 19 מג, ב. תהליםע"פ  :אויב ילחצני 16 ו.

: כשהם נועצים יחדיו כיצד להרע לי, בהוסדם יחד עלי 01 קלט, ג. תהליםע"פ  ,מדרך הישר
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כמו אהל  :אהל רועיכנסעתי  03 יא. ע"פ איוב לג, : יצרו את צעדי,רגלי...הן 01 לא, יד. תהלים

 : ביקשו להרגני, ע"פנפשי לקחת זממו 05 ע"פ ישעיה לח, יב.רועים, נדדתי ממקום למקום 

מכון  31 .נילהשמיד :שרשי וגזעי להכרית 08 שופטים ה, כ.: ממסילותם נלחמו 06 לא, יד. תהלים

ע"פ שיר השירים ה,  :רעי...זה 33 ע"פ שמות טו, יז. , מן השמים,: ממקום שבתךלשבתך תפעל

                 טז.  

  

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .וכו'([ תש] -בבבת[ / תש] -אאאת / [תש] -תשששחריזה: )

 .8משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף בן משה

   . יווני -לחן: גריגו

    Nevrüz.מקאם: ניברוש,

   .0491השירה, י : דוידזון, אוצר זכרנ

 

 עז ע"א                                                                                                          קפז

 נאשיפ אולורסה דאגי אשאלום תורכיניברוש עאגאם לחן 

 

 ֵאל ָרם ְוִנָשא ָמרֹום ְוָקדֹוש               דֹוד ְמרֹוָמם ָעל     

 דֹוד ְמרֹוָמם ָעל        ִלְתשּוָקְתָך ַנְפִשי חֹוַלת ַאְהָבה        

 

ה                יו       ֱהמ   דֹוד ְמרֹוָמם ָעל ָמם ָוַלְיָלה ַנְפִשי ת 

יָך ְבִחָבה          דֹוד ְמרֹוָמם ָעל           ִתְתַאו ִלְשכֹון ֲחֵצר 

 

ת ִפְתֵחי ָנוָעְמ  ש  5 ד   ָך יֹום יֹום         דֹוד ְמרֹוָמם ָעלֹוק 

ת ַכף ְלָך ְוִשיָחּה ְוִניָבּה        דֹוד ְמרֹוָמם ָעל פ        ש   ֹור 

 

ת                   דֹוד ְמרֹוָמם ָעל      כ   ַקֵבל ִדְמָעָתּה ָלְך שֹופ 

 ָעל דֹוד ְמרֹוָמם           ּוְגֻאוָלָתּה ִתְהי ה ֵאל ְקרֹוָבה        
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: תהמה 3 .שיר השירים ב, ה נכספת, :חולת אהבה 0 ע"פ ישעיה נז, טו. :וקדוש...אל 1 ביאור:

 5לשכון בירושלים במקדש.  ץוחפ: ת...בחבהתתאו 9. מתוך געגועים שמיע קולתנהם, ת

 6ע"פ משלי ח, לד.  ,בית הכנסת בכל יום ומתפללת אליך מקום נעים, באה אל :...יוםוקדתש

 9 .בדיבור במילים )ניב שפתיים( :ושיחה וניבהע"פ איוב יא, יג.  בתפילה, הלשון: כף לך פורשת

   קבל את תחנוניה.  :...שופכתקבל

 

  .צלעית תבנית שירית: שיר שווה חרוז, בתוספת רפרין אחרי כל

  .ָבה(-חריזה: אחידה )

  .(9)למעט טור  11הברות פונטי משקל: 

  .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

 .151Nasip olursa dagi aşalumתעתיק לועזי:

  .Nevrüz Ajamמקאם: ניברוש עאגאם, 

 .9135, א דוידזון, אוצר השירה :זכרנ

  .בשינוי ,יח , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:

 

 עז ע"ב                                                                                                         קפח

 סי' יוסף    אידיל ייני ביר תורכילחן  הגאריא

 

 ְשַמח ַהר ִצּיֹון ְוָתֵגְלָנה ְבנֹות ְיהּוָדה  י            

 י ַאָתה ִזיָוּה ַאָתה הֹוָדּה ּוְשכֹון ְבִקְרָבּה כִ             

 ֱהֵיה ָלּה חֹוַמת ֵאש ָסִביב ְלָשְמָרּה ּוְלָעְבָדּה            

 כונן וכו'                    כֹוֵנן ַשַבָתּה ְוָחְדָשּה ְוַגם מֹוֲעָדּה            

 

ם ַנֲחַלת ּגֹוִים ּו        5  ְלִיְשֵרי ֵלָבב ִתֵתן ָלה 

 ַעד ָאן ִיְהיּו ְבִקְרָבם ְדחּוִפים ּוְדחּוִיים            

ל ִנְמָצא ִבְכָנָפם ָדם ְנִקִּיים             ב   ִענּום ְבכ 

ף ִחְשָקם ַלֲחָרָדה                ת נ ש   ְוָתִמיד ָשמּו א 

 כֹוֵנן ]ַשַבָתּה ְוָחְדָשּה ְוַגם מֹוֲעָדּה[               

 

ת ְשבּות ַעְּמָך ִיְשָרֵאל  ש       11  ּוָבה ְיָי א 

 ּוִמן ָהַעִּמים ַקְבֵצם ִבְהיֹות ָיְדָך ָלֵאל             

יָך ָנְשאּו ֵעיָנם ִכי ֵאין ִבְלְתָך ּגֹוֵאל               ֵאל 

ְבֵלי יֹוֵלָדה                 ְתָחֵנם ִכי ֲאָחזּום ח   ַעד ש 

 כֹוֵנן ]ַשַבָתּה ְוָחְדָשּה ְוַגם מֹוֲעָדּה[               

 

                                            
151
 :014, סימן 191יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“If fate allows, let us cross the mountain”. Meter hazaj. 
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ָנה פ         15  ֵסג ַאְרְמנֹות ְוָעֵרי ְיהּוָדה ִתָבנ 

ָנה              ה ַשְאָנן ְמֵהָרה ֵעיֵנינּו ִתְרא   ְוָנו 

ָנה              ָה ּוְתַכֵבְדָך ִכי ְתַחְבק   ַסְלְסל 

 ל ְלָהִכין אֹוָתּה ּוְלַסֲעָדּה ְוקּוָמה ָהאֵ                

 כֹוֵנן ]ַשַבָתּה ְוָחְדָשּה ְוַגם מֹוֲעָדּה[               

 

זכריה ב, מגן,  :חומת אש סביב 3ה. , זוהראורה: זיוה 0 מח, יב. תהלים :...יהודהישמח 1 :ביאור

 5 ע"פ הושע ב, יג. חזק, קיים, :...מועדהכונן 9 ע"פ בראשית ב, טו.הלשון : לשמרה ולעבדה. ט

מבוהלים,  :דחופים 6 דברי הימים ב כט, לד.ע"פ  כאן כינוי לישראל, : לצדיקים,ישרי לבבול

מוסב על : ...נקייםנמצאקה, יח.  תהליםע"פ , ת ישרי הלבב: ענו אענום בכבל 9 אסתר ג, טו.

הפכו את  :...לחרדהותמיד 8 ע"פ ירמיה ב, לד. אולי רומז לעלילות דם, ,האויבים המענים

מן ו 11 ע"פ ירמיה ל, ג. :....ישראלשובה 11 ע"פ ישעיה כא, ד.( לפחד, ישראלשמחתם )של ה

 10 ע"פ משלי ג, כז. יכול לעשות זאת, כי אתה :בהיות ידך לאלע"פ יחזקאל יא, יז. : העמים קבצם

כי הם  םשתחון אותם ותרחם עליה: עד עד...יולדה 13ע"פ שמואל א ב, ב.  :כי אין בלתך גואל

 16 מח, יד. תהלים, ע"פ בנה ארמונות גבוהים :פסג ארמונות 15 הושע יג, יג. ע"פמאוד, סובלים 

כבד ורומם אותה, תשימה  :...תחבקנהסלסלה 19 ע"פ ישעיה לג, כ., כינוי לירושלים :ונוה שאנן

        ישעיה ט, ו. ולחזקה,  לכונן אותה :להכין אותה ולסעדה 18 משלי ד, ח.במעלת הכבוד, 

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(15, 6)למעט טור  וכו' 8+ 5, 5-9||  4+ 5 ,3-1 משקל: הברות פונטי

   .ףסאקרוסטיכון: יו

  .תורכילחן: 

 Ey dil, yine bir ruhleri.152תעתיק לועזי:

   Chargah.     , הגאריא מקאם:

 .9180: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

  153., בשינוי10, סימן 04רפאל, שיב"ה, עמ'  נדפס:

  .(F44322) 0כתב יד ירושלים, בניהו, ש ; 35N 5559.BMכתב יד הספרייה הבריטית, : מקור

 

 

 

 

 

 

                                            
152
 ”…O heart, again one with cheeks like“, :101, סימן 110יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

 “cheeks red like roses”. Meter rajaz.   או   “cheeks red like blood”      

  
153
 השיר חלקי, נדפסה מחרוזת ראשונה בלבד.    
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 עח ע"א-עז ע"ב                                                                                                        קפט

 סי' יוסף    גאריב בין ביר קייסים קינגי תורכילחן  הגאריא

 

ְלִדי ֲאַיֵחל ְלָך ֵאל יֹוֵשב ְבִכֵסא ֵשן  ַמיָי             ּוְצָבא ח 

ם ְתַדֵשן              צ  ְשַמע ִמן ַהְּמַבֵשר ְשמּוָעה טֹוָבה ע   ַעד א 

ר             ה ֵאב    ֲאַחֵדש ִכיֵמי ְנעּוִרים ַכְנָשִרים ַאֲעל 

ן         אבוא   וכו' ָאבֹוא ֵביְתָך ְפעּולֹות ַנְפִשי ַת              ש  ב ָוד   ְשַבע ְכמֹו ֵחל 

 

 ַזי ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך ִיְהי ה ָּגלּוי ְלָכל ָהַעִּמיםאֲ ו          5

ם ְוִיְהיּו בֹוִשים ְוִנְכָלִמים               ְוַיְחְפרּו ִמְּמַעֵניה 

ר לֹו ָדִמים             ת ֲאש  ר  ת ַּגָנב ִיָּמֵצא ַבַּמְחת   ְכבֹוש 

ן  ְוָאז יֹוְמרּוָך ְוַיְקִריבּו                  ש  ן ָוד  מ  ְשַכר ש   ַשי ְוא 

ן[                     ש  ן ָוד  מ  ְשַכר ש   ְוָאז ]יֹוְמרּוָך ְוַיְקִריבּו ַשי ְוא 

 

ף       11 ם ְלִבָצרֹון  ס  ד   ְדִביר ֵהיָכל ְואּוָלם ָישּובּו ְכק 

ָכתּוב ָּגדֹול ִיְהי ה ְכבוֹ               ד ָהַאְחרֹון ְוִיְתַקֵּיים ִמְקָרא ש 

 ָאז ִתָפַקְחָנה ֵעיֵני ִעְּוִרים ַּגם ָכל ְלשֹון ִאֵלם ָתרֹון             

ן                   ש   ּוִמַנַחל ֲעָדנ יָך ַתְשֵקם ְוַגם ִיְרְויּון ִמד 

ן[                    ש   ּוִמַנַחל ]ֲעָדנ יָך ַתְשֵקם ְוַגם ִיְרְויּון ִמד 

 

ציור של האל במקום  :שן יושב בכסא ע"פ איוב יד, יד.ל חיי אקווה אילך, כ: לך...ימי 1 ביאור:

 בשורה :...תדשןשמועה משיח.ה :מבשרה 0 דברי הימים ב ט, יז."פ מושבו בשמיים, הלשון ע

המתוארת  יתכן כי יש כאן רמז לגאולה: עצם תדשן ע"פ משלי טו, ל. נג,ושתגרום לשמחה ולע

ע"פ  ככנפי נשרים יתרוממו, :כנשרים אעלה אבר 3ו. -חזון העצמות היבשות, ע"פ יחזקאל לז, דב

כאילו היו  ,קבל את תפילתי )"פעולת נפשי"( :פעולות...ודשן 9 .לקוי בטור זה החרוז ישעיה מ, לא.

: ...ונכלמיםויחפרו  6 אסתר ח, יג. :גלוי לכל העמים 5 סג, ו. תהליםע"פ  קורבנות על מזבחך,

סתר ויש עליו צא במ: ככלימת הגנב שנכבושת...דמים 9 ., ע"פ תהלים לה, דמלוחציהם ויתבישו

: כמו יומרוך : בשעת הגאולה.ואז 8 שמות כב, א.גם ירמיה ב, כו; ו ע"פ, עון שפיכת דמים

: שמן ודשן .עב, י תהליםנחה, ע"פ ומ :שכרוא. קלט, כ תהלים, הלשון ע"פ אמירוך, ישבחוךי

: בית המקדש ואולמותיו השונים יחזרו להיות למבצר כפי שהיו בעבר. סף...לבצרון 11 קרבנות.

 10 ע"פ חגי ב, ט. ,פסוק המפורשהבטחה ב :האחרון...מקרא 11 זכריה ט, יב. מבצר,ל: בצרוןל

 :תרון...גם ישעיה לה, ה. יקרה הבלתי אפשרי ועורים יוכלו לראות, בזמן הגאולה : אזעוריםאז...

           לו, ט.  תהליםע"פ : מדשן...ומנחל 13 , ו.שם, שם גם אילמים יוכלו לשיר,
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 ., כאשר הטור האחרון בכל סטרופה חוזר כרפריןתבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .[(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(9, 3למעט טור  ,4+4) 18 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

   .תורכילחן: 

 .154Garib u (text: ben) bi (text: bir)- qesem qünc-iתעתיק לועזי:

   Chargah.    , הגאריא מקאם:

 . 0419: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ע"ב -עח ע"א                                                                                                           קצ

 סי' יוסף    *ביר ביר קייסים קייסאל תורכילחן  ה]א[גארי

 

ְחַשְך                ְקָרא ְבָגרֹון ַאל א  ְפַתח ָנא ְשָפַתי א   א 

 ּוְלַשֵלם תֹודֹות ָלְך ְלשֹוִני ְכָנָהר ִתְמַשְך               

 ְוַאף ִכי ָתֳאִרי ְועֹוִרי ִמְשחֹור ָחַשְך               

ַצח       אל  וכו'                 ל ַמְרִאי ַאָתה ָהֵאל ָארּום נ   ַאל ַתֵבט א 

 

 ְמַסְרִתי ִביֵדי אֹוְיִבים ּה ְרֵאה ְבָעְנִיי ִכי נִ  יָ           5

 ְוָעַלי יֹום ָויֹום י ֱהמּו ִלי ְכמֹו ֻדוִבים               

 חֹוְרִקים ָעַלי ִשיָנם ַיַחד ְכִשְבִעים ְזֵאִבים                    

  ּגֹוִים ַעֵזי ָפִנים ַעם מֹוָרט ַּגם ְמֻמוָשְך                   

ל ַמְרִאי ַאָתה ָהֵאל ָארּום נ ַצח[                       ַאל ]ַתֵבט א 

 

יָה  ו           11  ִיְצָרא ָדא ִביָשא רֹוב ֻטוְמָאָתּה ְבשּול 

יהָ                ת ְפרּוָשה ְברֹוַע ַמֲעָלל  ש   ְבר 

יָה                ַנְחתֹום ֵמִעיד ָעל   ֲעלּוָבה ָהִעיָסה ש 

ה דֹוֵבר ְנָבָלה ּוְלשֹוָנּה ְכָנָחש ִתַשְך                      פ 

ל ַמְרִאי ַאָתה ָהֵאל ָארּום נ ַצח[                       ַאל ]ַתֵבט א 

 

ת ְשֵני ֹכֹחַתי  ס           15 מ       פֹורֹות ֹלא ֵאַדע ִמְלח 

ה דֹוֵרְך ַעל ָבמֹוַתי                ה ִמְתַנֵשא ִלְמלֹוְך ְוז   ז 

ה ַיַחס ֲאבֹוַתי                 ֵהם ִמְתָּגִאים לֹוַמר ְרֵאה ז 

הּוא ְמנֻוָצח                      ה ָבא ְלַנֵצַח ְוִנְמָצא ש   ז 

ל ַמְרִאי ַאָתה ָהאֵ                      ל ָארּום נ ַצח[  ַאל ]ַתֵבט א 

 

                                            
154
 :195, סימן 111יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“I am away from home and all alone [in] the corner of [disaster]”. Meter hazaj.    
 (.1585נפטר )  Ulviתחילתו של גזל של 
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ס חֹוַמת ִעיִרי ִתְבנ ה ְוַגם ָתִקים פ           01 ר   ְרַצת ה 

 ּוְרֵאה ִכי ַרְעיֹוַני ַעל ַדְלְתָך ִמְתַרְפִקים              

ְך יֹוֵשב ַבְשָחִקים ִמֵּמְךְושֹוֲאִלים                ל   מ 

ִתְשַלח ִבְמֵהָרה ָמִשיַח הּוא ְכרּוב ִמְמָשח                      ש 

ל ַמְרִאי ַאָתה ָהֵאל ָארּום נ ַצח[                       ַאל ]ַתֵבט א 

 

 ּוְזכֹור ְבִרית ָאבֹות ֵהם ַאְנֵשי ַהֵשם ֵמעֹוָלם          05

ְש                 ֵני ֲחלֹומֹות ָחַלםְוַגם ְזכּות יֹוֵסף ש 

ל אּוָלם                ר ִלבֹו ְכִפְתחֹו ש  ה ֲאש   ְוַגם ֹמש 

 ּוְזכּות ְיהֹוֻשַע ָהֵעת ַצר ְוַגם אֹור ָחַשְך                    

ל ַמְרִאי ַאָתה ָהֵאל ָארּום נ ַצח[                       ַאל ]ַתֵבט א 

 

חדל, א לאאקרא בקול רם,  :...אחשךאקרא ע"פ איוב לב, כ. : אדבר,אפתח נא שפתי 1 ביאור:

יאריך פי  :לשוני כנהר תמשך נו, יג. תהליםע"פ  : אודה לך,ולשלם תודות לך 0 ע"פ ישעיה נח, א.

 ארומם, אהלל. :ארום 9 ע"פ איכה ד, ח. מרוב צער וסבל,: עורי שחור חשך...תארי 3 .הודבדברי ת

ע"פ  :יה ראה בעניי 5 ע"פ שמואל א טז, ז. אותי לפי מראי,: אל תשפוט אל תבט אל מראי

הם גוערים בי, צועקים עלי בקול ומאיימים עלי כלהקת : ועלי...זאבים 9-6 בראשית כט, לב.

ויצרא דא  11 .בע"פ ישעיה יח, : גויים רעים ואכזרים, קרחים וגבוהים, ...ממושךגוים 8 זאבים.

: חטאיה בשולי בגדיה, משמע מאתה בשוליהוט .הדברים מוסבים על הגויים .רעהויצר זה  :בישא

 : בפעולותיה, מעשיהברוע מעלליה ע"פ הושע ה, א. :ברשת פרושה 11 איכה א, ט.גלויים לכל, 

משמע עלובים  .עלוב הבצק שהאופה משבח אותו :עלובה...עליה 10 .(של הגויים האויבים)

ובזויים הם מעשי הגויים בהם הם מתפארים, ואשר הם רעים ביסודם. או עלובים, בזויים ורעים 

: כנחש תשך: תועבה. נבלה 13. , יבראשית רבה לד, ראה: המעשים והם מעידים על טיב עושיהם

 עא, טו. תהלים: ע"פ ספורות לא אדע 15 ע"פ משלי כג, לב. דברים ערסיים ועוקצניים,

, לא אדע למנות את המלחמות שבהן נלחמו בי שני כוחות הם שני אויבי: כחתיספורות...

: האחד )כאן מכוון לנוצרים(. זה 16 אליהם הוא מתייחס בהמשך.המוסלמים והנוצרים 

 19 .: והאחר יושב על מקום המקדש )כאן הכוונה למוסלמים העות'מאנים(וזה...במותי

 01: על ידי המוסלמים, העות'מאנים. מנוצח: הנוצרים. זה 18 י: הם מתגאים במוצאם.הם...אבות

: תפילותי, רעיוני 01 ומקדשך. , ירושלים: תכונן ותקים מחדש את הריסות עיר דודתקיםפרצת...

ע"פ שיר השירים הלשון מתגעגעים,  :מתרפקים: על מקדשך. על דלתך. כח, זהרהורי, ע"פ דניאל 

: אנשי השם מעולם 05 ע"פ יחזקאל כח, יד. כינוי למשיח, ,המלאך המגן :כרוב ממשח 03ח, ה. 

האבות הקדומים של עם  מונה את 08-05 ע"פ בראשית ו, ד. הלשון ,גבורים אנשים ידועים,

אשר הטביעו את  יוסף, משה ויהושע וסיפורי נפלאותם וגדולתם אברהם, יצחק, יעקב, ישראל:

 לא מצאתי :משה...אולם 09ז; ט. -: ע"פ בראשית לז, היוסף ששני חלומות חלם 06. חותמם

במדרש כל התייחסות ישירה לעניין לבו של משה שהיה כפתחו של אולם. נראה כי הכוונה כאן 

 ראהו שמות רבה ב, ב. ראה:, להיותו רחום. של משה כמנהיג הייחודיות תכונותיואחת מהיא ל

מעשה הפלא של האל : רומז ליהושע...חשך. : אויבצר 08 .מדרש תנחומא, פרשת ואתחנן, ו: גם

  ע"פ יהושע י, יב.    שהחשיך את היום בזמן מלחמת ישראל בגבעון והביא בכך לנצחונם,
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 ., בתוספת טור רפריןתבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

 .(8טור למעט , 8+  6) 19 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: יוסף

   .תורכילחן: 

  Chargah.    , המקאם: גאריא

 . 9149א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ

 

 עט ע"א-עח ע"ב                                                                                                        קצא

 סי' יוסף    *איהלי עישקי דונייאדי תורכילחן  ה]א[גארי

 

 ִהי ָשלֹום ְבֵחיֵלְך / ִעיר ַהֻהוָלָלה ַבֵתֵבל  י              

ל                ר ֵנב   ַעד ָמַתי צּור ּגֹוֲאֵלְך / ִיְשָבוְרָך ְכֵשב 

ל                ב  ה ַרְגֵלְך ִמכ   ְיָהְבָך ָעָליו ַהְשֵלְך / ִיְפד 

ל         ירחיב וכו'                 ַיְרִחיב ְמקֹום ָאֳהֵלְך / ָיִסיר ִמתֹוְכָך ֵחב 

 

 ֵבית ָקְדשֹו ְיָפֵאר / ִחיש ְיכֹוֵנן ֲהדֹום ַרְגָליו  ּו           5

 ַעד ָמה ִמְקָדשֹו ִנֵאר / ִהְפִשיט ְכבֹודֹו ֵמָעָליו              

 שֹום ָיִשים ָעָליו ְפֵאר / ְוַגם ְלָכל ֲאֵבָליו              

ל   ָיִשיב ֵחֵקְך ָפֳעֵלְך                   ב  ה ָלִריק ּוְלה   / ֹלא ִיְכל 

ל[                     ַיְרִחיב ]ְמקֹום ָאֳהֵלְך / ָיִסיר ִמתֹוְכָך ֵחב 

 

 ָמַתי ֵקץ ַהְפָלאֹות   ֹודֹו ְשַאל ְיִשיָבְך / ַעד ס         11

 ִכי ּגֹוִים ָנְגעּו ָבְך / ָשמּוָך ְלַמֲחָראֹות               

    ִיְשַמע ִשיֵחְך ְוִניָבְך / ְוַיְרֲאָך נֹוָראֹות              

ה ִכי ִזיו ִהלּוֵלְך                     / ְוִתְפַאְרֵתְך ְכִציץ נֹוֵבל  ִיְרא 

ל[    ַיְרִחיב ]ְמקֹום ָאֳהֵלְך                    / ָיִסיר ִמתֹוְכָך ֵחב 

 

 ִנים ָהֵאר ְבִשְמָחה / ֲאיֻוָּמה ְכִליַלת יֹוִפי  ָפ         15

ת ְבִלי דֹוִפי                ק   ְלצּוְרָך ְשַלח ִמְנָחה / ְמֻזוק 

 ְמִציא ִלי ִכיֵמי ָחְרִפי לֹו ֹתאְמִרי ִכי ְמנּוָחה / יַ              

ל                     ַצֲהִלי ֵאָליו קֹוֵלְך / ָהִעיָרה ִכנֹור ָוֵנב 

ל[                     ַצֲהִלי ]ֵאָליו קֹוֵלְך / ָהִעיָרה ִכנֹור ָוֵנב 
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 0 יז., ע"פ יחזקאל כו, : ירושליםעיר ההוללה בתבלקכב, ז.  תהלים :יהי שלום בחילך 1 ביאור:

יהבך עליו  3 ישעיה ל, יד. : כשבר כלי חרש,שבר נבלכ .יט, טו תהלים, ע"פ : הקב"הצור גואלך

, מאסר: ישחרר אותך מן היפדה רגלך מכבל נה, כג. תהליםע"פ  ,קב"האת תקוותיך ב יתל :השלך

מתוכך יסיר ע"פ ישעיה נד, ב.  יתן לך נחלה גדולה ורחבה, :ירחיב מקום אהלך 9יוציאך לחופשי. 

ישעיה סו, א. ע"פ  בית מקדשו, :והדום רגלי .יסד: ייכונן 5 .ומיסורים )"חבל"( יגאלך מכאב: חבל

, גרם שמיקדשו כביכול ,האל :הפשיט כבודו מעליו, ע"פ איכה ב, ז. (מקדשואת ) חלל :נאר 6

 8 .ופארםאת הודם ישראל  ישיב לבית המקדש ולאבלי :אבליושום... 9 איוב יט, ט. , ע"פיתבזה

וותר שומם או ילא בית המקדש  :הבללריק ולא יכלה ל. שיב לך את גמולךי: ישיב חקך פעלך

אשר נותרת ללא  הגאולה מועד בדבר השאלה מלאת המיסתורין :סודו 11 .מחולל מעבודה זרה

שמוך . ובארצך בך פגעו: נגעו בך 11 דניאל יב, ו. ,הגאולהבוא תמתי  :הפלאות...עד מענה.

 תפילתך ישמע אתהאל : ישמע...נוראות 10 מלכים ב, י, כז.ע"פ  ,ביזו אותך לכלכו, :למחראות

, בשל קמל כנסת ישראלה של : יראה כי יופיייראה...נובל 13 .נפלאות ויראה לך )כנסת ישראל(

 : קבליפנים האר בשימחה 15 ישעיה כח, א.: ע"פ כציץ נובל .העיר ירושלים ובית המקדש חורבן

כלילת  ו, ד. ישראל ע"פ שיר השיריםכנסת כינוי ל :איומה פני האל(. בשמחה )את ת ישראל()כנס

 :לו...חרפי 19 מתנת כבוד טהורה, ללא פגם. אללי אי: הבלצורך...דופי 16 כנסת ישראל. :יופי

ע"פ  בימי קדם, ימי נעורי,כ: ימי חרפיכ .ךבימי נעוריפי שהיה הדבר כ בקשי ממנו שלווה, מרגועת

וקראי גם לכלי : כנור ונבל העירה : פני אליו בקולות שמחה ורננה.צהלי אליו קולך 18איוב כט, ד. 

  נז, ט. תהליםע"פ הנגינה להצטרף לשירתך, 

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[ וכו'(שת] -שת אב אב [ / אבשת] -שת שת שת )שת חריזה:

 .(11)למעט טור וכו'  9+9, 3||  8+ 9 ,5-9 ,0-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  Chargah.    ,המקאם: גאריא

 .1934דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  ברנשטיין, משירי הגאולה, שיר א, בשינוי.  ;בשינוי ,בשיר  , שומרי החומות,ברנשטייןנדפס: 
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 ע"ב -עט ע"א                                                                                                         קצב

 *רוס האיידאן אולאוםובוגי ייויזם יי תורכילחן  ה]א[גארי

 

ג ֲחָטִאים                                    אל דוד  י           ל   ֹוְצִרי ַהְלֵבן ְכמֹו ש 

ר ַבָּגלּות ָיְרדּו ְפָלִאים               ַעם ֲאש 

ן                  ש  ת ֵשן / ּוִמד  ש  ם ַדֵשן / ְכע   ָבה 

 ִיְהיּו ְמֵלִאים            

ה ַעל ֵּגִאים              ְוַעל ִמיטֹות שֵ          5  ן / ַהְשִכיֵבם ֵּגא 

ן / ִיְהיּו ְמֵלִאים                   ש  ת ֵשן / ּוִמד  ש  ם ]ַדֵשן / ְכע   ָבה 

ה ַעל ֵּגִאים[                                ְוַעל ִמיטֹות ֵשן / ַהְשִכיֵבם ֵּגא 

   

 ם כֹוס ַמְּמרֹוִרים                                אל דודַעד ָאָנא ַתְשֵק  ו            

 ַהְשֵקם כֹוס ַתְנחּוִמים ְוַקְרָנם ָתִרים            

ה              11 ה / ְבַעם ִנְכא   ָאִבי ְרֵאה / ַעם ִמְתָּגא 

 ֵהם ִמְתַגְבִרים             

ה / ְיִשימּון בְ               ֵבית ְכָלִאים                     ּוְכַשַחל ִיְגא 

ן / ִיְהיּו ְמֵלִאים                  ש  ת ֵשן / ּוִמד  ש  ם ]ַדֵשן / ְכע   ָבה 

ה ַעל ֵּגִאים[                                  ְוַעל ִמיטֹות ֵשן / ַהְשִכיֵבם ֵּגא 

 

פ         15 ם ַדלּוָתם   ס   אל דוד                                  ר ֹלא ֵאָדָעה עֹוצ 

 קּוָמה ּוְפֵדם ּוְתִהי ֹזאת נ ָחָמָתם            

 ְוַהֲעֵלם / ְלִעיר ָשֵלם / ַהַּמֲעֵלם                   

 ִמבֹור ִשְבָייָתם             

 ָנָקם ְוִשיֵלם / ַּגם ְשבֹור ִשיֵני ְלָבִאים                                

 ְוַהֲעֵלם / ]ְלִעיר ָשֵלם / ַהַּמֲעֵלם / ִמבֹור ִשְבָייָתם             01

     ָנָקם ְוִשיֵלם / ַּגם ְשבֹור ִשיֵני ְלָבִאים[                 

 

יפה או חזק אותם כמו  :שן...בהם 3, ע"פ ישעיה א, יח. טהרני מחטאי: יוצרי...חטאים 1 ביאור:

היו יומדשן יורד אל המשכו. הטור : ומדשן 9-3 ע"פ שיר השירים ה, יד.: כעשת שןשן הפיל. 

גאה על : מיטות מפוארות. מיטות שן ע"פ עמוס ו, ד. :השכיבם...ועל 5: מדושנים עונג. מלאים

: עד מתי הם מרוריםמועד.... בתהלים יג, ע"פ  צ"ל אנה :אנא 8. , ע"פ ישעיה ב, יב: הקב"הגאים

 11 ע"פ ירמיה טז, ז. : תן להם נחמה,השקם כוס תנחומים 4 .איוב ט, יחע"פ  :ממרורים יסבלו.

 .תאסור ם כלא,אויביאת ה: ווכשחל...כלאים 10 הכוונה לעם ישראל. ,: בעם מדוכאבעם נכאה

 16 .של ישראל גודל עונייםאינני יכול לתאר את : ספר...דלותם 15 : ע"פ איוב י, טז.וכשחל יגאה

 18-19 עו, ג. תהלים: ירושלים, ע"פ לעיר שלם 19 : גאל אותם ובכך יפוג צערם.קומה...נחמתם

: נקום נקם...לבאים 14 .כינוי לאל: שבייתם מבורהמעלם  : הטור יורד אל המשכו.המעלם

                            כוחם הרב. באויבים, שלם להם על אכזריותם ונטרל את
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   .סטרופית, מעין אזורי כפול גוף בתוספת מילת מילואיםתבנית שירית: 

 [(   תדדדגד] -[ / גגדדדגדת שששתשת] -[ / אאבבבאבת שששתשת] -)תתשששתשת חריזה: 

  .וכו'  5+  9+ 9+ 9 ,6||  5+ 3+ 5, 9 ,5||  5, 9||  9+ 9+ 9, 3||  5+ 6, 0-1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  Chargah.    , המקאם: גאריא

 . 0096: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 עט ע"ב                                                                                                          קצג

  סי' יוסף    *דויים בילקי ייזליר ריחסופ תורכילחן  הגאריא

 

ל ת / קֹוָלּה ְתַחֵנן                              יָך ַנְפִשי ִמְתַפל  ל ֵאל ֵאִלי דֹוד  קולה תחנן  ֵאל   א 

ל ֵאל ֵאִלי דֹוד תקים ותכונן     ל ת / ָתִקים ּוְתכֹוֵנן                      א    ִכי ֻסוַכת ָדִוד ַהנֹופ 

 

ָטֵמן      ֵאל ְדָבְרָך ֵיָאֵמן / ַעד ָאן ַבצּור א 

ה ַהְשֵמן       ִמַפַחד אֹוֵיב ִחיש ָהֵאל ֵלב ָהָעם ַהז 

 

 ֵאל ֱאֹלַהי ָאֵמן     ַהְקִשיָבה ִמלּוִלי / ִשְמָעה ֵאִלי / ַהְאֵזין ְבקֹוִלי        5

 

ְת     ל ת / ּוָבְך א  ל ת ִנְנע  ל ֵאל ֵאִלי דֹוד  ובך אתלונן  לֹוֵנן                     צּור ַאל ְיִהי ד   א 

 אל דברך                                                                                   

  

 3 .מלכות בית דודשתיסד מחדש את  יד: ככי...ותכונן 0 : ע"פ משלי כו, כה.קולה תחנן 1 ביאור:

: עד מתי אסתתר עד...אטמן ע"פ דברי הימים ב ו, יז.ים ויוכח שהוא נאמן, ייתק :אל דברך יאמן

אתה  :האל סד, ב. תהלים :מפחד אויב 9 והטור יורד אל המשכו. ע"פ ישעיה ב, י. ,יםסלעמערות ב

, טיפשיםכלומר הפוך אותם ל אויבי ישראל,לב  משומן את הכבד :לב העם הזה השמן האל.

 ע"פ ישעיה כח, כג. תענה לקראתי, לדברי, :הקשיבה...בקולי 5 ו, י.ע"פ ישעיה  ,מסורבלים

   לשכון במחיצתך. יםמבקש הם תסגור בפני עמך את האפשרות לחסות בצלך, כי : אלצור...אתלונן
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 .תבנית שירית: סטרופית בתוספת מילות מילואים וחזרות

  .בבב / שת (/  חריזה: )שתשת / אאא

 .(5, 9)למעט טור  19פונטי הברות משקל: 

 אקרוסטיכון: לפי כותרת השיר במהדורה צ"ל אקרוסטיכון יוסף אך לא נמצא.

  155.תורכילחן: 

   Chargah.    , המקאם: גאריא

 . 5199א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ

 

 פ ע"א        -עט ע"ב                                                                                                         קצד

 סי' יוסף    קאשי הילחל ייוזי מישטרן תורכילחן  הגאריא

 

יָך / י           ָך ָבְך ָבְטחּו ִכי ֹלא ָעַזְבָת דֹוְרש   ְיָי   ֹוְדֵעי ְשמ 

ָך                ָאָנא ַמֵהר ְּגֻאוַלת ַעם ְקדֹוש 

 קּום ַהְיֵשר / ְמַבֵשר / ַלֲהמֹוַני                    

 ָאָנא ְמחֹול ֲעֹוַני / ַּגם ְזדֹוַני                                                            אנא מהר             

 

ְרָפה / ִלְשֵכַני ְכבוֹ  ּו        5 ְהי ה ְלבּוָשה ּוְלח   ש ֲחרֹון ַאָפְך ַעד ָאן א 

ְרְדָפה               ֲאַזי ְבִגיל ְוִשיר ֵאְדָעה ְוא 

ת ְיָי                    ָלַדַעת / ְבַדַעת / א 

 אזי                              ָאָנא ]ְמחֹול ֲעֹוַני / ַּגם ְזדֹוַני[                                          

 

ַשע ַהָכמּוס ַּגֵלה ְוָהֵשב ְּגמּול ְלאֹוְיַבי / ְושֹוְטַני  ס           ֹוד י 

ָחִלים ַעל ֹראש ְמִסיַבי         11  ָנא ִיּמֹוטֹו ּג 

 ִיְפלּו / ֹלא יּוְכלּו / קּום ִמָפַני                   

 ל ֲעֹוַני / ַּגם ְזדֹוַני[                                                           נא  ָאָנא ]ְמחוֹ            

 

 / ֱאמּוַני -ַני ִתָשא ֵאל ְמֻהוָלל ִכי ֵכן ַדְרָכְך ַלֲעשֹות ל   פָ          

ָך ָשם ַיֲעל ה              כֹוֵנן ּוְבֵנה ִעיר ָקְדש 

 ִיְשָרֵאל / ַעם ָהֵאל / ְוַגם ָבַני                15

 ָאָנא ]ְמחֹול ֲעֹוַני / ַּגם ְזדֹוַני[                                                            כונן             

 

 

 

 

                                            
155
 .318, סעיף 164הלחן התורכי המצויין הוא: שיבשיני שיבדיאר, ראה: שם עמ'  -יהלום, מודלים תורכיים -טיצה 

 , ראה: שם, שם.  Meter khafif. Maqam Segaיר זה. עוד הם מציינים: והוא אינו תואם את הלחן המובא בראש ש
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 ע"פ ישעיה נב, ז. : משיח,מבשר: שלח ישר, מהר. הישר 3 ט, יא. תהליםע"פ  :...יייודעי 1 ביאור:

והטור יורד  ע"פ הושע ו, ג. :אדעה וארדפה 9-6 .אם תמחול לי )על פי הנאמר בטור הקודם(: אזי 6

 : גלה לי את רזי הגאולה ונקום באויביסוד...ושוטני 4 : להכיר את ה'.לדעת...יי 9 אל המשכו.

: הסובבים מסיבי קמ, יא. תהליםע"פ יפלו עליהם גחלים בוערים,  :ימוטו גחלים 11 .ושונאי

               אל המשכו.  יורדהטור  :שם יעלה 15-19 קמ, י. תהליםאותי, 

 

   .חזרות בתוספתסטרופית, מעין אזורי כפול גוף תבנית שירית: 

[ גדדתתת] -[ / גת ג דדת תתאבבתתת] -)רששתתת( / את א בבת -)רת ר ששת תתחריזה: 

 .וכו'(

 .וכו' 9+ 9, 9||  9+ 3+3, 3||  9+ 8, 0||  3+ 8+ 8, 1משקל: הברות פונטי 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  Qaşi hilal yözi mesten.156תעתיק לועזי:

  Chargah.    ,המקאם: גאריא

 .1595: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 פ ע"א                                                                                                          קצה

  סי' יוסף    פיליק ביר מאאי טאבינדין תורכילחן  הגאריא

 

ְשָקְך ֹלא ֵאֵצא ָחְפִשי א              ַהְבִתיְך צּור ֵמִרים ֹראִשי / ֵמח 

 ְרָצע ְלַעְבְדָך ֱאִהי ָכל עֹוד ִבי רּוִחי ְוַנְפִשי                נרצע   נ            

 

ְשבֹות ְוַאף ַאֲחֵרי ֹבא ִשְמִשי י            ֹוָמם ָוַלְיָלה ֹלא א 

ת צּוִפי ְוִדְבִשי                נרצע   יָ            ֱערֹוְך ִמנֹופ   ּה ְשָבָחה ָלְך א 

 

ְדרֹוש ְבִשְמִשי ְוַרְמִשי  ּו         5  ְלָך ֵאל נֹוָרא ְוִנְשָּגב א 

 ְשֵעה ָנא ַשְוָעִתי ְוַהְקֵשב ַרְחִשי ְוַלְחִשי            נרצע   ַדיש            

 

 ְשִעי ְסַלח ְוַאְשָמִתי ְוַהְעֵבר יֹוְקִשי ּומֹוְקִשי  פ            

ת              ֵאִלָּיהּו ָיֹבא ְוִיְבנ ה ִמְקָדִשי                  נרצע  ּוְשַלח ָנא א 

 

ר נ ֱאַמר ָעָליו               ִרְכִבי ּוָפָרִשי  ָאִביִאיש ֲאש 

ת ְתִחָנֵתְך ָלֵכן ָנא ִשְמִחי ְוִשיִשי                שמעתי            11  ָשַמְעִתי א 

 

                                            
156
 :061, סימן 150יהלום, מודלים תורכיים, עמ'  -טיצה 

“His eyebrow is a crescent, his eyes are intoxicated” 
    Oksuz. 16-יתכן כי זהו וריאציה על שיר של משורר מפורסם מסוף המאה ה
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מעלה : מרים ראשי 1דברי כנסת ישראל לקב"ה.  4-1 לקב"ה.ישראל  כנסתדו שיח בין  ביאור:

שמות  ,כמו עבד עולם :לא אצא חפשי בשל אהבתי אותך. :מחשקך ג, ד. תהלים משפלותי, אותי

 סמל לנאמנותו המוחלטתכ. כאן עולם : עבדנרצע .ו כא, שמות,ע"פ : לעבדך אהי נרצע 0 כא, ה.

 הללושבח  דברי אומר :יה...ודבשי 9. כל הזמן אותך: אעבוד יומם...אשבות 3 .לאל של עם ישראל

בשמשי  5 יט, יא. תהלים ע"פ מדברי שירתי היפים והנעימים, :מנופת צופי ודבשימתוקים. 

: הסר יוקשי ומוקשי והעבר 9 .ותפילתי :ולחשי : כינוי פנייה לאל.שדי 6בבוקר ובערב.  :ורמשי

ע"פ מלכים ב יג, כינוי לאליהו, : אבי רכבי ופרשי 4 הוא מבשר הגאולה. :אליהו 8 כל מכשול ונגף.

     לשמוח ולצהול.  י: שמעתי את בקשתך צאשמעתי...ושישיתשובת הקב"ה לעם ישראל.  11יד. 

                                 

 

  .תבנית שירית: שיר שווה חרוז בתוספת רפרין אחרי כל שני בתים

    .ִשי( -חריזה: חריזה אחידה )

 .(8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .ףסיואני אקרוסטיכון: 

  .תורכילחן: 

  .157Feleq vir mayitabindenתעתיק לועזי:

 Chargah.    , המקאם: גאריא

 . 1096א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ

 

 פ ע"ב                                                                                                           קצו

 סי' יוסף    יארי בינדין תורכילחן  הגאריא

    

ה      ה / ִיַשח   ַעד ָאן ֵאָרד  ה / ּוְמַרד  ה / ְוַעם רֹוד  ְרד   / ִחיש א 

ְחַפר / ִכי ָכַפר / י        ִעָקר   ַשח ָעָפר / ַשק ִיְתַפר / ְוַגם י 

 / ּוְגאֹונֹו / יֻוְשַפל  ִיְלְכדּונּו ַ ֲעֹונֹו / ּוְזדֹונֹו / ו    

 ֹוְך ֹלא ַסְכִתי / ֹלא ַשְמִתי / הֹוד ִתְפַאְרִתי / ֵעת ָבאִתי / ֵבין ַצר  ס   

ָשא  ּגּול דֹוִפי פ    5 ל ִפי / ָלְך ַכִפי / א   / ְבָחְרִפי / ֹלא ָבא א 

ה / ָכל יֹום       ה / ִמְתָּגא  ה / ְבַעם ִנְכא  ה / ַעם ֵּגא   ָרֹאה ִתְרא 

 ְשַלח ֵאִלי / ּגֹוֲאִלי / ְשַמע קֹוִלי / ִמלּוִלי / ֵאל ַחי      

 

: השולט עלי, רודה. אמשול: ארדה .אהיה מושפלו ימשלו ביעד מתי  :עד אן ארדה 1ביאור: 

 :עפר ישח 0: במהרה אני אשלוט והעם השולט בי יושפל. חיש...ישח : ומשעבד.ומרדה האויב.

ע"פ איוב טז, טו.  ,: יעטה על עצמו סממנים של אבלשק יתפרמד, כו.  תהליםע"פ  ,עד עפר שפליו

: וחטאיו וזדונו ילכדונו ועונו 3 .מרד בה' :עקרכי כפר  לד, ו. תהליםע"פ  ,: וגם יתביישוגם יחפר

 :סוך לא סכתי 9 .יושפלו ביגובה ל: ויושפל וגאונו ע"פ משלי ה, כב.לוכדים את הרשע, ורשעותו 

                                            
157
 :191, סימן 114ים תורכיים, עמ' יהלום, מודל -טיצה 

 “Heaven, give of your moonlight, my soul”. Meter hazaj.   
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בין לשבת כשהוגלתי  עלי דברי יופיעטיתי : לא לא...צר דניאל י, ג.לא משחתי את בשרי בשמן, 

בהשאלה בימי  :בחרפי .ואסור דבר מאוס לא אכלתי דבר שקוץ, בימי נעורי, :פגול...פי 5אויבים. 

ע"פ  ,: אני פונה אליך בתפילהלך כפי אשאדניאל י, ג.  :לא בא אל פי הנעורים, ע"פ איוב כט, ד.

 9הגאים מדכאים ומשפילים יום יום את עמך.  םאויביה: ראה כיצד ראה...יום 6 סג, ה. תהלים

    : הקב"ה, יהושע ג, י. אל חי הגואל.: שמע את דברי בקשתי ותחנוני ושלח את שלח...אל חי

 

 

צלעית חרוז אחיד וב צלעיות בני חמש צלעיות. ארבע טוריםשבעה סטרופית,  תבנית שירית:

 יזה.חמישית ללא חר

    .וכו'( Y-/ בבבב X-חריזה: )אאאא

 (. 1)למעט טור  וכו' 0+ 3+ 9+ 3+ 9משקל: הברות פונטי  

 .אקרוסטיכון: יוסף

  .תורכילחן: 

  .158Yari bendenתעתיק לועזי:

 Chargah.    , המקאם: גאריא

 . 94: דוידזון, אוצר השירה, ע זכרנ

 

 פא ע"א -פ ע"ב                                                                                                          קצז

 יוסףסי'     בואין אורה ןלחן רומאנסי אי אי הגאריא

 

ְקָרא / ְביֹום ָצָרה                          גדול וכו'        ָּגדֹול ְונֹוָרא / ָלְך א 

 

 גדול ביום צרה               ין ָכמֹוָך ָבֱאֹלִהים / ְרֵאה ִכי ָאִריד ְוָאִהים א     

 גדול ֹוָראֹות ִנְפֵלאָת ָהֵאל / ְוֵאין ִלי ִבְלְתָך ּגֹוֵאל               ביום צרה  נ   

 גדול ְראּו שֹוְנַאי ְוֵיבֹושֹו / ָלָּמה ָעַלי ּגֹוִיים ָרְגשּו               ביום צרה  י     

יָך ְיָי / ּוְמחֹול ְפָשַעי ּוְזדֹוַני               י   5  גדול ביום צרה         אְבדּו אֹוְיב 

ְקָרא ַתֲעֵנִני / ְשַמע קֹוִלי ְוָחֵנִני                      ביום צרה  ּו     גדול ְביֹום א 

ן ְלַחָטאִתי                       ביום צרה  ס       גדול ַלח ְלָכל ֲעֹונֹוַתי / ְוַאל ֵתפ 

ְהֵיה ִלי  פ      ה       ביום צרה ֵנה ֵאַלי ָרם ַעל ִכֵסא / ו   גדול ִמְסתֹור ּוַמְחס 

 גדול ביום צרה             / ּוָפנ יָך ֵאל ֲאַבֵקש            ָהֵסר ֵמָעַלי ֵלב ִעֵקש    
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 :331, סימן 199יהלום, מודלים תורכיים, עמ' –טיצה  

“[Do not separate] the friend from me”. Meter ramal. 
 .  Nesimiזהו תחילתו של גזל של המשורר המפורסם 
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 :אין כמוך באלוהים 0 נ, טו. תהליםע"פ  :צרה...לךצט, ג.  תהלים הקב"ה, :גדול ונורא 1ביאור: 

ע"פ  :רגשו...למה 9 נה, ג. תהליםע"פ  ,מרוב צער אשאגו אנהם: אהיםאריד ו פו, ח. תהלים

קלח, ג.  תהליםע"פ  :וביום אקרא תענני 6 ע"פ שופטים ה, לא. :יאבדו אויבך יי 5 ב, א. תהלים

ע"פ : ואל תפן לחטאתי ע"פ ירמיה לו, ג. :סלח לכל עונותי 9כז, ז.  תהליםע"פ  :שמע קולי וחנני

: תגרום לכך שלא עקש...הסר 4: היה לי מגן, ע"פ ישעיה ד, ו. והיה...ומחסה 8 דברים ט, כז.

         כז, ח. תהליםע"פ  :ופניך אל אבקשקא, ד.  תהליםע"פ  אהיה עקשן,

 

 

 .סטרופית דו טורית בתוספת רפריןתבנית שירית: 

   .(וכו'[ תתת] -/ גג[ תתת] -/ בב[ תתת] -[ / אאתתת] -חריזה: סטרופית )תתת

 .8+8, 4-0||  9+ 3+ 5, 1פונטי משקל: הברות 

  .אקרוסטיכון: אני יוסף

  .ספרדי -לחן: רומאנסי

 .Ay, en buen hora159תעתיק לועזי:

 Chargah.    , המקאם: גאריא

 . 41: דוידזון, אוצר השירה, ג זכרנ

 

 ע"ב -פא ע"א                                                                                                         קצח

 סי' יוסף    לייובאמי קא טי אילשלחן רומאנסי אי הגאריא

 

  ִשיָרה ְוָארֹון ָלֵאל ָעַלי ּגֹוֵמר  אָ          

 ְבַחְסדֹו יֹוִשיֵעִני ּוְלָפָניו ֲאַזֵּמר / ְבתֹוָדה            

 ָאבֹוא ְלָפָניו ְבתֹוָדה           

 

 ְפִשי ְבתֹוְך ְלָבִאים ָתִמיד ָשְכָנה דּוָמה  נ           

ם רֹוב ֵאיָמה / ּוְרָעָדה                            5                       ִיְשַלח ֵאל ִמָשַמִים ֲעֵליה 

 ָאבֹוא ְלָפָניו ְבתֹוָדה           

 

  ַ דּו ָעַלי ּגֹוָרלֹות ּוְלִשְבִרי ֵאין ֵכָההי         

ם ִתְכַבד הָ             / ֲעבֹוָדה                                        -ְבָרָעָתם ַהְצִמיֵתם ֲעֵליה 

 ָדהָאבֹוא ְלָפָניו ְבתוֹ           

 

 ְחְשבּו ָרָעה ַעל ָכל ַמֲחַמֵדי ַעִין  י        11

 ַעד ָבאּו ָבִנים ַעד ַמְשֵבר ְוֹכַח ַאִין / ְלֵליָדה                                                         

 ָאבֹוא ְלָפָניו ְבתֹוָדה            

 

                                            
159
 .113.1, סימן 181עמ' סרוסי, לחנים,  
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אֹוְיִבים ָעְתקּו ְוַגם ּו           ַחִיל ָּגְברּו  ְביֹום ש 

 ָבאּו ְוָהְרסּו ִעיִרי ְוַגם ָערּו ָערּו / ְיסֹוָדּה                                                            

  ָאבֹוא ְלָפָניו ְבתֹוָדה       15

 

יָה ֲאָנִשים ֵרִקים ּופֹוֲחִזים  ס            ָבב 

ֱאָחִזים / ִבְמצֹוָדה                                                   ַוִּיְלְכדּוהָ              ְכמֹו ָדִגים נ 

 ָאבֹוא ְלָפָניו ְבתֹוָדה            

 

ר ָיְכלּו ְשֵאת פָ          ת ְמִעיָלּה ַכֲאש   ְשטּו א 

ת     01   / ְרִדיָדּה                                                   ִהכּוָה ְפָצעּוָה ָצִרים ְוָנְשאּו א 

 ָאבֹוא ְלָפָניו ְבתֹוָדה           

 

 ֹוף ְפֵלַטת ְיהּוָדה ַהִנְשָאָרה  ז  ק י  ח          

ר ָעַזְבָת ְלָשְמָרּה / ּוְלָעְבָדּה                                    ן ֹזאת ֲאש  פ                 ּוְפקֹוד ּג 

 ָאבֹוא ְלָפָניו ְבתֹוָדה              

       

: ע"פ אבוא לפניו בתודה 3 נז, ג. תהליםע"פ לאל הממלא את כל צרכי,  :לאל עלי גומר 1 ביאור:

שוכנת : שכנה דומה נז, ה. תהלים ציור לצרות ופחדים, :נפשי בתוך לבאים 9 צה, ב. תהלים

 :ולשברי אין כההע"פ יואל ד, ג.  : הפילו לגבי גורל,עלי גורלותידו  9 צד, יז. תהלים בשאול,

ע"פ שמידם, תרשעותם של ב :ברעתם הצמיתם 8 : מרפא.כהה ע"פ נחום ג, יט. ,אין מרפא לכאביו

הגיעו רגעי הסכנה  :עד...ללידה 11 איכה ב, ד.כל ישראל,  :כל מחמדי עין 11 צד, כג. תהלים

ע"פ  : וביום שהאויבים גדלו והתחזקו,...גברווביום 13 לז, ג. ישעיה האחרונים ואין כח להתגונן,

אנשים רקים  16 קלז, ז. תהליםע"פ  : חשפו את יסודותיה, החריבו,ערו ערו יסודה 19 איוב כא, ז.

 14 הלת ט, יב.וע"פ ק :במצודה...כמו 19 שופטים ט, ד. אנשים מופקרים וקלי דעת, :ופוחזים

 סמל להתעללות של האויב בישראל, :...רדידההכוה 01בזזו אותה ככל יכולתם.  :פשטו...שאת

 כינוי :גפן 03: יישר, כונן. זקוף: כינוי פנייה לאל, דברים לב, מ. חי 00 ע"פ שיר השירים ה, ז.

: בקשה שהאל יחזור לשמור ולעבד את מטע גפנו ד...ולעבדהוופק פ, ט. תהליםישראל ע"פ ל

    ע"פ בראשית ב, טו.  הלשון :הלשמרה ולעבדפ, טו.  תהלים: ד גפן זאתוופקדהיינו את ישראל. 
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   .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

 וכו'(   ת -/ גגת ת -חריזה: )אאתת / בבת

  .(1וכו' )למעט טור  8, 3||  3+ 13, 0||  13, 1משקל: הברות פונטי 

   .אקרוסטיכון: אני יוסף חזק

  .ספרדי -רומאנסילחן: 

  .Este el mi caballo160תעתיק לועזי:

 Chargah.    , המקאם: גאריא

   .8118א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ

 
 

 פא ע"ב                                                                                                         קצט
 

 אישטה איל אינפיראדור ולחן רומאנסי גוגאנד הגאריא

 

 רּום ְוִנָשא ְוָגַבּה ָי             

 דֹוִדי ַצח ָדגּול ֵמְרָבָבה               

ה ֲחִליפֹות ְוָצָבא                 ִכי ז 

 ָיַשְבִתי ִבְלתֹו ִמְשתֹוֵמם                     

 

 ֵמַאְשפֹות אֹוִתי ָתִרים ּו             5

 ִמֵבין ָקִמים ְוצֹוְרִרים               

 ְוִיְשְּגבּו י ַשע קֹוְדִרים               

 חּוָשה ַמְשִפיל ַאף ְמרֹוֵמם                     

 

 ַחְרַחר ִלִבי ְוֹכִחי  ס              

 ִמַפַחד אֹוֵיב ָנס ֵלִחי           11

ִחי                 ָנַתִתי ְלַמִכי ל 

 ָכל ַהּיֹום ָשַמִני שֹוֵמם                       

 

 ַרש שּוָחה ְלָלְכֵדִני ָפ               

 ָכל יֹום ָתִמיד ִיְלֲחֵצִני               

 ָאָנא סֹוב ְתַנֲחֵמִני          15

 ם ָלנ ַצח ָעַלי ִיְתקֹומֵ                      
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 .093.1, סימן 094סרוסי, לחנים, עמ'  
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 ָמה ְוַגם ַכַעס ַתְחּגֹור  ח              

ם ִמָסִביב ָמגֹור                ֵתן ָלה 

 ְוַגם ָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר              

 ֵאל ֱאֹלִהים ַהֲאִשיֵמם                  01

 

ם ז              ש  ם ִמְטרֹות ּג    ֻעוָזְך ר 

ם                 ְבֻעוָזְךַהְמֵטר ֲעֵליה 

ם                ָרְגָזְך ַּגם ְשפֹוְך ֲעֵליה 

 ְשַלח ְבָרִקים ּוְתֻהוֵּמם                      

    

 ֵבל ִשיִחי ֵאל ְמיֻוָחד  ק          05

 ְבסֹוְדָך ְכבֹוִדי ֵתַחד              

ם ַאַחד                 ִכי ְלָעְבָדְך ְשכ 

 ָאִחיש ְוָנא ֵאל ְתרֹוֵמם                      

 

 ִפְצִחי ְבִשיר ְוקֹול ִרָנה              

 ִכי ֲאִשיֵמְך ְלֹראש ִפָנה          31

ְנָנּה              ָבא מֹוֵעד ֵעת ְלח 

          ְוָחְרבֹוַתִיְך ֲאקֹוֵמם                    

 

 :ירום ונשא וגבה 1דברי כנסת ישראל לקב"ה.  08-1דו שיח בין הקב"ה לכנסת ישראל.  ביאור:

הטור יורד אל המשכו.  :כי זה חליפות וצבא 3. יה, : שיר השירים דודי...מרבבה 0. יגישעיה נב, 

 :משתומם 9. יזאיוב י,  , ע"פבשל הריחוק מהאל היסורים תוקפים אותי כגדודי צבא המתחלפים

 ישגבוו 9 אויבים.: צורריםוקמים  6 .חשמואל א, ב, : ע"פ ומאשפתות אותי תרים 5 ד.לבד ובוד

כינוי  :קודריםגאולה. ול הצלהויזכו ל יגברו, יתחזקו: ישראל אשר עוטים יגון ישע קודרים

נתתי למכי  11תש כוחי.  :נס לחי 11 שמואל א ב, ז. כינוי לאל :משפיל אף מרומם 8 .לישראל

: שמני שומם בודד, גלמוד. :שומם 10 , ע"פ איכה ג, ל.לקבל סטירהנתתי את לחיי על מנת  :לחי

: אנא...יתקומם 16-15 .כבירמיה יח,  ,על מנת ללכוד אותי בורחפר  :ללכדני שוחה 13איכה ג, יא. 

שלוף  :וסגר הרק חנית 14 ג. כ, ירמיה , ע"פפחד: מגור 18 תציליני.אויבי ישלטו בי לעד אם לא 

תטיל  :שלח ברקים ותהומם 09 : ע"פ איוב לז, ו.זרם מטרות גשם עוזך 01 .גלה,  תהליםחנית, 

: תחד: במחיצתך. בסודך 06: תפילתי. שיחי 05 תהלים קמד, ו. ע"פ עליהם מהומה ובהלה,

 ., כבבראשית מח ע"פ הלשון ביחד, :שכם אחד 09: ע"פ בראשית מט, ו. בסודך כבודי תחדתשמח. 

ע"פ  לגאולה: לחננה 31קיח, כב.  תהלים: לראש פנה 31דברי הקב"ה לכנסת ישראל.  30-04

אביא את : אבנה מחדש את עיר הקודש ואת בית המקדש, וחרבותיך אקומם 30. תהלים קב, יד

 הגאולה.
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   .ו  ֵמם(-נחרז בחרוז אחיד ) טור רביעיכל . מרובעת, בחריזה מעין אזוריתסטרופית, תבנית שירית: 

  .ת וכו'( -ת / גגג -ת / בבב -חריזה: )אאא

 .8הברות פונטי  משקל:

   .אקרוסטיכון: יוסף חזק

  .ספרדי -לחן: רומאנסי

  .Jugando esta' el enperador161תעתיק לועזי:

  Chargah.    מקאם: גאריאה, 

 .3804דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

  .בשינוי ,גשיר , שומרי החומות, ברנשטיין נדפס:

 

 ע"ב -פב ע"א                                                                                                              ר

     י לה קונדיסהניגו טייה וןלחן רומאנסי א הגאריא

 סי' יוסף האדם בארץ רעת רבהעם המלאכים על כי  ב"הקהדבר  הכ

 

ל ְבֵני ָאָדם א                ְקְרָאה ְוקֹוִלי א  ם ִאיִשים א   ֵליכ 

 ִריבֹות ְשָפַתי ַהְקִשיבּו ִכי ֲאַדְבָרה ְנִגיִדים                     כי             

 

ְנַהם ְכמֹו ְכִפיר ִיְשַאג ִלְטרֹוף ְבֵני ָאָדם נָ             הֹום א 

ְקַרע ְסגֹור ִלִבי ִכי ְבָאְזַני קֹול ְפָחִדים                  כי               ְוַגם א 

 

ם ָדִמים ָמֵלאּו ִכי ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם י           5   ֵדיה 

ם ַחְלָחָלה ּוְלַבַעל ְפעֹור ִנְצָמִדים               ולבעל               ָמְלאּו ָמְתֵניה 

 

ם  י             ל ִנְבַער ִמַדַעת ָכל ָאָדםֵמיה  ב   ָכלּו ַבה 

 ויחנו   ַוִּיְסעּו ִמצּוף ִמְתָקה ַוַּיֲחנּו ִבְרִפיִדים                                       

 

 ְעצֹור ְבִמִלין ִמי יּוַכל ֹלא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ו            

 ויזבחו   אֹוִתי ָעְזבּו ְמקֹור ַחִּיים ַוִּיְזְבחּו ַלֵשִדים                                11 

 

ל ְבֵני ָאָדם סָ            ב  ְך ַאְך ָכל ה  ר   רּו ַמֵהר ִמן ַהד 

ד בֹוְגִדים                             ג   ויבגדו      ַוֵּיְלכּו ִבְשִרירּות ִלָבם ַוִּיְבְּגדּו ב 

 

 ְרצּו ָּגֵדר ְוָחְלפּו ֹחק ָעְברּו ְבִרית ְכמֹו ָאָדם פָ           

ם מּוָעִדים                                  ְך ַהָּיָשר ָסרּו ַרְגֵליה  ר   סרו    ּוִמן ַהד 
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 ית ִיְשָרֵאל שּובּו ֵאַלי ַאִּגיד ְלָך ַמה טֹוב ָאָדם ב          15 

ם ִלְדָבַרי ִלְשמֹוַע ַכִלּמּוִדים               לשמוע                          ַהטּו ָאְזְנכ 

 

ם ַאל ִתְמְנעּו שּובּו שּובּו ְבֵני ָאָדם נ              יב ְשַפְתכ 

ְחָמִדים                   מזה              ב ִתְתַעְנגּו ְברֹוב ָשלֹום ִמָזָהב ִתְהיּו נ 

 

ְרַפת ָאָדםה ֲאַנְחנּו מ   מָ             ה ַחֵּיינּו ְבזּוי ַעם ְוח 

ה ֲעֵשה ִעָּמנּו ֲחָסִדים                     עשה           01  יָך ְבֵלב ִנְדכ   ָבאנּו ֵאל 

 

ק ָאָדם ָש               ְמֵרנּו ְכִאישֹון ַבת ַעִין ְפֵדנּו ֵמעֹוש 

ן ַכַלִפיִדים                        ומראיהן                 ָחִשים ְוָרִצים ְכָבָזק ּוַמְרֵאיה 

 

ל צּור ֻחוַצְבנּו ֵנר ה                ְיָי ִנְשַמת ָאָדם ִביָטה א 

 הֹוִציֵאנּו ִמן ַהִשְבָיה ְוָאז ַיַעְלזּו ֲחִסיִדים                        ואז               

 

ק        05  ז   חֹומֹות ְירּוָשַלם ְוַתְשִקיף ַעל ְבֵני ָאָדם ח 

יָה ְבַאְבֵני ָפז ְמיֻוָסִדים                                   באבני   ָתִשים ַכְדֹכד ִשְמשֹות 

         

: אישים משלי ח, ד. :...אדםאליכם 1 .על עם ישראל למלאכים דברי הקב"ה 18-1 ביאור:

וגם  9 ע"פ משלי ח, ו. חשובים, : דבריםנגידים איוב יג, ו.דברי הקשים,  :ריבות שפתי 0 מלאכים.

ישעיה א,  :דמים מלאוידיהם  5 ע"פ איוב טו, כא. :פחדים...כיע"פ הושע יג, ח.  :אקרע סגור לבי

ולבעל  , ע"פ נחום ב, יא.נבהלו :יהם חלחלהנמלאו מת 6 בראשית ו, ה. :כי רבה רעת האדם טו.

 עח, לג. תהליםע"פ  :ימיהם כלו בהבל 9 .במדבר כה, ה ע"פ לי מואב,י: נדבקים לאלפעור נצמדים

מתחנות  :רפידיםב...מתקה ים סוף. צ"ל סוף, כנראה :צוףמ 8 ע"פ ירמיה י, יד.: ריק מדעת, נבער

מי יוכל למנוע ממני לומר את : יוכל...ועצור 4 ע"פ שמות יז, א.וגם  בני ישראל ע"פ במדבר לג, כח

מהר מן  סרו 11 ע"פ ירמיה ב, יג. :חיים...אותי 11 בראשית ו, ג. :באדם...לא איוב ד, ב.דברי, 

 ע"פ ירמיה יא, ח. :בשרירות לבםוילכו  10 סב, י. תהלים: ע"פ אך...אדם שמות לב, ח.: הדרך

עברו על  :פרצו...חק 13, ע"פ ישעיה כד, טז. כדרכם של רשעים : ובוגדיםויבגדו בגד בוגדים

: רגליהם מועדים 19 ע"פ הושע ו, ז.בהסכמים,  ולא עמד :אדם...עברו ע"פ ישעיה כד, ה. ,חוקיםה

מזהב  18 : תפילתכם.ניב שפתכם 19 ישעיה נ, ד. ללמוד, : לשמוע כדילשמוע כלמודים 16 כשלו.

ע"פ  :בזוי עם וחרפת אדם 14 .ישראל לקב"העם דברי  06-14 יט, יא. תהליםע"פ  :תהיו נחמדים

קיט,  תהליםע"פ  :פדנו מעושק אדםיז, ח.  תהלים ,ן: כבבת עיעין בת כאישון 01 כב, ז. תהלים

צור  03 ע"פ נחום ב, ה. המלאכים )לא ברור מדוע מזכיר מלאכים כאן(, :...כלפידיםחשים 00 קלד.

 09 משלי כ, כז.: נר יי נשמת אדםע"פ ישעיה נא, א. הקב"ה, כינוי לאל שיצר אותנו,  :חוצבנו

ללא יו"ד  מילה: צ"ל ירושל]י[ם, הירושלם 05 קמט, ה. תהלים :יעלזו חסידים: הגלות. השביה

באבני ע"פ ישעיה נד, יב.  ,תיפה את ירושלים :שמשותיה דתשים כדכ 06 מותאמת למשקל השיר.

                   ע"פ שיר השירים ה, טו.  :פז מיוסדים
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מופק מחזרה על מחצית הטור השני של כל ההרפרין בתוספת  סטרופית, דו טוריתתבנית שירית: 

  מחרוזת.

   .(ִדים(-חריזה אחידה ), ב= )אב / אב / אב וכו', א= מילה קבועה "אדם"חריזה: 

   .(01, 01, 16, 11, 8למעט טור , 8+8) 16 משקל: הברות פונטי

  .אקרוסטיכון: אני יוסף בן משה חזק

  .ספרדי -לחן: רומאנסי

  .Un fijo tiene la condesa162תעתיק לועזי:

 Chargah.    , המקאם: גאריא

 .5118א  : דוידזון, אוצר השירה,זכרנ

 

 פג ע"א  -פב ע"ב                                                                                                           רא

  סי' יוסף    אי איל מוריר נאשירלחן רומאנסי איל  הגאריא

 

  ֹוֵצר רּוִחי ְוִנְשָמִתי / צּור שֹוֵכן ִבְשֵמי ֲעָרבֹות י                

ִלים ִלְרָבבֹות / יֹודּוָך ַּגם ְיִחיָדִתי                     ְרא   ְלָך א 

 

יָך ַמְרִהיבֹות ו                    ַאָתה ִמְבַטח ִתְקָוִתי / ֵעיַני ֵאל 

 ְוָאְזַני ְלָך ַקשּובֹות / ּוְבָך ִחְשִקי ְוַאְהָבִתי                   

 

 י ְוַאְשָמִתי / ַאָתה ְמַרֵפא ְמשּובֹותַלח חֹובִ  ס                5

ר ַמְחָשבֹות / ָשָטן יֹוֵשב ְלֻעוָּמִתי                     יֹוֵדַע ֵיצ 

 

ַבע תֹוֵעבֹות פ                    ְשִעי ֵאַדע ְוִרְשָעִתי / ְבִלִבי ש 

 ְוַגם ַרצֹוִתיַבְשָוִקים ּוָבְרחֹובֹות / ָעַשְקִתי                    

 

 ֵעינ יָך ַרע ָעִשיִתי / ַרבֹות ָרעֹות ַמֲחָשבֹות ב                  

 ָהִייִתי ְכִאיש ַמְכאֹובֹות / ְוֵאיְך אֹוַמר ֹלא ִנְטֵמאִתי               11

 

ָהבֹות נ                   ל ְנִתיָבִתי / ְדָבְרָך חֹוֵצב ל  ג   ר ְלר 

 ַהְשֵקט ֵמָעַלי ְמִריבֹות / ְשֵני ֹכחֹות ַאְנֵשי ֵביִתי                   

 

ְך ָיקּום ַעל ְנִדיבֹות מ                   ל  ְמַדת ָכל ִשְמָחִתי / מ   ְלִכי ח 

ַחְבִתי ִמּיֹום ֱהיֹוִתי                     ַכֵפר ּוְמחֹול ְלָכל חֹובֹות / ש 
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ְשַכב ְלַמְעֵצבֹות ש               15  ֵּמַח ַנְפִשי יֹוָנִתי / ַעד ָאן א 

ְזָרִתי                     חֹוְשִבים ָזִרים אֹוָתּה ִלְשבֹות/ ְוקּוָמה ָנא ְלע 

 

 ֵשב ְששֹון ְישּוָעִתי / שּוָבה ְיָי ִרְבבֹות  הָ                 

ְמָדִתי ּוְבֵנה ה                      ְלַקת ח  ֳחֵרבֹות / ְוכֹוֵנן ח   ָעִרים ה 

 

ק                   ז  ם ְנָדבֹות ח  ש   ִני ִבְנִתיָבִתי / ָתִניף ִלי ּג 

 ּוְבָך ְמשֹוֵבב ְנִתיבֹות / ָאִשים ָתִמיד ְתשּוָקִתי               01

                 

 

: מלאכים, ע"פ אראלים 0 .קב"הה :ערבותצור.... קב"הכינוי ל :יוצר רוחי ונשמתי 1 ביאור:

 9 : מבקשות.מרהיבות עא, ה. תהלים: ע"פ ואתה מבטח תקותי 3 : נפשי.יחידתי ישעיה לג, ז.

ה' מבין את  :יצר מחשבות יודע 6 , ע"פ הושע יד, ה.חטאים :משובות 5 : מאזינות.קשובות

 :בלבי שבע תועבות 9 למלאך המקטרג.: כינוי שטןמחשבות לב האדם, ע"פ דברי הימים א כח, ט. 

 :עשקתי וגם רצותי .: בכל מקוםבשוקים וברחובות 8 ע"פ משלי כו, כה., בלבי חטאים רבים

כאיש  11 : ע"פ משלי יט, כא.רבות רעות מחשבות. 4 ע"פ שמואל א יב, ג. ,גזלתי, וגם רצצתי

אני שומר את מצוות התורה )"דברך : להבותנר... 11 מכאב, ישעיה נג, ג.מלא  : כאדםמכאובות

נראה שהכונה לשני היצרים  :שני...ביתי 10 קיט, קה. תהליםע"פ  :נר...דברךחוצב להבות"(. 

: אלי היקר מקור שמחתי. מלכי...היותי 19-13לאל.  פנייה כינוי :מלכי 13 הטוב והרע. -שבנפשו

: שמח נפשי 15 לחטאי העבר שלי.סלח ו היה נדיב סת על נדיבותו, על כןמתבס שלטונו ומנהיגותו

 חושבים... : אויבים.זרים 16 עצב.בצער, ב: למעצבות. כאן כינוי לנפשו :יונתיע"פ תהלים פו, ד. 

 :שובה יי רבבות 19 .פיתוי להמרת דתאולי רומז לניסיונות, : כנראה, להעבירה על דעתה. לשבות

וכונן : יחזקאל לו, לח. הערים החרבות 18 במדבר י, לו. ,השב למנוחתם את אלפי רבבות ישראל

היה  :תניף לי גשם נדבות: בדרכי. בנתיבתי 14 ארץ ישראל.את  הקם מחדשיסד, : חלקת חמדתי

      , ישעיה נח, יב.כינוי לאל: משובב נתיבות 01 סח, י. תהליםע"פ  נדיב עימי,

 

 .מרובעת טורים, בכל מחרוזת חרוזים זהים תבנית שירית: סטרופית,

 וכו'  אבבא ,חריזה: מסורגת

  (.18למעט טור ) 8+8 משקל: הברות פונטי

   .אקרוסטיכון: יוסף בן משה חזק

  .לחן: רומאנסי ספרדי

 .El nacer y el morir163תעתיק לועזי:

 Chargah.    , המקאם: גאריא

 .  0036: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ
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 ע"ב -פג ע"א                                                                                                            רב

 סי' יוסף    הלה וייג הלחן רומאנסי אין קאשטיליי הגאריא

 

ר ַדְרכֹו ִנְסָתָרה י             ב    ְכסֹוף ַנְפִשי ִלְראֹות ְפֵני הֹוד ּג 

ר ִיְרדֹוף ַהקֹוֵרא             ְרדֹוף ַכֲאש   ָאִחיש ִלְקָראתֹו ְוא 

 

 ַעד ָאן ָתֵסְך ַבֲעדֹו ְוָידֹו ִתְהי ה ְנזּוָרה   ו            

ה              ָישּוב ְיַקֵבץ ִנָדָחיו ְברּוַח ָעָליו ֵתָער 

 

ן ָיִסיר ֵמָעַלי ִבְמֵהָרה ס          5 ב   גֹור ִלִבי ֵלב ָהא 

ה              ְויַלְּמֵדִני ְמִזיָּמה ְוַגם ֵדָעה אֹוִתי יֹור 

 

 רֹוַח ִתְפַרח אֹוָצְרָך ְותֹוַפע ָעַלי ְנָהָרא פָ           

ה            ֵאָחד ָשם ָעִבים ְרכּוָבְך ּוְבַמִים עֹוָלם ְמָקר 

 

ר ַכַלֲעָנה ָמָרהל מֵ ג           ְרַפת ַנְפִשי ֲאש   ַעל ח 

ה       11 ְזָרח ִמְתָער   ִכי ָשְלטּו ָבּה מֹוָאב ְוַהְגִרים ָכל ִאיש ְכא 

 

 ז ֹלא ֵאבֹוש ְבַהִביִטי ִכי תֹוִציֵאִני ְלאֹוָרּה אָ         

ש פ          ה כֹוס ֵמי רֹוש ְוַלֲעָנה ֹשר  ם ַתְשק  הְוָלה   ֹור 

 

ֱעָרה ִלי ַתן אֹוֵיב צֹוֵרר ַפח נָ          ת ה   ַנְפִשי ַלָּמו 

א          ה ֱאֹלֵהי ִיְשִעי ַעד ַתְשִקיף ְוֵתר   ְלָך ֲאַקּו 

 

 ֹוֵמר ִיְשָרֵאל ֹלא ָינּום ְזרֹוק ְבאֹוְיִבי ֵחץ ָמָרה ש     15

ם ָרעֹות ָאָנא ְלַמַען  ַהְסֵפה ו               ִתָּוֵראֲעֵליה 

 

: אחיש 0 ע"פ איוב ג, כג. כאן כינוי למלך המשיח, :גבר דרכו נסתרה : ישתוקק.יכסוף 1 ביאור:

)הדברים אמורים  סתיר אותות :תסך בעדו 3שמואל א כו, כ.  :הקוראירדוף  .בע"פ תהלים עא, י

 גוליואת : נדחיו 9 מרוחקת. ,תהיה )המשיח( ידו :נזורה ידו תהיהו , ע"פ איוב ג, כג.על המשיח(

: יסיר מעלי את סגור...במהרה 5 .ע"י רוח הקודש שתשרה עליו: תערהעליו  ברוח .(עם ישראל)

מד, ע"פ : ילַ יורה: דעת. דעה : מחשבה.מזימה 6 : ע"פ יחזקאל יא, יט.לב האבן יסיר עקשותי.

 ,ויזרח עלי אור: ותופע עלי נהרא: כנראה, אורך יתפשט ויזרח עלי. פרוח...נהרא 9 ישעיה כח, ט.

, ע"פ , אשר רוכב על העננים ומכסה את השמים במיםהאלאתה : אחד...מקרה 8 ."פ איוב ג, דע

כינוי : מואב והגרים 11 קיט, כב. תהלים: הסר מעלי את הבושה, ע"פ נפשי...גל 4 .קד, ג תהלים

: משתרש כתושב הארץ, כאזרח מתערה פג, ז. תהלים נוצרים ומוסלמים, לגויים אויבי ישראל,

: ולהם...פורה 10 תגאל אותי. תוציאני לאור,כאשר  :כי תוציאני לאורה 11 לז, לה. תהליםע"פ 
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: האויב נתן...הערה 13 ע"פ דברים כט, יז. :רוש...פורה. וארס ואת אויבי ישראל תשקה ברעל

: ישעי...לך 19 יב.: ע"פ ישעיה נג, נפשי למות הערה טמן לי מלכודת כדי שאמסור לו את נפשי.

: הלחם זרוק...מרה קכא, ד. תהליםע"פ  הקב"ה, :ינוםישראל לא  שומר 15כה, ה.  תהליםע"פ 

 :למען תורא , ע"פ דברים לב, כג.צרות: הוסף להם והספה עליהם רעות 16 באויבי, השמד אותם.

        קל, ד.  תהליםכדי שיראו )מלשון יראה( ויכבדו אותך, 

 

 סטרופית, דו טורית. תבנית שירית: 

  .( ֵרה -)ב=ָרה(,  -חריזה אחידה א=) ,)אב / אב / אב וכו'(חריזה: 

     .(11 ,4 סטיה טור, 8+8) 16 הברות פונטי משקל:

  .אקרוסטיכון: יוסף גאנשו

   .ספרדי -לחן: רומאנסי

 .En Castilla la Vieja164תעתיק לועזי:

 Chargah.    , המקאם: גאריא

 . 0943: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 פד ע"ב -פג ע"ב                                                                                                            רג

 סי' יוסף    די מאיו זקיירי איל מי ראלישלחן רומאנסי  הגאריא

 

 ָבההֲ ְשֵרי ָכל ְיֵרא ְיָי ְותֹוכֹו ָרצּוף ַא א            

ת              ִשְכמֹו ִלְסבֹול ַוַּיְרא ְמנּוָחה ִכי טֹוב ַוֵּיט א 

 

ת ְלשֹונֹו ֵמַרע ֵהָּמה ֵמי ַמָסה ּוְמִריָבה נ            ֹוֵצר א 

 ּוְשָפָתיו ִמַדֵבר ִמְרָמה סּור ֵמַרע ַוֲעֵשה טֹוב             

 

ם ָעְלָמא י          5  ְדֵרְך ֲעָנִוים ַבִּמְשָפט ְדִחיק ָלה 

ש ְרֵעָבה ָמֵלא טֹוב            ש שֹוֵקָקה נ פ      ַהְשַבע נ פ 

 

ם ֲחָסִדים ְברּוחֹו ַהְנִדיָבה    י              ְגמֹול ִעָּמה 

ם ָזָהב ִמִכיס ַתֲאַות ַצִדיִקי]ם[ ַאְך טֹוב               ַיִזיל ָלה 

 

ָהָבהו               ְבָכל יֹום ִלְשמֹו ְמַהֵלל ְוִלבֹו ְבֵאש ל 

 ּוְמַזֵּמר ְונֹוֵתן ַהֵלל ְוהֹודֹות ַליָי ִכי טֹוב        11

 

 אֹוד ְיָי ִליֵרָאיו מּוָכן ָלעֹוָלם ַהבָ  ס         

 ְלַהְנִחיל ְלאֹוֲהָביו ֵיש ַּגם ְיָי ִיֵתן ַהטֹוב              

 

                                            
164
 .091.1, סימן 035סרוסי, לחנים, עמ'  
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 דּות ִיְשַלח ֵאל ְלַנְפשֹו ָנִפיש ְנהֹוֵריּה טֹוָבא   פ           

 טֹוב ְוֵחן ְוָכבֹוד ִיֵתן ְיָי ֹלא ִיְמַנע טֹוב              

   

ָאֲהָבהן ָאָדם ִריִבי ִעם ִיְצָרְך ְלַבֵקש  ב        15 ת ש   א 

ְך ֹלא טֹוב            ר   הּוא ָתִמיד ַרע ַרע ִמְנעּוָריו ִיְתַיֵצב ַעל ד 

 

יָבה נ            ם ָיבֹואּו ְיֵמי ַהֹשֵ ר   ְכחֹו ַתֲחנ ה ְבט 

ץ ְוָדָבר ְבִעתֹו ַמה טֹוב            ר ֹתאַמר ֵאין ִלי ֵחפ   ֲאש 

 

ה ֵרִעי ִכי ָצָרה ְקרֹוָבה מ               דּוַע ַאֲחָריו ִתְתַפת 

ה לֹו ְוֹלא ִתְשַמע ְשֵאת ְפֵני ָרָשע ֹלא טֹוב       01  ֹלא ֹתאב 

 

יָך ַהטֹוָבה ָש            ש ִתְהי ה ַעל ִאְמָרתֹו ְכַיד ֱאֹלה 

ה ְוַגם ָקֹנה ָחְכמָ             ְהּג   ה ַמה טֹובּוְבתֹוָרתֹו ָתִמיד ת 

 

ָך ֲהפֹוְך ָבּה ְדֻכוָלא ָבּה  הָ            ֵכן ַבחּוץ ְמַלאְכת 

ל טֹוב               ה ֵכן ִתְמָצא ֵחן ְוֵשכ   ְוִאם ַאָתה ַתֲעש 

 

ְתַהְלָכה ָבְרָחָבה ג        05 ֱחשֹוְך ִפי ְוא   ם ֲאִני ֹלא א 

ךָ             ה ִשְמָך ְיָי ִכי טֹוב ֲארֹוִמְמָך ְוַאְנו   אֹוד 

 

ּמֹוט ַרָבה א          ְך ִמְשַּגִבי ֹלא א  ל     ֹוֵמר ֲאִני ַמְעַשי ְלמ 

 סֹוֵפר ָמִהיר ָרַחש ִלִבי ָדָבר טֹוב   ְלשוֹ  ִני ֵעט           

 

 ְפִשי ִאִּויִתיָך ַבַלְיָלה ִמְזָבֲחָך ֲאסֹוְבָבה נ           

ה ִשְמָך ִכי טֹובְוַאף ר       31 ָך ַוֲאַקּו   ּוִחי ֲאַשֲחר 

 

 ַדי ָתִריק טֹוב ַעד ְבִלי ַדי ְכִמַדת ָיְדָך ָהְרָחָבה ש           

 ְוַשְּמֵחם ִכימֹות ִעִניָתם ִתְפַתח ָיְדָך ִיְשְבעּון טֹוב           

 

ץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ו            ר  ָך ְבא     ָיִשישּו ֹצאן ַמְרִעית 

ם ָתֹבא ִבְרַכת טֹוב              ְוִיְשְבעּו ִמטּוב ֵביְתָך ַוֲעֵליה 

 

 ָפנ יָך ְבָכל ֵלב ְתִהי ִמְנָחִתי ֲעֵרָבה  ִליִתי ח        35

 ֱאֹלִהים ִלי טֹובְכִאֵשי ּוְכֵריַח ִניחֹוַח ַוֲאִני ִקְרַבת            
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ְרָכָבה ז             כֹור ָלנּו ְבִרית ָאבֹות ֵהם ֵהם ִדְגֵלי ַהּמ 

 ּוְסַלח ְלָכל נֹוַאְלנּו ַבל ִתָשא ָעֹון ְוַקח טֹוב            

 

 ֹול ְמַבֵשר ָשַמְעִתי ִהֵנה ְישּוָעִתי ְקרֹוָבה  ק         

ָך ּוְשֵתה ְבֵלב טֹוב ַמֵהר ֵלְך ֱאכֹול ְבִש        91      ְמָחה ַלְחמ 

 

ויט  0 שיר השירים ג, י. אהבה לה', :ותוכו רצוף אהבה קכח, א. תהלים: אשרי כל ירא יי 1 ביאור:

מי מסה  לד, יד. תהליםע"פ  נמנע מדברי רכיל, :מרע...נוצר 3 .ע"פ בראשית מט, טו :...טוב

לד, יד.  תהליםע"פ  :ושפתיו מדבר מרמה 9 ז., ע"פ שמות יז, כפי שעשו ישראל במרה :ומריבה

יכוון את הצנועים בעינייני חוק וצדק,  :ידרך ענוים במשפט 5 לד, טו. תהלים :סור מרע ועשה טוב

בטור החרוז  ע"פ בבלי, בבא בתרא, קסז, א .דחוק להם העולם,  :דחיק להם עלמאכה, ט.  תהלים

 8 קז, ט. תהליםע"פ , אל קרבתך המשתוקקתהענק רוב טובה לנפש  :השבע...טוב 6 זה לקוי.

 : הצדיקים מתאווים רק לדברים טובים.תאות...טוב .מאוצרו: יגיר עליהם זהב מכיסיזיל...

 ולבו של הצדיק נשרף מרוב אהבה לאל.כנראה הכוונה : ולבו באש להבה 4 .: צ"ל צדיקי]ם[צדיקי

כה,  תהלים:  סוד יי ליראיו 11 .נד, ח תהליםע"פ גם ; ודברי הימים א כה, ג : ע"פטוב...הלל 11

 משלי ח, כא. ע"פ ,מאקייבר יוריש לאוהביו רכוש  :הביו ישולהנחיל לא: להוריש. להנחיל 10 יד.

פירוש אחר, להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י )שלש מאות ועשרה( עולמות, ע"פ משנה, עוקצין, פרק ג, 

 אורומארמית,  :אטוב הנפיש נהורי : גאולה.פדות 13פה, יג.  תהלים: יתן הטוב ייגם משנה יב. 

 .תאותך :יצרך .םלשון ציווי, הלח :ריבי 15 פד, יב. תהלים: טוב...יתן 19 מרובה מאוד. הטוב

ע"פ בראשית ח,  מתיחס ליצר, :רע רע מנעוריו 16 ב. : ע"פ שיר השירים ג, א;לבקש את שאהבה

 18 .הזיקנה, המוות :ימי השיבה: מולו, ע"פ שמות יד, ב. נכחו 19 לו, ה. תהלים: טוב...יתיצב כא.

אחרי : תתפתהאחריו  14 : משלי טו, כג.טוב...ודבר , ע"פ קוהלת יב, א.בעת הזקנה :אשר...חפץ

ולא ם היצר הרע : לא תסכים עתשמע...לא 01 כב, יב. תהלים: כי צרה קרובה תלך שולל.היצר 

: שמח תהיה על אמרתו...שש 01 : היצר הרע.רשע יח, ה.: משלי טוב...שאתתשמע, דברים יג, ט. 

הכן בחוץ  03 : משלי טז, טז.טוב קנה... : תהרהר.תהגה 00 קיט, קסב. תהליםע"פ  התורה, דברי

ע"פ ל בה, והכשהפוך בה נסוב על לימוד תורה. : הפוך בה דכולא בה: משלי כד, כז. מלאכתך

איוב ז, יא. אמנע מפי,  :אחשוך פי 05 ע"פ משלי ג, ד. :טוב...תמצא 09 משנה, אבות ה, יט.

 .ישעיה כה, א ע"פ :טובארוממך... 06 קיט, מה. תהליםואתהלך חופשי,  :ואתהלכה ברחבה

 ...משגבי. ורומז לשירו ,מה, ב תהלים :למלך...אומר 09. ע"פ שמות טו, ב : אשבח, אהלל,ואנוך

לשוני זריזה כעטו של סופר מהיר, לבי הרגיש דבר טוב, ע"פ  :...טובלשוני 08 סב, ג. תהלים :רבה

: מזבחך אסובבה ישעיה כו, ט. אפה אליך בלילה,ש: נפשי נפשי אויתיך בלילה 04 מה, ב. תהלים

 ע"פ ישעיה כו, ט. בכל רוחי אשכים עם שחר לדרוש אותך, :ואף רוחי אשחרך 31 כו, ו. תהליםע"פ 

ת תשמח א :ושמחם כימות עניתם 30 : ע"פ מלאכי ג, י.ריק...דית 31 נב, יא. תהלים: טוב...ואקוה

צאן  33 קד, כח. תהלים: טוב ...תפתחצ, טו.  תהליםכמספר הימים שהשפלת אותם, ע"פ ישראל 

תהי מנחתי קיט, נח.  תהלים: לב...חליתי 35 : משלי כד, כה.טוב...ועליהם 39 .ישראל :מריעתך

שירי, תפילתי, יתקבל  :וכריח ניחוח אשיכ 36 .ברצון, ורומז לשירו ,יתקבלו דברי )מנחתי( :ערבה

: התפתנו, ע"פ נואלנו 38 עג, כח. תהלים: ואני...טוב ויקרא א, ט.כאילו הקרבתי קרבן, ע"פ 
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: ...טובלך 91 קולו של המשיח. :קול מבשר 34 : הושע יד, ג.וקח טוב עון תשא במדבר יב, יא.

           קוהלת ט, ז.  

                              

  .תבנית שירית: סטרופית, דו טורית

    165.ב=מילה קבועה "טוב"ָבה(, -א=חריזה אחידה ) אב / אב / אב וכו' (חריזה: )

        ללא משקל מדויק. משקל:

   .אקרוסטיכון: אני יוסף בן משה גאנשו חזק

   .ספרדי -לחן: רומאנסי

  Salir quiere el mes de mayo166.תעתיק לועזי:

   Chargah.    , המקאם: גאריא

  .8918, א : דוידזון, אוצר השירהזכרנ
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  ָבה(. -) המסתיים במילה עלמא ולא בסיומת 5יוצא מן הכלל טור  
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 .513.9, סימן 353סרוסי, לחנים, עמ'  
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 פה ע"א  -פד ע"ב                                                                                                            רד

 סי' יוסף    *רי ראשית בריביתוכחה לחן 

 

ה   י             ְצִרי ָהַרע ָתִמיד ְלִיְצִרי ַהטֹוב דֹוח 

ה               ִכי ָיִחיד ִמְפֵני ָהַרִבים ִנְדח 

ה               ָיּה ְלָכל ְזדֹונֹוַתי ְוַחֹטאַתי ָמֹחה ִתְמח 

 הסתר וכו'      ַהְסֵתר ָפנ יָך ֵמֲחָטַאי ְוָכל ֲעֹונֹוַתי ְמֵחה                 

 

ה ֵבין ְזֵאִבים ַרִבים ו        5 ה ָטל        ַמה ַּיֲעש 

 ִכי ֲעַדת ְמֵרִעים ְסָבבּוהּו ְכָלִבים            

 ְוָעָליו יֹום יֹום ֵאִמים ְוַגם ַרִבים ַמְכאֹוִבים             

 ִכי ָיִחיד ְוַרִבים ֲהָלָכה ָכַרִבים             

ה                    ַהִאם ֵיש ְבָידֹו ִלְמחֹות ְוֵאינֹו מֹוח 

 ַהְסֵתר ]ָפנ יָך ֵמֲחָטַאי ְוָכל ֲעֹונֹוַתי ְמֵחה[             11

 

 ָבבּוהּו ִכְתרּוהּו ְמנּוָחה ִהְדִריכּוהּו   ס           

ת ִהִקי            ְבֵלי ָמו  ת ְלשֹוָנם ח   פּוהּו ַוַּיְדְרכּו ָעָליו א 

 ָרְדפּו ְוָרצּו ַאֲחָריו ּוִבְמרּוָצם ִהִשיגּוהּו            

 ֲהֵיש ְתָעָלה ּוַמְרֵפא ַלֲעֹונֹו ִכי ַרב הּוא            

 ַאְך ְבָשרֹו ָעָליו ִיְכַאב ְוַגם ָּגַנח ָּגנֹוֵחי              15

 ֹונֹוַתי ְמֵחה[ ַהְסֵתר ]ָפנ יָך ֵמֲחָטַאי ְוָכל עֲ                 

 

  חֹוִסים ֵדנּו ִמָכל ָצרֹוָתיו ָמֵגן ַאָתה ְלָכל פ           

ן ְוַאף ִאם ֵאין בֹו ַמֲעִשים             ב   ַוֲהִסירֹוִתי ֵלב ָהא 

ש ִבְזכּות ָאבֹות ַהְקדֹוִשים              ּוְבֵנה ִעיר ַהֹקד 

 ְהי ה ְשֵמִחים ְוָשִשים ְוָנִגיָלה ִבישּוָעָתְך ְונִ        01

ֱאָנש                 ָך ו   ִביֵדיּה ֹלא ִיָּמֵחא   ְוָאז ְיַהֵלְך ַבֲאִמת 

 ַהְסֵתר ]ָפנ יָך ֵמֲחָטַאי ְוָכל ֲעֹונֹוַתי ְמֵחה[                 

 

 

 ,הרבים : כי תמיד המועט כמו היצר הטוב נהדף לעומתכי...נדחה 0 : הודף דוחף.דוחה 1 ביאור:

משל לשני  :ומה...רבים 5 נא, יא. תהלים :הסתר...מחה 9 : מזימוני הרעות.זדונותי 3 היצר הרע.

 6הם היצר הרע והבלי העולם.  -היצרים: הטוב הוא הטלה שנמצא בין עדר זאבים טורפים

על היצר הטוב : אמים...עליוו 9 כב, יז. תהליםרשעים הקיפוהו כמו כלבים, ע"פ  עדת :כי...כלבים

 מקור האמרהלצחו הרבים. ו: בעימות בין יחיד ורבים ינכי...כרבים 8פחדים, ע"פ איוב כ, כה. 

 הציקו והטרידו אתהיצר הרע,  -הרבים :הדריכוהו...סבבוהו 11: בבלי, מועד קטן, דף כ, א. ראה

או על מנת  ,בלעג דרכו כקשת את לשונם :וידרכו...לשונם 10 ע"פ שופטים כ, מג.הלשון  ,האדם

 13 : מכאובים אנושים.חבלי מות ע"פ ירמיה ט, ב.הישר, האמונה ו לשכנעו, לשדלו ולהסיתו מדרך
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: רפואה, ע"פ תעלה : האם יש תרופה לעוונותיו הרבים?היש...הוא 19 עונותיו. -: הנושארדפו

 19 .אולהבקשת הפייטן מהקב"ה לג 00-19 : איוב יד, כב.אך בשרו עליו יכאב 15ירמיה ל, יג. 

זוהי התשובה, דברי  :לב האבן והסירותי 18לה, ב.  תהליםהקב"ה, ע"פ ל כינוי :חוסים...מגן

: שלושת אבות הקדושים 14 יחזקאל יא, יט. הנחמה אשר מצפה עם ישראל לשמוע מן הקב"ה,

: לא ימחק, לא לא ימחא : ואנוש, ואיש.ואנשפו, יא.  תהלים: ע"פ יהלך באמתך 01 האבות.

 יושמד. 

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[ וכו'(ת] -[ / בבבבתת] -[ / אאאאתת] -חריזה: )שששת

 .משקל: ללא משקל מדויק

   .אקרוסטיכון: יוסף

 167.ספרדי -רומאנסיבמקור כנראה  נרשםלא  לחן:

 .3563דוידזון, אוצר השירה, י  :זכרנ

    . , בשינוייחד, קצא -הברמן, ברן ;בשינוי ,זשיר  החומות,, שומרי ברנשטיין נדפס:

 

 ע"ב -פה ע"א                                                                                                            רה

 סי' יוסף    אנא כעב זדוני תמחהו תוכחה לחן

 

 ָנא ַכְבֵסִני ֵמֲעֹוִני / ּוֵמַחָטאִתי ַטֲהֵרִני       ומחטאתי וכו' אָ           

 

 ֲעֵויִתי ַשחֹוִתי / ָכל ַהּיֹום נ            

 / ָלְך ֵאל ָאיֹום                )ומחטאתי( ִכי ִלְפשֹוַע ִהְרֵבִתי            

 / ְתָנה ִפְדיֹום ַמֵהר צּור ְישּוָעִתי            

ֱחַמְתִני          ְבָעֹון חֹוַלְלִתי ֵהן           5    / י 

 ּוֵמַחָטאִתי ]ַטֲהֵרִני[                    

 

        / ָרַשְעִתי ַדְעִתי ְיָי ִכי יָ           

 ָדַבק ְלשֹוִני ְלִחִכי / ִכי ָאַשְמִתי             

 י / ָבְך ָבַטְחִתיָאָנא ַהְצִליַח ַדְרכִ             

                ַוֲעֵנִניְוַגם ַתִּגיַּה ָחְשִכי /            11 

 ּוֵמַחָטאִתי ]ַטֲהֵרִני[                    

 

 

 

 

 

                                            
167
 לא זוהה על ידי סרוסי, לחנים.   
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 ּה ֲעֵשה ִעִּמי ְּגבּורֹות / ְלטֹוָבה אֹות יָ           

 ְוַגם ָכל ָהֲעֵברֹות / ַוֲחָטאֹות             

יָנה ְמֻכוָפרֹות / ִכי ְשִגיאֹות                ִתְהי 

 ִמי ָיִבין ִמִנְסָתרֹות / ַנֵקִני                   15 

 ּוֵמַחָטאִתי ]ַטֲהֵרִני[                    

 

ת ַנְפִשי ו                ָתִמיד ִיְצִרי נֹוֵשְך / א 

ְך / ַעל רֹ              ס     אִשיְוכֹוס ָמֵלא מ 

ת ֹראֵשְך / ִכי ִאם ֹראִשי                 ֹלא ִתָשא א 

ְך / ְישּוֵפִני               01   ָואֹוַמר ַאְך ֹחש 

 ּוֵמַחָטאִתי ]ַטֲהֵרִני[                    

  

 מֹוְך ִלִבי ֹלא ִאיָרא / ִמָצַרי  ס            

 ה / ִלְדָבַרייֹוֲעִצים ֵעָצה ִנְבָעָר             

ְקָרא / ִמְּמגּוַרי              יָך ְיָי א   ֵאל 

ְקָרא / ְוָחֵנִני                           05  ְשַמע ְבקֹוִלי א 

 ּוֵמַחָטאִתי ]ַטֲהֵרִני[                    

 

   ֵדִני ִמָּמצּוק ְוַצר / צּור ִמְשַּגִבי פ            

ִבי ְוִתְהי ה               ִלי ְלִמְבָצר / ִמן ַהש 

 ִכי ָיְדָך ֵאל ֹלא ִתְקַצר / ֱאֹלֵהי ָאִבי             

ר ִלי ִמַצר / ִתְצֵרִני                                31     ַאָתה ֵסת 

 ּוֵמַחָטאִתי ]ַטֲהֵרִני[                    

 

ן ָהָאָמה ב                ין ָתִבין ִכי ָמַשל ִבי / ב 

 ְוהּוא ָחַרש ַעל ַּגִבי / ַכֲאָדָמה             

ִבי / ְוִהֵנה ֵאיָמה             ר ַלְשִבי ש   ֲאש 

 ֵאִלי ֵאִלי ָלָּמה / ֲעַזְבַתִני            35   

 ּוֵמַחָטאִתי ]ַטֲהֵרִני[                    

 

 ֵמס ַכדֹוַנג ִלִבי / ְוֹכִחי  נָ           

  ְוַאף רּוִחי ְבִקְרִבי / ָמאֹוס ּוְסִחי            

 ִכי ֵהם ָתִמיד ַמִכים ִבי / ַעל ַהְלִחי             

ש ֹכִחי / ּוְלשֹוִני            91    ר                              ָיֵבש ַכח 

 ַחָטאִתי ]ַטֲהֵרִני[  ּומֵ                   
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ל / ְמעֹוִני  מָ             ה ָאַהְבִתי ָלשּוב א 

 ְרֵצה ָנא ַשְוָעִתי / ְוהֹוֵאל ְיָי             

 / ַעל ֲעֹוִני  ֹלא אֹוִסיף ִלְפשֹוַע ָלְך ֵאל            

     ְבָחֵנִני ְיָי / ְוַנֵסִני                                     95   

 ּוֵמַחָטאִתי ]ַטֲהֵרִני[                    

 

יַח ִרָנה ְוהּוא / ַאל ְיִהי ָקץ   ש             פֹוְך ֹשִ

 ְוַאל ִיַקץ  ִכי ֵאל ַחנּון ְוַרחּום הּוא /           

 ּוְקָרא ִכי ֹלא ָיֵשן הּוא / ַוִּיַקץ            

 ִשַקץ / ֱענּות ָעִני             ִכי ֹלא ָבָזה ְוֹלא           51   

 ּוֵמַחָטאִתי ]ַטֲהֵרִני[                    

 

ד  ה          ס   ֹוִשיֵעִני ֱאֹלִהים / ַוְעֵשה ח 

 ִתְשַפְלָנה ֵעיֵני ְּגבֹוִהים / ְוִיָפֵסד             

 ֱאֹלִהים / ְתַיֵסד ּוִמְשַכן ְכבֹוָדְך           

ד / ִיְרְדפּוִני                          55   ס   ָנא ַאְך טֹוב ָוח 

 ּוֵמַחָטאִתי ]ַטֲהֵרִני[                    

 

ע"פ , מרוב עוונות גופי התעוות :היום...נעויתי 0: תהלים נא, ד. ומחטאתי טהרני 1 ביאור:

 פט, כז. תהלים: כינוי לאל, ע"פ צור ישועתי 9: נרשם כאן בטעות. ומחטאתי 3 לח, ז. תהלים

: דבק לשוני לחכי 8 נא, ז. תהליםבחטא נולדתי, הרו אותי,  :הן...יחמתני 5 : כופר, תמורה.פדיום

 יה 10 : תאיר את החושך שאני נמצא בו, ע"פ שמואל ב כב, כט.תגיה חשכי 11 קלז, ו. תהליםע"פ 

: הטור שגיאותכי  15-19 פו, יז. תהליםע"פ  ,לי סימן ותן ,)לגבור על יצרי(ה' תן לי כח  :...אות

 ...לא 14 עה, ט. תהלים, סמים: מלא מלא מסך 18 יט, יג. תהלים: ...נקנימי 15יורד אל המשכו. 

כסה אותי, , מ: חושך מוטל עליישופניחשך  01: לא תמנה, לא תספור, ע"פ במדבר א, מט. ראשך

 קיב, ח. תהלים: חזק את לבי כדי שלא אפחד מאויבי, ע"פ סמוך...מצרי 00 קלט, יא. תהליםע"פ 

: שמע...וחנני 05 : מפחדי.ממגורי 09 : עצה שהיא הבל ושטות, ישעיה יט, יא.עצה נבערה 03

 תהלים, ע"פ לאל פנייה : כינויצור משגבי קיט, קמג. תהליםלחץ, ע"פ מ: מצוקמ 09 כז, ז. תהלים

אתה מסתור  :אתה...תצרני 31 : כינוי לגלות.השבי : למקום מוגן ומבוצר.למבצר 08 .סב, ז

: ישמעאל בנה של בן האמה: משלי כג, א. בין תבין 30 לב, ז. תהלים עבורי, מגן, מצרה תשמרני,

אשר לשבי  39קכט, ג.  תהליםשיעבד אותי, ע"פ  :והוא...כאדמה 33 כינוי לאויבי ישראל.ו ,הגר

: כדונג כב, טו. תהליםע"פ  :נמס כדונג 39 כב, ב. תהלים: אלי...עזבתני 35 : ירמיה מג, יא.שבי

 90 כב, טז. תהלים: יבש...ולשוני 91 איכה ג, מה. ע"פ : רפש וחלאה,מאוס וסחי 38 כשעוה.

 93לבית המקדש, או לירושלים, ע"פ תהלים כו, ח. או כינוי לציון ע"פ תהלים עו, ג.  : כינוימעוני

: שפוך...קץ 99 כו, ב. תהלים :בחנני יי ונסני 95 : חטאי.עוני 99ה, ג.  תהלים: זעקתי, ע"פ שועתי

קג, ח.  תהלים: הקב"ה, ע"פ רחוםו חנון אל 98 והוא לא ימאס בהם. לאל ותפילה שיר דברי שירה

כב,  תהלים: כי...עני 51: ויתעורר. ויקץ 94: ולא יכרית )את עם ישראל(, ע"פ ישעיה ז, ו. ואל יקץ
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 ומשכן... 59: ויהיה נפסד, נכחד. ויפסד .: עיני גאים, והכוונה לאויבי ישראלגבוהיםעיני  53 כה.

                              : בנה מחדש את בית המקדש. תיסד

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

 .וכו' ( [ת] -הו הו הו הת / [ת] -גת גד גד / גד[  ת] -את אב אב / אב[ ת] -חריזה: )תת

  (.4, 5||  4+ 11, 1 || 9+ 9מעל מחצית הטורים לפי משקל ההברות פונטי )ללא משקל מדויק  משקל:

 .אקרוסטיכון: אני יוסף בן משה

  168.אנא כעב -עברי לחן:

 . 6331: דוידזון, אוצר השירה, א זכרנ

 

 פו ע"ב -פה ע"ב                                                                                                             רו

 ' תנועו]ת[ ויתד וב' תנועות ויתד וג' תנועותבתוכחה לחן ישן בחיק תאוה לאשמורת הבקר נשקל 

  סי' יוסף

 

 ְצִרי ְרָדַפִני ְוָעָדיו ַרְצִתי   י           

   מֹוֵקש ְלַנְפִשי ָשם ּובֹו ִנְלַכְדִתי            

ר ָחָטאִתי            ְטִאי ֲאש   ָאָנא ְסַלח ח 

 ִכי ַאֲחֵרי שּוִבי ְמאֹוד ִנַחְמִתי         אנא וכו'            

 

ר ו         5 ת ְבֵעת ַהֹבק   ְיִהי ְבַאְשמֹור 

 ֹות חֹוֵקר ָבאִתי ְלָפנ יָך ְלָבב          

ר            ֱעִויִתי ַעד ֲעֵדי ֵאין ֵחק    ִאם ה 

 ִמַנֲהַמת ִלִבי ְמֹאד ָשַאְגִתי                                   

ר ָחָטאִתי / ִכי ַאֲחֵרי שּוִבי ְמאֹוד ִנַחְמִתי[                    ְטִאי ֲאש   ָאָנא ]ְסַלח ח 

 

ִתי ִמנְ  סָ      11  עּוָריו ַרק ַרע ָכל ּופ 

ְבָרה ָאַרח              ָכל יֹום ְבִפתּויֹו ְלח 

ן ְוַאְנֵשי ָהַרע              ִעם פֹוֲעֵלי ָאו 

 ִביֵוין ְמצּולֹוָתיו ֲאִני ָטַבְעִתי                                

ר ָחָטאִתי / ִכי ַאֲחֵרי               ְטִאי ֲאש   שּוִבי ְמאֹוד ִנַחְמִתי[    ָאָנא ]ְסַלח ח 
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: "אנא כעב זדוני תמחהו וסלחת לעוני כי רב הוא", פתיחה לסליחה 6330, סימן 084דוידזון, אוצר השירה א, עמ'  

  .  996רוזן משה אבן עזרא ב, עמ'  -ראה: לויןשל משה אבן עזרא. 
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 ַתח ְדָבָריו ֵהם ְדָבִרים ַזִכים  פ       15

ך ְדָבָריו ַרִכים             ה ְלִאיש ֵהל   דֹומ 

 ִלבֹות ְבֵני ִאיש ַאֲחָריו ִנְמָשִכים            

 ִמטּוב ְדָבָריו צּוף ְדַבש ָטַעְמִתי                            

ר ָחָטאִתי / ִכי ַאֲחֵרי שּוִבי ְמאֹוד ִנַחְמִתי[                    ְטִאי ֲאש   ָאָנא ]ְסַלח ח 

 

 דֹול ֲעֹוִני ִמְנשוא ֹלא אּוַכל   גָ      01

 ַכְלֵכל ְוַגם ִלְסבֹול ְואֹוִתי ָאַכל           

 ִפְשִעי ְורֹוב ִרְשִעי ֲעָצִתי ָסַכל            

 ַעד ִכי ְמֹאד ָבוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי                    

ר ָחָטאִתי / ִכי ַאֲחֵרי שּוִבי ְמאֹוד נִ                  ְטִאי ֲאש   ַחְמִתי[   ָאָנא ]ְסַלח ח 

 

ְדרֹוש ְלָך ִמְשַּגִבי  א      05  ּוָלם ֲאִני א 

 ַמֵהר ְמחֹול ִמְרִיי ְוַכֵפר חֹוִבי            

 ִרְכִבי ּוָפָרִשי ֱאֹלֵהי ָאִבי              

 ַאָתה ְמָנת כֹוִסי ְבָך ָחִסיִתי                  

ְטִאי אֲ                  ר ָחָטאִתי / ִכי ַאֲחֵרי שּוִבי ְמאֹוד ִנַחְמִתי[   ָאָנא ]ְסַלח ח   ש 

 

  ְדבֹות ְוִנְדֵרי ִפי ֲאַשֵלם ָלְך ֵאל  נ        31

 ִשְמָעה ְבקֹול ַעְבָדְך ְבִעְנָין שֹוֵאל            

 ּוְרֵצה ְתִפיָלִתי ְקדֹוש ִיְשָרֵאל             

 הֹוֵאל ֱאלֹוַּה ָנא ְוַקח ִבְרָכִתי                                

ר ָחָטאִתי / ִכי ַאֲחֵרי שּוִבי ְמאֹוד ִנַחְמִתי[                    ְטִאי ֲאש   ָאָנא ]ְסַלח ח 

 

 ְמָעה ְתִפָלִתי ְיָי ֵאִלי  ש        35

 ר ִלי ַכֵפר ְמשּובֹוַתי ְוִתְהי ה אוֹ            

 ּוְסַלח ֲעֹונֹוַתי ְפָרט ּוְכָלִלי            

 ַהט ָאְזְנָך ֵאַלי ְשַמע ִאְמָרִתי                               

ר ָחָטאִתי / ִכי ַאֲחֵרי שּוִבי ְמאֹוד ִנַחְמִתי[                   ְטִאי ֲאש   ָאָנא ]ְסַלח ח 

 

ר ּו      91  ָדַרְשִתי  ְבָכל ְזַמן ָוֵעת ֲאש 

 ָלְך צּור ְמֹאד ַבַצר ְלָך ָמָצאִתי            

ם ְקֹרא אֹוָתְך ְבֵעת ָצָרִתי               ר   ט 

 ַוַתֲעֵנִני ֵאל ְביֹום ָקָראִתי                                     

ר ָחָטאִתי / ִכי ַאֲחֵרי ש                 ְטִאי ֲאש   ּוִבי ְמאֹוד ִנַחְמִתי[   ָאָנא ]ְסַלח ח 
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 -: הנושאשם 0 הרעות ותאוותי רודפים אותי ואני רץ לקראתם. : מחשבותייצרי...רצתי 1 ביאור:

כינוי  :לבבות חוקר 6 : ע"פ שמות יד, כד.הבוקר...ויהי 5ע"פ ירמיה לא, יח.  :כי...נחמתי 9היצר. 

 8 שלא ניתן לבחון, לבדוק זאת. כךהרבה מאוד,  :חקראין  עדי עד פשעתי. :העויתי 9 לאל.

 11. 8מוסב על הלב )של הדובר( שנזכר בטור  :סכל ופתי 11 לח, ט. תהליםע"פ  :מנהמת...שאגתי

פועלי עם  והטור יורד אל המשכו. ע' בח'. תזיחר .: התחברארחלחברה  10-11: של היצר. בפתויו

 של מעללי היצר : ברפשביוין...טבעתי 13 ע"פ איוב לד, ח. :עם...הרע 10 .אנשי שקרעם : און

דבריו  16 : דברים טהורים.דברים זכים: של היצר. פתח דבריו 15 סט, ג. תהליםטבעתי, ע"פ 

לא  01-01: ע"פ בראשית ד, יג. גדול...אוכל 01 : משלי טז, כד.צוף דבש 18 : דברי נועם.רכים

 05 לסבול, ע"פ ירמיה כ, ט.: לא אוכל להכיל, לא אוכל כלכל : הטור יורד אל המשכו.אוכל

 , ע"פ מלכים ב ב, יב.כינוי פנייה לאל ובמקרא נאמר על אליהו :רכבי...אבי 09 : כינוי לאל.משגבי

 שמעה... 30-31 קיט, קח. תהליםע"פ  :ונדרי פי נדבות 31 טז, ה. תהלים: ע"פ מנת כוסי 08

תי מדרך ו: סטימשובותי 36 : כינוי לאל.קדוש ישראל 30 : קבל את בקשתי, תפילתי.ישראל

: בצר לך מצאתי 91 יז, ו. תהלים: הט...אמרתי 38 כל סוגי העוונות. :עונותי פרט וכללי 39 הישר.

     קלח, ג.   תהליםע"פ גם ו ;פו, ז תהליםע"פ : ...קראתיטרם 93-90: אותך. לך ע"פ דברים ד, ל.

  

  

   .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

 .וכו'( [שת] -תבבב/ [ שת] -תאאא/ [ שת] -תשששחריזה: )

  .משקל: כמותי, כל שני טורים הוא בית של השלם מקוצר בסוף דלת והסוגר

  .אקרוסטיכון: יוסף גאנשו

 169.ישן בחיק תאוה - עברי לחן:

 .3569, אוצר השירה, י דוידזון: זכרנ

  .בשינוי ,נשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין :נדפס
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 : "ישן בחיק תאוה הלא נכלמת הן שחרך עלה ולא השכמת".9135, סימן 994זון, אוצר השירה ב, עמ' דויד 
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 פז ע"א -פו ע"ב                                                                                                            רז

 סי' יוסף    *בקשה על בקשת ה ומלכות דוד ובנין בית המקדש לחן _ _ _ להודות

 

יָך ְיָי ִשַּוְעִתי   א              ל 

 ְוִלְקַראת ָפנ יָך ִקַדְמִתי             

ן ְישּוָעִתי               ר   ַהְצַמח ָנא ק 

 הֹוַאְלִתי             הצמח וכו'    ִכי ְלָך ְייָ             

 

ה  נ          5 ְביֹון ַאל ִתְבז     יב ַדל ָעִני ְוא 

ה                ּוְרֵצה ִרַנת כֹוֵאב ְוָרז 

ה               ֱחז   ָנא ַהֵבט ְוַאָתה ת 

 ִכי ִביֵוין ְמצּוָלה ָטַבְעִתי                                      

ן ְישּוָעִתי / ִכי ְלָך ְיָי הֹוַאְלִתי                    ר       [ַהְצַמח ]ָנא ק 

  

 ִרְשִעי    ָ ַדְעִתי ְייָ י       11

 ְרִתי ֵבאֹלֵהי ִיְשִעי  ִכי ָכפַ             

  ֵזִריִתי ָאְרִחי ְוִרְבִעי             

 ְוָכל ְדָרַכי ִהְסַכְנִתי                                           

ן ְישּוָעִתי / ִכי ְלָך ְיָי הֹוַאְלִתי                    ר      [ַהְצַמח ]ָנא ק 

 

 ִדי ָהְיָתה ָתִמיד ַבַּמַעל   יָ        15

ִשיחַ ַ                         הּוַקם ָעל ַלְמרֹות ַבַּמָ

 ַמַעל  הֹוַסְפִתי ַמַעל ַעל            

 ָכל ַהּיֹום קֹוֵדר ִהַלְכִתי                                 

ן ְישּוָעִתי / ִכי ְלָך ְיָי הֹוַאְלִתי                    ר      [ַהְצַמח ]ָנא ק 

 

    ְבִמְקְדֵשי שֹוֵכן ְמרֹוִמים ו       01

  ָכַפְרִתי ְשֵתי ְפָעִמים            

 ֵמַאִין ֲאַבֵקש ַתְנחּוִמים             

 ְנָחִתי                     ִלְפֵני ַלְחִמי ָתבֹוא ַא               

ן ְישּוָעִתי / ִכי ְלָך ְיָי הֹוַאְלִתי                    ר      [ַהְצַמח ]ָנא ק 

 

 גֹור ִלִבי ְורּוִחי ִקַדְמִתי    ס         05

      ְוַכף ַעל ָיֵרְך ָסַפְקִתי            

 ְוַעל ְשָלְשָתן ִנְתָחַרְטִתי              

 ִכי ְבָכל ֵלב ִשְמָך ָקָראִתי                                     

ן ְישּוָעִתי / ִכי ְלָך ְיָי הֹוַאְלִתי                    ר      [ַהְצַמח ]ָנא ק 
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 נ יָך ָהֵאר ִלי יֹוֵשב ַשַחק   פָ       31 

ְרָחק   ִבַקְשִתי ְלָך ָּגבֹוּהַ               ִמּמ 

 ְוַכְפָך ֵמָעַלי ָנא ַהְרֵחק              

 ַאָתה ָיַדְעָת קּוִמי ְוִשְבִתי                                    

ן ְישּוָעִתי / ִכי ְלָך ְיָי הֹוַאְלִתי                   ר      [ַהְצַמח ]ָנא ק 

 

 מֹול ָנא ַעל ַנְפִשי ָהֲעֻגוָּמה  ח         35

ת ֹלא רּוָחָמה                           וְ               ַרֵחם ָנא א 

  ּוְשַלח ִלי ָמִשיַח ִאיש ִמְלָחָמה             

 ִכי ְרֹאה ָפָניו ָמה ָאַהְבִתי                                

ן ְישּוָעִתי / ִכי ְלָך ְיָי הֹוַאְלִתי                    ר      [ַהְצַמח ]ָנא ק 

 

ת ְמגֹוָרַשי   ז         91  כֹור ְוַקֵבץ א 

 ְוַיֵסד ָבֵתי ִמְקָדַשי              

 ְוָשם ֵאִלי ַאְקִריב ָלְך ַשי              

ת ִמְנָחִתי                                              ְוָלַקְחָת א 

ן ְישּוָעִתי /                     ר     [ִכי ְלָך ְיָי הֹוַאְלִתיַהְצַמח ]ָנא ק 

 

ְעָלם   ָק        95  ֵרב ִלי ְשַנת ֵקץ ַהנ 

ְך ְלעֹוָלם              ל   ַהְמִליְך ָעַלי מ 

 ַמֵהר ּוְבֵנה ְדִביר ְואּוָלם              

ר ִנְדֵחי ֲעָדִתי                                     ְוַקֵבץ י ת 

ן ְישּוָעִתי / ִכי ְלָך ְיָי הֹוַאְלִתיַהְצמַ                     ר      [ח ]ָנא ק 

 

ַשע ַעְבְדָך ָאָנא ָשא ָנא          51  ּוְלפ 

 ְוַהֲחֵזר ֲעָטָרה ְלָיוְשָנּה            

 ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצָנה              

ְזָרִתי                                                ְוקּוָמה ְבע 

ן ְישּוָעִתי / ִכי ְלָך ְיָי הֹוַאְלִתי                    ר     [ַהְצַמח ]ָנא ק 

 

 אותך. :לך 9 : באתי לפניו, לקראתו.קדמתיפניך  0 ל, ג. תהליםזעקתי, ע"פ  :שועתי 1 ביאור:

, ע"פ טבעתי ברפש: כי...טבעתי 8 .עני: וורזה 6: תזלזל. תבזה : דברי.ניב 5 : רציתי.הואלתי

 :...הסכנתיזריתי 13-10 : התכחשתי.כפרתי 11 : חטאי.רשעי 11 וכאן כינוי לגלות. סט, ג. תהלים

: תמיד בגדתי. ידי...במעל 15: הייתי רגיל בדבר. הסכנתי קלט, ג. תהליםע"פ  ,סרתי מדרך הישר

נביא, מטיף : במשיח הוקם על: לסרב, להכעיס, לא לשמוע בקול, ע"פ הושע יד, א. למרות 16

 הוספתי 19 ואפשר כי הכוונה למשה, ופירושו: מריתי את פי הנביא. ע"פ שמואל ב כג, א. בשער,

כפרתי שתי  01 לח, ז. תהלים :הלכתי...כל 18 הוספתי חטא על פשע.אך אני  :מעלמעל על 

, ע"פ לרגעולו אינני יודע מרגוע : לפני...אנחתי 03 בשל חטאי נחרב בית המקדש פעמיים. :פעמים
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 בכף ידי על ירכי : הכתיספקתי.וכף.. 06את אטימות ליבי. טיפחתי : קדמתי...סגור 05 ג, כד.איוב 

: נתחרטתי : לא ברור מהם שלשת הדברים.ועל שלשתן 09 .חע"פ ירמיה לא, י ,כמחוות של אבל

אל  :וכפך...הרחק 30 : אותך.לך 31 : כינוי לאל.יושב שחק 31: מעומק לבי. בכל לב 08 .הצטערתי

 35 קלט, ב. תהלים, ע"פ : אתה מכיר את כל דרכיאתה...ושבתי 33 ע"פ איוב יג, כא. תעניש אותי,

 39 ע"פ הושע ב, כה. ,ישראלל כינוי :רוחמהלא  36 וכאן עם ישראל בגלות. : העצובה.העגומה

 סוכה דף נב, בבלי, ימות בייסורים ע"פוסופו ש איש מלחמה : משיח בן יוסףמשיח איש מלחמה

עמי, עם  :מגורשי 91: הלשון ע"פ בראשית מח, יא. ראה פניו .שמח לראותוא: כי...אהבתי 38 .א

 96 : הגאולה.שנת קץ הנעלם 95 : מנחה המובאת לקב"ה בעבודת המקדש.שי 90 .ישראל שהוגלה

 בית המקדש. :דביר ואולם 99 וע"פ בבלי, ראש השנה, דף לב, ב. ;י כט, תהלים: ע"פ מלך לעולם

 51 : סלח נא לפשעי, ע"פ בראשית נ, יז.ולפשע...נא 51 ה.גולב המפוזרים ישראל :נדחי עדתי  98

הגן עלי : החזק...בעזרתי 53-50 ., לימי הזוהרהשב את המצב לקדמותו: החזר עטרה ליושנהו

      .לה, ב תהליםכאיש מלחמה, 

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

   .וכו'( [תת] -בבבת / [תת] -/ אאאת[ תת] -חריזה: )תתתת

 .ללא משקל מדויק משקל:

   .אקרוסטיכון: אני יוסף חזק

 .להודות ------  - לחן: עברי

  . 5135א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ

 

 ע"ב -ע"אפז                                                                                                            רח

 סי' יוסף    פור וינו סהיבלי לה קאידוא הלחן רומאנסי קי ל

 

ץ ְועֹושָ          יוצר     ָאִבינּו                                                     ּהיֹוֵצר ָהָאר 

 ת ְישּוָעְתָך ְיָי ִקִּוינּו  א        

  

ש ְמרּוָדה / ְשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה / ְוָלְך ָאִשיר ְבקֹול תֹוָדה            אבינו  יוצר  חֹון נ פ 

 

 ְגֵעי ַמְצפּוֵני ִלֵבנּו ָרִאינּו   נ        

 ְבִחיל ֲאַסְלָדה      5

ש ְמרּוָדה / ְשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה / ְוָלְך ָאִשיר ְבקֹול ת         אבינו  יוצר ֹוָדה    חֹון נ פ 

 

ְעִוינּו  י       ת ה  ר ֹקְשְט ִאְמֵרי ֱאמ    ֹוש 

ְבֵלי יֹוֵלָדה / ְבִחיל ֲאַסְלָדה           ְכח 

ש ְמרּוָדה / ְשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה / ְוָלְך ָאִשיר ְבקֹול תֹוָדה            אבינו  יוצר  חֹון נ פ 
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 ֵנאָת ָעִשינּו   ּה ָכל ָדָבר ַרע שָ  יָ    11

ְבֵלי יֹוֵלָדה / ְבִחיל ֲאַסְלָדה          ְטִאי ִכי ָכְבָדה / ְכח   ַעל ח 

ש ְמרּוָדה / ְשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה / ְוָלְך ָאִשיר ְבקֹול תֹוָדה     אבינו  יוצר         חֹון נ פ 

 

יָך ָאִבינּו   ו          ַעָתה ָלשּוב ָעד 

ְבֵלי יֹוֵלָדה / ְבִחיל ֲאַסְלָדה  ְבר          ְטִאי ִכי ָכְבָדה / ְכח  ת ּוְרָעָדה / ַעל ח   ת 

ש ְמרּוָדה / ְשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה / ְוָלְך ָאִשיר ְבקֹול תֹוָדה     אבינו  יוצר   15  חֹון נ פ 

 

ן ִיַשי ִחִכינּו   ש          בּות ַעְבְדָך ב 

ְבֵלי יֹוֵלָדה / ְבִחיל ֲאַסְלָדה ַלֲעבֹוד עֲ         ְטִאי ִכי ָכְבָדה / ְכח  ת ּוְרָעָדה / ַעל ח  ת   בֹוָדה / ְבר 

ש ְמרּוָדה / ְשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה / ְוָלְך ָאִשיר ְבקֹול תֹוָדה            אבינו  יוצר חֹון נ פ 

 

 נ יָך ֵאל ְבֵלָבב ָשֵלם ִחִלינּו ָפ       

ְבֵלי                       01 ְטִאי ִכי ָכְבָדה / ְכח  ת ּוְרָעָדה / ַעל ח  ת  ְעמֹוָדה / ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה / ְבר   ַעל ָעְמִדי א 

             ָדה ַסלְ יֹוֵלָדה / ְבִחיל אֲ        

ש ְמרּוָדה / ְשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה / ְוָלְך ָאִשיר ְבקוֹ          ל תֹוָדה    אבינו  יוצרחֹון נ פ 

   

כינוי  :שכולה. כינוי לישראל: מרודה 3: הקב"ה, ישעיה מה, יח. יוצר הארץ ועושה 1 ביאור:

 :לבנו מצפוני נגעי 9 , ע"פ ישעיה מט, כא.כינוי לישראל :גלמודהו , ע"פ ירמיה טו, ז.לישראל

 יושר, :קשט אמרי אמת 9 , ע"פ איוב ו, י.כאב: ארתע בבחיל אסלדה 5 מודים בחטאים שלנו.

על  :על חטאי כי כבדה 11 : כצירי לידה.כחבלי יולדה 8 .חטאנו :ינווהע משלי כב, כא. דברי אמת,

רעד, ע"פ הושע ב: רתתב 19: רצינו. אבינו: אליך. עדיך 13 ע"פ בראשית יח, כ. רב,העצום והחטאי 

: לעבוד עבודה 19 של משיח בן דוד.: ציפינו לבואו נוישבות...חכ 16 .ירמיהו מט, כד; ע"פ יג, א

: על עמדי אעמודה 01. התחננו: חלינו : מכל הלב, בשמחה.בלבב שלם 14 לבצע את הפולחן הדתי.

         .מור משמרתיאש

   

 

    מצטבר. שיר אקומולטיבי, תבנית שירית: סטרופית,

 .   ָדה( -חרוז אחיד )בפזמון וינּו(;  ִ-חרוז אחיד )ב, כל טור חריזה: סטרופית

 "שכולה וגלמודה"; :3 למעט טור) 6וכל פזמון  ,(14למעט טור ) 11משקל: הברות פונטי כל טור 

 "ולך אשיר"(.  

   .ףסאקרוסטיכון: אני יו

   .ספרדי -לחן: רומאנסי

 .Que le duele la cabeza por vino170תעתיק לועזי:

 . 0146: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

    

                                            
170
 .996.1, סימן 339סרוסי, לחנים, עמ'  
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 פח ע"א -פז ע"ב                                                                                                           רט

 סי' יוסף    תוכחה למנחת תענית לחן שופט כל הארץ

 

  ֹלִהים שֹוֵפט ַצִדיק ָתִדין ִריִבי ְוָתֵרב  א            

 ִכי אֹוְיַבי ַאְנֵשי ֵביִתי ָקמּו ִבי ְכרֹוב אֹוֵרב             

ב               ר   ַהְשֵקט קֹול ְשאֹוִני ּוְגֻדוָלִתי ת 

ב              תכון וכו'               ִתכֹון ְתִפָלִתי ַמְשַאת ַכַפי ִמְנַחת ָער 

 

 ל ַלְיָלה ְוָכל יֹום ְגִדי ָתִמיד ְיִריבּון כָ  נ          5

ם ֵאל נֹוָרא ְוָאיֹום                הֹוִשיֵעִני ִמִפיה 

ב                     ִכי ָהִייִתי ַבּיֹום / ֲאָכַלִני חֹור 

ב[                    ִתכֹון ]ְתִפָלִתי ַמְשַאת ַכַפי ִמְנַחת ָער 

 

 ְפַעַפִים ַיְיִשירּו ַסְרִתים ְוהֹוַכְחִתים עַ  י            

ָך ַעד ָאָנא ִיְכָסלּו ְוִיְבֲערּו          11 ְגד   נ 

ב                    ר  ם ִמְפֵני ח  ם ּגּורּו / ָלכ   ְבָאְמִרי ָלה 

ב[                    ִתכֹון ]ְתִפָלִתי ַמְשַאת ַכַפי ִמְנַחת ָער 

 

ן ִרְקָחם ַיְבִאיש  י             מ   ִשיבּוִני ִכי ִאם ִיְצָרם ש 

 ִכי ִמְנעּוָרם ִּגְדָלם ְויֻוַלד בֹו ִאיש ָוִאיש              

ר ָעֵרב               15 ק  ם ש     ּוַמה ַּגם ִכי ְלָכל ִאיש / ל ח 

ב[  ִתכֹון ]ְתִפָלִתי ַמְשַאת ַכַפי ִמְנַחת                   ָער 

 

יָך ֲאדֹוַני   ַו            ֲהֹלא ֹכַח ְדָבַרי ֵאל 

ה ְבֵעיַני                 ִתְשַמע קֹול ַעְבְדָך ְוִתְרא 

ב                    ר   ְוִחיש ֵמֲעֹוִני / ַכְבֵסִני ה 

ב[              01  ִתכֹון ]ְתִפָלִתי ַמְשַאת ַכַפי ִמְנַחת ָער 

 

 ס ֵעיִני ִבְראֹוִתי צּור ִכי ֹלא ָהְמָתה  ָס           

   ֵעת בֹואֹו ְבֵביָתְך ְוָשָמּה ָבָתה  ָלאֹוֵיב            

ר ִצִּויָת / מֹות יּוַמת ַהָזר ַהָקֵרב                       ַכֲאש 

ב[                    ִתכֹון ]ְתִפָלִתי ַמְשַאת ַכַפי ִמְנַחת ָער 

 

יָך ִכי ִתְשַמע ַצְעָקִתי  פ         05  ַרְשִתי ָיַדי ֵאל 

 ְוַאל ָנא ַתְעֵלם ָאְזָנְך ְלַרְוָחִתי ְלַשְוָעִתי              

ר הּוא                   ָחֵרב  ִכי ִתְבנ ה ְלֵביִתי / ֲאש 

ב[                    ִתכֹון ]ְתִפָלִתי ַמְשַאת ַכַפי ִמְנַחת ָער 
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לגבי  ותפסוק : תשפוטתדין ריבי ותרב ט, ה. תהלים: הקב"ה, ע"פ שופט צדיק 1 ביאור:

 3 מי שאורב במארב לטרפו.: התנפלו עלי כאורבקמו.... , מבני עמי: קרוביאנשי ביתי 0 .מחלוקתי

: תהיה תכון...ערב 9: ע"פ תהלים עא, כא. וגדולתי תרב .תרבה :תרב י.המולת אויבַ  רעש :שאוני

 :אל נורא ואיום 6. כל הזמן: יריבו עימי נגדי...יום 5 קמא, ב. תהליםב, ר  תפילתי רצויה כמנחת ע  

ביום כילו אותי היובש והחום,  .סבלתי רבות: חורב...הייתי 9 קב"ה, ע"פ חבקוק א, ז.כינוי ל

יישירו מבט : נגדך יישירו עפעפיים המשכו.הטור יורד אל  :עפעפים יישירו 11-4 בראשית לא, מ.

 11 כשוטים וחסרי דעת, ע"פ ירמיה י, ח.נהגו : ייכסלו ויבערו 11 ע"פ משלי ד, כה., לעברך

: יעלה יבאיש: בושמם. רקחם. טבעם: יצרם 13 איוב יט, כט. הישמרו מעונש ונקמה,: חרב...גורו

זהו טבעו של : כך הם גדלו וחונכו, כי...ואיש 19 .רעוא טבעם הענו לי כי  :...יבאישישיבוני צחנה.

מעוני כבסני  14 , ע"פ משלי כ, יז.מרמהשקר ושהושג ב מהלכל אדם ערב : לכל...ערב 15 .האדם

 , ורוצה לומר שעינו כהתה, נתעורהעש :סס 01 נא, ד. תהליםטהרני מחטאי, ע"פ ל הרבה :הרב

קול בשעה שהאויב  תלא השמע :לא....בתהיורד אל המשכו.  הטור: לא המתה 00-01 צער.רוב מ

: הקרב...מות 03 : שממה, ע"פ ישעיה ה, ו.בתה 00, החריבו והפכו לשממה. ךבא אל בית מקדש

        : חגי א, ט. חרב...לביתי 09 : ע"פ איכה ג, נו.ואל...לשועתי 06 ע"פ במדבר יח, ז.הלשון 

 

 

 .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

  .[ וכו'(ת] -[ / בבבתת] -[ / אאאתת] -חריזה: )תתתת

   הברות פונטיות(. 19)לרוב  שקל מדויקלא מלמשקל: 

   .אקרוסטיכון: אני יוסף

  171.שופט כל הארץ - לחן: עברי

 . 9989א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ
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: "שופט כל הארץ ואותה במשפט יעמיד נא חיים וחסד על עם עני 910, סימן 936דוידזון, אוצר השירה ג, עמ'  

 תצמיד".
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 ע"ב -פח ע"א                                                                                                            רי

   בלילי אשמורת לחן אנא כעב ויעבור בניתי תשעה בתים לאומרם קודם ככה

 

ָחֵפץ ַחִּיים ְוָיִמים              ִמי ָהִאיש ה 

 ְוֵריחֹו ִיְהי ה נֹוֵדף ַכְבָשִמים             

 ִיְהי ה ִעם ְיָי ֱאֹלָהיו ָתִמים             

 הּוא ּוָבָניו  ְלַמַען ַיְאִריְך ָיִמים /              

   ַוַּיְעבֹור ְיָי ַעל ָפָניו             5

 

ת ִבְלָבבֹו             ַאְשֵרי ִאיש ַהדֹוֵבר ֱאמ 

  ְונֹוֵשא עֹול ַהתֹוָרה ַעל ַּגבֹו           

   ְוחֹוֵמל ַדִלים ִבְמאֹודֹו ְוִניבֹו           

ה ְבֵעיָניו                ְרָפה ֹלא ָנָשא ַעל ְקרֹובֹו / ִנְבז    ְוח 

 ַוַּיֲעבֹור ]ְיָי ַעל ָפָניו[            11

 

ת ַעְּמָך ִיְש             ָרֵאל   הֹוַשע ְיָי א 

ר ֵהם ֵבין ֱאדֹום ְוִיְשָמֵעאל              ֲאש 

 ּוְשפֹוְך ֲחרֹוְנָך ַעל ָזר ִמְתָּגֵאל            

 ָאַמר ְבִלבֹו ָשַכח ֵאל / ִהְסִתיר ָפָניו                

 ַוַּיֲעבֹור ]ְיָי ַעל ָפָניו[           15

 

ר לֹו ַהָכבֹוד ְוַהְּיָקר              ָהֵאל ֲאש 

ש ְוִעיָקר             ם שֹור   הּוא ַיְכִרית ָלה 

   ּוְלִיְשָרֵאל ַעּמֹו ִיֵתן ָששֹון ִויָקר            

 ְוִיְגַאל ַנְפָשם ְוֵיַקר / ָדָמם ְבֵעָניו                

 ַוַּיֲעבֹור ]ְיָי ַעל ָפָניו[           01

 

 ְיָי ְלַעּמֹו ָפָניו   ָיֵאר          

ְפכּו ָכל ְששֹוָניו             ל נ ה  ר ְלֵאב   ֲאש 

 ְבְהיֹותֹו ְבַיד שֹוְטָניו ּומֹוָניו            

 ְוַשְוָעִתי ְלָפָניו / ָתבֹוא ְבָאְזָניו                

 ַוַּיֲעבֹור ]ְיָי ַעל ָפָניו[           05

 

 ְיָי ֱאֹלִהים ַיֲאִזין ָעַדי            

 ּוְלרֹוב ָצרֹוַתי ֹיאַמר ַדי            

 ְוָיֵשב ְיָי ִלי ְכעֹוָבַדי            

ד ֵעיָניו                 ג   ְכִצְדִקי ְכבֹור ָיַדי / ְלנ 

 ל ָפָניו[ ַוַּיֲעבֹור ]ְיָי עַ           31
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ְך עֹוָלם           ל  ֹלִהים ַחִּיים ּומ   א 

 ָיֵאר ְלַעּמֹו ֵנָרם ְבִהָלם          

ם ִצָלם             ְוִיְהי ה ֲעֵליה 

 מֹוֵשל ִבְגבּוָרתֹו עֹוָלם / ַבּגֹוִים ֵעיָניו           

 ַוַּיֲעבֹור ]ְיָי ַעל ָפָניו[           35

 

 ְמֹאד ְסִעיַפי נֹוִחים ְוֹרְוִחים           

 ַעל ִכי ְלָבֵרי ֵלָבב ֱאֹלִהים           

ְתקּו ַּגם ָּגְברּו ַחִיל ַעד ְּגבֹוִהים             ָעַ

ד ֵעיָניו            ג   ֵאין ַפַחד ֱאֹלִהים / ְלנ 

 ַוַּיֲעבֹור ]ְיָי ַעל ָפָניו[           91

 

 ֵאל בֹואּו ּוְנַייֵשר ָאְרחֹוֵתינּו ִיְשָר           

 ַנְחקֹוָרה ּוְנַחְפָשה ְדָרֵכינּו           

 ְיָי עֹוֵשנּו  ִנְבְרָכה ִלְפֵני          

 ָנִריָעה ְלצּור ִיְשֵענּו / ְנַקְדָמה ָפָניו                

 ַוַּיֲעבֹור ]ְיָי ַעל ָפָניו[           95

         

 : ישר. תמים ע"פ דברים יח, יג. ישר, היהי :יהיה...תמים 3 לד, יג. תהלים: מי...וימים 1 ביאור:

 תהלים ע"פ :הדובר אמת בלבבו 6 : שמות לד, ו.פניו...ויעבור 5 : דברים יז, כ.למען יאריך ימים 9

בכל רמ"ח  :במאודו: חס על עניים. וחומל דלים 8 : מצוות וחוקי התורה.התורה עול 9 ב. טו,

ולא  :וחרפה...קרובו 4: ודבריו. וניבו בכוח רכושו והונו, ע"פ מלכים ב כג, כה. . או בממונו,אבריו

 יםצרוהנ בין הגויים, :בין אדום וישמעאל 10: צנוע. נבזה בעיניו טו, ג. תהלים ,העליב אחרים

חושב שהאל שכח  :אמר...פניו 19 מטמא. גויהשלך כעסך על  :ושפוך...מתגאל 13 .מוסלמיםוה

: שרש קריעו .מן היסוד ,)את האויבים(ם : הוא ישמידקריהוא...וע 19 י, יא. תהלים את ישראל,

: יהיה בעל ויקר 14 שמחה וכבוד, ע"פ אסתר, ח, טז. :ששון ויקר 18ארמית, ע"פ דניאל ד, יב. מ

כל שמחותיו הפכו  אשר בזמן גלותו :אשר...ששוניו 00כו. -: ע"פ במדבר ו, כהיאר...פניו 01 ערך.

יאזין  06 יח, ז. תהליםאזניו, ל תגיע : וזעקתיושועתי...באזניו 09 : אויביו.טניו ומוניווש 03 .לאבל

: ע"פ שמואל ב וישב...עיניו 04-08 : ושהאל ייגמול לי כמעשי.בדיווישב...כע 08 : ישמע אותי.עדי

 :בהלםנרם  30 י, טז. תהלים :מלך עולםו כו. : הקב"ה, שמואל א יז,אלהים חיים 31 כב, כה.

: עולםבגבורתו  מושל 39 : יגן על עמו.ויהיה עליהם צלם 33 ע"פ איוב כט, ג.בהאירו את אורם, 

לברי  39 יש בהם פדות, הקלה.ו: ורוחים. מחשבותי, הרהורי :סעיפי 36 סו, ז. תהלים כינוי לאל,

 34 איוב כא, ז. התחזקו וגדלו לגבהים, :חיל...עתקו : גדלו, עלו.עתקו 38 : לישרים.לבב

: נחקורה 90ע"פ משלי ג, ו. , : נחזור לדרך המוטבוניישר ארחותינו 91 לו, ב. תהלים: אין...עיניו

         ב.  -צה, א תהלים: ...פניונריעה 99 צה, ו. תהלים: נברכה...עושנו 93 נבדוק.
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  .סטרופית, מעין אזוריתתבנית שירית: 

  .[ וכו'(ת] -תאאאא[ / ת] -תששששחריזה: )

 .הברות פונטי לא מסודר :משקל

  .אין אקרוסטיכון:

  172.אנא כעב -עברי לחן:

  .1114 : דוידזון, אוצר השירה, מזכרנ

 

 צא ע"א -ע"א פט                                                                                                          ריא

 סי' יוסף    אלי אתה יםבקשה באלפא ביתא בארבע רבעים לחן אלה

 

ְפִצי ְוִיְשִעי אָ  ְיָי            ָך ּוָבְך ָכל ח   ַהְבִתי ְמעֹון ֵבית 

ֱאסֹוף ִעם ַחָטִאים ַנְפִשי ְוַאל ְתִדיֵנִני ְכִפְשִעי א                  ל ת 

ְק א                 יָך א   ָרא ַבֲעטֹוף ִלִבי ִכי ַאָתה ֱאֹלֵהי ִיְשִעיל 

 ֹוְתָך ִקִּויִתי ָכל ַהּיֹום א              

 

 ָזוְכִרי ַחֹטאת ְנעּוַרי ִויֵמי ֲעלּוַמי ב   ְיָי          5

ֱחַרף ְלָבִבי ִמָּיָמי ָב                    וְשִתי ְוִנְכַלְמִתי ְלָהִרים ָפַני ַוּי 

ֱחַרְשִתי ֲאָשַמי בָ                   לּו ֲעָצַמי ִכי ה 

 ַשֲאָגִתי ָכל ַהּיֹום ב                  

 

ץ ַהֵלזּו ַהְנַשָּמה   ג ְיָי             ן ַלֲעבֹור ָהָאר  ט     ֹוִחי ִמב 

ן ָהָאָמה גָ           11 ל ִבי ב   ְברּו ָעַלי ֵזִדים ּוָמֹשַ

 ם ָיְדָך ָעְשָתה ֹזאת ּוֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ג               

 ַרְשָת אֹוִתי ַהּיֹום ג               

 

 ְלָפה ַנְפִשי ִמתּוָגה ְוֹלא נֹוְתָרה ִבי ְנָשָמה דָ   ְיָי          

   ַרְך ַקְשתֹו אֹוֵיב ִלי ְכִאיש מּוָכן ְלִמְלָחָמה דָ              

 ַרְך ַעל ַּגִבי ִהְכִשיל ֹכִחי ְנָתַנִני שֹוֵמָמה דָ          15

 ָוה ָכל ַהּיֹום דָ             

 

 

 

 

                                            
172
: "אנא כעב זדוני תמחהו וסלחת לעוני כי רב הוא", פתיחה לסליחה 6330, סימן 084דוידזון, אוצר השירה א, עמ'  

     .  996רוזן משה אבן עזרא ב, עמ'  -ראה: לויןשל משה אבן עזרא. 
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 ְלעֹוָלִמים ַתְזִנֵחִני ְבֵבית ָעְנִיי ְוִשְבִיי ה   ְיָי          

 ֲעֵבר ָנא ִפְשִעי ּוְמחֹול ְזדֹוִני ּוִמְרִיי ה              

ְך ָתשּוב ַלֲעזֹוב ָקְשִייָמזֹור  ֲעֵלה ה               ר   ְלִציִרי ְוד 

 ְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ה          01

 

 ֱאֹלַהי ְלַמַסע ָהָעם קּום ֵלְך ו    ְיָי         

ן ָהָאָמה ָעַלי ַעד ָמַתי ִיְהי ה מֹוֵלְך ּו              ב 

 ֵלְךְרֵאה ַיֲעל ה ַלָשַמִים ִשיאֹו ְואֹורֹו הוֹ  ּו            

 אֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום וָ             

 

ָך     ז    ְיָי    05 יָך ְואֹוְיב   ֵרה ַהְלָאה ֲחבּור ֲעַצַבי ָער 

ָך ז              ַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהב   דֹון ִלָבם ִהִשיָאם ִלְרדֹות ְבז 

ָך ְלָעָפה ז               ֹיאֲחֵזם ָאָנא ֱאֹלִהים ִריָבה ִריב 

ְרָפְתָך ִמִני ָנָבל ָכל ַהּיֹום ז               כֹור ח 

 

ְבֵלי יֹוֵלָדה ח  ְיָי            ָבִלים ְוִציִרים ֲאָחזּוִני ְכח 

 ֹטאת ְנעּוַרי ּוְפָשַעי ֹלא ִהִניחּוִני ְלָהִכין ְלַדְרִכי ֵציָדה ח          31

 תֹוְך ָקָהל ְוֵעָדהי ְוַקָּים ְמחֹול ִלי ִכי ִהְנִני בְ  ח             

 ָטַאי ַמְזִכיר ַהּיֹום ח             

 

 ֹוב ּוֵמִטיב ַהֲחִליֵמִני ִמְּיגֹוִני טְיָי          

 ֲהֵרִני ֵמַחָטַאי ַכְבֵסִני ֵמֲעֹוִני ט             

ם ְזדֹוִני טָ        35 ב ִלִבי ֵמעֹוצ   ַפש ַכֵחל 

 ח ֵמְראֹות ֵעיַני ָוֱאִהי ָנגּוַע ָכל ַהּיֹום ט             

 

יָך ִעְצבּוִני ַוַּיֲעשּוִני ּוְבֵעינ יָך ָהִייִתי ָחשּוב יָ ְיָי            ד 

 ַדְעִתי ִכי ָחַפְצָת ִבי ְוַעָתה ִנְתַמֵלאָת ָעַלי ֵחיָמה ַבֲחַמת ַעְכשּוב יָ            

 ַעל ָכל ַמְחַמַדי ְוַאְך ִבי ָיֻשובדֹו ָפַרש ָצר  יָ            

 ֲהפֹוְך ָידֹו ָכל ַהּיֹום י          91

 

ם כ  ְיָי           ְפֵציה   ָּמה ִלי ַחָטאֹות ַוֲעֹונֹות ְדרּוִשים ְלָכל ח 

םָכ              רּו שּוָחה ְלָלְכֵדִני ְוִנְלַכְדִתי ְבַמְכמֹוֵריה 

ְצַרח ֲארּוִרים ֵהםל ַהּיֹום אָ  כָ              ִשיָחה ְבַצר רּוִחי ּוְבַמר א 

 י ֵגְרשּוִני ַהּיֹום כ             
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ֱחֵלִתי ל  ְיָי      95  ְפֻעולֹות ָיַדי ַאל ַתֵבט ִכי ִנְהֵייִתי ְונ 

ְך ֻעֵניִתי ל              ר   ַמס ֵבין ָנְכִרים ָהִייִתי ּוַבֲעבֹוַדת פ 

ם ָהִייִתיָחַיי ִה ל              ְרָפה ּוְבֵעיֵניה   כּו ְבח 

ל ס ָכל ַהּיֹום ל              ְרָפה ּוְלק   ח 

 

ֱעָלם   מָ ְיָי            ה ָאָדם ִכי ְתִביֵאהּו ְבִמְשָפט ַעל ָכל נ 

ר טרח ְוַרָבה אֹויְ  מ          51  םבֹו ִכלָ וֵכה ֱאֹלִהים ּוְמֻעונ ה ֲאש 

ְך עֹוָלם מ            ל   ֹוֵשל ִבְגבּוָרתֹו ֱאֹלִהים ַחי מ 

ה ָלֵאל ה ַהּיֹום מָ             ֱעש   ה א 

 

 ַמס ִלִבי ַכדֹוַנג ְוִלִבי ָתִמיד ַבל ִעִּמיָנ ְיָי          

ְרָפה ְוָתִמיד ֵהם ִבזּו ְשִמי נ              ד צֹוְרַרי ָהִיִתי ח   ג 

 ְלָכל ַעִּמי ְשַבר ִלִבי ְבִקְרִבי ִכי ָהִייִתי ְשחֹוק נ          55

 ִגיָנָתם ָכל ַהּיֹום נ             

 

 ְלִעי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ָיִחיד ּוְמיֻוָחד ס  ְיָי          

 ַמר ְבָשִרי ֵמֵאיַמת אֹוֵיב ְוָרַהב ּוָפַחד סָ            

 ַיַחד  ָתיו ִהִקפּו ָעַלירּו ְצָלָליו ּוִבעּו סָ            

 בּוִני ַכַּמִים ָכל ַהּיֹום ס          61

 

יָך ְיָהִבי עָ ְיָי            ִהְשַלְכִתי ּוַפֲעֵמי ַעְבְדָך ַחֵזק ְוַאֵשר ל 

ְך ְלטֹוָבה ינ יָך ִשים ָעַלי ע              ר   טֹוִבים ִלי ַאֵשר ּוְבד 

ר  ַהֵטה ָאְזְנָך ִלְשמֹועַ  זּוז ְוִגבֹור ע              ל ָהִרָנה ֲאש   א 

 ְבְדָך ִמְתַפֵלל ְלָפנ יָך ַהּיֹום ע             

 

 נ יָך ִקַדְמִתי ַהּיֹום ִכי ַתֲעֵלִני ִמיֵוין ְמצּוָלה פָ ְיָי      65

 ְשֵעי אֹוֵיב ְוַחָטאתֹו ַאל ִתַּמח ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה פ             

ְגְדָך ַהּיֹום ִבְתִחינָ  פ             ה ּוִבְתִפיָלהֹוֵעל ְישּועֹות נ 

 ַרְשִתי ָיַדי ָכל ַהּיֹום פ             

 

ה צ  ְיָי           ִתי ְושֹוג  ָאִלין ֵבין ַעם פ   ר ִלי ַהָּמקֹום ש 

ה צ          91 ְשג   ֵּוה ְישּועֹות ַיֲעֹקב ּוְבַאֲהַבת תֹוָרְתָך ָתִמיד א 

ה צ              ְהּג   ּיֹון ְבִמְשָפט ְפֵדה ּוְלשֹוִני ת 

ָך ָכל ַהּיֹום צ               ְדָקת 
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 ֹוִלי ִשְמָעה ִמַּמֲעַמִקים ְקָראִתיָך ְמֵהָרה ַהִציֵלִני ק ְיָי         

 ֵבל ִשיִחי ּוְשַמע ְתִפיָלִתי ְבָקְרִאי ֲעֵנִני ק             

ם ֵעיִני ָדֲאָבה ִמִני עֹוִני ק       95  ֹוֵמם ָחְרבֹות ִעיִרי ֲעֵליה 

 ָראִתיָך ְיָי ְבָכל יֹום ק             

 

ְך ַהָּיָשר ָמֲעדּו ֲאשּוַרי ר  ְיָי          ר   בֹות ַאְנחֹוַתי ִכי ִמן ַהד 

 יִבי ָכל ַהּיֹום ִעם ֹכחֹוַתי ֵהָּמה ָהיּו ְבעֹוְכַרי ר            

 בּו ָעַלי ַהִּמְתָפְרִצים ִבי ִכי ִמְנעּוַרי  ר            

 ק ַרע ָכל ַהּיֹום ר         81

 

ֱחַרב ָש ְיָי           ַבת ְמשֹוש ִלִבי ּוֵבית ִמְקָדִשי נ 

 ְוַשָּמה ּוַבִּמְסָתִרים ָיַשב ְבַמְאָרב מֹו אֹוֵיב ִלְשִאָּיה ָש           

 ֲאגּו ָעַלי ַיַחד ּוִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ָש           

 ֲאפּו צֹוְרַרי ָכל ַהּיֹום ָש           

 

ְזָרִתי ת  ְיָי     85  ִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני ְוקּוָמה ְבע 

ר ת             ד   ִתְפַאְרִתי ָקריְ  ַרב ְּגֻדוָלִתי ְוִיְגַדל א 

 בֹוא ְלָפנ יָך ְתִפָלִתי ּוְלַמַעְנָך ֱאֹלֵהי ְישּוָעִתי ָת           

 ַעש ְלָך ֵשם ְכַהּיֹום ת            

 

 ה ְשָבה ְוַהְקִשיָבה ְלקֹול ַתֲחנּוַני פ  ּוָרה  סאֹוִרי  ו  ְשִעי  י  ְיָי         

ֱאמּוָנְתָך ְנֵחִני ַמלְ        41 ְגיֹוַני ְוקֹול ְרָנַניב   ִכי ְשַמע ה 

 ַזֵכִני ִלְראֹות הֹוְדָך הֹוַשע ַעְבְדָך ָחֵנִני ְיָי            

ְקָרא ָכל ַהּיֹום            יָך א   ִכי ֵאל 

 

עם חטאי,  ביחד : אל תשמיד את נפשינפשי...אל 0 כו, ח. תהלים: ביתך מעון אהבתי יי 1 ביאור:

 אותך 9 סא, ג. תהלים: אליך אקרא כשלבי נחלש, לבי...אליך 3: כחטאי. כפשעי כו, ט. תהלים

וכל ימי חיי  :ויחרף לבבי מימי 6 כה, ז. תהלים: ע"פ נעורי...בזוכרי יי 5 כה, ה. תהלים :היום...

גופי הזדקן, נשחק, כי את חטאי : היום...בלו 8-9 איוב כז, ו. חשתי בלבבי חרפה, בושה ובוז,

 ארץלבראני כדי להביאני : ה' הנשמה...גוחי 4 לב, ג. תהליםע"פ  כשזעקתי כל היום, השתקתי

 :בן האמהרשעים.  :זדים 11 יחזקאל לו, לה. ע"פ וגם ;כב, י תהליםע"פ  ,הזושוממה ה

: הטור ומעל פני האדמה 10-11: ע"פ איוב יב, ט. ידך עשתה זאת 11 צאצאי ישמעאל. ,מוסלמיםה

נפשי התפוגגה  :דלפה נפשי מתוגה 13 ע"פ בראשית ד, יד.הלשון : ומעל...היוםיורד אל המשכו. 

: ...היוםהכשיל 16-15 : איכה ב, ד.דרך קשתו איוב 19 : חיים.נשמה קיט, כח. תהליםמצער, 

עז,  תהלים: ע"פ יי הלעולמים תזנחני 19 יד. -יג עזוב כל היום, ע"פ איכה א, ניהותירורמס אותי 

: רפא ...קשייהעלה 14: מזמותי הרעות ואי הציות. זדוני ומריי 18: בגלות. ושבייבבית עניי  ח.
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. , האות ה' נשמטה בדפוסצ"ל תשובה ,תשובועל ידי התשובה אעזוב את מריי. כנראה  את כאבי

 00 : ע"פ דברים י, יא.ואלהי...לך יי 01 בראשית כד, יב. :היום...הקרה ַהְזֵמן, הזדמן. :הקרה 01

 הצלחת המוסלמים. כוונתונראה כי : וראה...שיאו 03 ישמעאל. , צאצאימוסלמיםה :ובן האמה

במדבר  חסל, : פזר,זרה הלאה 05 : משלי ד, יח.הולך...היום : הטור יורד אל המשכו.הולך 09-03

: עריך ע"פ הושע, ד, יז. ,חיבורי, דבקותי לפסלים, לאלילים :חבור עצבי: פסלי. עצבייז, ב. 

 :זרע אברהםבלרדות  : ע"פ עובדיה א, ג.לבם השיאם זדון: פיתה אותם. השיאם 06אויביך. 

: ריבך ריבה קיט, נג. תהליםע"פ  רדה תאחז אותם,ח :זלעפה יאחזם 09 לשעבד את עם ישראל.

חטאת נעורי  31 ים.: כאבחבלים 04 עד, כב. תהלים: ...היוםאלהים 08-09 שפוט במחלוקת.

: לקיים מצוות ומעשים טובים שייזכוני לחיי העולם לדרכי צידהלהכין  כה, ז. תהלים: ופשעי

ע"פ בראשית  :חטאי מזכיר היום 30 : משלי ה, יד.בתוך קהל ועדה 31 .הקב"ה :חי וקים 31הבא. 

 39 אותי מצערי. רפא: החלימני מיגוני .קיט, סח תהלים, ע"פ הקב"ה: טוב ומטיב 33 מא, ט.

: מעוצם זדוני קיט, ע. תהליםע"פ  נאטם, ,תכסה שומןליבי ה: טפש כחלב לבי 35: טהרני. כבסני

ואהי נגוע  חולה, חבול. :נגוע : ע"פ ישעיה מד, יח.טח מראות עיני .ם: נאטטח 36 רשעותי.רוב מ

בחמת  : כעס.חימה 38 , איוב י, ח.ניאתה בראת :ויעשוניעצבוני  ידיך 39 עג, יד. תהלים: כל היום

וגזל את  אויב שלח את ידו :ידו...מחמדי 34 קמ, ד. תהליםארסי, ע"פ  עכביש שלכברעל : עכשוב

: היום...ואך הטור יורד אל המשכו. :ישוב בי ואך 91-34 איכה א, י. ע"פכל הדברים היקרים לי, 

 :דרושים לכל חפציהם : ע"פ איוב יג, כג.כמה...ועונות 91 יכה אותי שוב ושוב, איכה ג, ג.האויב 

יכוון עושה המעשה את  ליהאלכל מעשה יש תכלית  לפסוק, המלבי"ם פירוש ע"פ קיא, ב. תהלים

נדרשים עד שאחזור לדרך  נוספים כמה עוונות וחטאים כאן אפשר שהתכוון לומר זהמעשיו. ומ

ע"פ , : ברשתםבמכמוריהם ירמיה יח, כב. חפרו בור ללכוד אותי, :ללכדנישוחה  כרו 90 הישר.

: שמואל כי גרשוני היום 99 ע"פ איוב ז, יא. אדבר כשעצוב לי, :ובמר...אשיחה 93 תהלים קמא, י.

בין למס  96 : נשברתי וחליתי, דניאל ח, כז.נהייתי ונחלתי: למעשי. לפעולות ידי 95 א כו, יט.

 ע"פביישו אותי,  :לחיי הכו בחרפה 99 בעבודת לחץ.ו: ובעבודת פרך. זרעם  נוצלתי על ידי: נכרים

ללעג ולצחוק, : היום...לחרפה 98: הטור יורד אל המשכו. ובעיניהם הייתי 98-99 איוב טז, י.

 : ישעיה נג, ד.מוכה אלהים ומעונה 51 : ע"פ קוהלת יב, יד.כי...נעלם : נסתר.נעלם 94 ירמיה כ, ח.

"טפח", ע"פ  צ"ל הקריאה אינה בטוחה בשל טשטוש בדפוס. כנראה :ורבה אויבו כלם )טפח( רחט

הקב"ה,  :עולםחי מלך  אלהים 51תעצם ומכלה אותו. גדל, הכוונתו לומר שהאויב ו איכה ב, כב,

 53 .51כנראה מתיחס לנאמר בטור  :לאלה בראשית לא, מג. :היום...מה 50 ירמיה י, י.ע"פ 

 59 ז. : ע"פ משלי כג,עמי...ולבי : לא.בל כב, טו. תהלים: ע"פ נמס לבי כדונג כשעוה. :כדונג

 : ירמיה כג, ט.נשבר לבי בקרבי 55 סט, כ. תהלים: ע"פ חרפהנגד...: כלימה. חרפה: אויבי. צוררי

יי סלעי  59 כל היום, איכה ג, יד.ם הינושא לצחוק בשירו: הייתי ללעג הייתי...היום 56-55

ע"פ משלי : וביקש, ורהב  .קיט, קכ תהלים: ע"פ אויב...סמר 58 יח, ג. תהלים קב"ה,ה :ומצודתי

 תהלים ע"פ :היום...הקפו 61-54 .הפחד מפני האויב עטף אותי :...יחדסרו 54 : וחשש.ופחד .3ו, 

את  צלחהו חזק :ואשר...ופעמי נה, כג. תהלים: אתה תקוותי, ע"פ השלכתייהבי  עליך 61 פח, יח.

 כד, ח. תהלים קב"ה,כינויים ל :עזוז וגבור 63 : דרך הישר, משלי ב, כ.ובדרך טובים 60 דרכי.

ע"פ : לשמוע...היוםהטור יורד אל המשכו.  :לשמוע 69-63 : ע"פ דניאל ט, יח.הטה אזנך לשמוע

: אל תמח 66 וכאן כינוי לגלות. סט, ג. תהלים, ע"פ מרפש :מיוין מצולה 65 דברי הימים ב ו, יט.

: פועל ישועות 69 סו, ה. תהלים, ע"פ הקב"ה :אל נורא עלילה קט, יד. תהליםאל תבטל, ע"פ 

 68: הטור יורד אל המשכו. בתחינה ובתפילה 68-69 : מולך, לפניך.נגדך .עד, יב תהליםהקב"ה, 
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: אויבי ישראל, עמי הגולה, ע"פ עם פתי ושוגה .כוןשאש :שאלין 64 : ישעיה סה, ב.היום...פרשתי

: ולאהבת ובאהבת...אשגה מד, ה. תהלים ישועות ליעקב, :צוה ישועות יעקב 91 יחזקאל מה, כ.

: ציון תגאל במשפט צדק, ע"פ ציון במשפט פדה 91 התורה אתמסר בלהיטות, ע"פ משלי ה, יט.

 93 לה, כח. תהלים: ולשוני...היוםהטור יורד אל המשכו.  :ולשוני תהגה 90-91 ישעיה א, כז.

: בקראי ענני .תפילתי: שיחי 99 קל, א. תהלים, ךאליזעקתי עמקי לבי מ: ממעמקים קראתיך

הטור יורד אל  :עוני 96-95 .ירושלים מחדש את הריסות : כונןקומם חרבות עירי 95 ד, ב. תהלים

 99 פח, י. תהלים כל היום, ביקשתי את עזרתךומדחק ו מצוקהמ : עיני כאבהעיני...יום המשכו.

, ע"פ תיהשחתהביאו ל: בעוכריהיו  יצרי הרעים. עם :עם כחותי 98 : כשלו צעדי.אשורימעדו 

: בתוכי או בי ע"פ שמואל א כה, י. : המתמרדים, פורקי העול,המתפרצים 94 שופטים יא, לה.

שבת משוש  81 : בראשית ו, ה.רק רע כל היום 81: הטור יורד אל המשכו. כי מנעורי 81-94 נגדי.

 :ובמסתרים ישב במארב : לשממה, ע"פ ישעיה כד, יב.ושמה לשאיה 80 : ע"פ איכה ה, טו.לבי

והטור יורד אל  מכל עבר. :וממזרח וממערב 89-83 : השמיעו קול רם.שאגו 83 י, ח. תהלים ע"פ

 קיט, קעג. תהלים: תהי ידך לעזרני 85נו, ג.  תהלים ע"פ ,רמסו אויבי :היום...שאפו 89 המשכו.

: אלהי ישועתי 88-89 אדרת, ע"פ זכריה יא, יג. הדר, :אדר 86 לה, ב. תהלים: וקומה בעזרתי

 כז, א. תהלים ע"פ : הקב"ה,ישעי ואורי 84 : נחמיה ט, י.כהיום...תעש 88 הטור יורד אל המשכו.

: שירתי, רנני : מחשבותי.הגיוני : תדריכני בדתך.באמונתך נחני 41 : ע"פ רות ד, א.סורה פה שבה

     פו, ג.   תהלים :...היוםחנני  40-41 תפילתי.

                                              

 

ובדומה לפיוטי "מי ) בחריזה מעין אזורית סטרופית, סטרופות בנות ארבעה טוריםתבנית שירית: 

ובהם  כל טור רביעי סיומות מקראיות מלוקטותוב . כל סטרופה פותחת במילה "יי"(כמוכה"

  המילה "היום".

  .  "יום"ההמילה  עםת= פסוק מקראי  ת וכו' ( -ת /  גגג -ת /  בבב -חריזה: )אאא

 .משקל: ללא משקל מדויק

    .יוסף -המסיימתובסטרופה  כל אות ארבע פעמיםאקרוסטיכון: 

   173.אלי אתה יםאלה -לחן: עברי

   .639א  : דוידזון, אוצר השירה,זכרנ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
173
 : "אלהים אלי אתה אשחרך בסוד סגלתך אמונתך אודיע".9694, סימן 013דוידזון, אוצר השירה א, עמ'  

ראה: ירדן, אבן : "אלהים אלי אתה אשחרך יוצר נשיה". 9651פתיחה של רשות לנשמת אצל הרשב"ג. שם, שם, סימן 
    . 94-91 גבירול, עמ'
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 צא ע"א                                                                                                          ריב

 סי' יוסף   תחנה

 

 ְיָי צּור שֹוֵכן ִבְשֵמי ְמרֹומוֹ         

 ְיָי ְשמוֹ         

 ְיָי ִאיש ִמְלָחָמה              

 

ם ְרֵאה י        ד   ִכי ִיְצִרי ְלָחַצִני ֹוְצִרי ַאָתה ִמק 

ְלָאִני       5  ַאְך ַעָתה ה 

 ְביֹום ְתרּוַעת ִמְלָחָמה               

 

 ָכל יֹום ָויֹום ַעל ִריב ֹלא לֹו ִמְתַעֵבר  ו         

 ֲאִני ָשלֹום ְוִכי ֲאַדֵבר         

 ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה              

 

ְשַתַטח  ס     11  ָעֵדִני ְוִאָּוֵשָעה ּוְבתֹוָרְתָך א 

 ְבֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח         

 ִאם ָתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה              

 

ֱעַרב  פָ          צּו ְשָפַתי ִבְתִחנֹות ִשיִחי ְלָך י 

 ְיָי צּוִרי ַהְמַלֵּמד ָיַדי ַלְקָרב         

ְצְבעֹוַתי ַלִּמְלָחָמה          15  א 

 

          שּוב ]ֵמֲחרֹון ַאְפָך[        

 

: מזמן מקדם 9 ע"פ שמות טו, ג. :...מלחמהשמו יי 3-0: הקב"ה, ע"פ דברים לב, ד. צור 1 ביאור:              

 6 ז. איוב טז, ,אותי מחליש  עכשיועד  :הלאני אך עתה 5 .בידחק  היצר הרע: יצרי לחצני .קדום

 מוסב על היצר, :מתעבר...על : מתקצף, כועס.מתעבר 9 : ע"פ עמוס א, יד.ביום תרועת מלחמה

מבקשים  ,י )יצרי הרע(כוונותי הם לדרכי שלום ואילו אויבִ : מלחמהלאני... 4-8 ע"פ משלי כו, יז.

אעסוק,  :אשתטח קיט, קיז. תהליםואגאל,  לי : סייעואושעה יסעדנ 11 קכ, ז. תהלים מלחמה,

 כז, ג. תהליםע"פ , בשעה שאני נלחם ביצרי אבטח באל )"בזאת"( :בזאת...מלחמה 10-11אקיים. 

קד, לד.  תהלים, ע"פ דברי ינעמו לך :שיחי לך יערב. בקשותלוחשות שפתי  :תחנותבשפתי  פצו 13

        קמד, א.   תהליםע"פ  :יי צורי...למלחמה 15-19
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 סטרופית, במבנה של תחינה ספרדית.תבנית שירית: 

   ."מלחמה"המילה  עםסיומת מקראית  ת= ,ת וכו'( -ת / גג -ת / בב -חריזה: )אא

 .משקל: ללא משקל מדויק

  .אקרוסטיכון: יוסף

 /לחן:

 . 456א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ

 

 ע"ב -צא ע"א                                                                                                           ריג

 סי' יוסף     תחנה אחרת

 

 ְיָי ִמַפַחד אֹוֵיב ַקְצִתי ְבַחַּיי           

ְרָפה ִהכּו ְלָחַיי            ְבח 

 גּוַע ָכל ַהּיֹום ָוֱאִהי נָ                

 

 רּו ָעַלי ִחִצים ְלָהְרֵגִני  יָ         

 ָכל ַהּיֹום לֹוֵחם ִיְלֲחֵצִני        5

 ָשֲאפּו צֹוְרַרי ָכל ַהּיֹום                

 

 ָעַלי ַיַחד ִנְכְמרּו ִרחּוַמי   ו          

ֱחַרְשִתי ָבלּו ֲעָצַמי            ִכי ה 

 ַשֲאָגִתי ָכל ַהּיֹום בְ                

 

 בּוִני ָצרֹות ְכַמִים ַּגם ְסָבבּוִני ס       11

 ֵעיִני ָדֲאָבה ִמִני עֹוִני           

 ְקָראִתיָך ְיָי ְבָכל יֹום                

 

 ֵנה ְוַהְקִשיָבה ַמְלִכי ְלקֹול ַשְוִעי  פ          

 ִכי ַאָתה ֱאֹלֵהי ִיְשִעי           

 אֹוְתָך ִקִּויִתי ָכל ַהּיֹום            15

 

          שּוב ]ֵמֲחרֹון ַאְפָך[          

 

איוב , בויישתי :בחרפה הכו לחיי 0 סד, ב. תהליםע"פ  :בחיי...מפחד .: מאסתיקצתי 1 ביאור:

כל היום לוחם : יעיק עלי. ילחצני 5: מוכה, חבול. נגוע עג, יד. תהלים :היום...ואהי 3 טז, י.

: ועלי...רחומי 9 נו, ג. תהלים ע"פ : רמסוני שונאי כל היום,...היום שאפו 6 נו, ב. תהלים: ילחצני

גופי הזדקן, נשחק, כי את חטאי השתקתי  :כי...היום 4-8 .בראשית מג, ל ע"פרחמתי על עצמי, 

 תהלים, ע"פ מערבולת: צרות הקיפו אותי כסבוני...סבבוני 11 לב, ג. תהליםכשזעקתי כל היום, 
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 13 פח, י. תהלים מצוקה ובקשתי את עזרתך כל היום,ו דוחקמ כאבתי: עיני...יום 10-11. , יאקיח

ה, ג.  תהלים: ע"פ והקשיבה...שועי : זעקתי.שועי , ע"פ ישעיה מד, ו.קב"הלשון פנייה ל :מלכי

     כה, ה.   תהלים: כי...היום 15-19

  

 תבנית שירית: סטרופית, במבנה של תחינה ספרדית. 

   ."וםהמילה "הי עםת= סיומת מקראית  ,ת וכו'( -ת / גג -ת / בב -חריזה: )אא

 .משקל: ללא משקל מדויק

  .אקרוסטיכון: יוסף

  /לחן:

 . 419א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ

 

 צא ע"ב                                                                                                          ריד

 תחנה אחרת

 

ה ִנְפָלאֹות ְתִמים ֵדִעים            ְיָי עֹוש 

 ַהְסִתיֵרִני ִמשֹוד ְמֵרִעים           

ן                   ֵמִרְגַשת פֹוֲעֵלי ָאו 

 

ב ְלשֹוָנם           ר  ר ָשְננּו ַכח   ֲאש 

ת אֹוָנם        5  ם א   ָהֵשב ֲעֵליה 

ן                  ְלַהְכִרית ֵמִעיר ְיָי ָכל פֹוֲעֵלי ָאו 

 

 ְבָרָעָתם ַהְצִמיֵתם ְכַאְדָמה ּוְצבֹוִיים          

 ָצה ִלְפקֹוד ָכל ַהּגֹוִים ָהִקי         

ן                  ַאל ָתחֹון ָכל בֹוְגֵדי ָאו 

 

 ְוִחיש ָנא ָהֵאל ְואֹוִתי הֹוַשע     11 

 ִמְפֵני ָעַקת ָרָשע           

ן                  ִכי ָיִמיטּו ָעַלי ָאו 

 

ָך           ְוַגל ֵעיַני ְוַאִביט ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרת 

ָך             ְפָעַמי ָהֵכן ְבִאְמָרת 

ן           15   ְוַאל ַתְשל ט ִבי ָכל ָאו 

 

  שּוב ]ֵמֲחרֹון ַאְפָך[         
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-3 סמל השלמות, איוב לז, טז. קב"ה: התמים דעיםעב, יח.  תהלים: ע"פ עושה נפלאות 1 ביאור:

 : חדדו.שננו 9 סד, ג. תהלים שקרנים,הדברי  המולתמו שמור עלי מעצה רעה: ...אוןהסתירני 0

אויבים לגמול  :אונם...השב 5 סד, ד. תהלים אשר אמרו דברים פוגעים ומעליבים, :לשונם...אשר

 להשמיד :להכרית...און : מירושלים.מעיר יי 6 צד, כג. תהלים ע"פ ,על דברי השקר והעול

ע"פ  ,םדירשעותם השמ של: בהצמיתם ברעתם 9 קא, ח. תהליםעושי הרע,  כל את מירושלים,

 4-8 להעניש. :לפקוד 8ים כט, כב. ר, ע"פ דבשהושמדו : כערי סדוםייםוכאדמה וצב צד, כג. תהלים

 תהלים: מפני...און 10-11 : מלחץ.מפני עקת 11 : הצל, גאל.הושע 11 נט, ו. תהלים: אוןהקיצה...

להבין את כדי שאוכל פקח את עיני  :וגל...מתורתך 13 יטילו עלי אסון. :ימיטו עלי און 10 נה, ד.

ליצר תאפשר  תורתך ואל בדברי : חזק את צעדיפעמי...און  15-19 קיט, יח. תהליםתורתך, סתרי 

           קיט, קלג.  תהלים, ביט והרע לשל

 

 תבנית שירית: סטרופית, בתבנית של תחינה ספרדית. 

 .המילה "און" עםת= סיומת מקראית  ,ת וכו'( -ת / גג -ת / בב -חריזה: )אא

   .משקל: ללא משקל מדויק

 .אין אקרוסטיכון:

  / לחן:

 .  493א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ

 

 צב ע"א -צא ע"ב                                                                                                          רטו

 תחנה אחרת

 

 ְיָי ִלִבי ְבִקְרִבי ָיִהים ַכֲחִליִלים          

 ִכי ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְשְמֵעאִלים          

 ַיֲעִרימּו סֹוד ַעל ַעְּמָך                  

 

 ְוָיַמי ַקלּו ִמִני ָרץ ּוָבְרחּו ַכֵצל          

 ְוַאָתה יֹוֵשב ְבתֹוָכם ְוַהֵצל        5

ָך                   ת ַעּמ   ֹלא ִהַצְלָת א 

 

 ַעד ָאָנא ָירּום אֹוְיִבי ַעל ֲהמֹוַני          

יָך ְוָלָּמה          ת ָפנ   ְיָי   ַעד ָאָנא ַתְסִתיר א 

ָך                  ה ַאְפָך ְבַעּמ  ֱחר   י 

 

יָך ִבְדַבר ְשָפַתִים      11  ִהֵנה ָבאנּו ָעד 

 ְוַאָתה ִתְשַמע ַהָשַמִים          

 ְוָסַלְחָת ְלַחַטאת ַעְּמָך                 
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ְעָלם            ְוִחיש ַמֵהר ַּגֵלה ֵקץ ַהנ 

 ּוְרֵעם ְוַנְשֵאם ַעד ָהעֹוָלם          

ָך             15 ת ַעּמ   הֹוִשיָעה א 

 

 ּוְשִכיָנְתָך ַּגֵלה ְלֵעיֵני ֲהמֹונ יָך          

 ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינ יָך          

 ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך                  

 

          שּוב ]ֵמֲחרֹון ַאְפָך[         

 

: אדום וישמעאלים 0 ע"פ ירמיה מח, לו. ,םילבי ינהם כקול החליל :לבי...כחלילים 1 ביאור:

 חיי :ברחוווימי... 9 פג, ד. תהליםע"פ , להרע לעמךברו ח: עמך...יערימו 3הנוצרים והמוסלמים. 

הטור  :והצל 6-5 ע"פ איוב יד, ב., בלא להשאיר זכר וחמק: וברחו כצלאיוב ט, כה. , חלפו במהרה

יג,  תהלים: אויבי...עד : צ"ל אנה מילת שאלה.אנא 9 : שמות ה, כג....עמךלא 6 אל המשכו.יורד 

הטור יורד  :ולמה יי 4-8 יג, ב. תהלים: עד...פניך : צ"ל אנה מילת שאלה.אנא 8: קהלי. המוני ג.

בתפילה, : םשפתיבדבר : עד אליך. עדיך 11: שמות לב, יא. בעמך יחרה אפך 4 אל המשכו.

 .את מועד הגאולה חשוףומהר  :נעלםהוחיש... 13 : מלכים א ח, לד.ואתה...עמך 10-11. בתחינה

 כח, ט. תהליםע"פ : עמךורעם... 15-19 : לנצח, לעד.עד העולם. ת ישראל: הנהג אורעם ונשאם 19

 : שמות לג, טז. פלינו אני ועמךונ : נהיה מבודלים.ונונפלי  18 : שמות לג, יג.אם...בעיניך 19

 

 תבנית שירית: סטרופית, בתבנית תחינה ספרדית. 

 .המילה "עמך" עםת= סיומת מקראית  ,ת וכו'( -ת / גג -ת / בב -חריזה: )אא

    .ללא משקל מדויק משקל:

 .אין אקרוסטיכון:

  / לחן:

 .896א דוידזון, אוצר השירה,  :זכרנ

  ברנשטיין, משירי הגאולה, שיר ח, בשינוי.  ;בשינוי ,מטשיר  , שומרי החומות,ברנשטיין נדפס:
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 ע"ב -צב ע"א                                                                                                            ריו

 סי' יוסף    תחנה אחרת

 

 דֹוָני אֹוְיַבי ְוָעַרי ְבִקְרבֹו ָיִשים ָאְרבֹו   א           

ן ַיְחשֹוב ַעל ִמְשָכבֹו             ָאו 

ְך ֹלא טֹוב                    ר   ִיְתַיֵצב ַעל ד 

 

ְגִדי ְוַנְפִשי ֹלא ִחָּיה  נָ            ָקם ָלַבש ְכנ 

 נ ֱאַלְמִתי דּוִמָּיה           5

ֱחֵשִתי ִמטֹוב                      ה 

 

ץ  י            ץ ַעל ְפֵני ָפר  ר   ְפְרֵצִני פ 

ץ ְוָאָדם ֵאין              ָבָאר 

ה טֹוב                    ר ַיֲעש   ֲאש 

 

 ּה הֹוִציֵאִני ִמֵבית ֲעָבִדים  יָ       11

 ַבל ַיַעְשקּוִני ֵזִדים           

 ֲערֹוב ַעְבְדָך ְלטֹוב                   

 

 ֵעין אֹוְיַבי ָתדּוץ ִלְדָאָבה   ו           

 ֲעָרָבה ְוָהָיה ְכַעְרָער בָ            

ה ִכי ָיבֹוא טֹוב               15  ְוֹלא ִיְרא 

 

ָנה ְבִעָתּה  ס           ֹוד ְּגֻאוָלִתי ֲהִחיש 

 אֹוְדָך ְלעֹוָלם ִכי ָעִשיָת            

ה ִשְמָך ִכי טֹוב                     ַוֲאַקּו 

 

 ֵאר ְוָהָדר ְלִיְשַרֵאל ַתְלִביש ּוִבְגֵדי ָנְכִרים ַיְפִשיטּון  פ           

ם ִיְלֹקטּון        01  ִתֵתן ָלה 

  ִתְפַתח ָיְדָך ִיְשְבעּון טֹוב                   

 

    שּוב ]ֵמֲחרֹון ַאְפָך[          
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 וצרי, ושונאי. :וערי האקרוסטיכון.מ כחלק "אדוני" כאן : במקור מופיע יי' נרשםאדוני 1 ביאור:

דבר : און 0 , ירמיה ט, ז.)עלי( כדי להתנפלמארב  ישראל( עם )לי,ישים  )אויבי( :ישים ארבובקרבו 

 .(ישראלעם )מבקש לנקום בי  (אויבי) :נקם לבש כנגדי 9 לו, ה. תהלים: און...טוב 3-0 שקר.

)כי לא  יםטובדברים  על, לא דברתי : שתקתינאלמתי...מטוב 6-5 כב, ל. תהלים: ונפשי לא חיה

איוב , שבר על שבר, ישראל(עם ) ישבור אותי )אויבי( :יפרצני...פרץ 9 לט, ג. תהלים היו כאלה(,

שמור עלי : בל...לטוב 10-11: מהגלות. מבית עבדים 11 : ע"פ קוהלת ז, כ.ואדם...טוב 4-8 טז, יד.

תשמח על הכאב  :תדוץ לדאבה 13 קכב. קיט, תהליםע"פ ני, תהיה ערב בעדי, מרשעים שלא יעשקו

ולא יזכה  במדבר כמו צמח שומםהיה שי: והיה...טוב 15-19 , ע"פ איוב מא, יד.ישראל( עם )שלי,

הזדרז  :החישנה בעתה זמן הגאולה. את :סוד גאולתי 16ירמיה יז, ו.  ,הטוב העתיד לראות את

אם תתן : תתן...טוב 01-01 נב, יא. תהלים: אודך...טוב 18-19 ישעיה ס, כב., ע"פ מועדהלהביאה ב

          קד, כח.   תהלים, טובהכל  קחו אתכדי שיתתן להם בנדיבות  קחו,להם מעט הם י

 

  .בתבנית תחינה ספרדית תבנית שירית: סטרופית,

 ."טוב"ת= סיומת מקראית עם המילה  ,ת וכו'( -ת / גג -ת / בב -חריזה: )אא

   .משקל: ללא משקל מדויק

  .אקרוסטיכון: אני יוסף

  / לחן:

 . 634 א: דוידזון, אוצר השירה, זכרנ

 

 צב ע"ב                                                                                                           ריז

 תחנה אחרת

 

 ְיָי ַעד ָמַתי ֱאֹלִהים ְיָחֵרף ַצר ְבָאְזֵני ֲהמֹוַני       

 ְזָכור ֹזאת אֹוֵיב ֵחֵרף ְיָי       

ָך              ְוַעם ָנָבל ִנֲאצּו ְשמ 

 

ָך         ְלִמן ַהּיֹום ִהְכִבידּו ֻעוָלם ַעל ַעם ָקְדש 

ָך     5  ִשְלחּו ָבֵאש ִמְקָדש 

ץ ִחְללּו            ָך  ָלָאר   ִמְשַכן ְשמ 

 

 קּוָמה ָהֵאל ּוִמֵבית ֲעָבִדים הֹוִציֵאנּו      

 ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיְשֵענּו      

ָך              ַעל ְדַבר ְכבֹוד ְשמ 

 

 ְוִאם ַאְשמֹוֵתינּו ָעְצמּו ִמַסֵפר   11

 הֹוִשיֵענּו ְוַכֵפר       

ָך ַעל ַחֹטאֵתינּו ְלַמַען ְש              מ 
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ָך ּוִמלּוָלם         ּוְשֵעה ָנא ִשיַח ַעּמ 

 ַאל ָישו  ב ַדְך ִנְכָלם       

ָך        15 ְביֹון ְיַהְללּו ְשמ   ָעִני ְוא 

 

 ּוְלַמֲעָנְך ְבֵנה ִמְקָדש ַוֲהדֹומֹו       

 ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו       

ָך              ְוַיְעְלצּו ְבָך אֹוֲהֵבי ְשמ 

  

 שּוב ]ֵמֲחרֹון ַאְפָך[      

  

: שמךזכור... 3-0: קהלי. המוניעד, י.  תהליםע"פ  :יי...צר: אויב. צר : יגדף, יגנה.יחרף 1 ביאור:

ע"פ  לחצם,: עולם: הקשו. הכבידו 9: בזו, קיללו. נאצו: ואויבי ישראל. עם נבלו 3 עד, יח. תהלים

 6 עד, ז. תהליםבית המקדש,  את שרפו :שלחו...שמך 6-5: ישראל. עם קדשך מלכים א יב, י.

: גם ואם 11עט, ט.  תהלים :עזרנו...שמך 4-8 .ומהגלות :מבית עבדיםו 9: ביזו את הקודש. חללו

: הטור יורד הושיענו וכפר 10-11 .ומ,  תהלים: רבים מאוד, עצמו מספר : חטאינו.אשמותינו אם.

 עמך תפילתקבל את ו :ומלולם...ושעה 13עט, ט.  תהליםע"פ  :הושיענו...שמך אל המשכו.

תגן על עמך  :ותסך...שמך 18-19תגן. ו: ותסך 19 עד, כא. תהלים :אל...שמך 15-19ובקשתם. 

     : וישמחו.  ויעלצו 18 ה, יב. תהלים, מאמינך ישמחוו

            

 

 תבנית שירית: סטרופית, בתבנית תחינה ספרדית.  

 ."שמךת= סיומת מקראית עם המילה "  ,ת וכו'( -ת / גג -ת / בב -חריזה: )אא

 .משקל: ללא משקל מדויק

   .אקרוסטיכון: אין

  / לחן:

 .434א  : דוידזון, אוצר השירה,זכרנ
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 צג ע"א -צב ע"ב                                                                                                          ריח

 *עת אזכרה מעוז רור[מ]'לת קצת קינות שחיברתי קינה לנפטר

 

ָך        ְכת  ָך / ְוָאָנה ל  ָך / ֵמַאִין בֹוא   ֱאנֹוש ְבַחּי יָך / ִרָּמה ּוְבמֹות 

ָך        ָהָבה / ְבֵצאָתּה ִנְצָבה / ִלְפֵני ֵאל בֹוְרא   ַנְפְשָך ֲחצּוָבה / ִמצּור ֵאש ל 

יָך         ַתִּגיד ְותֹוִדיַע / ָלֵאל ִאם ַתְרִשיַע / ְוִאם בֹו ַתְפִגיַע / ְוָכל ַמֲעש 

ָך        ל ַנְפש  ר / ָלנּוס א  ר / ֹלא ִתְמְצִאי כֹופ  ר / ִלְפֵני ְצִבי עֹופ   ְכתּוִבים ְבֵספ 

 ַרי / ַלָחְכָמה ָאְזנ ָך ְשַמע ָנא ִלְדָבַרי / ַהֲאֵזן ֲאָמַרי / ִתְשַמע ְלקֹול מוֹ      5

ָך  ַאל ַתִביט         ְוִתְפנ ה / ְלִיְצָרְך ַהזֹונ ה / ַיַען הּוא ִמְתַאנ ה / ָלַקַחת ַנְפש 

ָך ִתָקֵשר  ְךַהְאֵזן ְוַקח מּוָסר / ְלַנְפשָ  ְשַמע ִאיש ַהנ ְאָסר /         / ִעם ָהֵאל יֹוְצר 

ָך          ה / ַוֲאַזי ִתָּמֵצא / ַחִּיים ְלַנְפש  ה / ִתְהי ה ָכִליל ִאש   ְוִאם ֵכן ַתֲעש 

ָך         ּוְבֵעת ְפֻקוָדָתְך / ֵיְצאּו ָנא ִלְקָראָתְך / ִויַלּוּו אֹוָתְך / ַמְלֲאֵכי ְשמ 

ָך   ְמעֹוָנה ְוָאז ֹיאְמרּו ָנא / ֹבא ָתבֹוא ְבִרָנה / ִלְפֵני ֵאל   11  / ְוָשלֹום בֹוא 

        

 פרק אבותמשנה, ע"פ ודע מאין וכו',  :מאין...לכתך : ע"פ איוב כה, ו.אנוש בחייך רמה 1 ביאור:

: להבה...צובהח פניו.ל תניצב ,היא )הנפש( במותךו: מקור נפשך באל ..בוראך.נפשך 0 ג, משנה א.

: הטור מעשיך וכל 9-3 .לתתודה על כל חטאיה לא ,)הנפש(: תפגיע...תודיעו 3 כט, ז. תהליםע"פ 

מצוא לכן לא תוכל ל. לפני האלויעמדו למשפט  כל מעשיך כתובים: ווכל...נפשך יורד אל המשכו.

: כינוי צבי עופר: ע"פ משנה, אבות פרק ב, משנה א. בספרכתובים  9 .ברוח מעונשפדיון לנפשך ול

: ע"פ משלי ה, יג. תשמע לקול מורי: מלמדי. מורי דברי.: אמרי 5: פדיון נפש. כופר .קב"הל

: מחפש תואנה, מתאנה .זדון תולמחשב ליצרך הרע, :ליצרך הזונה 6 : משלי ב, ב.לחכמה אזנך

אדם שחייב עצמו בנדר שלא : איש הנאסר 9 : לגרום למותך.לקחת נפשך ע"פ מלכים ב ה, ז.

: חיים לנפשך שלמות.כמו קרבן המוקרב ב :אשה כליל 8 תוכחה, אזהרה. :מוסר .לעשות משהו

אל  11 המלאכים.: יצאו נא לקראתך , ע"פ ירמיה ח, יב.וביום הדין :ובעת פקודתך 4 .משלי ג, כב

      , ע"פ צפניה ג, ז. נו בשמיםמעוכינוי לאל ש: מעונה

 

 

 .תבנית שירית: מרובע ספרדי

  .החרז הינו פחות מהנורמה.  ֵ ָך (-ת= חרוז אחיד) ,ת וכו'( -ת / גגג -ת / בבב -חריזה: )אאא

 .6+6+6+6משקל: הברות פונטי 

   .אין אקרוסטיכון:

  .מעוז עת אזכרה -עברי  לחן:

  .6918א  : דוידזון, אוצר השירה,זכרנ
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 ע"ב -צג ע"א                                                                                                          ריט

   *]כר['הנז ]רור['מאחרת ליום ט' באב לת

 

 ְרָבהְח תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה / ְוִעיִרי נ   ֵעיִני ֵעיִני יֹוְרָדה / ַמִים ַעל ִכי ָאְבָדה /        

ְזכֹור ֲאִני / ָחֵמש ְקָראּוִני / ַרַבת ְצָררּוִני / ְוֵעיִני ָדֲאָבה           ְוֵעת א 

ֱחַרב ִמְקָדִשי / ִנְגֵליִתי ֵמַאְרִצי / ַיַען ִכי ָמֳאִסי / ְבַדת ֵאל ֲאהּוָבה          נ 

ָהָבהְוִנְשַרף ַהֵהיָכל / ַעל ְיֵדי ַעם ָסָכל / ְלַיֲעֹקב ָאַכל / כ            ְאכֹול ֵאש ל 

ם       5 ם  ֹהָרגּוּוֵמה   ִבי ְבֵאיָבהֹנָהגּו / ַבש  / ַצָּואָרם ִהְשָתְרגּו / ּוֵמה 

 ְוָשָּמה ֹלא ָנחּו / ַרק רֹוִעים ָבָאחּו / ַעד ִכי נ ֱאָלחּו / ּוַמְשֵטָמה ַרָבה      

 ַעד ִכי כחנם ָזָבהּוֻמוִכים ּוְמֻעוִנים / ְבַאף ַוֲחרֹוִנים / ָסָרִבים ַסלֹוִנים /       

 ְועֹוד ַהּיֹום ַבַצר / סֹוְבִלים עֹול ָּגלּות ַצר / ַעד ִכי ֹכָחם ָקָצר / ְואֹור ֵנָרם ִנְכָבה       

ה ַאֲהָבה ְרֵאה ְוַהִביָטה / ִכי ָיֵדינּו ַמָטה / ְוִאם ָלְך         נ ֱחָטא / ְתַכס 

ש / ְלִיְשָרֵאל ַקֵדש / ּוַמְלכּוְתָך ַחֵדש / ְבַאֲהָבה ַרָבה         11   ּוְבֵנה ִעיר ַהֹקד 

 

   : נחרב המקדש ואין יותר קורבנות. אבדה תורה ועבודה : איכה א, טז.מים...עיני 1 ביאור:

הרבה הרעו והציקו לי, : רבת צררוני דברים ארעו לי.חמישה  :חמש קראוני 0: וירושלים. ועירי

: ע"פ ישעיה ח, ו. יען כי מאסי 3 פח, י. תהלים, מרוב בכי : ועיני כאבהועיני דאבה ב. קכט, תהלים

 : כינוי לאויבי ישראל, ע"פ ירמיה ה, כא.עם סכל 9מאסתי במצוות התורה.  :...אהובהמאסי

, ע"פ ם: חנקו אותצוארם השתרגו : חלק מהעם.ומהם 5 כינוי לעם ישראל.את יעקב, : ליעקב

: נטמאו, נאלחו: בגלות. ושמה 6 : בשינאה.באיבה: הובלו כשבויים. נהגו בשבי איכה א, יד.

: בכעס גדול ובחמה. באף וחרונים 9 שנאה, ע"פ הושע ט, ז.ו: ומשטמה יד, ג. תהליםנשחתו, ע"פ 

ָחֵנס וכאן כינוי כנראה צ"ל כְ  :כחנם ב, ו. ים, יחזקאלניקוצים דוקרסוג של : סרבים סלונים

 מעינויים סבל וייסורים קשים שנגרמובשל כנראה  :ומוכים...זבה ישעיה ל, ד. , ע"פלמצרים

עד  :נכבהעד... : אויב.צר : בצער.בצר 8 .כמו של המצרים פצעיו של עם ישראל נזלו ,אויביוזעם מו

 מושפלים.היינו ידינו על התחתונה, : ידינו מטה 4 .הדעכו הלישועה הלכ תםוציפייכוחם תש ש

       : מלכות בית דוד. ומלכותךירושלים. את : עיר הקדש 11: גם אם )חטאנו לך(. ואם

      

 

 .תבנית שירית: מרובע ספרדי

  . ָבה( -ת= חרוז אחיד) ,ת וכו'( -ת / גגג -ת / בבב -חריזה: )אאא

 .(9)למעט טור  6+6+6+6משקל: הברות פונטי  

   .אין אקרוסטיכון:

  .מעוז עת אזכרה - עברילחן: 

 . 345: דוידזון, אוצר השירה, ע זכרנ

 MS Heb 8*2028 (B191 2028-8.)כתב יד ירושלים, בית הספרים הלאומי, מקור: 
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 צג ע"ב                                                                                                                 רכ

 יפשקינה לתינוק שנולד יתום לחן שובי נ

 

ת                                                            ֱאמ  ה ֵשם ָאִביו ב  ד ז   ָיקּום ְלי ל 

 ְוֹלא ִיָכֵרת ֵשם ַהֵּמת                          יקום וכו'            

 

ֹּלא ָזָכה ִלְבִריתֹו              אֹוי ְלָאב ש 

ֹּלא ָזָכה ִלְראֹותֹו             ְואֹוי ְלֵבן ש 

ַגע ְבֵביתֹו         5  אֹוי ִכי ִנְרָאה נ 

ת                   ְוִהיא ְלָבָנה ֲאַדְמד                   מ 

ת / ְוֹלא ִיָכֵרת ֵשם ַהֵּמת[                   ֱאמ  ה ֵשם ָאִביו ב  ד ז  ל   ָיקּום ]ְלי 

   

 ְוִאּמֹו ְתֵייִליל ִביגֹוָנּה            

 ִכי ֹלא ָזְכָתה ִעם ֲחָתָנּה           

 ִלְראֹות ִבְבִרית ִמיַלת ְבָנּה       11

ת                               אֹוי ִכי נ ְחְלָקה ַהִתּיֹומ 

ת / ְוֹלא ִיָכֵרת ֵשם ַהֵּמת[                   ֱאמ  ה ֵשם ָאִביו ב  ד ז  ל   ָיקּום ]ְלי 

  

ְמָלה ְּגדֹוָלה             ֱאֹלַהי ְבח 

ל ַהַנֲחָלה             ְתִביֵאהּו א 

ל ַנְפשֹו ְּגָאָלּה      15  ָקְרָבה א 

ת             בֵ ְולַ                 ימ  ן ַקּי  ר   ן ִיְהי ה ַהק 

ת[                 ן ַקּי ימ  ר  ל ַנְפשֹו ְּגָאָלּה / ְוִלָבן ִיְהי ה ַהק             ָקְרָבה ]א 

 

 :ראותואוי...ל 9-3 : רות ד, י.המת...ולא 0: ייקרא התינוק על שם אביו. יקום...באמת 1 ביאור:

ע"פ  תיאור הנגע, התפרחת, :והיא לבנה אדמדמת 6 , צרה.אסון: נגע 5 האב נפטר טרם נולד הבן.

מצב בו  :נחלקה התיומת 11 : בעלה.חתנה 4 : תספיד מרה בצערה.תייליל ביגונה 8 ויקרא יג, מג.

נראה כי הכוונה  ע"פ בבלי, סוכה לב, א. עלי הלולב אינם מחוברים זה אל זה כתאומים צמודים,

 : את הנפטר.תביאהו 19 : ברחמים.בחמלה 13 כאן היא הפירוד שחל בין האב ובנו עם מות האב.

 תהלים ע"פ :גאלה...קרבה 15 דברים יב, ט.כנראה הכוונה אל גן העדן, הלשון ע"פ  :אל הנחלה

כיבוד אב  בכך שהבן ייקרא על שם אביו המת הוא יקיים את מצוות :קיימתולבן... 16 סט, יט.

 פאה פרק א, משנה א. משנה  ע"פשהיא אחת המצוות עליה נאמר שהקרן קיימת לעולם הבא, 
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  .תבנית שירית: סטרופית, מעין אזורית

    .[ וכו'(תת] -[ / בבבתתת] -[ / אאאתתת] -)תתחריזה: 

 .משקל: ללא משקל מדויק

   .אין אקרוסטיכון:

 174.יפששובי נ - לחן: עברי

  . 3613: דוידזון, שומרי החומות, י זכרנ

 

 צה ע"ב -צד ע"א                                                                                                          רכא

ואלו הקינות אשר חברתי על פטירת דודי ועטרת ראשי גדול בישראל החכם השלם הרב המובהק 

 אזכרה באלף ביתח]ן[ אלה קינה ל 175.זלה"ה גאמיל כמוה"רר יהודה בן

 

ֱאַבל א            ְזְכָרה ְוַנְפִשי ָעַלי ת   ל ה א 

ה ִכְנַהר אּוַבל             ְבָזוְכִרי קֹורֹות ְמָצאּוִני ֵעיִני ִנְּגָרה ְוֹלא ִתְדמ 

ר            ב  ן ַלק  ט  ר יֻוַלְדִתי בֹו ִמב   אּוַבל ָארּור ַהּיֹום ֲאש 

ֱאַבל            ץ ת   ַעל ֹזאת ָהָאר 

 

 ִכָּיה ּוְנִהי ֲאעֹוֵרר ִבְמִגיָנה ב         5

א ְוִקיָנה ֲאקֹוֵנן ָמָרה ְכַלֲעָנה            ג   ְוה 

ת ֹראִשי ִאיש ַדַעת ְוִאיש ְתבּוָנה            ר  ִני ֲעט   ִכי ֻלוַקח ִמּמ 

 ַבְּמרֹוִרים ִהְרַוִני ַלֲעָנהִהְשִביַעִני            

 

 ם ַהּיֹום ְמִרי ִשיִחי ָיִדי ָכְבָדה ג           

ִני ְמַנֵחם       11  ֵמִשיב ַנְפִשי ֵעיִני ֵעיִני ַמִים יֹוְרָדה ַעל ִכי ָרַחק ִמּמ 

ל ְבתֹוְך ָקָהל ְוֵעָדה               הּוא ָהָיה ָאִבי יֹוֵשב ֹאה 

 ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה           

 

 ְלָפה ַנְפִשי ִמתּוָגה ּוֵמרֹוב עֹוִני דָ          

 ָעְשָשה ִמַכַעס ֵעיִני ַנְפִשי ּוִבְטִני            

 ָיַגְעִתי ְבָקְרִאי ִניַחר ְּגרֹוִני       15

 ּוַפְלֵגי ַמִים ֵתַרד ֵעיִני           

 

 

 

                                            
174
 :536סימן  ,שם שם, .: "שובי נפשי אל בוראכי פני עצמך תוך בורכי"535, סימן 909דוידזון, אוצר השירה ג, עמ'  

: "שובי נפשי למנוחיכי כי אדון גמל עליכי 539סימן  ,שם שם, .יי גמל עליכי לגאול משחת חייכי" "שובי נפשי למנוחיכי
: "שובי נפשי למנוחיכי כי יום 538סימן  ,חסד רחמים המעטרכי"; "שובי נפשי למנוחיכי כי ה' גמל עליכי". שם, שם

: "שובי נפשי קולך תני לאל 591סימן  ,ם, שםש .: "שובי נפשי לקונך והכלימי מעונך"591סימן  ,שם, שם .גמל עליכי"
שובי נפשי למנוחיכי // כי יי גמל " ע"פ שיר של ריה"ל: ,3665, סימן 909חי אנא דנני". או דוידזון, אוצר השירה ב, עמ' 

 , סימן פא.180עמ'  ,ירדן, יהודה הלוי דראה:  ,// יקרה מיקר יוצרך לקוחה // קומי כי לא זאת המנוחה" עליכי
175
 זכרונו לחיי העולם הבא. 
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 ְוִשְמעּו ַהִביטּו ּוְראּו ִאם ֵיש ַמְכאֹוב ְכַמְכאֹוִבי ָקְבצּו ה          

 ַמדּוַע ָהְיָתה ַמָכִתי ֲאנּוָשה ְוֵנַצח ְכֵאִבי          

ן ִבי           ב   ָצְמתּו ַבבֹור ַחָּיי ַוַּידּו א 

 ָחנֻוִני ִכי ַיד ֱאלֹוַּה ָנְגָעה ִבי      01

 

 אֹוַמר ָאַבד ִנְצִחי ְותֹוַחְלִתי וָ         

ת ָנַהג אֹוִתי           ְך ְוַצְלַמו  ְך ֹחש  ר   ְבד 

 ָצפּו ַמִים ַעל ֹראִשי ָאַמְרִתי ִנְגָזְרִתי          

 אֹוי ִלי ַעל ִשְבִרי ַנְחָלה ַמָכִתי            

 

ִני אֹור ִש  ז      05  ְמִשיְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ִכי ָפָנה ִמּמ 

 ַעל ִכי ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו ֹראִשי         

 ְכַמָשא ָכֵבד ִיְכְבדּו ַוָּיָקם ִבי ַכֲחִשי         

ְזכֹור ְוָתשֹוַח ָעַלי ַנְפִשי            ָזכֹור א 

 

ת ּוַמְכמֹור  חָ          ש   ְליֹו ְבִמְשָכבֹו ָפַרש ָעָליו ר 

 ִיְתֵנהּו ָהֵשב רּוחֹו ּוְבָכל ֹזאת ָיָדיו ָנְטפּו ֹמרַמן ֹלא ְוַהזְ      31

ְך ִיְשמֹור          ל  ת ִפי מ   ְשֹלָשה ֳחָדִשים ָסַבל ִיסּוִרים ְוהּוא א 

 ַוְיִהי ְכִמְשֹלש ֳחָדִשים ַוּיֻוַּגד ִליהּוָדה ֵלאֹמר         

 

 ֹוב ַאָתה ְוִאיש ַצִדיק נֹוֵצר ְתעּוָדה ט       

ל ַהתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה         ג   ֹבא ָתבֹוא ְבִרָנה נֹוֵשא ד 

ם ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבכּו ָלאֹוְבִדים ְוֹלא ָלֲאֵביָדה    35  ְוַאת 

ד ְיהּוָדה          ַוְיִהי ָבֵעת ַהִהיא ַוֵּיר 

 

ְבֵלי יֹוֵלָדה י            סּוֵרי ַאֲהָבה ָבאּו לֹו זֹו ַאַחר זֹו ְכח 

 ְוַהְזַמן ָבַגד ָעָליו ְבִגיָדה ַאַחר ְבִגיָדה         

 ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִתְכַבד ָעָליו ָהֲעבֹוָדה         

ט ִמיהּוָדה     91  ֹלא ָיסּור ֵשב 

 

 ִלִבי ּוְבַמְצפּוִני נ ַגע ִנְרָאה ִלי ְבִקירֹות כ         

ד ָנא ֵמָעַלי ֵנר ַהַּמֲעָרִבי ַתְחְכמֹוִני           ַעל ִהָפר 

ְטאֹו ִכי ִאם ַעל ִרְשִעי ַוֲעֹוִני          ֹלא ַעל ח 

ר ִבי ֲאדֹוִני           ַוִּיַּגש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוֹּיאמ 

 

 

 



 

935 
 

 ְבַעְּמָך ִיְשָרֵאל ֹלא ֲאדֹוָני ְשָמֵעִני ַאל ַתַעש ָכָלה    95

ק ַהְקִשיָבה ִרָנִתי ּוְרֵצה ְוהֹוֵאל           ד   ִשְמָעה ְיָי צ 

 ּוְתֵהא ַנְפִשי ַכָפָרה ַעל ָכל ִיְשָרֵאל        

 ְוַאָתה ָקדֹוש יֹוֵשב ְתִהלֹות ִיְשָרֵאל        

 

 ֱהמּוִבי ְלמֹו ָאב ִיְזַעק ּוֵמַעי ְכִכנֹור י   ל         

 ַעל ִכי ַהֹכָכִבים ִמְּמִסילֹוָתם ִנְלֲחמּו    51

ר ַלֲעשֹות ָיְזמּו         ם ֹכל ֲאש   ְוֹלא ִיָבֵצר ֵמה 

 ָבאּו ְמָלִכים ִנְלָחמּו        

 

ְך ַמְאֵפְלָיה    מ           ָּמרֹום ָשַלח ֵאש ְבַעְצמֹוַתי ְוֹחש 

ה ֲאִני בֹוִכָּיה         ת ְלַרְגַלי ַעל ֵאל  ש   ָפַרש ר 

 ָהָיה ְיָי ְכאֹוֵיב ָשַפְך ֲחָמתֹו ָכֵאש ִהֵנה ַיד ְיָי הֹוָיה    55

ב ְבַבת ְיהּוָדה ַתֲאִנָּיה ַוֲאִנָּיה         ר   ַוּי 

 

 ְפשֹו ִאְּוָתה ַוַּיַעש ָכל טֹוָבה ִמָדה נ         

 ְבָכל ִלּמּוד ְוָחְכָמה ָידֹו ָהָדהּו        

ְמָדה          ּוְבַמֲעֵשה ַהִּמְצֹות ָרץ ִכְצִבי ֵמַאֲהָבה ְוח 

 ָּגְלָתה ְיהּוָדה ֵמעֹוִני ּוֵמרֹוב ֲעבֹוָדה    61

 

 ְדיֹו ִיְהיּו ָיִמים   פֹור ְשָבָחיו ֹלא ָיִכילּו ִלְכתֹוב ִאילּו ס         

 ְוִיְכלּו ֵלילֹות ְוָיִמים        

 ִכי ֲחָבִלים ָנְפלּו ַבְנִעיִמים        

  ַהְללּוהּו ָכל ַהּגֹוִים ַשְבחּוהּו ָכל ָהֻאוִּמים        

 

 ֹונֹות ַהדֹור ָנַדּמּו ְלַשר ֲאִבי ַהְתעּוָדה  ע      65

נּו ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ַעל           ֹזאת ְבִחיָלה ֲאַסְלָדהִכי ִנְלַקח ִמּמ 

ץ ְוִכי ָקרֹוב יֹום ֵאיָדּה         ב ָהָאר  ר   ַוַּיְרא ְיָי ִכי ַרָבה ָהֲעזּוָבה ְבק 

ְבָרתֹו ִמְבְצֵרי ַבת ְיהּוָדה          ַעל ֵכן ָהַרס ְבע 

 

 ַחד ָוַפַחת ָהָיה ָלנּו פ         

ת ֹראֵשנּו    91 ר   ַעל ִכי ָנְפָלה ֲעט 

ל ְמחֹוֵלנּו         ְהַפְך ְלֵאב   ָשַבת ְמשֹוש ִלֵבנּו נ 

 אֹוי ָנא ָלנּו ִכי ָחָטאנּו        
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 ִדיק הּוא ְיָי ִכי ִפיהּו ָמִריִתי צ         

ְהַפְך ִלִבי ְבִקְרִבי ָמֹרה ָמִריִתי          נ 

ְצַעק ַוֲאַשֵּוַע ָסַתם ְתִפיָלִתי    95  ַּגם ִכי א 

 ָּגַדר ַבֲעִדי ְוֹלא ֵאֵצא ִהְכִביד ְנָחְשִתי        

 

ל ְיָי יֹוֵשב ַבָשַמִים ִמַּמַעל ָק          ָראִתי א 

 ְיַקֵבל ִנְשָמתֹו שֹוֵכן ַבָשַמִים ֵמַעל        

 ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ְוַיַעל        

ם ְיהּוָדה ַוַּיַעל    81  ַוִּיָנח 

 

 ֵאה ָעְנִיי ְוַחְלֵצִני ִכי תֹוָרְתָך ָאַהְבִתי  ר         

 קּוָמה ֵאל ְוהֹוִשיֵעִני ִכי ִלְדָבְרָך ִיַחְלִתי        

 ִחיש ֲעֵנִני ּוְשַמע ְתִפיָלִתי        

 ַאל ַתְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלַשְוָעִתי        

 

 ַמע ְבקֹול ַתֲחנּונֹוֵתינּו ש      85

 ִכי ִאם ָמאֹוס ְמַאְסָתנּו שּוֵבנּו ֱאֹלֵהי ִיְשֵענּו        

ָחִסיד ִתְהי ה ַכָפָרה ַעל ָכל ֲעֹונֹוֵתינּו         ש ה   ְונ פ 

נּו         ל ַעּמֹו ְתִביא   ְשַמע ְיָי קֹול ְיהּוָדה ְוא 

 

 ְשַכר ְפֻעוָלתֹו ּוַמֲעָשיו ְתַשֵלם לוֹ         

ת ַתֲעֵלהּו ַּגם ָעֹלהעַ     41  ל ַּגֵפי ְמרֹוֵמי ָקר 

ה ָפֳעלוֹ          ִכיר ְיַקּו   ִהֵנה ְשָכרֹו ִאתֹו ּוְפֻעוָלתֹו ְלָפָניו ְכָשְ

 ְיהּוָדה ַיֲעל ה ַעל ְּגבּולוֹ         

 

 ְקַרב ִרָנִתי ְלָפנ יָך ְייָ  ת         

ה ִסיַני           ִתְהי ה ַנְפשֹו ְצרּוָרה ִבְצרֹור ַהַחִּיים ז 

 ֹיאַמר ִהֵנה ְשָכִרי ִאִתי ּוְפֻעוָלִתי ְלָפַני ֲעֵדי    45

 ִכי ַאָתה ְתָבֵרְך ַצִדיק ְיָי         

 

ת ָלַעד ְוֹיאַכל ִמְפִרי ֻחקוֹ  ְתִהָלתֹו ִיְהי ה         ד   עֹומ 

ר ִצְדקוֹ ַקְר           נֹו ָתרּום ְבָכבֹוד ְכַמֲעשָ  יו ּוְביֹוש 

 ְיָי ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקוֹ         

ְלקוֹ   111 ת ְיהּוָדה ח    ְוָנַחל ְיָי א 
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: וירב...ואניה : קינה ויללה.תאניה ואניה 56 : שמות ט, ג.הנה יד יי הויה .איכה ב, ד כעס, ע"פ

: מיהר ובמעשה...כצבי 54 , ישעיה יא, ח.ושיטהידו : ידו הדה 58 : חשקה.אותה 59 איכה ב, ה.

לכתוב  אילו יש דיו בשפע לא ניתן: ספור...ימים 61 : איכה א, ג.גלתה...עבודה 61 .לקיים מצוות

 הללוהו... 69 טז, ו. תהלים: חבלים נפלו בנעימים 63: וייסתימו. ויכלו 60 .את רוב שבחיו

לשר אבי : הוא הצליח לכפר על עוונות הדור. עונות הדור נדמו 65 קיז, א. תהלים: האומים
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וכאן : כינוי לצדיק, ארון האלהים 66 בזכות צדיקותו של תלמיד חכם זה הוא הדוד. :התעודה

. המדרש מלמד על יהודה הצדיק שעוסק בעיקר , יא: ע"פ שמואל א דהאלהים...כילדוד. מתייחס 

בחילה : ילקוט שמעוני שמואל א רמז, קג. ראהורק מחוסר ברירה הוא עוסק בגשמיות,  בקדושה

: בעברתו 68 : יום אסונה.יום אידה: השממה. העזובה 69 , ע"פ איוב ו, י.בפחד רתעא: אסלדה

עטרת  91 איכה ג, מז. :פחד ופחת היה לנו מלכודת.ו: ופחת 64 : איכה ב, ב.הרס...יהודה בכעסו.

: שבת...מחולנו 91 : איכה ה, טז.נפלה עטרת ראשנו מיל.אהפאר שלנו, הוא יהודה בן ג :ראשנו

 99 יח.: איכה א, צדיק...מריתי : לא צייתתי.מריתי 93 : איכה ה, טז.אוי...חטאנו 90 איכה ה, טו.

: סתם תפילתי : איכה ג, ח.גם...תפילתי 95 חטאי, ע"פ איכה א, כ.התחרטתי על : נהפך...מריתי

יי יושב  99 : מנע בעדי, הכביד עלי בכבלי נחושת, איכה ג, ז.גדר...נחשתי 96 לא קיבל את תפילתי.

וינחם  81 : ויתרומם.ויעל עזרא א, ג. :אלוהיו עמו ויעל 94דברים ד, לט.  ע"פ: בשמים ממעל

 89: קוויתי. יחלתי 80 קיט, קנג. תהלים: תורתךראה... 81 : בראשית לח, יב.יהודה ויעל

: לא רצית בנו עוד. מאוס מאסתנו 86 : ע"פ תהלים פו, ו.תחנונותינו 85 : איכה ג, נו.אל...לשועתי

: קרת 41: גמולו. שכר...לו 84 : דברים לג, ז.שמע ...תביאנו 88: ר' יהודה בן גאמיל. החסיד 89

איוב ז,  :כשכיר יקוה פעלו ישעיה מ, י. :הנה...לפניו 41 : משלי ט, ג.על גפי מרומי קרתירושלים. 

: זה סיני 49 קיט, קסט. תהלים: תקרב רנתי לפניך יי 43 : ע"פ יהושוע יח, ה.גבולו...יהודה 40 ב.

. )של הדוד( : כבודותהלתו 49 ה, יג. תהלים: יי...כי 46: ומעשי. ופעולתי 45 כינוי לתלמיד חכם.

יי חפץ למען  44 קיב, ט. תהלים: קרנו תרום בכבוד 48 יקבל את השכר המגיע לו.: פרי חקומ

                                                  זכריה ב, טז. :ונחל...חלקו 111 : ישעיה מב, כא.צדקו

 

כל  סטרופה לסטרופה.ארבעה טורים וחרוז מתחלף מ בנותסטרופית, סטרופות תבנית שירית: 

   טור רביעי פסוק. 

  ./ בבבב / גגגג וכו'( אחריזה: )אאא

 .משקל: ללא משקל מדויק

   .אלפבית אקרוסטיכון:

   176.אלה אזכרה -עברי  לחן:

 .9099א  דוידזון, אוצר השירה,: זכרנ

  ., בשינוירל ע"א -רכחברכיה, אשמורת הבוקר,  נדפס:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
176
 : "אלה אזכרה ועיני יזלו דמעה כמי ים" פתיחה לקינה מאת נג'ארה.9095, סימן 146דוידזון, אוצר השירה א, עמ'  

 .   999חורב(, עמ' -ראה: נג'ארה, זמירות ישראל )פריס
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 צו ע"א                                                                                                           רכב

ובשקל שלה ב' תנועות ויתד ותנועה ב'  אבכה ועל שוד]רור[ ']כר[ ז"ל לתמ'קינה אחרת על הרב הנז

 וכן כלם ]ה['תנועות ויתד ותנוע

 

 יֹוִמי ְוֵליִלי / ָאִרים ְבקֹוִלי         

ְבִלי                יומי    ַעל הֹוד ְכִליִלי           / נ ְהַפְך ְלא 

 

ה ְבָמָרה           ְבכ   ַעל שֹוד ֲאִריֵאל א 

 ַעל ִכי ֵמִאָתם ָנַפל ֲעָטָרה          

 ִלִבי ְכֵלב ָהִאָשה ְמֵצָרה        5

ְבִלי                ְצַעק ְבח   ָעָליו ְבִחיִלי / א 

ְבָרה ְוַצר ִלי / ָהּה ַאְלַלי ִלי             יומי                 ע 

  

א ְוִקיָנה ָעָליו ֲאקֹוֵנן           ג   ה 

   ּוְנִהי ּוִבְכָיה ָעָליו ֲאכֹוֵנן          

 ֲהמֹון ְדָמַעי ֵאָליו ֲאַשֵנן       11

ה ְלַהְפִליא                ְעש   ִמְסַפד ֲחִליִלי / א 

 ַעל אֹור ְּגִליִלי / ִנְכַתם ְבַמְעִלי           יומי               

 

 ָקדֹוש ְכַמְלָאְך ַהֵשם ְצָבאֹות          

ה ְפָלאֹות            ָחָכם ְוָגדֹול עֹוש 

 ָהיּו ְדָבָריו ִדְבֵרי ְנבּואֹות      15

 ָעַזב ְזבּוִלי  / ּוְמקֹום ְּגבּוִלי               

ְבִלי / ָהַלְך ְלֵאִלי                                 יומי ָנַטש ְלח 

 

ְמָלה ִתֵתן ְּגמּולֹו            ֵאל ַחי ְבח 

ְבלֹו           ה ְלנֹוַעם צּורֹו ְוח   ִיְזכ 

 ֵתן לֹו ֲחִניָנה ּוְשַמע ְבקֹולֹו      01

 ַכֵפר ְלַמְעִלי / ָעֹון ְפִליִלי               

 כפר   ִשְמָעה ְבקֹוִלי / ַמֵהר ְּגַאל ִלי                         

 

: כינוי לירושלים, אריאל 3 .מושלם :כלילי כינוי לדוד שהיה פאר השלמות.: כלילי הוד 0ביאור: 

הפאר הוסר, כינוי  :נפל עטרה מהעם. :מאתם 9 וכאן מטונימיה לעם ישראל. ע"פ ישעיה כט, א.

 6 .: כאשה שאחזוה צירי לידה, ירמיה מח, מאהאשה מצרה כלב 5ע"פ איכה ה, טז.  לנפטר,

: ונהי ובכיה 4: אנחה, ע"פ יחזקאל ב, י. הגא 8 : כעס.עברה 9 י.כאבב :בחבלי: בפחדי. בחילי

מספד  11. שוב ושוב על הפעולה : אחזוראשנן 11: אבסס. אכונןוקינה ובכי, ע"פ ירמיה לא, יד. 

: נתלכלך, ע"פ ירמיה ב, נכתם כינוי לנפטר. :יאור גליל 10 כמו חלילי מספד, שירי אבל.: חלילי

 : מעלותיו של הדוד.חכם...פלאות 19לדוד.  תייחס: מקדוש...צבאות 13 .חטאיבשל : במעליכב. 

 :חבליל נטש 19. מקומי: תחומי, גבולי: מעוני. זבולי 16 : נבא את העתיד לבוא.דברי נבואות 15
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: לרצון, לחסד, ע"פ נועםל 14 : שכר מעשיו.גמולו: הקב"ה, יהושע, ג, י. אל חי 18 עזבני לכאבי.

רחם עליו, ע"פ ירמיה  :תן לו חנינה 01 ונחלתו בעולם הבא.: וחבלו : אלוהיו.צורו צ, יז. תהלים

 00 , איוב לא, כח.עלי להיענשחטאים שעליהם : עון פלילי עוני. : סלח על למעלי כפר 01 טז, יג.

                        : אותי. לי

 

 .תבנית שירית: סטרופית, שיר אזור עם רפרין

    .תתתת וכו'( -תתתת / גגג -תתתת / בבב -חריזה: )תתתת / אאא

 .משקל: כמותי

   .אקרוסטיכון: אין

  177.על שודו אבכה -לחן: עברי

 . 1491: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 ע"ב –צו ע"א                                                                                                           רכג

 סי' יוסף    הלנופלים   ]רור['מלת  ]כר[קינה אחרת על הרב הנז'

 םיתד ותנועה וכן כל ועותיתד וב' תנ וב' תנועות יתד משקל יתד ותנועה

 

  ָלָלה ְבקֹול ָרָמה / ּוְבקֹול ַענֹות ְּגבּוָרה י         

 ְבִשיִחי ְוָאִהיָמה / ְבקֹול ַפַחד ְוֵאיָמה                     יללה         

 

  / ְכמֹו ִאָשה ְזֵקיָנה  ִמְסֵפד ְוַתְמרּוִרים ּו       

ת ְכיֹוָנה         מ    ְוַנְפִשי ְלדֹור דֹוִרים / ְמַנה 

 ְביֹום נ ְחְשכּו אֹוִרים / ְוָחְפָרה ַהְלָבָנה         5

 ְוַסַהר ְוַגם ַחָּמה / ְביֹום ָאְפָלה ֵמאֹוָרּה                 

 יללה    ֲאַזי ֹראש ְוָכל קֹוָמה / ְנָתַנִני שֹוֵמָמה                          

 

ת ַהְשֵרָפה   ס          ם ִקְרעּו / ְבכּו א   גֹור ִלְבכ 

ש ֲעֵיָפה              ְוָתִמיד ְתנֻוָּגעּו / ְכמֹו נ פ 

 ְדעּו ָנא ְוַגם ִשְמעּו / ְבִמְלֲחמֹות ְתנּוָפה        11

 ְוָידֹו ְבָכל ָחְכָמה / ַכֲאִרי ַבֲחבּוָרה                  

 ּומּוָכן ְלִמְלָחָמה / ְכִאיש ָמֵלא ְמִזיָּמה           יללה                 

 

ל ַנְפשֹו ְּגָאָלּה  פ           ֵדה ִמְסִחי ּגּופֹו / ְוא 

   ְוֹתאַמר ְשָבה ָנא ֹפה / ְבַמֲעָלה ְּגדֹוָלה          

ת ְּגדֹוָלה      15 ר    ְוִתֵתן ְצרֹור ַכְספֹו / ַוֲעט 

 ְוֵיֵצא ְבָיד ָרָמה / ְוַנְפשֹו ַהְצרּוָרה                  

 ְבֹכַח ְוַגם ָעְצָמה / ְתַהֵלל ַהְנָשָמה                     

 
                                            

177
 ברכות כאולי".      : "אבכה ועל שוד זבולי נחלי עיני094, סימן 19דוידזון, אוצר השירה א, עמ'  
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בשיחי  0 מנצחים, שמות לב, יח. תקול קריאבקול חזק כמו  :ובקול ענות גבורה 1 ביאור:

, ע"פ ירמיה כואבת ומרה קינהו: ותמרוריםומספד  3 נה, ג. תהלים ,מכאב אזעק בדברי: ואהימה

לאות  : כבו מאורות השמייםנחשכו אורים 5: הומה. מנהמת: לדורות רבים. לדור דורים 9 ו, כו.

 כולם, : ראש וכל קומה 9 : חשכה.אפלה 6 נכלמה הלבנה, ישעיה כד, כג.ו :הלבנה וחפרה. אבל

: ע"פ ויקרא בכו את השרפה הושע יג, ח.: ע"פ סגור לבכם קרעו 8: חרבה. שוממה יחזקאל יג, יח.

ישעיה ל,  במלחמות מטלטלות, :במלחמות תנופה 11 תהיו עצובים, ע"פ איכה א, ד.: עוגתנו 4 י, ו.

 10: מנהיג וראש החבורה. כארי בחבורה: בקיא בכל, בעל ידע בלתי נדלה. וידו בכל חכמה 11 לב.

במעלה  19 , ע"פ איכה ג, מה.מזועמה :מסחי 13 : מחשבה.מזימה על כבוד התורה. :למלחמה

 : ע"פ אסתר ח, טו.ועטרת גדולה .תרומתו :צרור כספו 15 : בקומה עליונה, כלומר בכבוד.גדולה

נשמת הנפטר לכך שמעשיו הטובים וצדיקותו של הנפטר. ולהטור מתיחס  :הצרורהיצא...ו 16

      קנ, ו.  תהלים: ע"פ תהלל הנשמה 19 .זכה למנוחה בגן עדןת

                                      

 

 .תבנית שירית: סטרופית, שיר אזור עם רפרין

   .תשתת וכו'( -תשתת / גדגדגד -/ אבאבאב חריזה: )תשתת

 .סטיות רבות(ו) משקל: כמותי

   .אקרוסטיכון: יוסף

   178.הלנופלים -עברי לחן:

 .  0891: דוידזון,  אוצר השירה, י זכרנ

 

 צז ע"א  -צו ע"ב                                                                                                          רכד

  סי' יוסף    *סוח יום כל ]רור['מלת ]כר[קינה אחרת על הרב הנז'

 

 ֹום ִנְגַדע ַקְרִני ְלָך ָצַעְקִתי  י          

 אֹוי ִלי ַעל ִשְבִרי ַנְחָלה ַמָכִתי                             יום            

 

 ְביֹום ְמאֹוִרי ָשַכן ֲעָנָנה  ּו          

 ְוָיַרד ֲהָדָרּה ַוֲהמֹוָנּה             

   ַהּיֹום ַההּוא ַאל ָיֹבא בֹו ְרָנָנה           5

ן ָיָצאִתי                    ט       ָלָּמה ֹלא ָאמּות ִמב 

ר בֹו יֻוַלְדִתי                       יום                     ָארּור ַהּיֹום ֲאש 

 

 

 

 

 

                                            
178
"הלנופלים תקומה מבור עוני הטבעו בו". פתיחה לרשות לשבת   :909, סימן 196דוידזון, אוצר השירה ב, עמ'  

     , סימן כח.99ירדן, יהודה הלוי, ד, עמ'  איכה מאת ר' יהודה הלוי. ראה:
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 כֹוָת ָבַאף ַוִתְרְדֵפִני  ס            

ִני               ַעל ִכי ָרַחק ְמַנֵחם ִמּמ 

 ת ַפְלֵגי ַמִים ֵתַרד ֵעיִני ַעל ֹזא        11

 ָעְגָמה ַנְפִשי ִלְקֵשה יֹום ָבִכיִתי                   

 ִכי ִלְפֵני ַלְחִמי ָתבֹוא ַאְנָחִתי                       יום                   

 

 ַחד ָוַפַחת ָהָיה ְלַנְפִשי פ            

ר               ר ָנְפָלה ֲעט   ת ֹראִשי ַעל ֲאש 

 ָאִבי ָאִבי ִרְכִבי ּוָפָרִשי        15

 ְוַגם אֹור ֵעיַני ֵהם ֵאין ִאִתי                    

 יום                                 לּו ִיָשֵקל ַכְעִסי ְוַהָּוִתי                   

 

 ִכי ִחֵצי ַשַדי ֵהם ִנֲחתּו ִבי            

 ְוַיד ֱאלֹוַּה ְמֹאד ָנְגָעה ִבי            

ֱעִביר ָכל טּוִבי       01  ִכי ַהְזַמן ה 

 ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקל ה ַשחֹוִתי                   

 ְמֹאד ָכל ַהּיֹום קֹוֵדר ִהָלְכִתי                       יום                   

 

     ֲאַחל ה  ֱאֹלִהים ְיָי ְלָך           

 ְלָכל ִמְשֲאלֹות ִלבֹו ְתַמֵלא            

ה        05    ּוִבְמִחיָצָתְך ְיהּוָדה ַיְעל 

 ַאָתה ַתֲענ ה צּור ְישּוָעִתי                   

 ִכי ְלָך ְיָי הֹוָחְלִתי                                       אתה                  

 

 3 ירמיה י, יט. ,אוי על אסוני :אוי...מכתי 0: אל האל. לך : יום מות דודי.יום נגדע קרני 1 ביאור:

 : ישעיה ה, יד.וירד הדרה והמונה: וקהלה. והמונה : של האומה.הדרה 9: האפיר היום. שכן עננה

 8 כ, יד.: ירמיה ארור...יולדתי 9: מרגע לידתי. מבטן יצאתי 6 : ע"פ איוב ג, ז.אל יבא בו רננה 5

: מנחם 4 , ע"פ איכה ג, מג.בכעס ורדפת אותיהסתתרת, פנייה אל האל.  :סכות באף ותרדפני

 11 איכה ג, מח. בכי גדול, :פלגי מים תרד עיני 11 איכה א, טז. ע"פ :כי רחק מנחם ממני משיח.

כי  10 : ע"פ איוב ל, כה.עגמה...בכיתי : על העלובים.לקשה יום : הצטערתי.עגמה נפשי

נפלה  19: ואסון. ופחת : איכה ג, מז.ופחת היה פחד 13 איוב ג, כד. אין לי מנוח לרגע,: אנחתי...

אור  16 יב. ע"פ מלכים ב ב, מורי ורבי מגן ישראל, :אבי...ופרשי 15: איכה ה, טז. עטרת ראשי

לעומת אסוני, : לו ישקל כעסי לו...והותי 19 לח, יא. תהלים: ע"פ וגם...אתי: כינוי לנפטר. עיני

: ע"פ נגעה בי...ויד 14 לח, ג. תהלים ע"פ: נחתו בי...כי , בראשית יז, א.הקב"ה :שדי 18 איוב ו, ב.

: שחותילח, ח.  תהליםקרבי מלאים חולי,  :כסלי מלאו נקלה 01 : הגורל.הזמן 01 איוב יט, כא.

: ובמחיצתך יהודה יעלה 05 .אקוה אייחל, :אחלה 03 לח, ז. תהלים: הלכתי...כל 00 .ייתי כפוףה

דברים לב, ע"פ , הקב"ה: צור ישועתי 06 הדוד(.שם ובשמים, בסמוך לאל ישהה הנפטר יהודה )

                  לח, טז.  תהלים: כי לך יי הוחלתי 09 טו.
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 .תבנית שירית: סטרופית, שיר אזור עם רפרין

    .ת וכו'( -ת / בבבת -)תת / אאאת חריזה:

  (.09, 03, 16, 6-5)למעט טור,  וכו' 11, 9-3||  5+5, 0-1פונטי משקל: הברות 

  .אקרוסטיכון: יוסף

  .סויום כל ח - לחן: עברי

 . 1899: דוידזון, אוצר השירה, י זכרנ

 

 צח ע"א -צז ע"א                                                                                                         רכה

  וידוי אשר חברתי 

 

ה          ל עֹוָלם ָבאנּו ְלָפנ יָך ְבֵלב ִנְשָבר ְוִנְדכ   ִרבֹונֹו ש 

ה           ַמע ְנַפכ   ְוד 

ה           ְוָתִמיד ָבֹכה ִנְבכ 

 

 ַעל ִכי ַחֹטאֵתינּו ָּגְברּו ַעד ָשַמִים         

  ַמִיםְוָעַזְבנּו ְמקֹור        5

ה ָלֵעיַנִים           ִכי ָהָאָדם ִיְרא 

 

ָך          ְגד   ְוָאַשְמנּו ּוָבַגְדנּו נ 

יָך            ַוֲאָשֵמינּו ֵהן ֵהם ָעד 

יָך           ַמה ְנַדֵבר ּוַמה ִנְצַטַדק ָמָצאָת ֲעֹון ֲעָבד 

 

 ַוְיִהי ִבְראֹוֵתינּו ִכי ַרבּו ֲעֹוֵננּו      11

ר ְתִהי ָנא ָאָלה ֵבינֹוֵתינּו           ַוֹנאמ 

 ַוָנצּוָמה ַוְנַבְקָשה ֵמֱאֹלֵהינּו         

 

 ַוֹנאַמר ִאיש ְלֵרֵעהּו         

 ַאֵחינּו ָכל ֵבית ִיְשָרֵאל חּושּו ְלַחלֹות ְפֵני ֵאל ְוַאל ִתְתַמְהְמהּו         

 ִכי ַצִדיק ְוָיָשר הּוא     15

 

ם ָלֵאל שֹוֵכן ְשָחִקים           ְוִאם ֲחָטאת 

ם ַהְדֵבִקים           ָהִשיבּו ִוְחיּו ִלְפֵני ְיָי ְוַאת 

ְך ַצִדיִקים          ר   ִכי יֹוֵדַע ְיָי ד 

 

ם ְליֹוְצרֹו ָחָטא          ָחד ִמכ  ם ִאם ָכל א   ְוַאל ִיְרפּו ְיֵדיכ 

ת      01 ְך ָהֱאמ  ר   ָנָטהּוִמן ד 

ֱחָטא          ה טֹוב ְוֹלא י  ר ַיֲעש  ץ ֲאש   ִכי ֵאין ַצִדיק ָבָאר 
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 ְוחּושּו ִהְתַפְללּו ְלעֹוֵשה אֹוִרים         

ם ַמִים ְטהֹוִרים          ם ֲעֵליכ   ּוְזַרְקת 

ק ּוִמְשָפט ּוֵמיָשִרים          ד   צ 

 

ם ְוֹלא     05  ְרחֹוָקה ֹלא ִנְפֵלאת ִהיא ִמכ 

 ִכי ֱאֹלִהים יֹוִשיַע ִמָכל ָצָרה ְוצּוָקה         

ך ְיָי ַלֲעשֹות ְצָדָקה          ר   ד 

 

 ִכי ַהָבא ְלִהַטֵהר ְמַסֵּייַע אֹותֹו שֹוֵכן ְמעֹוַני         

  ְוסֹוֵמְך ַצִדיִקים ְייָ          

 עֹוֵשה ְצָדקֹות ְייָ      31

 

ל ַהרַעל ֵכן            ְיָי ֱאֹלֵהינּו קּומּו ְוַנֲעל ה א 

 ּוְנַשְלָמה ָפִרים ְשָפֵתינּו         

 ּוְצָדָקה ִתְהי ה ָלנּו         

 

ךָ            ַוְיִהי ִכְשמֹוַע ִאיש ִדְבֵרי ָאִחיו ָבאנּו ְלרֹוְממ 

ָך     35  ּוְלהֹודֹות ִלְשמ 

ָךַאְך ַצִדיִקים יֹודּו ִלְש            מ 

 

יָך ִנְשַענּו           ְוַעל ֲהמֹון ַרֲחמ 

 ְוַעל ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו         

 ִכי ֹלא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו         

 

ב ִיְשָרֵאל ּוָפָרָשיו ָבאנּו ְלָפנ יָך     91 כ   ָאִבינּו ר 

ינּו ָאְזְנָך           ַהֵטה ֵאל 

ָך          ק ָמְלָאה ְיִמינ  ד   צ 

 

יָך ָשְפֵטנּו           ָאָנא ָהֱאֹלִהים ְבִמַדת ַרֲחמ 

ן ַתְמִעיֵטנּו           ַאל ְבַאְפָך פ 

 ְבִצְדָקְתָך ַתִציֵלנּו ּוְתַפְלֵטנּו     95

 

 ִכי ַעְּמָך ֲאַנְחנּו ְוַאָתה ֱאֹלֵהינּו         

 ְשַמע ְבקֹול ַתֲחנּונֹוֵתינּו         

ק ַתֲעֵננּונוֹ           ד   ָראֹות ְבצ 

 

ָך          ה ְיִגיַע ַכפ    ִכי ַמה ִּיְסכֹון ָלְך ִכי ְתַכל 

ָך     51    ָאָנא ַהְרֵחק ֵמָעֵלינּו ַכפ 

ָך            ִכי ָכִלינּו ְבַאפ 
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 ּוְלַמֲעָנְך ֵאל יֹוֵצר ָהִרים         

 ַקֵבל ְתשּוַבת ַהִּמְתַקְדִשים ְוַהִּמַטֲהִרים         

 ַהִּמְתַוִדים ְלָפנ יָך ְואֹוְמִרים         

 

        ָאַשְמנּו ]ָבַגְדנּו וכו'[          

 

: מקור מים 5 ע"פ יחזקאל מז, ב. ,ךושפנ: נפכה 0 נא, יט. תהלים: הבלב נשבר ונדכ 1 ביאור:

 8 , שמואל א טז, ז.עלפי מראה עיניים ישפוט האדם :לעינים...כי 6 ירמיה ב, יג. ע"פ, כינוי לתורה

: שבועה. אלה 11 בראשית מד, טז. ע"פ :...עבדיךמה 4 אליך, מולך.: עדיך: וחטאינו. ואשמינו

: מהרו. חושו 19 : עזרא ח, כג.ונצומה ונבקשה מאלהינו 10בראשית כו, כח.  :ונאמר...בינותינו

 16 דברים לב, ד. הקב"ה, :צדיק וישר הוא 15 זכריה ז, ב. ע"פ : להתחנן לפני האל,אללחלות פני 

: חיזרו בתשובה ותחיו, יחזקאל יח, לב. השיבו וחיו 19הקב"ה, ע"פ דברים לג, כו.  :שוכן שחקים

: דברי הימים ב ואל ירפו ידיכם 14 א, ו. תהלים: צדיקים...כי 18. מסורים בכל לבם: ההדבקים

: כי...יחטא 01 סר. :נטה: האמונה, דרך הישר. דרך האמת 01: לבוראו, לקב"ה. ליוצרו טו, ז.

: ע"פ וזרקתם...טהורים 03קלו, ז.  תהלים: לקב"ה, לעושה אורים: ומהרו. וחושו 00 קוהלת ז, כ.

 06. דברים ל, יא התורה, :לא...רחוקה 05: משלי ב, ט. צדק ומשפט ומישרים 09 יחזקאל לו, כה.

יומא לח,  בבלי, "פע: כי...אותו 08 : בראשית יח, יט.דרך יי לעשות צדקה 09 לחץ, צרה.ו: צוקהו

עושה  31 לז, יז. תהלים :וסומך צדיקים יי: ותומך, מחזק. וסומך 04: הקב"ה. שוכן מעוני ב.

: במקום ונשלמה פרים שפתינו 30 : ע"פ ירמיה לא, ה....אלהינוקומו 31קג, ו.  תהלים :צדקות יי

 36 להללך. :לרוממך 39 : דברים ו, כה.וצדקה תהיה לנו 33 הקורבנות נשלם בתפילות, הושע יד, ג.

 :ופרשיו...אבינו 91 : דניאל ט, יח.כי לא על צדקותינו 34 קמ, יד. תהלים: אך צדיקים יודו לשמך

: אזנך הטה אלינו 91 וכאן פנייה לאל. מתייחס לאליהו הנביא במקור הפסוקע"פ מלכים ב ב, יב. 

 ע"פ ,נותכלה אות לאש :פן תמעיטנו 99 מח, יא. תהלים: צדק מלאה ימינך 90 עא, ב. תהליםע"פ 

 צה, ז. תהלים: ע"פ כי...אלהינו 96 עא, ב. תהלים: ע"פ בצדקתך תצילנו ותפלטנו 95 ירמיה י, כד.

 פרי עמלך.בהשמדת לך התועלת שתהיה : מה כי...כפך 94 סה, ו. תהלים: נוראות בצדק תעננו 98

אנו  בכעסך : כיכי כלינו באפך 51 ע"פ איוב יג, כא.את נחת זרועך,  מנע מאיתנו את :אנא...כפך 51

: קבל את שיבתם קבל...והמטהרים 53קב"ה, עמוס ד, יג. ה :יוצר הרים 50 צ, ז. תהלים, שמדיםנ

 .לשון מעבר אל הוידוי :ואומריםלפניך  המתודים 59 .אליך של החוזרים בתשובה

 

סטרופית, סטרופות תלת טוריות בעלות חרוז המתחלף ממחרוזת למחרוזת. לרוב תבנית שירית: 

 .כל טור שלישי סיומת מקראית

   .חריזה: )אאא / בבב / גגג וכו'(

 .משקל: ללא משקל מדויק

   .איןאקרוסטיכון: 

 /לחן: 

 .961דוידזון, אוצר השירה, ר  :זכרנ

  .קנד, בשינוי -רכיה, אשמורת הבוקר, קנגב נדפס:
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  יהודה בן ג'מיל ו של ר'רלב הם שירי -שירים: רכו

לאל  בחתמו ונשלמו הפזמונים ובקשות ותחנות ותוכחות ותהלות לאל נורא עלילות כמנין רל"ב ש

 בורא עולם.

אהללה את ה' בחיי אזמרה לאלהי בעודי בשפתי רננות אהללנו ומשירי אהודנו בתוך קהל ובסוד 

 179אליוישרים ועדה ארוממנהו ואנוהו תהלות ה' אזכיר חסדי ה' על כל רב טוב שגמלני והפליא 

רחמיו וחסדיו. והיה עמדי בדרך זו אשר דרכתי והוא בגודל חסדו אמצני ועזרני וימינו הוא 

הדריכני ובדרך מישור הנחני להחל ולגמור הפיוטים והבקשות והתחנות והתוכחות תמכתני ו

כאשר השיגה בחינו. ידעתי גם  180כמנין רל"ב אשר עשיתי לו ולשמו לרוממו ולפארו ולכבדו מחנני

ידעתי כי הנערים אשר כגילי ואולי הזקנים השואפים לכבד ה' מחנם ישישו וישמחו בפעולתי 

 ם במעשה ידי.בה ימצאו מנוח ויערב להם כריח ניחוח וייטב להזאת אשר עשיתי כי ב

גם אני בעניי אגילה וארנן לאלהי ישעי ותמיד שמו אשוה לנגדי אוחילה ואחלה פניו כל היום כי 

לעשות ולבנות שירות חדשות ותהלות נוראות הוא יהיה בסעדי ויהיה עמדי. וגם עתה אשמח כי רב 

 מצאה ידי. 181חילי וכי כבי"ר

 

                                                                                                     קד ע"ב                                                                                סימןללא  סיום שיר

 

 ל ֵאל ַשַדי ָמעֹוז ַחַּיי ָאִשיר ִשיָרה ָכל ַהָּיִמים א        

ָשא ִזְמָרה ַהַּמְעִריִבים ַּגם ַמְשִכיִמים נ         ד ַעִּמי א   ג 

 ֵגל ִיְשַמח ִלִבי ִעם ִשיַרי ַהנ ְאָהִבים ּוְנִעיִמים יָ       

ש ַהִנְרָדִמים י         ר   ְחָדו בֹואּו ַהשֹוְכִבים ַעל ִמטֹות ע 

 ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ֵאל ִכי הּוא ֵמִשיַח ִאְלִמים  ּו    5

ד ַעִּמיםס         ְתִרי ָהָיה ַלְחרֹוט ִשיַרי ּוְלַהְראֹוָתם נ ג 

 ים ָקִמים ָניו אֹוִחיל ִיְהי ה ִעִּמי ִלְכתֹוב ִשיִרים ַרבִ ָפ      

 ִשְפתֹוַתי ִבְמקֹום ַהִּמְנָחה ּוְשָלִמים יַקֵבל ִשיחַ וִ        

   ְוָיִחיש ִביַאת ַהּגֹוֵאל ִפְדיֹון ּוְתשּוַעת עֹוָלִמים       

      

 אכ"יר בוטהכן ה' אל'ים יעזור לי ויאזרני חיל לעשות ספרים הרבה בקרב ישראל כאשר עם לבבי 

 .  ]תם ונשלם שבח לאל בורא עולם[ תושלב"ע []אמן כן יהי רצון

 

 נגד 0 כז, א. תהלים: מעוז חיי: ע"פ איוב ח, ה. אל אל שדי 1שיר המסיים את הקובץ.  ביאור:

: המעריבים גם משכימים: תפלה, ע"פ ישעיה יב, ב. זמרה : לנוכח, מול קהלי, עם ישראל.עמי

: יגל 3 לרמב"ם ספר אהבה, סדר תפילה, ב., ע"פ משנה תורה ערבבבוקר ובהמתפללים עבור 

מטות  השוכבים על 9ע"פ שמואל ב א, כג. הלשון : הנאהבים ונעימים יד, ז. תהליםישמח, ע"פ 

: פנייה לציבור לקום מוקדם בבוקר לבוא לבית בואו...הנרדמים ע"פ עמוס ו, ד. בעונג, :ערש

 6: מדובב אילמים, ע"פ ישעיה לה, ו. כי...אלמים מו, ט. תהלים: ולכו חזו מפעלות אל 5 הכנסת.

                                            
179
 צ"ל אלי 
180
 חני= לחנים. 
181
 רל"ב, מניין השירים. 
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: בקשתי הכמוסה היתה להדפיס סתרי...שירי , ע"פ ישעיה ח, א.להדפיס: לחרוט: סודי. סתרי

אתפלל לאל  :פניו...קמים .קווה: אאוחיל 9עמים זרים.  : לעינינגד עמים )"לחרוט"( את שירי.

כתחליף  :ושלמים המנחהבמקום  ., שיריתפילותי: שיח שפתותי 8שיזכני לחבר עוד שירים רבים. 

, הישועו: ותשועת עולמים תמורה. :פדיון : ויזרז, יקרב.ויחיש 4 לקורבנות, ע"פ הושע יד, ג.

      , ישעיה מה, יז.  ה, גאולההצל

     

   .תבנית שירית: שיר שווה חרוז

   .ים(ִמ -חריזה: אחידה )

  .9+9+9+9הברות פונטי . או משקל משקל התנועות )עם סטיות( -משקל: כמותי

   .אקרוסטיכון: אני יוסף

  /לחן:

 . 3389א : דוידזון, אוצר השירה, זכרנ

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 רשימות, מפתחות ולוחות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ביבליוגרפיים הקיצורים ה מפתח
 א. כתבי יד עבריים 

 הלכה

 Ms. Heb (796 B .) 8*8 ,בית הספרים הלאומי -חידושי תוספות=כתב יד ירושלים
 

 888.388LC OR, 351 -של  ספריית הקונגרס -שאלה ותשובה בנושא רכוש=כתב יד וושינגטון

HEBR  (65953F.) 
 

 שירים 
 (F72271כתב יד אוסף פרטי )

 NY JTS 4155 (F25056)כתב יד בית המדרש לרבנים, 

  R .5556.   BM 56כתב יד הספרייה הבריטית, 
 

 N .5556. BM 15כתב יד הספרייה הבריטית, 
   

 MS Heb 8*2028 (B191 2028-8)כתב יד ירושלים, בית הספרים הלאומי, 

 (F44582)  375כתב יד ירושלים, בניהו, ו 

 (F44583) 377 כתב יד ירושלים בניהו, ו

 (F44322) 8כתב יד ירושלים, בניהו, ש 

 (F37965) 8858כתב יד ירושלים, מכון יצחק בן צבי 

 (F49063) 355כתב יד ליוורנו, תלמוד תורה 

 LA 779 bx.12.4 (F32452)אנגלס, אוניברסיטת קליפורניה  -כתב יד לוס

 IIA898  (F65758)כתב יד סנט פטרבורג, אוסף פירקוביץ

 (F65699) 386 כתב יד סנט פטרבורג, אוסף פירקוביץ

 (F46439) 16כתב יד פראג, המוזיאון היהודי 

   T-S H 38.398ספריית האוניברסיטה   -כתב יד קמבריג'
 

 (F3943) 5855כתב יד שטרסבורג, לאומית 

 (F49156) 815כתב יד תל אביב, ביל גרוס 

 ב. מקורות נדפסים

 אזולאי, שם הגדולים

 . 3988ב )י"א בן יעקב, עורך(, ווארשא,  -אזולאי, שם הגדולים ועד לחכמים, א חי"ד

 אייזינשטאט, דעת קדושים

 .  3898-3896י"ט אייזינשטאט, ספר דעת קדושים, פטרבורג, 

 אלגאזי, גופי הלכות

 



 

 

שפיגל, מבוא(, דפוס צילום ממהדורת איזמיר, ת"מ, תל אביב,  ש"נ אלגאזי, ספר גופי הלכות )י"ש

 תשמ"ד. 

 אלגאזי, הליכות אלי 

ש' אלגאזי, ספר הליכות אלי, דפוס צילום ממהדורת איזמיר )שנת תחדהו בשמחה(, ירושלים, 

 תש"ל. 

 אלגאזי, רצוף אהבה

 .  3798ש' אלגאזי, רצוף אהבה, פרנקפורט, 

 בן יעקב, ספר נעים זמירות

 ' בן יעקב, ספר נעים זמירות, שלוניקי, תרפ"ט. ב

 בנבנשת, דובב שפתי ישנים

מ' בנבנשת, ספר דובב שפתי ישנים )מ' אלגאזי, הביא לדפוס(, דפוס צילום ממהדורת איזמיר, 

 תל"א, ירושלים, תש"ל.

 בקשות קושטא

 .3555בקשות קושטא )מחבר לא ידוע(, קושטא, 

 בראדי, יהודה הלוי

ד, ברלין,  -ואן והוא ספר כולל כל שירי אביר המשוררים יהודה בן שמואל הלוי, אח' בראדי, די

 תר"ץ.-תרנ"ד

 ברכיה, אשמורת הבוקר

 א' ברכיה, סדר אשמורת הבוקר, מנטובה, שפ"ד.   

 גאלייגו, אמרי נועם

 .3718-3788יוסף שלום גאלייגו, ספר אמרי נועם, אמשטרדם, 

 גאנשו, פזמונים ובקשות 

 לערך. 3758גאנשו, פזמונים בקשות תחינות ותוכחות, קושטא, יוסף 

 דוידזון, אוצר השירה 

 .3911-3985ד, ניו יורק,  -י' דוידזון, אוצר השירה והפיוט, א

 דוידזון ואחרים, סעדיה גאון

  .    8888י' דוידזון ואחרים, סידור רב סעדיה גאון, ירושלים, 

 דילונזאנו, עבודת מקדש

 של"ד.-מנחם דילונזאנו, קושטא, של"ב -עבודת מקדש מ' דילונזאנו,

 דילונזאנו, שתי ידות

 מנחם דילונזאנו, דפוס צילום ממהדורת ונציה, שע"ח, ירושלים, תש"ל. -מ' דילונזאנו, שתי ידות

 הברמן, שמואל הנגיד 

 ב, תל אביב, תש"ז. -א"מ הברמן, כל שירי רבי שמואל הנגיד, א

 ויטל, שער הכוונות

 ויטאל, שער הכוונות, נוסח התפילה )ש' בן יהודה, תוספות(, תל אביב, תשכ"ב.   ח' 

 טראני, שו"ת

 י' טראני שאלות ותשובות מהרי"ט )ר' יוסף מטראני(, ב, תל אביב תשי"ט. 

 ירדן, יהודה הלוי

 תשמ"ו. -ד, ירושלים, תשל"ח -ד' ירדן, שירי הקדש לרבי יהודה הלוי א



 

 

 ירדן, שלמה אבן גבירול 

 תשל"ז. -, ירושלים, תשל"א8-3ד' ירדן, שירים לרבי שלמה אבן גבירול, 

 ירדן, בן תהילים

 בן תהילים, ירושלים, תשכ"ו.   -ד' ירדן, דיואן שמואל הנגיד

 ישיר משה 

 פ"ח מזרחי )מוציא לאור(, ספר ישיר משה, אלכסנריה, תרמ"ו.

 רוזן, משה אבן עזרא -לוין 

 .   8835דש של משה אבן עזרא, ב, תל אביב, י' לוין וט' רוזן, שירי הקו

 לונץ, גאנשו 

 . 88-68תולדותם וספריהם", ירושלים, ט, תרע"א, עמ'  –א' מ' לונץ, "רבני א"י ראשיה וחכמיה 

 לוצאטו, בתולת בת יהודה

; תל 3858לקוטי שירים מדיואן ר' יהודה הלוי זצ"ל, פראג,  -ש"ד לוצאטו, בתולת בת יהודה

   אביב, תש"ל.

 לפפא, בני אהרן

 ירושלים, תש"ן. א' לפפא, ספר בני אהרן, דפוס צילום ממהדורת איזמיר, תל"ד,

 מורטרה, חכמי איטליה

M. Mortara, “Ganso Josef”, in: Indice alfabetico dei rabbini e scrittori di cose 

giudaiche in Italia, Milano,1886. 

 מזל טוב, שירים

 . 3555שלמה מזל טוב, קושטא,  -ש' מזל טוב )עורך(, שירים זמירות ותשבחות

 משמרת הקדש, פיסא

 . 3888ש' מולכו )מוציא לאור(, משמרת הקודש, פיסא, 

 משמרת הקדש, ליוורנו

 ש' בילפורטי )מוציא לאור(, משמרת הקדש, ליוורנו, תרע"ו. 

 נג'ארה, זמירות ישראל

 .3788, מהדורת ונציה, 3599, מהדורת שלוניקי, 3586מהדורת צפת, י' נג'ארה, זמירות ישראל, 

 נג'ארה, זמירות ישראל

 אביב, תש"ו.-חורב, הכין לדפוס(, תל-ישראל נג'ארה, זמירות ישראל )י' פריס

 סדר רב עמרם גאון  

 .  3875ב )נ"נ קורונל, מעתיק, א, יעבץ, הערות ותיקונים(, ווארשא, -ע' גאון, סדר רב עמרם גאון, א

 סמברי, דברי יוסף

 י' סמברי, ספר דברי יוסף )ש' שטובר, מהדיר(, ירושלים, תשנ"ד.

 ספר הפזמונים

 א' מארי, א"ס עראקי )מוציאים לאור(, ספר הפזמונים, כלכתה, תרט"ז. 

 ספר השירים

 ע"ר דנגור )מוציא לאור( ספר השירים, בגדאד, תרס"ו.  

 פאדרו, שפעת רביבים

 .3691פעת רביבים, ליוורנו, ד' פאדרו, ספר ש



 

 

 פרומקין, חכמי ירושלים

ירושלים,  ,א"ל פרומקין, תולדות חכמי ירושלים, א )א' ריבלין, הערות הוספות מלואים ומפתחות(

 תר"צ.  -תרפ"ח

 קונפורטי, קורא הדורות

 ד' קונפורטי, ספר קורא הדורות )ד' קאססעל, תיקונים, הגהות ומפתחות(, ירושלים, תשכ"ט. 

 רפאל, שיב"ה

 .3983ב' רפאל )המוציא לאור(, שירי ישראל בארץ הקדם, איסטנבול, 

 שיר חדש 

 . 3866פ"ד בן רפאל )מוציא לאור(, שיר חדש, נא אמון, 

 שירמן, איטליה

 ח' שירמן, מבחר השירה העברית באיטליה, סדר שלישי, א, ברלין, תרצ"ד. 

 ששון, תורת אמת

 ון, ספר תורת אמת, דפוס צילום ממהדורת ונציה, שפ"ו, ירושלים, תש"ל. א' שש

 

 ג. מחקרים: ספרים ומאמרים

 אבנארי, עבריים ספרדים

H. Avenary, "Etudes sur le CancioneroJudeo Espagnol", Sefarad,  20, 1960, pp 377-

394. 

 אבנארי, הלחנים

 ריג.  -תשל"ח, עמ' קצט -, ג, תשל"א31, "הלחנים בקובץ שירים מיוון", ספונות, ח' אבנארי

 אבנארי, השיר הנכרי

ח' אבנארי, "השיר הנכרי כמקור השראה לישראל נג'ארה" בתוך: דברי הקונגרס העולמי הרביעי 

 . 185-181, ירושלים, עמ' 3976למדעי היהדות, ב, 

 אבנארי, מנגינות קדומות

 . 355-359, עמ' 3978"מנגינות קדומות לפזמונים ספרדיים", אוצר יהודי ספרד, ג, ח' אבנארי, 

  אבנארי, שירים ספרדיים

H. Avenary, “Cantos Espanoles antiguos mencionados an la literetura hebrea”, 

Anuario musical, 25, 1971, pp. 67-79.  

 אבנארי, המקצב

 .  33-5, עמ' 3988 -, "המקצב המדוד בשירה ובזמרה העברית", תצליל, יא, תש"מח' אבנארי

 אידל, מוסיקה

בתוך: היהדות והאמנות )ד' קאסוטו, עורך(, ירושלים, תשמ"ט, , "הקבלה והמוסיקה" מ' אידל,

 .      889-865עמ' 

 אידל, קבלה וארוס

 .  8838מ' אידל, קבלה וארוס, ירושלים ותל אביב, 

 אידלזון, מקאם



 

 

וינה, תרפ"ג, עמ'   -ברלין -א"צ אידלזון, הערך "הנגינה הערבית", אוצר נגינות ישראל, ד, ירושלם

388-55   .  

 אידלזון, נג'ארה 

 . 17-85, תר"פ, עמ' 16א"צ אידלזון, "ישראל נג'ארה ושירתו", השלח, 

 אלבוגן, התפילה בישראל

היסטורית )י' עמיר, תרגם, י' היינמן ואחרים, ערכו י"מ אלבוגן, התפילה בישראל בהתפתחותה ה

 . 3968אביב, -והשלימו(, תל

 אלוני, תורת המשקלים

 נ' אלוני, תורת המשקלים, ירושלים, תשי"א. 

 אליצור, שירת החול 

 .8885אביב, -ג, תל -ש' אליצור, שירת החול העברית בספרד המוסלמית, א

 אלקיים, פיוטי תחינה

תחינה במחזור פאס", בתוך: פרקי שירה מגנזי השירה והפיוט של קהילות  ש' אלקיים, "פיוטי

 .385-386, עמ' 8888ישראל, ד )א' חזן, י' דישון, עורכים(, רמת גן, 

 אמזלג, הפיוט

)ב' פירסט,  6א' אמזלג, "שירת הבקשות", בתוך: המורשת המוסיקלית של קהילות ישראל, 

   . 57-53אביב, תשמ"ו, עמ'  -עורכת(, תל

 אנדריוז, קולות השירה

W.G. Andrews, Poetry’s voice society’s song - Ottoman lyric poetry, Seattle and 

London, 1985. 

 אנדריוז, שירה תורכית 

W.G. Andrews, An Introduction to Ottoman Poetry, Minneapolis, 1976.  

 אפרתי, ידיד נפש

 .88-65, תשנ"ו, עמ' 385-381'ידיד נפש'", שמעתין י"א אפרתי, "על אודות הפיוט 

 אפשטיין, הקהילות היהודיות 

M.A. Epstein, The Ottoman Jewish Communities and their Role in the Fifteenth and 

Sixteenth Centuries, Freiburg, 1980. 

 בארי, בן בלתי ידוע

לוי בן ישראל ופיוטיו", תרביץ, סד, ב, תשנ"ה,  ט' בארי, "בן בלתי ידוע של ר' ישראל נג'ארה: ר'

 .188-865עמ' 

 בארי, האר"י

ט' בארי, "שני שירים חדשים לר' יצחק לוריא אשכנזי )האר"י( ובחינת מכלול השירים המיוחסים 

 . 15-9, תשע"א, עמ' 388לו", פעמים, 

 בארי, היסודות הספרדיים

 . 76-55, תשנ"ב, עמ' 59נג'ארה", פעמים, ט' בארי, "היסודות הספרדיים בשירת ר' ישראל 

 בארי, המשקל הפונטי

פונטי בשירה העברית בימי הביניים", מחקרי ירושלים -ט' בארי, "עלייתו של המשקל ההברתי

 . 68-58בספרות העברית, ח, תשמ"ה, עמ' 



 

 

 בארי, חידושי תבנית 

עשרה", בתוך:  -שבעעשרה וה -ט' בארי, "חידושי תבנית בשירה העברית במזרח במאות השש

 .15-89דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות, ג, ירושלים, תשנ"ד, עמ' 

 בארי, נג'ארה

ט' בארי, בחינות צורה ותוכן בשירי 'עולת חדש' לישראל נג'ארה, עבודה לצורך קבלת תואר 

 מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים, תשמ"ג.

 בארי, נג'ארה וילדיו

 .576-559ד, תשס"א, עמ'  -ט' בארי, "על ישראל נג'ארה וילדיו", תרביץ, ע, ג

 בארי, עולת חדש

 שכד.-נושאים ותכנים", אסופות, ד, תש"ן, שיא -ט' בארי, "'עולת חדש' לרבי ישראל נאג'ארה

 בארי, שירי נג'ארה

שירה העברית על שירתו", בתוך: לאות זיכרון, מחקרים ב -ט' בארי, "שירי ישראל נג'ארה 

גן, תשס"ז, עמ'  -ספר זיכרון לאהרן מירסקי )א' חזן, י' יהלום, עורכים(, רמת -ובמורשת ישראל 

538-196. 

 בארי, שירים

 .    8835שירים, תל אביב,  -ט' בארי, ישראל נג'ארה

 בארי, שלמה מזל טוב

 .67-75, עמ' 3995, 59ט' בארי, "שלמה מזל טוב", פעמים, 

 , איטליה בונפיל

הגשר שבין מערב למזרח ובין מזרח למערב", בתוך: הפזורה הספרדית אחרי  -ר' בונפיל, "איטליה

 . 81-61, עמ' 3998הגירוש )מ' מיכאל, ה' הקר, עורכים(, ירושלים, 

 בונפיל, יהודים

, ר' בונפיל, "היהודים הספרדים והפורטוגלים באיטלה", בתוך: מורשת ספרד )ח' ביינארט, עורך(

 .  573-551ירושלים, תשנ"ב, עמ' 

 בורנשטיין, ההנהגה היהודית

ל' בורנשטיין, ההנהגה של הקהילה היהודית במזרח הקרוב משלהי המאה הט"ו ועד סוף המאה 

 גן, תשל"ח. -אילן, רמת-ב, אוניברסיטת בר-הי"ח, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, א

 בורנשטיין, מבנה הרבנות

טיין, "מבנה הרבנות באימפריה העות'מאנית במאה הט"ז ובמאה הי"ז", ממזרח ל' בורנש

 .858-881וממערב, א, תשל"ד, עמ' 

 בורנשטיין, קונפורטי

ז, תשל"ט, עמ' -ל' בורנשטיין, "לתולדות ר' דוד קונפורטי וחיבורו "קורא הדורות", עלי ספר, ו

888-885. 

 ביבי, דילונזאנו

חיבור לשם שמרנות וחדשנות ביצירתו הספרותית של ר' מנחם די לונזאנו,  -בין עולמות ש' ביבי,

   (. בהדפסה) 8835אביב,  -אביב, תל -תל קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת

 בירגר, השפה המיתית

ש' בירגר, השפה המיתית של שירת הקודש העברית בספרד של ימי הביניים, חיבור לשם קבלת 

 .3999אביב,  -אביב, תל-תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל



 

 

 בלאו, הגה וצורות

 י' בלאו, תורת ההגה והצורות של לשון המקרא, ירושלים תש"ע.

 חיים, הכינויים החבורים -בן

ָה במסורותיה של הלשון העברית", בתוך: קובץ -ָת, -ָך, -חיים, "צורות הכינויים החבורים -ז' בן

 98-59אשר(, ירושלים, תשל"ב, עמ' -בלשון חז"ל )עורך, מ' ברמאמרים 

 נאה, ארגון הקהל-בן

" בתוך: 39-ה -36-נאה, "ארגון הקהל היהודי והנהגתו באימפריה העות'מאנית במאות ה -י' בן

 . 176-153, עמ' 8883קהל ישראל, ב )י' קפלן, א' גרוסמן, עורכים(, ירושלים, 

 נאה, ארץ ישראל-בן

עשרה וקשריה עמם",  -ישראל במאה השבע -אה, "סיועה של קהילת איסתנבול ליהודי ארץנ -י' בן

 .   387-75, יוני, עמ' 3999קתדרה, 

 נאה, החברה היהודית-בן

 שאלוניקי נאה, החברה היהודית בערי האימפריה העות'מאנית במאה הי"ז )איסתנבול,-י' בן

ואיזמיר(, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 ירושלים, תשנ"ט.

 נאה, ממלכת הסולטנים-בן

 נאה, יהודים בממלכת הסולטנים, ירושלים, תשס"ז. -י' בן

 נאה, סלוניקי-בן

,  88", פעמים, הי"ז -נאה, "עיר התורה והלימוד: סלוניקי כמרכז תורה במאות הט"ז-י' בן

 . 88-78תשנ"ט, עמ' 

  השלטון העות'מאניצבי, -בן

 צבי, ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העות'מאני, ירושלים, תשכ"ט.-י' בן

 ששון, גלות וגאולה-בן 

ח"ה בן ששון, "גלות וגאולה בעיניו של דור גולי ספרד", בתוך: ספר יובל ליצחק בער )ש' אטינגר 

 . 886-837רושלים, תשכ"א, עמ' ואחרים, עורכים(, י

 ששון, רצף ותמורה-בן

 .3985אביב, -ששון, רצף ותמורה, תל-ח"ה בן

 בניהו, איטליה

מ' בניהו, "סדרי תפילה שנדפסו באיטליה לחברות שומרים לבוקר מיסודם של חכמים 

 ק. -בשאלוניקי", אסופות, יא, תשנ"ח, עמ' פז

 בניהו, אלגאזי

-ברהם( אלגאזי", בתוך: אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל, ד, תלמ' בניהו, "ר' שלמה )בר א

 .3876-3875, עמ' 3975-3958אביב, 

 בניהו, גאנשו

, 3975-3958אביב, -מ' בניהו, "ר' יוסף גאנסו", בתוך: אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל, ג, תל

 .658עמ' 

 בניהו, חכמי ירושלים

 שיג. -מ' בניהו, "שלשה מחכמי ירושלים", סיני, יז, תש"ה, עמ' שד

 בניהו, מרביץ תורה 



 

 

 מ' בניהו, מרביץ תורה, ירושלים, תשי"ג. 

 בניהו, נג'ארה

 רפד.-מ' בניהו, "רבי ישראל נג'ארה", אסופות, ד, תש"ן, רג

 בניהו, שומרים לבוקר 

 קכו. -ח, עמ' קאמ' בניהו, "חברת שומרים לבוקר", אסופות, יא, תשנ"

 בער, משיחיות

 עח.     -ו, תשל"ח, סא-, ד8 פ"י, בער, "התנועה המשיחית בספרד בתקופת הגירוש", מאסף ציון,

 בצלאל, איטליה

  .3978אביב,  -תולדות היהודים באיטליה, תל ס"ר בצלאל,

 ברטוב, שירי אינטראקציה

-אביב, תל-מוסמך, אוניברסיטת תלש' ברטוב, שירי אינטראקציה, עבודה לצורך קבלת תואר 

 .8888אביב, 

 ברנשטיין, משירי הגאולה 

ישראל -ש' ברנשטיין, "משירי הגאולה של יוסף גאנשו", בתוך: ספר השנה של הסתדרות בני ארץ

 . 56-53יורק, ת"ש, עמ' -באמריקה, ניו

 ברנשטיין, שומרי החומות

 אביב, תרצ"ח.-ש' ברנשטיין, שומרי החומות, תל

 וה, בקשותתק-בר

 . 68-63, עמ' 3981תקוה, "בקשותיו של ר' יעקב בן צור", ממזרח וממערב, ד, -ב' בר

 תקוה, הגאולה-בר

ב' בר תקוה, "עיצוב נושא הגאולה בשירת ר' ישראל נג'ארה לימי חול ולראשי חודשים", מחקרי 

 .358-358, אדר תש"ן, עמ' 8חג, 

 תקוה, חזות הגאולה-בר

 .55-59, עמ' 3991, 87הגאולה בפיוט העברי במרוקו", אפיריון, תקוה, "חזות  -ב' בר

 תקוה, מסורת וחידוש-בר

תקוה, "מסורת וחדוש בפיוטי ר' רפאל משה אלבאז ור' דוד אלקיים", בתוך: מקדם ומים, -ב' בר

 . 387-331, עמ' 3993ד )י' שיטרית, עורך(, חיפה, 

 תקוה, פיוטי אבן צור-בר

ספרד בפיוטי ר' יעקב אבן צור", בתוך: מחקרי משגב ירושלים בספרויות  -תקוה, "מסורת-ב' בר

 .18-85עם ישראל )א' חזן, עורך(, ירושלים, תשמ"ז, עמ' 

 ברנאי היהודים באימפריה

י, ברנאי, "היהודים באימפריה העות'מאנית", בתוך: תולדות היהודים בארצות האיסלאם, א )ש' 

 .385-61, ירושלים, תשמ"א, עמ' אטינגר, עורך(

 ברקוביץ, שירי החול

(, עבודה 3788א' ברקוביץ, שירי החול של ישראל נג'ארה בתוך חיבורו "מימי ישראל" )ונציה 

 .8885אביב, -אביב, תל-לצורך קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל

 גולדברג, יסודות השירה

 ים, תשי"ז.   ל' גולדברג, חמישה פרקים ביסודות השירה, ירושל

 גולדנברג, דוחק השיר



 

 

א' גולדנברג, "דוחק השיר בתורת הלשון העברית בימי הביניים" בתוך: מחקרי לשון )מ' בר אשר 

 . 358-336ואחרים, עורכים(, ירושלים, תשמ"ג, עמ' 

 גולדנברג, לשון זכר ונקבה

 .837-381תשנ"א, עמ' א' גולדנברג, "תורות לשון ועברית נכונה בימי הביניים", לשוננו, נד, 

 גולדשמידט, בקשה

E.D. Goldschmidt, “Bakkashah”, Encyclopaedia judaica, 3, Jerusalem, 2007 pp. 72-

73.  

 גיב, ספרות תורכית 

E.J.W. Gibb, Ottoman Literature – The Poets and Poetry of Turkey, New York and 

London, 1901. 

 גזונדהיט, ידיד נפש

 . 56-56, עמ' 8885מחברו מקורותיו ומשמעות הפיוט" המעין, מה, ב,  -גזונדהיט, "'ידיד נפש'ב' 

 גלר, היחסים הבין עדתיים

עדתיים באימפריה העותמאנית", בתוך: מקדם ומים, ב )י' שיטרית, צ' -גלר, "היחסים הבין י'

 . 55-89יהודה, עורכים(, חיפה, תשמ"ו, עמ' 

 גרבר, ארכיון  

הדין השרעי של בורסה כמקור היסטורי לתולדות יהודי העיר", בתוך:  -"ארכיון בית ח' גרבר,

 .18-13מקדם ומים )י' ברנאי, ואחרים עורכים(, חיפה, תשמ"א, עמ' 

 גרבר, בורסה 

: חברה וכלכלה", חיבור לשם קבלת תואר דוקטור 36 -ח' גרבר, "העיר האנטולית בורסה במאה ה 

 . 3967העברית בירושלים, ירושלים,  לפילוסופיה, האוניברסיטה

 גרבר, יהודים

 כלכלה וחברה, ירושלים, תשמ"ג.    36-37 -ח' גרבר, יהודי האימפריה העות'מאנית במאות ה

 גרבר, כלכלה

ח' גרבר, "יהודים בחיי הכלכלה של העיר האנאטולית בורסה במאה הי"ז: הערות ומסמכים"  

 .868-815ספונות, א, תש"ם, עמ' 

 י, גאוני איטליהגרונד

מ"ש גרונדי, "יוסף גאנשו", בתוך: תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליה, ירושלים, תשכ"ח, עמ' 

396 . 

 גריס, היצירה הספרותית 

עשרה", אריאל, כתב עת לידיעת ארץ ישראל, -ז' גריס, "היצירה הספרותית בצפת במאה השש

 .98-93, עמ' 358-356

 גשורי, דילונזאנו

 . 386-368, "הניגון והפיוט בפי רבי מנחם דילונזאנו", ביצרון, כב, תש"י, עמ' מ"ש גשורי

 דוידזון, פארודיה

I Davidson, Parody in Jewish Literature, New York , 1907. 

 דותן, מסורה

A. Dotan, “Masorah”, Encyclopaedia Judaica, 13, Detroit, USA, 2007 pp. 603-656.  



 

 

 דליטש, תולדות

F Delitzsch, "Zur Geschichte der jüdischen Poësie vom Abschluss der heiligen Schriften 

Alten Bundes bis auf die neueste Zeit", Leipzig, 1836. 

 הברמן, ברן יחד

 א"מ הברמן, ברן יחד, ירושלים, תש"ה.

 הברמן, שירת האר"י

 .339-387, עמ' 3988שלים, א"מ הברמן, "שירת האר"י", בתוך:  קבוצי יחד, ירו

 הברמן, תולדות הפיוט

 . 3968א"מ הברמן, תולדות הפיוט והשירה, א, רמת גן, 

 הוס, אלגוריה

שירת החשק של שמואל הנגיד", מחקרי ירושלים בספרות העברית,  -מ' הוס, "פשט או אלגוריה

 . 65-15טו, תשנ"ה, עמ' 

 הורוביץ, בתי קפה

E. Horowitz, "Coffee, Coffeehouses and the Nocturnal Rituals of Early Modern 

Jewry", AJS Review ,14, 1989, pp 46-17.  

 הרושובסקי, חריזה

, מרץ 5ב' הורשובסקי, "השיטות הראשיות של החרוז העברי מן הפיוט עד ימינו", הספרות, ב, 

 . 659-683, עמ' 3963

 הקר, גאון ודכאון

קטבים בהווייתם הרוחנית והחברתית של יוצאי ספרד ופורטוגאל  -י' הקר, "גאון ודיכאון

באימפריה העות'מאנית", בתוך: תרבות וחברה בתולדות ישראל בימי הביניים )ראובן בונפיל 

 . 587-553ואחרים, עורכים(, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 

 הקר, דפוסי קושטא

 . 591-556רה", ארשת, ה, תשל"ב, עמ' עש-י' הקר, "דפוסי קושטא במאה השש

 הקר, האימפריה העות'מאנית

", בתוך: הפזורה היהודית 38-35י' הקר, "יוצאי ספרד באימפריה העות'מאנית במאות ה 

 .68-86, עמ' 3991הספרדית אחרי הגירוש, ירושלים, 

 הקר, הארגון הקהילתי

(", בתוך: קהל ישראל, ב 3767-3551י' הקר, "הארגון הקהילתי בקהילות האימפריה העות'מאנית )

 . 138-886, עמ' 8885)י, קפלן, א, גרוסמן, עורכים(, ירושלים, 

 הקר, הייאוש מן הגאולה

י' הקר, "היאוש מן הגאולה והתקווה המשיחית בכתבי ר' שלמה לבית הלוי משאלוניקי", תרביץ, 

 .831-395"ל, עמ' , תש19

 הקר, הפעילות האינטלקטואלית

עשרה -י' הקר, "הפעילות האינטלקטואלית בקרב יהודי האימפריה העות'מאנית במאות השש

 . 785-579אלול, תשמ"ד, עמ' -עשרה", תרביץ, נג, ד תמוז-והשבע

 הקר, יוצאי ספרד



 

 

וחברה", בתוך: מורשת ספרד, קהילה  -י' הקר, "יוצאי ספרד באימפריה העות'מאנית במאה הט"ז

 .568-578ירושלים, תשנ"ב, עמ' 

 הקר, שיטת הסורגון 

 -י' הקר, "שיטת ה'סורגון' והשפעתה על החברה היהודית באימפריה העות'מאנית במאות הט"ו

 . 88-86הי"ז", ציון, נה, תש"ן, עמ' 

 וינברג, שלמה מבורך

מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל, ב י"ל וינברג, "שירת שלמה מבורך", בתוך: פרקי שירה 

 . 381-81)א' חזן, י' דישון, עורכים(, רמת גן, תשנ"ט, עמ' 

 וינוגרד, אוצר הספר

ב, ירושלים, תשנ"ה, -"פזמונים ובקשות" בתוך: אוצר הספר העברי, א ;י' וינוגרד, "גאנשו יוסף"

 . 738, 838, 388עמ' 

 ולנשטיין, איגרת

הם היכיני מאת משה יהודה עבאס", בתוך: שי להימן מוגשים לא"מ מ' עבאס, "איגרת לאבר

 .385-339הברמן )צ' מלאכי, עורך(, ירושלים, תשל"ז, עמ' 

 ולנשטיין, איגרת שירה

שירה )ב( לאברהם היכיני מאת משה יהודה עבאס", בתוך: קובץ על יד, י'  -מ' ולנשטיין, "איגרת

 .188-885)כ(, ירושלים, תשמ"ב, עמ' 

 טיין, די לאוןולנש

עשרה במצרים", בתוך: -מ' ולנשטיין, "על אחד מן 'המשוררים המפוארים' בני המאה השבע

ספר היובל לפרופ' יהודה רצהבי )י' דישון, א' חזן,  -מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן

 . 868-859, עמ' 3993עורכים(, ירושלים, 

 ולנשטיין, משה עבאס

; 358-315, תש"ו, עמ' 8מלילה,  ;78-55, תש"ד, עמ' 3ה עבאס", מלילה, מ' ולנשטיין, "משה יהוד

 . 855-858, תש"י, עמ' 5-1מלילה, 

 ויינשטיין, כלים 

   .  8833ר' ויינשטין, שברו את הכלים, תל אביב, 

 ויסמן, שירי אבטליון-זיו

 -אוניברסיטת תלמונוגרפיה, עבודה לצורך קבלת תואר מוסמך,  -ויסמן, שירי אבטליון-ד' זיו

 .3988אביב, -אביב, תל

 חזן, ארמית

 . 385-333, עמ' 3981א' חזן, "ארמית ועברית בשירת רבי דוד חסין", ממזרח וממערב, ד, 

 חזן, בוג'נאח

פייטנים של יהודי לוב", דוכן,  -א' חזן, "עיצוב ספרותי ושימוש ליטורגי בשירת רבי משה בוג'נאח

 . 878-858יב, אדר א' תשמ"ט, עמ' 

 חזן, המשך וחידוש

 .56-19, עמ' 3969, 8המשך וחידוש", פעמים,  -אפריקה -א' חזן, "השירה והפיוט בצפון

 חזן, מורשתו השירית

 .38-9, עמ' 3998, 65א' חזן, "מורשתו השירית של פרג'י שוואט והשפעתה", פעמים, 

 חזן, מנדיל



 

 

אביזמרה", בתוך: פרקי שירה מגנזי השירה א' חזן, "שמונה פיוטי 'מוחרך' לשבת חתונה למנדיל 

 . 378-356, עמ' 3998והפיוט של קהילות ישראל, א ) א' חזן, י' דישון, עורכים(, ירושלים, 

 חזן, מספרד לצפון אפריקה

 . 75-58, תשנ"ד, עמ' 59השירה העברית במעבר", פעמים,  -אפריקה-א' חזן, "מספרד לצפון

 חזן, מספרד לשלוחותיה

 . 58-57, עמ' 3987, 87מורשת השירה בגלגוליה", פעמים,  -מספרד לשלוחותיהא' חזן, "

 חזן, פיוט

 א' חזן, תורת השיר בפיוט הספרדי, ירושלים, תשמ"ו.  

 חזן, פרג'י שוואט 

 א' חזן, שירי פרג'י שוואט, ירושלים, תשל"ו. 

 חזן, צפון אפריקה

 .3995א' חזן, השירה העברית בצפון אפריקה, ירושלים, 

 חזן, רובדי לשון

מחקרים במסורות  –א' חזן, "רובדי הלשון בשירת רבי דוד בן אהרן חסין", בתוך: מסורות 

 . 19-39ירושלים, תשמ"ד, עמ'  אשר, עורך(,-הלשון, א )מ' בר

 חזן, שירי קינה 

טיבם וייחודם", בתוך: מקדם ומים, ד )י' שיטרית, עורך(,  -א' חזן, "שירי הקינה לרדב"א חסין

 .85-31, עמ' 3993יפה, ח

 חזן, שירת ספרד

 . 76-78תש"ן, עמ'  -מא, תשמ"ט-"העברית בשירת ספרד", לשוננו לעם, מ א' חזן,

 חזן, תחביר

א' חזן, "פרקים בתחביר השיר העברי בספרד", בתוך: תרבות יהדות ספרד )דורון אביבה, עורכת(, 

 . 58-15, עמ' 3995תל אביב, 

 חזן, תחינות

 גן, תש"ס, עמ'-א' חזן, "תחינות הרשב"ץ לימי שני וחמישי", בתוך: מסורת הפיוט, ב, רמת

338-333 . 

 חזן, תמורות בסוגי השירה

 א' חזן, "תמורות בסוגי השיר בשירה העברית בצפון אפריקה", ספונות, ב )יז(, תשמ"ג, עמ'

 177-119 . 

 שרביט, הרפרין -חזן 

ה'רפרין' בספרות ובמוסיקה על פי שירת הבקשות של יהודי א' חזן וא' שרביט, "מעמדו של 

 .    887-386, חורף תשנ"ח, עמ' 18מרוקו", בקורת ופרשנות, 

 חלמיש, הנהגות קבליות

 מ' חלמיש, הנהגות קבליות בשבת, ירושלים, תשס"ו. 

 טובי, ארמית

 .  88-1' , עמ3986, 18י' טובי, "עברית, ארמית וערבית בשירת יהודי תימן", פעמים, 

 טובי, גירוש

 . 55-89, עמ' 3987, 87המזרח לאחר הגירוש", פעמים, -י' טובי, "השירה העברית בארצות

 טובי, השירה במזרח 



 

 

 .75-55, עמ' 3969, 8י' טובי, "השירה העברית בארצות המזרח ובצפון אפריקה", פעמים, 

 טובי, כתובה לשבועות 

 לה.   -חשון, תשל"ה, עמ' כד-ב, תשרי-ן יוסף", סיני, עו, אי' טובי, "כתובה לשבועות לרבי סעדיה ב

 טוראל, מוסיקה

ט' טוראל, "מקומה של המוסיקה במנהג ה'בקשות' אצל יוצאי מרוקו בארץ",  עבודה לצורך 

 .   3983קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 

 יהלום, לחנים תורכיים  -טיצה 

A. Tietze and J. Yahalom, Ottoman Melodies Hebrew Hymns, Budapest, 1995. 

 יהלום, בין אלגוריה

מחקרים בתולדות ארץ ישראל  -י' יהלום, "בין אלגוריה למיסטיקה", בתוך: וזאת ליהודה

 . 886-888, עמ' 8881ויישובה )י' בן אריה, א' ריינר, עורכים(, ירושלים, 

 יהלום, התחדשות

, 31נג'ארה והתחדשות השירה העברית במזרח לאחר גירוש ספרד", פעמים, י' יהלום, "ר' ישראל 

 .385-97, עמ' 3988

 יהלום, נג'ארה

י' יהלום, "ר' נג'ארה והתחדשות השירה העברית במזרח לאחר גירוש ספרד", בתוך: המורשת 

 .    97-78אביב, תשמ"ו, עמ'  -)ב' פירסט, עורכת(, תל 6המוסיקלית של קהילות ישראל, 

 יהלום, רנסאנס

 .88-9, עמ' 3987, 87י' יהלום, "רנסאנס עברי בשלוחותיה של תרבות ספרד", פעמים, 

 יהלום, שירת הקבלה

 .   97-88, תשנ"ג, עמ' 7-5י' יהלום, "שירת הקבלה והרקע התורכי שלה", דימוי,  

 יהלום, שירה עברית מיסטית

 . 758-785תרביץ, ס, תשנ"א, עמ' י' יהלום, "שירה עברית מיסטית והרקע התורכי שלה", 

 יודלוב, איטליה

י' יודלוב, "'אשמורת הבוקר' לר' אהרן ברכיה ממודינה, מהדורה מצונזרת ובלתי מצונזרת", עלי 

 .338-331ספר, י, תשמ"ב, עמ' 

 ינון, השפעות צופיות

   .  369-368, תשרי, תשנ"ד, עמ' 7י' ינון, "השפעות צופיות על הקבלה בצפת", מחניים, 

 יערי, הדפוס בקושטא

 א' יערי, הדפוס העברי בקושטא, ירושלים, תשכ"ז. 

 יצחקי, תוכחה

 מ' יצחקי, החי גפן והמות בוצר, לוד, תשמ"ז.

 ירדן, סעדיה לונגו

 -, ב, תשל"א38ו בדרכי השיר והמליצה", ספונות, ד' ירדן, "נקבצות משירי רבי סעדיה לונג

 קכב. -תשל"ח, עמ' פא

 ישי, שירת החשק

ח' ישי, ואין איש חי לא יחשוק, עיונים בשירת החשק העברית החילונית בספרד על רקע הע'זל 

 .   3998הערבי, עבודה לצורך קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 



 

 

 כהן, כתובה

אלול, תשל"ד,  -ו, ניסן-"זיהוי של מחבר הכתובה האנונימית לחג השבועות", סיני, עה, אג' כהן, 

 מב.    -עמ' לה

 לוי, יהודי האימפריה

A Levy, The Jews of the Ottoman Empire, New Jersey USA, 1994.    

 לוין, כתר מלכות

 .   8885י' לוין, כתר מלכות לרבי שלמה אבן גבירול, תל אביב, 

 לוין, מעיל תשבץ

 .3995-3988ג,  -אביב, א-י' לוין, מעיל תשבץ, תל

 לוין, שאהבה נפשי

 . 359-337, עמ' 3963, יוני 3"ביקשתי את שאהבה נפשי", הספרות, ג,  י' לוין,

 שירי הקודשלוין, 

 תש"מ.  -ב, ירושלים, תשל"ו-י' לוין, שירי הקודש של אברהם אבן עזרא, א

 לוין, תנים וכינור

 . 3998אביב, -י' לוין, תנים וכינור, תל

 לוצאטו, נחלת שד"ל

 .  387-3תרמא, עמ'  -ש"ד לוצאטו, "נחלת שד"ל", אוצר טוב, תרם

 ליבס, סעודות שבת

 -סדרה חדשה, ד )כז(, אייר תשל"א  -י' ליבס, "זמירות לסעודות שבת שיסד האר"י הקדוש", מולד

 .555-558ניסן תשל"ב, עמ' 

 מארכוס, בורסה

 .81-88תל אביב, תשי"ח, עמ'  -, ירושלים8ש' מארכוס, הערך "בורסה", האנציקלופדיה העברית, 

 מורג, מסירה וניקוד

 ש' מורג, הערך "מסירה וניקוד", אנציקלופדיה עברית, כרך כ"ו,  תל אביב, תשל"ד,  עמ' 

758-753  . 

 מירסקי, הפיוט

 א' מירסקי, הפיוט, ירושלים, תש"ן.

 , זמירות ישראל מירסקי

 . 56-19א' מירסקי, "זמירות ישראל לר' ישראל נג'ארה", קרית ספר, כ"ה, תש"ט, עמ' 

 מירסקי, משקל איטלקי

 . 886-883א' מירסקי, "משקל התנועות האיטלקי", בתוך: ספר חנוך ילון, ירושלים, תשכ"ז, עמ' 

 מירסקי, נג'ארה שירי גאולה 

 רלד.-ראל נגא'רה", ספונות, ה, תשכ"א, עמ' רזא' מירסקי, "שירי גאולה לרבי יש

 מירסקי, נגר

 שב.-א' מירסקי, "שירי נגר ובר נגר", ספונות, ו, תשכ"ב, עמ' רנט

 מירסקי, ערכי השירה

 א' מירסקי, "ערכי השירה העברית בספרד" בתוך :



 

 

"The Sephardi Heritage: Essays on the History and Cultural Contribution of the Jews 

of Spain and Portugal ,vol 1(ed. Barnett R.D.), Publishing House, New-York, 1971,pp 

186-269.  

 מירסקי, שארית ישראל

", בתוך: פרקי שירה מגנזי א' מירסקי, "תריסר שירים לרבי ישראל נג'ארה מתוך שארית ישראל

 .318-386, עמ' 8881גן,  -השירה והפיוט של קהילות ישראל, ג )א' חזן, י' דישון, עורכים(, רמת

 מירסקי, שירי נג'ארה

א' מירסקי, "שירי ר' ישראל נג'ארה מ'שארית ישראל'", בתוך: פרקי שירה מגנזי השירה והפיוט 

 .357-336, עמ' 3998עורכים(, ירושלים, של קהילות ישראל, א )א' חזן, י' דישון, 

 מירסקי, שירים חדשים

א' מירסקי, "שירים חדשים מ'שארית ישראל' לרבי ישראל נג'ארה", בתוך: ספר זכרון להרב 

 קיב. -יצחקי נסים, ה )מ' בניהו, עורך(, ירושלים תשמ"ה, פט

 מלאכי, בוג'נאח

( בוג'נאח מטריפולי ור' אליהו סידבון מ' מלאכי )שרף(, "מקורות חדשים לשירת ר' משה )מוסא

 .818-839מתוניס", מהות, כ"ד, תשס"ב, עמ' 

 מעוז, הרומאנסה

, עמ' 3983, 6ב' מעוז, "הרומאנסה של היהודים הספרדים מתורכיה ומארצות הבלקן", פעמים, 

71-58 . 

 מרגליות, לפפא

-דות גדולי ישראל, א, תלמ' מרגליות, "ר' אהרון )בר יצחק( לפפא", בתוך: אנציקלופדיה לתול

 .339-338, עמ' 3975-3958אביב, 

 מרוז, גאולה בתורת האר"י

ר' מרוז, גאולה בתורת האר"י, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה 

 . 3988העברית בירושלים, ירושלים, 

 מרוז, חיי הרוח

, 358-356עת לידיעת ארץ ישראל, עשרה", אריאל, כתב -ר' מרוז, "חיי הרוח בצפת במאה השש

 .98-88, עמ' 8888דצמבר 

 מרקון, שירים וזמירות ותשבחות

 .885-817סיון תרפ"ג, עמ' -י"ד מרקון, "ספר 'שירים וזמירות ותשבחות'", דביר, א, ניסן

 מרקון, שירים מלוקטים

 י, עמ', תש"5-1י"ד מרקון, "שירים מלוקטים מספר 'שירים וזמירות ותשבחות'", מלילה, 

 865-855 . 

 מרקון, שלמה בן מזל טוב

 יורק, תש"י, -י"ד מרקון, "ר' שלמה בן מזל טוב", בתוך: ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס, ניו

 שנ.-עמ' שכא

 נזרי, נג'ארה

 .  3989רה, רמת גן, אמ' נזרי, הכתובה לחג השבועות "ירד דודי לגנו" לרבי ישראל נג'

 נזרי, שמונה בקשות



 

 

אשקר ממגורשי ספרד", בתוך: פרקי שירה מגנזי השירה -מ' נזרי, "שמונה בקשות לר' משה אל

 .378-385והפיוט של קהילות ישראל, ד )א' חזן, י' דישון, עורכים(, רמת גן, עמ' 

 סבירי, צופים

 . 8888אנתולוגיה, תל אביב,  -ש' סבירי, הסופים

 סרוסי, בקשה

 .385-387, תשנ"ג, עמ' 57בירושלים במאה הי"ט", פעמים, א' סרוסי, "לראשית שירת הבקשות 

 סרוסי, המוסיקה

 . 39-5, תשנ"ט, עמ' 66א' סרוסי, "המוסיקה של השיר העממי בלדינו", פעמים, 

 סרוסי, המקאם

, עמ' 3995, 18א' סרוסי, "המקאם הטורקי בשירת יהודי ספרד בקיסרות העותומנית", אפיריון, 

57-51 . 

 אסלאמיות סרוסי, השפעות

 . 381-337, טבת תשנ"ב, עמ' 3א' סרוסי, "השפעות אסלאמיות על המוסיקה היהודית", מחניים, 

 סרוסי, זמרת הקודש

א' סרוסי, "רבי ישראל נג'ארה מעצב זמרת הקודש אחרי גירוש ספרד", אסופות, ד, תש"ן, עמ' 

 שי. -רפה

 סרוסי, לחנים

E  . Seroussi, Incipitario sefardí: El antiguo cancionero judeo-español en fuentes 

hebreas (siglos XV-XIX). Madrid, 2009. 

 סרוסי, מוסיקה עות'מאנית 

א' סרוסי, "מוסיקה עות'מאנית קלאסית בקרב יהודי שאלוניקי", בתוך: לאדינאר )י' דישון וש' 

 .  93-69, עמ' 3998אביב, -רפאל, עורכים(, תל

 סרוסי, מוסיקה תורכית

, תשנ"ז, 68א' סרוסי, "מוסיקה תורכית ושירת קודש עברית באימפריה העות'מאנית", פעמים, 

 .388-385עמ' 

 סרוסי, מנחה למנחם

א' סרוסי, "בלחן אחד: מוזיקאים יהודים בארצות האסלאם", בתוך: מנחה למנחם )ח' עמית 

 .    598-589, עמ' 8886ואחרים, עורכים(, ירושלים, 

 סרוסי, שירת הבקשות

 . 389-331, עמ' 3985, 39א' סרוסי, "שירת הבקשות", פעמים, 

 בארי, ספר אמרי נועם  -סרוסי

חזן שאלוניקי באמשטרדם בראשית  -וסף גאלייגו בעל ספרי אמרי נועםא' סרוסי וט' בארי, "רבי י

 קנ. -המאה הי"ז", אסופות, ו, תשנ"ב, עמ' פז

 פגיס, שירי תמונה

ד' פגיס, "שירי תמונה עבריים ועוד צורות מלאכותיות", בתוך: השיר דבור על אופניו, ירושלים, 

 . 388-83, עמ' 3991

 פגיס, חידוש ומסורת

 .3967דוש ומסורת בשירת החול העברית, ירושלים, ד' פגיס, חי



 

 

 פגיס, שירת החול

 . 3968ד' פגיס, שירת החול ותורת השיר למשה אבן עזרא ובני דורו, ירושלים, 

 פדיה, אבל ועונג

המוסיקה  -ח' פדיה, "אבל ועונג: נג'ארה ונתיבי המוסיקה הלילית ביהדות", בתוך: לבוש ותוך

   .    388-69, עמ' 8838, מ' ריצרב, א' סרוסי, עורכים(, רמת גן, בחווית היהדות )א' אביצור

 פטאי, משוררי סלוניקי

י' פטאי, "שירת חול של משוררי סלוניקי", בתוך: משפוני שירה )י' קלוזנר, מבוא(, ירושלים, 

 . 385-87, עמ' 3951

 פטאי, עונקינירה 

 י' פטאי, שירי דוד עונקינירה, ירושלים, תרצ"ח. 

 פליישר היוצרות

 ע' פליישר, היוצרות בהתהוותם והתפתחותם, ירושלים, תשמ"ד.  

 פליישר, הפיוט הקדום

 ד, תשל"א, -ע' פליישר, "עיונים בבעיות תפקידם הליטורגי של סוגי הפיוט הקדום", תרביץ, מ, א

 . 71-53עמ' 

 פליישר, מבנים סטרופיים 

בפיוט הקדום", בתוך: השירה העברית בספרד אזוריים  -ע' פליישר, "מבנים סטרופיים מעין

 .  395-339ובשלוחותיה א )ש' אליצור, ט' בארי, עורכות(, ירושלים, תש"ע, עמ' 

 פליישר, התפתחות שיר האזור

מספרד ועד תימן" בתוך מחקרים בספרות עם  -ע' פליישר, "תחנות בהתפתחות שיר האזור העברי

, 3993יהודה רצהבי  )י' דישון, ח' חזן, עורכים(, רמת גן,  ספר היובל לפרופ' -ישראל ובתרבות תימן

 . 359-33עמ' 

 פליישר, התקבלות המושח

ע' פליישר, "עיונים בשלבי עלייתה והתקבלותה של צורת המושח )שיר האיזור( בשירה העברית 

 . 396-375של ימי הביניים", מלאת, א )עורכים, א' שמואל ואחרים(, תל אביב תשמ"ג, עמ' 

 יישר, שירת הקודשפל

 .8886ע' פליישר, שירת הקודש העברית בימי הביניים, מהדורה מורחבת, ירושלים, 

 פרידמן, גאנשו

 . 361צ' פרידמן, "הרב רבי יוסף גאנסו", בתוך: אוצר הרבנים, בני ברק, תשל"ה, עמ' 

 צונץ, תפילות 

Zunz "Literaturgeschichte der synagogalen Poesie" ,Berlin, 1865.  L 

 צור, פואטיקה

 , תל אביב.    8888ר' צור, בין פואטקה קוגנטיבית לפואטיקה היסטורית, 

 צינברג, ספרות ישראל

 . 3958אביב,  -י' צינברג, תולדות ספרות ישראל, ג, תל

 קימלמן, לכה דודי

 ר' קימלמן, 'לכה דודי' וקבלת שבת, ירושלים, תשס"ג.

 רגב, מקווה ישראל



 

 

 .    8885ה ישראל, רמת גן, ש' רגב, מקו

 רובינסון, אשמורת הבוקר 

I. Robinson, “Messianic prayer vigilis in Jerusalem in the early sixteenth century”, 

JQR, 72, 1981, pp. 32-42. 

 רוזאניס, קורות היהודים

 תרצ"ה.  -ד, סופיא, תרח"ץ -ש"א רוזאניס, קורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם, ג

 רוזן המהלך הסטרופי

ט' רוזן, "המהלך הסטרופי בשירת יהודה הלוי: פואטיקה אלטרנטיבית?" בתוך: ספר ישראל לוין, 

, עמ' 3995קובץ מחקרים בספרות העברית לדורותיה א )צ' ראובן, ט' רוזן, עורכים(, תל אביב, 

188-135 . 

 רוזן, מזרח

 .355-385, עמ' 3988, 31זרח", פעמים, האזור העברי במ-ט' רוזן, "לתולדות שיר

 רוזן, שירת החול 

 . 3996אביב, -ט' רוזן, שירת החול העברית בימי הביניים, תל

 רוזן, שירת האזור העברית

 . 3985מוקד, לאזור שיר, חיפה,  -ט' רוזן

 רוזן, הים התיכון

 . 3991אביב, -מ' רוזן, בנתיבי הים התיכון, תל

 רוזן, הקהילה היהודית

 אביב, תשמ"ה.  -רוזן, הקהילה היהודית בירושלים במאה הי"ז, תל מ'

 רוזן, יהודים

מ' רוזן, "פעולתם של יהודים רבי השפעה בחצר הסולטאן בקושטא למען היישוב היהודי 

 בירושלים במאה הי"ז", מיכאל, ז, תשמ"ב, תל אביב. 

 רייפמאן, ארמית

 .        15-3תרמ"ג, עמ'  -י' רייפמאן, "מפענח נעלמים", אוצר טוב, תרמ"ב

 רצהבי, אלקבץ

, תשרי תשנ"ד, עמ' 7י' רצהבי, "'לכה דודי' של המקובל רבי שלמה אלקבץ ומקורותיו", מחנים, 

379-378. 

 רצהבי, הניגון הזר

 י' רצהבי, מגנזי שירת הקדם, ירושלים, תשנ"א.     

 שולוואס, רומא וירושלים

 , רומא וירושלים, ירושלים, תש"ד.  מ"א שולווטס

 שוצמן, שירי החתונה

כ' שוצמן, שירי החתונה של ר' יהודה הלוי: בחינת מאפיינים צורניים ותוכניים, עבודה לצורך 

 .    8888קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 

 שטינשנידר, ספרות ישראל

 ער, תרגם לעברית(, ורשה, תרפ"ג.מ' שטיינשניידר, ספרות ישראל, ד )צ' מאלט

 שטרן, שירה סטרופית



 

 

Stern, S. M. Hispano – Arabic Strophic Poetry (Selected and Edited L.P. Harvery), 

Oxford, 1974. 

 שיטרית, בקשות

 י' שיטרית, שירת הפיוטים ושירת הבקשות של יהודי מרוקו, חיפה, תשנ"ב. 

 שילוח, הלחן

א' שילוח, "חדירתו של הלחן הנכרי אל התפילה", בתוך: המורשת המוסיקלית של קהילות 

 .     35-6אביב, תשמ"ו, עמ'  -)ב' פירסט, עורכת(, תל 5ישראל, 

 שילוח הסמכויות

א' שילוח, "עמדת הסמכויות הרבניות בשאלת אימוצם של לחנים זרים", בתוך: המורשת 

 .     88-37אביב, תשמ"ו, עמ'  -)ב' פירסט, עורכת(, תל 5המוסיקלית של קהילות ישראל, 

 שילוח, הרומנסות

א' שילוח, "הרומנסות והשירות בספרדית יהודית", בתוך: המורשת המוסיקלית של קהילות 

 .     55-58תשמ"ז, עמ'  -אביב, תשמ"ו -)ב' פירסט, עורכת(, תל 38-9ישראל, 

 שילוח, השפעות הקבלה

ולם הקבלה על התפתחות שירת הפיוט בארצות האסלאם" בתוך: מקדם א' שילוח, "השפעות ע

 . 835-889ומים, ב )י' שיטרית, עורך(, חיפה, תשמ"ו, עמ' 

 שילוח, מוסיקה

 . 15-89, תשרי תשס"ג, עמ' 3, 88א' שילוח, "פנים רבות למוסיקה היהודית", הדואר, 

 שירמן, ספרד ופרובאנס

 . 8887, ירושלים, 8-3רובאנס, ח' שירמן, השירה העברית בספרד ובפ

 פליישר, השירה בספרד-שירמן

ח' שירמן, תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית )ע' פליישר, ערך, השלים וליווה בהערות(, 

 ירושלים, תשנ"ט.

 פליישר , תולדות השירה-שירמן

השלים וליווה ח' שירמן, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת )ע' פליישר, ערך, 

 בהערות(, ירושלים, תשנ"ז.

 שכטר, צפת 

S. Schechter, "Safed in the sixteenth century – a city of Legalists and Mystics" in: S. 

Schechter Studies in Judaiaism,  Philadelphia, 1908,  pp 208-288. 

 שכטר, תקופת הזוהר

, 8888, דצמבר 358-356ש' שכטר, "תקופת הזוהר בצפת", אריאל, כתב עת לידיעת ארץ ישראל, 

 . 83-78עמ' 

 שלום, הקבלה וסמליה

 .  3967יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, ירושלים,  -ג' שלום, פרקי

 שלום, הרקע

 אביב, תשמ"ח. -ג' שלום, שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו, תל

 שליטא, מקאם

 . 588-536, עמ' 3958' שליטא, הערך "מוסיקה מזרחית", אנציקלופדיה למוסיקה, א, תל אביב, י



 

 

 שפיגל, אלגזי

 .317-336י"ש שפיגל, "לתולדות הרב שלמה אלגזי והדפסת ספריו", עלי ספר, ד, תשל"ז, עמ' 

 שפיגל, קורא הדורות

 . 813-883יח תשמ"ה, עמ'  י"ש שפיגל, "ר' גבריאל קונפורטי וחיבורו יסוד עולם", ספונות,

 שתיל, האר"י

 .8888אביב, -ש' שתיל, האר"י, תל

 תמר, גלות וגאולה

 .385-388, תשרי תשנ"ד, עמ' 7ד' תמר, "תורת הגלות והגאולה בקבלת האר"י", מחניים, 

 תמר, הציפייה לגאולה

" בתוך: אשכולות תמר, ד' תמר, "הציפייה לגאולה למן גירוש ספרד עד לסופה של המאה הט"ז

 .   835-838ירושלים, תשס"ב, עמ' 

 תמר, שנת הגאולה

ד' תמר, "הציפייה באיטליה לשנת הגאולה של"ה", בתוך: מחקרים תולדות היהודים בארץ 

 .   18-33ישראל ובאיטליה, ירושלים, תש"ל, עמ' 

 

 

 



 

 

 כינויים לוח ה

אדון ; אדון האדונים; אדון; אביר; אבינו רכב ישראל ופרשיו; אבי יתומים ;אב, אבי: הקב"ה
; איש מלחמה; איום; אחד; אורי וישעי; אורי; אהיה אשר אהיה ;אדיר במרום ;אדיר ;עולם
אלהי ; אלהי ישע; אלהי אבי; אלהים חיים ;אל אמת; אל אמונה; אל חי; אל בגבורה נאזר; איתן

; ארץ על בלי מה תולה; ארך אפים; אלהי קדם מעונה; אלהי צדקי; אלהי כל היצורים ; ישראל
בורא ניב ; בורא כל הקצוות; בורא כל הנבראים ;בוחן לבבות; בוחן כליות ולב; ארץ תולה

גדול ורב ; גדול ונורא ;גדול דעה; גדול גבור; גדול ;גודר פרץ ;גאה על גאים ;גאה; שפתים
דר  ;דר מרומים; דעה חונן ;דוד צח; דודי; דוד ;דגול מרבבה ;גודר פרץ ;גואל; גדול עצה; עליליה

; חזק ;המעלם מבור שבייתם והדר; הודהדר כבודו; הוד;  הדר כבוד הודך; ;הדר; ברום חביון
 ;ידיד, ידידי; יד ימינו ;טוב וסלח; טוב ומטיב ;חסין ;חנון ורחום; חנון ;חמדתי ;חי וקים; חי

; יושב בכסא שן יה; ;יודע שבת נדכאים ;יודע מכאוביו; יודע מחשבות אדם ;יודע יצר מחשבות
יושב בשמי שמי  ;יושב בשחקים; יושב ברום שמי קדם ;יושב ברום שמי עליון ;יושב בסתר עליון

יושב ; יושב רום ;יושב על שבעה רקיעים; יושב על כסא; יושב על חוג הארץ ;יושב בשמים; שחק
יוצר ; יוצר ;יפה ;יחיד חי לדור דורים; יחיד ונאזר בגבורה ;יחיד ומיוחד; יחיד; תהילות ישראל

יתלונן בסתר  ;ישעי ואורי; ישעי; יוצר רוחי ונשמתי ;יוצר כל יצור ;יוצר הרים ;הארץ ועושה
 ;חוקרלבבות  ;לא ינום ;כליות חוקר ;כיריעה שמים נוטה ;כביר י ומרים ראשי;כבוד; ישר; עליון

 ; מחזק כל בדק;מושיב יחידים מאוד; מהולל ;מגן ושמש; מגן חוסים; מגן ומבטח ;מגן ;מבטחי
; מלך נאמן; מלך מהולל; מלך יושב שחקים; מלך השלום; מלך גאות לבש ;מלך ;מחסי הקב"ה

; מעונה; מנת חלקי ;ממית ומחיה; ממות מרוממי ;מלכי וקדושי; מלכי; מלך רחמן; מלך עולם
; משבר סלעים והרים עוקר; מרים ראשי; מרומם ;מקור חיים; מעוז לבית מצודות; חיימעוז 

 ;נאזר בגבורה; נאדר; משפיל אף מרומם; משובב נתיבות; משגב לעמו; משגבי ומנוסי; משגבי
 ;נורא תהילות ;נורא תהילהנורא עלילה;  ;נורא ואיום ;נורא ;נוטה שמים כיריעה; נוטה שמים
 ;נערץ בקדושה; נערץ ;נעלה ;נעים; נורא עושה גדולות; נורא עלילה; נורא נאדר ;נורא ונשגב

; סלעי ומצודתי; סלח; סולח פשע ;נשא על כל נשאים ;נשא על כל נס ;נשא ורם ;נקדש; נפלא
; עושה אורים; עופר האילים; עוטה אור כשמלה; עוזי וזמרתי; עוזי ומנוסי; סתר ומחסה; סתרי

; עושה נפלאות; עושה פלא ונסים; עושה פלא; עושה עש כסיל וכימה; חסדעושה ; עושה גדולות
פודה ; פודה; עתידות צופה; עליון נורא; עליון; על כל יצור מלך; עטרת צבי ;וגבור עזוז; יתעזר

; צדיק וישר; צבי; צבאות ; פעל הכל; פניך פני רחמים; פועל ישועות; פועל אמת; ומחונן ענוים
צור  צור ישע; ;צור חוצבנו; צור גואל, צור גואלי; צור אשר אין דומה לו הקב"ה ;צור ;]יי[ צדק

צורם ; צור שמיא; וכני סנהצור ש ;צור עלילה; צור עולמים; צור על כל יקום שרית ;ישראל
רבונו של ; רב כל מחולל; ראש כל מנין; קנא ; קים; קונה; קדוש ישראל; קדוש; צח; וקונם
; שדיי; רע; רם על כסא; רם על כל רמים; רם; רחמן; רחום; ב בערבותרוכ; רב עליליה; עולם

; שוכן ערץ; שוכן ערבות; שוכן שמים; שוכן מרומים; שוכן מעונה; שוכן זבולשוכן בשמי מרומו; 
שופט  ;שומר פתאים; שומר ישראל; שומר אמונים; שומע תפילה; שוכן שחקים; שוכן רומה

  תמים דעים; תמים; תולה ארץ בבלימה; שמחת מהללי; שמחת גילי; צדיק

; בכור, בן בכור; בחירים; אסיר התקוה; אסיר; אומה; אוהבי שמו; אובדים; אביון: עם ישראל
ידיד אסיר  ;טלאים ;חוסים ;זרויה ;המון ;דל ואביון; דל; דך ;גפן ;גלמודה ;גדי ;גאולים ;בנים

 ;לא רוחמה ;כרם חמד; כרם ;נבזהכנת  ;כושלים ;ישרים; ישרי לבב ;יעקב ;ידידים; התקוה
; נגידים; נאנחים ;מרודה; מפוזרים ;מעוטי עמים ;מחמדי עין; מושיעים ;מדוחי; מגורשי
; עושי רצונו ;עדינה ;עגומים; עבד ;נצר מטעך ;נפוצים; נטע נאמן ;נחשלים ;נדחים; נדכאים

; עם הם חבלי; בחרתעם אשר ; עם אסיר תקוה; עם אביון ;עם הקדש ;עם הם פעלך; עם; עיפים
; ערער ;עניים; ענוים ;עמוסים; עם רב ועצום ;עם נדכאים ;עם מריעתו; עם זו מראשית קנית

; צאן קדר; צאן מריעת; צאן ידי; צאן ;פלטת יהודה; פליטת בית ישראל; פלטה; פזורים; פדויים
; שוכני בציון; שה פזורה; שבטי יה; שביה; שבויים; רש; רצוצים; קודרים; קדושים; צולעה
   תולעת; שלמים; שכולה; שורק

 ;בת, בת נדיב; ברה ;אילת אהבים; איומה כנדגלות; איומה; אחותי כלה; אחות: כנסת ישראל
; יעלה ;יונת חן; יונה תמה; יונה הוללה; יונה ;חבצלת השרון ;הוללה ;גן נעול ;גברת הממלכות

עפרה  ;עגלה יפפיה; נאוה ;מעונגה ונאוה; מעין חתום ;כלילת יופי ;יפה ונעימה; יפה ;יעלת חן
   תמה; שושנת העמקים; רעיה; צביה ;הוללה

  
; אכזרים; איש עצב ונבזה; איש חמסים אום נוקם; ;אדונים קשים ;אדום וישמעאלים :אויבים

בני ; בני נבל ;בני בלי שם; בן האמה; בוזי שמי; ארם; אריה; אפעה; אנשים רקים; אנשי דמים
זרע ; זרים; זדים ;דולקים ;גורים וחיתו שדי; גועלי ;גאים ורמים; בני קדם ;עולהבני ; נכר

 ;מואב והגרים ;מואב ;לוצצים; לוחצים ;לבאים ;כפיר ;יושבי קצוות ;חורשים ;חומס ;מרעים
; סירים וקוצים; נזעמים; נוגשים; מענים; מעבידי ;מלכות זדון; מלכות הרשעה ;מונים ;מוגג



 

 

עם בוזי ; עם אין יראתך על פניהם מורט וממושך; עזי פנים ;עובדי פסל; עדי שקר; סלונים סרבים
עם ; עם נבל; עם משל בנו ;עם ממך חסד למס; עם מורט גם ממושך; עם לא אמרו אל איה; שמי

; צוררי נפשי ;פתן; עריצים; ערי ;עמים ;עמון מואב ואשדוד ;עם ריב ומדון; עם סכל ;נבל וסכל
; שוביהם; רשעי ארץ; רשע  ;רמי הקומה; קמים וצוררים; קמים; וערי ואויביצרי ; צר ;צוררים
   שכני; שחל ;שועלים; שוטנים

בין ; בור; בוץ; ארץ תלאובות; ארץ שבים וענים; ארץ מגוריו; ארץ לא זרועה; ארץ אויבהם: גלות
 ;הפכה ;צלמותגיא ; בית עניי; בית עבדים ;בית כלאים, בית כלא; בית גאים; לא ישמעו לשונם

; שביה ;עמק הבכא; מצולות; מעמקים; מסגר ;מלונה ;מחשכים ;מאסר ;כלא; כבל ;יוון מצולה
   תנור וכיריים; תהומות

    קץ ישועתי; קץ הפלאות; קץ :גאולה

גן ; בית ;ארץ רחבה; ארץ נצר מטעי; ארץ מחושקה; ארץ טובה ורחבה ;אדמת קדש: ארץ ישראל
; נוה; משוש הארץ; מקום; מקום נושב ;ממלוני ;מחוז חפצי ;הנחלהלמנוחה ואל  ;חמדתי ;עדן

   קן; ציון עיר צבי; ציון ;ערים הנחרבות; נחלתי; נוה שאנן

 ;יפה נוף ;הר קדשך ;הר צבי ;הר ציון; הר המוריה; הר דבירך ;הדרת תבל; אריאל :ירושלים
 ; עיר הנשמה ;עיר ההוללה בתבל ;עיר דוד חנה; עיר ; נוה קדשך; מעון ;מכלל יופי ;מגרש ;מבצר

; עיר צדק נאמנה; עיר נחלת צבי ;עיר מנוחתי; עיר מכלל יופי; עיר מבצר; עיר הקדש, עיר קדשי
; קרית דוד חנה; קריה עליזה; פנת יקרת; עיר שעשועי; עיר שלם; עיר קדשך; עיר צבי; עיר ציון

       קרת; קרית תהילה

בית ; בית כבוד; בית אל; בית זבול ;בית; ארמון ;אולםידיעותי; ; אהל אהל, אהלי: בית המקדש
גבעת  ;בית תפארתי; בית שכינה; בית קדש ;בית נויהם; בית משושם ;בית מושב מלונם; מאויינו
 ;מכון ;מגדל ;חצריך ;זבול קדשך; זבול; היכל ;הדום רגלי; הדום ;דביר ואולם; דביר  ;הלבונה

; סוכתך; נחלתי; נוה הדומו; משכן כבודי; משכן, משכנותיך ;הלולךמקדש  ;מעון כבודו; מעוז
  ספי דבירך ;ספי אולם; סף ;סוכת שלום

 
גבר דרכו ; גביר; בן ישי ;בן דוד; אשכול הכופר; אליהו, אליה; איש עתי; איש חמודות: משיח

נגיד ; מנחם ;מלאך גואל; מבשר ;כרוב ממשח; ינון ;חש בז שלל מהר ; חמוד;דוד; גואל ;נסתרה
   תשבי ; שילה; צמח דוד; ציר נאמן; ציר; צבי עופר; פאר; ולאומים

 
 אישים 
 :ישו. נאמן ]ביתו[; בחיר; איש ענו: משה. בחור; איש תם :יעקב. ידיד ;אב המון גויים :אברהם

   .ישי
 

 שונות 

 ארון האלוהים :צדיק

 הדסים  :צדיקים

   זה סיני  :תלמיד חכם

 תחכמוני  :חכמי ישראל

  מקור מים; ברה; באר מים :תורה

  בני האלהים  :מלאכים

 ילדי זמן  :גורל

 שעיר ;מלכות אדום ;זרע עשו ;אדום רשעה; אדום :נוצרים
 

    מלכות ישמעאל; ישמעאל :מוסלמים

 סוכת דוד הנופלת ; סוכת הנופלת :מלכות בית דוד
 

  ערץ   :שמים



 

 

 כינויים המפתח 

צו,  ;8פב,  ;2פ,  ;4מו,  -אב, אבי )הקב"ה(
קפד,  ;2; קסט, 5קסו,  ;22קיח,  ;2קיו,  ;51
  5; רח, 51קצב,  ;2

 52; קטו, 7לט,  -)הקב"ה( אבי יתומים

     41רכה,  -אבינו רכב ישראל ופרשיו )הקב"ה(

 7צא,  -)אברהם( אב המון גויים

פד,  ;2פג,  ;1 נח, ;58נז,   -)עם ישראל( אביון
; קפא, 4קעג,  ;53;  קסג, 53קמח,  ;2קט,  ;3

53     

 8קפד,  -אביר )הקב"ה(

; קד, 55; פ, 2סה, ; 1מב,  -)נוצרים( אדום
  47; קפה, 53קעג,  ;2; קס, 2קמב,  ;58

 ;2; רטו, 7פו,   -)אויבים( אדום וישמעאלים
     52רי, 

  35קכו,  ;7קיט,  -)נוצרים( אדום רשעה

 52קפד,  ;22, 22; קיח, 1עב,   -אדון )הקב"ה(

  2פד,  -)הקב"ה( האדונים אדון

      1קסה,  -)הקב"ה( אדון עולם

  2; קנה, 1; קט; קמו, 5צא,  -אדיר )הקב"ה(

 5קס,  -)הקב"ה( אדיר במרום

 2עו,  -)אויבים( אדונים קשים 

  2סז,  -(ארץ ישראל)אדמת קדש 

 5קט,  -(הקב"ה)אהיה אשר אהיה 

; 5; קמ, 9ס,  -אהל, אהלי )בית המקדש(
     7קפו,  ;2קסב, 

   4קעו,  -)בית המקדש( אהל ידיעותי

   53קט,  -אובדים )עם ישראל(

; 2; קכט, 32מב,  - )עם ישראל( אוהבי שמו
 58; ריז, 53קסז, 

; 51; פב, 5; מח, 4אולם )בית המקדש( מ, 
 ;47רז,; 51קפט, ; 52קלה, 

  9ו,  -אום נוקם )אויבים(

   53פב,   -אומה )עם ישראל(

  89; ריא, 52פב,  -)הקב"ה( אורי

  53; קפו, 8קמט; קנא,  -אורי וישעי )הקב"ה(

   54; קנח, 58, 51, 5קג,  -אחות )כנסת ישראל(

 9קנח,  -אחותי כלה )כנסת ישראל(

  5סה,  -(הקב"ה)אחד 

; קכ, 2, ; קיב2צד,  ;52פג,  -(הקב"ה)איום 
  2רט,  ; 3; רה, 55; קנז, 59; קכו, 52

  51; קצא, 1קה,  -איומה )כנסת ישראל(

 3קנח,  -איומה כנדגלות )כנסת ישראל(

  5קנט,  -אילת אהבים )כנסת ישראל( 

  58קסז,  -איש חמודות )משיח(

 -איש חמסים )אויבים, האומות הנוצריות( 
  3קסח, 

 3ריב,  -איש מלחמה )הקב"ה(

 23צא,  -(משה)נו איש ע

   3סג,  -)אויבים( איש עצב ונבזה

 4מח,   -)משיח( איש עתי

 58צא,  -איש תם )יעקב(

 2מז,  -)הקב"ה( איתן

   7סז,  -אכזרים )אויבים(

  5נז,  -)הקב"ה( ורה נאזרבאל בג

; 52פט,  ;28; פד, 34מג,  -אל חי )הקב"ה( 
 58; רכב, 7; קצו, 4צח, 

 7נ,  -)הקב"ה( אל אמונה

 1קעד,  -(הקב"ה) אל אמת

 58עט,  -אל מהולל )הקב"ה(

 35רי,  -)הקב"ה( אלהים חיים

קיד,   -אליהו, אליה )משיח, מבשר הגאולה(
  8; קצה, 5קלו,  ;55; קכט, 7

  27; רו, 29רה,  -אלהי אבי )הקב"ה(

; ריג, 87, 3; ריא, 2מד,  -אלהי ישע )הקב"ה(
    82; רכא, 8; ריז, 54

  5צו,  -)הקב"ה( אלהי ישראל

  5קנה,  -)הקב"ה( אלהי כל היצורים

  51; קעו, 3קמב,  -)הקב"ה( אלהי צדקי

   58קפא,  -)הקב"ה( אלהי קדם מעונה



 

 

    51; קעד, 53קכג,  -אנשי דמים )אויבים( 

  52קט,  -)אויבים(  אנשים רקים

  55קמח, ; 7צח,  -)עם ישראל( אסיר

; קסט, 57, קמז -אסיר התקוה )עם ישראל(
25    

 7קיט,  -)אויבים( אפעה

  22רכא,  -(צדיק) ארון האלוהים

; 55פח,  -)ירושלים, בית המקדש(  אריאל
  3רכב, ; 28קנז, 

; קנז, 52קכח,  ;3; קט, 1ס,   -)אויבים( אריה
34  

 4עה, ; 9נ,  -)הקב"ה(  ארך אפים

 3קכד,  -)גויים, אויבים( ארם

קכט, ; 55קכח, ; 2נ,  -ארמון )בית המקדש(
   55קעג,  ;2

; 31מב,  -)ארץ ישראל( ארץ טובה ורחבה 
   33רג, 

  5פז,  -)ארץ ישראל( ארץ מחושקה

 2פו,  -)ארץ ישראל(  ארץ נצר מטעי

  55סה,  -ארץ רחבה )ארץ ישראל( 

 52עג,  -ארץ אויבהם )גלות(

 52פד,  -)גלות( ארץ לא זרועה

 3סא,  )גלות( ארץ מגוריו

 1לז,  -(גלות)ארץ שבים וענים 

 4מח,  -)גלות( ארץ תלאובות

 4קי,  -(הקב"ה)ארץ על בלי מה תולה 

      1קכה,  -ארץ תולה )הקב"ה(

 54קס,  ;51צד,  -)משיח( אשכול הכופר

  35סג,  -באר מים )תורה(

  2קלה, ; 2קיא,  -)אויבים(  בוזי שמי

  21מג,  -)הקב"ה( בוחן כליות ולב

   2קמו,  -)הקב"ה( בוחן לבבות

 55פא,  -(גלות) ץבו  

 ;7; קי, 5; ק, 51צז, ; 51פא,   -)גלות( בור
   53קכו, 

   5קסט,  -בורא כל הנבראים )הקב"ה(

  7קנא,  -)הקב"ה( בורא כל הקצוות

  5קל,  -)הקב"ה( בורא ניב שפתים

  52צא,  -בחור )יעקב(

 3קלב,  -בחיר )משה(

; קע, 4קכח, ; 55סה,  -)עם ישראל( יםבחיר
52  

  51צט,  -)גלות( בין לא ישמעו לשונם

קנז,  ;51; קנה, 7קכ,  -)בית המקדש( בית
  27, 22רט, ;4קפט, ; 3קפג,  ;22

  57קכד,  -(ארץ ישראל) בית

  7; קכח, 7קט,  -בית גאים )גלות(

     3; ס, 9ו,  -בית זבול )בית המקדש(

; 5סד,  -, בית המקדש(ירושלים)בית אל 
  3קעט, 

  51קיט,  -)בית המקדש( בית כבוד

; 58קיג, ; 3נד,  -(גלות, בית כלא )בית כלאים
  52; קצב, 53; קסא, 4קלא, 

  7קע,  -נו )בית המקדש(בית מאויי

  7עח,   -(בית המקדש)בית מושב מלונם 

  3קלא,  -בית משושם )בית המקדש(

  3ס,  -בית נויהם )בית המקדש(

; 4; קט, 57נב,  ;29מג,  -בית עבדים )גלות(
  7ריז, ; 51ריו, 

  57ריא,  - (גלות)בית עניי 

 ; 1; קצא, 55קעט,  -בית קדש )בית המקדש(

  51קכט,  -בית שכינה )בית המקדש(

  4קסט,  -בית תפארתי )בית המקדש(

; 2סז,  ;58פג,  -בכור, בן בכור )עם ישראל(
   4קח, 

  ;3; עח, 52עז, ; 52לו,  - בנים )עם ישראל(
; קסג, 2; קסא, 55; קמט, 58; קלב, 52פט, 
  55קצח,  ;51קצד, ; 55



 

 

; קעב, 2; פב, 58; נה, 23מב,  -בן דוד )משיח(
  32; קפה, 3

רה, ; 4קכא,  -)אויבים, מוסלמים( בן האמה
  22, 51; ריא, 32

; 52קט,  -)אויבים, רשעים ( בני בלי שם
  53קמב, 

  5קיב,  -(מלאכים)בני האלהים 

  52; רח, 52קמד,  -בן ישי )משיח(

 2קמט, ; 53קמב,  -(אויבים)בני נבל 

; 51; קל, 8סט,  -(גויים)אויבים, בני נכר 
  57קפה, 

; 57קא, ; 1; פ, 5לט,  -)אויבים( בני עולה
  1קסב, 

  52קלג,  -)אויבים( בני קדם

 9קיח,  -ברה )התורה(

 5קפא,  -ברה )כנסת ישראל (

 55; קנח, 8קה,  -בת, בת נדיב )כנסת ישראל(

     5; קפ, 5צה,  -גאה )הקב"ה(

; קצב, 5; קכד, 7קו,  -)הקב"ה( גאה על גאים
1 

  2קח,  -)עם ישראל( גאולים

  2קכח,  -)אויבים( גאים ורמים

  8קפד,  -גביר )משיח(

 ; קפא       51צב,  -גבעת הלבונה )בית המקדש(

  5רב, ; 2עד,  -)משיח( גבר דרכו נסתרה

  51קה,  -גברת הממלכות )כנסת ישראל(

; 5קט, ; 1; קא, 53לה; צח,  -גדול )הקב"ה(
   23ריא,  ;57קכג,  ;25קיא, 

 52קמה,  -גדול גבור )הקב"ה(

  3; קסה, 7צז,  -גדול דעה )הקב"ה(

 5, קצז -גדול ונורא )הקב"ה(

; עט, 23מד; סג,  -גדול ורב עליליה )הקב"ה(
   51; קכו, 53

  5עב,  -(הקב"ה) גדול עצה

 8קפו,  ;22קמו,  -)עם ישראל( גדי

; 25; קמד, 7; סו, 7ס,  ;52ו,  -גואל )משיח(
 9שיר סיום ללא סימן, ; 7; קצו, 19קפה, 

קס,  ;52; ק; קפח, 53, 5ו,  -(הקב"ה)גואל 
  3; קצז, 5

 8צד,  -)הקב"ה( גודר פרץ

  2קלט,  -)אויבים( גועלי

  2קסב,  -)אויבים( וחיתו שדיגורים 

  4פו,  -)גלות( גיא צלמות

  3רח,  -גלמודה )עם ישראל(

  9קנח,  -גן נעול )כנסת ישראל(

  9קסו,  -גן עדן )ארץ ישראל( 

  23; קצח, 51קיג,  -)עם ישראל(גפן 

; 57; קיט, 58קיד,  -דביר )בית המקדש(
 ; 51קפט,  ;51; קפו, 4; קפ, 2קכט, 

 47; רז, 52קלה,  -)בית המקדש(דביר ואולם 

; 4, 5; קפג, 5קיז,  -דגול מרבבה )הקב"ה(
  2קצט, 

  52נב,  -דוד )משיח(

; צז; 1, 5; פח, 1עב; פז,  מו; -דוד )הקב"ה(
  קסט; ; קמט;58; קמז, 5קיא, קלט; קמד, 
 קפז; קצב; קצג  

; 2; צז, 52, 5; נב, 51לה,  -דודי )הקב"ה(
קפו,  ;51קס,  ;51; קנח, 51; קמה, 41קכו, 
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 2סח,  -דוד חשקי )הקב"ה(

  2; קצט, 5קמד,  -דוד צח )הקב"ה(

  55קעא,  -(אויבי ישראל)דולקים 

   27; קנ, 5קכה,  -דך )עם ישראל(

; 51; קכב, 5קיג, ; 5סא,  -)עם ישראל( דל
  25קמה, 

; 4קעג,  ;53קמח,  -דל ואביון )עם ישראל( 
 53קפא, 

   53, פב -)הקב"ה( דעה חונן

    1קעו,  -(הקב"ה) דר מרומים

 52קכ,  -(הקב"ה)דר ברום חביון 

 2, קיא -(הקב"ה)הדר 



 

 

   1קל,   -הדר כבוד הודך )הקב"ה(

 7קטו,  -הדר כבודו )הקב"ה(

 3ו,  -הוד )הקב"ה(

  2הוד והדר, קלג, 

    51קנח,  -)כנסת ישראל( הוללה

; 5; סד, 28 ,2 מב, -הדום )בית המקדש(
  52; ריז, 52קפד, קמב;  ;4קכט, 

 1קצא,  -)בית המקדש( הדום רגלי

 28צג,  -(צדיקים)הדסים 

  51קפא,  - (ירושלים)רת תבל הד

 ;9; קפה, 55; סח, 9נו,  -)בית המקדש( היכל
     4ריט, ; 51; קפט, 51קפו, 

 ;4; קמא, 52סז, ; 57לח,   -ן )עם ישראל(המו
  5; ריז, 7רטו,  ;3קצד, 

   58-57קצב,  -(הקב"ה)מבור שבייתם  המעלם

  22לה,  -)גלות( הפכה

  8נא,  -)ירושלים( הר דבירך

  58עב,  -הר המוריה )ירושלים(

   5קפח, ; 4קסג,  ;28ז, נק -הר ציון )ירושלים(

  7פב,  -)ירושלים( הר צבי

  52עג,  -הר קדשך )ירושלים(

  8ו,  -ולעם האר אורם )עם ישראל(

    1; קסב, 4קמ,  ;5לח,  -המקדש(זבול )בית 

 9מז,  -ך )בית המקדש(זבול קדש

; 3קט,  ;7; מא, 3לז, ; 53ו,  -)אויבים( זדים
  55; ריו, 51ריא, 

     94רכא,  -(תלמיד חכם) זה סיני

  55צד,   -ה )עם ישראל(זרוי

קנא,  ;4; קכג, 3פט,  ;7ו,   -זרים )אויבים(
  52; רא, 7; קנה, 53

  55עז,  -(אויבים) זרע מרעים

  1צט,  -)נוצרים(זרע עשו 

  7קנח,  -חבצלת השרון )כנסת ישראל(

  53קלב,  -חומס )אויבים, גויים(

   5קח, ; 2פד,  -)עם ישראל( יםסחו

  8עה,  -חורשים )אויבים(

  57ו,  -חזק )הקב"ה(

  15; ריא, 22; קצח, 23קמד,  -חי )הקב"ה(

 35; ריא, 5קמו,  -(הקב"ה)חי וקים 

  51ו,  -חמדתי )הקב"ה(

   58רא,  -חמדתי )ארץ ישראל(

      52ו,  -חמוד )משיח(

; עט; פח; 51נז; סט; עה,  -חנון )הקב"ה(
  ; קסו; קפג3קטו; קכג; קלג, 

   48רה,  -חנון ורחום )הקב"ה(

; קסח, 4; קנ, 2; קח, 7עט,  -)הקב"ה( חסין
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  4קפז,  -חצריך )ירושלים, בית המקדש(

  24קסט,  -)משיח( שלל מהרחש בז 

  33ריא,  -טוב ומטיב )הקב"ה(

  57; קכה, 53קא,  -)הקב"ה( טוב וסלח

 25; קעו, 57; סז, 1נד,  -)עם ישראל( טלאים

  2נב,  -יד ימינו )הקב"ה(

קסב,  ;52; נז, 54, 2ו,   -ידיד, ידידי )הקב"ה(
5  

  21קנ,  -(אברהם)ידיד 

    57, קמז -ידיד אסיר התקוה )עם ישראל(

  5צט,  ;5סד,  -)עם ישראל( ידידים

; נו, 5; מח, 5; מז, 5; לח, 51ו,  -יה )הקב"ה(
; 5; קכד, 5; קכג, 5; קח, 5; פא, 5; סז, 5

           5; קעו, 5; קסח, 5; קלה, 5קלד, 

   2רא,  -)הקב"ה( יודע יצר מחשבות

  5קעב,  -יודע מחשבות אדם )הקב"ה(

 7, סא -)הקב"ה( יודע מכאוביו

 5נד,  -)הקב"ה( יודע שבת נדכאים

  21ריא, ; 8רז,  ;53קנב,  -)גלות( יוון מצולה

  3; ע, 1קפב,  -יונה )כנסת ישראל(

     1קפב,  -יונה הוללה )כנסת ישראל(



 

 

  5; קפב, 5קפא,  -יונה תמה )כנסת ישראל(

  5פח,  -יונת חן )כנסת ישראל(

ריב, ; 5קצב,  ;5קנב,  ;5מ,   -)הקב"ה( יוצר
 59; רכה, 7; ריח, 4

  5, חר -(הקב"ה)יוצר הארץ ועושה 

 12רכה,  -יוצר הרים )הקב"ה(

  5עב,  -)הקב"ה( יוצר כל יצור

  5רא,  -)הקב"ה( יוצר רוחי ונשמתי

  5קפט,  -)הקב"ה( -יושב בכסא שן

 7קט,  -יושב בסתר נורא עליון )הקב"ה(

  1קכו,  -יושב ברום שמי עליון )הקב"ה( 

  5קא,  -)הקב"ה( ברום שמי קדםיושב 

; 22; קצ, 53קט,  -)הקב"ה( יושב בשחקים
  31רז, 

 1קמד,  -)הקב"ה( יושב בשמי שמי שחק

  77רכא,  ;5קמג,  -(הקב"ה)יושב בשמים 

  5צב,  -)הקב"ה( יושב על חוג הארץ

; קד, 2צד,  ;5לה,  -יושב על כסא )הקב"ה(
 2קנה,  ;3

  57קמה,  -)הקב"ה( יושב על שבעה רקיעים

  (;5)נח,  אויבים -יושבי קצוות

שיר ללא סימן ; 4עב,  -)הקב"ה( יושב רום
  5לז, -לו

; רכא, 5ע,  -יושב תהילות ישראל )הקב"ה(
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; 53קכז,   ;5קכו,  ;5קי,  -יחיד )הקב"ה(
  ;5קלט, 

 17; ריא, 1קט,  -(הקב"ה)יחיד ומיוחד 

  5קכא,  -יחיד ונאזר בגבורה )הקב"ה(

  3קנה,  -)הקב"ה( לדור דוריםיחיד חי 

 ;5מא,  -ילדי זמן )גורל(

    5קמט,  -ינון )משיח(

  8; קפב, 4קנח,  -יעלה )כנסת ישראל(

 52; קפא, 5קנט,   -יעלת חן )כנסת ישראל(

; 2קנג,  ;4פט,  ;4עד,   -)עם ישראל( יעקב
  4; ריט, 71ריא, 

  51קמה,  ;32צג,  ;51לה,  -יפה )הקב"ה(

  52קנח,  -(ישראלכנסת )יפה 

 2קה,  -(כנסת ישראל)ונעימה  יפה

 5קפא,  -יפה כלבנה )כנסת ישראל(

      51קפב,  -יפה כתרצה )כנסת ישראל( 

  5; קב, 2מח,  -יפה נוף )ירושלים(

  54קיא,  -(ישו)ישי 

; 52;  קיח, 7פו,  ;52פ,  -(מוסלמים)ישמעאל 
  52רי,  ;2קס, 

  2צו,  -ישעי )הקב"ה(

  89; ריא, 52פב,  -)הקב"ה( ואורי ישעי

 1קפח,  -)עם ישראל( ישרי לבב

 5קלא,  -)עם ישראל( ישרים

  51מד,  -יתלונן בסתר עליון )הקב"ה(

   51רכה,  ;4צג,  -ישר )הקב"ה(

  53קעד,  -)הקב"ה( י ומרים ראשיכבוד

  8; קפד, 5צב,  -)הקב"ה( כביר

  3; קצא, 53קסב,  ;51ו,  -)גלות( כבל

 8קסו,  -כלא )גלות(

  8קיג,  -)עם ישראל(  כושלים

   5קלז,  -)הקב"ה( כיריעה שמים נוטה

 8כד,  -כליות חוקר )הקב"ה(

  51קצא,  -כלילת יופי )כנסת ישראל(

  8פג,  -המבוזה( עם ישראל)כנת נבזה 

  53סא,  -)אויבים( כפיר

  23קצ,  -)משיח( כרוב ממשח

 55סא,  -כרם )עם ישראל(

  27צג,  -)עם ישראל( כרם חמד

  5קטו,  -)הקב"ה( לא ינום

    32רז,  -)עם ישראל( לא רוחמה

  2רו,  -לבבות חוקר )הקב"ה(



 

 

  5קכט,  -לוחצים )אויבים, גויים(

  2קכט,  -לוצצים )אויבים(

    58קמג,  -למנוחה ואל הנחלה )ארץ ישראל(

  51קמג,  -מאסר )גלות(

  53; צט, 3ו, -מבטחי )הקב"ה(

  57קנ,  -מבצר )ירושלים(

; רג, 3קצד,  ;2קפט,  ;53סה,  -מבשר )משיח(
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  57קכב,  -מגדל )בית המקדש(

  2; קפד, 51; קכא, 8צט,  -מגן )הקב"ה(

  53קמח,  -)הקב"ה( מגן ומבטח

  57; רד, 5קח,  -מגן חוסים )הקב"ה(

 4סז,  -מגן ושמש )הקב"ה(

  41רז,  -מגורשי )עם ישראל(

 52קפו,  -(ירושלים)מגרש 

  7; קיט, 4ו,  -מדוחי )עם ישראל(

  1מו,  -)אויבים( מואב

  51רב,  -)אויבים( והגריםמואב 

  3צו,  -)אויבים( מוגג

   53צח,  -(הקב"המאוד ) מהולל

 ; 23; רי, 58קפג,  ;1קמא,  -מונים )אויבים(

  5קט,  -)הקב"ה( מושיב יחידים

  1צט,  -מושיעים )עם ישראל(

 7פה,  -(ארץ ישראל)מחוז חפצי 

  8קסא,  -מחזק כל בדק )הקב"ה(

  51קצח,  -(עם ישראל)מחמדי עין 

קסו, ; 1צד, ;51; נד, 55מח,  -)הקב"ה( מחסי
3 

  3קמד,  -(גלות)מחשכים 

 51ו,  -מכבלי לי שמו )האויבים(

  7קמ,  ;2קיו,  -)בית המקדש( מכון

  57קסב,  -(ירושלים)מכלל יופי 

 8מח,  -מלאך גואל )משיח(

  53פח,  -(גלות)מלונה 

 4קעא,  -ממלוני )ארץ ישראל(

; 53; עו, 5; עד, 51נה,  -מלך, מלכי )הקב"ה(
; 5; קכ, 2; קיד,59קיא,  ;54; צו, 4פה, 

;  קסו, 2קנה,  ;8קמט,  ;5קמח,  ;53, 5קמה,
; 27רג,  ;53רא,  ;5קעג,  ;52, 2; קפד,51

 35רכא,  ;53; ריג, 91ריא, 

   5קלב,  -)הקב"ה( מלך גאות לבש

  8פו,  -)הקב"ה( מלך השלום

 22קצ,  -מלך יושב שחקים )הקב"ה(

  5צו,  -מלך מהולל )הקב"ה(

 7קיא,  -מלך נאמן )הקב"ה(

; רז, 23קמד, ; 5קכה,  -מלך עולם )הקב"ה(
    15; ריא, 35; רי, 42

 8; קיא, 2ו,   -מלך רחמן )הקב"ה(

  3צד,  -(הקב"ה)מלכי וקדושי 

; קפד, 7קלג,  ;55עו,  -(נוצרים)מלכות אדום 
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 58מג,  -)אויבים( רשעההמלכות 

  2קלא,  -(אויבים)מלכות זדון 

  3צב,  -(מוסלמים)מלכות ישמעאל 

 4קלה,  -)הקב"ה( ממות מרוממי

  4; קט, 2ס,  -(הקב"ה)ממית ומחיה 

  9; רכד, 8צז,  -(משיח)מנחם 

  5, קמב -)הקב"ה( מנת חלקי

  55; קנב, 7; קמג, 7צח,  -מסגר )גלות(

  3קסב,  -(אויבים)מעבידי 

 21מד,  -)בית המקדש( מעוז

 3קכג,  -(עם ישראל)מעוטי עמים 

 42רה, ; 9קפ,  ;1קמ,  -ן )ירושלים(מעו

 51קסז,   -(בית המקדש)מעון כבודו 

  51ריח,  -מעונה )הקב"ה(

  9קנח,  -מעין חתום )כנסת ישראל(

  58קכא,  -(עם ישראל)מפוזרים 



 

 

 5שיר סיום ללא סימן,  -(הקב"ה)מעוז חיי 

  8קסז,  -)הקב"ה( מעוז לבית מצודות

 51קמז,  -)כנסת ישראל( מעונגה ונאוה

     51קעא,  -(גלות)מעמקים 

  5פט,  ;2לז,  -מענים )אויבים(

  1עח,  -)גלות ( מצולות

  58קעה,  -)בית המקדש( מקדש הלולך

  3קח,  -(ישראל ארץ)מקום נושב 

  5; קלה, 8סו,  -(ארץ ישראל) םמקו

  51ר,  -מקור חיים )הקב"ה(

      1רכה,  -מקור מים )תורה(

    3רח,  -מרודה )עם ישראל(

  9עג,  -(הקב"ה)מרומם 

 ;53; קעד, 23קנז,  -מרים ראשי )הקב"ה(
  5קצה, 

  51כד,  -(הקב"ה)משבר סלעים והרים עוקר 

; רג, 7;קסז, 9קי, ; 5פ,  -(הקב"ה)משגבי 
 , 21; רו, 27; רה, 27

  2מב,  -)הקב"ה( משגבי ומנוסי

  1צד,  -)הקב"ה( משגב לעמו

  21רא,  -)הקב"ה( משובב נתיבות

 ; 51קפא,  ;5קב,  -(ארץ ישראל)משוש הארץ 

קע,  ;2צז,  -(בית המקדש) ן, משכנותיךמשכ
  2; ריז, 3

 14רה, ; 1קעד,  -י )בית המקדש(משכן כבוד

  8קצט,  -(הקב"ה)משפיל אף מרומם 

  5; קלג, 52קיא,  -)הקב"ה( נאדר

; 51קמז,  ;1; קה, 53ו,  -נאוה )כנסת ישראל(
    5; קנט, 8קנח, 

  3קנו, ; 5קכא,  -(הקב"ה)נאזר בגבורה 

   22צא,  -משה -נאמן ]ביתו[

  8קכג,  -(עם ישראל) נאנחים

  53קא,  -)משיח( נגיד ולאומים

  4סד,  -)עם ישראל( נגידים

   1; קט, 5נד,  -)עם ישראל( נדכאים

צט,  ;2; פו, 2ע,  ;1לז,  -נדחים )עם ישראל(
 ;58קסב,  ;31 ז,נק ;8קמד,  ;52; קכב, 8

 ;52קסח, 

 48רז, ; 4רב, 

קסט,  ;2קסח, ; ;52קמט,  -ים(אויב) יםנוגש
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 ;58קיח,  ;55קח,  ;4פט,  -נוה )ארץ ישראל(
  53קעה, ; 5קעג,  ;7; קנה, 8קלז, 

   53קכח,  -)בית המקדש( נוה הדומו

  3נג,  -נוה קדשך )ירושלים(

 ;53; פח, 7סח,  -נוה שאנן )ארץ ישראל(
  52קפח, ; 23קפה, 

  ;3קל,  ;5קז,  -)הקב"ה( נוטה שמים

 2קכו,  -)הקב"ה( נוטה שמים כיריעה

קמה, ; 51קל, ; 4; קי, 2לה,  -נורא )הקב"ה(
   ;9קסא,  ;32קנו,  ; 2קנה,  ;1קמו,  ;58

; קכ, 2צד,  ;57-52פג,  -)הקב"ה( נורא ואיום
  ;2; רט, 55; קנז, 59קכו, ; 52

 פד, ק -נורא עושה גדולות )הקב"ה(

  22ריא,  -נורא עלילה )הקב"ה(

 52צח,  -נורא תהילה )הקב"ה(

 2; קכג, 28פד,  -(הקב"ה)נורא תהילות 

 ; 1קצה,  ;51סה,  -נורא ונשגב )הקב"ה(

   52קיא,  -נורא נאדר )הקב"ה(

  31קכו,  -)אויבים( נזעמים

  7קפג,  -)ירושלים, ארץ ישראל( נחלתי

  8; קכה, 2מא,  ;54ו,  -(בית המקדש) נחלתי

  2קח,  -)עם ישראל( נחשלים

  57נז,  -)עם ישראל( נטע נאמן

  51קמה,  ;32; צג, 51לה,  -נעים )הקב"ה(

      54, קעא -(הקב"ה)נעלה 

   5קיז,  -(הקב"ה)נערץ 

 8קד,  -(הקב"ה)נערץ בקדושה 



 

 

  4קכט, ; 3קפ,  -(עם ישראל)נפוצים 

 3עג,  -נפלא )הקב"ה(

  52קכב,  -)עם ישראל( נצר מטעך

  1פד,  -נקדש )הקב"ה(

  5; קפז, 2ו,  -נשא ורם )הקב"ה(

 52קכב,  -נשא על כל נס )הקב"ה(

 58קעו,  -(הקב"ה)נשא על כל נשאים 

  51קמג,  -סוכתך )בית המקדש(
 

 ;21קמה,  -סוכת הנופלת )מלכות בית דוד(
  22קפה, 

 
סוכת דוד הנופלת )מלכות בית דוד או בית 

  2; קצג, 1מח,  -המקדש( 
 

 55ק,  -(בית המקדש)סוכת שלום 

 51צז,  -סולח פשע )הקב"ה(

  51קכג,  -)אויבים( סירים וקוצים
 

  55 סא, -)אויבים( סלונים סרבים
 

  57; קכה, 53קא,  -)הקב"ה( סלח
 

; 53קיב, ; 9קי,  -)הקב"ה( סלעי ומצודתי
  17ריא, 

  
  51קפו, ; 51פב,  -(בית המקדש)סף 
 

  51קסג,  ;51קכח,  -ספי אולם )בית המקדש(
 

    51; קפט, 51פז,  -)בית המקדש( ספי דבירך
 

  51קכא, ; 8צט,  -)הקב"ה(סתרי 
 

 1צד, -סתר ומחסה )הקב"ה(
  

; 53לז, -ללא סימן בין לו -(עם ישראל) עבד
; 8; סח, 32-31; סג, 1; נא, 2; מט,51מח, 
; 3; קמד, 7; קכד, 53; עו; פג, 7; עה, 7סט, 
; 2; קסח, 52; קסב; קסז, 55; קנד, 2קנג, 
, 25; ריא, 9; רט, ;11; רז, 35; רו, 2קצה, 

   9; רכה, 52; ריו, 92

  31; רז, 7, קכח -)עם ישראל( עגומים

  51קה,  -עגלה יפפיה )כנסת ישראל(

  1לז, -ללא סימן בין לו  -)אויבים( עדי שקר

  51; קה, 4פב,  -)עם ישראל( עדינה

  5סט, -)אויבים, גויים( עובדי פסל

  5פו,  -(הקב"ה)עוזי ומנוסי 

 58; קנב, 8קמח,  -)הקב"ה( עוזי וזמרתי

  5; קכא, 4עג,  -)הקב"ה( שמלהכעוטה אור 

  ;5נב,  -עופר האילים )הקב"ה(

   22; רכה, 8קנה,  -)הקב"ה( עושה אורים

 7פד, ; 2כד,  -עושה גדולות )הקב"ה(

  51נו,  -)הקב"ה( עושה חסד

 2קלד,  -עושה עש כסיל וכימה )הקב"ה(

 ;4קסו,  ;4קי,  -)הקב"ה( עושה פלא

  5קסח,  -)הקב"ה( עושה פלא ונסים

  5ריד,  -עושה נפלאות )הקב"ה(

   52סד,  -)עם ישראל( עושי רצונו

  8קצ,  -עזי פנים )אויבים(

  2; קפד, 2מב,  -(הקב"ה)י תעזר

    23ריא,  -)הקב"ה( עזוז וגבור

  53פ,  -(הקב"ה) -עטרת צבי

  8קיג,  -) עם ישראל(עיפים 

; קלג, 8קיט,  ;52; קח, 51ו,  -עיר )ירושלים(
; 21; קצ, 7; קע, 52קסא,  ;21; קלד, 57

  5; ריט, 2ריד,  71; ריא, 54קצח, 

  2; פב, 52מ,  -)ירושלים( עיר דוד חנה

  5;  קצא, 4ק,  -)ירושלים( עיר ההוללה בתבל

  1קעא,  -(ירושלים)עיר הנשמה 

; פז, 2נו,  -עיר הקדש, עיר קדשי )ירושלים(
 51; ריט, 59; רד, 53; קיא, 4

  7לח,  -עיר מבצר )ירושלים(

  21צו,  ;2נג,  -)ירושלים( עיר מכלל יופי

  2קפג,  ;51קח,  -(ירושלים) יעיר מנוחת

  55קעד,  -(ירושלים)עיר נחלת צבי 

  9צב,  -)ירושלים( עיר צדק נאמנה

 ;58;קיז, 8; קט, 2מח,  -)ירושלים( עיר ציון

  2קעא,  ;4קח,  -(ירושלים)עיר צבי 



 

 

קכג,  ;3נג,  ;53מד,  -עיר קדשך )ירושלים(
  4קפ,  ;7; קעג, 51

     57קצב,  -(ירושלים)עיר שלם 

 1פו,  -(ירושלים) עיר שעשועי

 57קעה,  -)הקב"ה( על כל יצור מלך

; קלח, 52עה, ; 5; נח, 3לט,  -)הקב"ה( עליון
  5; קסז, 29; קפה, 5

  55; קנג, 25נד,  -עליון נורא )הקב"ה(

 ;35;  קנ, 8קיח,  ;2סה,  -עם )עם ישראל(
; 3קמג,  ;3; קלב, 5קכט, ; 4קכח,  ;51קכד, 
; קעו, 2קעא,  ;8קסט,  ;52; קמט, 22קמה, 

  42, 2; רכה, 53ריז,  רטו; ;25; רי, 2קפד,  ;3

  21קיא,  -)עם ישראל( עם הם פעלך

; 55; קפו, 52נג,  -)עם ישראל( עם הקדש
 ; 4; ריז, 2קצד, 

   52; קמב, 8צב,  -)עם ישראל(עם אביון 

עם אין יראתך על פניהם מורט וממושך 
  52קכג,  -)אויבים(

  7מד,  -)עם ישראל( עם אסיר תקוה

; 53; נג, 3כא,  -עם אשר בחרת )עם ישראל(
  5עג, 

  2קלה,  -)אויבים( עם בוזי שמי

  2ס,  -)עם ישראל( עם הם חבלי

  5קעה,  -(עם ישראל)עם זו מראשית קנית 

 2קט,  -)אויבים( עם לא אמרו אל איה

  8קצ,  -עם מורט גם ממושך )אויבים(

  3עה,  -)אויבים( עם ממך חסד למס

קפד, ; 4סח,  ;2נג,  -)עם ישראל( עם מריעתו
2 

  7קכד,  -עם משל בנו )אויבים(

 3ריז,  -עם נבל )אויבים(

  53עב,  -(אויבים)עם נבל וסכל 

  1קט,  -)עם ישראל( עם נדכאים

  4ריט,  -)אויבים(  עם סכל

  24קיח,  -(אויבים)עם ריב ומדון 

   4קכט,  -עם רב ועצום )עם ישראל(

  1מו,  -מואב ואשדוד )אויבים( עמון

  53קמט, ; 2קח,  -)עם ישראל( עמוסים

  2קיח,  -(אויבים)עמים 

 23לה,  -)גלות( עמק הבכא

  51מד,  -)עם ישראל( ענוים

  57; קנא, 8קו,  -)עם ישראל( עניים

  5קה,  -עפרה הוללה )כנסת ישראל(

; ריו, 21ריא,  ;4קלו, ; 51פב,  -)אויבים( ערי
5   

  54קסו,  -עריצים )אויבים(

  57; קפא, 5קז,  -ערץ )שמים(

  7מח,  -)עם ישראל( ערער

   57קלב,  -ערים הנחרבות )ארץ ישראל(

  8כד,  -עתידות צופה )הקב"ה(

 54קס,  -)משיח( פאר

 51קכ,  -ם )עם ישראל(ייפדו

  5; קפג, 5קיד,  -(הקב"ה) -פודה

  51מד,  -)הקב"ה( פודה ומחונן ענוים

  7מא,  -)הקב"ה( פועל אמת

 27ריא,  ;7צד,  -(הקב"ה)פועל ישועות 

  7; קפ, 2נג,  -ים )עם ישראל(פזור

 5נג,  -ה )עם ישראל(פלט

 5קעט,  -)עם ישראל( פליטת בית ישראל

  22קצח,  -פלטת יהודה )עם ישראל(

  51קלג,  -)הקב"ה( פניך פני רחמים

  51קפא,  -)ירושלים(פנת יקרת 

  51קד,  -)הקב"ה( פעל הכל

  53סא,  -)אויבים( פתן

 1קכט,  ;2; קפ, 4מח,  -צאן )עם ישראל(

  2; קפד, 2נג,  -י )עם ישראל(צאן יד

  33; רג, 55קכט,  -צאן מריעת )עם ישראל(

  23קיא,  -)עם ישראל( קדר צאן



 

 

; רכב, 5; סז,5; לז, 5לו,  -)הקב"ה( צבאות
53    

  5נב,  -צבי )הקב"ה(

  4ריח,  ;57קלא,  -(משיח)צבי עופר 

 4; קפא, 5קנט,  -צביה )כנסת ישראל(

 51רכה,  -(הקב"ה) צדיק וישר

  42רכא,  -(הקב"ה)צדק  [יי]

קסח,  ;29ז,נק ;25קכו,  -צולעה )עם ישראל(
52; 

; 9; צד, 32, 59; מד; סג, 4ו,  -צור )הקב"ה(
קנא; ; 57קמד, קלה; קלז; ; 4; קיו, 9קיא, 
 ;52קצא,  ; קפו;18קפה, ; 52;  קסט, 7קנג, 
 ;54 ; ריב,44; רי, 25; רט, 45; רו, 2קצג, 
  59רכב, 

 2מד,  -צור אשר אין דומה לו )הקב"ה(

; ק; 3עב; עו,  -צור גואל, צור גואלי )הקב"ה(
 2; קצא, 58, קמ

   23ר,  -)הקב"ה( צור חוצבנו

; 44; רי, 4; רה, 4קפד,  -צור ישע )הקב"ה(
  22רכד, 

 4עד,  -(הקב"ה)צור ישראל 

 קעה -)הקב"ה( צור על כל יקום שרית

 5קעו,  -(הקב"ה)צור עולמים 

 1ו,  -צור עלילה )הקב"ה(

  5; קסה, 57קיז,  -(הקב"ה)שוכני סנה 

 8קלו,  -)הקב"ה( צור שמיא

 52צט,  -צורם וקונם )הקב"ה(

; קכא, 7; סז, 1מו, ; 53מ,  -)אויבים( צוררים
; 2קצט,  ;51קס,  ;55; קעה, 53קנא,  ;51

  2; ריג, 84, 14ריא,  ;53רב, 

  9קפג, ; 1קכד,  -צוררי נפשי )אויבים(

    2; קצט, 5קפג,  -צח )הקב"ה(

קכ,  ;21צו,  ;9פז, ; 9נד,   -ציון )ירושלים(
; 57קסב, ; 57; קנב, 51קמח,  ;58; קמב, 51

  51קסח, 

  4קח,  -(ירושלים)ציון עיר צבי 

  2מ,   -)משיח( -ציר

   23קנ,  -ציר נאמן )משיח(

  8קא,  -)משיח( צמח דוד

 ;52; נ, 55; מד, 1; לח, 5כא,  -צר )אויבים(
; 3; צז, 7פח,  ;1; פה, 5; עח, 55עה,  ;1סה, 
קל,  ;53; קכט, 52; קכח, 52, קכא ;8קיו,
קעד,  ;1, 2; קעב, 2קע,  ;7קסד,  ;2קנ,  ;52
; 39; ריא, 27, 22רה,  ;4; קצו, 32; קפה, 5

 ; 8; ריט, 5ריז, 

 4קלו,  -)אויבים( צרי וערי ואויבי

 ;3פב; צד,  ;5ע,  ;51סה,  -(הקב"ה)קדוש 
  48רכא, ; 5קפז,  ;7קסו, 

; רו, 9, ; קיח52פח,  -)הקב"ה( קדוש ישראל
32  

 1פד,  -קדושים )עם ישראל(

 7; קצט, 4קנה,  -קודרים )עם ישראל(

  3קד,  ;52; קב, 52צט,  -קונה )הקב"ה(

  35; ריא, 5קמו,  -(הקב"ה)קים 

; 33; קכו, 52; קכא, 58מב,  -קמים )אויבים(
    8קלט, 

 2קצט,  -קמים וצוררים )אויבים(

  2קלה,  -קן )ארץ ישראל(

 7קעד,  ;32קנו,  -(הקב"ה)קנא 

  8; מו, 2לח,  -קץ )הגאולה(

 4לז,  -קץ הפלאות )זמן הגאולה(

    53; קכ, 53פו,  -)הגאולה( קץ ישועתי

  4קס,  -(ירושלים)קריה עליזה 

  7קסו,  -קרית דוד חנה )ירושלים(

  9צב,  -)ירושלים( קרית תהילה

      91רכא,  -)ירושלים( קרת

  55; קעט, 53פא,  -)הקב"ה( ראש כל מנין

  5קלח,  -)הקב"ה( רב כל מחולל

    5רכה,  -רבונו של עולם )הקב"ה(

 ;5עב,  ;23; סג, 5מד,  -)הקב"ה( רב עליליה
  51; קכו, 52עט, 

קמו,  ;9קטו,  ;3נח,  -)הקב"ה( ערבותברוכב 
1  



 

 

; קפג; 3; עט; קלג, 57מח,  -)הקב"ה( רחום
 48רה, 

     25; קנ, 8ו; קיא,  -רחמן )הקב"ה(

קפ,  ;2; קיב, 5צה,  ;3; עג, 2ו,  -(הקב"ה)רם 
 5קפז, ; 5

  34קכו,  -)הקב"ה( רם על כל רמים

  8קצז,  -רם על כסא )הקב"ה(

  2קעא,  ;1עו,  -(אויבים)רמי הקומה 

  33קפו,  -רעי )הקב"ה(

; 4; קה, 51קג,  ;5נט, -רעיה )כנסת ישראל(
  3; קפב, 2קנח, 

  4; קסח, 55 קמט, -)עם ישראל( רצוצים

   4קעג,  -רש )עם ישראל(

; 2לז, -שיר ללא סימן בין לו -)אויבים( רשע
   53קלד, 

  9קיד,  -רשעי ארץ )אויבים(

  52קלב,  -)עם ישראל( שבויים

  5קלו,  -)עם ישראל( שבטי יה
 

קכו,  ;3קח, ; 51פא,  ;58עט,  -ה )גלות(שבי
  57ריא, ; 28רה,  ;24ר,  ;7; קמד, 2; קלו, 53
 

   52קסח,  -שביה )עם ישראל(
 

   21עא,  -שגיא ותקיף )הקב"ה(
 

; 35; רג, 2; קצה, 7קלז,   -)הקב"ה( שדי
   5; שיר סיום ללא סימן, 58רכד, 

  53; סה, 21נד,  -)עם ישראל( שה פזורה

  51קח,  -שוביהם )אויבים(
 

 23; רי, 9קצד,  ;1קמא,   -שוטנים )אויבים(
 

 5ריב,  -)הקב"ה(שוכן בשמי מרומו 
  

  5קפה,  -)הקב"ה( שוכן זבול

  28רכה, ; 8מ,  -שוכן מעונה )הקב"ה(

  53קכז,  -(הקב"ה)שוכן מרומים 

    4קסה,  ;58קלט,  -שמים )הקב"ה( וכןש

 ;51; קלב, 51צא,  -)הקב"ה( שוכן ערבות
    5רא, 

  55; צג, 24פד,  -(הקב"ה)שוכן ערץ 

  58קפד,  -שוכן רומה )הקב"ה(

  52רכה,  ;38מג,  -)הקב"ה( שוכן שחקים

  57קמב,  -שוכני בציון )עם ישראל(

  1קלה,  -)הקב"ה( שומע תפילה

  4קמד, ; 5פד,  -)הקב"ה( שומר אמונים

  51רב,  -(הקב"ה)שומר ישראל  

  51פו,  -)הקב"ה( שומר פתאים

  8נב,  -)אויבים( שועלים
 

  5רט,  -(הקב"ה)שופט צדיק 

  53עז,  -)עם ישראל( רקו  ׂש

 ;51קמז,  -שושנת העמקים )כנסת ישראל(
  7קנח, 

 
 53סא,  -)אויבים( שחל

 
   55נב,  -)משיח( שילה

 
 3רח,  -שכולה )עם ישראל(

  1קצד,  -שכני )אויבים(
 

  2קעו,  -)עם ישראל( שלמים
 

; 2נט,  ;53מח, ; 5כד,  -)הקב"ה( שמחת גילי
  5; קס, 52; קנח, 53פג, ; 2סח, 

  57קנט,  -(הקב"ה) שמחת מהללי

  58קלד,  -)נוצרים( שעיר
 

 52לח,  -)גלות( תהומות

   53קכא,  -(הקב"ה) תולה ארץ בבלימה

  7קו,  -)עם ישראל( תולעת

  42רכא,  -מי ישראל(חכ)תחכמוני 

   51קנח,  -תמה )כנסת ישראל(

 54קכז,  -)הקב"ה( תמים

 ;52; קמה, 57קיט,  -(הקב"ה)תמים דעים 
 5ריד, 

  2עה,  -)גיהנום, גלות( תנור וכיריים

 ;7עה,  -(אליהו הנביא, מבשר הגאולה) תשבי
  5; קעא, 8; קמד, 55קי,  ;52; קח, 2פב, 



 

 

  1חתימותהמפתח 

 : ריא. X4אקרוסטיכון א"ב : רכא. אקרוסטיכון א"ב

 : נ.שיר מנייריסטי אותיות א

סח,  סז,לז, לז, לח, לט, מ, מא, נב, נג, נד, נו, נז, נח, נט, ס, סד,-: כד, לו, שיר ללא סימן בין לויוסף

, קד, קה, קח, קי, קיא, קיג, צז, צט, קא, קב, קג 2סט, עב, עג, עה, עו, פא, פב, פד, פה, פט, צ, צא,

קיד, קטו, קיו, קיז, קיח, קכ, קכא, קכג, קכד, קכה, קכח, קכט, קל, קלא, קלב, קלג, קלה, קלח, 

קמ, קמא, קמב, קמג, קמד, קמז, קמט, קנב, קנג, קסא, קסב, קסג, קסז, קסח, קע, קעא, קעג, 

 קצו, רד, ריב, ריג, רכג, רכד.                                                        קעד, קעה, קפ, קפא, קפב, קפג, קפד, קפט, קצ, קצא, קצב, קצד,

: נה, סג, סו, עט, פג, פו, פח, צח, קט, קיב, קיט, קכב, קלד, קמח, קסד, קסה, קעב, קעו, יושף

 קפז, קפח.                         

 קסו, קצט.          מו, מז, ע, עא, עז, צב, צד, קנ, קנא,ו, :  יוסף חזק

: לה, מב, מד, מט, סא, פז, צה, צו, קכו, קכז, קמה, קמו, קנז, קסט, קצז, רט, ריו, שיר  אני יוסף

 אחרון ללא סימן.          

 : קס, קצה, רח.         אני יושף

 : מג, צג, קנה, קנו, קצח, רז.      אני יוסף חזק

 : קנח.יוסף גנשו : נא.גאנשו בדלת ובסוגריוסף : מח, עח, קנט, רב, רו.   יוסף גאנשו

   .: קפויוסף בן משה

 : קלז.  יוסף בן משה ז"ל

 : רא.         יוסף בן משה חזק

 : רה. אני יוסף בן משה

 : קפה.אני יוסף בן משה ז"ל

 : ר. אני יוסף בן משה חזק

 : רג.  אני יוסף בן משה גאנשו חזק

קלו, קלט, קנד, קצג, רי, ריד, רטו, ריז, ריח, ריט, רכ, : סב, סה, עד, קו, קז,  ללא אקרוסטיכון

 רכב, רכה.    

 

                                                           
1
קעט, כנראה יוסף חזק. לא ידוע : כא, השיר נוסף ממקור אחר, הוא פותח  ;שירים חלקיים: לד, כנראה יוסף חזק 

 ללא סטרופת פ.                    -ק ;ללא סטרופת ס -פ באות י.
2
 סטרופת ס כפולה.  



 

 

 מילים בארמית  ה רשימת

 השירים בארמית: עא, צ. 

  4אזיל ושפיל מט,

  1צא,  אלף אלפין ישמשוניה

 75קפה,  אם תבעיון בעיו

 4קלג,  אתוהי כמה רברבין שלטניה עם דר דר 

 11קנז,  אתכריית רוחה

 44קפה,  בהלך מנדה בלו

 14סג,  בכל דוכתא ובכל שעתא

 11סג,  גבורתא 

 9סב,  דיוור

  7רג,  להם עלמאדחיק 

 4דכולא רג, 

 11קצ, ויצרא דא בישא 

   15ועיקר רי, 

 11קנד,  טעמא דמסתבר

  4כתלג סב, 

 2 עבלהחויא 

  44קמה,  להן מלכא ישפר מלכי

 11מלכא ישפר מלכי קכ, 

 14; קעה, 14מנהם עג, 

 (1נהורא עמיה שרא )מז, 

  1; ס, 2נולי, לד,

  14; רג, 41קפה,  נפיש נהוריה טובא

  6קדמתא עד, 

 22מג, שכינא 

 1קלו,  שמיא

 24מג,  תורא

 



 רשימת התחלות השירים לפי סדר האלפבית

 (  643-643 עמ' ,אבי אויב עד אן ירדה )קסו

 (613-616עמ'  ,אגיד אחד מני אלף שבחי חי וקים )קמו

 (663-663עמ'  ,אדיר במרום ה' שמחת גילי גואלי מהר אסעה ואלכה לי )קס

 (   633-633עמ'  ,אהבתיך צור מרים ראשי מחשקך לא אצא חפשי )קצה

  (631-643עמ'  ,אודך בכל לבבי בורא כל הנבראים )קסט

 (133-134עמ'  ,אומר ליי מחסי עזרי משגבי )מב

 (  464-464עמ'  ,אזכיר תהילות אל אדיר אשר בשמים חונה )צא

 (133-133עמ'  ,אחד אשר אין כמותו משגב לעתות בצרה )סה

 ( 633-633עמ'  ,אחת שאלתי ממך צור פודה אל רחום אל חנון )קפג

 (   641-643עמ'  ,אין בלתך מלך קדום רחם על עם צרים צרום )קנ

 (    413-414עמ'  ,אין דן למזור דיני וממני יחלה )עז

 (    443-443סיום, עמ'  אל אל שדי מעוז חיי אשיר שירה כל הימים ) ללא סימן, שיר

 (  634-633, עמ' אל אל שוכן זבולו בטובו ורוב גדלו )קפה

 ( 443-463, אל גאה ורם על כל נברא אל גאה ורם )צה

 (433-433, עמ' אל גדול אהיה אשר אהיה מושיב יחידים אדיר )קט

 (133-134, עמ' אל גדול בקרב אויבך רדה יושב על כסא )לה

 ( 134-131, עמ' אל דל גדל צירו יהמה כים שברו )סא

 (433-436, עמ' אל יחיד לך אריעה אשתחוה ואכרעה ) קכו

 (433-433, עמ' אל נערץ בסוד קדושים רבה דגול מרבבה ) קיז

 ( 433-434, עמ' אל קדוש יושב תהילות ישראל קום ונדחי ישראל תכנס )ע

 ( 633-634, עמ' אל רם ונשא מרום וקדוש דוד מרומם על )קפז

 (436-434, עמ' אל תתעלם מלך עולם מדך נכלם )קכה

 (    463-466, עמ' קורות )רכאאלה אזכרה ונפשי עלי תאבל בזכרי 

 (134-136, עמ' אלהי בך בטחתי )לד

 (441-443, עמ' אלהי ישראל מלך מהולל לך אתפלל )צו

 ( 643-643, עמ' אלהי כל היצורים כל היצורים אזמרך ברוב פחד ואימה )קנה

 (416-414, עמ' אלהים שופט צדיק תדין ריבי ותרב )רט

 ( 444-446, עמ' כי עצמת מאוד בראתנו מן האפס )צח אלי אתה ואודך

 (  463-463, עמ' אלי עד אן תהיה ישן וכאיש נרדם במטות שן )צג

 (133-133, עמ' אליך אדני אקרא אשתחוה אפים אודה אליך אלהי )נ

 (413-433, עמ' אליך יי' שועתי ולקראת פניך קדמתי )רז

 (634-636, עמ' ד )קצגאליך נפשי מתפללת קולה תחנן אל אל אלי דו

 ( 634-634 , עמ'אליכם אישים אקראה וקולי אל בני אדם ריבות שפתי הקשיבו )ר

 (  433-433, עמ' אם אדונים אני איה מוראי ואם אב אני איה מכון כסאי )קיו

 ( 664-663, עמ' אם אמרי אשכחה שיחי עיני דאבה יי' הקשיבה יי' סלחה )קנז

 (136-134, עמ' אם אמרתי אספור חטאתי רבו מארבה נגעו עד צואר )סב

 (616-611, עמ' אם אשכחך אלי מלכי אתה אל תגיה חשכי )קמה

 (433-434, עמ' אנא כבסני מעוני ומחטאתי טהרני )רה



 (463, עמ' אנוש בחייך רמה ובמותך מאין בואך ואנה לכתך )ריח

 (   633-633, עמ' אפתח נא שפתי אקרא בגרון אל אחשך )קצ

 (133-133, עמ' ארבו לי רבים בעברה יגורו עלי עזים )מט

 (133-133, עמ' ארשת שפתי בל אמנע סלה וכל ימי חיי לך אהללה )מג

 ( 443-443, עמ' אשובה אל מקומי אל ארץ מחושקה )פז

 (633-633, עמ' אשירה וארון לאל עלי גומר בחסדו יושיעני ולפניו אזמר )קצח

 (433-433, עמ' נא שיר לידידי פאר הדרי והודי )קכזאשירה 

 (433-633עמ'  ,אשרי כל ירא יי' ותוכו רצוף אהבה )רג

 (633-433, עמ' את אליה שלח נא אלי אלי  ויפדני )קלו

  ( 633-633, עמ' בי אל דבר יום קרבני אל הר סיני )קמא

 (633-633, עמ' גדול ונורא לך אקרא ביום צרה )קצז

 ( 133-133, עמ' עליליה צור אשר אין לו דומה )מדגדול ורב 

 (611-613, עמ' דוד צח למה מני עד הנה הסתרת פנים )קמד

 (433-434, עמ' דל דר תוך פה ושן לבאים שנם יחרקו )קיג

 (636-634, עמ' יבא אלי איש התשבי יקבוץ עמו תוך עיר צבי )קעא

 (133-133, עמ' יבא כל בשר עדיך אל בגבורה נאזר חנון )נז

 ( 413-433, עמ' יבואו ויגידו עם אשר בחרת לסגולה )עג

 (434-436, עמ' יבושו בושת עובדי פסל אחור יסוגו חנון )סט

 (446-444, עמ' יגון בלבבי כי כל טובי גלה ממני )צז

 (443-443, עמ' יגן בעדי עוזי ומנוסי ישלח מקדש ישע פדיוני )פו

 (633-633 , עמ'עוזר לי )קמביגעתי בקראי לך מנת חלקי כי תהיה 

 (131-133, עמ' יד חרוצים עלי אצים חיש להללי )ס

 (641-663, עמ' ידיד חשקי השכחת חנותך בין שדי )קסב

 (133-133, עמ' ידידים חיש נבואה לבית האל והדומו )סד

  ( 133-133 , עמ'ידמה דודי לצבי או לעופר האילים )נב

 (  434-431, עמ' )קיאידעת שבתי וקומי בנת לרעי מרחוק 

 (134-136, עמ' ידעתיך בשם מאז בראותי עולמי ס' יוסף )נה

 (   633-633, עמ' צור עולמים נקדש ברום שחקים )קעו 'יה יי

 (431-433, עמ' יה אל צבאות קץ פלאות החל לגלות )סז

 (433-433, עמ' יה אסעה וגם אלכה ואשובה אל מקומי )קלה

 (  133-133 , עמ'ל שם העלי )לחיה בנה מקום זבולי ולישרא

 ( 433-433 , עמ'יה דרורי חיש ופדני צור פודה )קיד

 (643-643, עמ' יה חסין מי כמוך עושה פלא וניסים )קסח

 (443-413, עמ' יה כמרצף כסף וכמטהר במי מעין צרפה כליותי )פא

 (433-433, עמ' יה מגן לחוסים פאר העכסים השב לעמוסים )קח

 (136-134, עמ' שרא יפיץ ענן אורו )מז יה נהורא עמיה

 ( 133-133, עמ' יה סביבי היה חונה גם עיר קדשי מהר בנה )נו

 (433-433, עמ' יה צמאה אליך נפשי גם בשרי לך כמה )קלד

 (433-433, עמ' יה רננות פי יערב לך כימות עולמים )קכג



 (134-136 , עמ'יה שגב ובנה אולמי נכון על ראש הר המור )מח

 (444-446, עמ' שומר אמונים אדון האדונים )פד יה

 (431-433, עמ' יה שעה שיחי אל גאה על כל גאה ורם )קכד

 (634-631, עמ' יהי יי' עמי כאשר היה עם אבותי )קע

 (643-643 , עמ'יהי לבי בחקיך תמים למען לא אבוש )קנג

 (131-133 , עמ'יהי נא חסדך לרחם על פלטתך )נג

 (631-633, עמ' ר הוללה בתבל )קצאיהי שלום בחילך עי

 ( 644-641, עמ' יהי שם האל מבורך אשר שם עזו חביון )קסג

   (131-143, עמ' יהמו מעי )ו

 (631-633, עמ' יודו שמים פלאיך צור כיריעה שמים נוטה )קלז

 (634-631, עמ' יודוך כל מלכי ארץ עליון רב כל מחולל )קלח

 (433-434, עמ' יודע בגוים כי מקדם אתה מלכי )קכ

 ( 634-636 , עמ'יודע מחשבות אדם ויצרי מעללי איש )קעב

 (136-134, עמ' יודע שבת נדכאים עמך ירדו פלאים )נד

 (434-431, עמ' יודעי ארחות עוברי דרך בחוץ שוטטו )סח

 (633-634, עמ' יודעי שמך בך בטחו כי לא עזבת דורשיך יי' )קצד

 (444-441 , עמ'לי אדם )פגיום אירא אני בך אבטח מה יעשה 

 (636-634, עמ' יום גאולה הקריבה לי אל גאה ורם )קפ

 ( 133, עמ' יום יום אודה לשמך האל ובלילה שירך עמי )סו

 (  431-433, עמ' יום ליום אביע אומר לך בורא ניב שפתים )קל

 (446-441, עמ' יום נגדע קרני לך צעקתי אוי לי על שברי )רכד

 (434-431, עמ' מצפונך חזון עת שמעך שמעו )קיחיום שנבעו 

 (136-134, עמ' יומי ולילי אהים בחילי )כד

 (  443-463 , עמ'כבריומי ולילי ארים בקולי על הוד כלילי נהפך לאבלי )

 ( 414-416, עמ' יומי מאד רד ושפל כל באפס תקוה )עו

 (464-461, עמ' ס' יוסף )צ –יומין סגיאין בית מותבי הושמה נולי 

 (133-133 , עמ'יומם השמש לא יכני אל הצבאות הסר מעלי אימות מות )לו

 (643-643, עמ' יומם וליל לאל עליון אקום להודות )קסז

 (634-636, עמ' יונה תמה ברה כמו חמה יפה כלבנה שפתיך כצוף דבש )קפא

 ( 633-633, עמ' יונה תמה מה טובו מיין דודיך )קפב

 (443-443, עמ' ה פנה ממנה )פחיונת חן לנדוד דודה הוד

 (411-413, עמ' יוצר הארץ ועושה אבינו )רח

 (644-646 , עמ'יוצר הכל נגדך כל תאותי ותקותי )קנב

 (433-433, עמ' יוצר כל יצור גדול עצה רב עליליה )עב

 (633-634, עמ' יוצר רוחי ונשמתי צור שוכן בשמי ערבות )רא

 ( 636-634עמ' , יוצרי הלבן כמו שלג חטאים )קצב

 (136-134, עמ' יוצרי חבוש מחלת צירי )מ

     (443-443, עמ' יושב מרום שמי קדם לך ארץ אשתחוה )קא

 (633-633, עמ' יושב בשמים מלך על כל שרפי מעלה )קמג



 (463-464, עמ' יושב על חוג הארץ כביר למבול ישב )צב

 ( 133-133, עמ' לז -יושב שמי רום בעת צר לי עמוד עמדי )ללא סימן. בין לו

  ( 613-613, עמ' יזל כטל אמרתי מלכי גשם נדבות יניף )קמח

 ( 634-631 , עמ'יזל מים )קעט

 (413-413, עמ' יחד לבבי ורוחי לעבוד לך צור משגבי )פ

 (433-433, עמ' יחד תקבצו ותנו תודות לאל לא ינום )קטו

 (433, עמ' יחדו נבואה לבית האל להלל שמו להעריצו )קכח

 (636-634, עמ' יחיד אלי גואלי בך ישעי וגילי )קלט

 (433-433, עמ' יחיד ונאזר בגבורה גם עוטה אור כשלמה )קכא

 (433-433, עמ' יחיד ממעון קדשך השקיפה )קי

 (  436-431, עמ' יחידתי עוז חמדתי מהר לעזרתי חושה )קד

 (633-634, עמ' יחכה ישועות מלכו עם מנותו מגורש )קעג

 ( 443-444 , עמ'יחלצון ידידיך עד אנה יארך קץ שברם ) צט

 ( 633-633, עמ' יחסו בכנפיך עם זו מראשית קנית )קעה

 (633-633, עמ' יחרד לבי עת צרי ילטוש עיניו לנגדי )קעד

 (436-434, עמ' יחרדו לקראתך בני האלוהים כל היום ) קיב

 (646-644 , עמ'יחרוק שן עלי אויב חצי אפו בי ירה )קנא

 (441-413, עמ' יי' אהבתי מעון ביתך ובך כל חפצי וישעי )ריא

 (443-443, עמ' יי' אויבי וערי בקרבו ישים ארבו און יחשוב על משכבו )ריו

 ( 133, עמ' יי' יהמו לי רחמיך יהי חסדך לחנני )נא

 ( 443-443, עמ' יי' לבי בקרבי יהים כחלילים כי אהלי אדום וישמעאלים )רטו

 ( 434-436, עמ' מלך גאות לבש ולבושו הדור ברא שמים וארץ )קלביי' 

 (444-446, עמ' יי' מפחד אויב קצתי בחיי בחרפה הכו לחיי )ריג

 ( 443-443, עמ' יי' עד מתי אלוהים יחרף צר באזני המוני )ריז

 ( 443-444, עמ' יי' עושה נפלאות תמים דעים הסתירני משוד מרעים )ריד

 (446-444, עמ' י מרומו יי' שמו )ריביי' צור שוכן בשמ

 (633-633, עמ' יכסוף נפשי לראות פני הוד גבר דרכו נסתרה )רב

 (134-136, עמ' ילדי זמן הבהילוני המה היו עוכרי נפשי )מא

 ( 441-443, עמ' יללה בקול רמה ובקול ענות גבורה )רכג

 (413-413, עמ' ימאסו כמו מים צרים רדפוני חנם )עח

 (633-633, עמ' חלדי איחל לך אל יושב בכסא שן )קפטימי וצבא 

 (633-634, עמ' ימים מקדם זכרתי בשבתך תוך אהלי )קמ

 ( 131, עמ' ימין ושמאל יפרוץ צר וכחול ירבה ימים )כא

 (634-634, עמ' ימין צדקתך תנחני וגם ידך תאחזני )קפו

 (433-433, ימינך ערץ טפחה נטה שמים כיריעה )קז

 (433-433, עמ' אל מי כמוהו נאדר )קלג ימלא פי תהלת

 ( 133-134 , עמ'ינון מזה ובן מזה שלח לי חטאי ילבן )סג
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Abstract 

The present research is a study of the person and writings of the poet Rabbi Yosef 

Gansho, who lived and worked in Bursa, one of the main cities in the Anatolian 

peninsula, in the Ottoman Empire, in the second half of the sixteenth and first half of 

the seventeenth centuries. Nearly all that remains from Gansho’s legacy is a single 

copy of his book of poetry, פזמונים בקשות תחינות ותוכחות (Refrains, Requests, 

Supplications, and Reproaches). The poems were written during a period of change 

and renewal in Jewish ritual inspired by the Safed Kabbalah, and among other things 

these poems found their place in the evolving new liturgy. 

Scholarship on the poetry of this period is still in its early stages. R. Yosef 

Gansho is mentioned partially and sporadically in a few sources, several 

encyclopedias, and a handful of articles on the subjects of poetry, music, and history. 

However, with the exception of Shimon Bernstein’s pioneering yet problematic study 

on the poet and his works, to date no comprehensive study on the subject has been 

conducted, nor have his poems been compiled in a scholarly edition. 

The second part of this study thus entails an annotated edition of Gansho’s 

complete poetic oeuvre, based on the sole extant book of his poems, with additions 

from a Firkovich manuscript and various other printings. In the annotated edition 

produced here, the poems are presented in the original order in which they appear 

but are laid out precisely according to the proper poetic formats. Vocalization has 

been added to the poems and their meters identified, wherein alongside each poem 

its format and rhyme scheme are noted, as well as the melody and its source. 

Gansho, a poet and a paytan (liturgical poet) of Italian origin who was born in 

Perugia, apparently between the years 1565 and 1567, is in all likelihood the 

youngest contemporary of the poets R. Menahem di Lonzano and R. Yisrael Najara. 

Gansho lived and worked for most of his life in the city of Bursa in the Ottoman 

Empire, where he served as a rabbi, marbitz Torah, rabbinic judge, teacher and 

halakha scholar. Although the time and place of his death remain unknown, he 

apparently died in Bursa in the first half of the seventeenth century, c. 1640. Another 

school of thought says that he immigrated to Jerusalem and died there.  

Gansho’s book of poetry had only one printing, in the year 1642 (ת"ב) in 

Kushta (Constantinople) by the printers Abraham Franco and Jacob Gabbai. A single 

and incomplete copy of the book is extant today in the New York Jewish Theological 

Seminary (JTS). The book originally included 232 poems as well as the closing poem. 

Today only 191 of these remain. In the annotated edition that appears in the second 

part of this study, three additional poems have been included, taken from other 

sources. Furthermore, the present edition does not include the seven poems by 
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Gansho’s uncle, poet and sage R. Yehuda Ben Jameel, which were originally 

published in the volume. By any measure, this is an impressive number of poems. 

 The comprehensive introduction that forms the first part of the present 

study provides a panoramic overview of Gansho’s works, with the goal of shedding 

light on both the character and purpose of the poems and highlighting the 

uniqueness of the different genres in which Gansho chose to write. The introduction 

discusses at length both theme and form, with an emphasis on the connection 

between the formal and melodic characteristics of the poems. The discussion entails 

a comparative analysis of the poems with the conventions, paytanic traditions, as 

well as selected motifs from the poetry of the Spanish Golden Age. This section of 

the study deals with the poetic traditions that consolidated among Gansho’s 

contemporary Jewish poets in the Ottoman Empire. The poems are also examined in 

their historical and socio-cultural contexts, i.e., the influences of the more general 

changes that Jewish society was undergoing in light of Ottoman society and the 

blossoming of the Safed Kabbalah.  

Each of the ten chapters in the present study approaches Gansho’s poetry 

from a different angle. The first chapter surveys the history of the scholarship. The 

second chapter explores the poet’s life and the roles and positions he filled in the 

Jewish community in Bursa, aside from his vocation as a poet and paytan. The third 

chapter focuses on the scope and physical description of Gansho’s book, discussing 

the extant sources of his poems in printed editions, manuscripts, and modern 

publications—and examining their distribution and later uses. 

The fourth chapter explores the religious and social context for the 

composition of Gansho’s poems, discusses the change that occurred in the status of 

late liturgical poetry, and classifies Gansho’s poems as para-liturgical. Much of this 

chapter is dedicated to a classification of the poems by genre, including a detailed 

and in-depth analysis of the types and genres of poems typical of late, paytanic-

affiliated poetry. The analysis of the poems in the present study suggests that while 

Gansho’s poems seem to be organized according to the familiar paytanic types 

familiar from Spain: תחינה בקשה, תוכחה, וידוי, קינה, ופזמון (appeal, request, 

supplication, confession, elegy, and melody) all belonging to the selihot group and to 

accord with these types in subject-matter and theme, in fact their affinity with the 

Spanish paytanic tradition is manifested in the use of the name alone. Moreover, 

later in the study we see the appearance in his poetry of some of the main themes 

that appeared in Hebrew religious poetry as well – destruction, exile, revenge and 

redemption. These were recurring themes throughout Jewish literary history are also 

the main theme of the seliha. Thus it turns out that the subject-matter of the selihot 

corresponds with that of Hebrew redemption poetry; both have a significant 

presence in Gansho’s poems. Furthermore, the hour of the day referred to in 
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Gansho’s poems accords with the hour of hearing selihot – before sunrise or at 

midnight – the hours of the rituals that were undergoing renewal under the 

influence of the Safed Kabbalah. Thus it seems that Gansho’s book of poetry is a kind 

of seder selihot, organized according to the days on which the poems were to be 

sung. Moreover, Gansho’s poems, both the melodies and the types of selihot, were 

typical of the state of paytanic activity in the sixteenth century, in which liturgical 

poetry was no longer connected to the conventional liturgical framework in the 

statutory prayers. 

A large part of this study is dedicated to a literary analysis of the poems. The 

fifth chapter deals with the thematic content of Gansho’s works as religious para 

liturgical poetry and discusses the generic characteristics of the poems. Later, 

Gansho’s poems are classified into two types: non-allegorical redemption poems and 

allegorical poems, examining the influence of environmental factors on the motifs 

that arise in his poems. Another part of the chapter examines the meaning of various 

literary devices in the poems and in particular the grammatical interchanging of 

masculine and feminine language as related to the allegorical text. We will find that 

in the allegorical redemption poems, the transitions between masculine and 

feminine stem from the portrayal of the characters and narrators in the poems, 

which are distinct from that which was accepted in liturgical poetry in Spain, often 

diverging from the rules of grammar. The theological argument can explain most of 

these cases. The goal of the transitions from masculine to feminine in the allegorical 

poems, and in particular in the allegorical redemption poems whose subjects are 

love and desire and in which the speaker is God, is to create an illogical plain-sense 

meaning in the text as a signifier exposing the allegory. This was meant to indicate 

that the poem should not be read literally as an erotic love song and thus to 

distinguish it from regular love poems. The purpose of interchanging grammatical 

gender in the poems is the same as that of the incorporation of words or groups of 

words in the poems that are taken from the semantic field of the concealed layer. 

Thus, the role of the literary devices employed in the allegorical poems is also to 

mask and blur the identities of the speakers and to serve as another allegory-

exposing signifier. The changes in grammatical gender and the literary devices in the 

poems thus have an important artistic and literary value with a clear and significant 

goal. On the other hand, the phenomenon of the interchanging of masculine and 

feminine in the poems can also be explained in light of environmental influences and 

the Turkish language.  

The sixth chapter, which examines the influences of Spanish medieval 

Hebrew poetry on Gancho’s poems and his use and adaptation of certain 

conventions and motifs from secular poetry, suggests a lessening of the Spanish 

motifs in the poems, giving way to the subjects of redemption. In a few of the poems 

the characters and motifs appear according to their stereotypical form from Spanish 
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secular poetry, but here, too, the resemblance is only partial, and they no longer 

express duality or paradox. In most of the poems, the Spanish motifs are channeled 

into the theme of redemption. 

The seventh chapter examines the prosodic characteristics of the poems: 

meter and rhyme. These formal elements in the poems are connected to Turkish 

music and song. As in Turkish music, the sound is emphasized through frequent 

rhyming as well as internal rhyming. Almost without exception, Gansho writes his 

poems in a non-Spanish phonetic syllabic meter. These choices create the impression 

of lightness and flowing as is befitting of sung poetry. 

Chapter eight of this study focuses on the wide range of formats chosen by 

Gansho in his book – something that also contributed to its uniqueness. The Turkish 

influences – the adoption of Turkish melodies into the poems – and the more 

general strengthening of the status of music at that time are evident in the formal 

aspect of the poems: the multiplicity of strophic forms, refrains, and frequent 

rhyming. In his poems, Gansho adopts the entire Turkish musical array that was 

suitable to the vocal performance of the poems, and which was used also in Turkish 

poetry, which included formats with a rich and frequent rhyme scheme and different 

types of refrains. Here, Gansho incorporated new models and patterns, chose 

existing Hebrew formats and old patterns, or adapted forms from the Spanish school 

to accord with the Turkish music-inflected forms. At the same time, he chose existing 

models from Hebrew poetry and adapted them to Turkish formats. In such a way he 

created a fusion between Turkish music and the existing formats in Hebrew poetry 

that Gansho chose for his poems. This formal variety is an unequivocal expression of 

the deep Turkish influence on the form of his poems. Although a similar process took 

place under the influence of Spanish melodies, its scope in the poems is limited. Thus 

we conclude that the need to perform the music led to a greater variety of formats. 

Also the choice of other elements in the poems such as phonetic meter, refrains, as 

well as the simplicity, the frequent rhyming, and other acoustic elements are all 

related to music and sung poems. 

The ninth chapter deals with poetic ornamentations and language. Although 

the poetic ornamentations that Gansho uses in his poems are Spanish, their 

frequency in the poems is low and their simplicity is apparent. Instead, the poems 

employ ornaments that enrich their musical dimension, on the one hand creating a 

feeling of flow and lightness that fits with the sung nature of the poems, and on the 

other hand helping to emphasize the suffering of exile and the hope and supplication 

for redemption. Linguistically, Gansho employs the Hebrew language from different 

periods and does not limit himself to biblical Hebrew alone. 

The tenth chapter deals with melody and music. The musical element in 

Gansho’s poems is closely related to Turkish music: the book, הפזמונים ספר  is 
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arranged according to the Ottoman maqams, and Gansho overwhelmingly chose 

Turkish melodies to accompany his poems. An examination of the musical dimension 

of the poems also suggests that the foreign melody influenced the form of the 

poems themselves. There is a certain degree of correspondence in form, meter, and 

sound between the poetic masterpiece and the new poem. The variety of refrains in 

the poems is also a result of the influence of music on the structure of the poem. 

The final chapter summarizes the findings of the study. Poetry held a 

significant role in society during the period at hand. Popular influences were on the 

rise and mystical trends gave the individual the feeling that he could hasten the 

coming of redemption and fix the flaw in Creation through his own acts and through 

rituals that were being renewed in Safed under the influence of R. Isaac Luria 

Ashkenazi (Ha’Ari) and his mystical followers. Poetry was an integral part of these 

rituals, in contrast to the liturgical poems in the Spanish Golden Age, which was 

elitist, erudite, and aristocratic. Thus, classical Spanish motifs became less prominent 

in the poems while the popular motifs and influences of the surrounding Turkish 

milieu became more pronounced. This phenomenon runs consistently through 

Gansho’s poems and is manifested in every aspect of them – content, form, melody 

and music, and in the artistic means by which they are written. 

 Poet R. Yosef Gansho and his works represent the advent of a new poetic 

school, and we see this manifested in his poems in many ways. Gansho represents 

another stage in the distancing from the Spanish tradition and integration into 

Turkish society and culture. His poems, written after the expulsion from Spain, 

express the troubles of the times and the preoccupation with redemption, and 

exhibit the influence of the Safed Kabbalah. Gansho’s poetry is popular because it is 

the poetry of the people.  

 This work contributes to the study of Hebrew poetry, being the first 

comprehensive work to deal with the life and works of R. Yosef Gansho. The study 

contributes to the expansion of knowledge on Hebrew poetry in the East following 

the expulsion from Spain and helps understand the character and unique nature of 

the new poetics that consolidated in the East in this period.  
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