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   שלום בן יוסף שבזישלום בן יוסף שבזישלום בן יוסף שבזישלום בן יוסף שבזי

  

  

        טוביטוביטוביטובי    יובליובליובליובל    יוסףיוסףיוסףיוסף ::::יאריאריאריארבבבב                                                    ארבעה שירים ארבעה שירים ארבעה שירים ארבעה שירים 
             

        
        י ֲהמֹוַני ִמְּמצּוָלהי ֲהמֹוַני ִמְּמצּוָלהי ֲהמֹוַני ִמְּמצּוָלהי ֲהמֹוַני ִמְּמצּוָלהלֵ לֵ לֵ לֵ גְ גְ גְ גְ ֲאיָֻּמה ַהְמִׁשי ִּד ֲאיָֻּמה ַהְמִׁשי ִּד ֲאיָֻּמה ַהְמִׁשי ִּד ֲאיָֻּמה ַהְמִׁשי ִּד 

  אלשבזי: חתימה

  -- --v: בטורי האזור; --v-- -- / -- v-- -v: המשקל
  

  

  י ֲהמֹוַני ִמְּמצּוָלהלֵ גְ ִּד                  ֲאיָֻּמה ַהְמִׁשי

  ָיִקים ְלֻסָּכה ַהְּנפּוָלה    ְלדֹוֵד ִּבְקִׁשי    

  ִּתְהִיי ְּבֹרב ִׂשְמָחה ְסגּוָלה  ְלַחְסּדֹו ִדְרִׁשי     

  ְוַהְנִחי ָבִנים       

  ֲעַדת ֵאיָתִנים    5  

  ְׁשֶהם ֶנְאָמִנים      

  ִנְׂשַמח ְּבבֹוא ַּכָּלה ְּכלּוָלה    ְּבֶאֶרץ ָקְדִׁשי    

  :ַצֶּמֶרת ֶאֶרז ַהְּׁשתּוָלה  ּוַמה ּטֹוב ָׁשְרִׁשי    

  ֹוִסי ְוֶחְלִקיְמָנת ּכִּכי הּוא     ְלדֹוִדי חֹוֵׁשק    

  הּוא גֹוֲאִלי ָּתִמיד ְוֶחְׁשִקי    ּוִמַּיד עֹוֵׁשק  10  

  ְפִקיהּוא ִיְּתָנה ָצְרִּכי ְוסָ                  ְוָדתֹו נֹוֵׁשק

  
  

. האל – לדודךלדודךלדודךלדודך. 2.  מן הגלותממצולהממצולהממצולהממצולה. ישראל – המוניהמוניהמוניהמוני.  העליהמשיהמשיהמשיהמשי. השכינה– איָֻמהאיָֻמהאיָֻמהאיָֻמה. 1

. 4. שרויה – סגולהסגולהסגולהסגולה. 3. מלכות ישראל    ––––הנפולה הנפולה הנפולה הנפולה לסכה לסכה לסכה לסכה . יא, טוסעל פי עמ –' וכויקים יקים יקים יקים 

בבא (בניו של אברהם שנקרא איתן  – עדת איתניםעדת איתניםעדת איתניםעדת איתנים. 5. הובילי את ישראל – והנחי בניםוהנחי בניםוהנחי בניםוהנחי בנים

 – צמרת ארזצמרת ארזצמרת ארזצמרת ארז. 8. כשתשוב השכינה לארץ ישראל – בבוא כלה כלולהבבוא כלה כלולהבבוא כלה כלולהבבוא כלה כלולה. 7). א,בתרא דף טו

.  חושקים באלישראל – לדודי חושקלדודי חושקלדודי חושקלדודי חושק. 9) ג, יזזקאליח(מלכי יהודה וישראל בימי קדם 

ודתו ודתו ודתו ודתו . 11 .חושק אני בו – וחשקיוחשקיוחשקיוחשקי. הגויים – עושקעושקעושקעושק. 10. ה, טזליםתה – מנת כוסי וחלקימנת כוסי וחלקימנת כוסי וחלקימנת כוסי וחלקי

        .אני נושק תורתו – נושקנושקנושקנושק
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  ְמַפְרֵנס ַלֹּכל      

  ְוָזן ּוְמַכְלֵּכל      

  ֲעֵלי ַיד ַּבת ֹּכל      

  טּובֹו ְּבָכל ָמקֹום ְמֻמָּלא   ְּבֵחן ּוְבַרְחִׁשי  15  

  :ְנִחיל ֲעָדתֹו ָהֲאצּוָלההִ     ְוָקו ַהִּׁשִּׁשי    

    ְמעֹון ָּכל ַהְּבָרכֹות, נֹוָרא    ְׁשמֹו ִיְתָּבַר  

  ּוכֹותְוֹרב טֹובֹות ְמׁש, ָלנּו    ְלָחן ָעַרְלׁשֻ     

    ִויַפְרְנָסה ׁשֹוֵנה ֲהָלכֹות    ְיעֹוֵרר ַחְדַר  

  ִּליםְראֶ ְיַצו אֶ     20  

  יםְוַהַּגְלַּגּלִ       

  ְלהֹוִסיף ַטִּלים      

  ִויקֹוְמָמה ִקְרָיה ְׁשכּוָלה  יח ִׁשְמִׁשיְזִר ְויַ     

  :ַנְפִׁשי ְבֵחן ִּתְהֶיה ְּגאּוָלה    ים ֹראִׁשיְוָיִר     

  ַוְאִני ְּבאּוָזל ַהְּבנּוָיה  ְּבֵליל ָחַלְמִּתי   25  

  ם ַהְּיִׁשיָבה ַהְּׁשרּוָיהעִ     ְוִנְתַחַּבְרִּתי    

  ָוָיהִלְׁשּתֹות ְּבֵחן ּכֹוִסי ְר     ְוָאז ָׂשַמְחִּתי    

      

        

והיוד תוספת לצורך ) ב, מהליםעל פי תה(ברצון  – וברחשיוברחשיוברחשיוברחשי. 15. השכינה    ––––בת כל בת כל בת כל בת כל . 14

ה "המיוצגת באות וו שבשם הוי', תפארת'הספירה הששית  – וקו הששיוקו הששיוקו הששיוקו הששי. 16. החרוז

על פי ברכת (האל   ־מעון כל הברכותמעון כל הברכותמעון כל הברכותמעון כל הברכות. 17. ישראל – עדתו האצולהעדתו האצולהעדתו האצולהעדתו האצולה. ומסמלת את התורה

. 19). א,על פי בבא בתרא דף עה(לעתיד לבוא  – לשלחן ערךלשלחן ערךלשלחן ערךלשלחן ערך .18). מעין שבע בליל שבת

, המשיח – שונה הלכותשונה הלכותשונה הלכותשונה הלכות. יעמיד פרנס על הציבור – יפרנסהיפרנסהיפרנסהיפרנסה). א, טריהזכ(המשיח  – חדרךחדרךחדרךחדרך

 – הגלגליםהגלגליםהגלגליםהגלגלים. 21). ז,שם לג(מלאכים  – אראליםאראליםאראליםאראלים. 20). ב, יאעיהויש(שיהיה תלמיד חכמים 

. 23). ב,שבת דף פח(המתים ה להחיות בו את "טל שעתיד הקב – טליםטליםטליםטלים. 22. שברקיע

. 25). כא,שם מט(ירושלים  – קריה שכולהקריה שכולהקריה שכולהקריה שכולה). ב-א, סעיהויש(יגאלני  – ויזריח שמשיויזריח שמשיויזריח שמשיויזריח שמשי

. 26    .'יזאל'על פי שמה הערבי הקדום , כינויה העברי של צנעא בפי יהודי תימן – באוזלבאוזלבאוזלבאוזל

בזמן ושהיה קבוע בתוככי צנעא ) כניס אלעלמא(מדרש החכמים  – הישיבה השרויההישיבה השרויההישיבה השרויההישיבה השרויה

וכאן , ה, כגליםתה – כוסי רויהכוסי רויהכוסי רויהכוסי רויה. 27). לא'מסגד אלג(נהפך למסגד ) 1679(ע גלות מוז

  .הכוונה לתלמוד תורה
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  ְוָׂשַמח ִלִּבי         

  ְּבִמְׁשֶּתה ִעְנִּבי      

  ר ִאְנִּביְמֻׁשּמָ     30  

  הּלָ ֵהם ַּכֲחִצי ּגֹוֶרן ֲעגֻ     ְוֶגֶפן ִׁשְבִׁשי    

  :אלָ וְ ַאּכְ ִּבְגֵדי ְפֵאר ִׂשְמִחי   ֲאיָֻּמה ִלְבִׁשי      

  ַּתִּגין ֲעֵלי ִׁשְבֵטי ֲעָדִתי  ְזכּות ַהּתֹוָרה      

  ֵאל ַחי ְיסֹוֵבב ַנֲחָלִתי    ְּבֶקֶרן אֹוָרה    

  ְיֶהא ֵחֶלק ְמָנִתי, ַחְסּדוֹ     ְיַצו ִּבְמֵהָרה  35  

  ְיַקֵּנא ִלְׁשמוֹ       

  ְוַיִּציל ַעּמוֹ       

  ְוֵאׁש ָּדת ָלמוֹ       

  ר ְלַדְרִּכי ַהְּסלּוָלהַּתְנִהי  ְּביֹום ּוְבַרְמִׁשי    

  :הלָ צּוַבע ְמ ַרב ָל ְּבָים טָ     ֲאיָֻּמה חּוִׁשי  40  

  ר ִׁשיר ְנִגיָנהִלָּב ְלַחּבַ   ְילּוד ַמְׁשָּתא ִׁשית    

  ּתֹוַרת ֱאֶמת ָחְכָמה ּוִביָנה  ְוַקח ָל ֵראִׁשית    

  ָנה                       קּוָמה ֲאָמַרי ַהֲאִזי  ְּבִמָּדה ִׁשִּׁשית    

  ְלצּור ַיֵחָדה         

  ְוָהֵכן ֵציָדה    45  

        

        

על (הסנהדרין  – וגפן שבשיוגפן שבשיוגפן שבשיוגפן שבשי. 31. ִפרִיי בארמית – אנביאנביאנביאנבי. 30. משל לתורה, ייני – ענביענביענביענבי. 29

 – עגלהעגלהעגלהעגלה כחצי גורןכחצי גורןכחצי גורןכחצי גורן). י, מאשיתאונקלוס לבר(שריגים  – שבשישבשישבשישבשי). א,פי חולין דף צב

. א, נבעיהועל פי יש –'  וכויייילבשלבשלבשלבש. השכינה – איָֻמהאיָֻמהאיָֻמהאיָֻמה. 32). ג,משנה סנהדרין ד(הסנהדרין 

התורה  – אש דתאש דתאש דתאש דת. 38. ט, בריהעל פי זכ– ''''בקרן וכובקרן וכובקרן וכובקרן וכו –. 34. כבראשונה בארמית – כאְולאכאְולאכאְולאכאְולא

די לך להיות בגלות  – ''''רב וכורב וכורב וכורב וכו. 40. התורה – תנהירתנהירתנהירתנהיר. בערב – וברמשיוברמשיוברמשיוברמשי. 39). ב, לגריםדב(

. אבן למשפחת משת, המשורר – ילוד משתאילוד משתאילוד משתאילוד משתא. 41. ישראל – טבעטבעטבעטבע). ג, סטליםעל פי תה(

הספירות העליונות בתורת  – חכמה ובינהחכמה ובינהחכמה ובינהחכמה ובינה. תורת הסוד    ––––תורת אמת תורת אמת תורת אמת תורת אמת . 42. תן – שיתשיתשיתשית

הכר בייחוד  – יחדהיחדהיחדהיחדה. האל – לצורלצורלצורלצור. 44. 16ראו לעיל טור  – במדה ששיתבמדה ששיתבמדה ששיתבמדה ששית. 43. הקבלה

        . לעולם הבא על ידי לימוד התורה – צידהצידהצידהצידה. 45. האל
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  ְוָקְרַּבן ּתֹוָדה      

  ָדה א ְיֻסָּלאסֹוד ַהְּתעּו  ִשי'א ַתכְ יב לַ ְוִט     

        :               ַחָּטאְת ִּתְהֶיה ְמחּוָלה              ְוָתׁשּוב ָחְפִׁשי   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

אין ערוך  – לא יֻסלאלא יֻסלאלא יֻסלאלא יֻסלא). טז, חעיהויש(התורה  – התעודההתעודההתעודההתעודה. היה בטוב אל תירא: תרגום. 47

        .עווןתיעשה נקי מכל חטא ו    ––––' ' ' ' ותשוב וכוותשוב וכוותשוב וכוותשוב וכו. 48). טז,איוב כח(לו 
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        ַהר ָקְדִׁשיַהר ָקְדִׁשיַהר ָקְדִׁשיַהר ָקְדִׁשייֹום ֶאְזְּכָרה ַמְלִּכי ִּכְסאֹו ּבְ יֹום ֶאְזְּכָרה ַמְלִּכי ִּכְסאֹו ּבְ יֹום ֶאְזְּכָרה ַמְלִּכי ִּכְסאֹו ּבְ יֹום ֶאְזְּכָרה ַמְלִּכי ִּכְסאֹו ּבְ 

  אלשבזי: החתימה

  -- -v--: הבינוני; -v--: הטור הקצר, באזור; -- -v- -- / --v--: המשקל

  

  

  ַהר ָקְדִׁשיִּכְסאֹו ּבְ   יֹום ֶאְזְּכָרה ַמְלִּכי    

  ְבִׁשיִמּצּוף ְוטּוב ִּד   ייְֻמַּתק ְּבִׁשיר ִחּכִ     

  ְטִׁשיּוְבאֹוְיַבי ּבִ   דֹוד ַחִּכיַרְעָיה לְ     

  ְרִׁשיֵחן ַאֲהָבה ִּד     ַרְחִצי ְוִהַּזִּכי    

  ֵניׁשּוִרי ּפְ     5  

  ֵניִׁשְבֵטי ּבְ       

  ְּבנוֹ , ִאיׁש ָּתם      

  ַעם ׁשֹוְכֵני      

  ֵּתיָמן ְוַגם אּוָזל        

  ָלֶהם ְרִצי    10     

  ֹּכֶפר ְמִצי      

  ָּדל ַאְּמִצי      

  ַּגם ַקְּבִצי      

  ָהמֹון ֲאֶׁשר ִנְגָזל        

  ִבירִמְׁשִחי ּגְ     15  

  ֹּכֵהן ֲאִביר      

  ִיְהֶיה ְסִביר      

          

    ––––בטשי בטשי בטשי בטשי . היא השכינה, כנסת ישראל – רעיהרעיהרעיהרעיה. 3. ירושלים    ––––הר קדשי הר קדשי הר קדשי הר קדשי . ה"הקב    ––––מלכי מלכי מלכי מלכי . 1

). כז, כהשיתברא(יעקב     ––––איש תם איש תם איש תם איש תם . 7. ראי    ––––שורי שורי שורי שורי . 5. הזדככי    ––––והזכי והזכי והזכי והזכי . 4. ִּכבׁשי וִדרסי

על פי שמה , צנעא בפי יהודי תימן – אוזלאוזלאוזלאוזל. 9. צאצאי יעקב השוכנים בתימן – ''''בנו וכובנו וכובנו וכובנו וכו

ישראל  – דלדלדלדל. 12. המציאי סליחה    ––––כפר מצי כפר מצי כפר מצי כפר מצי . 11. אותם    ––––להם להם להם להם . 10. 'יזאל'הערבי הקדום 

כוהנו     ––––כהן אביר כהן אביר כהן אביר כהן אביר . 16. המשיח    ––––גביר גביר גביר גביר . 15. בגלות    ––––נגזל נגזל נגזל נגזל . ישראל    ––––המון המון המון המון . 14. שבגלות

  . בעל סברה, תלמיד חכם    ––––סביר סביר סביר סביר . 17). כד, איהוישע(של האל 
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  ִבירָיֹבא ְּד       

  ָאז אֹוְיִבי יּוָזל        

  :בִיּפֹול ְלִפי ָחֶר   ֶּפֶרא ֲאֶׁשר ָאַרב  20  

  אֹות ִנְקָמרָחְׁשָקּה ּבְ   ַאְהַבת ְיַפת קֹוָמה    

  ָמרָהָדר ְּכמֹו ּתָ    ֲאֶׁשר ִנְדָמהָיְפָיּה    

  ֶׁשֶמׁש ְּבִזיו ִנְגָמר  ִפי ַעְלָמהֵמֹרב יְ     

  ְלנֹוְגִנים ִנְׁשָמר  ֱחָיה ָחְכָמהּלֶ ִמ     

  ָרּהאֳ סֹוד ּתָ         25     

  ִמּיֹוְצָרּה      

  ּוְביֹוְׁשָרּה      

  ָׁשם ָזֳהָרּה      

  ְיָלהַּבּיֹום ּוַבּלַ         

  ֵאׁש ָּדת ְרָפא    30  

  ָּדל ִיְכְסָפה      

  ־מֹור ִמְּׂשפָ       

  ָפהָתיו ִיְּט       

  ַאֲהַבת ַּכָּלהמֵ         

  יללֹוֵבׁש ְּכלִ     35  

  ֵמאֹור ֲעִליל      

  ּוְבזֹוג ְּגִליל      

  ִיְׁשַמע ֲחִליל      

  נֹוֵגן ְּבקֹול ַצְהָלה        

    

  

על (אבי המוסלמים , ישמעאל    ––––פרא פרא פרא פרא . 20. יושפל    ––––יוזל יוזל יוזל יוזל . 19. קודש הקודשים    ––––דביר דביר דביר דביר . 18

סימן מיוחד מקושט     ––––אות נקמר אות נקמר אות נקמר אות נקמר . 21. כנסת ישראל    ––––יפת קומה יפת קומה יפת קומה יפת קומה . 21). יב, טזשיתפי ברא

אף הוא כינוי לכנסת     ––––עלמה עלמה עלמה עלמה . 23. דומה    ––––נדמה נדמה נדמה נדמה . 22    ).ב,על פי שבת דף נט(בכסף וזהב 

פנייה אל התורה     ––––    'וכואש דת אש דת אש דת אש דת . 30    .ז,שמות רבה כג    ––––נגנים נגנים נגנים נגנים . 24. נעלם    ––––נגמר נגמר נגמר נגמר . ישראל

על פי  –    'וכומור מור מור מור . 32. לשכינה לרפא על ידי לימודה את תשוקת ישראל) ב, לגיםדבר(

ובזוג ובזוג ובזוג ובזוג . 37. גלוי – עלילעלילעלילעליל. 36. כתר    ––––כליל כליל כליל כליל . ה"קבה    ––––לובש כליל לובש כליל לובש כליל לובש כליל . 35. יג, הר השיריםשי

  . ענבל הפעמון    ––––גליל גליל גליל גליל 
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                      ִמָּנֳעמוֹ    40     

  ב ַטֲעמוֹ טּו      

  קֹול ַּפֲעמוֹ       

  ִׁשיר ָנֳאמוֹ       

  ִיְרָּפא ְלֵלב ֶנְחָלה        

  :ה ְוִיְתָקַרבְאתֶ יֶ    ֹּבֶקר ְוַגם ֶעֶרב  45  

  ֹוםְּבִרים ַהּיִמְתחַ    ָלִביא ְוַהִּלְבָיא    

  צֹוֶפה ְפדּות ָאיֹום    ַוְאִני ְבמֹוָׁשִבי    

  םּוְבִריְת ַקּיֵ   צּוִרי ְׁשַלח ִּתְׁשִּבי    

  ַמֵהר ְׁשַלח ִּפְדיֹום    ַרֵּפא ְלֶנְעָצִבי    

  ָנהִלי ּתְ אֵ     50  

  ֶאְתּכֹוְנָנה      

  ֵאיך ֶאְׁשְּכָנה      

  הנָ ם ֶּבן עֲ עִ       

   ְרצֹוֶניׁשִח ּתָ         

  ּו ְקבֹוץָלנ    55  

  ָּבנּו ֲחפֹוץ      

  ֹאְיִבים ְנפֹוץ      

  ָהִעיר ְלֵקץ      

        ּוְׁשַלח ְמִׁשיֶח  

  ם ְּדֵלהיִ מַ     60     

  ָרׁש ַהֲעֵלה      

  ֶאל ֵהיְכלוֹ       

   ַקְּבלוֹ ָיּה      

  

. 45. חולה – נחלהנחלהנחלהנחלה. 44. דיבורו    ––––נאמו נאמו נאמו נאמו . 43. צעדיו – פעמופעמופעמופעמו. 42. מנעימותו    ––––נעמו נעמו נעמו נעמו . 40

. ה ושכינתו נזקקין זה עם זה"קב    :א,על פי סנהדרין דף קו –    'וכויא יא יא יא לבלבלבלב. 46. יבוא    ––––יאתה יאתה יאתה יאתה 

פדיום פדיום פדיום פדיום . 49. אליהו הנביא    ––––תשבי תשבי תשבי תשבי . אלי    ––––צורי צורי צורי צורי . 48. ה"הקב    ––––איום איום איום איום . בגלות    ––––במושבי במושבי במושבי במושבי . 47

. 57. לארץ ישראל    ––––קבוץ קבוץ קבוץ קבוץ . 55    .וכאן כינוי לגויים, מצאצאי עשו    ––––ענה ענה ענה ענה . 53. גאולה    ––––

. 61. קרב את הגאולה    ––––העיר לקץ העיר לקץ העיר לקץ העיר לקץ     . את הגאולהקרב    ––––העיר לקץ העיר לקץ העיר לקץ העיר לקץ . 58. פזר, הפיץ    ––––נפוץ נפוץ נפוץ נפוץ 

  .בית המקדש    ––––היכלו היכלו היכלו היכלו . 62. ישראל    ––––רש רש רש רש 
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ִּבְזכּות ְׁשָבֶטי                                                         

  :ַרבַמת ְוִיְׁשּתָ צְ יִ   ֶּפֶרא ֲאֶׁשר זֹוַרב  65  

  ִילִרי חַ ִהְתַאּזְ     ׁשּוִבי ְיִחיָדִתי    

  מֹוד ְּבעֹוד ַלִילַלעְ     י ָּדתִ ַזִּכי ְלַעם    

  ָחְכַמת ֲאִביַגִיל  ָאִעיר ְּבַאֲהָבִתי    

  ּתֹור ַּבת ֲאִביַחִיל    עֹוָנִתיָאָתא ּבְ     

  צּוִרי ְצַלח    70  

  חּון ֶנֱאַלח      

  ִיּנֹון ְׁשַלח      

  ַלחֹאְיִבי ְּד       

  ַרֵּפא ְלִנְכָאִבים        

  75    ִליִדיְד  

      ַצו ַחְסְּד  

  ִּבְרצֹונְ       

  ּוְבִיְׁשעֲ       

  ָּתִׁשיב ְלׁשֹוָבִבים        

  ִיְתַרְּפאּו    80  

  ָעם ִנְדְּכאּו      

  ֵחן ִיְמְצאּו      

  ִּכי ָצְמאּו         

        ַיְחָּדו ְלֵמיֶמי  

  

  

. 66. . . . יכלה בשרב    ––––ישתרב ישתרב ישתרב ישתרב . ייכרת    –––– יצמת  יצמת  יצמת  יצמת 115. יבש – זורבזורבזורבזורב. 20ראו טור     ––––פרא פרא פרא פרא . 65

אשה     ––––אביגיל אביגיל אביגיל אביגיל . 68. בגלות    ––––בעוד ליל בעוד ליל בעוד ליל בעוד ליל . ם זכותתני לה    ––––זכי זכי זכי זכי . 67. כנסת ישראל    ––––יחידתי יחידתי יחידתי יחידתי 

בת בת בת בת . זמן הגאולה    ––––תור תור תור תור . ביַמי    ––––בעונתי בעונתי בעונתי בעונתי . 69. וכאן כינוי לשכינה, )ג, כהל אשמוא(חכמה 

. 71. בוא, צא לדרך    ––––צלח צלח צלח צלח . 70. המסמלת את עם ישראל) טו,אסתר ב(הדסה  – אביחילאביחילאביחילאביחיל

    ––––דלח דלח דלח דלח . 73). ב,סנהדרין דף צח(המשיח  – ינוןינוןינוןינון. 72. ישראל המושפל בגלות    ––––נאלח נאלח נאלח נאלח 

תקבל     ––––תשיב לשובבים תשיב לשובבים תשיב לשובבים תשיב לשובבים . 79. ישראל – ידידךידידךידידךידידך. 75. ישראל שבגלות – נכאביםנכאביםנכאביםנכאבים. 74. רמוס

על פי (לקרבתך     ––––למימיך למימיך למימיך למימיך . 84. ישראל שבגלות    ––––עם נדכאו עם נדכאו עם נדכאו עם נדכאו . 81. את תשובת החוטאים

        ). ב, מביםתהל
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  :ָרם ִיְצַרבִזיו ָּתאֳ            ַסְפסֹוף ְוֵעֶרב ַרב  85

  הפֶ ד יָ דוֹ י לְ ּלִ חַ   היָ עְ ל ַר ָד י לְ ִר ְח ּבִ     

  הפֶ י צוֹ נִ  אֲ ֵּד סְ חַ   היָ בְ  ִׁש תוֹ ה ּבְ ּמָ ּכַ     

  הפֶ וֹ ל ּכעֹ א ּבְ ֶר ּפֶ   היָ בְ י צִ בִ ה צְ יכָ אֵ     

  הל ּפֶ י ּכָ לֵ ן עֲ לוֹ קָ   היָ ְר ם עֶ גַ ם וְ ירֹ עֵ     

  התָ לְ ם ּגָ יוֹ       90

  התָ חֲ ְׁש ז נִ ָא      

  התָ עֲ י טָ ּכִ       

       ָהתָ לְ א ע  

  הוָ לְ ם ׁשַ קוֹ ת ְמ זוֹ ְח לַ         

  אָר י ְק ַּד ׁשַ       95

  הָר חֲ בְ ת נִ ּבַ       

  הָר ּפְ א ּכַ ְט חֵ       

  הָר ְּׁש  יַ ׁשחּו      

  הוָ ְק ים ּתִ ִׂש ך וְ ֶר ֶּד         

  ינִ ם עֲ חֵ ַר       100

  ינִ ּפְ צְ ָעם נִ        

  ינִ כְ וֹ ּׁשִמ       

  ינִ נְ אוֹ תְ ִמ       

  ח ְלָכל ֶחְדָוהכַ ׁשָ         

  :לֹו ָחַרבִּכי ָאהֳ   ָׁשר ִׁשיר ְוא ָעַרב    105

  ָיֹבא ֲאהּוב ִלִּבי  א דֹוִדיםבוֹ ת ְמ ה עֵ זֶ     

        

. ישראל    ––––דל דל דל דל . 86. יישרף    ––––יצרב יצרב יצרב יצרב . וכאן כינוי לגויים) ד, יאברבמד(אספסוף     ––––ספסוף ספסוף ספסוף ספסוף . 85

    ––––' ' ' ' צביה וכוצביה וכוצביה וכוצביה וכו. ה"הקב    ––––צבי צבי צבי צבי . 88. ה"קב ה ה ה ה––––דוד יפה דוד יפה דוד יפה דוד יפה . בקשי    ––––חלי חלי חלי חלי . השכינה    ––––רעיה רעיה רעיה רעיה 

השכינה     ––––גלתה גלתה גלתה גלתה . 90. חרפה –    'וכועירם עירם עירם עירם . 89. ישראל    המוסלמים משעבדים את

. ישראל    ––––בת נבחרה בת נבחרה בת נבחרה בת נבחרה . 96. ירושלים – מקום שלוהמקום שלוהמקום שלוהמקום שלוה. 94. חטאה    ––––טעתה טעתה טעתה טעתה . 92. מירושלים

העם שאני חי     –––– שוכני  שוכני  שוכני  שוכני .102    ).ד, פגיםתהל(ישראל     ––––נצפני נצפני נצפני נצפני . 101. מהר    ––––חוש חוש חוש חוש . 98

שיריו אינם ערבים כי בית המקדש חרב     ––––' ' ' ' שר שיר וכושר שיר וכושר שיר וכושר שיר וכו. 105    .ישראל    –––– שכח  שכח  שכח  שכח .104    .בקרבו

        .ה"הקב    ––––אהוב לבי אהוב לבי אהוב לבי אהוב לבי . הגאולה    ––––מבוא דודים מבוא דודים מבוא דודים מבוא דודים . 106    ).ד, קלזיםעל פי תהל(
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  ְׁשִּבייֹום ֶאְׁשְמָעה ּתִ   יםַוְאִני ְלִׁשיר ַאְקִּד     

  רּוַח ֱאַהי ִּבי  רֹון מֹוִדיםִׁשְבַטי ּבְ     

  ַּבת ַרֲעָיה ַהְרִּבי  יִדיםחֹוִזים ּוַמּגִ     

  

  ִריתִׁשְמִרי ּבְ     110  

  ַעד ַאֲחִרית      

  ָּבִנים ְזִרית      

  ִריתן ְׁש יכָ אֵ       

  ִׁשיָלֶהם ְּתַבּקֵ         

  ִלְבִׁשי ְלבּוׁש    115  

  ָזָהב ֲחבּוׁש      

  תּוׁשְּבִצי נְ ִק       

  ִמּפּוט ְוּכּוׁש      

  ֹוְלִלים ַהְמִׁשיּצלַ         

  ָׁשהי ּגְ ַמְלּכִ     120  

  ָׁשהְּד ָּדת חַ       

  ַּבת ּבֹוְׁשָׁשה      

  ָׁשהקּום ַקְּד       

  ֶלה ְלַהר ָקְדִׁשיַנעְ         

  

  :ֵעֶרבכָ ִּכְׁשִתי וְ     ברֵ ִבי קָ ּוְמַאהֲ   125  

        

    ––––חוזים ומגידים חוזים ומגידים חוזים ומגידים חוזים ומגידים . 109. ישראל    ––––שבטי שבטי שבטי שבטי . 108. אליהו הנביא מבשר הגאולה    ––––תשבי תשבי תשבי תשבי . 107

. היית כל הזמן    ––––שרית שרית שרית שרית . 113. הפצת בגלות    ––––זרית זרית זרית זרית . 112. השכינה    –––– בת רעיה  בת רעיה  בת רעיה  בת רעיה .נביאים

. הבהמקושט בז    ––––זהב חבוש זהב חבוש זהב חבוש זהב חבוש . 116). א, נביהועל פי ישע(הישועה     ––––לבשי לבוש לבשי לבוש לבשי לבוש לבשי לבוש . 115

 שיתברא(בני חם     ––––מפוט וכוש מפוט וכוש מפוט וכוש מפוט וכוש . 118). ד, מהיהוירמ(ישראל העקור מארצו     ––––נתוש נתוש נתוש נתוש . 117

. העלי    ––––המשי המשי המשי המשי . ישראל הטובעים בצרות הגלות – צולליםצולליםצולליםצוללים. 119. וכאן כינוי לגויים, )ו,י

    ––––בוששה בוששה בוששה בוששה . כנסת ישראל    ––––בת בת בת בת . 122. חדש את הברית עם ישראל    ––––דת חדשה דת חדשה דת חדשה דת חדשה . . . . 121

ה וכנסת ישראל המסמל את "מרמז כאן לזיווג קב, מההתאחד ע    ––––קדשה קדשה קדשה קדשה . 123    .מתביישת

ההדוקים  – כשתי וכערבכשתי וכערבכשתי וכערבכשתי וכערב. ה"הקב    ––––ומאהבי ומאהבי ומאהבי ומאהבי . 125. המקדש    ––––להר קדשי להר קדשי להר קדשי להר קדשי . 124. הגאולה

        .זה בזה
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  ִמן ַגיר אסַתאִדי  ַיא ַטאִלּב ַאלִחּכַמה    

  ַלא ַתנְעֵּכס ַעאִדי  ַאלַצּבר ַלּך ִחׁשַמה    

  אִדייּך ּבַ 'ִחַּתא ְיגִ   ֵקף ַקִּיד ַאלִּנעַמה    

  ַמא ַׁשית ַתתַקאִדי  יֻפִתיּך ַען ִּכלַמה    

  ַּבאּב ַאלֻעלּום    130  

  סּום'ַתקַוא ַאלגֻ       

  ַתוַּבה ְתרּום      

  ַקּבל ַאלֻעזּום      

  ר ִמן ַאלַּבטַרה'ִואחַד         

  ֻתּב ַתסְתִריח    135  

  ִריח'ַאַּנּך גְ       

  סַמּך ְטִריח'גִ       

  ַואלַּנפס ִריח      

  ַסּכַרהַהאִוי ְמַעא ַאל        

  ֻרּד ַאלְּכַלאם    140  

  וף ַאלְמַלאם'כַ       

  ַלאם'ַקּבל ַאלצְ       

  ץּ ִּבאלַּסַלאם'כֻ       

  ַרה'ִמן ַּכאן ִפי ַאלַחצ        

  :ֵרּב'ַואלֻקדס ּוַחּד ַית  ץ ַׁשרק ַואלַמגֵרּב'כֻ   145  

  

  

  

נהג בסבלנות / הו דורש החכמה שלא ממורי : תרגום. דברי המשורר אל עצמו. 126-145

כל , ילמדך דבר/ כבול את הנועם עד שיבואך מבקר , עצור/ אל תיעשה עוין , יעותובצנ

לפני הנסיעה / תחפוץ בתשובה / יראת הגופים / שערי החכמה / אשר תחפוץ ילמדוך 

/ גופך מושלך / אתה מוכה / חזור בתשובה וירווח לך / והישמר מן היהירות ] / המוות[

/ קודם החשכה / יראת התוכחה /  השב דברים /נמשכת אל ההשתכרות / והנשמה רוח 

למזרח ולמערב ולירושלים ולגבול ] בשלום[דרוש / אשר הוא נמצא / דרוש בשלום 

קודם שהפכה להיות מרכז לאסלאם על , שמה המקורי של העיר מדינה – רברברברב''''יתיתיתית. רב'ית

אבל כוונתו דרישת שלום , נראה ששבזי משתמש בשם זה לצורך החריזה. ידי מוחמד

  .כל עברל
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        ַּבֲחלֹום ַליָלה ֲחַלְמִּתיַּבֲחלֹום ַליָלה ֲחַלְמִּתיַּבֲחלֹום ַליָלה ֲחַלְמִּתיַּבֲחלֹום ַליָלה ֲחַלְמִּתי

  ]י[שבז: החתימה

  --v- -- v-- / -v- -- v-: המשקל

  --v- -- v-- / -v-  -- v-: הטור הארוך; --v- -- v-: הטור הקצר, באזור

  

  

  ֲעַדת ֹקֶדׁש ְּבֵני ָתםלַ   ָלה ֲחַלְמִּתיַּבֲחלֹום ַליְ   

  ָוָתםֲאָסרּוִני ּתֹוך נְ   ִּתיַאי ֶנֱאַחזְ נְ ֵּבין ְמׂשַ   

  ְמנֹוָתםַוֲאַנֵּתץ ַאְר   יּתִ ַכְר ָאז ְיִמין ָהֵאל זְ   

  נֹוָתםּכְ ְזרּו ִמִּמְׁש ִנפְ   ִּתיַּגם ְוֵחיֵליֶהם ְנַתְׁש   

  ָנְפָלה ֵאיָמה ֲעֵליֶהם    5

  קֹול ְּבַפַחד ִּפְּזֵריֶהם    

    
  

אלא כמין נבואה ,  כאן נתפש החלום לא כדברים שאין בהם ממש– בחלום לילהבחלום לילהבחלום לילהבחלום לילה .1

במראה אליו אתודע ' אם יהיה נביאכם ה): ו,במדבר יב(לאהרן ומרים ' ברי הכד, וחזיון

.  כינויים לעם ישראל– בני תםבני תםבני תםבני תם, , , , עדת קדשעדת קדשעדת קדשעדת קדש.  על עדת קדש– לעדת קדשלעדת קדשלעדת קדשלעדת קדש. בחלום אדבר בו

 – בין משנאי נאחזתיבין משנאי נאחזתיבין משנאי נאחזתיבין משנאי נאחזתי. הגויים,  האויבים– משנאימשנאימשנאימשנאי .2). כז,בראשית כה( יעקב אבינו – תםתםתםתם

יג על הפסוק ,לוי בבראשית רבה נו' והוא על פי מה שדרש ר, ציור לישראל שבגלות

לפי שהיה אברהם אבינו רואה את האיל ניתוש מן : 'והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו'

כך עתידין בניך להסתבך , ה"ל הקב"א. החורש הזה והולך ומסתבך בחורש אחר

 ישיבת ישראל בגלות הרי –'  וכואסרוניאסרוניאסרוניאסרוני. אדוםמבבל למדי מן מדי ליון מיון ל, למלכיות

' לר' אחות קטנה'השווה הפיוט . והוא ציור ידוע מן המדרש ומן הפיוט, היא כבית כלא

ומבית כלא עולה / מתי תעלה בתך מבור ): "2451א, 1970דודזון (אברהם גירונדי חזן 

, מת ומסוגלת באותה שעה מסוי– אזאזאזאז .3.  נוה הוא להם ולא לישראל– נותםנותםנותםנותם". תשבור

, לעמו'  שבועת ה– ימין האלימין האלימין האלימין האל. ה-ד, שמות רבה כגורא. שיש בה משום בטחון ושמחה

מילאוהו רוח עוז ) ח,ישעיהו סב(וגבורתו , שלא יתן עוד לגויים לשעבד את ישראל

 – [...][...][...][...]גם וגם וגם וגם ו .4.  היכליהם ומבצריהם של הגויים– ארמנותםארמנותםארמנותםארמנותם. וגבורה לצאת להילחם בגויים

 .6. טז, על פי שמות טו– נפלה אימה עליהםנפלה אימה עליהםנפלה אימה עליהםנפלה אימה עליהם .5.  פזרתי– נתשתינתשתינתשתינתשתי .כפל לשון לשם המשקל

: לו,ועל פי התוכחה בויקרא כו,  כל קול שהגיע לאזניהם הפיצם מתוך פחד–'  וכוקולקולקולקול

        .ורדף אתם קול עלה נדף
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  א ֱהִרימּון ֶאת ְיֵדיֶהם    

  

  ְּפנֹוָתםַוֲאַחֵּפׂש ִמצְ     ִּתיַוֲאִני ֵחיָלם ְׁשַללְ   

  :ַּבַעת ְקצֹוָתםָּבא ְּבַאְר   ִּתיי ְצַלְח ַּבֲהַדר ּדֹוִד   

  ֶלת ְׂשֵמָחהַוֲחַבּצֶ   ִבים ְוָקִמיםָׁשְממּו אֹויְ   10

  ָרה ּוָמָחהֶהֱחִריב ָּבצְ   ָּבא ְיִדיִדי ֵּבין ְּכָרִמים  

  ץ ְוָנָחהִמְּנדֹוד ִקּבַ     ַוֲחִסיִדים ַוֲחָכִמים  

  ְּדָפה ַעל ַאֲהָבָתםֶאְר   ִּתיָלם ְׂשַמְח ַוֲאִני ֶאצְ   

  ָיןּו ְלִמנְ "כֶזה ְׁשַנת ַהּתְ     

  ָיןֶנה ְוִקנְ ְּבָצה ִמְק ֶאְק     15

  ָיןָעְמָדה ִצּיֹון ְּבִבנְ     

  ָלה ְּכַדעָּתםַעל ְּבֵני ַעוְ   ִּתיָלה ְמַכְר ָאז ְׂשֵדה גוֹ   

        

        

ועל פי תרגום אונקלוס לבראשית ,  לשאת נשק ולהילחם– לא הרימון את ידיהםלא הרימון את ידיהםלא הרימון את ידיהםלא הרימון את ידיהם .7

 .8.  ית ידיה למיחד זיןרובר ממימרך לא ירים גב: 'את ידוובלעדיך לא ירים איש 'מד ,מח

 – בהדרבהדרבהדרבהדר .9.  אוצרותיהם הטמונים– מצפונתםמצפונתםמצפונתםמצפונתם.  בזזתי– שללתישללתישללתישללתי. עושרם,  רכושם– חילםחילםחילםחילם

.  כינוי למשיח– דודידודידודידודי. בהדר' בכח קול ה' קול ה: ד,וכן הוא בתהלים כט. בכוח, בגבורת

). יח,שמואל ב יט(וצלחו הירדן מלשון , פרצתי אל תוך מחנה האויבים,  בקעתי– צלחתיצלחתיצלחתיצלחתי

איוב ( הכה את האויבים בכל פנות מחניהם – בא בארבעת קצותםבא בארבעת קצותםבא בארבעת קצותםבא בארבעת קצותם.  חוזר אל הדוד– באבאבאבא

 – קמיםקמיםקמיםקמים. ושממו עליה ֹאיביכם: לב,ועל פי ויקרא כו,  נדהמו ונאלמו– שממושממושממושממו .10). יט,א

 דידידידידידידידייייי .11. אני חבצלת השרון: א,על פי שיר השירים ב,  כינוי לישראל– חבצלתחבצלתחבצלתחבצלת. אויבים

: א,ועל פי ישעיהו ה, בא המשיח אל עם ישראל, ל" ר– בא ידידי בין הכרמיםבא ידידי בין הכרמיםבא ידידי בין הכרמיםבא ידידי בין הכרמים.  המשיח–

מי זה בא מאדום חמוץ : א,על פי ישעיה כג,  כינוי כללי לגויים– בצרהבצרהבצרהבצרה. כרם היה לידידי

ל "ומפי הרב יחיא אלשיך ז. 'החריב'כפל לשון למלה ,  והיכה– ומחהומחהומחהומחה. בגדים מבצרה

המשורר מתנבא על , כלומר. עיר הקודש של המוסלמים, למכהכי הוא כינוי , שמעתי

.  הגלות– מנדודמנדודמנדודמנדוד.  כינויים לעם ישראל– וחסידים וחכמיםוחסידים וחכמיםוחסידים וחכמיםוחסידים וחכמים. 12. חורבן הנצרות והאסלאם

על ,  אשלול שלל– אקבצה מקנה וקניןאקבצה מקנה וקניןאקבצה מקנה וקניןאקבצה מקנה וקנין .15.  בקרבתם– אצלםאצלםאצלםאצלם .13.  לארץ ישראל– ונחהונחהונחהונחה

 נתקוממה ציון –'  וכועמדהעמדהעמדהעמדה .16. לקחת מקנה וקנין לשלל שלל גדול: יג,פי יחזקאל לח

על בני על בני על בני על בני .  עת הניחו יהודי תימן את כל רכושם במקום גלותם ועלו ארצה.17. מחרבותיה

  . מוסב אל הגויים– עולה כדעתםעולה כדעתםעולה כדעתםעולה כדעתם
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  :ַבי ְּבִרְשָּתםָנְפלּו אֹויְ   ִּתייֹום ְּדַבר ָנָתן ְׁשַמעְ   

  עֹוְרִרי דֹוד ַרב ְּפָעִלים  ַּבת ְמָלִכים ַּדְּבִרי ִׁשיר  

  ַּבע ְּדָגִליםִרים ַאְר ְׁש ּוְק     ִצי ָעִני ְוָעִׁשירַקּבְ   20

  ַלֲעלֹות ָׁשׁש ְרָגִלים  ִׁשירסֹוד ֲחלֹום ָאִבין ְלַהפְ   

  ָּתםּגֹוד ְוֶנְח ַצח ְּבתֹוך ַּפְר   ִאם ֲחלֹוִמי ֶזה ֲאִמִּתי  

   ַהְּבׂשֹוָרהתּבֹו ֲאִמּתַ     

  הּוא ְכָגִביֵעי ְמנֹוָרה    

  ָרהְּבֵעי ַצחּות ְואוֹ ִמגְ     25

  ָּתםסֹוד ֱאֶמת ָּגלּוי ְוִנסְ     ּבֹו ְיִדיָעִתי ְרַׁשְמִּתי  

  :ָּתםִיְּגָהה ֵנר ָהל ְלֶנעְ     ִּתיַוֲאִני דֹוִדי ֲחַמְד   

  ִּביל ַהְּיִדיִדיםקּום ְוַנְק     ָצה גֹוֶלה ְלַחְר זָ ְר זָ   

  
  

ים  נבואת נתן העזתי שהגיעה לתימן באמצעות האיגרות ממצר– דבר נתןדבר נתןדבר נתןדבר נתן.  ביום–ם וווו י.18

 בפח שטמנו לי נפלו הם – ברשתםברשתםברשתםברשתם. ומסתבר אף איגרות שלו עצמו, ומארץ ישראל

וכן בשיר לסעדיה בן ,  כינוי מקובל בשירת תימן לכנסת ישראל– בת מלכיםבת מלכיםבת מלכיםבת מלכים .19. עצמם

הספירה , והכוונה לספירת מלכות, "בת מלכים החכמה[...] ספרי תמה תמימה : "עמרם

 כינוי – דוד רב פעליםדוד רב פעליםדוד רב פעליםדוד רב פעלים. אלהות לבין עם ישראלהתחתונה בסולם הספירות המקשרת בין ה

וקשרים ארבע וקשרים ארבע וקשרים ארבע וקשרים ארבע .  כל ישראל שבגולה– עני ועשירעני ועשירעני ועשירעני ועשיר.  לארץ ישראל– קבציקבציקבציקבצי .20. ה"לקב

כפי שיצאו שבטי ישראל בגאולה ,  מחנות– ערכי את הגולים בארבעת דגלים – דגליםדגליםדגליםדגלים

תרגם .  למצוא את הפתרון– להפשירלהפשירלהפשירלהפשיר.  אתבונן– אביןאביןאביןאבין .21). במדבר ב(ראשונה ממצרים 

 כדי שאוכל לקיים מצות עלייה –'  וכולעלותלעלותלעלותלעלות.  ופשר–ופתר : ח,אונקלוס בבראשית מ

 המבדיל את השכינה מן העולם ושמעבר לו – בתוך פרגודבתוך פרגודבתוך פרגודבתוך פרגוד. נכון,  ברור– צחצחצחצח .22. לרגל

ולא כדברים שאין , כדבר העומד להתקיים, הנבואה,  החלום– ונחתםונחתםונחתםונחתם. ידועים כל הדברים

 שמות – כגביעי מנורהכגביעי מנורהכגביעי מנורהכגביעי מנורה.  החלום– הואהואהואהוא .24. ורת הגאולה בש– הבשורההבשורההבשורההבשורה .23. בהם ממש

 בובובובו .26.  חוזר אל הגביעים– מגבעימגבעימגבעימגבעי .25. ב, מנחות דף כחוורא. ציור ליופי ויפעה, לג,כה

 – גלוי ונחתםגלוי ונחתםגלוי ונחתםגלוי ונחתם. ל מצאתי את ידיעותי על הגאולה בחלום" ר– ידיעתי רשמתיידיעתי רשמתיידיעתי רשמתיידיעתי רשמתי.  בחלום–

 ידליק נר מאיר ליושב –'  וכויגההיגההיגההיגהה .27). ד,דניאל יב(הקץ ומועדו היו גלויים ונסתמו 

: י, על פי ישעיהו יג– הלהלהלהל.  מלשון נגה– יגההיגההיגההיגהה. בחושך והכוונה לגאולה מחשכת הגלות

 – לחרצךלחרצךלחרצךלחרצך[...] [...] [...] [...] זרזה זרזה זרזה זרזה  .28 .נעתם ארץ: ח,ועל פי ישעיהו ט,  חשוך– נעתםנעתםנעתםנעתם. יהלו אורם

  .השמים פניהם אל ארץ ישראל,  ישראל– הידידיםהידידיםהידידיםהידידים. חגור מתניך: בארמית
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  ִריִדיםְּבָצה ָּכל ַהְּׂש ִנְק   ָצק ְלַאְר "מַ ַוֲעֵלה ַחזְ   

30  ַּגם ְּבָניּון ִלי ְמִעיִדיםָאז ְוִתהְ    יֹוֵסף ְיִעיָצ  

  ָּתםֶאת ְיסֹודֹוַתי ְּבִגְׁש   ִּתיִּכי ְּבִׁשיִרי ֶזה ְסַגלְ   

   ּגּוףח ְּבתֹו"מַ ה ּוְר "ִעם ְׁשסַ     

  ּוףָלה ְוִסּגּגֹוְרֵמי ַמְח     

  ּוףְוִרּגָשָבה הֹון ּוַמְח     

  ָיְדעּו ֶאת ּדֹור ֲאבֹוָתם    ִּתיַּגם ְׂשָכַלי ֶהֱאַצלְ   35

  :ְׁשבֹוָתםָרם ֲעֵלי ָכל ַמְח   ִּתיִּכי ְבֵׁשם ַׁשַּדי ְּבַטְח   

  

  

  

  

  

  

  

  

אך היו לו כמה ידידים בשם זה ואי אפשר לקבוע רק על פי .  ידיד המשורר– קקקק""""חזמחזמחזמחזמ .29

 כי בשירי זהכי בשירי זהכי בשירי זהכי בשירי זה .36–31. ל לישראל שבגלות כינוי מקוב– שרידיםשרידיםשרידיםשרידים. פרט זה את זהות הידיד

שבעת כותבו שיר זה העלה , אך משמעותם הכללית היא,  הדברים מוקשים–' וכו

. מתוך ביטחון באל, המשורר את היסודות הגופניים והרוחניים של גופו למעלה גבוהה

י שמהם בנו, עפר, מים, רוח,  אש– יסודותייסודותייסודותייסודותי. מעולה, לדבר נבחר,  עשיתי לסגולה– סגלתיסגלתיסגלתיסגלתי

או אולי ,  חוזר אל היסודות– גורמיגורמיגורמיגורמי .33.  גידים ואיברים– חחחח""""ה ורמה ורמה ורמה ורמ""""שסשסשסשס .32. גוף האדם

 ורא(טוב שכל ,  הבנה– הוןהוןהוןהון .34. צער,  שם נרדף למחלה– סיגוףסיגוףסיגוףסיגוף. אל האיברים והגידים

 – וריגוףוריגוףוריגוףוריגוף).  שליטא חסר הווינא–נגיד חסר תבונות : טז,תרגום יונתן למשלי כח

 ואתרגיפת –ותגעש ותרעש : ח,גום יונתן לשמואל ב ב תרורא(תנועה חזקה , התרגשות

. האל', שדי' חוזר אל – רםרםרםרם .36. 'שכלי' חוזר אל – ידעו את דור אבותםידעו את דור אבותםידעו את דור אבותםידעו את דור אבותם .35). ואתרגשת

בחרוזת השיר , ככל הנראה,  המלה הראשונה– יסגלהיסגלהיסגלהיסגלה .37?  של השכלים– מחשבותםמחשבותםמחשבותםמחשבותם

  .ונשמרה רק כשומר דף, האחרונה
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        פיוט ליום כיפורפיוט ליום כיפורפיוט ליום כיפורפיוט ליום כיפור

        

  נּוָעהַּבת ָנִדיב ַהּצְ   ִׁשי ֻעּזֵ בְ ה לִ ֲאיּוּמָ      

  ִעי ׁשֹוַפר ְּתרּוָעהְוִׁשְמ   ֹורַוֲעִלי ֶאל ַהר ַהּמ    

  בּוָעהְזכּות ָאבֹות ּוְׁש   ּכֹור ִיזְ ִרי ְלדֹוֵדְוִאְמ     

  ִּתיֵקי ְׁשמּוָעהְוָכל ַמעְ   ָבִטיםֵנים ָעָׂשר ְׁש ּוְׁש     

  ָעהדּוְּבֵעת ְרצֹון ַהּיְ   ְלַעם ָעִני יֹוִׁשיעַ   5  

  :ִהי ִלי ִליׁשּוָעהַויְ   ָרת ָיּהי ְוִזְמ ָעּזִ     

  ֲחצֹות ַלִיל עּוִריּבַ   ֹון ִצּיִׁשי ֻעּזֵ ִלבְ     

  ָבה סּוִריְוֵאַלי ְּבַאהְ   יֹוןְועֹוְרִרי ַבֲעֵלי ֶחזְ     

  ִּכיל ְּביֹוִפי צּוִריַאְׂש   יֹוןֵׂשֶכל ָהַרעְ ּובְ     

  רּוִריל ַּתְמ ֶׁשה עוֹ ְוֶאנְ   יןַמח ַעל יֵ ָאִׁשיר ְוֶאְׂש   10  

  

  

 – לבשי עזךלבשי עזךלבשי עזךלבשי עזך. לכנסת ישראל, ובייחוד בשירי שבזי,  כינוי נפוץ בשירת תימן– איומהאיומהאיומהאיומה .1

 בית – הר המורהר המורהר המורהר המור .2.  כנסת ישראל–בת נדיב בת נדיב בת נדיב בת נדיב . עורי עורי לבשי עזך ציון: א,ישעיהו נב

,  צורה זו של ניקוד אופיינית לשירת שבזי– ושמעיושמעיושמעיושמעי. וכאן הכוונה לבית הכנסת, המקדש

 במוצאי יום כיפור תוקעים בשופר עם סיום – שופר תרועהשופר תרועהשופר תרועהשופר תרועה. ל לדוחק המשקלבדרך כל

 .4 . שנשבע לאבות על ארץ ישראל ועל קיום הזרע– ושבועהושבועהושבועהושבועה. ה" הקב– דודךדודךדודךדודך .3 .הצום

מפי : ל"כלשון חז',  דבר ה– שמועהשמועהשמועהשמועה. ' ויזכור זכות השבטים וכו– ' וכוושנים עשרושנים עשרושנים עשרושנים עשר

. כי אתה עם עני תושיע: כח,תהלים יח,  ישראל– עם עניעם עניעם עניעם עני. והכוונה לסופרים, השמועה

 על פי מה שדרשו – הידועההידועההידועההידועה. בעת רצון עניתיך' כה אמר ה: ח, ישעיהו מט– בעת רצוןבעת רצוןבעת רצוןבעת רצון

שאלו עשרת ימי תשובה , בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב' דרשו ה: ו,ל בישעיהו נה"חז

שיליצו ,  האבות והנביאים– בעלי חזיוןבעלי חזיוןבעלי חזיוןבעלי חזיון .7. ב, שמות טו–'  וכועזיעזיעזיעזי .6). ילקוט שמעוני(

 המשורר פונה אל העדה להצטרף אליו בתפילה – ואלי באהבה סוריואלי באהבה סוריואלי באהבה סוריואלי באהבה סורי. טוב על ישראל

אשיר אשיר אשיר אשיר  .10.  אלי– צוריצוריצוריצורי. אחכם,  אביט– אשכילאשכילאשכילאשכיל.  בעיני הרוח–ובשכל הרעיון ובשכל הרעיון ובשכל הרעיון ובשכל הרעיון  .9. לאל

ואין . על מנת לשכך עול הגלות,  שמתוך שתיית היין באה השמחה–'  וכוואשמח על ייןואשמח על ייןואשמח על ייןואשמח על יין

והמשורר חורז כאן צירי . לשם המשקל והחרוז,  בסמיכות– ןןןןיייייייי. הכוונה ליום כיפור עצמו

  .כמקובל בשירת תימן, בחולם
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   ַּבֲעבּוִריא ָיּהְיַקּנֵ   יֹוןְיֶהא ַלֲעָדִתי ִרתְ     

  :ה ְנטּוָעהּנָ ַלֲחזֹות ּגַ   ִׁשייַזֶּכה ֶאת ַנפְ וִ     

  יָעּזִ         

םֶאת ְׁשלֹום ְירּוׁשָ   ַרת ְקדֹוִׁשיםֲאלּו ֶחבְ ׁשַ        ַלִ

  ֲאֶׁשר ֵּבין ֵאׁש ּוַמִים  ִליִׁשיםאׁש ַהּׁשָ ֵמרֹ     

  ַלִיםּתֹות ִּכפְ כְ ּוַמּסֶ   אּו ַמֲעלֹות ְׁשלֹוִׁשיםּוְר   15  

  ִיםִכיָנה ִּבְנּתַ ּוְׁש   ָאז ֵנָחֵלץ חּוִׁשים    

  ַּבֲעֵלי ֵׁשש ְּכָנַפִים  ָרא ִאיִׁשיםֲאֵליֶכם ֶאְק     

  :ה ְידּוָעהּכָ ָלֶכם ִלְׁש   ֲאֶׁשר ְּבֶפַתח ֵעיַנִים    

  יָעּזִ         

  ה ְפֵני צּוֵרנּוְנַחּלֶ   ֹוםּבֹואּו ְיִדיַדי ַהּי    

  ּפּוֵנינּוְוגֹוֶלה ַמצְ   םַהּגֹוֵזר ּוְמַקּיֵ   20  

  ׁשֹוֵתינּוְלַהֲחיֹות ַנפְ   ְצָאה ִפדיֹוםאּוַלי ִנְמ     

  ִויַכֵּפר ַּבֲעֵדנּו  םצֹונֹו ְיַחּיֵ ְר ִּכי ּבִ     

  

  

  

 –יקנא יה בעבורי . חמלה,  הקלה– רתיוןרתיוןרתיוןרתיון . המשורר רואה עצמו כאבי עדתו– לעדתילעדתילעדתילעדתי .11

גנה גנה גנה גנה  .12 .צבאות קנאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה' כה אמר ה: יד,זכריה אעל פי 

על פי  – שאלו את שלום ירושליםשאלו את שלום ירושליםשאלו את שלום ירושליםשאלו את שלום ירושלים.  מלאכי עליון– חברת קדושיםחברת קדושיםחברת קדושיםחברת קדושים .13 . ירושלים– נטועהנטועהנטועהנטועה

: שולי הדףופירש המשורר ב. יא, דברי הימים א יא– מראש השלישים 14 .ו,תהלים קכב

שבעשר הספירות הוא מסומל בספירת , פנו אל יעקב אבינו, כלומר, "תפארת יעקב' פיר"

הממזגת בין מידות החסד והדין המסומלות בספירות חסד , היא מידת הרחמים, תפארת

מעלות מעלות מעלות מעלות  .15.  מידות הדין והחסד– אש ומיםאש ומיםאש ומיםאש ומים. בהתאמה לאבות אברהם ויצחק, וגבורה

שלשים מעלות זו למעלה : כא,ספרי עקב יאעל פי ,  לבוא של הצדיקים לעתיד– שלושיםשלושיםשלושיםשלושים

 שישים המסכתות שבשישה – ומסכתות כפליםומסכתות כפליםומסכתות כפליםומסכתות כפלים. מזו לכתות של צדיקים לעתיד לבוא

אליכם אקרא אליכם אקרא אליכם אקרא אליכם אקרא  .17. יז, במדבר לב–נחלץ חושים .  לעתיד לבוא– אזאזאזאז .16. סדרי משנה

 בעלי שש ."המלאכים' פיר":  פירש המשורר בשולי הדף– אישיםאישיםאישיםאישים. ד, משלי ח– אישיםאישיםאישיםאישים

והכוונה למדורי המלאכים , יד, בראשית לח– בפתח עיניםבפתח עיניםבפתח עיניםבפתח עינים .18. ב,ישעיהו ו –כנפים 

   . מגלה את הטמון בלבינו– וגולה מצפונינווגולה מצפונינווגולה מצפונינווגולה מצפונינו .20.  קהל המתפללים– ידידיידידיידידיידידי .19. בשמים
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  ֵתנּוַיֲאִזין ְּתִפּלָ   ֵאל ַחי נֹוָרא ְוָאיֹום    

  :ּוָעהֶאל ֶאֶרץ א ְזר  ִליך ֶאת אֹוְיֵבינּוְוַיְׁש     

  יָעּזִ         

  ֶרתְּבֶפַתח ָים ִּכּנֶ   דּוב ִעְמ ְזִריֵזי ַהּלֵ   25  

  ֶמֶרתְּכמֹו ׁשֹוְמֵרי ִמְׁש   דּוְוֵלאֵהיֶכם ִעבְ     

  ֶרתַיּׁשֶ ְּבֶנֶפׁש ִמתְ   דּוֵתי ְּתׁשּוָבה ִׁשְק ְוַדלְ     

  ֶּכֶרתְוָלֶכם ֵחן ַמזְ   דּוְותֹוַרת ֹמֶׁשה ִלְמ     

  ֶאֶרתכּות ְוִתפְ ָדת ַמלְ ּבְ   דּוְוֶאת ָנאֵויֶכם ִּפְק     

  :ֵיי ֶנֶפׁש ְנגּוָעהָחלְ   ְויֹום ִּכּפּור ְמַטֶהֶרת  30  

  יָעּזִ         

  ִּתיֶמֶרת ָקַבעְ ִמְׁש   יֹום ֲעֹון ֵעֶגל הּוַסר    

  ִּתיכּותֹו ָטַהְר ּוִבזְ   ַסרסֹודֹו ְלֹמֶׁשה ִנְמ     

  ִּתיָסַלְח : ְוָאַמר לוֹ   רִחיָלה ִבּׂשַ ְולֹו ִבְמ     

  ִּתיְׁשַּתִים זּו ָׁשַמעְ   ית ְמָאה ְוַחד ַסרוֹות ׁשֵ ּוִמצְ     

  ִּתיְוָדרֹוָמה ָיַרְׁש   ֹוַסרּנַּבר ָים ּגִ ּוַמעְ   35  

  :ִמן ַהִּביָנה ְׁשפּוָעה  ִּתייֹום ֶזה ָחַמְד ּובְ     

  יָעּזִ         

  

  

 שטבריה – ים כנרתים כנרתים כנרתים כנרת.  המתפללים– זריזי הלבזריזי הלבזריזי הלבזריזי הלב .25. ב, ירמיהו ב–ארץ לא זרועה ארץ לא זרועה ארץ לא זרועה ארץ לא זרועה  .24

סנהדרין : ב,ראש השנה דף לאל ב"כדברי חז,  תיפתח הגאולהוממנה, יושבת על חופו

 שומרי משמרתשומרי משמרתשומרי משמרתשומרי משמרת .26 .גלתה מציפורי לטבריה וטבריה עמוקה מכולן ומשם עתידין ליגאל

יום יום יום יום  .21.  התורה– מטהרתמטהרתמטהרתמטהרת.  וביום– ויוםויוםויוםויום .30.  הכהנים שעבדו בבית המקדש במשמרות–

ה יום "שרי וקבעו הקבה מחל לישראל על עון העגל בעשירי בת" הקב– עון עגל הוסרעון עגל הוסרעון עגל הוסרעון עגל הוסר

 שש מאות –'  וכוומצוותומצוותומצוותומצוות .34 ).ילקוט שמעוני תורה רמז שצא(כפרה וסליחה לדורות 

מדרש  ('לא יהיה לך' ו'אנכי' ,ואחת עשרה מצוות ושתיים שמעו מפי הגבורה בעצמם

על ,  הוא ים כנרת–  ים גינוסר ים גינוסר ים גינוסר ים גינוסר.35. יב, תהלים סב–שתים זו שמעתי שתים זו שמעתי שתים זו שמעתי שתים זו שמעתי ). יט,הגדול לשמות כ

 תחומה של ארץ – ומעבר ים גינוסר ודרומה ירשתיומעבר ים גינוסר ודרומה ירשתיומעבר ים גינוסר ודרומה ירשתיומעבר ים גינוסר ודרומה ירשתי. כנרת זו גינוסר: א,דף ולה ימגפי 

מן הבינה מן הבינה מן הבינה מן הבינה .  יום הכיפורים– וביום זהוביום זהוביום זהוביום זה .36 .ים ודרום ירשה: כג,דברים לגועל פי , ישראל

  . שפע מספירת בינה– שפועהשפועהשפועהשפועה
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  יָנהי ִׁש ּתִ א ָטַעְמ   ֹוד ָיֶפהַקת ּדֵמֶחְׁש     

  ֹוָנהּיִמּצִ ָלה ְלַמעְ   ַנן ְיָקרֹו חֹוֶפהַועְ     

  ָוה חֹוָנהִׁשי ְּבִתְק ְוַנפְ   ִאיׁש ָרֶפהֹמאל ַמבְ ּוְׂש     

  יֹוָנהַעת ֶעלְ ֶאל ַּד   ְוִלִּבי ְרצֹון ֵאל צֹוֶפה  40  

  ְמָנִתי ָּבִראׁשֹוָנה  תֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפהּובְ     

  :ֶמֶרת ְקבּוָעהָלּה ִמְׁש   ָלאָכה ּפֹוָנהְוִאם ִּבְמ     

  יָעּזִ         

  ִּבירֹו ָהֵאל ַיגְ ּדְּבַחסְ   ִעיזְ ח ּגִ ִׁשי ְוֶצמַ ָׁשְר     

  ִּבירֹו ַיסְ ּדָניו ְלַעבְ ּופָ   ִעי אֹוִרי ְוִיְׁש יָ יֹ יְ     

  ִבירי ַיעְ ֲחרֹון ַאף ֶמּנִ   ִעיהּוא ְמצּוָדִתי ְוַסלְ   45  

  ִּבירִלי ַיְח ְורּוִחי ְבִׂשכְ   ִעים ָטבְ ּיָ ֶלה ִמ ְוִיְד     

  ִבירֹון ּוְד קֹו ְּבִצּיֶחלְ   ִעיֶּכה ְוִייַרׁש ַזְר ְוֶאזְ     

  :ׁשּוָעהתְ ֹו ְוָיִחיׁש ְלַעּמ  ִּביראֹון אֹוְיִבים ַיְׁש ּוגְ     

  יָעּזִ         

  ֶפר ְמִחיָלהיֹום ֶזה ְּבסֵ   ְיֹייָ ם בּון עַ תְ ִּתּכָ     

  ָלהֶנֱחֶזה ָּבֶהם יֹום ָוַליְ   ֵקָניֲעבּור ֹמֶׁשה ּוזְ   50  

  הִעילָ ִרית ּומּוָסף ּונְ ַׁשְח    ְּבִפי ֹכֲהָניָּבַר ְוִנתְ     

  ָלהְּבֶעֶלז ֵחן ְוַצהְ   ְוַנִּגיד ְּתִהּלֹות ֲאדֹוָני    

  :ְיַקֵּבץ ַעּמֹו ְויֹוִׁשיָעה  כּות ָחָזה ֻסָּלםּוִבזְ     

  יָעּזִ         

  

    

  

,  שנחלש כוחו ביום זה– רפהרפהרפהרפה .שטן,  יצר רע– שמאל מבאיששמאל מבאיששמאל מבאיששמאל מבאיש .39. ה" הקב– דודדודדודדוד .37

,  במלאכתו לשם פרנסתו אף שהמשורר עסוק–'  וכוואם במלאכהואם במלאכהואם במלאכהואם במלאכה .41. ואינו יכול להזיק

 – י וסלעיי וסלעיי וסלעיי וסלעיתתתתהוא מצודהוא מצודהוא מצודהוא מצוד .45. א, תהלים כז–אורי וישעי אורי וישעי אורי וישעי אורי וישעי ' ' ' ' הההה .44. קובע הוא לו עתים לתורה

 מציע המשורר את 43–40 בטור זה ובטורים – ורוחי בשכלי יחבירורוחי בשכלי יחבירורוחי בשכלי יחבירורוחי בשכלי יחביר .46. ג,תהלים יח

יום ,  ביום זה– יום זה 49.  בית המקדש– ודבירודבירודבירודביר .47. לחכמה ולדעת, תשוקתו לתורה

  ). יב,בראשית כח( יעקב אבינו –חזה סלם חזה סלם חזה סלם חזה סלם . 53 .הכיפורים
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  ָּד ְלָבֶניְזכֹור ַחסְ   אֵהי ֲאבֹוֵתינּוֱאֵהינּו וֵ     

  ְוַרֵחם ַעל ְׁשֵאִרית ֹצאֶנ  ֵצאֵתנּוֵרנּו ְּבבֹוֵאנּו ּובְ ָׁשְמ   55  

  ְלַמַען ֶזה ֶׁשִחָּלה ָפֶני  ְנֵסנּוְוזּוֵננּו ּוַפְר     

  ן ְמעֹוֶנּכְַ נֹות ִמְׁש ִלבְ   ֵלנּוֶׁש ַהעֲ ְוֶאֶרץ ָקְד     

  :ֵרי ֵאל ְּבִׁשיר ּתֹוָדה ַנִּביָעהּוֵמַהְר   ֵצנּוֲחַבֶּצֶלת ַאְר ַרח ּכַ ְוִתפְ     

  יָעּזִ         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ויחל משה : יא,על פי שמות לב,  משה– זה שחלה פניךזה שחלה פניךזה שחלה פניךזה שחלה פניך. 56.  ישראל– שארית צאנךשארית צאנךשארית צאנךשארית צאנך. 55

  .אלהיו' את פני ה
  

ֲאיָֻּמה ַהְמִׁשי 'השירים  •

-ו' י ֲהמֹוַני ִמְּמצּוָלהלֵ גְ ִּד 

יֹום ֶאְזְּכָרה ַמְלִּכי ִּכְסאֹו "

בספר נכללו " ר ָקְדִׁשיהַ ּבְ 

שיצא , שירים לשבזי

בעריכת יוסף יובל לאור 

שירי תור ' בסדרת טובי

הוצאת הספרים ב' הזהב

ניברסיטת תל ושל א

 .ב" תשע,אביב


