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  אברהם אבן עזרא אברהם אבן עזרא אברהם אבן עזרא אברהם אבן עזרא 

  

  

        ''''ספר צחותספר צחותספר צחותספר צחות'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
 

  

. החרוזים בעלי דרך על היא ותוהשמ הפעלים משקל של השנית והדרך

 או השורש האות שיהיה או, שתהיה תנועה היא איזה במשקל הוא ושווה

 עם המתנועע א"והשו. התנועות מספר רק ישמרו לא כי, חוששין אינם נוסף

 ְּגָבִריםְּגָבִריםְּגָבִריםְּגָבִרים במשקל בעיניהם הם ושווה, יתד אותו קורין אחריו שהיא התנועה

 יקרא רק המתנועע א"השו על יףהוס לא החטף ח"הפת כי, ֲחמֹוִריםֲחמֹוִריםֲחמֹוִריםֲחמֹוִרים כמו

- ֶאל וכן, חטף ץ"קמ שהוא) י, ח שמות (ֳחָמִרםֳחָמִרםֳחָמִרםֳחָמִרם    ֹאָתםֹאָתםֹאָתםֹאָתם    ַוִּיְצְּברּוַוִּיְצְּברּוַוִּיְצְּברּוַוִּיְצְּברּו וכן, יתד כ"ג

  . חטף קטן ח"פת שהוא) יב, טו א הימים דברי (לוֹ  ֲהִכינֹוִתי

 הראשונים השלשה ויהיו, מרובע החרוז להיות לשוננו חכמי משקל וזה

    ִּפיִּפיִּפיִּפי    ְוָׁשםְוָׁשםְוָׁשםְוָׁשם    ַרְעיֹוִניַרְעיֹוִניַרְעיֹוִניַרְעיֹוִני    ְוִהְבִהילְוִהְבִהילְוִהְבִהילְוִהְבִהיל    אֹוִניאֹוִניאֹוִניאֹוִני    ֵהִסירֵהִסירֵהִסירֵהִסיר    דדדדְנדוֹ ְנדוֹ ְנדוֹ ְנדוֹ  כמו, שווים אותיות על באחרונה

 מי ויש. תנועות וארבע יתד אחד כל עקר והנה. ַבִּזִּקיםַבִּזִּקיםַבִּזִּקיםַבִּזִּקים    ֲאסּוִריםֲאסּוִריםֲאסּוִריםֲאסּוִרים    ּוְלשֹוִניּוְלשֹוִניּוְלשֹוִניּוְלשֹוִני

 ויש. ָהִעְבִרִּייםָהִעְבִרִּייםָהִעְבִרִּייםָהִעְבִרִּיים    ְׂשַפתְׂשַפתְׂשַפתְׂשַפת, , , , סֹודסֹודסֹודסֹוד    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ְלְלְלְל    ְיַגֶּלהְיַגֶּלהְיַגֶּלהְיַגֶּלה, , , , ַהְיסֹודַהְיסֹודַהְיסֹודַהְיסֹוד    ֵסֶפרֵסֶפרֵסֶפרֵסֶפר    ְקָראְקָראְקָראְקָרא כמו, האחד שיחסר

 כל תנועות ארבע הוא וכן, קל והוא יתד בו ואין, מרובע והוא אחר משקל

 זה שיעשה מי ויש. ַּדַעתַּדַעתַּדַעתַּדַעת    ִּבְנַיןִּבְנַיןִּבְנַיןִּבְנַין, , , , ֶאְבֶנהֶאְבֶנהֶאְבֶנהֶאְבֶנה    ִּכיִּכיִּכיִּכי    ַעדַעדַעדַעד, , , , ִמְׁשֶנהִמְׁשֶנהִמְׁשֶנהִמְׁשֶנה    ַאִּגידַאִּגידַאִּגידַאִּגיד, , , , ַמֲעֵנהַמֲעֵנהַמֲעֵנהַמֲעֵנה    ֶאָּׂשאֶאָּׂשאֶאָּׂשאֶאָּׂשא, אחד

    ָעְלָתהָעְלָתהָעְלָתהָעְלָתה, , , , ָיִמיםָיִמיםָיִמיםָיִמים    ֵמֹרבֵמֹרבֵמֹרבֵמֹרב, , , , ֶּגֶפןֶּגֶפןֶּגֶפןֶּגֶפן    ֵמָאזֵמָאזֵמָאזֵמָאז, , , , ָׁשַאְלִּתיָׁשַאְלִּתיָׁשַאְלִּתיָׁשַאְלִּתי לּו כמו, אחריתו רק ישמור ולא מרובע

 כמו, ואחד אחד כל על נע א"שו בתוספת מרובע אחר משקל ויש. ִנָּצהִנָּצהִנָּצהִנָּצה

 גדול מרובע ויש. ְוֵאיָמהְוֵאיָמהְוֵאיָמהְוֵאיָמה    ְּבַפַחדְּבַפַחדְּבַפַחדְּבַפַחד, , , , ְלַמְלִּכיְלַמְלִּכיְלַמְלִּכיְלַמְלִּכי    ֲאַכֶּנהֲאַכֶּנהֲאַכֶּנהֲאַכֶּנה, , , , ְּבֶעְרִּכיְּבֶעְרִּכיְּבֶעְרִּכיְּבֶעְרִּכי    ְוִׁשיָרהְוִׁשיָרהְוִׁשיָרהְוִׁשיָרה, , , , ְּבִחִּכיְּבִחִּכיְּבִחִּכיְּבִחִּכי    ְׁשָבָחהְׁשָבָחהְׁשָבָחהְׁשָבָחה

    ְוַאלְוַאלְוַאלְוַאל    עּוָרהעּוָרהעּוָרהעּוָרה, , , , ַיְלּדּותַיְלּדּותַיְלּדּותַיְלּדּות    ְּבֵחןְּבֵחןְּבֵחןְּבֵחן    ׁש ֹׁוֶגהׁש ֹׁוֶגהׁש ֹׁוֶגהׁש ֹׁוֶגה כמו, תנועות ושתי ויתד תנועות שתי והוא, מזה

 א"שו מרובע זה על שיוסף מי ויש. ָעָׁשןָעָׁשןָעָׁשןָעָׁשן    ּכמוֹ ּכמוֹ ּכמוֹ ּכמוֹ     ּכלּוּכלּוּכלּוּכלּו, , , , ַׁשְחרּותַׁשְחרּותַׁשְחרּותַׁשְחרּות    ְיֵמיְיֵמיְיֵמיְיֵמי    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ּכיּכיּכיּכי, , , , ּתיָׁשןּתיָׁשןּתיָׁשןּתיָׁשן

    ְּבָכלְּבָכלְּבָכלְּבָכל, , , , טּוְבטּוְבטּוְבטּוְב    ָּבֹרבָּבֹרבָּבֹרבָּבֹרב    ְואּוָלםְואּוָלםְואּוָלםְואּוָלם, , , , ְרִאיִתיְרִאיִתיְרִאיִתיְרִאיִתי    אאאא    ְוִאםְוִאםְוִאםְוִאם, , , , ַאָּתהַאָּתהַאָּתהַאָּתה    ֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמת    ֵאלֵאלֵאלֵאל    ֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמת כמו, מתנועע

 כמו, תנועות ושתי ויתד תנועות ושתי יתד והוא אחר משקל ויש. ֲחִזיִתיֲחִזיִתיֲחִזיִתיֲחִזיִתי    ֵעתֵעתֵעתֵעת

ְּתֹבַרְּתֹבַרְּתֹבַרהמשקל זה על שהוסיף מי ויש. ֻּכָּלםֻּכָּלםֻּכָּלםֻּכָּלם    ַהְּיצּורַהְּיצּורַהְּיצּורַהְּיצּור    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ְּבִפיְּבִפיְּבִפיְּבִפי, , , , עֹוָלםעֹוָלםעֹוָלםעֹוָלם    ֲאדֹוןֲאדֹוןֲאדֹוןֲאדֹון    ָיּהָיּהָיּהָיּה    ְּתֹבַר 

    ַחּיֹותַחּיֹותַחּיֹותַחּיֹות    ְּדמּותְּדמּותְּדמּותְּדמּות    ַאְרַּבעַאְרַּבעַאְרַּבעַאְרַּבע    ְוַעלְוַעלְוַעלְוַעל, , , , ְּבָרֵאְּבָרֵאְּבָרֵאְּבָרֵא    ֵאלֵאלֵאלֵאל    ִמְּכבֹודוֹ ִמְּכבֹודוֹ ִמְּכבֹודוֹ ִמְּכבֹודוֹ     ֲאצּוָלהֲאצּוָלהֲאצּוָלהֲאצּוָלה כמו, ותנועה יתד באחרונה

ְנָׂשֵאְנָׂשֵאְנָׂשֵאְנָׂשֵא....        

 והם, המשקלים שני על שירים ברִח  כבוד מנוחתו הספרדי שלמה' ר והנה

 תיש אחר משקל ויש. ְּבִבְגדוֹ ְּבִבְגדוֹ ְּבִבְגדוֹ ְּבִבְגדוֹ     ֱהִמיַרִניֱהִמיַרִניֱהִמיַרִניֱהִמיַרִני    ָאִחיָאִחיָאִחיָאִחי    ֲעֵדיֲעֵדיֲעֵדיֲעֵדי, , , , ְּבִפידוֹ ְּבִפידוֹ ְּבִפידוֹ ְּבִפידוֹ     ֲאָסַרִניֲאָסַרִניֲאָסַרִניֲאָסַרִני    ּבֹוֵגדּבֹוֵגדּבֹוֵגדּבֹוֵגד    ְזַמןְזַמןְזַמןְזַמן

    ְתַׁשַּלחְתַׁשַּלחְתַׁשַּלחְתַׁשַּלח    ָאָנהָאָנהָאָנהָאָנה, , , , ְׁשאֹוֶניהָ ְׁשאֹוֶניהָ ְׁשאֹוֶניהָ ְׁשאֹוֶניהָ     ָעלּוָעלּוָעלּוָעלּו    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר    ֶנֶפׁשֶנֶפׁשֶנֶפׁשֶנֶפׁש כמו והוא, תנועות ושתי ויתד תנועות
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    תֹוָרהתֹוָרהתֹוָרהתֹוָרה    ְּבֵניְּבֵניְּבֵניְּבֵני    ֲעֵליֶכםֲעֵליֶכםֲעֵליֶכםֲעֵליֶכם כמו, תחלתו על מתנועע א"שו שהוסיפו ויש. ַרֲעיֹוֶניהָ ַרֲעיֹוֶניהָ ַרֲעיֹוֶניהָ ַרֲעיֹוֶניהָ 

 עלו אשר נפש משקל על שיוסיפו ויש. ְּכמּוֶסיהָ ְּכמּוֶסיהָ ְּכמּוֶסיהָ ְּכמּוֶסיהָ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְלַגּלֹותְלַגּלֹותְלַגּלֹותְלַגּלֹות    ֲעֵליֶכםֲעֵליֶכםֲעֵליֶכםֲעֵליֶכם, , , , ְותֹוְפֶׂשיהָ ְותֹוְפֶׂשיהָ ְותֹוְפֶׂשיהָ ְותֹוְפֶׂשיהָ 

    ְׁשָחִקיםְׁשָחִקיםְׁשָחִקיםְׁשָחִקים    ִּכיִּכיִּכיִּכי    אֹותאֹותאֹותאֹות, , , , ִנְגָמרּוִנְגָמרּוִנְגָמרּוִנְגָמרּו    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר    ְיקּוִתיֵאלְיקּוִתיֵאלְיקּוִתיֵאלְיקּוִתיֵאל    ִּביֵמיִּביֵמיִּביֵמיִּביֵמי כמו, באחרונה תנועה שאוניה

 חרוז חצי הנוספת התנועה תחת ישים האחרים בחרוזים רק. יָֻּצרּויָֻּצרּויָֻּצרּויָֻּצרּו    ַלֲחףַלֲחףַלֲחףַלֲחף

 ....ִנָּכרּוִנָּכרּוִנָּכרּוִנָּכרּו    ְואְואְואְוא    ֵאַליֵאַליֵאַליֵאַלי    ִיְתַנְּכרּוִיְתַנְּכרּוִיְתַנְּכרּוִיְתַנְּכרּו    זֹוֲעִפיםזֹוֲעִפיםזֹוֲעִפיםזֹוֲעִפים, , , , ְיִדיַדיְיִדיַדיְיִדיַדיְיִדיַדי, , , , ֵתֵבלֵתֵבלֵתֵבלֵתֵבל    ְפֵניְפֵניְפֵניְפֵני    ֶאְרֶאהֶאְרֶאהֶאְרֶאהֶאְרֶאה, בסוף הוא וכן. יתד

    ִנַחרִנַחרִנַחרִנַחר והוא, ותנועה ויתד ותנועה ויתד תנועות' ב והוא אחר משקל ויש

 ושתי ויתד תנועה והוא, אחר משקל ויש. ְלׁשֹוִניְלׁשֹוִניְלׁשֹוִניְלׁשֹוִני    ְלִחִּכיְלִחִּכיְלִחִּכיְלִחִּכי    ּדַבקּדַבקּדַבקּדַבק, , , , ְּגרֹוִניְּגרֹוִניְּגרֹוִניְּגרֹוִני    ְּבָקְרִאיְּבָקְרִאיְּבָקְרִאיְּבָקְרִאי

 ויש. ְמִדיָנהְמִדיָנהְמִדיָנהְמִדיָנה    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ְגֶבֶרתְגֶבֶרתְגֶבֶרתְגֶבֶרת    ִהיאִהיאִהיאִהיא, , , , ֲעִדיָנהֲעִדיָנהֲעִדיָנהֲעִדיָנה    ֶקֶרןֶקֶרןֶקֶרןֶקֶרן ִנְגְּדָעה כמו, ותנועה ויתד תנועות

    ֵּתְׁשִביֵּתְׁשִביֵּתְׁשִביֵּתְׁשִבי, , , , ְיִחיָדהְיִחיָדהְיִחיָדהְיִחיָדה    ָּלָּלָּלָּל ַמה כמו, ויתד תנועות' וב ויתד תנועות' ב שהוא מרובע

 עשה שלא פ"אע. ִּתְסֲחִביִּתְסֲחִביִּתְסֲחִביִּתְסֲחִבי    ְיגֹוִניםְיגֹוִניםְיגֹוִניםְיגֹוִנים    ּוְכַנףּוְכַנףּוְכַנףּוְכַנף    ֶּתְאְסִפיֶּתְאְסִפיֶּתְאְסִפיֶּתְאְסִפי    ְרָנִניםְרָנִניםְרָנִניםְרָנִנים    ַּכְנֵפיַּכְנֵפיַּכְנֵפיַּכְנֵפי, , , , ַּבְּׁשִביַּבְּׁשִביַּבְּׁשִביַּבְּׁשִבי    ְּכֶמֶלְּכֶמֶלְּכֶמֶלְּכֶמֶל    דּוָמםדּוָמםדּוָמםדּוָמם

 ויש. המשקל בעבור הניעו והוא, נראה נח הוא ן"השי כי ֵתְׁשִביֵתְׁשִביֵתְׁשִביֵתְׁשִבי במלת כהוגן

 בסוף רק, ויתד ותנועה ויתד ותנועה ויתד תנועות' ב שהוא אחר מרובע

 כן לא, הראשון החרוז בחצי וכן, תנועה האחרון היתד תחת ישים החרוז

ִיְׂשַמח ְּבַדְעּתֹו ְוָיִׂשיׂש ִיְׂשַמח ְּבַדְעּתֹו ְוָיִׂשיׂש ִיְׂשַמח ְּבַדְעּתֹו ְוָיִׂשיׂש ִיְׂשַמח ְּבַדְעּתֹו ְוָיִׂשיׂש , , , , ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ַּדת ְוֹחק ָחַרת ֲעֵלי ִלּבוֹ ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ַּדת ְוֹחק ָחַרת ֲעֵלי ִלּבוֹ ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ַּדת ְוֹחק ָחַרת ֲעֵלי ִלּבוֹ ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ַּדת ְוֹחק ָחַרת ֲעֵלי ִלּבוֹ  כמו אחרים בחרוזים

ְוַנְׁשִקיף ְוַנְׁשִקיף ְוַנְׁשִקיף ְוַנְׁשִקיף ַלְחֹקר ְיסֹוד סֹוד ְצַפְנִּתיו ַיֲעֶלה ֶאל ְמעֹון ַמָּדע ַלְחֹקר ְיסֹוד סֹוד ְצַפְנִּתיו ַיֲעֶלה ֶאל ְמעֹון ַמָּדע ַלְחֹקר ְיסֹוד סֹוד ְצַפְנִּתיו ַיֲעֶלה ֶאל ְמעֹון ַמָּדע ַלְחֹקר ְיסֹוד סֹוד ְצַפְנִּתיו ַיֲעֶלה ֶאל ְמעֹון ַמָּדע , , , , ְּכִגּבֹור ֵעת ְׁשף ַחְרּבוֹ ְּכִגּבֹור ֵעת ְׁשף ַחְרּבוֹ ְּכִגּבֹור ֵעת ְׁשף ַחְרּבוֹ ְּכִגּבֹור ֵעת ְׁשף ַחְרּבוֹ 

 ובעבור הקודש בלשון כבר המשקל זה היות ובעבור .ְֹּבֵעין ֵׂשֶכל ְּבֶאְׁשַנּבוְּבֵעין ֵׂשֶכל ְּבֶאְׁשַנּבוְּבֵעין ֵׂשֶכל ְּבֶאְׁשַנּבוְּבֵעין ֵׂשֶכל ְּבֶאְׁשַנּבו

 יזיק לא כי, ְצַפְנִּתיוְצַפְנִּתיוְצַפְנִּתיוְצַפְנִּתיו וכן ְּכִגּבֹורְּכִגּבֹורְּכִגּבֹורְּכִגּבֹור מלת להפסיק החרוזים בעל הוצרך היתידות

 ויתד תנועה והוא, שבכולם הקשה והוא אחר משקל ויש. הוא אחד חרוז כי

 ....ֶנֱחָמדֶנֱחָמדֶנֱחָמדֶנֱחָמד    ַמֲהָללַמֲהָללַמֲהָללַמֲהָלל, , , , ֶנְגְּדֶנְגְּדֶנְגְּדֶנְגְּד    ֶאֱעֹרֶאֱעֹרֶאֱעֹרֶאֱעֹר, , , , ַעְבְּדַעְבְּדַעְבְּדַעְבְּד    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ִּכיִּכיִּכיִּכי, , , , ַחְסְּדַחְסְּדַחְסְּדַחְסְּד    ֶאְדְרֶׁשהָ ֶאְדְרֶׁשהָ ֶאְדְרֶׁשהָ ֶאְדְרֶׁשהָ     כמוכמוכמוכמו, ויתד ותנועה

. שוה וחרוז חרוז כל משקל להיות ראויים, נגינות טעם להם שיש והחרוזים

 אני והנה, אמרתי כאשר המשקלים להיות טעם מה לאמור טוען יטעון אולי

, מהם גרעא או ואוסיף, יתד אחר יתד אשים כי, להם קץ אין משקלים אעשה

 בראיות ידע אז, הערביים חכמת וילמד אוולתו משנת יקיץ הטוען זה אולי

 והנה. עליו דעתו ותנוח אחרים ולא המשקלים אלו נבחרו למה גמורות

  .נשבר הוא איזה או שקול הוא חרוז איזה להבין שתוכל כלל לך נתתי

  

  

 

        
        
        
        


