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        פלקירהפלקירהפלקירהפלקירה    אבןאבןאבןאבן    יוסףיוסףיוסףיוסף    בןבןבןבן    טובטובטובטוב    שםשםשםשם
  

  

            ''''המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    ספרספרספרספר ' ' ' '::::מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  

 ירַהִּׁש  ְנִביֵאי מּוַסר ָלַדַעת / ְוִחידֹוָתם ֲחָכִמים ִּדְבֵרי ּוְמִליָצה ָמָׁשל ְלָהִבין

ר ַבִּׁשיר לוֹ  ֲאֶׁשר ְמׁשֹוֵרר ַהְמַבֵּקׁש ִחֵּפשֹ  / ְותֹוַכְחָּתם  ִּבְנִגינֹות ְמַנֵּצחַ / ָידֹות ֶעֹשֶ

 ָצאַוִּיְמ . / ִנְכָּבדֹות ֶאֶרץ ְּבִנְכָּבֵּדי ְלַדֵּבר ִמְּנעּוָריו ְולֹוֵמד / ְיִדידֹות ִׁשיר ּוַמְׂשִּכיל

/ , ִּבְלָבבוֹ  ִנְפָרץ ַהִּׁשיר ַוֲחזֹון / ִניבוֹ  ְוִנְכָּבד ְּבִפיו ַהְיָקָרה ַהְּמלִיָצה ֲאֶׁשר ְמׁשֹוֵרר

 ְוֶחְמָאה ְדַבׁש ַנֲחֵלי ַנֲהֵרי/ , ְמָׁשִלים ִּתֵּקן ְוִחֵּקר ִאֵּזן / ַמֲהָלִלים ְוַרב ְּדָבִרים ִאיׁש

פְ  ִּתֹּטְפָנה ֹנֶפת/ , ְּבִזמרֹוָתיו  ַהֶּפה ִיָּמֵלא/ , ִמִּׁשירֹוָתיו ָיזּוב ְוצּוף / תֹוָתיוֹשִ

חֹוק  ְּבׁשֹוֲררוֹ . / ְדָבָריו ְּבַדְּברוֹ  ֶׁשֶמן ַּפְלֵגי ָיצּוק ְוצּור / ֲאָמָריו ְּבָאְמרוֹ  ְוִרָּנה ֹשְ

 ָעֹון ָּכל ַכֵּפריְ / , ִאֶּלם ְלׁשֹון ְוָתֹרן ִּפֵּסחַ  ָּכַאָּיל ְיַדֵּלג ָאז / ַיֲעֵלם ִּפיו ְוַעל ִׁשיָריו

 ְׂשָפָתיו ְּבֵחן. / ְלתֹוָדה ִמְזמֹור ְּבָאְמרוֹ  / ּוְכֵבָדה ְגדֹוָלה ִמְּנׂשא ְוִאם ַחָּטאת ְוָכל

ֵרי ִמָּליו ְבֹנַעם לוֹ  ְוִימֹׁש / ַהְּנָׁשמֹות ָיצּוד  ֲאָמָריו ִמְּפִרי לוֹ  ִיְּתנּו/ , ֲאָדמֹות ֹשָ

 ֲעָלמֹות ֵּכן ַעל – ְׁשמוֹ  ּתּוַרק ֶׁשֵמן, טֹוִבים ְׁשָמָניו ֵריחַ / , ְיַהֲללּוהּו ּוַּבְּׁשָעִרים

 ְבֵני ְלַמָּטה ְוַיׁשִּפיל / ְוׁשֹוֵעיֶהם ַעם ְנִדיֵבי ְלַמְעָלה ְיַנֵּשא ְּבִׁשירֹותָיו. / ֲאֵהבּוהּו

יֶהם ְוָהעֹוִׂשים ְבִלַּיַעל   .ְּכַמֲעֹשֵ

  

יו ְמׁשֹוֵרר ה ְלַמַען/ , ְלרֹוִאים ֵּתַמּה ַמֲעֹשָ   ְּפָלִאים ַּבִּׁשיר ַיֲעֹשֶ

  .ְלֵגִאים ֶאֶרץ ֲעֵדי ְוַהְׁשִּפילוֹ  / ְׁשָפִלים ָמרֹום ֲעֵדי ְּבַהְגִּביהוֹ 

  

 ִּכְתֵמי/ , ְיעֹוֵרר ְיֵשִנים ִׁשיָריו ְּבָחְכַמת ֲאֶׁשר/ , ַהְמׁשֹוֵרר ָאָדם "ַהְמַבֵּקׁש לוֹ  ָאַמר

 ְנִעים ְוהּוא / ְטהֹורֹות ֲאָמרֹות ִאְמרֹוָתיו ָכלוְ  / ִויָבֵרר ַיְלֵּבן ִּבְמִליצֹוָתיו ַהּתּוגֹות

 ְוִהְסַּתַּכְלִּתי/ , ֲחצּובֹות ַהַּצחֹות ִמְּפִניֵני ֲאֶׁשר ְבִׁשירֹוֶתי ָהִייִתי צֹוֶפה! / ְזִמירֹות

א ּוֹבֶקר ָזרּוחַ  אֹור ְוֵהם – ִבְזִמירֹוֶתי ָעבֹות , /ֲעֵרבֹות ְּדַבׁש ִמצּוף ְוִדְברֹוֶתי 

/ ֶהן ְלַהֵּלל ּויֹותְרא ְוִׁשירֹוֶתי  / ְּתַכְלֵּכל ְּבִמְׁשָּפט ְּדָבֶרי ְוָכל / ֲעָרבֹות ְלרֹוֵכב ְבָ

 ָעֶלי חֹוָבה / ַּדַעת ְייָ  ֶׁשֲחָנְנ ְוַאֲחֵרי. / ַהְׂשֵּכל מּוַסר ְוָלַדַעת ִּביָנה ִאְמֵרי ְלָהִבין

 / ְוַצְלמוֹ  ָהָאָדם צּוַרת ֵהן ִּכי/ , ָלַדַעת ְתֵריֶהןְוסִ  ָהֲאִמִּתּיֹות ַּבָחְכמֹות ְלִהְתַעֵּסק

 ְלַבּלֹות ֵמַהָּנכֹון ְוֵאינוֹ . / ִעּמוֹ  ִיְהֶיה ַוייָ  ַמָּטה ִנְבְרֵאי ָּכל ַעל ָהָאָדם ִנְבָּדל ּוַבֵּׂשֶכל

 / ָקִריםְׁש  ֶּתְהֶּגה ּוְלׁשֹוָנם ׁשְוא ִּדֶבר ִּפיֶהם ֲאֶׁשר / ַהְמׁשֹוֲרִרים ְּבַהְבֵלי ַהָּיִמים
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 ָהֱאֶמת ַוְּתִהי / ִׁשיֵריֶהם ַהָּׁשְוא ְיסֹוד ַעל ַהּבֹוִנים / אֹוְמִרים טֹוב ְוָלַרע ַרע ְוַלּטֹוב

 ַהִדְמיֹון ּוְבִכְזֵבי / חֹוֲקִקים ָאֶון ְוִחְקֵקי ִּבְלׁשֹוָנם ַהּנֹוְׁשִכים/ , ְּבִדְבֵריֶהם ֶנְעֶּדֶרת

 ִּכי / ַהּמֹוְׁשִלים ְבָאְמָרם ְוָצְדקּו. / ֵריִקים ִׁשיםֲאנָ  ָלֶהם ַוִּיְתַלְּקטּו / ַמֲחִזיִקים

 ִמי ָאָדם ִמְּבֵני ְמֹאד ַהַּמְצִליחַ : ֶהָחָכם ְוָאַמר. / ְּכָעִלים ְוַהִּׁשיר ִּכְפִרי ַהָחְכָמה

  :ֲאִני ְוָאַמְרִּתי. ַהְמׁשֹוֲרִרים ְבַהְבֵלי א ַהּמֹוֵפת ְּבָחְכַמת ִמְּנעּוָריו ֶׁשִּמְתַעֵּסק

  

  ,ִׁשיר ְבִדְבֵרי א – ְוַדַעת ָחְכָמה / סֹוד ְּבַחֶּדׁש ְימֹוֶתי ַּכֵלה

  .ַתְיִׁשיר ַּדְרְּכ ְקדֹוִשים ַּדַעת / ְוָלַדַעת, ְלִהְתַחֵּכם ַוְעמֹוד

  

, מּוָזר ֱאֶמת ּוְלַאְנֵׁשי ֵלב ְלַחְכֵמי ָנְכִרי / ָוָזר ַהְמׁשֹוֵרר ֶּדֶר ֲהַפְכַּפּך ְוִהֵּנה ָרִאיִתי

, ֲהתּוִלים ְוִעּמוֹ  ּבוֹ  ָיצּוק ְּבִלַּיַעל ְּדַבר / ְנָבִלים ֶאל ְוָנִדיב ׁשֹועַ  ֹיאַמר ְלִכיַלי ִּכי/ 

 ְיסֹוד ְוַעל/ , ּוְמִזָּמה ְּבִׁשירֹוָתיו ָכָזב ְוִדְבֵרי ְוָׁשְוא / ְוֵחָמה לוֹ  ֵּכֶסל ַדְרּכוֹ  ֶזה/ 

 ּוִמַּבית ִמחּוץ ִסיִגים אֹוָתם ִויַצֶּפה / ָּתֵפל יוִקירֹותָ  ְוָטח / ָאֵפל ַבִית ּבֹוֶנה ַהֶּׁשֶקר

/ , ָוַׁשִית ָׁשִמיר ְוָעָלה ֲחֻרִּלים ָפָניו ָּכּסּו ִקְּמֹשֹוִנים ֻכּלוֹ  ָעָלה ְוִהֵּנה ֶּכֶרם נֹוֵטעַ / 

 ִׁשיר ָאמֹור אֹוְמִרים. / ְמֹפָרׁש ַהָּכָזב ָּבֶהם ִלְהיֹות / ְוַהִּנְדָרׁש ִמְּדָבָריו ְוַהְמֻבָּקׁש

 ֹחֶמר. / ְכָזִבים ּוָׂשֵטי, ֶׁשֶקר ָבֵּתיֶהם ִּומְלאּו / ְרָהִבים ֶאל ּופֹוִנים/ , ֲעָגִבים

/ , ָּתֵפל אֹותוֹ  ָטִחים ְוִהָּנם ָהֱאֶמת ִּביסֹוד ַהּבֹוִנים ָמֲאסּו / - ְוָׁשֵפל ָּגרּועַ  ַהָּבִּתים

 ָעָנן ֹחֶׁש ִאם ִּכי לוֹ  ֹנַגּה ֵאין / - לְוָהָאפֵ  ַהָּגרּועַ  ַהֲחִמיִׁשי ַהֶהֵּקׁש ֵמֹחֶמר ְוהּוא

 ְנִביֶאיהָ  ְּבִפי ֶׁשֶקר ְורּוחַ  / ְרחֹוָקה ֵמָהֱאֶמת ַהִּׁשיר ָחְכַמת ִּכי ּוַבֲעבּור. / ַוֲעָרֶפל

 ַהֻמְׁשָאִלים ַבֵּׁשמֹות ֶאָּלא ְבָעֶליהָ  ְיַׁשְּמׁשּו א / - ְוֵריָקה ְנעּוָרה ּוֵמָהֱאֶמת

 ַבֵּׁשמֹות ְיַׁשְּמׁשּו ְוא/ , ְרחֹוִקים ָהֱאֶמת ַעל ֵמהֹורֹות ֵהם ֲאֶׁשר  /ְוַהָּמְעָּתִקים

  ".ֲחָכִמים ִּפי ִיְׁשְמֵרם ֲאֶׁשר ַהֻּמְסָּכִמים

  

 / ָּבֲעָרה ֵאׁש ּוַבֲהִגיגוֹ  ְּבִקְרּבוֹ  ִלּבוֹ  ְוַחם / ְגָעָרה ּבוֹ  ָּגַער ִמָּליו ַהְמׁשֹוֵרר ְוִכְׁשֹמעַ 

ִּכיל ׁשא ִמי ִּכי / ִבְמָׁשלוֹ  ְקִּדיַמִניֶׁשהִ  ָצַדק "ַוֹּיאַמר / , לוֹ  ֹשֹוֵנא הּוא ַהָּדָבר ַיֹשְ

 עֹוָלם ְלִדְראֹון ְוַלֲחָרפֹות / ְׁשַרְפִּתי ִּפי ַּבֲהֵבל – ַהּמּוָסר ְפֵני נֹוֵׂשא ֶׁשֲאִני ְולּוֵלי

ְמִּתי  ָאְפֵניֶהם ַעל ִּדְבֵריֶהם ָּכל ֲאֶׁשר / ַהְמׁשֹוֲרִרים ַמַעְרכֹות ֵחַרְפּתָ  ִּכי/ , ֹשַ

 ְסֻגַּלת ּוְלַבֵּקׁש / ְוָחְכָמה מּוָסר ִלְקרֹות ָהָאָדם ְלַהְזִהיר ַדְרָּכם ְוֶזה/ , ְּדבּוִרים

ה ְוָכל ַהֲחָכָמה ַהֶּנֶפׁש ה ּוְלַׁשֵּבח / ָרָמה ַמֲעֹשֵ  ּוְלַאֵּׁשר ּוְלַהֵּלל / ַהּטֹוִבים ַמֲעֹשֵ

!" ִמֶּמּנּו סּור "ָלֵאל ָהאֹוְמִרים / ְבִלַּיַעל ְּבֵני ּוְלַגּנֹות ֵּבלּוְלנַ  / ַהְּנִדיִבים ַמַעְלֵלי

י / ַמַעל ָמֲעלּו ְּביֹוְצָרם ֲאֶׁשר ַהֲחֵנִפים ּוְלַפְרֵסם/ , ַּבַעל ְלָבמֹות ְוִיְׁשעּו  ּוַמֲעֹשֵ
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 ַמאן ַהאי: ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֲחָכִמים ֶשָאְמרּו ּוְכמוֹ  / ּוְלַהְלִׁשין ְלהֹוִדיע ָהָרִעים

  .ן"ְוִׁשי ל"ְּבִגימֶ  ְלַבּזֹוֵיּה ְׁשֵרי ֻשְמָעֵנּה ִּדְסֵני

  

ַּמח ַהֵּלב ְוהּוא/ ? ְמׁשֹוֵרר ֶאל ִאיׁש ַּתֲעֹר ֵאי, ֱאֹמר   ְיׁשֹוֵרר ֵעת ְיֹשַ

  ְיָמֵרר ָּבם ַהְמַקְנִאים ְוַחֵּיי / ְוֵרָעיו סֹוד ֲחֵבָריו ִעם ְוַיְמִּתיק

  .ְיעֹוֵרר אֹוָתם ְיָקר ָּכל ְוִלְדרֹוׁש / ְיעּורּון יוְמיָֻּדעָ  הֹוד ְוִלְרֹּדף

ים ָפַתִים ּוְדַבר, ְּבאֹור / ַהְּדָבִרים ַמֲחַׁשֵּכי ְוָיֹשִ   ,ְיָבֵרר ֹשְ

  ,ְיפֹוֵרר ּתּוגֹות ְוָים, ִׁשיָריו ְּבֹעז / ְיַׁשֵּבר יֹום ְיִלֵידי ַּתִּנין ְוֹראׁש

  ,ְיצֹוֵרר ְוֹשֹוְנֵאיֶהם, ֶׁשרְוַהּי / ֹתם אֹוֲהֵבי ְּבִמָּליו ְוָיִניחַ 

ה ְיָבֵר י ָכל ְּכמוֹ  / ּוָפְעלוֹ  ָנִדיב ַמֲעֹשֵ   ,ְיָאֵרר ִכיַלי ַמֲעֹשֵ

  .ְיסֹוֵרר ַּדְרּכוֹ  ְוֶאת ֵלָבב ְיַׁשר / ְיַעֵּקׁש ַיַען, ַהְּזָמן ְיָחֵרף

  

! ָהִביָנה ָחְכָמה, ֶפִתיּו, ְּגָעָרה ְׁשַמע, ְוֵלץ/ , ַהֲאִזיָנה ְוָעַדי ּוְׁשַמע, ַהְמַבֵּקׁש, קּום

 ֹמֶׁשה ִמְּלָפִנים ֲאָנִׁשים ׁשֹוֲררּו ֲאֶׁשר / ָלֵאל ְּתִהּלֹות אֹוְמִרים ַבִּׁשיר ִּכי ְרֵאה/ 

ָרֵאל ּוְבֵני  ַעל ֻּכָּלּה/ , ַהּתֹוָרה ִעְּקֵרי ָּכל כֹוֶלֶלת ֶׁשִהיא" ַהֲאִזינּו "ְוִׁשיַרת/ , ִיֹשְ

ְּברּוח / ִויָׁשִרים ַצִּדיִקים ֲאָנִׁשים ָהיּו ַהְמׁשֹוֲרִריםּומֵ . / ֲאמּוָרה ַהִּׁשיר ֶּדֶר 

 ַוֲחָכֵמינּו / ִמְזמֹוִרים ְוֻּכּלוֹ  ָּכתּוב ַהֹקֶדׁש ְּברּוחַ  ְּתִהִּלים ְוֵסֶפר/ , ְמַדְּבִרים ַהֹּקֶדׁש

ָּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ָקְראּו  ִּבְמקֹוָרּה ֶפׁשַהּנֶ  ְדֵבקּות ֶנֱאַמר ּבוֹ  ַיַען/ , "ַהִּׁשיִרים ִׁשיר"לְ  ַהְ

 סֹוד ּוְלַהְמִּתיק ָהַאֲהָבה ְלָהִעיר ַהִּׁשיר ְוֶדֶר. / יֹוְצָרּה ֶאל ְוִחְׁשָקּה ְוַאֲהָבָתּה/ 

ְנָאה ּוְלַפְרֵסם / ָהאֹוֲהִבים  ִּכי ָאְמרּו ַהַּקְדמֹוִנים ְוַהֲחָכִמים / ָהאֹוְיִבים ְוֵאיַבת ַהֹּשִ

ְנָאה/  - ַוֲהָוָיָתם ַהְיצּוִרים ֶהְפֵסד  ִיְתָּפְרדּו ְבִׂשְנָאה ִּכי: / ִסָּבָתם ְוָהַאֲהָבה ַהֹּשִ

 ּוִמֶּטַבע/ , ְיֻדָּבקּו ְּבֵרֵעהּו ְוִאיׁש ָלֶזה ֶזה ִיְקְרבּו ּוְבַאֲהָבה / ִיְרָחקּו ֶזה ֵמַעל ְוֶזה

לוֹ  ְּבִדּברוֹ  ַהָּנאֹות ַאֲחֵרי ִלְרֹּדף ַהְמׁשֹוֵרר  ְוַהִּׁשיר. / לוֹ  הָנאוָ  ֶיֶתר ּוְׂשַפת / ּוְבָפְעָ

 ַוֲאֶׁשר ַהֶּנֶפׁש ִמְּגדֹוֵלי ְוֶשהּוא/ , אֹוְמרוֹ  ָטַבע ַז ֶטַבע ִּכי ְרָאָיה – ַהּטֹוב

א. ִּביָקרוֹ  ֲחֵפִצים ַהְּמָלִכים   :ַוֹּיאַמר ְמָׁשלוֹ  ַוִּיֹּשָ

  

  .ֵתֵבל ְוָשֵרי ְיהֹודּו ַרִּבים / - ֶחֶבל ְלַנְפָׁש ִיֹּפל ְּבֵעת ַּבִּׁשיר

  ! ֶהֶבל ֶזה ְוַגם – ַכְסָּפם ִיְּתנּו ָל / ְוֵהם רּוחַ  ְרעּות ֶאת ֲאֵליֶהם ִּתֵּתן

  

        
        
        


