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      בנבנשתבנבנשתבנבנשתבנבנשת    יהושעיהושעיהושעיהושע

  

  

        ''''בשירבשירבשירבשיר    פרקפרקפרקפרק    קונטרסקונטרסקונטרסקונטרס'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  

 

  

זולת אשר גבלו , על כן אמרתי גם אני לבלתי לכת אחרי המשקלים הכבדים

  .והנני מציגם לפניך, ראשונים אני אפרט לך

  

הנקרא שיר פשוט שאין לו יתדות ומקצבו הוא ּפֹוִלים ּפֹוִלים אשון אשון אשון אשון המין הרהמין הרהמין הרהמין הר  

  :ל"וכן שורר הרב אברהם אבן עזרא ז, ּפֹוִלים ּפֹוִלים

 

  ֵמָעָפר ַּדל ִמְתַיֵּפחַ       ָל צּור ֵמִקיםִמַּמְעַמִּקים

  ִּבְנִגינֹוַתי ַלְמַנֵּצחַ      קֹוִלי ָאִרים ָׁשר ַּבִּׁשיִרים

       

  :ומזה המין

  

   ֶאְצָל ֵחֶפץ ָּגַזר ַהֵּׁשם טֹוב ִמֶּכֶסף ִקְנַין ַּדַעת

  .לא ידעתי שם מחברו

  

 הוא שמקצבו הוא ְּפעּוִלים ְּפעּוִלים ְּפעּוִלים ְּפעּוִלים ושורר המין השניהמין השניהמין השניהמין השני

  :ל"י הלוי ז"מהר

 

  ֲאֶׁשר ִיְמְׁשכּוִני ְּבַחְבֵלי ֲאָהִבים    ֲאֵליֶכם ְסגּוַּלת ְנִדיִביםְלָבִבי

  ֲחרּוִזים ֲאחּוִזים ְּבַכְנֵפי ְכרּוִבים   ֵרי ְיהּוָדה ְּבִפיו ַהְּתעּוָדהְוִדבְ 

  ּוֵמרֹום ְׁשִביִבים ְלָבבֹות ְמִדיִבים   ּוֵמרֹום ְרִביִבים ְנָפׁשֹות ְמִׁשיִבים

  ְלַהְרִחיק ְנדֹוד ֶאל ְרחֹוִקים ְקרֹוִבים   ּוִמי ִיְּתֵנִני ְּבַכְנֵפי ְנָׁשִרים

  ְוֵאי א ְקרֹוִבים ְוֵהם ַּבְּקָרִבים   ים ְוֵהם ַּבְּׁשָחִקיםְוֵאי א ְרחֹוִק 

  

ל וקינת "שאנגי ז' ר נסים ן" למהר'ְּבמֹוִתי ְימּותּון'ומזה המין הוא שיר 

  .'ֲאַׁשֵחר ֲעָדִתי'
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ר יהודה " הוא שמקצבו ְמפֹוָעִלים ְמפֹוָעִלים ושורר בו מהרהמין השלישיהמין השלישיהמין השלישיהמין השלישי

  :ל"הלוי ז

  

  ְוָיׁשּובּו ְיֵמי ָחְרִּפי   ִנְׁשִּפיְכֵבי- ּכוֹ ְיִאירּון

  ִּפיְועּוָגִבי ְוקֹול ּתּו  ֲהַדר ַיְעִרי ְוַכְרִמיִּלי

  יּפִ ְוַהֶּנֶזם ֲעֵלי אַ    ָצִמיד ְלֶאְזרֹוִעיְוָׂשם

  ֱהיֹות ַסִּפיר ְלמּול ִסִּפי  ְּדִביר ּדֹוִדי ּוֵבית הֹוִדי

  ְּבָכל ִלִּבי ְוַסְרַעִּפי  ֱהיֹוִתי ָׁשב ְלִיחּודוֹ 

  ְורֹון ִזְכרֹו ְיַהֵּלל ִּפי  ֲעלֹוז ִּבְׁשמוֹ -ְוַנְפִׁשי ּתַ 

  

  :ל"ע ז"ומזה המין להראב  

  

  ּוֵמִאָּת ְּתִהָּלִתי  ְלֵאִלי ַחי ְּתִפיָּלִתי

  

  :ל"ש אבן גבירול ז"ולמהר

 

  ְּבִפי ָּכל ַהְּיצּור ּכּוָּלם  ְּתבֹוַר ָיּה ֲאדֹון עֹוָלם

  

  .' ֲאֶׁשר ָמַלֲאדֹון עֹוָלם' :ל"ולרבנו האיי ז

  

ושורר כן ,  הוא שיר שמקצבו ְמפֹוָעִלים ּפֹוִלים ְמפֹוָעִלים ּפֹוִליםהמין הרביעיהמין הרביעיהמין הרביעיהמין הרביעי

  :ל"רבי יאודה הלוי ז

  

  ְלַבׁש ַּתְכִרי ֵאֶבל   ְּפׁשֹוט ִּבְגֵדי ִׂשְמָחה   ְרֵאה ַהֹּכל ֶהֶבל    ׁשֹוֵכן ֵּתֵבלְראּו

ִמָּכל   לְוָכמֹוהּו ִּתכֵ    ֲאֶׁשר ִיְכֶלה ִעָּמ ִמֵּתֵבל   ְוהּוא ֶחְלָק ֲעָמְל  

  

  :ל"ע ז"ומזה המין להראב

  

  ְמַׂשְנִאים ִלי ָׂשְמחּו ְלִטְלטּוִלי ָׁשְכחּו

  

  .'ְׁשמֹור ִלִּבי ַמְעֶנה', ש גבירול"ולמהר
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היא שמקצבו הוא ְמפֹוָעִלים ְמפֹוָעִלים ְּפעּוִלים ושורר בו המין החמישי המין החמישי המין החמישי המין החמישי 

  :ש גבירול"מהר

  

  ֲאִני ִכּנֹור ְלָכל ָׁשִרים ְונֹוְגִנים      ִּׁשיר ְוַהִּׁשיר ִלי ְלֶעֶבד הַ ֲאִני

  ּוִמְגַּבַעת ְּבָראֵׁשי ַהְּסָגִנים     ֲעֶטֶרת ַלְּמָלִכים-ְוִׁשיִרי כַ 

  ֲהלֹו ַעל ָהֲעָנִנים-ְוַנְפִׁשי ּתַ      ֲהלֹו ַעל ָהֲאָדָמה-ְוֵגִוי יַ 

  ְוִלִּבי ִּבי ְּכמֹו ֵלב ְׁשמֹוִנים    יְוִהֵּנִני ְּבֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ְׁשנֹותַ 

  

  :ועוד אחר מזה המין

  

  ְוָנִׁשיר ִׁשיר ְלֶנְאָּדר ָּדר ְמרֹוִמים      ַּדי ְּבַאְהַבת ַּבת ְּכָרִמיםְיִדיַדי

  ְּתָנה ַנא עֹוז ְלִפְטַדת ַּדת ְיקּוִמים     ְּבִׂשיַחי ַחי ְלָגְדָל ָל ֲאַרֵּנן

  ֲעׁשּוִקים ִקים ְוֵיאֹור אֹור ְּתִמיִמים    ִׂשים ְלחֹוִסיםְּפָלאֹות אֹות ְוִנִּסים 

  ְוֶנְעַזר ַזר ְוָחַמְרַמר ְנחּוִמים     ְרחּוָמ ָמ ְוֶנְעַזב ָזב ְּבָגלּות

  ְוִיְגַּדל ַּדל ְוַיַעל ַעל ֲעָמִמים     ְויֹוֵאל ֵאל ְוָיִחיׁש ִחיׁש ְלגֹוֵאל

  ְּבִכְׁשרֹון רֹון ֲאַהֵּלל ֵליל ְוָיִמים     ְּכֶאְתמֹול מֹול ְלַבִבי ִבי ֲעֵדיִני

  

ֶנְגְּד ָּכל ' ה' ופזמון 'ְׁשַמע קֹוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ְּבקֹולֹות' המין גם כן הוא הומז

  . ורבים כמוהם'ֱאַהי ַאל ְּתִדיֵנִני ְּכַמְעִלי' ו'ַּתֲאָוִתי

  

ר יהודה "הרהוא שיר שמקצבו ְּפעּוִלים ְמפֹוָעִלים ושורר בו מהמין השישי המין השישי המין השישי המין השישי   

  :ל וזה תארו"הלוי ז

  

  ְוָלָּמה ְמַכְרַּתִני ְצִמיתּות ְלַמְעִביַדי  ָּת ֲחנֹוְת ְּבֵבין ָׁשַדיְח כַ  ֲהׁשָ ְיִדיִדי

א ְזרּוָעה ְּדַרְכִּתי א ָאז ְּבֶאֶרץְוֵׂשִעיר ְוַהר ָּפאָרן ְוִסיַני ְוִסין ֵעַדי  ֲה  

  ְוֵאי ַּתֲחִליף ַעָּתה ְּכבֹוִדי ְלִבְלָעַדי  יְוָהיּו ְל ּדֹוַדי ְוָהָיה ְרצֹוְנ ּבִ 

  ְּבחּוָנה ְּבכּור ָיָון ְמעּוָּנה ְּבעֹול ָמַדי  ְּדחּוָיה ֱאֵלי ֵׂשִעיר ֲהדּוָפה ֲעֵדי ָפאָרן

  ְּתָנה עּוְּז ִלי ִּכי ְל ֶאְּתָנה ּדֹוַדי  ֲהֵיׁש ִּבְלְּת ּגֹוֵאל ּוִבְלִּתי ֲאִסיר ִּתְקָוה

  

אזהרות לרבי מנחם תמר ולרבי אליהו צלבי במחזור רומאנייא ומזה המין ה

  .ורבים כהם
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  :ה" זלהפ" שיר מקצבו ְמפֹוָעִלים ּפֹוִלים ְמפֹוָעִלים ושורר בו רהמין השביעיהמין השביעיהמין השביעיהמין השביעי

  

רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי     ֵאל ַחי ִּתְכסֹוף ְיִחיָדִתיְל ָל ְּתָבֵר  

  ַזֶּמְר ָּכבֹוד ְוא ִיּדֹוםיְ     ְּדמּות ִּכֵּסא ָּכבֹוד ְל ַּבְהדֹום

  

י " שיר מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ִמְתַּפֲעִלים ִמְתַּפֲעִלים ושורר בו מהרהמין השמיניהמין השמיניהמין השמיניהמין השמיני

  :הלוי וזה תארו

  

  ָהָעם ֲאֶׁשר ִׁשְמ ְּבִלָּבם ַיֲחֶנה   ְוטֹוב ֶלְאחֹוז ְּבֵביָת ַמֲחֶנהָיֶפה

  ִנְמָצא ְּבֵלב ַּדָּכא ְוֵלב ִאיׁש ַנֲעֶנה הּואוְ         ַהֵּׁשם ֲאֶׁשר ִׁשְכנֹו ְּברּום עֹוָלם

  ָיַרד ְּבִסיַני ָאז ְוָׁשַכן ַּבְּסֶנה  ּוְׁשֵמי ְמרֹוִמים א ְיִכילּוהּו ְוִאם

  ִּכי ֹכל ֲאֶׁשר ָּפַעל ְלֵיׁש ּוְלַמֲעֶנה  ַּדְרִּכי ְמֹאד ָקְרָבה ְוִלְמֹאד ָרֲחָקה

  ִדיב ָחְכָמה ְוָאַמר ִלי ְקֵנה ַוַּיאֲ   ֶהְחִביר ְנָׁשָמה ָּבֲאָדָמה ַּכֲעִדי

  ַּגם ַעל ְלׁשֹוִני ֵמֲאדֹוָני ַמֲעֶנה  ֵהן ַעל ְלָבִבי ֵמֲאדֹוָני ַמֲחָׁשב

  

 זולת שיש בו מקום היתד 'ֵעת ַׁשֲעֵרי ָרצֹון ְלִהָּפֵתחַ 'ומזה המין גם כן פזמון 

 הוא כמוהו 'ְיהּוָדא ְוִיְׂשָרֵאל ְּדעּו ַמר ִלי ְמֹאד'אבל קינת . שבדלת תנועה לבד

  . כמוהו כמוהם אחד,במספר במשקל

  

 שיר שמקצבו ִמְתַּפֲעִלים ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוִלים ושורר בו רבי המין התשיעיהמין התשיעיהמין התשיעיהמין התשיעי        

  :ל"יהודה הלוי וז

 

  ֶעֶבד ֲאדֹוָני הּוא ְלַבד ָחְפִׁשי     ְזָמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהםַעְבֵדי

   ֲאדֹוָני ָאְמָרה ַנְפִׁשיֶחְלִקי    ַעל ֵּכן ְּבַבֵּקׁש ָּכל ֱאנֹוׁש ֶחְלקוֹ 

  

 'ִיְגַּדל ֱאִהים ַחי ְוִיְׁשַּתַּבח ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותוֹ 'ומזה המין גם כן 

  .'לּו ִיְׁשְקלּו ֵרַעי ְמהּוָמִתי'ובקינות תשעה באב 

  

 שיר שמקצבו ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוִלים ּפֹוִלים ְּפעּוִלים ושורר בו המין העשיריהמין העשיריהמין העשיריהמין העשירי

  :ל"ע וז"הראב

  

   ְלָבֵר ֵׁשם נֹוָרא ְוֵעילֹוםםָאְמנָ 
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  ַעִּמי ְּבִׁשיר קּומּו ּוְלכּו ְלָׁשלֹום

  

  :ומזה המין גם כן הוא פזמון הנדפס המתחיל

  

  אֹות ִהיא ְלעֹוָלם ֵּבינֹו ּוֵביִני  ִּכי ֶאְׁשְמָרה ַׁשָּבת ֵאל ִיְׁשְמֵרִני

  

ע "ים ושורר בו הראב שיר מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוִלים ּפֹולִ המין האחד עשרהמין האחד עשרהמין האחד עשרהמין האחד עשר

  :ל"ז

  

   ִלי ַוֲעֵנה ַּבָּצָרָתה    קּוָמה ֲאֹדָני ֶעְזָרָתה

  

  :ומזה המין הוא

  

  קֹול ִמְּׁשִבי ַמר צֹוֵרחַ      קֹול ָאֳהָלה ִּתְתַיֵּפחַ 

  

 שיר מקצבו ּפֹוִלים ְּפעּוִלים ּפֹוִלים ְּפעּוִלים שורר החכם המין השנים עשרהמין השנים עשרהמין השנים עשרהמין השנים עשר

  :ל וזה תארו"רבי יהודה הלוי ז

  

 ּוְלמֹוֲאֶסי ִּתֵּתן ְמִגיָּנה        ְמאּוָסה ָּתִׂשים ְלִפיָּנהֶאֶבן

  ִּכי ָבא ְוִסֵּקל ֶּדֶר ּוִפָּנה                  ַּבֵּׂשר ְּבֵני ֵאל צֹוִפים ְלגֹוֵאל
 ַוְיַעְּטֶרָה ָרצֹון ְּכִצָּנה                ָּגַאל ֲאדֹוָני ּגֹוַלת ֲהמֹוַני

 ֶאל ַהְּתִפָּלה ֶאל ַהְּתִחָּנה                             ֵלב קֹוַוי ְוִתְׁשַמעִּדֵּבר ֲעֵלי

 ֶרַגע ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה                   ֵהִחיׁש ְּפדּוָתם ֵהֵׁשב ְׁשבּוָתם
  ַוְיִהי ְלאֹוְיָבם נֹוֵקם ְוַקָּנא     ַוְיַנְּטֵלמֹו ַוְיַנְּׂשֵאמוֹ 

  

ש "מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ִמְתַּפֲעִלים ושורר בו מהר שיר המין השלשה עשרהמין השלשה עשרהמין השלשה עשרהמין השלשה עשר

  :ל"גבירול וז

   ּדּוָמם ְּכֶמֶל ַּבְּׁשִבי  ַמה ָּל ְיִחיָדה ֵּתְׁשִבי

       

  ּתֹוֵכן ְלָבבֹו ַיֲעמֹוד     ֲעמֹוד ִּכי ִמי ְּבסֹודִלִּבי

  ֶסֶתר ְוַאל ִּתיַקד ְיקֹוד ַאל ַּתֲהרֹוס ִלְראֹות ְּדַבר

  ִּכי ֵאין ְרׁשּות ָל ַּבְּיסֹוד    ַהּצּור ֲחַדלִמִּמְפְלאֹות 
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  ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאד    ַוַּיְרא ֱאִהים ָּכל ֲאֶׁשר

  

 שיר מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ַּפֲעלּוִלים ִמְתַּפֲעִלים ַּפֲעלּוִלים המין הארבעה עשרהמין הארבעה עשרהמין הארבעה עשרהמין הארבעה עשר

  :ול וזה תאר"ר רבי יהודה הלוי ז"ושורר בו מהר

 

  ָהִיית ְלֵעֶזר ְּכֶנְגִּדי   ָאז ֲאֹדָני ֲהאִויִמין

  ּתֹו ּבֹור ְמצּוקֹות ְלַבִּדי  ֵאי ִּתְּטֵׁשִני ְּכַהּיֹום

  ֶנְהַפ ְלחֹוֵרב ְלַׁשַּדי  ִּכי ִמְּׂשֵאִתי ְּתָלאֹות

  ֶאְקָרא ֲאדֹוָני ְלַעְבִּדי  ִּדְרִׁשי ֲחָמִסי ְוַאל ָנא

  ְעִדיִּכי ֵליל ְיִׂשימּון ְּבצַ   ִהְתעֹוְרִרי ִלי ְּכֵמָאז

ִמּבֹור ֲעָבִדים ְוִתְפִּדי  ִּכי ִּתְגֲאִלי ֶאת ֲאִסיֵר  

  

ושורר רבי יהודה ,  שיר מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוֲעִליםהמין החמישה עשרהמין החמישה עשרהמין החמישה עשרהמין החמישה עשר        

ורבי יהודה הכהן ' ִצּיֹון ֲהא ִתְׁשֲאִלי ִּבְׁשלֹום ֲאִסיַרִי'ב "ל קינה לט"הלוי ז

  :ל גם כן" הלוי זי" וזה למהר.'ֵגן ֲחִלילם ְלנֹ וֹ ּדיִ '

  

  וְמֵד ְּפֵני ָאדֹון ְׁשמֹו ּגֹוֲאִליַהּיֹום ְּבעָ   ָד ִּבי ְוָנַעְמְּת ִלי- ְיִחיָדה ְּבעוֹ ָיִפית

  רֹוִמי ְוִהְׁשַּתֲחִוי ַעל עֹול ֲאֶׁשר ִּתְסְּבִלי  ּוְׂשַכר ְיִגיָעה ְמנּוָחה ַאֲחִרית ִּתְׁשֲאִלי

  ִלְמִדי ֲעׂשֹות טֹוב ְוַאל ָרע ִּכי ֲעֹׂשה ִּתְסְּכִלי   ְּגִליֵהן ֵּתְדִעי סֹוד ְזָמן ָאז ֶאת ְלָבבֵ 

  ִיְקַרת ְּתִהּלֹות ְוָאֵכן ָיּה ְׁשמֹו ַהְּלִלי  ּוְתִני ְלצּור ָּכל ְנָׁשָמה ְלִהְתַהֵּלל ֲחִלי

  

 שיר מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוִלים ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוִלים ושורר בו המין הששה עשרהמין הששה עשרהמין הששה עשרהמין הששה עשר

ָׁשלֹום ְל ּדֹוִדי ' ופזמון ',ַׁשַחר ֲאַבֶּקְׁש צּוִרי ּוִמְׂשַּגִּבי'ל "ש גבירול ז"מהר

  : ורבי יהודה הלוי שורר וזה לשונו.'ַהַּצח ְוָהַאְדמֹון
  

  ֵלאֹור ְוִהָּגלֹות ָסתּום ֲאֶׁשר ָעַמם      ְלָאחֹור ֵצל ָנָטה ְּבעֹוד יֹוָמםָיׁשּוב

  ִּכּנֹור ְּבֵני ֵלִוי ַרב ִמְהיֹות ּדּוָמם     ָעהֹוד ֵנר ְּבנֹו ִיַׁשי ַּדי ִמְהיֹות ִנְד 

  ֵּכן ַיֲעֶׂשה נֹוֵתן ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם     ָהֵאל ֲאֶׁשר ֶהְגָלם ִיְפקֹוד ְלַהְעלֹוָתם

  

ש גבירול " שיר מקצבו ַּפֲעלּוִלים ַּפֲעלּוִלים ושורר בו מהרהמין השבעה עשרהמין השבעה עשרהמין השבעה עשרהמין השבעה עשר

  :ל"על קבר רבינו האיי גאון ז

  

  ֶרן ֲעִדיָנה ִהיא ְגֶבֶרת ָּכל ְמִדיָנהִנְגְּדָעה קֶ 
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  :עזרא שורר בו וזה תארו' א ן"חכם מהרהו

  

  ִנְפְלאֹוָתיו ַוֲחָסָדיו   ְּגבּורֹות ֵאל ְוַאֵּיהֵאי

  ִרית ֲחִסיָדיו-ֵאי ְזכּות ּובְ   ֵאי ֲאָהָביו ִמְּלָפָניו

  

ועל השקל . ל שיר מקצבו ַּפֲעלּוִלים ְּפעֹול ַּפֲעלּוִלים ְּפעוֹ המין השמונה עשרהמין השמונה עשרהמין השמונה עשרהמין השמונה עשר        

 ',ֵמֱאִהים ְמֹאד ַנֲעֶלה ֶאְׁשֲאָלה'ל אזהרותיו "ר מנחם אגוזי ז"הזה חבר מהר

  :ל הביא דמיון לזה"עזרא ז' והרב אברהם ן

  

  ַמֲהָלל ֶנֱחָמד  ֶאֱערֹו ֶנְגְּד    ִּכי ֲאִני ַעְבְּד    ַחְסְּדֶאְדְרָׁשה

  

ולא נהגו בו לשורר בו , ל שיר שכולו מקצבו ְּפעֹול ְּפעוֹ המין התשעה עשרהמין התשעה עשרהמין התשעה עשרהמין התשעה עשר

וזה לדון וידאל . אבל ראינו מהאחרונים שעשו כן, המשוררים הקדמונים

  :ע וזה תארו"בנבנשת נ

  

  ּובֹו ְּפֵנה ּובּו ְלָכה       ְזִמיר ְל   ְנִתיבְּבַחר

  ּוָבם ֲחֵנה ְׁשֵמי ְיָקר       ֲעֵלה ֲעֵלי  ְצַלח ְרַכב

  ְיָקר ְּבֵנה ּובֹו ְנֵוה            ְּפֵאר ְוהֹוד ְיסֹוד ְיסֹוד

  ֲאַזי ְסֶנה ְוַחי ְּכמוֹ          ְׂשרֹוף ְנדֹוד ְוׁשּור ֱאנֹוׁש

ְוִחיׁש ֲעֵנה ּוִבי ֲחמֹול       ְּתָנה ְיִדיד ְוִיְׁשֲע  

  

ושורר בו .  ְּפעּוִלים ִמְתַּפִּלים ְּפעֹול שיר מקצבו ִמְתַּפִּליםהמין העשריםהמין העשריםהמין העשריםהמין העשרים

  :רווזה תא, ל"החסיד רבינו יונה זצ

    

   ִנְכֲאָבה ַנְפָׁשּה ָּדֲאָבהיֹוָנה

  

  .עד סופו

  

אף על פי שיש , אלה הם הכללים והמינים הנהוגים לשורר בהם על הרוב  

ואת . לא הכבדתי עליך אלא אשר הם נמצאים, משקלים רבים אחרים

 הזה על )י, א' יר (ראה הפקדתיך היום. היותר אתה תבחר ותקרב ולא אני

 )א, מלאכי ג (ופניתי הדרך, דרכי שבילי השירהכלל ועל הפרט מכל 



 141141 

. )יב, ד' מש (לש למען תרוץ בו ולא תכ)י, סב' יש (לפניך וסקלתי המסילה

 והיו לטוטפות על )ג, ז' מש (קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך

ובטחתי בחסד עליון כי .  ואל תסירם מלבך)ח, ו' דב (הראש כבין העינים

 על )כג, כ' שמ (עמים שלש תעלה במעלותאם תשעשע בהם מעת לעת פ

. )מד, מא' בר (ובלעדך לא ירים איש את ידו, מסילות השיר הגבה למעלה

, מצורף לזה לקבוע עתים מהיום ומהלילה לקרות תורה נביאים וכתובים

ובפרט ספר ישעיא ותרי עשר ואיוב כי הם צחי . הפוך בה והפוך בה

וך השיר כי אותם אנחנו  ונעם לשמוע בת,הלשון ערבים לשומעיהם

וממנו ניקח להוציא לפועל מחשבותנו ולברך על , )יא, י' שמ (מבקשים

 אשר נכספה וגם )יג, יא' זכ (ואתה אדר היקר. המוגמר במלאכת השיר

 ולרדוף אחר )ד, נ' יש ( לשמוע בלמודים)ג, פד' תה (כלתה נפשך

 אלקים .)כב, כא' בר ( יהי אלקים עמך בכל אשר אתה עושה,השלימות

 )י, נג' יש (בידך יצלח'  דעה ובינה והשכל וחפץ ה)כט, מג' בר (יחנך

 שובע שמחות את פניך )י, ה' קה ( ברבות הטובה)טז, ל' דב (וחיית ורבית

    ).יא, טז' תה (נעימות בימינך נצח

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 בשיר פרק ונטרסלקריאת הטקסט המלא של ק. יוסף יהלום' תודה גדולה לפרופ* 
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