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מבוא
שירת תימן שלמן המאה ה־ 16ואילך מתועדת היטב בכתבי היד התימניים ,אף שאך
חלקה ראה אור הדפוס ועוד פחות מכך נחקר .עלומה עוד יותר שירת תימן שעד המאה
ה־ ,16הן משום שרק מעטים מכתבי היד הקדומים שרדו והן משום שיצירת משוררים
מאוחרים ביחס דחתה את זו של קודמיהם .העדויות הקדומות ביותר שבידינו ליצירת
1
שירה עברית בתימן הן מן המאה ה־ ,12בעיקר מזו של סעיד בן מרחב ודניאל בירב פיומי.
והנה בקובץ תימני קדום של פיוטי סליחות לאשמורות 2וליום כיפור השמור בספריית בית
המדרש לרבנים בניו יורק (סי'  )3020נעתקו ברצף אחד שמונה פיוטים לפייטן בשם יחיא
בן ֻמ ַפ ַּצׂל; 3למיטב ידיעתי הפיוטים ומחברם אינם ידועים מכל מקור אחר .בכתב היד
 128דפים בתבנית  ,1/16והוא כולל את סדר הסליחות שנוהגים יהודי תימן לומר בסוף
תפילת שחרית ביום כיפור ,בין ברכת 'שים שלום' לקדיש 'תתקבל' שלאחר תפילה זו.
יש עניין מיוחד בציון שבראש כתב היד כי הוא נועד לאשמורות וליום כיפור ,שכן הסדר
המקובל בקרב יהודי תימן זה מאות שנים בעבור לילי אלול ועשרת ימי תשובה מועתק
4
למעשה מסידורים שנדפסו באיטליה במאה ה־ 16כמנהג יהודי ספרד.
סדר זה כולל שני חלקים :האחד — פיוטים ,בעיקר מפייטני ספרד ,ובראש כולם יהודה
הלוי ,אך גם אחרים כאבן גבירול ,יצחק אבן גיאת ,משה אבן עזרא ,אברהם אבן עזרא
ושמואל הנגיד; והאחר — נצׂד אלרחמים (סדר הרחמים) ,שעיקרו פיוטים המבוססים על
מילת הענייה 'רחמנא' ,ו'מרנות' ,כלומר פיוטים הפותחים במילה 'מרן' ורובם לפייטני תימן
.1
.2
.3

.4

על שני אישים אלו ועל פיוטיהם ראו טובי ,תשנ"א ,עמ' .19–16
'אשמורות' הוא המונח המקובל בקרב יהודי תימן בעבור סדר הסליחות המיועד ללילי חודש אלול
וללילי הימים שבין ראש השנה ליום כיפור.
חובה נעימה היא לי להודות בזה למנהל הספרייה הרב ג'רי (זכריה) שוורצברד ולמנהל אוסף כתבי
היד והספרים הנדירים מר דוד וכטל ,שנהגו עמי בעין יפה ובאדיבות ,כשהתארחתי כפרופסור אורח
בבית המדרש לרבנים בניו יורק בשנת תשס"ה.
ראו טובי ,תשס"א ,עמ' .56
דרך אגדה יג (תשע"ו) — מכללת אפרתה
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הקדומים ,וכן י"ג מידות הנאמרות שלוש פעמים ('שמו"ת' — שניים מקרא ואחד תרגום,
כלומר תרגום אונקלוס) ונוסח נפילת אפיים .י"ג מידות ונפילת אפיים הם הקטעים המחויבים
היחידים בכל הסדר הזה ,ואילו כל הפיוטים — ה'רחמנות' ,ה'מרנות' ובוודאי פיוטי ספרד
התּכלאלים (סידורי
אינם מובאים אלא לבחור מתוכם כרצון המתפללים ,כפי שציינו עורכי ִ
התפילה התימניים) בלשונות שונים ,כגון לפני פיוטי הסליחות המועתקים מתוך דיואן יהודה
הלוי" :ויגׂיב מא אראד מן האדׂא אלאק[א]ויל מן דיואן יהודה הלוי זצ"ל" (ויאמר אשר ירצה
מן הפיוטים הללו וכו'); 5או לפני 'נצׂד אלרחמים'" :פאדׂא פרג אן יגׂיב מא אראד מן האדׂא
אלאקאויל פליגׂיב האדׂא אלתדמע והוא מגׂמוע לבעץׂ אל[עלמא]" (וכאשר יסיים לומר
מה שרצה מן הפיוטים הללו [אלו שבחלק הראשון] יאמר את הזלת הדמעות הזאת והוא
קובץ לאחד החכמים); 6וכן בנוגע ל'מרנות'" :ויאמר מן המרנות מה שהוא רוצה" 7.החלק
הראשון מסדר הסליחות שבסוף שחרית של כיפור נקבע גם לאחר תפילת ערבית בליל
כיפור ,אך לא כחלק ממנה אלא לאחר אמירת קדיש תתקבל .אמירת הסליחות במועד
זה פחות מחייבת ,והיא כוללת פיוטים מועטים בלבד אף שהלקט העשיר של הסליחות
מתפילת שחרית מוצע גם לליל כיפור .עובדה זו באה לידי ביטוי בנוסח הציורי כלשהו
8
באשר לאמירת הסליחות במועד ההוא" :ואח"כ אומר סליחות כפי כֹחו".
החלק השני שציינו הוא החלק הקדום בסדר הסליחות שבסוף תפילת שחרית ומקורו
בבבל 9,שכן מצינו כדוגמתו בסידור רב סעדיה גאון ,ואילו החלק הראשון נתקבע ברבות
הימים לאחר שהמתפללים הוסיפו לסדר הקדום פיוטים משל משוררי ספרד .נראה
אפוא שהחלק הראשון החל להתגבש רק במחצית השנייה של המאה ה־ ,12כלומר
לאחר שנפוצו בתימן פיוטי יהודה הלוי .יש לציין שפיוטי ספרד חדרו לנצׂד אלרחמים
עצמו באמצעות הסבתם ל'מרנות' ,כלומר הוספת המשפט 'מרן דבשמיא לך מתחננין
אנן כעבדא דמתחנן למריה' בראשם ,והמשפט 'הב לן שאלתן ובעותן ולא נהדר ריקן
מקמך' בסופם .אך משנתרבו הפיוטים הללו סודרו פיוטי ספרד בחלק מיוחד הקודם
לגרעין הקדום של נצׂד אלרחמים.

.5
.6

.7
.8
.9

עדני ,תרמ"ז ,דף ב ,ב.
שם ,דף כד ,א .בנדפס נפלו כמה שיבושים במילים הערביות ותיקנתים כאן בלי לציין את הדבר .שם
הפועל ַת ַד ֻּמע והפועל ַת ַד ַּמע לא נרשמו במילוני פיאמנטה ,1991–1990 ,ובלאו ,תשס"ו .ליין ,3 ,1865
עמ'  ,913טור אמצעי ,רשם את הפועל במשמע זה על פי תרגום ערבי של הבשורה ליוחנן ,בציון שאפשר
כי הצורה בתר־קלסית.
קאפח ,תשי"ב ,ג ,עמ' קמ.
שם ,עמ' קלב; ובעמ' רפח" :ואומר מאלו המרנות מה שירצה".
על סדר רחמין מתקופת הגאונים ראו רצהבי ,תשמ"ו; טובי ,תשס"א ,עמ'  .57–56כאן נוסיף עיונים
חדשים בסדר זה ובקובץ הסליחות שסופח לו מלפניו.
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כתב היד עתיק למדי בהשוואה לכתבי היד התימניים ששרדו ,ולהערכתנו הוא מן המאה
ה־ .14על כל פנים הפייטנים המאוחרים ביותר שאפשר לזהות כמחברי פיוטים הכלולים
בו הם מן המאה ה־ :12יהודה הלוי ,ידידו אהרן אלעמאני ,שחי במצרים ,ומנצור בן דניאל,
10
שלהערכתי היה בנו של דניאל בירב פיומי ,כלומר בן המחצית השנייה של המאה ה־.12
בקובץ זה — שהוא הקדום בקובצי הסליחות התימניים ,כולל אלו שנעתקו במדור המיוחד
בתּכלאלים — כלולים  126פיוטים בחלק הראשון ו־' 39מרנות' בחלק השני .כלומר כבר
ִ
בזמן קדום למדי של התגבשות סדר הסליחות ליום כיפור במנהג יהודי תימן נכללו בו —
על שני חלקיו — פיוטים רבים ,וממספרם העצום יש ללמוד כי העתקתם אינה מעידה
על חיוב אמירתם כולם ,בייחוד שאמירת פיוט בנוסח תימן נמשכת זמן רב ,לפי שהוא
נאמר מפי שליח הציבור במנגינה אטית וכרוך בעניית הציבור ,בדומה לאמירת הפיוטים
בקרב קהילות ספרד והמזרח ,ובניגוד למנהג אשכנז שבו הפיוטים נאמרים ברובם הגדול
בלחש ובמרוצה בפי כל מתפלל בפני עצמו.
זאת ועוד ,מסתבר שהמסגרת — כלומר פתיחת החלק הראשון וסיומו ,שכאמור הוא
המאוחר דווקא — נקבעה כבר מזמן קדום ומאז היא נשמרת היטב למדי בכל ההעתקות
שלאחר מכן .הפתיחה מורכבת משרשרת פסוקי מקרא ,מפיוט הפתיחה 'בשם אלהי
אברהם אפתחה' לפייטן שאינו ידוע והפיוט 'שלומי עליון ישני מכפלה' לפייטן ששמו שמואל,
ובסיום פיוט שפזמונו החוזר הוא 'שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו' .פזמון זה אינו אלא
פסוק מקראי (תהלים סה ,ג) והוא מעביר אל החלק השני של נצׂד אלרחמים ,הפותח אף
הוא בשרשרת פסוקי מקרא ובראשם הפסוק הנ"ל .יש להניח ששרשרת הפסוקים בראש
הפתיחה בחלק הראשון הוצבה כאנלוגיה לשרשרת הפסוקים בחלק היותר הקדום של
נצׂד אלרחמים .כך נשארה לכאורה המסגרת הקדומה של סדר הסליחות ליום כיפור,
כלומר מערכת פיוטים שבראשה פתיחה בשרשרת פסוקים .אגב ,משני הפיוטים שלאחר
שרשרת הפסוקים בחלק הראשון ,רק הפיוט הראשון' ,בשם אלהי אברהם אפתחה',
שטורו הראשון רומז למהותו כפיוט פתיחה ,מופיע דרך קבע בכל סדרי הסליחות ליום
כיפור במנהג תימן; לעומתו הפיוט השני' ,שלומי עליון' ,שאין בו דבר המעיד על היותו
פיוט פתיחה ,מופיע בדרך כלל אך לא דרך קבע 11.מאחר שהפיוט הראשון נמצא גם

 .10למהדורת שירי אהרן אלעמאני על ידי שרה כהן ראו אלעמאני ,תשס"ח; על מנצור ראו טובי ,תשל"ט.
 .11ראו דרך משל בתכלאלים כתבי היד שבמכון בן־צבי ,טובי ,תשמ"ב ,על פי המפתח ,עמ'  ,383סי' .3375
בסידורו 'עץ חיים' הביא רבי יחיא צאלח (נפטר  )1805את 'שלומי עליון' לאחר 'בשם אלהי אברהם
אפתחה' ,ובעקבותיו הלכו רוב התכלאלים הנדפסים של יהודי תימן .בסדר הסליחות שערך רבי שלום
עדני בירושלים (עדני ,תרמ"ז) הובא הפיוט רק בסי' לב (דף ט ,ב); וכן הרב קאפח שסידר את הסליחות
על פי מחבריהן הרחיקו לסי' סט (קאפח ,תשי"ב ,ג ,עמ' רנט).
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במקורות שאינם מתימן ,ברור שלא נתחבר מעיקרא כפיוט פתיחה לצורך סדר הסליחות
הנדון אלא העורך הראשון או אחר שבא אחריו אימצוהו ממקום אחר לצורך זה.
הת ְּכלאלים וסדרי הסליחות הנדפסים הפיוט המסיים את החלק הראשון הוא 'דרכי
ברוב ִ
שבעה רועים' לדניאל בירב פיומי ,שפזמונו החוזר 'שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו' .על
פי דרכנו יש להניח ששרשרת הפסוקים בראש נצׂד אלרחמים שפיוט זה מעביר אליה
קדמה לו ,וכי הוא חובר במיוחד לצורך זה .אם נכונה השערתנו ,הרי שנצׂד אלרחמים
כבר היה קיים במאה ה־ .12מכל מקום מנצור בן דניאל כתב פיוט אחר לצורך זה' ,לשערי
שבתּכלאלים כתובי היד והנדפסים לא מצאנו שהובא בסמוך
ִ
חסדיך צעירי הצאן באו' ,אף
לנצׂד אלרחמים אלא בכתב היד הנ"ל מבית המדרש לרבנים בניו יורק (דף 94ב) ,ונראה
12
שלא עלה בידיו לדחוק את פיוטו של אביו.
הגמישות באמירת הפיוטים בסדר הסליחות על שני חלקיו מוכחת כמובן לא רק מהערות
העורכים והמעתיקים אלא גם מן המעשה בבתי הכנסת ,שאין בית כנסת אחד נוהג כמנהג
בית כנסת אחר ,ואף אין קביעות משנה לשנה אלא הכול לפי רצון המתפללים או החלטת
מנהלי התפילה .יחס מקל זה כלפי הפיוטים ,שעוד נשוב אליו בהמשך דברינו ,פרש לפני
מהתּכלאלים הידועים
ִ
העורכים והמעתיקים כר נרחב להכללת פיוטים בסדר הסליחות.
יש לציין בייחוד שניים( :א) ִתּכלאל 'חידושין' שערך ר' יצחק ונה במאה ה־ 17ובו לא רק כלל
שפע רב של פיוטים אלא אף כתב להם פירוש נרחב;( 13ב) ִ'תּכלאל קדמונים' בעריכת רבי
שלום קרח (נפטר בירושלים בשנת תשי"ג 14.)1953 ,ויש שעורכים ומעתיקים כללו בסדר
הסליחות פיוטים משל עצמם או משל בני משפחתם ,כגון ישראל בן ספרא ,שבאחד מן
ִ
ולתּכלאל אחר
התּכלאלים שהעתיק הביא עשרות פיוטים משל אביו יוסף בן ישראלִ 15,
16
שהעתיק סופח קונטרס של שישה דפים ובו הביא פיוטים משל קרובו רבי שלום שבזי,
בתּכלאל 'עץ חיים'
ורבי יחיא צאלח (מהרי"ץ) שהביא מפיוטי זקנו רבי צאלח בן יחיא ִ

.12

.13
.14
.15

.16

ראו דרך משל בשניים מכתבי היד שבמכון בן־צבי (טובי ,תשמ"ב ,עמ'  ,363סי'  ;2536קאפח ,תשי"ב ,ג,
עמ' רסו); וכן הוא מניסיוני בתפילה ביום כיפור בבתי כנסת תימניים שונים .כאן מקום אתי לתקן את
הכתוב במאמרי ,טובי ,תשס"א ,עמ'  ,57כי הפיוט המכוון של מנצור הוא 'מאזין לצעקה ושומע תחנונים'.
בתּכלאל ונה ראו גיאת ,תשס"ה.
לפיוטים ולפירושם ִ
ִתּכלאל קדמונים ,ראו קרח ,תשכ"ד.
כתב היד של ישראל ספרא הופקד על ידי בעליו בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים,
וסימנו  .401140לאחר זמן חזר לבעליו — וזה מכרו לאחד ממוכרי הספרים בירושלים; איננו יודעים מה
עלה בגורלו בינתיים .לרישום שירי יוסף בן ישראל על פי ִתּכלאל זה ראו עמיר ,תשע"א.
משתא ,תשמ"ו ,בראש כרך א.
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שערך ופירש 17.באופן זה שימש מדור הסליחות בתכלאלים התימניים או כתבי יד שכל
עניינם סליחות ,מקור לא־אכזב בעבור החוקרים לפיוטים חדשים משל פייטני תימן ומשל
פייטנים שמחוצה לה ,ובעיקר משל פייטני ספרד 18.ועדיין מצויים בסדרי הסליחות שבכתבי
היד התימניים ,עשרות ואולי מאות פיוטים ,בעיקר משל פייטני תימן אך גם לפייטנים
19
שמחוצה לה ,שלא ראו אור ואף לא נרשמו ולא נודעו לחוקרים.
כן הדבר בכתב היד של קובץ הסליחות לאשמורות וליום כיפור שבאוסף בית המדרש
בתּכלאלים
לרבנים בניו יורק .כאמור ,נעתקו בו  165פיוטים ,רובם ידועים וכלולים ִ
הנדפסים או בפרסומים אחרים .אבל יש בו גם פיוטים חדשים ,ובכללם פיוטי יחיא בן
ֻמ ַפ ַּצׂל ,המתפרסמים כאן לראשונה .שמונת הפיוטים הללו (סי' קיז–קכד) ,נעתקו בסוף
החלק הראשון של סדר הסליחות ,סמוך לפיוט 'לשערי חסדיך' למנצור (סי' קכו) המעביר
אל נצׂד אלרחמים ,ורק פיוט אחד מבדיל ביניהם — 'לך עיני צופיות' ללוי בן אלתבאן (סי'
קכה) 20.מעתיקים ועורכים שהביאו פיוטיהם או פיוטי קרוביהם נהגו לשבצם בסוף מדור
הסליחות ,בוודאי מתוך צניעות וחשש שמא יתפרשו מעשיהם כגאווה .יש אפוא מקום
להניח שאף מעתיק כתב היד שלפנינו היה אחד מבני משפחתו של יחיא בן ֻמ ַפ ַּצׂל .יש
להוציא מן הכלל את האפשרות שהפייטן הוא המעתיק עצמו ,לפי שבכמה מקומות
ההעתקה משובשת .חיזוק לקרבה בין הפייטן ובין המעתיק עולה מטרחתו לציין את
שמו המלא של הפייטן בגיליון ליד הפיוט הראשון משמונת הפיוטים ולהוסיף בגיליון את
הכתובת 'ולה איצׂא' (ועוד לו) ליד כל אחד משבעת הפיוטים האחרים .המורם מכך שזמן
חייו הוא לכאורה זמן ההעתקה או דור אחד קודם לכן( .אם נקבל את ההנחה שהמעתיק
היה בן משפחתו).
פיוטי יחיא אינם מצטיינים ברמתם הספרותית ובעומק רעיונותיהם .מבנָ ם פשוט ,חרוזות
מרובעות או מחומשות טורים — א/א/א/א ב/ב/ב/א .כל אחד מטורי ששת הפיוטים
האחרונים נחלקים לשתי צלעיות — אב/אב/אב/אב גד/גד/גד/גב .מבנה זה דומה לזגׂל
הספרדי הידוע היטב משירת הקודש בספרד ,ויש להניח שהמחבר הושפע בעניין זה
מאסכולה זו .ניכרת נטייה חזקה מאוד לבנות את הטור האחרון בחרוזה או את הצלעית
השנייה של הטור האחרון שבה על פסוק מקראי .החריזה פשוטה מאוד ,לעתים קרובות

.17
.18
.19
.20

צאלח ,תשל"א ,ד ,עמ' שכג–שלד.
משפע המאמרים בעניין זה נציין שניים בלבד :רצהבי ,תש"ד; רצהבי ,תשי"א.
לרישום מפורט של הפיוטים בכתבי יד של ספרייה אחת בלבד ,מכון בן־צבי בירושלים ,ראו טובי,
תשמ"ב.
לא־מעט מפיוטיו נעתקו בכתבי היד התימניים .ראו טובי ,תשמ"ב ,עמ'  ,391ערך 'לוי בן אלתבאן'.
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באותה המילה .אף פיוט אינו שקול במשקל התנועות והיתדות אלא במשקל התנועות,
בדרך כלל שש־שבע תנועות בכל טור או בכל צלעית.
אם ניכרת השפעת שירת הקודש בספרד מבחינת הצורה ,הרי אינה ניכרת מבחינת
הרעיונות ,רוצה לומר שלא נמצא בפיוטים רעיונות פילוסופיים שהקנו לשירי הקודש
הספרדיים את הממד האוניברסלי שלהם .כל הפיוטים סובבים בלא הבחנה מדויקת
והגיונית על שני עניינים :בריאת העולם וגלות וגאולה ,בלא כל זיק של מקוריות .הפיוטים
אף רחוקים מבחינת לשונם מן הלשון המדודה והמהוקצעת של פייטני ספרד.
לעומת זאת יש עניין רב בלשון הפיוטים ,שכן יש בהם מטבעות לשון ושימושים לשוניים
שאינם מוכרים ממקומות אחרים .הרושם המתקבל הוא שאין הם מעידים על כוח יצירה
מופלג של הפייטן אלא על מסורות לשוניות ייחודיות וקדומות מחד גיסא ,ומאידך גיסא
על השפעה אפשרית של הלשון הערבית ,שבוודאי הייתה שגורה בפי הפייטן ,ועמדנו על
כך בפירוש לשירים .בדרך כלל נסמך הטקסט על לשון המקרא בלא כל ניסיון להפגין
מקוריות ועצמאות לשונית ,אך בכמה מקרים הלשון סתומה למדי ,ככל הנראה בשל
ניסוחים לא־מוצלחים של המחבר שנבעו משליטתו הדלה בלשון העברית כלשון כתיבה
ספרותית .אך יש שהסתימות נובעת משיבושי העתקה ,כמצוין להלן בהערות לפיוטים.
בחינה מעניינת וחשובה עוד יותר מצד הלשון היא מסורות ההגייה העולות מהכתיב
ובעיקר מן הניקוד המלא והמשובח של הפיוטים .הניקוד הוא בבלי ,כלומר ניקוד עליון,
שהיה מקובל בקרב יהודי תימן בימי הביניים ושימשם עד הדורות האחרונים (לבד מאשר
בספרי מקרא שבהשפעת ספר התורה שהעתיק הרמב"ם לעצמו) ,כשהחלו אף הם
לעבור לשיטת הניקוד הטברנית .התופעה הבולטת ביותר בניקוד היא החילופים התכופים
בין חולם לצירי ובין צירי לחולם ,לפי שבהגייה הקדומה של בני יהודה כבר מימי הבית
הראשון נהגה החולם בדמיון רב לצירי .במאות השנים האחרונות הייתה הגייה זו אופיינית
לבני חטיבות הדרום של יהודי תימן 21.אך מלבד זאת יש בניקוד תופעות חשובות אחרות
שהן שרידים למסורת ההגייה והניקוד הבבלית ,כגון ניקוד ו"ו החיבור שלפני אותיות בומ"ף
בשווא ולא בשורוק ,או חילופי שווא (כמובן נע) בפתח ,תופעה המוכרת היטב מכתבי יד
תימניים ומן המסורת הליטורגית שבפיהם 22.כל ה'סטיות' הללו מן המסורת הטברנית
של הגיית העברית השגורה בפינו כיום צוינו בהערות לפיוטים ,אך מאחר שאין הן נוגעות
דווקא לפיוטי יחיא בן ֻמ ַפ ַּצׂל אלא לכל כתב היד ,ואין ללמוד מהם בהכרח על מקורותיו
 .21על הגיית הצירי והחולם במסורת יהודי תימן וזיקתה להגייה של בני יהודה ראו טובי ,תשכ"ז.
 .22להגיית השווא הנע במסורת תימן כתנועה רגילה או אף כתנועה ארוכה ראו טובי ,תש"ע.
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הספרותיים ,יידון העניין בהרחבה במקום אחר .מכל מקום הדבר מעיד על קדמות
ההעתקה ,ומסייענו בקביעת טווח הזמן של חיי הפייטן.
אין בתוכן הפיוטים כדי לעגנם במקום מסוים בתפילה ,שכן על פי כל מה שיש בידינו לא
נתקבע בתימן המנהג הארץ ישראלי לומר פיוטים בתפילת הקבע ,אם כתוספת ואם
כתחליף 23.וכבר צוין לעיל כי כל סדר הסליחות נאמר לאחר תפילת העמידה בשחרית
של יום כיפור ,וכי חלקו הראשון הוא מאוחר ויהודי תימן נהגו בו בגמישות גדולה ,בניגוד
למנהגם בטקסטים ליטורגיים אחרים ובניגוד ל'מנהגי' קהילות אחרות בישראל שגיבשו
לעצמן סדרים נוקשים של פיוטים שאמירתם הייתה מחויבת בתפילת הקבע.
ועוד אין בפיוטי יחיא בן ֻמ ַפ ַּצׂל התייחסות לעניין הנפש ,השכיח בפיוטי דניאל בירב פיומי
בהשפעה ברורה של הפילוסופיה הנאופלטונית ,והוא נושא המתאים במיוחד לימים
הנוראים ,שבהם חייב כל אדם מישראל לעשות חשבון נפש עם עצמו .אך מסתמא
נכתבו הפיוטים בעבור סדר הסליחות של יום כיפור ,שכן זה היה המקום היחיד במסורת
הליטורגית של יהודי תימן שיש בו סדרי פיוטים ,לבד מן הקינות לתשעה באב והפזמונים
לשמחת תורה .בכלל יש לזכור כי ה'סליחה' כסוגה ספרותית הפכה למעשה כלי ביטוי
24
לכל דבר ועניין בליטורגיה היהודית.
הפיוטים מובאים להלן על פי סדרם בכתב היד ,בציון סימניהם בו .הכתיב נאמן למקור
לבד מאשר במקומות שבהם נשתבש המעתיק בשל הגייתו והחליף צירי בחולם או חולם
בצירי ,וכן במקומות שבהם נפלו להערכתנו טעויות העתקה פשוטות .שם בן ארבע כתוב
בכתב היד כך — יִ ֹויָ  ,ולהלן הבאתיו כך :יְ יֹיָ  .כל אלו צוינו באפרט השני של ההערות .סימני
הניקוד הבבלי שבכתב היד הובאו בסימנים המקבילים במערכת הניקוד הטברני .סימן
הפתח הבבלי סומן כאן על פי מקביליו במסורת ההגייה הטברנית — פתח או סגול.
השוואים הנעים והחטפים צוינו בכתב היד בסימן אחד ,על פי המקובל בניקוד הבבלי,
וכאן צוינו בהתאם להגייה הטברנית .כידוע ,אין במערכת הניקוד הבבלי סימן לשווא הנח,
אך הוא צוין כאן בכל מקום .ולבסוף ,בכתב היד לא צוינו כלל הדגשים ,והוספנום כאן

 .23ראו טובי ,תשנ"א ,עמ'  .50–49ומה שמצינו כי בני קהילה בתימן שאלו את ר' אברהם בן הרמב"ם
במאה ה־ 13על אמירת פיוטים בתוך הברכות שלפני קריאת שמע בליל שבת ,בוודאי לא משום שזה
היה מנהגם מימים ימימה אלא משום שבאו אנשים מחוץ לקהילה וביקשו להנהיג אמירת פיוטים אלו
הידועים מסידור רס"ג .ראו אברהם בן הרמב"ם ,תרצ"ח ,עמ' .133–132
 .24ראו פליישר ,1975 ,עמ'  ;404–402טובי ,תשמ"ב ,1עמ' .126–125
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(דגש חזק ודגש קל) על פי המקובל במסורת הטברנית .לפי מיטב הערכתנו הניקוד בא
מידי מעתיק כתב היד עצמו.

קיז
ליחיא בן מפצׂל
אל מלך

5

נֹוטה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
לְ ֶ
ּוב ָרא ִמּתֹהּו לְ ֶע ֶרץ
ָ
ּומינֵ י ַחּיָ יה וְ ֶׁש ֶרץ
ִ
נַ ְק ִּדיׁש ְקדּוּשֹׁות ָּב ָא ֶרץ
יְ יֹיָ ְּב ָח ְכ ָמה יָ ַסד ֶא ֶרץ:

10

יביו לַ ָּשׁ ַמיִ ם
יַ ִּטיף ְר ִב ָ
רּוח ֶא ֶבן וְ ַה ַּמיִ ם
ְּב ַ
וְ יָ ם ּגָ דֹול ְּבזֶ ה ַמיִ ם
וְ ָה ָר ִק ַיע ְּבתֹוְך ַה ַּמיִ ם
נְ ִׂש ִיאים לֹו יְ ַרּוּו ֶא ֶרץ:
ִחּלַ ק לְ ָׁש ַמיִ ם וְ ָד ֵר ֶיהם
ִה ְׁש ִקיף ְּב ַר ֲח ָמיו ֲעלֵ ֶיהם

"נֹוטה ָׁש ַמיִ ם וְ י ֵֹסד ָא ֶרץ" (יש' נא ,יג) 2 .ערץ:
ביאור ומקורות 1 :נוטה שמים וארץ :הקדוש ברוך הוא ,על פיֶ :
כינוי פייטני לשמים 4 .נקדיש וכו' :ישראל האומרים קדושה לאל עלי אדמות 5 .ייי וכו' :מש' ג ,יט 6 .יטיף
וכו' :הקדוש ברוך הוא מביא את הגשמים לשמים ,והלשון על דרך "ּגַ ם ָׁש ַמיִ ם נָ ָטפּו ּגַ ם ָע ִבים נָ ְטפּו ָמיִ ם"
(שופ' ה ,ד); "וְ ִאם ַה ָּשׁ ַמיִ ם יִ ְּתנּו ְר ִב ִבים" (יר' יד ,כב) 7 .ברוח וכו' :נמשך אל הטור הקודם ,כלומר באמצעות
"מ ֲעלֶ ה נְ ִׂש ִאים ִמ ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ ְּב ָר ִקים לַ ָּמ ָטר
הרוח הקדוש ברוך הוא מביא לשמים את המים בדמות אבןַ :
"היֵ ׁש לַ ָּמ ָטר ָאב אֹו ִמי הֹולִ יד ֶאגְ לֵ י ָטלִ ,מ ֶּב ֶטן ִמי יָ ָצא ַה ָּק ַרח ְּוכפֹר
רֹותיו" (תה' קלה ,ז); ֲ
אֹוצ ָ
רּוח ֵמ ְ
מֹוצא ַ
ָע ָׂשה ֵ
ּופנֵ י ְתהֹום יִ ְתלַ ָּכדּו" (איוב לח ,כח–ל) 8 .וים גדול :הוא הים התיכון — "וְ ַעד
ָׁש ַמיִ ם ִמי יְ לָ דֹוָּ ,כ ֶא ֶבן ַמיִ ם יִ ְת ַח ָּבאּו ְ
ַהּיָ ם ַהּגָ דֹול ְמבֹוא ַה ָּשׁ ֶמׁש" (יהוש' א ,ד); והשוו פירוש ברטנורא לברכות ט ,ב" :ים הגדול ים אוקינוס שמקיף
העולם" 9 .והרקיע וכו'" :יְ ִהי ָר ִק ַיע ְּבתֹוְך ַה ָּמיִ ם וִ ִיהי ַמ ְב ִּדיל ֵּבין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם" (בר' א ,ו) 10 .נשיאים :עננים ,ראו
"ּכי ִאם ִה ְרוָ ה ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ הֹולִ ָידּה" (יש' נה ,י).
לעיל בפירוש לטור  .7לו :לקדוש ברוך הוא .ירוו ארץ :על פי ִ
 11חלק :ברא ,במשמעות השורש המקביל בערבית — כֿלק .דריהם :המלאכים.
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15

אֹור ֶיהם
ּוב ְר ִב ִיעי ָּתלָ ה ְמ ֵ
ָ
לִ ְׁשמֹור יְ ֵמי ִמ ְׁש ְמ ֵר ֶיהם
ֵאּלֶ ה תֹולְ דֹות ָׁש ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ:

20

יִ ּזַ ן ֲא ָמ ִרים ְמ ֻׁשּלָ ִׁשים
פֹור ִׁשים
ִּב ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה ְמ ָ
וְ ַעל ַּכ ָּמה ָפנִ ים נִ ְד ָר ִׁשים
ְּב ָפנִ ים וְ ָאחֹור ְמׁשּוּלָ ִׁשים
לֹומ ֵד ֶיהם יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ:
ְ

25

ִא ְמרֹות יְ יֹיָ ֲא ָמרֹות
ִּב ְׁש ַּתיִ ם יַ ַע ְמדּו ִמ ְׁש ָמרֹות
חֹודׁש וְ ַׁש ָּבת נִ גְ ָמרֹות
ֶ
יׁשי ְּב ַקּלֹות וַ ֲחמּורֹות
וְ ַה ְּשׁלִ ִ
לְ ַמ ֲע ָׂשיו ָר ֲע ָׁשה ָה ָא ֶרץ:

159

ָּב ָרא לְ קֹולֹות ַעד ִׁש ְב ָעה
וְ ִק ַּדׁש לְ יֹום ֶא ָחד ִמ ִּשׁ ְב ָעה
ּובין
 13ברביעי :ביום הרביעי .מאוריהם :השמש והירח והכוכבים 14 .לשמור וכו' :על פי "לְ ַה ְב ִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ֵ
מֹוע ִדים ּולְ יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים" (בר' א ,יד) 15 .אלה וכו' :בר' ב ,ד 16 .יזן :קבע ,על פי" :וְ ִאּזֵ ן
ַהּלָ יְ לָ ה וְ ָהיּו לְ אֹתֹת ּולְ ֲ
"הֹלא ָכ ַת ְב ִּתי לְ ָך ָׁשלִ ִׁשים ְּבמ ֵֹעצֹות וָ ָד ַעת" (מש' כב,
וְ ִח ֵּקרִּ ,ת ֵּקן ְמ ָׁשלִ ים" (קה' יב ,ט) .אמרים משלשים :על פי ֲ
כ) 17 .בשלוש עשרה :מידות שהתורה נדרשת בהם 18 .ועל כמה וכו' :שבעים פנים בתורה (במ"ר יג ,טו).
תּובה ָּפנִ ים וְ ָאחֹור" (יח' ב ,י) .משולשים :על פי מדרש משלי
אֹותּה לְ ָפנַ י וְ ִהיא ְכ ָ
 19פנים ואחור :על פי "וַ ּיִ ְפרֹׂש ָ
לפסוק שבפירוש לטור " :16שלישים ,כל מעשה תורה משולשים ,היא משולשת — תורה נביאים וכתובים,
ואותיותיה משולשים — אמת ,ונתנה על ידי שבט משולשת — ראובן שמעון לוי ,ומשה משולש — אהרן מרים
ומשה ,ואותיותיו משולשות — משה ,ונצפן לשלשה ירחים ,ישראל משולשים — כהנים ולוים וישראלים ונתנה
"א ְמרֹות ה' ֲא ָמרֹות
בשלישי — בחודש השלישי וביום השלישי" 20 .יירשו ארץ :יש' ס ,כא 21 .אמרות וכו' :על פי ִ
ְטהֹרֹות" (תה' יב ,ז) 22 .בשתים וכו' :מקרא ומשנה ,על פי במ"ר יג ,טו" :תורה שנאמר בה (שם) אמרות ה'
אמרות טהורות כסף צרוף בעליל וגו' שניהם מלאים סלת ,המקרא והמשנה מלאים הם שאין אחד סותר
על חברו" 23 .נגמרות :נלמדות 24 .והשלישי וכו' :תלמוד ,על פי קידושין ל ע"א" :לעולם ישלש אדם שנותיו
שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד"; וכן נהגו יהודי תימן 'לשלש' ב'שילוש' — ללמוד תורה בכל יום
אתָך ִמ ֵּשׂ ִעיר ְּב ַצ ְע ְּדָך ִמ ְּשׂ ֵדה
לאחר תפילת שחרית 25 .למעשיו וכו' :של הקדוש ברוך הוא ,על פי" :ה' ְּב ֵצ ְ
ֱאדֹום ֶא ֶרץ ָר ָע ָׁשה" (שופ' ה ,ד) 26 .ברא וכו' :שבעה קולות שבמתן תורה 27 .ליום אחד :שבת.
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30

לְ ַח ַּדׁש ְּד ָב ִרים לֹו ִׁש ְב ָעה
לְ נָ ִעים ְּכ ֶא ָחד ִּב ְׁש ִמ ָיעה
לְ ַח ַּדׁש ָּבם ָׁש ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ:

35

נֶ ֱא ָמנִ ים ָׁש ְמעּו ֱאמּונָ ה
ֵעדּות יְ יֹיָ נֶ ֱא ָמנָ ה
ְּכ ֶח ֶרב ִּב ֵיד ֶיכם ְׁשנּונָ ה
ּקּודי יְ יֹיָ ִּת ְד ְרׁשּו נָ א
ִּפ ֵ
יׁשבּו לָ ֶב ַטח ָּב ָא ֶרץ:
ָּבם ֵּת ְ

40

מּוסף ְּב ַׁש ָּבת וָ ֳח ָד ִׁשים
ָ
קּוּד ִׁשים
ְּפ ֵאר ָעם ְמ ָ
ָצפּו לְ יֹום ּבֹו ֲח ָד ִׁשים
דֹוׁשים
לְ ַת ַאר יְ ֵמי ְק ִ
ִּת ְהיּו ְּב ָר ָכה ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ:

 28לחדש וכו'" :שבעה דברים נבראו עד שלא נברא העולם אלו הן כסא הכבוד והתורה ובית המקדש ואבות
העולם וישראל ושמו של משיח והתשובה" (תנחומא נשא יא) 29 .לנעים וכו' :ישראל ,שנאמר עליהם בעת
ששמעו את עשרת הדיברות" :וַ ּיַ ְרא ָה ָעם וַ ּיָ נֻ עּו" (שמ' כ ,יד); וירא לשון יחיד ,וינעו לשון רבים .והשוו רש"י לשמ'
יט ,ב" :ויחן שם ישראל — כאיש אחד בלב אחד" 30 .בם :בשבעת ימי בראשית 31 .נאמנים :ישראל .אמונה:
התורה 32 .עדות וכו' :תה' יט ,ח 33 .כחרב וכו'" :ושננתם לבניך — שיהיו דברי תורה מחודדין בפיך" (רבנו
ּנֹותי ְּב ַרק ַח ְר ִּבי" (דב'
"אם ַׁש ִ
בחיי לדברים ו ,ז) .לשון חידוד הוא כמו "וְ ֵחץ ָׁשנּון" (מש' כה ,יח); והלשון על פיִ :
יׁש ְב ֶּתם לָ ֶב ַטח
לב ,מא) 34 .פקודי ייי :מצוות התורה (תה' יט ,ט) 35 .בם :בזכות המצוות .תשבו וכו' :על פי "וִ ַ
"ּכי ַכ ֲא ֶׁשר ַה ָּשׁ ַמיִ ם ַה ֲח ָד ִׁשים וְ ָה ָא ֶרץ ַה ֲח ָד ָׁשה
ְּב ַא ְר ְצ ֶכם" (וי' כו ,ה) 38 .צפו וכו' :ציפו לבוא ימי המשיח ,על פיִ :
"ּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יִ ְׂש ָר ֵאל []...
ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ע ֶֹׂשה" (יש' סו ,כב) 39 .ימי קדושים :לעתיד לבוא 40 .תהיו וכו' :על פיַ :
ְּב ָר ָכה ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ" (יש' יט ,כד).
הערות לכתב הידִ 2 :מ ֵתֹהּו — בכתב היד התו מנוקדת בצירי וחולם כאחת  3וְ ִמינֵ י ,מסורת הגייה בבלית  36מנוקד בטעות
וַ ֲח ָד ִׁשים ְ 37פאֹור ,חילוף צירי בחולם.
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קיח
ולה איצׂא
אל מלך

5

ּומ ִּציב ּגְ בּולֹות
יָ ּה צּור ַ
לְ יַ ֵּשׁר ָּבם ְּד ָר ִכים ְסלּולֹות
ּפֹוצ ִחים ִּב ְמׂשֹוׂש ְּפעּוּלֹות
לְ ָבנִ ים ְ
וְ לַ ְעמֹוד ְּב ַמ ְחנֵ ה ֲהמּוּלֹות
יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות:
לִ ְפנֵ י ָקדֹוׁש ֵ

10

ַחי וְ ַקּיָ ים ָמעֹון לַ ּנְ ָׁשמֹות
וְ ַעּמּוד יְ סֹוד ָהעֹולָ מֹות
ַמ ְמ ִציא לְ צּורֹות נֶ ְעלָ מֹות
וְ עֹוד לָ ֲא ָבנִ ים ְמפּוּלָ מֹות
ֵמ ֶהם ָּב ָרא ִמ ְׁש ָּכן וְ ֵה ָיכלֹות:

15

ּומ ְס ַּת ֵּתר ְּב ֶח ְביֹון
יָ ִחיד ִ
ַמזְ ִהיר וְ נִ ְר ָאה ְּב ֵעין ַר ְעיֹון
ּומ ִאיר ַעל ְּכבֹודֹו ָה ֶעלְ יֹון
ֵ
[ענִ י] וְ ֶא ְביֹון
לְ ַה ִּס ַיע ָ
לִ ְמקֹום יְ ָקר עֹוז ָרב ּוגְ דּוּלֹות:
בּור ָתְך
ֵאלֶ יָך נִ ְק ָרא ְּבסֹוד ּגְ ָ
לְ ִה ְתנַ ַּדב ָעלֵ ינּו ְּב ֶח ְמלָ ָתְך

"א ָּתה ִה ַּצ ְב ָּת ָּכל ּגְ בּולֹות ָא ֶרץ" (תה' עד ,יז) 3 .בנים :ישראל 4 .מחנה
ביאור ומקורות 1 :מציב גבולות :על פי ַ
המלות :על פי "קֹול ֲה ֻמּלָ ה ְּכקֹול ַמ ֲחנֶ ה" (יח' א ,כד) 5 .קדוש וכו' :הקדוש ברוך הוא (תה' כב ,ד) 6 .חי וקיים:
הקדוש ברוך הוא .מעון לנשמות :הקדוש ברוך הוא ,על פי" :רבי אליעזר אומר נשמתן של צדיקים גנוזות
תחת כסא הכבוד" (שבת קנב ע"ב); והשוו לפירוש רבנו בחיי" :גלגל התשיעי הוא ערבות שבו כסא הכבוד ושם
אוצר הנשמות" (רבנו בחיי לשמ' כ ,יד); "האל הוא מעון הנשמות לעולם" (מלבי"ם לתה' צ ,ז) 9 .מפולמות:
לחות" ,בהו אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהום שמהן יוצאין מים" (חגיגה יב ע"א) 11 .מסתתר בחביון:
הקדוש ברוך הוא" :י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶעלְ יֹון" (תה' צא ,א); "וְ ָׁשם ֶח ְביֹון ֻעּזֹה" (חב' ג ,ד) 12 .בעין רעיון :במחשבה ,והוא
ביטוי פילוסופי[ .עני] ואביון :ישראל שבגולה או הנפש 15 .למקום וכו' :ארץ ישראל או העולם העליון ,ונמשך
אל שלפניו 17 .להתנדב עלינו :להיות בא כוחנו ,להגן עלינו ,וקרוב למשמעות השורש בערבית.
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20

וְ לָ נּו ְת ַכ ֵּפר ְּבעֹולֹות ֶח ְמלָ ָתְך
תֹור ָתְך
ְּכמֹו ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּת ְּב ָ
ַּת ֲאזִ ין לָ נּו וְ ַת ְק ִׁשיב לִ ְת ִפּלֹות:

25

ְּב ַמנְ ַע ֶּמיָך ֵאל ְּתגַ ְּדלֵ ינּו
וְ ַד ְר ָּכְך ַהּטֹוב ְּתלַ ְּמ ֵדינּו
נּוחה ְתנַ ֲהלֵ ינּו
ּולְ ֵמי ְמ ָ
וְ אֹור עֹולָ ָמְך ַּת ְר ֵאינּו
וְ לָ נּו לָ ַעד ִּת ְתמֹוְך נְ ִפילֹות:

30

ּיֹוׁשר
נָ א נַ ֲהלֵ ינּו ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶ
יֹוׁשר
לִ נְ חֹול יֵ ׁש ְּב ַט ְהרּות לֵ ב וְ ֶ
עֹוׁשר
ּולְ ַה ְחזִ יק ְּבהֹון יְ ָקר וְ ֶ
לִ ְדאֹות ְּב ַכנְ ֵפי ַהּנֶ ֶׁשר
וְ לָ לּון ִּב ְרחֹוק ּגְ בּולֹות:
ַמ ֵהר נָ א ֲענֵ ינּו
ְּפנֵ ה ְּב ַר ֲח ֶמיָך ֲאדֹונֵ ינּו
צּור ,וְ ָׁשלֹום ְט ֵעה ֵּבינֵ ינּו

 18חמלתך :נראה שאין לפרש תיבה זו במשמעה הרגיל כמו בטור הקודם אלא על פי הערביתַ :ח ַמל = ֶּכ ֶבׂש,
כלומר בעולות הכבשים שאנו מקריבים לך במקדש .כך תרגם רב סעדיה גאון בהרבה מקומות במקרא ,כגון
"על ֵמי ְמנֻ חֹות יְ נַ ֲהלֵ נִ י" (תה' כג ,ב) 24 .ולאור וכו' :על פי "וְ ָהיָ ה לָ ְך ה' לְ אֹור
בפירושו לוי' כב ,כז 23 25.ולמי וכו'ַ :
"הּנֵ ה ַכּנֶ ֶׁשר
עֹולָ ם" (יש' ס ,יט) 27 .לנחול יש :על פי "לְ ַהנְ ִחיל א ֲֹה ַבי יֵ ׁש" (מש' ח ,כא) 29 .לדאות וכו' :על פי ִ
ּופ ַרׂש ְּכנָ ָפיו" (יר' מח ,מ); "וָ ֶא ָּשׂא ֶא ְת ֶכם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ָׁש ִרים וָ ָא ִבא ֶא ְת ֶכם ֵאלָ י" (שמ' יט ,ד) .המכוון לעת
יִ ְד ֶאה ָ
הגאולה ונתקיים ביהודי תימן שעלו במבצע 'על כנפי נשרים' 30 .וללון וכו' :ולשכון בארץ רחבה ,שגבולותיה
מרוחקים זה מזה; ואולי צ"ל 'ברוחב גבולות' ,על דרך" :וְ ִה ְר ַח ְב ִּתי ֶאת ּגְ ֻבלֶ ָך" (שמ' לד ,כד) 33 .ושלום :בית
המקדש ,על פי" :וישם לך שלום ,אומה ששלום העולם דר בתוכה ,שנאמר (שמ' כה ,ח) 'ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכם' ,אומה שאני עתיד ליתן לה שלום ,הדא הוא דכתיב (יש' סו,יב) 'הנני נוטה אליה כנהר שלום' "
(ילקוט שמעוני ,שיר השירים ,רמז תתקצב) .טעה :טע ,הטה את השורש 'נטע' על דרך השורש 'טעה' ,כדרך
הפייטנים המתעלמים מן האותיות העלולות שבשורש .טע שלום בינינו :על פי פיוטי הסליחות ליום כיפור
במסורת תימן" :טע שלום בינותינו" (תכלאל שיבת ציון ,חלק ג ,עמ' רפד).
 .25למשמע זה ראו ליין ,1865 ,כרך ב ,עמ'  ,649טור שמאלי .בלאו ,תשס"ו ,עמ'  ,148לא הביא תיבה זו.
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לֹו נְ ַקּוֶה ְראֹות ֵעינֵ ינּו
נָ ִׂשיׂש וְ נִ ְׂש ַמח נִ ְסלֹוד ְּב ִחילֹות.

 34לו :למקדש 35 .נסלוד בחילות :נקפוץ ונשמח מיראה ,על פי" :וַ ֲא ַסּלְ ָדה ְב ִחילָ ה" (איוב ו ,י).
הֹוכלֹות ,חילוף צירי בחולם  11בכתב היד
הערות לכתב היד 1 :בכתב היד וְ ַמ ִציב ,מסורת הגייה בבלית  10בכתב היד וְ ָ
סתתֹור ,מסורת הגייה בבלית וחילוף צירי בחולם .בכתב היד וְ ֵמ ִאיר ,מסורת הגייה בבליתָ .ענִ י :השמטה בכתב היד.
וְ ִמ ַ

קיט
ולה איצׂא
אל מלך
יחה
יָ ּה ְקבֹול ְּת ִפּלָ ה וְ ִׂש ָ
ַה ְק ֵׁשב ְּת ִחּנָ ה ַּב ֲאנָ ָחה
וְ ַה ְמ ִציא [לָ ֶהם] ְרוָ ָחה
ּוב ִב ְט ָחה
ֵאלְּ ,ב ַה ְׁש ֵקט ְ
		
ֲחרֹונָ ְך ֶמּנּוֵ ,אלָּ ,ת ִסיר
5
ְּדגָ נֶ יָך ַאל ַּת ְח ִסיר
ְר ֵאה לְ ָמוֶ ת ַּב ִּסיר
ָה ִרים לְ ִמ ְכׁשֹול ָה ִסיר
		

וְ ַה ְׁש ֵקף ִמ ְּמעֹון ָׁש ֶמיָך
ּוזְ כֹור ְּב ִר ָיתְך לְ ַע ֶּמיָך
ׁשּוב וְ ַה ְע ַבר זַ ְע ֶמיָך
ַאל יֶ ֱח ֶרה ַא ְּפָך ְּב ַע ֶּמיָך:
		
וְ ָכל ֵח ְטא נָ א ִתנְ ֶׁשּנּו
נֹוסיף לְ ַב ְק ֶׁשּנּו
וְ ַאל ִ
ְּב ָכל יֹום נִ ְפּגְ ֶׁשּנּו
ִמ ְּפנֵ י ַע ֶּמיָך ,לַ ֲחזֹות ְּב ַמנְ ַע ֶּמיָך:
		

ּולְ הֹוד יְ ָק ָרְך נִ ְק ָרב
יחה
בֹודְך ַה ְצ ִמ ָ
יֶ ַׁשע ְּכ ָ
ֵאלְּ ,ב ֶמלֶ ְך וָ ָרב
יחה,
צּור ,וְ ַד ְר ֵּכינּו ַה ְצלִ ָ
10
ַהּקֹול ְּב ֵחילֵ ינּו יָ ְע ָרב
יחה
לִ ְׂשמֹול וְ יָ ִמין נַ ְפ ִר ָ
נַ ְׁש ִמיד לְ ָק ֶמיָך נִ ְבנֶ ה לְ אּולַ ֶּמיָך:
י[ח]ה 		
נִ ְר ֶאה לְ נַ חּום ִּב ְצלִ ָ
		
ביאור ומקורות 1 :קבולַ :ק ֵּבל ,ואולי היה לפני המעתיק ַ'קּבֹול' ,בחילופי צירי בחולם ,וניקד מדעתו ְקבֹול 2 .באנחה:
"עד ֲיַע ָבר זָ ַעם" (יש' כו ,כ).
הנאמרת באנחה 3 .שוב :על פי "ׁשּוב ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפָך" (שמ' לב ,יב) .העבר זעמך :על פי ַ
 4בהשקט ובבטחה :על פי יש' ל ,טו .יחרה אפך בעמך :על פי שמ' לב ,יב 5 .תנשנו :תשכחהו 6 .דגניך :המזון שאתה
ֹלהים וְֹלא
ֹאמרּו ָמוֶת ַּב ִּסיר ִאיׁש ָה ֱא ִ
נותן לנו ,על דרך" :וְֹלא ְיֶח ַסר לַ ְחמֹו" (יש' נא ,יד) 7 .למות בסיר :מזוננו רע ,על פי" :וַ ּי ְ
יָמין
"ּכי ִ
"ה ִרימּו ִמ ְכׁשֹול ִמ ֶּד ֶרְך ַע ִּמי" (יש' נז ,יד) 11 .לשמול וכו' :על פי ִ
ְיָכלּו לֶ ֱאכֹל" (מל"ב ד ,מ) 8 .הרים וכו' :על פי ָ
"ּכי קֹולֵ ְך ָע ֵרב" (שה"ש
ּוׂשמֹאול ִּת ְפר ִֹצי" (יש' נד ,ג) .הקול וכו' :תפילתנו במקדש תתקבל ברצון על ידי האל ,על פיִ :
ְ
"יְהי ָׁשלֹום ְּב ֵחילֵ ְך ַׁשלְ וָה ְּב ַא ְר ְמנ ָֹותיְִך" (תה' קכב ,ז) 12 .נראה וכו' :לא נתפרש לי.
ב ,יד) .חילינו :מקדשנו ,על פיִ :
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ֵאל נָ א ֲענֵ ינּו ִמ ְּס ָע ָרה
ַּב ֲעבּור ָעלָ ה ִּב ְס ָע ָרה
ּוס ָע ָרה
סּופה ְ
ָּת ִסיר לְ ָ
15
יִ ְצנֹון לְ גּופֹות נִ ְס ָע ָרה
		

וְ ַה ֵּבט נָ א ִמ ְּשׁ ָח ִקים
ּתֹורה וְ ֻח ִּקים
וְ ַב ֲעבּור ָ
יִ ּנֹון ְּביָ ֵמינּו ָּת ִקים
ׁשּוב וְ ִהּנָ ֵחם ַעל ָה ָר ָעה לְ ַע ֶּמיָך:
		

ְּב ַח ְס ָּדְך ַחּלְ ֵצינּו ְּב ַא ְת ַרע
וְ ַׁש ַער לָ נּו נִ ְת ַרע
ׁשֹופר ְּבקֹולֹו יִ ְת ַרע
ָ
ָה ָרע ְּבעּוּלֹו ֵה ַירע
		 20

ִּכי נַ ְפ ֵׁשינּו ָּבּה ָׁש ָחה
ׁשּוחה
וְ ַת ְח ָּתיו ַמ ְכׁשֹול וְ ָ
פּוחה
ׁשֹותינּו נְ ָ
וְ נַ ְפ ֵ
ַקּנֵ א לְ ִׁש ְמָך ּולְ ִע ְירָך ּולְ ַע ֶּמיָך:
		

קמיך :לאויביך .אולמיך :המקדש 14 .עלה בסערה :אליהו (מל"ב ב ב ,א) 15 .סופה ושערה :על פי ישעיהו כט ,ו.
ינון :משיח (פסחים נד ע"א) .יצנון :ירגיע ,ישקיט .נסערה :מטולטלת ,חסרת מנוחה ,והכוונה לישראל שבגלות .לשון
יחידה לרבות בהשפעת הערבית 16 .שוב וכו' :על פי שמות לב ,יב 17 .אתרע :מקרה רע ,צרה .נפשנו וכו' :על פי
"ּכי ָׁש ָחה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ֵׁשנּו" (תהלים מד ,כו) 18 .נתרע :נפתח ,תרע בארמית — שער 19 .ושופר וכו' :על פי "קֹול ׁש ָֹופר
ִ
"א ְמלְ לָ ה
ָׁש ַמ ַע ְּת נַ ְפ ִׁשי ְּתר ַּועת ִמלְ ָח ָמה" (יר' ד ,יט) .יתרע :ישמיע תרועה .נפשותינו נפוחה :פרחו נשמותינו ,על פיֻ :
אתי לְ ֵׁשם ָק ְד ִׁשי" (יח' לט ,כה);
"וְקּנֵ ִ
יֹלֶ ֶדת ַה ִּשׁ ְב ָעה ,נָ ְפ ָחה נַ ְפ ָׁשּה" (יר' טו ,ט) 20 .הירע :עשהו רעוע .קנא וכו' :על פי ִ
"ּכי ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא ַעל ִע ְירָך ַוְעל ַע ֶּמָך" (דנ' ט ,יט).
ִ
הערות לכתב היד 1 :והמציא [להם] רוחה[ :להם] אינה בכתב היד  5בכתב היד :חֹטא  11לשמול :כך בכתב היד  14וְ ַב ֲעבּור:
פש ֵיתינּו ,חילוף חולם בצירי.
ׁשֹותינּו :בכתב היד :וְ נַ ֵ
מסורת הגייה בבלית ַ 15מ ְכׁשֹול :מסורה הגייה בבלית  16וְ נַ ְפ ֵ

קכ
ולה איצׂא
אל מלך
נֹוטה ָצפֹון ַעל ּתֹהּו
לְ ֶ
ּומי ָכמֹהּו
יְ יֹיָ נַ ְמלִ יְך ִ
ימיהּו
ִה ְב ִּדיל לְ ֵבין ֵמ ֵ
ְמ ָד ָדן ְּב ָׁש ְעלֵ יהּו
		

יֹוסד ֶא ֶרץ ַעל ַמיִ ם
וְ ַ
ָע ָׂשה ְר ִקיעֹו ּתֹוך ַמיִ ם
וְ יָ ם ּגָ דֹול ּובֹו ַמיִ ם
רּוח ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם:
וְ ַ
		

"ּכי הּוא ַעל יַ ִּמים יְ ָס ָדּה" (תה'
ביאור ומקורות 1 :נוטה וכו' :הקדוש ברוך הוא (איוב כו ,ו) .ויוסד וכו' :על פי ִ
"מי ָמ ַדד ְּב ָׁש ֳעלֹו ַמיִ ם" (יש' מ ,יב).
כד ,ב) 3–2 .עשה וכו' :השוו לעיל ,סי' קיז 4 .9–8/מדד בשעליהו :על פי ִ
רוח וכו' :על פי בר' א ,ב.
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יָ ַצר לְ תֹהּו ַמ ְת ִאימֹות
5
וְ ַא ְבנֵ י בֹהּו ְמפּוּלָ מֹות
וְ קֹול ִצּנֹורֹות הֹומֹות
ימ ֶיהם ְּכחֹומֹות
ּומ ֵ
ֵ
		

אׁשית
ימי ָע ְקיָ נֹוס ֵר ִ
וְ לִ ֵ
ָּבם לִ ְתהֹומֹות ֵה ִׁשית
אׁשית
ימי ְב ֵר ִ
ִמ ֵ
ַעל ָה ִרים ֲהיַ ְעמֹוד ַמיִ ם:
		

יֹום יְ ַצּוֶה לַ ְע ָרבֹות
יִ ּסֹוב לְ ַה ְמ ִציא טֹובֹות
10
לְ ַא ְר ַּבע נִ ְק ְראּו ֶמ ְר ָּכבֹות
ְּכ ָרצֹות וְ ָׁשבֹות לְ ָהבֹות
		

קֹורא לַ ּדֹורֹות ִמרֹאׁש
ֵ
יבתֹו הּוא ָהרֹאׁש
ּוב ְס ִב ָ
ִ
ִראׁשֹון ְּב ָהלְ ָכם יִ ְפרֹוׁש
קֹול יְ יֹיָ ַעל ַה ַּמיִ ם:
		

ַחּיֹות ְּב ַכנְ ֵפ ֶיהם ְמ ִׁשיקֹות
חֹוברֹות ְּכ ַא ַחת ֲחׁשּוקֹות
וְ ְ
ּתֹוכם ְּכ ַא ְר ַּבע ֲעׁשּוקֹות
ָ
15
לָ ֶהם ְּב ֵערֹוב ְּתׁשּוקֹות
		

יבת ִׁש ְב ָעה ְר ִק ִיעים
ִּב ְס ִב ַ
קּועים
ְּור ִק ֵיע ֶיהם ְּת ִ
בּועים
ִׁש ְב ָּתם ְּבתֹוְך ְק ִ
רּוח וְ ַה ַּמיִ ם:
ֶא ֶרץ וְ ָה ֵאׁש וְ ָה ַ
		

יבת ּגַ לְ ּגַ ל
ַא ְּמ ֵצם ִּב ְס ִב ַ
גּופֹותם ַּכּגַ ל
ָ
ֲהיַ ְע ִמיד לְ

נֹוצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים
ֵ
יֹותם נֶ ְחלָ ִפים
לִ ְה ָ

 5יצר וכו' :על פי חגיגה יב ,א" :תהו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו שממנו יצא חשך" .עקינוס" :אוקיינוס",
וכך כתיב תיבה זו בכתבי היד העתיקים בתימן .והעניין על פי" :דרך הקדוש ברוך הוא על מי בראשית וסילקן בים
"ּתהֹום ֶאל ְּתהֹום ק ֵֹורא לְ קֹול
אוקיינוס" (בר"ר ה ,ב) 6 .ואבני וכו' :השוו לעיל ,סי' קיח 7 .9/צנורות :זרמי המים ,על פיְ :
"על ָה ִרים ַיַע ְמדּו
ֹומה" (שמ' יד ,כב) .על הרים וכו'ַ :
"וְה ַּמיִם לָ ֶהם ח ָ
ִצּנ ֶֹוריָך" (תה' מב ,ח) 8 .ומימיהם כחומות :על פי ַ
ֹומם ַיְצּוֶה ה'
ָמיִם" (תה' קד ,ו) .היעמוד :יח' כב ,יד ,ואפשר שצ"ל' :היעמדו' 10 .יום יצוה :הקדוש ברוך הוא ,על פי" :י ָ
ַח ְסּדֹו" (תה' מב ,ט) .ערבות :שמים (על פי תה' סח ,ה) .קורא וכו' :על פי יש' מא ,ד 12–10 .ובסביבתו וכו' :על פי יח'
א ,ד ואילך 12 .קול וכו' :על פי תה' כט ,ג 14–13 .חיות וכו' :על פי יח' א 16–15 .עשוקות :אהובות ,על פי משמעות
השורש 'עשק' בערבית; וכוונתו לגלגלים שתנועתם באה מכוח חשקם לאל ,כדברי הרמב"ם על פי אריסטו" :ויתחיב
גם כן מזה ,שיהיה לגלגל תשוקה למה שצירהו ,והוא הדבר האהוב ,והוא האלוה" (מורה נבוכים ב ,ד ,תרגום אבן
תיבון) .בערוב תשוקות :בתשוקות ערבות .ארץ וכו' :ארבעה יסודות שבעולם לדעת חכמי יוון הקדמונים וחכמי ימי
הביניים — 'ארמ"ע' 17 .אמצם :חיזקם ,ונראה שצ"ל ִא ְּמ ָצם .סביבת :סיבוב הגלגלים .נוצר וכו' :הקדוש ברוך הוא
(על פי שמ' לד ,ז) 18 .היעמיד וכו' :האם ישמיד את מערכת הגלגלים ואת העולם כולו ,והלשון על פי :יהב ביה עיניה
ועשאו גל של עצמות" (סנהדרין ק ע"א) .נחלפיםָּ :כלים ,מלשון חלף מן העולם.
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ְּב ָר ָאם ַּכּדּור ֶׁשיְ ַעּגַ ל
לָ ֶהם ְּבאֹור ּגַ לְ ּגַ ל
		 20

ּומ ְת ַחּלְ ִפים
ִמ ְת ַח ְּד ִׁשים ִ
נִ ְׁש ַמע לְ קֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמיִ ם ַּב ָּשׁ ַמיִ ם:
		

 19בראם וכו' :הקדוש ברוך הוא ברא את הגלגלים מסתובבים ככדור עגול .מתחדשים ומתחלפים :כמו הלבנה,
המתחדשת אחת לחודש 20 .באור גלגל :הגלגלים זוהרים .נשמע לקול וכו' :על פי יר' י ,יג.
ֹאשית,
הערות לכתב היד 2 :בכתב היד ָכ ֵמהּו ,חילוף חולם בצירי  3בכתב היד וְ בֹו ,מסורת הגייה בבלית  5בכתב היד ר ִ
ימ ֶיהם ,מסורת הגייה בבלית  9בכתב היד
הֹושית ,חילוף צירי בחולם  8בכתב היד וְ ֵמ ֵ
חילוף צירי בחולם  .6בכתב היד ִ
רכבֹות  12בכתב היד ִכרצֹות
יבתֹו ,מסורת הגייה בבלית  11בכתב היד ִמ ָ
סב ָ
ִמרֹאש ,מסורת הגייה בבלית  10בכתב היד וְ ִב ִ
עמיד.
 13משיקות :כך בכתב היד  16בכתב היד ְבעֹורֹוב ,חילוף צירי בחולם  17בכתב היד ַהיַ ִ

קכא
[ולה איצׂ]א
אל מלך
יָ ּה ִחיׁש לְ גֹוי ַמ ֲא ִמינֶ יָך
ִּבזְ כּות לְ ָאב נֶ ְא ָמנֶ יָך
ְּכלֶ ְכ ָּתְך ִעם ֱאמּונֶ יָך
לְ ָה ַאר יַ ד יְ ִמינֶ יָך
		
ּגּורים,
ַחּלֵ ץ ְּב ַח ְס ֶּדיָך ִ
5
ָּבם ֱאדֹום ִמ ְתּגָ ִרים
גֹורים
וְ ַׂש ְּמ ָחם ִמ ָּכל ְמ ִ
יִ ָּמ ְׁשכּו ְּכ ַמיִ ם מּוגְ ִרים
		

ְּביֶ ַׁשע ַרב וְ ָח ְפ ִׁשים
קּוּד ִׁשים
ַּכלְ ֵּכל ָעם ְמ ָ
מּוׁשים
הֹוציא לָ ֶהם ֲח ִ
ְּב ִ
קּוּד ִׁשים:
ּומ ָ
דֹוׁשים ְ
ֵאל נֶ ֱע ָרץ ְּבסֹוד ְק ִ
		
ּופ ָר ִׁשים
ֵאלְּ ,ב ֶר ֶכב ָ
יגּוׁשים
יִ ְת ָרגָ ׁשּו ְּב ֵר ִ
ירּוׁשים
ְּבאֹותֹות וְ ָכל ֵּפ ִ
יּדּוׁשים:
ְּת ַח ְּד ֵׁשם ָה ֵאל ְּכיָ ֵר ַח ְּב ִח ִ
		

ביאור ומקורות 1 :גוי מאמיניך :ישראל .וחפשים :שיהיו חפשים משעבוד הגויים 2 .לאב :אשר לאב .אב נאמניך:
אברהם אבינו .כלכל :פרנס .עם מקודשים :ישראל 3 .כלכתך :כמו בעת לכתך .אמוניך :ישראל .בהוציא וכו' :בעת
יִׂש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם" (שמ' יג ,יח) 4 .להאר :על פי הנאמר על יציאת מצרים:
"וַח ֻמ ִׁשים ָעלּו ְבנֵ י ְ
יציאת מצרים ,על פיֲ :
"אל נַ ֲע ָרץ ְּבסֹוד ְקד ִֹׁשים" (תה' פט ,ח).
ֹומם וָלָ יְלָ ה" (שמ' ,יג ,כא) .יד ימיניך :ביד ימינך .אל וכו'ֵ :
"לְ ָה ִאיר לָ ֶהם לָ לֶ ֶכת י ָ
קדושים ומקודשים :המלאכים וישראל 5 .גורים :ישראל ,על פיּ" :גּור ַא ְריֵה יְ ה ָּודה" (בר' מט ,ט) .ברכב ופרשים:
"ּת ְס ִּת ֵירנִ י ִמּסֹוד ְמ ֵר ִעים ֵמ ִרגְ ַׁשת
אדום ,כינוי כללי לגויים .יתרגשו בריגושים :מתקבצים עלינו להילחם בנו ,ועל פיַ :
ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶן" (תה' סד ,ג) 7 .ושמחם :את ישראל שבגולה .מגורים :פחדים .אותות וכל פירושים :נסים ונפלאות' " .נגד
כל עמך אעשה נפלאֹת' — קדם כל עמך אעביד פרישן" (תרגום אונקלוס לשמ' לד ,יג) 8 .ימשכו :הנסים .כמים
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שמונה פיוטים לא־ידועים ליחיא בן ֻמ ַפ ַּצׂל

יֹום זֶ ה ְּב ָעלּונּו ֲאדֹונִ ים,
ּולְ ָמ ְכ ֵרינּו ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְדיָ נִ ים
10
לְ ַב ַּטל ָּדת וְ ִדינִ ים
ּולְ ַה ְׁש ִּכיל ָּכל ְּד ָפנִ ים
		

רֹוע ִׁשים
ַׁש ַּדי ,לְ ָא ְכלֵ ינּו ֲ
לֹוח ִׁשים
וְ זֶ ה לָ זֶ ה ָּבנּו ֲ
ְמ ַמ ֲה ִרים עֹוד וְ ָח ִׁשים
דֹוׁשים:
ֹלהיםַ ,א ָּתה וְ ָכל ְק ִ
ַה ַּבט נָ א ֱא ִ
		

ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ֶח ֶסד
גּומלֵ מֹו ֵאל ְּב ַר ֲח ִמים וְ ֶח ֶסד
וְ ְ
ִּכי ֵהם ְמ ַב ְק ִׁשים ֶח ֶסד
15
ּופ ֶסד
ְסלַ ח ַמ ַעל ֶ
		

יבה לְ ַע ֶּמָך ִּב ְרצֹונֶ יָך
ֵה ִט ָ
וְ ָה ֵׁשב ְׁש ָאר צֹאנֶ יָך
ְּב ִמ ְק ַּדׁש הֹוד ִצּייֹונֶ יָך
דֹוׁשים:
ּבּוׁשים ּולְ ָפ ַאר ַּב ְּק ִ
רֹומם ְּב ַמלְ ִ
לְ ַ
		

ֹלהינּו ְּב ָעלּונּו ֲאדֹנִ ים
"ּכ ַמיִם ֻמּגָ ִרים ְּבמ ָֹורד" (מיכה א ,ד) .תחדשם :את הנסים 9 .יום וכו' :על פי "ה' ֱא ֵ
מוגרים :על פי ְ
"וְה ְּמ ָדנִ ים ָמ ְכרּו אֹתֹו ֶאל ִמ ְצ ָריִם" (בר' לז ,לו) .וזה וכו' :על פי
זּולָ ֶתָך" (ישעיהו כו ,יג) 10 .ולמכרינו וכו' :כיוסף ,על פיַ :
"יַחד ָעלַ י ְיִתלַ ֲחׁשּו ָּכל ׂשֹנְ ָאי" (תה' מא ,ח) 11 .לבטל וכו' :לעקור ממנו את היהדות .חשים :ממהרים 12 .להשכיל:
ַ
"ּתן לָ ֶהם ֶר ֶחם ַמ ְׁש ִּכיל" (הושע ט ,יד) .דפנים :מלשון דופן ,והכוונה לבטן — על פי הביטוי 'יוצא דופן' —
להמית ,על פיֵ :
"א ֶרְך ַא ַּפיִם ַוְרב ֶח ֶסד" (שמ' לד ,ו) .היטיבה
מי שנולד מן הבטן ולא מן הרחם (שבת קלה ע"ב) 13 .ארך וכו' :על פי ֶ
יט ָיבה ִב ְרצֹונְ ָך ֶאת ִצּיֹון" (תהלים נא ,כ) 14 .שאר צאנך :שרידי ישראל שבגלות 15 .צייוניך :ירושלים.
"ה ִ
וכו' :על פי ֵ
 16פסד :שחיתות ,חטא ,בהשפעת הערבית .לרומם וכו' :במלבושי הכהן במקדש.
פשים  5בכתב היד וְ ָפ ָר ִשים ,מסורת הגייה בבלית  6יתרגשו בריגושים :כך בכתב היד
הערות לכתב היד 1 :בכתב היד וַ ָח ִ
גּומלֵ ֵמי ,חילוף חולם
יבה ,חילוף צירי בחולם  14בכתב היד וְ ְ
הֹוט ָ
 8מוגרים :כך בכתב היד  9בכתב היד ַש ַרי  13בכתב היד ִ
בצירי; בכתב היד וְ ָהׁשֹב ,חילוף צירי בחולם  16בכתב היד וְ ֶפ ֶסד ,מסורת הגייה בבלית.

קכב
ולה איצׂא
אל מלך
לְ ָה ִחיׁש נֵ ס ְּב ֶח ְמלָ ֶתיָך
וְ ָת ִׁשיב ַא ְּפָך וַ ֲח ָמ ֶתיָך
יְ יֹיָ ְּכ ָכל ִצ ְד ֶקיָך
צֹותיָך
וְ ַכ ַּפר ִּב ְר ֶ
		

ׁשּובה
זּורינּו ִּב ְת ָ
ְּת ַק ֵּבץ ְּפ ֵ
נֹוׁש ָבה
וְ נַ ַעל לְ ֶא ֶרץ ָ
יבה
ְסלַ ח לָ נּו וְ ַה ְק ִׁש ָ
ׁשּובה:
יבנּו יְ יֹיָ ֵאלֶ יָך וְ נָ ָ
ׁשּובהֲ ,ה ִׁש ֵ
ּולְ גָ ֳאלֵ ינּו ָ
		

נֹוׁש ֶבת" (שמ' טז ,לה).
"עד ּב ָֹאם ֶאל ֶא ֶרץ ָ
ביאור ומקורות 2 :נעל :נעלה .לארץ נושבה :לארץ ישראל ,על פיַ :
 3ייי וכו' :על פי "ה' ְּכ ָכל ִצ ְדק ֶֹתָך יָ ָׁשב נָ א ַא ְּפָך וַ ֲח ָמ ְתָך" (דנ' ט ,טז) .השיבנו וכו' :איכה ה ,כא.
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יָ ּה לְ ַמה ֹלא ִת ְר ֶאה
5
ִמּגֹוי ָחנֵ ף יִ ְתּגָ ֶאה
ַה ְח ַׁשְך לְ ֵעינָ יו ִמ ַּמ ְר ֶאה
ַׁש ְפלּות לְ ר ֵֹפא נִ ְר ֶאה
יִ ּנֹון ְּביָ ֵמינּו יִ ְצ ַמח
		

לַ ּלֵ ב ַּכ ָּמה נֶ ֱאנָ ח
ְּבעֹול ָק ֶׁשה ֹלא ֻהנַ ח
וְ ָה ֵקץ נָ א ַאל ִּתזְ נַ ח
ּומלְ כּות לֹו ַאל ַּתּנַ ח
ַ
יבה:
הֹוׁש ָ
וְ ַעל ִּכ ְסאֹו ִ
		

ֻחּנֵ ינּו ְּב ָד ְב ֵרינּו ַחּנּון
10
יְ יֹיָ ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון
לְ ָה ַסר ּגְ זֵ ירֹות וְ ַת ְאנּון
יחה וְ ַת ְחנּון
וְ ַק ֵּבל ִׂש ָ
		

וְ ַר ֵחם צֹאן ַמ ְר ִע ֶיתיָך
יׁשּוע ֶתיָך
ָ
ָּכלְ ָתה נַ ְפ ֵׁשינּו לִ
וְ ַאל ַּת ְׁש ַחת נַ ֲחלָ ֶתיָך
ׁשֹובה:
צֹוהר וְ ַת ְח ָ
הֹוציא לְ ִמ ְׁש ָּפ ֵטינּו ַ
וְ ִ
		
יחה ּנָ א
ַהּלְ ָבבֹות ַה ְצלִ ָ
הֹוׁש ָיעה ּנָ א
ְּביָ ָמיו ִ
לֹוּה ְמעֹונָ ה
לִ ְפנֵ י ֱא ַ

יָ ִחיד ,לְ ָפנֶ יָךָ ,ה ֵאל,
הֹואל
וְ ַעל ְמכֹונֹו ֵ
15
וְ נַ ְק ִריב ְּבתֹוְך ֲא ִר ֵיאל
ֹלהים ְׁש ַמע נָ א לְ נִ ינֵ י
יְ יֹיָ ֱא ִ
		
		    יִ ְצ ָחק וְ יִ ְׂש ָר ֵאל 		
ֵאל ְּב ַר ֲח ֶמיָך לְ יִ ְצ ָחק
ּתּוחק
ּוזְ כּות לְ ָבנָ יו ָ

יבה:
יְ יֹיָ ְׁש ָמ ָעה יְ יֹיָ ַה ְק ִׁש ָ

נֹופל ְּב ֶמ ֶרץ
זְ כֹור ֵ
ְּבנָ ְׂשאֹו ֵעינָ יו לְ ֶע ֶרץ

"ּבגֹוי ָחנֵ ף ֲא ַׁשּלְ ֶחּנּו" (יש' י ,ו) .לא ֻהנח :על פי "יָ גַ ְענּו וְ ֹלא הּונַ ח לָ נּו"
 6מגוי וכו' :נמשך אל שלפניו ,על פיְ :
"ּת ְח ַׁש ְכנָ ה ֵעינֵ ֶיהם ֵמ ְראֹות" (תה' סט ,כד) .לעיניו :של הגוי .הקץ :על פי
(איכה ה ,ה) 7 .החשך וכו' :על פי ֶ
יצה ַאל ִּתזְ נַ ח לָ נֶ ַצח" (תה' מד ,כד) 8 .רפא :איני יודע להלום את העניין ,ואולי הבין תיבה זו במשמעות
"ה ִק ָ
ָ
חאּכם ,שמשמעה 'מושל' .ומלכות וכו':
ִ
'מושל' ,על דרך הערבית ַח ִּכים ,שמשמעה 'רופא' — וקרובה לצורה
אל תותיר לו שלטון 9 .ינון :משיח (פסחים נד ע"א) 10 .צאן מרעיתך :ישראל (על פי תה' עט ,יג) 11 .ה' וכו':
ׁשּוע ְתָך נַ ְפ ִׁשי" (תה' קיט ,פא) 12 .תאנון :תאניה ,צער .ואל וכו':
"ּכלְ ָתה לִ ְת ָ
שמ' לד ,ו .כלתה וכו' :על פי ָ
"אל ַּת ְׁש ֵחת ַע ְּמָך וְ נַ ֲחלָ ְתָך" (דב' ט ,כו) 13 .והוציא וכו' :על פי 'היום הרת עולם' בתפילת מוסף של
על פי ַ
ראש השנה" :ותוציא לאור משפטנו" .ותחשובה :לשון קצרה — 'ותחשובה עלינו לטובה' 14 .יחיד :הקדוש
ברוך הוא 15 .מכונו :על דרך הנאמר על המקדש" :לְ ַה ֲע ִמידֹו ַעל ְמכֹונֹו" (עזרא ב ,סח) .הלשון מגומגמת,
אולי מחמת שיבוש בהעתקה .הואל :רצה 16 .אריאל :ירושלים (על פי יש' כט ,א) .אלוה מעונה :על פי
ֹלהי ֶק ֶדם" (דב' לג ,כז) 17 .ה' וכו' :דנ' ט ,יט 18 .נופל במרץ :אברהם ,על פי" :וַ ּיִ ּפֹל ַא ְב ָרם ַעל
"מעֹנָ ה ֱא ֵ
ְ
ָּפנָ יו" (בר' יז ,ג) 19 .תוחק :תיחקק ,תירשם לדורות .ערץ :שמים.
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ֶח ְט ָאם ַּכ ַּצל ִּת ְר ָחק
20
יְ יֹיָ יְ יֹיָ ַאל ִּת ְר ָחק
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וְ יֶ ַׁשע יִ ְצ ַמח ְּב ֶא ֶרץ
טֹורת נֶ ְח ָׁש ָבה:
וְ ִת ְהיֶ ה ְת ִפּלָ ֵתנּו ְק ֶ
		

 20חטאם :של ישראל ,בני אברהם .כצל תרחק :על דרך "וַ ּיִ ְב ַרח ַּכ ֵּצל וְ ֹלא יַ ֲעמֹוד" (איוב יד ,ב) .תרחק:
"ּתּכֹון ְּת ִפּלָ ִתי ְקט ֶֹרת
כמו תרחיק 21 .ה' וכו' :על פי "וְ ַא ָּתה ה' ַאל ִּת ְר ָחק" (תה' כב ,כ) .ותהיה וכו' :על פי ִ
לְ ָפנֶ יָך" (תה' קמא ,ב)
ּולגֹואלֵ ינּו; ְה ִשיבֹונּו ,חילוף צירי בחולם  8בכתב היד לְ ֵר ֵפא ,חילוף חולם בצירי ַּ 20כ ַּצל־
ְ
הערות לכתב היד 4 :בכתב היד
כך בכתב היד.

קכג
ולה איצׂא
אל מלך
לְ ָפנֶ יּך צּור עֹולָ ִמים
ֵאל וְ ָרם ַעל ָּכל ָר ִמים
הֹומים
לְ ַה ִּציל נְ ָפׁשֹות ִ
וְ ַת ֲא ִביד ָּכל ָק ִמים
		
ׁשֹופט ְּב ֶצ ֶדק
יָ ִחיד וְ ֵ
5
נָ כֹון ִּכ ְס ֲאָך ְּב ֶצ ֶדק
ימינֶ יָך ָמלְ ָאה ְּב ֶצ ֶדק
וִ ִ
ּוב ֱאמּונָ ה וְ ֶצ ֶדק
עֹוד ְ
		

ָּבאנּו לְ ַב ַּקש ַר ֲח ֶמיָך
ָּת ִמיד נְ ַקו לִ ְׁש ֶמיָך
יַ ֲעלּו לְ אּולַ ֶּמיָך
ַּב ֲעבּור ָּת ִמים ַּת ֲענֶ ה ַע ֶּמיָך:
		
רֹואה ָכל ַּב ֵּס ֶתר
ַמ ִּביט וְ ֶ
יּוכל לְ ִה ָּס ֵתר
ּומי ַ
ִ
ַמ ֲע ִביר ָּכל ְּב ֵס ֶתר
ּוׁשפֹוט לְ ָה ִקים ֶאת ְּב ִרית ַע ֶּמיָך:
ְ
		

ביאור ומקורות 2 :נקו :נקווה 3 .אולמיך :בית המקדש 4 .קמים :אויבים .תמים :אברהם אבינו ,על פי:
"ה ְת ַהּלֵ ְך לְ ָפנַ י וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים" (בר' יז ,א) 5 .יחיד וכו' :כינויים לקדוש ברוך הוא .שופט בצדק :על פי "יִ ְׁשּפֹט
ִ
"אם יִ ָּס ֵתר
"אם י ֵֹצר ַעיִ ן ֲהֹלא יַ ִּביט" (תה' צד ,ט) .ורואה כל בסתרִ :
ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק" (תה' צו ,יג) .מביט :על פי ִ
ִאיׁש ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים וַ ֲאנִ י ֹלא ֶא ְר ֶאּנּו" (יר' כג ,כד) 6 .נכון וכו' :על פי "נָ כֹון ִּכ ְס ֲאָך ֵמ ָאז" (תה' צג ,ב); "וְ יִ ּכֹון ַּב ֶּצ ֶדק
"צ ֶדק ָמלְ ָאה יְ ִמינֶ ָך" (תה' מח ,יא) .מעביר :את החטא ,סולח.
ִּכ ְסאֹו" (מש' כה ,ה) 7 .וימיניך וכו' :על פי ֶ
יתי
יח ֱאמּונָ ה יַ ּגִ יד ֶצ ֶדק" (מש' יב ,יז) .להקים וכו' :על פי "וַ ֲה ִקימ ִֹתי ֶאת ְּב ִר ִ
 8ובאמונה וצדק :על פי "יָ ִפ ַ
ִא ְּת ֶכם" (וי' כו ,ט).
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ַח ְס ָּדְך ַּב ָּצפֹון ּגָ ָברּו
רּואיָך נִ ְב ָחרּו
ָּכל ְּב ֶ
10
ַחּיֹות לְ ָפנִ ים נִ ְד ָּברּו
צּורים ָע ָברּו
ּבֹו יְ ִ
		

יוסף יובל טובי

רּוח ָׁש ַמיִ ם נָ ִט ָית
וְ ַעל ַ
ימה ָּתלִ ָיתה
ֶא ֶרץ ַעל ְּבלִ ָ
ּוזְ בּול ַּבּזֶ ֶרת ִּת ַּכנְ ָּת
נֹותן לְ ַע ֶּמיָך:
לִ ְראֹות יְ ָקר וְ עֹוז ֵ
		

ּוׁש ֵמי ָׁש ַמיִ ם ֹלא יְ ַכלְ ְּכלּוָך
ְ
יָ ּה ָׁש ַמיִ ם ִּכ ְס ֲאָך ַּת ָּתה
וְ ִצ ְבאֹות ַמ ֲעלָ ה יְ ַהלְ לּוָך
דֹומיָך ַׂש ְמ ָּת
וְ ָה ֶא ֶרץ ֲה ֶ
רּוח ּונְ ָׁש ָמה יְ ַסלְ ְסלּוָך
וְ ַ
וְ ֶחלֶ ד ְּב ַמ ְא ָמר ָמ ַד ְד ָּת
15
צּורה ְקרּונָ ה לְ ַע ֶּמיָך:
לִ ְהיֹות ְּכ ָ
וְ ַת ְבנִ ית לְ ַת ְח ִּתית ֲה ֵקימ ָֹתה		
		
סֹופר ָּכל ַמ ֲע ִׂשים
ַא ָּתה ֵ
וַ ֲא ֶׁשר ָּבעֹולָ ם נַ ְע ִׂשים
ּולְ ָכל ְׁש ָאר ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ַּכ ַּמיִ ם לַ ּיָ ם ְמ ַכ ִּסים
		 20

רּוח
ּפֹוקד נְ ָׁשמֹות וְ ַ
ֵ
רּוח
ִמ ְׁש ָקל ַּת ֲע ֶׂשה לָ ַ
רּוח
ּתֹוציא ַ
אֹוצ ָרְך ִ
ֵמ ְ
ְּבאֹותֹות וְ נִ ִּסים ִּת ְבחֹון לְ ַע ֶּמיָך:
		

ימה" (איוב כו ,ז) ,ומשמעותו :בראת את העולם
 9חסדך וכו' :על פי "נ ֶֹטה ָצפֹון ַעל ּתֹהּו ּתֹלֶ ה ֶא ֶרץ ַעל ְּבלִ ָ
טּובָך ֲא ֶׁשר ָצ ַפנְ ָּת ּלִ ֵיר ֶאיָך" (תה' לא ,כ).
"מה ַרב ְ
לטובת האדם .ואולי צריך לומר :בצפּון ,והוא על פיָ :
 10ברואיך נבחרו :בני האדם ,שהוא בחיר הבריאה .ארץ וכו' :ראו בטור הקודם 11 .חיות וכו' :הקדוש ברוך
הוא נועץ במלאכיו בעת שברא את העולם .חיות :מלאכים ,על פי חזון יח' א .זבול :שמים .בזרת תכנת:
על פי "וְ ָׁש ַמיִ ם ַּבּזֶ ֶרת ִּת ֵּכן" (יש' מ ,יב) 12 .בו :בזבול .עברו :למשפט 13 .שמים כסאך :על פי "ה' ַּב ָּשׁ ַמיִ ם
ֵה ִכין ִּכ ְסאֹו" (תה' קג ,יט) .ושמי וכו' :מל"א ח ,כז 14 .והארץ וכו' :על פי "וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָ י" (יש' סו ,א).
צבאות מעלה :המלאכים 15 .חלד :עולם .במאמר :על פי ברכת הלבנה" ,אשר במאמרו ברא שחקים".
רֹומ ֶמּךָ" (מש' ד ,ח).
ּות ְ
"סלְ ְסלֶ ָה ְ
"מי ָמ ַדד ְּב ָׁש ֳעלֹו ַמיִ ם" (יש' מ ,יב) .יסלסלוך :יהללוך ,על פי ַ
מדדת :על פי ִ
"ּכי ָק ַרן ,עֹור ְּפנֵ י מ ֶֹׁשה" (שמ' לד ,לה) 17 .אתה וכו':
 16תחתית :כינוי לארץ .קרונה :מוצפת אור ,על פיִ :
על פי ברכת זיכרונות במוסף של ראש השנה" :אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם" 18 .משקל
רֹותיו" (תה'
אֹוצ ָ
רּוח ֵמ ְ
"מֹוצא ַ
ֵ
רּוח ִמ ְׁש ָקל" (איוב כח ,כה) 19 .מאוצרך וכו' :על פי
וכו' :על פי "לַ ֲעׂשֹות לָ ַ
קלה ,ז) 20 .כמים וכו' :על פי יש' יא ,ט.
סֹותר ,חילוף צירי בחולם  8בכתב היד וְ ֵשפֹוט  14מעלה :כך בכתב היד  16בכתב היד
הערות לכתב היד 7 :בכתב היד ַב ֶ
קֹומ ָתה ,חילוף צירי בחולם וחולם בצירי  20בכתב היד כאותות.
ְה ֵ
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קכד
ולה איצׂא
אל מלך
טֹובה
לְ ַמ ְענָ ְך צּור ַּת ְח ָ
ּטֹובה
רּוח ָק ְד ְׁשָך ַה ָ
ּוב ַ
ְ
ּטֹובה
רֹותיָך ַה ָ
אֹוצ ֶ
ְּפ ַתח ְ
טֹובה
רֹומם ְּב ָ
ּולְ ִצּיֹון ְּת ֵ
		

צּוח ָצ ָחה
תֹורה ְמ ְ
נֹוצ ֵרי ָ
לְ ְ
ַת ֲעלֶ ה ָכל ְּב ַה ְצלָ ָחה
יחה
לְ ַע ְּמָך ּולְ ִע ְירָך ַּת ְצלִ ָ
יחה:
יְ יֹיָ ְׁש ָמ ָעה יְ יֹיָ ַה ְצלִ ָ
		

ׁשֹוב ָבה
יָ ּה לְ יֹונָ ה ַת ָּמה ְּת ְ
5
ׁשּובה
זְ כֹור ֲענִ ּיָ ה וְ ַר ֵּפא ְמ ָ
ׁשּובה
צּור וְ ַק ְּבלָ ה ִּב ְת ָ
ׁשּובה
ֵאל ,וְ ָעלֶ ָיה ָ
		

יחה
יׁשּועה ַה ְצ ִמ ָ
ִחיׁש ,וִ ָ
ִּכי נַ ְפ ָׁשּה ֶּב ָע ָפר ָׁש ָחה
ּוב ֵאט נְ ֵחה לָ ּה ַּב ֲהנָ ָחה
ְ
נּוחה:
ּומ ָ
ְּביֹום עֹונֶ ג ְ
		

חּוס וְ ַר ֵחם ַעל ַּכּנָ ה
ימה ְּכ ֶא ֶבן ְּב ִפיּנָ ה
ָה ִר ָ
10
וְ לָ ּה ֵּתין ָמגֵ ן וְ ִצּנָ ה
ְּביֶ ַׁשע ִׂש ְמ ָחה וְ ִרּנָ ה
		

טּועה ְּב ַמיִ ם ְׁשתּולָ ה
נְ ָ
וְ ַת ְח ִּתּיָ ה ִׂשים ֲהתּוּלָ ה
ִּכי ִהיא ִב ָּתְך ַה ְּבתּולָ ה
ִּתּכֹון לְ ָפנֶ יָך ,לְ ֶא ֶרץ ְמׁשּוּלָ ָחה:
		

ביאור ומקורות 1 :תחטובה וכו'" :אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל כשם שעשיתם אותי חטיבה אחת
בעולם הזה אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם הבא (תוספתא סוטה ז ,ו) .נוצרי תורה :ישראל ,והלשון
"מ ְצוַ ת ה' ָּב ָרה ְמ ִא ַירת ֵעינָ יִ ם"
ּתֹורה ֵּבן ֵמ ִבין" (מש' כח ,ז) .מצוחצחה :זכה וטהורה ,ועל פיִ :
"נֹוצר ָ
על פיֵ :
(תה' יט ,ט) 5 .יונה תמה :כינוי לישראל על פי" :יֹונָ ִתי ַת ָּמ ִתי" (שה"ש ה ,ב) .תשובבה :תשיב לארץ ישראל.
"ׁשּובה ְמ ֻׁש ָבה יִ ְׂש ָר ֵאל" (יר' ג,
ָ
"ענִ ּיָ ה ס ֲֹע ָרהֹ ,לא נֻ ָח ָמה" (יש' נד ,יא);
 6עניה ,משובה :כינויים לישראל על פיֲ :
"ׁש ָחה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ֵׁשנּו" (תה' מד ,כו) 9 .כנה וכו' :כינוי לישראל על פי" :וְ ַכּנָ ה ֲא ֶׁשר נָ ְט ָעה
יב) .נפשה וכו' :על פי ָ
"א ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה
"אל ַמיִ ם ַר ִּבים ִהיא ְׁשתּולָ ה" (יח' יז ,ח) 10 .הרימה וכו' :על פי ֶ
יְ ִמינֶ ָך" (תה' פ ,טז); ֶ
"ע ְרכּו ָמגֵ ן וְ ִצּנָ ה" (יר'
לְ רֹאׁש ִּפּנָ ה" (תה' קיח ,כב) .תחתיה :כינוי לארץ ,ור"ל :התל בגויים 11 .צנה :מגן ,על פי ִ
מו ,ג) .בתך הבתולה :כינוי לישראל 12 .לארץ :ישראל.
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יִ ְראּו גֹויִ ם וְ יֵ בֹוׁשּו
ַק ְדרּות יְ ֵמ ֶיהם יִ לְ ָּבׁשּו
וְ ָת ִמיד יְ ֵמ ֶיהם ֹלא ּבֹוׁשּו
15
ּוב ִריב ְּב ָכל יֹום נִ ּגָ ׁשּו
ְ
		

ּופנֵ ֶיהם יִ ְהיּו ֻמ ְכלָ ִמים
ְ
רֹומ ִמים
ִּכי ַהּוֹות ֲעלֵ ֶיהם ְ
הֹומים
ְּב ֵעץ לְ ׁשֹונָ ם ִ
יַ ְח ָּדיו יִ ְהיּו נִ זְ ָע ִמים וְ ִהיא ִכ ְפלַ יִ ם לָ ְק ָחה:
		

רֹותיָך
ֵאל ,נָ א ְּב ַח ְצ ֶ
ירֹותיָך:
וְ ָת ִרים קֹול ְּב ִט ֶ
בּורֹותיָך
ֶ
לְ ַהּגִ יד ָּכל ּגְ
ּדֹותיָך
לְ ַה ֲאזִ ין ְּב ִמ ֶ
		 20

נֹובב עֹוד ִּב ְת ִפּלָ ה
ְּת ֵ
רֹוממּו ֵאל ִּב ְת ִהּלָ ה
ְ
וְ ִת ְסמֹוך ּגְ אּוּלָ ה לִ ְת ִפּלָ ה
יחה:
בֹודְך ָעלָ יו ַהזְ ִר ָ
ְּוכ ָ
		

"אלְ ִּביׁש
"ּכ ְּס ָתה ְכלִ ָּמה ָפנָ י" (תה' סט ,ח) 14 .קדרות וכו' :על פי ַ
 13יראו וכו' :מיכה ז ,טז .ופניהם וכו' :על פי ִ
ָׁש ַמיִ ם ַק ְדרּות" (יש' נ ,ג) .הוות :הרהורים רעים .רוממים :מתגברים על מחשבתם 15 .עץ :רעל ,על פי:
"ח ְׁשבּו ַמ ֲח ָׁשבֹות נַ ְׁש ִח ָיתה ֵעץ ְּבלַ ְחמֹו" (יר' יא ,יט) .הומים :מרבים לדבר כנגד ישראל 16 .ובריב :נגד ישראל.
ָ
ֹאת ָיה" (יש'
"ּכי לָ ְק ָחה ִמּיַ ד ה' ִּכ ְפלַ יִ ם ְּב ָכל ַחּט ֶ
נזעמים :על ידי הקדוש ברוך הוא .והיא וכו' :ישראל ,על פיִ :
מ ,ב) 17 .חצרותיך :חצרות המקדש .תנובב :יאמרו ישראל 18 .בטירותיך :כינוי למקדש ,על פי יח' מו ,כג.
 19ותסמוך וכו' :על פי ההלכה שחייב אדם לסמוך ברכת הגאולה לאחר קריאת שמע לתפילת העמידה,
וכאן משמעות הסמיכות שתבוא הגאולה מיד לאחר התפילה 20 .להאזין :לתפילת ישראל .במדותיך:
"ּוכבֹוד ה' ָעלַ יִ ְך זָ ָרח" (יש' ס ,א).
שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה .עליו :על ישראל או על המקדש ,על פיְ :
יֹובׁשּו ,חילוף צירי בחולם וחולם בצירי
הערות לכתב היד 7 :בכתב היד ִוקבלה; ּובאֹוט ,חילוף צירי בחולם  13בכתב היד וְ ֵ
 15בכתב היד ֵּביׁשּו ,חילוף חולם בצירי; ְּב ֵעץ — בכתב היד ְב ֵעין ,ונדמתה למעתיק הצדי הפשוטה כיוד ונון פשוטה  17בכתב
אדֹותיָך.
ֶ
בּור ֶיתיָך ,חילוף חולם בצירי  20בכתב היד ְב ִמ
היד ַאל  19בכתב היד גְ ֵ
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