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יעקב עציון

"שיר עוגה" מאת ר' יחיאל בן אשר

במסגרת העבודה במדור שירת ימי הביניים של המילון ההיסטורי הותקנו יצירותיו 
של הפייטן ר' יחיאל בן אשר, שפעל בספרד במאות הארבע־עשרה והחמש־עשרה 
וככל הנראה היה נינו של הרא"ש.1 ר' יחיאל כתב בין השאר קינות כאּובות בעקבות 

הפרעות שהתחוללו בטולדו בשנת קנ"א )1391( ובהן נספו רבים מבני משפחתו.
ביצירותיו של ר' יחיאל בולט שיר הבנוי בשלושה חלקים, ובפי המחבר הוא מכונה 
"שיר עוגה". השיר נדפס במהדורת שיריו של ר' יחיאל שהוציא פרופ' יונה דוד, 
אך במהדורה זו לא הוסבר מבנהו המיוחד של השיר, והנוסח דורש תיקון בכמה 

וכמה מקרים.
השיר הועתק בכמה כתבי יד, אך רק בכתב יד אחד שהגיע לידינו )מינכן 392( 
הוא נשמר בצורתו המיוחדת, וכך מתאפשר לנו להבין את תבניתו הייחודית ולקבוע 

את הנוסח הנכון על פי מבנה השיר.
בשנת תשל"ח הקדיש פרופ' דן פגיס מאמר נרחב לשירי התמונה העבריים והציג 
את הדגמים העיקריים שבהם, כדוגמת שירי עץ, שירי מנורה ושירי עגולה.2 בשירים 
אלו התבנית הגרפית של השיר אינה נוגעת רק לדרך סידורו על הדף, אלא גם לנוסח 
השיר. לדוגמה, בשירי העץ ישנן מילים החוזרות על עצמן בחלק מבתי השיר )"גזע 
העץ"(, לפני הסתעפויות הענפים שבהם טקסט שונה בכל ענף וענף. בשירי העגולה 

ישנן אותיות שנקראות פעמיים, פנים ואחור.
פגיס הביא במאמרו ארבעה שירי עגולה מאת משוררים שפעלו במאות השש־
עשרה והשבע־עשרה באיטליה. המשורר הקדום שבהם, יוסף צרפתי, נפטר בשנת 
1527, ועל שירי העגולה שלו אמר פגיס כי "הם כמדומה הקדומים ביותר בסוגם 
שנודעו עד כה, אבל אין לשער שהם ראשונים בעברית".3 ואכן, במאמר שראה אור 
לאחרונה פרסם פרופ' אפרים חזן ארבעה שירי עגולה מאת ר' אברהם אבן זמרה, 

תודה לפרופ' יוסף עופר על הערותיו והצעותיו.  *
ראה י' דוד, שירי ר' יחיאל בן הרא"ש, ירושלים תשמ"ו, עמ' 10 )להלן דוד, יחיאל בן הרא"ש(.  .1
ד' פגיס, "שירי תמונה עבריים ועוד צורות מלאכותיות", הספרות 25 )1977(, עמ' 13—27.   .2

נדפס גם בכינוס מאמריו: השיר דבור על אופניו, ירושלים תשנ"ג, עמ' 81—107.
שם, עמ' 95.  .3
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שחי בספרד לפני הגירוש והמשיך לפעול באלג'יריה לאחריו.4 חזן כותב כי שירים 
אלו מלמדים כי הולדת הסוגה הייתה בספרד סמוך לגירוש או קודם לכן. ואומנם 

נראה כי שיר העוגה שלפנינו מעיד על קדמות הסוגה.
השיר דומה לשירי העגולה, אך מבנהו מורכב יותר. הרעיון הבסיסי שבתבניתו 
הוא סידור של השיר בצורה היוצרת הצטלבויות תכופות בין השורות, ובכל נקודת 
מפגש ישנן שתי אותיות המשותפות לשתי השורות. הן נכתבות פעם אחת, אך יש 

לקוראן פעמיים )וראה בתצלום, עמ' 190(.
כאמור, השיר כולו בנוי בשלושה חלקים — שיר פתיחה בן ארבעה בתים )"אודה 
לך האל בעוגת שירה"(, השיר המרכזי המחזיק 32 בתים, ובקשה שקולה בת שבעה 

בתים לסיום )"אדון עולם אשר לו המלוכה"(.
השירים שקולים וחרוזים בחריזה מברחת, וכמקובל בשירה הספרדית הקלאסית 
הדלת הראשונה בשיר חורזת בחריזת הסוגרים. בבקשה השקולה אף הדלתות חורזות 
בחריזת הסוגרים. האקרוסטיכון המתקבל בשיר המרכזי הוא "יחיאל הקטן ברבי אשר 

בן אשר חזק אמן סלה תם".
שיר הפתיחה מסודר בעיגול גדול סביב הכוכב, והשיר המרכזי נכתב בתוך המעגל. 
20 הבתים הראשונים שלו בנויים בשמונה קווים אלכסוניים היוצרים כוכב מתומן 
שקודקודיו נושקים למעגל, ו־12 הבתים הנותרים כתובים בקווים מעוגלים המסתלסלים 
בקצות המעגל ומצטלבים עם צלעות הכוכב. בכל בית ישנם )דרך כלל( שלושה 
צמדי אותיות המהווים "צומת", והם נקראים פעמיים בשיר. מלבד ההצטלבויות, 
קודקודי צלעות הכוכב מסתיימים בצמד אותיות שיש לקוראו פעמיים. כך למשל, 
ָבה" שבבית השלישי האותיות יו נכתבו פעם אחת )בצבע שונה  יו יֹוׁשְ ִניב ּפִ במילים "ּבְ
ובנטייה( אך הן עולות לכאן ולכאן — יש לקוראן בסוף הצלע האחת ושוב בפתיחת 

הצלע השנית )וראה בתצלום(.
הבקשה השקולה נכתבה בחלל הפנימי של הכוכב.

השיר כולו מובא כאן בניקוד ובביאור על פי כתבי היד שהגיעו לידינו.5 בביאור 
השתדלתי להביא מקורות אף ללשונות שגורים ורגילים בשירה, שכן לטעמי לא 
פעם מתעשרת הבנת השיר כשאנו רואים במפורש את המקורות שמהם נטל הפייטן 
את לשונותיו. בסיום מובא שנית נוסח השיר המרכזי, ללא ניקוד ובסימון האותיות 

הנקראות פעמיים.

א' חזן, "שירי 'עגולה' למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד", דעת לשון ב )2016(, עמ'   .4
.130—121

השיר נעתק בכתבי היד הללו: אוקספורד 1162 דף 142—143 )סימנֹו א; נעתק השיר המרכזי   .5
בלבד(; מינכן 392 )בדף 3 מובא שיר העוגה בתבניתו, ובדף 5 הועתק בכתב רהוט, כנראה במאוחר, 
 השיר המרכזי. ההעתקה בדף 5 מסומנת מ1(; אמשטרדם, עץ חיים c 47 דף קכב—קכד )סימנֹו ע(.
על חילופי נוסח הערתי בביאור. הוא נדפס אצל י' עקריש, אגרת אוגרת עקרי האמונה: קובץ 
ויכוחים, קושטא ש"ל )בסוף החיבור(; דוד, יחיאל בן הרא"ש, עמ' 53—55. נוסח היסוד לטקסט 

כאן הוא ההעתקה בתבנית העוגה בכ"י מינכן 392, דף 3.
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א. שיר הקדמה
משקלו: השלם --˘- / --˘- / --˘- // --˘- / --˘- / ---

יָרה. יר ַאְחּבִ ׁשִ ְמ ּבְ ָרה ׁשִ יָרה. ַוְאַזּמְ עּוַגת ׁשִ אֹוֶדה ְל ָהֵאל ּבְ
ים הֹוְד ַאְפִאיָרה. רֹון. ּוְבסֹוד ְקדֹוׁשִ  ּבְ ֵני עּוּזְ ֶאּכֹון ְלַחּלֹות ֶאת ּפְ

ֵעת ַאְמִטיָרה. ִהּלֹוַתי ּבְ ֵמי. ֲעֵבי ּתְ ְמֶחה ְזדֹונֹוַתי ְוַחּטֹאַתי ּבְ ּתִ
יָרה. דּוַכן ּבִ יר ֵלִוי ּבְ ׁשִ ר ּכְ ר. הּוׁשַ יר ֲאׁשֶ ַעי ְמעּוַגת ׁשִ ִאְכלּו ְמֻיּדָ

ב. השיר המרכזי
משקלו: המרובה ˘--- / ˘--- / ˘--

ה. ְוהּוא ֵאל ַחי ְוהּוא ִיְהֶיה ְוָהָיה. ִוּיָ ר ֵאין לֹו ּגְ י ֲאׁשֶ ל ּפִ ְיַהּלֵ
לּוָיה. ֲחָסָדיו ָעְצמּו ֵמֵאין ְספֹורֹות. ֱאֹלהּותֹו ְלֵעיֵני ּכֹל ּגְ

רּוָיה ָבה ּתֹו ָים ׁשְ יו יֹוׁשְ ִניב ּפִ ַחק ְוֶאֶרץ. ּבְ ָחה ׁשַ ְיִמינֹו ִטּפְ
בּוָרה ֵאין ְמצּוָיה ְלּתֹו ּגְ ּכֹון ְוָאְמָנם. ְלֵאל ּבִ ֱאֹלהּות לֹו ְלַבד ּתִ

1. בעוגת שירה: בכ"י ע הנוסח הוא "בעוגת שיר ורון", וכנראה תוקן כדי להתאים למשקל 
הקבוע בשיר, אך נראה שאין בכך צורך שכן הדלת הראשונה נשקלת כסוגִרים וחורזת איתם. 
אזמרה שמך: על פי "אזמרה שמך עליון" )תה' ט 3(. אחבירה: על פי "אחבירה עליכם 
 במלים" )איוב טז 4; זו היקרות יחידה של בניין הפעיל בשורש זה במקרא(. 2. ברון: בכ"י ע:

רּום. ובסוד קדושים: על פי "אל נערץ בסוד קדשים רבה" )תה' פט 8(. אפאירה: במקרא אין  ּבְ
שימוש בבניין הפעיל בשורש זה, אך הוא רגיל בפייטנות ובשירה הספרדית. 3. תמחה... 
אמטירה: לדימוי דברי המשורר למטר ראה למשל דברים לב 2: "יערף כמטר לקחי תזל כטל 
אמרתי", ונראה שרומז גם ללשון הפסוק "מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך" )יש' מד 22(. 
כן רומז הבית למעשה חוני המעגל, שעג עוגה עד שירדו הגשמים ונמחית אבן הטועים; 
ראה משנת תענית ג, ח )וראה בהמשך בשורה 3 בשיר הסיכום(. 4. מעוגת שיר: בכ"י ע: 
יִרי", והוא על פי "ותאמר ַחי ה' אלהיך אם יש לי ָמעֹוג" )מל"א יז 12(. זו ההיקרות  "ְמעֹוג ׁשִ

היחידה של הערך ְמעֹוָגה במאגרי המילון ההיסטורי. בירה: המקדש )ראה דה"א כט 1(.

1 יהלל פי: על פי "ושפתי רננות יהלל פי" )תה' סג 6(. אשר: בכ"י א, ע: לאל. אל חי: על 
פי "לבי ובשרי ירננו אל אל חי" )תה' פד 3(. 2. חסדיו... ספורות: על פי "רבות עשית 
ר" )תה' מ 6(. 3. ימינו טפחה שחק: על פי "אף ידי יסדה  ּפֵ אתה ה' אלהי ]...[ ָעְצמּו ִמּסַ
ארץ וימיני טפחה שמים" )יש' מח 13(. שחק וארץ: בכ"י א: "ארץ ושחק". וארץ בניב פיו: 
על פי "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם" )תה' לג 6(. תוך ים: ראה תהלים קלו 6. 
4. אלהות... מצויה: על פי "אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך" 
)דב' ג 24(. לאל: בכ"י ע: לאך. גבורה: נראה שבשגגה לא סימן המעתיק את הווי"ו כראויה 

להיקרא פעמיים.
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ה. ּיָ ֵרי ְנׁשִ ּיֹות ְוָכל ּדָ ְרעּו ִצְבאֹות ְמרֹוִמים. ְוַתְחּתִ ְלָפָניו ּכָ  5
ם ְלִמְצָותֹו ֲעׂשּוִיים. ְוֵתֵבל ַלֲעׂשֹות ֶחְפצֹו ֲעׂשּוָיה. ּלָ ֲהִכי ּכֻ  
ה. יׁש ְוַחּיָ ְרׁשִ סֹוד ּתַ ְנָאן. ְוִייחּודֹו ּבְ ִפי אֹוַפן ְוׁשִ תֹו ּבְ ָ ְקדּוּשׁ
ה. ַחק ֲעִלּיָ מֹו יֹודּו ְוִזְכרֹו. ּוֵבְרכּו ּכֹוְכֵבי ׁשַ ְטכּוֵסי הֹוד ׁשְ

ה. ֶפׁש ְלַבד ָלּה ּבֹו ְרִאּיָ ה. ְוַהּנֶ ְנִתיבֹו ֵמְראּות ַעִין ְמֻכּסֶ
ה ים. ְוָחִליָלה ְלֵאל ָעׂשֹות ְרִמּיָ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ָיִדין ְלֻאּמִ ּבְ  10

בֹוִהים. ְוַעל ַהּכֹל ֱאֶמת ָידֹו ְנטּוָיה בֹו ּגְ ְרכּובֹו רּום ּומֹוׁשָ
ֹרוב ַרֲחָמיו ְמַנֵהל. ְוַאְהָבתֹו ְזכּוָרה ֹלא ְנׁשּוָיה. רּוָאיו הּוא ּכְ ּבְ

חּוָיה. ֶפׁש ׁשְ ֶוה ְוַהּנֶ ֵלב ּדָ ְוָעִתי ֲאַיֵחל. ּבְ ׁשַ ְיׁשּוָעתֹו ּבְ
סּוָיה. את ּכְ ִהי ַחּטָ עֹו ּתְ סּות ִיׁשְ ִליָחתֹו ְואּוַלי. ּבְ ׁש ִמּסְ ֲאַבּקֵ

דּוָיה. י ּפְ ִהי ַנְפׁשִ ֹוֶסה ּתְ ִצּלֹו. ּוִמּשׁ מֹו ֶאְקָרא ְוַגם ֶאְחֶסה ּבְ ׁשְ  15

5. כרעו: בכ"י א: נכנעו, ופוגם במעשה העוגה. דרי נשיה: תושבי הארץ. נשיה: כינוי מקובל 
ה" )תה' פח 13(. 6. הכי:  ּיָ ֶאֶרץ ְנׁשִ לארץ, בעקבות הפסוק "היודע בחשך פלאך וצדקתך ּבְ
שהרי, שכן. כלם: בכ"י מ1: הכל. ותבל: בכ"י א: וארץ, ופוגם במעשה העוגה. 7. שנאן: 
כינוי למלאכים, על פי "רכב אלהים רבתים אלפי שנאן" )תה' סח 18(. תרשיש: כינוי 
 למלאכים, על פי "מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש" )יח' א 16(. חיה: ראה שם, פסוק 5
ואילך. 8. טכוסי הוד: המלאכים. ראה למשל בלשון ר' משולם בירבי קלונימוס ברהיט 
ליום הכיפורים: "טכוסי טוהר חדשים בקרים אומרים קדוש". וברכו: בכ"י מ1: יברכו. עליה: 
כינוי לשמים, על פי "המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו" )תה' קד 3(. 9. נתיבו...
מכסה: ללשון ראה בפסוק "נתיב לא ְיָדעֹו עיט וכו' " )איוב כח 7(. 10. בחסד... לאמים: 
על פי "והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים" )תה' ט 9(. וחלילה... רמיה: על פי 
"לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה" )תה' קא 7(. עשות: בכ"י א, ע: לעשות. 11. רכובו רום: 
על פי "רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים" )דב' לג 26(. גבוהים: כינוי לשמים; ראה למשל 
"כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם" )יש' נה 9(, ועוד. אמת: אכן. ידו נטויה: 
ראה למשל "ועוד ידו נטויה" )יש' ה 25(. במקרא המשמעות היא שידו ערוכה להכאה, 
ואילו כאן הכוונה היא לשלטונו הפרוש על כול. 12. ברואיו... מנהל: על פי "כי מרחמם 
ינהגם ועל מבועי מים ינהלם" )יש' מט 10(. כרוב: בכ"י ע: ברוב, ופוגם במעשה העוגה. 
ואהבתו זכורה: על פי "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך" )יר' ב 2(. נשויה: שכוחה. 
שורה 12 חסרה בכ"י א. 13. ישועתו בשועתי איחל: ראה "ואת שועתם ישמע ויושיעם" 
)תה' קמה 19(. בלב דוה: על פי "על זה היה דוה לבנו" )איכה ה 17(. והנפש שחויה: על פי 
"כי שחה לעפר נפשנו" )תה' מד 26(. בכ"י ע: "ונפש השחויה", אך נוסח זה פוגם במעשה 
העוגה. 14. מסליחתו: בכ"י א: "את סליחתו". ונראה שנקט "מסליחתו" בשל אילוץ 
ֵרא" )תה' קל 4(, כלומר אבקש שיעניק  ּוָ העוגה ועל דרך הפסוק "כי עמך הסליחה למען ּתִ
לי מסליחתו. בסות ישעו: בבגדי ישעו; ראה ישעיהו סא 10. חטאת כסויה: החטא יכופר, 
יָת כל חטאתם סלה" )תה' פה 3(. 15. אחסה בצלו: ראה תהלים  ּסִ על פי "נשאת עון עמך ּכִ

לו 8. ומשוסה: מאויב, ראה שופטים ב 16. נפשי: בכ"י מ1: נפשו.
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י. ְוֶחְמָלתֹו ֱהיֹוָתּה ִלי ְלִמְחָיה. ָדְרׁשִ ְלַבד ּבְ ה ּבִ ְרצֹונֹו ֶאְדְרׁשָ
ִהי ֶאְצלֹו ְרצּוָיה. י ּתְ יר. ְוַאף ַנְפׁשִ ִליּמֹוַתי ְיַעּבֵ ַחְסּדֹו ֶאת ּכְ ּבְ

ר. ְוַיְחמֹול ַעל ְנֵכה רּוַח ְוָחָיה. ֵ ַרְחָמיו הּוא ְיַיּשׁ ְנִתיָבִתי ּבְ
בּוָיה. ת ׁשְ ה. ְוִתְרֶאה רֹוְממּוָתּה ּבַ ֱאמּוָנתֹו ְלֵעין ּגֹוִים ְיַגּלֶ

חּוָיה. ם ָלּה ְוַתְרִנן ֹאום ּדְ וּלַ ְבָרּה ְוִציָרּה. ְיׁשֻ ִפי ׁשִ ׂשֹוֶניָה ּכְ ׂשְ  20
נּוָיה. ִעיר ֶצֶדק ְוֹקֶדׁש ַהּבְ ׁש. ּבְ ַחּדֵ ֶדם ּתְ ִמּקֶ ְרָנֶניָה ּכְ

ה. ִאּיָ ים ׁשְ ָמָמה ׂשִ ה ׁשְ ּמָ ְגֵדי ְנָקמֹות. ְוַצר ׁשָ ֲחֹגור ֵחמֹות ְלַבׁש ּבִ
ְבָיה. ׁשִ ּה ּבְ ְבּתָ ל ְיֵמי ׁשִ ּה ּכָ ּתָ ּה. ּוָבוׁשְ ְבּתָ ְזכֹור ָעְנָיּה ְרֵאה ִקיָמּה ְוׁשִ

ה. ְוָעּה. ְוַהְעֵלה ָנא ְלַמְחָלָתּה ְרִטּיָ ָתּה ְוׁשַ ִפּלָ ְקׁשֹוב ּוְרֵצה ּתְ

ה. ִליל ְוַתְכִרית. ְוַהְצִמיָחה ְיׁשּוָעה ַלֲעִנּיָ ֲחלֹוף ּכָ ֱאִליִלים ּתַ  25

16. אדרשה: בכ"י א: אשאלה. בלבד בדרשי: בכתב היד נכתבו כנראה בשגגה האותיות דר 
כראויות להיכפל במקום בד. בכ"י מ1: "בלב בדרשי". למחיה: על פי "כי למחיה שלחני 
אלהים לפניכם" )בר' מה 5(. 17. את כלימותי יעביר: בכ"י ע: "המתים האל יחיה". 
יעביר: מדוחק המשקל נוקד כבניין פיעל; וראה מלכים א ו 21. בכ"י א: יהעביר, לתיקון 
המשקל. ואף: בכ"י ע: ואם. אצלו רצויה: נראה שבשגגה לא סימן המעתיק את הווי"ו 
 שבמילה אצלו; וראה לעיל בשורה 4. 18. נתיבתי... יישר: ראה ישעיהו מה 13; משלי ג 6.
נכה רוח: על פי "אל עני ונכה רוח וחרד על דברי" )יש' סו 2(. 19. אמונתו: הבטחתו, 
נאמנותו לישראל. לעין גוים: על פי "ונודעתי לעיני גוים רבים" )יח' לח 23(. רוממותה 
 בת: בכ"י מ1: "רוממות הבת". בת שבויה: ישראל, על פי "שביה בת ציון" )יש' נב 2(.

20. ששוניה... לה: על דרך "שמחנו כימות עניתנו" )תה' צ 15(. כפי: בכ"י ע: תמור, אך נוסח 
 זה פוגם בעוגה. צירה: כאבה. ותרנן: נוקד כבניין הפעיל על פי המשקל; וראה תהלים לב 11;
איוב כט 13. בכ"י א: ותרון. בכ"י ע: ותכון. בכ"י מ1 )כנראה(: ותרנין. אום דחויה: על פי 
"דחה דחיתני לנפׂל וה' עזרני" )תה' קיח 13(. 21. כמקדם תחדש: על פי "חדש ימינו כקדם" 
 )איכה ה 21(. בעיר צדק: על פי "אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה" )יש' א 26(.

וקדש: על פי ישעיהו נב 1. הבנויה: על פי תהלים קכב 3. 22. חגור חמות: על פי "שארית 
חמת תחגר" )תה' עו 11(. לבש: בכ"י א: לבוש. בגדי נקמות: על פי "וילבש בגדי נקם תלבשת" 
)יש' נט 17(. וצר... שאיה: ואת האויב הנמצא שם — שים לשממה ולשאייה; ראה בפסוק 
ַער" )יש' כד 12(. וצר שמה: בכ"י ע: וזולתה, אך פוגם בעוגה.  ת ׁשָ ה ֻיּכַ ִאּיָ ה ּוׁשְ ּמָ "נשאר בעיר ׁשַ
 שממה שים: ראה למשל ירמיהו ו 8. 23. זכור עניה: על פי "זכר עניי ומרודי" )איכה ג 19(.

קימה ושבתה: על פי "שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם" )איכה ג 63(, ושם מיוחס לאויבים. 
קימה: בכ"י א: קומה. ובושתה: בכ"י ע: ובשת. 24. ושועה: בכ"י מ1: ושועתה. למחלתה: 
בכ"י א: למכתה. רטיה: ראה למשל משנת עירובין י, יג. 25. אלילים תחלף כליל: על 
פי "והאלילים כליל יחלף" )יש' ב 18(. ובכ"י א נוסח הצלעית: "אליה עם בנו ישי שלח 
נא" — נוסח המתאים למשקל ולעוגה, וסביר שתוקן כצנזורה עצמית. והצמיחה ישועה: 
על פי לשון ברכת מחיה המתים בתפילת העמידה: "ממית ומחיה ומצמיח ישועה". בכ"י א: 
והצמיח, אך פוגם בעוגה. בכ"י ע: "והצמח הישועה". לעניה: לישראל, על פי ישעיהו נד 11.
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ה. ִרּיָ ה ַהּטְ ַלח ִציָרּה ְלִעיָרּה. ְוִרְפאּות ַצו ְלַמּכָ ָעּה ׁשְ ׁשְ ְמֵחה ּפִ
ְרָיה. ְהֶיה לֹו צּור ְוׁשִ ה ּתִ צּוָקיו. ְוִצּנָ ט ִמּמְ ְנֹצור ָעׁשּוק ּוַמּלֵ

ה. בֹוא ּגֹוֵאל ְלָהִניַח ְצִבּיָ ל ֲעוֹונֹוָתיו ְוִיְרֶאה. ּבְ ְסַלח ָיּה ּכָ
זּוָיה. ת ּבְ קּוָחה. ְוָקֵרב ָנא ְיׁשּוַעת ּבַ ִהי ָאְזָנ ּפְ ְוָעתֹו ּתְ ְלׁשַ

ָמּה ֲהִכי ָל ִהיא ְקנּוָיה. ֹרוׁש ּדָ ָתּה ְל הּוא. ּדְ ֻאּלָ ט ּגְ ּפַ ֲהֹלא ִמׁשְ  30
ר ְרֵאה ַהּצּור ּוִבְכָיּה. ּבָ ֵלב ִנׁשְ לּוָנָתּה ְוִיְלָלָתּה ְל ָיּה. ּבְ ּתְ

ְללּוָיּה. ם ְלָפָניו ַהֽ  ְיׁשּובּון. ְוֹנאַמר ׁשָ ְמֶתי ּתֹו ְנֵוה ָקְדׁשָ

ג. שיר סיכום
משקלו: המרובה ˘--- / ˘--- / ˘--

ָרָכה. ם ּבְ ה ַגּ ִהּלָ ל ּתְ לּוָכה. ְוָרם ַעל ּכָ ר לֹו ַהּמְ ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
 ְלַעד עֹוָלם ְנסּוָכה. ְלּתָ ָת ֲעֵדי ֵאין ֵקץ ְמׁשּוָכה. ּוֶמְמׁשַ דּוָלּ ּגְ
תֹוָכּה. יר ֶהְעִמיד ּבְ ִמיד ֲערּוָכה. ְלָעג עּוָגה ְוׁשִ ִהי ִבְרָכְת ָתּ ּתְ

26. שלח צירה לעירה: שלח שליח שיבשר טוב לעיר. ללשון ראה למשל עובדיה 1. צו: 
בכ"י א, ע: בו. למכה הטריה: על פי איכה א 6. 27. וצנה... ושריה: היה לו למגן. ושריה: 
על פי איוב מא 18. 28. יה: בכ"י ע: נא. נראה שבשגגה לא סומנה המילה כל בכתב היד 
כראויה להיקרא פעמיים. כל עונותיו: בכ"י מ1: לעונותיו. ויראה... צביה: בכ"י א: "ויזכה 
לעת יבוא משיחו ואליה", נוסח המתאים לחריזה, למשקל ולעוגה. וראה לעיל בשורה 25 
גרסה חלופית המזכירה גם היא את אליה. ואולי תוקן כדי להתאים למועד שרגילים להזכיר 
בו את אליהו הנביא, כמוצאי שבת. בבוא גואל: על פי "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב" 
)יש' נט 20(. להניח צביה: להביא מנוחה לישראל. ראה שיר השירים ד 5. 29. לשועתו... 
פקוחה: על פי "הטה אלהי אזנך ושמע פקח עיניך וראה" )דנ' ט 18(. וללשון פקיחה אצל 
אוזן ראה ישעיהו מב 20. בת בזויה: ישראל בגלותם, וראה בפסוק "והוא עם בזוז ושסוי" )יש' 
מב 22(. 30. משפט גאלתה לך: על פי "כי לך משפט הגאלה לקנות" )יר' לב 7(. דרוש 
דמה: על פי "כי דרש דמים אותם זכר" )תה' ט 13(. לך היא קנויה: ראה בפסוק "והיה ביום 
ההוא יוסיף אדני שנית ידו לקנות את שאר עמו" )יש' יא 11(. 31. בלב נשבר: על פי "לב 
נשבר ונדכה אלהים לא תבזה" )תה' נא 19(. ובכיה: המילה מצטרפת לראשית הבית: תלונתה 
ויללתה ובכיה וכו'. בכ"י ע נוסח הצלעית: "ראה עניה ודמעתה ובכיה". 32. מתיך: בני 
עמך. נוה קדשך: על פי שמות טו 13. בכ"י א: "נוה שאנן", על פי ישעיהו לג 20. ישובון: 
בכ"י מ1: תשכן. ונאמר... הללויה: על פי לשון ההגדה בליל הסדר; ראה משנת פסחים י, ח.

1 אשר לו המלוכה: על פי "כי לה' המלוכה ומשל בגוים" )תה' כב 29(. ורם… ברכה: על פי 
"ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה" )נחמ' ט 5(. 2. וממשלתך לעד עולם: 
ראה בפסוק "מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודור" )תה' קמה 13(. נסוכה: 
פרוסה, על פי "והמסכה הנסוכה על כל הגוים" )יש' כה 7; וראה תרגום יונתן שם(. 3. לעג… 
בתוכה: על פי משנת תענית ג, ח: "עג עוגה ועמד בתוכה ואמר לפניו רבונו של עולם וכו' ".
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רּוָכה. ת ּדְ ׁשֶ בּוָכה. ּוֵמֶחֶרב ּוִמּקֶ  ִמּמְ ַחְסּדָ ילֹו ְבּ ְוַהּצִ
עּוָכה. ְוִלי ַעְבּדֹו ְיׁשּוָעתֹו ְסמּוָכה. ן צּור ּדְ ֶמׁש אֹוְיִבי ּתֵ ְוׁשֶ  5
הּו ְלִבְנַין ִעיר ֲהפּוָכה. ַלח ָנא ְלַמְחלֹוָתיו ֲארּוָכה. ְוַזּכֵ ְוִתׁשְ
לּוָכה. ר לֹו ַהּמְ רּוָכה. ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ ְוַהְעֵלהּו ְלִצּיֹון ַהּבְ

Bayerische Staatsbibliothek München, Cod.hebr. 392, fol. 3r

4. והצילו בחסדך: ראה למשל "כי טוב חסדך הצילני" )תה' קט 21(. ומחרב ומקשת דרוכה: 
על פי "כי מפני חרבות נדדו מפני חרב נטושה ומפני קשת דרוכה" )יש' כא 15(. 5. ושמש… 
דעוכה: ראה למשל "גם אור רשעים ידעך ולא יגה שביב אשו" )איוב יח 5(. ישועתו סמוכה: 
 ראה בפסוק "השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני" )תה' נא 4(. וראה גם ישעיהו נט 16.
6. עיר הפוכה: ירושלים, על פי "ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע" )איכה 
ד 6(. וראה גם ישעיהו א 7. 7. לציון הברוכה: ראה "כטל חרמון שירד על הררי ציון כי 

שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם" )תה' קלג 3(.
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צמדי האותיות שבצלעות המצטלבות סומנו באות מודגשת, ולכל צמד צמדים הוסף 
מספר זהה כדי להקל את איתור האותיות המצטלבות. האותיות הנכפלות בקצות 
הצלעות סומנו בקו תחתון. בחלק השני של השיר, משורה 21 ואילך, הסימון בקו 

תחתון הוא של צמד האותיות שבקצה כל טבעת בקווים המסתלסלים.

יהלל פי אשר אין לו גויה. והוא אל חי והוא יהיה והיה.
חסדיו עצמו מאין ספורות. אלהותו לעיני כל גלויה.

ימינו טפחה שחק וארץ. בניב פיו יושבה תוך ים שרויה
אלהות לו לבד תכון ואמנם. לאל בלתו גבורה אין מצויה

לפניו כרעו צבאות מרומים. ותחתיות וכל דרי נשיה.  5
הכי כלם למצותו עשויים. ותבל לעשות חפצו עשויה.
קדושתו בפי אופן ושנאן. וייחודו בסוד תרשיש וחיה.
טכוסי הוד שמו יודו וזכרו. יברכו כוכבי שחק עליה.

נתיבו מראות עין מכוסה. והנפש לבד לה בו ראיה.
בחסד ואמת ידין לאמים. וחלילה לאל עשות רמיה  10

רכובו רום ומושבו גבוהים. ועל הכל אמת ידו נטויה
ברואיו הוא כרוב רחמיו מנהל. ואהבתו זכורה לא נשויה.

ישועתו בשועתי איחל. בלב דוה והנפש שחויה.
אבקש מסליחתו ואולי. בסות ישעו תהי חטאת כסויה.

שמו אקרא וגם אחסה בצלו. ומשוסה תהי נפשי פדויה.  15

רצונו אדרשה בלבד בדרשי. וחמלתו היותה לי למחיה.
בחסדו את כלימותי יעביר. ואף נפשי תהי אצלו רצויה.

נתיבתי ברחמיו הוא יישר. ויחמול על נכה רוח וחיה.
אמונתו לעין גוים יגלה. ותראה רוממותה בת שבויה.

ששוניה כפי שברה וצירה. ישולם לה ותרנן אום דחויה.  20
רנניה כמקדם תחדש. בעיר צדק וקדש הבנויה.

חגור חמות לבש בגדי נקמות. וצר שמה שממה שים שאיה.
זכור עניה ראה קימה ושבתה. ובושתה כל ימי שבתה בשביה.

קשוב ורצה תפלתה ושועה. והעלה נא למחלתה רטיה.

אלילים תחלוף כליל ותכרית. והצמיחה ישועה לעניה.  25
מחה פשעה שלח צירה לעירה. ורפאות צו למכה הטריה.

נצור עשוק ומלט ממצוקיו. וצנה תהיה לו צור ושריה.
סלח יה כל עונותיו ויראה. בבוא גואל להניח צביה.

לשועתו תהי אזנך פקוחה. וקרב נא ישועת בת בזויה.
הלא משפט גאולתה לך הוא. דרוש דמה הכי לך היא קנויה.  30

תלונתה ויללתה לך יה. בלב נשבר ראה הצור ובכיה.
מתיך תוך נוה קדשך ישובון. ונאמר שם לפניו הללויה.
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