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 יניי
  

 "ויהי בחצי הלילה"קרובה לסדר 
 
 

 בלילה הפלאתה נסים רוב אז
 [ילה]הל הז אשמורות בכל

 [ ילה]ל לו כנחלק ניצחתה צדק גר
  [ילה]הל בחלום גרר מלך הנתד

 [ילה]ל שבאמ ארמי הפחדת
 [ילה]ללו ב ויכול מלאך לא סר לוישרא

 [ילה]ל בחצי מחצתה פתרוס ריבכו רעז
 [ילה]ם לבחלו לחם לבצלי ווחבירי ןמדי החילחלת

 הליל יבכוכב סיליתה חרושת נגידת טיס
 [ ילה]בל יופגר הוהובשת ילאיו די ףלנופ ףמחר ץיע

 [ילה]ל ןבאישו וציבמו בל עכר
 ילה]בל חזות זר נגלה תחמודו לאיש

 [לילה]ב  ש נהרג בוקוד בכלי תכרמש
 [ילה]ע מבור אריות פותר חלומות לנוש

 [ילה]בלשנאה נטר אגגי וכתב ספרים 
 [ילה]לעוררתה נצחך עליו בנדד שנת מלך ב

 [ילה]פורה תדרוך כשומר מה מל
 ילהצרח כשומר ונם אתא בקר וגם ל

 [ילה]לקרב יום אשר הוא לא יום ולא 
 [ילה]רם הודיע כי לך יום וגם לך ל

 [ילה]שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הל
 .להתאיר כאור יום חשיכת לי

 
 

 מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העבריתב ההתקנהעל פי  –הטקסט 
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http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=25631&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=3212&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=8887&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=8887&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=6233&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=6233&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=27230&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=20743&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=10698&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=36034&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=15956&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=6818&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=17690&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=6435&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=10527&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=10527&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=10527&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=25357&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=25357&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=3006&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=1967&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=14013&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=32354&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=1477&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=17582&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=13340&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=9680&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=4133&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=27069&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=17210&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=11314&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=11314&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=15956&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=36274&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=16666&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=9839&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=27577&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=15891&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=15891&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=15891&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=19566&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=11703&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=11703&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=15956&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=13571&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=11612&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=19950&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=12930&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=753&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=12877&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=25085&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=15956&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=15294&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=4177&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=13653&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=1365&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=15956&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=1362&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=1362&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=10767&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=5786&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=30715&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=10189&SUM=
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/Resolve.asp?FullText=false&KODERECH=903002&SUGERECH=YETZIRA&MAKOMYETZIRA=009070045010%2025&ERECH=''&KOTERETYETZIRA=יניי%20/resolve.asp?KODERECH=32822&SUM=
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 צב פיוטי יניי
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ת זה סלולה רו  בכל אשמו
צ^תה כגחלק לו לךלח י  גר צדק נ
ך [גך]ר בחלום הלילה ל ה מ ת ג  ד
ה ארמי 3אמש לילה ת ך ח פ  ה
ך ןןכול לו בלןלה א ל  רשךאל סר אל מ
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הובשתה פגריו בלולה ף לנופף t לאיוי ן ר ח  ,יעץ מ
 כרע בל וטציבו באישון לןלה
ה ךז חזות לילה ל נ  לאיש ךזטודות נ
 [ט]שתכר בכלי קודש 3[הר]נ בו בלילה
ות פותר חלוטות לילה ר ארי ושע טבו  נ

 נד) טכאן ואילך הכל לפי כיי 9! הקרוס לכל שהיט (טן הטאה השלש־עשרה ואילך)
 בטאתים עד שלש מאות שנה בערך• ולא שקדטוחו מכרעת. אלא שאין בהם בשהימ
 להעטידנו על הנוטה המקורי בודאות גמורה׳ - בכל אשמורות! כך גם רומניא
 ריא ר״ד! וכן הנוטת בפיוט קיג/ט (אחכה לשוטר)! וזכר לדבר בקרובת שמואל
 (גיש 31-24) בפיוט הטקביל ׳אזכירה נגינותיך•! שגם בו טתחיל טור ב במלת
 •בכל״ שהיט בראש אשטורות• / נד.) טור זה חסר באיטי שהיט נצחתו(ק כניצחתו)• /
 נז) באטש. ד באישון• / נח) ויכול• שהיט וישראל ישר (איט וישר ישראל) לאל
 (רוטניא אוצהית לטלאך) ויוכל לו לילה (עי׳ הושע יב ה)• / ט) תילחלתה וכוי,
 שהימ חילם לא מצאו בקוטם בלילה! ולפי זה יחסר הרמז לשופ׳ ז יג! המובא בבמה
י (יייז 723) י ד  פיוטים לפסח [אומץ גבורותיך (דויז 1871) אות נ! ליל שמורים א
 אות ם! ליל שטורים אור (דויז 725) אות ט]! וכן שטואל בפיוט הניל! אות פ< רמז
 לנס גדעון(שופ׳ ו לו-מ)! אלא שבאות ט (טר בכו וקטו בתוך לילה) יתכן למצוא
 רמז גם לנוסח המקובל• ומי יודע אם לא שניהם מידי יניי יצאו• / סא) שדיל
 ככוכבי אור לילה• / סב) שהימ לנופף אווי (רומגיא באווי) הובשת! וחובשת׳ /
p (סג) שהימ ו&צבו (וו טיב ק: מצבו. הגהת וו: ומצבו! הגהת נ: מצבו)• / סד 
ס  חזות ב'ל(ילה)! ואוציל חזית• ריר שדיל חזון לילה• / סו) חלומות לילה! כך ג
 רוטניא• ריב בחזיונות לילה• בשהימ שלשה נוסחאות שאינם אלא גלגולי נוסח אחד:
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ה  פורה תךרוך כשומר מ

 הלילה

ר כאור יום ןןשיכת לולה  תאי

 עד. ובכן

 ח כי אין לפניך לילה / ןהבל לפגיף יום / ןיום ליום אומר .יביע /

ך / וגהוךה שרי מ ה יוךיע / וחי^ך לא והשיך מ ע  ןלןלה ללילה ד

 1) בעונת לילד, (ריא)• 2) בעתות לילד. (מיב; ק בעיתות; מעיי בשם כייי; מינכן
 393 פירוש לפיוםים דף 108 •בעיתות לילה וייא ביעתותי לילה פי׳ חלמות
 המבהילין את האדם בלילה,)! או: בעתותי לילה (שהים/פרט לא״א היג אוצהית)•
 3) ןעתותי (ה״ג; פירוש היק; ל״א בעיתותי! והוגה: בעתותי! ועל הגליון ״כן
 הואי)! או:פעתותי(א׳אבעתותי; פירוש ביי ב; אוצהית; ובכיי גולרשמיט [לונדון]
 סי' 187 דף ג: פותר מה ביעתיתי לילה, ״מהי גוסף גם בכיי היב על הגליון).
 לנוסח ׳בעתותי• השוה הערת סעיי! ולצורה השוה לעיל לג/א •אותותיי! לח/ח
 ׳צבאותיי• לאידך! אין לצורת 'בעתותי• חבר בכל שאר פיוטי יניי שבידינו! אבל יש
 •בעיתית׳! (סי׳ כו/ו! אות פ)• / סח) רומניא כנדדה שנת לילה; שהימ בנדר שנת
 לילה• / סט) תדרוך כשומר! כך גם היה ריא ריר שד״ל; שהימ לשומר• / ע) 9 ספק:
 צרח; ב היג ליא צרח (ליא על הגליון יכן הואי); שהים צרח; סעיי בשם כיי: צרח
 שומר• - וגם! שהימ ושח• / עא) רומגיא קרב קץ• / עב) הודיע! כך גם ב היא היג
 היהנליא (הוגה: הודע! ועל הגליון״כןהפסוק*!?); רומניא ריאשדילתודיע; מ׳בק
 להודיע; שהים הוךע (חיג אלה נולדו מתוך סברה שאין •הודיע• אלא לשון עבר• לאמתו
 של דבר שגור בלשון הפיטנים ציווי הפעיל ביויד! והנוסח ׳וברצונך הניח לנוי בתפלת
 ירצה׳ בברהמיז לשבת ידוע לכל)• - וגם ילך (אבל: "לך יום! וכן כל כינויי נוכח)!
 שהימ ואף! אף (תה׳ עד טז)! ובקצתם (א׳ם היק) כי לך היום ולך הלילה• /
 ער) חשיכת! כך גם ב ליא מיב נ ק; שהים חשכת• / עו) פיוט ח חסר בכיי היה•
 ־־ ד וו ובכן אין לפניך* - אומר יביע! כך גם ב ד היב היק ויגא(והחרוז מסייע);

 שהים יביע אומר (תה׳ יט ג)•





















 חיים כהן

 

 

 3102פברואר . סדנת האלה

 

 

 אלעזר הקליר
 

 לפורים קרובה
 [ראשוניםהבתים ה שתחמ]

 

 
 

  הגן יתומת אומןויאהב 

 להגן בעדה וחמש שבעים אמנה
 נגן יודע כחז מאז אז

 הוגן לישע זאב בן אריה
 ומנגן איתן ץ להזכיר זכותא

 .המגן באלף אומץ ומרדכי
 <מגן אברהם' ברוך אתה ה>

 
 היהי כה לזרע בן המלך

  תחיה לא נשם כל בקמים
 אהיה דברל ח בכורת בן

 ויחיה נתעדן אשר במעודן

 שיהיה לצנינים צץ צפעו בכן

 . ומחיה במגשים מור למררו יצא
 <מחיה המתים' ברוך אתה ה>

 
 לגואל ממסתר גל אסתר-את
 להיגאל כנואש גוי

 גואל לאיש אין ואם גוזר

 הגואל תבנית מישפה גלף
 מתגאל לצחצח לצרה אחל גש

  . האל להקדיש וקדיש עיר מלפני
 <האל הקדוש' ברוך אתה ה>

 
 להתבונן באדורו  מכל
 שונן חרב צר צג חט זהי מא דעת

 ןנוא כזכר אב דברת
 וחינן דפק צור דלתי

 ולחנן תען לשלש דגלים
 .חונן ודיעה בן זעקם המלך

 < חונן הדעת' ברוך אתה ה>

 
 ישיבה בכס ההגונותהנשים 

 הנישב בם ושערה הוכארו
  שבה לא ועוד רואה לכל הודרה תור לה כגע הדסה

 שובבה לשובב ימיני הודר
 .תשובה  לרוצה רצותל רחוץ בלבוש

 < הרוצה בתשובה' ברוך אתה ה>

 
 

 מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העבריתב ההתקנהעל פי  –הטקסט 
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 אלעזר הקליר
 

 לפורים קרובה
 [ראשוניםהבתים ה שתחמ]

 
 מקורות

 
 :יז, אסתר ב

ת ְך אֶּ לֶּ ר ַמלְ -ַויֱֶּאַהב ַהמֶּ תֶּ ם כֶּ ל ַהְבתּולֹת ַויָּשֶּ נָּיו ִמכָּ ד ְלפָּ סֶּ ן וָּחֶּ א חֵּ ל ַהנִָּשים ַוִתשָּ ר ִמכָּ ְסתֵּ ּ אֶּ וכּות ְברֹאשָּ
הָּ ַתַחת ַוְשִתי  .ַוַיְמִליוכֶּ

 
 :טו, אסתר ח

ה ְוַתוְכִריְך בּוץ ְוַארְ  ב ְגדֹולָּ ת זָּהָּ רֶּ ת וָּחּור ַוֲעטֶּ לֶּ ְך ִבְלבּוש ַמְלוכּות ְתוכֵּ לֶּ א ִמִלְפנֵּי ַהמֶּ וַכי יָּצָּ ְרדֳּ עִ ּומָּ ן ְוהָּ ן יר שּושָּ גָּמָּ
ה חָּ מֵּ ה ְושָּ ֲהלָּ  .צָּ

 
 ויאהב. א

 

 בן אריה. נגן יודע כחז מאז אז .להגן בעדה וחמש שבעים אמנה. הגן יתומת אומןויאהב 
 .המגן באלף אומץ ומרדכי .ןומנג איתן ץ להזכיר זכותא .הוגן לישע זאב

 
 אמנה שבעים וחמש בעדה להגן

ן" רָּ חָּ אתֹו מֵּ נָּה ְבצֵּ ִנים ְוִשְבִעים שָּ ש שָּ מֵּ ן חָּ ם בֶּ ה "הדא הוא דוכתיב ". ְוַאְברָּ ת ֲהַדסָּ ן אֶּ יא ִה  ַוְיִהי אֹמֵּ
רבנין דתמן , שמואל אמר בת שמונים שנה הייתו, רב אמר בת ארבעים שנה היית(. ז ,אסתר ב) "רתֵּ ְס אֶּ 

אתה יצאת  ,אברהםאבינו ה ל"אמר הקב, דתמן ברוכיה בשם רבנין' ר, בת שבעים וחמש שנה יןאמר
מניין  ,שנהשבעים חמש ובן יהיה חייך אף גואל שאני מעמיד ממך , מבית אביך בן שבעים וחמש

 (יג, בראשית רבה לט) .ההדס

 
 אז מאז כחז יודע נגן 

ל", דבר אחר אֵּ אמר דוד ברוח הקודש איש אחד יעמוד , (וכג, יט 'מואל בש) "?ַהיֹום יּוַמת ִאיש ְבִיְשרָּ

 (פרשה ו, נוסח ב, [בובר]מדרש פנים אחרים . )ה לעשות תשועה גדולה על ידו ובזוכותו"ועתיד הקב, ממנו
 

 אריה בן זאב
אמר רבה בר בר ..[ .]! אלמא מבנימין קאתי -וקרי ליה ימיני , אלמא מיהודה קאתי -יהודי קרי ליה 

 ( ב"בבלי מגילה יב ע). אביו מבנימין ואמו מיהודה, חנה אמר רבי יהושע בן לוי

 
 אץ להזכיר זכות איתן 

ִחי"( א, תהלים פט)על שם , איתן זה אבינו אברהם ְזרָּ אֶּ ן הָּ יתָּ  (א, קרא רבה טוי). "ַמְשִכיל ְלאֵּ

מי " ווכתיב התם, (א, תהלים פט) "איתן האזרחי" וכתיב הוכא, איתן האזרחי זה הוא אברהם ,אמר רב

 (.א"בבא בתרא טו ע, בבלי) "...צדק ,העיר ממזרח

ח ִעיר ִמִמְזרָּ הּו ְלַרְגלֹו ,ִמי הֵּ אֵּ ק ִיְקרָּ דֶּ וִכים ַיְרְד  ,צֶּ נָּיו גֹוִים ּוְמלָּ ן ְלפָּ  (ב, ישעיהו מא) ִיתֵּ

 ...א במזרחישה ,להביאו מארם םמי העיר את אברה...[ ]
 הוא נתן לפניו ארבעה מלוכים וחיילותיהם ,ו ממקומומי שהעירו ממקומו להסיע -יתן לפניו גוים 

 (י לישעיהו שם"רש)
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 ומרדכי אומץ באלף המגן 
יו" לָּ לּוי עָּ גֵּן תָּ ף ַהמָּ לֶּ ה "אמר אברהם לפני הקב, יצחק' ברוכיה בשם ר' ר]...[  - (.ד, ד יר השיריםש) "אֶּ

 מרלך הייתי מגן אחד שנא ,ה"אמר לו הקב? ולבני אין את נעשה מגן, לי נעשית מגן, רבונו של עולם
ְך "( א, בראשית טו) גֵּן לָּ לּוי "הדא הוא דוכתיב , אבל לבניך אני נעשה מגנים הרבה, "ָאנֹוִכי מָּ גֵּן תָּ ף ַהמָּ לֶּ אֶּ

י ַהִגבֹוִרים יו כֹל ִשְלטֵּ לָּ  (ט, שיר השירים רבה ד). וכהונה ומלוכות -" עָּ

 
 

 המלך. ב
 

 מעודןב. אהיה דברל ח בכורת בן .תחיה לא נשם כל בקמים. היהי כה לזרע בן המלך
 . ומחיה במגשים מור למררו יצא .שיהיה לצנינים צץ צפעו בכן .ויחיה נתעדן אשר

 
 במעודן אשר נתעדן 

יו ֲאַגג ַמֲעַדנֹת  לָּ ְך אֵּ יּ אֲ  :תרגום יונתן; (לב, א טו"שמ)ַויֵּלֶּ א ְלוָּתֵּ אגַ ַוֲאתָּ  . ג ְמַפְנקָּ
 

 בכן צפעו צץ לצנינים שיהיה

ִאים ְוַהְצִפעֹות ֱאצָּ ית ָאִביו ַהצֶּ יו כֹל ְכבֹוד בֵּ לָּ לּו עָּ ויסתמוכון עלוהי וכל  :תרגום יונתן ;(כד, ישעיהו כב) ְותָּ
 .ַניָּיאי ְב נֵּ ְב ְבַניָּיא ּו, אבוהייקירי בית 

ַפע א צֶּ ש יֵּצֵּ ש נָּחָּ  (כט, ישעיהו יד). ִכי ִמשֹרֶּ
ם ְוִלְצ  ינֵּיוכֶּ ם ְלִשִכים ְבעֵּ הֶּ ר תֹוִתירּו מֵּ יָּה ֲאשֶּ ם ְוהָּ ץ ִמְפנֵּיוכֶּ ָארֶּ י הָּ ת יְֹשבֵּ םִּניִנם ְב ְוִאם לֹא תֹוִרישּו אֶּ יוכֶּ . ִצדֵּ

  (נה, במדבר לג)
 

 יצא למררו מור 
ץ" -?המן מן התורה מנין עֵּ נַ " –? אסתר מן התורה מנין, (יא, בראשית ג) "ֲהִמן הָּ ר ַאְסִתיר פָּ י ְוָאנֹוִכי ַהְסתֵּ

 ומתרגמינן( וכג, שמות ל" )ררֹוְד -רמָּ "דוכתיב ? מרדוכי מן התורה מנין, (יח, דברים לא) "[ַביֹום ַההּוא

 (ב"חולין קלט ע, בבלי). "מירא דוכיא"[ ום אונקלוסתרג]

 
 

 אסתר-את. ג
 

 מישפה גלף .גואל לאיש אין ואם גוזר .להיגאל כנואש גוי .לגואל ממסתר גל אסתר את
  . האל להקדיש וקדיש עיר מלפני .מתגאל לצחצח לצרה אחל גש. הגואל תבנית

 
 את אסתר גל ממסתר לגואל 

ִעים יֹום יֹום "( ל, משלי ח)רבי הושעיה רבה פתח  ְהיֶּה ַשֲעשֻׁ ְצלֹו ָאמֹון וָּאֶּ ְהיֶּה אֶּ , מוצנע –אמון ]...[ ' וגווָּאֶּ

ה"( ז, אסתר ב)היאך מה דאת אמר  ת ֲהַדסָּ ן אֶּ  (א, ראשית רבה אב). "ַוְיִהי אֹמֵּ

 
הוא שיסד , והיה מרדוכי מצניע את אסתר שלא תהיה מחוללת לאותו רשע ומלאך בא ומגלה אותה

בראשית , י"פירוש המיוחס לרש). ממה שהיה מרדוכי מסתירה, הקליר את אסתר גל ממסתיר לגואל

 (שם, רבה
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 גוי כנואש להיגאל
ךָּ ' הַוִתְשַכח " נתייאשו מן ומן הוכתוב מדבר שנתייראו לאחת שעה בצרת ה, (יג, ישעיהו נא) "עֹשֶּ

 אמר רבי שמואל בר נחמן ראוים היו ישראל שלא ליגאל מצרת המן על שנתייאשו מן הגאולה, הגאולה
( טו, בראשית וכח) "ְך מָּ והנה אנוכי עִ "יעקב שמע מפי הדיבור  :אילולי שהסוכימו לדעת יעקב אביהם

א ַיֲעקֹב ְמ " –ונתיירא מן עשו  ר לֹוַוִיירָּ  ( לג, פסיקתא רבתי)(. ח, שם לב) "אֹד ַויֵּצֶּ

 
 גלף מישפה תבנית הגואל 

ן" בֶּ אתָּ בו ִמלַֻׁאת אֶּ ת", וכיצד היו נתונים, (יז, שמות וכח) "ּוִמלֵּ קֶּ רֶּ ה ּובָּ ם ִפְטדָּ על אודם היה , "טּור אֹדֶּ
ִני " ,על ברקת היה וכתוב לוי, על פטדה היה וכתוב שמעון, וכתוב אברהם יצחק ויעקב ראובן ְוַהּטּור ַהשֵּ

ְך ַסִפיר ְויֲָּהלֹם , על יהלום היה וכתוב זבולן, על ספיר היה וכתוב יששוכר, על נופך היה וכתוב יהודה, "נֹפֶּ
ה" מָּ ם ְשבֹו ְוַאְחלָּ שֶּ על אחלמה היה , תוב נפתליעל שבו היה וכ, על לשם היה וכתוב דן, "ְוַהּטּור ַהְשִליִשי לֶּ

ְרִב ", וכתוב גד הְוַהּטּור הָּ על שוהם היה וכתוב , על תרשיש היה וכתוב אשר, "יִעי ַתְרִשיש ְושַֹהם ְויְָּשפֵּ

 (ט, שמות רבה לח). על ישפה היה וכתוב בנימין שבטי ישורון, יהוסף
 

ידע , יש פה( וכ, שמות וכח)ישפה  –בנימן , רחל תפסה פלך שותקנות ועמדו וכל בניה בעלי מסטירין
אין אסתר  -אסתר , (טז, א י"שמ)ואת דבר המלווכה לא הגיד לו  -שאול , במוכירתו של יוסף ואינו מגיד

  (ד, בראשית רבה עא)(. וכ, אסתר ב)מגדת מולדתה 
 

 גש לאח לצרה 
ה" יָּה ְבשּוַשן ַהִבירָּ ד" ה שאמר הוכתובז. (ה, אסתר ב" )ִאיש ְיהּוִדי הָּ ה ִיּוָּלֵּ רָּ , (יז, משלי יז) "ְוָאח ְלצָּ

מדרש פנים . )ועל ידו נעשו ניסים, מרדוכי ביקש עליהם רחמים, החזקה וכשבאו ישראל לאותה הצרה

 (פרשה ו, נוסח ב, (בובר)אחרים 

 
 לצחצח מתגאל 

, מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור וכליה, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי

 (א"מגילה יב ע, בליב). מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, אמרו לו. אמרו אתם, אמר להם

 
 מלפני עיר וקדיש להקדיש האל 

 ( ב"חולין צא ע, בבלי) .עד שיאמרו ישראל למטה, ואין מלאוכי השרת אומרים שירה למעלה

 
 

 מכל. ד
 

 צור דלתי. ןנוא כזכר אב דברת .שונן חרב צר צג חט זהי מא דעת .תבונןלה באדורו  מכל

 .חונן ודיעה בן זעקם המלך .ולחנן תען לשלש דגלים .וחינן דפק

 

 חרב שונן

ר ר מָּ בָּ ם דָּ ְרוכּו ִחצָּ ב ְלשֹונָּם דָּ רֶּ ְננּו וַכחֶּ ר שָּ  (ד, תהלים סד). ֲאשֶּ

ש ֲחַמת עַ  ֲננּו ְלשֹונָּם ְכמֹו נָּחָּ השָּ לָּ ימֹו סֶּ תֵּ   (ד, תהלים קמ). וְכשּוב ַתַחת ְשפָּ
 

ד" חָּ  (ב"מגילה יג ע. )ליוכא דידע לישנא בישא וכהמן, אמר רבא -( ח, אסתר ג)" יְֶּשנֹו ַעם אֶּ
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מיד , ר ישמעאל שמונה עשר אלף וחמש מאות הלוכו לבית המשתה ואוכלו ושתו ונשתוכרו ונתקלקלו"א
מר לפניו רבונו של עולם עד מתי תדבק באומה זו שהם ה וא"עמד שטן והלשין עליהם לפני הקב

 (יג, אסתר רבה ז). אם רצונך אבד אומה זו מן העולם, מפרישין לבבם ואמונתם ממך

 

 דגלים
בני ראובן לעצמן בני  ,וכדי שיהו ניוכרין, לאוכי השרתה שעשאם דגלים וכמ"חיבה גדולה חבבן הקב

ית " (ד, השירים ב שיר)אומר הוא מה של שוכן, הבה לישראלא אומנין שהי, שמעון לעצמן ל בֵּ ֱהִביַאִני אֶּ
ה ,ַהיִָּין ַלי ַאֲהבָּ  (ג, במדבר רבה ב) "ְוִדְגלֹו עָּ

 
  תען לשלש

ל ַהְיהּוִדים ַהִנְמְצִאים ְבשּושָּ  ת כָּ ְך ְכנֹוס אֶּ הלֵּ ת יִָּמים ַלְילָּ ַלי ְוַאל תֹאוְכלּו ְוַאל ִתְשתּו ְשלֹשֶּ  וָּיֹום ן ְוצּומּו עָּ
 (טז, אסתר ד)
 

 
 הנשים. ה

 

 לכל הודרה .ה תורל כגע הדסה .הנישב בם ושערה הוכארו .ישיבה בכס ההגונות הנשים

 .תשובה  לרוצה רצותל רחוץ בלבוש .שובבה לשובב ימיני הודר .שבה לא ועוד רואה
 

 הוכארו ושערה בם נישבה
יהָּ " ל רֹאֶּ ינֵּי כָּ ן ְבעֵּ את חֵּ ר נֹשֵּ ְסתֵּ וכאיקונין הזה שאלף בני אדם מביטים בה  ,מריודה או' ר - "ַוְתִהי אֶּ

. העמידו מדיות מוכאן ופרסיות מוכאן והיתה אסתר יפה מוכולן ,נחמיה אומר' ר .וכולםוהיא עריבה על 
 ( ט, רבה ו אסתר)

ל ִציץ ִכי רּוַח ה ִציר נָּבֵּ ש חָּ ה בֹו ' יָּבֵּ  (ז, ישעיהו מ)נְָּשבָּ

 

 ועוד לא שבה הודרה לכל רואה
ר נֹשֵּ  ְסתֵּ יהָּ ַוְתִהי אֶּ ל רֹאֶּ ינֵּי כָּ ן ְבעֵּ ית ַמְלוכּותֹו . את חֵּ ל בֵּ ְך ֲאַחְשוֵּרֹוש אֶּ לֶּ ל ַהמֶּ ר אֶּ ְסתֵּ ַקח אֶּ , אסתר ב)ַוִתלָּ

 (טז-טו
 

 יני לשובב שובבההודר ימ
ה  בָּ ִקין ַהַבת ַהשֹובֵּ ַתי ִתְתַחמָּ  (וכא, ירמיהו לא)ַעד מָּ

שּוב  ֲאנּו לָּ ֱחִזיקּו ַבַתְרִמית מֵּ ה ִנַצַחת הֶּ בָּ ַלִם ְמשֻׁ ם ַהזֶּה ְירּושָּ עָּ ה הָּ  (ה, ירמיהו ח)ַמדּוַע שֹוְבבָּ
ה ָאַמר  ב ַיֲעקֹ 'הְוַעתָּ ד לֹו ְלשֹובֵּ בֶּ ן ְלעֶּ טֶּ יויְֹצִרי ִמבֶּ לָּ  (ה, ישעיהו מט) ב אֵּ

 
 
 

 
 מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העבריתב ההתקנהעל פי  –הפיוט טקסט 
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DIM< סו«ז1יס wro riw .ן ונוי ל  פיס א״נ puns אלו) שםיןדיס לגל או« ת>נמ א>» sun peso מ
י *יי. » ל t a p •mot 0 לסם יינם איומ ««>ן vnjac י •ילעור בירכי קליד ו1ק אלא ג א  :ס מ

» » «j .מיס״ מן• »מיז ׳^?יים יח5׳£» 53ךה לדק P** דאהב 
 ?חז י1ך2נ נגן• אךה ?ךזאב $?ע ו«גן. אץ ייה״ייד א1ח1 9»ן• יןיימ־

רהם:  »«©ץ ?א^ף הפ^ן: ?תך קןגן אל
iwo אחה גכור וכו׳ עד להחיזח 

ה חק לזרע בר. לתה׳ 3קמים קלץשם לא רוחמה. : ס  העןלך מ
 3ךןםךת חל ךבר אהק־ן• 3ק1ץ א#ר נ?מר רודה• 53ן ¥?ע1 ןךן לןנךים
 ^ץדדח• *אלמרר1 מ1ר בגרמים מחיה• קרחי אתה «, קןחידז ה«זים:

 נקדש וכו׳ עד וקרח• אחת.

 את״אסהר גל ממסתיר לג1אל• גר כנואש מלהגאל• ג1זך אס אין
n הג1אל. $ש (י^ח לןןרדז לןגןמח ^ n לאיש גואל1• $לף כדש?ה 

r הגן, אשמר שםיתה •תומה הגונה וכשרה. אסנה w .(ז׳ /  ויאהב אומן, מרדכי (אסתר נ
 וכוי, האמונה שהאעק אברהם אבינו כה׳ כלבתו מארצו והוא היה או ק מ״ה שנה (כראשית יינ, ד׳) אותה
 אמונה הגינה על אסתר להגיע למלמת כשהיתם בת מיה שגה. ה ל סם בגיממ׳ מ״ל, ד״ב מרשים הימה
, כאשר ראם. תחן (U, חל א , ל״מ ותרגום אסתר ב׳ ז׳. מ  במצר בימ הנשים הרי עיה, וכלאיתא בניר ס
 הסלן. אריה p ואב, כנוי למרדכי, שהיה אביו מכניסן ואנ יסרף (בראשים מימ, כיו) ואם1 מיהודה
ג אמ שמעי לא הניתו לול (שינ ייט,  גור אריה (שם סיס, ם׳). אץ, מהד. וליל כשבקש אבישי למז
 כיג), לפי שמוה כרות הקדש שממיר לצאת מסמ מרדכי שהיה הגון להושימ אמ ישראל, וכל וה ימת, ו
. אסץ, נתאמץ ונתמוק כתורת ה׳ שהימ מגינה לכל העוסקים £0 אלף,  בגמרא מגלה דף יינ, ב,
 טל, ואאלפך מכמה (איוב ל״ג, ליג). דש מפרשים באלף המגן על אלף איש ממימן שםנ״א שעמי אמו
* יית המקדש שני ומשים ל 3 p כשירד לקראת לול לבקש על נפשו (שיג י״מ, י״מ). רש מפרשים על 

/ ד׳ הנדרש מל גהימ.  ד

 ה0לך, הקביים בכם יה, שטות י״ז, מיו. חק, מקק וצוה. כה יחיד* ישראל, משיה בראשית
). חל, . בקנים, בעמלק השונא. גשם. כשעה. p בכודח, שאול המלך (שמואל א׳ טי, א, ,  ט*ו, ה
ט של אגג ע אשר נכמרו עליו רתמי שאול והתייה אוהו. עםעו, מ ר ה׳. כקיץ, הוא א  מלל אמ מ
5 ב"3״ ליל), או  הצץ צץ ומנט להיות לצדים ולצנינים לישראל. צפגס, טל׳ הצאצאים והצפיעות (**י
 שהוא טלי טשרש נמש יצא צפע (שם ייד, כיט), והמונה על מון טורמ אגג. לטרדו סר, מרדכי
 שנקרא ער דרור (לפי עגלה דף י׳ ע״ב) לא לטרר את הטן, ובעזרת ה׳ שהוא בגשט״ם טמיה

 את בריותיו.

ד הטלוכה (שטזאל א' יי, ט״ז)  גל, גילה והוציא את אסתר מבית שאול שהיה סםתיר את מ
 ויסודו בעגלה ייג, ב׳ בשכר צניעות שהימם בו טאול זכה דצאת מטס אסתר. כגואש, כאשר נתיאשו
 ישראל ק הגאולה. גמר, הקלה עזר במורתו שאם אין גואל לאיש הנמכר לצנבד ויצא בשנת היובל.
 גלף, ל' פיתות, תרגום ופתתת ותגלוף (שטות כית, טי). סישםח, פירושו, תקק להוציא את מרדכי
 הגואל טשבט מיטן אשר אבנו באמי התושן היתה ישפה, ויסודו במדרש אסתר דף קסיה מול תפשה
ק בנה תפש בשהיקה, מדע :אבנו שסימה בתושן הימה ספה לומר יודע היה במכירת מ  פלן שתיקה, נ
 יומי ושותק, ישפה יש פה ושותק, שאול ק מה ואת דבר המלוכה לא הגיד, אסתר אין אסתר מגדת
 טזלדתה ואת עטה. גש, מש מרדכי״ לעזמח, לטהר. הנואל, ©א מלי למס מגואל (טלאכי א', ו׳)
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 הגואל. נזל*י עיר וקדיש להקדיש אאר1• קרוך אתד־ז האד־1 הקדוש:
ה והשכל.  שהה חתן וכזי עז מ

 סןיל־דורו $ן להרןבוגן• דעת כןאקה חטא $ג $ר שוק. דקרת אב
 קזקר ךלסי ציי ?גסה ךשק ןמן. ךןלים ל#לש קען ולמן• ה^ד

̂ חוגן הדעת:  $קס 3ן ךעהחוק: קרוך אר1ה 
 השיבנו וכוי עד כחשובה שלםה למגיך.

 ך^^ים ההגונות לכס #יקה ״ הקאת וקערה קם;שקה. הדקה זאת
 •גע לה תור וןןחשקה. חללה לקל־י־וןןיה י^ך ^ שיה. הךר ;מי?י לשו3ב
 שוקקה• ?>כי* רצות niyh ת^קדה: קרוך אתה £ הרוןןה ניר1^יקה:

 סלח עד ומלח אחה•

ה T אלוה״ ולקער ח3ף ^  ןתק}א ותבא 3אלח • ך6י» :ךעה בי זאת ע
 ןקלץביל יקהג״יע חור לןןלוח• ny א3יתל לב£ה $לוח •

 ס^ית קה.rep פךקה לקלוח: קרוןד אתה «י, חנון המרקה לק7ח:
 ראה כענינז עד נואל ושק אחר-

 ךןןץזקךה nvop אל. ןכותה עקעם קח־ קךאכיאל• זאת קבואההל*ס
 {r*fy ןןין לאל. זקררי$א לי ?דקת ודדי אל. זה ה?יןה לאות אתקין
 אריןןל. ?rfc ידה ;עשות לנאולי אל: קרוןד איוה % נימל־1 י?ראל:

 רשאג1 יסי עד ורחסן אחה־

 יססד חקךה רקיד הקז־1ללי• תר וקךסם וקן$ם וחליי ו*לה רוץ
ס נא  הרנין על מק ישראל אםס מסעודת אתשורזש. עיר וסדיש, שממו מלאכיה אאל, אממיל, מל׳ מ
 ©אלתי (בראשית יית כ*ז) והכוונה קודם שיקדי€ המלאכים אמ הקלה אתמיל אנכי לומר היךושס. וע״פ

 מאמר מזיל שאין סלאכי השרת אוסרים שירה לעעלה על שיאסרו ישלאל לממה (מולין ציא, ל).
ק הצד להיות שוק לשוט כעד ישראל.  מז, פנס מרדכי להומוp ולדעת םמםא אשר כסכתו ממד מ
, דלתי בית הכנסת שמתפללים שם ד מסה ו  דברי! אב. ענק שאול שהמיה את אנג. אתו, התאבל. דלחי 1
י סל׳ הדלמ תסיב מל צירה (משלי כיו, י״ד) ולל דפק על צירי בהכינ. ׳  לצור ישראל. ואמר נראה שלל ז
 תל"0 לשלש, צוה למלי ישר«1 לצום ג' ימים רצופים ולםתתק אל הקלה. חען, ל׳ מענית. חסלך, הקב״ה.
) והוא כמו ל׳ כעור במלוף אהתיע. •גע, ובהגיע  חכ*־ז, נתנוולו, מל׳ צממ כאיי־ (לק דף קי, ל
ן אתשורוש שמ אותה להיות לעור לו. יבמי, מרדכי. ל  >0ר אסתר (אשמר ג', מיו). ועור לו שמז, מ

 לשוכב שובבה, להשיב ישראל שפיו 1מ״ס בתמאפג בלבוש nan, בלבוש שק לרצות את רוצה 3מ*5ה.
 באלוה, כמור ^מם. כי ואת עשחד. יכו׳ ל׳ איוב ייג, מ׳. ויבער, מל׳ יבערו ויכסלו (ימדה יי, תי),
ה את1דש במה שצום שיביאו אליו כל נטרה במולה, כי כל סאן דמה ליה מיתא איטמרא מניה ל כסיל מ  ל

ן בה״ס. 1ל«ח, הצלתמ הטלכזמ. , מי ן  (שגלה ייב מיב). חנף, אתשתיש (מדרש אםמר לף קי״ז). מי
 וכדה, ניתן לה למתנה, ל׳ ובמי אלמם (בראשית ל׳, כי). םחר׳רי אל, מן העליונים. עמום,
ק והיופי מם מכות שממה לה ביד טרלכי. מטעם, על׳ י°־ p אכיאל, מרדכי שמה מורע  נמתבר מ
 קיש p אביאל (שיא טי, א׳). •rp חרדי אל, וכזמ האבות. ומ, הקביה משיה זה אלי ואנוהו (שסומ
 מיו, ל). לאוו!, שיצא סמנה ק שיכנה בהיפ והוא דריוש. אריאל, גהיע. חכלח וכוי, ילה עשתה את
ק הבית שהתמיל מרש לבםמו מר. מו למי>4 רימ תכלת ל׳ מכלית, רל דדיו: כלה מטר את מ  מרו
וסד, הקלה שמא מסיד גמל טעשיו וממלל כל מא קשט אמ אסמר במסד, וע״פ מגלה י״ג  י
 אםמר •מןהקמ ממה ומוט של מסד טשון עליה. וכחם *ולי, עילי מפשיט (טשלי כיה, י״ג)* חילה,
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ם 5 ד א י א . חרון בו לשלח ע1ד מלאקלי • חלת « י  ר*ש $תן מחל
 ןזילי. ןחיי ךב ךון[לי upri חלי: ?רוך ארור, £ ר1כ}א ח1לי עמו ףן1ךאל:

י כשנים הםובוין.  בדן עלינו וכזי ע

ח ן^ןןןח ^  ל$(יו ק?5ע ו*ד אקרך• קןקוע הח־ז ומוקן להאךך. >
 מ^ףע ירך• ^9א כועךל נקנה לחקרך• טוב $ץ לח קומי א1רי כי קא
: ם י ^ ת טו?תך'מ£ם »?ךך: ?רוך אתה יי, ?ןקרך ה #  אוקי. ון^רת ב

 חקע כשופר וטי עי ממוח הארץ*

 הי5ל־יוךעי ךר־1 8#תי ?ך3ץ• ,יקר ןמיני קרת;מין י^כץ• ;פי^ךי
ם ?(^3ץי ;צא מל?ש על !ד קו?ץ. ;רש מתן #אלות נ?נ3ץ* ולב ך £ 

 י©ן ל*יא*ף נדחים מק3ץ: ?רוך אתוה ין, 9ק3ץ נךחי עמו
 השיבה וכוי עד ועדקגו בסשםס.

 ה?חול1ת ?הקקץ #נית קמאה0 ?בודה ?רדמלך הדליקה יהכ•
rwp ק * ?רקות אהב. כמס דבי רשפי להב סלהיב ללהב• ברה ד  ?י ן

 לעד לחומי־ להקד0 ך1לה ק5ץ ?דין נ&ז$ט אהב: קרוך ארןה ל:׳
י במהרה ביםיגו.  אוהב ?דקה ומ^^ט: למלשינים יכו׳ ע

, הטכעיל מלי נתלים. ויש גורסים יג״י״• ן לה מ״ל וכת לרוצץ ראש פתן, ר״ל את הטן. מחלי  הקב״ה «
 ומפרשים שלא ישרמני מתלי רממיו. עוד מלאכלי, שצא יאכלני מוד. חלח, התפללה, טל׳ ויהל משה.

 חזור, ל׳ מדות. חתלי ל׳ מבישת הטכה כמו לשום תמול למכשה (יתזקאל ל׳ כיא).
 לפנמ, ימים רבים למני מרדכי. םבע, תקין הקב״ה ושם הוד על יוסף הנקרא אברך עש״ה כראשית
v סביע! דיל זה ההוד של יוסף היה ששם ושטור וטוכ] גם למרדכי כדי שתעלה בזה מרופה J D . £  ״
 לישראל. להארך, להעלות ארוכה ורפואה. ממדרש אסתר דף קפיו כניה של רתל נסן שוה וגדולתן שוה
 ובו׳ מוסף מניב דקראו לפניו אגרן, ובטרדכי ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש וכו/ סמנה, מרדכי טמן
/ ת/ ססתע ירך, ל׳ גלד,  ומתיר את אסתר ד׳ שנים, כדאימא כטדדש ילקוט ובתרגום ירושלסי לאסתר נ
, ל׳ ע כ ה  שלא רצתה לגלות דכה לה«א לערל וטפא. כהגרל, כאשר נפל גורלה להנשא לאתשורוש. ל
, ז׳). קיםי אורי, ל׳ ישעיה ס', א׳. ועטרת, תפארת p הטגרין אמ הגפן (כלאים פ ע  הרכיב זרע, ט

ל כיטי מלכותך, ותפש בל, תהלים סיה, י״כ. משם, עשטי כרכה והצלתה.  ישראל. כשנח סוכחך, ר
 שפחי מרבץ, טל׳ מבן פין הטשפתים (בראשית ט״ט, י״ד) אשר נדרש על כני יששכר יודעי בינה
י ק כעדויקים בפיעל, ופירושו הוקיר הקכיה את טרדכי היעיני יותר טכל יודעי ולועדי מודה,  לעמים. מ
ם ל״נ, ב׳). מ מ ) ו ט  בטבור שהיה מקן תטיד ועוסק בדת שנתנה עיטק הקב״ה ועש״ה טיטינו אש דת ל
, טשבצות והב (שטות כ״מ, י״א). על יד קובץ, ל׳ משלי י״ג, י״א. והכוונה פה על טרדכי שהיבז  משבץ, ל
ם לברכו במורה ולהרבות אמ  קובץ כל התירה בידו. שאלוה יעבץ, הוא עתניאל p קנז ששאל טאת מ
ק והכין זהב ת לטרדכי לאסוף.  גטלו במלטידים (הטורה דף ט״1). זיז, הקביה שהות טקק מתים ז

/ אי) אף כי אינו טגומוו. , (יונה ב  ינק ל׳ הוטנה עענין דטן ה
 במאהב, כאשר אמשורוש כאהבתו את אסתר צוה להקק שנית בתולות כדי שתגיד לו לת עטה ואת
 טולדתה. כבודה בת מלך, אסתר, ול׳ תהלים ט״ה, ייד. השליכה יהב. בטיזה בה׳ ולא הגיד את עטה, ולי
 תהלים נ״ה, כ״ג. דסוד התרח גטגלה ייג עביד טשתיא ולא גליא ליה דלא כתא ולא גליא ליה וכוי. כי
 עדיק, תהלים י״א, ז׳. כמס, הקביה הכניס והפסק בלב אתשורוש שה״ה פרסי ונמשל לחב (מיאל וי, ם׳)
מ  את רשפי להב האהבה כדי ללהב ולשרוף אמ הטן שהיה מלהיב וטבעיר איבה טל ישראל. כרה סטן ש
מ נשרף לגצמ, לתוטו, בשרו כטו צפניה א׳ יין. להבהב, ל׳ שרפה כסו  לישראל. לער לחומו להבהב, ט
מ סגר הדין  ובתי הבהבי (הושע ת׳ י״ג) ובמשנה שקפלה ולא הבמה. גדולה קמע, הקכ״ה שהוא משפט א

 בטלת המומים הגדילה קפץ ל׳ סגירה טגזמו ולק תתפוץ את ידן (דמיים מ״ו> ו׳).
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 הק1ם ל£לה ותנומה ה«;יע• ליל א#ר ת?ץ וירב דגי?. לדורורז
 אותו זקןןיע• 6זי1ת לסלאו $וע ״ לכד זר חקיר ובא#מורו הכ?ןע ״ יסלריןז

 ף־יןדו #ח זדים ©ץןןע:
 מ״ס א״כ.

 $זךח ?ט חוץ• 3ק$ל $הוץ• מהיב ;חוץ״ njp צאת חוץ: ?מד־ז
 אדע• פתול!דע• יסליא נירע• ?;יךע רןדע: גמוליו חבל• 3על ה?ן?ןבלי
 וןןגי 353ל• קודי 95?ל: ךלןו (ילוד דאות• אך3ע האות• ?לבנת ען 'לאות׳
 עד יוחש אות: ק־יים צח דלג• ^?עות 3לגי.ועןם םלג•'מלכק מ^לג:
: די אמזים• עצח  וי»ץ ?ןסם• בז 3משץז©ם• מיחו ^©ם״ 3אצ3מ ה9ם
 מעזים• וקנןאו ?עזים. בןקל ךעוךם: חיל צ?א $רעח• בסאןןאה ?ןרעו•
 ו?ט (י(ס וקרעו• מול אב וזרעו: קבועים אז ?*ןךי• תוספות ?p שיו •
 מןז 3©־ף א^רו • ואל־שור נ^ןךו: ;קשו אמדים• שוב לגיא חמודים. ו©י
י ןןחן• ש ו א v h 3 •בושובים בידים • נסןל״ו למדים: בשד ציר תחן 
 להק^ויק ©ר לקחן. ל3ל לקמ3?חן: לוו לאלם• ואף להטהאלים״ עקבו

, טל׳ רניעם ץ ל . הגיע. מ (  לילה, ליל ססמ היה. חגין, סישם. זירב, סנתמב (משע הי, מ
* םלילס. למלאו, לנפלאות שמטה לע״ל באומו לילה. זד יהיר, הטן. מ בסמי ל״ב, י״1). א  בממד (
 ומכריך יחיםיז, פי' מטר ותבון מיו שס והשסיל אותם הוןנ״ה המכניע זדים. תכרין, ל׳ אגודה. ימומיו

 מלי ימממנ* אמי (סםלים כ״א. ז׳).
 אורח, אמיםם אבימ הנלךא אימן האזרתי. כס, הביט. ככסל גהחן, ככוכבים המהורים. כסל,
 מלי מושה כישס וכסיל (עמוס ה', סי). גהק, טהור, מענק גיהק בל׳ מו״ל. pro, ענין טהילומ כטו ש״א
ם צא טאצטגנינומ  כ״א, טי. םכח, שטע. וגיל אברהם אבינו הביט בכוכבים לראות במזלו ואמר לו מ
/ מחול, טל׳  שלן וכמו שדרשו מז״ל בשכמ >ןנ*ו טל ססוק ויוצא אותו המוצם. במה אדע, כראשית מיו. ת
 עקש ופתלתול. ושלולו, משפטו מדע לו. גמוליו, מיו. הכל, ממימ אמנם פרעה. כםכל, בסבלות טצרים,
י גםכל, מואר למצריים המשמתוים לאלילים. קודי, טל׳ דיןוו. נסכל, ע״ז אשר על כתף יסבלוהו  ?ד
 (ישעיה מ״ו, וי). דליו, בניו באז למצרים. לוד, כסי למצרים (בראשימ י' י״ג). דאוח, ל׳ פרימה, כמו
ל שהיו ישראל יגעים ונלאים בעבודה לבנים  ילאה משר. לאוח, מלט״ל ק השורש מגזרת וילאו מצרים, ר
, מל ממן שמהר הקניה והתיש להם אות הגאולה. עח, הקניה ח ו ק ל' מאומ שנה. עד מחש א  וטיט מ
. דלג, אמ הקץ. בלג, מזק אמ ישראל מנ׳ סטבליג (עמוס ה׳, פ׳). יענם, מצרים ׳ / י  מש״ה שד ה
למן סשלג, זה הקב״ה  (כראשית יי, י״ג). סלג, המגית בהממין טל׳ מולגק אמ הראש (ביצה ליל). מנ
ר  שכתוב ס תשלג בצלמון (תסלים סית, מ״ו). וחגק, פרעה במה שתשב לאבל אמ ישראל בטיס באותו מ
/ י׳). *?י0׳  עצטו בגמל לו ונטבע בים. מחש, בטלמטתו, ונלמם בנו תיא ויגיתק בנא קרב ושמות א
 ממשן. כא1כע, אצבע אלמם. זרו לועזים, נתנכמ עצמם שנקראו עם לועז (תהליס קייי). זדו, כסו
 איו רשעים (שם נ״ת, ד׳). וקס*, נפגעו במים מזים. מתום ויצף הכחל וקפא (עיכ ז', ו׳). כנבל,
ה שמא פקמן וצף « פני הטיס. דעחים כסו מגוצים, מגמת עלז ומלן. בסאסאה פרעו, שלם  כנאד מ
ם ראה וימס. סול אב תרעו, טפני , בים עשיס מ ס ד טלה. ובם, הביט הקביה. מ ע  לו הקלה פדה כ
. וסז, ו ו ישראל אמ מצריים מבועים בים. חוספוח, משיה תהלים ס״ת. ל א  יעקב ובניו. כשרז, כאשר י
 והב טוב. אשדו, נמאשמ מזת מם. ובסיא עשרו נעיין. ואל שור טשרו, הלכו כטישור אצ מדבר שור.
 יקשו, מןשו לתר יןשת! לשוב לאק טצמם אשר גשר מסורים בשרם(יתזק^ כיג, כ׳). סורים, טל׳ טור ואהלות
א כטו שמו מזיל בסלמ סתממין, טתתילין. ונסיא גורס ת ל **X7 נחםרז, נהפכו,טל׳ תטורה, והשריש ה י * ) 
׳ זט״חשו םאשרנתתלה מו ישר»1 השובים כטור סוטרו להיית מריס. עיר, פשה לבינו שהיה ציד ז כ < ם י ר מ ן מ י ״ ח 9  י

ו (פיא י״ס י י  גאטן ככשיר וערן תתנה כעד ישר!1. חחן, תתנה. לוס, כדי ללוט ולכמת סדתונם, טל׳ וילע פ
 *־ג^ כ*שי «חן. כמו ועלה כא» ותעל צממוז(יואל ל כ׳), וכנוי למשא. לגד־;, לכתנה ישראל. אי שהיא
, שלא יקוץ נם הקלה בנמק מה. לקוע טל׳ אקוט כדור(תהלים ציה, ס ^  מל מנייה ילל לשמוק. לכל ל
. ואף, ויומן אף של להט התרב נשתתק מהם. האלים, ל׳ אלס או תרש. וגקבז ל  יי). לזו, נתלוו ע״* ענני מו
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סה לסירים 683  קרו

• הילת סי ךללם • ם ך ע וןקד • וקעץ חמ#ים נקוקוןד: ל#ר ע1ר1ת ג ן ^  ר
לו הוא ךד• ח דוךאים: קוץ וךךךד• קם לסור$ךר• מכו ח  ליימי ^לאיס• ^
 ?י לא ןקןןןא כו הדר: לאחוז לגךגים• קרא לדיגים• ובסיר דמץם• נבלע
 ?דדם: יום ליום .לקיע אקןר• ךרושקל,וחמר• ובקציךת הע#ר • חלו ליוןד
 חקןר: יי׳ךא#י קםוידו לקצור• וא^קלותיו לקצור• יומו לעד לעצור• מיום

ך אתה לי, שוגר אוןלים ומקניעזדים: ת  ליום לץצור: ק
 על מריקים ומ׳ עד כי כך בסחגו.

r למסן ל5.ית הקמח v n דרה מק^־ז• מאליו rw? קזלוקה Tg1 
 ?ולכות ק#רוה מ־אם הוטח• מדו הוד ?ס **ןןר הק$ח • #ראש עד.?קב
̂י, מ#ען ומק^ח  לקה קטו־ן. גיץ להאמיךה בקועוז ו9בקוח: קרוןד אר1ה 

 לצדיקים: ולירושלים וכז׳ פד לתוכה תכק.

 סלסת ^וקזה קחזו רביד• ןקל קתון על TT מלד סעביד• נשיאו
מ זבד טוב ח  מעל כל ו^ךחו הקביד• ני;יו קתךזו להאכיד• ?קיואי ך

 T?p . י?ןןם לכוגן עיר דוד: קרוך אתה י, בו3ה ירושלים:
 את 8מח ושמע קולנו וכוי עד ברחמים.

 (ירא^ןףן ^דם זר א#ר הקלא• סוגת שושן עלות מש^לה״ שיחות

« אכ״מ עיש סכמינ בראשית כיו, ס״1. מילת טי דלים, משה ע  גםםך, מקף ונתלה. עורות גדיים, י
 מינו משיה דלה דלה למ (שממו נ׳ יימ). גדי הוא מול מבת ודלי הוא מול שמו. ידעו, שמי מזלות
, שס ראש השנה לאילממ. קוץ ודח־ר, המן. ממ, מ  אלה מדיזמ לו להמן מלאוה. בירח דודאים, *
/ מיז).  תשג לגרגים, מנהלים לתיס (כראשית ע״ת, מיז). לדיגיס, לנעלי מצודה ורשמ (יתדה ס
ן אני ק כשם שהדנים טלעין כ  ובמר חגים, מל׳ עסוס לי, ב/ מסיד התרזו במדרש אסתר, אסר ה
 בולע אומן, אמר לו הקניה, רשע תים פעמים נבלעין ופעמים בולשן, ועכשו אומ האיש נבלע טן
ה מלק על ישראל והיה דורש המצוומ הקלומ והתעודות שהם  סמלמק. יביע אזמר, כל יזם דום מ
ה יזם ג׳ למענייוס. לימד חומד, להקדוש ברון מא.  מקיימם. וכקמדח העםר, יזם מיו בניסן מ
מ לעד לענור, כמו שכתוב דמי הפודס האלה לא  ראשי קםותיו, של הטן, הם בניו. לקזנור, לכרתו. מ

ר ט׳ כית). (אמו מ׳  •עברו ו
, כאשר ראו את אמור. הוסח, נמשן, טל׳ ה ז ר  מאליו חיה, סאת מןב״ה. לכת הבסה, לאסתר. מ
ד כס, ממד חיו ימה של אשתר שניתן לה טכסא של טעלה. עד ז  פת פראות (ישעיה מיד, יית). מדו ו
ץ להאסידה, נתנשאה זלמחטטה מנדי שש שהם מדי מלכות. להאמרה. ל׳  עקב, כלוסר עד סוף. ם

 אמ ס׳ האסדת (תרים כיו, ייז). במעת, נעור טעח וטבמז של הצדיקים.
 סלכזח נחמה, שאד האושמ. רביד גבל, כאשר ראו שניתן תיד מסב של הפן המל על צוארו
 של מרדכי. מיד מעביד, וה אתשידזש שמה מעביד אמ ישראל בצרות מזרות. נשאו סעל כל,
 אמוד ג׳ אי. ומרחו הכביר, :הפרית אז כל העם להשתתות לפני הפן. גיגיו כתר* להאכיד, וכל
מ שםאבידיס גלל של רמי. כחרזו, מל׳ כאן בטמחת (חולין לית)  גדולתו ממה להאבייז מס בדו כ
 זימת בטדרש אסתר קכיה עיכ אם יעלה לשטים שיאו לרועה, וראשו לעג יגיע לעננה, כגללו לנצת
ד זבד טוב, י נ א שוהם. גשואי רחם, ישראל (ישעיה סיו, ל). מ  יאבד, טה גללים הללו עזוהטק כן מ

 שנהן לטרדכי ששר הטן. יםגס, זיק להם.
ת שושן, ישר!1 משים מגה כשושנים(*ו ו׳, גי). נ ס זר, משם הכתר הנפלא בראש אמור. מ  בראשה מ
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 רתסים.2ל1ת םטמלה• ?#יר ו^ריךו לעחת rfyfri. ס^ורי ח!ןן
̂י!: ה ה!>£ה: $רזןל איןה ין, *jgplz וי»$ ^ י ן  ?rftjg.' י5»ניי ר

ה וגז' עד לעיון ברחמים.  דג

ק מת;קןאה״,?סיהוי• ר לא0 כ*ךאה. :עצוךה הןר1ה ל ו ז ע ^ י ^  ף
 הפגמן קעךה קריאה• עד עת כא ךקרו ראה• ענותם לחוךם #יי
 חראה• **ןז חוחים לעקרו״ קיךאה: קתך אתה יי, המחזיר #כי{חו לציון:

 מדים, על הנסיכי ועל כלס וכוי על סלה.

ך #ןר ם לטוב• $ ל ̂יע לקח כיב• $עלת צדיק $ ת פלפול י ח  ס
 <0ר הוא טוב• פור הסך לכ^ןיןה ויום ט1ב• $דות $חיש לההר הטוב•
 ןו^ח זקךה לה1ד1ת ל$* ט1ב: קרוך אתה הטוב #קןד ולך ןאה להודות:

 אלהיגו ואלחי אמחינז ברכנו בברכה, שים שלום וכזי עד בשלומך.

יןל^ון*ז .  $ותיצאנהלמעןםת • קצינותקךיקרןךה?מלכות
 דוךכות• שקעים יסי צר ;עסד־ז לה ארוכות• תק^ד־ז עם דוד לעיניה
 קרכות• ףמיןח ל^ ן?הע מועכות• ודוקר ?ןלום ממעון הקךכות: קתך

̂ה המקרך את־עמו ףןןןאל 3ש>£ם:  אי
מי קדיש.  ו

 oam, האבומ הישנים בטפתו המכפלה מפלתם נעל הראל עלתה לשטים. םנורי כלא, כאסור״ס מתי
 כלאים והמונה מל כ״נ אלף מינוקומ שהיה הטן אוסר אומם בשלשלאות כלי להרגם לעמר וכלאימא כמדרש

 לאסתר ה', «Jf חמן, הפנה והוציא אזממ.
/  וימליכה הקניה אמ אמור כדי לעוור על ילה לישראל שנקרא אום מראה עש״ס צסניס ג׳ א
 בממד שנמאס בין האומות. עעורה חיחח לק, היתם אסתר טעומלמ למלכות. עמיתה, מרדכי המסלל
ג י  בטלה. אשר י*ה, כחלומו שסלם כלאיתא כמדרש. ענותם. טלי ולא שקן ענות עני (מהלים כ
 כים). לחוזים לנביאים, כסו שכתוב ומצאוהו רעות רסמ וכו׳ (תרים ליא, ייו). שושן חוחים, ישראל

/ / נ  משיה שיד נ
 תחת מלמול, שהיו טעלים אפל מל ראשם דגעו בתורה הנקראת לקת JVO זע״פ מתום שני
 לאסתר ל״, א' אפיקו ית אחנא למרעי *שן זאפיקו על וי ספרא דאורייתא כל מברן ומפלפל נקטטא
 והדין קריין כים בצר לן זטצאון זכו'. מראן, מרדכי. פאר אסר, סאטירה המפואלה של תפלת מרמי.

 לחחר חמוכ, מרנג
 מאנה למערכות, מצאה לפני מערכות המשפט ונטלל לה טלה כמד טרפ, כי היא היתה מביאם
ן מלאכה גשמו, כן מא הובאה מחפה אל הלין (סגלה ייג, נ׳). !ואנה  בממ ישראל ממטות לעשות מ
ל ל׳ ן ז«י טשרש סאן טלי הל סאק סואן ברעש (ישעיה מ׳ לי) שפיר»מ מי מ ה בסטין מ  כסו מאנ
ת אמ סמיען לכמזכ זגואנח גתלוף סין ולוגמת ססן  טדכ בטלה במטה לף טי. ושמור סדר האיב מלי
. בהכחדה, כאשר נפסקה טענה, ל' כתר לי וטל י  צפן, מלס טלז, תמס מען. קודמת, שתות של מו
מ ל*ו, בי) שפיח* הפסק לי תרין. דיט כנגד פה שמתה סתתלה מכתרה בקציכות יותר טשאר א ) 
 טלכוס p ממם עמה נמאסה. אילת, מואר לאמור. שבעים וכוי, בק אגרות אתשוחש הראשונות לאתרזמת
, מרדני. לעיגיה  מו ע' יום ואסתר העלמה ארוכה ותרופה למי ימם הללו. תקפה, מוקה ואפצה. עם חד

 כרכזת, מואר לישראל משיה שיר וי, וי. מן החרבות, ק השטים. ודובר שלום, קו׳ל משמע שלום.
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 3102פברואר . סדנת האלה

 

 ישראלי -הפיוט הארץ
 

 מבחר ביבליוגרפי
 

 
 מקורות. א

 ץ"ברלין תחר, פיוטי יניי, זולאי' מ .1

 ה"ירושלים תשמ, ב-א, מחזור פיוטי רבי יניי לתורה ולמועדים, מ רבינוביץ"צ .2

 (ז"אביב תשי-תל: צ"ד)ח "רדלהיים תרכ, סדר עבודת ישראל, בער' י .3
 

 מחקרים. ב

אביב -תל, גולדשמידט' מהדורת ד, זור בני רומאמבוא למח, (ל"שד)שמואל דוד לוצאטו  .1
 . 11–11' עמ, ו"תשכ

2. , Berlin 1865 (= Die Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, L. Zunz

Hildesheim 1966) 

ערך ; עמיר' תרגם מגרמנית י)התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית , מ אלבוגן"י .3
 [251–212 ;113–153 'עמ בעיקר]ב "אביב תשל-תל, (היינימן' והשלים י

 : המקור בגרמנית

 ,in seiner geschichtlichen Entwicklung Der Jüdische GottesdienstI. Elbogen, 

339-231; 280-, S. 206)Leipzig 1913 (erste Ausgabe: Hildesheim 1962 

 [11–15 'עמ ',בעיקר חלק א] 1712רמת גן , תולדות הפיוט והשירה, מ הברמן"א .4

 ה"ירושלים תשכ, ראשית הפיוט, מירסקי' א .5

 321–272' עמ, (ו"תשכ)לשוננו ל , "שורשי לשון הפיוט", מירסקי' א .6

ה  "אביב תשכ-תל, מקורות הפייטן לשונו ותקופתו -הלכה ואגדה בפיוטי יניי , מ רבינוביץ"צ .1
 [מט-לב' עמ: בעיקר]

 [118–1' בעיקר עמ] ד"ירושלים תשמ, היוצרות בהתהוותם ובהתפתחותם, פליישר' ע .8

 ;17–11 'עמ :בעיקר]ה "ירושלים תשמ, ישראלי הקדום-הפיוט הארץ שפת השיר של, יהלום 'י .7
122–181] 

 


