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הר עמר   ֹז

  הרב חיים כסאר ושיפור ייצור התפילין בתימן

), יליד צנעא שבתימן, היה צורף 1912–1859תרע"ב, –הרב חיים בן סלימאן כסאר (תרי"ט

במקצועו ורוב תלמודו היה בבית מדרשו של הרב חיים קרח. נודע כתלמיד חכמים גדול, 

הוא היה  1דומות.בלשן, משורר ומעתיק כתבי יד עתיקים לצורך תיעוד נוסחאות תימן הק

שייך לחוג חברים המקורב לרב יחיא קאפח, שנודעו בזיקתם היתירה לפסיקת הרמב"ם 

אחד מפועליו החשובים היה שיפור ייצורן של התפילין  2והיו בעלי חוש ביקורתי גבוה.

בפיוט שכתב על כך, כנראה בראשית המאה העשרים, הוא מעיד שלא היו בימיו  3בתימן.

  אומנים שידעו להכין תפילין מרובעות כהלכה. להלן נביא מקצת מדבריו מהפתיחה לפיוט:

כי רוב הבתים שלהם דקים כקליפת השום ועם כל זה, לא תמצא בהן ריבוע 

[...]. ואין מעמידין אותן כהלכתו, לא הבתים ולא התיתורות ולא התפירות 

  אלא הפרשיות כהעמדת הכר והכסת בצמר.

ובמעט הימים כשלשים ושלשת ימים יתעגלו הבתים לרוב דקותם. ויש בהן 

מעוטות אשר עורן חזק מעט והן מכווצות בתבניתם כתמרי עיר שקורין 

'נגרא"ן' מחוסר האומנות [...]. ויחרה לבי בקרבי ושינה מעיני, על כי אני 

ב בכרך גדול כזה עיר צנעא וחסרה בה אומנות קטנה כזו, עד אשר אנה יוש

השם לידי וחקרתי ודרשתי במעשי הקציצות, באהבה ורצון בפזור ממוני 

ועמל גופי עם שכל רעיוני, עד אשר הוצאתי לאורה כדין וכמשפט, בארבעה 

תארי העשייה, בריבוע מיושר וחריצים עד התפר וחזקים כראי מוצק 

  4בעור אחד [...]. ומכוונים

  
1

נון, חקר התרגום, -; בן277נח; גברא, אנציקלופדיה, א, עמ' –ראה הרב קרח, סערת תימן, עמ' נז על דמותו   

 ".והשלום החיים" ספר. אין להחליפו עם הרב חיים בן שמואל כסאר מירושלים בעל 234–232עמ' 
2

 .תמח–הרב קאפח, דברי זיכרון, עמ' תמו   
3

 .כה הערה, יא,ג תפילין הלכות; טו' עמ, לתהילים הקדמה, קאפח הרב; נח' עמ, תימן סערת, קרח הרב ראה   
4

 להלן שיובאו הציטוטים כל. זה פרסום לאתר שסייעני כהן איתמר לרב תודתי נחום, מכמנים, עמ' רא.   

 .זה ממקור הם כסאר חיים מהרב
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במחקר שערכנו על התפילין של יהודי תימן בדקנו קציצות רבות ואכן הסתבר שריבועם 

היה מדויק התפילין (הקציצה) ושל התיתורא (הבסיס הרחב שמעליו הקציצה) לא של בית 

לחלוטין. בחלק מהם צורת הבתים התעוותה עם הזמן. ִמתאר התפירות אף הוא לא תמיד 

י, אלא בהתאם לצלעות של התיתורות. בבתי הראש לרוב לא הייתה הפרדה היה ישר לגמר

מלאה בין הפרשיות. במיוחד ראויים לציון בתי היד הדקים, שלעתים היו מוארכים וצרים 

כדמות התמרים המצומקים, כפי שתיאר הרב כסאר. למעשה כבר המהרי"ץ, כמאה שנים 

ת ומסתבר, שצור 5כתיות להיתרם.לפניו, העיר על כך, אולם הוא מצא אסמכתאות הל

תפילין כאלה רווחו בקהילות רבות בישראל, כמו באשכנז, במצרים ובבבל ועל פי שיטות 

הלכתיות שונות הן היו כשרות. אולם במהלך המאה התשע עשרה החלו להתפשט שיטות 

 ייצור מתקדמות של תפילין, בעיקר מאזור מזרח אירופה, ומאז ועד ימינו ייצור התפילין

ייתכן, שהרב חיים כסאר היה  6גבוהה.השתכלל והגיע לרמת ריבוע מוחלטת ולעמידות 

מכל מקום, הוא עמד  7מודע לתפילין הללו בהשפעת שדרי"ם מארץ ישראל שביקרו בתימן.

על איכותן הנמוכה של התפילין שיוצרו בימיו בתימן והתעורר לשפר ולשכלל את ייצורן. 

  הונו. ו הטכני ואת לצורך כך הוא גייס את כישרונ

הרב חיים כסאר כתב כאמור פיוט מיוחד (ראו בנספח) שבו מונצח באקרוסטיכון שמו 

"חיים בן סלימאן". בפיוט זה הוא תיעד את פועלו בייצור התפילין וכלל בו "עשר מלאכות 

הפוסלות בתפלין אשר מנה רבינו הרמב"ם". הרב חיים כסאר החליף כמה מהכלים 

תמורתם כלי עבודה חדשים שבתימן נחשבו למשוכללים ביותר: "יכין  המסורתיים וייצר

לכל כלים, חדשים נצמדים, עם כל שאר כלים, ישנים נפרדים, גם תחבולות יש, מרובים 

  נעשים".

כלי עבודתו המיוחדים נשמרו והם מאפשרים לנו לעמוד על שיטת הייצור שפיתח. 

). 1935–1928יינס שביקר בתימן בשנים (אוסף הכלים נרכש על ידי החוקר הגרמני קרל רת

ערב מלחמת העולם השנייה רכש זלמן שוקן את האוסף והעניק אותו בהשאלת קבע 

  
5

 .קנד–קנ' עמ, רה סימן, ג, צדיק פעולת, ץ"מהרי   
6

 נתונים אלה יופיעו במאמרי "תפילינות של בני תימן" (בהכנה).   
7

) שלח הרב שלמה אלנדאף איגרת מתימן לאנשי ועד התימנים בירושלים (ששימשו גם 1913בשנת תרע"ג (   

כשדרי"ם) וביקש שישלחו לו "לפחות עשרים מזוזות ועשרה זוגות תפילין וטלית גדול מהגדולים אשר 

ָיים בארץ החשובים". מסתבר שחסידים ואמידים ביקשו לעצמם תשמישי קדושה מארץ ישראל משום נו

 .216' עמ, ומקורות תעודותוהדרם לעומת אלה שנעשו בתימן, ראה רצהבי, 
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בעת ביקורי במוזיאון ישראל  8למוזיאון ישראל. 1965למוזיאון "בצלאל", שהפך בשנת 

האוסף כולל בין היתר מלחציים ומערכת של  9התאפשר לי לבחון מקרוב כלים אלה.

ות מנחושת לצורך יצירת הבתים, פסים ודיסקיות מנחושת ששימשו ליצירת החללים תבני

המפרידים בין הפרשיות בתפילין של ראש. ישנם גם כמה כלי עץ שבתוכם חללים רבועים 

בתים של ראש ושל יד שהיו באמצע  37שבהם הועמדו תבניות הנחושת. כמו כן, נמצאו 

גמרים לחלוטין. הערכתי היא שלפחות בחלק תהליך ייצורן, אך לא נמצאו פריטים מו

מהפריטים שבאוסף נפלו פגמים שונים בתהליך ייצורן, כפי שניתן לראות בחלק מהמקרים, 

למשל, בעיצוב האות שי"ן. לפיכך, אין להסיק מהפריטים האלה מסקנות הלכתיות 

בוע מהן ת שהוא ביקש לייצר ולגבי כשרותן ולקות לגבי איכות התפילין האופטימלימוחלט

מסמרות הלכתיות. בנוסף לבתים אלה, פרסם יהודה לוי נחום תמונה של תפילין קטנות 

  10בגודל סנטימטר על סנטימטר, שמייחסים את ייצורם לרב חיים כסאר.

התחקות בדיקת כלי מלאכתו של הרב חיים כסאר ובתי התפילין שייצר מאפשרות גם ל

ולעמוד על איכות התפילין שהוא יצר. להלן כמה  יםאחרי שלבי הייצור העיקרי

מהמאפיינים והחידושים של התפילין שבייצור של הרב חיים כסאר, כפי שניתן לראות 

  באוסף הכלים שלו וכפי שמשתקפים בפיוט שכתב:

 הכנת שני חלקי התפילין: הבית וחלקה העליון של התיתורא נעשה מעור אחד.   .א

בתימן היו לעתים  11נוכח לדעת שבתי התפיליןהרב כסאר  –ריבועים מדויקים   .ב

בעלי ִמתאר עגול או שהתכווצו במהלך הזמן: "בראות קציצותי, בעגול מעגלי, גם 

הם מכווצות בשנוי פוסלי". לכן, במקום השימוש בדפוס (אמום) העץ המסורתי 

שהיה עלול להישחק ולהיסדק, הוא ייצר דפוסים ממתכת ליצירת בתים בעלי 

: "שעת מלאכת התפלין נכנסים, אל תוך דפוס מוצק, נחושת נוצצים, ריבוע מדויק

 אז מצאה ידי, קציצות נבחרים, בתים מרובעות, חזקים כארי". 

  
8

 הנתונים על האוסף מתועדים בכרטסות במוזיאון ישראל.   
9

שני ביקורים התקיימו בתאריכים י"ז באייר וט' בסיוון תשע"ו ביחד עם הרב משה צארום. תודתי נתונה לו    

שנפר, אוצרות האגף לאמנות - ולאסתר מוצ'בסקיצרפתי על הערותיו לטיוטת מאמר זה. תודה לרחל 

 ותרבות יהודית במוזיאון ישראל, שסייעו בידי לבחון אוסף זה.
10

 .תעז, תלה' עמ, התעודה, נחום   
11

 .יד,ג תפילין הלכות, ם"הרמב פי על הקציצות הן   
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התפירות היו ישרות בהתאם לריבועי הבתים: "לתפור שנים עשר, תפירות   .ג

 מישרי".

של עגל  12הרב עמרם קורח כתב שהוא השתמש בעור "מצה" –חיזוק הבתים   .ד

צירת התפילינות שהוא היה חזק באופן יחסי לעור דק העשוי שליל (עוברי לצורך י

בתי היד היו עשויים למעשה בשני חיפויי עור,  13בהמה) שבו השתמשו עד אז.

חיצוני ופנימי וזה העניק לקציצה עובי, חוזק ויציבות. דפוס הנחושת הקטן היה 

ור גודל הבית היה מ"מ ולאחר מעטה של שני חיפויי הע 13.5באורך וברוחב של 

 מ"מ. 3.5בשיעור מ"מ. כלומר עובי כל אחת מדופנות הבית היה  20.5

בתים פרודים עם מחיצות בין הפרשיות, אך אין עשויות מקשה אחת ולרוב אינן   .ה

מגיעות באופן מושלם עד לתיתורא. המחיצות נעשו על ידי החדרת העור המחפה, 

 14דיה. זאת על פי הבנת הרמב"םדרך החלק העליון של תבנית הקציצה ומשני צד

 15ולא כשיטת רש"י.

הבתים שבאוסף הם חסרי תיתורות ולא ברור האם הוא התקין אותם מעור מצה   .ו

כמו שהיה מקובל באירופה או מגוויל גמיש כמו במסורת תימן הקדומה או בשתי 

תפילין של הראש הגדול ביותר ישנה תיתורא  –הצורות. למעשה רק בפריט אחד 

 קלף (מצה) נוקשה ואפשר שהיא מלמדת על הכלל.העשויה מ

יצירת האותיות שי"ן שבבתי הראש שבאוסף טרם הושלמו (חלקם באיכות גרועה   .ז

צורת השי"ן מראה שיצירתן לא נעשתה בדפוס, אלא בדרך ושמא נפסלו לשיווק). 

 קימוט והבלטה של עור הקציצה בעודו לח.

ורת התימנית שהיא לרוב בעלת לפי ִמתאר הזרועות של השי"ן הן מתאימות למס

 בסיס רחב ולא בעלת בסיס משופע או מחודד כמו אצל בני אשכנז וספרד.

בכמה בתים ניתן לראות בבירור שזרועות האות שי"ן הן נפרדות, ייתכן שאף 

מתחת למפלס התיתורא, אלא שקשה לקבוע זאת באופן מוחלט מפני שהתיתורא 

  
12

 .ירפה'ג עור, מאמִרי ראו עוד. עיבוד פשוט של העור, ללא מלח, קמח ועיפוץ   
13

 סערת תימן, עמ' נח.   
14

 .יא,ג תפילין הלכות   
15

, שלדעתו מדובר בעור המחיצות של ראש וכו' "כך עולה מפירושו למנחות לה ע"א, בדיון על "נפסקו שתים   

ולפחות שתיים מהמחיצות הסמוכות זו לזו צריכות להיות שלמות, ללא כל הפסק בניהן. אולם לפי 

 .הבתים לתיתורא (הלכות תפילין ג,יח)הרמב"ם הסוגיה עוסקת בתפירות של 
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בחלק מהבתים נראית  16התחתי. חסרה. מכל מקום הן מתחברות בקצותיהן

 תוספת תגים לשי"ן.

מ"מ)  30מ"מ (תיתורא בגודל  18ייצור גדלים שונים החל מבית ראש בגודל של   .ח

שיעור גדול במיוחד שנמצא  –מ"מ)  53.5ס"מ (תיתורא בגודל  34ועד לגודל של 

 17ו היו שכיחים אז רק באירופה.הממנו בית אחד בלבד, שכמו

בתי היד לא היו זהים בגודלם לבתי הראש; קטנים יותר, לעתים בעלי ִמתאר צר   .ט

וגבוה יותר, כפי שהיה מקובל בתפילין המסורתיות בתימן. להלן נתונים של שני 

מ"מ.  30 –מ"מ; גובה  30 –מ"מ; תיתורא  15 –בתי יד שנמצאים באוסף: (א) בית 

 מ"מ. 30 –; גובה 34 –; תיתורא 22 –(ב) בית 

בתי התפילין שבאוסף טרם נצבעו למעט שלושה בתי יד. הללו צבועים  –בע צ  .י

בגוון שחום (חום כהה ביותר הנוטה לשחור). זהו גוון צביעה אופייני לתפילין 

 בתימן, בנוסף לגוון שחור כדיו של כתיבת סת"ם.

כבר הערנו שהרב חיים כסאר היה מקורב לרב יחיא אלקאפח ונראה שפעילותו 

אולם נראה  18התעוררות מחודשת לשיפור ייצור התפילין שחלה בקרב חוג זה.שיקפה 

התפילין המשיכו לעשות אותם במתכונת הקודמת. מכל מקום, הרב חיים שרוב יצרני 

דבר שניכר כסאר פיתח את שיטת הייצור שהייתה נהוגה בתימן על פי הרמב"ם, 

 ואופן ייצור צורת השי"ן. בעיקר בעניין צורת המחיצות בין פרשיות תפילין של ראש

אולם עם עליית יהודי תימן לארץ ישראל הם נוהגים להניח תפילין שמיוצרים 

בסטנדרטים הגבוהים שמעמידה בפנינו הטכנולוגיה המודרנית, כפי שמקובל כיום בכל 

  קהילות ישראל.

  
16

 .ן"שי צורת, ערוסי הרב ראה זו בסוגיה   
17

–22.3מ"מ או  24.4–18.3כיווניים; צד קטן וצד גדול יותר, למשל: -דפוסי הנחושת שנמצאים באוסף הם דו   

 מ"מ. 27.8
18

ידי הרב יחיא בן נסים דבר זה בא לידי ביטוי למשל, בתפילין שראינו באוסף הרב פנחס קורח שיוצרו על    

) תלמידם של הרב יחיא קאפח והרב יחיא אלאביץ' ועל ידי הרב שלום 1979–1891תש"מ, –מנצורה (תרנ"א

) תלמידו של הרב רצ'א צארום. תפילין אלו עשויים ברמת ייצור יחסית 1984–1912תשמ"ד, –רדאעי (תרע"ב

מיות של ראש ותיתורא נוקשה עשויה עור גבוהה, למשל מבחינת הדיוק של ריבוע הבתים והמחיצות הפני

  מצה.
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        נספח: מהדורה חדשה לפיוט של הרב חיים כסאר על התפיליןנספח: מהדורה חדשה לפיוט של הרב חיים כסאר על התפיליןנספח: מהדורה חדשה לפיוט של הרב חיים כסאר על התפיליןנספח: מהדורה חדשה לפיוט של הרב חיים כסאר על התפילין

אולם  19יים כסאר פורסמו לראשונה על ידי יהודה לוי נחום.הפיוט וההקדמה של הרב ח

שהיא נדפסה ללא ניקוד. במהדורה  במהדורה זו נפלו מעט טעויות ועיקר חסרונה הוא

ו מוצגת לראשונה הגרסה המתוקנת והמנוקדת של הפיוט מתוך כתב היד של שלפנינ

לתועלת הקוראים הפתח הומר לסגול, והשוואים הנעים שבאותיות הגרוניות  20המחבר.

הכול  –הומרו לחטפים והדגשים שלא סומנו בעקיבות בכתב היד סומנו כאן כנדרש 

  כמקובל בניקוד הטברני. 

הפיוט בנוי משלושה עשר בתים המסודרים לפי האקרוסטיכון הבא: "חיים בן סלימאן". 

חורזות, פרט לשתי השורות האחרונות המסתיימות תמיד בהברה בכל בית שמונה שורות מ

ִמתַּפֲעִלים ִמתַּפֲעִלים  –"רי". המחבר הקפיד לכתוב את כל השיר על פי המשקל השלם 

 ∪ – – ∪ – –(ִמתַּפֲעִלים. כלומר שתי תנועות ויתד, שתי תנועות ויתד, שתי תנועות ויתד 

לו המחבר תחבולות שונות להתאים את ). גם במקומות שהדבר לא התאפשר מצא ∪ – –

המשקל. למותר לציין שהמחבר כתב את השיר וניקדו על פי מסורת לשון חכמים של בני 

  תימן. 

  

  

  

  

  
19

 .רג–נחום, מכמנים, עמ' רב   
20

 התקנת על, נון- בן אדם, לעורך תודתי. באדיבותו כאן מתפרסם והפיוט, מחפוד שגיב באוסף נמצא היד כתב   

 .השיר
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        שיר על דיני תפיליןשיר על דיני תפיליןשיר על דיני תפיליןשיר על דיני תפילין

  סימן חיים בן סלימאן

  ֶחׁשִקי ְלַחֶּבר ִׁשיר, ֲעֵלי ִהתַאְּזִרי.

  ִלדרֹוׁש ְוַלחקֹוָרה, ְּבִמצַות יֹוְצִרי.

  ֲאֶׁשר ֶאלַּבׁש, ְּבָכל יֹום ַׁשֲחִרי.ִהיא אֹות 

  ָּבּה ֶאמְצָאה ֶחֶסד, ְוִיהֶיה עֹוְזִרי.

  ַעל ָּכל ְׁשַס"ּה ּורַמ"ח, ְוֶחֶסד נֹוְצִרי.

  ֹן, ֲאֶׁשר הּוא עֹוְכִרי.אֹו ִימֲחָלה ָעו

  ָּגלּוי ְוָידּוַע, ְלֵאל ַחי ׁשֹוְמִרי.

  ָממֹון ֲאֶׁשר ִנפָזר, ְוּגּוף ִמצַטֲעִרי: פז'

  ָיִכין ְלָכל ֵּכִלים, ֲחָדִׁשים ִנצְמִדים.

  ִעם ָּכל ְׁשָאר ֵּכִלים, ְיָׁשִנים ִנפְרִדים.

  ַּגם ַּתֲחבּולֹות ֵיׁש, ְמרּוִּבים ַנֲעִׂשים.

  ָׁשַעת ְמֶלאֶכת ַהְּתִפִּלין ִנכְנִסים.

  ֶאל ּתֹו ְּדפּוס מּוָצק, ְנחֹוֶׁשת נֹוְצִצים.

  ִנבֲחִרים.ָאז ָמְצָאה ָיִדי, ְקִציצֹות 

  ָּבִּתים ְמרּוָּבעֹות, ֲחָזִקים ָּכֲאִרי.

  ַּגם ּכֹוְלִלים ֶעֶׂשר, ְמֶלאֶכת ּכֹוְׁשִרי: פז'.

  ָיִכין ְּבֵראִׁשיתֹו, ְקָלִפים ִנכְׁשרּו.

  ִּביֵדי ְּבֵני ִאיׁש ָּתם, ְוִלׁשָמן ֶנעְּבדּו.

  א ִיכְׁשרּו עֹורֹות, ְּבֵהָמה ִנטְמאּו.

  ר, ְּבִפי ֻאְּכלּו.ִּכי ִאם ֲאֶׁשר הּוּתָ 

  ֵׁשִנית ֲאֶׁשר ִּתַּקח, ֲעָׁשִנים ִנכְללּו.

  ִעם ֵמי ֲעָפִצים אֹו, ְּבֶׁשֶרף ִנבְללּו.

  ּוׁשָאר ְצָבִעים ֶהן, ְּבכּוָּלם אֹוְסִרי.

  א ִיכְׁשרּו ָלַעד, ְּבִתּקּון סֹוְפִרי: פז'.
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  ַמחַׁשבְּת ִּתפֶנה, ְּבֵעת ִּכי ֵתְׁשָבה.

  ְלַארַּבַעת, ְנִׁשיַקת ַאֲהָבה.ִלכּתֹוב 

  ִּתׁשמֹור ְלִסיּדּוָרן, ְּבֵעת ִּכי ִתכְּתָבה.

  ֶּפן ִּתמְצָאּה מּוטָעה, ְוָאז ֵּתָעְזָבה.

  ָחזָקה ְלַהִּגיָהן, ְּבֵדע ִמתַיְּׁשָבה.

  ְוַגם ָׁשלֹוׁש, ְוָאז ִּתתַחְּבָבה. 21ׁשַּתִים

  ַּגם ִּתׁשְמָרה ִלכּתֹוב, ְּכִתּקּון סֹוְפִרי.

  ִּכי לּו ְּתַׁשֶּנה אֹות, ֲאַזי א ִיכְׁשִרי: פז'.

  ִּביָנה ְׁשִליִׁשית ִהיא, ְּבִרּבּוע יֹוְׁשִרי.

  ָּבִּתים ְוִתיּתּורֹות, ְוִסּדּור ּתֹוְפִרי.

  ֹזאת ָהְרִביִעית ִהיא, ְּבִׁשין ִמתָּפֲאִרי.

  ָׁשלֹוׁש ְוַגם ַארַּבע, ְּבִצֵּדי ֵּפיֲאִרי.

  ִהיא, ְרצּוַעת ׁשֹוֲחִרי.ָׁשמָרה ֲחִמיִׁשית 

  לּו ִּתצְּבָעה אֹוָתן, ְצִביָעה ָאֳחִרי.

  ָירֹוק ְוַגם ָאדֹום, ְּבֶזה א ִיכְׁשִרי.

  ַׁשֵער ְלָרחָּבּה הּוא, ְּכאֹוֶר ָׂשֳעִרי: פז'.

  ָנׁשּוב ֱאֵלי ִׁשִּׁשית, ְמֶלאֶכת ּכֹוְׁשִרי.

  ִיקׁשֹור ְּכִמין ֶּדֶלת, ְלֵׁשם ַּדי ׁשֹוְמִרי.

  ַּגם ַהְּׁשִביִעית עֹוד, ְּבּגּוף ַהֵּפיֲאִרי.

  ִהיא ַמֲעֶבֶרת ָּבּה, ְרצּוַעת קֹוְׁשִרי.

  ַאַחר ֲאֶׁשר ִזַּמן, ְלַארַּבע ֵסיְדִרי.

  ַיחזֹור ְוַיִּגיָהן, ְּכֵסֶפר ָּתֳאִרי.

  ָאז ִיגְלָלה אֹוָתן, ְּכגֹוֵלל ֵסיְפִרי.

  סֹוָפן ְלֵראִׁשיָתן, ְמֹאד ִהָּזֲהִרי: פז'.

  
21

 השווא שלעולם שסברו מדקדקים מקצת על בזה שסמך ונראה, נח בשווא ן"השי ניקד המשקל דוחק מפני   

 שני, נון-בן וראה. ו"שבתי התמוה הדגש את הסבירו זו ובדרך, נח שווא הוא" שתים" בתיבת ן"שבשי

 .183–170' עמ, פולמוסים
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  ַסֵּדר ְּכִניָסָתן, ְלאֹותֹות ִמקֲהִלי.

  ִּתזקֹוף ְלַארַּבעָּתן, ְּכֵסֶפר ֵהיְכִלי.

  ֹזאת ַהְּׁשִמיִנית עֹוד, ְלַאַחר ּגֹוְלִלי.

  ֵׂשיָער, ֲעֵליֶהן ַמעְּגִלי. 22ִּתּכרֹו ְמַעט

  טֹוב ִלְּקָחה ֵׂשיָער, ְזַנב ָהֵעְגִלי.

  ַּגם ַהְּתִׁשיִעית ָאז, ְלִמנַין ַממְלִלי.

  ִּתּכרֹו ֲעֵליֶהן עֹור, ְּבֵהָמה טֹוֲהִרי.

  ִּביָנה ֲעִׂשיִרית ַּגם, ְּבחּוט ַהּתֹוְפִרי: פז'.

  ִלתּפֹור ְׁשֵנים ָעָׂשר, ְּתִפירֹות ֵמיְׁשִרי.

  ֻּכָּלם ְּבחּוט ִּגיֵדי, ְּבֵהָמה טֹוֲהִרי.

  ֶעֶׂשר ְמָלאכֹות ֵאל, ְלִעּכּוב ּכֹוְׁשִרי.

  י א ִיכְׁשִרי.ִאם ַנחְסָרה ַאַחת, ֲאזַ 

  ּכּוָּלם ֲהָלכֹות ֶהן, ְלֹמֶׁשה עֹוְרִרי.

  ָּבָהר ֲאֶׁשר ָעָלה, ְּבִסיַני ֵּבֲאִרי.

  עֹוד ֵיׁש ֲהָלכֹות ָרב, ְּבֻׁשלַחן טֹוֲהִרי.

  ִּדיִנים ְמחּוָּלִקים, ְּבִמַּקל חֹוְמִרי: פז'.

  ִיתּבֹוְנָנה ִׂשכָל, ְלִדבֵרי ַממְלִלי.

  ֵׂשְכִלי. 23ִׂשיִחי, ְּתַׁשֵּקלִּכי ֶאׁשְּפָכה 

  ַמה ִלי ְלִהָּכֵנס, ְמֶלאֶכת ׁשֹוֲאִלי.

  ֵעת ִּכי ְיׁשּוֵרִני, ְׁשָאר ַהִּמקֲהִלי.

  ֹעֶׂשה ְקִציצֹות ֶהן, ְּבִרּבּוי ִמפֲעִלי.

  ַּגם ִחְּדָׁשה ָיִדי, ְלאֹוַפן ָּכל ְּכִלי.

  עֹוד א ְמַלאכִּתי ֹזאת, ּוָבּה ֶאתַנְּכִרי.

  ֵני ִעיִרי, ְּכִחּדּוׁש ָאֳחִרי: פז'.ִלפֵני ּבְ 

  ִמבַחר ְּדָבַרי הּוא, ְּבֶזה ַהִּמפֲעִלי.

  ֵעת ִנׁשְלָמה ַּדעִּתי, ְוֵהִבין ֵׂשְכִלי.

  ִאיּסּור ְוֶהיֵּתִרי, ְּבִלּמּוד ׁשֹוֲאִלי.

  
22

 .בקמץ ְמָעט נוקד ידה ובכתב, הסמיכות מפני לנקד צריך כך   
23

 .הדעת בשיקול ייעשה והדבר, שקול יהיה ששכלי כלומר   
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  ָאז ִנפְקחּו ֵעיַני, ְּבִקלקּול ּכֹוְלִלי.

  ִּבראֹות ְקִציצֹוַתי, ְּבִעּגּול ַמעְּגִלי.

  ַּגם ֶהן ְמכּוָּוצֹות, ְּבִׁשּנּוי ּפֹוְסִלי.

  ָאז ָחְזָקה ַרגִלי, ְלַהֶּל ֵמיְׁשִרי.

  ֵאֶצל ְּבֵני ֵׁשם טֹוב, ְלַחֵּדׁש ֵּפיֲאִרי: פז'.

  ָאז ִקְּבלּו ָּפַני, ְּבָפִנים צֹוֲהבֹות.

  ַמה ַּתחְּפָצה ָאִחי, ְוַאַעׂש אֹות ְּבאֹות.

  רֹות.ָוֶאֱעֶנה ָלָרב, ְּבנֹוַעם ִאימְ 

  ִּתׁשֶנה ְקִציצֹוַתי, ְּכִדין ַהִּמׁשְּפטֹות.

  ַואַׁשְּלָמה ֶׂשֶכר, ְּכפּולֹות מּוכְּפלֹות.

  ַוַּיֲעֶנה אֹוִתי, ְּבֵעיצֹות ִנבֲערֹות.

  ִיטעֹון ְׁשהּוא עֹוֶׂשה, ְּדפּוס ִמתַיְּׁשִרי.

  ָוֵאְלָכה ַהּיֹום, ְוַאׁשִּכים ָמֳחִרי: פז'.

  ם ׁשֹוְקִרים.ַנחקֹור ֲאִמירֹוָתם, ְוִהּנָ 

  ַּגם ָׁשֲאָלה ַנפִׁשי, ְלָכל ַהּסֹוְפִרים.

  ִאם ֶאמְצָאה ָּבֶהם, ֲחָכִמים חֹוְקִרים.

  ַלעׂשֹות ְקִציצֹוַתי, ְּבִרּבּוע ֵמיְׁשִרים.

  ָוֶאחְקָרה ּכּוָּלם, ְוֵאין ָּבם ׁשֹוְמִרים.

  ִרּבּוע ְּכִהלָּכתֹו, ְוַגם א אּוֳּמִנים.

  פּוס ִמין ָאֳחִרי.א ִנמְצָאה ֶאצָלם, ּדְ 

  ִּכי ִאם ְּדפּוס ָהֵעץ, ְוהּוא ִמתָּכֲעִרי: פז'.

  ָאז ָעְלָתה ַלַהב, ְּבִלִּבי ָיְקָדה.

  ַּגם ָחְׁשָקה ַנפִׁשי, ְוַדעִּתי ָׁשְקָדה.

  ִלדרֹוׁש ְוַלחקֹוָרה, ְוִדיָניו ִילְמָדה.

  ַּגם ִּפְּזָרה ָיִדי, ְלָמעֹות ִאְּבָדה.

  ְוֵכִלים ִיְּסָדה.ֵמרֹוב ֲחִקירֹוַתי, 

  ֵמֶהם ְּכֵלי ַּברֶזל, ְנֹחֶׁשת ִיצְמָדה.

  ָּכל ֶזה ְלֵׁשם ָהֵאל, ֲאֶׁשר הּוא עֹוְזִרי.

  ֵאל ַחי ְיַזֵּכיִני, ְלֶזַרע ֵעץ ְּפִרי.
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