
 ֶנֶפׁש ְׁשמֹו יֹוֵסף ְדחֹוח  -ְיִדיד

 שיר ידידות לרגל חתונה

 1דוד קאפח-ר' יוסף בןהרה"ג מאת 

 
בתחומים שונים של  ,(2000–1917)רב יוסף קאפח מו"ר, הכישורים מיוחדים היו לו ל

 הגותהנהגות ומוסר, , ודינים הלכהמדרש ואגדה, , מקראהיהדות: פרשנות מדעי 

אך  ידיעה מופלגת בלשונות שם: עברית, ארמית וערבית.נוסף על הכול מחשבה, וו

לא רבים יודעים שהייתה לרב אף חיבה יתרה לשירת ספרד ובמיוחד לשירת אבותיו, 

על רזיה  באופן אישי ופעמים רבות העמיד הוא הכירּההיא שירת תימן לדורותיה. 

פה ובכתב מקומות סתומים, המחייבים את הבנת הנקרא בהם. -וסודותיה וביאר בעל

 , והניח אחריו שירים לא מעטים מפרי עטו.מן השירה לא מנע עצמולא זו אף זו, הוא 

עוד בהיותו בארץ תימן, הוא משך בעט השירה וחיבר שירים ופיוטים אחדים, שחלקם 

אף זכו להידפס. לאחר עלייתו ארצה, המשיך לחבר שירים ופיוטים לרגל אירועים 

ליקטתי את כל בחיבור שאני מכין לדפוס חשובים ובמיוחד כשירי שבח וידידות. 

ירחק היום וכולם יראו את אור הדפוס. ואני מקווה שלא  ,השירים והפיוטים מפרי עטו

על שהפקידו  ,קאפחיוסף לבני משפחתו של מו"ר, הרב מקרב לב כאן המקום להודות 

בידי את כל חומרי הגלם ליצירת הספר הזה, ובמיוחד לבנו דוד, שסייע לי רבות והשיב 

 כל שאלותיי. לע

 

ריני מפרסם כאן הלוי, ה-עי, הרב ד"ר אדיר בן יוסף דחוחלבקשתו של ידידי ורֵ 

-דחוח יוסףלכבוד ר'  (1976בשנת תשל"ו )קאפח יוסף שחיבר הרב לראשונה את השיר 

הוא למעשה שיר  ,"ֶנֶפׁש, ְׁשמֹו יֹוֵסף ְדחֹוח  -ְיִדידשפתיחתו " ,השיר. , לרגל חתונתוהלוי

ליל הזמינו לר שאבפני ידידו של הרב  והצטדקותאת היתולי ומשעשע, המביע 

היה נמנע ושל הידיד ענות להזמנתו פגעי הזמן נבצר היה ממנו לה בשלרק , וכלולותיו

פגין הרב קאפח את אהבתו מבשיר ידידות זה  להשתתף באירוע משמח זה.ממנו 

רש והלוי. הוא פ-ר' יוסף דחוח 2,"אפיקים"המרובה לידידו ורעהו, עורך כתב העת 

ממנו להגיע בצורה משעשעת ובעברית פואטית את הסיבה המקרית שמנעה 

לאחר שמסיימים לקרוא את השיר  חתונת ידידו הנערץ.רגל אביב ל-מירושלים לתל

ועומדים היטב על תובנותיו הפנימיות, מגיעים למסקנה המתבקשת שאין לך רגע ורגע 

 במציאות חיינו, שאינך יכול להביעו במליצה או בדברי שירה...

                                                           
 .לרשימת המקורות וקיצוריהם המשמשים במאמר זה עיינו להלן, בסוף המאמר  1
על ידי קבוצת משכילים מבני תימן  (1964שנת תשכ"ד )נוסד ב הספרותי של עדת בני תימן בארץ. בטאונּה  2

, טובי וסרי תשס"אראו עוד "להגנת זכויות, שימור המורשת ותחיה רוחנית וחברתית". עיתונאית כבמה 
 .28–27עמ' 
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המחבר הרב . ה מלאכה מרובהאל יהי הדבר קל בעינינו, שהרי כתיבת שיר יש ב

בחירת אוצר מילים השתדל היטב במארג שירו, והדבר ניכר בכל בתי השיר שלפנינו. 

דיונים בפרשנות או נקרית במאשר בכתיבת פרוזה פשוטה שיותר גבה בסגנון עברי מו

. ועוד, , שהרב היה אמון עליהם היטב היטב כל חייוהלכתיים ועיוניים כלשהם

בחר המחבר לשירו ודייק בה באופן מופתי ללא חריגות, אף על השקילה הכמותית ש

כל משוררי ישראל שנקטו כך נהגו  ברפי שהדבר ניכר במספר תיבות 'מאולצות', אבל כ

הרי  ,מבחינת סוגות השירה בתימןאת השקילה הכמותית הספרדית הקלאסית. 

ז'אנר( חרוזית מחייבים אותנו לשייכו אל הסוגה )-שמשקל השיר ותבניתו החד

ִׁשיד"המוכרת בשם  או מעמד של שירה בקרב יהודי תימן עד תחת כל מושב הפו 3,"נ 

ֵלל"וה "ִׁשיָרה", התוכפות אותהימינו, לפני שתי הסוגות הפואטיות הל  ."ה 

 

הברה אותה ב הותזֵ מעל לכול, הרב המחבר העדיף כאן חריזה פנימית וחריזה מברחת 

. בשל שם משפחתו של הידיד, )– , והיאישראלקשה שאינה מצויה כל כך בשירת  ֹו(ח 

, באמצעות )שם ממקור ערבי שהותאם למבטא ולהגייה העבריים בני זמננו ְדחֹוח  

 "המקור הנסמך", עשה כאן המחבר שימוש בצורות אחדות של תבנית ("הפתח הגנוב"

כך . , בשורשים שמסתיימים בעיצור הגרוני חי"תשל בניין קל העברי מגזרת השלמים

, ְנבֹוח  , ְנדֹוח  , ְסלֹוח  , ְברֹוח  , ְׁשלֹוח  , ְפרֹוח  , ְשמֹוח  את הצורות הבאות: הציב הוא בשירו 

. עוד מצינו בלשונות השיר שימוש במבנה של ְלשֹוח  , ְנכֹוח  , ְטרֹוח  , ְׁשחֹוח  , ְזנֹוח  , ְזרֹוח  

ִיְׁשְטחּו  לב: "...לשם הדגשה, כדרך המצוי במקרא, למשל, במדבר יא,  "מושא פנימי" ו 

ֲחֶנה מ  , ְסִביבֹות ה  סגנון של ". מבחינת קישוטי השירה מבנה זה הוא שיוצר ָלֶהם ָׁשטֹוח 

: את הדוגמאות הבאות וסוג של ִמְצלֹול )אליטרציה(, וכך מצינו בשיר שלפנינו "חזרה"

ְוג ם "(; 7) "ח ֲעֵלי ֶצֶמד ְזרֹוח  ִיְזר  "(; 3) "ְבֵעת ֶעְגלֹון ְלֶעְגָלתֹו ְׁשלֹוח  "(; 2) "ְך ְשמֹוח  ְבִשְמָחתָ "

ח ְברֹוח   בביאורים לשיר ימצא הקורא תכוניות נוספות מעניינות מצד הלשון  (.9) "ָבר 

 והפואטיקה, ויוכל לבוא על סיפוקו.

 

 

                                                           
להגדרתו של טיפוס פואטי זה מסוגי השירה בתימן, למבנהו הפנימי ולנסיבה החברתית שמזמרים אותו   3

 .26–25בה, ראו למשל רצהבי תשמ"ט, עמ' 
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 ֶנֶפׁש ְׁשמֹו יֹוֵסף ְדחֹוח  -ְיִדיד

 4ג', ז' אד"ב, תשל"ו

 

ִׁשיד"  סוג:  "'נ 

 ("סוגר"ו "דלת"בתים בני שתי צלעיות ) העשר  מבנה:

אִפר(: ְמֹפָעִלים, ְמֹפָעִלים, ְפעּוִלים משקל:   המרובה )ַאְלו 

כל  5.כמבנהו הקלאסי של 'שיר חרוזי' בשירת ספרד אא אא אא, חריזה:

  "סוגרים"וב "דלתות"ח  ב(וֹ )–הברת ב צלעית נחתמת

 (אלהלן: על דף בודד ) מקורות: 

 כתב העתהלוי, עורך -ר' יוסף דחוחידידו,  למשעשע א התנצלותשיר  נושא:

 וחתונת בשל העדרות המחבר משמחת, "אפיקים"

 

 U– – – / U– – – /U – –  

 ְבֵביתֹו ָמְצָאה יֹוָנה ָמנֹוח  /  ֶנֶפׁש, ְׁשמֹו יֹוֵסף ְדחֹוח  -ְיִדיד

ז ְבִשְמָחָתְך ְשמֹוח   ל ְדאֹות אֹו ג  /  ְרצֹוִני ע  ְלג   ם ְפרֹוח  ֲעֵלי ג 

ל ָדץ ְלחֹוח   ְלג   ְבֵעת ֶעְגלֹון ְלֶעְגָלתֹו ְׁשלֹוח  /  ְזָמן בֹוֵגד ְבג 

ל ְברֹוח   ְלג  ל ֱאֵלי ג  ְלג  ב ְלֹנח  /  ּוִמג   ְוִנְבָצר ִלי ֲאֶׁשר ָער 

ְמִחיָלה ג ם ְסלֹוח   5  ְברֹוב ָיִמים ְוֹכח   ָבנּותִ וְ /  ּוִמָמְך ה 

ע ְנדֹוח   ץ ֶכֶלב ְנבֹוח  /  ְוֹלא יֹוִסיף ֲעֵליֶכם ר   ְוג ם ֹלא ֶיֱחר 

ְחָפְפֶכם ְוֹלא יֹוִסיף ְזנֹוח  /  ח ֲעֵלי ֶצֶמד ְזרֹוח  ְואֹור ִיְזר    ְוי 

ה/  ְוָתרּוָמה ְוֹלא ֵתֵלְך ְׁשחֹוח    ִלי עֹוד ְכתֹוב אֹו ג ם ְטרֹוח  -ּומ 

ח ְברֹוח    ם ָבר   ְׁשִמי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְנכֹוח   / ְוֶאֶמׁש ָמׁש ְוג 

:/  ְבֶחְדָוָתְך ְבטּוב ֵלָבב ּוֹמח   10 אֵפח ִהיא ֲחִניָכִתי ְלשֹוח   ְוק 

 

 חילופי נוסח:

ולא ) [ברוח...  ואמש. 9 .א [ וָתרומהותרומה. 8. א [המחילה] (הסליחה)[ המחילה. 5

 .א [ואמש מש וגם ברח ברוח] (אמוש ולא אוסיף ברוח

 

                                                           
 .1976במארס  9השיר נתחבר ביום שלישי, ז' באדר ב', תשל"ו = לפיכך   4

ה )  5 למבנהו של טיפוס שיר זה ראו חיים . ة(أُْرُجوزَ הוא המכונה על פי הערבית )בספרד המוסלמית( ֻאְרג'ּוז 
שירמן, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת )עדכן והשלים: עזרא פליישר(, ירושלים 

אביב -; שולמית אליצור, "השיר החרוזי", שירת החול העברית בספרד המוסלמית, תל679תשנ"ז, עמ' 
 .114–113תשמ"ד, כרך ג, עמ' 
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  6ביאורים לשיר:

ְבִתי ֶאת: ": על פי ירמיה יב, זֶנֶפׁש-ְיִדיד. 1 ְׁשִתי ֶאת, ֵביִתי ָעז  ִתי ֶאת ָנט  ֲחָלִתי; ָנת  ְיִדדּות  נ 

ף ֹאְיֶביהָ  ְפִׁשי ְבכ  אלעזר בן משה אזקרי  'ר"; ועוד על פי בית הפתיחה לשירו הנודע של נ 

ְבָדְך ֶאל ְרצֹוָנְך"-"ְיִדיד: (1600–1533, )או אזקירי או אזכרי ֲחָמן, ְמֹׁשְך ע  /  .ֶנֶפׁש, ָאב ָהר 

, ןתימשלבני כתב העת  מייסדהלוי, -שלום ְדחּוח-בן: הוא ר' יוסף ח  חוֹ דְ  ... מוֹ ׁשְ 

: החרוז המבריח מורה שכך קריאת התיבה בהתאמה ח  חוֹ דְ /  .ועורכו הראשון ',אפיקים'

, הגם שמקור המילה הוא בלשון הערבית, ('פתח גנוב')משקל ְפעֹול ו ללשון העברית

חּוח'  ... יתוֹ בֵ בְ /  7.)של נוזלים( 'העראה', 'יציקה', 'שפיכה, שהוראתו היא 'وححَ دَ ', ד 

ף ְוֹלא: ": על פי בראשית ח, טח  נוֹ מְ  יֹוָנה ָמנֹוח  ְלכ  ָתָׁשב ֵאָליו ֶאל ָמְצָאה ה  ְגָלּה, ו  ֵתָבה ר  , ה 

ל ִכי ִים ע  ָיֵבא ֹאָתּה ֵאָליו ֶאל ְפֵני ָכל מ  ִיָקֶחָה, ו  ח ָידֹו ו  ִיְׁשל  ֵתָבה ָהָאֶרץ; ו  ; ישעיה לד, "ה 

ל ּוָפְגׁשּו ִצִיים ֶאת: "יד ְך ִאִיים, ְוָשִעיר ע  ָׁשם ִהְרִגיָעה ִליִלית, ּוָמְצָאה ָלּה  ֵרֵעהּו ִיְקָרא; א 

ָבתֹון ֵאין ִלְׁשֹכח  ועוד על פי הפיוט הנודע לשבת " ."ָמנֹוח   שנתחבר על ידי ר'  ,"יֹום ׁש 

: יֹוָנה / ".ְוָׁשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכח   /יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוח  (: "בקירוב 1141–1075יהודה הלוי )

 ָמנֹוח  : במקום נֹוח  מְ  / 8(.مامهحَ , ּהאמֵ מ  ח  ובתימנית: , יונה )כלהמה הפרטי של הרמז לש

-דחוח : הכוונה לשמחת הכלולות של יוסף ויונהח  מוֹ שְ  ... ינִ צוֹ ְר . 2 מכורח המשקל. /

 ילֵ עֲ /  1976.9תשל"ו = האחד במארס שנת ה'כ"ט באדר א,  ,ביום שני. הזוג נישא הלוי

 ות רכב המונע בגלגלים.ע: להגיע במהירות לשמחת הכלולות של הזוג באמצח  רוֹ פְ  ...

או  המציאותהחיים ותהפוכות ביטוי רווח בשירת ימי הביניים לציון : ְזָמן בֹוֵגד. 3 /

ראו למשל בבתי הפתיחה לשירים הבאים: ר' שמואל הנגיד )נפטר סביב  .מפגעי הגורל

ר' שלמה אבן "; אמֵ צָ ב וְ אֵ י תָ הִ י אֱ ח  י ַאלֵ אֱ  / ֶמהלָ ה וְ זֶ -הי מ  לֵ ד עֲ גֵ וֹ ן במ  זְ (: "1056שנת 

ִני: "(1058–1021) גבירול ן בֹוֵגד ֲאָסר  ִני ְזמ  ; ר' משה אבן "ְבִבְגדוֹ  ְבִפידֹו / ֲעֵדי ָאִחי ֱהִמיר 

ל ְזמ  (: "1138נפטר אחרי שנת עזרא )  / ".אנּוּוְבַאֲחִריתֹו ֵמֱאנֹוׁש בָ /  ֹוֵגדן בָהָבה ְוִנְבֶכה ע 

( בגלגל חור, punctureמאנגלית: , 'רצֶ אנְ פ  בסלנג: ר )קֶ : אלא שנוצר תֶ ח  חוֹ לְ  ... ןמָ זְ 

וכאילו המציאות  ,במהלך הנסיעה בו ושנתקע מסמראו מ המכונית כתוצאה מקוץ

)ע"ו(: 'נעץ',  : מן השורש הארמי דו"ץָדץ/  .לנוסעיםשמחה לאיד על התקלה שאירעה 

ּה" = נעץ  ר ָדצ  ֲהד  ּה, ו  ְלפ  ּה, ׁש  'תחב', 'דקר', 'תקע'. ראו למשל בבלי, שבת נ ע"ב: "ָדצ 

אותה )את הסכין הנזכרת שם(, שלף אותה וחזר ונעץ אותה; בבא מציעאה פד ע"א: 

                                                           
 ן לפרופ' שולמית אליצור ולמר חנן אריאל על הארותיהם ועל הערותיהם המועילות.הריני מודה כא  6
 .144, חלק א, עמ' 1990 ב; פיאמנטה400, עמ' תשס"ב להוראת שם העצם הזה ראו קאפח  7
(. שימשה מורה במוסדות חינוך 1985–1904הלוי הייתה בתו של הרב דוד בן שמור ]מחפוץ'[ )-יונה דחוח  8

על . 2001באוגוסט  21נפטרה ביום שלישי, ב' באלול, שנת ה'תשס"א = . היא והתבלטה במקצועה שונים
 הלוי תשס"ד.-דחוחמתוך ספר הזיכרון שערך אישּה, רכים ועל חסידותה אפשר ללמוד מפעלותיה המבו

 הנישואין מועדהלוי, בנם של יוסף ויונה, על שסיפק לי את פרטי -הריני מודה בזה לרב ד"ר אדיר דחוח  9
 .הוריו המדויק של
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ְרְדָנא" ְצֵייּה )דצ"י > דו"ץ( ְלֻרוְמָחא ְבי  : את )ה(קֹוץ. = תקע את הרומח בירדן. ְלחוֹ  10"ד  ח 

כסימן המושא הישיר מכורח היתד, ובהשפעת הלשון הארמית והעברית  –לְ 

י ָאִחיו ָהְרגּו ְלַאְבֵנר". ֲאִביׁש  : ח  לוֹ ׁשְ  ... תעֵ בְ  / המקראית, למשל, שמ"ב ג, ל: "ְויֹוָאב ו 

 שימוש: ֶעְגלֹון ְלֶעְגָלתוֹ /  בשעה שהנהג זירז את מכוניתו כדי להגיע אל החתונה.

, כנטיית שם ' מכורח המשקלֲעָגָלתוֹ : במקום 'ל  ְלֶעְגָלתוֹ /  .מכוניתובכינויים: נהג ל

ְבָת ְלֵרֲעָך דרך " לאת מכוניתו. ְל כסימן המושא הישיר ע: ְלֶעְגָלתוֹ . העצם 'ֶעְגָלה' ְוָאה 

י ָאִחיו ָהְרגּו ְלַאְבֵנר"(; ויקרא יט, יח" )ָכמֹוָך ֲאִביׁש  " )שמ"ב ג, ל(. שימוש זה רווח ְויֹוָאב ו 

ְמִׁשי תימן מכורח היתד. ראו למשל בשירה "ספרד ובשירת מאוד בשירת   /ֲאיָֻמה ה 

י ִמְמצּוָלה ָיִקים /  ְלדֹוֵדְך ִבְקִׁשי" לר' שלם אלשבזי, פעמיים בטור השני: "ִדְגֵלי ֲהמֹונ 

נְ  ל. 4/  11."פּוָלהְלֻסָכה ה  ְלג  מגלגולי הדרך שנוצרו  ,נראה לפרש כאן: ְברֹוח   ... ּוִמג 

: צורת בניין נפעל בגוף הנסתר זהה בזמני ְוִנְבָצר/  .גלגלי המכונית הילוכם של בעקבות

: במקום 'ְוִנְבָצר ִמֶמִני', מכורח ְוִנְבָצר ִלי/  12עבר והווה בעברית שבפי יהודי תימן.

של ידידו להשתתף בשמחת הכלולות  את הרב המחברמ מנע: נְלֹנח   ... ֲאֶׁשרהמשקל. / 

ָיֶחל : "כא-, כטלשתות יין של ברכה. רומז לשתיית היין של נוח, על פי בראשית מו ו 

, ִאיׁש ָהֲאָדָמה ֵיְׁשְת ִמן ,ֹנח  ע ָכֶרם. ו  ִיט  ִיְׁשָכר ו  ִין ו  י  ל ְבתֹוְך ָאֳהֹלה ,ה  ִיְתג   ... ְךמָ מִ ּו. 5 /. "ו 

/  ., ומבקש מרעהו מחילה וסליחהשנמנע ממנו להגיע אל החתונה: מתנצל ח  לוֹ סְ 

 איחול וברכה לזוג הטרי, שאוב מלשון הפתיחה לנוסח הכתובה התימנית: "...: ְוִתָבנּו

י ְצִליחּו'...". מקור הציטוט הוא  ִיְבנּו ו  ְצִליחּו ְכ'ו  ֹיאֶמר ִליהּוָדה: "ו ,ב יד"דבהיבְוִיָבנּו ְוי   :ו 

ִים ּוְבִריִחים, עֹוֶדנּו ָהָאֶרץ ְלָפֵנינּו ִכי  ִנְבֶנה ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאֶלה, ְוָנֵסב חֹוָמה ּוִמְגָדִלים ְדָלת 

ְׁשנּו ֶאת ְצִליחּו ֹייָ יְ  ָדר  י  ִיְבנּו ו  ח ָלנּו ִמָסִביב; ו  ָינ  ְׁשנּו ו  ודומה עוד ללשון שרי  ."ֱאֹלֵהינּו, ָדר 

ִני -ית טז, ב: "ִהֵנהלאברם, על פי בראש י -ִמֶלֶדת; ֹבא ְיֹייָ ָנא ֲעָצר  ָנא ֶאל ִׁשְפָחִתי, אּול 

באריכות ימים : ְוֹכח   ...ְברֹוב /  קיימא.-ִאָבֶנה ִמֶמָנה"; והכוונה להתברך בזרע של

ֶמֶלְך נֹוָׁשע  ֵאיןבשפע, בריבוי, כמו למשל תהילים לג, טז: ": ְברֹוב /ובעצמה רבה.  ה 

ושום אסון או אדם רשע לא יגרמו : ְנדֹוח   ... ְוֹלא. 6/  ."ֹכח  -ִיָנֵצל ְבָרב ִגבֹור ֹלא ָחִיל;-ְבָרב

צורת המקור הנסמך מן השורש נד"ח : ְנדֹוח  /  .מפלה או לתבוסהמצוקה, ללכם ל

ל. על פי  ישעיה ח, בבניין קל, בהוראת 'הגלייה', 'הרחקה', המופיעה במקרא בבניין ֻפע 

ִביט ְוֶאלכב: " ֲאֵפָלה ְמנָֻדח ,ֶאֶרץ י  ֲחֵׁשָכה ְמעּוף צּוָקה ו  : דבר ח  בוֹ נְ  ... םג  וְ /  ."ְוִהֵנה ָצָרה ו 

ְנֵזק נוֹ וֹ ׁשב לְ לֶ ץ כֶ ר  חֱ א יֶ לא יזיק לכם, על פי שמות יא, ז: "ֹל ", ותרגום אונקלוס: "ָלא י 

                                                           

 Michael Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonianמובאה זאת לקוחה ממילונו של סוקולוף   10

Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press; 

Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002. 'א, בערך 'דוץ, דצי. המובאה לקוחה 320, עמ
 ממסכת בבא בתרא עד ע"א, ולפיכך יש לתקן את מה"מ שם בהתאמה.

 .א138תשל"ח, עמ'  עוד אצל רצהביראו ו  11
 ., סעיף א, והערה ב שם37פנחס הלוי תשס"ה, כרך א, עמ'  ;208תשל"ב, עמ'  ראו שבטיאל  12
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ח". ְלָבא ְבִלָשֵניּה ְלִמב  על פי פרשנות ימי המאור הגדול, : כינוי לשמש, ראוֹ וְ . 7/  כ 

ח ֲעֵלי : "...לישעיה יח, ד הביניים ל ְבֹחם ָקִציר ְכֹחם צ  : איוב לא, כוול; "אֹור, ְכָעב ט 

נגזר מן הצירוף 'ֶצֶמד ֶחֶמד', ורומז : דמֶ י צֶ לֵ עֲ . / "ְוָיֵרח  ָיָקר ֹהֵלְך, ֶאְרֶאה אֹור ִכי ָיֵהל ִאם"

ח /כלה יונה. החתן יוסף וה זוג שנישא,ל שימוש במבנה של מושא פנימי : ְזרֹוח   ... ִיְזר 

ְחָפְפֶכם/  לצורך קישוט ה'חזרה' על אותו שורש לשם הדגשה.  ישגיח עליכם ,שיעורו: ְוי 

ר: "על דרך דברים לג, יביגן עליכם. ו ח ָעָליו; ֹחֵפף ֹייָ ְיִדיד יְ : ְלִבְנָיִמן ָאמ  ָעָליו  ִיְׁשֹכן ָלֶבט 

יֹום, ּוֵבין ְכֵתָפיו ָׁשֵכן ָכל ל ,ְכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקנוֹ "; ועוד על פי דברים לב, יא: "ה  ֵחף;  ע  גֹוָזָליו ְיר 

ל ְכִנְׁשָרא ִדְמִחיׁש ְלִקֵניּה, ", ותרגום אונקלוס שם: "ֶאְבָרתוֹ  ִיְפֹרש ְכָנָפיו ִיָקֵחהּו, ִיָשֵאהּו ע 

ל ְבנֹוִהי ִמְתחָ  ְדפע  ף; ָפֵרס ג  ל ְתקֹוף ֶאְברֹוִהיפ  ֵטְלהֹון ע  ֵבְלהֹון, ְמנ  : ְזנֹוח   ... ְוֹלא/  ."ֹוִהי ְמק 

. גביהתתתנשא ו: המָ רּותָ וְ . 8/  .חייהםלאורך כל ימי הזוג בני על רמז להשגחה פרטית 

ֹיאֶמר ְיהּוָדה , כמו למשל, בראשית מג, ח: "צורת העתיד המאורכת מכורח המשקל ו 

ר ִאִתי :ִיְשָרֵאל ָאִביו ֶאל ע  נ  ם ִׁשְלָחה ה  ם ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה; ְוִנְחֶיה ְוֹלא ָנמּות, ג  ְחנּו ג  ָתה  ֲאנ  א 

ֵפנּו ג ם ֲחוּו : ": על פי ישעיה ס, ידח  חוֹ ׁשְ  ... אֹלוְ  /. "ט  ִיְך, ְוִהְׁשת  נ  ִיְך ְׁשחֹוח  ְבֵני ְמע  ְוָהְלכּו ֵאל 

ל פֹות  ע  ִיְך ָכלכ  ְגל  ֲאָצִיְך; ְוָקְראּו ָלְך ִעיר יְ  ר  ה/  .", ִציֹון ְקדֹוׁש ִיְשָרֵאלֹייָ ְמנ  על : עֹוד ... ּומ 

הע יד, ט: "שפי הו ִים, מ  ֲעָנן-ֶאְפר  ֲאׁשּוֶרנּו, ֲאִני ִכְברֹוׁש ר  ִבים; ֲאִני ָעִניִתי ו  , ִלי עֹוד ָלֲעצ 

, אין לי צורך יותר לכתוב או לטרוח בעניין זה: ְטרֹוח   ... ְכתֹוב/  ."ִמֶמִני ֶפְרְיָך ִנְמָצא

)ליל הכלולות( חלף  יום אתמול וליל: ְוֶאֶמׁש ָמׁש. 9/  .את התנצלותי ביעושיר זה י

ֲעלֹות ֶאלבמדבר יד, מד: "חלף, עבר. על פי : ָמׁש/  ל.נע"ועבר. ל ְעִפלּו ל  י  ֹראׁש ָהָהר;  ו 

ֲארֹון ְבִרית ֲחֶנה  ּוֹמֶׁשה ֹלאֹייָ יְ -ו  מ  ח ְברֹוח  /  ."ָמׁשּו ִמֶקֶרב ה  ראו לעיל, הערה לשורה : ָבר 

חתימותיהם והוא על דרך  .של הרב, מחבר השיר חתימת שמו הפרטיף: סֵ י יוֹ מִ ׁשְ  / .7

(, בשירו 17-וה 16-מפנה המאות השל משוררי תימן, למשל המשורר יוסף בן ישראל )

ְׁשִמי ', מציין כך באחד מבתי חתימת השירה: "ֶאְׁשֲאָלה יֹוֵצר ְמאֹוִרים ֹלִהיםאֱ הנודע '

היה שמעוניין  ,ויעורש: ח  כוֹ נְ  ... רׁשֶ אֲ /  ".ֲאֶׁשר ָׁשַאל ְיׁשּוָעה ֵמְיֹייָ /  ,יֹוֵסף ְוִיְשָרֵאל ְגִביִרי

'להיות נוכח', צורת מקור : ח  כוֹ נְ  / .חתונהשמחת הב מצוי ולהשתתףלהיות  באמת

ֵמִביןמשלי ח, ט: "מכנראה  הנגזרנסמך מבניין קל, ש ִויָׁשִרים ְלֹמְצֵאי , ֻכָלם ְנֹכִחים ל 

ת שימוש נאה באחת מעשרת לשונות השמחה.  .בשמחת כלולותיָך: ְבֶחְדָוָתְך. 10/  ."ָדע 

 שמות עשרה': "שמות עשרה' ה"ד ,לד פרק ,א הנוסח ,נתן דרבי אבות מסכתראו 

 ,תפארת , חדוה,עליזה ,צהלה ,יצהד ,רינה ,גילה ,שמחה ,ששון :הן אלו ,שמחה נקראת

אֵפח/  .בכוונה טובה מצד הלב והשכל :ּוֹמח  ... ְבטּוב  / ."עליצה  : כינוי שם משפחתוְוק 

שם : ֲחִניָכִתי/  13., 'יבש''צנום''רזה', , שהוראתו היא ق افِح, , קאפחשל הרב המחבר

תכונה חיצונית של מקצוע, של מקום, של מיוחד )מאפיין כינוי המשפחה שמקורו ב

                                                           
 ב.407עמ' כרך ב, , 1990פיאמנטה ; 56, עמ' תשמ"ב גמליאלראו   13
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מכורח המשקל )יתד ותנועה( גזר : ְלשֹוח  /  14.ل ق ب', בק  וכו'(. מקבילתו בערבית היא 'ל  

', בהוראת 'לדבר, לספר, לשוחח'. המחבר צורה זאת שמקורּה  במילה 'ָלשּוח 

 

 לסיכום

ובכישרון פואטי, והשיר שהצגנו ָהראינו לדעת כי הרה"ג יוסף קאפח ניחן בחוש פייטני 

ר הדק מן הדק שאפף את אישיותו ו. נוסף על כך, חוש ההומוכיח טענה זאתלעיל מ

הזה ממלא את כל הדרישות עצמו בא אף הוא לידי ביטוי בשיר משעשע זה. השיר 

הוא משתייך לקבוצת שירי החול, . של אסכולת השירה העברית הספרדית האנדלוסית

המזדמן דבר יום ביומו אירוע ת המביע התנצלות בין חברים בשל מהיותו שיר ידידו

כל יתר שיריו, נוכל להכיר רק לאחר שיופיעו בדפוס  ומאפיין כל כך את רוח התקופה.

 יותר, ואף לאמוד ולהעריך את סגנון כתיבתו הפואטית המיוחדת לו.

 

 וקיצוריהם מקורותהרשימת 
היהודים בתימן: ספר העוסק משה גברא, שמות המשפחה של =  תשע"דגברא 

בתולדות המשפחות היהודיות בתימן, משמעות השמות, מקום מגורים ופיזורם 
 בתימן, בני ברק תשע"ד.

שלום גמליאל, פקודי תימן: מס החסות בתימן )מבוא ועריכה: =  גמליאל תשמ"ב
 .כספי(, ירושלים תשמ"ב-מישאל מסורי

מכתם ליונה: מחקרים בתרבות יהודי  הלוי )עורך(,-יוסף דחוח=  הלוי תשס"ד-דחוח
 תימן ובסוגיות חברתיות וחינוכיות, תל אביב תשס"ד.

לקסיקון, תל אביב  :סרי )עורכים(, ילקוט תימן לוםיוסף טובי וש=  תשס"אוסרי טובי 
 תשס"א.

 Moshe Piamenta, Dictionary of Post-Classical Yemeni=  1990פיאמנטה 

Arabic, Leiden 1990-1991. 2 Vols. 
בני תימן", -חכמים של-= יואב פנחס הלוי, "כללי הקריאה בלשון פנחס הלוי תשס"ה

תורה קדומה: מוגה ערוך ומדוקדק בעיון נמרץ עפ"י תיגאן עתיקים ומוסמכים, 
 בית דגן תשס"ה.

סדר , משנה עם פירוש רבינו משה בן מימוןיוסף בן דוד קאפח, =  ה"כקאפח תש
 .ה"כירושלים תשנשים, 

חיי היהודים בצנעא ובנותיה )בעריכת  :יוסף קאפח, הליכות תימן=  קאפח תשס"ב
 ישעיהו(, מהדורה חמישית מתוקנת, ירושלים תשס"ב. שראלי

 .אביב תשל"ח-ני תימן, תליהודה רצהבי, אוצר לשון הקדש שלב=  רצהבי תשל"ח
 .ט"מאביב תש-, תלשירת תימן העבריתיהודה רצהבי, =  ט"מרצהבי תש
"מסורות התימנים בדקדוק לשון חכמים", קובץ , יצחק שבטיאל=  ב"לתש שבטיאל

אשר(, ירושלים תשל"ב, -מאמרים בלשון חז"ל, חלק א )הביא לדפוס: משה בר
 .214–207עמ' 
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