דר .מרגלית עובדיה.

סנסן הנעימים  -פיוט מאת רבי נתן בן יעקב בלחן
פיוט ל'שבת חתן' על פי תוכנו .1הכותב מתאר את מעלותיו ואת תכונותיו של החתן .במדריך
מוסב הפיוט לחתן בכינוי "סנסן הנעימים" .במחרוזות א-ב תיאור מעלותיו ותכונותיו של
החתן .במחרוזת ג ברכה שמשאלותיו של החתן יתגשמו .במחרוזת ד ברכה שחיי הנישואין
של החתן יהיו שלווים וללא דאגות ,ושהאישה תהיה לו לעזר ולא כנגדו.
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ימים
ּות ִמ ִ
יְש ִרים ְ
ימים ָׁ
סַ נְסַ ן הַ נְעִ ִ
ְת ִהי נו ָֹׁשע בַ אד ֹונָׁי ְתשּועַ ת ע ֹול ִָׁמים
יקר הַ חָׁ כְ מָׁ ה וְ שו ֶֹרש הַ בִ ינָׁה
עִ ָׁ
אוֹהֵ ב הַ צֶ ֶדק וְ ֵרעַ הָׁ אֱ מּונָׁה
שוֹמֵ ר הַ ִמ ְצוָׁ ה וְ נוֹצֵ ר הַ ְתאֵ נָׁה
ׂש ֹונֵא נֶעְ ל ִָׁמים וְ ה ֹולְֵך אֶ ת חֲ כָׁ ִמים
ּומדוֹתָׁ יו בְ אָׁ ְשרּו
ֵדעוֹתָׁ יו בָׁ רּו ִ
וְ עַ ל כֵן מַ ְׂשכִ ילִ ים לִ ְשמּועָׁ ת ֹו סָׁ רּו
ּומיּלוֹתָׁ יו ֹלא מָׁ רּו
יִשקּו עַ ל פִ יהּו ִ
ְ
וְ כָׁ ל טּוב בָׁ עַ ִמים כִ ְדבָׁ ר ֹו ט ֹוע ֲִמים
יָׁפְ יָׁפִ יתָׁ חָׁ תָׁ ן וְ כָׁ ל י ָָׁׁקר לְ ָך נָׁתַ ן
יתָך
כִ י לְש ֹונְָך מַ ְרפֵ א וְ נִבְ חָׁ ר ִמבֵ ְ
גּודת כָׁל הוֹן הָׁ יָׁה לְ ָך
וַ אֲ ַ
טּורי יַהֲ לו ִֹמים
ּלְשמַ יִם וְ ֵ
לְ מַ ָׁתןּ ,וגְ נַאי הַ ָׁ
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הָׁ אֵ ל הּוא י ִָׁׂשים ִׂש ְמחָׁ ְתָך ְשלֵמָׁ ה
וְ חּופָׁ ְתָך ִת ְהיֶה ְשלֵוָׁ ה ּונְעִ ימָׁ ה
וְ עַ ל בָׁ מוֹת ָׁק ִמים ִת ְהיֶה י ְָׁדָך ָׁרמָׁ ה
יּלּומים
ּומשוֹד נִזְ עָׁ ִמים יִ ֵתן לְ ָך ִש ִ
ִ

 1ראה טורים.11 ,11 ,11 :

01

חֲ זַ ק הָׁ אֵ ר חָׁ תָׁ ן וְ ִה ְתאַ זֵ ר ָאזֹר
וְ כָׁ ֹלה [ההעונה] ִת ְהיֶה לְ ָך עֶ זְ ָׁרא
זְ מָׁ ן ָארוְֹך ִתזְ כֶה וְ טוֹב ב ֹו ִת ְתאַ זֵ ר
ֵימים
לֵילוֹת וְ י ִָׁמים עִ ְמָך יְהּו ְשל ִ

תבנית :מעין אזור בעל מדריך דו-טורי וחמש מחרוזות .בכל מחרוזת :שלושה טורי ענף וטור
אזור .במחרוזת החמישית חסר טור אזור.
חתימה :נתן חזק [בקטלוג אהל דוד (ששון) הפיוט מיוחס לנתן בלחן]
חריזה :אא בבבא  /גגגא  /דדדא  /הההא  /וזא.
משקל :הברתי פונטי :לרוב שתים עשרה הברות בטור .טורי האזור של מחרוזת ג ,ה :שבע
עשרה הברות.
מקור :כ"י ששון  818פיוט קנה עמ'  =( 718-713ב) כ"י ששון  148עמ' פה (= ד); כ"י ששון
 131עמ' מג (= ו)

