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 פיוט מאת רבי נתן בן יעקב בלחן    -  הנעימים סנסן

במדריך . הכותב מתאר את מעלותיו ואת תכונותיו של החתן. 1על פי תוכנו' שבת חתן'פיוט ל

 ב תיאור מעלותיו ותכונותיו של-במחרוזות א". סנסן הנעימים"מוסב הפיוט לחתן בכינוי 

במחרוזת ד ברכה שחיי הנישואין . במחרוזת ג ברכה שמשאלותיו של החתן יתגשמו. החתן

 .ושהאישה תהיה לו לעזר ולא כנגדו, של החתן יהיו שלווים וללא דאגות

 

ִרים ּוְתִמיִמים   1  ַסְנַסן ַהְנִעיִמים ְישָׁ

ִמים    ע ַבאדֹונָׁי ְתשּוַעת עֹולָׁ  ְתִהי נֹושָׁ

ְכמָׁ    ר ַהחָׁ  ה ְושֹוֶרש ַהִבינָׁהִעיקָׁ

ֱאמּונָׁה    אֹוֵהב ַהֶצֶדק ְוֵרַע הָׁ

ה ְונֹוֵצר ַהְתֵאנָׁה  5  שֹוֵמר ַהִמְצוָׁ

ִמים    ִמים ְוהֹוֵלְך ֶאת ֲחכָׁ  ׂשֹוֵנא ֶנְעלָׁ

ְשרּו   יו ְבאָׁ רּו ּוִמדֹותָׁ יו בָׁ  ֵדעֹותָׁ

רּו   תֹו סָׁ  ְוַעל ֵכן ַמְׂשִכיִלים ִלְשמּועָׁ

רּוִיְשקּו ַעל פִ    יו ֹלא מָׁ  יהּו ּוִמיּלֹותָׁ

רֹו טֹוֲעִמים   11 ַעִמים ִכְדבָׁ ל טּוב בָׁ  ְוכָׁ

ר ְלָך נַָׁתן   ל יָׁקָׁ ן ְוכָׁ תָׁ ִפיתָׁ חָׁ ְפיָׁ  יָׁ

ר ִמֵביְתָך    ִכי ְלשֹוְנָך ַמְרֵפא ְוִנְבחָׁ

יָׁה ְלָך   ל הֹון הָׁ  ַוֲאגּוַדת כָׁ

ן    ַמִים ְוטּוֵרי , ְלַמתָׁ  ַיֲהלֹוִמיםּוְגַנאי ַהְּלשָׁ

ה  15 ְתָך ְשֵלמָׁ ֵאל הּוא יִָׁׂשים ִׂשְמחָׁ  הָׁ

ה   ה ּוְנִעימָׁ ְתָך ִתְהֶיה ְשֵלוָׁ  ְוחּופָׁ

ה   מָׁ ִמים ִתְהֶיה יְָׁדָך רָׁ מֹות קָׁ  ְוַעל בָׁ

ִמים ִיֵתן ְלָך ִשיּלּוִמים     ּוִמשֹוד ִנְזעָׁ
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ן ְוִהְתַאֵזר ָאֹזר                        תָׁ ֵאר חָׁ  ֲחַזק הָׁ

ֹלה   01 אִת [ ההעונה]ְוכָׁ  ְהֶיה ְלָך ֶעְזרָׁ

ן ָארֹוְך ִתְזֶכה ְוטֹוב בֹו ִתְתַאֵזר    ְזמָׁ

 ֵלילֹות ְויִָׁמים ִעְמָך ְיהּו ְשֵליִמים   
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