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11 והטליצה* היצירהאוצרדעוצ

 יהדרת לימודיאתר
www.daat.ae.ilצח י המלי 

 טנ'ינ י"ח דעי. שמואל בן יהורהר'
 )גמפרד( ה ד י י 1 פ בעיר נולד הלוי, יהודה ר' הבינים, בימי העקרית חשירהנאון

 משלו אשר מספרד המעטות הערים אחת היתה מולדתו עיר )1080(, תת"ם שנתבערך
 עזב לכן הערבית, בספרד ההם בימים היה והמדעים החכמה מרכז כי ויען בהן,הנוצרים
 וחנמת. תורח ללמוד הערבית ספרד למדינות וילך ילדותו בימי סולדתו עיר אתריעה
 ללמודי ובשקידה במנוחה להתמכר יכל לכן מחסור, כל ידע ולא איתן, היה הסטרימצבו
 גם חיל ויעש הפילוסופיה, בחכמת וגם ישראל בתורת הקור ויעמק וממדעים,התורה
 חכמי רוב דרך היה זה )כי הרפואה בחכמת וגם השירה, ובסלאבת הלשונותבידיעת
 לחסם מצא למען למוריהם, כל על נופף הופואה, חכמת את ללמוד ההיא בעתישראל
 שב למודיו חק התימו אחוי בעצתו(. שאלו זונים מומחה לרופא היה וימה וגם ;בה
 נדע לא קורותיו ומפרטי חייו ימי מדברי ואולם רבים* ימים בה וישב מולדתולעיר
 שהיתה קורדובה, בעי לשבת יצא רבים ימים אחרי כי נדע זאת רק מאומה,כמעט
 הטערב ארץ את לעזוג בלבו גמר שנה "שים כבן בהיותו והמדעים. ההכסות קןאו

 חייו. ימי כל היחידה ואהובתו נפשו משאת היתה שהיא הקדושה, בארץ לנורוללכת
 ימים ארחות ויעבור באניה, וירד הרבים, ומרעיו משפחתו מבני מחמדיו, מנלי ריעהויפרד
 ונאהבה גדול בכבור היהודים גדולי קבלוהו ותם מצרימה, בא בראשונה יוושלימה*לבא
 ובאלכסנדריה לבקשותיהם, שעה לא הוא אך ; אתם להשאר לפתותו נפו מהם ורביםרבה,
 עקבותיו אדותיו, על ידיעותינו כל תחדלנה ירושלימה,-ופח לבא באניה ישב מצריםשל

 מת אם או חפצו, למחוז הבא נכונה, יודעים אנחש ואין והלאה, אז מן מעינינונעלמו
 עפרה את לחונן ארצה ובנפלו ירושלים, שערי עד הגיע רי"ה כי מספרת, )ההגדהבדרך.
 בחרפות וירמפהו ערגי שדש עליו עבר ואז תשאלי", הלא ,ציון הנשגב שירו אתקר

 אותה שחגר מעידים הניל בקינתו אחדים חרוזים כי זו, בהגדה נכונה אין אךסוסו.
 מירושלים(. רחוק בהיותו המערבבארץ

 האהנה, על שר עלומיו בימי הביגיסי נימי משוררינו בכל הגדול הוא הלויריי

 חבריו כל על עולה הוא האלה בשיוים וגם ; החיים עניני בל ועל ההטת על היין,על
 יחד, גם והצחה הרוממה ובשפתו גפריים, ובלחי הטבעיים ציוריו בבהירות הרגש,בהום
 יסי חלפו אשר אחרי שר, אשר הקרש" בישירי השירית גאוניותו לנו מראה עז ביתראך

 על לב קורעות ואנחות לאומתו, עזה אהבה באלהים, דבקות מלאים אלה שיריונעוריו,
 וישינהו עמו על שירחם לה' יתפלל כהן אשר ורגש, הום מלאות ותפלות בגלותו, עמוגורל
 ציון, לחבת שר אשר שיריו הם ונשגבים נפלאים ביחוד הקדושה. הארץ אל אדמתו,אל
 לבו.- והמון רגשותיו להבת את אמונתו, עוג את והוכה, הטהווה נחשו את נראהבהם
 רבים לידינו. הניעו כלם לא אך בערך, ף ל א הם אחויו השאיר אשר השיריםמספר
 בתי בכל יושרו והצומות המועדים ובימי ישראל, בני לכל תפלה לשירי היומשיריו
 שונות, קבוצות לאור יצאו ריעה )משירי הע לפני שיח ולשפוך הנפש את לרומםהתפלה

 בנאדי(. ה. הד"ר החכם ע"י שנערכה נרדמים' *מקיצי הוצאת היא חדשה היותרוההוצ"ה
 גפילוסופיח הערך רב פפר ויכתוב בפילוסופיה, גם גדול הלוי היה בשירה גדלומרבד

 תגון אנן יהודה ור' ערב, בשפת חברו אשר *הכוורי", המהולל הספר הוא הלאהדתית,
 עפרית.הרגמו
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 ריושהחררט 51דא:דץ17ירי

 על מעדרא*
 a'w תתר,יט'ת

 8ע"ף מיגעי צס:ת לף,טה
 י ' צריף ילאו צלליוטרוד

 2 טויו ליוסד 8ין סי סךעיל%

 ?לומוסךך* קול ?"1שלמי
 נ14ךה, ?מנף על סטך?ה08

 יסיד* ntee 2י 9עטפירי
 8* לטי4ךץ :לף ו8םלשי, 14צי ?לעי טין 08 שך4"ל%

 9מו סקקך, וסי 91רי ! שסשהסי
 לילות-משיקותךד, 4ני18פר
 ואברי כמלוטי רםדסףק"שר
 ! טסלומוסוף 4א 8?4רהט1

 :סמי דלעות, נט יכייףטיני
 שלוף, דבור איכל ול%נליי
 מלבי לקסיו ייטנף לי8ף
 - 4- ידלוף לסף טיסיי vR?J~שי

ל  

 הם ט?ףן למלה דלעותטיסי
 סיטרה ?פקי ליבות98גי

 "סה ס9וי: יטי סיקף 84ששאסי
- ! 6 מסלוד 4ריעומילשי  -  - 
 9עת ספירי עלי %דם דמותטרשה

 ש(:ד~ 4לי ?חסוךשך8ה
 ספךשי ייינן יינודןש9ש
 הנצותוף, עשי :הכי2ל
 "9ל "סין שמית סם ורחשה9שי
 ; מעוף ממית וסיטיססן

 ואס 8יש, :די מקשה עלמותט?שית
- ?סייסוף 1סס"דהשהוד 6  -  -  

 - ך - תהלוסוף סיום נמדויף )שס חסלתן, ושים קכודסנה

 4לי משמע 94ל קולף, משטעהל%
 ?שדותוך. קול לחסיסחרי
 סמה ךסיי בו 7יוםסיקדן סללי- לפיות יהדף קיוםטמדי
 סיום שי קויהן של לסשיבנקשי

 - 1- ששרוף :4יה 9צאסף4ק(ף

 אהובתו. מרורעל
 תנועותיו ונ' ויתרש'ת

 לשלוח הדלת אהובתי, למה, ! והכונה ומכאובים, ובמוגר-חבלים שלוחים, פתרונו בדלת ,ציריךש1
- וכו', לשמוע אם בלתי גחת כל בתגל לי אין כי תדעי הלא י - וכו'. צלעיו אשר לאוהבמכתבים  

 כי אלי קרבת לו אך ים.דמעות, בינינו יבדיל עתה 4 - אחריך. הלך או בקרבי, ובי הנשאר אדע לא*
 בדמעותי ולבי חשקך, ובאש דמעי במי עתה אני 5 - מאד. שירית המליצה לרגליך, הים נבקעעתה
- ההשק. אשיבגחל'  - וכו'* 8ת ואולם אדם, גידי עשוי העלמות בל ית' 6 

 גל לחיות פקדך ביום ז
 אתך, נסעה היא כי לגופי, להשיבה נפשי את גם גא פקרי השקך,חללי
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 לחתונה. שירב.
 כג'ל(.והמשקל

':',י'. י8ךה 9זטר ?טש ימ מסטירן תוסיפי וטה ?טש שלהטה

 כ: ט9רי1 טי%?'ו ןביליי9א' 2 ' סניי ?קר "סיסיי טתתור

 טללה רקיעי ליכון 9סךהלא
n~gel8 רקיק סלים מן ! 

 לחתונה. עורט
 תנועות(.)ח'

 לשרב כא טיךחכוכב אירג שיום תטיכוכבי
 6: שינוסיסם שקש9?א ! קסם 9קצא לא רום9ציא

 שטי-לבות, סטתפקים ?י ססרסם' סיעהסטרה
 6009! אסל ?םללטש 4* סיגיסם לאיבאריס

 לחתונה. שירר.
Y1W).)תנועות 

 ?תלוה רע:טי:9ה מום אטיקי שליונה
 ! כיר4?ל1םקאנה - ! ל1ץ:ם 5יאסיכה

 "29ה ןיסהולינה מי?א' ליסף יש5ן
 וסנה י 9אסלימל?כיז 1 91יא סיוקיו4תי

 אניחילז )בת חיל איש בת היפה, הכלה שתאיר תור הגיע עתה הן השמש? תאיר זה למה!
 הבלה שםואולי

 ,אסתר*(._
 כי ממעשיתם, ובול( )צבא השמים מאורות את ותפריע וכו' תחפיר הנלה כ

 עשתח לא בכ"ז השמש, על וגוהרה ביפית היא עולה כי ואף 9 הארץ,- על להאיר להם תתן לאהיא
 כתוב הנוסחאות בכל רקיע, )*היום"( הארץ מן ותעש הארץ, על לשבת ירדה אם כי בשמים,משכנה
 לארץ ,הדום' וכנוי רגלי'(, ם 1 ד ה ,והארץ )שנאמר *ארץ' ודיוושו *חהדום' לגרוס מזב ויותרלתהדם"
 הכובג גם 4 *מאנאפםשריפם'(.- במכ"ע כזאת תקן קויפמשן שהפרופ' לי )כמדומה קדמונינו בשירימצוי
 החתן 6 - ניניהם. יחדור לא רוח גם כי עד בזה, זה כבה דבקים הם אכל בחברתם, לשבת חמדכימה
 ויעש 8 - המקום. בבנות הכלה( את )ר"ל ,שמשן וימצא "במערנ, הכלה מקום אל שנמזרח מעיוגא

 חוח! במקום הפפוק יפה ומה עבות, ענפי בין לכלה( )ר"ל ,לשמש"אוהל



 tsSn. יהודהר'14

 כעוקב מסלפותיקומי ~ngq לששהילייי
 6י ?ךב ז5סי ט?2ךף ירהב-:סגם*גדול

 סת4ךב בם לשףאור שטי לעסירויי
 ey1~ 9י1*[4ש4

 שין שקרשאור
 אד9יר' יקסם סןיעלת ?ש4 לא יסרילסטיסם, עך?ךמ~

 מסטיר יום טאדרב9אוךה סיךום* סרףטיסן
 מפיר כלינתיל29ה הסן יטה ש9ןהזר
 השים.וכלים 1 תסלח הת טרדם2ת
 יהסה ~גד 8יןחשץ ש9ן על סחותיעסה

 נקהו קלילה י99ה לא ! 2 2?7ם שילה8סת
 אורה נוסף יום אורהל ! 8 9סן ראש לצוף ליהסכי
 7' לשאנסיםמסוק יתחמן בהון 8יש 9ל9י

 לצדו, רעעה ושין דוד2ה שמז לטיי לד2ט9י
 ! פ9נדו ע4פ הךי באי 98ךמ* אסתינה

 לכדו רזיותו פוב לא9י 4, קיטים 22עי - שוקולסי
 4. הקניםוטוסים אםסימי ו:יי - רטוז?יי
 דוךים זתות לץברבד רצפים שיתותיףים

 4סךים: לעיות מועד4כא ס"סךם6יסלקוסי
 מוקלים מוער וחרב9ן

 - ! 9 סטס2:םליחולת

 מיני שבעה פ - לרגעים ותלבן תאדם חבלה, פני גם ובן משתנים, שמראיה יקרה באבן הסתכל1
- 1 צופ64 לנופת חיי מרומות לי הפכי אנא 8ת, י - שונים.צבעים  מביטות וכשעיני כשושנים לחייך * 
 הן(.- נקבה 4 ויריח שעיניה אעפש וכר, פל' *אםפימ' הקטפים., לחייך משושני קופצות הן כאלונך
- הלוהטות, נשיקותיך לקבל כמלקחים )מלקוחי( חכי הנה כגחלים, שפתותיך אם5  קווצות שתי 8 

- הטורמים. ערב כואבי הן כעורב השחורות בשערך)מחלפות(  היום אור על אורה נופף ובאשו 7 
 שגים' מאחר ,וטובים : צ"ל ואולי הכוות, שתי בת מלה חסרה זו בשורה 8 - שבעתים, לאורוהיה
 )דניאל( וחצי' מועדים *מועד בו שנאמר הקץ, יקרב כן 5 - האחד"(. מן השנים ,טובים הכתוב)כל'

 גם בי עד לעמו, באהבתו משורינו נילא ומה )שה"ש(. המהניס" .מחוות עליה שנאמר ישראללכנסת
 1 ישראל כנסת 11 היחידה, אהובתו את ישכח לא אהבהבשיר
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 שפרק עייג
 אמטג w~w - ההד)9ת

 ?מי ים ספנות סי שאלה יאן כסי קייק שת סככםטלה
 7 מלדה לזמר ש9ש נלא 2שק ן : ישו" ל?9ש נס??סםדטזע

 ~Te* והוא רודה אלעפרהו.
 תתעות(, ינ' ייתי שית 1"ה3ש'ת

 יסיים ?יסד נישק טסנהאם מסנ4מסף ידידיעורה
 סלומוסיף* פוסר 4נישדשה1 "מינסף: ית ?לקיץ8?4ע

 רודה. על מדברת עפרהז.
 ושית(. ויתד שית ויתר,וש"ת

 ! 8 9סזמ4 עיני: ?"י4שק ברכי %י זזשזטיה4ים

 2 באישו4י טמינתווירא
 ו ייני ולא קשק סחרושת .

 זקן. כי הדור עלח.
 תנועות(. וג' ויתד שית ויתד,)שית

 טיט לנשיי 4ל שזרוכתב 4 הומרו ?סי בפני זמןילדי
 6!' הקן לעולם לא כי יעזצדיו:1 6, ס9ן ?ס49ית 9וי 4ליתחחו

 אוו וגם דמעה; מי המורידות עיני שתי אצלח נמצאו כי לכבס, מעינות למי צרך לה אין!
- כשמש, ממיר תארה כי לה, נצרך לא ליבשהשמש  תארו את נשק חגה הטועה! 8 - עיני. באישון פ 
 לחייו את הסובב הלבן תקן 5 - )אוהבי(. דודי מפני מוסר קחו הנעורים, בני 4 - עיני. בבבתאשר
 הנוער, חסן לעולם לא כי דעו : לחייו על נתב הלבן השער 8 -- והאוות. בעד העוצר רסן כדמותהוא



 הסי. יהודהר'6ד

 לתשורה, יין כר לו ששלח לאוהבט.
 ותנועה(. ויתד וש"ת יתד וש"ת,כיתד

 ומרמי שי ופייות יזיריף
 יין; קצי אשייס4סי9ף

 ?לסתו סד של טקרש"ויקי

 ט1ךנותה פיב שי94היורטיי

 למודא חשכה ךעים~עדי
 ליסי~? י4ליסי: ואתוגקב
 לסרי סלרי חרי ריף :ביסים
 י טסלוסי ~פא ששסהךלא

 2ך1ה ישד 9498הוטייה
 : י ב ?נוסי קשי ער נקעו לאיעוד

י.

-sw~ 

 ממסעו. בשובו פריצול אבן שלמה לר'
 ש*ת4 הסונר ובסוף בדלת, ויתד ותנועה ויתד שית ויתד, ותתעה ויתד)שית

 נדודיה ארכו אשר ששסיםקלית
 3י :דיליך ס?1 :סי וחצרי:טים,
 ** לקרוב 19סה לא טיל י?9שיאה

 1~דיס* סל4 ולא 4רטה6לנלה
 נסין י9קקה, מ?91ת אגהרקה
 8י ייסיךיס סד לכד ססנךתלה
 ולד- לוש" ישיר טפר מלסי?לעה
 רדיךיס* 99ץ בער 7 וציקהנתו

 ו4ךיפ וספי ךסהורכסן קקי שתקהי נושלה נלא עסיסה4?יה
 8, יסי-טחיה טשת סוטי לסת?לים

 ! 4ידיס טסי ?לום וסרתט?א

 ידות לקסמך בו 4?י ליל יייתנישי
-- - - - - - - - 
 ?צותי ורות זגךם ?פת ייצה?תה
 ן קךיה סכום 4יי קדדיטיס

 שטיפ, כיר לי מלאו לא עוד הן י - ץ תשתה מתי עד1
__ 

 התהלה בשירי ספרד משוררי 8
 משים מבלי אחרי.בן ועוכלים לידידתו הדוד של אהבה נדברי השיר ליופי פותחים שהיו ישלידידיהם
 פוגה כאלו כאן והמשורר לשיר. רב ליתרון נחשב יתרה נאמנות כשנעשה כזה ומעבר היויד,לתהלת
 אליה.- נפשו נכסיון חייו ימי קצרו כך ירי ועל רבים לימים מירידה נדדה אשר הקממים רבתלאהובתו

 )יחיד לתנה 8 - נרדית. כלו לא אשר כערוגה לחיה 5 - כשמש. תערוב לא אבל כשמש יפה היא*
 - והשקיפה. ז - למחגורת. לה להיות יספיק ירה מצמידי אתר גם כי עד כך כל דק ,מתנים"(מן
8

 אוהבים._
 וחופש, דרור אהבתה לאפיר בו קראה אשר הלילה אותו תחת ופדיון כופר אתן נפשי את 9

 כוס פי ואת שפתי מגד את פיה נמתק ולרוות ושני אודם שפת' שפתותיה את בנשיקות ולמצותלשתות

 למטה. כאמור ונשיר, ביי; להתעלס האוהבים כרוך שפתיה, במגדהיין



1י וחמליצה* השירהאוצר
 :לדיקי-- כץעיר יהוא שם, שמו?גור סרק" 1שם שני שטת לשורריסוה
 סקף כעת טרוד 4לי לשיירישסה
 נ ?סדיה יסכי שיכו 4הטקויה

-- 
 $. ט?יודיס 1ס:ה ?י יכירמה שי קאיי מקוה, אשרטה-לידיה

 1סש לשימו, טרטרה :4סה ששרפשר

 1טד1ס: ססטצו הידיהגה

 41שי 4הר"' עו ועי וסוכי --?סע
 4ץ י4יי' ררכס 4ד9ה*יסה י ' שסיס יי ימי" לטן"1-חי

 7 ץעכיס טסת ~בול ירוטי?9ה
 ימאה איבה ואדית גבושהשרץ

 6-- :קודיס ויה שחרה ועתשליין

 ?9ך?י"ף רום 2 נשיאי שלמהשובה
 ?דדיס'-- קס24"1 ק5 קלאיקלח,

 מיגאש. אבן הלוי יוסף לר' תהלה משיריא.
 ויתד(. תנועות9'

 ; בוישו דין 1יר שלטייר ךתמלכי תורהיורשי

 ! לכו ף ס 1 י 4ל : אוטרקול

 ס4שה ל9ם יאסר4שר
 יסיר טפין תויהלסדו
 8, ארון ט51 סיגיטעל

 גשטויג לאסלתות

 יסיר טיי יוקף,סטי
 OQB1 9 משהורש

-  -  -  גטם 40 יד?סיייישר 

 ךסניסמו, גורשיי
 לחכו סירוסיונקשר

 ", :תבוימוי9?סימשראש

 - - - ! 4ק4רו לא וכרובארון

--  
 שיו שוררה י - עליו. לנגן הקפן, ילדה את כשם הכנור, את חבקה ובירה לשורר פתחה פיהי

 מבכי כבדה נשפך שכמעט עד כך, כל היגון עליה גבר קולה את שתגנה ובשעה אוהבה פרידת עלעצב
 - הדמעות(. למקור הכבד את חשבו)הקדמונים

 שלמה ר' לתהלת נחמד באופן המשורר עובר כאן 8
 - נדודיו. ועל שלמה השר "רירת על תבכה ככה אם כי ואת אין הצביה, כך כל תבכה מה על :ואומר

 הכבוד )עיי מאד נבהה השו רגלי עליה דרכו אשר האדמה 5 - העיר. צדדי יל לפניו זרחו וכשובו4
 כבה המרינה את )שחר( בקר אשר ובעת 6 - שירית, הפרזה וזו )זבול(, שמים מעל עלתה בי עדהזה(

 מפרר בגלל לנקד צריך כן 8 - עיש(, )בני הכוכבים הס מרכבתך סוסי( )או פרדי ? - חשקה. מוקדיאת

 מברברך מל' 10 המשקל.- לשם ליהרן נקר ח(.-9  כעד, )דח"ב, בנפרד ,ארון* נמצא במקרא וגםהתנועות.

 בגשמים. מתנופפים עפרו והמלחכים יונאוה*,-
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 הלוה יהודהי8ז

 עזיא. *נבן  1111%1 לר' ועהיעץ ,צעדי.ק:.
 ותנועה(. ויתד וש"ת .תר וש"ת,)יתד

 ס?חורות בגלשיםהתמיר
 %ץ"ויות' ס?חויותוסחליף

 סדרות טכודסף עמירולא
 וחירות*?! :ם סין לקנותוקשוב
 ולסגן סי מדאר, ולבולב

 נ* ?עירות ו:יומ סלק?קול

 לף 9עמף סי לאמיסקסה
 8, סשזיות ולינת ינים?חור

 שחורות תוף לכנות רמווסי
 4 94רות לילי בתוף ךצון:סי

- - - 

 שב "שר טיש בשייהךוססלי
 קעורות6נ נער 9סמוףוסליו
 ירוחו משל אשר ה ש םקרב

 לכורות, יבר-?כלווסרותיו

 6" 4מיידת תין" קישותהייו
 נזירות, לחן-מ14הושעתותיו

 חיץ טףלד טס?בוסיו291ע
 7 נאסרות 4יך ל29יוקן

-  -  - 

 לקנון 041" א9תייקטע
 ,- וסרות 2סשף וקוא ריקוסמתוש

 נאצרות :פשות ס9הלף
 9 לסורות ס9ךיף?סימולי

-  -  

 ?הם פי לטסלף הזהאבל
 40, ס?כורות קט?8טיסקךף

 1 לתישי טצא אוכלהייסי

 - - לרורדת! 42סידסיוהיךף
 לסיים משה :די שיוךלא

 יו! ןצורות לא מף:י4הן94יו

 ואת כזקנה, הבחרות ימי את והחלפת זקנת, בבר הלא : ואומר לנפשו מדבר המשורר1

 הנך ועדיין התאוות, מעבודת לחפשי לצאת תחפץ לא ועדיין )"צהורות"(, בלבנות השחורותהשעיות

 -- בארץ"(. הס "נבוכים עליהם נאמר )שאז והים החירות פי בין שחנו בשעה' כישראל ותועהנבוך
 גאמרך נפשך מפתה הנך 8 - עשו. ידי והידים יעקב קול וקולך ולב, בלב מדבר הנך מתפלל כשאתה1

 המעווג הלנן השער כ' אומר ואתה 4 - מאד. יפה תערוכה הם שחורים ופנים לבנות שערותכי

- וזעם, עברה לילי עם המעורבים האהובה( )של רצון לימי ודוטה הוא יפה השחור השערבתוך  
 היא זה כל )כמוגן, הנעורים מהגלי נקי הוא בי כשיבתו, להתהלל יוכל כרמב'ע איש רק ואמנם6

 הרשד"ל(. העיר כאשר מהמהולל, יותר לתהלה ראוי היה המהלל כי ספק ואין שירית,הפרזה
- 

 - בחבסים. אסורות הן כאלו6
 ה' אל רק פונות מחשבותיו ה'". לפני *נעצר המקרא מלשון ז

 שיתכן עד כך, כל עצום רמב'ע( )שו הקירתו כח 8 - העוים, בהגלי ולתור לצאת מונעןוהוא
 )היער יערות יחשוף השקר את ובעקרו מנטיעתו, לבנון ארוי יצמחו האמת בנטעו כי עליולאמר
 לי ואולם 10 - להם. גמלת אשר החסד בגלל כעבדים, לך אסורות נפשות הרבה 9 - ערום(.ישאר
 יהיה בא ואל ידיך תכבדנה אל 11 - כירושה. שנים *י הנוטל בכור הייתי כאלו שנים, פי פוגותעשית
 שלום. מבתגי אלי מכתוב לי עצורים חסרךענני



9ז והטליצה.אעצרהשירה

 "י"ס:שה 1לדטעיט,ה' שצון שלי :י יכטעילום
 ל*סירוה* ?וחות?ס?טסיות - - - יתרות סלי הזבו : ןושם
 1 שלאית נסך'ייף2ל?ה ט?לוסי עמומות שיריונות

 9! לקורות ימ(ע לדףוקירות ** 9יורות נקשי סטסצכ1סן

 ?סחות! ~PO חבץסס?צב1
 ידר"" n~rv ?שמ למיהצר

- -
 עוינ*

 ק~

 פרידתה על רל
 תנועותיו ג' הסוגר ונסוף ברעת, ויתד שית ויתד, שית ויתה)שית

 קטר שי ועייוז 9סר סךרי סן, י פרנס טיליה מסעיף8יץ
 שזלה! נמל לב 9ל 2ליחוסם 6! ללוע טינו ירייה יוםיז סנה לט?סקץ' שדו ! ' קמךס'נר שוסף יום וספי לקבותלולי " שש 1דיעי מילי שאדשסק ; ' יזוע עיף נסלבטש

netv1 עלאים של לף טה ירילהז 

 18 גלבוע אלי לטל-לתמוז טהאו

 לבי. ממעמקי היוצאים )"גריפע'( משלומות עמוסה 11 שירתינ
- '  

 )מוקש( מפגע לבך קירות הפא 8

 עזרא. אבן משפחת לשם גם המשורר רמז ~anitp במרת י - בלבך. לחדור יוכלו שלא הזמןלמקרי
 במקום )*רבנות" לגי קוה לולי * - לביי בקרב שוכן אתה כי אתך, ונד נע לבי גס טמני, בנמעך*

 כי מעידים בינינו( המפרידים )ההרים בתר הררי 6 לגוע.- לבי( )תם הלבבות תמנו אזי תשוב, כי*לב*(
 אתה 1 - ,כילי". פן הפך "שוע* מרידתך. על שומך שאני הדמעות לנגד )כירי( הוא מעט השמיםמפר
 רבריך יררו ולמה לשון? עלגי בין תשב למה ברורה, שפה בעל אתה 8 - במערב(. )שהיא ספרדנר

 ? הארורים גרבוע הרי על חרמון, כטלהנעימים



 הלון ודה ה *י80

 מענן. הפררו *מרי שהנ"ל * ען*ך,
 ותנועה(* ויתד וש"ת יתד וש'ת,ויתד

 קלוטים סיטי קייותעניף
 חדושים. נסל סקסיהסל
 ס9?ה לא על חויו ?םסיב
 !--- 11 ל:טימ ?וו :מים-ושיןועם

 חדשה מסל 81יז 1 סדשסנהה
 -- - לשיטים ב8צסע-אלוחקיה

 לקרר 8ם יי אנוש חפרךלא
 *, לימים יסד טלאםלהוציא
 וך-5יש ט?ז נקךדוולולא
 יקסים, שךץ מליה לאאזי
 הךע :יטב חשר יברויאש

 18 שיסים וךקכ שקייובו

 לקלל יומו ענוש,?סקק4ף
 סןעיטים, ך;?יו שתךקכ

 אסרים ו9ךכוהו סיוםיהוא
 ; ספקיטים וסלו אותואשר

 9את, 9ךיא יקי טייל91ל
 ; 4 רססים הלה ישיךסנסת

 חצירו אורים :לשכו -1דואנ
- גריסים לו וסם ורעםולא 6  

 4ליסן יין ?כון יום?עימ
 --- ןססים :קזיוליות משהיל13י
 ?י9?ה 9נולליםךעטעסי

 ידטים*- טנוללהושדיצה
 טיש סקל פדגד ן9ן ליסטירף
 : 6 ?לוטים ויוניו קרב לבוחשר
 הטיסם ש49א 81ם ?םהלסר

 י נשומים קציי סיףסמורת
 לתאים ןל נקיקיחססי
 - - - סכמים סעיניסם פיהאשר

קנן515_
wNw.daat.ac.ll~ ורוח יהדות לימודיאתר

 נריב ולמה קדומימז: "נחל הן עליו השפוכות והדמעות מכבר, ידוע רבר הוא והפרידה ":דוד'
 נעשה.- ה' בגורת הכל והן ? הזמןעם

 לאומיפ אחד מלאום יצאו ועי*ז אחזכ, להפרד רק נתחברו אדם גני 1

 וכן , והולך מבאר שהוא כמו רקב(, וגם מרפא, שקוי גם )בו לחברו ורע לאחד מוב שהוא דבר יש 8רבים.-
 יתאברו בארצו עזב אשר ואוהביו ההוא, המקוס אנשי בו ישמחו אחר למקום רמב"ע בלכת כי הפוידה,גם
 בנסוע חשכו שעיני כמו בעדו, חשך עולם בצרות, המטופל הדואג, האיש רתמים.-6 כנחלי זאת,-*על

- מרמה, אנשי תמורתך לי נתן הבוגד הזמן 6 - וכו'.משה  שנפיל המן תחת אמצא אתם כשאדבר 1 
 בשיהסי ושומים חצירוק



81 והמליצה. השייהאנצר

 הרל. פרירת על משירמו.
 ותנועה(, יתד וקת יתד וש"ת,)יתר

 ' ורע. קולעי סיונלגום
 צלעי; סין עסיסם לא??לו
 2 וקקעפ לי, שלרמכם 4תסנעטם

 ? קיצועי יצורכם צלסוחטם

 לעסי דם שארית עודשליעץ
 "סיימי סולחך 4:שדייגי י 3 מדיקי פנקסיי סיםהשר
 1 ן?עי צלחו ?לא סן, :שיסים

 1 יה ?לי ~סיש4שע : ליויזיד

 שכשיעז ?נישי :זגיסימו
 ?גששי בישי ישע?עימיסית
 : 6 טוקעי ילבי סדיםולי
 קלאסים 8 ?טדעיקולעי

 לרעי* לי רףיורוהיי
 - - - 9זעי1 סגם ור?'4זולקה י וןכרני לא נדיד שמרנאיץ

 ישי-קדידו ס4כרחלטה
 ! 7 ?44י ?;יי סליקי שתושים

 במצרףמ* הנגיר שמואל לר' תהלה שירפז.
 בסוגר(. ותנועה ויתד ברלת, תנועות וג' ויהד תנועות)נ'

 48רי5ל ליקי  קץ וטןסייע

 9* ימ4אל עוד קיא זיוימוסף

 הרה קלה לששי עדסקיל
 ספידת, צהלה פקולהולמעלה

 11יסרר כלה לפגעונלבבי

 ?כיח-אל כטמר ?שיתו שעמדכי
 42* שריכל הוד- פניו בהוד אחנהנם

 : 18 למוסר כאמות סיטןלב5

 י והכוונה "וכמעט", : ברודי אצל מובן, לו ואין "ולמע:ו', כתוב כנוסחאות 2 - יחיד. במקום רבים1
 גנכתימ אשל יגכי דמ' מעט את לשפוך התחפוץ 3 - בחלום? גם אלי להראות נמנעים שאתםכמעט

 אותי משעשעות ברעי הוגה שאני מזמותי 5 - אונניי שוארים קשים 4 - ? בדם המעורביםפרמעי
- הכית* פי' כנ"ל הרעית(. גן )ר"ל נטעתי אשר פרדס יש ובלבי עיני ?נגד ועי אי: אס נםבעצמי,  

- וחכמות(. מדעים מענין אחרים שחירשו כמו )ולא תקלל" אל מלך במדעך "גם מלי6  ואראה שאפגענו 1 

 שנער 0נ - הרמתי. כשמואל ישראל את שיוטי; שני לשמואל קרא ה' 9 - ירושלים. 8 - פניו.את
- בקולה. צהלה והיא בהר, יושבת יהודה( רי מקום )קסמיליה, ומשרר בעמק, יושבת)בבל(  :כסף לבי 11 

 .סוחרה נתוב במסהאות ה',-13 מלאך וכו'.-2ו אעמוד כי ולראוהו, לפגעו נתפרד, היותי ימי כלאדיו

 והסוחר טוב, כל מביאות המותר שאניות כמו : היא והכונה היתד. להשלים כדי "לסוחר", תקנתיואני

 רק מעשרו מהנה הוא הוא, שעשיר אעפ"י שמואל ר' כן ; הם לאחוים כי מהם, נהנה איננובעצטו
 רוחניות. טובות רק לו מבקש כעצמו והואאחרים,
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 הלוי. יהודהרי82

 -לאסר ס?ן'ות :14בסלקו
 טשסי, סיות 4?טווז כזד הוא8ף

 5ל כבוד :ימד שף :הר, :ימדלא
 לסולם ומורלסיות

 טצלהמ נכול עליצא
 :ר'?ל:ם נלקישת
 אפר:מ צוךרי 4ל8ך

 !י4אי ודוי חרקיו סיךשי

 2.- ונושל דוד ?י קכו?'י לעיות?ד
 ונסיה, עקצץ 8, למענו פעללל
 4,ומחיה סריה טין שויןסלק

 : 6וךנה דנה כן ?סו 42שונם
 למ,8ל6, סיכוי ירב-?םחילדו

 ?ש481, :קד חלקיו ל29י8י

 לסך8ל,ויכוח

?יוקף
למשףן
:שסף

 בניו. ושלשת הנגיד שמואל ר' אלין.
 תתעות(.)ז'

 אורה היתהליהודים

 וךסכ ימשלה:אסה
 1סב, כלהליגורה
 סש~דוב :!4קכליאון

 :הוךה' ?ךלה 8סאומף
 שלשועים 9קןהךנינף
 9, רוקים לסירתסישיחיבם

 10 צועים 9םולסישיע

 "עברה. קח-החומרים

 1! סקנורה קך?קלשת

 1 ל היס שסערהילסי

 ומנחיל, גדלה נוחלרם

 וטתחיל 9סךםמזעיי
 11. וקטויה מררקס

 12, 41זרם יישלם אורדולקי

 גורם, ס"ניניםוזכת
 לרם ךעמד לדור טדדרן
 יני מדךה עליסם :עכרלא1

 הם ישראל( )בגי ורעים אוהגים רק כי עד 2 - עלילה, מתעב כל וינום( )יברה ישד חציו מפני1
 ענוה גו י'ט הרמוניה, מלאים ריש מעשי כל ר"ל "מען*-הרמוניה, 8 - סביבותיו, מקבץ שהואקגוציו,

- לכשנצרך, גאוה וגם שצריך,גסקוט  - המצוות. עשית ונין תענוגים בין זמנו את מהלק הוא 4 
 - ר"ש. ניי נ' הס המנורה, קני שלשת 1 - שלס-, 6 - וענינה. רוה ולפעמים דוה נפשו לפעמים4
 גש )במו 2קן'1 בהם ואשר 0! - ישראל, קהל רועי להיות העתידים 9 - וגרורה. חורה בקרבו המהבר8

y~hר"ל קטורת, הרוקח איש כל וגומר מתחיל ממנו !! - וכו'. האומרים )השובאימ( הצועים את 1( גו 

- תהלה, שירי לשיר החפץ אישבל  
 בתער יוסר ולא לעד יעמוד )זרן 8י - בי:* ה על נאמר זה 11

 יעלה"(, לא "ומורה)מל'
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ססששי,

 יי-
 2 קידם

 נטיעים ומיסף ?לה4שי
 וך?ים טלף עללגם

 1. שמורה קהיוישרש
 2 חנקכן ערלתלעמיטל

 טקסיה, זליקדרת
 בכויה ךשכנוסיעיו

 3. הוךה נסךר שב שיתשל

 לירים  ךשיחיהויקד
 " סיים וילי  יריר2י
 שטים כל לנם 42מדק'

 עכורה* ולייל;ניד,
 . ווקלש סרני שםץ4יל

 י קחדש, ומלכיתייייסם,
 . לטח?ש תשוב94רנה

 ?חרפה** 4-והמלסיד

 שלמה. הנקרא מאוהביו לאחריח.
 תנועות(.)ח'

 לילדה רב יזוםשיום
 5ן *ישוו שסי שליי 8יגה

 6, שירים לילוסיסים

 7* לשון ד9עי ללויויעד

 : נומי גרשו מדודוה4א
 1 1 8 ראשון לי טה אחרון ליטה

 ?ל לבי מרזב?י
 שישוו, טעל !פרירש4ה

 8.- לזשיר השבענם
 לישון. לו טקס4פו

 כאביהם, יהיו הבנים1
-  - חורתי*. חדר "ואר מל' י - ר"ש. של אביו שם] הוא חנניה י 

 לשלמה רב שלום ה' יט 6 - אלהיה. לטקדש תשוב )בשה"ש( ושחורה" "נאוה שנקראה ישראל וכנסת4
 את עושה הוא פרייתו ע"י 6 - שלום'. כנהר אליו נוטה *הנני הכתוב ע"י ויה )פישון(, נילוסכנהר

 אליו תשוקתי את חליי, את המוריע הושון הוא דמעי 7 - שנת'. יפריע כי ללילי,שמ~רים,לילותי
- ntpb), יהוא *דמעתי טנוקד ,אחיאסף)בהוצ'  אחריו, הבאים והבתים 1,ה הבית פירוש דעת' לפ' 8 
 יישן, לא אז גם אצלו ועהו יחי אס ר-ל "הוא", ; שנתו תרד סכות שתי ע"י כי אימר המשורר : הואכך
 או ,הוא* היא הסבת אם לו ומה לישון, יכל איננו נ"ב פרידתו ע"י ר"ל ומנדודו" ; נו וק הוגה הואכי

 תמונתו ישבע אם מו"ל השבע גם כ; לישוני מגיחה איננה הפרידה( )ר"ל שהרעב כמו הן כי ל,נדודו'
 השנה, את מטריע אצלו(בהיותו

-  - מהתלמור, לקוחה ?* ראשון לי טח אחרון לי *מה המליצה 
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 שנור: נכעיר לאו"כו כסטייקם.
 יח11י(. ינ"" " וב' בדלת, ג"פ ויתד)ש"ת

 נשקעו אשר סם גרעיניםלא
 ! ד9ע' ששי עיר שם. אם9י

 ! תשךפם אנסה שש re שוחרי,שט,

 4! שיועז סבכי שזוקנסטה

 נ יאירו קסכי מנקדי ננוזף9י
 נ9עו9?!--- 4סלים.ט:קודשחה

 לקחו וסגה חיב, לגטיםעלי
- - 8- קירעו קלא וסחשסנוף  

 נסם סם, לסידים 9י כשאנום:טים
 991ע" נלא 9לטטסנסלים

 אשר 4 9ר91כי:ם עיין, ךלאנסלף

 - - - וטעו וסם חוניםסחלבי
 הזקרה של לשם, ? לסי D~q :שושל
 2 6 גשו שככר ס?מונוהסם

 ושן הוד 6 צכו2י פנים ססז.הלו
 נצבעו!--- סזין בקדרותשייה
 ישר רחכ9יס, צור ט5י?לים
 ! יבעו שקם שת לחותםטלב

 שכת- קי היסעו ס:20 9הוףחונים
 !--- ו י סקעו ששם ונסוהקון

 1פררי טטף עם יחייש'ף
 ? 8 ידעו 9ף עם :מותון שיףאו

דענרצ
 ורוח יהדות לימודיאתר

www.daat.ac.it

- . - -

 אוה חמנחמים אתם וכן אנחותי, באש תשיפו פן אלי, טגשת השמרו לבקרני הכאים אתם1
 - ו אש ממוקדי לנגוע דמעה נהלי יוכלו איך התפלאתם אזי קרני, מוקדי ראיתה לוא 2 -וכו'.

 עפריעה*-שלום(, התלמור )מל' שולמו לא ועוד ונפשי גופי את לקחו וכבר חוב, בי נושע )הזמן( הימים8
 1 הזקנתי איש: ישאלני אם 6 - יסעו, ובאמת כהונית בעיניהם הגהשבים נים באניה כהולכי4

 ),החש עברו כימים אותן תזנר אל אנא לו:אומר
-  נקבה(, ת' ז"ר 

-  
 לפנים חיו אשר 6

 יושבים הם בי הידעו הים(, בתוך היא צור )כי הי6 כתוך החונים צור אנשי 1 - וחן. גהודצבועים
- ! ? הגדול הים היא ועיני המבכה, עיניבנבת  ממך, נפרד אשר אנשים( )אז איש לחיות יוכל איך 8 
 בשירי מצוי אנשים( )או *איש" במקום )*עמ' ? פעם יראותך זכה אשר אחרי לטות יוכל איךוגם

 .. . . ערביו. סגנון והואקרמוגינו,
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 )במצרים(. נריבלכבורכ.
 . ושית(. ויתד ש'ת 1"ד,)שית

 ונלנלים נלימ עליךסב 8יס4 מוקלף 4?ןסקר
 ולעתן, שרץ בקריעל 1, סרן נכית לנן-ריקןיושב
 צורו רחמי שיומףהקו :כר א"ר טסם שלום"סל

 4מדוסן* *לה סקסםיום trol סהום קם יסיתולגם,
 קרח, טללת ושינו -לו.

- 2הרסי  דקן* קמוד זכי גיא 

 אלפמף* ףצחק ר' מות עלכא.
 בטונרג ונ*ת וב'פ בדלת, מפ ויתד)ש"ת

 לסף קלחות תורה 1ן9תכ4ן רעשו, לף מיני כיום$הרים
 ס?שי4: לף לסריס44י'ו ?גשו ?ף ס8ל מלחטיזי

 לממד קבועים מח קצרו לא-
 1 ירשוסיף דבונותלולי

 עזרא. אבן משה ר' מות על משירכ2*
 תנועותיה)ו'

 טתו4ה קיאת4לי סטטיקה %19תקלי
 פיכה לך9עותשין 4תסי9קהי 5,שיטות
 דיקה 92שיקלל nlK~m סרוססשד

 8. יסות ל9ביוזל ?ינית*וסקסזסה

 כבני משוור הנני ' - חתונתו. אהבי קרוב כומן נכתב השיר בי התן", "בבית אז ישב הנדיב1
 לגרום מוב ויותר סיגי-, ,ביום כתוב הנוסחאות 3כל ש - ואבירת. דתן בסוד עמדתי לא אבל,קרחי,
 תרצדון קיימה הכתוב על הו"ל )כדרשת ההיים כל רעשו תורה מתן שכיום כמו : והכונה סיניז,*כיום
 עליך'*- ש 1 חב ,משיך מל' פיני,-* הר על כמו התורה, נתנה בך גם כי יען לך, גם רעשו בןהריס*(

- שאנגוד. נשים6  ,לבבן תקנתי התנועות מספר ולמלא *לכ', כתוב )בנוסחאות לב" *מגנת מל' 6 



 הלוק יהודהר-86

 8ךי4ה אקש שם-- חר, חדר יסדת2ל
 nvsRQ*, סייה3שמו ?קר לב ן9ל --שקר

 nrD3 איףרוס יקר עין כל4בת

 -- הנות! סשך4ע ו99?הי" 8ישונות.הששיף
 ישראל זסירותיעים :דידוייו ביליענון

 6 האל סקיצותוהוד וצידוקיהי9ליצוס'ו

 קשל ?תורתוטסןיק אדוהיו 8תוסתכן
 סטכינות'ומחטבי. סקינות. סיר2ל
 1 :9אר סי 6קתומותיו שגר טשי שזרח,?סיר

 ישא". ערםודור וממנתן במעצר?כן

 ז :סיחר בסיאהךיו 2 אסר - רויםוטסת

 י! ושלשונותשנוים ושנונות.סינחות
 ושסירה הסםיביר הרחה שסי ראש של2ל

 דורו פסדןאכן צוחה חוצותנסכל
 8 אורו ית שלשתם ' ישסה ססיוהנהה

 --- rl1liu "ייי וס?9יז:,'";!י - - - טילותושיננם
 ,:,,1 :נונותיויודע קירה גאותכשרת

 ?ניס" 8תוסמסטר :כד טר4שוסיו8יף
 0 ?ינוסיי שםיסטר ל י'" קפירנעשר

 --- וסיפונות סולויות .,. ומבנות!טענים.

י

 הידד".- עליך ייענו כמו נכה צעקו, *.
 אנחות רק אסף חתים תחת ר"ל ; אוגר-אוסף 9

 ויגוה-
 ככיסה,-6 שנקבעה 6 אהיס(,- ג' עוד היו עירא לרעם 3כי ככוכבים מאיוים היו אשרץ

 האלה,_

 - טהומיט, דביים עתה יבאר מי ויל *מחומים*, להגיה נכון ,והר8
 - הדור, עתה יהפאר בפי 1

 ו עועה את ה' גא יכשר 9 ענן.- הער על והשכין רמב*ט את )ו'ל הדור אור את ה' לקה הדור בעון8

 בהיים, וצוותיו נגיהתוע"י



 .ן, , ,, -~ן,;
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 אברהם. ר' מצבת עלכנ,
 ותנועה(. ויתד וש"ת יהד וש"ת,תיהד

 ךכסים תוף טאורמ בואס99ם קיים סי הדמעותהידעו

 לתוכם, טה רקעים יךעיולא1 חטים? סי מליבותהךעי
 ולשר תם וגדול שר9ת91ם
 וחכם. נבון ואיש ה8לוךא

 '. פריצול אבן שלמה ר' מות על קמנה קינהכד.
 כנ"ל(.)המשקל

 ישרם נישי :דעה י"אטת' 2, וסילף *רי 4לי יערועק
 . 4! נסילל ?ש :מותיז סילפיתוי ' 3! ליל לסא שסר לאור קנה4?ר

 6. הרמב"ע( )אחי עזרא אבן יהורה מות עלכה.
 בסוגר(. תנועות וג' וחם בדלת, נים ויתד)שית

 ך?ו סקל, סאמש כי ומןדחה
 ! 6 חזז וחפו ?ליי ל4רשטד

 "י ייך לסרנ לקבו ?תשד
 עוז* הסמיי %לויהרנ

 סף 89רסעת 9רץ קמול9ר?
 7* שון סקסי ושיפיק4ןסא,

 שסטה לרחוקים סדנכםשל
 : 8 נ1ן :ניפון עטים יקוטסי

 יוסף 9עדשנק"ל !' 0י 'ףסה ליויאירי
 !'* *?1ן לי יאמרו :הודהו29ד

 של בית וכל רש'פ, מות על גדולה קינה המשורר חכר האלה הבתים שני של המלים מיאשי1
 ידעתיי לא אכן 4 - לילה, והנה 8 יללה.- מל' ם - הקמנה. הקינה של בתיבה מתחיל חארוכח"קינח
 חוח השיר 6 - שחג'(. בן שהיעל הכוכבים גם ימותו כי תמו'(, ,160 מל' ).ספותו*, וימת שמעבמרם
- לפ"רי המשקל, לפי תקנתיו ואני הדמום נוסחאות בכל נשתבש הראשון( הבית)ביחוד  ראת באשר 8 
 נהפך* והזמן הבל האנוש כי שרטה הגיופא אח. )בהוצ' והרגו ן, י ק ל עליו נהפך ל, ב ח האנוש ביהומן
- המשקל(* נגרוהוא  מעי 9 - לחך, עתה ינעם לא היין כי מיין, הבבי ימתק הזאת הצרה בגלל ז 
 שחוך חאח ות יוסף 9 - זיינו* וכלי חרבו מניף הומן כי בראותי הרתוקים, עורא בני לשניהמו

.npnsaS- 10 לו. לחכות ותוכל בהיים עודת הוא 
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 ורוח יהדות לימודיאחן
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 הקדושה. לארץ והמסעשירי-ציון

 לירושלים.א.
 וש"ת(. ויתד ש"ת וש"תן ויתד והנועה)יתד

 דב, לסלך קציה "סל, משוש סף,:פה

 י* מקרב מפיסי נפשי גק99הלף
 2 הדם טן?רה סי נכיר, רחביסמון

 סרב, טהר ן9נך 9להן ט?ר9בויף
 ער נשרים, סנפי ןל ומגגיימי

 ק הסירב 94רף סדייעמיידיה

 9ך1 שין טלשך 4 ו"ם -יר?"יד
 עיקוםואם

) %7 ?רף 9סש נלזדךגרי

 :עקיב
 לקן ני 5 טריה יקניך טתחלא

 ! :ערב סדסש לי ך4ייךוטעם

 ארץ.ישראל. לכבורב*
 פעמים(* שתי - ויתד תנועה ויתד,)ש'ת

 אערב יםוף ושמסייאזרח
 ופיך אסל' %שי שת שטליה"יד

 ז:עכב

 יעוף :חמכק נדרי אשלםטילה
 9קקל כגני אדום ההסלציון

 .א-.
 =,עי
*.,

 ?סו 99רד* טוב יל atu ב?ימיסף
 "! 9הסג דסיר עירות ראות יעיני:קר

 aw~, פמקוםי
 מפפורי-

 ומ. ח
 קר%(-

8 '1 
 אבגיה', %ה עבדיך רצי  שכי כמו6

- 
 בעיני נקי 6

: הנחרב, המקדש מקום עפר ולחונןלראות  

 אפ -ח * פעשיל,= דפעי שיתעיןעד
 פזמי

 .ן19/=
 שזקן SB9 רון אוו שוב גל אתיעם*

"iyS 
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 לא"ף* לכתו על תוכחה לו כתב אשר לאיש משירנ.
 ותנועה(. ויתד ושית יתד וש"ת,)יתד

 שרמים ?טך9רים ינשס4י---
 1ן שלסים נוראי ארביםותוכם

 רבירים תוקם ירכי??רים
 : כמוחים קוצים ףסש וערתותוף
 וב"ש ?לם שלום לא ייךאם

 2' וסיסים עוטים ?ישה?עודה

 נבקש תלשינו טיתלצען
 3 ואקו"ם רזים בעד אושלומה,

- - -  

 זמרים מסים שוסיוהמדב
 14 שכוחים וסיחותוסירת

 ורמה טסת טקום ית?שסר
 - - - 1 יקסים מת מקור שת?נמש

 במערב או במזרח לנוובש
 ?פוסים6--- עליו נהי סק;ה,מקום
 והבן דודי ראה ןם נארשה

 6, ופסים טעים ממוקשיםומור

 ! :נניח סיטת תשייףו8ל

 7__ יתהים 8ם וי פרי לה שין?שר

 יסים ?בוליה יגרייטע
 8, ופושים תהו :מזד 2לבנוום

 ויעור ריקם ילב לךךסש4ב
 ק ושיסים שינים בלב ?לאופה

 .יךחות לי הבקש !הוליה
 1 10 ארסים שם ולעובעקלקלות,

 הים* , עלד.

 כנק(.)המשקל

 סי לשל תשעטיההיחני
 טשיס; שלאות יקום שתלשסר

 לנשק 99שס4י לא יי4יי
 יקי"; י2י ושת סיסיסגי
 9ט?היי פרום עלי שבשהןלא

 ?מהי12 וס?ליח4וס?חיסיי

 חרבות נושאי אירביפ בתוכם אגל ומתוקים, ערבים בדברים לקראתי באת הנה1
 )*מפחים שים ביר בהיותה )שלם"( ירושלים שלום לדרוש עתה ראוי שאין )כדגריך( יונח גס ולוי )שלן-חרב(.-

 אחינו ובגלל המקרש בית בגלל שלומה לדרוש ראוי זאת ככל 8 -. ה(. נ', לשמואך רומוועורית"
 הארון מקום את נבקר וא כי והיתכן האהובים, המתים קברות לבקר הוא מנהג הנה * בתובה.-היושבים

שוי,-
 - עליו, בטוחים נהיה אשר 5

 אותו המניאה היונית מהחכמה לסור המכתב כותב את יועץ הוא 6

 וקים נצב פרי אבל בל, בעיני חנה הנותנים )*בליפהען"(, פרחים רק יש לה ז - נפסדות. דעותלידי
- לה,אין - תפל, טיח ופוחים תוהו על בנוים דבריהם כי נבוכים כעצמם הפלומופים גם 8   

 וכאשף 9

 והחסתה, התורה דרך סו מלא.- פיך יחי בדי4ליקטיקא ורק שנאת, כלעומת ריקם תשוב בדבריהםתעיין
 atl~tG טג12 להפיף לי נחגה ל" ןי ער 2טה נדלה לאה"ק ללכת תשוקתי 11 - הירכים. לכל שםשהיא

o גס *מארים"41 ? ~  ל4חיוי9י דיווח וסו 1241 נרושע 



 הל411 *הודהרז . . -- -...90

 1עזר5ל :הודה שןכר1לא
 1 דרסי 19סר פרסי-ודר?גי

 לשיטיה ככן ישר יצחקך5ת
 ; ירחי 1ךש נמוב שמשיובול

 סלסלה צית ושכסהוס29מ
 טנופך 9סדךשיי סייהשר
 @?Ch~ ענוגיופוסח

 - - - פסחי וכבוד מועדיוסדרת
 הדרי שיחים בצללסירוסי

 2 בריקי ה9ן מכףוסיםוכת
-  -  -  

 8 אף נעל כף על הלוףדהדלסי

 קרחי, ייימ עלב91ס"י
 איסי יללי סים 95יא4די

nevllנשילי נישי יירזה - - - 
 9ךךי מלדן שעיד"9ריס

 - - -- ) שלחי (~9451cibיס
 סייסי טרי שמי 5תטולל

 עסי* גבח ודיואקך13

ב.
 ושיה(: ויתד שיח ויתה)שית

 ומשיחות זנות 4ליקראו
 אחוור ועל טסים ו2ל?לומן

 גהנה אשר סלה אסירט5ת
 15 רוחות %ר רוחו וקםלם,

 כירח, ליד קעךב בידדחוי
 : 6 לדחות - חח לנחות, נעבר!ה
 8ן שכשע, לות וביןכינו

 : י לוחות מעגה ומיניוכיס
 לא ס4י"-עץ' יסךוהבור

 ג 8 פחות אבל ארבע, ולאקרקע,
 ר9ליו, עלי לחמד ואיןיושב

 1 9 יילויות רעליו וסיןשובב

 נוים מפע כסאחולה
 וטי'הות". לסטים טאינם

 "רקחי 9ל של יטלה'"סי
 וספחותחנ שם משטיםסם
 ro לא הם שם למשטיםלא

 לקחות342 יודעים ךקל'ודאים,

 ביתי את התלפתי ג - תלמידיו* בהירי כנראה היו להלן( )המכר ויצחק עזראל יהודה,1
- רמונים*, מרדם *שלחיך מל' 4 - ערבי. בטוי והוא ברגלי, 8 -- האגיה. סבךהממוכת  ש אומר המשורר 6 
 רוחם הפקיר ואשר לים, א"ע )מכר( הקנה אשר תקוה אמיר מאת ובו. משפחתי את בשלוםברכו
 - חייו, תלואים ברוחות בי הים, רוחות בידונפשו

 מזרהיש רוח אל מערבי רוח כיד דחוי הנהו 6
 ),לרחות'(. מממרתו וירחיקהו ידהנו מזרחי ורוח )"לגהות'(, חפצו למהוו ינתנו מערבי רוה ;ולהיפך

-   טנו  מבייריפ המפינה של  הרפגיפ לוחות רק ר"ר לוחות. מעבה אך ובעיו בינו : הוא  השעורז 
- המות,ובין  אסית ארבע מחיק ואיננו בקרקע. איננו המפינה( )ר"ל ryn בארון שבתו מקום 8 
 בלשונן )שמקורה תלמודית פלה שלסטים" 10 - רגליו* את רפשים מקום לו אין 9 - מזה. פחות אםגי
 על הכונה כנראה *ומרוחות" ; וגתים גולנימ ופירושהווי(

~tp'lo  
 רק בספיגת גג - 1ש1ים.

 יפפ גיוס  לשהות היורעיפ יק =[a  והארוגיפ* הטריפ הפ צעירים, של אכסוף והחוגס.ב,המלחים
 tDtG~n1  ולא 91פינה  והןשפ
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 -' 19 לזאת רניךסעיכי

 ק 7סיחות מלב בעלו סיף-

 סשל 9סק "יד ש??9ה2ד
 וסז9חות, "רון מקוםנסח

 לסיסים נוטל לקלשגמי
 וס?9ח!ת3! שירות 9פובמוכות,

נ,
 עה(. והנ ויתד וש"ת יתד וש'ת,)יתד
 :ם סטירי ישיר טל"לס.!
 סלטי! :ם: לצולת תאסרוטל
 קודה חכךיף, אורהסדי

לנל-

 ; 8 סע?9י 5171 :ם

 8חכקף עי יקוםוהרבי
 :סיסיייסעלי

 4* ערכי על

 - משאלותי לי 6 קנו לא2איף
 עך4י! הוא ךטיה שיטחו9ף

ד.
 כניל(* )המשקל.

 ? הל9ה6 טסי 7?ם טבולסבא

 מריה ד שך יגי לראותואין

 ! עוף ושין ס"ה ו8ין אךםוטין

 נשצ9ה? :שכ" סללס9ףז
 9טח; לי -- ושוחה קרלךשת8
 ערבה. לי -- ההרבהשיץ

 1 די.י ז זרז ;:זז

 יי פיז ע9י ל9יוטיש"
 יתבהק ף%%מ ט"ט9י
 נמצולה יהרטעיחרולועען

 0ה לעלעה !גונב ולהום ויךשסייב

, --. פאגיה ךכק,ט סיםךלב  

 ". ננקה סלם בנד שיאקאלי
 סף 2ק ס%ל1 7נ9,%י חעף,הם

 2ךבה! אלקה טחןשחלי

ה.
 %לגשמשקל

 סרןה, % למוסה ניעילף
 ! 3ן ימוךה סעיד סיטף2הלף

 ו?נ:ד יגע בעת 'ץ?סח9ף
 - - - וניךה ניעה ב9ל אוךהנלך
 ודהם טסתי "הום סחרםועת

 - ך ד לסךה'נ סיא סקלני ?8לי).

 ונתשבהות בשירים אגמול ירושלימה אבוא כאשר 3 והכליות,- הלב קרב ר"ל חכמה*, "בטה-ת מל'1

 הרוח יהרל שדא לה' מהפלל הוא 3 - לחסדיו. ראוית שאינם חופאים לאנשים ר"ל לחיבים, מובות הגומלל,;'

 יקרבו והרוח הגלימ במהרה.-4 הספינה את המעבירים הגלים יחדלו ושרפ הפצו, למחוז אותו המביאמערבי
 .יתמו', כתוב בנוסחאות 5 הערבים,- עול מתמת ויוצ,אוהו אה"ק( )ר"ל ה'" אהבת "עול שם אשר המקוםאת

 )מל' לי ערב ה' אתה והן שאלתי, את והרוח הגלים לי יתנו לא איך ר"ל *ית:ו'. להגיה נואהולי
 ערבון(._

 את והחריב מבול *הבא כממפלא אומר והוא פביבו, אשר והריקניות השממה את מתאר בים בעברו המשוררם

- תמו'- *ספו מל' ז וכו'.- לראות אין כי זהעולם  11 *הבה" 9 לי.- 'נעם מדבר או שוחה אפילו ובראותי 8 

 מה בה,-י! וכחש הגננה המסתיר נגגנ מהעין, הספינה את ממהיר הים לב ב"ג-כ"ד.-!1 מ"א, איוב 10האניה.-

 ובין בפוחה שהיא בין תמיד, נפשי ומודה משתוווה ה' לך 8! !- העלוז יזעף--ונפשי וים ההקבלה:יפה

 מפחד(. יהמו וקרבי מעי גס )כי מקיבי למר כאלו הומה כשהים צרח, בעת לך אורה וגם אהררה.-
---. --.-- - ----- % - -  - - 
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 ן לחועת יחך9םךססית
- - - 1 לשדה מצפשומדךמ  

 יטבתה סיקל 5ססרוילי
 לצע", ייחם ?9י מיץקיים
 וסחן קלן עלי לדאגולא

 --- אכמה כל על ולא הון ןלולא
 2 אסבתץ לאר זאתונקל

 - - - ?תורה שעריף אבאעדי
 בארצץ קבקךסי 4תוקטן

 ! לעדה ?ם לי סגלהלטי

ו*

 כנ"ל(.)המשקל

 לקיים, אסי :קרית~קרדף
 1 סףשים13 לססעוטףקטיף

 . וואלסים לעבודת:אזרח

 - - - 1 האנשים עבוךת 5לותיסוף
 4 הון נ9?ף עוד לף ימןה:לא

 לס:שימ. קלטיוסייעה
 . אל הצת 5ל עצתה מ9ל?טה

 ן סך4שים סטית ט9ל ומור.

 יסר ליוצ-ףךסקרשה
 6 :חשים קצים 4שר:מוסיף

- - 

 י9טר 2ז ךצונו לישותסנה
 ק שללשים :גבור כץ9יוקל

 לכבד :פים ?לב ומופך8ל
 8, ומשים קטים טס4קוקרים

 שילסים :ריהםיטלסים
 9* טסרישימ ססךשיםוחכמי

 פלהם, נסח הלסים?סף'ם
 ; "( יבושים יחוךיסם 5י:שיים

 ת לימם ל49יףוטמטום

 ; יקושים אם סי לף ס9ךח81ין

 ו' 48 קלעים ויזמווימופו

 48, קדשים ויזועולנועו

 ?טים יצמית רוסהר
 טך:שים, העמריםכנושאי
 ?ךנות טסם ט"שהיסרם

 ; 4דישימ'י טסם ששה4פ2ם

 ידיות, ץמו סס4כךםועת
 5י' יסיים דמו יסליםהת

 16 שקרונים דלקיםוךאשוסים

 ; ?Q~tn ל"מ :"ין קצקעונים)',

 כן ,גהדפמ*.-י נ"א ; מרף למצוא אהליה לרדוף הסכינה, אל ובוא ומעיוות מחרצות בים אשר החיות1
 לר עברו וכנר הנוער אחרי תודוף העוד לנפשו: אוטר המשורר ה'.-י אהבת למד בעיני נקל גניתי עזבתיאשר

 כי, החושים, הזף.-5 אמרו לא *ארבע מל' די, גליל.-* להתעופף )חמושים( נכונים חיך וימי שנההמשים
 אל 8 אריה.- י-י'.טו 7 לחלוף,- הממהריפ ימיך בשארית לאלהים שובה התאוות.-6 את מעורלים הםהחושים
 וחלשות רפות המלהים ידי כי בראותך תחור ואל 9 וימ111.- ימוטו הוים כי כראותך ים בלב לבךיחרד

 המלהיפ, שמחיפ או פניהפ( )נכה חפצם למחוו האניה את מוליך שהרוח בעת 10 ומלהיט.- סחבותכבלואי
 - האניח* מדרשי י' - לך. למנום האקינוס רק 11 - ואבליפ. בושים הפ לאהור דוחפה שהרוחובעת
 את הרוח תעש פעם : נשדה העמרים נושאי כמנהג במים, תצחק כאלו הרוח 14 - האניה. שר הדפנות3י

 )ערמת כגדיש ופעם ומישור( הלק )מקוס כגורןהמים
 עמרים(._

 לאריוה, דומים הם הגלש יתגברו כאשר 16
 - לנתשים* ידמו יחושווכאשר

 אחריכן ילקח "כי מל' *דלקום" אחריהם, מהבאים נרדפים הראשוניפ הגלים 18



-
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 1 בשיר 7פל טיפ שדירנצי

 ; שלשים דשם וסתרן-

 . לבסים נקייהךסט?ה

 ; 2 מקלשים ?מם?ססטןם
 8 בקילים פסיליםומרט.

 ; ' נחושים שסעים,ונשים
 טה?ליסם סללהךריס
 - - - כופשים ס4ן"ותויצו
 ?סלן כלם בנב חולנסגל

 6, טבעיים טדעםוסךללי

 לקדשי "יש ?ל נסטללינדם
 - - - ההדהים לקלש פוקה?אט
 נרדמו גלים, ~לקי3ךט

 ; 6 3ם4ש'ם שדץ יגי 2לסדרים

 ?מקלות ?9ש ככאנסלול
 , ' סטטים שר ??ליו ירוםאקא
 לבישה !סב ט?וצרתקכושית

 ; 8 ?יישים ילשתובללת

 נככים ד,ים בלבלכוכביים
 ; 9 גשושים טמעולסםקגרים

 אור סנ של4 לצלמםוסדם4סם
 ואשים* ילסבות סגם,?לב
 " 4די?יום ו?%ם %ם9מ

 14* לפיטים ?פסך'ם4די-לני

 12י יעינו לךקיע דוקההם
 43 וגבישים 47ים שגי אועמסם

 . ?לישי כם לעסישימתם

 ! " ססקשים ??סי נליבשוא

 מערבה לרוהו.
 הנועזת(. ונ' ב"פ ובסונר בדלת, רם ויתדישית

 ! ךקוה מעךכ, צר רוחף,!ה

 ; " וסטפוס מכסליוס4ךר
 מוצאף קרקליםטאוירות
 18, סרוס טאיירות טי4ף9י

 )כאדירי(. הסוגר הרוה ע"י כרגע 'S~b אריר צי1
- 

 התהתוגה, היציע האניה, יציעי כל 9

 והשלישיה,השניה
- 

 - והבלים". ,צירים מל' השני *הנלים' 8
 - *ויענש*(. )מל' מתיאשים 4

 הקרשים, של הברזל מממרי וכן המשקל בשווי להחזיקה כדי האניה גב על הול נמל יעמיסו ואם4
 טפי על הנטושים כעררים דמיונם או הגלום ישתקו כאשר 6 - הים. מערת לנגר והשש כתבןו

השדה,
-  

 - הראש. הצבא שר וה השמש. שבאה אחרי בלילה המושל הירה זה המשים* *שר 9
 הכלת עטופה והיא רכושה, והב סשכצות אשר רכושית דומה ברקיע, אשר הכוכבים עפ הלילה8

 נגיש, אבני ממלואת)הרקיע(
-. 

 ותמונת ; הים מי מתוך הנשקפים הכוכבים דמות על הכונה 9
 1 כמוה מאין מאד, עד ונהדרה נפלאה היא הוה, השיר בסוף המתוארת הים, פני עלהלילה

-  
- הנוסחאות* שבכל ,יעשו" במקום להגיה ניל כן"1  

 עדי ים עיי *ושמים כתוב הרפוס בנוסחאות 11
 פני הלילה וכל היופ כל : הבית רעיון יפה יעלה וו הנהה ל"י ואולם נכון. באור כל זה לנוסה ואיןליל*,
 - יהד. וקשוריה הנושים והרק.ע( )הים שניהם 8י - בצבעו, י' - ולפושים. מפוהרים והשמיםהמים

 מניאו היה מעוגי רוה הדשים,-16 בשיריפ רוחי בהתנשא הים, ובין השמים בין שסישי ים הוא ולבי14
 והתוהים נרדים וכאלו רקוח, הוא כאלו פוב ויה נותן רוחך וה : ומשבחו אליו פונה הוא לבן הפצו,למהוו
 הפשופ, הרוח מאוצרות אינך כי "1 - הממוכהי, למלה יתד הוא *הגרר* של השני )השו'אבכנפיו
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 קעריםללבות דיות, לי כתקלא קערי ךרר-קטיי
 י 8 קקרים ססנטי.. נ. לקוח סחרור טן דרורוזיר

 ?סעיי YPTלשיש יזליף אשר נ עם לף ויספוטה
 מלנעוומל 18 לוח נב עלי ס:מ בנבךסבו

 לשיולבלל קחגי סן :דף סרקה ?אשל
 9, 94רים?טוסי 14 נפוח ?כי סיום יתנגהקי

 . נגף :קים' לצב והסע להוםורקט
 וורד94סי

 ומורדויקעו 6, קנוס וקם קלש סררישל
 קיררלס?ליף וכי וסי טייער 8 שהדיםוגער

 עברים,ולתיר נפוח. כסיר הים לסב:עזים

 אניותולךכוב אשר סצור, וקד אסור :עשהטה
 ישותולדלף 17 שלוס וטת עציר, ישיטעם
 טריותולעונות והוא ייום' ישד ששלסי מור8ד

 יטרים*וסררי רוס! ובורא טרום-קריםיוצר
 10 ?דויים41ער

 עדוריםישמר
 חדליםושישח.

 חרלים.1שסן ותנועה(. יתד ותתעה,)יתד
 :ערים1טסי מךריםקיומם ס??יזי?א4 טןריםייוחלו

 מל, )"הצרור* דרור כמור וריחך )לא"י( החופש למקום והביאני דרור כצפור כנפיך מנפנף אתה1

 מאת מבקש הוא 4 - עץ. מלוחות העשויה הספינה 3 - איש. או אנשים ט - המור"(."צרור

 לא"י אותי בהביאך רק 6 - היומי(. שיפוח (1ya בלילה ולא ביום ?א יחדל לבל מערביוזח
 הוא הרוח גם כי המשורר יוכר כמו בתאם ז - האניה מהלך את המפריע מורחי רות 8 - לנוח,תוכל
 אסור הלא הוא גם הן הרוח, אל אתחנן זה למה לנפשו: אומר הוא לכן הקב"ה, ביד אסוררק

 לי טוב לכן לחפשי. שלוה ופעם עצור יהיה ופעם כידו, הוא היוצר ביד וכחומר האנהים, הוא הצור,ביד
 הזה(.- השיר סוף של פירושו )כנ"ל רות ובורא הרים יוצר הוא כי לה' תפלתילערוך

 יבאר הזה בשיר 8
 יוכלו איך אומר: והוא ימים. ארחות ויעבור חמודותיה וכל היפה ספרד ארץ את עוב מדועהמשורר
 - ? נשרים בכנפי קשורים הם כאלו למעלה חמתנשאים ללבות חדרים להיות הגוף( תענוגות )ר"לפגרים

 - להייו-לנשק(. )לגולל עפרים" *מנחר שהיא הקדש אדמת את לנשק חפצי וכל הבל, בחיי קצתי ואנ'9
 בספרר, להשאר לפתותו נסו אשר בייידיו גער הוא8י
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 י 2"ציסםוטה סשהייותש"ז
 4- שכוריםוסלה גוערים.19יגי

 ש?ריה4ואיץ n~lvr?סשב
 טליימז919יות נקנים,לשרים
 ביילו היאאשר שפיריםנשיבת

 4שר'ם5!עבודת ידיים*?ריקות

 עישר כימטוב שקשוייווים
 רשר טובאנוש ?לאיובמוקדי
 טק?רכצפור דקזיוופלל

 ? 8 מצעיריםבנך 1. :אוריםקפלגי

 ) תסיעיולי וכעותונעל

 לסיס*שרדים דמעות.ונרד
 נעיניולסי שבועותלסטים

 - העליים.לסי 2. לדריםךשלם
 טסיבותיומיף ' ר14זווסע
 7 מעיכותיהיות בצקןהעבר

 ויבומיבקירות. ?ס1ןלקרץ
 יהורימיוסרשות קללים,לסרסר
 ! הלסיבהעלי, מןיכיוותי9חו.ז

 מדינהודרשי מביביוהליפות
 לליזהאשר נשרישהשסע

 ג חךיים?תיקה 7 ך9רים חיש?לא
 לעיפךוחילי 1 :לישםוכלה
 לניפץכ2ר4של 1 :שישםוסקה

- דמ;וה. וכשסכי בקרני לני יקד נאשר תענוג' היה ןה1  1 Irc~ והנדר השגועה את הקים 
 וכו', ויחריש ישמע לבקרים, חדשות חליפות, שהוכיחוהו והתוכחות פ - לאזי. לעלות נדראשר

-  
 חשנו רעיו 6 - עוה"ו. תענוגות מיין שכורים שהם אתרי ~ תוכחתט, על ויענה עמהם יריב לשוא אך4

 מלשר יהיה איך כי 8 -. אשרים, לאורת וה נחשג בעיניו אך ,לגרולים', עבר יה' אם למקשראותו
 ל.טכינה. מקום בה אשר 8 משככות.,- שיחיו 1 - הילדים? בידי כצפור הוא אח ישראיש
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 הלוק יהודהר' ו"ם

 94קיםסז:ם ז84ךוקשרי
- 4, שסריםוששי  4* סוסיםיהרים 

 חולהוקאיי יקיםלסךים
 ועולה'ורךה ן קלעים?ריס
 תולהנענן קרשים1לבוה

 ססשה'ולסי__ חומקלהלליםי 4נרים2-ן.לשלף
 6 לחישהאהנה

 משה ירכ2ל מוער". "ים משירי4
, תנו.ות(*)ד'

 וטויתם*אסי
 עסישמרא גלים סמו - --
 4י?יועירא לשליםיריץ
 מסנוניין 8 תקליםן4סים

 ז* פרחךס'ו ס"מ. יל2ל

 מהרוצץתם שייו4ךרי
 :פוצץוהדים טילייהיירו
 ויסץ4רזים' מהומיוונלו

 8* מץ9.יכיס סים.וסמאי

 קלתם?מה יךסיס:?יי
 8 סך)םוסססל יצךיסינול

rslסך2םהלטה ט?9יס 
 יקריו.לירוש מי:ם'לסםוז

 אש, בלי 0':רתח ומקיםוךפו

 טמ:ששולב : תייקים)מילקי

 הומים הגלים 3 - וכו'. ונעים הנרים בשביל ואת עש הספינת מאת מבקש הוא 2 - שחר.1

 שהם ויש וגדורים, בנדים גלים כלומר, עבים, שהם מהם ויש במהירות הים פני על האניה גלגלינרוץ

 עין תשא כמו האניה 8 - הרים, וחצים עמקים חצים כאלו המים נראים הגלים עיי 4 -- וקמנים.קלים
 מן מעונותי, אירא לה' שאתפלל בעת 1 - רבים*. ממים *ימשני מל' 8 -- שיושיעוה. החובליםאל
 - עונותי* מפגי תפלתי תקובללא

 שר 9 - אפך"(, עברת *הפץ )ע"ד ועברתו קצפו יפיץ הרוח 8
 הים, 10 - פלשתים"ן. ,סרני )מל' ההובל רב ר"להאניה,
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 * אמשי rsוקרל סס84ש?עת

 קארין"לף י' יגיקיי?לשרפ
. 

ולעינם * מושליודלים
 ?סםל8ל מוכל?וסרטים
 שרום53מן P~)hולערים

 7 שיסהסדם ,צוייו.היים
 8ףיתוהם משכורוהקני
שהיתו יסתרגונקיע
קישתי ייעלי קי4  פ. יחאן ינייתששף
 תמהוהלב. לרסןווה
 נשמתושת טסז"יש 1r~eסטן אילן וםפש4

 פדימשאל 8ם9יו*לסטתה
 סרחמהזיירצו אק7נ5ם77ד

 קילומטרלקה"ת * לכנםהטסט
 ססהימאבין יניםוליד

 כדףרא קלואק טירחוואפם
 קנסהטשי ע?*ד4
 לכיטהסיסיד 8ההארד
 יינהוסרה תדאגיואת

 ף4רה.שסה שפויסה.שר
 אעומעםלשסעי לכ"יטכיד
 רססיםלסלטך תססיוארת

 בש%שתיס'(, ישיאל "נבאש קפלן במ*1פ1 המשופ סניף שהתבאש בעת1
-  

 - האג". ?% 2
 ליושביה ו%ועגח נטשחקח האניה3

 )*יתעתע-
 תבושו _לא כמו "ויהכור" כמתעתע., געיניו מהייתי כסו

 אמהי גן יוגה בתשלת 6 - ולבלוע. %כנוס אוהבת הים יד 5 - קרואיו. 4 - %עג(. מעגין %י*תהכרו
 וכו'. הנותן לאלהים אשא עיני ואת 7 - יט. בסצולוח הדגהססע'

- 
 יהנותן חזם המניא ה' 8

-קרחי - במרום. אשר אלהיב י   כחמאה* חלקים 10 
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 סורייםמן
 1* סצק"הקל

 ךבשרצקה
 במאמר הץ"ם

 ימיהם 4רהי
 44דה2*"ליי
 ";:ה4ומסרה

 שיר בדמומה.ה.
 יתר וש"ת,)יתד

 סרייך ידי הן9ןסינוט
 ורחלה לחט האיטהולבשה ססמורות4י שדיי 4תוליש
 רסידיתק !הב משיצוחדעשסה

 44לו תיעץ, ואר סיעומל
 ושדות הךאל שפת עלויףה - 4פוות6;- הם בחשן גיןיאות

 הסדותי: rne 44ל סןצבאות
 ס4סירטם סן יידידלן

 י4אר1)8. צעדיהןוצרד

 - - ולדות9 או ךלדימ עלרזלר זקקיי 4ת דךשסח ךפתהךלב
 ירות; מלנישא ילרקטותי אדמות ירקרקאהמ1ת10

 ונראו איסמו, וםורוח
 ומירות: אל אל משמלואכמו
 שי" לי טחי-ם?ריחידאיות
 4ייותנ ייה4 דירות 44שר
 שלחיונג שיסיו 8שר 4סיה14יר

 - - פלדות ושלהיתללפידות

 י *.,,.-ירף

 קוהריסה
 קטעהמשסע

 לתודה:מזמור
 סת-למדני4"י
 "ניסאקל
 אלר עבודסי

 חיח1קלוץ

 החבר* נרנןו4י
 ותנועה(* ויתדוש"ת

 )רומז רחמים מלאך של היעדה קול טמרומים שמעו נפשי"( *עגטה )פל' העגומים1
- כ"ד(. ה' ב', שמואל דוו,לחטועת  במאסר בחייו קץ אשר ישראל לעם ישועה בשורת נא הבוא כן 2 
 טצרים כאלו מצייר הטשורר 4 - ישראל. כנסת 3 - ויסורים. צר יד עליו כבדה ואשרהגלות,

- נהג". *רפיותו כמו 3 - בקרבה. יושב נתן שא' מפני עדןגן  )ניקט( היאור שפת על הירדות כל 6 
 היאור שפת על ז - שבו(. היקרות באבנים )רעל בחושן אפודה מצרים מתה וכסו כמשובצים,נראים
- וכו/ כבדו ידיהן כי כגדות, אס כי כצבי קלות שאינן אלא השדה, כצגאות יפותנשים  טבעות 8 
 ג'( ישע' והצעדות", *הפארים )כטו נשים רגלילערי

- 
 )הטשורר הזקן לב גם יפתה הזה ההדר למראה 9

 בעת זקןנוכבר
 ההיא"

 הקטות 11 - לקרקע. הטחוברה תבואה קטה, 10 - עלומיוי ימי לו שבו כי וידטה
 - בשבחיו. לספר סחחיל הוא וכאן * נתן לר' טופר בעל כל שישתחוה כטו כטשתחוות, נראותוהשבלים

 כחרבות. הדו דבריו אשר12
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 שבחיו נהרי לעכרטסגש
 1, לכודות סשיב טן9רותוי49א

 ומדרש ט"יא נרשסיךיכא
 ; קיודות 2י יסישותוש849ם

 טסףש דבר אחריושרדף
 יבדות: שיות אחריכרודף
 3 09 94לה טר"י41יי?9א

 - - - והרידות לכלסדיו השאיר?לא
 ' זעירות זמירת קחה שירות,קחה

 לסרות; טט"לליףלשר

 כן ?לא סש.י, ינקלשייף
 ש ענודות שיף ?ץ2ק קןש9ל
 6 פקודות תהלותי לימיישר ירע עשי כשיר שטבלוסם

 ?שי"ינ ומעלמיםוחח?ימים
 - :מידית: :סיד לאלמקןא.ת
 ל49יו כזאת לעתומסרסים
 7 ותודות למושבחות:לטוריו,

-  

 לכפי, 9שה ולו רחוםוהוא
 להדדות? קאה ךלו לוואודה

 אלמשני. אהרן ר' לכבור ממצרים.ו.
 כפל(,)המשקל

 ליפות טנור ידמו קיל,טי
 חליפות8, נינים כסריושרים
 נעלמות לסלמות"למוח

 9: וצופות ששנכ :עדך9שיפות

 8' טתושל טפת לידי?תולית
 וגופות, לכות טחנתקדשת

 " לחטם "שת ישכו שיטבל
 וספות: הות והן טישוסרנו

 נאמר.- ככר הכל ומה ואמצא בשחיו, לדרוש כסמרי : והכונה הרמב'ע. תגנון גפרןה מליצה1
 על נ"ל נתן ר' מרעיוני גרור וחל ותקח". שבא *והפיל ממין גרוד, 8 - קשו*. נחפשו *איך מל'2

 האר'ן"(. "ממרת )כמו השירים מבהר 4 - לו. ורקחםהחדושי:
-  

 ענק אותך לעצר אומרות ,וירות' 5
- המפואר. בשמך ענודות שירותי אם גי ההוד אתה לא באמת אבלשיר,  אעפ"י 7 - שמורות. 8 

 ה' גני לכבוד משירי לשיר לי מתיר אני כי עתה, בהם אמעל בכ"ג לברו, לה' רק שירי אתשהקדשתי

 תהלה בשיר לקשור ערב( משוררי בעקבות )שהיכו המררים מ.מוררינו ררך 8 נתן(.- לר' )ר"ל ה'ולמודי
 בשבח למפר המשוור מתחיל כאן וגם רמכ"ע(. בשירי כבר ראינו )כאשר מאך רק קשר ע"י שמיםענינים

 אתם : אומר והנהו אהרן. ר' תחלת וו שי,.ו, כונת לעב: עובר הוא חריפה תחבולה וע"י היפות,הבתולות
 מין ונמרו 8 - חליפות. מנגנים אחרי משוררים ויבאו בכנור, היפות פגי קרמו יפה קול בעליהמשוווים

 כעד ומכימות נהורן המסתתרות הנגועות הנערות לכבוד שיר"( "עימות ע? )כמו "עימות" הנקראומר
- בתואל, בת מרבקה צרעות למרו אשר בתולות 10 --האשנב.  בשימן אגל יתיק, מתכוונות אינן 11 

 רואיהן, את היפות בעיניהן והורגות מוחצות הן הא'ט:ב2עך
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 הלוע יהודהך100

 סיבות לקצב ?4ל' יאטזר
 י. סךש4פדת טורדעדתך2ץן
 י צידות או שמנדים 9?א4ושיך

 ; 2 וקפות 2ף?ף מלשואלצלות

 לגיסן סלה טלי 9?א4ול4
 8. שיופות סקה טל עזכ4אז4

 אדר, וסי חקך, זהיךתאמר9ה

 ; טסלפות4 4בשהור פניםשאיי

 לבושות, סימה יאורו9סנות-אור
 - 4ניפות5 טרו קליל שויוליל
 הדמות וטה-טיותולשיות
 רצופותן וירחים פורי2לי
 לי, ומשקרות במשקרותל4פ

 חנפות'! היו ךלו - ייןל8ם
 ורמק8, כמפוחממולות

 "רופותיי. וסליקןךשושנים
 כתמר קופה טהור אמרוטה

 תנופיע0נ! זנייחוהרחק

 יי, לקחים לבות גורפי סיךאה
iBW: לסיסז ריצת גום להחגך"ם סירפותי שת סושלמי 
 1 " קפופות ?"ימנו עיי"?ר

 רב ישל וץןי ששל סכר,?של
 11 יפות סכיה ל9ל פ-שאיר

 לימי ומדךשי1מר"יהג
 ; רדופות סגץ טיטטיקים

 לגירו ךשן"יסיך9מס"י,
 עייפות. יגי 2לי לציךטי
 ליש ובניסו, ציון4לי

 - - עיפות סים טלי שיות?סו
 )"ראם דקריה אלךהלא

 ללפיפות ס"שיקותךי,יע
 כלותן או כלומן אוחיל"?ר

 קעריפות15. יים בילולמצאן
 ונפשי תכילגי6)1לטלרים
 צנופא17; ציון לסרוזמיתי

- חרב. במקום להן הן החשופות זרועותיהן1  עפעפ' לשאת אפילו הן ויעמות עצלות הן 2 
 - זצניעות. בוזה מרובעינייהן,

 החטה אפילו כי לבריות, ככנה היתה אזי עיניהן נשאו לו ואמנם 3

 י אור! "יחי אוכרע הן פניהן באור 4 - ארם. בגי כי ואף אליהן הבשו לו פניה( )השחירה שזופההיתה

 כיאיר המאירות יפת כחנות לבושות הן 5 - חושך! "יהי אומרות הן שגרותיהן החלפותובשחור
 (nya פרושן *ליל כשחרות שהור בשער עגומות והן להם( ושמחה אורה יחד, הילידים בשבת קניהברה'

 לכ'! לאס, 7 - בילת. כטורי לבנות ושניהן ארום פיהן 6 -. מאד(. להם טר שאז והאוהבים הידידיםש.פרדו

 כי משקרות הן שבאמת אעם-י אהבוני, כאילו אלי וככיתות בעיניהן משקרות הן אם עליהן תקצוףאל
 למראיהן. שההענגת בתענזג לך די כי אות', לרמות 1מתנ11נות חנפות הן אס 1אפ'ל1 יאפ! הדבר,שקר

 גמישות הן 10 - חיים. נותנת בהם ההסתכלות כי הם, לתרופה עלים להייהן של השושנים 9 הרדים.8
- נפרפו. כפו הנם בעיניהן ולכדוני היפות לקחו אשר הלבבות 11 -)אלסמיות(.  לשאול: יש ובכן 12 
 ברואיהן להנקם הצדקה להן שהיתה טסני הן, וישורות אולי או שפרפו? הטרפות את )היפות(הישלמו
 את שהעיר ומכיון 13 - פניהן. בראות שנוונו העינים ע"י להיין, של הפרחים ציצי את קטפואשר

 - אדם. מכל הכס הוא בי הדיין, אהרן ר' לפני זו שאלה להצע שצריך אומר הוא הזאת,"השאלה"
- היקרים. ציון מבני שהם ואחיו אהרן לר' נכמסה נפשי הכונה:14  תשוקותי יבלו או יכלו כי חניתי אני 15 
 יצגנך"(, *צנוף )מל' סובבות בופור 17 - אותי. ותחזיק תכיל 16 - וגדולות. הולכות הן אבל אהרסילר'
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 ?הבעלו לטש אלץ טים- עלופות לסי טייב 9ח29י
 4. יספות ורנל:ם חפוי1tla-s קריפות ך9עי בסי?עירותיו

 יספי 9רם מסוזידמעי
- 2 סחופות סן לשיחותוסיךי  -  -  

 בבולה. ישראל כנמתשירי

 שבועות(. לפני לשבת נ,גאולה" פיות.א.

 7, שמהה2םני קאיהו9ן קשרים שסי2ל ושאסא%ה

 8; דמההשת רמה ביד9י 3, חררימ חדריתוך יכרקףוקינה

 9;למסליקתה 99הושסלי . ט:זיימינורדה 9טשסהל9ה

 ? וכקה עודתנסל מה-ואהליבהסי, סקמויים:פורשי עקריםיטול

 ; ושראות חוון ושין אות ?8ין מופתואין שסרים,טאלהים :ריםומיתוס

 כילאותי קץ מסי לראות: ש?5לואם לעירים. לכשל טסה כממקריםנהיא
 1* ליאל *סקשיס : ס?בואותנעני ; לשוז לה יחליק ניישון4 ?יקזו9ן

 מטךימתסקלו טדינותובנות סךאשון: לטישה אישון היאושיא
 שאננות,ושנוחות ושנגזתטטפות ליאושי נקשישת קטוב"למה
 יינות, לא2ם יינותרס?זרי !* לואל יוליך 8ין 9יוירעה
 ; שיביתוילשינית ש9הבל22י 6? צקה קלוית סקי ט9הסל2עח

 '" למינות שיי?ז למינות ?ירישץ 6י ושטהלטוה ושיהבזה
 שטופות ועפרותיו לבי משלהבת שרופות אבניו תהיינה או עפרו פחונן ציון להר שאלך ביום1

 דמעי כי בכתבי, ירי ממרוצת יותר בטרוצה לררת דמעי נחפזיפ אליך, בכתבי עתה 9 - רמעי.במי
 יחליקו החורי, שעיר בני ישראל(,-4 כנסת היא )היונה ה' אל ישראל כנפת דברי אנחותי.-ו ע"ידחופים

 *נל4 )ע"ר ולחרפה לכוו תמתח( *יונתי )מל' תמה תהי הלנצח 6 - דתה. להמיר לפתותה לשוןלה
 אדום, בני ומוה'  *"מה ביד ולשממה לבזה 6 - ישעיה(,צמתך"

-  - אימה. עלי העפה וישמעאל 7 
- קשת'(. .רומי )סי' השייך*  מכני )*אהליבמה' אדום למשפחת לבמה היה המקדש( )בית ואהלי 9 

 ו:תגרלו: חונכו בה אשר אמונתם שמרו ובכ"ג 11 - לייושלים, כנוי 10 -אדום(.



 הלוש ודה ה יר2מ

 וספופיחתו בזיפווסטית י-- לעניזגינו 'זמוניתולחלילי
 שאול טד ותיעד ?שפו סדקה87ש 1 2 שסק די?סי כשרסקולשה
 י יי4י:זנחוכלעולטים 3, לסקנרודי ךסקורלי

 ז 8 חזיונ.למוטךי "עהיסאין 44 גיאלישעי :טיםולרץ
 שוטיי,ויפוצו "לץקייה הניירלזלי אסוהד2ל
 9 לירי סיקל"ל מעטי שלושיב 5, ומיקר ללזלי 4"7הורגל

 ?ס9יני,?בורף לעילקנלה מו9ר'ששק!ריית טן4רנקני
 :נוני; טלימיל לעיניוהשב, וסר,וןעח האשרנולה

 ן%ד' קרא"ל רדייטל-2שע ?ר; יאין קלך 87ין וט99ר 9?ןשפא.ן
 0! מירי קף9הTa הוריייכלאו ה שי 9ויוציי 9י אליךיי

 שאולו של ?:גוז מרר "זלסרה* 7 שפו סךוף?קים ?קלפושבריב

 א. שלום" ל"עושה פיופב*
 הגועות(,)שש

 ששורי כקןישל! שלם, סל9כקוראים
 י* שורי יסעדוישד 1 2! שלם לשלוםשאלו

 48 ושורי ירייעסיק 44 ךשיזח שזעק ":סי

 שלם, ושלםנקם ", ושטעה יךףסדין
 49, שלם "ךניוסיקר ומריה טלסץ חיןוי

 הולם סקרלסרר
 ולקוץ "שרף ר2ד-יז 1 8"

 ז 20 ו"קךץ חורס',סי13תן שכותו-כחולם.ובשוב

 והאויב סמני, רחק )ה'( דודי פ - בשסקים. היושב ח' ' - מפגי". לענות *מאנת כמו להכנע,י
 ומוסרות,- עולו נשאל(,-5 שאול )וצ"ל הק.ן יחי מתי שואלים ואנתנו 4 אותי.- דחק בפרך ביהרודה

 - ממני. סר ומגיני וצורי )התקרבו אלי סר האויב הצר4
 אשר הקץ למוער 8 רגלו.- כף מדרך מקוס 7

 הנביאים. החוזיםנבאו
- '  

- המורד, האמה בן את מהרה הורד ומכסאו 0! - ולפזית. לפני 9  ~יופ ה י! 
 בכל 3! - ירושלים. 9! - לרמב'ע(. "התרשיש" )כשירי צמדים* ,שירי במתכונת נעשה הזההיפה

 ימי._
 בבר 'ובו בניהם 1 מ ל ח *י מלי 6! - אייני(. )מכין נחש מין 5! - אפעה". *כיולדה כמו אצעק,14

 שבותו ובשוב לארצו; ~r'h בבר, לרעות הצריך )לישראל( לעדר מרבץ אין והכונה: ל'פ(.)איוב
 עלי צעדה "כנות מל' חומותי, ז! - כחולם.יהיה

 שור'._
 בשורי".- עיני "וחכם כמו ועויני, שונאי 8!

 אן ועד 9נ - ממני, שלקחו עדני יקו טהם שלול והכונה: )חבקוק(, עמים" יתר כל ,ישלוך מל'9!
 בחיי* אקוץ כי ער ושונאי, חורפי גין ימי( גל )ר"ל בקיין גם בחווף גםאהיה
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 צ* ??אל יום %א*אילי עוקיץ' לערכי קום?ק.

 אלם שימי:סךסין 1 ?עלם הולדצלים
 אלם'. עגמוהסת 2: קלם שנקלייעלם

 6 ש% :?%ףסים לקאדי, :לדו עם 8דלה

 4: ליאל ?שמיוודרי
 נעס:' עקףוחלו .
 : 8 קקנס ססשי גםוקא

 9. כמלם %ל-"יועיני

 סילמת! הדיף סרישל

 לשמחת4תורה. רשותנ.
 פעמים(, שתי וש"ת יתד)ש.ת,

 בכח משמתה דחק,במעמד 9למהן לף נזה לאדיתשיה
 קדשי חלמה לא אשרסיום

 4לסה'1* "שי סקי-לקוםסיקלד. סלתה".
 מנחה, לף שיסה סח4סהאכרי קדש12 לסר %לחזה סדיהשתום9ה

 מלקה! כמאף סל ועיניהל9ה שלמה, ולא שלי :יים ךשמהכי

 הגלות. ארך עלה
 ויתש; ותנועה ויתד ש"ת ויתד,)ש"ת

 מו%ךה' לקץ ילףךמסשב יעמה4" ;ךדה רחייםימת
 י%ךה7י. אשר מלל חקרהאך להתנערהן :כלה ולאכשלה
 נדו כארך ענה אשרדיה ח"יה5' ססנוף4ה'התעופפה,
 ס%ךה18, שאל של ולשהשסים, מערה16; סוקרה לדוהסביב

 על אותט וצלה 2 - איש"(. יתהלך בצלם *אך )טל, ובחושך בצלמות גומם( )צורחם, צלמם הולך1
5 וכו'. לשאול שפתיו בבדו אשר 4 - נשא. רומם, 3 - שלהג והאליליט הצלמיםגחלי -  אלוטים". *מאלמים מל' 

 המרושם עוגותיו את אלומוח( (nep אלם כבר ואשר בגלות, כאלם שהיה ישראל שפתי תרניןוהכונה:
 -כקמה.

 בסנורים.- חכם 9 - בסצרים(. גדולה עיר )*הנס* במצרים שעשית כסו 8 אסוף.- 7 נס.- כמו 6
 וחיא נפשה, כלתה לך כי ה', פניך, לקדם יצאה ישראל( )כנכת הנלה 11 למעלה.- הנזכר עמך את העלה~1

 קיר כי -13 רגלים. בשלש -12 הטקרש. בבית פניך ולחלות להתפלל יכולה שאינה היום למן וכואבםחולה
 הכוערה העניה 16 - היום'. כל טל'*חופףעליו -15 בעיה העיר, אל 14 - בהם-ק. כנגד מכוון בבהכ-נהמורח
 תתכ"ה(, )ד-א שנים מאלף יותר תמשך לא הגלות כי תשגה היא זו - )הקג-ח(. לדודה סביג וסובנתסוחרת
 גמשי*. תער  *אל ע"ר 18 - בנפשו4(. *שער )כמו סהשערתח וחפרה בושהאגל
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 1"ןך"י104
 "יוק

 -- שטו שר יסךה לא קטלהסן
 1 בטךה יאש ליה בתוףוישי

 והיא 1 לה 8שה לאלבל9ה
 49להי :ש4ף לסלקושסיף

 ב41?ה ולא :ף?הנסטסן
 1* %4ךה ו4ם כשבי ויהשם

 :חרש, ושל גללינו:בא
 גשעףהו מאד שש ?ייפויי ?ל2ל

 מאורה.ה.
 ונעטים(. שתי - וקת יחד ותטעה,)יתר

 גדר איי יתדף איד שלשיגרריעות

 ?לא ;?לילם תחר 2לאשעממי
 13הדר
יי  יתוכנו לעם ??גי 8שר 'סמילם

 ו?דר' בלי 4שףץ אבונושרבות

 הל: ושיו ונדלה קלש סליומלכי
 יתוך לשויו סדי משיליושיף

 י" 6יררר
 איומסם' ריישי ?כגיסם' 8רחצי

 ועייי; וחי לא ן4יש :מףא 9?םלקלם
 9שחרונה, :שוסב וראשקהיסררם
 ! קדר 4שר וטאטאם י ש9?ה ?אירופיר

 פירפ*ר*
 תנועות(.)ארבע

 8 טילופשי

 'ן 8?יומפו

 אלי 9אושיד
 נדרארסי

 רויםסך5י
 רוקיםויצומו
 ךקים2שסת4
 יקדר.ושז

 ט, כ', ירמיה, מליצת ע"ד1
-  נואשה לא היא : והבונה )איוב(. ויצערו" - צניו ,יכבדו ע"ד ' 

 נהפך א'ך : אה"ק( את )או ישראל כנסת את שואל המשורר 3 - בשפלותה. :ין ננדולתה גיןמהגאויה

 זה ופי * - היריעות. תשובת ואת * ערב?- בני כתוך בגלות החוב*( הכתם *ישנא )כסומראיכם

 של נחסה דברי אלה 6 - היריעות(. תשובת כאן )עד הוטים? בין אשר משושנה ויופי הערידווש
 ובו,, לכלם כי )הקב"ח( פאדוניכם ררושיפ תהיו בי דעו משכניכם, דחוים שקכם אתםהמשווו:

- 
 - הימיפ. שבעת נאורז

 כחותי. י - סאיליפז. יבישו *כי מל' 8
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 יפהשקנו 1 יילאולםוד
 הויי*ו4ך:ה נולה, וישאין

 10 וסללסיקי פ גולהודום

 'ק ס9ל ורסנת %וךר. קוץ%ץ

 2' ס9ללחוזת רויםאונסי
 בים*קתי4ה לקימי.קשוטו
 8* 4ךב91גי ?עיך9יםלי

 סךבסנופי - - - 4ףורוסיד
 לשרבסמכו 4ליסס8ד
 סק'?ףייסק- 9?לקיע
 4?ה'4ורע עלינקלז

 5י ערהקשטל 9ר. הוףיךצל
 8* זדהנמליי * דייהיקבך

 משך.וקשתו ש דיהששבן
 ינים,יליז ייית tSb?תוף

?84יר

 ?מוק-

 י יי ךינוםשלק
 8' לאנוסהך8ה 7 ט?אודלי
 ! הדקך7רי2 משא'ס99יר

 רל דבמקשב 8 משאשךנר
 סכךל, לף רק משר.שקלי

 ודל יוםבקלן 9 ךעי9הועקר
 ימשךנמרטן יריה?94ר

 הגלות.- קץ סוד'
 מוריפ ג ,וחדם'[.- ההת ,והדר' הרכ' ואצל אויביה. בין גלתה ישראל ]בנטת 4

 רביון עריו ,יסוכו כמובחצים,
__ 

- ומשא'* ה מ 1 ד 1 *משמע ערג לבני כנוי 4  דופח ,שבנה מל' * 
 -:פשי'.

 - ניסווימ. גכלוב, 6
- אן. ומש ודומה ומשהע ישמעאל סנני א' ז  

 הנבואה כדבר 8
- המוסר* אנשי ההווים ש? ה'()משא  .שחר מל' השני, )ציפה בחשך השכינו מדין, מבני אומות 5 

 היפה, ישראל עסת אתוע.פה*(
- 

 של 11 - הארץ. וגלידות נחלה אחוות 11 - המדה. נקו 10
 ב(, ל"ו, )בראונית עשו אשת 11 *( - עכב. 18 - ויסוריפ. בחברים האחווישראל

-  ערה "לא פל' 14 
- שחל".עליו  

 וקשתך*(.- תליך כליך גא ,שא )כמו ויין בלי הם  *וכליו" כליה. תערה ,וככלה פל' 16

 התעמוד, סי' 4 - ,רוס*. מל' *אמלט* : פיוישו והשני ונויחה, ניסה טל' ה-אשזן .אנוס""
 שגס. מןהפעול



loaהלת יהודהר 

 סוומשי י "חןךלי
 94לים. %?ל ל2ורק2מדכץ
 4 ולפוריםותער :וטירוןלשסף

 ששרים, טעל 49לים. 4י?ל
 יטירים5ומקיר מער3,חרב
 - - ך9לים6-מנעץ "ער,טתוך

 פיוט.נ
 כנ.ל(."טשקל

 לעדי:קים' 9ל':טי
 - - - :סבל! 9א8ל כלוי'דעיני
 שרף שימה, סלוא צרבבור

 שרף9לבי נבדל,אשב
 4רףואחזי נשל8 סרושח
 :גטים.במשרף 8 נופלוהנה
 טס:ה10,וכמה, יאפלנשני

 ש"חלשמה דל. עםשנן
 דנס:החולה צוריטיה
 אעימנ1?--,ומובל וצירי!סלעי

 - מגן". ערה *וקיר כמו והשיוף תגלה 3 - פובך. את ויחזו נא יראו 2 -. ישראל.1
 מל' 7 - ינפצו". *ונבליהם מ4 6 - ושית-. *שמיר מל' 5 - ישראל(. בני )ר"ל המשומר יין והשפוך4

 כי הה 9 - בגלות. יושב עודני ואני נפל, וכבר )ענק(, נופל הר גס שה וכבה 8 - עינים",*כליון
 אהיק אהיה-( אשר *אהיה הקב"ה של וטו )*אהיה" ה'1 הה מתי, ועד 10 - לבי. את ורףנחש-שרף,

 אוני"(. *בן )מל' ומצוק עמל וסובל 11 - ?לשפה
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ח.
 ותנועה(. ויתד וש"ת יתד וש"ת,)יתד

 אלהים לעבוד 3 ספוב : סשיבותיםן חומסים הולכי 1 סףךריבוני
 ; צרייים 4הי9ם אליו ישר 1 2. שמיסים האליליםועובדי

 עבד.ם, ז4ד אני - קצפווזה

 ! "לקים סלד אקי - רצינוךעת

מ.
 וש"ת(, ויתד ש'ג ויתר,)ש"ת

ן סם, קקדים עשי - r~rשדי
. 

 - סלקו אגיש פל 9כוש סו 2ל
 נפשי! ימךה אלני' ,סלקי 1 : חטשי לסד הוא ארני94ד

 שבת. לליל ומרי*
 ותנועה(. ויתד ש"ת וש"ת, ויתד)ש"ת

 גביעי, ישטה אסבסףעל
 ! ס?9יעי יום ?לום לקי?לים

 שלקדים, לץ טעשה :סיששת
 - ?דידים טשסע בסם שוברים
 אחדים :מים הם רעעי?לם

 סרנוזה יום 9ך,טטחיהוי

 מלאכה לקשות ךאשון קיוםאצא
 סט4ך9ה, ש9ת ליוםלקרך

 - ' מ9ר9ה שם שם סתלסים9י
 :גיעי* טיל סלקי לסיסטה
 6 קדוקי כאור מדשי ליוםמאור

 : קשישי קנאו וכולסיםשיש
 שרכזי! יום טאורותיולסטיר י 6 לשלישי אר שני ליום ליטה

 שדישי ט'ום פוב 9סשרקיטע
 לנאגרי: לקש -היה יססת9י

 תיכף כי אומר המשורר 4 - מוב. הלא 8 -- חיש** נמך *המסי מל' 5 - בגולך. עויך,1
 מעשי את ה' יברך זח בגלל ולק השבת, ליום השתכר למען רק למלאכתו יוצא הוא הראשוןנ'ום
- הקב"ה, של מאורו אור נאצל השכת יום על 5 -יויו.  לא יקר, באור יורח השבת שאור אחרי 6 
 )המאורות בהם צרך לי איו כי מאווותיו, אתן ד' יום נא יסתיר וג', ב' יום כלל דיאיכמת
 ד'4 כיום:בראו
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 לחפשי שרב לעקדותישקר
 י* 7ר1ע. טלפי ?למז אלןקריא
 ?טסה, ששי שקוי יינםשיש
 ז המנוחה עת שלי קך9הכי

 אשישות: סרבו בספוחים,באו
 ורעי! דודי 1ה מנוחי, יום:ה

 לקרושה. מפיוס מנףיא*
 תנועות(. נ')נ'

והגוטר' האוטר---

 ; * אוסיות7סששיי

 יטהרטךסצושה
 : לשות טהויושע

 מךךד לתוך 4ררד5שםיף
 ! שךיות שוויקטין

 שמך?שת

שדהויותמשיות
 י99'ות: "לרשלי
ייריקו 8 9ס4טן9י

 מסטיות,ךהורדתן
 אושות ?ד tbet 99י1סן

 צופיות .וישקף

 ךמה ליצא אלד ונר נע8ם
 2י ונסי נודי ?ל וטזשח -?רכ

 ס?9שות טין מת לי נרמהטה
 ! סךשות שים שקת סגיליאות

?עוליך
 - - - הומ*ות ?ראשקוראות

 לקדושה. מפיופיב.
 תנועות(.)שש

 ! ך*?לם 42להיקיטף י שייק 7 ש9":א

 1 שיסיף לאושלה

 - - עולם!- ללא?כורף

 י ךשף לא יאסרטי
 וסילם שסןםסו
 מוראףונידו

 8* קולם ךשיעובלי

 - הערב אבל לעגדותי, שייך יהיה עוד ו' יום של הנקל ; ששש מחר כ' יבשרני כגר ה' יום!
1 אותי(. ומפרנס )רועי.-זן ה' שלחן אל קרוא אני אז כי שרי,לחופש -  ואסובב אנוד היום כל אם 
 את 4 - ומקיים. המדבר נ -  עמיי. כר אשבח -  בעוב הנה  ח"ן, 1 י  ל.ר  הכונה  )בבראה רוחהלמצא

 הדהויות". הוויות אל מוסב כ' נקבה, לשון הכי פ )ישראל(,- עדרך את נא קכץ 5 ויגא.- יאחהאשל
 קולם. ישמע אשו מנלי 9 - שאיפה'. במקום8
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 הרידףררתני
 הלאסיף ליי?9ל
 - לקראתךייצאסי

 ! ייאסיףלקראתי

 4בוךסףי9ילא
 סןיסיף*תקדש

 י ויראף לא 1הט
 י ?לם טלטסף61ל

 1 רחיאף לא סיאי
 ! ?קלם נומןך8טה י'

- -

 ומומר. תוכחהשירי
4

 לנפש. תוכחהא.
 במוגר(. ת"ת וב'פ בדלת, נ"פ ויתד)ש"ת

 תוסילי לכי לאלהוךים
 י ! טסילי סן9ן לסקרילטה

 סייסי איןי שם ?ל 9ת9ת08
 2. שגילי ושל לןקן 8ד4ניקל
 מקנה קשרות שכנת אבל 3, כןלא

 : סקוילי נלא מוסרנמ949י

 יקום יית ךלא טרשיים,?ס4מ
 94תי ררך טמרי ; ' ידורךחיב 98ץיליי לך; פוב 3ין רמיךסאור,
 1 6 מ?טאיל' וטה שוד מאמיניטה

 וטדי ושרם ; :טים ו49דייד
 ס?שילין 4ף קסם "כגדי08

 שחוסלי טלה לנקשךדרשי
 ! ' תוחילי 4ת-4שי ועלסילערי

- - -
 - לך. ייפנ אם תגילי ואל הומן לערות תדאגי אל ש - וגותי"(. "חולי )מל' ,תדהרי תרעד,1

- המיתה, יום זה 4 - כן. עשית לא נפשי, 8ת, אבל8  שמאל? או ימין האמת, מדרך תמי ולמה 5 
- תשמאילו'(, וכי תאמינו "כ')כמו  תקדימי שת ואם עמך, נאמנים אינם הומן( )סקיי הימים הלא 8 
 שתנחרי פובים מעשים עשי 1 - דרכיו"(. בכל ,משכיל )כמו תצליחי אז ולתעגם, ולעובם נהםבבגור
 עוה"ז. וקניני הממין ר"ל כמותך, אתך תקחי שלא מה לאחרים, להנחיל שתצטרכי מה ועזבילעד,

- 
 הסמוכה(. התיבה אל יתד הוא השני השוא 'מוא"ים, בשג' הגומרות המלים כל הזה)מזיר



 הלוה יהודהך110

  1ינוסנמדע מהנוזותב.
 ויתד(. וקת יתד וש"ת, יתר ותנועה,)יתד

 טמירים כליז' טןוססנץרי 1 משוסי ( ~cu. ילד4ת מהיקושסה
 וסש4י4! גלה טףסיקיקשר נק4ר4! גנערה נעזרים כיףעי
 במעלך, דיור ליצא 8 גלרוררטי ציי, קדמי 1 סשסיית :ט.סל2ד
 ** שקרו סיטים :סים'טתולדות ! 2 שסרי 9מ94י שיקה טלאניך54

 ?1D" 9??9תי טלגך ששיישיי
6 

 נהרו! איף פוב 8ל אשרנפשות

 תוכחה.נ.
 במוגר(. ונ'ת וב'ם נדלת, נ'פ ויתד)שית

 :קיא, לסלטי אסיו וצו "יש כלן 1 א9ת בו 8ין אשר ~rvl מלטיןטה
 ישר! ומיתף ין שמר-לףלאמר:1 הצר8! ויומי רב 92ל' סיסה

 1 לקשות איש סנד ,סה : שח סמאיקעת

 !" 7 סיוציבכד וס42רכקצור

 להעשיר. תיגע אלר.
 ותנועה(. ויתד וש"ת יתד וש"ת,)יתד

 טפילו שולי טבוריך קלר8ה, יעשר הון ילןף טהל9יי'
 למוגש* לו כלסיופה זהי 1 1 ועיש נפיל שה-ן9ןוסףדף

 יאקה ליי' rvicללע
 יסגש! 8י 1 ידויות לדססגש

- במוסר. אותך משה-ים התחלואים( או הלבן )ה'ט;ר הוקנה שליחי הנה 1 - מת'. עד!  
- תשות, נפשות-בקהל בסוד 5 - הלפו. כימים אשר הומן וממקרי * - דרור. כצפור1  ע"ד 6 

' מרובה". והמלאכה קצר "היוםמאחזיך -  מקדם. בגזרה הכל כי יאמר 'חטא א'פר ובעת י 
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 קים. ליחחרי תוכחהה.
 וש"ת(* ויתד ש"ת ויתד,)ש"ת

 וסקלם ממש סלאוצל
 ! וסאלם לקר עךיסישן

 עטים שועת קולוסאזנף
 ; י ?לם ולב לשלססטללים

 * 1עסדוהו ירעוהו לאעם
 י 8 לססעלם יוכלו יודעיושיך
 :סים רשה נךלם, לף טהקום,

 2 4 חילם יש? ט?9ר 4ליעוקדים

 להספד. פתיחהו*
 תנועות(.)שש

 חכ4 יהיהומונות

 טלקי6; דיז שתוטץ?יק
 יי אזמר,לטשפטו
 שלל! טרשםאיטי

 תמרמר כקרסילוי
 נשסי" סימאואולם
 נאטי: דע ועל פובועל

 - - - יין! ימי מאגילה
 ששב סקור תקעריטה
~lew

 ?1ב4יסיהתו וי:ב' שוד סך?ה
 - - - 1 איני תורתשת
 נאר נר-אל בוגעור
 י ' ?שר סי על והוא:סשה,

 - קישר שיושלי
 ?שסשה; ?9רושב - - - י י 4י*י יזעיסויטב

 8; חגה שלףואלי

 סגה אשר:סגפים
 לאייי. שאולהוא

 סירים 28ה :?של
 היבוליםושיה
 סס:?ךימו18ה

 - - - 4יר! ילסמותיסקר
 קטנו סההסני
 9, חלינו לאופקיו

 ךיינו לא*אלו
 - - - ! י שירשת-מוסר

 צריי כן 8 לאלהיהם.- מתפללים כבו העורם ואומות ישן עודך אתהי
 המשקל.- לפי שלא לנקד

 נגר וגה חולם" ואתה משמר עלי - זרים נרדם, לך מה *קום, : הנוסח את. בהוצ' 4 - ממנו, להתעלס8

 גומרת חרוזה )כל לאדם שבאה צרה על הדין* *ערוק הוא הכונה 5 - :פ"ך. תקנתי ואיביהמשקל.
- ה'(, ובשם הכתובכל'  )הקבר(. באר פי על תמיד שהוא אעפ"י האדם יתגאה הנשמה בו נעור 4 

-  
 - לעפר, ישוב לסוף הלא שנים אלף חיה נם ל4 8 - ? ואפר עפר אדם יתפאר אם ה' בעיני הייפו1
 הע פני את נחלה לא אם נקוה ןה מה על9



 ,. ,י,,ן. .,,. -, , .,

 הלון *הורהרנ11

 מוש. נמו וכהמחליפעזבכונם

 וקקוגקם. דעבלי עיי:א.
 ותמעהג עתד טית 1 יתד וש"ת,יחד

 ! יקטשה שביי י ישסיסי לקל סכל ולתה?יה

 ןת"! טךשול ?"יום"ישיסי ?דךי נקשי?שקקך"
 לקסטה, טס*ץ ולא :?מףף ובוךה לסלקיי סיקהישר

nea18 ש9ע ריכתת וע"החיא 1' ייך ון"י ישי רכתה 

*4

 הש"ת(. ויתד ,טית ויתד,לש"ת

 טדירף, :דץ*ףשייה ועילף :קדה ששףאם
 6. ?צעף 9הולל'םaWel : רצעף ר9ה סעלהאד

 סשקייף טשת חקורמוסף סשה ?לום סומף, :קיוצךף
 - - - ?9נ'ף ?הוסיקםויסה --- * ?יקיף ל9של ונםליום,

 זטמסמי יךם שגי כורשים
 6 יחוניף "9קא ךסינייסן*

- - -  

- ה', חלק' אשר 'ען גי תחצוץ ולא לאחרים, וטובה כבורה חלקה התבל1  *גי אבחר ואיך י 
 וכו', והיאבה?

-  
- ז-ט, כיה, דברים, 8  ישתק למען *יך סגור סופך, עט כמו יצרך עט התנהג 4 

 תחשבם אם כי תשנא, לא המשתגעים הסכליק את גם 6 - דבי. לכל ישמעו לבל באזניך משולוגם

 ומצרף לגור לך תהיינה והרעות הטובות וקווותיו האדם ומני 8 - ולהדרכתו. לרועת הנצרכים צאןבבני
 כסף. ולא חם פינים הארם בני רוב כי תמצא ואז ן מעמרו בהשתנות תישחנה לבו, אתלבחון
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ב*
 תנועות(.)ח'

 מסייה טענן ססם4 מםן ?שלנת חיטת משויריםהוי
 4 ל?אכ שטנע לאנאוי1 ו 1 אוב "ךאו סשלולדעת

 - לעסיעל פי שיש הגאאם
 ! 2 סיאוב יוסיף רעתאומיף

ר*
 ויתדר. 3'ת ובית, יתר ותנועה, ויתד)ב'ת

 טרי ~ירי יש ס" גרי, טה :אוירה:ן 4יי ירחי שר" צגי נהגי, שדיום
 רישף4: טך:ץ נעוה: שיי משנף סי ו י"?ף', מעל 9י מף ויטה:משם,

דעת
 ורוח יהדוונ לימודיאתו

www.daat.ac.il

- האובות, כמעשי הבל ר"ל *אוכ'נ  לב אשים לא ודעתי, חכמתי בשביל איש בי יקנא אם 9 
 נם ממני ברח והוני, והבי ונד חיף אשר ביום 8 - וקנאה. מכאוב יוסיף והוא רעת אוסיף אם כיאליו,

 חטאתד1 היא עניותך * - אחרים. רעים יו לבקש וארח ורע( )צבי-דודועי


