
קנב

 סלרי חיפו57לוהו
 תק*כ)פירט

- 
 תקפ"1( פאריז

 עהשלומעשיר

 טסקבומק רמסי !סדיו וקאו ס4ייןס*שא
 סנורן, לנע 4רי סיגני שירות, טויםנא ויייום" סז ריס מסוה בושי*ה, ס9לי4ה,*נות
 יסייוסי סויר רום *קריי, תוקד שיסיר5ש

 יסיסריף". שנורי סרטי או לי, פסנור מפה5

 ; ו4?ר של-תופה שיום שוזסה יסרתיפת-עטי,

 שצר, ושפור 14טר משלום ששש לואתשטרמי,
 ; זורפת לה ספיד algww 3נג דאומחות

 בסנר, סועה בעם, שללות נחונלשטרמי,
 טמלשסת. ן5ש סקילית 2סרליז ?ת משוורנז10

 בתרגום גם וכן צרפתי ובתרגום בעברית נופם הזההשיר
 היהווים שרו הזאת השירה ם, ו ל ש ה הספר: שער וזהגרמני.
 א' יום לנדן החרב הושב כיום פארים פה תפלתםבבית

 Paris ממיוררא הלוי חלפון אליהו ממני תקס"ב, ה"אכמלו
 )41802 תלע(ל
 סמן. הגבל,5
 כבווט במקור: כצאת,7
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קנג הלוי חלפוןאליהו

 1 ורשל פוס שתית מלסייגי ל9ה זירה, עתס",

 מרעל, :סי מיום עוד *ןפור סייע צקה,נם

 ? 48סקי!ם ושרצי עטי *9יי ג9י רני*מי

 ולגעל 9בת ל9ה ש13רי, בת שגליך,ויום
 ו ?יקם n~gv סקירה לשזיף סניףשכסה15

 ום:רם. מששש הילידו רמים :סיםהיי
 מט89מ, שכית מסילה ?באן סיו לרפתויישבי

 29ת, סצי ידה טיכות, שסר 4יא?חסלשע

 סרנם, 8ית 8ל סעי סיגל 9מי-רבעס99ה
 29ת' חצי 8ל 58חים בן לעדן ספוקה שרץ20

 סורים. וסי שלה ששדית משר נייף 8ת !ש8ם
 קמרים, 98ני 8יז :פיד 9דד, ל9ה מקמו ילילרשי,
 *בע, צילי סרחו ננ", *לי מקסום8ת
 tQSn~v ות-ם!א4ה שער, משסלדיכית

 sav. מילי מסטיו סטעל, סעץ נזרקב25

 !סים, זל-ניי בסמי סרקיע ?ןעףכאשר

 וגינטים, על-חוף פטיף 488סים מטוםורריי
 מימיים, ראשי 8יז יב91ה הולף לפיןורום
 ריף שיה קוישי

-VW1 

 צרים, ?סירת ירד49

 ר9"ים. ?סרטיי יז4ימ שי סז9י שי-ריש וניד30

 כא. יד, לח, בראשית ע"פ אכסה,15
 ב. סט, כתובות השווה אבלים. בית מרזח, דית19
 שוווים2 ה( ה, לסיוג צמים29

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הלוי חלפוןאליהוקנד,

 נשק isa סרבת מליאת, ייארוךה בין68ל
 tl?tO 9שלךת מנוע נוע92קף
 סנוריי, זיקפות סריות של-רגעותוסד
 2ע:ז' 098 טל ס*רי4ה מששכת יום 9אשי

 י9ריךיס. ז"א זני שרפת 9נת סגה סמוי:יי35

 nQg, 8ת-9י-4"י לשזגי9ם 48ירה 8םמוךעי,

 משרה, זמי 9וך 99ל-סם9יכות ס"השי

 נקים. ?טס לישם ננסל, "ק?כי ~nlyp סו)
 קרהז! יום סיום 8ם שקרי, ריסים יזכור 9ה סך.

 ?ו טילים וס?9ש סליל, ילסקנת טה-לי ,40

 סייס9ה' 14ורי 9י-8לה דיי סי 4סא'94י,
 ?_ו :9ה עד סשדם "וטף, 9נסל שדי:ואו
 סטחמת, מרשף קול סעף, קול "9עי בסי'שקעי,
 9יום.סס9ה, סיעם סקול *רום פתותחקול

 משדיונות, יבק ?יריק- נצך9ל, זוז- -שד'זיז45

 ששרת, בזבול השמש ?סן9ה, -יגי9ם?אי
 ןע9רת, ש9ק טש, זליבך יעילה, אשלמקדרות
 ר8, אל-ך4ל רע מובע, 8ל-ר4לומודע

 סושךת, סירקה שוש. 7989 קר ~rg' נושל,
 ידם בק סחללי9, ס?שתטפת50

 .לנפי
 ניבע.

 ?סת 449 רתיקות ס29ת, מוסרותגיקי

 בצרפת. קרה זה כל צרפת, מבת35
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קלה הלוי חלפוןאליהו

 סתסת, קאול של-ילמי סלמו ציננתשרי
 מגל, זלי מאז למניב, 4ךיסיס !חדושירז
 ננסת, עדן 9ל 89יס ע4ר שעלנ:4ךשו

 נא4ל.י* ישי עצב, :גון, מסמםנ?9ליכו55

 אדינים, להם אין סמאל, לאלה 9נסל איןיירו:
 1ךעו4ים. שין בידה נסקן, איפוא 8יןבמדשנות
 לרוכב, סוס טין נם נסרב, 8שק 9ליהלווים
 פט9מונים, של-ש9ף ISW1 סכור סזסביגס

 לשוכב. עושב ן8ין נ44ד שקלה איל לשיין60

 שעשויים, שלד זם4ששר 4ךחי' שך4ם48ילי
 משלזים כשפגי ןסךדו סם, ל4ברכי

 נחרב, וידון שךיון יהם מנגד4רא1מם
 קןזים' יזקר יקךזא טל-טך4ם, גבייה4טח

 ןאני-זרב. סן 4די-זזים ןזטע כאשר 4שסזס65

 זם-ספוריים, "קימי שדץ' מוקל-"שלמו,
 4ס44רי9ם, וך4ז1 ספם9אי ?סדו,סמס9או

 חומרתכם, תוסיפו ויחומות, שייריה9פ1יי
 שקריים, עד-שמח 9ח1 4עימם, טלהטחנות

 כיום. יפוסז הולף ו9א, קרב חפשי עם0ז

 ל91שת, חרב ויידו 8ךצו, סחבת4ל4ב1
- - - -

 ארציהם. במקור: ארצם,61
 צרפת. אויבי ארק, מושלי66
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 הלוי חלפוןאליהוקנו

 9סשי-ששת. לסיר פשרף, 9חך2ה 1ניךאעז
 1זיש, פך!ל גד 9מו סטעך9ה נזיהסיבו

 לא ס9הי, סוסיכם נםרו9כי9ם
 ייעלי

 *שת,
 .לזש. 9ש4שי יסים זזה יהור משיבייך4די75

 1סיריר סער ייים רוחשים שטים יייח4' טצזרטין
 , :עיר. עד-ס9זר מטוילה ו:סץ "וטף הולףכן

 5שי' שחין נסי של עובי כל 9סיסיריי9ת4יז
 ניר, ותחגי 9סזץ ?עיזיו מחזאים, שלג,סרי

 55שי. :עיף כחשי 91א, הילך ויורד' עולה80

 סחלום, פחקיצו ישכיר טך?ידים ע94דיםראשיים
 י עד-חלום הניקם סי יסך9ביסם' אלהסהנום
 9טה2נו? ובורים סחין נסנו, הרבות5ם9רי
 זלום, 1אנ1 ךד1 מלנים, ש9ח9ם, סרום אוזנים,ךדו,

 . . . לחגינו סהילף ס"י,1 סי הרף שהעיבאו.85

 דריי' שלאס סרה, סמם כתיקית שישפךז
 סייס, לזיוי שיב יעיי פי עילם עייישטרש'
 ועושרת, פך!ל חף שרביטו ז9ליו' שיהפלסוף
 סבות, יסית 51ישי עד-כרוסים לרשעטסייך

90nploa n~e? ,יךת לח טללת 4סש9ת* . . * 

דלקי
 1?פל 09יר כתיבית כין 9טך9רית, טחריסם

 חפשת עם איתו של לייחי, מעצי אז76
 נפייייך לפניני' ההילר האיש85
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קנז הלוי חלפוןאליהו

 ניחל. לפרית ע9ךה טש, איני 248יהשרץ,
 שרימ, טל-9נת שךסי נקרח, r~s טין94קום
 יחל, 4סר טין ילקים סיקלה, כוסזמימ

 סמויסי שךץ ידולי בין שיף שדם. טיןיזמות85

 ומטקה, שפון יפזרי טקסית, ?לי ילדיםשיף

 ןתוש:ה. מששל נדעת, סייח סם נםהוסילי
 טרום. טת ?רית נקרות מ?טח, ךיהסלם
 דוקה. זקה שטל מעידו יסק4ךיו4ער

 פספוסי ןדיי יאבור עד ספן9ה, זךיד !שבורעד100

 ןסזגים, וסים סך4יים' מושי סיום,שאור
 ו9ל-גיטים, זל-מנוב אור 9סקף מקא8זה
 י94טיס' 8סל קנית לחשף מקאטסה

~1Df
 1ך44ים, ציצים על נמקד סיים נחלי 4א

 ינובוסיס. 9ל וסלד סאך9ה ט?יף 5ל בוא105
 .- י.

 לפירות, סטין , עולסים בורא סמל ביך5ו, שיחמר
 ס9אורות. כסיר יךפת 85ךצות ששה עלחריק
 מזרם, טחומף בכוססים, יפהפיה שלצו
 nl~saa. קנות ציה 9י סשהיומיף' 4א?של

 * . י ןצוסם שרי ל9ל נצמק שסיס 9?ייסן ישניק110

 לנפוליון. כינוי ההכמה, יזיד100
 צרקת, בארצות, היפהוין
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