
נספח

 אברבנאל ליהודה הזמן" על ה"תלונה שנדפסהאחרי
 מונטיפיורי יד בכתב להשתמש בידי עלה יג-בז()עמ'
 יד כתב בלונדון. Iews ב-'College כיום הנמצא 362סי'
 בעמודים נמצא ובתוכם שונים, ופיוטים שירים מכילזה
 הכותרת וזו אברבנאל. יהודה של שירו א א-עב,סט,

 יהודה דון להחכם הזמן על "תלונה : השירשבראש
 המוצאות החלאות כל את בה ספר זלה"ה,אברבנאל

 וצואתו הגדול בנו וגרוש וטלטולו היותו מיוםאותו
 שלושה היד בכתב נמצאים השיר בסוף וכו"'.אליו
 געגועיו ועולים מבצבצים בהם )גם שלו קטניםשירים
 קצת של כדרכם השיר, לבתי סימנים שהם בנו(,על

 כאן נדפסים והם ארוכים, שירים בסופי ספרדממשוררי
לראשונה.
 נוסחאות כמה היד כתב לפי כאן. אביא כןכמו
 : השיר לגוףטובות
 ויקמלו )מתנשא ויקום התנשא 8: סר עעמ'

 י תקנה על המשקל גם באובזה
 )כשמג DW1 43: סך סועמ'
 תליתים(. )וכנורי תליתיו וכנורי 140: טור כעמ'
 מתיבי(. עם )ופרוש מחיבי עם ותרוץ : 186 טור כגעמ'

 : הסימנים שירי שלושתוהנה
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רמח

 ק"ל הבתים למספרסימן

-- - - - - - - , -; - - - 
. - - 

 פטומן פטדה לטל / ססטליהי מנערשי
 ק-ל* זב על צור 2דך":הו / י*סינהו2יילהו

  שניסימן
----------ע-/

 .-י-.-י- - ץ-
 טיסי 1Qhl 98י יצורמני

 4גי* ניסי אשי עושי, ושלחוליי,
 ישי מוציא ןסי יעצי י4זציצי

 *8י* סבי דאות 92ציא חסיפיצי,

 שלישיסימן

-- 
 ן - - - ע - - - ע

 - - - י - - - י --
 ס9קי ~So סיקי ידידסלקי

 לול* ליום חזשי' יאורשיקה
 שב ולקראת וךכב ולח זבצל

 סי"ל. לק"ו וסיימס13ן

 בהתחלות כנראה לראוה יש הסימן ואח קצת, מגומגם השניהסימן
 היד: בכתב כתוב השלישי ובסימן י(. )י, ובסופיהם צ( )כ,הבתים
 העניין לפי ותיקנהי אב", ת א ר ק ל " , וין ", י ק ש ח"לאור
 המשקל.ולמי
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רנא

 המשוררים שמותמפתח
 לאו"ם דב אביהם לבנסון קלו-קלוקאשטילו

ר-רא הכהן( קנב-קנז הלוי חלפוןאליהו
 יוסף מיכה לבנזוןפהיפו אזיכריאליעזר
 רלרטו )מיכ"ל(קמז חפץאליעזר

 די יהודה בז מנהםקלח-קמג לונואטואפרים
פז-פח לוניאנוקסו-קסת גינצבורג ברדב

נ-נב 'ואב בז משהקצב-קצר זאמושטשדוד

 קטז-קכא זכות מרדכי בז משהנז-ס עונקינירהדוד

 קכה-קל לונואטו ם חמשה סעדיה כן ההיאזכריה

פט-צא שם עלוםמשוירעג-עהאלצ'הארי

 קלא-קלה ויזל הירץנסתלין
עב יוסף בןסעדיה קמח-קנ אבולאטיו דודחזקיה
 יצחק בן אריהיהודה

מה-עאלועגו
 מן משה בןעזריהצב-צחממווינא

מט האדומים יג-כז אברבנאל יצחק בןיהודה
 דוד בן עמנואל רלא-המה שרדון ליביהודה
קז-קטו פראנשיסריב-ריר אלמנצייוסף
קנא בעער ,צחק בן פרץ מז-מח הכהן יהושע בןיוסף
קצה-קצט מורפ.ורגו רחל גג-נו גאנשו משה בןיוסף
 קמט-קעז פירשטנטהאל רפאל כח-כס צרפתי שמואל בןיוסף
 קנח-קמה הכהן שלום רב-רד אייכנכויםיעקב
 יוסף בז )שלום( שלם קד-קו פראנשיס דוד בןיעקב
צט-קא שבזיקב-קג סגרי יצחק בןיעקב
ל-מד מזל-טוב בן שלמהסג-סד טרפוןיעקב
קפ-קצא לויזוןשלמה אבי בן )מגדיל(יצחק

 קעח-קעטשלמהמלכו)השני(מא-סבזמרה
רה-ריא לוצאטו דודשמואלקמר-קמו לוצאטויצחק
מה-מו קסוןשמעיה עו-עת )האר"י( לוריאיצחק
 קבב-קפד מודון כהןשמשון עט-פד נגשרה משה בןישראל
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 השיריםמפתח

 54. עמ' וחל עוגב ]קצה[, נפשי תאמר ליאוי
 ש"ב. עמ' ו' ספונות ]פב[, אוהב לאשר אניאומר
 51. עמ' לונואטו אפרים שירי ]קמא[, הבחוריםאחי

 88י סי' תימל שירי ]צט[, תעורראיומתי
 ר"פ. עמ' שירמו-מסחר ]קה[, נעצוץאיך
 ג'. עמ' תק"ע תשרי המאסף ]קפו[, היקר שלוםאיכה
 202. עמ' נעים כנור ]רי[, מחמדיםאילת
 33. עמ' זהב נזם ]ריג[, שעיראיש
 מס שיר מוסר קול ]קכג[, זמירות הראל
 ב. א,א-נ, דף כ"א תפארת שירי ]קלא[, הכרובים יושבאל
 מ"ג. עם, שירים מיכ"ל, ]רכה[, דגון מזבחאל
 165. עמ' כ"ס יל"ג שירי כל ]רמג[, לדמעות תאמינואל

 באורך נקרא "שיר : 366 סי' תימן שירי ]עג[, מרחםאלהים
 החרוזים". בראשי גם חוזרת הראשונה שהשורה משוםורוחב,

 70. עמ' רחל עוגב ]קצו[, גואלי צור אליאלי
 54. עמ' יצחק חולדות ]קמד[, פניך הדר לשיר אומרהאם

 שירמז- ; 318 עמ'  MGWI 1933 ]נא[ עפרות אניאמאס
 יל"1. עמ'מבחר
 רי"ד. עמ' לדוד מנחה נסה[, נבלי אתאנבל
 145. עמ' דיואן-מודינא ]צו[, בשיראני

 רי"ח. עמ' ה' ספונות t[AD] אפרד אוכל לא גבראני
 ח-ב. יד, דף חצות תיקון r[t~p] יחידתי מפקידאני
 94. עמ' רחל עוגב ]קצת[, הפעם אךאנסה
 43. עמ' זהב נוב ]ריב[, ארץאצעד

1
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 קי"א, עמ' כי"ב יד על קבץ ]בז[, ראשך שעראראה

 149. עמ' נעים כנור ]רט[, למד עשרהארבע

 : ב ק"כ, דף כ"א איטאלייאני מחזור ]מט[, אלהיםארוממך
 מבחר שירכן- ; כל" יעידוז לנועם לברכו אטרת"רשות
 רמד.עם,
 61. עמ' ויואן-פראנשיט ]קט[, חן לעפרתאשאל
 רס"ר; עמ' שירמן-מבחר ]קב[, אלה בכלאשה
 78, עמ' זהב נזם ]ריד[, יפה-פיהאשה

 רכ"ה עמ' שירמן-מבהר ]כח[, חן צבית עיניךבגב
 ב. ז, דף חצות תיקון ]פט[, ושית שמירבהיכלך
 י 377 עמ' MGWI 1933, ]נ[, מראך הדר אראהביום

 רל"ו. עמ'שירמז-מבחי
 רכ"ה. עמ' שירמן-מבחר ]כס[, רעננהבעודך
 מבחרי ; א ו, עמ' ישכון מליצת ]קפ[, תהו אל אלבצוות
 20. עמ'ברש
 ס"ט. עמ' תקע"א ראשונה תקופה המאסף ]קנא[, האמתברדת
 58. עמ' שושנים אגודת ]קצב[, הימים מלך בואךברזך

 211. עמ' דיואן-פראנשים ]קיג[, ביפיך כיגם
 לג. עמ' תק"ע אייר המאסף [Aep], הלולים פריגפן

 שירמן- ; 46 עמ' דיואן-פראנשיס ]קי[, עפרה שערדודים
 שכ"ב. עמ'מבחר

 ב,. מ"4 דף זקונים בן ]קמט[, אתה משוררהאם
 146. עמ' נעים כנור ]רה[, בטיט הנטבעהוי
 מ. עמ' שירים רמח"ל, ]קכה[, לאטיהולך

 ל"ג. שיר מוסר קול ]קכב[, ההולליםהזוללים
 12, קמ' מבחר-ברש ; 2"18 פארים השלום, )קנב[, הגיוןהנשא
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 א/ קכ"ז, דף נועם אמרי ]צ[, הזההעולם

 102. עמ' חיים ורך ]פזי, ידידהראית

 146. עמ' דיואן-מודינא ]צח[, לכם יהיההשיר

 ש"ו, עמ' שירשן--מבחר ]קיט[, הזבול מזרות נגדיהתיצבו

 רה"ר עמ' שירמן-מבחר ]כח[, צביה רחקתואם

 ; 728-698 דף מונטיפיורי כ"י ]יג[, שנון בחץ הכהומן

 שירמן-מבחר 1 רס"ב עמ' ח"ב ברנפלד לש. הדמעותספר
 רי"ז.עמ'

 110,- עמ' ייואן-פראנשיט ]קיד[, ונתקל בשיר עלתהחלודה

 שירמן-מבחר ; 58 עמ' דיואן-מודינא t[as] אפיחרון

 ר"ע.עמ'

 33. עמ' יצחק תולדות ]קמה[, מותי מחייכיב

 אעתיקיגון
 מלי

 ר"פ. עמ' ו' ספונות ]פא[,
 1 קל"ב-קפ"ד ע"ג, עם, שכת של זמירות ]פה[, נפשידיד

 ב'. ב"ה, דך שאלוניקי חצות,תקון
 של זמירות ; 647 עמ' התפילות אוצר ]עו[, לישראל זהיום

 ל"ד. עמ'שבת
 ב'. שע"ד, דף פה כל תפלת ]מב[, חשך מאורייום
 152. עמ' החומות שומרי ]בה[, נפשי אליך צמאהיום

 43. עמ' לוצאטו אפרים שירי ]קם[, אחת יפהילדה

 155. עמ' החומות שומרי ]נד[, זכרתי מקדםימים

 150. עמ' החומות שומרי ]בג[, דודיךיפו

 שג"ח. עמ' הפיוטים ילקוט ]עט[, מראה יפת תואריפת

 רפ"ב. עמ' ו' ספונות ]פ[, פנינים ורב זהביש

 5, עמ' שושנים אגודת ]קצד[, נח נטעכאשר
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 13. ס" תימן שירי ]עד[, ראיתיהוכוכב

 145. עמ' ויואן-מודינא ]צז[, שיר תראהכי

 רמ"ד. עמ' שירמו-מבחר ]קג[, אניכילי

 137, עמ' ח"ד יל"ג שירי כל ]רלג[, עמרם בןלימין

 תימן שירי י"ו; עמ' "שירים-שבוי ספר ]עב[' ולבשמיםלנר
 34.עמ'

 קצ"ב. עמ' יחד, ברן ]סא[, צביה טובומה

 108. עמ' דיואז-מודינא ]צד[, האוצד האיש זהמי

 11, עמ' לוצאטו אפרים שירי ]קלח[, שלום שוחר האיש זהמי

 מבחר-שירסן ; 49 עמ' דיואן-פראנשיס ]קו[, נוטר שמךמי
 שי"1.עמ'
 ס/ דף עוגב קול ]קלו[, אותך דעתימידמ

 רי"ג. עמ' לדוד מנחה ]סג[, יקר אישמכובד
 54. עמ' ויואן-מווינא ]צה[, בקוביאמצחק
 בן לשלמה זה שיר מיוחס שבידי ברשימה ]לד[. נהיההמריבה

 2. הערה 10 עמ' )1881( ככ"א המזכיר גם והשפהמזל-טוב,
 "על השיר )השווה הסגנון יסוד על גם וכן זה, יסודעל

 היא שהתחלתו מזל-טוב בן לשלמה )שח-מת(האשקק"
 חרשים" חכמי וכל מדע בני / ואישים שכל מתי"שמעוני
 שירי בין אותו הכנסתי רצ"א( סי' וזמירות"ב"שירים
 זה שיר מיוחס בספרי~הדפוס מול-טוב. בזשלה"
 הארבע במאה ובתורכיה ביוון שחי הזהב, שרביטלשלמה
 : ד"צ ס" וזמירות" ג"שירים במפורש רשום וכךעשרה,
 האותיות על הזהב[ שרביט שלמה ]ר' הנזכר הרב חבר"וזה

 שירי גם השווה 1 אשי"שה" 1ד עם זו מריבותהקדושות
 ואת תרנ"ד. ורשה כהנא, דוד מהדורת הזהב שרביטשלמה
 לפענח. יודע איני הנ"ל בכוהרת "אשי"שה"המלה
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יגרנו

 216. עמ' דיואן-פראנשיס ]קטו[, כסלו זהב אל שםנבל

 פ"י. עמ' שירים מיכ"ל, ]רטו[, ערב צללינטו
 קנז. עמ' שירמו-מבחר ]קמז[, פז שכיתנפשי

 י/ עמ' ראשונה תקופה תקס"ט המאסף ]קסב[, קיץעבר
 177. עמ' ב' ציוז ]רב[, עמוסותעגלות.

 98. עמ' דיואן-פראנשיס ]קיא[, נא עמודעובר
 קז. עמ' שירים מיכ"ל, ]רכך[, יבער בי לביעוד
 ספר ו ב' רע"ו, דף 169 סי' ברלין כ"י ]מז[, כבודיעורה

 המשקל. לפי ותיקנתי מ"ח. עמ'שעשועים

 לו "אחר : רל"ד ס" וזמירות שירים ני[, יונתי יונתי.עורי

 מרובע". נגוןבשינוי
 122. עם, יל"ג שירי כל ]רלא[, סופר עטעטי

 ק"ב, עמ' י"ב יד על קבץ ]נט[, שחורות ראשך שער מהעל

 שירמן-מבחר , ב' ע"ד, דף עוגם קול ]קד[, ' תקלל מהעל
 ר"פ.עמ'
 51. עמ, ח"ה יל"ג שירי כל ]רלט[, עמי אבדן עלעת

 א. ל"ט, דף זקונים בן ]קמח[, חוק לבליפער

 ל"ו. עבו תק"ע אב המאסף t[DOp] עיני אסתיר אמרתיציון
 59, עמ' לוצאטו אפרים שירי ]קלט[, הנדתהציון

 1. עמ' ה"ה יל"ג שירי כל נרלה[, יופי כל הרתציון

 קיד. עמ' שירים מיכ"ל, ]ריס[, הייתי מרקודר
 235. עמ' נעים כנור ]ריא[, ויושרקושט

 69. עמ' ח"כ קודש שפת שירי ]ר[, בבוקרראיתי

 63. עמ' לוצאטו אפרים שירי ]קמב[, ידיו ימיןרופא
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 3, עמ' דוד ניר ]קנח[, והלאה מנישאו

 לו "עוד : רנ"ה סי' וזמירות שירים ]לב[, עין יפתשובי
 ושמחי". רניכנגון
 רמח"ל* י ב, ג', וף הארון חנוכת ]קל[, להזכיר מזמורשיר

 נפשי. נכספה ה' לך : וצ"ל קל"ח. עמ'שירים
 ק"י. עמ' שירים מיכ"ל, ]רכג[, באחו אתישם

 168. עמ' החומות שומרי ]קעטן, ראשי תחתשמאלו

 ב'* רפ"ג, דף קווש משחת שמן ]קעח[, בתשמעי
 460 סי' תימו שירי ]ק[, אני רוחשפל
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 ת ו ר ו ק מה

 והתהילות התשבמות וההודאות הברכות התפילות, שצרלנדור(
 תרפ"ג.וילנא

 דוד מאת שונות ומליצות שירים גולל שושנים,חשודת
 תקפ"ז. ברסלויזאמושטש,

 אמשטרדם ותחינות, ותסילות ופזמונים שירים מדד נועם,אמרי

שצ"ג.

 תקנ"ג. ליורנו אבולאפיו, דוד חזקיה לר' לדוד, מזמור זקונים,בן

 והוציא הסדיר חושים, גם עתיקים תפילה שירי ילקוט יהד,ברן

 תש"ה. וירושלים הברמן מ. א.לאור

 ברנשטחן, שמעון מהוורת ממווינה, אריה יהווה לר'ויואן,

 תרצ"ב.פילולפיה
 ברנשטיין, שמעון מהדורת פראנסיש, דוד בן עמנואל לר'דיואן,

 תרצ"ב.תל-אביב
 . . . להגאון . . . ומידות מוסר בחכמה שירים כולל היים,דרך

 תרצ"א.  לבוב וואגרר, מאיר  מהרורת  לוגואנו, דימנחם

  .בן-מנחם, נפתלי ע"י  ומפורשות  ירוכות שבת, שלזמירוני

 תש"ט.ירושלים

 ; תפ"ט ויניציאה לוצאטו, חיים משה לר' האריעחנוכת

 תשי"ח.ירושלים

 יוסי בן יומי של מזמנו עתיקים שירים  מבחר  הפיוטים,ילקוט
 תשי"ח  ירושליב4-תל-אביב נגארה, ישראל ר' של  זמנווער

 תרס"41 ורשה  גוררון,  ליב יהורה  שיריכל
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רטט

 תרע"ג. ורשה לוצאטו, דוד לשמואל נעים,,כנור
 169. ס" ברלין, ידכתב
 362 סי, מונטיפיורי ידכתב

 תקע"א. תק"ע, תקס"ט,המאסף,
 היים ע"י לאור יוצא באיטליה, העברית השירהמבחר

 תרצ"ד. ברלין שירמן,.
 עד לוצאטו חיים משה מו' החדשה, העברית השירהמבחר

 תרצ"ח. ירושלים ברש, אשר ע"י לאור יוצאהיום
 תרט"ז. ליתרנו איטאלייני,מחזור
 וציונים מ,בוא בצרוף אגרותיו תרגומיו, שיריו, שירים,מיכ"ל,

 תרפ"ד. ברלין פיכמז, יעקבמאת
 תש"ד. תל-אביב ; תקע"ו וינה לויזון, לשלמה ישרון,מליצת
 ליובל מוגש ישראל בחכמת מאמרים קובץ לדוד,מנחה

 תרצ"ה. ירושלים ילין, דוד ר' החכם שלהשבעים

 פדובה אלמנצי, יוסף שר אשר זה"ב שירי צ"ז כולל זהב,נזם
הרי"ח,

 1834. וינה הכהן, לשלום דוד,ניר

 ירושלים : ח"ה במזרח, ישראל קהילות לחקר שנה ספרספונות,
 תשכ"ב. : ח"ו ;תשכ"א

 מהדורת והשמדות, והרדיפות הגזרות מאורעות הדמעות,ספר
 תרפ"ד. ברלין כ"כ, ברנפלדשמעון

 שמעון ע"י מכונסים לונואטו, חיים משה שחבר השירים,ספר
 ירושלים קלאר, בנימין כללי מבוא והוסיף השליםגינצבורג,
תש"ה.

 ע"י לאור יוצא זבארה, בן מאיר בן 'יוסף לר שעשועים,ספר
 הרפ"הי ברלין דוידזון,ישראל
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רם

 מאת שונים ומכתבים ואגרות שירים כולל ספר רחל,עוגב
 שנה מאה מלאת ביום לאור מוצא מורפורגו, רחלהכ"מ

 1890. קראקא קסטיליוני, esn יצחק מאת הולדה,אחרי

 נהר על פראנקפורט ישראל, בני לחכמי קדש אוצר והואציון,
 תר"םמיין

 הראשונה, בפעם לאור היוצאים שבכתב דברים יד, עלקובץ
 הרצ"ב. ירושליםכי"ג

 יוצא לאחד חרוז מחשבות . . , שירה שערי חמשים מוסר,שי
 תקכ"ה. מנטובה שורון,  כהן שמשון שבחבורה לאריותונב

 מאת הישראלית, בתחיה ותקוטות זרמים התוכפת,שומרי
 תרצ"ח. תל-אביב ברנשטיין,שמעון

 תל-אביב פיכמן, יעקב מאת מבוא עם לוצאטו, אפריםשירי
 תש"האביב

 תר"ל, וילנא הכהן, לאד"ם קודש, שפתשירי

 הערות בהוספות אידלזון, צ, א. ובארם אספם תימן,שירי
 תרצ"א. סינסינטי טורטשינר, ה. נ. מאתוהגהות

 תקמ"ט. ברלין ויזל, הירץ לנפתלי תפארת,שירי
 ש"הי קושטאנטינה ובקשות, ופיוטים ותשבחות וזמירותשירים
 1802. פארים הלוי, חלפון לאליהוהשלום,

 תקל"ס. שאלוניקי )השני(, מלכו לשלמה קודש, משחתשמן

 כהכי מתוך הראשונה בפעם לאור יוצאיט שירים יצחק,תולדות
 וילנסקי, ומי אקרס ד. ע"י והערות דבר אחרית עם גנוזים,יו

 תש"ד.תל-אביב
 תר"ח. ליורנו פה, כלתפילת
 תר"ה. שסלוניקי י תקל"ד עיוורנו חצות,תקון
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