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 ד"א נשנת לערך טלו לברט/ בן "אנש בשם עסנ נשפת הנקרא חלוה אדהיםר'

 מחש, מגדולי היה הוא )4990 חש"ן בשנת וימת הצפרית באפריקה פטם בעיר )920(תר"ף

 מורהו זקנו אביו היה וכנראה בבל, למדינת בא נעוריו כימי פעריה, ר' להגאוןונכר

 מרה קרך אשר הראשון היה הוא עגה שפת ברקדוק וביחוד בלמודים, ויצטיןומחנכוי
 הערבימוושירט שירי במתכונת תנועות, ו יתדות עפ"י העברית, לשירהומשקל
 שמע את שפרוט יצחק בן חסדאי הנשיא יטמע ונאשר דורו. בני בעינ' חן מצאווכשקולים
 *מהברתו" את סרוק בן מנחם סבר כאשר ויהי בספרד. קורדובה עירה אלע ויקראהודונש,
 ספרו את ttnSD מחבות על ,השגות" ספר הכתוב דונש, בו ויקנא ניול, יטם לוויעיט
 שיר האחד .טקולים, שירים יטני כתב הספר וברא,ט לחסדאי, יטלח ושנינה ארם המלאזה

 הראשוןג מהשיר דוגמאות בזה נביא )אנחת מנחם על לעג שיר והשני להנשיא,שהלה

 וימהירו מוריהם לעזית יצאו תלמידיהם וגם מנחם, ובין דואט בין ארוכה המלחמהותהי
 המלחמה יאולם להלן(. דוגמאות נביא התלמידים מיסירי )גם ,טגונים שירים רעהו עלאיירט

 בדקדוק ולדרוש לחקור רבים חכמים למריצה היא בי עבר, ליטפת רבה תועלת הכיאההנאת

 *חמדקדקים', מגדולי כאחד נחשב במפרד.--דונש אז לרחף החל ת ר 1 ק ב ה ורוהשלשוה
 חרוזים חורז רק ויחי בה נוססה לא ה,טירה רוח כי ערכו, רב לא משורר בתורואולם
 ביתדות העברית, היצירה את בכבלים שסרו על לו להודות נוכל לא ואנחנומחוכם.

 את יסכנדנה אחריה קמו אשר המשוררים רבם למכשור הע האלה המוסרות כיובתנועות,

 רבים, שירים חבף הטבע,--הוא בדרך להתפתח ג"נוה ולא האמתית הפואעיה עלעולן
 ושף אחדים( ופלטים לשבת )וסירות שלו הקודש משירי מעט אם כי בידית נשארו לאאך

 בזה. דוגמאות 4תן מהאהד איטר התלונה,שירי

 חסדאי. הנשיא לכבור התהלהמשיר
 תטעחעג די')יתד

 יחשה, נסיגה שייה לויר"ה
 סט94רים, ?טע '* ?רקה דרכיוצור

 עקש, "ינהנשל ק"שוס"קק
 ספורים' 2 ללבות סלק* לא"ביר

 מוכנות, טטיבות ללנות המידסגה
 טכוסים. ?זסב וכחזנות?רופות

 גועי' :סטיות ןר טטיי סי,סנה
 8י ין?ר'םלריחות סוקר 8?שען

- הכמה,'..  מומר, בקול שוסעים שאינם ומסוים, סוררים כלבות ותכשל מקש שלא ג 
 ולנפש. לגוף )שומו( שוער אתה כי בתאוות, גלי הלב )אתה(*'6ת



7 והמליצה. השירתאוצר
--  

 לשעה וסופו 3 בקנחהויאשו נישי שרד 797 סטי "הייו8י
 ושברים,,*ודאון יצ:חהושימ נשירים*כשלזפ נמר לאןןיח4

 4 כלה ראש לסשר ואסלה שירושים סיבבכיסות 1 לרסכ?תהו

 ,** סס1י?'ם4ר4לי -~ftWh זלילהשר סייסים. ?כומות לסב לוולך14ת

 נירשוהגרסם דוווש פוכלעמו ט4רום4מיגי סשטשים4ט"כו,
 5,.. מחפריםוגער חתןש דעושוסר סיקרים";מקוים מים ניעי?צל

nlbQ1)4לקמם שבקם, לטיי,לםןה,א ,פילותיסה,ת 4,1ל 
 סטירים,*.לעוךסי 6 ועיניםוכפיו סיירים.יש~לות שלותסליקן

 אורה נםושועה סתורהוליס פוגות לסםיאין עךנות *ותבכל
 ס99ךימ*..ןשלח 7 סוךא טלוהונו ג. אריםקטום דקרגותלריק

 יספידו, 8ל?ית לסדי4קראוסי ולקנים?חורים קניםלסטי,
 סמוךים 9לצעיר עכרו דונשיני ס"סנרים*סךאשי פקניםוייירא

 טמר פ,מר,4ל' סקרסשיכiGn_1 ')4,לשית הלסל 4היא
 8.** נסכרים קטלים ?9ר 98רילקל ' : קריםיסימהיי ט9לוש49תו

 "4 ישרי נסלקים סלרי 9סר 9והוא

 ס?רים('י" 9ל4לי ~סרינסטרים

 גי ; וחלן הנאמרים העולט, תענוגי יתר תחמוד אל וכן וכו' ברהב אותו לשתות תחמוד אל*
- מאד, ורה בדרך האלה החרוזים את פירש כהנא רעד והר' וכו'. והבי שהת התלזה  כלו' ב 
 נעוות סביבם שמרקדות מים, וברכות נעולי( ,גל )מל' גנעלותז מים יכלות אצל בגנים לשנת תתעדולא
 להם אין מים"( אפיקי על תערג ,כאיל )ע"ד וחמדה עוינה ומרוב והיער, השדה כאילות ר"ליסקלות
 ערוגותא )*עורגות, במים הפרחים ערוגות להשקות ושאיפוגה

-  הזה הציור וכל לשון(, על נופל לשון 
 פתרונו וכאן הישיבהן ראש ר"ל כלה" "ראש 4 ונחת,- מנוחה 8 - וציוריהם. הערבים ישירתשאול

6 בישראל, המתגרים את כורת הוא 5 - האויבים, שהשמיד הגולה, יאש חמותילר' -  ממטירות ידיו 
 גשם, הטטמירים "ענניםצדקה

-  עניתי 8 - ספרים. ע"י הונו ישלח א ור ס ב אשר הישיבה אל 7 
 אל מופב * - ,מחברותיו'. ע"י שפר אטרי כל הקפיר סרוק( בן מנחם ר"ל )המבאר, הפותר עיבספר
 המשורריפ. 11 - לבאורי, יסכים אוו 19 4-הנשיא.



 מנחפ* מתלמיד*אחד8

 מנחם מתלמידי אחר שלמשיר
 דונש. על ותלונה הכדאי הנשיאאל

 תנועות(. וד')יתד
 ז,,, ?רים נם ידינות נחךכות- סץ-9לא ססמוךה2תוךה PP~ ,1?"שנכדר

 99ריצוסיי 8 9גל סיליצותיווהוא ! סרים ?לוםשאי ייהוךה,לשליף
 באורים,,. ושושל מועצותיג כלונם ריחות, קרטעו9ל ג?9חותיטחרי
 שייו' ?:ל:סי יא סיללעסי : סוקריםנעקרו קיךחותופכו
 ועקרים., קואולא נורלוולאטת ס9%4זיננטע 2ח9ז שרסבא

 4ל9ררלסשיב ויעוררוליי לדורים*:?רוז יליז לא9:קיוי
 הפותרים: 9ל4לי 8 סט?סררדסר 8, טיוח ילעשיקות לחיות?ססר4ה
 קרפ לקיאחשר ליראפ 9ן הואתה נשרים.וטד9ר ציותקרקף
 טיירים.יכלל פרפ ייוסשכ לינובה,וקירח סיךפהוסנל

 ל?8רית' היאחשר שרית, קדשלשון 91שקפימי ?שיסה קא סי כלהלראש
 10, זרים9סעקלימ קעקייתהיחלי טהרסימי?ץ9יו הולסים סןיחשר

 וקמוצים,יתומים גיצים 9םחשר 4,.. נמךריםשיו 2סשסיםיערות
 מ כנדריםנירוה 4פרציםווסיו היה ליה:נס שהי 6 נ9?םאשר

 זאת, 2לףשיכוסי רזותוססשובות היים,,. טום2נם סשה99לנ
 סיצירים2',,סכם9ל לחיות 2אוהוצל שנו 9לףן?עין סגו שת22ת81
 סק3אי, רבאדוגי יךיוהאזינה סרים, ?דיועלי "דנו גםלקצין
 48., כישריםד9רף ש3י 8לו81זיז 4סר לקום9קל י9ר דוכר51יז

 שרוסים,שמורים טךטיםהציף ס*בטט'ם.99ל 4בר 8ל?2ןרת

"ce9ארנרים: :"רציף ירוטים99ר9יף טף?בותהעם ?זיבות 

 בצפיותי משתמש המשורר ישראל.-י אלמן לא בימיו אשר חפדאי.-פ להנשיא הכונה'
 111 הארץ. על מאיר שהוא האור למול המאורות נחשכים הנשיא כשהולך 4 - כדת. שלא נקנה,בל'

 - הספרריפ. משוררינו בכל המצויה שירית והפרזההפלגה
 חסראי חן את נתן ה' 6 - ישראל. בני נפש 6

 - הערבי. המלךבעיני
 בחכמתו אם בי וחרבות( )חץ מלחמת בלא ערים )פותה( לובד חפראי ר' ז

 -ובמליצתו.
 המבארימ.- כל על המשתרר דונש דבר על לענות מתעורר אני 9 - המרוץ. קל כסוס 8

 פתת"יפ נתוצים המשקל ע"י בי הלשון, את הכרית לה"ק בשירי הערבי המשקל את דונש שהכנים ע"י10
* נפרצים, עתה יהיו נגדריפ שהיו הגדרות וכו'.-!1וקמצ"ים  למען ביצורים,-נו ההכח הנשיא אתה '1 
 בצרה* בהיוהך לדגרך ה'ישמע



9 , השירה~הקקייצה,אוצר

 דתשג )מתלמיי טהפדז ובןטקהחי

 מנחם. תלמידי על לעגשיר
 כנט(.)המשקל

 1 מרר סיושה

 אסיט טיושל
 אייסבי

 9 טינת

 נלזתולשון
 נמהר 4יה 8נדי

 %מרים*י,ושבדר סר תעסיקותסטר

 לקיית הוא מובהלא מט'ותוטלל
 ליעדים. ראשולא לבריותהכות
 שיטיי 4ןלתלטידיו תלטיר עע'ר,4קי

 ויורים,..רטיות עקקטיי6לשעסמי
 ככםו~רבכות 6 לכם מומראף

 ניזרים.ספסר הבלייםששיטי

 נויט טיאת
 1 נקעריםחילים

 שוננת:חש
 טפסר סטהוםא"ר קקנלימיודיות
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 כסילים. שהם חבריך את אספת מי ועל וכו' מי את : ואומר מגחם תלמיד אל פניו קם הוא1
מפני

 המשק-

 משגת-כקוצר אינה אשר כיד 9 - ההלוז. כראש יתד שיחי בדי חופת', מי ת ט "ן צ"ל
8יד. -  האומר הגדי אתה והכוונה בלעט. נדי הוא וקדרון ן, 1 ר פ ק אבן חיה מנחם של תלמידו ש4 

 דוגש.- לתלמידי רוגש(,:-התלמיד דברי כסתור תחפץ )כלומר כסביר הגדול הר ולהעתיק לתהוםלרדת
- במקרא, גם נמצא זכר בל' לשון*8  הבליכם כל את בספר בהביאי לכם, מופר שופ אהיה אני 8 

 קרונכם, לסאהלמען


