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 עזרא. אבן יעקב בן משהר'

 וימת )1010( תתיל שנת בערך גרשנשדה בעיר נולד )רמב'ע( עזרא אבן משהר'
 פקודות בעל היה )אביו ומהוללת נכבדה למשפחה בן היה הוא )1139(, תתצ*םבשנת

 כלם אשר ויוסף( יהודה )יצחק, עזרא בני אחים, שלשה ולו חמלרג מטעםבגר*נשדה,
 למד רמכ"ע במדינה, הגבוהה כמעלתם וגם ובמפעליהם, כחכמתם ולתהלה לשםנודעו
 )הנוכר ניאת אבן יצחק לר' תלמיד היה וגם )יצחק(, הבכור אחיו טפי וחכמהתורה

 בקרב השיר רוה את בראשונה מראה עוררה הבכור אחיו לבת עזה אהבהלמעלה(.
 אבל חיקו, אל אהבה השיבה הנערה אם אף כי נפש, למפח לו היתח אהבתו אך ;לבבו
 בשחיו רמב"ע אף חרה אז נודעה. לא מם3ה לאשה, לו לפתה קאת האחים יתר וגםאביה

 אהובתו שונות. נאוצות רבים ימים ונד נע ויחי מולדתו אוץ את ויעוונוכמשפחתו,
 נכריה בארץ ויתגורר חייו ימי כל אטה לו לקח לא ורמב'ע הצעיר, לאחיו לאשההיתה
 קצנה עצבת לכל המחבש הזמן ויר ימיו, כל בחבו זקרה האהבה שלהבת מותו. יוםעד

 השתקע ונם בשירים, שיחו לשפוך הרבה ינונו השניה למען לבבו. חריפות אתלרפא

 רמב'ע נרמה נבוח בתכונות - יחד. גם גדול ולחכם למשורר ויהי ומדע, חכמהבלמודי
 כל ועל הזמן פגעי על רעים, ונר על הוא נם יקונן כמוהו גבירול, אבן שלמהלר'

 רכה (Wb בעל לא וגם עז, רגש בעל היה לא הוא אבל השמש. תחת הנעשותהרעות
 בן" שירות ן. מ ט ר ר 1 ש מ אם כי ש, 1 כ ר ר 1 ש מ היה לא ובכלל כרשב*ג,ועדינה
 ובאומנות מחשנת מלאכת בעדי לפותן עמל לא כי אף ורוך, חום חיים, רוח מלאותנביוול
 לשונם נהדר חיצוניותם, ניפי גדולה, באתנות ניחוד מצוינים הרמב"ע שירי ואולםיתוה,
 לו, שני ואין הוא אחר השיר לאכת בס כי להחליט נוכל ולכן מליצותיהם.ובעשר
 ולהשתמש לחפצו להטותה הגדולה ובאומנותו העברית הלשון בשמוש כחו גדול כןוכמו
 התמונות כי במתו, נפלא הוא הככיר 1 נ 1 י מ ד ב נם חיה. בלשון כמו השירה לצוךבה

 עמוקה, הרגשה לו חסרה בי יען אכל - נשגבים ורעיונות הדמיון שיא מלאותשכשיריו

 נדמה אשר ויש ומדה, נכול ידע לא הככיר ורמיונו ; היפים שיריו ילנבונו תמיד לאלכן

 מלבו לא כי טגעיים, ויא הם נדרנים שבשיריו, והרעימות חתמונות וכל דמיונו כלכי
 בשירה- ההפרוה דרך ואולם מאד. עד חרוויו את ליפות מאהבתו אם כייצאו
 ומחם בעציהם, שירי יופי למרת ונחשבה ערב משוררי לכל בימיו היתה כבושהדרך
 שירי גט יגון שירי גם מאד, רבים שירים הבר העכרימ._הוא המשוורים גם עשו וכןראו

 תפרה שיפי נם החיים. עניני כל ועל הטבע, הדר על היין, על האהבה, על וישרששון,

 יי, בכת: בהביבליותיקות מונחים עודם שיריו רוב גדולה. באומנות כתב רביםופיוטים
 ע"י לאור יצא משיריה אחד וספר שונים. ובמאספים בספרים נדפם טחם קטן הלקורק

 1210, בנימפריא )תרשיש ח,תרשיש" או "plpn* ספר הוא הלא ; נינצבורג לבית דודחחכס

 חורגים חרוויהם כי נאומנותס, נפלאים התרשיש שירי בו(. אשר החרווים מספר כןכי
 ובשפת צמדים* *שירי יקראו כאלה )לשירים בהוראתן והנבדלות בכתב השולתבמלים
 הגרולח בחכמתו ונס אוטנותו, גורל בכל הרמב"ע לנו יראה התרשיש בם' *תגרים"(.ערב

 וחשירה המליצת תולדות על ערב( )בשפת נכבר פפר חבר והחיים,-רמב'ע התבלבידיעת
 חבושם(, ערוגת הס' הוא בהם נכבד )הכי ב*ילופופיה ובים מפוים וגם והערבית,העברית

 היום, ער נדפסו לא אלה פפויואך
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 יע ;ןד
,מייי*י*ז8ז1:פ* ין ין י,.;-יני /.1);י,;יויל  .[56;[.,י,.יזי1,.ם

 יומו. קשי על תלונה משףרא.
 בסונר(. תנועות ונ' פעמים ל ויתי ש"ת בדלת; פעמים ל ויחי)ש"ת

 עצך"1, :צ4רי*אחסיםטמאם

 ; 4 ינן"י לנלה בדישוןתוקיעי

 ופח לסם, נטףש4 ?עטימילי
 2. הצעתי דוי 4רש עליש9ה

 -- - ? ידעתי נלא לול ימותמשטר התמישי יאיף טד9ר? שוטטיאיף
 29י ארי "די ירי ?כיןלנ4

 8, פרעתי מאפל וקדטמירח,

laSסלקיי 4 ט?2יסם לי נאמי 
 ק הכעתי אשר סמור צרורריס

 סני ששה שסלוא סי 8ד4הל4
 ?רעסי,- שחלום לרגלםדודי,

 ההדוף ישועי, ר9לי 49ד84ד
 ן נססרשזסי שסר, :דיאותם

 7 סטי יימ, דטי ג?ט*מיפי

 4קץ"י, יעיי צור-לסדישת

 סלרי, יי ם4ר4 :נוניםלולי
 9כףסי8! ס?סי' אצולתשסטי
 טא-רקה ס?צהיםטט4טקי
 ?t~tvs ?יוד וט99ןסמם,

 למן 9, לראותי ששה ערכהלא
 ! 9סץ"י טט"סב "שרסיום

 נם "טל, שיכזב יס2יקץ"י
 סש?"104, ולא קטייס'למד
 94מי ראש 4לי נעלות יהוםררת

 ין סףק?סי לרזם אטר "די?סים'
 יט- הליקריי י4ר בהטיתקם

 הופץתי, ?עוף ערף דיריראש
 3' רו"צף ט?דחים נ2 98סיםגלוי

 ". לע"י :ם %י קסם ננס2ץ9לי*
 ויא משע, אסרי שסלרטשע

 --. הףנע"י :לא לי ינותהואר"י

 שירית תמונה 2 - בארצו. עזב אשר אוהביו צורת את ראה הלילה בחלום כי מספר המשורר1
 האוהבים"  *יצורי בלכדו הזה ובפח שלו, דוי ערש על פרש אשר ולפח לחבלים היו ועיוניונפוזה,
 במקום נאחו' "לא )המבטא מהם לי נשאר לא 4 החשך,- מכסה הסירותי אשר עד 3 - בלילה,התועים

 "היקבע מל' 5 - מפרד(. משוררי כד בשירי וגם רמב"ע, נשירי לרוב מצוי - בידי דבק לא נשאר,לא
 מן )"שחתי" שירית הפרזה 8 - כי, הכי-ער 7 - ושבירה, רציצה מס' 8 - גזרתי, ר*ס אלהים*,אדם
- נפשנו"(, לעפר*שחה  אמרתי"(. "בצע )מל' בצעתי-השלמתי א - הרואות". *והשכו מל' לעיני, 9 

 קצתי נדודו(.-ן3 את לתאר מתחיל הוא )וכאן בהיי קצתי הארץו כל את ורמוד למוב השומתי שלאאף
 ההת השחקים את )שמחתי( הוקעתי כי ?אמר שאוכל באופן הוים, למרום ולעלות ובז' לרדתבחיי
 נוע. מל' 4נ - ארץ. אפסי eh~4 כברקים ושוטטו רצו עומד-רגלי פעל ינ - ארץ. אפסי גי -וגוי,
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 ?לי קמ ס191, סליפותוקקי
 הרוזט" ואם קי לטיט9"

 ונם הידיי נקסך לט?חית שי2י
 נודע"י* נלא קניססנ?רי

 :סי ?ל נקלי הויי rvt?סר
 נושעתי, ץלא חרף נסםינץ,

 ולא ?2ים, סלפו ללשים,מפו
 ח2ף"י* ולא סמיי מחוובאתי
 אירה ?שרי, שת ?שויקא

 - -- רקף"י2 ?עז וסיץטי ! 1סיח
 עמלה הישי ז 8 מלין אחי מיעל

 2לי שיטח לסל :עצונישיה - - קצעתי- יני וכיטיני ',צוקי
 - - - ?טץ"י ולא 5, 29שטניוכסד
 וקום רשה שלמו ?לוטי98שי

 8* צל?"י קיום לי ושוטחומזבה,

 ומ !ר זמררי של לי לסוכי8י1
 - - - 1 נטמעי קלסת חסעשורק

 9מ1 ריי טשי שסים 4ליסש"
 -- !- 7 לשעטי נלא יי י9?עינהל,

 ו מברב של כ"כ "עויינהיוףם

 השסעיי השסקה ?מישססז
 רחקו ידידים של 8 ילומילשאת
 - - "קזוזי- יהלם ?ל2י סין8ך
 ייה סשלעוסה לה קן אשר 9ודרור

 נסיתעיץ"ן נושי כבוד?טח
 שסי לא ליוסי טת חיותה,לולא

 0'- הסנוטי לכד וכשתשוסל,
 ו8ת *ר, בכור באסיולם22ה
 הלץ"י11* צידוד יקלענףשי

 ואח, שחות נהוי ימה, ?סה 12,אסי
 י ננס3לץ". אר"י הדום עםיי
 טסרון ניוקיף טל לי ימיהכה

 18 32ץ"י ןין קשי טלי8פו

 ו8ם ס?רוך, מטי נשכחואם
 החציתי4י!- 8~יה ללבימסית
 ישי מוסה :סי של ואוליאוחיל,

 45* סרש?"י 41שר טצץקידמקי

 4לי טמיר :סי חן ורוס:חן,
 וש"י! 8סרי ושס"הנישי,

 - ? אתרוגן אתאונן, מי על 8 - מכעס. ברגלי רקעתי 9 - צער. של קריאה גם הוא ! האח1
- צרה(. )צוק-צוקה, לי הרעותי בעצמי ואני*  מרדו 7 - צלעי". *ביום 6 -- הבוגד. הומן : כלומר 6 

 גל"א, גריסע שלום, שלומים-ברכת 8 - הסאתי. אשר מבליבי
-  אחיו, בת אהובתו, אר הכוונת 9 

 )הפגעתי( לי ושאלתי בחיי הפצתי לא בחיים, שהיא לולא 0נ - ררור. כצפור נצלעותיו קן לה שםאשר

 גר הנני כי עלי וגם קמה בנה אהובתו( )אבי אחי אתה ג' - בארץ. ונר גע אני למענה !1 -מות.

 יעשה כה : נשגע הוא 13 תתגלע*.- חכמתם *וכל מל' אבדתי, ר"ל נתבלעתי, בקסטיליה(. )ר"לבאדום
 "nsp 5ן - גזור. יקציע*-גז11, הבית ,ואת מל' *! - לה. אהבתו שגח אם צרותיו, על עוד ויוסיףשל
 דמעותי. מי ע"י פשעי ואת צוותי את וימהה יעביר ה'כי
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 בן. בלדהה אהובתו( )היא אחיו בת במותב.
 כניל(.)המשקל

 א9ל וחקלי9ה, סשסר "5י?9לה
 השהתן סובה לא לשרעזר
 לשיא 9ע9יס, ספו שאולסילי

 ומסריקתי: יודה אלינופה
 שערי יל ו4ט נ"ר, בריתנכרהנ
 npg~ ,8 4ס9ה 2ר לסימסר

 גסיי להומיה "מונסינשמר
 4' וטס9::קת טסן נקעהשם

 הקרור שש הסי דוךי: טלי4כמב
 נשקת, בעדי 429ש1תסה

 וכף גרות, ובור גלני אירמגר
 ; 8 משית ורוד לרץ ט5ייצוק

 וכום לו, טרכות כוסות שתותוהשב
- 7* 92ממה פסי לרמס5סט  

 אבותיו. קבר את בבקרוב.
 ותנועה(. :יתר וש"ת יתד וש"ת,)יתד

 - וטשיכ מחשיב ואין -?שלסימו "י ליבוי ' עטימקיציי
 - 1' ו44י טסי 9 2רי כ" "הבנח 1 : שלרמי ששי וכל הוריייון

 יליסם חסאיני לשוו?לי
 9ק91יי- למפיסםוסראוגי

- -

- לו, ואוסרת אהובה( )דורה, בעלה אל נומה עטות, ההולכת האהובה!  - ! וכור : צווי ש 
 חאוהב )כדרך הקבר שערי על גלפ רושקת האהנה יד תהי נקבר בשבכה גם כי ממנו מבקשת היא*

 לבנותי אמונתי שמור 4 - ותיקץ(, היא 'ענה אולי אהובתו, חדר דלתות על בלהלדפוק
 , מעליהן )המתמרקת( הנטרדת אמן אחרי ומקוננותההומות

-  
 לכתוב מבעלה מבקשת והיא 6

 היא וכו' מצוק וכף המחיצה 6 - בו. הגרוד WH ?שקה כשבילה אשר לרמנאע(, )נרומר ה ד ו דל
 מותח(, דבר )11 ישמע אשר הרעה השמועה כי והכוונה ירך". אל "ספוק הפסוק מן ורקוחה מאר,נפרזה
 הרעלה כום ישתה ועתה תנחומין, כום לשתות תאב בגליתו הוא 1 - נדודו. צרות על מצוק עודתוסיף
 מטנה. מתוקה )אסוג( המיתה כוסאשר

- 
 בכהי 9 - לבי. רעיוני 8
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 אלפו יצחק ר' סל הקבר מצבצצ עלד.
 וש"ת(. ויהד ש"ת יתדן)ש"ת

 שעטשסבו
 ?סיר 4ל 3ךי

 1! לזשייז ס:"י עשרשסר

 ב ווססוש הולם ימותוכלו

 tts~ne ליוי :בוא ליץשסלו
 טסיה סקיי גה מיקסרצירי:

 גיירון. שא ועולם4ח3ר,

 סמלסא נומא 8 סטלהיום
 נרץ. ערי והוריךהתורה,

 וססרייית שרן סגיבאי
 יששיט' סילייי?ליי

 מקום 4לי ובכות ספוד 4 חקסי
 ? נהשרון להות נקטרובו

 מימון. בן יומף אבו מות על מקינהה.
 ותנועה(. ויתר וש"ת, יתד וש'וע)יתר

 4כשר6, לעה 4מה ףךף לטם - --
 4ךמות ק14י אליוסקוטש

 שר- 4שר שוסל לכל קולוקרם
 ךת4מות: שליו לסלוףובותיו

 לבונות ?סי יצרי שי !,"מר
 ק ;עימות סהלף-ידקנ:סין

 סיו וסיר, מף סי ? ,?פור : 7ולכושל
 עקימות"* כושל לכלומסרוסיו

 לב נדיב 9ר כי ? "סטה : 8ולהולך
 :שימותו' שךמון, יכון טמת 9ישכט

 השבר, את לזכרון וכו' כתבו הוא: השעור%
-  עטם"(. את ישראל בני *ויתנצלו )סל' זדיה את התורה התנצלה אלפסי מות ביום8 - איש. לכל חדש האבל יחי ותמיד ' 

 בן כי * -
 יוסף( אבו מות דבר )את רעה המבשר אתה 6 - והארון. הלוחות נקברו שגו מקום על לפפודהמשפה
 ובו, עמור : אמור תבונתו בעצת לשאול ההולך לאיש 6 - אליו. הנוסע איש לכל וקרא דרך לטםעמוד

 *נעימות המקרא לשון אל רמז בזח יש וכנראה להבין, nPp נעימת. צדק בהלך ,וימיןוהמליצה
 -גימיגך'(.

 !( סחור צ"ל: אולי או ויצ*ור', ,ישוב מן ! )שוב ?פיר : אמור עזרתו, לדרוש הבא ולכושל 9
 - וכו'. פיו אשר נביו תמוט .מפו )מל' ןףגי

 יסכון. 9 - לשו. : נכון יותר 8

4י.
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 תבל. נמחבוי רורמף עלג
 כנ"ל(*)המשקל

 לטלה טיוליו יטני?"ל4 ולום עולם יזר עולם,?גי
 הרשם, אותם ?תות צסאולב ררים, סיום להק 8לנקנו
 וניאון המוגיסם פיסםטלי וושתו ונר, אשר נסלוהוא

 ייים. לסד :?סרו לאו5ף 1, נשיים הסק ולו ורוגןולא

 העולם. הבלי עלז.
 ותנועהש ויתד הנועה ויתד,)שית

 5, טחי-סין 4יס"1משל, יס*ית, ?"שתמסל

 ליסיתות ותןחולה ואכן "ירים,טיטיק ובורה' ?מלוזטסיי והולה' סדרהס4י
 2 יצודקו לשונהמסת

-  י גידהסקר-קטיפת 

  הארם. חיי עלח.
 חנועותג)ח'

 סיע, יל-יום :שעיל"פ חיי סיסי שסרו,כור
 :ניח שי :סשכאסן1 לקוס, הוא לקנתשי

  סל.4; שרפ "יש 5לריעה
 - ריס* יעפי  טל ירא5ף

 ותרפים'(, *מצורים )מל' ורשת פח ' - ורוחי(* ונשיאים )מל' נשם המוריד כענן היה ולו1
 תבונה* איש*
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 בה'. הבמחון עלפ.
 והנועה(. ויתד וקת יתר ישית,)יתד

 ?אבל ?לה חציי ושאוכלן וסחרה ?שיי אנוש מקרה4ית
 ורישה* 5ט8קלו ס.לתרקיק1 גששה, נרשו 4?ר4סי-לס

 עמונים 8יש 1 שעהו?יז
 ימיה* לשל תסי נששו4?ר

 האביב.עלי.
 תנועות(.)ח'

 הקן לבש טסיםכתנות
 ךשאו, טרי רמסהוכםות

 2ץ 9ל 94ה מ?שץוטעיל
 ; טלאו סריה ערןולקל

 ססש לן9ן חרש ציץ9ל
 2י באו לקראת שותקאא

  ? עוכר שושז לסגיסםשך
 כלאו, הורם 5ל 2ל9לך

 קליו ט?סר מסין:צא

נגש"
 - סלאו יריי שת

 שליו נינו ושטה לאסי
 1 סיאו ושא סהואס"יש

 ירידה לחתונת משיריא.
 ותנועה(. ויתד וש"ת יתד וש"ת,)יתד

 סצ!אר 6 סלד לקול תוחדואל
 ט?סיסים, 6 ורגשת 2שף,לזת
 ויונים לזיינם 7 "רקהו8ל

 ן סקסים טין 94ל ?9ר4י4?ר

 החדש"1,- "חומן )הוא האביב בוא לקראת ' - חרבי*. בשמים שייתה כמו עימד, מעל "יריה'י
 ההדס.- כבדי )עלשסטיש( יתנועע גופה אבל כתמר היא הנלה 4 - כלם. בראש עובר נימ.ו השושן*
 - ח(. מ"ר, )ישעיה הפחד אל 7 - שאון. 6 - צואיה. על אשר תכשיטים5

 היפות הכלה ע.ני 9
 אליהם* בחביפה אנשים לב תפצץ אשר והשוד מהתסס אס כי מיין, ולא.:כו;.ות

 אספים ?שלת ?"4י וגיל - --

 22לסים, ?ניסםוסרגעי
 ?ת9ר טן בקוקתנהתערן
 ממיטים*; יכץי תנע4בל
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 !חשת 3סכק ליףיעמד
 1, שסים וס49רת?ששדות

 בצות לעפעוף "ברחושל
 ; 2 שבוקים בשת בט4 שים4לי

 לשלום :יאי לחףאתףהסי
 ; 8 נכוסים קסם סדר מירים81ם

 ואסן שושן, סנןורמונים
 ' "פושים ששם טיירותיךאשי

 בואן. אבן יאשיה אל משיריב.
 תנועות(. ונ' ויתד ש"ת עתד,)ש"ת

 אשר נחש כמו לו,- ילדיוודמו מרו  יצמיק והוא היוו ימן על_4ד
 צטי2ז-. מולירולא דס4יסע

 סלאת ?ליל 4סר אשר 8פסק
 סיקיעי סטי"ל ושקמוףח,

 יטש ליאש"יה ?לומוסי שת?א
 הודיה שךוה צפוני טםאין
 וכן נישו, שלום שת 4א ששיילשט

 awl.- כואב, ללב ט9"ב ירילסיש סקריי לשסעה 9סיאותו
 יושיע! סילסלה טסיר בולי

צדע ;11 . ייי ש.'עו

 גיש"ג סאטה ויהדישהרי
 ילי-ש9להאת על לכפו?-ם

 4 6 ס9ףע :סי לטסיט?הו

 סלסל בו יסי "ם ועעיע"
 נוסיי, ממרור והלתבפת,

 ויום רכות, סנה קאסב יוםאו
 7 סר? והיה יאלב4לי

 ונם :לד, כללום שה צה-שמו41
 ; סטין :סי רוס אשרשקש

 ..י

 מגנון(. אבן ויוסף )אבון ירידיו שני אל משירינ.
 כנ.ל(.)המשקל

 רוחנו נשבה ססדטים4ין
 1 8סינ4 שלום לנו קשיהאו

 ??רהן ויוסף שבון %4 טלאו
 1 9 ריסנו שוקקה מות שסרישי

 סאלם והגדי יני חשר?וים
 פססט ל2ת ט2תיסשכי
 ש9ףם וסרה לטרשיסםנקשב

 - - - יסק(טיני צלעיניסףרי
- וכו'* אצעדות הנושאות בזרועות הכלח תחזוקך כאשר )ישקוט( יעמוד ולבך'  מפנ' תברח ואל י 
 מכסים שחס אעפ"י מבשת.-5 האדומים פניה את מכמוה והן )בנחשים( כצפעונים הנואות שערות'הקווצות

 - פניה,את
 מל' 6 נכנע.- הוא הכסילים לנגד ואולם החכמימו על מתנשא הזמן 5 - ושמותיהן. הדדיה 6

 מלי )צפיע-ילד, צפיע ולא צפע יצא מהש משווש כי לו, דומים כמקרית( )ר"ל הומן ,לרי 9 -תרועה.
 - והצפיעות'(.מצאצאים

 - לידידו. ברנותיו לשאת הברק האת מבקש המשורר 8
 רוחנו נשבה האם 8

 שירית. שלנה ווו לתהיה. קמנו נפשנו( רעות שבעה אשו אחרי )ו*ס מות אחרי כי וכו' ההדסיםבין
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 7לא  לכגינו, נב ?ל קקםהוסק
 - - - ובפתחינו שערינו מף?ל
 יקל ?שלקסמי 1 נטים קליקשה
 - - 2- ישסנו טאד וקךסנ4סריי

 :סבשון, לנסיו יסאיב לן9ן,טה
 - - 1 8 הששס13 ןצטיי, ונםנירים

 ךסיב למן וטי 4?ינו.ןשו
 1 לם4רימנו נעל וסיסקרה

 מנדוד לחלד ךן2ינו 9לסי
'~gp4 נססנו ?מז ושזיני 

-  - 

 7שת 9עוגיסם' של וגלף2שע
 ! חרמנו עלי צרה נשו 6ןכרם

 קמניאל. אבן יוסף אל משיריד.
 כניל(.)המשקל

 נפחו ךלא אוריו קדחושש
 8, להילקחו 9ךד מןךקיתוף

 חסנוךייי 4די ךסם v?-1שיף
 ! 7 שיחו ?רי סים סלפו8יך

 אעין נ9ר, נלא סטי "שרס9ר
 יח4' *סיסיי וטסלבאלם,

 טטך4ךי ענק סכום ניגרות?ל
 ש ךפחו טחנם וסס?פשטם,
 . יחרה 87פו בו עתוסן?ר

 : 9 ישחו ל8פ טים לשוזיקרי

 בהיים נם ?סליא השך,ושק
 ן ךשמחו אנושו9סחפוכוסיו

 סידי עיונים 10 קטיליסםנצלו
 --- ריחי ויד 4סי-ו~י'4,:לד
 :צב קרשים 9ר* 97ל -?סר

 ו?זחג כ4ן'ם ירישם 12ןלסם
 יט- טסן, סלי 8' מתי-ס9רששיר
 -?שקה14--- 4סי נקשי דטי הוןשין
 מפטר טומקךה אלגום?וקה
 1 ו?להי ידי יסריס'?ין

 להגאים הרגיל לזמן חיה זה מה 3 - ידכאנו, ישפילנו, י - הומן. פגעי על נתרומם באהבתם1
 - ? אותנו שכח ומדוע ולקרב, להפרידולרפא,

 זכרון 5 - העיווד. באוזך ח צ נ כמו דע והשנים 4
 תלונת ג( האביב; תאור ב( היין; תהלת א( : ענינים שלשה יכיל הזה השיר 8 - לדרוגו. צדה יחיהכעיט

 האדום, היין זה וכו' אוריו' קדחו ,אש הספרדים. בשירי מצוי כוה ענינים וערוב יומו, קשי עלהמשויר

 דתם עברו איך ; ברו במזרקי ש א התלקחה איך מתפלא וחמשוור הלכנים. הנייעים הם ברד',ומזרקי

 *ונספחו )פל' התתפרו ,נתפחו", ; לגרוד התהגרו "התנוידו' בברד(.-7 אש יתבולל שלא המנע מררך)כי
 גאים .בית מל' י היין*- של *כלומע' אשכנו בלשון שנקוא מה על היא הנונה 8 - יעקב"(, ביתעל
 היו( אחים ופמרא אשכל עבר )כי אשכל הוא ענר אחי ח _- ענקים, 0ז -- ה'". חים
 יעשיר היין 18 -- נפש. למרי יערב ובכ"י מר, הוא בעצמו הייז 2! -- הייה הוא אשכלוילד
 )כפו nb~tw מל' יי -- ספרונה. ישכחו בהכרמם כי מאומה, והם יתן אשר מבלי חפר( )מתיענוגם
 ידיח'4 ירושליפ דמי*את
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 4 הציי "4שים' דל סאיי9הסי

 -- .- -- 9ךחו ולא קריעיסםסףי
 4ל' לקמיע למרעישכסא
 שחו, על ?תות שסי :טלןסר*
 4צי והנצו 4:ר סקסויי

 יךחו. סחים ךציציבשם,
 ו4ל שייר, 9צל לסקתוסףחושו

 ?9חג ?נו ר4ס ודישושן

 9?פי קרינות, ייסוסני
 ן נפחו עדי בם נשסיםרוחות

 ססליף לטינו סעיף טלר?ל
 - - - 9?חו קנים ללטת1ט4יר,

 ד9י סטין איי ?דףעיעיד
 אךחו, תמו% ?ם 8 :מומילךטי

 סקי טילם, :סירו נליאדך9לי
 ; 4 דלחי וים עךן אטיאותם

 ךיא לאלצי, ?שלסימיש9ה
 - - - נו9הו 7לא רשךסיםשבה
 ?ך9ה 4עירים ש9ש 4לישניד

 - - - 5 גילתי ישר שרוסיישפי

 יבל סיא, לו ואין שלון דומןן%
 99סחי קשר אישיי מועצותעל

6 - - 

 ז,- נבחו ולד שסר מאורטשו סדיי ס?לסים גי, נדירואם

 87ם וזג טס?בות :גינוןשי9ה

 8 ?ש עםאיקי

 - - - 1 7קתסהוי

 תלמידו. אל תנחומין משירמי*
 ותטעה(* ויתד וש"ת יתד וש"ת,)יתד

 קפלה ירו ס91זשלער
 ז9 והויה ס?:ל, יסי סירת4לי

__ _ 
 וסש" רום, ?ציליס44חשי
 ז ס1 נחקה שיא סלולה לאפדךץ

 ז?בים ע% קלסים המי4יי
 לו ?שיש, להס13רר לבילים לבוא, גורי לסתוף:עזים
 "-- ינקה לעלה 9סיי נסי4לי

 הערוגות 1 - המשכן",* צדי על *סרוח מל' )פוחו השתרעו ולא קצרו ששוניהם ]מרי[ אשר1

 בערב" ,כשף מל' תנשמת" הערב רוח כי ריח,נחיו
 מל' 3 -- ריחם. הפיהו כי עד בהן עשף( נשב

 יהמרו דמעותי 'בלו אם גם 4 --, אתמול. כיום ועברו שחלפו הנחת ימי הטובים, ימי על ר"ל ימי/*בדמי
 מפרחה כמו 6 נמלחו",-- כעשן "שמים מל' 5 -- לבי. בדמי הרמעות נדלחי לוא כמוסיטם,

 חכמתטן__

 ללבנה נובחים הנינים כי ידוע הנה במשה"(, מרים "ותדבר כמו )ירעה, י ב נדברו רעים אנשים אםז
 נטויח הומן יד הלעד ! הוא הששור הקדמונים,-9 בשירי מצויה זו גאוה וכוכב(? יש עם יאבקו האם8

 בי עד הטבע סדרי הנשתנו כלומר 10 - במקנך'(* הויה ה' יד "הנה )כמו ? משביליב אנשים עלוהלה
 השובן איש עם מתגורר*( *סער )כמו קרב והתגיר תלטירו( )שונאי לבם ערבו כי 11 - וגו'. כלביםקמו
 וכיסח(, )כסיל כובגיטבין
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 טמבוסיו ס?ךלהומסל
 חנ4:ה1--- לו היוסק נככףועוד
 :תונה :נון, זנח יבוןאנוש
 לחוזה! טלב מסי טךע29ר
 לעמים, לססשנותיטה-בשש
 2 קמובכ "יו אליושפלנל י תשיה 9סרבות הועיל4מח

 ; :סנה עללה ושן חפצה2שה

 שלקיים מעגלוסיו סםוסם י :שרסן טקע נשית,?סרב קס'כי 5ת ?ענת ייסעוסי
 ץיש" איסי ולא שייה?לי
 :?עשיר, ישל ?פי 9 יורישוהנא
 - - - טזששה העל מנפילונם
 הס טקט מזמן-כילי לךקהה

 : ' לסרוק לבו 2עטידוחולה

 6 וטסת ט99י' 9מו סכיס9י

 האגיה, :ט(נ4 :ם,?צולת
 לנפות שם טוויותועולם

 0 למסוק שם הנשמותועולם
-  -  -  

 7 שסהר ךסק2טר ש4בודודי

 טיטלמג קירץהגריסי
 אטרישמונה, לטי 9הושץ9א
 ; ף::ה שקסם מךברוכנמי
 8 לצוגי 99ד ס91זוסייה

 ; רטש "שת 9מו נהפף?סיש

 9שש9ה' 9 אךם 9מווסגיי
 סשה* יצ4 סךם 4ין.ואם0י
 ל99י 2רף ליףולינון

 ?מה. נטשי ?שב עלויוסיף
 ת יסיים ס?ד4 צךקף כישטח

 ; ףצויה שפירסם:זן:סף

 סרהךה ונפשף לער,ורום
 ! צ1 יירה טלי סף:ה49ישי

..

 התאמץ כי בנחלה, הפתשק לא אגל מאבותיו, הגדולה את נחל )תלמירו( הוה המצוין האיש1
 הרעיון יפה מה והבגור, הגדולה את מעשיו ע"י לו ייבוש לטען טובים, מעשיםשעשות

 הוהן_

 לעשות הקב"ה ע"י בע"כ מסובב הוא האצמגנינים( רעת לשי האדם מזר על )המששיע הנלנל9
 כבריה לבו המועד כחולה שעש רק הכילי מהומן לך קח * - ועוני. ריש מל' 8 -חפצו,

6 חת". לש מעטר *כמו לגרום נכון יותר 5 - 1(. י"ג, ב',)שמואל -  לנמית רק העוה"ז את נתן ה' 
 כעבד הזמן היה לפנים 8 - חיי. מקרי את למופר קח ז - העיקר. הוא והעוה'ב האדם,את

" כמו. ואם-או 10 - יעז(. כ"ח, )שמות אדומה יקרה אבן שם ,אדם* 9 - וכו'. נהיך והישלרצוני,  

 - תתבו"(. נגר *עפ מלי )נברים, לב בהורי לאנשים צדקותיך ע"י אשוב הנך כי כוה התנחםנ,
 נפשך*. תחת *נפשי במו18



 ע"* אן סשהי%

 הנר. על ,קטפה;טה
 כני(.)המשקל

 8 וששסק נופה 41ריבךסשש טרוכה, א9ל ?לילשטת-ש9ש

 שישנאיף
"u@ 

 שפוכה, לחסו זלודמעתה ז 479עשה
 ~tcv נ91ה, טסי למותושם 2 או : שמור 1, 9ס5%ךה קויהולה

 * טרוכה טשין oe~ רחשהשטש n?yts 1 ל25ינ4 ןסבסןית

 קרישה לפגינו 6 שרנוןלא
 ובוקה* משסאת אחתרעת

 ה,תרשיש". הוא הענק, ממרר  רונמאותיו.
 גן-של אךך 7ךמושישה "הענק/ בראשכתכת

 גדול נהר הוא כי אמנם אירו טשי שירי ענק6קנה י 8 שילי נטעי של עולם1fl"? ושית(. ויתד שית ויתד,)שית

 8 שליי ליקות זליו חקשם שאייי וסי ירץ שסייי

 סלד אזניות על לווזה פאיר. ?ט סשי *רוינה(

 רז-אשקמהשער
 'ודשתויז~ייקמי'1

 ז '- קסניאל אבן מאיר בן אברהם חשר)בשבח
- - - ' '. 

 12 שליי וכסדי 2ניניז31כם הספר(, את לו הקדיש אשר-
-  

 תנועות(*)ח'
 ?רח נז-"ל חיך ןץ-ונזיב(

 י 8י שליי לקה לא יךי?ל שר נלל של עלועורך
' 7* 8לו שי שךלה נורזרך

- ובז'. חנית היא אולי או % - בתמר.1  
- תשחק, והיא לה באב י האש 8  תאסר אשר ובעת 4 

 אחות, רפואה בלי לתחיה תשוב ותיכף הטתילה את להתיז רק צייך אולבבות,
-  

 הופ שור, מל' 6
 וגרגרוהיך". "ענקים מל' 6 - אחת. בעת ותבינה תשתק אשר כמוה גריאה ראינו דא מעויןנלומר:

 "אלים מל' *אליו* טיל. אל אריה גור כעורך הוא אחר, זור גודל אל אגרהס ר' גודל לערוך הרוצהז
- העוה*ו. בתוך אשר האלונים נבעי 8ל : הוא השעור 8 - עשר".שנים  

 פארן', *"יי מל 9
 ערבה._

 מל' *1 - ביתו. את חסדו השחקים כי עד 11 - ואוומיו", 4איליו מל' איליו, בנה רעים ועל14

 "אל". מל' ט -- שלים*.*בני
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 תנועות(*)ה'

 4ל'ו חוסל 92יאאלי
 ' נולה ישה אונו 8תאו
 לש ססל כל על 2 היהלא

 '* נולה 42קת סשטע לא2ם

** * 
 כניל(.)המשקל

 לבו סדנת צדקט29ל
 4, זמרתו כל - משפפאעשה

 ללעב-נטש לחםוסרוש
 6. וטסתו פיב 9אקויששב

** * 
 ותפעה(, ויתד וש"ת יתד וש"ת,)יתר

 המותה לסיות דהי 8יש ויא9ת,
 ז וסילים סמטה לכי יאת : לוטמר
 י לשסק אישים כלותסולטן
 : 1 6 זסילימ שצץ אלי ירדו1שם

** * 
 כנק(.)ושקל

 כאלו 7 הם :נוניל9לס9סי
 ן יכרו לי לקרע עלי92ן

 'מינו כיל סיסיי41טד
 מדרו: עתק מצנות פיוושת
 לפניו neet ?ל מסיקללתו
 ולקרו! המיד וסנהוסתו

 ותנועה, יתר ; פעמים שתי ויתד,)תנועה
 פעמים(.שתי

 לאייי יאולד ?9?לי !ס?סיר
 5 עךסים ס4הסים ושבויום,

 ללה ידידו ?2י 9לצירו
 ס1. שרטים 4מס לקום סיסים?ץ

 וסלסל ?עים4ף9רים 9דלזיי
 : א 2ךס'ם  ובו ?סי לזריסטיר
 בסכטת :דים וידעו92דף

 ! לצחות-עךסימח ושףס?סקים,

** * 
 וכתג ויתד ש"ת יתר,)שית

 סציי2ים גסל, אשרתובות
 8י, 2ס9יירים ססל 4ליטשו
 ישסע שחוק קול nD-S כיעד

 1סירורים. גססה קסיססת
** 

8 131'. היה לא אזי 8 - אוני', את ,נלה מלי1 -  "מומרת מל' 6 ומרה,- מל' * גלות.- מל' 
 השני *כפילים" וכו'* חיתכן כי כסילים, תקות תקותו הנה כמוהו, להיוה איש יקו אם באר, 6 -האוץ".

 אור נכפל לארץ מאיר ה ת א ,ש האור ע"י אותו.-9 שכר בי.-8 להלחם קם היגון מה'.-ז ,ב "כסילמר'
 יתחבר כאשר וחכמה, צדקה נתחברו בך בהוכה7-!! *ערביפ מל' כצהריפ.-10 והיה שב תערב גם כי עדהיוט,
 במלאכת ערב( )בני הערבים ועל האספרונומיח, בחכמת היונים על עולה אתה בשרג,-11 הערב עםהשתי
 תבל. עלי תמוורים"( לך "שימי )מל' ותמוורים כציוניט הם גמל אשר חמובות ).צחות"(.-18 והפליצההשיר



 * עזר אבן טיטהך58

 ג ותצע רתך טית 1 יתר וש"ת,לחד

 סדרך מסל 9ל ?יקשסי
 9י שסלה ססל נייע"יטע
 וים סר ?ל לעסם יאותלזאת
 סחיהו תעה לסד לן ?י?ף'

** * 

 השני*מהשער
 והאהבח(. דין ובשבח השנה עתות)עי

 ושית(* ויתר ש"ת ויתד,)אשית
 שרץ רלי עיי שת!רטי,

 4י סרר "שר 1ער ומל?שיה,
 שסם בכום ישים קמו 5יין

 ברד, בתוף ילהחה ששאו

** * 
 ותנועה(. ויתד תנועה ויתד,)שית
 ?סים טקסים ט'שם

 : 8 כתשים תשגהסקהול,
 בו אשר "יש ךס:השיף

 1 17 ?סטים ורע,ה2ף

** * 
 כיל(.)המשקל

 ?קנים ?ליתנעשי
 ; 8 קרטים ונינישפז

 ?ראש.ם ינגסךשי[

 9, כסמים ששליםיסשי

** * 

 תנועות(*)ח'

 שושן ולחי ע9רצונתר
 נצב, טש!ש namyעל
 !דקה סטר, כוםונתכפר

 9י. נצכ מרועוללסכ

*.,. 

 וש"ת(. יתד ושיתמיתד

 יון :צק שטם?כום
 סלש לככ ותויקישר "* ששף ישי סרםקעין
 ; ב1 סף עם בקרבלבא

 קרחשוסי עיושחוסהו
 8*' לשף ךהיו ייןולא
 44, כף לרעלו סקיץnug יי :נ11 4:קליל

** * 

 ושת(. ויתד שית יתד,)שית

 סמם :מי ?קח ?ייןמ?לנ
 ; 16 צגה ךטי בו :יחםנוטי,

 נצרכת והיא התרשיש, בס' חסרה  *לבד' מלת י - נונה. י - תבל. פני כל מאחו הדרך1
- עמים לישתו נמשכה "יין* מלת 6 - היער". בררת *וכרר סי' 4 -למשקל.  

 במים יין תמהול אם 6
 - רמים, כהו 9 - מכרם. הגא יין 8 - תם. כאיש י - וגו'. איך כי האוב; הנתם א:. לועתשנה

 אשר עד אשתת ין - הרפה. מילידי "סף' יי רעלי.- *מף מל' *צפף* 11 - החרב. של להג עם נצב16

 נחרף, ויהב בקיץ גופי קר( )יהי ישלב היין ע"י תמו".--S~D. 16 מל' 14 המיתן.- על יהיהמראשותי
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--  יסח, סיט ה ישייגן

 1* צלק וסי !ה הם טףטתנם

** * 

 ותנועה(. ויתד וש"ת יתד וש"ת,)יתד

 ;?סבה 9 ח"קקתלקד
 שלסים, 8 כךמוגי לבהו2ל
 ?אלי 9עטיס, שתותקל

 4. שלסים צי41י חלי וםלסלף

 כנף(.)המשקל

 ונשה יון וכום תארופה
 : סקלה מיסי וקול עוףוהר
 נד ושיר דואנ נגיל חושק?רי

 6* סקלה - ולחולה ךשועשר

** * 

 השלישי*מהשער
 הטבע(, הדר)על

 וש"ת(. ויתד ש"ת ויתד,)ש"ת

 קול דוחנ-נשרטט טסנהחיץ
 6, אשור ותור עגור, וקולמןם

 יניה חשכ, סרםייצל
raששור לסי 7 ?צט לי " 

' 

** * 

 הזועות(.)ח'

 לשוז טאין 9 אורותיודו
 נשם, אותם קטיספי

 מעפעופם הוציאם?י
 10. 3?ם לסם נחל5לשפ

 וש"ת(. ויתד ש"ת ויתד,)ש"ת

 מוצב לץ ה(ן דירונות2ל
 ת, דר סריסים יהליהנה

 12' די ונדני ?ילקיםניטי ?ליי 2לי לולה רציםיך8ה

** * 

 פעמים(, ארבע ותנועה)יתד

 ליו9ה יבכו לא ישרח9שים
 18; יפךים סם אצת יענף,טקיון

 ילקה וסיר ?סיסכקונן
 1 " סידים ימי איידת '1ל?ן?ה

- האהובה, הרעיה, 9 - מגן.!  - חרגות. 4 - פרדס". "שלחיך מל' ,שרחים' הדדים, 1 
- הטבע והדר ופן )אהובה( תואר יפה ר"י רפואה..6  וגיל אמלל( )לאוהב לחושק רפואותיו צרי הם 

 - *יפי-תאר*(. צ"ל וואולי וכו' ונד לנע ושירלרואג
 אדרוך, 8 - *כיציע", נדפסה בתרשיש שחוה.-7 6

 שגמלם החסד על יורו אורות"( *ללקט מל' )העשבים, האורות 9 - מרבדים. על כמו הגן נצני עלאצעד
 וגרנר בדולח לנטפ' דומה ההדם עלי עי לילה טל יסים 9! - "דירה". מל' !! - גוףי 0! -הגשם.
 ,כפר". מל' 6! - עובה. על 4י - בקר. בני פרים 14 - ופותרת". ,ודר מל' *דר* יקרה, אבןשל
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 ט'תג ז "ד nsw 1לחד 2י טילות נססם י9הסס9סה'

 ךדתו י2ת שסקיטר זיךים!1! ו4?יח"יתנ4"י"ם

 ן שנה לזפ פן9ר*
 ?מ4ת-5שימ שנייו2ל*

 8, שנה ס41ןולשי תנועות(. ונ' ויתר ש"ת ויתד,)שית

 9ך'1 יסיע ?לופא סבת- דקר, ואם כל-הון, סגוחושו
 9. שה ולא ססשזלא 1 2 מונים למוטאים תהיו ועוד9ךם,
* ואל הודו, עלי 8 ורד ימיושתו

 : 4 מדקים יךיכי לתו?חותטשעו
 תנועית"יח' 2ע'ם שת סחליפ4 ולנור תור2י

 ס4ן פיק ס4בסגה מוגים* לשרת לסיפםקולם
 0', שסק ס"קק ?תוסלעיי לזאת :סה יקי קם מפוךים4ים

 ציוניי ציות ?סקי סי2ד ! מוגים 2א ציי י1ן 4ליאותם
*

 1ע שסק עיגי בכ%4ת

*** *
 ותטעה(. ויתד וש"ת יתד וש"ת,)יתד

 הרביעי.במתשעך 6 ו2סנ4 סלני סגיהםובגי
 ופרוד(, אהבה עניני)על ש24טים, 49לםורשלני

 ק שיעים עי-י לקול?שזוניו ננץ(.ל ורלה ננים, 4צי ך9שו4די
 ופק 94ד טל 5' אפ 2(עפרה

 : ?לה ל?אד 2ששאיטב ' .*

 פרידת על כבתולה'( "%יי מל' ומקונן, כקלות "ה אנחנו נחסום איך )הקונן( תנהה היונה אם1
 "כפרים* כי נאמר התרשיש ונררים._נבאור ככפרים הנעימים *האהובים"( נקראים וצבי' ),עופרהאהובים
 בשה"ש נאמר הדוד על כי להיפך, נראה ולי "כפר". והשלישי-מל' צררים, עם כפוים מל' הואהשני

 )ר"ל הסובאים את תונו עוד כרם( )בת ביין יקר הון תתנו אם נם י - לי*. דודי ר פ 1 כ ה*אשכל
 לכם ומציקים המונים המוסר כעלי לתוכחות תפנו ואל 4 אכיכ,-- ימי כלומר שושן, היין(.-3 מוכריאת

 מן נחנו יואב*(. ראש על "יחולו )מל' חלנו_שננו 6 בשרם'4- את מוניך *והאכלתי )מס' שפתיהםבריבות
- פניה*, שוה .אם מל' ז - באזני'* עלה *ושאננך מל' 6*ניה'.-  פרי רד*ק כפי' 9 - עזו'. ,שויתי מל' 9 

- מאונים", *וכשחק מל' *1 - כחש. לא כלו' לו, ה 1 שי  !! nPa נרחקים(, )עיני העננים בכו אשר -  
 וכו'. על המלי כלו' לנער*, *לאפ כמו 18 - לאהובה, כנוי  *ע"רח*ג1
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 שמש יראה לדאותשסל
 - ** nbs אסל 5טתנאור

** * 

 פעמים(. ארבע ותנועה)יתד
 4ס?ש'ם 7*ת חךרים 2שיית

 ונאוה, מתירה יאוריםוסקגי
 יגולה ?מירי סררהיסמר
 ! 8 ונוהשכינה לקבות תוףדמיא

** * 

 ותנועה(.ויתד וש"ת יתד וקת,ייתר

 ?י:ה' דשי 4יב4לריסי
 ; 4מעוסים לא רבוךכרמוסים

 - לקקה 2ל למסיתותמוטם
 ו 6 לעיסים לסי בתרד מיהושף

** * 

 תנועות(*)ח'
 י,-

nbS2עשר צואר מלה 
 '* תור לה *קקה טשטשנם
 עןש יינות ראשהשוייר

 ' ז תוי ל?" על סי9היתשי

 ענור, מבייש - סשיר'י2ת
 : 8 תיר קול יסלים קולהציים

 - שמק אלרי ימךאול4
 19 תור לה ונע שטשקוום

** * 

 החמישי.מהשער
 והזוקן(. הנוער)על

 וש"ת(, ויתד אףת ויתר,)ש"ת

 רסקן מהעי צ_עי, וסישקרא

 ; שצווי 7לא ס1, שסים ציותסי"

 צר4 לאד ס4 ! יחודישובו

 ! נו קצן 4שי יקז צחיילי

** * 

 כנ"ל(.)המשקל

 שער קילי ??עיםטסה
 ! 44 נל ספסרים יטשסית 48,סטר

 שין ?סמל שייה שחריסי
 . 2ל 4ל לף והסעתיטלק'

*.. * 

 .ודלת מל' "דלה' השחורי. לקווצותיך מתחת כשמש המאירים פגיך את בראותו נבהל הוא כיי
-ראשך*.  *ונות מלן 3 - אוהבך. בלב שוכנת הנך ואולם בחדרך, יפיך מסתרת )אהובה( צביה את 2 

 *לחייך פל' 7 - האדם*. *כתור מל' 6 - מעוכה". "וחניהו מל' - שדיהן*. *מעכו מל' 4 -בית".
בתורים.

- 
- התור". *וקול מל' 8  אני 0נ - לשמש. קודם להקרא התור לה יגיע המאורות, בלי יקראו לו 

- מהרו. 11 - לשוב. נוער לימיקורא  - ראשך. שער את תצבע אל 13 - אצים". .והנוגשים" םל' 12 
 לגלים*. התעתרו *אשר מל' לקבר: נכון היה 15 - עיני". *גל פל'14
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 כעילג)המיטקל
 ס,טסל ! סז9ן ים, קאור4טי

 ! 1 הרים סיסל הרני9גק

 2ק כאבק א9ל מאד קלכי
 הרים, כמו אור ותקד4לי,

** * 

 כנ"ל(.נהמשקל

 לעי לעיות שב לסבנואש
 ! 2 חובש שאנוש ?קריםלקנות

 ל" שד ירה סמלה ל9י מן9י
 ! ' "atg1 7?כ וקן ל"1"91?אי

** * 

 כנן(.יהמשקל

 2ה שך ישבי שרש9ק5
 י: :שר יאר !ה 7אליויחלוש,

 נער ל2ץ רק סיגרה!ה
 ק :שר א2י א4'ו :לוך8פ

 פעמים(. שלש ויתד)ש"ת

 וסי 0י ?רב5 ישר ?חורוסי715
 לסל שייה, :סי אטלייתקעו י 7 סקטםו סרנע ס2ם כמולער
 ;מאמו, ?י2ן מלת, עדישען

** 4:

 וש"ת(. ויתד ש"ת ויתר,)ש"ת

 !rG ישי סי לבבי,רושם
 8, ;ןרו מלכי הן 7סישיכות,

 פורי סמו לשיו עלידומות
 5 סרו ולי ילד ?ראשש9ז

DSעבוד יאונה 
 ! 10 4ןרו :ט' :פו ומהססיא, רס2-

** 

 כרלי.)המשקל
 שיעה זרחה י' ייוםשש"*
 : ת שוער יאי בטיילי פובכי
 ינ שוער כמו ל2ר סטנתלב שי וסבא 9ה, לי מאדמוסר

 אח יחרים מערי, הלבנות( השערות )ר"ל האור 94' את הורד אנא, : הומן אל קורא המשורר1

 להיות לעד נואש )שב( הזקן -2 מאד. כבד  והיאור" לי קל האופל כי שחורות(, שערות )ז"ל ההשךדגל
 - זקן' ואיש )רופא( הוגש מצאו לא 5 - לעלמות. חבש"( אהיה ,לא סי' פרץ, גודר )מושל,חובש
 במגרה'( "וישר מל' )"ישר" כמנרה אותו וינסר הנוער עץ אל לאט ילך תוקן 5 מלאך',- אל "וישר מל'*

- אותו. יקוץ אשרעד  יפה השיי רעיוז יה' ואז "ערבו*, צ"ל דעתי ולפי ,עברו". כתוב התרשיש בא' 8 
 ט, י רע וה הנמאמים הזקנה ימי ואולם חיש; חרפו לגן ונעמו, ערם הנוער ימי כי יען לאמר:אד,

 היא השיבה כי לי אומר לבי נורך'. ,גוי מל' ו נמסו.- 7 המות.- יום ער יעברו לב? זגהלם, תקעוהם
 משער אני 3י :ו ו- מחטא נזיר יהי אשר הימיה יפו ומה עטרה,-סי )הדרו(.-9 נזרו הן ורק לוקן,?י*יוז
 הוער, תאות אליו קרוע לבל לבי שער שומרת הזקנה השער, שומר פוצים,-ט מעשים וק אעשהשמעתה
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 השביעי.מהשער הששי.מהשער
 הפרידה()על וקים(, ו4ד)על

 ותנועה(. ויתד וש"ת יתד ת' וש)יתד וש.ת(. 'תר וש"ת,)יתד

 ששרץ לסי ת טסט סלהס ארל עלי י רודיםונח
 19 באפפו שוסן גסיומחציתו ש2ד, ועל 2יסבוף

 יעלתי שויה י ?. ךיוהישיך 8 בני-ימים "מוו2ה
 ושימומי! יססיותו 8יזונעוים 29י* קקדילסרע,

*
 וש"ת(. ויתר ש"ת ויתד,)ש.ת

 ע, ףמיי בים צים לרוכסיאמרו וש"ת(. יתד וש"ת ויתד,)ש"ת

 חוסל: לרב דכות ף?רו03 :לב ?לב רע 4לי 4שלין
 2'1 נפשי *זור מוליך דללה08 והגיע, מרשה וגןסלך,

 4 3י חובל יקה סודילוי :רידיסי ש9ז אלי:רד

 4קי רטי את ולשפך לוטה 5' וח9י2 סואיש 4דישבוב,

*
 י! 4' תוכל יהי רעו עאנושאו

** * 
 ותנועה(, ויתד וש"ת יתד וש"ת,)יתר תנועות(,זחי

 להיחר לולי מאפלאריקה נחיריי יום פניחפרו
 46, מרופה עלמה מזערקיצה 6, שוע עטי ששב יודשי

 קסרב שסי, מאור עלהעדי סשרסב יום 1 אסבטרשה
 6ק מרושה :צאה טקטקהאשרן ק שש ושיה laS צוק94יום

..* 

 בגלל רק אהבוך אשר י - ידידים,1
 מווי

- ובנד.  דין-אתאונן* מל' 4 - הומן. מסבות 8 
-. 

 אל "ושוע פל' ,שוע" לצעקתי, יפנה לא רע ביום 8 - אהבה. ז - נריב. 6 - יגיעי. "יבאיש הל'5

- ארץ", *אפסי מל' 9ההר".-  מל' שבאמו" אתי. רעי אין אם לגי את להחיות יוכל לא אחר איש 10 

 ר"ל מנפשי שנברת מה 12 - בדמעותי. ים עוברים הם באניה ההולנים רעי כלו' 11 - ;צים"*"כאפם

-?עוי - תלושה, 5י - גחברו'. שהחוסל מל' א - חובלי. הוא שנפש מל' 4   שנונה, 16 
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 דאטנהעתביקעסער וש"ט. יהר וש"ת,לחד
 הזה(. העולם)בגנות רטש קאור עלקקי

 וש"ת(, ,תך)ש"ת ; נושה סעלהן היאטשר
 טף8-4מ4ן7וירה ' יי י י -י אסרהב אפללל

 נר8,לחסל 42 נהלה למיברת4קא

 ייליוסקרי **
 4רל לטיו"טל

 תשניא אעזףטף וש"ת(. ויתד ש"ת ויתד,)ששת
 כר10; ותשכקמט העותי לי טליסלרי
 21173 ינשקלמד - פריתו על לבכיט4לינ צי אל ינק מןעל 3ז ירש אלמלי טלינייונם
 שרש משסי שפיניטין
 ' '' ימעת ועויף למשיגו,ורד

 ותנקק* ייתד ותנתה ייתך)ש"ת שטש5ע2 טמרי הרוצץשן

 נטילה קי2; קלימלץ
 ושלח, רצפים4גת * 4'

 על סלעית ?80ן'לסש ויתד(. ש"ת ויתד,ס"ת
 ילח214 סמככןסטי נ"4ה: לאירהשסמי6

. ?ייני 8מכ, ימיכעסי,
 יסי2ש הלץ ו8טטיב הם"וק, יתר וש"ת,)יתד - ' . י י -- ואיף "יתיגותאה:

שפסתו
 ילל: הם מונא?סן * .*

 אובה". *נשיתי פל'1
- 

 לשלם, בידו שאין הלוה את בבור האוסר כמלוה 2
 - מרישם. מ* 3 -

 .מה מל' 8 - אמונה. איש 7 - שיח. מל' אמרתי, 6 - רוכב. 5 - הנסתר. יגוני את גלו דמעותי4
-ברי".  "ב14אי טל' 13 - הדין. שורות עפ-י 12 - בר*. יינשקו מל' 11 - מחוץ. 10 - ולחם". ,בר הל' 9 

 והמלחים".סחבות
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 ?ע-שקל 1 וקהותקטל
 צ* זולל ענוש קלנסעףות

** * 

 תנועות(.ית'

 עולם מים 9ל רוש"ששרי
 :סק, גן תוף נ?סח 8ספיר
 ססל סיב לבונצורת
 ! :סק :יקין9גיס

** * 

 ותתעה(. ויתו וש"ת יתר וקת,)י,;ד
 וקת טולא' 9מו שפת א9תל

 : 4 ??סים סןקים ו9ל רומהי?סו
 לשסת נוסנ והי אותםלטט

 6. ??סים ום 6 טאלוליםקשים

** * 

 תנועות(.)ח'
 ש?9ן שוקי קולקט?פ

 7: קגי טשזובבית-שסת

 נגיפ, צ5 הון9יםשורו
 1 ?נ4 רעים ססז9סר

.
* * 

 וש"ת(. ויתד ש"ת ויתד,3ש'ת

 וןךשת-8ל ףגק 4יר שיש?ל
 נסרר כמו לו שלוטיםשיה
 להרמתו :שוב משרשיום

 ן וסר ונם לאור-צורוסוויפ

** * 

 כג'ל(*יהמשקל

 אורנ ?מו עולם ?תוףאקם
 9, סקעה ?מו :9יי וחף:1רנ,

 46 שסלים :סי אותה סיוםשכן

 שהמש א כעוות לו וטהל%

** * 

 כ"א)המשקל

 השמיח וחיא ס59ז סאסבשיף
'1?eטקסיי;. סארים הידו 

 וסיתקך9ת- שךמון, טחריבגם
 : תקתיו אנוש לפני תשובהר

 51 9י נרע 1ין ~_p" שןעי
 טססיי"! 4?ר מחר יסיגופף

** * 

 לאבד, רל ולשתות, לאכול!
- 

 - מוולס. ,וקר מ5' 1
 וכי'.- עורו קברם: ע5 הצועדים להיים קוראים מכבר, בקברם )השוכנים( ההים המתים 1 - כנקנים.. - הנעורים. בני 6 - צאן. 4 - כחצירו 8

 פתר ט - כחיים. !1 - חייו. פופ לארוג יכל כאשר ט - הטת. ,חק" מל' 9 - ונהלו'. ,הב.פו מ5'1
 נופך. ע5 מחר יכסה כרגלך היום תרפוס אשר והעפרהטות



 עורג אבן משהי

 ןעק התמהשעט
 הגאון)על

 והכבוד"
 ותנועה(. תתי ותנועה יתדלשית,

 מנתם אנשיםשראות

 וישפר, טשישה?מי
 בפתות אפתהלבי

 3 ואשלי יייטכלסם,

.
* * 

 פעמים(. ב' וש"ת- יתד)ש"ת,

 2 כע"ר ךסי טךטף חק יום טהירה8ל

 אנה: ו2ם אסה שולל 8נטסלף
 נלבקר 9סי לן בקרב 4ש9ה

 6. ט4ה ?אד ט9ש טה :צמקר4ה,

** * 

 ושיה(* ויתר ש"ת ויתד,)ש.ת

~asךקר-נטשי מוכר שך:ה 
 ק יכף-שיכול לסם זסתלעד

 לי פוכ :סי עפר ס"קלסי
 7. ששפל יאר נפשי נסתטסם,

** * 

 ותנועהא ויתר וש"ת יתד וש"ת,ביתר

 : 8 קלי-לו ועכוז יקלו סישקשר וס?ש" מסיימן טסי עשירלשית
 טבואות ירטה ישור הכוהלא

 בלילו! יאכל 9 ולסדיטסם

** * 

 תנועות(.)חי
 שש, נם 40 לסשה טקלול !זרזיר

 לראות 12 הבין לקראתיעיה ע, העז היום חילףוהמון
 . ס4י! ןמר ךטיףשיזה

** * 

 פעמים(. ויתד-נ')ש"ת

 אסי- יד סרוסם טיל טסנה8ם
 מעלה 44 זש טלי ותשכינו 948סלות

 46 סלפה כי ודע הונו, טשאלהטל

 מעלה16* ךלמאד להחלותו,שרק

** * 

 ושית(, ויתד ש'ת ויתד,)שית

 949תו נענע ~rvs?ם

 ; י1 ממתה אשר הוגי מעלת5י

 מלי "ואשזרע לי* וייבב להם במת אני אסתפק ולשתות, לאכול רק השואפים אנשים בראותי1
- NtSy~שזונח - וכו', תהלוך ואל 8 -- יחמר. שמומך ביום תדאג אל 2   בערב אשר אנשים במה 4 

 גט אאשכול מל' 7 יין,- 8 הדיגים".- ,ואנו מל' .A'r,$w מאד. בכה שאתמול המה יצחק אשר ויש 6וכו',--
8-ttantiffאת לבוש בלילו,_10 ק ר מהם יאכל והוא וכו'.-9 כי ושוכה עשיר כבית לשחר משרו אתה 

 יפיוף )העי עשרך ער תגבר חלושה שהיא הבינה איך וראה -12 אסוף. 11 ורקמה.-- שש היקוימ,בגריך
 באמותי. שמשהה טל' 17 ננדה.- 6י צדק.- פרפה התבל 15 לכוכבימ.- עד % כסיל.- איש 18 הנמר(.-יען
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 מעלת להוד ?2ה עשהשם
 4. קפתה איל :Sb, ולאנקיק

** * 

 ותנועה(. ויתד וקת יתד ושיועייחד
 3וי ?יום ך9יד ליאדלעיי

 י'ש; זיום סידו סגתרטטי
 - :טיק קירץ מסי טלניום
 3!* רש ילה : יאטי נקוב דוילקי

** * 

 העשירף*מהשער
 והמשוררים(. הסופרים)בשבח

 תנועות(.)ח'
 4רק מורה מטי 4אקח

 ליראתן טחב 9רי ושסי י ולה חלמה וןנחתורה,
 ) ןסה רוס טמדץ זאת8ך

** * 

9pwbn).)ננעל 
 ט?9יל פ9ר 1ד8נ מה?ל

 י חורש רעה עליילן9ן
 6, א9ר שהם ימיה9לב

 ! 6 חולש אותו לשון7144

** 

 וש"ת(* ויתד ש"ת ויתד,)שית
 8ס* רץ :סי 8ם 7 שם ?לי%ד

 יחם, ץס:ה לו יהוא סין,רי
 חייי 8 כסרי שר קלידפוב

 9* 2סם לכד וברללתור,

** * 

 תנועות(.)ח'
 40?ר

~lh'fi 
 ?9ל גאית שת
 ח" נוסף סלך ליהויסעיר

 מושל שיא 8ת 1כטיע3ם
 4 42 נוסף עליו שפלולבוש

-D?O

 צוף ?י ! שהו לף
 ". נומף 8'1 תוף רוש "םגשת

** * 

 המפר.סוף
 כיל(.)המשקל

 הוליד אשר שכל ילודחסה
 י4קכ' ?נו משה 4' לזדססשכ

 ורך טעקש :כשרפיהו
 46, 1עקכ בעת לב וארחעשיר,

 סלל* טללי ללכותמועף
 26* שקב ל8פ 2סיז אנוש ?ל3ם

** * 
 וביות להודיע,-8 להגות, שנה*.-' *מפו מל' *ספתה* כספי, ידם כאשר עוד כרלה נפשי מעלת8
 1- את' וחרוק בוא : נעצב יריד לכל לבי יאמרשאתעשר

 כאכן מאמרים 6 - הרוח. והציץ ורה אשר כמוץ 4
 אחרי יתור אשר מיוחס,-0 שאיננו איש -7 נחשיז'י ,חורש מל' מחשביתיו, את מעבד הוא ובלשוןיקרה.--6
 יסכו *לא מל' הנמונה**-3! *הממכה מל' מלכי".-8! *נסכתי מל' משורר,-!ו יהסה,-0!עיניו.-9

 לחנג-
 *עקוב מלי 6! - השיריפי את הגה לבדו הוא ר"ל לבד, וכו' משח מחשב הוליר אשר : הוא השיעווא

 ומעצוו, יעקבם'-עכוב "ולא מל' א -יעקג'.



 ,י,,,--~. ,,
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 שקלים. לפרשת אופןא.
 תנועות(. ו' ובכונר ברלת, תנועות)נ'

 טיליסיםטליסים
 טאות, ?9ל41סייצים
 קרעישיםטקדישים
 משואוי ?רב 1טך*ישים

 טריים ושיונוראים
 לנילאות94ל"ים
 "רוש הדוש, "דוש,איירים

 ?כאות!ה'

 רעד ?יב לעישמי
 יןריצון, טן?שייה

 "פים ברום ירסים?אוו
 ; ורוצצוןששלקים

 ג2ה רשות 2השואלים
 ימוךאות:-אומרים,,, חללמקדיש

 טךעידים עדיםףמון
 ; אל לעריציקכןש
 קך?פםהמלסם
 של, חדשת שליש9ית
 3עם לרב רעםסקול

 :--אומרים.,; לסמטאות טרטהב?קול

 לנעילה.ב.
 תנועות(*ניל

 סי?ץ, חונ טל מיישבירון
 : כס4סי6 ויושייס ~Obשדר
 סיךץ מ95רת 8 ימיר לולחרב
 טהךיגים, מיה השר שירסיירי

 קיךץ את ' מך3ה וטעשופסים
 ן גגתוגים דסקה לקהותמף89ים
 האךץ כל אדון על סיוםעוטרים
 ן סכו9כ*מ צאת עי משסרתלות

 את *רואים )כמו ה א ר נ ה בקול פ - גוימז. רגשו "למה מל'1
 הקולותי(*-

 גדשם ושכס אצל 8
- הארש את להשקות כדי עד 4 - יתוה. תנועה והיאומיוי,  בטשי "כהוביט twcnn את לזהות * 
 avun לשון נוה שהיא יפי יתוה, תנועה יש וו בשווה * -בשמיפ,
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 הכפורים. ליוםב.
 תנועות(.)ה'

 4בולימן יוליסם לתיליםהחישת סוליותי נמלכי טליכותכחרמי
 ימסיווגופשעסמ קלסיותליגיעם ', ומניות לחל מגחותילס:4
 עולם.*.כימי רצויות 4ל??ו "רבות לי 2 ססיוס

 לשלות :כ"ולא "ספץססשי קדמוניות. וכיןים עולםשיטי
 שעולותסקריה האלקיםורעת ושוקלים, של ל?? דיבות טישואני
 שלולות.טייחות ל"תנסשגע נאים, טוכס נב- ?4לנסובר
 היכלייך לררכי-ציון :שעקרא 4 עראים עצים על חוסים י2דוסיר הילילותי לכיו לו נסקנו צורשא, רבוכים זוכרים "שר מימרים8הקרון

 ?אלות אלקי 5 שנים ?יההשי
 - סיות ומריצי 6 שריוח טרישין

 עולם,.*כימי
' 

 הכפורים. ליוםד.
ww).)תנועות 

 וזחל"ישש"י איף פסיסיגי
 שקורא,טשיטת ריסים, י מותליעיי
 : שטףתי עתונזקי לאימיסקיציני

 1* 9 ירא קשיש*טי נרךטים 8ופישול

 ן?תי ירדתי?י פני קוסא,ולקול
 % מקנה וסשטקושיך - נקייים וסםנטלו

 יטס"י סיעירי טיני לריבישב
 : אקרא למשקםיום ? עטים לייןוטומי

 - שיהיו* * - מתזי "שת', מן הרשי'
 התפלות, 8

-  עליהפ הערוכים העונות על יכפר 4 
- 

- ואדומי ערב לבני לנהלה היו אשר 8 - שנים. כמה זה6  עינים8.- "אישון מל' עיני, 8 - כמות. י 
 ומורה', ,סורר מל' 0נ לפחד.- מה על לו יש אשר האיש מי : הקורא מקול *זוע'( משרש ויראתי, זעתי9

 כמוני, ועטא יתאפק איךבלומן



 י;),; ??7 ,,.,,,
.

,.,.,,.

 עזרא. אבן סשהר'10

 קצי?9יםשסע-רנון ' קריטים נקליקמיו
 1 ?חולמים קטיוסם רססים! נקלייטעי

 ן וטס?בוסיו ס9לאנוש 1 טי?דיו "4שסעדע
 עושר, זצל ידיי?ל 1 קשויים סילו :סי?ל
 6 ?נוסיו נסיוזעוף טעודיו שי נוסטין

 ח9ף* טשלי:עופון ? נורים שרגל?2פ

 שוטשיייי
 זסשרוסיי אשר 9לשי יקעיזיי8

 ז?סי* סר?שסם נשסים 2דלאדי
 מפע"ותיו ישראקל יולדיו בי שחדויום

 להקר*:ליוהו אוססים בוויססש5

 ששם-7?ט-ם 8לושי
 6, דרסטים לסשא:שום

-  

-

. 
-  
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 - חייו, ימי כל ומנוים( )מפורים השובים מצעדיו כי1
 - וכו'. 3י הבין זהאט 1

 כי אידע ח
 ומחשבותיו אנוש ש - המיתה(. יום )ר"ל וכו' יולדיו בו יבגדו אשר יום יבא וכי לעד, חיםקופאיו
.ban- משתמש המשורר י fnsw~a 'וכר, בל 
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