
 .ןן., ,ן"ימ יי י,"2 ה, נתאר ר"ל ש יר~2
 ו,"

 ופופר חכם היה צפת, מילידי משה, ר' אביו דמשק, בעיר שיך לשנת קרובנולד
 אולם להרמב"ם(. הגבוכים' ,טורה ס' על חשובות הערות )ובהם ספרים הרבה וכתבמהיר

 בנעוריו וקמרה, בשיר מעייניו כל שם אלא וכפילוסופיה, במחקר עפק לא בנו ישראלרי
 היה הוא ולפיוטים. לתפלות רק השיני כשרונו את הקדיש אח"כ אך חול, שירי גםכתב
 מעשה הם נג'ארה רוי שירי גודעה(. לא טותו )שנת מת ושם ה, ז ע בעיר ואנ"דרב

 נפשיותם וברוך רגשותיהם בעומק אמתי משורר ידי חמשנו ומגנונם, שפתם ביפי אמןידי
 בתנותו גם באלהים, העזה בדבקותו גם אותנו מפליא הוא והתלהבותם, חתפעלותםובעוז

 עמו,-בכל של המאושר לעתיד ותקוותיו בנחומיו גם כנסת-ישראל, צרות את הקב"הלפני
 התקופה של שמשה ערוב מימי לו שקדמו משוררינו בין לו דומה כמעט איןאלה

 ויעש הספרדית-העיבית התקופה של המשוררים מגדולי כמד הרבה גי ואףהספרדית,
 בתקופה משוררינו שיסדו התכנית מן שונות הדשות, צורות גם לשיריו נתןכמתבונתם,

 עשה הוא לו: ידועות שהיו הלשונות שנכל השירים צורות את חקה הואההיא.
 היונים האיטלקים, החיטפאנים, הטורקים, המשוררים של ,למשקל"( )בנוגעכמתכונתם
 אשר לועזי, שיר איזה של התחלתו רשם ותפלותיו מסיומיו אחד כל בראש ועוד.ההדשים,

 המערערים מתנגדיו רבו אלה הרושיו בשביל התפלה. או הפיוט יושר  )*רחן"( גגונולפי
 המפורסם המקובל רבו ואולם : וימאל חיים ר' המקובל בן*דורו בגנותו דבר )ביחודעליו
 וגם בשמים"(. חשיבות *שירותיו כי נג'ארה, ריי על אמר - _האר"י לוריא יצחקר'
 בין שיחות דמות כנסת,ישראל, ובןן הקביה בין שיחות כשהן לפיוטיו, לתת נג'ארהנהג

 לפעמים בהם יש )וגם עגבים כשירי נדמו ראשונה בהשקפה כי עד ואהובתו,אוהב
 נתקבלו בכ"ז אך הימנו. נוחה דורו בני רוח היתה לא בזה גם ע~ים(,_וכמובן ענגיםדברי
 ופיוטיו אפריקה( ובצפון )באוץ,ישראל הקדם באוץ הספרדים היהורים אצל באהבהשיריו

 הלוי, ו"י כשירי בתי'כנסיותיהם, בכל מושריםותפלותיו
 כזמינות המחבר נחיי עוד אחדות קבוצות יצאו נג'ארה של ופיוטיומשיריו

 המחבר הוציא שסיח ובשנת ; שנ'פ בוויניציאה רבות ובחופפות שם"ז, צפתישראל",
 ,פזמונים", פ' בווינא נדפס תרי'ה ובשנת ישראל"(. "מימי בשם שירי.חולקבוצת
 מתוך משיריו, דוגמאות בזה נביא אנחנו כתב"יד. עפ"י נג'ארה של ותפיות פיוטיםקבוצת
 ה"פןמונים'. מס' אחרים ושירים ישראל**זטירות

 ף4ףףץףץי"ליף4ף

 *ף4ןןך4*יי
 כ*יי"י4

 נקלי לווי?טל יאב. האסקיא.
 סמ"ק רי מוני'?נר

 ש?9 סן ט'רוש ממקוםטוש "עכר קשבי4חז?י
 סךנקי; לטסה5מי טסטר-?'סי, סני נור2ל
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 דיי ה"ףטה עי אוחיל לו*ני
 צאנק ?פרית טת לקבוץ(

 5?9ר' טניני נ שהשירלו
 - - הגיונה- שיר וך4האולי

 נא. יגדלב*
 חדף פס נאקפל

 ויל, יסרה 4ר הדי
 ממוני וקפץוכקדם
 יסגיל. נסן עלל8ל
 טמוני סריסי:אפף

 נידל* לרסיסםלעיות
 *דל, לסף עו ,אם : 3יאמרו
- 1'- דל ק9ה שסהסיוע  -ך 

 :ליס כזיפורודמי
 - * יקשה אוסי צוריבראות

 הןניס. מאז אוסיוי
 : יקשה ייהף ס9לעשר

 יוכיח שאסב אשרשי
 1 ךךיה גן מת כאבוהוא

 טחשיס, לב ?ראשו8ם
 דל* ט94ר טקים?םוף

 יונתי*ג.
 נודדת לף טהיונתה
 סרסש; קן "לטקן
 ללדת סקריםייסרה

 ; י ססעלטי9ס9ל

 שטרת שיי סביעיי
 ממעלפי.ומעיף-הוד

 פ ~anv שליף נקטם,מם,

 שלם* יונת 8, ?לם98נה
 עוד. תרניילא
 מיסך יונקיי מעלזיי שחוסיינא

 בוץ, R'-tCgססעיטי
 ופוץ, ןם מקצץמיש

 - - - ! סלה יחוסיכישי

 ?דור. ציריי*
 יאמייל' קדודצירי
 קנוי סנוני,רעי,
 טשסי שיקי דודךצא
 נ?"י"ה לכרינמני
 נדדית, וירים פיזסלתי

 י?פנונק 8מ9הסחת
 9לסיא, נ?8ךמישואג
 שענשי יעדנ?הק"י

הנביא._ אליהו על הכונה וכאן *הירולד'. שליח, : פותרים שיש א(, פ'1, )ישעיה ר' כ "שלחו מל'נ
 הפליצה יפה ומה אומרים. הם מדתם נבדל שאני שבשביל ש  *תשורה*.- השם מן נגזר פעל 8
 אלהים בי אומר הוא וכו', צורי כי בראותו אויבי, * דל*,- ככה אתה *מדוע : הכתוב מלשוןהלקוחה

 ירושלים. 8 - פו. ?"ו, בראשית 5 וכו'.- יפצה הבל אבל ;עזתי
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 יתם וגם ;קרים?2ד : לבסי שקדת 2ללקאי
 ק גנה -- נהקהצאן סשיבסה זכר'*סטק

 אוףם ולי יסלם,בת למוסב 9י" יי1'י"י
 םןך- -- ""יה"א חויג לב לי ד"ליקט
 עגים עטהכשושזים, :שוסכ ששי שתאולי

 *. זרים - ??ריםעלי "סנוף. קולהיטע
 tn~yD תקשרתרבת חסן"יר דוי שתשסטש
 עוטה, - טיעוןהסר 49אחיג ולאיק?"יו

 ~גיה, ששסל ערבראות קסאתיג 2ת טנףלא
 6; מונה - המונהרד ס~סיחומ, * ט??לישי

 יאה "ן "רסף קנהמול נוהלטי 8לה בכללא
 יונה, -בדייונא גחלתי, לדברו 8םסי

 סרטה טיליה,את טררף"י אשרוכיסים
 גרים. - טהריםתוך ורופוני. וססדפוב

 אל סלה, מדם יו"כטל-

 שויהן - סשייה3ת נשא.ןלאהה.
 וןשק2אל קטר791 ' : י !.

 קקה, - לסטהתור שין עול לב 4שאולטה

 הואל theוליחות ירים, - שיריםקוה
 חוקה: -טרחושה :יקה וטת 5רץפראות
 חחרשל תוךטשירשן שרים, - שרליםבה
 דרים* - דירים?ם סמור:ה סי הויי9רזוך
- זרים, - 4א:רימ?ם
 שנתי. יגולו. :ה שוטי מעבו ?םששקום
avע :עולים -  שנסי,מל שרים. 
 סקוסידוד "וים ?מ רוסשואף
 2פ2קי:טתוך נקהי - 444הוי

 הפעיל טן בעל : - מחמד. דת בני *מומלומים", של תרגומו "'שרים' אולי י - עוויותי.1
 עמה, את רודה לה( )חמיצת מונה 5 ),ערים'(.- צומחים השעוית על )*צנים"( קוצים עהה 4 -שהוגה'.
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 ס?תשהששב
 נכשהומאד

 : שךעשי?רב
 קיים,השקתי
 שטיםודיי

 ~re "וף?סן
 לגי לושעיר
 לסישסם

 שיקיינקיון
 קרים לושיטי
 .ליף?ים

 פניו:נישמר
 שת"א?שיר
ושמיעז
 ס?סשיי*וצל

 ?גה שוסני4ם
 :קקה, יאסף

 2 ביעי ??י'?וא

 ייך* ומנההוא
 .רי נ:4יר

 עסעשקיאור

 ?9סיריבות
י?נינומי
 ט?קיוויקשיב

 יאשה ?לוםלי
 עושהסנון,

 משרויי;?לים

 ל.משיח*. והכורח יז(; מ, )נחום שיי

 סקנה דליפצה
 הוסהכוסי

 ימיו.חרוצים
 יי .י

 יוציאלטרסכ
 ס?צי ?םשת

 ן מרעיהגיר

 תליניות תלאל
 שיותוקבץ

 י . י.. נחתות.המה
ווייעי ירעי 9?ו?ם

 שמחות:שובע
 1 טיש* ליוללח

 ניגרלחבץ
 רוחות.טשךסע

 שיר ישיר14י
 מיריסיר

 9עיקי,מתוף

 נור*יור* וך9הי*
 כנור נוד-דורויסה

 י9י; שכם 9רףיתקיף
 סנור בי קשקוחש

 ; "קל אי432ילקסי
 עגור יסים8ס9ה
 ; טיסל ?סי עיני18ל



 ה. נתאר ראל ש יי21
------------------------------------------------ 

 שטר ור למ"קין
 קמר, אלבשעם

 2 5מר שיר?לשי

 אוקל. לא כלסל,נלשימי

 צל-4ךיון לב?5ף
 יצה, ימו  חרב-נורסי
 סטיון רר דויושה

 קקאו ולא שיש טשי:
 ל;4יוו בויאסי

 סשה; ארקב *שע,אוסב
 ?ליק טל מעקיףעד

 שכיון דלוישנכ
 שכה-ר?יוזטשר

 אוקל, לא אותוירסכ-לב,

 משל טשירקק
 ראשי; וטייםכבודי

 שואל כדל41וי
 נקשי, 5?פף אליי יוםיום
 י81ל שיריאולי

 ; רושי וסיר :2רבולי

 י אל חוסנותשרשה
 לשי, :לייהיות
 שיד-של שלי5סד

 אוכל. לאיס?אתו

 ןעת חוגן סישל
 ספוחות, סתמה ?תוצור

 תולעת אםלי
 י4הות, לו 6רו לבושן
 לטעתוסואץ

 : צחות שקרותולשי
 גלעת *יל4אונו
 קלטעת,ילשוגי

 דעת סיאלליש"
 אוכל. לא 'נשיכה9ש11

י

 רודי.יבאח.
 2דני~ לא יודי?א

 ' קשח שץ9י 9נילמה
 . צאנו טעפ 2טש סי2ל

 ירחי טעייתוולרום
 סלונו נית דויס?:ח
 1 :כ" קשמיר ליויום

 סמונו יסשרויל"
 ! איה לרוץ ?נצורסיש

 סשה קללן עשר?כ"
 י יוסי טקלל סללודביר
 9שה ללא שקראשליו
 ; *י ?סו שתקוןילו

 ?עשקה לקרש:בוא
 - - - סריי! סיטי ס"ששער
 סקעיי שי לגיסיםר?"י
 ; בששי ?נודורירי

 אלה. 1 שנתאסף.- עצור, כשב כלבי!
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 ?עיר טיש ינדנ?5לטי

 ושוסגק?עירתי
 צעיר' ןעבוד ,רב קיםשן

 - - - 1 ורכזי ההחיטשר

 על. וטוכן לףם.
 י שעל שלרוש על, שוכןלף

 ראשינשקייל
 עליש4טיי וןעל?סל

 נטשי:נשכת
 רעללסף י 8על טן:"ן

 *, ראשיומרקטות
 טעלטסל מטפל,של

 סס?י!ומשאת

 יסק 4ישיי שסקטיסן
 8שק'ותתעיר

 סטקשטמרי ?"קלסי
 שישי---משסי

 אונקןובד יסי,8שב
 שקשיוסה?יף

 4יסיאיש סי רדהעד
 כוכהולסר

 טיםמאל ויוםלילה
 שקשי, צאתש?8ל

 טירייום סכל טףיום,שדרוש
 מוקשה,.ומטח

 במארב. כשב'*
 סיגך אור במארבמ4ב

 אה'! לקבותי ?ללציי
 י4א21ץ לקןשיט

 סירקה מילשאוד
 מוגף סיק תתוץרסיסיך

 ששלטי: אמרהקיז ססעליה,יטנרתו
 ' נמקיה שסי סמו זאתסי
 ?סי הוד שרכייבף

 4יי y-ve 5לגיסיט טסמלסלת' ציייטנרת
 ושלת' נסרישליי

 ?יי קוטי ככץ עלבא
 טטןשלת1 שט 2הלטה
 או:בךד עי ישףירדי

 - - - צנפה ןצנפוךענוף

 ימנתי*יא.
 שימך ליהזקתי,

 י 5 משך דורסיםלעיז-פל
 פתניפק, ,ראש מל' 8 - רפואה, תעלה, י מ'(,- ישעיה, מיס*, 1 ל ע ש כ מדד ,טי )מלי יד כף1

-ארס* - אהובתו(. אל חאוהנ ידבר )כאשר ישראל כנסת אל הקב"ה דברי אלה 4   שנראה נפלא, שיר 6 
 והיפהפיה-בנסת,ישואל, הקג'ה, אלא החושק אין וסוף.סוף אהגה באש בוער חושק של הנפשגהשתטכות
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 בם רואה כ5ותמדך
 ?קך, תוך זךףםוה?

 יז5 'טיקים,לריסך
 טששת' :ראילאוךף
 יאוךים זל "קחאסילל

 '2'%ר" :לשטילנגרף
 יכסת' ישר לכעךשיר התיקי %ש ן לו"*דדועמם
 תוף ששר עעיךו1,5

 ססלקסת; לקם9מר

 ?סימכת טיליםחוי
 עסת, !רדו לולימשקד,
 רהבה 1 ?שח סםבשרים

 לוסשת' נסלת?מי
 ?נות לזל :9הרשה

 וסיבותי סיללסינית
 ושלס ציף'?9סה
 סיציכותי עיר?מז
 ס4שוקי שי לךהפוב

 1 לסכות ול?עעכד

 סוסם ש"ץ ףר9"י
 - - - ססבשת יניילקעם

 יפה.יב:*
 יונימן עעוה שלהן 8האה

 שנימי "ופ ימו ולהןש9תוסוי"
 המכוערת". ח א .ח מלי,

 יטום' יעף ססלה שיר9?"י
 שנמם* לרעות בממלהנע5

 הקב, טופתקות
 :אסב,ליי לסכ'?קריי
 9ניףם*טיב

 ייערןזל"יד ט"9מךריסי
 :49י'לזני תשיקסףו29ם
 סשן?י'?אי גמף דודים 9נהמן

 :נונימשקמי לינוחמףשוסי

 לציי. ך9רשיב.
 ליחות לקטי:פרש
 וינע' ?יעפ סקסני9ים
 טי*9נוחות, לו מצאלא

 : יתבע סשל לרמהצאת

 קיחות p~iw השגעסקי
 יסע, נלען רושללב
 סי'חית' 58מיי9קוי,

 - - ! 5רנע ירוהותכפוצים

 לי* קשנהיד.
 לסיא זמי לי שששה - --

 ; 1רךע ייה 9ןגראית

 יי %91י4 קדורסלי
 י :שיפל ששה"שד

 ?9ה ראשךשער
 משה שאור5פר

 שייהןקך9סךן
 נעי9הידומה
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 יין2:,הביי ?תגוררו.פו. 4סיי "יר SR צצי,שובה,
 "י 9יימרי'

 סטזיסי,סלעי סלשתל: אמה 8ל~אמר
 שמם 9ל לויה;מ ?סי! .יוי כטתקך

 תילה. לףיד. :רימוסי תוף דודס4ה(
94חי

 - בסייס,
 ליעוממי :ש4ב9מ5 52ני סקלהלף

 נחמסי! עודותסי 4ססימ,עשר
ל. י;'לתש'"סך

 ח"
 וקוטלם, למר

 י-ד' "'י יטתוף יריקי 9מ24ד
 ?שונים גדיי"1% ! רצפיםחכורי
 9דד' :שלסיייתן הלצנישוכה
 ויוונים הריםשסרי %"לי,גיר
 מרנים, עקרת סי לד4'_ סיסי* קיעשסים4ני - - - ן מעלןצורי

 רדתי,,4 מוניםץירת
 יפתטתאר.פו.
 ! ירקהי :פת-טרשה,:פת-תאר,

 "גי-9ן זל'וז יכוז ציוז?"יר אן ער,ן ןדי-9א; זרד ושת צ19דץטי
 טעטי 9י יעי 5ן2ד סקירה; לד ושתן שירף45י
 ! עטי 5ת טעהו9סר1 יגיעה, 8מ טיגיניםך"רה

 ?9י יושב 2ם לףוסגף שני5נא, סיש דר-יעוניםוששת
 ילי; שליץיסיעו סחותי טלסף שלי יום יוםשאי
 שסק יב ייר מרשהסלא משיקע נקשף מלבור שירל5י

 קלש, שגי קבורסטיר

 (.tt~alstlnt1 תשוקה "נמף"-;
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 ף"משים ס4אות1אעף שימי בדזאןדקה
 ,"%יג של 2ל טרשיrcל שלה :מז ירבסלי
 יליים "שץ3זרועףן שלו וצריואויבי
 taac' שזקניייסב שסה בעי עקמוונם

 מצאן. ?זירי94סב
 טשילי: פודהשירשקא' ו4"שהי ומעב סףיל ?799 לדיות חקיייט
 טגסילק זנילי שן2י,, ז9ד הזני טלנהשם

 טוילה ננועהורעני כנויה; לו שהנהלא
bt5Q11 9ד י4 סרשהpg ,רועה סטיטסי 

 צחן, רועה סלללמי' ויששה; בזיי עםסול צא"

 "דנן-"י"ג,ם?:ציבך_-
.:

 ינג ומשולמקישנו'4-י :-
 ?אניי ?שרץ לנור :נאטר
 לצאז טרמה שיז י מ ?שי

 לצאז. קרסה שיז ?םשי יד4ד4יח.

 מרודים זנוים 2לח, מקיקר רודי,ודידה

 4דידימי 4ליסםץ?אי לצון, 45שיטקר9ם
 ס2תידים ורשהסטט טי על : nmv ליט*יוה

 סצאן, על יעילים של' 1 שצאן 9עט שטיי"

 סצאן. על קעוליםול סצא4 9עם?שיט

 נצת למי שט שי1טר גלקיף,. לאסוףטויב
 ; ש"צ" ךדישםונר 4היןיף* :רע סםשי

ליה שסיף שלום שתרשה
 :נמי

 *צח
 שצאן, שיף :??ן' סצאן, ?לום שתונם
 ! 1 3צא ששףשש הצאן, שלום שתננם

1
 טלולי
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 שריכל טק:ש9ג" וצאנה אלטים'ק4ץ
 1?ךשל טכשיושלח R~1W טוי2מלצם
 גושל, לשון 4א :יאמר מעה :וי עלוססךה
 יצאן, עם nwsרגל הצאן הטבךקהעוד
 ! תצפן עם ?nyךקל הצאן. תאפך2העוד

 ,. ותוכחו מומרשירי

 דזש סמיוהריוטי שצל. תרחא.
 , מן לסם רכת סיראו נעמדי ולא כצליסרח ט2עייי, שייוהולגים

 סריגיה :?טה יוםויום וייפתו, טסלוילת
 מן יאסי5קם סיום081 יחמד פובו לערשומה

 אסתוי! שינתו חוףאם
 רתמ.ו, שטיליםמקי

 ביילתן אישואשר, :צמד לדךכו צךה8ף
 שהריתם מה,הבונן נסיקתו, יום?טרם
 ליהירתו, וין יוםיום

 ש,א
 " ' י :" יתו* אדם ידע לא4י

 סייען גן סקלה?4יץ . ""
14יי- -' ?קיקיון שכלשמחת  ך4יץ* ננ* יר"שלשיות . ושכר, סנה לזל"9ין
 שמיו :ס?כויבססע נקיון כסליםוטובו

 וייק' אף ,9שיז:עיף וסד: שקרולבקר
 שקיתו 9מולעיגי) ולשיין לשאין2א
 8?9תו, קיטויסץ: יכי :שש פוץ :לבשסי

 291ה סן 5קב 8ישל"ז סיתר 1סי פיפ מסר8ם
 ס?ניקה, nba1 לאהקר אסלתה 94רענוש

 9ך"י
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 נדנה 9מ1 הוא סגוףסי
 וארוסק צוהלסכין
 נחנה מיש שקתולרב
 סס2סהי לעבית?רכו

 אתו שכרווסנה

 קעלתו' "יאילשעי

ב..
 זמן, ילדי

 י ביצי וסשנת tea' ן9ןילדי
 ביוצר, ?עימ ייי כישרוקפף
 פסר' זם קקיר ?2ב, ללקטשקד
 ; עער רורש וש עמם, לעולזקן

 ג9קךימי צלים עם וקודים,רכים
 קוצר' שפו סלא שלא שקי 93אין

 הלוף, וגי שועת קול אל שןאוטם
 וצר' ?קי על קת טשכ, לא ס9ףהוא

 וטע וצוה ?ר יבונות 8ישלסי
 י נצר 21קסי? זמן סמרתוסטם
 9ע9ה, לתילים ז9ה' יריוףס2ק
 שצי* לא טאל ויןטה ?יטהסי

 ריה,שכרי
 ריהחטן

 חוטם, אשו ושתאותו,
 ,חוש : לויטמור
 חושיסלץ

 ; וחיש מרןלסשינ

 תם אל לףטה
 תם נטי?ד

 סטם'. hie~th :שטסלזף
 איתאותו

 קשית שייי
 ורטש. יושקהסופו
 ושפרואיש
נטשו,

~bl? 
 סךטש, ?מןמשמסיי

 י חלוףךבוה
 סלוףקראות

 טטש, שמו סיוםיקלוף
 ערולשוכן
 עד טיש,:שוב

 קשישי ססשף לאאשר
 2 וכילילראש י לקילל8פ,

 ושסהר* לאלות 8e~neל
 י - ס2ה יום8ף

 הצהשישבור
 9סי. קורם נשקף?ל

 טשי*יושבג.
 תכליושב
 טללריף
 למש, חיף בקקל,בא

 נוכבימ. ולראש נ הוה,- לעולם כגוי4
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 טישליף ' - לוש-ופז
 1 נכקכםט4 סץ לי D?ול

 וכשסרן זקקעורף 8מר, ולא לבלשלח

 1 שקנה שלים סף לו וי2י
 מקנת 08של'ן לוסףששף

 ?יטר" טלשין?4ז טפסר--- צא פל השורסיחוף
 שיא משסי
 קטטהיו ?8אתובוהקיו 9" סר ?לשל

דעת
 ורוח יהדות לימודיאתו
 ~.ww ש .Iaat.ac ו1

 *אם : הפסיג מלשון 9 -- וכו'. אורך ינקע )כחרס( כשמש יאי היצר, ודברי הרש לבך ע'טה!
 ילבישו. נשלג כשנים, חפאיכם,היו


