
ל15. והמליצה. השירהאוצר

 קד.ה-י"2
 חסדאי. אבן הלוי  שמואל בן אברהםר
 כאשר בוצלונה, לקהלת רב ויהי ההמישי האלף ימי באחרית בספרו חי הוהההכפ

 הרסג'ם, לבגור הנלחמים מראשי אהד הזה החכם היה הרמשם, ספרי דבר על חריגפרץ

 קהלות הכמי אל הצרפתים, הקנאים על מיורות מלא מבתג שלח יהודה, ו' אחיו, עםויהד
 הרגפ הזה הח' ההשוכים. צרפת רבני בפי המהולל הרמב'ם נקמת לוקום ויעוררםספרד

 אור והנזיר', הסרך ,בן פפרו ע"י לשם נודע וביחור לעגרית, ערג newe רגים חכמתספרי
 השירית מליצתו ויושפם", *ברלעם בשם המים בלשונות פירוע הספור של במתכונתועשת
 מהחלק דוגמאות כוה נביא אנחנו תרגום. אותות בה נכרו לא וכםעפ יפה, חסדאי ר'אשל

 והיא הפרוה, ממיפג איננה 3הנחרוח( פרותו כי ; והנויר' המלך שנן הס' שלהשירי
 חן. ותסרחקשה

 והנזיר". המלי "ב:ימספר
 וש"ת(. ויתד שלת ויתד,)ש'ת

 המול וגי ל99ף?רלת
 ל, 1 מ ס ש מלשון קלחותילטד

 יחמל, ~laS בסכרתףיונד טסי טפי ר2 סטיב ר 9 1י
 2ה כ4' ויק שקיי זיש ר ס9

 ! י ?5bl לף טוב אי סרעבכע
** * 

 תנועות(, ונ' ויתד שיה ויתד,)ש"ת

 קילוף טטוף ?"לןס?טק
 ג ירפף נקיף הישי:טיקי

 ?לי יז תסגש* של מום ילי טחשף
 , :דסף ס95ן יל 1915שח

** 

 יט99ר1 ה.ילם מיטרימ :צורר בוני, 91ן עלסיסי
 בהטיבו לצפורההשילם

 וטיהר* אותו נ?נ4 נ1סיךיי

 כני(.יהמשקל
 8, שסיטים וסים ישי :שיכשדני

 : וסטים שדיק ענושיסשילים
 קקס?ים מריקים?מאנק

 ?לסים* שרץ עדייס?4ילים

 ותנועה(. וייזר וש"ת יתד וש"ת,)יתר

 בלי תמיד תשאר או גי תנקש, אל מוס ביי וש אגל לך, ויתן תחפוץ אשר בל מחומן בקש1
 בליעל. אנשי !ינשאו יקיימו הזמן מקרי 8 - לזמר* בהטיבו אשו נ -ג4



 חסדאי אבן אברהםר'ח15
 במוח(. וש"ת יתר ובסונר בדלת, כנ"ל)המשקל
 ל11 ססלד לקבו נקשב?9יל

 : ששריתו ןל ולסרי סירה, מ ע9
 ישחריתוי. שם לו לקשותויוסיף ?סלקי תסיד יעלויטשסיל

** * 
 ותנועה(. ויתד וש'ת יתד וש"ת,)יהד
 מזונו, לסז9סטש סכן ל9ה---
 ; שקמרים וססרש שחפף1ים
 ליףהו 2ת בקלו9ן9טשר

 ; רערים 1מתומאסקף

 ט?רהו, ומשר עטשי9ן
 ל?שיים8' קלועי:ס?דף

** * 

 כג'ל(.)המשקל

 ??לה רז ?לי:סללך
 : לרלה טשוכ לעבוריש4שוי

 4 :ריר 9ן4ה ט 2 9 2לוגוסכ

 נתרה* שכא עוד קוות יוסיףלכל
** * 

 תנועות(. וד')יתר
 טוצל' ?אולי וצלן יאת 9או9ר

 עוסתה צלואולם שצלליוסף

תוש, ש ש9י לד ותקלה - כארטר91ם שמשי לף,וייסיף עשר וצןיטה
 6 שרון לוחות לבר וסיון הון זם

 1 חסר או לרן וכרון בו שיןאשר

 ! טפסר ומסר צאן סיוםועטה כני על ומקלאב משלן לףסטן2ה

** * 

 D~Dyb), כי - ויתד)שות

 טני לראות טסמד 8קך'ףשם
 לס(,: בו ולאנוש ו8י9הסכל,
 יילסף, 8סרי אדמהסרט
 היא שקין ס:ה ששר שתסי

 " וט"
** * 

 וש"ת(. ויתד ש"ת זיתה )ש"ת-

 שכל, אווש ש ר ד י ftw4w'h סידע
 ; השייש ש9ל אנוש כל2ל

 סיבות סע*ל כי שקשבושסז
 ו י ססירה4 שי סי דעולתש,

 ותנועה(* התר ושית יתד וש'ת,)'תר

 ?יבית' שים בגי אחיחשוב
 8: ומידים בלם כמו שהים,דמו

- לו* שנשארה בשארית ' - לה האנודי  
 גם יכבדך שנה, מ'ו בן בהיותו בנך את תכבד אם 8

- כ', לבן ויהיה יגדל כאשלהוא - משגה. מעט על גס בך יריב האוהב 4   אס 6 - המת. ארון 5 
 יחיה וכן אחר, איש מות אחרי התכל מצב אל הבט אז מותך, אחרי העולם מראה יהי איך לדעתתחמוץ

 השכל אותו יעש אז השכל, אחרו ורורף דורש שהאדם ומן כל 1 - וכו'. שהיה מה כי מותך, אחויגם
 -- אתה אע השכל כי הוא שת או השכל את ג י ש ה כבר כי בלבו בהתפאוו אבל האדם. יתר עללשר

 אתם. להתהלך צריך ולפיהם וילדים, אחים אבות, : מינים שלשה כעל אדם בני על להגים צויך8
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 ] ) סססדנ פסד ?9ל שבית:?מ
 ולייט "ל ורמס שסיסשסכ

** * 
 וש"ג 1 י וש",מ%
 נט; ?ף וקעיא הע ככל עקהישל
 ס?לח ויום 'נהור4ף
 שט. 9כאוסנדל

** * 

 ויתד ושית ן בדלת פעמים י - ויתד)שזח
 עונת. תנועות ול פעמיםב'
 ובו שטל, קנה מכל, ?כקדורש
 מישלת; שסי n~po ו9י:יף
 9מוב לעד ובו מוקר קנה - לאשם

 נופלת; תסי שסקה 9סינסלת
 תפם בו ואולי סול, הנה - לא08

 58לת: מנוחלה נקולףמ4ם
 חסה 4סיטיוף נ "9ר חצוב - לא08

 וסטמ9לת* ומעציםקשש
** * 

 ותפעים. ורד וש"ת יתד וש"ת,)יתד
 ליבו ות ?מרתו לקבושר

 ; נך?יו הטויו :לינתוקליו

 ימיתו לבי 9שכ יב -היל
 ניורונים שוייהניחי

** * 

 הקודם(. שלפני בש.ר כמו)המשקל

 כמו וסנטים מלאי שמדיעולם
 ; ו2ר וכלמות צחן ואדםרועה,

 וים וךוה נרם נךסב ?כרשת
 :קור; ושב :שיש אנושורסץ

-~py

 אנוש, 9ל בו ייא שעי ?מי
 ! י ס?ער מסרי 9ה נך?הסי

** * 

 ותנועה(. ויתר וש"ת יתד וש"ת,)יתד
 קל תיפץ, ועמף לישיועת
 וסךיק; "ך4ע ?טימ ס9ם9סי
 לקלף יימר לףוקיטר
 וצדיק* סקי :יךאףלבל

** * 

 וש"ת(* ויתד תנועות ד' ויתדו)ש"ת

 אשד נאוו 8יש הונעטס"
 8?שה: חתוך י?לייף סו ?מר טפ4-

 שי ?8?מק' ראש לפף שהוסיף"שת
 8?זג 9גי שיש 299י לססיאיומיף

** * 

 כנ"ל..יהטשקל
 קיל 9ס:ן ול סךסר סידינושל

 : בנים סחפתו של ?9ה ייטסליק!

 99רוה' שחי ייסף טחיזקרי
 ק ושסמרם סוסי לשסיה94אי

 קנו חגוג אז ק"ו., היל ולא מופר ולא שכל לא מאומה, לך אין אס נ - אנשינו יהורוך1
 אביהם, ושי ויבכו באו אותו, שמכדו אסרי עטף אתי י -לך.


