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 ץ - % XXVI ו------ - - - - - -טבוא

 -58----- - הנשיא( חסדאי רי אל )מאגרת, סרונ בןטגחם

----- חסדא'( הנשיא לסגור היסקלה )משש לברט בןדונש
76- 

- סנהס מתלמירי אחר שלטשיר  -------8.- 

-9------ מנחם( תלניי' על לעג )שיי ששת בןיהודה  

 10 -.12------- השכל( מנפי )משיי גאון האירב

 טש'י קייריבה.עיי את בעזבי משש ""ו. ,שיי הנגיד ההואלר'
 בלכה,

 משיי בים. באני"
 ל, סלח אשר לאוהב משיר במלחמה. בהיותו תפלה שיר ומקנאיו. אוהביו תכונת על משירהיין.

 לבנו. יפלח אשר וצואה שיר המתפלפלים. הלומדים דרכי על משיר עטו. שהתקופםאתרי
 -2613-------- משלי(. בן מס' בינה יאמרימשלים

 על גאון. האי רב מות על נעוריו. יגון ע5 חול: )ש'יי גבירול אבן יהודה בן nDSwר'
 תלונה משיר יקותיאל. על הגרול המספר משיר הג'ל. ידידו מות על יקותיאל. השר ירירופרירת

 מידידיו. לאחר משיר ספרר. על תלונה משיר הנגיר. וכמואל טר' בהפררו סרגיסה. אנשיעל
 לנשמת. רשות הנפש. אזהרת רשות. קדש: שירי הסתיו. על מידיריו. אהד על.טותמקינה
 -3926----- בתמוז(.- עשר לשבעה פצעז רשוית. פיוטיםארגעה

- תוכחה(. לפסה. "אהבה* ליוה"כ. פיטים לטני נתעה אבן יהודה בן יצחקי'  -4440- 

בלרתה אחיו בת במות יומו. קשי על תלונה סש'י חי: )שייי עזרא אבן יעקב בן סשהר'

 בן יוסף אכו טות על מקינה אלפסי. יצחק ר' של הקבר טצגת על אנותיו. קבר את גבקרןכן.
 בשכיב. על בה'. הבפיהן על הארם. חיי על העולם. הבל' על תבל. מחמדי רויפ' ע5מיטון.
 קטניאל. אכן יוסף אל משיר ידיריו. שני אל משיר בזאן. אכן יאשיה אל משיר ירידו. לחתונתמשיר
 אופן קרש: שירי - "הענק*. מס' דוגמאות הנר. על חידה תלמירו. אל תנח,מיןמשיר

 -5* 70- -- -- - ליוה"כ. פיוטים שני לגע'לה. שקלים.לפרודת
 טשי : ישי )שיי' הלוי ריטואל בן יהודהר'

gy על לחתיגה. שייש "לשה אה,כתי. פייר 
 ובלסה ערי טשיר לחשורה. יין כר לו ששלח לאוהב זקן. כי הדוד על דורה. אל עפרהעפרה.

 אבן משה לר' תהלה משיר מיגאש. אכן הלוי יוסף לר' תהלה משיר 1po~a. כשובו פריצולאבן
 ההלה אאר השל. פרידת על משיר טעמו. הפרדו אחרי להנ"ל עוד פרידתו. על להנ.ל עורעזרא.

 שלמה. הנקרא מאוהביו לאחד בניו. ושלשת אפגיר שכגאל ר' אל כמצרים. הנגיר שמואללרי
 פצבת על רטב-ע. טות על סשיר אלפסי. יצחק ר' מות על נדיב. לכבור צור. בעיר לאוהבוסשיר

 poDnt ציון שירי -- עזרא. אבן יהודה ר' סות על פדהאל. אבן שלגוה ר' מות על אברהם.ר'

 שיר הים. על לא.י. לכתו על תוכחה לו כתב אשר לאייו משיר א*'. לכבור לירושלים.לאה"ק:
 לשבת "גועלה* בגולה: ישראל כנסה שירי - איראני. אהרן ר' לכבור תחכר. נחן ר'לכבוד
 שני מאורע. הנלוח. אורך על תורה. לשטחה רשות eanSt. ל"עושה פיוט שבעות.שלפג,
- לקדוש". מפיזם עוד לקרושה. מפ'ופ סיף שבת. לליל זטר זמן. עגיי בך. 'ריבוניפיוטים.  
 להספד. פתיחה קום. למאחרי תוכחה למעשיר. תיגע א5 תוכחות. שלש ומוסר: פויחהשירי

- מוסר(. ומשליפתגמים  -  --------71-113

 י"". לככ'י שיי 'ד'י'. פרידת עי תייכה' שיי : דאל )מיי עזרא אבן טאיר 3ן אברהםר'
 ברומא. ובנו טגחם לר' תחלה טשיר דתו. שהמיר בנו יצחק על סמנו. בגו באגור לחתונה.ישר



 הזכויים, על הירוץ. טעילו על טזלו, רוע על והארס. החיות בין ריב הקיץ. עם החרףריב
 ידיר,. לחיי כוס בנשאו כילי. איש אל "מורהא. בעיר, בהיותו מטעלתו. שפל במקחבשהושיבוח
 שתי פיוט. השבעות. לחג פייט nhia, ישראל מסת על קטה : ותיכחה קרש שירי -סכתטים.
.filn~lfi.114-136---- אשבת(. אגרת הארם. חיי הקופיה על שיר הספד

 הרמכ,ס. בן אברהםרי לכביר תפיה. שיר "תחכסו:'". )מספר אלהריזי 'עלמה בן יהודהר'

 וסכל. נבל איש על ח"ן. על בחס,רוח. המתנהג פגל לאיש לנער. שבנואה ועשירה זקנהלאשה
 יוזיל. קהל על האוהבים. על החבל. הגלי על  לירייו. נגוכיב* "שרה הס' העתקת אחבשלחו
136-147--- - יחשלימה(. בבואו חרמב.ם. על היין. שיר לב. גבה אישצל

148-153--.-- -  השעשועים*(. מ"ספר  )ריגמאוח  ז'ברא אבן יוסףר'

154-156- בגנותו. ב( בשבחו. א( הנביכים*. "טייה יספרי הרמב.מ ;י שונים טשורריםשירי

57-169ן-- והנזיר"( המלך "בן טהס' מלוקטים )שיים הטדא' אבן הלוי אברהםר'

160-162--- "המבקש"(. מס' מיוקטים )טכתמ'ם פלקירא אבן טוב שםר'

163-166---- שועלים'(. "משלי מס, משליס )המשה הנקד( ברכיהר'

 איפ""(. "אלף כקשת עילם". "בח'ית מהם' )ד,גמאית המניני בדרש ידעיהר'
- '

167-171
1-2-177----  בחן8ן.- "אבן מס,  )דיגמאות קלוניסוס בן קלוניסוס-'

 שיר ?פיה. בשבח הכהישחי הנשים עי יבייעה- "מר יהאישים.  להישים הרומי עטנואלר'
 על קינה המשיח. מ4ך אל טוניטה: והערי. התפת אניטה: השגה. חדשי על חרוויסאחכה.
 תלונה הרמב*ם. ספרי על פתגמה. שני לסחיטה,. תוכחה וקנו.  ג' הצבורת על סכתם.הזקנה.

 חפלה. בנו. משה מות על קיגה סכחמים.  ארבעה היפהפיה. הלימם על סונימה  העולם.צל

-תוכחה. 178-193- -  יהעין*(. ה"תופח סטחברת  דוגמאות -  וחשובות. שאלוח - ספיר. 
 -. - דנרים" "עלילות DnD'רוגטאות

-  -  -  -  -- '
194-198

- אלהים*(. )"קיל האדומים טן עזריהר'  -------203199 

204-216-- ה"פזסומס*(. וסס' ישראל* "זמירות טס' ותפלות )פ'יט.ם ננ'ארה ישראלר'

 שוטה. אדם ובר על רעה. אשה  מצבת על ספרו. על  ביטי. שאבד ,לנבל פראנשיס עמנואלר'
 ה"מזיפ. צל סחיטה  ה"טהרה*. על פתגם. המיילים. מן לחשנור ביר. על היריליטם. מצבחצל

  חיבחח(. צבי". ב"שבחי המאמינים אל השיר. מלאבח על כלחג אלסוייטה
220-ש21--


