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www.daabac~il צו* י הטלו ורוח דעתדות לי אתי ח*יוחאוצו  ב ן י סב שחי
 הלוי. יוקץ בן עיךילה( )אבן הנגיר שמואלר'

 בשנת וימת )993( תשג"ג משגת )ספרד( קורדובה כעיר נולד הוה הגדולהאדם
 בספרר התלמוד חכמי ראש חנוך, ר' הגדול המורה מפי תורה למד הוא )1055(.תתט"ו
 המדעים ויתר ; חיוג יהודה ר' הגדול מהמדקדק למר עבר לשון ותורת ההיא,בעת

 עשרים כבן בהיותו בקורדובה, הגדולים בבתי.ספר למד ערבית לשון וביחודוהלשונות,
 וישם שם, התפרצה אשר האורחים מלחמת מפני מולדתו, מעיר לברוח עליו נמלשנה

 גדול* בדוחק התפרנס 11 ובעסקו נשמים, לממכר הנות לו פתח שם סלקה. בעירמשכנו
 : לשונות שש ידע כי עד וגלשונות, בחכמה דעת להוסיף חרפ לא עתותיו צוק למרותאך

 באורח לגדולה עלה שמואל ר' וברברית, ,טפילית רומית, כשדית, ערבית,עברית,
 חמשנה לס~ליף, )ויידיר( המשנה ישב בו אשר הארמון בקרבת היתה הקטנה חנותו :פלא
 ובהיות בעיר, תצמחנה אשר החדשות כל את בבתכ יום בכל להוריעהו לשפחתוצוה

 ,כל את בשמה לכתוב ז"ש מאת בקשה ערבית, בש"ת צחות לכתוב יד קצרתהשפחה
 יפי ושר הלשון צחות על המשגה ויתפלא בקשתה. את עשה לבבו בטובת והואמכתביה,
 כי לו יבחודע המכתבים, בעל המפואר הסופר הוא מי לרעת ויתשו המכתבים, שלהכתב
 זד למוכירי לו להיות ויפקידהו רשש את אליו קרא היכלו, בקרבת אשר הדר החנוניוה

 יעץ הטשנה במות ולכן המדינה, בחכמת גדול חכם גם הוא ריש כי המשנה נוכחטהרה
 כדברו עשה הכליף ולמשנהו, ליועצו ולעשותו ריש את תחתיו להקים הכליף אדונואת

 יצא' הוא המלוכה, עסקי כל את ולמנהל הכליף כממשית השרים לשר רמשנה, ר"שויחי
 הגדולה בחכמתו מרעה אדונו את הציל רבות ופעמים הכליף, צבאות עם במלחמהנם
 בו התקנאו השוים כי גדולה, בצרה ריש היה אחדות פעמים מאד, אדונו אהבוולכן

- ומקנאיו* אויביו כל עי התגבר הוא אך ממצבו, להדפו מזמותויארשו  הכליף אדונו 
 עשה ננירותו ימי ובכל טלכות., בעיר אשר היהודים כל על ומצוה ד" י ג ל,נ גםהפקידו
 היה זה עם ויחד ותופשיה, התורה את ויאדר ויגדל ישראל, לבני גדולותישועות
 הדת, בעניני מפיהו תורה שאלו ישראר תפוצות ומכר ה ב י ש י ש א ר נםח*נניד"
 שר גם למלך, משגה נם כאחר היה אשר שמואל כב' איש בישראל עור קם לאואמנם

 י 1 תלמודי נאון וגס הצבאשוי
 הנדפס התלמוד" *מבוא )ם' התורח בחכמת רבים ספרים חבר הוה הנעלההשר

 לתהלה נודע הראשונים וברורות זה(, בענין הגדיל מספרו חלק רק הוא הש"סבראש
 גדורות(. )הלכות נברוותא" ,הלבתא כשם והנע"א התלמוד כל על סבר אשרהפירוש

 הם כי אותותיהם ינכרו לא ושיריו משורר, גם היה גוה החכם והגאון לסלךהמשנה
 ותוקף עוז מלאים שיריו כי צבא, ושר ומציה נגיר של למלך, משנה של קעפויוצאים
 רוב עפ"י הסרה שפתו כי ואף נמרצה, אנד קצרת בלשון הנאמרים נכבדים,ורעיונות

 כי ימים, האריך לא הוא אך תחתיו, ורנג'ר למשנה יהוסף ר' בזו לפקד שמואל ר' מות אחרי*
 שגה. וינמש שלשים כבן בהיותו נפש, וירצחוהו עליו קשרו הערביאים וטקנאוושונאיו
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 לחשוב נוכל בכת אחריו, שבאו המשוררים לשירי אשר והיופי הרוך ואותו הנעימותאותה
 לפניו אחד לדיר אך כי לב, אל בשימנו הבינים, בימי הגדולים המשוררים לאחד ועשאת

 ככימי ולהשתכלל להתפתח נימיו הספיקה לא ועוד נעוריה את לסדש עבר שפתהחרה
 היתדות וככלי הנגיד, של בדורו הדש היה עוד הערני המשקל וגץ שאחריו,המשוררים
 ביחוד בזאת. נסיונות להם קנו לא שעור המשורוים על כבד למשא עוד היווהתנועות
 הם כי ,גן-משלי'(, להם קרא )ואשר חכר אשר והפתגמים המומו משלי הםמצוינים
 לעניניהם היסב נאותה נאמרים הם שבה הקצרה והלשון השכל, ומוסר ההיים חכמתמלאים
 *זכרון בספרו טהם דוגמאות לאור הוציא הרכני והרה"ה נתפרכסו, לא עוד הנניד שירי)כל

 נבחרות(. דוגמאות אנחנו גם נביא הזה ומהמפרלראשונים*,

 היין.שיר
 וש"ת(. ויתר ש"ת ויתד,)ש"ת

 ?9רו ?9ר סקר 7מיסבה
 ס9ר4, מקסיו 1 רסיקהויפי

 בשרצנו סתור 4ג*נדאו
 : 2 ומרז ל1ה !ה ענפיםטראש

tr1.sיעים קלית יןלעימן 
 מירה ושל 7סאיצ4?יר4

 7שושבים לנפתי,באו
 י בציי 9ר-ףיור קריסריסם

 4 סיסים וקול ציצים 4ל'שתו

 6, שרי r~so פוכ "לילדיר

 6. שרו א-שים נסטתיד?ימ, תריי ?לי ?דיעותיי7ן'

 קורדובה. עיר את בעובו בבחרותו שר אשרמשיר
 ותנועה(* ויתד ושית יתד וש"תן,יתד

 ?יידה הקשי טאשרושיה
 7, קנ4עה משחל טיילייטש

 ודשן ולנע ?טנטף
 שכלה, לא ס?בודהקישו

 קלטה על קסלף 4סוואיש
 8 ?רודה שסק ?לי4טסש9ת1

 בקרו לטיש-בשר יועיל4טה
 ור4ה'1! והחשופובתו,

 את קברו האביב ראשית של הגשמים ימי והכוונה: המשנה. בלשון "גשם* הוא *רביעה"1

 ירור.- מר כריח ריחם אשר שו,טנימ קפצו ורעל ; בצירה מל' "יקראו'.-3 מן קצוי הוא כנראההמתיורג
 "ן" האניב,-6 יפעת על לארר שחוכרו הצפרים לקול פרחים עלי יין שתו ועגור'.-5 זמימ *ותור מן4

 ~ה )דמיון הפירור בעת האוהבים כימעות כדם ם ו ד ש שהוא יין שתו ורעל *ושתו*; מלת אלמחובר

 גרועה הנפש 7 - כנ"ל. שספוו. אוהבים כפני שהלבין ן, ב ל יין גם ושתו הספרדים(, בשירי הרבהמצוי

 אבן. גבירי גם נמצא הוה היפת )כחווו רמעלה ועולה משתרעת תתאו._8 אשר מהדבר ומגוהקתוכרותה
 הענגים"(* על תהלוך ונפשי האדמה על יהלור "ן2ניגבירול:
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 יטיסים לא מרעים וקיםנבט
 נרועה, 1 ךןמתם גוף?דולי

 מר חני הון להוקי" סיוקטו
 נקי4ה2--- של טך2הושמק

 לכסי מוד קרסי :דעוולא
 קרעה, ד2י דברו לא 8אבל
 וסייז פשר טיליונישם

~ea?
 סימולה. מוסיה

 לבנה קישו אקרח:סט9ק
 4 :נלה לססף4אוסלונה

 בקמיי "4ר אשי עילש"ט
 1 5 וריקה אטי ?"ישו9י.ף'

 ספליו ntbe:1 יקמל41ד
 1 טעמיה 2ל %ם עודוייסיף

 ו שלמים עוקדי דמי פשל?סי
 קבו?ה- שוטר יסי 6-יכמוסי

 ושרר סלע "?לה?רקלי
 לנקועה, ?ט?טקים פסתאל
 7 שסדיי קור ?שת שתשספר

 הלוקה, no~e 8 ??ל 2םושקרע
 ואעל טיים אשי 2דוישוט

 ודי4ה!8 ליד פסי שייה,אלי
 סרךה סי לצריךסמצא

 תשועה, סי לדודיותיצא
 3קן, ?ני-חורים שתושרצע

 0ן רציעה למרךעי אוןולי

 טהוחת לרכים 92שולי
 יגיעה לט?טיגים נ9ש2לי

- ל  
-  

-  

 בים באניה בלכתו בבחרותו, שר אשרמשיר
 רשה. לו עשות מכלי עליה ההנפל )טהונפיש( גדולותנין

 כנ*ל(1)המשקל

 " ?טרה שוט סאגי ל" וראש - --
 כרמה, מנשבים שים4לי
 2נסיר ?מהנים,פעום

 ?"tnp1 רמה ול" סן?4?מו

 כייסה ורחב עמוקו9ה
 בציא, חובו אלי נסר 2'ת2ר
 9פוהים נאד על ינאהובעשתות

 14, טרומה 18 ססךא כסיוסיגיהם

 - מחשנותיהמ.1
- אמנם, אכן, הון,--8 הוסיף למען ונוסע הולך אני כי ירמו הם 9  

 היתאפק 4
 להתנשא", ,וכלבנה נדפס הרככי הח' גהוצ' כלבנה. למעלה להתנשא והתאמץ יפה נפשו אשראיש

5 ו,ללבנה". לתקן ראוי דעתיולפי -  יריעה,- כאוור במתניו, נישו כנפי יאזור אשר עד ישקומ ואיך 
 - אני. כמוני, איש6

 נראה פה 9 - "וכי". צ"ל אולי 8 - מדגר. אל מדבר אחבר הרבים מטעי ע"י 7

 ; למיודעי רצועה תהי ואזני 10 - לגדורה, לעלות הוא עתיד ני לבו רז נבא גחרותו בימי עודכי

 כפי 8, - תגיח. היצוק, 12 - התנין, תאו את ומתאר הולך המיטורו 11 - עולם. עבד יחם אהיהכלו'
 ו(. י, )ויקרא קרועה 4נ - לב(. כ"ח, )שמותשויון
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 נטמרים אלם;תסףסי קביאר ירוקן ונב לבןונוף

 - - 5- הכשיקא 8ל אייילסדי ש4רסה' 'י9ז %9לשמי

 ?סול סגם בתוץךךשתקעה לפוקה סרב כמוובסנפיר
 4' ך9ה :טה ים ס8לאשי טר9הי ?מועכהשתששת

 6 להקכו קקה לאנינססת צור שמו לט?שיחיםואכסה

 גשיה, ~hhk ושבדה לב כלוטת ע יף9ה בלם 4לב סוסה4שר
 ויסה 4ה אלץים *ער4סל ל4"?ה שיציבותו?יה
 יס9ה :ם יצילת של?רנע 2 ואירה נואם ושין טנידושין
 קטנים לתולעיםוהושיע %41ה לצייץךסןיעה
 - 6- קרומה !9ת קמו שוסה4ל' שיקה* או זשךז 21ב4לי

 : ושירי כם ךבדגי ויוהגיהי ?דוננ טיש ?ל לשב Ob3אי
 - - ? ולמה שלה נמלפי זהכמה זהומה, ךשפלתוסטים1,ן,

 ליודעי אל עילת מןלניסים: קישוי זריטקהינשיי11%
 7' ?ליה 9ר1'רית הודו?כוי גאליה, 9כוס יוםקרקל

 סשועה לטפיליי טושהךהוא
 - - -4ה9ה ?טך3'דו עושהוהוא

 הייו.משיר
 כנ"ל(.)המשקל

 טוב ילב שוסה לדר קטי 81יןן ישישות יירו כבר 1 קוםידידי
 " ישקד- יידה-לח סחת4לי ו 8 ופרקד עמן לכל נומהובור

- 

- t(bS נ'1, )יתוקאל הים בתור כדומה כצור עליה ימביפים נראה גופה( בנין )ר"ל וגזרתה1  
 ל(, י*ו, )מ"כ חמת אנשי אליל שהוא אשימא כמו לאלהיהם, התפללו אחרות אמונות ובעלי 8 - נאום.'

 וי" לקדשו, איש יתפיפו "ועם הים בסערת באניה שבתו בעת הלוי יהודה ר' גם יאמר כוהגדרך
 היא י - ב(. ט"ו, )שמות מצרים כחיל בים נשתקעה התנין( )ר"ל ההיה 4 - הקדשים*. לקודשפונה
 היושנם קפנ'ם( )תולעים לאנשים הושיע ה' 6 - וכו'. בה אלהים גער והנה להפכה, האניה מתחתבאה
 מהודרת היא ה' גאולת 1 - יפה(, מליצה ווו בזפת, - עליה שנקרם -- הקוומה שונה )זו האניהעל

 הורו את העוין רע איש כל את תנומה בבור אסרו כבר הענבים אשישי 8 - שמו, ליודעיושלמה

 הנבגי(* הרה"ח דעת )כן חטאתו את עליווהפוקד
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 כעלמה שעימנווהש"ץ על דיו משין יעפ ע9רךכף
 זרוקי: וסעולם9שסקת' ו 4 ננוקד יוסב 9סף סכור29י

 ?ליל נח קרלושטום
 כ* קד שקלו ללשת שם 8ישך9ל

 ומקנאיו. אוהביו תכונת עלמשיר
 כנק(.)הטשסל

 סכילה עיר מסיי תוף?קשי
 לצתיה, רעי שסכתויתוכו

 :דירי שת סלבי 8 אשוהולא
 וסבקךה. סכרי ששוהולא
 ךסיני יד שדי טסםהש

 : * :סךה 45סע 9מי טסםהש
 ודמות לי סייה4 נומןהש

 5. 89ךה 9פוחותיו ליושור

 5ב, נלי ttyi~o ולא עזןנלי
 9ק4ה, יציריי מור כלו2ל

 סהךסים ופוגי 6ונהירי
 ויךה, ךת?4סם -ויורו2י

 זריתף ךשםור .4שר יאמרון:ולי
 שמעיה, לקף בתוץ שית?ר'תו
 סח ימו ישס9סף !הוסימל

 -4 יכוךה"7- ודה-חלק ?נים,כחיץ

 8תטת4סי
-  ן חייגנים, ושסם 

 גהרה' נ9ש ולי -וס9י4סי
 9 ?9מ לא לוליםוסיטירי

 ומורא. ל' ?לכודוססךא4
 סי קוסמים, 9ד9ריוס*סם4

 10 יסדה, וסי912ם4ס'9סי

 94לם' לדת 4תותוסיל4
 !1 1 1 עקךה סלי ךשיץ פסילנטיף

 נראה הקטת, את ומביא ומוליך בכנור המזנן העוטר : והכונה ונע. לאוהב כווי הוא *עופר'1
 החונים הצבא כהיך נראים המאירים הכוכבים עם השמים דיו.-ג בלי בעט הכנור פני עי ונוקרככותב
8 )קר_יקיר(. אש מדורת אהלו לעומת הדליק מהם אחד וכי בלילהבמחנת -  כל את אשוה לא אבל 
 ויש ימיני, כיד לי ונחוצים יקרים שהם מידידי יש 4 - יבאר. כאשר למיניהם, הם שוגים כיידידי,
 - ביד. יתרה כאצבע מעתריםשהם

- קללה, לי ישמור- הכמה*( *בטוחות )מל' ובקרבו 5  
 עיני 6

- וכו'. יתירוולבי  
 עישור רק )שגומלת בנים בתוך הכת כחלק באהבתך, קטן חלק תנחיל לוה 1

- בכורה, הלק תגחיל ויזהנכסים(  
 - כאוהביו. הנראים האגשים אל מדכך הוא 8

 בפני, שלא 9
 הנכם ומלרא,-10 בכבוד די תתראו אתי בהיותכם אבל בשפה, עלי תפטירו לאהרים,ברבוכם
 חו"ל(.- מל' מוח, - ).אניסה" מות' יום קרוב כי המזנאים בכוכבים החוזים בדכוימתנחמים

 מאומהילהוליד תוכי לא האצטגנינות כי ש עקרה תלד איך אבל , האצטגנינין נבואת שתקוים מחכים אתם!1
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 1 קלסי לקד:טים ימוחוים ?9" ל ט?שה "יי8י

 *יירה סי 4ל ן5י והטיסה-1 עצורה. 9טסש9תוונקלשה
 על יכי באו סשישה: זיר?9ל

 ג ותורה! ימועצות סדור:מיי

 במלחמה. בהיותו תפלהשיר
 וש"ח(. יחי וש"ת,)יתד

 קצריי מיוםך8ה
 "סקץס4* נשעה?טע

 לקווך דקרוקר
 ' 4ס4רסי! אבושושל

 י קי לי לרעלסניי
 ' 7טסססי! :דיךשס
 ?שוסרן6: צירים?ני נססייוהדסני
 צום לתוף עובראני

 טינוףסי!רל4י

 אש ישוקד הולץ"2י
 ! סגערסייצקי

 טה 6' ירויות לי ישו4ם
 1 ירורתי סה או"ני

 אוקל 7לא 2ירחני
 אמירסי* שתלסרבוה

 לסי פינת 2א4ש"
 לף1רהר* שאוהווה

 שצלק סלאי איניךטם
 ותורתעו לחי4שה

 עמק שהתקופפ אחרי לו מלח אשר לאוהבמשיר
 ותנועה(. יתד וש"ת, יתד וש"ת,)יתר

 סטסלתו סחןהנרפא
 ? ?לותו ארף שתריוףש

 ישטש קהי א2ז ליש87ם
 יי עמיתו שסר ?2ף טעל97ר

 ?8פי פורף ךסיסקמוני
 * ? ימותו לעולמים :טורך5ם

 ויודי לסף8*ק, אוכלך8ם
 ! ? סיח. ?לי ?98הסטנם

 תשמעו או איש( כל על גנור המות )כי עתי כבוא אמות אם ואולם .תה".-י נם "ולא מר'12ןי

 מל, בתקות' 3 - לשמוחי לשונאי ואין גדול, בבכור מיתתי תהי ובן וכו', ער בכו באו : לאמר עירנכל

 ,כי : הנביא ביד אמרת אתה 6 עורתי.- הנך "אתה.( )במקום וטת רע, לי לעשות יד לי התגיע 4 -;,רמית,
 הוא כן גא. הו'מיענ' לכן וכו' במים עובר אנו והנה תכוה", דא אש במו תלך כי וכו' אני אתך במיםתעביר

8 הבתי:. פירוש דעתירפי -  ומוש, ממנו נח עד :סתרה שהיתה והירייות הרע.ון על מליצות י חמאיכ,- 

 ו.הוא", ,אני" נמקות ובמותו" ,כמוני 8 - להופיע, שכהועתה



19 והמליצה. השירהאוצר

 1 וליה 2ה טה "לי : תאמרו47ם

 1 נשיתו 1 8חב טסיי87ישה

 בוז ביום כי לבסי, 2לח9סי
 2 שאתו אוכל ולא וככדכחול

 הבאחיו - יסכניעו אוכלולו
 - - - עיתו 9ז ?עטיו רעליטלי
 לטען ס9ר, ככל לאוטפר

 - - - 3 רצותו יום לי איסי?סכו

 4 נקעים יבכנו תוךוסיו

 5; ?8ת1 ?יקה ישר טיש?יעי

 צ* שס* 8*ריסעוושקני

 - - 6- טסךתו יום ו2ה חיות, צרים.,

 5א ?יח תוסף :קיך9מוהו
 7, ששתו לעולם לוס?8ה

 8, עתו נוינו א)(כיסמלת לסופיי - 9ה לו ?שם שלוראו

 נאולם כם-סוף, כמו עמקנלב
 1 9 לעיתו סים 9לסכ?מ.וה

 י ס?פיר-ם, בשספי "קה'ךטיש

 40* מיתי משה ?צאן שסואולם

 11, לשונו אךף ךאה שדרו,?טע

 קמתו, צית שת קרה ניבו,"זון
 : 9ו-?לעו קמנו טמירושוב :ייי"י טסד' שיים לד "תרנו

 בקךכו לפו טלליתומשר
 48 ! טחציתו לעיי7משיס

 המתפלפלים הלומדים דרכי עלמשףר
 התפלה. בכית המדרים הומרועל

 כנ"ל(.)המשקל

 ךך9א קרב סן9ןסיךסב
 ו טריקה בלמוד וסין סי9יו7טם

 פהאים קי על קדרוולכן
 - - - ושיבה 57ךךתקסי-99ן

 :סקן בציציות יורמי
 מסיבה. ראש טיש ייוסקשעת

 שלנו ?לנוסנו אסיזכר
 " ?ך9ה יום סלילה 9יתטלי

- אהבה.1  אוהבי, לי שכתב המכת: 8 - כחול. לבי ינבר לי יבונו ואם גאוה, בעל אוי נ 
 -נ ופצחת. שאת מך' 6 - ושנאה. פינא 4 - אהגתו. ברית שקדש ביום נכתג הוא כי מכתב, ככראיננו

 מנגעיו טהרתו כיוס המצורע שהגיא הצפרים לקרבן דומות מחלוקותינו, פסקה tept אגרותינו,8
 בתהלת טסטר המשורר תשונה.-_e לא אהבתי כי בי, לתמוך צריך )כידידו( כמוהו איש 1 ד(.- י"מ)ויקרא
 עוכר, לבל פתוח ואינו p~ny לגי 9 - בו. להיבק באוהבו ראוי שבעגורמ שבחיו מונה והואעצמו,
 ואולפ בשבטי, כפירים להנחות הוניל אביר לב בעל אני 10 - מלגי. אהבתי את ודלית משית אתהורק
 כצאן, בי נוהג והיך ונעים לוך ה"כתנ'אתה

-  
 נשיר _8נ השיר* את והנר כתג -*1 לטליצה. כנוי 11

- עצמו, לחיי הניח השני וחציו לבו, חצי אטץ קשרהוה  רבה. הושענא ביום 4י 



 ה הגגי מואל שרי20

 יוסת מער ימירר5ס?מ
 י ' קר91ה עעו וסם 9קרוט
 ומלהים טיז ,ית ")%ר סי : 2ףטסמי
 1 נתובה מיאה וחיא ד9ת,כמו

 :ויידי
 8ל ז 9כי ייריא דחוי 8"
 יקקא* קריזת קירים94ל
 הסודה ףטייותםושסכמי:
 1 בא 44י אנה -ןיניוחק-ה

 קלטים בית אל נועמים94אנ4
 8 ! ב4תיבה כמזה וש4סי

 9;'יים ומליידים רבוסנה
 י"ן9ה, שלרזי 4לראשיים

 ושטאי סלל נדפו?טיסים
 ןקי9ה, ריי לחי על?סכו
 עטים לסם 41ריךוסרב

 :סיעה. אות סלשו;ם 5ונטיף
 טן ישטים יילו:שימי
 ייוצ9ה, ונישי שרשה"שר
 וקביר' סרב שלוםששלמי
 נשיקה, ריב ?48שיועיני
 סרכ'ת טיה לן13תופסל

 נאקאי סמק ?קיל ע9ה?קול
 בראו שיש לסף אליסרך

 תשובה: ושיבוליו "?ה9;נלא

 סוקרים טן נשלףוסרית
 י 1 1 שקיה טף ?י וף :עידואל

 יוסף, לר' לבנו, שלה אשר וצואהשיר
 המלהמה* לפני בלילה המלתמהימשדה

)המשקי
 כניל(.

 ושסבל ישא אשר של:הוסף?
 ! ביכורך - בצףה יבאוכל

 ימטל שימי ?9ר 8יולילי
 קרורך, רשם כמווסחתי

 אסריו ישר לה-קקכקקגי
 כהוסך1 ישר לף יירהיטי

 יציק נס29תיס9טיהו,
 נשדך: דסכ ?שהלאינו

 8. :ערך לערנו אםהינו ליסר' סקי יקים 8דעולא
 לעולם לא קי טל, ננעץ,ו8ם

 - אשורך לסר ולאמשירני

 הלואי 8 - שיח(. )מל' אמותי י - וצועקים גועים שהם בקר, בני של קרובה צוחה שמענו!
- ! לבהכ"נ באנו ולא בדרכנושטעמו - לאכנר"(י .הרגו )כמו ראשיהם* ,את כמו 4   - יחטוף. 6 

- אשה'* עשני ,.מלא ברכת6  המות יחי הצר בקום המחר ביום אם ארע ולא 8 - כנקבה. הדעת קל 1 
 לצרנו. או לט:ערך



ופו י*. ויטליצה., השייהאוצר

 סקסי של ?שקיד לקץ?קה
 וקרך* תישן ואם 1,וקייסץ

 ומוךים יסים וךךש4 לאויום
 2 ימוךד רוץ -וסי להוזילך'י

 : ךציץ יו"ךץ ומאךר9יף וי זעי ים74 ודי 92?ד?י
 תכן קי עקל, מינהקקה

 י סדרך 7סשקימסליד

 לדוחך מוב ידור שמץ:מא
 ; סכסך 8ת ומסדול?8ךך,

 ו9ךם t~.i?O ל9ל 78סף8סב
 סעירץ. טוב שם הגה הוןקנוסף
 ?לבו, שואל לכל סן !:הוסף
 4י רך פענה זגה4 8חואם

rclהטך' חסר ל9ל סלק? 
 - 6- טססטיך שת :כור מקןנעת

 9ךלת של ורומהוסקנדל
 - - צ?יסץ- רנה ואלימסיר,

- -

  "בןחמשלין  ממפר  בינה ואמרימשלים

 ותטעה(. ויתד ו'?'ת יתד ושית.)יחד

 ?כיעץ 9ף :דבר 6 קשהמסי
 ; יליתו ?ץ יריר - נמרישו8ם

 8יש דסר 5ת ב?טזד נפשף4שה
 שטמתו. לא ?אלי - בףשקנא

** 

 טלרים לו והיה :געמשר
 7 ורעקם רק ?ם ס4שיולבו

 קיר אלי מקק 4שר?פשס
 מם, ולא לקנם 4בא ךנל,407ת

** * 
 וש"ת(. ויתר תנועה ויתד, שית ויהד,)ש"ת
 :ש'כ קליל ס9דים' יקמל ישר8סר

 : 8 יוייש ורע ס9ךיו נסים~ליטסר,
 נשא י 9 ??בנת נקטיר 4שרגןין

 ושלגסיש. בכיר פא פיתיווסתם
*. 

 יא אשר ביום ר"ל "רב*; מן רבוי *רבים" פ - ובקומך, בשבתך כתבי אל לבך תנה : השעור1
- בכא. נעייענטז דיך "מאכע 3 - לרב. זה מכתבי לך יהי ומורים, רבנים עוד לרוהיו  א.ן ואם 4 
 )או היה לך גם כי וכור ובתתך לו, שחסר מי לכל בהונך חלק תן 6 - רכים, דברים למצער ענהולך,
 קנאה. בע? 6 - מחסור. להיות(יוכל

-. 
- וכו'* לפסח דומה בהם, יהגה ולא ספרים שקונה מי ז  

 נדבות, גשם 9 - חפויו. יבאיש רעים וגטעשים מהר, ישום חסד שיגמול אחרי התיל,ט



 הנניח שמואור'2ב

 חכרו ךמךא ילא מסריט4?י
 ק וראש ףמו -- יציקלעזרתו

 ינקשו. ישע 4שר הואילתי, ט- ע5י רושא 42טי לאו9י
** * 

 וש"ת(. וההד ש"ת ויתד,)ש"ת
 ולישיר ולי ףקע*יףב-8מ4

 : ססיא ולא ליריי ?לשת
 רב 4ן4ך?תות :שסי מןסי

 סיה8. חלי שטיא ולאמוךה
** * 

 t(fiW1 ויתר וש"ת יתד ותבעת, ויתר)ש"ת

 איש ומהמת בקקרון 4א שלסין8ל
 חושף4; ךסי מרד ליפיים 4?ירסיי,

 הפקר 4שר סל-ניב 4ין :סי לאאם
 וגל-שקף? (ףב זלי סקסיםשיף

** * 
 כרע(*)הטשקל

 6 יקום 4שר ןיכ ?סף חסידיםעסת

 לסקונה. קשוב ג?יךה 47םסרנה,

 8ם ?יוש' ר?זה ?24י שהיתסך
 כראשונה. לעולסים שב ולאנ?סר

** * 

 וש"ת(, יתד וש"ת/)יתד

 שוט יצוריםאדמה
 יניתן תליוכלם
 6 שנעגים נוטלהש

 בנאינות עויהן-ט
 בי איז ימנם שייףגיש

 וטן?%תי. כלותלכי

** * 

 :סק ק?ף עםלכול
 התם זעה שקושיר
 ים סקיה' 8הנססכ

 גר8* עסה טשי1שור

 ליקירתי ושריד4שר
 ; :ראגי תלכי?מי

 ידיר 4?ר ליך*נ
 9* י92טך טליויטד

** * 

 ה-אשוו(. כבטשלממשקל

 מלדבר המתין ליופא.-' קורא שאיננו כחולה בנפשו, מתחיב דחקו, בשעת לעורה 'קרא שלא מי1
 יתאמ'ן אם כי החץ(, את )ר'ל בן.הק,ת את לירות בחצים( המורה )ר"ל רב*מורה גס יאחר כן כידבריך,-8

 חמגלח איש בידי פקדון תפקיד אל 4 - חטה. אלי אפילו יחפיא לא ואו יירה, בטרם המטרה אל היטבלכוון
 חבר הזה המשל את כי בצרק משער הרכבי הרה"ח הפותרים,-ו בין ים'ם.-6 לאורך תעמוי אשרסור.-6
 ירק לאכול טוב ר"ל מולרתך. בארץ ,קנך"-ביתך, 8 -- בחנות. ויושב עני רוכל היותו בעת עצמו עלהנגיר

 שצריך מי 9 - נכריה, כאוץ גר ולהיות משי וללבוש נקיה פת מלאכול מולדת, באיץ שקוללבוש
 ישני. אליו נצרך שאני והאיש כמלך, אוחי ת ו צ ר ל ישתדללעורבי



13 והפליצם השירהאוצר

 והמעה(. ויתר תנועה ויתר,)ש"ת

 קרסי אתב"ש לא8יך
 י לעילתם ?קריובעו
 ךלדיש לאסל4לי

 ! למשלים אייליםין-יד

4. . 
 ותנועהג ויתד ש"ת והעד,ישית

 כביען כרת 4?ו4ששל
 קרבות ךחבורתוצלח,

 סבורת ו מף:ה ולא -8ס:ה
 מלקבות* ךננעלשוז

** * 

 ותנועה(. ויתר הט.ת יתד ישית,)יחי

 חיצים והסעלם,?סקסשד
 וטיקר* ראש קסתתה טבריניטסי
 כליף טה הלותובתקלה

 2. כחטר מסשץ נקשרמרוא,

** * 

 :סטר נדיב, לסר :שםקבא

 קיום* לסקלם?שקקחי

 קללה נבל, לטאת קישךים
 8* ושום כששיוע חסלארר

** * 

4 לסכרךקקךך  י5 
 יסךה14 לו "שה4 ךל?סילתו
  ס8דולה ט:ךףימהי9צס
 ! 1 5 ן2יךא ךשיסס נשוב:לד

** * 

 ראש יחי ששל ויכ  הס?קיז
 : לד :9ךעין :שד מי' 9ל2לי
 בהונף ישר כסיל 2ילטמן

 ?שזלך* ש9י 9מי עלומשר
** * 

 ?לדה של טחי רף?ךיר
 : גקשה 2תת לף פנו 6ס4ם
 טיש וסי ישלש' 4ף 4יד4לי

 :י?ה* יסד, תלי סלה4שר
** * 

 ךאיה הכן מעסה?יקם
 : 1 מנואה יום קעסף?סלפ

- הרג ינגע אשר הרע לשון זל חבורה תחיה לא ואולם!  
 ויורע בעזוז כבוד שנוהג מי 9

 ידוכא הוא לבו, בהתגלות וחפץ כנקלה יתנהג האיש ואולם חפצו. ישיג בסוף מנוקשו, מטרתלהחתיר
 ראה )כנראה לפנים. לו שטמאו האנשים את בשמחתו יגלה נבל לשר ישע יבא אם אך 8 -ונוי.

 לחכרך, יר'( ),לעשות לעזור תאמר אם 4 הנירים(.- מושלי אצל גאלה מקרים נגידותו גימ'המשורר
- dat t(BiS ש% dat cito הרומי משל גם יוכן מהוה ואתעשה  אם הגדולה, השועתך היעיל מח כי 6 

 אותך תמלפ אשר ראיה  לך  הכן  תענה,  בשרם --ז אמ. ואפירו 6 ז- העזות תקטן ושוב צלך דחיותיךע"י
 הטאען כי באמרם וגואות, לך למצא אינאיך שיאמיוביום

~nlwna 
 זה מוסב הרכני הח' השעות )לפי

 האמונה(, מעניגי וכווםע5
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-

 הנגיה שמור

 וסת בא יסרם 95במים
 פצז" 9ט%"?י:סמן

** * 

 לפשה אל י4ר טס יעף?כות

 ; 'י%.ם '%י וכישב D-eהי

 יי'9ה ?tc ישי סימחייל
 " 'ולים 9שת ייעדלרעלים

.*,
 נככה סם, 9עפ" משרוך

 כמוהם; הם 429רם לעיל?ף

 הסם Q~Q וטלפיהותי
 2, שניסם יחד נקוצו בו4שר

 ?בי :סי ל18ב - 9שופ יטרו4ד
 8: מיב אלי זקן בשום :שובולא

 :תמן לא מףית :מש?2ץ
 וךפבי לח ועירוג:מקז

** * 

 וע41ת(. ויהד שית ויתד,)שית

 עץ כל - עקף חלקוםצליית
 a1-s לף עשה :סי725

 נטיף - קטף קלסיםוך8ץ
 4. סירות לף יוציאס24קד

** * 

 וש'ת(. יתד ושגת, יתד ותנועה,)יתד

 ז9סיף עיף י%נ4?עת
 ; לקלסם ל9ף יקה?קיסמי

?יא קה שין יקשר סללהואם
 ק ?סלטם ידק ?סי 2י

 ו'ט"ת(. יתר וש"ת.)יתר

 4סי-טיי;יסייףל cs~-לעיי שס?סדיה
 טף4ל ?לינסס99ה
ק2ץ

-?? 

 סרי* ?לי

** * 

 ותגעה(. ויתד ושית יתד ושית,)"ד
 קח!ים, ,גךץ 9מ את?יסים
 ; 6 :מיי טה :מיתון :רפון,ואם
 29טים 8ם סוסים, ט"ננוס.

 שזיו, לסתיות - רמיםו8ם

** * 

 הפ מעפים ואלה מאלה ויותר י - ? ?סל במוכת לשועל להם פרוסת שנותן מי ישכיל האם כין
- שופ, ע"י לטוב ישוב לא הזקן אבל " - שכל. גם עושר גם להם שישהאגשים  

 מירים מלשון 1
 נכריה', הגפן .פווי מלי מורוה, צ'ל יאיליוקוצים.

-  סעשיט עשה רשל בתהלתם, שיצדקו השתדל אוי 5 
 וכו' הכמים פי גשמי אבל שהחיו, מה ימיהן הגשמים ירבו אם ואולם 6 לתהסוזם,- ראוי שתשא ערטובים
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 המעפם.8ל
 סריסם לב קן?אר4

 טומר" יונייהלמעלסם
 ל9ב וסם זמר ףץסי

 ? ן סךן9ה לר,דבוהשאיג

** * 

 פעמים(. ויצית-שתי יתד והמעש)יתד
 - וסים ?ךכו -ולאם סנה שד*מולה
 נ9יא2 9ף לסרט מ[ ששי טןאי

 והרועה(. ויחף ונטית יהר ושיהו)יהד

 קראל cv איםהייי
 ! ? 3 שולים יסלאלי סייםוסם

 קקת % מר וישיךיף
 ! 1 * עללימ ךה חקה* ??ים9לי

 סלע 9ראט סקכיסם עיף ס9ללסד
 כוה* יחלי חקי 2י ן18ז לאאקר

דעת
 ורוח יהדות לימודיאתר
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