
,,,~. . .  .. 
,,

163 והטליצא. השירהאוצר

יאגיד
 לוח יהדות למודיאתר רח חשי צראו
 טביובי"ח ww.daat.ac.il צם י הפל1

 הנקרן. נפרונאי בן ברכיהר'
 חוקרים השעות לטי ברורה, ידיעה כל נדע לא ותולדותיו הזה האיש אדותעי
 סטנן איש היה כנראה צרפת. בנגב 1240( לשנת )קרוב התמישי האלף בסוף חיאחדים
 )הנקין-סופר(, שמו עליו יעיד באשר )קשפיספ(, ספרים העתקת במואכת לחמו מצאאשר
 במליצה מוסר משלי ק"ו המחזיק שועלים', *משלי קפן ספר חברהוא

 הקדמונים, והערנית היונים היהודים, ממשלי לקוחים האלה המשלים רוב החריזי,בסגנון חרווית~
 געצטו, המציא אחדים משפיס ורק ; התלמוד ממשליעשר

- 
 נגלל יקרים ההם המשלים

 ח רז ל ל נ ג יותר ועוד ; המחודד סגנונם ונגלל המקרא, ללשון הדומה שפתם,צחות
 יתיצבו שנינו, על המהנר יעכיר אשר והיצורים המקרים כי נהם, אשר והטבעיותההיים
 שזונות מנהנ נהג לא העני הנקדן אחריהם. הקורא לב ילך גדול ובעונג חיים, כמולפגינו

 ואעפ"י הרעיונות, מרת לפי וקצובים קצרים דבריו כי וחבריו, ההויוי במעשהבמליצותיו,
 כי והפרות, חקוי עקמות bna נראה לא בכה "מזקים, בשכרי רבריו את מתכל הואשגם
 את גם טעט ידע חנקון - שונות. במליצות הנעיון את יכלול ולא הרגה יחג ירבהלא

 משלים לדוגמא בזח נביא ואנחנו ה"ילוסופיא.- עפיי מוסר ספר ויחבר הפילוסו"יא,דרכי
 הישועים, מבני אחר ע"י לפינה ללשון גם תורגם הוה )הס' שועלים" *משלי מס'אחדים
 1661(.כשנה

 העננים, השמש,העכבר,
 והחומה.הרוח

 ויקרה, הכבוד אחריוודף
 מהרה, ממנועוסו

 טה איצה בלא וכר בלבו: אמרעכבר
 בכל ואיצה ראיתה בשר מכל החי זנל 1טיבו
 לררוש 1כמפה, נפשו והנה מצאתי. לאאלה
 אדטדטת, ולבנה ומוצה יפה, אשהולהור
 יפנה ללכת ובעתו טועמת, מאכל לאואשר
 נרעיוניו טצא ולא עמו. אשתו ויצאהושכמו,
 יופי,.. לה אשר השמש רק רופי, בליאשה
 והמד חן ותשא לפניו, השמש זרחהוכאשר
 על אהבתיך, עולם אהב; ויאסרללה:בעיניו.

 לאשה, לי שמסרך ושהר טשכתיך, "סדכן
 השטש ותען והירושה. הנאולה משפטולי

 אור לקחת לפנמה, תחשוב הזאתבמרמה:
 השכהו, ובא השמש זורח ? שקש חקיךאשר

 יכטט, נן הע תמיר ואיננו, עיניך בולעיף
 אני ברצונו כי נכבשת, שפל לענןוהנני
 תשא הענן אל אם אך ן סלוביצת השךבכסות
 והעכבר פניך. ישיב לא כי ירעתיעיניך,

 הענן, אל בהפיח ללכת ישתונן,בכליותיו
 יפתי רעיתי ומצאתה ינעתי העם לה:ויאמר
 לי ותהי אלך, השמש בעצת אשרסלתי,
 טען ננוה : ויאסר העק רען אזנייך.ולא
 יחפץ כאשר נהמי, הרוה ביד נ, שומרנבוח
 נפויה בזרוע ומערב, מורח וררום צפוןוע"י,

 הרוה, גיד נחנני ה' צ = וכו'. בעת אשר1
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 נע והיית תרנן, כטוני אשה ואם רב,ובכה
 אני כי נגרת, וקח שפחה עזוב ; בארץונד
 ועטו הרוח אל בוא נמסרת, הרוהביד

 אל ילך כן. ?עקלה תוכל ונם תפתהתשכן/
 ויאסר טרבר, בארץ וימצאהו העכבר,הרוח
 ; תנואי מלבתן אתי תיראה אל : הרוחאל

 ראיתי אותך אחזה, לי אשר הנשים סכלכי
 ותהי עליך, אקח לא ואשה הזה, בדורלפני
 לקחת נאת הרוה: לו ויען אליך, ואנילי

 כח בי אין כי ולפלותי, את ידעת לאאותי?
 מאבן אם ה, מ 1 ח בשרתי להמילועצמה,

 חוסה באשר תוקר, .תי בריתך מעפר;או

 ותוכל ישרה, בעיניך היא ואם נברה;ממני
 וילך בקתות. לישנב לך תהי לפתות,אותה
 השמש בעצת וקמעי, ויאטר: החומהאל
 לשלומים, לקקדך באתי כי ךעק והרוחוהענן

 הלוטה ותען וברחמים. בחסד ליזא?שהיך
 שלחוך וכליסה, חרפת* לי להוכיחבקקה:
 באשר עונן להזכיר באת כי לסנאישני,אלי
 לא שפף ואלי ויורדיכן עוליםהמה

 עכבר וכל נכורה, ולא כח אין ובינרים,
 בו לשים יסודי תלו שיה, סקוריורמש

 העכברים וברגליהם, בפיהם 1 *קצוממקלות.,.
 יותר בנים, על אם בי וישכנוומשפחותיהם,

 לעמור; ננדם יכלתי ולא קמם, מאותמשתי
- 1 תחמוד כמוההאשה  כי העכבר ובראות 
 ממשפחתו, אשה לו ויקה תוחלתו,נכזבה
 לו וימצא בקרו, בשכבתו נולדהאשר
 כננתו,עזר

 היקרה. והאבןהתרנגול
 יגרע, מחכמה עיניו אתכסיל
 ברע. ובוחר במקמואס

 ברגליו והרויון עלה, אשפה עלתרננול
  חפר משם  לטאכלו, תולמים למצא  ועלה,פזר
 ולנקר פובה, אבן ישסה וימצא ברנלו.אוגל
 למצא חשבתי ויאטר1 ש9ה. לא באשפהעוד
 !יהב אשר זבוב או תולע בעמלי, מוב!חרון
 לי *תרון מה מצאתיך, הנה "עה ועתהלי,

 ואם למראה, נחמדת חת אטנם ז ראיתיךבאשר
 נקפצתי, נידו ותהי יתגאה, עשירימצאך
 ז שבעתים אורך על ותאיר משובצת, טובובזהב

 כ* ורמוסה, דרוכה ההי רעלים, בין עתהאך

 בך אמצא לא באשר הסה, לא עליךנפשי
 להשיב העב או קלם תולע לי פובחפצי;
 פובה. אבן ממציאת הרקבה,נפשי

 ,. וכקבו י ו ין ו ישק9; י.".. ...."..
 עליה זולתו"מעלה
 כעליו* יהיה עריוניכהו

 קרבו כי חוטדת, ללון בית אחת?קבה
 רעותה אי ותבא ו"כב. הולך והסתו ללדת,ימיה
 ותתחנן ותבך בנבולה, וחרר בית אשר ערב,לעת
 הביתה, אותה ולאסוף צעקתה, את לשמועלה,
 המליה* נפן וספלים התלאה, מן תפולס אשרעד

 עשי לפניך, ביתי רחי : ותאמר עליהותחשל
 עד שקי מקטנותם, ס1.יך וצאןאי בעיניך,הטוב
 אשר עד ושקמה, נחה קם והכלבה אותם,נמלך
 ובעיני כלנים; בצלטה כרמותה וסמליפה,ילדה
 זרו ולא צעקתם, נדלה כי פובים, לא הניתנכרת

 18 עצטו שצם אבלו בשר ויעצמו, וירבוטתאותם,

 )ירמיזין. עצמו" האחרון ,וזה מל' ג - ירך'. l'1ePn שאל מל' ג - יבקעוני. *יך', ,מצה מל'1
 פצח. חעצמות,שבר
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 ולא ?רכם, ישימו ובקרבם לבם, וזרםווכעו
 המכרית: אל הגברת ותאמר מהיה, בביתישאירו
 באשר ונורי סורק וטעלי טביתי צאיו%:ה,
 והגלבים נוקש, צאצאיך עם לי אין כיתטרי,
 ולזעקתם אותי, מכעיסים ותמיד נפש,עזי

 שותי צמי, משך נרו כי לי אויה שנתי;ננולה
 ואני בעטלם, נפשי ותקצר לחמי, אוכליכימי
 חלקות בשפת לה ותען מעולם.מתשה
 נפשי הנתן והנקיה, הכנורה גבירתי :הנכסיה
 תשנאי "לבתי ואם בבקשתי, וצאצאיכשאלתי,
 תקחי והבנים האם את תשלחי nSYאצלך,
 נורתך אל שובי שמוניל צאצאי אמרו כילך;

 לשון; באזניך כלב יחרץ לא עודומתקני,
 והניחי הראשון, מן האחרון חסרך ליוליריבי

 בא הזמיר ובעת והקור, החורף יעבור עדלי
 שאולה, ברם שיבתי תותירי ואל נחקור,אחר
 בעת אם בלילה, וקרח ביום חורב יאכ~יפן

 הבית וכלגת !שארו. אוהל בל* בעהזאת
 וביתי וקלך שלי ותאסר: נכמרו, רחמיהעליה
 הזמיר, עת ובבוא - ובקשתך. כשטיתךביתך,
 והגברת ובניהז הנכריה שסיר, יסו לבםאת

 8ת צאי השמאילי, או ר,יייני באזניה:אומרת
 למה צרה; פעט:ם תקום לא סאהליןובנץ
 ושכלה, בלבה ומנעץ קיבה, את בזהוהנכריה - פובה? תחת רעה לשלם מבנכלה, 8תזה

 הבית לה: והאמר נטלה; מעל מפהיקהלמען
 והן*ים , ומנבולי טשטשי שת צאישלי,
 אותה, להוציא ויבהילו מעמי. הוציאיעליך
 יירשום, הנכרים ובני וניחה, היא נכאבתותלך
 וינרשום. הבעיםויגאו

 והבהמות. הזאבהארי;
 גשר, כל לשחת abl פניו טנמהזאב

 !רקר. הנמצא כל ועוקר, פורף וחומסגוזל
 בטשמחתם שולח אשר והבהמה, והעוףוהחיה
 אך ויאמרו: לארי, הלכו עליו לצעוקטורמה,

 גלה, שקיו כדבריכם אם ויאטר, - ומרי,רע
 אשפטנו כלה, עשה אלי הבאההכצעקתכם

 אשליך ולשקיו עורף, יפנה מלהשתית אשרער
 הקשיבה מהר, כיום אלי בוא : לזאב ויגדפרף.
 ,סו וידבר אליו ויבא - תטהרו ואלנעשה
 כזאת? עשית למה לו: לאמר 2ית,הארי
 בחיות ולא לטרוף, בבהמות עור תוסיףטל
 כל טן המה, לאכול לך ואשר למרוףיטרף
 אשר הבהמה, ומן העוד מן ומעפהנגלה
 חורב תהיה לא ולחי - בשרה, טתתמצא
 קשבעה תוכל, לא דברי לשמור ואםוצורהן
 לקמר ימים, שנתים עד בשר תאכל, פןלי

 אשר משפפך ווה וחתומים; הכתובםפשעיך
 לבלתי הוה, הדבר על לו ונשבע לחזה.לך
 אשר כל שרוף מיום שנים, שתי נשר5?ל
 לילך משם הזאב ויפרד היונים. חיו;:בו

 הזאב אכל ולא במבכו. נשאר והארילדרכו,
 אשר השביעה yp~1 ארבע, על הולךמכל
 במסלה, או בשדה מצא לא אםנשבע,
 מנה ודפן וירעב היום ויהי נבלה. אופרפה
 למראה נחמדה ושמנה, רחל והנה יראימנה,
 מי מצוה לשמור ויאמר: למאכל.וסובה
 שלוה ישים אס רעיונ?, בו ויריבון 1יוכל
 להכות תאותי, תנצחני אם בלבו: ושמרסניה
 ההוא הים מן עשיתי, כאשר חי כלעוד
 מיום בשר אכוץ לבלתי שנים, שתי לייהיה

 אי.י
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 השנה :מות מהן תליץ; בלבי השבועהיים נשבעתי; לארי אשר הדבר זה קקלם; יוםאל
 יהיה עי? פתיחה וחמשה, ששים מאותשלש
 עיניו ויפתח חדשה. ה ל י ל :שצימה ם 1י

 ב ר ע י ה י 1 . יחר אותן Dyy אשראחר
 לשן עשה תן אהד יום בקרתהי
 תעי תמית חטאתו עש וסר במספההשמם
 אליו שבימו יחרו, אשר הרחל אלשינות
 לפני כללתי קדמתי הן ויאמר? דקרו.אשר
 נ14יה' לנתחה בעודף, הרחל את ויאחזהערף;
 נפויה ידו ועוד נקסיהי מנהנו היהכאשר
 קדמוניות, וכשנים עולם כימי ההיות,על

 . והשועל.האריה

 רעה, בעתנסתר
 יירא. לא רעהמשמועה

 לילה באישון נתחבלות, חושבאריה
 הארי ויאמר בו. יצוק בליעל ודבר1"8לות,
 זה ולמה חפשי, בביתו יושב איש כלבלבו!

 טרפי, אחר עמל להיות נפשי, וטססר עמלאני
 י ותנע במקרה אם בי פי, תוך דבר יבאולא
 במרוצתי, גופי לשבור 4עען הבל זהל0ה

 עלי אעור עקדי בכל ומי nWYb', לאומנוחה
 - עמל! ספנןם ממלא נחת כף מלא טוב 9סמל
 טהלתג עצטה מאר כי בערמתו, לכלוינד
 מהרו רמיה: שפת בחלקות וחיה, בהמה1ןעק
 אין כי טותי, יום ידעתי לא כי לראותי,ובאו
 וכל יפזור, לבם ושלל רכוש ן לטנור דיי*ק

 אל*, תאמרו כאשר ויתנה עלי,מחסורכם
 ארבה לרב , כצדקתו ואיש לאישוישיב
 עם שוכב הנני י אי4פי עכלנו לא אם ינחלתו

 ועד מקטנם , כלם ללכת ויסעו - !אבותי
 ויונד לבוא, ארץ נברת בעוד ויהינדולם*
 אחר יבא לראותו הבא ולבו: האריממעם
 חולה לראות , יחד שנים ילכו ואלאקד,
 לבדו, האהד וילך יבהילוהו. לקולם פןכסוטו,
 כמת; בסובכו הארי צדו, על תענבוימצאהו
 שלומך לראות באמת, ארני לו!ויאמר
 ז ולשלום לך טה הארי: ויען אשורי,גיהרתי
 הלא פעמים, כמה סל4יתני אחוריי אלסוב
 אשבור, ועצמיך אוכל בשרך *מים, שבעהסכלם
 לו ויעש הגבור. ימלט ואל הקל ינוםאל

 אוכל זה עוד בשרו. ויאכל וישסעהוכדברו,
 סטר, בשרי סינף אדני ויאמר: באוזה

 לו ו*עש לשון, בחלק סובכו בתוךויושהו
 לא תומם, ער כלם וכן הראשון.כמשפט
 לדעת ימם, בלבו אשר השועל רקנשאר
 לא כי יעשה מה קרש, בלבו מהולשמוע
 נאמו אשר האמין לא כי לבו ויפגמורש.
 וכרטיסן שדות )האיי( יתן לכלם כינאומים,
 לבלתי כעבדיו, יעיר למה אסם אמתואם
 בפח אפול מן אלך לא  עעיו9 יהד שניםלשת
 כמטהוי הרחק מננד וישב וילך ורשת.מרמה
 פחד, בלי הולכים כלם הנה ויאטרןקשת,,.
 הוא, מה ידעתי לא אחר, אף ישוב לאאך

 להם, הוא מתחנה כי יהוא,,. כמנהגוהמנהנ
 השועל לב כי ועל לאהליהם, ישובוולא
 כאשי ונסתרג-ויהי רעה ראה ערום יותר/חכם
 השועל כי ויתבונן הבא, כל לטרוף הארינל"

 זה טה ועל זה למה ויקרא! נחבא,בערמתו
 בשלומיך! יר שלחת הלח פעמיך1אחרו
 השבים זעקנות ראיתי, ההולכים יוז לו:ויען
 מצאתי.לא

דעת
 "4"ףח-1ות ליא4

Nw~N.daaLac.ll
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דעת nlswnאוצו
 .wf"".daabac,ן טביובישח

 הפניני. בדרשי אברהם בי ידעיהר'
 לערך נולד ,הפניניי, בשם המכונה *בדרשי*(, נקרא )לכן מ6(962 מעיר ידעיהר'

 איש היה בירשי אברהם ר' אביו )1340(. קי שנת בעוך וימת )1280( מ' היאבשנת
 את חגך אברהם וא' השירה(י רוח כל בלי )אבל שירים גט לכתוב הרבה אשר ונאור,הכס
 כשרונות בעל ידעיה ר' ובהיות ומדעים* הכמות וגם תורח ויומדהו דרסו, פי עלבנו

 לשם היה ביחוד בדורו. המשכילים מגרולי לאחר ויהי ובחכמה בתורה חיל עשהמצוינים
 בשם נקרא כן על כי בשבוע, הנמלץ סגנונו נגלל הזה היום עד וגם כדורותיוולתהלה
 התלקח ההיא בעת בי רב, בקהל שמו נורע לימים צעיר בהיותו עוד  *המליץ',הכבוד
 אררת אבן שלמה רי ההוא בדור הגדול והגאון והפילופופיא", *התורה אדות ער גדולריב

 או הצעיר ידעיה לר' הדבר ויחר ומדעים, חכמות הלזמרים בל על ,חרם' הטיל)הרשב'א(
 החכמה ריב את וכריב ישראל משכילי על להגן הושכ'א, אל ארוכה אגרת ויכתושלימים,
 )מהם רבים ספרים הבר הבדרשי - ומנאציה, בפיה מאת ז"ל( הרמב"ם ריב את)וביהוד
 בשם הנקרא שלו המוסר ספר גדול לפרסום וכה מכלם ויותר בכת"י(, עודם ומהםנדפסו
 ורעיונות העולם הבלי על תוכחות )המכיל הזה הס' עלומיו, בימי חברו אשר עולם"*כחיגת

 וחכמים ואשכנזית, צרפתית פפרדית, רומיתן תורגם הגוף( על ומעלתה וכגולותיה הנפשעל
 *המליץ' ממנוי-שם אחדות דוגמאות בנה נביא ואנחנו ופרושים. באורים עליו כתבורבים
 מלים', ו,בשעשועי ,במליצות" כחו גדול באמת כי לו, וראוי לו ישה להבדרשי, נתןאשר
 מוסרו ובכובד חזיר( )ומאמרי הפסוקים שברי בתמון הקורא את ללאה הואאבל

 ורלים צנומים הם רוב שען"י רעיונותיו את יבין שבהם הרחוקים, ובחדודיווהתפלספותו
 כי לכחד אין ואת בכל ואולם פמפמן, מוכיח בשם רכנותו יותר ראוי כן על כי מאד,עד
 הגדולה אומנתו את היוצר. ביד כחומר בירו היתה עבר ושפת במלאכהו, גדיל אומןהיה
 אשר תיבות אלף תכיל הזאת אלפין'4ת"לה אלף ~nwpl הנקראת אחת בתפלההראה
 ורות וכל לחץ כל אין הזאת, המלאכה כונו ולמרות אל'ף, באות מתחלת מחן אחתכל

 חןיונה אין כי יען בשלמות, נוה נעתיק הזאת התפלה את מאד. יפה אומנות והיא יו,בתפלה
 הרביעי. חמר* "כרם בם' נופסה אחת פעם ורקנדוץ

 4 11ר4מ רידשימר?מאמנן

 ואתה הפיסניות. שפסו ונם איש, באסתהנשר ידים, רחב מצולה, רב זועף, יםהעולם
 תסיר, עליו עובר חי אתה כיחך על אדם,בן בחבלי אחוז ראשו עליו, קנוי רע14 גשרוהזמן

 המסלול, קוצר בהגיפך לאזש* היותךמיום לראות ותכליתו י להנתזו הקורםההעדרו
 ביד דחתפאר - ושמאל יאין לנטות דרך ואין רוחב מלך1. פני באור לאור מתמיד,בנשם

 חי. באור לראות טותוו אחרי האדם, תכלית ' האפם,- הפ!ןי'
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 מימינך חומה לך וקית אבדון בהציצך ?וקם
 י יריך התהזקנה ? לבך היעמוד -ומשמאלך

 אשר קנין, ורב ענין בחמדת תתהללוכי

 בק?הך ההשהו אטר הש1פתו91 בזרוקאספתו
 הים לזעף תעש מה ברשתך? לרשהוותרד
 סלונך ובית ולבר, וקטף יתשש כיוהמוט
 לקשבר?.,* 'חשב הואאף

 דשא נאות ורעות הגבורי התהללומה

 ופוך בהרבתן השמשן לעיני הבהוריםאהדי
 האומרים חבריך? עדרי עם בצהריםאבנ.ך
 2מם, בי 8 ם ? ל 1 , ושתה אכוללנמשם

 רומם ותבה מיתם אם כי לפניהם איןאשד

 אין14 ורוח וגשם נשיאיםהמתמה
 יטוה למעשך יש כי שעתהלא
 ואוזז רוקה 1ין ממך ה ל ע מ ל ישוכי

 ועתה התרמך. כל ואת כלאננך כל אתשומעת
 אבירי יסדו אשר שיית לפרוץ בטחת ט'על

 לרעת ך, י ל ע אלהים אין המילי רהרועים
 קברים אין הסבלי ? סובאך ואת מוצאךאת
 עליון מפי ה'?... מאויבי בתוכם לענקם ך, י ת חת

 יעיה יום הנבל* והסעת הנדיב שפלתתצא
 נקלה. היתה מה' - הבליעל אישבמעלות
 המלך - האלהים איש ירד טשמיםויום
 16 רלהךבר

  וו כצבוטים וצבא כטוקה "דמה אחמודומה

 "שסה אמיץ ; בחברתה ולקסתהשטוןה
 "לון וסופה,,. ~wp וצויה מס"ה 7.בישלה

 בשלי יתעננ מה או 8. ךצומה וחרמהסקטיד
 סטותה וקתנוקת ? שנים רוב עלבהתבשר

 1.,. טנופהאין

 חסהבל1ך וההמסד, הכלזה מקורסבל
 ו,,* ותקוה אהוית לנו להשאיר להתנחל?יחל

 אחרי לע"י, הקראה ב:פיך חשוק עודהאוסיף
 1,.. ? "שצל ונפשי אסשל ואיך 11 בלב*ב!יתיו
 ואנש* ושם, בלי בני חשוקיך בחדתי כיאף
 ת, 1 פ י ל ק ה תלקטי דאית'ך שטאיך. המההשם

 קקרבי האספסוף, תאפפי תורקי. ת 1 כ ד ת ה1
 על תעידי נזאת 9* י ע י ק ס א 5 9 ה 1הריק,

 החסרונות,.. סוחרת הטכשולות, רוכלת?רשר'
 המלכים סקר רשעתך ברוב היום כלבהשתרעך

 תחתיהם.*. משמחות פחות לשום  ממקותו,איש
 ואש יקרה, ואבן נזית סביי הנבלים בתיאת

 קת"הת, לבנון בעצי אלהים בנזחרונך
 בעיע ק"ת ש*ל10**. איננוולסנה
 עסשו אוטר כל עללה: סקלה זרהכאיטה
 לבן, לה והיה בחיקה  ולשכב  מעטהלאכול

 בן- או ואח ההיא, בעת לשה תפשעאז
 111 תכיר לאהשנואה

 הנצים והנוף הנשמה אדות)על
 יחר(. כשכתםומריכים

 42 הסלך בת סתעברה אשר הימיםונל

 מה רעיביה,  רגשו מה  הלז, הלנוף נוףאל

 חשופה. כזרועי
- המשכלה* הנפש 2 - תענוגות. הרודף הארם * -  גשפ-נוף יפה, מליצה 4 

 אדח. דבר )הקב"ה( הסלך הנה האלהיפ(, )איש צדיק איש וישפל ירד אם ה', בגורת הכל 6 -והומר.
 וצבואיפ* *אדמה 6 - א(. ב', )מלכים רדה* דבר המלך האלהים .איש הכתוב מל' לקוחההמליצה
 וההתחגוות הקשר לאנושי.-ז צגא "הלא סל' *וצבאי ועמורה. סדות עם יהד במקרא הנוכרים עויםשמות

- שלה, והבגד הקשר את יאמץ האדמהאל - זה, אחר זה ר"ל גתלמור, "רצופימ' מל' 8   הטלא, ש 

 תכיר לא 11 ישרף.- לא הוא סרק לאילן הדומה האיש 10 - ותשליכי. תסיעי אותו הנכבד, האישר"ל
 השנואהההבל

 והנבזה,_
 ממעל. איוה הלק שהיא הנשמה 18
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 ביניהם, ההסכמה קעדר חזק גי , צערהנדל
 טושיע. ואין באהליהם מסגנו שניהםוקצו
 ואשתו! איש מךיבת עול ישא כי לביתאוי

 מריבת כן ליעהו... האחד טזעימים יסותםכל
 : במצודה יחדו היותם ימי כל והנןיההרוח
 דבקה זאת ; אסלים תשב ונאת הצד יאהבזה
 נתנה אשר העולם מטומאת מתקדשתבה'

 נבדל כרמים, דרך לבשת ו9ר -וזהבלבה,
 אלהימ1 נזיר ט סיחם, מצאתוסצרו

 קיצה יתקלסן בכביות ותא הבטה מןיהיה
 ליצלח לצפה ובירו רצמה, ויש כסספלו

 עצובת והיא הבית. מן הקודיט ל4?רד,?9ה
 הטקדש, טן פהורים מים לשאב יוצאתרוח

 8 ם ש נ ה יעצרנה ולא השרמה... אתלסבות

 ולא במצולה, הדסיה נקבות בנשמימהשקות
 להנות חונות והמון ושלנות דטגותיפרירוה
 החורים מן הבונתה עיני תשלח - תבונותלבה
 4 ששכלה קשה והיה שם, התחבאואאשר

- 

 מחיר - פעם : ספעלה כפי מטולהיסנשלה
 ושקעה סהרה ופעם עולמה.,. טענניכלב
 שניא-כה וכרפי כנפי על פעם לה';קורש
 ; תנשא הנחלה ואל הממחה אל העברים,אלהי

 ליורים, אלהי כמוש יורישנה אשר -ופעם
 וירש.אותו

 איפין. אלףבקשת
nQw)וש"ת(. ויתד 

 חוטה לצורשלילי לפלסיסכון
 ש4ה. ולב 6 דכא עם שי"אמרום,

 ירעיוגי אליו, אוסיל 4 זמירסיטת
 י. שמשיבהטלסיז עלף ישירלסי

 אמונה אל אוחךך, אתה טליאלהים
 אשוחח אסלתך, אדיי, אלהים אל אפים,ארך

 אנש4ךו אמונתך. סרר אפטר אלהותך,טהרות
 אמת, אלהים אברכך אמוןי א'וראבי,

 אטללים. 38יר אקד*'טך אביונים, אביאעריצך
 אתה אהיה. אשר אהיה אדון, טל אתהאמת,
 אתה, 4לא אלהב אין אמתית, טחרותאחד
 אלהים. אפס אחר אין אדיר, אמיץ איוםאב
 אדונים, אדנן אלהים אלהי אקרא, אדניאליך
 אנכי אליך ארוממך, .אלהי אורך, אתהטלי

 אשיחה טאמירך, אוטר, טביעה אזמראשירה,
 אזן לנלה : אהללך אשמורות, אעיר ;אהמה
 אולמך, אבני קרצה אמונתך. אודיעםאניטים,
 ארמונך, 4קממ אוהב ן אהלך לנורהאתץ

 ארצה, אשם אשתחוה ארונך, אצלאשתוחח
 אהמיה, אלהים אזכרה טכיעה. יקוראתנפל

 אלהים, אליך, אערונ אערוך, אותךאלי

  אבוא? ינה אני קלותך, אין אם טלי!טלי
 טיסות אשא איכה אמונה. 4שא ט9'ךאם

 ארץ אל אגלה אפשופ, אורך אדר 9אכזרים
 אהבים סלת אמתךי אדרת איפהאחרת.
 אלטנה אשה אבל אישי, אקבני אויאמרה:
 אל איטיבה אלכה ז טלמון טרע איכהאני,
 אושיבך, תתי טת, אחותי אמרת אתהאישי;
 טיו אלי: אמרה אראה אונקתי אפריון.סבנה
 אבי, אלחי אמת, אל אתה, אבי אלהיךזאדני

- הגוס י - לו. אשר הכבורה ברוב מתפאר ג - אלהיפ. מעבודת ונברל ניר1  הנשמה שכר * 

- חאדמה. על בהיותה לה' הקריבה אשר והמנחה האשכרכפי  עם והנמצא מרום החונה לאלהים 5 
דכא,

-  י(י ויו )דביאל חכתוב ושון על יפה נסמכת המליצה 7 - שיר* מהנת ט 
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 אף אנכי "תך אטרת: אלע אברהם,אלהי
 אותה טיוחך אדה, אנא אשמר.אתחתך
 אהבתי אטרת: אשר טפוא איה אואבקש.
 אם אבינו, אהכסנו איך אדניו אמראתכם
 אלה אליות, אכלונו איך טחנו? איןאמרתך
 אהבתי אוטר אליפז,., אלי אלצונו ! אדוםאלופי
 אדונים אם ? אהבתך איה אתה אב אם אדונ..את
 "אבלע ! אלי אמר שמש אורבי ? ט'מקך איהאתה

 אשא אסמים, אשמיד אחוזתך, ארץ אתאשחית
 אשיג אררוף אויב אמר אבותיך'. "צרו אשראת

 אמרות אנרע , ארץ אכסה לעלה ,אחלק
 אפני אופן אסיר ארצה, אמת אשליךאלוה,
 אזמור אנתק אותות, אותותי אשיםאמת,
 אמלא טלה, "ל אדונים אין אדירים,אדרת אשרי אריאל, אשיות טפיל אומן,אטונת
 ארמנותם, אכלה טסות, אניע אוחים,אהליהם

 אהל את אוריד אנקש אעלה אסיפם,לסוף
 "יים, אחריד ארץ, שמא אשמה, "שאאוגדנם,
 אבקע טחלמה, טךל "ללום אוביש,אנמים
 אבני "קפח אופלת, אש אממ*ר אודם,אולמי
 אלנניש, אבני טפיל אסון, טיסת אביא"ק?ח'
 אר.קם, טדיקם, אמחצם, טקעיגם, אויביארדוף
 טכפי אליהם, אשלה יניקתי אתאקקעם,
 אומץ אותם. איטביתה אפאיהם, אמרתיאכביד,
 את אתן אחנבר, אויבי את ארפה,אפיקיהם
 אגיר ארמנותם, אילי טאביל טךשה,אדמתם
 טים אל טורה, אנטון שפי אילמיהם,אולם
 אליך אלהים! אדני אהה - אנמון.אשים
 אבדון אחפש אסיר, אנקת אאנוק אנקתי,אוליך
 אנשי אברן  אראה אוכל איבכה אוכמן.אנהר
  אשר ארמה ארביץ איכה ארעה, איכה ואפונה
  אמשש  אור, אנחל  אליך אקוה ארניועררה
 אביוני אבלו ינו, אשתוללו, אפלה.אישון
 אייה בחמקיה טעי n1DDW 1 4.,,.. י,44. ,...4

 איה טים? אמרור טמון, אבד אראהאחתן
 אם טסבא? אנה אלך, אנה טלי!אלהיהם?

 "מרי אם , אמצא אויבים , איאליםאסק
  איך -  אבלינה אבלן אעזבה אידי,אשכחה
 אם  אהזהי אני אשר אתאפק איךאחריש?

 איננו אויבי אוהל ארמנותי, אכלה אלהיםאש
 אמונה, אבדה , ארץ אמללה אבלהטללי

 ! אש אכל אבירים אמל אבי, ארםאומן
- 

 טלפנו. "ון אנשי ארחות אנחנו, אשמיםאבל
 טחם אלהים. טל טסיו ! אקרא אישיםאליכם
 אבי אקראנו אלוה, אל טעתיר אני, אףאענה
 אימה: אהנה אנור איראנו, אך אדביהאתה,
 אבי? א5 אעלה איך  אולמוי אל אקרבאיך
 שטים אלהים "ל טל, א5 אדרש אניאולם
 אני איטמי את אלהי! אליך לסורהאמללי,
 אוהבי אברתי, אסונה ישמתי, אשם אבלאניר.
  ארוי אכרות אלך, אחייהם אהנתי,אשמים
 אשמי, אשי אסע אזריע, אליל ארוגיאמונה,
 ארץ, אפסי אשומם אמרות, אמ.ריאסעף
 אל טמון אצלו אהיה אויל, אישאבקש
 אם טצת*. אוילים את טמ. אהלוךאהלך
 אביצ אם אומץ, אוסיף אתנשא "וןאהנה
 ידור אם "יל. אין אונים אין אמתאמרים
 אוסר אם ; אשלם ידור אשר ארשע,אנכי
 אכזב, ן אמרותי אכחיש ישח אמוניםאת

 אשמאיל און. אדבר אצבע אשלח טכזב,אהיה
 אנכי אמונים, איש אחורנית. אלך - טיטיןאו

 את אנוש אוקיר ן אוביל אליו אםאפתנו,
 ; ארחי אעבר אשורי, אסלף ; אמנהאשמים

 טיל אמר אאסור ן אכזר יהפך אניוניםאל
 ארהות'הם אשר אשבע, אנכי און "לותטמרת*,
 ארמנות אמאס אתנינן. אשגיח אליהםאפלות,
 אשמי אמלא או.לים, אשפתות אחנקאצילים,
 ד ץ . , ן ע =1 יישער אטען nIDtDN תרי משע11ר: חג' "1DDאישן אעזוב אמרי אחלים אפר ארעהאשפי,
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 אות, אכביר איהן אל אשכהם. ,אלופי
 טלאה אנשים' את טילה קולת, איתותאשנית
 אשר אל אורח, טם אל אעמוד אלהי.את

 אומללות, אשלח אלמנות ארשיע.אפנה
 אח אכאיב, אבלים אדכה, אבי:נ.םאזרועות
 אכריח. עם אושדד, אב אכלים, אחותטחפיר,
 אלהים אחרי אלך אהבה, אבקש אורחא'מיב
 אמונים, אקות טער אל, אמרי אבוזאחרים.
 טשלים אדני אויבי את אמת, אוהביאשנא
 אחפץ אשך אל אשם, יליץ אויליםאתי,
 אעלה אחריהם, ארוץ טוה אניות אעבירטעם,
 אתהולל אהלם, אשכון אוהב אוילים, אלטבר
 אמה שלתם, אתנן אוהב אליהם,אשחק

 אחריתז 8ל אבין טל אחר, יזוראשירי
 טון, אקצור און אזרע טפע, אוליד אפסטהר
 אמים אל אובות, אובה אלילים, אלאפנה
 איש אלוף, אמריר אף, אנרה אזן,אפה

 אני אכזרים ארחות אצמית, אותואמודת
 אבעמ, אשמן, אקנצם, אליהם אשרקהאסמתי,
 אעפה אבותי, אלהי את אשכח אשם,אחרחר
 אקוה, אופז אלהי אל ארגמן, אלבשאופיר,
 אבנה אם אחרי, ארם אהי אצריח, אףאריע
 אם אהרוס. אבנה אשר את אטת,אשיות
 אחרי אמת, אורח אשמור אלה אעזובאשוב
 את אודה טלי, אזכרה אלה אנחם, אשובאלה

 אל אני אל; 4ל אשחר אעתיראשמותי,

 אב4 אלהי אעךו, אלי, אודה אקרא,אלהים

 אקלמך, אדטהי אלבש אפר, אציעאתממנהו,
 אקח אשמה, אנרות טמיר ! אלהים אליךאכף
 94הר, ארחץ, אתברר, אתלבן, אזוב,אגרת
 יון, אל טפן אל אמרת, אשר אתאשמע
 אמונה. ארעה ארץ אשכון אחריף אלךאשוב
 ארך טל לספני אימתך, אנוף אברחאם

 אנקתי! אזון אנא טמצני, אדני, טהלקאפיס!
 את אדניו יעם אם אביון, אנקת אפםאמנם
 אשאל, אחת אליו, אתחנן אבקש אוסיףאזנה

 אשר אסיריך, אסוף אנא, ! טכושה טלאלהי
 אסוף אזכור, אליהם אבות אהבתאמרת:
 אפסיהם אבקש, אוברים אותם, אלקמאאסוף
 אמוני אחה אל אחר אותם אקרבאקבץ,
 אבליהם אשבית, אנחתם אציל, אצליעצור,
 אסיריהם ארובתם, אצמיח אורם, אזריחאנחם,
 אשסתם, את אכפר איתם, ארומם אגאל,אנכי
 אלאטיח
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 אפ, אנהלם ארניעם אשאיר,

 ארון. ארמון אלטן5ם
 אראה אמלולה ! אמרתך אמת אדני,אנא,

 אבא נתם אבקש. אנכי אחי את אחי!את
 אוסיף אולמך, אל אשתחוה אטתך,אדרוש
 אלהי, איעב, או fe~" אהלך. אלאניפ
 אל אקובר אחיה, או אמות איחלואליך
 אני אליך אשמח, או אכאבאמתך*
 - ,אבטח
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