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י רב לקהלת בוצלונה ,כאשר
ההכפ הוהחי בספרו באחריתימי האלף ההמישיויה
פרץ חריג על דבר ספרי הרמשם ,היה החכם הזה אהד מראשי הנלחמים לבגור הרסג'ם,
ויהד עם אחיו ,ו' יהודה ,שלח מבתג מלא מיורות על הקנאים הצרפתים ,אל הכמי קהלות
ספרד ויעוררם לוקום נקמת הרמב'ם המהולל בפי רבני צרפת ההשוכים .הח' הזה הרגפ
ספרי חכמת רגים  neweערג לעגרית,וביחור נודע לשםע"י פפרו ,בן הסרךוהנזיר' ,אור
עשת במתכונתו של הספור פירוע בלשונות המים בשם *ברלעם ויושפם" ,מליצתו השירית
של ר'א חסדאי יפה ,וכםעפ לא נכרו בה אותות תרגום .אנחנונביא כוה דוגמאות מהחלק
השירי של הס' שנן המלך והנויר'; כי פרותו 3הנחרוח) איננה ממיפג הפרוה ,והיא
קשה ותסרחחן.

מספר"ב:יהמליוהנזיר".

(ש'ת ויתד ,שלת ויתד וש"ת).

?רלתל99ףוגיהמול
ד קלחותמלשוןשסמ1ל,
ילט
י91רסטיבר2
י
פ
ט
י
ס
ט
ד בסכרתף~laSיחמל,
יונ

9סרזיששקייויק
בכעסרעאי

כ2'4ה
טובלף?5bl

י

:טיקיהישינקיףירפף

ג

יז

שףטח
ל
י
י מוםשלתסגש* ?לי
שח 1915ס95ן:דסף,

יל
*

סיסי

על91ןבוני:,צורר

ימ

מיטרה.יל
םיט99ר1
ההשילםלצפורבהטיבו

1סיךייננ?נ4אותווטיהר*

!

***
(ש"ת ויתד ,שיה ויתד ונ' תנועות),

ס?טק?"לןטטוףקילוף

(יתר וש"ת ,יתד וש"תוייזרותנועה).

יוסיםשסיטים
דני:שיכשיש
יסשיליםענוששדיקוסטים:
?מאנק מריקים קקס?ים
יס?4יליםעדישרץ ?לסים*
,8

*
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הוא כאשל יגדל ויהיה לבן כ' 4 - ,האוהב יריב בך גס על מעט משגה 5 - .ארון המת 6 - .אס
תחמוץ לדעת איךיהי מראה העולם אחרי מותך ,אז הבט אל מצב התכל אחרי מות איש אחר ,וכן יחיה
גם אחוי מותך,כי מה שהיהוכו' 1 - .כל ומן שהאדם דורש ורורף אחרו השכל ,אז יעש אותו השכל
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h

אוצר השירה והמליצה.
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(המשקל כמובש.ר שלפני הקודם).

יעולםשמד מלאיוסנטיםכמו
רועה ,ואדםצחןוכלמותו2ר;

שת?כרנךסבנרםוךוהוים

ורסץאנוש:שישושב:קור;
בו 9ל אנוש,

?מישעיייא

י

סינך?ה 9המסרי ס?ער

-~py

**

*

!

(יתד וש"ת ,יתד וש"ת ויתר ותנועה).

ועמףתיפץ ,קל

ועת
י
ש
י
ל
9סיס9ם?טימ"ך4עוסךיק;

וקיטרלףיימ
רלקלף
לבל:יךאףסקיוצדיק*
***

(ש"ת ויתדו ד' תנועותויתד וש"ת)*

טס"הונע8ישנאוואשד
ףחתוך?8שה:
 -טפ?4מרסוי?ליי

"ש
תשהוסיףלפף ראש??8מק'
י
ש
יומיףלססיא299ישיש9גי?8זג
* **

יהטשקלכנ"ל..
שלסידינו סךסרול9ס:ןקיל
ק ?9ה של סחפתו בנים:
ייטסלי
זקריטחיייס
ףשחי 99רוה'
יושסמרם ק
לשסיה4סוס
!

9אי

 -נ אס אין לך מאומה ,לא שכל ולא מופר ולא הילק"ו,.

שמכדו אותו ,באו ויבכו ושי אביהם,

אז חגוג קנו

