
 נניר1ל. בן שעסהי26

 טניובי"חוהמליצח
 גבירול, אבן ירושה בן שלמהר'

 תשפ'ב בשנת נולד גבירול, אבן שלמה ר' הגדול, והפרוסוף הנעלההמשורר

 ק?גיקה. בעיר לגור אבותיו עם בא ילדוחו ובימי ספרר. בארץ אשי משליגה בעיר)1022(

 ובכר הדירה חדרי בכל ורחבות עמוקות ידיעות נעוריו בימי לו רכש הנעליםבכשרונותיו
 נער ובעודנו השירה, ואת הפילוסרפיא א"ע לאהבה דבק ביהוד והמדעים. החבטהמקצעות

 העולם, בתענוגות מאם ע17מיו מימי ;זד והור, רגש מלאים ונפלאים יקיים מירים?י
 ואנשי איש. עם לו היה לא ודבר ולילה יוט ובחכמה בהצרה ויהגה בעזבונה רקויבחר
 מהם, התרחקו על וירדפוהו שנאוהו ונם ;רבו הבינו לא גסים רעשים היו אשומקומו
 מושיע, מלאך לו הופיע והוה הבבקי. יגונו ואת עצבתו את עוד הגדיל הזהוהדבר
 נתורה גדת ונם המלך כחצר תכבד זקן חטאן, בן יקותיאל החכם הואהלא

 חזקה, אהנה נעבוחזת נקערו וגמחותיהם צדותע, מכי גנירוך את הושיע והואובחכמה,

 שונאיו בירי מגגי איש :רצח הש2-ט בשנת כי ימים, האריכה לא גבירול מנוחהאך
 מרה דא א.2ר תוגה, רוח גבירול על נסכה וירידו אהובו של הנוראה והאחריתהערבים,

 ולבו עמוקות, הרנטות בעל הוה תפלא המשורר היה בכלך חייו. ימי בל מעייועוד
 גורל גם שיריו. בכל אותות-הם ישיכו אשר עצב, ורוח שהורה מיה לידי הניאוהךןש

 והיא ; רוחו עוצב את הגבירה האונה וצרת שאר, עד לבו עד גג; חגוים בקרבהיהודים
 גורל על ושיריו ההרגשה, עוז בכל ציון את אהב אשר ישראל במבעררי הראשוןהיה
 חדרי ויורדים ורגש דום מלאים אבותינו לארץ אהבתו ועלקנו

 לב._
 בני כי ובראותו

 לא הזה איש-הרוח גדוד, וירחיק מנורו עיר את עזב ותלאובה כעם ישביעיהועירו

 חוקרים ולדעת שנה, כחמשים היו חייו ימי כי אומרים יש : הארמה על ימיםהאריך
 לעשות המיל הנה 'היהיה, איך שנה. ים שלש ל גם חיע שני הגיעו לאאחרים

 עומת כתם עוגם המד;ימ מקצועות בבל חבר ממים כעשרים עחו : המעטים ח"ובימי
ונעהקו

 לשפוע"
 הנפיט* מדות "תקון הפנינים"', ,מבחר ס' )בטן בידינו נתארו מהם רבים

 לטשוז ונעתק ערבית שכתב תיימק *מער הפילופו"י הס' הוא 1 גרע סבל מבנרועוד(.
 הזה הספר בגלל בכתב(. מומכם זירם ותרשמי הספר טף )אך צרפת לשטת וגםלטעא
 הכעים, בימי נאירומא הראשון הפילוסוף היה והוא היהודי", "אפלטון בשם לגבירוליקראו
 ה? אשר המשוררים .כל אלהרעי: עליו אמר יבצדק בדורה יתיר הוא משה.רביער

 וישר מאר, ונים שירים חבו הוא כמוהות קם לא ואחריו ותהו, רוח לנגדו שירםלפניו,
 ענעי ער גם והתורים, שחוק דברי על וגם ותוגה עצב דברי ועל הפבע, מתעתע?

 וביפי ההרגשה נעומק מצוינים שלו ההגיון שירי הדקדוק. חכמת על וגםהפילוסופיא
 אך דעתו. לפוף לרדת וקשה מאד, עד לפעמים נשגבה החול בשירי מליצתוהתמונוה.

 והמורגשת, החמה בפשפותם וקינות( סליחות )פיוסים, שלו הקדש שירי מצטיינים זהתחת

 הנערת המשורר משירי כללית אספה ישראל. תפוצות בכל פיוטיו רוב נתקבלו בן עלכי
 והמפורדיפ הפזורים שלו והועל הקדש משיגי דוגמאות בנה נביא ואנחנו נספרות:ו, איןהוה

 שונים, ובמאספיםבסודית

 הוה. הספר את גבירול מריש שולל וטייגש:ייור*



 '21 והמליצה. השירחעצר

47ער1

 ורוו, יהדות לימודיח11י
!w%tw.c]aat.ac,i 4 דש ש ירקי4-?
.. * ,ע 1 1 '22

 יגון*נעוריו. עלא.
 ותנועה(* ויתד וש"ת יתד תנועות, ושתי יתד)ע"מ

 ירייה ?ייקוריייי?מי
 ', ךחופה ושקקסיושיוסי

 לבסי ובשה שהוק אריהואם
 - קטופה. משי 2 ?סיאלסיסי
 וששה 4שר סלקן*:דידי,

 8, האסיקה יים עלי יוכות?פיד

 ייפית לס?שץ סגהקשר
- 14! ?זיקה שיסולתקלסי  

 5 ט4עורי לחסי טיטני-

 ?פו4הי ןיש' ~סה שןומל

 ונתו וס4%מר סביןושם
 0,- הצדקה שם שירייההישי

 ים קיל 1 וסתרשף 7*יטה-*צט
 היייה, טוה לשל סירקנה
 * היצוקים ןל בכות *ונויליסה

 yg~ סירוקה לדט?ה ירעיל4סה

 א~סל שיה ד2ד אוחיל ומה-
 תקופה, מלאה ולא עורוסיים
 שמית 2ל4י שרי ?אוטרם

 1 ? מן ]סי*ה ך4גף לישבחנוש

 דאגותיו כי מתאונן הוה, השיר את בכתבו שנה פיו כבן שהיה המשוור, בלולה. "טרופה"1
 בראותי והכותה המשקל, לפי לנקד צריך כן 2 - שמחתו. את ודוחפות במל'צותיו בלולותואנחותיו
 ואילך ומכאן המ'טורר, דברי כאן עד 8 - ממני. 'הנקטמו ועליצותי סערי על ?בי יבכה אחרים שלשחוק
 כנוי הוא nttca,l. ; המות יום על יבכה כמוני שנה פעו כן נער כי יתכן איך השואליהן ידיריודברי
 לך הן 4 - הנגיד. שמואל בר' אחרים משוררים גם בה השתמשו 11 ובהוראה חו"ל, בלשוןלמת
 טוב יצר "צדיקים : חז"ל כמאמר 6 - כחבצלת. שזופות בלחיים הילדות תענוגי אחרי להמשךהיה

- המיטורר. תשונת היא והלאה ומכאןשופטם",  
 הדב( )מחקר שם ועליזה הרוצה שהיתה נפשי 6

 - ק*. 1 צ מ ב 1 ב"מצור מן הרבוי * - ידידיו. דברי 7 - העולה. הליכות עללקוצפת
 יערוף מל' 9

 עורנו הרע והיום בתקותי בצע מה 10 - העטפה". בדמעה מועיל *ומה לקרוא: טוב ויותרכמטר.

 לבוא המות יום ימהר למכאובי הרפוא: תבא ובטרם עור, חלף לא כלומר עוד, מראה לא ותקופתוגדול

 תמיד. דוויה תששי בהמו הכשב האישאיי
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-

 גבירול. בן לטה
.

 )רה ג דאגי ואגב כערג 'גל ז*
 כנ"ל(.)המשקל

 סלסלה הטד גג?ה,סי וסיי שק וסליק ןטיוכי

 ואיל: מספד נטשה סייעל : י נגיל נסי שלי ?לושירי
 ?פון גהו 8שר ירוןאלי סח, אשר טדוגינו סא?לרב

 ? 3 ייצל נגני 4שר "הוסם 2. בסכל לנו גשטרה?לייה

 יקותיאל. השר ידירו שרירת עלנ.
 תנועות(. וב ויתד ש"ת ויתד,)ש.ת

 לאנוש לשוספ רקלי ?יסהיום יאד 21סטני ?רן4שסז
 קנוס* 4ף 8ם שי מציהלא1 4: טסי-נמם הלאסיף שי2ד

נ8ל לקב' "ספת סכיהכשה
 ! 5 נםסי מעכור שריחוניטע

 הנ"ל: ידידו מות עלר.
 והנועה(, ויתד וש"ת יתר וש"ת, יתר)ע"מ

 יך9ה איסד יזרהו8ןןי אדמה ערב לעת שסשר8ה
 טלולהוצי לסי?ה' תולע ל??הקילי

 וסססיע סליי
 ?"ל' הרי' 14יוסשסק וגטין יפון פלסיספים
 מכשה. :קיסישל מות 2ל?שק טסשהן וקרניז :םוריס

 וגם לשיר יחדלו כי ור"ל יין'. "נבל מל' והשני שיר(, )כלי ;גי כלי מל' הראשון *נבל"1
 שמת האי, רב את מרטה הוא 8 - בתבל. פליטה לנו היה שהוא 2 - היגון. מגודל היין מןעזרו

 זנוח, אבי יקותיאל ואת יח: ר, בדה"א, הכרב אל --רהטנה העדו; לאטבבבל,

 אהנתק אש את לבכות יכל מים מבול רק --" מאד* יפה למליצה זה בפסוק משתמשוהטשורר

 הארץ. על מבור עוד הביא לבל נשבע ה'ואולם



29 והמליצה. השירהלאוצר

 ע;טצטנל. על הגדול זץכ2מפר כסטירה.
 תנועות(. ושלש ויתד ש"ת ויתד, ש"ת)עיט

 ננירו ישר וקותי8לסיטי
 1* :ירי לסלוף ילקים יאות

 הוין סי סלעו לבילםשימו
 נוצרו2* ךלא שיחות ל4ם:ייז

 :מנף 4ם :על ?ם :כוסייומחי
 - :םהרו3-- עםןנוש סי אחשבעד
 שיים יסירו סמל, 9מ:ר4ה

 - - - גערו נלא שלי:סנגרו

 לאובדים אשר :קיסי"ל4סי
 - - - נברו וגם סול וסקובו
 4 סיוגי באלץ קול ס4סירו8ל

 ו:סערירג סרים :ר4זו4ן
 טרדיי סי סוייכ סי קפד?טי!

 ייןרג וקר ו59י קסבוכלי
 6 ארון קי :סילל, הרה לטיטלק

 - - - גיליי סגולית ךלוחותנלקח
 ףכר 2ל 4ד9ה 48שי תתטהו8ל

 "סרג י"ר 1(:ם?9ש
 - - נשרי- ?אזל ולסי תהוםלעצה :רדי כשטה למצה 6 חורולו

 גכהה עבותים 7 טין של גרוש,נפל
 8* נציתי שקר סעפוסייקיטת

 נור שי 9 דסשע סיעים שנת9סל
 40* נערו שחריו קרעיםביקי

 יעקב אלהי שם לעולם:3דל
 י%רו41!--- מאד 4דקד לקיטייי
 נ( :קסטל ?סלע יקותיאלהיה

 48. זוררו :נם זרים נשטטובו

 הועלה כתןן :קוסיאלהץ:
 - - אשרו- ע91רים בו אקר הר,על
 ננדיה מאסלנו אשרחי

 ! ןסרו 4שר לס9ליססה

 ! " נשרי אשי שנקיההה ני יסדתי שירק 4?רשיו

 יהיה כחלילים לציו;לטי
 ניערג רססי ינייתהולקול
 4שר ה91ה קילה שי "4סהסן2ק:
 - - - נקטרו י9ה ןטי נעקבי9ה
 ליום יום וישקד עוד :סגניטי

 :וורו"?- נא: קסיו :קודואם

 )מקרו הזמן :טות 6 - נוצר. בטרם עוד ובורות שיחות )עם( איש לכל יכין )"שיקושו:"( הזמן בי יעוי - 4ר. לעסוי ולא יחלוף נבראו השמים גם כי הוא אות ימיו( וכלו )שנגמרו ,ק.ת,אל מות1
 - אדם. עם מותרים הם כי אחשוב ולכן יוסיפום, אחרים ועל מששים חיים יקחוהחיים(

 תודיעו של 4
 ט"ב, ; בנפדי *ארון" נמצא במקרא )וגם המשקל בשביל לנקד צריך כן 5 -- בא"י. יקותיאל מותדבר
 יא( י"ס, לחזקאל עבותים בין אל אשר 1 וכוי.- ירדו אזי כאבי אל והירח ה'טמש חדרו לו 6 - י(.י'ב,
 הארז", .צמרת סי' 8 - קומתו.נבהה

-  
 ,ברוך ע"ד !! - אריות". כגורי "נערו מל' א - תשצ"מ. שטנת 9

- ! האטתס'ן - תזמור* לא כרמך מל' 14 - רשעים. זורו מל' 18 - ז. י"ר, ג', למלכים רומז 1'   
 ימעשוי או בצלו, החוסים כלומר, בניו, ירבו אם לרעת עוד ידאג מי16



 נבירוג בן שלמהר30

 "טחףים כטסים ,?ף וסרםסי
 ד נערו אסדות צאן ,ץ8רלטלף

 ומר יךר ע4 ויד בךוזכו
 -- ---- חרו חי :שע לסשובו
 חלי ססמ ?"י שרץ מסיוסכו

 דסיץ-י' סימווססללי
 טהריי 1 י ע נ ? ב פלילינווסכו

 - - סירי- וטל :ום דלתקף
 אשר 3 עעון עלי מרודיהנ*בכו

 - - - יסגטארי יסדיי?פיז

 ץשי ?4ז 4לי צט"יסובכו
 4 שטרי יערף, לטלקושפיסם,

 פתחו btS ושק דוים :שבונם
 - נקורו ישר ווק אורי2ל
 פשעים, :סטר :קומיאלסגה

 ממסרי, טלזסם טיניליגי
 מום ימו לטל ויחשבוכון

 סח4רו- 8~ין יד 4ליעולות
 למיי נססידים אמוךםפטו

 ' 4גייי 4?ר וקוסיטלסיטי

 מרגומה. אנשי על תלונה משירו.
 ותנועה(. יתד ותנועה, ויתד)ב"ח

 קווני ז"רטינסר
 לשוגי, לחסיוסק

 קסרסי לזייהוה
 6 גאול זשסימיכ,י

- -  - 

 זיעיד "וסי סיסי:
 :מני? יסשיילטי ..
 מרחם מנשם ושלו,.

 ומיל, ויאחז?לין

~bye
 לויי לטסי
 ע"כונ", ק"ת8רד

.
. 

 :נוני,, ז41ריאולי
 טואיגי* קערושקם

 9א קרב ?לוטהשוסל
 6 סמול ים ימוי?טג

 hih~*yWibh לבלף 2שסם

 ! 7 רךאיגי לרבבסך

 חי אני סי מסשב6יך
 ךץכוני8? ךזסף2ל
 ןם התוך היוסיס9עפ

 9, יטיני שמאלייחשב

 ז"ךשי ~ba טזל4חזר'
 ! 10 טרוקי כסיסי טםטי

 אב, ולא מם בלייזיב
 ועלי, ומיסיר?עיר

 - בבבל. הישיבות, )ראשי שופפינו1
 מרודים, עניים ג

-- 
 : הסעור 4 - אתה". מעון "ח' מל' 3

 "רראון מל' 1 - לכי. המית 6 - ומצוק. עמל אוני", *בן מל' 5 -- שיערוף. למרקוש מיהמ פערואשו
- בשר"."כל  יושב אג' כי הוא מעם האם 9 ?- צרותי את שידעת אחרי חי, שאני לח'פוב תוכל איך " 
- וכוערימ, כסילים ר"ל דימין, שמאל יאשנו אשר  אנשיםבתוך  כמת, כעיני תשוב אני 10 

 אב-

 לא
 אות'. מגינים שאינס עיו בבי בתוך בכית, הוא ארוני כי נקבר, אני הישוב( מן יחוע )במקוםכמדבר



31 והמליצה. רה הש אוצר.

 לי :*ין *ח, פליספךל
 - - - רזיוני לסדר?
 ושסלה לרע4?9א

 1, השאוני הלותגרם

 וטילם ?וקיםששלו
 2! וביני סייסיסין

 :תו?כ 2ר קמועשב
 8, :זני ישפתיישב

 ו99ל קסלאל 9לסין
 4* סק?מוני ?לבלבו

 פשרם, רוש ישקה1ה
 6, וילא ראש יחליק!ה

 שקרבו 8 ל?ך2ו:שים
 1 4דוני"7 "יי לף:יאמר

 שכותם לי 8 :ייםוזם
 לצאנך פלכיםטסיות

 24יסם יאדימולא
 9 סשני ?9עומ 8םסי

- - - 

 לרלה לי אזניםאם
 - 10?!- פזמול י_זשהטה

_ 

 לי ואוי לסבלהאוי
 - - - ! שסני !ה סמו גוישי
 עוד יל אטלטהרנה
 1 משחיני יעי מהשי

 לשוטט 9קסליף
 - - - ! " ךצו9י בה תחיהלא

 לעולם גא אעלולא
 לאוני* יה :2ל,לא

 זש 29י לי מלאיל4
 שק"ם ?סייקיץ 12"!-- אדוני פה ?קה"מירה
 15, קרני ??רילעיות

 4םוסי ?שוני יםסי
 - - - ?שוני יםוניוביום
 1veo8 ושדקשדרש

 4י 1קני שלמהרצית
 זיקות מנלהאכלי

 לעינך מבינהונלה
 . לכלה קנסי שיאיי

 ! 7הוני ן9ליט9ל
. 

 כאלו 9 - במקומי. כע למצא אין כי צמאוני, יחדל בטרם תכלה היא אבל לוע, צמאה נפשי1

 ומפני :??~tn 3 - וכיני. היע( זה אריו, מתאוה שאני הדבר )ראל תאותי בין מנד'לים וצבאםהשמים
 לרעת ש"ירושו' ראשיי, יגש "אל מלי 5 - תחכמוני, כלב לבו כי החושב 4 - "יעני". נאמרהחרב

 ומרמה. תוך ובקרבם לו משונם מחריקים עירו שבני והכונה שבר. טעניןהקדמונים
 .לארבו" ל' 6 -

 - שיבס. בקרבט אבל אדוניי, ,כי ואיסרים נחצוניות, נגמום מתנהגים הם 1 - המשקה משנייתוה,
 בלתי יאדימו לא ופניהפ בשת, ידעו לא אשר אנשים חם 9 וכו',- אכותם לי נמאסו אשר )אנשים( עם9

 אזנכם אם גאזניכמ(, המצלצלים הכמתי דברי )ר"ל פעמוני יועיל מה אדום(.---10 )צבע בקל יצנעוסאם
- 1עררה?  לי וקראו' יתן מי 2נ - לי. הרצוי הדבר את תמצא ולא בעולפ משוטטת עיני 11 
- וכו', שגה סורה : לאמר אליהפהכוככיס  -- פלשתיפז. שסרני פל' לי, אדון חנוף אם בתיי קצתי גן 

 הפרך. שלמה14
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 הנמה שמואל מר' בהאררוע
 ותנסה(. יהד וש"ת, יתד וש"ת,,*תר

 י 2 סניי מדרש לף טה 4,ןט4י
 1 עליי פוגה 2טן?9?ני

 ?טיול רב ייירת לד21נ.קל
 8, וריסי ייךש" אסיוהוא

ו4ח"
 וכינו' כיסי 4 *בול
 ? וי לדשות ערר לף נוטריטה

 6. שסיטי ראשי טפליויין 9שלי?ע ישטם4ןס4י

 8 ?נום פי ירוחו ליושה

 - ! יחוסי לי ?נזם *יוסגה

 יסיק חפוז ?כז ?יום'ל9ה
 7' ?סקי ~rsY וחין?קקום

 ורלי סין יקויףךס.נוסי
 קלסי* אסל לףוסק?"'
 8 ?ם שמצעף 3גםשכשיף

 ?קליק ~9rE "שר רוקיקמו

 מפרר. על תלונה משירח*
nffw),ויתר(. שית ויתר 

 פיסי 40י וסדיה לד,טה
 ז " טקסי ?9לדדוקם

 '1 טאקטי רעיםט4טי

 ? "מהסי :נוגיםוישף

 גטסלי לחסי 48שקה
 ז "שאבי ךמעותכ9ה
 4די 4יגונף, 14דסחף

 - סייסי יתומו91ר

 "ודף דלסף49רי
 מעיז 2עם נקברעי
 יאד 9ועיץיקל

- 5נ- סך4סי או תצס"יאם  

 טפסריס4ןלי
 16 "סעיפי וטלסכל

-  -  - 

 ב41ךה אדמה לףטה
 ז יסםיסיסססלסי

 אאבי, מל' 8 - חורשים'. חרשו aa~ ,על מלי 9 - החיים. רל גו המשוררים בפי נקרא אזבון'1
 - ופרשיו"* ישראל רבבאבי,

 וכל לך ז - פ. ב', ב', מלכים ען 6 - מאלישע. כאייהו 6 - מרהק. 4
 .נתן' המלה 9 - נשמתי. כמו בקרבי, תמיד אמצאך אני 8 - בלבי. יהי מקומך אבל תחמוץאשר
 אשתרך רוחי כמו ציר ואולי התנועות. מממר את למלא הופסת'ה ואני בנוסחאות,איננה
 את מדמה שהוא המליצה יצה מה נו - 1. ש פ נ ל מדגר והמשורר לנשמה, כנוי יחייה 0' -בקרבי.
 האחרון השוא 4י - מתי, עד כמה, כמה_ער 13 - יריך1" *אסוף כמו יי - ו בשבי* ל,מלךנפשו
 - תרעבי, או תצמאי אם בעיניך, קל הדבר נא יהי 15 - "ביגונך". למלה היתד הוא *דנקת4נמלה

 הומן, בהבלי תתערגי אל כלומר, תתערבי", *ואל צ"ל ואולי ואיחור. עכוג מל'16
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 ששמה, סעעדנקשי
 סרכי* זלי 'לשוא

 ין יתרן סי מסיי,סי
 2 ססנלסי 4שרסקסי

- - - 

 לטל, :חידחי,שימי,
 8, שויצי ולפףשוסי

 ונם זליגססס?ני
 שמסי, ל49יידף4ה

 וישלמף :ציאולי
 היכסי, בו 4שרסבור

 בשרים 44שיםטשק
 - - - יסס4סי,כשקרי

 סני ססמן טש4ייום
 הךיק ועולהתוה

 ענוש ליאות שצאייום
 - - - * טייסי פיניששי
 באשר :נוריקויי

 6 תנ"כיכנרצי
-  -  -  

 צחרי 9?רדשיתי
 - - - תסעירי :שלעף
 אסרי :ריסי,5ןץ

- 6- 9ן-4יי יקללתתואר  -  

 שוררי, קרץ לד5י
 מחיי כסרייום

 נדלה 9קךטף לי8ין
 2 ' מריכי או 48רי04

 מירידיה לאחר משירפ.
 ותנועה(. ויתד וש"ת יתד וש"ת,)*חד

n$Q?.אונים ושכש סעדה הוד? 
 מינינים, נסךףהקם

 וקנה הלין, טיסי 08וים
 ; רחים ןליהי הקוםסלא

 ייוךד לסיד ס9ף סיודע
 - צעארונים'8 סקריהושקיף
 ומים שסף ושיף14יסיהי:
 י שאוךם כים ורטוו5י9ה

 סיני אל ' - צרך(. ואין ; ,ועיי' נאמר הנוסחאות )ובכל ליעלי* היתד הוא האחרון השוא1
 - היופ. תתנדבי אשר את תקחי מחר כי אני יודע כי הפעיל(, ),תתעי*, בונדה אדמה "תאותי,

 אפ 8
 - נטשך. תשובב לח'השוב

 כי ס?בה או נכבדיפ, אנשים ותראה מספרד, תצא אשר ביום 4
- ערכך, להוקיר ידעו לב אנשירק  

 שמ'(, "נקובי מל' ),תנקני' ?סך ::רע אשר בטקום וגור לך 6
-- 

 אבינועט בן - אביי "בן בקללת ממנח( )בצאתי אחרי תקולל יריבי, יושבים שבה ספרד ארץ*
 מרוז*- יושבי אתשקלל

 תוחבי*- או )תקטני( תצערי אם כעיני היא אתת ממך צאתי אחרי 7
 כא) עד 8

 הנגיד(. ר"ש )כנראה ירידו דכויהם
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 לצוקים הדפוני"מפול,
 - - - ! ? קכוגים 92די סן9זוסקי

 לעסי הי 1 :לדט :ךעוולא
 סודנים, 2 ושה זעק9אד
 עליסם, ajf? 8 נלא :ךשנולא

 סמונים* :בואוהו אםושסק
 חלד טרם אשר סטןשני

 4. סקמוגים קז שמי וולקבי

 ס"ך9ה ?ל שלץהוי
 6 ס"אים על ונסלדוגששי

- -  שזעירי גמגמה-מש"יי 
 - - - טפוסם "סריסה 6לטען
 ךמסה סירה סקליךנ?שי

 ס"גיךים, מיגיגיםימסשכ
 "דמה לעם מאלהוטראש
 - - - אמרים ?עיריווסייס

 ושורי ולן 2סשהסלתי
 - טגינ.ם סם כי חשבוטסטים

 שיירים ?לי מסלסליםוקם
- !- 7 מאוינים ?:סיו ר8ןוסי  . 

 להשית סכלות סבוכישסקים
 - ! 8 ונירעם ?שוכות ערזאצי

 מילילה יפיגי שסקריני
 - - וסינים רעת שסריך?9מח
 מנפשות ושט" שייוששיר
 - - טינוגים ומלץ לבות1?ל
 סוסיים, כל ועל דוריטסי 9י ?לי ך35שא ירוםיפו

 וללבש ?שירשיושסקר
 - 9 ג9מוגימ לעולם שונאיפל

 ?בונות יסר ס91ז סיףהה,
 נשעים0י! רועים מעסתונילא

 מירידיו. אחר מות על מקינהי.
 וש"ת(. יתר וש"ת,)יתד

 8כל, ששל ","חי-מטל
 :לךיס תאחל"שר eE<~ חסיית 9הש"ל
 ; י4 לסמה לחמו לאוסם

 1 "ךאוס ל ס משסי

 1 48 גששה ומם סיאלטעז

 מסל ?2י קקמי?לי
 לסש9ה14* :"צו"2י

- והוא, י - והצרות, הפגעים רעל הזמן, ילדי1 - )שמ*, עריו ,עובר כל כמו 3   כמו הבין 4 

- המשקל(. לפי תקנתיו ואני הנומהאות, בכל משובש הזה )הבית שנה שמוניםבן  על גוי רק 6 
 "אריז, 8 - חכמים. ?דברי ושמעו שהחרישו הלואי 7 - כי. יען 6 - עוף. תגביה נפשי אבלהאדמה,

 אחי-איש.- וי - תתערב*. אל שונים *עם מל' 10 - בטמון". הבוש ,פניהם ע"ד 9 - סרק. איטטוה
 .- הס, 9ל ס ויישביה היא כי 1ע1 פרק נקראה הלחנת 13 - ממנה. נהנו לא והם8!
 שממה* לעשותה6!
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 8רג ששר :דטוטיש
 ! 1 י9ה דיות הץליבו

 נקשי, בחלהיסכל
 ם94" יקלהונפשי

2 
- -  -  

  ויי ולסי אישןושיד
 ט9הי 949ה~גי
 8 לשמי 4ליא9ת'

 לטחייך", עידוששי
 ג?9ה'--- קלית 1QS~י9ת, לסטני ישר חיאלשן
 נסיכי-אור תביןננם

 יומנע חסרתומדע

 גויתה תעוב9עת
 7 ?9ה נחיר שלותשגב

 4לה סשה4רו0?ל,
 רי9ך'* .*לי 6,דדידנ4

4?ר
 ק"

 שלגי ישר
 - - דנסל?"7-וסיידה

 ! aw 8< ?לה 41ד9ה אחזי שסלהולמה

 הדר נאירקסרנוה4
 ס9"י 9ען 9דס?יש

 9שאוה4, סיולעי

 - - - mpp~ '0 4ל9?י(הי

 המתו. עליא.
 תנועות(: וג' ויתר ש"ת ויתד,)ש"ת

 4ע4 שתורים ?שקים4סי
 - - - רע4 י99יו ועף סיסיסי
 סעי ששרשי ?סקיםושך

 מ- לע4 באודם בגר בכס*8ף
 שו על 99ייי ?ל 9?שם ב4עטש

 נקטעי* ג9העף סי התשרץי

 ועב רוה, רקקם קיטיםפחי
 יי- נגעו ?אוף עד למילים,ק4ץ

 מדע4. ולא 8יש ודעםמודית, ומי סקסר 4?ר סרים :ביל 14קלה
 4?ר ?י עניו בכו העסו?ל

 1 4ף4 4?ר שדה 4ציסיי

 תעניק לא כי אותי, בחלה התבל נ בתבל*- להיוה קץ אוי יודע, אני אשר את איש ירע ולוא1
- מוסח* את בדעתי בה אני קצתי באסת אבל מטובה,לי  היא כי יען * - ודעת. מומר להוסיף 8 

 - אותה. עשה אשר ה' אל ותשוב 6 - גוף(. נשב, 6ל' )ישמה, הגוף כלות אחרי באמת תחיה)הנפש(
 הנספד, המת זח6

-  אמה, את שכסה במותו הלא ו האדמה אותו שבלה nDS יקרה._8 אבן ,.הלום', 1 
 אותו נשאו ולולי חומה.-10 בעוז היתה שהשמש אעפ"י קדר, האור 8 בניה,- בחיר טמנה בקחתההתבל,
 כן *sp פל' שירית(.-ונ הירוה היא וו )כל ערכו מיקרת שכטה, על תשמש נשאתהו אזי לקגרו,אנשים
- השמש* ולא העננים את נושא הרוח כי ח, 1 ר צ*ל אולי 18 - קדשי. שילע או לעו'רברי  הרוח 18 
 הארמה." לב ער ננעו אשר המטר( ורם ר"ל )חופים, פתילים קצץ והעב עננים(, )ר"ל פחים רקועייקעת

 נראו* לא אגל שם שהם ידעו האנשים ; שם שנסתוו צטאים האומה מנפן הוציא הגשפ4
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 נבירוג בן שלם"

)עק*י8כ"רשט*4

 ץ. רעטח .א
 פעמשא ש"ת-שתי ךתר)ש"

 שלף שזקאי 8י י ~מ1טחה
 44סה י",וים*, הוקי טסי אוי
 *6ת 4תזשדיה ? טרח לףהוצא
 -- ק מךור יתוך4שת 4סה משסוסי

 סרם לבישסרן 2744 והילפה
 ץלה 91ך -- 6 1לעאול י קי"ם ?TGממל

 ע"י ואלהקץ1 ציר משך8סת
 ?שרי? גחתםמ"מ נשרי סלאזע"

 רגפטג "רוז אזבב
 פעמים(. ארבע - תנועוו: וד')יתד

 נצטת,ישובה לחסתננסשי 8 יוירי ןל זי :חי יסיק קחילכי
 נגללים* וסעשים סאלטתט*,וסיאד ; חומלים ודרך יסרק רע7:ססר
 וו, חישוקה נעשי שייה, סי17ףיקה ס4סק טת ולעז ריקי %תויקשה

 ס44לים. לדגש ס*תיסהוסרתי טילילים18 1251כ טרחי 4תאסלף

 :?תר אן עד שואל: והמשורר המשיח, מלך זה ישי* בנו "שרש1
 המשית?_
 זח עבד, י

 ?'יי( ובני שעיי כי להפך, עתת הנה צעירי יעכור ,ורב נאמר אשר תחת 8 - ערב. בניישמעאי,
- ישראל. על1בר - החורבן. מזמן אך חיו שנים כאלף *   האין 6 מרבר'.- לקאת *דמיתי הכתוב מל' 6 

- הקץ, ע"ד דניאל שאל אותו אשר הבדים לבושהמלאך - ח-ם, י"ג, דניאל 1   ייי* מתי עד 8 
 מאד )משונשת( נאלחת ונפשי 0נ - ישרים, מסלות 9 - ובוראי. יוצרי בעיני הרע לעשות הרעיצרי

ז מכוערים.במעשים  )בחפאתי(* במשובה מחזיק ועזרני וקנחי וכבר 11 
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 טוחותוזוע נפקחות17ע
 '. טסטיליםוססל שחות,יטר
 "ךיומי בו 8יז "שי טיים, שנורולא

 2. גק9לים 9?עי רום, יום ?ל8סל

 במארב,::שב :קךכומאת

 נוחלים, פטכמזתו טךכ צעירזנם
 יאש. סי חזקו ישי שדיש' טץועילם

 $י" ?לים וטסטןיו לשרש,:שיריתו

 לנשמת. רשותנ.
 ותנועה(1 יתר וקת, יתד וש"ת,עיתי

 4 ססש9ה :ץיךה לחל?טי

 קשייה! אותו ל"נדורוצי
 2ללץ ינטף 9ף 5לעולטן
 1 ולקה סלל סלץקיולקה

 סי ל8ל יס:סף אתקשויה
 ; 6 נשקה 8ז ?סו שלם,4שר

 ונקי יהור יוירף סםסלא
 קתיה. אס יהדךה סן כי 7דקי
 ורעו ?ל שחקים ושאעסין

 ) סחל9ה עד תקניכמו

 לצורף נישי "ץטיניירות
 ו *ילקה רמיסף ?ם לאהשר

 לצירסם סטיר ורכיקרבי,
 יי-*sn~fl אסלי לשמיאשר

 רשות.ד.
 וש"ת ויתד)ש"ת

 c?:A-, ללש ?קשיב אשישיי

 ? כסשסר סל ftwhq*~h טסי ין?י

 "כון, בלב יקךא 40, ישפף ויום4ל
 יוסי41י ססץף סי סטיד, לףאילה

 פעמים(. ב'-

 לקטת ?ף לגי אוחילן לף !טליי
 פושי* עלי ךספח מתום עלוםכחולם

 תעלסי, לחשיב שאלתיסגה
 ! יומי ולא פחות לא אמקש,אויה

 משתמש )המשורר הבל בעויני ושוגים מתי נדהים והם באפלה, מכוסים רעיונותי אבל פקוחות, עיני1

 כופר כל יועיל לא בו אשר המות מיום כלל ירא ואינני י - נקבה(. בל' ופעם וכר בל' פעםב*רעיונות"

 וארם, כראש מתקו גם אשר הוה, העולם את אדרוש ואיך " יום,- בכל עונותי עוד מבפיל ואניופדיון,

 פני וכו'.-5 לאל השתחוי : )"יחידה"( לנשמתו אומי המשורר וכו',-4 משורש( )לעקור לשרושואחויתו
 מקן נעלם שהוא כמו כי לאלהים, רבות בבחינות דומה הנך 6 - כאח. ממנו אשר העליון למקורלעולמך,

 שת תשאי כן וכו' ישא יה'( )"חמין שהאלהים וכמו פהורה.-8 להיות לך נם כי דעי יכן שת.-7 גםכן
 בלעדיך(,- חיים בו )שאין הנאלם הגוףאת

 ,תפרה מל' כגוף,-10 האדמה מן אותך יצר שלא לה' הודי 9

 במעה יחרוג יא ורשנ'ג האחרון, הבית גס יחרו בה כי מאד, חשודה "ותרז המלה יעפף",_11 כילעני
 לטוב', ה' *והותירך מלשון הוא וכנראה כוה, קבן בשיראחת



 נבירת., בן שלמהר'56

 רשות.ה*

 י4י* משאלי יה וטה"טיה,מנכ"לי
 '- שוגי' קטו 4לה יקגסד קולשי
 סטרן אףריו "ם ט9ש4ק לסיא-

 צ, 44י :מ14ב טסם:"קרסה

כנ"ל(.
 שרא דמות סגה 8לה, "ברלעץ

 : אמו אלי שקרא אליו קרא !ישל 3* סו טלי ישב לזל ססצותקם
 4!" וסססשי וירשף של ושויי,קוטי

)הטשקל

 רשות.ו.
 כנ"ל(.)המשקל

 : 6 ס"ה וזיז סוף 8יז 4בוךסיייני רויה' "י'ת "יי לצאת נקרישש
 8 לפז-ש9ה 94ד טלשי' חסייליה

 7? מוצא יצר מצוק ילידיג:תוגזר

 דבר 5?9?ה לא אוחיל, ליום19ום
 ק תשגה יטה טלסק אוצי nageטה

 זיף פדות 8ין 8ם 2 למיסגיהנף,
 ! 9 אצא ילא עולמי ?9ר לדשדקה

 רשות.ז.
 ותנועה(. ויחד וש"ת יתד וש"ת,)יתד

 לטיס בסד נ91דישלשה
 ס4. ליעי שטיד ?9רךךיימון

 ?יר' איר 4ף -לקטיף
 ג יי 2א"י לעדי - זדיומם

 טסש9מי, :עורי - שש"ייקום
 4 2' ארוי (pp אלה -סריסי

 : 9חר9י יסייטי לסלסניג

 "י4י"8ק נישי עסי סת"99י

 זה "נמר" ; נבוכדנצר זה  *לביא* - ישראל, כנפת תאובת זו ישואל.-1 כנפת א5 ה' דברי אלה1

 הערבים ממשלת כי רומזת הלילה' בחצות "קם והמליצה ערב, בני ר"ל ישמעאל, זה *פרא* 8 -,ין
 לערך החלה וממשרתורב שנה, כאלף הוא רשכ'ג ומן עד השני הבית מחורבן )כי הגלות tsna היתהבאה"ק
 *התעני ~הגו( לאמו שנאמר כמו )ערב( ישמעאל אל נא קוא ה', אנא ההורכן(.-* אחרי שנה מאות,4ש
 בהרותו( ren הוא )אם לחפשי עבד יוצא התורה חוקי ע*" לישראל-5 הממשלה שתשוב ר"ל גבותך',תחת

 ביד וצרות מצוק מוצא אהיה ולמה ישמעאל.-ז מאד,-6 ארכו )הגלות( עבודתי ושני שנים, ששלאחר
 עבד לך רק להיות חפץ אני פדות, לי אין אם 8ואולם - פי". *עציתי מי' ביתק-8 ילדעבד

 מציאות את תמיד לי מזכירים דכוים ג' ט - עולם. עו לחפשי צאת לבל אני מרוצה ואזלעולם,
- ע ה  

 אשב אשר הארץ יי - מציאותך. על נאמנים עדים והם השמים, כנגר הפלתי מכוון אני השמיפ,וג

 אדנית מה ,על כמו תבל, סופיי )אדני, הארץ רוקע ה' את אובר האדמה( על רגלי )בדרוך נרקעיעליה.
8טכעו*(,

-  
 ובו,, נפשי ברכי : הוא )מהשבוזי( לגי הגיג אז נ"כחוי, אל בקרבי, ובהביטי 11
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 בתמוז. לשבעהשעשר פזמוןח.
 תנועות(. w~w שלשימשקלו

 האקר?עה
 :תסהלר

י- נכריום
 8כףלודות
 ר4ל4לי
 9רנלסד
 אלילוהושם השכיי2בם

 4 8תסלשאד

נט?טיפון
 שסינ?סנ
 משףליום
 7 צידזנם

 לכיהוד
 הרמההלא
 טרשיגדור
 1י !כול כיח9נה
 יקחושן

 18 שלםשפט

 נמסראשר
 כ9הסק

הלב

 סףנשקפק
,י"4/="י4
 סיורעיר

סרטיה

 בסלבור
הססתן
נמן-
 סטש?יום
סיחות
וכחיגר
וכעשותו

 שעירנטם
 - - - ועיר'?סז

 ועיר*קע

 : 2קפאוני
רואתי,
בסיאט,
קלקר,
 הלעיר.-יום,*,ושש

ס?טע
?9טקי,
??עדי,
דקעני

 8.-יום*י*נס?עיר

 9l?Y: 1ף

 נקשן.9מו
 0ק שושןלקפ

 2)וסדישז2ס9?"

 יום*.* - ! 14נסשועיר

 9ר ניסף 8 כליל?סיקל

?9ססלסל
 6סמפון

 ?סי8רץ
 6 ששףמאור

 :ד?לח

 !יטשניי

 קלקהעם
 9 פלציבסן

 *בולנקשב
 קחההם

 :שלם2יי

 שריביום
כשפלת
 כחורזנם
 9רםלנך

1ס9טיר

 כ-ולעד
יטסרק - ע 1 עד השחראשר

הכרעל
טלר

סט??ה

 בגלל הלוחות, שכירת : למטה המפורשים פגעים, המשה אותי שקרו ביום 2 אביו.- לפני כילד1
 אפוסטומוס, ע"י התורה ושרפת בהיכל צלם העמדת התמיד, בטול ירושלים, העיר בקיעת העגל,מעשה

 - לבבל. והכונה - ואכאב. אחלה 4 - במקדש. תפארת, בליל בהיכל 8 - בתמוז. בית היווכלם
 - בבל, היא8

 בן מפרץ הבא דוד בן משיה 9 -- יון, מלכות היא 8 - רומי. היא לארזם, בנוי 7

 המקדש, בית -11 צריהם. מבין ישראל ואסוף לקוט 10יהודה.-
-  -. כא(. ל"א, )ברא' שעיר ברי יי 

 ישלפ הצר כל והמבעיר", והמבעה והבור השור : נזיקין אבות *ארבעה : המשנה מלשון 11 - עריץ*18
 מקדשם, ושרפת ארצם כחורבן rs~4 שגרם נזקיהם אתלישראל


