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 ק~ן"י""י"וינן
 ניאת. אבן יהורה בן יצחקר'

 תתמים נשנת וימת )1030( חש"צ נשנת )נספרר( לוסי:ה נעיר נולד גיאת יצחקר'
 סיח ובמדעים הפילוסופיה בחכמת וגם בימיו, התורה הכמי מגדולי אהד היה הוא)1039(.
 כה. לעשות גריל ק לא אבל .- לעשות סרבה והמליצה השיר כמלאכת מםהרבה;
 קשת במליצה כחובש והם מזער, מעה וק בעית נשחרו לא חול עמני על שר אשרמשליו
 הם וכחבם גחל, מספי בעית נמצאו שלו הקדש" מפשעי אבר ןרמץם. דות חומלאה
 הוא א'טר ויש נעוה. ויומי זיו מלאות ותמונותיהם וברורה, צחה יספתם כי מאד,יפים
 לדוגמא. אחדים פיוטים כוה נביא ואנתנו הענוים. המיטוררימ פכל בתמונותיו לע'טותמפליא

- -

 דהכנכ2ווטי:בו* יפיופם כחיוכם14.
 צתה המעה התה)המעה

 לי, "ם9י מהךי ההקם אובי?5ת
 1* לי קטלי מהגאול חמודות 4ישוהדן

 קוראיה ק4 קקקעה ?רנע, לייעם'ד
 : ללשיו גץ מוסדי וסטי להשקמל
 2 קקץ.ו :קלפי לו 2י,4י:סל?לשה

- 
 : לסיליא מוטצתי קנטרתוקניני
 קץ ד"ר 2ל ש%לסף'$.נקקקה

בשאלי.  שסקיו*, :סיכך 8ל לנפשי ין.קשיר
 ומילי, יקשסי טל וסלי שירעוררי

 לה וסייחי כלביך היאוסלא
 ?ם 4י21ך, ל99ד?ם

 ?כויי
 סנלק

 - נת91לי. סס"י 9י 9סשדיסס"יי
 חרוכים, 9ש44ים 8ד היוכק 9ישדלי
 יריסים, כשלסי 6 קדודים טשלסטי
 6* קרויים לויי של "לאות סץכרנו

 פלילה -1:ך צי קס"יימוספגי
 7. סלילי :עון סלא לנרשי ואתעוללו
 שרלה, 4ר :טין שך נחנני :דקצרה
 ; 8 ברכה לו נחוי שהשות :דגרלי

 ותנועה(. ויתד ותנועה ויתדש"ת

 מתי ישאלהו למען מקברו, חמודות( )איש דניאל את להעלות אוב לבעלת קונא המשווו1
 בשביל לנקד צריך כן 4 - קבוע. זמן ר"ל לאנוש, א ב צ הלא מל' 2 - דכא. כאשר הגוזה קץיהיה

 האויב. לקול או היצר לקול תשמע שלא לנפשו אומר הוא 4 -המשקל.
 לוהטי *גדודים השעור 6 -

 והשגי פלילים", *ואויבינו מל' הראשון פלילי חטאתי. אשו יען בשתני זאת קשת._ז ה ב ו ר מל'אשי,-6
 למלחמה*. והם לשקום ,אני כמו 8 - פלילי'. שעוןמל'
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 כבודן 8 יינל לי 3בודףטסשייף יי?ה; סץ9גל לי ייניכ 9עתשד
 : ליודי :דידות שיי לבכי עלאכמיה והקלק מנוקי אמ1 "?תותיו דרוף2ת

 ל; והוא לו ש9י לביתו וידי י9א נפילי* ינוסי שם חניכייישתרק
 לי! ממקי סדסש מסמיויילסי 2י :דידי שס9סףי עקהשסרסר

 הכפררים. ליום פיוסב.
 תביעות(. נ')נ'

 ?לםוהן חלם 4שרן סיוםוכור ?יום!:ה
 מוקא.לוטלקום : 4ססי9יף שיפת?ר'ת
 יסדלף שקד,של 8 ירהחשר 6 שזלה?ריח

 %סא!טהויסטר:9אוטיף* כתוקקי
 10 ניקווחת צךקווכור ומןמרב רקמן,יכ

נששךה!לקשריתקרסטיף!קיימנו
 9י?האשינקלשה ניפקד השר ויהדיגרית

 - ! 11שיטיף ס"ה!הל29יףלסגלית

שזקנים אחים?גי יסרהם 81סרי??ה
לזיש'2י:יילסים?2יניףי סמדבעשות
ושלעזםהוכחתם זיעווהן 14עורצה

 8י.וטהרנה כנלהגמודקדי9ף! באם49ת
?יניעו 14 ענואיש בם,ענה 8 חובםואם

 :פלילית ץתהוריד י ?טףלטעז נאישה
 מיאאשר 15וסטך?ה :דיךףוגם 8למגדף

"ליללה. רבךצ?ף 9קךא:לףיוך5ל
 אהבתך הקכ'ה(, 3ר*ל ידידי 1המשקל.- מפני הספרדים, בשירי הרבה מצוי אתה במקום שת1
 חושב שהוא כמו ואליהו, דוד ואהרן, משה האבות, שלשת : הם השבעה 4 - יגל. אז 3 -שכרתני,

 - עזן. חוב, 8 שוה.- את ר ק פ וה' שנאם- פקידה, ע"י שנולד יצחק, 1 הלך.נ- אברהם,-6והולך.-6
 ,:שאתי מל' לישראל(.-11 )ר"ל נ:ארה לשארית וכור תפלתו צעקתו, ה'".-10 "למוד היה אשר יעקב9

 לקהל שלחתם אשר "1 - במצרים. שכוים שהיו לישראל שישלחו ואהון, משה האחים, שניאימיך'.-12
 הוריד אשר ו נ ע ה משה 14 - כו(. מ"ו, ירמיה יפהפיה, עגלה )שנקראה מצרים)סוד(

 התירה._
 אהרן 15

 במשב;* לשרתך בעיניך חן טצא אשר בעיניך, ה צ ר נאשר



 ניאת. אבן יצוקר42

 זכר?ריסם
 משא4ם

 שףהי
 ספר%לי
 יישחלף

 לל לךףטוא
9קץרותע
 לף:הורץ
 8 שלה?עה

 נחלהלף

 סעכרואל
שיטף!
 "ז"שר
 : בכלתם

-1
 "ע

 2 שחה9ךף

 : ם9להם

 סככך99לחיץרוסי
טקסיה
 ! ס4לתם

וסס9לאות
טרייה

לטשואות
פעמ.ף6!

להושי4ה
 *סקלה
 יביא זסרי

 9אהואל
 פדותוסילוא

 4םלהוייא
 ,יטהרל

מוש?
 !(ק"צידנ4-

סטליף

להרצעה
 י שיוסקר
 ס?שישש

 2 טלתקרה

ט91דות
 ש81י!9ף
 שטחהיש
 ; ט5לסם

 ; 5טקטל סיסיהם

 לממר. *אהבה"ט
 ותנועה וטזי רת ויתר, דת ו"זד, ונ'ת הקצרות ביצורות ותנועה "תר)ר"ז

 והאזור(. 'צל הרא'טוןבחציו

 1 סעוף :ש"בcp~ ט?יו" 9רח סיסי רידהס:יזסם

 כרובע לכםיףד
 לבבי ף4אמחרי
 -- ! ? טייסי 5?אאז

 7 ית עמו שהחלה 9עת ידעלא

?שוניי
 ! ננועי 4טש סיעל

 ! ליודו על 8 צר ליצר

 לכודו טעלימר
 נהודו, ופעתואור

 לשקי, על נ9ת י9פ4 ?קסיו נקים48
 ! ורוני על4%1מיו

 ! קקקם 5יףסגותי

 ! 41סם איףשעשתי

 9, סם גסי סיןךזידות

 - למלך. שומשה אעפ"י עורך, לשאת שכמו קרח אשר 2 - דוד. ר"ל פגנים,, )מל' נשיא!
 מפשר משום *נחלתך",-4 ושנקראה הארץ"( מן *נבאו מל' )4כאה והנגופה המוכה ישראל כנסת אל פנה8

 - ממקומך*. נא *צא הנומה אשכנזי הבמחוור ! סקל צ"להתנועות
- א, י"ב, דניאל 5  

 במעשים 6
 לשם ונוסף חסר, צר" 8 - המשקל. לשם ונוסף חמר, "את" 7 - ציון. למשואות פעמיך הרימהנפלאים
9המשקל. -  במצרים. לי שהראה הירירות את שכח ואיך 
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 מ91סי1 טשי עת ,י ~r1De ייקרשה
 ?מוניי?ת

 המתי. 8תויוצא
 לפני, סוף יםארע
 לעיני, אורוסך5ה
 2, 4שןלדודיו

 קול סין אלי 9י שסכיילסיר
28מונק

 3.- ק?מוניילריס
 וידות חחים4סרי
 וסידות, טעיאיסיר
 - 3סםודות,עקודות

 ןדעי, יאש עכר נקם ישיר! ?שוו ליעשב
 ! "וסי שת העכרנא

 4.תוכחה
 תנועות(.)וי

 1 לאדם יתרוןסה

 ! ?בודם וסעוסף?עוף

 בעודם וקיאוושיך
 ! 1 שיים :כאושקאם

 1נבון לב 5ישוסין
 לר4בו4 לל מוףיי

 סיבנויטץ9ר
 שענג עדיווקטה

 קרשנו רום 5יפה
 נסנו,לסמדון
 הרקח 12ןוסייט
 ! 6 חוח ןףותוו5ת

 וספל שרם 7ולסלי
 מיל רוכיסכלי
 8 כלעיטים גילוואם

 ס:טים.- מלאולא

- "tt~Dya. לנקד 'ש ואולי אמון". *נא שם על מצרים,1  וכנראה תנועות, שתי המרות פה י 
 הגדיל הכהן בעשות ה' הופיע בו אשר ביהמ"ק אל הכונה 8 - באוני". דודיו דור( )או *ה!4ירצ"ל
 נומרת פרווה כל 4 - ,הקטרת"(. רשל קנמון ריח אהרן. בגדי שעל )ה"פעמונים' העבודה, סדראת

 התלמור(. מלשון חוא )*נבנו* אצלנו פקדון רק הוא שבקרבנו חרום כי רשה 5 - פסוק.בחצי
- 

 ימיהמז יארבו לא בנעיפים נפלו החבלים ואם 8 - גורל. חבר, פל' ז - הפקדון. את ה' יקח6



 ניראתן אנן חק צ יי44

 ריה לסי סיססדע סעעיף וך8ההים
 7קצר1, נאהריס - י9אשו8ינ1!ליסר וקאיוסירם - י וקךוה ועמלטוות העף, לץ לאשי

 ייצרי עילם?תא
 עקלו טלכו?שימו מובסףסךבות
 לו 4שר לסלשמושל סרכקץיססךב

דעות
 ורוח יהדות לימודיאתר
1swww.daat.ac.i 

- - 4 4

 תאוותיו. בגל המושל למלך שכלו את ולעשות נאוה, רות )להטע,מ( לבצור תאום עליבן


