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 צח י המנ? אוח יהדות לימודיאתר
~.eiaat.ac.ilשביובי"ין עאחע 

 *ט** נ*ידנקי אממן יה2יט 721 נשובם גרבםוע'
 הששה לאיף י שנת אחרי ימת )1225( תתקפ"ה שנת בערך ספרד ב"במלר

 בעיפו. ראה לא וטובה היה מסכן א"ט כי ידענו זאת רק מאומה, נודע לא חייומימי
 הכמה טלא בלום אוצר היה ובכלל עמנו, בכני הדתיים המילוסופימ גרולי בין נחשבהוא

 המורה' *מורח ספרו ביחור נכבדים בפילומופיא חבר אשר הרבים הספרים ביןומדע*
 )בין אבן*גבירור של הפילוסופיה שיטת על ומפר הרמב"ם( של הנכוצים" "מורה על)פירוש
 ה,מבקש"(,_החכם בספרו מזכיר שהוא הימים* *דברי ספר גם היה מאתנו, שנאבדומפריו
 לא בכד זה, במקצוע לעשות הנדיל לא נם ואט ושירים, כמליצות גם כחו נסההזה

 הספירה נכח עליהם עולה והוא החריזי, בסגנון בדורו שנכתבו השירים מרוב הםגרועים
 מין הוא ה,טבקש" )ס' ה,מכקש' שכספרו ממכתמיו דוגמאות בזה נביא אנחנווהחריפות,

 שקוליט(* בשירים המעורבת נחרזה בפרווה הכתוב פילוסופיאור

 8יש טללי ?שויוופלסף ועסי. עשר על שנינהשירי

 לקולר, עשתו ס;'ס'ז לאטד ושית(. ויתד שית ויתד,)שית

 ת 9ש9 שים ו9י ז סי.ס'ה בוסר ןךה עשר93ק??ים

 סת4לו* "ין י ס :סי %'יו:-יי אסר: ומן -טל הרייה4.ועוב

 * ** לסיות קסם למוז לףלאמוף8

 כנ.ל(.יהמשקל סוקר: ס2ה או טריה עמד;
 הישיר סייהי מסי 6 ייישוקן שסל כסיף בטשך 8מ8ך

 8: נששה ל9ב וססרכסילים תוחר. ו8ל בעה אחוזלסת,

 י:?ך 8ש עם השסוףומם
 יתטעה(. ויו"ד וש"ת יתר וש"ת,)יתד

 ל* ועשי סי9ה השסוף?טרם

 '' 8 סכילה מאין אסריאמשים
 כנ"ל(.יהמשקל : בשעלו 08 4י סטנוש 48ןטשר
 לשדון יהיה לאגרף?סריות טין טהר 4, חכם 49ישך5סךטי
 וס9"ישן תקטיר גוויואון14ף וסילו, לשרו ?רוב ים ויחמש

 ואולם וכו',-* חאנוש שאין אנשים אמרו וביה דעת בלי 8 אסוף.- למען ט בספרים*- קריאה1
 בירך לאפוף יותר נקל 1 - יבלית, 6 - ועוני'. *ריש ל' 6 - וכו'. אנוש שאין אומר חכם, כאישאני,
 ועושר חכמה פלאסוף ומיםשש
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161 והטלילה. השידהאוצר .-

 ?צוקה לך לי laSn 'וטוסם
 ייש* סי? ויסף תורה4שר

 הרופאים.על
 וש"ת(. ויתד ש"ת ויתד,)ש"ת

 אישים בסוד לעמד סחסב8ם
 צופה, פיות ושעסיסם:קר4
 טעין ששר סן יסיתואות
 ! יופא סן - : 99סרת שףשול

** * 

 כנעלך)המשקל

 רופא, סיה : לקליל !9ןקטר
 9מעם' וקח ana ומסטית
 מות מלאכי ?ל 'סרחלד
 וסשם' האנוש יטיתון סםכי

 המרקרקים*על
fl'W)פעמים(* ל - וש"ת זיתך 
 ננמנם שסל קינה :סי9ול
 : קינה חמש חכמה לו ונשלטים,ים
 שיף ודמדוק' עניי ?ל וכלהלכן
 ala"' יסי מפעל סיקיריםסו

 המשוררים.על
 תנועות(. ונ' ויתר ש"ת ויתד,)ש"ת
 סקל לנפשך ימל יעיןכשיר

 סמל וקילי נהודוף"??ים

 אז עי למיוחס, גם תחשב עשיר בהיותך1
 כמוהו, 1 -מות.

 שיתוש. הלהבת מל' * -

 :סם רוס, ףעות טת שליטם"טן
 סבל* 1ה ונם - ססשם נסבילד

 וכילות.נדיבות
 ותנועה(, ויתד וש"ת יתד וש"ת,)יתר

 ךתר?ה, נר על קאר קוכץךדף
 : י ומותו לאיש קסךי סיורע
 - ויצו שואל רצון תסיקו8ם

 ק ימותו ?ני סקנהיסרה

 החיים*ררך-
 כנק(.)המשקל

 והעת סיום ?שי כלףוסנ
 סצעיז סס:ה :לאוקנוח
 סקסים שין יוסד עתוסחכם
 :סוער, מישל סבואריםועם

 :סכת טק4נ, - 4סיוטראותף
 ותנער. פיף 9סח - "רשהסמור

 2 במקרההשתמש
 בטעות(. ונ' ב"פ ובסונר בדלת, ג"פ ויתדישית
 4ף ושט49אי לטלליםטחם

 לסטת: עלות ?ד וסףליק"שח
 שית עץ ןט,ך ?סקטים סןנם

 ) לסלת טןשה י8ייי"ישה

 מי ש - אתה. אדם בן ני שתוניח צורה רקלך
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 יאמץ.ל
 ~sffl).י"משק5

 4נק טטיש שמו סלע, כמו שידשם
 דשף: סטליה ים קטום1ח4י
 9מו היא שי נסה, ' ?בויהלשי

 צ* משף :ס1ק יאורוססר

 החצינ'ות.על
 בטעות(. וא')ז'

 לסי נסנה תוקירעשש
 יו9ה חותו,- הוד אומניו'
 י9ר1 2ען סחלקככד
 רך9ה. בסיריסיאותו

** * 

 ותנועה(, ויתד וש"ת 'הד וש"ת,)יתי
. 

 ועטים ט??מ ודע חכקהסקור
 : 4 ועטים :סים קמוף 8ט סיושף

 שי ושף ש9ל ליףויסקי
 6* נססים שם סוקגות?יידי

** * 

 כנ'5(.יהמשקל
 גליות שקקה אנוש,שש"שנא
 רטיה; ששסי סלא אותישנא
 אהבסף לו טסי טאסב,ושם

 4ק:ה* סינ וטשלשקקת
** * 

 כמ5(.)המשקק

 6' היטלל סוהודיקישט"

 י 1 אהלל ?רם 19י שיןוסלקו
 :ם, יחול זירו :סי סיוםו8ם

 ; ושולל זרום וסלוףלטלר

 ווזשה, יאקכ :לוד וצדקיסה
 1 וטלל ידיגהו איבו?עוד

 ישראל לראשו שיםושיף
 יטלל* מכות כדם הואוחגה
 י סקסעי שסף שתשהיש שי טשי הושע' ז9ף !אלצים

דעת
 ;ww.d .11881.80 ורוח יהדות לימודי4ט:ן

 אשר נמש 8 - החשך. בעת בלילה ויגדל יחזק מאורו אשר הירח כמו לני 2 - התלאה. בתא1

- וכו', מואהו לפי וק ננ,ה אישתוקיר - * זקנן לעת 4   . ודאגה, מכאוב יופיף דעת 'וסיף כ' אף 6 
 כחסיה(, האמללים", שהיהודים ברבוי נמצא )וגם המשקל בשניל לנקד צריך כן8


