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 לוצאטו ממיםמשה
 תסח)שאוובה

-  
 תק"ו( ארצישראל

א
 ידידותשיר

 - - - - - - - - ע --
 לשים סמנסל י4שי'הוצף
 נקריתי נקרא ?גי, 9רחגיפין
 לנום, ך2ע יסר-יירהסיום

 - לסאתי יי ?a לעתותספוןליו
 רום 9994יו דב, פס פחמון?ת5

 , ניסיתי טווחם קל' לעופף99ב
 ?קראו, סר 4יש 4יש ןסירותלשאב
 9ח1. סצןסה שקמו "ליכוו

 נוקדי וסדיו סיריקם

 התעטר ביום ידידות ישיר נאמר: השיר בראש ידיוות,שיר
 כה"ר הרופא החכם מעלא והרפוייה הפילוסופיאהבכתר
 משה כמהר"ר המובהק הרומא החכם מעלת בן גדליהישראל
 ברוך יוסף כמוהר"ר הרומא החכם המובהק הרב מעלת בןקזים
 תהלה". נאוה לישרים שלה, אכסניא על חוזרת תכמה זצ"ל,קזיס

 "הר-שיר". נקרא הוא 54 ובטור הפרנס, הוא זמרה, בהר3
 רום בכנפיו .שהבק בהמונו העם אותי כיסה כאשר עת,6-5

 כענן,קל
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 לוצאט, חייםפשהקכר

 דעת; גן היעי שי מבונות,?רי10
 _נ91עת. ז9ךה כדםנןטיאו :רד" 8יש 8ןש מהימ1ת_שייז29י
 סזט:ד1 זם פלל ןקרת1דות
  כשפעת סדר 9יר עימות91תוף

 דךכו לש1ז יסךיו סישהזם15
 וזיכו. סלולים לחלים91מ1
 2קךיבו,  קריים ?'npenשלה
 סריסו: ט98ים )ישר8לה
 :סיבו, שקשךם 4ב1רה 8לסי

 .ן?ימ1; 9ב1ד סי 4ויב1ת 8ית.של20

 -. סךסיבו' סיס[ סי רפישהליקר

 42שימו. שסקי 8ת לששי שירסי
 הקיאו 2חדי1 ושרם לבוד שלזם

 שניאו. 91:דם יקירים, ורשי

 . זסך4י ך2ע 1סקטשהסחיט25

 1 שוה 2ה זא1ז של יקירילראות

 :נדמי :יד עסי 2ך9מ'?ל
 ססשה: שפת לקרולל9היללית'

.מה-2ה

 ועי
 ועך8י לא עוד ז טה-2ה

 עוך5ה סיאש על לזדים,שזה30
 סריסה, דילה 8ת לעיני8פת
 סקי9", מש" קלס לניחשברד

zaנשירה, עקרם הייע עשרם, כבוד גל 
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קכז לוצאטו חיים5שה

 שראו - סיום, *מ89רת1'חיש
 יסם, ?שה סזם 'ןטיו' -?סדיו

 ?מחאי טשם שרים נולןים את35
 נ11ם; טיים שב, ~שטח בןסי

 *יאו. קילם ל?שך8לנ''לבוד
 וורסך סיים !ה 4ךלןה,'?ויל
 ושאתי: קולי לסם 4גי 505ז

 קןאמק ו' מרפו שלי קשט, 'ימו40

 ישי שף 91י *א, 4צטר'שיעי
 1 טיליי מה-לסם אסוה,טעם
 כלרישוי שיי לב, שמוסם לינם

 נשיו שלסלים 5ף ?9ר,רבות
 89ני שלא שת ןסירות, צמי45

 יאתיו. סךחוק סךשותלשיר
 סלא, יא שירי ?ד ישוךה, יוםסם
 סלה. ג9לאות ושור "ליישיר

 ז מוןשת לבל שת פה-ובגן8ך

 רופש הינו חובש,33
 המוכתר גוליה ישראל היינו גדליה, יברל לישראל.. לכוד38-37

 הרפואותבכתר
 ש לל, איוב ע"פ שמעו,42-41

 הרוחש עלי כשנחה באני, פלא עת45
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 . לוצאשו חייטפשטקמח

 מתז *שן ז נאפי אשילסם56
 יא,4רעת סו עילם ns3foסי
 יזה ייפשליא והש" חדשס"
 לשעת נ4" זאת על יחרהלא

 דה סר-שיר  בל קימח ולאזקרה,
 סקךי?וג 9סקה בק *דיות של5ל55

 סייעה. ך9וה 8ך *ביות הוד8ל
 - יקמו !סב אם רחוביתמטיש
 "l~phf שי 5ז ?יןה, מסיכי5ז
 ?ולחה ליב שז .8ם סילא8ף

 - :יקו זסב אוטיר שסררי66
 מ9וחוו רזה 9ה או 1טה-ממקהי

 I1~W?D זקרה שירה, מוןלוסז
 ה91מ alta עיד טה-לןשרטן

 ו וקט ייקר קדסל לביתפחמית

 סישייי tWG נג הוא יארסשע65
 משירת, זנני 8ף 8יש9לומיוהוד
 סוךילי לפקי דיות לדירגיור

 ידוע הוא שכן להלל, צורך אין אותו שכל, אשר לחם50
 ובו/ומפורסם

 מעיין. עין,54
 סו עב, )תהלים הזהב שם אשר אופיר, מהררי כנצבא...60-59

 ד(. כס, הימים-אודברי
 ומפורסמות. ידועות והן החכמות, זקנו, וכבר64
 קזוס* ממשפחת חכמים של לדורות ההוונה לדור, מדור67
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קכט לוצאטו חייםמשה

 חדרת. 195 נדיי ליורתסי
 !סילו סחם זך?ם זקרסני

 סקירת על סז ז קציריסםסיום70
 סדלה ל'א יי ס99ה, 94דהלה

 *דלה. 91מ1 עוד לנולאותא

 תך5י4ה עיזיו יב, בן 4לי??טח
 !פרים. חדש ב1 ן92יישסר

 טיא4ה. בדיו עיד חדשות עטה5ז
 !שסים. משורק ןשישים25ע
 8ר9י4ה, לכן 9עפוסיושבנד
 גזרים. :9י1 טובויידוךשי
 6 נאכלה יתוק 9סזשטוסדיו

 9לה5 י1ס:ה לו ססלהשכן80

 השרשים מן הענפים יפלו האם שר'שיהש יקר מני69ן(7
 מהם. פחותיםויהיו
 ברוך. יוסף זקניו, קזיס. משה אב,74-78

 'ב, כה, קטן מועד ע"פ הוא הצירוף ישישים, אע76

 השיר: בסוף חתם המשורר ענפיו. ח4 לא, )יחזקאל מעפותיו-7
 לוצאטו". חי יעקב בכמ"ר היים משה הצעיר שלומו"החפץ
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 לוצאטו חמםמשהקל

 ר ו מ זמ

 שיסה נישי, נ99שה ןן יסןשיר: סןקורשיר
 9ף, ן5?יסה nr~s קליתי נלזיה: י91םרוחי

 צורי ס?41י, לנן אטר : קויסיף בקשניועל
 זרור: קדורךתוסימי

 טפילן ואוד%, סיני שקלי
 שלסי, לך5סי;.זנ סקש9ס נ4ד: עולםחלסי
 מזי, 45לנך;.סשפת : ד9ךיף )שקמי לייכסינוס

 ילץ' ששפי ,ן:ן.9י יוייף : פדריכני91אךהוסיף
11ae~lש9מ עטים:.;.9סלל נשחחות 9י ישניף 
 6ל סי קיושים:.טי 4קסל 9בודף 9אד, עדן:

 4סי9למ 8ל"7ני,, זולפי חלוין יסי ל:י,!4רף
 חלמים וי 9סיבוסיף:  ואמיניף שביד,שטלף
 ן9י9ף הושיע ך6ה, נכרום פ8ט שיב94אות
 עיף )לנפוצות לשגיף נדפים ישיב :יססלייי
 בש91ךה שקירה ח"יכני, זו שניף ס6ישכגס:

 :4ישי4סף

ב

 בספר שנדפסו המזמורים משבעת אהד הוא זהמזמור
  ר"מ-8בר, וינטיאה הבית,חנוכת

 הכנסת כיח חנוכת  לווי
 תהלים מזמורי מעין מזמורים לחבר נטייה היתה לרמח"לשט.
 חמת את; עליו שהעלו תהלים, מזמורי ק"ן היבר כיוידוע
 בבתמוריו. .המלך לדוד עצמו מומה שהוא במשבםהרבנים
 עליהפ, אעיר ולא תהלים כהמורי ברוח כתונות כולםהפסוקים
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