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NOTE: 

The poems in this document are presented without annotation and in the order 

of their appearance in The Dream of the Poem: Hebrew Poetry in Muslim and Christian 

Spain. Readers interested in Hebrew commentary should consult the sources 

listed in my notes for each poem. While the English endnotes in The Dream of 

the Poem are keyed to the translations, they can to a certain extent be used as a 

guide to the Hebrew verse. An index to the Hebrew poems according to their 

first words can be found at the end of the second part of the document 

(Christian Spain and Provence).   
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 דונש בן לברט

 

 וגן עדנך  .1
 ְוַגן ֶעְדָנְך ְיהּו ִסְפֵרי ְקדֹוִׁשים 
 ּוַפְרֶּדְסָך ְיהּו ִסְפֵרי ֲעָרִבים 

 

 ואומר אל תישן .2
  –ְׁשֵתה ַיִין ָיָׁשן ! / ַאל ִּתיַׁשן"אֹוֵמר ְו

 ּומֹר ִעם ֲאָהִלים/ ְוכֶֹפר ִעם ׁשֹוָׁשן  
 ְוָתָמר ּוְגָפִנים/ ְּבַפרֵּדס ִרּמֹוִנים 

 ,ּוִמיֵני ָהְאָׁשִלים/ ְוִנְטֵעי ַנְעָמִנים  
 ְוֶהְמַית ִּכּנֹוִרים/ ְוֶרֶגׁש ִצּנֹוִרים 

 ,ְּבִמִּנים ּוְנָבִלים/ ַהָׁשִרים   ֲעֵלי ֶפה 
 ְיֵפה ֶפִרי ָעָנף/ ְוָׁשם ָּכל ֵעץ מּוָנף 

 ,ְיַרֵּנן ֵּבין ָעִלים/ ְוִצּפֹור ָּכל ָּכָנף  
 ,ֹוִגים ִנּגּוִניםְּכה/ ְוֶיְהּגּו ַהּיֹוִנים 

 .ַּכְחִליִלים ְוהֹוִמים  /ְוַהּתֹוִרים עֹוִנים  
 ,ְּבׁשֹוַׁשִּנים סּוגֹות  /ַבְערּוגֹות   ְוִנְׁשֶּתה      

            ,ְּבִמיֵני ִהּלּוִלים/ ְוָנִניס ַהּתּוגֹות       
 ְוִנְׁשֶּתה ִמְזָרִקים/ ְונֹאַכל ַמְמַתִּקים  

 ,וִנְׁשֶּתה ִבְסָפִלים/ ָנִקים ְוִנְנַהג ַּכְע      
 ֲאִני ִלְׁשחֹט ָּפִרים/ ְוָאקּום ִּבְבָקִרים      

 ,ְוֵאיִלים ַוְעָגִלים/ ְּבִריִאים ִנְבָחִרים       
 ְוַנְקִטיר ֵעץ ָרטֹב/ ְוִנְמַׁשח ֶׁשֶמן טֹוב       

 ".ְיבֹוֵאנּו ַנְׁשִלים/ ְּבֶטֶרם יֹום ָקטֹוב       
  –ֲעֵלי זֹאת ֵאיְך ִּתְקּדֹם / , ּדֹם, ּדֹם "ְּגַעְרִּתיהּו   

 !ֱאלִֹהים ָלְעֵרִלים/ ּוֵבית קֶֹדׁש ַוְהדֹום       
 ְוַעְצָלה ָבַחְרָּת/ ְּבִכְסָלה ִדַּבְרָּת       

 ,ְּכֵלִצים ּוְכִסיִלים/ ְוֶהֶבל ָאַמְרָּת       
 ְּבתֹוַרת ֵאל ֶעְליֹון/ ְוָעַזְבָּת ֶהְגיֹון       

 .ְירּוצּון ׁשּוָעִלים/  ּוְבִצּיֹון –ְוָתִגיל                   
  –ְוֵאיְך ָנִרים ַעִין / ְוֵאיְך ִנְׁשֶּתה ַיִין       

 !"ְמאּוִסים ּוְגעּוִלים/ ְוָהִיינּו ַאִין       
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 דוי הסר .3
 ְּדַוי ָהֵסר ְוַגם ָחרֹון 

 ְוָאז ִאֵּלם ְּבִׁשיר ָירֹן

 
 ְנֵחנּו ַמְעְּגֵלי ֶצֶדק

 ְׁשֵעה ִבְרַּכת ְּבֵני ַאְהרֹן

 

 

 אשתו של דונש

 
 היזכור יעלת החן .1

 ְּביֹום ֵּפירּוד ּוִבְזרֹוָעּה ְיִחיָדּה/ ֲהִיְזּכֹור ַיֲעַלת ַהֵחן ְיִדיָדּה 
 ּוִבְזרֹועֹו ֲהלֹא ָׂשָמה ְצִמיָדּה/ ְוָׂשם חֹוַתם ְיִמינֹו ַעל ְׂשמֹאָלּה 

  –ְוהּוא ָלַקח ְלִזָּכרֹון ְרִדיָדּה / ֹו ְּביֹום ָלְקָחה ְלִזָּכרֹון ְרִדיד
 ?ְולּו ָלַקח ֲחִצי ַמְלכּות ְנִגיָדּה/ ֲהִיָּׁשֵאר ְּבָכל ֶאֶרץ ְסָפַרד 

 

 

 יצחק אבן מר שאול

 

 צבי חשוק .1
 ְיָצרֹו ַרב ֲעִליִלָּיה/ ְצִבי ָחׁשּוק ְּבִאְסַּפְמָיה 

 .הְוָכל ַחָּי] ַחי[ֲעֵלי ָכל / ְוִהְמִׁשילֹו ְוִהְׁשִליטֹו 
 ,ֲעֵלי קֹוָמה ְיֵפהִפָּיה/ ְיֵפה תֹוַאר ְּכָיֵריַח 
 .ֲעֵלי ַרָּקה ְּפִניִנָּיה/ ְוַתְלַּתָּליו ְּכַאְרָּגָמן 

 , ֲאדֹוִנָּיה–ּוַבֵּׂשָער / תֹו ]ְּבצּוָר[ְּכמֹו יֹוֵסף 
 ,ֲהָרַגִני ְכאּוִרָּיה/ ִיַׁשי -ַעִין ְּכֶבן] ְיֵפה[

 ,ִלִּבי ֵאׁש ְּפִניִמָּיהְו/ ְוַגם ִהִּׂשיק ְּכָליֹוַתי 
 .ֲחַסר ֵלָבב ְוֻתִׁשָּיה/ ְּבָעְברֹו ִבי ֲעָזַבִני 

 !ְוָכל ַאָּיה ְוָכל ַּדָּיה/ ְּבנֹות ַיְעָנה , ְּבכּו ִעִּמי
 ?ֲהֶזה ִמְׁשַּפט ְּפִליִלָּיה   / –ֲאהּוב ַנְפִׁשי ְקָטַלִני 

 ֲעֵלי ִלִּבי ְולֹא ַחָיה/ ְולֹא ִריֵחם ..... ש
 ְוַגם ּתֹוָעה ְוהֹוִמָּיה/ י לֹו ְמאֹד חֹוָלה ְוַנְפִׁש

 .ְּכמֹו ָמָטר ֲעֵלי ִצָּיה/ ּוִמְדָּבָריו ֲעֵלי ִלִּבי 
 !ְוַאל ֵאֵרד ְלַתְחִּתָּיה] / ַׁשַחת[ְּדֵלִני ִמְּבֵאר 
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 אביתור-יוסף אבן
 בכו אחי .1

 ֲעֵלי ִצּיֹון ְּברֹב ָהמֹון/ ְוַגם ִסְפדּו , ַאַחי, ְּבכּו 
 .ְויֹאִׁשָּיה ְבנֹו ָאמֹון/ ִמְסַּפד ֲהַדְדִרּמֹון ְּכמֹו  
  

 ,ְיֵחִפים ִיְרְמסּון קֹוִצים/ ְּבכּו ַרִּכים ְמֻעָּנִגים  
 .ְוָלֶהם ַיְחְטבּו ֵעִצים/ ְלכּוִׁשים ִיְׁשֲאבּו ַמִים  

 
 ֲעֵלי ַעְבדּות ְולֹא ֻנָּסה/ ְּבכּו ַעל ִאיׁש ֲאֶׁשר ֻעָּׂשה  
 .ְולֹא ָיכֹל ְׂשֵאת ַמָּׂשא!" /  ַּגם ָׂשאְסבֹל"ְויֹאְמרּו לֹו  

 
 ְּבֵניֶהם ַהְמֻהָּלִלים/ ְּבכּו ִאיִׁשים ֲאֶׁשר רֹוִאים  
 .ְּבַיד ּכּוִׁשים ְמֻחָּלִלים/ ֲאֶׁשר ַּבָּפז ְמֻסָּלִאים  

 
 ְמגָֹאִלים, ְּבתֹוְך ִצּיֹון/ ְּבכּו ִעְוִרים ֲאֶׁשר ָנעּו  
 .ם ָׂשִבים ְועֹוָלִליםְוַד/ ְּבַדם ָהרֹות ְמֻבָּקעֹות  

 
 ְטֵמִאים ֶלֱאכֹל ִׁשְקָצם/ ְּבכּו ַזִּכים ֲאֶׁשר ַמִּכים  
 .ְוֶאת ַאְרָצם ְמקֹום ֶחְפָצם/ ְלַהְׁשִּכיָחם ְּבִרית צּוָרם  

 
 ְוִנְׁשָמרֹות ְוִנְטָהרֹות/ ְּבכּו ִאּׁשֹות ְמטָֹהרֹות  
 .תְּבִציֵריֶהן ְמֻעָּברֹו/ ֲאֶׁשר ָהיּו ְלֶזַרע ָחם  

 
 ְּכָזִוּיֹות ְמֻחָּטבֹות/ ְּבכּו ָבכֹה ֲעֵלי ָבנֹות  
 .ְּׁשָפחֹות ַהְמתָֹעבֹות / -ֲאֶׁשר ָהיּו ְׁשָפחֹות ַל 

 
 ֲעֵלי ָבֵּתי ְכֵנִסּיֹות/ ְּבכּו ָבכֹה ְוַגם ִאְבלּו  
 .ּוָבֶהם ִנְקְּבצּו ַדּיֹות/ ֲאֶׁשר ָּפַרץ ְּפִריץ ַחּיֹות  

 
 ְליֹום ָרָעה ְמֻקָּבִצים / ְּבכּו ַעל ַהְמֻנָּפִצים 
 .ְמֻעָּׁשִקים ְמֻרָּצִצים/ ְוַעל ַדִּלים ְוֶאְביֹוִנים  

  
 ,ְוַאל ִּתְבּכּו ְלֵמֵתינּו/ ְּבכּו ָבכֹה ְלַחֵּיינּו  
 .ְּבָכל ֵעת ַּתֲאָוֵתנּו/ ְלַמַען ִּכי ֱהיֹות ָּכֵהם  

 
 ַאל ְּתִהי סֹוֵבר, ֲחֵבִרי/ , ְוָלֵכן ִלי ְבֶנָחָמה 
 .ְּבתֹוְך ִצּיֹון ְוֵאין קֹוֵבר/ י ָכל ַהְמֻׁשָּסִפים ֲעֵל 
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 ניה ותאניה]א[ . 2

 ִנָּיה ְוַתֲאִנָּיה ְּתֻסוֶּבָנה ֵמַרֲאׁשֹוָתיו]ֲא[
 ]רֹוָתיו[ה ּוְמבּוָקה ִּתְמרְֹטָנה ַׂשֲע]ּבּוָק[
 ה ּוְסָעָרה ְּתַכֶּליָנה ַּגּבֹוָתיו]ְּגָעָר[
 ]ֵּבְׁשָנה ָּבכֹוָתיוְּתַי[ת ְוֵאׁש ֶמֶּׂשֶקת ]ַּדֶּלֶק[

 ַהַּׁשַחת ְוַהַּקַּדַחת ְּתַצֵּמְקָנה ְלָסתֹוָתיו
 ְוַהָּצַרַעת ְוַהּתֹוַלַעת ְּתַלֵהְבָנה ְלָחיֹוָתיו

 צים ְיַׁשְּברּון טֹוֲחנֹוָתיו. . . ֲחָצִצים 
 ָטַבח ְוָזַבח ִיְקְרצּון ַּגְרְּגרֹוָתיו
 ָיגֹון ְוִׁשָּברֹון ַיִּפילּון ְזרֹועֹוָתיו

 ָּליֹון ּוְדָאבֹון ְיַׁשְּמטּון ַּכּפֹוָתיוִּכ
 ַלַהט ְוַלַהב ְיַלֲהטּון ֶאְצְּבעֹוָתיו
 ַמָּכה ְוַמָּכה ְיַחְּבטּון ְּכֵתיפֹוָתיו
 נֹוֵתׁש ְונֹוַתץ ְיַנְּתחּון ְצָלעֹוָתיו

 ְיַפְקְּפקּון ַחּלֹונֹוָתיו. . . . . סֹוֵחף ומ
 יוקר ְיַפְרְּפרּון ַעְצמֹוָת. . . . עֹוֵקר 

 ּפֹוַׁשַח ּופַֹלַח ְיַפְּלחּון ִכְליֹוָתיו
 צֹוֵמת ְוצֹוֵרר ְיַפְצְּפצּון ַיְרכֹוָתיו
 קֹוֵלַע ְוקֹוֵטַע ִיְקְטעּון ְרֻכוּבֹוָתיו
 רֹוֵצץ ְוקֹוֵצץ ְיַקְּצצּון ָֹשתֹוָתיו

 ַמְרְּגלֹוָתיו] פּון[ָׁשְרִּביִטים ְוׁשֹוִטים ְיַנְּג
 ׁשֹוָתיו ְוַעד ֲעֵקיבֹוָתיוְּתסֹוֵבְבָנה ִקְללֹוָתיו ֵמַרֲא

  
 יחידתי אשר נעה . 3

 ה]ר. . ] / [. . . . . . . . . . . . . . .  . [.ְיִחיָדִתי ֲאֶׁשר ָנָעה ו
 יָך ְלאֹוָרה]ָפֶט[ְוהֹוֵֹציא ֶאת ְׁש/ ְוַהֵּתר ָנא ֲאֻגוַּדת ָּכל ְמֵתי ָׁשְוא 

 ָרה]ה ְוִסְת[ְחֶס]ְוַגם ַמ[ֱהֵיה לֹו עֹוז / ְוַהִּנְרָּדף ְּבִלי ֶפַׁשע ְוָעֶול 
 ֱאלַֹהי ַיד ְיִמיָנְך ַהט ְלֶעְזָרה/ ְלָרְדפֹו טֹוב ְסָבבּוהּו ְּבַכַחׁש 
 ֲאָמְרָרה] ָגה[ְּבַדם ִּכְסִלי ּוִמּתּו/ ֲאִני בֹוֶכה ְוִדְמִעי ַעל ְלָחַיי 
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 מי יסד שמי גבוהים .4
 ?גִֹהיםִמי ָנָטה ַגְלַּגל ְנ / , ִמי ָיַסד ְׁשֵמי ְגבֹוִהים
 ?ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ֱאלִֹהים/ , ִמי ֵאל ָּגדֹול ֵּכאלִֹהים

 !ְלָך דּוִמָּיה ְתִהָּלה ֱאלִֹהים

 
 ?יֹום ְמִתיַחת ְׁשָחָקיו/ ִמי ָאַמר ַוְּתִהי ִאְמָרתֹו 

 ?יֹום ְנִטַּית ֲאָרָקיו/ ִמי ָבט ַוִּיּכֹון ִמְבָטאֹו 
 ? ׂשּומֹו ֻחָּקיויֹום/ ִמי ָגַדר ִּגְדרֹות ַמְצלּוִלים 

 ?יֹום ֲהִכינֹו ֲעָמָקיו/ ִמי ִדֵּבק ִרְגֵבי ֶאֶרץ 
 ?ִמי ָׂשם ְמַמֶּדיָה ִּכי ֵתָדע אֹו ִמי ָנָטה ָעֶליָה ָּקו

 
 ?ְוִתְלּבֶׁשת ַּגֲאָוה/ ִמי ָהעֹוֶטה סּות ָּגאֹון 

 ?ְוַתֲהלּוָכיו ֲעָנָוה/ ִמי זֹוֵכר ֶצֶדק 
 ?ל קֹוָמה ְלָפָניו ִמְׁשַּתֲחָוהְוָכ/ ִמי ֲחִסין ָיּה ְוַרב ּכַֹח 

 ?ַוִּיְקָרֶאָה ְּבֶהְגיֹון ַמֲחָוה/ ִמי ָטף ֲעלּוָמה 
 ?ִמי ֶזה ָאַמר ַוֶּתִהי ְיָי לֹא ִצָּוה

 
 ?ְּבִעְמֵקי ְמצּוָלה/ ִמי ָיָרה ִמְׁשְּבֵרי ַגִּלים 

 ?ֵּבין ַּגָּלה ְלַגָּלה/ ִמי כֹוֵנן ְׁשלׁש ֵמאֹות ַּפְרָסה 
 ?ַוְיַפֵּלג ַלֶּׁשֶטף ְּתָעָלה/ יֹון ִמי ָלַהג ִהָּג

 ?ְׁשַּתִים ִּבְדפּוס ֶאָחד ִמְּלַטְׁשֵטׁש ָחִליָלה/ ִמי ִמֵּלל ְלִבְלִּתי ֶרֶדת 
 ?ִמי ָאַסף רּוַח ְּבָחְפָניו ּוִמי ָצַרר ַמִים ַּבִּׂשְמָלה

 
 ?ִּפְעיֹות ְיָעלֹות/ ִמי סֹוֵפר ִּתְׁשִעים ְוֵתַׁשע 

 ?ֵּבין ְּכָנֶפיָה ַלֲעלֹות/ ֵּבל ָּבֶניָה ִמי ָעַרְך ְלֶנֶׁשר ְלַק
 ?ְלַהִּכיׁש ַרֲחֵמי ַאָּילֹות/ ִמי ָפַקד ִלְדָרקֹון 

 ?ְׁשִביל ִלְפֵני ַעְצמֹו ְּבֵחילֹות/ ִמי ָצר ְלָכל קֹול ְוקֹול 
 ?ִמי ִפַּלג ַלֶּׁשֶטף ְּתָעָלה ְוֶדֶרְך ַלֲחִזיז קֹולֹות

 
 ? ִניִמין ְּבָגְדלֹוַהְרֵּבה/ ִמי ָקַבע ְּברֹאׁש ֱאנֹוׁש 

 ?ִמְּלַהְכִחיׁש ִנהּולֹו/ ִמי ִרֵּׁשם ְלָכל ִניָמה ְוִניָמה ִּבְפֵני ַעְצָמּה 
 ?ְּכתַֹאר ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוִכּלּולֹו/ ִמי ִׁשֵּפר ּתַֹאר ָּכל ְיצּור 

 ?ְּבצּוָרתֹו ַוֲאִמיָרתֹו ְוקֹולֹו/ ִמי ִתֵּכן ְלַהְׁשוֹות ָלז ְלָלז 
 ? ִמי ְיַׁשֶּלם לֹו–ְוהּוא ָעָׂשה , ל ָּפָניו ַּדְרּכֹוִמי ַיִּגיד ַע
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 ?ַעל ֲחֵמֶׁשת ִּגּבֹוֵרי עֹוָלם/ ִמי ָיָרה ָחֵמׁש ֵאימֹות 
 ?ַעל ִּפיל ַהִּנְגָלם/ ִמי ִוֵעד ֵאיַמת ִיּתּוׁש 

 ?ַעל ִלְוָיָתן ַהֶּנְעָלם/ ִמי ִסֵער ֵאיַמת ִּכְלִּכית 
 ?ִּליט ַעל ֻּכָּלםִּכי הּוא ַׁש/ ִמי ָפץ ְלַהְראֹות 

 ?ִמי ִהְקָׁשה ֵאָליו ַוִּיְׁשָלם

 
 ?ְלִבְלִּתי ְפרֹץ ָּפֶרץ/ ִמי ַמְבִליג ׁשֹד ַעל ַעז 

 ?ַעל ַאְרֵיה ְבֶמֶרץ/ ִמי ֲאֶׁשר ִהִּטיל ֵאיַמת ַמְפִּגיַע 
 ?ֵאיַמת ְׂשָמִמית ַהֶּׁשֶרץ/ ִמי רֹוֵמם ַעל ַעְקָרב 

 ?ֶנֶׁשר ְּבֶעֶרץַעל / ִמי ִדיָּלה ֵאיַמת ְסנּוִנית 
 ?ִמי ֵהִקים ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ

 

 

 יצחק אבן כלפון

 
 בעת חשק יעיריני .1

 .ְּכַאָּיל ַלֲחזֹות ֵעיֵני ְכבּוָּדה/ ֲאַדֵּלג , ְּבֵעת ֵחֶׁשק ְיִעיֵרִני  
 !ְוָאִביָה ְוָאִחיָה ְודֹוָדּה/  ְוֵהן ִאָּמה ְלֶנְגָּדּה –ְוָאבֹוָאה   
 ,ְּכִאּלּו לֹא ֲאִני ֵרָעּה ְיִדיָדּה/ , ֶנה ַלֲאחֹוַרי ְוֶאְפ–ֲאׁשּוֶרָּנה   
 .ְּכֵלב ִאָּׁשה ְמַׁשֶּכֶלת ְיִחיָדּה/ ְוָעֶליָה ְלָבִבי , ְיֵרא ֵמֶהם  

 
 שאלתיך אדון נפשי . 2

 ,ְוִהְרֵּביִתי ְלָפֶניָך ְּתִחָּנה/ ְּבִרָּנה , ֲאדֹון ַנְפִׁשי, ְׁשִאְלִּתיָך
 ,ְוִלְפֵני ַצר ְּכסֵֹחָרה ְוִצָּנה/ ל עֹז ְלִנִּסי ְוַׂשְמִּתיָך ְּכִמְגַּד 

 .ְוַגם ָּכָאח ְּביֹום ֶׁשֶלג ְוִצָּנה/ ְוַכֻּסָּכה ּביֹום ֶׁשֶמׁש ְוָׁשָרב 
  ְּכֶאְלָקָנה ְּבָזְכרֹו ֶאת ְּפִנָּנה–!  ְזָכָרְך ֵאל ְלטֹוָבה–ְזַכְרַּתִני 

 ?ה ְּביֹום ֶאְצָמא ְּגִביָנהוַמה ִּיְדֶמ / –ְוָׁשַלְחָּת ְגִביָנה ִלי ְלָמָנה 

 

 

 שמואל הנגיד 

 

 נשמה מאשר תתאו .1
 ,ְוֶנֶפׁש ֵמֲאֶׁשר ִּתְׁשַאל ְמנּוָעה/ , ְנָׁשָמה ֵמֲאֶׁשר ִּתְתַאו ְּגדּוָעה

 ,ְוַנְפׁשֹו ַהְּכבּוָּדה לֹא ְׂשֵבָעה / –ְוגּוף ָׁשֵמן ְוָׂשֵבַע ְוָדֵׁשן  
 ,ַמְחַׁשְבּתֹו ֲעֵלי ַׁשַחק ְׂשרּוָעהּו / –ְוִאיׁש ָעָנו ְמַהֵּלְך ַעל ֲאָדָמה  
 ? ְוַהֶּנֶפׁש ְּבָרָעה–ְוטֹוָבתֹו / ּוַמה ּיֹוִעיל ְלִאיׁש ָּבָׂשר ְּבָׂשרֹו  
 ,ְּגדֹוֵלי גּוף ְוִזָּמָתם ְּגרּוָעה/ , ְוֵיׁש ֵרִעים ְמֵרִעים לֹא ְמִטיִבים 
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 ,ה ֶאל ְנִסיָעהְוֶנְעָּתק ֵמֲחִנָּי/ ְיַדּמּו ִּכי ְלהֹוִסיף הֹון ֲאִני ָסר  
  -ַעִין ְּבפּוְך ַלִיל ְקרּוָעה -ּוַבת/ , ְוִאם רֹאִׁשי ְּבִציִצית רֹאׁש ְּפרּוָעה 
 ,ֲאָבל לֹא ִדְּברּו ֵרַעי ְּבֵדָעה/ , ְולֹא ֵיְדעּו ְמֵרַעי סֹוד ְלָבִבי 
 !ְּכֶנֶפׁש ַהְּבֵהָמה ַהְּׁשסּוָעה/ ְוַנְפָׁשם ִמְּבִלי ַהֵּכר ְוָהִבין  
 ?ְוִכְלָבָנה ְלִהְתַנֵּׂשא ְיֵגָעה/ ַַאַּפק ֲאֶׁשר ַנְפׁשֹו ְלָבָנה ֲהִיְת 
 ,ְּכִאיׁש אֹוֵזר ְיִריָעה, ְּכָנֶפיָה/ ַעד ֲאֶׁשר ֶיְאזֹר ְּבָמְתָניו , ְוִיְׁשקֹט 
 ?ְויֹוִסיף עֹוד ְּכָים ַעל ַהְּׁשמּוָעה/ , ְוַעד ִיְפַעל ְוִיָּׁשְמעּו ְפָעָליו 
  – ְוָכמֹוִני ְיִהי ׁשֹוֵמר ְׁשבּוָעה –/ ְבֵדי ֱאלִֹהים ְּבֵחי ָהֵאל ְוֵחי ַע 
 ,ֱאֵלי ַפַחת ְּבַמְעַמִּקים ְּתקּוָעה/ ְוֵאֵרד , ְּבַרְגַלי ֶאֱעֶלה ֶסַלע 
 ,ְוֶאְקַרע ָים ְוָכל ׁשּוָחה ְקלּוָעה/ , ְׂשַפת ִמְדָּבר ְּבִמְדָּבר ְוֶאְתּפֹר ֶאת 
 !ְּתִהי ָלַעד ְידּוָעה,  ֱאֵלי ִׂשיָאה/ְוָאׁשּוט ַעד ֲאֶׁשר ֵארֹום ְוַאַעל  
 ,ְוִתָּמֵצא ְלדֹוַדי ִּבי ְתׁשּוָעה/ , ְוִתָּמֵצא ְלָצַרי ִּבי ֲחָרָדה 
 ,ְוִלי אֶֹזן ְלמֹוָדַעי ְרצּוָעה/ , ְוֶאְרַצע ֶאת ְּבֵני חִֹרים ְּבאֶֹזן 
 !הְוִלי ֶנֶפׁש ְלַמְׂשִטיִנים ְמנּוָע/ , ְוִלי ֶנֶפׁש ְלֵרִעים ַמֲחֶזֶקת 
 ,ַעל ְנַהר ַאַהב ְנטּוָעה, ְמֵלָאה/ ְוָלְך ּתֹוָכּה ֲערּוָגה ִמן ְיִדידֹות  
 ,ְּכחֶֹתֶמת ְּבַטַּבַעת ְקבּוָעה/ , ְיִדידֹות ַהְּׁשמּוָרה ִמְּנעּוִרים 
 !ֲעֵלי ִׁשְמָׁשה ְּבַסף ֵהיָכל ְקרּוָעה/ ְמֻפַּתַחת ְּכִפּתּוֵחי ְיַרְקַרק  
 ֲאֶׁשר ַאֵהב ְּתִהי ִמַּצר ְּפדּוָעה/ ְוַנְפָׁשְך , ָתְךְיִהי ָלְך ָיּה ְּכַאְהָב 

 !ְּבִלי ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ְיׁשּוָעה/ ְוִיְׁשַלח ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות ְלָך ַעד  

 

 הלכושל ולנופל תקומה .2
 ?ְוַלּנֹוֵדד ְוָלאֹוֵבד ְּתנּוָמה/ ֲהַלּכֹוֵׁשל ְוַלּנֹוֵפל ְּתקּוָמה 

 ?ְלַקְרֻסִּלי ֲאֶׁשר ָמַעד ְּתרּוָמה/  ְוִאם ֵיׁש ,ְּבמֹוט ַרְגִלי, ְוִאם ֶיׁש ִלי
 ,ְוֶנָחָמה ְלָכל ֶנֶפׁש ֲהלּוָמה/  ָּכל ֲאֶׁשר ָיבֹוא ְבֶעְזָרה –ְּבַנְפִׁשי 

 .ְמהּוָמִתי ְוָראּו ִבי ְמהּוָמה/  ֵאין ֲאֶׁשר ָיבֹוא ְביֹום ּבֹוא –ְּבַנְפָׁשם 
  – ָצָרה ְולֹא ֵתֵׁשב ְׁשָמָמה ְליֹום/ ְיַדּמּו ִּכי ְלעֹוָלם ֵאין ְּתמּוָרה 
 !ְולֹו סֹודֹות ְוַדְרּכֹו ַנֲעָלָמה/ , ְוֵאל ָיִרים ֲאֶׁשר ֵהַׁשח ְוִהְׁשִּפיל

 ,ְיַחֵּיִני ֱאלִֹהים ַעל ֲאָדָמה/ ְוַדע ִּכי לֹא ְלַקָּלה , ְׁשַמע ִמָּלה
 ,הּוֶפה ָסגּור ּוַמְחָׁשָבה ֲחסּוָמ/ ְוִקֵּבל ֶאת ְיֵמי ָרָעה ְּבֵלב טֹוב 
 ּוִמּזֹוִנים ְּתִהי ֵעיָנְך ֲעצּוָמה/ , ּוִמּׁשֹונים ְּתִהי ָאְזָנְך ְּכֵבָדה

 .ְּבִמְדָיִנית ְואֹוָנן ַּבְיָבָמה/ ְּכמֹו ָחְפִני ְּבִׁשילֹה אֹו ְכִזְמִרי 
 ,ּוַבֶּדֶרְך ּוִבְׁשִכיָבה ְוִקיָמה/ ְׁשַמע ִמָּלה ְוַהְגֵּדל ָיּה ְּבַבִית 

 ְוֵהָחֵרד ְוִהָּמֵלא ְבֵאיָמה/ ף ְוגּוָרה ְוִהָּבֵהל ְוִהָּדֵח
 ,ְוַחי ָלַעד ְּבִלי דֹוֶמה ְודֹוָמה/ ְלֵאל ִראׁשֹון ְּבֵאין מֹוִליד ְונֹוָלד 
 .ּוִמירֹא ַגֲעָרתֹו ֵׁשב ְוקּוָמה/ ְוִלְמצֹא ֶאת ְרצֹונֹו ֵלְך ְוׁשּוָבה 
 ,ב ָׁשָנה ְנָהָמהְוֵיׁש ַלָּים ְּברֹ/ , ֲאִני ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָיַרד ְּבתֹוְך ָים

 .ְּבָאב לֹא ִיְׁשְּברּו ַגָּליו ְּבֵחָמה/ ְלַמַען , ּוָבַחְרִּתי ְלִרְדּתֹו ָאב
 ,ְּתנֹוֵפף ִׁשֲּבֵלי ָׂשֶדה ְוָקָמה/ ְורּוַח , ְוִנְמַׁשְכנּו ְּבִמּׁשֹוטֹות



Cole, Dream of the Poem 

 10

 ,ֲאֶׁשר ֶאְחּפֹץ ְוָהרּוַח ְּכָאָמה/ ְוִהֵּנה ָים ְּכַעְבִּדי ַיֲעֶׂשה ֵאת 
 .ְוַהַּמִים ְּכֶׁשֶמן טֹוב ְוֵחָמה/ ַמִים ְּכַסִּפיִרים ְטהֹוִרים ְוָׁש

 ,ֲאֶׁשר ָראּו ַבָּים ִמַּתֲעלּוָמה/ ּוַמָּלִחים ְיַחּוּו ֶזה ְלֶזה ֵאת 
 ,ְוֶזה ַיְזִּכיר ְּבֵהָמה, ְוִנְפָלָאה/ ְוֶזה ַיְזִּכיר ְּדַבר ַחָּיה ְגדֹוָלה 

 !ְּפִליַאת ָים ְולֹא ַׂשְחֶּתם ְמאּוָמה/ ם לֹא ְיַדְעֶּת"ְוַרב חֹוֵבל ְיִׁשיֵבם 
 ,ְּבָכל ַחּיֹות ְמצּוָלה לֹא ֲעמּוָמה/ ֲאֶׁשר ִהיא , ְׁשָמּה ַקְרָחה, ְוָׁשם ַחָּיה

 ;ְּבָפְגָעּה ָּבּה ֲאכּוָלה אֹו ֲהמּוָמה/ ְוָכל ַחָּיה ֲאֶׁשר ַחּיֹות ְׁשֵאָרּה 
 ".ר ְּכֶמְרָּכָבה ְרתּוָמהְוִצי ַאִּדי/ ְוהֹוֶפֶכת ְלִפיָה ָכל ְסִפיָנה 

 .ְוִהיא גֹוָעה ְוהֹוָמה, ֲאֶׁשר ָּבָאה/ ְולֹא ִכָּלה ְלַסֵּפר ָּפֳעָלּה ַעד 
 ,ְוקֹול ַרַעם ְּבָאְזַני קֹול ְּדָמָמה/  ְוָהָיה קֹול ֲהמּוָּלה –ְׁשַמְעִּתיָה 

 :ָמהֲאָבל ָהְיָתה ְּבתֶֹכן ָּדג ְרקּו/ , ְוִהַּבְטִּתי ֱאֵלי צּוָרה ֲאֻיָּמה
 .ְּכמֹו ָתָמר ְּבקֹוָמה, ֲעַקָּלתֹון/ ְּכָנָחׁש , ְּכִלְוָיָתן ֲאֶׁשר ֻסַּפר

 ,ֲעֵלי ָפִנים ְמֻנָּׂשִאים ְּבָרָמה/ ְורֹאׁש ָלּה ָּכֳאִני ַׁשִיט ְּבִמָּדה 
 ,ְוָלּה ַרָּקה ְּכחֹוָמה, ְּכמֹו ִכְבָׁשן/ ְוָנִחיר , ְוֵעיַנִים ְּכַמְעָיִנים
 .ְּתַער ָנָהר ֱאֵלי תֹוכֹו ְבָצָמא / -ב ַּכְּמָעָרה ּוֶפה ָעמֹק ְוָרָח

 ,ּוֵביֵניֶהם ְּכִפי ַתְחָרא ְפרּוָמה/ ּוִבְׂשָפתֹות ְּכנֹאד ַעל נֹאד ְנפּוִחים 
 ,ְּכמֹו ִמְגָּדל ּוֶבֶטן ַּכֲעֵרָמה/ ְוַצָּואר , ְוַגב ָירֹק, ְוגּוף ָלָבן

 ,ֶׂשת ְּכסֵֹחָרה ֲאֻדָּמהְוַקְׂשֶק/ ּוִבְסַנִּפיר ְּכמֹו ֶחֶרב ְלטּוָׁשה 
 .ֲאֶׁשר ָהְיָתה ְּבֶלב ָים אֹו ְכֻדָּמה/ ְוִגְזָרָתּה ְלַמְׁשִּגיִחים ְּכמֹו צֹר 
 ,ְוֵאין ַמִּגיד ְוֵאין נֹוֵאם ְנִאיָמה/ , ְוָׁשָטה ִמְּסִביבֹות ַלְּסִפיָנה

 .ֲעֵלי ָזָנב ְּכֶאֶרז אֹו ְׁשֵדָמה/ ְוִהִּגיָעה ְלִצֶּדיָה ְוָעְמָדה 
 ,ְוַכַּמִים ְוִׁשּבֶֹלת ְזרּוָמה/ ַזי ָנֵמס ְלַבב ָּכל ִאיׁש ְּכדֹוַנג ֲא

 ְּכָרֵחל יֹום ְטבַֹח ֶנֱאָלָמה/ ֹוִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי ְלַנְפִׁשי 
 .ְלֶנְגִּדי ִיְזְּכרּו ֵאל ַּכֲאִׁשיָמא/  ַוֲאֵחִרים –ְוָזַכְרִּתי ֱאלִֹהים 

 , ֲעֹונֹות ִיְלְּכדּו ֶנֶפׁש ֲאֵׁשָמה/ָּכזֹה ְוָכֶזה , ֱאֶמת: וָאַמְרִּתי
 ? ֲאִני ָמה–ְּבִצְדָקתֹו ְּבַיָּבָׁשה / ְוִאם ִנְבַלע ְּבָים יֹוָנה ְוהּוָקא 

 ,ֱהִקיַצִני ְוָהִייִתי ְבנּוָמה/ ִּכי ֲאֶׁשר ָּבא , ַהֲאֵרְך ִלי, ֱאלִֹהים

 !צּוָמהְסִליַחת ַמֲעָוִתי ָהֲע/ ְּתִהי בֹו , ְוִאם הּוא ֶזה ְגמּול ָיִדי
 ֲאֶׁשר ָהֵאל ְּבָים ָיָרה ְוָרָמה/ ֲאַזי ָׁשְקָעה ְּבֵלב ַיִּמים ְּכַחִיל 

 .ּוֵמת ָּכל ֵלב ְוָאְבָדה ָכל ְנָׁשָמה/ ְוַתַחת ָלֳאִני ָבָאה ְלָהְפכֹו 
 ,ְּכֶרַגע ֶאל ְמצּוַלת ָים ְּפִניָמה/ ְוָׁשָבה , ֲאָבל ָּגַער ֱאלִֹהים ָּבּה
 ,ֲעֵלי ׂשֹוָכה ְּבמֹו ֶזֶפת ְקרּוָמה/  ְקַטִּנים ְוהֹוִׁשיַע ְלתֹוָלִעים

 .ְמֻבָּלִעים ְּבָיד ִנֵּׂשאת ְוָרָמה/ ְוִהִּציל , ְוֵהִׁשיב ִמְּׁשאֹול ֵמִתים
 ?ְּבַמה ֶּזה ִנְמְלטּו ֵאֶּלה ְוָלָּמה: / ְוָתְמהּו ָכל ְנבֹוֵני ָים ְוָאְמרּו
 !ֵדי ַקְרָחה ְזעּוָמהְלָפִנים ִמְּי/ ְולֹא ָהְיָתה ְפֵליָטה ָלֳאִנָּיה 

 ,ְכבֹוד הֹודֹו ְמֻהֶּדֶרת ְׁשֵלָמה/ ְּגֻאַּלת ֵאל ְליֹוְדֵעי , ֵּכן: ֲעִניִתים
 ,ְוהּוא עֹוֶׂשה ְבַמְרִּגיָזיו ְנָקָמה/ ְוהּוא עֹוֶׂשה ְלַמִּכיָריו ְּתׁשּוָעה 

 .ְתהֹום ַרָּבה ְותֹוָלם ַעל ְּבִליָמה/ ֲאֶׁשר לֹו ָים ְוַחָּיתֹו ּוֵמיֵמי 
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 ?ְוָׂשם ָלּה עֹז ְוָׂשם ָלּה ַּתֲעצּוָמה/ ּוַמה ַחָּיה ְלֶנֶגד צּור ְנָסָכּה 
 ְּתִהי ַעל ִּפי ְמֻׁשֶּנֶנת ְוׂשּוָמה/ ֲאִני אֹוֶדה ְלֵאל ּתֹוַדת ְּגאּוִלים 

 ,ְּכִנְבָרִאים ְוִכי ֵאין לֹו ֲחִתיָמה/ ְואֹוֶדה ִּכי ְלצּוִרי ֵאין ְּתִחָּלה 
 ,ְוִכי ֵמִתים ְיִקיצּון ֵמֲאָדָמה/ ִהיא ַהְּתִחָּיה ְואֹוֶדה ִּכי ֱאֶמת 

 ,ְּבָיֵדנּו ֱאֶמת ּוְבתֹם ְרׁשּוָמה/ ְוִכי מֶׁשה ְותֹוָרתֹו ֲאֶׁשר ִהיא 
 ,ְוַתְלמּוָדם ּוִמְׁשָנָתם ְנִעיָמה/ ְוִכי ִדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ְיָׁשִרים 

 ,ִתים ַעל ֲעלּוָמהְוַתְגמּוִלים ְלֵמ/ ְוֵיׁש ָׂשָכר ְלעֹוָלם ָּבא ְלַזִּכים 
 ,ּוִבְׁשָחִקים ְוַעל ַעִיׁש ְוִכיָמה/ ְוֵאל ַׁשִּליט ְּבַיֶּבֶׁשת ְוַיִּמים 

 .ְותֹוָרתֹו ְּבתֹוְך ִלִּבי ְּתִמיָמה/ ְוִיְרָאתֹו ֲעֵלי ָפַני ְנתּוָנה 

 
 אני כאשר תראה .א3

 .ַסר ֵלב ֶאְרָהבְלַמַען ְנִׁשיָכה ֵמֲח  ,ְיצּוִקי ָזָהב, ֲאִני ַּכֲאֶׁשר ִּתְרֶאה  

 
 ותפוח מלא ראשי בשמים .ב

 ,ֲעׂשּוי ֶּכֶסף ּוַבָּזָהב ְמֻצֶּפה  ,ְוַתּפּוַח ְמֵלא ָראֵׁשי ְבָׂשִמים  
 ,ְּכמֹו אֶֹדם ְמֻיֶּפה, ֱאֵלי ִצּדֹו  ְוַתּפּוִחים ֲאֶׁשר ָצְמחּו ְּבַפְרֵּדס  
 ?ְך ּוֵמעֹור לֹא ְמֻחֶּפהַר, ְּכֵאֶּלה  ,ֲעֵלי ָמה לֹא ְּתִהי ָלְך: ְׁשִאְלִּתיהּו  
 .ְלָכל ָחֵסר ְוָנָבל ֵׁשן ְּבתֹוְך ֶּפה   ְלַמַען: ֱהִׁשיַבִני ְּבִלי אֶֹמר  

 
 אהי כפר לעפר .4

 ְלקֹול ִּכּנֹור ְועּוָגִבים ְמִטיִבים/ ְאִהי כֶֹפר ְלעֶֹפר ָקם ְּבַלִיל   
 !"י ַּדם ֲעָנִביםְׁשֵתה ִמֵּבין ְׂשָפַת/ "ֲאֶׁשר ָרָאה ְבָיִדי כֹוס ְוָאַמר   
 .ְּכסּות ַׁשַחר ְּבֵמיֵמי ַהְּזָהִבים/ ְוָיֵרַח ְּכמֹו יֹוד ִנְכְּתָבה ַעל   

 
 ראה יאסמין . 5

 ,ְּכמֹו ִפְטָדה ְוָעָליו ַוֲאַגָּפיו/ ְרֵאה ַיאְסִמין ֲאֶׁשר ַּבָּדיו ְיֻרִּקים 
 –ָּפיו ּוָבאֶֹדם ְמָאָּדִמים ְסִע/ ְוִצָּציו ַּכְּבדָֹלִחים ְלָבִנים 

 .ְּדֵמי ִאיִׁשים ְנִקֵּיי ַכף ְּבַכָּפיו/ ְּכמֹו ֶעֶלם ְלֶבן ָּפִנים ְוׁשֹוֵפְך 

 
 אמת כי צבי לוקט  .6

 . ָלֵכן ָעַלי ְּתַׁשַּלח ֲחרֹוְנָך–ֲאַהְבִּתיו / ֱאֶמת ִּכי ְצִבי לֹוֵקט ְוָרִדים ְּבַגְּנָך 
 . ִׁשֲחרּוָך אֹוֲהֶביָך ְוֵאיְנָךֲאַזי/ , ְולּו ֶתֱחֶזה ֵאת ֶׁשֲאַהְבִּתיו ְּבֵעיְנָך

 "ְּתָנה ִלי ֶאת ְּדַבׁש ִמְּלׁשֹוְנָך"ֲעִניִתיו " / ְרֵדה ָנא ִלי ְדַבׁש ִמְּנִחיְלָך"ֲאֶׁשר ָׂשח 
 !"ֲעֹוְנָך, ֲאדֹוִני, ִּבי"ֲעִניִתיו " ?ְלֵאל ַחי/ ֲהֶנֱחָטא "ְוָקַצף ְוָאַמר ִלי ְבַזַעף 
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 מאודם במראהו  .7
 ֵאהּו ְוָעֵרב ְלׁשֹוֵתהּוְמָאָּדם ְּבַמְר

 , ְוִזְכרֹו ֱאֵלי הֹּדּו–ּוָמזּוג ְּבִאְסַּפְמָיא  
 ֲאָבל ַּבֲעלֹותֹו ָעל, ְוַחָּלׁש ְּבַאָּגָניו

 . ֲאַזי ִיְרֶּדה ְבָראִׁשים ֲאֶׁשר ֵיְרדּו–ְּבָראִׁשים  
  –ְוָׁשכּול ֲאֶׁשר ָּדָמיו ְמסּוִכים ְּבִדְמעֹוָתיו 

 .ּכֹול ְינּוסּון ְוִיּדֹדּוְיגֹוָניו ְּבַדם ֶאְׁש 
 ְּכִאּלּו ְיִדיִדים ֵעת ְיֻסּבּום ֲאִׁשיׁשֹוָתיו

 .ִמָּיד ְלָיד ּגֹוָרל ֲעֵלי ַיֲהלֹם ַיּדּו 

 
 ידידי כל שנותיך  .8

 ,ְוטֹוָבָתם ְוָרָעָתם ֲחלֹומֹות/ ָּכל ְׁשנֹוֶתיָך ְּתנּומֹות , ְיִדיִדי
 –!  ִיֵּתן ְלָך ֵאל ַּתֲעצּומֹות–ם ֲעצֹ/ ְוַעל ָּכָכה ֱאטֹם אֶֹזן ְוַעִין   
 ,ְּבעֹוָלָמְך ְלֵמִבין ַּתֲעלּומֹות/ ְוַהֵּניַח ְּדָבִרים ַנֲעָלִמים   
 ְּבַכף ַעְלָמה ְמִטיָבה ַבֲעָלמֹות/ ְוַהְׁשֵקִני ְיִׁשיָׁשה ַבֲאִׁשיָׁשה   
 !ָדמֹותֲחָדָׁשה ִמן ְיֵמי ִאיׁש ָהֲא / –ְוִאם לֹא , ְיָׁשָנה ִמן ְימֹות ָאָדם  
 , ְּכַמְרֵאה ָפז ְוָראמֹות–ּוַמְרֶאָה / ְיִהי ֵריָחּה ְּכֵריַח מֹור ְוָקֶנה   
 ,ְּבִנָּקיֹון ּוִפיַלְגִׁשים ְנִעימֹות/ ְּכֵיין ָּדִוד ֱהִכינּוהּו ְמָלכֹות   
 ְוַצְחָצחֹות ֲעֵלי ִנְבלֹו ְיִרימֹות/  ָׁשר ְּבַצחֹות –ְויֹום ֻהַּנח ְּבֵנֶבל   
 ְוָאסּור ַּבֲחִבּיֹות ַהֲחתּומֹות/ ָּכֶזה ְיִהי ָאצּור ְוָׁשמּור  "ְוָׂשח  
 ,ְואֹוֵחז ּכֹוס ְּבָיַדִים ֲחָכמֹות/ ְלָכל ׁשֹוֶתה ְּבֵלב טֹוב ֵמי ֲעָנִבים   
 ".ְוָחֵרד ִמְּתָלאֹות ַאֲחֵרי מֹות/ ְוׁשֹוֵמר ָּדת ְּבקֶֹהֶלת ְּכתּוָבה   

 

 הירהב הזמן .9
 ?ְוִאם ֵּביָניו ּוֵבין ַּתְלמּוד ְמִריָבה/ ְרִבי ְוָרָבא ֲהִיְרַהב ַהְּזָמן ִּב

 ,ְמֵתי ֶבֶטן ְוַאֶּדֶרת ְוֵׂשיָבה/ , ְוָלֵכן ִסְּדרֹו ַעל ִּפי ְפָתִאים
  –" ְוַרב ַהאיַי ְּכִציָבא, ְמִפיבֶׁשת/ ֲאִני הּוא "ְוָכל ַּבַער ֲאֶׁשר יֹאַמר 

 !ַעת ְיִהי ִאיׁש רֹאׁש ְיִׁשיָבהּוִמְגַּב/ ְיַרּמּו ִּכי ְבִציִצּיֹות ְוָזָקן 
 ֱאֵלי ֵבית ַהְּתִפָּלה יֹום ֲעָרָבה/ ְּבֶלְכֵּתנּו ְׁשֵנינּו , ָאִחי, ְזכֹר

 .ְקרֹוָבה, ְוֵהם ּגֹוִעים, ְּבֵני ָבָקר/ ְוָׁשַמְענּו ֲחמֹור נֹוֵער ְוִצְוַחת 
 "? ַחָּטאת ְוחֹוָבה ְוִהיא–ְּכֵבית ֶרֶפת / ִמי ֲאֶׁשר ָׁשת ֵּבית ֱאלִֹהים "ְוַׂשְחִּתי 
 !"ֲאָבל קֹוִרין ְּבַמֶּסֶכת ּוָבָבא/ , ֵאין ֲחמֹור ּוְמִריא ְּבֵבית ֵאל"ְוָאְמרּו 

 "?ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא, ְותֹוָרה/ ֲהִמירֹוֶתם ְּתעּוָדה "ְוָאַמְרִּתי 
  –! ּוִמי ִיֵּתן ְוִנְטֶעה ַבְּנִתיָבה / –ּוָבאנּו זֹוֲעִמים ֶאל ֵּבית ֱאלִֹהים 

 ,ְלָראֵׁשיֶהם ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה/ ְוִהֵּנה ַרב ְוַתְלִמיִדים ְמִניִדים 
 ,ְוִהּכּו ַעל ְלִחי ַרִּבי ֲעִקיָבא/ ְּבִפיֶהם ִּגְּדפּו ִהֵּלל ְוַׁשַּמאי 
 .ְוִיְטרֹף ִמְּלׁשֹוָנם אֹות ְוֵתָבה/ ְוָהַרב ַיֲאִריְך ָלֶהם ְטָעִמים 

 ,ֲאֶׁשר ֶאְרֶאה ְוַנְפִׁשי ִבי ֲעֵצָבה/  ִמן ְוָיַׁשְבִּתי ּוָפַני זֹוֲעִפים
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 .ְוָעַנִני ְּכִאיׁש ָמדֹון ְוֵאיָבה / –ְוָׁשַאְלִּתי ְׁשלֹום ָהַרב ְּבָכבֹוד 
 ,ְּבקֹול ָעֶבה ְּכקֹול ָהמֹון ְוָצָבא/ ְוֵהֵחל ַלֲענֹות ֵמָאה ְבָרכֹות 
 :בֹוִתיו ְּתׁשּוָבה ֲהִׁשי–ְולֹא ִאָּׁשה / ְיָבֵרְך ֵאל ְלַמַען ִאיׁש ְּבָראֹו 

 !"ְוֵאל ָיִעיד ְּבָך ִּכי ַאְּת ְנֵקָבה/ ? ֲהָתִׁשית ַנְפְׁשָך ִמן ַהְּזָכִרים"

 

 תהילתך לבת מלך .10
 ,אֹו ְלַתְענּוגֹות ְוִׁשָּדה, ֲאַדֶּמה  ְּתִהָּלָתְך ְלַבת ֶמֶלְך ְּכבּוָדה

 . מֹר ְוִקָּדה,ְּבִמְקצֹוָעיו ְקִציעֹות ,ְוִכיקֹד ֵאׁש ֲחַׁשְבִּתיָה ֲעֵלי ָאח
 .ּוִבְנֻקּדֹות ְׁשָוא ּוְסגֹל ְנקּוָדה ,ְּבִמְכָּתב טֹוב ְמָצאִתיָה ְּכתּוָבה

 , ְוִׁשיָרָתְך ְּבֻרָּדה–ְּכמֹו אֶֹפל   ,ְלָפִנים, ְוָהָיה ִׁשיר ֲחֵבֶריָך
 . ְוִׁשיָרה זֹאת ְּכִנָּדה–ְּבֵמי ִנָּדה   ְוָהיּו ָכל ְּדָבֶריָך ְׁשטּוִפים

 .ַוְּתִהי ֶאְצָלם ְמֻנָּדה, ֲחָתִנים  ְוָהיּו, ָה ְּבִׁשיֶריָךְׁשַקְלִּתי
 .ְלהֹוִכיָחְך ְוַלְהִביָאְך ְּבִמָּדה  ְוָעַלי, ְוַאָּתה ִלי ְּכֵבן ַיִּקיר
 ,ְלָכל ִענָין ְוִׁשיִרים יֹום ְּפֻקָּדה  ְוַדע ִּכי, ְּפקֹד ִׁשיָרְך ְוִעְנָיָניו
 !ְּכמֹו ֶחֶרב ְמֻלֶּטֶׁשת ְוַחָּדה נֹותִּכי ְלׁשֹו, ְוגּוָרה ִמְּלׁשֹונֹות

 
 שלח יונה מבשרת .11

  –ְוִאם ֵאיָנּה ְמַסֶּפֶרת  / -ְׁשַלח יֹוָנה ְמַבֶּׂשֶרת        
 ,ְּכָנֶפיָה ְמֻחֶּבֶרת/ ְּבִאֶּגֶרת ְקַטָּנה ֶאל   
 .ּוִבְלבֹוָנה ְמֻקֶּטֶרת/ ְמֻאֶּדֶרת ְּבֵמי ַכְרּכֹם   
 ,ְׁשֵנה אֹוָתּה ְּבַאֶחֶרת/ ֵּׂשא ְוֵעת ָּתעּוף ְוִתְתַנ  
 ְוִאם ִּתּפֹל ְּבִמְכמֶֹרת/ ֵנץ  ְלַמַען ִאם ְּפָגָׁשה  
 .ְּתִהי ֵׁשִנית ְמַמֶהֶרת / –ְוִתְתַאֵחר ְולֹא ָתִחיׁש   
 ְּתַצְפֵצף ַעל ְמרֹום ֶקֶרת/ ְוֵעת ִּתַּגע ְלֵבית יֹוֵסף   
 ְּכִצּפֶֹרתְיַׂשֶחק ָּבּה / ְוֵעת ֵּתֵרד ֲעֵלי ָיָדיו   
 :ְוכֹה ִיְקָרא ְבִאֶּגֶרת/ ְוַיִּתיר ֶאת ְּכָנֶפיָה   
 ,ֲעַדת ָקִמים ְמאֶֹרֶרת/ ַּדע ִּכי ְכָבר ָּבְרָחה , ְּבִני  
 ,ְּכמֹץ ֶחְלָקה ְמסֶֹעֶרת/ ְוָנפֹוָצה ֲעֵלי ָהִרים   
 ,ְּבִלי רֹוֶעה ְמֻפֶּזֶרת / -ּוִבְדָרִכים ְּכמֹו צֹאן ִמ  
 .ֲאֶׁשר ָהְיָתה ְמָׁשֶעֶרת/  ְבאֹוַיְבָּתּה ְולֹא ָחְזָתה  
 ,ֲאַזי ָּבְרחּו ְּבַאְׁשמֶֹרת/ ְּבֶלְכֵּתנּו ְלַהְׁשִמיָדם   
 ;ְלֵרֵעהּו ְּבַמְעֶּבֶרת/ ְוֶנֱהְרגּו ְוָהְרגּו ִאיׁש   
 ,ְּבִעיר חֹוָמה ְמֻסֶּגֶרת/ ּובֹוׁשּו ֵמֲאֶׁשר ִקּוּו   
 ,ר ִנְמָצא ְבַמְחֶּתֶרתֲאֶׁש/ ְוהֹוִביׁשּו ְּכמֹו ַגָּנב   
 ,ְּכִלָּמָתם ְּכַאֶּדֶרת/ ְוָעטּו ַעל ְּפֵניֶהם ֶאת   
 ,ְּכמֹו ָכֵבד ְליֶֹתֶרת/ ְוַהּבֶׁשת ְּדֵבָקה ָּבם   
 !ּוָמצּו כֹוס ְמַׁשֶּכֶרת/ ְוָׁשתּו בּוז ְּבֻקַּבַעת   
 ,ְּכִחיל ִאָּׁשה ְמַבֶּכֶרת/ , ְוָהָיה ִחיל ְּבתֹוְך ִלִּבי  
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  –ְּכמֹו ָמָטר ְּבַבּצֶֹרת / , ם ָהֵאל ֳצִרי ָעָליוְוָׂש  
 ,ְואֹוַיְבִּתי ְׁשַחְרחֶֹרת/ ְוָאז אֹורּו ְׁשֵּתי ֵעיַני   
 ,ְוִהיא ִקיִנים ְמַדֶּבֶרת / –ֲאִני ָאִׁשיר ְּבטּוב ֵלָבב   

 !ְוִהיא ִּבְבִכי ְמָמֶרֶרת / –ְוקֹול ָׂשׂשֹון ְּבתֹוְך ֵּביִתי   
 ,ְלָך ַנְפִׁשי ְמַזֶּמֶרת/ ,  ּוִמְׂשַּגִּביַסְלִעי, ְלָך  
 !ֲחנּוֶניָה ְמַסֶּדֶרת / -ְלָך ָהְיָתה ְבָצָרה ַּת  
 ,ֱאלַֹהי ַהְמֻהֶּדֶרת/ ִׂשים ִלְּבָך ֶאל ַיד , ְּבִני  
 ,ְּבִמְקָרא ָעם ּוַבְעֶצֶרת/ ְוקּום ּוְקָרא ְתִהָּלִתי   
 , ְמֻקֶּׁשֶרתֲעֵלי ָיְדָך/ ְוִׁשית אֹוָתּה ְּכטֹוֶטֶפת   

 !ְּבֵעט ַּבְרֶזל ְועֹוֶפֶרת/ ְוִתָּכֵתב ְּבִלָּבְתָך   
 

 שעה מיני עמיתי .12
 .ְוַהט אֶֹזן ְוֵלב ֶאל ַמֲאָמִרי/ , ֲעִמיִתי ַוֲחֵבִרי, ְׁשֵעה ִמִּני

 ! ִיְׁשִעי ְואֹוִרי–ְוצּור ? ְוֵאיְך ֶאְפַחד/  ?ֲהִלי ַתְפִחיד ְּבִמִּלים לֹא ְנכֹוִנים
 .ְּתִהי ֶאְצִלי ְּכַאְכָזִרי ְוָנְכִרי / –ְוִאם ַּתְרֶּבה ֲעִלילֹות ,  ַאְּתֲעִמיִתי

 .ְוֵאין ָׁשלֹום ְלִמְתעֹוֵלל ְּבִעיִרי/ , ְוֵאין טֹוָבה ְלִמְסּתֹוֵלל ְּבֵביִתי
    –ְוִתְתַאֵּמץ ְּכֵבית ֶמִרי ְּבֶמִרי / ְוִאם לֹא ַתֲעזֹב ָרָעה ְּבִפיָך 

 :ּובֹרּו ֶאת ְּדָברֹו ִמְּדָבִרי/ ְוִׁשְמעּו , יְמֻיָּדַע, ְּפנּו ֵאַלי
 .זֹאת ְמָנת ֶחְלִקי ְותֹוִרי: ֲעִניִתיו / –ְיִריֵבִני ֲעֵלי ֶחְבַרת ְמָלִכים 

 .ְּבֵאל ַמְחִסי ְוִׂשְבִרי: ֲהִׁשיבֹוִתיו / –ְוִהְפִחיד ֵמֲחרֹון ַאָּפם ְוִקְצָּפם 
 , ְּכָבר ִנְגַזר ְמקֹום מֹוִתי ְוִקְבִרי: /ֲעִניִתיו? ַמה ָּלְך ְוִלְקָרבֹות: ְוָׂשח 
 .ְׂשָרָפיו ַּבֲחלֹום ִיְהֶיה ְבֶעְזִרי/ ְוָהֵאל ַהְמַבֵּׂשר ִלי ֲעֵלי ַיד  

 !ְיבֹוֵאִני ֲאֶׁשר ִנְכַּתב ְּבִסְפִרי/ ?  ֲהִלי ָיד–ְוִאם ֶאַּמק ְּבַחָּטאִתי  
 ,ְּבלֹא ִעּתֹו ְוִזְמִריְּכִתְבִני ֵמת / ְוֵיׁש ָאָדם ֲאֶׁשר לֹא ָׁשר ְּבַחָּייו  
 ,ִנְטַמן ְּכִמְצִרי, ְמִריָבה אֹו ְקָרב/ ְוֵיׁש ַאֵחר ֲאֶׁשר לֹא ָבא ְבֶקֶרב  
 , ְוָרֵעב ַוֲעִריִרי–ְּבעֹודֹו ַחי / ְוָהָיה , ְוֵיׁש ִנְסֶּפה ְּבלֹא ִמְׁשָּפט 
 ִריְּבטֹוב ָיַמי ְוַעל רֹאִׁשי ְּפֵא/ אּוַלי ֲאַבֶּלה , ֲחַדל ִמִּני ְמַעט 

 !ְּבכֹוס ֵיַׁשע ְונֹוְזִלים ִמן ְיאֹוִרי/ ְוֶאְׁשֶּתה ֵמי ְמנּוחֹות ִמְּבֵאִרי  
 ?ְולֹא ֶאְׂשַמח ְּבגֹוָרִלי ּופּוִרי/ ֲהטֹוב ִלי ִּכי ֱאִהי מֹוֵאס ְּבכֹוִסי  
 ,ְולֹא ִיְׁשֶוה ְלָך הֹוִדי ְוָעְׁשִרי/ ְוִאם ָּתִׁשית ְלַאְחִריִתי ְלָבָבְך  
  –ְוֵאׁש ָאבֹוא ּוֵמֶהם ַרב ְיָקִרי / י ְבָכל ָׁשָנה ְּבַמִים ְלַמַען ִּכ 
 !ְוַאְּת ָׁשֵלו ְּבתֹוְך ֵּביָתְך ּוָבִריא/ , ֲהלֹא ִתיָרא ְּכמֹוִתי ַאֲחִריָתְך 
 ְּבתֹוְך ַּפִחים ְטָמנּום ַלֲאׁשּוִרי/ ֲאִני ֶאְבַטח ְּבֵאל ִהִּפיל ֲאׁשּוִרי  
 ,ְּבתֹוכֹו ַׂשר ְּכמֹו ֵעֶגל ְוִכְמִריא/ ר ְוָטַבח ְּביֹום ָּבא ַצר ְלִעיר ִמְבָצ 
 .ְרחֹוִקי ֶתֱחַסר ֵמַרע ְׁשֵאִרי/  ְוָרַעת –ְוַצר ֶזה ִמְּׁשֵאר ַמְלִּכי  
 ְסָפַרד ִעם ְגּדּוֵדי ַהְּצָמִרי/ ְוָהיּו ָׁשם ְׁשַנִים ִמְּנִסיֵכי  
 ,ֹו ֶקֶטב ְמִריִריְלַׁשּדֹוָתם ְּכמ/ ְוָלְכדּו ִעיר ְוָהְלכּו ֶאל ְמצּודֹות  
 ,ֱאלִֹהים ְוֱהִדיחֹו ַּבֲעבּוִרי/  ְוָיָצא –ְוָיָצאנּו ְלַהִּדיחֹו  
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 ,לֹא ְמקֹום ֵעֶׂשב ּוֶפִרי, ְמָצאנּום/ ְורֹאׁש ֵאלּול ֲעֵלי ָראֵׁשי ְסָלִעים  
 ,ֲאֶׁשר ָנַגע ֱאֵלי ָמרֹום ְוִהְמִריא/ ְוהֹוַרְדנּום ֱאֵלי ֶאֶרץ ְּכמֹו תֹוא  
 ,ְּכמֹו ַזִית ֲאֶׁשר ָנַקף ְׂשִכיִרי/  ְלַאְרָּבָעה ֲחִמָּׁשה ְוָנפֹוצּו 
 .ְּכמֹו נֹוֵקד ְּכָתב ִּבְסגֹול ְוֵצִרי/ ְוִחַּלְלנּום ְׁשַנִים מּול ְׁשלָׁשה  
 ,ְסֻגַּלת עֹוג ְוִסיחֹון ָהֱאמֹוִרי/ ְוִהִּכינּום ְּבַמָּכה ִּכְּלָתה ֶאת  
 .ְוֶזה ַתְגמּול ֲאֶׁשר הֹוֵלְך ְּבֶקִרי / –ְוֻהּכּו ַהְּנִסיִכים ַהְּׁשַנִים  
 ,ֲאֶׁשר ָנסּו ְוהּוא ִעָּמם ֲעִׂשיִרי/  ְלַבד ִּתְׁשָעה ֲאָנִׁשים –ְוַתּמּו כֹל  
 .ְוִכְתׁשּוָרה ֱאֵלי ַמְלִּכי ְּבִתְׁשֵרי/ ּוֻבַּקׁש ַעד ֲאֶׁשר הּוַבל ְּכמֹו ַׁשי  
 , ָּכָכה ְּתִהּלֹוַתי ְלצּוִריְוַעל/ ַּבֲעִדי ָקם צּור ְּבָצרֹות , ְיִדיִדי 
 ,ְּבתֹוְך ִלִּבי ְוֵהִפיג ֶאת ְמגֹוִרי/ ְוִׁשירֹוַתי ְלֵאל ָחָזה ְמגֹור ָצר  
 .ְמקֹום ַהִּציר ְוִהִּדיַח ְלִציִרי/ ְוִזְמרֹוַתי ְלרֹוֵפא ָׂשם ֳצִרי ַעל  

 !ְּבדֹוִריֲאִני ָדִוד : ֲהִׁשיבֹוִתיו / –? ֲהתּוַכל ַאְּת ְלַהֵּלל: ְואֹוֵמר ִלי 
 ְיֻרָּׁשה ִמְּמָרִרי: ֲעִניִתיהּו / –? ֲהָׁשאּול ַּבְּנִביִאים: ְוָעַנִני 
 !ּוִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן ְוִסְתִרי/ ּוֵמַאִּסיר ְוֶאְלָקָנה ְוָאָסף  
 ?ְּבִפי ָלֵאל ֲאֶׁשר ָּגָהה ְמזֹוִרי/ ְוֵאיָכה לֹא ְתִהי ִׁשיָרה ְסדּוָרה  
 .ְוָיָצאִתי ְלהֹוִרי, ְלַנֵּצַח/ ְמֻהָּלל ּוֵמהֹוַרי ְידּותּון ַה 
 ,ְוִלי ָעָליו ְלָמֵרר ֵלב ְמֵצִרי / –ְלֵאל ָעַלי ְלַהְמִּתיק סֹוד ְּבִׁשיִרי  
 ,ֲאִני ָעֵרב ְלַחּלֹותֹו ְבִׁשיִרי / - ַו–ְוהּוא ָעֵרב ְלַחֵּלל צֹוֲרַרי  
 . ְּביֹוִמי ֶאת ְׂשָכִריְוהּוא ִיֵּתן / –ְוִלְפעֹל לֹו ְּכמֹו ָׂשִכיר ְּבָכל יֹום  

  
 בכור אמי .א.13

 ,ּוִמֶּזה ֵעת ְנטֹות ֶׁשֶמׁש ְיִניָסְך/ ְּבכֹור ָמֶות ֲחָמָסְך , ְּבכֹור ִאִּמי
 ,ֲאָבִנים ַוֲעַפר ֶאֶרץ ְלָמָסְך/ ְוָלֶעֶרב ְיִהי ֵביִני ּוֵביָנְך 

 .ְך ְוכֹוָסְךְולֹא ִכיָס, ְּביֹום ֵאיָדְך/ ְולֹא הֹוִעיל ְלָך הֹוָנְך ְוהֹוָדְך 
 ,ְוַאְּת ׁשֹוֵכב ְּכִאיׁש ָּבִריא ְּבַעְרָׂשְך/ ,  ְולֹא ַׁשָּת ְלָבָבְך–ְנַׁשְקִּתיָך 
 .ְלׁשֹוָנְך ִמְּלַדֵּבר ָסר ְוָחַׂשְך/ ְלַמַען ,  ְולֹא ָתִׁשיב–ְוָצַעְקִּתי 

 ,ְךֲעֵלי ָכל ַמֲעָׂשיו ִהִּפיל ְוָנַס/ ְוָיַׁשְנָּת ְׁשַנת עֹוָלם ֲאֶׁשר צּור 
 !ְוִכְמַעט ָקט ֲאִני ׁשֹוֶתה ְבכֹוָסְך/ ְוִהְׁשקּוָך ְּבֶכַלח ּכֹוס ְּתמּוָתה 

  

 לבבי יאשה לך מחיותו .ב
 !ּוֵמְראֹות ַאֲחֵרי ַהּיֹום ְּדמּותֹו  ַיֲאָׁשה ָלְך ֵמֲחיֹותֹו, ְלָבִבי

 ! מּות ְּכמֹותֹו–ְמנּוָחה ִמְּיגֹונֹו  אֹו ִאם ְּתַבֵּקׁש, ֲחֵיה ַאְחָריו ְּבַרע

 

 עלי מה אקרעה מלבוש     .ג
 !ְוִלָּבִתי ְּכֶבֶגד ָעׁש ְוִעִּדים  –ֲעֵלי ָמה ֶאְקְרָעה ַמְלּבּוׁש ּוַמִּדים 

 !ּומֹוָרַׁשי ְּכמֹו בֹורֹות ְּבִׂשִּדים  –ְוָלָּמה ַתֲעלּו ֵחָמר ֲעֵלי סּות 
 ?יםְוָלָּמה ִתְׁשְּברּו כֹוסֹות ְוַכִּד  –ְוִהֵּנה ָׁשְברּו ִציִרים ֲעָצַמי 
 ,ְוַעל ִצֵּדי ְלָבִבי ִחיל ְּכִצִּדים  –ְּבָקרֹוב ִּתְתְּפרּו ִצֵּדי ְקָרַעי 
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 ,ּוַמְלּבּוַׁשי ְמֻלָּבִנים ְּבֻרִּדים   –ְוִיָּוְתרּון ְּבִקיר ִלִּבי ְׁשאֹוִנים 
 .ְיגֹון ִלִּבי ְּכַטָּבעֹות ְלַבִּדים  ְוִיְדַּבק ַלֲעָצַמי ַהְּׁשבּוִרים

 !ְלַנְפִׁשי ַעד ְימֹות עֹוָלם ְמֻנִּדים נּוִחים ַוֲעָלִציםְמ, ְלמֹות ָאִחי

 

 לשוני אשאלה     .ד
 ְּבַחַּיי ַהֲעִלי ָנא קֹול ְיָלָלה: / ְלׁשֹוִני ֶאְׁשֲאָלה ִמֵּמְך ְׁשֵאָלה

 ,ְרצּוץ ִמְׁשָּפט ְוַאְלָמָנה ְגזּוָלה/ ֲעֵלי ָאִחי ְוָאִבי ָכל 
 ;ְוָכל ֶּדֶלת ְנעּוָלה, ְלָכל עֹוֵבר/ ְוַעל ָנִדיב ֲאֶׁשר ָּפַתח ְּדָלָתיו 

 .ְוֵאין טֹוֵרף ְוֵאין עֹוֶׂשה ְנָבָלה/ ֲאֶׁשר ִהְרָעה ְּכֶאָחד ּדֹב ּוָפָרה 
 , קֹול ְּכחֹוָלה–ְּבִמָּטה ְוֲעֵלי ִפי / ְרַחְצִּתיהּו ְוִהְלַּבְׁשִּתיו ְוַׂשְמִּתיו 

 ,ִטיָפִתי ְׂשמֹאָלהְקרּוִעים ַוֲע/ ּוַמַּדי , ְוהֹוַלְכִּתיו ֱאֵלי ִקְברֹו
 .ְוָיַרְדִּתי ְוהֹוַרְדִּתיו ְׁשאֹוָלה/  ְוָיְׁשבּו אֹוֲהַבי ָסִביב ְוַקְמִּתי

 ֲהִׁשיבֹוִתים ְּבִחיָלה". ְוָתנּוַח/ עֹוד ְיֵיִטיב ַהְּזָמן ָלְך "ְוָאְמרּו 
 !ְמנּוָחה ַאֲחֵרי ָאִחי ְקָלָלה/ ֲעֵלי טּוב ַהְּזָמן ַהֶּזה ְוַעל ּכֹל "

 !"ְנׂשא ָיגֹון ְּכמֹו ֶזה לֹא ְיכֹוָלה/ ְלַמַען , ְקָחה ַנְפִׁשי, ִתיֱאָילּו

 

 אמר נא לאשר אתאו ראותו     .ה
 :ְוָיַדי ִׁשְּלחּוהּו ַבֲאַבּדֹו  ֱאָמר ָנא ַלֲאֶׁשר ֶאְתַאו ְראֹותֹו

 !ַעד ֲאֶׁשר ֶאְׁשַּכב ְלִצּדֹו –ְּכמֹו ֵאׁש   ְלעֹוָלם לֹו ְּבִלִּבי ! ְּבֵחי ֵאל ַחי

 

 בר שלמו שנים עשר חדשיםכ .ו
 !ְוֵאין ָמנֹוס ְלָך ִמַּפח ְיקּוִׁשים  ְּכָבר ָׁשְלמּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ֳחָדִׁשים  

 ?ְלָך ָרָקב ְוִרָּמה ַעל ֲאָנִׁשים  אֹו ֲהִתְבַחר, ֲהָמְתקּו ָלְך ְרָגִבים 
 ,ִׁשיםּומֹוָׁשבֹות ְלָך ֵּבינֹות ְיִׁשי  קּום ְוׁשּוָבה ֶאל ְמקֹומֹות, ְּבִחיִרי 
 !ְואֹוִדיָעְך ְקָרַבי ַהֲחָדִׁשים   ,ְוַאִּגיָדה ְלָך ֶאת ִמְלֲחמֹוַתי 
 ,ְוַעְצמֹוָתיו ְּכמֹו ֵעִצים ְיֵבִׁשים  ,ְוֵאיְך ָיקּום ֲאֶׁשר ָנַמק ְּבָׂשרֹו 
 ְוִנְׁשָמתֹו ְּבָׁשַמִים ֲחבּוִׁשים   ְורּוחֹו–ְוהּוא ָחבּוׁש ְּבַאְדָמתֹו  
 !ְוָאַכל ֵמֲעֵלי עֹורֹו ְלבּוִׁשים  ,ְך עֹורֹו ְּבָׂשרֹוְוָאַכל ָעׁש ְּבתֹו 

 
 בנפשי אח .ז

 ,ְּכמֹו ַמִים ְּבֵעת ִצְמָאה ְלִלִּבי ֲאֶׁשר ָהיּו ְּכָתָביו, ְּבַנְפִׁשי ָאח
 !ְיַׁשו ֵזֶכר ְּכָתָביו ֵאׁש ְּבִקְרִּבי  -ִאם ְּכָתב ָּבא ִמְּמקֹומֹו , ְוַהּיֹום

 
 תהלה יש לשומע תפלה    .ח

 ,ְולֹו ָנאָוה ְּתִהָּלה, ָלַעד, ְּבִפי  ,ְּתִהָּלה ֵיׁש ְלׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה
 ,ְּכמֹו ֶׁשֶמׁש ְלָכל רֹוֶאה ְמֻגָּלה ,ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְצָדָקה ִעם ְּבֵני ִאיׁש
 , ְּבָראֹו ַרְך ְוָצִעיר ַּבְּתִחָּלה  –ְלַמַען ָּכל ֲאֶׁשר הּוא ַרב ְוָקֶׁשה 
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 ,ְּבִהָּוְלָדּה ְוהֹוֶלֶכת ְוַדָּלה ּה ֵאל ֲחָזָקהֲאָבל ּתּוָגה ְּבָרָא
 . ְלֵלב ָהְיָתה ְמַכָּלה–ְּכֵראִׁשיָתּה  ְוִאּלּו ִנְׁשֲאָרה תּוָגה ְּבֵלב ִאיׁש
 .ֲאֶׁשר לֹא ִיְסְּפֵרם ָלׁשֹון ּוִמָּלה  ֲחָסִדים ֵמֱאלִֹהים ַלֲאָנִׁשים
 ,ְלָבִבי ִחיׁש ְמַבָּלהְלָבִבי ֶאת  ֲאִני ַׂשְחִּתי ְבֶאְבִלי ִכי ְמִגַּנת
 ְוַהּיֹום ּבֹו ְלִהְתַנֵחם ְמִסָּלה   –ְוָהָיה ִמְּדָאָגה ַצר ְּכִּמְׁשעֹול 

 ,ְּבַׂשר ָאִחי ְוָרַקב ּתֹוְך ְמִחָּלה  ְוָזָבה ַדֲאָגִתי ַּכֲאֶׁשר ָזב
 ,ְוֶאְׁשֶאה ַבֲעדֹו ִכְׁשאֹון ֲהֻמָּלה ְוִעִּתים ִיְכְמרּו ַרְחַמי ְוֶאּׁשֹם

 ְלָבבֹו ֵרק ְוַהָּותֹו ְנַקָּלה ַאַּפק ְּברֹב ִעִּתים ְּכמֹו ִאיׁשְוֶאְת
 .ְוִיְרָּפא ֵאת ֲאֶׁשר ָמַחץ ְוִחָּלה  ,ְוָכָכה ַיֲחֶלה ַהּצּור ְוִיְמַחץ

 ִאִּמי ֲחֻתָּלה-ְוָׁשת ָעָפר ְלֶבן ֲאֶׁשר ָׁשת ֶאת ֲחֻתָּלתֹו ֲעָרֶפל
 ,ר לֹו ְּבַחְסּדֹו טּוב ְּפֻעָּלהְוִיְזּכֹ  ְיַכֵּפר ֶאת ְּפָעָליו ַהְּנסֹוִגים
 !ְסֻגָּלתֹו ְיַׁשֶּוה לֹו ְסֻגָּלה  ְוִעם ָאבֹות ֲאֶׁשר ַזּכּו ְוָהיּו

 

 קרב דומה  .14
 ,ֲאֶׁשר ָּכל ִאיׁש ְלַׂשֶחק ָּבה ְיַאֶּוה ְקָרב ּדֹוֶמה ְברֹאׁשֹו ֶאל ְיֵפיָפה  

 . ִיְבֶּכה ְוִיְדֶוהֲאֶׁשר ָּכל ׁשֹוֲחָרּה  ְוסֹופֹו ַּכְּזֵקָנה ַהְּמאּוָסה  

 

 אינק מרורה .15
 ּוְלחּור ְּבֵני ֶפֶתן ֱאִהי מּוָבל  ִאיַנק ְמרֹוָרה ִמְּׁשֵדי ֶאְפֶעה

 .ְולֹא ֶאְלַחם ְּבַפת ָנָבל, ִּכיַלי  ְולֹא ֶאְעבֹר ְּבַרְגַלי ַעל, ִלְׁשּכֹן

 

 אחר דבריך ואז תישיר .16
 ְולֹא ֶתְחָטאֶאת ָּכל ֲאָמֶריָך   ַאֵחר ְּדָבֶריָך ְוָאז ַּתְיִׁשיר

 .מֹוֶרה ְולֹא ַיְחִטיא ֱאֵלי ִחָּטה  ִּכי ֵכן ְיַאֵחר ֶּבן ְקָׁשתֹות ַרב
 

 בני עשר מעטים  .17
 ְמֵתי ֵׂשֶכל ְמַעִּטים ֵהם ְּכמֹוֶהם ְוָכָכה, ְּבֵני עֶׁשר ְמַעִּטים ֵהם

 .ֲאֶׁשר ּבֹו ִנְקְּבצּו ַיַחד ְׁשֵניֶהם  ְויֹוֵתר ִנְמֲעטּו ֵמֶהם ּוֵמֶהם

 

  יענו עשיראנשים .18
 ְּבָכבֹוד ַרב ּוַבֶּיַׁשע  ֲאָנִׁשים ַיֲענּו ָעִׁשיר
 .ְּפָׁשִעים לֹו ְּבִלי ֶפַׁשע   ְוִיְבזּו ָרׁש ְוָיִׂשימּו

 
 אם תעזב אח   .19
 ַּכּיֹום ְּבַאְהָבה ְיָׁשָנה  ִאם ַּתֲעזֹב ָאח ְוָתקּוץ  
 .ִּבְנָין ֱהִקימֹו ְבָׁשָנה  ִּתְהֶיה ְכהֹוֵרס ְּבָׁשָעה  
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 בעת תרצה להתחכם  .20
 ,ְּדַבר ָּתִמים ְוֵאת ִּדְבֵרי ְמַעֵּקׁש   ְּדרֹׁש ֵאת–ְּבֵעת ִּתְרֶצה ְלִהְתַחֵּכם   
 .ְוַתְלִמיָדְך ֲאֶׁשר ִמָּמְך ְמַבֵּקׁש   ,ּוִמּדֹוֵרׁש ְּכמֹוָתְך, ּוִמּמֹוָרְך  

    
 בעת תדל  .21
 ְמזֹוֶניָך ְוַאל ִּתְׁשַאל ְלִאיִׁשים   ְרַכב ַעל ַּגב ֲאִרי ֶאל–ְּבֵעת ִּתַּדל   
 .ְלָבָבְך ַּתֲעִציב ֶטֶרם ֲאָנִׁשים  -ְלַמַען ִּכי ְבָחְמָּדְך , ְוַאל ַּתְחמֹד  

 

 בלב תהי מבין .22
 ְוָלֵכן ֵלב ְׁשקֹד ּוְקֵנה, ָלָרע  ַּבֵּלב ְּתִהי ֵמִבין ֲאֶׁשר ֵּבין טֹוב

 . ֲאֶׁשר ִיּתֹץ ְּכמֹו ִמְבֶנהַיְחׁשֹב   ,ֲאֶׁשר ִיּתֹץ ְּבִלי ֵלָבב, ַּכָּמה

 

 יסיתך רע בשיחים .23
 .ְוִדְבֵרי ִׁשיר ְלַרּמֹוָתְך ְיעֹוֵרר/ ְיִסיָתְך ַרע ְּבִׂשיִחים ַּכֲחלֹוִמים 

 !ֱאֶמת הּוא ּכֹל ֲאֶׁשר ָאַמר ְמׁשֹוֵרר/ לֹא ָכל ֲחלֹום ָיקּום ְוַגם לֹא , ְּבִני

 

 היישירו מלכים .24

 !ְוֵהם ַעְצָמם ְּפַתְלּתֹוֵלי ְפָעִלים  –ָּקל ֲהַיְיִׁשירּו ְמָלִכים ַעם ְמֻע
 !ְּבִלי ֵעִצים ֲאֶׁשר ִעּוּו ְצָלִלים   ְוֵאיְך ִייַׁשר ְּבַיַער ֵצל ְמֻעָּות

  

 פעמים ירחקו ממך .25
 ְוִיְתָקְרבּו ְרחֹוִקים, ֲאֶׁשר ָקְרבּו  ְּפָעִמים ִיְרֲחקּו ִמָּמְך ֲחָפִצים
 .ְיִהי נֹוֵפל ְּבתֹוְך ַמִים ֲעֻמִּקים   –ים ּוָבז ַמִים ֲאֶׁשר ַּפְרָסה ְמַכִּס

 

 אשר יגע וקנה .26
 ְוִלּבֹו ֵמֲאֶׁשר ָּבם ֵרק ְוֵרָקם   ֲאֶׁשר ָיַגע ְוָקָנה לֹו ְסָפִרים
 . ְולֹא ָקם–ּוָבא ָלקּום , ְמַאת ֶרֶגל   ִּפֵּסַח ֲאֶׁשר ָחַקק ֲעֵלי ִקיר

 

 שלשה יעשמו  .27
 :ַחָּיתֹו ְוָכל ָרֵמי ְלָבבֹותְּב   ְׁשלָׁשה ַיֲעֵׂשמֹו ָּכל ְמַסֵּכן

 .ְקָרבֹות, ְּבַצר ַאִּמיץ, ְוִהְתָּגרֹות  ,ְוֶחְבַרת ַהְּמָלִכים, ְסַחר ַהָּים

 

 רום ואל תעמד .28
 ֲאָבל רּום ְלַעִיׁש, ַוֲאָרצֹות  ְוַאל ַּתֲעמֹד ֵּבין ְׁשָחִקים, רּום
 .ָלִיׁשְוִאְמָצה ְּכ, ַהְמֻעִּנים   לֹא ְכמֹו ׁשֹור ּוֶפֶרד, ֶוֱאַמץ
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 תבונת איש במכתבו .29
 ְוָכל ִׂשְכלֹו ְּבִפי ֵעטֹו   ְּתבּוַנת ִאיׁש ְּבִמְכָּתבֹו
 .ֲעַלת ֶמֶלְך ְּבַׁשְרִביטֹו   -ְוִיַּגע ִאיׁש ְּבֵעט ֶאל ַמ

 

 אמרה שמח  .30
 ְׂשַמח ַּבֲעבּור ִהִּגיֲעָך ֵאל ֱאֵלי: "ָאְמָרה

 ְולֹא ָיְדָעה" ָׁשִנים ֲחִמִּׁשים ְּבעֹוָלָמְך 
 י ֵאין ֲחֻלָּקה ְּבֵעיַני ֵּבין ְימֹוַתי ֲאֶׁשרִּכ

 .ָעְברּו ּוֵבינֹות ְיֵמי נַֹח ֲאֶׁשר ֶאְׁשְמָעה 
 ְוִהיא, ֵאין ִלי ְבעֹוָלם ְלַבד ָׁשָעה ֲאִני ָבּה

 .ַתְעמֹד ְּכֶרַגע ְוַאַחר ֵּכן ְּכָעב ָנְסָעה 

 

 אחי התתמה .31
 ִחי ֲהִתְתַמּה ַּבְּתָלאֹות ֲאֶׁשר ָּבאֹותָא

 ִאיׁש ְּבָצרֹות ְוָדָבר ָרע-ֹות ֲעֵלי ֶבןׁשֹונ
 ׁשּוָבה ְּתַמּה ָלְך ִמְּלָבבֹו ֲאֶׁשר ָיכֹול
 .ָהִכיל ְּתָלאֹות ַהְמֻׁשּנֹות ְולֹא יקַרע

  

 אצפה אלי שחק  .32
 ,ְוַאִּביט ְּבֶאֶרץ ֶאת ְרָמֶׂשיָה / –ַצֶּפה ֱאֵלי ַׁשַחק ְוכֹוָכָביו ֲא

 . ְיִציָרה ְמֻחָּכָמה ְּבַמְעֶׂשיָה/ְוָאִבין ְּבִלִּבי ִּכי ְיִציָרָתם 
 ,ְּתפּוִרים ְּבלּוָלאֹות ְקָרֶסיָה/ ְראּו ֶאת ְׁשֵמי ָמרֹום ְּכמֹו ֻקָּבה 

 ,ְּתַׁשַּלח ְּבתֹוְך ָאחּו ְּכָבֶׂשיָה/ ְוַסַהר ְוכֹוָכָביו ְּכמֹו רֹוָעה 
 ,ְסִפיָנה ְמַהֶּלֶכת ְּבִנֶּסיָה/ ְּכִאּלּו ְלָבָנה ֵּבין ְנִׂשיֵאי ָעב 
 ,ְּתַהֵּלְך ְוַתְׁשֶקה ֶאת ֲהַדֶּסיָה/ ְוָעָנן ְּכַעְלָמה ַעל ְּפֵני ִגָּנה 

 ,ְׂשָעָרּה ֲעֵלי ֶאֶרץ ְרִסיֶסיָה/ ְוָעב ַטל ְּכמֹו ַנְעָרה ְּתַנֵער ִמן 
  –ְלִליָנה ְוַחְצרֹוָתם ֲאבּוֶסיָה / ְוׁשֹוְכִנים ְּכמֹו ַחָּיה ֲאֶׁשר ָנְטָתה 

 ,ְּכיֹוָנה ֲאֶׁשר ַהֵּנץ ְיִניֶסָה/ ַתת ָמֶות ְוֻכָּלם ְינּוסּון ֵמֲח
 .ֲאֶׁשר ִׁשְּברּו ָכִתית ֲחָרֶסיָה/ ְוסֹוָפם ְלִהַּדּמֹות ְלַצַּלַחת 

 

 ארץ לאדם בית כלוא  .33
 ֶאֶרץ ְלָאָדם ֵּבית ְּכלּוא ָכל ָיָמיו

 :ָלֵכן ֲאִני אֹוֵמר ֱאֶמת ַלָּסָכל
 ָּתרּוץ ְוָׁשַמִים ְסִביבֹוֶתיָך

 .קּום ְוֵצא ִאם ּתּוָכל, ִריםֲעָב-ִמָּכל
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 בשנה או שנתיים לילד .34
 ,ְרִחיָׁשה ֵיׁש ְּכִצְפעֹוֵני ְנָחִׁשים/ ְּבָׁשָנה אֹו ְׁשָנַתִים ְלֶיֶלד 

 .ְּבֶאֶרץ ַּכְּגִדי ֵבינֹות ְּתָיִׁשים/ ּוֶבן ֶעֶׂשר ְיַקֵּפץ ֵּבין ֲאבֹוָתיו 
 ,ֵאר ּוִמְתַהֵּדר ְלָנִׁשיםְלִהְתָּפ/ ּוֶבן ֶעְׂשִרים ֲאהּוב ַלֵּלב ְואֹוֵהב 

 .ְוַׁשְחרּותֹו ְוהֹודֹו ֶּבן ְׁשלִׁשים/ ְוִיְתָנֶאה ְוִיְתָּגֶאה ְבכֹחֹו 
  –ְּבַאְרָּבִעים ְלֵרָעיו ַהְיִׁשיִׁשים / ְוִיַּתֵּמם ְוִיְתַחֵּבר ְּבבֹואֹו 

 .ִּׁשיםְּבִלּבּון רֹאׁש ְוָזָקן ֶּבן ֲחִמ/ ְוִייַקץ ִמְּׁשַנת ַיְלדּות ְוַׁשְחרּות 
 .ֲעֵלי ִאיׁש ֵעת ֲאֶׁשר ָיבֹוא ְבִׁשִּׁשים/ ּוַבְלהֹות ַהְּזָמן עֹוְברֹות ְוָׁשבֹות 

 .ְּכֵאב זֶֹקן ְוִנְכֶאה ֵבין ְקדֹוִׁשים/ ּוִמִּׁשִּׁשים ְלִׁשְבִעים ֶנֱאָנח ִמן 
 ,ְּבַמְלֻּכְדּתֹו ּוֶפָחיו ַהְיקּוִׁשים/ ְוִיְלּכֹד ַהְּזָמן ֶאת ֶּבן ְׁשמֹוִנים 
 .ְולֹא ֵיַדע ְקִציִרים ֵמֲחִריִׁשים/ ְוִיְתָעְרבּו ְלֶבן ִּתְׁשִעים ְּדָרָכיו 

 ,ְלֵתַמּה ֵיְלכּו ֵאָליו ֲאָנִׁשים / -?  ּוִמי ִיַּגע ְלֵמָאה–ּוֶבן ֵמָאה 
 .ְמאּוס ַאִחים ְמגָֹאל ַהְּלבּוִׁשים/  ֲאִחי תֹוָלע ְוִרָּמה –ּוֶבן ָמֶות 

 !ְלָבִבי בֹו ְוגּוִפי ֶלֳחָדִׁשים/ י ְלקֹוֵנן ֲהלֹא ַאְחִּביר ְּדַבר ֶנִה

 
 הלינותי גדוד  .35
 ֲהָרסּוָה ְיֵמי ֶקֶדם ְקִציִנים/ ֲהִלינֹוִתי ְגדּוד ָּכֵבד ְּבִביָרה   

 .ְוַתְחֵּתינּו ְבָעֶליָה ְיֵׁשִנים / –ְוָיַׁשּנּו ֲעֵלי ַגָּבּה ְוִצָּדּה 
 ?ִּמים ָׁשְכנּו ָבזֹאת ְלָפִניםְוַע/ ֵאי ְקָהִלים : ְוִדַּבְרִּתי ְלִלִּבי

 ְוַדִּלים ַוֲעָבִדים ַוֲאדֹוִנים/ ְוֵאי בֹוִנים ּוַמְחִריִבים ְוָׂשִרים 
 ?ּוָבִנים ַוֲאֵבִלים ַוֲחָתִנים/ ּומֹוִליִדים ְוַׁשּכּוִלים ְוָאבֹות 
 ְּבָיִמים ַאֲחֵרי ָיִמים ְוָׁשִנים/ ְוַעם ַרב נֹוְלדּו ַאַחר ֲאֵחִרים 

 ,ְוֵהם ַהּיֹו ְּבֵלב ֶאֶרץ ְׁשכּוִנים / –ל ְּפֵני ֶאֶרץ ְׁשֵכִנים ְוָהיּו ַע
 , ֵמֲחֵצִרים ַנֲעָמִנים–ְוָעָפר / ְוֶקֶבר ָחְלפּו ֵמַאְרְמנֹוָתם 

 .ְׁשָללּונּו ְנָפִׁשים ַוֲעָדִנים / –ְוִאּלּו ֶהֱעלּו רֹאָׁשם ְוָיְצאּו 

 !י ְוֵאֶּלה ַהֲהמֹוִניםֱאִהי ָאִנ/ ֱאֶמת ָּכֵהם ְלָמָחר , ַנְפִׁשי, ֶאֶמת

 

 יפו נכסים  .36
 ָיפּו ְנָכִסים ַאְך ְּבבֹא ָרָעה
 ִאיִׁשים ֲעֵלי הֹוָנם ְיֻנָּגפּו
 ַמה ָּנֲאָוה ָזָנב ְלֻתִּכים ַאְך
 .ָּכְבדּו ְּבָזָנב יֹום ְיֻרָּדפּו

 

 התשוב עשות חטא .37
 ֲהָתׁשּוב ֲעׂשֹות ֵחְטא ֶהֱעִציָבְך ָמָחר

 בֹון ַהֵחְטאְולֹא ַתֲעמֹד ֵמֵחְטא ְלִעְּצ
 ְּכיֹוָנה ֲאֶׁשר ָׁשְחטּו ְּבֵקן ָּבֶניָה
 .ְוֵתֵלְך ְוָתׁשּוב ַעד ֲאֶׁשר ִּתָּׁשֵחט
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 סרוחים על יצועיהם .38
 ְסרּוִחים ַעל ְיצּוֵעיֶהם ְּבאֹוָצר
 ֲאֶׁשר ָיִציץ ְוַיְׁשִּגיַח ְּבֶאְׁשָנב

 ְוִאיׁשֹון, ְיַׁשְנֶּתם ִמְּבִלי ׁשֹוֵמר
 .ֵּתיֶכם ְּכַגָּנבְזַמן ַיְחּתֹור ְּבָב

    

 שאל מתים  .39
 ְׁשַאל ֵמִתים ְוַיִּגידּו ְלָך סֹוד
 ְיִציָרָתְך ְוֶחְטָאְך קּום ּוַבֵּקר

 ֲהתֹאַמר ֵאין ְלָך יֹוֵצר ּוֶפה ָלְך
 !ְּתַׁשֵּקר: ְּבכֹל ֵאֶבר ְיַדֵּבר ָלְך

 

 

 תשחק בי בילדותך .40
 ְּתַׂשֵחק ִּבי ְּבַיְלדּוָתְך ְלַמַען

 זֶֹקן ְוֵׂשיָבהְרִאיַתִני ֲאִחי 
 ֲאִני ָזֵקן ְוָרִאיִתי ֲחָרִׁשים
 .ְלַנַער ַיֲעׂשּו ִמָּטה ְוֵתיָבה

 

 זמן סורר ומורה .41
 ְזַמן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ַעל ְּגִביִרים

 ִנָּׂשא ּוָמרֹום-ּוֵמִניַע ְלָכל
 ּומֹוִסיף נֹוד ְלִנְפָרִדים ְוָׂשם ֵּבין
 .ְׁשֵני תֹוִמים ְּכֵבין ָצפֹון ְוָדרֹום

 

  על שוק טבחיםעברתי .42
 ּבֹו צֹאן ּוְׁשָוִרים ַעל ָיָדם / –ָעַבְרִּתי ַעל ׁשּוק ַטָּבִחים 
 ,ָּבא יֹום ֵאיָדם, ְועֹוף ָלרֹב/ ּוְמִריִאים ַרב ִּכְדַגת ַהָּים 
 .ׁשֹוְחִטים ַרִּבים ָיִריקּו ָדם/ ּבֹו , ּבֹו ָדם ָקָפא ַעל ַּגב ָּדם

 ,ִּבְכִלי ָּכל ִאיׁש ָצָדם, לַּכחֹו/  ָצִדים ּוְדַגת ָים –ּוְלִצּדֹו 
 .אֹוֶפה ּוְבַלְיָלה לֹא ָרַדם/  ַּבּיֹום –ּוְלִצָּדם ׁשּוק ַמְאֶפה 

 ,ִמֶּזה מֹוִליִכים ֶאת ֵציָדם/ , ִמֶּזה אֹוְכִלים, ִמֶּזה אֹוִפים
 ,ַוָּיֶבן ִלִּבי ֶאת סֹוָדם /–ִמֶּזה נֹוְׂשִאים ֶאל ָּבֵּתיֶהם 

 ?ּכֹה ָיְכלּו ֵאֶּלה ֵמעֹוָדם/ ה ַעל ָמ: ָואַֹמר ָלעֹוְמִדים
 ִּבְגִויָעָתם ּוְבמֹוָלָדם/ ָמה ֶהְבֵּדל ֵּבין ֵאֶּלה ָלֶכם 

 ?ּוְבמוָׁשָבם ּוְבַמְעָמָדם/ ּוְבנּוָמָתם ּוְבַהִעיָרם 
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 ,ָאֵכן לֹא הְׁשִמיָדם, ָלֶכם/ לּוֵלי ִכי צּור הּוא ִהְטִעיָמם 

 !ּו ֶאת ַמֲאִביָדםֵהם ֶהְאִביד / –ִאּלּו ָנַתן ָּבֶהם רּוַח 
 ,ָּכֶכם ַעל ֶאֶרץ ַלְהִניָדם/ ָלֶהם ֶנֶפׁש ָּכֶכם ַּגם ֵלב 

 .אֹו ֵעת לֹא יֹוִליד מֹוִליָדם/ לֹא ִנְמָצא ֵעת לֹא ֵמת ּבֹו ֵמת 
 :ּוְנִסיִכים ָּגאּו ִבְכבֹוָדם/ ָלזֹאת ָיִׂשימּו ֵלב ַזִּכים 

 !ל ָהָאָדםֵיְדעּו ִּכי ֶזה ָכ/ , ִאם ָיִבינּו סֹוד ָהעֹוָלם

 

 

 חסדאי-יוסף אבן

 
 הלצבי חן גבורת און  .1

 ְלִהְתַעֵּטף ְרִדיד אֶֹפל ְּכַׂשְלָמה/ ֲהִלְצִבי ֵחן ְּגבּוַרת אֹון ְוָעְצָמה 
 ְּבִעי ִמְדָּבר ְמעֹון ַּפַחד ְוֵאיָמה/ ְוִלְרעֹות ּכֹוְכֵבי ֶנֶׁשף ְוִלְתעֹות 
 –?  ְנָבִלים ֶאל ְמהּוָמהּוֵמֶהְמַית/ ְוָלֵצאת ֵמֲחָדִרים ֶאל ֲחָרָדה 
 ,ְוִנְצַטֵּיד ְּבַפֵחי ַהְּתנּוָמה/ ֲעֵדי ִנְלַּכד ְּבַחְבֵלי ַהֲחלֹומֹות 

 , ְּבֵחָמה– ְוהּוא ֵמִקיץ –ֲאֶׁשר ִיְמַנע /  ְּבָרצֹון – ְוהּוא  ִנְרָּדם –ְוָאִריִתי 
 .ָמהֲעִסיס ִּפיהּו ְּבכֹוֵסי ַאֲחָל/ ְוִהְׁשַקִני ְּבַיד ֵׁשָנה ֲעֵרָבה 

 ְמִריקֹות מֹר ֲעֵלי ַרָּקה ֲאֻדָּמה/ ָׁשַדי ְקֻוּצֹות   ּוֵבין–ְוָׁשַכְבִּתי 
 ְוָהָּׂשּפה ְמַנֶּׁשֶקת ְלַחָּמה/ ְוַהָּיִמין ְמַחֶּבֶקת ְלָבָנה 

 .ְוָהֶעֶרׂש ְּבָכל ּבֶֹׂשם ְּפטּוָמה/ ְוַהִּמָּטה ְמֻקֶּטֶרת ְלבֹוָנה 
  ְוִהֵּנה ֵאין ְמאּוָמה–ֱהִקיצִֹתי  / ֲעֵדי ִכי, ְוָנַעְמִּתי ְבֶחְזיֹוִני

  –ּומֹר עֹוֵבר ְיַחֶּיה ַהְּנָׁשָמה / ֲאָבל ֵריַח ְיׁשֹוֵבב ַהְּנָפׁשֹות 
 ֲאֶׁשר ִמֵּלא ְפֵני ָכל ָהֲאָדָמה/ ְּכֵׁשם ָנִגיד ְוָיִחיד ַרב ְׁשמּוֵאל 

 , ְלחֹוָמהְוֻהַּקם ָעל ְּבתֹוְך ַעּמֹו/ ֲאֶׁשר ָּגַדל ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִמְגָּדל 
 .ְמכֹון ָּכבֹוד ֲעֵלי רֹאׁש ָעׁש ְוִכיָמה/ ּובֹו ֻחַּדׁש ְלִׁשְבטֹו ַהְמֻקָּדׁש 

 !ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְּבֵהיַכל ֵאל ְּפִניָמה/ ְוָאְמָנם ִּכי ְׁשמּוֵאל הּוא ְׁשמּוֵאל 
 ?ְוִאם ָעַמד ְלגֹוָרלֹו ְבָעְצָמה/  ֲהַנְעָלה עֹוד ְּבאֹובֹות –ּוִמי ִיַדע 

 !ְוֻתָּמתֹו ְוַדְרּכֹו ַהְּׁשֵלָמה/  ֲהלֹא ִהּנֹו ְבִצְדקֹו – ֵאינֹו ְוִאם
 ,ְּתֻבַּקׁש ָּדת ֱאלִֹהים ַהְּתִמיָמה/ ּוִמִּפיו , ְׂשָפָתיו ִיְׁשְמרּו ַדַעת
 ,ּוַמְעָללֹו ְּכמֹו ֶפֶלג ְּבָצָמא/ , ּוַמְהָללֹו ְּכָיֵרַח ְּבִהּלֹו

 .ְוַהִּמְׂשָרה ֲעֵלי ִׁשְכמֹו ֲחתּוָמה/ ְוַהַּמְעָלה ֲעֵלי ִכְתפֹו ְצרּוָרה 
 . ֲעֵדי ָיַדע ְמקֹוָמּה–ְוַהִּביָנה / ,  ֲעֵדי ָעַמד ְּבסֹוָדּה–ְוָתר ָחְכָמה 
 ,ְּבֵעת ָצָרה ְלַצְלָמֶות ְמֻדָּמה/  ְּכמֹו ַׁשַחר ְמִאיָרה –ֲאִחי ֵעָצה 

 ,מֹו ְכִלָּמה ְּתַכֵּס–ְוָכל ָּפִנים / , ְוָכל ֶמֶלְך ְלאֹור ָּפָניו ְיַהֵּלְך
 .ְוָכל יֹוֵעץ ְּכָרֵחל ֶנֱאָלָמה/ ְוָכָל ָׂשִרים ְלָפָניו ַּכְּׁשָוִרים 

 , ְׁשָמָמה–ְוֶאל ִזְכרֹו , ְבַאְהָבתֹו/ ֲאֶׁשר ַנְפִׁשי ְׁשכּוָנה , ֲאדֹון ַנְפִׁשי
 ,ּוִמּנַֹער ֲעֵלי לּוחֹו ְרׁשּוָמה/ ְוַאְהָבתֹו ְּבתֹוְך ִלִּבי ְּכתּוָבה 

 ,ְלָך ִביָנה ְוָעְרָמה, ְלָך ֵדָעה/ , ְלָך רּוַח ְיֵתָרה, ָמהְלָך ָחְכ
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 .ְורַֹחב ֵלב ְּכֵבין ִמְזָרח ְלָיָּמה/ , ְורַֹחב ָיד ְּכמֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש
 ,ְוהּוא ִנְבֶזה ֲחַדל ּתַֹאר ְוקֹוָמה / –ְלָך ָהֵעט ֲאֶׁשר ִנְכָּבד ְוֶנְחָמד 

 , ּוָמֵלא תְֹך ּוִמְרָמה–ֲאִחי ִרָּמה / , ָרה ְוקֹוֶנה הֹוד ּוִמְׂש–ְּפִרי ָקֶנה 
 . ְמאּוָמה– ְוהּוא ַרְגִלי –ְולֹא ִיְׁשֶוה / , ְנׂשּוא ָפִנים ְוִאיׁש ַחִיל ְּבָרְכבֹו

 , ִאם ְלֶחֶסד אֹו ְנָקָמה–ְוֻרּקֹו / ,  ְׁשֵני ִחִּצים ְׁשנּוִנים–ְׁשֵני ִׁשָּניו 
 .ָּבִצים ְּבָכל ֶמִׁשי ְוִרְקָמהְמֻׁש/ ְוַסִּפיִרים ְיַפֵּזר ֶאל ְסָפִרים 
 ,ֲעֵלי ָכל ַאֲהָבה ָגְּדָלה ְוָעְצָמה/ ְוַאְהָבִתי ְלֶבן ּפָֹרת ְיהֹוֵסף 

 ,ְוָצְפַנת ַּפֲעֵנַח ָּכל ְסתּוָמה/ ְלגּור ַאְרֵיה ְוֶיֶלד ַּׁשֲעׁשּוִעים 
 הֲעֵלי ַמְעַין ְּפִליִלָּיה ְוָחְכָמ/  ְוִציץ ָּפַרח ְּבַמֵּטה ַהְּקָהִתי 

 :ְוֶעֶלם ַרְך ְמָבֵאר ַּתֲעלּוָמה/ ְצִעיר ָׁשִנים ְמַׁשְעֵׁשַע ְּבִמְׁשָנה 

 !ְוהּוא ֵמֶהם ְלֵאל ַׁשַּדי ְּתרּוָמה/ ְּכִאּלּו ָכל ְּבֵני ַהּדֹור ְּתבּואֹות 
 .ְּבַנְפׁשֹו ַהְּתִמיָמה ַהֲחָכָמה/ ַהְּקׁשּוָרה , ְּפִדיִתיהּו ְּבַנְפִׁשי

 !ְלִמָּלִתי ְׁשֵּתי ָאְזֵני ְמִזָּמה/ ְוַהֵּטה , ִּמיְנִגיד ַע, ְׁשָמֵעִני
 ,ְּתׁשּוַרת ַאֲהָבה ַזָּכה ְקדּוָמה/ , ְקָחה ִׁשיָרה ְמֻיֶּׁשֶרת ְיָׁשָרה

 ,ְמֻעֶּטֶפת ְּבֶעְדֶיָה ְּכַעְלָמה/ , ְמֻעֶּלֶפת ְּבֵכֶליָה ְּכַכָּלה
 . ְוִהֶּנָה ְיתֹוָמה– ְוִאם ָלּה ָאב/ ,  ְוִהיא ָלַעד ְּבתּוָלה–ֲארּוָסּה ַאְּת 
 ,ְׁשֵני ַאִחים ְּפֵליַטת ַהְּנַׁשָּמה/ , ְּגאֹוִני, ּוִפְקדֹוִני ְבָיֶדָך

 ,ְוַאְדָמָתם ְּבֵעיֵניֶהם ְּכַאְדָמה/ ֲאֶׁשר ֵהָּמה ְבַנְחָלָתם ְּכָזִרים 
 .ֲאַזי ָנדּו ֱאֵלי ַקְצֵוי ֲאָדָמה / –ְולּוֵלא ִצְּלָך ָנטּוי ֲעֵליֶהם 

 ,ְלָראֵׁשי ַהְיִׁשיָבה ַהְּנִעיָמה/ ם ְּבַמְהָלָלְך ְוָגְדָלְך ְוָׂשא ָׁשלֹו
 .ְלַנְפִׁשי ִמְּתׁשּוָקָתם ֲעגּוָמה/ ַהְּקרֹוִבים , ֲאִציַלי ַהְרחֹוִקים

 !ֱאלֵֹהינּו ְלנֹוֶפֶלת ְּתקּוָמה/ ְּבַחֶּייָך ְוַחֵּייֶהם ְיַמֵהר 

 

 

 שלמה אבן גבירול

 

  לשירי שוחרי דעת .1
 ְּתבּוָנה, ּבֹוֲעִרים ָּבָעם, ּוִבינּו ְּפנּו ָנא, ֵרי ַדַעתְלִׁשיִרי ׁשֹוֲח

 ְוַגם הּוא יֹוְרֶכם ַעל ָּכל ְטמּוָנה  ְיַלֶּמְדֶכם ְצפּוֵני ַהְּתבּונֹות 
 ְּדעּו ִׁשיִרי ְוֵתְדעּו ָהֱאמּוָנה ְוַאל ִּתְפנּו ְלִדְבֵרי ִריק ְוֶהֶבל
  ּוַבְעלֹו ַחי ֲעֶדָּנה–יר ֵמת ְוַהִּׁש  ְוִׁשיר ַרע ַיֲהרֹג ֶנֶפׁש ְּבָעָליו
 !ֲעלֹות ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ַהְּלָבָנה  ְוַהּטֹוב ַיֲעֶלה ִזְכרֹו ְלעֹוָלם

 
 אני השר    .2

 ,ֲאִני ִכּנֹור ְלָכל ָׁשִרים ְונֹוְגִנים/ ,  ְוַהִׁשיר ִלי ְלֶעֶבד–ֲאִני ַהַּׂשר 
 .אֵׁשי ַהְּסָגִניםּוִמְגָּבעֹות ְּבָר/ ְוִׁשיִרי ַּכֲעָטָרה ַלְּמָלִכים 

 !ַהְּׁשמִֹנים-ְוִלִּבי ָבן ְּכֵלב ֵּבן / –ְוִהֵּנִני ְבֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ְׁשנֹוַתי 
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 אתן לאלי עז  .3

 ָהֵאל ֲאֶׁשר ִּתֵּכן ְזבּול ַּבֶּזֶרת   –ֵּתן ְלֵאִלי עֹז ְוַגם ִּתְפֶאֶרת ֶא  
 ָדר ְוהֹוד ַלֲעֶטֶרתַוְיַעְּטֵרם ָה  ָרא ְׂשָפַתִים ְוָׂשם ֶּפה ֶלֱאנֹוׁשָּב  

 ֵאל יֹוְצָרם ָּבזֹאת ּוָבַאֶחֶרת  ם ִלְּמָדם ַּדַעת ְלָהִבין ִנְפְלאֹותַּג  

 ָאַסף ְׂשַפת קֶֹדׁש ְלאֹם ִנְפֶזֶרת   ֵּבר ְׁשלֹמֹה ַהְּסָפַרִּדי ֲאֶׁשרִּד  

 סֹוֵבר ְפֵלָטָתם ֲאֶׁשר ִנְׁשֶאֶרת  ָוֱאִהי, ְׁשִקיף ְלָבִבי ַעל ֲעַדת צּורִה  

 קֶֹדׁש ְוִכְמַעט ָהְיָתה ֶנְעֶּדֶרת  ֵאְדָעה ִּכי ִנְׁשְמָדה ֵמֶהם ְׂשַפתָו  

 ִלְׂשַפת ְיהּוִדית ָהְיָתה ַמֶּכֶרת  ָרה ְלׁשֹוָנם ִמְּלׁשֹון ִעְבִרית ְולֹאָז  

 ִבְלׁשֹון ְּבֵני ֵקָדר ֲאֶׁשר קֹוֶדֶרת  ְצָים ְמַדֵּבר ָּבֲאדֹוִמית ַוֲחִציֶח  

 ַּגם ָצְללּו ָבֶהם ְּכמֹו עֹוֶפֶרת  ָּבם ְּבַמְעַמֵּקי ְתהֹוםַבע ְסגֹור ִלָט  

 ָעצּור ְּבִכְליֹוַתי ְּכֵאׁש ּבֹוֶעֶרת   ַסף ְּכֵאָבם ַעל ְּכֵאִבי ַוְיִהיָי  

 ִלִּבי ְּכִכּנֹור אֹו ְכָים ִּכֶּנֶרת  ְראֹות ְּפָתִאים ֶיֱהָמיּון ֶיֱהֶמהִּכ  

 ְוֵאיָכה ִיְקְראּון ִאֶּגֶרת, ֵסֶפר  עּוא ָיְדעּו ָחזֹון ְוַגם לֹא ָיְדלֹ  

 ַיד ִמי ְלהֹוִציא ָהֳאִני חֹוֶתֶרת  י ַיֲעֶלה ִעְורֹים ְּבֵלב ָים ָטְבעּוִמ  

 לֹא טֹוב ֱהיֹות ֵעין ַעְּמָך ִעֶּוֶרת  ֵעיְנָך ִּכי ִנְפְקָחה: ֹוַעץ ְלָבִבינ  

 ְּבזֹאת ֵמֵאל ְלָך ַמְשֹּכֶֹרתִּכי ֵיׁש   ים ֶּפה ְלִפּיֹות ִנְסְּכרּו ָכִאְּלִמיםִׂש  

 ָוֶאְגֲעָרה בֹו ַבֲחַמת ִמְגֶעֶרת  ,ְּבׁשּוִרי ִּכי ֲאִני ָצִעיר ְליֹום, ְחִּתיַׂש  

 ַיד ֶּבן ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ְמאֹד ָקֶצֶרת  ל ִּכי ֵלַבב ַנַער ְּכַבַער ֶנֱחָׁשבַע  

 ֲעבֹר ַעל ֶקֶרתָוֶאְׁשְמָעה קֹול ַי  ָנה ְלָבִבי ַעד ְקָרַאִני ֲחלֹוםָּפ  

 ִּכי ַיד ֱאלֹוַּה אֹוְתָך עֹוֶזֶרת  קּום ֲעֵׂשה: ֹוֵעק ְּבָאְזַני ֶּבֱאׁשּון ֵלילצ  

 ִכּי לֹא ְזֵקִנים ִיְתְמכּו כֹוֶתֶרת  ּוָמה ְוַאל ּתֹאַמר ֲהלֹא ַנַער ֲאִניק  

 ִּכי ֵמֲאדָֹני ָהְיָתה ִנְגֶזֶרת  ָמה ְלזֹאת ַקְרִני ְמאֹד ָוֵאְדָעהָר  

 ַעל ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ְּתִהי נֹוֶדֶרת  ְוָאְמָנם ַיד ֱאנֹוׁש, ִּתי ְלִפי ִׂשְכִליַׁש  

 ִּדְקּדּוק ְׂשַפת קֶֹדׁש ֱהיֹות ִנְבֶצֶרת  ֹות ֵסֶפר ְּבסֹודְרִּתי ְבִלִּבי ַלֲעׂשַּת  

   
  ראה שמש  .4

 ,ְלִמְכֶסהְּכִאּלּו ָלְבָׁשה תֹוָלע / ְרֵאה ֶׁשֶמׁש ְלֵעת ֶעֶרב ֲאֻדָּמה 
 ,ְורּוַח ָים ְּבַאְרָּגָמן ְּתַכֶּסה/ ְּתַפֵּׁשט ַּפֲאֵתי ָצפֹון ְוָיִמין 

 ,ְּבֵצל ַהַּלְיָלה ָּתִלין ְוֶתְחֶסה/  ָעְזָבה אֹוָתּה ֲעֻרָּמה –ְוֶאֶרץ 
 .ְּבַׂשק ַעל מֹות ְיקּוִתיֵאל ְמֻכֶּסה/ ְּכִאּלּו , ְוַהַּׁשַחק ֲאַזי ָקַדר
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 שאלוני כאלו     .5
 ?ֱאֶמת ִּכי ֵרֲעָך ָיָדיו ְּכמֹו ָעב  :ֵאלּוִני ְּכִאּלּו ֵהם ְּתֵמִהיםְׁש

 .ּוִמִּנְדַבת ְלָבבֹו ֵמת ְּבָרָעב  ֶנְאְסרּו ֵמרֹב ְּפתַֹח: ֲעִניִתים

 
 נחר בקראי גרוני    .6

 ָּדַבק ְלִחִּכי ְלׁשֹוִני   ִנַחר ְּבָקְרִאי ְגּרֹוִני
 ֵאִבי ְואֹוִניֵמרֹב ְּכ  ָהָיה ְלָבִבי ְסַחְרַחר
 ִמֵּתת ְּתנּוָמה ְלֵעיִני   ָּגַדל ְיגֹוִני ְוָחַדל

 ִיְבַער ְּכמֹו ֵאׁש ֲחרֹוִני   ַּכָּמה ֲאַיֵחל ְוַכָּמה
 ?ּוְלִמי ֲאַסֵּפר ְיגֹוִני  ֶאל ִמי ֲאַדֵּבר ְוָאִעיד

 ָעַלי ְויֹאַחז ְיִמיִני  ְמַרֵחם, לּו ֵיׁש ְמַנֵחם
 ַאִּגיד ְקֵצה ִעְּצבֹוִני  ֶאְׁשּפְֹך ְלָבִבי ְלָפָניו
 .ֶאְׁשקֹט ְמַעט ִמְּׁשאֹוִני   אּוַלי ְּבָזְכִרי ְיגֹוִני
 ּוְׁשַמע ְּכמֹו ָים ֲהמֹוִני  ְקַרב ָנא, ׁשֹוֵאל ְׁשלֹוִמי

 ֵיַרְך ְלרֹב ִּדְראֹוִני   –ִאם ֵיׁש ְלָבָבְך ְּכָׁשִמיר 
 ִניַעל ַּדְעְּתָך ַדֲאבֹו  ֵאיְך ַּתֲחׁשֹב ִּכי ֲאִני ַחי
 ?ַיְחׁשֹב ְׂשָמאִלו ְיָמִני  ַהְמַעט ֱהיֹוִתי ְבתֹוְך ַעם

 !ִּכי ִאם ְּבֵביִתי ֲארֹוִני   ֲאָבל לֹא ְבִמְדָּבר–ִנְקָּבר 
 ָצִעיר ְוָיִחיד ְוָעִני  , ְּבִלי ֵאם ְולֹא ָאב, ִנְכָאב

 ֵרַע ְלַבד ַרֲעיֹוִני  ְוֵאין ִלי, ִנְפָרד ְּבִלי ָאח
 ֶאְמזֹג ְּדָמַעי ְּבֵייִני  ָמַעיֶאְמסְֹך ְּבָדִמי ְד

 ֶטֶרם ְּכלֹות ִצְּמאֹוִני  ֶאְצָמא ְלֵרַע ְוֶאְכֶלה
 ֵּבין ַּתֲאָוִתי ּוֵביִני  ְּכִאּלּו ְׁשָחִקים ְוֵחיָלם
 יֹוֵׁשב ְּבֶׁשֶבת ְיֵעִני  ֶנְחָׁשב ְּכמֹו ֵגר ְותֹוָׁשב
 ִניִלּבֹו ְּכֵלב ַּתְחְּכמֹו  ֵּבין ָּכל ְּפַתְלּתֹל ְוָסָכל
 ֶזה ַיֲחִליק רֹאׁש ְוָיִניא  ֶזה ַיְׁשְקָך רֹאׁש ְּפָתִנים
 ".ִּבי ֲאדֹוִני: "יֹאַמר ְלָך  ָיִׂשים ָאְרּבֹו ְבִקְרּבֹו

 ִמְהיֹות ְּכָלִבים ְלצֹאִני   ִנְמֲאסּו ִלי ֲאבֹוָתם–ַעם 
 !ִּכי ִאם ְצָבעּום ְּבָׁשִני  –לֹא ַיֲאִדימּו ְפֵניֶהם 
 !ֵהם ַּכֲחָגִבים ְּבֵעיִני  –יָנם ֵהם ַּכֲעָנִקים ְּבֵע

 :ִעִּמי ְּכמֹו ִעם ְיָוִני  ִּבְׂשֵאת ְמָׁשַלי ְיִריבּון 
 !"ִּכי ֶזה ְלֹשֹון ֶאְֹשְקלֹוִני  ַּדֵּבר ְׂשַפת ַעם ְוִנְֹשַמע"

 ִּכי ִקְּלׁשֹוִני ְלׁשֹוִני  ַעָּתה ֲאִדֵּקם ְּכמֹו ִטיט
 ?ה ַפֲעמֹוִניַמה ַּיֲעֶׂש  –ִאם ָאְזְנֶכם ִלי ֲעֵרָלה 
 ָלֵׂשאת ְזַהב ַׂשֲהרֹוִני  לֹא יּוְכלּו ַצְּואֵריֶכם
 ִּפיֶהם ְלַמְלקֹוׁש ֲעָנִני  לּו ָפֲערּו ַהְּפָתִאים

 ּבֶֹׂשם ֲעַנן ִקְּנמֹוִני   –ָנַטף ְּבָׂשִמי ֲעֵליֶהם 
 !ִּכי גֹוי ְּכמֹו ֶזה ְׁשֵכִני  אֹוי ַלְּתבּוָנה ְואֹוי ִלי
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 ָּכאֹוב ְוַכִּיְּדעֹוִני  ימּוןַדַעת ֱאלִֹהים ְיִׂש
 ָאִׁשית ְּבמֹו ַׂשק ְמלֹוִני  ַעל זֹאת ֲאֵיִליל ְוֶאְסּפֹד
 ֵׁשִני ֲחִמיִׁשי ְוֵׁשִני  ָאכֹף ְּכַאְגמֹון ְוָאצּום
 ?אֹו ַמה ְּיִהי ִבְּטחֹוִני  ַמה ֶּזה ֲאַיֵחל ֲאִני עֹוד
 !ילֹא ֶתֱחֶזה ָּבּה ְרצֹוִנ   –ֵעיִני ְבֵתֵבל ְּתׁשֹוֵטט 
 ֵּתַקל ֲאָדָמה ְבָאְזִני  ִּתיַקר ְּתמּוָתה ְבֵעיִני
  –ִלְטמֹן ְּבֻחִּבי ֲעוֹוִני   ִאם יְׂשְט ִלִּבי ְלַדְרָּכּה
 .ֵיֵרד ְּבֵחיִקי ְזדֹוִני  ָיׁשּוב ֲעָמִלי ְברֹאִׁשי
 !ִּכי ִעם ְּכבֹוָדּה ְקלֹוִני  ַנְפִׁשי ְּכבֹוָדּה ְּתָמֵאן
 לֹא ַיֲעלֹז ָּבּה ְּגאֹוִני  םלֹא ֶאֱעלֹז ָּבּה ְלעֹוָל
 !"ְּפלֹוִני, סּוָרה ְׁשָבה ּפֹה"  לּו ָקְראּו ִלי ְבֵני ָעׁש
 ָּכעֹל ֲעֵלי ַצְּוארֹוִני   ִּכי ָהְיָתה ָהֲאָדָמה

 ?לּוֵלי ְׂשֵאת ִעְּורֹוִני  ַמה ִּלי ֲאִני עֹוד ְּבֵתֵבל
 לּו ָמְצָאה צּור ְמעֹוִני  ַנְפִׁשי ְּבמֹוִתי ְתַרֵּנן

 ִלְהיֹות ְּבָׂשִרי ְמכֹוִני  קּוץ ְּבַחַּיי ְוֶאְמַאסָא
 .ֹוִני ְׂשׂש–ּוְביֹום ֲאסֹוִני   , ֲאסֹוִני–ֹוִני ִּכי יֹום ְׂשׂש

 ִּכְכלֹות ְּבָׂשִרי ְואֹוִני  ִאיַגע ְלָהִבין ְוֵאַדע
  ְמזֹוִני–ְוֵעֶקב ְרזֹוִני   , ֲהָנָחה–ִּכי סֹוף ֲאָנָחה 
 ְּכִמְצַות ְׁשלֹמֹה ְזֵקִני  ֵּפׂשֲאַח, ֶאְדרֹׁש ְּבעֹוִדי

 ְיַגֶּלה ְתבּוָנה ְלֵעיִני  אּוַלי ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות
 .ִמָּכל ֲעָמִלי ְוהֹוִני  ִּכי ִהיא ְמָנִתי ְלַבָּדּה

 
  יחשב לבבי  .7

  –ִּכי ַמֲעֵׂשהּו ַמֲעֵׂשה ָנבֹון   ַיְחׁשֹב ְלָבִבי ַּבֲעלֹות ֶׁשֶמׁש
 .ִיַּקח ְּבֵני ַעִיׁש ְלֵעָרבֹון  רֹוֵעת ָהָאָדָמה ָׁשֲאָלה אֹו

 
 הנה בנות עגור   .8

  ְולֹא ֻלְּמדּו–ָׁשרֹות ֲעֵלי פֹארֹות   ִהֵּנה ְבנֹות ָעגּור ֲאֶׁשר נֹוֲעדּו
 ?ְולֹא ֶתֱחדּו,  ְולֹא ִתְׁשּתּו–הֹוֵלְך   ֵאיְך ִּתְׁשְמעּו קֹוָלם ְּבִגַּנת ֱאגֹוז
 ְוִנָּצִנים ְּבַגן ֻיְּלדּו, ָחָדׁש  ַמה טּוב ֲעָנִפים ִחְּדָׁשמֹו ְזַמן
 .ִׂשיִחים ְּכָׂשִחים ֶזה ְלֶזה ִיְּקדּו  ֵעת ַּתֲעבֹר רּוַח ֲעֵליֶהם ֲאַזי
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 כתב סתיו     .9
 ָּכַתב ְסָתיו ִּבְדיֹו ְמָטָריו ּוִבְרִביָביו

 ּוְבֵעט ְּבָרָקיו ַהְּמִאיִרים ְוַכף ָעָביו 
 ַאְרָּגָמןִמְכָּתב ֲעֵלי ַגן ִמְּתֵכֶלת ְו 

 .לֹא ִנְתְּכנּו ָכֵהם ְלחֹוֵׁשב ְּבַמְחָׁשָביו 
 ,ְּבֵעת ָחְמָדה ֲאָדָמה ְפֵני ַׁשַחק, ָלֵכן 

 .ָרְקָמה ֲעֵלי ַבֵּדי ֲערּוגֹות ְּככֹוָכָביו 

 

 עת נצבו כנד      .10
 ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ֵאל ְוַיְמֶסָה  ֵעת ִנְּצבּו ַכֵּנד ְרִסיֶסיָה  
 ֵעת ִיְּטפּו ָעַלי ֲעִסיֶסיָה  ה ִיְּטפּו ָתִמידַעל ַהְּזמֹוָר  
 ָבּה ָּכל ֲחַבֶּצֶלת ְקָרֶסיָה  ָּפְתָחה ָלנּו, ָּתִציץ ֲערּוָגה  
 ִּכי ֵיְצאּו ִלְקַראת ֲהַדֶּסיָה  ִּתְׁשַלח ְלַאֵּפינּו ְקטֶֹרת מֹר  
 !ֶסָה ֶּפן ְּתבּו–ִּתֶּתן ְלָך ִציץ   ִּתֶּתן ְלָך ָכל ִציץ–ִאם ַּתֲהלֹך   
 ִמָּתֳאָרּה אֹורּו ְׁשִביֶסיָה  ְּפֵני ַכָּלה–ּוְדמּות ְּפֵני ֶׁשֶמׁש   
 ְּבִלי רֹוֵדף ְיִניֶסָה, ָּתנּוס  ֵמֵעת ְלֵעת ַעל ִרְצַפת ַּגְלַּגל  
 ְמַרֶּקֶדת ְּבסּוֶסיָה, ֶמֶלְך  ַעד ִּכי ֲחַׁשְבנּוָה ְלִמְרֶּכֶבת  
 ֶסף ְמֻצֶּפה ַעל ֲחָרֶׁשיָהֶכ  ִּתְרֶאה, ִאם ַּבֲערּוָגה ַתֲעבֹר  
 ָחרּוץ ְיַרְקַרק ַעל ֲאָפֶסיָה ִּתְרַּפד, ּוְבֵעת ְּפנֹות יֹום ַלֲערֹב  
 ִתְׁשַּתֲחֶוה ֶאֶרץ ְלעֹוֶׂשיָה ַּתְחׁשֹב ְּבֵעת ֶלְכָּתּה ְׁשחֹוַח ִּכי  
 .ָהֵאל ְּבַאְרָּגָמן ְיַכֶּסָה  ּוְבַמֲהָרּה ָלבֹוא ְּתַדֶּמה ִּכי  

 

 ים עבי שחק   .11
 ִּכי ַהְּסָתו ָזַעף ּוָפָניו ָרעּו  ָעֵבי ְׁשָחִקים ַּכְּׁשָוִרים ָּגעּו
 ַסְרֵני ְּבַקְרֵני יֹוְבִלים ָּתָקעּו ְּכמֹו, ּוְכמֹו ְּתָרִנים ִיְרְּדֵפם ַסַער
 ַאף ּכֹוְכֵבי בֶֹקר ְּבאֹוָרם ָלעּו  ּוְבֵני ְׁשָחִקים ָּבֲעָרֶפל ָּתעּו

 ִנְבָקעּו–ְוֵעת ִּכי ִנְבְקעּו, ֶאֶרץ ָפיו ַעל ְּפֵניֶׁשֶמׁש ְנָׂשָאם ָעל ְּכָנ
 ַקּלּו ְּכמֹו ֶנֶׁשר ֲאַזי ָנָסעּו ְוֵעת, ֵאיְך ָּכְבדּו ֶנְגָּדָּה, ֵאיְך ָעְמדּו

 ַעד ְׁשאֹול ָנָגעּו, ֻקַּצץ ְּפִתיִלים ְוָעב, ַּפֵחי ְגָׁשִמים ִרְּקָעם רּוַח
 ִכין ְּתָלֶמיָה ֲעֵדי ִנְזָרעּוֵה ִנַחת ְגּדּוֶדיָה ְוַגם, הּוא ִהְרָוּה

 סֹודֹות ְיָדָעם ִאיׁש ְולֹא נֹוָדעּו ָּגָלה ְיבּול ָהִרים ֲאֶׁשר ִנְסַּתר ְּכמֹו
 .ָחיּו ֲעֵצי ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ָּגָועּו ָּכל ַהְּסָתו ָּבכּו ֲעָנָניו ַעד ֲאֶׁשר
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 לאטך דברי שירך                       12.
 ,ִמִּפיְך ְיקָֹרא" ְׁשַמע"ֲאֶׁשר ִקְרַית / , ְּדבֹוָרה, ִׁשיֵרְךְלִאֵּטְך ַּדְּבִרי 

 ,ּוַמֶּתֶזת ְּבֵזֶכר ָרם ְונֹוָרא" / ֶאָחד"ְמַיֶחֶדת ּוַמְאֶרֶכת ְּב
 .ְוָׂשם ָלְך ַלֲהדֹף אֹוְיֵבְך ְמרֹוָרה/ ֲאֶׁשר ָנַתן ְּדַבׁש ַּתַחת ְלׁשֹוֵנְך 
 . ְּכבּוָּדה ַאְּת ְוָלְך ִמְׁשַּפט ְּבכֹוָרה /–ֲהלֹא ִאם ַאְּת ְּבֵעיַנִיְך ְקַטָּנה 

 .ְּכֶׁשֶרץ עֹוף ֲאָבל ִצּפֹור ְטהֹוָרה/ ְוֵאיֵנְך , ֲחמּודֹות ִטֲהרּו אֹוָתְך

 

 הלא נפשי תהי פדיון    13.                        
 .ְלִמי אֹורֹו ְּכאֹור ֶחֶרס ֲהלֹא ַנְפִׁשי ְתִהי ִפְדיֹון

  –ְׁשֵתה כֹוס ְוֱאסֹר ֶקֶרס   :ְקָרַאִני ְבֵחֶלק ִּפיו
 !ְּכִצְפעֹוִני ְּבִפי ֶפֶרס   ְוַהַּיִין ְּבִפי ַבְקּבּוק

 ?ּום ֶחֶרס ְּבתֹוְך ֶחֶרסְלׂש   ֲהִיָּתֵכן: ֲעִניִתיהּו
 ְיגֹוָניו ַיֲהרֹס ֶהֶרס   ְולֹא ָיַדע ְלָבִבי ִּכי

 .ׂשְּכִמְׁשַּכב עֹוג ֲעֵלי ֶעֶר  ֲאֶׁשר ּבֹו ִיְׁשְּכבּו ֶבַטח

 

 חקר ואהב 14.                           
  -!" ְמָצא ֶפֶלס ְלַאְהָבָתְך ּוַמְעָּגל/ ְיִדיִדי ִיְּגַעִני " ֲחקֹר ֶוְאַהב"

 ֲעִדיָנה ָיְׁשָבה ֶאְצִלי ְּכֵׁשָגל/ ֲעֵדי ַׁשְרִּתי ְּבָחְקִרי ָהֲאָהִבים 
 ?א ְוִתְתַּגלְמֻסֶּתֶרת ְולֹא ֵתָר/ ְוַעד ָאן ַאֲהַבְתֶכם "ְואֹוֶמֶרת 

 ,ְוִׁשית ֶחְרֵמׁש ֲעֵלי ָקָמה ּוַמָּגל/ ְוַהָּקִציר ְּבַכִּׁשיל ִיְקְצרּוהּו 
 !"ֲהלֹא ָׁשַלח ְוָקָרא ַלֲאִביַגל/ ִיַׁשי ְּבֶעֶצם ַאֲהָבתֹו -ּוֶבן

 
 שמעה ודם   .15

 ָאדֹם ֲאֶׁשר ָּבא ֵמֱאדֹום  ִרְגָעה ְודֹם, ִׁשְמָעה ְודֹם
 .לֹא ַאֲהַבת ַאְנֵׁשי ְסדֹום  ָבלֲא, ָלֵאל ֲאַהְבִּתיָך

 
 הגנבת וכחשת  .                16

  –ְוָסַתְרָּת ּוָפַרְצָּת ְּגֵדרֹות / ֲהָגַנְבָּת ְוִכַחְׁשָּת ֲאָמַרי 
 ?ְלִהָּמֵצא ְלָך ֵעְזָרה ְבָצרֹות/ ְוִקִּויָת ְלִהְתַנֵּׂשא ְבִׁשיַרי 
 ?ַהְסִּתיר ֵמֲעֵלי ֵתֵבל ְמאֹורֹותְל/ ִאיׁש -ֲהיּוְכלּון ַלֲעלֹות ַׁשַחק ְּבֵני
 ?ֲהִייְבׁשּון ִמְּדִלי ֶאָחד ְיאֹורֹות: / ְוַהָּדָבר ְמאֹד ָנֵקל ְּבֵעיַני

 

 תשובתך משובתך  .10
 ,ּוִמֶּליָך ְמאֹד ַּדּקֹות ְוַדּלֹות/ ְּתׁשּוָבְתָך ְמׁשּוָבְתָך ְתָׂשֵהד 

 . ָרפֹות ְוכֹוְׁשלֹותּוִבְרֶּכיָך ְּבָך / –ְוָגַנְבָּת ְוָאַחְזָּת ֲחרּוַזי 
 :ִׁשיר ְּבַמְעלֹות-ְוַאל ַּתַעל ְּבִמְזַּבח/ , ְלַקח מּוָסר ְוַהְׂשֵּכל, ְקֵנה ִביָנה

 !ְמבּוֶׁשיָך ְוֶעְרָוְתָך ְלַגּלֹות/  ְּתַמֵהר –ְוִאם ַּתַעל ְּבַמְעלֹוָתיו 



Cole, Dream of the Poem 

 29

 

 ערום מבלי מלבוש  .11
 ֶנֶפׁש ְּבִקְרּבֹו-ים ְולֹאַחִּי-ְולֹא/ ְוָערֹום ִמְּבִלי ַמְלּבּוׁש ּוִמְכֶסה 

 .ְוהּוא הֵֹרג ְּכֵחץ ָׁשנּון ְּבָאְרּבֹו/ ּוִמִּפיו ִּתֲהַלְך ָחְכָמה ּוִביָנה 

 

 להיות               אם תאהב .12
  –ִאם ַנְפְׁשָך ָתגּור ְׁשִביֵבי ֶפֶלד / , ִאם ֶּתֱאַהב ִלְהיֹות ְּבַאְנֵׁשי ֶחֶלד

 ,עֶׁשר ְולֹא ָכבֹוד ְוַגם לֹא ֶיֶלד / ָהֵקל ְיָקר ֵּתֵבל ְוַאל ַיִּׁשיֲאָך
 .מֹות ִמְּבִלי ֵבן ַּכֲאֶׁשר ֵמת ֶסֶלד/ , ֵיַקל ְּבֵעיֶניָך ְמאֹד ָקלֹון ְוִריׁש

 .ִמן ַהְּׁשֵאר ִּתְׁשַאר ּוִמן ַהֶּגֶלד/ ְּבַיַען ִהיא ְלַבד , ַּדע ַנְפְׁשָך ֵהיֵטב

 

              אני האיש אשר שנס אזורו .13
 ,ְולֹא ֶיֶרף ֲעֵדי ָיקּום ֱאָסרֹו/ ֲאֶׁשר ִׁשֵּנס ֲאזֹורֹו ֲאִני ָהִאיׁש 

 ,ְוַנְפׁשֹו ָמֲאָסה ִלְׁשּכֹן ְּבָׂשרֹו/ ֲאֶׁשר ִנְבַהל ְלָבבֹו ִמְּלָבבֹו 
 ְוִאם ּכּור ַהְּזָמן ֶׁשַבע ְּבָחרֹו / –ּוָבַחר ַּבְּתבּוָנה ִמְּנעּוָריו 
 .ְוִיְפרֹץ ֶאת ְּגֵדרֹו, ר ִיַּטעֲאֶׁש/ ְוִיּתׁש , ְוַיְהרֹס ָּכל ֲאֶׁשר ִיְבֶנה

  –ְוֶיֶלד ִמְּבנֹות ָיִמים ְסָגרֹו /  לּוֵלי ֲאֶׁשר ִּתיַקד ְּתָלָאה –ְוָגׁש 
 . ֲחָקרֹו–ּומֹוַסד אֹוְצרֹות ֵׂשֶכל / ְלַקְצֵוי ַמֲעלֹות ָחְכָמה ּומּוָסר 

 ,ֵארֹוְצפּוֵני ַתֲעלּומֹות ִאיׁש ְׁש/ ְוַדע ִּכי לֹא ְיַגֶּלה ַעד ְיַכֶּלה 
 .ְוִהְׁשִּכים ַהְּזָמן ִלְדרׁש ְמִחירֹו / –ְוָקִניִתי ְתמֹול ֶׁשֶמץ ְּתבּוָנה 

 ,ְוִאם לֹא ַיֲחבׁש ַהּיֹום ֲחמֹורֹו/ ,  ֶאְרְּכָבה ִלְדרׁש ְּתבּוָנה–ְועֹוִדי 
 .ַּבל ֲהֵפרֹו, ֲאָבל ָיִקים ֱאָסרֹו/ ְולֹא ֶיְחַלׁש ְלָבִבי ִמְזַמִּני 

 .ְולֹא ָיבֹוא ְלִאיׁש ִּבְלִּתי ְמגֹורֹו / –ֲאֶׁשר ָּבא , ָּדַעיְמֻי, ְוָיגְֹרִּתי
 ,ְלָבב ּוָברֹו-ְוַהַּסַהר ְטָהר/ , ַכף-ְוַהַּׁשַחק ְנִקי, ְּבֵעת לּוִני

 ,ְוהֹוַרִני ְּבאֹור ָנהֹג ְוהֹרֹו/ ְנָהַגִני ֲעֵלי ָאְרֵחי ְתבּונֹות 
 .ְּבכֹורֹו-ֹורֹו ְּכָאב ַעל ֶּבןֲעֵלי א/ , ְּבַפְחִּדי ִמְּתָלאֹות, ְוָחַמְלִּתי

 ,ּוָפַרׂש ַעל ְּפֵני ַסַהר ֲאֵפרֹו/ ְורּוַח ִׁשְּלָחה בֹו ִמְפְרֵׂשי ָעב 
 .ְוִתָּׁשֵען ְלָעב ַעד ִּכי ְתֵקרֹו/ ְּכִאּלּו ִאְּוָתה ֶזֶרם ְּגָׁשִמים 

 ,ְוֶהָעָנן ְקָברֹו, ְּכִאּלּו ֵמת/ ְוַסַהר , ְוַׁשַחק ֶהֱעָטה ַקְדרּות
 .ְּבעֹורֹו-ִּכְבכֹות ֲאָרם ַעל ֶּבן, ְּבכֹות/ כּו ַאֲחָריו ָעֵבי ְׁשָחִקים ּוָב

 ,ְוַרַעם ַּבֲחִנית ָּבָרק ְּדָקרֹו/ ִׁשְריֹון ֲאֵפָלה  ְוָלַבׁש ַלְיָלה
 ,ְּכִאּלּו הּוא ְמַׂשֵחק ַעל ְּדָברֹו/ ְוַהָּבָרק ֲעֵלי ַׁשַחק ְמעֹוֵפף 

 .ְוָעפּו עֹוְרֵבי חֶׁשְך ְּבׁשּורֹו/ ף  ְּכָנָפיו ַּכֲעַטֵּלֲאֶׁשר ָּפַרׂש
 ,ְלָבִבי ִמְּׁשֵני ָפִנים ֲאָסרֹו/ ְוֵחֶפץ , ְוָסַגר ַמְחְׁשבֹוַתי ֵאל

 .ְוִהְתעֹוֵרר ְּכִגּבֹור ִמְּמצֹורֹו / –ְוָאַסר ַּבֲעבֹות חֶׁשְך ְלָבִבי 
 ,ירֹוֱאׁשּון חֶׁשְך ֱהִמ, ְלאֹור ַסַהר/ ַוֲאַקֶּוה , ְיִדיַדי, ּוַבל אֹוִחיל

 .ְוַעל ֵּכן ָמְנעּו ִמִּני ְמאֹורֹו/ , ְּכִאּלּו ִקְנאּו ָעִבים ְלַנְפִׁשי
 .ְּכִגיל ֶעֶבד ֲאֶׁשר ָאדֹון ְזָכרֹו/ ְוָאִגיל , ְוַאְׁשִקיף ֵעת ְיַגל ָּפָניו
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  –ְוֵעת ָירּוץ ֲאַזי ִיְמַעד ֲאׁשּורֹו / , ְּבִהָּלֵחם ֱאנֹוׁש ֻיַּכת ֲחִניתֹו

 !ְולּו ָיִשֹים ְּבֵבית נַֹגּה ְּדִבירֹו/ , קּו אֹותֹו ְתָלאֹותְוֵכן ִאיׁש ַיְדְּב

 

 ולב נבוב  .14
 ,ְוגּוף ִנְרֶאה ְוֶנֶפׁש ַנֲעָלָמה/ ְוֵלב ָנבּוב ְותּוִׁשָּיה ְסתּוָמה 
 :ְולֹא ָשֹשֹֹון ְלָאָדם ָּבֲאָדָמה/ ְוֶאֶרץ ׁשֹוֲחֶריָה ִיְמְצאּו ַרע 
 , ְוָאָמה, ְוִֹשְפָחה ִיְּסָרה ַמְלָּכה/ , ְוֶעֶבד ַיֲהרֹג ַהּיֹום ֲאדֹוָניו

 .ְוֵכן ַהַּבת ְּבָאִביָה ְוִאָּמּה/ ּוֵבן ָיקּום ֲעֵלי ָאִביו ְוִאּמֹו 
 ! ְמהּוָמה–ֲאֶֹשר ַהּטֹוב ְּבֵעיֵני כֹל / , ָרֲאָתה ֵעיִני ְּבֵתֵבל, ְיִדיַדי

 .ש ְוִרָּמהְוִיָּשֹא ַאֲחִריתֹו ּגּוֹ/ ְיֵמי ַחֵּיי ְאנֹוֹש ִיָּשֹא ֲעָמִלים 
 .ְוַתַעל ַהְּנָֹשָמה ַלְּנָֹשָמה/ ְוָתֹשּוב ָהֲאָדָמה ָלֲאָדָמה 

 

 אהבתיך כאהבת איש  .15
 ְּבָכל ִלּבֹו ְוַנְפֹשֹו ּוְמאֹודֹו ֲאַהְבִּתיְך ְּכַאְהַבת ִאיֹש ְיִחידֹו  
 ְלָהִבין סֹוד ְּפֻעַּלת ֵאל ְיָלדֹו ְוַשְֹשִֹּתי ַעל ְלָבֶבָך ֲאֶֹשר ָּתר  
 ּוִמי ָיִבין ּוִמי ֵיַדע ְיסֹודֹו  ָבר ְמאֹוד ָעמֹק ְוָרחֹוקְוַהָּד  
 ְוָעֶליָך ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבסֹודֹו ֲאָבל ַאִּגיד ְלָך ָדָבר ְֹשַמְעִּתיו  
 ְלַמַען ּכֹל ֲאֶֹשר ַהּכֹל ְּבָידֹו  –ֲחָכִמים ָאְמרּו ִּכי סֹוד ֱהיֹות ּכֹל   
 ְּכמֹו חֹוֵֹשק ֲאֶֹשר ִנְכַסף ְלדֹודֹו ֵיֹשְוהּוא ִנְכַסף ְלשֹּומֹו ֵיֹש ְּכמֹו   

 .ְּבָאְמָרם ִּכי ְבָראֹו ַעל ְּכבֹודֹו  ְואּוַלי ֶזה ְיַדּמּו ַהְּנִביִאים 
 .ְקֵנה מֹוֵפת ְלַמַען ַהֲעִמידֹו  ְוַאָּתה, ֲהִֹשיבֹוִתי ְלָך ָּדָבר 

 

 טרם היותי  .16
 .ן ְוִהְמִציַאִניַהָּשֹם ְלֵיֹש ַאִי/ , ֶטֶרם ֱהיֹוִתי ַחְסְּדָך ָבַאִני

 ?ָעְצִמי ְּבכּור ָיַצק ְוִהְקִּפיַאִני/ ּוִמי ? ִמי הּוא ֲאֶֹשר ִרֵּקם ְּתמּוָנִתי
 ?ֶּבֶטן ְֹשאֹול ָּפַתח ְוהֹוִציַאִני/ ּוִמי ? ִמי הּוא ֲאֶֹשר ָנַפח ְנָֹשָמה ִבי
 ?ִמי ִלְּמַדִני ִבין ְוִהְפִליַאִני/ ? ִמי ִנֲהַגִני ִמְּנעּוַרי ַעד ֲהלֹם

 .לֹא ָאִני, ֱאֶמת, ַאָּתה ֲעִשֹיַתִני/ ָאְמָנם ֲאִני חֶֹמר ְּבֶקֶרב ָיְדָך 
 .ִּכי ֶהֱעִרים ָנָחֹש ְוִהִֹּשיַאִני/ , אֹוֶדה ֲעֵלי ִפְֹשִעי ְולֹא אַֹמר ְלָך

 !ֶטֶרם ֱהיֹוִתי ַחְסְּדָך ָבַאִני/ ֲהלֹא ? ֵאיָכה ֲאַכֵחד ִמְּמָך ֶחְטִאי

 

 שלשה נוסדו יחד .17
 :ְיִׂשימּון ִזְכְרָך ָּתִמיד ְלָפַני/ , נֹוְסדּו ַיַחד ְלֵעיַניְׁשלָׁשה 
 .ְוֵהם ָעַדי ְלֵעַדי ֶנֱאָמַני/ ,  ֲאִני ַאְזִּכיר ְׁשֶמָך–ְלָׁשֶמיָך 

 .ְּבַרְקעֹו ֶאְזְּכָרה רַֹקע ֲאָדַני/ ,  ְיעֹוֵרר ַמֲחַׁשְבִּתי–ְמקֹום ִׁשְבִּתי 
 !ֲאדָֹני, ַנְפִֹשי, ְּבָכל ֵעת ָּבֲרִכי: / י ְּבַהִּביִטי ְּבִקְרִּב–ֲהִגיג ִלִּבי 
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 שחר אבקשך  .18
 .ֶאְערְֹך ְלָפֶניָך ַׁשְחִרי ְוַגם ַעְרִּבי/ , צּוִרי ּוִמְׂשַּגִּבי, ַׁשַחר ֲאַבֶּקְׁשָך

 .ִּכי ִעיְנָך ִתְרֶאה ָכל ַמְחְׁשבֹות ִלִּבי/ , ִלְפֵני ְגֻדָּלְתָך ֶאְעמֹד ְוֶאָּבֵהל
 ?ּוַמה ּכַֹח רּוִחי ְּבתֹוְך ִקְרִּבי, ַלְעׂשֹות/  ַהֵּלב ְוַהָּלׁשֹון ַמה ֶּזה ֲאֶׁשר יּוַכל

 !אֹוְדָך ְּבעֹוד ִּתְהֶיה ִנְׁשַמת ֱאלֹוַּה ִּבי/ ַעל ֵּכן , ִהֵּנה ְלָך ִתיַטב ִזְמַרת ֱאנֹוׁש

   

 שער פתח דודי  .19
 !קּוָמה ְּפַתח ַׁשַער, ַׁשַער ְּפַתח ּדֹוִדי

 .ַּגם ִנְׁשֲעָרה ַׂשַער, ִּכי ִנְבֲהָלה ַנְפִׁשי 
 ְוָרם ִלָּבּה, ִלי ָלֲעָגה ִׁשְפַחת ִאִּמי

 .ַיַען ְׁשמַֹע ֵאל קֹול ַצֲעַקת ַנַער 
 ִמִּני ֲחצֹות ַלְיָלה ֶּפֶרא ְרָדַפִני 

 .ַיַער-ַאְחֵרי ֲאֶׁשר ָרַמס אֹוִתי ֲחִזיר 
 ַהֵּקץ ֲאֶׁשר ֶנְחַּתם הֹוִסיף ֲעֵלי ַמְכאֹוב 

 . ַוֲאִני ַבַער–ין ִלי ְוֵאין ֵמִב, ִלִּבי 

 

 שתי בך מחסי בפחדי  .20
 ,ַׁשִּתי ְבָך ַמְחִסי ְּבַפְחִּדי ְוֶחְרָּדִתי

 .ְוִׁשְמָך ְּבֵעת ָמצֹור ַׂשְמִּתי ְמצּוָדִתי 
 , ְוֵאין עֹוֵזר–ִלְשֹמֹאל ְוַעל ָיִמין ַאִּביט  

 !ִּכי ִאם ְּבָיֶדָך ַאְפִקיד ְיִחיָדִתי 
 ְנַתִּתיָךִמָּכל ְיָקר ֶאֶרץ ֶחְלִקי  

 .ּוִמָּכל ֲעָמִלי ַאְּת ִחְׁשִקי ְוֶחְמָּדִתי 
 ,ִהֵּנה ְּברֹב ַאְהָבה ֶאְׁשֶּגה ְבָך ָּתִמיד 

 !ֵעת ֵּתת ְזִמירֹות ָלְך ָהְיָתה ֲעבֹוָדִתי 

 

 שלח רוחך  .21
 ַׁשַּלח רּוֲחָך ְלַהֲחיֹות ִּגְוֵינּו

 ְלַקְדמּוָתּה ְּתׁשֹוֵבב ַנֲחַלת ִצְבֵינּו
 ּכֹל ִיָּמֵצא ִּפְרֵינּוִמְּמָך טֹוב ַל

 ֲהלֹא ַאָּתה ָּתֹשּוב ְּתַחֵּינּו

 
 שנאנים שאננים  .29

 ,ִיְלָהבּו/ ְּכִניצֹוִצים / ַׁשֲאַנִּנים / ִׁשְנַאִּנים 
 ,ִיְצָהבּו/ ְּכֵעין ָקָלל / ּוַמֲעֵטיֶהם / ַלֲהֵטיֶהם 
 ,ִיְרָהבּו/ ְּבקֹול ַרַעׁש / ִמְתַנֵּשֹא / מּול ִּכֵּסא 

 :ֶיֱאָהבּו/ ְלַהְקִּדיׁש ֵאל / ֶזה ָלֶזה / ַמֲחֶזה ֵהן ְּב 
 !ָהבּו, ְּבֵני ֵאִלים, ָהבּו ַלאדָֹני 
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 ,ֲהִּנְקָּבע/ ְּבַתְחִּתית ֵּכס / ִעִּלּיֹות / ְלָך ַחּיֹות 

 ,ַהִּנְצָּבע/ ֲאזּוֵרי ִזיו / ְוַחְׁשַמִּלים / ְוֶאְרֶאִּלים 
 ,ֲחנֹות ַאְרַּבע / -ְיהֹודּון ַמ/ ְוִהָּלְתָך / ְּתִהָּלְתָך 

 ,ְוִֹשיר ַיַּבע/ ְלָך ֶזֶמר / ְוֶזה ַיְמִריץ / ֶזה ַיְעִריץ 
 :ִנָּצבּו/ ְּבִמְֹשְמרֹוָתם / יֹום ְוַלִיל / ְּבֵני ַחִיל  
 !ָהבּו, ְּבֵני ֵאִלים, ָהבּו ַלאדָֹני 

 
 ֲהמֹוֶניָך/ ְּברֹאׁש ַמֲחנֹות / ַהֶּנֱאָמר / ְמכֹון ִמְׁשָמר 
 .ְּגאֹוֶנָך/ ִמיָכֵאל / ְּבַיד ַהַּשֹר / ר ֲהלֹא ִנְמָס
 ,ְיִמיֶנָך/ ַיֲעמֹד ַעל / ִלְרָבבֹות / ְּבַמְרָּכבֹות 

 ,ְמעֹוֶנָך/ ְּדרֹש ַאֵּיה / ְוִיָּלוּו / ְוִיָּקוּו 
 :ְוִיְקָרבּו/ ְלָך ִיְסְּגדּו / ְלמּול ַּפְרּגֹוד / ְוָׁשם ָסגֹוד  
 !ּוָהב, ְּבֵני ֵאִלים, ָהבּו ַלאדָֹני 

 
 ,ְשֹמֹאל ִנְזָקף/ ַעל ֶיֶרְך / ַהִּמְֹשֶנה / ֲהמֹון ַמֲחֶנה 
 ,ֲהִנְֹשָקף/ ַּגְבִריֵאל / ּוְנִשֹיאֹו / ְוַעל ְצָבאֹו 
 ,ְמאֹד ִנְתָקף/ ְּבֵחיל ָּכֵבד / , ַלֲאָלִפים/ ִּבְשָֹרִפים 
 . ְֹשָך ֻמָּקף /-ְוִכֵּסא ָקְד/ , ְוֵאֶּלה פֹה/ ֶזה ֵאיפֹה 

  –ִיְרָּכבּו / ְוסּוֵסי ֵאֹש / ֲאזּוֵרי ֵאֹש / ֹש ְּגזּוֵרי ֵא 
 !ָהבּו, ְּבֵני ֵאִלים, ָהבּו ַלאדָֹני 

 
 , ְֹשִליִֹּשָּיה/ְצָבא ַמֲחֶנה / ְוִֹשיר ְיַרֵּצף / קֹול ְיַצְפֵצף 

 .ְלַתְלִּפָּיה/ עֹוֵמד ָּבם / ַשֹר ָהֵאל / ְונּוִריֵאל 
 ָהֲעִלָּיה/ ג ְירֹוַפף חּו/ ְוַֹשֲעָטָתם / ְלַֹשֲאָטָתם 

 "?יֹוֵצר רּום ְוַתְחִּתָּיה/ , ְמקֹום ֶאְהֶיה/ ַאֵּיה "ְּבקֹול 
 :ִיְתָאבּו/ יֹום ָוֵליל / ַהֶּנְהָּדר / ְראֹות ֶנְאָּדר  
 !ָהבּו, ְּבֵני ֶאֵלים, ָהבּו ַלאדָֹני 

 
 ,ָיִעידּו/ ָּבְרִביִעית / ְלָך ָשֹהֹוד / ְטכּוֵסי הֹוד 

 ,ַיִּגידּו/ ִעם ְרָפֵאל / ְתָך ְוִזְמָר/ ְוִאְמָרְתָך 
 ,ְוַיֲעִנידּו/ ְלָך ִיְקְֹשרּו / ְוֶכֶתר עֹז / ְוִציץ ָמעֹז 
 .ְוַיְצִמידּו/ ַיְתִמידּו /  ִֹשיר ִמְכָּתם /ְוַאְרַּבְעָּתם 

 :ְוִיְדָאבּו/ְלַבל ִייְגעּו  / ְוִגַּבְרָּתם / ִחַּבְרָּתם  

 ! ָהבּו,ְּבֵני ֵאִלים,          ָהבּו ַלאדָֹני
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 ,ְיַרֵּננּו/ ְלָך ַיַחד / ִנְקָּבִצים / ִניצֹוִצים 

 ,ְיַחֵּננּו/ ְלָך קֹוָלם / ַהֲחמּוִסים / ְּבַעד ֲעמּוִסים 
 .ְיכֹוֵננּו/ ַרְגֵליֶהם / ְוִיְרָאְתָך / ְּבֵאיָמְתָך 

 ,ְיַֹשֵּננּו/ ְקֻדָֹּשְתָך / ְּכמֹו ָבָזק / ְּבקֹול ָחָזק 
 :ֶיֱעָרבּו/ ְלמּול ָקדֹוֹש / ֵאל ָקדֹוֹש ְל/ ֲענֹות ָקדֹוֹש  

 !ָהבּו, ְּבֵני ֵאִלים, ָהבּו ַלאדָֹני 

 
 שוכן עד מאז  .30

 ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים
 ֵֹשם ַמְלכּותֹו ְמֻיָחד ְוֵאין ֵֹשִני ְלִצּדֹו  ֹשֹוֵכן ַעד ְמָאז ִנְשָֹּגב ְלַבּדֹו

 ִּבְׁשלָֹשה ְסָפִרים ֶנְחָּתִמים ֹוִֹשְכֵלל עֹוָלמֹו ֵמאֹור ְלבּוֹש ַמּד
 ַלֲהַקת ֶעֶשֹר ְסִפירֹות ָיַזם ַלְחשֹף  ַלֲעַצת ָאמֹון ִנְכַסף ִנְכסֹוף

 ְוָחֵמֹש ְּבָחֵמֹש ְמֻהְסָּכִמים ִלְבֵלר ְּכֶנגָּדם ֲעָשָֹרה ְבֵאין סֹוף
 ֵמֶהם ַיְשִֹּכיל ִּכי ַהּיֹוֵצר ְמֻיָחד  ֵמִבין סֹוָדם ִיָּבֵהל ְוִיְפָחד

 ְוהּוא רֹאֹש ְלָכל רֹאֹש ְוָרם ַעל ָּכל ָרִמים  ַמה ַאָּתה סֹוֵפר ִלְפֵני ֶאָחד
 ַהַּמְשִֹּכיל ָּבֶהם ֵיַדע ְוָיצֹור ֲהִכי ֶעֶשֹר ֵהם ֲאחּוזֹות ְּבָמצֹור
 ְוֵעָדיו ְּגלּוִיים ּוְמֻפְרָסִמים הּוא ַהּיֹוֵצר ֲאֶֹשר ָּבם ַיֲעצֹר
 ִהְגִּביל ֵאֹש ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה ַמִים ַּתִיםֵהן ְּבאֹוִתּיֹות ֶעְשִֹרים ּוְֹש

 ּוְֹשֵנים ָעָשֹר ַמָּזלֹות ַּבְּמרֹוִמים ִהְבִּדיָלם ְּברּוַח חֹק ַמְכִריַע ֵּביְנַתִים
 ִקֵּים ַעּמּוִדים ְּגדֹוִלים ֵמֵאין ָּכמֹוהּו ָקָנה ֵמַאִין ֵיֹש ְוָיַצר ֶמֶמֹש ִמּתֹהּו

 ּוֵמֶהם יֹוְצִאים ֵמיֵמי ְתהֹוִמים י בֹהּוָקַבע ְּבתֹוְך ַקו ָירֹק ַאְבֵנ
 ִטְלֵטל ֵאֹש ִמַּמִים ְּבָתְקּפֹו ְוָעְצמֹו ָטַבע ֵֹשֹש ְקָצוֹות ֲחתּוִמים ִּבְֹשמֹו

 ְלאֹותֹות ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ִטֵּכס ָּבם ִּכְסאֹו ּוְצָבא ְמרֹומֹו
 ָלם ְּבָידֹו ְכֶאְֹשּכֹלִנְתָלה עֹו ִנָּשֹא ַעל ּכֹל ְׁשמֹו ֲאֶֹשר ָֹשת ַּבּכֹל
 ִּכי ְבָיּה ְיָי צּור עֹוָלִמים ִנְשָֹּגב ִמָּמקֹום ְוהּוא ָמקֹום ַלּכֹל

 ּבֹו ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ֵמָאז ִיְֹשּכֹן ְּברּוַח ָמרֹום ֲאֶֹשר ָֹשת ִּכְסאֹו ָנכֹון
 הּוא רּוַח ֱאלִֹהים ַחי ָהעֹוָלִמים  ְּבֵכן מֹוֵֹשל ַּבּכֹל ְוִתיכֹון

 רֹוֶאה ַהּכֹל ְוַעל ַהּכֹל ַמְֹשִקיף   ַעל ּכֹל ּוֵמַהּכֹל ַּתִּקיףָרם
 ְוָכל ַהְיצּוִרים ִּבְֹשמֹו ַקָּיִמים  רֹוֶדה ַבּכֹל ְוַעל ַהּכֹל ַמִּקיף

 ָיִחיד ַמְנִהיג ַהּכֹל ְּכֶרַגע ַהּכֹל ְּבַמֲאָמר ְּבִלי ֶפַגע יֹוֵצר
 ְרָמם ֲחָכִמיםלֹוֵכד ְּבָע  ָיּה סֹוֵבל ַהּכֹל ְּבִלי ֶיַגע

 הּוא ַהּתֹוֶלה ֲאֻגַּדת ֲאָרִקים הּוא ַהְמַגְלֵּגל ֲאֻפַּדת ְֹשָחִקים 
 ְויֹוִציא ָלאֹור ָּכל ַּתֲעלּוִמים  הּוא ָהאֹוֵמר ְיִהי ֵכן ְוָיִקים
 ְוהּוא ֲאֶֹשר ַיֲעִֹשיר ְויֹוִריֹש  ְוהּוא ֲאֶֹשר ַיְקִהיל ְוַיְפִריֹש

 ְוַיְחִּביר ְּתמּונֹות ַלְּגָלִמים  ְקִריֹשְוהּוא ֲאֶֹשר ְיַפְצֵּפץ ְוַי
 ְוהּוא ֲאֶֹשר ָיִרים ְוַיְֹשִּפיל ְּדעּו ִּכי הּוא ֲאֶֹשר ָיִאיר ְוַיֲאִפיל

 ָּכל ֶהָהִרים ָהָרִמים  ְוהּוא ֲאֶֹשר ִיְסמְֹך ְוַיִּפיל
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 הּוא ֲאֶֹשר ַיְטִריֵפם ֶלֶחם ֻחָּקם הּוא ֲאֶֹשר ְיַמֵּלא ַלְיצּוִרים ִסְפָקם
 הּוא ֲאֶׁשר יֹוִריד ַהְּגָׁשִמים א ֲאֶׁשר ִיֵּתן ַמֲאָכָלם ּוַמְׁשָקםהּו

 הּוא ֲאֶֹשר ְיכֹוֵנן ּגּוף ַהֶּיֶלד  הּוא ֲאֶׁשר ְיַחֶּיה ְמֵתי ֶחֶלד
 הּוא ֲאֶֹשר ְיסֹוֵכְך ָהֲעָצִמים  הּוא ֲאֶֹשר ִיְקרֹם ַהֶּגֶלד

 ֹוְנֵנהּו ְבָעְצָמההּוא ֲאֶֹשר ְיכ הוּא ֲאֶֹשר ִיַּפח ַּבּגּוף ְנָֹשָמה
 הּוא ֲאֶֹשר ְיעֹוֵרר ִנְרָּדִמים הּוא ֲאֶֹשר ְיִֹשיֵבהּו ָלֲאָדָמה

 
     ובכן היה לאין .31 

 ַמְחַמד ָּכל ָעִין    ּוְבֵכן ָהָיה ְלָאִין  
 יָרהִדִזית ְולֹא ָגלֹא    יָרהִבְרמֹון ְולֹא ַאלֹא   

 ָלִביםֲחַבח ְולֹא ֶזלֹא    ִויםָויָכל ְולֹא ֵהלֹא   

 ִהְתַוּדֹותְלֶפר ְולֹא כֹלֹא    דֹותָיִביָלה ְולֹא ְטלֹא   

 ָרִכיםֲעֶלת ְולֹא סֹלֹא    ָסִכיםְנְזֵּבַח ְולֹא ִמלֹא   

 ָצִפיםְרטֶֹרת ְולֹא ְקלֹא    ָלִפיםְצרֶֹכת ְולֹא ָפלֹא   

 ִתְפֶאֶרתְלמֹוָנה ְולֹא ְׁשלֹא    ימֶֹרתִתִפיָכה ְולֹא ְׁשלֹא   

 ָזאֵזלֲעִעיר ְולֹא ָׂשלֹא    אֹוֵזלָהְדָּבר ְולֹא ִמלֹא   

 

 שחרתיך בכל שחרי  .32
 .ּוָפַרְשִֹּתי ְלָך ַּכַּפי ְוַאִּפי/ ְֹשַחְרִּתיָך ְּבָכל ַֹשְחִרי ְוִנְֹשִּפי 

 .ְלַדל ׁשֹוֵאל ֲעֵלי ִפְתִחי ְוִסִּפי/ ְוֶאְדֶמה , ְלָך ֶאְהֶמה ְּבֵלב ָצֵמא
 !ְואּוָלם ֵיׁש ְמקֹוְמָך ּתֹוְך ְסִעִּפי / –ְבָּתְך ְמרֹומֹות לֹא ְיִכילּוָך ְלִׁש

 :ִּפי-ְוָגַבר ִחְׁשְקָך ַעד ַיֲעָבר/ ֲהלֹא ֶאְצּפֹן ְּבִלִּבי ֵׁשם ְּכבֹוְדָך 
 .ְּבעֹוד ִנְׁשַמת ֱאלִֹהים ַחי ְּבַאִּפי/ ֲאִני ַעל ֵּכן ֲאהֹוֶדה ֵֹשם ֲאדָֹני 

 

 שדי אשר יקשיב  .33
 ַעד ָאן ְּתִהי ָרחֹוק ֶמִּני ְוִתָּסֵתר  ַּדל ְוֵיָעֵתרַׁשַּדי ֲאֶׁשר ַיְקִׁשיב ַל

 אֹוֶדה ְלָך ָתִמיד ִּכי ַחְסְּדָך ָיֵתר  ַלִיל ְויֹום ֶאְעטֹף ֶאְקָרא ְבֵלב ָנכֹון
 ְּכחֹוֵלם ֲחלֹום ָסתּום ִיְבַטח ֲעֵלי פֹוֵתר  ַמְלִּכי ְלָך אֹוִחיל ִלִּבי ְבָך ִיְבַטח

 אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש לֹא ָפחֹות ְולֹא יֹוֵתר  ִחָּנִתיִהֵּנה ְׁשֵאָלִתי ַהְקֵׁשב ְּת

 

 שתי בך מחסי מוריש  .34
 ַקְמִּתי ְלַיֶחְדיָך ְּתִחַּלת ְּדַבר ַהִּׁשיר/ ַׁשִּתי ְּבָך ַמְחִסי מֹוִריׁש ְוַהַּמֲעִׁשיר 
 ִׁשירָעַלי ְּפרֹוס ֶחֶסד ַּדְרִּכי ֲאַזי ַּתְכ/ ַלֵּוה ְמָׁשֶרְתיָך ִלְראֹות ְּבטּוב ָצפּון 

 ַׁשחּו ְוַגם ִהּסּו ִמִּני ְּבנֹות ַהִּׁשיר/ ַמה ָּלְך ְּבַחָּטאִתי יֹוֵצר ְוָאנִֹכי 
 / [........................................]ַהֵּבט ְּבִחיָלִתי ְּבָעְמִדי ְלֶנְגֶדיָך 
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 שוכב עלי מטות זהב  .35
 ?ָּתִכין ְלַאְדמֹוִני, ָיּה, ַעיָמַתי ְיצּו / , ׁשֹוֵכב ֲעֵלי ִמּטֹות ָזָהב ְּבַאְרמֹוִני

 ?ָעָלה ְכֵנס ַעל רֹאׁש ְׂשִניִרי ְוֶחְרמֹוִני/  ְוַהַּׁשַחר –ִּתיַׁשן , ְצִבי ֶנְחָמד, ָלָּמה 
 .ְוַאְּת טֹוב ְלָכמֹוִני, ִהְנִני ְלָכמֹוָך/ ֵחן -ּוְנֵטה ְלַיְעַלת, ֵמַעל ְּפָרִאים סּור 
 .מֹוִרי ְוִקְנמֹוִני, ָעִסיס ְוִרּמֹוִני/ ִני ַהָּבא ְבַאְרמֹוִני ִיְמָצא ְבַמְטמֹו 

 

 
36. 
 כתר מלכות  
 .ִּכי ָבּה ִיְלַמד יֶֹׁשר ּוְזכּות/ ִּבְתִפָלִתי ִיְסָּכן ֶּגֶבר   

 .ִּבְקָצָרה ַאְך לֹא ַבֲאִריכּות/ ִסַּפְרִּתי ָבּה ִּפְלֵאי ֵאל ַחי  
 .ר ַמְלכּותּוְקָראִתיָה ֶּכֶת/ ַׂשְמִּתיָה ַעל רֹאׁש ַמְהָלַלי  

 
  א 

 :ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך ְוַנְפִׁשי יֹוַדַעת ְמאֹד
 ,ְלָך ְיָי ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֶּנַצח ְוַההֹוד

 .ְוָהעֶׁשר ְוַהָּכבֹוד, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש

 
 ,ּוְלָך ְּברּוֵאי ַמְעָלה ּוַמָּטה ָיִעיד

  –ִּכי ֵהָּמה יֹאֵבדּו  
 .ְוַאָּתה ַתֲעמֹד 

 
 ,ְלָך ַהְּגבּוָרה ֲאֶׁשר ְּבסֹוָדּה ִנְלאּו ַרְעיֹוֵנינּו ַלֲעמֹד 

 .ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמאֹד 

 
 .ַהּסֹוד ְוַהְיסֹוד, ְלָך ֶחְביֹון ָהעֹז 
 ,ְלָך ַהֵּׁשם ַהֶּנְעָלם ִמְּמֵתי ָחְכָמה 

 ,ָהעֹוָלם ַעל ְּבִליָמהְוַהּכַֹח ַהּסֹוֵבל  
 .ַּתֲעלּוָמה-ְוַהְיכֶֹלת ְלהֹוִציא ָלאֹור ָּכל 

 
 ,ְלָך ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָּגַבר ַעל ְּברּוֶאיָך 

 .ְוַהּטֹוב ַהָּצפּון ִליֵרֶאיָך 

 
 ,ְלָך ַהּסֹודֹות ֲאֶׁשר לֹא ְיִכיֵלם ֵׂשֶכל ְוַרְעיֹון 

 ,יֹוןְוַהַחִּיים ֲאֶֹשר לֹא ִיְׁשַלט ֲעֵליֶהם ִּכָּל 
 ,ֶעְליֹון-ְוַהִּכֵסא ַהַּנֲעֶלה ַעל ָּכל 
 .ְוַהָּנֶוה ַהִּנְסָּתר ְּברּום ֶחְביֹון 
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 ,ְלָך ַהְּמִציאּות ֲאֶׁשר ִמֵּצל ְמאֹורֹו ִנְהָיה ָּכל הֶֹוה 
 .ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו ְּבִצּלֹו ִנְחֶיה 

 
 .ְלָך ְׁשֵני ָהעֹוָלִמים ֲאֶֹשר ָנַתָּת ֵּביֵניֶהם ְגּבּול 

 .אׁשֹון ְלַמֲעִׂשים ְוַהֵּׁשִני ִלְגמּולָהִר 

 
 ,ְלָך ַהְּגמּול ֲאֶׁשר ָגַֹנְזָּת ַלַּצִּדיִקים ַוַּתֲעִליֵמהּו 
 . ַוִּתְצְּפֵנהּו–ַוֵּתֶרא אֹתֹו ִּכי טֹוב הּוא  

 
 ז   

 ,ַאָּתה אֹור ֶעְליֹון   
 ,ֶנֶפׁש ַזָּכה ִיְראּוָך-ְוֵעיֵני ָּכל  
 ֶניָה ַיֲעִלימּוָךְוַעְנֵני ֲעוֹוִנים ֵמֵעי  

 

 ,ַאָּתה אֹור ֶנְעָלם ָּבעֹוָלם ַהֶזה 
 ,ְוִנְגֶלה ָּבעֹוָלם ַהִּנְרֶאה  
 .ְּבַהר ְיָי ֵיָרֶאה  

 
 ,ַאָּתה אֹור עֹוָלם 

 ,ְוֵעין ַהֵּׂשֶכל ְלָך ִּתְכסֹוף ְוִתְׁשָּתֶאה  
 .ֶאֶפס ָקֵצהּו ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו לֹא ִתְרֶאה  

 
 ט   
 ,ַאָּתה ָחָכם  

 ,ְוַהָחְכָמה ְמקֹור ַחִּיים ִמְּמָך נֹוַבַעת   
 .ָאָדם ִמָּדַעת-ְוָחְכָמְתָך ִנְבַער ָּכל   

 
 ,ַאָּתה ָחָכם 

 ,ַקְדמֹון-ְוַקְדמֹון ְלָכל  
 .ְוַהָחְכָמה ָהְיָתה ֶאְצְלָך ָאמֹון  

 
 ,ַאָּתה ָחָכם 

 ,ְולֹא ָלַמְדָּת ִמִּבְלָעֶדיָך  
 .ֶתָךְולֹא ָקִניָת ָחְכָמה ִמּזּוָל  

 
 ,ַאָּתה ָחָכם 

 ,ּוֵמָחְכָמְתָך ָאַצְלָּת ֵחֶפץ ְמֻזָּמן  
 .ַׂשְמּתֹו ְּכפֹוֵעל ְוֻאָּמן  
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 ,ִלְמׂשְך ֶמֶׁשְך ַהֵּיׁש ִמן ָהָאִין  
 .ְּכִהָּמֵׁשְך ָהאֹור ַהּיֹוֵצא ִמן ָהָעִין  

 
 ,ְוׁשֹוֵאב ִמְּמקֹור ָהאֹור ִמְּבִלי ְדִלי  
 .ֶכִליּופֹוֵעל ַהּכֹל ְּבִלי   

   
 ,ְוָחַצב ְוָחַקק  
 .ְוִטַהר ְוִזַּקק  

 
 , ְוִנְבַקע–ְוָקָרא ֶאל ָהַאִין   
 , ְוִנְתַקע–ְוֶאל ַהֵּיׁש   
 . ְוִנְרַקע–ְוֶאל ָהעֹוָלם   

 
 ,ְוִתֵּכן ְׁשָחִקים ַּבֶּזֶרת  
 ,ְוָידֹו אֶֹהל ַהַּגְלַּגִּלים ְמַחֶּבֶרת  
 ,ַהְּבִריאֹות קֹוֶׁשֶרתּוְבֻלְלאֹות ַהְיכֶֹלת ְיִריעֹות   
 –ְוכָֹחּה נֹוַגַעת ַעד ְׂשַפת ַהְּבִריָאה ַהְּׁשָפָלה ַהִחיצֹוָנה   
 .ַהְיִריָעה ַהִּקיצֹוָנה ַּבַּמְחֶּבֶרת  

 
 י    

 ,ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹוֶתיָך  
  –ַּבֲעׂשֹוְתָך ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֶנֱחָלק ִלְׁשַנִים   
 ? ָמִיםֶחְציֹו ַיָּבָׁשה ְוֶחְציֹו  

 
 ,ְוִהַּקְפָּת ַעל ַהַּמִים ַּגְלַּגל ָהרּוַח  
 ,סֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלְך ָהרּוַח  
 ,ְוַעל ְסִביבֹוָתיו ָינּוַח  

 
 .ְוִהַּקְפָּת ַעל ָהרּוַח ַּגְלַּגל ָהֵאׁש  
  –ְוַהְיסֹודֹות ָהֵאֶּלה ַאְרַּבְעָּתם   
 ,ָלֶהם ְיסֹוד ֶאָחד  
 ,ּומֹוָצָאם ֶאָחד  
 .מּו ָלֶהם רֹאׁש ֶאָחדְוָׂש  

   
  –ּוִמֶּמּנּו יֹוְצִאים ּוִמְתַחְּדִׁשים   
 .ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים  
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 יד      

 ,ִמי ָיִבין סֹודֹוֶתיָך  
 ְּבַהִּקיְפָך ַעל ַּגְלַּגל ַהֵּׁשִני ַּגְלַּגל ְׁשִליִׁשי  
 ,ֶליָהּובֹו נַֹגּה ִּכְגֶבֶרת ֵּבין ֲחָי  
 ?ְוַכַּכָּלה ַּתְעֶּדה ֵכֶליָה  
 ,ּוְבַעְׁשֵּתי ָעָׂשר חֶֹדׁש ִּתּסֹב ְּגִליֶליָה  
 ְוגּוָפּה ְּכֵחֶלק ִמִֹּשְבָעה ּוְֹשלִֹשים ִמן ָהָאֶרץ  
 .ְליֹוְדֵעי סֹוָדּה ּוַמְׂשִּכיֶליָה  

 
 ְוִהיא ְמַחֶּדֶׁשת ָּבעֹוָלם ִּבְרצֹון ּבֹוְרָאּה  
 ,ְלָוהַהְׁשֵקט ְוַׁש  
 .ְוִדיָצה ְוֶחְדָוה  

 
 ,ְוִׁשירֹות ּוְרָנִנים  
 .ּוִמְצֲהלֹות ֻחּפֹות ֲחָתִנים  

   
  –ְוִהיא ְמַקֶּׁשֶרת ְּפִרי ְתנּובֹות ּוְׁשָאר ַהְּצָמִחים   
 .ִמֶּמֶגד ְּתבּואֹות ֶׁשֶמׁש ּוִמֶּמֶגד ֶּגֶרׁש ְיָרִחים  

 
 טז  

 ,ִמי ָיִכיל ְּגֻדָּלְתָך  
 ,ְתָך אֹוָתּה ִלְמנֹות ָּבּה ָיִמים ְוָׁשִניםַּבֲעׂשֹו  
 ,ְוִעִּתים ְמֻזָּמִנים  
 ,ּוְלַהְצִמיַח ָּבּה ֵעץ עֹוֶׂשה ְּפִרי  
 ?ּוַמֲעַדּנֹת ִּכיָמה ּומֹוְׁשכֹות ְּכִסיל ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים  
 ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים הֹוֶלֶכת ִלְפַאת ָצפֹון  
 ,ִים ְוָהֵעִצים ְוָהֲאָבִניםְלַחֵּמם ָהֲאִויר ְוַהַּמ  
 ּוְכִפי ִקְרָבָתּה ַלָּצפֹון  
 ,ִיְגְּדלּו ַהָּיִמים ְוַיֲאִריכּו ַהְּזַמִּנים  
 ,ַעד ִיָּמֵצא ָמקֹום ֲאֶׁשר ִיְגַּדל יֹומֹו  
 .ַעד ֱהיֹותֹו ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְּבמֹוְפִתים ֶנֱאָמִנים  
 ,ָּדרֹום ְּבַמְעָּגִלים ְנתּוִניםְוִׁשָּׁשה ֳחָדִֹשים הֹוֶלֶכת ִלְפַאת   
 ,ַעד ִיָּמֵצא ָמקֹום ֲאֶׁשר ִיְגַּדל ֵלילֹו  
 .ַעד ֱהיֹותֹו ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְלִפי ִמְבַחן ַהּבֹוֲחִנים  
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 ּוִמֶמָּנה ִיָּוְדעּו ְקָצת ַּדְרֵכי בֹוְרָאּה  
   ,ְוֶׁשֶמץ ִמְּגבּורֹוָתיו  
 .ֶוֱעזּוזֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו  

   
 ,ִּכי ִמְּגֻדַּלת ָהֲעָבִדים ְגֻּדַּלת ָהָאדֹון נֹוַדַעת  
 .יֹוְדֵעי ָדַעת-ְלָכל  

   
  –ְוַעל ָהֶעֶבד ִיָּגֶלה ּתֶֹקף ָהָאדֹון ּוְכבֹודֹו   
 .טּוב ֲאדֹוָניו ְּבָידֹו-ְוָכל  

   
 כד  

 ,ִמי ָיִבין סֹודֹות ְּבִריאֹוֶתיָך  

 ,יִעי ַּגְלַּגל ַהֵּׂשֶכלַּבֲהִריְמָך ַעל ַּגְלַּגל ַהְּתִׁש  
 ?הּוא ַהֵהיָכל ִלְפָני  
 !ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה קֶֹדׁש ַלְיָי  

   
 ,ֶעְליֹון-ְוהּוא ַהַּגְלַּגל ַהַּנֲעֶלה ַעל ָּכל  
 ,ֲאֶׁשר לֹא ַיִּׂשיֵגהּו ַרְעיֹון  
 ,ְוָׁשם ַהֶחְביֹון  
 .ֲאֶׁשר הּוא ִלְכבֹוְדָך ְלַאִּפְריֹון  

   
 כז    

 , ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשיָךִמי  
 ,ַּבֲעׂשֹוְתָך ַּתַחת ִּכֵּסא ְכבֹוֶדָך  
 ?ַמֲעָמד ְלַנְפׁשֹות ֲחִסיֶדיָך  

  
 ,ְוָׁשם ְנֵוה ַהְּנָׁשמֹות ַהְּטהֹורֹות  
 .ֲאֶׁשר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ְצרּורֹות  

 
 ַוֲאֶׁשר ִייְגעּו ְוִייָעפּו  
 .ָׁשם ּכַֹח ַיֲחִליפּו  

   
  –ּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח ְוָׁשם ָינ  
 .נַֹח-ְוֵאֶּלה ְּבֵני  

   
 ,ּובֹו נַֹעם ְּבִלי ַתְכִלית ְוִקְצָבה  
 .ְוהּוא ָהעֹוָלם ַהָּבא  
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 ְוָׁשם ַמֲעָמדֹות ּוַמְראֹות  
 ,ַלְּנָפׁשֹות ָהעֹוְמדֹות ְּבַמְראֹות ַהּצֹוְבאֹות  
 .ֶאת ְּפֵני ָהָאדֹון ִלְראֹות ּוְלֵהָראֹות  

 
 ,ְכנֹות ְּבֵהיְכֵלי ֶמֶלְךׁשֹו  
 ,ְועֹוְמדֹות ַעל ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶלְך  
  –ּוִמְתַעְּדנֹות ְּבֶמֶתק ְּפִרי ַהֵּשֶֹכל   
 .ֶמֶלְך-ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני  

 
 ,זֹאת ַהְּמנּוָחה ְוַהַּנֲחָלה  
  –ֲאֶׁשר ֵאין ַּתְכִלית ְלטּוָבּה ְוָיְפָיּה   
 . ִהיא ְוֶזה ִּפְרָיּהְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש  

 
 כח  

 ,ִמי ְיַגֶּלה ְצפּונֹוֶתיָך  
 ,ַּבֲעׂשֹוְתָך ַבָּמרֹום ֲחָדִרים ְואֹוָצרֹות  
  ,ָּבֶהם נֹוָראֹות ְספּורֹות  
 ?ּוְדַבר ְּגבּורֹות  

  
 ,ֵמֶהם אֹוְצרֹות ַחִּיים  
 ;ְלַזִּכים ּוְנִקִּיים  

 
  –ּוֵמֶהם אֹוְצרֹות ֶיַׁשע   
 ; ֶפַׁשעְלָׁשֵבי  

 
 ,ּוֵמֶהם אֹוְצרֹות ֵאׁש ְוַנֲחֵלי ָגְפִרית  
 .ְלעֹוְבֵרי ְבִרית  

 
  –ְואֹוְצרֹות ׁשּוחֹות ֲעֻמּקֹות לֹא ִתְכֶּבה ִאָּׁשם   
 .ָׁשם-ְזעּום ְיָי ִיָּפל  

   
 ,ְואֹוְצרֹות סּופֹות ּוְסָערֹות  
 .ְוִקָּפאֹון ִויָקרֹות  

 
 ,ָּיה ְוֶׁשֶלגְואֹוְצרֹות ָּבָרד ְוֶקַרח ְוִצ  
 .ַּגם חֹם ְונֹוְזֵלי ֶפֶלג  
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 ,ְוִקיטֹור ּוְכפֹור ְוָעָנן ַוֲעָרֶפל  
 .ַוֲעָלָטה ָואֶֹפל  

 
 ,ַהּכֹל ֲהִכינֹוָת ְבִעּתֹו  
  –ִאם ְלֶחֶסד ִאם ְלִמְׁשָּפט ַׂשְמּתֹו   
 .ְוצּור ְלהֹוִכיַח ְיַסְדּתֹו  

 
 כט    

 ,ִמי ָיִכיל ָעְצָמֶתָך  
 ,ֲאָך ִמִּזיו ְּכבֹוְדָך ִיְפַעת ְטהֹוָרהְּבָבְר  
 ,ִמּצּור ַהּצּור ִנְגָזָרה  
 .ּוִמַּמֶּקֶבת ּבֹר ֻנָּקָרה  

  
 ,ְוָאַצְלָּת ָעֶליָה רּוַח ָחְכָמה  
 .ְוָקָראָת ְׁשָמּה ְנָׁשָמה  
 ,ֲעִׂשיָתּה ִמַּלֲהבֹות ֵאׁש ַהֵּׂשֶכל ֲחצּוָבה  
 .ּהְוִנְׁשָמתֹו ְכֵאׁש ּבֹוֲעָרה ָב  

   
 ,ְוִׁשַּלְחָּתה ַּבּגּוף ְלָעְבֵדהּו ּוְלָׁשְמֵרהּו  
 .ְוִהיא ְכֵאׁש ְּבתֹוכֹו ְולֹא ִתְׂשְרֵפהּו  

 
 ִּכי ֵמֵאׁש ַהְּנָׁשָמה ִנְבָרא ַהּגּוף  
  –ְוָיָצא ֵמַאִין ַלֵּיׁש   
 .ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ְיָי ָּבֵאׁש  

 
 לא  

 ,יָךִמי ִיְגמֹל ַעל טֹובֹוֶת  

 ,ְּבִתְּתָך ַהְּנָׁשָמה ַלּגּוף ְלַהֲחיֹותֹו  
  –ְואַֹרח ַחִּיים ְלהֹורֹותֹו ּוְלַהְראֹותֹו   
 ?ְלַהִּציל לֹו ֵמָרָעתֹו  

 
 ,ְקַרְצּתֹו ֵמֲאָדָמה  
 ,ְוָנַפְחָּת בֹו ְנָׁשָמה  
 ,ְוָאַצְלָּת ָעָליו רּוַח ָחְכָמה  
 ,ֲאֶׁשר ָּבּה ִיָּבֵדל ִמְּבֵהָמה  
 .ַיֲעֶלה ֶאל ַמֲעָלה ָרָמהְו  
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 ,ַׂשְמּתֹו ְּבעֹוָלְמָך ָסגּור  
 ,ְוַאָּתה ִמחּוץ ָּתִבין ַמֲעָׂשיו ְוִתְרֶאּנּו  
  –ְוכֹל ֲאֶׁשר ֵמְּמָך ַיְעִליֶמּנּו   
 .ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּו  

   
 לג  

 ,ֱאלַֹהי  
 :ּבְֹׁשִּתי ְוִנְכַלְמִּתי ַלֲעמֹוד ְלָפֶניָך  
  –ִּכי ְכִפי ָעְצַמת ְּגֻדָּלֶתָך , ְלַדְעִּתי  
 .ֵּכן ַּתְכִלית ַּדּלּוִתי ְוִׁשְפלּוִתי  
  –ּוְכִפי תֶֹקף ְיָכְלֶּתָך   
 ;ֵּכן ֻחְלַׁשת ְיָכְלִּתי  
  –ּוְכִפי ְׁשֵלמּוֶתָך   
 .ֵּכן ֶחְסרֹון ְיִדיָעִתי  

  
 , ִּכי ַאָּתה ֶאָחד  
 ,ְוַאָּתה ַחי  
 ,ּבֹורְוַאָּתה ִג  
 ,ְוַאָּתה ַקָּים  
 ,ְוַאָּתה ָגדֹול  
 ,ְוַאָּתה ָחָכם  
 ;ְוַאָּתה ֱאלֹוַּה  

  
 ,ַוֲאִני ּגּוׁש ְוִרָּמה  
 ,ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה  
 ,ְּכִלי ָמֵלא ְכִלָּמה  
 .ֶאֶבן ּדּוָמה  

  
 ,ֵצל עֹוֵבר  
 ,רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב  
 ,ֲחַמת ַעְכׁשּוב  
 ,בָעקֹב ַהֵּל  
 .ֲעַרל ֵלב  

  
 ,ְּגָדל ֵחָמה  
 .חֹוֵרׁש ָאֶון ּוִמְרָמה  

  
 ,ְּגַבּה ֵעיַנִים  
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 ,ְקַצר ַאַּפִים  
 ,ְטֵמא ְׂשָפַתִים  
 ֶנְעַקׁש ְּדָרַכִים  
 .ְוָאץ ְּבַרְגַלִים  

 
 ?ֶמה ַחַּיי, ָמה ֲאִני 
 ?ּוַמה ִצְדָקִתי, ּוַמה ְּגבּוָרִתי 
  ֱהיֹוִתיְיֵמי-ֶנְחָׁשב ְלַאִין ָּכל 
 .ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי-ְוַאף 

 
 ,ֵמַאִין מֹוָצִאי 
 ?ּוְלַאִין מּוָבִאי 

 
 ,ְוִהֵּנה ָבאִתי ְלָפֶניָך ֲאֶׁשר לֹא ַכָּדת 
 ,ְּבַעּזּות ָּפִנים 
 .ְוֻטְמַאת ַרְעיֹוִנים 

 
 ,ְוֵיֶצר זֹוֶנה 
 ,ְלִגּלּוָליו ּפֹוֶנה 
 ,ְוַתֲאָוה ִמְתַּגְּבָרה 
 ,ָהָרהְוֶנֶפׁש לֹא ְמטֹ 

  
 ,ְוֵלב ָטֵמא 
 ,אֹוֵבד ְוִנְדֶמה 

 
 ,ְוגּוף ָנגּוף 
  –ָמֵלא ֲאַסְפסּוף  
 .יֹוִסיף ְולֹא ָיסּוף 

 
 מ  

   ,ֱאלַֹהי  

  –ָיַדְעִּתי ִּכי ַהִּמְתַחְנִנים ְלָפֶניָך  
 ,ָיִליצּו ֲעֵליֶהם ַמֲעִׂשים טֹוִבים ֲאֶׁשר ִהְקִּדימּו 
 ;ּואֹו ִצְדקֹוֵתיֶהם ֲאֶׁשר ֵהִרימ 

  
 ,ַוֲאִני 
 ,ֵאין ִּבי ַמֲעִשֹים 
 ,ִּכי ֲאִני ָנעּור ָוֵרק 
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 ;ְּכֶגֶפן ּבֹוֵקק 

 
 ְוֵאין ִּבי 
 ,לֹא ֶצֶדק ְולֹא כֶֹׁשר 
 ;לֹא ֶחֶסד ְולֹא יֶֹׁשר 

 
 ,לֹא ְתִפָּלה ְולֹא ְתִחָּנה 
 ,לֹא ֻתָּמה ְולֹא ֱאמּוָנה 

  
 ,לֹא ֶצֶדק ְולֹא ִמָּדה טֹוָבה 
 .לֹא ְתׁשּוָבהלֹא ֲעבֹוָדה ְו 

 
 ,ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוַרֲחִמים ִמְּלָפֶניָך 
 ,ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו 
 ,ָהעֹוָלִמים-ִרּבֹון ָּכל 
 ,ְלַרֵחם ָעַלי 
 ;ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי 

 
 ,ְלָפְקֵדִני ִּבְפֻקַּדת ָׁשלֹום 
 ,ְוָלֵׂשאת ֵאַלי אֹור ָּפֶניָך 
 .ֶּנָךּוְלַהְמִציֵאִני ִח 

 
 ,ִּתְגְמֵלִני-ּוְכִפי ַמֲעַׂשי ַאל 
 ,ְוֶחְרַּפת ָנָבל ַאל ְּתִׂשיֵמִני 
 ,ּוַבֲחִצי ָיַמי ַאל ַּתֲעֵלִני 
 .ְוַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶמִּני 
 ,ּוֵמַחּטֹאַתי ַטֲהֵרִני 
 ,ּוִמְלָפֶניָך ַאל ַּתְׁשִליֵכִני 
 ,ּוְבָכבֹוד ְּתַחֵּיִני 
 .ָּקֵחִניְוַאַחר ָּכבֹוד ִּת 
 ,ּוְבֵעת ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּתֹוִציֵאִני 
 ,ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְּבָׁשלֹום ְּתִביֵאִני 
 ,ָעל ִּתְקָרֵאִני-ְוֶאל 
 ,ּוֵבין ַהֲחִסיִדים ּתֹוִׁשיֵבִני 
 ,ְוִעם ַהְּמנּוִיים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ַּבַחִּיים ִּתְמֵנִני 
 ,ִניְוֵלאֹור ּבאֹור ָּפֶניָך ְּתַזֵּכ 
 ְוָתׁשּוב ְּתַחֵּייִני 
 ,ּוִמְּתהֹומֹות ָהָאֶרץ ָּתׁשּוב ְוַתֲעֵלִני 
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 :ְואֹוַמר 
 .ָיׁשּוב ַאְּפָך ּוְתַנֲחֵמִני, ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי, ְיָי, אֹוְדָך 
 ,ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּגַמְלַּתִני-ֶחֶסד ַעל ָּכל, ְיָי, ּוְלָך 
 .ַוֲאֶׁשר ַעד יֹום מֹוִתי ִתְגְמֵלִני 

 
 ֶזה ֲאִני ַחָּיב-ְוַעל ָּכל 
 :ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלָפֵאר ּוְלרֹוֵמם אֹוָתְך 
 ,ִּתְׁשַּתַּבח ְּבִפי ְברּוֶאיָך 
 ,ִּתְתַקַּדׁש ְּבִפי ַמְקִּדיֶׁשיָך 
 ,ִּתְתַיֵחד ְּבִפי ְמַיֲחֶדיָך 
 ,ִּתְתָּפֵאר ְּבִפי ְמָפֲאֶריָך 
 ,ִּתְתרֹוֵמם ְּבִפי ְמרֹוְמֶמיָך 
  –א ְּבִפי ְמַנְּׂשֶאיָך ִּתְתַנֵׂש 
 ,ִּכי ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאלִֹהים ֲאדָֹני 
 .ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשיָך 

 
 ,ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי 
 ,ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך 
 .ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי 

 

 

 גיאת-יצחק אבן
 אסבלה נדודי   .1

 ,ָאִגיָלה ְבָגלּוִתי / –ֶאְסְּבָלה ְנדּוִדי 
 .אֹוִחיָלה ְבַמְחָלִתי / –ֶאֱעבֹד ַמְעִביִדי 

  
 ,לֹא ָאקּוץ ְּבמּוָסִרי/ , ֶיֱעַרב ִלי ִׁשְבִיי

 ,לֹא ֶאְמַאס ְּבמּוָסִרי/ , ֶאְּׂשָאה ֶאת ָחְלִיי
  –עֹל ָצִרי ּומֹוֵסִרי / ֶאְּתָנה ַעל ֶלְחִיי 

 ,ָאִׂשיָׂשה ְבַדּלּוִתי/ , ֶאֱעלֹז ְּבֵאיִדי 
 !ֵהָּמה ִלי ְתִהָּלִתי / –י ַמֲחִלי ּוְמרּוִד 

  
 ,ִׂשְנַאת ָׁשְוא ְׂשנאּוִני/ צֹוֲרַרי ַעל ָּדְתָך 
 ,ּוְבלֹא ֵאל ִקְנאּוִני/ ִׁשְּקרּו ִּבְבִריְתָך 

 .ִּכְמַעט ֶהֱחִטיאּוִני/ ַלֲעבֹד זּוָלְתָך 
 ,ַׂשְמִּתיָך ֱאָילּוִתי / –ַוֲאִני ְבעֹוִדי  
 .ְּמִסָּלִתילֹא ַאט ִמ/ , ֶאֱעמֹד ַעל ָעְמִדי 
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 ַלְחקֹר ֵקץ ְמצּוָקִתי/ ָחְדלּו ַרְעיֹוַני 

 ,ֵאין ּגֹוֶלה ְנבּוָאִתי/ ִנְסְּתמּו ֶחְזיֹוַני 
 .ִעּתֹוֵתי ְיׁשּוָעִתי/ ֶנְעְלמּו ֵמֵעיַני 

 ,ִּבְגבּוִלי ְוַנְחָלִתי/ אֹוְיַבי ְלֶנְגִּדי  
 .ֵעת ִׁשְבִרי ְוַנְחָלִתי/ ֵהם ְלִׂשִּכים ִצִּדי  

 
 ַאְׁשִמיַע ְואֹוִׁשיַע/  ְמַבֵּׂשר ִּפְדיֹון קֹול"

 .ָאׁשּוָבה ְואֹוִפיַע/ ּוְלִצּיֹון , אֹוֲהִבי
 ַעל ָּכל ָעם ְוַיְרִּגיַע/ ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון 

 ,ִויָקר ֵּבית ְּתִפָּלִתי/ ֶיֱחֶזה ְבהֹוִדי  
 !"ֶאְגַאל ֶאת ְּגֻאָּלִתי/ , ֶאְזּכָרה לֹו ַחְסִּדי 

 

 סהל-יוסף אבן

 

  ופרעושים כפרשים ירוצון    .1
 ,ְוָכעֹוף ֶלֱאכֹול עֹוִרי ְיאּוצּון/ ּוַפְרעֹוִׁשים ְּכָפָרִׁשים ְירּוצּון 

 .ְואֹוִתי ִמְּתנּוָמִתי ְיִקיצּון/ ְוִכְׂשִעיִרים ְיַרֵּקדּון ְסִביִבי 
 . ְוֵהם לֹא ַיֲעִריצּון–ְלַהְכִניָעם / ְוִנְלֵאִתי ֲהרֹוג ָקָטן ְוָגדֹול 

 ,ֲאֶׁשר ִּבְנפֹול ֲאֵחיֶהם ַיֲאִמיצּון/ , ִרים ְּבִמְלַחְמָּתם ְקֵׁשי ֵלבְּכִגּבֹו
 .ְּבבֹא ַלִיל ְּכַגָּנב ֶיֱחָרצּון/ , ְוִאם ִיְהיּו ְמַעט ַּבּיֹום ֲעֵצִלים

 ְוָיַדי ֵמֲהרֹוג אֹוָתם ְיקּוצּון/ ְוֵהן ַנְפִׁשי ְּבָכל יֹום ָקְצָרה ָבם 
 .ֲחַבְרּבּורֹות ְּכמֹו ִרּמֹון ְיִניצּון/ י ְוָהַפְך ִמְּנִׂשיָכָתם ְּבָׂשִר

 ! ְוֵהָּמה ַיֲעלֹצּון–ֲאִני ָדֶוה / ִּכי ְבִלי נּום , ַהֲחִריֵמם, ֱאלִֹהים

 

 שירך גביר נפשי     .2
 ְוֶאל מּוַסר ֱאִויִלים ַעְכסֹו, ֶׂשֶכל   -ֲעַנק ַצַּואר ְמֵתי, ִׁשיָרְך ְּגִביר ַנְפִׁשי

 ִׁשיָרְך ְלֵאל ִמַּמֲחַמָּדם ִמְכסֹו  ֲאָבל, י ִׁשירָּדָמה ֲחרּוִזים ִמְּפִניֵנ
 ַיְׁשִאיר ְּבֻרְכֵסי ֵלב ֲעִויִלים ֻרְכסֹו  ִיְמֹׂשְך ֵלַבב ֵזִדים ְּבלֹא ַחָּכה ְולֹא

 
 איכה יועם זהב סגור    .3

  –אֹו ֵאיְך ֶּכֶתם ַהּטֹוב ִיְׁשֶנא / ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב ָסגּור 
 !ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה ֵמֵאין קֹוֶנה/ רּו ִמָּפז ִּכי ַאְבֵני ִׁשיר ָיְק

 אֹו ֵמַהִּביט ִעֵּצם ֵעיֵני/ ? ַהֵאל ִהְׁשִמין ִלּבֹות ִמִּבין
 ?ֵּתֵבל ִלְצּבֹר ִלּבֹו פֹוֶנה/ ַאַחר ַעְפרֹות , ָכל ִאיׁש עֶׁשר

  –ֵמהֹון ָעֵתק ִלְקנֹות ׂשֹוֵנא / ּוְבדַֹלח ִׁשיר ָנִעים ָיָקר 
 .ּוְלדֹור ַאְחרֹון ַחְסּדֹו ַיְעֶנה/ ר מֹותֹו ַיִּגיד ָעָליו ַאַח
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 –ָידֹו ּוְבזֹאת ַנְפׁשֹו יֹוֶנה / ַּתִּׂשיג ! ַמה ּנֹוַאל ִאיׁש ֶּפִתי
 !ֵיֵרד ַאְחָריו ָּכבֹוד קֹוֶנה/ ִּכי לֹא , ּוְלָזר ַיְעזֹב ֵחילֹו

 

 אלתבאן-לוי אבן

 
 למה יחידתי     .1

 ִאם ַעל ְּפָׁשַעִיְך ְמאֹד ִּתְתַחְלֲחִלי/ ? ֲלִליְּבָדם ִּתְתּגֹו, ְיִחיָדִתי, ָלָּמה 
 ?ְוַעד ָאן ִמְּכֵאב ִּתְׁשּתֹוֲלִלי, ֶעְליֹון/ ַוִּתְׁשְּפִכי ִלֵּבְך ְּכמֹו ַמִים ְּפֵני  
 ! ַהֲלִלי–ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ָיּה ְּתַהֵּלל / , ִיחּוד ְׁשמֹו ּבֶֹקר ְוֶעֶרב ַצְלְצִלי 

 
 לפני אלהיך שחי   .2

 ֶעְרָיה ֲעֻרָּמה ַוֲחָמתֹו ַׁשְּכִכי/ ִּתְתַהְּלִכי , ֵני ֱאלַֹהִיְך ְׁשִחיִלְפ  
 .ְוִדְמָעה ַכְּנָחִלים ִׁשְפִכי, ַנְפִׁשי/ , ּוְבַעד ְּפָׁשַעִיְך ְסִליָחה ַבְּקִׁשי  
 ! ָּבְרִכי–ִמֵּדי ֱהיֹות רּוֵחְך ְּבַאֵּפְך  / –ְוַלִיל ֶאת ְׁשמֹו , ְיִחיָדִתי, יֹוָמם  

 

   פקודה-בחיי אבן  
 בני יחד יחידתך    .1

 ,ְּבִני ַיֵחד ְיִחיָדְתָך ְלצּוָרְך
 . ְּבַיֶחְדָך ְלֵאל ֶאָחד ְיָצָרְך 

 ְוִהְתּבֹוֵנן ְּפָלָאיו, ֲחקֹור ּוְדרֹוׁש
  .ְוִׂשים ֵׂשֶכל ְוַדת ֶצֶדק ֲאזֹוָרְך 

 ְוֵעדֹוָתיו ְוֻחָּקיו, ְיָרא ָהֵאל
 .ד ֲאׁשּוֶרְךְלַבל ִּתְמַע, ְׁשמֹור ָלַעד 

 ְיִהי ָסמּוְך ְלָבָבְך ְוָתמּוְך
 .ּוָבטּוַח ְּבצּור ִיְהֶיה ְבֶעְזָרְך 

 ,ְּבֵלב ָטהֹור ֲעֵׂשה ֻחָּקיו ְלַמְענֹו
 .ְוַאל ִּתָּׂשא ְּפֵני ָאָדם ְּבדֹוָרְך 

 ,ִּכי סֹוף ְיִציר ָעָפר ְלָעָפר, ְרֵאה
 .ִּכי חֹול ְוגּוׁש ָעָפר ְמגּוָרְך, ְוַׁשח 
 ֶבָך ְלׁשֹון ִׂשְכָלְך ְלִסְכָלְךְיִרי
 .ְוׁשּוָבה ִמְּזדֹון ִלָּבְך ְוִיְצָרְך 

 ְוַדְרֵכי ֵאל ְּבִדין ֶצֶדק ּוִמיׁשֹור
 .ֲחַכם ָלתּור ְּבַמְחָׁשָבְך ְוִסְתָרְך
 ְסֵחה ַיְלדּות ְוַׁשְחרּות ִמְּלָבָבְך

 .ְוַאל ִּתְתָאו ְלַמְחַמֵּדי ְנעּוָרְך 

 ְךְרֶאה ְּבֶחְׁשָקְּפֵני ֵאל ַחי ֲאַזי ִּת
  .ְוִתְתַיֵחד ְיִחיָדָתְך ְלצּוָרְך
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 עזרא-משה אבן

 
  איש דוה לבב-כל  .1

 ֶיֱהֶמה ִלְּבָך ְוֵיָאֵנַח-ַאל/ ִאיׁש ְּדֵוה ֵלָבב ּוַמר צֵֹרַח -ָּכל 
 ָעְצָּבְך ְוָׁשם ָּתִגיל ְּכרֹן ּפֵֹצַח/ ָלְך ְצִרי -ִׁשיַרי ְוִתְמָצא-ּבָֹאה ְלַגן 
 ְּדרֹור סֵֹרַח-ֵריָחם ְלמּולֹו ָמר/ ל ַטְעָמם ְלֶפה ֵיַמר ְוַגם נֶֹפת ְלמּו 
 ַוֶּיֱחזּו ִעְוִרים ְוָרץ ִּפֵּסַח/ ָּבם ָׁשְמעּו ֵחְרִׁשים ְוִעְּלִגים ִּדְּברּו  
 .ִאיׁש ְּדֵוה ֵלָבב ּוַמר צֵֹרַח-ָּכל/ ָּבם ִיְׂשְמחּו ִנְכִאים ְוֶנְעָצִבים ְוַגם  

 
 תנה כוסי     .2

 ְוַהֶּׁשֶמׁש ְיֵדי אֶֹפל ְיַנֵּׁשק/ ָנה כֹוִסי ְּבֵעת ָנטּו ְצָלִלים ְּת 
 .ְואֶֹדם ָּתֳארֹו ֻׁשָּנה ְּכחֹוֵׁשק/ ְוָרעּו ַעד ְמאֹד ָּפָניו ְּכחֹוֶלה  
 !ְוהּוא ַחָּלׁש ְּבִלי ֶׁשַלח ְוֶנֶׁשק / –ֲהִכי ִייִני ְיַרֵּדף ֵחיל ְיגֹוַני  

  
  זמן הקר כצל ברח   .3

 ,ְּכָבר ָחַלף ּוָפָרָׁשיו ְוִרְכּבֹו/ ְוִגְׁשמֹו , ַהּקֹר ְּכֵצל ָּבַרחְזָמן 
 ,ְּכֶמֶלְך ַעל ְמִסּבֹו, ְּתקּוָפתֹו/ ֲעֵלי חֹק , ְוָחל ֶׁשֶמׁש ְּברֹאׁש ָטֶלה

 , ָּכְתנֹות ִּדְׁשאֹו ְוֶעְׂשּבֹו–ּוִמיׁשֹור / ְוָחְבׁשּו ִמְגְּבעֹות ִצִּצים ְּגָבעֹות 
 .ְימֹוֵתי ַהְּסָתיו ָטַמן ְּבֻחּבֹו/ ִחיֵרינּו ְקטֶֹרת ְיַׁשַּלח ֶאל ְנ
 ,ְוָיִסיר ִמְּלָבִבי ַמֲעָצבֹו/ ֲאֶׁשר ָיִׂשיר ְמׂשֹוִׂשי , ְּתָנה ַהּכֹוס

 .ְלַמַען ִּכי ֲחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו/ , ְוַכֵּבה ֶאת ְיקֹוד ִאּׁשֹו ְּבִדְמִעי
 ֶתן ְמַעט נֶֹפת ְּבִקְרּבֹוְּכרֹאׁש ֶּפ/ ְוגּור ֵמַהְּזָמן ִּכי ַמְּתנֹוָתיו 

 !ְוַיֵחל ַּתֲהפּוכֹוָתיו ְּבַעְרּבֹו / –ְוַהִּׁשיא ַנְפְֹשָך ּבֶֹקר ְּבטּובֹו 
 ,ֲעֵלי ַכְסּפֹו ְיַצֶּפה ֶאת ְזָהבֹו/  ֲעֵדי ִיֶפן ְוֶׁשֶמׁש –ְׁשֵתה ַבּיֹום 

 .ֵקבֹוְוַיד ַׁשַחר ְמַאֵחז ֶאת ֲע/  ֲעֵדי ִיְבַרח ְּכָׁשחֹור –ּוַבַּלְיָלה 

 
 והשכמנו הלומי יין ידידות    .4

 ְוֵאין ָּבנּו ְלִהְתַהֵּלְך ְיכֶֹלת/ ְוִהְׁשַּכְמנּו ֲהלּוֵמי ֵיין ְיִדידֹות   
 ְוֵהִריחּו ְכִקָּדה אֹו ְׁשֵחֶלת/ ֱאֵלי ַכר ָנְפחּו רּוֵחי ְבָׂשָמיו   
 .ְּתֵכֶלתְוָעָליו ָּפְרׂשּו ֶבֶגד / ְוֶׁשֶמׁש ָרְקָמה ָפָניו ְּבִצִּצים   

  
 ידידי הזמן חדש      .5

 ְּכַהּיֹום ַאֲחֵרי מֹות ָהֲעֻרגֹות/ ְיִדיִדי ַהְּזָמן ֻחַּדֹש ְוָחיּו 
 ְּבתֹוַלַעת ְוַאְרָּגָמן ֲאֻרגֹות/ ֱהִניָקם ַהְּסָתיו ֵמיָמיו ְוָשָֹמם 
 ְּבַׁשַחק ִיְגּרּו ֵמֵאין ֲהֻפגֹות/ ְוִצִּצים ָׂשֲחקּו ִּבְראֹות ֲעָנִנים 

 ְוַהּיֹונֹות ְּבקֹול הֹמֹות ְוהֹגֹות/ ָהֲאִמיִרים -יִסים ִצְפְצפּו ַעלְוִס
 ֶּכֶרם ְוָנִמית ַהְּדָאגֹות-ְּבַבת/ ָנא ְנַחֶּיה ַהְּׂשָמחֹות -ְלזֹאת רּוץ

 .ַמְתנֹות ִּכיַלי ְׁשָגגֹות-ְוַדע ִּכי/ ְוַקח ֵמַהְּזָמן יֹום ִיְּתָנה ָלְך 
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  חזה העט     .6

 ֲאָבל ִיְרקֹם ְוַכָּבָרק ְירֹוֵצץ/ ַיד ַהָּׂשר ְיַכֵּתב ֲחֵזה ָהֵעט ְּב
 ׁשַֹהם ְמַקֵּצץ-נֶֹפְך ֲעֵלי-ְוִאם/ ְּכפֹורֹו -ְּפתֹוֵתי מֹר ְמַפֵּזר ַעל

 ֶׁשֶמׁש ְינֹוֵצץ-ְּבֵעין ַהֵּלב ְּכמֹו/ ְוַהֵּסֶפר ְּכֵעין ַסִּפיר ְוָאֵכן 
 ָתב יֹוֵנק ּומֹוֵצץְלִרְקַמת ַהְּכ/ ּוִמִּפי ַהְּדיֹו ֵעת ִצְּמאֹונֹו 

 .ְּכֵאׁש ֵיַקד ְוַכַּפִּטיׁש ְיפֹוֵצץ/ ְוַהִּדֵּבר ְּכִמִּפי ֵאל ְוִכְמַעט 

 

 תאות לבבי      .7
  –ַּתְאַות ְלָבִבי ּוַמְחַמד ֵעיִני   
 !עֶֹפר ְלִצִּדי ְוכֹוס ִּביִמיִני  

 
 , ְולֹא ֶאְֹשָמֵעם–ַרּבּו ְמִריַבי 

 ,יֵעםַוֲאִני ַאְכִנ, ַהְּצִבי, ּבֹוא
 .ּוְזָמן ְיַכֵּלם ּוָמֶות ִיְרֵעם

 קּום ְוַהְבִריֵאִני, ַהְּצִבי, ּבֹוא 
 !ִמּצּוף ְׂשָפְתָך ְוַהְׂשִּביֵעִני 

 
 ?ָלָּמה, ָלָּמה ְיִניאּון ְלָבִבי

 ִאם ַּבֲעבּור ֵחְטא ּוִבְגַלל ַאְֹשָמה
 ! ֲאדָֹני ָֹשָּמה–ֶאְׁשֶּגה ְבָיְפָיְך 

 ,ְמַעֵּנִניַאל ֵיט ְלָבְבָך ְּבִניב  
 .ּובֹוא ַנֵּסִני, ִאיׁש ַמֲעַקִּׁשים 

 
 ,ְוַקְמנּו ֱאֵלי ֵבית ִאּמֹו, ִנְפָּתה

 ,ַוִּיט ְלעֹל ֻסֳּבִלי ֶאת ִׂשְכמֹו
 .ַלְיָלה ְויֹוָמם ֲאִני ַרק ִעּמֹו

 , ְוַיְפִׁשיֵטִני–ֶאְפַׁשט ְּבָגָדיו  
 . ְוֵייִניֵקִני–ִאיַנק ְׂשָפָתיו  

 
 ,ֵעיָניו ִנְפַקדַּכְאֶׁשר ְלָבִבי ְּב

  –ַּגם עֹל ְּפָׁשַעי ְּבָידֹו ִנְׂשַקד 
 ,ָּדַרׁש ְּתנּואֹות ְוַאּפֹו ָפַקד

 ,ָעְזֵבִני, ַרב ְלָך"ָצַעק ְּבַאף  
 !"ַאל ֶּתְהֳּדֵפִני ְוַאל ַּתְתֵעִני 
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 ,ַעד ַּכֵּלה, ְצִבי, ַאל ֶּתֱאַנף ִּבי
 ,ַהְפֵלא, ְיִדיִדי, ַהְפֵלא ְרצֹוְנָך

 !ִדיְדָך ְוֶחְפצֹו ַמֵּלאּוְנַׁשק ְי
 , ַחֵּיִני–ִאם ֵיׁש ְּבַנְפָׁשְך ֲחיֹות  
 ! ָהְרֵגִני–אֹו ֶחְפְצָך ַלֲהרֹג  

 
    יום הנדוד     .8

 ,אֹוִתי ְּבֵיין ַהַּתֲאָוה ִהְׁשִּכיר/ יֹום ַהְּנדֹוד ַהַּמר ְוַהִּנְמָהר 
 .ִׁשי ָבם ְולֹא ַמְזִּכירּדֹוֵרׁש ְלַנְפ/ ֵאין , ֵאֵׁשב ְמׁשֹוֵמם ֵּבין ְּפָרִאים

 ! ְוֵאין ַמִּכיר–ֶאְפֶנה ֲעֵלי ָיִמין / ,  ְוֵאין עֹוֶנה–ִלְׂשמֹאל ֲאִני קֹוֵרא 

 
  יזכר גבר   .9

 ,ִּכי ַלָמֶּות הּוא ָלקּוַח/ ִיְזּכֹר ֶּגֶבר ִּביֵמי ַחָיּיו 
 :ָאֵכן ַיְחשֹׁב ִּכי ָינּוַח / -ּוְלַאט ִיַסּע ָּכל יֹום ַמַסּע 

 !ַאְך ֵיֶדא ַעל ַּכְנֵפי רּוַח/ , ּדֹוֶמה ֶאל ִאיׁש ׁשֹוֵקט ַעל ִצי      

 
 יונה בראש אמיר -ובן   .10

 ֶּזה ְיקֹוֵנן-ּבֶׁשֹם ֲעֵלי ַמה-ְּבַגן/ יֹוָנה ְּברֹאׁש ָאִמיר ְמַקֵּנן -ּוֶבן
 ְוֵצל ָּתָמר ֲעֵלי רֹאׁשֹו ְמגֹוֵנן/ ֲאִפיָקיו לֹא ְיַכֵּזבּו ְלֻמלֹו 

 ְוהּוא ָלֶהם ְזִמיר ִּפיהּו ְיַׁשֵּנן/ ו ְיַרֵּננּו ְלָפָניו ְוֶאְפרָֹחי
 ְלֵמָרחֹוק ְוֵאין ַטְרָּפם ְמכֹוֵנן/ ְּבֵכה ּגֹוָזל ְּבֵכה נֹוֵדד ּוָבָניו 

 ִיְׁשַאל ְלַבד אֹוב אֹו ְמעֹוֵנן-ְולֹא/ ִיְרֶאה ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ְפֵניֶהם -ְולֹא
 ֶנְגּדֹו ְתַׁשו ִּגיַלת ְוַרֵּנן-ַאלְו/ ְנֵהה ָעָליו ְוִהְתגֹוֵדד ָלנֹודֹו 

 .ֲאֵליֶהם ַוֲעַפר ַאְרָצם ְיחֹוֵנן/ ּלֹו ֲאָבֶריָך ְכָנֶפיָך -ְוָהָבה

 
 לי וזמן -מה   .11

 ִיְצּפֹר ָלִניד ִצּפֹור נֹוֵדד/ ִּלי ּוְזָמן ַיְכִאיב ּכֹוֵאב -ַמה
 ֵדדאֹו ֵאיְך ָׁשדּוד ִיְהֶיה ׁשֹו/ ֵאיָכה ָירּוץ ִלְׁשלֹל ָׁשלּול 

 ַּגג ּבֹוֵדד-ִוְהיֹות ָׁשָּמה ַעל/ לֹו ֵהַצר ַלְעלֹות ִמְבָצר -ִּכי
 ַיְעָנה ִּכי ִיְתנֹוֵדד-אֹו ֶבן/ ִיְׁשַמע ַרק ִמְסַּפד ַּתִּנים -לֹא

 ַוְעֵלי ִפיהּו הּוא ִיְתּגֹוֵדד/ ֶנְגּדֹו ַיְרִחיב ֶנֶׁשר ָקְרָחה 
 ָֹשת ָעָנן רֹוֵדדַּגם ַּתְחָּתיו / ּכֹוָכִבים ֵהִכין ִרְבעֹו -ִעם

 אֹו ָרִקיַע ִלְהיֹות מֹוֵדד/ ֻצָּוה ִלְסּפֹר ּכֹוְכֵבי ָמרֹום 
 .ָינּוד לֹו אֹו בֹו ִיְתעֹוֵדד/ ֶאֶרץ ֵאין ָּבּה ֵרַע -ָהּה ַעל
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 קברים מן זמן קדם    .12

 ,ּוָבֶהם ָעם ְׁשַנת עֹוָלם ְיֵׁשִנים/ ְקָבִרים ִמן ְזָמן ֶקֶדם ְיָֹשִנים  
 .ְולֹא ַאְהָבה ְולֹא ֵאיַבת ְׁשֵכִנים/ ִׂשְנָאה ְולֹא ִקְנָאה ְבתֹוָכם ְוֵאין  
 !ְלַהְפִריד ֵּבין ֲעָבִדים ַלֲאדֹוִנים/ , ַּבֲחזֹוָתם, ְולֹא ָיְכלּו ְׂשִעַּפי 

  
 בני לו תחזה אותי   .13

 ,ֲאִסיר ֶּכֶלא ּוַבַּׁשַחת ְמגּוִרי/ , לּו ֶתֱחֶזה אֹוִתי ְּבִקְבִרי! ְּבִני
 ,ְּכמֹו ֶטֶרף ְּבִצָּפְרֵני ֲעָפִרי/ , ְוֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָּבא, בֹור ֶנְחָּבאְּב

  –ְוִרָּמה ַּכְּמִעיל ֵמַעל ְּבָׂשִרי / , ְוהֹוד ָּפַני ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ְלַמְׁשִחית
 .ְלַמַען ָחְׁשכּו ָפַני ְועֹוִרי/ , ֲאַזי לֹא ִתְהֶיה ַמִּכיר ְּדמּוִתי

 ?ְואֹוִתי ִחְׁשבּו ַאַחי ְּכָנְכִרי/ נּוִני ְקרֹוַבי ְוֵאיְך מּוָזר ְנָת
 !ְוֵכן ַזְדִּתי ְוָׁשַכְחִּתי ְלהֹוִרי / –ְוָכֵהם ָזְנחּו אֹוִתי ְיָלַדי 

 :ּוִמְקֵריֶהם ְיִהי ָמָחר ְּכִמְקִרי/ ְמַעט ִמְזָער ְיִהי ִׁשְכָנם ְּבֵתֵבל 
 .ְׁשָּכח ֲעֵלי ֵתֵבל ְּכִזְכִריְיִהי ִנ/ ְוִזְכָרם , ֲהִכי יֹאְכֵלם ְּבכֹור ָמֶות

 !ְּכִמְקֵרה ִאיׁש ֲאֶֹשר ֵיֵלְך ֲעִריִרי/ ִמְקֵרה ֱאנֹוׁש יֹוִליד ֲאָלִפים , ֱאֶמת

 
 אשר בנה עלי ארץ    .14

 ּוָבֵּתי ֵׁשן ְוֵהִכין ָּבם ֲעִלּיֹות/ ֲאֶׁשר ָּבָנה ֲעֵלי ֶאֶרץ ְמעֹוִנים 
  –ֻרָּוִחים ּוַמְחַמֵּדי ְׂשִכּיֹות ְמ/ ְוַעּמּוִדים ֲעֵלי ָבִּתים ְרצּוִפים 

 . ְׁשִאּיֹות–ְוַאְרמֹוָניו , ְּבִלי יֹוֵׁשב/ ְלִפי ֶרַגע ְרִאיִתימֹו ְּכַגִּלים 
 ?ְוַנְפׁשֹוָתם ְוַאֵּיה ַהְּגִוּיֹות/ ַאֵּיה ֲאֶׁשר ָּבנּו ְוָׁשְכנּו , ֱאמֹר

 ? ָּכל יֹום ְּתלּויֹותְוֵעיָניו ֶאל ְׁשאֹול/ ּוַמה ִּתְקָוה ְלִאיׁש ָמֶות ְיַיֵחל 
 . ְּכֵׂשיֹות–ְוָכל ַהְיקּום , ְּכַמְאֶכֶלת / –ּוָמֶות ,  נֹוֵקד–ְּכִאּלּו ַהְּזָמן 

 
 בני עולם אשר עולם   .15

 ְנָתנֹו ֵאל ְלחֹק ִמּיֹום ְּבָרָאם/ ְּבֵני עֹוָלם ֲאֶׁשר עֹוָלם ְּבִלָּבם 
 ְרוּו ְולּו ַהָּים ְנִׂשיָאםִי-ְולֹא/ ְוהּוא ַנַחל ֲאֶׁשר ִיַגּר ְוִיְׁשּתּו 

 ְוֵלב ָצֵמא ְׁשתֹות אָֹתם ְקָרָאם/ ְּכִאּלּו ִנְּתנּו ֵמיָמיו ְלֶמַלח 
 .ִיְׁשְּברּו ָלַעד ְצָמָאם-ְוַאְך לֹא/ ֱאֵלי ִפיֶהם ֲהמֹוֵניֶהם ְיִגיחּון 

 
 הקיצתי תנומת רעיוני   .16

 ,ְפִׁשי ְוֵעיַניְלַיֵּׁשן ַּתֲאַות ַנ/ ֱהִקיצִֹתי ְּתנּוַמת ַרֲעיֹוַני 
 ,ְלַהְׁשִמיַע ֲעִתידֹוָתיו ְלָאְזַני/ ְוחֹוְלפֹות ַהְּזָמן ַּתְרִּתי ְּבִלִּבי 

 ,ְוַיִּציב ִמְפְלאֹות צּוִרי ְלָפַני/ , ּוִפי ֵדִעי ְיַחֵּוִני ְגדֹולֹות
 .ֲעֵדי ֶאְחׁשֹב ְּבֵני ֶעְליֹון ְׁשֵכַני/ , ְוַיֶּגד ִלי ְצפּוֵני ַתֲעלּומֹות

 ,ְוָאִבין ִּכי ְבִקְרִּבי ֵיׁש ֲאדָֹני/  ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ְּבִׂשְכִלי ְוַאַחז
 .ְבִמְפָעָליו ְלֵעיֵני ַרֲעיֹוַני/ ְוִנְגָלה , ֲאֶׁשר ִנְסַּתר ְיָקר ַעְצמֹו
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 ,ְיִׂשיֵחִני ְׁשִביֵלי ַתְחְּכמַֹני/ ִמְּכבֹודֹו , ְּבִפְגִרי ֶהֱעָלה ֵנר
 ,ְיֵמי נַֹער ְויֹוִסיף ֵעת ְזקּוַני/ ר ֲאֶׁשר ֵיֵלְך ְוֵיאֹו, ְוהּוא ָהאֹור

 .ֲאַזי ָיסּוף ְספֹות ּכִֹחי ְוָׁשַני / –ְוִאּלּו לֹא ְיִהי ִמּסֹוד ְמאֹורֹו 
 .ְּבִלי ֻסָּלם ֱאֵלי ִגַּנת ֲעָדַני/ ְוַאַעל , ֲאַחֶּפׂש ּבֹו ֲחַדר ָחְכָמה
 , ָהְלכּו ְלָפַניְּבֶדֶרְך ּכֹל ֲאֶׁשר/ ְוֵאֵלְך , ֲהִכי ֶחְלִּדי ְּכַאִין ָׂשם

 ,ְוַאַחן ַּבֲאֶׁשר ָחנּו ְזֵקַני/ , ְוֶאַּסע ַּכֲאֶׁשר ָנְסעּו ֲאבֹוַתי
 !ּוַמְעַׂשי ִיְהיּו ֵעַדי ְוָדַני/ ְוַעל ּכֹל ֵאל ְיִביֵאִני ְבִמְׁשָּפט 

 ,ְתִסיֵתִני ְוַתִּׁשיא ִבי ְזדֹוַני/ ְלִבְלִּתי , ְלזֹאת ֶאְמַאס ְׁשכֹן ֵּתֵבל
 .ְוַתְחלֹץ ַנֲעִלי ָלרֹק ְּבָפַני/  ְּבֶטֶרם ִּתְּטֵׁשִני – ְנַטְׁשִּתיָה

 ,ְוַסַהר ִיְהֶיה ִמַּׂשֲהרֹוַני/ ְולּו ֶׁשֶמׁש ְּתַׁשו ֶנֶזר ְלרֹאִׁשי 
  –ּוָבֶניָה ְרִביֵדי ַצְּורֹוַני / ְוֶאְצָעָדה ְתִהי ָעׁש ַעל ְזרֹוִעי 

 !לֹות ַּגְלַּגל ְמעֹוַניְתַׁשֶּוה ַמֲע/ ְוִאּלּו , ֲאַזי לֹא ֶאֱחמֹד ֻעָּזּה
 ,ְמֵתי מּוָסר ּוֵביֵנימֹו ְמלֹוַני/ ֲאָבל ֶחְפִצי ְנתֹן ִסִּפי ְלִסֵּפי 

 ְוַרְגַלי ִיְמְׁשכּו ַחְבֵלי ֲעֹוַני / –ְוַכָּמה ֶאְׁשֲאָפה ָלסּור ֲאֵליֶהם 
 .ֲאִני ֵמֶהם ְוֵהם לֹא ֵמֲהמֹוַני/ ְוֵכן לֹא , ְּבתֹוְך ַעם לֹא ְיָדעּוִני

 !ִּכי ְנַׁשְכִתימֹו ְבִׁשַּני, ְיִׂשיחּון / –ְנַׁשְקִּתימֹו ְלָׁשלֹום : ת אַֹמרְּבֵע
 ,ְוִסְפֵריֶהם ְצִרי ִציֵרי ְיגֹוַני/ , ְּתעּוַדת חֹוְלִפים ַׂשְמִּתי ְמָנִתי
 .ְּבַיַען ֵהם ְסֻגַּלת ֶנֱאָמַני/ , ְוִעָּמֶהם ֲאִני ַמְמִּתיק ְלסֹוִדי

 ְּפִניַני,  ְלַהְעּדֹות ַּגְרְּגרֹות ָיִמים–/ ֲאַלֵּקט , ָלםְוִאם ֶאְׂשֶחה ְּבָים ִׂשְכ
 ,ְוָלֶהם ַיֲענּו ִׂשְפֵתי ְרָנַני/ , ּוָבם ִיְׁשַּתְעְׁשעֹו ֵעיַני ְוִלִּבי

  –ְוֶאל ַאִּפי ְּכֵריַח ִקְּנמֹוַני / , ְמאֹור ֵעיַני ְוִׁשיר ָאְזַני ְוצּוף ִּפי
 .ְיֵמי ַחַּיי ּוָבם ָּכל ַמֲעָיַני / ּוָבם ֶאְתַעל ְוֶאְתַהֵּלל ְוֶאְהֶּגה

 

 נהה גבר  .17
 ְוָספּו ַכֲעַׁשן ִּכְבָׁשן ְוָיָמיו/ ְנֵהה ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָּכלּו ְׁשנֹוָתיו 

 ַרּבּו ְכמֹו ַאְרֶּבה ֲאָׁשָמיו-ְוַגם/ ְוַאְך ִיְתַחְּברּו ַכחֹול ְזדֹוָניו 
 .ֶבר ַלֲחלָֹמיוְוַהָּמֶות ְּכֵׁש/ ְׁשנֹות עֹוָלם ֲחלֹמֹות -ְוָהיּו ָכל

 
 יצא לבבי   .18

 ְזרֹעֹות נְֹׂשָאיו ָרָכב-ֵמת ַעל/ ָיָצא ְלָבִבי ַּבֲחזֹות ַיְעקֹב 
 .ִאיִׁשים ְּבָעָפר ָקְברּו כֹוָכב/ לֹא ֶנֱחזּו ִבְלָּתם ֲעֵלי ֵתֵבל 

 
 אצעק במרה    .19

 ָבָּתיוִּפְתאֹם ְּבַׁשַחק ִנְתְּכנּו / ְּגזּור ַנְפִׁשי -ֶאְצַעק ְּבָמָרה ַעל
 .מּוִתי ֲאִני ַהּיֹום ְּבִני ַּתְחָּתיו/ ִיֵּתן -ִלי ְמאֹד ָעָליו ּוִמי-ַצר
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 אמת תבל כחותם   .20

 ְוַכֶּכֶלא ְבֵעיַני ֵּבית ְמגּוָרי/ ֱאֶמת ֵּתֵבל ְּכחֹוָתם ַצר ְלָפַני 
 .ְלמֹוֶתָך ְּבִני ָחלּו ְמגּוָרי/ ִאיָרא ְזָמן ָלַעד ְלַמַען -ְולֹא

 
 ל תקראו עורא   .21

 ֶצֶדק ְיִהי חֶֹזה/ ָּכהּו ְוֵעין ִלּבֹו / ִאיׁש ֵמְראֹות ֵעיָניו / ִּתְקְראּו ִעֵּור -ַאל
 ִיְלַעג ְוַגם ִיְבֶזה/ ִעֵּור ּוִבְכבֹוָדם / ִּבְקלֹון ְמֻיָּדָעיו / ִקְראּו ְלִמְתַּכֵּבד 

 .ֶעֶצב ְמאֹד ִנְבֶזה/ לֹו ָהֵאל ּוָבַחר / ִאיׁש ֲאֶׁשר ָעַזב -ֶאל/ ַעד ֵמֱאנֹוׁש ָּדָמה 

 

 מהרו נא  .22
 ִּפְּזָרם ַהְּזָמן ְונֹוְתרֹו ֲחֵרִבים  !ַמֲהרּו ָנא ֱאֵלי ְמעֹוֵני ֲאהּוִבים

 ַלְּכִפיִרים ְמעֹון ְוַגם ַלְּזֵאִבים  ְוִהָּנם, ָלֳעָפִרים ֲאַזי ְמעֹוִנים
  –ַסר ֲעָרִבים ִמְּכלּוֵאי ֱאדֹום ּוַמְא  ְּתֵיִליל, ֶאְׁשְמָעה ַנֲאַקת ְצִבָּיה

 ַּגם ְּתַעֶּנה ְּבַמֲאָמִרים ֲעֵרִבים  ַעל ֲאהּוָבּה ְּתַבְך ְוַאּלּוף ְנעּוִרים
 :ַרְּפדּוִני ְּבִמְגְּדֵני ָהֲאָהִבים  ַסְּמכּוִני ְּכַבֲאִׁשיׁשֹות ְיִדידֹת

 
 מה לאהובי    .23

 ?ד ְּכמֹו ָקֶנהְוִלִּבי ָינּו, ָעַלי  ַמה ַּלֲאהּוִבי ִּכי ִיְקצֹף ְוִיְתָּגֶאה
  –ְוֵאיְך ֶאְקָרא ַהּיֹום ְולֹא ַיְעֶנה , ָּתֵאב  ָׁשַכח ְזָמן ֶלְכִּתי ַאְחָריו ְּבִעי ִמְדָּבר

 ְוֶאל טּובֹו ַאִּביט ְוַגם ֶאְפֶנה, ָּפָניו  ְוִאם ַיְסִּתיר, ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו אֹוִחיל
 ?ִעים ֶּכֶתם יּוַעם ְוֵאיְך ִיְׁשֶנאִּכי ֵאיְך ְנ  לֹא ִיְׁשנּו ַחְסֵדי ָאדֹון ֱאֵלי ָעֶבד

 
 מהיום הבא    .24

 ּוִמַּפַחד ֱהיֹותֹו/ ֵמַהּיֹום ַהָּבא  
 ,ַּתַעל מהּוָמתֹו/ ֶּכָעָׁשן ֵמֲאֻרָּבה  
 ּוִמי יּוַכל ְׂשֵאתֹו / –ְּתבּוָסתֹו ַרָּבה  
 ?ְּבֵהָראֹותֹו/ ּוִמי ָהעֹוֵמד  

 
 ,ּוֵאיָמה ְתַבֲעֵתה / –ׁשֹוֵקט ּובֹוֵטַח 
 ,ׁשֹוָאה ְתבֹוֵאהּו / –ּוָמֶות ׁשֹוֵכַח 
 ,ְצָעָקה ְתִעיֵרהּו / –ְוׁשֹוֵכב ָׂשֵמַח 

 .ָיׁשּוב ְלַאְדָמתֹו/ ֵּתֵצא ִנְׁשָמתֹו  
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 ,ַּכַּתּנּור ּבֹוֵער/ , הּוא ַהּיֹום ַהַּמר
 ,ְוָכמֹוהּו סֹוֵער/ ְּכֵמי ַהָּים ֵיַמר 
 ,ֵערֵמַׁשֵּכר ָּכל נֹו/ ְוכֹוס ַיִין ָחַמר 

 !ַעד ְׂשָנתֹו-ַלֲעֵדי/ ֵמַמֵהר ְּתנּוָמתֹו  

 
 ,ְּבִאיׁשֹוֵני ְמִזָּמה/ ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ִיְרֶאה 

 ,ְּבֵצאָתּה ַהְּנָׂשָמה/ ִּכי ָגאֹה ִתְגֶאה 
 ,ְלֵהיְכֵלי ַהָחְכָמה/ ְוַתַעל ְוִתְׁשָּתֶאה 

 .ְמנּוָחה ַלֲחנֹותֹו/ ְוָתתּור ִצְדָקתֹו  

 
 האל נורא עליל   .25

 ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה  ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה
 :ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה  

 

 ְלָך ַעִין נֹוְׂשִאים ְמֵתי ִמְסָּפר ְקרּוִאים 
 :ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה  ּוְמַסְּלִדים ְּבִחיָלה

 ְמֵחה ִּפְׁשָעם ְוַכֲחָׁשם ׁשֹוְפִכים ְלָך ַנְפָׁשם
 :ְּנִעיָלהְּבָׁשַעת ַה  ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה

 ְוַהִּציֵלם ִמְּמֵאָרה  ֱהֵיה ָלֶהם ְלִסְתָרה
 :ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה ְוָחְתֵמם ְלהֹוד ְוִגיָלה

 ְוָכל לֹוֵחץ ְולֹוֵחם  חֹן אֹוָתם ְוַרֵחם
 :ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה  ֲעֵׂשה ָּבֶהם ְּפִליָלה

 ְוַחֵּדׁש ֶאת ְיֵמיֶהם ְזכֹר ִצְדַקת ֲאִביֶהם
 :ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה  ָּלהְּכֶקדם ּוְתִח

 ְוָהֵׁשב ְׁשָאר ַהּצֹאן ְקָרא ָנא ְׁשַנת ָרצֹון
 :ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה  ְלָאֳהִליָבה ְוָאֳהָלה
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 צדיק-יוסף אבן

 
 קחה שיר זה לנחמה     .1

 ֲחַתן ָּדִמים ֲאֶׁשר ָּדָמה  ְקָחה ִׁשיר ֶזה ְלֶנָחָמה
 לֹא יּוַכל ְׁשבֹור ָצָמאְו  ְלַאָּיל ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים
 ְיַפת ַמְרֶאה ְיַפת קֹוָמה  ֲחֵדה ִעם ַיֲעֶלת ֵחֶׁשק
 ְּכמֹו ָתׁשּור ְּפֵני ִכיָמה  ְואּוָלם ׁשּור ְוַאל ִּתָּגע
 ְּדֵמי ָׁשלֹום ְּבִמְלָחָמה  ְוַאל ַּתִּסיג ְּגבּול ָלׂשּום
 ֲחָלִבים ַיֲעֶלה ֵחָמה  ְוִהְתַעֵּצב ְלָך ִּכי ִמיץ

 .ּוֵמָחֶדר ְלָך ֵאיָמה  ִמחּוץ ְלָך ִבְטָחהְוִכי 
 ְיעּופּון ַּכֲחלֹום נּוָמה  ֲהלֹא ִעִּתים ֲאָחִדים ֵהם
 ְלֵעיֵני כֹל ְּבָיד ָרָמה  ְוַתַעׂש ָּכל ֲאֶׁשר ַּתְחּפֹץ
 ְּבִמְבָצר ִעיְרָך ׂשּוָמה  ְונֹוַדע ַהְּבַמֲחִנים ִאם

  ְמֻאָּדָמהְוִׂשְמָלֵתְך  ְּביֹום ָּתבֹוא ֲחמּוץ ֶּבֶגד
 ּוִמְתַאֵּנַח ְּכַים הֹוָמה  ְלֵׁשַמע ָּדֲאָבה ַנְפִׁשי

 ֱהיֹות ֵּבין ּכֲֹהֵני ָבָמה  ְמֵצָרה ַעל ְקדֹוׁש ַאִחים
 ּוֵבינֹו ׁשּור ְולֹא חֹוָמה  ֲאֶׁשר ִנְׂשָּגב ְוֵאין ֵּביִני

 ְולֹא ַעל ָמה ְולֹא ָלָּמה   ְוָהִיינּו ְּכִמְתָּגִרים
 ְוַיט ָלְך עֹז ְוַתֲעצּוָמה  ָאִחי, ֱאלִֹהים ָיְחְנָך

 ְּתִהי ַעל רֹאׁש ְּכִסיל ָרָמה  ְוֵעת ַיְעֶלה ְלָך ַמְעָלה
 .ְקָחה ִׁשיר ֶזה ְלֶנָחָמה  ְוִאם ִּתְמָצא ֲאֶׁשר ֶאְמָצא

 
 יפתה עלמת חן    .2

 :ֶנֱעָלָמה/ ֵחן ּוֵמַעִין / ָיְפָתה ַעְלַמת  
 ".ֵאיְך ְוָלָּמה/ , ִיןַא"ְּדעּו , ֵלב/ ַּבֲעֵלי ָחְכַמת  

 
 ֵּגו ְוצּוָרה/ ִטיט ְּבִהְתַאֵּסף / ָיְרָדה ֶאל ֵּבית 
 .ַרק ֲעצּוָרה/ , ָׁשם ְּבֵאין ּכֶֹסף/ ַוְּתִהי ֶנְחֵּבאת 

 ִהיא ְמכּוָרה/ ַּגם ְּבִלי ֶכֶסף / לֹא ְבָיד ִנְׁשֵּבית 
 הֹוד ְוֵאיָמה/ ְוָלִׂשים לֹו , ּגּוף/ ַלֲעבֹד ַאְדַמת  
 .ִמְּבֵהָמה/ ֵלב ְלַהְבִּדילֹו /  ּוִבְמִזַּמת ,חֹק 

 
 !ְלָהֵבן, צּור/ , ַמה ְּמאֹד ִיְגַּבר/ סֹוד ְּפִליָאְתָך 
 ָּפז ְלֶאֶבן/  ֻחַּבר –ָּבֱאנֹוׁש / עֹז ְּבִריָאְתָך 

 ?ַמה ְּלֶתֶבן/  ְוֶאת ַהַּבר –ִהיא / רֹאׁש פְֹֻעָּלְתָך 
 ,ֶאל ְנָׁשָמה/ ָיְדָך ָּגְלִמי / ִחְּבָרה ָעְצַמת  
 .ֵמֲאָדָמה/ ַמֲחֵזה ַצְלִמי / ּכֹוֲנָנה ִרְקַמת  
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 ָּבּה ְיִחיָדה/ ֵמֲאֶׁשר ֻעַּבד / ָׁשֲאָלה חֶֹפׁש 
 ,ָהֲעבֹוָדה/ ְוַאל ִּתְכַּבד , ּבֹו/ יֹום ְלִהָּנֵפׁש 

 ,יֹום ְּפִריָדה/ ַחי ְּבִלי יֹאַבד / ִּכי ְיסֹוד ֶנֶפׁש 
 ,ִהיא ְקדּוָמה/ ִהי ִנְמָצא ּגּוף ְי/ ַּבֲאֶׁשר ִקְדַמת  
 .אֹו ְזעּוָמה/ ַמֲעִׂשים ִנְרָצה / ַאְך ְלִפי ֻתַּמת  

 
 ,ָמן ְונֶֹפת / -ּוִמָּלְתָך , צּוף / -ְּתִהָּלְתָך , ָיּה

 .אֹות ּומֹוֵפת/ ַעל ְגֻּדָּלְתָך / עֹז ְּפֻעָּלְתָך 

 !ֶנֱאֶסֶפת/ ֵּבית ְּתִפָּלְתָך / חֹן ְקִהָּלְתָך 
 ,ָלְך ְּכָאָמה/ ָּכל ְּבֵני ֶחֶלד /  ִנְׁשַמת ַּתֲעטֹף 
 !"ָּכל ְנָׁשָמה/ ַהֲללּו יֹוֵצר / "קֹול ְּבִלי ִנְצָמת  

 

 

 צקבל-שלמה אבן

 
 אשר ירוץ לצודד    .1

  –ְּבִמְדַּבר ָים ְוָהֵרי ַהְּבָתִרים / ֲאֶׁשר ָירּוץ ְלצֹוֵדד ָהֳעָפִרים 
 !ְוִנְמָצִאים ְּבַחְדֵרי ַהֲחָדִרים/ ִּכי ֵהם ְּכלּוִאים ַּבֲחֵצִרים , ֲחַדל

 
 דופק עלי דלת     .2

  –ֵמָאז ְּבָפָניו ִנְנֲעָלה / ּדֹוֵפק ֲעֵלי ֶדֶלת ְולֹא  
 .ַלף לֹו ְּבֶאֶפס ּתֹוֲחָלה / -ַרק הּוא ֲאֶׁשר ָּתָעה ְוָח 
 ? ֵאיְך אּוְכָלה–אֹו ֶאְנֲעָלה / ?  ֵאיְך ֶאְׁשְּכָחה–ִאם ֶאְפְּתָחה  

  
 אני עפר בעפעפיו יצודד     .3

  –ֱאנֹוׁש ַחִיל ְוִיּפֹל ַּבֲחָבָליו / ֲאִני עֶֹפר ְּבַעְפַעָּפיו ְיצֹוֵדד  
 ".ְלִבְלִּתי ֶאְמְנָעה טֹוב ִמְּבָעָליו/ , ְוַחּנִֹתי ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוֶאְׁשמֹר 
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 יהודה הלוי

 
 ליל גלתה אלי צביה     .1

 ֲעָרהֵליל ִּגְּלָתה ֵאַלי ְצִבָּיה ַנ
 ַחַּמת ְלָחֶייָה ְוַצַּמת ַׂשֲעָרּה  

  ְּכֵעין אֶֹדם ְּבַכּסֹותֹו ֲעֵלי–ָצהֹב 
  –ַרַּקת ְּבדַֹלח ַלח ְּתמּוַנת ָּתֳאָרּה  

 ַּבֲעלֹוָתּה ַּתֲאִדים, ָּדְמָתה ְכֶׁשֶמׁש
 .ֶאת ַעֲנֵני ֶנֶׁשף ְּבַלַהב ָזֳהָרּה 

 
  עפרה תכבס     .2

 ֶדיָה ְּבֵמיָעְפָרה ְתַכֵּבס ֶאת ְּבָג
 ,ִדְמִעי ְוִתְׁשְטֵחם ְלֶׁשֶמׁש ָזֳהָרּה  

  ִעם ְׁשֵּתי–לֹא ָׁשֲאָלה ֵמי ָהֲעָינֹות 
 . ְליִֹפי ָתֳאָרּה–ְולֹא ֶׁשֶמׁש , ֵעיַני 

 
  לו שחרים     .3

 לּו ְׁשָחִרים ִיַרְּדפּוִני ְברּוַח
 ַהְמַנֵּׁשק ִּפיָה ְוגּוָפּה ְינֹוֵפף  

 אּו ָלּה ְׁשלֹוִמיַוֲעָנִנים לּו ָנְׂש
 ָאז ְּכָמְתָנּה קִׁשי ְלָבָבּה ְירֹוֵפף  

 ַיֲעָלה ָּבֲחָרה ֲעֵלי ָעׁש ְמנּוָחה
 :ֲאֶׁשר ֲעֵדי ָעׁש ְיעֹוֵפף-ַרֲחִמי ֶאת  

 
 יום שעשעתיהו     .4

 ,ַוַּיְרא ְּתמּוָנתֹו ְבִאיׁשֹוַני/ יֹום ִׁשֲעַׁשְעִּתיהּו ֲעֵלי ִבְרַּכי 
 !ֶאת ָּתֳארֹו ָנַׁשק ְולֹא ֵעיַני / –י ְמַתְעֵּתַע ְׁשֵּתי ֵעיַנ ָנַׁשק

 

 צבית חן שביתני      .5
 ְצִבַּית ֵחן ְׁשִביִתִני ְּבִצְבֵיְך

 ּוֶפֶרְך ֶהֱעַבְדִּתִני ְּבִׁשְבֵיְך 
 ּוִמּיֹום ַהְּנדֹד ָּבא ֵבין ְׁשֵנינּו 

 ְּדמּות לֹא ֶאְמְצָאה ִנְמָׁשל ְלָיְפֵיְך 
 ַדְמָּדםְוֶאְּסֵעד ְּבַתּפּוַח ֲא 

 ֲאֶׁשר ֵריחֹו ְכמֹר ַאֵּפְך ְוֶעְדֵיְך 
 ְוַתְבִניתֹו ְכָׁשַדִיְך ְוֵעינֹו 

 :ְּכֵעין אֶֹדם ֲאֶׁשר ִנְרָאה ְבֶלְחֵיְך 
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 אט לי חזק לבב     .6

 ַאט ִלי ֲעֵדי ֶאְׁשַּתֲחֶוה ַאָּפִים  ַאט ִלי ֲחַזק ֵלָבב ְרֵפה ָמְתָנִים
 ָאְמָנם ְטהֹור ֵלב לֹא ְטהֹור ֵעיָנִים   יָׁשגּו ְבָך ֵעיַני ְלַבָּדם ַוֲאִנ

 ֶוֶרד ְוׁשֹוָׁשן ִנְזְרעּו ִכְלָאִים   ֶהֶרף ְלַעִין ֶּתֱאֶרה ִמָּתֳאָרְך 
 ֵעת ֶאְצְמָאה ִכי ֶאְמְצָאה בֹו ָמִים  ֵאׁש ֶלְחְיָך ֶאְחֶּתה ְלַכּבֹות ֵאׁש ְּבֵאׁש
 ּוַמְלקֹוַחי ְּכֶמְלָקָחִיםִרְצָּפה   ָמצֹה ְׂשַפת אֹוֶדם ֲאֶׁשר ִּתיַקד ְּכמֹו
 . . .תֹוָלע ֲאָבל מֹוִתי ְּבֵבין ַעְרָּבִים   ַחַּיי ְּתלּוִאים ֵּבין ְׁשֵני חּוֵטי ְׁשִני
 לֹא ָבא ֱאׁשּון ַלִיל ְּבתֹוְך יֹוָמִים  לֹא ֶאְמְצָאה ַעָּתה ֵלילֹות ֵקץ ְוָאז
 ְלַּגל ְּכמֹו ָאְבָנִיםחֹוֶמר ְוַהַּג  ִּכְהיֹות ְזַמִני ֵּבין ְיֵדי ֶחְפִצי ְכמֹו

 
 מי יתנני כפר      .7

 ּכֶֹפר ְלעֶֹפר ַיְׁשֵקִני   ִמי ִיְּתֵנִני 
 :ִמֵּבין ְׁשֵני ִׂשְפתֹות ָׁשִני   צּוִפי ְוֵייִני

 ֶאְזּכֹר ְוטּוב ַיְרֵחי ֶקֶדם  ַׁשֲעׁשּוִעי-ֶאת 
 ָהָיה ֲאִחי ֶׁשֶמׁש רֵֹדם  ֵעת ֵּבין ְזרֹוִעי 
 ֶאְמֶצה ְבדֹוַלח ִעם אֶֹדם  י ִמִּפיו ְּגִביִע 

 ַיד ַאֲהָבה ִּתְסָעֵדִני   ֵּבינֹו ּוֵביִני
 :ֵאָליו ְולֹא ַתְחִטיֵאִני    ּוְתַחְּבֵרִני

 ָעַלי ֲחָמִסי לֹא ָעָליו  עֵֹׁשק ְלָבִבי 
 יֹום ָרֳחִקי ֵמאָֹהָליו  ֵעת ַרב ְּכֵאִבי 
 אּוַלי ְיִׁשיֵבִני ֵאָליו  ַוִּיְפְּגָעה ִבי 
 חּוט ִמְּזָמן ָזר יֹוֵרִני    ְמְׁשֵכִניַוִּי

 :ַּדְרֵכי ְפִריָדה יֹוֵרִני   ִּכי ִיְׂשְטֵמִני
 מּול ַים ְּדָמַעי ַּכִּצּיֹות  ַים סּוף ְיִדיַדי 
 ֵעיַני ְּבִלי ַרְחָמִנּיֹות  ְּכֵבַדי-ִּכי ַעל 
 ָּדְרכּו ֲאָרצֹות ָנְכִרּיֹות  ִמּיֹום ְצָעַדי 

 ן ְלָפַני ָים ֵׁשִניִיֵּת   עֹוִני ְבֵעיִני
 :ְוֵאין ִמי ַיְמֵׁשִני, ֶאְפַחד   ֶּפן ִיְׁשְטֵפִני

 זֹאת ְוֶאְזּכֹר טֹובֹוָתי-ָּכל  ֶאְׁשַּכח ְּבָדִויד 
 ַמֲהָלָליו ִׁשירֹוָתי-ַעל  ָלֵתת ְּכָרִביד 
 ֶאְבִלי ְוַאְרֶּבה ִצְבאֹוָתי ֶאְגַער ְּבַמְכִּביד 

 ן ַיְׁשִּכיֵרִניִמַּדם ְזָמ   ַאְׁשִּכיר ֲאֵזִני
 :ְולֹא ַיִּכיֵרִני, ִנָּכר   ּוְלָגְרֵׁשִני 

 ֵּבין ַהֲהַדס ִּבי ִתְתּבֹוֵנן  יֹוָנה ְתַקֵּנן 
 ְזַמִּני ֶאְתאֹוֵנן-אֹו ַעל ֵעת ִׁשיר ֲאַׁשֵּנן  
 ֵאַלי ְּכַעְלָמה ִּתְתרֹוֵנן  קֹוָלּה ְּתַחֵּנן 
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 ביני תאוה אלקררש  בין סירי ביני
 כן פליו בן אלדיין  מאן      דשה אלז

 
 כוכבי תבל   .ב7
 ִּבְצָבא ָמרֹום לֹא ִנְמָצא ָּכֵהם/ ּכֹוְכֵבי ֵתֵבל ַּכּיֹום ָחְברּו    
 רּוח לֹא ָיבֹא ֵביֵניֶהם/ ִּכי , ָחְמָדה ִכיָמה ֶחְבָרָתם   
 ָמָצא ֶׁשֶמׁש ִּבְבנֹוֵתיֶהם/ ּכֹוַכב ִמְזָרח ָּבא ַלַּמְעָרב    
 . ַלֶּׁשמׁש ָשֹם אֶֹהל ָּבֶהם/ ת ַעְנֵפי ָעבֹות ֵהִקים חּוַּפ   

 

 שער שיבה       .8
 .ְקַטְפִּתיהּו ְבָיִדי, ֲעֵלי רֹאִׁשי/ ְׂשַער ֵׂשיָבה ְּבֵהָראֹות ְיִחיִדי  
 "?ּוַמה ַּתְעֶׂשה ְּבבֹוא ַאְחַרי ְגּדּוִדי / –ְיָכְלַּתִני ְלַבִּדי "ֱהִׁשיַבִני  

  

 אם הזמן     .9
 ְהֶיה ֲעֵלי רְֹאְׁשָך ְלֵצלִאם ַהְּזָמן ִי 

 ְיִהי ָמָחר ְלַרְגָלְך ָרָׁשת-ּגּור ֶּפן   
 -טּובֹו ְּכֶאְבָרה ָהְיָתה ָּכָנף ְלֶבן  
 .ָקֶׁשת-ֶנֶׁשר ְוִהיא ֶאְבָרה ֲעֵלי ֶבן  

  
 יפה מראה פקח עין   .10

 -ְיֵפה ַמְרֶאה ְּפַקח ַעִין ְרֵאה ֶאת  
 ֶנְגָּדְךְנִעים ׁשֶֹמן ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְל  
 ְּבֶטֶרם ֶיֱחֶזה אֹתֹו ְוָירּוץ  
 .ְלָאְכֵלהּו ֲאֶׁשר יֵׁשב ְלִצָּדְך  

  
 אחי שכל    .11
 ֵׂשֶכל ֲאֶׁשר ָיָדיו ְלאְֹרִחים ֲאִחי    

 ְוַלֵהָלְך ְּבִהְתַנֵּדב ְּבֵני ָעב  
 ְמֵלָאה ִמְּנִעים אֶֹכל ְּתֵנִני  
 .ְלֶנְגָּדם ִּכי ֲעטּוִפים ֵהם ְּבָרָעב  

  
  כלי מכיל   .12

 ְּכִלי ֵמִכיל ְלֵאין ַּתְכִלית ְוֵקֶצה    
 ְוהּוא ָקטֹן ְּבָיְדָך תֹאֲחֵזהּו  
 ּבֹו-ְוָרחֹוק ִמְּמָך ִלְתּפֹׂש ֲאֶׁשר  
 .ְוִאם ַעִין ְּבַעִין ֶּתֱחֵזהּו  
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 ומה דקה ורקה  .13
 ּוֶמה ַדָּקה ְוַרָּקה ַוֲחָלָקה 
 ְוִאֶּלֶמת ְמַדֶּבֶרת ְּבָחְזָקה  
 ְוהֶֹרֶגת ְּבֵני ָאָדם ֲחִריִׁשית 

 .ְוַדם ֵאיִלים ְּבמֹו ִפיָה ֵמִריָקה  

 

 פני ארץ -ומה מת על .14
 ְּפֵני ֶאֶרץ ְמֻׁשָּלח-ּוֶמה ִמת ַעל 

 ְוָערֹום ִיְקְּבֻרהּו ָהֲאָנִׁשים  
 ְוִיְחֶיה ּתֹוְך ְקֻבָרתֹו ְויֹוִליד 
 .ְיָלִדים ֵיְצאּו ֻכָּלם ְלֻבִׁשים  

 

  עין ומה בכה בלי .15
 ּוַמה ּבָֹכה ְּבִלי ַעִין ְוַעְפַעף

 ְּבִבְכָיּה ִיְׂשְמחּו ָּבִנים ְוָאבֹות 
 ְוֵעת ִּתְׂשַחק ְולֹא ִתְבֶּכה ְבֵעיָנּה 
 .ַהְּלָבבֹות-ְּבָׂשֲחָקּה ַּתֲעִציב ָּכל  

 
  ליל הנדד הארך  .16

 ֵליל ַהְּנדֹד ַהֲאֵרְך ְוִהְתַאֵחר
 רִּכי ַהְּיִדיִדים נְֹסִעים ָמָח 

 ּוְלִאְּטָך ִהְתַנֲהָלה ּוְפרֹׂש
 ָזֳהֵרי ַׁשַחר ְּכַנף ִמְׁשָחר-ַעל 

 ּוְבִכי ְׂשֵּתי ֵעיַני ֱהֵיה ֶגֶׂשם
 ֵעת ַּתֲעצֹר ִרְכָּבם ְולֹא ִיְסָחר 

 ִויגֹון ְלָבִבי ַקְּדֵמם ַּבְעַנן
 חֶׁשְך ְלַבל ִיְראּו ֲעלֹות ַׁשַחר 

 ַוְעַׁשן ְנִחיַרי ֵצא ְבַאְנחֹוַתי
  ְּבַלַּבת ֵאׁש ֲאֶׁשר ֵיָחרַהֵּכס 

 ַעד ֵיְדעו ֵאיְך יּוְכלּו ִלְרחֹק
 .ֵמָאֳהִלי ַעד יֹום ֲאֶׁשר ֶאְבָחר 
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 ידענוך נדד .17
 . ַנַחל ְקדּוִמים–ְוַנַחל ַהְּבִכי / , ִמיֵמי ֲעלּוִמים, ְנדֹוד,       ְיַדְענּוָך 

 !ין ָעֹון ְלָיִמיםְוֵא? ְוִעם ָיִמים/ ? ֲהרֹב ִעם ַהְּזָמן ַעל לֹא ֲחָטָאה
  –ְוֵאין ִנְפָּתל ְוִעֵּקׁש ַּבְּמרֹוִמים / , ְּפָלִכים ֵהם ְּבַקו ֶצֶדק ְירּוצּון

 .ְוֻחֶּקיָה ְּבֶאְצַּבע ֵאל ְרׁשּוִמים/ ְוֵאין ֵּתֵבל ֲחָדָׁשה ? ֲהֶזה ָחָדׁש
 ,ְּבַטַּבַעת ְיִמין ֶעְליֹון ֲחתּוִמים/ ְוֻכָּלם ? ְוֵאיְך ִיְׁשנּו ְדָבֶריָה

 !ְוָכל ָחָדׁש ְּכָבר ָהָיה ְפָעִמים/ ְוָכל ִסָּבה ְמצּוָאה ַבְּמִסָּבה 
 ,ְלהֹוִציא ִמְּלאֹם ֶאָחד ְלֻאִּמים/ , ְולֹא ֻחַּבר ֱאנֹוׁש ִּכי ִאם ְלֶפֶרד
 .ֲאַזי לֹא ָמְלָאה ֶאֶרץ ֲעָמִמים/ , ְולּוֵלא ִנְפְרדּו ֵמָאז ְּבֵני ִאיׁש

 .ּובֹו ִׁשּקּוי ְוָרָקב ָלֲעָצִמים/ , ֵיַרעְוֵיׁש ָּדָבר ֲאֶׁשר ִייַטב ְו
  –ְוִיּקֹב ֶאת ְרָגָעיו ַהְּזעּוִמים / ְּבִהְתַקֵּצף ֱאנֹוׁש יֹומֹו ְיַקֵּלל 

 .ֲאֶׁשר אֹותֹו ְיַבּלּו ַבְּנִעיִמים/ ְוהּוא ַהּיֹום ְיָבְרכּוהּו ֲאֵחִרים 
 , חֹוֶלה ְרָתִמיםְוַהּנֶֹפת ְּבִפי / –ְוָכל ַמְאָכל ְּבִפי ָבִריא ְּכנֶֹפת 
  –ְולֹא ִיְרֵאם ְוֵהם לֹא ַנֲעָלִמים / ְודֹוֵאג ֶיְחְׁשכּו אֹוִרים ְּבֵעיָניו 
 !ְוֵהם יֹוְרדֹות ְזָרִמים, ְלנֹוד מֶׁשה/ ְּכֵעיַני יֹום ְׁשכֹן ָעָנן ֲעֵליֶהם 

 ,ְמקֹום ַהָּפז ּוַמְחַצב ַהְּכָתִמים/ ֲאֶׁשר ֶאְמָצא ְּבִפיהּו , ְמקֹור ָחְכָמה
 ,ְּבעֹוד ִרְכֵבי ְנדֹוד ֵאיָנם ְרתּוִמים/ , ְיִדידּות ָקְׂשָרה ַנְפִׁשי ְּבַנְפׁשֹו

 .ְוִאָּתנּו ְבֵני ָיִמים ְׁשֵלִמים/ ְּבעֹוד לֹא ִנְּסָתה ַנְפִׁשי ְפִריָדה 
 ,ּוַבת ַאְהָבה ְיָלַדְתנּו ְתאֹוִמים/ , ְיָלדּונּו ְבנֹות ָיִמים ְּפרּוִדים

 !ְויֹוְנֵקי ׁשֹד ְׁשֵדי ַבת ַהְּכָרִמים/ , ת ַהְּבָשִֹמיםֱאמּוִנים ַעל ֲערּוַג
  – ְּתמֹול ָהיּו ְבָך ָהֵרי ְבָׂשִמים –/ ְזַכְרִּתיָך ֲעֵלי ָהֵרי ְבָתִרים 
 .ְוַהִּדְמָעה ְמגֹוָלָלה ְבָדִמים/ , ְוַעְפַעַּפי ְמגֹוָלִלים ְּבִדְמָעה
 .מֹו ְוָהִיינּו ְּכחֹוְלִמיםֲעַבְרנּו/ ְזַכְרִּתיָך ְוִנְזַּכְרִּתי ְלָיִמים 

 ,ֲאֶׁשר ִלּבֹו ְקָרב ּוְבִפיו ְׁשלֹוִמים/ ֱהִמיְרָך ִלי ְזָמן ּבֹוֵגד ְּבָכל ִאיׁש 
 .ְּתמּוַרת ַמְּנָך ָחִציר ְוׁשּוִמים/ ְוִאם ֶאְמָצא ְּבִפיֶהם , ֲאַדֶּבר ָּבם

 ,ִמיםֲאֶׁשר ֵהָּמה ְבֵעיֵניֶהם ֲחָכ/ ֲחָמִסי ַוֲחָמִתי ַעל ְּפָתִאים 
 ,ְוָקְראּו ֵׁשם ֱאמּוָנִתי ְקָסִמים/ ֲאֶׁשר ָקְראּו ְלִׁשְקֵריֶהם ֱאמּונֹות 

 .ְוִאם ֵהָּמה ְצנּוִמים, ְוָׂשְמחּו ָבם/ ֲאֶׁשר ָזְרעּו ְוָקְצרּו ִׁשֳּבֵליֶהם 
 ,ְלַכּסֹות ַהְּפִניִנים ַהְּפִניִמים/ ְוִחיצֹוֵני ְדַבר ָחְכָמה ֲחָרִׂשים 

 ,ְואֹוִציא ִמְּגָנָזיו ַהְּלָׁשִמים/ ָּבם ֲחָדָריו -ׂשְוִלי ֵנרֹות ֲאַחֶּפ
 !ְּבָחְכָמה ַלֲאֻלָּמִתי ֲאֻלִּמים/ ְולֹא ֶאְׁשקֹט ֲעֵדי ִתְׁשַּתֲחֶויָן 

 ?ֲעֵלי ַאף ַהֲחִזיר ַמה ַלְּנָזִמים: / סֹוד ֲעִניִתיו-ְוָסָכל ִּכי ְיַבֶּקׁש
 ? ַלֲערֹף ָעָליו ְּגָׁשִמיםֲעָנַני/ ְוֵאיְך ַעל לֹא ְמקֹום ֶזַרע ֲאַבֵּקׁש 

 ,ְּכמֹו צֶֹרְך ְנָׁשָמה ַלְּגָׁשִמים/ ְוִנְדֶמה , ְוָצְרִּכי ַלְּזָמן ָנֵקל
 . ֲעָזָבַתם ְצָלִמים–ְוִאם ִנְלאּו / , ֲאֶׁשר ִמֵּדי ְיִכילּוָה ְּתַחֵּים

 

 

 



Cole, Dream of the Poem 

 62

 
 עבדי זמן    .18

 :ְלַבד ָחְפִׁשיֶעֶבד ֲאדָֹני הּוא  / –ַעְבֵדי ְזָמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהם 
 .ָאְמָרה ַנְפִׁשי!" ֶחְלִקי ֲאדָֹני/ "ַעל ֵּכן ְּבַבֵּקׁש ָּכל ֱאנֹוׁש ֶחְלקֹו 

 
  אלי רפאני  .19

 !ַאל ֶיֲחֶרה ַאָּפְך ְוֶאָּסֶפה/ , ֵאִלי ְרָפֵאִני ְוֵאָרֵפא
 .ּוֵבין ָחָזק ּוֵבין ָרֶפה, ֵּבין ַרע/  ֵּבין טֹוב –ַסִּמי ּוֶמְרָקִחי ְלָך 

 .ַעל ַּדְעְּתָך ָהַרע ְוַהָּיֶפה/ , ה ֲאֶׁשר ִּתְבַחר ְולֹא ָאִניַאָּת
 .ַרק ֶאל ְרפּוָאְתָך ֲאִני צֹוֶפה / –לֹא ַעל ְרפּוָאִתי ֲאִני ִנְסָמְך 

 
 לקראת מקור חיי אמת   .20

 .ַעל ֵּכן ְּבַחֵּיי ָׁשְוא ְוִריק ָאקּוָצה / –ִלְקַראת ְמקֹור ַחֵּיי ֱאֶמת ָארּוָצה 
 .לֹא ֶאֱערֹץ ִּבְלּתֹו ְולֹא ַאְעִריָצה/ , ת ְּפֵני ַמְלִּכי ְמַגָּמִתי ְלַבדִלְראֹו

 .ִאיַׁשן ְׁשַנת עֹוָלם ְולֹא ָאִקיָצה! / ִמי ִיְּתֵנִני ַלֲחזֹותֹו ַבֲחלֹום
 .לֹא ָׁשֲאלּו ֵעיַני ְלַהִּביט חּוָצה / –לּו ֶאֱחֶזה ָפָניו ְּבִלִּבי ַבְיָתה 

 
  כל כוכבי בקר  .21

 ,ִּכי ָזֳהֵריֶהם ִמְּמָך ַיְזִהירּו/ , ל ּכֹוְכֵבי בֶֹקר ְלָך ָיִׁשירּוָּכ
 ,ַלִיל ְויֹום ֵׁשם ֶנֱאָדר ַיְאִּדירּו/ ּוְבֵני ֱאלִֹהים עֹוְמִדים ַעל ִמְׁשְמרֹות 

 !ַׁשַחר ְלַׁשֵחר ֵּביְתָך ָיִעירּו/ ְוָכל , ּוְקַהל ְקדֹוִׁשים ִקְּבלּו ֵמֶהם

 
  יחידה שחרי האל  .22

 !ְוִכְקטֶֹרת ְּתִני ִׁשיֵרְך ְּבַאָּפיו/ , ַׁשֲחִרי ָהֵאל ְוִסָּפיו, ִחיָדהְי
 ,ְותֹאְמִרי ִּכי ֱאֶמת ֵהם ָּכל ְּכָׁשָפיו/ , ֲהלֹא ִאם ִּתְרְּדִפי ַהְבֵלי ְזַמֵּנְך

  –ְוֶתְעַרב ָלְך ְּתנּוָמה ִמְּנָׁשָפיו / ְוֵתְזִלי ַאֲחָריו ֵליֵלְך ְויֹוֵמְך 
 .ֲאָבל ֵעץ ִייְבׁשּו ָמָחר ֲעָנָפיו/ , ֵאין ְּבָיַדִיְך ְמאּוָמהְּדִעי ִּכי 

 :ֲאֶׁשר ָּבאת ַלֲחסֹות ַּתַחת ְּכָנָפיו/ ֲהִיי ִלְפֵני ֱאלַֹהִיְך ּוַמְלֵּכְך 
 !ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת ֱאלֹוַּה ַחי ְּבַאָּפיו/ ְׁשמֹו ִיְגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְּבִפי כֹל 

  
 יה אנה אמצאך   .23

 !ְמקֹוְמָך ַנֲעֶלה ְוֶנְעָלם/ ? ָנה ֶאְמָצֲאָךָיּה ָא
 ! . . .ְּכבֹוְדָך ָמֵלא עֹוָלם/ ? ְוָאָנה  לֹא ֶאְמָצֲאָך

 
 ,ְּבָכל ִלִּבי ְקָראִתיָך/ , ָּדַרְׁשִּתי ִקְרָבְתָך

 .ִלְקָראִתי ְמָצאִתיָך / –ּוְבֵצאִתי ִלְקָראְתָך 
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 ידעתני בטרם תצרני  .24
 . ִּתְּצֵרִני–ְוָכל עֹוד רּוֲחָך ִבי / , ְּצֵרִניְיַדְעַּתִני ְּבֶטֶרם ִּת
 ?ִאם ַּתְעְצֵרִני, ְוִאם ִלי ַמֲהָלְך/ , ִאם ֶּתְהְּדֵפִני, ֲהֶיׁש ִלי ַמֲעָמד

 ?ּוָמה אּוַכל ֲעׂשה ַעד ַּתְעְזֵרִני! /  ּוַמְחָׁשִבי ְבָיְדָך–? ּוָמה אַֹמר
 ,ָּנה ְרצֹוְנָך ַתְעְטֵרִניְוַכִּצ/  ֲעֵנִני –ְּדַרְׁשִּתיָך ְּבֵעת ָרצֹון 

 !ְוֶאת ִׁשְמָך ְלַבֵרְך עֹוֲרֵרִני/ ֲהִקיֵמִני ְלַׁשֵחר ֶאת ְּדִביְרָך 

  

 יעלת חן ממעונה רחקה .25
 ? ְוָלָּמה ָצֲחָקה–אֹוֲהָבּה ּכֹוֵעס / , ִמְּמעֹוָנּה ָרֲחָקה, ַיֲעַלת ֵחן

 !ׁשֹק ּדֹוד ָחְׁשָקהַהְמַבְקׁשֹות ַלֲח/ ָצֲחָקה ַעל ַּבת ֱאדֹום ּוְבנֹות ֲעָרב 
 ?ַיֲעָלה ַעל ַהְּצִבי ִהְתַרְּפָקה/  ְוֵאיְך ִיְדמּו ֱאֵלי –ֵהן ְּפָרִאים ֵהם 

 ?ֵאי ַהְּׁשִכיָנה ָּדְבָקה, ַהְּבִרית/ ֵאי ֲארֹון , ֵאי ְמנֹוָרה, ֵאי ְנבּוָאה
 !ָקה ְוִהיא ֵאׁש ִנְּׂש–ִּכי ְתַכּבּוָה / , ַאל ְּתַכּבּו ַאֲהָבה, ְמַׂשְנַאי, ַאל

 

 יונת רחוקים נדדה יערה .26
 .ָּכְׁשָלה ְולֹא ָיְכָלה ְלִהְתַנֲעָרה/ יֹוַנת ְרחֹוִקים ָנֲדָדה ַיֲעָרה 

 ,ָסִביב ְלדֹוָדּה סֹוֲחָרה סֹוֲעָרה/ חֹוֲפָפה , ִהְתנֹוֲפָפה, ִהְתעֹוֲפָפה
 .ַאְך ָחְפָרה ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָׁשֲעָרה / –ַוַּתֲחׁשֹב ֶאֶלף ְלֵקץ מֹוֲעָדּה 

  –ְוַנְפָׁשּה ֶאל ְׁשאֹול ֶהֱעָרה , ָׁשִנים/  ֲאֶׁשר ִעָּנּה ְּבאֶֹרְך ְנדֹוד –ָדּה ּדֹו
 .ַוְיִהי ְבתֹוך ִלָּבּה ְּכֵאׁש ּבֹוֲעָרה!" / לֹא ֶאְזְּכָרה עֹוד ְׁשמֹו"ֵהן ָאְמָרה 

 ,ִּפיָה ְלַמְלקֹוׁש ֶיְׁשֲעָך ָּפֲעָרה/ ְוִהיא ? ָלָּמה ְכאֹוֵיב ִּתְהֶיה ָּלּה
 .ִאם ָּכְבָדה ִבְׁשמֹו ְוִאם ָצֲעָרה / –ֲאִמין ַנְפָׁשּה ְולֹא נֹוֲאָׁשה ַוַּת

 !ַעל ָּכל ְסִביָביו ֵאׁש ְמאֹד ִנְׂשֲעָרה / –ָיבֹוא ֱאלֵֹהינּו ְוַאל ֶיֱחַרׁש 

 

 נמת ונרדמת  .27
 ?ָמה ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחַלְמָּת / –ַנְמָּת ְוִנְרַּדְמָּת ְוָחֵרד ַקְמָּת 

 ? ְוַאָּתה ַרְמָּת–ִּכי ַדל ְוִכי ָׁשֵפל / ׂשֹוַנֲאָך  לֹוְמָך ֶהְרֲאָךאּוַלי ֲח
 !ְּגִבְרְּתָך ֲאֶׁשר ָזַעְמָּת-ִמֶּבן/ ֱאסֹף ַיד ַּגֲאָוה : ָהָגר-ִאְמרּו ְלֶבן

 , אּוַלי ְּבָהִקיץ ֵּכן ְּכָבר ָׁשַמְמָּת / –ָׁשָפל ְרִאיִתיָך ְוׁשֹוֵמם ַּבֲחלֹום 
 .ֵּתבֹוׁש ְוֶתְחַּפר ֵמֲאֶׁשר ָזַמְמָּת/ , ַּתץ ְלָך ָּכל ַּגֲאָוהץ ֻּת"ּוְׁשַנת ְּתַת

 ?ַמה ָּכְבָדה ָיְדָך ּוֶמה ָעַצְמָּת/ ַהַאְּת ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשָמְך ֶּפֶרא ֱאנֹוׁש 
 ,ַוְאֶׁשר ְּבַקִּדיֵׁשי ְזבּול ִנְלַחְמָּת/ ַהַאְּת ְמקָֹרא ֻּפם ְמַמֵּלל ַרְבְרָבן 

 ,ָּבַאֲחִרית ָּבאָת ְוִהְתרֹוַמְמָּת/ א ְּבַרְגֵלי ַפְרְזָלא ַהַאְּת ֲחַסף ִטיָנ
 !ַצְלָמא ְוִׁשֵּלם ָלְך ֲאֶׁשר ִהְקַּדְמָּת/ אּוַלי ְנָגְפָף ֵאל ְּבַאְבָנא ִדי ְמָחת 
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 מאז מעון האהבה היית .28
 .ָחנּו ֲאָהַבי ַּבֲאֶׁשר ָחִניָת / –ֵמָאז ְמעֹון ָהַאֲהָבה ָהִייָת 

 . ְיַעּנּו ֶאת ֲאֶׁשר ִעִּניָת–ָעְזֵבם / , יַבי ָעְרבּו ִלי ַעל ְׁשָמְךּתֹוְכחֹות ְמִר
 .ִּכי ָרְדפּו ָחָלל ֲאֶׁשר ִהִּכיָת/  ָואֲֹהֵבם –ָלְמדּו ֲחרֹוְנָך אֹוְיַבי 

  –ִּכי לֹא ֲאַכֵּבד ֶאת ֲאֶׁשר ָּבִזיָת / , ִמּיֹום ְּבִזיַתִני ְּבִזיִתיִני ֲאִני
 .ֶאל ַנֲחָלְתָך זֹאת ֲאֶׁשר ָּפִדיָת/ ַלח עֹוד ְּפדּות ַזַעם ְוִתְׁש-ַעד ַיֲעָבר

 

 אדני נגדך כל תאותי .29
 .ְוִאם לֹא ַאֲעֶלָּנה ַעל ְׂשָפִתי/ , ֶנְגְּדָך ָכל ַּתֲאָוִתי! ֲאדָֹני

 ,ּוִמי ִיֵּתן ְוָתבֹוא ֶׁשֱאָלִתי/ ,  ְוֶאְגַוע–ְרצֹוְנָך ֶאְׁשֲאָלה ֶרַגע 
 !ְוָיַׁשְנִּתי ְוָעְרָבה ִּלי ְׁשָנִתי/ ָיְדָך ְוַאְפִקיד ֶאת ְׁשָאר רּוִחי ְּב

 , ַחַּיי ְּבמֹוִתי–ְוִאם ֶאְדַּבק ְּבָך / ,  מֹוִתי ְבַחַּיי–ְּבָרְחִקי ִמְּמָך 
 .ּוַמה ִּתְהֶיה ֲעבֹוָדִתי ְוָדִתי/ , ֲאָבל לֹא ֵאְדָעה ַּבָּמה ֲאַקֵּדם

 ,ר ִסְכלּות ְׁשבּוִתיְוׁשּוב ִמַּמֲאַס/ , ַלְּמֵדִני, ֲאדָֹני, ְּדָרֶכיָך
 ,ְוַאל ִּתְבֶזה ֱענּוִתי, ְלִהְתַעּנֹות/ ְוהֹוֵרִני ְּבעֹוד ֶיׁש ִּבי ְיכֶֹלת 
 ,ְויֹום ִיְכַּבד ְקָצִתי ַעל ְקָצִתי/ , ְּבֶטֶרם יֹום ֱאִהי ָעַלי ְלַמָּׂשא

 ,ֲעָצַמי ָעׁש ְוִנְלאּו ִמְּׂשֵאִתי/ ְויֹאַכל , ְוֶאָּכַּנע ְּבַעל ָּכְרִחי
 .ּוִבְמקֹום ַּתֲחנֹוָתם ַּתֲחנֹוִתי/ , ַּסע ֶאל ְמקֹום ָנְסעּו ֲאבֹוַתיְוֶא

 .ְואּוָלם ִּכי ְּבִבְטָנּה ַנֲחָלִתי/ , ְּכֵגר ּתֹוָׁשב ֲאִני ַעל ַּגב ֲאָדָמה
 ?ּוָמַתי ַּגם ֲאִני ֶאְעֶׂשה ְלֵביִתי/ , ְנעּוַרי ַעד ֲהלֹם ָעׂשּו ְלַנְפָׁשם

 !ְמָנַעִני ְלַבֵּקׁש ַאֲחִריִתי/ ִלִּבי ְוָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָנַתן ְּב
 ?ֲאִסיר ִיְצִרי ְוֶעֶבד ַּתֲאָוִתי/  ְּבעֹוִדי –ְוֵאיָכה ֶאֱעבֹד יֹוְצִרי 

 ?ּוָמָחר ִּתְהֶיה ִרָּמה ֲאחֹוִתי / –ְוֵאיָכה ַמֲעָלה ָרָמה ֲאַבֵּקׁש 
 ?ָרִתי ֲהִייַטב ָמֳח–ְולֹא ֵאַדע / , ְוֵאיְך ִייַטב ְּביֹום טֹוָבה ְלָבִבי

 ,ְלַכּלֹות ֶאת ְׁשֵאִרי ַעד ְּכלֹוִתי/ ְוַהָּיִמים ְוַהֵּלילֹות ֲעֵרִבים 
 .ְוֶלָעָפר ְיִׁשיבּון ַמֲחִציִתי/ , ְוָלרּוַח ְיָזרּון ַמֲחִציִתי

 ?ְּכאֹוֵיב ִמְּנעּוַרי ַעד ְּבלֹוִתי/  ְוִיְצִרי ִיְרְּדֵפִני –ּוָמה אַֹמר 
 ? ַמה ְּמָנִתי–ְוִאם ֵאיְנָך ְמָנִתי / ? ְנָך ִאם לֹא ְרצֹו–ּוַמה ִלי ַּבְזָמן 

 ְוִצְדָקְתָך ְלַבָּדּה ִהיא ְכסּוִתי/ ֲאִני ֳמַּמֲעְִׂשים ׁשֹוָלל ְוָערֹם 
 !ֶנְגְּדָך ָכל ַּתֲאָוִתי, ֲאדָֹני/ ? ְועֹוד ָמה ַאֲאִריְך ָלׁשֹון ְוֶאׁשַאל
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 מי יתנני עבד  .30
 ,ֵׂשִניֶעֶבד ֱאלֹוַּה עֹו/ ִמי ִיְּתֵנִני  
 !ָּכל ּדֹוד ְוהּוא ַיְקִריֵבִני/ ִויַרֲחֵקִני  

 
 ,ַנְפִׁשי ְוֵגִוי ָקִניָת/ , יֹוְצִרי ְורֹוִעי
 ,ּוַמְחְׁשבֹוַתי ָרִאיָת/ ַּבְנָּת ְלֵרִעי 

 .ְוָכל ְּדָרַכי ֵזִריָת/ ָאְרִחי ְוִרְבִעי 
 !ִמי ֶזה ֲאֶׁשר ַיְכְׁשיֵלִני / –ִאם ַּתְעְזֵרִני  
 ?ִמי ִבְלְּתָך ַיִּתיֵרִני / –ִני אֹו ַתְעְצֵר 

 
 ,ִלְהיֹות ְקרֹוִבים ֵאֶליָך/ ָהמּו ְקָרַבי 

 ,ְיַרֲחקּום ֵמָעֶליָך/ אּוָלם ֲעָצַבי 
 ,ֵמַעל ְנִתיב ַמְעָּגֶליָך/ ַיּטּו ְנִתיַבי 

 ,ַּבְאִמְּתָך ַהְדִריֵכִני/ ַלְּמֵדִני , ָיּה 
 !ִניְוַאל ַּתְרִׁשיֵע, ַבִּדין/ ּוְלַאט ְנֵחִני  

 
 ,ַלְעׂשֹות ְרצֹוְנָך ִמְתַרֶּפה/ ַוְאִני ְבֶעְדָנה 

 ?ַמה ֶּזה ֲאַיֵחל ַוְאַצֶּפה / –ַאף ִּכי ְבִזְקָנה 
 .ַהַּמְרֵּפא, ֵאל, ִּכי ִעְּמָך/ , ָנא ְרָפא ָנא, ַאל
 ,ְוכִֹחי ִיְנֵׁשִני, ִזְקָנה/ יֹום ִּתְּתֵׁשִני  
 !ֵבִניְוַאל ַּתַעְז, צּוִרי/ , ַאל ִּתְּטֵׁשִני 

 
 ,ְוָחֵרד ִלְרָגַעי, ֵאֵׁשב/ ַּדָּכא ְוֻאְמָלל 
 ,ֵאֵלְך ְּבַהְבֵלי ַתְעּתּוַעי/ ָערֹם ְוׁשֹוָלל 
 ,ֵמרֹב ֲחָטַאי ּוְפָׁשַעי/ ַוְאִני ְמחֹוָלל 

 ,ָעֹון ֲאֶׁשר ַיְבִּדיֵלִני/ ֵּביְנָך ּוֵביִני  
 !ִלְראֹות ְּבאֹוֶרָך ֵעיִני/ ַוַּיְחְׂשֵכִני  

 
 ,ַלְעבֹד ֲעבֹוַדת ַמְלכּוְתָך/ ָבִבי ַהֵּטה ְל

 ,ְלֵדָעה ֱאלֹהּוְתָך, ַטֵהר/ ּוַמֲחָׁשִבי 
 ,ַאל ָנא ְתַאֵחר ִרְפאּוְתָך/ ּוְבֵעת ְּכֵאִבי 

 ,ַאל ֶּתֱחֶׂשה ּוְתַעֵּנִני/ , ֲעֵנִני, ֵאִלי 
 !ִהֵּנִני: ֶוְאמֹר ְלַעבָּדְך/ ֵׁשִנית ְקֵנִני  
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 ציון הלא תשאלי  .31
 ,א ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום ֲאִסיַרִיְךֲהלֹ, ִצּיֹון

 ?ּדֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוֵמְך ְוֵהם ֶיֶתר ֲעָדַרִיְך 
 ִמָּים ּוִמְזָרח ּוִמָּצפֹון ְוֵתיָמן ְׁשלֹום

 ,ָרחֹוק ְוָקרֹוב ְׂשִאי ִמּכֹל ֲעָבַרִיְך 
 -נֹוֵתן ְּדָמָעיו ְּכַטל, ּוְׁשלֹום ֲאִסיר ַּתֲאָוה

 -ְוֶאְז, ֶּתה ֲחָמֵתְך ֶאְׁש–ֵעת ֶאְזְּכָרה ָאֳהָלה  
 ! ְוֶאְמֶצה ֶאת ְׁשָמַרִיְך–ּכֹר ָאֳהִליָבה 

 ַאְהָבה ְוֵחן ִּתְקְׁשִרי, ִצּיֹון ְּכִליַלת ֳיִפי 
  –ּוָבְך ִנְקְׁשרּו ַנְפׁשֹות ֲחֵבַרִיְך , ֵמָאז

 ֵהם ַהְּׂשֵמִחים ְלַׁשְלָוֵתְך ְוַהּכֹוֲאִבים 
 .ְךַעל ׁשֹוֲממּוֵתְך ּובֹוִכים ַעל ְׁשָבַרִי

 ִמּבֹור ְׁשִבי ְׁשֹוֲאִפים ֶנְגֵּדְך ּוִמְׁשַּתֲחִוים 
 ,ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו ֱאֵלי נַֹכח ְׁשָעַרִיְך

 ֲאֶׁשר ָּגלּו ְוִהְתַּפְּזרּו, ֶעְדֵרי ֲהמֹוֵנְך 
 ,ֵמַהר ְלִגְבָעה ְולֹא ָׁשְכחּו ְגֵדַרִיְך

 ַהַּמֲחִזיִקים ְּבׁשּוַלִיְך ּוִמְתַאְּמִצים 
 .חֹז ְּבַסְנִסֵּני ְתָמַרִיְךַלְעלֹות ְוֶלְא

 ְוִאם, ִׁשְנָער ּוַפְתרֹוס ֲהַיַעְרכּוְך ְּבָגְדָלם 
 ?ֶהְבָלם ְיַדּמּו ְלֻתַּמִיְך ְואּוַרִיְך

 -ֶאל ִמי ְיַדּמּו ְמִׁשיַחִיְך ְוֶאל ִמי ְנִבי 
 ?ַאִיְך ְוֶאל ִמי ְלִוַּיִיְך ְוָׁשַרִיְך

  –ֹות ָהֱאִליל ִיְׁשֶנה ְוַיְחלֹף ְּכִליל ָּכל ַמְמְלכ 
 .ְלדֹור ָודֹור ְנָזַרִיְך, ָחְסֵנְך ְלעֹוָלם

 ְוַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש, ִאָּוְך למֹוָׁשב ֱאלַֹהִיְך 
 !ִיְבַחר ְיָקֵרב ְוִיְׁשּכֹן ַּבֲחֵצַרִיְך

 ַאְׁשֵרי ְמַחֶּכה ְוַיִּגיַע ְוִיְרֶאה ֲעלֹות 
 ,אֹוֵרְך ְוִיָּבְקעּו ָעָליו ְׁשָחַרִיְך

 -ַבת ְּבִחיַרִיְך ְוַלְעלֹז ְּבִׂשְמִלְראֹות ְּבטֹו 
 !ָחֵתְך ְּבׁשּוֵבְך ֱאֵלי ַקְדַמת ְנעּוַרִיְך

 

 

 

 

 

 

 



Cole, Dream of the Poem 

 67

 לבי במזרח  .32
  –ִלִּבי ְבִמְזָרח ְוָאנִֹכי ְּבסֹוף ַמֲעָרב 

 ?ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֶאת ֲאֶׁשר אַֹכל ְוֵאיְך ֶיֱעַרב 
 ְּבעֹוד, ֵאיָכה ֲאַׁשֵּלם ְנָדַרי ֶוֱאָסַרי

 ?ֶבל ֱאדֹום ַוְאִני ְּבֶכֶבל ֲעָרבִצּיֹון ְּבֶח 
 ְּכמֹו, ִיַקל ְּבֵעיַני ֲעזֹב ָּכל טּוב ְסָפַרד

 !ֵיַקר ְּבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְּדִביר ֶנֱחָרב 

 

 ישנה בחיק ילדות  .33
 !ְלָמַתי ִּתְׁשְּכִבי, ְיֵׁשָנה ְבֵחיק ַיְלדּות

 !ְּדִעי ִּכי ְנעּוִרים ַּכְּנעֶֹרת ִנְנֲערּו 
 ,קּוִמי ְצִאי? ֵמי ַהַּׁשֲחרּותֲהָלַעד ְי

 ,ֵׂשיָבה ְּבמּוָסר ִׁשֲחרּו ְרִאי ַמְלֲאֵכי 
 ַּכִּצֳּפִרים, ְוִהְתַנֲעִרי ִמן ַהְּזָמן

 .ֲאֶׁשר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲערּו 
 ְּדִאי ַכְּדרֹור ִלְמצֹא ְדרֹור ִמַּמֲעֵלְך

 .ּוִמּתֹוְלדֹות ָיִמים ְּכַיִּמים ִיְסֲערּו 
 ְּבסֹוד, ֲחֵרי ַמְלֵּכְך ְמַרֶּדֶפתֲהִיי ַא

 !ְנָׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶאל טּוב ְיָי ָנֲהרּו 

 

 התרדף נערות אחר חמשים .34
 ?ְוָיֶמיָך ְלִהְתעֹוֵפף ֲחמּוִׁשים / –ֲהִתְרּדֹף ַנֲערּות ַאַחר ֲחִמִּׁשים 

 ,ְוִתְכסֹף ֶאל ֲעבֹוַדת ָהֲאָנִׁשים/ ְוִתְבַרח ֵמֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים 
 ,ְּפֵני ֶאָחד ְלָכל ָחֵפץ ְּדרּוִׁשים/  ְוִתּטׁש –ֶאת ְּפֵני ַרִּבים ְוִתְדרֹש 

 ?ְוִתְמּכֹר ֶחְלְקָך ִּבְנִזיד ֲעָדִׁשים/ ְוֵתָעֵצל ְלִהְצַטֵּיד ְלַדְרָּכְך 
 ?ְוַתְאָוָתּה ְּתַבֵּכר ָלֳחָדִׁשים!" / הֹון"ֲהלֹא ָאְמָרה ְּלָך עֹוד ַנְפְׁשָך 

 .ְוסּור ֵמַעל ֲחֵמֶֹשת ָהְרָגִׁשים/ ַצת ֵאל ְנֵטה ֵמַעל ֲעָצָתּה ֶאל ֲע
 ,ְימֹוֶתיָך ֲאֶׁשר ָאִצים ְוָחִׁשים/ ְוִהְתַרֵּצה ְליֹוֶצְרָך ְּבֶיֶתר 

 ,ְוַאל ֵּתֵלְך ְלָך ִלְקַראת ְנָחִׁשים/ ְוַאל ִּתְדרׁש ְּבֵלב ָוֵלב ְרצֹונֹו 
 .ֹור ַּכְּלָיִׁשיםְוַקל ִּכְצִבי ְוִגּב/ ֱהֵיה ַלְעׂשֹות ְרצֹונֹו ַעז ְּכָנֵמר 
 ,ְוָהִרים ֶּתֱחֶזה ָמִטים ּוָמִׁשים/ ְוַאל ִיּמֹוט ְּבֵלב ַיִּמים ְלָבְבָך 

 ,ְוַחְכֵמי ַהֲחָרִׁשים ַמֲחִריִׁשים/ ּוַמָּלִחים ְיֵדיֶהם ַּכְּמָלִחים 
 ,ְוָׁשִבים ֶאל ֲאחֹוֵריֶהם ּובֹוִׁשים / –ְׂשֵמִחים הֹוְלִכים נַֹכח ְּפֵניֶהם 

 !ְוֵאין ִמְבָרח ְלָך ִּכי ִאם ְיקּוִׁשים/ , ס ְלָפֶניָך ְלָמנֹוסְואֹוְקָינֹו
 ,ְוָינּועּו ְוָיזּועּו ְקָרִׁשים/ ְוָימּוטּו ְוָינּוטּו ְקָלִעים 
 ,ְּכנֹוְׂשֵאי ָהֳעָמִרים ַּבְּדָיִׁשים/ , ְוַיד רּוַח ְמַצֶחֶקת ְּבַמִים

 ,ה ֵמֶהם ְּגִדיִׁשיםּוַפַעם ַּתֲעֶׂש/ , ּוַפַעם ַּתֲעֶׂשה ֵמֶהם ְּגָרנֹות
 ,ְוֵעת ֵהָחְלָׁשם ָּדמּו ְנָחִׁשים/ , ְּבֵעת ִהְתַּגְּבָרם ָּדמּו ֲאָריֹות
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 .ְּכִצְפעֹוִנים ְוֵאין ָלֶהם ְלָחִׁשים/ ְוִראׁשֹוִנים ְּדָלקּום ַאֲחרֹוִנים 
 ,ְוַהּתֶֹרן ְוַהֵּנס ֶנֱחָלִׁשים/ , ְוִצי ַאִּדיר ְּכָקט ִיּפֹל ְּבַאִּדיר

 ,ְּכַתְחִּתִּיים ְׁשִנִּיים ַּכְּׁשִליִׁשים/ ָבה ְוִקֶּניָה ְנבּוִכים ְוַהֵּת
 , ֶנֱאָנִׁשים–ְוָנִׁשים ַוֲאָנִׁשים / ,  ַּבֲחָבִלים–ּומֹוְׁשֵכי ַהֲחָבִלים 

 .ְוָקצּו ַהְּגִוּיֹות ַּבְּנָפִׁשים/ , ְורּוַח ֻחְּבָלה ֵמחֹוְבֵליֶהם
 ,ְוֵאין ֶחְמָּדה ְלַתְחּבּוַלת ְיִׁשיִׁשים/ , ְוֵאין ִיְתרֹון ְלחֶֹזק ַהְּתָרִנים
 ,ְוֶנֶהְפכּו ְלָקִנים ַהְּברֹוִׁשים/ , ְוֶנֶחְׁשבּו ְלַקׁש ָּתְרֵני ֲאָרִזים
 ,ּוַבְרִזֵּלי ֲאָדִנים ַּכֲחָׁשִׁשים/ , ְוֵנֶטל חֹול ְּבַגב ָהָּים ְּכֶתֶבן

 ,ה ְלקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשיםְוַאְּת ּפֹוֶנ / –ְוַעם ִיְתַּפֲללּו ָּכל ִאיׁש ְלָקְדׁשֹו 
 ,ֲאֶׁשר ַעל ָּכל ְלָבבֹות ֵהם ֲחרּוִׁשים/ , סּוף ְוַיְרֵּדן-ְוִתְזּכֹר ִמְפְלאֹות ַים

 ,ְּבֵעת ְׁשִּיְגְרׁשּו ֵמיָמיו ְרָפִׁשים/ , ְּתַׁשֵּבַח ְלַמְׁשִּביַח ְׁשאֹון ָים
 !ּות ָאבֹות ְקדֹוִשיםָלְך ְזכ-ְוִיְזָּכר / –לֹו ְזכֹות ִלֵּבות ְטֵמִאים -ְוִתְזָּכר

 ,ְלָפָניו ִׁשיר ְמחֹול ַמְחִלים ּומּוִׁשים/  ְיַחֵּדׁש נֹוְראֹוָתיו ִּכי ְתַחֵּדׁש
 .ְוִיְחיּו ָהֲעָצִמים ַהְיֵבִׁשים/ , ְוָיִׁשיב ַהְּנָׁשמֹות ַלְּפָגִרים

 ,ֲעָדִרים ַעל ְּפֵני ֶאֶרץ ְנטּוִׁשים/ ְוִיְדמּו , ְוֶרַגע ִיְׁשְּתקּו ַגִּלים
  –ְצָבא ָמרֹום ְוָעָליו ַׂשר ֲחִמִׁשים /  ְּכבֹוא ֶׂשֶמׁש ְּבַמְעלֹות –ְוַהַּלִיל 

 .ְוִכְתֵכֶלת ְּבִמּלּוַאת ְּגִביִׁשים/ , ְּככּוִׁשית ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה
 ,ְּכֵגִרים ִמְּמעֹוֵניֶהם ְּגרּוִׁשים/ ְוכֹוָכִבים ְּבֵלב ַהָּים ְנבּוִכים 

 .ְּבֵלב ַהָּים ְּכֶלָהבֹות ְוִאִּׁשים/ ַצְלָמם ַיֲעׂשּו אֹור ְוִכְדמּוָתם ְּב
 ,ֲעֵלי ַלִיל ְמטָֹהִרים ְלטּוִׁשים/ ְּפֵני ַמִים ְוָׁשַמִים ֲעָדִיים 
  –ְׁשֵניֶהם ַאז ְׁשֵני ַיִּמים ֲחבּוִׁשים / , ְוָים ּדֹוֶמה ְלָרִקיַע ְּבֵעינֹו
 !ֹוא ַּגֵּלי ְׁשָבַחי ַהֲחָדִׁשיםְּבׂש/ , ּוֵבינֹוָתם ְלָבִבי ָים ְׁשִליִׁשי

 

 יום נכספה נפשי  .35
  –ַוּיֹאֲחֵזִני ַלְּנדֹוִדים ַרַעד / יֹום ִנְכְסָפה ַנְפִׁשי ְלֵבית ַהַּוַעד 

 .ָוֶאְמְצָאה ִלְׁשמֹו ְּבִלִּבי ַסַעד/ ֵעָצה ֲעִלילֹות ַלְּנדֹוד -ִסֵּבב ְּגָדל
 .ְואֹוֶדּנּו ֲעֵלי ָכל ַצַעד, ַּסעַמ/ ַעל ֵּכן ֲאִני ִמְׁשַּתֲחֶוה ֵאָליו ְּבָכל 

 

 הבא מבול  .36
 ,ְוֵאין ִלְראֹות ְּפֵני ֶאֶרץ ֲחֵרָבה/ ? ֲהָבא ַמּבּול ְוָׂשם ֵּתֵבל ֲחֵרָבה

 ?ֲהָסף ַהּכֹל ְוָׁשְכבּו ַמֲעֵצָבה / –ְוֵאין ָאָדם ְוֵאין ַחָּיה ְוֵאין עֹוף 
 .ָבה ִלי ֲעֵרָבהְוֶאֶרץ ָהֲעָר/ , ּוִבְראֹות ַהר ְוׁשּוָחה ִלי ְמנּוָחה

 ,ֲאָבל ַמִים ְוָׁשַמִים ְוֵתָבה/ ,  ְוֵאין ּכֹל–ְוַאְׁשִּגיַח ְלָכל ֵעֶבר 
 .ְוֶאְחׁשֹב ִּכי ְתהֹום ַיְחׁשֹב ְלֵׂשיָבה/ , ְוִלְוָיָתן ְּבַהְרִּתיחֹו ְמצּוָלה
 !ְּכִאּלּו ִהיא ְּבַיד ַהָּים ְּגֵנָבה/ , ְוֵלב ַהָּים ְיַכֵחׁש ָּבֳאִנָּיה

 .ֱאֵלי ִמְקַּדׁש ֱאלֶֹהיָה ְקֵרָבה/ ִּכי ,  ְוַנְפִׁשי ַתֲעלֹז– ִיְזַעף ְוָים

 

 



Cole, Dream of the Poem 

 69

 

 אמר בלב ימים  .37
 :ָחֵרד ְמאֹד ִּכי ָנְׂשאּו ָּדְכָים/ , אַֹמר ְּבֵלב ַיִּמים ְלֵלב ַרָגּז

 –ַהָּים ְוַעד ֵנַצח ְׁשמֹו ַקָּים / ֲאֶׁשר ָעָׂשה , ִאם ַּתֲאֵמן ָּבֵאל
 !ִּכי ִעְּמָך ַהָּׂשם ְּגבּול ַלָּים/ , שֹֹוא ַגָּליוַאל ַיֲחִריְדָך ָים ְּב

 

 אצעק בלב נמס  .38
 ,ְוַחְלָחָלה ְּבָכל ָמְתַנִים, ָלֵאל/ ֶאְצַעק ְּבֵלב ָנֵמס ּוִפיק ִּבְרַּכִים 

 .ַּגם חֹוְבִלים לֹא ִיְמְצאּו ָיַדִים/ יֹום ּתֹוְפֵׂשי ָמׁשֹוט ְּתֵמִהים ַלְּתהֹום 
 !ְּבֵבין ַמִים ּוֵבין ָׁשַמִים, ָּתלּוי/ ֲאִני ַעל ַּגב ֳאִני ַו? ֵאיְך לֹא ְאִהי ֵכן

 .ָאחֹג ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשַלִים/ ֲעֵדי , ָאחֹג ְוָאנּוַע ְוָנֵקל זֹאת

  

 צנפני זמן  .39
 ,ְיַטְלֵטל עֹוד ְוִיְצנֹף: ֱאמֹר ִלְזָמן. / ְצָנַפִני ְזָמן ֶאל ִמְדְּבֵרי נֹף
 ,ְוָאבֹוא ַיְרְּכֵתי ָצפֹון ְיֵפה נֹוף/ הּוָדה ֲעֵדי ִּכי ֶאֱחֶזה ִמְדַּבר ְי

 .ְוֶאְלַּבׁש ֶאת ְּפֵאר ָקְדׁשֹו ְוֶאְצנֹף/ ְוֶאְעֶטה ָׁשם ְיָקר ִמֵּׁשם ֱאלַֹהי 

 

 נטה בי אלי צען  .40
 סּוף ְוַהר חֹוֵרב-ְנֵטה ִבי ֱאֵלי צַֹען ְוַים

 ְוֶאּסֹב ֱאֵלי ִׁשילֹה ְוֶאל ֵּתל ְּדִביר ָחֵרב 
 ַעד ִּכי, י ַמְסֵעי ֲארֹון ַהְּבִריתְוֵאֵלְך ֱאֵל

 .ֲאַלֵחְך ֲעַפר ִקְברֹו ֲאֶׁשר ִמְּדַבׁש ָעֵרב 
  –ְוֶאְרֶאה ְנֵוה ָנאָוה ֲאֶׁשר ָׁשְכָחה ִקָּנה 

 .ְוגְֹרׁשּו ְבֵני יֹוָנה ְוָׁשְכנּו ְבֵני עֹוֵרב 

 

 הפשט הזמן בגדי חרדות .41
 , ְּבָגָדיו ַהֲחמּודֹותְוָלַבׁש ֶאת/ ֲהָפַׁשט ַהְּזָמן ִּבְגֵדי ֲחָרדֹות 

 ?ְוָעְׂשָתה ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְרִפידֹות/ ְוָלְבָׁשה ָהֲאָדָמה ֵׁשׁש ְוִרְקָמה 
 ,ְנאֹות ּגֶׁשן ְּבחֶׁשן ֵהם ֲאפּודֹות/ ְּכִאּלּו ,  ַּתְׁשֵּבץ–ְוָכל ִמְזַרע ְיאֹור 

 .ָּפז ְרבּודֹות –ְוַרַעְמֵסס ּוִפתֹום / ,  ֲחטּובֹות–ּוַמְרַבֵּדי ְנאֹות ִמְדָּבר 
 :ֲאָבל ֶׁשֵהן ְּכֵבדֹות, ְצָבאֹות ֵהן/ , ְוִׁשָּדה ַעל ְׂשַפת ַהְיאּור ְוִׁשּדֹות

 .ְוָצרּו ַצֲעֵדיֶהן ַּבְּצָעדֹות/ ְיֵדיֶהן ָּכְבדּו ִמן ַהְּצִמיִדים 
 ְוִיְזּכֹר עֹוד ְיָלִדים אֹו ְיָלדֹות/ ְוֵלב ִיְפֶּתה ְוִיְׁשַּכח ֶאת ְזקּוָניו 

 .ְּבַגּנֹות ַעל ְׂשַפת ָנָהר ְוָׂשדֹות/ , ֵעֶדן ְּבִמְצַרִים ְּבִפיׁשֹוןְּבַגן 
 ,ְוִלְרָקמֹות ְמֻלָּבׁשֹות ְּבָגדֹות/ ְוַהָּקמֹות ְיַרְקַרּקֹות ֲאֻדּמֹות 

 . . . ְּכמֹו ִמְׁשַּתֲחוֹות ֶאל ֵאל ּומֹודֹות/ ְוִנְראּו , ְורּוַח ָים ְּתִניֵפמֹו
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 זה רוחך צד מערב .42
 ,ַהֵּנְרְּד ִּבְכָנָפיו ְוַהַּתּפּוַח / –ָרקּוַח ,  ַצד ַמֲעָרב, ֲחָךֶזה רּו

 !ִּכי ֵאיְנָך ֵמאֹוְצרֹות ָהרּוַח/ ֵמאֹוְצרֹות ָהרֹוְכִלים מֹוָצֲאָך 
 .ָלקּוַח ְּדרֹור ִמן ַהְּצרֹור-ּוְכָמר/ , ַּכְנֵפי ְדרֹור ָּתִניף ְוִתְקָרא לֹו ְדרֹור

 !ָרְכבּו ְּבַגב ַהָּים ֲעֵלי ַגב לּוַח/ ר ִּבְגָלְלָך ֲאֶׁש, ַמה ִּנְכְספּו ָלְך ָעם
 !ִּכי ַיֲחֶנה ַהּיֹום ְוִכי ָיפּוַח/ , ַאל ָנא ְתַרֶּפה ָיְדָך ִמן ָהֳאִני

 ,ֶאל ַהְרֵרי קֶֹדׁש ְוָׁשם ָּתנּוַח/ ְוַגע , ּוְרַקע ְּתהֹום ּוְקַרע ְלַבב ַיִּמים
 .ָיִׂשים ְלַבב ַהָּים ְּכִסיר ָנפּוַח/ ֲעֵדי , ּוְגַער ְּבָקִדים ַהְמָסֵער ָים

 ?ְוֵעת ָׁשלּוַח, ַּפַעם ְיִהי ָעצּור/ ֲאֶׁשר , ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאסּור ְּבַיד ַהּצּור
 !יֹוֵצר ָהִרים ּובֹוֵרא רּוַח/ ְוהּוא , ַאְך סֹוד ְׁשֵאָלִתי ְּבַיד ָמרֹום

 

 


