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אברהם אבן עזרא

 .1א.

גלגל ומזלות במעמדם
מוֹל ְד ִתּי,
וּמזָּלוֹת ְבּ ַמ ְע ָמ ָדם  /נָטוּ ְב ַמ ְה ָל ָכם ְל ַ
ַלגַּל ַ
גְּ
מוֹתי.
ֶח ַֹש ְך ֶֹש ֶמֹש ֲע ֵדי ִ
חוֹר ִתי –  /לֹא י ֱ
יִהיוּ נֵרוֹת ְס ָ
לוּ ְ

ב.

איגע להצליח
כוֹכ ֵבי ָֹש ַמי
תוּני ְ
אוּכל ִ /כּי ִעוְּ ִ
יח וְ לֹא ַ
ִאיגַע ְל ַה ְצ ִל ַ
ָמי.
יכין –  /לֹא י ְִגוְ עוּן ִאי ִֹשים ְבּ ָכל י ַ
סוֹחר ְבּ ַת ְכ ִר ִ
לוּ ֶא ֱהיֶה ֵ
לו אמצאה חפץ

ג.
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ֹוֹנ ִאים ָֹש ְלמוּ וְ לֹא ִנ ְמ ָצא ְק ָרב.
לוּ ֶא ְמ ְצאָה ֵח ֶפץ ְבּ ִמ ְל ָח ָמה – ֲאזַי ָ /כּל ש ְ
אשכים ְלבית השר
אוֹמ ִריםְ :כּ ָבר ָר ַכב / ,אָבוֹא ְל ֵעת ֶע ֶרב – אוֹ ְמ ִריםְ :כּ ָבר ָֹש ָכב.
אַ ְֹש ִכּים ְל ֵבית ַה ָשֹּר – ְ
כוֹכב.
נוֹלד ְבּ ִלי ָ
ַע ֶלה ִמ ְֹש ָכּב –  /אוֹיָה ְל ִאיֹש ָע ִני ַ
ַע ֶלה ֶמ ְר ָכּב אוֹ י ֲ
אוֹ י ֲ
]המעיל הקרוע[
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ֹעוֹרה,
ָפה אוֹ ְש ָ
ְמ ִעיל יֶֹש ִלי וְ הוּא ִכ ְדמוּת ְכּ ָב ָרה ְ /ל ִח ָטּה ַל ֲהנ ָ
אוֹרה,
ְכּא ֶֹהל ֶא ְפ ְר ֶשֹנּוּ ֵליל ְבּ ִאיֹשוֹן  /וְ כוֹ ְכ ֵבי רוֹם יְ ִשֹימוּן בּוֹ ְמ ָ
יע ְכּ ִסיל ָע ָליו ְנ ָה ָרה.
יוֹפ ַ
ימה  /וְ ִ
ְבּתוֹכוֹ ֶא ֱחזֶה ַס ַהר וְ ִכ ָ
ֵרה,
דּוֹמים ְל ִֹשנֵּי ַה ְמּג ָ
ֹשר ִ
וְ ֵא ַלהּ ִמ ְסּפֹר ֶאת ָכּל ְנ ָק ָביו ֲ /א ֶ
רוּעיו – ֲ /ע ֵלי ֶֹש ִתי וְ ֵע ֶרב – ִהיא ְי ֵת ָרה,
ירת ָכּל ְק ָ
וְ ִת ְקוַת חוּט ְתּ ִפ ַ
יְהי ִנ ְמ ַל ְך ְמ ֵה ָרה.
וְ ִאם ִיפֹּל זְ בוּב ָע ָליו ְבּ ָחזְ ָקה ְ /כּמוֹ ֶפ ִתי ִ
ירה!
יטיב ַה ְתּ ִפ ָ
יפהוּ ְבּ ַמ ְע ֵטה ְ /ת ִה ָלּה ִלי וְ ֵת ִ
לוֹהיַ ,ה ֲח ִל ֵ
ֱא ַ
]הזבובים[
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בוּבים!
ְל ִמי אָנוּס ְל ֶעזְ ָרה ֵמ ֲח ָמ ִסי? ֲ /א ַֹשוַּע ִמ ְפּנֵי ֹשֹד ַה ְזּ ִ
יקוּני ְכאוֹ ְי ִבים,
רוּחיְ / ,בּ ָכל כּ ָֹחם ְי ִע ִ
ֹשר לֹא י ְִתּנוּ ָה ֵֹשב ְל ִ
ֲא ֶ
ָבים.
ירי ֲעג ִ
ֹאמרוּ ִֹש ֵ
וְ ַעל ֵעינַי וְ ַע ְפ ַע ַפּי יְרוּצוּןְ / ,בּאָזְ נַי י ְ
ֹאכלוּ ִכּ ְדמוּת זְ ֵא ִבים,
ֲא ַד ֶמּה ֶל ֱאכֹל ִפּ ִתּי ְל ַב ִדּי –  /וְ ֵהם בּוֹ י ְ
רוֹבים.
הוּבים אוֹ ְק ִ
אתים ַכּ ֲא ִ
ֵיניְ ,כּ ִאלּוּ ְ /ק ָר ִ
וְ עוֹד יִ ְֹשתּוּ ְבכוֹס י ִ
וּמ ְֹש ַמן ֵשֹה ְכ ָש ִֹבים,
יִרצוּ ְל ַבד ֶח ְל ָקםְ ,פּ ַק ְד ִתּים ְ /בּיֵין ַע ִתּיק ִ
וְ לֹא ְ
אָכ ִלי ְתּ ֵא ִבים!
וּפת ְ
ֹשר ְל ָפנַיְ / ,ליֵין ִמ ְֹש ִתּי ַ
וְ יִ ְמ ַעט – ַרק ֲאכֹל ֵמ ְא ֶ
אָכ ָלה –  /וְ ִהנָּם יוֹ ְֹש ִבים רֹאֹש ַה ְמ ֻס ִבּים!
ֻדּ ַעי ְל ְ
וְ ִכי ֶא ְק ָרא ְמי ָ
יבים,
רוּח ְֹש ָל ִגים אוֹ ְר ִב ִ
יְכ ֵלּם ְ /בּקֹר ַ
יְ ַקו ִל ִבּי ְס ָתוִ ,כּי הוּא ַ
רוּבים!
ֹשב ַה ְכּ ִ
אוֹדה ְליוֹ ֵ
ֵיהם – ְ /בּ ֵכן ֶ
לוּלי זֹאת ֲא ִני ָקץ ִמ ְפּנ ֶ
וְ ֵ
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]שירת האומות[
ָבים,
ַעג ִ
יהם ַבּ ֲא ָה ִבים ו ֲ
יר ֶ
אלים – ִֹש ֵ
ַהיִּ ְֹש ְמ ֵע ִ
וּנ ָקמוֹת,
דוֹמים – ְבּ ִמ ְל ָחמוֹת ְ
וְ ָה ֲא ִ
וּמזִ מּוֹת,
וְ ַהיְּ ו ִָנים – ְבּ ָח ְכמוֹת ְ
וְ ַה ָה ִדּיִּיִ ם – ִבּ ְמ ָֹש ִלים וְ ִחידוֹת,
וְ ַהיִּ ְש ְֹר ֵא ִלים – ְבּ ִֹשירוֹת וְ ִת ְֹש ָבּחוֹת ַליָי ְצ ָבאוֹת!

6א.

אלו לפי אידי
ידי ְדּ ָמ ַעי יִ ְזּלוּן,
ִאלּוּ ְל ִפי ֵא ִ
ֹשת,
ַבּ ֶ
לֹא ָד ְר ָכה ֶרגֶל ֱאנוֹֹש י ֶ
אַך לֹא ְל ֵמי נ ַֹח ְל ַבד כּ ַֹרת ְבּ ִרית,
ְ
ֹשת.
ִכּי גַם ְל ִד ְמ ִעי ִנ ְר ֲא ָתה ַה ֶקּ ֶ
אויל מורד בעושהו

ב.

ג.

עוֹשֹהוּ – ֲהיִ ְצ ַלח? ְ /בּ ַֹש ְלוָתוֹ ְכּ ֵבדוֹ ֵחץ יְ ַפ ַלּח!
מוֹרד ְבּ ֵ
" ֱאוִ יל ֵ
ֹשוֹבב ,וְ ִשֹים ֶאל ִל ְבּ ָך ָכּל ְ /דּ ַבר ַפּ ְרעֹה ְבּ ָפ ָר ַֹשת ְבּ ַֹש ַלח".
ְר ֵאהָ ,
לא אתמה אם
אוֹפנַּיִ ם,
ָֹשיב ָדּ ָבר ַעל ַ
"לֹא ֶא ְת ַמהּ ִאם ַבּ ַער ֵמ ִאיֹש  /י ִ
ָצא ְב ֵאר ַמיִ ם ַחיִּ ים".
החמוֹר יוֹם ֶא ְתמוֹל  /י ָ
ִכּי ִב ְל ִחי ֲ

.7

היום בחברת הידיד
יְדיד ִנ ְש ַמח,
ַהיּוֹם ְבּ ֶח ְב ַרת ַה ִ
ָמ ָחר ְבּ ִה ָפּ ְרדוֹ י ְַכל טוּבוֹ;
ֶאסר ַהיּוֹם וְ לֹא יִ ְב ַרח,
ִמי י ֱ
אַחר וְ לֹא ָיבֹא.
ֶא ַרב ֵ
אוֹ י ֱ

.8

כבודי במקומי ואם
קוֹמי וְ ִאם אַ ְֹש ִפּיל ִֹש ְב ִתּי,
בוֹדי ִבּ ְמ ִ
ְכּ ִ
וְ לֹא ֶא ְב ַחר ָמקוֹם ְכּ ִנ ְק ִלים ִבּ ְגאוֹנָם,
יוֹתם רֹאֹש מוֹ ָֹשב,
ֲא ֶֹשר ֵה ָמּה חוֹ ְֹש ִבים ֱה ָ
יְכ ֶסּה ֶע ְלבּוֹנָם;
וְ ַהמּוֹ ָֹשב ָל ֶהם ַ
ֲא ִני הוּא ַה ָמּקוֹם וְ ַה ָמּקוֹם ִא ִתּי
וְ ֵה ָמּה – ַה ָמּקוֹם יְ ַמ ֵלּא ֶח ְסרוֹנָם.
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הרחקת כליל חכמה
ָע ָמה;
ֲה ָר ַח ְק ָתּ ְכּ ִליל ָח ְכ ָמה / ,וְ ֶח ְב ָר ְת ָך ְמאֹד נ ֲ
יד ְת ָךֲ / ,ע ֵלי ָכל ַמ ֲח ָלה ָע ְצ ָמה;
וְ ֵכן ַמ ֲח ַלת ְפּ ִר ָ
ֶע ָל ָמה;
וְ ִֹש ְמ ְֹש ָך ז ְָר ָחה ַלכֹּל / ,וְ ִלי ָבאָה וְ נ ֱ
וּמ ַבּ ִית וְ ַעד ַכּ ָמּה
יך ֶא ָשֹּא ְנדוֹד ִמחוּץ ִ /
וְ ֵא ְ
ֲא ִני ָכלוּא ְבּ ֵבית ַע ְל ָמהֲ / ,א ָבל לֹא ֵא ְד ָעה ַעל ָמה;
ַא ִני ֶא ְצ ָמא,
ַה ֵרי ֵע ֶדן ְ /ל ָפנַי ו ֲ
יְרוּצוּן נ ֲ
וְ ֵאין ִלי ַרק ְראוּת ֵעינַיְ / ,כּ ַמ ִבּיט ֶאל ְפּנֵי ַח ָמּה;
אוּלם ִנ ֲח ַמ ִני ִֹשיר ֲ /א ַר ְגתּוֹ ַמ ֲע ֵשֹה ִר ְק ָמה,
וְ ָ
ֹשר ִדּ ֵבּרְ / ,כּ ָבר ָבּאוּ וְ ֵכן ֵה ָמּה,
וְ ָהאוֹתוֹת ֲא ֶ
רוֹע ֲע ֵלי ִֹש ְכ ָמה;
וּנֹשוֹק וְ ֹשוֹק ַעל ֹשוֹק / ,וְ ֶאזְ ַ
ֲחבוֹק ְ
סוֹבב ַעל ְמקוֹם ָע ִטיןְ / ,כּמוֹ נָזִ יר ְסחוֹר ַכּ ְר ָמא;
ֲא ֵ
ֹֻש ָמהּ,
ֹש ִתּ ְהיֶה ִע ִמּי ְ /מט ָֹה ָרה וְ לֹא ג ְ
וְ ַדי ֶ
יְדי ִמ ְר ָמה;
אַשֹיג ֶאל ְק ַצת ַתּ ֲאוַת ְ /ל ָב ִבי ַעל ֵ
וְ ִ
וְ ָכל זֶה י ְִהיֶה ֹשֹוֶהֲ / ,ע ֵדי ִכּי ַת ְא ִדּים ַש ְֹל ָמה,
אַכּה ֲע ֵדי ָח ְר ָמה,
אַשֹיגָה / ,וְ ֶ
ֲע ֵדי ֶא ְרדֹּף וְ ִ
ָחֹש ְגּדוֹל ָע ְר ָמה,
ָחֹש / ,וְ ַהנּ ָ
וְ אַ ִֹשיאָהּ ְכמוֹ נ ָ
וְ אַ ְֹש ִלים ֶאת ֲעב ָֹד ִתי / ,וְ ֵא ַדע ִכּי ְכ ָבר ָֹש ְל ָמה
ְל ָך ָֹשלוֹם ְכּחוֹל ַהיָּםֲ / ,א ִבי ַה ִֹשירְ ,כּ ִליל ָח ְכ ָמה.
]שחוק האישקאקי )השחמט([
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סוּכה.
דוּמה ִמן יְ ֵמי ֶק ֶדם ְנ ָ
רוּכה ְ /ק ָ
ֹשוֹרר ִֹשיר ְבּ ִמ ְל ָח ָמה ֲע ָ
ֲא ֵ
טוּרים ְֹשמֹנָה.
עוּה ֲע ֵלי ִ
וּבינָהְ / ,ק ָב ָ
כוּה ְמ ֵתי ֵש ֶֹכל ִ
ֲע ָר ָ
לוּח ְֹשמֹנֶה ַמ ֲח ָלקוֹת,
וְ ַעל ָכּל טוּר וְ טוּר ָבּ ֶהם ֲחקוּקוֹת ֲ /ע ֵלי ַ
פוּפים.
עוֹמ ִדים ְצ ִ
צוּפים  /וְ ָֹשם ַה ַמּ ֲחנוֹת ְ
ֻבּ ִעים ְר ִ
טּוּרים ְמר ָ
וְ ַה ִ
ֵיהם.
ֵיהם ְ /ל ִה ָלּ ֵחם ,וְ ֶרוַח ֵבּין ְֹשנ ֶ
ְמ ָל ִכים ִנ ְצּבוּ ִעם ַמ ֲחנ ֶ
חוֹנים,
נוֹס ִעים ָתּ ִמיד וְ ִ
כוֹנים  /וְ ֵה ָמּה ְ
ֻלּם ְל ִה ָלּ ֵחם ְנ ִ
ְפּנֵי כ ָ
אכת ַמ ֲח ָֹשבוֹת,
וּמ ְל ַח ְמ ָתּם – ְמ ֶל ֶ
ֹשוֹל ִפים ְבּ ִמ ְל ַח ְמ ָתּם ֲח ָרבוֹתִ / ,
וְ ֵאין ְ
ַחרוּתוֹת.
יהם ְרֹשוּמוֹת ו ֲ
ימ ִנים וְ אוֹתוֹת ְ /בּ ִפ ְג ֵר ֶ
וְ ִנ ָכּ ִרים ְבּ ִס ָ
דוֹמים ֵהם וְ כוּ ִֹשים.
יְד ֶמּה ִכּי ֲא ִ
אוֹתם ְרגוּ ִֹשים ַ /
ֶחזֶה ָ
אָדם י ֱ
וְ ָ
יהם,
אַח ֵר ֶ
ֵצאוּ ֶאל ֲ
דוֹמים י ְ
יהםֲ / ,א ִ
יְד ֶ
וְ כוּ ִֹשים ַבּ ְקּ ָרב פּוֹ ְֹש ִטים ֵ
וְ ָה ַר ְג ִלים יְ בוֹאוּן ַבּ ְתּ ִח ָלּה ְ /ל ִמ ְל ָח ָמה ְלנ ַֹכח ַה ְמּ ִס ָלּה.
נוֹטה ְל ָל ְכדוֹ,
הוֹל ְך ְלנ ְֶגדּוֹ  /וְ ֶאת אוֹיְ בוֹ יְ ִהי ֶ
וְ ָה ַר ְג ִלי יְ ִהי ֵ
חוֹריו,
ָשֹים ְפּ ָע ָמיו ַל ֲא ָ
ֹשוּריו  /וְ לֹא י ִ
ַטּה ְבּ ֵעת ֶל ֶכת ֲא ָ
וְ לֹא י ֶ
יְד ֵלּג ַבּ ְתּ ִח ָלּה ְ /ל ָכל ֵע ֶבר ְֹשל ָֹשה ַבּ ְמּ ִס ָלּה.
וְ ִאם י ְִר ֶצה – ַ
ַע ֶלה לוֹ –
וְ ִאם י ְִר ַחק וְ יָנוּד ִמ ְזּבוּלוֹ  /וְ ַעד טוּר ַה ְֹשּ ִמ ִיני י ֲ
וּמ ְל ַח ְמתּוֹ ְכּ ִמ ְל ַח ְמתּוֹ ְת ֻח ַֹשּב.
יְהי ָֹשב ִ /
ְכּמוֹ ָפ ָרז ְל ָכל ָפּ ִנים ִ
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אַר ַבּ ַעת ְר ָב ָעיו.
וּמ ָסּ ָעיו ְל ְ
וְ ַה ָפּ ָרז יְ ִהי ַמ ֶטּה ְפ ָס ָעיו ַ /
אוֹרב,
וְ ַה ִפּיל ַבּ ְקּ ָרב הוֹ ֵל ְך וְ ָק ֵרב  /וְ הוּא ִנ ָצּב ֲע ֵלי ַה ַצּד ְכּ ֵ
ֹשּהוּא ְמ ַֹש ֵלֹּש.
ִתרוֹן ְל ַמה ֶ
יכתוֹ – ֲא ָבל יֵֹש ְ /לזֶה י ְ
ְכּמוֹ ָפ ָרז ֲה ִל ָ
וְ ַהסּוּס ַבּ ְקּ ָרב ַר ְגלוֹ ְמאֹד ַקל  /וְ ִי ְת ַה ֵלּ ְך ֲע ֵלי ֶד ֶר ְך ְמ ֻע ָקּל,
וֹך ָבּ ִתּים ְֹשל ָֹשה לוֹ ְגבוּלוֹת
ֲע ַק ְל ַקלּוֹת ְדּ ָר ָכיו לֹא ְסלוּלוֹתְ / ,בּת ְ
אָרכּוֹ
וּב ָשּ ֶֹדה ֲע ֵלי ָר ְחבּוֹ וְ ְ
ַהל ְֹך ִמיֹשוֹר ְבּ ַד ְרכּוֹ ַ /
רוֹך י ֲ
וְ ָה ְ
וְ ַד ְר ֵכי ִע ְקּ ִֹשים הוּא לֹא ְי ַב ֵקֹּשְ / ,נ ִתיבוֹ ִמ ְבּ ִלי ִנ ְפ ָתּל וְ ִע ֵקֹּש.
ַעזֹר ֶאת ֲע ָב ָדיו,
וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ְמ ַה ֵלּ ְך ַעל ְצ ָד ָדיו ְ /ל ָכל רוּחוֹת וְ י ְ
וּב ְמקוֹם ַתּ ֲחנוֹתוֹ,
ָהר ְבּ ֵעת ִֹש ְבתּוֹ וְ ֵצאתוֹ ְ /ל ִה ָלּ ֵחם ִ
וְ יִ זּ ֵ
ַע ֶלה לוֹ  /וְ יִ ְג ַער בּוֹ – וְ יִ ְב ַרח ִמ ְגּבוּלוֹ.
יבה י ֲ
וְ ִאם אוֹיְ בוֹ ְבּ ֵא ָ
וּמ ֶח ֶדר ְל ֶח ֶדר י ְִר ְדּ ֵפהוּ –
ֶה ְדּ ֵפהוּ ֵ /
ימה י ְ
רוֹך ְבּ ֵא ָ
וְ ִאם ָה ְ
ֹשר ִי ְב ַרח ְל ָפנָיו  /וְ ִע ִתּים ֵיֹש ְל ִס ְתרוֹ לוֹ ֲהמוֹנָיו.
וְ יֵֹש ִע ִתּים ֲא ֶ
הוֹר ִגים ֵא ֶלּה ְל ֵא ֶלּה / ,וְ זֶה ֶאת זֶה ְבּרֹב ֵח ָמה ְמ ַכ ֶלּה,
ֻלּם ְ
וְ כ ָ
פוּכים.
בּוֹרי ְֹשנַיִ ם ַה ְמּ ָל ִכים ֲ /ח ָל ִלים ִמ ְבּ ִלי ָד ִמים ְֹש ִ
וְ ִג ֵ
ֵיהם,
דוֹמים ִמ ְפּנ ֶ
יהם –  /וְ יָנוּסוּ ֲא ִ
וְ ִע ִתּים יִ ְג ְבּרוּ כוּ ִֹשים ֲע ֵל ֶ
ֶח ָל ִֹשים.
וּמ ְל ָכּם ַבּ ְקּ ָרב ֵהם נ ֱ
וְ ִע ִתּים ִכּי ֱאדוֹם יִ ְג ַבּר – וְ כוּ ִֹשים ַ /
יִלּ ֵכד ְבּ ִר ְֹש ָתּם,
וְ ַה ֶמּ ֶל ְך יְ ִהי ִנ ְת ָפּשֹ ְבּ ַֹש ְח ָתּם ְ /בּ ִלי ֶח ְמ ָלה וְ ָ
וּמ ְק ָלט!
וּמ ְפ ָלט  /וְ ֵאין ִמ ְב ָרח ְל ִעיר ִמ ְב ָצר ִ
ָצל ִ
וְ ֵאין ָמנוֹס ְל ִהנּ ֵ
יְהי ָמט.
יְהי ִנ ְֹש ָפּט וְ ִנ ְֹש ָמט / ,וְ ֵאין ַמ ִצּיל – וְ ַל ֶה ֶרג ִ
וְ ַעל יַד ַצר ִ
ַפֹשוֹ יְ ִֹשיתוּן,
ַפ ָֹשם ְפּדוּת נ ְ
ֻלּם יְמוּתוּן  /וְ ֶאת נ ְ
וְ ֵחילוֹ ַבּ ֲעדוֹ כּ ָ
ֹש ְכּ ָבר ִנ ַגּף ֲאדוֹנָם,
ֹשוּרם ֶ
ָס ָעה וְ ֵאינָם ְ /בּ ָ
אַר ָתּם ְכּ ָבר נ ְ
וְ ִת ְפ ְ
ֵיהם ְתּ ִחיָּה!
יוֹסיפוּ ְל ִה ָלּ ֵחם ְֹש ִניָּה –  /וְ ֵיֹש עוֹד ַל ֲהרוּג ֶ
וְ ִ
אהה ירד על ספרד
.11

ָרד ַ /על ְס ָפ ַרד ָ /רע ִמן ַה ָֹשּ ַמיִ ם!
ֲא ָההּ י ַ
ֵע ִיני ֵע ִיני י ְֹר ָדה ַמּ ִים!
יסאנָה!
ְבּכוֹת ֵע ִיני ַ /כּיְ ֵע ִני ַ /על ִעיר ֶא ִל ַ
גּוֹלה ָֹש ָכנָה
ְבּ ֵאין אָ ָֹשם ָ /בּ ָדד ָֹשם ַ /ה ָ
ְבּ ֵאין ֵח ֶלף ַ /עד ֶא ֶלף ָֹ /ש ִנים וְ ִֹש ְב ִעים ָֹשנָה –
אַל ָמנָה,
יוֹמהּ  /וְ נָד ַע ָמּהּ  /וְ גַם ָהיְ ָתה ְכּ ְ
וּבא ָ
ָ
תּוֹרה  /וְ ֵאין ִמ ְק ָרא  /וְ ַה ִמּ ְֹשנָה ִנ ְט ָמנָה
ְבּ ֵאין ָ
ַלמוּד ִ /כּי ָכל הוֹדוֹ ָפנָה.
וְ ַה ַתּ ְלמוּד ְ /כּמוֹ ג ְ
עוֹר ִגים ְ /מקוֹם אָנֶה וָאָנָה.
הוֹר ִגים  /וְ גַם ְ
וְ יֵֹש ְ
וּת ִה ָלּה ְ /ל ֵבית ִתּ ְפ ָלה ִנ ְת ָכּנָה.
ְמקוֹם ְתּ ִפ ָלּה ְ /
וּב ִפי ָת ִמיד ִקינָה
אַכּה ְ /
ְלזֹאת ֶא ְב ֶכּה  /וְ ַכף ֶ
ֳמי ֵ /לאמֹרִ :מי  /יִ ֵתּן רֹא ִֹשי ָמיִ ם.
וְ ֵאין ִלי ד ִ
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יליָה –
אַש ִֹבּ ְ
גּוֹלת ְ
וּמר ֶא ְצ ַרח ַ /על ַ
רֹאֹש ֶא ְק ַרח ַ /
ֵיהם ַבּ ִֹשּ ְביָה
וּבנ ֶ
ילים ֵ /הם ֲח ָל ִלים ְ /
ַעל ֲא ִצ ִ
ָכ ִריָּה.
וְ ַעל ָבּנוֹת ְ /מ ֻע ָדּנוֹת ִ /נ ְמ ְסרוּ ְל ָדת נ ְ
ַתּ ִהי ַכיָּם ְֹש ִאיָּה? –
קוֹר ְט ָבה  /ו ְ
יך ֻע ְזּ ָבה ִ /עיר ְ
ֵא ְ
ַעצוּ ִמים ֵ /מתוּ ְבּ ָר ָעב וְ ִציָּה.
וְ ָֹשם ֲח ָכ ִמים  /ו ֲ
אַל ְמ ִריָּה.
ַיְאן גַּם ְ
ידי ְ /בּג ֶ
הוּדי  /גַּם י ְִח ִ
וְ ֵאין יְ ִ
אל ָקה  /לֹא ִנ ְֹשאַר ָֹשם ִמ ְחיָה
יוֹר ָקה  /וְ ִעיר ָמ ְ
וּמ ְ
ַ
ידים ֻ /הכּוּ ַמ ָכּה ְט ִריָּה.
הוּדים ַ /ה ְשּ ִֹר ִ
וְ ַהיְּ ִ
וּמר ֶא ְל ְמ ָדה  /וְ ֶא ְנ ֶהה עוֹד ְנ ִהי ִנ ְהיָה
ְלזֹאת ֶא ְס ְפּ ָדה ַ /
יִמּ ֲאסוּ ְכמוֹ ָמיִ ם.
תוּגוֹתי –  /וְ ָ
ָ
גוֹתי ְ /בּ
ְל ַֹש ֲא ַ
אסה –
ַל ָמ ָ
הוֹי ֶא ְק ָרא ִ /כ ְמ ֵצ ָרה ַ /על ְק ִהלּוֹת ְסג ְ
ֹש ְך ִכּ ָסּה
אוֹרם ח ֶ
בוֹנים ְ /מ ָ
וּנ ִ
אוֹנים ְ /
ִעיר ְגּ ִ
ֶה ָר ָסה
וְ ַֹשח ַעמּוּד ַ /ה ַתּ ְלמוּד  /וְ ַה ִבּ ְניָה נ ֱ
וְ ַה ִמּ ְֹשנָה ִ /ל ְֹש ִנינָה ְ /בּ ַר ְג ַליִ ם ִנ ְר ָמ ָסה
ֻקּ ִרים ֵ /עין אוֹיֵב לֹא ָח ָסה.
וְ ַעל יְ ָק ִרים ְ /מד ָ
אָפס ָ /כּל ְק ַהל ֶפאס  /יוֹם ִנ ְתּנוּ ִל ְמ ִֹש ָסּה.
ֲא ָההֵּ ,
ָמ ָסּה.
ֵאי ח ֶֹסן ְ /ק ַהל ִתּ ֶל ְמ ֶסן?  – /וְ ַה ְד ָר ָתהּ נ ַ
ָאסה.
וּמ ְכּנ ָ
רוּרים ֲ /ע ֵלי ַס ְב ָתּה ִ
אָרים ְ /בּ ַת ְמ ִ
וְ קוֹל ִ
ֹשר ְל ָפ ִנים ִנ ְת ָפּ ָשֹה –
וְ סוּת ֶא ְק ְר ָעה ַ /על ַדּ ְר ָעה ֲ /א ֶ
ְבּיוֹם ַֹש ָבּת ֵ /בּן ִעם ַבּת ָֹ /ש ְפכוּ ָד ָמם ַכּ ָמּיִ ם.
אתי זֹאת ָהיְ ָתה
אַען? ִ – /כּי ְל ַמ ַען ַ /ח ָטּ ִ
ָמה ַ
ילי ָ /ר ָעה ֵא ַלי ָכּ ְל ָתה.
וּמ ֵא ִלי  /צוּר ֵח ִ
ֵ
וּמה ֲא ַד ֵבּר?  – /וְ ַהכֹּל י ִָדי ָע ְש ָֹתה!
ְל ִמי ֲא ַש ֵֹבּר? ָ /
ֹשר ָעוְ ָתה
ַפ ִֹשי ֲא ֶ
תוֹך ִק ְר ִבּי ַ /על נ ְ
ַחם ִל ִבּי ְ /ב ְ
ָל ָתה
אַר ָצהּ ְ /מחוֹז ֶח ְפ ָצהּ ְ /ל ֶא ֶרץ ְט ֵמאָה ג ְ
וּמ ְ
ֵ
ֶא ָל ָמה ְ /ל ַס ֵפּר ְתּ ָלאוֹת ָל ֲא ָתה.
וְ ִנ ְכ ְל ָמה  /וְ נ ֱ
צוּרהּ ִקוְּ ָתה
וְ ִעם ְכּ ֵא ָבהּ ִ /בּ ְל ָב ָבהּ ְ /ל ַח ְס ֵדי ָ
ָפיו ָח ְס ָתה.
ְל ַצוֹּת ְפּדוּת ֵ /מ ַע ְבדוּת ִ /כּי ְב ֵצל ְכּנ ָ
ְבּ ֵבית ְכּ ָל ִאים ְ /בּ ָכל ֵעתִ ,אם  /ז ְָכ ָרה ְֹשמוֹ – אָז ָח ְי ָתה,
ֹשר ַק ְֹש ָתּהּ
אָמה ֲא ֶ
ַרק ִבּ ְכיָהּ ֲ /ע ֵלי ֶל ְחיָהּ ְ /בּיַד ָ
ֵרא ֲ /אדֹנָי ִמ ָֹשּ ָמיִ ם.
תּוֹרה –; ֲ /ע ֵדי י ֶ
ְמאֹד ֶ
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אבי הבן קרב
ֲא ִבי ַה ֵבּןְ ,ק ַרב ִל ְספֹּדִ ,כּי ֵאל ִמ ְמּ ָך ִר ַחק
אָה ְב ָתּ ֶאת יִ ְצ ָחק.
ֹשר ַ
יד ָך ֲא ֶ
יְח ְ
ֶאת ִבּ ְנ ָך ֶאת ִ
ָלה.
וּמשֹוֹשֹוֹ ג ָ
ֶבר ָראָה ֶֹש ֶבר ְ
ֲא ִני ַהגּ ֶ
ָההֻּ ,פּ ַקּ ְד ִתּי ְפּ ִרי ִב ְט ִני וְ ַעל ִל ִבּי לֹא ָע ָלה!
ִכּי ָח ַֹש ְב ִתּי ְל ֵעת זִ ְקנָה ֱהיוֹתוֹ ְל ֶרוַח וְ ַה ָצּ ָלה –
ָל ְד ִתּי ַל ֶבּ ָה ָלה,
ַע ִתּי וְ י ַ
אַך ָל ִריק ָיג ְ
ְ
ָמת יִ ְצ ָחק!
יך יִ ְש ַֹמח ִל ִבּי – וַיִּ ְגוַע ַויּ ָ
ִכּי ֵא ְ
ָבּכֹה ֶא ְב ֶכּה ְבּ ָכל ֶרגַע וְ ֶא ָשֹּא ְנ ִהי ִנ ְהיָה,
ָכ ִריָה
ָכ ִרי זֶה ֹ ָשלֹש ָֹש ִנים מוֹתוֹ ְבּ ֶא ֶרץ נ ְ
ְבּז ְ
הוֹמיָּה
ַפ ִֹשי ָע ָליו ִ
וְ ֵצאתוֹ ִמ ָמּקוֹם ְל ָמקוֹם; וְ נ ְ
בּוֹכיָּה,
יוֹמם ִ
יְלה וְ ָ
יתיַ ,ל ָ
אתיו ֶאל ֵבּ ִ
ֹש ֲה ֵב ִ
ַעד ֶ
תּוֹלדוֹת יִ ְצ ָחק!
אוּני – וְ ֵא ֶלּה ְ
ַכּ ָמּה ְת ָלאוֹת ְמ ָצ ִ
יע ִני,
ַח ֵמ ִני – ְתּ ִנ ֵ
ֵר ִעיַ ,ה ְר ֵפּה ִמ ֶמּ ִנּי! ִאם ְתּנ ֲ
יע ִני,
ַפ ִֹשי אַל ִתּזְ כֹּר וּ ְֹשמוֹ אַל ַתּ ְֹש ִמ ֵ
ַמ ְח ַמל נ ְ
ֹשר ִנ ְֹש ֲא ָרה ִלי ִכּ ָבּה זְ ָמן – וְ ִאם יְ ר ֵֹע ִני?
ַח ְל ִתּי ֲא ֶ
גַּ
עוֹלם ֱה ִֹש ַמּ ִני וַיִּ ַקּח ַמ ְח ַמד ֵע ִיני –
ִֹש ְממוֹת ָ
ֹשר ִכּ ָלּה יִ ְצ ָחק.
וּל ָב ִבי ַכּ ֲא ֶ
ָכּ ָלה ְֹש ֵא ִרי ְ
צוּריו,
עוֹשֹה ְב ָכל יְ ָ
ֹשר ַהכֹּל ְבּיָדוֹ וְ ֶח ְפצוֹ ֶ
ָמעוֹןֲ ,א ֶ
עוּריו,
ָרא ִֹש ְמ ָך ִמ ְנּ ָ
ַדּ ֵבּר ֲע ֵלי ֵלב אָב ִנ ְכאָב י ֵ
ַעבֹר ֵבּין ְבּ ָת ָריו.
עוֹרר ָע ָליו וְ י ֲ
חוּמים ֵ
רוּח ַתּ ְנ ִ
ַ
הוֹריו –
אָת ָך ָל ֶל ֶכת ְבּ ֶד ֶר ְך ָ
יִר ְ
הוֹרה ֲחמוּדוֹ ְ
ָ
הוֹכ ְח ָתּ ְל ַע ְב ְדּ ָך ְליִ ְצ ָחק.
ע ֶֹדנּוּ ַנ ַער א ָֹתהּ ַ

.13

אשבע בעת ארעב להללך
ֶא ְש ַֹבּע – ְבּ ֵעת ֶא ְר ַעב ְל ַה ֶלּ ְל ָךֶ / ,א ְרוֶה – ְבּיוֹם ַל ֲעבֹד ְל ָך ֶא ְצ ָמא.
ימה.
ֶבּ ַטח ֲא ִני ֶא ְֹשכֹּן ְבּ ַפ ְח ָדּ ִתי ִ /מ ָמּ ְך ,וְ ֶא ְל ַבֹּש ַכּ ְמּ ִעיל ֵא ָ
ֶיךֶ / ,א ְֹש ַפּל – ֲא ָבל ַק ְר ִני ְב ָך ָר ָמה.
ַר ְמ ִתּי – ְבּיוֹם ַֹש ְח ִתּי ְל ָפנ ָ
אָמה.
ַה ְר ֵבּה ְפדוּת ִע ִמּי – ְבּיוֹם ָע ְב ִדי ִ /ל ְֹש ָמ ְך ְבּנֵי אָח גַּם ְבּנֵי ָ
רוּח וְ ִל ְנ ָֹש ָמה.
יך ַ /ל ֵלּב וְ ָל ַ
בוֹת ָ
ֶמה ָע ְרבוּ ָכּל ַע ְצּ ֶ
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אצולה מכבודו אל
אַר ַבּע ְדּמוּת ַחיּוֹת ְנ ָש ֵֹא ְך.
צוּלה ִמ ְכּבוֹדוֹ ֵאל ְבּ ָר ֵא ְך  /וְ ַעל ְ
ֲא ָ
לוֹתיו –  /וְ אָן ִתּ ָסּ ְת ִרי ִכּי הוּא ְמ ָל ֵא ְך?
יב ְך ִמ ְפ ֲע ָ
ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך גַּם ְס ִב ֵ
יִר ֵא ְך?
יְח ֵפּשֹ ֲ /ח ָד ַריִ ְך וְ יִ ְֹש ָמ ֵע ְך וְ ְ
ְר ִאיַ ,מה ַתּ ֲע ִשֹיִ ,כּי הוּא ַ
יך".
ימה  /וְ אַל נָא ִת ְֹש ֲא ִלי ַעל ַמ ֲע ָשֹיו " ֵא ְ
ֲהיִי נָא ִעם ְתּ ִמים ֵדּעוֹת ְתּ ִמ ָ
יא ְך?
ֹשר ַח ְסדּוֹ ֱה ִב ֵ
אַתּ ַעד ֲא ֶ
וּמי ְ
ָד ְך ַר ְק ְדּ ָב ֵר ְך ִ /
אוּמה ֵאין ְבּי ֵ
ְמ ָ
וּבוֹר ֵא ְך!
ְ
יוֹצ ֵר ְך
ֹשם ְכּבוֹד ְ
ְדּ ִעי ִכּי כֹל ְבּ ָֹש ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ ְ /ל ָב ֵר ְך ֵ
אלהי סוד אחדותך
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יְד ְע ִתּיו.
אָמנָם ְבּ ֶח ְט ִאי לֹא ַ
דוּת ָך ְֹש ַמ ְע ִתּיו –  /וְ אַף ְ
ְאל ַֹהי ,סוֹד ֲא ָח ְ
אַס ִתּיו.
וּב ֻמּ ְש ָֹכּל ְלֹשוֹן ַֹש ֵלֹּש ְמ ְ
אָכן ְמ ֻק ָבּלַ / ,
ְבּ ֶא ָחד ֶא ֱחֹשֹק – ֵ
ְר ֵצה ִמ ַלּי וְ אַל ַתּ ֵבּט ְפּ ָע ַלי  /וְ אַל ִתּ ְגמֹל ְכּ ִפי ַמ ְח ָֹשב ֲח ַֹש ְב ִתּיו.
טוּב ְך ,לֹא ְכטוּב ִמ ְפ ָעל ְפּ ַע ְל ִתּיו.
ֱהיֵה עוֹזֵר ְל ַדל ֶנ ְעזָר ְבּיוֹם ַצר ְ /כּ ָ
ַב ִתּיו.
וּמ ָמּ ְך  /יְ ַקו ֶח ְמ ָלה ְבּ ִלי ַמ ַעל ֲעז ְ
וּס ַלח ֲעוֹן ֵלב ָמ ְךִ ,
ְמחֹל ְ
ְמחֹל ַמ ְע ִלי וְ ִֹש ְל ָחה ִלי ְמ ַב ֵשֹּרְ ' / :מ ַח ְל ִתּיו ָל ְך וְ ִכ ְד ָב ָר ְך ְס ַל ְח ִתּיו'.
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אלי אהללך בבר
תוֹך ַמ ְא ָסר וּבוֹר.
ֵא ִליֲ ,א ַה ֶלּ ְל ָך ְבּבֹר ֵ /ל ָבב ְבּ ְ
בּוֹרא ְנ ָפֹשוֹת ִמ ְמּקוֹר  /ק ֶֹדֹשְ ,מקוֹם ֵש ֶֹכל וְ אוֹר.
ֵ
ַרבּוּ ְפ ָלאָיו ֵמ ֲחקֹרָ / ,ע ְצמוּ וְ לֹא ֵא ַדע ְספֹר.
ֹש ֶלג ִעם ְכּפוֹר,
רוּח וְ ֶ
לוּחיו חֹם וְ קֹרַ / ,
ַה ָשֹּם ְֹש ָ
ֶֹשר וְ ֹשוֹר.
אַריֵהְ ,פּנֵי נ ֶ
אָדםְ ,פּנֵי ְ /
ֵמ ֶהם ְפּנֵי ָ
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אצולה ממקור חיים
הוֹרה,
זוּרה ִמ ְמּקוֹם ק ֶֹדֹש ְט ָ
ירהְ / ,גּ ָ
צוּלה ִמ ְמּקוֹר ַחיִּ ים ְמ ִא ָ
ֲא ָ
וּמ ָכּבוֹד יְ ָק ָרה –
וּמ ָח ְכ ָמה ִ
ידה ֵ /
ְבּרוּאָה ִמ ְבּ ִלי ַת ְב ִנית י ְִח ָ
צוּרה?
אָפל ֲע ָ
אַתּ ְבּ ֵת ֵבל  /וְ ָל ָמּה זֶּה ְבּגוּף ֵ
לוּחה ְ
ְר ִאי ַעל ָמה ְֹש ָ
רוּרה?
ֲה ָל ַעד ִתּ ְר ְדּ ִפי י ְַלדּוּת וְ ַֹש ְחרוּת  /וְ ַה ְב ֵלי ָה ֲא ָד ָמה ָה ֲא ָ
וּמ ָרה.
אַחרוֹנָה ָ
ָתהּ –  /וְ ִהיא ָק ָֹשה ְב ְ
ית ְך ְֹשנ ָ
תוּקה ָל ְך ְבּ ֵרא ִֹש ָ
ְמ ָ
סוּרה?
את ְך ִתּ ְהיִי ג ָֹלה וְ ָ
ֲחמוּדוֹת ַה ְזּ ַמן ִעזְ ִבי – וְ ָל ָמּה ְ /בּ ֵצ ֵ
מוֹרא.
טוּב ְך – ַל ֲעבֹד ֵאל ַחי ְבּ ָ
יְסוֹד ְך / ,וְ ֵ
ֵ
בוֹד ְך – זֶה
זְ כֹר ַל ְחקֹר ְכּ ֵ
רוּרה.
עוֹלם ָבּא ְתּ ִהי ִעם ֵאל ְצ ָ
עוֹלם זֶהְ ,ל ַמ ַען ְ /בּ ָ
ְק ִחי ֵע ָצה ְל ָ
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אשרי האיש ירא
קּוֹראְ / ,בּעוֹד יֵֹש בּוֹ ְנ ָֹש ָמה;
ָרא ִ /מקּוֹל ַה ֵ
אַ ְֹש ֵרי ָה ִאיֹש י ֵ
ֵל ְך וְ לֹא יָֹשוּבְ / ,בֹּשוּבוֹ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה.
ַבּ ֶמּה ִאיֹש ָחֹשוּב?  /י ֵ
נוֹס ָסה בוֹ –  /וַיִּ ְג ַבּהּ ִלבּוְֹ / ,בּעוֹד יֵֹש בּוֹ ְנ ָֹש ָמה;
רוּחוֹ ְ
וּפ ְתאֹם יִ ָֹשּ ֵברְ / ,בֹּשוּבוֹ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה.
הוֹל ְך ַל ֶקּ ֶבר – ִ /
ֵ
אַך ָה ֱאל ִֹהיםְ / ,בּעוֹד יֵֹש בּוֹ ְנ ָֹש ָמה;
ַמ ֲה ָל ָכיו ְגּב ִֹהים ְ /כּ ַמ ְל ְ
ְבּמוֹתוֹ – ַכּ ְבּ ֵה ָמה ַ /ל ֶה ֶבל ָדּ ָמהְ / ,בֹּשוּבוֹ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה.
רוֹחץ ֶאת ָפּנָיו ָ /טהוֹר ְבּ ֵעינָיוְ / ,בּעוֹד יֵֹש בּוֹ ְנ ָֹש ָמה;
ֵ
ִמי יִ גַֹּש ֵא ָליו –  /וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליוְ / ,בֹּשוּבוֹ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה?
יריםְ / ,בּעוֹד יֵֹש בּוֹ ְנ ָֹש ָמה;
וּב ִֹש ִ
ֶא ְתמוֹל קוֹל ֵה ִרים ְ /בּ ִש ְֹמ ָחה ְ
ָהגֶהְ / ,בֹּשוּבוֹ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה.
ֶהגֶּה ִ /ק ִינים ו ֶ
יוֹדעוֹ בוֹ י ְ
ְ
רוֹק ַחְ / ,בּעוֹד יֵֹש בּוֹ ְנ ָֹש ָמה;
ֹש ֶמן ֵ
יח  /וְ ֶ
רוֹדף טוּב ֵר ַ
ֵ
תּוֹל ִעיםְ / ,בֹּשוּבוֹ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה.
ְבּלוֹיָיו ִנ ְק ָר ִעים  /וְ ָי ֻרם ָ
ִנ ְמ ְֹש ָכה ַמ ָכּתוֹ –  /י ְַר ֶבּה ְכּבוֹד ֵבּיתוְֹ / ,בּעוֹד יֵֹש בּוֹ ְנ ָֹש ָמה;
אוּמהְ / ,בֹּשוּבוֹ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה.
הוּמה –  /וְ ֵאין ְבּיָדוֹ ְמ ָ
יְמי ְמ ָ
ָע ְברוּ ֵ
רוֹע ִתּ ְפ ֶא ֶרת  /וְ ָלֹשוֹן ְמ ַד ֶבּ ֶרתְ / ,בּעוֹד יֵֹש בּוֹ ְנ ָֹשמה;
זְ ַ
וּלֹשוֹנוֹ ִתּ ַמּקְ / ,בֹּשוּבוֹ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה.
ַרד ֶאל בּוֹר ָע ַמק – ְ /
יִר ֶאה ְב ֵעינָיוְ / ,בּעוֹד יֵֹש בּוֹ ְנ ָֹש ָמה;
הוֹד וְ ָה ָדר ְל ָפנָיוְ / ,
ָפל ְל ַמֹשוּאוֹת  /וְ ָח ְֹשכוּ ָהרוֹאוֹתְ / ,בֹּשוּבוֹ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה.
נַ
תּוּעיםְ / ,בּעוֹד יֵֹש בּוֹ ְנ ָֹש ָמה;
וּמ ֲע ֵשֹה ַת ְע ִ
ָח ַמד סוֹד ֵר ִעים ַ /
ַמה יְ ַב ֵקֹּש ְבּ ֵת ֵבל? ִ /כּי ַהכֹּל ֶה ֶבלְ / ,בֹּשוּבוֹ ֶאל ֲא ָד ָמה.
סוֹבבוֹ ִמ ָלּ ְת ָך  /וְ י ִַגּיד ְתּ ִה ָלּ ְת ָךְ / ,בּעוֹד יֵֹש בּוֹ ְנ ָֹש ָמה;
ְתּ ְ
ַפֹשוֹ ְֹשמֹרְ / ,בֹּשוּבוֹ ֶאל ָה ֲא ָד ָמה.
אַך ֶאת נ ְ
וְ ַעל ַע ְצמוֹ ִת ְגמֹר – ְ /
אשתחוה אפים ארצה
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אַר ָצהִ / ,כּי ֵאין ְל ַמ ָטּה ִמ ֶמּנָּה,
אַפּיִ ם ְ
ֶא ְֹש ַתּ ֲחוֶה ַ
ַפּל ִל ְפנֵי ֶע ְליוֹןָ / ,גּב ַֹהּ ַעל ָכּל ְגּב ִֹהים.
ֶא ְתנ ֵ
רוּחי? ֲ /הלֹא ִהיא ֵמ ִאתּוֹ,
ַבּ ָמּה ֲא ַק ֵדּם ָפּנָיו ִכּי ִאם ְבּ ִ
ַפֹשוֹ.
ֶה –  /וְ ֵאין ְל ִאיֹש ִנ ְכ ָבּד ִמנּ ְ
יְחיּ ָ
גּוּפ ִתי הוּא ַ
ְבּ ִמ ְב ַחר ָ
ַדּ ֶלנּוּ?
יך ְתּג ְ
ֹשוֹני ֵא ְ
וּל ִ
ֻלּתוֹ – ְ /
רֹאֹש וְ סוֹף ֵאין ִל ְגד ָ
וּב ָש ִֹרי!
ָרחוֹק ָרחוֹק ִמ ְֹשּ ֵמי ַה ָשּ ַמיִ ם / ,וְ ָקרוֹב ָקרוֹב ֵמ ַע ְצ ִמי ְ
זוּל ֶת ָך.
מוֹעיל ָ
אתי ְל ָךֱ ,אל ַֹהיִ / ,כּי ֵאין ִ
ִהנֵּה ָב ִ
מוֹני,
ֻלּם ְנ ִב ָר ִאים ָכּ ִ
אָרץ  /כּ ָ
ֲהלֹא ָכל ְצ ָבא ַה ָֹשּ ַמיִם וְ ָה ֶ
ֹשוּעת ָכּל יָצוּר ָכּזָב!
וּת ַ
ֹשוּעה – ְ /
יך ֶא ְדרֹש ְתּ ָ
ֵמ ֶהם ֵא ְ
ֹשר ָקנָהוּ!
ָמנוֹס אַיִ ן ְל ֶע ֶבד ִ /בּ ְל ִתּי ַל ֲא ֶ
את ִני.
יטיב ִלי ְב ָר ַ
ָד ְע ִתּי ִכּי ְל ֵה ִ
ָמה ֲא ַח ְֹשּ ָבה ָל ַד ַעת?  /וְ י ַ
ֹאותי.
וּמחוֹל ַהיָּם ַחטּ ַ
יך – ֵ /
ִמ ְסּפֹר ָע ְצמוּ ֲח ָס ֶד ָ
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יך?  /וְ ִהיא גַם ִהיא ָח ָטאָה.
יך ֶא ָשֹּא ֵא ֶל ָ
ַעיִ ן ֵא ְ
ַענוּ ְש ָֹפ ַתי?  /גַּם ֵה ָמּה ִה ְר ִֹשיעוּ!
עוֹד ַמה יּ ֲ
יוּכל ֲעשֹהוּ,
ֹשר אוֹיֵב לֹא ַ
ַפ ִֹשי ֲ /א ֶ
זְ דוֹן ִל ִבּי ָע ָשֹה ְלנ ְ
יתי!
ַת ִני ִמ ֶמּנּוּ –  /אוֹי ִלי ִכי ָמ ִר ִ
ז ְַל ָע ָפה ֲא ָחז ְ
יס ָך,
צוֹני ְל ַה ְכ ִע ֶ
ר ַֹע ִי ְצ ִרי ִה ְת ַע ִניִ / ,כּי לֹא ָהיָה ְר ִ
אַתּה ְל ַב ְדּ ָך ַתּ ֲע ֶשֹה ֶח ֶסד!
עוֹתי ִלי ְל ַב ִדי ֵה ֵרעוּ –  /וְ ָ
ָר ַ
הוֹד ְע ַתּ ִני.
ָד ְע ִתּי אַ ָתּה ַ
יל ִניִ / ,כּי כֹל י ַ
יוֹע ֵ
יע ִני ֶד ֶר ְך ִ
הוֹד ֵ
ִ
אַתּה ִתּ ְֹש ַמע ַה ָֹשּ ַמיִ ם!
ִה ְֹש ַמ ְע ִתּי ִד ְב ֵרי ִל ִבּי ְלאָזְ נַי –  /וְ ָ

.20

אנחנו בני גלות
ַחנוּ ְבּנֵי גָלוּתִ / ,ד ְכּאָנוּ ָה ֳע ִני וְ ַה ַדּלּוּת,
ֲאנ ְ
כוּדים.
יעי כ ַֹחְ ,ל ִ
רוּדים / ,יְ ִג ֵ
ָע ְקנוּ ָח ָמסְ ,ט ִ
זַ
יאינוּ ָסרוּ – ָ /ע ֵלינוּ ְפּ ָת ִאים ָצרוּ,
ֵמ ֵעת ְנ ִב ֵ
יך!
אנוּךַ ,רחוּם ְֹש ֶמ ָךֵ / ,תּ ֶפן ֵא ֵלינוּ ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ
ְק ָר ָ
ַע ֶמ ָך?
יךִ / ,כּי ִמי י ְִסבֹּל ז ְ
ימ ָ
ָר ַע ְדנוּ ַהיּוֹם ֵמ ֵא ֶ
אַפּ ָך ְבּ ַע ֶמּ ָך?
ֶח ֶרה ְ
וּב ְת ִפ ַלּת ָענָו ְנ ַק ְדּ ֶמ ָךָ / :ל ָמה ,יְ ָי ,י ֱ
ִ
רשות לקדיש

.21

נוֹרא!
ַדל ְֹשמוֹ ָ
ירי זִ ְמ ָרה ֶ /א ְק ָרא / :י ְִתגּ ַ
בּוֹחר ְבֹּ ִש ֵ
ַה ֵ
וּבכֹּל ָֹש ַפר,
ֶא ְתבּוֹנֵן – ַ /
ַא ַרנֵּן ְ /ל ֵאל כֹּל ָס ַפר,
וְ
וַיְכוֹנֵן ֱ /אנוֹֹש ֵמ ָע ָפר
ירה.
תוֹך ַה ִבּ ָ
וּב ִלבּוֹ ְנ ָֹש ָמה ָב ָרה ָ /בּ ָרא – ַ /כּ ֶמּ ֶל ְך ְבּ ְ
ְ
וּמיָּדוֹ כֹל,
ַבּכֹּל הוּא ִ /
ָכּמוֹהוּ ֱ /היוֹת לֹא ָיכֹל,
ַכּתֹּהוּ ְ /לנ ְֶגדּוֹ כֹל,
ָמה א ַֹמר? וְ יַד ָכּל ִנ ְב ָרא ָ /ק ְצ ָרהַ / ,דּ ְעתּוֹ ֵמ ֱאנוֹֹש ִנ ְב ָצ ָרה!
ָרם ִפּ ְלאוֹ  /וְ סוֹד ֶע ְליוֹנָיו,
ִעם ִכּ ְסאוֹ ְ /מ ָֹש ְר ֵתי ָפנָיו,
אוֹפנָּיו,
מוֹראוֹ ֲ /ע ֵלי ַ
ָ
ַבּ ַמּיִ ם ֲע ִליּוֹת ֵק ָרהָ / ,ק ָרא – ָֹ /ש ַמיִ ם ְבּרוּחוֹ ִֹש ְפ ָרה.
מוֹר ִאים ְ /בּ ָכל ַמ ְע ָבּדוֹ,
ָ
ידי הוֹדוֹ.
ִכּי ַמ ְר ִאים ְ /מ ִע ֵ
ַלּה סוֹדוֹ–
יאים  /יְ ג ֶ
ַל ְנּ ִב ִ
ָֹש ָרה.
הוֹרה ָ /ל ֶל ֶכת ְבּ ֶד ֶר ְך י ְ
ָק ָרה ָ /
ֶפֹש ְבּ ָפנָיו י ְ
ִכּי נ ֶ
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.22

ישני לב מה לכם
בּוֹננוּ ָבּ ֶכם:
ֹשנֵי ֵלבַ ,מה ָלּ ֶכם  /לֹא ִת ְת ְ
יְ ֵ
ית ֶכם?
אַח ִר ְ
וּמה ִתּ ְהיֶה ֲ
ית ֶכם ַ /
ֶמה ָה ְי ָתה ֵרא ִֹש ְ
אַחרוֹנָה –
וּב ֲ
ַפ ְֹש ֶכם ִראֹשוֹנָה ִ /בּינוּ ָ
ֶאת נ ְ
בוֹר ֲא ֶכם  /וְ ֶת ֱחזוּהוּ ִמ ְבּ ַש ְֹר ֶכם!
וְ ֵת ְדעוּ ִמי ַ
ֻלּם,
עוֹלםְ / ,דּמוּת ַה ְדּ ָב ִרים כ ָ
ָבּ ֶכם ַת ְב ִנית ָ
ֹשר ְבּ ִל ְבּ ֶכם.
וְ ַת ַחת יָדוֹ ַנ ְפ ְֹש ֶכם ַ /ה ַחיָּה ֲא ֶ
אַרמוֹנוֹ,
וּבמּ ַֹח ְ
רֹא ְֹש ֶכם ֵבּית ִמ ְֹש ָכּנוֹ ַ /
ַת ֶכם ְנ ָֹש ָמה ְ /כּמוֹ ֶמ ֶל ְך ָבּ ֲא ָד ָמה.
וּב ְגוִ יּ ְ
ִ
ֵיכם
ֹשּוֹע ִרים אָזְ נ ֶ
ֵיכם  /וְ ַה ֲ
צּוֹפים ֵעינ ֶ
ַה ִ
יכם.
יכם  /וְ ַה ְנּ ָע ִרים ַר ְג ֵל ֶ
יְד ֶ
וְ ַה ְמ ָֹש ְר ִתים ֵהם ֵ
ֹשוֹנ ֶכם
סוֹפר ַה ֵלּב ְל ְ
אַפּ ֶכם  /וְ ֵ
ירי ְ
ְמ ִריחוֹת ְנ ִח ֵ
טוֹחנוֹת ַה ִֹשנָּיִ ם.
טוֹעמוֹת ַה ְשּ ָֹפ ַת ִים  /וְ ֲ
וְ ֲ
נוֹכל
ֵצר ֵ
וּב ֶכם י ֶ
יכם ַשֹר ַה ֶש ֶֹכל – ָ /
ֲע ֵל ֶ
ַת ֶכם.
וְ ַה ָכּ ֵבד ְל ַמ ֲא ַכ ְל ֶכם  /וְ ַה ְכּ ָליוֹת ְל ַת ֲאו ְ
וּל ִע ְניָן –
הוֹעיל הוּא ְ
זֶה ָכּל יְסוֹד וְ ָכל ִבּ ְניָן ְ /ל ִ
קוֹממוּ / ,זֶה ָבּזֶה י ִָלּ ֲחמוּ.
ִת ְ
אַר ָבּ ָעה י ְ
וְ ְ
ֵצא וְ יִ ְב ַרח ַמ ְל ְכּ ֶכם,
נוֹח חֹם ְל ַב ְב ֶכם  /י ֵ
ְראוְּ ,כּ ַ
ָפלוּ.
וְ ָה ֲע ִליּוֹת יִ ְֹש ָפּלוּ  /וְ ַה ָבּ ִתּים נ ָ
תּוֹל ַעת ִתּ ְר ֶאה,
וּבה ַ
ַה ְגּוִ יָּה ִתּ ָֹש ֶאה ָ /
וְ ַה ֶמּ ֶל ְךְ ,בּיוֹם ֵצאתוֹ / ,לֹא יָֹשוּב עוֹד ְל ֵביתוֹ.
אַתּם ִ /תּ ְהיוּ ,וְ ִאם לֹא י ְַד ְע ֶתּם –
ַחיִּ ים ְבּ ֶשּ ֶֹכל ֶ
טוֹבים.
ֶח ָֹש ִבים  /וְ ַה ֵמּ ִתים ֵהם ִ
ַכּ ְבּ ֵהמוֹת נ ְ
הוֹאילוּ:
זִ ְכרוּ זֹאת וְ ַה ְש ִֹכּילוּ  /וְ ָל ַד ַעת ִ
יאנָּה?
יוֹצ ֶ
וּמי זֶה ִ
יאנָּה ִ /
רוּח ֶכם ִמי יְ ִב ֶ
ֲ
יך ִנ ְב ְראוּ –
ְקחוּ ְכּ ֵלי ַה ֵלּב וְ ִת ְראוַּ / :ה ְדּ ָב ִרים ֵא ְ
מוֹרה?
בּוֹרא! ִ /מי ָכמֹהוּ ֶ
וְ ַה ִכּירוּ ַה ֵ
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יצחק אבן עזרא
אני האיש אשר
]מתוך :בשלי ילבֹשו קדרות מרומים[
.1

לוֹמים
ידי ַכּ ֲח ִ
ָדדוּ ָכל י ְִד ַ
ֹשר ִנ ְֹשאָר ְל ָב ָדד  /וְ נ ְ
ֲא ִני ָה ִאיֹש ֲא ֶ
ַמּים
ַאג ִ
יקד ְבּ ִק ְר ִבּי  /וְ ַע ְפ ַע ַפּי ֲעיָנוֹת ו ֲ
וְ ָת ִמיד ֵאֹש ְנדוֹד ִתּ ַ
אוֹרן ְבּ ִציָּה  /וְ ִה ְג ִדּילוּ ְד ֵמי ֵעינַי ְגּ ָֹש ִמים
ָטעוּ ֶ
ְדּ ָמ ַעי נ ְ
ֻומּים
וּב ְק ָר ַבי ְנדוֹד ִא ֵלּם ֲאל ִ
ַבּי ִ /
ֹשר ָח ַרֹש ְבּג ִ
וְ ַהיָּגוֹן ֲא ֶ
ַעמֹד ְל ָב ִבי ָל ְר ָע ִמים
יך י ְ
וְ ִנ ְב ַה ְל ִתּי ְלקוֹל ַה ִסּיס וְ ַהתּוֹר  /וְ ֵא ְ
ימים
וּמ ְחנֶה  /וְ ָע ַלי ִמ ְזּ ָמן ָמוֶת וְ ֵא ִ
וְ אָן ֶא ְפנֶה וְ ֵאין ָמקוֹם ַ
יכה ָמר ְדּרוֹר ֶא ְר ַקח וְ ָל ַקח ְ /צרוֹר ַהמּוֹר וְ ִה ִבּיעוּ ְב ָש ִֹמים
וְ ֵא ָ
הוֹציא ִמ ְגּ ָנזַי ַה ְלּ ָֹש ִמים
ידים  /וְ ִ
רוֹעי ַה ְצּ ִמ ִ
וְ ָל ַקח ִמ ְזּ ַ
תוּמים
יוֹמם ְֹש ֵתּי ֵעינַי ְֹש ִ
אָסף ֶאת ְמאוֹר ֵעינַי וְ ִהנֵּה ְ /בּעוֹד ָ
וְ ַ
רוּמּים
ֹשר ֵאין אָב ְכּ ִגילוֹ  /וְ ֵהן ַבּ ֵדּי ְֹשאוֹל נ ְֶגדּוֹ ֲע ִ
ְבּמוֹת ָהאָב ֲא ֶ
ָחלוּ ִעמּוֹ ֲח ָכ ִמים
ָשֹאוּ רֹאֹש  /וְ ָכבוֹד נ ְ
יבים נ ְ
ְבּעוֹדוֹ ַה ְנּ ִד ִ
תוּמים
ַח ִ
תוּמים ו ֲ
ירים ְס ִ
ֶא ַלם ַה ִבּין וְ נוֹאַל  /וְ ַה ִֹשּ ִ
אַח ָריו נ ֱ
וְ ְ
אָס ָרה ַבת ַה ְכּ ָר ִמים
ֹשוֹתיו  /וְ ִא ָסּר ְ
ֵמר ְל ָ
וְ ַהיַּיִן ְמאֹד י ַ
ימים
עוּרי  /וְ ִה ִפּיל ֶאת ֲח ָב ַלי ַבּ ְנּ ִע ִ
ְגּ ֵד ַל ִני ְכמוֹ אָב ִמ ְנּ ַ
גוּרוֹתי ְֹש ֵל ִמים
ַ
ֹוֹרה  /וְ ִאתּוֹ ָכל ְמ
וְ ָכל יוֹם ֶא ְֹש ְמ ָעה ִמ ִפּיו ְבּש ָ
וְ ָשֹם ָבּ ֵתּי ְמ ֵל ִאים טוּב וְ ֶח ְמ ָדּה  /וְ ִצוָּה ַה ְבּ ָר ָכה ַב ֲא ָס ִמים
ֹשוֹרֹש ְר ָת ִמים
אַח ָריו ֶ
וְ ֶא ְתמוֹל ִמ ְֹשּ ָע ָליו ָמן ֲא ַל ֵקּט  /וְ ַל ְח ִמי ֲ
ַח ָר ִמים . . .
צוֹדים ו ֲ
ידי  /וְ ָכל ֵתּ ֵבל ְמ ִ
וּמה ֶא ְענֶה י ְִד ִ
ְל ִמי ֶא ְפנֶה ָ

.2

בכי תשאו עלי
] ְבּ ִכי ִת ְשֹאוּ ֲע[ ֵלי ָכל ַהר  /וְ ֶא ָשֹּא ַעל ְנאוֹת ִמ ְד ָבּר
אַעשֹ ְ /כּמוֹ ַת ִנּים ְבּ ָכל ַמ ְע ָבר.
וּמ ְס ֵפּד[ ַמ]ר[ ֲא ִני ַ
] ִ
רוּח  /וְ ַרב יָגוֹן וְ ֵלב ִנ ְֹש ָבּר
] ֲא ַד ֵבּ ָרה[ ְבּ ַצר ַ
ֹשר ִנ ְת ַרע ְ /ל ָכל ִאיֹש ָרע וְ ִנ ְת ַח ַבּר
יע ֲא ֶ
ֲע ֵלי ֵר ַ
יְדידוּתוֹ וְ גַם ָס ַבר,
ֹשר ִקוָּה ִ /
וְ ָעזַב ֵאת ֲא ֶ
ֲא ֶֹשר ִה ְת ִעיב ְבּ ַמ ְע ָל ָליו )?( ֲ /ע ֵדי ָק ַצף וְ ִה ְת ַע ַבּר
ַבּר
וְ ָש ָֹמהוּ ְל ַק ָלּ ָסה  /וְ ִה ְֹש ִפּילוֹ ְכּ ִה ְתגּ ַ
וְ ָשֹם ָבּ ְֹשתּוֹ ְבּ ָכל ִמ ָלּה  /וְ ֶח ְר ָפּתוֹ ְבּ ָכל ִמ ְד ָבּר.
ָֹש ְת ִני ְל ִאיֹש ִגּזְ ָבּר
הוֹל ְך וְ ֵהן ִֹש ְפ ָחה ְ /פּג ַ
ֲא ִני ֵ
ֹשר ִדּ ַבּר
אַת ִני וְ ִהיא ִת ְֹש ַחק ֲ " /ה ָֹש ַמ ְע ָתּ ֲא ֶ
ְק ָר ְ
ֹשר ָֹש ַכן ֲ /ע ִליַּית ִקיר ְכּמוֹ ִמ ְכ ָבּר
זְ ַק ְנ ֶכם זֶה ֲא ֶ
צוּרתוֹ ְ /פּנֵי ָֹשחוֹר ֲא ֶֹשר קבר:
ֲא ֶֹשר ָפּנָיו וְ ָ
תוֹתיו ְבּ ִפיו י ְִצ ָבּר
ַערוֹ  /וְ ִשֹ ְפ ָ
ְר ִאינוּהוּ ֲע ֵלי נ ְ
עוֹרב ְבּ ִפיו ַע ְכ ָבּר!"
וּפיו ַעל ִפּיו ְ /כּמוֹ ֵ
יִד ֶמה ִ
וְ הוּא ְ
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.3

יריבוני עלי עזבי
אתי ִמ ְבּ ִרית ֶצ ֶדק ְל ַעוְ ָלה.
יבוּני ֲע ֵלי ָעזְ ִבי ְב ִרית ֵאל ְ /בּ ֵצ ִ
יְר ִ
ִ
ילה,
נוֹרא ֲע ִל ָ
ֲהלֹא ִֹש ַבּר ְבּנוֹ ַע ְמ ָרם ְבּאַפּוֹ ְֹ /שנֵי לוּחוֹת ְכּ ָתב ָ
תוּלה,
אַמנוֹן ַעל ֲאחוֹתוֹ ַה ְבּ ָ
יְהוּדה ָבא ְל ָת ָמר / ,וְ ְ
ָ
אַריֵה
וְ גוּר ְ
ילה.
ֹש ַבע ,וְ ִֹש ְמֹשוֹן ִעם ְדּ ִל ָ
וְ גַם ָדּוִ ד ְבּ ָחנוֹ ֵאל וְ ָֹשגַג ְ /בּ ַבת ֶ
יה ְבּ ַשֹר ִפּגּוּל ְנ ֵב ָלה,
עוֹדי ֲ /ח ַֹש ְב ִתּ ָ
יהְ ,בּ ִ
ְט ֵר ָפה לֹא ֲא ַכ ְל ִתּ ָ
אוֹדנּוּ ְב ֵרא ִֹשית ָכּל ְתּ ִפ ָלּה –
ֹשגָּע הוּא ְנ ִביא ֵאל"  /וְ ֶ
וְ ִאם א ַֹמר " ְמ ֻ
סוּלה!
דוּת ָך ְפּ ָ
אַתּ וְ ֵע ְ
ַענ ִֵניְ / :מ ַכזֵּב ְ
ְבּ ִפי א ַֹמר – וְ ִל ִבּי י ֲ
ילה.
ְכּ ָבר ַֹש ְב ִתּי ְל ֵצל ַכּ ְנ ֵפי ְֹש ִכינָהֲ / ,א ַב ֵקֹּש ִמ ְמּ ָךָ ,ה ֵאלְ ,מ ִח ָ

יוסף קמחי

.1

אדם באהבת עולם
לוֹעס ְגּ ָרמוֹת:
דּוֹמה ְל ֶכ ֶלב ֵ
עוֹלם ְרצוֹנוֹ ֶ /
אַה ַבת ָ
אָדם ְבּ ְ
ָ
ְמוֹצץ ַדּם ָה ֲע ָצמוֹת!
יְד ֶמּה ִ /כּי הוּא י ֵ
מוֹצץ – ַ
ָדּם ִמ ְשּ ָֹפ ָתיו ֵ
היה נשמר ואדם

.2

.3

ֶיך –
אָדם אַל  /יְ ִהי ִנ ְק ֶלה ְב ֵעינ ָ
ֱהיֵה ִנ ְֹש ָמר וְ ָ
ֶך!
ֹשר זְ בוּב ָק ָטן  /יְ ִהי ַמ ְחנַק ְגּרוֹנ ָ
וְ יֵֹש ַכּ ְא ֶ
אתמה על כל
נוֹתן:
יכה ֵאין ֶאל ִלבּוֹ ֵ
אָדם ַמ ְש ִֹכּיל ֵ /א ָ
ֶא ְת ַמהּ ַעל ָכּל ָ
ֹש ֶתן!
אָדם ָע ַבר  /זֶה ַפּ ְע ַמיִ ם ַמ ְע ַבר ֶ
ָאה ָ
יך יִ ְתגּ ֶ
ֵא ְ
שאלת השוטים שאל

4א.

שּׁוֹטים ְשׁאַל ַעל ַה ָח ְכ ָמה,
ְשׁ ֵא ַלת ַה ִ
אַח ָל ָמה.
וְ ָשׁ ְמ ֶר ָה ] ִכ ְשׁמ[וֹ]ר[ ְשׁבוֹ ִעם ְ

ב.

5א.

עונה ומתחכם באין
דּוֹמה ְב ִאי ַוּ ְלתּוֹ ֲחמוֹר ֵרי ַחיִם,
וּבין ֶ /
וּמ ְת ַח ֵכּם ְבּ ֵאין ָח ְכ ָמה ִ
עוֹנֶה ִ
סוֹבב וְ לֹא זָז ִמ ְסּ ִבי]בֹ[ ָתיו ְכּ ִאלּוּ הוּא ְנ ֵכה ַר ְג ַליִ ם.
ָכּל יוֹם וְ יוֹם ֵ
אם תשמעה דובר
דוֹבר ֲח ָרפוֹת ָבּ ְך  /אַל ִתּ ְתּנָה לוֹ ֵלב וְ אַל ַתּ ֵבּט,
ִאם ִתּ ְשׁ ְמ ָעה ֵ
ֶפּן ִתּ ְשׁ ְמ ָעה ֵחרוּף ְמאֹד ָק ֶשׁה ֵ /מ ֶהם וְ ִת ָכּ ֵשׁל וְ ִת ָלּ ֵבט:
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אל תשיב על
ָבלִ / ,כּי ָכּל ֵחרוּף טוֹב ִמ ֶמּנּוּ,
אַל ָתּ ִשׁיב ַעל ֵחרוּף נ ָ
יקה ִת ְשׁ ְכּ ֶחנּוּ:
יקה ִמ ֶמּנּוּ ַמ ְענֶהִ / ,כּי ַב ְשּׁ ִת ָ
וּשׁ ִת ָ
ְ

ב.

סובל צער יצערנו
.6

7א.

דּוֹחה ַצ ַער ַרב ִמ ֶמּנּוּ:
סוֹבל ַצ ַער יִ ְצ ָע ֶרנּוֶּ ,
ֵ
אל כל אדם
הוֹניםִ / ,א ְמר)וּ( לוֹ ִאם ָקנָה ָשׁ ִנים:
אָדם ָקנָה ִ
ֶאל ָכּל ָ
התעלסה על הון

ב.

ִה ְת ַע ְלּ ָסה ַעל הוֹן ֲא ֶשׁר ִה ְק ַדּ ְמ ָתּ,
ַח ָתּ:
ִתּ ְת ָח ְר ָטה ַעל ָכּל ֲא ֶשׁר ִהנּ ְ

.8

המתן והנצל כצבי
ִכּ ְצ ִבי וְ עוֹף ִמ ַפּח,
ָצל
ַה ְמ ֵתּן וְ ִהנּ ֵ
ַפ ְשׁ ָך ַמ ַפּח:
ֶאל נ ְ
ַמ ֵהר וְ אָז ָתּ ִביא

 .9א.

ממעיט אמריו
ַמ ְמ ִעיט ֲא ָמ ָריו
ַמ ְר ֶבּה ְד ָב ָריו

ַמ ְמ ִעיט ְשׁגָגוֹת,
ַמ ְר ֶבּה ְדאָגוֹת:

ראה נברא אשר
ב.

שׁוֹכן ְבּ ָשׁ ַמיִ ם,
ְר ֵאה ִנ ְב ָרא ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ְל ָך ֵ
אַפּיִ ם וְ ַר ְג ַליִ ם,
ְבּאָזְ נַיִ ם וְ ֵעינַיִ ם ,וְ ַ
שׁוֹקיִם,
ְכּ ָר ַע ִים וְ ַכ ַפּיִ םֲ ,ח ָל ַציִ ם וְ ַ
תוֹך ַמ ְסגֵּר וְ לֹא ִת ְמ ָצא ְלשׁוֹנַיִ ם:
וְ ָלשׁוֹן ַחד ְבּ ְ
וְ ֵה ִכין לוֹ ְשׁ ֵתּי חוֹמוֹתְ ,שֹ ָפ ַתיִ ם וְ ִשׁנַּיִ ם,
יך ֱהיֵה ַמ ְק ִשׁיב ְבּ ִכ ְפ ַליִים,
וְ ָל ֵכן ַעל ְדּ ָב ֶר ָ
אוֹצר ְלשומרו לחיים
וְ ַל ָלּשׁוֹן ְתּ ַשׁו ָ
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יוסף אבן זבארה

.1

המר בעת יועיל
ָמתוֹק ,וְ ִאם הוּא ָמר,
יוֹעיל
ַה ַמּר ְבּ ֵעת ִ
אָכן ְבּ ֵעת י ִַזּיק
ֵ
ַעל ֵכּן ֲח ַכם ֵל ָבב
וּמ ָמּתוֹק
ֹאכלִ ,
י ַ

.2

ֵמר;
ָמתוֹק ְמאֹד י ַ
יוֹעיל
ֹשר ִ
ַה ַמּר ֲא ֶ
ַמ ִזּיק יְ ִהי ִנ ְֹש ָמר.

דמות שד על
ַתּח,
ָפיָהּ ְתּנ ַ
ֻתּח – ְ /נ ָת ַחי ַבּ ֲחזוֹת י ְ
ֹשד ַעל ְפּנֵי ִא ָֹשּה ְמפ ָ
ְדּמוּת ֵ
מוֹסרוֹת ִל ִבּי יְ ַפ ַתּח.
קוֹלהּ ְ
ְתּ ַס ֵמּר ַש ֲֹע ַרת רֹא ִֹשי ְלֹשוֹנָהּ / ,וְ ָ
וּמ ְדי ִָנים ְתּ ַפ ַתּח.
וּפ ְת ֵחי ִריב ִ
ְתּ ַסגֵּר ַֹש ֲע ֵרי ָֹשלוֹם וְ ֵרעוּת – ִ /
אָה ָלהּ ָע ָליו וְ ִת ְמ ַתּח.
ְמלוֹנָהּ ַתּ ֲער ְֹך ַעל ַהר ְתּלֻנּוֹת  /וְ ִת ְפרֹשֹ ֳ
וּמ ַעי ָתּ ֳא ָרהּ ַכּ ִסּיר י ְַר ַתּח.
ְכּחוֹל יָם ִהיא ְכ ֵב ָדה ַעל ְכ ֵב ִדיֵ / ,

.3

ראו בנים בעיניהם
בוֹנים
ֵיהם ְנ ִ
ְראוּ ָב ִנים ְבּ ֵעינ ֶ
בוֹהה ָמ ְצאָה ֵקן ָלהּ ְבּ ִל ָבּם
ְגּ ָ
וּמ ְרמוֹת
וּב ְטנָם ָמ ְלאָה ַהוּוֹת ִ
ִ

ֶח ַֹשב ָל ֶהם ְלאַיִ ן
וְ ָכל ִאיֹש נ ֱ
ֲא ָבל ִתּ ְראַם ְֹש ַפ ֵלי רֹאֹש וְ ַעיִ ן
ְכּנֹאדוֹת ָמ ְלאוּ ָח ָלב וְ יַיִ ן

יהם
דּוֹב ִרים ָֹשלוֹם ְבּ ִפ ֶ
וְ ָה ֵעת ְ
וְ ָכל ַח ְס ָדּם ְבּ ֵחית ֶדּ ֶלת ,וְ ִצ ְד ָקם
יוֹתם
ֵיני ַעד ֱה ָ
ֱאל ִֹהים ַה ֲחי ִ

בּוֹתם ְכּ ֵלי ֶל ֶחם וְ זַיִ ן
ְבּ ִל ָ
וּמם ָצ ֵדי וְ זַיִ ן
ְבּ ַל ֵמּד ֵבּית ֶ
ַא ִני ָל ֶהם ְכּ ַקיִ ן.
ְכּ ֶה ֶבל ו ֲ

אמר זמן לכסיל
.4

רוֹפא
אָמר זְ ָמן ִל ְכ ִסיל ֱהיֵה ֵ
ַ
יִ ְתרוֹןְ -ל ָך ַעל ַמ ְל ֲא ֵכי ָמוֶת

אָדם ְבּ ַעד הוֹנָם
ָתּ ִמית ְבּנֵיָ -
יְמיתוּן ָה ֱאנוֹֹש ִחנָּם.
ִכּי ֵהם ִ
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אנטולי בר יוסף

.1

בחן השיר במבחן
ְבּ ַחן ַה ִֹשיר ְבּ ִמ ְב ַחן ַה ְתּבוּנָה  /וְ ָצ ְר ֵפהוּ ְבּ ַמ ְצ ֵרף ַה ְתּכוּנָה
וּב ֵרר ְ /ל ָך ָמ ָֹשל ְבּ ַמ ְח ָֹש ָבה ְנכוֹנָה
יטב ָ
ֲחקוֹר ַה ַמּ ֲא ָמר ֵה ֵ
קוֹלת ֱאמוּנָה
ְדּ ֵלה ִמ ִלּ ְבּ ָך ֵע ָצה ֲע ֻמ ָקּה  /וְ ָֹש ְק ֶלנָּה ְבּ ִמ ְֹש ֶ
ָת ָך ָבּ ֵאר ְמ ִליצוֹת  /וְ אַל ִתּ ְפנֶה ְל ָך אָנָה וְ אָנָה
וּמ ִבּינ ְ
ִ
יך ְבּחוּנָה
ֻמים  /וְ ִֹשית ִא ְמ ַרת ְש ָֹפ ֶת ָ
וּלֹשוֹן ֲער ִ
ֲהגוֹת ַצחוֹת ְבּ ַחר ְ
מוֹנים ַה ְֹשּמוֹנָה
וְ אַל ִתּיגַע ְל ַה ְרבּוֹת רוֹב ְדּ ָב ִרים ְ /בּ ַחר ֵמ ַה ְֹש ִ
גוֹלם ִנ ְכ ֲח ָדה ֶמנּוּ ְתּמוּנָה
וְ ַדע ִכּי ִֹשיר ְבּלֹא ָמ ָֹשל וְ ִע ְניָן ְ /כּ ֶ
יצוֹת ְלי ִָדי ִֹשיר ְמאֹד ַדּל  /וְ לֹא ָמ ָצא ְבּ ֵעין ַמ ְש ִֹכּיל ֲח ִנינָה
ֱה ִר ָ
אתימוֹ ְצ ֵמ ִאים  /וְ ֵהם ִח ִטּים וְ לֹא ָצ ְמחוּ ֲע ֶדנָה
ֵרוּעיו ְמ ָצ ִ
וְ ז ָ
טוֹהר ֲ /א ָבל ַהיּוֹם ְפּ ָס ַלתּוּ ְמ ִדינָה
וְ ָהיָה ִט ְב ֲע ָך ֶא ְתמוֹל ְמ ָ
צוּרה יְ ָֹשנָה
ודֹּש  /וּבוֹ ֶכּ ֶסף ֲא ָבל ָ
וְ ִס ִיגים בּוֹ ְבּ ַמ ְט ֵבּ ַע ְמ ֻח ָ
ַפ ִֹשי ְתּ ֻלנָּה
יח ָך ִבּ ְד ַבר ְש ָֹפ ַתי /וְ אַל ָתּ ֶלן ֲע ֵלי נ ְ
אוֹכ ֲ
ֲא ִני ִ
אַה ָב ְת ָך ְבּ ַמ ְחבּוֹאָיו ְטמוּנָה
יך ְבּ ָכל ֵלב  /וְ ְ
ְל ַמ ַען ִכּי ֲא ַה ְב ִתּ ָ
וּמ ַמּ ְטמוֹן ְתּ ַח ֵפּשֹ ַה ְתּבוּנָה
וּמוּסר ִמ ְכּ ָס ִפים ִ /
ָ
ְקנֵה ָח ְכ ָמה
שירי לאט התנהלו

.2

יכם ִתּ ְמ ְֹשכוּ
אַח ֵר ֶ
ַהלוּ ִכּ ְמ ַעט ֲחכּוּ ִ /כּי ֶאת ְל ָב ִבי ֲ
ירי ְלאַט ִה ְתנ ֲ
ִֹש ַ
אַחר ֵכּן ְלכוּ
רוּחי וְ ִנ ְֹש ָמ ִתי וְ ַ
דּוֹדי ֲעבוֹט ִ /
יכם ְבּיַד ִ
א] [ם ְבּ ִכ ְס ֵל ֶ

יהודה אבן שבתי

.1

ראה שכל פרעה
ְר ֵאה ֵש ֶֹכל ַפּ ְרעֹה וְ ִה ְתבּוֹנֵן ֵדּעוֹ
ְבּ ֵעת ִה ְפ ִליא ֵעצוֹת ְל ַענּוֹת ַעם ִבּינוֹת
ָתם
אוֹתם וְ ִה ְג ִדּיל תּוּג ָ
ֹשר ִענָּה ָ
ֲא ֶ
וְ ֵה ִמית ַה ָבּ ִנים – וְ ִחיָּה ַה ָבּנוֹת.

.2

ידידי אהבתך וחשקך
ֵיהם ָֹש ְלחוּ ָר ָקב ְבּ ַע ְצ ִמי
ְֹשנ ֶ
אַה ָב ֶת ָך וְ ִח ְֹש ָק ְך
ידי ֲ
יְד ִ
ִ
קוֹמי
יְכ ֶסּה ֶאת ְמ ִ
קּוֹתי ֲע ֵדי ִכי זְ בוּב ָק ָטן ַ
לּוֹתי וְ ַד ִ
וְ ַד ִ
קוּמי
וְ לוּ ֶא ְֹש ַכּב ְבּ ַע ְפ ַע ֵפּי ְנ ָמ ָלה ֱא ֶמת לֹא י ְָד ָעה ָֹש ְכ ִבּי וְ ִ
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.3

צביה איומה ונאוה
וּב ָרה ְכּ ַח ָמּה
ָפה ְכּ ִת ְר ָצה ָ
ֻומּה וְ נָאוָה וְ ַת ָמּה וְ י ָ
ְצ ִביָּה ֲאי ָ
רוּמה
נוּפה וְ ֹשוֹק ַה ְתּ ָ
ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
וּמ ֵמּ ְך ְתּ ִני ִלי
יך ִ
צוּע ְ
ֲע ִלי ֶאל יְ ֵ
שתים מררו חיי

.4

.5

ַא ַחוֶּה:
אוֹתם ְ /לדוֹר וָדוֹר ֲא ַס ֵפּר ו ֲ
ְֹש ַתּיִם ֵמרֲרוּ ַחיַּי וְ ָ
יְקוֶּה.
וּבן ַמ ְש ִֹכּיל ְליַד ָס ָכל ַ
ֹשר ָע ַבד ְבּ ִא ָֹשה ֵ /
יְליד ָח ָכם ֲא ֶ
ִ
במבחר הקברים תחכמוני
ובּר ִעם ְמ ֵתי ֶח ֶסד וְ ֶח ְב ָלם
יְ ֻק ַ
מוֹני
ְבּ ִמ ְב ַחר ַה ְקּ ָב ִרים ַתּ ְח ְכּ ִ
וּמ ְֹש ָפּט
ֲא ֶֹשר ָשֹם חֹק ְבּיִ ְש ָֹר ֵאל ִ

עוֹלם
ְל ַבל ִי ָשֹּא ֱאנוֹֹש ִא ָֹשה ְל ָ

יהודה אלחריזי
יליד זלות
.1

ַבלוּת וְ ִכילוּת
י ְִליד זֻלּוּתֲ .א ִחי נ ְ
ֲא ֶֹשר ָכּל ַה ְנּ ָבלוֹת ִנ ְק ָבּצוּ בוֹ.
וְ ִה ַלּ ְל ִתּי ְֹשמוֹ ִבֹ ְש ֵתּי ְלֹשוֹנוֹת
וְ ִנ ְכ ַֹש ְל ִתּי ְבּ ַמ ְא ַמר ִפּי וְ ִניבוֹ.
אתיו
אוּלם ֵעת ְדּ ַר ְֹש ִתּיו לֹא ְמ ָצ ִ
וְ ָ
אָמרוּ ִכּי ְל ָח ָרן ָשֹם ְנ ִתיבוֹ.
וְ ְ
ֶח ָבּא וְ ִנ ְס ַתּר ִמ ְלּ ָפנַי –
וְ ִאם נ ְ
ְֹשמוֹ ָה ַרע ְבּ ִפי ֵע ִטי ֲעזָבוֹ.
תוֹך חוֹר
ֹשר ִנ ְכנַס ְבּ ְ
ְכּמוֹ ַע ְכ ָבּר ֲא ֶ
וְ ָעזַב חוּץ ְבּ ִפי ָחתוּל זְ נָבוֹ.
ראו זקן עולה

.2

.3

נוּנים
עוֹלה ְל ַה ִפּיל ַתּ ֲח ִ
ָקן ֶ
ְראוּ ז ֵ
נוּנים.
וּמ ֵלא ַתזְ ִ
ְבּ ֵלב יִ ְק ָבּץ-אָוֶן ָ
יּוֹנים
ֹשוֹב ְך ַה ִ
ְבּ ָל ָבן ִמ ְת ַע ֵטּף ְכּ ֵ
ֻבּן ִמ ַבּחוּץ ְמ ֻטנָּף ִמ ִבּ ְפ ִנים.
ְמל ָ
ומצנפת בראש נבל
יה ְכּ ִלי ָמ ֵלא ְכ ִל ָמּה –
ֹשוּרה ֲ /ח ַֹש ְב ִתּ ָ
ָבל ְק ָ
ֶפת ְבּרֹאֹש נ ָ
וּמ ְצנ ֶ
ִ
ימה!
עוֹמ ָדה ֲע ֵלי ִריק ְ /כּ ַת ְכ ִלית ַה ֲה ָויָה ַעל ְבּ ִל ָ
ָד ָלה וְ ִהיא ְ
ְמאֹד גּ ְ
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.4

ושבחתי לאיש נבל
ָבל ְבּאַֹשּוּר
וְ ִֹש ַבּ ְח ִתּי ְל ִאיֹש נ ָ
ֹשר ֵאין בּוֹ ְנכוֹנָה.
ְבּ ִֹשיר ָכּזָב ֲא ֶ
ירים
ָדר ִלי ְנ ָד ִרים ֵהם ְכּ ִֹש ִ
וְ נ ַ
ְמ ֵל ִאים ָֹשוְ א וְ ֵאין ָבּ ֶהם ֱאמוּנָה.
וְ עוֹד לֹא ָר ֲא ָתה ֵע ִיני ְלֹשוֹן ָֹשוְ א
ְכּמוֹתוֹ ִמ ְסּ ָפ ַרד ַעד ֲע ִדינָה.
אָמרוּ
וְ ֵעת ֵר ָעיו ְֹש ֵאלוּהוּ וְ ְ
ֻמּ ֶדת ְנ ִתינָה.
ֲה ִת ְקפֹּץ יָד ְמל ֶ
יבמוֹ ֲא ִני ַהיּוֹם ְק ַצר יָד
ֱה ִֹש ָ
ַפ ִֹשי ִהיא ְבּח ֶֹסר כֹּל ְבּחוּנָה.
וְ נ ְ
הוֹצאָה ְבּ ָכל-יוֹם
וְ ִלי צ ֶֹר ְך ְל ָ
ֹשר ִבּ ְֹש ָטר וְ חוֹב ָע ַלי ְנתוּנָה.
ֲא ֶ
ַער יְ ָֹש ְר ֵת ִני ְכּ ֶח ְפ ִצי
וְ ִלי נ ַ
וְ ַע ְר ֵשֹנוּ ְב ָכל ֵעת ַר ֲע ָננָה.
וְ ָע ַלי חוֹב ְל ַהֹ ְש ִלים לוֹ ְצ ָר ָכיו
וּכסוּת וְ עוֹנָה.
וְ ָל ֵתת לוֹ ְֹש ֵאר ְ

5א.

ידך לשואל סגורה
גוּרה
ֹשוֹאל ְס ָ
ָד ְך ְל ֵ
יָ
יְד ָעהּ.
תוּלה וְ ִאיֹש לֹא ָ
ְבּ ָ
לוּ ִא ְמּ ָך ָהיְ ָתה ֵכן
לֹא יִ ְהיֶה מוּם ְבּז ְַר ָעהּ.

ב.

אתמה לעבי טובך
יך ִנ ְכ ְלאוּ
טוּב ָך ֵא ְ
ֶא ְת ַמהּ ְל ָע ֵבי ְ
יך ָק ְפאוּ.
דּוֹדי וְ נוֹזְ ֵלי י ְָד ָך ֵא ְ
ֵ
ֹשר לוֹ קוֹל ְמאֹד
אַתּה ְכמוֹ ָמחוֹל ֲא ֶ
ָ
רוּח ָמ ְצאוּ.
וּבוֹק ָעיו ִריק וְ ַ
ְ
גָּדוֹל .
וראיתי אנוש כילי

ג.

ילי וְ ִל ְפנֵי
יתי ֱאנוֹֹש ִכּ ַ
וְ ָר ִא ִ
ֻלּם.
יבים הוּא ְבּ ֵעינָיו רֹאֹש ְלכ ָ
ְנ ִד ִ
ַע ֶלה ְל ַמ ְעלוֹת ַה ְנּ ָד ָבה
וְ לֹא י ְ
יוּכל ֲחמוֹר ַל ְעלוֹת ְבּ ֻס ָלּם.
ֲע ֵדי ַ
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.6

הפקד בהר ציון
ָה ְפ ַקד ְבּ ַהר ִציּוֹן ֱאנוֹֹש ָט ֵמא ְלרֹאֹש
ֹשר ָפּ ָשֹה ְבעוֹר.
ק ֶֹדֹש וְ לוֹ ֶנגַע ֲא ֶ
עוֹבר וְ ָֹשב ַע ְצמוֹ ְ .לזֹאת
יִ ְפ ַער ְל ָכלֵ -
יוֹד ָעיו ָק ְראוּ ְֹשמוֹ רֹאֹש ַה ְפּעוֹר.
ָכּלְ -

7א.

לו שר בנו
דוֹדי
לוּ ָֹשר ְבּנוֹ ַע ְמ ָרם ְפּנֵי ִ
ֹש ָכר
אַדּ ִמים ָה ֵעת ְֹשתוֹת ֵ
ִמ ְת ְ
ֻצּוֹתיו וְ הוֹד י ְָפיוֹ
יפי ְקו ָ
וִ ִ
ָכר.
תוֹרתוֹ וְ ֶאת ז ָ
לֹא ַחק ְבּ ָ
האיש אשר תורת

ב.

תּוֹרת ְבּנוֹ ַע ְמ ָרם
ֹשר ַ
ָה ִאיֹש ֲא ֶ
ָכר.
ֹשר ז ָ
ַבלוּת ִפּיו ֲא ֶ
ִח ֵלּל ְבּנ ְ
עוֹבר וְ ָֹשב ַע ְצמוֹ
פּוֹער ְל ָכלֵ -
ֵ
ָכר.
אַר ַבּע ְל ָכל ז ָ
ִנ ְר ָבּע ֲע ֵלי ְ
הוֹרג יְ ַב ַקּע ֶאת ְבּ ָשֹרוֹ ַכּ ְא-
ֵ
ָד ָמה ְת ֻב ַקּע ַבּ ֲחרֹש ִא ָכּר.

.8

עת החכמים מענות
ֶח ְבּאוּ –
ֵעת ַה ֲח ָכ ִמים ֵמ ֲענוֹת ִֹשיר נ ְ
ַח ְכ ֵמי ְס ָפ ַרד ַל ֲענוֹתוֹ ִנ ְצ ְבּאוּ,
וּב ֵעת ְבּנֵי ִמזְ ָרח ְבּ ִֹשיר לֹא ָמ ְצאוּ
ְ
ַבּאוּ.
ָחזוֹן – ְבּנֵי ַה ַמּ ֲע ָרב ִה ְתנ ְ

צבי החן מחצני
.9

ְצ ִבי ַה ֵחן ְמ ָח ַצ ִני ְבּי ְָפיוֹ
וְ ִה ְב ִעיר ִבּי יְקוֹד ִח ְֹשקוֹ וְ ָע ְצבּוֹ.
ֹשר ָמ ַדד ְגּ ַמ ְל ִתּיו
וּב ִמּ ָדּה ֲא ֶ
ַ
וְ ֶה ְא ַכ ְל ִתּיו ְפּ ִרי ֶח ְטאוֹ וְ חוֹבוֹ.
מוּצק ְל ֵעינָיו
אוֹתי ְר ִאי ָ
ְבּ ַה ְר ִ
יבוֹתי יְ קוֹד ִח ְֹש ִקי ְל ִלבּוֹ.
ֲה ִֹש ִ
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סבב חשק על
ֹשק ַעל יַד ַהיְ אֹר
סבב חוֹ ֵ
וּכ ֵאב ִח ְֹשקוֹ ִפ ְצ ֵעי זָיִ ן.
ְ

.10

רוֹח ֶצת
ַויּ ְַרא ַע ְל ָמה ִהיא ֶ
דּוֹדהּ ַעל ָה ָעיִ ן.
ַמ ְלבּוֹּש ָ
וּנ ָֹש ָקהוּ לֹא ִל ְכבוֹדוֹ
ְ
ילי ָעיִ ן.
ַרק ִל ְכבוֹד ַח ְכ ִל ִ
סוֹבא יִ ְֹש ֶתּה
אָדם ֵ
ֵכּן יֵֹש ָ
ַהח ֶֹמץ ִל ְכבוֹד ַהיָּיִ ן.

.11

עד מתי תענני צבי חן
ֲע ֵדי ָמ ַתי ְת ַענּ ִֵני ְצ ִבי ֵחן
כוּרה.
אָמה ְמ ָ
ַפ ִֹשי ְל ָך ְכּמוֹ ָ
וְ נ ְ
וּמי יִ ֵתּן וְ ֶא ְמ ָצא סוֹף ְל ִק ְצ ָפּ ְך
ִ
ֶע ָצ ָרה.
דוֹד ְך נ ֱ
ֵפת ְנ ָ
וּמגּ ַ
ַ
וְ ֵאֹש ִח ְֹש ָק ְך י ְִדיד ִתּ ְֹש ַלח ְבּ ִק ְר ִבּי
דוּרה.
תּוֹך ְמ ָ
וְ ִה ְב ַע ְר ָתּ ְל ָב ִבי ְ
וְ ָראוּי ָל ְך ְל ַֹש ֵלּם ֶאת ְל ָב ִבי
וְ ֵכן ַה ִדּין ְל ַמ ְב ִעיר ַה ְבּ ֵע ָרה.

.12א.

קללות הוא
ְק ָללוֹת הוּאְ .מ ַח ֵבּר ִֹשיר ְכּצוֹאָה
ַחֹשֹב ְכּנ ֶֹפת.
וְ ַהצּוֹאָה ְבּ ִפיו י ְ
ַלּה ֶאת ְקלוֹנוֹ
וְ ֶה ְגיוֹנוֹ יְ ג ֶ
ֶח ֶש ֶֹפת.
וְ ֶע ְרוָתוֹ ְבּ ִֹשירוֹ נ ֱ
ֹש ְע ָבּד ַל ְנּ ָבלוֹת
אָביו הוּא ְמ ֻ
וְ ִ
ֶח ֶר ֶפת.
וְ ִאמּוֹ ַל ֲח ָרפוֹת נ ֱ
ֵיהם
עוֹל ָמם ְֹשנ ֶ
ֶא ְספוּ ְל ָ
וְ נ ְ
ֶא ֶס ֶפת.
וְ ֶח ְר ָפּ ָתם ְלאוֹת לֹא נ ֱ
בוֹתיו
וְ ֵעד ַה ֵבּן ֲע ֵלי ֻט ְמאַת ֲא ָ
יח ָרע ֲע ֵלי ֵבית ַה ְטּנ ֶֹפת.
ְכּ ֵר ַ

ב.

קללות בא
ְק ָללוֹת ָבּא וְ ִה ְֹש ִאיל ִלי ְכ ָתבוֹ
ֹשּ ִני ְגזָלוֹ.
וּב ֵ
ְבּיוֹם ֶא ָחד ַ .
ֲח ַֹש ְב ִתּיהוּ ְבּ ֵעת ִתּתּוֹ וְ ַק ְחתּוֹ
ְכּ ֶכ ֶלב ָֹשב ְל ִקיאוֹ וְ ֲא ָכלוֹ.
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.13

חרב ביד בעלי קרב
ֶח ֶרב ְבּיַד ַבּ ְע ֵלי ְק ָרב ָתּעוּף
תּוֹכם.
וּכמוֹ ְלֹשוֹן ֵאֹש ִתּ ֲה ַל ְך ָ
ְ
לוּני ְל ִמי ִת ְד ֶמה
ֵר ַעי ְֹש ֵא ִ
ָאוֹמ ָרה ִתּ ְד ֶמה ְלֹשוֹן ָח ָכם.
ו ְ
השר בך ישר

.14א.

ב.

ֹשר וְ ֵאין ִא ָתּ ְך
ַה ָשֹּרְ ,בּ ָך י ֶ
ָעוֶל וְ ָכל ֶח ֶסד ְבּ ָך ִנ ְמ ָצא.
מוּסר ְבּ ִלי ֶר ַֹשע ְבּ ָך ָשֹם ֵאל
ָ
אַתּ ֱא ֶמת ֶח ְמ ָדּה ְבּ ִלי ִֹש ְמ ָצה.
ִכּי ְ
נמצא בך חסד
ִנ ְמ ָצא ְב ָך ֶח ֶסד וְ ָכל ָעוֶל
ֹשר ְבּ ָך ַה ָשֹּר.
ִא ָתּ ְך וְ ֵאין י ֶ
אַתּ ִכּי
ִֹש ְמ ָצה ְבּ ִלי ֶח ְמ ָדּה ֱא ֶמת ְ
מוּסר.
ֵאל ָשֹם ְבּ ָך ֶר ַֹשע ְבּ ִלי ָ

.15

גביר הדור
וּמוּסר
ָ
ְגּ ִביר ַהדּוֹר ְפּ ֵאר ִמ ְש ָֹרה
נוֹצר.
ֶרע יְ ָקר ִנ ְב ָרא וְ ַ
וּמזּ ַ
ִ
ֶה ָדּר
ֶא ָדּר וְ נ ְ
ְפּ ִרי ָה ָדר וְ אוֹר נ ְ
ָצר.
יוֹצרוֹ ָֹש ַמר וְ נ ַ
וְ ַד ְר ֵכי ְ
ֹשוּרה
יִראַת ֵאל ְק ָ
וּמ ְש ָֹרתוֹ ְבּ ְ
ִ
בּוֹראוֹ יָרוּץ וְ יִ ְפ ַצר.
אַחר ְ
וְ ַ
יְקר ֶכּ ֶתר ְלרֹאֹשוֹ
וְ ָק ַֹשר ַה ָ
ָבר רוֹזְ נֵי דוֹרוֹ וְ ָע ַצר.
וְ ג ַ
יוֹצרוֹ יִ ְצּ ֵרהוּ
י ְִרימוֹ צוּר וְ ְ
ְבּ ָצ ָרתוֹ ְכּ ִמ ְב ָצר ִמ ְמּגוֹר ַצר.
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.16

ידיד האל
י ְִדיד ָה ֵאל ְכּ ִליל ִמדּוֹת ֲחמוּדוֹת
ֲא ָבל ִלבּוֹ ְכ ַמ ְעיָן ַל ְתּעוּדוֹת.
ָחיד ְבּ ֵת ֵבל
ְנ ִגיד ַעם ֵאל וְ הוּא י ִ
לּוֹתיו יְ ִחידוֹת.
וְ ֵכן ֵה ָמּה ְתּ ִה ָ
וּבנָה ִמ ְג ְדּלוֹת ֶח ֶסד וְ ֶצ ֶדק
ָ
בוֹתיו לוֹ יְ סוֹדוֹת.
וְ ָשֹם ִמדּוֹת ֲא ָ
ַען ִכּי ֲחמוּדוֹת ֵהם ְפּ ָע ָליו
וְ י ַ
נוֹדע ְבּ ַעם ֵאל ִאיֹש ֲחמוּדוֹת.
ְֹשמוֹ ַ

.17א.

כל איש אשר יאמין
ֹאמר:
ַען ַה ַמּ ֲא ִמין ַויּ ַ
ַויּ ַ
ֹשה ְל ַבד
ַא ִמין ְבּ ָדת מ ֶ
ֹשר י ֲ
ָכּל ִאיֹש ֲא ֶ
וּד ַבר ֲח ָכ ִמים ָבּ ֳח ִרי יִ ְבזֵהוּ.
ְ
ֹאמר ֲא ִני ֶא ְע ֶשֹה ְד ַבר
יִד ֶמה ְל ִאיֹש י ַ
ְ
ַמ ְל ִכּי וְ ֶא ְעבֹר ַעל ְדּ ַבר ִמ ְֹשנֵהוּ.
אני מאמין בדת

.ב .

אָמר ַה ִמּין:
ַ
ֹשה ְל ַב ָדּהּ
ֲא ִני ַמ ְא ִמין ְבּ ָדת מ ֶ
צוֹפים.
אַכזִ יב ְדּ ַבר חוֹזִ ים וְ ִ
וְ לֹא ְ
יכם ְל ַמ ַען
וְ לֹא ֶא ְֹש ַמע ְל ַח ְכ ֵמ ֶ
יפים.
ֹשר ֵה ָמּה ְד ַבר ֵאל ַמ ֲח ִל ִ
ֲא ֶ
ימה
וְ ֶא ָֹש ֵען ְבּ ָדת ֵאל ַה ְמּ ִר ָ
פוּפים.
יה ְכּ ִ
ְל ַמ ְחזִ יק ָבּה וְ עוֹזְ ֶב ָ
אַדּיר וְ ָחזָק
ְכּ ִאיֹש ִנ ְס ָמ ְך ְבּ ֵעץ ִ
ָפים.
ָֹשית ְל ָבבוֹ ָל ֲענ ִ
וְ לֹא י ִ

.18

במדות האנוש אין
ְבּ ִמדּוֹת ָה ֱאנוֹֹש ֵאין ָכּ ֲע ָנוָה
ָפה ְל ָכל ַמ ְש ִֹכּיל וְ נָאוָה.
וְ ִהיא י ָ
אַה ָבה ִמ ֵלּב ְמ ַש ְֹנ ִאים
עוֹרר ֲ
ְתּ ֵ
וּמ ְע ָוה.
וְ ַת ְס ִתּיר ֵמ ֱאנוֹֹש ָכּל ֵח ְטא ַ
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.19א.

וישורר הבחור ויאמר
ֹאמר:
ֹשוֹרר ַה ָבּחוּר ַויּ ַ
ַו ְי ֵ
יְרוֹצץ ַעל ְמ ִג ָלּה
סוֹפר ֵ
וְ ֵעט ֵ
יִרקֹם ַבּ ְֹשּ ָח ִרים טוּר ֲא ֵפ ָלה.
וְ ְ
ָקן:
אָמר ַהזּ ֵ
ַ
ֹשר יָרוּץ ְבּ ָע ָפר
ָחֹש ֲא ֶ
ְכּמוֹ נ ָ
לוּלה.
אַח ָריו ֶדּ ֶר ְך ְס ָ
ַֹש ִאיר ֲ
וְ י ְ

ב.

ֹאמר:
ֹשוֹרר ַה ָבּחוּר ַויּ ַ
וַיְ ֵ
ָפיו
וְ נֵץ ִל ְפאַת זְ בוּל יִ ְפרֹשֹ ְכּנ ָ
יוֹריד ַה ְנּ ָֹש ִרים ִמ ְֹשּ ָח ִקים.
וְ ִ
ֹאמר:
ָקן ַויּ ַ
ַען ַהזּ ֵ
ַויּ ַ
צוּבים ִמ ְפּ ִנ ִינים
ְֹש ֵתּי ֵעינָיו ֲח ִ
ָפיו ִמ ְבּ ָר ִקים.
וְ ָע ָשֹה ֶאת ְכּנ ָ

ג.

ֹאמר:
ֹשוֹרר ַה ָבּחוּר ַויּ ַ
ַו ְי ֵ
ימיו ְל ִא ָטּם
ֵלכוּ ֵמ ָ
ַחל י ְ
וְ נ ַ
ְכּ ִאלּוּ ַֹש ְר ְֹשרוֹת ֶכּ ֶסף זְ ָר ָמיו.
ֹאמר:
ָקן ַויּ ַ
ַען ַהזּ ֵ
ַויּ ַ
אָמּן
רוּח ְכּיַד ָח ָרֹש וְ ָ
וְ יַד ַ
ימיו.
ְתּ ַח ֵבּר ַט ְבּעוֹת ִֹש ְריָן ְבּ ֵמ ָ

ד.

ֹאמר:
ֹשוֹרר ַה ָבּחוּר ַויּ ַ
ַו ְי ֵ
יהם ַכּ ֲע ָלמוֹת
מּוֹנים ְל ֵח ֶ
וְ ִר ִ
פוּנים.
וְ ֵה ָמּה ִמ ְמּאוֹר ֵעין ִאיֹש ְצ ִ
ֹאמר:
ָקן ַויּ ַ
ַען ַהזּ ֵ
ויּ ַ
אוֹתם ְתּ ַד ֶמּה
ְבּ ֵעת ִכּי ִת ְפ ְתּ ָחה ָ
ָהב וְ הוּא ָמ ֵלא ְפּ ִנ ִינים.
ֲארוֹן ז ָ

ה.

ֹאמר:
ֹשוֹרר ַה ָבּחוּר ַויּ ַ
ַו ְי ֵ
ָעים ֱאגוֹז תּוֹכוֹ ְפּ ִרי ֵחן
וּמה נּ ִ
ַ
ִֹש ְבּרוּהוּ.
וְ יִ ְמנַע ַה ְפּ ִרי ַעד י ְ
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ֹאמר:
ָקן ַויּ ַ
ַען ַהזּ ֵ
ַויּ ַ
ְכּ ִאלּוּ הוּא ְכ ִסיל ֵמ ֵאן ְק ַחת ִבּין
וּמוּסר ַעד ְבּ ַמכּוֹת י ְִסּרוּהוּ.
ָ

יעקב בן אלעזר

.1

זקן עכבור
ילים,
רוֹעי ֱאוִ ִ
זְ ַקן ַע ְכבּוֹר – זְ ַקן ֵ
אוֹלה
ֹשר ָנ ְג ָעה ְֹש ָ
אָר ָכּהּ ַעד ֲא ֶ
וְ ְ
תוֹכהּ י ְֵלכוּ ַחיּוֹת ְק ַטנּוֹת
ְבּ ָ

וּפ ִנים,
יה ְל ָכל ֵע ֶבר ָ
יפ ָ
ְס ִע ֶ
אוּנים.
אוֹנים ֲע ֵדי ַה ְלאוֹת ְתּ ִ
ְבּרֹב ִ
פוּנים
קוֹפים ַה ְסּ ִ
אַל ִתּיַ :ה ִ
וְ ָֹש ְ

תּוֹכהּ יְ עוּפוּן
יתי ְכּעוֹף ָ
וְ ָר ִא ִ
ַער
יבוּני :זְ ַקן ַע ְכבּוֹר ְכּי ַ
ֱה ִֹש ִ
וְ ָֹש ָמּה ִקּ ֲנּנָּה ִקפוֹז ְתּ ַמ ֵלּט
וְ ָֹש ָמּה יִ ְֹש ְכּנוּ ֶבּ ַטח וְ ַה ְֹש ֵקט

ֹשוּה ְל ִק ִינּים
יְר ָ
וּפ ְרעוֹ ִֹשים ָ
ָ
ֹשוּע ִלים ְק ַט ִנּים
וְ ָֹשם ִציִּים וְ ָ
וּ ָֹש ָמּה ַמ ֲח ֶסה אַף ַל ְֹשּ ַפ ִנּים,
וְ ִאיֹש ַתּ ַחת ְגּ ָפ ִנים ַֹש ֲאנ ִַנּים,

ֹשל
וְ ִאיֹש ַתּ ַחת ְתּ ֵאנָתוֹ ְבּ ֵצל ֶ

ֹש ִנים ַר ֲענ ִַנּים.
זְ ַקן ַע ְכבּוֹר ְדּ ֵ

קחי עיני
 .2א.

ידה
יְד ָ
וְ זֶה ֶח ְל ֵק ְך ְל ַבד ִמן ַה ִ
עוּדה
ְתּ ַה ֶלּ ְל ָך ְבּ ָכל יוֹם ַהיְ ָ
עוּדה
ֵיהם ֲהלֹא זֹאת ַה ְתּ ָ
וּבינ ֶ
ֵ
ידה.
ֹשה ְספוֹד ַעל ַה ְפּ ִר ָ
וּמה ָקּ ֶ
ַ

ידה
ְק ִחי ֵע ִיני ְראוּת ָע ְפ ָרה ְל ֵצ ָ
ָֹש ָקהּ
ַעד ִל ֵבּ ְך ְלנ ְ
אַתִּ ,פּי ,י ַ
וְ גַם ְ
ידי ַה ְתּבוּנָה
יְד ֵ
תּוֹרת ִ
וְ זֹאת ַ
ַע ַלת ֵחן
ידת י ֲ
וּמה ָמּ ָרה ְפּ ִר ַ
ַ
נשקתיו על ידי מלאך

ב.

ג.

ד.

ידים
יְד ִ
אַך ִ
יְדי ַמ ְל ְ
ְנ ַֹש ְק ִתּיו ַעלֵ -
ַֹשּק
אָך ְלנ ֵ
מוֹני ְביַד ַמ ְל ְ
ֲה ָכ ִ

מוּנים
וְ ָענ ִָניֲ " :הלֹא ִפי ִציר ֱא ִ
ידים ָה ֲע ִד ִינים".
תּוֹרת י ְִד ִ
ֲהזֹאת ַ

עון דוד רב מאד
ֲעוֹן דּוֹד ַרב ְמאֹד ִמ ְנּשֹוֹא
ְכּ ֵב ִדי ָס ֳהרוֹ ֶא ֵתּן
וְ ִלי ֵל ָבב ְכּ ַבד-אֹזֶן

וְ ֵאין כּ ֶֹפר ֱא ֵלי ֶח ְטאוֹ
וְ ִל ִבּי יִ ְהיֶה ִכ ְלאוֹ
קוֹראוֹ.
ְבּ ִלי ִי ְֹש ַמע ְלקוֹל ְ

רעיה יום ליום
יבים
ַחנוּ ְמ ִר ִ
ַעצֹר ַה ְזּ ָמן וְ נ ְ
יֲ
ַר ֲעיָה יוֹם ְליוֹם ְתּלֻנּוֹת וְ ִריבוֹת
ַחנוּ ְל ַבד ְמ ֻע ִנּים ְכּ ֵא ֶלּה
ַה ֲאנ ְ
ֹשוֹכן
יְדיד ְבּ ִלי ִריב ְכּ ֵ
ַענ ִֵני ִ
יֲ
וּמדוֹן
אַה ָבה ִריב ָ
ָההּ וְ ִאם ֵאין ְבּ ֲ

אוֹה ִבים אוֹ ֲהזֹאת ְתּ ַ
ֲ
הוּבים
עוּדת ֲא ִ
תוּקי ֲא ָה ִבים
ִעםְֹ -ש ֵכנוֹ וְ ֵאי ְמ ֵ
ימת ֳא ָה ִבים.
ֵאין ְנ ִעים ִֹשיר אוֹ ְנ ִע ַ
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אברהם אבן חסדאי

.1

השמרה מאיש כזבים
ָבים ַעל
ִה ָֹשּ ְמ ָרה ֵמ ִאיֹש ְכּז ִ
יך
גֹּנֵב ְבּ ֶע ְב ָרתוֹ זְ ָה ֶב ָ
אָכן
הוֹנ ָך ֵ
גֹּנֵב יְ ַגנֵּב ְ
כֹּזֵּב יְ ַגנֵּב ֶאת ְל ָב ֶב ָך:

.2

כסיל יכאב לבבו
ְכּ ִסיל יִ ְכאַב ְל ָבבוֹ ַב ֲה ָל ְך לוֹ
ֶח ַרד ַעל ְֹש ֵא ִרית
ְמ ַעט ֶח ְמ ָדּה וְ י ְ
ַעלֹז ָתּ ִמיד ְבּ ֶח ְלקוֹ
וּמ ְש ִֹכּיל י ֲ
ַ
אַח ִרית:
ֹשם ְבּ ְ
ויוֹסיף ַל ֲעשֹת לוֹ ֵ
ִ
בשחר עלי לבן

.3

כוֹת ִבים ָכּ ְתבוּ–
יְדי ְ
ְבּ ָֹשחֹר ֲע ֵלי ָל ָבן ֵ
ֹיבה ְל ָב ִנים ַעל ְֹשח ִֹרים ְלאַט ַתּ ְנ ֶחה.
וְ ֵש ָ
וְ לֹא י ְָד ָעה ִל ְכתֹּב ֲע ֵדי ָמ ֲח ָתה ִמ ְכ ָתּב,
יִמ ֶחה.
יִכתֹּב ֲע ֵדי ְ
סוֹפר אַט וְ ְ
וְ ֵאין טוֹב ְבּ ֵ
רב עברה נפשי

.4

.5

ַפ ִֹשי ֲא ָבל לֹא ֵא ְד ָעה
ַרב ָע ְב ָרה נ ְ
ָמר
ֵאי זֶה ְל ִל ִבּי ַב ְזּ ָמן ָרע ו ָ
דוֹדים אוֹ ֱהיוֹת
בוֹג ִדים ְבּ ִ
ָע ְב ִדי ְפנֵי ְ
אַה ָבה וְ ֶח ֶסד ָֹש ָמר:
בֹּגֵד ְבּדוֹד ֲ
מות בחר לך
ָמוֵת ְבּ ַחר ָל ְך לֹא ְד ַבר ֶֹש ֶקר
תוֹצאוֹת ֹשֹדוֹ ְל ֵאין ֵח ֶקר
ִכּי ְ
אַך
יָמוּת ְל ַבדּוֹ ִאיֹש ְבּמוֹתוֹ ְ
ֹש ֶקר:
ֹשר ָתּ ִמית ְלֹשוֹן ֶ
ַר ִבּים ֲא ֶ
דורשים קנות חכמה

.6

וּבין לֹא יִ ְש ְֹבּעוּ
דּוֹר ִֹשים ְקנוֹת ָח ְכ ָמה ִ
ְ
יִרוְ יוּ
וּמיֵּין ַתּ ֲענוּג לֹא ְ
ַמ ְֹש ָמן ִ
ֹאכלוּ
ַח ְפּצוּ ִל ְחיוֹת ְל ַמ ַען י ְ
לֹא י ְ
יִחיוּ:
ֹאכלוּ ִכ ְמ ָעט ְל ַמ ַען ְ
אַך י ְ
ְ
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 .7א.

דע כי בעוד
יִדרֹש ֱאנוֹֹש ֵש ֶֹכל
ַדּע ִכּי ְבעוֹד ְ
ֹירהוּ
ַעל ָכּל ֱאנוֹֹש ֵש ֶֹכל ֱה ִש ָ
אָכן ְבּ ָח ְֹשבוֹ ִכּי ְמ ִעיל ִבּינוֹת
ֵ
ירהוּ:
ָל ַבֹש ְדּעוּ ִכּי אָז ֱה ִס ָ
אל תאמינו

ב.

אַל ַתּ ֲא ִמינוּ ִב ְד ַבר ָכּל ְמ ַחנֵּן קוֹל
וּב ַמ ֲח ִליק ָש ָֹפה אַל ִת ְב ְטחוּ ָב ִנים
ְ
אַחר ְמ ָכרוּהוּ
יוֹסף ַ
זִ ְכרוּ ֲא ֵחי ֵ
נוּנים:
אָביהוּ ִבּ ְב ִכי וְ ַת ֲח ִ
ָבּאוּ ְל ִ

ג.

מאד תהיה שפל רוח
ֵאים וְ ַע ִזּים:
הוֹל ְך ְבּסוֹד גּ ִ
רוּח ,וְ אַל נָא ְ /ת ִהי ֵ
ְמאֹד ִתּ ְהיֶה ְֹש ַפל ַ
ֹשוֹבר ֲא ָרזִ ים!
רוּח ְ /ס ָע ָרה נָח – וְ הוּא ֵ
ֹשר ַבּ ִקּיר ְל ַ
ְר ֵאה ֵאזוֹב ֲא ֶ

מאיר הלוי אבולעאפיה
הנה אני שברי
.1

ֹשר ָפּ ַרשֹ ְל ַר ְג ַלי ָרֹ ֶשת
ִהנֵּה ֳא ִני ִש ְֹב ִרי ְבּ ֶלב-יָם ַה ְזּ ָמן ָ /ה ָרע ֲא ֶ
ֹשת
ַבּ ֶ
הוֹציאָהּ ֱא ֵלי י ָ
רוּח ַח ְס ְדּ ָך ַ /ה ָשֹּר ְל ִ
חוֹתהּ ְבּ ַ
ַצוֵּה ְל ַה ְנ ָ
אמנם עצת האל

.2

ֵצא
וּמ ְֹש ָפּטוֹ ְלאוֹר י ֵ
אָמנָם ֲע ַצת ָה ֵאל ְל ַבד ָתּקוּם ָ /ל ַעד ִ
ְ
ֹשר ִתּ ְר ֶצה
אָחי ֲא ֶ
יִהיֶהְ -לּ ָך ִ
יהי ִאם-לֹא ְ /
ֹשר ִ
ַעלֵ -כּן ְר ֵצה ַבּ ְא ֶ
אמרו לחורפינו

.3

יריו
אַדּ ָ
חוֹר ֵפינוּ ִבּזְ ָמן ְל ָח ָמנוּ ֵ /איפֹה זְ ָמן ִנ ְל ָחם ִכּי ִאםְ -בּ ִ
ִא ְמרוּ ְל ְ
ֹלוֹתיו ָצלֲלוּ ָד ָריו
וּב ְמצ ָ
ֶל ְך-נָא ְר ֵאה יָם יָצוּפוּ ְנ ֵבלוֹת ַעל ָ /פּנָיו ִ
אוֹריו
אוּלם ִכּי  /לֹא-י ְִל ְבֹּשוּ ַק ְדרוּת ִכּי ִאםְֹ -שנֵי ָ
וּצ ָבא זְ בֻל ֵמ ֵאין ִמ ְס ָפּר וְ ָ
ְ
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יצחק השנירי
שמים כסיל
.1

וּמ ְב ָשֹם
ָש ִֹמים ְכּ ִסיל ָכּל ְבּנֵי ֵק ָדר ִ
עוּציםְֹ ,שנֵי ֵע ִצים ְל ַמ ְח ָסם
ִכּ ְס ָלם ,וְ ִ
חוֹט ִבים ,וְ ָח ָרֹש ְבּיַד ָפּ ַעל וְ ָע ָשֹם,
ְ
בוּלם,
סוֹג ִדים ְל ָ
עוֹב ִדים וְ ְ
ילםְ / ,
ִמ ְת ַה ְלּ ִלים ֶבּ ֱא ִל ָ
ילם.
ָהב ְליַפּוֹת ְפּ ִס ָ
לוֹ ְק ִחים ִמ ְֹשּ ָבא ז ָ
ִנ ְמ ַֹשח ְבּ ָֹש ַֹשר וְ ָכל ִמינֵי ְצ ָב ִעים,
ָעים,
ָפה וְ נ ִ
ָעשֹוּי ְבּ ַת ְב ִנית ֱאנוֹֹש י ֶ
קוּעים.
וּל ַח ְזּקוֹ ְבּ ַמ ְס ְמרוֹת ָע ָליו ְתּ ִ
ְ
ֶא ָלם,
דּוּמם ַבּ ַבּיִ ת וְ נ ֱ
וֹש ָלםָ / ,
ַתּ ְ
אכתּוֹ ו ֻ
ִכּ ְכלוֹת ְמ ַל ְ
דוֹרֹשוֹ ,וְ ָֹשב בּוֹֹש וְ ִנ ְכ ָלם.
וּבא ְ
ָקם ְל ָפ ָניו ָ
ֹשוגָּע,
ִי ְֹשקוֹט ֲע ָרב ַעל ֱאמוּנַת ַדּת מ ֻ
וּב ֵעץ ֲה ָב ִלים ֱאדוֹם ִי ְֹש ֶלה וְ י ְִרגַּע.
ְ
אַע ִתּיר וְ ֶא ְפגַּע,
עוֹלם ֲא ִני ְ
וְ ַל> ַחי< ְל ָ
ֻלּם,
בוּלםִ / ,נ ָדּח וְ ֶע ֶבד ְלכ ָ
ַא ִני ְבּ ַק ְצוֵי ְגּ ָ
וְ
מוּלם.
ֹשב ְבּרֹא ָֹשם ְגּ ָ
צוּר ְל ִכ ֵסּא ְֹש ָבהָ ,ה ֵ
עוֹדנּוּ ְבּ ִאבּוֹ,
ַר ְענַן יְ ֹשוּרוּן וְ ֶ
ַחזִ יק בּוֹ,
ָכּל עוֹד משאו ְבגָלוּת ,י ֲ
יוֹצרוֹ ָנגַע ְבּ ִלבּוֹ.
ִכּי הוֹד ְכּבוֹד ְ
רוּך ֲה ַדר צוּר ְפּ ָע ָלם
קוֹר ִאים ְבּקוֹל ַמ ֲה ָל ָלםָ ' / :בּ ְ
ְ
עוֹלם'.
ֹשם ְכּבוֹדוֹ ְל ָ
רוּך ֵ
וּב ְ
ַל ֲע ֵדי ַעדָ ,
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משלם דיפיארה
שאלוני חכם לבב
.1

וּביןַ -רע לֹא יְ ַב ֵקּר
ֹשר ֵבּין-טוֹב ֵ
וּמי זֶה ֲ /א ֶ
אָלוּני ֲח ַכם ֵל ָבב ִ
ְֹש ִ
ָֹשיר ֶאלְ -מ ֵתי ַהדּוֹר ְבּ ָכבוֹד  /וְ ִלבּוֹ ָה ֱא ֶמת ִאזֵּן וְ ִח ֵקּר
וְ י ִ
ֹשוֹרר ַה ְמ ַֹש ֵקּר
ֻדּ ַעי ֲא ִני הוּא ֲ /א ִני הוּא ַה ְמ ֵ
יבוֹתים ְמי ָ
ֲה ִֹש ִ
מורה נבכים

.2

יך ְבלוֹם ֵ /הן ַה ְדּ ָב ִרים לֹא ְֹש ַמ ְענוּם ַעדֲ -הלוֹם
ֻכים ַה ֲח ֵרֹש ִפּ ָ
מוֹרה ְנב ִ
ֶ
ֹשר ִאתּוֹ ֲחלוֹם
ָביא ֲא ֶ
יִ ְשֹאוּ ֲעוֹנָם א ְֹמ ִרים ִכּי ַה ְכּ ָתב ָ /מ ָֹשל וְ ַהנּ ִ
וטרם תחזיק בעט

.3

אָחי ְפּ ִלילוֹת
וְ ֶט ֶרם ַתּ ֲחזִ יק ָבּ ֵעט וְ ִת ְכתֹּב ֲ /ע ֵשֹה ִעםִ -ל ְבּ ָך ִ
נוּנים  /וְ ָה ָרֹשוּם ְבּ ֵס ֶפר ַמ ֲא ָכלוֹת
וְ ַדע ִכּי ַה ְכּ ָתב ִח ִצּים ְֹש ִ
ואיך תשאל זמירות

.4

ירה ִמ ְשּ ָֹפ ַתיִ ם ֲע ֵרלוֹת
וְ ֵאיך ִתּ ְֹשאַל זְ ִמרוֹת ִמ ְכּ ַבדֶ -פּה  /וְ ִֹש ָ
ָֹשיב זְ ַמ ִנּי ַה ְגּזֵלוֹת
ָכּבר ִנ ְגזַל ְנ ִעים ַה ִֹשּיר וְ לֹא ָֹשב ֲ /ע ֵדי י ִ
מּוֹתי ֲע ֵמלוֹת
ילי ְ /בּסוֹד ַתּ ְלמוּד ְמזִ ַ
וּמן-אָז ִנ ְתּקוּ ַח ְב ֵלי ֲח ִל ִ
ִ
בוּעים ִלי ְל ִמ ְד ָרֹש  /וְ א ָֹה ִלים ְל ַמ ֶסּ ֶכת ֳא ָהלוֹת
וּמ ְד ָר ִֹשים ְק ִ
ִ
נוֹח ִלין ֵס ֶדר ְנ ָחלוֹת
וּמיֵֹּש ֲ
עוֹמ ִדין ֲא ָב ֵרר ִדּין ְתּ ִפ ָלּה ִ /
ְבּ ֵאין ְ
ֹש ַבע ְכּפוּלוֹת
ירה  /וְ ָל ַמ ְד ִתּי יְסוֹד ֶ
וְ ָע ַמ ְד ִתּי ְבּסוֹד ֵס ֶפר יְ ִצ ָ
ֵצאוּ ִמ ְפּ ֻע ָלּ ָתם ְפּ ֻעלּוֹת
וּפ ַעל ֲ /הי ְ
וּמהֶ -בּ ַצע ְבּפ ֵֹעל ַקל ָ
ַ
בּוּעי ֲעגֻלּוֹת
סוֹנין וְ ִר ֵ
ֻבּע ֲ /א ַל ְכ ִ
ֲה ִנ ְל ַמד ִמ ְלֹּשוֹן פּ ֵֹעל ְמר ָ
ֹשי ְק ִהלּוֹת
וּמןַ -הנּ ְֹק ִדים ָרא ֵ
ית ְמ ַד ְק ֵדּק ַרב וְ ַדיָּן ִ /
ֲה ָר ִא ָ
ֻלּה ַבּ ְסּגֻלּוֹת
ְבּ ַט ְר ָחא ֶת ֱחזֶה ט ַֹרח וְ ָע ָמל  /וְ לֹא ִת ְמ ָצא ְסג ָ
וְ סוֹד גָּדוֹל ְל ָק ָר ִאין ְבּבוּ" ָמפ  /וְ גַםִ -בּ ְב"גַּד ְכּ" ַפת ָח ְכמוֹת ְגּדֹלוֹת
וּמלּוֹת
ֵיהם יְ סוֹד ִדּ ְקדּוּק ִ
יכה וְ ָעמוֹס  /וְ ִל ְפנ ֶ
ְל ֵמ ִדין י ְִר ְמיָה ִמ ָ
יהם ִֹשיר ְתּ ִהלּוֹת
ָדם  /וְ ַל ַדּ ְר ִעי ְבּ ִפ ֶ
וְ ַה ִקּ ְמ ִחי ְלזִ ְכרוֹן טוֹב ְבּי ָ
אתי ְב ַה ָשֹגָה ְֹש ֵאלוֹת
וּמ ָצ ִ
וּמ ְחל ֶֹקת ְבּ ָֹש ָר ִֹשים וְ ִר ְק ָמה ָ /
ַ
בּוֹתם ֲא ֻמלוֹת
יעי ִריק וְ ִל ָ
יהם  /יְ ִג ֵ
יְמ ֶ
יְכלּוּ ַעלְ -דּ ַבר ִנקּוּד ֵ
ַ
עוּלים אוֹ ְפעוּלוֹת
וְ ַדי ִכּי ֶא ֱחקֹר ִמןַ -ה ְפּ ֻע ָלּה ְ /ל ַה ְב ִחין ֵבּין ְפּ ִ
אוֹתיּוֹת ֲעלוּלוֹת
וּמהִ -לּי ַל ְפּ ָע ִלים ַה ְֹשּ ֵל ִמים  /וְ ַל ָבּ ִאים ְבּ ִ
ַ
בוֹדי וְ ִל ְֹש ִמי ְ /בּאָזְ נַי י ְִתּנוּ קוֹל ַכּ ְמּחֹלוֹת
עוֹלם וְ ִל ְכ ִ
ֹשם ָ
ְל ֵ
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ברן יחד
.5

כּוֹכ ֵבי ְֹש ָח ַרי ְ /כּ ָתםַ -ליִל וְ אוֹר ִמ ָכּלֲ -ע ָב ָרי
ַחד ְבּרֹן ְ
ְבּ ָרן-י ַ
אוֹרי
ֻדּח  /וְ ָעלוּ ִמ ְפּאַת ִמזְ ָרח ְמ ָ
ְכּ ָתםַ -ליִל וְ ָהא ֶֹפל ְמנ ָ
נוּמה ְ /בּ ָה ִקיץ ִמ ְֹשּנַת ַליִל יְ ֻצ ָרי
ָער ְש ִֹע ַפּי ִמ ְתּ ָ
ְבּ ִהנּ ֵ
ירי
ֲא ַֹש ֵחר ַה ְֹשּ ָח ִרים ַבּ ְנּ ִגינָה  /וְ ַהבּ ֶֹקר ֲא ַב ֵקּר ִעם-זְ ִמ ָ
ֹאלי ַעל-יְ ָת ָרי
ַל ִתּי ְשֹמ ִ
וְ י ִָדי ָת ְמ ָכה ִכּנּוֹר וְ עוּגָב  /וְ ִת ְרגּ ְ
אַתּיר ְק ָֹש ָרי
ֹשּר ַמ ֲע ַדנּוֹת תֹּף וְ ָח ִליל  /וְ ֵעת ֶא ְמֹש ְֹך וְ ֵעת ִ
ֲא ַק ֵ
וּמ ַֹש ְכ ִתּי ְב ֵֹש ֶבט ְ /ל ֵד ָעה ִאם-יְ ִֹשיבוּן ִלי ֲא ָמ ָרי
וְ ֶא ְפ ַצח רֹן ָ
גוּרי
נוּדי ְ /בּ ֶא ֶרץ ַה ְנּדֹד ֶא ֶרץ ְמ ָ
מוּני ְב ִ
ַח ִ
ְל ֵד ָעה ִאם-ינ ְ
ירי
קוֹלם זְ ִמ ָ
ילי  /וְ עוֹד לֹא ָצ ֲהלוּ ָ
יב ִני ֲח ִל ִ
ַמּר לֹא יְ ִֹש ֵ
ֲאז ֵ
ירי
ֹשר לֹא יִ ְפ ְצחוּ ִרנָּה ְל ִֹש ָ
יְד ְע ֶתּם ַעלְ -כּ ֵלי ִֹשיר ֲ /א ֶ
יְדוּעי סוֹד ַ
ֵ
ירי
וְ ֵאין קוֹל ִצ ֳפּ ִרים ִמ ֵבּין ֳע ָפ ִאים  /וְ לֹאִֹ -שיר ַה ְדּרוֹר ִמ ֵבּין ְדּ ִב ָ
יע ְס ָפ ָרי
ֹיחוּני ְל ַה ְצ ִנ ַ
לוֹמי ִכּי ְב ֵאין ֶפּה  /יְ ִש ִ
יהם ַרב ְֹש ִ
ֲא ֵל ֶ
יוֹתר ֵמ ֱאנוֹֹש ַה ְס ֵתּר ְס ָת ָרי
יע ְמ ָֹש ַלי ִמ ְבּנֵי ִאיֹש  /וְ ֵ
ְל ַה ְצ ִנ ַ

משה בן נחמן

.1

מראש מקדמי עולמים
עוֹל ִמים
ֵמרֹאֹש ִמ ַקּ ְד ֵמי ָ
תוּמים,
אתי ְב ִמ ְכ ַמנָּיו ַה ֲח ִ
ִנ ְמ ֵצ ִ
ָמים
וּל ֵקץ י ִ
יאַניְ ,
ֵמאַיִ ן ִה ְמ ִצ ִ
אַל ִתּי ִמן ַה ֶמּ ֶל ְך.
ִנ ְֹש ְ
ֹש ֶלת ַחיַּי ִמיסוֹד ַה ַמּ ֲע ָר ָכה
ַֹש ְל ֶ
רוּכה
ִל ְמֹש ְֹך ַתּ ְב ִנית ִבּ ְתמוּנָה ֲע ָ
אכה
עוֹשֹי ַה ְמּ ָל ָ
יְדי ֵ
ִל ְֹשקֹל ַעל ֵ
ְל ָה ִביא ֶאל ִגּ ְנ ֵזי ַה ֶמּ ֶל ְך.
ֹשר ִה ְט ִמין
יע ְלגַלּוֹת ֲא ֶ
הוֹפ ַ
ִ
ָמין
וּמ ַהיּ ִ
ֵהן ִמ ְשּׂמֹאל ֶה ְג ָלה ֵ
יּוֹרדוֹת ִמן
ִמ ַמּ ֲעלוֹת ַה ְ
ֹשּ ַלח ְלגַן ַה ֶמּ ֶל ְך.
ְבּ ֵר ַכת ַה ֶ
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רוּח ָך ִבּי נָֹשוּב
ֻקּ ְמ ִתּי וְ ִאם ֲ
ֶבּ ָע ָפר ר ַ
אָרץ ֶא ְהיֶה ָחֹשוּב.
ַבּ ְנ ָתּ ְל ֵר ִעי ְכּגֵר ָבּ ֶ
וּמ ַתי ָתֹּשוּב
ַעד ָמ ַתי יִ ְהיֶה ַמ ֲה ָל ְכ ָך ָ
ַיִּיטב ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך?
ו ַ
יב ִתי,
נֵר ְל ַר ְג ִלי ַש ְֹמ ָתּ וְ ִל ְנ ִת ָ
יב ִתי,
רוּח ְנ ִד ָ
ְתּ ַח ֵפּשֹ ָכּל ַח ְד ֵרי ֶב ֶטן ְבּ ַ
אוֹתי:
ֶיך ִהזְ ַה ְר ָתּ ִ
אתי ִמ ְלּ ָפנ ָ
וּב ֵצ ִ
ְ
ָמ ֶל ְך!
יְרא ֶאת יְ ָיְ ,בּ ִני ,ו ֶ
ָ
ָפ ֶלס,
ידי ֵלב מֹאזְ נֵי ִמ ְֹש ָפּט ו ֶ
ָת ָתּ ִבּ ֵ
נַ
יא ִני – בּוֹ ֶא ְת ַע ֵלּס
ַמ ִצ ֵ
ִאם ְל ֶח ֶסד י ְ
ָק ֶלס,
וְ ִאם ְל ָר ָעה – יִ ְהיֶה ַל ַעג ו ֶ
ְתה ֵמ ַה ֶמּ ֶל ְך.
ִכּי לֹא ָהי ָ
אָחיֹש
ֲחגוּר ֲח ָרדוֹת ְלהוֹדוֹת ִפּ ְֹש ִעי ִ
בוֹדי גָז ִחיֹש.
מוֹעד ְכּ ִ
ְבּ ֶט ֶרם ְל ֵבית ֵ
וּמי י ְַכ ִחיֹש
ַענֶה – ִ
ָֹשם ָתּוִ י ְבּ ָפנַי י ֲ
ֵאת ִא ְגּרוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך?
ֶפֹש ֶאל ֶא ֶרץ ַתּ ְלאוּבוֹת ָס ַח ְר ִתּי
ֵמ ֲע ַצת נ ֶ
וְ ִכ ְמ ַעט ְבּ ִק ְברוֹת ַה ַתּ ֲאוָה ִנ ְק ַבּ ְר ִתּי,
ֹשוּבי ִנ ַח ְמ ִתּיִ ,כּי לֹא ָֹש ַמ ְר ִתּי
ִ
אַח ֵרי
וְ ֲ
ֲא ִני ִפּי ֶמ ֶל ְך.
וֹלם
ֹשק ָהע ָ
ִנ ַתּן ְבּ ִל ִבּי ֵח ֶ
ָמים וְ ֶה ְב ָלם.
אַח ֵרי י ִ
ִל ְרדֹּף ֲ
ֶע ָלם
אָכןְ ,בּ ִה ָֹשּ ְפ ִטי ַעל ָכּל נ ְ
ֵ
דוֹני ַה ֶמּ ֶל ְך.
ָרא ֲא ִני ֶאת ֲא ִ
יֵ
יוֹד ַע ֲעווֹנוֹ וְ ָח ֵרד ְלחוֹבוֹ
ֵ
ָחיל טוּבוֹ,
יְ ַצ ֶפּה ַח ְס ְדּ ָך וְ לֹא י ִ
יך יָבוֹא
ֶיךִ ,כּי ֵא ְ
ִנ ְב ָעת ִמ ְלּ ָפנ ָ
ָר ָֹשע ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך?
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ֹימה ָק ְלבּוֹן
יך ְל ַכף זְ כוּת ִש ָ
ַר ֲח ֶמ ָ
מוֹדה ְל ִרבּוֹן –
ְבּ ִה ָֹשּ ֵקל ֲעווֹן ֶע ֶבד ֶ
ִתּן ֶאת ַה ֶח ְֹשבּוֹן
וְ ַעל ָכּ ְרחוֹ י ֵ
ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך.
וּל ָך ,יְ ָיַ ,ה ֶח ֶסד – וּבוֹ ַמ ְח ֵסהוּ
ְ
וּל ָך ,יְ ָיַ ,ה ְצּ ָד ָקה – וְ ִהיא ִמ ְכ ֵסהוּ
ְ
יחה ִכּי ַת ְֹש ִלים ַמ ֲע ֵשֹהוּ
וּל ָך ,יְ ָיַ ,ה ְסּ ִל ָ
ְ
ְל ִמ ַדּת ַה ֶמּ ֶל ְך.
יך וְ לֹא ְל ַמ ֲע ַשֹי ֶא ְפנֶה,
ִנ ְס ַמ ְכ ִתּי ָע ֶל ָ
עוֹלם ֶח ֶסד יִ ָבּנֶה!
אָמ ְר ִתּיָ :
ִכּי ַ
ְבּ ֶט ֶרם ֶא ְק ָרא ֲהלֹא ַת ֲענֶה
ִכּי ב ְֹש ִתּי ִל ְֹשאֹל ִמן ַה ֶמּ ֶל ְך.
מוּניִ ,כּי ָֹש ַמ ְע ִתּי ֲעווֹנוֹת ִתּ ְכבּשׁ
ַח ִ
יך ְינ ֲ
ְדּ ָר ֶכ ָ
ַפ ִֹשי וְ לֹא ֵתבוֹֹש:
וּב ָך ָח ָסיָה נ ְ
ְ
ִכּי ַהגּוּף ַבּ ַמּ ְסגֵּר ִתּ ְכבֹּש,
יכ ֵלי ֶמ ֶל ְך!
וְ ִהיא – ְבּ ֵה ְ
אוֹתי ִת ְטבֹּל
יוֹד ַעת אָז ַבּ ַֹשּ ַחת ִ
ַ
ֹלמ ָתהּ ָחבוֹל ַתּחבֹּל –
ֲהלֹא ִאם ַש ָ
אַח ֵרי ִת ְסבֹּל
יבנּוּ ָלהֲּ ,
ְתּ ִֹש ֶ
ֹשר ָֹש ַפט ַה ֶמּ ֶל ְך.
ַה ִמּ ְֹש ָפּט ֲא ֶ
יתן
ֹשב ָלהּ ְבּ ֵא ָ
ַחזֵּק יָד ֲחלוּ ָֹשה וְ ֵת ֵ
ָתן
וּב ֵעת יָֹשוּבוּ ַה ְדּ ָב ִרים ַל ֲה ָוי ָ
ְ
יתן
ֶה ְלטוֹב ִמ ִגּנַּת ַה ִבּ ָ
ְתּ ַֹשנּ ָ
ֹשר ַל ֶמּ ֶל ְך.
ַה ַפּ ְר ֵדּס ֲא ֶ
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לי יזעקו רעי
.2

ֹשר ִבּ ְגאוֹן זְ ָמן ָצ ָהלוּ,
ָמים ֲא ֶ
ִלּי יִזְ ֲעקוּ ֵר ַעי וְ ִלי יִ ְֹשאָלוּ / :י ִ
וּמוֹעד ִמ ְמּ ָך ִנ ְֹשאָלוּ!
ֵ
וּל ֵקץ
אַיָּם וְ ֵאיפֹה ֵהם? ֲה ֵת ַדע ַֹש ֲח ָרם? ְ /
ֹשר ָגּזָלוּ?
ֹשוֹבב ֵאת ֲא ֶ
ָתנוּ זְ ָמן ָ /לנוּ ְל ֵ
ַהגֵּדֲ :היָֹשוּבוּ ,וְ ִאם נ ְ
ֹשוֹבב כֹּל ְכּ ֵלי ֶח ְמ ָדּה וְ ָכלִ / -ש ְֹמ ָחה וְ ָשֹשֹוֹןָ ,כּל-יְ ָקר ָֹש ָללוּ?
ָלנוּ ְל ֵ
ָמינוּ – וְ ִע ָמּם גָּלוּ! ][. . .
ֶפֹש ִתּ ְר ַעב ָ /היוּ ְלי ֵ
נ ָֹעם וְ ָכלַ -תּ ֲאוָה ְלנ ֶ
רוּח וְ ִה ְתה ָֹללוּ,
ָש ְֹמחוּ ְללֹא ָד ָבר ,וְ ַה ִמ ְת ַע ְצּ ִבים ֶ /אל ַר ֲעיוֹן ַ
ַפּלוּ:
ָמים וְ ִה ְתנ ָ
יְדוּע ֶה ֳח ִליִ / ,ה ְתגֹּלֲלוּ י ִ
ֶפֹש ַ
ִֹש ְמעוּ ֲע ַצת נ ֶ
וּמ ְֹש ָפּ ָטם ְבּ ַקו ִכּ ְל ָכּלוּ;
ָלדוּ ְל ִאיֹש – ָ /צ ְדקוִּ ,
ֻמּנוֹת ְכּ ִהוּ ְ
ִע ִתּים ְמז ָ
ֶח ְֹשבוּ / ,לֹא ָפ ֲעלוּ ָד ָבר ֲא ָבל ִנ ְפ ָעלוּ,
תּוֹתיו ְלאַיִ ן נ ְ
י ְַלדּוּת וְ ִע ָ
יב ָך ַ /בּ ָֹשּוְ א ,וּפוּך ֵעינָיו ְל ָך ָכּ ָחלוּ; ][. . .
וּל ָֹש ֲחרוּת ָתּבוֹא זְ ָמן ַמ ְר ִה ְ
ְ
ֶח ָֹשלוּ;
ַפ ָֹשם ֲע ֵדי נ ְ
ַערוּת / ,לֹא י ְָדעוּ נ ְ
ָפלוּ ְבּיַד ַהנּ ֲ
ֹשר נ ְ
ַר ִבּים ֲא ֶ
ַע ַרת ֶע ְליוֹן ְכּ ָע ָֹשן ָכּלּוּ.
יהם ,וְ ֵהן ִ /מגּ ֲ
ֹש ֶ
ֹיבה ְב ָרא ֵ
ִקוּוּ ְראוֹת ֵש ָ
ַדּלוּ,
ֹשר ָרמוּ וְ ִה ְתגּ ָ
יִר ֵאי ֵח ְטאְ ,בּמוֹ ִ /מדּוֹת ֲא ֶ
ָע ָמה זִ ְקנָה ְל ְ
ַמה-נּ ֲ
אוּלי וְ ֵאין ָעוֹן וְ לֹא ָמ ָעלוּ;
ַפ ָֹשם ,וְ ִאם ַ /
ָשֹאוּ נ ְ
ֹשוּבה נ ְ
ֶאלַ -ה ְתּ ָ
ֹשקם ַבּ ְבּ ִכי ָמ ָהלוּ ][. . .
וּמ ָ
רוּתם ְבּ ֵמי  /רֹא ָֹשם ַ
וּב ָ
יהם ָ
ְמוֹת ֶ
צוֹמוֹת י ֵ
ֹיבה ְבּ ֶמ ְר ָכּ ָבה ,וּבוֹ ִ /ל ְראוֹת ְכּבוֹד ֶע ְליוֹן י ְֵראָיו ָעלוּ,
יִ ְג ַבּהּ ְל ַבב ֵש ָ
אוּכּלוּ,
ואַבנֵיֵ -אֹש ,וְ לֹא ָ
תוֹך ִ /ר ְצ ָפּה ְ
ֵבּינוֹת ְש ָֹר ִפים ַמ ְה ְל ִכים ָל ֶהם וְ ְ
אַה ָבה ִנ ְדגָּלוּ,
וּב ַפּ ְר ֵדּס ְמ ֻס ָכּ ָתם ,וְ ִעם ֵ /א ִלים ְבּ ִד ְג ֵלי ֲ
ַבּגַן ַ
ֶא ָצלוּ,
עוֹלם ַה ְנּ ָֹשמוֹתַ ,ל ֲחזוֹת ֶ /ח ְביוֹן וְ ַק ְרנַיִ ם ְבּהוֹד נ ֱ
ָבּ ְטחוּ ְב ַ
ֶאל-גַּן וְ ֶאל-טוּבוֹ ְב ֵע ֶדן יִ ְנ ֲהרוִּ / ,כּי ָפ ֲחדוּ ֵא ָליו וְ יִ ְת ַח ְל ָחלוּ,
ַבּאוּ חוֹזִ ים וּבוֹ ָש ָֹכלוּ,
ִמ ָֹשּם ְל ִה ְת ַעלּוֹת ְל ֵעץ ַדּ ַעת ,וּבוֹ ִ /ה ְתנ ְ
ֹשר ֶאלֶ -צ ֱא ָליו ָצ ָללוּ,
ִמ ָֹשּם ְל ֵעץ ַחיִּיםְ ,ל ַחיֵּי ַמ ְל ֲא ֵכי ָֹ /ש ֵרת ֲא ֶ
ִכּי ָֹשם יְ ַתנוּ ִֹשיר ְל ֵאל ֶע ְליוֹן ,וְ ָֹשם ִ /בּ ְכ ַלל ְמ ָֹש ְר ָתיו ַל ֲעבֹד ִנ ְכ ָללוּ,
תוֹכם ָמלוּ,
ַפ ָֹשם ְבּטוֹב ָתּ ִליןְ ,ל ַמ ַען יִ ְש ְֹבּעוּ ִ /מֹשֹּד ְכּבוֹד ַֹש ַדּי וְ ָ
נְ
ֳפי ָכ ָללוּ,
תע ֵטּר ,וּבוֹ ָ /כבוֹד וְ ִת ְפ ֶא ֶרת י ִ
עוֹד ֶאלְ -צרוֹר ַחיִּים ְל ִה ַ
ַלגָּלוּ.
וּב ְמחלּוֹת וְ יִ ְתגּ ְ
גוּפ ָתם וּבֹא ַ /בצּוּר ִ
ַשֹּאוּ ָלֹשוּב ְל ָ
יִ ְתנ ְ
וּב ְכ ֵבדוּת ,וְ לֹא ָס ָבלוּ;
ָשֹאוּ ַ /ע ְבדוּת ִ
ֹשם ֵאל נ ְ
ָלוּתם ְל ֵ
ֵמ ִתיםְ ,בּג ָ
ַדּלּוּת וְ עוֹל גָּלוּת וְ ֻזלֻּת ָמ ְצאוּ / ,וַיִּ ְנ ֲחלוּ ָכבוֹד ְבּיוֹם הוּזָלוּ,
ֵדים וּב ְֹג ִדים ָֹשלוּ,
ֹשר ז ִ
יִראוּ ֲא ֶ
ַכּ ְב ָלם ְבּ ַר ְג ָלם ַכּ ֲע ִדי ָל ֶהם ,וְ ִאם ְ /
ָסע ְל ָב ָבם ִמןְ -גּבוּל ָה ְג ָבּלוּ,
ָלם ,וְ לֹא  /נ ַ
יהם ְבּ ַמ ְעגּ ָ
ֹשוּר ֶ
ָתּמ ְֹך ֲא ֵ
ֶע ָצלוּ;
וֹתיו – וְ לֹא נ ְ
ָעשֹוּ ְרצוֹן קֹנָםְ ,ל ַד ְע ָתּם י ְִקּ ֵרם  /אָסוֹן ְבּ ִמ ְצ ָ
מוֹציא ֱא ֵלי ה ֵֹרג ְבּכוֹר ָבּ ִנים ,וְ ִאם  /יִ ְב ֶכּה וְ ִד ְמע ָֹתיו ְבּ ִגיל יִ גַּלּוּ,
ִ
ָש ָֹכר ְפּ ִרי ִב ְטנָם ְל ָךַ ,הצּוּר ,וְ ָל ְך  /יִ ְתי ְַלּדוּ ָב ִנים וְ לֹא ָֹש ָכלוּ;
אַבּלוּ,
יִס ְפּדוּ ָל ֶהם וְ יִ ְת ָ
לֹא-יִ ְק ְראוּ ֶה ֶרג ְל ֵמ ֵתי ַח ְר ְבּ ָך / ,לֹאְ -
בּוֹססוּ ַב ָדּם וְ יִ ְתגָּאָלוּ;
ֹאמרוַּ " :חיִּ ים ְבּ ָד ֵמינוּ!" ְבּ ֵעת  /י ְִת ֲ
אַך י ְ
ְ
ֵא ֶלּה ְמ ִתים י ְָד ָך וְ ֵא ֶלּה ֶח ְב ְל ָך / ,לֹאִ -נ ְפ ְרדוּ ִמ ְמּ ָך וְ לֹאִ -נ ְב ָדּלוּ –
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ָת ָך וְ יִ ְת ַק ָבּלוּ!
וּפנֵי ְֹש ִכינ ְ
ָת ָך ְבּ ָה ִקיץ יִ ְש ְֹבּעוּ ְ /
נָאוֹרְ ,תּמוּנ ְ
חוֹללוּ,
וּמ ֶבּ ֶטן ְֹשאוֹל ָ
ָל ֶהם ְֹש ָח ִקים יִ ְזּלוֶּ -צ ֶדק וְ ַטל ַ /חיִּיםִ ,
ֹשר יִ זָּלוּ,
ֲלי אוֹרוֹת ֲא ֶ
ֻט ַפֹש ִ /מ ַטּל ֵ
גוּפם ר ֲ
יִ ְת ַח ְדֹּשוּ נ ַֹער ,וְ ָ
יִ ְת ַעטּרוּ ָכבוֹד וְ י ְַכ ִתּרוּ ְבהוֹד / ,לֹא ָד ֲממוּ ֵא ָליו וְ לֹא ִפ ָלּלוּ,
אָפלוּ.
ֵיהם ָח ְפ ָרה ַח ָמּה וְ לוֹ  /בֹשוּ ְמאוֹ ֵרי אוֹר וְ גַם ָ
ִל ְמאוֹר ְפּנ ֶ
ֹשר ָבּהּ ָכּל-יְ צוּר ֻח ָבּלוּ,
עוֹלם ְתּ ִחיָּה ַל ֲע ֵדיַ -עדִ ,נ ְב ְל ָעה ָ /מוֶת ֲא ֶ
ַ
ֶהלוּ,
ַהגוּ ָל ַעד וְ יִ ְתנ ָ
ֶמ ֶל ְך ְבּאוֹרָ -פּנָיו ְמקוֹר ַחיִּ ים ,וּבוֹ  /יִ ְתנ ֲ
ָמלוּ;
ָקם וְ ִֹש ֵלּם לוֹ ְכּ ַעל גּ ָ
ִכּי ֵאל ְגּ ֻמלוֹת הוּא ,וְ ַעל ָרעוֹת וְ טוֹב  /נ ָ
עוֹלם יְ ֻח ַדֹּש עוֹד ,וְ ָנגֹלוּ ְכמוֵֹ / -ס ֵפר ְֹש ֵמי ָמרוֹם וְ ִה ְת ַק ְל ָקלוּ –
ָ
עוֹל ִמיםְ ,ל ַעד ִ /י ְֹש ַתּ ְבּחוּ ַמ ֲע ָשֹיו וְ יִ ְת ַה ָלּלוּ!
וּביָהּ ֲאדֹנָי צוּר ְל ָ
ְ

שם טוב אבן פלקירה
אם תאהב לעמד
.1

צוֹפה
יהם ֱהיוֹת ֶ
ָקרוּ וְ ִס ְת ֵר ֶ
ִאם ֶתּ ֱא ַהב ַל ְעמֹד ְבּסוֹד ִאי ִֹשים  /י ְ
רוֹפא!
ֹשר ֵמ ֵעין ָ /כּל ִאיֹש ְמ ֻס ֶתּ ֶרת – ֱהיֵה ֵ
וּראוֹת ְצ ִביַּת ֵחן ֲא ֶ
ְ

.2

אמת כי מאנוש
ֱא ֶמת ִכּי ֵמ ֱאנוֹשׁ ַדּ ַעת ְפּ ִליאָה
יך ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ַה ְבּ ִריאָה
וְ ֵא ְ
אַח ֵרי מוֹת
וּמה ֶדּ ֶר ְך ְנ ָפשׁוֹת ֲ
ַ
וְ ָה ְע ָצ ִמים ְבּ ֶב ֶטן ַה ְמּ ֵלאָה
בשיר בעת יפל

.3

הוֹדוּך וְ ָש ֵֹרי ֵת ֵבל.
ָ
ַפ ָֹש ְך ֶח ֶבל – ַ /ר ִבּים יְ
ַבּ ִֹשיר ְבּ ֵעת יִ פֹּל ְלנ ְ
רוּח וְ ֵהם ָ /ל ְך יִ ְתּנוּ ַכ ְס ָפּם – וְ גַם זֶה ֶה ֶבל!
יהם ֶאת ְרעוּת ַ
ִתּ ֵתּן ֲא ֵל ֶ
דברתך תהיה

.4

ִדּ ְב ָר ְת ָך ִת ְהיֶה ְל ַבל לֹא ֶת ֱח ָטא
יִהיֶה ִשׁ ְמ ֲע ָך ִכּ ְפ ַליִם
אַ ַחת וְ ְ
אָך ֵאל ְבּ ֶפה
וּר ֵאה ֲא ֶשׁר ַעל ֵכּן ְבּ ָר ְ
ְ
וּב ָרא ָל ְך ְשׁ ֵתּי אָזְ נַיִ ם:
אַחת ָ
ַ
כסיל ימר דבש

.5

ֵמר ְדּ ַבֹש ָח ְכ ָמה ְל ִחכּוֹ וְ ִת ְמ ַתּק ַל ֲענַת ִכּ ְסלוֹ ְל ִפיהוּ
ְכּ ִסיל י ַ
יְחזֵק ַמ ֲח ַל ְתהוּ
ְל ָכלַ -מ ְא ָכל ַ
ָקץ וְ יִ ְתאַב
ְכּח ֶֹלה ַב ֳצּ ִרי י ֻ
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.6

אמת כי העני
ָמית ְכּ ֶח ֶרב
ֱא ֶמת ִכּי ָה ֳע ִני י ִ
יתהוּ ְבּ ָכבוֹד
ֲא ָבל ֶח ֶרב יְ ִמ ֵ

ֹשר ֵאין בּוֹ ֱאיָלוּת
ְל ִאיֹש ָע ִני ֲא ֶ
יתהוּ ְב ִֹש ְפלוּת
יְמ ֵ
וְ ָה ֳע ִני ִ

יצחק אבן סהולה

.1

מה לך אנוש
כּוֹר ַעת
ַפֹ ְש ָך ָ
ַמה ָלּ ְך ֱאנוֹֹש אָנוֹּש וְ נ ְ
ֶאל מוּל ְפּנֵי ָח ְכ ָמה וְ ֶאל ַה ָדּ ַעת
יוֹם ִתּ ְצ ְדּ ָקה ִתֹשֹּם וְ יוֹם ִתּ ְת ַח ְכּ ָמה
ַפ ְֹש ָך ִמ ְג ָר ַעת
ָתּ ִשֹים ְֹש ֵלמוּת נ ְ
ֶח ֶלה ָל ַעד ַו-
חוּסוּ ֲע ֵלי ֵלב י ֱ
ָעת
יבה ִבּ ְב ִכי ִנ ְכנ ַ
ֲע ֵלי ַעיִן ְנ ִד ָ
טוֹב ָל ְך ְנתֹן ֶח ְל ָק ְך ְל ָכל ִש ְֹמ ָחה ֶאל
ֹשוֹמ ַעת
ִֹשיר ָה ֲע ָלמוֹת אָזְ ְנ ָך ָ
וּמטּוּב ַה ְזּ ַמן
ָקר ִ
ִתּזְ ֶכּה ְלהוֹן י ָ
ֵפה ַתּ ֲע ֶשֹה ִמ ְג ָבּ ַעת
ִתּ ְצנֹף ְצנ ָ

ישנים שוכני ארץ
.2

ֹשוּכה
ֹשוֹכנֵי ֶא ֶרץ ֲח ָ
ֹש ִנים ְ
יִ ֵ
פוּכה
וְ ִעיר ֶפּגַע ְכּמוֹ ֶרגַע ֲה ָ
יה ֲחלוֹמוֹת
ֲהלֹא ֵת ֵבל וְ יוֹ ְֹש ֶב ָ
ֹשוּכה
ָתהּ ְמ ָ
וְ ִש ְֹמ ָח ָתהּ ְבּתוּג ָ
ְראוּ ַמ ֲעלוֹת ֲאצוּלוֹת ַבּ ֲע ָנוָה
רוּכה
ָתהּ ֲע ָ
וּב ִֹש ְפלוּת ֲע ִליּ ָ
ְ
יקים
ְתּנוּ ֵלב ֶאל ֳע ָפ ִאים ַמ ֲחזִ ִ
מוּכה
ְבּ ַמ ֲע ָל ָתם וְ ִנ ְֹש ָמ ָתם ְנ ָ
יְה ַלּל
ֹשוֹמ ַע וְ ִאיֹש ַמ ְש ִֹכּיל ֻ
ֵ
לוּכה.
אַך ְמ ָ
ְל ִפי ֹ ִש ְכלוֹ וְ עוֹד לוֹ ְ
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אברהם אבולעאפיה :מתוך "ספר האות"

האות תאוה היא
והשחק הוא החו-
שק לדעת חפץ
מניעו הנותן חסדו
לרוחו ורחמיו לכחו
למען יישר פעלו
םלכות בראשה
ותורה בזנבה עת
ותורה בראשה
ומלכות בזנבה בעת
והאות והנקוד והנ-
גון מגלים סוד הדם . . .
וידבר יהוה אלי בעת ראותי
שמו מפורש ומיוחד בדם
לבי מבדיל בין דם לדיו ובין
דיו לדם :ויאמר אלי יהוה
הנה נפשך דם שמה ודיו
שם רוחך והנה אביך ואמך
כלים לשמי זה ולזכרי זה:
ואשמע ההבדל הגדול אשר
בין נפשי ורוחי ואשמחה
בו שמחה גדולה מאד ואדע
כי נפשי שכנה אל צבעה
במראה האדומה כדם ורוחי
שכנה על צבעה במראה
השחורה כדיו :והמלחמה
היתה חזקה מאד בלב בין
הדם ובין הדיו והדם היה מן
הרוח והדיו מן העפר ונצח
הדיו לדם והשבת גברה על
כל ימי החול... :
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מחזה חדש הראני אלהי בשם
מחדש על רוח מתחדש יום
רביעי לחדש השביעי אשר הוא
הירח הראשון לראשית שמנה
עשרה שנה למראותי חוזה
הייתי והנה איש בא מן המערב
בחיל כבד מאד ומספר גבורי מחנהו
מחנהו שנים ועשרים אלף איש:
הוד האיש ההוא והדרו וכח
גבורת לבו מרעיש כל הארץ
ומגעיש לבות אנשי חיל ועמו בעלי
זרוע פרשים ורגלים אין קץ בלתי
גבוריו ובמצחו את
חתום בדם ובדיו לפאות השתים
ודמות אות כדמות מקל מכריע
בנתים והוא אות נעלם מאד:
צבע הדם שחור היה ונהפך לאדום
וצבע הדיו היה אדום והנה
הוא שחור ומראה האות המכריע
בין שתי המראות לבן :פלאות
הוא מגלה החותם המפתח תוך
מצח הבא ועל פיהו מתגלגל
ונסע כל צבא החיל :ואני בראותי
פניו במראה נבהלתי ונרתע לבי
בקרבי ונתר ממקומו ואחפצה
לדבר לקרא בשם אלהי לעזריני
וינס הדבר מרוחי :ויהי בעת ראות
האיש עצם פחדי וחזק יראתי
פתח פיו וידבר ויפתח את פי
לדבר ואען לו כדברו :ובדברי
התעצמת ואתהפכה לאיש
אחר . . .
יורו חצי תורה
בקשת דעת מורה בינה אל
מטרת חכמה כי כח דם בלב
סתום וחתום :לב כל חכם לב
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שלם הוא המבין אשר דמו חי
וטיטו מת ועל כן חתומים בלבו
טיט ודם :מר ממות הוא טיטו
ובו נטבע כחו ומתוק מדבש
הוא דמו ובו שכנה רוחו במשכן
הלבב :נפש כל חי משכיל נסעת
מאהל הטיט אל אהל הדם
וממשכן הדם נסעת אל משכן
לב השמים ושמה שכנת כל
ימי חייה . . .
ואשא עיני וארא והנה
שלשה גבורים רדפים זה לזה
ורצים זה אחר זה רחוק
כמטחוי קשת זה מזה ואומר
איש אל רעהו רוץ הלחם
כנגדי וארא והנה רץ האחד
הראשון לקראת השני וינס
השני מפניו ובנוסו ירה אחריו
חץ שנון ויפול החץ לפני רגלו
ויך כאבן זוחלת ויעבירנה מצד
אל צד ויגע ברגלו וידבק בה
ויחל האיש ויצעק צעקה
גדולה ומרה עד מאד ויאמר
אהה יהוה אלהי אבותי כי
ימיתני החץ אשר הכני בסם
אשר בו עודנו מדבר ורגלו
נפה כנאד נפוח מלא רוח
וכרגע גבר הכאב וכל גופו הרגיש
עד אשר נפחו אבריו ונתחיו
כשאור וכשמעי קול צעקתו
נכמרו רחמי עליו ארוץ ואקרב
אליו ואלחש באזנו ויברח כאבו
מכל גופו מפני לחשי ויהי כראות
האיש הגבור הראשון אשר הכהו
ברגלו בחצו כי נרפא מכאובו
על ידי לחשי רץ עליו בחניתו
ויכהו על טבורו ויתקעה בכרסו
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ויפל את בני מעיו על הארץ ויפול
שם וימת וכראות השלישי אשר
הראשון הרג את השני רץ אחר
הראשון וחרבו שלופו בידו ][. . .
פעם אחת ושנית ושלישית ][. . .
עשר מכות וימת ] [. . .עשירית
ואגש אל המ ] [. . .ואשאלהו לשלום
ואומר לו ] / [. . .עמך גבור
] [. . .החיל אדוני ספרה נא
לי פתרונות המלחמה הזאת
אשר ראיתי אני ב'מ'ר'א'ה
ויראני איש זקן בעל שיבה
יושב על כסא משפט ובגדיו
תכלת וארגמן ויאמר לך שאל
האיש ההוא היושב בהר הדין
והוא יגדך ויודיעך מה המה
המלחמות האלה ומה אחריתם
אשר הוא מבני עמך :ואעל אל
הר המשפט ואקרב לפני הזקן
ואכרע ואשתחוה ואפול על פני
ארצה לפני רגליו ויסמוך שתי
ידיו עלי ויעמידני על רגלי לפניו
ויאמר אלי בני שלום באך שלום
שלום לך ולכל אהביך כי??
מהמלחמה נצלת וכל מלחמותי
נצחת :ועתה דע והבן כי ימים
רבים ושנים קויתיך פה עד באך
ועתה הנני מגידך מה פתרון
המלחמות אשר ראית :שלשת
הגבורים הרדפים זה את זה שלשה
מלכים המה . . .
שם האחד קדריאל
ושם השני מגדיאל ושם השלישי
אלפיאל ושם הגבור אשר חזית
במחזה בתחלה הוא תוריאל
ושמי אני יהואל אשר הואלתי
לדבר אתך זה כמה שנים על
כן יקרא שמך אתה בישראל
עוד רואיאל החוזה בן מקוראל
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החי כי ממקום החיים נגזרת
והחיים בחרת ועם החיים תחיה
וחיים הם בני אברהם ויצחק
וישראל אבתינו וכל הדבקים בם
ידבקו באלהי האמת ויחיו עמנו
והנה גבור חמישי הוא משיחי
אשר ימלוך אחר מלאת ימי ארבע
מלכיות .זה פתרון הנגלה לכל
רק פתרון הנעלם יבינהו המבין
מדעתו :ועתה אתה בני רואיאל
כה אמר לך יהוה אלהי ישראל
כתוב את אשר ראית בספר
וקראת שמו ספר האות :והיה
לאות לכל רואהו לדעת כי יהוה
דבר טוב על עמו ישראל וכבר
הואיל להושיעם ושלח הספר
לספרד ואל תירא מאיש ואל
תבוש מאדם כי הנה יהוה אלהיך
אשר בטחת בו לבדו מחזיק זרועך
למען יספר שמו הנורא באפסי
ארץ :ואעש ככל אשר צוני
הזקן על פי יהוה ואכתבה הספר
הזה :והנה שלחתיהו לכם היום
לא ]?[ למושיע לאמר יהוה עמכם
בשובכם אליו בשנת
המח זה בלב
שלם
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אברהם בן-שמואל

.1

אל מי מגואלי דם
ָדי ָֹש ְפכוּ ָד ִמי?!
ֶאל ִמי ִמגּ ֲֹא ֵלי ָדם ֶא ְצ ָעק – וְ י ַ
ָבּ ַח ְנ ִתּי ִלבּוֹת ְמ ַש ְֹנ ִאים – וְ ֵאין שֹנֵא א ִֹתי ִכּ ְל ָב ִבי,
ַפ ִֹשי,
כּוֹתם – וְ ֵאין ַמ ֶכּה וּפ ֵֹצ ַע ְכּנ ְ
וּמ ָ
ַר ִבּים ִפּ ְצ ֵעי אוֹיְ ִבים ַ
יח ְכּ ֵעינַי,
וּמ ִדּ ַ
יתים ְל ַח ֵבּל – וְ ֵאין ַמ ִסּית ַ
יחוּני ַמ ְֹש ִח ִ
ֱה ִד ִ
ָתי,
ַחל ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי – וְ לֹא ְש ָֹר ַפ ְת ִני ֵאשֹ ְכּחֹם ַתּ ֲאו ִ
ַחל ֶאל-גּ ַ
ִמגּ ַ
ֹשוֹני,
מוֹקֹש ִכּ ְל ִ
וּב ְמצֹּדוֹת – וְ לֹא ְל ָכ ַד ִני ֵ
ְבּ ַפ ִחים ִנ ְל ַכּ ְד ִתּי ִ
ֹש ְך ְבּ ָש ִֹרי ְכּ ִֹשנַּי,
ָחֹש וְ ַע ְק ָרב – וְ ֵאין נ ֵ
כוּני נ ָ
ְנ ָֹש ִ
פוּני – וְ ֵאין ר ֵֹדף א ִֹתי ְכּ ַר ְג ַלי,
ָש ִֹרים ַעל ַקל ְר ָד ִ
אָמצוּ ִמ ֶמּ ִנּי – וְ ֵאין ַמ ְכאוֹב ְכּ ִמ ְריִ י,
ַמ ְכא ַֹבי ָע ְצמוּ וְ ְ
ֻלּם.
יוֹתר ִמכּ ָ
ַעווֹנַי ֵ
ויִּרבּוּ ַמ ְדוֵי ְל ָב ִבי – ו ֲ
ְ
ֵצאוּ!
יבי ִמ ֶמּ ִנּי י ֵ
וּמ ֲח ִר ַ
ֶאל ִמי ֶא ְצ ַעק וְ ַעלִ -מי?! ַ
יך;
אתי ִלי טוֹב ִכּי ִאםָ -לבוֹא ְבּ ֵס ֶתר ַר ֲח ֶמ ָ
לֹא ָמ ָצ ִ
יך ַה ְפ ֵלה ַעל ֵלב ִנ ְד ָה ִמים,
ַר ֲח ֶמ ָ
ֹשב ַעל ִכּ ֵסּא ַר ֲח ִמים!
ֵאל ֶמ ֶל ְך י ֵ

יוסף ג'יקטילא

.1

בגנת האגוז
וּמ ְשׂ ָכּל
ְבּ ִגנַּת ָה ֱאגוֹז ֻמ ְרגָּשׁ ֻ

יכל
ושׂ ָכּלוֹ ְכּ ֵה ָ
וְ ַה ֶה ְרגֵּשׁ ְל ֻמ ְ

וְ ִסינַי הוּא וְ ַל ַבּת ֵאשׁ ְס ִבי ָביו
אַר ָבּ ָעה ְר ָב ָעיו
וְ הוּא ֻמ ָקּף ְל ְ
אָמנָם ִכּי ְל ַצד ִמזְ ַרח ְפּ ָת ָחיו
וְ ְ
וְ יִ ְשׁ ַלח יָד וְ יִ ַקּח ֵמ ֱאגוֹזָיו

וכּל
ְא ַ
בוֹער וְ לֹא ְב ֵאשׁ י ֻ
וְ הוּא ֵ
וְ ֵאין ֶפּ ַתח ְל ָכל ֶפּ ִתי וְ ָס ָכל
יוּכל
ַעשׂ וְ ַ
ְל ִאישׁ נָבוֹן ֲא ֶשׁר י ַ
ֹאכל
וְ יִ ָשּׁ ֵבר ְק ִל ָפּתוֹ וְ י ַ
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טדרוס אבולעאפיה
באהבה חלתי
.1

.2

וּב ַפח ְצ ִביָּה ַבת ֲע ָרב ִנ ְל ַכּ ְד ִתּי,
ָל ְד ִתּי ְ /
אַה ָבה ַח ְל ִתּי וְ לֹא י ַ
ָבּ ֲ
ַפ ִֹשיֲ ,ע ֵדי ִ /ל ְהיוֹת ְנ ֵק ָבה ַב ֲע ָדהּ ָח ַמ ְד ִתּי –
יה ִאוְּ ָתה נ ְ
ִל ְנֹשֹק ְבּ ִפ ָ
ָכר ֲא ִני ִה ְפ ַס ְד ִתּי!
ֹש ֲא ִני ז ָ
וּב ְֹשִ / -ביל ֶ
ַֹשּ ֶקתִ ,
ִכּי ַה ְנּ ֵקבוֹת ִהיא ְמנ ֶ
אמרה הכי נוד
אָמ ָרהֲ ,ה ִכי נוֹד ָר ְצ ָתה ֵעת ָר ֲא ָתה
ְ

ֹיבה וְ ִה ְל ִבּין ַש ֲֹע ִרי:
ִבי ז ְָר ָקה ֵש ָ

ַא ִני
ַֹש ַחר ְכּ ָבר ָע ָלה ְברֹא ָֹש ְך ,ו ֲ
ֹש ֶמֹש ,וְ זֶה
ָא ֱענֶה :לֹא ֵכןֲ ,א ָבל ֶ
וֶ
אָמ ָרהְ :כּ ָבר ִל ְרדֹּף ֲא ָה ִבים ֵאין ְבּ ָך
ְ
אַריֵה ַל ֲעשֹוֹת ֶח ְפ ֵצ ְך ֲא ִני,
ִגּבּוֹר ְכּ ְ

ָה ִרי.
ָרֹש ז ֳ
ַס ַהר ,וְ ַה ַֹשּ ַחר יְ ג ֵ
יוֹמם ְל ַבל ִתּ ְס ַתּ ְתּ ִרי!
ֻח ֵקּ ְך ְבּעוֹד ָ
יִסכֹּן ְל ָך ִה ָֹשּ ֲא ִרי?
וּמהְ -
כ ַֹחַ ,
ֶח ַלף ַרק ָתּ ֳא ִרי!
ַש ְֹח ִתּי ,וְ ִבי לֹא נ ֱ

ַא ִני ָע ְפ ָרהְ ,לזֹאת
אַתּ ,ו ֲ
נתהֲ :א ִרי ְ
ָע ָ

גּוֹרר ֲא ִני ִעם גּוּר ֲא ִרי!
אָגוּר ְל ִה ְת ֵ

מה מר ונורא
.3

.4

ַע ַלת ַה ֵחןְ ,לזִ ְכרוֹ ֵאין ְמתוֹם ִבּ ְב ָש ִֹרי
דוּד ְך ,י ֲ
נוֹרא יוֹם ְנ ֵ
ַמהַ -מּר וְ ָ
ָארי.
ִה ְש ָֹתּ ְרגוּ ָעלוּ ֲע ֵלי ַצוּ ִ
פע ַמיִ ְך ְבּ ֵעת
אַך ַמהְ -מּאֹד יָפוּ ָ
ְ
צבית חן ואילה שלוחה
נוּחה –
לוּחה ְ /ל ַענּוֹת חוֹ ְֹש ִקים ֵמ ֵאין ְמ ָ
ָלה ְֹש ָ
ְצ ִביַּת ֵחן וְ אַיּ ָ
ָחה –
ֶאנ ָ
ַפ ִֹשי ְב ִח ְֹש ָקהּ נ ֱ
אָמ ִרי ֲ /ה ִכי נ ְ
ָתי ְבּ ְ
ְבּ ָֹש ְמ ָעהּ ֶאת ְתּ ֻלנּ ִ
ָחה!"
ְתה ָה ְרו ָ
יְדידִ ,אם ַצר ְל ָך ִביֲ / ,עזֹב ִח ְֹש ִקי וְ ָהי ָ
יב ְת ִני " ִ
ֱה ִֹש ַ
עלי חשקי יריבוני

.5

.6

יבוּני ְפ ָת ִאים
יְר ִ
ֲע ֵלי ִח ְֹש ִקי ִ
ַחֹשֹבוּן
אַה ָב ִתי ְל ַכבּוֹת י ֲ
וְ ְ
רוּח,
יהם ְכּ ַ
וְ ִהיא ָכ ֵאֹש ,וְ ִד ְב ֵר ֶ

ַא ִני ֵער
בוּני ו ֲ
ַח ְֹש ִ
ָֹשן י ְ
וְ י ֵ
אוֹתהּ ְל ָב ֵער
רוּחי ְלאַט ָ
וּמ ִ
ֵ
רוּח יְ קוֹד ָה ֵאֹש ְתּ ָב ֵער.
וְ ָה ַ

מחושקה מהנשמה
ֻקּ ָחה ִמ ֶצּ ַלע
ַע ָרה ,לֹא ל ְ
ַהנּ ֲ
ֻקּ ָחה
ֵמחוֹ ְֹש ָקהּ ֵמ ַה ְנּ ָֹש ָמה ל ְ
יקהוּ ְד ַבֹש ִמ ֶסּ ַלע?
יכה ְת ִנ ֵ
יקהוּ ְד ַבֹשִ ,ה ָפּ ְלאוֵּ :א ָ
ִמ ַֹשּד ְתּ ִנ ֵ
לשוני נערה

.7

ַע ָרהִ ,תּ ְד ַבּק ְל ִח ִכּי
ֹשוֹני ,נ ֲ
ְל ִ
ידיַ ,ח ְבּ ֵק ִני
יְד ִ
אָמ ֵר ְך ִליִ " :
ְבּ ְ

ְבּ ִב ְג ִדּי ָב ְךְ ,בּ ֵעת לֹא ֶאזְ ֵכּ ֵר ִכי
יְר ִכי!".
וְ ִשֹים נָא י ְָד ָך ַת ַחת ֵ

110

Cole, Dream of the Poem

באהבת נערה
.8

ַע ָרה ֵאין ֵח ְטא וְ אַ ְֹש ָמה  /וְ ֵאין ַרע ַבּ ֲחֹשֹק ֶע ֶלם ְל ַע ְל ָמה,
אַה ַבת נ ֲ
ְבּ ְ
ָפה וְ ַת ָמּה,
ֲא ָבל ָדּת ַל ֲחֹשֹק ָכּל ַבּת ֲע ָר ִבים –  /וְ ִאם לֹא ִת ְהיֶה י ָ
דוֹמית –  /וְ ִאלּוּ ִת ְהיֶה ָב ָרה ְכּ ַח ָמּה.
וְ ִל ְרחֹק ַעד ְמאֹד ִמ ָכּל ֲא ִ
ֹשֹש וְ ִר ְק ָמה:
ֲה ִכי ֶאל ַבּת ֱאדוֹם ֵאין ֵחן ,וְ ִאלּוּ ְ /ת ַכס ֶמ ִֹשי וְ ִת ְל ַבֹּש ֵ
עוּמה,
יה זְ ָ
ֹשוּל ָ
אָתהּ ְבּ ֶ
יה ְמ ֵל ִאים ִטיט וְ ֶח ְלאָה  /וְ ֻט ְמ ָ
ָד ָ
ְבּג ֶ
נוּתהּ ֵלבֲ ,ה ִכי ִהיא ְ /פ ַתיּוּת ַבּ ְזּנוּתַ ,בּל י ְָד ָעה ָמּה.
וְ לֹא יִ ַקּח זְ ָ
הוּמה,
וּמ ִסיר ָכּל ְמ ָ
ֲא ָבל ָכּל ַבּת ֲע ָרב ֵחן ָלהּ וְ י ִֹפי ְ /מ ַל ֵבּב ֵלב ֵ
ֻמּה!
ָהב ְלבוּ ָֹשהְ / ,לרוֹאָהּ ִתּיף ,וְ ִאם ִתּ ְהיֶה ֲער ָ
ְכּ ִאלּוּ ִמ ְֹש ְבּצוֹת ז ָ
וּב ִזּ ָמּה ְמזִ ָמּה,
וּבזְ נוּת ְ /תּבוּנָה ָלהַּ ,
וְ יוֹם ַה ַמּ ֲע ֶשֹה ִתּ ְנ ַעםִ ,
ימה.
ֹאמר" :אָח!" וְ ַה ֵמּת ַחי ְמ ִק ָ
ְבּ ַצוַּאר ָה ֱאנוֹֹש ִתּ ְר ַקע ְבּ ַר ְג ָלהּ  /וְ ת ַ
ֹשר יִ ֵתּן ְֹש ָכ ְבתּוֹ ַבּ ְבּ ֵה ָמה!
אָדם ֲ /א ֶ
דוֹמית הוּא ְכ ָ
ֹשק ֲא ִ
ְלזֹאת חוֹ ֵ
בן שירך אחי

.9

.10

.11

.12

אָחי ,יְלוּד ִא ָֹשּה
יר ָךִ ,
ֶבּןִֹ -ש ְ
ֹשוֹכ ִבים אוֹתוֹ
ירי ְ
וּבנֵי זְ ִמ ַ
ְ

ֶח ָֹשב ,וְ ֵלב ִא ָֹשּה ֱא ֶמת ִלבּוֹ
נְ
קוּעה בוֹ.
ָתד ְתּ ָ
יוֹם יוֹם ,וְ ַהיּ ֵ

אמת כי סיד
אַבנֵי ִגיר ְתּ ַח ֵבּר
ֱא ֶמת ִכּי ִסיד וְ ְ
יר ְך
ירי ְל ִֹש ָ
יכה ַת ֲער ְֹך ִֹש ִ
וְ ֵא ָ
יר ָך ָד ְללוּ וְ ָח ְרבוּ
ַח ֵלי ִֹש ְ
וְ נ ְ

וְ אָנ ִֹכי ֲא ַח ֵבּר ַה ְפּ ִנ ִינים
יִדמוּ ַה ְפּ ִנ ִינים ָל ֲא ָב ִנים
ֲה ְ
ֹשוֹנים
וְ ִכ ְמ ַעט ָקט וְ ָעלוּ ִק ְמּ ִ

ידי,
יְד ִ
יר ְךִ ,
ַח ֵלי ִֹש ָ
ְתּנָה ִלי נ ֲ
ֲה ִכי יָםִֹ -שיר ֲא ִני ,גָּדוֹל ְר ַחב יָד,

ֲא ַֹש ַלּח ַבּ ְנּ ָח ִלים ַמ ֲעי ִָנים
ֹשוֹא ִבים ָכּלָ -ה ֲענ ִָנים.
וּמ ְנהוּ ֲ
ֶ

הלא נשאר בפיך
וּמ ְב ָטא?
יך ִניב ִ
ֲהלֹא ִנ ְֹשאַר ְבּ ִפ ָ
ֹשוֹני
אָכן ְל ִ
ְלֹשוֹנ ְָך ָק ְצ ָרהֵ ,
ירי
ָרנֵי זְ ִמ ַ
ְש ָֹפ ָת ְך ִשֹים ֲע ֵלי ג ְ

רוּטה?
יר ָך ָכ ְל ָתה ְפ ָ
וּמ ִכּיס ִֹש ְ
ִ
רוּטה
ְכּמוֹ ֶח ֶרב ֱא ֵלי ֶט ַבח ְמ ָ
ֶרת ,וְ אָֹשֹל ָלהּ וְ ָל ְק ָטה
ְמ ַחזּ ֶ

וְ אַלוֶה ָלהּ ֲע ִל ַיּת ִֹשיר ְק ַטנָּה
יע ְצ ָך :אַל ַתּ ֲע ֶשֹה ִעם
ֲא ָבל ִא ָ

וּמ ָטּה
ֹש ְל ָחן ִ
אָשֹים ְל ָך ֻ
וְ ָשֹם ִ
אַתּ ַח ָלֹּשְ ,ק ָט ָטה.
ֱאנוֹֹש ִגּבּוֹר ,וְ ְ

סברתך שריקות העדרים
ְס ָב ָר ָת ְך ְֹש ִריקוֹת ָה ֲע ָד ִרים
אַך ְתֹּ ַשו ָדּ ָבר ְל ָה ְפכּוֹ
ְתּ ָפ ֵרֹש – ְ

מוֹרים?
סוּסים ֱהיִ ְת ָחרוּ ֲח ִ
וְ ֶאתִ -
ַה ָל ָכה ַכּ ֲא ֵח ִרים
תוֹרה – ו ֲ
וְ ֶ

ֻלּה
ַּל ָתּ ְך ְבּ ָח ְכ ָמ ִתי ְמג ָ
וְ ִאו ְ
סוֹפ ִרים ִל ְלמֹד ְתּ ָמ ֵאן
וּמ ִפּי ְ
ִ

וְ ִנ ְר ִאים ַבּ ֲה ָפ ִכים ַה ְדּ ָב ִרים
וּמ ִבין ֵא ְינ ָך ִמ ִפּי ְס ָפ ִרים.
ֵ
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.13

בשוא אמונה ראתה
ָקם
ַבּ ָֹשּוְ א ֱאמוּנָה ָר ֲא ָתה נ ָ
אתי
אתי ְל ָֹש ְר ֶת ָך ,וְ ֵה ֵב ִ
ָבּ ִ

אַל ָפ ְנ ְס ְל ֶמ ֶל ְך ָקם
ִמיּוֹם דּוֹן ְ
ֻקּם
הוֹד ְך ,בּוֹ זְ ִמיר ר ָ
ִמזְ ָרק ְל ָ

ֹשר ִצוָּה ֲאדֹנָי ָכּל-
ִכּי ַכ ֲא ֶ

.14

15א.

יקם.
ַע ֶלה ֵר ָ
ֶרגֶל ְל ִב ְל ִתּי י ֲ

תשימני בעין מלכי
ֹימ ִני ְב ֵעין ַמ ְל ִכּי ְל ַר ְח ִמים
ְתּ ִש ֵ
צוּקי
רוֹתי וְ ַ
ֹאמר ַדּי ְל ָצ ַ
וְ ת ַ
תבּ ֵשֹּר וְ א ַֹמר" :קוֹל ְמ ַב ֵשֹּר!"
וְ ֶא ַ

אַה ָב ִתי וְ ִח ְֹש ִקי
וְ ַהט ִלבּוֹ ְל ְ
ְכּ ִצ ְד ָק ְך ִתּ ְג ְמ ֵל ִני ,לֹא ְכ ִצ ְד ִקי
סוּקי
ֹשוֹאל ַמאי ְפּ ִ
וּמאי נָאווּ ְל ֵ
ַ

וְ ָהאָדוֹן יְ ַצוֶּה ַל ֲע ָב ָדיו
בוֹאוּני ,וְ ֶא ְר ֶאה
ִ
וּמ ָכּלַ -צד יְ
ִ

ְל ָה ִטיל ָכלְ -רכוֹּש יֶֹש-לוֹ ְב ֵחי ִקי
וְ ִהנֵּה ִאיֹש ְצרוֹר ַכּספּוֹ ְבּ ַש ִֹקּי.

חי אהבה
אוֹה ִבים
אַה ָבהִ ,צ ֳפּ ִרים ,עוּפוּ ֱא ֵלי ֲ
ֵחי ֲ

תּוֹך בּוֹר ְכּלוּא
כּוֹא ִבים ְ
וּשֹאוּ ְֹשלוֹם ֲ
ְ
יוֹ ְֹש ִבים
ֹשוֹא ִבים
אוֹכ ִלים ֲ
ֶל ֶחם ְדּ ָמעוֹת וְ ַדם ֵלב ְ

ֹאמרוּ ִכּי ְר ֵע ִבים ֵהם ְצ ֵמ ִאיםֲ ,א ָבל
ִבּי! תּ ְ
וּבין
ֵפלֵ ,
יוֹ ְֹש ִבים בּבוֹר ַמ ֲא ֵפל ָֹש ָפל ְכּנ ֶ
ֹשם
ֹשר לֹא ִנ ְק ְראוּ עוֹד ְבּ ֵ
ַחיּוֹת ְק ַטנּוֹת ֲא ֶ

ֹשוֹכ ִבים
לוֹה ִטים ְ
ַפּ ְרעוֹֹש וְ יִ תּוֹֹש וְ ִכ ִנּים ֲ
ִמ ְֹש ַתּ ְק ְֹש ִקין ָֹשם ְכּמוֹ חוֹ ְֹש ִקים ְבּ ֵעת
עוֹג ִבים
ְ
אוֹר ִבים
ֶפֹש וְ גוּף ְ
ַח ָדּו ֲע ֵלי נ ֶ
ַע ְכ ָבּר ,וְ י ְ

ֹשּוֹט ִרים
אָצים ,וְ ַה ְ
ֲרים ִ
נּוֹג ִֹשים צוֹר ִ
ַה ְ

עוֹר ִבים.
ֻצוּוּ ְל ַבל יִ ְתּנוּ ֶל ֶחם וְ ָה ְ

ַחרֹק
ֹשן י ֲ
בוֹרה ָֹשם ,וְ ֵ
יִ ְֹשרֹק זְ בוּב ַל ְדּ ָ

זמן בוגד
ב.

זְ ַמן בּוֹגֵד ְנ ָתנ ִַני ְבּ ַמ ְא ָסר
טוֹבים וְ ַצ ִחים
וְ ַכ ָמּה ַמ ֲע ִנים ִ

וְ ִצ ְפ ַצ ְפ ִתּי ְכמוֹ ָעגוּר ְבּ ִמ ְכ ָמר
אָמ ְר ִתּי וְ א ַֹמר.
אוֹמר וְ ַ
ֲא ִני ֵ

טמאים השכבו עמי
ג.

יהם וְ ַר ְג ַלי ַבּ ְכּ ָב ִלים.
ְט ֵמ ִאים ָה ְֹש ְכּבוּ ִע ִמּיֲ ,ע ֵר ִלים  /וְ ַר ְג ֵל ֶ
ילים!
ַכּאי וְ ַד ָי ַני ֲעוִ ִ
ְדּ ָר ַכי ַה ְזּ ָמן ִעוָּה ְבּ ִלי ֵח ְטא – ֲ /א ִני ז ַ
וּה ְנ ָב ִלים,
יבה ְ /ס ָמ ַכ ְת ִני— ְכּ ָבשׁ ַ
רוּח ְנ ִד ָ
אָביְ ,ר ֵאה ַ
ְר ֵאהִ ,
ֻלּה—  /וְ ֵאין ַמ ְחזִ יר ֲא ֵב ָדה ַל ְבּ ָע ִלים.
יה ְגד ָ
אָב ָדה ִמ ְבּ ָע ֶל ָ
וְ ְ
יה ְשׁ ָפ ִלים!
וּמ ְג ִבּ ַ
ירים ְ /כּטוֹב ִשׁ ְמ ָךַ ,
מוֹציא ֲא ִס ִ
ֶהיֵה ִ
ְס ַלח נָא ,ו ְ
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טבעותי אם נפלו
ד.

עוֹתי!
הוֹדי ְברֹב ַט ְבּ ַ
עוֹתי ִ /נ ְֹש ֲארוֵּ ,אין ִ
ָפלוּ – ֶא ְצ ְבּ ַ
עוֹתי ִאם נ ְ
ַט ְבּ ַ
בוֹתי.
ַח ַלת ֲא ַ
הוֹרי וְ נ ְ
ֹֻשּת ַ
יְק ָרה  /זֹאת יְ ר ַ
ֶפֹש ָ
ומ ְש ָֹרה עוֹד ִלי ,וְ נ ֶ
ָדּת ִ
לוֹתי,
אַך ְבּ ֶח ְסרוֹן ִכּיס ָח ְסרוּ ִמ ְפ ֲע ַ
ַרב ְפּ ָע ִלים ִל ִבּי ,וְ טוֹב ַמ ֲע ָל ִליםְ / ,
ָמים ְמ ָֹש ְר ַתי.
יְהי עוֹד זְ ָמן וְ י ִ
ֹשהוּא ,וְ יִ ְהיֶה ,וְ ָהיָה ִ /כּי ִ
ַא ַקו יָהּ ֶ
וֲ
צוֹניַ / ,עד ְל ָמ ַתי י ְִג ַבּר ְכּ ִסיל? ַעד ְל ָמ ַתי?
צוֹנך ְר ִ
ַס ְמּ ֵכ ִני ,יָהִּ ,כּי ְר ָ

.16

זמן חושב להטביעי
צוּפי
יעי ְב ִ
ֹשב ְל ַה ְט ִבּ ִ
זְ ַמן חוֹ ֵ
ֶא ָסף וְ הוֹן ָסף
וְ לֹא ַדי לוֹ ְבּ ֵבן נ ְ

צוּפי
מוֹס ְך ְבּ ִ
ֲע ֵלי ָפנַי ,וְ רוֹש ֵ
גוּפי
ֲע ֵדי ֵה ֵחל ְֹשל ַֹח יָד ְבּ ִ

בוֹתיו
אָפר ֲא ִני ָכלַ -מ ְח ְֹש ָ
ֲא ָבל ֵ

יוֹצ ִרי ִפי.
ְבּ ִה ָמּ ֵלא ְת ִה ַלּת ְ

טיט יגרשו
.17

אַך ַה ְפּ ִנ ִינים ַבּ ְמּצוֹלוֹת ָצלֲלוּ –
ַעלוְּ / ,
ִטיט יִ ְג ְרֹשוּ ֵמי יָם וְ ֶר ֶפֹש י ֲ
ָֹש ְפּלוּ.
יְק ִרים י ְ
וּב ֵכן ְכּרוּם זֻלּוּת ָ
ֲלים ְ /
ֶדּ ֶר ְך זְ ָמן ֶכּן הוּא ְל ַה ְעלוֹת זוֹל ִ
ָרעוֹת וְ טוֹבוֹת ַה ְזּ ָמן ִמ ְת ַה ְפּכוֹתַ / ,החוֹ ְֹש ִבים ִכּי ֵהם ְתּ ִמידוֹת – ָס ְכלוּ,
אוּלי" אוֹ ְב"לוּ" –
ַפֹשוֹ ְבּ" ַ
ְה ֵתּל ַבּ ְזּ ָמן  /וִ י ַֹש ֲע ַֹשע נ ְ
ֹשר ְתּבוּנָה בוֹ י ַ
ַא ֶ
וְ
ַעלוּ!
ַח ֵס ִרים י ֲ
ימים ו ֲ
וּבם  /י ְֵרדוּ ְת ִמ ִ
סוֹף סוֹף ְבּ ַֹש ַחק מֹאזְ נַיִ ם יֵֹשָ ,

.18

.19

לבן עמרם נתנני
ְל ֶבןַ -ע ְמ ָרם ְנ ָתנ ִַני ֲאזַי ֵאל

מוּאל
וְ ַהנּ ִָגיד ְכּ ָת ַב ִניְֹ ,ש ֵ

ְֹשנַת ֵה"ן ַח"ף ְכּ ָת ַב ִני ְביָדוֹ
וּמיָּד
ָדע ֱאנוֹֹש ֶע ְר ִכּיִ ,
וְ לֹא י ַ
ְהוּדה ַה ְקּ ָה ִתי
וט ְדרוֹס ֶבּן-י ָ
ַ

ְר ָק ַמ ִני ְכמוֹ ִר ְק ַמת ְבּ ַצ ְל ֵאל
ֹשוֹאל
דוֹרֹש וְ ֵ
ְליָד ַס ְר ִתּיְ ,בּ ִלי ֵ
גוֹאל.
ְֹשנַת ַה"ס ָבּא וְ ָהיָה ִלי ְל ֵ

זמן שם מותה
זְ ַמן ָשֹם ָמוְ ָתה ִמ ְֹש ַטח ֲח ָר ִמים

ְקוּמים
וְ ָֹשם יִ ָתּ ְפסוּ ָכלַ -הי ִ

יִד ֶכּה,
ַֹש ִפּיל ,וְ זֶה י ִָרים ,וְ ְ
וְ זֶה י ְ
ַע ֶשֹה ַבּכֹּל ְכּ ַמ ְע ֵשֹה
וְ יוֹם יוֹם י ֲ
וְ ַסם ָמוֶת ְבּ ִסירוֹ ָשֹם ,וְ ַכ ָמּה
עוּמיםִ ,ציר וְ ִחיל גַּם
ָמיו זְ ִ
וְ רֹב י ָ

צוּמים
ָפל ַבּ ֲע ִ
וְ יָֹש ַֹח ,וְ נ ַ
תוֹמים
פוֹטרוֹפּוֹס ְבּ ִנ ְכ ֵסי ַה ְי ִ
ֲא ְ
ְנ ָח ִֹשים ַבּ ֲערוּגוֹת ַה ְבּ ָש ִֹמים
ימים
ָפלוּ לוֹ ַב ְנּ ִע ִ
ֲח ָב ִלים נ ְ

ימים ָכּלְ -נ ָה ָרה
וְ ָע ִבים ַמ ֲע ִל ִ
ַחת ְמלוֹא ַכף
וְ ֵאין בּוֹ ֶל ֱאנוֹֹש נ ַ
נוּחה ַל ֲח ַכם ֵלב
וּבוֹ ֵאין יוֹם ְמ ָ
וּמ ְק ֵרה זֶה ְכ ִמ ְק ֵרה זֶה ,וּמוֹת זֶה
ִ

ֶֹשם וְ יֵֹש ַכּ ָמּה ְר ָע ִמים
וְ ֵאין גּ ֶ
ימים
וּפ ַחד ַרב וְ ֵא ִ
ְבּ ִלי ָע ָמל ַ
וְ לֹא נ ַֹח ְל ִאיֹש ַצ ִדּיק וְ ָת ִמים
ַח ָכ ִמים
ילים ו ֲ
ְכמוֹ מוֹת זֶהְ ,כּ ִס ִ

נוֹראֲ ,ע ִלילוֹת ִנ ְת ְכּנוּ לוֹ
וְ ֵאל ָ
וְ ָרזֵי ַמ ֲע ָשֹיו ֵאין ִמי יְ ִבינֵם
וּב ְמ ִג ַלּת ְס ָת ִרים ֵאין ְל ַה ְר ֵהר
ִ

צוּמים
ַע ִ
דוֹלים ו ֲ
וּמ ְפ ָע ָליו ְגּ ִ
ִ
ְכּ ֶב ֶטן ַה ְמּ ֵלאָה ַבּ ֲע ָצ ִמים
תוּמים.
ַח ִ
תוּמים ו ֲ
וּב ְד ָב ִרים ְס ִ
ִ
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לפלגות היא מתחלקת
ִל ְפ ַלגּוֹת ִהיא ִמ ְת ַח ֶלּ ֶקת
ֹשּ ֶמן ַהטּוֹב ַעל ַהרֹאֹש
ַכּ ֶ

חוֹל ָקן:
ֹיבהִ ,הנּ ִֵני ְ
ַה ֵשּ ָ
ָקן.
יוֹרד ַעל ַהזּ ָ
וּכ ִריר ֵ
ְ

טשו עלי נשרי אמת
.21

תּוֹרי
ָטשֹוּ ֲע ֵלי ִנ ְֹש ֵרי ֱא ֶמת ֵ
וּל ָכל-
ָדּ ַר ְך זְ ַמן ַק ְֹשתּוֹ ְבּאַףְ ,
ילים בּוֹ ֲא ָבל ַֹשח רוּם
ָרמוּ ְכ ִס ִ
וּב ֵכן וְ ָל ֵכן ָכּלְ -בּנֵי ַהדּוֹר
ְ

מוֹרה
סוֹרר וְ גַם ֶ
ָעוֶלְ ,בּדוֹר ֵ
מוֹרה
ַמ ְש ִֹכּיל ְבּ ִח ָצּיו יוֹם ְבּיוֹם ֶ
מוֹרה
וּבין ֶ
ֹשר ֵדּ ָעה ִ
ָכּלִ -איֹש ֲא ֶ
יוֹד ִעים וְ לֹא "אַ ְֹש ֵרי"
ֵאינָם " ְֹש ַמע" ְ

ֵס ֶפר וְ ִספּוּר ָס ְכלוּ כֹּלַ ,מה-

ִתּ ְֹשאַל ֲע ֵלי " ִס ְפ ָרא" וְ ַעל " ִס ְפ ֵרי".

טוו שעפי
.22

ָמן
אַרג ָ
ָטווּ ְש ִֹע ַפּי ְתּ ֵכ ֶלת ִֹשיר וְ ְ
ָדּ ֵרי זְ ִמיר ַבּ ֲענָק ִל ְֹשמוֹ ֲא ַמ ֵלּא ,וְ חֹק
ָעמוֹ
ַרחוּם וְ ַחנּוּן ְֹשמוֵֹ ,אין ֵקץ ְלרֹב נ ֳ
ַענֶה:
ַענֶה ֶא ְק ָרא ,וְ הוּא י ֲ
ַא ִני ְב ֵלב נ ֲ
וְ

אָרגָה ָמן
ֹשוֹני צוּף ,וְ ְ
ָל ֵאל ,וְ ָר ְק ָמה ְל ִ
אָמן
ִע ְניָן ֲע ַרב ִניבֲ ,ח ָל ִאים ַמ ֲע ֵשֹה ָ
ִסּ ֵפר וְ ִאם יִ ָמּן?
נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֲהי ָ
ֶא ָמן
מוֹפת וְ אוֹת נ ְ
ִה ְת ַבּ ְשּ ָֹרהֵ ,הא ְל ָך ֵ

חדּ ָך ,קוּם ְל ָךַ ,ט ְדרוֹס ,וְ ַדע ִכּי ְל ָך עוֹד יִ ְהיֶה ַב ְזּ ַמן ָֹש ָעה וְ ֵעת וּזְ ָמן.
ָסף ַפּ ְ
טוב לי וישר הוא
.23

.24

ֵיתי
ָֹשר הוּא ֲה ִכי ֻענּ ִ
טוֹב ִלי וְ י ָ
ַדּ ְר ֵכי ְג ֻא ָלּ ִתי ְפ ָע ַלי ִס ְלּפוּ
יתי ְרדֹף ַה ְב ֵלי זְ ַמן
ַר ְצ ִתּי וְ ָר ִצ ִ
בוֹאי ַל ֲעבֹר
עוֹלם זֶה ְבּ ִ
ַא ִני – ְבּ ָ
וְ

ֵיתי
ֹשר ֻצוּ ִ
ִכּי ֵאין ְפּ ָע ַלי ַכּ ֲא ֶ
ֵאתי
ַפ ִֹשי וְ טוֹב ָשֹנ ִ
אָה ָבה נ ְ
ַרע ֲ
יתי
ֹשר ִנ ְד ֵמ ִ
פוּני ַעד ֲא ֶ
ַיִּר ְדּ ִ
ו ְ
אתי
בוֹאי ֵצ ִ
ִמי יִ ְתּנ ִֵני עוֹד ְכּ ִ

ַס ָלּח וְ טוֹבֵ ,אין ִלי ְל ַבד ֵבּית ִֹשיר ְל ָך

אתי.
יתי ְל ָך ֵה ֵב ִ
ָק ְר ָבּן ,וְ ֵהא ֵב ִ

טמאה וטהרה
אַחת
ַח ְֹש ָבה ַ
ֻט ְמאָה וְ ָט ְה ָרה נ ְ
ָקר ,וִ ְנ ְֹש ַתּנּוּ
ַדּלּוּ ְבנֵי י ָ
ַרבּוּ ְתֹשוּאוֹת ,זֶה ְל ָך אוֹתִ ,כּי

ַכּיּוֹם ,וְ ַהדּוֹר ָֹשב מאֹד ָמ ְֹש ָחת
ִס ְד ֵרי ְב ֵרא ִֹשיתָֹ ,שב זְ בוּל ָֹש ַחת
תוֹך ָפּ ַחת
ִנ ְֹש ָמר – ְבּ ַפח יִ פֹּל ְבּ ְ

ַא ִני ְלזֹאת א ַֹמר ְבּ ֵעין ִש ְֹכ ִלי:
וְ
סוֹף סוֹף ֲהלֹא ַהכֹּל ְבּיַד ָה ֵאל

נוֹכ ַחת
ַפ ִֹשיְ ,ר ִאי ֶאת-כֹּל וְ ָ
נְ
אַל ַתּ ֲערֹץַ ,ט ְדרוֹס ,וְ אַל ֵתּ ָחת.
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הירנו צעירים לשעירים
.25

צוּרים?
ירים  /וְ לֹא אָרֹן ְל ֵאל ָכּל ַהיְ ִ
ירים ַל ְשּ ִֹע ִ
ֲה ָירֹנּוּ ְצ ִע ִ
ֲהיָקוּמוּ ֲחצוֹת ַליִל וְ ַֹש ַחר ְ /ללֹא ָד ָבר וְ ִלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים –
וְ לֹא אָקוּם ֲא ִני ָל ִֹשיר ְל ֵאל ַחי  /יְ סוֹד ַהכֹּל וְ סוֹד ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים?
וּמ ִרים,
ְל ָב ִבי ,קוּם וְ ַה ֵלּל ַל ֲאדֹנָי ֲ /אדוֹן ַתּ ַחת וְ רוֹםַ ,מ ְֹש ִפּיל ֵ
וּבוֹאָה נָא ְב ֶא ֶרץ-צוּףְ -מ ָֹש ִלים  /וְ יַם-צוּףַ -מ ֲא ָמר ִתּ ְגזֹר גּז ִָרים
ירים –
תוֹדה לוֹ ְבּ ִש ְֹמ ָחה גַּם ְבּ ִֹש ִ
וְ ַת ְער ְֹך לוֹ ְתּ ִה ָלּה יוֹם וְ ַלי ְָלה  /וְ ֶ
ידים ְ /ל ָך ִכּי ִמ ְפּ ִנ ִינים ֵהם יְ ָק ִרים.
ֹשוֹמ ִעים ֵהם ֵהם ְמ ִע ִ
ְ
ֹשר ָכּל
ֲא ֶ
ַע ִביד ֶמ ֶל ְך וְ ָש ִֹרים,
וְ ָע ְב ֵדהוּ ְב ֵלב ָֹש ֵלם ,וְ ַדע ִכּי ְ /ל ֶח ְפ ָצ ְך י ֲ
י ְָרא אוֹתוֹ וְ ִה ָֹשּ ֵען ְבּ ַח ְסדּוֹ  /וְ ֶרוַח ִתּ ְמ ְצאָה ֵבּין ַה ְמּ ָצ ִרים.
וּמ ְק ִרים,
וְ אַל ַתּ ְא ֵמן ְל ָך ִבזְ ָמן ,וְ ז ְָכ ָרה ֲ /ה ִכי ָכל ַה ְזּ ָמן – קוֹרוֹת ִ
בוֹרים.
ֹשר ַתּ ֲע ֶשֹינָה ַה ְדּ ִ
וּמר בּוֹ  /וְ ַכ ְא ֶ
ְר ֵאה ִכּי ַה ְזּ ָמן – ָמתוֹק ַ
אשמח בכוסי

.26

אָשֹישֹ
כוֹסי וְ ִ
ֶא ְש ַֹמח ְבּ ִ
ֶא ְֹש ַמע זְ ִמיר תֹּר וְ קוֹל ִסיס

ֵא ֵרד וְ אָבוֹא ְלג ִַנּי
ֹשוֹני.
ִכּי אָז ְתּ ַרנֵּן ְל ִ

ִדּ ְב ֵרי ֲא ָה ַבי ֲא ָב ֵרר
ֹשוֹרר
ַע ַלת ֵחן ֲא ֵ
ִעם י ֲ
עוֹרר
וּזְ ִמיר ְבּ ַפ ְר ֵדּס ֲא ֵ
וּכ ִסיס וְ ָעגוּר ֲע ֵלי ִציץ
ְ

ַעל אַף ְמ ַקנֵּא וְ ִנ ְרגָּן
ֶל ְחיָהּ ְכּ ַס ַהר וְ אַגָּן
תוֹך ַגּן
ֶא ְפ ַתּח ְש ָֹפ ַתי ְבּ ְ
נוּני.
ַע ִ
אָ ִֹשיר וְ ֵהם י ֲ

ִמזְ ָרק ֲא ַֹשו ַעל י ְִמ ִיני
מוֹני
אָרח ְבּמֹר ִק ְנּ ִ
ַ

ֹאלי
ַע ָלה ַעל ְשֹמ ִ
וּלי ֲ
ְ
א ַֹכל ְמ ֻבֹ ָשּל וְ ָצ ִלי

ילי
אָעיר ֲח ִל ִ
ֶא ְֹש ֶתּה ,וְ ִ
ֵיני
אָמֹץ ְש ָֹפ ָתהּ וְ י ִ
אוֹני.
ַעד ִכּי ֲא ַרו ִצ ְמּ ִ
אָריק וְ ֵא ְֹש ְתּ רֹק וְ ָע ִסיס
ִ
יביםְ ,ל ַמ ַען
אוֹמ ִרים ְמ ִר ִ
ְ
ַען
יך ָבּ ְךְ ,גּ ִבירַ ,בּת ְכּנ ַ
ֵא ְ
אַען:
יבם וְ ַ
ַא ִני ֲא ִֹש ֵ
וֲ
אַה ָבה הוּא ֱא ֶמת ִציץ
עֹל ֲ

ֶא ְמרֹד ְבּ ִח ְֹש ָקהּ וְ ֶא ְמעֹל:
ַתּ ְע ֶשֹה ְכּ ֶח ְפ ָצהּ וְ ִת ְפעֹל?
אַה ָב ָתהּ ְכּמוֹ עֹל –
ִאם ֲ
רוֹני.
ִמ ְצ ִחיֲ ,ע ָנק ַצוְּ ִ

ילי
ִתּ ְמנַע ֲח ָפ ַצי ְכּ ִכ ַ

ָדיב ְדּ ָמ ַעי
ֶא ְבזֹר ְכּנ ִ

אוּלי
ָעי וְ ַ
אַר ֶאה ְנג ַ
ְ
אַח ַלי
ַס ְפ ִתּי ְב ִח ְֹש ָקהּ וְ ְ
ָציץ
ֶע ָלם ,וְ י ִ
ֶא ְהיֶה ְכנ ְ

ָעי
ֹשוּרהּ ְנג ַ
ַתּ ְחמֹל ְבּ ָ
ֶא ַדּל ֲע ֵדי ִכי ְל ֵר ַעי –
ֶחז ִֵני.
צוֹפה וְ לֹא י ֱ
ֶ
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מוּלי
ַע ָלהְֹ ,ש ִבי נָא ְל ִ
יְ
יראָה ִלי
ַתּ ֲענֶהִ :א ְ
וַ
ָוא ְֹמ ָרהֵ :הן ְבּ ַמ ְח ִלי
אכ'ץ
ַאן ַש ַכ' ַץ ִפ ַיּ ַש ִ
וִ

יך ְכּ ֵא ִבי
ִר ְפ ִאי ְברֹק ִפּ ְ
יבי
ֶך ְמ ִר ִ
ֶחז ָ
ֶפּן י ֱ
ַס ְפ ִתּי ,וְ גוּף ֵאין ְכּ ָבר ִבּי
אני.
ַר ִ
ִמן אַלנֻּחוּל ַלם י ָ

נחום

.1

הסתו ארח
אָרח ַמ ֲע ָצ ִבי,
אָרח – ַ /
ַה ְסּ ָתו ַ
ֵעץ ְפּ ִרי ָפ ַרח – ָ /פּ ַרח ִגּיל ְל ָב ִבי.
ַח ָדּו ַה ְנּ ָר ִדים,
יח  /י ְ
ָתנוּ ֵר ַ
נְ
ָדים,
ָצץ וְ ָצ ֵמ ַח ַ /פּ ְר ֵדּס ַה ְמּג ִ
ידים.
יְד ִ
ָשֹשֹ וְ ָש ֵֹמ ַח ָ /בּ ֵהם ֵלב ִ
לוּבי,
ֹשוּבְ ,צ ִבי ֻמ ָדּחָ / ,בּ ַרח ִמ ְכּ ִ
ֵיני ִעם ֲח ָל ִבי!
בּוֹאְֹ ,ש ֵתה ֶר ַקח  /י ִ
ָח ְלפוּ תוּגוֹת  /יוֹם ָח ְלפוּ ֲערוּגוֹת,
ַבּ ֲה ַדס סוּגוֹת ִ /בּ ְר ָקמוֹת ֲארוּגוֹת,
ִמ ְבּ ִלי פוּגוֹת  /נָסוּ ַה ְדּאָגוֹת,
יבי,
נוֹטפוֹת מֹר ְס ִב ִ
ִמ ְג ְדּלוֹת ֶמ ְר ָקח ְ /
ָה ֱאגוֹז – ָס ַרח ָ /דּ ְליוֹ ַעל ְמ ִס ִבּי.
ַע ֵצי ֶח ְמ ָדּה  /נָטוּ ֵבּין ְצ ָל ִלים,
וֲ
ָמין ֲא ָה ִלים,
ִמ ְשֹמֹאל ִק ָדּהִ / ,מיּ ִ
ילים,
וּכ ַמ ְע ֵשֹה ְג ִל ִ
כּוֹס ְכּ ֵעין ִפּ ְט ָדה ְ /
יבי –
סוּך ֵמ ְר ִב ִ
יֵין ְכּ ֵעין ֶא ְק ָדּח ָ /מ ְ
ִריֹש וְ אוֹן ֶא ְֹש ַכּח ַ /ה ָטּמוּן ְבּ ֻח ִבּי.
רוֹעה ֵבּין ֳע ָפ ִרים,
ַמה ְלּדוֹדָ ,היָה ֶ /
ַל ֲעזֹב ִק ְריָהִ / ,ל ְֹשכֹּן ֵבּין יְ ָע ִרים?
ירים,
בּוֹא ְל ֵחיק ַר ְעיָהַ / ,תּ ְעטֹף ָל ְך ְבּ ִֹש ִ
ַה ֲע ֵלה ,דּוֹד ַצחִ / ,לי ֵנר ַמ ֲע ָר ִבי,
יבי!
ָבּ ְךְ ,כּרוּב ִמ ְמ ַשׁח / ,יִ גַּהּ אוֹר ְֹש ִב ִ
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אברהם הבדרשי
אלכסנדר לריב
.1

רוֹתן ֲע ֵרבוֹת:
ָֹשים ְבּ ֵצאתוֹ  /יְ ָעצוּהוּ ְבּ ִא ְמ ָ
ֲא ֶל ְכ ַס ְנ ֶדּר ְל ִריב נ ִ
ֻצּח ִמ ְנּ ֵקבוֹת!
נוּך – ְתּנ ַ
ַצּחְ / ,נ ַצ ְח ָ
ְנ ֵקבוֹת – ִאם ְנ ַצ ְח ָתּנוּ – ְתּנ ַ
בת שירך היתה גברת

.2

יר ָך ָהיְ ָתה ְג ֶב ֶרתִ ,אם ְלאַט ִ /תּ ְצ ַעד וְ לֹא ִת ְב ַחר ְכּזוֹנוֹת ֶרגֶֹש.
ַבּת ִֹש ְ
ילגֶֹש!
אָה ָלהּ ַ /תּ ְֹש ִבּית וְ ִת ְמנַע – ָה ְי ָתה ִפ ֶ
וּבין ֵמ ֳ
מוּסר ִ
ֹשר ָ
אַך ֵמ ֲא ֶ
ְ

.3

למותו יעלזו
וּב ָכה ַה ְבּ ֶד ְר ִֹשי ַעל ְל ָח ָציו:
ַעלוֹזוּ ָכּל ְֹש ֵכנָיו – ָ /
ְלמוֹתוֹ י ֲ
ַצּיב ְכּ ַמ ָטּ ָרה ְל ִח ָצּיו!?
וּמי י ִ
ירי? ִ /
ְבּמוֹת יִ ְצ ָחק ְבּ ִמי יִ ְצ ָחק זְ ִמ ִ
מסבות טוב ורע

.4

ְמ ִסבּוֹת טוֹב וְ ַרע ָֹש ַקל ְל ָב ִבי ְ /בּמֹאזְ נֵי יוֹם וְ ֵליל ַקיִ ץ וְ ח ֶֹרף –
יוּכל ְל ָח ֵרף!
ֹשוֹרר ְ /בּיוֹם יִ ְשֹנָא וְ לֹא ַ
וְ ֵאין ָר ָעה ְכּמוֹ ָר ַעת ְמ ֵ

יצחק הגרני

.1

מידעי לנגן
ֻד ַעי ְל ַנגֵּן טוֹב וְ ָל ִֹשיר
ְמי ָ

נּוֹרי ְלכוֹנֵן טוֹב וְ ִל ְקשׁוֹר
וְ ִכ ִ

תוֹרוּני וְ ָל ָמּה ֶאת יְ ָת ַרי
ִ
ֲה
ֲע ֵלהָ ,גֹּ ְר ִניְ ,צ ַעק ָח ָמס וְ ִת ְנ ַהק
מוֹך ֶפּ ֶל ְך ְבּ ַכ ִפּי
ינוּני ְת ְ
ֲה ִב ִ

ַפּצוּ וְ כוֹנ ְַנ ִתּים ְבּ ִמישׁוֹר
ְתּנ ְ
ְכּ ֶפ ֶרא ִבּ ְכלוֹת ֶדּ ֶשׁא ְכמוֹ שׁוֹר
יך י ִָדי ֶא ְשׁ ַלח ְבּ ִכשׁוֹר.
וְ ֵא ְ

לחשקי הנני הולך
.2

הוֹל ְך ְל ַתנּוֹת / ,וְ קוֹל ֻתּ ִפּי ְכּ ָבר ָֹש ַבת ְל ַענּוֹת.
ְל ִח ְֹש ִקי ִה ְנ ִני ֵ
ַעווֹנוֹת !
יצי / – ,וְ ַכ ָמּה ִלי ֲח ָט ִאים ו ֲ
ְפּ ָֹש ַעי ָמ ְנעוּ ַהטּוֹבְ ,מ ִל ַ
בּוֹכים וְ ִקינוֹת –
ָבי – ְלקוֹל ִ
חוֹלי  /וְ עוּג ִ
ֶה ַפ ְך כּנּוֹר ְמ ִ
ְל ֶא ְב ִלי נ ֱ
וּמנוֹת.
אָפס ַמ ֲאוַיִּ י  /וְ י ְִכלוּ ַמ ְתּנוֹת ַה ֵחן ָ
ְכּתֹם ִח ְֹש ִקי וְ ֵ
רוּח ְמ ַר ֶח ֶפת ְבּגַנּוֹת
וְ ַהיּוֹם ַרד וְ נָסוּ ַה ְצּ ָל ִלים  /וְ ֵאין ַ
וּמה ִשּ ְֹב ִרי ְכּ ַעיִר ֶבּן ֲאתוֹנוֹת?
מוּתה – ַ /
ימ ָתה ְבּ ִל ִבּי ִמ ְתּ ָ
וְ ֵא ָ
מוֹסדוֹת ֵתּ ֵבל י ְַל ֵהט  /וְ ִת ְֹשכֹּנָּה ֲע ֵלי ִק ְב ִרי ֲענָנוֹת.
וְ ִח ְֹש ִקי ְ
עוֹד ִנּי ְבּ ַע ְלמוּת –  /וְ ִא ִתּי י ְֵרדוּ ִל ְֹשאוֹל ְתּלֻנּוֹת.
וְ ִאם אָמוּת וְ ֶ
רוֹדף ֲח ָֹש ִקים  /וְ ִנ ְמ ַֹש ְל ִתּי ְכּת ֶֹפת ַבּ ְמּ ִדינוֹת –
ְל ָפ ִנים ֶא ְהיֶה ֵ
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ֶע ְדּרוּ ָב ֶהם ֱאמוּנוֹת.
ֶה ְפּכוּ ָע ַלי ְל ַמ ְֹש ִחית ֲ /א ָה ִבים נ ְ
וְ ַע ָתּה נ ְ
רוּקי ֲע ִדינוֹת,
רוֹכל יְ ִביאוּן ֲ /ע ַפר ִק ְב ִרי ְל ַת ְמ ֵ
וּמ ֶמּ ְר ָחק ְל ָכל ֵ
ִ
וּבנוֹת,
רוֹני ַל ֲע ָקרוֹת – ֲ /אזַי ֵתּ ַל ְדנָה ָב ִנים ָ
ֹשי ֲא ִ
וּמ ַקּ ְר ֵ
ִ
יִר ְקחוּנָה  /וְ ִא ֵלּם – ַל ֲהגוֹת ִֹש ְב ִעים ְלֹשוֹנוֹת,
וְ ִר ָמּ ִתי ְל ִע ֵלּג ְ
ֵיטיבוּ ְבּ ֵאין נוֹגֵן ְנ ִגינוֹת,
רוֹתי – יְ ֵת ִדים ַעל ְכּ ֵלי ִֹשיר  /וְ י ִ
וְ ַש ְֹע ַ
ֶח ַדל ִל ְנאֹף וְ ִלזְ נוֹת,
ָאף ְ /ל ַמ ַען י ֱ
ֵטי ְל ַמ ְחגּ ֶֹרת ְמנ ֵ
אַבנ ִ
וְ ְ
מוֹתי ְל ִמ ְֹש ֶמ ֶרת ְצפוּנוֹת.
וְ ָכל ֵכּ ַלי ְכּ ֵלי ק ֶֹדֹש ְי ִשֹימוּן  /וְ ַש ְֹל ַ
אוֹתן ְתּמוּנוֹת? –
ַעשֹוּן ָ
ָדק ְל ָע ָפר ֶאת ֲע ָצ ַמי ְ /בּ ֶט ֶרם י ֲ
וּמי י ֵ
ִ
ַער וְ ַלנָּבוֹן ְתּבוּנוֹת!
ֲא ָמ ַרי יִ ְתּנוּ ָח ְכ ָמה ְל ֶפ ִתי  /וְ ַלנּ ַ
ידעיה הפניני
העולם ים זועף
.1

ָדיִ ם,
צוּלהְ ,ר ַחב י ַ
זוֹעף ַ /רב ְמ ָ
עוֹלם – יָם ֵ
ָה ָ
עוּע ָ /בּנוּי ָע ָליו.
ֶֹשר ָר ַ
וְ ַה ְזּ ָמן – גּ ֶ
קּוֹדם ַל ֲה ָויָתוֹ
רֹאֹשוֹ אָחוּז ְבּ ַח ְב ֵלי ַה ֵה ָע ֵדר ַ /ה ֵ
וְ ַת ְכ ִליתוֹ – ִל ְראוֹת ְבּנ ַֹעם ַמ ְת ִמיד ֵ /לאוֹר ְבּאוֹר ְפּנֵי ֶמ ֶל ְך.
אָפסוּ ַה ִמּ ְס ְגּרוֹת.
אַמּת ִאיֹש  /וְ גַם ְ
ֶֹשר ַ
ר ַֹחב ַהגּ ֶ
אַתּה ַחי –
אָדםַ / ,על ָכּ ְר ֲח ָך ָ
אַתּהֶ ,בּן ָ
וְ ָ
יוֹת ָך ְל ִאיֹש.
עוֹבר ָע ָליו ָתּ ִמיד ִ /מיּוֹם ֱה ְ
ֵ
וּשֹמֹאל
ָמין ְ
יט ָך ק ֶֹצר ַה ַמּ ְסלוּל  /וְ ֵאין ֶדּ ֶר ְך ִל ְנטוֹת י ִ
ְבּ ַה ִבּ ְ
ָֹשם?
ֲה ִת ְת ָפּ ֵאר ְבּיָד ו ֵ
ֹאל ָך –
וּמ ְשֹּמ ֶ
ימ ְינ ָך ִ
חוֹמהִ / ,מ ִ
ָמוֶת ְל ָך ָ
יצ ָך ֲא ַבדּוֹן ו ָ
ַבּ ֲה ִצ ְ
יך?
ָד ָ
ַקנָה י ֶ
ַעמֹד ִל ְבּ ָךֲ ,ה ֶת ֱחז ְ
ֲהי ֲ
וְ ִכי ִת ְת ַה ֵלּל ְבּ ֶח ְמ ַדּת ִק ְניָן  /וְ רֹב ִע ְניָן
רוֹע ֲח ַש ְֹפתּוֹ
ֹשר ֲא ַס ְפתּוֹ ִ /בּזְ ַ
ֲא ֶ
ַתּ ֶרד ְל ִר ְֹשתּוֹ ְב ִר ְֹש ֶתּ ָך?
ֹשר ִבּ ַקּ ְֹשתּוֹ ְב ַק ְֹש ֶתּ ָך  /ו ֵ
ֲא ֶ
ָעֹש וְ ָֹש ַטף וְ ָע ַבר,
ַהמוֹנוֹ ִ /כּי יִ ְתגּ ֵ
ַעף ַהיָּם ו ֲ
ַמה ַתּ ֲע ֶשֹה ְלז ַ
ֹשּב ְל ִה ָֹשּ ַבר?
ְח ֵ
לוֹנ ָך אַף הוּא  /י ַ
וּבית ְמ ְ
ֵ
אַתּה ְב ִק ְרבּוֹ –
ֹשר ָ
זֶה ַהיָּם ַהגָּדוֹל ֲ /א ֶ
ֲה ִת ְת ָפּ ֵאר ָע ָליו  /גַּם ִה ְש ָֹתּ ֵרר ַעל ָפּ ָר ָֹשיו וְ ִר ְכבּוֹ?
נוּע
ֵצא נָא ַע ָתּה וְ ִה ָלּ ֶחם בּוֹ –  /גַּם ִכּי ָתחֹג וְ ָת ַ
יוֹנוּך,
ָ
ֹשר
ֶך ֲ /א ֶ
ִמיֵּין ְתּנוּאוֹת ְגּאוֹנ ָ
מּוּך.
ֹש ֵה ָמּה ִר ָ
מוּת ָך ֶ /
רוֹמ ֶ
ֵמ ֲע ִסיס ִרמּוֹנֵי ֲ
טוֹת ָך אָנֶה וָאָנָה
כּמ ַעט ִבּ ְמ ַעט ְנ ְ
ְ
ָדם ֵאין ְמ ַב ֵקֹּש.
ֹאבד ְכּ ֶרגַע ִבּ ְמצוּלוֹת ַמ ְב ִהילוֹת  /וְ ָד ְמ ָך ִמיּ ָ
תּ ַ
ָבוֹך ְבּ ִנ ְב ֵכי יָם
ֵתּ ֵל ְך ִמ ְתּהוֹם ֶאל ְתּהוֹם  /נ ְ
ֹשב!
אוֹמרָ :ה ֵ
וְ ֵאין ֵ
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אבנר ]מבורגוס?[
אלה דברי יצרי
.1

רוֹנים:
אַח ִ
ֵא ֶלּה ִד ְב ֵרי יִ ְצ ִרי ָה ֲ
רוֹנים
מוֹביל לֹא ָֹש ִרים ַו ֲח ִ
ְנ ֻאם ַדּי ְל ַה ֲא ִביד ֶבּן ַֹשי ִ
אוֹנים,
ֹש ֶבר וְ ִ
ֶבר ֻה ַקּם ַעל ָכּל ֶ
וּנ ֻאם ַהגּ ֶ
ְ
ידוֹנים,
ֵכר ִצ ִ
יח ֱאל ֵֹהי נ ָ
ְמ ִֹש ַ
נוּנים.
וּנ ִעים זָרוֹת ֵאל זָר ְבּנֵי זְ ִ
ְ
אכת ַה ָֹשּ ַמיִ ם ָע ָשֹה ַכו ִָנּים,
אָמר ֱאל ֵֹהי יִ ְש ַֹר ֵאל לֹא הוּא ִל ְמ ֶל ֶ
ַ
ִלי ִד ֵבּר ,צוּר יִ ְש ָֹר ֵאל יִ ְהיֶה ְל ָך ְל ַפ ִחים וְ ִצ ִנּים,
בּוֹנים,
ֲהרֹס ֶא ֶבן יִ ְש ָֹר ֵאל ָמ ֲאסוּ ַה ִ
ַח ֵב ִרים ַבּגּ ִַנּים.
ְכּ ֵר ַע ְכּאָח ִתּ ְהיֶה ִלּי ו ֲ
מוֹנים,
טוֹבים ַק ְד ִ
ֹשר ִ
ַמה ְלּ ָך ְל ַס ֵפּר ֻח ִקּים ֲא ֶ
מּוֹנים.
מוֹאָבים וְ ַע ִ
ִ
ְבּ ַחר ְל ָך ֲח ָד ִֹשים ִמ ָקּרוֹב ָבּאוּ ֱאל ֵֹהי
ַֹש ַג"ז אַל ִתּ ְרגַזָ ,ה ָבה ִלי ָב ִנים,
וּמנּ ְ
ַקח ְל ָך ַבּת ֵנ ָכר ִ
ַעל ֵכּן ִתּ ְט ִעי ִנ ְט ֵעי ַמ ֲע ָמ ִנים
סוּסים ְמֻזיּ ִָנים,
ָא ִפים ֶח ְל ְק ָך ְבּ ִ
ִעם ְמנ ֲ
יִמ ָצא וְ ָרחוֹק ִמ ְכ ָרהּ ִמ ְפּ ִנ ִינים.
ֹשת ִאיֹש ִמי ְ
ֵא ֶ
יוֹנים,
ְלאוֹר קוּם ְקטֹל ָה ֲע ִניִּים ,וְ ָה ֶא ְב ִ
ְֹש ַלח ֵבּין אַ ִחים ְמ ָד ִנים,
מוֹנים,
בּוֹצע ֶבּ ַצע ִמ ַמּ ְט ִ
ֱהיֵה ָח ֵבר ְל ָכל ֵ
מוֹנים.
רוֹדף ַֹש ְל ִ
ֹשוֹחד וְ ֵ
אוֹהב ַ
ֵ
וּט ֵר ָפה ַחיִּים ְכּ ֵמ ִתים ְבּאַ ְֹש ַמ ִנּים,
ָכּל ְנ ֵב ָלה ְ
ַפ ְֹש ָך ַמ ֲע ַד ִנּים.
ֱאכֹל וְ ֵתן ְלנ ְ
ֹש ְל ָחן ָמ ֵלא ַמ ְֹש ַמ ִנּים
ֲער ְֹך ֻ
ֹשּ ֶקץ וְ ָה ַע ְכ ָבּר וְ ַעם לֹא ָעצוּם ַה ְֹשּ ַפ ִנּים.
ְבּרֹא ָֹשם ַה ֶ
אַתּה וְ ֵה ָע ֵרל.
ְֹש ֵתה גַּם ָ
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קלונימוס בן-קלונימוס
אבינו שבשמים
.1

וּב ַמּיִםָ / ,ה ַפ ְכ ָתּ אוּר ַכּ ְש ִֹדּים
בוֹתינוּ ָבּ ֵאֹש ַ
ֹית ִנ ִסּים ַל ֲא ֵ
ֹש ָע ִש ָ
ֹש ַבּ ָֹשּ ַמיִ םֶ / ,
אָבינוּ ֶ
ִ
ָחֹש ְל ֵעינֵי
ְל ַבל ִתּ ְשֹרֹף ְבּ ֻח ָמּהּ  /וְ ָה ַפ ְכ ָתּ ִדינָה ִבּ ְמ ֵעי ִא ָמּהּ  /וְ ָה ַפ ְכ ָתּ ַה ַמּ ֶטּה נ ָ
ַבּ ָֹשה  /וְ ַק ְר ַקע
הוֹרה ָל ָבן  /וְ ָה ַפ ְכ ָתּ יַם-סוּף ְלי ָ
אַל ֵפי ִר ְב ָבן  /וְ ָה ַפ ְכ ָתּ ַהיָּד ַה ְטּ ָ
ְ
הוֹפ ִכי ַהצּוּר ֲאגַם ַמ ִים ַ /ח ָלּ ִמיֹש ְל ַמ ְעיְנוֹ ַמיִ ם – /
גוּבה וְ ָק ָֹשה ַ /ה ְ
ַהיּ ְַר ֵדּן ֶא ֶרץ ְנ ָ
טוֹבה ְ /גּ ֶב ֶרת
יתי ְל ָכ ְךַ ,כּ ָמּה ֲחנ ְַנ ַתּ ִני ָ
ָכר ִל ְנ ֵק ָבה! ִ /אלּוּ ז ִָכ ִ
ִמי ִי ֵתּן וְ ַת ַה ְפ ֵכ ִני ִמזּ ָ
וּמה א ַֹמר? ָ /ל ָמה ֶא ְב ֶכּה
יתי ִמ ָצּ ָבא! ֲ /א ָבל ָמה ֲא ַד ֵבּר ָ
יתי ְל ֵב ִ
ִיתי וְ ָח ִנ ִ
ַה ַבּיִ ת ָהי ִ
בוּעִ ,אי ֶא ְפ ָֹשר
ָתן ִבּי מוּם ָק ַ
ֹש ַבּ ָֹשּ ַמיִ ם ָגּזַר ָע ַלי  /וְ נ ַ
אָבי ֶ
וְ ָל ָמה ֶא ְת ַמ ְר ַמר? ִ /אם ִ
יוֹעילוּ
ָח ֶבל  /וְ לֹא ִ
ֹשּ ִאי ֶא ְפ ָֹשר – ְכּ ֵאב אָנוֹּש ו ֵ
ַל ֲה ִסירוֹ ֵמ ָע ַלי / ,וְ ַה ְדּאָגָה ְב ַמה ֶ
אַחר ֶֹש ָכּ ְך
אָמ ְר ִתּיֶ :א ָשֹּא וְ ֶא ְסבֹּל ַ /עד ֶא ְגוַע וְ ֶאבֹּל / .וְ ַ
ֹשל ֶה ֶבלַ / .
חוּמין ֶ
ָבהּ ַתּ ְנ ִ
ָמוֹך,
טּוֹבה וְ ַעל ָה ָר ָעהֲ / ,א ָב ֵר ְך ְבּקוֹל נ ְ
ֹש ְמּ ָב ְר ִכין ַעל ַה ָ
מוּעה ֶ /
ָל ַמ ְד ִתּי ִמ ִפּי ַה ְֹשּ ָ
ֹשלֹּא ָע ַש ִֹני ִא ָֹשּה!"
אַתּה ְי ָי ֶ
רוּך ָ
ְבּ ָש ָֹפה ֲחלוּ ָֹשה ָ " /בּ ְ

יצחק פוליקר
ראו נער
.1

ֹשר ָשֹם ֵאל וְ ַה ְבּ ִרית,
ֹשר ַדּ ְרכּוֹ ְל ַה ְֹש ִחית  /וְ ָכ ַפר חֹק ֲא ֶ
ַער ֲא ֶ
ְראוּ נ ַ
ַסּית ְ /ל ַה ְא ִמין ָֹשוְ א ְבּ ֶבן מוֹאָב וְ ַה ְג ִרית.
מוּסר וְ י ִ
יח ְמ ֵתי ָ
וְ י ִַדּ ַ
מוּנים / ,וְ ִהזַּכּוּ וְ ִה ְת ַר ְחצוּ ְבּב ִֹרית
ְלזֹאת ִה ְת ַר ֲחקוּ ֶמנּוֱּ ,א ִ
ֵרא וְ יִ ְֹשאַר לוֹ ְֹש ֵא ִרית
ורגוֹם ִתּ ְר ְגּמוּהוּ ָב ֲא ָב ִנים ְ /ל ַבל י ָ
ָ
יהי ְל ַה ְכ ִרית.
ָפ ִרית  /וְ ִי ָֹשּ ַכח ְֹשמוֹ וִ ִ
תּוֹך ֵאֹש וְ ג ְ
וְ ָשֹרוֹף ִתּ ְש ְֹרפוּ ְ
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שם-טוב ארדוטיאל
סופר בימינך
.1

ַח ִניתוֹת
ימ ְינ ָך ַל ַהב ֵאֹש  /אוֹ ַל ַהב ֶח ֶרב ו ְ
סוֹפר ִבּ ִ
ֵ
ָרע אוֹ ַ /מ ֶטּה ַתּ ְע ֶשֹה בוֹ ָהאוֹתוֹת?
ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב ו ַ
היש מספיק

.2

ַחמוֹר
ָחידֲ ,הי ְ
וּמזְ מוֹר ְ /ל ַה ֵלּל ֵעט ,וְ ַהיּ ִ
ירה ִ
ֲה ֵיֹש ַמ ְס ִפּיק ְבּ ָכל ִֹש ָ
ֹאבד ְכּמוֹ ִי ְֹשמוֹר ְצרוֹר מוֹר?
ֹשוֹמרוֹ ְ /ל ַבל י ַ
ֹשר ִנ ְֹש ַכּח ,וְ ְ
ְבּ ַהזְ ִכּירוֹ ֲא ֶ
יְכוֹלה / ,וְ לֹא ַה ֶפּה ְל ַד ֵבּר ֵכּן וְ ֵלאמוֹר;
ֹשר אֹזֶן ְל ָֹש ְמ ָעה לֹא ָ
ֲא ֶ
ֵיהם ְ /בּ ִניב ֶא ָחד ְל ַבד :זָכוֹר וְ ָֹשמוֹר!
ַע ֶשֹה ָה ֵעט ְֹשנ ֶ
ְכּ ֶא ָחד י ֲ
אומר אמש מחר

.3

.4

.5

אוֹמר ֶא ֶמֹש ָמ ָחר ֶא ְכתּוֹב ֵ /כּןִ ,כּי ֵאין ִל ְד ָברוֹ ִפ ְדיוֹם.
ֵ
נוֹרא אָיוֹם.
יִל ַעג ֶק ַרח ָ
וּכפוֹר ָֹש ַמיִ ם יִ ְש ַֹחק לוְֹ / ,
ְ
ֵלד-יוֹם!
אַל ִתּ ְת ַה ֵלּל ְליוֹם ָמ ָחרִ / ,כּי לֹא ֵת ַדע ַמה יּ ֶ
ראו גוף
תוּבים,
ֹשר ָעשֹ ֲא ָכלוֹ וְ הוּא ַב ְכּ ִ
ְראוּ גוּף ְמ ֻצויָּיר וְ ִנ ְר ָקב ְכּ ֶבגֶדֲ / ,א ֶ
וּב ָרא ְב ִק ְרבּוֹ ְנ ָק ִבים ְנ ָק ִבים.
אָדם ְבּיָדוֹ ְבּ ָח ְכ ָמה יְ ָצרוָֹ / ,
וְ ָ

>

 . . .אני יקר
רוּח,
ָקר ְל ָכל ַ
ֲא ִני י ָ
<

חוֹמר
צוּרה ְב ִלי ֶ
ֲא ִני ָ
כוּבי ָעב
ֲא ִני ַש ְֹמ ִתּי ְר ִ

.6

רוּח.
וּמ ֵאין גּוּף ֲא ִני ַ
ֵ
רוּח.
ָא ֶדא ַעל ַכּ ְנ ֵפי ַ
וֵ

אחלי מי יתן
וּת ִהי ָל ֶכם ְל ָח ְכ ָמה,
ַה ְח ֵרֹשְ ,
אַח ַלי ִמי יִ ֵתּן ַתּ ְח ִריֹשוּן
ְ
וּנ ָֹש ָמה,
ָֹשּ ָכה – ַמ ְח ָלה ֵלב ְ
ִכּי תֹ ֶח ֶלת ִמ ְכ ַתּ ְב ֶכם ְמ ֻמּו-
ַע ְצ ַל ְת ֶכם ַתּ ִפּיל ַתּ ְר ֵד ָמה

נוּמה!
גַּם ִבּ ְק ָר ִעים ַתּ ְל ִבּיֹש ָ

חמדו מאד המספרים
.7

וּמ ְב ִדּיל לֹא יְ ֵהא ֵב ְנ ַתיִ ם.
ַח ָדּיו ַ
ָח ְמדוּ ְמאֹד ַה ִמּ ְס ָפּ ַריִ ם ַל ֲעמֹד  /י ְ
ֶחצוּ ִל ְֹשנַיִ ם.
בוֹאם י ֱ
ֵיהם ַל ֲעשֹוֹת ֶא ָחד ְל ָכל ֶ /א ָחד יְ ֵ
ֵמ ֶהם ְֹשנ ֶ
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שמואל אבן ששון

.1

.2

פעם בשורי
ָפה
ַע ָרה י ָ
ֹשוּרי נ ֲ
ַפּ ַעם ְבּ ִ
צוּר ֵת ְך
ַנּוֹתהְּ :בּ ָ
א ַֹמר ְלג ָ

ָלית
וּמ ְרגּ ִ
ַצ ָחה ְכּמוֹ ֹש ַֹהם ַ
ָלית
וּמ"ר גּ ִ
ֶה ְר ֵאית ְֹשאוֹל ָל ִאיֹש ַ

למה בתבל
צוֹר ִרים
יצים ְ
ָל ָמּה ְב ֵת ֵבל ַל ְמּ ִל ִ

סוֹע ִרים
יהם ֲ
רוֹכ ֵבי ְֹש ָח ִקים גַּם ֲע ֵל ֶ
ְ

נוֹת ִנים
יהם ְ
ָתּ ִמיד וְ ַה ִמ ְק ִרים ֲע ֵל ֶ
ָעצוּ
אָדם ְל ָה ֵקל י ֲ
ִאם עֹל ְבּנֵי ָ
טוֹב ִעים
וֹך ַה ְנּ ָהרוֹת ַה ְסּ ָערוֹת ְ
תּ ְ
ֶע ָצב
ֶא ְת ַמהּ ְב ִע ְניָן זֶה וְ ִל ִבּי נ ֱ

נוֹצ ִרים
ֻלּם ְל ַב ָדּם ְ
ַעד ֶא ֱחֹשֹב כּ ָ
בּוֹח ִרים
יהם ֲ
אַך ֲע ֵל ֶ
ֻע ָלּם ְל ַה ְח ִמיר ְ
עוֹב ִרים
גַּם ַמ ֲע ַבר ֵתּ ֶלא ְבּ ָכל יוֹם ְ
זוֹכ ִרים
יפּי ְ
ֵא ֶלּה ְד ָב ִרים ֵעת ְש ִֹע ַ

ֹשוֹרר ִכּי זְ ָמן
יך ֶא ְב ֲח ָרה ִל ְהיוֹת ְמ ֵ
ֵא ְ
קוֹצ ִרים
בוּאָתם ְבּנֵי ִאיֹש ְ
ָ
ִאם ֶאת ְתּ
ָבּם ַבּ ְזּ ָמן ִמ ְק ָריו ֲהלֹא נָכוֹן ֲע ֵדי
רוֹכ ֵבי ַמ ֲע ָלה
אוּלי ְצ ָבא ָמרוֹם וְ ְ
ַ

ֹשוֹר ִרים
ָרק ְמאֹד ֶאת ָר ְעתוֹ ַבּ ְמ ְ
זַ
בּוֹצ ִרים
גַּם ָכּל ְצ ָבא ַֹש ַחק ְל ַכ ְר ָמם ְ
ֹשוֹע ִרים
ָש ָֹמם ְל ֶפ ַתח ַה ְֹשּאוֹנוֹת ֲ
נוֹד ִרים
ֶדר ְ
יעם ְבּנ ֶ
ַח ָדּו ְל ַה ְכ ִנ ָ
יְ

ֶע ְצבוּ
יצים נ ְ
ִבּ ְראוֹת ְפּ ֻע ָלּ ָתם ְמ ִל ִ
רוֹאים ְפּ ָת ִאים ָצ ְלחוּ
ֹשר ִ
אַחר ֲא ֶ
ַ
ָד ָלה ִל ְמאֹד ֲע ֵדי
גַּם ַמ ֲע ָל ָתם גּ ְ
ִכּי ִמ ְשּׁ ֵמי ָמרוֹם ְפּ ָע ָמם ִא ְֹשּרוּ

גּוֹד ִרים
ֵיהם ְ
אָתם ְפּנ ֶ
ִכּ ְמ ַעט ְבּ ִק ְנ ָ
סוֹח ִרים
עוֹלם ֲ
טוֹבה ָבּ ָ
ִל ְמאֹד ,וְ ָכל ָ
הוֹב ִרים
קוֹרה ִעם ֲח ָכ ִמים ְ
ָֹשבוּ ְב ָ
יְ
ָדם עוֹזְ ִרים
ירם ַרב ְבּי ָ
וּל ַה ְע ִֹש ָ
ְ

צוֹפים ְל ֵה ִטיב יוֹ ְֹש ֵבי
ֹשר ִ
וּב ֵעת ֲא ֶ
ְ
ִנ ְמנַע ְראוֹת ָע ִֹשיר ְל ִאיֹש ֵמ ִליץ ְכּמוֹ
ֹשר
יך ִל ְפּ ָת ִאים יִ ְהיֶה ָכבוֹד ֲא ֶ
ֵא ְ
וּבין
גַּם י ְִמ ֲאסוּ ֵשּ ֶֹכל וְ ָכל ַמ ָדּע ִ

בּוֹר ִרים
יהם ְ
ֻלּם ֲא ֵל ֶ
ֵת ֵבל ְבּ ֵבין כּ ָ
נוֹע ִרים
עוֹר ִבים ְל ָב ִנים ֲ
ִנ ְמנַע ְראוֹת ְ
סוֹר ִרים
וּב ָח ְכ ָמה ְבּ ָכל יוֹם ְ
ַבּ ִבּין ַ
גּוֹע ִרים
רוֹאים ְכּ ָתב ִֹשיר ֲ
ֹשר ִ
וּב ֵעת ֲא ֶ
ְ

וּראוּ ֲח ַסר
ֹאמרוּ ָע ָליוְ :דּעוּ ְ
גַּם י ְ
ִכּי ִנ ְמ ְנעוּ ַה ְר ֵבּה ְל ָה ִבין ֵהם ְכּמוֹ
ִמ ְד ָבּר ֲהלֹא ָסגַר ֱאל ִֹהים ַבּ ֲע ָדם
דּוֹמים ְדּ ָב ִרים ֵאל ְכּמוֹ ִאם יִ ְהיוּ
ִ

סוֹפ ִרים
ֶתר ְ
ָעים וְ י ֶ
ֹשגּ ִ
ִאיֹש זֶה ְמ ֻ
דּוֹב ִרים
ִנ ְמנַע ְראוֹת ִע ִזּים ְבּ ָח ְכמוֹת ְ
פּוֹע ִרים
ירים ֲ
יהם ְבּ ִֹש ִ
יִהיוּ ִפ ֶ
ַבּל ְ
גּוֹב ִרים
י ְַל ֵדּי ְכ ָל ִבים ַבּ ְנּ ֵמ ִרים ְ

ִכּי ָכל ְבּנֵי ַה ִֹשּיר ְל ֵאל ָרם ִנ ְב ֲחרוּ
ֹשר
ִכּי ָבם ְמאֹד ָבּ ַחר ְבּ ִמ ְק ָדֹשוֹ ֲא ֶ
ַבּ ִשֹּיר ְבּנֵי ַה ִֹשּיר יְ ֻה ַלּל ֵאל ֲהלֹא
ָל ֶהם יְאוֹתוּ ַמ ֲע ַדנֵּי ַה ְזּ ָמן

סוֹד ִרים
גַּם ִמ ְלּ ָפנָיו ִכּי ְֹש ָב ָחיו ְ
ֹשוֹר ִרים
ָעשֹוּ ְרנ ִָנים ָבּם ְלוִ יִּם ְ
ֹשר ִמ ְת ַח ְבּ ִרים
לּוֹתם ֲא ֶ
ִעם הוֹד ְתּ ִה ָ
ֹשוֹט ִרים
ְ
ִל ְהיוֹת ְבּ ָב ֵתּי ַה ְפּ ִנ ִינים

ֹוֹח ִקים
יהם ש ֲ
ִכּי ַב ֲע ֵלי ֵחן ֵהם ְבּ ִפ ֶ
ֹשר
נָכוֹן ְל ִה ְתגָּאוֹת ֲע ֵלי ָש ִֹרים ֲא ֶ
צוּריו י ְִהיוּ
ַח ְס ֵדּי ְמ ַר ֵחם ָכּל ְי ָ
גַּם ַמ ֲע ָל ָתם ַתּ ֲע ֶלה ָלרוֹם ְמאֹד

אוֹמ ִרים
ֹשר ָכּל ַה ְנּ ִעימוֹת ְ
גַּם ֵהם ֲא ֶ
ֹשוֹח ִרים
יהם ֲ
ִפּ ְלאוֹת ְדּ ַבר ַה ְֹש ֵכּל ְבּ ִפ ֶ
ֹשוֹמ ִרים
ְ
ָתּ ִמיד ְבּ ִק ְר ָבּם ִכּי ְל ָדתוֹ
בּוֹע ִרים
ָתּ ִמיד וְ אַף ַעל ַמ ֲע ַלת ַה ֲ

עוֹלם ְמ ֵה ָרה יִ ְהיוּ
ִבּ ְרצוֹת ֲאדוֹן ָ

אוֹתיו ְלעוֹזְ ָרם חוֹזְ ִרים.
ַלגַּל וְ ִצ ְב ָ
גְּ

122

Cole, Dream of the Poem

.3

ראה כי עונם יבקש
וּמ ָלם
ְל ֵאל ַחי ,יְ ָצ ָרם ְל ָע ְבדוֹ ָ
ְר ֵאה ִכי ֲעוֹנָם יְ ֻב ַקֹּש ְבּ ָעזְ ָבם
ילם
וְ לֹא יִ ְב ְטחוּ בוֹ ֲה ִכי ִאם ְבּ ֵח ָ
ֹשר
ֹשתּ ְדּלוּ ֶל ֱאסֹף הוֹן וְ ע ֶ
וְ ִה ַ
וְ לֹא ָס ֲעדוּ ֵלב ֳע ִני ָרֹש וְ ֶא ְביוֹן
ְח ֵדֹּש זְ ָמן ַה ְתּ ָלאוֹת
וְ ַעל זֶה י ַ
ָרים
ירה ְלז ִ
וְ ַת ְר ֶאה ְל ֵבית ַה ְבּ ִח ָ
ַפ ָֹשם
אָהבוּ ֵאל ְבּ ִל ָבּם וְ נ ְ
וְ ֵעת ֲ

רוּטה ְבּ ִת ָלּם
ְל ַבל ֶתּ ְח ַסר ַה ְפּ ָ
מוּלם
וּבאוֹת ְל ַכלּוֹת ְל ַֹש ֵלּם ְגּ ָ
ָ
וּמ ְק ָדֹּש ְבּח ָֹלם
בוֹתם ִ
ְבּ ַח ַטּאת ֲא ָ
ְפּ ָק ָדם ֱאלֹ ִהים וְ ֶא ֶרץ ְנ ָח ָלם

וּפ ְרעֹה ְל ָח ָצם
ֹשן ַ
ְכּמוֹ אָז ְבּג ֶ

קוֹלם
צוּרם וְ ָֹש ַמע ְבּ ָ
וְ ָצ ְעקוּ ְל ָ

משה נתן

.1

תחצב אלי סודך
תּוֹך ִל ְבּ ָך ֶק ֶבר,
סוֹד ָך ְ
ַתּ ְחצֹב ֱא ֵלי ְ
ַלּי סוֹד לֹא י ְֵדעוּ ַמה הוּא.
ִכּי ָכל ְמג ֵ
יר ָך ָכּל ֵעת ְתּ ַכ ֵסּהוּ,
סוֹד ָך ֲא ִס ֶ
ְ
ירהוּ.
ַלּהוּ – ִתּ ְהיֶה ֲא ִס ֵ
וּב ֵעת ְתּג ֵ
ְ

 .2א.

ב.

מאס עשק
ַֹשּר ַמ ְעגָּלוֹ.
ֶבר ְמי ֵ
ֹשק ָגּזֵל וְ ִל ְגנֹב לֹא ִת ְתאָו / ,וְ אַ ְֹש ֵרי ַהגּ ֶ
ְמאַס ע ֶ
ֹשיֶֹּש לוֹ!
ָדיו / ,וְ ָל ַקח ֶֹש ֵאין לוֹ – וְ ָל ְקחוּ ֶ
ֹשר ָכּ ְרתוּ י ָ
אָדם ֲא ֶ
יתי ָ
וְ ָר ִא ִ
אל נא תרצח
עוֹרג
צוֹעק ֵ
ִמן ָה ְא ָד ָמה ֵ
אַל נָא ִת ְר ַצח ִכּי קוֹל ַה ָדּם
ֹשוֹפ ְך ָדּם ְדּמוֹ יִ ָֹשּ ֵפ ְך
ֵ

ֵה ֵרג
ֶפֹש הוּא י ָ
הוֹרג נ ֶ
ֵ
תירא אלהיך

ג.

ד.

ירא ֱאנוֹש
יך וְ לֹא ִת ָ
ירא ֱאל ֶֹה ָ
ִתּ ָ
ָרא וְ ָח ֵרד ַעד ְמאֹד
ִאם לֹא ְת ִהי י ֵ

בוֹדתוֹ וְ ח ְֹפ ִֹשי ִתחיֶה
ַעבוֹד ֲע ָ
וְ
וּל ָכל יְ ִציר ֶע ֶבד ֲע ָב ִדים ִתּ ְהיֶה.
ְ

למן היום
ירי ָעם – ְל ַבז ָהיוּ וְ ַֹש ָמּה.
ָפלוּ ְבגָלוּת ְ /בּ ִח ֵ
ֹשר נ ְ
ְל ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶ
יהם ִק ְבּלוּ גָלוּת ְֹש ֵל ָמה.
ימהֲ / ,ע ֵל ֶ
ָשֹאוּ ֲע ֵלי ָכ ֵתף ְגּ ִל ָ
וְ יוֹם נ ְ
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שלמה דיפיארה
לעתים הכסיל
.1

ָבין ְבּ ִס ְכלוֹ ֲ /א ֶֹשר ַמ ְש ִֹכּיל ְבּ ִש ְֹכלוֹ לֹא יְ ִבינוֹ:
ְל ִע ִתּים ַה ְכּ ִסיל י ִ
ֶע ַלם לוֹ – וְ ִנ ְג ָלה ַל ֲאתוֹנוֹ!
אַך ֱאל ִֹהים ָבּא ְל ִב ְל ָעם  /וְ נ ְ
ֲהלֹא ַמ ְל ְ
אם הדבורה

.2

בוֹרה ַת ֲעקֹץ – ַתּ ְכ ִאיב ְכּקוֹץ,
ִאם ַה ְדּ ָ
ַע ָרהּ ֶתּ ֱח ַבֹש.
יצ ָתהּ ְבי ְ
אָכן ֲע ִק ָ
ֵ
עוֹקץ ְכּ ֵחץ
אַך ַמה ְלּ ָךִ ,נ ְרגָּןֱ ,היוֹת ֵ
ְ
וּמ ַעט ְדּ ַבֹש!
ָֹשנוּןְ ,בּ ִפיהוּ ֵאין ֳצ ִרי ְ
כאב מתני גדל

.3

ָדלֲ ,ע ֵדי ִכי ִלי ָח ַדל
ְכּ ֵאב ָמ ְתנַי גּ ַ
ָד ְע ִתּי ַהיּוֹם ְל ִציר זֶה ָהאָיוֹם
וְ י ַ
ְדּ ַבר צוּר ָמעוּזִ י ְכּ ַצוּוֹת ֶבּן בּוּזִ י

ְמאוֹר ָה ֵעינַיִ ם וְ ֵֹש ַמע אָזְ נַיִ ם.
אָבנַיִ ם
ְכּמוֹ ָה ָרה ָל ַלת ֲע ֵלי ָה ְ
ְל ָפ ִניםֵ " :האָנַח ְבּ ִֹש ְברוֹן ָמ ְתנַיִ ם"!

מקול המון גשם
]תלונה על החורף[
.4

ֹש ֶלת!
ֶח ֶ
וּמה נּ ְ
ַפ ִֹשי ַ
ֶלת ֶ /מה ָעיְ ָפה נ ְ
ֶֹשם וְ ָעב נוֹז ֶ
ִמקּוֹל ֲהמוֹן גּ ֶ
גּוֹל ֶלת,
יריִ ם ְכּ ִמ ְת ֶ
ֶח ְבּאָה גַּם ָֹשם ְבּ ֵבין ַ /תּנּוּר וְ ִכ ַ
ֶח ֶדר ְבּ ֶח ֶדר נ ְ
ָטפוּ ַ /מיִ ם וְ ִהיא ֵבּין ָה ְר ָקק ִנ ְג ֶא ֶלת.
ֵתּ ַחם ְבּ ֵאֹש ֶפּ ָחם – וְ ָע ִבים נ ְ
בּוֹל ֶלת,
ֹש ֶלג ְבּ ֵאֹש ֶ
וּמי ֶ
יך זְ ָמן ֶק ַרח וְ ִה ְֹש ִליג ַעל ְֹש ִביב ִ /א ָֹשּה ֵ
ִה ְֹש ִל ְ
תּוֹל ֶלת,
ֵחם ְֹש ֵא ָרהּ ָבּם ְכּ ִמ ְֹש ֶ
ִתּ ְת ַכּס ְש ִֹמיכוֹת ָה ֲערוּכוֹת ָלהּ וְ לֹא  /י ַ
לח ֶלת.
וּמ ְת ַח ֶ
ֶח ַרףִ / ,מקֹּר ְכּפוֹר ִתּ ְר ַעד ִ
יוֹ ְֹש ָבה ְבּ ֵבית ח ֶֹרף וְ ִל ָבּהּ י ֱ
אוֹכ ֶלת,
אוֹכ ָלה ֶ
אָכ ָלהּ ְס ִביב ֵאֹש ְ
יה וְ ָכל ְ /
בוֹא ָ
ִתּי ַֹשן ְבּ ֶע ֶרשֹ ַמ ֲח ֶ
וּמ ְת ַע ֶצּ ֶלת.
ֹש ֶלג ְכּ ִנ ְר ֶדּ ֶמת ִ
תוֹך ַהבּוֹר ְבּיוֹם ֶ /
ֹשוֹכ ָבה ְל ַמ ְע ֵצ ָבה ְבּ ְ
ְ
ֶע ְק ָדה ֵעת ָע ְר ָכה ֵע ִצים ֲע ֵלי ָ /ה ֵאֹש ,וְ קֹר ִל ָבּהּ – ְדּמוּת ַמ ְא ֶכ ֶלת.
ָֹשם נ ְ
ַח ֶלת.
אוֹרי אוֹר – ְל ַבד  /אוֹר נֵר וְ ַה ַלּ ַהב וְ ַהגּ ֶ
לֹא יִזְ ְרחוּ ָלהּ ָכּל ְמ ֵ
טוֹב ֶלת
דוֹדיםַ :ס ְפּרוּ נָא ִלי ְדמוּת ַ /ח ָמּה ְתּמוֹל ִבּ ְגבוּל זְ בוּל ֶ
ִתּ ְֹשאַל ְל ִ
גוֹע ֶלת?
אָה ִלי ֶ
אָס ָפה נ ְָג ָההּ וְ ַק ְדרוּת ָל ְב ָֹשה  /אוֹ ִאם ְל ָה ִאיר ֳ
ִאם ְ
צוֹל ֶלת,
ֹש ֶמֹש ַבּ ְתּהוֹם ֶ
כוֹכ ֵבי ַה ְנּ ָֹש ִפים י ְָרדוּ ִ /ל ְֹשאוֹל וְ ֶ
אוּלי וְ ְ
ַ
ֹש ֶלת.
וּמ ֶהם ֶה ֱע ִביר ֶמ ְמ ֶ
אוֹ ָבא זְ ָמן יִ ְפקֹד יְ ָי ַעל ְצ ָבא ָ /מרוֹם ֵ
נוֹא ֶלת,
ֶח ְֹש ָבה ֶ
ֹשוֹמ ָמה ֲע ֵדי ִמ ֶמּ ְח ְק ֵרי ִ /בינַת ְל ָב ָבהּ נ ְ
ֹשב וְ ֵ
ֵתּ ֵ
ֶלת,
וּב ְתנוּמוֹת ֲע ֵלי ִ /מ ְֹש ָכּב ְֹשנַת ֵעינָהֲּ ,א ָההִּ ,נ ְגז ֶ
ַתּ ְע ִמיק ְמזִ מּוֹת ֵלב ִ
אוּלי לֹא ְת ִהי ִ /מ ַמּ ֲא ַסר קֹר ַה ְזּ ָמן ִנ ְג ֶא ֶלת.
ִתּ ְפ ַחד ְליוֹם ַה ָבּא ,וְ ַ
ֹשּ ֶלת? . . .
וּמ ְת ַר ֶ
ֹשת ִ
נוֹא ֶ
ַפֹשוֹ ְכּ ֶ
ֹשוֹכב ֲע ֵלי ֶע ֶרשֹ ְדּוַי  /נ ְ
ַע ֶשֹה ֵ
ַמה יּ ֲ

124

Cole, Dream of the Poem

.5

.6

אם שכחוך
ידים ַעד ֲהלוֹם
ַפ ִֹשי י ְִד ִ
חוּך נ ְ
ִאם ָש ְכ ְ
ִֹש ְב ִעים ְֹשנֵי ַח ַיי ְב ָֹש ִנים ִנ ְֹש ְכּ ָחה

ֶע ֶד ֶרת
ַתּ ִהיי ֶמ ִנּי ֱא ֶמת נ ְ
וְ
ֶח ֶק ֶרת
ְתה נ ְ
וּב ִֹשיר ָהי ָ
ַבּת צוֹר ַ

ָל ֵכן ְק ִחי ִכנּוֹר וְ ס ִֹבּי ִעיר וְ -

ִֹשיר ַה ְר ִבּי ְל ַמ ַען ְתּ ִהי ִנזְ ֶכּ ֶרת.

שואג ושאגותיו
גוֹתיו ְכּ ַמיִ ם ִנ ְתּכוּ,
ֹשוֹאג וְ ַֹש ְא ָ
ֵ
עוֹלם ְל ַבדּוֹ ִנ ְהיֶה,
זוֹכר יְמוֹת ָ
ֵ
לוֹאה וּ ִמ ְֹש ָתּ ֶאה ְלצוֹק ִעתּוֹ ,וְ ֵאין
ֶ
ַמ ְר ֵפּא – ְל ַבד ִל ְקרֹא ְב ִֹש ְמ ָךֶ ,א ְהיֶה.
ָמזוֹר ֱהיֵה ִל ְמזוֹר יְ גוֹן ִלבּוֹ ,וְ ִאם
יִ פֹּל – ֱא ָמר לוֹ "קוּם! וְ ָחיֹה ִת ְחיֶה!"
ֶא ֶלהֲ ,ע ֵלי
ָה ֵעת ְלח ֶֹרב חֹם זְ ָמן י ְ
רֹאֹשוֹ ְל ַמ ְח ֶסה ֵצל וְ ֻס ָכּה ִת ְהיֶה.
שוחר לאל

.7

.8

ֹשוֹחר ְל ֵאל ֶמ ֶל ְך ַהגּוֹיִ ם
ֵ
יִהיוּ ֲה ִגיגָיו ְל ָפנָיו ְרצוּיִ ים
ְ

ֹש ְל ָחן ֶל ֱאכֹל ֲע ִניִּ ים
ַל ֲער ְֹך ֻ
ָתן ָע ָליו ַמ ִים ַחיִּים.
וְ נ ַ

מצר וצוק אשכר
ִמ ַצּר וְ צוֹק ֶא ְֹש ַכּר וְ לֹא ִמיַּיִןִ / ,כּי ֵא ְֹש ְתּ ֲח ַמת ַתּ ִנּין ֲח ַמת ִמיַּיִן,
לוּמי יַיִן!
יוֹתי ֲה ֵ
ַע ִציב ִ /ל ִבּי ,וְ ִכ ְל ַ
יַיִ ן יְ ַש ַֹמּח ֵלבֲ ,א ָבל זֶה י ֲ
ירים יַיִ ן,
ֶא ַסר ֶאל ַה ְנּזִ ִ
לוּ ִנ ְהיָה ָכזֶה ְבּ ֵעת ָדּת ִנ ְתּנָה –  /לֹא נ ֱ
תוֹרה ְבּ ָכל ָק ְר ָבּן" :וְ ִנ ְסכּוֹ ַייִן".
גַּם לֹא ְל ֶח ֶבר כּ ֲֹה ִנים אָז ִצוְּ ָתה ָ /
סּוֹב ִאים  /י ְַל ָדּה ְל ָפ ִנים ָמ ְכרוּ ַביַּיִ ן,
ֲלים ַה ְ
גַּם לֹא ֲע ַדת ַהזּוֹל ִ
סוֹב ֵאי ַייִן,
גַּם לֹא י ְִהי ַמזְ ִהיר ֲח ַכם ֵלב ֶאל ְבּנֵי ָ /בנָיו ְל ַבל יִ ְהיוּ ְב ְ
אַח ִרים ַעל יַיִ ן!
ַאבוֹי ַל ְמ ֲ
ָעדוּ / :אוֹי ו ֲ
מוּסר ֲא ָמ ָריו י ֲ
תוֹכחוֹת ָ
לֹא ְ
ָביא ִנ ְב ְלעוּ ִמיַּיִ ן,
אָמרוּ / :כּ ֵֹהן וְ נ ִ
יוֹצא בוֹ ְל ָפ ִנים ְ
לֹא ַעל ְכּ ֵ
אַטּיף ְל ָך ַליַּיִ ן.
ֹאמרוִּ :
פוֹתי ַה ְזּ ָמן  /אָז י ְ
לֹא ִנ ְבּ ֵאי ָכזָב ְל ֵ
ימרוֹת ָע ָֹשן וְ לֹא ִמיַּיִ ן!
ִהנֵּה ֲא ִני ַח ְכ ִליל וְ ֵע ִיני ָכ ֲה ָתה ִ /מ ִתּ ֲ

125

Cole, Dream of the Poem

וידאל בנבנשת
אל תשמעו
.1

אַח ֵרי ַד ְר ָכּן!
ָֹשים / ,אַל יֵט ְל ָב ְב ֶכם ֲ
אַל ִתּ ְֹש ְמעוּ ִאי ִֹשים ֲע ַצת נ ִ
ַעשֹוּ ַה ְפ ָכּן!
ָֹשים ו ֲ
ָעים וְ ִאם א ַֹמר? ַֹ /ש ְאלוּ ְלנ ִ
וּמה נּ ִ
ַמה טּוֹב ַ
נערה כבכרה

.2

יה
ַע ָרה ְכ ִב ְכ ָרה ְמ ָש ֶֹר ֶכת ְדּ ָר ֶכ ָ
נְ

יה
יכ ָ
ֹשוּרים( וְ נָלוֹזוּ ֲה ִל ֶ
ַת ֶטּה ) ֲא ִ

יְדי
אַח ֵרי מוֹ ְֹש ֵכי ֲעבוֹתוֹת ֵ
נוֹד ָדה ֲ
ִה ְת ְ
אַה ָבה
יוֹד ֵעי ֲ
רוֹך[ ַמ ֲענֵה ֵלב ְ
ֹשוֹך ] ְבּ ְ
ִתּ ְמ ְ

יה
ֹש ֶקר ְנ ָס ֶכ ָ
אוֹה ֵבי ֶ
דוֹדהּ וְ ִעם ֲ
ָ
יה
ֹשוּב ָ
עוּרים ֵהם ְמ ֶ
וּל ַבד ְבּנֵי[ ַה ְנּ ִ
] ְ

יפים[ יָד וְ ֹשוֹק ַתּ ֲחמוֹד
דוֹדים ] ְמ ִנ ִ
ַתּ ְחֹשוֹק ְבּ ִ

יה
יְר ֶכ ָ
וֹר ִעים[ ) ֶאל( ֵבּין ֵ
) ַעל ֹשוֹק( ]וְ ַהכּ ְ

בת צור כזונה
.3

ַבּת צוֹר ְכּזוֹנָה ִנ ְֹש ְכּ ָחה תֹף ָל ְק ָחה
ַפ ְֹש ָך ֵמ ַעל ֱאל ִֹהים ז ְָנ ָתה
ֵכּן נ ְ
יה ְל ֵקץ
יד ָ
יְד ֶ
חוּה ִ
ַעל ֵכּן ְֹש ֵכ ָ
עוּרי ַד ְבּ ִרי
זוֹנָה ְק ִחי ִכנּוֹר וְ ִ

סוֹב ָבה ִעיר ִל ְהיוֹת ִנזְ ֶכּ ֶרת
בּוֹ ְ
סוֹר ֶרת
סוֹר ָרה ֶ
ָהיְ ָתה ְכּ ָפ ָרה ְ
ַכּ ֶרת
יה ְכּ ִמ ְתנ ֶ
נוֹת ָ
ִֹש ְב ִעים ְֹש ֶ
אוּלי ִתּ ְהיִי ִנ ְש ֶֹכּ ֶרת
ִֹשירוֹת וְ ַ

רקת יפת תאר
 .4א.

ב.

ג.

.5

ַר ַקּת יְ ַפת תֹּאַר ְכּ ֵעין ָבּ ֶר ֶקת
ֻמּים ִמ ְדּ ֵמי
יה ֲאד ִ
וּ ְֹש ֵתי ְש ָֹפ ֶת ָ

ֹש ֶקת
ָא ָמה ֵלב חוֹ ְֹש ִקים עוֹ ֶ
וּבנ ֳ
ְ
חוֹל ֶקת
אַה ָבה ֶ
ִלבוֹת ְבּ ִח ֵצי ֲ

על חיק מזמותי
יך ֶא ֶמֹש
ית ְ
לוֹמי ֲחזִ ִ
וּב ְח ִ
ַה ֵחן ַ
ַע ַלת
יך י ֲ
ֹאת ְ
מּוֹתי ְנ ָש ִ
ַעל ֵחיק ְמזִ ַ
ִבּ ְהיוֹת ֲחצוֹת ַליִל ְבּ ֵצאת ַה ֶֹש ֶמֹש
ָא ְת ְמ ָהה ִכּי ָה ְח ְלפוּ ִס ְד ֵרי זְ ַמן
וֶ
עפרה אשר חן כמעיל
ֶֹשת
יראָה ִמגּ ֶ
ָא ְ
ָק ְראָה ְֹש ִמי ו ִ
ֹשת
לוֹב ֶ
ֹשר ֵחן ַכּ ְמ ִעיל ֶ
ָע ְפ ָרה ֲא ֶ
עוֹר ָרה וַיְ ִהי ְסגוֹר
אַה ָב ָתה ְ
ֵחץ ֲ
צוּד ִני ְב ַח ָכּה ָה ֳע ָלה
ִח ָכּה ְל ֵ

ֹשת
ִל ִבּי ְכּ ַמ ָטּ ָרה וְ ֵעינָה ֶק ֶ
ֹשת.
יבהּ ֶר ֶ
ַא ִני ְכ ֶבן ִצפּוֹר וְ ִנ ָ
וְ

כף יד ימינך
ַכּף יַד יְ ִמינ ְָך ַל ְֹש ָח ִקים ָדּ ְמ ָתה
ַע ֶלה
וּמ ָֹשם י ֲ
ִפּי ַק ְס ְתּ ָך ַכּיְאוֹר ִ

אַר ֶצ ָך
וּמלֹא ְמ ִג ָלּה ֶאל ְמלֹא ְ
ְ
ַעב ֵע ְט ָך ַל ְמ ִטיר ְמ ַטר ֶח ְפ ֶצ ָך.
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.6

ברכת אדני
ִבּ ְר ַכת ֲאדֹנָי ַתּ ֲע ִֹשיר ִֹש ְמעוּ ְדעוּ
ַכּ ָמּה ְמ ַפזֵּר יֵֹש וְ נוֹ ָסף עוֹד וְ ִאיֹש

ֹשר
חוֹש ִֹבים ִמיּ ֶ
ָכּל ַה ְנּ ָב ִלים ְ
ֹשר
ֹשוֹמר ְל ָר ָעתוֹ ְב ִכילוּת עוֹ ֶ
ֵ

בקשו בני נבל
.7

לוֹח יָד
ָבל ְֹש ַ
ִבּ ְקֹשוּ ְבנֵי נ ָ
ִכּי ָח ְֹשבוּ ִל ְמצוֹא ְב ִלי ָלֹשוֹן

ַבּ ִֹשיר וְ נָטוּ ַקו ֲע ֵלי תֹהוּ
ִֹשיר ַצח וְ ֵהם לֹא י ְָדעוּ ַמה הוּא

בני טרם ילדתך
.8

.9

ְבּ ִני ֶט ֶרם י ְָל ָד ְך צוּר
וּב ְת ִחנָּה
וּב ְת ִפ ָלּה ִ
ִ
ֱח ָרה ָמוֶת
וְ ַע ָתּה ֶאב ַ

יך
ְב ָכל ִל ִבּי ְד ַר ְֹש ִתּ ָ
יך
ְל ֵאל ָֹש ַדי ְֹש ִא ְל ִתּ ָ
יך
ֲא ִני ַהיּוֹם י ְִל ְד ִתּ ָ

דודי שבה עמי
ָא ִמי
דּוֹדי ְֹש ָבה ִע ִמּי וְ ֹשוּר ֶאל נ ֳ
ִ

ָת ִמיד וְ אַל ֵתּ ֵפן ְל ִד ְב ֵרי ֶב ַלע

ִאם ִל ְבּ ָך ָֹש ִמיר ְדּ ָב ִרי יִ ְהיֶה

וּכ ַפ ִטיש יְ פ ֵֹצץ ֶס ַלע
ָכ ֵאֹש ְ

.10

שקר תשועת בני איש
אַל ִתּ ְב ְטחוּ ָבהּ ֱאמוּנַי
ֹשוּעת ְבּנֵי ִאיֹש
ֹש ֶקר ְת ַ
ֶ
ִבּ ְל ִתי יְ כ ֶֹלת ֲאדֹנָי
ִכּי ָכל יְ כ ֶֹלת ְבּאַיִ ן

.11

כוס הזכוכית
כוּכית ַר ְך ִבּ ְמאֹד וְ ַרך יֵינוֹ
כּוֹס ַה ְזּ ִ
דּוֹמה ְכ ִאלּוּ ָשֹם יַיִ ן ְבּ ִלי כוֹסוֹ וגם
ֶ

ִנ ְדמוּ ֲע ֵדי יֵֹש ָבּם ָס ֵפק ְל ָכל ַעיִן
דּוֹמה ְכּ ִאלּוּ ֵרק ַהכּוֹס ְבּ ִלי יַיִ ן
ֶ

אויב יחרפני
.12

.13

אוֹיֵב יְ ָח ְר ֵפ ִני וְ ֶח ְר ָפּתוֹ

ָתֹּשוּב ֱא ֵלי ֵחיקוֹ וְ ֶאל ָפּנָיו

ַטח ֵמ ְראוֹת ִש ְֹכלוֹ וְ לֹא ִנ ְמ ָצא

ִאתּוֹ ְראוּת ִכּי ִאם ְראוּת ֵעינָיו

לשון מדברת
כּוֹת ֶבת
ָלֹשוֹן ְמ ַד ֶבּ ֶרת וְ יָד ֶ
חוֹצבוֹת ִמצּוּר ְס ִעיף ַר ְעיוֹן וְ ֵאין
ִניב ְ
ַע ַרת
ַרזֶן ִנ ְד ָחה ַעל י ֲ
ָלֹשוֹן ְכּג ְ

ֹש ֶבת
חוֹצבוֹת ֵמ ַה ְר ֵרי ַמ ְח ֶ
ִניב ְ
ילפּוֹת וְ ֵאין ַמ ֶקּ ֶבת
ַכּ ִֹשיל וְ ֵכ ַ
חוֹט ֶבת
אַרזֵי ְנ ֻאם ֶ
ִמ ְב ָטא וְ ָֹשם ְ

יח טוּחוֹת זְ ַמן
ִתּ ְגזֹר ֲא ָמ ִרים ִמ ְצּ ִח ַ
ִתּ ְפ ַקח ְבּ ֵאין יַד ַמ ְס ְגּרוֹת ָֹש ָפה וְ ִהיא
רוּח ָך ִצ ְבאוֹת ֲהמוֹן
אָפפוּ ַעל ֲ
ִכּי ְ
תּוֹלדוֹת ז ֶֹקן יְ ִניאוּן ִל ְבּ ָך
ִכּי ְ

ֵלב ָה ֱאנוֹֹש ַר ַהב וְ עֹז ַמ ְח ֶצ ֶבת
ֹשוֹכ ֶבת ] [ . . .
ֵבּין ַה ְרחוֹבוֹת ַכּ ֲא ִרי ֶ
ַפ ְֹש ָך ַמ ְא ֶד ֶבת
ירי ְלזִ ְקנָה נ ְ
ִֹש ַ
רוּח ָך ַמ ְד ֶא ֶבת
גַּם ִע ְתּ ָך ֶאת ֲ

ָמים ְליַד
קוּנים ָפּ ְרשֹוּ י ִ
ֹשת זְ ִ
ֶר ֶ

אוֹר ֶבת
יל ָך ֶ
ַמ ְעגָל וְ ָלצוּד ֵח ְ
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ָח ְלפוּ יְ ֵמי נ ַֹער וְ ַעל טוּב ֵל ֲח ָך
ֵעינ ְָך ְל ִצ ְבאוֹת ַה ְתּ ָלאוֹת ָע ְֹש ָֹשה
ִתּ ְל ֶאה ְסבוֹל ַמ ְשֹאוֹת ֲהמוֹן שנות יְמוֹת

ֶבת
ֹיבה ְכמוֹ אוֹי ֶ
קוֹמ ָמה ֵש ָ
ִמ ְת ְ
רוֹק ֶבת
וּב ֵדי ֲאנָחוֹת ַע ְצ ְמ ָך ֶ
ְ
אוֹה ֶבת
ַפ ְֹש ָך ֶ
עוֹלם וְ נ ַֹח נ ְ
ָ

וּבת
דוּמה ַ
ַעל ֵכּן ְש ִֹע ַפּי ָֹש ְכנוּ ָ
בוֹד ָך ִתּ ְב ַחר ְדּ ִמי גַּם ַעד ֲהלוֹם
ִל ְכ ְ
אוֹה ַבי ִכּי ַת ֲחֹשֹב
אַך ִס ְפּרוּ ִלי ֲ
ְ
ַהלֹך
וּמ ִפּי י ֲ
ָא ְֹש ְמ ָעה ַהקּוֹל ִ
וֶ

וּמ ְת ַע ֶכּ ֶבת
ירי ְמ ֻא ֶח ֶרת ִ
ִֹש ִ
ָהיְ ָתה ְכּ ַמ ֶאנֶת וְ ִכ ְמ ָס ֶר ֶבת
ֶח ֶר ֶבת
ירי ָהיְ ָתה נ ְ
ִכּי יַם זְ ִמ ִ
וּב ְש ָֹפ ַתי ְכּ ֵאֹש ָצ ֶר ֶבת
ַל ִפּיד ִ

יקד ַעד ְֹשאוֹל
אַפּי ֵאֹש וְ ִת ַ
ָק ְד ָחה ְבּ ִ
בוֹד ָך
אָר ָחה ְתּמוֹל ִל ְכ ְ
ֹשר ְ
ירה ֲא ֶ
ִֹש ָ
ֹיחהּ וְ ֵחיל
רוּחה ֲע ַֹשן ִש ָ
ָע ָלה ְבּאַף ָ
יר ְך ִנ ְמ ְצאָה
ָרנֵי זְ ִמ ָ
אַח ֵרי גּ ְ
ַה ֲ

ַתּ ֲע ֶלה ַעד רוֹם זְ בוּל ַֹש ְל ֶה ֶבת
וַ
ֹש ֶבת
אָה ָלה מוּ ֶ
ַהיּוֹם ְבּאַף ֶאל ֳ
תּוֹכחוֹת זְ ִמירוֹת ִנ ְכ ֲח ָך ַמ ְק ֶר ֶבת
ָ
ַבּ ֶבת
ִבּ ְמקוֹ ְֹש ָשה ֶתּ ֶבן וְ ִכ ְמג ֶ

ֹאמר ְל ָך
אוֹ ֶעזְ ְר ָך ִתּ ְֹשאַל וְ ִאם תּ ַ
אוֹ ָל ְק ָחה ֶל ֶחם ֲחמוּדוֹת ִמ ְנּוֵה
רוּחי ַר ֲח ַבת
רוֹתי וְ ִ
אוֹצ ַ
ֶֹשנָה ְב ְ
יְ
ֶא ַלח ֵל ִחי וְ ֹשוּר ִכּי ַר ֲענָן
לֹא נ ֱ

רוֹע ֶבת
ירהּ ָה ְי ָתה ֶ
ִכּי ַבת זְ ִמ ָ
כּוֹת ֶבת
יצה אוֹ ְכ ַכ ֶ
יר ְך ְכּ ֵב ָ
ִֹש ָ
וּמ ֵדּי יוֹם ְבּיוֹם ִנ ְר ֶח ֶבת
יָדוֹת ִ
רוֹט ֶבת
ִא ִבּי וְ ִכ ַפּת ַמ ֲע ִני ֶ

רוּח ַה ְזּ ִמיר
רוּחי ְכמוֹ ִכנּוֹר וְ ַ
ִ
ָתן ְשּ ַֹפת
יְד ֵבּר ֵאל וְ ִלי נ ַ
ִכּי ִבי ַ

ֹש ֶבת
ָא ִמי נוֹ ֶ
ַעל ַפּ ֲא ֵתי חוּג נ ֳ
כּוֹת ֶבת
ָלֹשוֹן ְמ ַד ֶבּ ֶרת וְ יָד ֶ

שלמה הלוי
ימים למתנות
.1

נוֹתן ְבּכוֹס ָה ַעיִן –
נוֹעדוּ ַ /ל ְחזוֹת ְבּ ֵחן ֵ
וּמנוֹת ֲ
ָמים ְל ַמ ָתּנוֹת ָ
יִ
אָדם אַיִ ן!
נוֹתם ,וְ ֵאין ֶ /א ְביוֹן ְל ַמ ָתּנוֹת וְ ָ
וּמ ָ
ֻדּ ַעי ָ
ָר ְחקוּ ְמי ָ
ידי ֶא ְפ ְגּ ָֹשה –  /בּוֹ ֶא ְמ ְצאָה נ ַֹחם ְכּ ֶה ֶרף ַעיִן:
יְד ִ
ֻלּם ִ
ִאלּוּ ְמקוֹם כּ ָ
ֶע ְדּרוּ ִ /מיּוֹם ְבּרֹא ֵת ֵבל וְ ֵיֹש ֵמאַיִ ן.
מוּרתוֹ וְ ֶע ְרכּוֹ נ ְ
הוּא דוֹד ְתּ ָ
תוּבל ַקיִן
ֹש ְטּפוּ  /דּוֹרוֹת ֱאנוֹֹש ֵקינָן וְ ַ
ק ֶֹדם ְל ֵה ָע ְדרוֹ ְבּ ַמיִ ם ֻ
צוּרים ָח ְרדוּ ַע ַדּיִ ן!
עוֹלם ְנ ָטעוֹ – ִמ ְפּנֵי ַ /מבּוּל ְי ִ
לוּלי יְסוֹד ָ
ֵ
ָצאָה ִ /עמּוֹ ְבּבוֹא ַהיּוֹם ֱא ֵלי ָה ַעיִ ן,
ַפ ִֹשי י ְ
אַני וְ נ ְ
גַּם הוּא יְ ָצ ִ
עוּד ִתי ְסתוּם ָה ַעיִן –
ֹש ֶמֹש ְס ָ
ֶא ְספוּ ֶ /
ִש ְֹמ ָחה וְ ִגיל ִמן ַה ְמּ ִס ָבּה נ ְ
ָח ָמהַ / ,תּ ְר ִתּי ְב ִל ִבּי ִל ְמֹש ְֹך ַבּיַּיִן!
אַף ִכּי ְבזִ ְכרוֹנוֹ ְל ַבד ִאנּ ֲ
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שלמה בונפיד
ראה סוסים
.1

ָקים,
ָא ִניּוֹת – ַבּ ְֹשּו ִ
סוּסים ְבּ ֶלב יָם ַכּ ְבּ ָר ִקים  /יְרוּצוּן ,ו ֳ
ְר ֵאה ִ
דוֹל ִקים,
בּוֹע ִרים ָכּ ֵעץ וְ ְ
וּמיִ ם ֲ
פוֹצץ ַ /
וְ חוּט ִפּ ְֹש ִתּים ְמ ִטיל ַבּ ְרזֶל יְ ֵ
דוֹל ִקים –
רוֹד ִפים וְ ְ
ֹשוּע ִלים ֲא ִרי ְ
וּבוֹר ִחים ַה ְנּ ֵמ ִרים ִמ ְגּ ָדיִים  /וְ ָ
ְ
חוֹקים,
עוֹלם ֲה ַפ ְכ ַפּ ְך  /וְ ִע ִתּים ִמ ְנּ ִתיב ִט ְב ָעם ְר ִ
וְ אַל ִתּ ְת ַמהּ ְבֹּשוּב ָ
ֹשוּקים,
ַעשֹוּ ֲע ִ
ֹשוּר ָך ַמ ְע ְגּ ֵלי ִאיֹש ְ /נלוֹזִ ים :יוֹם וְ יוֹם נ ְ
וְ ַה ְא ֵמן זֶה ְבּ ְ
יוֹנ ִקים.
עוֹל ִלים וְ ְ
וּבהּ יִ ְת ַעלֲלוּ ְ
נוּחה ָ /
וְ ַה ָח ְכ ָמה ְכּ ֵמת ִמ ֵלּב זְ ָ
יקים!
וְ ֵעת יִ ְת ַח ְתְּנוּ לֹא יִ ְֹש ֲאלוִּ ,אם ֲ /ח ָכ ִמים ֵהם – ֲא ָבל ִאם הוֹן ְמ ִר ִ
ָקים,
ידי ָה ֲענ ִ
יְל ֵ
יְדם ַל ְנ ִפּיל ִ
יוֹצא ְב ַמ ְחטוַֹ / ,
וְ ַה ַחיָּטְ ,בּ ֵעת ֵ
תוּקים.
וּטיו ִמ ְד ַּבֹש ֶאל ִפּיו ְמ ִ
ָקים  /וְ ח ָ
ילי ַבד ְל ַצוָּארוֹ ֲענ ִ
ְפּ ִת ֵ
ַא ִדים ִעם ֵאֹש וְ זִ ִקּים –
צּוֹרף ְבּכוּר יִ ְשֹרֹף זְ ָקנוֹ  /וְ ֵעינָיו י ֲ
וְ ַה ֵ
אוּלי ֵאין ְבּ ַכ ְספּוֹ לוֹ ֲח ָל ִקים.
ֲח ָמדוּהוּ ְב ַכ ְספּוֹ אוֹ זְ ָהבוֹ  /וְ ַ
יקים,
וּמ ֶסּ ֶכת – ְכּ ַמ ֶסּ ֶכת ְנזִ ִ
ַחֹשֹב ָמנוֹר ְכּ ִכנּוֹר ַ /
אוֹרג י ֲ
וְ ֵ
ָֹשים ְש ָֹפ ָתיו / ,וְ ִֹשנָּיו מוֹ ְֹש ִכים עוֹרוֹת וְ נוֹ ְֹש ִקים,
וְ ַר ְצ ָען – נוֹ ְֹשקוֹת נ ִ
ַאוָתוֹ וְ ֻעזּוֹ ַב ְֹשּ ָח ִקים.
ַענֶה ַעזּוֹת ְבּ ָע ְֹשרוֹ  /וְ ג ְ
ָבל י ֲ
וְ נ ָ
ֹיחים ְמ ַש ְֹח ִקים
ֵל ָכה ַעל ְפּנֵי חוּץ ְ /ל ֶמ ְר ַח ִקּים ְבּ ֵבין ִש ִ
ְל ָכה ,דּוֹד ַצח ,וְ נ ְ
יקים,
תוֹך גּ ִַנּים וְ לֹא ֵבינוֹת ְנ ִק ִ
אַחיםְ / ,בּ ְ
אָחים ְכּ ִ
וּבין ִ
ֹיחים ֵ
ְבּ ֵבין ִש ִ
אָה ֵלנוּ ֵמ ֲערוּגוֹת ֲ /ח ַב ֶצּ ֶלת וְ ֹשוֹ ַֹשנַּת ֲע ָמ ִקים,
ַקּיף ֳ
וְ נ ִ
יקים.
יוֹנים ַעל ֲא ִפ ִ
וְ ֵר ֵעינוּ יְ הוּ ָכל ִצ ֳפּ ֵרי ֵחן  /וְ זִ יז ָש ַֹדי וְ ִ
יקים,
ָבין ְבּ ָס ָרה ַמ ֲע ִמ ִ
וְ לֹא ִנ ְר ֶאה ְבּ ַת ְהפּוּכוֹת זְ ַמ ִנּים  /וְ לֹא נ ִ
וּפ ַעם ִנ ְד ְר ָֹשה סוֹדוֹת ֲע ֻמ ִקּים,
וּפ ַעם ִנ ְל ֲעגָה ַעל ַה ְזּ ַמ ִנּים ַ /
ַ
יקים,
ֹאכל ְר ִק ִ
וּמסּ ֶֹלת זְ ִמיר נ ַ
ֲע ִסיס ָח ְכ ָמה ְלאַט ִנ ְֹש ֶתּה ְבּ ָצ ָמא ִ /
יסוֹתיו ְל ָה ִקים,
ֹשר ִעוֵּתֲ ,ה ִר ָ
ֲע ֵדי יָֹשוּב זְ ָמן ָעוֶל ְל ַת ֵקּן ֲ /א ֶ
ָקים.
ָבים ַל ֲענ ִ
ַחפֹּץ ְ /ל ַה ְפ ִריֹש ֵבּין ֲחג ִ
ַב ִדּיל ֵבּין ְבּ ִדיל ֶאל ָפּז וְ י ְ
וְ י ְ
צוּקים,
ְק ַרב ,דּוֹד ַצח ,וְ ֶא ְפ ַצח רֹן ,וְ ָתרֹן ְ /לֹשוֹן ִא ֵלּם וְ נָסוּ ָכל ְמ ִ
ֹשוּקים,
ְק ַרבֶ ,פּן י ְַד ְרכוּ ַק ְֹש ָתּם ְמ ַק ְנ ִאים  /וְ חוֹ ְֹש ִקים ִל ְהיוֹת ָלבוּז ֲח ִ
סוּקים,
ָמי ֲע ִ
ֹשם ֶח ְב ָר ְת ָך י ַ
רוּביְ / ,ל ֵ
ְבּ ֵעת ִת ְק ַרב וְ ֵעת ִתּ ְר ַחקְ ,כּ ִ
סוּסים ְבּ ֶלב יָם ַכּ ְבּ ָר ִקים!
יר ָך – ְ /ר ֵאה ִ
אַחר ֲא ִמ ְ
וְ ִאם ִתּ ְר ֶאה ְבּדוֹד ֵ
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עודי מדבר
.2

מוּלי
עוֹדי ְמ ַד ֵבּר וְ ִהנֵּה ָ /קם ֶבּןְ -גּ ִבירוֹל ְל ִ
ִ
בוּלי
נוֹרא ְכ ִֹש ְנאָן ִ /נ ְג ָלה וְ ָע ַמד זְ ִ
אָיֹם וְ ָ
אָה ִלי
וּב ָרק ִ /מ ִפּיו יְ ַה ֵלּ ְך ְבּ ְ
ֶח ֶרב ְבּיָדוֹ ָ
אָמר ְצ ָדקוֹת וְ עֹז ִלי:
עוֹשֹה ֲחזִ יזִ ים ְבּקוֹלוֹ ַ /
ֶ
ילי
ֹשוּעי וְ ִג ִ
אוּבן  /דּוֹד ַֹש ֲע ַ
ָֹשלוֹם ְל ָך ֶבּןְ -ר ֵ
ילי
אתי ְבּכ ִֹחי וְ ֵח ִ
אַלַ -תּ ֲערֹץ ִכּי ְל ֶעזְ ָר ְך ָ /בּ ִ
דּוֹדי ַה ִאם ָפּ ְֹשעוּ ָב ְך  /פּוֹ ְֹש ַעי וְ ִר ְֹש ִעי ְק ָה ִלי
ִ
ילי
אוֹרב ְכּאוֹיֵב ְפּ ִל ִ
ַעם-זוּ ְל ָכלִ -איֹש ְט ָהרֵ -לב ֵ /
ילי
בוֹתם ִ /בּ ְקֹשוּ ְל ָֹש ֵרֹש ְֹש ִת ִ
ֹשי ְר ָת ִמים ֲא ָ
ָֹש ְר ֵ
מוּך ְל ַר ְג ִלי
ָח ְֹשבוּ ְב ָך ִכּי ֲא ִני הוּא  /וְ יִ ְש ְֹט ָ
ילי
יתי ַ /בּ ִֹשּיר ְכּ ֶע ְר ִכּי וְ ִג ִ
יוֹת ְך ֲע ִמ ִ
ָראוּ ֱה ָ
ָד ִלי
וּבדּוֹר ַ /תּ ַעשֹ ְגּדוֹלוֹת ְכּג ְ
וּ ְֹש ִמי ְבּ ִק ְר ָבּ ְך ַ
אוֹלי
ֹשר ִמ ְקּ ָב ִרים ַ /ק ְמ ִתּי וְ ִנ ְפ ַתּח ְֹש ִ
ָח ְֹשבוּ ֲא ֶ
מוּלי
ַכּ ַתּר זְ ֵעיר דּוֹד וְ אָ ִֹשיב ַ /על-רֹאֹש ְמ ַש ְֹנאַי ְגּ ִ
ילי
וֹדי ְבּ ַרח ָל ְך ְבּ ֶט ֶרם  /אַ ְֹש ִחית ֲהמוֹן גּוֹי ֲעוִ ִ
דּ ִ
לוֹלי
ַה ִ
יך ַדּר יְ ִהי ָדר ְבּ ַע ְב ִטיט ֹ /שוֹ ַֹשן ְבּ ֵבין נ ֲ
ֵא ְ
ילי
כוֹכב ְכּ ִס ִ
וּכ ִסיל ְל ַ
ַער ְֹך ָעֹש ְלּ ַעיִ ֹש ְ /
ִמי י ֲ
אן תלכי או תדרכי

.3

ֶרת
אָן ֵתּ ְל ִכי אוֹ ִתּ ְד ְר ִכי ִאגּ ֶ
יּוֹעיל ְג ִּדיל
וּמה ִ
ִנ ָכּר ְמ ִעיל ַמ ְע ֵל ְך ַ
ָדּ ִמית ְל ַע ְל ַמת ֵחן ְבּ ֶא ְֹשנָב ִנ ְֹש ְק ָפה
ֹאמ ִרי
ֵלב ֵמ ֲא ִרי ַעז ִתּ ְֹש ְבּ ִרי ִכּי ת ְ

ֶע ֶדּ ֶרת
ֶא ֶמת נ ְ
צוּפה ו ֱ
ֵמ ֵחן ְר ָ
ַכּ ֶרת
יך ֵתּ ְל ִכי ְכּ ִמ ְתנ ֶ
ֵך וְ ֵא ְ
ִחנּ ְ
וּמ ְס ַתּ ֶתּ ֶרת
ַתּ ִטּיל ֲח ִנית ִח ְֹש ָקהּ ִ
ֶרת
אַתּ ֶח ֶרב ֲא ִרי חוֹג ֶ
ַרכּוֹת וְ ְ

ֶח ַבֹש ִעם ַל ְענָה
אַך נ ֱ
ִח ֵכּ ְך ְדּ ַבֹש ְ
ימה ָר ְקמוּ
ִר ְק ַמת ְכּ ָת ֵב ְך ָעֹש וְ ִכ ָ
ֵך ַמה ֳח ִרי
נָא ַד ְבּ ִרי ַעל ֵלב ֲאדֹנ ְ
ַתּ ֲענֶה דּוֹד ַצח וְ אָדוֹם ֵמ ֱאדוֹם
וַ

אוֹמ ֶרת
ַענָה ִרנָּה וְ ִֹשיר ֶ
ַבּת י ֲ
ֶרת
ִר ָמּה וְ ָעֹש ָבּם ָהיְ ָתה עוֹז ֶ
ֶפֹש ְמאֹד ִנ ְֹש ֶבּ ֶרת
ַהאַף ֲע ֵלי נ ֶ
רוֹמי ֶק ֶרת
ַהדוֹם ַר ְג ָליו ְמ ֵ
ָבּא ו ֲ

ָרם ַבּ ֲאמוֹן ָדּתוֹ וְ ִש ְֹכלוֹ ִס ְכלוֹ
ָֹש ַכח ְבּרוּמוֹ ֶאת ֳע ִני ַעמּוֹ ְכּמוֹ
ַא ִמין
ֶח ֶרה אַפּוֹ ֲה ִכי לֹא י ֲ
ַויּ ֶ
ֶה ַפ ְך
ָחֹש נ ֱ
ַמ ֵטּה ֲח ָס ִדים ָההּ ְלנ ָ

ֶרת
וּל ַמ ֲענוֹ ֵעינוֹ יְ ַֹשו ִעוּ ֶ
ְ
ִמ ְש ָֹרה ְבּ ִֹש ְכמוֹ הוֹד ְֹשמוֹ זוֹ ֶכ ֶרת
יטה ִתּ ְהיֶה ִנ ְֹש ֶא ֶרת
ִכּי עוֹד ְפּ ֵל ָ
ַעמוֹד ַבּ ֶה ֶרת
וּב ִהיר י ֲ
אוֹר ַצח ָ

ַמר ֶא ֳאנַק ִבּ ְֹשנוֹת ֲענַק ָח ְכ ָמה וְ ִציץ
ֶפֹש ְק ִצינֵי ִבין ְבּ ֵעת
ִה ְת ָפּ ֲא ָרה נ ֶ
ֵלכוּ ַמ ְל ֵכי זְ ִמיר
ְל ָב ֵר ְך זְ ִמירוֹ י ְ
ְל ָב ֵר ְך זְ ִמירוֹ ָקם ֲאזַי ָבּ ָרק וְ ָֹשר

ִמ ְש ָֹרה וּבוֹ ִה ְת ָפּ ֲא ָרה ִתּ ְפ ֶא ֶרת
ֹשוֹע ֶרת
ֶאל ַֹש ֲע ֵרי ֵדעוֹ ְתּ ִהי ֶ
ֶה ְא ִמיר ֲא ִמיר ַה ִֹשּיר וְ ַה ַצּ ֶמּ ֶרת
דוֹב ֶרת
ְתה ֶ
בוֹרה ָהי ָ
ַעל ִפּיו ְד ָ

ַה ָֹשּת ְל ִמ ְֹש ֶמ ֶרת ְל ַבל יִ ַמּח יְקוּם

ֹאבד יְ ַקר ִמ ְֹש ֶמ ֶרת
ַפֹשוֹ ְל ַבל י ַ
נְ
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ִבּ ְסגוֹר ְכּ ָת ָביו ַמ ֲע ִריב ֶע ֶרב וְ ֵעת
רוֹך ז ְָרחוֹ ֲע ֵדי
יְרחוֹ ַל ֲע ְ
ָחל ֵ
זַ
ַכּ ְע ִסי וְ ִק ְצ ִפּי ַעל זְ ַמן בּוֹגֵד ְתּמוֹל

ֶא ֶדּ ֶרת
יִ ְפ ַתּח יְ ִמין ַֹש ַחר ְבּעוֹז נ ְ
קוֹד ֶרת
לוֹך ֶ
ֹש ֶמֹש ְנכוֹחוֹ ֲתּ ַה ְ
ֶ
סוֹע ֶרת
צוּקוֹתיו ְכּיָם ֶ
ָ
צוּלת ְמ
ַ

ֹשר ָבּהּ ָהיְ ָתה
ֹש ֶבר ֳא ִני ֶח ְפצוֹ ֲא ֶ
ֶ
ָמר ְבּ ַמר
ֵריחוֹ וְ צוּף ִל ְקחוֹ ֲא ָההּ נ ַ
ַח ִלים
ַח ִליא אוֹ י ֲ
יִר ָפּא י ֲ
יִמ ַחץ וְ ְ
ְ
ִכּנּוֹר ְתּ ִה ָלּתוֹ ְמשֹוֹשֹ ָע ְצ ִבּי וְ ַעל

סוֹח ֶרת
כוּלת ִבּין וְ תוֹם ֶ
ַפֹשוֹ ְר ַ
נְ
ִע ִתּים וְ ַד ְרכּוֹ ֶמ ֱאנוֹֹש ִנ ְס ֶתּ ֶרת
ַפ ִֹשי ְל ָע ְבדוֹ ִנ ְמ ְכּ ָרה ִמ ְמ ֶכּ ֶרת
נְ
כּוֹת ֶרת
ִמ ְצ ִחי ְכ ִּציץ זִ ְכרוֹ וְ ַכ ֶ

אַרצוֹ ְבּחוּט
וּמ ְ
ִה ְנ ִני ֲא ִסיר ֶח ְפצוֹ ֵ
אַח ַלי ְמ ִג ָלּ ִתי ְל ָפנָיו ִתּ ְרמֹס
ְ
אוּבן לוֹ ְש ִֹאי
וּ ְֹשלוֹם ְֹשלֹמֹה ֶבּן ְר ֵ

ֹש ֶרת
ַח ְסדּוֹ ְל ָב ִבי ָמ ְֹש ָכה ַֹש ְר ֶ
סוֹפ ֶרת
ִח ְֹש ִקי וְ ִצ ְד ִקי לוֹ ֲהיִ י ֶ
ֶרת.
אָן ֵתּ ְל ִכי אוֹ ִת ְד ְר ִכי ִאגּ ֶ

יצחק אלאחדב
דמים בנעם נוספים
.1

יְכ ְל ֶתּ ָך
וּב ָכל ָ
רוּצהְ ,
נוֹס ִפים ,וְ ָל ֵכןִ ,אם  /י ְִהיוּ ְל ָך – ָ
ָדּ ִמים ְבּנ ַֹעם ָ
ית ָך.
ִתּ ְס ַחר ,וְ ֵעת ִתּ ְמכֹּר ִמ ְס ָחר – ְקנֵה ִמיָּד ִ /מ ְס ָחר ,וְ לֹא ָתּ ִשֹים ָדּ ִמים ְבּ ֵב ֶ
הנמצא עז כפרעוש

.2

ירים,
ֲה ִנ ְמ ָצא ַעז ְכּ ַפ ְרעוֹֹש ַדּק ֲ /א ֶֹשר יִ ֹשּ ְֹך ַל ְכ ִפ ִ
ֵמ ִרים יָד ֲע ֵלי ֶמ ֶל ְך  /וְ לֹא יִ ָשֹּא ְפּ ִני ָש ִֹרים?
בשלום ישבו

.3

כוּכית  /וְ לֹא י ְָראוּ ְלקוֹל ֻח ְל ָדּה וְ ַע ְכ ָבּר
מוֹכ ֵרי זְ ִ
ָֹשבוּ ְ
ְבּ ָֹשלוֹם י ְ
ֹשוֹמר  /וְ הוּא ָק ַפץ וְ כֹל ִא ֵבּד וְ ִֹש ַבּר.
טוֹרף ְל ֵ
ֲע ֵדי ָקנוּ ֲחתוּל ֵ
זקנים שאלו

.4

ָקן.
יוּכלוּן ְ /ל ַת ֵקּן גַּב ְמ ֻעוָּת הוּא ְבּז ֵ
רוֹפ ִאים ֲה ְ
זְ ֵק ִנים ָֹש ֲאלוּ ְ
יוּכל ְל ַת ֵקּן.
וּמי ַ
רוֹפ ִאים ִכּי גַּב זְ ֵק ִנים  /זְ ַמן ִעוֵּת ִ
וְ ָענוּ ְ
חנפים מלאה ארץ

.5

ֵפים ָמ ְלאָה ֶא ֶרץ ְ /כּ ַח ְר ֻט ִמּים ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם,
ֲחנ ִ
יריִ ם.
ְבּ ֶפה יִ ְבנוּ ְמצוּדוֹת-עֹזְ / ,בּיָד – ַתּנוּר וְ ִכ ַ
רעב ושד

.6

ֹשה ִל ְסבֹּל ֻע ָלּם,
ָר ָעב וָֹשֹד ִעם ִמ ְל ָח ָמה – ִ /ל ְמאֹד ָק ֶ
ֻלּם.
ֹשה ִמכּ ָ
אַך ֶ /ח ְסרוֹן ִכּיס ָק ֶ
ָמרְ ,
וִ יגוֹן ֵל ָבב – ַרע ו ַ
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השיר צועק
.7

אַרתּוֹ.
צוֹעק ַעל ַמ ַפּ ְלתּוִֹ / ,כּי ָפּ ַֹשט ִבּ ְג ֵדי ִתּ ְפ ְ
ַה ִֹשּיר ֵ
וּביָדוֹ ָק ָמה ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ,
ָשֹיא ְ /
ימי ֶק ֶדם נ ִ
ָהיָה ִבּ ֵ
וּנבוֹן ַל ַחֹש ָ /תּ ִמיד ָס ִרים ֶאל ִמ ְֹש ַמ ְעתּוֹ,
ָכּל ַח ַכם ֵלב ְ
ֹשוֹמ ֵרי ִמ ְֹש ַמ ְרתּוֹ.
ְ
הוּכנוּ
ֹשי ִמדּוֹת ָ /
אַנ ֵ
מוּסרְ ,
ֹשי ָ
אַנ ֵ
ְ
ָֹשיר – ֵרא ִֹשית ֶמ ְמ ַֹש ְלתּוֹ,
וּ ְֹשלֹמֹה ִבּ ְס ָפ ַרד ָהיָה  /רֹאֹש ,ו ִ
מוּצק ָחזָק ַק ְסתּוֹ.
ִֹש ְק ֵלי ק ֶֹדֹשִ ,מ ְֹש ֵלי נ ַֹעםִ / ,כּ ְר ִאי ָ
ירי ַמ ְח ַבּ ְרתּוֹ –
ַרב ִי ְצ ָחק ֵמ ַהר ַה ֵשּ ֶֹכל ָ /ח ַצב ָכּל ִֹש ֵ
כּוֹכ ִבים ִֹש ְבתּוֹ!
יריוֵ ,בּין ָ
ָבהוַּ ,כּ ָמּה ָע ְמקוּ ִֹ /ש ָ
ַכּ ָמּה גּ ְ
וּמן ִאתּוֹ,
וּד ַבֹש ָ
ִֹשיר ַה ֵלּוִ י – כֻּלּוֹ ֶח ְמ ָדּהָ / ,ח ָלב ְ
ָעיםִ ,ל ְמאֹד ָע ֵרבָ / ,כּל ָדּ ָבר ִנ ְמ ָצא ִעם ִעתּוֹ.
ָמתוֹק ,נ ִ
אוֹס ִרים ֶאת ֶמ ְר ַכּ ְבתּוֹ,
וּבנֵי ֶעזְ ָרא – ָש ֵֹרי ִצ ְבאוֹת ַ /ה ִֹשּיר ְ
ְ
ֵה ָמּה ִר ְכבּוֵֹ ,הם ָפּ ָר ָֹשיוֵ / ,ה ָמּה ַח ְרבּוֵֹ ,ה ָמּה ַק ְֹשתּוֹ.
אוֹכ ִלים ִפּתּוֹ.
דּוֹרם ָהיוּ ָ /ש ֵֹרי ַה ִֹשּירְ ,
ָכּל ֵא ֶלּה ִעם ָ
ָפלָֹ / ,ש ַפל ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ַצּ ְבתּוֹ –
אַך ַע ָתּה ֶאל ֶא ֶרץ נ ַ
ְ
ירים ָפּ ַרשֹ ִר ְֹשתּוֹ
ָכּל ִאיֹש ֶפּ ִתיָ ,כּל ִאיֹש ָס ָכל ָ /לצוּד ִֹש ִ
תּוֹך ִמ ְכ ַמ ְרתּוֹ,
יע ִמ ְ
ַֹש ִמ ַ
ִמלּוֹת ֹשוֹנוֹת ִעם קוֹל ַענּוֹת  /י ְ
עוּךָ ,כּתוּת / ,נָתוּקָ ,כּרוּת ִמ ַצּ ַמּ ְרתּוֹ –
ָֹשירוּ ִֹשיר ָמ ְ
יִ
אַרתּוֹ.
ֹשוֹמ ָעיוָ / ,כּל ִאיֹש ַעל ִֹש ְכמוֹ ִמ ְֹש ְ
ְ
וּס ִחי ֶאל ָכּל
ַצ ְחנָה ְ
איש מהיר אני

.8

וּמ ָלאכוֹת ַרבּוֹת ָל ַמ ְד ִתּי:
ירים ְ /
אָני ִבּ ְמ ִה ִ
ִאיֹש ָמ ִהיר ִ
ירים.
וּל ָה ִכין ִלי ָבּ ֵתיִ -נ ִ
ָד ְע ִתּי ְ /
ִל ְטווֹת גַּם ֶל ְארֹג י ַ
ַפ ִֹשי ִ /ל ְהיוֹת ָפּ ָרֹשִ ,איֹש ִמ ְל ָח ָמה,
ימי ָח ְר ִפּי ָח ְֹש ָקה נ ְ
ִבּ ֵ
ימה.
ַחרוֹ ֵא ָ
כּוֹבע ַעל רֹא ִֹשיִ / ,ל ְרכֹּב ַעל סוּס נ ְ
ָלשֹוּם ִלי ַ
חוֹמה
ִֹש ְריוֹן ַק ְֹש ַק ִשֹּים ַמ ְלבּוּ ִֹשי / ,ר ֶֹבה ַק ָֹשתַ ,מ ִפּיל ָ
רוֹד ִפים יָֹשוּב ִנ ְר ָדּף,
הוּמה ִ /עם ָה ְ
אוֹתי ִכּי ִבּ ְמ ָ
אַך ִבּ ְר ִ
ְ
יִ ְב ַרח ִמקּוֹל ָע ֶלה ִנ ָדּף – ַֹ /ש ְב ִתּי ִל ְמ ֶלא ֶכת ִא ָכּ ִרים.
וּכ ָר ִמיםִ / ,בּ ְב ָק ִרים ָשֹדוֹת ָח ַר ְֹש ִתּי;
ָט ְע ִתּי ְ
גַּנּוֹת נ ַ
ָר ְע ִתּי.
ָרק ז ַ
ֹשוּמיםָ / ,כּל ִמינֵי י ָ
ִ
ֹשוּאים,
פּוֹליםִ ,ק ִ
ִעם ִ
ַח ִתּי.
אוּמה ָֹשם לֹא ִה ְרו ְ
וּמ ָ
רוֹמים – ְ /
ֶֹשם ִבּ ְמ ִ
ֶע ַצר ַהגּ ֶ
נְ
יתי ִלי ָבּ ֵתּיִ -מ ָדּה,
ֶע ַתּ ְק ִתּיָ / :בּ ִנ ִ
אכת ִבּ ְניָן נ ְ
ִל ְמ ֶל ֶ
וּש ִֹכיּוֹת ֶח ְמ ָדּהַ / ,ה ִמּ ְנ ָהרוֹת ֶֹש ֶבּ ָה ִרים ][ . . .
] ִמ ְג[ ָדּ ִלים ְ
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הוֹב ֵרי ָֹש ַמיִ ם:
אכת ְ
וּמ ֶל ֶ
ָד ְע ִתּי ָח ְכ ַמת ַה ִמּ ְס ָפּר ְ /
יַ
ֶא ְספֹּר ַהחוֹל ִעם ֶה ָע ָפרֶ / ,א ֵתּן ִֹשעוּר ִט ֵפּי ַמיִ ם,
יוֹמיִ ם;
מּוֹלד ַעל ִפּי יִ ְֹש ַפּר – ִ /י ְת ַכּ ֶסּה יוֹם אוֹ ַ
סוֹד ַה ָ
כּוֹכב ִבּ ְמקוֹמוֹ:
אַבּיט ָכּל ָ
ִבּ ְכ ִלי ַה ָבּ ָטה ַפּ ְע ַמיִ ם ִ /
אוֹרים ][ . . .
ָֹשרוֹֹ ,שוּבוִֹֹ ,ש ְפלוֹ ,רוּמוִֹ / ,עתּוֹת ַק ְדרוּת ִל ְֹשנֵי ִ
יְ
יב ִֹשים – ָחנוּת ִתּ ַקּ ְנ ִתּי.
ִל ְמכֹּר ַבֹּשּוּק ֵפּרוֹת ַל ִחים  /וִ ֵ
ָר ְע ִתּי.
ָרק ז ַ
יחיםָ / ,כּל ִמינֵי י ָ
ַא ַב ִטּ ִ
פּוֹלים ו ְ
ֹשוּמיםִ ,
ִ
אַחים ַ /ל ְעשֹוֹת ַמ ְר ָדּעוֹת ָל ַמ ְד ִתּי.
ַע ָתּה ִל ְכבוֹד ָכּל ָה ִ
וּנ ִגינָה,
אָמ ְר ִתּיִ / ,כּי ִלי קוֹל ָע ֵרב ְ
ִל ְהיוֹת ַחזָּן אָז ַ
מוֹרים ][ . . .
ירה גַּם ִמזְ ִ
לוֹמר ִפּיּוּטֵ ,לאמֹר ִקינָהָ / ,ל ִֹשיר ִֹש ָ
ַ
ָד ְע ִתּי; ִ /ל ְטחֹן ָבּ ֵר ַחיִ ם – ָמ ִהיר,
ַתּ ְרגּוּם ָכּל ָלֹשוֹן י ַ
ָפה ִר ַקּ ְד ִתּיֶ / ,אזְ ֶרה ִמגּ ֶֹרן ָבּר ָבּ ִהיר.
ֶק ַמח ַבּנּ ָ
ֹשּ ֶמֹש ַה ַמּזְ ִהיר.
ַכּה ַבּ ֶ
ַע ִתּי / ,ז ָ
כוּכית ִל ְלמֹד ָיג ְ
וּזְ ִ
ֹש ִני!
אָני – ֵאין ִלי ֵ
אוֹציא ַמ ְנ ִהירַ / .ס ָפּר ִ
גַּם ַה ֶֹשּ ֶמן ִ
תּוֹרה ִל ְנ ָע ִרים ][ . . .
וּמ ַל ֵמּד ָ
כּוֹבסַ ,מ ְל ִבּיןָ ,רץֶ ,ח ְנו ִָניְ / ,
ֵ
אַרצוֹת ַמ ְע ָרבֶ / ,אל ַה ִמּזְ ָרח ַש ְֹמ ִתּי ָפּנַי
ָח ַק ְר ִתּי ָכּל ְ
ָֹשיב ַעל ֶה ְגיוֹנַי!"
קוֹראִ " :מי זֶה ִלבּוֹ ָע ַרב –  /יָבוֹא י ִ
ֵ
וּב ָע ָרב  /לֹא ָע ַמד ִאיֹש ַעל ִע ְנ ָינַי.
ִבּ ְג ִלילוֹת ָצ ְר ַפת ְ
ַר ָמה.
יתי ,עוֹד ֶא ָשֹּא ָפּנַי  /אַֹשּוּרָ ,בּ ֶבל ,גַּם תּוֹג ְ
ִנ ְל ֵא ִ
נוֹדע ִכּי ִבּ ְל ִתּי – ִמ ְר ָמהִ / ,בּ ְל ָע ַדי – ִאיֹש יָד לֹא י ִָרים!
אָז ַ

עלי בן יוסף ]חביליו?[
מי חג
.1

ֹשת:
ָר ֶ
תוֹך ֶכּ ֶלא ְכּלוּב ו ֶ
עוּך ְבּ ְ
ִמי ָחג ְבּרוּם ַֹש ַחקְ ,בּ ִלי ַמ ָחק ,זְ בוּב ָמ ְ
ֹשת:
לפהוּ ֶק ֶ
ִכּי ֶת ֱא ַבד גַּם ַתּ ְח ֵ
ַמה ַה ְנּ ָמ ָלה ַת ֲע ֶלה ֵא ֶברְ ,לאוֹת
ֹשת:
ֵפל ֵא ֶ
ָפלוּ ְֹשאוֹל ַתּ ְח ִתּית ְכּנ ֶ
נְ
ירי ַל ֲעלוֹת רוּם ָח ְֹשבוּ
ֵכּן ,דּוֹד ,זְ ִמ ַ
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משה רימוס
מי האמין
.1

ָבל
ִמי ֶה ְא ִמין ִכּי ְכּמוֹת נ ָ
דּוֹרֹש ֱאל ִֹהים?
יָמוּת ַמ ְש ִֹכּיל ֵ
יוּבל,
וּכאַלּוּף ַל ֶטּ ַבח ַ
ְ
ֹשה ִאיֹש ָה ֱאל ִֹהים?
הוּבל מ ֶ
ַ
ֶח ִרים
ְמ ַק ְט ֶרגֶת ִמ ַדּת ַה ִדּיןִ ,בּי נ ֱ
אַפּין ִעם ַבּ ַעל ַהח ֶֹטם.
זְ ֵעיר ִ
ירים,
אָספוּ נ ְָג ָהם ָפּ ִנים ְמ ִא ִ
ְ
אוֹטם.
יוֹמין אָזְ נוֹ ֵ
וְ ַע ִתּיק ִ
ַֹשמוּת,
ְמ ֻחיַּב ַה ְמּ ִציאוּתֶ ,א ָחדְ ,בּ ִלי ג ְ
מוֹני,
צוּרהַ ,תּ ְכ ִלית ַק ְד ִ
פּוֹעל וְ ָ
ֵ
וּדמוּת –
רוֹצהְ ,בּ ִלי ִֹשנּוּי ְ
ָח ָכם ,יָכוֹלֶ ,
ַב ָתּ ִני! ] [ . . .
ֵא ִליֵ ,א ִליָ ,ל ָמה ֲעז ְ
ָֹש ַמ ִים ָל ְבֹשוּ ַק ְדרוּת וְ ַשֹק
ַלּים.
ַלגּ ִ
סוּתם ַהגּ ְ
ָשֹמוּ ְכּ ָ
מוֹתיֲ ,ע ָרבוֹת נָח ,לֹא ָח ַֹשק
יוֹם ִ
ְכּ ִמ ְֹש ָפּטוֹ ְל ַה ִשֹּיג ְבּנֵי ֵא ִלים.
מוֹתי!
אַכזְ ִריּוּת ִ
ֹשֹמּוּ ָֹש ַמיִ ם ְל ְ
ָטה:
ַלגַּל ַה ַמּזָּלוֹת ֶמ ְר ָכּז נ ָ
גְּ
אוֹתי,
יוֹבילוּ ִ
ְכּ ֶכ ֶבשְֹ ,כּאַלּוּףִ ,
אוֹמים ִמ ְלּ ַמ ָטּה.
ָדי וְ ַר ְג ַלי ְתּ ִ
יַ
חוֹר ִנּית ַכּ ֲהל ְֹך ַס ְר ָטן
ֵהן ֲא ַ
ַערֹף,
ָדי ֲאסוּרוֹת וְ ָע ְר ִפּי י ֲ
יַ
ֹשוֹפ ִטי ַעל יְ ִמ ִיני ְכּ ָש ָֹטן,
וּמ ְ
ְ
אַריֵה י ְִכסוֹף ִל ְטרֹף.
ִדּ ְמיֹנוֹ ְכּ ְ
קוֹבל,
צוֹעק ֵ
תוּלה ֵ
ֵהן ַצ ֲע ַקת ְבּ ָ
ֹשוֹאל ,וְ ֵאין עוֹ ֶנה.
מֹאזְ נֵי ִמ ְֹש ָפּט ֵ
ֶח ָבּל ְבּ ֶח ֶבל,
ֻסּר ְבּ ַע ְק ָרב ,נ ְ
ְמי ָ
רוּכה ִנ ְכחוֹ פּוֹנֶה.
ֹשת ְדּ ָ
ֶק ֶ
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עוּני.
הגּ ִדי ְי ַֹש ְסּ ִ
ֵהן ְכּ ַֹש ַסּע ְ
אוֹי ָל ֵעינַיִ ם ֵכּן רוֹאוֹת ֵהן!
ֶא ְד ֶלה ִבּ ְד ִלי ִדּ ְמעוֹת ֵע ִיני,
יִדגּוּ ָב ֶהן ] [ . . .
ַעד ִכּי ָד ִגים ְ
ַס ֲע ַרת ָמוֶתָֹ ,ש ָבץ ֲא ָחז ִַני.
אוּכל ָלנוּד עוֹדִ ,כּי ָֹש ְלחוּ ֵלאמֹר:
לֹא ַ
' ָמ ָחר ָתּמוּת' – אוֹי ִליָ ,ע ִני –
בוּרת ֲחמוֹר'.
' ָסחוֹב וְ ַה ְֹש ֵל ְךְ ,ק ַ
ַע ִניָּהִ ,א ִמּיָ ,מה ַתּ ֲע ִשֹי
ס ֲֹע ָרה ו ֲ
מוּעה?
יע ָל ְך ַה ְֹשּ ָ
ֹשר ַתּ ִגּ ַ
ֵעת ֲא ֶ
' ַמ ְח ַמד ֵע ִיניֲ ,ע ֶט ֶרת רֹא ִֹשי– ',
ִתּ ְס ְפּ ִדי ָע ַלי ִבּ ְמקוֹר ִדּ ְמ ָעה.
אָבי?
ָפ ָלהַ ,מה ַתּ ֲע ֶשֹהִ ,
ֻס ָכּ ְת ָך נ ְ
ָת ָך!
ַמה ְמּאֹד ָר ָעה ְתּ ִהי זִ ְקנ ֶ
חוֹבי,
אַח ַליִ ,תּ ְמ ַחל ִלי ִפּ ְֹש ִעי וְ ִ
ֲ
יך.
ִאם לֹא ָכּ ָראוּי ִכּ ַבּ ְד ִתּ ָ
סוֹאן ְבּ ַר ַעֹשָ ,ש ָֹטן ְמ ַק ְט ֵרג –
ְסאוֹן ֵ
ָמ ָצא ַבּ ַעל חוֹב ִל ְגבּוֹת חוֹבוֹ.
ֻדּ ַעיִ ,כּי לֹא ֵא ָה ֵרג
ְדּעוְּ ,מי ָ
יתי בוֹ.
ַעל ָעווֹן גָּדוֹל ָעוִ ִ
ָע ְצ ִתּי
אָמרוִּ ,כּי י ַ
ַסם ַה ָמּוֶתְ ,
ָתן ֻק ַבּ ַעת כּוֹס ַה ַתּ ְר ֵע ָלה
ְל ִהנּ ֵ
ַל ֲע ֵר ִלים ֵמתוּ – לֹא ָפ ַֹש ְע ִתּי!
ילה.
ִה ְצ ִמיתוּ ַחיַּי ְבּזֹאת ָה ֲע ִל ָ
יבא
לוּלי ַר ִבּי ֲע ִק ָ
יראָיו! ֵ
ֹשּם ִל ֵ
סוֹד ַה ֵ
ָטיוּ ַר ְג ַלי
ַח ֵב ָריוִ ,כּ ְמ ַעט נ ָ
וֲ
מוֹתי ַעל לֹא ִס ָבּה.
אוֹתי ִ
ִבּ ְר ִ
אַך ְי ָי ַה ַצּ ִדּיק ַעל ָכּל ַה ָבּא ָע ַלי.
ְ
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צּוֹרר ְל ַה ִצּיל רֹא ִֹשי,
ָשֹח ַשֹר ַה ֵ
אָמיר ַל ֲעבֹד ֵאלוֹ.
ִאם ָכּבוֹד ִ
ַפ ִֹשי'.
גּוּפי ִממּוֹת נ ְ
יתיו' :טוֹב מוֹת ִ
ֲע ִנ ִ
יִהיֶה לּוֹ!
ֶח ְל ִקי – ַהצּוּר ַה ַחי ,וְ ַה ֵמּת ְ
הוּשֹםָ ,כּל ַר ְג ָלם ִתּ ְרמֹס,
וּמאוֹס ַ
ְס ִחי ָ
ַמּוּני.
ָריּוּת אָז ז ִ
אַכז ִ
ִכּי מוֹת ְ
ֹשה ֵרימוֹס!
ִמי ֶה ֱא ִמין זֹאת ַעל מ ֶ
ֶבר ָראָה ֳע ִני.
ֲא ִני ַהגּ ֶ
אָמנָם אוֹי ִלי
ָסר ַמר ַה ָמּוֶת – ְ
ִיתי ְבּ ִמ ְב ַחר ַחיַּי,
ַעל ִֹש ְב ִרי! ָהי ִ
אַר ָבּ ָעה וְ ֶע ְש ִֹרים ָֹשנָה ֶיֹש ִלי,
ְ
ַב ָרא ְבּכ ָֹלּא וְ ָכל ַמ ֲא ַויַּי.
גְּ
אַצ ִדּיק,
סוֹף ָדּ ָברַ :ה ִדּין ָע ַלי ְ
אתי!'
ַדּה וְ א ַֹמרֲ ' :א ָבל ָח ָט ִ
ֶא ְתו ֶ
ָר ַֹש ְע ִתּיִ ,כּי יְ ָי ַה ַצּ ִדּיק.
אָנָּא ֵאל נָאְ ,מ ַחל אַ ְֹש ָמ ִתי.
וּת ִהי ַכ ָפּ ָרה
צוּריְ ,
ְס ָע ֵד ִניִ ,
ֶפֹש ַמ ֲא ִמין
וּכנ ֶ
ית ִתי ַעל ֲעווֹנַיְ ,
ִמ ָ
רוּרה
ִבּ ְצרוֹר ַה ַחיִּ ים ִתּ ְהיֶה ְצ ָ
ָמין.
ַפ ִֹשי ִא ְתּ ָך ְל ֵקץ ַהיּ ִ
נְ

משה אבן חביב
באתי לחשב
.1

חוֹבה:
ַפ ִֹשיִ ,אם ַ /רב ַה ִכּ ְֹשרוֹן ַעל ַה ָ
אתי ַל ֲחֹשֹב ִעם נ ְ
ָבּ ִ
ָצאָה ֵמ ֶח ְֹשבּוֹן ֶל ָה ָבה:
אָך ִנ ֲח ְמ ִתּי ַבּסּוֹףִ ,כּי ֵאֹש  /י ְ
ְ
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גבר אשר תבא
.2

ֹשר ָתּבֹא ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְל ֵבית
ֶבר ֲא ֶ
גֶּ
צוּפ ְך ְכּמוֹ ִצפּוֹר ְדּרוֹר:
ק ֶֹדֹש וְ ִצ ְפ ָ
יך ְתּ ַט ֵהר ִל ְבּ ָך
יך ִמ ְפּ ָֹש ֶע ָ
ֵא ְ
אוֹ ִתּ ְמ ָצא ָבזֶה ְל ִנ ְֹש ָמ ְת ָך ְדּרוֹר:
צוּר ָך
ַכּוֵּין ְבּ ָכל כּ ַֹח ְל ָב ֵר ְך ְ
יח מוֹר ְדּרוֹר:
יח ְך ְכּ ֵר ַ
ַע ֶלה ֵר ָ
אָז י ֲ

סעדיה אבן דנאן

.1

שנאה תעורר
ֵבּין ַה ְפּ ָת ִאים ָה ְר ָֹש ִעים
עוֹרר ַה ְמּ ָד ִנים
ִש ְֹנאָה ְת ֵ
אַה ָבה ַעל ָכּל ְפּ ָשׁ ִעים
ָה ֲ
אַך ֵבּין ְנבוֹנֵי ֵלב ְתּ ַכ ֶסּה
ְ

.2

אראה המון
ֹשוֹנים ָעזְ בוּ
קוֹרים וְ ִ
ֶא ְר ֶאה ֲהמוֹן ִ
ָל ֵכן ְבּנֵי ֵע ֶבר ְלז ִָרים ָח ְשׁבוּ

ִד ְקדוּק וְ ִש ְֹטנָה ַעל ְלֹשוֹנָם ָכּ ְתבוּ
אָרבוּ
ַפ ָשׁם ְ
יהם ְלנ ְ
וּמ ֵלּ ֶ
אוֹתם ִ
ָ

יעלה בפיך
.3

.4

יך נ ֶֹפת ֲא ָבל ֵחץ
ַע ָלה ְבּ ִפ ְ
יְ
ְהוּדה
יך ִמ ְבּנֵי ֶא ֶרץ י ָ
ִפּ ְ

מוּלי.
ָֹשנוּן ְבּ ֵעינַיִ ְך ְל ִ
אלי!
ֵך – יִ ְֹש ְמ ֵע ִ
ֶבּ ְא ֶמת וְ ֵעינ ְ

לכדתני עלי לחם
נוּבים
וְ ַצ ְד ַתּ ִני ֲע ֵלי ַמיִ ם ְג ִ
ְל ַכ ְד ַתּ ִני ֲע ֵלי ֶל ֶחם ְס ָת ִרים
רוֹבים
יה ְכ ִ
ְכּ ַמ ָטּ ָרה וְ ֵעי ֶנ ָ
ֶיה וְ ִל ִבּי
ְכרוֹ ִבים ִלי ְב ֵעינ ָ
וּפ ַעם ַשׂ ֲע ָרה ַמ ְע ִריב ֲע ָר ִבים
ַ
וּפ ַעם ֶל ֱחיָהּ ֵמ ִאיר ְשׁח ִֹרים
ַ
צבית חן בתוך חקי

.5

יקי,
תוֹך ֵח ִ
ְצ ִביַּת ֵחן – ְבּ ְ
יה,
ָד ָ
ְמ ַנ ֶגּנֶת – ְבּי ֶ

יקהּ,
תוֹך ֵח ָ
וְ ַה ִכּנּוֹר – ְבּ ְ
הוֹרגֶת – ְבּיַד ִח ְֹש ָקהּ!
וְ ֶ
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