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 אברהם אבן עזרא

 
 גלגל ומזלות במעמדם  

 ,ָנטּו ְבַמְהָלָכם ְלמֹוַלְדִּתי/  ּוַמָּזלֹות ְּבַמְעָמָדם ַּגְלַּגל  .א.1
 .לֹא ֶיֱחַֹשְך ֶֹשֶמֹש ֲעֵדי מֹוִתי / –לּו ִיְהיּו ֵנרֹות ְסחֹוָרִתי 

 
 איגע להצליח 

 ִּכי ִעְּותּוִני כֹוְכֵבי ָֹשַמי/ ִאיַגע ְלַהְצִליַח ְולֹא אּוַכל  .         ב
 .לֹא ִיְגְועּון ִאיִֹשים ְּבָכל ָיַמי / –ין לּו ֶאֱהֶיה סֹוֵחר ְּבַתְכִריִכ 
 

   לו אמצאה חפץ  
 .ָּכל שֹֹוְנִאים ָֹשְלמּו ְולֹא ִנְמָצא ְקָרב/  ֲאַזי –לּו ֶאְמְצָאה ֵחֶפץ ְּבִמְלָחָמה   .ג

 
 אשכים ְלבית השר

 .ְּכָבר ָֹשָכב: ְמִרים אֹו–ָאבֹוא ְלֵעת ֶעֶרב / , ְּכָבר ָרַכב:  אֹוְמִרים–ַאְֹשִּכים ְלֵבית ַהָּשֹר   .2
 .אֹוָיה ְלִאיֹש ָעִני נֹוַלד ְּבִלי כֹוָכב / –אֹו ַיֲעֶלה ֶמְרָּכב אֹו ַיֲעֶלה ִמְֹשָּכב 

 
 ]המעיל הקרוע[

 ,ְלִחָּטה ַלֲהָנָפה אֹו ְשֹעֹוָרה/ ְמִעיל ֶיֹש ִלי ְוהּוא ִכְדמּות ְּכָבָרה   .3
 ,ְכֵבי רֹום ְיִשֹימּון ּבֹו ְמאֹוָרהְוכֹו/ ְּכאֶֹהל ֶאְפְרֶשֹּנּו ֵליל ְּבִאיֹשֹון 

 .ְויֹוִפיַע ְּכִסיל ָעָליו ְנָהָרה/ ְּבתֹוכֹו ֶאֱחֶזה ַסַהר ְוִכיָמה 
 ,ֲאֶֹשר ּדֹוִמים ְלִֹשֵּני ַהְּמֵגָרה/ ְוֵאַלּה ִמְּספֹר ֶאת ָּכל ְנָקָביו 

 ,ֵתָרה ִהיא ְי–ֲעֵלי ֶֹשִתי ְוֵעֶרב  / –ְוִתְקַות חּוט ְּתִפיַרת ָּכל ְקרּוָעיו 
 .ְּכמֹו ֶפִתי ְיִהי ִנְמַלְך ְמֵהָרה/ ְוִאם ִיּפֹל ְזבּוב ָעָליו ְּבָחְזָקה 

 !ְתִהָּלה ִלי ְוֵתיִטיב ַהְּתִפיָרה/ ַהֲחִליֵפהּו ְּבַמְעֵטה , ֱאלֹוַהי
 

 ]הזבובים[
 !ֲאַֹשַּוע ִמְּפֵני ֹשֹד ַהְּזבּוִבים/ ? ְלִמי ָאנּוס ְלֶעְזָרה ֵמֲחָמִסי  .4

 ,ְּבָכל ּכָֹחם ְיִעיקּוִני ְכאֹוְיִבים/ ,  ִיְּתנּו ָהֵֹשב ְלרּוִחיֲאֶֹשר לֹא
 .ְּבָאְזַני יֹאְמרּו ִֹשיֵרי ֲעָגִבים/ , ְוַעל ֵעיַני ְוַעְפַעַּפי ְירּוצּון
 ,ְוֵהם ּבֹו יֹאְכלּו ִּכְדמּות ְזֵאִבים / –ֲאַדֶּמה ֶלֱאכֹל ִּפִּתי ְלַבִּדי 
 .ְקָראִתים ַּכֲאהּוִבים אֹו ְקרֹוִבים/ ִאּלּו ְּכ, ְועֹוד ִיְֹשּתּו ְבכֹוס ֵייִני
 ,ְּבֵיין ַעִּתיק ּוִמְֹשַמן ֵשֹה ְכָשִֹבים/ ְּפַקְדִּתים , ְולֹא ִיְרצּו ְלַבד ֶחְלָקם

 !ְלֵיין ִמְֹשִּתי ּוַפת ָאְכִלי ְּתֵאִבים/ ,  ַרק ֲאכֹל ֵמְאֶֹשר ְלָפַני–ְוִיְמַעט 
 !ְוִהָּנם יֹוְֹשִבים רֹאֹש ַהְמֻסִּבים / –ְוִכי ֶאְקָרא ְמֻיָּדַעי ְלָאְכָלה 

 ,ְּבקֹר רּוַח ְֹשָלִגים אֹו ְרִביִבים/ ִּכי הּוא ְיַכֵּלם , ְיַקו ִלִּבי ְסָתו
 !ְּבֵכן אֹוֶדה ְליֹוֵֹשב ַהְּכרּוִבים / –ְולּוֵלי זֹאת ֲאִני ָקץ ִמְּפֵניֶהם 
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 ]שירת האומות[

 ,ִבים ַוֲעָגִבים ִֹשיֵריֶהם ַּבֲאָה–ַהִּיְֹשְמֵעאִלים   .5
 , ְּבִמְלָחמֹות ּוְנָקמֹות–ְוָהֲאדֹוִמים 

 , ְּבָחְכמֹות ּוְמִזּמֹות–ְוַהְּיָוִנים 
 , ִּבְמָֹשִלים ְוִחידֹות–ְוַהָהִּדִּיִים 

 ! ְּבִֹשירֹות ְוִתְֹשָּבחֹות ַלָיי ְצָבאֹות–ְוַהִּיְשְֹרֵאִלים 
 

 אלו לפי אידי  
 , ִיְּזלּוןִאּלּו ְלִפי ֵאיִדי ְּדָמַעי  . א6

 ,לֹא ָדְרָכה ֶרֶגל ֱאנֹוֹש ַיֶּבֶֹשת
 ,ַאְך לֹא ְלֵמי נַֹח ְלַבד ּכַֹרת ְּבִרית
 .ִּכי ַגם ְלִדְמִעי ִנְרֲאָתה ַהֶּקֶֹשת

 
 אויל מורד בעושהו  

 !ְּבַֹשְלָותֹו ְּכֵבדֹו ֵחץ ְיַפַּלח/ ?  ֲהִיְצַלח–ֱאִויל מֹוֵרד ְּבעֹוֵשֹהּו "  . ב
 ".ְּדַבר ַּפְרעֹה ְּבָפָרַֹשת ְּבַֹשַלח/ ֹים ֶאל ִלְּבָך ָּכל ְוִש,  ֹשֹוָבב,ְרֵאה

 
 לא אתמה אם  

 ,ָיִֹשיב ָּדָבר ַעל אֹוַפַּנִים/ לֹא ֶאְתַמּה ִאם ַּבַער ֵמִאיֹש "  . ג
 ".ָיָצא ְבֵאר ַמִים ַחִּיים/ ִּכי ִבְלִחי הֲחמֹור יֹום ֶאְתמֹול 

 
 היום בחברת הידיד  

 ,ַהְיִדיד ִנְשַמחַהּיֹום ְּבֶחְבַרת  .7
 ;ָמָחר ְּבִהָּפְרדֹו ְיַכל טּובֹו

 ,ִמי ֶיֱאסר ַהּיֹום ְולֹא ִיְבַרח
 .אֹו ֶיֱאַרב ַאֵחר ְולֹא ָיבֹא

 
 כבודי במקומי ואם  

 ,ְּכבֹוִדי ִּבְמקֹוִמי ְוִאם ַאְֹשִּפיל ִֹשְבִּתי .8
 ,ְולֹא ֶאְבַחר ָמקֹום ְּכִנְקִלים ִּבְגאֹוָנם

 ,ִבים ֱהיֹוָתם רֹאֹש מֹוָֹשבֲאֶֹשר ֵהָּמה חֹוְֹש
 ;ְוַהּמֹוָֹשב ָלֶהם ְיַכֶּסה ֶעְלּבֹוָנם

 ֲאִני הּוא ַהָּמקֹום ְוַהָּמקֹום ִאִּתי
 . ַהָּמקֹום ְיַמֵּלא ֶחְסרֹוָנם–ְוֵהָּמה 
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 הרחקת כליל חכמה  

 ;ְוֶחְבָרְתָך ְמאֹד ָנֲעָמה/ , ֲהָרַחְקָּת ְּכִליל ָחְכָמה .9
 ;ֲעֵלי ָכל ַמֲחָלה ָעְצָמה/ , ְתָךְוֵכן ַמֲחַלת ְּפִריָד

 ;ְוִלי ָבָאה ְוֶנֱעָלָמה/ , ְוִֹשְמְֹשָך ָזְרָחה ַלּכֹל
 ּוִמַּבִית ְוַעד ַּכָּמה/ ְוֵאיְך ֶאָּשֹא ְנדֹוד ִמחּוץ 
 ;ֲאָבל לֹא ֵאְדָעה ַעל ָמה/ , ֲאִני ָכלּוא ְּבֵבית ַעְלָמה

 ,אְלָפַני ַוֲאִני ֶאְצָמ/ ְירּוצּון ַנֲהֵרי ֵעֶדן 
 ;ְּכַמִּביט ֶאל ְּפֵני ַחָּמה/ , ְוֵאין ִלי ַרק ְראּות ֵעיַני

 ,ֲאַרְגּתֹו ַמֲעֵשֹה ִרְקָמה/ ְואּוָלם ִנֲחַמִני ִֹשיר 
 ,ְּכָבר ָּבאּו ְוֵכן ֵהָּמה/ , ְוָהאֹותֹות ֲאֶֹשר ִּדֵּבר

 ;ְוֶאְזרֹוַע ֲעֵלי ִֹשְכָמה/ , ֲחבֹוק ּוְנֹשֹוק ְוֹשֹוק ַעל ֹשֹוק
 ;ְּכמֹו ָנִזיר ְסחֹור ַּכְרָמא/ , ל ְמקֹום ָעִטיןֲאסֹוֵבב ַע

 ,ְמטָֹהָרה ְולֹא ֻגְֹשָמּה/ ְוַדי ֶֹשִּתְהֶיה ִעִּמי 
 ;ְלָבִבי ַעל ְיֵדי ִמְרָמה/ ְוַאִשֹיג ֶאל ְקַצת ַּתֲאַות 

 ,ֲעֵדי ִּכי ַתְאִּדים ַשְֹלָמה/ , ְוָכל ֶזה ִיְהֶיה ֹשֶֹוה
 ,ה ֲעֵדי ָחְרָמהְוַאֶּכ/ , ֲעֵדי ֶאְרּדֹף ְוַאִשֹיָגה
 ,ְוַהָּנָחֹש ְּגדֹול ָעְרָמה/ , ְוַאִֹשיָאּה ְכמֹו ָנָחֹש
 ְוֵאַדע ִּכי ְכָבר ָֹשְלָמה/ , ְוַאְֹשִלים ֶאת ֲעבָֹדִתי
 .ְּכִליל ָחְכָמה, ֲאִבי ַהִֹשיר/ , ְלָך ָֹשלֹום ְּכחֹול ַהָּים

 
 )]השחמט(שחוק האישקאקי [

 .ְקדּוָמה ִמן ְיֵמי ֶקֶדם ְנסּוָכה/ ֲערּוָכה ֲאֹשֹוֵרר ִֹשיר ְּבִמְלָחָמה   .10
 .ְקָבעּוָה ֲעֵלי טּוִרים ְֹשמָֹנה/ , ֲעָרכּוָה ְמֵתי ֵשֶֹכל ּוִביָנה

 ,ֲעֵלי לּוַח ְֹשמֶֹנה ַמֲחָלקֹות/ ְוַעל ָּכל טּור ְוטּור ָּבֶהם ֲחקּוקֹות 
 .ְצפּוִפיםְוָֹשם ַהַּמֲחנֹות עֹוְמִדים / ְוַהּטּוִרים ְמֻרָּבִעים ְרצּוִפים 
 .ְוֶרַוח ֵּבין ְֹשֵניֶהם, ְלִהָּלֵחם/ ְמָלִכים ִנְּצבּו ִעם ַמֲחֵניֶהם 
 ,ְוֵהָּמה נֹוְסִעים ָּתִמיד ְוחֹוִנים/ ְּפֵני ֻכָּלם ְלִהָּלֵחם ְנכֹוִנים 

 , ְמֶלאֶכת ַמֲחָֹשבֹות–ּוִמְלַחְמָּתם / , ְוֵאין ֹשֹוְלִפים ְּבִמְלַחְמָּתם ֲחָרבֹות
 .ְּבִפְגֵריֶהם ְרֹשּומֹות ַוֲחרּותֹות/ ִסיָמִנים ְואֹותֹות ְוִנָּכִרים ְּב

 .ְיַדֶּמה ִּכי ֲאדֹוִמים ֵהם ְוכּוִֹשים/ ְוָאָדם ֶיֱחֶזה אֹוָתם ְרגּוִֹשים 
 ,ֲאדֹוִמים ֵיְצאּו ֶאל ַאֲחֵריֶהם/ , ְוכּוִֹשים ַּבְּקָרב ּפֹוְֹשִטים ְיֵדיֶהם

 .ִמְלָחָמה ְלנַֹכח ַהְּמִסָּלהְל/ ְוָהַרְגִלים ְיבֹואּון ַּבְּתִחָּלה 
 ,ְוֶאת אֹוְיבֹו ְיִהי נֹוֶטה ְלָלְכדֹו/ ְוָהַרְגִלי ְיִהי הֹוֵלְך ְלֶנְגּדֹו 

 ,ְולֹא ָיִשֹים ְּפָעָמיו ַלֲאחֹוָריו/ ְולֹא ַיֶּטה ְּבֵעת ֶלֶכת ֲאֹשּוָריו 
 .הְלָכל ֵעֶבר ְֹשלָֹשה ַּבְּמִסָּל/  ְיַדֵּלג ַּבְּתִחָּלה –ְוִאם ִיְרֶצה 

  –ְוַעד טּור ַהְֹּשִמיִני ַיֲעֶלה לֹו / ְוִאם ִיְרַחק ְוָינּוד ִמְּזבּולֹו 
 .ּוִמְלַחְמּתֹו ְּכִמְלַחְמּתֹו ְתֻחַֹּשב/ ְּכמֹו ָפָרז ְלָכל ָּפִנים ְיִהי ָֹשב 
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 .ּוַמָּסָעיו ְלַאְרַּבַעת ְרָבָעיו/ ְוַהָּפָרז ְיִהי ַמֶּטה ְפָסָעיו 
 ,ְוהּוא ִנָּצב ֲעֵלי ַהַּצד ְּכאֹוֵרב/ ֵלְך ְוָקֵרב ְוַהִּפיל ַּבְּקָרב הֹו

 .ְלֶזה ִיְתרֹון ְלַמה ֶֹּשהּוא ְמַֹשֵּלֹש/  ֲאָבל ֵיֹש –ְּכמֹו ָפָרז ֲהִליָכתֹו 
 ,ְוִיְתַהֵּלְך ֲעֵלי ֶדֶרְך ְמֻעָּקל/ ְוַהּסּוס ַּבְּקָרב ַרְגלֹו ְמאֹד ַקל 
 ֹוְך ָּבִּתים ְֹשלָֹשה לֹו ְגבּולֹותְּבת/ , ֲעַקְלַקּלֹות ְּדָרָכיו לֹא ְסלּולֹות

 ּוַבָּשֶֹדה ֲעֵלי ָרְחּבֹו ְוָאְרּכֹו/ ְוָהרֹוְך ַיֲהלְֹך ִמיֹשֹור ְּבַדְרּכֹו 
 .ְנִתיבֹו ִמְּבִלי ִנְפָּתל ְוִעֵּקֹש/ , ְוַדְרֵכי ִעְּקִֹשים הּוא לֹא ְיַבֵּקֹש

 ,ר ֶאת ֲעָבָדיוְלָכל רּוחֹות ְוַיְעזֹ/ ְוַהֶּמֶלְך ְמַהֵּלְך ַעל ְצָדָדיו 
 ,ְלִהָּלֵחם ּוִבְמקֹום ַּתֲחנֹותֹו/ ְוִיָּזֵהר ְּבֵעת ִֹשְבּתֹו ְוֵצאתֹו 

 . ְוִיְבַרח ִמְּגבּולֹו–ְוִיְגַער ּבֹו / ְוִאם אֹוְיבֹו ְּבֵאיָבה ַיֲעֶלה לֹו 
  –ּוֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ִיְרְּדֵפהּו / ְוִאם ָהרֹוְך ְּבֵאיָמה ֶיְהְּדֵפהּו 

 .ְוִעִּתים ֵיֹש ְלִסְתרֹו לֹו ֲהמֹוָניו/ ם ֲאֶֹשר ִיְבַרח ְלָפָניו ְוֵיֹש ִעִּתי
 ,ְוֶזה ֶאת ֶזה ְּברֹב ֵחָמה ְמַכֶּלה/ , ְוֻכָּלם הֹוְרִגים ֵאֶּלה ְלֵאֶּלה

 .ֲחָלִלים ִמְּבִלי ָדִמים ְֹשפּוִכים/ ְוִגּבֹוֵרי ְֹשַנִים ַהְּמָלִכים 
 ,ְוָינּוסּו ֲאדֹוִמים ִמְּפֵניֶהם/  –ְוִעִּתים ִיְגְּברּו כּוִֹשים ֲעֵליֶהם 

 .ּוַמְלָּכם ַּבְּקָרב ֵהם ֶנֱחָלִֹשים/  ְוכּוִֹשים –ְוִעִּתים ִּכי ֱאדֹום ִיְגַּבר 
 ,ְּבִלי ֶחְמָלה ְוִיָּלֵכד ְּבִרְֹשָּתם/ ְוַהֶּמֶלְך ְיִהי ִנְתָּפשֹ ְּבַֹשְחָּתם 

 !ִעיר ִמְבָצר ּוִמְקָלטְוֵאין ִמְבָרח ְל/ ְוֵאין ָמנֹוס ְלִהָּנֵצל ּוִמְפָלט 
 . ְוַלֶהֶרג ְיִהי ָמט–ְוֵאין ַמִּציל / , ְוַעל ַיד ַצר ְיִהי ִנְֹשָּפט ְוִנְֹשָמט

 ,ְוֶאת ַנְפָֹשם ְּפדּות ַנְפֹשֹו ְיִֹשיתּון/ ְוֵחילֹו ַּבֲעדֹו ֻּכָּלם ְימּותּון 
 ,ף ֲאדֹוָנםְּבֹשּוָרם ֶֹשְּכָבר ִנַּג/ ְוִתְפַאְרָּתם ְּכָבר ָנְסָעה ְוֵאיָנם 

 !ְוֵיֹש עֹוד ַלֲהרּוֵגיֶהם ְּתִחָּיה / –ְויֹוִסיפּו ְלִהָּלֵחם ְֹשִנָּיה 
 

 אהה ירד על ספרד  
 !ָרע ִמן ַהָֹּשַמִים/ ַעל ְסָפַרד / ֲאָהּה ָיַרד   .11

 !ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ַּמִים
 

 !ַעל ִעיר ֶאִליַסאָנה/ ַּכְיֵעִני / ְּבכֹות ֵעיִני 
 ַהּגֹוָלה ָֹשָכָנה/ ָּבָדד ָֹשם / ם ְּבֵאין ָאָֹש

  – ָֹשִנים ְוִֹשְבִעים ָֹשָנה /ַעד ֶאֶלף / ְּבֵאין ֵחֶלף 
 ,ְוַגם ָהְיָתה ְּכַאְלָמָנה/ ְוָנד ַעָּמּה / ּוָבא יֹוָמּה 

 ְוַהִּמְֹשָנה ִנְטָמָנה/ ְוֵאין ִמְקָרא / ְּבֵאין ּתֹוָרה 
 . הֹודֹו ָפָנהִּכי ָכל/ ְּכמֹו ַגְלמּוד / ְוַהַּתְלמּוד 

 .ְמקֹום ָאֶנה ָוָאָנה/ ְוַגם עֹוְרִגים / ְוֵיֹש הֹוְרִגים 
 .ְלֵבית ִּתְפָלה ִנְתָּכָנה/ ּוְתִהָּלה / ְמקֹום ְּתִפָּלה 
 ּוְבִפי ָתִמיד ִקיָנה/ ְוַכף ַאֶּכה / ְלזֹאת ֶאְבֶּכה 

 .ִיֵּתן רֹאִֹשי ָמִים/ ִמי : ֵלאמֹר/ ְוֵאין ִלי ֳדִמי 
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  –ַעל ּגֹוַלת ַאְשִֹּביְלָיה / ּוַמר ֶאְצַרח / ְקַרח רֹאֹש ֶא

 ּוְבֵניֶהם ַּבִֹּשְבָיה/ ֵהם ֲחָלִלים / ַעל ֲאִציִלים 
 .ִנְמְסרּו ְלָדת ָנְכִרָּיה/ ְמֻעָּדנֹות / ְוַעל ָּבנֹות 
 –? ַוְּתִהי ַכָּים ְֹשִאָּיה/ ִעיר קֹוְרְטָבה / ֵאיְך ֻעְּזָבה 

 .ֵמתּו ְּבָרָעב ְוִצָּיה/ ִמים ַוֲעצּו/ ְוָֹשם ֲחָכִמים 
 .ְּבַגְיֶאן ַּגם ַאְלְמִרָּיה/ ַּגם ְיִחיִדי / ְוֵאין ְיהּוִדי 

 לֹא ִנְֹשַאר ָֹשם ִמְחָיה/ ְוִעיר ָמאְלָקה / ּוַמיֹוְרָקה 
 .ֻהּכּו ַמָּכה ְטִרָּיה/ ַהְּשִֹריִדים / ְוַהְּיהּוִדים 

 ֶהה עֹוד ְנִהי ִנְהָיהְוֶאְנ/ ּוַמר ֶאְלְמָדה / ְלזֹאת ֶאְסְּפָדה 
 .ְוִיָּמֲאסּו ְכמֹו ָמִים / –ְּבתּוגֹוָתי / ְלַֹשֲאגֹוַתי 

 
 

  –ַעל ְקִהּלֹות ְסַגְלָמאָסה / ִכְמֵצָרה / הֹוי ֶאְקָרא 
 ְמאֹוָרם חֶֹשְך ִּכָּסה/ ּוְנבֹוִנים / ִעיר ְּגאֹוִנים 
 ְוַהִּבְנָיה ֶנֱהָרָסה/ ַהַּתְלמּוד / ְוַֹשח ַעּמּוד 

 ְּבַרְגַלִים ִנְרָמָסה/ ִלְֹשִניָנה / ִּמְֹשָנה ְוַה
 .ֵעין אֹוֵיב לֹא ָחָסה/ ְמֻדָּקִרים / ְוַעל ְיָקִרים 

 .יֹום ִנְּתנּו ִלְמִֹשָּסה/ ָּכל ְקַהל ֶפאס / ָאֵפס , ֲאָהּה
 . ְוַהְדָרָתּה ָנַמָּסה–/ ? ְקַהל ִּתֶלְמֶסן/ ֵאי חֶֹסן 

 .ֵלי ַסְבָּתה ּוִמְּכָנאָסהֲע/ ְּבַתְמרּוִרים / ְוקֹול ָאִרים 
  –ֲאֶֹשר ְלָפִנים ִנְתָּפָשֹה / ַעל ַּדְרָעה / ְוסּות ֶאְקְרָעה 
 . ָֹשְפכּו ָדָמם ַּכָּמִים/ֵּבן ִעם ַּבת / ְּביֹום ַֹשָּבת 

 
 

 ַחָּטאִתי זֹאת ָהְיָתה/  ִּכי ְלַמַען –/ ? ָמה ַאַען
 .ָרָעה ֵאַלי ָּכְלָתה/ צּור ֵחיִלי / ּוֵמֵאִלי 

 ! ְוַהּכֹל ָיִדי ָעְשָֹתה–/ ? ּוָמה ֲאַדֵּבר/ ? ְלִמי ֲאַשֵֹּבר
 ַעל ַנְפִֹשי ֲאֶֹשר ָעְוָתה/ ְבתֹוְך ִקְרִּבי / ַחם ִלִּבי 
 ְלֶאֶרץ ְטֵמָאה ָגְלָתה/ ְמחֹוז ֶחְפָצּה / ּוֵמַאְרָצּה 
 .ְלַסֵּפר ְּתָלאֹות ָלֲאָתה/ ְוֶנֱאָלָמה / ְוִנְכְלָמה 

 ְלַחְסֵדי צּוָרּה ִקְּוָתה/ ְלָבָבּה ִּב/ ְוִעם ְּכֵאָבּה 
 .ִּכי ְבֵצל ְּכָנָפיו ָחְסָתה/ ֵמַעְבדּות / ְלַצּוֹת ְּפדּות 

 , ָאז ָחְיָתה–ָזְכָרה ְֹשמֹו / ִאם , ְּבָכל ֵעת/ ְּבֵבית ְּכָלִאים 
 ְּבַיד ָאָמה ֲאֶֹשר ַקְֹשָּתּה/ ֲעֵלי ֶלְחָיּה / ַרק ִּבְכָיּה 

 .ֲאדָֹני ִמָֹּשָמִים/ י ֵיֶרא ֲעֵד/ ; –ְמאֹד ּתֹוֶרה 
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 אבי הבן קרב  

  ִּכי ֵאל ִמְּמָך ִרַחק, ְקַרב ִלְסּפֹד, ֲאִבי ַהֵּבן .12
 .ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶֹשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק

 
 .ֲאִני ַהֶּגֶבר ָרָאה ֶֹשֶבר ּוְמשֹֹושֹֹו ָגָלה

 !י לֹא ָעָלהֻּפַּקְדִּתי ְּפִרי ִבְטִני ְוַעל ִלִּב, ָהּה
  –ִּכי ָחַֹשְבִּתי ְלֵעת ִזְקָנה ֱהיֹותֹו ְלֶרַוח ְוַהָּצָלה 

 ,ַאְך ָלִריק ָיַגְעִּתי ְוָיַלְדִּתי ַלֶּבָהָלה
 ! ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ִיְצָחק–ִּכי ֵאיְך ִיְשַֹמח ִלִּבי 

 
 ,ָּבכֹה ֶאְבֶּכה ְּבָכל ֶרַגע ְוֶאָּשֹא ְנִהי ִנְהָיה 
 ָשלֹש ָֹשִנים מֹותֹו ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָיהְּבָזְכִרי ֶזה ֹ 
 ְוַנְפִֹשי ָעָליו הֹוִמָּיה; ְוֵצאתֹו ִמָּמקֹום ְלָמקֹום 
 ,ַלְיָלה ְויֹוָמם ּבֹוִכָּיה, ַעד ֶֹשֲהֵבאִתיו ֶאל ֵּביִתי 

 ! ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק–ַּכָּמה ְתָלאֹות ְמָצאּוִני  
 

 , ְּתִניֵעִני–ֵמִני ִאם ְּתַנֲח! ַהְרֵּפה ִמֶּמִּני, ֵרִעי
 ,ַמְחַמל ַנְפִֹשי ַאל ִּתְזּכֹר ּוְֹשמֹו ַאל ַּתְֹשִמיֵעִני

 ? ְוִאם ְירֵֹעִני–ַּגַחְלִּתי ֲאֶֹשר ִנְֹשֲאָרה ִלי ִּכָּבה ְזָמן 
  –ִֹשְממֹות עֹוָלם ֱהִֹשַּמִני ַוִּיַּקח ַמְחַמד ֵעיִני 

 .קָּכָלה ְֹשֵאִרי ּוְלָבִבי ַּכֲאֶֹשר ִּכָּלה ִיְצָח
 
 ,ֲאֶֹשר ַהּכֹל ְּבָידֹו ְוֶחְפצֹו עֹוֶשֹה ְבָכל ְיצּוָריו, ָמעֹון

 ,ַּדֵּבר ֲעֵלי ֵלב ָאב ִנְכָאב ָיֵרא ִֹשְמָך ִמְּנעּוָריו
 .רּוַח ַּתְנחּוִמים עֹוֵרר ָעָליו ְוַיֲעבֹר ֵּבין ְּבָתָריו

  –הֹוָרה ֲחמּודֹו ִיְרָאְתָך ָלֶלֶכת ְּבֶדֶרְך הֹוָריו 
 .ַער אָֹתּה הֹוַכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחקעֶֹדּנּו ַנ 
 
 אשבע בעת ארעב להללך  

 . ְּביֹום ַלֲעבֹד ְלָך ֶאְצָמא–ֶאְרֶוה / ,  ְּבֵעת ֶאְרַעב ְלַהֶּלְלָך–ֶאְשַֹּבע   .13
 .ְוֶאְלַּבֹש ַּכְּמִעיל ֵאיָמה, ִמָּמְך/ ֶּבַטח ֲאִני ֶאְֹשּכֹן ְּבַפְחָּדִתי 

 . ֲאָבל ַקְרִני ְבָך ָרָמה–ֶאְֹשַּפל / , ְחִּתי ְלָפֶניָך ְּביֹום ַֹש–ַרְמִּתי 
 .ִלְֹשָמְך ְּבֵני ָאח ַּגם ְּבֵני ָאָמה/  ְּביֹום ָעְבִדי –ַהְרֵּבה ְפדּות ִעִּמי 

 .ַלֵּלב ְוָלרּוַח ְוִלְנָֹשָמה/ ֶמה ָעְרבּו ָּכל ַעְּצבֹוֶתיָך 
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 אצולה מכבודו אל  

 .ְוַעל ַאְרַּבע ְּדמּות ַחּיֹות ְנָשֵֹאְך/ ְּבָרֵאְך ֲאצּוָלה ִמְּכבֹודֹו ֵאל   .14
 ?ְוָאן ִּתָּסְתִרי ִּכי הּוא ְמָלֵאְך / –ְּבִקְרֵּבְך ַּגם ְסִביֵבְך ִמְפֲעלֹוָתיו 

 ?ֲחָדַרִיְך ְוִיְֹשָמֵעְך ְוִיְרֵאְך/ ִּכי הּוא ְיַחֵּפשֹ , ַמה ַּתֲעִשֹי, ְרִאי
 ".ֵאיְך"ְוַאל ָנא ִתְֹשֲאִלי ַעל ַמֲעָשֹיו / ה ֲהִיי ָנא ִעם ְּתִמים ֵּדעֹות ְּתִמיָמ

 ?ּוִמי ַאְּת ַעד ֲאֶֹשר ַחְסּדֹו ֱהִביֵאְך/ ְמאּוָמה ֵאין ְּבָיֵדְך ַרְק ְּדָבֵרְך 
 !ְלָבֵרְך ֵֹשם ְּכבֹוד יֹוְצֵרְך ּובֹוְרֵאְך/ ְּדִעי ִּכי כֹל ְּבָֹשַמִים ְוֶאֶרץ 

 
 אלהי סוד אחדותך  

 .ְוַאף ָאְמָנם ְּבֶחְטִאי לֹא ְיַדְעִּתיו / –ָחדּוְתָך ְֹשַמְעִּתיו סֹוד ֲא, ְאלַֹהי  .15
 .ּוַבֻּמְשָֹּכל ְלֹשֹון ַֹשֵּלֹש ְמַאְסִּתיו/ ,  ָאֵכן ְמֻקָּבל–ְּבֶאָחד ֶאֱחֹשֹק 

 .ְוַאל ִּתְגמֹל ְּכִפי ַמְחָֹשב ֲחַֹשְבִּתיו/ ְרֵצה ִמַּלי ְוַאל ַּתֵּבט ְּפָעַלי 
 .לֹא ְכטּוב ִמְפָעל ְּפַעְלִּתיו, ְּכטּוָבְך/ ְעָזר ְּביֹום ַצר ֱהֵיה עֹוֵזר ְלַדל ֶנ

 .ְיַקו ֶחְמָלה ְּבִלי ַמַעל ֲעַזְבִּתיו/ ּוִמָּמְך , ְמחֹל ּוְסַלח ֲעֹון ֵלב ָמְך
 '.ְמַחְלִּתיו ָלְך ְוִכְדָבָרְך ְסַלְחִּתיו': / ְמחֹל ַמְעִלי ְוִֹשְלָחה ִלי ְמַבֵּשֹר

 
 אלי אהללך בבר  

 .ֵלָבב ְּבתֹוְך ַמְאָסר ּובֹור/ ֲאַהֶּלְלָך ְּבבֹר , ֵאִלי  .16
 .ְמקֹום ֵשֶֹכל ְואֹור, קֶֹדֹש/ ּבֹוֵרא ְנָפֹשֹות ִמְּמקֹור 

 .ָעְצמּו ְולֹא ֵאַדע ְספֹר/ , ַרּבּו ְפָלָאיו ֵמֲחקֹר
 ,רּוַח ְוֶֹשֶלג ִעם ְּכפֹור/ , ַהָּשֹם ְֹשלּוָחיו חֹם ְוקֹר

 .ְּפֵני ֶנֶֹשר ְוֹשֹור, ַאְרֵיה/ ֵני ְּפ, ֵמֶהם ְּפֵני ָאָדם
 

 אצולה ממקור חיים  
 ,ְּגזּוָרה ִמְּמקֹום קֶֹדֹש ְטהֹוָרה/ , ֲאצּוָלה ִמְּמקֹור ַחִּיים ְמִאיָרה  .17

 –ּוֵמָחְכָמה ּוִמָּכבֹוד ְיָקָרה / ְּברּוָאה ִמְּבִלי ַתְבִנית ְיִחיָדה 
 ?ָּמה ֶּזה ְּבגּוף ָאֵפל ֲעצּוָרהְוָל/ ְרִאי ַעל ָמה ְֹשלּוָחה ַאְּת ְּבֵתֵבל 
 ?ְוַהְבֵלי ָהֲאָדָמה ָהֲארּוָרה/ ֲהָלַעד ִּתְרְּדִפי ַיְלּדּות ְוַֹשְחרּות 
 .ְוִהיא ָקָֹשה ְבַאְחרֹוָנה ּוָמָרה / –ְמתּוָקה ָלְך ְּבֵראִֹשיָתְך ְֹשָנָתּה 

 ?ְוסּוָרהְּבֵצאֵתְך ִּתְהִיי גָֹלה /  ְוָלָּמה –ֲחמּודֹות ַהְּזַמן ִעְזִבי 
 . ַלֲעבֹד ֵאל ַחי ְּבמֹוָרא–ְוטּוֵבְך / ,  ֶזה ְיסֹוֵדְך–ְזכֹר ַלְחקֹר ְּכבֹוֵדְך 

 .ְּבעֹוָלם ָּבא ְּתִהי ִעם ֵאל ְצרּוָרה/ ְלַמַען , ְקִחי ֵעָצה ְלעֹוָלם ֶזה
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 אשרי האיש ירא  

 ;ֹו ְנָֹשָמהְּבעֹוד ֵיֹש ּב/ , ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא/ ַאְֹשֵרי ָהִאיֹש ָיֵרא   .18
 .ְּבֹשּובֹו ֶאל ָהֲאָדָמה/ , ֵיֵלְך ְולֹא ָיֹשּוב/ ? ַּבֶּמה ִאיֹש ָחֹשּוב

 ;ְּבעֹוד ֵיֹש ּבֹו ְנָֹשָמה/ , ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו / –רּוחֹו נֹוְסָסה בֹו 
 .ְּבֹשּובֹו ֶאל ָהֲאָדָמה/ , ּוִפְתאֹם ִיָֹּשֵבר / –הֹוֵלְך ַלֶּקֶבר  

 ;ְּבעֹוד ֵיֹש ּבֹו ְנָֹשָמה/ ,  ְּכַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים/ַמֲהָלָכיו ְּגבִֹהים 
 .ְּבֹשּובֹו ֶאל ָהֲאָדָמה/ , ַלֶהֶבל ָּדָמה/  ַּכְּבֵהָמה –ְּבמֹותֹו 

 ;ְּבעֹוד ֵיֹש ּבֹו ְנָֹשָמה/ , ָטהֹור ְּבֵעיָניו/ רֹוֵחץ ֶאת ָּפָניו 
 ?ֲאָדָמהְּבֹשּובֹו ֶאל ָה/ , ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו / –ִמי ִיַּגֹש ֵאָליו 

 ;ְּבעֹוד ֵיֹש ּבֹו ְנָֹשָמה/ , ְּבִשְֹמָחה ּוְבִֹשיִרים/ ֶאְתמֹול קֹול ֵהִרים 
 .ְּבֹשּובֹו ֶאל ָהֲאָדָמה/ , ִקיִנים ָוֶהֶגה/ יֹוְדעֹו בֹו ֶיְהֶּגה 

 ;ְּבעֹוד ֵיֹש ּבֹו ְנָֹשָמה/ , ְוֶֹשֶמן רֹוֵקַח/ רֹוֵדף טּוב ֵריַח 
 .ְּבֹשּובֹו ֶאל ָהֲאָדָמה/ , ם ּתֹוָלִעיםְוָיֻר/ ְּבלֹוָייו ִנְקָרִעים 

 ;ְּבעֹוד ֵיֹש ּבֹו ְנָֹשָמה/ , ַיְרֶּבה ְּכבֹוד ֵּביתֹו / –ִנְמְֹשָכה ַמָּכתֹו 
 .ְּבֹשּובֹו ֶאל ָהֲאָדָמה/ , ְוֵאין ְּבָידֹו ְמאּוָמה / –ָעְברּו ְיֵמי ְמהּוָמה  

 ; ֵיֹש ּבֹו ְנָֹשמהְּבעֹוד/ , ְוָלֹשֹון ְמַדֶּבֶרת/ ְזרֹוַע ִּתְפֶאֶרת 
 .ְּבֹשּובֹו ֶאל ָהֲאָדָמה/ , ּוְלֹשֹונֹו ִּתַּמק / –ַרד ֶאל ּבֹור ָעַמק  

 ;ְּבעֹוד ֵיֹש ּבֹו ְנָֹשָמה/ , ִיְרֶאה ְבֵעיָניו/ , הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו
 .ְּבֹשּובֹו ֶאל ָהֲאָדָמה/ , ְוָחְֹשכּו ָהרֹואֹות/ ָנַפל ְלַמֹשּואֹות  

 ;ְּבעֹוד ֵיֹש ּבֹו ְנָֹשָמה/ , ּוַמֲעֵשֹה ַתְעּתּוִעים/ ם ָחַמד סֹוד ֵרִעי
 .ְּבֹשּובֹו ֶאל ֲאָדָמה/ , ִּכי ַהּכֹל ֶהֶבל/ ? ַמה ְיַבֵּקֹש ְּבֵתֵבל 

 ;ְּבעֹוד ֵיֹש ּבֹו ְנָֹשָמה/ , ְוַיִּגיד ְּתִהָּלְתָך/ ְּתסֹוְבבֹו ִמָּלְתָך 
 .ְּבֹשּובֹו ֶאל ָהֲאָדָמה/ , מֹרַאְך ֶאת ַנְפֹשֹו ְֹש / –ְוַעל ַעְצמֹו ִתְגמֹר  

 
  אשתחוה אפים ארצה  

 ,ִּכי ֵאין ְלַמָּטה ִמֶּמָּנה/ , ֶאְֹשַּתֲחֶוה ַאַּפִים ַאְרָצה  .19
 .ָּגבַֹּה ַעל ָּכל ְּגבִֹהים/ , ֶאְתַנֵּפל ִלְפֵני ֶעְליֹון

 ,ֲהלֹא ִהיא ֵמִאּתֹו/ ? ַּבָּמה ֲאַקֵּדם ָּפָניו ִּכי ִאם ְּברּוִחי
 .ְוֵאין ְלִאיֹש ִנְכָּבד ִמַּנְפֹשֹו / –ְבַחר ּגּוָפִתי הּוא ְיַחֶּיָה ְּבִמ

 ?ּוְלֹשֹוִני ֵאיְך ְּתַגְּדֶלּנּו / –רֹאֹש ְוסֹוף ֵאין ִלְגֻדָּלתֹו 
 !ְוָקרֹוב ָקרֹוב ֵמַעְצִמי ּוְבָשִֹרי/ , ָרחֹוק ָרחֹוק ִמְֹּשֵמי ַהָּשַמִים

 .ין מֹוִעיל זּוָלֶתָךִּכי ֵא/ , ֱאלַֹהי, ִהֵּנה ָבאִתי ְלָך
 ,ֻּכָּלם ְנִבָרִאים ָּכמֹוִני/ ֲהלֹא ָכל ְצָבא ַהָֹּשַמִים ְוָהָאֶרץ 

 !ּוְתֹשּוַעת ָּכל ָיצּור ָּכָזב / –ֵמֶהם ֵאיְך ֶאְדרֹש ְּתֹשּוָעה 
 !ִּבְלִּתי ַלֲאֶֹשר ָקָנהּו/ ָמנֹוס ַאִין ְלֶעֶבד 

 .ֵהיִטיב ִלי ְבָראַתִניְוָיַדְעִּתי ִּכי ְל/ ? ָמה ֲאַחְֹּשָבה ָלַדַעת
 .ּוֵמחֹול ַהָּים ַחּטֹאוַתי / –ִמְּספֹר ָעְצמּו ֲחָסֶדיָך 
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 .ְוִהיא ַגם ִהיא ָחָטָאה/ ? ַעִין ֵאיְך ֶאָּשֹא ֵאֶליָך
 !ַּגם ֵהָּמה ִהְרִֹשיעּו/ ? עֹוד ַמה ַּיֲענּו ְשָֹפַתי

 ,שֹהּוֲאֶֹשר אֹוֵיב לֹא יּוַכל ֲע/ ְזדֹון ִלִּבי ָעָשֹה ְלַנְפִֹשי 
 !אֹוי ִלי ִכי ָמִריִתי / –ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ִמֶּמּנּו 

 ,ִּכי לֹא ָהָיה ְרצֹוִני ְלַהְכִעיֶסָך/ , רַֹע ִיְצִרי ִהְתַעִני
 !ְוַאָּתה ְלַבְּדָך ַּתֲעֶשֹה ֶחֶסד / –ָרעֹוַתי ִלי ְלַבִדי ֵהֵרעּו 
 .ָּתה הֹוַדְעַּתִניִּכי כֹל ָיַדְעִּתי ַא/ , הֹוִדיֵעִני ֶדֶרְך יֹוִעיֵלִני

 !ְוַאָּתה ִּתְֹשַמע ַהָֹּשַמִים / –ִהְֹשַמְעִּתי ִדְבֵרי ִלִּבי ְלָאְזַני 
 

 אנחנו בני גלות
 ,ִדְּכָאנּו ָהֳעִני ְוַהַּדּלּות/ , ֲאַנְחנּו ְּבֵני ָגלּות  .20

 .ְלכּוִדים, ְיִגיֵעי כַֹח/ , ְטרּוִדים, ָזַעְקנּו ָחָמס
 ,ָעֵלינּו ְּפָתִאים ָצרּו / –ֵמֵעת ְנִביֵאינּו ָסרּו 

 !ֵּתֶפן ֵאֵלינּו ְּבַרֲחֶמיָך/ , ַרחּום ְֹשֶמָך, ְקָראנּוָך
 ?ִּכי ִמי ִיְסּבֹל ַזְעֶמָך/ , ָרַעְדנּו ַהּיֹום ֵמֵאיֶמיָך

 ?ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך, ְיָי, ָלָמה: / ּוִבְתִפַּלת ָעָנו ְנַקְּדֶמָך
 

 רשות לקדיש
 !ִיְתַּגַדל ְֹשמֹו נֹוָרא: / ֶאְקָרא/ ִשיֵרי ִזְמָרה ַהּבֹוֵחר ְּבֹ  .21

 
 ,ּוַבּכֹל ָֹשַפר / –ֶאְתּבֹוֵנן 

 ,ְלֵאל ּכֹל ָסַפר/ ַוְאַרֵּנן 
 ֱאנֹוֹש ֵמָעָפר/ ַוְיכֹוֵנן 

 .ַּכֶּמֶלְך ְּבתֹוְך ַהִּביָרה / –ָּבָרא / ּוְבִלּבֹו ְנָֹשָמה ָבָרה 
 

 ,ּוִמָּידֹו כֹל/ ַּבּכֹל הּוא 
 ,ֱהיֹות לֹא ָיכֹל/ הּו ָּכמֹו

 ,ְלֶנְגּדֹו כֹל/ ַּכּתֹהּו 
 !ַּדְעּתֹו ֵמֱאנֹוֹש ִנְבָצָרה/ , ָקְצָרה/ ְוַיד ָּכל ִנְבָרא ? ָמה אַֹמר

 
 ,ְוסֹוד ֶעְליֹוָניו/ ָרם ִּפְלאֹו 
 ,ְמָֹשְרֵתי ָפָניו/ ִעם ִּכְסאֹו 

 ,ֲעֵלי אֹוַפָּניו/ מֹוָראֹו 
 . ָֹשַמִים ְּברּוחֹו ִֹשְפָרה /–ָרא ָק/ , ַּבַּמִים ֲעִלּיֹות ֵקָרה

 
 ,ְּבָכל ַמְעָּבדֹו/ מֹוָרִאים 

 .ְמִעיֵדי הֹודֹו/ ִּכי ַמְרִאים 
 –ְיַגֶּלה סֹודֹו/ ַלְּנִביִאים 

 .ָלֶלֶכת ְּבֶדֶרְך ָיְֹשָרה/ הֹוָרה / ִּכי ֶנֶפֹש ְּבָפָניו ָיְקָרה 
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 ישני לב מה לכם

 :ִתְתּבֹוְננּו ָּבֶכםלֹא / ַמה ָּלֶכם , ְיֵֹשֵני ֵלב  .22
 ?ּוַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִריְתֶכם/ ֶמה ָהְיָתה ֵראִֹשיְתֶכם 

  –ִּבינּו ּוָבַאֲחרֹוָנה / ֶאת ַנְפְֹשֶכם ִראֹשֹוָנה 
 !ְוֶתֱחזּוהּו ִמְּבַשְֹרֶכם/ ְוֵתְדעּו ִמי בֹוַרֲאֶכם 

 ,ְּדמּות ַהְּדָבִרים ֻכָּלם/ , ָּבֶכם ַתְבִנית עֹוָלם
 .ַהַחָּיה ֲאֶֹשר ְּבִלְּבֶכם/ ְפְֹשֶכם ְוַתַחת ָידֹו ַנ

 ,ּוַבּמַֹח ַאְרמֹונֹו/ רֹאְֹשֶכם ֵּבית ִמְֹשָּכנֹו 
 .ְּכמֹו ֶמֶלְך ָּבֲאָדָמה/ ּוִבְגִוַּיְתֶכם ְנָֹשָמה 

 ְוַהֹּשֹוֲעִרים ָאְזֵניֶכם/ ַהּצֹוִפים ֵעיֵניֶכם 
 .ְוַהְּנָעִרים ַרְגֵליֶכם/ ְוַהְמָֹשְרִתים ֵהם ְיֵדיֶכם 

 ְוסֹוֵפר ַהֵּלב ְלֹשֹוְנֶכם/ ִריחֹות ְנִחיֵרי ַאְּפֶכם ְמ
 .ְוטֹוֲחנֹות ַהִֹשָּנִים/ ְוטֹוֲעמֹות ַהְּשָֹפַתִים 

 ּוָבֶכם ֵיֶצר נֹוֵכל / –ֲעֵליֶכם ַשֹר ַהֶשֶֹכל 
 .ְוַהְּכָליֹות ְלַתֲאַוְתֶכם/ ְוַהָּכֵבד ְלַמֲאַכְלֶכם 

  –הּוא ּוְלִעְנָין ְלהֹוִעיל / ֶזה ָּכל ְיסֹוד ְוָכל ִּבְנָין 
 .ֶזה ָּבֶזה ִיָּלֲחמּו/ , ְוַאְרָּבָעה ִיְתקֹוְממּו

 ,ֵיֵצא ְוִיְבַרח ַמְלְּכֶכם/ ְּכנֹוַח חֹם ְלַבְבֶכם , ְראּו
 .ְוַהָּבִּתים ָנָפלּו/ ְוָהֲעִלּיֹות ִיְֹשָּפלּו 

 ,ּוָבה ּתֹוַלַעת ִּתְרֶאה/ ַהְּגִוָּיה ִּתָֹשֶאה 
 .לֹא ָיֹשּוב עֹוד ְלֵביתֹו/ , תֹוְּביֹום ֵצא, ְוַהֶּמֶלְך

  –ְוִאם לֹא ְיַדְעֶּתם , ִּתְהיּו/ ַחִּיים ְּבֶּשֶֹכל ַאֶּתם 
 .ְוַהֵּמִתים ֵהם טֹוִבים/ ַּכְּבֵהמֹות ֶנְחָֹשִבים  

 :ְוָלַדַעת הֹוִאילּו/ ִזְכרּו זֹאת ְוַהְשִֹּכילּו 
 ?ּוִמי ֶזה יֹוִציֶאָּנה/ רּוֲחֶכם ִמי ְיִביֶאָּנה 

  –ַהְּדָבִרים ֵאיְך ִנְבְראּו : /  ְּכֵלי ַהֵּלב ְוִתְראּוְקחּו
 ?ִמי ָכמֹהּו מֹוֶרה! / ְוַהִּכירּו ַהּבֹוֵרא
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 יצחק אבן עזרא
 

 אני האיש אשר  
   ]בשלי ילבֹשו קדרות מרומים: מתוך[

 םְוָנְדדּו ָכל ְיִדיַדי ַּכֲחלֹוִמי/ ֲאִני ָהִאיֹש ֲאֶֹשר ִנְֹשָאר ְלָבָדד   .1
 ְוַעְפַעַּפי ֲעָינֹות ַוֲאַגִּמים/ ְוָתִמיד ֵאֹש ְנדֹוד ִּתיַקד ְּבִקְרִּבי 

 ְוִהְגִּדילּו ְדֵמי ֵעיַני ְּגָֹשִמים/ ְּדָמַעי ָנְטעּו אֹוֶרן ְּבִצָּיה 
 ּוִבְקָרַבי ְנדֹוד ִאֵּלם ֲאֻלוִּמים/ ְוַהָּיגֹון ֲאֶֹשר ָחַרֹש ְּבַגִּבי 

 ְוֵאיְך ַיְעמֹד ְלָבִבי ָלְרָעִמים/ ס ְוַהּתֹור ְוִנְבַהְלִּתי ְלקֹול ַהִּסי
 ְוָעַלי ִמְּזָמן ָמֶות ְוֵאיִמים/ ְוָאן ֶאְפֶנה ְוֵאין ָמקֹום ּוַמְחֶנה 
 ְצרֹור ַהּמֹור ְוִהִּביעּו ְבָשִֹמים/ ְוֵאיָכה ָמר ְּדרֹור ֶאְרַקח ְוָלַקח 

 ְּלָֹשִמיםְוהֹוִציא ִמְּגָנַזי ַה/ ְוָלַקח ִמְּזרֹוַעי ַהְּצִמיִדים 
 ְּבעֹוד יֹוָמם ְֹשֵּתי ֵעיַני ְֹשתּוִמים/ ְוָאַסף ֶאת ְמאֹור ֵעיַני ְוִהֵּנה 

 ְוֵהן ַּבֵּדי ְֹשאֹול ֶנְגּדֹו ֲערּוִּמים/ ְּבמֹות ָהָאב ֲאֶֹשר ֵאין ָאב ְּכִגילֹו 
 ְוָכבֹוד ָנְחלּו ִעּמֹו ֲחָכִמים/ ְּבעֹודֹו ַהְּנִדיִבים ָנְשֹאּו רֹאֹש 

 ְוַהִֹּשיִרים ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים/  ֶנֱאַלם ַהִּבין ְונֹוַאל ְוַאְחָריו
 ְוִאָּסר ָאְסָרה ַבת ַהְּכָרִמים/ ְוַהַּיִין ְמאֹד ֵיַמר ְלֹשֹוָתיו 

 ְוִהִּפיל ֶאת ֲחָבַלי ַּבְּנִעיִמים/ ְּגֵדַלִני ְכמֹו ָאב ִמְּנעּוַרי 
 ָכל ְמגּורֹוַתי ְֹשֵלִמיםְוִאּתֹו / ְוָכל יֹום ֶאְֹשְמָעה ִמִּפיו ְּבשֹֹוָרה 
 ְוִצָּוה ַהְּבָרָכה ַבֲאָסִמים/ ְוָשֹם ָּבֵּתי ְמֵלִאים טּוב ְוֶחְמָּדה 

 ְוַלְחִמי ַאֲחָריו ֹשֹוֶרֹש ְרָתִמים/ ְוֶאְתמֹול ִמְֹּשָעָליו ָמן ֲאַלֵּקט 
 . . . ְוָכל ֵּתֵבל ְמצֹוִדים ַוֲחָרִמים / ְלִמי ֶאְפֶנה ּוָמה ֶאְעֶנה ְיִדיִדי 

 
 בכי תשאו עלי  

 ְוֶאָּשֹא ַעל ְנאֹות ִמְדָּבר/ ֵלי ָכל ַהר ]ְּבִכי ִתְשֹאּו ֲע[  .2
 .ְּכמֹו ַתִּנים ְּבָכל ַמְעָבר/ ֲאִני ַאַעשֹ ] ר[ַמ] ּוִמְסֵּפד[

 ְוַרב ָיגֹון ְוֵלב ִנְֹשָּבר/ ְּבַצר רּוַח ] ֲאַדֵּבָרה[  
 ְתַחַּברְלָכל ִאיֹש ָרע ְוִנ/ ֲעֵלי ֵריַע ֲאֶֹשר ִנְתַרע 
 ,ְיִדידּותֹו ְוַגם ָסַבר/ ְוָעַזב ֵאת ֲאֶֹשר ִקָּוה 

 ֲעֵדי ָקַצף ְוִהְתַעַּבר) / ?(ֲאֶֹשר ִהְתִעיב ְּבַמְעָלָליו 
 ְוִהְֹשִּפילֹו ְּכִהְתַּגַּבר/ ְוָשָֹמהּו ְלַקָּלָסה 

 .ְוֶחְרָּפתֹו ְּבָכל ִמְדָּבר/ ְוָשֹם ָּבְֹשּתֹו ְּבָכל ִמָּלה 
 ְּפָגַֹשְתִני ְלִאיֹש ִּגְזָּבר/ ֵהן ִֹשְפָחה ֲאִני הֹוֵלְך ְו

 ֲהָֹשַמְעָּת ֲאֶֹשר ִּדַּבר/ "ְקָרַאְתִני ְוִהיא ִתְֹשַחק 
 ֲעִלַּיית ִקיר ְּכמֹו ִמְכָּבר/ ְזַקְנֶכם ֶזה ֲאֶֹשר ָֹשַכן 

 :ְּפֵני ָֹשחֹור ֲאֶֹשר קבר/ ֲאֶֹשר ָּפָניו ְוצּוָרתֹו 
 ְפתֹוָתיו ְּבִפיו ִיְצָּברְוִשֹ/ ְרִאינּוהּו ֲעֵלי ַנְערֹו 

 !"ְּכמֹו עֹוֵרב ְּבִפיו ַעְכָּבר/ ְוהּוא ִיְדֶמה ּוִפיו ַעל ִּפיו 
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 יריבוני עלי עזבי   
 .ְּבֵצאִתי ִמְּבִרית ֶצֶדק ְלַעְוָלה/ ְיִריבּוִני ֲעֵלי ָעְזִבי ְבִרית ֵאל   .3

 , נֹוָרא ֲעִליָלה ְֹשֵני לּוחֹות ְּכָתב/ֲהלֹא ִֹשַּבר ְּבנֹו ַעְמָרם ְּבַאּפֹו 
 ,ְוַאְמנֹון ַעל ֲאחֹותֹו ַהְּבתּוָלה/ , ְוגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ָבא ְלָתָמר

 .ְוִֹשְמֹשֹון ִעם ְּדִליָלה, ְּבַבת ֶֹשַבע/ ְוַגם ָּדִוד ְּבָחנֹו ֵאל ְוָֹשַגג 
 ,ֲחַֹשְבִּתיָה ְּבַשֹר ִּפּגּול ְנֵבָלה/ ְּבעֹוִדי , ְטֵרָפה לֹא ֲאַכְלִּתיָה

  –ְואֹוֶדּנּו ְבֵראִֹשית ָּכל ְּתִפָּלה " / ְמֹֻשָּגע הּוא ְנִביא ֵאל"ם אַֹמר ְוִא
 !ְמַכֵּזב ַאְּת ְוֵעדּוְתָך ְּפסּוָלה: /  ְוִלִּבי ַיֲעֵנִני–ְּבִפי אַֹמר 

 .ְמִחיָלה, ָהֵאל, ֲאַבֵּקֹש ִמְּמָך/ , ְּכָבר ַֹשְבִּתי ְלֵצל ַּכְנֵפי ְֹשִכיָנה
  
 
 

 יוסף קמחי

 
  באהבת עולםאדם   

 :ּדֹוֶמה ְלֶכֶלב לֹוֵעס ְּגָרמֹות/ ָאָדם ְּבַאְהַבת עֹוָלם ְרצֹונֹו   .1
 !ִּכי הּוא ְימֹוֵצץ ַּדם ָהֲעָצמֹות/  ְיַדֶּמה –ָּדם ִמְּשָֹפָתיו מֹוֵצץ 

 
 היה נשמר ואדם  

  –ְיִהי ִנְקֶלה ְבֵעיֶניָך / ֱהֵיה ִנְֹשָמר ְוָאָדם ַאל   .2
 !ְיִהי ַמְחַנק ְּגרֹוֶנָך/ בּוב ָקָטן ְוֵיֹש ַּכְאֶֹשר ְז

 
 אתמה על כל    

 :ֵאיָכה ֵאין ֶאל ִלּבֹו נֹוֵתן/ ֶאְתַמּה ַעל ָּכל ָאָדם ַמְשִֹּכיל   .3
 !ֶזה ַּפְעַמִים ַמְעַבר ֶֹשֶתן/ ֵאיְך ִיְתָּגֶאה ָאָדם ָעַבר 

 
 שאלת השוטים שאל   

 ,ָמהַהָחְכ ַעל ְׁשַאל ַהּׁשֹוִטים ְׁשֵאַלת.      א4
 .ַאְחָלָמה ִעם ְׁשבֹו] ר[ֹו]ִכְׁשמ [ְוָׁשְמֶרָה  
  

  עונה ומתחכם באין 
 ,ַחִיםיֵר ֲחמֹור ֹוְלּתַּויְבִא ּדֹוֶמה / ּוִבין ָחְכָמה ְּבֵאין ּוִמְתַחֵּכם עֹוֶנה  .ב

 .ַרְגַלִים ְנֵכה הּוא ְּכִאּלּו ָתיו]בֹ[ִמְּסִבי ָזז ְולֹא סֹוֵבב ְויֹום יֹום ָּכל
 

  מעה דובר  אם תש  
 ,ַּתֵּבט ְוַאל ֵלב לֹו ִּתְּתָנה ַאל / ָּבְך ֲחָרפֹות דֹוֵבר ִּתְׁשְמָעה ִאם  .א5

 :ְוִתָּלֵבט ְוִתָּכֵׁשל ֵמֶהם / ָקֶׁשה ְמאֹד ֵחרּוף ִּתְׁשְמָעה ןֶּפ
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 אל תשיב על  
 ,ִמֶּמּנּו טֹוב ֵחרּוף ָּכל ִּכי/ , ָנָבל ֵחרּוף ַעל ָּתִׁשיב ַאל  .ב

 :ִתְׁשְּכֶחּנּו ַבְּׁשִתיָקה ִּכי/ , ַמְעֶנה ִמֶּמּנּו הּוְׁשִתיָק
 

 סובל צער יצערנו  
 :ִמֶּמּנּו ַרב ַצַער ּדֹוֶחה, ֶרּנּוְצָעִי ַצַער סֹוֵבל .6
 

  אל כל אדם    
 :  ָׁשִנים ָקָנה ִאם לֹו) ּו(ִאְמר/ , הֹוִנים ָקָנה ָאָדם ָּכל ֶאל  .א7

 
  התעלסה על הון    

 ,ִהְקַּדְמָּת ֲאֶׁשר הֹון ַעל ִהְתַעְּלָסה  .ב
 :ִהַּנְחָּת ֲאֶׁשר ָּכל ַעל ִּתְתָחְרָטה

 
  המתן והנצל כצבי    

 ,ִמַּפח ְועֹוף ִּכְצִבי  ְוִהָּנֵצל ַהְמֵּתן  .8
 :ַמַּפח ַנְפְׁשָך ֶאל  ָּתִביא ְוָאז ַמֵהר

 
  ממעיט אמריו     

 ,ְׁשָגגֹות ַמְמִעיט   ֲאָמָריו ַמְמִעיט  .א.9
 :ְדָאגֹות ַמְרֶּבה   ְדָבָריו הַמְרֶּב

    
  ראה נברא אשר    

 ,ְּבָׁשַמִים ׁשֹוֵכן ְלָך ָּבָרא ֲאֶׁשר ִנְבָרא ְרֵאה  .ב
 ,ְוַרְגַלִים ְוַאַּפִים, ְוֵעיַנִים ְּבָאְזַנִים
 ,ְוׁשֹוַקִים ֲחָלַצִים, ְוַכַּפִים ְּכָרַעִים
 :ׁשֹוַנִיםְל ִתְמָצא ְולֹא ַמְסֵּגר ְּבתֹוְך ַחד ְוָלׁשֹון
 ,ְוִׁשַּנִים ָפַתִיםְשֹ, חֹומֹות ְׁשֵּתי לֹו ְוֵהִכין
 ,ְּבִכְפַלִיים ַמְקִׁשיב ֱהֵיה ְּדָבֶריָך ַעל ְוָלֵכן

 שומרו לחייםְל אֹוָצר ְּתַׁשו ְוַלָּלׁשֹון
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 יוסף אבן זבארה
 

 המר בעת יועיל  
 ,ְוִאם הּוא ָמר, ָמתֹוק  ַהַּמר ְּבֵעת יֹוִעיל  .1

 ;ָמתֹוק ְמאֹד ֵיַמר  ן ְּבֵעת ַיִּזיקָאֵכ
 ַהַּמר ֲאֶֹשר יֹוִעיל  ַעל ֵּכן ֲחַכם ֵלָבב

 .ַמִּזיק ְיִהי ִנְֹשָמר  ּוִמָּמתֹוק, יֹאַכל
  

 דמות שד על  
  ,ְנָתַחי ַּבֲחזֹות ָיְפָיּה ְּתַנַּתח / –ְּדמּות ֵֹשד ַעל ְּפֵני ִאָֹּשה ְמֻפָּתח   .2

 .ְוקֹוָלּה מֹוְסרֹות ִלִּבי ְיַפַּתח/ ,  ְלֹשֹוָנּהְּתַסֵּמר ַשֲֹעַרת רֹאִֹשי
 .ּוִפְתֵחי ִריב ּוִמְדָיִנים ְּתַפַּתח / –ְּתַסֵּגר ַֹשֲעֵרי ָֹשלֹום ְוֵרעּות 

 .ְוִתְפרֹשֹ ָאֳהָלּה ָעָליו ְוִתְמַּתח/ ְמלֹוָנּה ַּתֲערְֹך ַעל ַהר ְּתֻלּנֹות 
 .י ָּתֳאָרּה ַּכִסּיר ְיַרַּתחּוֵמַע/ , ְּכחֹול ָים ִהיא ְכֵבָדה ַעל ְכֵבִדי

 
 ראו בנים בעיניהם  

 ְוָכל ִאיֹש ֶנֱחַֹשב ָלֶהם ְלַאִין  ְראּו ָבִנים ְּבֵעיֵניֶהם ְנבֹוִנים  .3
 ֲאָבל ִּתְרַאם ְֹשַפֵלי רֹאֹש ְוַעִין  ְּגבֹוָהה ָמְצָאה ֵקן ָלּה ְּבִלָּבם  
  ָמְלאּו ָחָלב ְוַיִיןְּכנֹאדֹות  ּוִבְטָנם ָמְלָאה ַהּוֹות ּוִמְרמֹות  
 ְּבִלּבֹוָתם ְּכֵלי ֶלֶחם ְוַזִין  ְוָהֵעת ּדֹוְבִרים ָֹשלֹום ְּבִפיֶהם  
 ְּבַלֵּמד ֵּבית ּוֶמם ָצֵדי ְוַזִין  ְוִצְדָקם, ְוָכל ַחְסָּדם ְּבֵחית ֶּדֶלת  
 .ְּכֶהֶבל ַוֲאִני ָלֶהם ְּכַקִין   ֱאלִֹהים ַהֲחֵייִני ַעד ֱהיֹוָתם  

 
 מן לכסילאמר ז   

 ָאָדם ְּבַעד הֹוָנם-ָּתִמית ְּבֵני ָאַמר ְזָמן ִלְכִסיל ֱהֵיה רֹוֵפא  .4
 .ִּכי ֵהם ְיִמיתּון ָהֱאנֹוֹש ִחָּנם  ְלָך ַעל ַמְלֲאֵכי ָמֶות-ִיְתרֹון
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 אנטולי בר יוסף

 
 בחן השיר במבחן  

 ַמְצֵרף ַהְּתכּוָנהְוָצְרֵפהּו ְּב/ ְּבַחן ַהִֹשיר ְּבִמְבַחן ַהְּתבּוָנה   .1
 ְלָך ָמָֹשל ְּבַמְחָֹשָבה ְנכֹוָנה/ ֲחקֹור ַהַּמֲאָמר ֵהיֵטב ּוָבֵרר 

 ְוָֹשְקֶלָּנה ְּבִמְֹשקֹוֶלת ֱאמּוָנה/ ְּדֵלה ִמִּלְּבָך ֵעָצה ֲעֻמָּקה 
 ְוַאל ִּתְפֶנה ְלָך ָאָנה ְוָאָנה/ ּוִמִּביָנְתָך ָּבֵאר ְמִליצֹות 
 ְוִֹשית ִאְמַרת ְשָֹפֶתיָך ְּבחּוָנה/ ֹשֹון ֲעֻרִמים ֲהגֹות ַצחֹות ְּבַחר ּוְל

 ְּבַחר ֵמַהְֹשמֹוִנים ַהְֹּשמֹוָנה/ ְוַאל ִּתיַגע ְלַהְרּבֹות רֹוב ְּדָבִרים 
 ְּכגֹוֶלם ִנְכֲחָדה ֶמּנּו ְּתמּוָנה/ ְוַדע ִּכי ִֹשיר ְּבלֹא ָמָֹשל ְוִעְנָין 

 א ָמָצא ְּבֵעין ַמְשִֹּכיל ֲחִניָנהְולֹ/  ֱהִריצֹוָת ְלָיִדי ִֹשיר ְמאֹד ַּדל 
 ְוֵהם ִחִּטים ְולֹא ָצְמחּו ֲעֶדָנה/ ְוֵזרּוָעיו ְמָצאִתימֹו ְצֵמִאים 

 ֲאָבל ַהּיֹום ְּפָסַלּתּו ְמִדיָנה/ ְוָהָיה ִטְבֲעָך ֶאְתמֹול ְמטֹוָהר 
 ּובֹו ֶּכֶסף ֲאָבל צּוָרה ְיָֹשָנה/ ְוִסיִגים ּבֹו ְּבַמְטֵּבַע ְמֻחוָּדֹש 

 ְוַאל ָּתֶלן ֲעֵלי ַנְפִֹשי ְּתֻלָּנה/ ִני אֹוִכיֲחָך ִּבְדַבר ְשָֹפַתיֲא
 ְוַאְהָבְתָך ְּבַמְחּבֹוָאיו ְטמּוָנה/ ְלַמַען ִּכי ֲאַהְבִּתיָך ְּבָכל ֵלב 

 ּוִמַּמְטמֹון ְּתַחֵּפשֹ ַהְּתבּוָנה/ ְקֵנה ָחְכָמה ּומּוָסר ִמְּכָסִפים 
 

 שירי לאט התנהלו  
 ִּכי ֶאת ְלָבִבי ַאֲחֵריֶכם ִּתְמְֹשכּו/ ַאט ִהְתַנֲהלּו ִּכְמַעט ֲחּכּו ִֹשיַרי ְל  .2

 רּוִחי ְוִנְֹשָמִתי ְוַאַחר ֵּכן ְלכּו/ ם ְּבִכְסֵליֶכם ְּבַיד ּדֹוִדי ֲעבֹוט [   ]א
 
 
 

 יהודה אבן שבתי

 
 ראה שכל פרעה 

 ְרֵאה ֵשֶֹכל ַּפְרעֹה ְוִהְתּבֹוֵנן ֵּדעֹו  .1
 ֵעצֹות ְלַעּנֹות ַעם ִּבינֹותְּבֵעת ִהְפִליא 

 ֲאֶֹשר ִעָּנה אֹוָתם ְוִהְגִּדיל ּתּוָגָתם
 . ְוִחָּיה ַהָּבנֹות–ְוֵהִמית ַהָּבִנים 

 
 ידידי אהבתך וחשקך 

 ְֹשֵניֶהם ָֹשְלחּו ָרָקב ְּבַעְצִמי ְיִדיִדי ַאֲהָבֶתָך ְוִחְֹשָקְך  .2
 ֶּסה ֶאת ְמקֹוִמיְזבּוב ָקָטן ְיַכ ְוַדּלֹוִתי ְוַדּקֹוִתי ֲעֵדי ִכי

  ֱאֶמת לֹא ָיְדָעה ָֹשְכִּבי ְוקּוִמי ְולּו ֶאְֹשַּכב ְּבַעְפַעֵּפי ְנָמָלה
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 צביה איומה ונאוה 

 ְוָיָפה ְּכִתְרָצה ּוָבָרה ְּכַחָּמה ְצִבָּיה ֲאֻיוָּמה ְוָנאָוה ְוַתָּמה  .3
 שֹוק ַהְּתרּוָמהֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֹ ֲעִלי ֶאל ְיצּוֵעיְך ּוִמֵּמְך ְּתִני ִלי

 
 שתים מררו חיי  

 :ְלדֹור ָודֹור ֲאַסֵּפר ַוֲאַחֶּוה/ ְֹשַּתִים ֵמֲררּו ַחַּיי ְואֹוָתם   .4
 .ּוֵבן ַמְשִֹּכיל ְלַיד ָסָכל ְיַקֶּוה/ ְיִליד ָחָכם ֲאֶֹשר ָעַבד ְּבִאָֹשה 

 
 במבחר הקברים תחכמוני   

 ֻקוַּבר ִעם ְמֵתי ֶחֶסד ְוֶחְבָלםְי  ְּבִמְבַחר ַהְּקָבִרים ַּתְחְּכמֹוִני  .5
 ְלַבל ִיָּשֹא ֱאנֹוֹש ִאָֹשה ְלעֹוָלם ֲאֶֹשר ָשֹם חֹק ְּבִיְשָֹרֵאל ּוִמְֹשָּפט

 
 

 יהודה אלחריזי
 יליד זלות  
 
 ֲאִחי ַנְבלּות ְוִכילּות. ְיִליד ֻזּלּות  .1

 .ֲאֶֹשר ָּכל ַהְּנָבלֹות ִנְקָּבצּו בֹו  
 ְשֵּתי ְלֹשֹונֹותְוִהַּלְלִּתי ְֹשמֹו ִבֹ  
 .ְוִנְכַֹשְלִּתי ְּבַמְאַמר ִּפי ְוִניבֹו  
 ְואּוָלם ֵעת ְּדַרְֹשִּתיו לֹא ְמָצאִתיו  
 .ְוָאְמרּו ִּכי ְלָחָרן ָשֹם ְנִתיבֹו  
  –ְוִאם ֶנְחָּבא ְוִנְסַּתר ִמְּלָפַני   
 .ְֹשמֹו ָהַרע ְּבִפי ֵעִטי ֲעָזבֹו  
  ְּבתֹוְך חֹורְּכמֹו ַעְכָּבר ֲאֶֹשר ִנְכַנס  

 .ְוָעַזב חּוץ ְּבִפי ָחתּול ְזָנבֹו  
 
 ראו זקן עולה  

 ְראּו ָזֵקן עֹוֶלה ְלַהִּפיל ַּתֲחנּוִנים .2
 .ָאֶון ּוָמֵלא ַתְזנּוִנים-ְּבֵלב ִיְקָּבץ 

 ְּבָלָבן ִמְתַעֵּטף ְּכֹשֹוֵבְך ַהּיֹוִנים 
 .     ְמֻלָּבן ִמַּבחּוץ ְמֻטָּנף ִמִּבְפִנים  

 
 צנפת בראש נבלומ   

  –ֲחַֹשְבִּתיָה ְּכִלי ָמֵלא ְכִלָּמה / ּוִמְצֶנֶפת ְּברֹאֹש ָנָבל ְקֹשּוָרה .                   3
 !ְּכַתְכִלית ַהֲהָוָיה ַעל ְּבִליָמה/ ְמאֹד ָּגְדָלה ְוִהיא עֹוְמָדה ֲעֵלי ִריק  
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 ושבחתי לאיש נבל   

 ּורְוִֹשַּבְחִּתי ְלִאיֹש ָנָבל ְּבַאֹּש  .4
 .ְּבִֹשיר ָּכָזב ֲאֶֹשר ֵאין ּבֹו ְנכֹוָנה

 ְוָנַדר ִלי ְנָדִרים ֵהם ְּכִֹשיִרים
 .ְמֵלִאים ָֹשְוא ְוֵאין ָּבֶהם ֱאמּוָנה

 ְועֹוד לֹא ָרֲאָתה ֵעיִני ְלֹשֹון ָֹשְוא
 .ְּכמֹותֹו ִמְּסָפַרד ַעד ֲעִדיָנה

 ְוֵעת ֵרָעיו ְֹשֵאלּוהּו ְוָאְמרּו
 .ֶדת ְנִתיָנהֲהִתְקּפֹץ ָיד ְמֻלֶּמ

 ֱהִֹשיָבמֹו ֲאִני ַהּיֹום ְקַצר ָיד
 .ְוַנְפִֹשי ִהיא ְּבחֶֹסר ּכֹל ְּבחּוָנה

 יֹום-ְוִלי צֶֹרְך ְלהֹוָצָאה ְּבָכל
 .ֲאֶֹשר ִּבְֹשָטר ְוחֹוב ָעַלי ְנתּוָנה

 ְוִלי ַנַער ְיָֹשְרֵתִני ְּכֶחְפִצי
 .ְוַעְרֵשֹנּו ְבָכל ֵעת ַרֲעָנָנה

 ְשִלים לֹו ְצָרָכיוְוָעַלי חֹוב ְלַהֹ
 .ְוָלֵתת לֹו ְֹשֵאר ּוְכסּות ְועֹוָנה

 
 ידך לשואל סגורה  

 ָיָדְך ְלֹשֹוֵאל ְסגּוָרה .א5
 .ְּבתּוָלה ְוִאיֹש לֹא ְיָדָעּה 

 לּו ִאְּמָך ָהְיָתה ֵכן 
 .לֹא ִיְהֶיה מּום ְּבַזְרָעּה 

 
 אתמה לעבי טובך  

 ֶאְתַמּה ְלָעֵבי טּוְבָך ֵאיְך ִנְכְלאּו .ב
 .ּדֹוֵדי ְונֹוְזֵלי ָיְדָך ֵאיְך ָקְפאּו  
 ַאָּתה ְכמֹו ָמחֹול ֲאֶֹשר לֹו קֹול ְמאֹד  
 .ּובֹוְקָעיו ִריק ְורּוַח ָמְצאּו. ָּגדֹול   

 
 וראיתי אנוש כילי  

 ְוָרִאיִתי ֱאנֹוֹש ִּכיַלי ְוִלְפֵני  .ג
 .ְנִדיִבים הּוא ְּבֵעיָניו רֹאֹש ְלֻכָּלם  
 ְלַמְעלֹות ַהְּנָדָבהְולֹא ַיְעֶלה   
 .ֲעֵדי יּוַכל ֲחמֹור ַלְעלֹות ְּבֻסָּלם  
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 הפקד בהר ציון  

 ָהְפַקד ְּבַהר ִצּיֹון ֱאנֹוֹש ָטֵמא ְלרֹאֹש .6
 .קֶֹדֹש ְולֹו ֶנַגע ֲאֶֹשר ָּפָשֹה ְבעֹור 

 ְלזֹאת. עֹוֵבר ְוָֹשב ַעְצמֹו -ִיְפַער ְלָכל  
 .ש ַהְּפעֹוריֹוְדָעיו ָקְראּו ְֹשמֹו רֹאֹ-ָּכל  

 
 לו שר בנו  

 לּו ָֹשר ְּבנֹו ַעְמָרם ְּפֵני דֹוִדי  .א7
 ִמְתַאְּדִמים ָהֵעת ְֹשתֹות ֵֹשָכר   
 ִויִפי ְקֻוּצֹוָתיו ְוהֹוד ָיְפיֹו  

 .לֹא ַחק ְּבתֹוָרתֹו ְוֶאת ָזָכר
 

 האיש אשר תורת  
 ָהִאיֹש ֲאֶֹשר ּתֹוַרת ְּבנֹו ַעְמָרם .ב

 .ו ֲאֶֹשר ָזָכרִּפי ִחֵּלל ְּבַנְבלּות
 עֹוֵבר ְוָֹשב ַעְצמֹו-ּפֹוֵער ְלָכל 
 .ִנְרָּבע ֲעֵלי ַאְרַּבע ְלָכל ָזָכר  
 -הֹוֵרג ְיַבַּקע ֶאת ְּבָשֹרֹו ַּכְא 
 .ָדָמה ְתֻבַּקע ַּבֲחרֹש ִאָּכר  

 
 עת החכמים מענות  

  –ֵעת ַהֲחָכִמים ֵמֲענֹות ִֹשיר ֶנְחְּבאּו   .8
 , ִנְצְּבאּוַחְכֵמי ְסָפַרד ַלֲענֹותֹו

 ּוְבֵעת ְּבֵני ִמְזָרח ְּבִֹשיר לֹא ָמְצאּו
 . ְּבֵני ַהַּמֲעָרב ִהְתַנְּבאּו–ָחזֹון 
 

 
 צבי החן מחצני  

 ְצִבי ַהֵחן ְמָחַצִני ְּבָיְפיֹו .9
 .ְוִהְבִעיר ִּבי ְיקֹוד ִחְֹשקֹו ְוָעְצּבֹו

 ּוַבִּמָּדה ֲאֶֹשר ָמַדד ְּגַמְלִּתיו
 .י ֶחְטאֹו ְוחֹובֹוְוֶהְאַכְלִּתיו ְּפִר

 ְּבַהְראֹוִתי ְרִאי מּוָצק ְלֵעיָניו
 .ֲהִֹשיבֹוִתי ְיקֹוד ִחְֹשִקי ְלִלּבֹו
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 סבב חשק על 
 סבב חֹוֵֹשק ַעל ַיד ַהְיאֹר .10

 .ּוְכֵאב ִחְֹשקֹו ִפְצֵעי ָזִין 
 ַוַּיְרא ַעְלָמה ִהיא רֹוֶחֶצת 

 .ַמְלּבּוֹש ּדֹוָדּה ַעל ָהָעִין 
 לֹא ִלְכבֹודֹוּוְנָֹשָקהּו  

 .ַרק ִלְכבֹוד ַחְכִליִלי ָעִין 
 ֵּכן ֵיֹש ָאָדם סֹוֵבא ִיְֹשֶּתה 

 .ַהחֶֹמץ ִלְכבֹוד ַהָּיִין 
  
 עד מתי תענני צבי חן  

 ֲעֵדי ָמַתי ְתַעֵּנִני ְצִבי ֵחן.       11
 .ְוַנְפִֹשי ְלָך ְּכמֹו ָאָמה ְמכּוָרה 

 ּוִמי ִיֵּתן ְוֶאְמָצא סֹוף ְלִקְצָּפְך 
 .ּוַמֵּגַפת ְנדֹוָדְך ֶנֱעָצָרה 

 ְוֵאֹש ִחְֹשָקְך ְיִדיד ִּתְֹשַלח ְּבִקְרִּבי 
 .ְוִהְבַעְרָּת ְלָבִבי ּתֹוְך ְמדּוָרה 

 ְוָראּוי ָלְך ְלַֹשֵּלם ֶאת ְלָבִבי 
   .ְוֵכן ַהִּדין ְלַמְבִעיר ַהְּבֵעָרה 

 
 קללות הוא  

 הְמַחֵּבר ִֹשיר ְּכצֹוָא. ְקָללֹות הּוא   .א.12
 .ְוַהּצֹוָאה ְּבִפיו ַיְחֹשֹב ְּכנֶֹפת  
 ְוֶהְגיֹונֹו ְיַגֶּלה ֶאת ְקלֹונֹו  
 .ְוֶעְרָותֹו ְּבִֹשירֹו ֶנֱחֶשֶֹפת  
 ְוָאִביו הּוא ְמֹֻשְעָּבד ַלְּנָבלֹות  
 .ְוִאּמֹו ַלֲחָרפֹות ֶנֱחֶרֶפת  
 ְוֶנְאְספּו ְלעֹוָלָמם ְֹשֵניֶהם  
 .ֶסֶפתְוֶחְרָּפָתם ְלאֹות לֹא ֶנֱא  
 ְוֵעד ַהֵּבן ֲעֵלי ֻטְמַאת ֲאבֹוָתיו  
 .ְּכֵריַח ָרע ֲעֵלי ֵבית ַהְּטנֶֹפת  
 

 קללות בא   
 ְקָללֹות ָּבא ְוִהְֹשִאיל ִלי ְכָתבֹו  .ב

 .ּוַבֵֹּשִני ְגָזלֹו. ְּביֹום ֶאָחד   
 ֲחַֹשְבִּתיהּו ְּבֵעת ִּתּתֹו ְוַקְחּתֹו  
 .ְּכֶכֶלב ָֹשב ְלִקיאֹו ְוֲאָכלֹו  
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 חרב ביד בעלי קרב  .13

 ֶחֶרב ְּבַיד ַּבְעֵלי ְקָרב ָּתעּוף  
 .ּוְכמֹו ְלֹשֹון ֵאֹש ִּתֲהַלְך ּתֹוָכם  
 ֵרַעי ְֹשֵאלּוִני ְלִמי ִתְדֶמה  
 .ָואֹוְמָרה ִּתְדֶמה ְלֹשֹון ָחָכם  

 
 השר בך ישר  

 ְּבָך יֶֹשר ְוֵאין ִאָּתְך, ַהָּשֹר .א.14
 .ָך ִנְמָצאָעֶול ְוָכל ֶחֶסד ְּב  
 מּוָסר ְּבִלי ֶרַֹשע ְּבָך ָשֹם ֵאל  
 .ִּכי ַאְּת ֱאֶמת ֶחְמָּדה ְּבִלי ִֹשְמָצה  

 
 נמצא בך חסד 

 ִנְמָצא ְבָך ֶחֶסד ְוָכל ָעֶול  .ב
 .ִאָּתְך ְוֵאין יֶֹשר ְּבָך ַהָּשֹר  
 ִֹשְמָצה ְּבִלי ֶחְמָּדה ֱאֶמת ַאְּת ִּכי  
 .י מּוָסרֵאל ָשֹם ְּבָך ֶרַֹשע ְּבִל  

 
 גביר הדור    

 ְּגִביר ַהּדֹור ְּפֵאר ִמְשָֹרה ּומּוָסר   .15
 .ּוִמֶּזַרע ְיָקר ִנְבָרא ְונֹוַצר  
 ְּפִרי ָהָדר ְואֹור ֶנְאָּדר ְוֶנְהָּדר  
 .ְוַדְרֵכי יֹוְצרֹו ָֹשַמר ְוָנַצר  
 ּוִמְשָֹרתֹו ְּבִיְרַאת ֵאל ְקֹשּוָרה  
 .ִיְפַצרְוַאַחר ּבֹוְראֹו ָירּוץ ְו  
 ְוָקַֹשר ַהְיָקר ֶּכֶתר ְלרֹאֹשֹו  
 .ְוָגַבר רֹוְזֵני דֹורֹו ְוָעַצר  
 ְיִרימֹו צּור ְויֹוְצרֹו ִיְּצֵרהּו  
 .ְּבָצָרתֹו ְּכִמְבָצר ִמְּמגֹור ַצר  
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 ידיד האל  .16

 ְיִדיד ָהֵאל ְּכִליל ִמּדֹות ֲחמּודֹות  
 .ֹותֲאָבל ִלּבֹו ְכַמְעָין ַלְּתעּוד   
 ְנִגיד ַעם ֵאל ְוהּוא ָיִחיד ְּבֵתֵבל  
 .ְוֵכן ֵהָּמה ְּתִהּלֹוָתיו ְיִחידֹות  
 ּוָבָנה ִמְגְּדלֹות ֶחֶסד ְוֶצֶדק  
 .ְוָשֹם ִמּדֹות ֲאבֹוָתיו לֹו ְיסֹודֹות  
 ְוַיַען ִּכי ֲחמּודֹות ֵהם ְּפָעָליו  
 .ְֹשמֹו נֹוַדע ְּבַעם ֵאל ִאיֹש ֲחמּודֹות  

 
 ל איש אשר יאמיןכ   .א.17

 :ַוַּיַען ַהַּמֲאִמין ַוּיֹאַמר 
 ָּכל ִאיֹש ֲאֶֹשר ַיֲאִמין ְּבָדת מֶֹשה ְלַבד  
 .ּוְדַבר ֲחָכִמים ָּבֳחִרי ִיְבֵזהּו  
 ִיְדֶמה ְלִאיֹש יֹאַמר ֲאִני ֶאְעֶשֹה ְדַבר  
 .ַמְלִּכי ְוֶאְעבֹר ַעל ְּדַבר ִמְֹשֵנהּו  

 
 אני מאמין בדת  
 :ןָאַמר ַהִּמי 

 ֲאִני ַמְאִמין ְּבָדת מֶֹשה ְלַבָּדּה  .ב.
 .ְולֹא ַאְכִזיב ְּדַבר חֹוִזים ְוצֹוִפים  
 ְולֹא ֶאְֹשַמע ְלַחְכֵמיֶכם ְלַמַען  
 .ֲאֶֹשר ֵהָּמה ְדַבר ֵאל ַמֲחִליִפים  
 ְוֶאָֹשֵען ְּבָדת ֵאל ַהְּמִריָמה  
 .ְלַמְחִזיק ָּבה ְועֹוְזֶביָה ְּכפּוִפים  
 ִנְסָמְך ְּבֵעץ ַאִּדיר ְוָחָזקְּכִאיֹש   
 .ְולֹא ָיִֹשית ְלָבבֹו ָלֲעָנִפים  
    
 במדות האנוש אין   

 ְּבִמּדֹות ָהֱאנֹוֹש ֵאין ָּכֲעָנָוה .18
 .ְוִהיא ָיָפה ְלָכל ַמְשִֹּכיל ְוָנאָוה  
 ְּתעֹוֵרר ַאֲהָבה ִמֵּלב ְמַשְֹנִאים  
 .הְוַתְסִּתיר ֵמֱאנֹוֹש ָּכל ֵחְטא ּוַמְעָו  
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 וישורר הבחור ויאמר  
 :ַוְיֹשֹוֵרר ַהָּבחּור ַוּיֹאַמר . א.19

 ְוֵעט סֹוֵפר ְירֹוֵצץ ַעל ְמִגָּלה 
 .ְוִיְרקֹם ַּבְֹּשָחִרים טּור ֲאֵפָלה  

 
 :ָאַמר ַהָּזֵקן 
 ְּכמֹו ָנָחֹש ֲאֶֹשר ָירּוץ ְּבָעָפר  
 .ְוַיְֹשִאיר ַאֲחָריו ֶּדֶרְך ְסלּוָלה  

 
 :ר ַהָּבחּור ַוּיֹאַמרַוְיֹשֹוֵר .ב

 ְוֵנץ ִלְפַאת ְזבּול ִיְפרֹשֹ ְּכָנָפיו 
 .ְויֹוִריד ַהְּנָֹשִרים ִמְֹּשָחִקים 

 
 :ַוַּיַען ַהָּזֵקן ַוּיֹאַמר 
 ְֹשֵּתי ֵעיָניו ֲחצּוִבים ִמְּפִניִנים  

 .ְוָעָשֹה ֶאת ְּכָנָפיו ִמְּבָרִקים 
   

  :ַוְיֹשֹוֵרר ַהָּבחּור ַוּיֹאַמר .ג 
 ַנַחל ֵיְלכּו ֵמיָמיו ְלִאָּטםְו  

 .ְּכִאּלּו ַֹשְרְֹשרֹות ֶּכֶסף ְזָרָמיו
 
 :ַוַּיַען ַהָּזֵקן ַוּיֹאַמר 

 ְוַיד רּוַח ְּכַיד ָחָרֹש ְוָאָּמן
 .ְּתַחֵּבר ַטְּבעֹות ִֹשְרָין ְּבֵמיָמיו 

 
 :ַוְיֹשֹוֵרר ַהָּבחּור ַוּיֹאַמר .ד

 ְוִרּמֹוִנים ְלֵחיֶהם ַּכֲעָלמֹות  
 .ֵהָּמה ִמְּמאֹור ֵעין ִאיֹש ְצפּוִניםְו  

 
 :וַּיַען ַהָּזֵקן ַוּיֹאַמר

 ְּבֵעת ִּכי ִתְפְּתָחה אֹוָתם ְּתַדֶּמה 
 .ֲארֹון ָזָהב ְוהּוא ָמֵלא ְּפִניִנים 

 
 :ַוְיֹשֹוֵרר ַהָּבחּור ַוּיֹאַמר .ה

 ּוַמה ָּנִעים ֱאגֹוז ּתֹוכֹו ְּפִרי ֵחן 
 .ְּברּוהּוְוִיְמַנע ַהְּפִרי ַעד ִיְֹש  

 



Cole, Dream of the Poem 

 93

 :ַוַּיַען ַהָּזֵקן ַוּיֹאַמר 
 ְּכִאּלּו הּוא ְכִסיל ֵמֵאן ְקַחת ִּבין 

 .ּומּוָסר ַעד ְּבַמּכֹות ִיְּסרּוהּו  
 
 

 יעקב בן אלעזר 
  

 זקן עכבור 
 ,ְסִעיֶפיָה ְלָכל ֵעֶבר ּוָפִנים , ְזַקן רֹוֵעי ֱאִויִלים–ְזַקן ַעְכּבֹור  .1

 .ְּברֹב אֹוִנים ֲעֵדי ַהְלאֹות ְּתאּוִנים ְגָעה ְֹשאֹוָלהְוָאְרָּכּה ַעד ֲאֶֹשר ָנ
 ַהקֹוִפים ַהְּספּוִנים: ְוָֹשַאְלִּתי  ְּבתֹוָכּה ֵיְלכּו ַחּיֹות ְקַטּנֹות 
 ּוָפְרעֹוִֹשים ְיָרֹשּוָה ְלִקיִנּים  ְוָרִאיִתי ְּכעֹוף ּתֹוָכּה ְיעּופּון 

 ם ִצִּיים ְוֹשּוָעִלים ְקַטִּניםְוָֹש  ְזַקן ַעְכּבֹור ְּכַיַער: ֱהִֹשיבּוִני
 ,ּוָֹשָּמה ַמֲחֶסה ַאף ַלְֹּשַפִּנים  ְוָֹשָּמה ִּקֲּנָּנה ִקפֹוז ְּתַמֵּלט

 ,ְוִאיֹש ַּתַחת ְּגָפִנים ַֹשֲאַנִּנים  ְוָֹשָּמה ִיְֹשְּכנּו ֶּבַטח ְוַהְֹשֵקט 
 .ם ַרֲעַנִּניםְזַקן ַעְכּבֹור ְּדֵֹשִני  ְוִאיֹש ַּתַחת ְּתֵאָנתֹו ְּבֵצל ֶֹשל 

 
           קחי עיני

 ְוֶזה ֶחְלֵקְך ְלַבד ִמן ַהְיִדיָדה  ְקִחי ֵעיִני ְראּות ָעְפָרה ְלֵציָדה  .א.2
 ְּתַהֶּלְלָך ְּבָכל יֹום ַהְיעּוָדה  ַיַעד ִלֵּבְך ְלָנְֹשָקּה, ִּפי, ְוַגם ַאְּת  
 זֹאת ַהְּתעּוָדהּוֵביֵניֶהם ֲהלֹא   ְוזֹאת ּתֹוַרת ְיִדיֵדי ַהְּתבּוָנה  
 .ּוַמה ָּקֶֹשה ְספֹוד ַעל ַהְּפִריָדה   ּוַמה ָּמָרה ְּפִריַדת ַיֲעַלת ֵחן  

   
 נשקתיו על ידי מלאך   

 ֲהלֹא ִפי ִציר ֱאמּוִנים: "ְוָעָנִני ְיֵדי ַמְלַאְך ְיִדיִדים-ְנַֹשְקִּתיו ַעל  .ב
 ".ְיִדיִדים ָהֲעִדיִניםֲהזֹאת ּתֹוַרת   ֲהָכמֹוִני ְבַיד ַמְלָאְך ְלַנֵֹּשק  

 
 עון דוד רב מאד   

 ְוֵאין ּכֶֹפר ֱאֵלי ֶחְטאֹו  ֲעֹון ּדֹוד ַרב ְמאֹד ִמְּנשֹֹוא  .ג 
 ְוִלִּבי ִיְהֶיה ִכְלאֹו   ְּכֵבִדי ָסֳהרֹו ֶאֵּתן  
 .ְּבִלי ִיְֹשַמע ְלקֹול קֹוְראֹו   אֶֹזן-ְוִלי ֵלָבב ְּכַבד  

 
 רעיה יום ליום   

 ַיֲעצֹר ַהְּזָמן ְוַנְחנּו ְמִריִבים ֹום ְליֹום ְּתֻלּנֹות ְוִריבֹותַרֲעָיה י  .ד
 ֲאהּוִבים אֹוֲהִבים אֹו ֲהזֹאת ְּתעּוַדת ַהֲאַנְחנּו ְלַבד ְמֻעִּנים ְּכֵאֶּלה

 ְֹשֵכנֹו ְוֵאי ְמתּוֵקי ֲאָהִבים-ִעם  ַיֲעֵנִני ְיִדיד ְּבִלי ִריב ְּכֹשֹוֵכן
 .ֵאין ְנִעים ִֹשיר אֹו ְנִעיַמת ֳאָהִבים ב ּוָמדֹוןָהּה ְוִאם ֵאין ְּבַאֲהָבה ִרי

 



Cole, Dream of the Poem 

 94

 אברהם אבן חסדאי

 
 השמרה מאיש כזבים 

 ִהָֹּשְמָרה ֵמִאיֹש ְּכָזִבים ַעל .1
 ּגֵֹנב ְּבֶעְבָרתֹו ְזָהֶביָך   
 ּגֵֹנב ְיַגֵּנב הֹוְנָך ָאֵכן  
 :ּכֵֹזּב ְיַגֵּנב ֶאת ְלָבֶבָך  

 
 כסיל יכאב לבבו   

 ְכַאב ְלָבבֹו ַבֲהָלְך לֹוְּכִסיל ִי  .2
 ְמַעט ֶחְמָּדה ְוֶיְחַרד ַעל ְֹשֵאִרית

 ּוַמְשִֹּכיל ַיֲעלֹז ָּתִמיד ְּבֶחְלקֹו
  :ויֹוִסיף ַלֲעשֹת לֹו ֵֹשם ְּבַאְחִרית

 
 בשחר עלי לבן 

 –ְּבָֹשחֹר ֲעֵלי ָלָבן ְיֵדי כֹוְתִבים ָּכְתבּו .3
 .ֶחהְוֵשֹיָבה ְלָבִנים ַעל ְֹשחִֹרים ְלַאט ַּתְנ

 ,ְולֹא ָיְדָעה ִלְכּתֹב ֲעֵדי ָמֲחָתה ִמְכָּתב
 .ְוֵאין טֹוב ְּבסֹוֵפר ַאט ְוִיְכּתֹב ֲעֵדי ִיְמֶחה

 
 רב עברה נפשי

 ַרב ָעְבָרה ַנְפִֹשי ֲאָבל לֹא ֵאְדָעה .4
 ֵאי ֶזה ְלִלִּבי ַבְּזָמן ָרע ָוָמר

 ָעְבִדי ְפֵני בֹוְגִדים ְּבדֹוִדים אֹו ֱהיֹות
 : ַאֲהָבה ְוֶחֶסד ָֹשָמרּבֵֹגד ְּבדֹוד

 
 מות בחר לך  

 ָמֵות ְּבַחר ָלְך לֹא ְדַבר ֶֹשֶקר .5
 ִּכי תֹוְצאֹות ֹשֹדֹו ְלֵאין ֵחֶקר

 ָימּות ְלַבּדֹו ִאיֹש ְּבמֹותֹו ַאְך
 :ַרִּבים ֲאֶֹשר ָּתִמית ְלֹשֹון ֶֹשֶקר

 
 דורשים קנות חכמה

 ּדֹוְרִֹשים ְקנֹות ָחְכָמה ּוִבין לֹא ִיְשְֹּבעּו .6
 ַמְֹשָמן ּוִמֵּיין ַּתֲענּוג לֹא ִיְרְויּו
 לֹא ַיְחְּפצּו ִלְחיֹות ְלַמַען יֹאְכלּו
 :ַאְך יֹאְכלּו ִכְמָעט ְלַמַען ִיְחיּו
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 דע כי בעוד

 ַּדע ִּכי ְבעֹוד ִיְדרֹש ֱאנֹוֹש ֵשֶֹכל .א.7
 ַעל ָּכל ֱאנֹוֹש ֵשֶֹכל ֱהִשֹיָרהּו 

 תָאֵכן ְּבָחְֹשבֹו ִּכי ְמִעיל ִּבינֹו  
 :ָלַבֹש ְּדעּו ִּכי ָאז ֱהִסיָרהּו 

 
 אל תאמינו

 ַאל ַּתֲאִמינּו ִבְדַבר ָּכל ְמַחֵּנן קֹול .ב
 ּוְבַמֲחִליק ָשָֹפה ַאל ִתְבְטחּו ָבִנים

 ִזְכרּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַאַחר ְמָכרּוהּו
 :ָּבאּו ְלָאִביהּו ִּבְבִכי ְוַתֲחנּוִנים

 
 מאד תהיה שפל רוח

 :ְתִהי הֹוֵלְך ְּבסֹוד ֵּגִאים ְוַעִּזים/ ְוַאל ָנא ,  רּוַחְמאֹד ִּתְהֶיה ְֹשַפל  .ג
 ! ְוהּוא ֹשֹוֵבר ֲאָרִזים–ְסָעָרה ָנח / ְרֵאה ֵאזֹוב ֲאֶֹשר ַּבִּקיר ְלרּוַח 

 

 

 
 מאיר הלוי אבולעאפיה

 
 הנה אני שברי  

 ֶשתָהָרע ֲאֶֹשר ָּפַרשֹ ְלַרְגַלי ָרֹ/ ָים ַהְּזָמן -ִהֵּנה ֳאִני ִשְֹבִרי ְּבֶלב .1
 ַהָּשֹר ְלהֹוִציָאּה ֱאֵלי ַיָּבֶֹשת/ ַצֵּוה ְלַהְנחֹוָתּה ְּברּוַח ַחְסְּדָך 

 
 אמנם עצת האל  

 ָלַעד ּוִמְֹשָּפטֹו ְלאֹור ֵיֵצא/ ָאְמָנם ֲעַצת ָהֵאל ְלַבד ָּתקּום  .2
 ְּלָך ָאִחי ֲאֶֹשר ִּתְרֶצה-ִיְהֶיה/ לֹא -ֵּכן ְרֵצה ַּבְאֶֹשר יִהי ִאם-ַעל

 
 ינואמרו לחורפ 

 ְּבַאִּדיָריו-ֵאיפֹה ְזָמן ִנְלָחם ִּכי ִאם/ ִאְמרּו ְלחֹוְרֵפינּו ִּבְזָמן ְלָחָמנּו  .3
 ָּפָניו ּוִבְמצֹלֹוָתיו ָצֲללּו ָדָריו/ ָנא ְרֵאה ָים ָיצּופּו ְנֵבלֹות ַעל -ֶלְך

 ֵני אֹוָריוְֹש-ִיְלְּבֹשּו ַקְדרּות ִּכי ִאם-לֹא/ ּוְצָבא ְזֻבל ֵמֵאין ִמְסָּפר ְואּוָלם ִּכי 
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 יצחק השנירי

 
                      שמים כסיל

 ָשִֹמים ְּכִסיל ָּכל ְּבֵני ֵקָדר ּוִמְבָשֹם .1
  ְֹשֵני ֵעִצים ְלַמְחָסם,ְועּוִצים, ִּכְסָלם

 ,ְוָחָרֹש ְּבַיד ָּפַעל ְוָעָשֹם, חֹוְטִבים
 ,עֹוְבִדים ְוסֹוְגִדים ְלבּוָלם/ , ִמְתַהְּלִלים ֶּבֱאִליָלם

 .ְקִחים ִמְֹּשָבא ָזָהב ְלַיּפֹות ְּפִסיָלםלֹו

 
 ,ִנְמַֹשח ְּבָֹשַֹשר ְוָכל ִמיֵני ְצָבִעים
 ,ָעשֹּוי ְּבַתְבִנית ֱאנֹוֹש ָיֶפה ְוָנִעים
 .ּוְלַחְּזקֹו ְּבַמְסְמרֹות ָעָליו ְּתקּוִעים
 ,ּדּוָמם ַּבַּבִית ְוֶנֱאָלם/ , ִּכְכלֹות ְמַלאְכּתֹו ַוֻּתֹוְשָלם

 .ְוָֹשב ּבֹוֹש ְוִנְכָלם, יו ּוָבא דֹוְרֹשֹוָקם ְלָפָנ

 
 ,ִיְֹשקֹוט ֲעָרב ַעל ֱאמּוַנת ַּדת מֹֻשוָּגע
 .ּוְבֵעץ ֲהָבִלים ֱאדֹום ִיְֹשֶלה ְוִיְרַּגע

 ,ְלעֹוָלם ֲאִני ַאְעִּתיר ְוֶאְפַּגע> ַחי<ְוַל
 ,ִנָּדח ְוֶעֶבד ְלֻכָּלם/ , ַוְאִני ְּבַקְצֵוי ְּגבּוָלם

 .ָהֵֹשב ְּברֹאָֹשם ְּגמּוָלם, ָבהצּור ְלִכֵּסא ְֹש

 
 ,ַרְעַנן ְיֹשּורּון ְועֹוֶדּנּו ְּבִאּבֹו

 ,ַיֲחִזיק ּבֹו, ָּכל עֹוד משאו ְבָגלּות
 .ִּכי הֹוד ְּכבֹוד יֹוְצרֹו ָנַגע ְּבִלּבֹו
 ָּברּוְך ֲהַדר צּור ְּפָעָלם': / קֹוְרִאים ְּבקֹול ַמֲהָלָלם

 '.דֹו ְלעֹוָלםּוָברּוְך ֵֹשם ְּכבֹו, ַלֲעֵדי ַעד
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 משלם דיפיארה

 
                       שאלוני חכם לבב

 ַרע לֹא ְיַבֵּקר-טֹוב ּוֵבין-ֲאֶֹשר ֵּבין/ ְֹשָאלּוִני ֲחַכם ֵלָבב ּוִמי ֶזה  .1
 ְוִלּבֹו ָהֱאֶמת ִאֵּזן ְוִחֵּקר/ ְמֵתי ַהּדֹור ְּבָכבֹוד -ְוָיִֹשיר ֶאל

 ֲאִני הּוא ַהְמֹשֹוֵרר ַהְמַֹשֵּקר/ י הּוא ֲהִֹשיבֹוִתים ְמֻיָּדַעי ֲאִנ

 
 מורה נבכים

 ֲהלֹום-ֵהן ַהְּדָבִרים לֹא ְֹשַמְענּום ַעד/ מֹוֶרה ְנֻבִכים ַהֲחֵרֹש ִּפיָך ְבלֹום  .2
 ָמָֹשל ְוַהָּנִביא ֲאֶֹשר ִאּתֹו ֲחלֹום/ ִיְשֹאּו ֲעֹוָנם אְֹמִרים ִּכי ַהְּכָתב 

 
 וטרם תחזיק בעט   

 ִלְּבָך ָאִחי ְּפִלילֹות-ֲעֵשֹה ִעם/ יק ָּבֵעט ְוִתְכּתֹב ְוֶטֶרם ַּתֲחִז .3
 ְוָהָרֹשּום ְּבֵסֶפר ַמֲאָכלֹות/ ְוַדע ִּכי ַהְּכָתב ִחִּצים ְֹשנּוִנים 

 
 ואיך תשאל זמירות 

 ְוִֹשיָרה ִמְּשָֹפַתִים ֲעֵרלֹות/ ֶּפה -ְוֵאיך ִּתְֹשַאל ְזִמרֹות ִמְּכַבד .4
 ֲעֵדי ָיִֹשיב ְזַמִּני ַהְּגֵזלֹות/  ְולֹא ָֹשב ָּכבר ִנְגַזל ְנִעים ַהִֹּשיר

 ְּבסֹוד ַּתְלמּוד ְמִזּמֹוַתי ֲעֵמלֹות/ ָאז ִנְּתקּו ַחְבֵלי ֲחִליִלי -ּוִמן
 ְואָֹהִלים ְלַמֶּסֶכת ֳאָהלֹות/ ּוִמְדָרִֹשים ְקבּוִעים ִלי ְלִמְדָרֹש 
 ִלין ֵסֶדר ְנָחלֹותּוִמֵּיֹש נֹוֲח/ ְּבֵאין עֹוְמִדין ֲאָבֵרר ִּדין ְּתִפָּלה 

 ְוָלַמְדִּתי ְיסֹוד ֶֹשַבע ְּכפּולֹות/ ְוָעַמְדִּתי ְּבסֹוד ֵסֶפר ְיִציָרה 
 ֲהֵיְצאּו ִמְּפֻעָּלָתם ְּפֻעּלֹות/ ֶּבַצע ְּבפֵֹעל ַקל ּוָפַעל -ּוַמה

 ֲאַלְכסֹוִנין ְוִרּבּוֵעי ֲעֻגּלֹות/ ֲהִנְלַמד ִמְּלֹשֹון ּפֵֹעל ְמֻרָּבע 
 ַהּנְֹקִדים ָראֵֹשי ְקִהּלֹות-ּוִמן/ ְקֵּדק ַרב ְוַדָּין ֲהָרִאיָת ְמַד

 ְולֹא ִתְמָצא ְסֻגָּלה ַּבְּסֻגּלֹות/  ְּבַטְרָחא ֶתֱחֶזה טַֹרח ְוָעָמל 
 ַפת ָחְכמֹות ְּגדֹלֹות"ַּגד ְּכ"ִּבְב-ְוַגם/ ָמפ "ְוסֹוד ָּגדֹול ְלָקָרִאין ְּבבּו

 ְפֵניֶהם ְיסֹוד ִּדְקּדּוק ּוִמּלֹותְוִל/ ְלֵמִדין ִיְרְמָיה ִמיָכה ְוָעמֹוס 
 ְוַלַּדְרִעי ְּבִפיֶהם ִֹשיר ְּתִהּלֹות/ ְוַהִּקְמִחי ְלִזְכרֹון טֹוב ְּבָיָדם 
 ּוָמָצאִתי ְבַהָשָֹגה ְֹשֵאלֹות/ ּוַמְחלֶֹקת ְּבָֹשָרִֹשים ְוִרְקָמה 

 לֹותְיִגיֵעי ִריק ְוִלּבֹוָתם ֲאֻמ/ ְּדַבר ִנּקּוד ְיֵמיֶהם -ְיַכּלּו ַעל
 ְלַהְבִחין ֵּבין ְּפעּוִלים אֹו ְפעּולֹות/ ַהְּפֻעָּלה -ְוַדי ִּכי ֶאֱחקֹר ִמן

 ְוַלָּבִאים ְּבאֹוִתּיֹות ֲעלּולֹות/ ִּלי ַלְּפָעִלים ַהְֹּשֵלִמים -ּוַמה
 ְּבָאְזַני ִיְּתנּו קֹול ַּכְּמחֹלֹות/ ְלֵֹשם עֹוָלם ְוִלְכבֹוִדי ְוִלְֹשִמי 
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 ברן יחד  

 ֲעָבָרי-ַלִיל ְואֹור ִמָּכל-ְּכָתם/ ַיַחד ְּברֹן ּכֹוְכֵבי ְֹשָחַרי -ְּבָרן .5
 ְוָעלּו ִמְּפַאת ִמְזָרח ְמאֹוָרי/ ַלִיל ְוָהאֶֹפל ְמֻנָּדח -ְּכָתם

 ְּבָהִקיץ ִמְֹּשַנת ַלִיל ְיֻצָרי/ ְּבִהָּנֵער ְשִֹעַּפי ִמְּתנּוָמה 
 ְזִמיָרי-ַבֵּקר ִעםְוַהּבֶֹקר ֲא/ ֲאַֹשֵחר ַהְֹּשָחִרים ַּבְּנִגיָנה 
 ְיָתָרי-ְוִתְרַּגְלִּתי ְשֹמֹאִלי ַעל/ ְוָיִדי ָתְמָכה ִּכּנֹור ְועּוָגב 

 ְוֵעת ֶאְמֹשְֹך ְוֵעת ַאִּתיר ְקָֹשָרי/ ֲאַקֵֹּשר ַמֲעַדּנֹות ּתֹף ְוָחִליל 
 ְיִֹשיבּון ִלי ֲאָמָרי-ְלֵדָעה ִאם/ ְוֶאְפַצח רֹן ּוָמַֹשְכִּתי ְבֵֹשֶבט 

 ְּבֶאֶרץ ַהְּנדֹד ֶאֶרץ ְמגּוָרי/ יַנְחמּוִני ְבנּוִדי -ם ְלֵדָעה ִא
 ְועֹוד לֹא ָצֲהלּו קֹוָלם ְזִמיָרי/ ֲאַזֵּמר לֹא ְיִֹשיֵבִני ֲחִליִלי 
 ֲאֶֹשר לֹא ִיְפְצחּו ִרָּנה ְלִֹשיָרי/ ְּכֵלי ִֹשיר -ְידּוֵעי סֹוד ְיַדְעֶּתם ַעל

 ִֹשיר ַהְּדרֹור ִמֵּבין ְּדִביָרי-אְולֹ/ ְוֵאין קֹול ִצֳּפִרים ִמֵּבין ֳעָפִאים 
 ְיִשֹיחּוִני ְלַהְצִניַע ְסָפָרי/ ֲאֵליֶהם ַרב ְֹשלֹוִמי ִּכי ְבֵאין ֶּפה 

 ְויֹוֵתר ֵמֱאנֹוֹש ַהְסֵּתר ְסָתָרי/ ְלַהְצִניַע ְמָֹשַלי ִמְּבֵני ִאיֹש 

 

  

 
 משה בן נחמן

 
                מראש מקדמי עולמים

 י עֹוָלִמיםֵמרֹאֹש ִמַּקְדֵמ .1
 ,ִנְמֵצאִתי ְבִמְכַמָּניו ַהֲחתּוִמים

 ּוְלֵקץ ָיִמים, ֵמַאִין ִהְמִציַאִני
 .ִנְֹשַאְלִּתי ִמן ַהֶּמֶלְך

 
 ַֹשְלֶֹשֶלת ַחַּיי ִמיסֹוד ַהַּמֲעָרָכה
 ִלְמֹשְֹך ַּתְבִנית ִּבְתמּוָנה ֲערּוָכה
 ִלְֹשקֹל ַעל ְיֵדי עֹוֵשֹי ַהְּמָלאָכה

 .י ַהֶּמֶלְךְלָהִביא ֶאל ִּגְנֵז

 
 הֹוִפיַע ְלַגּלֹות ֲאֶֹשר ִהְטִמין

 ֵהן ִמְּׂשמֹאל ֶהְגָלה ּוֵמַהָּיִמין 
 ִמַּמֲעלֹות ַהּיֹוְרדֹות ִמן 
 .ְּבֵרַכת ַהֶֹּשַלח ְלַגן ַהֶּמֶלְך 
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 ֶּבָעָפר ֻרַּקְמִּתי ְוִאם רּוֲחָך ִּבי ָנֹשּוב 
 .ַּבְנָּת ְלֵרִעי ְּכֵגר ָּבָאֶרץ ֶאְהֶיה ָחֹשּוב 
 ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ַמֲהָלְכָך ּוָמַתי ָּתֹשּוב 
 ?ַוִּייַטב ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 

   
 ,ֵנר ְלַרְגִלי ַשְֹמָּת ְוִלְנִתיָבִתי

 ,ְּתַחֵּפשֹ ָּכל ַחְדֵרי ֶבֶטן ְּברּוַח ְנִדיָבִתי
 :ּוְבֵצאִתי ִמְּלָפֶניָך ִהְזַהְרָּת אֹוִתי

 !ָוֶמֶלְך, ְּבִני, ְיָרא ֶאת ְיָי

 
 , ִּביֵדי ֵלב מֹאְזֵני ִמְֹשָּפט ָוֶפֶלסָנַתָּת

  ּבֹו ֶאְתַעֵּלס–ִאם ְלֶחֶסד ַיְמִציֵאִני 
 , ִיְהֶיה ַלַעג ָוֶקֶלס–ְוִאם ְלָרָעה 

 .ִּכי לֹא ָהְיָתה ֵמַהֶּמֶלְך

 
 ֲחגּור ֲחָרדֹות ְלהֹודֹות ִּפְֹשִעי ָאִחיֹש
 .ְּבֶטֶרם ְלֵבית מֹוֵעד ְּכבֹוִדי ָגז ִחיֹש

  ּוִמי ַיְכִחיֹש–ְּבָפַני ַיֲעֶנה ָֹשם ָּתִוי 
 ?ֵאת ִאְּגרֹות ַהֶּמֶלְך

 
 ֵמֲעַצת ֶנֶפֹש ֶאל ֶאֶרץ ַּתְלאּובֹות ָסַחְרִּתי

 ,ְוִכְמַעט ְּבִקְברֹות ַהַּתֲאָוה ִנְקַּבְרִּתי
 ִּכי לֹא ָֹשַמְרִּתי, ְוַאֲחֵרי ֹשּוִבי ִנַחְמִּתי

 .ֲאִני ִּפי ֶמֶלְך

 
 ֹוָלםִנַּתן ְּבִלִּבי ֵחֶֹשק ָהע

 .ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ָיִמים ְוֶהְבָלם
 ְּבִהָֹּשְפִטי ַעל ָּכל ֶנְעָלם, ָאֵכן

 .ָיֵרא ֲאִני ֶאת ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך

 
 יֹוֵדַע ֲעוֹונֹו ְוָחֵרד ְלחֹובֹו 
 ,ְיַצֶּפה ַחְסְּדָך ְולֹא ָיִחיל טּובֹו 
 ִּכי ֵאיְך ָיבֹוא, ִנְבָעת ִמְּלָפֶניָך 
 ?ָרָֹשע ִלְפֵני ֶמֶלְך 
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 ַרֲחֶמיָך ְלַכף ְזכּות ִשֹיָמה ָקְלּבֹון 
  –ְּבִהָֹּשֵקל ֲעוֹון ֶעֶבד מֹוֶדה ְלִרּבֹון  
 ְוַעל ָּכְרחֹו ִיֵּתן ֶאת ַהֶחְֹשּבֹון 
 .ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 

 
  ּובֹו ַמְחֵסהּו–ַהֶחֶסד , ְיָי, ּוְלָך 
  ְוִהיא ִמְכֵסהּו–ַהְּצָדָקה , ְיָי, ּוְלָך 
 ַהְּסִליָחה ִּכי ַתְֹשִלים ַמֲעֵשֹהּו, ְיָי, ּוְלָך 
 .ְלִמַּדת ַהֶּמֶלְך 

 
 ,ִנְסַמְכִּתי ָעֶליָך ְולֹא ְלַמֲעַשֹי ֶאְפֶנה

 !עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה: ִּכי ָאַמְרִּתי 
 ְּבֶטֶרם ֶאְקָרא ֲהלֹא ַתֲעֶנה 
 .ִּכי בְֹשִּתי ִלְֹשאֹל ִמן ַהֶּמֶלְך 

 
 ׁשִּתי ֲעוֹונֹות ִּתְכּבִּכי ָֹשַמְע, ְּדָרֶכיָך ְיַנֲחמּוִני

 :ּוְבָך ָחָסָיה ַנְפִֹשי ְולֹא ֵתבֹוֹש 
 ,ִּכי ַהּגּוף ַּבַּמְסֵּגר ִּתְכּבֹש 
 ! ְּבֵהיְכֵלי ֶמֶלְך–ְוִהיא  

 
 יֹוַדַעת ָאז ַּבַֹּשַחת אֹוִתי ִתְטּבֹל

  –ֲהלֹא ִאם ַשֹלָמָתּה ָחבֹול ַּתחּבֹל 
 ַאֲחֵרי ִתְסּבֹל, ְּתִֹשיֶבּנּו ָלּה 
 .ְֹשָּפט ֲאֶֹשר ָֹשַפט ַהֶּמֶלְךַהִּמ 

 
 ַחֵּזק ָיד ֲחלּוָֹשה ְוֵתֵֹשב ָלּה ְּבֵאיָתן 
 ּוְבֵעת ָיֹשּובּו ַהְּדָבִרים ַלֲהָוָיָתן 
 ְּתַֹשֶּנָה ְלטֹוב ִמִּגַּנת ַהִּביָתן 
 .ַהַּפְרֵּדס ֲאֶֹשר ַלֶּמֶלְך 
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                 לי יזעקו רעי

 ,ָיִמים ֲאֶֹשר ִּבְגאֹון ְזָמן ָצָהלּו: / ִלי ִיְֹשָאלּוִּלי ִיְזֲעקּו ֵרַעי ְו .2
 !ּוְלֵקץ ּומֹוֵעד ִמְּמָך ִנְֹשָאלּו/ ? ֲהֵתַדע ַֹשֲחָרם? ַאָּים ְוֵאיפֹה ֵהם

 ?ָלנּו ְלֹשֹוֵבב ֵאת ֲאֶֹשר ָּגָזלּו/ ְוִאם ָנְתנּו ְזָמן , ֲהָיֹשּובּו: ַהֵּגד
 ?ְיָקר ָֹשָללּו-ָּכל, ִשְֹמָחה ְוָשֹשֹֹון / -לָלנּו ְלֹשֹוֵבב ּכֹל ְּכֵלי ֶחְמָּדה ְוָכ

 ! [. . .] ְוִעָּמם ָּגלּו–ָהיּו ְלָיֵמינּו / ַּתֲאָוה ְלֶנֶפֹש ִּתְרַעב -נָֹעם ְוָכל
 ,ֶאל ַרֲעיֹון רּוַח ְוִהְתהָֹללּו/ ְוַהִמְתַעְּצִבים , ָשְֹמחּו ְללֹא ָדָבר

 :ֲללּו ָיִמים ְוִהְתַנָּפלּוִהְתּגֹ/ , ִֹשְמעּו ֲעַצת ֶנֶפֹש ְידּוַע ֶהֳחִלי
 ;ּוִמְֹשָּפָטם ְּבַקו ִּכְלָּכלּו, ָצְדקּו / –ִעִּתים ְמֻזָּמנֹות ְּכִהָּוְלדּו ְלִאיֹש 
 ,לֹא ָפֲעלּו ָדָבר ֲאָבל ִנְפָעלּו/ , ַיְלּדּות ְוִעּתֹוָתיו ְלַאִין ֶנְחְֹשבּו

 [. . .] ; ּוך ֵעיָניו ְלָך ָּכָחלּוּופ, ַּבָֹּשְוא/ ּוְלָֹשֲחרּות ָּתבֹוא ְזָמן ַמְרִהיְבָך 
 ;לֹא ָיְדעּו ַנְפָֹשם ֲעֵדי ֶנְחָֹשלּו/ , ַרִּבים ֲאֶֹשר ָנְפלּו ְּבַיד ַהַּנֲערּות
 .ִמַּגֲעַרת ֶעְליֹון ְּכָעָֹשן ָּכּלּו/ ְוֵהן , ִקּוּו ְראֹות ֵשֹיָבה ְבָראֵֹשיֶהם

 ,ת ֲאֶֹשר ָרמּו ְוִהְתַּגָּדלּוִמּדֹו/ ְּבמֹו , ָּנֲעָמה ִזְקָנה ְלִיְרֵאי ֵחְטא-ַמה
 ;אּוַלי ְוֵאין ָעֹון ְולֹא ָמָעלּו/ ְוִאם , ַהְּתֹשּוָבה ָנְשֹאּו ַנְפָֹשם-ֶאל

 [. . .] רֹאָֹשם ּוַמֹשָקם ַּבְּבִכי ָמָהלּו / צֹומֹות ְימֹוֵתיֶהם ּוָברּוָתם ְּבֵמי 
 ,ֹוד ֶעְליֹון ֵיְרָאיו ָעלּוִלְראֹות ְּכב/ ּובֹו , ִיְגַּבּה ְלַבב ֵשֹיָבה ְּבֶמְרָּכָבה

 ,ְולֹא אּוָּכלּו, ֵאֹש-ִרְצָּפה וַאְבֵני/ ֵּבינֹות ְשָֹרִפים ַמְהְלִכים ָלֶהם ְותֹוְך 
 ,ֵאִלים ְּבִדְגֵלי ַאֲהָבה ִנְדָּגלּו/ ְוִעם , ַּבַגן ּוַבַּפְרֵּדס ְמֻסָּכָתם

 ,ם ְּבהֹוד ֶנֱאָצלּוֶחְביֹון ְוַקְרַנִי/ ַלֲחזֹות , ָּבְטחּו ְבעֹוַלם ַהְּנָֹשמֹות
 ,ִּכי ָפֲחדּו ֵאָליו ְוִיְתַחְלָחלּו/ , טּובֹו ְבֵעֶדן ִיְנֲהרּו-ַּגן ְוֶאל-ֶאל

 ,ִהְתַנְּבאּו חֹוִזים ּובֹו ָשָֹכלּו/ ּובֹו , ִמָֹּשם ְלִהְתַעּלֹות ְלֵעץ ַּדַעת
 ,ָללּוֶצֱאָליו ָצ- ָֹשֵרת ֲאֶֹשר ֶאל/ְלַחֵּיי ַמְלֲאֵכי , ִמָֹּשם ְלֵעץ ַחִּיים

 ,ִּבְכַלל ְמָֹשְרָתיו ַלֲעבֹד ִנְכָללּו/ ְוָֹשם , ִּכי ָֹשם ְיַתנּו ִֹשיר ְלֵאל ֶעְליֹון
 ,ִמֹּשֹד ְּכבֹוד ַֹשַּדי ְותֹוָכם ָמלּו/ ְלַמַען ִיְשְֹּבעּו , ַנְפָֹשם ְּבטֹוב ָּתִלין

 ,ָללּוָכבֹוד ְוִתְפֶאֶרת ֳיִפי ָכ/ ּובֹו , ְצרֹור ַחִּיים ְלִהתַעֵּטר-עֹוד ֶאל
 .ַבּצּור ּוִבְמחּלֹות ְוִיְתַּגְלָּגלּו/ ִיְתַנְּשֹאּו ָלֹשּוב ְלגּוָפָתם ּובֹא 

 ;ְולֹא ָסָבלּו, ַעְבדּות ּוִבְכֵבדּות/ ְּבָגלּוָתם ְלֵֹשם ֵאל ָנְשֹאּו , ֵמִתים
 ,ַוִּיְנֲחלּו ָכבֹוד ְּביֹום הּוָזלּו/ , ַּדּלּות ְועֹול ָּגלּות ְוֻזֻּלת ָמְצאּו

 ,ִיְראּו ֲאֶֹשר ֵזִדים ּובְֹגִדים ָֹשלּו/ ְוִאם , ם ְּבַרְגָלם ַּכֲעִדי ָלֶהםַּכְבָל
 ,ְּגבּול ָהְגָּבלּו-ָנַסע ְלָבָבם ִמן/ ְולֹא , ָּתמְֹך ֲאֹשּוֵריֶהם ְּבַמְעָּגָלם

 ; ְולֹא  ֶנְעָצלּו–ָאסֹון ְּבִמְצֹוָתיו / ְלַדְעָּתם ִיְּקֵרם , ָעשֹּו ְרצֹון קָֹנם
 ,ִיְבֶּכה ְוִדְמעָֹתיו ְּבִגיל ִיַּגּלּו/ ְוִאם , י הֵֹרג ְּבכֹור ָּבִניםמֹוִציא ֱאֵל

 ;ִיְתַיְּלדּו ָבִנים ְולֹא ָֹשָכלּו/ ְוָלְך , ַהּצּור, ָשָֹכר ְּפִרי ִבְטָנם ְלָך
 ,ִיְסְּפדּו ָלֶהם ְוִיְתַאָּבלּו-לֹא/ , ִיְקְראּו ֶהֶרג ְלֵמֵתי ַחְרְּבָך-לֹא

 ;ִיְתּבֹוֲססּו ַבָּדם ְוִיְתָּגָאלּו/ ְּבֵעת !" ים ְּבָדֵמינּוַחִּי: "ַאְך יֹאְמרּו
  –ִנְבָּדלּו -ִנְפְרדּו ִמְּמָך ְולֹא-לֹא/ , ֵאֶּלה ְמִתים ָיְדָך ְוֵאֶּלה ֶחְבְלָך
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 !ּוְפֵני ְֹשִכיָנְתָך ְוִיְתַקָּבלּו/ ְּתמּוָנְתָך ְּבָהִקיץ ִיְשְֹּבעּו , ָנאֹור
 ,ּוִמֶּבֶטן ְֹשאֹול חֹוָללּו, ַחִּיים/ ֶדק ְוַטל ֶצ-ָלֶהם ְֹשָחִקים ִיְּזלּו

 ,ִמַּטֲלֵלי אֹורֹות ֲאֶֹשר ִיָּזלּו/ ְוגּוָפם ֻרֲטַפֹש , ִיְתַחְּדֹשּו נַֹער
 ,לֹא ָדֲממּו ֵאָליו ְולֹא ִפָּללּו/ , ִיְתַעּטרּו ָכבֹוד ְוַיְכִּתרּו ְבהֹוד

 .ֵרי אֹור ְוַגם ָאָפלּובֹשּו ְמאֹו/ ִלְמאֹור ְּפֵניֶהם ָחְפָרה ַחָּמה ְולֹו 
 ,ְיצּור ֻחָּבלּו-ָמֶות ֲאֶֹשר ָּבּה ָּכל/ ִנְבְלָעה , ַעד-עֹוַלם ְּתִחָּיה ַלֲעֵדי

 ,ִיְתַנֲהגּו ָלַעד ְוִיְתֶנָהלּו/ ּובֹו , ָּפָניו ְמקֹור ַחִּיים-ֶמֶלְך ְּבאֹור
 ;ַעל ָּגָמלּוָנָקם ְוִֹשֵּלם לֹו ְּכ/ ְוַעל ָרעֹות ְוטֹוב , ִּכי ֵאל ְּגֻמלֹות הּוא
  –ֵסֵפר ְֹשֵמי ָמרֹום ְוִהְתַקְלָקלּו  / -ְוָנגֹלּו ְכמֹו, עֹוָלם ְיֻחַּדֹש עֹוד

 !ִיְֹשַּתְּבחּו ַמֲעָשֹיו ְוִיְתַהָּללּו/ ְלַעד , ּוְבָיּה ֲאדָֹני צּור ְלעֹוָלִמים

 

 
 שם טוב אבן פלקירה

 
 אם תאהב לעמד   

 ָיְקרּו ְוִסְתֵריֶהם ֱהיֹות צֹוֶפה/ ִאם ֶּתֱאַהב ַלְעמֹד ְּבסֹוד ִאיִֹשים  .1
 ! ֱהֵיה רֹוֵפא–ָּכל ִאיֹש ְמֻסֶּתֶרת / ּוְראֹות ְצִבַּית ֵחן ֲאֶֹשר ֵמֵעין 

 
 אמת כי מאנוש 

  ְּפִליָאה ַּדַעת ֵמֱאנֹוׁש ִּכי ֱאֶמת .2
 ַהְּבִריָאה ֱאלִֹהים ָּבָרא ְוֵאיְך

 מֹות ַאֲחֵרי ְנָפׁשֹות ֶּדֶרְך ּוַמה
 ַהְּמֵלָאה ְּבֶבֶטן ְוָהְעָצִמים

  
 בשיר בעת יפל 

 .ַרִּבים ְיהֹודּוָך ְוָשֵֹרי ֵתֵבל / –ַּבִֹשיר ְּבֵעת ִיּפֹל ְלַנְפָֹשְך ֶחֶבל  .3
 ! ְוַגם ֶזה ֶהֶבל–ָלְך ִיְּתנּו ַכְסָּפם / ִּתֵּתן ֲאֵליֶהם ֶאת ְרעּות רּוַח ְוֵהם 

 
 דברתך תהיה  

 ֶתֱחָטא לֹא ְלַבל ִתְהֶיה ִּדְבָרְתָך .4
 ִּכְפַלִים ִׁשְמֲעָך ְוִיְהֶיה ַחתַא
 ְּבֶפה ֵאל ְּבָרָאְך ֵּכן ַעל ֲאֶׁשר ּוְרֵאה

 :ָאְזַנִים ְׁשֵּתי ָלְך ּוָבָרא ַאַחת

 
 כסיל ימר דבש  

 ְוִתְמַּתק ַלֲעַנת ִּכְסלֹו ְלִפיהּו ְּכִסיל ֵיַמר ְּדַבֹש ָחְכָמה ְלִחּכֹו .5
 ְאָכל ְיַחֵזק ַמֲחַלְתהּוַמ-ְלָכל ְּכחֶֹלה ַבֳּצִרי ָיֻקץ ְוִיְתַאב 
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 אמת כי העני   
 ְלִאיֹש ָעִני ֲאֶֹשר ֵאין ּבֹו ֱאָילּות ֱאֶמת ִּכי ָהֳעִני ָיִמית ְּכֶחֶרב .6

 ְוָהֳעִני ְיִמיֵתהּו ְבִֹשְפלּות ֲאָבל ֶחֶרב ְיִמיֵתהּו ְּבָכבֹוד 

 

 
 יצחק אבן סהולה 

 
 מה לך אנוש   

 ְשָך ּכֹוָרַעתַמה ָּלְך ֱאנֹוֹש ָאנּוֹש ְוַנְפֹ .1
 ֶאל מּול ְּפֵני ָחְכָמה ְוֶאל ַהָּדַעת 

    
 יֹום ִּתְצְּדָקה ִתֹּשֹם ְויֹום ִּתְתַחְּכָמה 
 ָּתִשֹים ְֹשֵלמּות ַנְפְֹשָך ִמְגָרַעת  

 
 -חּוסּו ֲעֵלי ֵלב ֶיֱחֶלה ָלַעד ַו 

 ֲעֵלי ַעִין ְנִדיָבה ִּבְבִכי ִנְכָנַעת 

 
 ל ִשְֹמָחה ֶאלטֹוב ָלְך ְנתֹן ֶחְלָקְך ְלָכ 

 ִֹשיר ָהֲעָלמֹות ָאְזְנָך ֹשֹוָמַעת 

 
 ִּתְזֶּכה ְלהֹון ָיָקר ּוִמּטּוב ַהְּזַמן 

 ִּתְצנֹף ְצֵנָפה ַּתֲעֶשֹה ִמְגָּבַעת

 

 
                           ישנים שוכני ארץ

 ִיֵֹשִנים ֹשֹוְכֵני ֶאֶרץ ֲחֹשּוָכה .2
 ְוִעיר ֶּפַגע ְּכמֹו ֶרַגע ֲהפּוָכה

 ֵתֵבל ְויֹוְֹשֶביָה ֲחלֹומֹותֲהלֹא 
 ְוִשְֹמָחָתּה ְּבתּוָגָתּה ְמֹשּוָכה

 ְראּו ַמֲעלֹות ֲאצּולֹות ַּבֲעָנָוה 
 ּוְבִֹשְפלּות ֲעִלָּיָתּה ֲערּוָכה

 ְּתנּו ֵלב ֶאל ֳעָפִאים ַמֲחִזיִקים 
 ְּבַמֲעָלָתם ְוִנְֹשָמָתם ְנמּוָכה

 ֹשֹוֵמַע ְוִאיֹש ַמְשִֹּכיל ְיֻהַּלל
 .ִשְכלֹו ְועֹוד לֹו ַאְך ְמלּוָכהְלִפי ֹ 
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 " ספר האות"מתוך : אברהם אבולעאפיה

 

   
 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
 . . .דם גון מגלים סוד ה

 
 וידבר יהוה אלי בעת ראותי
 שמו מפורש ומיוחד בדם

 לבי מבדיל בין דם לדיו ובין
 ויאמר אלי יהוה: דיו לדם

 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
 ל צבעהכי נפשי שכנה א

 במראה האדומה כדם ורוחי
 שכנה על צבעה במראה

 והמלחמה: השחורה כדיו
 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

 שר הוארביעי לחדש השביעי א
 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

 מצחו אתגבוריו וב
 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
 פלאות: בין שתי המראות לבן

 הוא מגלה החותם המפתח תוך
 מצח הבא ועל פיהו מתגלגל

 ואני בראותי: לונסע כל צבא החי
 פניו במראה נבהלתי ונרתע לבי
 בקרבי ונתר ממקומו ואחפצה
 לדבר לקרא בשם אלהי לעזריני

 ויהי בעת ראות: וינס הדבר מרוחי
 האיש עצם פחדי וחזק יראתי
 פתח פיו וידבר ויפתח את פי

 ובדברי: לדבר ואען לו כדברו
 התעצמת ואתהפכה לאיש

 . . . אחר 

                   
                  יורו חצי תורה  

 בקשת דעת מורה בינה אל
 מטרת חכמה כי כח דם בלב

 לב כל חכם לב: סתום וחתום
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 שלם הוא המבין אשר דמו חי
 וטיטו מת ועל כן חתומים בלבו

 מר ממות הוא טיטו: טיט ודם
 ובו נטבע כחו ומתוק מדבש

 הוא דמו ובו שכנה רוחו במשכן
 עתנפש כל חי משכיל נס: הלבב

 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

 יו ובנוסו ירה אחריו  השני מפנ
 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

  וכל גופו הרגישוכרגע גבר הכאב
 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
 סוויכהו על טבורו ויתקעה בכר
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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 

 עשירית [. . .] עשר מכות וימת 
 ואשאלהו לשלום[. . .] ואגש אל המ 

 עמך גבור [. . .] / ואומר לו 
 וני ספרה נאהחיל אד[. . .] 

 לי פתרונות המלחמה הזאת
 ה'א'ר'מ'אשר ראיתי אני ב

 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
 ואעל אל: אשר הוא מבני עמך

 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

 ועתה דע והבן כי ימים: נצחת
 רבים ושנים קויתיך פה עד באך

 ועתה הנני מגידך מה פתרון 
 שלשת:  ראיתהמלחמות אשר

 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

 ן מקוראלעוד רואיאל החוזה ב
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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
 זה פתרון הנגלה לכל. מלכיות

 רק פתרון הנעלם יבינהו המבין 
 ועתה אתה בני רואיאל: ומדעת

 כה אמר לך יהוה אלהי ישראל
 כתוב את אשר ראית בספר

 והיה: וקראת שמו ספר האות
 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

 מען יספר שמו הנורא באפסיל
 ואעש ככל אשר צוני: ארץ

 הזקן על פי יהוה ואכתבה הספר
 והנה שלחתיהו לכם היום: הזה
 למושיע לאמר יהוה עמכם] ?[לא 

 בשובכם אליו בשנת
 המח זה בלב

 שלם
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 שמואל-אברהם בן

 
 אל מי מגואלי דם               

 !? ְוָיַדי ָֹשְפכּו ָדִמי–ֶאל ִמי ִמּגֲֹאֵלי ָדם ֶאְצָעק  .1
 , ְוֵאין שֵֹנא אִֹתי ִּכְלָבִבי–ָּבַחְנִּתי ִלּבֹות ְמַשְֹנִאים 

 , ְוֵאין ַמֶּכה ּופֵֹצַע ְּכַנְפִֹשי–ַרִּבים ִּפְצֵעי אֹוְיִבים ּוַמּכֹוָתם  
 , ְוֵאין ַמִּסית ּוַמִּדיַח ְּכֵעיַני–ֱהִדיחּוִני ַמְֹשִחיִתים ְלַחֵּבל  
 , ְולֹא ְשָֹרַפְתִני ֵאשֹ ְּכחֹם ַּתֲאָוִתי–ַּגַחל ִהְתַהַּלְכִּתי -ִמַּגַחל ֶאל 
 , ְולֹא ְלָכַדִני מֹוֵקֹש ִּכְלֹשֹוִני–ְּבַפִחים ִנְלַּכְדִּתי ּוִבְמּצֹדֹות  
 , ְוֵאין נֵֹשְך ְּבָשִֹרי ְּכִֹשַּני–ְנָֹשכּוִני ָנָחֹש ְוַעְקָרב  
 ,ף אִֹתי ְּכַרְגַלי ְוֵאין רֵֹד–ַקל ְרָדפּוִני  ָשִֹרים ַעל 
   , ְוֵאין ַמְכאֹוב ְּכִמְרִיי–ַמְכאַֹבי ָעְצמּו ְוָאְמצּו ִמֶּמִּני  
 . ַוֲעוֹוַני יֹוֵתר ִמֻּכָּלם–וִּיְרּבּו ַמְדֵוי ְלָבִבי  
 !ּוַמֲחִריַבי ִמֶּמִּני ֵיֵצאּו! ?ִמי-ֶאל ִמי ֶאְצַעק ְוַעל 
 ;ֶתר ַרֲחֶמיָךָלבֹוא ְּבֵס-לֹא ָמָצאִתי ִלי טֹוב ִּכי ִאם 
 ,ַרֲחֶמיָך ַהְפֵלה ַעל ֵלב ִנְדָהִמים 
 !ֵאל ֶמֶלְך יֵֹשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים 

 

 

 
 יקטילא'יוסף ג

 
 בגנת האגוז               

 ְּכֵהיָכל ְלֻמוְׂשָּכלֹו ְוַהֶהְרֵּגׁש  ּוֻמְׂשָּכל ֻמְרָּגׁש ָהֱאגֹוז ְּבִגַּנת .1
 ְיֻאוַּכל ְבֵאׁש ְולֹא בֹוֵער ְוהּוא  ָביוְסִבי ֵאׁש ְוַלַּבת הּואַני ְוִסי 
 ְוָסָכל ֶּפִתי ְלָכל ֶּפַתח ְוֵאין  ְרָבָעיו ְלַאְרָּבָעה ֻמָּקף ְוהּוא 
 ְויּוַכל ַיַעׂש ֲאֶׁשר ָנבֹון ְלִאיׁש  ְּפָתָחיו ִמְזַרח ְלַצד ִּכי ְוָאְמָנם 
 ְויֹאַכל ְקִלָּפתֹו ְוִיָּׁשֵבר  ֵמֱאגֹוָזיו ְוִיַּקח ָיד ְוִיְׁשַלח 
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 טדרוס אבולעאפיה 

 
 באהבה חלתי 

 ,ּוְבַפח ְצִבָּיה ַבת ֲעָרב ִנְלַּכְדִּתי/ ָּבַאֲהָבה ַחְלִּתי ְולֹא ָיַלְדִּתי  .1
  –ִלְהיֹות ְנֵקָבה ַבֲעָדּה ָחַמְדִּתי / ֲעֵדי , ִלְנֹשֹק ְּבִפיָה ִאְּוָתה ַנְפִֹשי
 !ִביל ֶֹשֲאִני ָזָכר ֲאִני ִהְפַסְדִּתי / -ּוִבְֹש, ִּכי ַהְּנֵקבֹות ִהיא ְמַנֶֹּשֶקת

 
 אמרה הכי נוד 

 :ִבי ָזְרָקה ֵשֹיָבה ְוִהְלִּבין ַשֲֹעִרי ֲהִכי נֹוד ָרְצָתה ֵעת ָרֲאָתה, ָאְמָרה .2
 .ְוַהַֹּשַחר ְיָגֵרֹש ָזֳהִרי, ַסַהר  ַוֲאִני, ַֹשַחר ְּכָבר ָעָלה ְברֹאָֹשְך 
 !ֻחֵּקְך ְּבעֹוד יֹוָמם ְלַבל ִּתְסַּתְּתִרי ְוֶזה, שֲאָבל ֶֹשֶמֹ, לֹא ֵכן: ָוֶאֱעֶנה 
 ?ִיְסּכֹן ְלָך ִהָֹּשֲאִרי-ּוַמה, כַֹח ְּכָבר ִלְרּדֹף ֲאָהִבים ֵאין ְּבָך: ָאְמָרה 
 !ְוִבי לֹא ֶנֱחַלף ַרק ָּתֳאִרי, ַשְֹחִּתי ,ִּגּבֹור ְּכַאְרֵיה ַלֲעשֹֹות ֶחְפֵצְך ֲאִני 
 !ָאגּור ְלִהְתּגֹוֵרר ֲאִני ִעם ּגּור ֲאִרי ְלזֹאת, י ָעְפָרהַוֲאִנ, ֲאִרי ַאְּת: ָענָתה 

 
 מה מר ונורא 

 ְלִזְכרֹו ֵאין ְמתֹום ִּבְבָשִֹרי, ַהֵחן ַיֲעַלת, ַּמר ְונֹוָרא יֹום ְנדּוֵדְך-ַמה .3
 .ִהְשָֹּתְרגּו ָעלּו ֲעֵלי ַצָּואִרי  ְּמאֹד ָיפּו פָעַמִיְך ְּבֵעת-ַאְך ַמה 

 
  שלוחהצבית חן ואילה 

  –ְלַעּנֹות חֹוְֹשִקים ֵמֵאין ְמנּוָחה / ְצִבַּית ֵחן ְוַאָּיָלה ְֹשלּוָחה  .4
  –ֲהִכי ַנְפִֹשי ְבִחְֹשָקּה ֶנֱאָנָחה / ְּבָֹשְמָעּה ֶאת ְּתֻלָּנִתי ְּבָאְמִרי  
 !"ֲעזֹב ִחְֹשִקי ְוָהְיָתה ָהְרָוָחה/ , ִאם ַצר ְלָך ִבי, ְיִדיד"ֱהִֹשיַבְתִני  

 
 חשקי יריבוניעלי  

 ְוָיֵֹשן ַיְחְֹשבּוִני ַוֲאִני ֵער ֲעֵלי ִחְֹשִקי ְיִריבּוִני ְפָתִאים .5
 ּוֵמרּוִחי ְלַאט אֹוָתּה ְלָבֵער ְוַאְהָבִתי ְלַכּבֹות ַיֲחֹשֹבּון 
 .ְוָהרּוַח ְיקֹוד ָהֵאֹש ְּתָבֵער ,ְוִדְבֵריֶהם ְּכרּוַח, ְוִהיא ָכֵאֹש 

 
 מחושקה מהנשמה 

 לֹא ֻלְּקָחה ִמֶּצַלע, ַהַּנֲעָרה ּה ֵמַהְּנָֹשָמה ֻלְּקָחהֵמחֹוְֹשָק .6
 ?ֵאיָכה ְתִניֵקהּו ְדַבֹש ִמֶּסַלע :ִהָּפְלאּו, ִמַֹּשד ְּתִניֵקהּו ְדַבֹש 

 
 לשוני נערה 

 ְּבֵעת לֹא ֶאְזֵּכֵרִכי, ְּבִבְגִּדי ָבְך ִּתְדַּבק ְלִחִּכי, ַנֲעָרה, ְלֹשֹוִני .7
 !".ְוִשֹים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכי ַחְּבֵקִני, יִדיְיִד: "ְּבָאְמֵרְך ִלי 
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 באהבת נערה 

 ,ְוֵאין ַרע ַּבֲחֹשֹק ֶעֶלם ְלַעְלָמה/ ְּבַאְהַבת ַנֲעָרה  ֵאין ֵחְטא ְוַאְֹשָמה  .8
 ,ְוִאם לֹא ִתְהֶיה ָיָפה ְוַתָּמה / –ֲאָבל ָּדת ַלֲחֹשֹק ָּכל ַּבת ֲעָרִבים  
 .ְוִאּלּו ִתְהֶיה ָבָרה ְּכַחָּמה / –דֹוִמית ְוִלְרחֹק ַעד ְמאֹד ִמָּכל ֲא 
 :ְתַכס ֶמִֹשי ְוִתְלַּבֹש ֵֹשֹש ְוִרְקָמה/ ְוִאּלּו , ֲהִכי ֶאל ַּבת ֱאדֹום ֵאין ֵחן 
 ,ְוֻטְמָאָתּה ְּבֹשּוֶליָה ְזעּוָמה/ ְּבָגֶדיָה ְמֵלִאים ִטיט ְוֶחְלָאה  
 .ַּבל ָיְדָעה ָּמה, ת ַּבְּזנּותְפַתּיּו/ ֲהִכי ִהיא , ְולֹא ִיַּקח ְזנּוָתּה ֵלב 
 ,ְמַלֵּבב ֵלב ּוֵמִסיר ָּכל ְמהּוָמה/ ֲאָבל ָּכל ַּבת ֲעָרב ֵחן ָלּה ְויִֹפי  
 !ְוִאם ִּתְהֶיה ֲעֻרָּמה, ְלרֹוָאּה ִּתיף/ , ְּכִאּלּו ִמְֹשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָֹשה 
 , ּוַבִּזָּמה ְמִזָּמה,ְּתבּוָנה ָלּה/ ּוִבְזנּות , ְויֹום ַהַּמֲעֶשֹה ִּתְנַעם 
 .ְוַהֵּמת ַחי ְמִקיָמה!" ָאח: "ְותֹאַמר/ ְּבַצַּואר ָהֱאנֹוֹש ִּתְרַקע ְּבַרְגָלּה  
 !ֲאֶֹשר ִיֵּתן ְֹשָכְבּתֹו ַּבְּבֵהָמה/ ְלזֹאת חֹוֵֹשק ֲאדֹוִמית הּוא ְכָאָדם  

 
 בן שירך אחי 

 ב ִאָֹּשה ֱאֶמת ִלּבֹוְוֵל, ֶנְחָֹשב  ְילּוד ִאָֹּשה, ָאִחי, ִֹשיְרָך-ֶּבן .9
 .ְוַהָּיֵתד ְּתקּוָעה בֹו, יֹום יֹום  ּוְבֵני ְזִמיַרי ֹשֹוְכִבים אֹותֹו 

 
 אמת כי סיד       

 ְוָאנִֹכי ֲאַחֵּבר ַהְּפִניִנים  ֱאֶמת ִּכי ִסיד ְוַאְבֵני ִגיר ְּתַחֵּבר .10
  ָלֲאָבִניםֲהִיְדמּו ַהְּפִניִנים  ְוֵאיָכה ַתֲערְֹך ִֹשיִרי ְלִֹשיָרְך 
 ְוִכְמַעט ָקט ְוָעלּו ִקְּמֹשֹוִנים  ְוַנְחֵלי ִֹשיְרָך ָדְללּו ְוָחְרבּו 
 ֲאַֹשַּלח ַּבְּנָחִלים ַמֲעָיִנים  ,ְיִדיִדי, ְּתָנה ִלי ַנֲחֵלי ִֹשיָרְך 
 .ָהֲעָנִנים-ּוֶמְנהּו ֹשֹוֲאִבים ָּכל ,ָּגדֹול ְרַחב ָיד, ִֹשיר ֲאִני-ֲהִכי ָים 

 
 יךהלא נשאר בפ 

 ?ּוִמִּכיס ִֹשיְרָך ָכְלָתה ְפרּוָטה  ?ֲהלֹא ִנְֹשַאר ְּבִפיָך ִניב ּוִמְבָטא .11
 ְּכמֹו ֶחֶרב ֱאֵלי ֶטַבח ְמרּוָטה  ָאֵכן ְלֹשֹוִני, ְלֹשֹוָנְך ָקְצָרה 
 ְוָאֹשֹל ָלּה ְוָלְקָטה, ְמַחֶּזֶרת  ְשָֹפָתְך ִשֹים ֲעֵלי ָגְרֵני ְזִמיַרי 
 ְוָשֹם ָאִשֹים ְלָך ֹֻשְלָחן ּוִמָּטה  ת ִֹשיר ְקַטָּנהְוַאלֶוה ָלּה ֲעִלַּי 
 .ְקָטָטה, ְוַאְּת ַחָּלֹש, ֱאנֹוֹש ִּגּבֹור  ַאל ַּתֲעֶשֹה ִעם: ֲאָבל ִאיָעְצָך 

 
 סברתך שריקות העדרים 

 ?סּוִסים ֱהִיְתָחרּו ֲחמֹוִרים-ְוֶאת  ְסָבָרָתְך ְֹשִריקֹות ָהֲעָדִרים .12
  ַוֲהָלָכה ַּכֲאֵחִרים–ְותֹוֶרה   ַשו ָּדָבר ְלָהְפּכֹו ַאְך ְּתֹ–ְּתָפֵרֹש  
 ְוִנְרִאים ַּבֲהָפִכים ַהְּדָבִרים  ְוִאַוְּלָּתְך ְּבָחְכָמִתי ְמֻגָּלה 
 .ּוֵמִבין ֵאיְנָך ִמִּפי ְסָפִרים  ּוִמִּפי סֹוְפִרים ִלְלמֹד ְּתָמֵאן 
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 בשוא אמונה ראתה 
 ִמּיֹום ּדֹון ַאְלָפְנְס ְלֶמֶלְך ָקם  םַּבָֹּשְוא ֱאמּוָנה ָרֲאָתה ָנָק .13

 ּבֹו ְזִמיר ֻרָּקם, ִמְזָרק ְלהֹוָדְך   ְוֵהֵבאִתי, ָּבאִתי ְלָֹשְרֶתָך 
 .ֶרֶגל ְלִבְלִּתי ַיֲעֶלה ֵריָקם   -ִּכי ַכֲאֶֹשר ִצָּוה ֲאדָֹני ָּכל 

 
 תשימני בעין מלכי 

 ִלּבֹו ְלַאְהָבִתי ְוִחְֹשִקיְוַהט   ְּתִשֹיֵמִני ְבֵעין ַמְלִּכי ְלַרְחִמים .14
 לֹא ְכִצְדִקי, ְּכִצְדָקְך ִּתְגְמֵלִני  ְותֹאַמר ַּדי ְלָצרֹוַתי ְוצּוַקי 
 ּוַמאי ָנאוּו ְלֹשֹוֵאל ַמאי ְּפסּוִקי !"קֹול ְמַבֵּשֹר: "ְוֶאתַּבֵּשֹר ְואַֹמר 
 ִקילֹו ְבֵחי-ְרכּוֹש ֶיֹש-ְלָהִטיל ָכל   ְוָהָאדֹון ְיַצֶּוה ַלֲעָבָדיו 
 .ְוִהֵּנה ִאיֹש ְצרֹור ַּכסּפֹו ְּבַשִֹּקי  ְוֶאְרֶאה, ַצד ְיבֹואּוִני-ּוִמָּכל 

 
 חי אהבה 

 ּוְשֹאּו ְֹשלֹום ּכֹוֲאִבים ּתֹוְך ּבֹור ְּכלּוא    עּופּו ֱאֵלי אֹוֲהִבים, ִצֳּפִרים, ֵחי ַאֲהָבה.          א15
                                                           יֹוְֹשִבים                                                

 ֶלֶחם ְּדָמעֹות ְוַדם ֵלב אֹוְכִלים ֹשֹוֲאִבים ֲאָבל, ּתֹאְמרּו ִּכי ְרֵעִבים ֵהם ְצֵמִאים! ִּבי
 ים ֹשֹוְכִביםַּפְרעֹוֹש ְוִיּתֹוֹש ְוִכִּנים לֹוֲהִט  ּוֵבין, יֹוְֹשִבים ּבבֹור ַמֲאֵפל ָֹשָפל ְּכֵנֶפל 
 ִמְֹשַּתְקְֹשִקין ָֹשם ְּכמֹו חֹוְֹשִקים ְּבֵעת  ַחּיֹות ְקַטּנֹות ֲאֶֹשר לֹא ִנְקְראּו עֹוד ְּבֵֹשם 

                                                                                                                 עֹוְגִבים
 ְוַיְחָּדו ֲעֵלי ֶנֶפֹש ְוגּוף אֹוְרִבים, ַעְכָּבר  ְוֵֹשן ַיֲחרֹק, ַלְּדבֹוָרה ָֹשםִיְֹשרֹק ְזבּוב  
 .ֻצּוּו ְלַבל ִיְּתנּו ֶלֶחם ְוָהעֹוְרִבים  ְוַהֹּשֹוְטִרים, ַהּנֹוְגִֹשים צֹוֲרִרים ָאִצים 

 
 זמן בוגד              

 ְכמֹו ָעגּור ְּבִמְכָמרְוִצְפַצְפִּתי   ְזַמן ּבֹוֵגד ְנָתַנִני ְּבַמְאָסר .ב
 .ֲאִני אֹוֵמר ְוָאַמְרִּתי ְואַֹמר  ְוַכָּמה ַמֲעִנים טֹוִבים ְוַצִחים 

 
 טמאים השכבו עמי 

 .ְוַרְגֵליֶהם ְוַרְגַלי ַּבְּכָבִלים/ ֲעֵרִלים , ְטֵמִאים ָהְֹשְּכבּו ִעִּמי .ג
 !י ֲעִויִליםֲאִני ַזַּכאי ְוַדָיַנ / –ְּדָרַכי ַהְּזָמן ִעָּוה ְּבִלי ֵחְטא  

 ,ּוַה ְנָבִליםׁשְּכָב—ְסָמַכְתִני/ ְרֵאה רּוַח ְנִדיָבה , ָאִבי, ְרֵאה 

 .ְוֵאין ַמְחִזיר ֲאֵבָדה ַלְּבָעִלים / —ְוָאְבָדה ִמְּבָעֶליָה ְגֻדָּלה 
 ! ּוַמְגִּביַה ְׁשָפִלים, ְּכטֹוב ִׁשְמָך/ ֶוְהֵיה מֹוִציא ֲאִסיִרים , ְסַלח ָנא 
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 פלוטבעותי אם נ 

 !ֵאין הֹוִדי ְברֹב ַטְּבעֹוַתי, ִנְֹשֲארּו/  ֶאְצְּבעֹוַתי –ַטְּבעֹוַתי ִאם ָנְפלּו  .ד
 .זֹאת ְיֻרַֹּשת הֹוַרי ְוַנְחַלת ֲאבֹוַתי/ ְוֶנֶפֹש ְיָקָרה , ָּדת וִמְשָֹרה עֹוד ִלי 
 ,לֹוַתיַאְך ְּבֶחְסרֹון ִּכיס ָחְסרּו ִמְפֲע/ , ְוטֹוב ַמֲעָלִלים, ַרב ְּפָעִלים ִלִּבי 
 .ִּכי ְיִהי עֹוד ְזָמן ְוָיִמים ְמָֹשְרַתי/ ְוָהָיה , ְוִיְהֶיה, ַוֲאַקו ָיּה ֶֹשהּוא 
 ?ַעד ְלָמַתי? ַעד ְלָמַתי ִיְגַּבר ְּכִסיל/ , ִּכי ְרצֹונָך ְרצֹוִני, ָיּה, ַסְּמֵכִני 

 
 זמן חושב להטביעי 

 ְורֹוש מֹוֵסְך ְּבצּוִפי, ֲעֵלי ָפַני  ְזַמן חֹוֵֹשב ְלַהְטִּביִעי ְבצּוִפי .16
 ֲעֵדי ֵהֵחל ְֹשלַֹח ָיד ְּבגּוִפי  ְולֹא ַדי לֹו ְּבֵבן ֶנְאָסף ְוהֹון ָסף 
 .ְּבִהָּמֵלא ְתִהַּלת יֹוְצִרי ִפי  ַמְחְֹשבֹוָתיו-ֲאָבל ָאֵפר ֲאִני ָכל 

 
 טיט יגרשו 

  –צֹולֹות ָצֲללּו ַאְך ַהְּפִניִנים ַּבְּמ/ , ִטיט ִיְגְרֹשּו ֵמי ָים ְוֶרֶפֹש ַיֲעלּו .17
 .ּוְבֵכן ְּכרּום ֻזּלּות ְיָקִרים ָיְֹשְּפלּו/ ֶּדֶרְך ְזָמן ֶּכן הּוא ְלַהְעלֹות זֹוֲלִלים 
 , ָסְכלּו–ַהחֹוְֹשִבים ִּכי ֵהם ְּתִמידֹות / , ָרעֹות ְוטֹובֹות ַהְּזָמן ִמְתַהְּפכֹות
  –" לּו"אֹו ְב" אּוַלי" ַנְפֹשֹו ְּבִויַֹשֲעַֹשע/ ַוְאֶֹשר ְּתבּוָנה בֹו ְיַהֵּתל ַּבְּזָמן 
 !ֵיְרדּו ְתִמיִמים ַוֲחֵסִרים ַיֲעלּו/ ּוָבם , סֹוף סֹוף ְּבַֹשַחק מֹאְזַנִים ֵיֹש

 
 לבן עמרם נתנני        

  ְֹשמּוֵאל,ְוַהָּנִגיד ְּכָתַבִני  ַעְמָרם ְנָתַנִני ֲאַזי ֵאל-ְלֶבן .18
 ָקַמִני ְכמֹו ִרְקַמת ְּבַצְלֵאלְר  ף ְּכָתַבִני ְבָידֹו"ן ַח"ְֹשַנת ֵה 
 ְּבִלי דֹוֵרֹש ְוֹשֹוֵאל, ְלָיד ַסְרִּתי  ּוִמָּיד, ְולֹא ָיַדע ֱאנֹוֹש ֶעְרִּכי 
 .ס ָּבא ְוָהָיה ִלי ְלגֹוֵאל"ְֹשַנת ַה  ְיהּוָדה ַהְּקָהִתי-וַטְדרֹוס ֶּבן 

  
 זמן שם מותה 

 ַהְיקּוִמים-ִיָּתְפסּו ָכלְוָֹשם   ְזַמן ָשֹם ָמְוָתה ִמְֹשַטח ֲחָרִמים .19
 ְוָנַפל ַּבֲעצּוִמים, ְוָיֹשַֹח  ,ְוִיְדֶּכה, ְוֶזה ָיִרים, ְוֶזה ַיְֹשִּפיל 
 ֲאפֹוְטרֹוּפֹוס ְּבִנְכֵסי ַהְיתֹוִמים  ְויֹום יֹום ַיֲעֶשֹה ַּבּכֹל ְּכַמְעֵשֹה 
 ִֹמיםְנָחִֹשים ַּבֲערּוגֹות ַהְּבָש  ְוַכָּמה, ְוַסם ָמֶות ְּבִסירֹו ָשֹם 
 ֲחָבִלים ָנְפלּו לֹו ַבְּנִעיִמים ִציר ְוִחיל ַּגם, ְורֹב ָיָמיו ְזעּוִמים 

 ְוֵאין ֶּגֶֹשם ְוֵיֹש ַּכָּמה ְרָעִמים  ְנָהָרה -ְוָעִבים ַמֲעִליִמים ָּכל
 ְּבִלי ָעָמל ּוַפַחד ַרב ְוֵאיִמים  ְוֵאין ּבֹו ֶלֱאנֹוֹש ַנַחת ְמלֹוא ַכף 
 ְולֹא נַֹח ְלִאיֹש ַצִּדיק ְוָתִמים  ה ַלֲחַכם ֵלבּובֹו ֵאין יֹום ְמנּוָח 
 ְּכִסיִלים ַוֲחָכִמים, ְכמֹו מֹות ֶזה ּומֹות ֶזה, ּוִמְקֵרה ֶזה ְכִמְקֵרה ֶזה 
 ּוִמְפָעָליו ְּגדֹוִלים ַוֲעצּוִמים  ֲעִלילֹות ִנְתְּכנּו לֹו, ְוֵאל נֹוָרא 
 ְּמֵלָאה ַּבֲעָצִמיםְּכֶבֶטן ַה  ְוָרֵזי ַמֲעָשֹיו ֵאין ִמי ְיִביֵנם 
 .ּוִבְדָבִרים ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים  ּוִבְמִגַּלת ְסָתִרים ֵאין ְלַהְרֵהר 
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 לפלגות היא מתחלקת 
 :ִהֵּנִני חֹוְלָקן, ַהֵּשֹיָבה  ִלְפַלּגֹות ִהיא ִמְתַחֶּלֶקת .20

 .ּוְכִריר יֹוֵרד ַעל ַהָּזָקן  ַּכֶֹּשֶמן ַהּטֹוב ַעל ַהרֹאֹש 

 
 שרי אמתטשו עלי נ 

 ְּבדֹור סֹוֵרר ְוַגם מֹוֶרה, ָעֶול  ָטשֹּו ֲעֵלי ִנְֹשֵרי ֱאֶמת ּתֹוֵרי .21
 ַמְשִֹּכיל ְּבִחָּציו יֹום ְּביֹום מֹוֶרה   -ּוְלָכל, ָּדַרְך ְזַמן ַקְֹשּתֹו ְּבַאף 

 ִאיֹש ֲאֶֹשר ֵּדָעה ּוִבין מֹוֶרה-ָּכל  ָרמּו ְכִסיִלים ּבֹו ֲאָבל ַֹשח רּום
 "ַאְֹשֵרי"יֹוְדִעים ְולֹא " ְֹשַמע"ֵאיָנם   ְּבֵני ַהּדֹור-ְוָלֵכן ָּכלּוְבֵכן  

 ".ִסְפֵרי"ְוַעל " ִסְפָרא"ִּתְֹשַאל ֲעֵלי    -ַמה, ֵסֶפר ְוִסּפּור ָסְכלּו ּכֹל

 
 טוו שעפי 

 ןְוָאְרָגה ָמ, ְוָרְקָמה ְלֹשֹוִני צּוף, ָלֵאל  ָטוּו ְשִֹעַּפי ְּתֵכֶלת ִֹשיר ְוַאְרָגָמן .22
 ֲחָלִאים ַמֲעֵשֹה ָאָמן, ִעְנָין ֲעַרב ִניב ְוחֹק, ָּדֵרי ְזִמיר ַּבֲעָנק ִלְֹשמֹו ֲאַמֵּלא 
 ?נַֹעם ֲאדָֹני ֲהִיָּסֵפר ְוִאם ִיָּמן ֵאין ֵקץ ְלרֹב ָנֳעמֹו, ַרחּום ְוַחּנּון ְֹשמֹו 
 מֹוֵפת ְואֹות ֶנְאָמןֵהא ְלָך , ִהְתַּבְּשָֹרה :ְוהּוא ַיֲעֶנה, ַוְאִני ְבֵלב ַנֲעֶנה ֶאְקָרא 
 .עֹוד ִיְהֶיה ַבְּזַמן ָֹשָעה ְוֵעת ּוְזָמן ְוַדע ִּכי ְלָך, ַטְדרֹוס, קּום ְלָך, ָסף ַּפחְּדָך 

 
 טוב לי וישר הוא 

 ִּכי ֵאין ְּפָעַלי ַּכֲאֶֹשר ֻצֵּויִתי  טֹוב ִלי ְוָיָֹשר הּוא ֲהִכי ֻעֵּניִתי .23
 ַרע ָאֲהָבה ַנְפִֹשי ְוטֹוב ָשֵֹנאִתי  ַּדְרֵכי ְגֻאָּלִתי ְפָעַלי ִסְּלפּו 
 ַוִּיְרְּדפּוִני ַעד ֲאֶֹשר ִנְדֵמיִתי  ַרְצִּתי ְוָרִציִתי ְרדֹף ַהְבֵלי ְזַמן 
 ִמי ִיְּתֵנִני עֹוד ְּכבֹוִאי ֵצאִתי  ְּבעֹוָלם ֶזה ְּבבֹוִאי ַלֲעבֹר–ַוְאִני  
 .ְוֵהא ֵביִתי ְלָך ֵהֵבאִתי, ןָקְרָּב ֵאין ִלי ְלַבד ֵּבית ִֹשיר ְלָך, ַסָּלח ְוטֹוב 

 
 טמאה וטהרה  

 ְוַהּדֹור ָֹשב מאֹד ָמְֹשָחת, ַּכּיֹום  ֻטְמָאה ְוָטְהָרה ַנְחְֹשָבה ַאַחת .24
  ָֹשב ְזבּול ָֹשַחת,ִסְדֵרי ְבֵראִֹשית   ִוְנְֹשַּתּנּו, ַּדּלּו ְבֵני ָיָקר 
 ַפח ִיּפֹל ְּבתֹוְך ָּפַחת ְּב–ִנְֹשָמר   ִּכי, ֶזה ְלָך אֹות, ַרּבּו ְתֹשּואֹות 
 ּכֹל ְונֹוָכַחת-ְרִאי ֶאת, ַנְפִֹשי  :ַוְאִני ְלזֹאת אַֹמר ְּבֵעין ִשְֹכִלי 
 .ְוַאל ֵּתָחת, ַטְדרֹוס, ַאל ַּתֲערֹץ  סֹוף סֹוף ֲהלֹא ַהּכֹל ְּבַיד ָהֵאל 
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 הירנו צעירים לשעירים 

 ?ן ְלֵאל ָּכל ַהְיצּוִריםְולֹא ָארֹ/ ֲהָירֹּנּו ְצִעיִרים ַלְּשִֹעיִרים  .25
  –ְללֹא ָדָבר ְוִלאלִֹהים ֲאֵחִרים / ֲהָיקּומּו ֲחצֹות ַלִיל ְוַֹשַחר 

 ?ְיסֹוד ַהּכֹל ְוסֹוד ָּכל ַהְּדָבִרים/ ְולֹא ָאקּום ֲאִני ָלִֹשיר ְלֵאל ַחי 
 ,ַמְֹשִּפיל ּוֵמִרים, ֲאדֹון ַּתַחת ְורֹום/ קּום ְוַהֵּלל ַלֲאדָֹני , ְלָבִבי

 ַמֲאָמר ִּתְגזֹר ּגָזִרים-צּוף-ְוַים/ ְמָֹשִלים -צּוף-בֹוָאה ָנא ְבֶאֶרץּו
  –ְותֹוֶדה לֹו ְּבִשְֹמָחה ַּגם ְּבִֹשיִרים / ְוַתְערְֹך לֹו ְּתִהָּלה יֹום ְוַלְיָלה 

 .ְלָך ִּכי ִמְּפִניִנים ֵהם ְיָקִרים/ ֲאֶֹשר ָּכל ֹשֹוְמִעים ֵהם ֵהם ְמִעיִדים 
 ,ְלֶחְפָצְך ַיֲעִביד ֶמֶלְך ְוָשִֹרים/ ְוַדע ִּכי , ב ָֹשֵלםְוָעְבֵדהּו ְבֵל

 .ְוֶרַוח ִּתְמְצָאה ֵּבין ַהְּמָצִרים/ ְיָרא אֹותֹו ְוִהָֹּשֵען ְּבַחְסּדֹו 
 , קֹורֹות ּוִמְקִרים–ֲהִכי ָכל ַהְּזָמן / ְוָזְכָרה , ְוַאל ַּתְאֵמן ְלָך ִבְזָמן

 .ְוַכְאֶֹשר ַּתֲעֶשֹיָנה ַהְּדבֹוִרים/ ֹו  ָמתֹוק ּוַמר ּב–ְרֵאה ִּכי ַהְּזָמן 

 
 אשמח בכוסי   

 ֵאֵרד ְוָאבֹוא ְלַגִּני  ֶאְשַֹמח ְּבכֹוִסי ְוָאִשֹישֹ  .26
 .ִּכי ָאז ְּתַרֵּנן ְלֹשֹוִני ֶאְֹשַמע ְזִמיר ּתֹר ְוקֹול ִסיס  

  
 ַעל ַאף ְמַקֵּנא ְוִנְרָּגן  ָהַבי ֲאָבֵררִּדְבֵרי ֲא 
 ֶלְחָיּה ְּכַסַהר ְוַאָּגן  ן ֲאֹשֹוֵררִעם ַיֲעַלת ֵח 
 ןֶאְפַּתח ְשָֹפַתי ְּבתֹוְך ַּג  ְרֵּדס ֲאעֹוֵררּוְזִמיר ְּבַפ 
 .ָאִֹשיר ְוֵהם ַיֲענּוִני  ּוְכִסיס ְוָעגּור ֲעֵלי ִציץ  

 
 ְשֹמֹאִלי ּוְלַיֲעָלה ַעל  ִמְזָרק ֲאַֹשו ַעל ְיִמיִני

 ָּשל ְוָצִליאַֹכל ְמֻבֹ  ָאַרח ְּבמֹר ִקְּנמֹוִני 
 ְוָאִעיר ֲחִליִלי, ֶאְֹשֶּתה  ָאמֹץ ְשָֹפָתּה ְוֵייִני 
 .ַעד ִּכי ֲאַרו ִצְּמאֹוִני  ָאִריק ְוֵאְֹשְּת רֹק ְוָעִסיס  

 
 :ֶאְמרֹד ְּבִחְֹשָקּה ְוֶאְמעֹל ְלַמַען, אֹוְמִרים ְמִריִבים 
 ?ְפעֹלַּתְעֶשֹה ְּכֶחְפָצּה ְוִת ַּבת ְּכַנַען, ְּגִביר, ֵאיְך ָּבְך 
  –ִאם ַאֲהָבָתּה ְּכמֹו עֹל   :ַוֲאִני ֲאִֹשיֵבם ְוַאַען 
 .ק ַצְּורֹוִניֲעָנ, ִמְצִחי   הּוא ֱאֶמת ִציץהעֹל ַאֲהָב  

 
 יַעֶאְבזֹר ְּכָנִדיב ְּדָמ  ִּתְמַנע ֲחָפַצי ְּכִכיַלי 
 יַּתְחמֹל ְּבֹשּוָרּה ְנָגַע  ַאְרֶאה ְנָגַעי ְואּוַלי 
  –ֶאַּדל ֲעֵדי ִכי ְלֵרַעי   ּה ְוַאְחַליַסְפִּתי ְבִחְֹשָק 
 .צֹוֶפה ְולֹא ֶיֱחֵזִני  ְוָיִציץ, ֶאְהֶיה ְכֶנְעָלם  
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 ִרְפִאי ְברֹק ִּפיְך ְּכֵאִבי   ְֹשִבי ָנא ְלמּוִלי,ַיְעָלה 
 ֶּפן ֶיֱחֶזָך ְמִריִבי  ִאיְרָאה ִלי: ַוַּתֲעֶנה 
 ֵאין ְּכָבר ִּביְוגּוף , ַסְפִּתי  ֵהן ְּבַמְחִלי: ָואְֹמָרה 

 .ִמן ַאלֻּנחּול ַלם ַיָראִני  ץ'ַץ ִפַּי ַשאִכ'ַוִאן ַשַכ  

 

 
 נחום 

  
 הסתו ארח  

 ,ָאַרח ַמֲעָצִבי / –ַהְּסָתו ָאַרח    .1
 .ָּפַרח ִּגיל ְלָבִבי / –ֵעץ ְּפִרי ָפַרח    

 
 ,ַיְחָּדו ַהְּנָרִדים/ ָנְתנּו ֵריַח  

 ,ָגִדיםַּפְרֵּדס ַהְּמ/ ָצץ ְוָצֵמַח   
 .ָּבֵהם ֵלב ְיִדיִדים/ ָשֹשֹ ְוָשֵֹמַח   
 ,ָּבַרח ִמְּכלּוִבי/ , ְצִבי ֻמָּדח, ֹשּוב   
 !ֵייִני ִעם ֲחָלִבי/  ְֹשֵתה ֶרַקח ,ּבֹוא   

 
 ,יֹום ָחְלפּו ֲערּוגֹות/ ָחְלפּו תּוגֹות  
 ,ִּבְרָקמֹות ֲארּוגֹות/ ַּבֲהַדס סּוגֹות  

 ,ַהְּדָאגֹותָנסּו / ִמְּבִלי פּוגֹות   
 ,נֹוְטפֹות מֹר ְסִביִבי/ ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקח  

 .ָּדְליֹו ַעל ְמִסִּבי/  ָסַרח –ָהֱאגֹוז  

 
 ,ָנטּו ֵּבין ְצָלִלים/ ַוֲעֵצי ֶחְמָּדה  

 ,ִמָּיִמין ֲאָהִלים/ , ִמְשֹמֹאל ִקָּדה  
 ,ּוְכַמְעֵשֹה ְגִליִלים/ ּכֹוס ְּכֵעין ִּפְטָדה   
  –ָמסּוְך ֵמְרִביִבי / ְקָּדח ֵיין ְּכֵעין ֶא   
 .ַהָּטמּון ְּבֻחִּבי/ ִריֹש ְואֹון ֶאְֹשַּכח   

 
 ,רֹוֶעה ֵּבין ֳעָפִרים/ ָהָיה , ַמה ְּלדֹוד 

 ?ִלְֹשּכֹן ֵּבין ְיָעִרים/ , ַלֲעזֹב ִקְרָיה  
 ,ַּתְעטֹף ָלְך ְּבִֹשיִרים/ , ּבֹוא ְלֵחיק ַרְעָיה  
 ,ר ַמֲעָרִביִלי ֵנ/ , ּדֹוד ַצח, ַהֲעֵלה  

 !ִיַּגּה אֹור ְֹשִביִבי/ , ְּכרּוב ִמְמַׁשח, ָּבְך 
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 אברהם הבדרשי 

 
 אלכסנדר לריב  

 :ְיָעצּוהּו ְּבִאְמרֹוָתן ֲעֵרבֹות/ ֲאֶלְכַסְנֶּדר ְלִריב ָנִֹשים ְּבֵצאתֹו  .1
 ! ְּתֻנַּצח ִמְּנֵקבֹות–ְנַצְחנּוָך / ,  ְּתַנַּצח– ִאם ְנַצְחָּתנּו –ְנֵקבֹות  

 
 בת שירך היתה גברת   

 .ִּתְצַעד ְולֹא ִתְבַחר ְּכזֹונֹות ֶרֶגֹש/ ִאם ְלַאט , ַּבת ִֹשיְרָך ָהְיָתה ְגֶבֶרת .2
 ! ָהְיָתה ִפיֶלֶגֹש–ַּתְֹשִּבית ְוִתְמַנע / ַאְך ֵמֲאֶֹשר מּוָסר ּוִבין ֵמָאֳהָלּה 

   
 למותו יעלזו    

 :ה ַהְּבֶדְרִֹשי ַעל ְלָחָציוּוָבָכ / –ְלמֹותֹו ַיֲעלֹוזּו ָּכל ְֹשֵכָניו   .3
 ?!ּוִמי ַיִּציב ְּכַמָּטָרה ְלִחָּציו/ ? ְּבמֹות ִיְצָחק ְּבִמי ִיְצָחק ְזִמיִרי 

 
 מסבות טוב ורע   

  –ְּבמֹאְזֵני יֹום ְוֵליל ַקִיץ ְוחֶֹרף / ְמִסּבֹות טֹוב ְוַרע ָֹשַקל ְלָבִבי  .4
 !ֹום ִיְשָֹנא ְולֹא יּוַכל ְלָחֵרףְּבי/ ְוֵאין ָרָעה ְּכמֹו ָרַעת ְמֹשֹוֵרר  

 

 
 יצחק הגרני 

 
 מידעי לנגן    

 ְוִלְקׁשֹור טֹוב ְלכֹוֵנן ְוִכּנֹוִרי  ְמֻיָדַעי ְלַנֵּגן טֹוב ְוָלִֹשיר  .1
 ְּבִמיׁשֹור ְוכֹוַנְנִּתים ְּתַנְּפצּו  ְיָתַרי ֶאת ְוָלָּמה ֲהתֹורּוִני  

 ׁשֹור ְכמֹו ֶּדֶׁשא ִּבְכלֹות ְּכֶפֶרא  קְוִתְנַהְצַעק ָחָמס , ְרִניָֹּג, ֲעֵלה 
 .ְּבִכׁשֹור ֶאְׁשַלח ָיִדי ְוֵאיְך  יְּבַכִּפ ֶּפֶלְך ְתמֹוְך ֲהִבינּוִני  

 
 לחשקי הנני הולך 

 .ְוקֹול ֻּתִּפי ְּכָבר ָֹשַבת ְלַעּנֹות/ , ְלִחְֹשִקי ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַתּנֹות .2
 !ְוַכָּמה ִלי ֲחָטִאים ַוֲעוֹונֹות  / –, ְמִליַצי, ְּפָֹשַעי ָמְנעּו ַהּטֹוב  

  – ְלקֹול ּבֹוִכים ְוִקינֹות –ְועּוָגִבי / ְלֶאְבִלי ֶנֱהַפְך ּכּנֹור ְמחֹוִלי  
 .ְוִיְכלּו ַמְּתנֹות ַהֵחן ּוָמנֹות/ ְּכתֹם ִחְֹשִקי ְוָאֵפס ַמֲאַוִּיי  
 ַגּנֹותְוֵאין רּוַח ְמַרֶחֶפת ְּב/ ְוַהּיֹום ַרד ְוָנסּו ַהְּצָלִלים  
 ?ּוַמה ִּשְֹבִרי ְּכַעִיר ֶּבן ֲאתֹונֹות / –ְוֵאיָמָתה ְּבִלִּבי ִמְּתמּוָתה  
 .ְוִתְֹשּכָֹּנה ֲעֵלי ִקְבִרי ֲעָננֹות/ ְוִחְֹשִקי מֹוְסדֹות ֵּתֵבל ְיַלֵהט  
 .ְוִאִּתי ֵיְרדּו ִלְֹשאֹול ְּתֻלּנֹות / –ְוִאם ָאמּות ְועֹוֶדִּני ְּבַעְלמּות  
  –ְוִנְמַֹשְלִּתי ְּכתֶֹפת ַּבְּמִדינֹות /  ֶאְהֶיה רֹוֵדף ֲחָֹשִקים ְלָפִנים 



Cole, Dream of the Poem 

 118

 .ֲאָהִבים ֶנְעְּדרּו ָבֶהם ֱאמּונֹות/ ְוַעָּתה ֶנְהְּפכּו ָעַלי ְלַמְֹשִחית  
 ,ֲעַפר ִקְבִרי ְלַתְמרּוֵקי ֲעִדינֹות/ ּוִמֶּמְרָחק ְלָכל רֹוֵכל ְיִביאּון  
 ,ֲאַזי ֵּתַלְדָנה ָבִנים ּוָבנֹות / –ֹות ּוִמַּקְרֵֹשי ֲארֹוִני ַלֲעָקר 
 , ַלֲהגֹות ִֹשְבִעים ְלֹשֹונֹות–ְוִאֵּלם / ְוִרָּמִתי ְלִעֵּלג ִיְרְקחּוָנה  
 ,ְוֵייִטיבּו ְּבֵאין נֹוֵגן ְנִגינֹות/  ְיֵתִדים ַעל ְּכֵלי ִֹשיר –ְוַשְֹערֹוַתי  
 ,ְנאֹף ְוִלְזנֹותְלַמַען ֶיֱחַדל ִל/ ְוַאְבֵנִטי ְלַמְחּגֶֹרת ְמָנֵאף  
 .ְוַשְֹלמֹוַתי ְלִמְֹשֶמֶרת ְצפּונֹות/ ְוָכל ֵּכַלי ְּכֵלי קֶֹדֹש ְיִשֹימּון  
 –? ְּבֶטֶרם ַיֲעשֹּון אֹוָתן ְּתמּונֹות/ ּוִמי ָיֵדק ְלָעָפר ֶאת ֲעָצַמי  
 !ְוַלַּנַער ְוַלָּנבֹון ְּתבּונֹות/ ֲאָמַרי ִיְּתנּו ָחְכָמה ְלֶפִתי  

 
 יידעיה הפנינ

 
 העולם ים זועף  

 ,ְרַחב ָיַדִים, ַרב ְמצּוָלה/  ָים זֹוֵעף –ָהעֹוָלם  .1
 .ָּבנּוי ָעָליו/  ֶּגֶֹשר ָרעּוַע –ְוַהְּזָמן 

 ַהּקֹוֵדם ַלֲהָוָיתֹו/ רֹאֹשֹו ָאחּוז ְּבַחְבֵלי ַהֵהָעֵדר 
 .ֵלאֹור ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך/  ִלְראֹות ְּבנַֹעם ַמְתִמיד –ְוַתְכִליתֹו 

 .ְוַגם ָאְפסּו ַהִּמְסְּגרֹות/ ב ַהֶּגֶֹשר ַאַּמת ִאיֹש רַֹח
  –ַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי / , ֶּבן ָאָדם, ְוַאָּתה

 .ִמּיֹום ֱהיֹוְתָך ְלִאיֹש/ עֹוֵבר ָעָליו ָּתִמיד 
 ְוֵאין ֶּדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוְשֹמֹאל/ ְּבַהִּביְטָך קֶֹצר ַהַּמְסלּול 

 ?ָוֵֹשםֲהִתְתָּפֵאר ְּבָיד 
  –ִמיִמיְנָך ּוִמְּשֹמֹאֶלָך / , ַּבֲהִציְצָך ֲאַבּדֹון ָוָמֶות ְלָך חֹוָמה 

 ?ֲהֶתֱחַזְקָנה ָיֶדיָך, ֲהַיֲעמֹד ִלְּבָך
 ְורֹב ִעְנָין/ ְוִכי ִתְתַהֵּלל ְּבֶחְמַּדת ִקְנָין 

 ִּבְזרֹוַע ֲחַשְֹפּתֹו/ ֲאֶֹשר ֲאַסְפּתֹו 
 ?ַוֵּתֶרד ְלִרְֹשּתֹו ְבִרְֹשֶּתָך / ֲאֶֹשר ִּבַּקְֹשּתֹו ְבַקְֹשֶּתָך

 ,ִּכי ִיְתָּגֵעֹש ְוָֹשַטף ְוָעַבר/ ַמה ַּתֲעֶשֹה ְלַזַעף ַהָּים ַוֲהמֹונֹו 

 ?ְיַחֵֹּשב ְלִהָֹּשַבר/ ּוֵבית ְמלֹוְנָך ַאף הּוא 
  –ֲאֶֹשר ַאָּתה ְבִקְרּבֹו / ֶזה ַהָּים ַהָּגדֹול 
 ?ַעל ָּפָרָֹשיו ְוִרְכּבֹוַּגם ִהְשָֹּתֵרר / ֲהִתְתָּפֵאר ָעָליו 

 ַּגם ִּכי ָתחֹג ְוָתנּוַע / –ֵצא ָנא ַעָּתה ְוִהָּלֶחם ּבֹו 
 ,ֲאֶֹשר יֹונּוָך/ ִמֵּיין ְּתנּואֹות ְּגאֹוֶנָך 

 . ֶֹשֵהָּמה ִרּמּוָך/ֵמֲעִסיס ִרּמֹוֵני רֹוֲממּוֶתָך 
 ּכְמַעט ִּבְמַעט ְנטֹוְתָך ָאֶנה ָוָאָנה

 .ְוָדְמָך ִמָּיָדם ֵאין ְמַבֵּקֹש/ לֹות ַמְבִהילֹות ּתֹאַבד ְּכֶרַגע ִּבְמצּו
 ָנבֹוְך ְּבִנְבֵכי ָים/ ֵּתֵלְך ִמְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום 

 !ָהֵֹשב: ְוֵאין אֹוֵמר
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 ]?מבורגוס[אבנר 

 
 אלה דברי יצרי 

 :ֵאֶּלה ִדְבֵרי ִיְצִרי ָהַאֲחרֹוִנים .1
 ֲחרֹוִניםְנֻאם ַּדי ְלַהֲאִביד ֶּבן ַֹשי מֹוִביל לֹא ָֹשִרים ַו

 ,ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ֻהַּקם ַעל ָּכל ֶֹשֶבר ְואֹוִנים
 ,ְמִֹשיַח ֱאלֵֹהי ֵנָכר ִצידֹוִנים

 .ּוְנִעים ָזרֹות ֵאל ָזר ְּבֵני ְזנּוִנים
 ,ָאַמר ֱאלֵֹהי ִיְשַֹרֵאל לֹא הּוא ִלְמֶלאֶכת ַהָֹּשַמִים ָעָשֹה ַכָוִּנים

 ,ַפִחים ְוִצִּניםצּור ִיְשָֹרֵאל ִיְהֶיה ְלָך ְל, ִלי ִדֵּבר
 ,ֲהרֹס ֶאֶבן ִיְשָֹרֵאל ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים

 .ְּכֵרַע ְּכָאח ִּתְהֶיה ִּלי ַוֲחֵבִרים ַּבַּגִּנים
 ,ַמה ְּלָך ְלַסֵּפר ֻחִּקים ֲאֶֹשר טֹוִבים ַקְדמֹוִנים

 .ְּבַחר ְלָך ֲחָדִֹשים ִמָּקרֹוב ָּבאּו ֱאלֵֹהי מֹוָאִבים ְוַעּמֹוִנים
 ,ָהָבה ִלי ָבִנים, ז ַאל ִּתְרַגז"ָכר ּוִמַּנְֹשַגַקח ְלָך ַּבת ֵנ

 ַעל ֵּכן ִּתְטִעי ִנְטֵעי ַמֲעָמִנים
 ,ִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלְקָך ְּבסּוִסים ְמֻזָּיִנים

 .ֵאֶֹשת ִאיֹש ִמי ִיְמָצא ְוָרחֹוק ִמְכָרּה ִמְּפִניִנים
 ,ְוָהֶאְביֹוִנים, ְלאֹור קּום ְקטֹל ָהֲעִנִּיים

 ,ִחים ְמָדִניםְֹשַלח ֵּבין ַא
 ,ֱהֵיה ָחֵבר ְלָכל ּבֹוֵצע ֶּבַצע ִמַּמְטמֹוִנים

 .אֹוֵהב ֹשֹוַחד ְורֹוֵדף ַֹשְלמֹוִנים
 ,ָּכל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ַחִּיים ְּכֵמִתים ְּבַאְֹשַמִּנים

 .ֱאכֹל ְוֵתן ְלַנְפְֹשָך ַמֲעַדִּנים
 ֲערְֹך ֹֻשְלָחן ָמֵלא ַמְֹשַמִּנים

 .ַעְכָּבר ְוַעם לֹא ָעצּום ַהְֹּשַפִּניםְּברֹאָֹשם ַהֶֹּשֶקץ ְוָה
 .ְֹשֵתה ַּגם ַאָּתה ְוֵהָעֵרל
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 קלונימוס-קלונימוס בן

 
 אבינו שבשמים  

ָהַפְכָּת אּור ַּכְשִֹּדים / ,  ֶֹשָעִשֹיָת ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ָּבֵאֹש ּוַבַּמִים/, ָאִבינּו ֶֹשַּבָֹּשַמִים .1

ְוָהַפְכָּת ַהַּמֶּטה ָנָחֹש ְלֵעיֵני / ְוָהַפְכָּת ִדיָנה ִּבְמֵעי ִאָּמּה  / ְלַבל ִּתְשֹרֹף ְּבֻחָּמּה

ְוַקְרַקע / סּוף ְלַיָּבָֹשה -ְוָהַפְכָּת ַים/ ְוָהַפְכָּת ַהָּיד ַהְּטהֹוָרה ָלָבן / ַאְלֵפי ִרְבָבן 

 / –ִמיֹש ְלַמְעְינֹו ַמִים ַחָּל/ ַההֹוְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ַמִים / ַהַּיְרֵּדן ֶאֶרץ ְנגּוָבה ְוָקָֹשה 

ְּגֶבֶרת / ַּכָּמה ֲחַנְנַּתִני טֹוָבה , ִאּלּו ָזִכיִתי ְלָכְך! / ִמי ִיֵּתן ְוַתַהְפֵכִני ִמָּזָכר ִלְנֵקָבה

ָלָמה ֶאְבֶּכה / ? ֲאָבל ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה אַֹמר! / ַהַּבִית ָהִייִתי ְוָחִניִתי ְלֵביִתי ִמָּצָבא

ִאי ֶאְפָֹשר , ְוָנַתן ִּבי מּום ָקבּוַע/ ִאם ָאִבי ֶֹשַּבָֹּשַמִים ָּגַזר ָעַלי / ? רְוָלָמה ֶאְתַמְרַמ

ְולֹא יֹוִעילּו /  ְּכֵאב ָאנּוֹש ָוֵחֶבל –ְוַהְּדָאָגה ְבַמה ֶֹּשִאי ֶאְפָֹשר / , ַלֲהִסירֹו ֵמָעַלי

ְוַאַחר ֶֹשָּכְך . / ֶאְגַוע ְוֶאּבֹלַעד / ֶאָּשֹא ְוֶאְסּבֹל : ָאַמְרִּתי. / ָבּה ַּתְנחּוִמין ֶֹשל ֶהֶבל

, ֲאָבֵרְך ְּבקֹול ָנמֹוְך/ ,  ֶֹשְּמָבְרִכין ַעל ַהּטֹוָבה ְוַעל ָהָרָעה/ָלַמְדִּתי ִמִּפי ַהְֹּשמּוָעה 

 !"ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶֹשּלֹא ָעַשִֹני ִאָֹּשה/ "ְּבָשָֹפה ֲחלּוָֹשה 

 

 

 
 יצחק פוליקר

 
 ראו נער   

 ,ְוָכַפר חֹק ֲאֶֹשר ָשֹם ֵאל ְוַהְּבִרית/ ר ַּדְרּכֹו ְלַהְֹשִחית ְראּו ַנַער ֲאֶֹש .1
 .ְלַהְאִמין ָֹשְוא ְּבֶבן מֹוָאב ְוַהְגִרית/ ְוַיִּדיַח ְמֵתי מּוָסר ְוַיִּסית 

 ְוִהַּזּכּו ְוִהְתַרְחצּו ְּבבִֹרית/ , ֱאמּוִנים, ְלזֹאת ִהְתַרֲחקּו ֶמּנּו
 ְלַבל ֵיָרא ְוִיְֹשַאר לֹו ְֹשֵאִרית/ ם וָרגֹום ִּתְרְּגמּוהּו ָבֲאָבִני

 .ְוִיָֹּשַכח ְֹשמֹו ִויִהי ְלַהְכִרית/ ְוָשֹרֹוף ִּתְשְֹרפּו ּתֹוְך ֵאֹש ְוָגְפִרית 
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 טוב ארדוטיאל-שם

 
 סופר בימינך  

 אֹו ַלַהב ֶחֶרב ַוְחִניתֹות/ סֹוֵפר ִּביִמיְנָך ַלַהב ֵאֹש  .1
 ?ַמֶּטה ַּתְעֶשֹה בֹו ָהאֹותֹות/ ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוַרע אֹו 

 
 היש מספיק  

 ֲהַיְחמֹור, ְוַהָּיִחיד, ְלַהֵּלל ֵעט/ ֲהֵיֹש ַמְסִּפיק ְּבָכל ִֹשיָרה ּוִמְזמֹור  .2
 ? ְלַבל יֹאַבד ְּכמֹו ִיְֹשמֹור ְצרֹור מֹור/ ְוֹשֹוְמרֹו , ְּבַהְזִּכירֹו ֲאֶֹשר ִנְֹשַּכח

 ;ְולֹא ַהֶּפה ְלַדֵּבר ֵּכן ְוֵלאמֹור/ , הֲאֶֹשר אֶֹזן ְלָֹשְמָעה לֹא ְיכֹוָל
 !ָזכֹור ְוָֹשמֹור: ְּבִניב ֶאָחד ְלַבד/ ְּכֶאָחד ַיֲעֶשֹה ָהֵעט ְֹשֵניֶהם 

 
 אומר אמש מחר 

 .ִּכי ֵאין ִלְדָברֹו ִפְדיֹום, ֵּכן/ אֹוֵמר ֶאֶמֹש ָמָחר ֶאְכּתֹוב  .3
 .ָאיֹוםִיְלַעג ֶקַרח נֹוָרא / , ּוְכפֹור ָֹשַמִים ִיְשַֹחק לֹו
 !יֹום-ִּכי לֹא ֵתַדע ַמה ֵּיֶלד/ , ַאל ִּתְתַהֵּלל ְליֹום ָמָחר

 
 ראו גוף 

 ,ֲאֶֹשר ָעשֹ ֲאָכלֹו ְוהּוא ַבְּכתּוִבים/ , ְראּו גּוף ְמֻצוָּייר ְוִנְרָקב ְּכֶבֶגד .4
 .ּוָבָרא ְבִקְרּבֹו ְנָקִבים ְנָקִבים/ , ְוָאָדם ְּבָידֹו ְּבָחְכָמה ְיָצרֹו

 
 י יקראנ. . . 

 ,ֲאִני ָיָקר ְלָכל רּוַח >   < .5
 .ּוֵמֵאין ּגּוף ֲאִני רּוַח   ֲאִני צּוָרה ְבִלי חֹוֶמר  
 .ָוֵאֶדא ַעל ַּכְנֵפי רּוַח ֲאִני ַשְֹמִּתי ְרכּוִבי ָעב   

 
 אחלי מי יתן   

 ,ּוְתִהי ָלֶכם ְלָחְכָמה, ַהְחֵרֹש ַאְחַלי ִמי ִיֵּתן ַּתְחִריֹשּון     .6
 , ַמְחָלה ֵלב ּוְנָֹשָמה–ָֹּשָכה      -ֶחֶלת ִמְכַּתְבֶכם ְמֻּמוִּכי תֹ 
 !ַּגם ִּבְקָרִעים ַּתְלִּביֹש נּוָמה ַעְצַלְתֶכם ַּתִּפיל ַּתְרֵדָמה   

 
 חמדו מאד המספרים  

 .ַיְחָּדיו ּוַמְבִּדיל לֹא ְיֵהא ֵבְנַתִים/ ָחְמדּו ְמאֹד ַהִּמְסָּפַרִים ַלֲעמֹד  .7
 .ֶאָחד ְיבֹוֵאם ֶיֱחצּו ִלְֹשַנִים/ ם ַלֲעשֹֹות ֶאָחד ְלָכל ֵמֶהם ְֹשֵניֶה 
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 שמואל אבן ששון 

   
 פעם בשורי     

 ַצָחה ְּכמֹו ֹשַֹהם ּוַמְרָּגִלית  ַּפַעם ְּבֹשּוִרי ַנֲעָרה ָיָפה .1
 ר ָּגִלית"ֶהְרֵאית ְֹשאֹול ָלִאיֹש ּוַמ  ְּבצּוָרֵתְך: אַֹמר ְלַגּנֹוָתּה 

 
 ללמה בתב    

 רֹוְכֵבי ְֹשָחִקים ַּגם ֲעֵליֶהם סֹוֲעִרים  ָלָּמה ְבֵתֵבל ַלְּמִליִצים צֹוְרִרים  .2
 ַעד ֶאֱחֹשֹב ֻּכָּלם ְלַבָּדם נֹוְצִרים ָּתִמיד ְוַהִמְקִרים ֲעֵליֶהם נֹוְתִנים  
 ֻעָּלם ְלַהְחִמיר ַאְך ֲעֵליֶהם ּבֹוֲחִרים  ִאם עֹל ְּבֵני ָאָדם ְלָהֵקל ָיֲעצּו  
 ַּגם ַמֲעַבר ֵּתֶלא ְּבָכל יֹום עֹוְבִרים  ֹוְך ַהְּנָהרֹות ַהְּסָערֹות טֹוְבִעיםּת  
 ֵאֶּלה ְדָבִרים ֵעת ְשִֹעיַּפי זֹוְכִרים  ֶאְתַמּה ְבִעְנָין ֶזה ְוִלִּבי ֶנֱעָצב  
 ָזַרק ְמאֹד ֶאת ָרְעתֹו ַּבְמֹשֹוְרִרים ֵאיְך ֶאְבֲחָרה ִלְהיֹות ְמֹשֹוֵרר ִּכי ְזָמן  
 ַּגם ָּכל ְצָבא ַֹשַחק ְלַכְרָמם ּבֹוְצִרים ִאם ֶאת ְּתבּוָאָתם ְּבֵני ִאיֹש קֹוְצִרים  
 ָשָֹמם ְלֶפַתח ַהְֹּשאֹונֹות ֹשֹוֲעִרים  ָּבם ַּבְּזָמן ִמְקָריו ֲהלֹא ָנכֹון ֲעֵדי  
 ַיְחָּדו ְלַהְכִניָעם ְּבֶנֶדר נֹוְדִרים  אּוַלי ְצָבא ָמרֹום ְורֹוְכֵבי ַמֲעָלה  
 ִּכְמַעט ְּבִקְנָאָתם ְּפֵניֶהם ּגֹוְדִרים ִּבְראֹות ְּפֻעָּלָתם ְמִליִצים ֶנְעְצבּו  
 ְוָכל טֹוָבה ָּבעֹוָלם סֹוֲחִרים, ִלְמאֹד ַאַחר ֲאֶֹשר רֹוִאים ְּפָתִאים ָצְלחּו  
 ָיְֹשבּו ְבקֹוָרה ִעם ֲחָכִמים הֹוְבִרים  ַּגם ַמֲעָלָתם ָּגְדָלה ִלְמאֹד ֲעֵדי  
 ּוְלַהְעִֹשיָרם ַרב ְּבָיָדם עֹוְזִרים  ִּכי ִמְּׁשֵמי ָמרֹום ְּפָעָמם ִאְֹּשרּו  
 ֵתֵבל ְּבֵבין ֻּכָּלם ֲאֵליֶהם ּבֹוְרִרים ּוְבֵעת ֲאֶֹשר צֹוִפים ְלֵהִטיב יֹוְֹשֵבי  
 יםִנְמַנע ְראֹות עֹוְרִבים ְלָבִנים נֹוֲעִר ִנְמַנע ְראֹות ָעִֹשיר ְלִאיֹש ֵמִליץ ְּכמֹו   
 ַּבִּבין ּוַבָחְכָמה ְּבָכל יֹום סֹוְרִרים  ֵאיְך ִלְּפָתִאים ִיְהֶיה ָכבֹוד ֲאֶֹשר  
 ּוְבֵעת ֲאֶֹשר רֹוִאים ְּכָתב ִֹשיר ּגֹוֲעִרים  ַּגם ִיְמֲאסּו ֵּשֶֹכל ְוָכל ַמָּדע ּוִבין  
 ר סֹוְפִריםִאיֹש ֶזה ְמֹֻשָּגִעים ְוֶיֶת ְּדעּו ּוְראּו ֲחַסר: ַּגם יֹאְמרּו ָעָליו  
 ִנְמַנע ְראֹות ִעִּזים ְּבָחְכמֹות ּדֹוְבִרים  ִּכי ִנְמְנעּו ַהְרֵּבה ְלָהִבין ֵהם ְּכמֹו  
 ַּבל ִיְהיּו ִפיֶהם ְּבִֹשיִרים ּפֹוֲעִרים  ִמְדָּבר ֲהלֹא ָסַגר ֱאלִֹהים ַּבֲעָדם  
 ֵמִרים ּגֹוְבִריםַיְלֵּדי ְכָלִבים ַּבְּנ ּדֹוִמים ְּדָבִרים ֵאל ְּכמֹו ִאם ִיְהיּו  
 ַּגם ִמְּלָפָניו ִּכי ְֹשָבָחיו סֹוְדִרים ִּכי ָכל ְּבֵני ַהִֹּשיר ְלֵאל ָרם ִנְבֲחרּו  
 ָעשֹּו ְרָנִנים ָּבם ְלִוִּים ֹשֹוְרִרים ִּכי ָבם ְמאֹד ָּבַחר ְּבִמְקָדֹשֹו ֲאֶֹשר  
 ּלֹוָתם ֲאֶֹשר ִמְתַחְּבִריםִעם הֹוד ְּתִה ַּבִּשֹיר ְּבֵני ַהִֹּשיר ְיֻהַּלל ֵאל ֲהלֹא  
 ִלְהיֹות ְּבָבֵּתי ַהְּפִניִנים ֹשֹוְטִרים  ָלֶהם ְיאֹותּו ַמֲעַדֵּני ַהְּזָמן  
 ַּגם ֵהם ֲאֶֹשר ָּכל ַהְּנִעימֹות אֹוְמִרים ִּכי ַבֲעֵלי ֵחן ֵהם ְּבִפיֶהם שֹֹוֲחִקים  
 ר ַהְֹשֵּכל ְּבִפיֶהם ֹשֹוֲחִריםִּפְלאֹות ְּדַב ָנכֹון ְלִהְתָּגאֹות ֲעֵלי ָשִֹרים ֲאֶֹשר  
 ָּתִמיד ְּבִקְרָּבם ִּכי ְלָדתֹו ֹשֹוְמִרים  ַחְסֵּדי ְמַרֵחם ָּכל ְיצּוָריו ִיְהיּו   
 ָּתִמיד ְוַאף ַעל ַמֲעַלת ַהּבֹוֲעִרים  ַּגם ַמֲעָלָתם ַּתֲעֶלה ָלרֹום ְמאֹד  
 .ִצְבאֹוָתיו ְלעֹוְזָרם חֹוְזִריםַּגְלַּגל ְו  ִּבְרצֹות ֲאדֹון עֹוָלם ְמֵהָרה ִיְהיּו  
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 ראה כי עונם יבקש    
 ְיָצָרם ְלָעְבדֹו ּוָמָלם, ְלֵאל ַחי  ְרֵאה ִכי ֲעֹוָנם ְיֻבַּקֹש ְּבָעְזָבם .3

 ְולֹא ִיְבְטחּו בֹו ֲהִכי ִאם ְּבֵחיָלם  ְוִהֹשַּתְּדלּו ֶלֱאסֹף הֹון ְועֶֹשר 
 ְלַבל ֶּתְחַסר ַהְּפרּוָטה ְּבִתָּלם  ְולֹא ָסֲעדּו ֵלב ֳעִני ָרֹש ְוֶאְביֹון  
 ּוָבאֹות ְלַכּלֹות ְלַֹשֵּלם ְּגמּוָלם  ְוַעל ֶזה ְיַחֵּדֹש ְזָמן ַהְּתָלאֹות  
 ְּבַחַּטאת ֲאבֹוָתם ּוִמְקָּדֹש ְּבחָֹלם  ְוַתְרֶאה ְלֵבית ַהְּבִחיָרה ְלָזִרים  
 ִהים ְוֶאֶרץ ְנָחָלםְּפָקָדם ֱאלֹ  ְוֵעת ָאֲהבּו ֵאל ְּבִלָּבם ְוַנְפָֹשם  
 ְוָצְעקּו ְלצּוָרם ְוָֹשַמע ְּבקֹוָלם  ְּכמֹו ָאז ְּבגֶֹשן ּוַפְרעֹה ְלָחָצם  

 

 
 משה נתן 

 
 תחצב אלי סודך   

 ,ַּתְחצֹב ֱאֵלי סֹוְדָך ּתֹוְך ִלְּבָך ֶקֶבר .1
 .ִּכי ָכל ְמַגֵּלי סֹוד לֹא ֵיְדעּו ַמה הּוא 

 ,ֵּסהּוסֹוְדָך ֲאִסיֶרָך ָּכל ֵעת ְּתַכ 
 . ִּתְהֶיה ֲאִסיֵרהּו–ּוְבֵעת ְּתַגֵּלהּו  

  
 מאס עשק   

 .ְוַאְֹשֵרי ַהֶּגֶבר ְמַיֵֹּשר ַמְעָּגלֹו/ , ְמַאס עֶֹשק ָּגֵזל ְוִלְגנֹב לֹא ִתְתָאו .א.2
 ! ְוָלְקחּו ֶֹשֶּיֹש לֹו–ְוָלַקח ֶֹשֵאין לֹו / , ְוָרִאיִתי ָאָדם ֲאֶֹשר ָּכְרתּו ָיָדיו

 
 תרצחאל נא     

 ִמן ָהְאָדָמה צֹוֵעק עֹוֵרג ַאל ָנא ִתְרַצח ִּכי קֹול ַהָּדם  .ב
 הֹוֵרג ֶנֶפֹש הּוא ֵיָהֵרג    ֹשֹוֵפְך ָּדם ְּדמֹו ִיָֹּשֵפְך  

 
 תירא אלהיך    

 ַוְעבֹוד ֲעבֹוָדתֹו ְוחְֹפִֹשי ִתחֶיה  ִּתיָרא ֱאלֶֹהיָך ְולֹא ִתיָרא ֱאנֹוש  .ג
 .ּוְלָכל ְיִציר ֶעֶבד ֲעָבִדים ִּתְהֶיה ֵרד ַעד ְמאֹדִאם לֹא ְתִהי ָיֵרא ְוָח  

   
 למן היום  

 . ְלַבז ָהיּו ְוַֹשָּמה–ְּבִחיֵרי ָעם / ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶֹשר ָנְפלּו ְבָגלּות   .ד
 .ֲעֵליֶהם ִקְּבלּו ָגלּות ְֹשֵלָמה/ , ְויֹום ָנְשֹאּו ֲעֵלי ָכֵתף ְּגִליָמה 
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 שלמה דיפיארה

 
 כסיללעתים ה  

 :ֲאֶֹשר ַמְשִֹּכיל ְּבִשְֹכלֹו לֹא ְיִבינֹו/ ְלִעִּתים ַהְּכִסיל ָיִבין ְּבִסְכלֹו  .1
 ! ְוִנְגָלה ַלֲאתֹונֹו–ְוֶנְעַלם לֹו / ֲהלֹא ַמְלַאְך ֱאלִֹהים ָּבא ְלִבְלָעם 

 
 אם הדבורה 

 , ַּתְכִאיב ְּכקֹוץ–ִאם ַהְּדבֹוָרה ַתֲעקֹץ  .2
 .ֶּתֱחַבֹשָאֵכן ֲעִקיָצָתּה ְבַיְעָרּה   
 ֱהיֹות עֹוֵקץ ְּכֵחץ, ִנְרָּגן, ַאְך ַמה ְּלָך  
 !ְּבִפיהּו ֵאין ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבֹש, ָֹשנּון  

 
 כאב מתני גדל  

 .ְמאֹור ָהֵעיַנִים ְוֵֹשַמע ָאְזַנִים  ֲעֵדי ִכי ִלי ָחַדל ,ְּכֵאב ָמְתַני ָּגַדל .3
 מֹו ָהָרה ָלַלת ֲעֵלי ָהָאְבַנִיםְּכ  ְלִציר ֶזה ָהָאיֹום ְוָיַדְעִּתי ַהּיֹום 
 "!ֵהָאַנח ְּבִֹשְברֹון ָמְתַנִים: "ְלָפִנים  ְּדַבר צּור ָמעּוִזי ְּכַצּוֹות ֶּבן ּבּוִזי 

 
 מקול המון גשם 

 ]תלונה על החורף[   

 !ֶמה ָעְיָפה ַנְפִֹשי ּוַמה ֶּנְחֶֹשֶלת/ ִמּקֹול ֲהמֹון ֶּגֶֹשם ְוָעב נֹוֶזֶלת  .4
 ,ַּתּנּור ְוִכיַרִים ְּכִמְתּגֹוֶלֶלת/ ֶנְחְּבָאה ַּגם ָֹשם ְּבֵבין ֶחֶדר ְּבֶחֶדר 

 .ַמִים ְוִהיא ֵּבין ָהְרָקק ִנְגֶאֶלת/  ְוָעִבים ָנְטפּו –ֵּתַחם ְּבֵאֹש ֶּפָחם 
 ,ִאָֹּשה ּוֵמי ֶֹשֶלג ְּבֵאֹש ּבֹוֶלֶלת/ ִהְֹשִליְך ְזָמן ֶקַרח ְוִהְֹשִליג ַעל ְֹשִביב 

 ,ֵיַחם ְֹשֵאָרּה ָּבם ְּכִמְֹשּתֹוֶלֶלת/ ֹות ָהֲערּוכֹות ָלּה ְולֹא ִּתְתַּכס ְשִֹמיכ
 .ִמּקֹר ְּכפֹור ִּתְרַעד ּוִמְתַחלֶחֶלת/ , יֹוְֹשָבה ְּבֵבית חֶֹרף ְוִלָּבּה ֶיֱחַרף

 ,ָאְכָלּה ְסִביב ֵאֹש אֹוְכָלה אֹוֶכֶלת/ ִּתיַֹשן ְּבֶעֶרשֹ ַמֲחבֹוֶאיָה ְוָכל 
  . ֶֹשֶלג ְּכִנְרֶּדֶמת ּוִמְתַעֶּצֶלת/ְּבתֹוְך ַהּבֹור ְּביֹום ֹשֹוְכָבה ְלַמְעֵצָבה 

 . ְּדמּות ַמְאֶכֶלת–ְוקֹר ִלָּבּה , ָהֵאֹש/ ָֹשם ֶנְעְקָדה ֵעת ָעְרָכה ֵעִצים ֲעֵלי 
 .אֹור ֵנר ְוַהַּלַהב ְוַהַּגֶחֶלת/  ְלַבד –לֹא ִיְזְרחּו ָלּה ָּכל ְמאֹוֵרי אֹור 

 ַחָּמה ְּתמֹול ִּבְגבּול ְזבּול טֹוֶבֶלת/ רּו ָנא ִלי ְדמּות ַסְּפ: ִּתְֹשַאל ְלדֹוִדים
 ?אֹו ִאם ְלָהִאיר ָאֳהִלי גֹוֶעֶלת/ ִאם ָאְסָפה ָנְגָהּה ְוַקְדרּות ָלְבָֹשה   
 ,ִלְֹשאֹול ְוֶֹשֶמֹש ַּבְּתהֹום צֹוֶלֶלת/ אּוַלי ְוכֹוְכֵבי ַהְּנָֹשִפים ָיְרדּו   
 .ָמרֹום ּוֵמֶהם ֶהֱעִביר ֶמְמֶֹשֶלת/  ַעל ְצָבא אֹו ָבא ְזָמן ִיְפקֹד ְיָי  
 ,ִביַנת ְלָבָבּה ֶנְחְֹשָבה נֹוֶאֶלת/ ֵּתֵֹשב ְוֹשֹוֵמָמה ֲעֵדי ִמֶּמְחְקֵרי   
 ,ִנְגֶזֶלת, ֲאָהּה, ִמְֹשָּכב ְֹשַנת ֵעיָנּה/ ַּתְעִמיק ְמִזּמֹות ֵלב ּוִבְתנּומֹות ֲעֵלי   
 .ִמַּמֲאַסר קֹר ַהְּזָמן ִנְגֶאֶלת/  לֹא ְתִהי ְואּוַלי, ִּתְפַחד ְליֹום ַהָּבא  
 . . . ? ַנְפֹשֹו ְּכנֹוֶאֶֹשת ּוִמְתַרֶֹּשֶלת/ ַמה ַּיֲעֶשֹה ֹשֹוֵכב ֲעֵלי ֶעֶרשֹ ְּדַוי   
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 אם שכחוך   
 ַוְּתִהיי ֶמִּני ֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת ִאם ָשְכחּוְך ַנְפִֹשי ְיִדיִדים ַעד ֲהלֹום  .5

 ַּבת צֹור ּוַבִֹשיר ָהְיָתה ֶנְחֶקֶרת י ְבָֹשִנים ִנְֹשְּכָחהִֹשְבִעים ְֹשֵני ַחַי  
 .ִֹשיר ַהְרִּבי ְלַמַען ְּתִהי ִנְזֶּכֶרת  -ָלֵכן ְקִחי ִכּנֹור ְוסִֹּבי ִעיר ְו  

 
 שואג ושאגותיו  

 ,ֹשֹוֵאג ְוַֹשְאגֹוָתיו ְּכַמִים ִנְּתכּו .6
 ,זֹוֵכר ְימֹות עֹוָלם ְלַבּדֹו ִנְהֶיה

 ְוֵאין, ִמְֹשָּתֶאה ְלצֹוק ִעּתֹולֹוֶאה ּו
 .ֶאְהֶיה,  ְלַבד ִלְקרֹא ְבִֹשְמָך–ַמְרֵּפא 

 ְוִאם, ָמזֹור ֱהֵיה ִלְמזֹור ְיגֹון ִלּבֹו
 !"ְוָחיֹה ִתְחֶיה! קּום" ֱאָמר לֹו –ִיּפֹל 

 ֲעֵלי, ָהֵעת ְלחֶֹרב חֹם ְזָמן ֶיְאֶלה
 .רֹאֹשֹו ְלַמְחֶסה ֵצל ְוֻסָּכה ִתְהֶיה

 
 שוחר לאל  

 ַלֲערְֹך ֹֻשְלָחן ֶלֱאכֹל ֲעִנִּיים ֹשֹוֵחר ְלֵאל ֶמֶלְך ַהּגֹוִים .7
 .ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִּיים ִיְהיּו ֲהִגיָגיו ְלָפָניו ְרצּוִיים 

 
 מצר וצוק אשכר 

 ,ִּכי ֵאְֹשְּת ֲחַמת ַּתִּנין ֲחַמת ִמַּיִין/ , ִמַּצר ְוצֹוק ֶאְֹשַּכר ְולֹא ִמַּיִין.           8
 !ְוִכְליֹוַתי ֲהלּוֵמי ַיִין, ִלִּבי/ ֲאָבל ֶזה ַיֲעִציב , ַיִין ְיַשַֹּמח ֵלב 
 ,לֹא ֶנֱאַסר ֶאל ַהְּנִזיִרים ַיִין / –לּו ִנְהָיה ָכֶזה ְּבֵעת ָּדת ִנְּתָנה  
 ".ְוִנְסּכֹו ַיִין: "תֹוָרה ְּבָכל ָקְרָּבן/ ַּגם לֹא ְלֶחֶבר ּכֲֹהִנים ָאז ִצְּוָתה  
  ,ַיְלָּדה ְלָפִנים ָמְכרּו ַבַּיִין/ ֲעַדת ַהּזֹוֲלִלים ַהּסֹוְבִאים ַּגם לֹא  
 ,ָבָניו ְלַבל ִיְהיּו ְבסֹוְבֵאי ַיִין/ ַּגם לֹא ְיִהי ַמְזִהיר ֲחַכם ֵלב ֶאל ְּבֵני  

 !אֹוי ַוֲאבֹוי ַלְמַאֲחִרים ַעל ַיִין: / לֹא תֹוְכחֹות מּוָסר ֲאָמָריו ָיֲעדּו 
 ,ּכֵֹהן ְוָנִביא ִנְבְלעּו ִמַּיִין: /  בֹו ְלָפִנים ָאְמרּולֹא ַעל ְּכיֹוֵצא 
 .ַאִּטיף ְלָך ַלַּיִין: ָאז יֹאְמרּו/ לֹא ִנְּבֵאי ָכָזב ְלפֹוֵתי ַהְּזָמן  
 !ִמִּתיֲמרֹות ָעָֹשן ְולֹא ִמַּיִין/ ִהֵּנה ֲאִני ַחְכִליל ְוֵעיִני ָכֲהָתה  
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 וידאל בנבנשת 

 
 אל תשמעו  

 !ַאל ֵיט ְלָבְבֶכם ַאֲחֵרי ַדְרָּכן/ , ְֹשְמעּו ִאיִֹשים ֲעַצת ָנִֹשיםַאל ִּת .1
 ! ַֹשְאלּו ְלָנִֹשים ַוֲעשֹּו ַהְפָּכן/? ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ְוִאם אַֹמר

 
 נערה כבכרה   

 ְוָנלֹוזּו ֲהִליֶכיָה) ֲאֹשּוִרים(ַתֶּטה    ַנְעָרה ְכִבְכָרה ְמָשֶֹרֶכת ְּדָרֶכיָה .2
 דֹוָדּה ְוִעם אֹוֲהֵבי ֶֹשֶקר ְנָסֶכיָה  ָדה ַאֲחֵרי מֹוְֹשֵכי ֲעבֹותֹות ְיֵדי ִהְתנֹוְד 
 ַהְּנעּוִרים ֵהם ְמֹשּוֶביָה] ּוְלַבד ְּבֵני[  ַמֲעֵנה ֵלב יֹוְדֵעי ַאֲהָבה] ְּברֹוְך[ִּתְמֹשֹוְך  
 ֵּבין ְיֵרֶכיָה) ֶאל] (ֹוְרִעיםְוַהּכ) [ַעל ֹשֹוק( ָיד ְוֹשֹוק ַּתֲחמֹוד] ְמִניִפים[ַּתְחֹשֹוק ְּבדֹוִדים  

 
 בת צור כזונה   

 ּבֹו סֹוְבָבה ִעיר ִלְהיֹות ִנְזֶּכֶרת ַּבת צֹור ְּכזֹוָנה ִנְֹשְּכָחה תֹף ָלְקָחה .3
 ָהְיָתה ְּכָפָרה סֹוְרָרה סֹוֶרֶרת  ֵּכן ַנְפְֹשָך ֵמַעל ֱאלִֹהים ָזְנָתה 
 ים ְֹשנֹוֶתיָה ְּכִמְתַנֶּכֶרתִֹשְבִע  ַעל ֵּכן ְֹשֵכחּוָה ְיִדיֶדיָה ְלֵקץ 
 ִֹשירֹות ְואּוַלי ִּתְהִיי ִנְשֶֹּכֶרת  זֹוָנה ְקִחי ִכּנֹור ְועּוִרי ַדְּבִרי 

 
 רקת יפת תאר   

 ּוְבָנֳאָמה ֵלב חֹוְֹשִקים עֹוֶֹשֶקת  ַרַּקת ְיַפת ּתַֹאר ְּכֵעין ָּבֶרֶקת .א.4
 ְּבִחֵצי ַאֲהָבה חֹוֶלֶקתִלבֹות   ּוְֹשֵתי ְשָֹפֶתיָה ֲאֻדִּמים ִמְּדֵמי 

 
 על חיק מזמותי   

 ַהֵחן ּוַבְחלֹוִמי ֲחִזיִתיְך ֶאֶמֹש ַעל ֵחיק ְמִזּמֹוַתי ְנָשֹאִתיְך ַיֲעַלת .ב
 ִּבְהיֹות ֲחצֹות ַלִיל ְּבֵצאת ַהֶֹשֶמֹש  ָוֶאְתְמָהה ִּכי ָהְחְלפּו ִסְדֵרי ְזַמן 

 
 עפרה אשר חן כמעיל   

 ָקְרָאה ְֹשִמי ָוִאיְרָאה ִמֶּגֶֹשת  ְמִעיל לֹוֶבֶֹשתָעְפָרה ֲאֶֹשר ֵחן ַּכ .ג
 ִלִּבי ְּכַמָּטָרה ְוֵעיָנה ֶקֶֹשת  ֵחץ ַאֲהָבָתה עֹוְרָרה ַוְיִהי ְסגֹור 
 .ַוְאִני ְכֶבן ִצּפֹור ְוִניָבּה ֶרֶֹשת  ִחָּכה ְלצּוֵדִני ְבַחָּכה ָהֳעָלה 

 
 כף יד ימינך   

 ּוְמלֹא ְמִגָּלה ֶאל ְמלֹא ַאְרֶצָך  ָּדְמָתהַּכף ַיד ְיִמיָנְך ַלְֹשָחִקים  .5
 .ַעב ֵעְטָך ַלְמִטיר ְמַטר ֶחְפֶצָך  ִּפי ַקְסְּתָך ַּכְיאֹור ּוִמָֹשם ַיֲעֶלה 
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 ברכת אדני   
 ָּכל ַהְּנָבִלים חֹוְשִֹבים ִמּיֶֹשר ִּבְרַכת ֲאדָֹני ַּתֲעִֹשיר ִֹשְמעּו ְדעּו .6

 ֹשֹוֵמר ְלָרָעתֹו ְבִכילּות עֹוֶֹשר ָסף עֹוד ְוִאיֹשַּכָּמה ְמַפֵּזר ֵיֹש ְונֹו 

 
 בקשו בני נבל   

 ַּבִֹשיר ְוָנטּו ַקו ֲעֵלי תֹהּו  ִּבְקֹשּו ְבֵני ָנָבל ְֹשלֹוַח ָיד .7
 ִֹשיר ַצח ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא  ִּכי ָחְֹשבּו ִלְמצֹוא ְבִלי ָלֹשֹון 

 
 בני טרם ילדתך  

 ְבָכל ִלִּבי ְדַרְֹשִּתיָך   ָדְך צּורְּבִני ֶטֶרם ְיָל  .8
 ְלֵאל ָֹשַדי ְֹשִאְלִּתיָך   ּוִבְתִפָּלה ּוִבְתִחָּנה  
 ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך   ְוַעָּתה ֶאֱבַחָרה ָמֶות  

 
 דודי שבה עמי    

 ָתִמיד ְוַאל ֵּתֵפן ְלִדְבֵרי ֶבַלע  ּדֹוִדי ְֹשָבה ִעִּמי ְוֹשּור ֶאל ָנֳאִמי  .9
 ָכֵאֹש ּוְכַפִטיש ְיפֵֹצץ ֶסַלע  ִאם ִלְּבָך ָֹשִמיר ְּדָבִרי ִיְהֶיה  

 
 שקר תשועת בני איש    

 ַאל ִּתְבְטחּו ָבּה ֱאמּוַני  ֶֹשֶקר ְתֹשּוַעת ְּבֵני ִאיֹש  .10
 ִּבְלִתי ְיכֶֹלת ֲאדָֹני   ִּכי ָכל ְיכֶֹלת ְּבַאִין  

 
 כוס הזכוכית     

 ִנְדמּו ֲעֵדי ֵיֹש ָּבם ָסֵפק ְלָכל ַעִין ְך ִּבְמאֹד ְוַרך ֵיינֹוּכֹוס ַהְּזכּוִכית ַר .11
 ּדֹוֶמה ְּכִאּלּו ֵרק ַהּכֹוס ְּבִלי ַיִין ּדֹוֶמה ְכִאּלּו ָשֹם ַיִין ְּבִלי כֹוסֹו וגם 

 
 אויב יחרפני   

 ָּתֹשּוב ֱאֵלי ֵחיקֹו ְוֶאל ָּפָניו   אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני ְוֶחְרָּפתֹו .12
 ִאּתֹו ְראּות ִּכי ִאם ְראּות ֵעיָניו  אֹות ִשְֹכלֹו ְולֹא ִנְמָצאַטח ֵמְר 

 
 לשון מדברת   

 ִניב חֹוְצבֹות ֵמַהְרֵרי ַמְחֶֹשֶבת   ָלֹשֹון ְמַדֶּבֶרת ְוָיד ּכֹוֶתֶבת .13
 ַּכִֹשיל ְוֵכיַלּפֹות ְוֵאין ַמֶּקֶבת  ִניב חֹוְצבֹות ִמּצּור ְסִעיף ַרְעיֹון ְוֵאין 
 ִמְבָטא ְוָֹשם ַאְרֵזי ְנֻאם חֹוֶטֶבת   ַגְרֶזן ִנְדָחה ַעל ַיֲעַרתָלֹשֹון ְּכ 
 ֵלב ָהֱאנֹוֹש ַרַהב ְועֹז ַמְחֶצֶבת  ִּתְגזֹר ֲאָמִרים ִמְּצִחיַח טּוחֹות ְזַמן 
 [ . . . ]ֵּבין ַהְרחֹובֹות ַּכֲאִרי ֹשֹוֶכֶבת   ִּתְפַקח ְּבֵאין ַיד ַמְסְּגרֹות ָֹשָפה ְוִהיא  
 ִֹשיַרי ְלִזְקָנה ַנְפְֹשָך ַמְאֶדֶבת  פּו ַעל רּוֲחָך ִצְבאֹות ֲהמֹוןִּכי ָאְפ 
 ַּגם ִעְּתָך ֶאת רּוֲחָך ַמְדֶאֶבת   ִּכי ּתֹוְלדֹות זֶֹקן ְיִניאּון ִלְּבָך 
 ַמְעָגל ְוָלצּוד ֵחיְלָך אֹוֶרֶבת   ֶרֶֹשת ְזקּוִנים ָּפְרשֹּו ָיִמים ְלַיד 
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 ִמְתקֹוְמָמה ֵשֹיָבה ְכמֹו אֹוֶיֶבת   ב ֵלֲחָךָחְלפּו ְיֵמי נַֹער ְוַעל טּו 
 ּוְבֵדי ֲאָנחֹות ַעְצְמָך רֹוֶקֶבת  ֵעיָנְך ְלִצְבאֹות ַהְּתָלאֹות ָעְֹשָֹשה 
 עֹוָלם ְונַֹח ַנְפְֹשָך אֹוֶהֶבת  ִּתְלֶאה ְסבֹול ַמְשֹאֹות ֲהמֹון שנות ְימֹות 
 י ְמֻאֶחֶרת ּוִמְתַעֶּכֶבתִֹשיִר   ַעל ֵּכן ְשִֹעַּפי ָֹשְכנּו דּוָמה ּוַבת 
 ָהְיָתה ְּכַמֶאֶנת ְוִכְמָסֶרֶבת  ִלְכבֹוְדָך ִּתְבַחר ְּדִמי ַּגם ַעד ֲהלֹום 
 ִּכי ַים ְזִמיִרי ָהְיָתה ֶנְחֶרֶבת   ַאְך ִסְּפרּו ִלי אֹוֲהַבי ִּכי ַתֲחֹשֹב 
 ָצֶרֶבתַלִּפיד ּוִבְשָֹפַתי ְּכֵאֹש    ָוֶאְֹשְמָעה ַהּקֹול ּוִמִּפי ַיֲהלֹך 
 ַוַּתֲעֶלה ַעד רֹום ְזבּול ַֹשְלֶהֶבת  ָקְדָחה ְּבַאִּפי ֵאֹש ְוִתיַקד ַעד ְֹשאֹול 
 ַהּיֹום ְּבַאף ֶאל ָאֳהָלה מּוֶֹשֶבת  ִֹשיָרה ֲאֶֹשר ָאְרָחה ְּתמֹול ִלְכבֹוְדָך 
 תּתֹוָכחֹות ְזִמירֹות ִנְכֲחָך ַמְקֶרֶב  ָעָלה ְּבַאף רּוָחה ֲעַֹשן ִשֹיָחּה ְוֵחיל 
 ִּבְמקֹוְֹשָשה ֶּתֶבן ְוִכְמַגֶּבֶבת   ַהַאֲחֵרי ָּגְרֵני ְזִמיָרְך ִנְמְצָאה 
 ִּכי ַבת ְזִמיָרּה ָהְיָתה רֹוֶעֶבת  אֹו ֶעְזְרָך ִּתְֹשַאל ְוִאם ּתֹאַמר ְלָך 
 ִֹשיָרְך ְּכֵביָצה אֹו ְכַכּכֹוֶתֶבת   אֹו ָלְקָחה ֶלֶחם ֲחמּודֹות ִמְּנֵוה 
 ָידֹות ּוִמֵּדי יֹום ְּביֹום ִנְרֶחֶבת   רֹוַתי ְורּוִחי ַרֲחַבתֶיְֹשָנה ְבאֹוְצ 
 ִאִּבי ְוִכַּפת ַמֲעִני רֹוֶטֶבת   לֹא ֶנֱאַלח ֵלִחי ְוֹשּור ִּכי ַרֲעָנן 
 ַעל ַּפֲאֵתי חּוג ָנֳאִמי נֹוֶֹשֶבת   רּוִחי ְכמֹו ִכּנֹור ְורּוַח ַהְּזִמיר 
 ָלֹשֹון ְמַדֶּבֶרת ְוָיד ּכֹוֶתֶבת   ַֹפתִּכי ִבי ְיַדֵּבר ֵאל ְוִלי ָנַתן ְּש 

 

 

 
 שלמה הלוי

 
 ימים למתנות  

  –ַלְחזֹות ְּבֵחן נֹוֵתן ְּבכֹוס ָהַעִין / ָיִמים ְלַמָּתנֹות ּוָמנֹות נֹוֲעדּו  .1
 !ֶאְביֹון ְלַמָּתנֹות ְוָאָדם ַאִין/ ְוֵאין , ָרְחקּו ְמֻיָּדַעי ּוָמנֹוָתם

 :ּבֹו ֶאְמְצָאה נַֹחם ְּכֶהֶרף ַעִין / –י ֶאְפְּגָֹשה ִאּלּו ְמקֹום ֻּכָלּם ְיִדיִד 
 .ִמּיֹום ְּברֹא ֵתֵבל ְוֵיֹש ֵמַאִין/ הּוא דֹוד ְּתמּוָרתֹו ְוֶעְרּכֹו ֶנְעְּדרּו  
 ּדֹורֹות ֱאנֹוֹש ֵקיָנן ְותּוַבל ַקִין/ קֶֹדם ְלֵהָעְדרֹו ְּבַמִים ֹֻשְּטפּו  
 !ַמּבּול ְיצּוִרים ָחְרדּו ַעַּדִין/ ֵני  ִמְּפ–לּוֵלי ְיסֹוד עֹוָלם ְנָטעֹו  
 ,ִעּמֹו ְּבבֹוא ַהּיֹום ֱאֵלי ָהַעִין/ ַּגם הּוא ְיָצַאִני ְוַנְפִֹשי ָיְצָאה  
  – ֶֹשֶמֹש ְסעּוָדִתי ְסתּום ָהַעִין /ִשְֹמָחה ְוִגיל ִמן ַהְּמִסָּבה ֶנְאְספּו  
 ! ְבִלִּבי ִלְמֹשְֹך ַּבַּיִיןַּתְרִּתי/ , ַאף ִּכי ְבִזְכרֹונֹו ְלַבד ִאָּנֲחָמה 
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 שלמה בונפיד 

 
 ראה סוסים   

 , ַּבְֹּשָוִקים–ָוֳאִנּיֹות , ְירּוצּון/ ְרֵאה סּוִסים ְּבֶלב ָים ַּכְּבָרִקים  .1
 ,ּוַמִים ּבֹוֲעִרים ָּכֵעץ ְודֹוְלִקים/ ְוחּוט ִּפְֹשִּתים ְמִטיל ַּבְרֶזל ְיפֹוֵצץ 

  –ְוֹשּוָעִלים ֲאִרי רֹוְדִפים ְודֹוְלִקים / ם ִמְּגָדִיים ּובֹוְרִחים ַהְּנֵמִרי
 ,ְוִעִּתים ִמְּנִתיב ִטְבָעם ְרחֹוִקים/ ְוַאל ִּתְתַמּה ְּבֹשּוב עֹוָלם ֲהַפְכַּפְך 

 ,יֹום ְויֹום ַנְעשֹּו ֲעֹשּוִקים: ְנלֹוִזים/ ְוַהְאֵמן ֶזה ְּבֹשּוְרָך ַמְעְּגֵלי ִאיֹש 
 .ּוָבּה ִיְתַעֲללּו עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים/ ב ְזנּוָחה ְוַהָחְכָמה ְּכֵמת ִמֵּל

 ! ֲאָבל ִאם הֹון ְמִריִקים–ֲחָכִמים ֵהם / ִאם , ְוֵעת ִיְתַחְּתְנּו לֹא ִיְֹשֲאלּו
 ,ְיַדם ַלְנִּפיל ְיִליֵדי ָהֲעָנִקים/ , ְּבֵעת יֹוֵצא ְבַמְחטֹו, ְוַהַחָּיט

 .ּוָטיו ִמְדַּבֹש ֶאל ִּפיו ְמתּוִקיםְוח/ ְּפִתיֵלי ַבד ְלַצָּוארֹו ֲעָנִקים 
  –ְוֵעיָניו ַיֲאִדים ִעם ֵאֹש ְוִזִּקים / ְוַהּצֹוֵרף ְּבכּור ִיְשֹרֹף ְזָקנֹו 
 .ְואּוַלי ֵאין ְּבַכְסּפֹו לֹו ֲחָלִקים/ ֲחָמדּוהּו ְבַכְסּפֹו אֹו ְזָהבֹו 
 , ְנִזיִקים ְּכַמֶּסֶכת–ּוַמֶּסֶכת / ְואֹוֵרג ַיֲחֹשֹב ָמנֹור ְּכִכּנֹור 

 ,ְוִֹשָּניו מֹוְֹשִכים עֹורֹות ְונֹוְֹשִקים/ ,  נֹוְֹשקֹות ָנִֹשים ְשָֹפָתיו–ְוַרְצָען 
 .ְוַגְאָותֹו ְוֻעּזֹו ַבְֹּשָחִקים/ ְוָנָבל ַיֲעֶנה ַעּזֹות ְּבָעְֹשרֹו 

 ִקיםְלֶמְרַחִּקים ְּבֵבין ִשֹיִחים ְמַשְֹח/ ְוֵנְלָכה ַעל ְּפֵני חּוץ , ּדֹוד ַצח, ְלָכה
 ,ְּבתֹוְך ַּגִּנים ְולֹא ֵבינֹות ְנִקיִקים/ , ְּבֵבין ִשֹיִחים ּוֵבין ָאִחים ְּכַאִחים

 ,ֲחַבֶּצֶלת ְוֹשֹוַֹשַּנת ֲעָמִקים/ ְוַנִּקיף ָאֳהֵלנּו ֵמֲערּוגֹות 
 .ְוִזיז ָשַֹדי ְויֹוִנים ַעל ֲאִפיִקים/ ְוֵרֵעינּו ְיהּו ָכל ִצֳּפֵרי ֵחן 

 ,ְולֹא ָנִבין ְּבָסָרה ַמֲעִמיִקים/ ְהּפּוכֹות ְזַמִּנים ְולֹא ִנְרֶאה ְּבַת
 ,ּוַפַעם ִנְדְרָֹשה סֹודֹות ֲעֻמִּקים/ ּוַפַעם ִנְלֲעָגה ַעל ַהְּזַמִּנים 

 ,ּוִמּסֶֹלת ְזִמיר נֹאַכל ְרִקיִקים/ ֲעִסיס ָחְכָמה ְלַאט ִנְֹשֶּתה ְּבָצָמא 
 ,ֲהִריסֹוָתיו ְלָהִקים, ֵּותֲאֶֹשר ִע/ ֲעֵדי ָיֹשּוב ְזָמן ָעֶול ְלַתֵּקן 

 .ְלַהְפִריֹש ֵּבין ֲחָגִבים ַלֲעָנִקים/ ְוַיְבִּדיל ֵּבין ְּבִדיל ֶאל ָּפז ְוַיְחּפֹץ 
 ,ְלֹשֹון ִאֵּלם ְוָנסּו ָכל ְמצּוִקים/ ְוָתרֹן , ְוֶאְפַצח רֹן, ּדֹוד ַצח, ְקַרב
 ,ִלְהיֹות ָלבּוז ֲחֹשּוִקיםְוחֹוְֹשִקים / ֶּפן ַיְדְרכּו ַקְֹשָּתם ְמַקְנִאים , ְקַרב

 ,ְלֵֹשם ֶחְבָרְתָך ָיַמי ֲעסּוִקים/ , ְּכרּוִבי, ְּבֵעת ִתְקַרב ְוֵעת ִּתְרַחק
 !ְרֵאה סּוִסים ְּבֶלב ָים ַּכְּבָרִקים / –ְוִאם ִּתְרֶאה ְּבדֹוד ַאֵחר ֲאִמיְרָך 
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 עודי מדבר

 מּוִליְּגִבירֹול ְל-ָקם ֶּבן/ עֹוִדי ְמַדֵּבר ְוִהֵּנה  .2
 ִנְגָלה ְוָעַמד ְזבּוִלי/ ָאיֹם ְונֹוָרא ְכִֹשְנָאן 

 ִמִּפיו ְיַהֵּלְך ְּבָאְהִלי/ ֶחֶרב ְּבָידֹו ּוָבָרק 
 :ָאַמר ְצָדקֹות ְועֹז ִלי/ עֹוֶשֹה ֲחִזיִזים ְּבקֹולֹו 

 ּדֹוד ַֹשֲעֹשּוַעי ְוִגיִלי/ ְראּוֵבן -ָֹשלֹום ְלָך ֶּבן
 ָּבאִתי ְּבכִֹחי ְוֵחיִלי/ ַּתֲערֹץ ִּכי ְלֶעְזָרְך -ַאל

 ּפֹוְֹשַעי ְוִרְֹשִעי ְקָהִלי/ ּדֹוִדי ַהִאם ָּפְֹשעּו ָבְך 
 אֹוֵרב ְּכאֹוֵיב ְּפִליִלי/ ֵלב -ִאיֹש ְטָהר-זּו ְלָכל-ַעם

 ִּבְקֹשּו ְלָֹשֵרֹש ְֹשִתיִלי/ ָֹשְרֵֹשי ְרָתִמים ֲאבֹוָתם 
 ַרְגִליְוִיְשְֹטמּוָך ְל/ ָחְֹשבּו ְבָך ִּכי ֲאִני הּוא 

 ַּבִֹּשיר ְּכֶעְרִּכי ְוִגיִלי/ ָראּו ֱהיֹוָתְך ֲעִמיִתי 
 ַּתַעשֹ ְּגדֹולֹות ְּכָגְדִלי/ ּוְֹשִמי ְּבִקְרָּבְך ּוַבּדֹור 

 ַקְמִּתי ְוִנְפַּתח ְֹשאֹוִלי/ ָחְֹשבּו ֲאֶֹשר ִמְּקָבִרים 
 רֹאֹש ְמַשְֹנַאי ְּגמּוִלי-ַעל/ ַּכַּתר ְזֵעיר ּדֹוד ְוָאִֹשיב 

 ַאְֹשִחית ֲהמֹון ּגֹוי ֲעִויִלי/ ֹוִדי ְּבַרח ָלְך ְּבֶטֶרם ּד
  ֹשֹוַֹשן ְּבֵבין ַנֲהלֹוִלי/ֵאיְך ַּדר ְיִהי ָדר ְּבַעְבִטיט   
 ּוְכִסיל ְלכֹוַכב ְּכִסיִלי/ ִמי ַיֲערְֹך ָעֹש ְּלַעִיֹש   

 
 אן תלכי או תדרכי    

  ְרצּוָפה ֶוֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרתֵמֵחן  ָאן ֵּתְלִכי אֹו ִּתְדְרִכי ִאֶּגֶרת  .3
 ִחֵּנְך ְוֵאיְך ֵּתְלִכי ְּכִמְתַנֶּכֶרת ִנָּכר ְמִעיל ַמְעֵלְך ּוַמה ּיֹוִעיל ְגִּדיל  
 ַּתִּטיל ֲחִנית ִחְֹשָקּה ּוִמְסַּתֶּתֶרת ָּדִמית ְלַעְלַמת ֵחן ְּבֶאְֹשָנב ִנְֹשְקָפה  
 ֹות ְוַאְּת ֶחֶרב ֲאִרי חֹוֶגֶרתַרּכ ֵלב ֵמֲאִרי ַעז ִּתְֹשְּבִרי ִּכי תֹאְמִרי  
 ַּבת ַיֲעָנה ִרָּנה ְוִֹשיר אֹוֶמֶרת  ִחֵּכְך ְּדַבֹש ַאְך ֶנֱחַבֹש ִעם ַלְעָנה  
 ִרָּמה ְוָעֹש ָּבם ָהְיָתה עֹוֶזֶרת  ִרְקַמת ְּכָתֵבְך ָעֹש ְוִכיָמה ָרְקמּו  
 ְמאֹד ִנְֹשֶּבֶרתַהַאף ֲעֵלי ֶנֶפֹש   ָנא ַדְּבִרי ַעל ֵלב ֲאדֵֹנְך ַמה ֳחִרי  
 ָּבא ַוֲהדֹום ַרְגָליו ְמרֹוֵמי ֶקֶרת  ַוַּתֲעֶנה ּדֹוד ַצח ְוָאדֹום ֵמֱאדֹום  
 ּוְלַמֲענֹו ֵעינֹו ְיַֹשו ִעֶּוֶרת  ָרם ַּבֲאמֹון ָּדתֹו ְוִשְֹכלֹו ִסְכלֹו  
 ֶכֶרתִמְשָֹרה ְּבִֹשְכמֹו הֹוד ְֹשמֹו זֹו  ָֹשַכח ְּברּומֹו ֶאת ֳעִני ַעּמֹו ְּכמֹו  
 ִּכי עֹוד ְּפֵליָטה ִּתְהֶיה ִנְֹשֶאֶרת  ַוֶּיֶחֶרה ַאּפֹו ֲהִכי לֹא ַיֲאִמין  
 אֹור ַצח ּוָבִהיר ַיֲעמֹוד ַּבֶהֶרת  ַמֵּטה ֲחָסִדים ָהּה ְלָנָחֹש ֶנֱהַפְך  
 ִמְשָֹרה ּובֹו ִהְתָּפֲאָרה ִּתְפֶאֶרת ַמר ֶאֳאַנק ִּבְֹשנֹות ֲעַנק ָחְכָמה ְוִציץ  
 ֶאל ַֹשֲעֵרי ֵדעֹו ְּתִהי ֹשֹוֶעֶרת  ֲאָרה ֶנֶפֹש ְקִציֵני ִבין ְּבֵעתִהְתָּפ  
 ֶהְאִמיר ֲאִמיר ַהִֹּשיר ְוַהַּצֶּמֶרת  ְלָבֵרְך ְזִמירֹו ֵיְלכּו ַמְלֵכי ְזִמיר  
 ַעל ִּפיו ְדבֹוָרה ָהְיָתה דֹוֶבֶרת  ְלָבֵרְך ְזִמירֹו ָקם ֲאַזי ָּבָרק ְוָֹשר  
 ַנְפֹשֹו ְלַבל יֹאַבד ְיַקר ִמְֹשֶמֶרת ֶרת ְלַבל ִיַּמח ְיקּוםַהָֹּשת ְלִמְֹשֶמ  
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 ִיְפַּתח ְיִמין ַֹשַחר ְּבעֹוז ֶנְאֶּדֶרת  ִּבְסגֹור ְּכָתָביו ַמֲעִריב ֶעֶרב ְוֵעת  
 ֶֹשֶמֹש ְנכֹוחֹו ֲּתַהלֹוְך קֹוֶדֶרת  ָזַחל ְיֵרחֹו ַלֲערֹוְך ָזְרחֹו ֲעֵדי  
 צּוַלת ְמצּוקֹוָתיו ְּכָים סֹוֶעֶרת ן ּבֹוֵגד ְּתמֹולַּכְעִסי ְוִקְצִּפי ַעל ְזַמ  
 ַנְפֹשֹו ְרכּוַלת ִּבין ְותֹום סֹוֶחֶרת ֶֹשֶבר ֳאִני ֶחְפצֹו ֲאֶֹשר ָּבּה ָהְיָתה  
 ִעִּתים ְוַדְרּכֹו ֶמֱאנֹוֹש ִנְסֶּתֶרת ֵריחֹו ְוצּוף ִלְקחֹו ֲאָהּה ָנַמר ְּבַמר  
 ַנְפִֹשי ְלָעְבדֹו ִנְמְּכָרה ִמְמֶּכֶרת   ַיֲחִליםִיְמַחץ ְוִיְרָּפא ַיֲחִליא אֹו  
 ִמְצִחי ְכִּציץ ִזְכרֹו ְוַכּכֹוֶתֶרת  ִּכּנֹור ְּתִהָּלתֹו ְמשֹֹושֹ ָעְצִּבי ְוַעל  
 ַחְסּדֹו ְלָבִבי ָמְֹשָכה ַֹשְרֶֹשֶרת ִהְנִני ֲאִסיר ֶחְפצֹו ּוֵמַאְרצֹו ְּבחּוט  
 ִחְֹשִקי ְוִצְדִקי לֹו ֲהִיי סֹוֶפֶרת  מֹסַאְחַלי ְמִגָּלִתי ְלָפָניו ִּתְר  
 .ָאן ֵּתְלִכי אֹו ִתְדְרִכי ִאֶּגֶרת ּוְֹשלֹום ְֹשלֹמֹה ֶּבן ְראּוֵבן לֹו ְשִֹאי  

 

 
 יצחק אלאחדב

 
 דמים בנעם נוספים 

 ּוְבָכל ְיָכְלֶּתָך,  רּוָצה–ִיְהיּו ְלָך / ִאם , ְוָלֵכן, ָּדִמים ְּבנַֹעם נֹוָסִפים .1
 .ְולֹא ָּתִשֹים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך, ִמְסָחר/  ְקֵנה ִמָּיד –ֵעת ִּתְמּכֹר ִמְסָחר ְו, ִּתְסַחר

 
 הנמצא עז כפרעוש

 ,ֲאֶֹשר ִיֹּשְֹך ַלְכִפיִרים/ ֲהִנְמָצא ַעז ְּכַפְרעֹוֹש ַּדק  .2
 ?ְולֹא ִיָּשֹא ְּפִני ָשִֹרים/ ֵמִרים ָיד ֲעֵלי ֶמֶלְך 

 
 בשלום ישבו

 ְולֹא ָיְראּו ְלקֹול ֻחְלָּדה ְוַעְכָּבר/ ֵרי ְזכּוִכית ְּבָֹשלֹום ָיְֹשבּו מֹוְכ .3
 .ְוהּוא ָקַפץ ְוכֹל ִאֵּבד ְוִֹשַּבר/ ֲעֵדי ָקנּו ֲחתּול טֹוֵרף ְלֹשֹוֵמר 

 
 זקנים שאלו 

 .ְלַתֵּקן ַּגב ְמֻעָּות הּוא ְּבָזֵקן/ ְזֵקִנים ָֹשֲאלּו רֹוְפִאים ֲהיּוְכלּון  .4
 .ְזַמן ִעֵּות ּוִמי יּוַכל ְלַתֵּקן/ ֵקִנים ְוָענּו רֹוְפִאים ִּכי ַּגב ְז

 
 חנפים מלאה ארץ

 ,ְּכַחְרֻטִּמים ְּבִמְצַרִים/ ֲחֵנִפים ָמְלָאה ֶאֶרץ  .5
 . ַּתנּור ְוִכיַרִים–ְּבָיד / , עֹז-ְּבֶפה ִיְבנּו ְמצּודֹות 

 
 רעב ושד 

 ,ִלְמאֹד ָקֶֹשה ִלְסּבֹל ֻעָּלם / –ָרָעב ָוֹשֹד ִעם ִמְלָחָמה  .6
 .ֶחְסרֹון ִּכיס ָקֶֹשה ִמֻּכָּלם/ ַאְך ,  ַרע ָוַמר–ן ֵלָבב ִויגֹו
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 השיר צועק

 .ִּכי ָּפַֹשט ִּבְגֵדי ִּתְפַאְרּתֹו/ , ַהִֹּשיר צֹוֵעק ַעל ַמַּפְלּתֹו .7
 ,ּוְבָידֹו ָקָמה ַמְמַלְכּתֹו/ ָהָיה ִּביֵמי ֶקֶדם ָנִשֹיא 

 ,ִמְֹשַמְעּתֹוָּתִמיד ָסִרים ֶאל / ָּכל ַחַכם ֵלב ּוְנבֹון ַלַחֹש 
 .הּוָכנּו ֹשֹוְמֵרי ִמְֹשַמְרּתֹו/ ַאְנֵֹשי ִמּדֹות , ַאְנֵֹשי מּוָסר

 , ֵראִֹשית ֶמְמַֹשְלּתֹו–ָוִֹשיר , רֹאֹש/ ּוְֹשלֹמֹה ִּבְסָפַרד ָהָיה 
 .ִּכְרִאי מּוָצק ָחָזק ַקְסּתֹו/ , ִמְֹשֵלי נַֹעם, ִֹשְקֵלי קֶֹדֹש

  –ב ָּכל ִֹשיֵרי ַמְחַּבְרּתֹו ָחַצ/ ַרב ִיְצָחק ֵמַהר ַהֵּשֶֹכל 
 !ֵּבין ּכֹוָכִבים ִֹשְבּתֹו,  ִֹשיָריו/ַּכָּמה ָעְמקּו , ַּכָּמה ָּגְבהּו
 ,ָחָלב ּוְדַבֹש ּוָמן ִאּתֹו/ ,  ֻכּּלֹו ֶחְמָּדה–ִֹשיר ַהֵּלִוי 

 .ָּכל ָּדָבר ִנְמָצא ִעם ִעּתֹו/ , ִלְמאֹד ָעֵרב, ָנִעים, ָמתֹוק
 ,ַהִֹּשיר אֹוְסִרים ֶאת ֶמְרַּכְבּתֹו/ ָשֵֹרי ִצְבאֹות  –ּוְבֵני ֶעְזָרא 
 .ֵהָּמה ַקְֹשּתֹו, ֵהָּמה ַחְרּבֹו/ , ֵהם ָּפָרָֹשיו, ֵהָּמה ִרְכּבֹו

 .אֹוְכִלים ִּפּתֹו, ָשֵֹרי ַהִֹּשיר/ ָּכל ֵאֶּלה ִעם ּדֹוָרם ָהיּו 
  – ָֹשַפל ֵמֶאֶרץ ַמַּצְבּתֹו /, ַאְך ַעָּתה ֶאל ֶאֶרץ ָנַפל

 ָלצּוד ִֹשיִרים ָּפַרשֹ ִרְֹשּתֹו/ ָּכל ִאיֹש ָסָכל , ל ִאיֹש ֶּפִתיָּכ
 ,ַיְֹשִמיַע ִמּתֹוְך ִמְכַמְרּתֹו/ קֹול ַעּנֹות  ִמּלֹות ֹשֹונֹות ִעם
  –ָּכרּות ִמַּצַּמְרּתֹו , ָנתּוק/ , ָּכתּות, ָיִֹשירּו ִֹשיר ָמעּוְך

 .יֹש ַעל ִֹשְכמֹו ִמְֹשַאְרּתֹוָּכל ִא/ , ַצְחָנה ּוְסִחי ֶאל ָּכל ֹשֹוְמָעיו

 
 איש מהיר אני 

 :ּוְמָלאכֹות ַרּבֹות ָלַמְדִּתי/ ִאיֹש ָמִהיר ָאִני ִּבְמִהיִרים  .8
 .ִניִרים-ּוְלָהִכין ִלי ָּבֵתי/ ִלְטוֹות ַּגם ֶלְארֹג ָיַדְעִּתי  

 
 ,ִאיֹש ִמְלָחָמה, ִלְהיֹות ָּפָרֹש/ ִּביֵמי ָחְרִּפי ָחְֹשָקה ַנְפִֹשי 

 .ִלְרּכֹב ַעל סּוס ַנְחרֹו ֵאיָמה/ , שֹּום ִלי ּכֹוַבע ַעל רֹאִֹשיָל
 ַמִּפיל חֹוָמה, רֶֹבה ַקָֹשת/ , ִֹשְריֹון ַקְֹשַקִּשֹים ַמְלּבּוִֹשי

 ,ִעם ָהרֹוְדִפים ָיֹשּוב ִנְרָּדף/ ַאְך ִּבְראֹוִתי ִּכי ִּבְמהּוָמה 
 .ֶכת ִאָּכִרים ַֹשְבִּתי ִלְמֶלא /–ִיְבַרח ִמּקֹול ָעֶלה ִנָּדף 

 
 ;ִּבְבָקִרים ָשֹדֹות ָחַרְֹשִּתי/ , ַּגּנֹות ָנַטְעִּתי ּוְכָרִמים

 .ָּכל ִמיֵני ָיָרק ָזַרְעִּתי/ ,  ֹשּוִמים,ִקֹשּוִאים, ִעם ּפֹוִלים
 .ּוְמאּוָמה ָֹשם לֹא ִהְרַוְחִּתי / –ֶנְעַצר ַהֶּגֶֹשם ִּבְמרֹוִמים 

 ,ִמָּדה- ָּבִניִתי ִלי ָּבֵּתי: /ִלְמֶלאֶכת ִּבְנָין ֶנְעַּתְקִּתי
 [. . . ]ַהִּמְנָהרֹות ֶֹשֶּבָהִרים / , ָּדִלים ּוְשִֹכּיֹות ֶחְמָּדה]ִמְג[ 
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 :ּוְמֶלאֶכת הֹוְבֵרי ָֹשַמִים/ ָיַדְעִּתי ָחְכַמת ַהִּמְסָּפר 
 ,ֶאֵּתן ִֹשעּור ִטֵּפי ַמִים/ , ֶאְסּפֹר ַהחֹול ִעם ֶהָעָפר

 ;ִיְתַּכֶּסה יֹום אֹו יֹוַמִים / – ִיְֹשַּפר סֹוד ַהּמֹוָלד ַעל ִּפי
 :ַאִּביט ָּכל ּכֹוָכב ִּבְמקֹומֹו/ ִּבְכִלי ַהָּבָטה ַּפְעַמִים  

 [. . . ]ִעּתֹות ַקְדרּות ִלְֹשֵני אֹוִרים / , רּומֹו,  ִֹשְפלֹו, ֹשּובֹו,ָיְֹשרֹו 

 
 .ְנִּתי ָחנּות ִּתַּק–ִויֵבִֹשים / ִלְמּכֹר ַּבֹּשּוק ֵּפרֹות ַלִחים 

 .ָּכל ִמיֵני ָיָרק ָזַרְעִּתי/ , ּפֹוִלים ַוְאַבִּטיִחים, ֹשּוִמים
 .ַלְעשֹֹות ַמְרָּדעֹות ָלַמְדִּתי/ ַעָּתה ִלְכבֹוד ָּכל ָהַאִחים 

 ,ִּכי ִלי קֹול ָעֵרב ּוְנִגיָנה/ , ִלְהיֹות ַחָּזן ָאז ָאַמְרִתּי 
 [. . . ]יָרה ַּגם ִמְזמֹוִרים ָלִֹשיר ִֹש/ , ֵלאמֹר ִקיָנה, לֹוַמר ִּפּיּוט 

 
 , ָמִהיר–ִלְטחֹן ָּבֵרַחִים / ; ַּתְרּגּום ָּכל ָלֹשֹון ָיַדְעִּתי

 .ֶאְזֶרה ִמּגֶֹרן ָּבר ָּבִהיר/ , ֶקַמח ַּבָּנָפה ִרַּקְדִּתי
 .ַזָּכה ַּבֶֹּשֶמֹש ַהַּמְזִהיר/ , ּוְזכּוִכית ִלְלמֹד ָיַגְעִּתי

 ! ֵאין ִלי ֵֹשִני–ַסָּפר ָאִני . / ירַּגם ַהֶֹּשֶמן אֹוִציא ַמְנִה 
 [. . . ]ּוְמַלֵּמד ּתֹוָרה ִלְנָעִרים / , ֶחְנָוִני, ָרץ, ַמְלִּבין, ּכֹוֵבס 

 
 ֶאל ַהִּמְזָרח ַשְֹמִּתי ָּפַני/ , ָחַקְרִּתי ָּכל ַאְרצֹות ַמְעָרב

 !"ָיבֹוא ָיִֹשיב ַעל ֶהְגיֹוַני / –ִמי ֶזה ִלּבֹו ָעַרב : "קֹוֵרא
 .לֹא ָעַמד ִאיֹש ַעל ִעְנָיַני/ ִלילֹות ָצְרַפת ּוְבָעָרב ִּבְג

 .ַּגם ּתֹוַגְרָמה, ָּבֶבל, ַאֹּשּור/ עֹוד ֶאָּשֹא ָּפַני , ִנְלֵאיִתי 
 !לֹא ָיִרים  ִאיֹש ָיד–ִּבְלָעַדי / ,  ִמְרָמה–ָאז נֹוַדע ִּכי ִּבְלִּתי  

 

 
 ]?חביליו[עלי בן יוסף 

 
 מי חג 

 :ָמעּוְך ְּבתֹוְך ֶּכֶלא ְּכלּוב ָוֶרֶֹשת ְזבּוב , ְּבִלי ַמָחק,  ַֹשַחקִמי ָחג ְּברּום .1
 :ִּכי ֶתֱאַבד ַּגם ַּתְחלֵפהּו ֶקֶֹשת  ְלאֹות, ַמה ַהְּנָמָלה ַתֲעֶלה ֵאֶבר 
 :ָנְפלּו ְֹשאֹול ַּתְחִּתית ְּכֵנֶפל ֵאֶֹשת  ְזִמיַרי ַלֲעלֹות רּום ָחְֹשבּו, ּדֹוד, ֵּכן 
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 משה רימוס 

 
 מי האמין

 ִמי ֶהְאִמין ִּכי ְּכמֹות ָנָבל .1
 ?ָימּות ַמְשִֹּכיל ּדֹוֵרֹש ֱאלִֹהים

 ,ּוְכַאּלּוף ַלֶּטַבח יּוַבל
 ?הּוַבל מֶֹשה ִאיֹש ָהֱאלִֹהים 

 
 ִּבי ֶנֱחִרים, ְמַקְטֶרֶגת ִמַּדת ַהִּדין 

 .ְזֵעיר ַאִּפין ִעם ַּבַעל ַהחֶֹטם
 ,ָאְספּו ָנְגָהם ָּפִנים ְמִאיִרים 

 .ְוַעִּתיק יֹוִמין ָאְזנֹו אֹוֵטם

 
 ,ְּבִלי ַגְֹשמּות, ֶאָחד, ְמֻחַּיב ַהְּמִציאּות 

 ,ַּתְכִלית ַקְדמֹוִני, ּפֹוֵעל ְוצּוָרה 
 –ְּבִלי ִֹשּנּוי ּוְדמּות , רֹוֶצה, ָיכֹול, ָחָכם 

 ! [ . . . ]ָלָמה ֲעַזְבָּתִני, ֵאִלי, ֵאִלי 

 
 ָֹשַמִים ָלְבֹשּו ַקְדרּות ְוַשֹק

 .ָשֹמּו ְּכסּוָתם ַהַּגְלַּגִּלים 
 לֹא ָחַֹשק, ֲעָרבֹות ָנח, יֹום מֹוִתי

 .ְּכִמְֹשָּפטֹו ְלַהִּשֹיג ְּבֵני ֵאִלים 

 
 !ֹשֹּמּו ָֹשַמִים ְלַאְכְזִרּיּות מֹוִתי

 :ַּגְלַּגל ַהַּמָזּלֹות ֶמְרָּכז ָנָטה 
 ,יֹוִבילּו אֹוִתי, ְּכַאּלּוף, ְּכֶכֶבשֹ

 .אֹוִמים ִמְּלַמָּטהָיַדי ְוַרְגַלי ְּת 

  
 ֵהן ֲאחֹוַרִּנית ַּכֲהלְֹך ַסְרָטן

 ,ָיַדי ֲאסּורֹות ְוָעְרִּפי ַיֲערֹף 
 ,ּוְמֹשֹוְפִטי ַעל ְיִמיִני ְּכָשָֹטן

 .ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹף 

 
 ,ֵהן ַצֲעַקת ְּבתּוָלה צֹוֵעק קֹוֵבל 

 .הְוֵאין עֹוֶנ, מֹאְזֵני ִמְֹשָּפט ֹשֹוֵאל 
 ,ֶנְחָּבל ְּבֶחֶבל, ְמֻיָּסר ְּבַעְקָרב 

 .ֶקֶֹשת ְּדרּוָכה ִנְכחֹו ּפֹוֶנה 
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 .ֵהן ְּכַֹשַּסע הְּגִדי ְיַֹשְּסעּוִני 

 !אֹוי ָלֵעיַנִים ֵּכן רֹואֹות ֵהן 
 ,ֶאְדֶלה ִּבְדִלי ִּדְמעֹות ֵעיִני

 [ . . . ]ַעד ִּכי ָדִגים ִיְדּגּו ָבֶהן  

 
 .ֲאָחַזִני ָֹשָבץ ,ַסֲעַרת ָמֶות 

 :ִּכי ָֹשְלחּו ֵלאמֹר, לֹא אּוַכל ָלנּוד עֹוד 
  –ָעִני ,  אֹוי ִלי–' ָמָחר ָתּמּות' 

 .'ְקבּוַרת ֲחמֹור, ָסחֹוב ְוַהְֹשֵלְך'  

 
 ָמה ַּתֲעִשֹי, ִאִּמי, סֲֹעָרה ַוֲעִנָּיה 

 ?ֵעת ֲאֶֹשר ַּתִּגיַע ָלְך ַהְֹּשמּוָעה 
 –' ,ֲעֶטֶרת רֹאִֹשי, ַמְחַמד ֵעיִני' 

 .ִּתְסְּפִדי ָעַלי ִּבְמקֹור ִּדְמָעה 

 
 ?ָאִבי, ַמה ַּתֲעֶשֹה, ֻסָּכְתָך ָנְפָלה 

 !ַמה ְּמאֹד ָרָעה ְּתִהי ִזְקָנֶתָך 
 ,ִּתְמַחל ִלי ִּפְֹשִעי ְוחֹוִבי, ַאֲחַלי
 .ִאם לֹא ָּכָראּוי ִּכַּבְדִּתיָך 

 
 –ָשָֹטן ְמַקְטֵרג , ְסאֹון סֹוֵאן ְּבַרַעֹש

 .ל חֹוב ִלְגּבֹות חֹובֹוָמָצא ַּבַע 
 ִּכי לֹא ֵאָהֵרג, ְמֻיָּדַעי, ְּדעּו

 .ַעל ָעוֹון ָּגדֹול ָעִויִתי בֹו 

 
 ִּכי ָיַעְצִּתי, ָאְמרּו, ַסם ַהָּמֶות 

 ְלִהָּנֵתן ֻקַּבַעת ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה 
 ! לֹא ָפַֹשְעִּתי–ַלֲעֵרִלים ֵמתּו  

 .ִהְצִמיתּו ַחַּיי ְּבזֹאת ָהֲעִליָלה 

 
 לּוֵלי ַרִּבי ֲעִקיָבא! סֹוד ַהֵֹּשם ִליֵרָאיו 

 ִּכְמַעט ָנָטיּו ַרְגַלי, ַוֲחֵבָריו 
 .ִּבְראֹוִתי מֹוִתי ַעל לֹא ִסָּבה 

 .ַאְך ְיָי ַהַּצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעַלי 
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 ,ָשֹח ַשֹר ַהּצֹוֵרר ְלַהִּציל רֹאִֹשי 

 .ִאם ָּכבֹוד ָאִמיר ַלֲעבֹד ֵאלֹו
 '.טֹוב מֹות ּגּוִפי ִמּמֹות ַנְפִֹשי': ֲעִניִתיו 

 !ְוַהֵּמת ִיְהֶיה ּלֹו,  ַהּצּור ַהַחי–ֶחְלִקי  

 
 ,ָּכל ַרְגָלם ִּתְרמֹס, ְסִחי ּוָמאֹוס הּוַשֹם 

 .ִּכי מֹות ַאְכָזִרּיּות ָאז ַזּמּוִני 
 !ִמי ֶהֱאִמין זֹאת ַעל מֶֹשה ֵרימֹוס 

 .ֲאִני ַהֶּגֶבר ָרָאה ֳעִני 

 
  ָאְמָנם אֹוי ִלי–ֶות ָסר ַמר ַהָּמ 

 ,ָהִייִתי ְּבִמְבַחר ַחַּיי! ַעל ִֹשְבִרי 
 ,ַאְרָּבָעה ְוֶעְשִֹרים ָֹשָנה ֶיֹש ִלי 

 .ַּגְבָרא ְּבכָֹּלא ְוָכל ַמֲאַוַּיי 

 
 ,ַהִּדין ָעַלי ַאְצִּדיק: סֹוף ָּדָבר 

 '!ֲאָבל ָחָטאִתי': ֶאְתַוֶּדה ְואַֹמר 
 .ּיקִּכי ְיָי ַהַּצִד, ָרַֹשְעִּתי 

 .ְמַחל ַאְֹשָמִתי, ָאָּנא ֵאל ָנא 

 
 ּוְתִהי ַכָּפָרה, צּוִרי, ְסָעֵדִני 

 ּוְכֶנֶפֹש ַמֲאִמין, ִמיָתִתי ַעל ֲעוֹוַני  
 ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ִּתְהֶיה ְצרּוָרה 

 .ַנְפִֹשי ִאְּתָך ְלֵקץ ַהָּיִמין 

 

 

 
 משה אבן חביב

 
                 באתי לחשב

 :ַרב ַהִּכְֹשרֹון ַעל ַהחֹוָבה/ ִאם ,  ִעם ַנְפִֹשיָּבאִתי ַלֲחֹשֹב .1
 :ָיְצָאה ֵמֶחְֹשּבֹון ֶלָהָבה/ ִּכי ֵאֹש , ָאְך ִנֲחְמִּתי ַּבּסֹוף 
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 גבר אשר תבא

  ֶּגֶבר ֲאֶֹשר ָּתבֹא ְלִהְתַּפֵּלל ְלֵבית .2
 :קֶֹדֹש ְוִצְפצּוָפְך ְּכמֹו ִצּפֹור ְּדרֹור

 ִלְּבָךֵאיְך ִמְּפָֹשֶעיָך ְּתַטֵהר  
 :אֹו ִּתְמָצא ָבֶזה ְלִנְֹשָמְתָך ְּדרֹור 

 ַּכֵּוין ְּבָכל ּכַֹח ְלָבֵרְך צּוְרָך 
 :ָאז ַיֲעֶלה ֵריָחְך ְּכֵריַח מֹור ְּדרֹור 

 

 

 
 סעדיה אבן דנאן

 
 שנאה תעורר 

 ֵּבין ַהְּפָתִאים ָהְרָֹשִעים ִשְֹנָאה ְתעֹוֵרר ַהְּמָדִנים .1
 ְּפָׁשִעים ָּכל ַעל ָהַאֲהָבה ַכֶּסהְּת ֵלב ְנבֹוֵני ֵּבין ַאְך 

 
 אראה המון 

  ִדְקדּוק ְוִשְֹטָנה ַעל ְלֹשֹוָנם ָּכְתבּו  ֲהמֹון קֹוִרים ְוֹשֹוִנים ָעְזבּוֶאְרֶאה .2
 ָאְרבּו ְלַנְפָׁשם ּוִמֵּליֶהם אֹוָתם   ָחְׁשבּו ְלָזִרים ֵעֶבר ְּבֵני ָלֵכן 

 
 יעלה בפיך  

 .ָֹשנּון ְּבֵעיַנִיְך ְלמּוִלי  ֲאָבל ֵחץַיְעָלה ְּבִפיְך נֶֹפת  .3
 ! ִיְֹשְמֵעאִלי–ֶּבְאֶמת ְוֵעיֵנְך   ִּפיְך ִמְּבֵני ֶאֶרץ ְיהּוָדה 

 
 לכדתני עלי לחם 

 ְוַצְדַּתִני ֲעֵלי ַמִים ְגנּוִבים  ְלַכְדַּתִני ֲעֵלי ֶלֶחם ְסָתִרים .4
 ְכרֹוִבים יָהְוֵעיֶנ ַמָּטָרהְּכ  ְוִלִּבי ְבֵעיֶניָה ִליים ִבְכרֹו 
 ֲעָרִבים ַמְעִריב ַׂשֲעָרה ּוַפַעם  ְׁשחִֹרים ֵמִאיר ֶלֱחָיּה ּוַפַעם 

 
 צבית חן בתוך חקי  

 , ְּבתֹוְך ֵחיָקּה–ְוַהִּכּנֹור  , ְּבתֹוְך ֵחיִקי–ְצִבַּית ֵחן  .5
 ! ְּבַיד ִחְֹשָקּה–ְוהֹוֶרֶגת  , ְּבָיֶדיָה–ְמַנֶּגֶנת 

 

 

 
 




