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¯ '˙ÂÎÊ ‰˘Ó  
  
  

ÍÂ¯Ú ‰˙Ù˙  
  
  
‡  
       צּוָרְפ ִנבּוְקְר ִנתדֹוסֹוְּי ַהםִא
  ץֶרי ֶּפֵרְדגֹוים ְוִנֹו ּבלּוְמא ָעְוָׁש
             ץֶרֶח ַהזרֹוְּכץ רּוץ ָחַרֱחם ֶיִא
  צּוָרְחם ֶיִאים ְויִׁש ִאחּוְלְצא ִילֹ
  .צּוָרְחם ֶיָלֳעת ָּפיצּוִרֲחי ַּבִּכ
  
·  

                       לּוהֹוים ָיִלְלהֹוָהרֹוְפִאים ָּכ
  ףֶׁשֶנים ַּבִרְוִע ָכּוׁשְׁשיַמִו
  ףֶׁשי ֶרֵמחּו ְליְךִרְד ַלרּואְמי יִֹּכ
  לּוֹוּבְסה ִיָלֲחת ַמַפרּוז ְּתחֹוְמִל
  .לּוכֹוא ָילֹיק ְוִר ָלרּוְּתְחַּיַו
  
‚  
  נּוים ָלִעָׁשי ְריֵנ ִדרּוְסְמם ִניֹו
                            רּוָּכְז ִנלּו ֵאּלה ְועּוְד נֹולּו
  רּוָסְמר ִנֶׁשת ֲאיתֹו ִמבּוְּתְכא ִנלֹ
  נּוָכים יּוִעְׁשה פֹויָתִמת ְלי ֵעִּכ
                           .נּוָתד ָהרֹוְפִאים יּוַי ְברּואְמיֹ
  
„  
  ֵאּלה      ת ָלּוׁשה ְרָרה תֹוָנְתם ָנִא
  עַצ ָּכל ֶּפׁשבֹוֲחק ַלה ַרָתְין ָהֵה
  עַצם ֶּבָׂשְעַמין ְבי ֵאיִמִנְּפ ַּבְךַא
  א                ֶל ֶּפְךֶרֶדל ְּבת ֵאַלא ְפעּוק הּוַר
  .אֶלם ֶּתָלְכִסי ְּבִתיָדִחן ְיל ֵּכַע
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‰  
                       אּוים ָּבִׁשָדם ֲחיֶהֵלְכה ְבִנָּתַע
  ַחצֹוְרג ִלרֹוֲה ַלׁשטֹוְנִלץ ְוֹוּתְנִל
  ַחים ּכִֹּפַרם ְמָמְׁשים ִּכִאְפם רֹוֵה
  אּוָבם יּוַד ְליק אֹוִרָהק ְלי ַרִּכ
  .אּוָׂש ִיׁשכּוְרן ָהי ֵכֵרֲחם ַאַג
  
Â  
  ילּוִחר ָיֶׁש ֲאְךרֹון ָאַמי ְזה ִלֶז

  ל        ֶבי ֶחיֵנִמת ְוזֹוָּקַהי ְבִפּגּו
  לֶבל ֶהּכַֹהת ְוקֹוָרַהת ְויקֹוִז
  ילּוִחז ָיָא ְולּוְכר ִיֶׁשב ֲאֹוׁשְחֶא
  .ילּוִעא יֹולֹא ְוְוָּׁש ַלעּוְּגִיַו
  
Ê  

  יִּתְמַלְהה ֶנָמי ּוִנמּוַלֶאֶמׁש ֲה
  ייִתִתר ָׁשֶׁשר ֲאי ָמיקּוִׁשי ְוִּתְׁשִּב
  ייִתִצי ָמִלְּדר ִמ ַממֹות ְּכֹוּפִט
  יִּתְמַּדְרת ִנֵמה ְכָמֵּדְרַתי ְבד ִּכַע
  .יִּתְמיר ָנא ִתלֹיר ְוים ִּתא ִנלֹים ְוא ִנלֹ
  
Á  
  יִּתְנַׁשי ָיִנה ֲאד ּפֹר ַעֶׁשף ֲא ַאְךַא
  ׁשֶפן ֶנבֹוְאַד ְואׁשרֹב ָהֵאר ְּכא ָסלֹ
  ׁשֶפֶריט ָוִט ְּבְךָלְׁש מּויׁשִאה ְכֶיְהֶא
  יִתְנַכר ָׁשבֹות ְּבר ֵמֶגֶפ ְכּוּלִא
  .יִּתְנָנְאם ַׁשָׁשר ְוֵתה יֹוָטְקְׁשם ֶאָׁש
  
Ë  
  דּוָבר ָרֶׁשה ֲאֶּבְרן ַהַמ ְזׁשא ֵילֹ
  ןֶבֶּתר ַהַכי ְוַתֹוּתַסע ְּכַּצַמ
  ן              ֶבֶא ָכמּוְּדם ִיָּיְׁשָקה ְבָּתַע
  דּוָרל יּואֹול ְׁשי ֶאַמָצ ֲעּוּלִא
  .דּוָרְפה ִנפֹר ּוֵת יֹובּוְּכְׁשם ִיָׁש
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È  
  יִּתְרַרֹוּפְתִהי ְוִמר חּוַדֱעף ֶנַא
  ת                             ֶלֶעֹוי ּתי ְבִלים ִלִדָגת ְּבסּוְכּו

  תֶלֶחֹוין ּתֵאד ְויל עֹוִחהֹוי ְלה ִלַמ
  יִּתְרַּתְסם ִנהֹוְּת ַהְבֶקֶבר ן לּוֵה
  .יִּתְרָרְקה ִנפֹי ּוה ִלֶסְכִמם ְּבַחֵי

  
‡È  
  יַחי ֵריֵנִמאש ּוים רִֹמָׂשם ָּכל ְּבַּג

  פּוי ָנִעצּול ְית ַעלֹוָהֲאר ַומֹו
                                   פּוָּדי ִנִחְּסן ִמחֹוְרה ְבִסָּתַע

  ַחֵרה בֹוָדְרים ֵאִרָגין ְּפ ֵבלּו
  .ַחֵרה סֹופֹם ּויָחב ֵרַרֶעד ֶיעֹו
  
·È  
  ה                            ָרה ָצֵנִהי ְוִתָיִור ְּגַצְקִּת
  ׂשֶר ָעקֶׁשֶמה ְּדָּטת ִמַאד ְּפן ַעֵה
         ׁשֶרָּקַהי ֵנ ְׁשיןה ֵּבָרגּוְסה ֶמְדִּת
  הָרר ָסי בֹוֵתְּכְרם ַיצּוְמִצ ְלי לּוִּכ
  .הָרָסְאה ֶנפֹה ּוד ָלד עֹואֹוב ְמַחְרִי

  
‚È  
  תַחַּצה ִנָלֲחי ַמַנגֹול ְיד ַעעֹו
  מּוא ָד לֹעּוְרי ָקִרָׂשת ְּבי ֶאִּכ
  מּוש ָקֵּפְׁשִפ ּוׁשעֹוְרם ַּפַגה ְוָנִּכ
  תַחַּתר ִמֶׁשת ֲאַחר ַׁשבֹון ְּבא ֵכלֹ
  .טַחָּמים ַּכִצְקע עֹוָלתֹוה ְוָּמִר
  
„È  
  כּוָׁשי ָחִדֲעי ַּבִראֹות ְמרֹוֵנ
  בּוָזד ָעַבי ְלִתי אֹוַתְרָׁשְמּו
  בּוא ָׁשד לֹעֹון ְויַשטו ִלְמְׁשי ִנִּכ
  כּוָׁשְחי ֶנַבֲהי אֹוַנָפְּלף ִמַא
  .כּוָל ָהדּוְדל ָנדֹוָגן ְוטֹוָק
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  ÂË  
  הָאי ָלִׁשְפַנא ְוי ָנָיַחי ְּבִּתְצַק
  ייִתֵאְר ָהזֹו ְלת זֹופֹוכּות ְּתרֹוָצ
  ייִתֵאְלא ִנֹוׂשם ְנָתדּוֵבא ְּכָּׂשַמ

  הָאה ָבָאָלל ְּתה ַעָאָלי ְּתי ִּכאֹו
  .הָאָרְקה ֶאָתְוָּמה ַהָתְוָּמַה
  

   ÂÈ  
  הָׁשה חּוָרֵהי ְמיִרי ִצִרר ֳצֵהַמ
           תֶוָּמד ַהמֹוֲעה ַּתָּמָלא ְוא בֹוֹוּב

  תֶוָמְליא ַצֵג ְּבְךֵלר ֵאֶׁשי ֲאב ִלטֹו
  הָׁשחּור ָאֶׁש ֲאׁשיחּות ִמַרֲעַסי ִּכ
        .הָׁשנּוָאאת זֹי ְלִּבה ִלָרְבן ָׁשֵה
  
ÊÈ  

                  תַחַקה ָלֵצל ְרים ֵאִהלֹל ֱאֵאהֹו
  םַעַּפף ַהסֹו ֱאְךי ָלִחרּוי ְוִׁשְפַנ
  םַעַרל ָהקֹוים ְויִר ִצלּוְּדְחז ֶיָא
  תַחָּׁשר ַהֵאל ְּבי ֶאִּתְדִרן ְּבי ֵהִּכ
                  .תַחר ָנָפָעם ְּבא ָׁשָצְמֶאט ְוקֹוְׁשֶא
  

ÁÈ  
  היָלִעה אֹוָמי ּוִׁשְפ ַניְךִרֲאם ַאִא
  הָקָעְצא ֶאלֹם ְוָמה דּוָבְשה ֵאַמ
  הָקָּפַאְתֶאד ְול עֹוֵחַיה ֲאי ָמִּכ
  היָלִחר אֹוָצר ְוָזְכי ַאִלֳחם ָּבִא
  .היָלִחה אֹוַמב ּוֵׁשי יֹוִנה ֲאל ָמַע
  

ËÈ  
  ַעֵענֹוְתִהי ְלִדל ָיֵאְל ׁשא ֵילֹ

  יּוָת ֵארּוֲהי ַמַדָב ֲעּוׁשחּו
  יּוָעְב ּוצּוי ְרִנֵרְזָע ְלּוׁשחּו
      ַעֵו ּגֹּיׁשִאְּכ ְךָּפְהי ֶנֵל ֲעסּוחּו
  .ַעֵמֹוא ׁשלֹ ְכּוׂשְעם ַּתֶכְמְצ ַעיְךֵא
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Î  
  לֶבֶחל ַהָכי ְוַנת ָּבַקֲהי ַלֵא
  רֶפֵחז ָובּור ּוֶב ֵעכּוְלן ָהָא
  רֶפה ֵעיפֵֹאת ְוֶור ָמַצה ֲחֵיַא
  לֶבי ֶהִתְרָׁשא ְמר ּבֵֹחַאה ְּתָמָל
   .לֶביֶזי ִאִעְמְׁשא ִתי לִֹקֲא ַניְךֵא
  

‡Î  
  יִּתְלַלְמי ֻאִלֳהב ָאֶרֶקי ְּבי ִּכאֹו
            דּוָגים ָּבִדְגֹוד ּבֶגֶב ְכיִבי ִּכ
  דּוָד ָנכּוְּל ָהֹוׂשְרַע ְליׁש ִאיׁשִא
  יִּתְלַלר ָצבֹו ְללֵפ נֹויׁשִאי ְכִנֲאַו

  .יִּתְלָלא ִפלֹב ְול ֵלה ַעָתְלא ָעלֹ
  

·Î  
  רַעַּצן ַהגֹול ְיֹוּבְסר ֶאֶׁשי ֲאי ִלאֹו
          מּוָּלְׁשן ִנָנֲאט ַׁשֵקְׁשֶהם ְּבי ֵהִּכ

  ּוְבַים ְׁשָנָתם ִנְׁשְקעּו ִנְרָּדמּו
  ָאְמָנם ֲאִני ַמְקִׁשיב ְלמּול ַהַּׁשַער

  .ְך ְּכקֹול ַהָּסַערקֹול לֹא ְכקֹול ִאיׁש ַא
  

‚Î  
   ָלה זֹאת ֲאֶׁשר ֶאְׁשָמָעהּוַמה קֹול ֲהמ

  קֹול ַנֲהַמת ָים לֹא ְכקֹול ַהָנַחל
  ֲאַגת ַאְרֵיה ְוקֹול ַהַׁשַחלַׁשְכּו

  ַצר ִלי ְמאֹד ַעָּתה ְולֹא ֵאָדָעה
  .ִאם ָקְרָבה ִעִּתי ֲאֶׁשר ֶאְגָוָעה

  
„Î  

                 ִיְרַעד ְלָבִבי ֶאְפֲחָדה ָאגּוָרה
  ֵהן ִמְּׁשמּוָעה זֹאת ְמאֹד שֹוַמְמִּתי

  ַאף ֵמְראֹות ֵעיַני ְבִחיל ִנְפַעְמִּתי
  ֶאְתַּפְּלָצה ִמַּמֲחֶזה ָאּׁשּוָרה 

  .ד ִמֶּזה ְוִחיׁש ָאסּוָרהֹוַאְרִחיק ְנד
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‰Î  
  ָאְמָנם ְמקֹוִמי הּוא ְקַצר ָיַדִים
  ַחֹואֹוי ִלי ֲאֶׁשר לֹא אּוְכָלה ִלְבר

                                ַחָפה ַנְפִׁשי ְוֵאין ִּבי כְֹיָעִּכי 
  לּו ַרְגַלי ְּבִפיק ִּבְרַּכִיםְׁשַגם ָח

  .ַרַעד ְוַחְלַחָלה ְּבָכל ָמְתַנִים
  
ÂÎ  

               הֲחֵבַרי ֵהָּנָמַתי ֱהִביאּוִני 
  ֵאיָכה ְלָמקֹום ָצר ְּכֶזה הּוַלְכִּתי

                     ְׁשַלְכִּתיּו ה ְכגּוף מּוָבס ּוֵמתהּפֵֹאיְך 
                                 ְלָבִבי ִּבי ְוַגם ִּתְכֵליָנה ֹוםִיּׁש

  .ֵעיַני ְלַמְרֶאה ֶזה ֲאֶׁשר ִּתְרֵאיָנה
  
ÊÎ  

 ֶאְרֶאה ְבָקעֹות ַּכְּתהֹום ָעָמקּו

 ְׁשאֹול ִמָּתַחתַּבֶאְרֶאה ֲעַמִּקים 

 ַחתֶאְרֶאה ְמִחילֹות ַמֲהמֹורֹות ָּפ

 רֹות לֹוֲהטֹות ָּדָלקּוָעֶאְרֶאה ְמ

  .ֶאְרֶאה ְנִקיִקים ַּבְּׁשִביב ֶנְחָקקּו
  

ÁÎ  
                                      ַקְרָקָעם ְמקֹום ָיִציַעַאִּביט ְּב

                                          ֶפתָּגְפִרית ּוֶמַלח ֶנֱעַרב ַּבֶּז

  ְוַעְבִטיט ֶרֶפתצֹוָאה ְוִטיט ָיֵון

 ִיְטַּבע ְמַהֵּלְך ּבֹו ְולֹא ַיִסיַע

  .ַרְגָליו ֲאָבל ַעד ָקְדֳקדֹו ַיִגיַע
  

ËÎ  
 ַאְׂשִּכיל ְּבִקירֹוָתם ְסִביב ָּכל ָּבִית

 רֹות ְוַתּנּוִרים ְּבדּוד ָנפּוַחיִּכ

                  ֶזק רּוַחֹוחְּבּוְמַנְּפִחים ָּבֶהם 
 ם ִמָּבִיתּוְמַלֲהִטים ִמחּוץ ְוַג

  .ִעְטָרן ְוֵנְפְט ָאחּוז ְּבקֹוץ ָוָׁשִית
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Ï  
 ָאִציץ ְּתהֹומֹות ָים ְוִנְבֵכי ַמִים

 ָקְפאּו ְכמֹו ֵנד נֹוְזִלים ַּבֶּפֶלג

               ֶׁשֶלגָהֵריְכחֹוָמה ּוְמסּוְבֵבי 

 ֶקַרח ּוָבָרד ִעם ְּכפֹור ָׁשַמִים

  .ָּתה ַכזֹאת ְּבתֹוְך ִמְצַרִיםְיְהלֹא ִנ
  

‡Ï  
              ִבי ִיּנֹוַעְבֵמרֹוב ְרָעָדה ִל

                       ּורֵעיַני ָזִּכי ֶאֱחֶזה ִּבְריֹות ְּב
 ֲעלּו ַעל ֵלב ְולֹא ׁשּוָערּוּולֹא ה

 רּוִחי ְוַנְפִׁשי תֹוֲאָרם ָירֹוַע

  .ַעֹולֹא ֵכן ְׂשִעיִרים ִיְּדמּום ָלר
  

·Ï  
                       ִיםֵהם ַּכֲעָנֵקי ַעְׁשְּתרֹות ַקְרַנ

 רּוָמם ְוָגְבָהם ַיֲאִריְך ַּכּתֹוֶרן

                 רֹאׁש ֶאְצַּבע ְמקֹום ִצּפֹוֶרןַּתַער ְּב

                           ָעלּו ְבִמְצֵחיֶהם ְׁשֵני ַקְרַנִים

                        .א ֵעיָנִיםָכל ּגּוָפם ְמֵלְו יםַחִּד
  
Ï‚  

   ְלָהִבים לֹוֲהִטים ִיְלָהבּו ִּבְפֵני
  ֵפי ֶחֶרב ְורֹוֵמי ֶקֶׁשתְלּוְכׁשֹו

                   ֶׂשה ֶרֶׁשתַקְׁשֶקֶׁשת ְּכַמְעְּבעֹוִטים 
  ִּבְׁשָאט ְּבֶנֶפׁש ַּגֲאָוה ִיְרָהבּו

                    .בּוָעְמדּו ִנָּצִאיׁש ַעל ְמקֹומֹו 
  

„Ï  
      מּוֹורָאׁשּור ְנַהר ִּדינּור ֲאֶׁשר ֵי

  ַּגָּליו ּוִמְׁשָּבָריו ְּבֶזֶרם ֶׁשֶטף
  ּדֹוִמים ְּבַמְרֵאיֶהם ְלגּוֵרי ֶחֶטף

                                  מּוֹו ִיְזרִיְׂשְרפּו ֵּכן ִיְׁשְטפּוֵּכן 
    .ֵּכן ָנֲהמּו ֵיהֹומּוֵּכן ִיְנֲהמּו 
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‰Ï  
  ָׁשם ֶאֱחֶזה ָנָחׁש ְוַׂשְרֵפי ָּפַחד

         צּוֹוקֹוד ִיְׁשרְּיהֹומֹות ַהִמּתֹוְך ְּת
             צּוֹוִמֶּזה ּוִמֶּזה בֹוֲעִרים ִיְפר

  ַחּיֹות ְקַטּנֹות ַּגם ְּגדֹולֹות ַיַחד
  .ִׁשָּנן ְוִצָּפְרָנן ְּכַבְרֶזל ָיַחד

  
ÏÂ  

  ִמָּׁשם ְלִעְמֵקי ַהְּתהֹום ָיָרדּו
                         ם ַיֲעלּו ִיְׂשאּו ְרִתיחֹות ֶקֶצףָׁש

  ָׁשם ַּבֲחרֹון ֵחָמה ְוַזַעם ֶקֶצף
                                      ָעדּוָּוו ְוִייְספּו ַיְחָּדֵיָא

  .ָאז ֵיְלכּו ִמָּׁשם ְוִיָּפָרדּו
  
ÊÏ  

  ָׁשם ֶנְחְלקּו ָּכל ַנֲהֵרי ַׁשְלֶהֶבת
             ִלְפַאת ְמָערֹות אֹו ְבֵארֹות ֶׁשַבע

  ֲעֵלי ַהֶּטַבעלֹא ַיֲאִמינּו ַּב
           ֶבתֶזק ְׁשִביב ָהאֹור ְוֵאׁש ָצֶרֹוח

   .ם חֹוְׁשֵבי ַמְחָׁשֶבתּוָערִּכי לֹא ְׁש
                     

ÁÏ  
  ַעל ֲאֶׁשר ַיְׁשִּגיחּו ִלִּבי ְוֵעיַני

  ִיָּפְלאּו ִיְתַמְהְמהּו ִיְתָמהּו
                          הּוִיְצַעקּו ִיָּנֶהְמַית ֲהמֹוִנים 

  ַיְטִריחּו ִּכי לֹוֲחִצים אֹוָתם ְּבַאף
  .ַיִּדיחּור קֹום ְלחֹוֵמִמּקֹור ְלחֹום 

  
ËÏ  

                    ַלע ְּבַכף ַהֶּקּדֹוחּו ְכמֹו ֶאֶבן
  ָנִדים ְּדחּוִפים ִמְּדִחי ֶאל ֶּדִחי

                        ֲעֵלי ַהֶּלִחיף ׁשֹוֵט כּו ְבׁשֹוטּוי
                         ַלע ְנִקיֵקי ֶסֵבין ָּכל ִוירּוְטׁשּו

  .ַלעֶצ ֹוֲננּו ֶאלּבְת ִהּוְבָכל ְזַמן
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Ó  
  ִאם ִיְצֲעקּו ִּכי ִציר ְּכֵאָבם ֶנַצח

  ֶקֶׁשבְוֵכן ֵאין  קֹול ְוֵאין עֹוֶנה ֵאין
  ַכֶּכֶׁשבָאְמָנם ְסחּוִבים יּוְבלּו 

                       ֶרַצחתיַגִרֲהַוִביָחה ֶאל ַהְּט
                              .ֶקַצח  ָׁשם ְּכִהּדּוׁשיּוַדׁש ְּבָׂשָרם

  
‡Ó  

                ִמידּוַיְע ְּבִדיןַהצֹוְרִרים אֹוָתם 
  ָּכל ֵעת ְוֵעת לֹא ִיְּתנּום ָלנּוַח

   ְוָהֵׁשב רּוַחטֵקְׁשַהלֹא יּוְכלּו 
  ֶזה ָּבא ְוֶזה הֹוֵלְך ְוֵכן ַיְתִמידּו

  .ם ַאְכָזר ֲעֵדי ַיְׁשִמידּוְנַק ִּבְגַזר
  

·Ó  
                  כּוֹוַחָּדה ְכצּור ִיְנׁש ֶאל ֶזה ְבֵׁשן

                   ִיְׂשרֹוטּו ז ְּבָׂשרּו ִיְסְרקּוַלָּל
  ַׂשֲערֹו ִיְמרֹוטּו  ּוְלֶזה ְּבַעּזּות

                      ַעל ֶזה ְבַפְרָסה ַכְזֵאב ִיְדרֹוכּו
  .ֶגל ִיְכְּתׁשּו ַיְהדֹוכּוְוֶר ּוְבָיד

  
‚Ó  
                        ְוַחְיּתֹו ָיַער ֲהמֹות ָׂשָדיִמַּב

  ְוַאְכָזִרים ְּבִלי ַיְחמֹולּו ָזִרים
  ָׁשם ַהְּמרּוִדים ַצֲעָרם ִיְסּבֹולּו

  ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ִאָּׁשה ְוָׂשב ָוַנַער
  .ָעִׁשיר ְוָרׁש ָחָכם ְּכִסיל ָוָבַער

  
„Ó  
     ׁשּוָדדּו  ִצּפֹור ְּבַפחְכמֹו הֵאֶּל
  ָנְפלּו ִנְׁשָּברּו ה ְבמֹוֵקׁשֵאֶּל
                         ֶנְאָסרּוְבַחְבֵלי ַמֲאָסרה ֵאֶּל
          ה ְלִעְמֵקי ַמֲאֵפל הּוָרדּוֵאֶּל
  .נֹוְקׁשּו ִנְלָּכדּו ה ְבַפִחיםֵאֶּל
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‰Ó  
                    ִיםַּנִיְּגְרסּו ִׁש ה ְבָחָצץֵאֶּל
            ֵעי ַמר ְוכֹוס קּוָבַעתי ְׂשֵבהֵאֶּל
                     תֹוָלַעת ָמם ַתֲעֶלהְבַעְצה ֵאֶּל
          ְתלּוִאים ִמְׁשֵּתי ַרְגַלִיםה ֵאֶּל
  .םִיָדָׁשַב ּוה ְבַהָלׁשֹוןֵאֶּל

  
ÂÓ  
                    ְּכׁשֹור ִיּמֹוצּוְמִריָרָתםה ֵאֶּל
  ֵמיֶהם ַּכְּׁשִּתי ִיְבָלעּוה ְּדֵאֶּל
  ה ְגַלל ִּבְטָנם ְוִקיא ִיְׂשָּבעּוֵאֶּל
  ה ְלִפִּתים רֹוְצצּו ָנרֹוצּוֵאֶּל
  .ה ְלדֹוֶמן ַּכְּסִחי ָנפֹוצּוֵאֶּל

  
ÊÓ  
                          ה ְבָׂשָרם ִיְנְׁשכּו יֹאֵכלּוֵאֶּל
                          ֲחֵלי ָהרֹוֶתםה ְלָאְכָלם ַּגֵאֶּל
                            ֶטםֹוה ְתלּוִים ִמְּנִחיר ַהחֵאֶּל
                  ֻאְמְללּו ָקֵמלּו ה ְבַלַהבֵאֶּל

  .ִׁשְמעּו ְּבֵני ָאָדם ְוִהָּבֵהלּו
  

ÁÓ  
                   ֶאֱחֶזה ָרָגְזִּתי הּפִֹמָּכל ֲאֶׁשר 

                      ַמִים ְלָבִבי ִבי ְוָהָיה ִיַּמס
  ִלי ֲאָדָמה ׁשֹוְממּו ָׁשַמִיםּוח

  לֹא ֵאְדָעה ַגם ִּכי ֲעֶדן הּוַגְׁשִּתי
  .ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּפַגְׁשִתי

  
ËÓ  

  ֶאְתָּבֲהָלה ֶאְתַּפְּלָצה ַהָּפַעם
  דַעָרַעָּתה ְּבֵעת זֹאת יֹאֲחֵזִני 

  ִּכי ָבא ְלמּוִלי ִמְּבֵני ַהָּוַעד
   ְכקֹול ָהַרַעםַמְׁשִחית ֲאֶׁשר קֹולֹו

  .ּוְּכַמֲחִליק ַּפִּטיׁש ְוהֹוֵלם ָּפַעם
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�  
                                 ֶגֶבר הּוא ְכַמְרֶאהעֹוֵמד ְלֶנְגִּדי 

                               ֵמֶחֶלדִתיםְבָגְדלֹו ַעל ְמ ָּגָבה
  ַלֶּיֶלד ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ִיְּדּמּו

  ַהֶּדֶבר יֵנ ְּפָּפָניו ְּפֵני ָמֶות
  .ּוְכמֹו ֲחָלִלים ׁשֹוְכֵבי ַהֶּקֶבר

  
‡�  

        אֹוי ִּכי ְכִאיׁש ִנְדָהם ֲאִני ִנְדַהְמִּתי
  ֵאׁש ֶׁשל ֲעַצמֹות ֲּבָעָצִמי ָרָדה

                         ַנְפִׁשי ְבִחיָּלה ָיְצָאה ִנְפָרָדה
  ּוְבַמֲהלֹום ָיגֹון ְוִציר ֶנְהַלְמִתי

           .ה ֲאֶׁשר ָחַלְמִּתיָמה ַהֲחלֹום ַהֶּז
  
·�  
  ְלַהְחִזיֵרִּני ַיֲחִזיק ָיִדי ִמי

  ִלְמקֹום ְנָוִתי ַּבֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי
  ַיֲעֵלִני ִמְּתהֹום הּוַרְדִּתי ִמי
                               ֶיֱעַרב ִלּבֹו ְלַהִּציֵלִניִמי 
                                 .ִמֶּמִני י ִּכי ָאְמצּוֹוְנַאִמּׂש

   ֵאיִני– משחית
  
‚�  

  ִאם ֵאיְנָך ַמִּציל ְמֵהָרה סּוָרה
  ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך ַאל ֶהֶרף ְלָך

  קּוָמה ֲאדִֹני ָנא ְנָׂשא ָיֶדָך
  ִּכי ִמְּפֵני ַזְעָמְך ֲאֶׁשר ָאׁשּוָרה

        .ְחְּדָך ָאגּוָרהִמַּפ ְלגּורּדֹוִמים 
   עּוָרה– משחית

                        
   )בשבטיכהו (                              
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„�  
  ִלי ַעָּתה רֹואֹוי ָזר ְוַצר ַאְכָזר ֱאמ

  ַּתֵּכִני זֹו ְּבעןָמה ִלי ְוָלְך ִּכי ֵכ
  ַעל ָמה ֳחִרי ָהַאף ְלַהְרִגיֵזִני

                       אּוַרת ׂשֹוְטִנים ָיָצאָתִמְּמִאם 
   .ִּדי ָבאָתִמי ֶזה ְקָרָאְך ִּכי ְלֶנְג

   ַאָּתה– משחית
  

‰�     
  ָך ְוִהַּכְרָּתִנייֵאיפֹה ֲחִזיִת

  ָמַתי ְקָראִתיָך ְּפִקיד ַהַּזַעם
                ַעם ְּבזֹאת ַהָּפַרק ְרִאיִתיָךֵהן 
  ְלֶזה ָנָחִני ִמְּמרֹום ִׁשְבִּתי ִמי

         .ִניִרָּמִמי הּוא ְוֵאיֶזה הּוא ֲאֶׁשר 
   ָאִני– משחית

  
Â�  

  ֶזה ִמְּזֵאֵבי ֶעֶרב ּוִמי. ַאָּתה
  ָעִׂשיָת ִיְׁשֶוה ְוִיְדֶמה ַלֲאֶׁשר

                            ִּכִּסיָת  ְלִהְתַנֵּכר ְׁשָמְךיֶמִּנ
  ַרק ַּתֲעִמיד ֶנְגִּדי ְבָרק ַהֶחֶרב
  .ָמה כֲֹחָך ָּגדֹול ְוָעְצָמְך ֵיֶרב
   ֶאֶרב– משחית

  
Ê�  

      ָרח ֶׁשֶמׁשִמְזּו ָיםָוֵּתיָמן ְׂשמֹאל 
        ְיַדֵּבר ָּכָכה לֹא ִיְמְצאּו ַתִּקיף

      ֵאיָכָכההּפֹה ִהְנִני לֹא ֵאַדָע
  ְּבלּול ֵיֵלְך ְלָבִבי ֵתֶמסַׁשְּוְכ

  .ֶרֶמס ְלַרְגָלְך ָמַתי ְנַתָּתִני
   ֶאֶמׁש– משחית
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Á�  
           אֹוֶמן ֶׁשרֹוְּבי ְּדָבֶריָךר ֵׁשְיַה

  ם ְּתמֹול ָׂשָמִניָהַאת ֲאֶׁשר ׁשֹוֵמ
      ַלֲעָנה ִהְרָוִניתַרֹוְמר ּוְבכֹוס

      ֶמןֹוׁשִמ ַנֲעָנה ְבָׂשִריִּכי  ַעד
     .ןֶמ דֹו ַלֲאָדָמהפֹהִּכי ֲאִני  ַעד

       אֹוֶמן– משחית
  

Ë�  
     ִּתְרֶדָנּהָיְדָך  ֵּכן ְּבַנְפִׁשי ִאם

  ִהָנה ְמסּוָרה ָלְך ְלִׁשְפָחֶתָך
  ּור ְלִמְׁשַמְעֶּתָךְולֹא ָתסָּתסּור 

    הָּנְּתַצֶּוה ִּכי ֲאִני ֶאְפֶּד ַאְך ִאם
    .הָּנֶאֶּת ָמַתי ְוֵאיפֹה ַהְּפדּות

     ה ֵהָּנ– משחית
  
Ò  

  ֵּכן ְוִהְתַיָּצָבה ִאםה ֵצְרהֹוֵאל 
                      ֲאדֹוִני ֶיֱחֶרה ַאֶּפָך הָלָּמ

     ְמִחיִרי ַיֲעִמיד ִקְצֶּפָך ּכֹוֶפר
         ַנֲחָלה ִנְרָחָבהַאְרִציְּב ִלי ִּכי
  .ָרָבה ְוִיְקַרת ֵחיל ְרכּוִׁשית ַרְדַה

   ָהָבה– משחית
  

‡Ò  
  ָנא ַמְּלֵטִני ִמְּכֵאב ָוֶחֶבל

                     הֹוד ְוֵהיְכֵלי ֶיֶקרִביֵריְּד ּוְלַקח
  ֵחֶקר ֲעֵדי ֵאין טּוב ָּבִּתים ְמֵלִאים

   ֶחֶבלתַזּוָׂשדֹות ְּכָרִמים ַוֲאח
  .לֹא ֵיׁש ְּכמֹוֶהם ָׁשם ְּבָכל ָהֶחֶבל

  ֶהֶבל – משחית
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·Ò  
                          ֶהֶבלְכִמְנָחתָׂשא ָנא ְלִמְנָחִתי 

  ַקח ָלְך ְּבכֹורֹות צֹאן ּוֵמֶחְלֵּבמֹו
  י ְקָחה ִּפְרֵימֹוַתַאף ִמְּבֵהמֹו

                              ֶבלִסיס ַיִין ֲאֶׁשר ַּבֶּנֶׁשֶמן ֲע
  .ֶנֶבל ָוףֹוְוַגם ָׁשרֹות ְּבת ָׁשִרים

   ֶאֶבל– משחית
  

‚Ò  
  ץ ַוֶּתֶלְךֹוִאּלּו ְלֵביִתי ַּתֲחּפ
                         ְיַקר ִּתְפֶאֶרתלִּתְמָצא ְטמּוֵני ּכֹ

  ַּבְרֶזל ְנחֶֹׁשת ַּגם ְּבִדיל עֹוֶפֶרת
  ִפיר ְמׂשֹוׂש ָּכל ֶּפֶלְךֹוֶּכֶסף ְזָהב א

  .ה ְזָהִבים ָׁשם ְואֹוְצרֹות ֶמֶלְךִׁשְבָע
  ְךֶלֵה – משחית

  
  סד

              ֶפרַּבֵּסַקח ָּכל ֲאָבִנים ִנְכְּתבּו 
                                  ֶפְך ְוַסִּפיר ַיֲהלֹום ָּבֶרֶקתֹונ

  ֶלֶׁשם ְוַאְחָלָמה ְׁשבֹו ַמְבֶרֶקת
     רֶפַהם ָיְׁשֵפה הֹוד ֵיֹוַּתְרִׁשיׁש ְוׁש

  .ֶדם ּוִפְטַדת ּכּוׁש ְוִגְנֵזי ֶׁשֶפרֹוא
   ֵאֶפר– משחית

  
‰Ò  

  אֹוי ִלי ְׁשֵעה ָנא ֶאל ְּתׁשּוַרת ַקִין
  ֵעץ ָּכל ְּפִרי ֶנְחָמד ֲאֶׁשר ָנַטְעִּתי

  ֶחֶמד ֲאֶׁשר ָזַרְעִּתי ֵדי ְׂשִצְמֵחי
                   ַיִיןירֹוׁש ְוִיְצָהר צּוף ְּדַבׁש ָוִּת

  .ל ַמֲחַמֵדי ָעִיןִאם לֹא ְּתַקֵּב
                            ִּיןַא – משחית
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ÂÒ  
        ֶרֶפׁשָו ִאם ַּתֲחִׁשיב ָּכל הֹון ְלִטיט

     ִּתְרֵצִני יְמָך ֲעֵדַּבָּמה ֲאַקֵּד
     דּות ּוְמִחיר ְּתַאו ִמֶּמִּניאֹו ָמה ְפ

  א ְמנּוַחת ֶנֶפׁשֹוָמה ֶאֱעֶׂשה ִלְמצ
           .ה ָּבֶחֶפׁשְחְּפָׂשָמה ֶאְמְצָאה ִּכי ֶא

   ֶאֶפס– משחית
  
ÊÒ  

                              ֶׁשר ֹון ְוׁשֹוֵפט יַּדָּיֵאין ִּדין ְוֵאין 
                             ָּכֶאֶבןְךָבִלְּבִיְקֶׁשה ְכמֹוְתָך 

  ִּכי ַתֲחִׁשיב ָּכל ֵיׁש ְלַקׁש ָוֶתֶבן
       ֶׁשר ֹו ַהּכְּדַברע יַדִללֹא אּוְכָלה 

             .ֶׁשרֹוְמקֹוָרא ע אֹו ָמה ְלָפֶניָך
    ֶׁשרֹו א– משחית

  
ÁÒ  

  ַקְצִּתי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַבת קֹוֶלָך
  ִּכי ָבְרָמִזים ִנְסְּתָרה ֶנְעָלָמה

                 ֹוד ִנְסָּתָמהסֶנֶפׁש ֲאטּוָמה ִהיא ְב
  ָּתחּוד ְוִלִּבי ַּבל ְקרֹוב ֵאֶליָך

                        .יָךְדָעה ָמה ִיְרְמזּון ִמֶּללֹא ֵא
  

ËÒ                                              
  לֹא ַּתֲעִלים סֹוָדְך ְלַהְפִליא ֶפֶלא

  ר ִמי ָאָּתהֹוֱאמ ְּדָבֶריָך ָּפֵרׁש
  ָמה הּוא ְּתהֹום ֶזה ֶׁשֲאִני בֹו ַעָּתה
  ִאם הּוא ְׁשאֹול אֹו ַמֲאַסר ַהֶּכֶלא

  .ר ָמה ֵהן ְמדֹורֹות ֵאֶּלהֹוַהֵּגד ֱאמ
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  תשובת המשחית
Ú  

  ָאָדם ְילּוד ִאָּׁשה ְסתּום ָהַעִין
  ֵהן ָקְרבּו ָּבאּו ְיֵמי ֶאְבֶלָך

   ִמְׁשָנָתְך ַוֲחלֹום ֶהְבֶלָךרעּו
                          ןיַדִיִּכְסֶלָך ַוְעְּבֶכֶסל  עֹוְדָך

                    .ִּיןָּתִעיז ְלִהְתקֹוֵמם ְוכַֹח ַא
  

‡Ú  
  ַעד ַאן ּוָמה ִיָקֲחָך ִלֶּבָך

  ַהּזֹאת ָחַׁשְבָּת ְך ְּבַחֶּייָךֹוִלְמׁש
                         ִקְנָך ָיַׁשְבָּתִּכי ֵכן ְׂשָרִפים

                     ְלעֹוָלם ַרֲעָנן ִאֶּבָךאֹו ִכי
            .יָךֵגֶו ַּלְׁשִליְך ֱאלִֹהים ַאֲחֵרי

                     
·Ú                                                  

  ָרִאיָת ֲהלֹא ׁשֹוָבב ֲחַסר ֵלָבב
                               ָממּוָׁשַהּצֹוֲעִרים ִמָּמְך ֲאֶׁשר 

  ַּגם ָׂשב ְוַגם ָיִׁשיׁש ְּכמֹוְתָך ָּתמּו
  ֵאיָכה ֱהיֹות ִנְׁשָּכח ֱאִויל ָּדִמיָת

                                . ֱאלֶֹהיָך ֲעִויל ָנִׁשיָתֶׁשרַּכְא
  

‚Ú  
  קּוָמה ֲעמֹוד ַּבִּדין ְוׁשּור ָּבְׁשֶתָך

              ֶרְך ֶחְלְדָך ָּבַטְחָּתֹוַעל ָמה ְבא
  ַאָּתה ְלָלְכָּדְך ִרְׁשְּתָך ָׁשַטְחָּת

  ּוַפח ַּפַחת ְּבַרָעֶתָך ַּפַחד
                        .ֲעֹונֹוֶתיָךַרָּבה ְוֵאין ֵקץ ַל

  
„Ú  

  ָיַדְעָּת ַהֵבן ְלַבב ֶאֶבן ֲהלֹא
  ָּיד ַהָּמֶותְּב ִּכי ִהְּנָך ִנְמָסר

                       ַצְלָמֶות ְּבֵגיא ֵגא ַיֵּגה ְלָבָבְך
               ץ ָהְטַּבְעָּתֹומּוַבס ְּבבּוס ּובֹוׁש ְּבב

            .ָהְכַרְעָּת ְלַמס ׁש ַלַּמסִנְמָאס ּוָמ
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‰Ú  
  ִמִּקְרְּבָך ֶאל ִקְבְרָך ָהְׁשַלְכָּת

  גֹוְרְּתָך ִלְמגּוְרָך ֶנְהָּפָכהְמּו
  ִמָּטְתָך ִמיָתְתָך ֶנְעָרָכה

  ֵמָעְפְלָך ֶאל ָאְפְלָך ָהְדַרְכָּת
      . הּוָלְכָּתְלֲעָך ֶאל ַצְלָעָךִמַּס

  
ÂÚ  

                    ָּבְתָך ִהְבִעיָרהִלָּבְתָך ַל
              ִּכְסָלְתָך ִּכְסָלְתָך ָהָיָתה

               ָאָוְתָך ַהָּוְתָך ִהְרָּבָתה
  ְנָחְתָך ִהְסִעיָרהַאַהְנָחְתָך 

  .ֵהִעיָרה ָסָרְתָך ָצָרְתָך
  
ÊÚ  

  ּתֹוָלע ְמקֹום ּתֹוָלע ְלסּות ַמְחֶסָך
  ָחרּוץ ֲאֶׁשר ָחַׁשְקָּת ָחרּוץ ְמקֹום

  ָעַׁשְקָּת ק ְּבׁשּוקֶעֶׁשק ְמקֹום ֶעֶׁש
  ֶּדֶׁשן ְּכסּות ִמְכֶסָך ֶּדֶׁשן ְמקֹום

  .ָךֶסְמַנת ּכֹו ֶהֶּדר ֶהְעֵּדר ְמקֹום
  

ÁÚ  
  ְולֹא כֹוֵפר ְיִהי ָכְפֶרָך ּכֹוֵפר

  ֶהֶבל ֶאֶבל ְוִריק ֶהֶבל ְּכַחֵיי
                            ְמקֹום ָּכל ֶחֶבל ֶבלֶבל ְוִציר ֵחֵח
                ֹור ְמאֹור ִׁשְחֶרָךחֹור ְולֹא ָצחַׁש

  .ֶׁשֶבר ְולֹא ֶׁשֶבר ְיִהי ִׁשְבֶרָך
  

ËÚ  
  ִמן ַהְּסגֹור ֶאל ַהְּסגֹור ִנְסַּגְרָּת

                             ָתזּוַע ִביְּצִבי ֵהן ַּכִמן ַהְּצ
  ִמן ַהְּדרֹור ֵהן ַּכְדרֹור ָּתנּוַע
  ִמַּנֲחָלה ֶאל ַנֲחָלה ִנְׁשַּגְרָּת

  . ַהְׂשֵאת ֶאל ַהְׂשֵאת ִנְמַגְרָּתִמן
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Ù  
  בֹור ָּתׂשּוַח ִמחּור ְלחּור ִמּבֹור ְל

  ,הֹון ְלאֹון ִמּצּוף ְלסּוף ָוָׁשִיתֵמ
 ֵקץ ִמִּזיו ְלִזיו ַהָּבִיתִמֵּכס ְל

 ִּׁשיר ְלִציר ּוְלִסיר ְוִסיר ָנפּוַח                  ֵמ

              . שֹוט ָּתנּוַחד ְו ֶאל ׁשֹודסֹוד ְוִמּׁשֹו

  
‡Ù  

  ֶהְחִׁשיְך ָעָנן ִׁשְמָצְתָך ַהֶּׁשֶמׁש
                     ֵאיד ֵהְדָך ָׁשַלף ְוָזַלף ֶסֶלף

  ַמר ֶמְרְיָך ָיִמיר ֲחִליַפת ֶחֶלף
  ִמְרַמס ְּבתֹוְך ֶרֶמץ ְּתִהי ָכֶרֶמׂש

    .ֶמׁשְויֹוַכח ֶאׁשּור ֵאיְדָך ָהֵעת 
  

·Ù  
  ֹוֵרַחֶאֶמׁש ְּבָכל טּוב ַּתֲעִדיף ס

  ַעל ָּכל ְצִריַח ָרם ְּבִגיל ַּתְרִּגיַע
              ַהּיֹום ְּבֶרַגע עֹוְרְך ַּתְרִּגיַע
  ּוְבָׂשְרָך ַּגם ִּבְגְדָך סֹוֵרַח
  .ּוְבָצְרָך ַעל ָּבְגְדָך צֹוֵרַח

  
‚Ù  

             ָנאֹות ֲאֶׁשר ָסַכְנָתָהֶאֶמׁש ְּב
     ף ַיֲהלֹום ַמְדֶויָךָלּוַׂשְמָּת ְמע
               ֲהלֹום ַמְדֶויָךַּבף ָלּוַהּיֹום ְמע
     לֹום ִמִּמְסְּכנֹות ָסַכְנָת ִמְסֵּכן ֲה

  .ץ ְּבאּור ָסַכְנָתּוִיְבַער ְלבּוׁש ַהּב
  

„Ù  
  ֶאֶמׁש ְּפִרי ֶקֶרן ְוָהֵרם ֶקֶרן

  ָלְך ָּכל ְצִבי ֶנְעַרְך ְוֶנְעַדר ֶהֶדר
               ֶדרֶאֶנְעַרְך ְוֶנְעַדר ַהּיֹום ְׁשִבי 

                               ה ֶקֶרןַדר ּפַֹּכְצִבי ָלְך ֶנֲעֵהן 
          . ִזיו ֶקֶרןֶנֱעַתםַּגם ַעל ְׁשִביָלְך 



 356

‰Ù  
  ֶאֶמׁש ְּכגּור ִּתְבַטח ְוֵגָרה ַגְרָּת

  ָנַגְׂשָּתֶאל ָּכל ְּתָגִרים סֹוֲחִרים 
                    ָּתַגְׁשַהּיֹום ְּתָגִרים סֹוֲעִרים ָנ

  ֵּבין ַּבֲעֵלי ַפְרָסה ְוֵגָרה ַגְרָּת
  .ֵעיְנָך ְּבַפְחָּדְך ִנְּגָרה ִּכי ַגְרָּת

  
ÂÙ  

  ֶאֶמׁש ְלַׁשְעׁשּוָעְך ְנִדיב ֵלב ׁשֹוַע
  ּתֹוִציא ְמאֹד ּוְרכּוׁש ּוִבְלִּתי ֶסֶפק

  קֶפֶסַהּיֹום ְמאֹד ִּתְׁשַּתע ְּבַמּכֹות 
  ַעֶאת ֵעיְנָך ָּתַׁשע ְולֹא עֹוד ׁשֹו

  .ֶאל ָּכל ֲאַבל ַמר קֹול ְצעֹוק ָוׁשֹוַע
  
ÊÙ  

  ֶאֶמׁש ְלִציר ֶחְפָצְך ְּתַצו אֹוֶנָך
  ָעָליו ְלָבְבָך ַסב ְּכַעל ִציר ֶּפַתח

  ר ְּכֵחץ ּוְכֶּפַתחיַהּיֹום ְּבִציר ָיִצ
  ז אֹוֶנָךֹולֹא עֹוד ְצרֹור ֶּכֶסף ְלע

  .ִּכי ַרק ְצרֹור ּוְצרֹור ְנִהי אֹוֶנָך
  

ÁÙ  
  ְּכִמְצִרִיים ּוַמְלֵכי ֶעֶרבֶאֶמׁש 

            ֶיְעָרבּונּותָלְּזִׁשיֵרי ֲעָגִבים 
  ֵני ֵלב ְוִגיל ֶיְעָרבּווַהּיֹום ְׂשׂש

   ִּכי עֹוְרִבים חֹוָבְך ְזֵאֵבי ֶעֶרב
  .ַּגם עֹוְרִבים ָהאֹוְרִבים ָּבֶעֶרב

  
ËÙ  

  ָך ְלבּוֵׁשי רּוַחיֶאֶמׁש ְסִעיֶפ
         ָׁשטּוֳרם ָּפזֹוֲהִמים ּוז ַוֲערֹוע

                    ָׁשטּוִמים ַמֲעָטם ָּפּוֲערַהּיֹום 
  ַיְעטּו ֲעֵרמֹות ִטיט ְוֵאׁש ָורּוַח

          .ל רּוַחּוִמָּכֵמַעל ּוִמַּתַחת 
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ˆ  
                           ֶמרֹו ֵחָמר ְוֶזַרע חִׁשיׁשֲאֶאֶמׁש 
   ִלְּבָך ֲעִסיס ּכֹוֶסָךיׂשִׂשֲאַׂשְמָּת 

  ֹום ְּככֹוס ִמְדָּבר ְמַנת ּכֹוֶסָךַהּי
            ֶמרֹוִנְכָמר ְוַגם ֶנְחַמר ְּבִמְכַמר ח

  .ֶמרֹוְחמּור ַוֲחמֹור ְּבחַיִּתּפֹול ְּכ
  

‡ˆ  
           ִנְדֵמיָתז ְּבהֹודֶרְּברֹוׁש ֶאֶאֶמׁש 

  ֶנְעַרץ ְּברֹאׁש ֶאֶרץ ְּבַתְמרּוֶריָך
  ַהּיֹום ְּברֹאׁש ֶאֶרס ְּבַתְמרּוֶריָך

  ֹוֵחַח ְוָׁשח ִנְדֵמיָתׁשּוְמאֹד ְּת
               . ֲאָבל ִנְדֵמיָתֹוֵחַחׂשעֹוד ְּתלֹא 

  
·ˆ  

  ֶאֶמׁש ְּכָסִפים ַּגם ְנָכִסים ַרּבּו
          הִמְרמֹות ְּכָׁשִפים ַּגם ְנָחִׁשים ֵהָּנ

  הַהּיֹום ְקָצִפים ַּכְנָחִׁשים ֵהָּנ
                  ב ֲאָׁשִמים ַּכֲאָסִמים ַרּבּוֹורְבּו

            .ַעד ִּכי ְּבָרִקים ַּבֲעָצִמים ַרבּו
  

‚ˆ  
  ֶבד ַּפַעםֹוֶאֶמׁש ֲהִליֶכָך ְּבכ

       ְּבֵבין ַאִחים ְּבִניר ִנַּכְרָּתׂשֹוֵרר
            ַהּיֹום ְּבֵבין ַאִחים ְּבִניר ִנַּכְרָּת

  ֶאל ָּפֳעמֹות ַאְׁשָּפה ְּבזֹאת ַהַּפַעם
  . ַאְׁשָּפה ְוהֹוֵלם ָּפַעםִלְסּבֹל ֲהמֹות

  
„ˆ  

               ַּבְּסִחי עֹוַלְלָתלַּדֶאֶמׁש ְּפֵני 
    ָלְך ְוַאְּת ַּבֶזֶּמרלְּכעֹוָלִיְצַרח 

  ַהּיֹום ְזמֹוָרָתְך ְּכִזְמָרת ֶזֶּמר
  ִּתְסַרח ְוֶזה ָלְך ַמֲעָלל עֹוַלְלָת
  .ִזְמַרת ְזמֹוָרָתְך ֲאֶׁשר עֹוַלְלָּת



 358

‰ˆ  
  ֹות ַּגֲאָוה ָנַטְׁשָּתֶאֶמׁש ְנִטיׁש

  ִּתְקַצר ֲאָדָמה ָלְך ְוִלְקִציֶרָך
  ְך ְוִלְקִציֶרָךָיַהּיֹום ְלקֹוט ִּפְר

  ֵהא ָלְך ְנַות ָׁשֵפל ֲאֶׁשר ָנַטְׁשָּת
  .ִנְבֶזה ְּבֵעיֵני ַעְּמָך ָנַטְׁשָּת

  
Âˆ  

  ְךֶל ֶפיר אֹוִע ְּבׁשֹוּפְחז ַּתפֹוֶאֶמׁש ֲח
  ָּתְקַלק ָּדלֹוץ ְּדֹוּפְחר ַּתֶׁשא ֲאצֹוְמִל

        ָּתְקַל ָדׁשֵאץ ְּבֹוּפְחַּת נּורְּבַהּיֹום 
            ְךֶלת ֶּפַוְקִתה ְּכֶיְה ִּתָךְתָוְקִּת
              .ְךֶלי ֶּפִּתְלִבן ּוַעְׁשי ִּמִלן ְּבַעְצִּת
  
Êˆ  

  לֶבי ֶּנל ִּפֲער ְוֹוׂשי ָעֵלֶאֶמׁש ֲע
                  ק ַחַּׁשֵדי ַה ֲעיָךִּפק חֹול ְׂשַעַי

            קַחָׁשי ָוִלר ְּד ַמכֹותֹוַהּיֹום ְּב
  לֶבֶּנן ַהַנֲעת ַּכעֹוָמיל ְּדִצַּת
  .לֶבר ֶנֶבֶׁשל ְּכָב ָנְךָמל ְׁשָבָנ
  

Áˆ  
           סֶפֶרְכּוץ ֵנף ְּכָנ ָּכׂשרֹוֶאֶמׁש ְּפ

  ּוׂשרֹוְפ ִיְךָמים ְׁשִׁשָרָפים ּוִרָׂש
             ּוׁשרֹוְפ ִיָךְתן אֹוֹועְפִצְּכַהּיֹום 

  סֶרֶּפית ַהֵבה ְּבָסְרָכל ַּפ ְּבׁשַדּוּת
  .ׁשֶרם ֶּפי ַגִחץ ְסֶרית ֶּפֵבך ְּכיָתֵּב
  

Ëˆ  
  ַעֵר ָהְךַאס ְוך ָנָנגֹוֶאֶמׁש ְי

  יָךֶעו ֵרַׁשא ְּתְוי ָׁשִעֵרר ְוֶצֶי
  יָךֶעו רֹוַצר ְּתצּות ַהַמַהּיֹום ֲח

          ַעֵר ָהְךַהְוֶוה ין ָׁשִדְּבר ֹוּבְׁשִל
  .ַעֵרח ָהָאה ְּכֶוי ָׁשִלת ְּבדּוְפּו
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˜  
  ָּתְדַקְפם ִנאֹול ְליד ַעִקָפֶאֶמׁש ְל

  ת       ַחַפְכר ּוַׂשְּכיך ֶדקּות ְּפחֹוְנַל
  תַחַּפְלר ּוַצ ְלְךָתָדקּוַהּיֹום ְּפ

         ָּתְדַקְפים ִנִרְרׂשֹוים ִאָפין ְרֵּבִמ
  .ָּתְדַקְפים ִנִרְרים סֹוִאָפין ְרֵבְלּו
  

‡˜  
  יָךיֶד ֵאדּוֲעד נֹום ַערּוֶאֶמׁש ְל

  יָתִדי ָעִדד ֲעָעז ָוַבז ְּבד ַּבֵז
        יָתִדל ָעאֹוד ְׁשָך ַעָדֵעַהּיֹום ְּב

  יָךיֶדּיֹום ֵא ְּביָךֶּדִע ְּבְךרּוָּב
  .יָךֶדן ֵהאֹו ְּשיָךֶדֵע ְבאּוְּׁשִי

  
·˜  

  ָךֶפְרת ָחֵע ְּכְךָתיָבֵׂשֶאֶמׁש ְּב
  ָּתְרַפ ָחׁשכּול ְרה ֶאָפרּו ֲחְךָׁשְפַנ

  ָּתְרַפ ָחָךְּתְׁש ָּבְךָרּוׁשַהּיֹום ְּב
  יָךֶפְרא חֹוָבב ְצַרְקן ּואֹוב ְסַרָק
  .יָךֶפְרא ָחָבא ְצ ָּבְךיָצֵקץ ְלֵקְבּו
  

‚˜  
  ָךּויׁשִרהֹוה ְוֶיְחר ִּתֶׁשֶאֶמׁש ֲא

  ָּתְפַסְכ ִנָךְתְחַּפְׁשי ִמֵת ְמׁשַרמֹו
                 ָּתְפַסְכף ִנַרֱח ֶנְךָתמֹוַהּיֹום ְּב

                      ָךּויׁשִרהֹוה ְו ּפָֹךּוׁשְרי ֵגִּכ
                      .ָךּויׁשִרהֹוְו ָךֶדאֹמָּכל ְמ

  
„˜  

  יָתִלי ָכִלי ָּכל ְּכיַלִכֶאֶמׁש ְּכ
  קֶלי ֶחֵרְבִדח ּבַאל ֵמאֹויק ְׁשִחְרַּת

  קֶל ֶחית ֵּבָךְל) חי ַאאֹו(ל אֹוַהּיֹום ְׂש
  יָתִלה ָכָוֲאח ַּתב ַאֵלר ְּבַעְבִּת
  .יָתִלה ָכָוֲאל ַּתבּוְגִבץ ּוֵקְבּו
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‰˜  
  רֶצֶּיא ַכלֹר ְוֵצ יֹומֹוֶאֶמׁש ְּכ

                ָּתְרַע ָנָךְּמים ִמִֹהלֱֹאל ָהעֹו
  ָּתְרַעי ָנִרֲאאת ַּכי זֵֹלַהּיֹום ֲע

  רֶצֶּית ַהַצֲע ַּבְךָבָבם ְלי ַרִּכ
  .רֶצ ֵיְךָׁשְפַנה ְלֶּזר ַּבֶׁשא ֲאא הּוהּו
  
Â˜  

                  יַחִפ ָּתרַזה ְכֶּפת לּוְבִנֶאֶמׁש ְּב
  הָרֵּבת ִּדנּוה ְזָרְב ָּדָךְנֹוׁשְלּו

  הָרֵּב ִּדָךְתל אֹות ֵאַמַהּיֹום ֲח
  יַחִפ ָּתָךְׁשְפים ַנִחָפח ּוַּפַּב
  .יַחִפ ָיָךְתָגּוב ּתרֹו ְּביָךִּפ
  
Ê˜  

  פּות ָערֹואֹום ְּב רּוייֵלִסֶאֶמׁש ְּכ
  יָתִׂשים ָעִׂשֲעל ַמש ַעָעל ְויֵלֵה

  יָתִׂש ָעָךֲחת רּו ֶאׁשָעַהּיֹום ְּכ
  פּות ָערֹואֹו ְּכְךָעְפי ִׁשֵנְּני ַעִּכ
  .פּות ָערֹואֹו ְּכְךָתיָחִמי ְציֵדִו
  

Á˜  
                                  יָתִרן ָּכהֹו ְּבְךיָאִרְבַהֶאֶמׁש ְל

                        אָתֵרר ֵּבֶׁשיר ֲאִציר ָחִבְּדר ַחְבִמ
        אָתיץ ֵּבֵרִציר ְוִצ ָחמֹוַהּיֹום ְּכ

                     יָתִרר ָּכֶׁשר ֲאֹוּב ַּבָךְמְצֶאת ַע
                              .יָתִרָכל ָּכֲאה ַמָּמִר ְוׁשּגּו
  

Ë˜  
  ָךיקּוִּסַיה ְוָלְע ַנְךָמֶמׁש ְׁשֶא
              קּוָּׁשים ִיִבֲה אֹוְךָדָי ְויָךִּפ

  קּוָּׁשים ִיִאְנֹוים ׂשִצלּוַהּיֹום ֲח
                                  ָךיקּוִּׁשַים ְוָּבְרק ַחַרט ְּבַהְלִי

  .ָךיקּוִּׁשַי ְוָךיפּוִצ ְיׁשי רֹוֵמ
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È˜  
  יָךֶּצ ִנחּוְרְפת ִיל ֵעָכֶאֶמׁש ְּב

  ָתֹוּל ַּדָךְמָלי עֹוֵנל ְּבָּכל ַע
                       ָתֹוּלי ַּדֳעִנית ָהִּתְחַתַהּיֹום ְּב

                               יָךֶּצל ִנַגל ְות ֵּתַתַחח ְלַׁשָּת
  .יָךֶּצ ִניםִמֲחים לֹוִצִנ ְכּוּבְרִי

  
‡È˜  

  ָּתְבה ַׁשָבּוׁש ְּבַחיו רּוֵלֶאֶמׁש ְׁש
  ָּתְלַאְגן ִנָמי ְזֵרְקת ִמאֹוְצֹוּמִמ
  ָּתְלַאְגז ִנבּו ְּבׁשֶפל ֶנעּוּיֹום ְּגַה
               ָּתְבם ַׂשים ֲאֶׁשר ָּבִמב ָירֹוה ְלֶּכְבִּת
                                 .ָּתְבת ַׁשנֹוֹוא ֲעֵלת ָמכּוְּזק ִמֵר
  

·È˜  
  רֶבי ָּכל ֶעֵלם ֱאר ֵׁשֵּבַעֶאֶמׁש ְּת

  ָךֶצְרר ַאבּור ֲעבּוְע ַּבּוׁשְרְדך ִיָל
                              ָךֶׂשְרי ַעִרם ְּפ ַּגרַעֵּב ְיְךָרֹוׁש

  רֶבה ֶאֶלְעַמב ּוָביר ֵלִבַהּיֹום ֲא
  .רֶבר ֶאֶבֶאה ְלָרְביֹום ֶעל ְלֹוּפִּת
  

‚È˜  
                   רָעָׂשַהט חּוא ְוְוי ָׁשֵלְבַחֶאֶמׁש ְּב

   ָּתְרַעים ָׁשִרֲעת צֹונֹוֹוֲעָּכל ַה
  ָּתְרַע ָׁשָךְׁשְפה ַנָררּוֲע ַׁשדַע

  רָעַׁשי ַהֵרֲעֹוים ׁשיִרִעַהּיֹום ְׂש
                 .רַעָׂש ָךרּוֲעְסים ִייִרִעְּצם ַהֵה
  

„È˜  
  ַחיץ ּכִֹּמַאא ְוָבץ ָצלּוֶאֶמׁש ֲח

  ָּתְצַלְחז ֶנעֹו ְּביָךֶצָלר ֲחזֹוְאֶל
                        ָּתְצַלְח ֶנגנּוֲעַתְביר ּוִב ְּגׁשֵלחֹו

     ַחר קֹוַסְאַמב ְּבץ ָּכל טּולּוַהּיֹום ֲח
  .ַחֹוּכ ַהמֹו ְּכׁשלּום ָקַג ְוׁשלּוָח
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ÂË˜  
  ָּתְלַמים ָּגִמֲחַרי ָהֵדֶאֶמׁש ְׂש

  דֶסת ֶחַבְהַאה ְלֶוְל ַּתׁשָרא ְלי לִֹּכ
  דֶסת ֶחַּוַהה ְבֶוְלי ִתִכ ֲהתֹואֹו

  ָּתְלַמי ָּגִר ְּפיׁשִבת הֹוֵעַהּיֹום ְּב
  .ָּתְלַמר ָּגֶׁשֲא) יׁשִבֹום ּתַגְו(ט קֹוְלִּת
  

ÂÈ˜  
           ָּתְלַּכְׂשִהד הֹוים ְּבִר ָהְךָמֶאֶמׁש ְׁש

  ַחֵרֹויץ ּפִצים ְּכִר ָהאׁשרֹיץ ְּבִצְכּו
  ַחֵרֹויץ ּפִצים ְּכִר ָהאׁשרֹ ְּביׂשִׂשָּת

  ָּתְלַּכְׁשי ִהִרים ְּפִרָעְרַעַהּיֹום ְּכ
  .ָּתְלַּכְסה ִהׂשֹים ֲעִרה ָעֶׂשֲעי ַמִּכ
  

ÊÈ˜  
                  ָּתְרים ַׂשִמָרם ְּכים ַּגִאֵגֶאֶמׁש ְּכ

  עּוָגְפ ִיָךים ְּביִׁש ִאדּוְק ִיְךָל
                  עּוָגְפ ִיָך ְּביםִּׁשִאד קֹוַהּיֹום ְי

  ָּתְרים ַׂשִמָרל ְּכֵב ָאְךתֹוֶאֶמׁש ְּב
            .ָּתְרַׁשים ִמָרל ֲחֵבן ָאזֹוַהּיֹום ֲח

  
ÁÈ˜  

  לֶסֶּכי ַהֵלה ֲעיָמת ִּפֹוׂשֶאֶמׁש ֲע
  ָּתְקַת ָעָךְנְמן ָׁשזֹוָרר ְוָׂשְבּו

                             ָּתְקַת ָעָךֲחן ּכֹזֹוָרְּבַהּיֹום 
  לֶסר ֶּכֶבֶׁשל ְּבה כֶֹּפַצֶאֶמׁש ְּת
                .לֶס ֶּכרֶבֶׁשל ְּבה חֹוֶּפצּוַהּיֹום ְּת

  
ËÈ˜  

  ָּתְכַס ָנָךְתָמל חֹוֵח ְבֶאֶמׁש
  ַעדּו ָיָךְּמיל ַעד ֵחדּוְּגל  ַעאׁשרֹ

                     ַעדּוי ָיִלֲחיל ַּבד ִחדּוַהּיֹום ְּג
                              ָּתְכַס ָנָךן ְלת ַיִיַמֶאֶמׁש ֲח
  .ָּתְכַסת ָנסּוב ְלּוׁשְכת ַעַמַהּיֹום ֲח
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Î˜  
  רֶתת ֶיַצְעַכה ּוֶרין מֹוִדֶאֶמׁש ְּב

             ָתֵיְהב ִנֹוׁשֲחה ַתֶרמֹויל ְּכִעמֹו
                        ָתֵיְהף ִנַאה ְּבֶרֵבן מֹוַהּיֹום ְּכ
  רֶתל ֶיץ ַעֵחה ְּבֶרז מֹועֹוֶאֶמׁש ְּב
  .רֶתם ֶיּוי ׁשִלה ְּבֶרי מֹוִנַהּיֹום ֳע

  
‡Î˜  

  אָתֵׂשג ִננּוֲעי ַּתּוּתִפֶאֶמׁש ְּב
  יָךֶּפל ִסֵצף ְּבֵפתֹוְסִמט ּוֵקָׁש

              יָךֶּפא ִסלֹל ְמַע ַרתְמַרַהּיֹום 
  אָתֵׂש ִנָךְּדְמב ָחי ָעֵלֶאֶמׁש ֲע
  .אָתֵׂשה ִנָטֲהת לֹוֵאְׂשַמַהּיֹום ְּב

  
·Î˜  

  יָתִנא ָעְוָׁשר ְוֶקר ֶׁשַבֶאֶמׁש ְּד
  ַחחֹוג ָּבָדם ְּכי ָעֵּיִנד ֲעצּוָל

  ַחי חֹוֵׁשְקמֹום ְּבָעְפי ִנִהַהּיֹום ְּת
     יָתִני ָעִנֳעל ָּבל ָּדָכֶאֶמׁש ְל
  .יָתִני ָעִהי ְנִנל אֹוקֹוַהּיֹום ְּב

  
‚Î˜  

                    יָךֶדַּבי ֵגֲהג ַלַעַלֶאֶמׁש ְּב
  כּון ָסֶמֶׁשת ְּכקֹוָלְקַלי ֲחֵרְתִס

  כּו ָסׁשי גּוֵקְּל ַחְךָּכֻסַהּיֹום ְל
  יָךֶּד ַּבחּוְרד ָּפל ַצָכֶאֶמׁש ְל

  .יָךֶּדש ַּבבּו ְלָךֶדַבּיֹום ְלַה
  

„Î˜  
  ףֶלים ֶאִׁשָנב ֲאא ֵלֵרָיֶאֶמׁש ְּת

  יָתִׁשט ָנבֹול ֲעית ַעִּבְרַתם ְּבי ָבִּכ
                      יָתִּׁשִנ רּוְבם ָעִיַמַהּיֹום ְּכ
  ףֶלים ֶאיִרִבת ֲאַּיי ַחֵלֶאֶמׁש ֲע
  .ףֶלֶאיר ָוִעה ְּבָּי ַחמֹוַהּיֹום ְּכ
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‰Î˜  
  יָךֶּל ַגלּוְלֹול ּגָּגְלַג ְלֶאֶמׁש

  יָתִלד ָּגדֹוְנל ַּבָּגְלַגַהּיֹום ְּכ
                 יָתִּלר ִּגַקת ְיַלֹויל ּגִלֶאֶמׁש ְּכ

  יָךֶלל ָּגַל ְּגְךיָל ִּגׂשֹוׂשה ְמָּבְרִה
  .יָךֶלל ָּגַל ְּגְךיָלן ִּגֵבַהּיֹום ְל

  
ÂÎ˜  

  סֶרֶחר ָהאֹוה ְויָמיל ִּכִסֶאֶמׁש ְּכ
           רּוָה ָנרּוֲה ַמְךָקֶחְׁש ְלםָראֹו

           רּוָה ָנרּוֲהַהּיֹום ְלֶחְׁשָּכְך ַמ
  ׁשֶרם ֶחֵּלִאם ְּכֵמי דֹוִהַהּיֹום ְּת
  .ׁשֶרי ֶחֵלְבִנב ְלָׁשְחי ֶנִהַהּיֹום ְּת

  
ÊÎ˜  

  ַעֵרֹות ּפֶמר ֱאָסת מּוַצֶאֶמׁש ֲע
  ָּתְרה ַסָרָסק ְּבֶדיב ֶצִתָּכל ְנִמ

  ָּתְר ַסיָךֶׂשֲען ַמחֹוְרִסַהּיֹום ְּב
  ַעֵרֹול ּפבּוְז ַהְךָמלּוַהּיֹום ֲע
              .ַעֵרי פֹוִה ְּתְךָבר חֹוַטַהּיֹום ְׁש

  
ÁÎ˜  

  קּוָצ יּוָךיְתת ֵּבדֹוסֹוֶאֶמׁש ְי
  ח                  ַציר ֶנִמָׁשם ְּכצּור ָעצּום ְּבֶהָל

  חַציר ֶנִמָׁשם ְּבצּוי ָעִהַהּיֹום ְּת
  קּוָצק יּוצּו ְּביָךֶמָצַהּיֹום ֲע
  .קּוָצ יּוׁשגּוק ְור ָּדָפָעַהּיֹום ְל

  
ËÎ˜  

  יַחִׂשיג ָוִׂשל ְּבָמה ָעֶזֱחה ֶּתּפֹ
  ָּתְׁשַל ָחָךְלָרת גֹוַנ ְמְךה ָלּפֹ
  ָּתְׁשַלל ָחַבץ ֲארּוא ָתלֹץ ְורּוָּת
  יַחר ִׂשן ַמָנֲאק ַׁשן ַרָנֲאא ַׁשלֹ
  .יַחת ִׂשַנִגר ְּכצּוא ָנלֹר ְוצּוָנ
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Ï˜  
          רַעם ָיל ַּגַג ְיְךָאְט ֶחיׁשִא ְויׁשה ִאּפֹ
                             יצּוִל ָיָךְּדְעיִצים ַּבִלְמין ה ֵאּפֹ
  יצּוִל ָיצּוְצלֹוְת ִיָךְרְבל ִׁשַע
  רַע ָיתֹוָמר ֲחַעב ַידֹו ְּכיׁש ִאיׁשִא
  .רַעף ָים צּוקֹו ְמתֹוָררֹו ְמְךֶפֶׁש
  

‡Ï˜  
                  רּוים זֹוִעָׁש ְרׁשֶנל עֹוָּכה ְלפֹה ּפֹ
                             מּוָח ָלמּוֲעים ָטִאָתת ְּפי ַכִּכ
  מּוָח ָלבּוֲהם ָריֶהֵרְּסַיְמִּב
  רּור זֹוזֹוָמה ּוָלְחָכל ַמן ְּבל ֵּכַע
                   .רּו זֹוא לֹּוׁשְבא חּו לֹאּוְּפְרא ִנלֹ
  

·Ï˜  
  רּוָּכְׁשת ִנרּוֲחַׁש ַהיןֵיה ְבָּמַּכ
  לּוָׁשים ָמִרֲעֹום ּבָלְכִׂשר ְּבֶׁשְאַו
  לּוָׁשל ָמֹוׁשה ָמֶּתְפים ָּתִרְמאֹוָה
             רּוָּכְׂשין ִנִדְבה ם ּפָֹרָכי ְׂשר ִּכּוׁש
  .רּוָּכְסים ִנִמֲחַרי ָהֵרֲעה ַׁשּפֹ
  

‚Ï˜  
  ַחֵדד קֹוקֹוה ְי ּפֹׁשה ֵאָלְכ אֹוׁשֵא
                    תּוָמְצ ִנבּוְרת זֹוֹוׁשָפְּנ ַהֹוּב
                       תּוָּצ ִירּוֲעְבים ִיִמָצֲע ָהֹוּב
  ַחֵתיל רֹוִדיו ְּבָל ֵאְךַרֱעא ֶנלֹ

  .ַחֵקה רֹוֵׂשֲעח ַמַקרֹום ְּב ַגאֹו
  

„Ï˜  
  הֶּלת ֵארֹודֹוְּמים ַלִרדֹוה ְמָעְבִׁש
                  ילּוִהְב ַיׁשנֹוב ֱאם ֵלָתמּוה ְדֶאְרַמ
  ילּוִכר ָיֶׁשם ֲאָתילֹוִח ְמּוּבַר

  אֶלם ֵּתָרָפְּסה ִמָבָׁשֲחָּכל ַמ
               .אֶליא ֶּפִלְפַתם ְוֵמתֹוְׁשִתם ְוֹוּׁשִּת
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‰Ï˜  
  םִיין ַמק ֵאֵרר ְוֹום ּבָלכּון ְלֹואׁשִר
  רַהת סֹוַחַׁשר ְוֹוּבד ִמאֹק ְממֹוָע
  רַהזֹום ין ָׁשֵאה ְוָמּוי ּדֵנְּכְׁש ִמֹוּב
  םִיַלְגי ַרֵלֲחים זֹוִׁשָחה ְנָמָׁש
                        .יםָּנים ִׁשִקְרחֹוים ַהִכְׁשנֹוַה
  

ÂÏ˜  
  ץֶרָא ָּבׁשנֹוֱאים ֶלִּתַפְּמ ַהֹוּב
  ע ַׁשי ֶרֵקְסִעים ְּבִרסּוַסְרים ְּכִׁשָח
            עַׁשֶּפי ַהֵמֲעם נֹוָדָאים ְלִאְרַמ
  ץֶרֶּקַהת ֵעה ְוָעם ָריֹון ְּבֵכָא
  .ץֶרֶחר ָהַזיו ְּגָלים ָעִדְקֹום ּפֵה
  

ÊÏ˜  
  םִיָּפר ַאַצה ְקר ּפֵֹרֹוׁשר ְיֵרצֹו
  דֶרָּו ַהמֹוא ְּכם הּודֹוָאץ ְומּוָח
  דֶרי ָמֵעְׁשִרין ְּבד ִּדֵקפֹוד ְלָקְפִנ
  םִיַמן ָׁשדֹוי ֲאֵנְפים ִלִלְלַפְמַה
  .םִיַתָפַבְּׂשם ּויֶהל ִּפַבֲהק ֵּבַר
  

ÁÏ˜  
                      ּוׁשָרְג ִנמּוְמֹוה ׁשָּמַׁשה ְלָמָׁש
  י                               ִפֹוי ׁשִתְלִבט ּוֵקְׁשי ַהִלם ְּבָיַּכ
  י              ִפי ּדֹוֵרְבִדם ְּביֶהים ִּפִלְּבַנְמַה
                  ּוׁשָדְקר ִנֶׁשם ֲאָתי ָּדֵרְּבְדף ִמַא
  .ּוׁשָּגְפ ִנּואְמְטת ִנלּוְבִנה ְבֵנִה
  

ËÏ˜  
  םַעם ָּפֶלהֹום ְּכג ָׁשֵרְטַקק ְמֵרֹוׁש
  ׁשַעַרל ָהקֹו ְכגֹורּוְטִק ְבלֹוקֹו
  ׂש                    ָעָּכ ַבקּוְרְזים ִנִרָבְּדל ַהַע
  םַען ַטַּבְרָק ְוה לֹוָחְנִמה ְלֶצְרִי
  .םַעים ָזִעְזַיף ְוַאה ָהֶרֱחם ֶיָּב
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Ó˜  
  ַעֵרל ָהקֹו ְּבּוּכְב ִיקּוֲעְזה ִיּפֹ

  יקּוִסְפל ִהחֹוה ְבָרֹור ּתֶׁשים ֲאִרמֹו
  יקּוִחְרר ִהַקד ְיים הֹוִמָכן ֲח ִמאֹו

  ַעי ֵרֵזבֹור ּוּוּבי ִצֵבְזם עֹוַג
  .ַעֵמֹוא ׁשלֹש ְוֵרי ֵחֵלְּלַקְמּו
  

‡Ó˜  
                 ה ָמה ָרָלָלְּית ַהיַרִעְמד ם ַיָׁש
                     תֶרֶפית ֵמִריא ְבים ִהִננּות ְזֶׁשֵא
  תֶרֶפר חֹובֹוים ּות ִּפיַרִצ ְּפיָהִּפ
                       הָּמה ָׁשר ֶזֵאר ְּבֶבי ֶּגֵדֲעְצין ִמֵּב
  .הָּמל ָׁשַפָנ ְונּוֶּסַכא ְים לִֹא
  

·Ó˜  
                   תַחה ָׁשָיִנְּׁש ַההָרדֹוְּמַהם ֵׁש
  ץֶפם ֶנֶרֶזה ְו ָּבׁשֶפֶנת ְלֵחְׁשַה
  ץֶפית ֶחִחְׁשַהק ְל ַריָהֶבְׁש יֹולֶא
     ת ַחַּדל ִנבּוְּז ִמׁשֶפֶנז ְּבחֹוְאֶל
  .תַחָתֹו ּפחּוְּתְפים ִיִּדַד ְצׁשלֹוְׁשִל
  

‚Ó˜  
  ׁש       ַחי ַּכֵבְהַליא ְוה ִהָקרֹו ְיּהָּׁשִא
  תַעַבה נֹוָנֲעת ַלַררֹות ְמַּפִט
  תַעַּבס ֻקכֹות ְוֶור ָמַמץ ּוָצָח
  ׁשַחי ַליֵׁשִאם ְוָעְלִּבת מֹוֲּמם ִׁשָׁש
            .ׁשַחי ָנֵמְסקֹוים ְוִפים ָסִפַכְּׁשְמּו
  

„Ó˜  
     םִיַמָׁשם ֵׁשר ְלא ַׂשר לֶֹׁשר ֲאם ַׂשָׁש
            ַחֵמית ָׂשִמֲעל ַהֶׁשֶכ ְּברֶׁשֲאַו

  ַחֵנ זֹוְךלֹוֲהת ֵמֶסֶנית ְּכ ֵּבאֹו
  םִיַמא יֹולֹם ְוא יֹו לֹיְךִרֲאם ַיָׁש
  .םִיָנְפא ָחלֹ ְמׁשת ָרַחרּוֲאל ֵכאֹו
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 ‰Ó˜  
  יתּוִצ ָיׁשֵאיר ְוִּס ַהתּוְּפְׁשם ִיָׁש
  תַחַל ָקְךתֹור ְּבָׂש ָבמֹויד ְּכִנָל
  תַחַתי רֹוִחע ְסַרת ֶזַמֲה זֹוְךֹוּת

  יתּוִחְׁשיק ַיִרם ְלָּכְרר ַּדֶׁשם ֲאָתאֹו
  .יתּוִמ ָיחּוְצְרם ִייֶהֵנת ְּבי ֶאִּכ
  

ÂÓ˜  
  יִרֶּמי ַהֵנת ָּכל ְּבֶא טּוְּפְׁשם ִיָׁש
  הָרָסְאר ֶנֶׁשה ֲאָּוְרים ֶעִלֲעֹוּבַה
                      הָרים ָסִבָנֲע ָלתֹוָוֲאַּת יׁשִא
                 יִרת ֶקַאְמטּו ְבהּוידּוִנ ְיהֶּלֵא
  .יִראת ֶּפֵׂשָלף ְוָנת ָעֹוׂשֲעא ַללֹ
  

ÊÓ˜  
  ימּוִרר ֵהֶׁשים ֲאִד ֵזדּוְּפְסם ִיָׁש
                הּוּוּכא ִהלֹ ְויׁשת ִאֹוּכַהם ְלָּדַי

                                              הּוּזּות ִּבֵע ְבדּוָּבכּוי ְיִכ אֹו
  ימּוִלְכין ַיִדר ְּבֵבי ָחֵני ְפ ִכאֹו

                     .ימּוִׂשה ָיָלֳהים ָּתִמָכת ֲחמֹוְבּו
  

ÁÓ˜  
  ף ֶרת ָּגַאְלֶחו ְכה זָֹרדֹות ְמַאְמטּו
             יַחִרְסת ַיֵמ ְכּהץ ָּבַקּוׁשְמ יַחֵר

                           יַחִרְצר ַיַּמה ְּבע ָּבָקשּוְּמָּכל ַה
  ףא ָתֶריק לִֹזֲח ַתֹוע ּבַרם ְלי ָׁשִּכ
  .ףֶרָטים ַלִגֲאֹוים ׁשיִרִפְּכד ַהַי

  
ËÓ˜  

  רֶבֶּׁשם ַהקֹוא ְמי הּויִׁשִלר ְׁשדֹוָמ
  מּוָּתים ִיִעְׁשֹו ּפ בֹומֹוה ְׁשָמּוּד
  מּוָּד ִימּוְּדן ִיֶבֶאה ְכָמָׁש
  רֶבי ָּכל ֵעֵל ֱאֹוים ּבִרָעי ְׁשֵחְתִּפ
   .רֶבֶּגי ַהֵדֲעְצּור ִמׁשָלד ְוצּוָל
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Ô˜  
  ַחל ּכֵֹּבַחְּמל ַהֵּבַקם ְיָׁשִמ
  רּוָזְגל ִנבּוְזת ַּברֹוֵזי ְּגֵקְתִּפ
             ּורָבחּור ת ובֹוַחי ַׁשֵרְטֹו ׁשֹוּב
  ַחטֹו ָׁשחּוְטְׁשם ִיֶרֶחד ְּבצּוָל
                                     .ַחי מֹוֵרֵסה ֲחָלְוי ַעֵנת ְּבֹוׁשְפַנ
  

‡�˜  
  ינּוִדי ָיִרֳחה ָביָמֵחף ְום ַאָׁש
  םֶרי ֶחֵזבֹוה ּוָרי תֹוֵלץ ֲעָּלַל

  םֶרף ֶזֶטֶׁשם ְּב ָׁשְךֵסְכַס ְמַחרּו
  ינּוִׁשְלים ַיִרְסֹוּמד ַלאֹיק ְמִעָי
                      .ינּוִטְׂשע ַיָרן ְּבֹוׁש ָליֵלֲעְלַּבּו
  

·�˜  
  ַחי רּוֵסָגן ְלרֹוי ָחֵׂשְגם נֹוָׁש
           ם ַיִּגיסּוָבְּבה ִלָכָלֲהַּבֶׁש
  יחּוִרְס ַיכּוְׁשְנן ִיעֹוְפִצה ְכָמָׁש
  ַחנּום ָיָׁש ְוְךֶׁשי ֶנֵחְקת לֹוֶא
  .ַחי רּוֵרְבִד ְּבתֹוָּלִפיק ְּתִסְפַמ
  

‚�˜  
  יַעִׁשְר ַמיׁשִאת ְּכָּדר ַּבֶׁשה ֲאָמָׁש
  ןֶמת אֹוכֹוְלִהא ְכה לֶֹּלַגים ְיִנָּפ
  ןֶמֹוּדי ַכִהן ְיֵמת ָאנֹוז ֲעם ָּבָׁש
  יַעִדא יֹולֹה ְוָוְרה ֶעֶזֱח ֶיאֹו
  .יַעִרְכית ַיִמה ֲעָבף חֹוַכי ְל ִּכאֹו
  

„�˜  
  ַעֵדֹוף ּגַא ְּבַחד רּומֹוֲעם ַיָׁש
                  יַחִמְצ ַיתֵער ְּבחּוי ָּבֵמס ְיַרְגִי
  יַחִרְפא ַילֹו ְופְֹרף ָחַרֱחי ֶיִּכ
  ַעֵּגַּתְׁשִמא ְכ הּונֹוְטָקן ְּבַעַי
  .ַעֵׁשא פֹולֹאי ְוָּכא ַזהּות ְומּוָי
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‰�˜  
  ת   ֶקֶּלי ַדִלל ֳחה ַעֶנמּוְּמַהם ָׁש
     ת     ֶפֶחָּׁשַהת ְוַחַּדַקר ְוימּוִס
  ת ֶפֶטר קֹוֶׁשה ֲאָרָּכְסַאד ְלם ַיָׁש
  תֶקיֶנ ֵממֹוה ְּכֶמְדים ִּתִלְלעֹוָל
  .תֶקֶניא חֹוִהם ְו ֵאָהבּוְׁשְחם ַיֵה
  

Â�˜  
  תֶבֶּצה ַעָאְלה ָמָמָׁשְנה ַהּפֹ
  הָחה ָנָחָנֲהה ַוָחָנת ֲאַּבַר
  הָחה ָׁשָכבּוְּמי ַהֵכְבִנק ְּבי ַרִּכ
  תֶבֶרי ָצֵבְרים זֹוִפָרב ְׂשַרְׁשִל
    .תֶבֶׁשם ַהקֹול ְמה ֶאֶּזִמה ּוֶּזִמ
  

Ê�˜  
  ׁשֶפי ֶרֵׁשקּו ְיּהית ָּביִעִבת ְרַחַּפ
                   רֶמחֹוץ ָובֹון ּוֵו ָייטִטְכא י הּוִּכ
  רֶמחֹוד ָוֵנה ְכָצי ִבִחיט ְסִטְבַע
  ׁשֶפֶני ַהֵלה ֲעָבי חֹוֵלֲעם ַּבָׁש
  .ׂשֶפֵחׂשּו ָּבְּפְח ֶניָהֶׂשֲעַמת ֵע
  

Á�˜  
  עַגה ֶנָיָהג ְוֶנ עְֹךָּפֱהם ֶנָׁש
  ת               ַעַר ָצמֹור ְׁשֵח ָאהּוְּנץ ִמָצ
  ת                ַעי ַדֵכבּום ְנֶכ ָלרּוְמָּׁשִה
  עַגים ָּכל ֶרִרְר צֹוםיֶכֵלם ֲעי ָׂשִּכ
  .עַגֶפְלי ּוִרל ְקם ֶאֶכְבַב ְלְךפֹוְהַל
  

Ë�˜  
  ַחנֹום ָמיֹור ְּבַסְחר ֶיֶׁשן ֲאָחְלֻׁש
  תֶצֶרר חֹורֹוֱאם ֶלָנֹוׁשיו ְלָלָע
  תֶצֶרְמד ִנאֹה ְמה ָמָלָלת ְקַלָא
  ַחֹוׁשר ָיֶׁשב ֲא טֹוְךַאְלַמח ְלַרְכיּו
                .ַחּכֹר ַסְחֶין ְוֵמת ָאנֹוֲעם ַלַּג
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Ò˜  
  ַחֵזְרי ַמֵרְרם עֹוי יֹוֵרְרם אֹוָׁש
  רֶקֶעי ָהֵדת ֲערֹוְכר ִלקֹוֲעק ַלַר
  רֶקת ֶׁשַלָאל ְּבֵּלַקְתִמע ּוַּבְׁשִנ
  ַחֵרי צֹוִהה ְיָכי ָכִהה ְיָכָּכ
  .ַחֵמב ָׂשֵלן ְּבתֹוָלַק ֲעׁשָחָנ
  

‡Ò˜  
      קַחד ַׁשה ַעֶלֲעים ַייִרִׁשד ֲעם ֵהָׁש
  יבּוִהְרר ִהֶׁשת ֲאזֹות ַענֹות ֲעַחַּת

  יבּוִׁשא ֵהלֹן ְוֹוּכְׁשי ַמֵטְב עֹואֹו
                 קַחָּדת ַהֵעל ְּבים ַּדִמְּיַקא ְמ לֹאֹו
  .קַחַׁשְכי ּוִלְּדר ִמ ַממֹום ְּכם ֵהָׁש
  

·Ò˜  
                  יתּוִחְׁשים ִהִדֲחֹום ׁשים ָּדִטֲחם סֹוָׁש
  קֶדֵחץ ָוקֹום ְּכָנמֹוָמ ְּביְךִׁשָל
  ק ֶדֶּצַהיב ִתח ְנַרים אֹוִכְסְכַסְמּו

            יתּוִמְצ ַייןִדה ְבָלְוַעי ֵטְפֹום ׁשָׁש
  .יתּוִרְכד ַיַעם ְוָׁשְפ ַנרּוְזְג ִידַע
  

‚Ò˜  
               יתּוִסת ָינּוְּזים ַלִּתַפה ְמָּמָׁש
               רֶכֶׂש ַהְךתֹוג ְּבַּדים ַּכִרֲעֹוב ּבֵל
  רֶכי ֶניֵלִלם ֱאָמְׁשים ּוִרְּכַנְתִמ
  יתּוִׁשת ָימּוה ְדָנית זֹוִׁשן ְּכי ֵכִּכ
              .יתּוִצד ָיקֹוְּיַּב יׁשב ִאַבי ְלד ִּכַע
  

„Ò˜  
               םַען ַטינּוִדע ְיַר ָובטֹוה ְלָּמָׁש
  נּוכֹוב ָנטֹוים ְלִב טֹוטּוְלָּמִי
   נּוֹוּדם ִנָלֳעת ָּפַעְׁשִרר ְּבְאֶׁשַו

  םַעד ַּפעֹוְצִלס ְונּו ָללּוְכא יּולֹ
               .םַעָזל ַהַחר ְוַעְז ִמעַטד ְמי עֹוִּכ
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‰Ò˜  
  אּוָרְקל ִיאֹוה ְׁשית ָליִׁשִמ ֲחהיָרִד
  לֶבת ֶאַחְנַאר ְוֶבת ֶׁשַקֲע ַזּהָּב
  לֶבת ֶחַזחּוֲאים ַלִמָרל ֲחעֹוְׁשִמ
  אּוים ָּבִנָדל ְמי ּכֹיֵרִעם ְמָּׁשִמ
  .אּוָבְצ ִימֹוה ְׁשיָבר ֵאֶׁשר ֲאל ַצַע
  

ÂÒ˜  
  עּוָצְבר ִיֶׁשד ֲאֵדֹות ׁשנֹוֲחה ַמּפֹ
  בֶרֶחי ַהֵטֲהם ַלים ִעִטֲהלֹוַה
  בֶרה ֶתָמהּול ְמב ֶׁשָעָרן ְורֹוְסִח
  עּוָגְפד ִנֹוׁשן ְוָפה ָכֵנֲחם ַמִא
  .עּוָּבְׂשא ִילֹים ְויִׁש ִאלּואְכז יָֹא
  

ÊÒ˜  
   בּוָאְדא ִילֹב ְו ָכל טֹורּוְסְחא ַילֹ
  דֶסת ֶחילּוִמר ְּגַכְׂשי ִּבַזל ֲאם ֵאַע
  דֶסת ֶחַצְמִׁשם ְלֶהה ָלֶיְה ִיְךַא
  בּוָהְאים ֶיִמֲחים ַרִמאּוז ְלם ָאִא
  .בּוָעְרם ִיֵהה ְוָמ ֵהבּוֲהְרי ִיִּכ
  

ÁÒ˜  
  בֶרה ֶקָּתְבַצ ְוְךֵרה ָיָלְפת ָנֵע

  רֶפֵּסר ַּבַמֱאֶנ ֶׁשמֹוה ְּכָטסֹו
  רֶפא ֶאָרקֹור ְמר ָצֵרעֹוה ְיֶּזִמ
  בֶרי ֶעֵבֵאים ְזִבָרעֹוה ְמם ּפַֹּג
  .בֶרֶעם ָּבַגם ְויֹוים ַּבִבְראֹוָה
  

ËÒ˜  
               ַחנּו ָּתילִחם ְּבה ָׁשָמָׁשְּנָּכל ַה

  לַעא ַתל לֹאֹוה ְׁשָּתְדי ִרֵרֲחי ַאִּכ
                                    לַעי ָמֵהלֱֹא ֵמהָאנּוה ְׂשֵּנִה
  ַחכּות ָׁשֵמד ּוֵבי אֹוִלְּכיא ַכִה
  .ַחת רּוַבצּוֲעה ַוָבזּוה ֲעָׁשִא
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Ú˜  
  ר                      ֶבֶּדם ַהקֹוי ְמִּׁשר ִׁשמֹוֲהַּמַה
  תֶוָּמר ַלֶׁשות ֲאּפֹש ִטלֹוס ְׁש כֹוֹוּב
  ת               ֶוָמְל ַצמֹוא ְׁשים הּוִבָצר ֲעבּוָח
        רֶבת ֶׁשבּורֹוע ֲחַּבְרת ַאדֹוְמ עֹוֹוּב
  .רֶבית ֶחי ֵּבֵנְיְדת ִמאֹורּוְּקן ַהֵה

  
‡Ú˜  

   רּוָרעֹוְתִים ְוָׁש ִממּוְמקֹוְתִי
                       יִת ֶּפיםִּתַפְּמת ַהּיֹוִמְרת חֹוּכֹ
  יִתֶׁשל ָוַכֲאת ַמגֹונּוֲעל ַּתַע
              רּוָבים חּוִבֲהאֹוים ִעֵר ְּכיׁשִאַל
                   .רּוָּתְעים ֶנִאְנֹוׂשת יקֹוִׁשן ְנף ֵהַא
  

·Ú˜  
             תּורּור ָיֶׁשם ֲאים ָׁשִר ֲאֵחׁשן ֵיֵּכ
                                     יִפי ּדֹוֵרחּוב ְּבי ֵלֵר ֲחֵסרַחַא
  יִפי יֹויֵנִמם ְּבָמְצים ַעִלְּסְלַסְמַה
  רּוּוׁשת ָימּו ְדם אֹוֶלֶצים ְּבִּתְפִנ
                  .רּוסּו ָיכּוְלְׁשן יּומֹוְלַצן ְלֵכָל
  

‚Ú˜  
  םִייָנה ֵעַבל ְּגב ֶאי ֵלִכם ֳּדָׁשִמ
  ַחנּוי ָיִל ְּבהּוֵאבֹוְּתה ָעָר
  ַחית רּוַיִפ ְכין אֹויִקִזת ְנֹוּוַה
  ם    ִיַּכְריק ִּבִפס ּוֵמב ָנֵלא ְבֶּכְדִי
                              .םִיָנְתה ְּבָכל ָמָלָחְלַחד ְוַעַר
  

„Ú˜  
                        ץֶרית ֶאִּתְחַתא ְבי הּויִעִבר ְׁשדֹוָמ

  דּוָר יּולּוְּפְׁשם יּור ָׁשֶׁשֲאי ַלאֹו
  דּוָב ָאתּוְרְכד ִני ַעֵדֲעי ַלִּכ
  ץ                            ֶרֶׁש ַכׂשּוְמְרם ִי ָׁשלּוֲחְזם ִיָׁש
  .ץֶרית ֶחִלְכַתן ְורֹוית ָחִרֲחם ַאָׁש
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‰Ú˜  
                        תַחַּל ַקְךתֹו ְּברָׂשי ָּבֵלֱא מּוְדִי

  ַעת ֵרֶׁשֵאה ְוָּדי ִנֵלֲעֹום ּבָׁש
  ַעֵרים ָהִדְּמַלְמים ַהִעְׁשֹום ּפַּג

  ת ָחַלי קֹוִכם ֲהָׁשְפי ַנֵלם ֲעם ָׁשָׁש
  .תַחָתא רֹוָמֲהת זֹויַלִחת ְזַמְרִז
  

ÂÚ˜  
  ה ָכָּפְׁשם ִנָׁשא ְוה הּוָרֵדי ְקֵלּוׁש
  הָלְעי ַמֵרדֹות ָּכל ְמַאְלֶחת ְוַאְמטּו
  הָלָעְגה ִנָחְרְסף ִנינּוִטה ְּבָמָׁש
  הָכָפר ָהצּוף ְלֶרר עֹוֶׁש ֲאׁשֶפֶנ
  .הָכָכא ָׁשלֹה ְוָתָעָרה ְבָדָנ
  

ÊÚ˜  
  חּוָוְרט ִיַעה ְמָמר ָׁשֶׁש ֲאׁש ֵיְךַא
  ׁשֶדת קָֹּבַׁש ְּבׁשֵאה ָהָעְקת ָׁשֵע

  ׁשֶדי חֹואֵׁשָרד ְוֵעי מֹוֵמ ָּכל ְיאֹו
  חּוא ָנם לֹלּוְּלים ִחִעָׁשק ְר ַרְךַא
  .ּוחָנְז ִנחּוְּכְׁשם ִנָלעֹום ְלי ָׁשִּכ
  

ÁÚ˜  
  ד                          ֶגד ֶּבֵגבֹול ּות ַעָּונֹוְּכְׁשל ִמֶא
               אּוָרְקן ִנֵכם ְות ֵהרֹומּוי ְּתֵליְכֵה
            אּוָרְבל ִנבּוְּזם ַּבָּדְגֶנן ְלַעַי

  דֶגי ֶמֵנַדֲעי ַמיֵרִבה ְדָעְבִׁש
                       .דֶגֶּנ ִמנּוֲחים ַייִמִמְּתם ַהָׁש
  

ËÚ˜  
  רֶת ֶכירּוִטֲעם ַיאָׁשרֹה ְלָמָׁש
  רַהר זֹוֶפֶׁשד ְוף הֹוַסמּור ְּבֶתֶּכ

  רַהי טֹוֵזְנִגן ְּבפּום ָצָלֱער ֶנאֹו
  ר                ֶתל ֶיה ַעָנְנֹוִהים ּכלֹד ֱאם ַיָׁש
           .רֶתֶּסם ַבָׂשם ְוָדי ָאֵדה ְיֶׂשְעַמ
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Ù˜  
  ם         ֶׁשת ֶּגרֹוּובם ְּגָׁשְפי ַנֵלף ֲעַניּו

                יחּוִרְזר ַיֶׁשת ֲארֹוי אֹוֵלְּלִמַּט
  יחּוִר ָילּוֲעק ַיָחְרֶמת ְליחֹוֵר
  ם   ֶׂשן ֶּבָמְנִקת ְואֹו ֵמׁשֵמר ֲחרֹוְדִּכ
  .םֶשֶּגה ַהֶיְהם ִייֶהֵלא ֲעי לִֹּכ
  

‡Ù˜  
  א              ֶליא ֶפִלְפַהם ְלָתָלדּוב ְּגֶרֵּת
  ץֶרי ָעֵברּול ָּכל ְּכ ַעמּוֲמרֹוְתִי
  ץ           ֶרָא ָבטּוֲעַמְתר ִהֶׁשל ִּכי ֲאַע
  אֶלֶּכר ַהַסֲאם ַמָבְזָעה ְּבֵּנִה
           .הֶּלם ֵא ִעתֹוׂשֲעיל ֲאדַֹני ַלִּדְגִה
  

·Ù˜  
  נּוָּדַעְתִהם ְו ָׁשנּוָנֲאה ַׁשָמ
  יצּוִצם ָיָרְצס יֹוד ֵּכבֹויו ְּכי ִזִּכ
  יצּוִצ ָיחּוְמְׂשים ִיִנֵׁשם ְּדם יֹויֹו
  נּויָמה ִקָלֲעה הּוה ָמֵא ְררּואְמיֹ
             .נּוָּמת ִעֹוׂשֲע ַלָייל ְיִּדְגִה
  

‚Ù˜  
               הָנֶּפְצת ִּתֵער ְּבי ּבֹוֵׁשנּות ֲעֹוׁשְפַנ

  לֶפי אֹוֵּכַרר ֲחת חּוַראּו ְמְךֹוּתִמ
  לֶפעֹוים ָּבִדְמים עֹוִרָׁשת ְיַוְלַׁש
  האָנֶׂשל ִּתקֹו ְויַחר ִׂשַמת ְּבכֹוֹוּב
                      .הָּנד ֵה ַעלּוְּפְׁשם הּוָנֹוֲעי ַבִּכ
  

„Ù˜  
                  ָּתְנה ַדֶפָיה ְוָּתת ַאֶמן ֱאָּיַּד
  )יקּוִּדְצם ַיָאְרֹוט ּבָּפְׁשִמ ּורּואְמיֹ(
             יקּוִּבְדָך ִהם ָּבָחר רּוֶׁשֲאי ַלִּכ

  ָּתְנַנֹול ּכמּוְּגר ַהֶׁשעֹוְלר ֶׁשאֹו
                     .ָּתְנַפר ָצֶׁשר ֲאּצּו ַהָךְבב טּוַר
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‰Ù˜  
  ָךֶּמ ִמקּוֲחַרְתר ִהֶׁשן ֲאֵכָא
  עַׁשֶרי ָהֵרֲחק ַא ַרכּוְלֵּיַו
  עַׁשֶּי ִמבּוְגים ָׂשִרְדקֹוים ְוִוֹוּד
  ָךֶמְען ַזרֹום ֲחָחי רּוֵלד ֲעקֹוְפִּת
  .יָךֶמס ָקרֹוֲה ַּתָךְנאֹוב ְּגרֹוְבּו
  
  
  
  
  

ÍÂ¯· Ï‡Ï ‰‡„Â‰Â Á·˘ ˙˙Ï  
ÌÏ˘�Â Ì˙  

ÍÂ¯Ú ‰˙Ù˙ ¯ÙÒ  
  


