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תחדש בפי כל איש -והיאנושנה
אהודה ימי חייבשירונגינה
ואחר בלותה תהיה לה עדנה תשוטט במזרח תעבר תימנה
כעפר עלי הרישניר ואמנה
 35ותרד אלי ים תעלה צפונה
אלהי בבוא צרי לריב ותינה  -עשה לי כפעלך בזאתהשנה
ואודה לך לעד בגילורננה!
יד
וחליתי מחלי אלנדרי ,והוא השחץ ,בתמוז שנת תת ד ] ,4804יוד  ,[1044והוא במחנה אסתנה
המקום והעלימו ממנו חליי עד אשר חקל מעלי וכתבו לו בזה וכתב אלי ז ל אלה הבתים
-- ------- -------

ס---------

יגוני לב כמו חציםשנונים -
והנה לא מצאתני תלאה -
אדמה כי יהוסף נאמני
למען כי לבבות כל אשר בא
5ושואה הוא כמותי יוםשמונה -
ואין לגובשריםכנחושה
ובתשיעיאנשים דברו לי
ונלאהמנשא עם אש עצמות
יג
יד

יג

ולא היה בלבי כן לפנים,
ולמה זה אני מוצאיגונים?
עלי לבי כמכיםנאמנים
עלי אהוב במרחקים,מבינים
ואיךנשא ,ואיך נסבלשאונים -
ולא כח כמו כח אבנים׳
יהוסף נחלה ,מלאשחינים
אבעבועות בכל הגוף ופנים,

 33אהודה אודה ,אהלל והיא נושנה אף כשתהיה ישנה  34עדנה נעורים  35ים
 1יגוני לב הנה אני מרגיש יגוני לב  2מצאתגי קרתה לי מוצא מונים בלבי  3יהוסף
נאמנים
עלי לבי כמכים נאמנים על לבי כמכות נאמנות ,כלומר הוא סבת יגוני נאמני
במרחקים מבינים מרגישים כל אשר בא על אהוב
לשון  4למען יען כל אשר בא עלי אהוב
במרחקים  5ושואה וכואב הוא לבו של יהוסף יום שמתה שמונה ימים שאמים כאבים  6בשרים גופות.
דברו אמרו נחלה חלה שחינים גרגרי שחין  8ונלאה
כנחושה כנחשת  7ובתשיעי וביום התשיעי
מנשא אבעבועות בכל הגוף ופנים עם אש עבמות אש עצמות קדחת
מערב 36

בני

 33אהודה
יח יב

בשיר  -על פי תהלים כח ז

אחרי בלותי היתה לי עדנה

שנונים

דמה לך דודי

תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון

אשר חציו שנונים ,תהלים מה ו

תלאה  -על פי במדבר כ יד

נאמנים  -על פי מלכים ב ח כם

נאמד אהובי
לשון נופל על

 35כעפר עלי הרי שניר ואמנה  -על פי שיר השירים ב יז

 1חצים שנונים — על פי ישעיה ה כח
 2לא מצאתגי

ותמה

ומריבה

ומשירי אהודנו  34ואחר בלותה תהיה לה עדנה — על פי בראשית

לצבי או לעפר האילים על הרי בתר ,שיר השירים ד ח
יד

----- -------------- u

אתה

וישב יורם המלך להתרפא

חציך

ידעת את כל

שנונים ,תהלים קב ד חצי גבור
התלאה אשר מצאתנו

ביזרעאל מן המכים אשר יכוהו

 3כמכים

ארמים,

דברים

כח נם מכות גמלות ונאמנות  5ואיך נשא ואיך נסבל — על סי ישעיה מו ד ואני אשא ואני אסבל  6על פי
איוב ו יב אם כח אבנים כחי אם בשרי נחוש  7יהוסף נחלה וכוי — לתאור המחלה השוה להלן רים « 1וכוי
נלאיתי נשא אש עצמות — על פי איכה א יג שלת אש בעצמותי,
 8ונלאה מנשא — על פי ישעיה א יד
ברכות לב .אש של עצמות ,והשוה להלן רמז  17ועתה הניאני באש שם
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וכי הוכח במכאוב זהשמונה
 10וראשי כל אשר באו לבקרו
אבל אמרו כבר נפלו קדחיו
ופרחוגרגרינגעו ויצאו
ורואותיושמורות מן ידי אל
יהוסף מחלתך פזרה את
15ונשתני דבר משפטומנהג
וקצתי בעבודת המלכים
וחיני כתב כתבה ימינך
ומהללים כמוצציכלילים
ותודות לאשר הגדיל עשה לי
20ונפשי ,ד»מ אה מדאגה
בני חליךיבשר  -כי חלאים
ופרחהשחיןשח  -כי פרחים
ונקודו ידבר  -כי נקדות

כבדים מן ימי רעהשמונים,
מקור דמעה ועיניהם עינים
וסר חמו ודמוהשאונים
עלי עורו מפזרים לבנים
אשרישמר אשרישמראמונים.
תנומתי בעתאישיםישנים
ומועצות ותחבולותהמונים
אשר המה להלחםנכונים
ברפאותך ודבר בי תנים
עלי מצח זמן יהיונתונים
כמספר חול ונטפיהעננים
בבואו ,מלאה מןהששונים
תהיעושה לכלה ועתים
תהי מוליד בישראלנבונים
לכלה תעדה וכלילחתנים
עינים

 9הוכח נתיסר שמונה שממר ימים כבדים מן ימי רעה שמונים קשים משמונים ימי רעי 10
מעינות דמעד ועיניהם עינים לשון נופל על לשון  11נפלו קדחיו ירד חומו ודמו השאונים
דמהומות  12ופרחו וצצו  13ורואותיו אבל עיניו אשר ישמר אשר ישמר אמונים דשומר את מי
ששומר אמונים  14פזרה את תגומתי דדידד את שנתי אישים אנשים  15ונשתני ודטכיחתני דבר
ומועצות ועצות לנמול המלחמד
משפט ומנהג איך לשפט ולהנהיג את העם
ותחבולות המונים
ברפאותך על רפואתך ודבר בי תנים ודרנין את לבי
ותכסיסי מלחמה של הצבאות  17כתב מכתב

ושקטו

18

ותהלות כמו טסי

עטרות תפארנה את הזמן שדטיב עמדי

 19ותודות כמספר גרגרי החול וטפות דגשמים

היורדים מן העננים לאל שהגדיל לעשות לי  20בבואו
המחלד במדרש שמות ופותרם לטובה  21כי חלאים תהי עושה לכלה ועדנים כי חלאים ועדנים תדי
חלאים לשון נופל על לשון  22ופרח ופריחת
עושה לכלה חלאים תכשיטים ועדנים ועדיים הליך
פרחים
כי פרחים תהי מוליד בישראל נבונים כי פרחים) ילדים( נבונים תדי מוליד בישראל ופרח
לשון נופל על לשון  23ובקודו ונקודות השחין שעל דגוף נקדות תכשיטים וכליל ועטרת ונקודו
בבוא המכתב  21־ 2 5

את גלויי

המשורר דורש

גקדות לשון נופל על לשון
 9הוכח

במכאוב ־ על פי איוב לג יט

והוכח

במכאוב על משכבו

מים ועיני מקור דמעה  12ופרחו גרגרי נגעו — על פי ויקרא יג כ
על פי קהלת יב ג

וחשכו

הרואות בארבות

 10על פי ירמיה ח כג

מי יתן

נגע צרעת היא בשחין פורח 13

ורואותיו שמורות מן ידי אל  -השוד לדלן ריט 20

ראשי

ורואותיו —

ואולם

אלרים

סך בצלו ואברחו וכסה בידו על בבותיו ועל עיניו  18על פי ש״יות כח לו—י*ח ועשית ציץ ז־־ב טרור
והיה על מצח אדרן ,והשוה להלן עב  5ואישים דזמן מחה שמותם ומעשיהם עלי ייצחו כתובים ,ס  5ויענרו
מהלליו ובל אחת מהן עלי רקת זמנו מפתחת  19רגדיל עשה לי  -על פי תהלים קכו * ה -דיל יי לעשות עמנו
כמספר חול  -על פי הושע ב א וריה מספר בני ישראל
חמוקי ירכיך כמו חלאים
השירים א יא

ועדגים  -על פי שמואל ב א כד

תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף

כחול הים

 21חלאים  -על פי שיר ־־שירים ז ב

דמלבישכם שני עם עדנים  23נקדות  -על פי שיר

וכליל חתנים — על פי סוטה ט יד

עטרות
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תהי עוטה בחפה בסדינים
וקרמתםתבשר  -כי רקמות
עלי עורך ואלמושבזקנים
 25ותעל אל שררה כעלותם
שמרנפשך בסוף הליך ואכלה כפי רופאים ואל תפןלשונים
ואם תמצא ,בחמלת אל רוחה  -קרא וכתב כתביםנעמנים
בני עיש ותשר עלקצינים
למען כי בשכלך תעלה אל
ותרום על בני דורך בחשפך
חדשים גםישנים הצפונים
30ותתאשר בתוך אחים כיוסף
ותתברך כמו אשר בבנים
 24וקרמתם
בסדינים וקרמתם

וקרימת

גרגרי הנגע

רקמות

רקמות
לשון

בגדים

נופל על

מרוקמים

לשון

עוטה

לובש

בסדינים

כמו

 25ותעל אל שררה ואל מושב זקנים

שמתעטפים
וחכמים

כמו

בעלותם לשון נופל על לשון  26כפי רופאים
שעלו גרגרי השחין על עורך ותעל
הרופאים לשונים למשנים את מצותם  27כתבים געמנים ספרים נעימים  28למען יען אל בני
עיש למעלה מן הכוכבים ותשר ותשרר  29בחשפך חדשים בגלותך דברים חדשים  30ותתאשר
אשר לשון נופל
ותתהלל כיוסף בן יעקב ) ששמו כשמך( אשר בן יעקב בבנים בתוך בנים ותתאשר

כמצות

על לשון
רקמות — השוה הקליר ,אדם ובהמד

 24וקרמתם
תהלים מה טו

לרקמות תובל

זקנים — על פי תהלים קז לב

גיד ועצם וקרמד ,דמות וצלם ורקמה

בסדינים  -על סי ישעיה ג יח— כג
ובמושב זקנים

אל תתערב  27נעמנים — על פי ישעיה יז י

תפארת

הגליונים

יהללודו  26ואל תפן לשונים — על פי משלי כד כא עם שונים
נטעי נעמנים  28בני עיש  -על פי איוב לח לב

 29חדשים גם ישנים — שיר השירים ז יד  30ותתאשר בתוך אחים כיוסף — על פי
אביך
נזיר אחיו

רקמות — על פי

והסדינים  25מושב

תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו ,דברים לג טז— יז
ותתברך כמו אשר בבנים — על פי דברים לג כד

ועיש על בניה

בראשית מט כו

ברכות

ורצון שוכני סנה תבואתה לראש -יוסף ולקדקד

ולאשר אמר ברוך מבנים

