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•

ֿפ ַא ר נ ַא כ ט נ ג ָא ל ד

בַאקענונג

10

איך ווייס נישט ווי ס'קומט
איך ווייס נישט ווי ס'קומט :כ'בין געבוירן ַא מענטש,
ווי ַאיעדער ,מיט ֿפלייש און מיט בלוט ,נָאר אין הַארץ
איז ֿפַארַאנען ַאזוינס ,ווָאס איז גלײַ ך צו ַא הַארף
און עס ציטערט און שּפילט.
איך ווייס נישט ווי ס'קומט :כ'זע ווָאס ַאנדערע זעען.
יענעם ֿפַארביקן שּפיל ֿפון ֿפַארטָאג און ֿפַארנַאכט
און נָאר איינער בין איך ,ווָאס שטעל אָ ּפ מיך און גַאף
און גיי אויף אין געזַאנג.
און כ'ווייס נישט ווי ס'קומט :אין לֿבניקע נעכט
בין איך ֿפול מיט געוויין און נשמה־געבעט
און כ'הָאב נישט קיין שויס ֿפַאר מײַ ן גל ִייִקן קאָ ּפ
נָאר ַא קַאלט ווײַ סע ווַאנט— — .
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אורי צבי גרינברג

ִה ְת וַ ְּד עּות

•

ֹלא־אֵ דַ ע מַ ה ּג ַָרם :הֵ ן נ ֹול ְַד ִּתי ָאדָ ם,
ּכִ לְ כָל ִאיׁש לִ י בָ ָׂשר וְ לִ י דָ ם ,אַ ְך ּבַ ּלֵב
לִ י דָ בָ ר ֶׁשּלְ נֵבֶ ל ּדוֹמֶ ה
ּומ ַנּגֵן.
וְ כָמוֹהּו ְמ ַרּטֵ ט ְ

זהב בין־ערביים

ֹלא־אֵ דַ ע מַ ה ּג ַָרם

11

ֹלא־אֵ דַ ע מַ ה ּג ַָרם :לִ י נִ ְראֶ ה ּכִ לְ כָל ִאיׁש
זֶה ִמ ְׂשחַ ק הַ ּגְ וָ נִ ים ֶׁשל ַׁשחֲ ִרית וְ עַ ְרבִ ית
אַ ְך אֶ חָ ד ָאנֹ כִ י הָ עוֹמֵ ד ּובוֹהֶ ה
וְ ע ֹולֶה וְ זו ֵֹרחַ ּבְ ִׁשיר.
ֹלא־אֵ דַ ע מַ ה ּג ַָרםּ :בְ לֵילוֹת לְ בָ נָה
ּותפִ ּלַת נְ ָׁשמָ ה
ִמ ְתמַ ּלֵא אֲ נִ י ּבְ כִ י ְ
ֹאׁשי הַ ּלוֹהֵ ט
וְ אֵ ין חֵ יק לְ הַ ּנִ יחַ ר ִ
ֹתל לָבָ ן וְ צ ֹונֵן— — .
אֶ ּלָא ּכ ֶ
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תוכן
ִה ְתוַ ְּדעּות

ַאהֲ בָ ה
ָארץ45 ...
זֹאת הָ ֶ
ֹלא מֻ ְט ָרד47 ...
אֻ ַּׁש ְר ִּתי47 ...
צָ עִ יר עוֹדֶ ּנִ י 49
ִהּנֵה אַ ְּת ָּתבו ִֹאי 51
ּבַ ת י ְִׂש ָראֵ ל
א 'עֵ י ַניִם לְָך ְׁשחֹרוֹתֵׂ ,שעָ ר ָׁשחֹר' 53
ב 'וַ אֲ נִ י ֶׁשּנ ְַח ִּתי ּבְ לֵילוֹת טַ ל־ּומָ טָ ר ֶׁשל ְמג ִָדים' 53
ג 'ּכָאֵ ּלֶה הָ יּו הַ ּלֵילוֹת ֶׁשל ּדַ לְ מַ ְטיָה' 57
ד 'יוֹצֵ את אַ ְּת ִמּבִ ְק ָּתתֵ ְך' 59
ה 'עוֹד ּדַ י ּגַעְ ּגּועִ ים ַלּלֵילוֹתּ ,בְ לֵילוֹת לְ בָ נִ ים' 59
ו 'ּולְ עִ ִּתים אֲ נִ י ח ֹולֵם חֲ לוֹם מָ תוֹק ּבְ הָ ִקיץ61 ':
יתי חָ ִמים' 61
ז 'ּגְ זֻזְ ְט ָרה מֵ עַ ל ָלרֹאׁש .אוֹר ּבֵ ִ

הַ אנּומָ ה
א 'ּבֵ ין ָׁשדַ יְִך ֹלא ְמׁשו ֵֹרר יָלִ ין ,אֲ ֶׁשר' 63
ב 'אֵ יכָה תּוכְ לִ י לִ צְ חֹק וְ אַ ְּת ָר ִאית' 63
ג ִ'א ְמ ִרי לִ י ,הַ אֱ מֶ ת מַ ּגִ יד לִ ּבִ י' 65
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אַ ְּת לְ יַד הַ ּפְ סַ נְ ּתֵ ר
א ִ'מּזְ גּוגִ ית חַ ּלוֹן ּבֵ ין וִ ילוֹנוֹת ַרּכִ ים נוֹפֵ ל' 71
ב 'ּבַ ָּׁשעוֹת הַ ּנְ ִדירוֹת ֶׁשל וַ ְרדּות ּבֵ ין־עַ ְרּבַ יִם' 71
ג 'נַּגְ נִ י לִ י ,נַּגְ נִ י אֶ ת הַ ּוַ אלְ סּ ...כָל־ּכְָך טוֹב' 71
ד 'עֲ ׂשּויָה לֶאֱ הֹב וְ אֶ פְ ָׁשר ּתֹאהֲ בִ ינִ י' 73
ה 'וְ הָ יִית יְׁשּובָ הּ ,כְ דַ ְרּכְֵך ְסמּוכָה' 73
ו ' ַל ְילָה .לְ צַ ד הַ ְמ ִסּלָה הָ עֵ צִ ים' 75
ֹאׁשְך אַ ְּת מַ ּטָ ה אֶ ל־ּגּופ ֹו ֶׁשל ּפְ סַ נְ ּתֵ ר' 75
ז 'אֶ ת ר ֵ
ח 'וְ ׁשּוב מֵ אֲ חו ֵֹרי בָ ּתֵ י ֶק ֶרת ְׁש ִקיעָ ה' 77
ט 'הֲ ז ֹו ַרק יָדֵ ְך הַ ּבְ תּולִ ית הַ ּלְ בָ נָה' 77
ֹלהים' 77
י 'הַ ּיוֹם ּבַ ּמָ רוֹם ׂשוֹחֲ ִקים נִ פְ לְ אֵ י־מַ ּזְ לוֹת־אֱ ִ
יא 'יָדַ עְ ִּתי אֶ ת ְּת ֵכלֶת עֵ ינְֵך ּבִ צְ חו ָֹקּה' 79
יב 'ֹלא לִ י אַ ְּת ִּת ְהיִיֹ ...לא אֶ ְחׁשֹבֹ ,לא אֶ ְחׁשֹב' 79
יג 'לְ עִ ִּתים ְרחוֹקוֹת אַ ְּת ְׁשרּויָה לְ בַ ּדֵ ְך' 79
יד 'ָאמַ ְר ְּתּ ,כִ י ַאהֲ בָ ה וְ כִ י ֹא ֶׁשר נָכְ ִרים לְָך' 81
'ּות ֵכלֶת הָ י ְָתה וְ עַ צְ בּותּ ...ומַ זְ ִריחַ ' 81
טו ְ
טז 'יְמוֹת הַ חַ ּמָ ה וְ ָקצִ יר ּבַ ָּׂשדוֹת' 81

תוכן

ֹלא־אֵ דַ ע מַ ה ּג ַָרם
יֵׁש הָ או ְֹספִ ים 13
ְּתפִ ּלָה 15
וְ כִ י מַ הּו ֶׁשחָ פַ צְ ִּתי 17
נוֹלְ דָ ה נִ ְׁשמָ ִתי ּבְ מַ ּזָל ֶׁשל מַ לְ כּות19 ...
ִה ְתוַ ְּדעּות 21
וְ ִאם אֵ ינִ י אֶ ּלָא 25
ֶׁשּמָ א גּופִ י 25
ֶׁשבַ ח ִׁש ִירי 27
ְמ ַקּבֵ ל ּכָל יִּסּור ּבְ ַאהֲ בָ ה 29
ּכְָך ִמן־הַ ְּס ָתם 31
ּבַ ּכֹל יֵׁש ְקסָ ִמים 31
נֶאֱ חָ ז ּבַ ְּסבַ ְך33 ...
ּבֵ ין ּכְָך ּובֵ ין ּכְָך 35
לְ ִאּמָ א 37
ִׁש ָירה ֶׁשל עֶ ֶרב 39

חֹק יֵׁש ָּכזֶה69 ...

•

11

ד 'עַ ל ִּדיוָ אנִ ים הָ ַרּכִ ים ּומַ ְרבַ ִּדים' 65
ה 'אֲ בָ ֵרְךְ ,קדו ָֹׁשהְׁ ,שקֵ טָ ה ,טוֹבַ ת עֵ י ַניִם' 67

265

יָדַ עְ ִּתי83 ...
נַעֲ ַרת הֶ פְ קֵ ר
א 'לְ נֹ כַח צְ נִ יעּות ּגְ זּולָה ֶׁשּלְָך אֲ נִ י נִ ּצָ ב' 85
ב 'סַ ּפְ ִרי נַעֲ ָר ִתי ,לְ צַ עַ ר־לֵב' 85
ג ִ'אם ְרבָ בָ ה יָבּוזּו לְ טָ הֳ ֵרְך' 87
ד 'לא לִ י בִ ַּק ְׁש ִּתי נְ כ ִָסים' 87
JNC

א 'ַאהֲ בָ ִתי לְָך ,עִ ּנּוי ֶׁש ִּׁש ִירי ל ֹו ִהּצַ בְ ִּתי גַלְ עֵ ד' 89
ב 'ֹלא לִ י אַ ְּת — וְ דַ י לִ י ּבְ כְָך ֶׁשהָ יִית ֶׁשּלִ י ּבַ ּי ִָמים' 89
ׁשּוקה' 91
ת־ּת ָ
עּורים ְׁשקּועַ ְ
ג 'ּבְ ַׁשלְ הֲ בוֹת ַאהֲ בַ ת־נְ ִ
אֶ ּפִ ילוֹג 93
ּכְָך אֲ נִ י נָמוֹג95 ...
'ַארּבַ ע רּוחוֹת ע ֹולָם ּבְ הֶ פְ קֵ רּות עו ְֹמדוֹת סָ בִ יב' 97
ְ
'ה ֹולְֵך ָאנֹ כִ י ,מַ הֲ לָכִ י הָ ָרחוֹק וְ הַ ּזָרּ ,כַחַ ּמָ ה97 ':
'ּכְ ָׁשעָ ה לִ פְ נֵי כֵן הָ י ְָתה ֶׁשמֶ ׁש ׁשו ַֹקעַ ת' 99
אֱ מֶ ת101 ...
ּבָ ָאה ְׁשעַ ת ִמנְ חָ ה101 ...
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ַּד ְרכֵי ֵּתבֵ ל :מָ וֶת
ּבְ כָל ְּד ָרכַי119 ...
ּדַ ְרכֵי ע ֹולָם :הַ ּמָ וֶת 121
ּבְ כָל מָ קוֹם123 ...
הַ ּלֵל לְ ָך123 ...
מָ וֶת 125
וַ אֲ נִ י ז ֹוכֵר125 ...
'ֹלא ִה ְתּפַ ּלַלְ ִּתי לָאֵ ל' 127
ְמאֻ חָ ר 129
'מֵ ָתה הַ ּנַעֲ ָרה — מַ לְ ּכַת הַ ִּׁשיר' 133
'אוֹהֵ ב אֲ נִ י לִ ְׁשּכַב עֵ ר' 135
לֵיל חֲ ִׁשיׁש 137
'ּובַ ּלֵילוֹת אֲ נִ י רוֹאֶ ה או ָֹתּה עִ ִּתים ּבַ חֲ לו ִֹמי' 139
אֶ ל הַ ּצַ ּיָר 141
הָ ַאחֲ רוֹן 143
הֲ ִתזְ ּכֹר הַ ִּד ְמעָ ה הַ ְּׁשקֵ טָ ה? 145
'הַ ּנְ הָ רוֹת יָבְ ׁשּו ּבְ לַהַ ט לֶהָ בוֹת' 147
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'הַ ּכֹחַ הַ ּדוֹחֵ ף אֶ ת הַ ּי ִַּמים' 149
ִה ְתּבוֹנְ נּות 149

•

ְ'ספִ ינ ִָתי ַּתעֲ גֹ ן אֶ ל סוֹפָ ם ֶׁשל חַ ּיַי' 117
'עֶ ְׂש ִרים וְ חָ מֵ ׁש ְׁשנוֹת נּועַ ּונְ דֹד' 117

א ו ר י צ ב י ג ר י נ ב ר ג       ת ו כ ן

ּבִ זְ רוֹעוֹת ַאחֵ ר
א 'ּגָדוֹל אֵ ינְ סוֹפִ י הּוא או ְֹקיָנוֹס ֶׁשּלָנּו' 103
ב 'לִ ּבֵ ְך הּוא הֵ יכָל הֶ חָ תּום ּבְ ָרזִ ים' 103
ג 'מֵ חֲ דָ ִרים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶׁשר אֵ ין ָׁשם' 105
ד 'ּובְ ַאהֲ בָ ִתי הָ י ְָתה זֹאת ְׁשעַ ת הָ א ֶֹׁשר' 105
ה 'הֵ צִ יפּו ְּדמָ עוֹת אֶ ת עֵ י ַניְִך הַ ּנּוגוֹת' 107
ו 'זְ מַ ן ַרב ִהצְ טַ ּלְ לּו ִמן־הַ ְּס ָתם ִּד ְמעו ַֹתיְִך' 107
ז 'ּב ַֹרכְ ְּת ִמּפִ י אֵ ל ,לְָך הָ ָאב ּבַ ָּׁשמַ יִם חָ לַק' 109
אׁשים לָנּו — מַ עְ יָנוֹת ֶׁשל ְּדמָ עוֹת' 109
ח ָ'ר ִ
ֵר־ּת ִמיד ַאהֲ בָ ה' 109
ט 'לְ ע ֹולָם אֵ ין ִמּדַ י ְמאֻ חָ ר .נ ָ
י 'לְ ע ֹולָם אֵ ין ִמּדַ י ְמאֻ חָ ר ...וְ ַאף־עַ ל־ּפִ י־כֵן' 111
אט ִאי עַ ְרבַ ת־לֵב מֵ ָאבָ ק ֶׁשּכִ ּסָ ּה' 111
יא 'טַ ְ
יב 'טָ בַ לְ ִּתי ּבְ יָם ְרגָׁשוֹת' 113
תּוקים' 113
יג ִ'מ ִּמ ְר ַּתחַ ת ְמהּומוֹת וְ י ִָמים ְׁש ִ

דּודים
נְ ִ

או ִֹסיף ָל ֶלכֶת...
א 'או ִֹסיף ָל ֶלכֶת עַ ד אֵ ין קֵ ץ ּבְ ַאהֲ בָ תֵ ְך' 151
ב 'וְ אּולַי נִ גְ זַר עָ לַי ּכִ י אַ ְך אֶ ְסּבֹל?' 151
'אֵ לְֵך וְ אֶ ְראֶ ה אֵ יְך הַ ַּקיִץ ׁשוֹקֵ עַ ' 153
'עוֹדֶ ּנִ י סוֹבֵ ב ּומוֹדֵ ד הַ ְּד ָרכִ ים' 153
'אֵ ינִ י יוֹדֵ עַ אֵ יְך צָ ִריכְ נִ י לְ כַּנוֹת' 155
ֹאׁשָך' 157
ּוׁשמָ ׁשוֹת מֵ עַ ל ר ְ
רּוׂשים ְר ִקיעִ ים ְ
'עוֹד נֵצַ ח ּפְ ִ
ֹאׁשי זוֹהֶ ֶרת ֶׁשמֶ ׁש עִ ם מַ ֶּתכֶת ּכֹה' 157
'מֵ עַ ל ר ִ
'הַ ֶּׁשמֶ ׁש ְּתהֵ א ׁשו ַֹקעַ תׁ ,שּוב אֵ דַ ע159 ':
'י ְִהיֶה אֲ ֶׁשר י ְִהיֶה ַרב ּדֶ ֶרְך מֶ ְרחַ ִּקים ִמּמֶ ּנִ י' 159
'ּופְ עָ ִמים אֲ נִ י צָ ף ִמּמַ עֲ מַ ק חַ ּיִים' 161
'ּומֵ ַאחַ ר ֶׁשהַ ּנִ לְ ּבָ ב ִמּכֹל ,אָ ְׁש ִרי' 161
'ּבְ כָל מָ קוֹם ּדֶ ֶרְך אֵ ין־קֵ צֶ ה־לָּה ּתוֹבִ יל' 161
'ַאל ִּתבְ ּכּו עֵ י ַניִםּ ,ג ֶֶׁשם יֵׁש ּבְ עַ נְ נֵי ָר ִקיעַ ' 163
'ֹלא תּוגַת ע ֹולָמוֹת ֶׁשּבְ מַ עֲ מַ ַּקי' 163
'ּכֹל ֶׁשּנִ ְק ָרא :הָ יָה וְ עוֹדֶ ּנּו חַ י ּבְ ַרעְ י ֹונֵינּו' 165
רּוחי ׁשו ַֹקעַ ת167 ...
ּולְ עִ ִּתים ְקרוֹבוֹת ִ
'ּגו ָֹרל ַאכְ ז ִָרי אַ ְּת לִ י ֶׁשמֶ ׁש מֵ עָ ל!' 169
'י ֵָׁשן הַ ּלֵבּ ,דָ חּוק הַ ּצִ ּדָ ה אֶ ל־צְ לָלִ ים' 169
'לְ ָך יֵׁש מָ עוֹןָׁ ,שם ּבוֹעֶ ֶרת עֲ ָׁש ִׁשית' 171
'ּכְ ִאּלּו מֵ ע ֹולָם לֵב ֹלא הָ יָה לִ י' 171
צָ פ ֹונָה ּפָ נַי מּועָ דוֹת173 ...
אֶ ל הַ ַּל ְילָה 175
אֲ בֵ לּות 177
לִ פְ נוֹת ֶׁשלֶג 179
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ִמ ְתּבו ְֹד ִדים
ִמ ְתּבו ְֹד ִדים ָׁש ִרים181 ...
הוֹ ,יָפֶ ה הָ ע ֹולָם183 ...
אֶ חָ ד־אֶ חָ ד מֵ ִתים ָאנּו185 ...
ִהּוָ ְדעּות 187
לְ ַאחַ ר ַל ְילָה189 ...
ְמהּומָ ה191 ...
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א ְ'קטַ ּנִ ים ָאנּוֵ ,רעִ י ,יַלְ דֵ י אֱ נוֹׁש ִהּנֵנּו' 199
ב 'אוֹת ֹו ָאבְ דַ ן־נֵצַ חֵ ,רעִ יֶׁ ,שּלְ ָך וְ ֶׁשּלִ י' 199
'עִ ם לַהַ ק ֶׁשל יוֹנִ ים ְׁשקֵ טוֹת אֱ לֵי מֶ ְרחָ ק' 203
'ּדוֹחֶ ה ְספֵ קו ַֹתי ּולְ חַ ּבְ קֵ נִ י מֵ נִ יחַ '    203
'וְ ִד ְמעָ ה כִ י ָתצִ יף אֶ ת עֵ ינִ י נוֹצְ צָ ה' 205
יׁשי אֲ ֶׁשר ּבוֹקֵ עַ עַ ְרפִ ּלִ ים' 207
'הֲ ֵרינִ י אוֹת ֹו ּבֹהַ ק חֲ ִר ִ
ִה ְתּבוֹנְ נּות 209
יוֹם־יוֹם אֲ נִ י ּפוֹחֵ ת211 ...
חֵ לֶק אֱ לוֹּהַ ִמּמַ עַ ל213 ...
יְרֻ ָּׁשה 215
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'אַ ָּתה ּכֹחַ ־נֵצַ ח ִראׁשוֹן ֶׁש ִרחֵ ף ּומָ לְַך לְ בַ ּדוֹ' 239
'אַ ָּתה קו ֵֹרא הַ ּדוֹרוֹת מֵ רֹאׁש וְ ִא ָּתם אַ ָּתה 239
'וְ כִ י מָ ה הַ ּדָ בָ ר הָ ִראׁשוֹן ֶׁשעָ לָיו מַ חֲ ַׁשבְ ִּתי 241
בּורה' 241
'עִ ְּמָך ,ה ֹו ּבו ְֹר ִאי ,ע ֹול ִָמי הּוא גְ ָ
'ּדוֹמֶ ה ּכִ י לִ ּבוֹת ּבְ נֵי־ָאדָ םֶׁ ,ש ִּׁש ְמָך ֹלא י ְָדעּו' 243
ֹלהיםֻּ ,כּלָנּו עֲ יֵפִ ים ,יִגְ עֵ י' 243
'אֱ ִ
ֵׁשּותי אֲ נִ י יוֹדֵ עַ  ,הּוא י ְֶׁשנוֹ' 245
'ּובְ עֹמֶ ק י ִ

269

נספחים
ַאהֲ בָ ִתי
א 'ַאהֲ בָ ִתי לוֹהֶ טֶ ת ּפֹ ה ,וְ לִ י ָׁשם אֲ הּובָ ה' 251
ב 'ּכ ֵָרי ְד ָׁש ִאים ז ִָריםּ ,פִ ְרחֵ י ֵנכָר!' 251
ג '...וְ יֵׁש לֵילוֹת ּפו ְֹקדֵ נִ י אֵ ל־הַ חֲ לוֹמוֹת' 251

הַ ְרחֵ ק מֵ ָאדָ ם
א 'ז ַָרעְ ִּתי ּפְ ָר ִחים אֶ ת עַ ְרבוֹתֵ יכֶם' 217
ב 'ַאל ִּת ְק ָרא לִ יֵ ,רעִ י ,לְ ׁשּוקֵ י הָ ָאדָ ם' 217

ו 'יָּהִ ,הּנֵנּו ֻּכּלָנּו עֲ יֵפִ ים וִ יגֵעִ ים' 253

'וְ ָאפֵ ל ָאנֹ כִ י לְ עִ ִּתים וְ ָׁשחוֹחַ אֲ נִ י עוֹד יוֹתֵ ר' 221
ּבְ יַעַ ר א ֶֹרן ְמגֻּדָ ע223 ...

'ּבְ כָל מָ קוֹם נִ ּדָ ח יֵׁש ּכִ ּנוֹר ְמׁשֻ ּמָ ר' 255
ּומ ְתמַ ּלֵא יוֹם־יוֹם' 255
'אֲ נִ י ה ֹולְֵך ּופוֹחֵ ת יוֹם־יוֹם ִ

ּבְ ָׁשעוֹת ֶׁשל ְקדֻ ָּׁשה

שינויי נוסח של המשורר לֿפַארנַאכטנגָאלד 256
בשולי הכרך 259
מפתח השירים לפי שורה ראשונה 261

'ּבִ ְׁשעוֹת הַ עֲ ֵרב יוֹם אֲ בִ יבִ י ּווַ ְר ִּדי' 225
א ָׁשעוֹת עֲ מֻ ּקוֹת הֵ ןָׁ ,שעוֹת ֶׁשל ְקדֻ ָּׁשה 225
ב יֶאֱ ַרע לִ פְ ָר ִקים לְ ַאחַ ר ְׁשאוֹן הַ ּי ִָמים 227
ג אַ ְך יֵׁש ּבְ ָׁשעוֹת נְ ִדירוֹת ּופְ לִ יאוֹת לִ י227 :
ד וְ נ ִָדיר נַעֲ ֶׂשה ּכָל אֲ ֶׁשר ִמּסָ בִ יב לִ י 229
ה וְ יֵׁש עוֹד ָׁשעוֹת נְ ִדירוֹת אֲ חֵ רוֹת — — 229
ו אָ ְׁש ִרי כִ ְסנּונִ ית יִפְ ְקדֵ נִ י ,וְ ָׁשח 231
ז — — ֹלא ִׂש ְמחָ ה ֶׁשאֵ ין עֶ צֶ ב עִ ּמָ ּה הַ חַ ּיִים 231
ח רוֹבֵ ץ הָ ָר ִקיעַ ָקרוֹב ַלּכֵפִ ים ,אֶ ל הַ ַּק ְרחוֹנִ ים 231
ט ּכ ֹוכָב י ְִח ִידי ע ֹולֶה בַ ּמֶ ְרחָ ק 233

אורי צבי גרינברג

ְמׁשו ְֹר ִרים

תוכן

ְמׁשו ְֹר ִרים

'עַ ל ִמפְ ַּתן ע ֹול ִָמי מֻ ּטָ ל זְ הַ ב ּבֵ ין־עַ ְרּבַ יִם' 235
'ׁשּובִ י נַפְ ִׁשי ִמּדֶ ֶרְך נְ דּודַ יְִך 237
'ּפְ נִ ינֵי ִד ְמעָ ה אֲ נִ י ְמלַּקֵ ט י ְַחּדָ ו' 237

•

מַ הֲ לְַך ּבֵ ין־עַ ְרּבַ יִם ָּכזֶה193 ...
ּבוֹכִ ים הַ ּכְ ָתלִ ים195 ...
'יו ֵֹרד ָאנֹ כִ י ִמן הָ הָ ר הַ ּלוֹהֵ ט' 197

זְ הַ ב ּבֵ ין־עַ ְרּבַ יִם
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