Cole, Dream of the Poem

FIRST WORDS OF THE POEMS IN HEBREW
(The titles are given without vocalization but are spelled as they would be with the
vowels).
בני עשר מעטים 17
אנשים יענו עשיר 17
אם תעזוב אח 17
בעת תרצה להתחכם 18
בעת תדל 17
בלב תהי מבין 17
יסיתך רע בשיחים 18
היישירו מלכים 18
פעמים ירחקו ממך 18
אשר יגע וקנה 18
שלשה יעשמו 18
רום ואל תעמד 18
תבונת איש במכתבו 19
אמרה שמח 19
אחי התתמה 19
אצפה אלי שחק 19
ארץ לאדם בית כלוא 19
בשנה או שנתיים לילד 19
הלינותי גדוד 20
יפו נכסים 20
התשוב עשות חטא 20
סרוחים על יצועיהם 21
שאל מתים 21
תשחק בי בילדותך 21
זמן סורר ומורה 21
עברתי על שוק טבחים 21

דונש בן לבראט
וגן עדנך יהו ספרי קדושים 3
ואומר אל תישן 3
דוי הסר 4
אשתו של דונש
היזכור יעלת החן 4
יצחק בן מר שאול
צבי חשוק 4
יוסף אבן אביתור
בכו אחי 5
]א[ניה ותאניה 6
יחידתי אשר נעה 6
מי יסד שמי גבוהים 7
יצחק אבן כלפון
בעת חשק יעיריני 8
שאלתיך אדון נפשי 8
שמואל הנגיד
נשמה מאשר תתאו 8
הלכושל ולנופל תקומה 9
אני כאשר תראה 11
ותפוח מלא ראשי בשמים 11
אהי כפר לעפר 11
ראה יאסמין 11
אמת כי צבי לוקט 11
מאדם במראהו 12
ידידי כל שנותיך 12
הירהב הזמן 12
תהילתך לבת מלך 13
שלח יונה מבשרת 13
שעה מיני עמיתי 14
בכור אמי 15
לבבי יאשה לך מחיותו 15
עלי מה אקרעה מלבוש 15
לשוני אשאלה 16
אמר נא לאשר אתאו ראותו 16
כבר שלמו שנים עשר חדשים 16
בנפשי אח 16
תהלה יש לשומע תפלה 16
קרב דומה 17
אינק מרורה 17
אחר דבריך ואז תישיר 17

יוסף אבל חסדאי
הלצבי חן גבורת און 22
שלמה אבן גבירול
לשירי שוחרי דעת 23
אני השר 23
אתן לאלי עז 24
ראה שמש 24
שאלוני כאלו 25
נחר בקראי גרוני 25
יחשב לבבי 26
הנה בנות עגור 26
כתב סתיו 27
עת נצבו כנד 26
עבי שחקים 27
לאטך דברי שירך 27
הלא נפשי תהי פדיון 28
חקר ואהב 28
שמעה ודם 28
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הקיצותי תנומת רעיוני 51
נהה גבר 52
יצא לבבי 52
אצעק במרה 52
אמת תבל כחותם 53
אל תקרא עור 53
מהרו נא 53
מה לאהובי 53
מהיום הבא 53
אל נורא עלילה 54

הגנבת וכחשת 28
תשובתך משובתך 28
ערום מבלי מלבוש 29
אם תאהב לחיות 29
אני האיש אשר שנס אזורו 29
ולב נבוב 30
אהבתיך כאהבת איש 30
טרם היותי 30
שלשה נוסדו יחד 30
שחר אבקשך 31
שער פתח דודי 31
שתי בך מחסי בפחדי 31
שלח רוחך 31
שנאנים שאננים 31
שוכן עד מאז 33
ובכן היה לאין 34
שחרתיך בכל שחרי 34
שדי אשר יקשיב 34
שתי בך מחסי מוריש 34
שוכב עלי מטות זהב 35
מתוך :כתר מלכות 35

יוסף אבן צדיק
קחה שיר זה לנחמה 55
יפתה עלמת חן55
שלמה אבן צקבל
אשר ירוץ לצודד 56
דופק עלי דלת 56
אני עפר בעפעפיו יצודד 56
יהודה הלוי
ליל גלתה אלי צביה 57
עפרה תכבס 57
לו שחרים 57
יום שעשעתיהו 57
צבית חן שביתני 57
אט לי חזק לבב 58
מי יתנני כפר 58
כוכבי תבל כיום חברו 59
שער שיבה 59
אם הזמן 59
יפה מראה פקח עין 59
אחי שכל 59
כלי מכיל 59
ומה דקה ורקה 60
ומה מת על פני ארץ 60
ומה בכה בלי עין 60
ליל הנדוד הארך 60
ידענוך נדד 61
עבדי זמן 62
אלי רפאני 62
לקראת מקור חיי אמת 62
כל כוכבי בקר 62
יחידה שחרי האל 62
יה אנה אמצאך 62
ידעתני בטרם תצרני 63
יעלת חן ממעונה רחקה 63
יונת רחוקים נדדה יערה 63
נמת ונרדמת 63
מאז מעון האהבה היית 64
אדני נגדך כל תאותי 64
מי יתנני עבד 65
ציון הלא תשאלי 66

יצחק אבן גיאת
אסבלה נדודי 45
יוסף אבן סהל
ופרעושים כפרשים 46
שירך גביר נפשי 46
איכה יועם זהב סגור 46
לוי אבן אלתבאן
למה יחידתי 47
לפני אלוהיך שחי 47
בחיי אבן בקודה
בני יחד יחידתך 47
משה אבן עזרא
כל איש דוה לבב 48
תנה כוסי 48
זמן הקר כצל ברח 48
והשכמנו הלומי יין 48
ידידי הזמן חדש 48
חזה העט 49
תאות לבבי 49
יום הנדוד 50
יזכר גבר 50
ובן יונה בראש אמיר 50
מה לי וזמן 50
קברים מן זמן קדם 51
בני לו תחזה אותי 51
אשר בנה עלי ארץ 51
בני עולם אשר עולם 51
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אם תשמעה דובר חרפות 82
אל תשב על חרוף 83
סובל צער 83
אל כל אדם 83
התעלסה על הון 83
המתן והנצל 83
ממעיט אמריו 83
ראה נברא 83

לבי במזרח 67
ישנה בחיק ילדות 67
התרדף נערות אחר חמשים 67
יום נכספה נפשי 68
הבא מבול 68
אמר בלב ימים 69
אצעק בלב נמס 69
צנפני זמן 69
נטה בי אלי צען 69
הפשט הזמן בגדי חרדות 69
זה רוחך צד מערב 70

יוסף אבן זבארה
המר בעת יועיל 84
דמות שד 84
ראו בנים 84
אמר זמן 84

PART II
אברהם אבן עזרא
גלגל ומזלות 71
איגע להצליח 71
]אלו ביום גשם\לו אמצאה[ 71
אשכים לבית השר 71
מעיל יש לי 71
למי אנוס 71
הישמעאלים שיריהם 72
אלו לפי אידי 72
אויל מורד 72
לא אתמה 72
היום בחברת הידיד 72
כבודי במקומי 72
הרחקת כליל חכמה 73
אשורר שיר 73
אהה ירד על ספרד 74
אבי הבן 76
אשבע בעת ארעב 76
אצולה מכבודו 77
אלהי סוד אחדותך 77
אלי אהללך 77
אצולה ממקור חיים 77
אשרי האיש ירא 78
אשתחוה אפים ארצה 78
אנחנו בני גלות 79
הבוחר בשירי זמרה 79
ישני לב 80

אנטולי בר יוסף
בחן השיר 85
שירי לאט 85
יהודה אבן שבתי
ראה שכל פרעה 85
ידידי אהבתך 85
צביה איומה 86
שתים מררו חיי 86
במבחר הקברים 86
יהודה אלחריזי
יליד זלות 86
ראו זקן 86
ומצנפת בראש נבל 86
ושבחתי לאיש נבל 87
ידך לשואל 87
אתמה לעבי טובך 87
וראיתי אנוש כילי 87
הפקד בהר ציון 88
לו שר בנו עמרם 88
האיש אשר תורת 88
עת החכמים 88
צבי החן מחצני 88
סבב חשק 89
עדי מתי תענני 89
קללות הוא מחבר שיר 89
קללות בא 89
חרב ביד 90
השר בך ישר 90
נמצא בך חסד90
גביר הדור 90
ידיד האל 91
כל איש אשר יאמין 91
אני מאמין 91
במדות האנוש 91
ועט סופר 92
ונץ לפאת זבול 92

יצחק אבן עזרא
]בשלי ילבשו\אני האיש[ 81
בכי תשאו 81
יריבוני עלי עזבי 82
יוסף קמחי
אדם באהבת עולם 82
היה נשמר 82
אתמה על כל 82
שאלת השוטים 82
עונה ומתחכם 82
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אברהם אבולעאפיה
מתוך :ספר האות
האות תאוה היא 104
וידבר ידוד 104
מחזה חדש 105
ואשא עיני 106
שם האחד קדריאל 107

ונחל ילכו 92
ורמונים לחיהם 92
ומה נעים אגוז 92
יעקב בן אלעזר
זקן עכבור 93
קחי עיני 93
נשקתיו על ידי מלאך 93
עון דוד רב מאד 93
רעיה יום ליום 93

אברהם בן שמואל
אל מי מגואלי דם 109
יוסף ג'קטליא
בגנת האגוז 109

אברהם אבן חסדאי
השמרה מאיש כזבים 94
כסיל יכאב לבבו 94
בשחר עלי לבן 94
רב עברה נפשי 94
מות בחר לך 94
דורשים קנות חכמה 94
דע כי בעוד 95
אל תאמינו 95
מאד תהיה שפל רוח 95

טדרוס אבולעאפיה
באהבה חלתי 110
אמרה הכי נוד 110
מה מר ונורא 110
צבית חן ואילה שלוחה 110
עלי חשקי יריבוני 110
מחושקה מהנשמה 110
לשוני נערה 110
באהבת נערה 111
בן שירך אחי 111
אמת כי סיד 111
הלא נשאר בפיך 111
סברתך שריקות העדרים 111
בשוא אמונה ראתה 112
תשימני בעין מלכי 112
חי אהבה 112
זמן בוגד 112
טמאים השכבו עמי 112
טבעותי אם נפלו 113
זמן חושב להטביעי 113
טיט יגרשו 113
לבן עמרם נתנני 113
זמן שם מותה 113
לפלגות היא מתחלקת 114
טשו עלי נשרי אמת 114
טוו שעפי 114
טוב לי וישר הוא 114
טמאה וטהרה 114
הירנו צעירים לשעירים 115
אשמח בכוסי 115

מאיר הלוי אבולעאפיה
הנה אני שברי 95
אמנם עצת האל 95
אמרו לחורפינו 95
יצחק השנירי
שמים כסיל 96
משלם דיפיארה
שאלוני חכם לבב 97
מורה נבכים 97
]באזני יתנו \ וטרם תחזיק[ 97
]באזני יתנו \ ואיך תשאל[ 97
ברן יחד 98
משה בן נחמן
מראש מקדמי עולמים 98
לי יזעקו רעי 101
שם טוב אבן פלקירה
אם תאהב לעמד 102
אמת כי מאנוש 102
בשיר בעת יפול 102
דברתך תהיה 102
כסיל ימר דבש 102
אמת כי העני 103

נחום
הסתיו ארח 116
אברהם הבדרשי
אלכסנדר לריב 117
בת שירך היתה גברת 117
למותו יעלזו 117
מסבות טוב ורע 117

יצחק אבן סהולה
מה לך אנוש 103
ישנים שוכני ארץ 103
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רקת יפת תאר 126
על חיק מזמותי 126
עפרה אשר חן כמעיל 126
כף יד ימינך 126
ברכת אדני 127
בקשו בני נבל 127
בני טרם ילדתך 127
דודי שבה עמי 127
שקר תשועת בני איש 127
כוס הזכוכית 127
אויב יחרפני 127
לשון מדברת 127

יצחק הגרני
מידעי לנגן 117
לחשקי הנני הולך 117
ידעיה הפניני
העולם ים זועף 118
אבנר ]מבורגוס[
אלה דברי יצרי 119
קלונימוס בן קלונימוס
אבינו שבשמים 120

שלמה הלוי
ימים למתנות 128

יצחק פולקר
ראו נער 120

שלמה בונפיד
ראה סוסים 129
עודי מדבר ]לטמון בחבי[ 130
אן תלכי או תדרכי 130

שם טוב ארדוטיאל
סופר בימינך 121
היש מספיק 121
אומר אמש מחר 121
ראו גוף 121
 ...אני יקר 121
אחלי מי יתן 121
חמדו מאד המספרים 121

יצחק אלאחדב
דמים בנעם נוספים 131
הנמצא עז כפרעוש 131
בשלום ישבו 131
זקנים שאלו 131
חנפים מלאה ארץ 131
רעב ושד 131
השיר צועק 132
איש מהיר אני 132

שמואל אבן ששון
פעם בשורי 122
למה בתבל 122
ראה כי עונם יבקש 123

עלי בן יוסף ]חביליו?[
מי חג 133

משה נתן
תחצב אלי סודך 123
מאס עשק 123
אל נא תרצח 123
תירא אלהיך 123
למן היום 123

משה רימוס
מי האמין 134
משה אבן חביב
באתי לחשב 136
גבר אשר תבא 137

שלמה דיפיארה
לעתים הכסיל 124
אם הדבורה 124
כאב מתני גדל 124
מקול המון גשם 124
אם שכחוך 125
שואג ושאגותיו 125
שוחר לאל 125
מצר וצוק אשכר 125

סעדיה אבן דנאן
שנאה תעורר 137
אראה המון 137
יעלה בפיך 137
לכדתני עלי לחם 137
צבית חן בתוך חקי 137

וידאל בנבניסת
אל תשמעו 126
נערה כבכרה 126
בת צור כזונה 126
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