
 ©ות שמורות כל הזכוי

 

 חיים נחמן ביאליק/   "בעיר ההרגה") פואמה(לפניכ� השירה 

  .אלי פררה: עריכה ופרושי המילי�

  .צור קשר –יפנו באתר ב , למעונייני� לקבל את הסיכו�

�  חיי� נחמ� ביאליק / הָגֵרֲהיר ַהִעְ

 ,ק&� ֵלְ' ֶאל ִעיר ַהֲהֵרָגה &ָבאָת ֶאל ַהֲחֵצר#ת

  ַהְ-ֵדר#ת,  ַעל+ַמֵ* ְ(&ְבֵעיֶניָ' ִ(ְרֶאה &ְבָיְדָ'

�י ִטיַח ַהְ.ָתִלי�,ְוַעל ָהֵעִצי� ְוַעל ָהֲאָבִני� ְוַעלֵ-ַ  

  .ַהֲחָלִלי�, לה ֶ+ַה4ַֹח ַה2ְִקֶ+,  ְוֶאתַה�1ָ ַה0ָר&+, ֶאת

  ַה6ְָרִצי�,� ֶאל ֶהֳחָרב#ת &ָפַסְחָ( ַעל&ָבאָת ִמָ*

  ,י� ְוַעל ַהַ(2&ִרי� ַה2ִָ(ִצי�ַהְ.ָתִלי� ַה2ְק&ִב, ְוָעַבְרָ( ַעל

  )פיצו�, �ֶפ מלשו� ֶנ– 96ָ4ַ* ניתו�; סֶרֶה – ִקְרֵקר*(    ,ִהְרִחיב ִהְג1ִיל ַהח#ִרי�, 96ָ4ַ* ַהִקְרֵקר*ִ�ְמק#� ֶהֱעִמיק 

  )יהגלו, חשופה, הָוְרמלשו� ֶע – ְוָער#ת*  (                               ,ר&ָפה ַהְ<ֵבָנה ַהְ=ְוָער#ת*חָֹרה > ָהֶאֶב; ַהְ*ַמֲח:ֹ

  חִֹרי�י� &ְ+6ְָצִעי� ֲאנ&ִ+, לִנְרִאי� ְ.ֵפי#ת 6ְת&ִחי� ֶ+ְוֵה� 

  ,הְתִהי ָלֶה� ְ(ר&ָפ, ר ֵאי; ָלֶה� ַ(0ָָנה ע#ד ְולֹאֳאֶ+

  ) מכשול:"ֶגמלשו� ֶנ – ְוִהְתַנְ-פ&*(                                              ִ(ִ<י�, ַעל ִ(ֵ<יְוִהְתַנְ-פ&*ְוָטְבע& ַרְגֶליָ' ְ�נ#צ#ת 

  )תלמוד, ד" של ספר; קל" – &ְגִויִלי�* (         ,&ְגִויִלי�*ָבִרי� &ְרִסיֵסי ְרִסיִסי� &ְתב&ַסת ְסָפִרי� ְבֵרי ְ+ִ+, לֶ+

  ;#ַדת 6ֶָרְ'ֶנה ֲעב &ְפִרי ִמְ+ֱאנ#+, ִ.ְלי#; ֲעַמל לֹא

   –� ַה1ֶָרְ' ַהֶהֶרס ְוָעַבְרָ( ִמָ*,ד ַעלַ(ֲעמֹ, ְולֹא

�ָ: ְלֶנְגִ@י�ַהִ**ְוִלְבְלב& ְ 'ָ6ְAביחיד ע� ממשפחת הקטניות – ִ@י�ַהִ**  (                             ,ִמי�1ְָ' ְוָזְלפ& ְב(  

  )בליטה מדולדלת, סיב – ִציֵציֶה;*  (                                              ; ֵריַח 1ִָמי�ֶחְצָי� נ#צ#ת ְוֵריָח; ְ.ִציֵציֶה; *ְו

  )ניחוח: לשו� אחר. תערובת של בשמי�: קטורת  – ְקָטְרָ(;*(       ַהCָָרהְקָטְרָ(; *6ְAָ' ְוַעל ֲחָמְתָ' ָתִביא ,ְוַעל

  )מיאוס; בחילה; גועל: אָרָז – ְלָזָרא* (                                ;ְלָזָרא*ְתִהי ְלָ' ,א ְולֹ–ֶעְדַנת ָהDִביב ִ�ְלָבְבָ' , ֶאת

  ְ.ֵבְדָ' &ְבִרֲבב#ת ִחFֵי ָזָהב ְיַפַ<ח ַהEֶֶמ+

  )רֶבֶש; אסו�; צרה: ידֵא – ָ'ֵאיְד*  (                               .ְלֵאיְדָ'*ַמְחָנה ְ:ְרִסיס ְזכ&ִכית ִ(,ַבע ַקְרַנִי� ִמָ.לְוֶ+

  :ָיַחד,ָקָרא ֲאדָֹני ָלDִביב ְוַלֶ@ַבח ַ-�, ִ.י

  .ַחט#ֵחט ָ+ָטה 6ְָרָחה ְוַה*ַהִ*,  ָזְרָחהֶמ+ַהֶ*

   –ְוֶהָחֵצר ַ-ל �# , ָחֵצר,&ָבַרְחָ( &ָבאָת ֶאל

  .ְיה&ִדי ְוַכְל�#: ַעל ַהַ-ל ַהCֶה ֶנֶעְרפ& ְשַנִי�

  )מעי� מקוש משני קטביו; גרז�: לשו� אחר – ַקְר1ֹ�*(                6ָה Aַחת ה&ָטל&Aְ+,  ֶאָחד ֲעָרָפ� ְוֶאלְר1ֹ�ַק*

  ;ֵניֶה� ְיַחְטט& ֲחִזיִרי� ְוִיְת-#ָלל&&ְבֶעֶרב �1ַ ְ+

  )מקו� שממה:  ביחיד ַ*ָ)ה – ַהַ�(#ת*(                                 – ַהַ�(#ת*Aַחד ַנֲחֵלי , � &ְסָחפ# ֶאלָמָחר ֵיֵרד ֶ-ֶ+

  ,6ַ(#תְ+ָפִכי� ְוָהAַהֳ*,ִיְצַעק ע#ד ַה�1ָ ִמ;, אְולֹ

  )שיח קוצני – ַנֲעצ&9*(                                                               – ִלְרָוָיה ַנֲעצ&9* ְקַיְ+, ִ�ְתהֹ� ַרָ�ה יֹאַבד א#ִ.י

  .ָהָיה,&ב ְ.לֹאְוַה.ֹל ָי+, ְוַה.ֹל ִיְהֶיה ְ.Dִי;

  

  

�ֲעָלָטה -#ת ְ(ַט6ֵס ְוִנFְַבָ( ָ+ְוֶאל ֲעִלG#ת ַהַ-ָ �–   
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  )ְ+ָשְחַמ, דבר אפל – 4ֲַאֵפל*ַ� (                                                   ; ָטהַה#1ֵמ� ָ+ ַ�4ֲַאֵפל*ע#ד ֵאיַמת ַמר ַה4ֶָות 

  ַהח#ִרי� ָהֲעמ&ִמי� &ִמ(#ְ' ִצְלֵלי ַהCִָוG#ת, &ִמ.ֹל

  .1&ָמ� ֵאֶליָ' צ#ִפG#ת, ְרֵאה ֵעיַנִי�, ֵעיַנִי�

  )נוגות, ות אבלותנשמ, לֵבמלשו� , – ע#ְטי#ת*(                ,#ֵממ#ת ְו+ע#ְטי#ת*מ#ת ְנָ+, ֵה;" י�0ְד#ִ+"ר&ח#ת ַה

  . ְוד#ֵממ#ת–ָזִוית Aַחת ַ(ַחת ִ.6ַת ַהַ-ג ִהְצַטְמְצמ& ,ֶאל

  ַה4ָק#� ַהCֶה ָ(בֹאָנה,ָ.א; ְמָצD; ַה0ְַר1ֹ� ְוֶאל

   ַלְח(ֹ� 6ֹה ְ�ֶמָ�ֵטי ֵעיֵניֶה; ַ�6ַַע� ָהAֲחר#ָנה

  )קללה: הָלמלשו� , – ַ(ֲאַלת*(                                            ,  ַחGֵיֶה; ַ(ֲאַלת*, ַצַער מ#ָת; ַהָ(ֵפל ְוֶאת ָ.ל,ֶאת ָ.ל

  ְוַיְח1ָו ִמ4ֲַחב#ֵאיֶה;, ְוִהְתַר6ְק& פֹה ָזע#ת ַוֲחֵרד#ת

   –? ָל4ָה: #ֲאל#ת1&ָמ� (#ְבע#ת ֶעְל�#ָנ; ְוֵעיֵניֶה; +

  .א  זֹאת ַה1ְָמָמהִיָ=, ֵ.אלִֹהי� ָ�Dֶר9 ֲאֶשרע#ד,&ִמי

  ,י�ְוִה2ֵה ַ-� ְרָעָפיו ַמֲחִריִ+ –אָת ֵעיֵניָ' ַהָ-ָ-ה ְוָנָ:

  ;י�6ִי ָהַעְכִביִ+, Aְלָ( ֶאתְוָ+, #ְתִקי�ַמֲאִפיִלי� ָעֶליָ' ְו+

  :ַה#4ְצא#ת,ְוִהִ-יד& ְלָ' ָ.ל, ֵעֵדי ְרִאGָה, ֵעִדי� ַחGִי� ֵה�

  ,4ְִלא&ָה נ#צ#תה ֶ+; רIָ@ָ+ה ְ�ֶבֶטַמֲעֶ:

  ,י�ְ�גIְלֳ-ל#ת &ַפִ@יִ+, ר#ת ִ�ְנִחיַרִי� &ַמְסְמהַמֲעֶ:

  )לוחות ע� לבני� – י�ָמִריִ+* (                                                , י�ָמִריִ+*2ְִתל& ְ�ח&ִטי� ֶ+ָד� ְ+ ִבְבֵני Dהַמֲעֶ:

  2ְִמָצא ְ�ַצד ִא#4 ַה4ְד0ָIָרהִתינ#ק ֶ+ ְ�הַמֲעֶ:&

  ;ָדJ ַה0ָָרה; &ְבִפיו 6ְִטַמת ָ+ה&א ָיֵ+ְ.ֶ+

   –!" ִא4ִי"ָמת# �2ְִקַרע ְוָיְצDה ִנְ+ה ְ�ֶיֶלד ֶ+ַמֲעֶ:&

�#; ֵמִע4ִי#ֲאל#ת ֶחְ++, ְוִה2ֵה ַ-�  ֵע י ֵנ י ו  6ֹה.  

  )מטפסת על קירות,  מ� לטאה קטנה– ָמִמיתְ=*(                               ָמִמיתְ=*ָכֵאֶ<ה ְ(ַס6ֵר ְלָ' ַהְוְוע#ד ָ.ֵאֶ<ה 

�ֶה� ְ.ֵדי ְלָהִמיתַה4ַֹח ְוֵי+, י� נ#ְקִבי� ֶאתַמֲעִ:ָ   

   –ָמְתָ' ִמיָתה ְגמ&ָרה ע#ָלִמית ִנְ+,ר&ֲחָ' ְוֶאת, ֶאת

  Dָגהַהְ*, ְ�ת#ְ' ְ-ר#ְנָ' ֶאתַנְקָ(ְוָח, ְוִהְת6ַAְקָ(

Jַמֲעַמ0ֵי ְלָבְבָ' ִלְפֵני ִהְת6ְָרָצ�  ,ְוָקַבְרָ( ְ

  , ְוִה2ֵה ָהDֶר9 ְ.ִמְנָהָגJ–� ְוָיָצאָת ְוָקַפְצָ( ִמָ*

)לאבד; לפגו�; לקלקל: לשו� אחר .דבעתי  – ֵחתְ(ַ+*(           . ָזֳהָרA Jְרָצהֵחתְ(ַ+*ְלשֹ� ֶמש ִ.ְתמ#ל ִ+ְוַהֶ*

  

  ,י�ִלֵפֲאי� ָהִפְ(ְר4ַ ַהְ'#(, ל ֶאאָתָב� &ָ* ִמָ(ְדַרָיְו

  ,י�ִלֵ.י; ַהת ֵ�ר#ֵ+ְ. ַהָ'4ְת ַענ# ְ�א&ְמְט� ִנק#ְמ

  )לא נימולי�, כינוי לגויי� –ֲעֵרִלי� *(                                       ,י�ִלֵרֲע*ה ָעְבה ִ+ָעְבת ִ+ַחת ַ(ַחה Aָ*ה ִאָ*ִא

  ,Jָ(י ִ�יֵנֵע� ְלֵאָה ְו4ָJי ִאיֵנֵעת ְלַ�ַה

  ;היָטִחר ְ+ַחAְלה &יָטִחת ְ+ַעְ+ְבה &יָטִחי ְ+ֵנְפִל

  )שמיכות ,כסוי למיטה – ְ.ָסת*(                          ,�D1ְָמר ָהָ.ַה, תֶאת ְוֶפ2ֶט4ְI ַהתָסְ.*ַה, ת ֶא+ֵ*ַמ ְ(ָ'ְדָיְב&

  )ח" מקו� הרבעה וזווג בע– ִמְרַ�ַעת*, ח"של בע  משכב– ִמְרֵ�9*(    �ָד Dיֵס ס&תַעַ�ְרִמ*ר ְוַעי ַייֵרִז ֲח9ֵ�ְרִמ*

  .�ָדָי ְ�ַחֵת� ר#> 1ֵָטְפַט� ְמ1ְֹרַק,�ִע

  ,יתִו ָזJָתת א#ַלֵפֲאַ�: הֵאְר,�ה ַ-ֵאְר&

  )כלי לריסוק דברי� יבשי�, מכתש; מלשו� כתישה – ְמד#ַכת*(  , ַמFָה ז# &ֵמֲאח#ֵרי א#ָתJ ָחִביתַכתְמד#*ַ(ַחת 

  י�ִרח#ַה,; ִמיצ&ִצֵה, י�ִחD, י�ִנָתֲח, י�ִלָע ְ�ב&ְכָ+

�  ,י�ִרמ#ר ֲחַ:ת ְ�ַחת ַ(#+ד#ת ְק#Gִור ְ-6ְֵרַפְ
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  )לגמוע בהרגשת חנק, לבלוע – ְמַעְ<ע#ת*(                                            ,;אָרָ&� ַצ 1ַתע#ְ<ַעְמ*; &ָתDְמטIת ְ�ק#ָנֱחֶנ

  )מזו�; מנת אוכל: גַ* – ָ�ג#*(                                                    –; ָרָשי ְ�#ב -ַעתֹק ְמֵ< ִחג#ָ�*, ת 6ַי+ק ִאֵ<ַחְכ&

  ,ע&א ָזלֹ ְוע&א ָנלֹ ְו– א&ְר�Gִ ַוָ(ְ+ָב ְ�ב&ְכָ+

   – א&ָצָי,א� לָֹ(ְע1ִַמ &ר&0ִֵנ,א� לֹיֶהיֵנֵע,תֶאְו

  : ב#ָבְלל ִ�ֵ<6ְַתז ִה Dש#ְפַנ ְלי+ִא,�י ַ-ַלא&ְו

  ,אבָֹ(,אה לָֹעָרי ָהַלֵא ְו–ס ה ֵנֵ:ֲע, �ָלע#, ל ֶ+נ##�ִר

   –; ָמ1ָ ִמיצ&ִקֵה; ְוָתDְמ@I ִמי&ר ָחֶ+ה ֲאֶ<ֵאְו

  )מיאוס; תועבה: �0/סמיכות של ִש – ק&ֵציִ+*(      –י� ִנְפִ�ִמ9 &ח&ַ�ִמ, +ֶפֶנ> ָו&ת -AְמטI, �ָל ע#יֵצק&ִ+*ה 2ִֵהְו

  י�ִהלֱֹא, ית ֵ�צ&ָר� ְוָרח#; ֵמיֶהֵלֲע ַ�יח&ִגֵהְו

  )מחסה; מג�:  משגב– ַ-ָ��ִמְ:*(                                          ;�ָ�ַ-ְ:ִמ*� &ָעְ+ ִיל� ֵאי� ֵ+2ִLִַה,ל ַעכ&ְרֵב&

�ַר, ת ֶאל&שֲאִי ְוא&ְצ� ֵיֶהָ�י� ֶ+ִנֲה.ַֹהְוָ�;  

   –" ?הָרס& ֲאת א#ֶרֶ(מI? ְיאMה ִהי ַמִ(ְ+ִא! יִ�ַר"

  .הָר&+ר ְלזֲֹחל ַי.ַֹהְו, ג#ָהְנִמב ְל&+ל ָיכַֹהְו

  

  :י�ִאב#ֲח4ַַה, לָ.,ל ֶאיָ'אִתֵבֲה ַוְ'ה ֵלָ(ַעְו

�  )ה,מלשו� צ1;  מזוהמי�– צ#ִאי�*(                 ;י�ִאצ#*ת מ#ק#ר ְמDְ+י� &יִרִזת ֲחא#ְלְכִמ, תא#ָרֲחי ַמֵ(ָ

  י�ִאְ�ַחְת ִמי&ה ָהיפֹ ֵאיָ'יֵנֵע ְ�יָתִאָרְו

Dיָ'ֶח�  ,י�ִ�ַ.4ַַה, ל� ֶ+יֶהֵני ְ�ֵנְב &ָ'4ֶי ַעֵנ ְ

�ת ֶ+י#ָרֲאי ָהיֵנִנְ"Aי�ִ+ד0ְ#"ע ַהַרֶזְו" י�ִמֲחַרב ָה",  

  ,י�ִ+לֹי� ְ+ִ+לְֹ+ד &ָחר ֶאח# ְ�+ֶפי� ֶנִרְ:ֶע

  ...י�ִ�ַרי ָ�ִמ ְ+&+1ְַקְי� ַוָלע#י ָ�ִדב& ְכל&1ְַגְיַו

  ,א&ָ�ְחי� ָהִ+6ְְ+א 6ִֵבֲחַמ &ס&י� ָנִרָ�ְכת ַעַסנ&ְמ

  ,א&ָצְמר ִנֶ+ֲא� ַ�י� ָ+ִבָלת ְ. מ#ת&מ&Gַָו

  יטִל6ָ; ַהֵ�א ַהָצָי ְו–ר ֶק�ֹר ַלָחָמ&

  ) מזוה�– ְמגDֹל*(                                                                         ,  , , ס Dְמִנ ְולDגְֹמ*יו ִבר Dֶג� 6ֶא ָ+ָצָמ&

�, Nְְבה ֵ(4ָָלְוֶ;,Dלעטו"; לכסות:  מלשו� להליט– ָ(ִליט*(                                              יטִלָ(*ה 4ָָלְו, �ָד(  

  !ס4ִָה� ְוִי2ַק ִ+רֹ ֲח–? ָ'6ְַכ ְ�יָ'ֶנ6ָ, תֶא

  

  ,קָרת ָי2ַ ִ-אָתָצָמיר &ִעד ָהָרמ# ְ�ָ(ְדַרָיְו

  )הָוְרא0;  רפת – ֲאֵוָרה*(                                                              ,גֶרָהת ֶהַרֵוֲא*יאִה, ה2ִָ-ַה,�ה ִעָלד#ה ְ-ָרֵוֲא*ַו

  )עטלפי� מי� נ� טור". להמי� צפור לי:  תנשמת– מ#תִ(ְנְ+*(            י�ִפֵ<ַטי ֲעיֵמֵאק ְוָנ ֲעתמ#ְ+ְנִ(*ה ֶנֲחַמְכ&

  .י�ִפֵיֲע� ַוי ָדֵר#.� ִ+יֶהֵלְלֲח,לי� ַעִחר&Lְַה

  ַחטֹ� ָ+ֶה ָלח&ְטה ָ+ָרֵוֲאע ָהַקְרַק,ל� ַעָ+

  )גלגל: ופ� ביחיד א– א#ַפ2ִי�*(                                           ,ַחצְֹרת ִלח#ל&ת ְ+ע#ָ�ְצֶאת ְ.ד#ֵתי ְיֵקְ*פI ְמי�2ִַפא#*

  )משני קטביוומושחז כלי חד , מי� סכי�,  חרב פיפיות– ִפיִפG#ָת�*( .ַחמֹ� ָוָד� Dַדד ְ�י� ע#ִלDגְֹמ* �ָת#Gיִפִפ*&

  ,הָבָרֲעש ַמֶמת ֶ+ט#ְנִ�, �#Gב ַהרֲֹעה ַ�ָיָהְו

  )נלפת; ללבוש; כא� בלשו� של לחגור: מלשו� אפודה – ֶנְא6ָד*(               ,הָבָה ֶל+ ֵאד6ְָאֶנ*� ְוי 1ֵָנְנַע> ְ�ָ@עIְמ

  )בחשאי ;בסתר; בשקט: ט ָל– ַ�ָ<ט*(                                          הָרֵוֲאָה,ל ֶאאָתָב &טָ<ַ�*ר ַעַ*ַה,ת ֶאָ(ְחַתָפ&

  :הָמָלֲעה ַנָעָו� ְזהְֹת&, Nֶָעָלְבה ִ(ָכֵשה ֲחיָמֵאְו

  )תבוסה; מפלה,  פחד– ָמג#ר*(                                                  ,הָרֵוֲא*א ַ�ט ה&ֵט#+ְמ... יבִבLָר ִמג#ָמ, רג#ָמ*
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  .הָמָמ1ְ ַהְ'ת# ְ�+ב&ָכי� ְוִלָתְ.ל ַהא ַעה ה&ֶר#+

  ,י�ִקָדLְַהי� ְוִרח#י; ַהֵ�ִמ, י�2ִַפא#י ָהֵ<ת ִ(ַחַ(ִמ&

  ,י�ִקLָרIי� ְמִרָבֲא,לר ֶ+&6ְרי; 6ִֵע ְ.י+ִ-ְרד ַ(#ע

  ,�יֶהֵ�ַ-,לי� ַעִלל&ְ(י� ַה2ִַפא#ָה, תי� ֶאיִזִזְמ

  ;�יֶהֵמְדי� ִ�ִסְס#�ְתִמ� &ָתיָסִסְגי� ִ�ִתְ&ַעְתִמ

  הָ+ל&ת ֲחנ#ל ֲע ק#–ה ָנר#ֲחי� Aִאָ+ת ֲחַקְנAְו

  ,הָ+ר& ְקמ#ה ְ.ָיל&; ְ(ִיַד ֲעָ'אְ+רֹל ְלַע4ִַמ

  )בהשאלה" מלוכל+"; דכדו+,  מלשו� קדרות– ֶנְעָ.ר*(            .דֵרָח� ְוס ָ+ֵס#(, �ָלר ע#ַעַצ, רָ.ְעֶנ*ר ַעי; ַצֵעְכ&

  ) סבל ויסורי�– ֱענ&ת*(                                                      י�ִר&Lִי, לָדְג &תנ&ֱע*,בא ַרָ. 1ַַחר&,�י ִאאת ִ.י; זֵֹא

  ,י�ִרס&ֲאית ָה ֵ�ְ'ת# ְ�מ#ְצַע, תא; ֶא ָ.+ַבָח

  )חולי;  כאב– ְדֵוי*(                                                                    ,דֵר6ָד ִהה ע#אֶביֹ, אלֹ� ְוָל ע#יֵוְד*ה ִ�ע 6ַֹקְתִנ

  )רוח האלוהי�;  רוח הקודש– ִכיָנהְ+*(                                    ,ַחת .ַֹעיֵגר ִוַעת ַצַפֵיֲע, תַחה Aָרחֹ ְשהיָנִכְ+*&

  ,ַחנ# ָמJא ָלָצְמִ(, אלֹית ְוִוָז, לָכה ְ�ת 6ֶֹטֶ�ַלְתִמ

  ,תֶקֶת#+ ְו–� הְֹנה ִלָצֵפֲח, הָלכ#ה ְייָנֵא ְו–ת #.ְבה ִלָצר#

  )רקב:  מק– ִ(4ַק*(                                                                      ,תֶקֶנְחיא ֶנאי ִהַ+ֲחְב &Jָלְבֶאְ�ק 4ִַ(*� ָמד&ְו

  ,Jָפָנת ְ.ַח ַ(Jאָ+רֹי� ְוִ+ד0ְ#י ַהֵלְלל ִצ ַעיָהֶפָנת ְ.ֶ+ֶר6#

   –  –  –ה ָפי ָ:ִלה ְ�Gִָכב# &יָהֶתע#ְמ1ִ, לה ַעיָלִפֲאַמ

�, הָ(A, �ה ַ-ָ(Aְוֶ;,Dגְֹס, �ָד�  ,רַעָ* ַהָ'ְדַער ַ

  יָ'יֶנ ֵע+�ְֹכע ִ(ַקְר0ַַבה &ָלֵפֲאה ָ� 6ָֹ(ְרַ-ְסִנְו

  רַעFַָה,� ִעָ(ְדַחַיְתִה ְו+#�,דה ַע .ָֹ(ְבָצִנְו

  ,יָ'Gֶי ַחֵמל ְיכֹ ְלָ'ְבָבְל,ת ֶא# �אָתֵלִמ&

  )לרוצ�; הרס:  רושש– +ְ(רJ –                                                    )  **ַIיָלֵח, לד ָ.בֲֹאַב &ָ'ְשְפ ַנ+ַ*רIְ(*� י#ְב&

  )ס� מוות;  רעל– ַ(ְרֵעָלה*(                                                              , הָלֵעְרַ(*; ַיְעַמְלה &יָטֵלְפ ִלָ'א ְלה ה&ָיָהְו

  ")ביעותי� חלו� "–בהלה  :  בעתה– יַבֶעְתָ'*  ; קללה– ְמֵאָרה*(       ,הָע ָרַחר& ְ.ָ'ְתֶעיַב*ה ִוָרֵאְמ* ִ.ָ'9 ְ�ַבָרְו

  ;הָעָו� ְזל#ק ֲחֵעָה ְ.יָ'ֶליק ָעִעֵה ְוָ'ְתָפְל&

  ,�ִיָמָ*ת ַהח#ע ר&ַ�ְרA,ל ֶא&2ֶאָ= ִ(ָ'יְקֵחְב&

  .�ִיָתָפיב ְ: ִנא ל#ָצְמִת,אלֹ ְוָ(ְ+0ִַב&

  

   )הקברות  כינוי לבית– ָהע#ָל�,ֵ�ית*(                                     ,�ָלע#ָה,יתֵ�*ל  ֶאאָתָבא &ֵציר ֵ(ִע9 ָלח&ִמ, לֶאְו

  ,ה4ָא ָ+בֹי ָ(יִדיִח ִוָ'ְ(ְכֶל ְ�י+ ִאָ'ֲאְרִי, לAְו

  ,�ָלד#ְ-,דַע� ְו2ַָט0ְִמי� ְלִ+ד0ְ#ת ַהר#ְב ִקָ(ְדַקָפ&

  ;הָמָמ 1ְיָ'ֶלי ָעִ(ְטַלְ+ִה ְוַחח&ָ(� ַהָרָפל ֲע ַעָ(ְבFֵַנְו

  )רקבו�: מק – ִי4ַק*  (                                                                           –ה יָמִלְכב &ֵאר ְ.ֵצעֹ ֵמָ' ְ�ק4ִַי* ָ'ְבָבְל&

  ,הָעְמה 1ִֶיְהִת,אלֹ ְויָ'יֶנֵע,תי ֶאִ(ְרַצָעְו

   )וכאב קול בכי, קול של חיה רכה: ה3ִָע 2ְ– ִלְגע#ת*(      –ה ָכָרֲע4ַַה, לד ַעק&ר ָע#+יא ְ. ִהתע#ְגִל*ת ֵע, י ִ.ָ(ְעַדָיְו

  .הָחָנא ֲאבָֹת,אלֹ ְוָ'ְבָבְל, תי ֶאִ(ְחַ+ְקִהְו

  )רצח;  מלשו� טבח– ִ@ְבָחה* (                                                     � ָ<י� .Iִבְכ#� +ה ֵה2ִֵה, הָחְבִ@*י ַהֵלְגה ֶע2ִֵה

  ?�ָ<שIה ְי4ֶַ�, רמֹ ֱא–� ָתמ#י� ְלִמ&< ִ++� ֵיִאְו

  ,�ֶכְתמ#י ְ.ִנ� ָעיֶכֵהלֱֹא, �ָלי ע#ֵבל&ֲע, י ִלח&ְלִס

  ,�ֶכְתמ#ר ְ�ֶמחָֹו,לַק� ְויֶכGֵַחא ְבי ה&ִנָע
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   –י ָתָל1ְ, ל� ַעֶ(ְקַפְד� &ֶכְרַכְ:,לר ַעָח ָמא&בֹי ָתִ.

  !יָסָכ2ְי ִמִ(ְדַרָי: א&ְר &א&�ֹ, �ֶכה ָלָחְ(ְפֶא

  :�יֶכֵלי ֲעִ�י ִלִ�ִלְו, יַנָ�, �יֶכֵלי ֲער ִלַצְו

  �ֶ(A,�ַגי ְוִנֲא, �ַגְו, �2ָי ִחֵלְל ַח–� יֶכֵלְלַח

  ,�ֶ(ה ַמָמ,לַעי ְוִמ, לַע� ְוֶ(ה ַמ4ָ ָלנ&ְעַדָי,אלֹ

  .�יֶכGֵַח� ְלַעי; ַט ֵאמ#� ְ.ֶכְתמ#� ְלַעי; ַטֵאְו

�ְֹכיא ִ( ִה–? תֶרֶמה א#ה ָמיָנִכְ+&+�  Jאָ+; רָֹנָע ֶ

  ...הָ+ב#ת &ֶ+ֶר#ה 4ָ6ִלְכב &ֵאר ְ.ֶצעֵֹמ&

  ,י�ִרָב0ְַה, לד ַעֵרֵא ַ�ַ<ְיָלה ה ָלְיַ<י ַ�ִנֲא,�ַגְו

   –י� ִרָ(ְס4ִ ַ�+ב#ֵאי� ְוִלָלֲחַה,ליט ֶאִ�ד Aמֱֹעֶא

  .הָעְמיד 1ִִרא#,�ִא, ָי� ְיא&ְנ, יִני ֲאַח, �ָלא&ְו

   –ה 4ִָלְ.ד ַהאֹה ְמָלד#ְגד &אֹב ְמֵאְ.ל ַהד#ָגְו

�, הָ(ר Aמֱֹא –? לד#� ָ-יֶהֵנְ+ה 4ִַמ&ֶ;,Dָד�!  

  ,יִדה ֵעֵי� ֱהָמד&ְו! קתֹ ְ+–ה Cֶב ִמט# א#

  )צרה; אסו�: ידֵא – ֵאִידי*(                                                              ;דיִיֵא*� י#י ְ�ִנֵאְרִ(י ַוִנל#ְקי ִ�ִנאַתָצי ְמִ.

  , �יָק� ֵריֶהֵלב ֲא&+ָ(, ל A– ָ'4ֶי ַעֵנְ�, ל ֶאָ'ְב&+ְכ&

  ,�ָדְקְדָק, ל ַע#(ְדַרה#א ְוָ=י ִ(ִת4ִָלר ְ.ַסי  מ&ִ.

  .�יָקֵח,ל ֶאת#ב#ֵ+ֲה ַוָ'4ְח ִע0ַי ִ(ִבֵאְ.ִמ&

  

  הָבְ.ִעְו, י�ִת4ֵת ַהר#ְב� ִקִעת ֵמֶכֶל ָליָ(ִנָפ&

  )ריפודמלשו�  – תיַדִפְר*(                                                             ,יבִבLָא ִמֶ+1ֶ ַהתיַדִפְר* יָ'יֶנֵע, תד ֶאָחע ֶאַגֶר

  :יבִבDת ָהַ<ִחְתה ִ�ֶיְהר ִיֶ+ֲא., בטָֹר ְוְ'א ַרֶ+1ֶַהְו

  ;יָ'יֶנֵעה ְבֶאה ר#ָ(י� Aִרָביר ְקִצֲחת ַוֶו4ָי ַהֵנFִָנ

  ,יָ'ֶרח#ֲא� ַלָ(ְכַלְ+ִה> ְוַ.א ַהלֹ� ְמֶה ֵמָ(ְ+ַלָתְו

  ?הָוְק ִ(+ל&ָ( ַל+ֵי, �ִא ְו–� ָע ָה+ל&יר ָ(ִצָח: ראמֵֹל

  ָ'ְביִ+ֲא ַויָ'ִ(ְחַקְל&, �ָתא#ְר ֵמיָ'יֶנֵע,ת ֶאָ(ְמַצָעְו

  ,הָחְבִ@ַה, ; ִמי&ר ָחֶ+ ֲאיָ'ֶחA,לת ֶאר#ָב0ְַה, יתֵ�ִמ

  �ָתָ<ִפְ(י ֵ(ל ָ�� ֶאָמ� צ#י#� ְ�4ָ ִעאָתָב&

  ;�ָתָעְמִד ְבָ(ְפַחְסִנ� ְוָרְבת ִ+ַקֲע ַזָ(ְעַמָ+ְו

  )קול אנחה מעוצמת הכאב – תַקֲאַנ* (                                                  ,אֶר 6ֶתַקֲאַנ*י ְוִכְ�, הָלָלא ְיֵל4ָת ִיִיַ�ַהְו

   –ה ָדָעְר &ָ'ֲאָרְקד ִיַחַפ &ָ'ְרָ:ת ְ�ַרֲעה ַ:ָרְמָסְו

  )קול אנחה מעוצמת הכאב; נסתרת יחידה, בעתיד, ל" כנ– קנֱֹאֶ(*(  ...הָדָבה Dָדְבר Dֶ+ה ֲא4ָ אIקנֱֹאֶ(*ה ָכָ.

  ) ושממה מילה נרדפת למדבר– הGִָצ*(                                                  ,הGִָצ*ר ְוָ�ְד ִמ2#ִה ְו–יט ִ�� ַ(ָבָבְל, לֶאְו

  ,עַרה ֶזGֶַחְת, א לֹ–� ָקת ָנַמ ֲח#ח �ַמְצִת,יִכְו

  .�יֶהֵתְפִ:,ליד ַעִלת#, את לַֹחת Aֶצֶרְמה ִנָלָל> ְקAְו

  ?הGִָמ� ְרָתָ<ִפה ְ(4ָָל ְו–י� ִנָמֱא� ֶניֶהֵעְצי; 6ִֵאַה

  ?�יֶהֵ+ֲחַכע ְ�ַצה ֶ�ַמ&, �יָד� ֵאי#י ְ� ִלש&ֲחַכה ְי4ָָל

  ,�ָניג#י� ִ�0ִַמ� ְנד ֵהע#: הֵאְר,� ַגהֵאְר&

Iִדְר� י#ָ<כ�  ,�יֶהִנה ְ�יָנ ִקא&ְ:ִי, יִכֶ�י� ַ

  �ָנ#ֲע, לי� ַע1ִַוְתִמ� &ֶהֵבְבְִל, לי� ַעִפְפת#� ְמה ֵה2ִֵהְו



 ©ות שמורות כל הזכוי

 

  .�יֶהִפי; ְלִמֲאַי,א� לָֹ�ִל ְו–" נ&ְדַגָ�, נ&ְמַ+D: "ראמֵֹל

  )�51ְנִי; �5ְֹנִל; �ֵפנ1, מפוזר לכל רוח: �ַפמלשו� ָנ – 9פ&ָנ* (        ?מ&ָ+ְא ֶי+ֶרי ֶחֵרְבִ+,�ִא ְו9פ&ָנ*ב ֶצא ֶעָטֱחֶיֲה

  )לכעוס; לרגוז: מלשו� להתרע� – מ&ָעְרִי*(                           !מ&ָעְרִי*� ְויֶהֵלר ֲאֵ� 1ַ–? יָל ֵאנ&2ְַחְתה ִיה ֶז4ָָלְו

  ,�ָנ#�ְלֶע, ת ֶאע&ְ�ְתִיי ְו1ְִגֶנ> ְ.ר#ְגֶאא ָנ, ימ&ִרָי

  ,�ָפס#,דַע� ְואָ+רֹת ֵמר1##ַה,ל; ָ.#�ְלֶע, תֶא

  .�ָפר#ְגֶאי ְ�ִאְסִכ� ְוִיַמָ+ ַהצ&ְציפ#ִו

  

�, הָ(A,�ַגְוֶ;,Dָד� ,Aל,)ִ�  ,�ָתָד ֲעְ'#(ל ִמֵדָ

  ;�ָת2ִָחְת; ִלֵמֲאַ(,ל�A ְוָ�י ִלֵעְגִנ; ְלֵמֲאַה

  !י�ִח&בְ@; ַהַעַמה ְלֵשֲע: "ל#; ק#Cַָח� ַהֵרָהְב&

  !"י�ִח&6י ִטֵלְל; ע#ַעַמה ְלֵשֲע! תק#ינ#; ִ(ַעַמה ְלֵשֲע

  ) בכי ומספד– הGִָנֲאַ(*(                                                                         ,הGִָנֲאַ(*ת ַקֲעַז ְ�צ&ְ<ַפְתת ִיִיַ�י ַהֵד&4ַעְו

   –ה ָדָעְר &ָ'ֲאָרְקד ִיַחַפ &ָ'ְרָ:ת ְ�ַרֲעה ַשָרְמָסְו

  )קול בכי וכאב, קול של חיה רכה: ה3ִָע 2ְ– הֶעְגִ(*  (          ,הGִָכְב� ִ�ָ( ִאהֶעְגִ(*,אלֹ ְו– יָ'ֶלי ֵאִני ֲאִ(ְרַזְכAְתִהְו

  ;הָניֶתִמ ֲאיָ'2ֶי; ִ+י ֵ�ִנֲא – ָ'ְתָגֲא9 ַ+רְֹפִת,יִכְו

  .ה2ֶָלְ<ַחל ְ(ה A)ָA ְו–� ָתָר� ָצ1ַָב ְלל&ְ<ַחְי

  )דברי אבל וקינה על המת; בנפעל; ד5ְֵס מלשו� ָה– הָד6ְָסִנ* (       ,הָד6ְָסִנ*,אה לָֹר ָצ–ת ר#ד#ה ְלָרFָד ַהמֲֹעַ(

  )לצבור; לאגור:  לאצור– רֵצDֵ(*(                                                  ,הָכפ&ְ+,יִלה ְבָעְמ 1ִרֵצDֵ(*ה ָ( Aָ'ְתָעְמִדְו

  )עמידות גבוהה, חוזק;  מלשו� נחושת– הָ+ח&ְנ*(                             הָ+ח&ְנ*ת ַמח#ל ְוֶזְרר ַ�ַצְב ִמיָהֶל ָעיָתִנָב&

  )כעס; זע�: הָמסמיכות של ֵח – תַמֲח*(                               ,הָ+ב&ה ְכָמֵטְ:ַמל &א#ת ְ+Aְנִ:, תֶות ָמַמֲח*, לֶ+

  ,ת#ָרא&ְמ; ִ�ֶתֶפ� ְ.ה ָ+ָלְדָג ְוָ'ְבָבְלה ִבָזאֲחנְֹו

  ;הָחנ& ְמא&ְצְמִ(,אלֹה ְוCֶה ִמ� ֶזֶ(ְקיַנִו

  ת#ָמס ח#רֲֹהר ְ(ַחA ְו– ת# א#אָתֵמְצִה ְוָ(ְבַעְרִהְו

  &2ֶחְ<ַשי ְתִ+ְפָחר ַלָזְכי� Aִנָת 6ְא+רְֹב&

  )חרו� ותוכחה; זע�, כעס: עברה – ָ'ְתָרְבֶע*(                                .&2ֶ&ַצ� ְ(ַע� ַרי# ְ�ָ'ְתָלְמֶח ְוָ'ְתָרְבֶע*� ַע,לַעְו

  

  ת#+ָמְ*ַה, י;ה ֵ�2ָב ֵה&+ה ְוCֶא ִמה ֵצָ(ַע

  ת#+ָפ2ְה ַהָ<ֵא,לה ָ.2ִֵּהְו: �ל ָעֶבית ֵאִרֲח Aיָתִאָרְו

   ,הָנְמַדָרֵ(ב ַוֶרֶע ָלב& ָ+–ר ֶק בֹיצ&ִקֵה ְוד&ְרָח,רֶשֲא

  )מדוכא; רצו�; מעונה: ְ+ 6ַ– יֵ.ַד*(                                      ,הָכֵ+ֲחה ַ�ָ(י� ַעִדְמ� ע2ָ# ִהַח ר&יֵ.ַד*ְוי ִכי ֶבֵעיֵגִו

  )בהשאלה ,יבש: רַחָנ *.מקוות; מתפללות – תל#ְ<ַפְמ*(  ,כ## (רַחָנ*ב ֵ< ַהְ' A– תל#ְ<ַפְמ*, תע#� ָנִיַתָפְ:ד ַהע#

  ;ִיָער ָ�יב א#ִבי ְ+ִלְבב &ֵ<ה ַ�ָוְק9 ִ(יצ#א ִנלְֹב&

  ...;ִיD ָו–; ָעְ+ ִמ+0ֵַבְ(, הָלֵפֲא ָ�+Eֵַגד ְ(Gַָה

  ,Jָנְמת ַ+ל#י ְכֵרֲחה Aיָלִת6ְד ַה; ע#ַ+ְעה ֶ(ָכָ.

  .ח#ר .ַֹ�ְ+ר ִנֵ+; ֲאֵקס ָז' ס&+ְֹמ' ִיָ.

  ,�ָתָר� ָצֶהה ָליָח2ִת ִהַחי� Aִמח&ְנת ַ(ַדָ- Aל&

  !�ָתיָבל ֵ:ֵ.ְלַכְל &+ֶפת ֶניַבִ+ְמ� ִלֶהת ָלי#ְהִל

  ה4ָָל ְו–" נ&ֵנֲע "ר&ְמD, "לַחְיַו "א&ְרָק, �#Fה ַהָלה ָכ2ִֵה

   –? "היָכֵא"�  ַ-א&ְרְקִי ֲה–? Jֵמְהַמְתר ִמ&�Fִד ַהע#

  ,הָמָ�ַה,לה ַעֶל; ע#ָ+ְרה 2ֵ1ִַה! אלֹ
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  ,יוָרָמ ֲאיַחִפֵמ� &ֵ-ְמַגְמ, יו 6ִַחֵת#א 6ה ה&2ִֵה

  )הבטיח דברי� בטלי� וריקי� – תפל חָט*  (                           ,הGִָרְ@� ַהָ(ָ.ל ַמי� ַעִקס& 6ְ+ֵחל# ְולֵפח ָ(ָט*

  ,יה&6ִיל ִמFִַי,אלֹד ָחי� ֶאִהלֹל ֱא> ק#Aְו

   ;�ָבָבְליק ִ�ִלְדַי,אֹלֹד ָח; ֶאָט9 ָקיצ#ִנ,�ַ-

  ,יוָרָעְנִביו &ָנֵקְזד ִ�ֵמי ע#ַנדֹר ֲאֶדֵעְו

  ;יע&ִנ ָיא+ה רֶֹ<ֵאי� ְוִקֲהַפְמי� &ִעְמ#ה +ֶ<ֵא

  )חורב�; הרס; שממו� – הGִָאְ+*(                                                      .הGִָאְ+*ת ַ.� יIָבָבְל� &ָחְצִמ, לת ַעֶו4ָו ַהַ(

  .�ָבָז� ֲעיֶהֵהלֱֹאְו, �ָחס ֵלָנ, �ָחת ר&ֵמ

  

  )לאות השתתפות בצער, נדנוד הראש – דנָֹ(*(                ,�יֶהֵעְצ� 2ָ6ִִח עַזְעַזְ(,לA, �ֶה ָלדנָֹ(*,לה A)ָA,�ַגְו

Aְס*א ְוָ*ד ַל ע#+1ְֹגִ(,לAְס*  (                                ;הָ+ד&ְ-� ַהָתָר ָצתAבער+ ליטר,מידת יובש: סאה – ת (  

�  ,הָ+נ&ה ֲאָ.ה ַמ4ָ ָ+– ָ'ֲעָ�ְצע ֶאַ-ר ִ(ֶ+ֲאַ

  )חזרו על עצמ�; שוב: יתִנמלשו� ֵש – נ&ְ+נ#*(                 �יֶהֵבא#ְכַמ ְ�נ&ְ+נ#*ל ָב ֲא–ב Dְכ� ִייֶהֵל� ֲעָרָ:ְ�, לָ.

  )מה הרווח; מה הטע� – עַצֶ�,הַמ* ;ת� חרפ– �ָ(ְ+ָ�*  ( ?�ֵמֲחַני ְ( ִ.עַצֶ�, הַמ&*, �ָ(ְ+ָ�*י �Gֵ ַח ִעימ&ִלְ+Gַַו

  )זע�; חרו�, כעס רב;  קצ"– >צ0ְֹ* (                                ;�ֵמֲחַר� ֵמי� ֶהִדְבא#� ְויֶהֵל> ֲעצ0ְֹ*� ִמי� ֶהִבל&ֲע

  ,י�ִבָכ#. ַהא&ְצה ָי2ֵ ִה– כ&ְלֵי� ְוֶהח ָל2ַַה

  י�ִב2ָת ַ-ֶ+בְֹב &א+י רֵֹיפ&ֲחי� ַוִלֵבֲאַו

  )ליקויי�; חבלות; מכות; פצעי�:  סמיכות של נגעי�– יֵעְגִנ* (          ,הָתְיָ�ב ַה&+ ָי#� ִליֵעְגִנ*,� ִעי+ ִאי+ִא

  )גו": ו2ֵ – ו#ֵג*(                                                                              ,הָתְיָהֶ*ה ִמיָק ֵרש#ְפַנה ְוָיָהֶ*> ִמפ&ָ. ו#ֵג*ְו

  ב#ָ.ְ+ִמ, לה ַעֶלֲע ַי#�י ִלֵעְג� ִנ ִעי+ ִאי+ִאְו

  ...ב#ָבְלב ִ�ָקָרָהיו ְוָמָצֲע,לה ַע1ָלIֲחַהְו

   –י� ִכָר 1ְא+רֹ ְ�אָתָצָיר ְוָחי� ָמִ.ְ+ַת, יה ִ.ָיָהְו

  , י�ִחָנֱאֶני� ְוִקָנֱא� ֶנָדי Dֵרְב; ִ+מ# ֲהיָתִאָרְו

  )יחד מתאספי�; מתקהלי� – י�ִאְבצ#*(                     ,י�ִחָת6ְל ַהי� ַעִנח# י �  ְו י ִר ִבת  ְ-נ##<ל ַח ַעי�ִאְבצ#*

  )דברי� למכירה; סחורה – תֶל.ְֹרַמ*  (                              ,תֶל.ְֹרַמ*,לל ַעֵכר#� ְ.יֶהֵעְצ6ִ, לי ַעֵ�ְמפIי� ְ�יִזִרְכַמ

  )פצע; מכה – הָר&�ַח*(                                                                     ,הָר&�ַח*ד ְוע ָיַצי 6ִֶמְלה &ָצצ&ת ְרֶל-ְֹלי -Iִמְל

  )חלושה; יד רפה – הָהֵ.*(                                                     ,הָרב& ְ+ַער#י� ְזִפְ:ח# ְוהָהֵ.*ד י� ָיִטְ+#� 6ָ<כIְו

  ,�יֶהיֵרִבד ְ-ל ַיֶא, י�ִ.י� מIִדָבי ֲעיֵנ� ֵעיֶהיֵנֵעְו

  !"�יֶהֵמל&ְ+ת ַ(ה ֶאָנְ(–יִל' +ד#ָק'ב D, יה ִלָצצ&ת ְרֶל-ְֹל-I: "ראמֵֹל

  י�ִמֲח� ַריֶהֵלי� ֲעִאְלַמְתי� ִמִנָמֲחי ַרֵני� ְ�יִרִבְג&

  ,תֶל-ְֹל-Iיל ַלִמְרַתל ְו0ֵי� ַמִנְפִ�� ִמֶהי� ָליִטִ+מ#&

  .י�ִמֲחַנְתי� ִמִנָצְ�0ַַה ְו–" נ&ָרָט6ְ ֶ+ְ'ר&ָ�"י� ִרְמא#

  �יֶכֵתב#ת ֲאמ#ְצ� ַעֶ(ְרַפֲחַו! י�ִנָצְ�ַק, תר#ָב0ְית ַהֵבְל

  �יֶכיֵלִמְר� ַ(אֶתֵ<ִמי� &ִ+ד�0ְ# ַהיֶכֵחת ֲאמ#ְצַעְו

  י�יִדִתֲע, ְ'ֶר�1ֶ ַלאֶתיָצ� ִוֶכֶ+, ל� ַעָת א#�ֶ(ְסַמֲעַו

  ;י�יִדִרGְַה,לָכה �ָרח#� ְסֶהת ָ�#:ֲעַל

  ,י�ִאי; ר#ֵעְל, י�ִכָר 1ְא+רֹד ְ�� ָיֶכ� ָליֶתִאְר&

  ) מזוהמי�– י�ִאFֹ*(                                                     ,י�ִאFֹ*� ַהיֶכֵטט&ְרַמְס,ל ַע+ֶמֶ*� ַלָת� א#ֶ(ְחַטְ+&

  .ר&ְר#+� ְ(יֶהֵלית ֲעִנָצְ�ה ַקיָרר ִ+ָח; ִנר#ָגְב&

  ,�ִי#י -ֵמֲחַר� ְלֶ(ְלַ<6ְַתִהי� ְו4ִאIד ְלֶסֶח� ְלאֶתָרְק&
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  )קבצנות; מקב� נדבות: שנורר – �ֶ(ְרַרנ#ְ+*(     .ר&ְרנ#ְ+ ִ(�ֶ(ְרַרנ#ְ+*ר ֶ+ֲאַכְו, ט&+ְֹפד ִ(� ָיֶ(ְטַ+ר 6ֶָ+ֲאַכְו

  

�, ה 6ָֹ'ְ<, הה ַמָ(ַעְוֶ;,Dק&, �ָד�  הָרָ�ְד4ִח ַהַר� ְ

  ,י�ִנג#Gְס ַה#.,תה ֶא4ָ ָ+ָ'4ְ ִעאָתָ:ָנְו

  י�ִעָרה ְקָרָ:ֲע ַלָ'ְ+ְפַנ,ת� ֶא ָ+ָ(ְעַרָקְו

  )זע�;  כעס–; ר#ֲח*(                                                                         ,י�ִנא#,י; ֵא;ר#ֲח*ל ַלָכֲא; ַמֵ( ִ(ָ'ְבָבְל,תֶאְו

  י�ִעָלLְד ַהקְֹדל ָק� ַעד ָ+ֵרה ה#ָלד#ְ- ַהָ'ְתָעְמִדְו

  .הָרָעְסד ִ�אַבתֹ ְו–ח ַ<ה ַ+ָר4ָ ַהָ'ְתָגֲאַ+ְו

  

   ד"תרס, תשרי7תמוז

  


