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  אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  חיי� נחמ� ביאליק/  ַהַ�ְתִמיד

  ע�ד ֵי� ָעִרי� ִנְכָחד�ת ִ�ְתפ�צ�ת ַה��ָלה

��  ;ָ�ֶה� ֶיְעַ�� ַ�ִ�ְסָ!ר ֵנֵרנ� ַהָ ָ

  ע�ד ה�ִתיר ֱאלֵֹהינ� ִלְפֵליָטה ְגד�ָלה

��  .ַ�ֶחֶלת ל�ֶחֶ�ת ַ�ֲעֵרַמת ַהָ(ֶ

ָ/ִלי� ְזֵעיר ָ�� ֶ!ְעַשָ-הי��ְכא�ִד*   )א� לא נשר� לגמרי, יש בו עדיי� אש,  גזיר ע� עש�– א�ד*(         מ0

ל�ת �ְנָ�מ�ת ֲעל�ב�ת   ,ְנָפ��ת ֲאמ0

  ַהַח �ת ְ�ִלי י�ָמ� �ְבִלי ֵעת ִ!ְזַקָ-ה

  )מיוסרת; כואבת � בהשאלה ; מדברית; יבשה�אר� – ַ!ְלא�ב�ת*(    .ַ!ְלא�ב�ת*5ֶָחִציר ָהע�ֶלה ְ�ֶאֶר4 

  �ְבֵצאְת7ָ ְיִחיִדי ְלִע!�ת 6ָ�ְַיָלה

  ,8�ְַחת ֵמֵא6ֶה ֶהָעִרי� ַהְ�ר�כ�ת

�ָעה ֶ�-�ְצִצי� �5ָכִבי� ִמְלָמְעָלהָ�ְ,  

  ,ַהְ(ָ�ִאי� ִמְתַלֲחִ�י� �ְמַס9ְר�ת ָהר�ח�ת

  ,ל ה�ֶמהְוָ�ְמע� :ְזֶני7ָ ֵמָרח�ק ק�

  ְוָרא� ֵעיֶני7ָ ֵמָרח�ק  א�ר נ�ֵצ4

  �ַבֲעד� ְ(מ�ת :ָד� ַה(�ֶמה, ַ�ַח�6�

  ,ִמְתר�ֵצ4, ֵמת ִמְתנ�ֵעַע;ְלִצ�6 ֶ�ל

  )רחשי לב כואבי� ;ת דכאונותַיְמֶה – ְנָכִאי� ֶהְגי��*     (      ְנָכִאי� �ֶהְגי�*ַוֲהִמית , ִמְתנ�ֵדד, ִמְתר�ֵצ4

   –ִנְבֵכי ַהֶ=ֶקט ָעֶדי7ָ ;ָ-ֵ>א  ַעלִ!

  :ז ַמְתִמיד ְ�ֶאָחד ִמָ�ֵ!י ַה5ְָלִאי�

 ?�  . ִ!ְרֶאיָנה ֵעיֶני7ָ–ְמ8ֵחר ַ�ֶ-ֶ
  

  ֵ�י� ַה5ְָתִלי� ָהֵא6ֶה, ַ�ַ�ִית  ַהה�א

�ִני� ַעל–לֹא י�� ָ ��  :ַנְפ�� ָעָבר�; 5ִי ֵ

  )התבגרה; נעשתה בכירה, רכ&מלשו� ְ% – 5ְ�ִָרה*(                          ,ַ�ֲחר�ת� ָ�ֵמָלה,  ַיְלד�ת�5ְ�ִָרה*9ֹה 

  .�פֹה 5ָב� ֵעיָניו �ָפָניו ָחָור�

�ִני�–לֹא י�� ָ ��  ֵמ:ז ֵהֵסב 9ָָניו,  5ִי ֵ

  ,  ָה:ֵפלְקצַֹעַ�ִ�ֵעֶבר ַהִ@יר ;ֶאל

  ,ָר:ה ִמ6ְָפָניו;ֶקֶר� א�ר 8ַחת לֹא;ַ��

  )הבתי� קטנה המטפסת על קירות  לטאהמי� – ְ>ָמִמית*(      , ְוִטיַח ִקיר ָ!ֵפלְ>ָמִמית*ִמ6ְַבד ק�ֵרי 

  )ב רק(בשר&; רקב: ַמק  – ָ�ָ>ר;ַמק*(                               –ְרז�� 9ִָני� , ָ�ָ>ר;ַמק*, ֵ�ָנה;לֹא, ְרָעב��

  ? 5ִי ָיִ>י� ֲאֵליֶה� ְלָבב�ָמה ֵהָ�ה

  ?ֲהֶטֶר� ה�א ֵיַדע ֵאי7ְ ָלְמד� ִמ6ְָפִני�

  ?ֲהֶטֶר� ה�א ֵיַדע 5ִי ס�? 5ְב�ד� ָלבֹא
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�ִני� ְ!ִמימ�תָ ���נ�ת נַֹער �ְבח�ִרי�, ְֵ,  

  ,5ְִבִלי ַחִ י� ָלֶנַצח :ָבד�, 5ֵַ/ל

  ,ֲאס�ִרי�ָנְגע� ַעד ֵ�ית ָה;�ְכִא�6 לֹא

  )&,ְרלא עברו ַ+; ר&לא עָב – ָעד�* (                                                     .ָעד�*;9ִַ-ת ַהַ-ַער לֹא;�ְכִא�6ֹ ַעל

  ָה:ֶר4 ַהְ-ִעיָמה;ַהְ ק�� ִמ�;5ְמ� ַפס 5ָל

  ,ַוִ!ַ�ח ָה:ֶר4 ֵמֵעֶבר ֶלָחִי4

� ִמָ ִמי� ָיִמיָמהִתְלַ�;�ְכִא�6 לֹא  

  ) כיסוי;  מעטה – 7ַ!ְכִרי*              (                                                        ; ַהחֶֹר? �ִבְגֵדי ַהָ@ִי4ַ!ְכִריֵכי*

  5ְמ� ָכְבָתה ַהֶ=ֶמ� ֵמֵעֶבר ַלַח�6�

  ָחַתר ַהָ�ְיָתה א�ר ִזיָוB;�ְכִא�6 לֹא

  )גדולי�,  ענפי� מסועפי�– ַ�ֵ(י*(                                                        , ָה�68�ַ�ֵ(י*9ְ>� ָלֶרֶדת ֵ�י� ְ�ַת

  ;ָהע�ֵמד ֲעִריִרי ַעל ַח�6� ַהְיִשיָבה

  ,ֵליל ַסַהר, ָהָיה י�� ָ�ִהיר;�ְכִא�6 לֹא

  )נעי�;  עונג;�ֶד ֵעביחיד – ֲעָדִני�*(                                                ;ימ�ת �ְנִעֲעָדִני�*ָקַס� ;ְו:ִביב לֹא

   –�ְכמ� ֶטֶר� ִיְהֶיה ְלָבח�ר ַהַ-ַער 

�ִני� ְ!ִמימ�ת, ְ�ִלי ַחִ י�, 5ֵַ/לָ ��ֵ!  
  

  )כל�ולמ; דלוח;עכור: רפשמלשו�  – ִנְר9ָ�* (                          ע�ֵמדִנְר9ָ�*ֲאָג� ;רֹב ָיִמי� 5ֵָא6ֶה ַ��

  ,5ְֵבית ַהְיִ�יָבה ַ�ֲחָד��ת ִיְפקֹד�

  ,ֵיֶצר חֵֹמד, 5ִי ַג� ְלָבֶניָה ֵלב ַחי

  .ַ�� ֵה� ְ�ֵ!י ְרָגִלי� ַ�ָ=ָנה ִיְרקֹד�

  :5ְָתֶליָה ָהר�ח�ת ִזְעֵזע�; ַ��–�ְבֵכ� 

  ,ָסִלי� ִנְגָרִעי�ַסְפ, ַסְפָסִלי� נ�ָסִפי�

  .ַ�ח�ִרי� ֵיֵצא�, ַ�ח�ִרי� ָיבֹא�

  ,ֵ�יָת� ְלָיִמי� נ�ָרִאי�;ֵי� י�ְרִדי� ֶאל

 �  )זרופשית: פיזור נרחב;  מלשו� הפצה– ֶ�ָ פ�צ�*  (                         , ַל5ְָפִרי� ַהְ@ר�ִבי�ֶ�ָ פ�צ�*ְוֵי

�  ִ�יַח ַה-�ָרא�ְרח�ִקי� ֵמֵעי� ַהַ�ְ

  ַיַעְלז� ְבָכב�ד ְ�ֵבית ֲאָנִ�י� ט�ִבי�

  .ת�ָרה;מ�ִקיֵרי ְבֵני, ְמַרֲחֵמי ַרָ�ָנ�

  ,ֵי� ֲאֶ�ר �ְֹר�� ַוֵ ְצא� ִנְדָחִפי�;8?

  :ְוָ�ב ִאי� ֵ�ית :ִביו ִ�ְדָרִכי� ֲאֵבל�ת

  , ַעל ַ>ֲחק� 6ֵ�ַיל�ת ִ�ְקָלִפי�–ָהֶאָחד 

  ,ַס9ְר� ִע� ְ�ת�ל�ת 6ֵ�ַיל�ת; ַעל–ִני ַהֵ=

  ְמָצא� ַהַ=ָ�� ְמַקDֵר; 5ִי–ַהְ=ִליִ�י 

  ,ִמְקַטְר!� ְ�ַ�ָ�ת ְ�ָמק�� ָיד�ַע



 ©: כל הזכויות שמורות

 

  ) �"ספרו הפילוסופי של הרמב – "מ�ֵרה ְנב�ִכי�"*(         ִהְסַ!ֵ!ר" מ�ֵרה ְנב�ִכי�"* ִע� –ָהְרִביִעי 

  .נ�ַדע ַמ(�ַע; לֹא–ַהֲחִמיִ�י , הַ�ֲעִלָ 

  �ְבת�ָלה, ֵי� ֲאֶ�ר ִנְבַחר  ְלָחָת�;8?

�ֵמָנה ְ�ֶחְלק� ָנָפָלה, 5ְָפר ָעָבה;ַ�תְ,  

6ָה;ְוֵי� ִמ�   ַה9ְר�ִ�י� ֶ�ִ-ְתָנה ל� ְגא0

6ָָלה     –ַוְיִהי  ְלַרב ָ�ד�ל ְ�ִעיר ְמה0

  ,ר ָ!ק�ַע7ְ8 ֶאָחד ָהע�ֵמד 5ְַמְסֵמ

  ;ַהָ=ִני� ֵמ8ֲחָריו ִיFָע�, ַהַ�ֲעִ>י�

  ְלָפָניו ִקיר ַ�ְרֶזל ָנט�ַע? �ְלָפָניו

  )תלמוד ;ספר בהשאלה;  עור קל� לכתיבה, ד�– ְגִויִל* (                           . ֵיָרא��ְגִויִלי�*�ִפָ-ה ֲעמ�ָמה 
  

   ָר:הֵמ:ז ָקָנה ְמק�מ� 9ִ�ַָ-ה לֹא

  ;ָ�ח�ר �ָפר�� ְ�בֹא� �ְבֵצאת�;5ָל

  ִכֵ�� ַהָ=ָעה;ַהַ=ָ�� לֹא;ְו8? ַ��

  .ֵ�ית�;ָמַתי ָי��ב ֶאל, ָמַתי ה�א ָבא

  ,ַהַ=ַחר ַה6ְָבָנה א� ֶחְ�ַכת ַה6ְָיָלה

  ,ַרק ֵהָ�ה ְלַבָ(� מ�ֲעָדיו ָיָדע�

  )טהורה;  זכה– ָ�ָרה*(                                                                   ִמְלָמְעָלהַהָ�ָרה*א�ר ַהַחָ�ה ;5ִי ַ��

  .ָיַדע ְ(ָרָכיו ְולֹא ְ�ָזָפה�;לֹא

  ַ�ַ=ַחר ְ�ֶטֶר� ַי5ִיר�, ַ�ַ=ַחר

  ;"ֵ�י� ְזֵאב �ֵבי� 5ֶֶלב, ֵ�י� ְ!ֵכֶלת ְלָלָב�"

  ִריִ�ית ַיְזִהיר�ָהֲאֵפָלה ַהֲח;ֵעת ִמ�

  )עשרת אלפי�: רבבה. המו� כוכבי� – ִרֲבב�ת ְצָבא*(                 ; :ֶל?ִרֲבב�ת ְצָבא*, �5ְכֵבי ַה�ֶֹקר;5ָל

  ,ֵעת ָ�ֵרי ָהִעיר 8ֲחִרית ְשָֹנָת� ָינ�מ�

  )קריאת התרנגול בבוקר;  תרנגול– ְכִויֶ>* (                    , קֵֹראֶ>ְכִוי*ק�ל ;ִרְבָצ� ַ��;ַיְרִ�יז ֶאת;לֹא

  )שליש מ� הלילה: ביחיד ה8ְ�מ�ָר*(                                                 ָיק�מ�8ְ�מ�ר�ת*�ְבֶטֶר� ְמַקְ(ֵמי 

  ;ִהְתַ�ֵ�ר 5ֲַאִרי ַלֲעב�ַדת ַה��ֵרא

  )לצפות; לקוות:  לייחל– ָיִחיל*; ישתוק – ַיֲחִרי�* (                 ְוָיִחיל* (�ָמ� ַיֲחִרי�*ַהְיק�� ;ֵעת 5ָל

  ,ָיק�� ִיָ-ֵער ְלַחִ י�  ֲחָדִ�י�;ַעד

  5ְמ� ָיִכיל, 5ְמ� ַיֲחלֹ� ֲחל�מ� ָה8ֲחר��

  ,ְ�ֵסֶתר 5ְָנָפיו ַ!ֲעל�מ�ת �ְלָחִ�י�

  )מלאת הדר– ֶנְאָ(ָרה*; יכסה פניו;  יעטו�– ֵמִליט*(                     ,ֶנְאָ(ָרה*9ָָניו ִ�ְדָמָמה ; ֶאת�ֵמִליט*

   –ְוֶרֶג� ִמְסַ!ֵ!ר ֵ�י� ��ֵלי ִ>ְמָלת� 

  ,:ז ֵיע�ר ַהַ-ַער ִמְ=ָנת� ַהְ@ָצָרה

  ,9ִָ-ת�;ִיְתַלֵ�� ַ�ֲחֵ�ָכה ְוָר4 ֶאל

  ,�ְצָעָדה ֶנְח9ֶֶזת ִמִ�ְ�ע�ל ַהַ�ָ-ה
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B�ָיָבה�  , ֵיֵל7ְ ַההֵֹל7ְ ַעד ֵ�ית ַהְיִ

  ַמְעָנהְזֵני ָהר�ח�ת ַהָ=ט�ת ִ!ְ�:;ַרק

  .ְוֵעי� ַה�5ָכִבי� צ�ִפָ ה ַהְ-ִתיָבה
   

  ִיְרקֹד 5ְָ>ָט� ִלְקָראת�;:ז ֵי� ֲאֶ�ר

  )במשובה; במהירות – ַה�9ֵחז*     (                                                      , ִמִ=ְפַעת ַהְ!ֵכֶלתַה�9ֵחז*ָהר�ַח 

  )נח עליו; הוטל עליו, עלה – ָ�ת*   (                                                    , ל� ַ�ֲחָלק�ת ְוִסְלֵסל 9ֵ:ת�ְוָ�ת*

  .ָיִפיַח ה�ֵלל�ת, ְיַפֶת-� Fֵ�ֶַתר

  )עפעפיי�:  שמורות עיני�– ְ�מ�ר�ת*(                                       ,ַ-ַער ִ!ְדַ�ְקָנה ְ�ֵ!י ֵעיֵני ַה�ְ�מ�ר�ת*

  !:ִחינ�, ָחֵ-נ�: "5ְמ� ַרֲחִמי� ִ!ְ�8ְלָנה

  )רקבו�:  מק– ִתַ�ְקָנה*(                                                               ִתַ�ְקָנה* ַ!ְחֵתינ� –ֵעיֶני7ָ ַהְ=חֹר�ת 

  )תא(ו� ְלשמל. נחלשנו;  התעייפנו– ִנְלֵאינ�* (                                        .ִנְלֵאינ�*ִע7ָ�ְ ;ֲעֵיפ�ת ֲאַנְחנ� 5ִי

  )מלשו� יגיעה.  אותנו עייפָת– ְעָ!ה�ַג*(                                           א�ָתנ�ה�ַגְעָ!*י�� ַקִי4 , י�� ָ!ִמי�

  ) ראה לעיל– 8ְ�מ�ָרה*(                                                                 !:ִחינ�,  ָיַגְענ�– ַב6ְַיָלה ְו8ְ�מ�ָרה*

  ,:נ�;��ב ְ�ַכב ְוָתנ�ַח ְוַנְחנ� ַ��

   –" ֵחנ�ע�ד ֶטֶר� ָיַ�ְנָ! ַ(י ַהְחֵל? 5ֹ

  ָיָדיו;7ְ8 9ְִתאֹ� ַיֲעִביר ַהַ-ַער ֶאת

  )ראה לעיל – ְ�מ�ר�ת*(                                                       ְ�ֵ!י ֵעיָניו ַהְ(ֵבק�תְ�מ�ר�ת *;ָהָרז�ת ַעל

    �ַבת ק�ל ְצָעָדיו–5ְִמָגֵר� ִהְרה�ִרי� 

  .ָנה ָהְרח�ב�ת ָהֵריק�תַהְ!כ�ִפי� ִ!ְ�ַמְע
   

  ,:ז ֵיֵרד ָהר�ַח ֶאל ֶיֶרק ַהַ�ָ-ה

�  :ה�א ְמַפֶ!ה ְ�ק�ל ְ(ָמָמה ַדָ@ה, ה�א לֵֹח

  ) מיטתי– ַעְרִ>י*(                                                                , ַרֲעַנָ-הַעְרִ>י*ָמה , ֶעֶל� ֲחמ�ד�ת, ְרֵאה"

  )מק, ראה לעיל – ָנַמָ@ה*(                                                                      ".ָנַמָ@ה*ְתַעֵ-ג ְ�ֶטֶר� ֵר:ְת7ָ ִה

  ְיד�ְבב� ַבֲחל�ָמ�" ַ�� ַנְחנ� ְיֵ�ִני�"

  ,ֲעָ>ִבי� �ְדָ�ִאי� ֵמ8ְרַ�ע ָהר�ח�ת

  : ִמְ�ר�ָמ�ְוַג� ַה�5ָכִבי� ִיְרְזמ��

  ".ְיֵ�ִני� ֲאַנְחנ� ְוֵעיֵנינ� 9ְק�ח�ת"

  ְוֵריח�ת ֲחִציר ַ�-�ת ֲעֵרִבי� ָיבֹא�

  ,ַיְ�ק�ה� ִ�5ָר��, ֵמֲאֵליֶה� ִ�ְנִחיָריו

   –9ִיה� ;ְוָנַפל ַ�ל ר�ַח ֲמֵאָליו ֶאל

  .ַ�ָ�ר��, �ְרָוָחה ְגד�ָלה ֶ�ָחֶזה

  ,9ִיה� ְוָ�8?;ר ֶאת:ז ַיְרִחיב ַהַ-ַע

  .ִמְפַ!ח 05ָ!ְנ!� ַה9ְת�ָחה;ְוִהְרִחיב ֶאת

�ִהFִיַע ֲאָבִני� ֶ �  )חלשנ; געהתי; עי�הת – ָ ַע?*(                                                                 ַוָ ַע?*�ְכִאי
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  .הְקָרָביו ְמנ�ָח;ְיַבְ@�� ִיְתַחְ-נ� 5ָל

  כַֹח;ָיָדיו ְ�ִלי;ְוָ�ַלח ָלר�ַח ֶאת

�  !ָ>ֵאִני, ָהר�ַח, ָקֵחִני: "5ְִמַבֵ@

  ,ָנע�ָפה ִמGֶה �ָמָצאנ� ָמנ�ַח

  !"9ֹה ָעֵי? ִהֵ-ִני, 9ֹה ַצר ִלי ַהָ�ק��

  )גדר של שיחי הגינה – הְמ>�ָכ* (                                                      ַהִ�ָ-הִ�ְמ>�ַכת*7ְ8 ֲחָבָטה ְגד�ָלה 

  ,ָסר ִמ� ַהְ-ִתיָבה;ַמְז5ִיָרה ַלַ-ַער 5ִי

  ,ְוָזַכר ח�ָבת� ְוָזַכר ַה9ִָ-ה

  .ַהֵחְטא ָינ�ס ֵ�ית ַהְיִ�יָבה;�ְכָנס ִמ�
   

  ,ַ�ְיִ�יָבה ָהֵריָקה  (�ִמָ ה ְקד�ָ�ה

  )השמיד; כילה; מלשו� השחית: בפיעל – ִב6ַע*(                                     ,ָנה ַהַ-ַער ַה@ֶֹד� ִרא���ִב6ַע*

  5ִי ָ�� ַ�ִ�ְקצַֹע ְיַח�5 ל� ְ�לָֹ�ה

  )בואושהיו לו חבריו ביו� ; ַע מלשו� ֵר– ֶ�ֵרע�*(                                – ל� י�� �ֹא� ֵהָ-ה ֶ�ֵרע�*ֲחֵבָריו 

  ;ַע��ד� ְוֵסֶפר ַ!למ�ד�, ֵנר (ֵֹלק

  ָהְרָגִעי� ַהַ@6ִי� ָלנ�ַע ;�ְכָחס ַעל

  ,ֵרָעיו ְוֵהֵחל ִל��ד�;ְיַמֵהר ֶאל

  ,ַעק�ר ָ!ֵמְסַמד 5ְַמָע ְו– ד�ְמָעְב�

  ) לא יזוז– ָיִמי�; לֹא*(                                                    ,ָיִמי�;לֹא*ֲחִצי ַלְיָלה ִמְ�ק�מ� , י�� ָ!ִמי�

   –9ִ!� ַהְ=חָֹרה ;ָ�� יֹאַכל ִלְרָעב� ֶאת

  )שני סוגי אב� וסלע קשי� במיוחד – ַח6ִָמי�*ְו ;ָ�ִמיר (*         ,ַח6ִָמי�*8ָ!ה ;ִמי, ָ�ִמיר*�ִמי 8ָ!ה 

  ?ִלְפֵני ַנַער ִעְבִרי ָהע�ֵסק ַ�!�ָרה
   

  )ינורבותלמדו , נ(2ָ:  מארמית– ָ!נ� ַרָ�ָנ�*;  חכ� תלמודי– ָרָבא*( !"ָ!נ� ַרָ�ָנ�*, ָרָבא*:ַמר , ה�, ה�"

   ַהHֶָדהַהַ�ָ-ה ְוֵריח, ַהַ=ַחר

  :ִהְתע�ְפפ� ָכע�? ַוִ ָ�ח� ֶכָעָנ�

  .:ָבָדה, ָה:ָר4 �ְמלֹ:B ִנְ�5ָָחה

 B:ֹה ַ�ִ�ְקצַֹע9ֹ,  9ֹה–ָה:ָר4 �ְמל,  

  )כנוי לאב� יקרה;  אדומה2ִיאב� 2ַ – 5ְַד5ֹד*(                          – ָלרֹב 9ֹה ִתְזַרְחָנה 5ַ5ְַד5ֹד*�ְ�ָמ��ת 

  ,�ְמֵלא ַתֲעצ�מ�ת ַהַ-ַער ָינ�ַע

  .ְוֵעיָניו 5ְִ�ֵ!י ַגֲחֵלי ֵא� ִ!ְתַלַ@ְחָנה
   

  )וכ� רוח מזרחית;  המזרח– ַהָ@ִדי�* (                                               ,ַהֶ=ֶמ� ָיָצ:ה, ַהָ@ִדי�*ַוֶ ְאַ(� 

  ,ֵהִקיָצה ָה:ֶר4 ַהHְֵמָחה �ְמִאיָרה

  ,ִמְצֲהל�ת ִצ9ֳִרי� ָהר�ַח ִנְמָל:ה

  .9ֶה א�ֵמר ִ�יָרה;5ָל, ַחי ַיְצִהיל 9ִָני�;5ָל

�יָבה 5ִיָלִדי� ְרח�ִצי�ְ�ֵני ַהְי;ַ��ִ  
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  ,ֵחיק ִא��ֵתיֶה�;ָהע�ִלי� ֵמַרֲחָצ� ֶאל

  5ֵ� ַז5ִי� �ְמִאיִרי� ָיבֹא� ֲחל�ִצי�

לֲחנ�ֵתיֶה�; ֲאר�50ת ֶאלִ�ְגָמר�ת* 0�  )ע"תושב;  ספרי התלמוד– ְִגָמר�ת*(                                             ;

  ,�!�ָרָת� ָיֵח�6ָ6 5ְֶאָחד ְוכ0

  ,ִיְנֲער� ַבח�ִרי� 5ְג�ֵרי ֲאָרי�ת

  ִיְתַחְ-נ� ְיַרְ-נ� �ְכמ� ִיְת6ֵ9ַל�

  .ֶקֶרב �ְכָלי�ת;ִויַזְמר� ַלאדָֹני 5ָל

  ַמְ�ק�ֵפי ַח�6ֵני ַהְיִ�יָבה;ִמח�4 ַעל

 B-ָָ�ֶניָה ָהַר5ִי�–ַהְ(ר�ר ָ!ִעיר ִק ,  

  )לעגוב; לקיי� יחסי אהבה וקירבה: בהשאלה – ְלַת-�ת   (*              ,ִה6ַת ַהֶ=ֶמ� ַהְ-ִדיָבה ְ!ְלַת-�ת*

  ;ִצְדַקת 9ְִזר�ָנB ְ�י�ְ�ֵבי ַמֲחַ�5ִי�;ֶאת

  5ִי ַ�� ֵעי� ָהע�ָל� ְלַהִ�יט ָ>ֵמָחה

  ְבבֶֹקר ִה9ְָקָחB ַלְיִ�יָבה 9ְִניָמה

  ִצְלֵלי ַהֲחֵ�ָכה;B ֶאת�ְלַטאֵטא ִמ!�ָכ

  . ָ�א�ָרB ַהְ-ִעיָמה–ְ�ַמְטֲאֵטא ַהGָָהב 

  ,�ָמֵלא ָהא�ר ֵעי� ַהְיִ�יָבה ַה5ֵָהה

�ח�ר ִקיר�ֶתיָה;ְוִר9ֵד Gָ�ַָהב ֶאתְ;  

  ,�ְת��א�ת ִמֵ�ית ַהְיִ�יָבה ָמֵל:ה

  ,ְוִרְנַנת ִצ9ֳִרי� ִמח�4 ַ!ִ@יֶפָה

  ,ֲעז�ַבת ַהחֶֹר�, Gֵָק��68� ַה;ַ��

  ,ָהע�ֵמד ָעֶליָה ִמָ ִמי� ַקְדמ�ִני�

��5ְָבר ָמְלא� ָיָמיו ַוִ יַב� ַהJֶֹרֶ  

*�  )אינו עושה פרי כבר; חסר ער�; ש4ָ ַמאי� בו – ָ ֶמ�     (*           – ִמ5ְָבר ֵמֲע>�ת 9ְִרי �68ִני� ַוָ ֶמ

  ,ֵער ַוֵ יֶטב ָקַרְח!�ה�א 5ְמ� ִהְתַנ;ַ��

  ,ִמDַל ַרֲעָנָנה, ַלְיָלה;ֶ�ָרְטָבה ִב�

  ַוַ ְרא ַהִ/9ֳִרי� 5ְִרא�ת ְ�ֵני ִמְ�9ְַח!�

  .ַהָ�ִאי� ְלָבְרכ� ַ��ֶֹקר ִ�ְרָנָנה

  ) ראה לעיל – ֲעָדִני�*(                                                                            , ִיְ�ְטפ� ַהַחִ י�ֲעָדִני�*�ְכַנַחל 

   –ַהְיק�� ַוֲאַג9ָיו , ָיִציפ� ָה:ֶר4

  !ֵעיָניו ִמי ַ�ַעל ֵעיַנִי�;ַיְ>ִ�יַע ֶאת

  !ֲאֶ�ר ְנָ�ָמה 9ָ8�ְיו;ִיְתַעֵ-ג ִמי

  )לא יסטה מדרכו: ובהשאלה: אה לעיל ר– ָיִמי�*  (                ,ָיִמי�*;7ְ8 ֶאָחד ַהַ-ַער ִמְ�ק�מ� לֹא

   –ָהא�ָרה , ֵמ8ֲחָריו ָוָהְל:ה ַהַחִ י�

�ִמיר*(                                               ,ַח6ִָמי�*ָמה 8ָ!ה , ָ�ִמיר*�ָמה 8ָ!ה ָ;* �  ) ראה לעיל– ַח6ִָמי

  !ִלְפֵני ַנַער ִעְבִרי ַהחֵֹ�ק ַ�!�ָרה
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  ְמק�מ�;ֲעמֹד ַהַ-ַער י�� י�� ַעל5ֹה ַי

 �  )ראה לעיל – 8ְ�מ�ָרה* (                                                        ,ָה8ְ�מ�ָרה*ֵמ:ז א�ר ַה�ֶֹקר ַעד רֹא

  )יו�החלקי  –כא� ; תנ&ָמ – ָיד�ת*(                                                     :י�מ�; ֶאתְלָיד�ת*5ִי ַח6ֵק ְיַח6ֵק 

  ;ַהָ=לֹ� ְלת�ָרה, ָה8ַחת ְלָצְר�5

  ,9ִָ-ת�;Fִ8יר ֶאל, �ְכב�ֵדד ְנִזיר ֵרִעי�

  ,9ִָני� ְקמ�ט ֵמַצח;ַיֲעמֹד ַהַ-ַער ְלֶב�

  ) ראה לעיל– ְ�ָמָרא* ;למד; הגה;  חשב– רָ ַצ*(                         ,ִנְ�ָמת�;ְמלֹא ָכל; ֶאתַ�ְ�ָמָרא* ַוָ ַצר*

  )נעשה דחוק ומצטער; נכר�; כא� במוב� של נקשר – ַוָ ַצר* (                       . ַוִ ְס�ֹר ַ�ֲעד� ָלֶנַצח– ַוָ ַצר*
   

  )שני חכמי תלמוד ידועי� – י8ַ�ֵי ;ָרָבא*     (                      –!" 8ַ�ֵיי*ה�י :ַמר , ָרָבא*ה� :ַמר , ה�"

ָ�ה   ?ֲהפֹה ֵ�ית ַה �ֵצר ְלִנְ�ַמת ָהא0

  ַה-�ְטִעי� B�ָ ַחֵ י, ֲהפֹה ְמק�ר ָ(ֶמיָה

B�ָ*ַה=ְֹפִעי� B�ָ ִאָ=B , ע�ָלִמי�   )החו� שלה :כפשוטו – חB�ָ0* (                                         ?ְוח0

  , ְמא�ר�ת ֲעִתיִדי�–ָה ֲהפֹה 8ִ(יֶרי

  )ר ליצירת כלי�ָ+הגלגל של ה5,  האופ�– ָה:ְבָנִי�*     (              –? ָה:ְבָנִי�*ר�ָחB ַעל ;ַה �ְצִרי� ֶאת

  5ִי ָמה ֵה� ַה@�ל�ת �ָמה ַה9ִ6ַיִדי�

  !ַה-�ְ>ִאי� ַהֶ-9� ַעד ֵלב ַהָ=ָמִי�

  )החביא; �ַמ ָט– ָצַפ�*(                                                         ,ְ�ִויִלי� ַהָ�ִלי� ַהְ@ָסִמי� ַ�ָצַפ�*ִמי 

  )רקב; מלשו� עובש – ֲעֵב��ת*(                                                    ,ֲעֵב��ת* ַלֲאָמר�תִמי ָנַת� ַה5ַֹח 

  ָלִלי�ַלְחצֹב ֶלָהב�ת ִמ6ְָבב�ת ֲח

��ת*�ְלָהֵתז ִניצ�צ�ת ֵמֵעיַנִי� ���ת*(                                                ?ֲעֵ�  )רפות; כהות ; חלושות– ֲעֵ

  )רבא ואביי:  ראה לעיל– ָרָבא*(                                       ֲהָתח��,  ֲהִתְ�ַמע–!" ָרָבא*ה� :ַמר , ה�"

  ?ַהִחָ�ה ָהַעGָה, 5ְִלי�� ַהֶ-ֶפ�;ֶאת

�  ֲהֶטֶר� ִיְקְרע� ְלָבְב7ָ ַהָ-ח�

  ?ִמ6ָה ָ(� ַמGָה;5ָל, אֶֹמר ֵא� חֵֹצב;5ָל

  ַהִא� לֹא ִתְזָרְק7ָ ָיד ְ�ד�ָלה ֶנְאָ(ָרה

  ?נ�ָדע;ֶמְרָחק לֹא;ֶאל, ֶנְחָקר;�ַֹבB לֹא;ֶאל

  ) אות�לפ�י;  אות�קי�י: בהשאלה:  מלשו� כנ�– 5ֵָנ?ִי*(                       ָרה ר�ֲח7ָ ִ�ְסָעִי5ֵָנ?*ַהִא� לֹא 

  )מכמורת; רשת – ְ�צ�ָדה*(                                                            ?ַ�ְ�צ�ָדה*�ְלָבְב7ָ 5ַָ(ג ֶ�ֶנֱאָחז 

  ,Hֵַח ַהִ/�9ר ָהַר5ָה;ֲהַתִ�יד ַמה

  ד�ָזל ַהְמַצְפֵצ? ָ�� ַ�ְלמ�ֶּ ְהֶ�ה ַה�;הַמ

  ,9ִ�ַָ-ה ַהֲחֵ�ָכה ְ�ק�ל ְ!ִפ6ָה ַז5ָה

  ) ראה לעיל– ְגִויֵלי*(                                                                    ? ַהַ!ְלמ�דִ�ְגִויֵלי*ִל�� ;ַהְ=פ�ָכה ִע�

  ,ֶיֱחַל� ְלָבב�; לֹאֵמ:ז ָעָלה ַ�ַחר

  )רעדה;  פחד– ִפיק*(                                                                         ,ֵתַדְעָנה; לֹאָוִפיק*�ִבְר5ָיו 5ִָ=ל�� 

  )שקעה; ירדה:  כפשוטו– ַרד*(                                             , ָלבֹאַרד*ַהֶ=ֶמ� ". ָרָבא*:ַמר "ִמְ@רֹא 
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   .ַהְ-ָפ��ת ִ!יַגְעָנה, ַה@�ל�ת ִיְ�9ָל��

  )סדוק;  יבש– ִנָחָרה*(                                                                       ,ִנָחָרה*ָ�ר�� ;5ָל, ָ>ָפה נֶֹבֶלת;5ָל

��  ִי��ְבִכְלי�� ֵעיַנ; ַה6ְ��נ�ת ָיֵב

�ָ בֹא ְוָקָראֶ �  ְיַח�5 ַלַ=ָ�

  .ִל��ֵדי ֲאדָֹני ִלְתִפ6ַת ַעְרָ�ִי�

�ָ ְצָקה ַהֶ=ֶמ� ַהָ�:הֶ Bְבנַֹג�  

  )שוט בראש העמודיק; כותרת – ֶצֶפת* (                                           ָה:ר�� �ְכר�ָביו ִמְלַמְעָלהֶצֶפת*ַעל 

                                        ,ֲהָנ:ה,  ָרצ��ְמֵלֲאִתי,  ֶחֶסד ֵאל5ִיַקר

  ) רוח אלוהי� – ַהְ=ִכיָנה*(                                                           ; �ְכב�ד ֵאל ַנֲעָלהַהְ=ִכיָנה*ִ!ְסַ!6ֵק 

  )אור�בהבזק; כמכת שוט: בהשאלה – �ְבֵ�ֶבט*           (                    א�ר ֶאָחד ַהֶ=ֶמ� 9ֶֹקֶדת�ְבֵ�ֶבט*

  ,ַהָ/ָרה, ָזִוית ַהַ-ַער ַהֲחֵ�ָכה;ַ��

  )כת� לב� בהיר מלהט השמש  – ַ�ֶהֶרת*(                                                    י�ֶקֶדתַ�ֶהֶרת*ְוָעְלָתה ָעֶליָה 

  )זוהר;  אור – ְנָהָרה*(                                                                          .ִ�ְנָהָרה*ֶ(ֶמת רֶֹעֶדת ְ�ֵא� ֲאַדְמ

   –:ז ק�ל ָענֹג ֶאָחד ְמֵלא עֹז ִיָ=ַמע 

  .ֵיַדע ֲחל�ָ�ה;ַה@�ל ק�ל ַהַ-ַער לֹא

  5ְֵב� ִמְתַ�ְעֵ�ַע, 5ְֶיֶלד ִמְתַר9ֵק

  )לומד; �6ֵ מַש– ��ֶנה*(                                                         ִ�ְקד0ָ=ה, 9ְִרק� ִ�ְנִעיָמה; ֶאת��ֶנה*�א ה

            ) מי� רדודי�– ָ>ח�;ֵמי ;רצועה; קו: �ַר – ַרֵ/י;ֶאל*(             ,ָ>ח�;ֵמי* ַרֵ/י;ֶאל*א�ר ַהְמנ49ָ0 ;�ְכַקו

                                                . ֶנֱחָ�ִלי�ר7ְֹ ק�ל� ִיְת�9ֵצ4 ֵ�י� ק�ל�ת

  ,ִ�ְלי�נ�ת ִיְבָרח�, 5ֵַח4 ָיר�4 ְ(ָבר�

  .ָהַע��ִדי� ֶנֱאָכִלי�, ָ(? ִיְר(ֹ? ָ(?

  ֵיַדע ָידַֹע; ִמי–ָ!נ� ַרָ�ָנ� , ה�"

  ַנְפִ�י �ְמאִֹדי;יָבה ֶאת5ִי 8ְקִר, ִא� לֹא

  :ז ִמ� ַהִ�ְקצַֹע, ַעל ִמְזַ�ח ַה!�ָרה

  "?ֶאְתר�ֵמ� �ָמְל:ה ָה:ֶר4 5ְב�ִדי

   ַ�� ַרִ�י ֲעִקיָבא–ָ!נ� ַרָ�ָנ� , ה�"

  )והשכלה ולימוד חסר ידע;  מלשו� בערות– ָבַער*(                      ,ָוָבַער*ַעד ְ�ַנת ָה8ְרָ�ִעי� ֵריק ָהָיה 

  ַוָ ָק� ַוֵ ֶל7ְ ֶאל ֵ�ית ַהְיִ�יָבה

  ".  ַוֲאִני ע�ֶדִ-י ָנַער–ַוְיִהי ֵנס ְלַע�� 

  –ֶאת ֶחְלִ�י ְוָדִמי ! ִ!ָ@ח;ַקח ַמה,  ֲאדָֹני"

  ,ִנְ�ַ�ְעִ!י ְב7ָ �ְבת�ָרְת7ָ ַהְ@ד�ָ�ה

  )�ד&;  שקט– ֳדִמי* ;אמנע – ֶאְח>7ְ*(                               ,יֳדִמ* ִניד ְ>ָפַתי �ְלק�ִלי ִיְהֶיהֶאְח>7ְ*ִא� 

�ה*ִמְקצִֹעי ,  ִמְ�ק�ִמי:מ��*ִא� ָֹDֶא,        ) *��ה* ;אזוז;  ראה לעיל– :מ�ָֹDאזניח;  אעזוב– ֶא (  

  ֵיַדע ְלָבִבי ַמְר�ַֹע �ְלֵעיִני;ִא�

  )בע7ְֶא :בהשאלה; מזו�,  מלשו� שבר – ֶאְ���ָרה*   (          :ֶאְ���ָרה*ָבְר7ָ  ַעד ְצָמִאי ִלְד–ְ�ָנת ֶאֵ!� 

  ,ֲחצ�ת ַלִיל ְ!ַיְ�ֵנִני, ַהַ=ַחר ְיִעיֵרִני
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  )הששה סדרי� של המשנ – ס"ַ=*(                                             –ְוָחַכְמִ!י ַ�!�ָרה ס "ַהַ=*ַעד ֶאְגמֹר 

  �ְמֵלא עֹז ַנֲעָלה... " ָרָבא* :ַמר –�ְבֵכ� 

   –ק�ל ָצל�ל ְיַזְעַזע ָה8ֵ�יר ִ�ְסָעָרה 

  ָה:ר�� ִמְלַמְעָלה;ָ�� ַעל, 5ְִמד0ֶ�ה ִלי

  ) ראה לעיל– ְנָהָרה* (                                                              – ְנָהָרה*5ְִ>ח�ק ַצִ(יק ָ!ִמי� ה�ִפיָעה 

  ) ראה עליל– ַהְ=ִכיָנה* (                                                             .ֶהֶבל 9ִי ִתינ�ק; ִתְתַעֵ-ג ַעלַהְ=ִכיָנה*

  ,א� א�ַלי ִהיא ִתְלַעג ְלָקְרְ�נ�ֶתיָה

7ְ�  ,ַ�ִ/ינ�ק, ַה@ְֹבִרי� ַחֵ יֶה� ַ�ַ�ְחָ

  ?ַנְפָ�� ָעֶליָה;ִרי� ִ�ְגב�ָרה ֶאתַה�ְֹס
   

  ,ַוִ!ְ�ַקע ַהֶ=ֶמ� ַוֵ!ֵרד ִ�ְמצ�ל�ת

  ) המלאכי�– ַה5ְר�ִבי�*(                                                                       .ַה5ְר�ִבי�*ַוֵ ָעל ַה-ַֹגB ֵמָראֵ�י 

  )ייפחתו; ירגעו – ָי�5ֹו* ; ירוד;דל; עני :ְ�מלשו� ָמ – ָימ�5ֹ*  (            ַה@�ל�ת5וָי�ֹ* ָימ�5ֹ*ע�ד י�ֵתר 

  .5ְֶהְמַית ַהGְב�ִבי�, 5ְַמַ=ק ַהְ(ב�ִרי�

ֶ�ה ָ�א   ֶהֱחִרי� ַההִֹגי�, ַהַ=ָ�� ַהְמק0

  ַהְ!ִפ6ָה ִ�ְמר�ָצה. ִלְתִפ6ַת ַהִ�ְנָחה

  ,ֵרי ַהְיִ�יָבה ְנמ�ִגי�ַ�ח�. ִנְגֶמֶרת

  .ַהח�ָצה, ִנְ�ָמִטי� ִלְברַֹח ַהח�ָצה

   ִ�ְמק�� ֶ�ִ!ְצַהְלָנה–ַהHֶָדה , ַהחְֹרָ�ה

  ;ָיְדע� ֲעל�ִמי�;לֹא, ַ�� ֲעָצמ�ת (5ָ0א�

   ִ�ְמק�� ֶ�ִ!ְגַ(ְלָנה–ֶאל מ�ַרד ַהִ�ְבָעה 

  .ֲאד0ִ�י�ְ�ת�ל�ת 8ְדמ�ִנ �ת ְוַת�9ִחי� 

�8? ָהֵר:ה;ִ ְרַחב ַה6ֵב �ַמה;ַמהְ!ִ !–   

�-ָ   ,ָצל�ל �ְמצ0ָ-�, ַר7ְ, ָהר�ַח 5ְִמס0

  �ְבָיד� ָהַר5ָה ה�א מ�ֶחה ַהGֵָעה

  )מלוכלכה; עכורה – ָחהַהְ(ל�*(                                                         . ִמִ@ְמֵטי ַהֵ�ַצח ַהְ�ע0ָ-�ַהְ(ל�ָחה*

  8ְרַ�ַעת ַה5ְָתִלי�. ַ�ְיִ�יָבה (�ִמָ ה

  .ַיַעְמד� 5ְִ�ק�ִעי� ִ�ְדָמָמה ֲאֵפָלה

�ֵני ְפר�ִ�י� ָ�ִלי�;ִמ5ָל ַ!ְלִמיֶדיָה ַרקְ  

   –ִנְ�ֲאר� ָלִ>יַח  ִ>יָחה ְבֵטָלה 

  ,:ז ק�ל ַנַער ��ֵדד �ֹוֵקַע ְוע�ֶלה

  )קולו רוחש והומה;  מלשו� נהימה– ְמַנֵה�*(                                        . 5ַ �ָנה ִמGִָוית ַהְיִ�יָבהְמַנֵה�*

  )מדוכא; כפו�,  יהיה שח – ִיְ�!�ֵחַח*(                                        ? ְלָבב� ַהח�ֶלהִיְ�!�ֵחַח*, ֶ ֱהֶמה;ַמה

  ?ֵ!ְבLְ ְנִגיָנת� ַהַ�ֲעִציָבה; ַמה,ֶ!ֱהֶגה;ַמה

  ,ֲאה�ָבה, ֲהזֵֹכר ה�א ַעָ!ה ֵא� ט�ָבה

  )עני ;אביו�;  דל– ָר�*(                                                                          , ַוַ ֲערֹג ֲאֵליֶה�–ָוָר� *:ב ָעִני 
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��  ,ל�ָב5ְBִצ�9ר חֶֹרֶגת ִמ5ְ, ְוַנְפ

   –ִנְמֶ�ֶכת ִלְ>�ַֹע 9ְֵניֶה� , ִנְכֶסֶפת

  ֵה� ִמֶ�ְרַחִ@י�;5ֲַאֶ�ר ַיְז5ִיר� ַ��

  ,י�� י�� ֵ�� ְ�ָנ� ִ�ְתִפ6ָָת� ַהDְה�ָרה

  ,�ְכַח5ֵי ָמִ�יַח ֵה�  י�ְ�ִבי� �ְמַח5ִי�

��ב ֲאֵליֶה� ָ�   –? ְ�ֶכֶתר ַה!�ָרה, ֶ

  ?ֵיַדע ָידַֹע;ַנַער ִמי;ֶלבַנְפת�ֵלי 

  ,ַהְיִ�יָבה;ָ!ִמיד ַ�ֲעבֹר ִיְרֵאי ֵאל ַעל;7ְ8

   :ְזָנ� ְוָעְמד� ִלְ�מַֹע;ְוִה�D ֶאת

  )הרוחשת זמרתו; הלחשנית – ַהְ�ִדיָבה*  (                                   ,ַהְ�ִדיָבה*ִזְמָרת� , ק�ל� ַה-ֵֹקב;ֶאת

Gְִ�יא�*(     ָפֳעל�ִ�יא�ַיְ>*, ֵקִני�ַיַעְמד� ַה�   )ישבחו, יפארו: ובהשאלה,  יגדל:ישגא. רב, גדול: שגיא – ַיְ

  :�ְתִפ6ָה ֲחִריִ�ית ִמ6ֵב ִיְת6ֵ9ַל�

�ֵרי ַהֵ�� ֶ�ַ�!�ָרה ֲעָמל�"ְ8,  

  ".ְו8ְ�ֵרי ָה:ב�ת 5ָמֹה� ִגֵ(ל�

  

�ר ִיְצָוח�ַוֲא.." :ַמר ָרָבא, ה�, ה�"ֶ  

  ק�ל�ָת� ַהַחִ י� �ְ�א�ָנ�;ְ�ק�ֵלי

  )ממנו: מארמית – ֶמְנה�*(                                                                 ,ָלָקח�; לֹאֶמְנה�*:ְזֶני7ָ ַ�� ֶ�ֶמ4 

   –ִתְ�ַמע ְל��ָנ� ;�ְכֶחֶר� �ְכִא�6ֵ לֹא

  )מלשו� ישועה – ַ�ְוַעת*        (                                                ַנְפְ�7ְָלַ�ְוַעת�* ..."ָרָבא* :ַמר, ה�, ה�"

  )הסדוק;  היבש– ַהִ-ָחר*(                                                                     .ְ!ַ�ֵ�ַע* י�� י�� ַהִ-ָחר*ִמְ�ר�ְנ7ָ 

  )כוח: או�:  כפשוטו– א�ָנB*    (                                           ,ִמ=ֹד רֹא� 5ֶֹח7ָ, א�ָנB*ֵמֲחַמת ֵראִ�ית 

   –ַ!ֲעִלי� :ְזֶני7ָ �ְתִהי ְכלֹא ��ֵמַע 

  )אט�; סת�: כפשוטו  – ַוִ!ְ>!ֹ�*(                                          , ְ!ִפ6ָָתBַוִ!ְ>!ֹ�*, ��ֵמַע;ַוְ!ִהי ְכלֹא

  )שאיפותיה;  רצונותיה– ַמֲאַוֶ יָה* (                                                   ,ַמֲאַוֶ יָה*;ַו!�ֵס? ְלַרֵ/4 רֹא� 5ָל

  ,ְקטֹ� ַ!ֲאָוָתB;ְלַחֵ-ק ַ�ֲחֵ�ָכה ֶאת

   –ָרֶחיָה 8ֲחר�� 9ְ;ַלֲעקֹר ְוִלְרמֹס ֶאת

�ְפה ַנָעְגָי;דַעְ7ָ�ְ �  ,הָעָגָי, הָעְוַ

  ,ַוִ!יַ�� ָלֶנַצח ְיֵבָ�ה �ְרֵעָבה

  ,ְ�ָצָמא לֹא ִנְ�ָ�ר �ְבַתֲאָוה לֹא ָב:ה

  .ִמְ�ִלי ֶ�:ֵהָבה, ִמְ�ִלי ֶ�ֶ-ֱאָהָבה

�ֵ!י ָהֵעיַנִי� ֶ�6ְִרא�ת ִנְבָרא�ְ�,  

�6ְִרא�ת ָיְכל� ָה:ֶB:ֶֹר4 �ְמל,  

  ,ֶ!ְחַ�ְכָנה �ְמא�ָמה לֹא ָרא�, ִ!ְדַעְכָנה

  ;�ְבִלי ֲחמֹד ְמא�ָמה ִ!ְכֶליָנה ַב=ֹ:ה

  ,�ְבַחִ י� 5ְָבר ָ�ְטל� 5ֶַ/ֶל� ָ!נ�ַע
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  ) ראה לעיל– ְִ>ָמִמית   (*                                                             – ִ�ְמִס�6ת ָחֵדל� 5ְִ>ָמִמית*�ְתַת9ֵ> 

  �ַמ(�ַע, ְוָלָ�ה ֶזה נ�ְצר� ַלָ=ְוא

  ?!ֹאַבְדָנה ַעל ִחָ-� ַהְ-ָ�מ�ת ָהֵא�6ֶ
   

  )נפשו נעשתה שוממה: כפשוטו – ָ�ְמָמה*     (                                  ַ�� ר�ַח ַהַ-ַערָ�ְמָמה*;ְוֵי� ֲאֶ�ר

  ;ֲעָמָלB ַהְ@לֵֹקל �ְכמ� ִהְתַמְרָמָרהַ�

  ,�ְלִע!�ת ַ�חֶֹר? ִ�ְמ�ֹל קֹר ָוַסַער

��  ;ָה:ֶר4 ֶנְע5ָָרה, ָ�ַמִי� 5ֶָעָ

  ִויֵמי ַסְגִריר דְֹלִפי� ְטע�ֵני ֲעָנִני�

   –ֲעֵיִפי� ְוקְֹדִרי� ִנְגָרִרי� ִנְגָרִרי� 

  !י�ַהֶ=ֶמ� ל� ֶרַגע ָקט ָ!ִאיר ַה9ִָנ

  !א� ְתר�ַמת א�ר ַ(6ָה ַהֶ=ֶמ� ל� ָתִרי�

   ְיר�ָקה ֵאי ִמGֶה ָ!בֹא�ְ>ָמִמית*

  )חוטי� רשת; כמו אצל העכביש; ארג קורי�: תֶכ8ֶַמ – ַמFְַכָ!B*  (  , ְ�ִקיר�ת ַה9ִָ-הַמFְַכָ!B*ִלְתקַֹע 

  ,ִ�ְלָבב�, �ִמְ�ֵנה ֲאֵפָלה 9ִ�ַָ-ה

   –ל ַחְדֵרי ַנְפ�� ְרָעָדה ְוִצָ-ה �ְבָכ

  ,:ז ֵיַדע ַהַ-ַער 5ִי ִנְ�5ָח ִהֵ-ה�

��ֵמָמה ��  ;ֶנֱעָזֶבת, ִנְ�5ַַחת, 5ִי ַנְפ

 �  )ו נחלשחולשה כוח:  מלשו� לאות– ַוֵ ֶלא   (*                                              , 5ֵֹחה�ַוֵ ֶלא*ַוָ ָח� 5ִי ָחַל

  .ַוִ!ְ�ַקע ְ�ַנְפ�� 5ְִמַעט ַה6ֶָהֶבת

  )קולו שלו:  כפשוטו– ק�ֵלה�*     (                                                         5ְִא�6 ה�א ע�ֶלהק�ֵלה� *ְוִנְ�ַמע 

  )שנפשו הולכת למות:  כפשוטו– ֶ�6ָמ�ת*       (                                      : ה�ָלֶכתֶ�6ָמ�ת*ִמֶ-ֶפ� ֲעֵיָפה 

5ֶה ָכֵעֶ>ב   ֵלב חֶֹלה, ק�ל ֵלב ה�א ַה�0

  .ַהָ�ֵלא ַתֲחנ�ִני� �ְמֵרֶרה ִנְ�9ֶָכת

  .ל� ַתְלמ�ד� ְלִקיַנת ַ!ְמר�ִרי�;ַוְיִהי

Lְַוֵ ְב ,?Dֵ, ַוִ ְתַע �ראה לעיל – ק�ֵלה�*(                                                                            – ק�ֵלה�*ַוְיַחֵ-(  

  ?ִי�Fִרי�, ֵ�� ַיִ@יר, ֲחִביִבי� ָעֶלי7ָ

ְמָלל 5ִי ְמָלל ִהֵ-ה�;ֲהָיַדע ָהא0   ?א0
   

ְמָלל   ,ִמי י�ַכל ה�ֵכַח?  ַמ(�ַע–? ָהא0

  ?נ�ַצר ָה:ָד� ְלֶמְרַחב ָיָדִי�;5ִי

  ַהַ-ַער ָ>ֵמַח;ְיִהי ַג�;ָ�ה לֹאְוָל

  )חצי מטר לער�: מידת אור� קדומה :אמה  – 8�ְַ�ת*      (                 ? 9ִָ-ת� ֵדי ַמֲעַמד ַרְגָלִי�8�ְַ�ת*

  ַה!�ָרה ַהְ�ִאיָרה, ַה!�ָרה ָהְרָחָבה

  ,ַמֲחַ�5ִי� �ְמָצִרי� ֵמע�ָל� ִ�ֵ@ָ�ה

  הָרֵאל ֶהֱעִבי;7ְ ַידֶט� ַהחֶֹ�ִמֶ�
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  .א�ָרB ְיֵרָ�ה;ֵמ:ב�ת ַלָ�ִני� ֶאת

  ָבֵנינ� ָ�� ָיְ�ב� –ַ���ת ;ַעל, ִ�ְמא�ר�ת
  ,Fֵ�ֶַתר ָלָמד�, ַ�� ָהג� ִבְגֵנָבה

  )משכ� חיות:  מאורה– ְ�א�ר�ת* (                                                         ֵאֵלינ�ִמְ�א�ר�ת*ַוַ ֲעל� ְמאֹר�ת 

  .א�ִני� ִמַ���ת ֵאֵלינ� ָיָרד��ְג

  ,5ִי ָיִפי� ַל!�ָרה ַחֵ י ַהַ/ַער

   –ַעB�ָ �ָבָניו ָ�ֳעִני ִנְ�ָמר� ;ַ��

  ְוָלָ�ה ֶזה ֵיַרע ְ�ֵעיֵני ַהַ-ַער

  ?ֶאֶר4 �ְמלֹ:B ְ�ָפָניו ָסָגר�;ִא�

  ) שני סדרי� מששה סדרי משנה – ְסָדִרי�*   (                      ֵלִמי� ֲער�ִכי� �ְ�מ�ִרי� ְ�ְסָדִרי�*ְ�ֵני 

�ֵני ְסָדִרי� ְ!ִמיִמי�–ַעל ִ>ְפֵתי ַהַ-ַער ְ !  

  ַהַ�ח�ִרי�;�ְבִקְנ:ה ַיִ�יט� ב� 5ָל

  ;�ְבִלָ�� ָיח��� ל� ָיִמי� ְנִעיִמי�

  !ָ-ִעי� ��ָרל�; ַמה–י� ְ�ֵני ְסָדִרי� ְ�ֵלִמ

  ")שישו ושמחו": הביטוי המוכר;  יגילו; ישמחו– ָיִ>י>�*     ( –ֶיֱהָמי� ,  ְ�ֵני ֵמָעיוָיִ>י>�*;ְוֵאי7ְ לֹא

  –ִא� 5ְָבר ֵעיָניו רֹא�ת ְ�ל�ַמת ֲעָמל� 

  )גאו�; ומצטיי� בקיא; � תלמיד חכ:שיבות מונח מעול� הי– ִע�6י* ( ל� ָקרֹא ָקָרא�ְוִע�6י*5ִי ַמְתִמיד 

  ,ִצי4 ָזָהב ֶאָחד ַעל ֵמַצח 5ֲֹהִני�;ַרק

  ) כתר זהב– ֲעֶטֶרת 9ָז*           (                                                          , 8ַחת ְ�ָראֵ�י ַהHִָרי�ֲעֶטֶרת 9ָז*

  –ְ(ָפִני� ַלִ���ר ֵזר ֶאָחד ֶ�ל , ַלְמ��ֵרר

  ?ַעל רֹא� ַנֲעֵרנ� ָיִציצ� ְ�ֵני ְכָתִרי�

�ֵני ְ�ַלִ�י� ֶעְלי�ִני�, ִע�6י*;ַמְתִמיד ַ��;ַ��ְ  

�6ַ ַה!�ָרה ָהָר�                                                ,ַהָ�בBַֹ, ְ�ס0

  .�ְכֶפַ>ע ֵ�יָנ� �ֵבי� ַמֲעַלת ַהְ�א�ִני�

  ?י� ַה�Gִכי� ִלְגד6ָ0ה ָכמ�ָהֲהַרִ�
   

   5ִי 9ְִרֵחי ת�ֶחֶלת–ַו �ֵחל ַהַ-ַער 

  ;ר�ח� ַהְ-ֵכ:ה Fֵ�ֶַתר ִר9ֵד�;ַ��

  ,ְ>ַכר ַ�ֲחר�ת ִנְגֶזֶלת, ַוַ ְרא� ל� 8ֲחִרית

  .�ְלָבב� ְל8ֲהָבה ִפָ-ת� ִיֵחד�

  ,�ַע�ְכלֵֹט� ַעל ַ�ְלַ�ל ַמְלַטְ�!� ִי-

  ) פלדה– ַבְרֶזל ָע��ת* ; אשישביב; ניצוצות – 5ִיד�ִדי�*   (          ,ַבְרֶזל ָע��ת* ִמ9ִי 5ִיד�ִדי�*ִויַמ6ֵט 

� ֶאתDֵה�א ַ�ִ�ְקצַֹע;מֹח� ַ��;5ֹה ְיַל  

ְגי�ת ַהַ!ְלמ�ד ַהָ@��ת   .�ֵמְרט� ְ�ס0

  ,חֶֹר?�ְכט�ב ֵלב ַהַ-ַער ְ�ֵליל�ת ַה

ְגָיא* –ִנ9ַ!ל ַו �ַכל ;5ִי ְגָיא*     (              ֲחמ�ָרהְלס0   )נושא לעיו� ולימוד; בעיה: סוגיה:  מארמית– ְלס0
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)יובש; חו� – חֶֹרב*         (                                                             ,חֶֹרב*מֹח� ַוָ!ֵבא ב� ;ֶ�Hֲָחָטה ֶאת
    

   –ְוָהָיה ְבֵעיָניו 5ְמ�ִריד ִעיר ְ�צ�ָרה 

                        )ובהשאלה מעי� כתר;  צמה– ִמְקַלַעת*   (                                        ִמְקַלַעת*:ז ֵ!ֵצא ַהִ!ְקָוה ְוָקְלָעה 

  ,ְלרֹא� ִ���ֵרנ� ַמְ>5ֶֹרת ִנְצח�נ�

  ,ִעי� ִ�ְמנ�ַחת ַהַ(ַעתְוָחַל� ֲחל�� ָנ

  .ֵי:ֵחז 5ִַ/�9ר ְ�ַחְבֵלי ִדְמי�נ�

  ִעיר� ְ�ֵ>את�;:ז  ַיֲחל�� י�� ��ב� ֶאל

  ) שישה סדרי� למשנה:  ראה לעיל– ס"ַ�*(                 , �פ�ְסִקי� ְ�ֵמָעיוס"ַ�*, 5ְָתב ְסִמיָכה 5ִ�ַיס

  ,ת ה�ָריו ְ�ֵבית�ֶחְדַו, ְ!ִה6ָת� ָבִעיר

  .ַהִ@ְנ:ה ַהְ�ד�ָלה ֵ�י� ֲחֵבָריו ְוֵרָעיו

  )"תהו� הנשיה": כמו הבטוי ;שממה;  שכחה – ַמָ=א��*(              ,ְ�ַמָ=א��*Fָ5ִה ַכ �� ;�ְ�מ� ֲאֶ�ר

  )שמות ערי� – ַו6ָז��* ַעדִמִ�יר* (                                                           ,ַו6ָז��*; ַעדִמִ�יר*י�ִפיַע 5ַָ�ָרק 

  –ִלְתִה6ָה �ְלָגא�� , ְוָהָיה ִלְבָרָכה

ְמָנ�? �ְלָגא��   ?ֲהָיק�� ֶהָחז��? ַהא0

  !"ה� :ַמר ָרָבא, ה�, :ַמר ָרָבא "–�ְבֵכ� 

  ַיֲחלֹ� 5ֵ� ִיְדַ�ק ְלָבב�;�ְככֹל ֲאֶ�ר

Fסבלותיו; וענוָי – ע0-�ת�*        (                                                                 , �ְרָעב�ת�ע0-�*, �ָריוֶלֱאהֹב ִי(  

  –ְוֵכ� ִיְפר4ֹ ק�ל� ֶנֱאָזר ִ�ְגב�ָרה 

  ה�א ַהֵ�ִטיל ַה9ָDִה ַהָ�ָרה;7ְ8 ִמי

  )עצב עמוק,  עצב רב– ת�ָגה*(                                                              ֲעצ�ָרהְ�ת�ָגה*ִלְקרַֹע ִלֵ�נ� 

  )מוחבא; �טמ(: �פ( ָצ– ְצפ�ָנה*             (                                   ?ַהְ�ָמָרא* ִ�ְזִמירֹות �ְצפ�ָנה*ַה5ְר�ָכה 

  ְיִ�יָבהָעַבר ַעל ֵ�ית ַה; ַרק ִמי ֲאֶ�ר

  ,ִ�ְדִמי ֲחצ�ת ַה6ִַיל א� ְבִדְמַמת ַהַ=ַחר

  �ְבַעד ַח�6� ֵמִאיר :ְזנ� ִהְקִ�יָבה

  ,ָזִמיר ַמְתִמיד ְמ8ֵחר, ק�ל ��ֵדד ְי��ֵרר

  )לוחש – 6ֵֹאט*; בחשאי;   בשקט– 6ָ�ַאט*     (                             ַה6ֵֹאט*ָהר�ַח ; ַעל6ָ�ַאט*ַה=ֵֹפ7ְ 

   –ְמִתיק�ת� ַהָ�ָרה , ְמִריר�ת� ַהְ�ת�ָקה

  ,6ֵֹהט;ַמה, (ֵֹקר;ַרק ה�א ָהִבי� י�ַכל ַמה

  !ַהְ�ָמָרא*-�ֶגה ֶזה ִנ��� ;ַמה, ַ�ְכִאיב;ַמה

  )בשמ�  מריחה, יחהמש: הָ, מלשו� ִס– ִיְמס7ְֹ*           (  , ְנָכִאי�ִיְמס7ְֹ*ִמי , ק�ְלֶכ�;ַ ְרִעיל ֶאת;ַמה

  ?ְ�ִזְמַרְתֶכ� ַה-�ָגה, Fִ8יֵרי ַה9ִ-�ת

  ,ַהְתַב�5 ְיֵמיֶכ� ַהְ@ב�ִרי� �ָבִאי�

  ?ר�ֲחֶכ� ַהְמי0ָ�ע, ִנְ�ַמְתֶכ� ָהְרצ�ָצה

  ?ַהַעל ִ�ְממ�ת ע�ַלְמֶכ� ��א ָתבֹא ִקיַנְתֶכ�

   )תחשפו את נפשכ�;  תגלו – ַ!ֲער�*  (                                     ?ָמַרת ר�ֲחֶכ�;5ָל, ַנְפְ�ֶכ�; ֶאתַ!ֲער�*
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  ֲהתֹאְמר� ְלַח �ת ְ�ַתְמִצית ִנְ�ַמְתֶכ�

  )כא� בהשאלה. עשב רע העולה בשדות: �ֶח ֶל – ֵלֲחֶכ�*      (         ?ֵלֲחֶכ�*ה�ִבי�� , ַה6ִ�ִי� ַהְיֵב��ת

  ,ִתְקְרא� ג8ְֹלֶכ�ֲה, ַהְתַ�ְ�ע� ִלי��ָעה

  ?א�ַלי ִיְ�ַמע ְמַרֵח� ְוָיבֹא ַלֲחַנְנֶכ�

  ,�ְתִהי ַעִי� רֹ:ה צ�ִפָ ה ֲעַמְלֶכ�

  ?ִויִהי ֵלב י�ֵדַע ַהֵ�ִבי� :ְבַדְנֶכ�

Bַקֶ=ֶבת! ֲאֵמָלִלי�, ֲאָה �אֶֹז �ֵאי!  

  5ְִתִפ6ָה ִנַ(ַחת �ְכֶנֶפ� נָֹדֶדת

  ,ְבִדְמַמת ַהָ�ֶותְ�ֶחְשַכת ַה6ְַיָלה �

  .8ְנַחְתֶכ� אָֹבֶדת, ִמְ�ִלי ֶ�ִ!ָ=ַמע

  ֵי� אֶֹז� ַרק 8ַחת ַהְ@ר�ָבה ִלְ�מַֹע

  )המייתו של בחור משכי�:  מלשו� הומה– ֲהִמית*      (    ,ִהי ַמְתִמיד ְמ8ֵחר,  ָ�ח�ר ַמְ�5ִי�ִמיתֲה*

  )בכי ויללה: לשו� אחר. כיסופי�; מלשו� נהי – ַה-Bַֹ*        (                ,ַה-Bַֹ*ָהֵעָרה ְלַהְקִ�יב ַ!ְמר�ֵרי 

  –ַהְ->�ִאי� ֵאֶליָה ַעל 5ְַנֵפי ַהַ=ַחר 

Bָל�  ,ה�א רֹא� ַהְיִ�יָבה 8ִ(יָרB �מ�ְ

  )קריאת התרנגול בבוקר;  תרנגול– ַהֶ�ֶבר*     (                     ק�ל ַמְתִמיד ָהִרא���– ַהֶ�ֶבר*ֶ�ְ@ִרי8ת 

  ְמִקיָמה ִמיצ�ָעB ְ�ִוָ ת� ַה5ְֹ�ָלה

  .ל� ִלי�ֹ�;ְוִצְפצ�? ִצ�9ר� לֹא ַיַ-ח

  �ְבָ�ְמע� ק�ל ַמְתִמיד ְמע�ֵרר ַהַ=ַחר

  ,ה�א אֵֹהב ְלַהְקִ�יב ַרב ֵקֶ�ב ִ�ְדָמָמה

  ְוָזַכר, ֵהד ק�ל ַ�ֲחר�ת�;ְוָ�ַמע ֶאת

�  .ְלֶ�ֶלת ֲאר5ָ0ה ֶ�ל ַחֵ י ְנָ�ָמהַ

�ֵ!י ִט�9ת ְ(ָמע�ת ֵ!ַרְדָנה–ְוָזַכר ְ�   

  ,ְוִנְתל� ִ�ְ>ַער 5ֶֶס? ְזָקנ� ַה6ָָב�

  )רפה; חלושה – ַה5ֵֶהה*    (                                                           ִ!ְרַעְדָנהַה5ֵֶהה*�ְלא�ר ֵנר ַהַ�ְתִמיד 

�ֵ!י 8ְבֵני ֵא� ִמִ�ְ�ְ�צ�ת ְזָהָב�ְ5ִ.  

  ַהִהְז5ִיְר7ָ? ַהHָב, ֶ ֱהֶמה ְלָבְב7ָ;ַמה

   )שנות יסורי� וסבלותי� – ֱענ�ֶת7ָ*       (                                     ? ֶזה ַמְרֶאה ַהָ-ַער– ֱענ�ֶת7ָ*ְ�נ�ת ;5ָל

  ,יְת7ָ �ְגל�ְת7ָ ֵמִעיְר7ָי�� ֵצאְת7ָ ִמֵ�

  ? 5ָל ַחֵ י ַהָ/ַער–ַ�ֲחר�ְת7ָ , ְיֵמי נְֹד7ָ

�ֵני ַהְתָמָדְת7ָ 8�ְֲהָבה ָזַכְרָ! ;ַ��ְ–  

  ?5ֹה ִנְפַע� ר�ֶח7ָ, ָזֵק�, �ָמה ֵאפ�א

  ! 7ְ8 ָ�ַבְרָ!–ֵה� :ְמָנ� ע0ֵ-יָת ְמאֹד 

  ,�7ְָבֶדֶר7ְ ַמֲחַ�5ִי� ָלא�ר ֵאל ָנֶח

  א� א�ַלי ַיְרֲא7ָ ְלָבְב7ָ ֶ�ָחז��

  5ֵֹחנ� ָה8ִ(יר ָהאֵֹבד ְוָכֶלה
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  )ריקנות: ובהשאלה.  השדהפריהתייבשות . יובש בצמחי� – ִ�ָ(פ��*(   , ְוָרז��ִ�ָ(פ��*ִ�ְנ�ֹב ָ�נ� ר�ַח  

  ?ְ�י�� ס�ר ִצ6ֵנ� ַוָ-ֶבל 5ְָעֶלה

  ,יד�ת ַהָ-ַערא� ִל7ָ�ְ ַיֵ�ְד7ָ ֲעִת

  ;!�ַלַעת ִעֶ�ֶרת, ֶ>ה ת�ָעה: ַוֵ!ֶרא

  , אֶֹבֶדת ִ�יִ�ימ�� ָוָסַער–ֶ�ה ת�ָעה 

  ? ָ�אֶֹפל ִנְסֶ�ֶרת–!�ַלַעת ִא6ֶֶמת 
   

  ,ִ�ְנע�ַרי ָ�ַמְעִ!י ֵא6ֶה ַה@�ל�ת

  ;ָרִאיִתי ָהע�ְבִדי� ָהִא6ְִמי� ַה6ָל�

  ֵעיֵניֶה� ַהְ�ד�ל�ת, �ִמְצח�ָת� ַהְ@מ�ִטי

  . 5ְמ� ַרֲחִמי� ָ�:ל�–�ְפֵניֶה� ַהִחְ�ִרי� 

  ֶקֶמט �ֶמָ�ט ִלי ד�ָמ� ִהִ�יַע;5ָל

  ;ִניצ�צ�ת ֶ�5ָב�, ְרָג��ת ֶנְחָנק�

  ,ֶקֶמט �ֶמָ�ט מ�ָרַ�י ֵהִניַע;5ָל

  .ַוְיַס6ֵד ְלָבִבי �ְקָרַבי ִנְצָרב�

  ָהB ק�ָל�, ק�ָל�;ָרה ֶאת7ְ8 ִמֵ(י ֶאְז5ְ

  ,ַה��ֶכה ַב6ֵיל�ת 5ְֶאְנַקת ֲחָלִלי�

  !ִר��נ� ֶ�ל ע�ָל�: ְיַ�ַ�ע ְלָבִבי

  ?ָמה ֵהָ�ה ָכִלי�;ַה5ֹח�ת ָהֵא6ֶה ַעל

  ,אַֹבד ִעָ�ֶכ�;ָגַר� ַמGִָלי 5ִי;לֹא

  )הלימוד; בהשאלה אג� התורה. כוס; ספל: �ַס  – 9ְֶכ�ִמFִ*(      . ִנְפָרְדִ!יִמ9ְFִֶכ�* –ֲעֵמִלי� ֲעִנִ י� 

  ,ֶלֶח�;9ַָ�ְעִ!י ַעל, ָנַטְ�ִ!י ת�ָרִתי

  .�ְבֶדֶר7ְ 8ֶחֶרת ְלַבִ(י :ָבְדִ!י

�-!ַ�   ְוַהְרֵחק ִמְ�ב�ְלֶכ�, ָהִעִ!י� ִהְ

  )  ראה לעיל� ִס9ִי*              (                                                            – ִס9ִי*;ָנַתִ!י ֶאת, ִהַ/ְבִ!י ִמְזְ�ִחי

  ,6ְ05ֶכ�;ֶאת, 6ְ05ֶכ�;7ְ8 זֵֹכר ע�ֶדִ-י ֶאת

  .ָת��� ִמ6ִִ�י;לֹא, ְ!מ�ַנְתֶכ� ִ!ְלֵוֵני

  ְ�ִרי:ה;ַמה, �ְזכ�ְרִני ֶמה ָחָזק ַהַ�ְרִעי�

  ;ְתֶכ� ַהGְע�ָמהַה9ְר�ָדה ַהDְמ�ָנה ְ�ֶחְלַק

  ,ַרָ�ה ַהְ�ָרָכה ֵאֵלינ� ֵהִבי:ה;ָמה

B�ֶָיֱחַמָ!ה*ל� ֶקֶר� א�ר 8ַחת    )יחמ� אותה: כפשוטו – ֶיֱחַמָ!ה*        (                                         ; ְבח0

  )ערמה; קבוצת שבולי� – ַהְ/ָבִתי�*    (                                            , ְ�ִרָ-ה ָקַצְרנ�ַהְ/ָבִתי�*ַר�� ;ָמה

  ,ל� ָנְ�ָבה ָבֶכ� ר�ַח 8ַחת ְנִדיָבה

  )מרדנות; קשותיע": ב� סורר ומורה"; מרדנו – ס�ַרְרנ�*(  ,ס�ַרְרנ�*" !�ָרה;ַ(ְר5ָה ֶ�ל";�ִפְנָתה ֶאת
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Bהאומלל; הנדכא;  עמי העלוב – ֵחֵלָכה*          (                   –! ֵחֵלָכה*ַעִ�י , ַצר ִלי, ַצר ִלי ְמאֹד! ָה(  
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