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  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  חיי� נחמ� ביאליק/  זַֹהר
  

ַ�ְגִ�י   ,ְ�ֶעֶצ� ַיְלד�ִתי ְיִחיִדי ה�

  ;ָיַמי ְסָתִרי� �ְדָמָמה&ָוֶאְ%$# ָ"ל

  ,א(ר( ָעַרְגִ�י&ע(ָל� ֶאל&ִמ*�פ( ֶ%ל

  .ְיַדְעִ�יו ַ"ַ.ִי- ִ�י ָהָמה&ָמה ַ�ל&ְ,ַבר

  )לחפש ;לראות; לטייל;  מלשו� לתור– 0ת�ר*(             ,ָ%� ,ֹ� ִנְסַ�ַ"ְלִ�י. � ַמֲחבִֹאיָו0ת�ר*

  ;ע(ָל�&ְ"מ( צֶֹפה ָהִייִתי ְ�ֵעינ( ֶ%ל

  )סודותיה�:  כפשוטו– ָרֵזיֶה�*(                                            ִקַ�ְלִ�יָרֵזיֶה�*, ָ%� ִנְגל� ִלי ֲחֵבַרי

  .ק(ָל�&ְח�ֹ� ִ�ְלָבִבי ָהִא�5ֵ ֶאתָוֶא
  

  ,ע(# ַה6(ֵרַח&ָ"ל: ָר��&ַוֲחֵבַרי ָמה

  ,7ִיַח ַ�ָ.ַער&ָ"ל, ִצ5(&ִאיָל- ִע�&ָ"ל

  )צוהר;  חלו� צר– ֶאְ%ָנב *. חצי ירח– ַסַהר*    (                          , ז(ֵרַחָלֶאְ%ָנב* ָצנ�ַע ַסַהר*6ְֵני 

  )חשיכה גמורה: לטה מלשו� ֲע– ֲעֶלֶטת*     (                           ; ַהַ:ְרֵ�# �ְ%ִריַקת ַה9ַָערֶטתַוֲעֶל*

  )סרפדסוג של ;  קו"– ָחר�ל*(                                             ,ָ*ֵדר ַהְ,ח�ָיה& ֵמ$ֲחֵרי ָכלָחר�ל*&ָ"ל

  ֵעיַני �ְנט�ָיה&ֶקֶר- 6ָז ְמת�ָחה ֶאל&ָ"ל

  ;ִמֵ;ר א( ֵמְרִסיֵסי "(ס ָ*ִבי%, ֶמ%ִמ9ֶ

  ,6ִַ;ת ק�ֵרי ַעָ"ִבי%, ֲעִלַ.ת ַהָ*ג

  ַהחֶֹ%ְ> ַהְ:ת�ָקה&ַ�ֲערֶֹבת ָהא(ר ִע�

ָ=ה   ,ַוֲאי�ָ:ה ְ"$ַחת ְ�ת(ְ> ְ�ֵאר ֲעמ�

ְרלִֹגי-*ְל%(- , ק(ִלי ְוַצְלִמי ָ%�&ַ�ת ְרלִֹגי-*(                              ָהא�   ) שעו� קיר ע� מטוטלת– ָהא�

�ַמ<(ר ֵ%- ח(ֵרק ַ�ֲעִבי ַה=(ָרה,  

�ְכמ( ֵ%� ְמפָֹר% ְ�א(ִת.(ָתיו ֵה� הִֹגי� –  

  )לולקטני� ורעי� המבשילי� בא  אגסי�– ֲאַגֵ@י*     (   ַה6�ַ�ִחי� ַהֵ=ִהי�, "ָכל ִנְדֵרי" ֲאַגֵ@י*

  ,נ(ָפ� ִמַ*- ְ%ֵכֵננ�&ַה;(ִטי� ִע�

  –" מֶֹ%ה ַרֵ�נ�&ס�ס( ֶ%ל&ֶ�-", ְזב�ב ה(ֶמה

  )ביטוי שירי ארכאי.  כול�– "�5ָמ(* (                                          – ָחַמְדִ�י ַוִ.ְהי� ִלי ֵרִעי� "�5ָמ(*

  )ומרפרפות  רוחות בוקר קרירות– ַצְפִריֵרי*(                         . ָהא(ָרהיַצְפִריֵר*ַוֲחִביִבי� ִמ"��5ָ 

   

  )רוחות בוקר קרירות.  ראה לעיל– ַצְפִריִרי�*(                          ,ַצְפִריִרי�*ַ�ַ=ִיB ָהִייִתי י(ֵדַע 

  ) מלאכי�– ְ"ר�ִבי�* (                                               .נַֹגC ַמְזִהיִרי�&ְ�ֵני,  ַק5ִי�ְ"ר�ִבי�*ֲעַדת 

  )ש� כולל לצמח השדה – ָקָמה*.  לשוטט– 9�ט*(          ְוָקָמה*ַמִי� & ְ�א(ר ֶ%ֶמ% ֶאלִמ9�ט*
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�  ,י(� ֶאָחד ַע5ִיִזי� ַעל 6ַָני ָעָבר

  )עליזות�; שמחת�:  כפשוטו– 77ְ(ָנ�*(                                , ְוַנְפִ%י ֵנָחָמה77ְ(ָנ�*ַוִ.ְדַ�ק ִ�י 

  ...)ללכת אחרי,  מלשו� לנהור– ָנָהר�   (*                                           .ָנָהר�*ְוֵעיַני ִרא%(ָנה ַ"ֶ.ֶלד 

  )ביטוי ארכאי מקראי.  לה�– ָלמ(* (                                   –ָחֵבר �ְבס(ָד� ְמָ%כ�ִני ָלמ( *ָוֱאִהי 

  !ֲאֵהב�ִני&ֲאַהְבִ�י� �ָמה&ַוֲאִני ָמה
   

  –ֶ%ֶמ% ע(ֶדִ;י ְ�פ�7 ְ�נ�ָמה &ַ��ֶֹקר ִע�

�  !ק�ָמה: ִלי&ְוָחְפז� ְלַח5(ִני ְוָדְפק

  ע(ֶדִ;י ִמְתַלֵ�% �ְבֶטֶר� ֶאְתַנֵער

  !ַמֵהר: ָקְרצ� ִלי ְו–ֵמֶחְזי(- ַה�ֶֹקר 

  ) ש� כולל לסוגי נעלי�– ַמְנָעִלי*            (                                 – ַהִ;ָ,ח ֶאְמָצ0ה ַמְנָעִלי*�ְבֶטֶר� 

  !"ָ%ָעה&ְיָקָרה ָכל! ֵצ0ה: "ְו7ְִ=ר� ִלי

  )  אליה�% ֵאֵלימ(*   (                                                          – ֵאֵלימ(*ִ*ְ%ִ�י &�ְבע(ד ֲאִני ֶנְח6ָז ַעד

�  )!התפזרו, מלשו� נפו" – 6�צ�*;  אחריה�– $ֲחֵרימ(* (     .$ֲחֵרימ(* 0נִֹכי –!" 6�צ�"*: ַוִ.ְרְמז

  )מלשו� קלות – ַק5(ִתי*       (                                                   ,ֵאִניְ"ַנ# א(ר ִ�ָ<, ַז"(ִתי, ַק5(ִתי*

  !ֲאִחיֶכ� ִהֵ;ִני, ַהGִַ"י�, ָנט�7ָה

  )מלשו� מזהיר ונוצ" – ָנפGָֹה*    (                                                    !ָנפGָֹה*, ַלִ"ָ"ר ָנ%�ָטה, ַלִ"ָ"ר

  ,יו ַהHְל�ִלי�ִנְת%5ֵ6ַ ִ�ְד0%ָ, ִנְתַע5ֵס

  ,ַנְזִהיָרה ָבְרִסיִסי� �ְפִניִני� ַנֲחרָֹזה

  ...ַמָ�ע ְיַרְקַרק ִנְתַ*ְלֵ*ל ִ*ְל*�ִלי�&ַעל
   

  –א(ר(ת ִנְת�(ֵסס &ְ�ַטל, 0ז ִנ6ֹל ַ�ִ"ָ"ר

  )אור זוהר ברבי�, מלשו� נוגה – ְנגֹה(ת*(                             ְנגֹה(ת*ַהָ"ר ִהְזִהיר 6ְִתאֹ� ְ�$ְלֵפי 

  )עשרת אלפי�, ריבוי של רבוא – ִר�ֹא(ת*    (                               ִר�ֹא(ת*ַוִ.ְקַר- ַהֶ,ֶ%א ְ�א(ִרי� 

  )מי� קו", דרדר  סוג – ַ�ְרָק-*           (                                   .ִהְתנ(ֵססַ�ְרָק- *&�ְבֶ%ַבע ֵעיַנִי� ָ"ל

  ,ק(B ָוק(B ִ�ְרַעד ֶאֶב- ָ�ֶרֶקת&ָ"ל&ַעל

  )שיח קוצני – ַנֲעצ�B*        (                                                         ִ�ְתַנB6ֵַנֲעצ�B*&חֹד ָ"ל&ְוֶקֶר- ֶאל

  )ז פונפו� מזהב" בלע– �ְלִציַצת 6ָז*           (                             . ַ,ָ=ה �ְרד�ָדה ֶנֱחֶלֶקת�ְלִציַצת 6ָז*
   

�ִפְתאֹ� ַמְמֶלֶכת ַהGַֹהר ִנְנָעָרה  

   )כלי מרושת לנפוי– ְכָבָרה *.שקופה, אב� יקרה – ַס6ִיִרי�*( ,ִ�ְכָבָרה* �ְ%ָמ%(ת ַס6ִיִרי�*ְ"נ(ַע 

   ֶזה ָעַמד ַוְיַקB6ֵ–ַסְנֵוִרי� ָלָעִי- 

  ;ִצְמֵחי ַהִ"ָ"ר ָהֵעֶגל ַהְמַלֵחְ>ֵ�י- 

  ְקַהל ַ�ְרְנג(ִלי�, ַוֲעַדת ח(ְפֵרי אֶֹכל
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  )ממיני הקוצי� – ַ;ֲהל(ִלי�*  (                           ,ַהַ;ֲהל(ִלי�*רֹא% &ִמְתַע5ְִמי� �ְמַזְעְזִעי� ֶאת

  .ַוְיַצְחַצח ַהִ"ָ"ר ַוִ.ְנַהר ַוְיַגֵחְ>

  ,יל זַֹהר ְ"ִצ6(ר ֶאֱחָרָדה0נִֹכי ְ"ִל

�ְכִצ6(ר ְ�ֶרֶ%ת א(ר ַנְפִ%י ִנְלָ"ָדה,  

  ָפז ַ,ִ=י� ֲענ�ִ*י� ְוַרִ"י�&ְ"מ( ח�ֵטי

  )   מחפה מעל,  מלשו� שוכ)– 7(ְככ�ִני*        (                         .ַוְיַת76ְ� ִ�יצ�ַרי ַהGִַ"י�, 7(ְככ�ִני*

  ,ִהְתַחְ,ָ%ה ִבי ַיְלד�ת ְמִאיָרה, ַנֲעָרהִהְת

  . ֶ%ֶמ% ִ%יָרה–ַ�5ֵב , 6ִי 7(ֵחק ֵמֵאָליו

  ִמִ*יל �ִמ;ַֹגC, ִמַ:ַ*ע ַקְרַנִי�

  )אור; נהרה  – ֶאְנָהָרה* אור%מלשו� קר� – ֶאְקָרָנה*(        .ֶא:(ָגה, ֵאב(ָ%ה, ֶאְנָהָרה*, ֶאְקָרָנה*
   

  ע(ד ר�ִחי ִנְפָעָמה,  זַֹהרכ�רְ%*ע(ֶדִני 

�ְרק�ָמה ִבְנגֹה(ת –�  )'וכו תירס; חיטה:  ש� כולל לצמח השדה– ָ=ָמה*(       !ַלָ=ָמה*:  ַו.ֹאְמר

  ,ַהַ�ְפִריִרי�*�ְבִטיָסה ַק5ִיָלה ֲעַדת 

  ) ראה לעיל– ָ=ָמה *.לשוטט: פשוטו כ– ִהְת%(ֵטט* (             , ָפָ%ט�ַ�ָ=ָמה*,  ְוַנְצֵנBִהְת%(ֵטט*

  ,ִעיִרי�ָראֵ%י ִ%ֳ�ֵלי ַהָ,ָג- ַהְ<&ַעל

  )מעשה קונדס, מלשו� שובבות – ְמ%�ָבה*    (                   – – –ִיְלָהט� , ְיַרֲחפ�, ְמ%�ָבה*ְרֵעֵבי 

  ) ברבי�אור זוהר; נוגה – ַהְ;גֹה(ת*      (                                      , ְרַחב ַהָ.ָדִי�ַהְ;גֹה(ת*ֶזה ָי� "

  .ִנְתה(ֵלל, חֹ� ָצֳהַרִי� ִנְתַרֵחB&ַעד

  )צביר ענני� קלי� קבוצת ענני� – ָעִבי� ֲעַדת* (                  ,ִהְרה�ֵרי ָ%ָמִי�,  ַקל(תָעִבי� ֲעַדת*

�ְתג(ֵלל �  ."ֵצל ֶרַגע ַ�ֲעִביר ָעֵלינ

�ַפַע� ִיְת�  ,ַע5ְמ� ְ"מ( ְתהֹמ(ת ָצָלל

-�ִ&��ְכֶקֶד� ִיְצָהל �  ,ֶרַגע ִיְתַ*5

�* ַ*6ֵיֶה�* נ(ֲעִרי�Gרגל, יד, איבר עגול:  ג*– ַ*6ֵיֶה�*  (, ְרִסיִסי�ְוַי ;*�Gלהשפרי""להזות : ְוַי"(  

  .ִאי% ִלְקַראת 0ִחיה� ַמִ�יִזי� ִניצ(צ(ת
   

  ) צפור שיר הדומה לסנונית: סיס– ִסיִסי�*              (     ,ִסיִסי�* ִ�יָע# ע(ְבִרי� :ֶדהַיֲעלֹז ַהָ<

��ְפִזיִזי� ְיָבְרכ" :Bְצִוי Bְצִוי "–�  . ְוָנג(ז

  ַוֲהמ(- ְזב�ֵבי ִרְקָמה ַק5ִיִלי� ְ"נ(צ(ת

  )בורחי�;  נסוגי� – נ(ְסִסי�*           (                  ,ְמַנְפְנִפי�, 6(ְרִחי�, נ(ְסִסי�*ַ"ְנֵפי א(ר &ַעל

  ) ראה לעיל– ַ�ָ=ָמה*        (                                               , �ְמַרְפְרִפי�ַ�ָ=ָמה*ְמַפְרְ"ִסי� ,�ָמ� 

��*, ַיְצִהיב�, ַיְאִ,ימ�, ַיְלִ�ינGָֹיפ,                                  )*�Gֹי�בו זהיהיו:  בעתיד, מלשו� פז– ָיפ(  

  ,ִנְבָלִעי� ַ�;ַֹגC ְוָ%ִבי� ִמְתַ*5ִי�

  ְ"מ( ָיד ְמ7ֶַחֶקת זֶֹרֶקת ָחְפַנִי�
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  )מלא; ירו+; עשיר : מלשו� עתרת– ֲעַתר*   (                 , 6ְָרִחי� ַחִ.י�ֲעַתר* ַצְפִריַריָראֵ%י &ַעל

  )מתעייפי�, מלשו� להה – ִמְתַלְהְלִהי�*    (                    ,ִמְתַלְהְלִהי�*ל ִחֵ�י ָזָהב ְ�ע(ָד� ִ�ְמח(

  )ניצו" אש: קֵז – ַ�Gִִ=י�*       (                                       זְֹרִקי�, ְמַקְלְקִלי�, ַ�Gִִ=י�*ְמ7ֲַחִקי� 

  –יר י(ֵקד ַמְקֲהל(ת ִנ, ְלק(ל נְֹגֵני 7ַָדי

  )דומה לחגב, סוג של שר" – ַהְ�ָלַצל*          (                      ֶ%ח(ְרִגי� ְו%(ְרִקי�ַהְ�ָלַצל*, ַהַחְר*ֹל

  ,ְוי(ְצִאי� ְ�ֶצְלְצִלי� ַנֵ@ר ְוַנֵ�ר

  )רווח חלול, חלל – ָה$ֵ�ר*         (                                            , ַה5(ֵהט ְו%(ֵקטָה$ֵ�ר*�ְמַזְעְזִעי� 

�ְמַרHֵט ְ�ֶרֶג% �ְבֶרֶטט ִמְסַ�ֵ�ר – – –  
   

  ֵמָחה ָהֵעָדה ַהְ<–ַוֲעֵיָפה ָלא(ִרי� 

  !ַלְ�ֵרָכה: ַמְכֶרֶזת, נ(ֶעֶרת ַהַ"ְרֶמל

*�  )התחממנו; כפשוטו – ַח:ֹנ�*        (                                              ְו%(ְטט� ע�#–! ִנְכָמְרנ�, ַח:ֹנ

  .ט�ָחה ֵ�י- ָקֶנה ָוס�#ַלְ�ֵרָכה ַה9ְ
   

  ְ�חֹ� ָצֳהַרִי� ֵמיֶמיָה $ט רְֹגִעי�

  .ְ�ָזֳהֵרי ַחָ:ה �ְבִצְלֵלי ֲעָרִבי�

  ;ִמְקָצָת� ְ�ִהיִרי� ָ"ְרִאי ְמל�Hִָ%י�

  ָעִבי�&ִפי� ְ�ֵני$ט ָצ, ָ�� ְרק�ִעי� ְ%ֵמי ְתֵכֶלת

�ְנמ(ִגי�, ְ"ֶעֶצ� ַה6ְִניִני� ָלטַֹהר.  

<ְ�  ,ָ%ַמִי� ֲחָדִ%י�: �ְכֵעי- ע(ָל� ָהפ

  ִזיו ֶ%ֶמ% ְמצ�ָ;- �ְפֵני ְיק�� ָצנ�ַע

  )מכוסה; עטו* – #ְמע�5ָ*    (                                             ְצִעי# ַ%ְלָוה ַוֲחל(� ֶ%ֶקט ע(ָל�ְמע�#5ָ*

  –ַהְ:נ�ח(ת ַהְ�ל�ִלי� ָ%ק�ַע &ְ�ת(ְ> ֵמי

  – – –! ח(ֵל�&"ֹה, ַ%ֲאָנ-&"ֹה, ָבִהיר&ְוַה"ֹל ָ%� "ֹה
   

  )סביבהצמרת מאפילה וסוככת ה ת חשכ– ֲעֶלֶטת ֶצֱאִלי�* (   ,7(ֵכָכה* ֲעֶלֶטת ֶצֱאִלי�*ִמְקָצָת� 

  .� ְ�ָנַחתִוירִֹקי� ַהַ:ִי� �ְ%ר�ִי

  )חשכה;  מלשו� אפלה– ַ�ֲאֵפְלָנה*          (                                             ְבִצ5ָ-ַ�ֲאֵפְלָנה*ִמGֶה �ִמGֶה 

  .ע(ָל� ַהַ�ְח�(- ְ%ֵ�י ְגד(ֵתי ַהְ�ֵרָכה&ַעל

  ַוֲהפ�ִכי� �ְכפ�ִלי� ִנְ%ָקִפי� ִמַ�ַחת

#�  ,ִאיָל-&ְונ(פ( ֶ%ל, ַלעִזיֵזי ֶס, ַה@

  ,ַה,�ִגית ַהְ=%�ָרה ְלֶגַזע ֵעB ָחט�ב

  ,ַהְ�ל�ִלית ַהְמעָֹרה ְ�ִגיֵדי ָ%ָרִ%י�

  ,ְ%ֵני $ְוֵזי ַהָ�ר ְוַהֲחִסיָדה ָה$ַחת
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  –"(ֶבֶסת ֲח7�ָפה ְמַנ6ֶֶצת ְ"ָבִסי� 

  !"ֹה ָרטֹב, "ֹה ַרֲעָנ-, ְוַה"ֹל ָ%� "ֹה ְמצ�ָ;-

   

  ָזָהב ָונַֹגC ְוֶקֶס�& ֵמי–�ְקָצָת� 

  )אור%קווי, מלשו� זוהר – ַזֲהר�ִרי�*     (                       ,ַזֲהר�ִרי�*ַ%ְבִריֵרי א(ר ֶ%ֶמ% �ִמְ%ַטח 

                                           . 6ָז ָטה(ר ְוַ%ְרְ%ר(ת ֶ"ֶת�יַק7ְַקְ<

  )מרוסק; שבור; ת מלשו� כת+– ְמִכ�(ת*(                   6ֵר�ִרי� 6ֵר�ִרי�,  ְ%ֵ�י ְ%ָמ%(תתְמִכ�(*

  –ַצְחצ�ַח ָוַלַהט , ָ*ִבי% �ְזכ�ִכית&ֶ%ל

  )ישתער כמו עיט; יתנפל;  יעוט– ָיַעט*           (    !ָיַעט*א(ר , ַיְזִהיר&"ֹה, נ(ֵצB&ְוַה"ֹל ָ%� "ֹה

   

  . ַוָ�ָנד ַהְ�ֵרָכה–! ַלְ�ֵרָכה, ַלְ�ֵרָכה

  .ְמצ�ַלת ַה6ָז ְוַהGַֹהר&ִנְזַ,ְעְזָעה ָכל

  ) ראה לעיל– ְנגֹה(ת*          (                                                  , ִסְכֵסָכהִ�ְנגֹה(ת ְנגֹה(ת*ְוֵעֶרב ַרב 

  .ַבעַוִ�ְרַ*ז ֵמִרֲבב(ת ָ*ֶו- ָוֶצ

  ,טַֹהר&ַוָ�ַנע ִמַ�ַחת ְיִריַעת ְ%ֵמי

ְ"ָתה ְלֶ%ַבע&ַוָ�ַנע ַ*�   ,ִ%ְמָ%C ְוה�

  .ָמ%(ת ִאי% ֶנְג,( ִי;(ע�ְוִ%ְבַעת ַה9ְ

�פ(ר–ֶמ%  ְוֶ%ֶמ% ַ�9ֶ–ֶרַגע &ִ�-   

  ְוִנְסַח# ְוָטַבע, ִיְת6(ְרר� ַיַחד

� ָובֹה�ְיק�� ַהַ�ְחִ�.(ת ְ�תֹה  

  .ָהא(ר&זַֹהר �ְבַיֵ:י&�ְבַמ��ל ֶ%ל
   

  )של אש: מארמית – נ�ר&ִ,י*       (                                            ֶזה �ְבִ%�ֶֹלת ַהGַֹהרנ�ר&ִ,י*�ְבָי� 

  ,0ִני ָוֶאְס6ֹג ָי� א(ִרי�&ָצַלְלִ�י ַג�

�ְמטָֹהר ְמז�ָ=ק*ִ%ְבָעה &ָוֵאֵצא 6ִי.                         

  ַ�ֲעז(ז $ְלֵפי ְמק(ִרי�, �ְבֶפֶרB ַמְעָיִני�

  ) וגיל שמחה,  מלשו� דיצה– ָדB*          (                        , ָי� ַה;ַֹגCָדB*ִקְרִ�י , אֶֹ%ר ָוִגיל&ֶ%ל

�ָזה*ִ"ְסח�# ִזְמַרת ָמח(ל Gָזה*            (                                         %(ֵבָבהִע�Gחזק, מלשו� עז – ִע(  

  –$ַחת ֵמ$ְלֵפי ִכ;(ִרי� &ֶ%ְ�ַזֵ;ק ְ�ַבת

ָ=ע ֵ�י-    )צמח ר) ורענ�: בֵא – ִאֵ�י*       (                                              ,ַהְ�ֵרָכה ֵאֵ%ָבהִאֵ�י *ְמ%�

  ִבי�ַה9ִמְ%ַקע ֵמיֶמיָה &ֶאלִמְת�(ֵנ- 
  )תו פעולאתפתאומית מפסיק  – ְמַ%ֵ�B*         (                     ְורַֹגעְמַ%ֵ�B*ע(ד ִניד ַקל . ִלְמנ�ָחה

   )קרה אדומהאב� י – ַ�ַ"ְד"ֹד*     (                                , ַ%ְר%(ָת�ַ�ַ"ְד"ֹד*6ְֵניֶה� �ַמְרִ�יB &ֶאת

�ַמְדִליק ָ�� ְל%(נ(ת ֵא% ְקַט;(ת �ְלָהִבי�,  
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  ) ביניה�– ֵ�ינ(ָת�*        (                                                           ,ֵ�ינ(ָת�*ְוז(ֵרק ְלִחיַ%ת ֶ*ָחִלי� 

�פ(ֵסק– 6(ֵחת –ֶ%ה�א &ְמִזיָז� ִזיז ָ"ל .  

   

  ) אל המעיי� שלה– ֵעיָנC*       (                                               ֵעיָנC*&קֹט ַהְ�ֵרָכה ַוָ�ָ%ב ֶאלַוִ�ְ%

�ְכֶקֶד� ִהיא ֲחָלָקה �ְלט�ָ%ה ִויֵ%ָנה,  

  ַוֲע7�ָיה ִהיא ֵ%ִנית ְ%ִביִלי� ְ%ִביִלי�

�ְתַק6ֵל ַ�ְחֶ�יָה ָהע(ָל� ַה9(ֵתק  

  .ס�# ַוֲעָרִבי� ְמִצ5ִי�&ֵסֶתר ְקֵניְ�

  ,ִניֵמֵעֶבר ַהְ�ֵרָכה ַה9ֵ, ִמ:�ִלי

  ְמצ�ַלת ַהְ;ָהָרה&ַ,ָ.ג 7ָב ע(ֵמד ַעל

  )וציא מהמי�מ – מֶֹ%ה*       (                                               ,� ֶרֶ%ת ַ,ָ=ה ר(ֶסֶסת ִמ9ָ�מֶֹ%ה*

 Cְבִצְבֵעי ַהֶ=ֶ%ת ֶאל–ְמַנֲעָר�  ֵעיִני& 

  )חוטי� דקי� של פשת� – ְנעֶֹרת*             (                          ;נ(ֶסֶסת,  ָהְרִסיִסי� ק(ֶסֶמתְנעֶֹרת*

  ,ְ"מ( ב(ֵח% ַהַ,ָ.ג ִסיר זַֹהר ִ�ְכָ%ִפי�

�ְמַסֵ;- ְמַרק ָזָהב ִלְבדַֹלח ַהְ=ָעָרה,  

*�G.ְִרָצה ְנָטִפי� ְרָ%ִפי� & ַג�ַו$–                                      ) *�G.ִלהשפרי"";  מלשו� להזות– ַו("  

��ְלֵעיַני ַ"ֲחל(� ַקל �ָמת(ק ָנָהר.  
   

  ַהְ�ֵרָכה&6ְִתאֹ� ֶאְרֶאה ִמ-

  ֲאַנִ;י�ַהַ:ִי� ַה9ַ&ַעל

�ָרה ַזָ"ה% Bָעְלָתה ח(ֵצ  

  .� ְקַטִ;י�ַצְפִריִרי&ֶ%ל
   

  )' רגל וכו,יד: גו* עגול%איבר: ַג#(*                                                  ,ְ�ר�ִרי�, ְקד(ִ%י�, ַג#*&ַזֵ"י

  ְ"מ( ִנְנֲער� ֶזה ַה.(�

  ֵמַעל ְ"ַנ# ְ"ר�ב ֶאָחד ָקד(%

  .ֲאֶ%ר ָטס ָ�ר(�
   

Bְוע(ד ִמ�(> ֵעיֵניֶה� ָיִצי  

  ,ִכיָנהִזיו ַהְ<, ַהר ֶעְלי(-זֹ

�  ַוֲאח�ֵזי ָיד ִנָ�ב

�ִבְל%(ָנ� ִרָ;ה:  
   

�  !ַהֶ.ֶלד, ֵאֵלינ

�  !ַהָ.ֶפה, ֵאֵלינ
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 Cַהָ�ֵמא ַל;ַֹג–  

  .6ָָנה ַה.(�&         ַעד

   

  ,ִנְטָ�ְלָ> ַ�Gַֹהר

  נ(ִריְדָ> ְנִביֶאָ>

  ַמְטמ(- א(ר ָ*נ�ז&ֶאל

  .ַמֲעַמֵ=י ְתה(�         ְ�
   

  .ָ%� ִמְגְ,ֵלי ְזכ�ִכית

  ,ָ%� $ְרְמנ(ת ָ*ִבי%

  ָ%� ֵהיְכֵלי ַהְ�דַֹלח

  ) ראה לעיל– ַ"ְד"ֹד*         (                                                                    .ַ"ְד"ֹד* –         �ְ%ָמ%(ת 
   

:ָ   ,רִמ;ַֹגC ַהְמ%�

  ,א(ר ִ%ְבַעת ַהָ.ִמי�

  ,"(ס ָזָהב ַנְ%ֶקָ>

  )להוריק מכלי נוזלי�;  ליצוק;לשפו);  למזוג– ָער(ת*(                             .ְיס(ד& ַעדָער(ת*         
   

  ,ֵיֵצא ֵמ6ְ$ָ>&ַעד

  ")השפרי""ל;  מלשו� להזות– ִיז*   (                                                                      , ֵמֵעיֶניָ>ִיז*&$#

�ָבא ַבֲעָצֶמיָ>  

  ִ"ְמב(א,          �ְבִלְ�ָ>
   

  )עשרת אלפי�: ִר�(ארבוי של  – ִר�ֹא(ת*    (                                                     ְנִ%יק(תִר�ֹא(ת*

  , ַקְרַנִי�ִר�(א*&ֶ%ל

  (ת ֵמָהִכילְמת�ק
   

  –ע(ד צ(ֵלל ְ�ַנְפִ%י ִמְזמ(ָר� ֶהָעֵרב 

�ְגד(ל(ת ִמְ;7ֹא         .  

  ,ְוֵהָ:ה ִנְמָלִטי� ַלַ.ַער ַהָ=ר(ב

  ַמֲאִציִלי� ֵמָרח(ק ִלי ַמַ�ט ַ�ְנח�ִמי�

  ) ואיננו– ְוֵאיֵנימ(*   (                                                      .ְוֵאיֵנימ(*�פְֹרִחי� !" ַל�ֶֹקר: "ָהאֵֹמר

– – – – – – – – – – – – – – –  

  ,ֶאְז"ֹר ֵאיָמָתי& לֹא–�ְב$ַחד ַהָ.ִמי� 

  )בתוכו;  בפנימה שלו– ָפֵנימ(*        (                                            ָפֵנימ(* ָוֵאֶרא –ֵאַדע ַמ,�ַע &לֹא



 ©: כל הזכויות שמורות לאלי פררה

 

  ,� ַרֲחִמי� ָעַלי ַוֲעג�ִמי��ְמֵלִאי� ֵה

  .0ַמר ְמא�ָמה& ֶמָ�ָט� לֹא–�ְבֶלְכָ�� 

  ַ��ֶֹקר ָהא(ר ֶהִעיַרִני ִמְ�נ�ָמה

  ...7ְָפָתי&ֵעיַני ַוִ.ְצרֹב ֶאת&ַוְיַנֵ=ר ֶאת
   

  , ְוִהֵ;ה ִהיא   ַח ָ: ה–ֵהַצְצִ�י ַבַח5(- 

  .� ָ%ִבי� ֵאיָנ–�(% &ה(ַחְלִ�י ַעד, ִצ6ִיִתי

  –ְוִ%יַרת ַהGַֹהר ָלֶנַצח ָנַדָ:ה 

  )יחב+; ר שמ+– ָ"מ�ס*      (                                               , ִעִ:י ֵהד ק(ָלCָ"מ�ס*ָעמֹק ַ�5ֵב &$ְ>

Cב(ת ֵעיַני ָ%ַמְרִ�י ִזיו א(ָר�ְבת(ְ> ָ�;  

  ,ֶרB ַהְ*ד(ָלה�ְנִעי� ֲחל(מ(ת ַחַ.י ָ�0

  , ֵמֵעיָנC ִנ0%ְִבי�–ִויַקר ֶחְזי(נ(ַתי 

Cִכי� ִמְ:ק(ָר��ְטה(ִרי� ְוָרִוי� �ְבר.  

  .א"תרס


