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7  

נצר ג'מיל שעת' 

על הגופות

1
ת ִלְבּכֹות ַעל ַעְצמֹו ה ֱאֹלִהים ַלּמֵ ִאּלּו ִהְרׁשָ

תֹו הֹוֶפֶכת ְלִסיָרה. ִוּיָ ָהְיָתה ּגְ

2
ֵלו. ָ ת ֵאינֹו ֵמִזיז ֶאת ַהּשׁ ִכי ַעל ַהּמֵ ַהּבֶ

3
ָמָמה ְ יֹוֵתר ְלַהְפָרַחת ַהּשׁ ִעיל ּבְ רֹון ַהּיָ ּתָ ַהּפִ

ִתים. ּה ֶאת ַהּמֵ הּוא ִלְקּבֹר ּבָ

4
תֹוְך ָהֲאָדָמה ִבְכיֹו ּבְ ת ַמְתִחיל ּבְ ַהּמֵ

ָברֹות. י ַהּקְ ָבּתֵ ִבים ּבְ ר ִלְצִמיַחת ָהֲעׂשָ ֶזה ַהֶהְסּבֵ

5
ָאַמר ַחְקַלאי:

ֲאָדמֹות ה ּבָ ַהּפֹוִרּיָ
בּו ֵאֶליָה ַהּגּופֹות. ר ׁשָ ִהיא זֹו ֲאׁשֶ

6
את ֹטֲהָרה ְוֻטְמָאה ֹכֶלת ָלׂשֵ ֲאָדָמה ַהּיְ ָלּ הֹוִאיל ׁשֶ

ל ַהּגּופֹות. ִהיא ּבֹוַלַעת ֶאת ּכָ

7
ַעְצמֹו ּלְ ׁשֶ ם ָטהֹור ְכּ ַהּיָ הֹוִאיל ׁשֶ

הּוא ּפֹוֵלט ֶאת ֵמָתיו.
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8 נצר ג'מיל שעת' 

8
ם ִהיא ֵמָחְכַמת ַהּיָ

גּופֹות ַהּטֹוְבִעים ֵיׁש ִסיָמן ֻמְבָהק. ּלְ ׁשֶ

9
ם חֹות ֵמַהּיָ ָהר ָחָכם ּפָ ַהּנָ

ֵמָתיו. ּפּול ּבְ ּטִ ּבַ

10
עֹוֵרב ָהֱאֹלִהים ָהָיה ָחָכם

ִעְנָין ֶזה. ּבְ

11
הּוא ָהַלְך,

ִמְקֶרה ָהַפְך ְלגּוָפה; ְלַגְמֵרי ּבְ
ְקֶרה הּוא ֹחר ֵמִביׁש ַהּמִ

ָלה. ל ַהַהּצָ ַגְלּגַ ּבְ

12
ּצֹות ִנְבָערֹות ְמֹאד, ַהּבִ

יֹוֵתר ֶנת ּבְ ֻסּכֶ ִתיָקה ַהּמְ ְ ְוַהּשׁ
ּצֹות. ִתיַקת ַהּבִ ִהיא ׁשְ

13
ם ּוְמִליחּותֹו ׁשּות ַהּיָ ִאְלָמֵלי ִהְתַרּגְ

ָהְיָתה ַהָחְכָמה אֹוֶבֶדת.

14
ר, ם הּוא אֹוֵיב ִנְסּתָ ֲאָבל ַהּיָ

עֹודֹו רֹוֵגַע, הּוא ָעְצמֹו, ּבְ
ֶפת אֹותֹו. ׁשּותֹו חֹוׂשֶ ְוִהְתַרּגְ

15
ם הּוא אֹוֵיב ָעז ְוָאִדיב ְוָיֶפה ַהּיָ

יד ִלְמֹסר ֶאת ַהּגּופֹות. ְקּפִ ַהּמַ
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 על הגופות 9

16
ׁשֹון ם ְוַהּלָ ַהּיָ

ִליָטה ַתְפִקיד ַהּפְ ִוים ּבְ ׁשָ
ָפה. ָנה ּוַבּשָׂ ּוָ ּכַ ׁשֹוִנים ּבַ

17
ל: ֵיׁש עֹוד ֶהְבּדֵ

ָחְכָמה; ם ּפֹוֵלט ּבְ ַהּיָ
ֲעַלת ָחְכָמה. ִמיד ּבַ ה ּתָ ׁשֹון ֵאיֶנָנּ ַהּלָ

18
ָהַעִין ִהיא ָים

ה ֵמֶעֶצם ָחְכָמתֹו. ְתַנּקֶ ַהּמִ

19
ֲאָדָמה ָבבֹות ּבָ ַהּלְ

תֹוְך ִרּמֹון; ּבְ
ְחּפֹור ַעל ֶהָעָפר ּדַ

טֹוס! ּמָ רֹון ּבַ ַוֲאִריֵאל ׁשָ

20
ָחָלל ָהֵריק ּלֹו — ַההֹוָפָעה ּבֶ ׁשֶ

ף ְרּתֵ ִריָדה ֶאל ֲחַלל ַהּמַ י — ַהּיְ ּלִ ׁשֶ
ָנה. ּוָ ל ַהּלֶֹבן — ֶקֶסת ַהּכַ ׁשֶ

21
ּתֶֹנת ְצחֹוָרה הּוא לֹוֵבׁש ּכֻ

ֲאָבל ִאּמֹו ֲחֵרָדה ָלּה
ּפּוַח. ְתֵמי ַהּתַ ֵני ּכִ ִמּפְ

חאן יונס
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