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  אלי פררה: עריכה ופירושי המילים
  

  חיים נחמן ביאליק/  ְיִהי ֶחְלִקי ִעָּמֶכם
  

  )ההיפך מגאוותנים;  צנועים– ַעְנֵוי*(                           ,ִאְּלֵמי ָנֶפׁש,  עֹוָלםַעְנֵוי*, ְיִהי ֶחְלִקי ִעָּמֶכם

  ,ְצנּוֵעי ָהגּות ַוֲעִליָלה, רְֹקֵמי ַחֵּייֶהם ַּבֵּסֶתר

  ;ְמַמֲעֵטי ְדָבִרים ּוַמְרֵּבי ִתְפָאֶרת, ִמים ַנֲעָלִמיםחְֹל

  )רהשמּו; נהטמּו;  חבויה– ְּגנּוָזה*(            , ֶחְמַּדת רּוֲחֶכם ְּבתֹוֲכֶכם ִּכְפִניָנה ְבַקְרַקע ַיִּמיםְּגנּוָזה*

  )"פרו ורבו",  מלשון הפריה– ִּתְפֶריָנה*(        .ִּתְפֶריָנה*ְּבֶחְביֹון ְצָלִלים , ְּכַגְרְּגֵרי ַיַער, ּוְסֻגּלֹוֵתיֶכם

  , ְׁשָעָריו ַהְּסגּוִרים–ְוִׂשְפֵתיֶכם ,  ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש–ְלַבְבֶכם 

                             )רוח-נשיאי :ְנִגיֵדי*;  מכובדים– ׁשֹוִעים*(  ,ְיַדְעֶּתם- ּוַבל– רּוַח ְנִגיֵדי*,  ְולֹא ֻהַּגד ָלֶכם– ׁשֹוִעים*

  ,ִתיָקה ַהָּיָפה ְוכֲֹהֵני ִדְמַמת ֱאלִֹהיםֳאָמֵני ַהְּׁש

  ;ִתְׁשלֹט ֵעין ָזר ְלעֹוָלם ְּבַחג ַנְפְׁשֶכם ּוְבֶאְבָלּה-לֹא

  ,אֹור ָׁשֵקט ְונּוֶגה, אֹור ֶאָחד ְלֵעיְנֶכם ָּתִמיד

  ,ְלִׂשְפֵתיֶכם, ַרַּבת ִּביָנה ּוְסִליָחה, ְׂשחֹוק ַאַחת-ּוַבת

  :ַהָּבא ִלְקַראְתֶכם-ָּכל-ֶאת, ִלי ַהְכֵרַע ַּכףְּב, ִלְפקֹד ָּבּה

  )ערך-חסר; נחותות;  בזויות– ַהִּנְקלֹות*(   ;ָיַחד-ַּכְּצָדקֹות ַּכֲחָטִאים ַּגם, ַהִּנְקלֹות*-ַהְּגדֹולֹות ִעם

  ,ַּתַעְברּו ִּבְנִתיבֹות ַחִּיים, ְּכמֹו ַעל ָראֵׁשי ֶאְצָּבעֹות, ַאט ַאט

  ,ְוֵעיְנֶכם ְמׁשֹוֶטֶטת ָּתִמיד, ְנֶכם ַקּׁשּוָבהְוָאְז, ְוִלְּבֶכם ֵער

  ,ַרַחׁש יִֹפי ְוִנְדנּוד ִּתְפָאֶרת-ְוַנְפְׁשֶכם ֲחֵרָדה ִלְקַראת ָּכל

  ַכָּוָנה-ָעבֹר ְוָזרַֹע ְסִביְבֶכם ְּבֶאֶפס ָיד ּוְבִלי

  )ראה להלן.  יזל– ָהרֲֹעִפים*    (                  ֵיׁשּוְתֶכם- ִמָּכלָהרֲֹעִפים*, ַהּטַֹהר-ָהֱאמּוָנה ְוֶאת-ֶאת

  )2, ב"דברים ל" יִחְקר ִלָטָּמף ּכַֹרֲעַי"; לָּז ִי– ַּכֲערֹף* (    .ַמִים ְּתֵכֶלת ּוְצָלִלים ִמַּיַער ַרֲעָנן ִמָּׁשַּכֲערֹף*
  

  )ללא קול, בשקט;   מלשון חרש- ַהֲחֵרׁש* (              , ַאֶּתם ְוִחְדֵלי קֹול ּוְדָבִריםַהֲחֵרׁש*ָאֵכן ִלּמּוֵדי 

  ,ִתיַצר ָרמֹות-ַיִּביַע ְּגדֹלֹות ְוַכְּפֶכם לֹא-ִּפיֶכם לֹא

  )יחדלו – ִיְכלּו* ;יכם שאיפות– ַמֲאַוֵּייֶכם*(   ,ִיְכלּו* ְּבִלְּבֶכם ְוַגְעּגּוֵעיֶכם ְּבֵחיְקֶכם ַמֲאַוֵּייֶכם*ִיְגְועּו 

  )  בתים יפים ומפוארים:ָבֵּתי ַמְׂשִּכית*( ְּבָבֵּתי ַמְׂשִּכית*ַנֲחָלה -אָיד ָלֶכם ְּבַמַעְרכֹות חֹוִזים ְולֹ-לֹא

  ,ֲעִריִרי ָימּות ַּתְחָּתיו ַצַעְדֶכם ְללֹא ֵהד ָורֶֹׁשם

  ; ֶעֶצם ֱהיֹוְתֶכם–ְוִתְפַאְרְּתֶכם ,  ֵמיַטב ֶחְזיֹוְנֶכם–ְואּוָלם ַחֵּייֶכם 

  !ִהים ָּבעֹוָלםַאֶּתם ַהּׁשֹוְמִרים ַהֶּנֱאָמִנים ְלֶצֶלם ֱאלֹ

  ,ְּבאֹור ֵעיְנֶכם ּוְבִׂשְרטּוֵטי ְפֵניֶכם, ּוְרִסיִסים ְרִסיִסים, יֹום יֹום

  )              ר.ג.נשורש : ְּכִהָּנֵגר *;ךֵּפָּּׁשִי; לָּז ִי– ֻיַּגר*(   ַמְעָין ָחתּוםְּכִהָּנֵגר*,  ְיִפי ַחֵּייֶכם ֶאל ֲחַלל ָהעֹוָלםֻיַּגר*

  . ְוהּוא לֹא ֵיָדע–ֲחיֹותֹו ֶאל ֵלב ָנָהר ְלַה

  )רפרוף של עפעף,  קלרעד – ִניד*(                            ֶאָחד ֵמַעְפַעֵּפיֶכםִניד*יֹאַבד -ִאם, ְוַחי ֱאלִֹהים

  !ִיּפֹל ַאְרָצה ַהָּקָטן ְּבַזְעזּוֵעי ִנְׁשַמְתֶכם-ְוִאם
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  ,ח ַּבֲחַלל ָהעֹוָלםְּכִׁשיַרת ַהּכֹוָכִבים ֵּכן ַיַעְמדּו ִיְרֲעדּו ָלֶנַצ

ית בב ושרשלויים בני : ֵהיָמן ִוידּותּון*( ,ֵהיָמן ִוידּותּון*ַּגם ַּבֲאבֹד ָׂשִריד ְלִׁשיֵרי , ּוְבדֹור ַאֲחרֹון
   )דשהמק

  , ֵהם עֹוד ָחיֹה ִיְחיּו–ְוֵזֶכר ְלָחְכַמת ַּכְלּכֹל ְוַדְרַּדע 

   .ֶלם ָּפָניוְוִנְגלּו ֵׁשִנית ְּבאֹור ֵעין ַאַחד ָהָאָדם ּוְבֶצ

 .ביער מאלין, אב, ה"תרע
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

