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  אלי פררה: עריכה ופרושי המילי�

  צור קשר �ב  יפנה באתר –המבקש את הסיכו� והניתוח לשיר 

  חיי� נחמ� ביאליק/  ַנְפְ�ָ� ָלַדַעת�ֵי� ֶאת�ִא�
  

  ַהַ�ְעָי��ַנְפְ�ָ� ָלַדַעת ֶאת�ֵי� ֶאת�ִא�

  ִמֶ��� ָ�ֲאב� �ֶחיָ� ַה��ָמִתי�

  )כוח ותגבור כוחות הנפש;  מלשו� עוצמה:ַ%ֲעצ#מ"ת*(                            , מ'ת ָנֶפ�ַ&ֲעצ�*, ִ"יֵמי ָהָרָעה עֹז ָ�ֶזה

  ַהַ,ָ�אר�ִלְפ�ֹט ֶאת, ֵצאת ְ*ֵמִחי� ִלְקַראת ָמֶות

  ) סכי� מצוחצחת ומבריקה: ְמר#ָטהַמֲאֶכֶלת*(                              , ַקְר.ֹ� ָנט�י�ָ�ל�ֶאל, ַמֲאֶכֶלת ְמר�ָטה*�ָ�ל�ֶאל

  ,ַהְ�ד�ָרה�ִלְק0ֹ/ ֶאל, ַה�'ֵקד�ַלֲעל'ת ַעל

  ") ישראלשמע"תפילת המילה האחרונה הנאמרת בהדגשה ב: "דָחֶא*"�ְב (      –ָלמ�ת מ'ת ְקד'ִ�י� " ֶאָחד"*�ְב
  

  ַהַ�ְעָי��ַנְפְ�ָ� ָלַדַעת ֶאת�ֵי� ֶאת�ִא�

ָ�ִאי�ִמֶ��� ָ�ֲאב� �ֶחיָ� ַה   ְמד3

  ) מצוקות הורסות:ַ�ַחת*;  צרה: ְמָצֵרי(*                                –ֵ"י� ַעְקַרִ"י� , ַ�ַחת* ְ�א'ל �ְמצ�ק'ת ְמָצֵרי*ֵ"י� 

  )עידוד ולאזור כוח: שאלהובה, נחומי� : ַ%ְנח#מ"ת* (                          אֶֹרְ� ר�ַח , ָעְצָמה, ִ"4ָח'�,  ֵאלַ&ְנח�מ'ת*

  ֶ�ֶכ�, ָעָמל�ְוכַֹח ַ"ְרֶזל ָלֵ*את ַיד ָ�ל

  ) זוהמה וסבל עד למאיסת החיי�:#ָמאֹס ְסִחי(*                                ִלְס"ֹל         , ְסִחי �ָמאֹס*ַהָ�ט�י ִלְס"ֹל ַח7ֵי 

  –ְ"ִלי �ֲחִרית , ְ"ִלי ְגב�ל, ְ"ִלי ֵק/
   

  ַהֵחיק ֵאָליו ִנ0ָ�ְכ��&ֹאֶבה ִלְרא'ת ֶאת��ִא

  –ַנְפ�' �ְמֵרָרת' , ִל"', ִ.ְמע'ת ַעְ�ָ��ָ�ל

  ,0ְָרצ� ַ�ֲאג'ָתיו, ְמק'� ַ�ַ�ִי� ִנְ&כ�

  )מצולות השאול; תהו�;  גהינו�:ִ%)"תַ%ְח ְ�א"ל(*                             ,   ְ�א'ל ַ&ְחִ&7'ת*ְ�;ג'ת ַהַ�ְרִ:יז'ת ֶ"ֶט� 

  ,ַהָ>ָט��ֲאָנח'ת 0ַ�ִ�ְֶחָ.� ָסַמר ַ:�

  )ִמְסֵ#ד שמפוצ! סלעי� קשי� כמו הצור;  בכי:ְנִהי(*                           �ְ� לֹא ְקִ�י ֵלב ָהא'ֵיב  , ְנִהי ְמפ'ֵצ/ צ�ר*

  –ַהָ>ָט� �ַהָ=ֶ�ה ִמ�, ָהַעז ִמ,�ר
   

  )עומד אית� מול מתקפות; מבצר;  משלט:ָ*עֹז (*                                       ַהָ�עֹז*�ַנְפְ�ָ� ָלַדַעת ֶאת�ֵי� ֶאת�ִא�

  ,רֹא�' ִמְ<ט� ֲאב'ֶתיָ� ַמְ*�ת ַנְפָ���ֶאל

  ; ַו7ִַ,יל��–ָקְדֵ�י ָקְדֵ�יֶה� , &'ָרָת�

  –ֲחֵבא "' ִנְ�ָמָרה ַהַ��&ֹאֶבה ַדַעת ֶאת�ִא�

  , ר�ַח ַעְ�ָ� ַהַ�ִ"יָרה–�ְבֶעֶצ� ָטֳהָר@ 

  רֹק �ְכִלָ�ה, ֶ�ַ:� ְ"ָ*ְבָע@ ַח7ֵי ֶחְר0ָה

  ) לא ביישה:יָ�הה"ִב*לא  (                                                                      – ֶחְמַ.ת ְנע�ֶריָה ה'ִביָ�ה*�ֵ*יָבָת@ לֹא
  

  ,ָהֵא� ָהַרֲחָמִנ7ָה�&ֹאֶבה ַדַעת ֶאת�ִא�

  ,ַהֶ�ֱאָמָנה, ָהאֶֹהֶבת, ָהֵא� ַהBְֵקָנה

  ,ֶ�ְ"ַרֲחִמי� ַרִ"י� ;ְסָפה ִדְמע'ת ְ"ָנ@ ָהאֵֹבד

  )גידולו; חינוכו: ובהשאלה. רגליו,  צעדיו:יוֲא�#ָר      (*                           ,   ֲא��ָריו*��ְבֶחְמָלה ְגד'ָלה �'ְנָנה ָכל

  –ִ"ְרֶ�יָה �ְ&ַיEְֵנה� ַעל, ְ&ַכDֵה� ְ"ֵצל ְ�ָנֶפיָה
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  –ֵאֶ<ה �ֵתַדע ְלָ� ָ�ל�ִא� לֹא! ;ח ַנֲעֶנה, הוי

  )ְ#ֶנה;  גש:ס#ר                   (*                                                  ,        ַה7ָָ�� ְוַה�'ָ��, ס�ר*  ֵ" י ת   ַה ִ� ְד ָר �  �ֶאל  

ִ�י�   ,ַהE'ֵמִמי�, ְ"ֵליֵלי ֵטֵבת ָהֲאר3

  ,ַה<ֲֹהִטי�, ְ"יֵמי ַהַ&��ז ַה"ֲֹעִרי�

  ) באישו� לילה ואפלה:ָלְיָלה ְבֶנֶ�+       (*                                         ,               ָלְיָלהְבֶנEַ"ַ*G�ֶַחר א' , ְ�חֹ� ַה7'�

  )כמות קטנה; חלק זעיר: ִמְצָער       (*                                              – ִמְצָער*ע'ד ה'ִתיר ֵאל ִלְפֵליָטה ָ*ִריד �ְוִא�

  ַ�7'� ִ&ְרֶאיָנה ב' ֵעיֶניָ�� ;ז א�ַלי ַ:�

  ,ָ"ֲעָרֶפל, יר'ָתיוְ"ִ�ְפַעת ִצְלֵלי ִק

��ר'�ַיד� ְ"�ַחת ָזִו7'ָתיו א' ַעל&ַ  

  ,Eֶ;ַבד�ְ�ֵצל ִמַ�ה, ִ�ֳ"ִלי� "'ְדד'ת

  )מקומטי� ומיובשי�:  בהשאלה:#ְמצָֹרִרי�   (*                                 ,    �ְמצָֹרִרי�*0ִָני� צְֹמִקי� , ְיה�ִדי� קְֹדִרי�

ָ<@, י� ְ"ֵני ַהָ:ל�תְיה�ִד   ,מְֹ�ֵכי �ֶֹבד ע3

  )ע"תושב: כר* של תלמוד;  מסכת:ְ,ָמָרא    (*                                ,      ָבָלהְ:ָמָרא*�ֲעָמָל� ְ"ַדG ֶ�ל� ַהְמַנEִי� ֶאת

  )ע+נָי�; דלות�: ִריָ��     (*                                                             ְ"ִמְדַר� ִ*יח'ת ִמִ�י ֶקֶד�     ִריָ��*ַמְ�ִ�יִחי� 

  –ַ.ֲאָגָת� ְ"ִמְזמ'ֵרי ְתִהִ<י� �יִחי� ֶאת�ְמִ*

  ) בזויה נחותה:ִ-ְקָלה (*                                                                    ַוֲעל�ָבה זֹה ַהַ�ְר;ה          ִ�ְקָלה*�ַמה! ֲאָה@(

  ,;ז ַיֵ:ְדָ� ִלְ"ָ�!) ָיִבי��ְ"ֵעיֵני ָזר לֹא

  ,ִמְפַ&� ֵ"ית ַח7ֵינ� ִ&ְדרְֹ��ִ�י ַרְגְלָ� ַעל

  .ְוֵעיְנָ� ִתְרֶאה א'ַצר ִנְ�ָמֵתנ�

   

  ר�ַח ָקְד�'�ָלַקח ֵאל ִמְ�ָ� ָ�ל�ְוִא� לֹא

  )עידודי�: בהשאלה, מלשו� תנחומי�: ִמַ%ְנח#מ"ָתיו  (*                               ,     ְלָבֶבָ� ִ"ִמַ&ְנח�מ'ָתיו*ַו7'ֶתר ע'ד 

  )פירור של תקווה:  בהשאלה:%"ֶחֶלת ְ�ִביב   (*                                   ֱאֶמת ְלָיִמי� ט'ִבי� ֵמֵאֶ<ה  �ְ�ִביב &'ֶחֶלת*

  ) ַמֲעברי� פתוחי�:ִמְפְלֵ/י*; יאיר; נגוהות :ַיִ,יַ.(*                                – ִמְפְלֵ*י ַמֲחַ�ָ�יו*ָעִמי�  ע'ד ִלְפַיִ:יַ@*

  !;ִחי ַהַ�ֲעֶנה, ָה@, ;ז ַ.ע ְלָ� �ְ�ַמע

ָ,ל ה�אִזיק*ִ�י ַרק    ) ניצו!:ִזיק        (*                                                                         ,     ַרק ִניצ'/ 0ְֵליָטה ָקָט�,  מ3

  ָהֵא� ַהְ:ד'ָלה�ֲאֶ�ר ְ"ֵנס ִהְתַמֵ<ט ִמ�

  .ִמְזְ"ָח� ָ&ִמיד�ֵהִאיר� ֲאב'ֶתיָ� ַעל

  ַנֲחֵלי ִדְמע'ֵתיֶה���ִמי י'ֵדַע ִא� לֹא

  ֲהלֹ�� ֶהֱעִביר�נ� ַוְיִביא�נ� ַעד

  ;ָת� ֵמֵאת ֲאדָֹני ְ�ֵאל�נ��ִבְתִפָ<

  –ַהַח7ִי� ��ְבמ'ָת� ִצ�� ָלנ� ֶאת

  ! ָהע'ָל��ַהַח7ִי� ַעד
  

   .ח"תרנ
 


