
 

 

 .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  חיי� נחמ� ביאליק/  �ְלְמנ�ת

  ַמ%�ַע ְללֹא ְ#"ר ָוֵזֶכר, ִאי ְיֵמי ְזָוָעה ֲאר�ֵרי ֱאלִֹהי�

  ,לֹא ִנְמֵחיֶת� ָ+ָלה ִמֶ*ֶרב ִלִ(י �ִמֵ)ֶפר ַחָ&י

ְ/ֶכ�ל� ְבֵעי, א- ט-ב ִמֶ,ה   ,ַזְלֲעפ-ֵתיֶכ��ַעל ָ+ל, ְנֶכ� �ְכת0

  ,4ַַעְמד� ְלָפַני 4ִָמיד, ֵאי1 ִנְגָרע ֵמֶה1 ָ%ָבר

  ִמְ/צ�ַלת ַנְפִ#י, ַהְ#ֵ+� ְוָדלֹה, י-�� �ְדִליֶת� י-�

  .ַרֲחֶמיָה ָיַחד�ֲחָמָס5 ְוַנֲהַמת ָ+ל�ַצֲעַקת ָ+ל

  8ְ ע-ד ֵאיֵמיֶה��, "ֵכ1 ָרֲחק� ֶמ7ִי ַהָ&ִמי� ָהֵה�

  �ְכמ�ָקע ֶאל ְצל�ב-, ֲחָדִ#י� ְלֶנְגִ%י ָתִמיד

  ,ְ(ַמְסְמִרי� ִנְצַמְד4ִי ִלְדמ�ת �ְלְמנ�ֵת8ְ ַה9-ֵמָמה

  !לֹא נ0ָחָמה ְולֹא ר0ָחָמה, ֲעִנָ&ה סֲֹעָרה, ִאִ/י

ְרָטט, ְרִאי ְרָ>ל �ְמ;0   ,ָזְרָקה ֵ;יָבה ִבְצָדַעי �ִמְצִחי ְמס0

  ,ַרַ(ת ָהְכַלְמ4ִי ִמ7ְע�ַרי ָוֶאְלַמד ִלְסלַֹח ַרַ(ת

  ,�8ְ ֶחְרַ=ת ָעְנֵי8ְ �ְמר�ַדִי8ְ ע-ֶד7ָה ַכ/-ֵקד ַ(ֲעָצַמי

  ,לֹא ֲאַכְ=ֶר7ָה, ֱאלִֹהי�, ַ>� ְל8ָ. לֹא א�ַכל ַ+ְ=ָר5

  .ִ#יַרי �ְקָרַבי 4ְִבַקְעָנה ֵאֶלי8ָ ַלֲהב-ֶתיָה��ִמָ+ל

  ְוִא� ִ#<�ִמי� �ְגמ�ל, ֵי# ִ+=�ִרי� ֶלֱענ�ת ֵא�ֲה

?*ָ   ֵאיָכה ָרִאיִתי? ְלִתְפֶאֶרת "ָד� ִ+י ְת0#

  ֵאיָכה ָר"ה ַוִ&ְת�ַ=ק ֱאלִֹהי�, ְולֹא ָנַמ*� ֵעיַני

  ?ֵ(ָהֵפ8ְ ה-ד ַצְלמ- ֲעֵלי ֲאָדמ-ת ְלַמְ#ִחית

  !ָ(ר ז-ֵלָלהָהְיָתה �ֶ&ֶלת ַהַ(ִית ְלַת7ַת ִמְד

  ,ר-ֶעֶדת ְ+ָעֶלה ִנָ%A, ִנְדֶהֶמת ְוִנְבָהָלה כ0ָ<5

Bְָגה ִפְתאֹ�   ַעל ָחְרב-ת ֵ(יָת5 ְוִ#ֲממ-ת ַחֶ&יָה ה0

  ,ְללֹא ַמְחֶסה �ִמְבָטח, ֲח;�ָפה ְוֵריָקה ִמ+ֹל

  .מ�ל ַזַעA ְ=ֵני ָיִמי� ק-ְדִרי� �ְצָבא ַבְלה-ָת�

  ,ֲעז�ָבה ְלַנְפ5#ָ �ְלִכְ#ל-ָנ5, ֶנֶ#ק ִעָ/5ָ(ָדד �ְבֵאי1 

  .ְמִרי ג-ָרָל�5ַנְפ�4ֵלי ֱאלִֹהי� ִנְפ4ְָלה י-� י-� ֶאת



 

 

  .ְוֵליל-ֶתיָה ֶ(ָהָלה �ְנד�ִדי�, ָ;ְבע� ָיֶמיָה ָרְגָזה

  ְ%"ָגה ִבְל4ִי ָסָר5 ה-ִביָ#ה מָֹח5 �ְל5%ָ#ַ

  ְ+י-ָנה ֲהמ�ָמה. 4ִָמיד�ְמה-1ַו8ְ4ַ ִלָ(5 ְ(ִת

  ,ְללֹא ִעְנָי1 ָוֵחֶפ?, ַהָ&ִמי� #-ָלל�ִהְתר-ְצָצה ָכל

  .ִהְתַחְ(ָטה ְבֵדי ִריק ְולֹא ָמְצ"ה ָיֶדיָה ְוַרְגֶליָה

  ,ַה9ַַחר ֶהֱחִריָד5 ִמיצ�ָע5 ַוַ&ְבִהיֶל7ָה ַלֲעַמל י-ָמ5

  , ֵצאת ַה+-ָכִבי��ְכִ#ְבֵטי ֵא# ִהְרִ%יפ�ָה ַעד

  . ֵעיֵני ְיָלֶדיָה ַהָ+ל-ת–�ְללֹא ָהֵ#ב ר�ַח 

  .ִ+ְרְ+מ� ָפֶניָה ְכִל/-ת �ְכָעִסי� ִהְקִ%יח� ָדָמ5

  ֵהַמ*� ֵעיֶניָה, ִ%ְ+א�ָה ְיִגיע-ת ָ#ְוא, ִרBְצ�ָה

  �ַפֵחי ֶנֶפ# ְרצ�ִפי�, ִצִ=&-ת ֵאי1 ַ#ַחר ָלֶה1

  ְ(ָ;ָר�5ַעד ִלְקר-ַע ְ(ָיֶדיָה ֶאת,  ַעד ְלִהְתַעֵ<Aֶהְלא�ָה

  ַעל ִ(ְגֵדי �ְלְמנ�ָת5 ַיַחד ְוַעד ְלָהִטיַח

  .רֹא5#ָ ְ(כֶֹתל ְוִלְנהֹ� ְ+ד0ָ(ה ַ#+�ָלה�ֶאת

  ?ֵאי ַ#ֲעֵרי ַרֲחִמי� ֲאֶ#ר לֹא ִהְתַ%ְ=ָקה ֲעֵליֶה�

  ?Dְָחה ַעל ִס=-ֵאי ֶפַתח 4ְִקָוה ֲאֶ#ר לֹא ִה4ַ#ְ

  ?ְוֵאי ְמק-ר ִמְחָיה ִנְרָ=; ֲאֶ#ר לֹא ִנְצַמד ֵאָליו ִ=יָה

  ְ+ַבְק(�ק ָ#ב�ר ֵאי1 ֵחֶפ? (- �ְכַנַעל ָ(ָלה �ְמב0ַ*ַעת

  ,ִמ,0ֲהַמת ֵ(ית ַהֶ/ֶזג ֶאל �ְ#=ֹת ַה�9ק ָהְ#ָלָכה

  ,ִבְדֵוי ַלְחָמ5ְלִהְתַ=4ֵל ָ#� ְ(ֶחְבֵלי ְמצ�ָקָת5 �

  ,ְ(ִר&-ת ָ%ו-ת �ְסכ�פ-ת, 4-ְלֵעי "ָד� ָ+מ-ָה�4-ַלַעת ֶאת

  ,ְצר-ר-ת ַחִ&י� ֶ#ל ִי)�ִרי� ְונֹאד-ת ְמַהְ<ִכי� ֶ#ל ְ%ָמע-ת

  , 4ְַרִמיִלי� ְמ#-ְטִטי� ֶ#ל ְרַקב ֲעָצמ-ת–ְ(ִר&-ת 

  ְמַעְ<ע-ת ָ%ָמ1 ַ(ֵ)ֶתר, הֲאכ�ל-ת ְ#ֵאר �ְנַמ*-ת ֵר"

  ,�ְבִאי#-ֵניֶה1 ָקְפ"ה ָלֶנַצח 4ְִח7ָה ְמי0ֶאֶ#ת ֵמַרֲחִמי�

ְר4ָח-ת–�ְבִר&-ת    ,ְמֵלא-ת ָ>ְפִרית ָוֶזֶפת,  ֲחָמת-ת מ0

<-ת ְ;ָפַתִי�� ִא9-ת, ִנBָת-ת ְ(ֶאֶפס ָיד   ַחִיל ְ+ח0

  ס-ת ְ(ֶגְלֵלי ִפיֶה1ִמְת(-ְס, �ְמר�ט-ת ֲעַצִ(י�

  .ְ=ֵני ְרע�ָת�5ְוז-ר-ת ֲעִביֵטי ֶפֶר# ִא9ָה ַעל



 

 

  ,ְמז-ת ָחר-1 �ְבל-ת ִ>%�ִפי�, ְ(ִר&-ת ְ#ח�צ-ת �ְמז0ְלָעפ-ת

  ,ִנְצל-ת ַח&-ת ַעל ַ>ֲחֵליֶה1 �ְבַ;ר ְזרָֹע1 4ְק-ֵסְסָנה

  , ִמְ#ַר? ַעְקַרִ(י�– �ְגר-ָנ1 , ַמֲאָכל-ת ְ#ח�ז-ת–ְל#-נ-ָת1 

  ָנִ#י� ָמר-ת ֶנֶפ#. לֹא ָתמ�# "ַלת ָ%ִמי� ִמ4-כ-

ְ<פ-ת ְ%מ�ת �ְזֵוע-ת צ�ָרה, �ְק#-ת ר�ַח   ,ְמס0

  ,ְנ#�י-ת ֵח1 ָוֶחֶסד �ְמח�ק-ת ֶצֶל� ֵא� ְוִא9ָה

   ְ(נ-ת "ָד�,ְטר�פ-ת ְמה�ָמה �ְמב�ָקה, ֲאַסְפס�A ֵנכ-ת

  ִנְזָעמ-ת ֵמֲחת�ל-ת ֶטֶרA ְ(ִהָ,ֲעָק1 ְלִתְגָרה �ְכָזִרית

  ֵנַתח ְ(ַ;ר ִ=>�ִלי��ֶעֶצ� ְ#ב�ָרה ְוַעל ָ+ל�ַעל ָ+ל

ְ#ָלִכי� ִלְפֵניֶה1 ִ+ְל�ַחר ָיד �ְבַסְ/ָר1 ְ;ָעָר1   מ0

  ַלֲעמֹד ְ(7ֵ#ִיֶה1 �ְבִצָ=ְרֵניֶה1 ַעל ַנְפ1#ָ ְוֶנֶפ# >�ֵריֶה1

  מ�ָכנ-ת ִלְדרֹס �ְלִהָ%ֵרס, ִ(ְפֵני ז-ֵמ� �ִמְתַנֵ+ל

  –ַהָ(א ִבְגב�ָל1 �ֵעיֵני ָ+ל� �ְלַחDֵט ַ(ֲחַמת ֶרַצח ֶאת

  ?ַהִהיא ָתבֹא ִ(ְקָהָל1! ֱאלֵֹהי ַחְסֵדי ִאָ/ה-ת

  ?ְלַמד ְל#-ָנ1 ְוֵאיָכה ֶתֱאַלA "ְרח-ָת1ֵאיָכה ִת

  ,ְ(ֶטֶר� 4ֵֵצא ַה9ֲַעָרה, לֹא �ַחת ַ((ֶֹקר ַהְ#ֵ+�

A(ִַהְתַמְהְמָה5 ַעל ַה)ְ ע-ֶמֶדת ְ(ִפיק ִ(ְרֶ+יָה, ְמָצאִתיָה,  

A-5 ר-ֶעֶדת ַעל ַהְ/ז�ָזה ְוֵעיֶניָה ַד<� ַלַ/ְ#ק=ָ+ַ,  

  :ָגה ִמַ=ַחד �ְמַסֶ<ֶדת ְ(ִחיָלה ד�ָמ�+0ָ<5 ְנפ-

  ?ַ(ֶ/ה ֵתֵצא ִלְקַראת ְקִ#י י-ָמ5 �ַבֶ/ה ְתַקְ%ֶמ�7

  ?ֵאיָכה ֵתֵרד ֶאל ַהַ)ְמַ(ְטי-1 ְולֹא ִיְגְרפ�ָה ְרָתָחיו ַהְ%ל�ִחי�

  ?ֵאיָכה ָתִכי1 ַצֲעָד5 ְולֹא ִתְמַעד ְ(ח8ְ#ֶֹ ַוֲחַלְקַל*-ת

  ?יק ִ(יִמיָנ5 �ִמי ִיְתמ8ְֹ >-ָרָל5ִמי ַיֲחִז

  –? �ְבַ#ְ�ָע5 ִמי ַיֲאִזי1 ק-ָל5, ִמי ְיִקיֶמ7ָה ְבָנְפָל5

  .ַ(ְנ4ִי ְלֶחְרָ%ָתה �ְלַפְח5%ָ �ְלָבִבי ָיָצא �ֲחֶריָה

  ֶעֶרב ֶאל ַהַ)A ַהֶ,ה #-ב �#4ָב�ָיַדְע4ִי ִ+י ְלֶעת

  ,ְ+ִלי ָמֵלא ב�ָ#ה,  �ְבַרְגֶליָה ַהְ(ֵצק-תְ(ִ#ְבר-1 ָמְתֶניָה

  ,ְרצ�ָצה �ְמד0ְכֶ%ֶכת +0ָ<5 �ְסח�ָטה ַעד 4ְַמִצית

  , ֵאֶפר ִמְקֶלה–�ְלָבָב5 ,  #�ֵלי ְקֵדָרה–ָ=ֶניָה 



 

 

  �ְכפ�ָפה ָל"ֶר? ִ#ְבָעַתִי� 4ְִתַ>7ֵב ַ(ָ<ט ַהֶ=ְתָחה

  ְ(ִ#ְב�4ָ, ַמֲחַמל ַנְפ5#ָ, ת-ֶמיָהְ#לֶֹ#ת ְי��ָמְצ"ה ֶאת

  ,ֲחב�ִ#י� ִ(ְמֵעי ָהֲעָלָטה, ֲחב�ִקי� �ְלפ�ִתי� ַיַחד

  ,נ-ְ;ִאי� ֵאֶליָה ֵעיֵניֶה� �ב-ְלִעי� ר0ָ*� ְ(ִדְמָעָת�

  . ָיֶדיָה ֵריק-ת �ְבִפיָה ֵאי1 ִמָ<ה �ְב;ָֹרה–ְוִהיא 
   

  ,ת-ָ#ֵבי ַפְרַ(ר ַהַ,ָ=ִתי�ְ(ר�ֵכי ָהֱאלִֹהי� ְ(, ��4ֶ

  ,ִויִהי ַפת ֵקיָבר ֲחֵרָבה, ַהEְֵבִעי� י-� י-� ַ=ת ָלֶח�

  מ�ָעה ְ(בֹא ָעֵדיֶכ� ַה9ְ–ִויִהי ֶלֶח� ָהֲעָצִבי� 

  ,ִ+י ָקָמה י-� ֶאָחד, ֶאל ָה�ְלָמָנה ָגַרת ְ#כ�ַנְתֶכ�

  ה ֶאְפר-ָח5 ִמִ*#ִ57ְָ<ָח, �ְבַ#ֲחָת5 ָ+ע-ֵרב ַרֲחֵמי ֵא�

  , ִהְ#ַ(ְע4ִיֶכ� ְ(ַמְדֶויָה ַה7ֱֶאָמִני�–ְלַהְ#ִליכ- ֶאל ֵחיק לֹא ָל5 

  .ִא� (-ז 4ָב�ז� ָל5 ְוִא� 4ְ4ִנ� ָב5 ֶ#ֶמ? %ִֹפי

  ,ְוַתֲעֶנה ָב5 ַ>� ַהָ+ַרת ָ=ֶניָה, ֵעד ֱאלִֹהי�

  .ת ֵאי1 ֵ#ָנהַ+ָ/ה ָקְדמ� ַל&-� ַהה�א ֵליל-

  ?ְנָגָעיו ַה7ֲַעָלִמי��ֵא� ַעל ָ+ל�ִמי ָ(ֶכ� ְוֵיַדע ֶלב

  ,ַהָ+ר ַהDָפ�ַח ְמַרֲא#-ֶתיָה ַ(ֵ<יל-ת�ַ#ֲאל� ֶאת

  #-ְמֵעי ַרַח# ְ;ָפֶתיָה, ֶנֶאְמֵני ר�ָח#ַ�5ֲאל� ֶאת

  ,ֵנר-ת ַה9ַָ(ת� ֶאת–ְוַ#ְוַעת ִלָ(5 ַהְ+ב�ָ#ה 

  ,ְצר�ֵבי ִדְמָעָת5, ָקְרַ(1 ַהִ/ְנָחה ְוַה4ְִהִ<י��ל� ֶאתַ#ֲא

  ְיר9ַ0ת "ב-ת, ְ+ֵלי ַהֶ+ֶסA ְוַה7ְחֶֹ#ת� ְוַ#ֲאל� ע-ד ֶאת

  ,ְ=ֵליַטת ִמְצָער ֶ#ל ְיֵמי ַנַחת ְמַעDִי�, �ַמ4ְנ-ת ְ%ָרָ#ה

  ָחד ֶאָחד ִנְכָלִמי�ְ(ִהְתַ>7ְָב� ְ(�ְפל�ִלית ֵ(י1 ַה9ְָמ#-ת ֶא

  ,ִמ4ַַחת ִלְכַנA ַסְרְ(ָל5 ָלבֹא ֲעב-ט ֶאל ֵ(ית ַה7-ֶ#ה

  ,ַהBָפ�ד ְוַה7ְִקֶ#ה, ל�ַח ָהֵע?�ְוַ#ֲאל� ַג� ֶאת

  ְ%פ�ק ֶאְגר-ָפ5 ַהָ+ח�#, ַהBִ&�1 ַעל ֶקֶבר ַ(ְעָל5

  ,ֶד#ַעְרֵבי רֹא# חֹ� ִ(יֵמי ֱאל�ל ָהֲעג�ִמי� �ְבָכל

  ָמְרַע# ַזֲעָקָת5 ַהְ>ד-ָלה ְוַהָ/ָרה, �ֲחר-1 ִמְפָלָט�5ְוֶאת
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  , �ְ#ַעְר�4ֶ א�ַלי ָ+מ-ִני–, 4ַַחת �ַחד ַהEִיִחי�, ַמֲאָכל ַל9ָָרב

  ,ָמה ָרֲאָתה ִאִ/י ַעל ָ+ָכה �ָמה ִהִ>יַע ֶאל ַנְפ5#ָ

  ,א-ר ְלי-� ַהְ=ֵרָדה, ר ְוַה7ְִמָהרְ(א-ת- ָהֶעֶרב ַהַ/

  ,ֶ#ָ+ָכה ִהְתַרְ=ָקה ָעַלי ְוָכָכה ִנְפֲעָמה ְוָנב-ָכה
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