
 .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

 . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  חיי� נחמ� ביאליק/  ָ�ָבר

  ,ַהָ%ִביא, ִרְצַ#ת ָהֵא" ֵמַעל ִמְזַ ֲחָ� ְזֵרה ָהְל�ה�ֶאת

  –*ְנַטְ"ָ'& ַלְ%ָבִלי� 

  ִלְצל-ת ָעֶליָה ְצִלָ.� ְוִלְ"#-ת ִסיָר�, ְ'ִהי ָלֶה�

  ,ָיָד��ְלָהֵח� 0ַ/*

  ִויִהי ָלמ- ְלַה4ִית, ַהִ%יצ-3 ִמ2ְָבְבָ� ְזֵרה�ְוֶאת

  7ְל-� ַה6ְטֶֹרת ֲאֶ"ר ְ ִפיֶה�

  ,ָהא-ֵרב 0ְַגָ%ב ַ'ַחת ְ:ָפָמ�, *ְלָהִאיר ַעל ְ:ח-ק ַה9ָד-8

  .ַה4ְִדָ.ה ֲאֶ"ר ְ ֵעיֵניֶה��ְוַעל

  ִהֵ%ה ֵה� ָ ִאי�, י�ַהְ%ָבִל, ִהֵ%ה ֵה� ה-ְלִכי�

  ,ְל"-ָנ��ְוַהְ'ִפ2ָה ֲאֶ"ר ִלַ>ְדָ'� ַעל

   ְוַנְפָ"�–ַמְכא-ְבָ� *ְמַקִ*י� ִ'ְקָוְתָ� �0-ֲאִבי� ֶאת

  ;א*ֲהִריס*ת ִמְזַ ֲחָ� ִיָ=�ֶאל

  ,ַהֶהֶרס ְוִחְטט* ְבַגל ַמַ#ְל'-�ֵכ8 ֶאל�ְוָעט* ?ֲחֵרי

  , ַהְמנ@ָ#צ-תֲאָבָניו�ְוִח2ְצ* ֶאת

  ,ְוִ"6ְע* א-ָת8 ְ ִרְצַפת ֵ יָת� *ְבֶגֶדר �%ָ7ַ

  ;ְקָבִרי� ְיִקימ*�8*ַמ4ֵב-ת ַעל

  –ר*/ ְלָבְבָ� ַהָ=�ִיְמְצא* ִבְמִכָ'ָת8 ֶאת�ְוִכי

  .ְלַכְלֵביֶה� ַיְ"ִליכ* א-ת-
   

�  –ְ ַעט ְ ֶרֶגל ָקל-8 , ְ ַעט ֵאפ-א ְ ִמְזַ ֲחָ

  .ִאA- ַוֲעָ"נ- ִיְתַעְרָער�ַעלְו

  ק*ֵרי ָהַע0ִָבי"�*ָמִחיָת ִבְמִחי ָיד ?ַחת ֶאת

�  ֲאֶ"ר ִנְמְ'ח* ְלִניֵמי ִכ%-ר ִ ְלָבְבָ

  ,ַוֶ'ֱארֹג ְלָ� ֵמֶה� ִ"יר ְ'ִחָ.ה ַוֲחז-8 ְי"*ָעה

  –א ָ"ְוא ְוַתְרִמית �ְזָנִי� ַמָ=

  * ְקר*ִעי� *ְצחִֹרי� ַ ֲחַלל ָהע-ָל�ְוָתע, ְוֵזִריָת� ָלר*ַח

  ,ְ י-� ַצח ְ ?ֲחִרית ָקִי3

  ,ֵרֵעה*��ִחיו ְוק*ר ֶאת�ֲאֶ"ר לֹא ִיְמָצא ח*ט 0ֶֶס/ ֶאת

  ;*ְבי-� ַהCְַגִריר ָהִרא"-8 יֹאֵבד*

�  ֲאֶ"ר ִנְ"ַ ר ֵמרֹב ְ�פֹק, ַ#Dִי" ַהַ ְרֶזל, *ַפDִיְ"ָ

  ,ה-ִעיל�ִל -ת ֶאֶב8 ִלְבִלי�ַעל



  ,ְ#ֵני ֵ"ֶבר ְוָכת-ת א-ת- ְלַמְעֵ�ר�ִ'ְ" ֹר ֵ"ֶבר ַעל

  .ְוָכִריָת 2ָנ* ָקֶבר

 �   א-ת- קֹב–ְוֲאֶ"ר ָיִ:י� ַזַע� ֱאלִֹהי� ְ ִפיָ

  ;ֶ'ֱחַרד ְ:ָפֶתָ��ְו?ל

  –ֶות ִויִהי ה*א ה*א ַהָ>, ִויִהי ְדָבְרָ� ַמר 0ַָ>ֶות

  .ִנְ"ָמֶע%* ְוֵנָדָעה

  ,ָ"פ*נ* ַמֲחַ"0ִי�, ִ"ְפַעת ַה2ְַיָלה Cָ0ְִתנ*, ְרֵאה

Aֵה*ְכִעְוִרי� ְנַג"ָ;  

  ,ָ%ָפל�ָנַפל ָ�ָבר ֵ יֵנינ* ְוֵאי8 י-ֵדַע ַמה

  ,ְוֵאי8 ר-ֶאה ְוֵאי8 ַמ7ִיד

  –ֶמ" ְוִא� ָ"ְקָעה ָזרַֹח ָזְרָחה ָלנ* ַה�Aִֶא�

  .ְוִא� ָ"ְקָעה ְלע-ָלִמי�

  ְוָגד-ל ַה'ֹה* ִמCִָביב ְונ-ָרא ִמCִָביב ַה'ֹה*

  ;ְו�ֵפס ִמְפָלט

  –ִנְת2ֵ#ַל �ְנַ"ַ*ע ַ חֶֹ"ְ� ְוִכי�ְוִכי

  ?אֶֹז8 ִמי ִ'ְ"ָמע

  –ְוִא� ִקְלַלת ֱאלִֹהי� ?ְכְזִרָ.ה ְנַק2ֵל 

  ?רֹא" ִמי ָ'ח*ל�ַעל

  –8 ְוֶאְגרֹ/ ַזַע� ִנְק3ֹ# ְוִכי ַנֲחרֹק ֵ"

  ?ָקְדקֹד ִמי ִיְנָחת�ַעל

  ,א ָהר*ַחִיָ=, 0@�2ָ ִיְבַלע ַה'ֹה*�ֶאת

  ;ְוַכֲאֶ"ר יֹאְבד* יֹאֵבד*

  –ְוֶדֶרְ� �ִי8 , ְו�ְזַלת ָיד, ְוֵאי8 ִמְ"ָע8 ע-ד

Aַָמִי� ַמֲחִריִ"י�ְוַה;  

  –ָטא* ְ"א-ל ָח, י-ְדִעי� ֵה� ֶמה ָחְטא* ָלנ*

  .*ִבְדָמָמה ִיְ:א* ֲע-ָנ�

  ,ְנִביא ָה?ֲחִרית, ִ#יָ��ְ#ַתח ֵאפ-א ?ָ'ה ֶאת

  ! ֱאמֹר–ִעְ>ָ� ָדָבר �ְוִא� ֶי"

  –ִויִהי ה*א ה*א ַהָ>ֶות , ִויִהי ַמר 0ַָ>ֶות

  !ֱאמֹר

  ,0ְֵתֵפנ*� *ַמְל�כ- ר-ֵכב ַעל–ָלָ>ה ִניָרא ָמֶות 

  ;ְת7-*ִבְ:ָפֵתינ* ִמ

  *ְבִמְצֲהל-ת ְמַ:ֲחִקי�, ְ:ָפַתִי��*ִבְתר*ַעת ְ'ִחָ.ה ַעל

  .ֶקֶבר ְנַדֶ�ה�ֱאֵלי

 .ד"תרס, אלול, מרוזי


