
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  חיי� נחמ� ביאליק/  ְיַנֵ�ר ל� ִכְלָבב�

�  ,ְיַנֵ�ר ל� ִכְלָבב� ק�ל ֲהמ�� ַהְ�ָרְ

�  ִיַ)'& ְ%ַצֲחַנת ִ%ְצע� ַיְחָ"ו ֵמ# ַעל ָ"ְ

  –, ת ָהְרִקיִעי�ִויַפֵ,ל ִקיא ִכְבָ(ָניו זַֹהר ִ(ְבַע

'� ֶנַצח   ,ָרְ�, ָטה�ר, ָמת�ק, ָה0ִביב ְ�ח/

  .ִמָ�ל ַהֲחַרִ�י� ָיִצי# ְו0ָתה ֵמִרְבב�ת ְ%ִקיִעי�
   

  ,3ְִדָהר ָצִעיר, חֹמ�ת�ְנַטע ֵ%י�, &ְ(ִתיל ָהְרח�ב

  ,לֹא ִזֲהמ� ַהְ�ָרְ� ַ%ֲעַ(� 3ִיְמר�ָתיו

  ְיַרְקַרק ָ%ִהיר, �לִצי# 3ְמ, ַעל ַמְרַבד ֵ,ז

  –4ָ)ה 6ָר&5 ַמְרְ,ל�ָתיו �ְ�4ָ)ה ַעל

�ֲאב�ת ֲאב�ת ֲאב�ָתיו, ַ,� ה&אַ  

  ,ַעד�ְ%ַיֲער�ת, ִלְפֵני ִר%ֹא�ת ָ(ִני�

  ,ִלְכב�ד ֶהָחג ִהְתַחֵ"( ַמְחְלצ�ָתיו

  ,6ִי ַ(ד�&ְלֵתל ֲעָפר� ָצמ&ד ְ�ע�ֵלל ֶאל

  ,ְמַלְבֵלב ְוָנִהיר, ָ(יו ָיִעירַ,ל ָ(ָר�ַעל

  &ְבָכל ַ(ְרִביָטיו ְוַזְלַז8ָיו ָיִאיר

  .ַ%ד�ע�ֵרק ְוָכל�ְוָרַעד %� ִמִ,יל ָ�ל
   

  ,&ְלנַֹכח ֶנַטע ֶזה &ְרִפיַדת ִ"ְ(א�

ָ)� &ְכִמְ(6ָָט�   ַה9ֲֹהִרי� ְלת/

  ֶאל ִזיו ֲאדָֹני &ְלִנְדַבת ֶקֶר� ִיְ(ע�

  ,ְרָיהב ְרצ&ֵפי צֹר &ַבְרֶזל ַ�ִ: ְרח�ִמְ)ָצֵרי

ְמ4ת ִעיר &ְמִתי� , ִמ9ֲַהַמת (&ק   –ִמ;/

� ֶרַגע ָקָט�, ְמלֹא ֶרַגע ִנְדָמה ִליְ4,  

  ,ֵאי� י�ֵדַע ָלָ)ה, ְוִה9ֵה ִנ3ַק 6ְִתאֹ�

  ,ְ(א�� ַהִ'ְרָיה, &ְבֶעֶצ� 3ְָק�6 &ְגב&ָרת�

  ,&ְכֶפֶסל ָחָר( ָנָסְ�, �ַוַ>ֲעמֹד ֵמת ַהְיק&

  !ַו3ְִהי ַהְ"ָמָמה

  ,ִמ8ְִפַני ְוִלְפִני�, ִמֵ%ית ַלְ"ָמָמה, ְוָ(�

  ,&ְכמ� ִמְ�ַדק ַהָ)ָסְ�, ִלי ִנְצֵנ# ֶרַגע ַקל



  .ַוַ>ְחְלֵפִני ְ�ֵח# ְמַעט ֵמֲחז�� ַהָ%א�ת

  !ָט�ֵק� ַהָ?: ָוֶאְקָרא ְבִלִ%י

  ,ְזָוע�ת�נ�( ְוֵחיק ָ�לִנְגֵעי ֱא�ְמק�ר ָ�ל

�  %� ָמ4ס ְלִ(ְכנ� ֶחֶסד ֱאלִֹהי�, ַהְ�ָרְ

  –ְולֹא ָתִלי� ֵעינ� ב� ָלַעד ְולֹא ִתְנֶוה 

  !4ֲחִריְתָ� 4ֲחִרית ְסד�� ְוִניְנֵוה

  ,ְצָבא ְרָגִעי�, ֲחִליפ�ֶתיָ��ְ%ָכל, ַ,� ַע3ָה

  ְ(א�� ַרַעְמָ� &ִבְמה&ַמת�ְ%ָכל

�  ,6ְֵני ְפָלִאי��ְטפ&ֵלי ְפָלִאי� ַעל, ָיֶמיָ

  ,ָיד &ְתב&נ�ת ַ�6ִָי��ֲהל&ֵמי ְגב&ר�ת

�ִ%יֵרי ְזָרמ�ת ַוֲעצ&ֵמי ַג8ִי� ַ–  

  ָ%ֶלה ְוָחֵדל 3ָ4ה ְלע/ַ)ת�ַמה, ְרֵאה

  !ַהַ'ל ִ%יִציֵרי ֵאל ַהַ'8ִי�

  , ָיִמי�4ְ� ע�ד ֶלֱאל�Aַ, ַ,ְלִ,8ְָ� ס�ֵבב ע�ד

  ;&ְבָרִקי� ל� &ְרָעִמי�, ְוִחBִי� ע�ד 4%ְְ(6ָת�

  ,י�� ִ"י� &ַמָ�ה, &ְבב�א ַה>�� ַהה&א

  ,אְוַרב ִמְנ�5א ַהַ)ָ?, ְמאֹדִ�י ִת5ְֶ,ה 

   ְוִהְת�6ַרְר3ָ 6ְִתאֹ�–ְוָכַבד ְמאֹד ָהעֹל 

�ְמל&ַנת 3ֶֶב�ִ!  

�  ,ֵקי ַבְרֶזל ְוֶאֶב�ְמצ&, &ְכָכל 4ֶחיָ

  ,ַרַעְמֵסס &ִפית��, 3ְַדמ�ר, ַקְר3ַָ,ה

  .ַ,� 3ָ4ה ְ%ִפי ְ(אֹל ִמDְַע6ְָ� 3ְִ(קֹט
   

  ,ְו4ֲחֵרי זֹאת, 4ְ� ַ,� ְלֵעת ָ�זֹאת

  ,5ִָריד ְלָ� ְוָהִייָת ְלָבֵער�ַ%ֲאבֹד ָ�ל

  ַ%ֲאֶ(ר ה&א ְ%ֵחיק ֱאלִֹהי� ְוַתַחת ְ(ָחָקיו

�ֲאב�ת, �ד ֶאָחד ֵע# ַעל ֶאָחד 3ֵלעַ  

  ,ַעד ְלָפִני��ֲאב�ת ֲאב�ָתיו ְ%ַיֲער�ת

  .ִיְ(קֹד, ַרֲעָנ� ְוָרטֹב, ַעל ַ,ל ָ(ָרָ(יו

  ,ַעד ְללֹא ְבל�ת ְוָרָקב�&ְכֵסֶמל ְנע&ֵרי

  ,ֵמאֶֹפל 3ְה�� ִיָ"ֶלה, ְ%ֵאיַת� א��

  ,ֶלה4ְ� ִיָ,, ִע� 0ִביב ְו0ִביב ָחָד(

  .ְלַחִ>י� ֲחָדִ(י� ָיִקי# ְוִיְתָנֵער



  ,&ָמְתק& ל� ְרָגָביו, ְוָדַבק ְ%ִת�8

  ,&ָמָצה ְוָרָוה ִמִ�ְלי�ָת� ְלַ(ד

  ,&ָבא& 5ְפ&ֵני ְטמ&ֵני ְתה�� ִ%ְב5ָר�

  ;&ָבַלע ֵחיָל� ְוָיַנק ִ(ְפָע�

  ,ִציִצי� ְלָבִני�, &ְבָלְב(� ַמֵ"י ַח,�

  –, ִרְקַמת ְיֵדי ֱאלִֹהי� ְלִהְת6ֵָאר,  טַֹהרס&ת

  ,ְוָעַמד ְ�ֶיֶלד ִנְפָע�, ְוָנַהר, &ָפַחד

  ,ִצי# ְוָעֶלה�ִויַע8ַע ִזיו ְמלֹא ִפיו ָ�ל

  ,ֲעִסיֵסי ְקָרָביו�ְוָהמ& ְכִתיר�( ָ�ל

  ,ְוָהָיה ְכאֵֹבד ְ%ָעְ(ר� &ִביָקר�

  .ַ%ד�לע�ֵרק ְוָכ�ְוָרַעד %� ִמִ,יל ָ�ל
   

 יורק�ניו, ו"תרפ, סיו�


