
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

   חיי� נחמ� ביאליק /ֵרָדהְ�
�ֲעמֹד ָהע$ָל� �&%$, "ְבבֶֹקר  ִביב ְ�ִליל ְ�דַֹלחַ  

  "ְבֶטֶר� ָיִקי- ַהַ�ְרָ�ר, ְ�ָטֳהר$ "ְבִזיו$ ָהִרא($)

  ֵאי) זֹאת ִ�י ְ�בֶֹקר ָ�ֶזה(ֲהמ$ ַעל ֲהמ$נ$ "ְ(א$נ$ ְלַז

�נ$ ָלֲעֵקָדה�ִהְ(ִ�י� 2ְבָרָה�  ִבינ" ַו$1ֶל0ְ ֶאתְ(  

  ,ְמַעט ְ�ל2ֹי�ַו5ַָצר ֶאת, ִהְתַ�ְ%ָלה, ָקָמה ִא4ִי

  :ְטל"ֵאי ַכ6�ָ ֵמ ֶמ(, ַמֲעֶרֶכת 5ְִלָ�ְ(5ִי�ֵה� ָ�ל

ְזְמָקי$ת ִמְסָ�   ,ר ְוַטִ%ית ָקָט) ְמצ&1ֶֶצת�&5ֳנ$ת "פ&

  :ֵא� ַ�ֲהמ$) ַרֲחָמיו�"ְבִ(יָת6 ֲעֵליֶה� נ$ָספ$ת ַמ8ְא$ת ֶלב

  ,ְנִעי� ַמְטַע$4ַתי ֵמע$ִדי, ַמֲאֵפה ָיָד6, ֲחֶרֶרת �&9ְִמי�

  ְיר&ָ;ִתי�ֶזה ֶחְלִקי ִמָ�ל, ְוִס:"ר$ ַהָ�ל"י ֶ(ל 2ָ�א

  , ִלְנִתיב ַה1ָג$)–ָה2ַחת : ָמ6ֵציַדת ִמְ(ֶנה ִלית$(

  )ַח1ָיו� ִלְנִתיב ָ�ל–ְוָה2ַחת , ַהָ<כ$) ְלָפָניו ַ��$1

�ַכִ�י, ִנְקֶלה ְוָיָקר ַ?� ַיַחד, 8ָָמַת� ְצר$ר ֶאָחדְ.  

ָ:ר &9�ַ @Aֵָוֶאַ;ק ַלֲאח$ִתי "ְל ִחי,  ז 5ְִתַע  

ָ;כ$ת   ,ֵ;ק ְוָ(נֹה ְוה$ֵס@ַנ, ְנִ(יק$ת ְ�ֵרָדה ְממ&

  ,ַעד ְמצ$ת ַהֶ<ֶפ( ְוַעד ְ�ל$ָת6, �ִֹחי�"ְבָכל

  ,ְמז"ז$ת ַהְ�ָתִחי��ְוָכָכה ָנַ(ְק5ִי ַ?� ְלָכל

  ,ָואַֹמר ע$ד ָ(ל$� ְ�ִלִ�י ְלִצְלֵלי ָיַמי ַהְמַעAִי�

  תִקיר$ת ַהַ�ִי�ַהֲחב"ִי� ְוע$ְמִדי� ִאְ%ֵמי ָיג$) ְ�ָכל

  . ָ(ל$� ָ(ל$� ְלכ&ְ%ֶכ�–ָזִו$1ָתיו ָהֲאֵפל$ת �"ְבָכל

  ,ְ(ַכ) ֵ�יֵתנ" ַהBָר$ב, ֶוְהֵיה ָ(ל$� ַ?� 5ָ2ה

ד$ת ִלי "ְנַטע ַ(ֲע("ַעי   ,ִלְבֶנה ַרֲעָנ) ִויֵפהֶפה, ֵע- ֲחמ&

  ִ(ְפַעת ְקו&C$ֶתי�0ֲָאֶ(ר ֵהיַטְב5ָ ַה�ֶֹקר ִלְקָראִתי ָ�ל

�י� ְלִתְפ ֶרת�ַעד ָ�לַו5ִַ   ,ֶחְלָיְת0ָ "ְנָזֶמי0ָ ַהCְה&

  ֵעֶקב ִהְגֵמאַתִני, ָ(ל$� "ְבָרָכה ְל0ָ ַעד ָהע$ָל�

  .ִמֵ:י  ִביב ְ� ִביב ֵמֲעִסיס ִ?ְזֲע0ָ ַהC$ֵנ)



�ְכִלי ֶחֶר8,  ֵכ) ֶמֶס0ְ עִֹני ִמְסֶ�0ִָ )?ָ   ,"מ&

  $ ַהְמ($ֵבב ֶנֶפ(0ְ2 ָמְתק, ַצַ�ַחת ַ:ִ%י�

  ְוִזְכר$, ַיֲעמֹד ְ�ִפי "ְבַעְצמ$ַתי ָיִמי� ַרִ�י�

  .ַיֲחִלי� ר"ִחי ִמ1ֵי) ָהֶרַקח ִ�ְגִביַע ָזָהב

  ,ַה1ִָ(י( ְ�ֶאְזְרֵחי ַהַ�ְרָ�ר, ְוָ(ל$� ָ(ל$� ַ?� ְל0ָ

                                             , ָעבֹת "ֵמַצלִטְלל$)*, ָמִגֵ<נ" ֶהָחסֹ)

  !ְ�ַבד ָ(ִני� ָוֳעָפִאי� "8ְַבע ס"פ$ת ַוֲחִזיִזי�

  ?ְנג"ַעת ָרָקב?  ֲחק"ַקת ָיד(ק$ָרְת0ָ ַהְ<ב"ָבה 

  5ִָמיד ֶנֱאָמ) ָהְיָתה�ְמע$)) ?א$ ֲחר"ַרת ָ�ָרק

  ִלְנִחיל ְ:ב$ִרי� ($ֵקק ְוֵחיָק6 ַמֲחֵבא ְנִעימ$ת

�ַחְרב$ֵני ַקִי-.   ְנִחיל 8ְִעִ�י� ַ?� ה"א,ְלרֹאִ(יְ  

  ְיג$) ַיְלד"ִתי� ִמַ%ְט5ִי לֹא 2ַחת ֶאל ִצ0ָ%ְ ֶאת

  ַ?ֲעג"ֶעיָה ַה9ְת"ִמי�� ָוֲאַרֵ�ד ְלַמְרְ?ל$ֶתי0ָ ֶאת

  ְוַג� 5ָ2ה, ַעל ַנֲעָלמ$ת "ְרחֹק$ת ַ�ל ְיַדְע5ִי)

   ְ:ב$ֶרי0ָ ָהַעזִהְטַעְמ5ִַני לֹא 2ַחת ֵמעֶֹק-

  ,8ָא ְבָרָכה ַעל ְ(ֵניֶה� ָיַחד.  "ִמִ:ְבָ() ַהְמָעט

  ֲחל$מ$ַתי ְ�ָהִקי-�ֶאל ָ�ל!  8ָב ֵאיָת) ְוֶנְאָ:ר

  ִמְ(עַֹלי�ַעל ָ�ל, ִיָ%ֶוה ֵמַע5ָה ַרַח( ְטָרֶפי0ָ ַהְמע&ְמָע�

  ,ֶרי0ְָיַקְ:מ"ִני ִויַפְזז" ְלֵעיַני ְ�ִגיל ְ�ֵני ַזֲהר"

  "ִמָ�ל ָראֵ(י ְב8ִָמי�, ַעְכְ�ֵרי ְזָהְב0ָ ַהHְִריִזי�

�2ִ�י ָתִמיד ְוַעד ְלֵמָרח$ק ִיְדָ�ַקִניְ )�  ִיְדַ

  .ֲאִפיֵלי ָקִי-, ְ�ֵני ְזק"ֶני0ָ ָהֲעִדיִני�, ִניח$ַח ִצCֶי0ָ

�5ֵי חֶֹמר, "8ְא" ָ(ל$� "ְבָרָכה ַג� �5ֶ2ָ,  

Aֵי ְכָתִלי�, ת ָרִ(י�ִמְ(ְ�נ$   ,ְ�ר"ֵמי ַג?$ת "מ&

  !ָ(ל$� ָ(ל$� ְלכ&ְ%ֶכ�, ְ(ק"ֵעי ֶ�ָעָפר ַעד ַט�"ר
  

  ,2ֲחר$) ְ�2ֲחר$ֵניֶכ��"ְ(ל$ִמי� ִמְ(ֶנה ָל2ֲחר$)

  ,ְלאֶֹהל ַ:0ְ ְוִנְכָל�, ַלָ;ָפל ְוַלִ<ָ:ח ְ�כ&ְ%ֶכ�

  ,ר$ֵב- ְלַמֲעֵצָבה, ְרָ�רַה�$ֵדד ל$ ְ�ֶצַלע ַהַ�



�מ$ַרד ַה4ְַכ5ֵ(, ָ?ָמל ִנְכָנע ֲעמ"ס ֲחטְֹטר$ָתיוְ  

  –ֶ;ְ%ָמְעָלה �ְ�ַמה, ַ�ֲחִצי ֶאְ(ָנב, "ֵמִצי- ִמ4ֲַחבֹא$ ִנְבָעת

  ,ע$ֶדִ<י ע"ל ְקטֹ) ָיִמי�!  ִי8ְֶ?ה ְ(ל$מ$ ַעד ָהע$ָל�

  ,ַעל ַ:ל 8ְָפָתי" ָ�א2"ע$ד לֹא ָנכ$ָנה ִמַ%ת 

  ,ה"ֵבאִתי, ִמְ(ַ�) ְמַל4ְִדי, ֶאל אֶֹהל ָצנ"ַע ֶזה

  ,ָנ8"א ְבַמֲעֵטה ַטִ%ית 9ִ�ַי� ַעל ַ�ֵ�י  ִבי

  ,ִל�$ "ְזָקנ$ ח$ְפָפה ַעל ְלָחַיי�ָצמ"ד ְ�ָחְזָקה ֶאל

  .ר ְ�ָנָפיו"ִפְקד$) ְיָקר ְ�ֵסֶת, קֶֹד( ֵלאלִֹהי�, ַמ28ְת ֲחָרָדה

  , ֵכ) ַמר ְוִנְמָהר ָהָיה ַרִ�י ַו1ְַרֵאִני ָקָ(ה

  ,2@ ֵי( ֲאֶ(ר ִהְפִליא ַמ�$ַתי ַהְפֵלא ָוֶפֶלא

  .ְוא"ָל� ִלִ�י ֲאִני נ$ַח ִלְרצ$ת ַע5ָה ְוֵחָמה ֵאי) ִלי

�ַהCִיִגי, ִ�ְ(ַעת ְ�ֵרָדה נ"ָגה ְוַזַ�ת �ֶֹקר זֹהְ  

  , ַרְגִלי ַהֲחֵרָדה ַעל ָנִתיב לֹא ֵאָדֶע<"ִרא($ָנה ַ�@

  ,�5ֶ2 ִ�ְהי$ְתֶכ�!  1ְַקְר�5ֶ ַע5ָה כ&ְ%ֶכ� ִלְלָבִבי�ַמה

  ,ַעל ִ?ְדר$ת ַחְצֵריֶכ� ַהְ:ח"י$ת, ַעְקמ"ִמ$1ֵתיֶכ��ַעל ָ�ל

  –ְיק"ְמֶכ� ַהָ:ל �ַעל ֲעֵרמ$ת 2ְ($5�ֵַתיֶכ� ְוַעל ָ�ל

ד$ת �5ֶ2 ִלי ַה�ֶֹקר ִ(ְבָעָתִי��&, �&ְ%ֶכ�   !ְ%ֶכ� ֲחמ&

  לֹא ַרב ְולֹא ָכֵבד ְמאֹד ְלַמְרֶאה "ְלִמְ(ָקל, "ְרא"

  :ֵציָדה ַלָ:ֶר0ְ, ַמֲעַנק ִא4ִי ִלי, ַהJָ4ַא ְבַכִ�י

  ,ֵאי) ִא5ִי ז"ָלִתי ְגִו1ִָתי ַהBְַטָ<ה "ְצר$ִרי ַהBְלֵֹקל

�ָקְטִני "ְבִריִ(י לֹא ָנע"ר ָוֵריק, זֹאת�"ְבָכלְ �?ַ  

  ,ע$ד ַמJָא 2ֵחר.  ֵאֵצא ֵמִע4ֶָכ� ָ�ָלה

  ,ֵאי) ֵחֶקר ִליָקר$ "ִמְרֶ�ה ֵמָהִכיל, חֶֹס) 5ֲַעל"מ$ת

  ,ָחת"� ְ�ַעְצמ$ָתי, ְוה"א ָצר"ר ְ�ִלִ�י, ֶאJָא ִא5ִי

  ְס�5ֶ א$ת$ ְלַנְפִ(יֲהלֹא ה"א ֶזה ֲאֶ(ר ֲעַמ

  ְ(ָעֶריָה�י$� י$� ְוֶרַגע ֶרַגע ִ�ְפָרְצֶכ� ָ�ל

  ָלב$א ֶאל ִקְרִ�י ְפִניָמה ִ�ְמב$ֵאי ִעיר ְמב&Bָָעה

  ַעד ְמלֹאת ר"ִחי ֶאְתֶכ�, "ִפי לֹא ְ(ֶאְל�5ֶ

  ַע5ָה 2ִסיֲעֶכ� ִא5ִי.  ַוֲאִני לֹא ָיָדְע5ִי



  . "ְ(ַכְנ�5ֶ ְ�ת$ִכי ְלע$ָל�ֶאל ֲאֶ(ר 9ִ2יֲעֶכ�

  ,ִ�י ִיְתְקפ"ה" ַגֲעג"ָעיו, "ַבCַר ִלְלָבִבי ַבֵ<ָכר

  "ָבאִתי ֶאל ִ�ַ<ת ֵסֶתר "ְ(ַלְפ5ִיֶכ� ֶאָחד ֶאָחד

  ,ְ�ב&ָ:ה ַרָ�ה "ְגד$ָלה, ַעד ֲעָמְדֶכ� ְלָפַני �&ְ%ֶכ�

  יַני ִ�ְתאֹ�ִסיֵגיֶכ� 5ִָ?ל" ְלֵע�"ְצר"ִפי� ִמָ�ל

  :ְוִהְ<ֶכ� ְ�ִליֵלי ֵח) ָוֶחֶסד ַוֲעט"ֵרי ִיְפָעה ִ(ְבָעָתִי�

  ,ִיְרֲעפ" ְ(ֵמיֶכ�, ְ�טַֹהר ְ�ת"ֶליָה, 5ְֵכֶלת ֲחָדָ(ה

  ַהBָָמה ִב8ְד$ת ְ?ב"ְלֶכ� 5ָפֹז ִמֶ�ֶת� א$ִפיר

  .� ִרְקָמה"ְרִפיד$ת ִ:ְ(ֵאיֶכ� 5ָ8ְ5ִַרְעָנה ִ�יַקר ְ(ִטיִחי

�ֵראִ(ית ִיְצַחר ֶ(ֶלג ַעְרַבְתֶכ� חֶֹר@�ִמֶ;ֶלגְ  

  .Hַ5ְִלָנה ֶ�ֶס@ ָטה$ר, ַ�ֲחז$ת ַמִי�, "ְ(ל"ִל$1ת ֲאִביְבֶכ�

ְרַ(ְתֶכ� ְ�י$� ָסַער   –"ְבנ"ָח6 , 5ְִרַע( ַ�ְ%ָבנ$) ח&

  ִמְ�ִלי הֵעיַני 5ְִרַחְבָנה .  ְוָ(ַכ) ָ�6 ֶ(ֶקט ֱאלִֹהי�

  ְלק$ל ק"ִק1ָה ָבא ִמ9ֵֶתר ֶחְבי$ָנ6 י$ָמ�

  ."ְלָבִבי ִיְגַוע ִמ4ֶֶתק 5ְר"ַעת ְזִמיֶריָה ָלְיָלה

  .ְ:ב$ֵריֶכ� ַ�ִ�<$ר$ת 5ֱֶהֶמיָנה "ְצַפְרְ:ֵעיֶכ� 5ְִפַצְחָנה ְרָננ$ת

  ִמ) ָה ֶר-ְוָעִליָת , אֶֹהל ֵ�ית ַרִ�י,  ז 5ִָ�ֵקד ַ?�  5ָה

  ,ְרב"- ַיְרָכְת0ָ, ַ?ל ָה2ְ(ָ�ה.  ֵאיָת) ִ�ְמצ"ַדת ָסַלע

�6, ֵיָהֵפ0ְ ְלִגְבַעת ֶחֶמדָ   ,צ$ֶפֶנת ַמְטמ$ִני� ְ�ח&

  ! ַ(ְרִביט ְ�ַכ@ מ$ֵ(ל–ַרִ�י ַה4ְִסֵ�) , "ְרצ"ָעְת0ָ

  6�ֹה ִתְתַיCְב" ְלֶנְגִ:י ְמֵלִאי� ִזיו "ְמִפיִקי� נַֹג

  ;ְוה$ד ָלֶכ� ְוגֶֹדל ַ�ֲאֶ(ר לֹא ִפַ%ְל�5ֶ ֵמע$ְדֶכ�

  ,ִיְפָעה ָצַפְנ5ִי ָל0ְ "ְלַמֲעֵנ�0ְְוא"ָל� ֶיֶתר ה$ד "ְתר"ַמת ָ�ל

  !ִא4ִי ְסג&ָ%ִתי, ָהֲעל"ָבה ֵמִא$4ת ְוַהְמע&ָ;ָקה ַבָ<ִ(י�

  ַנִי0ְְיַקר ַחְסֵדי ָיַמי 2ְקִריָנה ֶאל ֵעֶבר ָ��ָ�ל�ֶאת

�ַגְלַ?ל ַח1ָי, ִ�ְצִפיַרת ַ(ַחר, ְוָנַהְר5ְ :"ָמ�ְ;  

  "ִמֵ:י ָיבֹא" ִרְגֵעי ְיתֹ� "ְבִדיד"ת ְלַנְפִ(י

  5ְִ(ֶעיָנה ֵעיַני ְ�ַרֲחִמי� ֶאל נַֹג6 ַזְרֵח0ְ

�ְ(ח$ֵת0ְ, ַחְסֵדי ֲעָרַבִי0ְ ִע4ִי�ְוָזַכְר5ִי ָל0ְ ֶאתִ  



  ,ֲאס"@ ִ�ְרַ�ִי0ְ ַוֲחנ") ֶאְצְ�ע$ַתִי0ְ, )ַעל רֹאִ(י ַהBָטֹ

  ;ַמְעָיָניו ִהְרַעְ(�5ְ ָ�ל–ַו5ְ($ְקִקי ִלִ�י , ַו5ְַרִ"יִני ִדְמָעֵת0ְ

  ֵעיַני�ֲהִציֵצ0ְ ֶאל�ְוֶאת, ִהְתַרְ�ֵק0ְ ָעַלי ֶאֶמ(�ְוַג� ֶאת

  ,  ז ֵאַדע– ַעל ִ�ְכֵי0ְ "8ְח$ֵק0ְ "ְנִ(יק$ַתִי0ְ ַיַחד ֶאְז�ֹר

Bָה ְלִע5ִי� ֱענ"ת ֱאנ$( ֲעֵלי ֲאָדמ$ת�ָמה   !ֲעמ&

  !ִא� ִי�ֹל ְרִסיס ִמִ:ְמָעֵת0ְ  ְרָצה, ְוא"ָל� ַחי ֱאלִֹהי�

  ִ�ְפִניִני� ִמBְַרַקע ַי4ִי�, ַה4ְצ"ל$ת�ִמָ�ל, ֵמֲאֶ(ר ִהיא ָ(�

�ִמְבַחר ַהְ<ָזִרי�"ְלַטְ(5ִיָה ְוִ(ַ�ְצ5ִיָה, ָמ(ֹה ֶאְמֶ(ָ<הְ ,  

  ,ֲאֶ(ר ָיִצי- ִלְתִהַ%ת ע$ָל� ַעל רֹא( ָ�ח"ר ֵמָע�

  א"ַלי ְי2ו ְלמ$ָ(ב ל$ ָקְדקֹד, "ִמי י$ֵדַע

  ֲעז"ב ִא$4 "ְנִזיר ֶאָחיו, 2ַחד ַהְית$ִמי�

  .ִאי( ְיה"ִדי מ$ֵזג ִמַ�ְרַ�ר ַהHַָ�ִתי��ֶ�), ָ�מ$ִני

  ,ִ�י ִ(ַ%ְח5ִִני, ִא4ִי, פ$א ֵיַרע ָל0ְָנא ֵא�2ל

  ,ֶקֶבר 2ָ�א�"ָפַקְד5ְ ֶאת, חֶֹד(�ָמָחר ֶעֶרב רֹא(

  –ַמְדֵוי ְלָבֵב0ְ �ָ�ל�ע&<$ֵת0ְ ְוֶאת�ָ�ל�ל$ ֶאת�ְוִהַ?ְד5ְ

  .ְוה"א ִיְסַלח ָל0ְ, ה"א ַיֲאִמי), ה"א ָיִבי)

  ִלִ�י�               �ֹה 8ְַח5ִי ִע�                                        

  ַהֶ:ֶר0ְ ְלִאAִי ְלֶרֶגל ִא4ִי�ְ�ִהְתַנֲהִלי ָ�ל

  ,ַהְ?ד$ל$ת ִ�ְפַלִי� ִמַ�@ ְ�ָעָמי, "ְלֶרֶגל ַנֲעל$ַתי ַהָ�ל$ת

  "ְצר$ִרי ִמְתַחֵ�ט ַעל ($ִקי, ָ�סַֹע ְוָהגֹה ִבְדָמָמה

  ,ָוֶאJָא ֵעיַני ָוֶאְ($5ָמ�, ת ִלִ�י"ְבִהְתע$ְרִרי ֵמֶהְמַי

  ,ִמ:$ת ְ?ב$ִהי��ִ�י ָ(ת" ָעַלי ִמHֶה "ִמHֶה ָ�5ֵי

  .ַוֲאִני ִמְתַה0ְ%ֵ ֵ�י) ח$מ$ַתִי� ְ�ִקְרָיה ְגד$ָלה ֵלאלִֹהי�

  ,ְו2ְרמ$) ֵמ2ְרמ$) 8ָָגב, ְוַהָ�5ִי� ְ�2ְרמ$נ$ת ְ�ֵעיָני

  .ָוֱאִהי ְבֵעיַני ְ�ָחָגב, 5ִי ְמאֹדַוֲאִני ָקטְֹנ

  ,ַו1ִָ�ת ִלִ�י 2ֲחֶריָה, ַו5ִיַטב ַהBְִרָיה ְבֵעיַני

  .ִ�י ָ(ַכ) ע$ד ֵמֵח) ַה�ֶֹקר "ִמHִיו ְיָקר$ ָעֶליָה

  ,ַו$5ִליֵכִני ִא4ִי ִבְרח$ֵבי ְרח$ב$ת "ִבְמב$ֵאי ְמב$א$ת

  . ְוֵעיַני ְמ($ְטט$ת ְות$ה$ת–י� "ִבְמָצֵרי ִסְמָטא$ת "ְ(ָקִק



�2ֲחר$ָנה ָיָצאנ" ("ב ֶאל ֶמְרַחב ַ?<$ת ְוַקְר�יפ$תָ,  

  .ָוֶא8ְַ�ע ֲחָד($ת "ְנצ"ר$ת ְוַנְפִ(י ָעְיָפה ָלֲחִליפ$ת

�ית  ִבי ְזֵקִני�ַוָ<בֹא ְלֵעת ָצֳהַרִי� ֶאלֵ,  

  . ָהִעיר ַהֵ;ִניֲאֶ(ר ְ�ַפְרַ�ר ָהֵעִצי� ִ�ְקֵצה
   

  .ג��רמת

  


