
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר
  

  חיי� נחמ� ביאליק/  ְל�ַחד ָהָע�

  

  מ! 'ֵבי& ִ%ֵ#י ֳחָרב!תְ �ֵנַדע ַמה�ְ�ַמָ�ל לֹא

  ;ֲחֵ+ָכה נ!ָלְדנ'�ב ִע�ְזק'ִני� ְלַעֵ(נ' ַהָ)�ְ�ֵני

  – ַוֲעֵלי ִקְבר!ת ָה3ב!ת ְמג0ָ1ִלי� ִמ/ַֹער ַ�ֵ.ל

  .ח ֲאָבֵרינ' ָחָרְדנ'"ִלְקַראת   א ! ר   ַה ַח 5ִ י �   ִ�ְרַמ

  ֶאָחד ְוֶאָחד ִע� ֵנר ָהֱאלִֹהי� ֶ+ִ�ְלָבב!�ְוָכל

  .ָמ+!ת ְלַבֵ:+ 9!ָכב!ַהְ �ָיָצא ִ�ְזַמ& ֵ�י&

  ב ַהְ%ח'ִמי�ְ+ַעת ִעְר�', ָעה ְ+ַעת %ֹה' ָובֹה'ְוַהָ 

  .ֶ+ל ִזְקָנה ַוֲעל'ִמי�, ֶ+ל ְסִתיָרה 'ִבְנָי&, ֶ+ל �ֲחִרית ְוֵראִ+ית

  ,י!ְדִעי��ְ�י!ְדִעי� 'ְבלֹא, ְיִליֵדי ֵביַנִי�, ַוֲאַנְחנ'

5!ת ַ=�   ;ַיַחד ִמְ+ַ%ֲחִוי� 'מ!ִדי��ִלְפֵני ְ+ֵ%י ָהְר+1

   ַהַ(ְגִניִטי� ַהָ#ל''ְתל'ִי� ְ�ֶאְמַצע ֵ�י& ְ+ֵני

  ;ִרְג+!ת ִלֵ�נ' ַהְ?ת'ִמי� 3ז   ָנ ִב י א   ָ+3ל'�9ָל

  ֶ+5ִַ=ע ְ�ִצ/!ר ִלֵ�נ' ְוָיבֹא, ְנִביא ֱאֶמת

  ,9!ָכב!, ֵמַעל ְלרֹאֵ+נ', ְוַיְדִליק ִמְלַמְעָלה

  ַהִהְרה'ִרי��ְור'ח! ְיִהי ַהַ(�'ַע ְלָכל

�ַהְרֵ�ה ְלָבב!ת 9ֲַחלֹמ!ת לֹא ְבר'ִרי�ַה9ְב'ִ+יְ �.  

  ,'ְבע!ד ֶמָ�ֵטנ' ְ�ת!ְ@ ָהֲעָרֶפל ָ%ק'ַע

  ,'ְבע!ד 3נ' ת!ִעי� נ!3ִ+י� 'ְקַטֵ/י ֲאָמָנה

  –? 3ָנה: ִמְתַמְהְמִהי� ַעל Aָָרַ+ת 0ְָרִכי� ְו+!ֲאִלי�

  ז ָצנ'ַע'ְבֶרֶמ, מ!ֵרנ', ַוְיַנְצֵנC 9!ָכְבָ@

  –ְקָר3נ' ִמ%!ְ@ ָהֲעָרֶפל ַו5ְִמ+ְֹ@ א!ָתנ' 

  .ַ%ַחת 9!ָכְבָ@ ַהְיִחיִדי ִנְזַעְקנ' כ#ָ1נ'�ְוֶאל
   

  –ָעֵלינ' ָינ'ַח , ַה(!ֶרה, 'ְלִמ5!� ֵ+ֶבט א!ְרָ@

  ,ְרִאינ'ָ@ 9ֲַאִריֵאל ָהֱאֶמת 'ְכֵאיַת& ָהר'ַח



  ,ה!ר ַ�ֵ?ֶתר 9ְַבָ=ל'יָצנ'ַע ְוָט, ַדַעת�ְנִקי

  ,ָתל'י�ָ�ט'ַח ַ�ֲאִמ%! 'ְבַדַעת ֲאֵחִרי� לֹא

�ִהיר, 0!ֵרְ@ ִ�ְ+ִביל! ַהְמי1ָחדְ�Dַעִי& ְוַתִ:י,  

  נ!Eֵא ַגַחְל%! ִ�ְלָבב! ִלְפַני ְוִלְפִני�

  –ָהֱאלִֹהי� �ְו+!ֵמר ַהִ/יצ!C ָה�ֲחר!& ֶ+ל

Dַמִ:י' Cְרִאינ'ָ@ 9ְכ!ָכב ֶמְר9ִָזי ַה/!ֵצ  

  ,9!ְכֵבי ִלְוָית! ִמְ?ִביב!� 'מ!ֵ+ְ@ ֶאת–ַ=ְלִ=#! 

  ;ְמַ+ְעְ�ָד� ֵמָרח!ק ְ�כַֹח ֶנְעָל� ִלְנִתיב!

  ְוָרא', ְוֵי+ ֲאֶ+ר ִיְב0ְק' ַנְפָ+� ְלא!ְרָ@

  . 'ְבֶ+ְ#ָ@ ה'אַהְרֵ�ה ֵמא!ָר� ִמְ(ָ@�ְוִהֵ/ה ַג�
   

  Eָא ְבָרָכה ֶנֱאָמָנה, ִמAִינ', ַה(!ֶרה, Eָא ְבָרָכה

  .ַעל 9ֹל ֶ+ָ#ַמְדנ' ִמְ(ָ@ ְוַעל 9ֹל ֶ+ִ/ְלמָֹדה

  ,ָ+ִני� ְ�ִלֵ�נ' ִנְצAָָנה� ֶזה ָיִמי� ַעל–ַהְ�ָרָכה 

  !"ָדה%!: "� ַעָ%ה י!ֵצאת ְוא!ֶמֶרת ְלָ@ִמָ , 'ְצר'ָפה

  ,ַ=ְרִעי& ַרְעי!& ַנֲעֶלה�Eָא ְ�ָרָכה ְמר1ָ�ה ַעל 9ָל

  .ֵמ�ָיְדָ@ ְלַהְפר!ת ִלֵ�נ' ַהָ � ֶ+ִ/ְזַרע ַעל

�ַ:ְ+נ'ֶ �ַהְרֵ�ה ָלַמְדנ' ִמAִיָ@ ְוַהְרֵ�ה ִמַ(הִ  

  –ָמָצאָת ְלַמֲעֵננ' ַוֲאַנְחנ' ִמ5ְָדָ@ ָיָרְ+נ' 

�ד!ֵרנ' ְ%ַנְצֵנC ִלְפָעִמי��ַ=�ֵי+ ֲאֶ+ר �ְוִא�ְ  

  –ע!ד ר'ַח ָקְדֵ+נ' 'ְבֶנֶפ+ ְיה'ִדי ִ%ְתַ=ֶ#ה 

�ֵני ַה=!ָלה�ָזְרָחה ְ�ֶאָחד ִמ9ָל�ַעָ%ה לֹא�9ִיְ  

  .9ֲַאֶ+ר ִהְבִהיָקה ַוַ%ְזֵהר ְ�ַנְפְ+ָ@ ַהְ=ד!ָלה
   

  – ָרב �ְ@ ָלנ' ֵי+, ַה(!ֶרה, ַרב ְצָבֲאָ@�לֹא

  .Aֶָניָ@ ַהְ(ִאיִרי� ע!ד ֵיְלכ' ִעָ(נ' ַ�ְ:ָרב

  , ַי�ְסֵפנ' 9!ָכְבָ@–ָנפ'C �'ְבֶ+ַבע 0ְָרִכי� ִא�

  'ַבֲאֶ+ר ִהֵ/נ' ְנַכֵ'& ִלֵ�נ' ִלְלָבְבָ@

  ַוֲאַנְחנ' ֱאמ'ָנה 'ְתִפָ#ה. 9ְֶאל Aִַ/ת ַה:ֶֹד+

  ,ִהְ+ִמיַע ַ�ְ%ִחָ#ה" ֶרְ@לֹא ֶזה ַה0ֶ"9ִי ִמי ֲאֶ+ר 



  ,ֵא+ ְ�ָיֵדינ' ַהְ/ט'י!ת�ע!ד ִיֵ%& ֲאב1:!ת ֶ+ל

  ,'ְלק!ל! ָה�ִ(יC ִנְתַיֵ.ב #ָ19נ' ק!ְמִמ5'ת

  ,ֵא+ ַהַ#Aִיִדי� ָנִריָמה�'ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ֶאת

  הְ%פ'צ!ת ַה=!ָל�ְוַנְרֶאה ְבָיד ָרָמה ְלֵעיֵני ָכל

  ַה0ֶֶרְ@ ָהע!ָלה

  !         ָקִדיָמה
  

  .ג"תרס, טבת

 


