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ַמִים ֲחִמים ָעָלי, שָׁ ׁשּו רַּ קְּ !בַּ
ָלֵאל ָבֶכם ָנִתיב -ִאם –ֵיׁש ָבֶכם ֵאל וְּ

ָצאִתיו  –וַּ ֲא ִנ י   לֹא מְּ
ֶתם ָעָלי לּו אַּ לְּ פַּ !ִהתְּ

ָפָתי–ֲא ִנ י    ִפָלה ִבשְּ ֵאין עֹוד תְּ ,  ִלִבי ֵמת וְּ
ף ת ָיד אַּ לַּ ָבר ָאזְּ ָוה עֹוד -ּוכְּ –ֵאין ִתקְּ

ד י-עַּ ד, ָמתַּ ד, ָאָנה-עַּ ?ָמָתי-עַּ

ן ָּוארֵהא ! ַהַתְליָׁ ָחט–צַּ !  קּום ׁשְּ
ֶכֶלב ֵפִני כַּ ֹרעַּ ִעם, ָערְּ ָך זְּ ֹדם-לְּ רְּ ,קַּ

ָכל ֹדםָהָאֶרץ ִלי -וְּ רְּ –גַּ
נּו  חְּ ֲאנַּ ָעט–וַּ מְּ נּו הַּ חְּ !ֲאנַּ

ְך –ָדִמי ֻמָתר  ֹקדהַּ ח, ָקדְּ ם ֶרצַּ ֵנק דַּ ,ִויזַּ
ם יֹוֵנק ָוָשב  לדַּ ָך-עַּ תְּ –ֻכָתנְּ

לֹא  חוְּ חִימַּ ח, ָלֶנצַּ .ָלֶנצַּ

ִאם ֶיׁש ע–ֶצֶדק-וְּ !  ִמָידיֹופַּ
ְך ִאם ֲחֵרי -אַּ ִדיאַּ ת ָרִקיעַּ ִהָשמְּ חַּ ִמתַּ

ֶצֶדק יֹוִפיעַּ  –הַּ
ר ֻמגַּ ד-יְּ אֹו ָלעַּ !ָנא ִכסְּ

ִים ִיָמקּו ע עֹוָלִמים ָׁשמַּ ֶרׁשַּ ;ּובְּ
ף כּו-אַּ ֶתם לְּ ֶכם ֶזה, ֵזִדים,אַּ סְּ ֲחמַּ בַּ

ֶכם ֲחיּו  ִדמְּ ִהָנקּוּובְּ .וְּ

אֹוֵמר רּור הָׁ !ְנֹקם: ְואָׁ
ָקָמה ָכזֹאת ם ֶיֶלד ָקָטן, נְּ ת דַּ מַּ ִנקְּ

ָשָטן -עֹוד לֹא –ָבָרא הַּ
ָדם ֶאת ִיֹקב הַּ הֹום-וְּ תְּ !הַּ
ד  ָדם עַּ ֹהמֹותִיֹקב הַּ ִכיםתְּ ֲחׁשַּ ,  מַּ

ר ָׁשם ָחתַּ ֹחֶׁשְך וְּ ל בַּ ָאכַּ וְּ
ִקים-ָכל מַּ נְּ דֹות ָהָאֶרץ הַּ .מֹוסְּ

.ג"תרס, אייר

ִתיב שביל, דרך–נָׁ

ד  ְזַלת יָׁ חוסר אונים, ייאוש–אָׁ
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ר  ִמי ֻמתָׁ מותר לכל, דמי הפקר, דמי נשפך–דָׁ

גרזן–ַקְרֹדם

עמוד תליה-ַגְרֹדם

ב   שָׁ תינוק וזקן-יֹוֵנק וָׁ

לא יעלם, לא ימחק–ִיַמחְולֹא 

יסולק, יעלם–ְיֻמַגר
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יהיה, יגיע, יפקוד-ִיֹּקבְּ

ַתר  פועל בסתר, חתרני–חָׁ

רקובים-ְּנַמִּקיםה

פירושי מילים
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ַמִים ֲחִמים , שָׁ ׁשּו רַּ קְּ יבַּ לָׁ !עָׁ
ֶכם ֵיׁש-ִאם ָלֵאלבָׁ ֶכם ֵאל וְּ –ָנִתיב בָׁ

ָצאִתיו ַו ֲא ִנ י    –לֹא מְּ
ֶתם  לּו אַּ לְּ פַּ יִהתְּ לָׁ !עָׁ

יעֹוד ֵאין וְּ ִלִבי ֵמת –ֲא ִנ י    תָׁ ה ִבְשפָׁ ,  ְתִפלָׁ
ף ת ָיד אַּ לַּ ָבר ָאזְּ ָוה עֹוד ֵאין-ּוכְּ –ִתקְּ

ַתי-ַעד ה-ַעד, מָׁ נָׁ י-ַעד, אָׁ תָׁ ?מָׁ

ן ָּוארֵהא ! ַהַתְליָׁ ָחט–צַּ !  קּום ׁשְּ
ֵפִני  ,ַקְרֹדם-ְלָך ְזֹרַע ִעם, ַכֶכֶלבָערְּ

ָכל ֹדםָהָאֶרץ ִלי -וְּ רְּ –גַּ
ָעטֲאַנְחנּו –ַוֲאַנְחנּו  מְּ !הַּ

ִמי ְך –ֻמָתר דָׁ ֹקדהַּ ֵנק, ָקדְּ חַדם ִויזַּ ,ֶרצַּ
ליֹוֵנק ָוָשב ַדם  ָך-עַּ תְּ –ֻכָתנְּ

לֹא  חוְּ ֶנַצחִימַּ ֶנַצח, לָׁ .לָׁ

ִאם ֶיׁש ע–ֶצֶדק-וְּ !  ִמָידיֹופַּ
ְך ִאם ֲחֵרי -אַּ ִדיאַּ ת ָרִקיעַּ ִהָשמְּ חַּ ִמתַּ

ֶצֶדק יֹוִפיעַּ  –הַּ
ר ֻמגַּ ד-יְּ אֹו ָלעַּ !ָנא ִכסְּ

ִים ִיָמקּו ע עֹוָלִמים ָׁשמַּ ֶרׁשַּ ;ּובְּ
ף ֶתם -אַּ ַבֲחַמְסֶכם ֶזה, ֵזִדים,ְלכּואַּ

קּוֲחיּו ְּבִדְמֶכםו .ְוִהנָׁ

אֹוֵמר רּור הָׁ !ְנֹקם: ְואָׁ
הנ מָׁ ֶיֶלד ָקָטןַדם ִנְקַמת, ָכזֹאתְקָׁ

ָשָטן -עֹוד לֹא –ָבָרא הַּ
ם ְִיֹּקב ו הֹום-ֶאתַהדָׁ תְּ !הַּ
ם ִֹּקב י ד ַהדָׁ ֹהמֹותעַּ ִכיםתְּ ֲחׁשַּ ,  מַּ

ר ָׁשם ָחתַּ ֹחֶׁשְך וְּ ל בַּ ָאכַּ וְּ
ִקים-ָכל מַּ נְּ דֹות ָהָאֶרץ הַּ .מֹוסְּ

.ג"תרס, אייר
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השמייםלכיווןמעלהמבטואתמריםהדוברבהתמונהלזהותניתןזהבבית

.האלשלמשכנומקוםעםשמקושריםלשמיםכביכולפונהולכןהאלאתמוצאאינוהדובר?אתההיכןהאלכלפיביקורתעולה

ַמִים ֲחִמים , שָׁ ׁשּו רַּ קְּ יבַּ לָׁ !עָׁ
ֶכם ֵיׁש-ִאם ָלֵאלבָׁ ֶכם ֵאל וְּ –ָנִתיב בָׁ

ָצאִתיו ַו ֲא ִנ י    –לֹא מְּ
ֶתם  לּו אַּ לְּ פַּ יִהתְּ לָׁ !עָׁ

יעֹוד ֵאין וְּ ִלִבי ֵמת –ֲא ִנ י    תָׁ ה ִבְשפָׁ ,  ְתִפלָׁ
ף ת ָיד אַּ לַּ ָבר ָאזְּ ָוה עֹוד ֵאין-ּוכְּ –ִתקְּ

ַתי-ַעד ה-ַעד, מָׁ נָׁ י-ַעד, אָׁ תָׁ ?מָׁ

'בית א
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ן ָּוארֵהא ! ַהַתְליָׁ ָחט–צַּ !  קּום ׁשְּ
ֵפִני  ,ַקְרֹדם-ְלָך ְזֹרַע ִעם, ַכֶכֶלבָערְּ

ָכל ֹדםִליָהָאֶרץ -וְּ רְּ –גַּ
ָעטֲאַנְחנּו –ַוֲאַנְחנּו  מְּ !הַּ

ִמי ְך –ֻמָתר דָׁ ֹקדהַּ ֵנק, ָקדְּ חַדם ִויזַּ ,ֶרצַּ
ליֹוֵנק ָוָשב ַדם  ָך-עַּ תְּ –ֻכָתנְּ

לֹא  חוְּ ֶנַצחִימַּ ֶנַצח, לָׁ .לָׁ

'בית ב
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ִאם ֶיׁש ע–ֶצֶדק-וְּ !  ִמָידיֹופַּ
ְך ִאם ֲחֵרי -אַּ ִדיאַּ ת ָרִקיעַּ ִהָשמְּ חַּ ִמתַּ

ֶצֶדק יֹוִפיעַּ  –הַּ
ר ֻמגַּ ד-יְּ אֹו ָלעַּ !ָנא ִכסְּ

ִים ִיָמקּו ע עֹוָלִמים ָׁשמַּ ֶרׁשַּ ;ּובְּ
ף ֶתם -אַּ ַבֲחַמְסֶכם ֶזה, ֵזִדים,ְלכּואַּ

קּוֲחיּו ְּבִדְמֶכםו .ְוִהנָׁ

'בית ג

.לשמייםפנייתודרךלאלהעקיפההפניהאתבמזכירהלצדקהעקיפההפנייה"מידיופיע-צדקישואם",שלישיבגוף,בעקיפין,לצדקהדוברפונהזהבבית

.כלליגיעשלאעדיף,היהודיהעםהשמדתאחרייגיעאםכי,ומידעכשיושיגיעצדקקייםאם?הואהיכן?צדקישהאםרטוריתשאלההיאהפנייה

הרשעיםלרוצחיםשובהאחרונותהשורותבשתיפונהרגשותבסערתששרויהדובר,אחרלגוףמהבתיםאחדבכלפונהבההתבניתנשברתזהבבית

אמוריםדבריו"ישראלאתוהושעתזהבכוחךלך"לגדעון'האומרשם(14'ו)שופטיםלספרארמז"זהבחמסכםזדים,לכו"–אירוניהשובישלרוצחיםבפנייה

.העםלהשמדתלגרוםשמנסיםלרוצחיםפונההואכאןלמקראבניגודאך,העםאתלהצילוהמהססהנבוךגדעוןאתלעודד

,בדמךמתבוססתואראך"העםאתמנחםהנביא"חייבדמייך"כתובשם:(6ז"ט)יחזקאלבספר-"והינקוחיוובדמכם"במיליםנוסףארמזבגםנמשכתהאירוניה

לרוצחיםמופנותהמיליםכאןאבלתחיי,בדמךמתבוססתשאתפיעלאף:לךאמרתי,בדמךמתבוססתאותךוראיתילידךכשעברתי,והכוונה"חייבדמיך:לךואמר

.להתנקותיכולאינובדםשרוחץמיכי,באירוניה

?הצדקהיכן,האלהיכן–שלישיבגוףלצדקהפנייהדרך,האלכלפיהעקיפהביקורתבולחושהנרצחיםדםעםהמתנקיםהרוצחיםתמונתאתלראותניתןזהבבית
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אֹוֵמר רּור הָׁ !ְנֹקם: ְואָׁ
הנ מָׁ ֶיֶלד ָקָטןַדם ִנְקַמת, ָכזֹאתְקָׁ

ָשָטן -עֹוד לֹא –ָבָרא הַּ
ם ְִיֹּקב ו הֹום-ֶאתַהדָׁ תְּ !הַּ
ם ִֹּקב י ד ַהדָׁ ֹהמֹותעַּ ִכיםתְּ ֲחׁשַּ ,  מַּ

ר ָׁשם ָחתַּ ֹחֶׁשְך וְּ ל בַּ ָאכַּ וְּ
ִקים-ָכל מַּ נְּ דֹות ָהָאֶרץ הַּ .מֹוסְּ

שתוכלואכזריתחזקה,נקמהקיימתלאאבללנקוםשניתןחושבשהואכיון(מקולל)"ארור"אותומכנהוהוא–"נקוםאומר"ל–לנקוםשרוצהלמיהדוברפונהזהבבית

."השטןבראלאקטןילדנקמת",כזאתבראלאהרועסמל,השטןאפילוכזאתנקמהאירוניבאופן.בילדיםפגיעהעלובעיקר.מפשעחפיםשלרציחתםעללכפר

.נבראהלאכללהראויהשהנקמההעובדהלביןלנקוםשניתןשחושביםהאנשיםביןנוסףניגוד.הרועאתהמסמלהשטןלביןתמימותשמסמלקטןילדביןניגודיש

(בחושיםנתפסתלא)פיסית-מטהנקמה,מציאותיתלאנקמהלהיותחייבתולכן,כזונקמהעלחשבלאהשטןשאפילונוראיתכך-כללהיותצריכההנקמה

!!!וקללהזעם.אותםויהרוסוהארץהעולם(יסודות)למוסדותיחלחלהוא,(הדםהאנשת)שינקוםזההואהמטאפוריהדם

לנקביכולשהואגדולכההוא(הצדק)הדיןשלהכוח.הצדקניצחוןאתשמבטא,"ההראתהדיןיקוב":לתלמודהארמזמעולה,"התהוםאתהדםיקב"במשפטהאירוניה

.הצדקשלהידרדרותואתמסמלתהתהום.ולתהוםלדםמקומםמפניםוההרהצדק.תהוםיש-הרבמקום,דםיש-צדקדיןבמקום,כאןאבל.ההראת

.הדוברמצווה,פוקדעליההנקמהאתמדגישה4,5בשורות"יקב"בציוויהאנאפורה

העולםלריקבוןיגרוםהתהוםעדבאדמההמחלחלהדם-הדםנקמתתמונת

.מהמציאותומיואשהרצחעלזועםכךכל,לנקוםשרוציםאלהאתואפילוהרוצחיםהשמיים,הצדקאתשקיללהדובר

.הפיסוקסימנימריבוישעולהרגשותבסערתמצויהוא

לדבריםומנוגדתתפילהשלתנועהמזכירהמטהמעלהשלהתנועהואולי.התהוםכלפי,מטהכלפיכעתמופנה,השמייםכלפי,מעלהכלפיהשירבתחילתשהופנהמבטו

.האלשלנתיבואתאיבדכישאומר

'בית ד
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,המילהשלהרגילבמובןדםזהושניבבית.לביתמביתמתחזקהוא,הבתיםביןמקשרזהמוטיב-הדם–המרכזיהמוטיב

.אותהמבצעהואהרביעיובבית,נקמהדורש,משלועצמאייתויישותחייםמקבלהואאך

,"כשרהשחיטה"להקשורותמהלכותלקוחות"השחיטהעל"המילים:אירוניתהיא"השחיטהעל"השירכותרת

.יהודים-אדםבנישלשחיטהעלמדוברבשירואילו.עופותשלשחיטה

.""נקום"אומר"וללצדק,לתליין,לשמיים.אחרלגורםפניהאחדובכלבתיםארבעה:השירמבנה

.השירבתוכןהעולההדוברשלרגשותסערתבתוכומסתירוהמאורגןהמסודרהחיצוניהמבנה

.הפיסוקסימניבריבוייגםניכרתהרגשותסערת

.התוכןלבין(המבנה)צורהביןניגודיש,כןאם
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בשלאירוניהליצורבעיקרנועדבארמזיםהשימוש:ולתלמודיחזקאללספרשופטיםלספר,תהיליםלספרארמזים

.השירלביןהמקורותביןההפוכההמשמעות

סיכויכאילוישבתחילה.קללה,הראשהרכנתבארץומסתיים(בתפילה)בשמיםמתחיל-בהדרגהמתפתחהשיר

.עמוקייאוש-סיכויכלאיןובסופו(עליאתםהתפללו)התפילהלהתגשמות

.שנימצדאוניםוחוסראחדמצדזעםשלמעורבתריגשיתבעוצמההאלכלפיטעוןהשיר

.העםמחאתאתביאליקמבטאכפרטמחאתובאמצעות

.במעשיהםעונשםעליבואוהרוצחים-נחמהמעיןבשירישזאתעםיחדאך

."לנצחימחלא"שנשפךדם-:בעונשהדרגתיותלראותניתן

.ששפכובדםיתנקוהזדים-

.היהודיםורצחהעוול,הצדקחוסרבגללותירקבתיהרסכולההחברה-
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"היהודים באים"קישור לקטע היתולי מתוך 

"על השחיטה"ביאליק  ו

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=appalCDs3Os&t=2s
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