
ָׁשַמיִם, ַּבְּקׁשּו ַרֲחִמים ָעָלי! האנשה
ִאם-יֵׁש ָּבֶכם ֵאל וְָלֵאל ָּבֶכם ָנִתיב –

וַ ֲא ִנ י   ֹלא ְמָצאִתיו –
ִהְתַּפְּללּו ַאֶּתם ָעָלי!

ֲא ִנ י   –   ִלִּבי ֵמת  מטאפורה 
וְֵאין עֹוד ְּתִפָּלה ִּבְׂשָפָתי,

ּוְכָבר ָאְזַלת יָד ַאף-ֵאין ִּתְקוָה עֹוד –
ַעד-ָמַתי, ַעד-ָאָנה, ַעד-ָמָתי? שאלה רטורית

ַהַּתְליָן! ֵהא ַצָּואר – קּום ְׁשָחט!
ָעְרֵפִני ַּכֶּכֶלב, דימוי ְלָך ְזרַֹע ִעם-ַקְרּדֹם,

וְָכל-ָהָאֶרץ ִלי ַגְרּדֹם –
וֲַאַנְחנּו – ֲאַנְחנּו ַהְמָעט!

ָּדִמי ֻמָּתר – ַהְך ָקְדקֹד, וִיַזֵּנק ַּדם ֶרַצח,
ַּדם יֹוֵנק וָָׂשב ַעל-ֻּכָּתְנְּתָך –

וְֹלא יִַּמח ָלֶנַצח, ָלֶנַצח.

וְִאם יֶׁש-ֶצֶדק – יֹוַפע ִמָּיד!
ַאְך ִאם-ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמִדי ִמַּתַחת ָרִקיַע

ַהֶּצֶדק יֹוִפיַע –
יְֻמַּגר-ָנא ִכְסאֹו ָלַעד!

ּוְבֶרַׁשע עֹוָלִמים ָׁשַמיִם יִָּמּקּו;
ַאף-ַאֶּתם ְלכּו, ֵזִדים, ַּבֲחַמְסֶכם ֶזה

ּוְבִדְמֶכם ֲחיּו וְִהָּנקּו.

וְָארּור ָהאֹוֵמר: ְנקֹם!
ְנָקָמה ָכזֹאת, ִנְקַמת ַּדם יֶֶלד ָקָטן

עֹוד ֹלא-ָבָרא ַהָּׂשָטן –
וְיִּקֹב ַהָּדם ֶאת-ַהְּתהֹום!

יִּקֹב ַהָּדם ַעד ְּתהֹמֹות ַמֲחַׁשִּכים,
וְָאַכל ַּבחֶֹׁשְך וְָחַתר ָׁשם

ָּכל-מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ ַהְּנַמִּקים.

אמצעים רטורים



ָׁשַמיִם, ַּבְּקׁשּו ַרֲחִמים ָעָלי!
ִאם-יֵׁש ָּבֶכם ֵאל וְָלֵאל ָּבֶכם ָנִתיב –

וַ ֲא ִנ י   ֹלא ְמָצאִתיו –
ִהְתַּפְּללּו ַאֶּתם ָעָלי!

ֲא ִנ י   –   ִלִּבי ֵמת וְֵאין עֹוד ְּתִפָּלה ִּבְׂשָפָתי,
ּוְכָבר ָאְזַלת יָד ַאף-ֵאין ִּתְקוָה עֹוד –

ַעד-ָמַתי, ַעד-ָאָנה, ַעד-ָמָתי?

ַהַּתְליָן! ֵהא ַצָּואר – קּום ְׁשָחט!
ָעְרֵפִני ַּכֶּכֶלב, ְלָך ְזרַֹע ִעם-ַקְרּדֹם,

וְָכל-ָהָאֶרץ ִלי ַגְרּדֹם –
וֲַאַנְחנּו – ֲאַנְחנּו ַהְמָעט!

ָּדִמי ֻמָּתר – ַהְך ָקְדקֹד, וִיַזֵּנק ַּדם ֶרַצח,
ַּדם יֹוֵנק וָָׂשב ַעל-ֻּכָּתְנְּתָך –

וְֹלא יִַּמח ָלֶנַצח, ָלֶנַצח.

וְִאם יֶׁש-ֶצֶדק – יֹוַפע ִמָּיד!
ַאְך ִאם-ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמִדי ִמַּתַחת ָרִקיַע

ַהֶּצֶדק יֹוִפיַע –
יְֻמַּגר-ָנא ִכְסאֹו ָלַעד!

ּוְבֶרַׁשע עֹוָלִמים ָׁשַמיִם יִָּמּקּו;
ַאף-ַאֶּתם ְלכּו, ֵזִדים, ַּבֲחַמְסֶכם ֶזה

ּוְבִדְמֶכם ֲחיּו וְִהָּנקּו.

וְָארּור ָהאֹוֵמר: ְנקֹם!
ְנָקָמה ָכזֹאת, ִנְקַמת ַּדם יֶֶלד ָקָטן

עֹוד ֹלא-ָבָרא ַהָּׂשָטן –
וְיִּקֹב ַהָּדם ֶאת-ַהְּתהֹום!

יִּקֹב ַהָּדם ַעד ְּתהֹמֹות ַמֲחַׁשִּכים,
וְָאַכל ַּבחֶֹׁשְך וְָחַתר ָׁשם

ָּכל-מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ ַהְּנַמִּקים.

על השחיטה/ 
ביאליק

הידעת?
ביאליק כתב את השיר כתגובה לזוועות 

של פוגרום קישינב- טבח נוראי 

ביהודים.

ב- 19 באפריל 1903 פרץ פוגרום 

בקישינב אסון לעם היהודי במשך יומיים 

נרצחו 49 יהודים ונפצעו 495, בתים 

וחנויות נהרסו, בתי כנסת הוחרבו 

וספרי תורה הושחתו. מעשה הטבח 

עורר הדים רבים בעולם כולו, ובקהילה 

היהודית במיוחד. 

ביאליק נשלח לתעד את תוצאות 

האירוע.

כותרת אירונית- האירוניה נוצרת 
בעקבות האלוזיה לברכת השוחט היהודי, 

המברך את בורא עולם בשעת השחיטה 
הכשרה: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך 
 העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו על

השחיטה" אבל בשיר הזה שוחטים בני 
אדם והשוחט הופך להיות הנשחט.



במרכזו של השיר יש פנייה לשמים, שישמשו כעדים לשתיקת האל ולחוסר 
האונים נוכח אירוע כזה, ולארץ, שמעשי זוועה כמתוארים בשיר מתרחשים 

בה; נגד עולם שבו יש תליינים בעלי זרוע עם גרזן וקורבנות חסרי אונים. 

"האזינו השמים ואדברה תשמע הארץ אמרי פי" – משפט שנאמר על ידי האל 
בספר דברים (פרק לב). האל פונה לשמים כדי שישמשו כעדים במשפטו מול בני 
ישראל. הפנייה בשיר הזה היא אלוזיה היוצרת אירוניה מרה וטראגית, כי יש ספק 

אם בכלל יש אלוהים – 
   "אם יש בכם אל ולאל בכם נתיב – ואני לא מצאתיו - ..."

בית א'
האנשה- פנייה לשמים

"בקשו רחמים עלי!" ולאחר מכן מבקש שימצאו 
עבורו את האל מכיוון שהוא לא מצא אותו.



ָׁשַמיִם, ַּבְּקׁשּו ַרֲחִמים ָעָלי!
ִאם-יֵׁש ָּבֶכם אל  ְוָלאל ָּבֶכם נִָתיב –

וַ ֲא נִ י   ֹלא ְמָצאִתיו –
ִהְתַּפְּללּו ַאֶּתם ָעָלי!

א נ י–   ִלִּבי ֵמת ְוֵאין עֹוד 
ְּתִפָּלה ִּבְׂשָפָתי,

ּוְכָבר ָאזְַלת יָד ַאף-אין ִּתְקָוה עֹוד –
ַעד-ָמַתי, ַעד-ָאנָה, ַעד-ָמָתי?

ַהַּתְליָן! ֵהא ַצָּואר – קּום ְׁשָחט!
ָעְרֵפנִי ַּכֶּכֶלב, ְלָך זְרַֹע ִעם-ַקְרּדֹם,

ְוָכל-ָהָאֶרץ ִלי ַגְרּדֹם –
ַוֲאנְַחנּו – ֲאנְַחנּו ַהְמָעט!

דִמי ֻמָּתר – ַהְך ָקְדקֹד, ִויזַּנֵק ַּדם 
ֶרַצח,

דם יֹונֵק ָוָׂשב ַעל-ֻּכָּתנְְּתָך –
ְוֹלא יִַּמח לָנֶַצח, ָלנֶַצח.

המטאפורה – "אני – לבי מת"
מבטאת את השבר באמונתו של הדובר, שמביא לתחושת 

חוסר אונים וייאוש.

שאלות רטוריות המבטאות את זעקת 
הדובר, בעולם בו השוחט שחט ואלוהים 

שתק.

דימוי ערפני ככלב – הדובר מדמה את חיי 
היהודים לחיי כלב כלומר: בזויים.

מוטיב הדם
הדם מקשר בין הבתים, הוא מתחזק 
מבית לבית. בבית שני זהו דם במובן 
הרגיל של המילה, אך הוא מקבל חיים 
משלו, דורש נקמה, ובבית הרביעי הוא 

מבצע אותה.

בית א'

בית ב'



ְוִאם יֶׁש-צֶדק – יֹוַפע ִמּיָד!
ַאְך ִאם-ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמִדי 

ִמַּתַחת ָרִקיַע
ַהצֶדק יֹוִפיַע –

יְֻמַּגר-נָא ִכְסאֹו ָלַעד!
ּוְבֶרַׁשע עֹוָלִמים ָׁשַמיִם יִָּמּקּו;

ַאף-
ַאֶּתם ְלכּו, זִֵדים, ַּבֲחַמְסֶכם זֶה

ּוְבִדְמֶכם ֲחיּו ְוִהּנָקּו.

בעולם בו מתרחשות 
זוועות כאלה, הדובר 

דורש שהצדק יופיע 
מיד. אם הצדק לא 

ייעשה – שימוגר 
(=יסולק) ושהשמיים 

יימקו (=ימותו) ברשע.

בית ג'



בית ד'

ְוָארּור ָהאֹוֵמר: נְקֹם!
נָקָמה ָכזֹאת, נְִקַמת ַּדם יֶֶלד ָקָטן

עֹוד ֹלא-ָבָרא ַהָּׂשָטן –
ְויּקֹב ַהָּדם ֶאת-ַהתהֹום!

יּקֹב הָּדם ַעד ְּתהֹמֹות ַמֲחַׁשִּכים,
ְוָאַכל בַּחֶֹׁשְך ְוָחַתר ָׁשם

ָּכל-מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ הַּנְַמִּקים.

הדובר פותח בקללה 
"ארור" ולמעשה שולל 
נקמה, כי הנקמה אינה 

יכולה לעשות צדק. 
לעומת זאת, הדובר דורש 

את קץ העולם. מבקש 
שדמם של הנרצחים יחלחל 

לתהומות ויאכל את 
היסודות הארץ, עד שזו 

תחרב. 
תוהו ובוהו ישלוט בעולם.



סימני הפיסוק בשיר

שימוש בסימני פיסוק לכל אורך השיר מעיד על סערת הרגשות של הדובר-סימני קריאה,
סימני שאלה ומקפים מפרידים.


