
 

 

  אלי פררה: עריכה ופרושי המילים

  .אחרי השיר, למטה – הסיכום לשיר
  

  חיים נחמן ביאליק/  ַנְפְׁשָך ָלַדַעת-ֵיׁש ֶאת-ִאם
  

  ַהַּמְעָין-ַנְפְׁשָך ָלַדַעת ֶאת-ֵיׁש ֶאת-ִאם

  ִמֶּמּנּו ָׁשֲאבּו ַאֶחיָך ַהּמּוָמִתים

  )כוח ותגבור כוחות הנפש; מלשון עוצמה :ַּתֲעצּומֹות(*                   ,        ַּתֲעצּומֹות ָנֶפׁש*, ִּביֵמי ָהָרָעה עֹז ָּכֶזה

  ַהַּצָּואר-ִלְפׁשֹט ֶאת, ֵצאת ְׂשֵמִחים ִלְקַראת ָמֶות

  ) סכין מצוחצחת ומבריקה:ַמֲאֶכֶלת ְמרּוָטה(*             ,                 ַקְרּדֹם ָנטּוי-ָּכל-ֶאל, ַמֲאֶכֶלת ְמרּוָטה*-ָּכל-ֶאל

  ,ַהְּמדּוָרה-ִלְקּפֹץ ֶאל, ַהּמֹוֵקד-ֲעלֹות ַעללַ 

  ")שמע-קריאת"המילה האחרונה הנאמרת בהדגשה ב: "אחד*"ּוְב  (             –ָלמּות מֹות ְקדֹוִׁשים " ֶאָחד"*ּוְב 
  

  ַהַּמְעָין-ַנְפְׁשָך ָלַדַעת ֶאת-ֵיׁש ֶאת-ִאם

  ִמֶּמּנּו ָׁשֲאבּו ַאֶחיָך ַהְמֻדָּכִאים

  ) מצוקות הורסות:ַׁשַחת*;  צרה: ְמָצֵרי(*                             –ֵּבין ַעְקַרִּבים , ַׁשַחת* ְׁשאֹול ּוְמצּוקֹות יְמָצרֵ *ֵּבין 

  )עידוד ולאזור כוח: ובהשאלה, נחומים : ַּתְנחּומֹות(*            אֶֹרְך רּוַח             , ָעְצָמה, ִּבָּטחֹון,  ֵאלַּתְנחּומֹות*

  ֶׁשֶכם, ָעָמל-ַּבְרֶזל ָלֵׂשאת ַיד ָּכלְוכַֹח 

  ) זוהמה וסבל עד למאיסת החיים:ְסִחי ּוָמאֹס(*                    ִלְסּבֹל                  , ְסִחי ּוָמאֹס*ַהָּנטּוי ִלְסּבֹל ַחֵּיי 

  –ְּבִלי ַאֲחִרית , ְּבִלי ְגבּול, ְּבִלי ֵקץ
   

  יו ִנְׁשָּפכּוַהֵחיק ֵאלָ -ּתֹאֶבה ִלְראֹות ֶאת-ִאם

  –ַנְפׁשֹו ּוְמֵרָרתֹו , ִלּבֹו, ִּדְמעֹות ַעְּמךָ -ָּכל

  ,ָּפְרצּו ַׁשֲאגֹוָתיו, ְמקֹום ַּכַּמִים ִנְּתכּו

  )מצולות השאול; תהום;  גהינום:ְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות(*              ,               ְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות*ְׁשָאגֹות ַהַּמְרִּגיזֹות ֶּבֶטן 

  ,ַהָּׂשָטן-ֲאָנחֹות ֶׁשִּמַּפְחָּדן ָסַמר ַּגם

  )ִמְסֵּפד שמפוצץ סלעים קשים כמו הצור;  בכי:ְנִהי(*              ַאְך לֹא ְקִׁשי ֵלב ָהאֹוֵיב            , ְנִהי ְמפֹוֵצץ צּור*

  –ַהָּׂשָטן -ַהָּקֶׁשה ִמן, ָהַעז ִמּצּור
   

  )עומד איתן מול מתקפות; מבצר;  משלט:ָּמעֹז(*                                     ָּמעֹזהַ *-ַנְפְׁשָך ָלַדַעת ֶאת-ֵיׁש ֶאת-ִאם

  ,רֹאׁשֹו ִמְּלטּו ֲאבֹוֶתיָך ַמְׂשַאת ַנְפָׁשם-ֶאל

  ; ַוַּיִּצילּום–ָקְדֵׁשי ָקְדֵׁשיֶהם , ּתֹוָרָתם

  –ַהַּמֲחֵבא ּבֹו ִנְׁשָמָרה -ּתֹאֶבה ַדַעת ֶאת-ִאם

  , רּוַח ַעְּמָך ַהַּכִּביָרה– ּוְבֶעֶצם ָטֳהָרּה

  רֹק ּוְכִלָּמה, ֶׁשַּגם ְּבָׂשְבָעּה ַחֵּיי ֶחְרָּפה

  ) לא ביישה:הֹוִביָׁשה*לא  (                                                                    – ֶחְמַּדת ְנעּוֶריָה הֹוִביָׁשה*-ֵׂשיָבָתּה לֹא
  

  ,ם ָהַרֲחָמִנָּיהָהאֵ -ּתֹאֶבה ַדַעת ֶאת-ִאם

  ,ַהֶּנֱאָמָנה, ָהאֶֹהֶבת, ָהֵאם ַהְּזֵקָנה

  ,ֶׁשְּבַרֲחִמים ַרִּבים ָאְסָפה ִדְמעֹות ְּבָנּה ָהאֵֹבד

  )גידולו; חינוכו: ובהשאלה. רגליו, צעדיו :ֲאׁשּוָריו(*                      ,           ֲאׁשּוָריו*-ּוְבֶחְמָלה ְגדֹוָלה ּכֹוְנָנה ָכל

  –ִּבְרֶּכיָה -ְּתַיְּׁשֵנהּו ַעל, ֵּסהּו ְּבֵצל ְּכָנֶפיהָ ְּתכַ 

  –ֵאֶּלה -ֵתַדע ְלָך ָּכל-ִאם לֹא! ָאח ַנֲעֶנה, הוי
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  )ֶנהּפְ ;  גש:סּור(*                          ,                                          ַהָּיָׁשן ְוַהּנֹוָׁשן, סּור*  ֵּב י ת   ַה ִּמ ְד ָר ׁש  -ֶאל  

  ,ַהּׁשֹוֵמִמים, ְּבֵליֵלי ֵטֵבת ָהֲאֻרִּכים

  ,ַהּלֲֹהִטים, ְּביֵמי ַהַּתּמּוז ַהּבֲֹעִרים

  ) באישון לילה ואפלה:ְבֶנֶׁשף ָלְיָלה(*                   ,                                     ָלְיָלהְבֶנֶׁשף*ַּבַּׁשַחר אֹו , ְּכחֹם ַהּיֹום

  )מות קטנהּכ; חלק זעיר: ִמְצָער (*                                            – ִמְצָער*ר ֵאל ִלְפֵליָטה ָׂשִריד עֹוד הֹוִתי-ְוִאם

  ַּכּיֹום ִּתְרֶאיָנה בֹו ֵעיֶניךָ - ָאז אּוַלי ַּגם

  ,ָּבֲעָרֶפל, ְּבִׁשְפַעת ִצְלֵלי ִקירֹוָתיו

  ַּתּנּורֹו-ַיד- ְּבַאַחת ָזִוּיֹוָתיו אֹו ַעל

  ,ֶּׁשָאַבד-ְּכֵצל ִמַּמה, ִלים ּבֹוְדדֹותִׁשּבֳ 

  )מקומטים ומיובשים:  בהשאלה:ּוְמצָֹרִרים (*                 ,              ּוְמצָֹרִרים*ָּפִנים צְֹמִקים , ְיהּוִדים קְֹדִרים

  ,ֻעָּלּה*מְֹׁשֵכי ּכֶֹבד , ְיהּוִדים ְּבֵני ַהָּגלּות

  )ע"תושב: כרך של תלמוד;  מסכת:ְּגָמָרא(*               ,                    ָבָלהְּגָמָרא*-לֲעָמָלם ְּבַדף ׁשֶ - ַהְמַנִּׁשים ֶאת

  )עֹונָים;  דלותם:ִריָׁשם (*                        ְּבִמְדַרׁש ִׂשיחֹות ִמִּני ֶקֶדם                                      ִריָׁשם*ַמְׁשִּכיִחים 

  –ַּדֲאָגָתם ְּבִמְזמֹוֵרי ְתִהִּלים -יִחים ֶאתּוְמִׂש 

  ) בזויה נחותה:ִּנְקָלה(*                        ַוֲעלּוָבה זֹה ַהַּמְרָאה                                               ִּנְקָלה*-ַמה! ֲאָהּה(

  ,ָאז ַיֵּגְדָך ִלְּבךָ !) ָיִבין-ְּבֵעיֵני ָזר לֹא

  , ֵּבית ַחֵּיינּו ִּתְדרֹךְ ִמְפַּתן-ִּכי ַרְגְלָך ַעל

  .ְוֵעיְנָך ִתְרֶאה אֹוַצר ִנְׁשָמֵתנּו

   

  רּוַח ָקְדׁשֹו-ָלַקח ֵאל ִמְּמָך ָּכל-ְוִאם לֹא

  )עידודים: בהשאלה, מלשון תנחומים: ִמַּתְנחּומֹוָתיו (*                    ,            ִּבְלָבֶבךָ ִמַּתְנחּומֹוָתיו*ַוּיֹוֶתר עֹוד 

  )פירור של תקווה:  בהשאלה:ְׁשִביב ּתֹוֶחֶלת(*                       ֱאֶמת ְלָיִמים טֹוִבים ֵמֵאֶּלה           יב ּתֹוֶחֶלתּוְׁשִב *

  ) ַמֲעברים פתוחים:ִמְפְלֵׂשי*; יאיר;  נגוהות:ַיִּגיּהַ (*                          – ִמְפְלֵׂשי ַמֲחַׁשָּכיו* עֹוד ִלְפָעִמים ַיִּגיּהַ *

  !ָאִחי ַהַּנֲעֶנה, ָהּה, ָאז ַּדע ְלָך ּוְׁשַמע

  ) ניצוץ:ִזיק(*                     ,                                                        ַרק ִניצֹוץ ְּפֵליָטה ָקָטן,  ֻמָּצל הּואִזיק*ִּכי ַרק 

  ָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה-ֲאֶׁשר ְּבֵנס ִהְתַמֵּלט ִמן

  .ִמְזְּבָחם ָּתִמיד-בֹוֶתיָך ַעלֵהִאירּו אֲ 

  ַנֲחֵלי ִדְמעֹוֵתיֶהם-ּוִמי יֹוֵדַע ִאם לֹא

  ֲהלֹם- ֶהֱעִבירּונּו ַוְיִביאּונּו ַעד

  ;ּוִבְתִפָּלָתם ֵמֵאת ֲאדָֹני ְׁשֵאלּונּו

  –ַהַחִּיים -ּוְבמֹוָתם ִצּוּו ָלנּו ֶאת

  ! ָהעֹוָלם-ַהַחִּיים ַעד

   .ח"תרנ
  

ועל סף "; "המתמיד: " כמו,שירי בית המדרש של ביאליקם ם שנושָא   השיר מסווג לאותם שירי

יש הרואים . אליוגעגועים  כשהמוטיב המרכזי בהם הוא ,"לפני ארון הספרים" ו"בית המדרש

 בית  זה עליש ורואים בשירו. והנימוק שלו להתנתקות מבית המדרש הישן" תירוץ"הה זו בשיר

 של בני הקהילה רוחני ונפשי- כמרכז,המדרש-ביתלייעודו של שבח ורוממות  דברי ,המדרש

מבקרים ובעיקר אצל המלמדים , בכל אופן התפיסה הרווחת בקרב הקוראים. ויושביוהיהודית 

  .לרוחו ומסורתו, שירי שבח למקור היהודישאלו  היא התפיסה; את שירי ביאליק
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בהם ויותר ,  לייעודויש השוללים לגמרי תפיסה זו ורואים בשירה זו הנמקה והפרכה   מאידך 

בית ":  על המאבק הפנימי הזה בא הביטוי הידוע.שן והמעיקמהּיָ " ההתנתקות-שמחת"ביטוי של 

  .נעמוד עליה בהמשך,  זוערכית-אמירה דועל . "אגם נרפש"וגם " היוצר לנשמת האומה

ת בעיקר אצל אותם בחורי ישיבה לשעבר שעזבו אהיו כשבח והתרוממות נתפרשו שהדברים     

כאשר עזיבתם את בית , בית המדרש והגעגועים אליו התעצמו מעצם הקריאה בשירי ביאליק

שהסב להם ידע רב מצד , ן החם והידועגעגוע וכן התרפקות אל הֵק , המדרש נסכה עליהם עצבות

תחושת מיאוס ודחייה ואף )  דת ואמונה,דינים, בענייני הלכה(מסוגר אך גם תחום מאוד , אחד

  . )דת ואמונה ,הלכה; שלווהמסוגר ל התחום המוגדר ֶׁש ְּב (, מצד שני

 ממנו וביציאתהמאבק הפנימי הכבד . הפנימי שגם ביאליק חווה אותהקונפליקט זו הדילמה וה

ובביאליק מאבק שהותיר בהם . מאידךאהבה וגעגוע - ברגשי חמלה,זמנית- בואך גם,  מחדבשמחה

ם את בית המדרש הישן יש בהם אותה בזוכרָ . אונים-פקפוק מועקה וחוסר, שאלה-הרבה סימני

  . המוכר והטוב, נימה רומנטית אל העבר

כפי שביטא זאת " המתמיד"השיר הבולט המבטא יחס זה אל בית המדרש הוא דווקא השיר 

מובטחני שאילו נכתבו טרקטטים "): א"תש, תמוז- סיון' חוב" מאזנים("שמעונוביץ . דהמשורר 

, מובן. 'המתמיד'בח תלמוד תורה לא היו פועלים עלינו כמו שפעל גדולים בשבח בית המדרש ובש

סייע , אם כן 'המתמיד '".ואולם הוא מלא אותנו געגועים אליו, שלא החזיר אותנו לבית המדרש

   .והמיר אותו בגעגועים עליו, להוציא את הדור מבית המדרש

של ערכה ריאלית לשירים דברים של האמר ). ג"תש, ו חשון"ט, "ארץ("קאסטיין . הסופר יגם 

ומבין , בן המערב רואה אותם שלא על פי הדרך המקובלתשבתור : " וכך הוא מצוטטביאליק

שלילת בית המדרש למען אידיאלים : הוא שומע בהם את אשר הם באים להגיד. אותם כפשוטם

  ". אחרים

שם התפתחה , רוסיה-שבקהילותבית המדרש ביושבי דלדול באותה תקופה בה נעשה   השיר נכתב 

, ֻּכָּלם ָנָשא ָהרּוחַ ": "לבדי"דבר שבא לידי ביטוי בשירו הידוע של ביאליק (, מאוד ההשכלה החילונית

מז אליהם רָ . ים- נשאו את לבם אל קצוויםהמוני ";ּבֶֹקר ַחֵּייֶהם ִהְרִניָנה-ִשיָרה ֲחָדָשה ֶאת ,ֻּכָּלם ָסַחף ָהאֹור

 םמלאה געגועים וכיסופי זו שירה .זו ליציאה מבית המדרשיש דמיון בין יציאה ו ,משם עולם חדש

 אלא גם בית מבחינה ,משפחה-קהילה-יתקן לא רק במובן של ּבַ . ן הדל והחם שנעזב במרחקיםלֵק 

 הרוחני אינו מתכוון לחזור לביתוהנוסטלגיה והגעגועים יר שר את אבל הָׁש . תרבותית ורוחנית

כדי , ומצפונועל עצמו יותר ביטוי של תחושת הקלה  ;כנאמר לעיל, יש הרואים בשיר. והפיזי

-ֵיׁש ֶאת-ִאם: "לבית המדרש שבח יביטויודאי יש בשיר . רָׁש הללבו להרגיש איזושהי רווחה נפשית 

, יתרה מזאת "ַּתֲעצּומֹות ָנֶפׁש, ִּביֵמי ָהָרָעה עֹז ָּכֶזה ִמֶּמּנּו ָׁשֲאבּו ַאֶחיָך ַהּמּוָמִתים ַהַּמְעָין-ַנְפְׁשָך ָלַדַעת ֶאת

' אם יש את נפשך לדעת'-פעם ב, שבח-חוזר אותו ביטוי, בכל חמשת הבתים הראשונים של השיר

ולהמריץ את " עטרה ליושנה"אלה אינם ביטויים של שבח במטרה להחזיר אבל . 'אם תאבה'ופעם 

של אלה הם יותר ביטויים המעוררים געגועים תוך עירוב נימה , העוזבים לחזור אל בית המדרש

שמחה על מה שקיים אין בהם ביטוי של רגשי . ובכיקינה טון של   ובהםורומנטיקה לימים עבר

  .  אבל יש בה צער על מה שעבר ואיננו,ועומד

מצד שני אבל  ,באופן בהיר ומלא תעצומותדמותו של המתמיד המתמיד מתוארת "   בשיר 

ישיבות . ופניה שחורים" המתמיד"הישיבה יצאה מן מוסד כי , תיאורים הנותנים רקע כהה ועכור

מן נתייחד על התורה ועל ְש ּו, פרנסו את רוחו של ישראל בכל ימי קיומןהיו אלה שמיר ובין 'וולוזב

 לפני בוא ,גדולים לתורה ולרוח, העמידו לישראל רבנים לקהילותשהן .  בכל עיר ומדינהלמדיהמ
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" המתמיד"מדרשו של -לא נמצא כמוהם בביתהאם לם ואו. ין ואחרי צאתו משם'ביאליק לוולוז

  .  רבים הם-ואלה ,  שכן הוא מתואר כיחיד בין רבים?ולא המתמיד הוא דמותם

  אתגנותכדי לשל המתמיד בטא שבח והתרוממות לדמותו האם באמת זקוק היה המשורר ל   

דידתו עם אנשי אין כבודו של ענק נודע במדידתו עם ננסים אלא במ: "כנאמר? הישיבהמוסד 

בן ְּכ . בתיאור המציאותהיחס אל המתמיד ואל הישיבה הוא  ,ברוח התקופה, בנוסף. "מידות

וחסרון , וכליון כוחות בישיבה, הישיבה חסרה אורות': משכיליםהסגנון בתקופתו מדבר ביאליק 

ד הוסיף ביאליק להסביר את יחסו הריאלי אל המתמי"). המתמיד"עיין סוף  ('תכלית בישיבה

 מתוך הסתירות האלה יש ).166-168' עמ, ב-א' חוב' שנה ה" קרית ספר("במכתבו אל אחד העם 

לפי כמה  .בית המדרשהצדקה לנטישת כ, ומפרשים את הכוונות האמיתיות של השיר שלפנינו

בית היוצר " כשלילת בית המדרש ו,שמחת ההתנתקותמאותם פרשנים זהו שיר המבטא את 

  ?  נםהאומ"... לנשמת האומה
  

יש בו ! יותר משבחה והלל לבית המדרשיש בשיר זה  –! ההיפך מכך , כלל וכללואין זו דעתנו

את התפיסה ומה יותר עוצמתי מזה הסותר  .מלות השיר לפנינווהרי . אליועד כדי הערצה הוקרה 

  :?ושלילתו של בית המדרש, כביכולממנו התנתקות של שמחת ה ,שכחהנטישה ו של דלעיל

  ַרק ִניצֹוץ ְּפֵליָטה ָקָטן , ק ִזיק ֻמָּצל הּואִּכי רַ "

  ָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה -ֲאֶׁשר ְּבֵנס ִהְתַמֵּלט ִמן

  .ִמְזְּבָחם ָּתִמיד- ַעלֵהִאירּו ֲאבֹוֶתיךָ 

   ַנֲחֵלי ִדְמעֹוֵתיֶהם-ּוִמי יֹוֵדַע ִאם לֹא

  ֲהלֹם -ֶהֱעִבירּונּו ַוְיִביאּונּו ַעד

  ; ֵאלּונּוֲאדָֹני ְׁש ּוִבְתִפָּלָתם ֵמֵאת 

   –ַהַחִּיים -ּוְבמֹוָתם ִצּוּו ָלנּו ֶאת

  " !ָהעֹוָלם-ַהַחִּיים ַעד
     

 :6פסוק ז "טפרק : לקח את הפסוק מספר יחזקאל, בקי בדברי הנביאיםן ּוכאמּו,    ביאליק

ָדָמִיךְ , ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאךְ " ָדַמִיְך ֲחִיי; ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַֹמר ָלְך ּבְ  והפך אותו ".ָואַֹמר ָלְך ּבְ

זהו  .שבכוחו מצליח העם לשרוד למרות כל הדמים, פיוטי להערצה את בית המדרש-לשיר לירי

 ורק מי . לבין שרידותו של העם היהודי,רה עדיין בבית המדרשקשר בל ינותק בין השכינה השֹו

שנאמר בו , כמו ביאליק, יחזקאלספר שמבין ויודע את משמעותם הפילוסופים של המילים ב

ָדַמִיְך ֲחִיי"פעמיים  כמו המשמעות הכפולה של הביטוי  (.יבין גם את השיר שלפנינו, ".ָואַֹמר ָלְך ּבְ

  )הזה

, תפילתם, י בית המדרשמדֵ מדי ולֹובזכות אותם אבות מלּו; והדברים ברורים כשמש   

, הם מצווים לנו את החיים) דרששל בית המ(מדה במסורת ובלֹות ודבדבוקתם , ודמעותיהם

. הם סם מוות – היא היפוכם של חיים, םמדרָׁש - וביתאבות-התנתקות ונטישה של מסורת: כלומר

 הם צו החיים –למסורת ולבית המדרש ולמה שהוא מסמל , רעבָ הוקרה אל הלעומת זאת שמירה ו

  :השיר וכוונת הדבריםבדברי השיר הבאים נבין יותר את נושא . לא רק זאת אף זאת. של האומה

   ַוֲעלּוָבה זֹה ַהַּמְרָאה  ִּנְקָלה*-ַמה! ֲאָהּה(" 

  , ָאז ַיֵּגְדָך ִלְּבךָ !) ָיִבין-ְּבֵעיֵני ָזר לֹא

  ,  ִּתְדרֹךְ  ֵּבית ַחֵּיינּוִמְפַּתן-ִּכי ַרְגְלָך ַעל

  " .אֹוַצר ִנְׁשָמֵתנּוְוֵעיְנָך ִתְרֶאה 
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יך מציאות בזויה ועלובה שכזאת ֵא ; ר לא יבין זאתּזָ  ֶׁש ,תיאור עלוב ובזוי מצד אחד :כלומר   

 האוצר בקרבו כוח ואון לשרוד ולהתמיד במסורתו על אף כל ,םיכולה לתת תעצומות כאלה של עַ 

שבזכותו אנו עוד חיים  "אֹוַצר ִנְׁשָמֵתנּו "כי הוא: והתשובה היא כמובן ?הגזירות והמיתות

. י ביאליק ודורו סימלהוא אייקון לכל מה שבעינֵ , יר בית המדרש על פי מילות הש.וממשיכים

, לשון, תרבות; הממזגת בתוכה, יהודית- לימוד ואותה רוח- בית,  הקהילתי"ס"המתנ"מלבד היותו 

משניות  ו"שולחן ערוך"המלבד {. העבריתפרות ִּס הוא גם בית היוצר ההיולי של הַ  ,מוסר וערכים

פרות היא ִס , התלמוד והמדרשים למיניהםחלק גדול מהרי , ק ומשפטשהם ספרי חו, וספרי דינים

ואם "ְּב (" , ֵהֵקרּוִשיֵרי ַחִּייםָּבאֹוִתּיֹות ַהֵּמתֹות ": שממנה שאב ביאליק את רוחו השירית, קלאסית

ים תואר קש- הם שמותאלו  ."לפני ארון הספרים"ְּב " (ְּפִניִנים ְׁשחֹרֹותַּכֲחרּוֵזי "וכן  ,)"ישאל המלאך

סרק בליבון בעיות וקושיות בענייני -מבטאים בעיקר את יחסו של ביאליק לפלפוליה, ושליליים

אלו הן אותן , מצד שניאבל  ,)"שניים אוחזים בטלית"או " ביצה שנולדה ביום טוב ":הלכות כמו

 תקלאסיהספרות הוהיהודיים מדרשים השנלקחו משאר , אותיות וחרוזים שמהן נוצקה שירתו

 "גויים דוברי עברית"ללא הופך עם ישראל לעדותיו ושבטיו , םעדיה בל} בבית המדרשתהנלמד

  .ותו לא, "רב דוברי עברית-ערב"אבל בהחלט , אמנם

ניבא , היהודי והכחדתו    רק כדי לסבר את ה אוזן על מה שביאליק ניבא בחשש לגורלו של העם

 עֹוד-ַרק, ה ִמָּכל ַהָּזִּויֹותרָׁש ִנְתּגָ ְּכָבר ": "לבדי"כשטבע את הביטוי השירי בשיר , ולא ידע מה שניבא

ע ואיך נתגרשה דובדות המסבירות מהעושתי ". ַהִּמְדָרׁש-ֵּבית -ָאָרה ֹוֵמָמה ּוְקַטָּנה ִנְׁש ִּפַּנת ֵסֶתר ׁש

כאן , ויתו עכשדוגמאואלו הן שתי התופעות ל; מכל הזוויות בהוויה הישראלית) היהדות(השכינה 

  :והיום במציאות של ימינו

  לאלו שהיו מוכנים לוותר על ) עד כדי אחוז ומשהו(י נמנה אחוז מצער "בראשית היישוב בא. א

  , י סקר אחרון"לאחר תקומת ישראל בשנות האלפיים עפ, ואילו היום,  לבניהםרית המילה     ב

  אחוז הגיע עד לכדי עשרים וחמישה , היו מוכנים לוותר על ברית המילה לבניהםיש יהודים     

  . היהדות,השכינה הרשוממנה ג, מדגמית זוהי זווית אחת ...ערךל     

  אם בשנים הראשונות לתקומת . לאכילת חמץ בפסח, היום היהודים במדינת ישראלביחס ך כ. ב

  לארבעים   ומתקרב,יש יותר משלושיםהרי עכשיו ,     המדינה היה אחוז זעיר שאכלו חמץ בפסח

  ממנה מגורשת , כדוגמהזוהי קרן הזווית השנייה  .בפסח נכונים לאכול חמץ שבהחלט, אחוז    

  . היהדות    

ָדַמִיְך ֲחִיי("יחזקאל ספר של הפסוק מו שמעותמרק מי שיודע ומבין את  יבין גם את ") ָואַֹמר ָלְך ּבְ

הנאמרת וכן בתפילת המבוא לספירת העומר ,  זהו פסוק הנאמר במהלך טקס ברית המילה.זאת

לגמרי " נגרש"אם ש ,היהדות" גירוש"כדוגמה ומשל לבלעדי שני אלה . ועות עד שבמפסחכול יום 

 ּה ורוחּה והרס תרבותאלא חורבן, אין באמת לעם היהודי תקומה וחיים, את היהדות מכל הזוויות

  . בית המדרש יהמיוצגים על יד, של היהדותוההומאנית המוסרית 
  

קידו פְ לַת . לבית המדרשהוקרה א כולו הו, "אם יש את נפשך"שיר שה ,נסכם ונאמר אם כן   

ומה שלב יהודי יכול , נאמר בו – ח אמן גדול יכולה לאמורומה שרּו. דו בעם לדורותיופקּוִת וְ 

אין . היא דרישה של כבוד לבית המדרש, הדרישה ששיר זה דורש מהקוראו. התבטא בו – להרגיש

 לבית המדרש קבע- ת הליכתושיעשה אהיהודי אדם את הלעורר האלה והערצה  ההוקרהבדברי 

אלא . של שירה וספרותבעלמא אין הם רק דברי התייפיפות אך . ושיעשה את עסקו בתורה קבע

בית ללוחות שבארון והברי לגבי ִׁש ו .ממש מתן הוקרה לאבות ולזקנים שלא שכחו את תלמודם

דברי באים , אותוולנטוש להתנתק ממנו ולהשכיח רואים בו רצון שיש כאלו ש ,מבוישההמדרש 
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 הספדכדברי  ,ה לו למשוררנרָאשחורבן  כדברי אזהרה ל,אמירה המכוונת את הדבריםבהמשורר 

ואם ננטוש , ותישאר רק בבית המדרש" מכל הזוויותתכח ְש ִּת השכינה "אם אכן שלעתיד האומה 

 ומה .כחה זו ובהתנתקות זו שמוות יש בִׁש ;לעניין זה הדברים להעמיד אתיש ו.   אויה לנו–אותו 

ת אזהרה אם וכאשר תתרחש המעמידים אֹו") לבדי("יותר בדברים אחרים בשיר אחר של ביאליק 

שיוביל לחורבן בית שלישי ובעצם להכחדת היהדות ורוחו של , ההתנתקות והנטישה מבית המדרש

  : בית המדרש

  ,ִקיָנה ֲעִתיָקה ְמאֹד-ּוְכֵעין ִסּיּום ֶשל"

  ,ֲחָרָדה ְּכַאַחתַּבָּקָשה וַ , ּוְכֵעין ְּתִפָּלה

  ָשְמָעה ָאְזִני ַּבִּבְכָיה ַהֲחִריִשית ַהִהיא

  "–ּוַבִּדְמָעה ַהִהיא ָהרֹוַתַחת   
  

לאחר שאחרון גוזליה עזב אותה ונשתכחה כמעט מכל , בבכייה החרישית ההיא של השכינה  

" איכה "רמז עבה לקינת(אלא נהי של קינה עתיקה מאוד , הוא רואה בה לא סתם יבבה, הזוויות

שאם , תפילה וחרדה) מעט-הוא מקדש, המדרש כידוע-ובית, חורבןעל ה, הנאמרת בתשעה באב

אלא ובעיקר , לא רק מבחינה פיזית, והעם עלול להיכחד, יתרחש חורבן שלישי, אכן זה יקרה

  .  תקומהעםובלי בית המדרש אין ל ,ערכית ומוסרית, תרבותית, ינה רוחניתחמב

העגלה "זרים והתאכזב מ- והלך לרעות בשדות, המדרש- את נטישת ביתמי שחווהְּכ , אכן   

לבית וקרה יכול לכתוב שיר הלל וה, של ההשכלה החילונית על כל ערכיה ההומאניים" הריקה

כי גם ביאליק ידע והבין שדווקא בבית , "העגלה המלאה" את ,המדרש-בבית ,לראות בו. המדרש

את ערכי בית המדרש מבחינה , כדי להבין זאת. המדרש נמצא את הערכים ההומאניים האלה

 ברומאן גם או ,"שלולית גנוזה" די לקרוא ולהפנים את סיפורו של חיים הזז ,מוסרית והומאנית

   ."קטרינה"אפלפלד . של א

לדעת ולהבין מה מקור חיותו ..." ַנְפְׁשָך ָלַדַעת- ֵיׁש ֶאת-ִאם: "לא סתם  משתמש ביאליק באנאפורה   

מדוע היהודים המתוארים בשתי היצירות של  ַנְפְׁשָך ָלַדַעת-ֵיׁש ֶאת-ִאם, אני אומר ואוסיףו. של העם

באהבת , מדוע עגלתם כה מלאה במוסריות, למרות עליבותם ותיאורם המבוזה, הזז ושל אפלפלד

כולם שם זה מפני שש, תבין ותדע, רוח כבירים וטמירים-במסירות וערכי, האדם באשר הוא אדם

  .ר באמת לא יבין זאתּזָ ֶׁש , למרות עליבותם, בוגרי בית המדרשויוצאי , ם האלהבסיפורי
     

, כפי שביאליק הבין וידע זאת, קשר שבין העם לבית המדרש אינו יודע דבר ּבַ ,מי שלא קולט זאת

, ביהדותדבר -וחצימבין דבר יודע ואינו  אינו –ומה שגרוע יותר . ת ביאליקואינו מבין דבר בשיר

המאוגדים , שרק בכוחם ובזכותם, בפילוסופיה שלה ובערכיה המוסריים, בספרותה, ּהָת בתרבו

  .העם מצליח לשרוד, כולם בבית המדרש
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