עריכה ופרושי המילים :אלי פררה
הסיכום לשיר – למטה ,אחרי השיר.
ַפ ְשׁ ָך ָל ַד ַעת  /חיים נחמן ביאליק
ִאם-יֵשׁ ֶאת-נ ְ
ִאם-יֵשׁ ֶאת-נ ְַפ ְשׁ ָך ָל ַד ַעת ֶאתַ -ה ַמּ ְעיָן
מּוּמ ִתים
יך ַה ָ
אַח ָ
ִמ ֶמּנּוּ ָשׁאֲבוּ ֶ
ָפשׁ,
ָעה עֹז ָכּזֶהַ * ,תּעֲצוּמוֹת נ ֶ
ימי ָהר ָ
ִבּ ֵ

)* ַתּעֲצוּמוֹת :מלשון עוצמה; כוח ותגבור כוחות הנפש(

ֵצאת ְשׂ ֵמ ִחים ִל ְקרַאת ָמוֶתִ ,ל ְפשֹׁט ֶאתַ -ה ַצּוָּאר
רוּטהֶ ,אלָ -כּלַ -ק ְרדֹּם נָטוּי,
ֲכ ֶלת ְמ ָ
ֶאלָ -כּלַ *-מא ֶ
מּוֹקדִ ,ל ְקפֹּץ ֶאלַ -ה ְמּדוּרָה,
ַלעֲלוֹת ַעלַ -ה ֵ
דוֹשׁים –
וּב*" ֶא ָחד" ָלמוּת מוֹת ְק ִ
ְ

רוּטה :סכין מצוחצחת ומבריקה(
)* ַמ ֲא ֶכ ֶלת ְמ ָ

וּב*"אחד" :המילה האחרונה הנאמרת בהדגשה ב"קריאת-שמע"(
) ְ

ִאם-יֵשׁ ֶאת-נ ְַפ ְשׁ ָך ָל ַד ַעת ֶאתַ -ה ַמּ ְעיָן
ֻכּ ִאים
יך ַה ְמד ָ
אַח ָ
ִמ ֶמּנּוּ ָשׁאֲבוּ ֶ
ַבּים –
וּמצוּקוֹת * ַשׁ ַחתֵ ,בּין ַע ְקר ִ
ֵבּין * ְמ ָצ ֵרי ְשׁאוֹל ְ
רוּח
ֶך ַ
* ַתּ ְנחוּמוֹת ֵאלִ ,בּ ָטּחוֹןָ ,ע ְצ ָמה ,אֹר ְ
ְוכ ַֹח ַבּ ְרזֶל ָל ֵשׂאת יַד ָכּלָ -ע ָמלֶ ,שׁכֶם
וּמאֹסִ ,ל ְסבֹּל
ַהנָּטוּי ִל ְסבֹּל ַחיֵּי * ְס ִחי ָ

)* ְמ ָצ ֵרי :צרה; * ַשׁ ַחת :מצוקות הורסות(
)* ַתּנְחוּמוֹת :נחומים  ,ובהשאלה :עידוד ולאזור כוח(

וּמאֹס :זוהמה וסבל עד למאיסת החיים(
)* ְס ִחי ָ

ֲרית –
ְבּ ִלי ֵקץְ ,בּ ִלי גְ בוּלְ ,בּ ִלי אַח ִ
ִשׁ ָפּכוּ
ֹאבה ִל ְראוֹת ֶאתַ -ה ֵחיק ֵא ָליו נ ְ
ִאם-תּ ֶ
וּמ ֵררָתוֹ –
ָכּלִ -דּ ְמעוֹת ַע ְמּ ָךִ ,לבּוֹ ,נ ְַפשׁוֹ ְ
ֲגוֹתיו,
ְמקוֹם ַכּ ַמּיִם ִנ ְתּכוָּ ,פּ ְרצוּ ַשׁא ָ
ְשׁאָגוֹת ַה ַמּ ְרגִּ יזוֹת ֶבּ ֶטן * ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּיּוֹת,

)* ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּיּוֹת :גהינום; תהום; מצולות השאול(

ֲאנָחוֹת ֶשׁ ִמּ ַפּ ְח ָדּן ָס ַמר גַּםַ -ה ָשּׂ ָטן,
אַך לֹא ְק ִשׁי לֵב ָהאוֹיֵב
פוֹצץ צוּרְ ,
* ְנ ִהי ְמ ֵ

)*נְ ִהי :בכי; ִמ ְס ֵפּד שמפוצץ סלעים קשים כמו הצור(

ָה ַעז ִמצּוּרַ ,ה ָקּ ֶשׁה ִמןַ -ה ָשּׂ ָטן –
ִאם-יֵשׁ ֶאת-נ ְַפ ְשׁ ָך ָל ַד ַעת ֶאתַ *-ה ָמּעֹז

)* ָמּעֹז :משלט; מבצר; עומד איתן מול מתקפות(

יך ַמ ְשׂאַת נ ְַפ ָשׁם,
ֲבוֹת ָ
ֶאל-רֹאשׁוֹ ִמ ְלּטוּ א ֶ
יהם – ַויּ ִַצּילוּם;
ָתםָ ,ק ְד ֵשׁי ָק ְד ֵשׁ ֶ
תּוֹר ָ
ֲבא בּוֹ נ ְִשׁ ָמרָה –
ֹאבה ַד ַעת ֶאתַ -ה ַמּח ֵ
ִאם-תּ ֶ
רוּח ַע ְמּ ָך ַה ַכּ ִבּירָה,
וּב ֶע ֶצם ָט ֳהרָהּ – ַ
ְ
וּכ ִל ָמּה
ֶשׁגַּם ְבּ ָשׂ ְב ָעהּ ַחיֵּי ֶח ְר ָפּה ,רֹק ְ
ֶיה –
ישׁה ֶח ְמ ַדּת נְעוּר ָ
הוֹב ָ
יב ָתהּ לֹאִ *-
ֵשׂ ָ

ישׁה :לא ביישה(
הוֹב ָ
)לא * ִ

ֲמ ִניָּה,
ֹאבה ַד ַעת ֶאתָ -ה ֵאם ָה ַרח ָ
ִאם-תּ ֶ
ֱמנָה,
ְקנָהָ ,הא ֶֹה ֶבתַ ,ה ֶנּא ָ
ָה ֵאם ַהזּ ֵ
אָס ָפה ִד ְמעוֹת ְבּנָהּ ָהא ֵֹבד,
ַבּים ְ
ֲמים ר ִ
ֶשׁ ְבּ ַרח ִ
דוֹלה כּוֹ ְננָה ָכל*-אֲשׁוּרָיו,
וּב ֶח ְמ ָלה גְ ָ
ְ
יה –
ַשּׁנֵהוּ ַעלִ -בּ ְר ֶכּ ָ
יהְ ,תּי ְ
ָפ ָ
ְתּ ַכ ֵסּהוּ ְבּ ֵצל ְכּנ ֶ
הוי ,אָח ַנ ֲענֶה! ִאם לֹאֵ -ת ַדע ְל ָך ָכּלֵ -א ֶלּה –

שׁוּריו :צעדיו ,רגליו .ובהשאלה :חינוכו; גידולו(
)* ֲא ָ
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נּוֹשׁן,
ָשׁן ְו ַה ָ
ֶאל ֵ -בּ י ת ַה ִמּ ְד ָר שׁ *סוּרַ ,היּ ָ

)*סוּר :גש; ְפּנֶה(

שּׁוֹמ ִמים,
ֻכּיםַ ,ה ֵ
ילי ֵט ֵבת ָה ֲאר ִ
ְבּ ֵל ֵ
ֲטים,
ֲריםַ ,הלֹּה ִ
ימי ַה ַתּמּוּז ַהבֹּע ִ
ְבּ ֵ
ֶשׁף ָלי ְָלה,
ְכּחֹם ַהיּוֹםַ ,בּ ַשּׁ ַחר אוֹ * ְבנ ֶ
ֵיטה ָשׂ ִריד * ִמ ְצ ָער –
הוֹתיר ֵאל ִל ְפל ָ
ְו ִאם-עוֹד ִ
ֶיך
אוּלי גַּםַ -כּיּוֹם ִתּ ְר ֶאינָה בוֹ ֵעינ ָ
אָז ַ
ָפל,
ירוֹתיוָ ,בּ ֲער ֶ
ְבּ ִשׁ ְפ ַעת ִצ ְל ֵלי ִק ָ
יּוֹתיו אוֹ ַעל-יַדַ -תּנּוּרוֹ
אַחת ָז ִו ָ
ְבּ ַ
אָבד,
בּוֹדדוֹתְ ,כּ ֵצל ִמ ַמּהֶ -שּׁ ַ
ִשׁ ֳבּ ִלים ְ
ָרים,
וּמצֹר ִ
ְהוּדים ק ְֹד ִריםָ ,פּ ִנים צ ְֹמ ִקים * ְ
י ִ

ֶשׁף ָל ְי ָלה :באישון לילה ואפלה(
)* ְבנ ֶ
)* ִמ ְצ ָער :חלק זעיר; כּמות קטנה(

וּמצ ָֹר ִרים :בהשאלה :מקומטים ומיובשים(
)* ְ

ֻלּהּ,
ְהוּדים ְבּנֵי ַהגָּלוּת ,מ ְֹשׁכֵי כּ ֶֹבד *ע ָ
י ִ
ַשּׁים ֶאת-ע ָ
ַה ְמנ ִ
ֲמ ָלם ְבּ ַדף ֶשׁל*-גְּ ָמרָא ָב ָלה,

)* ְגּ ָמ ָרא :מסכת; כרך של תלמוד :תושב"ע(

ישׁם ְבּ ִמ ְדרַשׁ ִשׂיחוֹת ִמ ִנּי ֶקדֶם
יחים * ִר ָ
ַמ ְשׁ ִכּ ִ

ישׁם :דלותם; עוֹניָם(
)* ִר ָ

ָתם ְבּ ִמ ְזמוֹרֵי ְת ִה ִלּים –
יחים ֶאתַ -דּ ֲאג ָ
וּמ ִשׂ ִ
ְ
ֲלוּבה זֹה ַה ַמּ ְראָה
ֲההּ! ַמה*-נּ ְִק ָלה ַוע ָ
)א ָ

)*נִּ ְק ָלה :בזויה נחותה(

ֵד ָך ִל ְבּ ָך,
ְבּ ֵעינֵי זָר לֹא-י ִָבין!( אָז ַיגּ ְ
ִכּי רַגְ ְל ָך ַעלִ -מ ְפ ַתּן ֵבּית ַחיֵּינוּ ִתּ ְדר ְֹך,
ִשׁ ָמ ֵתנוּ.
אוֹצר נ ְ
ְעי ְנ ָך ִת ְר ֶאה ַ
וֵ
רוּח ָק ְדשׁוֹ
ְו ִאם לֹאָ -ל ַקח ֵאל ִמ ְמּ ָך כָּלַ -
חוּמוֹתיו ִבּ ְל ָב ֶב ָך,
ָ
ַיּוֹתר עוֹד * ִמ ַתּ ְנ
ו ֶ
טוֹבים ֵמ ֵא ֶלּה
ָמים ִ
ֱמת ְלי ִ
תּוֹח ֶלת א ֶ
וּשׁ ִביב ֶ
* ְ
ֲשׁ ָכּיו –
יהּ עוֹד ִל ְפ ָע ִמים * ִמ ְפ ְל ֵשׂי ַמח ַ
*יַגִּ ַ

חוּמוֹתיו :מלשון תנחומים ,בהשאלה :עידודים(
ָ
)* ִמ ַתּנְ
תּוֹח ֶלת :בהשאלה :פירור של תקווה(
)* ְשׁ ִביב ֶ
יהּ :נגוהות; יאיר; * ִמ ְפ ְל ֵשׂיַ :מעֲברים פתוחים(
)*י ִַגּ ַ

אָחי ַה ַנּ ֲענֶה!
וּשׁ ַמעָ ,ההִּ ,
אָז ַדּע ְל ָך ְ
יטה ָק ָטן,
ִכּי רַק *זִיק ֻמ ָצּל הוּא ,רַק ִניצוֹץ ְפּ ֵל ָ

)* ִזיק :ניצוץ(

דוֹלה
ֲשׁר ְבּנֵס ִה ְת ַמלֵּט ִמןָ -ה ֵאשׁ ַהגְּ ָ
אֶ
יך ַעלִ -מז ְְבּ ָחם ָתּ ִמיד.
בוֹת ָ
ֵה ִאירוּ ֲא ֶ
יהם
עוֹת ֶ
ֲלי ִד ְמ ֵ
ֵע ִאם לֹאַ -נח ֵ
וּמי יוֹד ַ
ִ
ֱבירוּנוּ ַוי ְִביאוּנוּ ַעדֲ -הלֹם
ֶהע ִ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם ֵמ ֵאת ֲאדֹנָי ְשׁ ֵאלוּנוּ;
ִ
מוֹתם ִצוּוּ ָלנוּ ֶאתַ -ה ַחיִּים –
וּב ָ
ְ
עוֹלם!
ַה ַחיִּים ַעדָ -ה ָ
תרנ"ח.

השיר מסווג לאותם שירים שנושאָם שירי בית המדרש של ביאליק ,כמו" :המתמיד"; "ועל סף
בית המדרש" ו"לפני ארון הספרים" ,כשהמוטיב המרכזי בהם הוא געגועים אליו .יש הרואים
בשירה זו ה"תירוץ" והנימוק שלו להתנתקות מבית המדרש הישן .ויש ורואים בשיר זה על בית
המדרש ,דברי שבח ורוממות לייעודו של בית-המדרש ,כמרכז-רוחני ונפשי של בני הקהילה
היהודית ויושביו .בכל אופן התפיסה הרווחת בקרב הקוראים ,מבקרים ובעיקר אצל המלמדים
את שירי ביאליק; התפיסה היא שאלו שירי שבח למקור היהודי ,לרוחו ומסורתו.
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מאידך יש השוללים לגמרי תפיסה זו ורואים בשירה זו הנמקה והפרכה לייעודו ,ויותר בהם
ביטוי של "שמחת-ההתנתקות" מה ָיּשן והמעיק .על המאבק הפנימי הזה בא הביטוי הידוע" :בית
היוצר לנשמת האומה" וגם "אגם נרפש" .על אמירה דו-ערכית זו ,נעמוד עליה בהמשך.
הדברים שנתפרשו כשבח והתרוממות היו בעיקר אצל אותם בחורי ישיבה לשעבר שעזבו את
בית המדרש והגעגועים אליו התעצמו מעצם הקריאה בשירי ביאליק ,כאשר עזיבתם את בית
הקן החם והידוע ,שהסב להם ידע רב מצד
המדרש נסכה עליהם עצבות ,געגוע וכן התרפקות אל ֵ
אחד ,אך גם תחום מאוד מסוגר )בענייני הלכה ,דינים ,דת ואמונה( ואף תחושת מיאוס ודחייה
מצד שניְ ) ,בּ ֶשׁל התחום המוגדר והמסוגר שלו; הלכה ,דת ואמונה(.
זו הדילמה והקונפליקט הפנימי שגם ביאליק חווה אותה .המאבק הפנימי הכבד ביציאתו ממנו
בשמחה מחד ,אך גם בו-זמנית ,ברגשי חמלה-אהבה וגעגוע מאידך .מאבק שהותיר בהם ובביאליק
בזוכרם את בית המדרש הישן יש בהם אותה
ָ
הרבה סימני-שאלה ,פקפוק מועקה וחוסר-אונים.
נימה רומנטית אל העבר ,המוכר והטוב.
השיר הבולט המבטא יחס זה אל בית המדרש הוא דווקא השיר "המתמיד" כפי שביטא זאת
המשורר ד .שמעונוביץ )"מאזנים" חוב' סיון-תמוז ,תש"א(" :מובטחני שאילו נכתבו טרקטטים
גדולים בשבח בית המדרש ובשבח תלמוד תורה לא היו פועלים עלינו כמו שפעל 'המתמיד' .מובן,
שלא החזיר אותנו לבית המדרש ,ואולם הוא מלא אותנו געגועים אליו"' .המתמיד' אם כן ,סייע
להוציא את הדור מבית המדרש ,והמיר אותו בגעגועים עליו.
גם הסופר י .קאסטיין )"ארץ" ,ט"ו חשון ,תש"ג( .אמר דברים של הערכה ריאלית לשירים של
ביאליק וכך הוא מצוטט" :שבתור בן המערב רואה אותם שלא על פי הדרך המקובלת ,ומבין
אותם כפשוטם .הוא שומע בהם את אשר הם באים להגיד :שלילת בית המדרש למען אידיאלים
אחרים" .
השיר נכתב באותה תקופה בה נעשה דלדול ביושבי בית המדרש שבקהילות-רוסיה ,שם התפתחה
רוּח,
ָשא ָה ַ
ֻלּם נ ָ
מאוד ההשכלה החילונית) ,דבר שבא לידי ביטוי בשירו הידוע של ביאליק "לבדי"" :כּ ָ
ֵיהם ִה ְרנִינָה;" המונים נשאו את לבם אל קצווי-יםָ .רמז אליהם
ֲד ָשה ֶאת-בּ ֶֹקר ַחיּ ֶ
ֻלּם ָס ַחף ָהאוֹרִ ,שירָה ח ָ
כָּ
משם עולם חדש ,ויש דמיון בין יציאה זו ליציאה מבית המדרש .זו שירה מלאה געגועים וכיסופים
לקן הדל והחם שנעזב במרחקים .קן לא רק במובן של ַבּית-קהילה-משפחה ,אלא גם בית מבחינה
ֵ
השׁר את שיר הנוסטלגיה והגעגועים אינו מתכוון לחזור לביתו הרוחני
תרבותית ורוחנית .אבל ָ
והפיזי .יש הרואים בשיר ,כנאמר לעיל; יותר ביטוי של תחושת הקלה על עצמו ומצפונו ,כדי

להרגיש איזושהי רווחה נפשית ללבו ה ָשׁר .יש בשיר ודאי ביטויי שבח לבית המדרשִ " :אם-יֵשׁ ֶאת-
ָפשׁ" יתרה מזאת,
ָעה עֹז ָכּזֶהַ ,תּעֲצוּמוֹת נ ֶ
ימי ָהר ָ
מּוּמ ִתים ִבּ ֵ
יך ַה ָ
אַח ָ
נ ְַפ ְשׁ ָך ָל ַד ַעת ֶאתַ -ה ַמּ ְעיָן ִמ ֶמּנּוּ ָשׁאֲבוּ ֶ
בכל חמשת הבתים הראשונים של השיר ,חוזר אותו ביטוי-שבח ,פעם ב'-אם יש את נפשך לדעת'
ופעם 'אם תאבה' .אבל אלה אינם ביטויים של שבח במטרה להחזיר "עטרה ליושנה" ולהמריץ את
העוזבים לחזור אל בית המדרש ,אלה הם יותר ביטויים המעוררים געגועים תוך עירוב נימה של
רומנטיקה לימים עברו ובהם טון של קינה ובכי .אין בהם ביטוי של רגשי שמחה על מה שקיים
ועומד ,אבל יש בה צער על מה שעבר ואיננו.
בשיר "המתמיד מתוארת דמותו של המתמיד באופן בהיר ומלא תעצומות ,אבל מצד שני
תיאורים הנותנים רקע כהה ועכור ,כי מוסד הישיבה יצאה מן "המתמיד" ופניה שחורים .ישיבות
בוולוז'ין ובמיר היו אלה שפרנסו את רוחו של ישראל בכל ימי קיומן ,וּ ְשמן נתייחד על התורה ועל
מלמדיה בכל עיר ומדינה .הן שהעמידו לישראל רבנים לקהילות ,גדולים לתורה ולרוח ,לפני בוא
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ביאליק לוולוז'ין ואחרי צאתו משם .ואולם האם לא נמצא כמוהם בבית-מדרשו של "המתמיד"
ולא המתמיד הוא דמותם? שכן הוא מתואר כיחיד בין רבים ,ואלה  -רבים הם.
האם באמת זקוק היה המשורר לבטא שבח והתרוממות לדמותו של המתמיד כדי לגנות את
מוסד הישיבה? כנאמר" :אין כבודו של ענק נודע במדידתו עם ננסים אלא במדידתו עם אנשי
מידות" .בנוסף ,ברוח התקופה ,היחס אל המתמיד ואל הישיבה הוא בתיאור המציאותְ .כּבן
תקופתו מדבר ביאליק בסגנון המשכילים' :הישיבה חסרה אורות ,וכליון כוחות בישיבה ,וחסרון
תכלית בישיבה' )עיין סוף "המתמיד"( .הוסיף ביאליק להסביר את יחסו הריאלי אל המתמיד
במכתבו אל אחד העם )"קרית ספר" שנה ה' חוב' א-ב ,עמ'  .(166-168מתוך הסתירות האלה יש
ומפרשים את הכוונות האמיתיות של השיר שלפנינו ,כהצדקה לנטישת בית המדרש .לפי כמה
מאותם פרשנים זהו שיר המבטא את שמחת ההתנתקות ,ושלילת בית המדרש כ"בית היוצר
לנשמת האומה" ...האומנם?
ואין זו דעתנו כלל וכלל ,ההיפך מכך! – יש בשיר זה יותר משבחה והלל לבית המדרש! יש בו
הוקרה עד כדי הערצה אליו .והרי מלות השיר לפנינו .ומה יותר עוצמתי מזה הסותר את התפיסה
דלעיל של נטישה ושכחה ,של שמחת ההתנתקות ממנו כביכול ,ושלילתו של בית המדרש?:

יטה ָק ָטן
" ִכּי ַרק זִ יק ֻמ ָצּל הוּא ,רַק נִ יצוֹץ ְפּ ֵל ָ
דוֹלה
ֲשׁר ְבּנֵס ִה ְת ַמ ֵלּט ִמןָ -ה ֵאשׁ ַה ְגּ ָ
אֶ
יך ַעלִ -מזְ ְבּ ָחם ָתּ ִמיד.
ֲבוֹת ָ
ֵה ִאירוּ א ֶ
יהם
עוֹת ֶ
ֲלי ִד ְמ ֵ
יוֹד ַע ִאם לֹאַ -נח ֵ
וּמי ֵ
ִ
ֱבירוּנוּ ַוי ְִביאוּנוּ ַעדֲ -הלֹם
ֶהע ִ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם ֵמ ֵאת ֲאדֹנָי ְשׁ ֵאלוּנוּ;
ִ
מוֹתם ִצוּוּ ָלנוּ ֶאתַ -ה ַחיִּים –
וּב ָ
ְ
עוֹלם!"
ַה ַחיִּים ַעדָ -ה ָ
ביאליק ,כאמוּן וּבקי בדברי הנביאים ,לקח את הפסוק מספר יחזקאל :פרק ט"ז פסוק :6
"וָ ֶאעֱ בֹר ָעלַ יִ ְך וָ ֶא ְר ֵא ְךִ ,מ ְת ּב ֹו ֶס ֶסת ְּב ָד ָמיִ ְך; וָ א ַֹמר לָ ְך ְּב ָד ַמיִ ְך חֲ יִ י ,וָ א ַֹמר לָ ְך ְּב ָד ַמיִ ְך חֲ יִ י ".והפך אותו
לשיר לירי-פיוטי להערצה את בית המדרש ,שבכוחו מצליח העם לשרוד למרות כל הדמים .זהו
קשר בל ינותק בין השכינה השוֹרה עדיין בבית המדרש ,לבין שרידותו של העם היהודי .ורק מי
שמבין ויודע את משמעותם הפילוסופים של המילים בספר יחזקאל ,כמו ביאליק ,שנאמר בו
פעמיים "וָ א ַֹמר לָ ְך ְּב ָד ַמיִ ְך חֲ יִ י ,".יבין גם את השיר שלפנינו) .כמו המשמעות הכפולה של הביטוי
הזה(
מדי בית המדרש ,תפילתם,
והדברים ברורים כשמש; בזכות אותם אבות מלוּמדי ולוֹ ֵ
ודמעותיהם ,דבוקתם בדת ובמסורת ובלוֹמדה )של בית המדרש( הם מצווים לנו את החיים,
מדרשׁם ,היא היפוכם של חיים – הם סם מוות.
ָ
כלומר :התנתקות ונטישה של מסורת-אבות ובית-
עבר ,למסורת ולבית המדרש ולמה שהוא מסמל – הם צו החיים
לעומת זאת שמירה והוקרה אל ה ָ
של האומה .לא רק זאת אף זאת .בדברי השיר הבאים נבין יותר את נושא השיר וכוונת הדברים:

ֲלוּבה זֹה ַה ַמּ ְראָה
ֲההּ! ַמה*-נִּ ְק ָלה ַוע ָ
") א ָ
ֵד ָך ִל ְבּ ָך,
ְבּ ֵעינֵי זָר לֹא-י ִָבין!( אָז ַיגּ ְ
ִכּי ר ְַג ְל ָך ַעלִ -מ ְפ ַתּן ֵבּית ַחיֵּינוּ ִתּ ְדר ְֹך,
אוֹצר נִ ְשׁ ָמ ֵתנוּ".
וְ ֵעינְ ָך ִת ְר ֶאה ַ
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כלומר :מצד אחד תיאור עלוב ובזויֶ ,שׁ ָזּר לא יבין זאת; ֵאיך מציאות בזויה ועלובה שכזאת
יכולה לתת תעצומות כאלה של ַעם ,האוצר בקרבו כוח ואון לשרוד ולהתמיד במסורתו על אף כל
אוֹצר נִ ְשׁ ָמ ֵתנוּ" שבזכותו אנו עוד חיים
הגזירות והמיתות? והתשובה היא כמובן :כי הוא " ַ
וממשיכים .בית המדרש על פי מילות השיר ,הוא אייקון לכל מה שבעי ֵני ביאליק ודורו סימל.
מלבד היותו "המתנ"ס" הקהילתי ,בית-לימוד ואותה רוח-יהודית ,הממזגת בתוכה; תרבות ,לשון,
מוסר וערכים ,הוא גם בית היוצר ההיולי של ַה ִסּפרות העברית} .מלבד ה"שולחן ערוך" ומשניות
וספרי דינים ,שהם ספרי חוק ומשפט ,הרי חלק גדול מהתלמוד והמדרשים למיניהם ,היא ִספרות
ירי ַח ִיּים ֵה ֵקרוְּ ) ",בּ"ואם
אוֹתיּוֹת ַה ֵמּתוֹת ִש ֵ
קלאסית ,שממנה שאב ביאליק את רוחו השיריתָ " :בּ ִ
ינים ְשׁחֹרוֹת" ) ְבּ"לפני ארון הספרים" .אלו הם שמות-תואר קשים
ישאל המלאך"( ,וכן " ַכּ ֲחרוּזֵי ְפּ ִנ ִ
ושליליים ,המבטאים בעיקר את יחסו של ביאליק לפלפולי-סרק בליבון בעיות וקושיות בענייני
הלכות כמו" :ביצה שנולדה ביום טוב" או "שניים אוחזים בטלית"( ,אבל מצד שני ,אלו הן אותן
אותיות וחרוזים שמהן נוצקה שירתו ,שנלקחו משאר המדרשים היהודיים והספרות הקלאסית
הנלמדת בבית המדרש{ בלעדיהם ,עם ישראל לעדותיו ושבטיו הופך לא ל"גויים דוברי עברית"
אמנם ,אבל בהחלט "ערב-רב דוברי עברית" ,ותו לא.
רק כדי לסבר את ה אוזן על מה שביאליק ניבא בחשש לגורלו של העם היהודי והכחדתו ,ניבא
רשׁה ִמ ָכּל ַהזָּוִּיוֹתַ ,רק-עוֹד
ולא ידע מה שניבא ,כשטבע את הביטוי השירי בשיר "לבדי"ְ " :כּ ָבר ִנ ְת ָגּ ָ
אָרה ֵ -בּיתַ -ה ִמּ ְד ָרשׁ" .שתי העובדות המסבירות מדוע ואיך נתגרשה
וּק ַטנָּה נִ ְשׁ ָ
וֹמ ָמה ְ
ִפּנַּת ֵס ֶתר שׁ ֵ
השכינה )היהדות( מכל הזוויות בהוויה הישראלית; ואלו הן שתי התופעות לדוגמא עכשווית ,כאן
והיום במציאות של ימינו:
א .בראשית היישוב בא"י נמנה אחוז מצער )עד כדי אחוז ומשהו( לאלו שהיו מוכנים לוותר על
ברית המילה לבניהם ,ואילו היום ,לאחר תקומת ישראל בשנות האלפיים עפ"י סקר אחרון,
יהודים שיהיו מוכנים לוותר על ברית המילה לבניהם ,הגיע עד לכדי עשרים וחמישה אחוז
לערך ...זוהי זווית אחת מדגמית ,ממנה גורשה השכינה ,היהדות.
ב .כך ביחס היהודים במדינת ישראל היום ,לאכילת חמץ בפסח .אם בשנים הראשונות לתקומת
המדינה היה אחוז זעיר שאכלו חמץ בפסח ,הרי עכשיו יש יותר משלושים ,ומתקרב לארבעים
אחוז ,שבהחלט נכונים לאכול חמץ בפסח .זוהי קרן הזווית השנייה כדוגמה ,ממנה מגורשת
היהדות.
רק מי שיודע ומבין את משמעותו של הפסוק מספר יחזקאל )"וָ א ַֹמר לָ ְך ְּב ָד ַמיִ ְך חֲ יִ י"( יבין גם את
זאת .זהו פסוק הנאמר במהלך טקס ברית המילה ,וכן בתפילת המבוא לספירת העומר הנאמרת
כול יום מפסח עד שבועות .בלעדי שני אלה כדוגמה ומשל ל"גירוש" היהדות ,שאם "נגרש" לגמרי
את היהדות מכל הזוויות ,אין באמת לעם היהודי תקומה וחיים ,אלא חורבן והרס תרבותהּ ורוחהּ
המוסרית וההומאנית של היהדות ,המיוצגים על ידי בית המדרש.
לת ְפקידו
נסכם ונאמר אם כן ,שהשיר "אם יש את נפשך" ,הוא כולו הוקרה לבית המדרשַ .
וְ ִתפקוּדו בעם לדורותיו .ומה שרוּח אמן גדול יכולה לאמור – נאמר בו ,ומה שלב יהודי יכול
להרגיש – התבטא בו .והדרישה ששיר זה דורש מהקורא ,היא דרישה של כבוד לבית המדרש .אין
בדברי ההוקרה והערצה האלה לעורר את האדם היהודי שיעשה את הליכתו-קבע לבית המדרש
ושיעשה את עסקו בתורה קבע .אך אין הם רק דברי התייפיפות בעלמא של שירה וספרות .אלא
ממש מתן הוקרה לאבות ולזקנים שלא שכחו את תלמודם .ולגבי ִשׁברי הלוחות שבארון ולבית
המדרש המבויש ,שיש כאלו שרואים בו רצון להתנתק ממנו ולהשכיח ולנטוש אותו ,באים דברי
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המשורר באמירה המכוונת את הדברים ,כדברי אזהרה לחורבן שנראָה לו למשורר ,כדברי הספד
לעתיד האומה שאכן אם "השכינה ִתּ ְשתכח מכל הזוויות" ותישאר רק בבית המדרש ,ואם ננטוש
בשׁכחה זו ובהתנתקות זו .ומה
אותו – אויה לנו .ויש להעמיד את הדברים לעניין זה; שמוות יש ִ
יותר בדברים אחרים בשיר אחר של ביאליק )"לבדי"( המעמידים אוֹת אזהרה אם וכאשר תתרחש
ההתנתקות והנטישה מבית המדרש ,שיוביל לחורבן בית שלישי ובעצם להכחדת היהדות ורוחו של
בית המדרש:

יקה ְמאֹד,
ֲת ָ
וּכ ֵעין ִסיּוּם ֶשלִ -קינָה ע ִ
" ְ
אַחת,
ָדה ְכּ ַ
וּכ ֵעין ְתּ ִפ ָלּהַ ,בּ ָקּ ָשה ַו ֲחר ָ
ְ
ישית ַה ִהיא
ֲר ִ
ָש ְמ ָעה אָזְ נִ י ַבּ ִבּ ְכיָה ַהח ִ
רוֹת ַחת –"
וּב ִדּ ְמ ָעה ַה ִהיא ָה ַ
ַ
בבכייה החרישית ההיא של השכינה ,לאחר שאחרון גוזליה עזב אותה ונשתכחה כמעט מכל
הזוויות ,הוא רואה בה לא סתם יבבה ,אלא נהי של קינה עתיקה מאוד )רמז עבה לקינת "איכה"
הנאמרת בתשעה באב ,על החורבן ,ובית-המדרש כידוע ,הוא מקדש-מעט( תפילה וחרדה ,שאם
אכן זה יקרה ,יתרחש חורבן שלישי ,והעם עלול להיכחד ,לא רק מבחינה פיזית ,אלא ובעיקר
מבחינה רוחנית ,תרבותית ,ערכית ומוסרית ,ובלי בית המדרש אין לעם תקומה.
אכןְ ,כּמי שחווה את נטישת בית-המדרש ,והלך לרעות בשדות-זרים והתאכזב מ"העגלה
הריקה" של ההשכלה החילונית על כל ערכיה ההומאניים ,יכול לכתוב שיר הלל והוקרה לבית
המדרש .לראות בו ,בבית-המדרש ,את "העגלה המלאה" ,כי גם ביאליק ידע והבין שדווקא בבית
המדרש נמצא את הערכים ההומאניים האלה .כדי להבין זאת ,את ערכי בית המדרש מבחינה
מוסרית והומאנית ,די לקרוא ולהפנים את סיפורו של חיים הזז "שלולית גנוזה" ,או גם ברומאן
של א .אפלפלד "קטרינה".
לא סתם משתמש ביאליק באנאפורהִ " :אם-יֵשׁ ֶאת-נ ְַפ ְשׁ ָך ָל ַד ַעת "...לדעת ולהבין מה מקור חיותו
של העם .ואני אומר ואוסיףִ ,אם-יֵשׁ ֶאת-נ ְַפ ְשׁ ָך ָל ַד ַעת מדוע היהודים המתוארים בשתי היצירות של
הזז ושל אפלפלד ,למרות עליבותם ותיאורם המבוזה ,מדוע עגלתם כה מלאה במוסריות ,באהבת
האדם באשר הוא אדם ,במסירות וערכי-רוח כבירים וטמירים ,תבין ותדע ,שזה מפני שכולם שם
בסיפורים האלה ,יוצאי ובוגרי בית המדרש ,למרות עליבותםֶ ,שׁ ָזּר באמת לא יבין זאת.
מי שלא קולט זאת ,אינו יודע דבר ַבּקשר שבין העם לבית המדרש ,כפי שביאליק הבין וידע זאת,
ואינו מבין דבר בשירת ביאליק .ומה שגרוע יותר – אינו יודע ואינו מבין דבר וחצי-דבר ביהדות,
בתרבו ָתהּ ,בספרותה ,בפילוסופיה שלה ובערכיה המוסריים ,שרק בכוחם ובזכותם ,המאוגדים
כולם בבית המדרש ,העם מצליח לשרוד.
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