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  ו"תשע, )קהילה יצירה חינו� –בי� קודש לחול ( 27, מי� מדלָיו

  ניצה דורי

  תרבותית�דתיתהוויה ": לכבוד שבת"ל" ק� לציפור"בי� 

  בשירת ביאליק לילדי�

  

הכתיבה השירית של ביאליק הביעה בשפה ששימשה מאות בשנים כלשון קודש 

בנושאים שבהם עסקו גדולי משוררי ואיוותה לעסוק , תכנים מודרניים וחילוניים

תבל בתקופתו ולאייר את אורח החיים היהודי כלאום וכדרך חייו של האדם 

במאמר זה נציג שמונה שירי ביאליק לילדים המשקפים הווי חיים דתי . היחיד

, ונראה כיצד השירים האלה, כלליים�דתיים ותרבותיים, המשלב ערכים יהודיים

שימשו את המחנכות להנחלת חינוך , תי בגיל הרךד�שנלמדו בחינוך הממלכתי

 –נזהה ומבחן את הערכים הגלומים בכל שיר בממד המילולי של הטקסט . ערכי

חזרות תבניתיות והדגשה של ערכים בסיום , דיבור ישיר, אסוציאציות, סמלים

מבנה השיר ואמצעים , דרכי דיבור –כן נבחן את דרכי עיצוב הטקסט . השיר

הבליטו והדגישו , היסודות הצורניים והמילוליים קידמו, י שנראהכפ. אמנותיים

את הערך הדתי הנגלה והנסתר שבשיר ואת המעברים החדים והרכים בין קודש 

   .לחול

  

  דברי פתיחה

מגדולי המשוררי� העבריי� בעת , )1934 –1873(יצירתו של חיי� נחמ� ביאליק 

היישוב ). 2002, רגב(הציונית נחשבה לנכס מרכזי בתנועת התחייה , החדשה

ראו בו את התגשמות , כמו ג� חוגי� יהודיי� רבי� בתפוצות, הקט� והמתגבש

יצירתו של ביאליק לילדי� . התחייה המחודשת של השפה והספרות העברית

וזאת בתקופה שספרות הילדי� העברית באר� הייתה עדיי� , בלטה באיכותה

" שירי� ופזמונות"מצויי� בספר ה בה�, שירי ביאליק לילדי�. בראשיתה

אי� כמעט ילד ישראלי בימי קו� . זכורי� לי מימי הילדות, )ג"תרצ, ביאליק(

את , "רו� ב� סוסי"המדינה שלא שמע בילדותו מפי ההורי� או מפי הגננות את 
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 ורבי�, "נדנדה"ואת " הפרח לפרפר"את , "ק� לציפור"את , "מקהלת נוגני�"

מי שיעמדו בימינו בגינה ציבורית ליד נדנדה . לנכדיה�משמיעי� אות� לילדיה� ו

. מפי הורי� וסבי�" נד נד רד עלה עלה ורד"יזכה לשמוע לעתי� את , לילדי�

הורי� וגננות  1.נדנוד הפעוטות הפ� להיות השיר שליווה את" נדנדה"השיר 

. קליטי� ובעלי משלב לשוני המתאי� לילדי ג�, קצביי�, חיפשו שירי� קצרי�

ולא נכנסו , נפסלו, אולי, ולכ�, משירי ביאליק לא עמדו בקריטריוני� אלו חלק

שיכלו להתאי� מבחינת , יחד את� נגנזו ג� שירי� אחרי�. למעגל שירי הילדות

הציונית �אול� לא התאימו להוויית החיי� התרבותית, המקצב והמשלב, האור�

�שבת ", "ו�ברכת המז", "קשת"שירי� מסוג זה ה� למשל . המתחדשת באר

רועת "ו" שיר ערש", "אליהו הנביא", "לכבוד השבת", "אמי", "המלכה

יהודי "ובאר� ניסו ליצור דור של , היה בשירי� אלו טע� של גלות ".הכוכבי�

גלותיי� ורחוק מערכי� דתיי� �נטול סממני� יהודיי�, צבר חזק וחסו�, "חדש

  . שזוהו ע� היהודי הגלותי, ומסממני� דתיי�

אלא , לא עוד שלילת הגלות. התרבותי שינוי מהותי�החזו� הציוני מאז עבר

למסורת , עתה רוחשת מעי� תנועה איטית ושקטה של חזרה למקורות; להפ�

הגיעה העת ששירי ביאליק לילדי� יזכו לעדנה מחודשת בגני . ולתרבות היהודית

  .הילדי� בישראל

  

  מבוא
, יזהר(במחלוקת בעול� ובישראל הזכות לחינו� לערכי� היא סוגיה השנויה 

רבי� מתלבטי� בזכותה של ). 1999 ,שיינברג; 2002, עיר� ומסלובטי; 1974
  

_____________________________________  

  

  

1
כוונות נסתרות של המשורר " נדנדה"המוצאת ג� בשיר ) 2004(ראו מאמרה של שמעונה פוגל  

דוגמה מאלפת ] ד"נ, השיר[הוא : "כותבת על שיר זהוכ� היא . בנושא אמונה ופילוסופיה דתית
שנית� להפו� , ומתברר כמפתיע בעומקיו, שנראה לכאורה פשוט וסתמי, לשיר קצר לילדי� בגיל הר�

ובאמצעות השינוי והתוספות שהוא , ביאליק חוזר לשיר בסו� ימיו. בו ולהפו� בו והכול נמצא בו
הוא מקשר אותו . משמש כמטפורה לקיו� האנושיפני� ש�ער� הוא הפ� אותו לשיר מורכב ורב

לפילוסופיה של הגל בדבר ', אתה�אני'לפילוסופיה של בובר על חשיבות השיח וזיקת הגומלי� של 
ומחבר אות� למדרש העוסק בחוסר היכולת של ההבנה , אנטיתזה וסינתזה, תזה: התהלי� של

חיבורי� הללו הוא מייש� את באמצעות ה. האנושית להתמודד ע� מהות האל והשגחתו בעול�
 וכ� ראו האידיאולוגיה שלו בדבר הסינתזה בי� תרבות העול� הנוכרי ובי� ארו� הספרי� היהודי

נראה א� כ� שביאליק : "אנרית ביצירתו השירית של ביאליק'המציי� את הזיקה הבי� ז) 1984(הראל 
שירי� 'הילד התמי� ימצא ב .ייחודי ע� שני סוגי קהל שוני�' דיאלוג'מקיי� בשיריו לילדי� 

' גבוה'והקורא הבוגר ה; ויזדהה את� –' קורא נמו�'כ –השתקפות של עולמו הוא ' ופזמונות לילדי�
ימצא , אחריו' מחפש'חפ� בו ו) עקרונות, נורמות, תכונות(' קאנוני'אשר מכיר כבר את ביאליק ה –

  ."'פני� אחרות'ג� א� ב, אותו כא� ג� כ�
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, היא דינמית ומשתנה בחברה" ליבת הערכי�. "מערכת החינו� לחנ� לערכי�

וזאת בשל היות החברה וערכיה מושפעי� מקבוצות חברתיות שונות ומזרמי� 

יע את חותמ� על החינו� לערכי� בבית אידיאולוגיי� שוני� המבקשי� להטב

כתהלי�  רבי� רואי� את החינו�). 2002, עיר� ומסלובטי(הספר ומחוצה לו 

" אני"בניית מערכת היחסי� שבי� ה: כלומר, של האד�) סוציאליזציה(ברות הִח 

, המטרה ההומניסטית היא לחנ� בני אד� לרגישות. לבי� סביבתו האנושית

המעולה , לדעת רבי�. ע� הזולת באמצעות האמנות לפתיחות וליכולת השתתפות

, לניאדו�כרמי; ב"תשנ, הראל(שבאמנויות המתאימה למטרה זו היא הספרות 

ספרות הילדי� מבקשת לספק צרכי� ). 1979, סמילנסקי; 1979, יניב�ניר; 1983

לעולמות , הצור� לברוח מהמציאות לעולמות אחרי�: ומאוויי� שוני� אצל הילד

את עצמו בעלילה ובמתרחש  הצור� להזדהות ע� הגיבור ולשת� ,של דמיו�

השפעה , מכא� השפעת� החזקה של ספרי� על קוראי� צעירי�. "בסיפור

ביחס לבעיות  אותותיה בעיצוב גישותיה� והשקפותיה� לתת העשויה לעיתי�

  ).17' עמ, 1984, רגב" (ועול� של ערכי�, של אנשי� ועמי�

הרגשיי� , ההתפתחותיי� צורכי הילדהספרות לגיל הר� מותאמת ל

לספרות ). 1996, שביט; 1984, רגב ;1994, גלבוע; 1979, אופק(והחברתיי� 

פתיחות והשתתפות ע� הזולת , הילדי� יכולת לחנ� בני אד� לרגישות

ספרות הילדי� מעצבת ). 1979, סמילנסקי; 1979, יניב�ניר; 1983, לניאדו�כרמי(

הקוראי� הצעירי� ובונה את עול� ערכיה�  את גישותיה� והשקפותיה� של

לפיכ� היא משמשת את ). Gibbs and Early, 1994; 2003, אטלס; 1984, רגב(

ובה בעת ג� לחינוכ� , ומכוונת להעשרת הילדי� ובידור� המחנכי� וההורי�

  ).1980, חדד; 2004, אלמוג(בדר� ההורית החדשה 

מבנה . ערכי�לי חינוכישספרות הילדי� שימשה ועודנה משמשת ככ, מכא�

גומלי� מסוגי� �הדעת של הוראת הספרות מושפע מתהליכי� דינמיי� ומקשרי

וכ� אירועי� , אירועי� בתחו� החברה, שוני� במבנה הדיסציפלינה של הספרות

"�. על המחקר הספרותי ועל הפילוסופיה, המשפיעי� על התרבות" ספרותיי��חו

, מעייני�אורנ�(ומטרותיה הנגזרות  ברוח כל אלה מושפעת ג� הוראת הספרות

  ).1999, יעוז; 2001

 1994, יעוז(ראיית הספרות כמחנכת לערכי� משותפת לחוקרי� רבי� 

, אופק; 1996, שביט; 1988, קרי�; 1991, פיינגולד; 2001, מעייני�אורנ�; 2002,

תכנית "השקפה זו באה לידי ביטוי ג� ב). 1990, כה�; 1985, 1984, רגב;  1979

שהיא תכנית , )1995, לומברד(של משרד החינו� " המסגרת לג� הילדי�

כי שבהנחות היסוד שלה נטע� , הלימודי� הרשמית בחינו� הממלכתי לגיל הר�
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, אנושיי��כלל, מוסריי�, באמצעות הספרות מפני� הילד ערכי� חברתיי�

נקודת "נתפס כגיל בעל חשיבות מיוחדת המהווה " הגיל הר�. "לאומיי� ודתיי�

  .מוסרי�לתחילתו של חינו� ערכי" מוצא

. נתפסה כער� חשוב, כלליי��יהודיי� ואנושיי�, הקניית ערכי� ציוניי�

העורכי� והמחנכי� האמינו . בספרי הלימוד ובמקראותהדברי� באו לידי ביטוי 

המבוגרי� באו . חדשה�מעורה במולדת הישנה, בצור� לעצב דור יהודי חדש

ה� אמנ� נטשו את האמונה . ברוב� הגדול מ� המסגרות האורתודוקסיות בגולה

ה� התייחסו . א� לא שכחו את המורשת התרבותית שגדלו עליה, וקיו� המצוות

, לפי תפיסת�. לאומית�כמערכת תרבותית, א� ג� מתו� הערכה, תאליה בביקור

אי אפשר היה לחנ� את הדור החדש אלא על בסיס ההמשכיות התרבותית 

רק כ� אפשר יהיה לראות בהתחדשות הציונית של הע� בארצו חוליה . היהודית

לחלק� : למונחי� הדתיי� ה� התייחסו בשתי דרכי�. לגיטימית בשרשרת הדורות

לאחרי� ; ייחסו כסמלי� ונתנו לה� פירושי� שהתאימו להשקפה הציוניתה� הת

  ).2002, רגב(ה� התייחסו כחלק מ� המסורת שיש לשמר אותה 

שירי� המשקפי� הווי חיי� , להל� נציג שמונה שירי� שכתב ביאליק לילדי�

נבח� את הערכי� הגלומי� בכל שיר . דתיי� ותרבותיי�, דתי וערכי� יהודיי�

  .האלה ואת תרומת� לחינו� ילדי הג� לתורה ומצוות מהשירי�

  

  בשירי ביאליק לילדי, הגלויי והנסתרי, הערכי הדתיי והתרבותיי
  "ברכת המזו�"ו" קשת" –להתבונ� ולהודות 

  :כותב ביאליק "ספיח"בסיפורו המפורס� 

המראות . בילדותו: אי� אד	 רואה ומשיג אלא פע	 אחת, באמת אמרו

, ה	 ה	 גופי דברי	, כיו	 צאת	 מתחת יד היוצר, עוד	 בבתוליה	ב, הראשוני	

מעי� . א� מהדורותיה	 השניות והפגומות ה� –ואלה שלאחריה	 , עיקר תמצית	

כל מראות : ומבשרי חזיתי זאת. ולא ה	 ממש, רמזי	 קלושי	 לה	, הראשוני	

 לא ניזונו אלא מכוח ראייה –שמי	 ואר� שהייתי מבר� עליה	 בימי חיי 

  ). קעג' עמ, 1923(ראשונה 

חלק משיריו של ביאליק מתאפייני� בעיקר בכוח הראייה והאבחנה , ואכ�

ויש בה� התפעמות ממעשי , לכל רסיס במעשה הבריאה, המיוחד שלה� לדקויות

  ": קשת"בשיר , למשל, כפי שמודגש, בראשית
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�	 ָחֵדלֶ�  , ֲהמ�� ֶ

 	�ֶ�  &ְ� ִנְטֵפי ַהֶ

  עֹוד נ�ְצִצי	 ֵ*י� ָחִציר 

	�  . 0ְַסִ-יר ָוֶלֶ

�	 ִנְפ5ְח4 : 4ְרא4 ָנאָ  

�ֲעֵרי ָרִקיָע ַ  

  4ְכב�ד ֱאלִֹהי	 

  .ַ*ֶקֶ�ת ה�ִפיעַ 

לוהי� המופיע בקשת הוא מחזה מרהיב מלא �הרקיע הנפתחי� וכבוד א מראה

מניפת . לפני הע�' הומזכיר את מת� תורה על הר סיני שבו נגלה כבוד , הוד והדר

וכבוד : "הצבעי� של הקשת מכילה את כל נפלאות הבריאה ואת הבורא עצמו

כמו ג� בשירי� אחרי� , בבחינת ביאליק בשיר זה". אלוהי� בקשת הופיע

�כל שעלינו לעשות . האלוהי� מופיע בכל פרט ופרט בה�, המתארי� טבע ונו

זו תפיסה . ע ולחזות בכבודולשאת עינינו לשערי רקי, הוא רק להיטיב להתבונ�

כספיר "נטפי הגש� הנוצצי� בי� חציר . שיש עמה שיר הלל לבורא תיאוצנטרית

, כשמ� של אבני החוש� של הכה� הגדול, ה� אות� ניצוצות של קדושה" ולש�

צבעה של אב� הלש� הוא  .ערמה של חולי�, המסתתרי� בערמת חציר פשוטה

טיפות הגש� (של אב� הספיר הוא כחול  וצבעה, )חציר פשוט(כתו� בוהק �צהוב

על פי , ועוד. ולכ� נבחרו דווקא שתי אבני� אלו מתו� אבני החוש�, )השמימיות

מדרש (הספיר היא האב� עליה נכתבו לוחות הברית הראשוני� והשניי� , פרשני�

בלתי , אלו ה� קודש וחול). פרק ט, עקב, מדרש תנחומא; פרשה ט, קהלת, רבה

  .ומהווי� יחדיו את הישות האלוהית המשתקפת בכול, ניתני� להפרדה

ביאליק מתאר את הפער שבי� השימוש  "גילוי וכיסוי בלשו�"במאמרו 

לבי� חוסר המודעות של האד� בכל הנוגע למקורות , היומיומי בשפה ובמילותיה

והעלילות שעברו עליה� מיו� , התהו� העמוקה ממנו ה� נובעות, אות� מילי�

מדגיש במאמרו את העומקי� והתהומות שמלווי� כל מילה  ביאליק. לידת�

וכ� את הרבדי� על גבי הרבדי� הקיימי� בשפה עתיקה ומתחדשת כמו , בעברית

דוגמה טובה לצלילה הזו של ביאליק לתהומות השפה היא השיר . העברית

, בשיר קצר אחד הוא מביא בפנינו את הקשת שלאחר המבול בתקופת נח". קשת"

  .וש� של הכה� הגדול ואת שערי הרקיע של תורת הקבלהאת אבני הח

אבל שיש בה , יוצר ביאליק ברכת מזו� אישית משלו" ברכת המזו�"בשיר 

דייסה  –ול� הפשוט והדל ביותר , על המזו� שהעניק לנו' ג� שבח והודיה לה

 –סיומו של השיר הוא סיו� במילי� מתו� עול� התפילה היהודי המוכר . ותפוח
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, חוזרת שלוש פעמי� במהל� השיר" ברו�"המילה ". וא וברו� שמוברו� ה"

ל על הדברי� הקטני� הנעלמי� מעינינו והנתפסי� �ומבטאת את ההודיה לא

שיש בה , המסורתית, ביאליק לוקח את ברכת המזו� הארוכה. כמובני� מאיליה�

 א� ע�, כביכול לגיל הר�, ומצמצ� אותה לברכה פשוטה, הודיות ובקשות רבות

ובעצ� על כל , פרוזאיי�, אפשר להודות ג� על דברי� קטני�: מסר מרכזי ברור

" חל�"אולי אפילו ל, המוסכמת על הכול, אפשר לחרוג מהברכה הארוכה. דבר

להוציא את מילות הקודש , להתאימה בסגנונה לילדי� בגיל הר�, אותה מעט

, "חלב" ,"דיסה"כמו , ולהכניס במקומ� מילי� של חול, בברכה המקורית

אבל לדעת שיש מי שאוהב ומקשיב ג� לברכה פשוטה , "תפוח"ו" קערה"

  :המוקירה דברי� קטני� הניתני� לנו ושאנו מקבלי� אות� בהיסח הדעת

  ָ*ר4ְ� ֵאל

  ֲאֶ�ר ָ*ָרא

  7ְַיָסה ְ*ָחָלב

  , ְמלֹא ַה8ְָעָרה

  4ְלִק;4ַח 

�	 4ּ-5ַחַ ַ.  

  ַ*ֶ=ה , ַ*ֶ=ה

  –? נ�ֶדה ל�

  ָ*ר4ְ� ה4א

  !4ָבר4ְ� ְ�מ�

  "לכבוד שבת", "אמי", "שבת המלכה" –השבת של ביאליק 
א� , שני�ת כאובה הייתה בנפשו של ביאליק אשר חווה את שבר האמונה הדתית

שבתוכה , יחד ע� זאת פעל בעקביות להנחיל לציבור את ערכי המורשת היהודית

. השבת הייתה רק גילוי אחד בשני�ת זו). 2001, אבנרי(תפסה השבת מקו� מרכזי 

י עגנו� מספר שביאליק התוודה בפניו בכאב על מאמציו לעמוד בהחלטתו "ש

א� נגד תחושת זו של ). 297' עמ, 1992, באר" (להניח תפילי� כל יו� ולהתפלל"

הוא הנחיל את ערבי . עמד חזונו לגבי עתידה של היהדות כמורשת וכתרבות אבד�

  ".ספר האגדה"אגדה והלכה יחד ע� רבניצקי ב, ינס מקראוכ, "עונג שבת"

  :להל� נעיי� בשני מכתבי� מתקופות שונות של ביאליק בנושא זה

ע	 . וכל עמלכ	 יהיה לתוהו, אלא תיחרב, ישראל בלי שבת לא תיבנה�אר�

אלה ג	 , שהיא לא רק יסוד קיומו הישראלי, ישראל לא יוותר לעול	 על השבת
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מכתב (להי	 ואי� צל	 אנוש בעול	 �בלי שבת אי� צל	 א. יסוד קיומו האנושי

  ). ג"ו באייר תרצ"של ביאליק לחבר קיבו� גבע מתארי� ט

חוגו את חגי אבותיכ	 והוסיפו עליה	 קצת משלכ	 לפי : עצתי האחת היא

העיקר שתעשו את הכל באמונה ומתו� . כוחכ	 ולפי טעמכ	 ולפי מסיבתכ	

אבותינו לא נמאסו עליה	 . חכמו הרבהואל תת, הרגשה חיה וצור� נפשי

אA על פי שחזרו עליה	 כל ימי חייה	 כמה וכמה פעמי	 , שבתותיה	 ומועדיה	

. חדשה] התעוררות[=ה	 מצאו בה	 כל פע	 טע	 חדש וִאְתער4תא . בנוסח אחד

. מפני שהיתה בה	 לחלוחית וברכת החג שכנה בנפש	? ויודע אתה מפני מה

, סימ� שנפש	 ריקה ותוכ	 חול, חגי	 ובמועדי	אלה שאינ	 מוצאי	 טע	 ב

, פישל – 28.3.1930, מכתב של ביאליק לדוד אומנסקי מגניגר(ולאלה אי� תקנה 

   2).7' עמ, 1937

תו� הזדהות ע� , על רקע מכתבי� אלו נית� להבי� את יחסו של ביאליק לשבת

, השבתיותר מששמרו ישראל את : "אמירתו המפורסמת של מורו ורבו אחד הע�

   ."שמרה השבת אות�

נאמ� לתפיסתו את מערכת ההלכה כביטוי לערכי מוסר ותרבות אוניברסליי� 

א� בשבת ראה ביאליק ביטוי לנשגבות רוח האד� וליכולתו להתעלות רוחנית 

נראה שלדידו השבת היא סמל ומטאפורה ליצירה התרבותית ). א"תשס, מירו�(

  .לנשגב ולמרומ�האנושית בכלל כביטוי לשאיפה האנושית 

אביב ביאליק לא רק נאה דרש �בתל" עונג שבת"בהגותו את ההתכנסויות 

בבית הספר ) 1926(ז "ההתכנסות הראשונה הייתה בשנת תרפ. אלא א� קיי�

א� בשל ריבוי המשתתפי� עברה הפעילות לגימנסיה , "שולמית"למוזיקה 

בניי� זה ). 1929(ט "שנחנ� בשנת תרפ" אוהל ֵ!�"הרצליה ולאחר מכ� לבניי� 

הפגישות . שבו השתתפו מאות משתתפי�" עונג שבת"היה למשכ� הקבוע של 

, ובה� ג� רבני�, חילוני� ודתיי�, כללו הרצאות של מיטב המומחי� והמרצי�

אגדה , � ופרשנות המקרא"תנ: במגוו� נושאי� הקשורי� ליהדות ולאר� ישראל

ג� . משפט עברי וגאוגרפיה, ותקבלה וחסיד, ארכיאולוגיה והיסטוריה, וספרות

שירת ימי : ביאליק עצמו נהג להרצות מדי פע� בפע� בנושאי� הקרובי� ללבו

  

_____________________________________  

  

  

2
יש ): "1926, ספטמבר(ז "באחת משבתות תרפ, שאמר ביאליק לסופר הלל בבליוכ� ראו דברי�  

לא , נבול ניבול –ולא ; ובייחוד בעיני הדור הצעיר, כא� ובכל מקו�, לרומ� את ער� השבת בתוכנו
להקי� חברה או מוסד לש� חיזוק השבת ולקרוא  –יש בדעתי לעשות משהו [...] תהיה לנו תקומה 

 ).7' עמ, 1959, בבלי" (לה עונג שבת
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שהיה , ביאליק. חינו� וסוגיות שעמדו על סדר יומו של היישוב העברי, הביניי�

פיוטי� , הוסי� להתכנסויות שירי שבת, חובב נלהב של מוסיקה וחזנות בפרט

כ� היה עונג שבת . מודרניי� פופולריי� מאות� ימי�מימי הביניי� וכ� שירי� 

לכינוס שמיזג יש� וחדש ושית� את הציבור ביצירה היהודית המתמשכת 

  ).2001, אבנרי(והמתרקמת 

תפיסת עולמו של ביאליק גרסה שחינו� עברי לא יישא פרי ללא יסוד 

, ההמשכיות ע� מסורת ישראל לא רק בתחו� האגדה אלא א� בתחו� ההלכה

על החינו� להיות מבוסס על סמלי� וטקסי� ולא רק ערכי� ורעיונות וש

הידוע א� " שבת המלכה"שני יסודות אלה מוצאי� ביטויי� בשירו . מופשטי�

  ".החמה מראש האילנות נסתלקה"בש� 

שבה " לכה דודי"בשיר זה חוזר ביאליק לתבנית הפיוט בתפילת ליל שבת 

לפי הסדר  –ולאחר מכ� . מופיעות בשירכפי שה� " בואי כלה"מופיעות המילי� 

המושר כאשר חוזרי� מבית " שלו� עליכ� מלאכי השלו�"אזכור הפיוט  –

כבר משמו של השיר נית� להבחי� בחשיבות שייחס ביאליק לאותו רצ� . הכנסת

שמקורו בדברי חכמי� " שבת המלכה"ביאליק בחר בכינוי . ע� מסורת ישראל

היה [=רבי חנינא מעט� : "קיט מספרת, שבתהגמרא במסכת  .בהתייחס� לשבת

] והיה עומד ע� כניסת השבת[=וקאי בפני דמעלי שבתא ] מתעט� בבגדי� נאי�

" בואי כלה בואי כלה"רבי ינאי אמר . ואמר בואו ונצא לקראת שבת מלכתא

פיוט משלו ע� מיזוג של שני �בשיר זה יוצר ביאליק שיר). א"תשס, מירו�(

כאשר הזמ� בשיר מתקבע על ; י� את תפילות ליל שבתהפיוטי� הללו המאפיינ

השעה החמקמקה הזו שבי� החול  –שעה מיוחדת מאוד החוזרת רק אחת לשבוע 

פותח , הבית הראשו�. כאשר החמה מסתלקת מראש האילנות, לבי� הקודש

מקו הגובה של צמרות , כאשר השמש מנמיכה במערב, בשעת כניסת השבת

מתייחסות " *-א� ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַ!ָ*ת ַהַ&ְלָ#ה"י� המיל. לקראת שקיעה, העצי�

שהונהג , בשעת בי� הערביי�, לטקס קבלת שבת הנוהג בשדה או בבית הכנסת

ומאז התפשט ברוב קהילות , י בצפת"על ידי תלמידי האר �16מאז המאה ה

וסוקר את השולח� , הבית השני מסכ� את קבלת שבת ותפילת ערבית. ישראל

לקראת הסעודה הראשונה ואת הנרות שהודלקו על ידי עקרת הבית בטר�  הערו�

: ומאזכר את הלכות שבת, הבית השלישי מהלל ומשבח את השבת האהובה שבת

. והמנהג לשיר בה� זמירות, ללבוש בגדי� נאי� בשבת ולסעוד שלוש סעודות

ובאה שעת " יוצאת"כאשר היא , הבית הרביעי פותח בסופו של יו� השבת

אשר יימשכו כל , ואז מתעוררי� הגעגועי� אל שובה; רדה ממנה בחשכההפ

  :להל� הבית הראשו�. ששת ימי החול עד חזרתה ביו� שישי בי� הערביי�
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  ַהַחָ=ה ֵמרֹא� ָהִאיָלנ�ת ִנְסFְ5ַָקה 

  *ֹא4 ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַ�ָ*ת ַהַ=ְל0ָה

  הַהְ*ר4כָ , ִהֵ;ה ִהיא י�ֶרֶדת ַה8ְד�ָ�ה

  ְוִעָ=H ַמְלGִכי	 ְצָבא ָ�ל�	 4ְמנ4ָחה

  !ַהַ=ְל0ָה, *ִֹאי, *ִֹאי   

  –! ַהַ=ְל0ָה, *ִֹאי, *ִֹאי   

  !ַמְלֲאֵכי ַהIָל�	, ָ�ל�	 ֲעֵליֶכ	

יש בשיר ניסיו� להמשיג ולהמחיש את ": הנה היא יורדת הקדושה הברוכה"

ולגמרי לא פשוט לתפיסה לילדי� מושג רוחני מופשט  –" כניסת השבת"מושג 

עוד ). א"תשס, מירו�(כאילו נית� לחוש את אותה כניסה  –לה� מיועד השיר 

הדובר בשיר . נקודה מעניינת בבית הראשו� היא ההרמוניה בי� האד� והטבע

החמה המסתלקת מצמרות  –מבחי� בכניסת השבת תו� שהוא מתבונ� בבריאה 

יש לפנינו חיבור ואיחוד בי� האד� . וחש בשינוי שמתחולל בה –האילנות 

  .והשבת היא המביאה הרמוניה זו, והטבע

: בהמש� השיר שזורי� ומשובצי� כל הטקסי� והמצוות שנתקנו בשבת

 ש� ערו�("עריכת השולח� מבעוד יו� , ")קיבלנו שבת בתפילה וברננה" )תפילה

כל פינות הבית ("ניקוי הבית וייפ�י- , ")הנרות יאירו("הדלקת נרות , ")השולח�

מצוות אכילת שלוש , ")בגדי חמודות("לבוש מכובד וחגיגי , ")יבהיקו יזהירו

ִ�ְזִמיר�ת �ְתִפ#�ת �ְבָ�ל��  ,ַוֲאַנְחנ� ְנַכְ�ֵדְ� ְ�ִבְגֵדי ֲחמ�ד�ת("סעודות בשבת 

  ").�ִבְמנ�ָחה ַנֵעָמה �ִבְמנ�ָחה ְ�ֵלָמה("ומצוות מנוחה ") ְסע�ד�ת

שני בתיו האחרוני� של השיר ה� : שתי נקודות נוספות בולטות בשיר

לפנינו מצב של ִקרבה בלתי . למעשה דיאלוג ישיר בי� הדובר ובי� השבת

אינטימיות זאת אינה מופיעה עדיי� . אמצעית ואינטימיות בי� האד� ובי� השבת

הנקודה השנייה היא . בבית הראשו� אלא היא תחושה הנבנית בהדרגתיות

שהסיבה לכ� , נראה. שמהשיר נעדרי� כל איסורי המלאכה השוני� של שבת

אינה רק גיל� הר� של הקוראי� אלא ג� גישתו הכללית של ביאליק להלכה 

גישה המדגישה את הטקסי� ובאותה עת מרככת את היסודות . העברית

פניה הזועפות "מה שביאליק כינה במקו� אחר , )תעשה�מצוות לא(המגבילי� 

כאמור חשוב לציי� שלשיר בית רביעי ששיאו ). 1917, ביאליק" (לכהשל הה

  .פרדה מהשבת היוצאת וציפייה לשבת הבאה

הא� לקנות , מתאר ביאליק התלבטות של א� ענייה וצדקת" אמי"בשיר 

מפעמת , בי� החומרי לרוחני, התלבטות בי� קודש לחול. לח� או נרות לשבת

  :הבחירה בנרות מנצחת עד אשר בסופו של דבר, בקרבה של הא�
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  ָהְיָתה ַצ7ֶֶקת ְ�מ4ָרה, ִזְכר�ָנH ִלְבָרָכה, ִאִ=י

  .4ְב&ְלְמנ4ָתH ֲעִנJָה ְמר4ָדה       

7ָה         Kלֹא ֵנר ְולֹא ְסע H4ְבֵביָת.  

�5ֵי ְפר4ט�ת , ַמֲעMֵה ִנLִי	, ָ*ְדָקה 4ָמְצGה ע�דְ–  

  ,ָ-ָסָחה –" ?ֵנר�תֲהֶלֶח	 ִא	 "      

  :4ְבָיָדH ַהNְנ4ָמה ַמMְ&ת ַה8ֶֹד�, ָרָצה ַו5ָָ�ב 

�ֵני ֵנר�ת ַהְ*ָרָכה ְ.  

היכול להתאי� לרמת� ולהבנת� של ילדי� בגיל הר� , עד כא� תחילתו של השיר

חשוב לציי� שבחירת הפועל . ע� תיוו� שפתי נכו� של ההורה או של הגננת

דתית �יש לה ג� כ� משמעות משלה מבחינה רעיונית" לכהה"במקו� " רצה"

" זריזי� מקדימי� למצוות"הריצה של הא� מעידה על צדיקותה בבחינת : וערכית

  ).א, פסחי� ד(

המשכו של השיר מתאי� לתלמידי� בכיתות הגבוהות של בית הספר  

: ה� מבחינת המשלב הלשוני ה� מבחינת התוכ�, היסודי ושל חטיבת הביניי�

הא� פונה בזעקה . מעותיה של הא� זולגות על גבי הנרות ונר אחד כבהד

דמעה , מעשה נס, ולפתע, על שלא קיבל את מנחתה הצנועה' ובתחנוני� לה

סיומו של השיר מזכיר את הסיפור . נוספת שלה מציתה את שלהבת הנר מחדש

, ששמה חומ� במקו� שמ� בפתילות השבת, על בתו של רבי חנינא ב� דוסא

מי שאמר : "בנחמתו של אביה אותה, עשה נסי� דלקו הנרות עד מוצאי השבתומ

ג� כא� הדמעה שכיבתה ). א"ע, תענית כה" (לשמ� שידלוק יאמר לחומ� שידלוק

  . את הנר היא הדמעה שהדליקה אותו מחדש

כי ה� משרי� את , הבחירה בי� הלח� לבי� הנרות נפלה על הדלקת הנרות

הדלקת הנרות היא מוטיב מתפתח ). ו"תשס, אלמוג(אווירת הקודש של השבת 

שלושת . בשיר ועומדת בזיקה למוטיב כוכבי השמי� ולעיניה של הצדקת

מרחיבה ומעצימה את , המוטיבי� קשורי� לאור ושזירת� זה בזה מעמיקה

שבעה : "נרות השבת ה� כוכבי מטה לעומת כוכבי מרו�. משמעות� הסמלית

קידוש השבת של  ".עיניי� –שבעה לו נרות /  וליל שבת אמי, כוכבי� במרו�

האישה על ידי הדלקת נרות הוא הודעה לעול� ומלואו כי השבת ואור> ירדו על 

עמדה השבת "אחרי שנר אחד כבה . הנרות ה� כמו עיניי� לשבת. פני תבל

באותה עת " ?מדוע נקרת את עינה: "ובהמש�, "עיוורת עינה האחת, נכלמת

, אמנ� היא מתפללת. אישה מול הנרות בעיניי� עצומותשכבו הנרות עומדת ה

כאשר הנר , במקביל לנס. אבל תחושת העצב והבכי גורמי� לעיניה להיות כבויות

  ). ש�(פוקחת הא� את עיניה , נדלק
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ריבוי הפעלי� . מתאר ביאליק את ההכנות לשבת של אמו ִלְכב�ד ַ�ָ�תבשיר 

הכנות חול אחרונות לפני קדושת  זריזות של, בשיר יוצר תחושה של בהילות

שג� בו הא� רצה , המוזכר לעיל" לכבוד שבת"כפי שכבר קראנו בשיר , השבת

" שבת יאכל בשבת מי שיש לו בערב"ומדגיש את האמרה הידועה ש, לקנות נרות

  ):א, עבודה זרה ג(

  ִאִ=י ָיְצGה ֶאל ַה4Iק

  ;ִלְקנ�ת ָצְרֵכי Oַָ*ת

Iָבה ִמ� ַהOָ 4קִאִ=י  

  .ְוִא5ָה ָצְרֵכי ַ�ָ*ת

  ?ָמה    –

  ֵ-ר�ת, 7ִָגי	, ָ*Mָר, סֶֹלת"    –

  !" ִלְכב�ד ַ�ָ*ת, ִלְכב�ד ַ�ָ*ת

   

  ִאִ=י ִהQִיָקה ַה5ַ;4ר

  ;ְלָהִכי� ָצְרֵכי ַ�ָ*ת

	�Jִאִ=י ָטְרָחה 0ָל ַה  

  .ְוֵהִכיָנה ָצְרֵכי Oַָ*ת

  ?ֵאי�ְ     –

  ,ָרְקָחה, ָצְלָתה, ִ*Iְָלה, Gְפָתה"    –

  !" ִלְכב�ד ַ�ָ*ת, ִלְכב�ד ַ�ָ*ת

   

  ִאִ=י 0ְִ;ָסה ְיָלֵדיהָ 

  ;ְלַטֲהָר	 ְלַ�ָ*ת

  ִאִ=י ִ-ְ;ָתה ֲחָדֶריהָ 

  ְלַהְכִניס ֶאת ַהIַָ*ת

  ?ֵאי�ְ     –

  ,ֵמְרָקה, ָ�ְטָפה, ָחְפָפה, ָרֲחָצה"    –

  !" ְכב�ד ַ�ָ*תלִ , ִלְכב�ד ַ�ָ*ת

   

  &ָ*א ָהַלְ� ְלֵבית ַה0ְֶנֶסת

  ;ְלַקֵ*ל ְ-ֵני ַהIַָ*ת

  &ָ*א ָ�ב ִמֵ*ית ַה0ְֶנֶסת

  .ְוִכַ*ְדנ4 ֶאת ַהIַָ*ת

  ?ַ*ֶ=ה    –
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  ,ִ*ְזִמיר�ת 4ְבMְִמָחה, ְ*ַמֲאָכל 4ְבִמְ�5ֶה"    –

  !"ִלְכב�ד ַ�ָ*ת, ִלְכב�ד ַ�ָ*ת

וכדי לקבל את פניו , המשתמע מ� השיר הוא שיו� השבת הוא יו� מיוחדהמסר 

ביצוע מטלות אלה מעיד על ). ו"תשס, אלמוג(יש מספר מטלות שצרי� לעשות 

לכבוד שבת הא� טורחת לצאת . תפיסת מהות השבת בעיני הילד הדובר בשיר

" תטורח"בביטוי ". להכי� צרכי שבת"ולקנות מצרכי� בשוק וטורחת כל היו� 

אי� טו� שלילי אלא הוא בא להדגיש את העיסוק הרב מתו� כוונת הלב והרצו� 

את הילדי� לכבוד שבת " מטהרת"הא� ג� . לעשות זאת ובכ� לכבד את השבת

הביטוי מורכב . מנקה וממרקת אות� –את החדרי� " מפנה"על ידי רחצה ו

ית בי� חול במשמעויותיו כי הוא מרמז על השינוי והתחלופה שנעשי� בחדרי הב

למבנה של השיר יש זיקה . והפיכתו של הבית לטהור יותר, לקודש בעזרת הניקיו�

. השיר בנוי כדיאלוג בי� הדובר לבי� עצמו על בסיס שאלות ותשובות: לתכניו

שלושה בתי� מוקדשי� למעשיה של הא� ופותחי� . הוא שואל והוא העונה

בכ� מציג ". אבא"בביטוי  בית אחד מוקדש למעשי האב ופותח; "אמי" בביטוי

כפי שהיה מקובל בעיירה היהודית במזרח , השיר מעי� חלוקת תפקידי� מסורתית

   ).ש�(אירופה וכפי שהכיר אותה ביאליק 

  

  "אליהו הנביא" –שיר דיאלוג 
מציג דיאלוג בי� אליהו הנביא לבי� הילד בנוסח שאלה " אליהו הנביא"השיר 

וכ� הלאה עד , אליהו שואל והילד עונה, לאליהו בבקשה הילד פונה. ותשובה

אליהו הוא דמות מיתולוגית חשובה . מעי� חידה הנפתרת בהדרגה, סו� השיר

הוא נתפס במדרשי� , כמתואר במקרא, מלבד היותו נביא קנאי. במסורת היהודית

הילד מאמי� בכוחו של אליהו . קשישי� וילדי�, עניי� –כמי שעוזר לחלשי� 

לנזקקי� ומבקש עבור כלל ע� ישראל ולא בקשה אישית  לחולל נסי� ולעזור

בוויתור על בקשה אישית תמורת בקשה לאומית מציג הילד מודל של . עבורו

  ":אני"אהבת הע� הקודמת לאהבת ה

  .ְלַהLִיַע &ְבֵני ָגִזית    ,7�ר�ְנִביא 0ָל, ֵאִלJָה4

  ?ָל�ְ �&ְבֵני ָגִזית ָלָ=ה  ִלי ִמIְֵמי א�ר�Gָ;א ְזָרק

  .ִלְבנ�ת ֵ*ית ַהִ=ְדָר�    0ֶֶסA ָרב ְמלֹא ַהNְר�ר

  ?ָל�ְ �ֵ*ית ַהִ=ְדָר� ָלָ=ה  ?ָל�ְ �ְצר�ר ֶ�ל 0ֶֶסA ָלָ=ה

  ִלְתִפFָה ְטה�ָרה    ִלְקנ�ת ס4ס ַוֲעָגָלה

  .4ְלַתְלמ4ד 5�ָרה    ?ָל�ְ �ס4ס ַוֲעָגָלה ָלָ=ה
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בפי הע� מדורי דורות מעלה שורה סקירה קצרה של אגדות אליהו המסופרות 

  .ארוכה של תכונות ומידות אנושיות המזכות את בעליה� בגילוי אליהו

אליהו . מאז ימי אחאב ועד ימינו חוזר ומופיע אליהו בשפע של תפקידי�

המנח� " נבואי"אינו דומה לאליהו ה', המקנא קנאת ה, הזוע�, הקפד�" מקראי"ה

מתגלה לבריות הוא מתגלה " עממי"שאליהו הכל אימת . בעל הפני� המאירות

הגישה הבולטת ביותר המסתמנת בספרות  ).ד"תשס, קרסני(בפני� אחרות 

נוכחותו  –העממית באשר לדמותו של אליהו הנביא היא הגישה המסורתית 

בכל עת שזקוקי� לו מאז , המתמדת של אליהו לצד ע� ישראל והופעתו כגואל

כשיחזור , ו מעיני בני אנוש ועד לאחרית הימי�עלייתו לשמי� בסערה והיעלמות

  . ויופיע

 את תחילת –הנביא אליהו מקפל בדמותו את ההיסטוריה של ע� ישראל 

תו� , הוא מלווה את הע� לאורכה של ההיסטוריה. התגבשותה ואת אחרית הימי�

והוא מגולגל תמיד בדמויות ובצורות שונות , שהוא לובש צורה ופושט צורה

  .תכונותיו המגלמות את

אגוז של ("לוי� קיפניס , נ ביאליק"כדוגמת ח, משוררי� וסופרי� לילדי�

שאפו להדגיש את יסודות האקטואליה , ואחרי�") כוסו של אליהו", "זהב

  .לחנ� את הקוראי� לרגישות חברתית וא� למודעות פוליטית, בספרות הילדי�

היא ג� , ביאליקשל " אליהו הנביא"הופעה דומה להופעתו של אליהו בשיר 

המציגה דמות העוזרת , )1961(שיר ' בעריכת מ" סיפורי פסח לילדי�"הופעתו ב

בקשה  –" הילדה אשר עיניי� כוכבי� לה", ג� אילה. לחלשי� ולעניי� בחברה

 –כדי לחלק� לילדי� עצובי� שלא קיבלו ואי� לה� , אגוזי� רבי�: לה מאליהו

ממד ישראלי של סולידריות חברתית שנוס� לה , מצווה יהודית רווחת וראויה

מאליהו הנביא המופיע בביתה לעת לילה היא אינה מבקשת . וחתירה לשוויו�

   .ומחלקת את האגוזי� לחבריה, לעצמה אלא לטובת הכלל החסר

ברוח הקוד החינוכי בעשורי� הראשוני� לימי המדינה שביקש לקרב את 

יהו הנביא פרק ראוי של הטעימ� ג� אל, ציוני�הילדי� לסל המצוות היהודי

ג� המבשר את בוא " גויס"בכ� . משימה לאומית ראויה המתממשת באר� ישראל

הגאולה למשימה לאומית שתמציתה הציונית נתקיימה דווקא בדמות היהודי 

ושוב אינו יושב ומחכה בגולה לביאת המשיח אלא , החדש הלוקח גורלו לידיו

  ).2008, גרוסמ�(מממש במעשיו את בוא הגאולה 

למ� , אליהו הנביא היה למבשר הגאולה הציונית בעולמ� של הילדי�

כמקובל בספרות הילדי� שבה נוס� אל מיתוס הגאולה היהודית . ראשית הציונות

הורחב מושג הגיבור בעול� ההגדה של , מרכיב של פנטסיה אפשרית בת הזמ�
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ג� הילדי� יחיאל הלפרי� בקש ליצור ולהרחיב את ארסנל ספרי הילדי� ב. פסח

, "אליהו הנביא"ופרס� בשנות העשרי� שיר משחק בש� , העברי באר� ישראל

. שעוטר בציוריו של מאיר גור אריה" ההגנה"בספרו� ילדי� נפלא של הוצאת 

: "... אליהו הנביא היה למבשר מופלא בדמיונו של ילד יהודי שחי בגולה ומבקש

מרכבת רכב אש למפגש על הכרמל ש� תיקחו , קחי אותי לחיפיה, פיה�אניה יפה

, ג� בשיר זה של ביאליק). ש�" (ובאו לציו� גואל וג� נגאל –ע� אליהו הנביא 

מסתמנת המגמה של סיו� הציפייה הפסיבית לגאולה ונקיטת צעדי� פיזיי� של 

סוס ועגלה ונשיאת אבני גזית לבניית בית , הילד מבקש צרור כס�: ממש לקירובה

אבל התחושה , יקומו של בית המדרש לא נזכר בשירמ. מדרש ללימוד תורה

הכללית המתקבלת היא שהילד מבקש לבנות בית מדרש בירושלי� ולא בקהילה 

  .בגולה

שכ� נאסר , מעניינת בחירתו של ביאליק לבנות בית מדרש מאבני גזית דווקא

ִ#י , ה ֶאְתֶה� Eִָזיתלֹא ִתְבנֶ  ְוִא� ִמְזַ*ח ֲאָבִני� CֲַעAֶה ִ<י: "לבנות מאבני� אלו מזבח

ביאליק כאילו תובע כא� את ). כא, שמות כ" (ַחְרְ*ָ� ֵהַנְפCָ ָעֶליָה ַוCְַחְלֶלהָ 

ומשתמש בה� , של אבני הגזית המסותתות שנפסלו לבניית מזבח" עלבונ�"

ביאליק בי�  שוב נע. לתיאור שאיפת בניית בית מדרש על ידי הילד הדובר בשיר

תו� ידיעה , ")לתפילה טהורה("לבי� טוהר ") ותחללה("חילול בי� , איסור להיתר

הוא בוחר . תו� הרהור וערעור, ברורה ועמוקה של מקורות תרבותיי� יהודיי�

הרי : "ישאל את עצמו, יעצור לרגע, כדי שהקורא ישי� לב" אבני גזית"במכוו� ב

ות בית לבנ: "ומייד לאחר מכ� תשובת הילד, "?נאסר השימוש בה� לבניית מזבח

  ".מדרש

  

  "רועת הכוכבי"ו" שיר ערש" –שירי הערש של ביאליק 
מעמיד בשני קטבי� מנוגדי� זה מול זה שוב את הקודש ואת " ִ�יר ֶעֶר%"השיר 

הגדי . שאותו מסמל הילד, מול הרוחני, שאותו מסמל הגדי, את הגשמי, החול

, דל ויביא הלכותהב� יג; תמרי� וחרובי�, שקדי�, הול� לסחור ויביא צימוקי�

בסו� השיר מתגלית ההעדפה של הא� לחינוכו הרוחני . פסוקי� ומעשי� טובי�

  :של הילד ומת� שכרו א� ידבק בקודש במקו� בחול

  5ַַחת ֶעֶרM ְ*ִני ָהָר�ְ 

  .Iֶ0ֶַלג ָז�ְ , ע�ֵמד ְ�ִדי

  ,ַהְ�ִדי ָהַלְ� ִלְמק�	 ְסח�ָרה

  ;4ְבִני ִיְגֶלה ִלְמק�	 5�ָרה
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  ,ַהְ�ִדי ָיִביא ְ�ֵקִדי	 ְוִצ=4ִקי	

  ;4ְבִני ָיִביא ֲהָלכ�ת 4ְפס4ִקי	

  ,ַהְ�ִדי ָיִביא 5ְָמִרי	 ַוֲחר�ִבי	

  .4ְבִני ָיִביא ַמֲעMִי	 ט�ִבי	

   

   –ט�ִבי	 4ְמת4ִקי	 ֲחר�ִבי	 ְוִצ=4ִקי	 

  ;7ְִבֵרי 5�ָרה ֵמֶה	 ְמת4ִקי	

	Jָ0ַ ָרה�7ְִבֵרי 5 	8ִי Kֲעמ,  

  ;7ְִבֵרי 5�ָרה ִמָ-ז ְיָקִרי	

  .ֶיְח0ַ	 ְ*ִני ְוִיְכ5ֹב ְסָפִרי	

  ִיְג7ַל ְ�מ� ְוַיֲאִריְ� ָיִמי	

  .ְוִיְהֶיה ְיה4ִדי 0ֵָ�ר ְוָתִמי	

: הידוע יותר בש�(השיר . �1904ויצא לאור ב" דור התחייה"השיר נכתב בתקופת 

צימוקי� : "שיר ערש עממי ביידיש הנקרא הוא תרגו� של") תחת ערש בני הר�"

השיר הזה הוא אחד משלושת השירי� הנפוצי� ביותר , לטענת דב נוי". ושקדי�

, רז(ולעברית הוא תורג� על ידי מספר משוררי� , יש לו עשרות גרסאות, ביידיש

על גדי לב� כשלג , המנענעת את העריסה, בשיר של ביאליק מספרת הא�). 1984

היא מביעה את משאלתה שהגדי יביא לה� . ערש בנה הר� ז� הנמצא תחת

  .ובנה יהיה גדול בתורה ויהודי כשר ותמי�, תמרי� וחרובי�, צימוקי� ושקדי�

בגרמניה בימי . הושפע משיר ערש גרמני" צימוקי� ושקדי�"השיר ביידיש 

�בשיר . כקמיע לעריסת התינוק) ציֶגַליי�(זהב �הביניי� היה נהוג להכניס רע

�ומתחתיו מצויה , הזהב בגג�הערש הגרמני מסופר על ציפור שבנתה ק� על רע

, יש הקבלה בי� הגוזל הנמצא למעלה ובי� התינוק המצוי למטה .עריסת התינוק

נשאר רק , במעבר ליידיש, נראה שבמרוצת הדורות. והא� שרה לשניה�

�יידיש בחלק מ� הגרסאות ב .גדי" = ציגעלה"הפ� ל" ציגליי�"וה, הזהב�רע

את המעבר ). 1986, גפ�(או לגדי צח , שהפ� אחר כ� לגדי לב�, מדובר בגדי זהב

בי� שיר החול הגרמני למעי� שיר קודש יהודי מבצע שוב ביאליק בתנועתיות 

א� הסמלי� היהודיי� בשירי� . כפי שראינו בשירי� הקודמי�, המעגלית שלו

ה הוא מתמקד בסמל הגדי בשיר ז, אבני חוש�, אבני גזית, הקודמי� היו נרות

וכ� במספר מקורות , "חד גדיא"כמו בהגדה של פסח ב, כסמלה תרבות היהודית

ל� נא אל הצא� וקח לי מש� שני גדיי עזי� " רבקה מבקשת מיעקב: מקראיי�

רבקה משתמשת בגדי ; )ט, בראשית כז" (טובי� ואעשה אות� מטעמי� לאבי�

עקב יירש את האר� ואת ברכת כדי שי, "ת��איש"התמי� וביעקב המתואר כ
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ויעקב , אחי יוס� טובלי� את כתונת הפסי� של יוס� בד� של שעיר עזי�; יצחק

 �יהודה לתמר גדי ; )לג, לז, ש�(מסיק מ� הכותונת הטבולה בד� שיוס� נטר

היא . תמר מבקשת מיהודה ייבו�). יז, לח, ש�" (אנכי אשלח גדי עזי�: "עזי�

א� יהודה חושש למלא את בקשתה , ר אלמנה לנצחולא להישא, רוצה ללדת יורש

יהודה בא . לכ� היא מערימה עליו ומתחפשת לזונה, פ� ימות ג� בנו השלישי

הצאצא של . תמר הרה ונולד לה� ב�. ומבטיח לה גדי תמורת היחסי� הללו, אליה

  .זיווג זה הוא דוד המל� שמזרעו יבוא המשיח

" ר זאב ע� כבש ונמר ע� גדי ירב�וג: "הגדי נקשר ג� לתיאור אחרית הימי�

במציאות של ימות המשיח הגדי יפסיק להיות הקרב� והטר� ). ו, ישעיהו יא(

שג� הוא סמלו של ע� ישראל , יחסי שלו� ואחווה ישררו בי� הגדי והכבש. הקל

  . לבי� הנמר והזאב 3,)ה, תולדות, מדרש תנחומא(

. הגדי ז� כשלג. בטוהרהיהודית הנוספת של הגדי היא �הסמליות התרבותית

  ).2011, פוגל(השלג הלב� מסמל את נשמת הילד הקט� הזכה והטהורה 

בחרובי� ובתמרי� מסמל את , בשקדי�, הגדי שנסע לסחור בצימוקי�

כי את הפרות היבשי� הביאו מאר� ישראל וה� , הכמיהה לגאולה באר� האבות

היהודייה שבנה לא יש בשיר ביטוי לתקוותה של הא� , מצד אחד. סימלו אותה

ושיוכל ללמוד ) כפי שכנראה עושי� הוריו(יצטר� לבזבז את ימיו בענייני פרנסה 

באמצעות הגדי מביעי� את הגעגועי� לציו� האר� המובטחת , מצד שני. תורה

  ).1984, רז(

בשירי ערש רבי� מביעה הא� את מצוקותיה ואת פחדיה ביחס לר� הנולד 

השימוש בתארי� . וקות הא� ביטוי במישור הגלויא� בשיר זה אי� למצ. ולעתידו

ובפעלי� הנוגעי� ) יקרי�, עמוקי�, מתוקי�, טובי�, ז�, ר�(אמוטיביי� חיוביי� 

מאפשר לא לעסוק בהווה ולהדחיק את ) יהיה,יארי�, יגדל, יכתוב, יחכ�(לעתיד 

היא : הא� מעוצבת בהתא� לדימויה האידאלי). 2011, פוגל(כל הפחדי� 

, יחד ע� זאת. מקווה רק לטוב ורואה את האור בקצה המנהרה, רגיעהמ, מנחמת

ובזכותו יגדל ג� , בתפיסה שלה הילד הוא כמו משיח גואל שיביא את האור

המשאלה הגלויה של הא� מבטאת את האידאל של החברה היהודית  .שמ�

  ).ש�(לשמירת מצוות ולגעגועי� לציו� , לחיי� רוחניי�, הנקשר לאוריינות

  

_____________________________________  

  

  

3
  .ג"תרצ ,ביאליק –" בי� שבעי� זאבי�"וכ� ראו בשירו  
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, כמעי� קמיע, היושב מתחת לעריסת התינוק, הגדי, משאלת הא� על פי

היא אינה רוצה שבנה יהיה סוחר . ימשי� ללוות את הב� ג� בחייו הבוגרי�

, במקו� הב�, הגדי. יהיה סופר ויישאר תמי�, ממולח אלא שיעסוק בעול� הרוח

אר�  ויביא את ריחה של, כמו היהודי הנודד, יל� ממקו� למקו� לסחור בסחורתו

  . ישראל וברכתה לב� הלומד תורה

א� בעוד . הגדי מוכנס לחדרו של התינוק וממשי� ללוות את הב� בבחרותו

בפולקלור האירופי נקשר . הגדי בשיר אינו הופ� לתיש, הב� יגדל ויהפו� לבחור

�לכ� , )Alison, 1995(לכוחות הדמוניי� ולממלכת הרשע , התיש לתחו� הכישו

והיא משאירה , א� מאחלת לבנה תהיה קשורה אליולא סביר שהמשאלה שה

במקביל לגדי , היא מצפה שבנה יישאר תמי� כל חייו. אותו כגדי צעיר לנצח

  .ולא נהפ� לתיש, שנשאר בתומתו

את מצבו של הע� היהודי ואת , צא� קדושי�, מסמל הגדי" התחייה"בדור 

מתחת באמצעות ההכנסה של הגדי . הדימוי העצמי של החברה היהודית

נבנה הדימוי של הקרב� , והליכתו במקביל לב� שיגדל, לעריסתו של התינוק

נקשר סמל הגדי לעמדת הנרדפות ולחוויית הקרב� , יחד ע� זאת. בחברה היהודית

יש לציי� שמודל של קרב� הנרד� על ידי הסביבה התאי� לעמדת . היהודית

" התחייה"ית בדור שמחוללי התנועה הלאומית היהוד, המוצא של האתוס הציוני

  ).2011, פוגל(השתמשו בו לקידו� מטרותיה� 

השיר מדגיש ג� את הגישה החינוכית הפעילה ביהדות המוצאת את ביטויה 

ראשיתה בבית ). ה"תשנ, גרוסברגר(ביראת שמי� ובמצוות תלמוד תורה לבני� 

שכ� התורה מצווה אותנו ללמד , ההורי� והשלמתה והרחבתה במסגרת החינוכית

בשבת� בבית� , ושננת� לבני� ודברת ב�: "נינו תורה בכל הזדמנות ובכל מצבלב

  ). ז, דברי� ו(ובלכת� בדר� ובשכב� ובקומ� 

שהיא מעי� רועת , המתחיל בתיאור הלבנה, "ר�ַעת ַה)�ָכִבי'"ג� שיר הערש 

נוס� בילד ביטחו� אמוני ודתי של שמירה בלילה מפני חלומות רעי� על , כוכבי�

אל : "המילי� בשיר לקוחות מתו� קריאת שמע של לפני השינה. לא� טובידי מ

השיר מתחיל בתיאור שמירת הלבנה על ". יבהלוני חלומות והרהורי� רעי�

תיאור שאי� עמו כדי להשקיט את הילד החושש להירד� ולהיפרד . כוכביה

כ� על . עולמ� של מלאכי�, ולשקוע בעול� השינה, עול� החולי�, מעול� הער�ת

ולבסו� תגבור שמירה וביטחו� של מעבר לממד , "על יד� אמא"באה ההבטחה 

מלא� טוב יפרוש עלי� : "מעי� כניסה לעול� דמיונו של הילד, לא ראליסטי

יוצר , שיש בו מעי� הזחות של שורות פנימה, ג� הפ� הצורני של השיר". כנפיו
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יכה ולהתגבר על מעי� דר� פתלתלה שעל הילד לעבור כדי לעבור מעי� מסע חנ

   4:פחדיו

  ַהFְָבָנה 5ְִ�מֹר

  .ַעל 0�ָכֶביהָ 

  0ְר�ֶעה ַעל ֶעְדר�

  .ְ*ַעִי� ְ-ק4ָחה  

  ,ֶאְפר�ִחי, ְיַש�

  ,ַעל ָיְדָ� ִאָ=א

  ֵליל ָ�ל�	 ְל�ָ 

�ַנת ְמנ4ָחה  ְ4.  

Mֹב ִיְפר�ט �ְGַמְל  

  ָעֶליָ� 0ְָנָפיו

  ַוֲחל�מ�ת ָרִעי	

  .&ל ְיַבֲהל�4ָ   

  סיכו
הכתיבה השירית של ביאליק איוותה להביע בשפה ששימשה מאות בשני� 

לעסוק בנושאי� שבה� עסקו גדולי , כלשו� קודש תכני� מודרניי� וחילוניי�

ולאייר את אורח החיי� היהודי כלאו� וכדר� חייו של , משוררי תבל בתקופתו

  ). 2015, רוזנטל(האד� היחיד 

, שירתו נועזת ורבת עצמה". המשורר הלאומי"ביאליק לתואר זכה  בצדק

אול� היא קשורה . והיא עומדת לצד שירת� של משוררי� מודרניי� גדולי�

במערכות הדימויי� . למקצבי� שלה ולצליליה, בחבל טבורה למקורות העברית

הפיוט , לשו� הנבואה, וההקשרי� השוני� שלה נוכחי� ומהדהדי� המקרא

והעברית שבהגות� של הפוסקי� הגדולי� , לשו� חכמי�, המשנה לשו�, וההלל

העברית שארג ביאליק למע� היהודי החדש היא מעשה תשב� . מימי הביניי�

, זו עברית הזרועה חידושי� לשוניי� שנדמי� כשאובי� מ� המקורות. מחוכ�

  .וצירופי מילי� השאולי� מ� המקורות ונדמי� כעברית בת ימינו

  

_____________________________________  

  

  

4
על בחירתו של ביאליק בהזדהות ע� דמות הא� בכתיבת שירי הערש שלו לילדי� ראו בהרחבה  

  .ו"תשע, דורי –במאמרי 
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וזוהו מסרי� ערכיי� בשמונה מתו� שיריו של ביאליק  במאמר זה נבחנו

, דיבור ישיר, אסוציאציות, סמלי� –לילדי� בממד המילולי של הטקסט השירי 

כ� נבחנו דרכי עיצוב הטקסט . חזרות תבניתיות והדגשה של ערכי� בסיו� השיר

היסודות הצורניי� והמילוליי� . מבנה השיר ואמצעי� אמנותיי�, דרכי דיבור –

הבליטו והדגישו את הער� הדתי הנגלה והנסתר בכל שיר ואת המעברי� , ידמוק

  . החדי� והרכי� בי� קודש לחול
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