
חיים  נחמן  ביאליק
(1873-1934)

מבוא לדמותו וליצירתו
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...  בשירתו ואפילו דרך שירי הילדים העביר מסרים שלא משתמעים לשני פנים, בסיפוריו, והן במרומז במחזותיו, כי ביאליק העביר את מסריו הן בצורה מפורשת במסותיו,מעניין לציין 

.א"מאוניברסיטת ת. הולצמןאבנר ' ושל פרופ. זיוה שמיר'  להעשרה ולהרחבה מומלץ לעיין במחקריהם של פרופ

,מורה,מחזאי,עיתונאי,סופר,משורר.העבריםהיוצריםלגדולהיוםעדנחשבביאליק.נ.ח

.המודרניתהיהודיתהתרבותעלרבותשהשפיעעורךומתרגם

רגשותבנושא,הטבעבנושאי,אישייםבנושאים,למבוגריםגם,לילדיםגםכתב

.לאומייםאירועיםעלבשיריווהגיבכללייםבנושאיםשיריםכתב,(ויתמותאהבה,עצב,בדידות)

.האגדהספרבכינוסרבניצקי,חברועםפעולהשיתףוכןמילוןחיברבנוסף

אלא גם בזכות תגובתו השירית לאירועים בעלי חשיבות לאומית, לא רק בזכות איכותה של שירתו" המשורר הלאומי"זכה לתואר 
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לא הצליח בעסקיו ולו ולאימו של ביאליק  , אביו שבא ממשפחה מלומדת(. וולוניה)יטומיר'זליד ראדיבכפר 1873ביאליק נולד בשנת 

.  שניהם התאלמנו בנישואיהם הקודמים. היו אלה נישואים שניים

למרות מצבה הכלכלי הקשה של משפחתו כמה משיריו הטובים ביותר של ביאליק מזכירים ומשבחים את תקופת ילדותו בה הסתובב  

.  שירים אחרים מתארים בדידות והזנחה מצד הוריו, ולעומתם. לבדו בטבע

(.ואמועם תקופה זו וכתב על מות אביו " התפייס"רק בשנותיו האחרונות )

".   ברמן"בחיפוש אחר פרנסה ואביו עבד שם כיטומיר'לזבגיל שש עברו הוריו 

.  האלמנה חסרת הכל שלחה אותו לסבו שהיה מלא כוונות טובותואמומת אביו , 1880-ב, זמן קצר לאחר מכן

.  במשך עשר שנים גדל והתחנך הנער המחונן והשובב בידי סבו הזקן והקפדן

.תקופה זו השפיעה רבות והיוותה קו ראשוני ומעצב לכישרונו

"העבריים"מסדרת ( דקות56" )מלך היהודים"קישור לסרט 

סרטו של יאיר קידר המציג באופן מקיף את דמותו של חיים נחמן ביאליק
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https://www.youtube.com/watch?v=RpXdmisYRAI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2GRvHOGj8VOJoD4_6iCfC2-dYUV7SMB15q7BIt9HvP_7ZlJ2_K2NBG6qE


ביאליק.הרוחמדעילימודילצדהתלמודבלימודלהמשיךיוכלהוא"וולוזין"שבישיבתאותוששכנעהעיתונאיתכתבהשקראלאחר

לימודיאתלעזובאםהתלבטויותיו.השכלהבלימודיגםהתענייןוהואלוהספיקלאזהאבל.שםללמודלולהרשותסבואתשכנע

."לבדי"בשירנרמזיםנוספיםמקצועותוללמודהקפדנייםהדת

עוד בזמן שהיה בישיבה הצטרף ביאליק לאגודת סטודנטים אורתודוכסית ציונית סודית . הוא קרא שירה רוסית וספרות אירופאית

.  מטרתה הייתה לשלב לאומיות והשכלה יהודית עם קשר חזק למסורת". נצח ישראל" בשם

.לרוחניות וציונותאחד העםבתקופה זו ביאליק היה מושפע מגישתו של 

.  מרכז התרבות היהודית החדשה בדרום רוסיה, אודסהלביאליק עזב את הישיבה ועבר 1891בקיץ של שנת 

.שהתקבל בברכה בידי המבקרים, שיר המביע געגועים לציון"אל הציפור"שם פרסם את  שירו הראשון 

לאשהאוורבוךנשא  ביאליק את מניה 1893-ב
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".המשורר של התחייה הלאומית"כאשר יצא ספר שיריו הראשון הוא כונה 1901בשנת 

.שזעזעו את כל העולם התרבותי נשלח מתוקף תפקידו כעיתונאי לראיין את הניצולים" פרעות קישינב"לאחר 1903בשנת 

.  שבו הוא קרא לשמיים להוציא לאור את הצדק באופן מידי"על השחיטה"עוד בטרם הגיע למקום כתב את השיר 

בה הוא גינה בחריפות את כניעתם העלובה של האנשים  ( 1904)"בעיר ההריגה"לאחר חקירה מקיפה של הפרעות הוא כתב את הפואמה 

".השיטה פרחה והשוחט שחט, השמש זרחה": והביע מרירות על חוסר הצדק ואדישותו של הטבע, לטבח

.  עד סוף ימיו"( גורו"מעין )שם הוא עבד והיה דמות ציבורית נערצת . אביב ברחוב שקרוי על שמו-עלה לארץ והתגורר בתל1924-ב

ארונו הושב  . לשם הוא נסע על מנת לקבל טיפול רפואי( 61בגיל )1934ביאליק נפטר בווינה בשנת 

איש שליוו אותו מביתו ברחוב הנקרא על שמו עד בית 60000-100000לארץ והשתתפו בהלווייתו 

.א"בתטרומפלדורהעלמין ברחוב 
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והמשך בשירים  " אל הציפור"החל משירו הראשון . ביאליק הוא אחד המשוררים ששיריו מולחנים ביותר בזמר העברי

מנהג חדש בא  ", "יש לי גן", "בין נהר פרת ונהר חידקל", "היא יושבה לחלון", "קומי צאי", "הכניסיני תחת כנפך"כמו 

...  ועוד" לא ביום ולא בלילה", "?מי יצילנו מרעב–שיר העבודה ולמלאכה ", "למדינה

(:  קישור)שלו הולחנו שירי הילדים גם חלק גדול מ

קיימים יסודות אוטוביוגרפיים מובהקים  , "לא זכיתי באור מן ההפקר", "לבדי", "הכניסיני תחת כנפך"בשירים אותם נלמד 

לבין  ( כותב השיר)המשוררבין דמות , כמעט מלאה, גם בסכומי השירים יש הקבלה, לכן(. פרטים מחייו האישיים של ביאליק)

1903" פרעות קישינב"המגיב על  אירוע לאומי " על השחיטה"בנוסף נלמד את השיר (. הדמות שמדברת בשיר)הדוברדמות 
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https://www.youtube.com/watch?v=mMlVZeJAkk0


.חייוכלזהבתחוםבעיסוקוהתמידין'וולוזבישיבתעודהעבריתהשפהלחידושבפעולותהחלביאליק

,מענק,מצלמה,פקח,גחלילית,תגובה,מטוס:כמובשפהנקלטומהןרבותאשרמיליםלחידושיבוועדותשותףהיההוא

.המקורותמןמילים100לכ־חדשהמשמעותוהעניק,מילים300-מיותרחידשהוא.ועודיצוא,יבוא,פריון

באמצעותחדשותמיליםליצירתהתנגדהוא.חדשהמילההמצאתפניעלהשפהשלקדומיםמרבדיםקיימותמיליםלנצלהעדיףביאליק

.וסופגנייהעגבנייה,מטרייהיהודהבןשלחידושיובמקום"אספוג"ו"עגבנית","סוכך"הציע,למשל,כך."יון"או"יה"הסיומתהוספת

מילון לחידוש השפה העברית 

כינס  : "י עגנון בדברי ההספד שלו לביאליק"כותב ש, "אין לכם כל מקצוע שבתורה שביאליק לא עשה בו"

והוסיף על לשוננו  )...( את האגדה ופירש סדר של משניות וסידר את שירי רבותינו המשוררים הראשונים 

"  אוצר טוב וחישל את הלשון ונתן לנו פה

(.  83' עמ, 2002אביב -ירושלים ותל, שוקן, מסוד חכמים, "ן ביאליק"על ח", י עגנון"ש)

יהודה ולמיתוס שנוצר  -עגנון תמך בדרכו של ביאליק בחישול הלשון העברית ובהעשרתה בניגוד לדרכו של אליעזר בן. י.ש

:בדברי ההספד שלו לביאליק כתב-" מחיה הלשון"סביבו כ
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" אנטומיה של עלילה ועלבון שווא": ביאליק ועדות המזרחקישור לכתבהעל יחסו למזרחים עלילת השווא 

(30.12.2003י שמואל אבינרי "ע" הארץ"פורסמה ב)

לייבאריהשלאמירהבעיוותשמקורה,הספרדיםנגדהתבטאכאילושוואעלילתבחייועודהעיבהביאליקשלהציבוריתדמותועל

שיוחס,המעוותהציטוטאך',לפרענקיםדומיםהםהלא,הערביםאתלשנואאפשראיך'כיסמיאטיצקיאמר,במקור..סמיאטיצקי

.'לפרענקיםדומיםשהםעלהערביםאתשונאאני'היה,לסמיאטיצקיולאלביאליק

מלוויווכל,כמאובןקומתובמלואנעמדביאליק":צדוקיוסף,למשל,שהעידכפי,אליויוחסושהדבריםכששמעהזדעזעעצמוביאליק

:האלהכדבריםליאמררועדובקול,יותראליולהתקרבביקשני,הנסעריםהאנשיםאתהרגיעביאליק...החצופהמשאלתינדהמו

נוראהעלילהאין:אומרזאתורק.נפשע-כהומוראובזדוןמופציםהםאםיודעואיני,מעיקרםפסוליםשהשמעתהדברים,בני,שמע'

."חוטאיםכשהםעמועלירחםוהשם,מזו

ביטויהאתמצאהאףוהיא,דיוקנועםלירות10בןכסףשטרלמחזורנכנסכאשרציבוריפולמוסהתעוררזומעלילהכתוצאה

.סוכריויוסיגלסנחמיאסאיתן,אוזקוביכגוןוסופריםמשורריםשלבכתביהםביאליקלדמותבאזכורים
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https://www.haaretz.co.il/misc/1.934678


(דקות13)על ביאליק " חדשות מהעבר"לתכניתקישור 

( דקות56)" מלך היהודים"קישור לסרט 

"העבריים"מסדרת 

סרטו של יאיר קידר המציג באופן מקיף את דמותו של חיים נחמן ביאליק

(דקות28)1924-1934א  "ביאליק בת"לתכניתקישור 
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https://www.youtube.com/watch?v=o-qBDupo9XQ
https://www.youtube.com/watch?v=RpXdmisYRAI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2GRvHOGj8VOJoD4_6iCfC2-dYUV7SMB15q7BIt9HvP_7ZlJ2_K2NBG6qE
https://www.youtube.com/watch?v=fU6swjDIlhk

