
לא ביום ולא בלילה
חיים נחמן ביאליק

 המצגת נערכה ע"י שירי אופיר
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



ה ֹלא  יְלָּ –ַבּיֹום וְֹלא ַבלָּ

ה, ֶחֶרׁש ֵאֵצא ִלי ;ֲאַטּיְלָּ

ה  ר וְֹלא ַבִבְקעָּ הָּ –ֹלא בָּ

ה  הִׁשטָּ העֹוְמדָּ ם ַעִתיקָּ .ׁשָּ

ה ִחידֹות ה ּפֹוְתרָּ וְַהִשטָּ

ה ִהיא ֲעִתידֹות .ּוַמִגידָּ



ה ֶאְׁשַאל ָאנִי-ֶאת :ַהִשטָּ

נִי ?ִמי וִָּמי יְִהי ֲחתָּ

ה , ּוֵמַאיִן יָּבֹא –ִׁשטָּ

אֲהִמּפֹוִלין ?ִאם ִמִליטָּ

,יֲַעבֹר ְׁשִבילֹוַהְבֶמְרכָּבָּה

?ִאם ְבַמְקלֹו ּוְבַתְרִמילֹו

:ּיִָּביא ִלי ִׁשלּוִמים-ּוַמה

?ַאְלגִֻּמיםֲחרּוזֵי ְפנִינִים ִאם 

ֳארֹו-ּוַמה חֹר-ַצח ִאם: תָּ ?ׁשָּ

ן הּוא ִאם חּור-ַאְלמָּ ?עֹודֹו בָּ



א זֵָּקן ה טֹובָּה, ֶׁשמָּ ,ִׁשטָּ

.ָאז ֹלא אֶֹבה, ָאז ֹלא ֶאְׁשַמע

–ֲהִמיֵתנִי : אַֹמר ְלָאִבי

!ִתְתנֵנִיּוְביַד זֵָּקן ַאל 

ֵקן יו ֶאּפֹל וְֶאשָּ :ְלַרְגלָּ

!ַאְך ֹלא זֵָּקן, ַאְך ֹלא זֵָּקן



נושא השיר

מוכר ומקובל בקהילות היהודיות של מזרח אירופה במאה  זה חושף עניין השיר 

.  והוא עניין השידוך, בקהילות חרדיות היום וגם בקהילות שונות אחרות, הקודמת

החלום של כל נערה המגיעה לפרקה הוא להינשא אך חלומה הוא להינשא לבחור 

. תלמיד חכם ובעל מראה טוב, צעיר

בסיטואציה הזו שהיו לנערות החששות וסערת הרגשות , השיר מעלה את הפחדים

. דמותו של אביהןשבה הן יודעות שמימוש החלום שלהן אינו נתון בידיהן אלא בידי 



יסוד האגדה בשיר

הַבּיֹום וְֹלא לא " יְלָּ לא בזמן קונקרטי ידוע אלא בזמן ששייך לתחום  משמע -"ַבלָּ

. בלתי מוגדר

משפט זה מראה כי לפנינו  . שאין בה הגדרה לזמןלמעשה אגדה כלל קשור בדרך 

.זמןכלומר יכולה להתרחש בכל . זמנית-סיטואציה שהיא על

ר וְֹלא ֹלא " הָּ הבָּ ְקעָּ .אלא יכול להיות בכל מקום, שגם המקום לא ידועמשמע -"ַבבִּ

אין לה מרגוע לא ביום -שמדובר בסערת הנפש של הדוברתכנראה -פירוש נוסף

.ושלווהמנוחה מוצאת ולא בלילה ובכל מקום אינה 



ה " טָּ השִּ העֹוְמדָּ יקָּ ם ַעתִּ .שָּ

ה וְ  טָּ ידֹותַהִִּּׁ ה חִּ ּפֹוְתרָּ

ידֹות יא ֲעתִּ ה הִּ ידָּ ."ּוַמגִּ

.הכפרשל ידוענית כמו –זקנה שכבר יודעת הכל אישה עץ השיטה הוא כמו 

.  לאורך זמן מסמלת את העובדה שכבר ראתה בחייה הרבה עמידתה 

דיבור אל עץ מראה על מצוקה נפשית גדולה של  .ידע רביש לה, לה ניסיון חיים רביש 

כנראה היא יתומה מאם או שאינה מעזה לצאת כנגד . היא יכולה לדבר רק עם העץ. הנערה

מצד אחד הנערה רוצה כבר לצאת מבית הוריה ולהיות  . אביה שמייעד לה חתן לא ידוע

.מצד שני היא חוששת את מי ייעד לה אביה, בזכות עצמהאשה



ֳארֹו-ַמה" ם: תָּ חֹר-ַצח אִּ ?  יהיה שחור או האם בהיר –האם יהיה צח -"?שָּ

אולי היה ידוע כעבד אצל  , לאדם לא ידוע19לכהה עור שנחשב שסוף המאה ההכוונה 

(.שהיו מעטים מאד)אנשים עשירים מאד 

ן " םַאְלמָּ חּור-הּוא אִּ הרבה נשים מתו  . שאלה מאד חשובה באותם זמנים–"? עֹודֹו בָּ

ואז נשארו הגברים אלמנים ומבוגרים מטופלים בבית לנהל וילדים  . באותה תקופה בלידה

. לאלמן מבוגרלהינשא זה היה חשש גדול מאד של נערה . שכבר נולדו



ה ילֹוַהְבֶמְרכָּבָּ ,יֲַעבֹר ְשבִּ

ילֹו ם ְבַמְקלֹו ּוְבַתְרמִּ ?אִּ

יהיה במצב כלכלי טוב  החתןהאם 

או יהיה נווד שאין  , ותהיה לו מרכבה

לא כסף ואפשרות לתת לנערה חיים  

.טובים

ים-ּוַמה לּומִּ י שִּ יא לִּ :ּיָּבִּ

ם  יֲחרּוֵזי ְפנִּינִּים אִּ מִּ ?םַאְלגֻּ

אם יביא  ? החתןיביא " מתנה"איזה 

,  מצויןמחרוזת פנינים הוא במצב כלכלי 

הריאלגומיםאבל אם יביא מחרוזת 

.הכלכלי לא טובמצבו ש

סוג של עץ, הם חומרי בנייןאלגומים

(.11פסוק , פרק ט, הימים בדברי )



ה , יָּבֹאּוֵמַאיִּן  טָּ –שִּ
ין ּפֹולִּ אֲהמִּ יטָּ לִּ ם מִּ ?אִּ

.18-שהיו ידועים בקרב היהודים במאה ה, שאלה זו מייצגת שני זרמים מנוגדים ביהדות

. הרי הוא שייך לעולם יהדות מודרנית–אם החתן יבוא מפולין

. ותקוותה לגאולה וישועה, שיש בה רוח חיים ושמחהיהדות 

היהודים בליטא  . הרי הוא שייך לזרם השייך ליהדות החרדית–החתן יבוא מליטאאם 

.אלוהיםאהבה ויראה של , היה לימוד תורהעניינם יהודים אלה כל . לחסידותהתנגדו 

אך מאחר שהם  , מצבם הכלכלי היא טוב יותר מאלה של פולין. חיו בחצרות של הרביהם 

צעירה היו יכולים להיות מאד קשים ללא  אישה הקדישו את חייהם ללימוד תורה חייה של 

.עזרה מהבעל



י יֵתנִּי : אַֹמר ְלָאבִּ –ֲהמִּ

ְתֵננִּיּוְביַד זֵָּקן ַאל  !תִּ

ֵקן יו ֶאּפֹל וְֶאִָּּׁ :ְלַרְגלָּ

ֵקן ֵקן, ַאְך ֹלא זָּ .ַאְך ֹלא זָּ

.הנערה מתארת כיצד תתחנן בפני אביה שלא ישיא אותה לאלמן זקן

.כדי שלא יהיה גורלה כה מרהכלהיא תהיה מוכנה לעשות 

.לאלמן זקןלהנשאאפילו מוכנה למות רק לא 

כל זמן ילדותה והתבגרותה נתונה לאחריותוהיתהבעצם אנו לומדים כי נערה צעירה 

.והחלטותיו של אביה והמעבר לחיי הנישואין הפך אותה להיות נתונה לחסדי בעלה

.לעולם אינה עומדת בזכות עצמה



אמצעים אומנותיים

.השיטה פותרת החידות ומגידה העתידות-האנשה 

.רגשות וקושיכאמצעי הבונה מתח ויוצר אווירה של סערת-ריבוי בשאלות






