
 



   1873 – 1934 ,חיים נחמן ביאליק

ה שָּ ֵעת ַהֲחדָּ ּוִמְגדֹוֵלי ַהִסְפרּות ַהִעְבִרית   ,ְגדֹול ַהְמשֹוְרִרים ַהִעְבִריים בָּ

 ְבֹכל ַהדֹורֹות.

ן ְליָּד ִז'יטֹוִמיר ֶשְברּוְסיָּה.  טָּ ר קָּ אִדי, ְכפָּ ד ְברָּ  נֹולָּ

ִניָּיה. ה עָּ חָּ  ֵבן ְלִמְשפָּ

ֵהם. ל ַביִָּמים הָּ ִני ַכְמקּובָּ  ְבַיאִליק ִקיֵבל ִחינּוְך תֹורָּ

ַבִנית. ַמד ַתְלמּוד ְוִסְפרּות רָּ  ִמִגיל ַרְך לָּ

עִ  ה לָּ חָּ ה ַהִמְשפָּ ְברָּ נָּה ַאַחת ְלַאַחר ֶשעָּ ִביו ֶשל ְבַיאִליק.שָּ ַחִיים  יר, ֵמת אָּ

דּוק. ִסיד אָּ ם ְוחָּ כָּ בֹו, ַתְלִמיד חָּ ַבר ְלֵבית סָּ ן עָּ  ַנְחמָּ

ּוְבֵסֶתר ,  הּוא ִהְתַעְנֵיין ְבִסְפֵרי ִפילֹוסֹוְפיָּה ַעל ַהְיהּוִדים ִבְיֵמי ַהֵביַנִיים

ה. שָּ ִעְבִרית ַהֲחדָּ א ֶאת ְיִצירֹות ַהִסְפרּות הָּ רָּ  קָּ

ִציפֹור" ִפְרֵסם ְבִגיל ֶאת ִשירֹו  ִראשֹון "ֶאל הָּ  .18הָּ

עבר לסוסנוביץ, והיה מורה לעברית. שם הכין לדפוס  1897בשנת 

 את ספר שיריו הראשון.

צֹות. 1921בשנת  ֵצאת ִמְבִרית ַהמֹועָּ  ִקיֵבל ְבַיאִליק ְרשּות לָּ

ֵקַע ְבֵתל  1924ִבְשַנת  ֵאל ְלִהְשתָּ ה ְלֶאֶרץ ִיְשרָּ לָּ ִבי -עָּ  ב.אָּ

ִדים  ַתב ִלְילָּ פֹות ַרבֹות. כָּ יו תּוְרְגמֹּו ְלשָּ ִמי, ִשירָּ ַפְך ִלְמשֹוֵרר עֹולָּ ְבַיאִליק הָּ

ִרים.  ּוִלְמבּוגָּ

יו: ִמים ְבִשירָּ  ַהְמפּוְרסָּ

ִראשֹון, "ַהַמְתִמיד"  -"ֶאל ַהִציפֹור"  המדרש ומקומו  על בית -ַהִשיר הָּ

 סמלי.שיר טבע  -"הבריכה" , בחיי הנוער היהודי

 



 שירי ילדים:

"צפור בגן", "התרנגולים והשועל", "שבת המלכה", "בגינת הירק", 

 מעבר לים", ועוד. " "לכבוד החנוכה", "צפורים ודובדבן", "שתי בנות",

 

"מי ענד לדוכיפת ציצת ביאליק כתב גם סיפורים: "משפט הביצה", 

 ועוד רבים אחרים.נוצות", 

כינס חיים נחמן ביאליק את האגדות בספר האגדות שלו "ויהי היום", 

 חן. -דמיון ורב  עתירובנוסח  ,שכתב בסגנון מזהיר

שירים לילדים  ביאליק היה מן הראשונים שכתבו שירי ילדים בעברית,

 הספר. -בגיל הגן ובית 

 הוא חידש הרבה מלים עבריות וגם תירגם ספרים.

 

  אתר "עופרים"  מתוך

 

 ©  צבה: כרמית אלוןיוע ערכהלקטה, 

  

http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/alon/sif_0140.htm


 

  

ִחים  ֲעִציץ ְפרָּ

 ִמן ַהַחּלֹון

ִציץ  ֶפַרח עָּ

ל  ַהּיֹום - כָּ

 ַהַגנָּה יִָּציץ.

יו ל ֲחֵברָּ  - כָּ

ן. ם ַבגָּ  שָּ

 הּוא ְלַבּדֹו

 עֹוֵמד כָּאן.



 

  

 ַהִגנָּה ַבֲערּוַגת

 ַהִגנָּה ַבֲערּוַגת

ִביב ִבית, ִמסָּ  ֶלחָּ

ְמדּו ְלַרֵקד  עָּ

 ְכרּוב ִעם ְכרּוִבית.

ה, אָּ  זֹאת ַהֶסֶלק רָּ

א, ְוִהֵנה ַגם הּוא  בָּ

ִנית,  ִאּתֹו ַעְגבָּ

ה. ה ַרבָּ  ְוַהִשְמחָּ

ּה ּה לָּ ּה לָּ  ,לָּ

ּה ּה לָּ ּה לָּ  ,לָּ

ּה  ּהלָּ ּה לָּ ּה, לָּ ּה לָּ  ,לָּ

ה ִנית ְוַהִשְמחָּ ה ִאּתֹו ַעְגבָּ  .ַרבָּ

 ַרק ַהפֹול ַהִמְסֵכן,

ד. ַמד לֹו ַבצָּ  עָּ

 ַמְקלֹו, הּוא ִנְשַען ַעל

 לֹא נָּע ְולֹא נָּד.

 ֵאיְך אּוַכל ִלְשֹמַח?

 ֵאיְך אּוַכל ִלְרֹקד?

ם, ְוַתְרִמיַלי  כֻּּלָּ

ם ֵריִקים עֹוד  ?כֻּּלָּ



  

 ַהֶפַרח ַלַפְרַפר

 ַפְרַפר, ַפְרַפר,

י,  ֶפַרח חָּ

 נָּא ַמֵהר, -ֶרד 

י. לָּ  ֵשב עָּ

 נָּא ַמֵהר, -ֶרד 

 ְמֶצה ּוְמֵצה

 ּוִמכֹוִסי

 ַטל ְשֵתה.

 



ן  ח. נ. ביאליק ,ִצפֹור ַבגָּ

 ִמי ִצֵּיץ? –ִציץ, ְצִויץ 

ֵעץ.  קֹול ִצפֹור הּוא ַעל הָּ

ן?"ֵחן ֵמַאִין  - "ִצפֹור  ּוְלאָּ

ן.  "ִמן ַהֵקן ֶאל ּתֹוְך ַהגָּ

ן, ה מָּ ַדי ֲאַלְקטָּ  ִלילָּ

אן. ם ְוַגְרֵגר כָּ  ַגְרֵגר שָּ

 ִציץ, ְצִויץ, ֵאין ִלי ְפנָּאי.

י!" לֹום, ֶיֶלד, ֹכה ֶלחָּ  שָּ

 

 



  

 ֵקן ַלִצפֹור 

 ֵבין ַהֵעִצים, ֵקן ַלִצפֹור

ֹלש ֵביִצים. ּוַבֵקן ַלה  שָּ

ל  הּוְבכָּ   ,ֵביצָּ

ִעיר!   ַהס, ֵפן ּתָּ

 ֶאְפרֹוַח,  יֶָּשן לֹו

ִעיר.  ֶאְפרֹוַח זָּ



  

 נֹוְגִנים ַמְקֵהַלת

 ַבִכינֹור יֹוִסי

 ,ַבּתוף ֵפִסי

ה מֶשה  – ַבֲחצֹוְצרָּ

ה מָּ ְרחֹוב ְוהָּ  .הָּ

 

אּו נָּה ּובָּ  ַלֲחתֻּ

 ,ְוַטף נִָּשים

 ַבְמחֹולֹות יְָּצאּו

 .ַכף ְוִיְמֲחאּו

 



  

 ִמי ַיִציֵלִני ֵמָרָעב?

 ִמי ַיִציֵלִני ֵמָרָעב?

 ִמי ַיֲאִכֵלנּו ֶלֶחם ָרב?

ֵקנּו ּכֹוס ָחָלב?  ּוִמי ַישְׁ

ָרָכה? ִמי בְׁ ִמי ּתֹוָדה, לְׁ  לְׁ

ָלאָכה! ַלמְׁ  ָלֲעבֹוָדה וְׁ



נֹות ֵּתי  בְׁ  שְׁ

ַתִים, בָּ נֹות ְשֵּתים, בֻּ  בָּ

 ִצִּלי ְוִגיִלי ִעִמי ֹפה.

 ִמי ִמְשֵּתיֶהן יֶָּפה יֹוֵתר,

ְמרּו ּדֹוִדים: זֹו אֹו זֹו?  אָּ

 ַחה, ּדֹוִדים, - ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים, ַחה

 ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים, לֹא ְולֹא!

 ְשֵּתיֶהן, ְשֵּתיֶהן יָּפֹות יֹוֵתר

 .זֹו ְוזֹו -ִצִּלי ְוִגיִלי 

ַהְבִּתי יֹוֵתר  - ְוֶאת ִמי אָּ

 זֹו? ִאְמרּו ּדֹוִדים: זֹו אֹו

 ּדֹוִדים, ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ַחה, - ַחה

 ַחה ּדֹוִדים, לֹא ְולֹא! - ַחה

 ְשֵּתיֶהן, ְשֵּתיֶהן אֹוֵהב יֹוֵתר,

 ְוַגם ֶאת זֹו. ,ַגם ֶאת זֹו

 
 

  



ה   ַנְדֵנדָּ

 ֵנד – ֵנד, ַנד - ַנד

 !ֲעֵלה וֵָּרד ֵרד, ֲעֵלה,

ה? ה ְּלַמְעלָּ  מָּ

ה?  טָּ ה ְּלמָּ  מָּ

 ַרק ֲאִני

ה;  ֲאִני ְוַאּתָּ

 ַבמֹאְזנִָּים ְשֵנינּו ְשקּוִלים

ֶרץ אָּ ים. ֵבין הָּ מָּ  ַלשָּ

  



  

ש רָּ  פָּ

 ,סּוִסי ֵבן רּוץ

 !ּוְדַהר רּוץ

ה רּוץ  ,ַבִבְקעָּ

ר טּוס הָּ  !בָּ

 

ה צָּ ה ,רֻּ  ,טּוסָּ

 -  ְוַלִיל יֹום

ש רָּ  ֲאִני פָּ

 !ַחִיל ּוֵבן



 משל שלמה המלך והדבורה

 ח. נ. ביאליק

 

וישכב שלמה תחת תאנתו בגנו לנום  ,ויהי היום

את תנומת הצהרים, ושני שומרי ראשו עומדים עליו דומם 

  ומנפנפים במניפות, להשיב מעליו את הזבובים. ,מראשותיו

ותעבור דבורה קטנה משוטטת,  ,המלך יויהי אך נאחזו שמורות עיני

 ותעקצה.  ,והיא לא השגיחה במניפות, ותרד ותשב על אף המלך

ויתר ממקומו. וידע את אשר נעשה לו, וייחר אפו, כי  ,וייקץ שלמה

 ויאדם כרימון.  ,כפי המאכלת! וגם אפו בצק –חד הכאב מאוד 

  –ויבקש שלמה את בת המרי לייסרה כזדונה; ויחפש וימשש 

 ותעלם.  ,ואיננה. הפוחזת נמלטה על נפשה

ו כקישוא, ויזעף לב ואף המלך עודנו תופח, ויפרוץ לרוב, עד היות

 וכל פניו הפכו חומץ.  ,המלך בקרבו

אז יצווה המלך בחמתו להבהיל אליו את כל הדבורים אשר בגנו 

 ואשר בכל סביבותיו, הקרובים והרחוקים. 

וירדו אל המלך כולם שוקקים,  ,ויחרדו מכוורותיהם כל הדבורים

 משתאים לדעת: מה הדבר? מה זה? על מה זה? 

 רקע ברגל ויקרא: הס!  המלך בחרות אפו

 דממת אלוהים נפלה פתאום בכל המחנות. אין נודד כנף ומזמזם. 



 כי אכן גדול ועצום האף, עצום ורב עד מאוד.  ,אז הכירו וידעו כולם

אשר מלאו ליבו, או  ,או בת נעות המרדות ,מי בכם בן הבלייעל

 מלאה ליבה לעשות למלך כה? ראו מה עוללתם למלך!  

   .חרישית ממחנה אל מחנה תעבור המיהו

 מי הוא זה? ואיזה הוא? 

ותעבור קטנה התנשאה מקרב המחנה, ותעוף  ,ועוד הם מזמזמים

 ותעמוד ותאמר:  ,עד לפני המלך

 ".!בידך אדוני המלך! אנוכי החוטאת הנני"

 נהם שלמה.  - "את?"

חלילה לבת אמתך מפגוע בזדון באף "

ואני משיח ה', כי רק מאיוולת ומבלי דעת. 

דבורה קטנה ורכה, ימי מספר, וסכלה, סכלה אני מאוד. לא למדתי 

ובין פרח לאף, ואף כי אף אדוני  ,עוד דעת להבחין בין אף לפרח

ומראה לו כתפוח. התחשב לדבורה, אם  ,המלך, אשר ריח לו כשושן

בשוטה אחרי עיניה חמדה רגע אחד בליבה אף נהדר ומפואר כזה, 

  ".ורט צוף?ותעוט עליו למוץ ממנו ק

כי באחד מן הקמטים אשר מסביב לזוויות  ,נדמה ,בחומץ פני המלך

 כאילו חתרה לעלות גם בת שחוק כל שהיא.  ,שפתיו

 המלך.  יאין זאת כי אם ישרה בת הדבורה החרוצה בעיני

 והדבורה הוסיפה אומץ ותדבר: 



ומצא אדוני המלך חפץ ומועיל גם בקטנת  ,"ומי יודע אם לא יבוא יום

 והשיבותי גמול לאדוני המלך". ,ארץ כמוני

  ויאמר:  ,הדברים האלו הצהילו את לב המלך

"אי עזת מצח! הבך ימצא המלך חפץ ומועיל? אם את תגמלי לו? 

 נוסי כרגע..". 

 והדבורה הקטנה פרשה כנפיים ואיננה.  ,עוד הדבר בפי המלך

ואנשיה עמה, ומשאותיה  ,תבוא מלכת שבא מארצהויהי מקץ ימים, ו

 ולנסותו בחידות.  ,בידה, לראות את שלמה בהיכלו

ותיתן ביד הנערים והנערות אשר הביאה עמה 

 -מארצה אגודות פרחים, כולן מעשי ידי אדם 

 מלבד האחת מעשה שמים. 

 ותאמר:  ,ערכה אותם לפני המלך

והנערות אגודות פרחים, הנה לפניך המלך שלמה, בידי הנערים "

ומהם פרחים מלאכת ידי אדם. הלא תכר נא  ,מהם פרחים חיים

 . "המלך, למראה עיניים בין אלה ובין אלה

 ויבט שלמה, ויתבונן עד בוש, ולא ידע להכיר. 

 וירע לו רעה גדולה.  ,ויצר לשלמה מאוד

עודנו מתמהמה, והנה לקחה אוזנו, אוזן המלך לבדה, כקול המיה 

 ולה מעבר לחלון. דקה ע



ויסב המלך את עיניו אל מול העבר ההוא, ויצהלו פניו פתאום, וילחש 

 לאיש ימינו: 

  ".פתח מהר את החלון"

נפיים, אשר לא ואל החדר נחפזה לבוא דבורה קלת כ ,החלון נפתח

  .ראה איש זולת המלך

 ותעמוד על אחת מאגודות הפרחים.  ,ותרד הדבורה כרגע

צחוק קל, ובהורותו באצבע על האגודה אשר על שפתי המלך זרח 

לתימהון מלכת שבא וכל קרא בשמחה,  ,ירדה עליה הדבורה

 :הניצבים שם

  ".היא אגודת הפרחים החיים!"

 ככה השיבה הדבורה גמול למלך. 

 ובלילה ההוא הוסיף שלמה על משלי חכמתו אשר כתב על ספר גם

 .את המשל הזה: "בז לדבר יחבל לו"

 


