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   20 –הניתוח והסיכום ממערכי השיעור לפרק שירת המאה 

  כתב וערך: המורה אלי פררה.

  / חיים גורי  הָׁש רּויְ 

  ן. רוֹ חֲ א ַאל ּבָ יִ ַאהָ 

  א י הּום ּכִ הָ רָ בְ ע ַאדַ א יָ וְ 

  ד,לֶ ּיֶ ת הַ לַ אֵ ְש יב לִ ִׁש מֵ 

  ב.רָ עָ  מוֹ ת יוֹ עֵ ּבְ  נוֹ אוֹ -יתאִׁש רֵ 
  

  ב.ּׂשָ הַ  וֹ אׁשא רֹ ׂשָ נָ 

  םלוֹ ם חֲ לַ א חָ י ּכִ  תוֹ אוֹ ְר ּבִ 

   –ב ּצָ נִ  אָ לְ ּמַ הַ וְ 

  דוֹ ּיָ ת ִמ לֶ כֶ אֲ ּמַ ה הַ רָ ְש נָ 
  

  יורָ סּואֲ ר מֵ ּתַ הֻ ד ׁשֶ לֶ ּיֶ הַ 

  יו.בִ ב ָאת ּגַ ה אֶ ָארָ 
  

  ן.ּבָ ְר ה קָ לָ עֲ א הֹ ר, ּפָ סֻ ּמְ ק, ּכַ חָ צְ יִ 

  ים,ּבִ ים רַ ִמ י יָ א חַ הּו

  ה.הָ יו ּכָ ינָ ר עֵ ד אוֹ ב, עַ וֹ ּטה ּבַ ָארָ 
  

  יו.ָאצָ אֱ צֶ יש לְ ִר יא הוֹ הִ ה הַ עָ ּׁשָ הַ ת ל אֶ בָ אֲ 

  יםִד לָ ם נוֹ הֵ 

  ם.ּבָ לִ ת ּבְ לֶ כֶ אֲ מַ ּו
  

תבנית מבחינה סוג השיר הרי שלפנינו שיר מודרני על כל הפרמטרים והמאפיינים. לא רק ּבְ    

שבירת המבנה התחבירי של המשפט, ּבִ הבתים וסדר השורות אינן סימטריות, אלא גם  ּההשיר, ּבָ 

  לט ניתן לראות את הפסיחות בשיר למשל: בבית הראשון נאמר שם:כלומר: בהח

  א י הּום ּכִ הָ ָר בְ ע ַאדַ א יָ וְ 

  ד,לֶ ּיֶ ת הַ לַ אֵ ְש יב לִ ִׁש מֵ 

  יש דילוג, פסיחה, בין השורה לשורה. וכן נמצא את הפסיחה בבית ב' 

  םלוֹ ם חֲ לַ א חָ י ּכִ  תוֹ אוֹ ְר ּבִ 

   –ב ּצָ נִ  אָ לְ ּמַ הַ וְ 

  ובבית האחרון: 

  ים          ִד לָ ם נוֹ הֵ 

  ם.ּבָ לִ ת ּבְ לֶ כֶ אֲ מַ ּו

וג אותו לשיר מודרני כמו השפה עדיין אינו מסוֵ על פסיחותיו אולם המבנה הטכני של השיר    

  הלשון. הדימויים והמטאפורות הם חלק בלתי מבוטל מהבנת נושא השיר. -וצירופי

ווה חלק אינטגראלי ממשמעות מה כותרתהכותרת. כמקובל בשירה המודרנית, ה ;ראשית דבר   

מהי אותה ירושה שהוריש אברהם לצאצאיו? את התשובה לשאלה זו  ;"ירושההשיר ונושאו. "



 ©כל הזכויות שמורות: לאלי פררה 

 

2

ור המקראי של ּפיח על הירושה, אלא שיחזור הסנמצא בסוף השיר, אולם בראשיתו אין דיוּו

  עקידת יצחק. יש לזה משמעות שנעמוד עליה בהמשך. 

נבין את משמעותה  ,פיגוראטיבית = לשון ציורית) בשיר*ראטיבית (פיגו*את הלשון ה פרשאם נ   

ה ָר ְש נָ   –ב ּצָ נִ  אָ לְ ּמַ הַ וְ " :כמו יםרק לאחר פיצוח הדימויים והאסוציאציות שהם מעוררים. ביטוי

 מוֹ ת יוֹ עֵ ּבְ  נוֹ אוֹ -יתאִׁש ֵר : "וכןם? ות". מה משמעםּבָ לִ ּבְ  תלֶ כֶ אֲ מַ ּו יםִד לָ ם נוֹ הֵ "; "דוֹ ּיָ ִמ  תלֶ כֶ אֲ מַ הַ *

  )סכין שחיטה.: תלֶ כֶ אֲ מַ *( "...בָר עָ 

ה במקום יצחק, מופיע בתחילת השיר. כלומר מה ה לעולָ לָ עֲ האיל שנאחז בקרניו והֹ בית א':    

אלא ור העקידה עצמו, ּפיכי המסר אינו בס ,שירבתחילתו של הור העקדה, מופיע ּפישקרה בסוף ס

בע ימים ׂשָ זה לאחר ׁשֶ יצחק שה שהאב מותיר לבנו במסר של יחסי אב ובנו ומה שבניהם: אותה ירו

מכיל מטען כבד של זיכרון סיפור העקדה  ב, את זיכרון העקידה הבן לא ישכח.וראה בכל טו

טונימיה, ן" במקרה זה, היא ִמ . "הּבֵ יצחק ולצאצאיו אין תשובה עד היוםן ּבֵ ּלַ שאלות ותהיות, ׁשֶ 

כשהם נולדים איתה. התשובה לשאלת הבן יצחק סמל לעם היהודי לדורותיו, כשהמאכלת בלבם 

ֶ ה הַ יֵּ אַ ים וְ צִ עֵ הָ וְ  ׁש אֵ ה הָ נֵּ הִ במקרא, אנו יודעים: " ) יצחק 7 ;" שואל יצחק. (בראשית כ"בהלָ עוֹ ה לְ ׂשּ

ה, לאחר שהמלאך ל ולא ׂשֶ שואל את אביו על השה שאיננו ואברהם כשנשא את עיניו, ראה איִ 

ל בשיר מופיע כבר בהתחלה ובכך אברהם לא ידע כי אבל האיִ קורא לו ומבקש לא לשחוט את בנו. 

האיל. הוא בא אחרון,  ולא ליצחק ולצאצאיוהוא משיב לבנו את התשובה: והיא הירושה שהוריש 

לא החשוב במסר של השיר, הירושה היא החשובה. אין במסר חשיבות לעניין  להאיִ  כדברי השיר.

". הירושה שאב מוריש העקדה" ולא" ירושהיר היא "העקדה כמו לעניין הירושה, לכן כותרת הש

אונו". הדובר עושה כאן שינוי משמעותי. ראשית אונו לא היה יצחק, אלא ישמעאל. -ל"ראשית

בכורו. האם טעה המשורר בספור -הוא הבכור, אבל את הירושה מקבל יצחק כאילו היה בנו

ת לֶ כֶ אֲ מַ ים ּוִד לָ ם נוֹ הֵ מעותית של "המקראי? אין זאת, אלא כי זה נעשה במכוון. את הירושה המש

כלומר בסוף . ב"ָר עָ  מוֹ ת יוֹ עֵ למרות שזה אותו ילד שבא לו "ּבְ  יורש יצחק ולא ישמעאל," םּבָ לִ ּבְ 

 בספרות בכלל ובשירה בפרט, חיי ב ימיו. דווקא לו הוא מוריש את הירושה.ן, בערוֹ ימיו והוא זֵק 

רב , והעֵ בגרותול  -הילדות/נערות של האדם, הצהריים  ל לחייום: השחר משּוּילים לַ האדם משּו

, ואילו של הגבירה שרה אמנו ּה. יצחק הוא ראשית אונו של אברהם כי הוא בנָ קנתו של האדםזל

הוא היורש החוקי. יתרה מזאת יצחק הוא ממשיך דרכו יצחק לכן ו ,ישמעאל הוא בן השפחה הגר

הוא היחיד מבין שלושת אבות האומה שלא עזב את אגב: יצחק - (הערת באלשל אברהם באמונה 

". פירוש הביטוי נוֹ אוֹ -יתאִׁש ומת ונקבר בה) לכן גם מבחינה זאת הוא "ֵר חי א"י מעודו, נולד בה, 

  עו, כלומר: בכורו.ְר זַ -ח. זהו ביטוי מטפורי לכוח הגברא של האדם, ראשיתוֹ ן=ּכ: אוֹ נוֹ אוֹ -יתאִׁש ֵר 

  

ב, הולך ן, הׂשָ רומז תיאור יחסי אב ובנו האהוב. האיש הזקֵ ְמ בבית ב' אנו מקבלים ּבִ  ג':– בית ב'   

ה. ניסיון שאברהם עומד בו בהצלחה מבחינת האמונה. אולם כמצוות אלוהיו להעלות את בנו לעולָ 

אדם - רבןוכל עוד קיווה שזה חלום, שזה בלתי נתפס, שאותו אלוהים המתרה לא להקריב ק

ההקרבה הזאת. אולם מיד כשהוא מבין שזה היה ניסיון לאברהם, את הוא שמצווה -, הואלמוֹ לַ 

. היא לא נשמטת בבהלה מעצם המחשבה נושרת מידוואינו צריך באמת לשחוט את בנו, הסכין 

המזוויעה, כי עוד מעט קט והיה עושה את המעשה הנורא. היא נושרת מידו, כאילו ולא רצה 

ו, אלא התכוון מאוד למלא אחר מצוות אלוהים עד הסוף. על כן סוריאֲ באמת לשחרר את יצחק מֵ 

.". אברהם מפנה את גבו לבנו ולא יובִ ב ָאת ּגַ ה אֶ ָאיו ָר ָר סּואֲ ר מֵ ַּת הֻ ד ֶׁש לֶ ּיֶ הַ בבית שלאחריו נאמר: "

ניצל. זהו בנו ן הּבכפי שהיה צריך להיות כאשר נוכח לדעת כי נשיקות, בִ ּומתנפל עליו בחיבוק עז 
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" (בראשית כ"ב; קחָ צְ יִ - תאֶ  ּתָ בְ הַ ר אָ ׁשֶ אֲ  ךָ יְד חִ יְ -תאֶ  ךָ נְ בִּ -תנא אֶ -חַק אהובו יצחק. ככתוב: "יחידו, 

השעה הזאת של את  ...כך יתנהג אב אל בנו אהובו, שבא לו בערוב ימיו והוא נחשב כבן יחיד?) הֲ 2

  !שאביו הפנה לו בעת ההצלה, יצחק הבן לא ישכח ,הגבהפניית 

  

הנטישה שחש יצחק בעת שאביו הפנה לו את הגב, זוהי אותה שעה קריטית  תחושתבית ד':    

ולצאצאיו   תימחק. היא תישאר לו כירושה. לו, לאשהיה זקוק לחיבוקו של אב, אותה שעה 

ו ולא את חיקו. ן שכאילו ונבגד על ידי אביו. בראותו את גּבהבאים אחריו. זוהי תחושה קשה של ּב

ים הוא חי בטוב ימים רבים עד שעיניו כהו; חווית העקדה שנת ההיא לא תישכח למרות שברבו

הופך אותו הדובר  ור העקדה שבמקרא,ּפישכל ס ,שעבר והפניית גב אביו, לא תישכח. נאמר אם כן

ור העקידה כפי שהיה במקרא, אלא כפי ּפיר את סבמטרה להעביר את המסר. אין הוא בא לשחזֵ 

  רי של גורלו של העם היהודי בעקבות ובגלל העקידה.שהוא מבין אותו מנקודת הרצף ההיסטו

  

הבית האחרון שסוגר את המעגל. החוויה שעבר יצחק הוריש לבניו ולצאצאיו אחריו עד בית ה':    

היום הזה. מבחינה זו ניתן לומר שהשיר הוא שיר מסגרת, אם ניקח בחשבון את הכותרת  םעצ

שיר. המילה ירושה לא נזכרת בשיר אלא כראשיתו של השיר ואת הבית האחרון כסופו של ה

בכותרת ובבית האחרון. הוא סוגר מעגל ובזה המסר ונושא השיר. אותה שעה של תחושת נבגדות 

מות, אנו הדורות הבאים, הרבה אחרי החוויה של העקדה, אנו נולדים ונטישה, מעין תחושת יְת 

של המאכלת שאנו נולדים  איתה והיא ירושה לנו מאברהם ויצחק אבות האומה. ומה המשמעות

? כאן בא לידי ביטוי עברו, חוויותיו ורגשותיו של המשורר חיים גורי. כאיש הפלמ"ח, נוּבֵ בלִ  עמה

דם -קרבות ודם, ובזיכרונו ההיסטורי של רצף כל הזוועות; הפוגרומים, רדיפות וגזירות-בעְׂש 

ין שחיטה) והיא, החרב, לא ושואה שעבר העם היהודי לדורותיו, אכן אנו נולדים עם מאכלת (סכ

המאכלת היא מיטונימיה לכל אותם גזרות, פרעות  מרפה ואוכלת בנו עד עצם היום הזה.

כר ומלחמות והרג שהעם היהודי סבל לדורותיו מיצחק אבינו ועד עצם היום הזה, ובעיקר כשזֵ 

העצמאות  הנופלים (ששת אלפים במספר... אחוז אחד מכלל אנשי היישוב היהודים אז!) במלחמת

  ."משורר הפלמ"חהמכונה " –בתש"ח, חקוקים בלבו של המשורר חיים גורי 

  

  דרכי העיצוב בשיר:

  א. מבנה השיר כשיר מסגרת ובה כותרת השיר מהווה כחלק מנושא השיר וצמודה לו, כאשר סופו 

  של השיר בבית האחרון, מהווה את סגירת המעגל שהתחילה בו הכותרת.     

  ור המקראי כפי שהוא מסופר במקרא, כניסיון לאמונתו של אברהם באלוהים, ּפיסב. הניגוד בין ה

  לבין המשמעות השירית של נושא השיר, המדבר על הירושה אותה הוריש יצחק לבניו אחריו.    

  המתארת את יחסי אב ובנו: המאכלת הנושרת מידיו של  (הציורית) ג. הלשון הפיגוראטיבית

  שמחה על ההצלה. תחושת הנטישה של הבן האהוב, יצחק, - בהלתאברהם, ולא נשמטת ב    

  אביו ולא את חיקו וזרועותיו המחבקות.-כשראה את גב    

  רבנם של צאצאיו כשהם נולדים ובלבם מאכלת. הוא ורבנו של יצחק לבין כן קוק-ד. הניגוד בין אי

  ו וצאצאיו לא מפסיקים להיות נה, אבל בניְק ה, הוא חי בטוב עד כי עיניו כהו מזִ לא עלה לעולָ     

  קורבנות ונשחטים באין סוף גזירות ופרעות ומלחמות.    


