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ההבטחה ששמע מאת תה  תיו או דהדת במחשבו אהבת נפשו, ומה ידו,  נו יח העלות שם לעולה את ב נו על פי ציווי ה' הולך אל ארץ המוריה ל  אברהם אבי
יתברך בעת  ן ספור כוכבים הוא ו ,עמדו מחוץ לאוהלוה'  " –מביט השמימה על אי היה זרעך  ."כה י

את אברהם שוב את ה' מברך  נו, ובעקבות ז נות להקריב את ב אה מוכ ן ובגבורה מר ג(והפעם עם תוספת  ,אברהם עומד בניסיו , י י ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך  :)כב "כִּ
כֹוְכֵבי ַה  ֲעָך ְכ ה ֶאת ַזְר ה ַאְרֶב ַהְרָב "ְו ַכחֹול ֲאֶשר ַעל ְשַפת ַהָים ם ְו יִּ  .ָשַמ

כה דה ה' הוסיף בר הים? ,מה עומק משמעות הברכה שזרעו יהיו ככוכבים? ולמה לאחר העקי כחול אשר על שפת   לָדמֹות את זרעו 

יז( כלי יקרה יהם על ריבוי בנים, רק שכל אחד  ,מפרש )כב,  הכוכבים ומשל החול שנ  בתקופה אחרת: עוסק שמשל 

כמו שפירש"י על פסוק 'ה' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים  ,לשון גדולה ,בזמן השלווה וההצלחה הוא ממשילם לכוכבים כי
הוא מורה על הזמן שהאומות קמים על  ,האמור כאן הוא לשון גדולה. ודמיון החול 'הרבה ארבה'כך  .הרבה והגדיל אתכם - )דברים א, י(לרוב' 

כך באומות,  .ולא יוכלו להם, כמו הגלים המתנשאים כאילו רצו לשטוף את כל העולם ומיד כאשר יגיעו אל החול הם נשברים ישראל לכלותם
לכך נמשלו ישראל לחול  '.משבריך'לכך קראם  ,כי שם נפלו ונשברו ,'כל משבריך וגליך עלי עברו'. אמנם לא יוכלו להם :)תהלים מב, ח(כמו שנאמר 

 .כך לא יוכלו האומות לישראל לכלותם ,זה השובר הגלים שלא יוכלו לעבור את החול, כי החול הוא חוק וגבול הים

ן אור על פרשה אחרת בתורה נות זה  תִּ "כשבא עשיו לקראת יעקב, יעקב פונה בתפילה לה':  .הסבר  ָמְך ְוַשְמ יב עִּ יטִּ יֵטב ֵא ה ָאַמְרָת ֵה ַאָת ֲעָך ְכחֹול ְו י ֶאת ַזְר
ָסֵפר ֵמרֹב ָים ֲאֶשר ֹלא יִּ ג( "ַה , י לב שית  הכלי יקר מסביר שהבטחת זרע כ .)ברא עצמו לא קיבל?  כה שהוא ב )לעומת  חוללמה בחר יעקב בברכת החול, בר

כבים( ו זיק לזרע ישראל ככ יא הבטחה ששונאי ישראל לא יוכלו לה נין אשר  ,ה ן הבקשה יותר קרובה אל ע  עליו מתפלל יעקב.ולכ

ן עומק אחר למשמעות הכוכבים והחול ,)פרק יד(בספר מדבר שור  הרב קוק יכות של זרע  ,הברכה לא מהוה סמל לריבוי כמות .נות אלא לריבוי א
ְסָפר .אברהם יא ְבמִּ "ַהמֹוצִּ איר על כל הסביבה הקרובה אליו.  ככוכבים, כל כוכב עומד לבד, עצמאי ומ כה  ֻכָלם ְבֵשם  השלב הראשון היא בר ְצָבָאם ְל

 " א ְקָר מ, כו(יִּ שעיה  נמשל לכוכב .)י די  יהו אישי ,כל  נים כל כוכב בשמו ה ני ישראל' .ומו "י על הפסוק 'ואלה שמות ב ן - וכמו שמסביר רש חיבת דיע  יש  .להו
צאים כה לריבוי צא יחיד ,בר יד ו אישי לכל יח ן זה מוחק חשיבות התפקיד המיוחד וה אחד כוחות  .ואי נות משלולכל  ניסיו איר לעולם  ,משלו,  ככוכב מ ו

יד המיועד רק עבורו.  בתפק

התווסף שלב חדש למשימה העם  .תפקיד של זרע אברהםל ,לאחר העקידה  ידי  נו בתור עם תפקיד שקיומו על  נוסף לתפקיד שיש לכל אחד, יש ל ב
יים תפקיד גדול .גרגיר חול עומד לבדר שאלידי ביטוי כ השל חול לא בא תהמשמעות העיקרי .ככלל  - רק באחדות וריבוי החול המתחברים יחד לק

הים הגדול. נגד   הם יכולים לעמוד 

יתן לאומות העולם יד הנ התפק נה מ ן לעם ישראל שו יד הנית העולם מקדמים את  .התפק עים ובלא האומות  עתו ודורו, ביוד עולם כל אחד לפי תרבותו, 
עיםוי נן אותם ,ד נ .כפי שהבורא תכ העליו נסתרות.ההשגחה  יעוד הגדול הצפון ליודע ה את ה  ה משתמשת בהם בתור כלים להוביל את העולם לקר

נעשה בתודעה שלמה ,לעומת זאת אייממתיהעמידה נגד תרבות הגויים  .לעם ישראל התפקיד  היות עצמ  .בהשגחת הבורא התלוי הכביכול אינ ת,רת ל
יחסים כל ה דעת ה' לעולם, מ דים  נו קוראים בשם ה', ומלמ נח תהליך היסטורי אליו א האלקי לתקן עולם במלכות ד'. ,תברךיצלחה ו ן  החזו את  אים   ורו

צא יד כפול בעולם ,לפי הרב קוק יו די יש תפק יהו כחלק מהעם .של יד  די יש תפק נוסף ליהו יהודי תפקיד אישי, וב כחול אשר על שפת  ,ככוכב יש לכל 
ת: הים  ל')בבחינ שרא ת י מך בי ל ע ן כ יכרו נו וז רונ  . ('זיכ

יחידי סגולהה אימה רק ל התורה מת אדם לומר ש יד, כדי שלא יבוא  יח נו בתור  נה לאברהם אבי נית התורה לעם ישראל בתור  .תורה לא  ה' בחר לתת את 
נו אליו יתברך. ברכה זו הצלחת יחס את כל  יי ,עם, המעורב בכל חלקי החיים, לקדש ולי עילאית יותר, התק דים ביחד למטרה   מהשכל גרגרי החול עוב

ץ הקודש במלכות שלמה  הדור שראו גילוי שכינה על עם ישראל באר ן בית המקדש הראשון,  יי נ ד, כ(בדור של ב לכים א  מ ים ַכחֹול  :) ֵאל ַרבִּ ְשָר ה ְויִּ "ְיהּוָד
" ָים ָלרֹב  .ֲאֶשר ַעל ַה

את נה ז ידת יצחק לאור הב דה. מובן למה הקב"ה הוסיף ברכת החול בעקבות עק תאם לאישיותו, והוא  ,עד העק ידת החסד בה אברהם מסר נפשו במ
ני על אחרים יע שפע גשמי ורוח אישי והמיוחד על כל סביבו. .השפ איר אורו ה  הוא היה כמו כוכב המ

עצמו ן שכל מה שאברהם עושה זה רק ל ן טע ן לו  - לאחר שהשט נת דההקב"ה  ן העק ניסיו ן ה' ולא  ,את  דבר שהוא רק רצו
ן הטבעי של אברהם ציווי ה' .לפי הרצו יים את  ית ,אברהם מק יהודי את המשימה הלאומ יע בעם ה זוכה לברכת אז ו ,ומטב

היו ישראל  – החול יחד לקדש את ה' בתור עם. שי  פועלים 

החזון מעצי ההכרת  אדם מ עילאי יותר ,את ה ן גדול יותר, קדוש יותר ו ככל שהחזו ן לעבוד  - ו ר לו עבורויש יותר רצו מסו
ן ה'האת  נו אשרינו .נפש למע אי אברהם אבי יא תוספת קדושה  ,צאצ יהודי מב נו תפקיד אישי וכל  ככוכבי השמים יש ל ש

ידי קיומו וקיום תפקידו נו חזון לאומי, תפקיד בתור עם,  שכחול על שפת הים, עם ישראל, עם ה' ואשרינו .לעולם על  יש ל
נציגים ושגרירים  היות  "ה .יתברך שלול הכל אל הקב נגד גלי תרבות הגויים, ומקדש  העומד  היות עם  נו. הוא זה .ל  ייעודי

 התורה טוב הרב צבי דוידסון שליט"א // ברכת הכוכבים והחול
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בראשית המאמר אודה לרב אורי פישר הבקיא בנושא זה, שעבר על מאמרי ונתן את 
 בהערות השוליים.הערותיו המחכימות. התייחסתי אליהן 

 סתירת הגמרות .א

יתא ביבמות  "ב(א מו ע (: 

אמר רבה: עובדא הוה בי רבי חייא בר רבי, ורב יוסף מתני: רבי 
אושעיא בר רבי, ורב ספרא מתני: ר' אושעיא בר' חייא, דאתא 
לקמיה גר שמל ולא טבל, א"ל: שהי כאן עד למחר ונטבלינך. ש"מ 

עד שימול ויטבול, וש"מ  , וש"מ אינו גרש"מ גר צריך שלשהתלת: 
גר אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: .. אין מטבילין גר בלילה.

 , משפט כתיב ביה.שלשהצריך 

נים  ני שלשה. אלא שהקשו הראשו כלומר מעשה הגיור צריך להיות בפ
"ב(סתירה מהגמ' בדף הקודם  מה ע (: 

עבדיה דרבי חייא בר אמי אטבלה לההיא עובדת כוכבים לשם 
, אמר רב יוסף: יכילנא לאכשורי בה ובברתה; בה, )נידות( אנתתא

ההוא דהוו קרו  ...כדרב אסי, דאמר רב אסי: מי לא טבלה לנדותה? 
ליה בר ארמייתא, אמר רב אסי: מי לא טבלה לנדותה? ההוא דהוו 

 קרו ליה בר ארמאה, אמר ריב"ל: מי לא טבל לקריו?

נדה או קר ואפילו ללא כוונה לשם גירות  –י מגמ' זו עולה שאפילו טבילת 
ו  – צים נאמר תירו ני שלשה! מספר  עילה, על אף שכמובן אינה בפ מו

נים:  בראשו

 תירוצי הראשונים .ב

לא( התוס' מי  "ה  שם ד אינה  ) תירצו, שקבלת המצוות צריכה ג', אך טבילה 
יכה ג'. התוס' מקשים על עצמם ממה שנאמר בהמשך  "בצר מז ע ש) " , (, ע

"ח עומדי ני אופנים: ששלשה ת תירצו בש נו  א.ם על גבי הטובל. ו היי
איש.  ני  תחילה, אבל בדיעבד לא צריך טבילה בפ ידוע לכל  ב.לכ כיון ש

כעומדים על גביו. –שטובלים  ן  הוי  גר(ובקדושי "ה  "ב ד סב ע כתבו תוס'  )
אכן  נוסף, ש ץ  "ח תירו לא  –טבילה בלקבלת המצוות, ורק צריך שלשה ת

עי.  ב

"ב אלא שבגמ' בדף מו נשמע שכל הסיפור סובב סביב הטבילה, שהרי  ע
נושא טבילה,  האחרים הם ב ני הדיוקים  ", וגם ש נך נטבלי "ו אמר לו לשהות 

 וממילא מסתבר שאף גר בעי ג' קשור גם לטבילה. 

"ט(כותב  הרמב"ם ג ה " אה פי סורי בי ל' אי  : )ה

כגון שתטבול לנדתה  ,ישראל תמיד גיורת שראינוה נוהגת בדרכי
 ,שנוהג בדרכי ישראל תרומה מעיסתה וכיוצא בזה, וכן גרותפריש 

ואף על . הרי אלו בחזקת גרי צדק ,שטובל לקריו ועושה כל המצות
אם  ,ואף על פי כן .פי שאין שם עדים שמעידין לפני מי שנתגיירו

עד שיביאו עדים או עד  ,להתערב בישראל אין משיאין אותם באו
 .עכו"םוהוחזקו  הואיל ,שיטבלו בפנינו

תה,  וכן שאר כלומר גם טבילה בעי ג', אבל אם טבל לקריו או טבלה לנד
הרי זו חזקה  –מעשים המעידים על היות הגר שומר תורה ומצוות 

ייר כדין  התג תו אף )וש גירו ת  גר מס ג'(ב פני  ל ב עיל טב . אך חזקה זו לא תו
ן  יאו אשה. כלומר –ליוחסי "מי לא טבל לקריו? מי לא  , דברי הגמ'להש

יהדות נם בדווקא, אלא כל מעשה  נדתה?" אי כאן  .טבלה ל ולא מדובר 
ן  ייר.לכך בסיבה לגיור, אלא בסימ  שהתג

נקטה הגמ' דווקא דוגמאות של  ,הקשה עליו הרמב"ן שאם כן מדוע 
" ,טבילה "מי לא שמרה שבת? כדו'. ולא  ועוד הקשה, שהרי מדובר שם  ו

נתתא,  תה לשם אי העבד הטביל או ן הש ומשמעש וא על טבילה זו הדיו
 גירות או לא!שם האם עולה לה ל ,עצמה

ת טו הרי"ף מו יו )יב מדפ "ב   כתב: (ע

 הא דרב אסי ודרבי יהושע בן לוי דיעבד הוא דלא ,לא קשיא
הואיל וטבל לשם קריו, דאי לאו גיורא הוא לא הוה  ,פסלינן לבריה

דלא נהגינן ביה מנהג גר  ,והא דר' יוחנן לכתחלה .טבל לשם קריו
 .'דטביל בפני ג ולא מנסבינן ליה בת ישראל עד

"ם ,בפשטות כדברי הרמב "ף ביאר  יאר על סמך  .הרי "ן ב אלא שהרמב
העלה, ש עת קושיות ש נד י"ף אי דיוק כ ההר "ם דעתב י בניגוד ל .הרמב דבר

"םה כי ישראל מספיקה בשביל החזקה,  ,רמב נוהג בדר דה ש עצם העוב ש
י"ף צ אז אפילו הרי שלר ורק  ני ג' למול ולטבול,  ריך שיקבל על עצמו בפ

 יש לו חזקת גר, ולא פוסלים הבנים. –מל או טבל לבד 

ני ג' חסרה מן הספר צורךאלא שה ולא נאמר שם  ,לקבל על עצמו בפ
עצמה בפני ג' לטבול. תה גויה קבלה על   שאו

מה הריטב"א ת  מו "ב )יב ץ (ע ,  ,תיר ני ג' "ל דברו על טבילה בפ שרב אסי וריב
נדות ולא לגירותאותם שלשה אלא ש כירו שהטבילה לשם  או אפילו  ,הז

ידות  ן  –לא הזכירו כלום. ובא לומר שאפילו תהא זו טבילה לשם נ כיוו
יכא רק בישראל  ,וכפי שאיתא בירו .עולה לטבילה לגירות –ששי  שלמי

אה חמורה שעולה  ,ייאך תעלה טבילה קלה לשם קרה - ששאלו לטומ
את גוים ץו ?מטומ ן תיר ן שזו וזו לשם קדושת  - רב יוסי בר בו כיו מ

 .ישראל עלתה לו

"מי לא טבל לקריו", ובירו "אין גר שלא  - שלמיאך מילות הגמ' בבבלי הן 
" יים, ולא כטבילה מו .טבל לקריו שמע שמדובר בטבילה במהלך הח

"ד לגיור דת של ביה ן בה ה מיוח יתה לשם קרי ולא שכל החסרו וא שה
 .לשם גירות

 דעת בה"ג .ג

"ד נ יישב על  ,נראה לע יאור המת ההסברים, הב שמכח הקושיות על שאר 
יאורו הלב הוא  "ג ב סי' ח(של בה (: 

דקיימא לן  .לא סגי בטבילה דקריו עד דטביל לשום גירות והאידנא
 ו.כתוב ב 'משפט' ,צריך שלשה הלכתא גר

כאן בסוגיות חלוקות ,כלומר ן .מדובר  נ "ל חלקו על ר' יוח  ,רב אסי וריב
ני נו צריך ג', ולכן אף טבילת נדה וקרי מה אי "ל כר'  .וסברו שגר  ן קי אך אנ

ן נ נראה כמה מקורות להלן שגר בעי ג', ולכן לא סגי בטבילות אלו.  ,יוח
"ג. יאורו של בה ן לב "ד מהווים תימוכי נ  שלע

תא  יי ת )בבר מו "א מזיב נתרפא הגר ממילתו ,מובא (ע לאחר ש ן " - ש מטבילי
יד עין אותו מקצת מצות קלות  .אותו מ די דים על גביו, ומו ני ת"ח עומ וש

נה הגמ' על כך שמצריכים  ."ומקצת מצות חמורות  שניובעמוד הבא ד
" "ח:  ן לתנא, תני: ת "ר יוחנ ן: גר צריך שלשה! הא א "ר יוחנ ייא א "ר ח והא א

"גירסת הבר ,כלומר ."שלשה "ח "שני ת ידם דברה על  היתה ב  ,ייתא ש
ן.  ,ומהגמ' עולה שלגרסה זו לא בעי ג' נ נו הגירסא ע"פ ר' יוח אלא שתק
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חכמי  כאן כבר היתה בידי  תא ש דים לכך, שלפחות לגירסת הבריי נו ע א
 1התלמוד לא צריך ג'.

תירה מכך,  ידושין י סבבגמ' בק "א ) "ב-ע : (ע  מובא

אין  -מחובר, ואם תרם תנן התם: אין תורמין מן התלוש על ה
תרומתו תרומה. בעא מיניה רב אסי מר' יוחנן: אמר פירות ערוגה 
זו תלושים יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברים, פירות ערוגה 
זו מחוברים יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושים לכשיתלשו 

]לכן  כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי אמר ליהונתלשו, מהו? 

. איתיביה: האומר לתרום מן התלוש על מחובר העומד להיתלש[אפשר 
לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, 
לאחר שאשתחרר, לאחר שתשתחררי, לאחר שימות בעליך, לאחר 

אינה מקודשת;  -שתמות אחותיך, לאחר שיחלוץ ליך יבמיך 
ו בידו, דאמר בשלמא כולהו לאו בידו, אלא גר הוי בידו! גר נמי לא

גר צריך שלשה, מ"ט? משפט  רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן:
 כתיב ביה כדין, מי יימר דמזדקקו ליה הני תלתא.

ידו...", מדוע ן "כל שב "הרי את  הגמ' מקשה על כללו של רבי יוחנ
 " יירי ייר/שתתג ידם  –מקודשת לי לאחר שאתג נה מקודשת? והלא ב אי

ייר! ומתרצת הגמ' שר' יו התג נן סבר שגר בעי ג', ולכן ל יד אין זהח . םב
ן מוכרח שו ן? רב המקש ידו. ומיהו המקש ן הוי ב עי ג', ולכ סבר שגר לא ב

ן ני ר' יוחנ ציג ספיקו לפ יא אסי, שכן הוא זה שה חילת הסוג ש( בת " , )ע
ן. כלומר רב אסי סבר שגר לא בעי יוממ " לאחר מכ איתיביה לא הוא זה ש"

זאתג',  כח  ן. כעת מובן שרב אסי לשיטתו אומר הקשה על ר' יוחנ ומ
"מי לא טבלה לנידותה?" כי  אכן ביבמות  עתו  נן  .לא צריך ג'לד אך ר' יוח

ני ג' יחלוק נה בפ ן שאי ידותה לא מספיקה כיו נ  2.ויסבור שטבילה ל

יים בראיה מהירושלמי  נס "ב(ו ג הי " ן פ שי י )קידו עיל בדבר נו ל , שהבא
"א:  הריטב

א"ל מה מעשה בא  ,אתא לגבי רבי יוחנן .רבי חייה בר בא אזל לצור
אמר ליה ולמה לא פגעתה  .אמר ליה גר שמל ולא טבל ?לידיך

 

                       
מנם  1 שר  –א רב פי ני ה שהעיר י  –כפי  ל אחר אב ייתא.  הבר ל  לק ע ן חו ר' יוחנ ש תוב  לא כ

ש  שי מר  לו תח  צאנו פ מ ן,  יוחנ  ' א דר ליב וה א תיקנ , ו ידם תה ב הי ש רייתא  ו הב שז צאנו  שמ
. ן ר' יוחנ ל  ת ע קו ל ת החו ת בדעו מקורי סא ה גיר ל  מקום 

רב  2 עירני ה שה ןפכפי  רבי יוחנ דברי  ת  ל א יב סי ק שרב א ה  שר, נרא י י ס רב א ש ן  תכ אך י  .
ן. ר' יוחנ מ ל  יב שק ני  לפ תה'  לניד לה  מי לא טב מר '  א

יאות עבד דלא פגע  ,אמר ליה רבי יהושע בן לוי ארפי ליה ?ביה
תמן רבי יעקב בר אחא  - ביה. מחלפא שיטתיה דרבי יהושע בן לוי

הוולד  ,בירבי שמעון בר בא רבי יהושע בן לוי בשם רבי גמליאל בר
אלא  ... !והכא הוא אמר הכין - אינו לא כשר ולא פסול אלא מזוהם

ר' יהושע בן לוי כהדא דתני בר קפרא. דתני בר קפרא גר שמל 
עלת  - ולא טבל הרי זה כשר. שאין גר שלא טבל לקירויו. וקשיא

כיון שזו  ,אמר רבי יוסי בי ר' בון ?לו טומאה קלה מטומאה חמורה
 שראל עלת לו.וזו לשום קדושת י

ניו מקרה של גר שמל ולא טבל  נן שבא לפ ייא בא אבא מספר לר' יוח ר' ח
שראלית( ל י שבא ע נן ) יד עליו ר' יוח לד(למה לא פסלת  –, והקפ ת הי ? אמר )א

ניח לו, שטוב עשה שלא פסלו. הגמ' מקשה  "ל לה נו  –לו ריב והלא א
עצמו הרי "ל  נו גר, וריב ן אי עכבת, ולכ סובר שגוי  פוסקים שגם טבילה מ

נה, וא"כ למה לא לפסלו?  כהו הבא על בת ישראל הולד מזוהם ופסול ל
אין גר שלא טבל לקריו, וממילא גר  ומתרצת הגמ' שסבר כבר קפרא ש

נו כשר.  גמור הוא, וב

מוסיפור דומה מופיע אף בבבלי  ת  ; )יבמו "א "ז נט ע "א ע  :(ע

רים ר' חייא בר אבא איקלע לגבלא, חזא בנות ישראל דמעברן מג
ולא אמר להו ולא מידי. אתא לקמיה דר' יוחנן,  ...שמלו ולא טבלו

ר' יוחנן לטעמיה, דאמר  ...א"ל: צא והכרז על בניהם שהם ממזרים
ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: לעולם אין גר עד שימול ויטבול, 

עובד כוכבים הוא, ואמר רבה בר בר חנה א"ר  -וכיון דלא טביל 
 הולד ממזר. -יוחנן: עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל 

זה בבבלי ובירו ן לא  שלמימסיפור  נ אים בצורה מפורשת שר' יוח אנו רו
ני סב ", שהרי פסל את ילדי הגר, מפ "מי לא טבל לקריו "ל  ר את סברת ריב

כיון שבכל מקרה ברור שהם חולקים, מסתבר שמחלוקתם  יהם גוי.  שאב
"ל.  את קושית הראשונים על ריב עי ג', שבכך פותרים  האם גר ב יא  ה

ן חייא בר אבא בעל המעשה כא העובדה שר'  יא  ,ובמיוחד לאור  הוא המב
ן שג נ עי ג'בשם ר' יוח ( ר ב "ב מו ע ת  ו מ ן )ביב ן מסתבר שיש קשר בי , ולכ

 3.המעשה להלכה

 

                       
י  3 ת, וכפ גירו שם  ל לה  לקרי עו לה  שטבי ל  " סבר ריב ש מה  לקו ב שנח לבאר  שר  מנם אפ א

ת  מרו שב הג ליי נים  שו לו הרא מ שע מור, אחרי  כא אך  ל.  " ת ריב מי דע ל ש מבארים בירו ש
ת  לוק מח ר ב מדוב י  הכ ו  שבלא ו  נ ת, וראי תרו סו שב  –ה תיי גם( מ ו ) לק שנח ר  לבא לב  ל ה ע

ל. " יב רי ר ו דב ש שלא יק די  ג', כ גיור בעי   האם 

 

 

ת  ה ֶא א ָשָר ֵתֶר "ַו ר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם כתוב בפרשה:  ית ֲאשֶּ ְצרִּ ן ָהָגר ַהמִּ בֶּ
נה של השפחה המתפארת על אשר ילדה  יהתה את ב ". שרה ז ְמַצֵחק
יתי  היורש האמ נעשה ליצחק וטוען שהוא  לאברהם, מצחק על המשתה ה

ן  של אברהם. עד היום כים לטעו עאל ממשי איך בני ישמ נו רואים   )!( א
יים של אברהם ו האמת היורשים  נגדם אומר שהם  הארץ, וכ ממילא של 

ה ְר " :המשורר ת א   )ה'(ֵא ְגֶבֶר ת לִּ ש, (1שרה-)מֶּ ן  ְפָחה כיו גר(-)שִּ תנֹוֶא  ה י  ,מֶּ ֹלא כִּ
ֵנְך ַה  תְב צו( מֵּ גיע קי שה י ֶה ) נִּ א " ָחי, ּוְב ת ויר ש ן לפר לו סם בע שפור מר  מא ד ב ' עו )ועי

עברה ש שנה  "( - ב ת מ מי הח ת, ו מ שפחה נוא ת,  ת אמ גבר ". 

 

                       
1 . שרה יי  ת ח שב ל  ש ת  שו ת הבק שיר זה ב יוט  שיר פ ל ו  מרוק י  הוד גו י ה נה "פ ז  ע

ן עזראהשיר התחבר ע תים.  ,"י ר' אברהם אב ושמו חתום בראשי הב
ני עצרת.  " בשמי נשמת כל חי כתב כרשות לתפילת " נ במקור, פיוט זה 

" יד הגשם "מור הזכיר  זה מתחילים ל ן בין  ,ביום  ן לדמיו כא ן רמז  ולכ
ים  ֹלקִּ א  י ֵל ַנְפשִּ ָאה  ן לאלקים. על הפס' "ָצְמ ל ָחיהצמאון למים לצמאו  "ְלאֵּ

ג( מב,  לים  תהי ב  ,) אדם רגע ויחיה ותשו האבן עזרא: "המים ירוו ה פירש 
הצמא  יכסף  יכספו לבית השם כה נפשו אליו ולא כן הלחם, על כן דמה ה

". וכך בכל בית חתם במילה חיי בני אדם תלויים במיםעל המים ובעבור כי 
יים במים. יים התלו חי" המסמלת את הח " 

 

 מזמור שיר   מלאכי גוטמן // צמאה נפשי
 



 

 

ים  י ֵלֱאלֹקִׁ תהי" ְלֵאל ָחי"ָצְמָאה ַנְפש ִׁ ג() מב,  נּו לים  י ְיַרּנְ רִׁ י ּוְבש ָ ּבִׁ  .2'ְלֵאל ָחי, 'לִׁ

 

 שבח לה' על גדולתו:

ָר  /ַחיל ֶאָחדאֵּ ' שאחיה' ָאִני, ְוָאַמר: " 'ַחי 3'ָאִניּבְ מר  "( )א "חי אני ן  שו ל שבע ב , / נ

ְר  י לֹא יִׁ ג, כ( "ָחי, ָהָאָדם וָ ַאִני"ּכִׁ ת ל מו  .)ש

' ָחכְ הָרא ָב  ה ֵעָצה ָמהּכֹל ּבְ ְמזִׁ , ּבְ הּובִׁ ָ מקה ָמה, ְמֹאד "ֶנֱעלָ מ  עו ל מרוב  , ֵמֵעיֵני ּכָ

 . 4"ָחי

הוא  ל, ָר "ו לם ַעל ּכָ ל כ בוֹ  וע ה ְיַחּוֶה5"דו  ּכְ ל ּפֶ של  דו  הוֹ  )יזכיר( ְיַחו / , ּכָ ו  ת תפאר ו

' ר: ,ה מ יא יָ  ו ר ּבְ ֶ רּוְך "ֲאש  ל דו  ּבָ יב, י(" ָחי, ֶנֶפש  ּכָ וב   .)אי

 

 בחירת עם ישראל:

' יֵני הִּ  ה יל נִׁ "( ָתםְבּדִׁ ש תם "אי נקרא  קב ה צאי יע צא ל, ) שבי ים ְלהֹורוֹ  ב  6ָתםֻחּקִׁ

ם מדם חוקי לל ה אוֹ (-) ר ַיֲעש ֶ ֶ " ָחי, ָהָאָדם וָ ָתם, "ֲאש  יח, ה(  ָבֶהם יקרא   .)ו

 שפלות האדם לעומת הבורא:

ְצטַ מִּ ' קי ֶזה יִׁ ל ְל"ָאָבק הרי האדם , לפני ה' 7'ד ָ ְמש ַ קנִׁ ה( "ד ָ שעיה כט,  מה  ֶאֶמת ,)י

תוב  צְ ..."שכ י לֹא יִׁ קּכִׁ ל ד ַ ג, ב(" ָחי, ְלָפֶניָך ּכָ מ לים ק תהי (. 

ל האדם, הֵלב ְב ' וגם ראשית ח, כא(ֵיֶצר' ש שב( ׁשו בחָ  )ע"פ ב ְדמּות' "ֲחַמת )נח , 'ּכִׁ

"( 8"ׁשו בַעכְ  שוב "עכ ת  נקרא עה ה ס חיה ר מו אר ר הֶ ׁשו ב, ְוֵאיָכָכה "יָ )כ ש ָ : 9"ָחי, ַהּבָ

תרפא ך י י( )ואי שר ח ת ב יו לה נה  שו כברא רו  ש שוב ב געו וי  .מנ

ר: שור מ נה ה יםנְ "ַה  ועו א, ו( סֹוגִׁ ")צפניה  ם אָ  ֵמַאֲחֵרי ה'  מוע 'בו  'אִׁ ש ל יאבו  "פ  .)אם  ע

, יט( שעיה א ם ש ָ י ַדְרּכָ מדרכם הרעה 'בו  , 'ּומִׁ ו  וב ש ג, י( .)י ה  יונ פ  " ותם, ע מ י   - לפנ

 

                       
2  ' ת ה ֹו ְצר ְלַח י  שִּ ָתה ַנְפ ְל ָכ ַגם  ְסָפה ְו ְכ ל ָחינִּ ל אֵּ י ְיַרְננּו אֶּ י ּוְבָשרִּ בִּ ש  לִּ ופיר ג(.  פד,  לים  תה (

ן עזרא: ספה  האב לבי  -"נכ  . וה.. מרוב התא תה  ל מעט כ תה וכ ת  -התאו והדע ל  שכ הוא ה
שרי וב מה:  ש ר' -שהם בנ שע גוף. וה' ת  -ה שב מח ל  שכ ם  ן, ע מרנ גוף ה שר ה שער ב  ' . פי הפה

ן 'ירנ ל כ , ע שר הב תח  א פ שהו ה  א הפ לב[, הו ]ה  ". 'נו)הכל( 
לֹוא  3 נּו ֲה ָל ְלֻכ ב ֶאָחד  לֹוא ָא ָחד ְבָרָאנּוֲה ל אֶּ ".... אֵּ "אחד גי'  ן נראה כ מכא . ו , י( מלאכי ב ( 
ן ָתבֹוא 4 ַאיִּ ָנה:  ְוַהָחְכָמה מֵּ י ְמקֹום בִּ י ָכל ָחיְוֵאי ֶזה  ינֵּ עֵּ ְלָמה מֵּ עֶּ וב  ְונֶּ ָתָרה )אי ְס ם נִּ ַמיִּ ָש ֹוף ַה ֵמע ּו

כ .-כח,  " ל חי מעיני כ מה  ל מה, ונע מזי וב צה  "בע מה  גי' קדו ש  ן י אכ . ו  כא(
ל ַה  ָרם ַעל ָכל 5 ם ה' ַע ֹויִּ ם ּג ַמיִּ . ְכבֹודֹוָש ג, ד( לים קי תה ( 
י ה'  6 ש ֲאנִּ ֹו י ָקד כִּ ים  שִּ ְקד י  לִּ ם  ֶת י ְהיִּ יםוִּ ַעמִּ ן ָהָֽ ם מִּ ְתכֶּ ל אֶּ ַאְבדִּ יקרא כ, כו( ָוָֽ י: )ו לִּ ת  ֹו ְהי . לִּ

יל  ר:ּוְלַהְבדִּ ֹו ן ַהָטה ּוֵבי ן ַהָטֵמא  ל ּוֵבי ן ַהחֹ ּוֵבי ש  ן ַהקֶֹד ְשָרֵא  ּוְלהֹורֹת ֵבי ת ְבֵני יִּ ָכל ֶא ת  ל ֵא
ים י ַהֻחקִּ קרא י,  ה )וי ֶשֶֽׁ מֹ ד  יֶהם ְבַי ֵל ֶבר ה' ֲא ֶשר דִּ .-ֲא  יא(

י 7 בִּ י לִּ יתִּ כִּ י יֹאַמר זִּ ֶכה  מִּ ְז י יִּ כִּ ש  ֹו נ ָמה א   ; לי פרק כ, ט( ש י )מ תִּ ֵמַחָטא י  תִּ ְצַדקָטַהְר י יִּ לּוד  ְוכִּ ְי
. ) ו, יד וב ט ָשה )אי  אִּ

ֹו 8 מ ת ָל ַמ סוקים: ֲח ל הפ ש לוב  ,  ְדמּות ֲחַמת ָנָחשכִּ  שי ח תהילים נ ֹו: ) ש ַיְאֵטם ָאְזנ ֶתן ֵחֵר מֹו ֶפ ְכ
ֹוָנם  ש ְל ָשֲננּו   ; ן  ֲחַמת ַעְכשּוב ,ְכמֹו ָנָחשה( אב ש ה פיר מ, ד(.  ו שם ק ָלה ) ֶס ֹו  ֵתימ ְשָפ ת  ַתַח

וב  ש "עכ ש. -עזרא:  ן נח מי שהיא  שו  שפיר ש  י " ו ת שכ נו עה   שם חיה ר
י  9 ֹו כִּ . ר ַהַחיָישּוב ַהָבָש א ז( ג, ט ן )ויקרא י כֵֹהֶֽׁ ל ַה ֶא ּוָבא  ן  ָלָב ְל ַפְך   ְוֶנְה

כָּ  ש ְ , ד(" בו  "ֶטֶרם יִׁ ת יט שי ר , )ברא קב ית מֹוֵעד  שהואב ן("ּבֵ מ מזו ,  "ָחיְלָכל  ) ל וב  )אי

ג(  .כ

 

 הודאה לה' על טובותיו:

ח, ז( 'ֶדךָ ּכל 'ֲאהוֹ הל ַע  ים כ ל תה פ  " לך )ע ה  ַיחֲ ו, אוד ה ּתְ ל ּפֶ מר  ֶדךָ ּכָ יא ך,  ת ד או ייח (

תה אחד( ת:],  שא אחר ל ַחסָ עַ  גי'  ש  עֵ ֶדיךָ ל ּכָ ַחּדֵ ת  ֶדיךָ , ּתְ א , כלומר  ך של עדים  ת ה א ש  תחד ת ) טובו ה

ך( סדי על ח עידו  ה, [שי ת יַע ְלָכל ֶדיךָ "ּפֹוֵתַח ֶאת יָ  שא ּבִׁ ,  ָחי, ּוַמש ְ מה לים ק תהי ( " ן ֹו צ ָר

 .טז(

 

 בקשה על הגאולה:

מים( 10ִמיםכֹור ַאֲהַבת ְקדוּ זְ  הקדו ו  תינ אבו ל ך  ת הב ת א כותם, וְ )א ְרּדָ  בז ִמים ַהֲחֵיה נִׁ

תים(-) י 11ִמים, ְוַקֵרב "ַהיָּ מ ַ ש  ן יִׁ ר ּבֶ ֶ מים 12"ָחי, ֲאש  הי ת  של  קרב א מזרעו  שיח  מ שה

חיה( שי י ן י  .דוד ב

' ְגֶבֶרת אֱ ְר  - ה ש, שרה(-)ֶמת ֵאה לִׁ ן  ְפָחה כיו גר(-)ש ִׁ י ְבֵנְך הַ ֶמתנֹואֶ  ה ת, "לֹא ּכִׁ ֵ  מ 

תקוה( שך ו מ לו ה ן  שאי י הֶ ) שיך הדרך(" ָחי, ּוְבנִׁ מ ליח ומ צ מ ג, כב(" )ה לכים א'  מ (. 
 

 מרנן לה':כל הגוף  - סגירת מעגל עם הפתיחה

יּקֹוד ַעל אַ אֶּ  ִ י( פ  ל פנ י, ְוֶאְפרֹוש  ְלָך כַּ )ע ִ י(, ֵעת פ  כִּ ח  ) יֶאְפּתַ ִ ת , בְּ פ  מיר ַמת א ש ְ "נִׁ

ל   ."ָחיּכָ

 גירסאות אחרות של הבית האחרון: שתי]

ל הםלֹא ֲה  שרא תךֶחְלְקָך  עם י ל מקדם( ר אשׁ מֵ  ונח ן, ) ש  - )יעקב 13ָחָלק לכ "אי

)" לק ּמֹו ּדְ  ח שׁ ּדַ פֹוְך ַאף ו, רו  מהש ְ יר ר אשׁ "ַעל  14וחי עִׁ יו, ַהש ָ ש "( - )ע יר שע ש   "אי

ליחים( " 15ָחיהֶ  צ מ יים ו והם ח שו  מזרע ע הם  ש ת אדום  לכו מ ש  ל רא מר ע לו סה ])כ גיר ל

סוף ם ה' ב " ע "עזרא שם  ת ה ם א ת  .[זו ח

יב ָאהּוַלי ֵעת בָּ א א, ְלָהש ִׁ שהו ל  שרא ת עם י ּוא ֲחטָ  א ( ָאהְנש  ו א חטא ש שה'  נ ֶאל  ,)

יְתָך  ש(ּבֵ מקד ת ה ל ָאה"ְוָר  )בי שרא ( ָחי, ֹאתֹו וָ עם י ליו א וחו  וב כ ש וי "י כך יחיה  " )וע

תיחה ן הפ מעי א, ח(. וזה  מדבר כ לקים לא - )ב שי לא תי -צמאה נפ "מ סוק  סוף הפ ל חי ו

" לקים ה פני א  .16[אבוא וארא

 

                       
י... 10 ְך א ָזַכְרתִּ ַריִּ ְנעּו ֶסד  ,  ֲַַהַבתָלְך ֶח מיה ב ה )יר רּוָע א ְז ֹל ר ְבֶאֶרץ  ְדָב מִּ ֵתְך ַאֲחַרי ַב ֶלְכ ְך  ָתיִּ ֹל לּו ְכ

ָת  ְזכֹרב(.  י ְתָך ָקנִּ ם ֲעָד דֶּ ֶתָך קֶּ ָל ֵשֶבט ַנֲח ָת  ְל ָּגַא  ,. עד, ב( לים  תהי ֹו ) ָת ב ָשַכְנ ן ֶזה  ֹו י צִּ  ַהר 
יֶהם  11 ֵל ַדֵבר ֲא ים... ג(. ָקְרבּו ַהָימִּ ל יב, כ ן )יחזקא ֹו ל ָחז ָכ  ּוְדַבר 
ל  12 י ָכ ַשי ַחיכִּ ן יִּ ר בֶּ ים ֲאשֶּ . ַהָימִּ לא( מואל א' כ,  ש ( . ֶתָך.. ְלכּו ַמ ָתה ּו ן ַא כֹו תִּ ָמה ֹלא  ָהֲאָד ל   ַע
13 " ֶלק "ֵח ו  שניקד ש  ו  י נ ם אי ספרי קוד ב ת הני רבו מים  שפע ן  ציי ל ש  י גב  . א ת י טעו זו ודא ו

. לזה לב  שים  ל ש  נה וי ההב ל  ת כ ש א שב מ ן ו  נכו
ו ְשפְֹך ֲחָמְתָך ַעל 14  , ים עט ל תה ז ב " וכעי ה(  , כ מיהו י יר ( .. עּוָך. ֶשר ֹלא ְיָד ם ֲא ֹויִּ ּג .-ַה  ז
ו  15 ָיָדי ֵתי  ְש ת  ן ֶא ַמְך ַאֲהרֹ ָס יר ַה ְו ל  ַחיַעל רֹאש ַהָשעִּ ְשָרֵא יִּ ֵני  ת ְב ל ֲעוֹנֹ ָכ ת  ו ֶא י ָל ָדה ָע ְתַו ְוהִּ

. .. ָתם ל ַחֹטא ְלָכ ְשֵעיֶהם  ל פִּ ָכ ת   ְוֶא
16 . ת ת העקריו סאו גר ת ה נו רק א הבא ו ת  שונו ת  סאו גר ספר  מ ש  יוט י הפ סוף   ב

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 לך:-תשובות לפרשת לך

"וישבו  האורביהושע שולח את  .א יהם נאמר  צאו להלחם, ועל נשיה י העי כאשר א ".בין בית אל ובין העיבמלחמת העי לשרוף את   , מים לעי

ן מאד דומה על -חמש פרשות אחרי שמסופר על לוט ואברהם בפרשת לך .ב יהם, כתוב בלשו נ נפרדו בעקבות מק שנפרדו  יעקב ועשיולך ש
ניהם.  בעקבות מק

נאמר: "ישפוט ה' השופט היום בין  היו": ובינךישפוט ה' ביני " .ג היא שכך אמר יפתח למלך עמון, אך שם  התשובה  התבלבלו, וחשבו ש כמה ש
נאומים המרשימים של דוד:  נף מעילו, באחד ה יא, שכך אמר דוד לשאול, לארח שקרע את כ נה ה נכו התשובה ה  ." ן ני ישראל ובין בני עמו ב

די לא נך, ונקמני ה' ממך, וי ני ובי "  "ישפוט ה' בי , יב(תהיה בך ל א כד מוא  .)ש

מ(שישק  מלכי מצרים: .ד א,  לכים א י מ יז, ד(. סוא ) לכים ב  מ עה נכה ) ג, כט(. פר לכים ב כ עה חפרע )מ מד, ל(.. פר מיה   )יר

ת לד, יא(" ומלכים מחלציך יצאו" –הוא שקיבל ברכה דומה לאברהם  יעקב .ה שי  .)ברא

 

 שאלות לפרשת וירא:

נשי העי .א "וא נאמר :  נשי סדום  נשי". נסבו על הביתר... על א נשי העיר...  על א נה א "וה ן דומה  עיר נאמר במקום אחר בלשו יזו   "?נסבו את הביתא

נשים אשר פתח הבית  .ב נאמר: "ואת הא ציל את לוט  כים שבאו לה "הכו בסנווריםעל המלא  "?בסנווריםנא את הגוי זה  הך". מי התפלל ואמר 

תי  .ג את עלי ועל ממלכ כי הב תי לך  "...ומה חטא נוגע לשרה, הוא כועס ואומר לו:  ". מי חטאה גדולהכאשר אבימלך מגלה שאברהם שיקר לו ב
"מה עשה לך... כי הבאת עליו   "?חטאה גדולהאמר למי: 

 

 

  

 

נא  .א "א(במעשה דרוניא ורבי ניא ')ה ע "רמא ביה קלא רמא ביה קלא, מסופר שרו "י:  ". וקצת תמוה מדוע  –' באריסו של רבינא. ופירש גער בו...
"ס  נו בכמה מקומות בש יאור מילים פשוטות אלו. ונראה לכאורה שבא לאפוקי מפירוש אחר. שהרי מצא נו ב "י ללמד , הוצרך רש "ב סחים סב כ )פ

ד( דא  ועו ליך( שמסופר 'שקל קלא פתק/ש נו שאין לפרש 'רמא )הש ן בא ללמד "י כא נו רגב עפר. לכן רש יה", ושם 'קלא' היי השליך  –ביה קלא' ב
נשאלת השאלה  עתה  האחר, וכן מדוע חשוב לרש"י להדגיש  –עליו עפר, אלא הפירוש הוא שגער בו. ומ כפירוש  ן לפרש  ן לרש"י שאי ניי מ

את?  ז

ית הצדקה  .ב "אבסוגי "ב( -)ט ע נה 'ע חכם המכו ר רבא ש אמר לו מימרא בשם רבי אלעזר על השוואת הצדקה  עולא משגש ארחתיה דאימיה'אומ
נקרא רב ששת לש ן הגמ' מבארת מדוע  ן. לאחר מכ חדבוי(ריו רב א ו  נ ס' היי תו מובא ב ה "ח  לר "י, ו לרש "ל, בעקבות מעשה שהיה. ויש לתמוה,  ) נוי הנ כי ב

"ס, והובאו מימרות בשמו  נספור פעמים הוזכר רב ששת בש "ת(שהרי אי שו ה קט  רויי "פ פ ס ע " ש ר ב וזכ מים ה שרים פע כע י,  דבו רב אח א  שהו ש  לפירו גם   ,)ו
זה? נוי  נו אותו בכי אן כי  ומדוע דוקא כ

"א(הגמ'  .ג ן  )טו ע "מי ית איוב  יתו מדברי  איוב בימי משה היה, וראי עתו של רבי לוי בר לחמא, ש את ד אה  ן משה אמר  אפואמבי י", וכ ן מל כתבו וי
תה הגמ': ". והקש ייודע אפוא יע" "ובמה  הצד ציד! ואימא: בימי  תיב: מי אפוא הוא  אימא: בימי יצחק, דכ זאת עשו! ו ן אפוא  קב: דכתיב: אם כ

איפה הם רועים! תיב:  אימא: בימי יוסף, דכ נאמר ו נת כלל, שהרי ביוסף  נות, אך השלישית לא מוב נות מוב נה, שתי הקושיות הראשו ". וה
אין לזה שום קשר ל'אפוה'איפ ן של חיפוש מקום, ו ן'!א' בה"א, במוב "ף, שמשמעותו מעין מילת קישור כמו 'אם כ  ' באל

הי הפרק בשי .ד "ב(ל ן ' )טז ע כעי תה  הי ן הפוך', והגמ' מעלה אפשרות ש אה 'קר ן נקר אחת מה נות איוב, ש רת על ב מ' מספ "י: קרנא דקרשהג '. ופירש
נא דקרש " ן כמו צבע -קר ניה משחירי יה וקר ן ח עיר, שהרי בגמ' בשבת  ."מי "ב(ויש לה אחת,  )כח ע ן  הנקראת קרש אין אלא קר יה  בואר שלח מ

ניים! ניה משחירין", משמע שיש לה שתי קר "י "קר ן רש  ומלשו

ני  .ה "אבפרק ש "ב(-)כא ע את  ע התברר שלמד בילדותו את הפסוק "תמחה  אדום, ו את הזכרים ב כתוב  זכרמסופר על יואב שהרג רק  עמלק" כאילו 
" ָזָכר" "ח . ותימה גדולה היא לומר שיואב שעמלק ס(היה ת " ש ת ב מו מקו מה  מוכח כ זכור, )כד התורה פעמיים בשנה את פרשת  יאת  , ואף שמע בקר

ן בפסוק! נכו ניקוד ה  ומעולם לא שם לבו היאך ה

 

 ויבינו במקרא  וינברג ואיתן שיראביעד  // מונחים בתנ"ך
 

 גלי מסכתא   המערכת // קושיות והערות בבבא בתרא
 



 

 

 

 

 

 / אינו גוי עכו"ם שלא עשני

 

 ודאי על הצנזור שמעתם,
 אם עד פה כבר הגעתם,

 אך אולי לב עוד לא שמתם,
 שהושפעתם גם אתם!

 

 פתאום כל גוי אשר נברא,
 נהיה עובד עבודה זרה,

 ומילה מוזרה כבר בשגרה,
 בראשי תיבות אותה נקרא.

 

 העובד והנעבד כבר בד בבד,
 ההבדל בין יחיד לרבים נאבד,

 ום זיהוי לבד,ואין כבר ש
 הצנזור עבד. -וכל זאת ועוד 

 

 האיסור הוא לעכו"ם אמירה,
 או ל"אינו יהודי" במשנה ברורה,

 הכותי יבלבל ויקלקל השורה,
 ועמלקי וכנעני בעיקר בגמרא.

 

 "שלא עשני עובד כוכבים",
 חשבו שאומרים וכן כותבים,

 וכבר דחו בספרים עבים,
 כי אינו מבדילנו מרבים.

 

 כי אותה עבודה, ויש להוסיף
 זו עובדה, - לא ממש קיימת

 את אותה מילה הצנזור בדה,
 כיון שאמונה זו די נכחדה.

 

 וכשבאו להחזיר עטרה ליושנה,
 התנגדו לכך בטענה משונה,

 רגילים ללשון בה הכל השתנה,
 וכל המשנה ידו על התחתונה. 

 

 עד מתי בלעגי שפה נדבר,
 ואת כל שפתינו נשבר,

 לגבר, מתי נתחיל חילים
 לדבר כמעיין המתגבר?!

 

ְך בַּ סְּ  / בנצי סופר בַּ

 
ה, כֶּ חַּ "ה, פֹּה מְּ עֹוד פֵּ ִים ָשִנים וְּ פַּ לְּ ָבר אַּ  כְּ

רּוִבים. כְּ ד הַּ ל יַּ ן עַּ דֶּ ן עֵּ ח גַּ תַּ פֶּ  בְּ
א, דּוכֵּ ָאָדם מְּ דּוִמים, וְּ ת ִדמְּ עַּ רֹוִני ָהִראשֹון, שְּ  ִזכְּ

חּוץ ּוָפָניו ֲעצּוִבים. ד הּוא בַּ  עֹומֵּ
ָאחֹור ִביט לְּ ו ָכפּוף, ּומַּ גֵּ גָֹּרש, בְּ ָנתֹו מְּ ֻכתְּ  בְּ

כּוָרִני, ִמּׁשּום ָמה ָרָאה אֹוִתי, זְּ שֶּ  כְּ
חֹור, ּׁשְּ תֹוְך ָכל הַּ ה בְּ ִחּיּוְך נּוגֶּ ָפל וְּ ֻערְּ ָבט מְּ  מַּ

ָחָמה. ט נֶּ עַּ ָמָצא ִבי מְּ ה ָהָיה שֶּ מֶּ  ִנדְּ
 

ש, ִּיָנפַּ א וַּ בֹורֵּ ת הַּ ת ָשבַּ ר, עֵּ בֹּקֶּ  ּובַּ
ָעה. גֹות ִדמְּ יָניו זֹולְּ עֵּ חַּ וְּ בֵּ  ָבָנה הּוא ִמזְּ

סֹוָפ"ש, אֹותֹו הַּ ֱעָלה, בְּ שֹור ָעָליו הֶּ  וְּ
שּוָעה. ן יְּ רֶּ ן, קֶּ רֶּ ר קֶּ  שֹור ֲחסַּ

 
לּוָיה ִבי, תְּ ָחָמה הַּ אֹוָתּה נֶּ  לְּ

ִפי. ס כַּ ִתין, כֹוסֵּ מְּ ָאז ֲאִני ָכאן מַּ  מֵּ
ב  נֵּ גַּ אּוש ִמתְּ ּיֵּ ת שֶּ ימַּ ִלִבי,ָכל אֵּ  לְּ

ִפי. אַּ ה בְּ כֶּ ּטֹוב מַּ מֹּר הַּ יחַּ הַּ  רֵּ
 

ין ָהִרים, ִכים בֵּ ה, הֹולְּ לֶּ י אֵּ נֵּ ם שְּ  ּוִמי הֵּ
ה, זֶּ ה ָהָהר הַּ ֲעלֶּ מַּ עֹוִלים בְּ  וְּ

ִאיִרים, ם מְּ יהֶּ נֵּ ְך פְּ ָאָדם, אַּ ָנם כְּ יּוקְּ  דְּ
ה. ו ָזקּוף ָכזֶּ גֵּ ָחם, בְּ ִביִטים ִנכְּ  מַּ

ש  אֵּ ת, וְּ לֶּ ֲאכֶּ ָידֹו מַּ ב ּובְּ ָבָנה,אַּ  לְּ
דּוִרים, ִצים סְּ י עֵּ ִזירֵּ בֹו גְּ ל גַּ נֹו, עַּ  ּובְּ

ָנה, תַּ ל, ָמה ִנשְּ ן שֹואֵּ בֵּ ָכאן הַּ  וְּ
ָהִרים. ֻהרְּ ה ֲחִריִשית, ָפָניו מְּ ָהָאב עֹונֶּ  וְּ

 
ָהם, ע ִנדְּ גַּ רֶּ קֹומֹו, לְּ ל מְּ ן עַּ בֵּ ָצר הַּ עְּ  נֶּ

ָדיו. חְּ ם יַּ יהֶּ נֵּ ִשיִכים שְּ מְּ שּוב מַּ  וְּ
 

ה ִהִגיעּו ִהנֵּ רֹּאש ָהָהר, וְּ  לְּ
ה, ֹלא רֹואֶּ ִמי כְּ צְּ ה עַּ  ֲאִני עֹושֶּ

ָהר, הּוא ִנמְּ ה ָהָאב, וְּ חַּ בֹונֶּ בֵּ  ִמזְּ
ה, ִלבֹו גֹואֶּ ִזיִרים, וְּ גְּ ר הַּ דֵּ סַּ  ָעָליו מְּ

ה... ָתאֶּ ֲחִריש, ִמשְּ ִצדֹו, מַּ נֹו לְּ  ּובְּ
 

ָגדֹול, ן, ָהָאב הַּ ֻאמַּ ְך ֹלא יְּ  אַּ
ל, ָגמַּ ד כְּ נֹו עֹוקֵּ ת בְּ  אֶּ

ֲאחֹוָריו,ָיָד  ָליו מֵּ גְּ ל רַּ  יו אֵּ
ָפָניו, ָּוארֹו ָפשּוט לְּ צַּ  וְּ

ִכין, סַּ ת בַּ זֶּ ָבר אֹוחֶּ ָידֹו כְּ  וְּ
רּוִרים, מְּ ִכי תַּ ם בְּ יהֶּ נֵּ  ּושְּ

ם... ת ָהשֵּ ְך אֶּ ָברֵּ ִחיל לְּ ָבר ִהתְּ  ּוכְּ
 

ִדיר ִמָמרֹום,  קֹול אַּ
ִים... ֲעמַּ ת ָכל ָהָהר פַּ ִעיד אֶּ  ִהרְּ

 

ע ָהָאב  תַּ ִנרְּ ֲאחֹוָריו,וְּ  לַּ
ָבָליו, ן ִמכְּ בֵּ ִהִתיר הַּ  וְּ

יָניו, ת עֵּ ָנָשא אֶּ  וְּ
י... ינַּ ת עֵּ ש אֶּ  ּוָפגַּ

 
ע, דַּ ִשי ֹלא אֵּ ת ִנפְּ ֲאִני אֶּ  וַּ

, חַּ בֵּ ל ִמזְּ ֲעלֹות עַּ ף לַּ  כֹּסֶּ
ָדה, ת חַּ לֶּ ֲאכֶּ ד ִממַּ ְך ָחרֵּ  אַּ
ָליו, נּו, אֵּ רֹּחַּ ִממֶּ ה ִלבְּ סֶּ נַּ  מְּ

ָניו.. רְּ קַּ י, בְּ נַּ רְּ קַּ ֻסָבְך בְּ  מְּ
ְך, ּיֵּ חַּ ִדי מְּ גְּ ָאָדם, נֶּ נֹו כְּ ּיּוקְּ ָהָאב, דְּ  וְּ

י. קֹותַּ פֵּ ִתיר סְּ ָמה מַּ ָחכְּ  בְּ
אי  דַּ ָך, ּווַּ ִים לְּ נַּ רְּ ן זּוג קַּ  -הֵּ

ה.. ֲעלֶּ ה תַּ חַּ זֶּ בֵּ ל ִמזְּ  עַּ
 

ד, אֹוִתי הּוא ָעקַּ  וְּ
ָאחֹור, ט לְּ ָּואִרי ָפשַּ  צַּ

ת, לֶּ ֲאכֶּ ל מַּ ח אֵּ ָידֹו ָשלַּ  וְּ
ל עֹוד לִ  ר ֹלא אּוכַּ יֹותֵּ כֹּר.וְּ  זְּ

 

 
ם שֶּ גֶּ ת הַּ ִפלַּ ב אליאס תְּ יעק  / 

 
ָנא  ר,ת  ָע ה  ָא יצ  מ  ה  ֹוְרִאים מ  ּק , ל   ר

ר ִמְמָך ְמֻיָצר, שֶׁ ר, ֲא ד ָמָט  ְוהֹור 
ָנא ִיְקָצר, ל  , א  ה זֶׁ ע  פ  שֶׁ  ְו

ְבָצר. ִנ ה  זֶׁ ּו  נ  ִכי ְמִאָת
 

ר, נּו ָמָט ָנא ָל ד  ֹור   ה
ֲאָתר,ְבָכל ֲאָת  ו   ר 

זֹו  ר,ְוִלְתִפָלה  ָעת   ת 
ר. ּוָט ר ז ָדָב ה  זֶׁ ין   ִכי א 

 
ר, ָעת  נּו ה  , ִלְתִפָלת  ָנא  ָא

ר, ְמט  ּו ה  נ ם ָל ְגָשִמי  ּו
ר, ֹוט  נ ם  ֹוָל ת ָהע , אֶׁ ָתה  ִכי א 

ר. ת  ָנא ִתְסת  ל  ּו א  נ ִאָת  מ 
 

ְתִפָלה, ת ה  ע אֶׁ ָנא ְשמ   ָא
ְּקִהָלה, ת ה  א  ָבָאה מ   ה 

ּו ְתִהי כְ  נ ְתִפָלת  ר שֶׁ ֹוָלה,יה"  ע
יָך ִחָלה. נֶׁ ת ָפ א  ָרָהם שֶׁ ְב ּות א  ְזכ  ִב

 
ֹון, ְלי עֶׁ ְו ב  ְשָג ִנ ל  ָנא א   ָא

ֹון, ֲעי ִין ּוִמָכל ר  ע  ְעָלם מ  נֶׁ  ה 
ֹון, ְבי ת ָהאֶׁ ָנא ְתִפל  ל  ב   ק 

ֹון. ָגי ִה ְוה  ּור  ִדב , ה  ֹון ָרצ ּו ְל  ִיְהי

 

 בציר 
 לראות שגם בזה המקצוע יהיה לנו משלנו....מוכרחים אנו "

 ולא תהיה עוד ברית כרותה שכל בעל כשרון ספרותי, וכל משורר מפורסם,

 ישראל למפרע.-ופושעכופר מוכרח הוא להיות 

 "את מגדל תרמית זה אנו חייבים להרוס...
 (קמט, א אגרות הראי"ה,)ראי"ה קוק, 

 


