חציו עפר חציו שמי
סיפור יעקב ועשיו בשירי ביאליק ואלתרמ
זיוה שמיר
במרוצת שנות יצירתו ,כתב ביאליק שני שירי שכותרת "יעקב ועשיו" :האחד –
שירמערכו ארו משנת תרנ"א ) ,(1891ובו מטיח עשיו ביעקב טענות אנטישמיות
קשות ,מאלה החוזרות ונשמעות נגד ע ישראל בכל דור ודור .השיר השני הוא "שיר
ע" קצר ,שנכתב בברלי של שנת תרפ"ב ) ,(1922והוא מבוסס על שירי ע
אותנטיי שבשפת יידיש ,שטיב שהשחוק והדמע משמשי בה בערבוביה .שיר
מאוחר זה ,שחזותו הפזמונית הקלילה עלולה להטעות את קוראיה ,נועד למעשה
להצביע על עליונותו המוסרית של היהודי על פני צריו ומבקשי נפשו ,וזאת שעה
שקול סיסמאותיה של המהפכה ורע תופיה של התנועה הנאצית נשמעו ברמה.
השיר המוקד שנגנז נכתב בזמ הפוגרומי שנערכו ביהודי רוסיה בתקופת הצאר
אלכסנדר השלישי ,ומסופו מתברר כי גילויי האנטישמיות החדשי מאלצי את
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ע ישראל להעמיס שוב את התרמיל על שכ ולקחת לידו שוב את מקל נדודי.
השיר המאוחר ,שנכתב בברלי שאליה נמלט ביאליק לאחר המהפכה הקומוניסטית
ובה חזה לחרדתו את עליית התנועה הנאצית )בחינת "כאשר ינוס איש מפני הארי
הרוד' אחריו ובדר נוסו פגע בו הדוב"( ,ממלי( א' הוא במרומז לעצמו ולכל בני
הע להתרחק מבני עשיו ,השיכורי והאלימי ,היודעי רק לסבוא ,להכות ולזרוע
2
מהומה.
באותה עת כתב ביאליק ג את האגדה "שור אבוס וארוחת ירק" ,ש)ה הסביר
לעצמו ולזולתו מדוע ראוי היה שהמל המרושש יברח מבית "הטַ )ָ ח" ,שהלעיט ֹו
ב"שור אבוס"; מדוע הקיא את בלעו והעדי' ארוחה צנועה ,ללא מאכלי פיגולי.
באגדה "תמימה" זו סיפר ביאליק במרומז על הכרעתו לחיות ביישוב קט ודל ,ולא
בעיר אירופית מעטירה העלולה לכַלות את יושביה ,בהמליצו לחבריו ולבני עמו
להסתפק בארוחת ירק דלה ,שתעלה על שולחנ ללא חסדי זרי .הוא מתח בה
קווי של אנלוגיה בי מנוסתו של שלמה המל מבית הטַ )ָ ח לבי מנוסתו שלו ושל
בני דורו מ המשטרי הטוטליטריי – מ הקומוניז ומ הפאשיז – והצהיר

בעקיפי על נכונותו להתחיל פרק חיי חדש :חיי צנע באר(ישראל מ./ת המחסור
3
של תקופת "היישוב".
כשנות דור הפרידו בי שני השירי שכותרת "יעקב ועשיו" ,ובה לכאורה לא
נדרש ביאליק בשירתו לסיפור מקראי טעו זה .פה וש רמז בשירתו לסיפור
אהבת של יעקב ורחל ,בעיקר ב"שירי הע" שלו וב"פזמונותיו" ,א במרחבי
שירתו הקנונית )בניגוד לפרוזה הביאליקאית שבה סיפור של יעקב ועשיו עולה
במרומז שוב ושוב כמטפורה מורחבת לחייו של ע ישראל במחיצה אחת ע בני
עשיו( ,לא ִהרבה המשורר לרמוז בשיריו לסיפור מקראי טעו זה .בשירתו ,לסוגיה
ולתקופותיהִ ,הרבה לרמוז לדמויותיה ולסיפור חייה של גיבורי מקראיי
אחרי ,שסיפור חייה נארג בסיפור חייו האישי והאיר את היבטיו המורכבי
באור חדש .באופ מיוחד נדרש לסיפור יוס' ,איש החלומות והמדינאי ,שתהפוכות
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גורלו הסעירו את דמיונו.
לצד הגלוי
ע זאת ,הכורה אוז לנעשה בי שיטי שיריו של ביאליק ,ולא ִ
והמפורש בלבד ,יוכל לזהות את סיפור יעקב ועשיו ג בתשתיתו של שיר כמו
אוטוביוגרפי כדוגמת "אבי" ) ,(1931 – 1927שנכתב תחת אות נסיבות היסטוריות
שהולידו את הפזמו הקליללכאורה "יעקב ועשיו" ) .(1923השיר "אבי" נכתב על
אבי המשורר ,ובמרומז ג על אביו הרוחני אחדהע )גרסתו הראשונה של השיר
אורח חיי" ,נכתבה עוד ב ,1927סמו לפטירתו של אחד
"אבי" ,בש "מוזר היה ַ
הע ,ובמספד שנשא המשורר על קבר מורהו ,הוא אמר דברי דומי לאלה העולי
מ השיר( 5.ואול ,סיפור חייו של האב בשיר זה אינו אלא ס' ומפת לאמירות
רחבות יותר על סיפור חייו של הע כולו – של יעקבישראל שנאל( למזוג לבני עשיו
" ִמ הָ 7דֹ הָ 7דֹ הַ  ֶ6ה" )בראשית כה ,ל( – הפע לא מנזיד העדשי שבקדרה ,אלא
מ היי שבחביות שבפונדקי ובאכסניות.
בשיר "אבי" נכתב ְ)" :אֶ חָ ד ִמימֵ י אֱ ל/ל מָ צְ א /עַ ְצמוֹתָ יו ְמנ/חָ ה/ / ,כְ תֹבֶ ת ְקצָ ָרה
ְמ ַראֲ <וֹתָ יו ,חֲ ר/תָ ה )ְ יַד ?א אָ >ָ =ָ / ,עִ יד עָ לָיו נֶאֱ מָ נָה" :פ .נִ .אי< ָ= וְ י ָָ<ר" .המילי
"מ ַראֲ <וֹתָ יו" ו" ִאי< ָ=" 6,הרומזות לסיפור יעקב ,מעידות שאי מדובר רק באביו
ְ
הביולוגי של המשורר ,אלא ,במקביל ,ג באחד משלושת אבות האומה ,שאת שמו
נושא ע ישראל כולו :גיבורו של שיר "אוטוביוגרפי" זה הוא יעקבישראל ,שאת
שמו נושא כל יהודי ויהודי ,הנקבר בטליתו המצהיבה כגווילי ספרו שבו הגה כל
ימיו .במעגל הלאומי השיר "אבי" מתאר אפוא את סיפור חייו של ע ששמר על
התורה ועל התפילה מכל משמר ,ג בעת שנאל( ,מתו צור בליגונה למצוא את
לחמו ,להתגאל ברפש ולסחור ע הערלי ,בני עשיו.

בתיאור מותו של האב – "ַ ָ.רע נָפַ ל 7בִ י / .נָפַ ל וְ ?א הו ִֹסי' ק – "/התי
ביאליק פסוקי מנוגדי הוראה :המילי הקשות "ַ ָ.רע נָפַ ל" מתיאור מפלת סיסרא
מתרככות באמצעות הרמיזה לפסוק "נָפְ לָה ?אתו ִֹסי' ק ְ) ,/ת/לַת יִ ְָ Bראֵ ל" )עמוס
ה ,ב( .השמחה לאיד על תבוסת אויבהע והקינה על מפלתה של האומה עצמה
מתלכדות זו ע זו ויוצרות צירו' אוקסימורוני מרח' ,עד כי דומה כי הרמיזה
למפלת סיסרא לא נועדה להציג את סיסרא כאויבה המובס של האומה ,אלא
להציגו כדמות טרגית של אד שהכוכבי נלחמו בו ממסילותיה .כ עולה כא
דמות האב ,סמל האומה ,כמימוש של האפיתט העממי "שלימזל" = ביש גדא ,אד
ללא כוכב ומזל.
תיאורו של האב כלמד הנות עיניו בספר ,ולא בכוס ,א' שהוא מוק' בתו
הסחי והמאוס של בית המרזח בערלי סבואי המתגוללי בקיא ,מזכיר את
שירי הע היהודיי ,שבה יענק'ל  דמותו המוקטנת של יעקב ושל האומה כולה
– מוצג בדמות מלמד ,או למד  ,העומד על עמודו בבית המדרש או ב"ישיבה" .שירי
ע אלה מבוססי על הפסוק "וְ ַי ֲעקֹב ִאי< ָ= י ֵֹ<ב אֹהָ לִ י" )בראשית כה ,כז(
שאותו תרג אונקלוס" :משמש בית אולפנא" ,כלומר ,מלמד או לומד ב"ישיבה",
ורש"י הוסי'" :אוהלו של ש ואוהלו של עבר" .בדמותו של האב נטע אפוא ביאליק
קווי היכר של למד יהודי טיפוסי הלומד לש שמי ואינו עושה את תלמודו קרדו
לחפור בו ,אלא שקשיי החיי והפרנסה מאלצי אותו להתבוסס בטומאת הערלי
ולשמוע את חרפותיה.
ביצירותיו המאוחרות ִהרבה ביאליק לרמוז למשטרי הטוטליטריי,
שמימי ומשמאל ,שאת מקצת התנכלויותיה לזכויות הפרט חזה מבשרו ,שעה
שנחל( בעור ִשניו מבריתהמועצות וברח כל עוד נפשו בו לגרמניה ומש לאר(
ישראל .את יריביו הצעירי באר( ,שרוב ככול צירפו קול למפלגות קיצוניות
)ובמיוחד למפלגות שהזדהו ע ברית המועצות( ִהשווה ביאליק לבני עשיו .לא זו
בלבד שהזדהו ע רעיונות טוטליטריי ונמשכו אחר סיסמאות המהפכה ,אלא שה
ג התהדרו בבלורית "גויית" )על בני ישראל נאסר כידוע לגדל בלורית ,(7שמו
ל<כרה ב"7דֹ הָ 7דֹ הַ  ֶ6ה".
עיניה בכוס ,הסתאבו במסבאות ,והלעיטו עצמ עד ָ
דווקא בזמ התבססותו של המודרניז השלונסקאי ,ה"גויי" ,של בעלי הבלורית,
השכר וחרפות השפתיי ,שהושפעו מ המנהגי ומ הרטוריקה של
האגרו' ,כוסית ֵ
ימי המהפכה ,חזר ביאליק ודרש מסופרי אר(ישראל יצירה עברית מקורית,
הנולדת בטהרה ,ולא בטומאה.
כשתיאר בסו' ימיו את אביו המתגאל בהבל פיה של שיכורי נתעבי ,הוא
תיאר במשתמע ג את עצמו כמי שנאל( לשמוע מדי יו גידופיה של שיכורי

ולהיות מובל מדי יו אל עמוד הקלו  .בתו הטומאה של בית המרזח ,בתו "זִ ְרמַ ת
/Eצי" ,נוזל ומפכה לאוזנו ,אוז ילד שעדיי לא נטמאה ,צליל יהודי שכולו
לְ < ֹו ִ< ִ
?הי חַ  ִFי" .כאמור ,תיאור בית
/תפִ ָGה וְ ִדבְ ֵרי אֱ ִ
"לַחַ < ְBפָ תַ יִ  ְטהוֹרוֹת /,לַחַ < =ו ָֹרה ְ
המרזח של האב התלכד בדמיונו של ביאליק ע תיאורי המסבאות של רוסיה
המהפכנית ,שבה נשמעו שירי מהפכה שלא בחלו בשפה ו/לגרית; הוא התלכד ע
שרווחו אז בברלי  ,וע תיאור
תיאוריה של תאטרוני המרזח ומרתפי הבירהָ ,
בשכר
בתי הקפה ובתי היי שבה מילאו אמני המודרנה התלאביבית את פיה ֵ
ובגידופי .אביו הביולוגי התלכד בדמיונו ע דמותו של אביו הרוחני ,ושניה ע
דמותו יעקב הלמד  ,יושב האוהלי – סמלו של היהודי של כל ימות השנה – הנות
עינו לא בכוס כי א בספר .לסופרי אר(ישראל המלי( אז המשוררH" :ל תחטטו
באשפהH .ל תַ רבו לבדוק נגעי ,הניחו זאת לזבובי .הכוה ג הוא נזהר בדברי
טומאה" 8.הוא ביקש לשמור על טוהַ ר מחנהו ולעודד את "האמנות הטהורה"
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ששומרת על העֲזָ ָרה שלה מפני סיאוב וניזונה מ האוויר הטהור של הכפר והשדה.
אגב התפעלותו מ הצייר ראוב הוא שאל" :באיזה יסוד ִהטביל האמ את צבעיו?
10
היכ טבל הוא עצמו ,את בשרו ואת נפשו ,שזכה להקנות לציורו ָטהֳ רה כזאת?".
א בגולה קלט היהודי תכונות של בני עשיו ,ונעשה בכורח הנסיבות דומה לשכניו,
הרי שבאר( ישראל )וזוהי המשאלה העולה מבי שורות שירו "ויהי מי האיש"(,
י<ר קוֹמָ ה" מ היהודי הגלותי .דמותו
יהי בֶ חו ִֹרי וִ ַ
יחדש היהודי את ימיו כקד" ,וִ ִ
העקובה והנכלולית של יעקב ,ששמה מעיד על תכונותיו העקמומיות של "היהודי
היש " ,תשנה את עורה ותהפו לדמותו ישרת הקומה והגֵו של ישראל" .יעקב"
שמקד ,שעליו
הגלותי ,שהוא הדובר בשיר זה 11 ,מקווה כי "ישראל" החוזר לארצו ִ
נסב השיר ,יידע לזקו' את גוו ולהתנער מ הכיעור הגלותי ,א ג יידע להזדהות ע
12
היהודי הגלותי ושלא לבוז למגילת חייו רבת המרורי והסבל.

*
כשנות דור חלפו בי ספר שיריו האחרו של ביאליק ) (1933לבי שירי עיר היונה
) (1957של אלתרמ  ,המתעדי שברי קלידוסקופ של אירועי משנות המאבק על
עצמאות ישראל ומשנותיה הראשונות של המדינה בזמ התהוות ,כמעט ללא
פרספקטיבה ו"רוחק אסתטי" 13.בשני שחלפו נשתנו הנסיבות לבלי הכר :דמותו
של עשיו כבר לא שימשה ביצירת אלתרמ שנרד' ל"גוי" העוטה אדרת פרווה
אוקראינית ,המקיז את דמ של בני ישראל .מעתה התגוששו התאומי יעקב ועשיו
בתו ע ישראל גופא ,בהתמודדותו ע אתגר הריבונות ובשאיפתו להיות ע ככל
העמי .האידאל הגלותי של " ִאי< ָ= י ֵֹ<ב אֹהָ לִ י" ,שהתאי למתמיד של ביאליק,

חובש ספסלי "הישיבה" וביתהמדרש ,התחל' באידאל של " ִאי< י ֵֹדעַ צַ יִ דִ ,אי<
ֶָ Bדה" ,כיאה לדור שנאל( ,כדברי אלתרמ במחזור שירי "ליל תמורה" שבעיר
היונה ,לאחוז ב"כְ לֵי חו ְֹר ִ<י /כְ לֵי כוֹבֵ <".
יחד ע זאת ,אלתרמ המשי ג את הקו שבו החל ביאליק בשירו "ויהי מי
האיש" ,שבו "יעקב" הגלותי מתבונ בדמותו של "ישראל" – ב"יהודי החדש" ,זקו'
הקומה והגו .ג אצל אלתרמ  ,שני שמותיו ושני גלגוליו של יעקב – המוקד
והמאוחר –– שימשו מטפורה מורחבת למהפ שחל בחייו של היהודי ,במעברו מ
ההוויה החנוונית של הסוחר הגלותי ,העקמומי והנכלולי ,ל"יהודי חדש" ,הבז
לגולה ולעיוותיה .מול עיניו ראה כיצד חתר "היהודי החדש" להפו באחת ל"אד
עליו " ניצשיאני ,ששמו החדש – "ישראל" – מעיד על יושרו ועל זקיפות קומתו,
מחד גיסא ,ועל יכולתו לשרות ע גורלו וע מבקשי נפשו ,מאיד גיסא .סיפור
מאבקו של יעקב ע המלא ויחסיו ע אחיותאומו – סיפור שחוטי של אנלוגיה
נמתחי בינו לבי סיפורו של הע הנאבק על חייו בי שכני עויני ,העסיק את
אלתרמ ללא הר' בעיר היונה ,והוא עיצב ֹו בשלל וריאנטי ,גלויי וסמויי כאחד.
למעשה פניו הנחצי של יעקב – יעקב וישראל – הה העומדי ,בגלוי
המרמה ואת
ובסמוי ,בבסיס הספר עיר היונה ,שכותרתו הדומשמעית לוכדת את ִ
היושר כאחד .מצד אחד ,הכותרת מעלה תמונה תמימה וטהורה של עיר לבנה כיונה
תמה – כעי תמונתה של העיר תלאביב ,שכונתה אז "עיר לבנה" ,ובתיה החדשי
בהקו בלובנ על רקע חולות הזהב – עיר שיוני מקננות בה ותושביה שוחרי שלו
)במלחמת השחרור נערכו הקרבות בעיר יפו ובשכונות הערביות שבשולי העיר תל
אביב( .אול ,פירושו של הצירו' המקראי הוא "עיר מלאה עושק והונאה" )עלפי
צפניה ג ,א( ,וזהו פירוש המתאי יותר לתיאורה של יפו – עיר המסחר העתיקה
והמרמה ,שאליה ירד הנביא יונה כדי לצאת אל נינווה
ִ
והשוקעת ,מלאת התוֹ
הקרב .לפנינו דיוק חצוי :חלקו האחד בהיר ותמי,
ֵ
המושחתת ולבשר את חורבנה
וחלקו האחר טבול בד ובדמי.
כזה הוא ג הצירו' "חֶ ֶרב הַ ֹ Fונָה" בשיר הפתיחה של עיר היונה )" ְL/נֵי הַ ֹ Fונָה
וְ ִאבְ חַ ת חַ ְר)ָ הֹ /הֵ ְMמ/ת  ָLנֶיהָ הַ ְֶ Nחצוֹת"( שהוא צירו' בינרי שפני יאנוס לו ,המעמיד
את היונה והחרב כמהויות המנוגדות זו לזו תכלית ניגוד ,א מעלה ג את זכר
הצירו' המקראי "חרב היונה" )ירמיהו מו ,טז; נ ,טז( ,שהוראתו חרב משחיתה
ונוגשת )בצירו' המקראי אי כל ניגוד בי "חרב" לבי "יונה" ,כי א להפ ,המילה
"יונה" מציינת את טבעה המובהק של החרב( .העיר החצויה – עיר ערבית ישנה ,על
לצדה – סימלה ביצירת
שווקיה ונכליה ,ועיר עברית חדשה ולבנה כיונה ,הנבנית ִ
אלתרמ את שלושת הנימי השזורי ב"חוט המשולש" :עַ  יש חדש ,אר( ישנה

חדשה ותרבות ישנהחדשה .לגבי דידו ,העַ  היש החדש הוא יעקב שהפ לישראל
וראוי שלא יהפו ל"עשיו".
כ ,למשל ,השיר "בסמטה של ְספר" ,שיר רביעי מ המחזור "מלחמת ערי
7חיו" )לא בעקב אחיו,
"אי< )ְ ע ֶֹר' ִ
)עיר היונה( ,נפתח בתיאור חיילי האוחזי ִ
כבסיפור הולדת של עשיו ויעקב( ,ומסתיי בתיאור המקלע הפצוע ,היורד מ הגג
ינָיו או ְֹמרוֹת  ַLחַ דִ ְ. ,אֵG ַ) /Gיל ה/א  /נֶאֱ בַ ק לְ בַ ֹ Mו עִ  חַ ָFה ָרעָ ה" )לא ע
ביד שסועה "וְ עֵ O
מלא ה'( .במיוחד התמודד אלתרמ ע דמותו של יעקב ההופכת לדמותו של
ישראל במחזור "שיר צלמי פני" )עיר היונה( .בסו' השיר השלישי של מחזור זה
"Bנָא  /אֶ ת עִ /Eמָ  ֶ<ל טֶ בַ ע וְ ֶ<ל =ֹHר / ,אֲ בָ ל יְ ָרא אֶ ת ֶֶ Mר Pהַ <ָָ Fר /
הוא מתרהְ :
)ְ ִה>ָ חוֹת )ָ ָ. Qל עָ קֹ )ְ ?א ְ<יָר" .משמע ,המשורר הזהיר מפני אותו שינוי מהיר
וקיצוני שישלי באחת את כל עקמומיותו של "יעקב" הגלותי .בשעה שהע מעצב
לעצמו זהות חדשה ,ומבקש למחות כל זכר לתכונות הגלות וסימניה ,שלא כצפוי
ממלי( אלתרמ להאט את הקצב המוא( של המטמורפוזה הלאומית ולשמור על
תכונות אחדות שנתגבשו בתקופת הגלות.
בעוד שבני דור המאבק על עצמאות ישראל שרו על "יְפֵ י הַ )ְ לו ִֹרית וְ הַ =ֹHר" ,לא
נגרר אלתרמ אחרי האידאל הניצשיאני של "החיה הצהובה" ,שנתגלגלה בתיאור
הסטראוטיפי של בני האר( כצעירי חסוני ושזופי ,בהירי שיער וכחולי עי ,
היפוכ של יהודי הגלות הכפופי ,החלושי והחיוורי ,שחורי השיער והעי .
כשתיאר בשיר "עיר הגירוש" את מפגש של הפליטי ע קולטיה ,בני
ההתיישבות העובדת ,מסתיי התיאור במפגש ע "מו ֶֹרה הָ עִ בְ ִרית הַ ָRלִ יחַ  /וַ חֲ בֵ ר
הַ ִ (/)Eהַ ְממָ <ְ Sק' עִ  סַ ְמכ/ת הַ ִRלְ ט ֹו /מַ כְ ִ<יר הַ ֶ<ֶ Eר" .לא דמויות הֶ רואיות ,שניחנו
ביופי חיצוני מושל של "האד העליו " הניצשיאני לפנינו ,כי א מורה שליח וחבר
קיבו( ממושק' – תמונה נטורליסטית רחוקה מכל סטראוטיפ .במקביל ,תיאורו של
הרופא בסו' השיר "עיר היהודי" )שיר שלישי במחזור "מלחמת ערי"( א' הוא מנפ(
Hדמ ֹונִי ה/א וְ ָBעִ יר" )תיאורו
מוסכמות" :וְ Hחַ ר ִ ָ.ה ִTיעַ הָ רוֹפֵ א /כְ לֵי ְמלָאכְ = ֹו עִ >וִֹ .אי< ְ
של הרופא כשל עשיו איש השדה ,ולא של כרופא סטראוטיפי( .טבעי היה יותר אילו
חבר הקיבו( היה אדמוני ושעיר ,והרופא – ממושק' ,א אלתרמ אינו נענה כא
לסטראוטיפי המקובלי ,כי א שובר ללא הר'.
במיוחד עולה סיפור יעקב ההופ לישראל בשני השירי האחרוני של המחזור
"שיר צלמי פני" ,בתארו אי "הָ א ָ> Sה הַ ֹ6את הַ ִ> ְתנַעֶ ֶרת ְ /קצָ ת ָקט = ֹו ִסי' ִ= ְצ ַלע עַ ל
יְ ֵרכָ  ְ) Tַ / Qצַ מַ ח ָל '/T Qחָ ָד< מֵ אֶ ֶר(  /ע ֹוד )ָ  Qי ַ.Sר ֶַ ְ) Tלכְ ָ= / , ָU ַ) Qהַ > /אֲ ֶ<ר טָ בַ ע
)ָ  Qהַ >ַ לְ אָ  ."Pאליבא דאלתרמ  ,צליעתו של יעקב ,תולדת מאבקו ע מלא ה' ,לא

יימחה בנקל ,וסממני הגולה העקמומיי לא יימחו במהרה ,וטוב שכ )זוהי ג
תשובתו של אלתרמ למהפכנות הרדיקלית של רטוש ו"הכנעני" ,אשר ביקשה
להתנער מקלקלות הגולה ב לילה( .אלתרמ גרס כי לא כדאי למחות לאלתר את כל
התכונות הגלותיות ,כי את חלק ראוי לשמר לדורות )היגיו רענ  ,חקרנות למדנית,
רגישות חברתית ועוד( .על כ כתב בשיר האחרו בסדרת "שיר צלמי פני" כי הגלות
משמשת לע "ח </נ ֹוסָ ' עַ ל הַ ח<ִ /י  /הַ ְNע ֹו ִרי ) ֹו )ְ ק/מ ֹו  ְ.עֶ ֶל / ,וְ ִהיא הָ עֲק ָ ה,
 ִ.בְ לִ י מֵ ִBי  /נ ֹוסֶ פֶ ת ) ֹו אֶ ל ֵ ְ.לי אֲ נָ וָפֶ לֶס" .ההדגשות שבמקור מלמדות כי אלתרמ ,
בסגנונו האוקסימורוני ,הצמיד זו לזו את תכונת העקמומי/ת של "יעקב" הגלותי אל
הBרייה וההישרדות של "ישראל" ,גלגולו המודרני של
תכונות היושר ויכולת ְ
"יעקב" ,הלא הוא היהודי החדש המתמודד ע אתגר הריבונות .הוא קיווה
שישראלי יהיה מזיגה צולחת של השניי.
מעניי להיווכח כי כשני דורות לאחר שירו של ביאליק "ויהי מי האיש" ,חת
אלתרמ את מחזור שירי עיר היונה בשיריו "שיר צלמי פני" ו"נספח לשיר צלמי
פני" ,ובה מופיעי ניצו( המרי ,הבלואי ,הנסת המבט הצִ דה ועוד צירופי
ומוטיבי מתו שירו הייחודי של ביאליק .אי זאת כי אלתרמ חש בתפקידו של
שיר ייחודי זה בתיאור המהפ שעבר על יהודי הגולה בהגיע לאר(ישראל .כמו
ביאליק ,ג אלתרמ חש וידע כי יהירות של הצעירי האר(ישראליי ,היפי
והחסוני ,כלפי אחיה הגלותיי ,הכעורי והחלושי ,אי לה צידוק של ממש ,כי
מ הבחינה האינטלקטואלית ההוויה שנוצרה באר( עדיי דרדקית היא ,גפ סורחת
שפלת קומה ,ולא חורש מצל וגבה קומה .מי הגבוה ומי שפל הקומה? אי לדעת.
אלתרמ הראה ב"שיר של מיכאל" הראה כי היסוד הקולט באר( ,ה"חזק"
וה"בריא" ,הוא מועט וחלש במובני רבי מ היסוד הנקלט ,הרצו( והד/וי ,וג
הוא תיאר צעירי אר(ישראליי ממושקפי ,ללמדנו כי דג סטראוטיפי שיסודו
במשאלת לב לחוד ומציא/ת לחוד 14.שני המשוררי ג חשו כי המהפ העובר על
היהודי מ הנוסח היש מוא( מדי ,וכי יש להאט במקצת את הקצב ולעסוק
ב"הכשרת לבבות" כדי להגיע לתוצאות ראויות.
צליעתו של יעקב הפכה מ"סיפור פשוט" לסמל לאומי ארכיטיפי באחד מטוריו
הנודעי של אלתרמ " ,ריצתו של העולה דנינו" ) 15,(1955שבמרכזו תיאור הסלקציה
שערכו שליחי הסוכנות ביהודי צפו אפריקה ,כדי לבחור מתוכ את העולי
"המועילי" .אלתרמ ציטט ממאמר של ב משפחתו ,העיתונאי שבתאי טבת ,איש
מערכת עיתו האר( ,שדיווח כי "בכרטיס האישי של העולה דוד דנינו נכתב שאינו
מסוגל לעבודה גופנית ] [...שהוא צולע במקצת .הרופא מבקש מדנינו לרו( מספר
צעדי אנה ואנה .דנינו מבי שלפניו מבח של חיי ומוות .הוא מנתר במר( רב מ

הדרוש ומשתדל להוכיח שמיטיב הוא ללכת ולרו(" .על כ כתב אלתרמ בטורו:
"וְ אֵ ל עֶ לְ י ֹו ָ<מַ ע! וְ כֹה 7מַ ר ל ֹו אֵ ל / :ר ,(/ר ,(/עַ בְ ִMי ָדנִינוֹ ...ר ִ. (/י ?א ִ= ְמעַ דִ / .א ְ=X
אֲ נִי! ִא זֶ ה הַ חֹקלְ יִ ְָ Bראֵ ל / ,יָכוֹל נ/כַ ל ל ֹו ְ<נֵינ ְ. /אֶ חָ ד!  //ר ,(/ר ,(/עַ בְ ִMי ָMנִינוֹ...
מ/מ / .Xאֲ בָ ל ?א אֲ כַ  ֶUה עֶ לְ ) ֹו ְ= ִחַFת עַ ִ>י /
עֶ זְ ְר Xאֲ נִי / ...ר ,(/ר (/וְ Hל ֵ=חַ ת ִ. .י אֲ כַ  ֶUה ְ
אֲ ֶ<ר זִ יוָ  Qנוֹצֵ ( )ְ ִד ְמעֲ ."Xברי ,קריאת העידוד של האל לעבדו דוד דנינו מזכירה את
ירא עַ בְ ִMי ַי ֲעקֹב" ,המופיע בספר התנ" פעמי אחדות בהקשרי
הפסוק "Hל ִ= ָ
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שוני.
בי טור זה ודומיו ,טורי שנכתבו באמצע שנות החמישי תחת רישומה של
הקליטה ההמונית של יהודי ארצות המאגרב ,לבי ספר שיריו האחרו של אלתרמ
חגיגת קי( ) ,(1965קצרה הדר .כא וכא עסק אלתרמ בקליטת הפטרונית של
היהודי שהתגוררו בצל הרי האטלס עלידי שליחי ופקידי אטומי וחסרי לב.
ג את ההנהגה לא חס אלתרמ את שבט ביקורתו .בתו כ מזדהרי באור
יקרות מעשיה של יחידי ,כמו הרופא שמחצית מפניו קפאה בשלג במלחמת
העול ,המיילד את אישתו של שלמה קט  ,העולה החדש ,שכרעה ללדת ביו שבו
הגיעו לעיירת הפיתוח ,והחליט להישאר בעיירת הפיתוח .שלמה קט מספר
לעיתונאי המראיי :
יְמינִי
/בְ תוֹ Pהַ ְ>ה/מָ ה ְ) ,עוֹד אֲ נִי גו ֵֹרר אֶ ת ְצרוֹרוֹתַ י וְ אֵ י ֶנִNי יו ֵֹדעַ )ֵ י ִ
/מע ֹונִי,
לִ ְBמֹאלִ י וְ <וֹאֵ ל אַ ֵFה ִ</.נִי ְ
י<ָFהַ .ו"ֵ צֵ א הָ ִרא$וֹ' & ְדמוֹנִ י,
ְ ָ.רעָ ה ִא ְ< ִ=י ָלל ֶֶדת .הָ ְיתָ ה ז ֹו ְ<לִ ִ
</נֵי אֶ חָ יו Hחֲ ָריו אוֹחֲ זִ י ִאיֲ ַ* $ע ֵקב ִ +חיו,
ְ
ֵ ְ.די ֶ<Zא יֹאבְ ד>ְ ַ) /ה/מָ ה ֶ< ִ> ָUבִ יב) .חגיגת קי( ,עמ' .(48
הסטייה מסיפור יעקב ועשיו )שלישייה במקו תאומי ,האוחזי איש בעקב אחיו(
אינה יכולה לטשטש את הזיקה לסיפור המקראי ,המשתלב ביצירה המספרת על ימי
בראשית של המדינה ועל הכשלי בקליטת העולי מארצות האיסלא .הגברת
סימ טוב המנוחה ,מגיבורות הספר ,גידלה אמנ שני עשר בני לתפארת,
"רחֵ ל ,לֵ7ה ִ) / ,לְ הָ ה ,זִ לְ  ָLה הֶ ֱע ִמיד ָ) / /נִי ְ<נֵיעָ ָBר  /לְ ַיעֲקOב
המעידי על אמָ :
7בִ ינ / ./וְ ִא>ֵ נ /לְ בַ ָMְ ִT / QMלָה ְ= ֵריסָ ר" ) ש ,עמ'  .(176לעומתה ,העולה המרוקאי
ציבא תשובה ,אביה של גיבורת הספר מריהל  ,יורד מטהמטה עד שאי ביכולתו
לדאוג לדור ההמש ולבתו היחידה מריהל  .הוא שהוריו נפסלו בתהלי
הסלקציה ונותרו במרוקו )הסכמתו להיפרד מה גרמה לו להפר מצוות כיבוד אב
ֹא< Qלְ מַ ְראֶ X
וא( ,עובר סיוטי לילה הקוראי לוִ ַT" :מ ְצוַ ת /M ִTל )ָ נִי .וֹבֶ ֶ<ת ר ָ
]/ [...בִ ְ=ִ Xמ ְריָהֶ ֶל  ,אֲ ֶ<ר 7הַ בְ ָ=ְ ָ) ,רחָ ה ִמ)ֵ ית 7בִ יהָ וְ ִא>ָ  ,Qוְ אֵ י אַ ָ=ה יו ֵֹדעַ מַ ע ֲֶBיהָ

/מקוֹמָ ) "Qש ,עמ'  ;25במילי " /בִ ְ=[...] Xאֲ ֶ<ר 7הַ בְ ָ=" יש כמוב רמז לסיפור
ְ
העקדה(.
אלתרמ ביכה בחגיגת קי( את גורלה של עדה שלמה ,שמרק התא המשפחתי
שלה התפורר :אבות איבדו את סמכות ,ובני חדלו לכבד את אבותיה .שבזמ
שקורה אסו של מפולת מחצבה או נפילת פיגו שומעי את שמות בניה של עדה זו
בחדשות ,וכדברי אלתרמ בשירו "הפני החדשות" )חגיגת קי( ,עמ' :(80 – 77
")ִ ְהיוֹתָ ה מַ ֹLלֶת מַ ְחצָ בָ ה ,א ֹו )ְ הַ ְ<לִ יכָ ה אֶ ת הַ  '/Tמֵ רֹא<  ,/T ִLא ֹו  ְ) /הַ .וֹתָ ה )ַ חֲ מַ ת
ירה א ֹו נִ/Eז/ ,בְ ִמ ְק ִרי
ֶ<מֶ < עַ ל רֹא< ,א ֹו )ְ ִה ְ< ַ= ְGחָ ה ְ ִ.מטַ ר אֲ בָ נִי )ְ עֵ ת עֲבו ַֹדת חֲ פִ ָ
 ָ.אֵ ֶGה עַ ל ִLירֹב ִ /מ ְ< ַ= ְGבִ י )ַ חֲ ָד<וֹת ֵ<מוֹת  ְ.מ ֹו ָקדוֹ< א ֹו קו ְֹרדוֹבֶ ר ֹו א ֹו מוֹלְ כ ֹו א ֹו
י ֶֶר ַי ֲעקֹב / .אֲ נ ִָ<י ֶ<=ְ  ָ) <ֵFכ/נוֹת נֶפֶ < ִח/Fבִ Fוֹת וְ ַק ֵ/י אֹפִ י )ְ ר/כִ י ְ. / ,ג ֹו סַ בְ לָנ/ת
וְ ֹי ֶֹשר וְ כִ )/ד 7ב וָ אֵ  וְ ִרגְ ֵ<י חֲ בֵ ר/ת חֲ זָ ִקי ,אֲ בָ ל < /ע ֲָרכִ י" .כ תיאר המשורר
באירוניה מרה את התנשאות של מוסדות הקליטה על העולי מארצות המאגרב,
ששמותיה – הנשמעי בחדשות בעת אסו – מעידי על חייה הקשי בהווה
ועל עבר התורני המפואר )ש כמו "יר יעקב" ,שמו של חיבור תורני חשוב ,רומז
ג למאבקו של יעקב ע המלא ,שבסיומו זכה לש "ישראל"( .עולי חדשי אלה
התברכו בסבלנות ,יושר ,כיבוד אב וא ורגשי חברות חזקי ,אבל לדעת מוסדות
הקליטה אי לה "< /ע ֲָרכִ י".
מעניי להיווכח כי אלתרמ כמו ניבא את התהליכי העוברי כיו על החברה
בישראל ,משהתבונ באותה עלייה שומרת מצוות שהגיעה בהמוניה מצפו אפריקה
והבי כי חילונה המהיר ,פרי האינדוקטרינציה והתכתיבי של מדיניות כור
ההיתו ,יעורר לימי ראקציה ,בדמות חזרה אל הדת .הוא ,שלא אהב להתנבא מה
דמות תהא לע ולמדינה בעתיד ,אמר בשורות שיש בה מ המשאלה ומ החשש,
בעת ובעונה אחת" :הָ עָ  יִ ְר)ֶ ה ,יַ ִTיעַ  /אֶ ל עֵ ת ָ<לוֹ ֶ<אֵ י )ָ  ַL Qחַ ד /,וְ 7ז ,לְ בַ ל יִ ְ<ַ.ח )ֶ
ִמי ה/א /,יָקH /חֲ ר ֹו צָ ָריו )ַ ַRעַ רִ /מ ְַ Gילָה ַי ֲעמֹד 7בִ יה //לְ הֵ 7בֵ ק עִ > ֹו עַ ד ַ<חַ ר ְ) //.זֶ ה
הַ >ָ קוֹ הַ ְמיSעָ ד /י ְִהי /נִפְ ָ=לִ י הַ ְRנָיִ  /עַ ד הֱ יוֹתָ  לְ ג '/אֶ חָ ד /,חֶ ְצי ֹו עָ פָ ר ,חֶ צי ֹו ָ<מַ יִ .
 //חֶ ְצי ֹו עָ פָ ר עַ  ַי ֲעמֹד / /מֵ חָ ָד< יַ)ִ יעַ אֹמֶ ר / /בְ מ ֹו ִספְ ָרה וְ או ִֹתFוֹת  ִ. /בְ מ ֹו 'ַ.יָד
וְ אֶ ְצ)ָ עוֹת  /אֶ ת  ְLנֵי הַ יְ ק /יָמ ְ) </אֹמֶ " )חגיגת קי( ,עמ' .(7069
משמע ,הגורל הלאומי עוד יזמ לע מאבקי לא מעטי ,ובשעה שלא יהיו
אלה מאבקי ע אויבי שמחו( ,עתידי להתפתח בו מאבקי שמבית על דמותו
ועל דיוקנו ,עד שתתקבע בו אותה מזיגה שחציה עפר וחציה שמי – חציה מעול
המעשה וחציה מעול הרוחניות ,חציה חילונית וחציה דתית .אלתרמ רותק בשנות
המדינה להתבוננות באותה מטמורפוזה מופלאה שנתחוללה בחיי הע במעברו
מחיי רוחניי ותלושי מקרקע לחיי ממלכתיי הקשורי לקרקע א תלושי

משורשי רוחניי .הוא ניבא כי המטוטלת עוד תוסי' לנוע עד לסינתזה הגמורה בי
אדמה לשמי ,שתעצב את דמותו לעתיד לבוא ,לכשיתייצבו חייו והחברה
הישראלית תהיה למקשה אחת.
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על השירהמערכו "יעקב ועשיו" ,ראו במאמרי "פיות אל' המשוחות ברעל – אנטומיה
של האנטישמיות המודרנית ביצירת ביאליק" ,קשר ,22 ,מאי  ,2003עמ' .40 – 32
אופיו הפורימי "ההיתולי" של הפזמו "יעקב ועשיו" משנת תרפ"ב ) (1922אינו צרי
להטעות .א"ז ב ישי שהדפיסו לראשונה בשבועו על המשמר )י"ז בטבת תרפ"ג( פרס
שיר זה ג ב"קרוב( לפורי" הבדחני שבעריכתו ,א באותה עת הביע ביאליק לא אחת
את משאלתו שסופו של היטלר יהיה כסופ של המ ושאר צוררי ישראל .כש שתיאר
בשירו "איכה יירא את האש" ) (1934את נבוכדנצר ,שהשלי את היהודי לתו הכבש ,
/מלַחֶ כֶ ת עֵ  ֶBב הַ [ָ ֶדה" ,כ תיאר בשיחה
Hר)ַ ע ְ
והפ בסופו של דבר ל"חַ ַFת ֶ ֶLרא ה ֹו ֶלכֶת עַ ל ְ
ע ידידיו את סופו הצפוי של היטלר ,למעלה מעשור שני לפני שהתרחשו האירועי
בפועַ ל" :הסו' יהיה ,שמקו לנַצח חלילה וחס ולהיות אחד הגדולי שבתולדות
הלוחמיהכובשי ,יהיה דחליל ,שאפילו הצפרי לא ייחתו מפניו ,וסופו שיציגוהו
ואטלולה ]' [...המפלצת הטבטונית' ,לראשו קרני
בפאנופטיקו לראוות-צחוק ,לחוכא ִ
חרסִ ,שניו ניבי חזיר ,עיניו יוצרות מחוריה" )ראו אביגדור המאירי ,ביאליק על אתר,
תלאביב  ,1962עמ'  .(151ואכ  ,בשנותיה הראשונות של המדינה נהגו ילדי בפורי
להתקלס בדמותו של היטלר ולהעלותה באש בל"ג בעומר כדחליל עשוי קש.
ומקד )עיו באגדות "ויהי היו" מאת ח"נ ביאליק( ,תלאביב  ,2012עמ'
ראו ספרי ִמי ִ
.191 – 189
ראו מאמרי "כתונת הפסי של יוס' ושלל צבעי רקמתה" )הדמות המקראית וסיפור
חייה בעיני שלושה דורות בשירה העברית" ,מראֶ ה ,4 ,תשרי תש"ע ,עמ' .21 – 15
במספד על קבר אחדהע מיו  ....אמר ביאליק" :אותו אחדהע שנשאר בסו' ימיו
אחד מישראל ,ר' אשר ,הרי הגלגולת שלו ,הגדולה ,היתה צפה מכל ספר חדש" )השווה
לנאמר בשיר "אבי"" :עַ ל ֵ)ַTי סֵ פֶ ר ְצה Sב ְTוִ ילִ י  /נִגְ לָה עָ לַי רֹא< 7בִ י/ ,לְ ֹ/לֶת ] [...צָ פָ ה
בְ עַ ְננֵי עָ <ָ "; ובמספד מטבת תרפ"ח תיאר את המצבה הפשוטה שהוקמה על קברו של
)"מ ַ=חַ ת לְ ִצ /Fעֵ ( ַMל ] ְ) [...אֶ חָ ד ִמימֵ י אֱ ל/ל
אביו הרוחני )והשווה לנאמר בשיר "אבי" ִ
מָ ְצא /עַ ְצמוֹתָ יו ְמנ/חָ ה".
?הי וְ סָ ר
ירא אֱ ִ
"אי< ָ=" רומזות ג לפסוק "וְ הָ יָה הָ ִאי $הַ ה/א 0ָ ,וְ יָ<ָ ר וִ ֵ
המילי ִ
מֵ ָרע " )איוב א ,א( ומלמדות על הסבל הרב מנת חלקו של גיבור השיר ועל גורלו הטרגי.
"העושה בלורית אינ מגלה אלא לשמה של עבודה זרה" )דב"ר ב(; ראו ג :סנהדרי כא,
ע"א.
ח"נ ביאליק ,דברי שבעלפה ,כר א ,עמ' קמד.
ראו בנאומומאמרו "האמנות הטהורה" )בתו "דברי ספרות" שבתו כל כתבי ביאליק,
תלאביב תרצ"ט( ,עמ' רנה .השימוש במילה "עֲזָ ָרה" לקוח ג הוא ,כמוב  ,מ השדה
הסמנטי שעניינו מקומות תפילה וקד/שה.
במאמרו "הצייר ראוב " )דברי פתיחה בתערוכת ראוב ( ,האר(.18.2.1926 ,
"ויהי מי האיש" ) (1911הוא שיר יוצא דופ במסכת יצירתו של ביאליק ,ורק בו העלה
שאתו נפגש לראשונה בביקורו באר( בשנת
המשורר את דמותו של "היהודי החדש"ִ ,
 .1909נהוג לחשוב שביקור כושל זה לא הוליד כל תגובה ביצירת ביאליק ,לאכזבת חלוצי
אר(ישראל והציבור כולו ,א נתגלה לי ששיר זה הואהוא תגובתו המאוחרת של
המשורר על ביקורו המאוחר באר( )ועל שיר של זאב ז'בוטינסקי ,ראש "הגדודי
העבריי"( .דא עקא ,מאמר שבו פרשתי את הגילוי הזה שקע למש שני אחדות
במערכת כתבעת אוניברסיטאי ,ומש מצא את דרכו ,בדרלאדר ,לספרו של אחד
ממאחזי העיניי הזריזי שלכאורה התמחו לאחרונה בחקר ביאליק ,והוא מיהר
לפרסמ מטעמו עוד בטר הספקתי לעשות כ בעצמי ,בחפזונו ,העתיק הלקט הזריז ג
שגיאות אחדות ,המעידות על טיב מעלליו )כגו זו שבשיר "ויהי מי האיש" יש דובר ונמע .
ולא היא ,הדובר מתאר את גיבורו בגו' שלישי ,ואינו פונה אליו בגו' שני כלל וכלל(.
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"האני" כפול הפני בשיר זה עלול להטעות את קוראיו להאמי כי לפנינו שיר אישי בלבד,
שבו הדוברהמשורר מביע את חששו לגורל שיריו לאחר מותו .ואול ,במקביל ,זהו
בראש ובראשונה שירו של "האני" הלאומי )הדובר הוא "היהודי היש " ,ב דמותו של
יעקב( ,החרד פ רעיו "שלילת הגולה" ,אשר קנה שביתה בקרב הצעירי ,זקופי הקומה
והגו ,ימחק את הרצ' ההיסטורי ע העבר הלאומי ,ויקי דור באר( ,אשר ידלג על
אלפיי שנות גולה ויבקש לנתק את הזיקה לאבותיו ולמקורותיו .ביאליק הביע כא את
תקוותו שהיהודי שיצמח באר( ,יידע שלא לבוז למגילת חייו של עמו ושלא להתנכר
למכאובי הגורל שהביאוהו עד הלו .לימי ,השמיע אלתרמ דברי דומי ב"שיר צלמי
פני" )עיר היונה(.
כ תיארתי את הפואטיקה של אלתרמ בספרי עוד חוזר הניגו )תלאביב  ,(1988עמ' :27
"כ הוא שובר כבלימשי תמונות סימטריות ,והופכ להשתברות קלידוסקופית
אינסופית של שברי מראות" .כ תיארתי ג את דיוקנה החצוי של העיר בספרי על עת
ועת אתר )תלאביב  ,(1998עמ' " :211התמונה ] [...של עיר חצוית פני מתבררת אפוא
כתמונה אסימטרית ,מורכבת וקלידוסקופית ,ולא כתמונה פשוטה ופשטנית"; וכ
תיארתי ג את חגיגת קי( )ש ,עמ' " :(311קוב( שיריו האחרו של אלתרמ הוא אפוא
קלידוסקופ של רסיסי מציאות המצטרפי לתמונה פנורמית רחבה וססגונית ,שבה כל
רסיס מואר בכמה אופני )באופ מדעי ,פילוסופי ,אתי ואסתטי(" .חזר על אבחנה זו ד
לאור ,בהרצאה "עוד חוזר הניגו " ,בדברו על האופי הקלידוסקופי של שירי כוכבי בחו(,
מיו  ,23.11.2011הכלולה באתר נת אלתרמ  ,בקטגוריה "מֶ דיה" )הרצאות(.
המערכו המחורז זה היה בחנה ,או נס גדול היה פה ,נכתב ונתפרס ב ,1933בעוד
היישוב מחפש דרכי להג על עצמו מפני התקפות חוזרות ונשנות של האוכלוסיה
הערבית .כאשר מתתיהוהמטאטא פונה אל העציצי שעל אד החלו ומזרז לצאת
לקרב )"וְ אַ ֶ= ,הַ \ַ )ָ ִרי / ,ע ֲִציצַ י הַ ) ִTו ִֹרי ] [...חַ ְMד /אֶ ת הַ Eו ִֹצי ִ. / ,י ל ְַָ Eרב 7נ/
יו ְֹצ ִאי"( ,נכללי בדבריו ג רמזי אקטואליי על כינונו של כוח המג העברי מתו בני
האר( וחניכיה )על כ הצברי עומדי בשורה על אד החלו  ,כחיילי במסדר ,ומחדדי
את "פגיוניה"( .בתו תיאור ההכנות לקרב ,נרמז כא כי "הצברי" הללו בעצ
שתולי בעציצי; משמע ,נרמז כא שמדובר בצמחי ִמד)ר מב/יָתי ,ולא בפראי אד
המנופפי בסי' בתאוות נק ,כשוסֵ י המדבר הערביי .מיזוג זה שבדמותו של הלוח
העברי – בי "עשיו" ל"יעקב" ,בי איש השדה האוחז בחרב וברומח לבי יושב האוהלי
הלמד – באה לידי ביטוי בדברי הלוחמי עצמ שב"ד' של מיכאל" )עיר היונה(7" :פֵ ל
הַ  ְ6מָ וְ ?א ְ Hנ ֵ<י סוֹד ֹו אֲ נ ְַחנַ / ./נ ֲעל ִָמי חEָ Sיו ,חָ זְ ק ָL /נָיו ִמ\ֹר / .וְ 7נ /אֶ ל מ/ל ֹו מֵ Hחֲ ֵרי הַ \ֹא
>/די ל ְַ ESחנ."/
/מ ַUפְ סַ ל הַ ִ ִG
ִ /
ראו הטור השביעי ,כר ב ,תלאביב  ,1981עמ' .58 – 55
ירא עַ בְ ִMי ַי ֲעקֹב" )ירמיהו ל ,י(,
ירא עַ בְ ִMי ַי ֲעקֹב" )ישעיהו מד ,ב( "וְ אַ ָ=ה Hל ִ= ָ
כגו "Hל ִ= ָ
ירא עַ בְ ִMי ַי ֲעקֹב ,נְא Sיְ הוָ ה
ירא עַ בְ ִMי ַי ֲעקֹב ,וְ Hל ֵ=חַ ת יִ ְָ Bראֵ ל ] [...אַ ָ=ה Hל ִ= ָ
"וְ אַ ָ=ה Hל ִ= ָ
 ִ.י ִא ְ=7 ,Xנִ י" )ש מו ,כזכח(.

