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מסכת כחול ולבן

פרק משיכיר בין ימין לשמאל
מתני' עפ"י גמרא מס' ברכות .בין שמאל לימין בגמרא פריש להו
היכי בין אלוף לכתב במחנה ,משום דיאיר ליפיד הוי שירותו הצבאי

ככתב בעיתון במחנה עמוד הלפיד – איתקריה עמוד השחר בגמרא פריש ,ובניו
של ביבי הוי.

ימין חדש

לשון

העם לומר תשבור ימינה חזק רק
לכחלון איכפת וכך נוהגים מרעיו
לדרוש בחוצות העיר גמ' לשון
של זהורית –ובית המקדש היה
עומדת זהורית )חוט צבע אדום(
ובשעת זריקת השעיר לעזאזל והיו
נמחלין עוונתיהן של ישראל והיתה
משתנה הזהורית מהאדום ללבן והחלו
להנהיג מנהג זה בכנסת ישראל
המתחדשת .בראשונה צבעה של
אדום.
היה
העבודה
מלפגת

אישתיירא –נשארה המהפך
עינתי רבות ולא מצאתי מענה עד
אשר זכיתי והגיע לידיי ספר ישן ולא
הפייסבוק אלא ויקפדיה ועיינתי בו
וכך כתב :מערכת הבחירות לכנסת
התשיעית  1977נחשבת בעיני
ישראלים רבים לאחת ממערכות
והמשפיעות
החשובות
הבחירות
בתולדות מדינת ישראל ,ותוצאותיה
ניכרו לשנים ,הרבה מעבר לשנות
כהונת הכנסת התשיעית .בחירות אלו,
המכונות "המהפך" ,היו הפעם
הראשונה שבה הצליח הליכוד לקבל
את השלטון במדינה ,ובכך סיים את
ההגמוניה של מפלגות הפועלים,
ובראשן מפא"י ,אשר שלטו במוסדות
היישוב ולאחר מכן במדינה ,במשך
כמעט חמישים שנה ,החל משנות ה-
 30ועד שנת .1977

בגוונא

צבע.

זימנא חדא  :פעם אחת ,עלתה
בידם והיה זה בשלטונו של יצחק רבין

מגלים

מחשבתא

ואין הם
דלבייהו רבים מבקשים לדעת
מפלגת כחול לבן מה היא ורבו
הפרשנים בערוצי בת קול חוץ מכאן
בלנסות לקבל תשובות ימין או שמאל
ונשארו תמוהים בדבר ,יש הטוענים
ימין ויש הטוענים שמאל בשעת

אמירת ציצית אוחז את פתיליו
ומנשק וכך נפסק
ביד ימין
להלכה אוסף את שרשי ציציותיו ביד
שמאל ומחזיק את הפתילים ובשעת

אמירת ציצית ביד ימין .דבי
עלה ירוק לא עלה
מדרשא
בידיי להכיר את בית מדרשה שעלה
ירוק ופעם נזדמנתי לבית מדרש
וגלגלו לי בידי שאכטא והייתי שמח
ומקיים מצווה להיות בשמחה תמיד
כל יום ואשריי שזכיתי לקיים מצווה
זו וכל המרבה הרי זה משובח
קישור לאתר לדפי גמרא ישנים

מתני'

דף אלוף

בין ימין לימן חזק ולא עלה ביידי להבין מה הוא ימין חזק ונזכרתי
בימי עלומי בו היתי נוהג בכרכרא מבית היוצר מרצדס והייתי שובר ימין
חזק ולא הייתה מתהפכת אלף לאלפיים עיינתי רבות עד אשר
מצאתי ברב גוגל שאלו סוגיות הנוגעות לשוחד ראש הממשלה הראשון...

מאימתי אצבעיה בקלפי? משיכיר בין תכלת

ללבן .רבי בנט אומר :בין שמאל לימין רבי ביבי אומר :בין
אלוף לכתב במחנה  .מעשה ובאו בניו מבית המשתה,
אמרו לו :לא הצבענו אמר להם :אם לא עלה עמוד הלפיד,
חייבין אתם להצביע קודם כדי להרחיק את האדם מן
הכחול לבן .רבי בנט אומר מצביע ימין חדש כדי להרחיק
את האדם מן השמאל .תניא רבי משה עד שיבחין בכחול
משום שרק לכחלון אכפת.

קישור לאתר

גמ'

איבעיא להו היכי דמי

אינתתיה דבנט
ְמ ִחיר ל ְִמ ְשׁ ּ ַת ֵּכן הם ולא עלה בידי

אשתו של בנט

להבין איך משתכן אדם במחיר ומה
עוד ששמעתי ששם כספו על נייר,
עד שיבוא אליהו הנביא ויזכה
לדירתו ,ורבים זכו במחיר והם שרים
"אף על פי שאתמהמה אחכה לו"
ומצא חן בעיני השיר וביקשתי
מידידי פריד )לא של הנוצות( שיחבר

שיר על המשיח מלובביץ .התרגיל
המסריח כך מצאתי כתוב

משיכיר בין תכלת ללבן? והא מצינו מפלגות רבות דגווניה
כולם בכחול ולבן? אמר רב ביבי בתחילה ליכוד כחול,
בויקפדיה בו רקח פרס בעזרתם של
ועבודה אדום ולשון של זהורית עומדת בפתח כנסת ישראל
חיים רמון ויוסי ביילין הסכם סודי
ושנים רבות אישתיירא אדומה ,ומשנת המהפך ,לשון של
עם אריה דרעי וסיעת ש"ס לתמיכה
משראו
זהורית אתהפיכא ללבן בגוונא דליכוד כחול ולבן.
בהפלת הממשלה של יצחק שמיר
מעשה זה החלו זקני העבודה מוחקים את האדום מן ועיין עוד בדברי הרב גוגל
העבודה ,זימנא חדא עלתה בידם ולא השתנתה הזהורית.
דלגליזציה ברוך ה זכיתי לקיים
אמר רבי גנץ מבית חוסן לישראל בתחילה היה ראוי
גדול תלמוד המביא לידי מעשה ורצו
שיבחין בין תכלת לכרתי  ,ומאי כרתי צבע חאקי ומשעה
רבותינו לגליזציה של סמים קלים
שחברו יחד כל אלופי המטה אפכוה ליה לכחול ללבן .רבי
מעין מתן אישור לשימוש ,גידול
ומכירה של סמים קלים מפי משה
בנט משיבחין בין שמאל לימין ,היכי דמי? אמרו זקניליכוד
ימנָה וְ ִאם הַ ּי ִָמין ימין חזק .ועוד אמרי במערבא דארץ
הא כולהו ימין ,כדכתיב ִאם הַ ּ ְשׂ מֹאל וְ ֵא ִ
ישראל :לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו .איבעיה להו בבית מדרשא דליכודיאדה ,כחול
לבן ימין או שמאל ? פשיטא! אלא מאן דאמר כל דבר הסמוי מן העין ימין ואין הם מגלים
מחשבתא דלבייהו ואין אדם יודע ימין או שמאל ועומד תלוי .מתקיף לי רב בנט והרי בעת
קריאת שמע מחזיק אינש פתילא דתכלת ולבן ביד שמאל ,אמר ליה רב יעלון והרי בשעת
אמירת ציצית אוחז את פתיליו ביד ימין ומנשק ! אמר לפיד משמע",כחול לבן" לא ימין ולא
ּש ֹ֑מאול לָ ֗ ֶלכֶ ת ,ופשטא רבי ביבי כחול לבן
שר ָאנ ִֹ֜כי ְמצַ ֶ ּו֥ה ֶא ְת ֶ ֛כם הַ ּי֖וֹ ם י ִ ָ֣מין ו ְ ׂ
שמאל והכא כתיב אֲ ׁ֨ ֶ
שמאל משום דאדם הולך אחר שורשיו והרי אוחז בשמאל את שרשי הפתילים וכן וכתיב יְ ִמ֥ין
שה ָ ֽחיִ ל ואין שמאל עושה חיל שמע מינה כחול לבן שמאל׃ איבעיה להו זהות יהודית ימין או
ֹ֣ע ָ ׂ
שמאל? ואמרי תינוקות דבי מדרשא עלה ירוק יש פעמים שהוא ימין ויש פעמים שהוא שמאל
ועל כן צוונו חכמים כשעומד אחר הפרגוד לוקח גוינט בידו אצבעיה ויוצא בסבבה כדתיב
ֹשה ַקח־לְ ָ ֣ך סַ ִּ֗מים והכי דריש משה פייגלין ו ְּמ ֹ֣לא חָ ְפ ֔ ָניו ְק ֹ֥ט ֶרת סַ ִּמ֖ים דַּ קָּ ֑ ה וְ הֵ בִ ֖יא ִמהבית
ַו ּיֹאמֶ ֩ר מ ׁ֜ ֶ
לקלפי .איבעיא להו כיצד מבחין בין ימין לימין חזק? אמר רבי בנט משיכיר בין זאב לכלב,
רב ביבי אומר בין אלף לאלפיים ואחרים אומרים משיראה את חברו רחוק ד' אמות ,ולא מצינו
חברים משותפים בין ימין לימין חזק .אינתתיה דבנט אמרי משיבחין בין איילת למירי והא
פשיטא דהא דיכול אבחינה אפילו בחשוכא מוחלטת .איבעיא להו "כחול לבן" בראשות גנץ
או לפיד? אמרי אנשי מערבא מחצה גנץ ומחצה לפיד ,והא קשיא אין אדם נעשה ראש ממשלה
ירא ִ֫ל ּ ִב ֥י ִ ,אם־י ֣קוּם
ה ׀ ־יִ ָ ֪
ח ֶנ ֮
ח ֶנ֬ה עָ ֨ ַלי במַ ֲ
ם־ת ֲ
אלא אם היה איש שר צבא דכתיב בתהיליםִ :א ּ ַ
יטה ,על כן ראוי הוא
ח ֶנ֥ה הַ ִ ּנ ְׁשאָ ֖ר לִ ְפלֵ ָ ֽ
איש ִמלְ חָ ָמ֑ה ֝ ְּב ֹז֗את אֲ ִ ֣ני בוֹ ֵ ֽטחַ ׃ פשטא רבי לפיד וְ הָ ָ ֛יה הַ ּ ַמ ֲ
בפלגא שני ,ונמנו וסגרו שנתיים הוא בראש ושנתיים הוא בראש .תניא  -רק לכחלון איכפת
כדכתיב ַו ִ ּי ְצ ּ ֹ֨בר משה ּ ָ ֛בר ְּכ ֥חוֹ לן הַ ָ ֖ ּים הַ ְר ּ ֵ ֣בה ְמ ֹ֑אד ַ ֛עד ִּכי־חָ ַ ֥דל לִ ְס ּ ֹ֖פר ִּכ ֵ
י־א ֥ין ִמ ְס ָ ּֽפר וְ יִ ּ ֵתן לְ ַר ִּבים ִמן
הָ עַ ם ְמ ִחיר לְ ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֵכן אקשא והרי אין ספרי עמא ביומא רבא דבחירות ,לא קשיא ויצבור גירעון
ונשאר לפליטה עד כי העם חדל מהצביע עבורו .איבעיא להו ש"ס ימין או מרכז? פשיטא ימין!
והא תניא התרגיל המסריח ? אלא חזר בו לימינו כדכתיב ביבי צריך אריה חזק והכא כתיב
ריה ֶאל־הַ ּי ִָמי ֙ן  .רבי ישי אמר אל ישם מבטחו
ם ּ ְפ ֵ ֣ני ָא ָדם ,ו ְּפ ֵנ֨י ַא ְ ֵ ֤
ביחזקאל א' ו ְּד ֣מוּת ּ ְפנֵיהֶ ֮
באריה ,דהא כתיב ֭הוֹ ִׁשיעֵ נִ י ִמ ִ ּ֣פי ַא ְ ֵר ֑יה .איבעיא להו זהות יהודית ימין או שמאל? פשיטא ימין
אלא משום דלגליזציה חיישנין לשמאל ,ועליהן דריש חוזאה ישעיה ה֣ וֹ י הָ א ְֹמ ִ ֥רים לָ ַ ֛רע ט֖ וֹ ב
ש ְך ,ס ִמ֥ים ַ ֛מר לְ מָ ֖תוֹ ק וּמָ ֥תוֹ ק לְ ָ ֽמר .שמע מינא כל העם ימין
ח ֶׁ
ש ְך לְ אוֹ ֙ר וְ ֣אוֹ ר לְ ֔ ֹ
וְ לַ ּ ֣טוֹ ב ָ ֑רע  ,ס ִ֨מים ֹ֤ח ׁ ֶ
ימין ימין ימין חזק וקמעא דקמעא דקמצוץ של קמצוץ שמאל.

