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   ויקח יעקב אבן
  

  חול וכוכבים
  
  

  חול הים
  

מתוך נפשות כארבעה עשר מליון  המונהיום הוא . עם גדול מבחינת האוכלוסיהעם ישראל אינו 
גם בעת . בלבד כחמישית האחוזכלומר בערך , קרוב לשבעה מליארדאוכלוסיה עולמית של 

  .  קטן מספרית היה ישראל, היבחרו כעם נבחר
    .ָהַעִּמים ַאֶּתם ַהְמַעט ִמָּכל ִּכי ,ַוִּיְבַחר ָּבֶכם ָחַׁשק ְיהָוה ָּבֶכם ָהַעִּמים ללֹא ֵמֻרְּבֶכם ִמּכָ 

  'ז' דברים ז
  

    :מספרבעצמו יעקב כפי ש ,נוליעקב אבי' לכאורה עובדה זאת סותרת את הבטחת ה
  ג"ב י"לבראשית   .ִיָּסֵפר ֵמרֹב ֲאֶׁשר לֹא, ְּכחֹול ַהָּיםַזְרֲעָך  ְוַׂשְמִּתי ֶאת

  
  :שהיא הפכה למטבע לשון בפי הנביאים , ברכה זאת עשתה רושם כה עז על צאצאיו של יעקב

  ב"כ' ישעיהו י ְּכחֹול ַהָּים  ִיְהֶיה ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם
  'א' הושע ב   ִיַּמד ְולֹא ִיָּסֵפר ֲאֶׁשר לֹא ְּכחֹול ַהָּים ִיְׂשָרֵאל ְוָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵני

  
  .שלמהדוד וימי בהברכה לכאורה של  ההגשמאנחנו מוצאים  אמנםו

  א"ז י"שמואל ב י ַהָּים ָלרֹב ַעל ַּכחֹול ֲאֶׁשר, ְּבֵאר ֶׁשַבע ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד ֵהָאסֹף ֵיָאֵסף ָעֶליָך ָכל

  'כ' מלכים א ד .ִחיםאְֹכִלים ְוׁשִֹתים ּוְׂשֵמ , ַהָּים ָלרֹב ַעל ַּכחֹול ֲאֶׁשר, ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ַרִּבים
  

 ים דומים בקשראנחנו מוצאים ביטויכי הרי , הבלשון גוזמ מנוסחים אלה פסוקיםברור ש ,ואולם
  :לעמי כנען 

  'א ד"יהושע י  ַהָּים ָלרֹב ְׂשַפת ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל, ָרב ַעם ַמֲחֵניֶהם ִעָּמם ַוֵּיְצאּו ֵהם ְוָכל

  : ולגבי פלישתים
ַּכחֹול ְוָעם , ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ֶרֶכב ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָּפָרִׁשים, ִיְׂשָרֵאל פּו ְלִהָּלֵחם ִעםּוְפִלְׁשִּתים ֶנֶאְס 

  'ג ה"שמואל א י   ַהָּים ָלרֹב ְׂשַפת ֲאֶׁשר ַעל

או להוכיח , ברור שאין כוונת הכתוב לדבר בשבח העמים האלהו; דוגמאות דומות ועוד הרבה
  . ששורה בהם ברכה
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 על שפת הים כמות החול .אדםהבני  לשוןב דיברה תורה? כוונת הכתוב  באמת מה, אם כן
שגור למספר גדול מאד ואף לכמות גדולה מאד של דברים שאינם ניתנים  משלמשמשת כ
  :לדוגמה .לספרור

  ט"א נ"ראשית מב .ֵאין ִמְסָּפר ָחַדל ִלְסּפֹר ִּכי ַעד ִּכי, ְּכחֹול ַהָּים ַהְרֵּבה ְמאֹדַוִּיְצּבֹר יֹוֵסף ָּבר 

   .ְׂשַפת ַהָּים ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְורַֹחב ֵלב ,ַוִּיֵּתן ֱאלִֹהים ָחְכָמה ִלְׁשלֹמֹה ּוְתבּוָנה ַהְרֵּבה ְמאֹד
  'ט' מלכים א ה

  ח"ט י"תהלים קל  ֵמחֹול ִיְרּבּון, ֶאְסְּפֵרם
  

ל אשר על כחו"נאמר אכן לגבי עמים אחרים . הכתוב נוסחב עקרוני הבדללשים לב ליש אבל 
על אף שהינו , מספר גרגירי החול על שפת הים". יספר מרביאשר לא "לא נאמר אבל " שפת הים

  ".אשר ייספר"בגדר הוא עדיין  .סופימספר עדיין הינו , הינו מספר גדול מאד
  

אבל מוסבר מיד , "עד כי חדל לספור" -ביטוי הנשמע דומה  אמנם בעניין הבר שאסף יוסף נאמר
אלא בגלל סיבה , התבואה ים לא הפסיקו את רישומם בגלל אינסופיות כמויותשפקידי מצרי

כך בעברית יש מילה למאה ולאלף . למשימה טכנית שלא היו בשפתם מספרים גדולים מספיק
  )עשרת ריבוא" (מאה אלף"ך אף מכיר את "והתנ, )עשרת אלפים(ולרבבה 

  ב"ל' במדבר ב .אֹות ַוֲחִמִּׁשיםּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמ  ֵמאֹות ֶאֶלף ֵׁשׁש
  ואפילו מליון

  'ד ס"בראשית כ  ְלַאְלֵפי ְרָבָבהֲאחֵֹתנּו ַאְּת ֲהִיי 

ואין להניח שהיתה שיטה אצל המצרים , בעברית הקדומה אבל אין מספרים גדולים יותר מזה
  .לתאר מספרים גדולים מאד מאד

  
  

  נצח ישראל
  

, כלל לספירה לא ניתןשמשהו כלומר  ,"ספר מרבייאשר לא " הכתוב כאשר אומר, לעומת זאת
  . ממש אינסופימשמעות הדבר שמספרו 

  
כי גם  –מגמת הברכה ליעקב אינה שעם ישראל יהיה עם גדול בזמן מהזמנים אנחנו למדים ש

ו יהיו קיימים אצאיכלומר שצ -  ו יהיו ללא סוףצאצאיאלא הברכה היא ש. סופי ינועם גדול ה
  .את הברכה שניתנה ליעקבהנביא יחזקאל ו מפרש לנכך . לעולם

  
ְוָיְׁשבּו ָעֶליָה ֵהָּמה  ,ֲאבֹוֵתיֶכם  ָבּה ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו, ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַעְבִּדי ְלַיֲעקֹב ְוָיְׁשבּו ַעל

, ֶהם ְּבִרית ָׁשלֹוםְוָכַרִּתי לָ   .ָנִׂשיא ָלֶהם ְלעֹוָלם ְוָדִוד ַעְבִּדי, עֹוָלם ַעדּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם 
    .ְלעֹוָלםִמְקָּדִׁשי ְּבתֹוָכם  ְוָנַתִּתי ֶאת, ּוְנַתִּתים ְוִהְרֵּביִתי אֹוָתם ,ִיְהֶיה אֹוָתם ְּבִרית עֹוָלם

  ו"כ-ה"ז כ"יחזקאל ל

  : ישעיהוהנביא אצל בצורה דומה ו
  ט"ח י"ישעיהו מ .ְׁשמֹו ִמְּלָפָניִיָּׁשֵמד  לֹאִיָּכֵרת וְ  לֹא ,ַזְרֶעָך ְוֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ִּכְמעָֹתיו ַכחֹולַוְיִהי 
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אילו ו, בה הברכה עצמה מפרשת שכוונתה להתמשכות אינסופית ,דוגמה הפוכהגם יש מעניין ש
שלעולם לא  מבטיח' ה. מדובר על מלכות בית דוד". אשר לא יספר"ביטוי כגון בהנביא משמש 

  :יכרת איש מצאצאי דוד מעל כסא ישראל 
ַּדְרָּכם ָלֶלֶכת ְלָפַני  ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך ֶאת ִאם, ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעַלי ֵלאמֹר, ְּדָברֹו ָיִקים ְיהָוה ֶאתְלַמַען 

  'ד' מלכים א ב .ְלָך ִאיׁש ֵמַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ִיָּכֵרת לֹא ֵלאמֹר ,ַנְפָׁשם- ְלָבָבם ּוְבָכל ֶּבֱאֶמת ְּבָכל

  :כך  דודבית  נצחיות הנביא מביע אתירמיהו  ילואו

  ב"ג כ"ירמיהו ל  ֶזַרע ָּדִוד ַעְבִּדי ֵּכן ַאְרֶּבה ֶאת, חֹול ַהָּים ְולֹא ִיַּמדְצָבא ַהָּׁשַמִים  ִיָּסֵפר לֹאֲאֶׁשר 
  
  
  

  עפר הארץ
  

בבית  לאחר חלום הסולם. שקיבלאת הברכה דייק בציטטו לא אבינו יעקב והנה אנחנו מוצאים ש
  : אלובמילים מברך את יעקב ' ה, אל
  

  ד"ח י"בראשית כ ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבהּוָפַרְצָּת , ַּכֲעַפר ָהָאֶרץְוָהָיה ַזְרֲעָך 
  

האם אין יותר עפר בכל הארץ מאשר חול הנמצא רק על שפת ! יותרגדולה ברכה זאת נשמעת 
ופרצת ימה וקדמה " –לעומת זאת מופיע יסוד נוסף ?  תו יעקב מקטין את ברכ האם  ?הים 

  .שאין יעקב מזכירו כלל" וצפונה ונגבה
  

  :כמו למשל , במקראים מעפגם משל עפר הארץ מופיע ל, כמו משל חול הים
 

. ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּוָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים  ,רַֹבע ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ּוִמְסָּפר
  'ג י"במדבר כ
או בדברי  .כלומר המשך צאצאיו לעולמים –מביע את כמיהתו לאחרית כמו עם ישראל  בו בלעם

  :שלמה המלך 
  'ט' דברי הימים ב א .ַעם ַרב ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ִהְמַלְכַּתִני ַעל

 
שהדימוי של עפר קשור מדי מפני נראה כ, אינו נפוץבלשון עפר הארץ כברכה אבל השימוש 

  : דווקא לקטנות וסופיות 
  ט"י' בראשית ג  .ָעָפר ָּתׁשּוב ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ִּכי

  'ב ו"איוב מ .ָעָפר ָוֵאֶפר ַעל ֵּכן ֶאְמַאס ְוִנַחְמִּתי ַעל

  ' כ' קהלת ג .ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ָׁשב ֶאל, ֶהָעָפר ַהּכֹל ָהָיה ִמן

 'ב ז"י קהלת  ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהָיה ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל
  



4 
 

   ברכת אברהם
  

  ? " יספר מרביאשר לא "מאין לקח יעקב את הבטחה האינסופית  -גדולה יותר  אקושיאבל קיימת 
  

לקח יעקב מברכות שניתנו לסבו  ,"אשר לא ייספר מרב"דימוי החול ולשון , את שני הדברים
  .אברהם

 ַאָּתה ָׁשם ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִמןָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה , לֹוט ֵמִעּמֹו ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד ָאַמר ֶאל 'הוַ 
   .עֹוָלם ּוְלַזְרֲעָך ַעדַאָּתה רֶֹאה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּכל ִּכי ֶאת .ָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה

   .ַזְרֲעָך ִיָּמֶנה ַּגם ֲעַפר ָהָאֶרץ יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת ֲאֶׁשר ִאם, ַּכֲעַפר ָהָאֶרץַזְרֲעָך  ְוַׂשְמִּתי ֶאת
  ז"ט-ד"יג "בראשית י

 ְׂשַפת ַהָּים ֲאֶׁשר ַעל  ְוַכחֹול, ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִיםַזְרֲעָך  ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת, ָבֵרְך ֲאָבֶרְכךָ  ִּכי

  ז"ב י"בראשית כ
 ,ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם ִאם ּוְספֹר ַהּכֹוָכִביםָנא ַהָּׁשַמְיָמה  ַוּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ַהֶּבט

  'ו ה"בראשית ט .ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעךָ 
  

ברכת , ברכת עפר הארץ, ברכת חול הים, אנחנו רואים את כל יסודות של ברכותיו של יעקב
ומשום שברכות אלו מיועדות  ".ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה"ואפילו , "אשר לא ייספר מרב"

לנכס לעצמו יעקב זכאי דין ב, יותר מכן. כזרעו של אברהםקיבל אותן ב יעק, לאברהם ולזרעו
  . משום שאביו ברך אותו בכך, ברכות של סבו

  'ח ד"בראשית כ   ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך , ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ֶאת-ְוִיֶּתן
  
  

  כוכבי השמיים
  

, אברהם ישנה ברכה נוספת בברכת, בנוסף לברכות חול הים ועפר הארץ הנזכרות ביחס ליעקב
  ) :בלבד(גם יצחק מבורך בברכה זאת . הלא היא ברכת כוכבי השמיים

  'ו ד"בראשית כ   ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוִהְרֵּביִתי ֶאת

  :משל הכוכבים הינו המקובל ביותר במקרא ומסתבר ש
 ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת, ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך  ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶׁשר

  ג"ב י"שמות ל  ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים

  '  י' דברים  א   .ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב

  ב  "כ' דברים  י .ְוַעָּתה ָׂשְמָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב

  ב"ח ס"דברים כ  ַּתַחת ֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב, ְוִנְׁשַאְרֶּתם ִּבְמֵתי ְמָעט

ִיְׂשָרֵאל  ִּכי ָאַמר ְיהָוה ְלַהְרּבֹות ֶאת ,ָנָׂשא ָדִויד ִמְסָּפָרם ְלִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ּוְלָמָּטה ְולֹא
  ג"ז כ"דברי הימים א כ  .ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים

 .תָאַמְרָּת ַלֲאבֵֹתיֶהם ָלבֹוא ָלָרֶׁש  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַוְּתִביֵאם ֶאל ,ּוְבֵניֶהם ִהְרִּביָת ְּככְֹכֵבי ַהָּׁשָמִים
  ג "כ' נחמיה ט
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  מי גוי גדול
  

גם המקרא מודה שאינם , למרות שהביטויים כחול הים וככוכבי השמיים סמליים הם לאינסופיות
  .אלה סופיים

  'ז ד"תהלים קמ  .ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא ,ְסָּפר ַלּכֹוָכִביםמֹוֶנה ִמ 
  

האם יש יותר כוכבים בשמיים או יותר חול  ? איזה ברכה היא הגדולה מהשתייםונשאלת השאלה 
  ?על שפת הים 

  
וכעשרה מיליארד , מיליארד כוכבים בגלקסיה ממוצעת עשרההאסטרונומים מעריכים שיש בערך 

כוכבים בכל ) עשר בחזקת עשרים(מיליארד מיליארד  מאהלכן יש בערך . גלקסיות בכל היקום
  .היקום

  
שהיתה הערכת כמות החול היא בעיה , הערכה זאת שלא היתה אפשרית לפני מאה שנהלעומת 
עבור מלך סירקיוז ות בו ניסה להעריך החול ונהמכתב ספר בשם ארכמדס  .קדמוניםלנגישה 

לייצג מספרים חדשה זה היה עליו להמציא דרך לצורך . כמה גרגירי חול ימלאו את כל היקום
  .חשב חישובים מעין אלהחכמי ישראל ידעו לגם . גדולים

ל עד שאתה תמה עלי תמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה רבי אלעזר חסמא ורבי "א
  יוחנן בן גודגדא שיודעין לשער כמה טפות יש בים ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש

  . 'בבלי הוריות יתלמוד 
  

לכן בשכבה אחת של חול יש . בגודל של בערך מילימטר אחדם חול מורכב מגרגירי. לחישובניגש 
 30אם עומק החול על שפת הים הוא בערך . בערך עשרת אלפים גרגירי חול בכל מטר מרובע

, עומק של מטרהיינו מניחים  אם. מרובע שטח גרגירים למטר 300,000יש בערך , סנטימטר
  .מיליון גרגירים למטר מרובע היינו מקבלים

  
מתוך זה כשלושים . קילומטרים ריבועיים 510,000,000השטח הכולל של כדור הארץ הוא 

פחות מחצי , מתוך שטח זה. הם יבשה , קילומטרים ריבועיים 150,000,000או ב , אחוזים
 7E7=  70,000,000 בערךיש לכן ). אדמה פורייה 30%וכ , סה שלגמכו 20%כ (מכוסה חול 

אם נכסה כל שטח זה . מכוסים חול) מטרים ריבועיים 7E13המהווים (קילומטרים ריבועיים 
 מיליארד מיליארד 20כלומר ,  3E5 * 7E13 ≈ 2E19נקבל , בשלושים סנטימטרים של חול

  . גרגירי חול
  

       היינו מכסים את כל שטח העולם בחול היינו מקבלים אם! אבל יש עוד חול בתחתית הים
1E6 * 5E14 ≈ 5E20  מיליארד  100הערכה גסה של מספר גרגירי החול הינה , לכן. גרגירים

  .גרגירים) E20(מיליארד 
  

  . אנחנו רואים שיש בערך אותו מספר גרגירי חול בעולם וכוכבים ביקום
  

משום שכוונת הברכה רק לחול , ירי החול שחישבנו כאןשצריך לצמצם את מספר גרג מחותניתן ל
לראות "אבל באותה מידה ניתן לצמצם את מספר הכוכבים רק לאלה שאפשר ". על שפת הים"

  .גדלןהברכות בערך שוות בשתי ראינו שבכל מקרה . עם העין" אותם
  


