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  משלי

 ?איזו חכמה הייתה לשלמה -משלי א 
 ?מהלכים פוליטיים מבריקים, תבונה אנושית וכושר שיפוט. אך מה שלמה לא ָצָפה ולא הבין

 המוסר מחכמת מאד שונהו ייחודית היא לכיםמ בספר וגמאותד שתיב מתוארתה למהש חכמת
 .א) (א, ישראל" לךמ דוד בן שלמה ִמשֵלי" – הימים משחר בוןנ ילד לכל הידועה

 בעלי מכל יותר וטוב מהר הבין כברו צעיר, בגיל יב) ,ב א מלכים( ביו"א ודד סאכ לע ישב" שלמה
-אחיו אֹדניהו לבקשת היעתרל הציעה מוא שבע-בת תרחש.מ המ החכמים,ו מבוגריםה הניסיון,

 ול ויתן ֹדניהוא תא רגיעי שזה מחשבה, מתוך נראהכ לאשה, השונמית בישגא את ול ולתת יריבו,
 ישתמש מתאימה כושר שעתב – המלכודת תא מיד ביןה למהש כב).-גי שם,( בודכ לש מוצא

 חתך שלמה חוקי;ה המלך שהוא לכך, הוכחהכ ימיו) יתבאחר ודד תא ששירתה( אבישגב אֹדניהו
 לומוח ומימוש ופורחת, יציבה מלכות של נהש 40 וכונן חת,א במכה גדונ החותרים לכ את וחיסל

 .'לה ביתה בבניית אביו דוד של

 =אינטואיציה)( ֹשֵמעַ  "ֵלב ביקש הואו אחד, ברד לבקש לילה"ה בחלום" זדמנותה שלמהל תןנ ה'
,עַ  תא ִלשֹּפט  עדים, בלי למשפט, נשיםה שתי באו כאשר ט).-ה ג', (שם רע"ל טוב יןב הביןל מ

 משקרת, מיו האם ימ ידמ למהש ביןה החי, הילד מי של להוכיח פשרותא שום בלי ולכאורה
 לכל האמת תא לחשוף כדי כד), ם,ש חרב"; יל ("קחו ידועהה המשפטית ראיהה את והמציא

 נבהלו לכן אחר; דבר חושבו דבר אומר מי ידמ הבין ואה כי ליו',ע לעבוד' יהה פשרא אי].1[ העולם
 .ח)כ (שם, משפט" לעשות בקרבו להים-א חכמת כי אור "כי ךכ כל מפניו

 שלמה של זהה הריח חוש את יארת המשיח' מלך' על מפורסמתה נבואהב )ט-א יא,( ישעיהו
 אי יכ רשע", ימית שפתיו וברוח ו,פי "בֵשֶבט רץא לנהל יוכלש שופט,-לךמ לש עיקריה כמאפיין

 .סיפורים ולספר ענותט ולטעון פנים העמידל יהיה אפשר

 ?ביןה ולא ָצָפה לא שלמה מה

 כל בנות עם לכותיותמ וחתונות כלכליים,ו וליטייםפ שריםק לש טווחה רוכותא אותהתוצ את
 בסוף – אחד לדור – מדהימים עוצמהו עושר דוד ביתל שהביאו ),א ',ג שם( חשוביםה אזורה מלכי
 הם בלא ובנשים, בתהליכים לשלוט יוכל הואש בטוח היה למהש יא). שם( וקרס כלה תפרקה ימיו

 ].2[בו שלטו

 דעת, ראשית ה' "ִירַאת – המוסר עצמה היאש הפשוטה, בסיסיתה חכמהל קוראו וזרח משלי ספר
 .ז) א, (משלי זּו"ּבָ  ֱאוילים ומוסר חכמה

_______________________________ 

 .תרל"ד תשובה ג', חלקב רדב"ז פירש כך]1[ 
-יד י"ג, פרק ביאה סוריאי הל' רמב"םו ט;-ח י', פרשה הרב במדבר לפתא,ח בן וסיי ר' כדברי]2[ 

 .טז

  



 דברי מוסר ומילת חיבה -משלי ב 
אם המזמור מתאר בדיוק את שהתרחש בהיכל הֵשן של שלמה, מי הזהיר את המלך בדיוק מנשים 

 ?"יכן מצאנו את שלמה אומר למישהו "בניה -בוגדות כאלה, וגם 

 נכריהִמ  רה,ז אשהמֵ  "להציל ונשנות חוזרות זהרותא דוד" בן שלמה" מפי שמועל ביותר מפתיע
 לפני אמרנ זה האם יז).-טז ב,( שכחה" להיה-א ברית אתו עּוריה,נ לוףא ֹעֶזֶבתה חליקה,ה ֲאָמֶריהָ 

 ולמי? מכישלונו? כלקח זקנותו,ב אלה מוסר בריד אמר למהש האם גללה?ב או רעה",פ "בת
 ?לרחבעם

 וראי בת "ִשמִעי – ר"צֹ  בת" לע שנאמר יג),-(י מה ליםתה מזמור על ימשלֵ  חכמת אמרת מה ועוד:
,א והטי ,י המלך וִיְתָאו – ביךא ביתו ֵמעַ  ִשכִחיו זֵנ  אם לו..."? השתחויו אֹדַנִי הוא כי פֵי

 נשיםמ בדיוק המלך את הזהיר ימ שלמה, של ֵשןה בהיכל התרחשש תא דיוקב תארמ המזמור
 איבד שלמהש בשעה ך,כ ואחר רעה,פ ושל צור של לילּותהא את עזבו ילהשתח כאלה, בוגדות
 ?נעוריהן לאלילי וחזרו ורןע את הפכו מכוחו,

 ו"בת פרעה" בת" אבל ובגידה, וניאוף נותז אלא לילות,א חטאי וזכריםמ אל שלימ ספרב אמנם,
 . יח) (ה, עוריך"נ מאשת "ושמח המלצתו:ל התאימו אל בוודאי ֹצר"

 ?""בני הולמיש מראו שלמה את מצאנו היכן – זה לכל ונוסף

 "בנֹו" שלמה אל ודד בדברי דווקא בתנך מצאיםנ כאלה, וסרמ בריד םע זאת,ה חיבהה ילתמ אכן,
 זרות נשים נגד המוסר פרקי מסקנה. תבקשתמ ומכאן א), ט,כ א ימיםה בריד ;ג-א ב, א (מלכים
 שליםמ כלומר, ישראל", מלך דוד ןב שלמה "ִמשֵלי םה ט) עד א (משלי ראשוןה בקובץ ונכריות

 במלכים ולתפילה אזהרהל והרחבה פירוט הוויםמ והם שראל",י לךמ דוד" פימ ני"ב ל"שלמה
, שמורל שלם ָבבלֵ  ֵתן ני,ב ולשלמה" ימים.ה ובדברי ..." ֵעְדֹותי מצֹותי  כט, הימים דברי( וֻחֶקי

 .יט)

 שיכול יחידה בןה לא לדבר ךכ כל שהתאמץ הקול וקעב ]1ישראל"[ לךמ "דוד לש דמותו מתוך
 א; ט"ו, ב (שמואל רצים" איש חִמשיםו וֻססים מרכבה" הםל שוע ברכ בוגריםה חיוא להקשיב.

 עדיין הצעיר שלמה עודב ומוסר, תוכחה לדברי ללכ מקשיבים היו ולא פניהם,ל )ו-ה ',א א-מלכים
 .ה) (ב, להים"-א ודעת ה' "יראת להביןו א), ד,( אב" מוסר" לשמוע מסוגל

________________________ 

 .דוד של מכוחו גדול מקראי כםח אמרם אם ביןו בעצמו, ודד אותם מרא אם בין]1[ 

  

 זהירות, חכמה לפניך -משלי ג 
הזה עלול לקרוס אם תבטחו בחכמתכם עד כדי נטישת  אבל כל הטוב -כן, ה' חנן אתכם בשכל טוב 

 המוסר הפשוט ודרכי הזהירות

 !"ִּביָנת ל"ֶא  ִתָשֵען ַאל - בני""

 הדורות כלב באמת הגדולים החכמים כלל ודרכו בני"," שלמהל יותרב ריפהח זהרהא שמעתנ כאן
 לכ אבל - טוב בשכל אתכם חנן ה' אכן,ו ובינה, חכמה כםל יש יכ ווקאד עצמכםב טוחיםב תםא -

 הםש ,הזהירות ודרכי הפשוט המוסר טישתנ כדי עד חכמתכםב תבטחו םא לקרוס לולע הזה הטוב
  -דעיםהמ ולכל החכמות לכל קודמים

,לִ  כלב 'ה לא ְּבַטח" ; ְיַיֵשר הואו ָדֵעהּו, דרכי בכל ָשֵען;ִת  ַאל יָנתּבִ  וֶאל ֶּב  חכם תהי אל ֹארֹחתי
 ;)ו-ד (ג, ֵמָרע" וסּור 'ה את ְיָרא בעיניך,

 שתי הריש ורה,ת יטעמ נתגלו אל מה מפני יצחק: 'ר "אמר - "ב)ע כא סנהדרין( הגמרא בלשון
 סוסים, לו ַירֶּבה אל רק יז):-זט יז, דברים( כתיב - עולםה דולג הןב נכשל - עמןט תגלונ מקראות

 שלמה: אמר לבבו... יסור ולא שים,נ לו ַירֶּבה ולא וס...ס ַהרבֹות ןלמע צַרימהִמ  עםה תא שיבי ולא
 קַנתזִ  לֵעת ויהי ד): א,י א מלכים( וכתיב - לבבי) (את סירא ולא ַארֶּבה ניא אשיב... לאו ַארֶּבה אני

 ;"...לבבו את ִהטּו נשיו שלמה,



 אשען לא ולמה בינה,ו חכמה בי נתת תהא הלוא עולמים,ה 'ריבון שאול:ל שלמהל קוםמ שי עדיין
 '? -מבריאתך בי שנטעת מהל נוסף במיוחד, יב שנתת וז בינה על

 ואת ִפלתת את מעתיש ליו:א 'ה יאמר"ו - ט)-ג ט, א (מלכים כתובה כבר לשלמה התשובה
...  ֻחַקי ִצויתיך, אשר ככל עשותל ובֹישר לבב ְּבתם ביךא דוד לךה כאשר נילפ לךת םא תִחנת
 ;"...ִתשֹמר ומשפטי

 לטעות, היכולת את גם אדםב נתן ה' כי זרה, שהא לו יקח םא לו יקויספ אל בינתוו למהש חכמת
 מוסר - פשוטה המוסר את שכוחל ולא ',ה דברל ינתוב יןב לָתֵאם חייב ואה בטוחה דרך לַיֵשר וכדי

 .יב)-יא (ג, ִירֶצה" ןב את וְכָאב יוכיח*, ה'  יֹאַהב שרא את יכ ִתמָאס... לַא  בני ה'

  

 בית "ִיבֶנה שרא בנו על יד)-יג ז, ב (שמואל דוד לא לנבואה ותישיר תחברמ משליב זהה הפסוק*
 בני ובִנגֵעי נשיםא בֵשֶבט וֹהַכחתיו ַהֲעֹותֹו,ב אשר בן,ל לי היהי אוהו לאב לו אהיה אני לשמי...

 ."...אדם

  

 תקשיבו לאמא -משלי ד 
בדור הזה כבר קשה להבין זאת, אבל מוסר בא מייסורים, ומי שהיה מרביץ מוסר בילדים היה 

 בעיקר האב

 (א) ָאב" מּוַסר ָבִנים ִׁשְמעּו"
 ?תורה מאםמדוע מוסר בא במיוחד מאב, ודווקא 

בדור הזה כבר קשה להבין זאת, אבל מוסר בא מייסורים, ומי שהיה מרביץ מוסר בילדים היה 
בעיקר האב, שהיה מתיר חגורה ומַיֵסר בשוט או במקל, "בֵשֶבט אנשים"; גם אם נמנע מהפעלת 

ם ם; אכוח, היה מכה בשוט לשון, בהצלפות חדות מִאמֵרי פיו, כדי לַיֵשר בנים צעירים בכוח אבות
 ( -יד-יג ,כג כד; יג,) קשה לקבל, שזאת הייתה הנורמה 'החינוכית' אלפי שנים, הבה נקרא במשלי

 ;"מוסר( שחר ִעם=) ִשֲחרֹו -ֹוֵנא בנו, וֹאֲהבֹו ׂש -חֹוֵׂש ִשבטֹו "
 ;"לְשאֹול ַתציכי ַתֶּכנּו בשבט, לא ימות; אתה בשבט ַתֶּכנּו, ונפשו ִמ ( גם, )ַאל ִתמַנע ִמנער מוסר"

 -תורה רגילה לדבר אל הילדים, לפנות אל לבם, לשכנע בדיבור, וזו מעלת ה( לרוב) אבל הֵאם
ורק  -תחילה התגלה ה' ביציאת מצרים במכות, באותות ובמופתים, ביד חזקה ובזרוע נטויה 

 .משהביא אותם לסיני התגלה בדיבור, במתן תורה

עמוק בלבכם, וגם אבות המוסר מוזמנים לדרך נא ִרשמּו זאת א -תורה ניתנה בדברים, לא במכות 
  -ַדְּברּו, אל ְתַיְסרּו( ג ד,*" )ך ויחיד לפני אמיר -האמהות, "כי בן הייתי לאבי 

 (;ח א," )וַאל ִתֹטש תורת אמך ..."
 (;ב ד," )כי ֶלַקח טוב נתתי לכם, תורתי אל ַתֲעֹזבּו"
 (.יח-יז ג," )רם היא למחזיקים בּה וֹתמֶכיָה ְמֻאשָ דָרכיָה ַדרֵכי ֹנַעם, וכל נתיֹבֶתיָה שלום; עץ חיי"

  

 .לאביו כמענה נשמע והוא בע,ש-בת," רך ויחיד לפני אמי, "לשלמה מיוחדב מתאים זה פסוק גם*

  

 ?"למה לא "שמעתי בקול מֹוָרי -משלי ה 
מתי בן צעיר או בת צעירה מתחילים להקשיב לתוכחות מוסר? רק כשקורה משהו רע, או כמעט 

 קורה. לפני כן, כמעט אין סיכוי שיקשיבו; ככה זה בעולם

 אזני! ִהִטיתי לא למלמַדיו מוָרי! בקול שמעתי לאו ִלבי! ַאץנָ  תוָכַחתו וסר?!מ ֵנאתיׂשָ  יךא ואמרָת:"
 ;יד)-יב (ה, לם)"כו (=לעיני וֵעדה הלק בתוך ע,ר בכל ייתיה כמעט –



 בחורה תיזהרי, ,'בתי עים!',ר אלהה חבריםה ר,יזהת 'בני, ערכי. ולא ועלתית הוא הפשוט המוסר
 / עין פוקחת אני תדאג! לא 'אבא, בסדר. שהכל נראה,כ רע, ורהק לא ודע לכ לכן, – סוכן!'מ הזה
 .'גבולות ומרש אני / שלי חברים םה 'אמא, ותו'.א מכירה אני

 המוסר – חדא עיקרון תחת ונים,ש בניסוחים בתים אלפיב יום לכ מתנהלות אלהכ מוסר שיחות
 כאשר גם משלי, ובספר חוקים.ו ומצוות תורה פיל לא רכים,ע ולםס פיל אל תוצאות,ה פיל נקבע

 התורה יכ התועלתי, העיקרון מוסריתה בתוכחה ולטש תורה,ו צוותמ שמורל קריאהה מופיעה
 םחכ להיחשב יכול לא נכריה, מאשהו רעים, מאנשים זהרנ שלא ימ רע; כלמ עליך רוישמ והמצוות

 .ז) (א, דעת" ראשית 'ה "יראת כי באמת,

 וטוב 'רשע ולא לו' רעו 'צדיק אין תהלים, חנונית ולא יוב,א זעקות יןא ידוע;ו רורב ואה גמולה גם
,ִמ  יםמ ְשֵתה" לו'. ...ּבְ  מתוך נוזליםו ּבֹוֶר  ְמקֹוְר יהי אתך; [חלק] לזרים ואין בדך,ל לך יהיו ֵאֶר

...נע ֵמאשת וְׂשַמח ברוך,  ;תמיד ]1ִתְׁשֶגה[ אהבתּהב ורי

ָתיו וכל איש, ַדרֵכי 'ה ֵעיֵני ֹנַכח כי כריה;נ ֵחק קוְתַחּבֵ  רה),ז =באשה( זרהבְ  ניב ְׁשֶגהִת  ולמה  ַמְעְג
 ובַחבֵלי רשע,ה את ִיְלְּכֻדנּו ֲעוֹונֹוָתיו מאזנים);ב (=שוקל סְמַפלֵ  מעגלים)ב סובביםה ייוח (=נתיבי
 .כג)-טו ה',( ִיְׁשֶגה" ִאַולתֹו בֹרבו מוסר, ֵאיןב ָימּות ואה ִיָתֶלה);(= יָתֵמ חטאתו

_______________________ 

 קרבת בגלל יאה''שג לבין עמוק), רגשו (=מחשבה ִשָגיֹון'' יןב רתקמ משמעיםו יליםמ משחק]1[ 
 ההשגיא אחרי תימשך ואל גשותיך,ר ואת לבך חשבותמ את מלאת הרצויה האהבה – השורשים

 .אותו שתמית שגיאה ִיְׁשֶגה", ב"ִאַולתֹוו בחטאיו יילכדש הרשע מוכ זרה, שהא של הקשה

  

 מוותרים על השוטרים -משלי ו 
מי שלומד מחכמת הנמלה ומתבונן בצפוי לטווח ארוך, לא יסתבך בערבויות מפוקפקות, ובוודאי 

 יתרחק משחצנות ומשקר, מריב אחים וממזימות מרושעות

 ;וֹמֵשל ֹשֵטר קצין, ּהל אין אשר ֲחָכם;וַ  דרכיה ֵאהְר  ]1ָעֵצל,[ נמלה אל ֵלך"
 ;ח)-ו (ו', אכלּה"מ בקציר ָאגרה חמּה,ל בקיץ ָתכין

 אוצרות הכיןל יודעות הן מתכננים; בליו מבחוץ נהליםמ בלי רוךא טווחל תכנןל ודעותי הנמלים
 מכל תומסודר ייקניתד תריו הרבה שהיא מופלאה, יתחברת בהתארגנות חורףה אל קיץה מן מזון

 .ומושלים ועציםי ומנהלים, פקידים שוטרים,ו קצינים מוניה בה ישש אנושית, חברה

 נוטים הם ולכן ארוך, טווחל מעשיהם תוצאות תא לצפות תקשיםמ חכמים,ו דוליםג םג דם,א בני
 לע בהשבמח עין ופקחו נזהרו ילוא סיכונים; לאותמ ובהתחייבויות ספיותכ בערבויות להסתבך

 גורמיםל ולהבטחות מהן, להיחלץ אדמ שקשה לכליות,כ להרפתקאות כנסיםנ יוה אל צפוי,ש מה
 :להינצל כדי להתרפסו למהר צריך הסתבכותה שאחרי מפוקפקים,

 ;(=ִהתַחַיבָת) ַּכֶּפי לזר ָתַקעָת  רעך,ל (=ֵעָרבון) ַרבָת עָ  אם בני,"
 ;פיך בִאמֵרי ִנלַּכדָת  פיך, בִאמֵרי (=ִנתַּפסָת) נֹוַקשָת 

  –רעך כףב ָבאָת  כי וִהָנֵצל, ֹואֵאפ זאת ֲעֵׂשה
 ;ג)-א (ו, )רעך"ל גאוה (=ותתן ְרַהבּו עצמך) =תשפיל( ִהתַרֵּפס לך

 בלבם מתחולל המ מיד והבין שידע למה,ש חכמת לע הגדול מקראיה הוויכוחמ לקח הז כל
 הטווח רוכותא התוצאות הבנתב ולבגד טעה אך יניו,ע לנגד ושומע ואהר שהוא נשיםא של ובמוחם

 ;ונכריה רהז אשה עם הקשרים של

 ובוודאי מפוקפקות, ערבויותב יסתבך לא רוך,א לטווח צפויב מתבונןו נמלהה חכמתמ לומדש מי
 קשה ולא ארוך, לטווח בדכ מחירן כי רושעות,מ וממזימות חיםא מריב משקר,ו שחצנותמ יתרחק
 .זאת להבין

 :נפשו תוֲעַבת וֶׁשַבע ה', ָׂשֵנא ֵהנה ֶשש"
 ;נקי דם ֹשפכות וידים – שקר ולשון – רמות עינים

 ;לרעה לרוץ ממהרות רגלים – ָאֶון מחשבות ֹחֵרש ֵלב
 .יט)-טז (ו, אחים" בין ְמָדנים ומשלח – שקר ֵעד כזבים ָיפיחַ 



______________________ 

 הנמלה למש הובא וכאן למה",ש "משלי של הבאים קבציםב מקומם עצלותה נגד המשלים]1[ 
 .שהסברתי למטרה

  

 האישה הרעה -משלי ז 
 דור ומאבקיו-מי היא? זה תלוי, דור

 יג), ב שמואל אמנון, ד;ל בראשית (שכם, אונסב האשם ואה גברה הנביאים,ו תורהה רשיותפ ברוב
 שפטנ גם והוא כט),-יג ב,כ (דברים רע שם הוצאתב טז),-טו ב,כ שמות יש...";א יפתה י("וכ בפיתוי
 הנשים; ולא אֵשמים גבריםה ותמר, יהודה פרשתב וגם סדום,ב וטל פרשתב םג נענש;ו ראשון
 בעיקר תוארותמ ב)-א יא, ב-מלכים טו;-י כא, ב; ט,י ד; יח, א-מלכים( עתליהו יזבלא אפילו

 .כמפתות ולא כרוצחות,

 העצימהו החוכמה נטלה משם וקאודו בתורה, חריג ואה (ג) בראשיתב האישה תא הנחש פיתוי
 את העציםל כדי התנך, בכל כמותם איןש כ)-י ז, משלי( זונה ישהא לש סיסייםע יתויפ תיאורי

 כאישה. פיעהמו מוסריתה חוכמהה םג ומנגד,. שלה ומהבית כזאת אישהמ "בני", באזני האזהרה
 טובים יהֵפרות כי אליה, לבוא דםא בני לשכנע דרך לכ מחפשת יאה גם יתה,ב אל זמינהמ היא גם

 .כא)-יח יא, (ח, ומזהב מכסף

 ֲחֻטבֹות ַערׂשי, ָרַבדתי "ַמרַבדים – ]1מצרים[ רבותלת למהש ימימ שראלי מלכתמ לש החשיפה
 בהיכל לבושּה... הבז ִמִמשבצות ֹצר... "ּובת – הפניקית לתרבותו )מצרים",מ דב =מעוצבות( ֵאטּון
 על ראשון יתב מימי ישראלב חכמים לש הזה המאבק את מסבירה ז),ט-י ה,מ (תהלים מלך"

 .הרעה) (=האישה והפיתוי ימההז תרבות גדנ הטובה), =האשה( והמוסר החוכמה

 לע אלא ה', ויראת המוסר על רק אל 'החוכמה', את ]2ירא[ס בן מעוןש ירשפ ברכ ניש יתב בימי
 ]3פרשנים,[וה חז"ל שימדר הלכו בעקבותיו מתייוונת;ה התרבות ולמ אל נראה,כ בכלל, התורה

 כך אחרו ורודפת, המפתה הנצרות םע וזוהתה שונות,ה בתקופות תחלפהה רעה'ה ה'אישהש אלא
 .והמודרנה ההשכלה פיתויי עם

 והמוסר, חכמהה התורה, דרך עם זוההמ תמיד שארתנ הטובה' האישה' בעוד – מאבקיוו ורד דור
 יכולה יננהא כי ליה,א לבוא לצעירים קוראתו לשערים יוצאת יאה שגם מכובדת,ה הצניעות דרך

 .ברחובות הפיתוי םע הרעה' ל'אישה צעיריםה את להפקיר

_________________________ 

 המצרית החוכמה םע במשלי פסוקים לש הנרחבות קבלותהה תא סבירהמ םג וז חשיפה]1[ 
 .559-563 עמ' ה', כרך מקראית, אנציקלופדיהב משלי רךע ראו ארמי;ה אחיקר פרס ועם הקדומה,

 המקרא את ממשיך שליומ ספר א'); רקפ (אבות משנהה לשוןב צדיק'ה שמעון' הואש ייתכן,]2[ 
 ."דכ ופרק א', פרק סירא-ןב בייחוד ראו ';ה ויראת עליונה,ה החוכמה היאש התורה, ברוח

  .לילמש הגר"א ביאור עד מרש"י]3[ 

  

 בין דת למדע -משלי ח 
מי  -תיתכן סתירה בין האמונה בבורא עולם למדע וגם  , האםהחוכמה או הבריאה -מה קדם למה 

 ?אומר לאלוהים במה לשחק

 ִמפעליו ֶקֶדם דרכו, אשיתר ]1ָקָנני[ "ה' – ולםע יצר החכמה יפ ועל ולם,ע יצרש פניל כמהח צרי ה'
 שי לכן; כט)-כב (ח, ֻחקֹו..." ַלָים ׂשּומֹוב אני... שם מיםש ַּבֲהכינֹו חּוצֹות...ו ארץ שהע לא דע …ֵמאז

 כןל ולאדם; לעולם לבריאה, כניתת ששימשה קדמה,ש וז בריאה,ה חכמתל אשוני,ר יוחד,מ מעמד
 כאן דוברמ אין – הוא באשר אדם לכ ומחייב ראשוני עמדמ לו שי חכמהה ןמ נובעה מוסרה גם

 .אדם כל ומחייבים דם,א כל המעצבים במוסרו בחכמה לאא ישראל, עםל שניתנה בתורה

 נבנתה פיו ועל במשלי, כאן המלא ביטויו את קיבל יד)-יב (מ, בישעיהו הנרמז זה יסודי ןרעיו
 .המקובלים אחרוני עד הפילוסופים מראשוני לדורותיה, היהודית המחשבה



 של המידה נהק פי ועל החכמה, את ברא לאא ]2מאין,[ יש צמוע בפני צורי כל צרי אל ולםע בורא
 הוא בבריאה, וחוקיות היגיוןו סדר וצאמ האדםש קוםמ כלב ,ןלכ – הכל נוצר החכמה תכנית
 .וברואיו ולמוע ביצירת עולם בורא השתעשע'' בה ראשוניתה התכנית לש הקווים תא בזה מגלה

 נפלאות מגלהו משתנה, המדע אם גם מדע,ל עולם) בבורא =אמונה( דת יןב תירהס יתכןת אל לכן,
 במסע תחנות םה האלה יםהגילוי כל – בוראה תחכמ את חושף רק אדםה כי לבקרים, חדשות

 .לוהית-הא חכמהה במרחבי האנושי ההרפתקאות

 חוקיותש (=אקסיומה), יסוד בהנחת מדעה ואנשי וסופיםמהפיל ביםר חזיקוה ביםר ורותד במשך
 הוכח כאשר; עולמו]ב לוהים-א של השֵלמות כגילוי[ ודאית וצאהת תמיד תתל מוכרחה הטבע

 או גליםכ אלמנטאריים לקיקיםח לש התנהגותב וואנטית,ק פיזיקהב ]3אות[וד-אי של קיומה
 לקחת וצריך תנועתו, את וגם יקחלק של מיקומו תא יחד חשבל ניתן לאש תבררה ומר,ח כחלקיקי

 .סטטיסטי מרכיב בחשבון

 ענה – בקוביה' משחק והיםל-שא מאמין, אינני' בוודאות: האמיןש איינשטיין, לברטא אמר הז על
 .'לשחק במה לוהים-לא אמרי לא 'איש והר:ב נילס ול

 משחקת עת; בכל פניול משחקת יום, וםי שעשועים אהיהו ]4מֹון,[ָא  צלוא =החכמה)( ָוֶאהֶיה"
 .לא)-ל ח,( אדם" בני את ֲעֻשַעיושַ  ארצו, בתבל

 .הבחירה חופש את ודעהת לבעלי מאפשרת עולם,ה בטבע וודאותה אי וסיף:מ הקטן ואני

_____________________ 

 (=יצרתי) "קניתי – נולדש הראשון לבן והח של םש כקריאת – יוצר'' מקוריה ירושופ קונה']1[ '
 שמים ֹקֵנה עליון, ל-א "...ה' – ואברם מלכיצדק כדבריו א), ד', (בראשית '"ה =ִעם)( תא איש

 .יט,כב) י"ד, (בראשית וארץ"
 .א א', לבראשית רמב"ן ראו]2[ 
 של המשוואות אתו העקרונות תא ניסחו ),1927( היזנברגו ),1926( רדינגרש ),1924( ברולי-דה]3[ 

  )1913.(בוהר הציעש האטום למודל התאםב הקוואנטית, פיזיקהב הוודאות-אי עקרון
 .אצלו "ָאמֹון" היאו לילדה, אֹוֵמן מוכ שברא חכמהל היה ה']4[ 

  

  

 שתי נשים ושולחן ערוך -משלי ט 
בצדק, שאי אפשר להעמיד בחירה כל כך מקוטבת, ויש הרבה יותר משתי אפשרויות רבים יאמרו 

 בחרתי, ואני לא מצטער לרגע 17אלה, אולם אני בגיל 

 לחם גם אלא בית, מול יתב רק לא יג). ט,( כסילות" ֵאֶשת" מול )א ט,( "ָחְכמֹות" – נשיםה שתי
 ְמֹרֵמי "על... ושבתי אחת לכ סכת,מ ולמ זוג)מ (=יין ו'מסכת' רוך,ע שולחן מול רוך'ע 'שולחן ויין,

 .ד,טז) (ט, ֵהנה..." ָיֻסר ֶפתי "מי – ממש שוןל באותה וראתק אחת כלו ג,יד), ט, =ִקריה;( ָקֶרת"

 של ויין' 'לחם עם המדרש, ביתב נלמדת מסכת חגיגתל הולכים? תםא אןל עירים,צ בריםח נו
 ְגנּובים "מים םע ֵלצים בורותח לש יקודיםר תלמסיב או ההלכות? סיכוםל ערוך' 'שולחן מחבר

 ?יז) ט',( ִיְנָעם" ְסָתרים =מיניות)( וֶלֶחם ִיְמָתקּו,

 אפשרויות משתי יותר הרבה ישו מקוטבת, כך לכ בחירה העמידל פשרא איש צדק,ב אמרוי רבים
 .בחירתי על יום בכל שמח ואני מדרש,ה בבית צלולה דעהב בחרתי ,71 בגיל ני,א אולם אלה,

 חותמים איך – )ט עד (א הראשון קובץה של סיוםב התקשיתי ראשונהל שלימ קראתיש אזמ אבל
 ?יח)-יג (ט, ְשאֹול" "בִעמֵקיו גנובים", "מיםב כסילות", ב"אשת

 מבוא פרקי – משלי פרס (ז"ל), גרינץ אירמ יהושע רופ'פ שכתב טנה,ק וברתח גיליתיש עד
 (לא, יל"ח "אשת ספר,ה תא ב)-בא( חותםה השירש רעיון,ה ובה לא), כד, עמ' התשכ"ח, (ירושלים

 כל על שלםה הספר בסוף להציבו העדיפוש אלא והתוכן, הרקע פיל ראשוןה קובץל ייךש לא),-י
 .הראשון הקובץ לש הפיוטי הסיום יל"ח "אשת יהה שבראשונה בנתי,ה מיד קבציו.



 לש המרטיט מהיופי שהומ ותחושו ",חיל ב"אשת מיד ולהשלים ט רקפ את לקרוא כמוני)( נא נסו
 .משֵלי בספר החכמה אשת

  

 ?אלו בנים תזכה לגדל -משלי י 
 כיצד מתנהג בן חכם החושב על העתיד, כיצד מתנהג היפוכו ומה היא פסגת הטוב ההורית

 פותחים אנו ]1ישראל",[ מלך דוד" מפי בני" "שלמהל שנאמרו ,והאזהרות חכמהה שלימ אחרי
 פעש כמו הוא אלא תוכן, של דרס אין ב,-א סדר יןא זהה אוצרב למה".ש משלי" באוצר כעת

 .מסדר היגיון תערבותה בלי ממקורותיה החכמה

 לאסוף בחרתי ,בהגדרותיו המצטמצם האנושי היגיוןה אל יםהקדומ חכמהה שלימ תא קרבל כדי
 כזה, ובץק אציג יום ובכל אחד, נושאב יחד הקשורים שלמ פסוקי למהש אוצרות לש הפרקים מכל

 כך. היומי הפרק מפסוקי באחד לפחות היומי הנושא תא לעגן השתדלותב אחר, נושאב יום כל
 עמוקים, יותר בהבדלים גםו קלים שינוייםב שנוסחו ומים,ד שליםמ קלותב השוותל נוכל

 .שונות בצורות השלמתו תא מקבל פסוק) =חצי( קצר שלמ רבים ובמקרים

 ]?2[לגדל תזכה בנים אלו – בשאלה עוץנ ועיקרו ראשון,ה לקובץ משךה ןכעי נראה הראשון הנושא

 (;א י,) אמו תּוַגת כסיל בןו – אב ַּמחְיׂשַ  חכם בן
 (;כ טו,) אמו ּבֹוֶזה אדם וכסיל – אב ַׂשַּמחיְ  חכם בן
 (;א יג,) גערה שמע לא וֵלץ – אב מּוַסר[ שומע] חכם בן

 (;כה יז,) ליולדתו( ומרור=) ֶמֶמרו כסיל, בן לאביו כעס[ מביא]
 (;כ כ, שחור; בחושך=) ֹחשך באישון רֹונֵ  ִיְדַע ואמו, אביו מקלל

 ינהל חכם עבדש בטלן, בבן והיפוכו החורף, סוףל הקיץ מן וכלא ומכין עתיד,ה לע ושבח כםח בן
 :  בן היה כאילו נחלה, מנומ ייקח ולבסוף אותו,

 (;ה י, ַּבטָלן;=) בישמ בן בקציר ִנְרַדם – שכילמ בן בקיץ ֹאֵגר
ק אחים בתוךו מביש, בבן מֹשליִ  משכיל עבד  (;ב יז,) נחלה ַיֲח

 מנהיג כ), כא, (דברים וֹסֵבא" ֵללזֹו וֹמֶרה... סֹוֵרר בן" של מוחלטה הניגוד ואה ורהת ומרש בן
 :פשע חבורות

 (;ז כח,) אביו( שְיַביֵ =) ַיכלים זֹוְללים( חבורת מנהיג=) וֹרֶעה – מבין בן תורה נֹוֵצר
 (;ג כט,) הון ְיַאֶּבד ונותז( חבורת מנהיג=) וֹרֶעה – אביו שמחי חכמה ֹאֵהב איש

 (;כו יט,) ומחפיר מביש ןב אם, ַיבריח אב( שודד=) ְמָׁשֶדד

 :ושרםע את להפסיד החוטאים סוףו מוצלחים, נכדים – הטוב פסגת

 (;בכ יג,) חֹוֵטא( עושר=) ֵחיל[ לקבל] לצדיק וָצפּון נים,ב בני ינחיל טוב[ איש]
 (;כט כ,) שיבה זקנים הדרו ֹּכָחם, ַּבחּורים תפארת

 (;ו יז,) אבותם בנים, ותפארת נים,ב בני זקנים ֲעֶטֶרת
 (.ז כ,) אחריו בניו שריא צדיק, ְּבֻתּמֹו מתהלך

_______________________ 

 לעיל פירושנו לפי]1[ 
  לבנים חינוךה בפסוקי יג, בפרק יבוא יםהבנ נושא של המשכו]2[ 

  

  

 דעו מאין יצאתם -משלי יא 
ת ה', או מוסרית במצוו-י של כל אדם ישר, האמונה הדתיתהרצון המוסר -מה עומד במוקד 

 ?התבונה האנושית המציבה תמרורי אזהרה



 עיםר מעשים הם שאלה מפני ,משפט ולהטות וחדש לקחת וא במסחר רמותל סורא האם
 בחכמה להתבונן עלינוש או '"?ה "תועבת םג םה ךכ שוםמ האם טבעם? מעצם ומתועבים
 ומדע מה? הםב הטמונות הסכנות בגלל הםמ ולהיזהר לו,א ממעשים צפויותה החמורות בתוצאות

 התבונה או ה', במצוות יתמוסר-הדתית אמונהה ישר, דםא כל לש מוסריה הרצון – במוקד
 ?אחד בקנה מתבא עולים קדיםהמו לושתש ואולי? אזהרה תמרורי המציבה האנושית

 ברורים וטיםבציט אזהרותיה, ואת תורהה איסורי תא ממשיכים הז בנושא "שלמה משלי"
 :במיוחד

 ;ח) כג, (שמות דיקים"צ דברי ויַסֵלף קחים,ּפִ  ְיַעֵור ֹשחדה כי קח,ִת  לא וֹשחד"
 ;יט) טז, (דברים דיִקם"צ דברי ויַסֵלף חכמים, יניע ְיַעֵור ֹשחדה כי חד,שֹ  ִתקח ולא..."

ֹ  וַבְמׂשּורה, משקלב בִמדה, משפט,ּבַ  ֶולעָ  עשות לא"  צדק והין דקצ ֵאיַפת צדק, ַאבֵני צדק, אזֵנימ
 לכם יהיה

 ;לו)-לה יט, רא(ויק מצרים" מארץ תכםא הוצאתי שרא היכם-א ה' אני
 בןא קטנה;ו דולהג וֵאיפה, ֵאיפה בביתך לך היהי לא וקטנה; דולהג ואבן, בןא בכיסך ךל יהיה לא"

 היך-א ה' אשר האדמה על ימיך אריכוי למען לך היהי וצדק ֵלמהש יפהֵא  ך,ל היהי צדקו שֵלמה
 ;טז)-יג כה, דברים( ָעֶול ֹעֵׂשה כל לה,א ֹעֵׂשה לכ להיך-א 'ה תועבת יכ לך; ֹנֵתן

 ריתהמוס ההנמקה בין הפרדה וםש בלי ביחד, הסבריםה כל תא כוללת התורהש ומפורש, ברור
 לש הקשות התוצאות מפני המזהיר תועלתיה ההסבר לבין – ָעֶול" ֵׂשהעֹ  לכ '...ה "תועבת – והדתית
 .בגללו ולהסתבך ליפול םצפויי וצדיקים כמיםח שגם השוחד,

 בבחירת מצרים, ביציאת שורק והוא כאחד, תועלתיו מוסרי יסטורי,ה נימוק םג תורהב שי אבל
 תא לזכור חייב בסיני, ורהת שקיבל גולהס עםכ שראל,י םע ו.ל תןנ שה' בארץ ובנחלתו ישראל, עם

 נראית יאה אפילו מוסרית, בתועבה יפולל במיוחד לו ואסור צרים,מ עבודש לש נוראה העוול
 .המצרים שספגו המכות אתו במצרים, סבלו תא לו הזכירל צריכה יאה כי 'קלה',

 לבין ינוב שזה [בהסכמה], עריות לש עונשןמ ,חסרות][ מידות של עונשן קשה" ]1הרמב"ם:[ ובלשון
 ."...מצרים ביציאת כופרכ מידות, במצות כופרה וכל ברו,ח לבין ינוב וזה המקום,

 כל "חכמתל גם משותפת המקראית חכמהה שכן שלי,מ בספר ללכ ופיעיםמ ינםא אלהכ נימוקים
 את פירושב צטטתמ היאכש םג לפיכך, במהותה. אוניברסלית היאו י), ,ה א מלכים( קדם" בני

 במכוון 'בחוץ' משאירה יאה והתועלתית, דתיתה מוסרית,ה הנמקהה תא מאחדתו תורה,ה לשון
 שהם בסיני, תורה מתןו מצרים יציאת לש המיוחדת היסטוריהה אתו שראל,י עםב בחירהה את

 באשר אדם כל של הדתית ההאמונ במוקד תועלתה עם מוסרה את מעמידהו התורה, עיקרי
 .     הוא

 ;א) (יא, רצונו שֵלמה, ואבן – ה' ועבתת מרמה מֹאזֵני
 ;)י (כ, שניהם גם ה' תועבת – וֵאיפה יפהֵא  ואבן, אבן

 ;כג) (כ, טוב לא רמהמ ומֹאזֵני ואבן, בןא ה' תועבת
 ;ט) (טו, ֶיֱאָהב צדקה וְמַרֵדף – ָרָשע רךד ה' תועבת

 ;כז) ,(טו ִיחֶיה וחד]ש [של ַמָתֹנת וֹׂשֵנא – בַצע וֵצעַ ב ביתו ֹעֵכר
 ;ה) (טז, ִיָנֶקה לא פושעים) לש פעולה (=שיתוף ידל יד ב,לֵ  ְגַבּה לכ ה' תועבת

 ;כא) (יא, ]2ִנמָלט[ צדיקים וֶזַרע – רע מעונש][ ִיָנֶקה אל ליד יד

 ;כיס ַאבֵני כל ַמֲעֵׂשהּו [לפי] – ַלה' נאמנים][ משפט ומֹאזֵני ְּבִנָיה) =מידת( ֶּפֶלס
 ;יב)-יא טז, (=מלכות; ֵסאּכִ  ִיּכֹון צדקהב כי ַשע,ֶר  ֲעׂשֹות לכיםמ תועבת

 ;ח) (יז, ]3ְׂשִּכיל[יַ  ִיפֶנה, אשר לכ אל עליו,ב בעיני ֹשחדה ֵחן אבן
 ;כג) (יז, שפטמ ָאְרחֹות לַהטֹות ָקח,יִ  ָרָשע ֵחקמֵ  [בֵסֶתר] ֹשחד

 ;כז) (כט, רךד ְיַשר ָרָשע, ותועבת – ָעֶול ישא צדיקים, תועבת
  –לחם ִיְׂשַּבע אדמתו ֹעֵבד

 ;יט) כח, (=עוני; ישִר  ִיְׂשַּבע / יא) (יב, בל חסר שע)ּפֶ  (=חבורות יםֵריק ּוְמַרֵדף
 ;כ) (כח, ִיָנֶקה לא דק]צ [בלי להעשיר וָאץ – רכותב ַרב =יושר),( ֱאמּונֹות איש

_______________________________ 



 .יב ז, פרק גניבה הלכות]1[ 
 .מסדום לוט כמו]2[ 
  .הקשות שוחדה תוצאות לראות שכילי בחכמה, המתבונן]3[ 

  

  

 ?איך מוצאים אישה טובה -משלי יב 
מול אישה שמרבה ריב וכעס בבית, יותר "טוב לשבת על ִּפַנת גג" או "בארץ מדבר" כי המריבות 

 ?האלה הן כמו גשם דולף לתוך הביתה. האם יש גם מבט נשי

 ראויים חיים לש משמעות וביםט חייםל עניקהמ 'ה יראתו נכון,ו טוב לחיות איך מלמדת החוכמה
 להתפרנס גם אפשר ה'. ֵראיְ  להיות לאדם זכותו חוכמה, למודל אפשרו פשרא אדם;ה וראב לפני

 זה כל – בותא מנחלת והון בית רשתל אפילו אפשרו ובצדק, יושרב אנושי, אמץבמ כראוי
 לגמרי לא זה – חיל" אשת" חסד, שלו בודהע לש ישהא ה,ָכמחֲ  טובה, אישה למצוא אבל. בידינו

 .יד) (יט, ַמְׂשֶּכֶלת" אשה וֵמה' – בותא נחלת והון בית" זוכים. ולםכ לא מצליחים, ולםכ לאו בידינו,

 וכעס יבר שמרבה אישה מול]1[. הגג מעל העולם את ששופט דון,א-בעל לש גברי מבטמ זה כל
 לתוך ולףד גשם כמו הן אלהה המריבות יכ מדבר" בארץ" וא גג" ִּפַנת לע לשבת "טוב יותר בבית,
 ?נשי בטמ גם יש האם. לבעלה בושה יאהמב כזאת ואישה הבית,

 תיהןש הנכריה, והאישה ה' רַאתיִ  והסכלות, חוכמהה הנשים, תיש יוה ט)-א( ראשוניםה בפרקים
 נשים "ַחכמֹות – וז רוחב דאח פסוק רק מצאתי כאןו בהן, תלוי הכלו שולחן, עורכותו בית בונות
 הכל [כמעט] כי תכעסו, ַאל שראל,י נשות באמת ).א (יד, ֶהְרֶסנּו"ֶת  ידיהב וִאֶוֶלת, – יתּהבֵ  בנתה
 !ידכןב והחיים הבית ָּבֶכן, תלוי

 ;ד) (יב, בישהמ [אשה] בַעצמֹותיו, וכָרָקב – בעלּה ֶטֶרתעֲ  חיל אשת
 ;טז) א,י (=עשירים; ֹעשר תְמכּויִ  עריציםו – כבוד [חיי] תֹמךִת  (=חסד) ]2ֵחן[ אשת
 ;א) (יז, ריב מלאות) שרב (=סעודות ִזבֵחי לאמ ִמבית ּה,ב וַשלוה ֵרבהחֲ  ַּפת טוב
 ;כד] [כה, / ט) א,כ (=כשפים; חבר ובית דָיניםִמ  ֵמאשת ג,ג ִּפַנת לע [ֶשֶבת] ת/לשב טוב
 ;יט) ,(כא עסוכ (=מריבות) ִמדָינים אשתמֵ  מדבר, ארץב ֶשֶבת טוב

 ;א) יד,( ֶתֶהְרֶסנּו בידיה וִאֶוֶלת, – ֵביתּה נתהב ֵמהחכמות) =אשה( נשים ַחכמֹות
 ;טו) כז, ו;ל (=ָשָוה ִנְשָתָוה ִמדָינים אשתו בבית), וגרס (גשם גרירסַ  ביום וֵרדט ֶדֶלף
 ;יג) (יט, שהא (=מריבות) ִמדְיֵני ֵרדטֹ  וֶדֶלף סיל,כ בן אביול (=אסון) ַהֹּות
 ;יד) (יט, משכלת אשה מה'ו – בותא נחלת ןוהו בית

 ;כב) יח,( ֵמה' ָרצון [ברכת] =ויקבל)( וָיֵפק וב,ט ָמָצא ראויה][ אשה ָמָצא

______________________ 

 חצתר "אשה וראה המלך", בית גג על" שהתהלך ב), א,י ב-(שמואל ודד על קשהה סיפורל רמז]1[ 
 ."הגג מעל

 .ח) ו', אשית(בר ה'" בעיני ןח מצא "וֹנח – וחנינה' חסד' אלא יופי, איננו במקרא חן']2[ '

  

 אם להכות, אז בעדינות -משלי יג 
 ?האם אפשר לחנך במכות? האם אפשר לחנך בלי מכות

 ?האם יש מכות חינוך עדינות, לא אלימות
 ?האם ניתן ללמד מוסר מבלי לייסר? האם לייסר במילים או במכות

 עלי שברה מורה ',א ובכיתה ל.מקוב דברכ ינוךח שםל חיל טירותס קיבלנו עוד צעיר, כשהייתי
 .הפנים על לגונן הידיים הרמת אתו ישבתי, בו מקוםה את יוםה עד וכרז אני - סרגל

 .לגמרי נעלמו לא כי אף רשמי, באופן אסורות חינוך לשם מכות היום השם, ברוך
 לתלמידים, מרביצים לא מורים םא - התעצמה אפילו ואולי פחתה, לא הספר בבתי האלימות אבל



 אלימות למורים. מרביצים גם מהם וכמה מהם, החלשים לחבריהם יותר מרביצים תלמידים אזי
 בני כל של נצחיות בעיות ואלו וסמכות. מעמד לאבד ומפחד חולשה, מתחושות בעיקר נובעת

 .שליטה שמאבדים הורים של וגם צעירים, של במיוחד חלשים, של במיוחד האדם,

אישית, אינני מאמין במכות, וגם לא בהטפה מוסרית ובדברי תוכחה, כי הצלפות של מילים חדות 
השפעתן השלילית עולה על כל גם הן לא מועילות לטווח ארוך, ו,(! ממכות יותר לפעמים) ופוגעות

, תועלת זמנית של הרתעה והפחדה. כל ימי כמחנך דגלתי בהשפעה דרך שיח ֲחֵברי 'בגובה העיניים'
על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור  "ֲחֹנך לנער -וקשר חם ואנושי. רק פסוק אחד מצאתי לי במשלי 

 (;ו כב," )ממנה

אפילו הנביאים הגדולים שלנו לא הצליחו לעצור את ההשחתה ואת הנטישה בתוכחות המוסר 
 .המרשימות ביותר, ולרוב לא הקשיבו ולא שמעו להם, כפי שהם עצמם מודים

 לדורות" בנו ׂשוֵנא בטֹוִש  חֹוֵׂשך" של הקו את וביססה מני,מ אחרת חשבה שלימ חכמת ברו אבל
 חבלה, גרוםל לא צח',ר מכות' לא," ַּבֵשֶבט, "בעדינות כותלה - סייגים םג שומע אני ה,ז ועם רבים,

 יתדרדר שלא הילד, נפש תא להציל ושאיפה הבהא מתוך לאא שליטה, אובדןו כעס תוךמ לא
 .חלילה לפשיעה,

 לפיכך אכזרי, מכת אויב, כתמ אותם מכה ...ואינו" תינוקות: למדימ לע ]1רמב"ם[ה תבכ וז בלשון
 קצות על קלה מכה להכות נוהגים היוו קטנה", ברצועה לאא במקלות, לאו בשוטים ותםא כהי לא

 .האצבעות

 בשיטת וגלד אלא שלי, לשיטות סכיםמ ואינו החינוך, שרדימ להוראות פוףכ שלא מחנך,ו הורה כל
 למנועו האדומים, הקווים על שמרמ מכל שמורל חובתכם - 'משלי' רוחב רמב"םה לש החינוך

 .תוקף בכל אכזריות מכות

 (;א יג,) גערה ָשַמע לא וֵלץ – אב מּוַסר[ שומע] חכם בן
 (;כד יג,) מוסר]2[ ִשֲחרֹו ֹאֲהבֹו,ו – בנו וֵנאׂש ִשבטֹו חֹוֵׂשך

 (;יח יט,) נפשך ִתָשא ַאל]3[ ֲהמיתֹו ֶאלו – תקוה יש כי בנך ַיֵסר
  –ימות לא( דינהע מכה=) בֵשֶבט ַתֶּכנּו כי וסר,מ ִמנער ִתמַנע ַאל

 (;יד-גי כג,) ַתציל ִמְשאֹול ונפשו ּו,ַתֶּכנ בֵשֶבט אתה
 (;טו כט,) אמו מביש ֻשָלחְמ  ונער[ – בנער] חכמה ִיֵתן ותֹוַכַחת ֵשֶבט
 (;יז כט,) לנפשך מעדנים ןוִיֵת (, מנוחה לך ִיֵתן=) ִויִניֶח בנך ַיֵסר
 (;ו כב,) מנהמ יסור לא יזקין כי םג דרכו, פי לע לנער ֲחֹנך

 (;יא כז,) ָדָבר]4[ ֹחְרפי ואשיבה בי,ל וַׂשַמח בני ֲחַכם
 (;טו כג,) אני גם לבי ישמח בך,ל ָחַכם אם בני

 (;כז יט,) תדע ִאמֵרימֵ  ִלשגֹות[, ולהתעלם] מוסר ִלשֹמע בני ֲחַדל

 ( –כו-יט כג,)  לבך[ הטובה] ַּבדרך( וַחֵזק=) ַאֵשרו ַוֲחָכם, בני, אתה ְשַמע
 ]5[ ...למו בשר בֹזלֵלי ין,י בֹסבֵאי ְתהי ַאל

,( אשר=) זה לאביך שמע   –אמך ָזְקנה כי בּוזָת  וַאל ְיָלֶד
  –ובינה ומוסר חכמה מֹּכר,ִת  וַאל ְקֵנה אמת

  –בו ישמחו חכם[ בן] ויֹוֵלד צדיק, ֲאבי ָיגיל גיל
  –יֹוַלדֶת ָתֵגלו ואמך, אביך ישמח

 (...תשמורנה נצורנה,ת=) ִתֹצְרנה ְדָרַכי ועיניך י,ל לבך בני ְתנה

 .ב ב, פרק תורה תלמוד הלכות]1[ 
 .בבוקר קלה מכה גם ורך,צ יש ואם ָזֵהר',ִה  'בני - שחר עם]2[ 
 .'שתמות טוב 'יותר כמו יליםמ לומר לא חלילה]3[ 
 .'טוב יותר לנוש 'החינוך - (למשל) טועןו אותי המחרף]4[ 
 ומנסה כ),-יח (כא, יםדבר בספר ומורה' וררס 'בן פרשתל מתקשרת וז רוכהא שלמ פסקת]5[ 

 נו זה סֹוֵרר וֹמֶרה, איננו ֹשֵמַע בֹקֵלנּו, זוֵלל וֹסֵבא", ואף אתבנ - "ואמו אביו בדברי תוכן למלא
 .ֹאתו ולא ישמע אליהם", אבל, כחכמת משלי, איננה מבקשת "המיתו" (יט, יח) התיאור: "וִיְסרּו

  



 פולחן של טעות -משלי יד 
מי שאינו רוצה להגיע לכפירה גמורה חייב להבין שרק אמונה מונותיאיסטית שהיא גם אמונה 

 מוסרית, יכולה לחבר בין אמונה ומדע בדרך נכונה

 הדעת חכמה,ה של מודעת בחירהכ ה' יראתל מה,עצ בפני העומדת ה' ראתי בין ההבדל מה
 ?והתבונה

 כשלעצמה ה' ראתי של ההפך - בהירותב ההבדל את קבלנ ה', יראתל הפוךה קוטבה תא חפשנ אם
 באמת ומי וִסכלות, ֱאוילות ואה הֲחָכָמה, היראה לש ההפך בלא פשעים, הסתרתו ולע ריקתפ הוא

 !?וטיפש כסיל להיות ירצה

 באלילות והנביאים תורהה נלחמו ודע כל - ליליםא עבודתל דםא ניב לש םביחס נתבונן הבה
 הפולחן את פכוה וחזקות גדולות מעצמות אשרכ ובמיוחד ריה,אח נהוש אלהכ יוה מידת כתועבה,
 כאשר אולם, מלחמותיהם.ב לפניהם להולךו שלהם, עוצמהה לסמל האלילי
 כלותס היא אלילותש אדם,ה ניב תא מדוולי ,המדע עם החכמה, הפילוסופיה( בהדרגה) הופיעה

 עושים וירח ושמש ולו,כ ביקום שוררת חתא עליונה וקיותח רקש פנימ פרימיטיבית,ו מטומטמת
 .הכל השתנה אז ולטקסים, תפילותל קשר כל ליב שלהם את

 אמונה גם שהיא מונותיאיסטית מונהא שרק להבין ייבח גמורה כפירהל להגיע וצהר אינוש מי
 ונטשו הזאת, בדרך השתכנעו דםא בני מיליוני כונה.נ בדרך מדעו מונהא יןב חברל יכולה מוסרית,

 .גמורה כטיפשות הוכרזהש האלילות, את בהמוניהם

 תרגום לעומת בנביאים,ו בתורה כתועבה אלילותה נגד מלחמהה בין הבדלה את זהותל אפשר
 פולחן") תטעו של ןכפולח אלילים בודתע שתרגם,( שנים מאות כמה כעבור) אונקלוס

 .*"מנביא דיףע "חכם - חז"ל אמרו הז על גדול.ב ניצחה וז דרך ודווקא,(" ַטֲעָוָתא

 הצפויות, התוצאות מפני עיקרב מזהירה החכמה יכ ה'אמת', לע וויתורב ואה וז דרךב המחיר
 יראלהתי נשימה באותה זהירהמ היא ולכן בסכנות,ו בשטויות הסתבךל לך דאיכ לא - לבן ואומרת

 לחבורות הכין ןשהשלטו עמוק, בור לך חכהמ איפה יקר ןב יודע ינךא כי 'מלך',מ גםו מה'
 .אותו שמסכנות

 ְיֵרא[ הוא] ְּבָיְשרֹו הולך: "והפוך ישר אותו קרואל שאפשר,( יד בפרק השני) הפסוק במיוחד מעניין
 ומי ',ה את בזהמ ְנלֹוזֹות, בדרכים שהולך מי - ידהמ ובאותה - ְּבָיְשרֹו[ תמיד] הולך ה' ְיֵרא[ כי,' ]ה

  -ְנלֹוזֹות בדרכים ללכת גילר ה' את שמבזה

 ' –ה ְיֵרא ְּבָיְשרֹו הולך
 (;ב יד, ה'; את=) ּבֹוֵזהּו דרכיו, ּוְנלֹוז

 (;ז א,) ָּבזּו ֱאוילים ומוסר חכמה – דעת אשיתר ה' יראת
 (;י ט,) בינה[ היא] קֹדשים דעתו ה', יראת חכמה ְתִחַלת
 (;כז י, ִתתַקֵצרנה;=) ִתְקֹצרנה רשעים נותוש – ימים תוסיף ה' יראת

 (;כו יד,) חסהמ יהיה ולבניו[, ישר לאיש] ֹעז מבטח ה' ביראת
 (;כז יד,) ָמֶות( ִמַמלכודות=) ִמֹמְקֵשי( להתרחק)= ָלסּור חיים, מקור ה' יראת
 (;לג טו,) ֲעָנָוה כבוד, ולפני כמה,ח מוסר ה' יראת
 (;ד כב,) וחיים וכבוד ֹעשר[ ובזכותן,' ]ה יראת ָוהֲענָ  ֵעֶקב

  –יצליח[ תמיד] לא פשעיו ְמַכֶסה
ַשע את] וֹעֵזב ּומֹוֶדה  (;יג כח,  לרחמים; יזכה=) ְיֻרָחם[, הֹפֶ

 ( –ִממלך גם אתיָר =) ָוֶמֶלך בני, ה' את ְיָרא
 ; –ִתְתָעַרב אל ׁשונים[ פושעים] ִעם
 (,אסונם יופיע=) ֵאיָדם ָיקּום ִפתֹאם כי

 (;כב-כא כד,) יודע מי( והמלך ה'=) שניהם( של בור=) ּוִפיד

 ; –ִאתך ִתְצֹּפן ּוִמְצֹוַתי ֲאָמָרי, ִתַקח אם בני
 ; –ַלתבונה לבך ַתֶטה אזנך, ַלחכמה להקשיב

 ; –קולך תתן ַלתבונה תקרא, ַלּבינה אם כי
 ; –ַתְחְּפֶׂשָנה וַכַמטמונים ַכֶּכֶסף, תַבקֶשנה אם
 ; –תמצא להים-א ודעת ה', יראת תבין אז
 (;ו-א ב,) ותבונה דעת ִמפיו חכמה, ִיֵתן ה' כי



  

 .קכא-קכ עמ', אורות  בספר קוק הראי"ה של ירושופ וראו ע"א; בי בתרא בבא*

  

 איך מדבר חכם -משלי טו 
על איזה אידיוט, טמבל, מטומטם, חמור', המילים הללו חוזרות עליו ומעידות ' -כל המסנן מפיו 

 סכלות ואיוולת מצידו

 צעקות נגד איסור אזהרת איןו החכמה, לש במובן לשוןה שמירתב וסקיםע ינםא המצוותו המוסר
 סגנון כמו המצוות, אשרמ רחבים יותר רבהה התנהגות תחומיב טפלתמ חכמהה וטה.ב ודיבור
 תאימה,מ עתב נכון דיבור כמו,( להלן ראו) נכוןה במקום שתיקה כמו וצאותיו,ות נכון דיבור

 .וחכם נבון דיבור ובעיקר

 עץ" היא ולכן נפש צעיפ מרפאת לשונם רגיעים,מ בנחת, שקט,ב מדברים חכמים
 זה רבות ופעמים תוחים,מ עצבים לע רותח מןש ופכיםש צורחים,ו ועקיםצ והטיפשים," חיים
,(' ותיא קילל הוא') בכבישים נהגים יןב קטטות - למוות ורםג ואף יזית,פ לאלימות גולש

 .ובילוי עבודה במקומות פר,ס בבתי וגם,(' בי פגע הוא') במסיבות

 חוזרות הללו המילים מור',ח מטומטם, טמבל, ידיוט,א 'איזה - פיומ מסנןה כלש ולם,כ בינוי אם
 אולי ייפסק? זה אולי עצבים,ו כעס של רגע אותוב לפחות צידו,מ ואיוולת כלותס לע מעידותו עליו

 ?יותר ֲחָכָמה ותר,י רגועה אחרת, אווירהב לחיות זכהנ אולי טטות?ק ינפגע כמה יינצלו

 :טו-י פרקיםמ במובאות הסתפקתי ה,ז בנושא פסוקיםה ריבוי מפאת

 (;א טו, יכעיס;=) ָאף יעלה( צבניע דיבור=) ֶעֶצב וְדַבר – מהחֵ  ישיב ַרך מענה
 (;ב טו,) ִאֶוֶלת יביע כסילים ופי – דעת יטיבֵת  חכמים לשון

 (;יד י, /ז טו,) ְקֹרבה( שבירה=) ְמִחָתה ֱאויל פיו ...// דעת( ָיפיצּו=) ְיָזרּו חכמים שפתי
 (;ד טו,) חַ ְּברּו ֶשֶבר  [תגרום] שקר) שון(=ל בּה וֶסֶלף – םחיי עץ לשון, ַמרֵּפא

 (;כג טו,) טוב מה תֹובעִ ( נכון ודיבור=) ודבר[, החכם] פיו במענה לאיש שמחה
 (;יא י,)  חמס( ַיסתיר=) ְיַכֶסה רשעים פיו – יקצד פי חיים מקור

 (;ג/ח/יי י', ִיָּכֵשל;=) ִיָלֵבט שפתים ֱאוילו // חכמה... מצאת נבון בשפתי
 (;יח ,י) כסיל הוא( שקר עלילות=) ה◌ׁ  ִדּבָ  מֹוִצאּו שקר, שפתי שנאה( ַמסתיר=) ְמַכֶסה

 (;יט י',) ַמְׂשּכיל,( שותק=) פתיוש וחֹוֵׂשך – שעפ יחדל לא( ריב בדברי=) דברים בֹרב
 (;כא-כ י,... )רבים( ינהיגו=) ִירעּו צדיק שפתי דיק...צ לשון נבחר כסף

 (;לא י,) ִתָּכֵרת,( ֲאמינה לא=) ַתְהֻּפכֹות ולשון – חכמה( ָיניב=) ָינּוב צדיק פי
 (;לב י, מינות;אֲ  חוסר=) ַתְהֻּפכֹות רשעים ופי – רצון( ְיעֹוררּו=) ֵידעּון צדיק שפתי

 (;ו /יב, ט יא,) ַיציֵלם שריםי ...ופי / רעהו...(ל רעה יגרום=) ַיְשִחת ָחֵנף בֶפה
 (;יא יא,)  ֵתָהֵרס שעיםר ובפי( – ִקריה=) קרת ָתרּום ישרים בברכת
 (;יג יב, ... )רע( מלכודת=) מֹוֵקש שפתים בפשע
 (;ב /יג, די יב,) טוב יאכל טוב.../ ישבע[ טוב] איש פי מפרי
 (;יט יב,) שקר לשון[ ֵתָעֵלם] ַאְרגיעה ְוַעד – ַעדלָ  ִתּכֹון אמת ְׂשַפת

 (;ג יג,) לו( שבר=) ְמִחתה שפתיו( פותח=) ֹּפֵׂשק – נפשו ֹשֵמר פיו ֹנֵצר
 (;ג יד,) ִתְשמּוֵרם חכמים ושפתי – גאוה( מלא ענף=) ֹחֶטר[ ָתקּועַ ] ֱאויל בפי

  

 על חוכמה ואמונה -משלי טז 
המודרנית, החוכמה והאמונה הדתית בהשגחה פרטית ניצבים משני עברים. בעולמו של בתרבות 

 .'ספר משלי, דווקא התבוננות החוכמה מביאה ליראת ה

 בהשגחה הדתית הוהאמונ אחד, צדב ניצבים המדעיםו השכלהה חוכמה,ה מודרנית,ה בתרבות
 ובר גם בלא מקביל,ב למותהעו בשני שחיים גולה,ס יחידי אמנם יש – השני צדב ניצבת פרטית

 מקוםמ אלא השכל, ממקור אהב לא רטיתפ בהשגחה האמונהש ושבים,ח ה'חילוניים'ו ה'דתיים'
 .השכל לתחומי ברומע מעל יותר, עמוק



 וגם יד), פרק לעיל, (ראו 'ה ליראת מביאה חוכמהה התבוננות ווקאד שלי,מ פרס לש בעולמו
 בהש המוחלטת אקראיותה דם.א לכ חייב ותומשמע סדר יוצרתש פרטית, בהשגחה לאמונה
 טופשתמ עולם כהשקפת המקראית חוכמהה בעיני ראיתנ המודרניים יםמהמשכיל ביםר דוגלים
 .במיוחד

 מאשר יותר פרטית בהשגחה אמונהה מודגשת שלימ ובחוכמת היליםת מזמוריב ן,כ לע יתר
 בחירהה אנושות,ה ותולדות העולם בריאת של כלליה הסיפור את נול מנחילה תורהה כי בתורה,
 התורה - שראל'י 'כלל בתור וארץ ורהת ומקבל מצריםמ יוצאה שראלי ניב םעַ  בזרעם,ו באבות
 בתהילים ואילו הכלליים, הקשריםל מחוץ עצמה,כשל רטיתפ השגחהב וסקתע אינהש כמעט

 אל פונה התורה הדעת.ו הבינה החוכמה, תוךמ דווקא מוקדב ניצבת זאתה האמונה ובמשלי,
 המחשבתי המוסרי, עולמו לא פונות מקראב השירהו חוכמהה אילוו ם,עַ  מכוננתה ההיסטוריה

 נזכר, אינו כלל ישראל' כלל' במשלי, ואילו כלל,ה מול יצבנ יחידה תהילים,ב יחיד.ה לש והאמוני
 .המקראית ה' ויראת חכמהה פי על לחיים בסיסה הם 'ה לפני אישיה ומעמדו יחידה של ותבונתו

 ט,י (דברים בנחלה גבול להסיג ואסור ב),כ-י ד,כ (דברים ניע לדכאו לד גזולל סורא תורה,ל דומהב
 ליםד ריב יריב שהוא ה', בהשגחת קר אלא מצרים, ציאתי של זיכרוןב שורק אל נימוקה בלא יד),

-כ כב, (שמות בתורה גם ומחשבותיו. דםא מעשי כל שומעו רואה ואה כי זמן,ו מקום לבכ ועניים
 ישראל בני של העינוי עומד ברקע בלא ויתערב, ואלמנה, תוםי ועני, רג צעקת עישמ 'ה כו),

 .במצרים

 יב),-יא (כד, אפשר קר אם להורג הוצאהמ אנשים הצילל מוסריתה חובהה יאה מרגשתו מפתיעה
 למציל וישיב ושומע, ואהר ה' כי ולמה, המ על דיוקב יודעים אל שאנחנו בטענה, התחמקל ולא

 .נפשו את וינצור גמולו,כ

 ;ג) (טו, וטובים עיםָר  ֹצפֹות ה', יֵניעֵ  מקום בכל

  –ד)-א (טז, לשון ַמֲעֶנה וֵמה' – ֵלב =מחשבות)( ַמַעְרֵכי לאדם

 ' –ה [רק] רּוחֹות, תוך)ל מביט (=אבל ותֹוֵכן – עיניוב ַזך ישא דרכי כל

  –חְשֹבתיךמַ  (=וִיתַישרּו) ִיֹּכנּווְ  – ךמעשי ה' לא (=ַגֵלה) ֹגל

 ;רעה ליום [יפקוד] רשע וגם – בו) הרוצה =למען( ַלַמֲעֵנהּו ',ה ָּפַעל כל

 ;ז) (טז, ִאתֹו ַיְשִלם בו)(=אוי אויביו םג איש, רֵכידַ  ה' ִּברצֹות

 ;ט) (ט"ז, ַצֲעדֹו ָיכין ')ה רק (=אבל ה'ו ַדרּכֹו, ַחֵשביְ  אדם לב

 ;יא) (טו, אדם בני ִלּבֹות כי אף ',ה )(=לפני נגד =גלויים)( ואבדון ְשאֹול [אפילו]

 ;)כט (טו, ִיְשַמע צדיקים ְתִפַלתו – רשעיםמֵ  ה' רחוק

 ;כא) (יט, ָתקּום היא ה' ַוֲעַצת – איש לבב מחשבות רבות

 ;יב) (כ, שניהם גם שהע ה' ֹרָאה, עיןו ֹשמעת ֹאזן

 ;כד) (כ, ב]ַדרּכֹו לו ֵמהצפוי[ יבין מה ואדם – ברג מצעדי ֵמה'

  –ב)-א (כא, ַיֶטנּוּ [ה'], ַיחֹּפץ שרא כל על ',ה ביד לךמ לב ים,מ פלגי ו][כמ

  ;'ה [רק] ִלּבֹות, תוך)ל מביט (=אבל וֹתֵכן – ]1עיניו[ב ישר ישא דרך כל

  –לא)-ל (כא, ה' נגדל – תבונה יןוא ֵעצה, איןו חכמה, אין

 ;ההתשוע לה') רק (=אבל וַלה' – מלחמה יוםל מוכן סוס

  –כג)-כב (כב, בשער ניע ְתַדֵּכא וַאל גן),מ לו =ואין( הוא לד כי דל ִתגזל ַאל

 ;נפש] [תחת נפש הם),ב (=הפוגעים ֹקבֵעיֶהם משפט][ את ָקַבעו ריבם, ריבי ה' כי

  –יא)-י (כג, ָתבֹא ַאל תומיםי וִבְׂשֵדי =בנחלה),( עולם בולג ַתֵסג ַאל

 ;ִאתך ריבם את יריב הוא (=ה'), חזק ֹגֲאָלם כי



  –יב)-יא כד, =תציל;( ַתחׂשֹוך [תּוַכל], םִא  ַלֶהֶרג ָמטיםו ַלָמֶות, םְלֻקחי ַהֵצל

   !?אותם] [הורגים זה למה][ ידענו לא ןה תאמר: כי

  –ֵיָדע הוא נפשך ֹנֵצרו יבין, הוא ּבֹותלִ  לתוך) =מביט( ֹתֵכן ֲהלֹא

 ;=ִּכגמּולֹו)( ְּכפעלֹו לאדם וֵהשיב

  –אדם)(= מושל פני מבקשים רבים

 .כו) (כט, איש שפטמ ֵמה') (=אבל וֵמה'

  

 על אדם מחשבות בין העמוק פערה את מבטאים שניהםו ב, ט"ז,ל דיוקב מעטכ מקביל ב כא,]1[ 
 .ווברוח האדם בלב רואה ה'ש מה לבין עצמו,

  

  

 חכמת השתיקה -משלי יז 
ורה איסורים ומצוות לפנינו עוד דוגמה ליתרון שבמוסר החכמה על מצוות התורה, שהרי אין בת

 על סגנון דיבור וכל שכן על שתיקה

 חכמים ואיך שבדיבור, החכמהו התבונה לע שלמה", משלי" תא ממלאה עיקריה לימודל כהשלמה
 מריבות למנוע שיכולה גמורה, בשתיקהש החכמה על םג לומדים נוא ו),ט רקפ לעיל( מדברים

 כי ֱאוילים,ל אפילו חכמהו כובדתמ ּותזחָ  מעניקה וגם הדדית, וליתמיל מהתלהמות המתלקחות
 .החכמים כגדולי ותם,א יכבדו וגם היחשב,ל יכולים םה שותקים, םה עוד כל

 ולא ָזר "ְיַהֶלְל – חריםא ידי על שבח לש מצבים לתכול שתיקהה כמתח לש מכובדתה הָחזּות
 גם מעמיד יפשים,ט םע מתלהם ויכוח וכמובן, צמו,ע את לשבח אדםל נאה לאו מכובד אל כי פיך",
 ."ֵיָחֵשב חכם מחריש, ֱאויל" בעוד כשוטה, חכם

 ומצוות איסורים בתורה יןא שהרי התורה, צוותמ על חכמהה במוסרש יתרוןל וגמהד ודע לפנינו
 ההתנהגות ועל המידות על השפיעל יכולה החכמה רק – שתיקה לע שכן כלו יבורד גנוןס על

 .'ואסור ל'מותר מעבר רבהה תועלת, של במונחים האנושית

 העולם וראב מפי תעשה' ו'לא 'עשה', – מוחלט סיסב לע מצוותה תא עמידהמ תורהה מאידך,
 כי ך,ב יפגע זה כי וכך, כך תעשה 'ַאל – תועלתני סיסב על לאו תורה,ה נותןו מוע ישראלב הבוחר

 המתאמץ ַאל'' בין ההבדל ]1ז"ל),[ נון-בן חיאלי (ד"ר מורי אבימ שלמדתי וכפי  ך'.ל כדאי לא
 .החכמה מוסר ביןל מצוות בין העיקרי דלההב הוא חד,ו תקיף לא'' לבין ך,ר בטון לשכנע

 תעשון "למה – החוטאים בניול הכהן ֵעלי דבריב מגלים נוא חכמהה במוסרש גדולהה חולשהה את
 בשתיקתו כד),-גכ ב, א (שמואל השֻמעה..." ובהט לא כי ַניּבָ  ַאל מע...?שֹ  אֹנכי שרא האלה כדברים
 אביו ֲעָצבֹו "ולא – ואֹדניהו אבשלום מנון,א הגדולים, ניוב תנהגותה ולמ ודד לש נוראהה החולשה

 המידות בתחומי חכמהה של הגדול יתרונה כךו ו), א, א (מלכים שית?"ע כהכ דועמ אֹמר:ל ִמָיָמיו
 ורק לטונית,ש חתההש ומול סוררים ניםב מול בחולשתה לילכ נעלם מצוות,ל שמעבר הטובות,
 .בהצלחה תמיד אל זה וגם הזה, פערה לתוך וחהכ במלוא היכנסל יכלה הנבואה

  –תבונה איש רוח, ַקרו דעת, יודע עצמו),ל דבריו =שומר( ֲאָמָריו חֹוֵׂשך
 ;כח)-כז (יז, נבון שפתיו ֹאֵטם  – ָחֵשביֵ  חכם חריש,מ ֱאויל גם

 ;יט) (י, ַמְׂשּכיל =שותק),( שפתיו ךֹוׂשֵ וח – פשע יחדל לא יב)ר (=בדברי דברים בֹרב
 ;)ג (יג, לו (=שבר) ְמִחתה פתיוש (=פותח) ֹּפֵׂשק – נפשו ֵמרשֹ  פיו ֹנֵצר

 ;כג) (טז, ֶלַקח ֹיסיף פתיוש ועל לא), מהו לומר =מה( פיהו ְׂשּכיליַ  חכם לב
 ;א)כ (יח, ִּפרָיּה יֹאכל וֹאֲהֶביהָ  – לשון ידב וחיים ָמֶות
 ;כג) (כא, נפשו ָצרותִמ  ֹשֵמר שונו,ול פיו ֹשֵמר
 ;ז) (כד, פיהו יפתח אל בשער ִאם] ֵיָחְשבּו,[ חכמות ֱאויללֶ  (=פנינים) תָראמֹו [כמו]



ִאַולתֹו,[ סילכ ַתַען ַאל  ;ד) (כ"ו, תהא גם לו ִתשֶוה ןּפֶ  ]2ֹכְ
 ;ב) (כ"ז, שפתיך ַאלו נכרי, אותך] ישבח[ פיך, לאו ָזר ְיַהֶלְל

___________________________ 

 .253-552 עמ' ולשון, מקרא פרקי – המוריה רץא בספרו, ראו]1[ 
 תלוי ואולי בעיניו", חכם היהי פן כאולתו, כסיל "ענה – הפךה את ומרא )ה כ"ו( באה והפסוק]2[ 

 .ט"ו) פרק עיל,ל (וראו אומרים מהו עונים, יךא בשאלה הדבר

  

 ?איך מונעים מריבות -משלי יח 
רה ואל תנסו לאחוז "באזני כלב", הישמרו מן היין, ועוד כמה עצות טובות מבעל צלצלו למשט

 משלי

 לכן כסילים. לש תגובות בגלל מתעצמותו סכלות, גללב ורצותפ מריבותה ובר ללי,כ במבט
 מתלהם, סגנוןמ להתרחק מאד וחשוב ותן,א להשקיט וא מריבות מנועל דרךה יאה החוכמה
  –קודמים בפרקים הצבענו ברכ מהן לקח ועל מוקדות,מ עצות גם יש אבל כסילים. שמאפיין

 ;א) טו,( ֵחמה" ישיב ַרך מענה"

 ;בבית ריב שמרבה מאישה יט), (כא, דבר"מ בארץ ֶשֶבת טוב" ד); יב,( בעלּה" ֶרתֲעטֶ  ילח אשת"

 ;כג) (כא, פשו"נ ִמָצרות ֹשֵמר לשונו,ו פיו "ֹשֵמר – וכמובן

 בריב צדדים בין שירחיק ח),י (יח, ורלג ידי לע כרעהה מוכ מפתיעות, םוג נוספות, חוכמה עצות ויש
 .כזאת להכרעה הסכמה שי אם כמובן, חלה,נ או רושהי רכוש, על

 שמירת ודווקא להתעקש, עםט ואין כדאי לא יכ יד), יז,( הריב טישתנ יאה וספתנ שובהח עצה
 פקיד,ת או סףכ הפסידל יףעד כי מהסכסוך, התרחקל אותך להביא ריכהצ ג) כ,( שלך הכבוד
 רמה, משרהמ התפטרות ידי על משל,ל – שפחתךמ וכבוד בודךכ על לשמורו ררה,ש ואפילו

 .זרקורים מאור והתרחקות

 ;כה)-כד (כב, וכעס ריב נשיכא הידועים אנשיםמ להתרחק עצהה מאד ברורה

 וכבר ז),י ו,(כ מתלהמים בין הפרידל לנסות ולא חרים,א של מריבותב להתערב אל מאד חשוב
 לאחוז תנסו ואל למשטרה, צלצלו – בגופם מריבה עצורל שניסו עטים,מ לא וביםט נשיםא נהרגו

 ;"כלב "באזני

 מריבות מחוללת מופרזת תייהש כי לב),-טכ (כג, ייןה מן הישמרל חוכמהה ומרתא רמ בלעג
 בכבישים וגם ם,שיכורי בקטטות ין,י בגלל נהרגו ברכ מעטים לאו שליטה, ליהםע שאין ופצעים

 .המסיבות אחרי

 אהבה להרבותו א), יז, יז;-טז טו,( צניעות של חייםב במועט, הסתפקל החוכמה ציעהמ כלל מעל
 .יב) (י,

  –ִיקרא ַמֲהֻלמֹותל ופיו ְבריב, ֹבאּויָ  כסיל ִׂשפֵתי

  –נפשו (=מלכודת) וקשמ ושפתיו לו, (שבר) ִחתהְמ  כסיל פי

 ;ב)כ כו, ח;-ו יח, ות;תגוב (וגררו טןב ַחדֵרי רדּויָ  םוה כִמתַלֲהמים, ִנרָגן דברי

  –כא)-כ (כו, ָמדֹון ִישֹתק =ִמתַלֵהם)( ִנרָגן בֵאיןו אש, כֶּבהִת  עצים בֶאֶפס

 ;ריב (=להלהיט) ְלַחרַחר דָיניםִמ  ואיש אש,לְ  ועצים ֶגָחליםלְ  ֶּפָחם [כמו]

  –ַיפריד הריב) עלי(=ב צּומיםעֲ  ובין הגורל, שִּביתיַ  (=סכסוכים) ִמדָינים

ִפָשענ ָאח  ;יט)-יח (יח, ארמון (=ממלאים) ְבִריחַ ּכִ  וִמדָינים ז,עֹ  ִמִקרַית סך)(=מסוכ ִ

 ,דֹוןמָ  ראשית מים, ֶשֶטף) =משחרר( ּפֹוֵטר [כמו]



 ;)יד (יז, ְנטֹוש הריב, =התפרצות)( ִהתַגַלע ולפני

 ;ג) ,כ (=יתפרץ; ִיתַגַלע ֱאויל וכל ריב,מֵ  (ִלשּבֹות) ֶבתשֶ  ָלאיש כבוד

 ,ותחשוב] [תעצור הר,מ ָלִרב תצא ַאל

 ;ח) (כה, רעך תךאֹ  בַהְכלים המריבה], של[ באחריתה עשהת מה פן

  –תבוא לא ֵחמֹות איש אתו (=ַּכעָסן), ָאף עלב את ַע)ֵר  תהיה ַאל( ִתְתַרע ַאל

 ;כה)-דכ (כג, לנפשך מוקש ָלַקחָת ו ֹארֹחָתו, =תלמד)( ֶתֱאַלף פן

 ;כב) כט,( פשע ַרב ֵחמה בעלו ָמדֹון, ָגֶרהיְ  מתפרץ) (=כעס ַאף איש

 ;כה) כח,( ... ָמדֹון ְיָגֶרה אוות)ת מלא =איש( נפש רחב

 ;יז) (כז, ול לא ריב על =מתַּכֵעס)( ִמְתַעֵּבר ֵברעֹ  כלב, אזניב מחזיק [כמו]

 ?ִמתַלֵהט) (=וויכוח ִׂשיחַ  מיל ִמדָינים? מיל אבוי? מיל אוי? למי

 ?יניםע (=אדמומיות) ַחְכִללּות מיל ִחָנם? פצעים למי

 ;לב)-כט (כג, ... שיכורים) (במסיבות ייןה על ַלְמַאֲחרים

  –יז)-טז טו,( בו ומהומה רב ֵמאוצר – ה' ִירַאתב מעט טוב

 ;בו שנאהו בשפע) (=בשר ָאבּוס שורִמ  – םש ואהבה ָרקיָ  ֲאֻרַחת טוב

  –בּה וַשלוה =ְיֵבשה)( ֲחֵרבה פת טוב

 ;א) (יז, ריב מלאות) =סעודות( זבחי מלא מבית

 ;יב) (י, אהבה ַכֶסהְת  פשעים כל עלו – ָדניםְמ  תעורר ִׂשנאה

  

  

 ?מי אשם –הרע שבעולם  -משלי יט 
 'אם אדם כועס על מה שקורה לו, מוטב שיעשה את חשבון נפשו, ולא יזעף על ה

 ;)ג (י"ט, לבו ִיזַעף ה' ועל – דרכו ַסֵלףְת  אדם ִאֶוֶלת
  –ימות הטובות), 'ה (=דרכי דרכיו ּבֹוֵזה – נפשו ֵמרשֹ  מצוה ֹשֵמר
 ;יז)-טז (י"ט, לו שלםי [ה'] ּוְגֻמלֹו ל,ד חֹוֵנן 'ה ה'] יפ [על ַמְלֵוה
 ;כב) (י', ָמּהעִ  ֶעֶצב יֹוִסף לאו תעשיר, יאה ה' ברכת
  –רשע ִיֹּפל ובִרשָעתֹו – דרכו ַיֵשרְת  תמים צדקת
 ;)ו-ה (י"א, ִיָלֵכדּו גדיםּבֹ  (=ובאסון), ּוְבַהַות – ַתציֵלם ישרים צדקת
 ;ח) (י"א, תחתיו רשע ָיבֹאוַ  – ֱחָלץנֶ  ִמצרה צדיק

 ;לא) (י"א, וחוטא רשע כי אף – לרע]ו לטוב כגמולו,[ ְיֻשָלם ארץב צדיק ֵהן
 ;כא) (י"ג, ובט ְיַשֶלם צדיקים אתו – עהר ְתַרֵדף ַחָּטאים

 את כוללת החכמהו בחכמה, לאו סכלותב והגנ הואש פנימ ו,ל שקורה במה בעצמו אשם אדם
 שבעולם, טובה לכל זוכה היה ה' ביראתו בחכמה אדם הגנ אילו "ד).י רקפ עיל,ל כאמור( 'ה יראת

 את ומבטיחה ה', ביראת הנכון מעשהה את מגלה החכמהו בבריאה, טבעה חוקי מוכ ועלפ הז כי
 .'ה על יזעף לאו נפשו, חשבון תא שיעשה וטבמ לו, שקורה מה על ועסכ אדם אם הראוי. הגמול

 באיו אל שבאו וצופר), לַדדּבִ  (ולחבריו תימניה לאליפז דיוקב תאימיםמ אלהכ כמהח משפטי
-ז ',ד איוב אליפז, מענה]'1[ )קדם 'בני לש החכמה מאוצרות ומים,ד דברים אוזניוב ואמרו הסובל,

 :(יז ה', יז; ח,

 !? –ִנכָחדּו ישרים ואיֹפה ָאָבד, קינ הוא מי נא: ְזכר
  ...ִיְקְצֻרהּו [הם] – (=רשע) ָעָמל וֹזרֵעי ָאֶון ֹחרֵשי ראיתי כאשר



 !? ...ִיצָדק לֹוּהַ -ֵמאֱ  ַהֱאנֹוש
  !ִתמָאס ַאל ַדי-שַ  ומּוַסר... 

 דווקא הצדיק וה' איוב), מענות לאורך 'ו פרק (מאיוב יבול במר התפרץו הרעים בריד על עסכ איוב
 איוב זעקות יןב חזיתית סתירה של סקנהמ מתבקשת מכאןו וחבריו, ליפזא תא הרשיעו אותו

 :משלי חכמת לבין ה', ומענה

 ;כה) (י', עולם יסוד וצדיק – ָרָשע איןו סּופה, כעבור
  –ִתְקֹצרנה רשעים ותושנ – ימים תוסיף ה' יראת

 ;ח)כ-זכ (י', תֹאֵבד רשעים ִתקַותו – מחהש צדיקים תֹוֶחֶלת
 ;ט) (י"ג, ִידָעך רשעים ֵנרו – ְׂשָמחיִ  צדיקים אור
  –ָּברשעים ְתַקֵנא ַאל ְמֵרעים,ּבַ  ִתתָחֶרה) =ַאל( ִתְתַחר ַאל
 ;כ)-יט (כ"ד, דָעךיִ  רשעים ֵנר ָרע,לָ  ַאֲחרית היהת לא כי

  –ו)-ה י"ח, (איוב שוחיה בלדד מפי ומעיםש אנו דיוקב אלה דברים
  –לגמרי) ִיכֶּבה לוש האש (=ֹנַגּה שֹוִא  ְשביב ַגּהיִ  אול ִידָעך, רשעים אור גם

  ;...ִידָעך עליו ֵנרֹוו באהלו, ָחַשך אור

 :י)-ז ד;-א "ז,ל (במזמור ממש מילים באותןו זו, מדהע מוצאים נוא תהילים מזמוריב גם והנה

 ,לדוד
  –  ַעְוָלה ְּבֹעֵׂשי ַקֵּנאְּת  ַאל ְּמֵרִעים,ּבַ  ִּתְתַחר[ה] ַאל
  –  ּבֹולּוןיִ  ֶּדֶׁשא ּוְכֶיֶרק =יתפוררו),( ִיָּמלּו ֵהָרהְמ  [יבש] ֶכָחִציר ִּכי

 ;ביושר) (=תנהג ֱאמּוָנה ֵעהּוְר  ֶאֶרץ ָכןְׁש  טֹוב, ֲעֵׂשהוַ  ַּבה' ְּבַטח
תִמ  ְל ְוִיֶּתן 'ה ַעל ְוִהְתַעַּנג  ;ִלֶּב ְׁשֲא

  –ִזּמֹותְמ  ֹעֶׂשה ְּבִאיׁש ַּדְרּכֹו, ַמְצִליחַ ּבְ  ִּתְתַחר[ה] ַאל...
  –  ְלָהֵרעַ  ַא ברשעים] ְתַחר[הִּת  ַאל ָמה,חֵ  ַוֲעֹזב =מכעס)( ֵמַאף ֶהֶרף

 ;ָאֶרץ יְרׁשּויִ  ֵהָּמה ה' קֵֹויוְ  ִיָּכֵרתּון, ֵרִעיםְמ  [בסוף], ִּכי
 ;ֵאיֶנּנּווְ  ְמקֹומֹו, ַעל ִהְתּבֹוַנְנָּת וְ  ָרָׁשע, ֵאיןוְ  ְמַעט ְועֹוד

 הוויכוח, ומתוך משל),ל (ל"ח,ל"ט, יֹוביתִא  פוכה,ה מדהע םע חריםא מזמורים גם יש שם אולם
 קבועה עמדה זוהי משליב בעוד דבר, לש בסופו היהי שכך מקווים,ו ייחליםמ ודד מזמורי

 .עוררין וללא זמן כלב החכמה, של ומוחלטת

 :ט,יז)-ז "א,כ (איוב מרה במחאה ואלש כ'), (איוב שניה צופר ענהמ אחרי צידו,מ איוב אבל

 !חיל ָגברּו םג (=העשירו) ָעתקּו חיּו?יִ  רשעים מדוע
 !לעיניהם צאצאיהםו ִעמם, לפניהם =ניָצב)( ָנכֹון זרעם

 !עליהם לֹוּהַ -אֱ  ֵשֶבט ולא ד,ִמפח שלום בתיהם
  ??...דָעךיִ  רשעים ֵנר [פעמים] כמה

 ואה תהילים, זמורימ בתוךו איוב, לבין צופר,ו בלדד אליפז, שלי,מ חכמת יןב הנוקב הוויכוח
 .קץ לו שם לא הסערה" מן" לאיוב ה' ענהמ שאפילו צחי,נ ויכוח כנראה

___________________________ 

 ."קדם בני מכל "גדול היה ג) א',( ואיוב י), ',ה א-(מלכים דם"ק בני "כלמ חכם יהה שלמה]1[ 

  

  

 מלך מלכי המלכים -משלי כ 
 ועל כבודעל מלכי ארץ, על מלך השמיים 

 אל החכם המלכים. מלכי מלךל ביחס מוכ כמעט מלכים,ב בודכ נוהגתו הירות,ז עדיפהמ החכמה
 ואמת, דקצ של ליציבות ואחריות ושעים,פ להרתעת רובהע בהם ראהי אףו ליטים,ש םע יסתבך
 .וחזקים כמיםח טובים, מלכים זכותב בארץ ישרורש לחסד ואפילו



 ֹכהניםה ְסַגן חנינא רבי" ב): ,ג רקפ אבות( ז"לח לש ולמםבע רתמוכ עמדה גם שזאת מעניין,
 סודי גם זה ְּבָלעֹו"; חיים עהור את איש ֹוָרָאּה,מ שִאלמֵלא לכות,מ לש שלומּהב תפללמ ֵוההֶ  אומר:
 כבודו אין כבודו, על שמחל מלך" – ]2ישראל[ מלךל ביחס גםו דמלכותא', דינא' לש הלכהב מרכזי
 .א) עמ' זי (כתובות עליך" ֵאיָמתֹו שתהא – ו)ט יז, דברים( מלך ליךע ָתׂשים ׂשֹום [שנאמר]: מחול

 הנאנחים לעמיהם סוןא והם טז),-טו כ"ח,( "ַמֲעַשקֹות" ביר רשעים, לכיםמ םג ואהר חכמהה אבל
 .הצפוי בסופם היא יחידהה הנחמה ב); כט,( ידם תחת

 מיםש ברּום ).ג-ב כה,( כבוד'' מושגב נמצא שמים מלכות ביןל אדם מלכות יןב העקרוני העימות
 ורק דבר, כל לדעתו לחקור רוצים ודם' בשר' מלכי לוואי סתר,נ היםל-א בודכ רץא ובעומֵקי
 פיתרון א) (כא, משליב יש זו חמורה בעיהל אולם קר";ח "אין דע נסתרותו פתלותנ בםל מחשבות

 לא בהחלטותיהם, שריםו לכיםמ לב המכוון הוא וה' ארץ,ב מלך של רכוד נקבעת משמים – פשוט
 .סופם לא וגם בעיניו, הרצוי הכיוון

 ;ב) (כ, [ל]נפשו וֵטאח (=ׂשֹונאֹו), ִמְתַעְּברֹו – מלך יַמתֵא  ַּכְּכפיר ַנַהם
 ;יב) (יט, [הטוב] צונור עשב על ּוְכַטל – מלך ַעףזַ  ַּכְּכפיר ַנַהם
 ;ח) (כ, רע כל עין) (=במבט עיניוב (=ֵמעיף) ְמָזֶרה ין,ד כסא לע יושב מלך

 ;כו) (כ, [עגלה] ֹוָפןא עליהם (=דרס) ַוָיֶשב – חכם לךמ רשעים ק)(=ְמַסלֵ  ְמָזֶרה
 ;כח) (כ, וכסא ַּבחסד וָסַעד טוב],[ מלך ְצרּויִ  ואמת חסד

  –[ָראּוי] כסא (=ִיתַיֵצב) ּכֹוןיִ  בצדקה יכ ֶרַשע, שֹותעֲ  מלכים תוֲעַבת
 ;ֶיֱאָהב טוב] [מלך םישרי וֹדֵבר דק,צ יִׂשפֵת  [ְראּוִים] מלכים ְרצֹון
  –וַירגיע) =ְיַכֶסה( ְיַכְּפֶרנה חכם ואיש – ותמ ַמלֲאֵכי כמו][ מלך ֲחַמת
 ;טו)-יב טז, בואה;ת (=מבשיל מלקוש ָעבּכְ  [הטוב] רצונוו חיים, לךמ פני ְּבאור

 ;י) (טז, פיו ימעל אל במשפט [אשר] לךמ שפתי לע ֶקֶסם [כמו]
  –כלי ַלֹצֵרף ַוֵיֵצא כסף,מ סיגים ר)(=ָהסֵ  ָהגֹו
 ;ה)-ד (כה, כסאו ַּבצדק ִיּכֹוןו – לךמ לפני ָשעָר  (=ַסֵלק) ָהגֹו

  –מלך (=ַהצָלַחת) הדרת זק)ח (=בעם עם ברב
 ;כח) יד, לכלי;כ (=משבר ָרזֹון ִחַתתְמ  חזקה), =מדינה( ְלֹאם ובאפס

  –ַמׂשּכיל נהל)מ מטעמו, (=עובד דלעב מלך ְרצֹון
 ;לה) (יד, ֵמביש עבד][ תהיה (=וצרתו) בָרתֹוועֶ 

  –[לתפקיד] ִיתַיָצב מלכים פניל – מלאכתוב מהיר ישא ָחזיָת  [ִאם]
 ;כט) כב, ושעים;פ חושך, (=אנשי ֻשּכיםחֲ  לפני לָשֵרת][ ִיתַיֵצב ַּבל

  –ָדל עם על ָרָשע ושלמ שֹוֵקק, וֹדב ֵהםנֹ  ֲארי [כמו]
  –ֲעַשקֹותמַ  בוַר  תבונות ֲחַסר (=מושל) ָנגיד

 ;טז)-טו (כח, כסאו] על[ ימים יאריך ַצעבֶ  ֹׂשֵנא [מושל]

 ;ב) (כט, םע ֵיָאַנח ָרָשע וִבמֹשל – העם שמחי צדיקים ִּברבֹות
 ;ד) (כט, יהרסנה (=שוחד) רומותת [מקבל] ואיש – ארץ עמידי במשפט מלך
  –בתתער אל (=פושעים) שונים ועם ,ִממלך) (=וגם מלךוָ  בני, 'ה את ְיָרא

 ,(=ֲאסֹוָנם) יָדםֵא  יקום ִפתֹאם כי
 ;כב)-כא כד, ַחֶּכה;ְמ  (היכן יודע ימ מ)שניהם פילהנ (=ובור ּופיד

  –ַתעֹמד ַאל דוליםג ובמקום מלך, פניל ִתתַהַדר אל
  –פשוט] איש [כשאתה נההֵ  ֲעֵלה ְל מראֲ  טוב כי

 ;ז)-ו (כה, יךעינ ראו [כבר] שרא נכבד) (=איש דיבנָ  לפני ֵמַהְשּפיְל

 ;א) (כא, ַיֶטנּו [ה'] ַיחֹּפץ ראש כל (=ֶאל) לעַ  ה', ידב מלך בל מים, יַּפלגֵ  [כמו]
 ;כו) (כט, איש משפט ה')מֵ  רק (אך וֵמה' – ושלמ פני מבקשים (=ִנכָּבדים) רבים
  –ָדָבר ֲחֹקר מלכים ּוְכֹבד – ָדָבר סֵתרהַ  להים-א כבוד

 ;ב)-א (כה, ֵחֶקר יןא מלכים (=מחשבות) ולב – ָלֹעֶמק וארץ ָלרּום שמים
 ;יד) כט, יעמוד; (=לעולם ֹוןִיּכ ָלַעד סאוכ ַדלים, אמתּבֶ  ֹשֵפט מלך

____________________________ 



 .אחרת משמעות לו איןו ברצף, פסוקים קר במשלי סמןמ האדום הצבע]1[ 
 שראהה – כפולה המקור בספרי, ראו שראל,י מלכות לבין מלכותא'ד 'דינא יןב היחס על]2[ 

 .360-763 עמ' קוק, הרב במשנת וסמכות

  

  

 רגע לפני הזבחים -משלי כא 
עולמה של התורה ומה חושב על כך  מה הוא מרכז -עבודת הקרבנות והטהרה או הצדק והמוסר 

 ספר משלי

 ספר של יההשני במחצית בתורה, רכזימ מקום ופסותת והטהרה, תהקרבנו משכן,ה פרשיות
 הקרבנות שעבודת הוא, רושםה במדבר. פרס ובתחילת יקרא,ו פרס לש ראשונהה חציתבמ שמות,

 .ללכ שלמה תורה לנו אין יהובלעד תורה, לש עולמה רכזמ היא והטהרה

 עמוס ט),-ו (ו, ושעה כז),-כא יז;-יא א,( ישעיהו דרך ב),כ טו, א( שמואלמ נביאים,ה דבריב אולם
 נ), כד; (טו; תהלים במזמוריו כג),-אכ יא,-ט ז,( רמיהוי דע ),ח-ו ו, ב;י-ט (ג, מיכה ב),כ-כא (ה,

 קדשו, בהר ולשכון ה' בהר עלותל מוסרית מבחינה ראויש מי קר לפיו לגמרי. חרא ושםר מתקבל
 .בו רוצה ה'

 ראויים שאינם אנשים של רבנותק מזה, חמור בקרבנות; ורךצ לו איןו וזבחים, עולותב פץח 'ה אין
 .ולחורבן השכינה וקלסיל וגורמים קודש,ה חילול םה מוסרית מבחינה

 הנביאים וסרמ לבין התורה מצוות יןב והמקדש קודשה אל יחסב הומית ערפ שי טחי,ש במבט
 מאז מקדשה היעדר של הנורא החלל על שק חוגרת תורהה כאילו דמהנ הז ערפ תוךמ והמזמורים.

 השחתהב המחולל מקדש לע חרב קדשמ שעדיף ובעק והמזמורים הנביאים וסרמ ואילו החורבן,
 .מוסרית

 (שמות אלמנהו יתום גר, לחיצת יסוריא אחרת. תמשמעו ושףח שפטיםמ פרשתב עמיקמ יוןע אך
 כג, (שמות משפט הטייתו שוחד איסורי לרשע, די ונתינת משפטב שווא מועתש יסוריא ו),כ-כ כב,

 אויר משפטים, רשתפ של יםיהמוסר במבחנים שעומד ציבור רק – מוקדמים נאיםת הם ),י-א
 .ז) כה, (שמות תוכם"ב ושכנתי מקדש, יל "ועשו ו:ב ויתקיים קודש,ה אל לעלות

 הצדק מצוות אבל לארץ, כניסהל המקדים התנאי םה סיני רה מעמדו צריםמ ציאתי ברית
 .והמקדש הקודש לא לעלייה המקדים תנאיה הם והמשפט

 ברור היותל ריךצ מילאמ המזמורים.ו הנביאים מוסר לבין התורה בין פער וםש אין זאת, בקריאה
 העמידה יקריה.ע ואת התורה מוסר תא פירשו כךו התורה, תא נביאיםה ראוק כךש אמין,מ לכל
 םה והמוסר והמשפט הצדק בעוד ה,ל שראוי למי ופלאהמ זכות יאה קודשה היכלב 'ה לפני

 .קיום לו יןא ובלעדיהם עומד, היכלה שעליהם העמודים

 :בדיוק עמדה באותה שבמשלי, ',ה יראת עם חכמהה דבר םג לפנינו נהוה

 ;ג) (כא, ִמזבח ה'ל (=טוב) ִנבָחר משפט,ו צדקה ֲעֹׂשה
 ;כז) (כא, ביאנוי (=בֶרַשע) ְבִזמה יכ אף ועבה,ת רשעים ֶזַבח
 .ח) (טו, רצונו ישרים ּותִפַלת – ה' ועבתת רשעים ֶזַבח

  

  

 חדשיםקבצים  –דברי חכמים  -משלי כב 
 אזהרות מוסר 5 -האם יש הגיון בחלוקה לפרקים בתנך בכלל ובספר משלי בפרט, וגם 

 אבל כנית,ט להתמצאות נוח סדר רק יאה – 929 – בתנך פרקיםה חלוקתש בותר עמיםפ אינור כבר
 והיא יותר, עוד רבים במקומות שמעותמ לה ואין ),ב מבראשית כבר( רבים מקומותב גויהש היא

 ;ישראל ממסורת באה לא גם



 אין שלימ בספר שלנו, העיקרית מסורהל מאד רובהק חלוקהה םש הלים,ת זמורימ "ןק לעומת
 של חדש קובץ מתחיל ז)י (מפסוק כב רקפ באמצע הנהו פרקים;ה חלוקתל שמעותמ וםש כמעט

 ארוכים יותר קצת משלים פגושנ ובהם "אמת", מבקשיל ונשלחו כתבונ שאף ם,ידועי לתיב חכמים
 קשר וללא רצף לאל חכמה בפסוקי גדושיםו שמלאים למה",ש "משלימ שונהב ותר,י רוכיםוע

 .ושאים)נ לפי אותם לסדר וניסינ (ואנחנו ביניהם

 5 כא,-יז כב,( שלו בפתיחה הן ט), דע א (פרקים משליב הראשון קובץל ותרי רובק זהה הקובץ
 .וכד) (כג הבאים פרקיםה בשני והן פסוקים),

 :כט)-יז כב,( חכמים" ל"דברי וזןא ַנֶטה הבה

 :כא)-יז (כב, פתיחה

 דעתיל ָתשית ולבך חכמים, דברי ושמע אזנך ַהט
 ,בבטנך ִתשמֵרם כי ך)ל (=טוב ָנעים כי

 שפתיך על חדוי קבועים) (יהיו ִיֹּכנּו
 אתה אף היום הודעתיך – מבטחך בה' להיות

 ,פעמים) (=שלוש לשיםש לך כתבתי ֲהלֹא
 מים)החכ מועצות דעת ל(=ע ודעת במעצות
 ,אמת ִאמֵרי )]1[נוססמת דגל (=כמו ֹקְשְט  להודיעך

 ;לֹשלֶחי אמת ֲאָמרים, להשיב

 :תורהה ללשון קרובות יב),-י כג, + כט-כב כב,( מוסר אזהרות5 

  – (=במשפט) ַבָשַער עני ְתַדֵּכא ַאלו מגן], לו ואין[ הוא לד כי לד ִתגזל ַאל 
 ;ע את [דין] ֹקבֵעיֶהם (=הפוגעים בהם) נפש [תחת נפש]כי ה' יריב ריבם, וָקבַ 

 ,(=כעסן) ָאף בעל =ֶאל)( את תתחבר) =ַאל( ִתתַרע ַאל 
 – ואת (=וֶאל) איש ֵחמֹות לא תבוא

 ;ֶּפן ֶתֱאַלף (=תלמד) ֹארֹחָתיו, ולקחת מוקש לנפשך

  –וואות)להל (=עֵרבים אֹותַמׁשָ  ַּבֹערבים =להתחייבויות),( ָכף ֹתקֵעיב ְתהי ַאל 
 !?שכבך ִמתחתיךלמה יקח מ –אם אין לך לשלם 

  –אבותיך עשו שרא [בנחלה], עולם בולג ַתֵסג ַאל 
 – ַאל ַתֵסג גבול עולם, וִבְׂשֵדי יתומים אל ָתבֹא]

 – וא יריב את ריבם ִאתךה –כי ֹגֲאָלם חזק (=ה') 
 [;ָהביָאה ַלמוסר לבך, ואזנך לִאמֵרי דעת

 !לתפקיד][ ִיתַיָצב מלכים לפני – במלאכתו מהיר איש ָחזיָת  [ִאם] 
 .ַּבל ִיתַיֵצב לפני ֲחֻשּכים (אנשי חושך, פושעים)

_______________________ 

 ֹקֶשט מפני להתנוֵסס ֵנס ליֵרֶאיך "נתתה – ו ',ס תהילים אור להתפרסם; הצריכ אמתה כי]1[ 
 ."סלה

  

  

 זהירות מסעודות מסוכנות -משלי כג 
לחם דומה לחרב חותכת בבשר, ו'לחם' ו'מלחמה' הרי יוצאים מאותו שורש.  הסכין שבה חותכים

 את הסכין הזאת שים עמוק בפיך כשמנהיג פוליטי מזמין אותך לסעוד עמו

 לחם, סעודות על כאחד, ומשעשעות עצובות הפתעות לנו מַזֵמן חכמים" "דברי של הקובץ המשך
 הסכין – מילה בכל ממנו להיזהר שחובה ,פוליטי מנהיג עם בראשונה מלחמה, של סוג גם שהן
 את שורש. מאותו יוצאים הרי ו'מלחמה' ו'לחם' בבשר, חותכת לחרב דומה לחם חותכים שבה

 מילה כל כי עמו, לסעוד אותך מזמין פוליטי כשמנהיג שלך הלשון על בפה עמוק שים הזאת הסכין



 בהבטחות להיזהר מאוד כדאי גם אנשים; של חייהם ואת גורלם את לגזור עלולה שתאמר
 (כג, וייעלמו ויעופו "כנפים", להם יעשו אלה כל כי השלטון, ממטעמי לעושר לצפות ולא כוזבות,

 ה)-א

 ,מוֵשל (=ִעם) תא לחם) (=לאכול ְלחֹוםלִ  ֵתֵשב כי
 לפניך אשר את ָתבין ִּבין

 אתה נפש בעל םא הפה), (=בעומק ֶעּבְ  ַׂשִּכין וַׂשמָת 
 ְכָזבים לחם והוא ,לַמטַעמֹוָתיו תַאֶוה)(=ִת  ִתתָאו ַאל
 (=תתרחק) ֲחָדל ִּביָנתִמ  מוֵשל], בעזרת[ להעשיר =תתאמץ)( תיַגע ַאל

 ,ואיננו ובלחמו), =במוֵשל( בו עיניך ֲהָתעיף
 .השמים יעוף נשרּכְ  כנפים, לו ֲעֶׂשהיַ  ָעֹׂשה כי

 גםו ממנה, ֱהנֹותלֶ  דאיכ לאו ק,מפוקפ תענוג היא גם עה,ר עין בעל דםא עם דומהו מקבילה סעודה
 את לשים צריך ורק סעודה,ל לבוא לסרב קשהש למושל, בניגודו טעמים,מ שוםל מנומ ַצפותל לא

 .ט)-ו (כג, תדבר" ַאל כסיל "באזניו בכלל, תלך לַא  עין" רע" לסעודת פה,ב עמוק םהלח סכין

 ,עין ַרע (=ִעם) את חם)ל (=תאכל ִתלַחם ַאל
 לַמטַעֹמָתיו תַאֶוה)(=ִת  ִתתָאו וַאל

 הוא כן בנפשו, =שערוריה)( ָׁשַער כמו כי
 ִעמך ַּבל וִלּבֹו ך,ל יֹאַמר וְשֵתה ֱאכֹול

 הנעימים בריךד וִשַחָת  תקיאנה, ִעמו],[ אכלת ִּפְת
 .ִמֶלי לֵׂשֶכל בּוזיָ  כי תדבר, לַא  כסיל באזני

 כב,( הדומה פסוקה גללב קודםה לפרק חיברנו יב)-י כג,( יתומים וגזל בולג הסגת גדנ האזהרה את
 קשות, לא ומכות מוסר עם חינוך לע כו)-יג כג,( בקובץ יותרב ארוךה משלה אוםנ ופיעמ כאןו כח),

 הבנים על בדיון עיל,ל האלה הפסוקים רוב תא הבאנו כברו "ְּבִני", אזניב כמהח צותע לש ושורה
 מסעודות האזהרה תא רק ובש אכ ביאנ אלה כל מתוך יג). (פרק חינוךה על בדיון בעיקרו י) (פרק
 "רע ועם "מושל" עם סעודותמ לאזהרות מתקשר זה יכ כא),-יט כג,( סוררים ניםב לש ייןו בשר
 .הפרק בתחילת עין"

 לבך הטובה][ ַּבדרך (=וַחֵזק) ַאֵשרו ַוֲחָכם, ני,ב אתה ְשַמע
 ]1[  ָלמֹו בשר בֹזלֵלי ין,י בֹסבֵאי ְתהי ַאל
 ,רכושו) את ַאֵּבד(=יְ  ִיָוֵרש וזוֵלל ֹסֵבא כי

 ;קרועים)  בגדיםב הזוללים (=תנומת ּוָמהנ ַתלִּביש ּוְקָרעים

 לה)-כט (כג, שכרותה ומן היין ןמ באזהרה המשל,ב חותם והפרק
 ?ִמתַלֵהט) (=וויכוח ִׂשיחַ  מיל ִמדָינים? מיל אבוי? מיל אוי? למי
 ?עינים ות)(=אדמומי ַחְכִללּות מיל ִחָנם? פצעים למי

 ,שיכורים) במסיבות( היין על ַלְמַאֲחרים
 בֵׁשָכר) מעורב =יין( ִמְמָסך יש] היכן[ ַלְחֹקר ַלָּבאים

 ,ִיתַאָדם כי יןי (=תבחר) ֵתֶרא אל
 במישור) =כאילו( במישרים יתהלך וישתכר],[ ֵעינֹו ּכֹוסּבַ  יתן כי

 ארס][ שַיפִר  ּוְכִצפֹעני ִיָשך, נחשּכְ  פתוח] פהב [יקיא אחריתו

 ַתְהֻּפכֹות ידבר לבךו זר), (עולם רֹותזָ  ִיראּו יכור]ש [בן עיניך
 (=ָחבּול) ִחֵּבל ברֹאש ְכֹׁשֵכבּו ים), =במחלת( ָים ֶלבב ְּכֹׁשֵכב והיית

 ,ידעתי בל ָלמּוניהֲ  ָחליתי, ַבל ּכּוניִה  לעצמו]: [ואומר
 .(היין (=את עוד בקשנוא אוסיף ָמכּור) וכמו[ ָאקיץ מתי

__________________________ 

 ומנסה כ),-חי (כא, דברים בספר מורה'ו סורר בן' פרשתל תקשרתמ וז רוכהא שלמ פסקת]1[ 
 את ואף וֹסֵבא", זוֵלל ֹקֵלנּו,ב ֹשֵמעַ  איננו וֹמֶרה, ֹוֵררס זה "בננו – אמוו ביוא דבריב וכןת למלא

 .יח) ,(יט "המיתו" מבקשת יננהא י,משל כחכמת אבל, ליהם",א ישמע ולא תואֹ  "וִיְסרּו התיאור:

  

  



 תופעה הראויה ללעג ולבוז -משלי כד 
 יננה עברה, ואיננה תועבה, ואין בה פגם מוסרי. אבל בעיני החכמה היא ממש אסוןא -העצלות 

 "גם - קצר משלים קובץ עוד ג)כ (מפסוק כד פרק סוףב מופיע רקים,פ לחלוקת יקהז וםש ליב ושוב
 הוא החותם משלה ידועים. אל חכמיםמ קודם,ה קובץל סגנונםב ומיםד משלים - לחכמים" אלה
 וחוזר יא),-(ו ו פרקב כבר דומה לשוןב שמופיע עצלות,ה גדנ יותרב מרשימיםה תיאוריםה אחד
 מוצאים שאנו העצלות, נגד מאבקה מפסוקי כמה ודע נאסוף משליםה שני יןב לד);-ל כד,( כאן

  -בספר

  –ַוֲחָכם רכיהד ְרֵאה ל,ָעצֵ  נמלה אל ֵלך1. 
 [היא ובלעדיהם – ]וֹמֵשל ֹׁשֵטר ין,קצ לּה אין אשר
 ;מאכלּה ַבקציר גרהָא  לחמּה, בקיץ ָתכין

 ?משנתך תקום מתי שכב?ת ָעֵצל מתי עד
  –ִלשָּכב ידים ֻּבקִח  מעט ְתנּומֹות, עטמ ֵשנֹות, מעט
 (,שלך העוני=) ֵראֶש ִכְמַהֵלך( מהר וֵיָעֵלם=) ּוָבא

 (.יא-ו ו,)  ָמֵגן כאיש[ יתמלא] ּוַמחֹסר

 (;ה י,) ֵמביש ֵּבן ַּבקציר ִנרָדם – ַמְׂשּכיל ןּבֵ  ַּבקיץ ֹאֵגר2. 
 (;ד כ,) ָוָאִין ַּבקציר( יבול קשויב=)  וָשַאל ַיֲחֹרש, לא ָעֵצל ֵמֹחֶרף,
 (;כה כא, מלאכה;) עשותל ידיו ֵמֲאנּו כי מיֶתנּו,ְת  ָעֵצל ַתֲאַות

  –לב ַסרחֲ  אדם כרם ועל ברתי,ע ָעֵצל איש שדה על3. 
 ,ֲחרּולים ניופ ָּכּסּו ִקְמׂשׂ◌נים, לֹוכֻ  עלה והנה
  –נהרסה אבניו וגדר

  –מוסר לקחתי ראיתי, בי,ל ָאשית אנכי, ָוֶאֱחֶזה
  –ִלשָּכב ידים ֻּבקִח  מעט ְתנּומֹות, עטמ ֵשנֹות, מעט
 (,שלך העוני=) ֵריֶש מתהלך(ּכְ  וֵיָעֵלם=) ּוָבא

 (.לד-ל כד,) ָמֵגן כאיש[ יתמלא] ּוַמחֹסֶרי

 ואיננה עברה, שאיננה עצלות,ל ביחס תבלטמ החכמה ביןל המוסרו תורהה יןב עמוקה ההבדל
 תופעה וגם סכלות),ה (כמו אסון ממש יאה החכמה עיניב אבל וסרי,מ גםפ הב איןו תועבה,
 מביתו, צאתל כוח ול איןש ָעֵצל,ה אורתי כמו ובוטה, מצחיקה ת,ציורי בלשון לבוזו ללעג הראויה

 ממיטתו יקום אל ואף הפה, אל הצלחת ןמ יד להרים שקח לו איןו חוץ,ב סתובביםמ ריותא כאילו
  –חכם עצמו את חושב עודו נפתחת, כשהדלת גם

 (;כד יט,) ְישיֶבנה לא פיהו לא גם ַּבצלחת, דוי ָעֵצל ָטַמן
 (;יג כב,) ֵאָרֵצחַ  ְרֹחבֹות בתוך חוץ,ב ֲארי ָעֵצל: אמר
 ;הְרֹחבֹות בין ֲארי חוץ,ב ַשַחל ָעֵצל: אמר

 ;מטתו על וָעֵצל ירּה,צ על ִתסֹוב הדלת
 ;פיו אל ֲהשיבּהלַ  ִנלָאה ַּבצלחת, דוי ָעֵצל ָטַמן
 (.טז-יג כו, מים;חכ=) ָטַעם משיֵבי משבעה[ יותר] בעיניו ָעֵצל חכם

  

  

 היצירה המקראית בימי חזקיהו -משלי כה 
מדרש למשלי חכמה, חיבור מזמורי תהלים, בית מדרש של נביאים ותלמידיהם, פרשנות  בית

 מדרשית על התורה, ועריכה של ספרות מקראית חשובה

 חדא בודד סוקפ מאחורי; א) (כה, יהודה מלך זקיהח אנשי העתיקו שרא שלמה שלימ אלה גם
 בית הודה".י לךמ "חזקיה מימי ]1וונים[ג רבת מקראית צירהי של למהש אסכולה מסתתרת

 מדרשית פרשנות ותלמידיהם, ביאיםנ של מדרש יתב תהלים, זמורימ יבורח כמה,ח משליל מדרש
 .חשובה מקראית ספרות לש ועריכה התורה, על

 :כט) עד (כה האחרון שלמה" "משלי קובץ על הנוספות המקרא, מתוך בעדויות נפתח
 תודה) מזמור (=מכתם, מכתב



תֹו דהיהו מלך לחזקיהו   –ַּבֲח
 ;ט) ל"ח, (ישעיהו ֵמָחְליֹו ַוְיחי

... 
, הוא ַחי ַחי  ,היום כמוני יֹוֶד
 ;ֲאִמֶת ֶאל יודיע לבנים אב
 ,להֹושיֵעני ה'

 ;כ)-יט (שם, ה' בית על חיינו ימי כל ְנַנֵגן ּוְנִגנֹוַתי

 העתיקו" הממנ שגם המזמורית, לשירה רחוןק של קצה קר הוא צמוע חזקיהו לש הזה המזמור
 כנראה מסתתר מהם לקח חדשים; ומזמורים פילותת וחיברו צרוי גםו הודה",י לךמ זקיהח אנשי
 היא שגם עצמו, זקיהוח לתפילת נקשיב םא דיינו פורשות;מ כותרות ליב הליםת פרס בתוך

 .כ)-טו (לז, ישעיהו בספר מפורשת

 :ויאמר ה' לפני חזקיהו ויתפלל
  –הְּכֻרבים בֹישֵ  ישראל להי-א באות-צ ה'

 ,הארץ ממלכות לכל בדךל להים-הא הוא אתה
  –הארץ ואת השמים את עשית אתה
 ,ושמע אזנך ה' ַהֵטה
 ...ושמע ,ּוְרֵאה ֵעיֶנ ה' ְּפַקח

... 
 ,סנחריב) (של מידו ושיֵענּוה להינו-א ה' ועתה
 ;לבדך ה' אתה כי ארץה ממלכות כל וֵידעּו

 שבע תלב לכיש, בשער( ]2זקיהו[ח ימיב גניזתםו זבחותמ ץניתוו ביטול על ארכאולוגיות עדויות
 ואפילו תקדים, חסרת צורהב חזקיהו, בימי תורהה דרישת לש תמונהה תא שלימותמ רד)ע ובתל

 קיום על במאבקו הסיר שחזקיהו במות,ה תומכי אל דברל ניסה )ז לו, שעיהו(י אשוריה ַרְבָשֵקה
 .התורה

 דמות יהה חזקיהו, ימיב ירושלםב רכזימ קוםמ תפסו עוזיהו, מיבי להנבא שהחל הנביא, ישעיהו
 מדרש בהן יש ברכ ד)-ג-ב (פרקים ראשונותה נבואותיו תקופה.ה לש נבואיה מדרשה ביתב מרכזית

 (לד, אדום על ובנבואה דברים(!), ספרב במיוחד נוספות רשיותפ ועל תורה,ב מלךה רשתפ לע נבואי
 בתורה, לדרוש מפורשב אותנו שולח הוא ילה,ל דורסיו וםי רסידו עופות, של רשימה חריא טז),-יא

 .אדום חורבות לא יתקבצו שכולן ד),י דברים א,י (ויקרא טמאיםה העופות ברשימת

  –ְקָראּוּו ה' ספר ֵמַעל ִדְרשּו
 ...ֶנֱעָדרה לא מהנה אחת

 ;ִקְּבָצן הוא ורּוחֹו וה,צִ  הוא פי כי

 ָחַתם ואה שעמם למידיו,ת בורתח לע חז)א ימימ יח;-טז (ח, שעיהוי עדות היא ביותר חשובה
 עם עמו את להושיע חזורי וה' הפנים, סתרה ימי יעברוש דע =עדות),( תעודה"" ָקַשרו "תורה"

 במשפט ְלַסֲעדּהו ֹאתּה להכין ממלכתו ועל ודד כסא "על ֵיֵשבש (=חזקיהו), ודד ביתל ןב עיר,צ יורש
 .יח) כט, שם,( ספר" דברי הֵחרשים" אפילו ישמעו ואז ),ו-ה ט, (ישעיהו ובצדקה"

 ימי עדו חזקיהו (מימי וצפניה בקוקח נחום, יכה,מ – ]3נביאים[ 4 לש דותםע יאה יותרב מפתיעה
 גם ודבריהם – מזמורית-נבואית פהש – שעיהוי של מיוחדה סגנונוב משיכוה כולםש יאשיהו),

 על" ה;-א ,ד יכהמ ימים",ה רית("באח ישעיהו מדברי (ותוספות) ביםנרח ציטוטים מכילים
 ב, חבקוק ים"; לע ְיַכסּו ַּכמים ה' כבוד תא לדעת הארץ ִתָמֵלא" א; ,ב חוםנ בשר",מ גליר ההרים

 .י) ג, צפניה וש",כ לנהרי "מעבר יד;

 בימי המקראית היצירה לש וההיקף העומק הבנתב דייקו חז"ל דווקא החוקרים,ו פרשניםה מכל
 – אמרוו ב), עמ' צד סנהדרין( מדרשות" תיובב נסיותכ בתיב ולקד היה" שלו שהשמן חזקיהו,
 .א) מ'ע טו בתרא-(בבא קהלת"ו השירים-שיר שלי,מ ישעיהו, תבוכ וסיעתו "חזקיהו

________________________ 

176- ,6-145 ,50-59 ,29-33 עמ' עפות, כציפורים – ישעיהו לאו), ב' (עם בספרי בהרחבה ראו]1[ 
166.293-300 ,263-270 ,247-251 ,6-215 ,192-199 , 



 .99 הערה 174 עמ' עפות, כציפורים – ישעיהו בספר הפניות ראו]2[ 
 .וצפניה חבקוק נחום, למיכה, ובטורים ואילך), מ' (פרק לישעיהו 929-ב שלי בטורים ראו]3[ 

  

  

 מצעד כסילים ואיוולת -משלי כו 
חכמי משלי, הייתי אומר להם, שיחס יותר אוהב ופחות לו יכולתי לומר דבר באוזניהם של 

 שיפוטי, אפילו לכסילים גמורים, יועיל הרבה יותר מכל העצות האחרות

 פעם 40-כ ט.כ עד י בפרקים ולםכ כמעט משלי,ב ו'כסילות' כסילים'' כסיל',' זכריםנ עםפ 50-כ
 .כט דע י בפרקים כולם כמעט משלי,ב ו'אוילות' אוילים'' 'אויל', נזכרים

 מפני בעיקר במשלי, חוכמהה בעיני ביותר נוראהה הקללה ואה יינו,ח תא םג ממלאש זהה המצעד
 רק עליה. לחשוב כדי לרגע עצורי ולא חוכמה, דבריל יקשיב אל עולםל כסילה תרון.פ זהל שאין
 המכות קרובות לעיתים – תמיד לא זה גםו עליו, שפיעוי וחכמים דיםח תגובה ריודב מכות

 .הכסילים למהומת החכם תא גם יגררו גובותוהת

 ו'איולת' 'כסילים', סוקיפ פגשנו כבר וספים),נ (ונושאים שתיקהה וכמתח אגבו כמים,ח בריד אגב
 הפרק בפסוקי נסתפק לכן ולם,כ את כאן להביא פשרא אי גםו עליהם, חזורל עםט איןו לרוב,
 .''פנינים כמה ועוד הזה,

 ;א) (י, אמו תּוַגת כסיל בןו – אב ְיַׂשַמח חכם בן
 ;טז) (יד, ובוטח (=חוֵטא) ִמְתַעֵּבר וכסיל – ֵמרע סרו ָיֵרא חכם
 ;ב) (טו, ֶוֶלתִא  ַיביע כסילים ופי – דעת יטיבֵת  חכמים לשון

 ;יב) (יז, ַולתֹובִא  כסיל [תפגוש] וַאל – אישּבְ  ַשּכּול בדֹ  ָּפֹגש [עדיף]
 ;ו) יח,( ִיקָרא ֹותלַמֲהֻלמ ופיו ריב,בְ  ָיֹבאּו כסיל שפתי
 ;ט) (כג, ֶליִמ  לֵׂשֶכל ָיבּוז יכ תדבר, לַא  כסיל באזני
 ;א) (כו, כבוד לכסיל (=טוב) הָנאוֶ  לא ןכ ַּבקציר, ַכמטרו בקיץ ַּכשלג
 ;יב)-ג (כו, סיליםכ ְלֵגו (=מכות) ֵשֶבטו ַלחמור, ֶתגמֶ  ַלסוס, שֹוט

 ;אתה גם לו הִתשוֶ  ןּפֶ  ]1(=בכעס),[ כִאַולתֹו סילכ ַתַען ַאל
 ;בעיניו חכם היהי ֶּפן (=בחכמה), ִאַולתֹוכ כסיל ֲעֵנה

 ;סילכ ביד דברים ֹׁשֵלחַ  ֶתה,ׁשֹ  ָחָמס גלים,ר (=ְמַכֵתת) ְמַקֶצה
 ;[לַתֵקן לנסות וִמתרוֵצץ]

 ;כסילים בפי [ְמַקְרֵטַע] ומשל ִּפֵסַח,ִמ  ֹׁשַקִים )(=ִהתַדלְדלּו ַדְליּו
 ;כבוד לכסיל ותןנ כן אנשים), וגמיםר ממנה(= בַמְרֵגמה אבן ִּכְצרֹור
 ;כסילים בפי משלו [כך] ִשּכֹור, ידב עלה =קוץ)( חֹוחַ  [כמו]

 ;(=ֲעַברָינים) בריםעֹ  וֹׂשֵכר כסיל ֹׂשֵכרו כל, =משחית)( מחולל יב)ר (=איש ַרב
 ;בִאַולתֹו ושוב] שוב[ שֹוֶנה כסיל כך][ אוכל], לחפש[ ֵקאֹו לע שב ככלב
 ;ישמחו) =יחד( ממנו לכסיל תקוה – בעיניו? חכם איש ראית
 ;כ) כט, יחד; לחגוג( ממנו לכסיל תקוה – לחשוב]? בלי[ בדבריו ץָא  איש ָחזיָת 
 ;ג) (כז, משניהם ָּכֵבד תפרץ],[מ ֱאויל וַכַעס – החול ֵנֶטלו אבן ֹּכֶבד

  –כבד ייאוש מתוך כולם,מ החריף השיא והנה
 ,ַּבַמְכֵתש וילהאֱ  את ִתְכתֹוש אם

  –הּכֹוֵתש) (=ַּבַמֵקל ֱעִליבַ  חיטה), =גרגרי( ָהריפֹות בתוך
 ;כב) (כז, ַולתֹוִא  ֵמעליו ָתסּור לא

 ופחות אוהב יותר שיחס הם,ל אומר הייתי שלי,מ חכמי לש אוזניהםב ברד ומרל כולתיי לו
 קווהת תצמח אולי ואז אחרות,ה העצות מכל ותרי הרבה ועילי גמורים, כסיליםל אפילו שיפוטי,
נים,לַ  הָּפנים ַּכמים – באה הפרק וכחוכמת הכסילים, ןמ המיואשים חכמיםל גם כלשהי  ֵלב כן ֹפָ
 .יט) (כז, ָלאדם האדם

___________________________ 

 .החכמים וראב"ע רש"י כאן פירשו כך]1[ 



  

  

 סוד החברות -משלי כז 
על אותם במקום של חששות ופחדים, על הרעות, על רפול ועל הסוד הפותח כל יחסי חברות, וגם נו

 כעסים ורגשי עוינות

 קצת. למודל מנסים גם ההפסקות ביןו חברים, פגושל כדי פרס ביתל הולכיםש ודעי לדי כל
 הוא ביותר המלכד הגורם צבאי,ה בשירות וגם ברויות,ח על נוייםב טיוליםו וערנ נועתת וכמובן,

 בה שנייהב אבל כללית,ה מוטיבציהה תא בונה הצבאי החינוך שכל עם,פ אמר רפול 'הֶחבֶרה'.
 .ביותר החזק הדחף ואה לחברים הקשר להסתער,ו לקום צריך

 החכמהו במוסר, ולא בחכמה עוגנתמ הרך) הדיבורו השתיקה זהירות,ה חריצות,ה כמו( ֵרעּותה גם
 .  החכמה ערכי את וגם הצדק,ו המוסר ערכי תא גם וללתכ ה', ראתי בה שיש

 יש שונאים; של ותנשיק מחנופת הרבהב עדיף זהו פעמים,ל שיםק בריםד ומרל יכול גם שאוהב מי
 בנימ יותר הרבה שמחה, בעת מוכ צרה, ביום שענתמ גם היאש חברי,ה קשרב יוחדתמ עוצמה
 .במרחקים תפוגגתמ שלהם המשפחה קרבתש רחוקים, דודים

  –אוהב צֵעיּפִ  וטובים) (ישרים ֶנֱאָמנים
 ;ו) (כז, ׂשֹוֵנא שיקותנ נסבלות) תי(=בל וַנְעָתרֹות

 ,אדם] כל[ לב ְיַׂשַמח וקֹטֶרת שמן
 ;(=ֵמחכמה) פשנ ֵמֲעַצת ֵרעּות) =ומתוקה( רעהו וֶמֶתק

  –[בָצָרָתם] ַתעֹזב לא אביך וֵרעַ  ֵרֲע
) ֵאיֶד יוםב תבוא ַאל הרחוק][ אחיך ובית   –(=ָצָרת
 ;י)-ט (כז, רחוק ֵמאח – קרוב ָשֵכן טוב

 של הסוד וזהו עמוקה, אהבה עם נוקבים יכוחיםו כשיש ווקאד תחדדמ קשרה מת,א לש בחברות
 ואיש (=יתחדד), ָיַחד בברזל רזלב – מתא מחדדות מחלוקות – הישיבתיו תלמודיה מדרשה בית
 .יז) כז, (בוויכוח; עהור פני (=יחדד) ַיַחד

 ופחדים, ששותח לש מקוםב אותם נועל וגם חברות, חסיי כל הפותח סודה עומד כלל מעל אבל
 כמו ממש אלינו, יחסם תא שיקבע הוא אחריםל ושלך ליש יחסה סוגיהם.ל וינותע רגשיו כעסים
נים, הָּפנים שתקפים]מ [בהם ַּכמים – מראהב או מים,ב נשקפיםה הפנים  ָלאדם אדםה ֵלב כן ַלֹפָ

 .יט) (כז,

  

 ?מיהו צדיק -משלי כח 
מהן בפרק י'!) מוכיחות, ששאלת 'מיהו  13ם' במשלי (ו'צדיקי הופעות של 'צדיק' 60-יותר מ

 '?צדיק?' חשובה לא פחות משאלת 'מיהו חכם

 'מיהו ששאלת מוכיחות, י'!) פרקב מהן 13( משליב ו'צדיקים' צדיק'' לש ופעותה 06-מ יותר
 או תפילות, מרבהש אדם הוא במשלי צדיקה האם כם?'ח 'מיהו שאלתמ פחות אל חשובה צדיק?'
 ?'ה לפני לכפרה ולזכות פלללהת יוכלו דרכוש לחסידים, וחניתר כתובת משמש

 :ישרים םה אם – צדיקים פילתת שומע ה' בהחלט,
 ;ח) (ט"ו, רצונו ישרים ְתִפַלתו – וֵעבהת רשעים ֶזַבח

 ;)כט (ט"ו, ִישָמע צדיקים ִפַלתְת  – רשעיםמ ה' רחוק

 אדם יןב ביחסיםו מסחרב רמהמ מכלו ,רשע וממזימות חמס כלמ מתרחק בתמימותו צדיק''
 גם לכן י). (י"ב, בהמתו" נפש" גם ויודע דם,א לבני צדקהו סדח ומלג מועט,ב סתפקמ לחברו,

 .לריקבון דוגמהכ יזכירו הרשעים שם אתו רבים, דורותל צדיק לש הישרים עשיומ את יזכרו

 ;חמס ְיַכֶסה רשעים ופי – צדיק לראש ברכות
 ;ז)-ו (י', ִירָקב רשעים שםו – לברכה צדיק זכר

 ;יא) (י', חמס ְיַכֶסה רשעים ופי – צדיק פי חיים מקור



 ;טז) (י', ְלַחָטאת רשע תבּוַאת – לחיים צדיק ְּפֻעַלת
 ;רשע ִיֹּפל וְבִרשָעתֹו – ַדרּכֹו ְתַיֵשר תמים ִצדַקת

 ;ו)-ה (י"א, ִיָלֵכדּו גדיםּבֹ  (=ובשקר), וְבַהַות – ציֵלםַת  ישרים ִצדַקת
 ;ב) (י"ב, ַירשיע ְמִזמֹות ואיש – מה' צוןר יפיק טוב
 ;י) י"ב, =אכזריות;( אכזרי רשעים וַרחֵמי – בהמתו פשנ צדיק יודע
 ;ה) י"ג, ֶחרָּפה; (יביא ַיחפירו ַיבאיש ורשע – צדיק ְׂשָנאיִ  שקר ְדַבר
 ;ח) ט"ז,( משפט בלא תבואות ֹרבמ – צדקהב מעט טוב

 ;יז) "ז,ט (ֵמָרע; ַדרּכֹו ֹנֵצר – נפשו ֵמרשֹ  ע,ֵמָר  סּור – ישרים ְמִסַלת
 ;ו)ט כ"א, (=ֶרַשע; ָאֶון ֹפֲעֵליל (=וֶשֶבר) וְמִחָתה – משפט ׂשֹותעֲ  לצדיק שמחה

 ;כא) (כ"א, וכבוד דקהצ חיים, ימצא חסדו צדקה ֹרֵדף

 הןו לו,ש במילה הן ו,של היושר על לסמוך פשרא כלומר, אמונה,ו אמון ישא הוא צדיק'' לכל, מעל
 של הפך לאא ]1'כפירה',[ של הפך יננהא חז"ל) לשוןב גם( אמונה'' זכור:ל ובהח זאתו במעשיו,

 ישרו צדיק ָעֶול, ואין אמונה ל-א" – ה' שבחב "האזינו" תשיר פותחתש כפיו יטחון,ב חוסרו 'ָעֶול'
 ."   ברכות ַרב ֱאמּונֹות, איש" הוא ישר ישא גם כך – ד) "ב,ל (דברים הוא"

 ;יז) (י"ב, מרמה שקרים ֵעדו – דקצ יגיד מּונהאֱ  (=ַישמיע) פיחַ יָ 
 ;כב) י"ב,( רצונו (=יושר), ֱאמּונה וֹעֵׂשי – שקר פֵתיִׂש  ה' תוֲעַבת

 ;ה) (י"ד, שקר ֵעד ָזביםּכְ  (=וישמיע) וָיפיחַ  – ְיַכֵזב אל ֱאמּונים ֵעד
 ;(=מחסור) ישִר  ִיְׂשַּבע ֵריקים [ֲחבּורֹות] וְמַרֵדף – לחם ְׂשַּבעיִ  אדמתו ֹעֵבד
 ;כ)-יט (כ"ח, ָנֶקהיִ  לא משפט], בלא[ לַהֲעשיר וָאץ – רכותב ַרב ֱאמּונֹות, איש

 לאיש ומופת דוגמהכ ביושר, אדמתו עובד אישל הגדול השבח מובא ט)י "ח,כ א;י י"ב,( פעמיים
 .תפילתו ישמע שה' הישר, והוא כלל),ב (ובמקרא שלימ בספר צדיקה הוא אמונים,

_______________________ 

 .שלי באתר ה',הפכי מול אל ונה'אמ מאמרי ראו]1[ 

  

 ענוה וגאוה -משלי כט 
בכל מקום ובכל שיטה ודרך, בהם מציגים חכמים וצדיקים כמושלמים, לא יכולה להיות בהם 

 ''תורת אמת

 חכמתם, את להשפיל עלול כמיםח של מופרז צמיע ביטחון יכ בענוה, חתוםל לחכמה נאה
 - והבנתנו ידיעתינו גבולותב הכרה היא נוהע בפרהסיה. םג עיתיםל סילים,כ לש מעמדל ולהביאם

 מי עמק ועמק היה,ש מה רחוק ממני; חוקהר והיא - חכמהא אמרתי חכמה,ב סיתינ הז "כל
 .כד)-כג ז, (קהלת ימצאנו"

  -טעות של אפשרות םג מקבלת עמוקה נוהע מזה, למעלה
 .)ג יב, (במדבר האדמה" פני על אשר אדםה מכל מאד ָעָנו משה והאיש"

 לטעות גם ,ומדהימות ישירות עדויות בה שי כי אמת, ורתת היא משהל 'ה ורתת ך,כ שוםמ דווקא
 ה' ֲהַיד שה:מ אל ה' ויאמר הם...?!ל (=והספיק) ָמָצאו להם ָשֵחטיִ  בקרו "ֲהצֹאן - שהמ של

 .כג)-כב יא, (במדבר ִתקָצר?!"

 דברל פרעה אל באתי מאזו שלחתני? הז מהל זה?ה עםל ֵרֹעתההֲ  "למה - שהמ של ייאוש רגעי גם
 לא לעבדך... ֲהֵרֹעָת  למה" - כג);-כב ,ה (שמות עמך!" תא ִהַצלָת  אל ַהֵצלו זה,ה עםל ַרעהֵ  בשמך,

 .טו)-יא יא, (במדבר ממני..." בדכ כי הזה, עםה כל תא לשאת בדיל אֹנכי אוכל

 .נב)-מח לב, דברים יד; ז,כ יג;-יב ,כ (במדבר אהרןו שהמ של לחטא גם לכל, ומעל

 .דורותל להיכתב אלה לכל אפשרתמ לה דומה איןש הענוה רק

 בהם להיות יכולה אל כמושלמים, וצדיקים כמיםח מציגים הםב ודרך, יטהש בכלו קוםמ בכל
 .נוהע בהם אין כי אמת', 'תורת



 דבריםה את והענוה, ',ה יראת חכמה,ה יןב סהיח על ג) א, רקפ שבת, (ירושלמי ז"לח אמרו לכן
 כמהח עשתהש מה:( "וכג כב רקיםפ ישרים, במסילת רמח"לה בהם שהאריך( הבאים המופלאים

 ה'...", יראת חכמה "ראשית ):י קיא, (תהלים כתיבד לסולייתה, קבע נוהע שתהע ראשה,ל עטרה
 "...' -ה יראת ענוה "ֵעֶקב ):ד כב, (משלי וכתיב

 (;כה טו,) למנהא גבול( ִויַחֵזק=) וַיֵצב – ה'( יעקור=) ִיַּסח ֵגאים בית
 (;כג כט,) כבוד ִיתֹמך רוח ְשַפלו - שִּפיֶלנּוַת  אדם ַגֲאַות
 (;ד כב,) וחיים כבודו ֹעשר ה', יראת[ תבוא] ענוה ֵעֶקב

  

 הדיברות 8 -משלי ל 
הדיברות בצוואת  8נה ה -על סוד החיים מן הרחם, על פשע מסוכן ומה הוא שיא החוכמה 

 החוכמה של "ָאגּור ִּבן ָיֶקה" בשפה המובנת לכולנו

 את בו זהותל ניסו הפרשנים החכמים גדוליש והמסתורי, םהקדו חוכמהה ולםע לא טופהח הצצה
 .פתרון הצעות המון אחרי מהחתו נותרה החידהו המוזרים, ?)( והדוברת הדובר

 ולא רורב דווקא ואה תוחכמים,מ משליםב תעשירו ידותח עם פסקאות 8-מ העולה התוכן אבל
 בצידוו הגבר..." ְנֻאם הַמָׂשא ָיֶקה, ןּבִ  "ָאגּור לש החכמה ואתבצו הדיברות 8 נהה הבנה.ל קשה
 .לכולנו המובנת בשפה ַלֲעלּוָקה"," 4-ו 3 משלי

 .לוה-א ליראי ומחסה גןמ הם תוספות, ליב שהם, מותכ ודבריו עולם,ל בורא יש

 .כזב לאו עושר, ולא עוני לא – ֻחקי" "לחם – מועטב הסתפקות ובקשתי: שאלתי

 ."מאדם ואביונים מארץ עניים" שאוכלות רוע,ה ומלשונות מושחתים,ה מכל הרחק

 .ולמבזים למקללים לועגים,ל ואבוי ואוי אם,ו אב יבודכ הֶרֶחם: ןמ החיים סוד

 ."נאפתמ ו"אשה ה"בעלמ "גבר חוץ, לפיכ אותו שמסתירים יאוףנ מסוכן: פשע

 ."לחם ישבע כי נבלו ימלוך, כי בדע "תחת תרסקתמ (=חברה) ארץ

 .לטאותו שפנים ונמלים, ארבה חילינ של ושלםמ ותכנון חריצות – החכמה שיא

 .ממריבות ותתרחק פיך שמור – חיות מוכ לרוץ נסהת ואל אריה,כ תתנשא ַאל

 עם יום.ה עד נכוןו פהי ותרנ כולה נואה,ש ולאישה לשפחהו לעבד והמשפיל האצילי'' מהיחס חוץ
 רטורית,ה השאלה על ברצינות שיבה לא ודע איש יקום,ה רחבימ לש מופלאיםה מראותה כל

 יודע ואיננו כבידה, גליו כוכבים צבירי חקר לאו לחלל סט שלא שוט,פ מונה'א איש' לש המכוננת,
 .'לאין 'יש ומחזירים ה,ז את זה מבטלים לא חומר'-'אנטיו 'חומר' דועמ לשאול אפילו

 !?ארץ אפסי כל הקים מי
 !?ֵתָדע כי ל)השוא (=הבן בנו םש ומה שמו מה

 על מנו,מ גם ]1קדומה[ נבואה וציטט ,4-ו 3 משלי לש החוכמה רוחמ פגס ברכ נביאה מוסע מעניין,
 ליהע יפקוד שה' ישראל, ממלכת השמינית,ו אותם, פילי הרביעי פשעםש ),1+6( לכותוממ עמים

  –  עוונותיה כל את
 ;וב') א' עמוס( אשיבנו... לא רבעהא ועל שעי...פ שלשה על

 :הראשונים שלימ לפרקי לג),-טו ל',( 4-ו 3 משלי יןב הברור קשרה גם מעניין
 )4( נקי; דם פכותשֹ  וידים )3( קר,ש לשון )2( מות,ר עינים – )1( נפשו תועבת ושבע ',ה ָׁשֵנא ֵהנה שש
 ְמָדנים ומַשֵלח )7( שקר, ֵעד כזבים פיחי )6( רעה;ל לרוץ מהרותמ גליםר )5( ֶון,ָא  מחשבות ֹחֵרש לב
 .יט)-טז (ו', אחים בין

 ובעל יד), (ז, שקמים בולסו ובוקר נוקד עמוס,ל אלה מהחכ שלימ ימדל ביהודהש תקועב מי
 ?ֵנָדע כי נו,ב שם ומה אביו שם המ – )?ז (ט', קיףמ היסטורי ידעו רחבה השכלה

________________________ 



 הֵקץ, ראותמ עם האחרונים על וגם שונים,הרא עמוס רקיפ על 299 בטורי כתבתיש המ ראו]1[ 
 .וארבעה שלושה

  

  

 מלך וחוכמת אמו -משלי לא 
ה בין חוכמת הפרק לבין שלמה ובת שבע מ -הנשים הנכריות, משתאות היין וחורבן הממלכה 

 ?אמו

 והוא ),ט עד א( ]1ראשון[ה קובץל סיוםה רקפ לכתחילהמ כנראה היה משלי את החותם הפרק
 המלכים, של היין שתאותמ מפני הנכריות, נשיםה מפני חילה אשתו אםה אזהרותל ותנוא מחזיר

 .האידאלית האישה ירש את בסופו מעמידו ממלכה, להחריבו ומשפט דקצ להרוס שעלולים

 ואמו. למהש לבין פרקה וכמתח יןב קשרה תא ]2ח)[ י, רשהפ רבה-(במדבר חז"ל שודר כך הנה
 [באותו םש והיו פרעה, בת תיהב נשא ש,המקד יתב לאכתמ למהש השליםש לילהה "באותו
 מצהלת יותר רעהפ בת שמחת צהלת עלתהו פרעה, תב וצהלת מקדשה יתב מחתש הלתצ הלילה]

 כאן] שלמה[ נקרא לכךו למלך], מחניפים כולם משל,ה שאומר ואה לעברית: בתרגום[ המקדש בית
 במחשבה עלתה שעה ובאותה ',ל-א לו למה' כלומר עליו,מ שמים לכותמ ולע השליךש "ְלמֹוֵאל",

 ...ירושלים את להחריב ה' לפני

 והייתה ילה,ל באותו לפניו לזמר מצוה יתהוהי [לשלמה], רעהפ בת ול כניסהה מרז ינימ אלף
 ...פלונית זרה עבודה פניל מזמרים כךו פלונית, זרה עבודה לפני מזמרים כך לו, אומרת

 היו ולא המקדש בית נוכתח יום שהיה עצובים, שראלי והיו ום]...[בי עותש 'ד דע ול שןי והיה
 המלכות. ימתא מפני להקיצו מתייראים היוו שלמה, שןי שהיה פנימ תמיד]ה קרבן[ עשותל יכולים

 מכות ול [לתת עמודה לע פפתוכ ו...והוכיחת תווהקיצ היא והלכה מו,א שבע-בתל והודיעו הלכו
-בת ןב – יאמרו עכשיו היה, שמים ראי שאביך יודעים כלה לו, אמרהו ורר].ס ערנ מוכ ינוך,ח של

 ה)-א (לא, ִאמֹו" ְסַרתּויִ  אשר "...ַמָׂשא כתובש וזהו ו...ל גרמה מוא הוא, שבע

 ?(=תפילוַתי) ְנָדָרי רּבַ  ומה בטני? רּבַ  ומה =בני)?( ְּברי מה
... נשיםל ִתֵתן ַאל  ,ְלמֹוֵאל מלכיםלַ  ַאל ֵחיֶל
 ...יין ְשתֹו למלכים ַאל
 ;ֹעני בני כל יןד וישנה ְמֻחָקק, ישכחו ישתה פן
...  

 ,פה] לפצות וחדופ המלך, לפני משפטל [שבא ִאֵלםלְ  פי ְּפַתח
  –אדם) (=בני לֹוףחֲ  בֵני כל דין ֶאל לבך] [ותן
 .ט)-ח (ל"א, אביוןו עני ודין צדק, ְשפט פי ְּפַתח

 ' –ה בשם ובניו), (יאשיהו דוד לבית ירמיהו נביאה אמר הז על בדיוק
 ,וֵשקע מיד ָגזּול וַהצילּו שפט,מ ַלֹּבקר דינּו

 ;יב) א,כ (ירמיהו ְמַכֶּבה... ואין ָבֲערהו ֲחָמתי, ֵאשּכָ  ֵתֵצא ֶּפן
...  

 ,דוד) בדרכי (=יאשיהו אביך...
 ,לו טוב [היה] אז ה,וצדק משפט ועשה ושתה אכל ֲהלֹוא

 ,טוב [היה] אז אביון,ו עני דין ָדן
 .טז)-טו כב, (ירמיהו 'ה ְנֻאם ֹאתי, ַדַעתה היא ֲהלֹא

________________________  

 .התשכ"ח) ושלים(יר גרינץ י"מ רופ'פ שכתב משליל המבוא פרקימ למדתי כך]1[ 
 (שבת בגמרא ),ג י"ב, פרשה( רבה-ויקרא במדרש קבילותמ יש בקיצורים; מדרשה את הבאתי]2[ 

 .ועוד "ב),ע ע סנהדרין ע"ב; נו

  



 ?איך קרא הרמב"ם את משלי  -סיכום משלי 
חכמי ישראל בכלל, והרמב"ם במיוחד, אהבו תמיד את הצופן הכפול. משל יפה בחיצוניותו, 

חכם  שאפשר להקדיש את כל הכוחות ללמוד ולתאר רק אותו, אבל בתוכו מסתתר משל עמוק,
 ויפה ממנו

 וצרונ וכך שונות, השלמות וסיפוה שעליהם צרצרים,ק שלמ תגמיפ יוה קדומהה חכמהה בתרבות
 דוד מפי מצוטט ומעיםש אנו הקצר פתגםל דוגמה השלשות.ו זוגותה גםו בודדים,ה משלה פסוקי
 "כאשר יג) כד, א (שמואל מערהב יד בו שלח לאש אחרי שלומ הוספה םע שאול, ולמ הנוקב בדברו
 ב"משלי (בעיקר במשלי גשנופ בך". תהיה אל וידי ַשע,ֶר  ֵצאיֵ  רשעיםמֵ  ַקדֹמני:ה ַשלְמ  יאמר

 השלמות ראינוו הקצר, הפתגם והם מחציתםב לגמרי וויםש רבים יםפסוק ט)כ עד י שלמה",
 .שונים בפסוקים שונות

 משל שיריו ד),י ב שמואל התקועית, אשהה (כמשל ארוכים שלמ סיפורי מידת היו שניה הצד מן
 מתח בהם שיש לעם),ב ומשלי ל;-זכ כא, מדברב שבון...",ח אּוּבֹ  הֹמשלים" ירתש כמו( מלאים
 בשירת הגלוי החלק משל,ל נסתרים; רמזים לש שונות מותר ביןל גלוי,ה חלקה יןב מרתק

 אהו הנסתר החלק בעוד ועמון, ואבמ על חשבון לךמ סיחון לש אדיר יצחוןנ הוא "הֹמשלים"
 כדי דווקא בתורה המּוֵבאת הֹמשלים"," שירת את לעגל ששם סיחון, על שראלי ניב לש הניצחון

 .ההוא חוניהסי הניצחון לגאוות ללעוג

 בחיצוניותו, יפה שלמ – הכפול צופןה את מידת אהבו מיוחד,ב הרמב"םו כלל,ב שראלי חכמי
 כםח עמוק, שלמ סתתרמ ובתוכ אבל אותו, קר ולתאר ללמוד כוחותה כל תא להקדיש שאפשר

 הרמז מנצנץ מתוכה אך ותה,א רק לראות אפשרש יפהפייה סףכ לשבכת דומה וזה מנו,מ ויפה
 :    זהב שכולו

  –כסף בַמְׂשִּכיֹות זהב ַתּפּוֵחי
 ;יא) כה, השונים; ופניוא (=על אְפניו לע ָדֻבר דבר

 :שורץ) מ' של גומו(בתר הנבוכים' 'מורהל בפתיחתו הזה, פסוקה על רמב"םה כתב וכך
 קיקיםד שנקביה כסף, של רשתב זהב פוחת בכה...ס עשהמ עשוייםה פיתוחיםה םה ַמְׂשִּכיֹות"

 המשל את מתארה זה דיבור נפלא מה אפוא אהר – ניםפ שתי לע אמורה דיבורל שלמ ואה מאוד,
 – סתרתנ עותמשמ לו ויש פשט, לו ישש דהיינו, פנים, תיש בעל דיבורש הוא, ומרא שכן המשוכלל,

 ...כסףל ביחס כזהב מפשטו... יפה היותל צריכה נסתרתה ומשמעותו כסף,כ יפה יהא שפשטו צריך

 לרבות רבים, דבריםב המועילה חוכמה להםש הפשטים שלום,ה ליהםע נביאיםה שלימ םה כך
 זה; מעין אחרים כתובים שלו משלי, של פשטיםה מן ראהנ כך ;האנושיות ברותהח תיקון

 [או, לאמיתה" אמתה באמונות מועילהה חוכמה יאה נביאיםה שלימ לש הנסתרת המשמעות
 .['תתןאמי כפי האִמתיות הדעות גתבהש '... אפח:ק יוסף רבה של בתרגומו

 לטובת בדאגה ה"מתרכזת אשהה מול הזונה אשהה את שלימ תיאוריש רמב"ם,ה תבכ בהמשך
 לבד,ב בהמיותו עקבותב ולךה אדםה איה "שלא נסתר פנימי מזר להם יש עלה",ב ושלום ביתה

 וזהו החיים", בעלי לכ של הקרוב החומר ואה האדם לש הקרוב חומרה כי לו,ש חומרה דהיינו
 ."הזה המשל של "סודו

 רמוז,ה הסוד לפי הכסף' מ'שבכת רטפ כל להסביר טעםו צורך יןא אלהכ משליםב רמב"ם,ה לדעת
 לוהים',-א 'דעת יאה האמת, מונתא לא רכנוד תא לוללס כדי ,העיקרי הרעיון את הביןל לנו די כי

 זו סתרתנ משמעות ב);-(בא שלימ את החותם יל"ח "אשת שירה לש םג נסתרתה משמעותה והיא
 כט), רקפ ב חלק הנבוכים, מורהב הרמב"ם לדברי( מפורשת היאו עולם,ה בריאתב שורשה

 בקובץ (כה) הפרק אותו בפתיחת

 יהודה מלך זקיהח נשיא העתיקו אשר שלמה משלי... 
 ;דבר ֲחֹקר לכיםמ וְכֹבד דבר, סֵתרהַ  להים-א ְּכֹבד

 .ג)-ב (כה, ֹעֶמק...לָ  וארץ ָלרּום שמים

  

  

   



  איוב

 איוב וספר בראשית -איוב א 
 ?ה בין איוב לספר הראשון במקראמ -ארץ עוץ, בני קדם, כדים, תימן ובני ארם 

 לבין ב)מ פרק לש רובוו ב,-ו א פרקים( איובב המסגרת סיפור בין יסודי בדלה קבעה שלנו המסורה
 יובא בין הוויכוח פרקי הם ),וכו' ויאמר"; תימניה אליפז ויען" יאמר";ו יובא "ויען( מענותה פרקי
 למזמורים המיוחדים בטעמים נמסרו )ו מב, עד ג( המענות יפרק אליהוא;ו ֵרעיםה לושתש לבין

 טעמיםב נמסרו סיפוריתה מסגרתה רקיפ עודב ים),הלת-משלי-איוב אמ"ת, (טעמי ולחוכמה
 באותו שונים לקיםח בין כזאת הבחנה שי באיוב קר ספרים); כא( תנ"ךה פריס רובב המקובלים

 .ענותהמ לבין המסגרת סיפור ןבי עמוקים עריםפ המסורה ימרהש בכך ספר.

 ו), ,ג א, ,מ א; ח,ל ";הסערה "מן ה' מענותל הפתיחות גם הז (ובכלל 'ה בשם מסרנ המסגרת סיפור
 אחת פעם רק מופיע ה' ושם עליון,ו די-ש לוה,-או ל-א בשמות דבריםמ מענותה רקיפ כלב בעוד

 ."זאת תהעש ה' יד כי אלה כלב ידע לא מי" ט): יב,( איוב בפי

 ]1קדם"[ "בני ושל וץ"ע "ארץ של מותש גדושי גאוגרפיים תיאורים שי מסגרתה בסיפור
 נעמה); שוח, ימן,ת כשדים, שבא,( אידךמ יובא רעיו חד,מ ויביםא כנופיות באו שמהם והמקומות

 בראשית, בספר חיזהא יש ולכולם פתיחות),ל (פרט מענותה פרקיב חלוטיןל עדריםנ להא כל
 .אחיו.. בוז ואת בֹכרו, עוץ "את נחור: ניב כג); י, בראשית( ומש" גתרו וחול וץע רם,א בני" בשמות

 תימן, אליפז, בני שעיר... הרב אדום אבי עשו" בני בשמותו ב);כ-כ ב,כ בראשית( ֶּכֶׂשד..." ואת
 .יא)-ט לו, (בראשית ְצפֹו..." אֹוָמר,

 שנזכר שלום,ת כאמצעי "ְקׂשיטה" בשם כשיטת היא תלבראשי יובא יקתז לע מוחלטתה העדות
 בראשית( ה"ְקׂשיט במאה השדה... חלקת" את כשקנה שכםב יעקב צלא התנך, כלב פעמיים רק
 גם. יא) מב,( אחת..." ְקׂשיטה איש לו ויתנו ליו...ע ה' הביא שרא הרעה "כלמ איוב בְשבּותו ט),י לג,

 "עבדי – ראשיתב לספר ברורה זיקה גליםמ צדקתו, ריותיאו גדולתו,ו מקנהו"" םע יובא תיאורי
 .ג) ב, ח; (א, ֵמרע" וָסר היםל-א ְיֵרא ,וישר תם "איש – ]2לֹנח[ דומהב מתואר איוב"

 המתַיצבים הים"ל-הא "בני נוכחותב שמימי יוןד של דהיםמ יזיוןח שי מסגרתה סיפורב והנה,
 תם "איש על טן""הש לבין ה' בין תנהלמ והדיון דין),ה כסא לע =היושב( '"ה על" (=בעמידה)

 .בעולם) והגמול הצדק אלותש על זה, ומתוך( כאיוב וישר"

 את בעצמו ולטעון זהכ בדיון השתתףל ח)-ג ג,כ כז;-חי ג,י כד;-טי י,( איוב מתחנן המענות בפרקי
 מול לעמוד הזכות לו יתנהנ לא אז גם בלא הסערה", מן" ה' תגלותה חזיוןב בסוףל נענהו דבריו,

 .גדונ רודפיו טענות כל ולמ צדקתו על להגןו המשפט, כסא

 רק ואה כי הדין תא עליו יבלק (לבסוף) ואיוב בעינה, ותרהנ הסיפור לבין מענותה בין המחיצה
 .ו) (מב, ואפר" "עפר
 לספר ברורה זיקה יש זהל וגם ]3איוב,[ לש לסבלו ונהש תשובה שי מסגרת,ה סיפורב אבל

 .הםלאבר איוב בין ולהבדל בראשית,
______________________ 

 אברהם בני וחבשיל דם",ק [בני] "ארץ נזכרת )א כ"ט, ;ו (כ"ה, ראשיתב בספר פעמיים]1[ 
 .לחרן יעקב של ובדרכו מקטורה,

 פורענות מגֵזרת יצילו שלא צדיקים,כ איוב, עם יחד חנֹ  את זכירמ כ)-יד י"ד,( חזקאלי הנביא]2[ 
 .עצמם את אלא

 'נבואת אמרימ וראו דופק', דודי קול' במאמרו ולובייצ'יקס י"ד רבה פרשל היטיבש כפי]3[ 
 .שלי באתר אברהם', של התפילה

  

 השטן כמשל -איוב ב 
הייתכן שה' מושפע מהסתה של שטן, ומפעיל על אדם ניסיון לא בצדק ולא במשפט, רק כדי 

 ?לחשוף מי צודק בוויכוח? הייתכן שסיפור כזה כתוב בתנך



 השמימי' דיןה 'בית של החיזיון הבנתב עמוקות הרמב"ןו הרמב"ם חלקונ תלמוד,ה כמיח בעקבות
 פשריא לתיב נשמעה פסוקב נעוץ הוויכוח. לספר פרשנויות ושתי םעול תתפיסו שתי והציגו ופרטיו,

 לא יסיוןנ אדם על ומפעיל שטן, לש מהסתה מושפע ה'ש הייתכן - )ג ב,( ָנם"ִח  ַבלעֹול וב "ַוְתסיֵתני
 כזה שסיפור הייתכן השטן")?" לבין ה' (בין וויכוחב צודק ימ לחשוף דיכ רק משפט,ב לאו בצדק
 ?בתנך כתוב

 אפשר אי כתוב, מקרא למלאִא  יוחנן, ר' אמר" כך: לע הות )א מ'ע זט בתרא-בבא( בתלמוד גם
 לקיש, בן שמעון 'ר "אמר היא: תלמודב התשובה ניַסת"?!ו ותוא מסיתיןש אדםכ [ה'] – לאומרו

 ונוטל רשות וטלנ ומשטין, עולה וַמתֶעה, יורד ,תנא המות... לאךמ הוא רע,ה יצר ואה טן,ש הוא
 ."נשמה

 את מייצג יובא ספר של משלב ש"השטן" ד),כ דע כב ג לקח הנבוכים,-מורה( רמב"םה כתב
 משוטט רק השטן"" ולכן שלמות, וב תיתכן לאש חומר,ה עולםב הכרחייםה החסרונותו הפגמים
 השמים", "צבא את המייצגים להים"-אה ב"בני חלק לו איןו ב), ,ב ז; ,(א הב מתהלךו "בארץ"
 כדמות השטן"" את מציג איובב התיאור כן,ל רוחניים.ה באידיאליםש יותהשלמו את כלומר,

 ."להים-הא מ"בני ונחותה שונה

 מייצג "השטן" – המסקנות לע וגם הפירוש, לע גם תוקףב לקח איוב)ל ירושופ בהקדמת( הרמב"ן
 השטן גם "ויבוא – אמרנ ולכן ברוח, וגם חומרב גם עולמות,ה בכל שלמותה וחוסר יםהפגמ את

 .א) (ב, ה'" על להתיצב בתוכם

 יתכןת שלא החומר, מעולם ולםכ באים האסונות,ו קטרוגיםה שגיאות,ה רע,ה יצרה רמב"ם,ה לפי
 לפי אדם בכל והיא לה,א מכל מצילה ה' לש מיוחדת רטיתפ השגחה רק – בעוט עצםמ למותש בו

 לו, מיוחדתה ההשגחה תא קצר, לזמן ולו מאבד, אכשהו התמים, צדיקה וגם ה',ל וקרבתו מעלתו
 מתוך אליו ויתגלה ה' ישובש עד כבדים, אסונותל צפוי ואה הרגילה, תלחוקיו תוןנ והוא

 .""הסערה

 מסכים הרמב"ן טן'.ש 'קטרוגי בלי ברוח, למויותש ואין עולמות,ה בכל כוןנ הז לכ רמב"ן,ה לפי
 אדם לכ עם 'ה השגחתש ),עיניו" מצדיק יגרע "לא – ז לו, איובל (בפירושו חלוטיןל הרמב"ם עם

 מדור ואף לרגע, מרגע בזמן, גם שתנהמ וזה לה', קרבתוו מעלתו פיל בהחלט, 'פרטית'ו ישיתא היא
 .לדור

 לשטן נתן לא ה' כי שארת,נ הרוחנית והנפש חומרי,ה הגוף ריסתק הוא מוותה רמב"ם,ה לפי
 שותר "נוטל – החומרי גוףה קורס ואז הנשמה, וקסיל הוא מוותה הרמב"ן, לפי. עליה שליטה

 (ב, ְשֹמר" נפשו תא "אך – ימות לא ךא להתייסר, ימשיך יובא רשות, שטןל אין אםו שמה",נ ונוטל
 .ו)

 גרוםל שיכולים ושגיאות פגמים ימצאוי ותמיד ושלם,מ צדיק עולםב איןש אמין,ה הרמב"ם
 לע יסוריםי איםב םבה דופן, וצאיי מצבים שיש אמין,ה הרמב"ן. הצדיקים לגדולי גם אסונות,

 לשליחות או עליונה, למעלה ותוא ולהעלות אותו צרוףל כדי בחר,נ עם לע או מים,ת צדיק
 .מיוחדת

 זקוק ה' ולא בעולם, הגמולו ההשגחה דרכי תא לעולם דללמ אב יובא ספרש סכימים,מ שניהם
 "איובש דעה,ה את מהתלמוד יבלק הרמב"ם ואולם אדם;ה בני לאא (ובכלל) איובב לניסיון באמת

 ואילו 'איוב'ים, יש דור בכלש אלא א), עמ' וט בתרא-(בבא יה"ה משל לאא ברא,נ לאו יהה לא
 .'ה בֵשם ספרו", כתב ו"משה ,ונברא היה איובש (שם), דעהב אחז הרמב"ן

  

 ענן שחור -איוב ג 
שכנים לא רק איוב, גם ירמיהו הנביא הנרדף הגיע למצב נואש, אבל הוא קילל בעיקר אנשים, 

 מענתות, אלה שלא יכלו לשאת את נבואות החורבן שלו

 .םאבלי בניחום תשתקו אל לעולם

 ראו "כי ושתקו ולילות, ימים 7 הארץ על ִאתו ישבו וצופר בלדד אליפז, - איוב של הֵרעים שלושת
 .והתעצם הלך רק והכאב המילים, נאלמו כי יג), (ב, מאד" הכאב גדל כי
 לשאת יכלו שלא לֵרעים, הדיבור חזר ואז א), (ג, יומו" את ויקלל יהו,פ את איוב פתח כן אחרי"



 את לפתוח לחבק, חייבים חברים קשים, במצבים. מדי יותר הרבה והגיבו, ודיברו ששמעו, מה את
 .לשתוק הנכון הזמן זה איוב', 'קללת עם להסכים אפשר אי ואם קשים, דברים גם להבין הפה,

 מחוקל שאפשר הזויה, חשבהמ דעתו לע עלהמ רקו לוה,-אה לא לדבר בדעתו מעלה לא עדיין איוב
 להריון, כנסנונ שבו הלילה או נולדנו, בוש היום מחיקת דיי על חיים'ה 'ספרמ לנוש פרקה את

 .הפלה הייתה לא מהל רותח, בלב ולצעוק

 תות,מענ שכנים נשים,א בעיקר קילל הוא לאב נואש, מצבל הגיע ואה גם נרדף,ה הנביא ירמיהו
 אמי ילדתני אשר יום ו,ב ילדתי אשר יוםה "ארור - שלו חורבןה בואותנ תא שאתל כלוי לאש אלה

 מרחם, מותתני לא  אשר זכר... בן לך לדי לאמר: אבי תא בשר שרא אישה רורא רוך;ב היי אל
 "ימי בבשת ויכלו ויגון, עמל ראותל יצאתי מרחם הז למה - עולם רתה ורחמה ברי,ק אמי יל ותהי

 בעימות היו הם בלא קדום, כסיפור איוב לע ידעו )כ יד, יד,( יחזקאלו ירמיהו - יח)-די ,כ (ירמיהו
 .הזויהה הקללה אחרי לעימות כנסנ ואיוב תנגדים,מ אנשים עם

 :ַוּיֹאַמר ִאּיֹוב, ַוַּיַען

  –ּבֹו( נולדתי=) ִאָּוֶלד יֹום יֹאַבד

 .ָגֶבר( של הריון=) ֹהָרה( נוַצר בו=) ָאַמר ְוַהַּלְיָלה

 ,ֶׁשחֹ  ְיִהי  ַההּוא ַהּיֹום
 ,ַּמַעלִמ  לֹוּהַ -אֱ  ִיְדְרֵׁשהּו ַאל

 .ְנָהָרה ָעָליו ּתֹוַפע ְוַאל
 ,ְוַצְלָמֶות ֹחֶׁש[ שלו מהאור] ִיְגָאֻלהּו

 ,ֲעָנָנה ָעָליו ִּתְׁשָּכן
 .יֹום( שחורים עננים]1[ =)ִּכְמִריֵרי ְיַבֲעֻתהּו

 ,ֹאֶפל ָּקֵחהּויִ  ַההּוא ַהַּלְיָלה
 ,ָׁשָנה ִּביֵמי( ִיָסֵפר אל=) ִיַחְּד  ַאל 

 .ָיבֹא ַאל ְיָרִחים ְּבִמְסַּפר

 ,(מנּוֶדה=)  ַגְלמּוד ִהייְ  ַההּוא ַהַּלְיָלה ִהֵּנה
 .בֹו ְרָנָנה ָּתבֹוא ַאל

 :[ליום חזרה]
 ,יֹום ֹאְרֵרי( יקללוהו=) ִיְּקֻבהּו

 .ִלְוָיָתן( מפלצת עם לִהָלֵחם=) ֹעֵרר ָהֲעִתיִדים

 :[ללילה חזרה]
 ,(ֵלילֹו=) ִנְׁשּפֹו ּכֹוְכֵבי ֶיְחְׁשכּו

 ,ָוַאִין[ בוקר] ְלאֹור ְיַקו
 .ַחרׁשָ  ְּבַעְפַעֵּפי ִיְרֶאה ְוַאל

 .ֵמֵעיָני ָעָמל( הסתיר ולא=) ַּיְסֵּתרוַ  ִבְטִני, ַּדְלֵתי ַגרסָ  לֹא ִּכי

 :[משאלה]
 ?ְוֶאְגָוע ָיָצאִתי ִמֶּבֶטן[ לא למה? ]ָאמּות ֵמֶרֶחם ּלֹא ָלָּמה

 :[קשה ושאלה]
 ?ִאיָנק ִּכי ַדִיםּׁשָ   לי] [נתנו (=ולמה) ּוַמה  ִבְרָּכִים? ִקְּדמּוִני ַמּדּועַ 

 [:מרחם גועתי אילו המשאלה, המשך]
  –ִלי ָינּוחַ  ָאז ָיַׁשְנִּתי,   ְוֶאְׁשקֹוט, ַכְבִּתיׁשָ  ַעָּתה ִּכי

  –ָלמֹו( ארמונות=) ֳחָרבֹות ֹּבִניםהַ  ץ,ָאֶר  ְוֹיֲעֵצי ְמָלִכים ִעם
 .ָּכֶסף יֶהםָּבֵּת  ַהְמַמְלִאים ֶהם,לָ  ָזָהב[ אשר] ָׂשִרים ִעם אֹו

 ?אֹור ָראּו לֹא ְּכֹעְלִלים, ֶאְהֶיה? לֹא [למה] (=ָקבּור) ָטמּון ְכֵנֶפל אֹו
  –ֹכחַ  ְיִגיֵעי ָינּוחּו ְוָׁשם ֹרֶגז, ָחְדלּו ְרָׁשִעים( בֶקֶבר=) ָׁשם
  –ֹנֵגׂש קֹול ָׁשְמעּו, לֹא ַׁשֲאָננּו, ֲאִסיִרים ַיַחד
 .ֵמֲאֹדָניו ָחְפִׁשי ְוֶעֶבד,( בֶקֶבר ָשוים=) הּוא ָׁשם ְוָגדֹול ָקֹטן



 :[הקשה לשאלה חזרה]
 ? –ֶפׁשנָ  ְלָמֵרי[ ִיֵתן למה] ְוַחִּיים  ֹור?א ְלָעֵמל ִיֵּתן ָלָּמה

 ( –במחבואים=) ִמַּמְטמֹוִנים( אותו ומחפשים=) ְּפֻרהּוַּיְח וַ  ְוֵאיֶנּנּו, ַלָּמֶות ַהְמַחִּכים
 .ָקֶבר ִיְמְצאּו( אם=) ִּכי ִׂשיׂשּויָ  ִגיל, ֱאֵלי ַהְּׂשֵמִחים

 ,[ֵמאור] ִנְסָּתָרה ְרּכֹוּדַ  ֲאֶׁשר ְלֶגֶבר[ חיים ִיֵתן למה]
 ?דֹוַּבעֲ  לֹוּהַ -אֱ ( ָמָסך וָׂשם=) ַוָּיֶס

 :[מצבו סיכום]
  –ַׁשֲאֹגָתי ַכַּמִים( נשפכו=) ַוִּיְּתכּו בֹא,ָת  ַאְנָחִתי ַלְחִמי, ִלְפֵני ִּכי
ֹ  ָיֹגְרִּתי, ַוֲאֶׁשר,( אב והוא=) ַוֶּיֱאָתֵיִני,[ ֵמאסון] ָּפַחְדִּתי ַפַחד ִּכי  .ִלי אָיב
  –יָנְחִּת  ְולֹא ָׁשַקְטִּתי, לֹאוְ  ָׁשַלְוִּתי, לֹא

 .ֹרֶגז ַוָּיבֹא

  

 החיזיון של אליפז -איוב ד 
התיאור המדויק הזה, שנזהר כל כך ולא התיימר לנבואה מפורשת, הציב את אליפז בין בעלי רוח 

 הקודש שבתנך, והכריח את איוב, ואותנו, להתמודד עם השאלות הנוקבות

 במצבים לאנשים אומר היה צמוע שהוא דברים ול ולהזכיר יוב,א את הרגיעל מאמץב ותחפ אליפז
 משלי תא וזוכר יודע וודאיב איוב לואה יכ דה,ח זהרהא לש לשון נוקט גם הוא מאידך, קשים;
 וכל "אבד", אשר "נקי" אדם איןש לזכור חייב הואו שזרעו, המ את קוצריםה אנשיםה לע החכמה

 .אשמים עצמם םה בוודאי – הסובלים

 כולו, הספר להבנת ביותר חשוב פתחמ הוא יב), פסוקמ (ד, ליפזא מענה המשךב טמון יקרהע אבל
 דממה, מתוך שמעש מסתורי וקול בסתר, ליוא שהגיע יזיוןח לע בריוד תא בססמ אליפזש מפני

 מיסטית, טענה אלא פילוסופית, ענהט איננה זו טא(!).ח איוב וגם – וטאח דםא כלש ביןה וממנו
 .הסוד מעולם לו שנתגלה המ את אלא ושב,ח (=אליפז) האדםש מה אל מבטאת והיא

 טוענים אינםש האר"י, קבלת שלו הזוהר פרס לש סודה גילוייב ילהמקב מעין לראות אפשר
 ]1.[הקודש רוח מדרגותב נסתרות גילוי הםב יש בלא מפורשת, לנבואה

 סוד לו וגילה עמו דיבר שמלאך אליפז עןט אילו – ליפזא של תיאורוב פרט כלל בל שיםל יוניח כאן
 הקפידו ידע ליפזא בלא ]2קר,[ש בואתנ זו הייתה דממה, מתוך ולק שמע רק ואה בעוד הגמול,
 לילה, במחשבות הז וכל אוזנו. קלטה מנומ "ֵשֶמץ" קור בגֵנבה',' ליוא באש חיזיוןה תא לתאר

 ממי ידע לא וגם ניו,פ על שחלפה הרוח תא לזהות יהה שיכול מבליו דול,ג פחדב שנים,י כשאנשים
 ?השטן ביןל ה' בין מהדיון משהו ליפזא שמע האם מסתורי.ה הקול בא

 בין אליפז תא הציב מפורשת, בנבואה תיימרה ולא כך כל נזהרש זה,ה מדויקה תיאורה דווקא
 :הנוקבות השאלות םע להתמודד ואותנו, יוב,א את הכריחו שבתנך, קודשה רוח בעלי

 ?הנאמן שליחו של וא לוהים,-הא של ולוק את ליפזא שמע האם

 אדם אין' פירושו: האם – צדק"?י לוה-אמ "האנוש – הדממה מן הקול דבר לש הנכון הפירוש מה
 ?טועה או חוטא איוב אםה לאיוב: וביחס שלמות?ב 'צודק' דםא אין ו:א בשלמות? צדיק'

 .פילוסופי עיון לכל עברמ הרחק שניצבות לה,א בשאלות וסקיםע בהמשך מענותה מפרקי רבים
 ?ִּתְלֶאה האם][ בניסיון) אותך עמידה (=אם ֶליֵא  רָדבָ  ֲהִנָּסה ַוּיֹאַמר: ֵּתיָמִניהַ  ֱאִליַפז ַוַּיַען"

 !?בריך)ד על (=לשתוק יּוָכל יִמ  ְּבִמִּלין ַוְעֹצר
  –(=ִחַזקת) ְּתַחֵּזק פֹותָר  ְוָיַדִים ִּבים,ַר  ִיַּסְרָּת  עצמך]ב [אתה ִהֵּנה

, (=הקימו) ְיִקימּון ּכֹוֵׁשל   –צת)ִאמַ ( ְּתַאֵּמץ ֹּכְרעֹות ִבְרַּכִיםּו ִמֶּלי
 ?ַוִּתָּבֵהל ֶדיעָ  ִּתַּגע (=ותחלש)?? ֵּתֶלאוַ  [הצרה] ֶליֵא  ָּתבֹוא הַעָּת  ִּכי

 !ְּדָרֶכי ְוֹתם ִּתְקָוְת [היא]  (=מבטחך), ִּכְסָלֶת [היא] ִיְרָאְת ֲהלֹא
  !?ִנְכָחדּו ְיָׁשִרים ְוֵאיֹפה ָאָבד?! ָנִקי הּוא ִמי ָנא ְזָכר

 !ִיְקְצֻרהּו [הם] ָעָמל ְוֹזְרֵעי ָאֶון, ֹחְרֵׁשי ָרִאיִתי ַּכֲאֶׁשר
  –ִיְכלּו ַאּפֹו ּוֵמרּוחַ  יֹאֵבדּו, לֹוּהַ -אֱ  ִמִּנְׁשַמת



  –ָׁשַחל ְוקֹול ַאְרֵיה ַׁשֲאַגת [כמו]
  –נשברו) (=ִנְתצּו, ִנָּתעּו ְכִפיִרים ְוִׁשֵּני גם] [אך
 .(=ֵיָעלמּו) ְתָּפָרדּויִ  ָלִביא ּוְבֵני ָטֶרף, ִמְּבִלי ֹאֵבד ַלִיׁש [גם]

 :[החיזיון]
  –ממנו) מאד מעט(= ֶמְנהּו ֵׁשֶמץ ְזִניָא  ַוִּתַּקח בסוד],[ ְיֻגָּנב רָּדבָ  ְוֵאַלי

  –ֲאָנִׁשים ַעל ְרֵּדָמהַּת  ִּבְנֹפל ְיָלה,לָ  ֵמֶחְזֹינֹות חשבות)(=במ ִּבְׂשִעִּפים
  –(=ִטלֵטל) ִהְפִחיד ְצמֹוַתיעַ  (=וחוזק) ְוֹרב ְרָעָדה,ּו ְקָרַאִני ַּפַחד
ף, ַניּפָ  ַעל ְורּוחַ    –ְּבָׂשִרי ַׂשֲעַרת ֵמר)כַמס (=תעמיד ַסֵּמרְּת  ַיֲח

  –ֵעיָני ְלֶנֶגד מּוָנהְּת  ַמְרֵאהּו, ִּכירַא  ְולֹא ַיֲעֹמד,
 :ֶאְׁשָמע ָוקֹול – ְּדָמָמה

 ?ְצָּדקיִ  לֹוּהַ -ֵמאֱ  ַהֱאנֹוׁש,
 ?ֶברּגָ  ְטַהריִ  (=ִמיוצרו) ֵמֹעֵׂשהּו ִאם
ֹ  (=משרתיו) ַּבֲעָבָדיו ֵהן  !ַיֲאִמין אל

  –(=אורה) ֳהָלהָּת  ָיִׂשים [לא] ּוְבַמְלָאָכיו
 ,  ְיסֹוָדם ָעָפרּבֶ  ֲאֶׁשר אנוש) =בני( ֹחֶמר ֵּתיבָ  ֹׁשְכֵני ַאף

  –זעיר) מיצור =ימותו( ָעׁש ִלְפֵני ְיַדְּכאּום
  –דּויֹאבֵ  ָלֶנַצח קל) =ברגע( ִׂשיםמֵ  ִמְּבִלי (=ִיָשברּו), ַּכּתּויֻ  ָלֶעֶרב ִמֹּבֶקר

 .ְבָחְכָמה ְולֹא ָימּותּו   ָּבם, החיים) תילפ (=הֵמיתר, ְתָרםיִ  (=ניתק) עִנּסַ  ֲהלֹא
____________________ 

 רוח או נבואית (הארה ב' רקפ קוק, הרב משנתב וסמכות השראה – כפולה מקורה ספרי,ב ראו]1[ 
 .במקרא) 'ה (רוח ג' ופרק הקודש?),

 יהפוך אליו, יברד שה' יגיד, ואם "חלמתי", דיגי חלום חולםש קובע, ט)כ-הכ כ"ג,( ירמיהו]2[ 
 .שקר לנביא

  

 אליפז חוקר את הבריאה -איוב ה 
נקודת המבט של אליפז על המים כפלא הגדול שבטבע הבריאה מתחברת אצלי לסיפור ששמעתי 

 בצעירותי על גאון המתמטיקה, קרל פרידריך גאוס

 על ָאָבד"?!, ָנִקי ּואה ִמי ָנא "ְזָכר – )ח-ז ד,( שלו חריפהה ביקורתל וזרח ואה ליפזא ענהמ בהמשך
 על והסבר מענה ודורש שמים, לפיכ זועק איוב אילוכ יומו", את" יובא קללתמ שתמעה רקש מה
 גדולה ובצעקה קולב מפיו שיישמעו כאלה, בריםד אמר אל עוד איובש מעניין, ו.ל שקרה מה

 בעולמו הסיבות את לחפש יובא את והפנה חריפות,ב הגיב כברו מע,ש ברכ ליפזא בלא בהמשך,
 !"ִיְקְצֻרהּו [הם] ָעָמל ֹזְרֵעיוְ  ָאֶון, ְרֵׁשיחֹ  ָרִאיִתי "ַּכֲאֶׁשר – שלו

 ?ִּתְפֶנה ְּקֹדִׁשיםִמ  ִמי ְוֶאל ך)?ל יענה =מי( עֹוֶנּךָ  ֵיׁשהֲ  ָנא ְקָרא
 ,  שלו) (=הכעס ָּכַעׂש ֲהָרגיַ  שע)ור (=שוטה ֶלֱאִויל ִּכי

 ;[שלו] ִקְנָאה ָּתִמית ּוֹפֶתה,
  (=מצליח) ְׁשִריׁשמַ  ֱאִויל ָרִאיִתי ֲאִני

  ִפְתֹאם [שיחרב] ָנֵוהּו (=וקיללתי) ָוֶאּקֹוב
 ַמִּציל ְוֵאין ַבַּׁשַער ְוִיַּדְּכאּו  ֶּיַׁשע,ִמ  ָבָניו ִיְרֲחקּו

 ,יֹאֵכל ָרֵעב אויל),ה של המופקר (=יבולו ְקִצירֹו ֲאֶׁשר
 ,ָּקֵחהּויִ  (=סלים) ִמִּצִּנים ְוֶאל

 .רשעים]-עשירים [של ָלםֵחי (=צמאים) ִּמיםצַ  (=וָבלעּו) ְוָׁשַאף
ֹ  ּוֵמֲאָדָמה ֶון,ָא  ֵמָעָפר ֵצאיֵ  לֹא ִּכי   אותם] שזרע אדם לא אם[ ָעָמל ִיְצַמח אל
  ע]הרו את גם חוללמ [והוא יּוָּלד ָעָמללְ  ָאָדם ִּכי

 .ַּביורים] פגועל [ויחזרו עּוף ְגִּביהּויַ  ]1ואש)[ חיצים( ֶרֶׁשף ּוְבֵני

 בפרק שהעיקר כשם בעולם, והיםל-הא השגחתו הבריאה קרח ואה זהה פרקב עיקרה אולם
 ולנגד שבטבע, ובנפלאות בגדולות מתבונן ליפזא הדממה; ןמ והקול מסתוריה חיזיוןה ואה הקודם

 ?המטר בירידת יוחדמ כך כל המ ומלואו. ולםע הומשק היורד המטר עיניו



 השליטים, החזקים, כלל דרךב משתלטים נחליםה ועל מעיינותה לע בארות,ה לע נהרות,ה על
 ואיננו כאחד, נייםע ועל עשירים על ורדי הגשם בלא כנופיות, נהיגימ םג מוכ באותצ ומנהיגי
 ההשגחה תא אליפז ואהר זהב והים.ל-הא לפני שווים כולם .אביונים לבין שעיםר בין מבדיל

 הצפוי הגמול על בכלל, אנושיתה לחברה ביחס השגחהה על סיקמ ואה ממנהו טבע,ב העליונה
 .ולאביונים לדלים תצמחש הישועה ועל לרשעים

 ששמעתי לסיפור אצלי תחברתמ הבריאה שבטבע גדולה כפלא מיםה על ליפזא לש מבטה נקודת
 חיבור כתובל תלמידכ נתבקשש ),1777-1855( אוסג רידריךפ קרל המתמטיקה, גאון על בצעירותי

 עלות'!מ 108-כ בת וויתז 'בזכות אחד: משפט תבכ גאוס עולם'?ה ייםק המ בזכות' שאלהה על
 יוה לא זו זווית לולי המים; מולקולתב המימן אטומי שניו החמצן טוםא יןב זוויתה יאה הלוא
 .מכירים שאנו מהסוג חיים מתקיימים יוה ולא נוזלים, המים

 סקנהמ משם להסיק דרך רואה ינניא אבל בבריאה, נפלאותו גדולות שי מיםה לש אנומליהב אכן,
 .הגשם מן ללמוד ליפזא שהציע כפי השגחה,ה על כלשהי

 ציטוט תוך רבה, בחריפות איוב דחהי המטר, מן השגחהה דרכי תא ללמוד ליפזא לש צעתוה את
 .המאוחר) את קדיםנ לא (אבל לאותוהנפ הגדולות על אליפז של הפסוק

 ִּדְבָרִתי ִׂשיםָא  ִהים-אֱ  ְוֶאל   ל,-ֵא  ֶאל ְדֹרׁשֶא  ֲאִני אּוָלם
 ִמְסָּפר ֵאין ַעד ְפָלאֹותנִ   ֶקר,חֵ  ְוֵאין ֹדלֹותגְ  ֹעֶׂשה [הוא]
 תחּוצֹו ְּפֵני ַעל ַמִים ֹׁשֵלחַ וְ    ֶרץ,ָא  ְּפֵני לעַ  ָמָטר ַהֹּנֵתן

 ֶיַׁשע ָׂשְגבּו ְוֹקְדִרים   ְלָמרֹום, ְׁשָפִלים ָלׂשּום

 ,(=רשעים) ֲערּוִמים בֹותַמְחְׁש  ֵמֵפר [הוא]
  –ע)ֶרשַ  (=תכניות ֻּתִׁשָּיה ֵדיֶהםיְ  ַתֲעֶׂשָנה ְולֹא
 ,=במזימתם)( ְּבָעְרָמם ֲחָכִמים ֵכד

  –וכושלת) (=פזיזה ְמָהָרהנִ  ִנְפָּתִלים ַוֲעַצת
, ְיַפְּגׁשּו יֹוָמם  ;ַבָּצֳהָרִים ַמְׁשׁשּויְ  ַּלְיָלהְוכַ  ֹחֶׁש

  –ֶאְביֹון [יושיע] ָחָזק ִמַּידּו ִמִּפיֶהם, ֶחֶרב,מֵ  [דל] ַוֹּיַׁשע
 .ִּפיהָ  ָקְפָצה עה)(=ורש ְוֹעָלָתה ְקָוה,ִּת  ַלַּדל ַוְּתִהי

 לפייסו איוב את להרגיע במאמץ פתח, בוש הטון איוב, לפיכ יותר רךה לטון ליפזא וזרח לבסוף,
 אנוש", "אשרי כי אהבה,ב הנוראים הייסורים תא ויקבל קשה,ה קללתומ וב חזורי קר אם אותו,
 הנכונות מתוך ווקאד לטובה, להתהפך סופםש בייסורים, ישי'א 'טיפול ול עניקמ לוהים-שהא

 .באהבה לקבלם

  –ְמָאסִּת  ַאל ַּדי-ׁשַ  מּוַסרּו לֹוַּה,-אֱ  (=ְיַיְסֶרנּו) ֹוִכֶחּנּוי ֱאנֹוׁש ְׁשֵריַא  ִהֵּנה
  –ִּתְרֶּפיָנה ְוָיָדו ְמַחץ,יִ  ְוֶיְחָּבׁש, ְכִאיביַ  הּוא ִּכי

  –ָרע ְּב ַּגעיִ  לֹא ּוְבֶׁשַבע, ִּציֶלָּך,יַ  ָצרֹות ְּבֵׁשׁש
  –ָחֶרב ִמיֵדי ּוְבִמְלָחָמה ָּמֶות,ִמ  ָּפְד ְּבָרָעב

 ָיבֹוא יּכִ  ִמֹּׁשד ִתיָרא לֹאוְ  ֵּתָחֵבא, ׁשֹון,לָ  (=בהלשנות) ְּבׁשֹוט
 ִּתיָרא ַאל (=הטוֶרֶפת) ָאֶרץהָ  ּוֵמַחַּית ְׂשָחק,ִּת  (=לָרָעב) ָפןּוְלכָ  ְלֹׁשד

,בְ  ַהָּׂשֶדה ְבֵניַא  ִעם ִּכי  ָּל ָהְׁשְלָמה ֶדהַהּׂשָ  ְוַחַּית ִריֶת

 ֶתֱחָטא לֹאוְ  ָנְו ּוָפַקְדָּת  =משפחתך),( ָאֳהֶל לֹוםׁשָ  ִּכי ְוָיַדְעָּת 
,זַ  ַרב ִּכי ְוָיַדְעָּת   ָהָאֶרץ בְּכֵעׂשֶ  ְוֶצֱאָצֶאי ְרֶע
 ,ֶברָק  ֱאֵלי טובה) בשיבה בזמן,( ְבֶכַלח ָּתבֹוא

 .ִעּתֹוּבְ  ָּגִדיׁש ַּכֲעלֹות קבר]ה על אבןה גל [ויתרומם

 ִהיא ןּכֶ  ֲחַקְרנּוָה, זֹאת ִהֵּנה
 .ָל ַדע ְוַאָּתה ְׁשָמֶעָּנה,

_________________ 

 בזוממים לפגוע זרותוחו לעוף, מגביהותש ֶרַשע, ותומחשב זימותמ כמטאפורה, רשף" "בני או]1[ 
 .עצמם

  



 ואז הגיעה ההתפרצות -איוב ו 
א החיצים לוהים, כי 'ל-תגובה אליפז הביאה את איוב להתפרצות הקשה שלו, והפעם גם כלפי הא

 'שלי פוגעים בי, אלא החיצים שלו

 עצם לע נוראה קללהב תפרץה יובא אשרכ בלא אב,הכ מגודל הֵרעים תקוש ולילות ימים שבעה
 בניםה למות מכוון בה העיקרש וחריפה, שירהי בביקורת ֵרעיםה כירב תימניה ליפזא צאי קיומו,

 יא); (ד, ִיְתָּפָרדּו" ָלִביא ְבֵניּו ָטֶרף, ִמְּבִלי ֹאֵבד "ַלִיׁש );ז (ד', ָאָבד"?! ִקינָ  הּוא יִמ  אנָ  ְזָכר" יוב.א של
 ;)ד (ה', ַמִּציל" ְוֵאין ַּׁשַערבַ  ְוִיַּדְּכאּו ֶּיַׁשע,ִמ  ָבָניו קּו"ִיְרחֲ 

 שהוא (כפי הראוי בגמול לזכותו באהבה, ייסוריו תא לקבל איובל ציעה ליפזא תגובתב רךה החלק
 ֲאָבִנים ֹּכחַ  [ֲה]ִאם ֲאַיֵחל?... ִכי ֹּכִחי ַמה" – איוב אמרי זה עלו אחרים), סובליםל טיףמ יהה עצמו
 ."?(=נחושת) ָנחּוׁש יְּבָׂשִר  [ֲה]ִאם ֹּכִחי?

 החיצים 'לא כי והים,ל-הא כלפי םג והפעם לו,ש הקשה התפרצותל יובא תא ביאהה ליפזא תגובה
 ְּבִלילֹו"-לעַ  "ׁשֹור כמו וְׂשֵבעים בריאים בריו,ח בגידת כלפי גםו שלו'. חיציםה לאא י,ב וגעיםפ שלי
 טו), (ו', ַיֲעֹברּו" ְנָחִלים  ַּכֲאִפיק ַחל,נָ  ְכמֹו ְגדּוּבָ  ַאַחי" שוטפים מים מוכ נעלמה שחברותם ה), (ו',

 .נמס שלג וכמו

 :ַוּיֹאַמר ִאּיֹוב, ַוַּיַען
  –ָיַחד ִיְׂשאּו ְּבמֹאְזַנִים =ואסוני),( ְוַהָּוִתי ְעִׂשיּכַ  ִיָּׁשֵקל קֹולׁשָ  לּו
 .(=קשים) ָלעּו ָבַריְּד  ֵּכן ַעל – ִיְכָּבד ַיִּמים חֹולמֵ  ַעָּתה ִּכי
 ,בי) (=פוגעים ָּמִדיעִ  ַּדי-ׁשַ  ִחֵּצי ִּכי

  –ּוִחיר ֹׁשָתה אפו] חרון יא[שה ֲחָמָתם ֲאֶׁשר
 .בי) (=נלחמים ַיַעְרכּוִני ֹוּהַ ל-אֱ  ִּבעּוֵתי

 ?ִלילֹוּבְ  ַעל ּׁשֹור ִיְגֶעה םִא  ֶדֶׁשא? ֵליעֲ  בר) =חמור( ֶּפֶרא ֲהִיְנַהק
 ]1?[ַחָּלמּות ִרירּבְ  ַטַעם ֶיׁש םִא  ֶמַלח? ִמְּבִלי ָּתֵפל ֲהֵיָאֵכל
 !ְחִמילַ  (=כטמאים) ִּכְדֵוי ָּמההֵ  [באוכל], ְפִׁשינַ  ִלְנּגֹועַ  ֵמֲאָנה

 ,ֶׁשֱאָלִתי ָּתבֹוא ִיֵּתן ִמי
  –לֹוּהַ -אֱ  ִיֵּתן ְוִתְקָוִתי

  –אותי) (=וימית ִויַדְּכֵאִני לֹוּהַ -אֱ  (=ויתרצה) ְוֹיֵאל
  –חיי) את (=ויחתוך יַבְּצֵעִניוִ  ָידֹו חרר)(=יש ַיֵּתר

 ,תמיד] האמת באמירת[ ֶנָחָמִתי עֹוד ּוְתִהי
ֹ  לוה]-א י[מפנ בחלחלה) וארעד( ְבִחיָלה ַוֲאַסְּלָדה  ,ַיְחמֹול אל

 .)לוהים-א ירא (=נשארתי דֹוׁשָק  ִאְמֵרי ַחְדִּתיכִ  לֹא ִּכי

 ?ַנְפִׁשי ַאֲאִרי יּכִ  לי) נותר (=כמה ִּציִּק  ּוַמה ֲאַיֵחל? יכִ  ֹּכִחי ַמה
 ?ושת)(=נח ָנחּוׁש ְּבָׂשִרי ֲה]ִאם[ ֹּכִחי? ָבִניםאֲ  ֹּכחַ  [ֲה]ִאם

 .ִמֶּמִּני ְּדָחהנִ  טובה) (=עצה ְוֻתִׁשָּיה י)?ל שיעזור =מי( ִבי יֶעְזָרִת  יןֵא  ַהִאם
 [חסד בלי מרחוק, שבאו ֵרעים,ה אל חדה פניה]

  –ֲעזֹוביַ  ַּדי-ׁשַ  ְוִיְרַאת ֶסד,חָ  הּוֵמֵרעֵ  ומונע) (=למואס ַלָּמס

 !ֲעֹברּויַ  ְנָחִלים  ִפיקַּכאֲ  ָנַחל, מֹוכְ  ָּבְגדּו ַאַחי
  –ָׁשֶלג בעֵרמות) (=יתכסה ְתַעֶּלםיִ  ָעֵלימֹו ַרח,ָק  ִמִּני ַהֹּקְדִרים

 .קֹוָמםִמְּמ  ִנְדֲעכּו ְּבֻחּמֹו ֵיָעלמּו),ו (=ִיַמסּו ְצָמתּונִ  (=יתחממו) ֹזְרבּויְ  ְּבֵעת
  –ְויֹאֵבדּו  ֹּתהּובַ  ַיֲעלּו אותי], ַבֵקרל הבאים של[ ַּדְרָּכם חֹותָאְר  ִיָּלְפתּו
  –ָלמֹו ִקּוּו ָּבַני] את [שהרגו ְׁשָבא ִליֹכתהֲ  מתימן), =באו( ֵּתָמא ְרחֹותָא  ִהִּביטּו

 .בבושה) =והתנהגו( רּוַוֶּיְחּפָ  ֵאַלי) (=הגיעו ֶדיהָ עָ  ָּבאּו דרכם),ב (=בטחו ָטחבָ  ִּכי ֹּבׁשּו

 ?ַוִּתיָראּו (=ֶשֶבר) ַתתחֲ  ִּתְראּו  ? חלשים) =ֵלאים,( לֹא ֱהִייֶתם ַעָּתה ִּכי
 ?ַבֲעִדי (=ַשלמּו) ֲחדּוִׁש  ּוִמֹּכֲחֶכם   ? ִלי =ְתנּו)( ָהבּו יָאַמְרִּת  ֲהִכי

 ?ִּתְפּדּוִני ָעִריִצים ּוִמַּיד   ? רצָ  ִמַּיד ּוַמְּלטּוִני
 !?ִלי ָהִבינּו ָּׁשִגיִתי ַמהּו ַאֲחִריׁש, ֲאִניוַ  הֹורּוִני

  –[נגדי] ֶּכםִמ  הֹוֵכחַ  מוסר) (=ְיַלֵמד ֹוִכיחַ ּי ּוַמה שלי],[ ֹיֶׁשר ְמֵריִא  ְמְרצּוּנִ  ַמה



 ?[שלי] נֹוָאׁש ִאְמֵרי ְּלרּוַח,  ? ְחֹׁשבּוַּת  [שלכם] ִּליםִמ  למוסר) =האם( ַהְלהֹוַכח
  ?(=ָעַלי) יֲעֶכםֵר  ַעל (=ותמכרו) ִתְכרּווְ  ? ][גורל ַּתִּפילּו ָיתֹום ַעל ַאף

 !ללכת קמו והם הקשות, יובא התקפות את סבולל עוד כלוי לא ֵרעיםה הנראה, ככל

 – אליפז שאמר והמוסר בהתחלה, שתיקהמה יותר מורח עוול היהת להםש העזיבהש זדעק,ה איוב
 .ואמת וצדק יושר דברי קר אומר שלי הפה תום! דע אותי ולשמוע שבתל חייבים אתם

  ֲאַכֵּזב ִאם יתברר][ ְּפֵניֶכם ְוַעל י),ל (=הקשיבו יבִ  ְפנּו לּוהֹוִאי ְוַעָּתה
  ָבּה ִצְדִקי עֹוד [וִשמעּו] ֻׁשבּווְ  ! ְוָלהעַ  ְּתִהי לַא  ָנא ׁשּובּו
 ?=שקרים)( ַהּוֹות ָיִבין לֹא =פי)( ִחִּכי ִאם ? ַעְוָלה יִּבְלׁשֹונִ  ֲהֵיׁש

____________________ 

 .מקרא בדעת ראו פואית;ר חוטמית כנראה צור,מ בימי נאכלש ריר, לאמ בר צמח]1[ 

  

  

 איוב פונה ישירות לאלוהים -איוב ז 
כך הופך פרק ז למוקד הוויכוח העמוק ביותר בין איוב לאליפז על הקול מן הדממה, ועל השאלה 

 ?הקשות באיוב תלוהים על הפגיעו-ה באמת דברו של אמ –המכרעת 

 בחייו איוב לש התוחלת חוסר ועל ך,כ כל מוגבליםו הקצובים דםא ייח לע סוקיםפ מהכ אחרי
 ממנו, לחדול היא העיקרית הבקשהו לוהים,-אל ישירות ראשונהל יובא ונהפ נואש,ה ובמצבו
 .  במנוחה למות לו תתל כדי ייסוריו, סכתמ את ולסיים

 עונשים ולהטיל התמקדל לוהים-לא ול למהו הבל"," מוכ למיםונע חולפים דםא חיי וכך, כך בין
 כדי לא – לו ולסלוח אותו, שחררל לא למה רך?ע חסר צורי על אלהכ וראיםנ ייסוריםו כבדים
 ?בשקט שימות דיכ אלא – שיחיה

 ד,( הדממה מן הקול עם אליפז של החיזיון שחולל האתגרמ אלה דהימיםמ דברים נתקל פשרא אי
 זאת אמר אל אליפז חטא'. יובא 'גם לכןו וטא',ח דםא 'כל – צדק"?י לוה-אמ אנוש"ה כא).-יב

 'בגניבה', אליו שהתגלה נסתרה הסוד בשם דממה,ה מן מסתוריה קולה שםב לאא צמו,ע בשם
 לוהים-הא לא לפנות – לעשות אפשר אחד ברד ורק אליפז, םע כך לע להתווכח עםט וםש יןא ולכן

 ?"לבך אליו תשית כיו תגדלנו, כי נושא "מה ז)י ,(ז ישירות אותו ולשאול

 '?דברך הוא אליפז שמעש הזה הקול האמנם'
 עצם על שכאלה יובא ייסורי לו מגיעים אמתב האם דם?א הוא אשרב וטאח דםא לכ האמנם'

 '?אדם לחיי הערך מה ),כ (ז, האדם" נצר" כן םא אדם? היותו
 גורם, איובכ אדם של קיומו עצםש זה,ה המטרד על הזה, החטא לע לסלוח מוכן והיםל-א האם'

 '?לייסורים כתובת מלשמש חלוטיןל איוב יחדל בוש שקט, מוותב הזה עווןה על ולכפר

 ריבון וגם מצידו, חטאו עוון לא על לייסוריםו לצדקתו, אמןנ והיה חטא,ב ודהה אל עולםמ איוב
 ואה בשקט מותל דיכ וונות'ע פרת'כ של הרעיון כן,ל ג); (ב, מפורשב בזה מוע הסכים העולמים

 ובהח המיוחל, במותו כפרה לבקש כדי קר חטא של סוגב להודות יובא לש הנכונותו ך,כ לכ מדהים
 .כזה רעיון להוציא אפשר מסתוריה מהקול רק יכ אליפז, לש בחיזיון קורומ את לחשוף

 השאלה ועל דממה,ה ןמ הקול על לאליפז יובא בין ביותר עמוקה הוויכוח מוקדל ז רקפ הופך כך
 ?באיוב הקשות הפגיעות לע לוהים-א של ברוד באמת מה – המכרעת

 להתווכח חייב איוב הואו משמעות, שום אליפזל אין זהה בוויכוחש יטב,ה ביןה יובא אמנם
 לאיוב ה' למענה ברד של בסופו תוביל כןא זו תעקשותה ובעצמו; כבודוב לוהים-אה םע ישירות

 נקדים לא (אבל דם?א הוא באשר וטא'ח אדם כל' האם לה,לשא רורהב בהולתשו הסערה", "מן
 .    המאוחר) את

 ָיָמיו  ָׂשִכיר ְוִכיֵמי משחרר], [והמוות ָאֶרץ ֲעֵלי ֶלֱאנֹוׁש ָצָבא ֲהלֹא
 .למותו] מחכה אדם [כך ָפֳעלֹו ְיַקֶּוה ּוְכָׂשִכיר [לנוח], ֵצל ִיְׁשַאף ְּכֶעֶבד

 ִלי (=הקציבו) ִמּנּו ָעָמל ְוֵלילֹות סבל], [של ָׁשְוא ְרֵחייַ  ִלי ָהְנַחְלִּתי ֵּכן



 ,ָעֶרב נמדד) (=וכאשר ּוִמַּדד ָאקּום? ָמַתי ְוָאַמְרִּתי: ָׁשַכְבִּתי, ִאם
 מוחלט) (=חושך ָנֶׁשף ֲעֵדי ְנֻדִדים ְוָׂשַבְעִּתי

 ַוִּיָּמֵאס (=התקמט) ָרַגע עֹוִרי ָעָפר, ְוגּוׁש [בפצעים] ִרָּמה ְּבָׂשִרי ָלַבׁש
 .ִּתְקָוה ְּבֶאֶפס ַוִּיְכלּו באריגה), רץ חוט (=כמו ָאֶרג ִמִּני ַקּלּו ָיַמי

 :[לוהים-לא ראשונה פנייה]
 טֹוב ִלְראֹות יִניעֵ  ָתׁשּוב לֹא כבר][ ַחָּיי, ּוחַ ר ִּכי ְזֹכר
 .ְוֵאיֶנִּני ִּבי, ֵעיֶני (=) ֹרִאי יןעֵ  ְתׁשּוֵרִני לֹא

,ַוּיֵ  ןָענָ  ש]ָּכָלה [כמו  ַיֲעֶלה לֹא אֹולְׁש  יֹוֵרד ֵּכן ַל
 .ֹקמֹוְמ   עֹוד ַיִּכיֶרּנּו לֹאוְ  ְלֵביתֹו, ֹודע ָיׁשּוב לֹא
 [לפניך] ִּפי ֱחָׂשֶא  לֹא ֲאִני ַּגם

 :יַנְפִׁש  ְּבַמר ָאִׂשיָחה ּוִחי,ר ְּבַצר ֲאַדְּבָרה
 !?אותי] [לעצור רְׁשמָ ִמ  ָעַלי ָתִׂשים ִּכי =דינוזאור)?!( ַּתִּנין םִא  ָאִני ֲהָים
 ִמְׁשָּכִבי כאבי) (=ָיֵקל ִׂשיִחיבְ  ִיָּׂשא לילה), =מנוחת( ַעְרִׂשי ַנֲחֵמִניְּת  ַמְרִּתיָא  יּכִ  [גם]

מֹות,בַ  אותי) ברת(=ש ְוִחַּתַּתִני  יְּתַבֲעַתּנִ  אליפז] של כמו[ ּוֵמֶחְזֹינֹות ֲח
 .הסובלות][ מֹוָתיֵמַעצְ  ָמֶות [אבחר] ְפִׁשי,נַ  ַמֲחָנק ַוִּתְבַחר

 !ָיָמי =חולפים)( ֶהֶבל ִּכי ִמֶּמִּני ַדלחֲ      ! ֶאְחֶיה ֹעָלםלְ  לֹא ממילא][ ָמַאְסִּתי,

 ?ִלֶּב ֵאָליו ָתִׁשית ִכיוְ  ְתַגְּדֶלּנּו? יּכִ  ֱאנֹוׁש ָמה
 ?ִּתְבָחֶנּנּו םִלְרָגִעי ומעשה]? חשבהמ כל על[ ִלְבָקִרים ַוִּתְפְקֶדּנּו

ֹ  ִמֶּמִּני? )(=תתרחק ְׁשֶעהִת  לֹא ַּכָּמה [עד]  ?ֻרִּקי ִּבְלִעי ַעד לרגע] [אף ַתְרֵּפִני אל
, =אועיל)( ֶאְפַעל המָ  קיומי] בעצם[ ָחָטאִתי [אם]  ?ָהָאָדם ֹנֵצר ָל
? =למטרד)( ְלִמְפָּגע ִניַׂשְמַּת  ָלָמה  ?ְלַמָּׂשא (=עליך) ָעַלי ֶאְהֶיהוָ  ָל
 ?ִניֹועֲ  ֶאת ְוַתֲעִביר יומי)?ק (=עצם ִפְׁשִעי ָּׂשאִת  לֹא מתי) (=ועד ּוֶמה

  –ֶאְׁשָּכב ָעָפרלֶ  (=אז) ַעָּתה ִּכי
 .ְוֵאיֶנִּני – )אותי (=וְתַחֵּפׂש ְוִׁשַחְרַּתִני

  

 יש שופט ויש משפט -איוב ח 
את מענות הֵרעים צריך לבחון לא לפי ההקבלות המרובות בין דברי שלושתם, אלא לפי ההבדלים 

 פי תגובות איוב, על פי מילות מפתחהמעטים, ול

 הבדליםה לפי אלא שלושתם, דברי יןב המרובות ההקבלות פיל לא בחוןל ריךצ ֵרעיםה ענותמ את
 .מפתח מילות פי על יוב,א תגובות ולפי המעטים,

 הנהו ז'),-ו' (פרקי איוב בתגובת לא גםו ה'),-ד' (פרקי ליפזא בדברי ללכ נזכרה אל משפט'' המילה
 מאוחר).ה את נקדים (ולא יובא של הנוקבתו קשהה תגובהב גםו ]1לדד,[ב דבריב בולטת היא

 נקי הוא מי אנ "זכר – ז) (ד', יובא של בניו לע אליפז רמזש המ בצדק!ו משפטב תנהלמ העולם
 ."ִּפשָעם ביד ַוְיַשלֵחם לו, חטאו בניך אם" – )ד (ח', פטיש'ב 'ַמֶּכה מוכ בלדד מרא אבד"?

 'משפטית' עטיפה בלדד צלא מקבלת הבה',א של ִיסּורים' ליוע יקבלש איוב,ל ליפזא של ההצעה גם
, ִעיריָ  ַעָּתה ִּכי – ָאָּתה ָיָׁשרוְ  זַ  ִאם" ),ו (ח', ". ְנַות ְוִׁשַּלם ָעֶלי  במשפט, וישר זך תצא אם רק)( ִצְדֶק

 .לך הראוי בגמול תזכה

 לאו לאוזנו גּוַנבש ודיס חיזיוןב תיימרמ יננוא ואה הדתית, המחשבה של ובהקמ מייצג הוא בלדד
 זקנים, ממסורת ודעי שהוא מה אומר לדדב שנברא. עולםב וחקר רשד אל םג דממה,ה ןמ בקול

 ִריׁשֹון, דור) (=לחכמת ֹדרלְ  ָנא ְׁשַאל "ִּכי י).-ח (ח', מעט קר יודעים נחנוא יכ אשון,ר דורמ מסורת
] ְוכֹוֵנן ,י אבות]ה =חכמי( םהֵ  ֲהלֹא – ֹוָתםֲאב ְלֵחֶקר [ִלְּב  מגדולי מצטט והוא ...",לָ  יֹאְמרּו ֹורּו

 .ובאדם בטבע ברורה יבתיותס יש ולפיהם זכיר),ה אליפז שגם( החכמה שלימ את הדורות

 .נופל כביש,ע קורי על שנשען ומי – ומתים ובליםנ מים מחיצ מים, בלי

 :רּיֹאמַ וַ  ַהּׁשּוִחי ִּבְלַּדד ַוַּיַען
  –ִפי ְמֵריִא  ַּכִּביר ְורּוחַ  ֶּלה,ֵא  [שטויות] =תדבר)( ְּתַמֶּלל (=מתי)  ָאן ַעד



 !?ֶצֶדק ַעֵּותיְ  ַּדי-ׁשַ  ִאםוְ  ִמְׁשָּפט?! ְיַעֵּות ל-ַהֵא 
 !ִּפְׁשָעם ַידּבְ  ַוְיַׁשְּלֵחם   – לֹו ְטאּוחָ  ָּבֶני ִאם

  –ְתַחָּנןִּת  ַּדי-ׁשַ  ְוֶאל ל,-ֵא  ֶאל (=תתפלל) ַׁשֵחרְּת  ַאָּתה ִאם
, (=ישמור) ִעיריָ  ַעָּתה ִּכי – ָאָּתה ָׁשרְויָ  זַ  ִאם   –ִצְדֶק ְנַות ַּלםְוִׁש  ָעֶלי

 !ֹאדְמ  (=תפרח) ִיְׂשֶּגה ַאֲחִריְתוְ  (=קטנה), ִמְצָער ֵראִׁשיְת ְוָהָיה

] ְוכֹוֵנן יׁשֹון,ִר  דור) =לחכמת( ְלֹדר אנָ  ְׁשַאל ִּכי   –בֹוָתםאֲ  רְלֵחֶק  [ִלְּב
  –ָאֶרץ ֲעֵלי ינּוָימֵ  ֵצל [כמו] יּכִ  [הֹּכל], ָדענֵ  ְולֹא ַנְחנּואֲ  ְתמֹול ִּכי

,י האבות] =חכמי( ֵהם ֲהלֹא  :ִמִּלים יֹוִצאּו ּוִמִּלָּבם ,לָ  יֹאְמרּו ֹורּו

 :[הרשע גורל על]
 !?ָמִים ְבִלי (=דשא) ּוָאח ְׂשֶּגהיִ  [האם] ִבָּצה?! לֹאּבְ  ֹּגֶמא תרומם)י (=האם ֲהִיְגֶאה

  –ִייָבׁש ָחִציר ָכל ְוִלְפֵני תייבש],ה [כי ָּקֵטףיִ  לֹא צמיחתו) (=באביב ִאּבֹובְ  ֹעֶדּנּו
 ;ּתֹאֵבד (=ָרָשע) ָחֵנף ִתְקַותוְ  ל,-ֵא  ֹׁשְכֵחי לּכָ  ָאְרחֹות ֵּכן

  –ִמְבַטחֹו ָּכִביׁשעַ  (=וקּוֵרי) ּוֵבית =ִמשַענתו),( ִּכְסלֹו =ָּכָזב)( ָיקֹוט ֲאֶׁשר
 .ָיקּום ְולֹא ּבֹו יקַיֲחזִ  ַיֲעֹמד, לֹאוְ  ֵּביתֹו לעַ  [הרשע) ִיָּׁשֵען

 [ –מים בלי מים לצמחי שבניגוד ]2דיק,[הצ אל עובר]
  –ֵתֵצא (=צמיחתו) ֹיַנְקּתֹו ָּנתֹוּגַ  ְוַעל ֶמׁש,ׁשָ  ִלְפֵני הּוא (=רענן) ָרֹטב

 ( –ֱחֶצה(=יֶ  ֶיֱחֶזה ֲאָבִנים יתּבֵ  סבך), =ייצרו( ָּבכּוְיסֻ  ָׁשָרָׁשיו וַמעָין), [אבנים ַּגל ַעל
ֹ  [כאילו]  ֹוּב ְוִכֶחׁש ְּמֹקמֹו,ִמ  (=יעקרנו) ּנּוְיַבְּלעֶ  ִאם   –ְרִאיִתי אל
 .וענפיו] ורשיוש [מחדש, ִיְצָמחּו ַאֵחר ֵמָעָפרּו צדיק], של[ ַּדְרּכֹו ׂשְמׂשֹו ּואה ֶהן

ֹ  ל-ֵא  ֶהן  !ָּתם ִיְמַאס אל
 !(=רשעים) ְמֵרִעים ַידּבְ  חוזק) יתן =לא( ַיֲחִזיק ְולֹא

 ;ניצחון] [של ְתרּוָעה ּוְׂשָפֶתי ת],באמ צדיק תהא [אם יּפִ  ְׂשחֹוק ֵּלהְימַ  ַעד
 .ו]ֵאיֶנּנּו [ייעלם ָׁשִעיםְר  ְוֹאֶהל ֶׁשת,בֹ  ִיְלְּבׁשּו ֹׂשְנֶאי

________________________ 

 .'ח פרקל פירושו מתבהקד רמב"ן פירש וכך]1[ 
 בכל מדבר בלדד יכ מסתבר, לא במקומו), חרא ויצמח שֵיָעֵקר,( הרשע לע תיאורה לכ פירוש]2[ 

 .צדיק מול רשע על הפרק

  

  

 איוב מול אלוהים –משפט ישיר  -איוב י  
אם הקול מן הדממה נשלח ממך, אם אליפז ובלדד הם שליחים שלך, אם  –ריבון העולמים 

 ז אין שום טעם בעימותא –'שליחות נבואית'  בדבריהם יש כמו

 ובפיו, בראשו וחד צלול ךא בגופו והמיוסר כואבה איוב כולי פילוסופי,-תיד עימותב דוברמ ודע כל
 עד אותן הביאל הדתית, העולם בהשקפת יריביםל אחת בתב שהפכו בריו,ח מונותא תא לנפץ

 .לאבסורד אותן שהופך לקצה

 אדם, לחיי משמעותו טעם אין אז – יחטא' לאו וב,ט רק][ עשהי שרא בארץ צדיק אדם 'אין אם
 .במותו 'עוונו' על כפרל יבקש כאיוב והסובל

 את לראות שלא אפשר אי – אדם להמוני ובהט הגורמות בוראה נפלאותב התבונןל פשרא אם
 .אדמה כרעידות ביותר, הנוראים הטבע אסונותב גם נפלאותיו

 עונש? שיקבל לפני משפט,ב עצמו לע הגןל אדםל פשרותא יןא מהל – בצדק ופטש לוהים-הא אם
 והים,ל-הא מול להתווכח החוצפה עצם לע לעונש צפוי ואה האם אשם?נ ואה המ לע דעתל ולפחות

 ...למות עדיף ושוב מקרה, בכל ורשעי האדם הרי משפט?ב צדק יתכןי איך זא כן, ואם

 ?לוהים-הא כדבר יתגלו ֵרעיםה דברי אם איוב יעשה מה אבל



 אליפז, (שאמר מר..."חֹ  בתי ֹשכני אף צדק...י לוה-מא "האנוש – אבד"! קינ ואה ימ אנ ְזכר" מול
 למהו עמדי... עשית וחסד חיים עשיתני... ֹחמרכ כי נא ְזכר" לוהים:-לא יובא עקז יט),-יז – ז ד,

 ?ההז הנורא לסבל ֹהצאתני..." מרחם

 אם שלך, ליחיםש הם בלדדו ליפזא םא מך,מ נשלח הדממה מן הקול םא – העולמים ריבון
 היחידה והדרך ובלדד, ליפזא מול בעימות טעם וםש אין אז – בואית'נ שליחות' מוכ שי בדבריהם

 !   כפרה מיתת או צדק יל תן אליך: שירותי לזעוק היא

 :ְפִׁשינַ  רְּבמַ  ֲאַדְּבָרה – ִחיִׂשי ָעַלי ֶאֶעְזָבה – ְּבַחָּיי ַנְפִׁשי (=מאסה) ָנְקָטה
 !ְּתִריֵבִני ַמה ַעל ִדיֵעִניהֹו ַּתְרִׁשיֵעִני! ַאל – ֹוּהַ ל-אֱ  ֶאל ֹאַמר

? ִגיעַ יְ  ִתְמַאס יּכִ  [אותי]? ֲעֹׁשקַת  יּכִ  לְ  ֲהטֹוב  ?הֹוָפְעָּת  =שטן)( ְרָׁשִעים ֲעַצת ְוַעל ַּכֶּפי
 ?ִּתְרֶאה ֱאנֹוׁש ִּכְראֹות םִא   ?לָ  ָבָׂשר ַהֵעיֵני

?יָ  ֱאנֹוׁש ֲהִכיֵמי  ?ָגֶבר יֵמיּכִ  ְׁשנֹוֶתי ִאם ֶמי
 !?ִתְדרֹוׁש ּוְלַחָּטאִתי שאיננו]?![ ִניֲעֹולַ  ְתַבֵּקׁש ִּכי
ֹ  ִּכי ודע)י אתה וא(=הל ְעְּתּדַ  ַעל  .ַמִּציל ִמָּיְד ְוֵאין זאת] [ובכל – ֶאְרָׁשע אל

  –ַוְּתַבְּלֵעִני אותי] ִהּכיָת [ ָסִביב ַיַחד – ׂשּוִניַוַּיעֲ  ִעְּצבּוִני ָיֶדי
  –מקרה] [בכל ְּתִׁשיֵבִני ָפרעָ  ְוֶאל ִׂשיָתִני,עֲ  ַכֹחֶמר יּכִ  ָנא ְזָכר

  –שבגוף) (=המוצקים ְקִּפיֵאִניַּת  ְוַכְּגִבָּנה בגוף),ש (=הנוזלים ִּתיֵכִניַּת  ָחָלבכֶ  ֲהלֹא
  –סוכה) כמו (=השלד ֹׂשְכֵכִניְּת  ִדיםְוִגי ּוַבֲעָצמֹות ְלִּביֵׁשִני,ַּת  ּוָבָׂשר עֹור

  –ּוִחיר ָׁשְמָרה (=ִמצָותך) ְפֻקָּדְתּו ִעָּמִדי, ִׂשיָת עָ  ָוֶחֶסד ַחִּיים
 .ִעָּמ שמורה][ זֹאת [צדקתי] ִּכי ָיַדְעִּתי – ְלָבֶבבִ  ָצַפְנָּת  ים)הטוב =מעשי( ְוֵאֶּלה

 [ –ועתה]
  –ְתַנֵּקִני לֹא ִניּוֵמֲעֹו ִני,ּוְׁשַמְרָּת  ָחָטאִתי ִאם
ֹ  צדקתי) אם (=וגם ָצַדְקִּתיוְ   – י!לִ  ַאְלַלי ְעִּתי,ָרׁשַ  ִאם   –רֹאִׁשי ֶאָּׂשא אל

  –ָעְנִיי ְרֵאהּו ָקלֹון, ְׂשַבע [ראשי]
  –ִבי מכותיך) =תפליא( ִּתְתַּפָּלא ְוָתֹׁשב צּוֵדִני,ְּת  ַּכַּׁשַחל מיד) – ראש ריםא =ואם( ְוִיְגֶאה
  –ִעָּמִדי ַּכַעְׂש =וַתרֶּבה)( ְוֶתֶרב ְגִּדי,נֶ  [במשפט] ֵעֶדי ְּתַחֵּדׁש

  –ִעִּמי צבא) מוכ ָקצּוב (=והכל ָצָבאוְ  חולפים) ייח (=בעוד ֲחִליפֹות
 ?ִתְרֵאִני לֹא ַעִיןוְ  ֶאְגַוע לא] [למה – ֵצאָתִני?הֹ  ֵמֶרֶחם ְוָלָּמה

ֹ  (=כאילו) ַּכֲאֶׁשר   –אּוָבל ֶּקֶברלַ  ןִמֶּבטֶ  ֶאְהֶיה, ָהִייִתי אל

 [ –אבקש מנוחה רק וכעת,]
  –ְּמָעט (=וָאנּוַח) ְוַאְבִליָגה ִמֶּמִּני, =וַהרֶּפה)( ְוִׁשית אחדל),ש (=עד ֲחָדלוַ  ַמייָ  ַעטְמ  ֲהלֹא

  –ֶותְוַצְלמָ  ֹחֶׁש ֶאֶרץ לֶא  ָאׁשּוב לֹאוְ  ֵאֵל ְּבֶטֶרם
 .ֹאֶפל מֹוּכְ  ַוֹּתַפע כוכבים); =אורות( ְסָדִרים לֹאוְ  ֶות,ַצְלמָ  ֹאֶפל; ְּכמֹו =ֲחׁשּוכה)( ֵעָפָתה ֶאֶרץ

  

  

 צופר והחוכמה הנעלמת -איוב יא 
כמה פעמים גבר מכה או מטריד אישה עד שהיא מעזה להתלונן? כמה פעמים גבר או אישה 

 ?אם הם יודעים על מה ולמהה –נענשים מן השמים על בגידות וניאופים? וכאשר קורה אסון 

 אותו לשחרר ומבקש והים,ל-א פימ חייו שמעותמ לע שובותת ורשד ָשְוא,לַ  יליםמ שופך איוב
 אותי), (=ָימית יַדְּכֵאניו לוה-א (=ויתרצה) וֹיֵאל – לוה-א יתן תקותיו אלתי,ש בואת תןי מי" מהם.

 את מקבל לוה-הא היה אמתב אילו אך ט),-ח (ו, יי)"ח (=ויחתוך יַבצֵעניו ידו =ישחרר)( ַיֵתר
 לוה-א יתן מי "ואולם בדבריו. יש בושהו לעג כמה ביןמ איוב ההי וליא יוב,א םע מדברו הבקשה

 .ו)-ה (י"א, חכמה..." מֹותַתֲעלֻ  לך וַיֶגד – עמך פתיוש ויפתח ַדֵּבר,

 אותה, ידענו שאילו סוד', 'תורת נעלמת, חוכמה לוה-לא יש – ברורה לוויכוח צופר של תרומתו
 ובעיקר ואסונות, קשים מקרים לנו קורים למה מבינים היינו ממנה, טפח והל-הא לנו גילה אילו
 פוקד לא חסדו ברוב הוא כי לנו, שמגיע ממה מאד מעט רק הוא לנו שקורה רע שכל מבינים היינו
 מרוב ומתעלם עניינו כובד את עוזב אלא 'הדין', במידת עמנו נוהג ולא חטאינו, כל את עלינו



 ויתעלם) (=יעזוב ַיֶּׁשה ִּכי – "ְוַדע – עלינו פוקד הוא הסאה' את 'גודשים נואנח כאשר ורק פשעינו,
"ֵמֲעֹו לֹוַּה,-אֱ  ְל  !חטאיך) (=מרוב ֶנ

 או המאה פעםב ולמה, כלום? להם ורהק ולא כבישים,ב שטויות הגיםנ ושיםע עמיםפ מהכ למשל,
 מה ועל שטויות?ה אותן עשותל ךכ אחר ממשיכים פציעות, קר ועדיין בר,ד כשקורה המאתיים,

 ?אסון כשקורה בוכים בדיוק

 ישהא או גבר פעמים כמה להתלונן? עזהמ שהיא עד ישהא מטריד וא כהמ ברג עמיםפ מהכ למשל,
 ?ולמה מה על יודעים הם האם – אסון קורה כאשרו וניאופים? גידותב על שמיםה מן נענשים

 .אוחר)המ את נקדים לא אבל( צופר פימ נעלמתה החוכמה סוד את גם יפריך איוב כמובן,

 לב, משאלת קר היא הנעלמת החוכמה של סודה ידיעת כי ידוע,ה הדתי מסלולה לא ופרצ וזרח ואז
 ?וסודותיה הבריאה פלאי מביןו יודע באמת ומי

 ?לאיוב להציע לצופר נותר מה

 ותוא יחוןו חזורי ואז באהבה, הייסורים תא עליו לקבל איובל הציע דממהה מן ולק ששמע אליפז
 את הציבו ראשון מדור המסורת שםב שדיבר בלדד, – כו)-זי ה,( דולהג בברכהו שלוםב לוה-א

 החכמה סוד עם צופר ואילו ),ו (ח, אתה" ישרו זך אם" נאי:ת וסיףה מוקד,ב צדקה משפט
 ל-לא ולפנות הרוע תא להרחיק הלב, את להכין ט),י-גי (יא, תשובהב לחזור איובמ דרש הנעלמת
 לילהח ל-שהא יראו וכולם בקבר, לאו בחיים במנוחה, רבוץל איוב כליו אזו חוצפה.ב לאו בהכנעה,

 .   אליו מתנכל ולא יוב,א את רודף לא

 :ּיֹאַמרוַ  ַהַּנֲעָמִתי ֹצַפר ַוַּיַען
 ?ְצָּדקיִ  ְׂשָפַתִים ִאיׁש ְוִאם ָעֶנה?יֵ  לֹא שים)ק דברים ומרא (=האם ָבִריםְּד  ֲהֹרב

 !)כלימתך (=מגלה ַמְכִלם ְוֵאין ִּתְלַעג,וַ  ַיֲחִריׁשּו; =אנשים)( ְמִתים =שקריך)( ֶּדיּבַ  ע][לֵשמַ 
 .ֵעיֶניבְ  ָהִייִתי, (=וטהור) ַברּו (=ְדָברי), ְקִחילִ  ַז ַוּתֹאֶמר:

  –ָּמעִ  ְׂשָפָתיו ְוִיְפַּתח ֵּבר,ּדַ  לֹוּהַ -אֱ  ֵּתןיִ  ִמי ְואּוָלם,
  –חכמה)ה (=לעומק ְלתּוִׁשָּיה ְפַלִיםכִ  ִּכי ְכָמה,חָ  ֻלמֹותַּתעֲ  ְל ְוַיֶּגד
 !חטאיך) (=מרוב ֶנֵמֲעֹו ֹוַּה,ל-אֱ  לְ  ויתעלם) =יעזוב( ַיֶּׁשה ִּכי – ְוַדע

 ?ִּתְמָצא ַּדי-ׁשַ  ַמֲעֵׂשי] [של ]1ד)[ע-(=תכלית ְכִליתַּת -דעַ  ִאם ְמָצא?ִּת  לֹוּהַ -אֱ  ַהֵחֶקר
 ?ֵּתָדע ַמה מים)ו אדמה (=בעומק ְּׁשאֹולִמ  ֲעֻמָּקה ִּתְפָעל? ַמה יקום)ה מרחבי(=ב ָׁשַמִים ָּגְבֵהי

 .ָים ִמִּני ּוְרָחָבה ],הבריאה [של לה)ש (=המידה ָּדּהִמ  ֵמֶאֶרץ ֲאֻרָּכה

ףיַ  ִאם  ?ְיִׁשיֶבּנּו ּוִמי לקהל), =ויחזיר( ְוַיְקִהיל חוֵטא], במחלה[ ְוַיְסִּגיר וה]ל-א[ ֲח
 !ִיְתּבֹוָנן ְולֹא חד]א [במבט ָאֶון ַּיְראוַ  אנשים), =עוונות( ָׁשְוא ֵתיְמ  ַדעיָ  הּוא ִּכי

 ,לב) מחשבות (=יתמלא ֵבבִיּלָ  וֵריק) =ָחלּול( ָנבּוב ְוִאיׁש
 !ָּוֵלדיִ  ָאָדם בר) חמור ו(=כמ ֶּפֶרא ְוַעִיר

,לִ  (=ָתכין) ִכינֹוָת הֲ  ַאָּתה ִאם   –ֶּפיּכַ  ֵאָליו ּוָפַרְׂשָּת  ֶּב
,ּבְ  (=ֶּפַשע) ןָאוֶ  ִאם   –ְוָלהעַ  ְּבֹאָהֶלי ַּתְׁשֵּכן ַאלוְ  ַהְרִחיֵקהּו, ָיְד

  –ִתיָרא לֹאוְ  (=חזק) ֻמָצק ְוָהִייָת  =ממחלה),( ִמּמּום ֶניפָ  (=ָתרים) אִּתּׂשָ  זָא  ִּכי
  –[במעומעם] ִתְזֹּכר ְברּועָ  ְּכַמִים ְׁשָּכח,ִּת  (=ייסורים) ָמלעָ  ַאָּתה ִּכי

  –ִּתְהֶיה ַּכֹּבֶקר ואפלה) ושך(=ח ָּתֻעָפה ור),א של =עולם( ָחֶלד קּוםיָ  ּוִמָּצֳהַרִים
  –ִּתְׁשָּכב ָלֶבַטח חיים],ב מנוחה [לך ָחַפְרָּת וְ  ִּתְקָוה, ]ֵיׁשש [תראה יּכִ  ּוָבַטְחָּת 
 .יפורך]ס את לשמוע[ ַרִּבים ָפֶני =ויבקשו)( ְוִחּלּו ֲחִריד,מַ  ְוֵאין ְוָרַבְצָּת 

 .ָנֶפׁש ַמַּפח ְוִתְקָוָתם ם),(=מה ִמְּנֶהם ַבדָא  ּוָמנֹוס יָנה,ִּתְכלֶ  ָׁשִעיםְר  ְוֵעיֵני

______________________ 

 ולשון, מקרא פרקי – המוריה ארץ ספרוב עד,-=עקרת קרה"ע-עד" כמו ז"ל, מורי ביא ירשפ כך]1[ 
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 ?מי יודע סוד החוכמה -איוב יב 
במילים שלנו, כמה פעמים אדם משלם באמת את מחיר חטאיו? וכמה פעמים האשה המוכה או 

 ?הנאנסת משלמת לבדה את מלוא המחיר

 ועל הבריאה חקר לע דיברו כאשר גם ליו,א אישית מכווניםכ איוב מעש בלדדו ליפזא בריד את
 לוה-הא לפיכ סופןו ,הֵרעים כלפי שתחילתן שות,ק בהתפרצויות הגיבו תמיד, צודקה ל-הא משפט
 האם ולשאול ישירות פנותל לאיוב גרם ליפזא ששמע דממהה מן קולה מיוחדב שירה.י בפנייה
  –בפרט איובל ביחס דברו זה באמת

 הרפה, אנא בעיניך, חטא הוא קיומי צםע ואם חוטא, דםא כל םא יז). ד,( צדק"?י לוה-אמ האנוש"
 .במנוחה אותי ותמית נא סלח

 הנעלם אלו הגלוי אל שרי במבט כללית,ה חוכמהה לא אישיה עולמומ יובא תא שלף צופר רק
 עמו. תמות ולא ופר,צ עם נולדה אל שהחוכמה קביעה,ב וכמובן – אדםה בעולםו טבע,ה בעולם

 שנעלם, ומה כולם, יודעים צופר יודעש מה – איובמ יותר עלמיםנ סודות עיםיוד ינםא חבריוו צופר
 .נעלם יישאר

 שקורה מה לכ להסביר אפשר ואי שר,פ ללא יםרב סונותא עולםב ישש ואהר יושר,ב ןשמתבונ מי
 – ט) (יב, ה' מיד איםב הטבע שנפלאות יודע דםא כל מובן,כ וצופר. ליפזא לש בריאהה קרח לפי

 .המענות פרקי בכל אדם מפי ה-ההוי םש שנזכר יחידהה הפעם וזאת

 אליפז צדק. יא רואים ךכ עשיו,מ כלב ג)י יב,( "וגבורה "חכמה שרואים כשם – איוב טוען אבל,
 ראו וצופר בלדד אידך;מ הרסניים ושיטפונות חדמ בצורת ואהר איובו שפע,ו רכהב מטרב ראה

 שלווים שודדים רואה יובא ואילו נענשים,ו מושפלים וכים,מ ורשעים שפע, לאיםמ צדיקים
 .וחוגגים

 סופגים נאמנים,ו וביםט שובים,ח מנהיגיםו לו, ולועגים בזים וחבריו בורל נופל תמים צדיק
 בוז ו"שופך משפיל,ו מרומם ומוריד, מעלה עצמוב ה' יכ לעין, ראיתנ יבהס לאל שותק מהלומות

 ;(כד-כא י"ב, דרך" לא בתהו ַיתֵעםוַ  ]1נדיבים...[ על

 או המוכה אשהה פעמים וכמה חטאיו? חירמ את אמתב משלם דםא פעמים מהכ שלנו, במילים
 צומת החוצים נהגיםה בכבישים נהרגים עמיםפ כמה מחיר?ה לואמ תא בדהל שלמתמ נאנסתה

 בזהירות שנהגו תמימים,ה דווקא נהרגים עמיםפ וכמה דמים?והנר שיכוריםה וא דום,א באור
 ?חי ויצא בהם, כנסנ פושע ונהג גמורה,

 מתאיםו נוחש המ האדם, עולם ומתוך הטבע, עולם מתוך תארל בוחרים צופרו בלדד אליפז,
 הורסת וגבורתו ה' חכמת מהכ עד רואים יוה אולי יובא מוכ ובליםס יוה אילוו להשקפתם,

 לחייהם וערך טעם אין שאולי דם,א לבני ביחס נוראו בולט דקצ אי דיכ דע שוברת,ו ומפילה
 !?  ואכזר סוער עולם בתוך הפרטיים

 :ַוּיֹאַמר ִאּיֹוב ַוַּיַען
  –ָחְכָמה ָּתמּות ִעָּמֶכםוְ  [בעיניכם], =חשובים)( םעָ  ַאֶּתם ִּכי ָאְמָנם

ֹ  ְּכמֹוֶכם, מבין]ו [חושב ָבבלֵ  ילִ  ַּגם  ?ֵאֶּלה ְּכמֹו ֵאין ִמי ְוֶאת ֶּכם,ִמ  ָאֹנִכי ֹנֵפל אל
 .ָּתִמים ַצִּדיק ְׂשחֹוק ַּיֲעֵנהּו,וַ  לֹוּהַ -ֶלאֱ  ֵראקֹ  ֶאְהֶיה, =בעיניכם)( ֵרֵעהּולְ  ְׂשֹחק

 ;שנפלו) (=לתמימים ָרֶגל מֹוֲעֵדילְ  ָנכֹון ֲאָנן,ׁשַ  מחשבות) =לפי( ְלַעְׁשּתּות ּבּוז, ַלִּפיד
  –=לרשעים)( ל-ֵא  ְלַמְרִּגיֵזי (=וביטחון) ַבֻּטחֹותּו ְלֹׁשְדִדים, םֹאָהִלי ַשלָוה)ב =יחיו( ִיְׁשָליּו
 .לתמימים] ובוז רשעיםל [שלוה ְּבָידֹו ֹוּהַ ל-אֱ  ֵהִביא לה)א (=לכל ַלֲאֶׁשר

  –ָל ְוַיֶּגד ַהָּׁשַמִים ְועֹוף [חכמתן], ֹתֶרּךָ וְ  ְבֵהמֹות אנָ  ְׁשַאל ה],הבריא כמתח על[ ְואּוָלם
  –ַהָּים ֵגיְּד  ְל ִויַסְּפרּו חכמתה],[ ְוֹתֶרּךָ  ָאֶרץלָ  ִׂשיחַ  אֹו
  –ּזֹאת ְׂשָתהעָ  ה-וָ -ה-יְ   ַיד ִּכי ֶּלה,ֵא  ְּבָכל ַדעיָ  לֹא ִמי

 .ִאיׁש ַׂשרּבְ  ָּכל ְורּוחַ  י,חָ  ָּכל ֶפׁשנֶ  ְּבָידֹו ֲאֶׁשר

  –לֹו ִיְטַעם ֹאֶכל [אשר] ֵחך) כמו(= ְוֵח ְבָחן,ִּת  ושלי] שלכם[ ִמִּלין ֶזןאֹ  ֲהלֹא
 ?ְּתבּוָנה ָיִמים ֹאֶרוְ  ָחְכָמה? ִּביִׁשיִׁשים



 !ּוְתבּוָנה ֵעָצה לֹו רק][ ּוְגבּוָרה! ְכָמהחָ  ִעּמֹו [רק]
  –ִיָּפֵתחַ  ְולֹא יׁש,ִא  ַעל כלא) או =חולי( ִיְסֹּגר ָּבֶנה,יִ  ְולֹא ארצות]ו מיםע ם,[בתי ַיֲהרֹוס ֵהן
 .ָאֶרץ ְוַיַהְפכּו [בשיטפון] יַׁשְּלֵחםוִ  (=בצורת), ִיָבׁשּווְ  ַּבַּמִים ְעֹצריַ  ֵהן

  –ּוַמְׁשֶּגה ֵגגׁשֹ  גם] [וממנו לֹו – ְותּוִׁשָּיה זעֹ  [וממנו] ִעּמֹו
  –(=ַיתֶעה) ְיהֹוֵלל ֹׁשְפִטיםוְ  ׁשֹוָלל, יםיֹוֲעצִ  מֹוִלי

  –ְּבָמְתֵניֶהם בדים]ע [של ֵאזֹור ֶּיְאֹסרוַ  ִּפֵּתַח, ָלִכיםְמ  של) גֹור(=חֲ  מּוַסר
  –דרכם] את[ ְיַסֵּלף חזקים) =מנהיגים( ְוֵאָתִנים ֹוָלל,ׁש ֹּכֲהִנים מֹוִלי

  –[מהם] ִיָּקח ְזֵקִנים ל)ש הסבר =וכושר( ַטַעםוְ  ְלֶנֱאָמִנים, נאום) =כושר( ָׂשָפה ֵמִסיר
  –ִרָּפה יטים)(=של ֲאִפיִקים ]2(=וֲחגֹור)[ ְמִזיחַ ּו טובים), (=מנהיגים ְנִדיִבים לעַ  ּוזּב ׁשֹוֵפ

, ִּניִמ  ֲעֻמקֹות ][מזימות ְמַגֶּלה   –ַצְלָמֶות [ַשליֵטי] ָלאֹור ֹּיֵצאוַ  ֹחֶׁש
  –בו] ליפול[ ַוַּיְנֵחם שליטה] מרחב[ ַלּגֹוִים ֵטחַ ׁשֹ  ְיַאְּבֵדם,וַ  ות)ומעצמ (=ממלכות ַלּגֹוִים ַמְׂשִּגיא

  –ָדֶר לֹא ְּבֹתהּו ַּיְתֵעםוַ  בארץ), נחלות עליב (=החשובים, ָאֶרץהָ  ַעם אֵׁשיָר  בלֵ  ֵמִסיר
 .ִּׁשּכֹורּכַ  ַוַּיְתֵעם אֹור, לֹאוְ  ֹחֶׁש ְיַמְׁשׁשּו

_______________________ 

 תמצית כמו הפוכה), 'נ'( מסורה סימון עם חד,א בפסוק זהה הקיצור ופיעמ )מ קז,( יםבתהיל]1[ 
 .באיוב הקטע כל של

 אפיקים" "מזיח פרשיםמ ויש להכות; וחכ שמסמלות אר,פ גורותח יוה לשליטיםו למלכים]2[ 
 .עצום שיטפון ומחוללים יםשנפרצ בנהרות, =סכרים

  

  

 אלוהי המשפט -איוב יג 
 המשמעותית והמפתיעה בין איוב לאברהםעל הקרבה 

 הדובר גדנ רק כווניםמ ינםא יכ אד,מ מתארכים( הוויכוח לש הראשון במחזור בעיקר) איוב מענות
 - יב פרק בסוף סיימול אפשר היה צופר גדנ רק כווןמ המענה יהה לו - ולםכ גדנ לאא האחרון,

 עמו, דברל לוה-אה סכיםה לואי לו מתגלה שהייתה הנעלמת החכמה את מוקדב העמיד צופר
 לראות, יכול מתבונן שכל פיכ הצדק, נטולת ךא הכוח בירתכ הגלויה, בריאהה חכמתב שיבה ואיוב
 .ה-ההוי שםב - ה' מיד והכל

 ביכולכ שלו, הרטורית השאיפה ועל גילה,ש החכמה על צופרב איוב צליףמ עוד גי רקפ בתחילת
  -איוב לטובת

 עונה ואיוב( ו-ה יא,"... )חכמה  ַתֲעֻלמֹות  לך ויגד עמך; פתיוש ויפתח ר,ַדּבֵ  לוה-א יתן מי ואולם"
 !"לחכמה לכם ותהי, חרישוןת החרש יתן מי( - "ה יג,) לו

 והוא בלדד, של המשפט עיוןר אל ובמיוחד חד,י הֵרעים לושתש אל יובא וזרח פרקה בהמשך
  -הצדק שפטמ את בעצמו לערוך מבקש

( - יט-יח יג,"... )עמדי יריב הוא ימ אצדק; אני יכ עתייד - משפט ערכתי נא הנה"
 לוהים,-הא ביןל בינו החוצץ 'שטן'ב איוב שח שוב אםה יוב?א עם" יריב"ש" הוא" זה" מי, "ואולם
 ]1?[שלו הצדק ולבין

 איוב של המעבר - שלישיתה בפעם - תרחשמ ואליפז, לדדב מול כוחלווי זאתה חזרהה בתוך
 אך - ַיֵחלאֲ  (לו)]2[ לא ִיְקְטֵלני הן" העזהה ובשיא לוה,-הא לע לדיבור ועליהם, הֵרעים אל מדיבור

 טעם ואין עולם,ב משפט מנהל ואה רק יכ ליו,א שירותי יובא פונה,( טו יג," )אוכיח פניו אל דרכי
 ושני,( בהםש הבכיר בתור דין', בית כ'אב) אליפז - אדם בני של שפטימ-כמו הרכבמ צדק לתבוע

 רק למשפט כוחו בכל תייצבי איוב - הדין הכרעתב וגם עולם,ה בהשקפת םג ליו,א המצטרפים ֵרעיו
 לא,מ בביטחון באמת, ליוןע שופט ואה שרק,( כה, יח בראשית" )הארץ כל"  שופט לפני

 .(טז יג,"... )ישועהל לי הוא גם" בצדקתו יכיר אכן" הוא"ש

  -לאברהם איוב בין ומפתיעה משמעותית קרבה( המענות פרקי בתוך גם) מוצאים אנו כאן
 שלושת עם( טז יח, בראשית" )סֹדם פני על"  להשקיף הלך כאשר ה' לפני והתווכח עמד אברהם

  -אליו שבאו 'האנשים'



 ביתו אתו בניו תא יצוה שרא למען" בו בחר אשר ה' לפנימ ישירות וצדקה שפטמ תבע אברהם
 ( -טי יח, בראשית" )ומשפט צדקה לעשות 'ה דרך ושמרו אחריו,

 תשובהה תתברר( מב) באיוב המסגרת יפורס בסוף - לאיוב נהע לא( זה בשלב) אך לאברהם, ענה ה'
 .(המאוחר את קדיםנ לא אבל) לאברהם איוב יןב הקריטי ההבדל על

  –ָלּה ַוָּתֶבן ָאְזִני ְמָעהׁשָ  ֵעיִני, ֲאָתהָר  ֹּכל ֶהן
  –ִמֶּכם ָאֹנִכי ֵפלנֹ  לֹא ָאִני, ַגם ָיַדְעִּתי ְּכַדְעְּתֶכם

 .ְחָּפץֶא  ל,-ֵא  ֶאל[ צדקתי] ְוהֹוֵכחַ  ֲאַדֵּבר, יּדַ -ׁשַ  לֶא  ֲאִני אּוָלם

  –ֻּכְּלֶכם[ מחלתי לנוכח] ֱאִלל ְפֵאירֹ [, ָעַלי] ָׁשֶקר ֹטְפֵלי ַאֶּתם ְואּוָלם
 .ְלָחְכָמה ָלֶכם ְתִהיּו ַּתֲחִריׁשּון, ֲחֵרׁשהַ  ִיֵּתן ִמי

  –ַהְקִׁשיבּו ְׂשָפַתי(מ תוכחהו ריב דברי=) ְוִרבֹות ַכְחִּתי,תֹו ָנא ִׁשְמעּו
 [?וָעַלי בעולם, הגתוהנ על] ְרִמָּיה ְּתַדְּברּו לֹווְ  ַעְוָלה? ְּתַדְּברּו ל-ַהְלֵא 

 [?שקר בטענות] ְּתִריבּון ל-ָלֵא  ִאם[? ַלָשְוא] ִּתָּׂשאּון ֲהָפָניו
 ?בֹו ְּתָהֵתּלּו( בי=) ֶּבֱאנֹוׁש ֵתלְּכהָ  ִאם ֶאְתֶכם? ַיְחֹקר ִּכי[ לכם] ֲהטֹוב
 [ –בי פגעתם לא אילוכ]  ִּתָּׂשאּון ָּפִנים ֵּסֶתרּבַ  ִאם(, דבריכם על] ֶאְתֶכם יֹוִכיחַ  הֹוֵכחַ 
 !ֵליֶכםעֲ  ִיֹּפל ּוַפְחּדֹו ם,ֶאְתכֶ  ְּתַבֵעת( רוממותו=) ְׂשֵאתֹו ֲהלֹא

 (.דבריכם גיבובי=) ַּגֵּביֶכם ֹחֶמר( לעֵרמות=) יְלַגּבֵ  ֵאֶפר, ִמְׁשֵלי[ל יהיו]3[ ]ִזְכֹרֵניֶכם

 [ –ל-הא מִיסּוֵרי] ָמה ַליעָ  ְוַיֲעֹבר ָאִני, ֲאַדְּבָרהוַ  ִמֶּמִּני ַהֲחִריׁשּו
 [ –לפניו צדקתי לטעון] ַכִּפיּבְ  ָאִׂשים ְוַנְפִׁשי ִׁשָּני,בְ  ְבָׂשִרי ָּׂשאֶא  ָמה ַעל
  –אֹוִכיחַ  יוָּפנָ  ֶאל[ הצודקות] ְּדָרַכי ַא  ֲאַיֵחל, (לֹו)( לּוא=) לא ִיְקְטֵלִני( אם גם=) ֵהן
 .ָיבֹוא ָחֵנף ָפָניולְ  לֹא ִּכי(, אמת בריד יקבל=) ִליׁשּוָעה ִלי הּוא ַּגם

  –ְּבָאְזֵניֶכם( ְדָבִרי=) ַאֲחָוִתיוְ  ִמָּלִתי, ָׁשמֹועַ  ִׁשְמעּו
  –ֶאְצָּדק ֲאִני ִּכי ָיַדְעִּתי – ִמְׁשָּפט ַרְכִּתיעָ  ָנא ִהֵּנה

 ?ָועְוֶאגְ  ַאֲחִריׁש( דבריו בשמיעת=) ַעָּתה יּכִ  ִעָּמִדי, ָיִריב[ אשר הַקֵטגור] הּוא ִמי

 :[ל-לא ישירות נועזת, ובפנייה]
  –ֶאָּסֵתר לֹא ִמָּפֶני זָא  – ָּמִדיעִ  ַּתַעׂש לַא  ְׁשַּתִים ַא

  –ְּתַבֲעַתִּני לַא  ְוֵאָמְת  ַהְרַחק, ֵמָעַלי[ אותי הְמַיֶסֶרת] ַּכְּפ
  –ִׁשיֵבִניַוהֲ [ לפניך] ֲאַדֵּבר אֹו]4[ – ֶאֱעֶנה ְוָאֹנִכי[ ֵאַלי] ּוְקָרא
 !ֹהִדיֵעִני ָּטאִתיְוחַ  ִּפְׁשִעי אֹות?ְוַחּטָ  ֹנֹותֲעו ִלי ַּכָּמה

 ?לָ  ְלאֹוֵיב ְוַתְחְׁשֵבִני ְסִּתיר?ַת  ָפֶני ָלָּמה
 ?ִּתְרֹּדף ָיֵבׁש ׁשַק  ְוֶאת(? בכוח ַתֶּכה=) ַּתֲערֹוץ ִנָּדף ֶהָעֶלה

 ?!ְנעּוָרי ֹנֹותֲעו ְותֹוִריֵׁשִני,( מחלה=) ְמֹררֹות ָעַלי ִתְכֹּתב ִּכי
 ,(ְצָעַדי=) ָאְרחֹוָתי לּכָ  ְוִתְׁשמֹור,( הֵאֶפר בתוך=) ַרְגַלי ַּבַּסד ְוָתֵׂשם

 (?!תעקוב=) ִּתְתַחֶּקה( צעד כל על=) ַרְגַלי ָׁשְרֵׁשי ַעל

 
 .כדעתו של רבי יהושע בגמרא, בבא בתרא טז ע"א [1]
רגילים לפרש את הכתיב בשלילה "לא איחל", כי אין באמת תקוה, ורק הקרי "לו איחל" פותח  [2]

מיטל לנוכח השואה, עולם בנוי, וחרב כדברי הרב ע -פתח לאמונה גם במצבים הקשים ביותר 
במקומות אחדים "לא" במובן של 'לּוא', 'הלוואי  ; ואולם אבי מורי ז"ל פירש124-122ובנוי, עמ' 

 .איחל', וכך הכתיב והקרי נפגשים באמונה
 !כנגד דברי אליפז: "זכר נא מי הוא נקי אבד" (ד, ז) [3]
 !וכך יקרה בסוף הספר [4]

  

  

 ?האם יש תקווה לאדם -איוב יד 
למחלתו אבל אולי בשלב זה אין תרופה  –נתאר לעצמנו אדם הסובל ממחלה ממארת וקיצו ידוע 

 ?בעוד דור או שניים תהיה



 א), (יד, ֹרֶגז" ְׂשַבעּו ימים ְקַצר אשה, לּודיְ  "אדם אדםה אפסות לא שלישיתה פעםב יובא וזרח כאן
 פגומים נחשבים מרום מלאכי פילוא לפיו הדממה, ןמ הקול םע ליפזא תיארש חיזיוןה מול

 תיב לשוכני חומרו קל – יט)-חי ד,( סודם..."י בעפר אשר ֹחֶמר בתי כֵנישֹ  "אף לפניו, וחוטאים
 מי לכ – קיומו ומשמעות אדםה חיי מעצם בסיסה נשמט בזהש טוען,ו וזרח יובא אך – חומר

 הפרקים שלושת יןב חזקה הקבלה יראה יד, פרקב ויחתום י, רקפ את אחריוו ,ז רקפ תא שיקרא
 .הראשון במחזור יוב,א מענות את החותמים

 בלשון כתובים ,ל-הא ולמ תמיד החוטאו פגוםה אדםה פסותא תא מתאריםה ה,האל הפרקים כל
 הקול באמצעותו – לעולם? דברך יאה האדם אפסות האומנם – יובא לש שירהי שאלהו נייהפ של
 של צעד כל חריא ל-הא יעקוב ולמה מדוע – כך הז ואם ליי?א דברך הוז האומנם – דממהה מן

 ?מנוחה ולמצוא בשקט, מותל לו לתת אל מדוע ה)?כ (יג, יבש"? ו"קש ִנָדף", "עלה

 למות יובא של הידועה בבקשה אל מקופל הואו הזה, חותםה פרקב סעירמ ידושח שי ואולם,
 לרגע צהצ פתאום – ויפה ושלםמ ֹּכה בעולם חוטאכ קיומו עצםב ִמטָרד'' להוותמ לחדולו בשקט,
 .ופר)צ בפי וגם ב,איו בפי גם גשנופ (שכבר ביטוי באותוו אחרת, תקווה

 עד ַתסתיֵרני צִּפֵנני,ַת  ִּבשאֹול יתן מי חד?...א ל]-[א לא – אשמה)מֵ  =זכאי( טמאמ הורט תןי מי"
,ַא  שּוב  בעומק האם – יד)-יג ד... (יד, שוב]?[ ֲהִיחֶיה..." – ברג ימות אם – ותזכרני קחֹ  יל שיתָת  ֶּפ

 ?מחדש לחיות תקווה בויהח איוב של הייאוש

 אולי זמני(?) היותל יכול שאולי נים',פ כ'הסתר במחלתוו ניוב מותב צבומ תא יובא מגדיר לפתע,
 מחדש ולחיות ולקום מורדם, או נּוטחָ  להיות יוכל םש המתים, עולםב פּוןצָ  סתורמ קוםמ קר צריך
 ב'הארת שוב לחיות יזכה וליא ואז לעולמו, אורה כשישוב חלוף,י הפנים' הסתרכש' חר,א בזמן
 ?'פנים

 אולי אבל מחלתול תרופה אין זה שלבב – דועי וקיצו מארתמ מחלהמ סובלה דםא עצמנול נתאר
 שנה, מאהל או לחמישים חולה אדם קפאתה על לחלום ופרךמ האם היה?ת נייםש וא ורד בעוד

 ?יעילה תרופה שתוכח חריא לחיים אותו ולהפשיר

 מוחלט רובש סיבה,ה דיוקב וזו צאצאיו, היא הזה עולםב האדם חיי המשךל הטבעית החלופה
 של הבנים אבל צאצאיהם, בטיפוחו בגידול עצום מאמץב חייהם מיי ובר וסקיםע אדםה מבני
  –אחרים לצאצאים יכויס רואה הוא ןואי מתו, איוב

 אותי, שיחליף זה כלומר, ד)י (י"ד, חליפתי" בוא דע ֲאַיֵחל צבא)כ הקצובים =חיי( ָבאיצְ  מיי כל"
 לעץ יש "כי – העץ שלמ מדהים, שלמ ודע אב כאן. פועלי ואת יי,ח את כאן וימשיך אותי, יירש

 .ט)-ז ד,(י" יחליף..." ועוד ֵרתִיּכָ  אם תקוה,

 'הדורות' של מתיםה התאים מן בנוי קשהה הגזע יכ אבותיו', קברות' תא ליוע ושאנ העץ
 עץה "כימי – בתוכוש ים,הרכ החיים ינורותצ על ושומרים קוף,ז אותו חזיקיםמ אשר הקודמים,

 ִיָשי, ִמֶגַזע ֹחֶטר "וָיָצא – יצמחו ישוב הוא העץ, ָּכֵרתיִ  אם םג אבל – ב)כ "ה,ס ישעיהו( מי"ע ימי
 ענף ושום ואיננו, ימות – מתו שבניו זה בפרט – אדם אילוו א), "א,י ישעיהו( פֶרה"יִ  שרשיוִמ  וֵנֶצר
 (עדיין) החבויה אחרונה,ה התקוה אבדןב זהה ענההמ סתייםמ ולכן ממנו, עוד צמחי לא וחי צעיר
 .יט) (י"ד, מנומ שיצמחו חדשים ייםלח איוב, בלב

 !"ֶהֱאַבדָת  אנוש וִתקַות"
  –ָעׁש ֲאָכלֹו דְּכֶבגֶ  ִיְבֶלה, ָרָקבּכְ  (=האדם) ְוהּוא]1[ 

  –ֹרֶגז ְׂשַבעּו ָיִמים ְקַצר ָּׁשה,ִא  ְילּוד ָאָדם
 .ַיֲעמֹוד ְולֹא ֵּצלּכַ  ְבַרחַוּיִ  ַוִּיָּמל, ָיָצא ְּכִציץ

?עֵ  ָּפַקְחָּת  הזֶ  עלוב] יצור[ ַעל ַאף  ?ִעָּמ ִמְׁשָּפטבְ  ָתִביא ְוֹאִתי יֶנ

ֹ  – ֵמאשמה) =זכאי( ִמָּטֵמא הֹורטָ  ִיֵּתן ִמי  ?ֶאָחד ל]-[א אל
 ,ִאָּת ָדָׁשיוחֳ  ִמְסַּפר אדם], של[ ָיָמיו =קצובים)( ֲחרּוִצים ִאם

  –ֲעֹבריַ  ְולֹא (=ָקַבעָת) ָעִׂשיָת  ֻחָּקו
 !יֹומֹו ָׂשִכירּכְ  ִיְרֶצה ַעד ֶיְחָּדל,וְ  ֵמָעָליו ְׁשֵעה

  –ִּתְקָוה ָלֵעץ ֵיׁש ִּכי
  –ֶתְחָּדל לֹא ְוֹיַנְקּתֹו [ויצמח], ַיֲחִליף ְועֹוד ִיָּכֵרת, ִאם



  –ִּגְזעֹו ָימּות ּוֶבָעָפר ָׁשְרׁשֹו, ָּבָאֶרץ ַיְזִקין ִאם
 .צעיר) (=ֶנַטע ָנַטע ְּכמֹו (=ענף) ָקִציר ְוָעָׂשה [מחדש], ַיְפִרחַ  ַמִים ֵמֵריחַ 

  –ּיֹוְוַא  ָאָדם ַוִּיְגַוע ֶּיֱחָלׁש,וַ  ָימּות ְוֶגֶבר
  –ְוָיֵבׁש ֶיֱחַרב ְוָנָהר ם,יָ  ִמִּני ִיםמַ  ָאְזלּו [כמו]
  –ָיקּום ְולֹא ָׁשַכב ְוִאיׁש

ֹ  ָׁשַמִים ִּבְלִּתי ַעד ֹ  [בשבילו], ָיִקיצּו אל  .שלֹו) (=ַּבֵשנה ְּׁשָנָתםִמ  ֵיֹערּו אְול

 ,ַאֶּפ ן][ֲחרֹו ׁשּוב ַעד ְסִּתיֵרִניַּת  (=) ְצִּפֵנִניַּת  ִּבְׁשאֹול ןִיֵּת  ִמי
  –טובה)ל (=ִתפקֵדני ְוִתְזְּכֵרִני קחֹ  ִלי ָּתִׁשית

 ?[שוב] ִיְחֶיההֲ  ֶּגֶבר, ָימּות ִאם
 .(=ֶצֱאָצִאי) ֲחִליָפִתי ֹואּב ַעד לֲאַיחֵ  יי)(=ח ְצָבִאי ְיֵמי ָּכל

  –ִתְכֹסף ָיֶדי ְלַמֲעֵׂשה – ֶאֱעֶנּךָ  ָאֹנִכיוְ  ִּתְקָרא [ואז]
 !ַחָּטאִתי ַעל ִתְׁשֹמר לֹא – ִּתְסּפֹור? ָעַדיצְ  ַעָּתה ִּכי

 .ִניֲעֹו ַעל יט)ט תדביק (=ולא ִּתְטֹּפלוַ  ִּפְׁשִעי, ְצרֹורּבִ  ָחֻתם [לא]]2[ 

  –אדמה] ברעש[ ִמְּמֹקמֹו ֶיְעַּתק צּורוְ  (=ִיתַּבֶלה), ּבֹוליִ  נֹוֵפל רהַ  ו][כמ ְואּוָלם
 ,ָאֶרץ ַפרעֲ  (=שטפונות) ְסִפיֶחיהָ  ְׁשֹטףִּת  ממושך], בתהליך[ ַמִים ֲחקּוׁשָ  ֲאָבִנים,
  –ֶהֱאַבְדָּת  ֱאנֹוׁש ְוִתְקַות

 ;ַוְּתַׁשְּלֵחהּו [במותו] ָניופָ  ַׁשֶּנהְמ  [לאבדון], ַוַּיהֲ  ָלֶנַצח ליו)ע (=ִתגַּבר ִּתְתְקֵפהּו
 ;ָלמֹו ִביןיָ  ְולֹא ֵיָחלשּו), (=ואם ְוִיְצֲערּו – ֵיָדע לֹאוְ  ָבָניו =יתחזקו)( ְכְּבדּויִ  [אם]

 .ֶּתֱאָבל ָליועָ  ְוַנְפׁשֹו במותו], גם[ ִיְכָאב ָליועָ  ְּבָׂשרֹו ַא

__________________ 

 .י"ד שבפרק להמשך, אמתב שייך (כח) י"ג בפרק האחרון הפסוק]1[ 
 ."חטאתי על תשמר לא" – הקודם הפסוקמ נמשך 'לא' – בתקבולת שלמהה כאן יש]2[ 

  

 ?רשע וטוב לו -איוב טו 
 ?איך ייתכן, שאיוב חי חיים טובים כל כך, עד שהחל לרצות את עונשו על חטאיו וחטאי בניו

 דח והיגיון גש,ר לש שיאים - ותרי עצובו - יותר פשוט להיות ופךה הכל הוויכוח, לש השני במחזור
 – נגמר זה כל בלו.ס עם להתמודד עליו איךו סובל, ואה ולמה סובל,ה צדיקב ניםד אל ברכ כסכין.
 ִפי "ַיְרִׁשיֲע - ו) (טו, צדיקים לש שפה לא זו יוב!א כמו דברמ לא דיקצ שום – כריעה ברכ אליפז

 ."ָב ֲענּויַ  ּוְׂשָפֶתי ָאִני, ְולֹא

 טוב באמת אםה לו', וטוב 'רשע של שאלהה אלא לו' רעו 'צדיק לש שאלהה ודע שאלתנ אל מעתה
 לרצות החלש עד כך, כל טובים חיים יח שאיוב ייתכן, יךא אחרות: ליםובמי דעת?ל פשרא יךא לו?
 ?בניו חטאיו חטאיו על עונשו את

 חשובל בו טעוש נראהכ טעות.ב יהה יובא על שחשבו מה כל כנראה, – אחר כיוון עתכ מוביל אליפז
-ו בנים 7 עם יפה משפחה עין:ל שנראה כפי לו, עניקה ל-שהא השפעו טובה לכ זכותב דיקצ שהוא

 צמדי 500-ש תבואה שדותב גם למסחר, הגמלים שיירותב גם מקנה,ב גם גילר לתיב ושרע נות;ב 3
 אותם, פעיליםמ טח)ש (=רכבי אתונות רוכבי ועליםפ 500-ו בהם, ורשיםח (=טרקטורים) בקר

 .אליו) נחשפנו (שטרם המכובד בתפקידוו בחכמתו מפורסםו וידוע דול,ג איוב והאיש

 לפני חתמת באמת, קורה מה הבינו ולא ב,ל שמו שלא דע הטובים עיור תא טעהה הז כלש הייתכן,
 (כל וםי לכ םושותי אוכלים הם איך לדיו,י של החיים ורחא בגלל דואגו לחוץ יובא איך השטח?
 הם האם אבל שני,ל אחד יפה דואגים םה נכון, מאמץ?ו עבודה וםש ליב אגה,ד וםש ליב היום?)

 ּוֵבְרכּו ַניבָ  ָחְטאּו "אּוַלי השאלה את ציבה עצמו איוב לואה וערכים? וסרמ לש בולותג לע שומרים
 .ה) (א, ְלָבָבם"?ּבִ  ִהים-אֱ 

 טוב באמת לא אז שיבוא, העונש מן וירא חושש וחרד, גדוא ובתוכו וחוגג, מצליח נראה רשע אם
 אין לכן, הדרך; בסוף שיגיעו המכות מפני תמידי בפחד חי הזמן, כל ומתייסר נענש הוא כי לו,



 הּוא ָרָׁשע ְיֵמי "ָּכל כג).-כ (טו, לרשעים להם, טוב באמת לא כי בעולם, הצדק על שאלה באמת
 ."...   ֹחֶׁש יֹום ְּבָידֹו ָנכֹון ִּכי ָיַדע ְזָניו...ְּבָא  ְּפָחִדים קֹול ִמְתחֹוֵלל...

 האדם על גילהש מה כל לו מאשר ושכמ הדממה, ןמ הקול תא שומעו ליפזא וזרח זהה במצב
 "ָמה - יז)-יד טו,( ונאלח" "נתעב גם הוא ומר',ח 'בית רק אל הוא דםא פרט:ב יובא עלו בכלל,
ֹ  ֹדָׁשוִּבְק  ןהֵ  ִיְזֶּכה...? ִּכי ֱאנֹוׁש  ָחִזיִתי ְוֶזה ַעְוָלה!... ַכַּמִים ֶתהׁשֹ  ִאיׁש ְוֶנֱאָלח ְתָעבנִ  ִּכי ףַא  …ֲאִמיןיַ  אל

 ."  ַוֲאַסֵּפָרה

 :ּיֹאַמרוַ  ַהֵּתיָמִני ֱאִליַפז ַוַּיַען

 ;ִּבְטנֹו ִדיםָק  [רוח] ִויַמֵּלא ּוַח,ר (=ִדבֵרי) ַעתדַ  ַיֲעֶנה ֶהָחָכם
ֹ  ְּבָדָבר (=תוֵכחה) הֹוֵכחַ   .ָּבם ֹוִעילי לֹא ּוִמִּלים רך),ע (חסר ְסּכֹוןיִ  אל

 !ל-ֵא  ִלְפֵני גרועה) פילה(=ת ִׂשיָחה ִתְגַרעוְ  ִיְרָאה, ֵפרָּת  ַאָּתה ַאף
, את][ ְנֲעֹו (=ַירגיל) ַאֵּלףיְ  ִּכי   –(=ַרָמאים) ֲערּוִמים ְלׁשֹון ְבַחרְוִת  ִפי

 .ָב ַיֲענּו ּוְׂשָפֶתי ִני,ָא  ְולֹא ִפי ַיְרִׁשיֲע
 ]1?[(=נוַצרָת) חֹוָלְלָּת  ָבעֹותגְ  ְוִלְפֵני ָּוֵלד?ִּת  ָאָדם ֲהִראיׁשֹון

 ?ָחְכָמה ֵאֶלי רק) =וִתתרוֵקן( ְוִתְגַרע כמוני]?[ ִּתְׁשָמע ֱאלֹוּהַ  ַהְבסֹוד
 ?הּוא ִעָּמנּו לֹאוְ  ָּתִבין ֵנָדע? לֹאוְ  ָּיַדְעָּת  ַמה
 .ִמיםיָ  ֵמָאִבי ַּכִּביר ,ָּבנּו ָיִׁשיׁש ַּגם ָׂשב ַּגם

 ?ִעָּמ (=בנחת) ָלַאט ָברְודָ  לך]? שאמרנו[ ל-ֵא  ְנחּומֹותַּת  ִמְּמ ַהְמַעט
? ָּקֲחּיִ  (=לאן) ַמה  ?יֶניעֵ  (=ירמזון) ִּיְרְזמּון ַמהּו ִלֶּב

, ְוֹהֵצאָת ִמִּפי ִמִּלין [חצופות] ל-ִּכי ָתִׁשיב ֶאל ֵא   !?רּוֶח

 :[ההדממ מן הקול עם חיזיוןה אל וחוזר]
 !?ִאָּׁשה ְילּוד ִיְצַּדק ִכיוְ  ִיְזֶּכה?! יּכִ  ֱאנֹוׁש ָמה
ֹ  ִּבְקֹדָׁשו ֵהן   –ְבֵעיָניו ַזּכּו לֹא ָׁשַמִיםוְ  ַיֲאִמין, אל
 !ַעְוָלה ַכַּמִים ֹׁשֶתה יׁשִא  ְוֶנֱאָלח ְתָעבנִ  ִּכי ַאף

 .ֲאַסֵּפָרהוַ  ָחִזיִתי ֶזהוְ  ִלי, ְׁשַמע ך)ל (=אומר ֲאַחְו
  –ֵמֲאבֹוָתם קיבלו]ש [מה (=הסתירו) ֲחדּוכִ  ְולֹא ִּגידּו,יַ  ֲחָכִמים ֲאֶׁשר
  –ְּבתֹוָכם רזָ  ָעַבר ְולֹא ָאֶרץ,הָ  [חכמת] ְּתָנהנִ  ְלַבָּדם ָלֶהם

 !ֶלָעִריץ ִנְצְּפנּו צפוי) דועי (=קץ ָׁשִנים ִמְסַּפרּו (=רועד), ְתחֹוֵללִמ  הּוא ָׁשעָר  ֵמייְ  ָּכל

 !ְיבֹוֶאּנּו ֵדדׁשֹו ַּבָּׁשלֹום, ָאְזָניו,ּבְ  ְּפָחִדים קֹול
,חֹ  ִמִּני חזור)ל (שאפשר ּובׁש ַיֲאִמין לֹא  !ֶרבחָ  ֱאֵלי הּוא ְוָצפּוי ֶׁש

 !ֹחֶׁש ֹוםי ְּבָידֹו ָנכֹון ִּכי ַדעיָ  אוכל), =לבקש( ַאֵּיה ַלֶּלֶחם הּוא ֵדדנֹ  [בסופו]
  –קרב)ל (=מוכן ַלִּכידֹור ִתידעָ  ְּכֶמֶל ְתְקֵפהּוִּת  אשר][ ּוְמצּוָקה ַצר ְיַבֲעֻתהּו

  –ִיְתַּגָּבר יּדַ -ׁשַ  ְוֶאל ],בו [להילחם דֹויָ  ל-ֵא  לֶא  ָנָטה ִּכי

 ;ָמִגָּניו ִשריון) (=ָלבּוש ֵּביּגַ  ַּבֲעִבי ְמכּוֶסה],[ ְּבַצָּואר וֵאָלי ָירּוץ
 ;(=כרס) ֶסלכָ  ֲעֵלי ִּפיָמה ַּיַעׂשוַ  ),הצלחתו (=בשומן ְּבֶחְלּבֹו ָניופָ  ִכָּסה ִּכי

 ,ָלמֹו ְׁשבּויֵ  לֹא ָּבִּתים בודדות),מ (=טירות ְכָחדֹותנִ  ָעִרים ַוִּיְׁשּכֹון
  –=לחורבות)( ְלַגִּלים ִהְתַעְּתדּו ֲאֶׁשר

 :[החכמים כדברי וסופו,]
 ;פרי) עם =ענף( ְנָלםִמ  ָלָאֶרץ ִיֶּטה ְולֹא ֹו,ֵחיל מעמד) =יחזיק( ָיקּום לֹאוְ  ֶיְעַׁשר לֹא
,חֹ  ִמִּני סּוריָ  לֹא לו]ש החיים [עץ  ,ְלָהֶבתׁשַ  ְּתַיֵּבׁש ֹיַנְקּתֹו ֶׁש

 !ל]-א [של ִּפיו חַ ְּברּו (=וֵיָעֵקר) ְוָיסּור

 ;ְתמּוָרתֹו ִּתְהֶיה ָׁשְוא יּכִ  ָשְוא), =בִתקַות( ִנְתָעה ַּבָּׁשו ַיֲאֵמן ַאל
 ;ַרֲעָנָנה לֹא ִכָּפתֹווְ  צמיחתו), =ִתתַיֵּבש( ִּתָּמֵלא זמנו) (=לפני יֹומֹו ְּבלֹא

 ;פרי] חנטת [לפני ִנָּצתֹו ַּזִיתּכַ  ְוַיְׁשֵל ִּבְסרֹו, ַּכֶּגֶפן =ַיּפיל)( ַיְחֹמס
 ;יושר) בלי (=עושר דֹׁשחַ  ָאֳהֵלי ָאְכָלה ֵאׁשוְ  (=שממה), ְלמּודּגַ  ָחֵנף =חבורת)( ַדתעֲ  ִּכי

ד (=ֶשֶקר) ָעָמל ָהֹרה  .ִמְרָמה ִכיןָּת  רשעים] [של ִבְטָנםּו (=ֶרַשע), ֶוןָא  ְוָי

________________________ 



 כחכמת איוב חכמת אםה – כה) ,ח' (משלי וללתי"ח גבעות ...לפני" חכמה:ה נאוםב נאמר]1[ 
 ?הראשון כאדם הבריאה,

  

  

 שנאה ותפילה ַזָּכה -איוב טז 
ל לידי -עם המשדרים לאיוב שנאה, כאילו הסגיר אותו האבמקום פנייה ישירה, ואל מול קירות הז

 השטן, אנו שומעים זעקת תפילה מדהימה. ויש עוד הפתעה

 הסתיימו הראשון מחזורב אחרת. בנקודה חדא כל אוד,מ זעזעיםמ שניה מחזורב יובא מענות
 אמת מתוך בצדקתו, עצמי ביטחון של בעוצמה לוה,-א אל שירהי בפנייה יובא מענות שלושת

 "ְוְתְקַות – יט) יד,( העמוק הייאוש אל יובא חזר שלישיה המענה סוףב ולםא וחלטים;מ ויושר
 ."ֶהֱאַבְדָּת  ֱאנֹוׁש

 איוב לו', וטוב רשע' אל לו' ורע 'צדיקמ הדיון וקדמ את עבירה אליפזש אחריו ייאוש,ה אחרי
 חצאיב שירהי (פנייה לרגע נסהמ אמנם הוא ישירה. בפנייה לוה-אל שוב פנותל מאוד מתקשה

 מיד ךא ָהָיה", ְלֵעד ַוִּתְקְמֵטִני, – לי) היהש (=מה ֲעָדִתי ָּכל "ֲהִׁשּמֹוָת  – )ד-ג ז,י ;ח-ז ז,ט פסוקים;
 את מבינים אולי היינו ניסה אילולא – ע-ז-ע-ז-מ כושלה הניסיון צםע סתר;נ לשוןל חוזרו נופל,

 אי נופל,ו הראשון במחזורש שיאיםל התרומםל מנסה איוב את רואים שאנוכ אבל התקווה, אובדן
 .ישיר דיבור של יכולתה את מאבד איוב – להכיל אפשר

 ידיל ל-הא אותו הסגיר אילוכ שנאה, לאיוב משדריםה הזעם ירותק ולמ אלו שירה,י נייהפ במקום
 תפילה עקתז ומעיםש אנו ֲעִויל", לֶא  ל-ֵא  ַיְסִּגיֵרִני ִּיְׂשְטֵמִני...וַ  ָטַרף "ַאּפֹו – יא)-ט ז,(ט השטן

ֹ  "ַעל – יט)-זי טז,( מדהימה  ִהֵּנה ַעָּתה ַּגם ִמי...דָ  ְּתַכִּסי ַאל ֶאֶרץ ָּכה...זַ  ּוְתִפָּלִתי ַכָּפי,ּבְ  ָמסחָ  אל
 רק ואם צדקתו, את יודע בשמים ל-שהא בטוח ואה באמת כי – ְּמֹרִמים"ּבַ  ָׂשֲהִדיוְ  ִדי,עֵ  ַבָּׁשַמִים

 בפרשנות לחלוטין יובא כופר םג ואשת,נ פילהת דיכ ותוך – אמתה תתגלה השטני, החיץ את יסיר
 ְיַפְצְּפֵצִני,וַ  ְּבָעְרִּפי ְוָאַחז ַוְיַפְרְּפֵרִני, ִייִתיהָ  "ָׁשֵלו וכאיל הצלחתו,ו לוותוש ימיב חרדותיול אליפז

 .יב) ז,(ט ְלַמָּטָרה" לֹו ַוְיִקיֵמִני

 מקוםב לטובתו עידוי הֵרעיםש מות,י טרםב הר,מ יתגלה שהצדק מתחנן איוב – הפתעה ועוד
 גם אותו יגאל עצמוב לוה-והא ליוע יעידו בשמיםו בו, מכיםה השטן?!)( אויבה שלוחיל להצטרף
 .נפשו את פוצעותש הֵרעים, מהאשמות גםו עליו, הביאש הגוף מייסורי

 :ַוּיֹאַמר ִאּיֹוב ַוַּיַען

 !ֻּכְּלֶכם (=שקר) ָעָמל ַנֲחֵמיְמ  ַרּבֹות, ְכֵאֶּלה ָׁשַמְעִּתי
 ?הבל] [דברי ַתֲעֶנה ִּכי אליפז][ ַּיְמִריְצ המַ  אֹו ּוַח,ר ְלִדְבֵרי ֲהֵקץ

 ;ַנְפִׁשי ַּתַחת ְפְׁשֶכםנַ  ֵיׁש במצבי=) (הייתם  לּו ַדֵּבָרה,אֲ  ָּכֶכם ֹנִכיָא  ַּגם
 ;רֹאִׁשי ֹוְּבמ ֲעֵליֶכם ָאִניָעהוְ  ְּבִמִּלים, ֵליֶכםעֲ  (=ֶאשַתֵּפך) ַאְחִּביָרה

  –[כביכול] (=יציל) ַיְחֹׂש ָפַתיְׂש  ְוִניד י,פִ  ְּבמֹו חיזוק] [דברי ֲאַאִּמְצֶכם
ֹ  ֲאַדְּבָרה םִא  אני] [אבל  ,ֵאִביּכְ  (=ִיָמַנע) ֵיָחֵׂש אל

 !?ַיהֲ  (=ממני) ִּמִּני מסבלי][ ַמה שתוק),א (=ואם ְוַאְחְּדָלה

  –וה]ל-[א ֶהְלָאִני ַעָּתה ַא
 !ֲעָדִתי ָּכל ּמֹוָת ֲהִׁש 

 ,רואים) (=כולם ָהָיה ֵעדלְ  – ַוִּתְקְמֵטִני!
  –ַיֲעֶנה ְּבָפַני ּוש),הָּכח (=גופי ֲחִׁשיכַ  ִּבי ַוָּיָקם

 [!?=השטן וב המכה האויב אל חוזר]
 ,ִׁשָּניוּבְ  ָעַלי ָחַרק ִּיְׂשְטֵמִני,וַ  ָטַרף [ב]ַאּפֹו

  –שנאה][ב ִלי יָניועֵ  ִיְלֹטׁש (=אויבי) ָצִרי
 ,יְלָחיָ  ִהּכּו ְּבֶחְרָּפה הֵרעים],[ ְּבִפיֶהם ַליעָ  ָּפֲערּו [ואז]
 ;בהאשמות) (=יתנפלו ַמָּלאּוןִיְת  ָעַלי ַיַחד

 .=יפילני)( ִיְרֵטִני ְרָׁשִעים ְיֵדי ַעלוְ  שטן?!), =רשע,( ֲעִויל ֶאל ל-ֵא  ַיְסִּגיֵרִני



 ,אותי) (=ּפֹוֵרר ַוְיַפְרְּפֵרִני  – כן] לפני[ ָהִייִתי ָׁשֵלו
  –[להתעללות] ַמָּטָרהלְ  לֹו ַוְיִקיֵמִני ותי),א (=שבר ְצְּפֵצִניַוְיפַ  ָעְרִּפיּבְ  ְוָאַחז
 ,הרבים) =שליחיו( ַרָּביו ָעַלי ָיֹסּבּו

  –ֵקיבתי) (=מיֵצי ְמֵרָרִתי ָאֶרץלָ  ִיְׁשֹּפ ְחֹמל,יַ  ְולֹא יֹוַתיִּכלְ  =ְיַבַקע)( ְיַפַּלח
 .ְּכִגּבֹור ָעַלי ץָירֻ  ָפֶרץ, ֵניּפְ  ַעל ֶפֶרץ( בי חתוךִיְפְרֵצִני(=יַ 

 ;=כבודי)( ַקְרִני ֶבָעָפר (=וכיסיתי) ֹעַלְלִּתיוְ  הפצוע), =עורי( ִגְלִּדי ֵליעֲ  ַפְרִּתיָּת  ַׂשק
 ;שחור) צל(= ַצְלָמֶות ַעְפַעַּפי ַעלוְ  ֶבִכי, ִּניִמ  (=התאדמו) ְמרּוֳחַמְר  ָּפַני

  –ַזָּכה ּוְתִפָּלִתי ָּפי,ְּבכַ  ָחָמס לֹא ַעל זה] [וכל
  –ותישמע] [שתפרוץ ְלַזֲעָקִתי קֹוםמָ  ְיִהי ַאלוְ  ָדִמי, ַכִּסיְּת  ַאל ֶאֶרץ

 .ְּמֹרִמיםּבַ  ְוָׂשֲהִדי (=) ִדיעֵ  ַבָּׁשַמִים ֵּנהִה  ַעָּתה ַּגם

  –ון]תחנ של [בבכי ֵעיִני ְלָפהּדָ  לֹוּהַ -אֱ  ֶאל – לטובתי) =העידו( ֵרָעי ְמִליַצי
  –הֵרעים) (=מול ְלֵרֵעהּו ָאָדם ּוֶבן ֹוַּה,ל-אֱ  םעִ  [בריבי] ֶגֶברלְ  צדקתי] והל-א[ ְויֹוַכח

 .ֶאֱה וות)מ (=ודרך ָאׁשּוב לֹא ֹאַרחוְ  אוזל), =הזמן( ֶיֱאָתיּו רִמְסּפָ  נֹותְׁש  ִּכי

  

 רגע לפני שאמות -איוב יז 
והקבר כבר מוכן, ואם לא יתגלה הצדק בחייו, זה צריך לקרות מהר כי הזמן אוזל, המוות קרוב 

 יישאר כתם חמור על מידת הצדק בעולם

 !ִלי [מוכנים] ָבִריםְק  – =דועכים)( ִנְזָעכּו ָיַמי – ֻחָּבָלה רּוִחי
ֹ  ִאם   –[בלילה] ֵעיִני ָּתַלן [נגדי] ְבַהְּמרֹוָתםּו ִעָּמִדי, ועגים)ל (=ֵרעים ִליםֲהתֻ  אל
 ,ִעָּמ בַערבּות) חררני(=ש ָעְרֵבִני ד)י לי תן=( ָּנא ִׂשיָמה לוה]-[א
  –ַערבּות) לידי שיתן ברח לי אין =כי( ִיָּתֵקעַ  ָיִדילְ  הּוא ִמי
ֹ  ֵּכן ַעל ָּׂשֶכל,ִּמ  ָצַפְנָּת  ֵרעים]ה [של םִלּבָ  ִּכי  .שמך) (=יתרומם ְתֹרֵמם אל

  –עליו] [מלסמוך ְכֶלָנהִּת  ָניובָ  ְוֵעיֵני ֵרִעים, =יקרא)( ַיִּגיד ָלקֹות)חֲ  (=לדברי ְלֵחֶלק
  –אנשים] פי[ב ֶאְהֶיה ְלָפִנים ֹתֶפתוְ  ל)ַעִּמים, =כָמָשל( ִלְמֹׁשל אליפז][ ְוִהִּציַגִני

 .ֻּכָּלם ַּכֵּצל [אראה] =ויצורים)( ִויֻצַרי יִני,עֵ  ִמַּכַעׂש ִתְכֶהה)(=ו ַוֵּתַכּה

  –ָררִיְתעֹ  ָחֵנף (=נגד) לעַ  ְוָנִקי זֹאת, ַעל ָׁשִריםיְ  (=ישתוממו) ָיֹׁשּמּו
 !ֹאֶמץ ֹיִסיף ָיַדִים ּוְטָהר יוב],א צדקת לע [להגן ְרּכֹוּדַ  ַצִּדיק ְויֹאֵחז

 !אנָ  ּוֹבאּו ָּתֻׁשבּו  – ללכת] ֶשקמים[ ֻּכָּלם ְואּוָלם
 ?אותי] [שיבין ָכםחָ  ָבֶכם ֶאְמָצא א)ל (=ולמה ְולֹא

  –ְלָבִבי (=ירושות) ֹוָרֵׁשימ (=התנתקו), ִנְּתקּו =מחשבותי)( ִזֹּמַתי ָעְברּו, ָיַמי
? ִמְּפֵני רֹובָק  אֹור ִׂשימּו?יָ  ְליֹום ַלְיָלה   –אשליות] הכל[ ֹחֶׁש

  –ְיצּוָעי ִרַּפְדִּתי ַּבֹחֶׁש =קברי),( ֵּביִתי אֹולְׁש  ֲאַקֶּוה ִאם
  –ָלִרָּמה ַוֲאֹחִתי ִאִּמי ָאָּתה, ִביָא  ָקָראִתי ַלַּׁשַחת

 ?(=ִיְרֶאנה) ְיׁשּוֶרָּנה יִמ  ְוִתְקָוִתי ְקָוִתי,ִת  ֵאפֹו ַאֵּיהוְ 
 .(=נשכב) ָנַחת ָעָפר לעַ  ַיַחד [כולנו] םִא  ֵּתַרְדָנה, ֹאלְׁש  השקר) קוות(=ת ַּבֵּדי

 לכאבי נוספים פשנ ולייסורי לאכזבה הפכה כברש מחבריו, יובא של גדולהה ציפיהה תבררתמ הנה
 יקוםש וישר, צדיק דםא לכל םג כוונתמ ציפיהה בלא שטן?!);ה ליחיש הֵרעים גם היו (כאילו הגוף
 כדי עדו,ב ערב להיות כלומר, 'ערבות', בורוע לתת מוכן יהיהו לוהים,-א פניל דקתוצ עלו ליוע להגן

 ואם מוכן, כבר והקבר קרוב מוותה אוזל, הזמן כי הרמ לקרות ריךצ זה ות;שימ פניל ותוא לשחרר
 .בעולם הצדק מידת לע חמור כתם ישארי בחייו, דקהצ יתגלה לא

 "על נוראות סובליםה אנשים של לימינם ַזָּכה"," בתפילה עמדוי אם ומץא וסיפוי אמתב הצדיקים
 !בכפם חמס" לא

 מעצם גם איוב שנפל אחרי ודווקא מהם, התייאש והוא ממנו התייאשו הֵרעים כאשר דווקא
 לפני מצרותיו, לישועתו שלו האמיתית התקווה ועולה הצפ לוה",-א "אל ישירות לדבר יכולתו
 .ויתגלה ישוב העליון שהצדק כדי שימות,



___________________ 

 .הקודם פרקה עם ברצף לקרוא נא]1[ 

  

 המשך לא יבוא -איוב יח 
בניגוד לאליפז, החופר בסודות האדם והבריאה, בלדד, איש המחשבה הדתית הקלסית, לא 

 דות של הרשע בזמן שטוב לומתעמק בפחדים ובחר

 אשתו ימותו, ניוב כי בעולם, המשך ול יהיה אל הרשע - בלדד שמיעמ איובב פגיעהה יאש את
  -םצאצאי לו יהיו ולא ו,יתרחק חבריו תפרק,ת משפחתו תבגוד,

 !נוראה - באיוב הפגיעה! לאיוב קרהש מה בדיוק זה והרי

 .כלום וממנ יישאר ולא ידעך, ושל הנר - בשלוותו יחגוגו הרשע שיצליח ככל

 לא הקלסית, הדתית מחשבהה איש לדד,ב הבריאה,ו אדםה סודותב חופרה אליפז,ל בניגוד
 טומן שהוא למלכודות מודע ואה אם כמובן, ו;ל שטוב זמןב רשעה לש בחרדותו פחדיםב מתעמק

 וכןמ בלדד אבל אחרים; של או צמו,ע של במלכודות הסתבכותמ חרדה חוזא הוא םג אז לאחרים,
 אבד זכרו, "אחריו צאצאים ישארוי לא כי יֹאַבד כרושז אלא מני,ז באופן ו'ל וטוב רשע' שיש לקבל

 כמה בו יחיה אם גם הזמני לטוב שי ערך מהו( - יט-יז יח," )בעמו נכד ולא לו יןנ לא ארץ... מני
 ?שנים

 .(המאוחר את נקדים אל אבל) זעזוע של לשיא היא םג תגיע איוב תגובת

 :ּיֹאַמרוַ  ַהֻּׁשִחי ִּבְלַּדד ַוַּיַען

  –ְנַדֵּבר ַאַחרוְ  ָּתִבינּו ְלִמִּלין,( קצוצות שטויות=) ִקְנֵצי ְּתִׂשימּון ָאָנה ַעד
 ?ְּבֵעיֵניֶכם( כמטומטמים נראים=) ִנְטִמינּו ֵהָמה,ַכּבְ  ֶנְחַׁשְבנּו ַמּדּועַ 

 ( –למות מבקש=) ְּבַאּפֹו ַנְפׁשֹו ֹטֵרף
 ]?1[ֹקמֹוִמְּמ  צּור ְוֶיְעַּתק ֶרץ?ָא  ֵּתָעַזב ַהְלַמַעְנ

 [ –גדולה לאש] ִאּׁשֹו ְׁשִביב( יתלקח=) ִיַּגּה ְולֹא],2[ ִיְדָע ְרָׁשִעים אֹור ַּגם
 ;ִיְדָע ָליועָ  ְוֵנרֹו(, בביתו=) ְּבָאֳהלֹו ָחַׁש אֹור

 ;ֲעָצתֹו( וַתכשיֵלהּו=) ְוַתְׁשִליֵכהּו(, בניו=)  אֹונֹו ַצֲעֵדי( צר בשביל=) ֵיְצרּו
 ;ִיְתַהָּל( מלכודת=) ְׂשָבָכה ַעלוְ  ְּבַרְגָליו, ְּבֶרֶׁשת( נתפס=) ֻׁשַּלח ִּכי

 (;חבל/ים=) ִּמיםצַ  ָעָליו( ִיָקֵשר) ַיֲחֵזק(, לאחרים שטמן] ָּפח,[ הרשע] ְּבָעֵקב יֹאֵחז
 ;ִתיבנָ  ֲעֵלי ּוַמְלֻּכְדּתֹו ַחְבלֹו, ָּבָאֶרץ[ בדרך] ָטמּון
 .ְלַרְגָליו[ בדרכים] ֶוֱהִפיֻצהּו, [ממלכודות] (=חרדות) ַבָּלהֹות ִּבֲעֻתהּו ָסִביב

 (;למשפחתו=) ֹוְלַצְלע ָנכֹון( ואסון=) ְוֵאיד(, בניו=) ֹאנֹו ָרֵעב ְיִהי
 (;ימות=) ָמֶות ְּבכֹור,( יוצאצא=) ַּבָּדיו יֹאַכל עֹורֹו,( ענפי=) ַּבֵּדי[ האסון] יֹאַכל
 (];3[הָמֶות מלאךל=)  ַּבָּלהֹות ְלֶמֶל ְצִעֵדהּוְוַת  ִמְבַטחֹו,( מאשתו=) ֵמָאֳהלֹו ִיָּנֵתק

 (,שלו שאינו זר, באוהל=) ִמְּבִלילֹו ְּבָאֳהלֹו[ ותשכון תעזוב אשתו] ִּתְׁשּכֹון
 [.וֵאש] ָגְפִרית ָנֵוהּו ַעל( ְיפּוַזר=) ְיֹזֶרה

 (;ענפיו=) ְקִצירֹו( יתיבשו=) ִיַּמל לּוִמַּמעַ  ִיָבׁשּו, ָׁשָרָׁשיו ִמַּתַחת
 ;חּוץ יְּפנֵ  ַעל לֹו ֵׁשם[ רִיָשֵא ] ְולֹא ָאֶרץ, ִמִּני ָאַבד ִזְכרֹו

 (;ַירחיקּוהּו=) ְיִנֻּדהּו[ למדבר] ּוִמֵּתֵבל ,ֹחׁשֶ  ֶאל ֵמאֹור( ִידֲחפּוהּו=) ֶיְהְּדֻפהּו
 (;בנדודיו=) יוִּבְמגּוָר  ָׂשִריד ְוֵאין(, במשפחתו=) ֹוְּבַעּמ ֶנֶכד ְולֹא לֹו ִנין לֹא
 ,ַאֲחֹרִנים( ישתוממו=) ָנַׁשּמּו( גורלו=) יֹומֹו ַעל

 (.שערותיהם סמרו=) ָׂשַער ָאֲחזּו ְוַקְדֹמִנים

 (,רשע=) ַעָּול]4[ ִמְׁשְּכנֹות ֵאֶּלה( אכן=) ַא
 !ל-ֵא  ָיַדע לֹא[ אשר ּכֹוֵפר,] ְמקֹום ְוֶזה

  



 אבנים ִמְמֹקמֹו, ְעַתקיֶ  וצּור ּבֹול,יִ  וֵפלנ רה ואולם - "יט)-חי (יד, איוב דברי ולמ מכוון זה פסוק]1[ 
 היומרה לע איוב את וקףת ובלדד!" ֶהֱאַבְדָּת  נֹושאֱ  וִתְקַות - ארץ ַפרעֲ  ְספיֶחיהָ  שֹטףִת  מים, ָשֲחקּו

 .העולם מרכז הוא כאילו שלו,
 ."ִידָעך שעיםר וֵנר ישמח, דיקיםצ אור - "ט) (יג, במשלי המקבילה]2[ 
 ."ָוֻמת םלהי-א ָּבֵרך - "ט) (ב, ול הציעה איוב של אשתו]3[ 
 .לשכון קוםמ שום לו יהיה שלא]4[ 

  

 ספר הזיכרון של איוב -איוב יט 
מול המצב הנורא שלו, המציא איוב את החזון של ספר איוב כזיכרון לדורות, כמצבה חיה שתגאל 

 ואת צדקתו עד דור אחרוןאת זכרו 

 באבדן יותר,ב הרגישה בנקודה באיוב פגועל בלדד צליחה פיו, תא יובא תחפ אזמ עשיריה במענה
 לו, שקרה כפי בדיוק עליו הולבשש 'הרשע' ממודל חמוקל איוב וכלי אל פעםה משפחתו.ו ילדיו

 .התמונה את שיהפכו רעיונות, להמציא יוכל ולא

 נקודהב הנורא מצבו תא יתאר הוא – לדדב לש מודלה תוךב ווקאד העוצמה במלוא יגיב איוב לכן,
 נלמד, דבריו מתוך מפיו; תפרץת נוראה קינה כמוו שאת, יתרב ודע שפחתומ ובדןא לש הקריטית

 ָחְדלּו ִהְרִחיק... ֵמָעַלי "ַאַחי זבה.ע אשתו אפילו אוליו ממנו, תרחקוה ביתו בניו רוביוק כלש למשל,
 .יז)-יג (יט, ִאְׁשִּתי..."לְ  ָזָרה רּוִחי ְקרֹוָבי...

 לבקרו הֵרעים שבאו אחרי חין.ש מוכה לאיש תקרבמ איננו חדא אףו מנו,מ תעלמיםמ בדיוע גם
 במהלך ויותר יותר ומתנכר ולךה ויחסם ורודפיו, מאשימיול הם םג הפכו ו,דברי תא ושמעו

 .העימות

 כזיכרון איוב פרס של חזוןה תא הזאת) בתגובה (דווקא יובא המציא הזה וראהנ המצב מול
 .אחרון דור עד דקתוצ ואת זכרו תא שתגאל יהח כמצבה לדורות,

 אני הלוא – ממש צמרמורת בו חש ניא יט) (פרק הז איוב ענהמ תא קראתיש ראשונהה פעםה מאז
 ;אחרת ברירה כל באין יחיד מענה וב שראה חזה, איובש הספר תוךמ איוב לע ומלמד מדולו קורא

 לֹו ֶאֶּתן עֹוָלם ֵׁשם – ּוִמָּבנֹות ִניםִמּבָ  טֹוב ָוֵׁשם "ָיד לע ה) (נו, שעיהוי נבואת תא יל זכירמ מידת זה
 !"ִיָּכֵרת לֹא ֲאֶׁשר

 ַוֲאִני – ּוןֵיָחְצב ַּבּצּור ַעדלָ  – ְוֹעָפֶרת ַּבְרֶזל ְּבֵעט – יָֻחקּווְ  ַּבֵּסֶפר ִיֵּתן ִמי – ָּליִמ  ִיָּכְתבּוןוְ  פֹוֵא  ֵּתןיִ  ִמי"
 .כו)-כג (יט, לֹוַּה"-אֱ  ֱחֶזהֶא  ּוִמְּבָׂשִרי ָיקּום... ָפרעָ  ַעל ְוַאֲחרֹון – יחָ  ֲאִליּגֹ  ָיַדְעִּתי

 ׁשּוב ַעד ַּתְסִּתיֵרִני ַּתְצִּפֵנִני, ְׁשאֹולּבִ  ִיֵּתן "ִמי שביקש חריא ט),-ח (ד', ֵּתן..."יִ  "ִמיב מותל ביקשש אחרי
,  הוא כעת – כב)-כ טז, יח; (יג, ימותש לפני דקצ שביקש חריא ג).י יד,( ִתְזְּכֵרִני"וְ  ֹחק ִלי ָּתִׁשית ַאֶּפ

 !בו וראיםק שאנו הספר וזה יכרון',ז 'ספר ֵּתן"יִ  "ִמי מבקש

 !?לומר אפשר עוד מה
 :ַוּיֹאַמר ִאּיֹוב ַוַּיַען

 ?ִּליםְבִמ  ּוְתַדְּכאּוַנִני ְפִׁשי?נַ  (=ְתַצֲערּו) ֹוְגיּוןּת ָאָנה ַעד
 !ִלי (=ִתתַנְּכרּו) ַּתְהְּכרּו ֹבׁשּו,ֵת  לֹא ְכִלימּוִני,ַּת  ְּפָעִמים רֶעׂשֶ  ֶזה

  –כהאשמותיכם] [ולא יְמׁשּוָגִת  (=שמּורה) ִליןָּת  ִאִּתי ִגיִתי,ׁשָ  ָאְמָנם ם][א ְוַאף
  –קר)ש (=אשמות ֶחְרָּפִתי ָעַלי =תוכחות)( ְותֹוִכיחּו ְגִּדילּו,ַּת  ָעַלי םָאְמנָ  ִאם

 ;ִהִּקיף ָעַלי בדידות) =וחומת(  ּוְמצּודֹו איומה],ה [במחלה ְּוָתִניעִ  לֹוּהַ -אֱ  יּכִ  פֹוֵא  ְּדעּו
 !ִמְׁשָּפט ְוֵאין [לצדק], ַׁשַּועאֲ  ֵאָעֶנה; לֹאוְ  ָחָמס, על][ ֶאְצַעק ֵהן

 ;ָיִׂשים ֹחֶׁש יבֹוַתיְנִת  ְוַעל ֱעבֹור,ֶא  ְולֹא ַדרגָ  (=ַדרִּכי) ָאְרִחי
 ;ירֹאִׁש  ֲעֶטֶרת ַוָּיַסר ְפִׁשיט,ִה  ֵמָעַלי בֹוִדיּכְ 

 ;ִּתְקָוִתי ֵעץּכָ  (=ויעקור) ַוַּיַּסע לאבדון],[ ָוֵאַל ִביבִמ)סָ  =ִיְשְּבֵרני( ִיְּתֵצִני
ֲעסֹו), ּפֹוַא  ָעַלי =הבעיר)( ַוַּיַחר  ;[ול (=כאויב ְכָצָריו לֹו ַּיְחְׁשֵבִניוַ  (=ּכָּ
 ,אותי) (=דרסו ָּכםַּדְר  ָעַלי ָּיֹסּלּווַ  וכשדים], מְׁשָבא[ וְגדּוָדי ָיֹבאּו ַיַחד

 .במשפחתי) (=לפגוע יְלָאֳהלִ  ָסִביב ַוַּיֲחנּו



 ;ִּניִמּמֶ  (=התרחקו) ָזרּו ַא  ְוֹיְדַעי ְרִחיק,ִה  ֵמָעַלי ַאַחי
 ;ְׁשֵכחּוִני ּוְמיָֻּדַעי ִמָלבֹוא],[ ְקרֹוָבי ָחְדלּו

 ;ְבֵעיֵניֶהם ִייִתיהָ  ָנְכִרי ְחְׁשֻבִני,ַּת  ָזרלְ  ְוַאְמֹהַתי ֵביִתי ָּגֵרי
 ;יתעלם] [והוא ֹול ֶאְתַחֶּנן ִפי מֹוּבְ  ַיֲעֶנה, לֹאוְ  ָקָראִתי ְלַעְבִּדי

 ;ְטִניבִ  ִלְבֵני זרים) ותחנוַני =)ַחֹּנִתיוְ  ְלִאְׁשִּתי, ָזָרה רּוִחי
 .(=נגדי) ִבי ְיַדְּברּווַ  ,ָאקּום) (=אם ָאקּוָמה י,בִ  ָמֲאסּו =תינוקות)( ֲעִויִלים ַּגם

 ;[לשונאים] ִבי ֶנְהְּפכּו ַהְבִּתיָא  (=ואשר) ֶזהוְ  סֹוִדי, =אנשי)( ְמֵתי לּכָ  ִּתֲעבּוִני
 .ִׁשָּני [בלי] עֹורּבְ  (=ונֹוַתרתי) ָוֶאְתַמְּלָטה צמוַתי),עַ  (=שלד יַעְצִמ  ְבָקהּדָ  ִבְבָׂשִריּו ְּבעֹוִרי

 !ִּבי ְגָעהנָ  לֹוּהַ -אֱ  ַיד יּכִ  ,ֵרָעי ַאֶּתם ָחּנִֻני ָחּנִֻני
 !?ִתְׂשָּבעּו לֹא ִמְּבָׂשִריּו תועלת], [ללא ?ל-ֵא  ְכמֹו ִניִּתְרְּדפֻ  ָלָּמה

  –(=ֵיָחְקקּו) יָֻחקּווְ  ַּבֵּסֶפר ִיֵּתן יִמ  ִמָּלי, ִיָּכְתבּוןוְ  ֵאפֹו ןִיֵּת  ִמי
  –ָחְצבּוןיֵ  ַּבּצּור ָלַעד ֹעָפֶרת,וְ  ַּבְרֶזל ְּבֵעט
  –  כעת] [כי – צדקתי] [ְלַסֵּפר ָיקּום ָפרעָ  ַעל ַאֲחרֹוןוְ  ָחי, יֹּגֲאלִ  ַדְעִּתייָ  ַוֲאִני

ֹ  (=ֶנְחְתכּו) פּוִנְּק  ֹוִריע =תחת)( ְוַאַחר  .לֹוּהַ -אֱ  [ִדבֵרי] ֱחֶזהֶא  ּוִמְּבָׂשִרי (=המילים), אתז
 ,ָזר לֹאוְ  ָראּו ֵעיַניוְ  אותם), (=קורא יּלִ  ֶאֱחֶזה ִניאֲ  [רק] ֲאֶׁשר
 .ְּבֵחִקי הכיל) גופיש מה (=כל ְלֹיַתיכִ  ָּכלּו [כי]

ֹ  ִּכי  !?יבִ  ִנְמָצא ופשע) (=חטא ָּדָבר ֹׁשֶרׁשוְ  לֹו, ְרָּדףּנִ  סתם) =לא( ַמה אְמרּות
 ,וחורבן) (=שנאה ָחֶרב נֹותֲעֹו [מעוררים] ָמהחֵ  ִּכי נוקמת],[ ֶחֶרב ֵניִמּפְ  ֶכםלָ  ּגּורּו

 !צדק) דין הדרך] בסוף[ (=שיש ַׁשּדּון ֵּתְדעּון ְלַמַען

  

  

 ארס נחשים מצופה שוקולד -איוב כ 
אולם כמה  -פרעה קרס לבסוף וכך גם האימפריה הרומית, המשטר הנאצי והצוררים של ימינו 

 יננו יודעיםא -זמן התהליך יימשך, וכמה ישלמו את המחיר 

 רדח הוא כי – ישיא אופןב יובלא מאד שיתאים לו', טוב לאש 'רשע מודל יסחונ ובלדד אליפז
 בלדד).( בעולם זכר שום ממנו ישארי לא כי וא (אליפז), צלחתוה עתב םג צפויהה נפילותמ ודואג
 שישמור הספר, חזון על מפתיעהו מרגשת הצהרה איובמ וסחט ליפז,מא ותרי כךב הצליח'' ובלדד

 .אחרון דור עד צדקתו לע ויעיד זכרו את

 אך חוגגים,ו מצליחים מנםא הרשעים – פיהל כוללת,ה תפיסהה תא כמה)החו (ברוח מנסח צופר
 הצלחתם חגיגות וכל שעיהם,פ של ישירה וצאהת שהיא לאא וד,ע לאו מובטחת,ו פויהצ מפלתם

, ְּבֵמָעיו ַלְחמֹו" שוקולד. מצופה חשיםנ ארס וא רעל לולתג מוכ לאא אינם  ְּפָתִנים ְמרֹוַרת ֶנְהָּפ
 מנהל בה הצדק מידתב בגללם לפקפק סיבה וםש אין גםו בהם קנאל מה אין – ד)י ',(כ ְּבִקְרּבֹו"

 .עולמו את עולם בורא

 בהמשך בעולם, הצדק אי לע כללי מבט אישי, אל מבט איובמ גם חלץת ופרצ לש זאתה היומרה
 לצופר מראו הייתי שם, ייתיה אילו. הראשון במחזור לצופר בתובתגו (בקיצור) מרא שכבר למה
 הז אבל הרשע, ממלכות בנפילת צדקה גילוי של רעיוןל מסכים ווקאד אניש נביאים)ה בריד יפ (על

 הם הקצוב בזמנם רשעיםה הצלחות של המחיריםו וממושך, שהק תהליך לש סופוב קר קורה
 .אנשים המוני בורע ביותר ונוראים כבדים

 בסוף,ל קרסו רומית,ה וא יתהבבל האשורית, אימפריותה של כמו פרעה',' של רשעה משטרי אכן
 ירופה,א של בקיסרויות גם היה כך רכּו;דָ  שבו מקום כלב יתואר לב סבל גרמוש חריא קר אבל

 התהליך זמן מהכ אולם אמין,מ אני מינו,י צורריל םג פויצ כך. הסובייטי ובמשטר הנאצי במשטר
 .הבא) בפרק לדבריו תיןנמ – חרתא הגיב (איוב יודעים יננוא - מחירה את שלמוי וכמה יימשך,

 :ּיֹאַמרוַ  ַהַּנֲעָמִתי ֹצַפר ַוַּיַען
  –ִבי (=תחושתי) חּוִׁשי רּוַבֲעבּו איוב], לדברי[ ְיִׁשיבּוִני בוַתי)(=מחש ִעַּפיְׂש  ָלֵכן

 .ַיֲעֵנִני ִמִּביָנִתי רוח) =אבל( ְורּוחַ   – מאיוב][ ֶאְׁשָמע ִתיְּכִלּמָ  מּוַסר



  –ָאֶרץ ֲעֵלי ָדםָא  ִׂשים ִמִּני מעולם),ו (=מאז דעַ  ִמִּני דעת)ל צריך (=היית ָיַדְעָּת  ֲהזֹאת
 !ָרַגע ֲעֵדי ָחֵנף ַחתְוִׂשְמ  קצר), =מזמן( ִמָּקרֹוב ָׁשִעיםְר  ִרְנַנת ִּכי

  –ַיִּגיעַ  (=לענן) ָלָעב רֹאׁשֹווְ  ִׂשיאֹו, ָּׁשַמִיםלַ  ַיֲעֶלה ִאם
 !?ַאּיֹו יֹאְמרּו: ֹרָאיו יֹאֵבד, ֶנַצחלָ  צֹוָאתֹו) (=כמו ְּכֶגְללֹו

 ;ָלְיָלה ֹוןְּכֶחְזי (=וֵיָעֵלם) יַֻּדדוְ  ִיְמָצֻאהּו, לֹאוְ  ָיעּוף ַּכֲחלֹום
 .ִּב)ְמקֹומֹו אותו =ִתרֶאה( ְּתׁשּוֶרּנּו עֹוד לֹאוְ  תֹוִסיף, לֹאוְ  עליו) =זרחה( ָזַפּתּוְׁש  ַעִין

 ;עושרו) (=ִּפשֵעי ֹונֹוא ָּתֵׁשְבָנה יוָידָ וְ  [שֶנֶעְשקּו], ַדִּלים =ְיַפצּו)( ְיַרּצּו ָּבָניו
 .[הצלחתו] ְׁשָּכבִּת  ָעָפר ַעל ִעּמֹווְ  צעיר), =ימות( ֲעלּוָמו אּוָמלְ  ַעְצמֹוָתיו

 ;ְלֹׁשנֹו ַּתַחת נה)(=יסתיר ַיְכִחיֶדָּנה מנה],מ [ויהנה ָעהָר  ְּבִפיו ְמִּתיקַּת  ִאם
ֹ  ָעֶליהָ  ַיְחֹמל   –ִחּכֹו ְּבתֹו =וַיַעצֶרנה)( ֶעָּנהְוִיְמנָ  ַיַעְזֶבָּנה, אְול

 [ –ואז בטן,ל מלרדת הרעל את עצורל יוכל לא אך]
, ֵמָעיוּבְ  [המורעל] ַלְחמֹו  ;ִקְרּבֹוּבְ  ְּפָתִנים (=ארס) רֹוַרתְמ  ֶנְהָּפ

 ;ל-ֵא   ֹיִרֶׁשּנּו ִמִּבְטנֹו ְיִקֶאּנּו,וַ  ָּבַלע זּול)גָ  (=עושר ַחִיל
  –ֶאְפֶעה ְלׁשֹון ַהְרֵגהּוַּת  ִייָנק, ְּפָתִנים (=ארס) רֹאׁש

 ;ְוֶחְמָאה ַבׁשְּד  ַנֲחֵלי (=) ֲהֵרינַ  (=) ְפַלּגֹותבִ  [ברכה] (=ִירֶאה) ֵיֶרא ַאל
 ;ֶנה)(=ֶיהֱ  ִיְבָלע ְולֹא =יגיעו),( ָיָגע ֵמִׁשיב
ֹ  ְּתמּוָרתֹו, שיב]יָ  [ֶשָצַבר, ְּכֵחיל ס אְול   –(=ישמח) ַיֲע

 .ִיְבֵנהּו ְולֹא ַזלּגָ  ַּבִית ִּלים,ּדַ  מעזיבת) =תקרה,( ַזבעָ  (=ִשֵּבר) ִרַּצץ ִּכי
  –[מעונש] ְיַמֵּלט לֹא הָיֶפה) =בגופו( ַּבֲחמּודֹו ִבְטנֹו,ּבְ  ָׁשֵלו ַדעיָ  לֹא =אכן)( ִּכי

ֹ  ֵּכן לעַ  (=להצלחתו), לֹוְלָאכְ  ִרידׂשָ  ֵאין  ;(=מעושרו) )טּובֹוִמ  חיל (=יעשה ָיִחיל אל
 ;[בנקמה] ְּתֹבֶאּנּו פש)נ (=מר ָעֵמל דיַ  ָּכל ֹו,ל ֵיֶצר =תאוותו)( קֹוִׂשפְ  ִּבְמלֹאות
 ],1[ּפֹוַא  ֲחרֹון ל]-[הא ֹוּב ְיַׁשַּלח ְטנֹו,בִ  ְלַמֵּלא =יקום)( ְיִהי [כאשר]
 .ואש] גפרית[ מלחמתו) (=בכלי ְלחּומֹוּבִ  ָעֵלימֹו ְוַיְמֵטר

 ;חּוָׁשהנְ  ֶקֶׁשת ֵמרחוק) =ִתרדֵפהּו( ּוַּתְחְלֵפה ַּבְרֶזל, =מחרב)( ִמֵּנֶׁשק ִיְבַרח
 ,שלו) (=מהגב ִמֵּגָוה ַוֵּיֵצא דקר] רב,ח [אויב ָׁשַלף

 ;ֵאִמים ָעָליו ַיֲה ]ל-הא מכעס[ ִמְּמֹרָרתֹו ּוָבָרק
 ,(=ליקיריו) יוִלְצּפּונָ  [כמלכודת] מּוןטָ  ֹחֶׁש ָּכל

 ,וח]ר [ָּבּה חנֻּפָ  לֹא אשר] קטנה,[ ֵאׁש ְּתָאְכֵלהּו
  –=במשפחתו)( ְּבָאֳהלֹו ָׂשִריד כל][ (=ישבר) ֵיַרע

  –נגדו) תתקומם( לֹו ִמְתקֹוָמָמה ֶאֶרץוְ  נֹו,ֹועֲ  ָׁשַמִים ְיַגּלּו
  –ַאּפֹו יֹוםּבְ  מים) (=זרמי ָּגרֹותנִ  ֵּביתֹו, בּוליְ  (=ִיָשֵטף) ִיֶגל
 ,ִהים-ֵמאֱ   ָׁשעָר  ָאָדם ֵחֶלק ֶזה

 .ל-ֵמֵא  גורלו) (=וגֵזַרת ִאְמרֹו ְוַנֲחַלת

_________________________ 

 .סעודתם בזמן יוב,א לבני שקרה כמו]1[ 

  

  

 רשעים מצליחים וחוגגים -איוב כא 
לרוב אנו רואים את ההפך הגמור, אבל הוויכוח הוא לא על הסטטיסטיקה, אלא על השאלה 

 ?העולם והאדםהקריטית האם יש צדק אלוהי שאנו מסוגלים להבין אותו, בהנהגת 

"? ָׁשִעיםְר  ֵנר "ַּכָּמה – טטיסטיקהס לע תנהלמ הוויכוחש ומרל אפשר  איוב ואלש יז), (כא, ִיְדָע
 לתיאוריות מובהקות דוגמאות הביאל ואליפז) בלדד כמו( יכול רשצופ ודה,מ ואה םג ר.מ בלעג

 ?קורה זה פעמים מהכ אבל – לו' יהיה לא שטוב רשע' על או ו',ל טוב אמתב שלא רשע' על האלה



 אבל ין.לע הברורה המציאות בהכחשת ייםח לא נחנוא אם גמור,ה הפךה תא ואיםר נוא לרוב
 לוהי,-א דקצ יש האם – קריטיתה השאלה על לאא הסטטיסטיקה, לע אל ואה וויכוחה באמת,

 ?והאדם העולם בהנהגת אותו, יןלהב מסוגלים שאנו

 וכסוג מוק,ע רצוןכ תפילה,כ שאיפה,כ שעים,ר ראש על שתחול הקללות סדרתל מצטרף איוב גם
 הז ואם קורה, לא זה רובל אבל הרשע). נקמתמ פחד גללב לחש,ב רובל שנאמרים( איחולים'' של

 (כא, ַאֲחָריו"? ְּבֵביתֹו ֶחְפצֹו ַמה "ִּכי – לו אכפת לא אמתב אולי ותו,מ אחרי שער לש צאצאיול יקרה
 .כא)

 לפני שנים לפיא נאמר הדברש ב,ל (ושימו – דרכיםב קורהש המ אהו ביותר הנורא הדבר אולם,
 ֵיָחׂשֶ  (=אסון), ידֵא  ְליֹום ִּכי ֶרך...דָ  עֹוְבֵרי ֶאְלֶּתםְׁש  "ֲהלֹא – ודרניות)מ מכוניותב דרכיםה תאונות
 לו שגרם זה ודווקא בדרך, אסון תרחשמ פעמים כמה ).ל-טכ (כא, ה]ָרע..." האיש דווקא[ (=ִיָנֵצל)

 על המזעזעות העדויות את כחישלה אפשר אי לואה נרצחו? וא נהרגו, פשעמ חפיםו תמימיםו יצל,נ
 !יום יום בדרכים המתחולל

 תמיד ספריםמ (ואותם מופלאה פרטית' השגחה' לעין ראיתנ בהם עטיםמ אל קריםמ שי בוודאי,
 הבנהב אותם ירלהסב ניתן שלא סון,א מקרי יום כלב פוגשים נוא אבל קום),מ בכל המאמינים

 .ופנים אופן בשום אנושית

 דרכם לפי במיוחד בעולמו, צדק לראותמ כך כל מיואש שמענ גם זמןב ובו ך,כ כל ועקז יובא לכן
 .  ֵרעיו של

 או ,יקיריהם על או עליהם, שעברו סונותא בעקבות האמונה ןמ כליל תייאשוה םג אדמ ביםר אכן,
 מהאמונה תייאשה לא עולםמ הואש יא,ה איובב הגדולה ההפתעה אולם עיניהם. נגדל שלם דור על
 זאת (גם וישיר נוקב לדיון אמתב אליו ולהגיע מסך,ה את הסירל עמוקה רצוןה מןו לוהים,-בא

 .ר)המאוח את נקדים לא ובש אך בהמשך, נראה

 :ַוּיֹאַמר ִאּיֹוב ַוַּיַען

 ;[עבורי] ְנחּוֹמֵתיֶכםַּת  זֹאת ּוְתִהי ָּלִתי,ִמ  ָׁשמֹועַ  ִׁשְמעּו
 ;(=צופר) ַתְלִעיג ַּדְּבִרי ַאַחרוְ  ֲאַדֵּבר, ָאֹנִכיוְ  אותי) ְּבלּו(=ַק  ָׂשאּוִני
 ?ּוִחיר ִתְקַצר לֹא ַמּדּועַ  דבר]א ל-לא[ ְוִאם יִחי?ִׂש  ְלָאָדם ֶהָאֹנִכי

  –ֶּפה ַעל ָיד ִׂשימּווְ  (=וִתָּבֲהלּו), ָהַׁשּמּווְ  ֵאַלי ּו)(=ַהִּביט ְּפנּו
  –=ְרָעדה)( ַּפָּלצּות ְּבָׂשִרי ָאַחזוְ  ְוִנְבָהְלִּתי, עולם]ב קורה מה[ ִּתיָזַכְר  ְוִאם

 !?ָחִיל ְברּוּגָ  ַּגם וָעלּו) =ָעלּו( ָעְתקּו ְחיּו?יִ  ְרָׁשִעים ַמּדּועַ 
 !ְלֵעיֵניֶהם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ָּמם,עִ  ִלְפֵניֶהם =קיים)( ָנכֹון ַזְרָעם

 !ֵליֶהםעֲ  לֹוּהַ -אֱ  ֶבטׁשֵ  ְולֹא ִמָּפַחד, ָׁשלֹום ָּבֵּתיֶהם

 ;ְתַׁשֵּכל לֹאוְ  ָּפָרתֹו (=ַתמליט) ַפֵּלטְּת  (=ַיּפיל), ְגִעליַ  ְולֹא ַּברעִ  ׁשֹורֹו
 ;ְיַרֵּקדּון ַיְלֵדיֶהםוְ  (=תינוקותיהם), ִויֵליֶהםעֲ  ַכּצֹאן ְיַׁשְּלחּו
 ;ָגבעּו ְלקֹול חּוְוִיְׂשְמ  ְוִכּנֹור, ֹתףּכְ  שיר) ולק ירימו ִיְׂשאּו
  –לקבר) (=ֵירדּו ָחּתּויֵ  ְׁשאֹול, כאבים] [בלי ּוְבֶרַגע ֵמיֶהם,יְ  ַבּטֹוב ְיַכּלּו

  –ָחָפְצנּו לֹא ְּדָרֶכי ַדַעתוְ  ִמֶּמּנּו, ּורס ל-ָלֵא  ַוּיֹאְמרּו
 !?אליו) (=נתפלל ּבֹו עִנְפּגַ  ִּכי ּנֹוִעיל ַמהּו ַנַעְבֶדּנּו? יּכִ  לנו], עושה[ ַּדי-ּׁשַ  ַמה

 [ –אלו כפירה מדעות יל חלילה מסתייג: איוב]
 !ל]-הא ביד [אלא ּוָבםט ְבָיָדם לֹא ֵהן

 !ֶמִּני ָרֲחָקה ְרָׁשִעים ֲעַצת
 ,[אבל]

 ?ִיְדָע ָׁשִעיםְר  ֵנר [פעמים] ַּכָּמה
 !?ְּבַאּפֹו קְיַחּלֵ  (=ִיסּורים) ָבִליםחֲ  (=אסונם), יָדםֵא  ָעֵלימֹו ְוָיבֹא
 !סּוָפה ְּגָנַבּתּו כי] מתעופף[ ּוְכֹמץ ּוַח,ר ֵניִלפְ  ְּכֶתֶבן ִיְהיּו

 !?ְוֵיָדע ֵאָליו ְיַׁשֵּלם רשעו), (=גמול אֹונֹו ְלָבָניו ִיְצֹּפן לֹוּהַ -אֱ 
 !?ִיְׁשֶּתה ַּדי-ׁשַ  ֲחַמת) (=ומכוס ּוֵמֲחַמת בנו), (=גורל ִּכידֹו ֵעיָנו ִיְראּו

 [ –אכפת באמת לא לרשע אבל]
 !(=קצובים) ֻחָּצצּו ֳחָדָׁשיו ּוִמְסַּפר ַאֲחָריו?! יתֹוְּבבֵ  ֶחְפצֹו ַמה ִּכי



 ?לבנים] גמול [האומר, ָּדַעת ְיַלֶּמד ל-ַהְלֵא 
 !ירצה] [אם ִיְׁשּפֹוט עצמם) (=רשעים ָרִמים ְוהּוא

 [? –קורה באמת ומה]
  –ְוָׁשֵליו (=שאנן) ַׁשְלֲאַנן ֻּכּלֹו (=ָשֵלם), ֻּתּמֹו ְּבֶעֶצם ָימּות ֶזה

  –וצעיר) (=רענן ְיֻׁשֶּקה ַעְצמֹוָתיו ּוֹמחַ  ָחָלב, ָמְלאּו יוֲעִטינָ 
  –ַּבּטֹוָבה ָאַכל ְולֹא ָמָרה, ְּבֶנֶפׁש ָימּות ְוֶזה
 !ֲעֵליֶהם ְּתַכֶּסה ְוִרָּמה הקברות), (=באותם ִיְׁשָּכבּו ָעָפר ַעל ַיַחד

  –אותי) =ַתרשיעּו( ַּתְחֹמסּו יָעלַ  ּוְמִזּמֹות ְחְׁשבֹוֵתיֶכם,מַ  ָיַדְעִּתי ֵהן
 ?שהיה) (=איוב ָנִדיב ֵבית ֵּיהַא  תֹאְמרּו ִּכי

 !?פנינו)של (=איוב ְרָׁשִעים ְׁשְּכנֹותִמ  ֹאֶהל ְוַאֵּיה

, עֹוְבֵרי ֶאְלֶּתםְׁש  ֲהלֹא   –כחישּו)(=ַת  ְתַנֵּכרּו לֹא =וסיפוריהם)( ְוֹאֹתָתם ָדֶר
 !ָרָשע) דווקא (=ִיָנֵצל עָר  ֵיָחֶׂש (=אסון) ידֵא  ְליֹום ִּכי

 !רשעים) דווקא (=יחולצו ָבלּויּו וצרה) =זעם( ֲעָברֹות ְליֹום
 ?לֹו ְיַׁשֶּלם ִמי ָׂשהעָ  ְוהּוא ַּדְרּכֹו? ָניוּפָ  ַעל רשע][ (=יוכיח) ידַיּגִ  יִמ  [ואז]
 !דִיְׁשקֹו גדולה) (=מצבה ִדיׁשּגָ  ְוַעל ּוָבל,י ִלְקָברֹות ְוהּוא

 ,בקבורתו][ ָנַחל ִרְגֵבי [לרשע] לֹו ָמְתקּו
, ָדםָא  ָּכל ְוַאֲחָריו  .מפוארת] בְלָויה[ ִמְסָּפר ֵאין ְלָפָניוּו ִיְמׁשֹו

 ?ָהֶבל [בדברי] ְּתַנֲחמּוִני ְוֵאי
 !(=שקר) ָמַעל )(=נשארו ִנְׁשַאר ּוְתׁשּוֹבֵתיֶכם

  

  -איוב כב 
 אליפז נגד איוב

עד כה? בהיעדר תשובה אין לי ברירה מניין לקח אליפז האשמות אלה, שלא שמענו על שכמותן 
 אלא לגלות טפח מנאום ההגנה של איוב, ובבת אחת יתבהר הסיפור כולו

 יובא פשעי על ומפורט מקיף ישוםא בכתב הכלים לכ את ליפזא ברש האחרון,ו שלישיה במענהו
 .לוה-א מיד עונשו תא בהכרח עליו ביאוה אשר החמורים

 לא אדםכ איוב וגם חוטא, דםא שכל ךכ לע )ד פרק( דממהה מן הקול עם חיזיון לש רמזים עוד לא
 – ל-לא חטאיו תא מוכיחים החצופים איוב דבריש הטיעון קר לא םג מורה,ג חפותל טעוןל יכול

" ַיֲענּו ְׂשָפֶתיּו ָאִני, לֹאוְ  ִפי "ַיְרִׁשיֲע  .ו) (טו, ָב

"ַלֲעֹו ץֵק  ֵאיןוְ  ָּבה,ַר  ָרָעְת ֲהלֹא" – וחד ברור ולל,כ אישום כתב ליפזא מגיש הפעם  ה), (כב, ֹנֶתי
 וחסרי רומיםע ובאחים ורעבים, מאיםצ באנשים אלמנות,ו יתומיםב מורותח גיעותפ וללכ והוא

 נגד 'השטן' לש דינו ועורך שליחו הוא ליפזא וכאילו 'כאן', תנהלמ להים-א לש משפטה אילוכ כל.
 להים-א ירא איננו איובש רק עןט השטן'' יכ השמימי'.' המשפט מן חמורה הארצי במשפט איוב,

 .חמורים מוסריים פשעיםב אותו מאשים ליפזא ואילו באמת,

 כה? עד שכמותן על מענוש שלא אלה, אשמותה אליפז קחל נייןמ תיים:ש ןה גדולותה השאלות
 תא הביאל כדי עדינות, ברמיזות זאת ומרל ניסה רק אםה ]1הדרך?[ תחילתמ כך שבח אליפז האם
 הבוטיםו הקשים דבריו מתוך החמורה יובא ברשעת שתכנעה שאליפז וא עצמו,מ כךב הכירל איוב

 ]?2[ובעצמו בכבודו ל-אה נגד בעיקר אאל חבריו, גדנ רק לא

 היא חצופה בכפירה איוב האשמת – הראשונה שאלהל הדעת על מתקבל סברה צאתימ אל אבל
 שכל ההשקפה מתוך קר לבוא כולותי אינן אלמנותו מיםביתו חמורות גיעותפ אבל לדבריו, תגובה

 .בחטאים נכשל אדם

 וויכוח.ה את החותם המענה הוא יוב,א של ההגנה נאוםמ טפח גלותל לאא רירהב יל יןא כאן
 וחותם אליפז, של קטגוריהה בנאום פותח ואה כי םג ביותר, דרמטיה ואה שלישיה המחזור

 אופן שוםב אותם לדעת פשרא שאי בריםד צמוע לע איוב פרמס ושם איוב, של הסנגוריה במענה
 .ב)-א יבפרק שהסברנו כפי צמאית,ע יצירה שהוא( המסגרת מסיפור



 ֶצֶדק" – מפניו ירא היה אותו השרא מי וכל אד,מ עד מכובד שופט היהש צמו,ע לע עידמ איוב
 במעמדו איוב ולו.כ הסיפור תבהרמ חתא בבתו יד), (כט, ִמְׁשָּפִטי" ְוָצִניף ִּכְמִעיל – ַוַּיְלִּבֵׁשִני ָלַבְׁשִּתי
 מתלעות "ואשברה – דקצ של בשאלות ממש, שערה'ה 'כחוט אד,מ קפדן יהה עםמ ורםמ כשופט

 ַלִעֵּור", כ"ֵעיַנִים... ֶאְביֹוִנים",לָ  כ"ָאב... צמוע את תארמ הואו ז),י (כט," טרף אשליך ומשניו עול,
 .ואלמנה ליתום וכמשענת

 מרגע אך ט); (כט, םש יאמר עצמו איובש כפי ראה,י תוךמ וא בוד,כ תוךמ שתק – חרתא שחשב מי
 עצמו והוא כה), יח, (בראשית ארץ"ה כל "ֹשֵפט לש החזקה ידומ תומ בנותיוו ניוב פל,נ שאיוב
 את שחשבו המושתקים, הקולות צצוו הספקות, תעוררוה פתאום רא,הנו שחיןב רצהא הוכה

 .אכזריותל ואף לשגויות, השופט איוב של הדין הכרעות

 את לפקוח – הכרחית להם שנראתה כואבת,ו קשה חֵברית'' שימהמ צמםע לע טלונ ֵרעיםה שלושת
 לכלל ותוא להביא הכרעותיו, ובכל לוש המשפט שיטתב המוחלט יטחונוב תא ערערל יוב!א עיני

 יוכלו ואז דין,ה את עליו קבלל לשכנעו עליון', 'שופט תבאמ הוא רקש להים,-הא שפטמ מול כניעה
 ;מעמדול וישוב שיבריא עליו להתפלל

 – )ה (בפרק הראשון מענהו בסוף ול להציע שניסה המ אל אישום'ה כתב' סוףב וזרח ליפזא ואכן,
" לֹוּהַ -אֱ  ֶאל ְוִתָּׂשא ִּתְתַעָּנג, יּדַ -ׁשַ  לעַ  ָאז ִּכי" באהבה, ייסוריםה תא ליוע לקבל  .       כו) (כב, ָּפֶני

 :ּיֹאַמרוַ  ַהֵּתָמִני ֱאִליַפז ַוַּיַען

 !ַמְׂשִּכיל =לעצמו)( ָעֵלימֹו ִיְסֹּכן ִּכי – ֶבר?ּגָ  (=יועיל) ִיְסָּכן ל-ַהְלֵא 
 ?ְּדָרֶכי (=ַתשלים) ַתֵּתם יּכִ  ֶּבַצע ִאםוְ  ִתְצָּדק? יּכִ  ַּדי-ְלׁשַ  ַהֵחֶפץ

? ֲהִמִּיְרָאְת  ?)ממך להתירא ריךצ ל-הא האם( ֹיִכיֶח
 ?[כדרישתך] ַּבִּמְׁשָּפט ְּמעִ  ָיבֹוא [האם]

  –ֹנֶתיֹוַלעֲ  ֵקץ ְוֵאין ָּבה,ַר  ָרָעְת ֲהלֹא
 ;ַּתְפִׁשיט ֲערּוִּמים ִבְגֵדיּו ִחָּנם, ֶחיַא  בגדי) =תיקח( ַתְחֹּבל ִּכי

 ;ָלֶחם ִּתְמַנע בּוֵמָרעֵ  ַּתְׁשֶקה, ֵיףעָ  ַמִים לֹא
 ;ָּבּה ֵיֶׁשב ָפִנים ְנׂשּואּו ]3,[ָהָאֶרץ לֹו ְזרֹועַ  ְוִאיׁש

  –(=ִיָשברּו) ְיֻדָּכא ֹתִמיםיְ  ּוְזֹרעֹות במשפט],[ ֵריָקם ְחָּת ִׁשּלַ  ַאְלָמנֹות

  –ְתֹאםּפִ  ַּפַחד ִויַבֶהְל =מלכודות),( ַפִחים ִביבֹוֶתיְס  ֵּכן ַעל
 !ַכֶּסּךָ ְּת  ַמִים ְוִׁשְפַעת ְרֶאה,ִת  ו]לֹא סביבך[ ֹחֶׁש אֹו

  –ָרּמּו יּכִ  ּכֹוָכִבים רֹאׁש ְרֵאהּו ָׁשָמִים, ַבּהּגֹ  לֹוּהַ -אֱ  לֹאהֲ 
 ?לראות] מבלי[ ִיְׁשּפֹוט ֲעָרֶפל ְבַעדהַ  ל?-ֵא  ַדעּיָ  ַמה ְוָאַמְרָּת:

 ?ִיְתַהָּל ָׁשַמִים ועיגול)(= ְוחּוג ְרֶאה?יִ  ְולֹא ֹול ֵסֶתר ָעִבים
 ?[ורשע כפירה של שקפותה ְתַאֵמץ איוב, למה]

 ?ָאֶון (=אנשי) ְמֵתי ְרכּוּדָ  ֲאֶׁשר ְׁשמֹור,ִּת  עֹוָלם רך)ד (=האם ֹאַרחהַ 
  –ְיסֹוָדם (=ָשַטף) יּוַצק ָהרנָ  ברגע), =הושמדו( ֵעת לֹאוְ  ֻקְּמטּו ֲאֶׁשר

 !?ָלמֹו ַּדי-ׁשַ  )(=יעזור ִּיְפַעל ּוַמה – ִמֶּמּנּו ּורס ל-ָלֵא  ָהֹאְמִרים

  –טֹוב ָבֵּתיֶהם ֵּלאִמ  ל]-[הא ְוהּוא
 ]!4[ֶמִּני ָרֲחָקה ְרָׁשִעים ַוֲעַצת
  –(=לרשעים) ָלמֹו ַעגִילְ  ְוָנִקי ִיְׂשָמחּו,וְ  ַצִּדיִקים ִיְראּו

ֹ  (=אמנם) ִאם  ,הצדיקים) (=ִקיּוֵמנּו, יָמנּוִק  ִנְכַחד אל
 !ֵאׁש הָאְכלָ  הרשעים] [של ְוִיְתָרם

  –טֹוָבה ְּתבֹוַאְת נעה][בהכ ָּבֶהם – ּוְׁשָלם ִעּמֹו אנָ  (=ַהשֵלם) ַהְסֶּכן
 !ִּבְלָבֶב ֲאָמָריו ִׂשיםוְ  ּתֹוָרה, ִּפיוִמ  ָנא ַקח
  –ָאֳהֶלמֵ  ַעְוָלה ַּתְרִחיק ָּבֶנה,ִּת  ַּדי,-ׁשַ  דעַ  ָּתׁשּוב ִאם

 ;אֹוִפיר ְנָחִלים רּוְכצּו (=אוצר), ֶצרּבָ  ָעָפר לעַ  (=ָיִׂשים) ְוִׁשית
  –ָל פֹותּתֹועָ  ְוֶכֶסף רותיך),(=אוצ ָצֶריּבְ  ַּדי-ׁשַ  ְוָהָיה

  –ָּפֶני לֹוּהַ -אֱ  ֶאל ְוִתָּׂשא ְתַעָּנג,ִּת  ַּדי-ׁשַ  לעַ  ָאז ִּכי
 !ְתַׁשֵּלם ְנָדֶריּו ְוִיְׁשָמֶעָּך, ָליוֵא  (=תתפלל) ַּתְעִּתיר



, ָיָקםוְ  מאד) =תבקש( ֹאֶמר ְוִתְגַזר  .אֹור ָנַגּה ְּדָרֶכי ַעלוְ  ָל

ֹ  ִהְׁשִּפילּו ִּכי  ;ֹוִׁשעַ י ל]-[הא ֵעיַנִים, ַׁשחוְ  ראש), =תרימו( ֵּגָוה אֶמרַוּת
 .בזכותך)(= ַּכֶּפי ְּבֹבר ִנְמַלטוְ  ָנִקי, יִא  [גם] ְיַמֵּלט

_______________________ 

 הפסוק את תחילה שמביא ליפז,א בהשקפת כ"ג) רקפ ג' חלק( הנבוכים מורהב רמב"םה כדעת]1[ 
 .יט-יז ד', פרקמ הדממה, מן ולהק דברי ךכ ואחר (ה), כ"ד מפרק

 "ו,ט פרק בתחילת א'), כרך וק,ק הרב מוסד מב"ן,ר (כתבי בלאיו פירושוב רמב"ןה כדעת]2[ 
 .כ"ב פרק ובתחילת

 .אליפז טען חזקים,ה לצד הכריע יובא קרקעות, במשפטי]3[ 
 .צטטמ שהוא הרשעים מדברי סתייגמ (כאיוב) אליפז]4[ 

  

 למצוא דרך לאלוהים -כג איוב 
אף שצופר התכוון להוכיח את איוב וללמדו מעט מן החוכמה הנעלמת, איוב לקח את דבר צופר 

 והפך את כיוונו

 !הוגן משפט ולנהל הדרך, תא למצוא ומתחנן בקשמ הוא - גיעיםמ איך ודעי לא איוב

 המוביל ביטויה וב,וש ביותר, העמוקה איוב שאיפת לש המדהימה התפתחותב נוסף לבש כאן יש
 למצוא השאיפה ולבסוף, קל,ו מהיר במוות ייסוריםה מן היגאלל שאיפהה תחילה - תן"י מי" הוא
 .ולחיות הייסורים ןמ להיגאל כדי והיםל-לא דרך

 מעט וללמדו איוב תא להוכיח שהתכוון אףו בתהליך, שתתףה הנעמתי צופרש גלות,ל אדמ מעניין
 !יקרה גם זה לבסוףו - כיוונו תא והפך ופרצ דבר את לקח יובא - הנעלמת החכמה מן

 ֵּתריַ  - אותי) (=וימית ִויַדְּכֵאִני ֹוּהַ ל-אֱ  =ויתרצה)( ְוֹיֵאל - לֹוּהַ -אֱ  ֵּתןיִ  ִתְקָוִתיוְ  ֱאָלִתי,ׁשֶ  בֹואָּת  ֵּתןיִ  ִמי"
-ח (ו, ַנְפִׁשי"? ַאֲאִרי יּכִ  ִּקִּצי ּוַמה ֲאַיֵחל? ִכי ִחיּכֹ  ...ַמה - חיי) תא (=ויחתוך ִויַבְּצֵעִני ָידֹו (=ישחרר)

 ;יא)

 ִּכי - ְוַדע ָחְכָמה... ַּתֲעֻלמֹות ְל ְוַיֶּגד - ִעָּמ ָפָתיוְׂש  ְוִיְפַּתח ַּדֵּבר, ֹוּהַ ל-אֱ  ֵּתןיִ  יִמ  ְואּוָלם," ופר:צ דברי
"!ֲעֹומֵ  לֹוּהַ -אֱ  ְל יתעלם)ו (=יעזוב ַיֶּׁשה  ;ו)-ה (יא, ֶנ

, ֲחרֹון][ ׁשּוב דעַ  ְסִּתיֵרִניַּת  ְצִּפֵנִני,ַּת  ְׁשאֹולּבִ  ֵּתןיִ  ִמי" איוב: תגובת  ְוִתְזְּכֵרִני ֹחק ילִ  ָּתִׁשית ַאֶּפ
 ;טו)-יג (יד, ִתְכֹסף" ֶדייָ  ְלַמֲעֵׂשה - ֶאֱעֶנּךָ  ְוָאֹנִכי ִּתְקָרא ואז][ טובה)...ל (=ִתפקֵדני

 - ֵיָחְצבּון ַּבּצּור ַעדלָ  ְוֹעָפֶרת, ְרֶזלּבַ  ְּבֵעט - =ֵיָחְקקּו)( יָֻחקּווְ  ַּבֵּסֶפר ִיֵּתן ִמי ִמָּלי, ְוִיָּכְתבּון פֹוֵא  ִיֵּתן ִמי"
 ;כה)-כג יט,( צדקתי] [ְלַסֵּפר ָיקּום" ָפרעָ  ַעל ַאֲחרֹוןוְ  ָחי, ִליֹּגאֲ  ַדְעִּתייָ  ַוֲאִני

 ִמִּלים ֵאְדָעה ֹוָכחֹות;ת ֲאַמֵּלא ִפיּו ְׁשָּפט,ִמ  ְלָפָניו ָכהֶאֶעְר  ְּתכּוָנתֹו; ַעד בֹואָא  ְוֶאְמָצֵאהּו, ַדְעִּתייָ  ִיֵּתן ִמי"
ֹ  המַ  ָאִביָנהוְ  ַיֲעֵנִני,  ;ז)-ג (כג, ְפִטי"!ִמּׁשֹ  ָלֶנַצח ַוֲאַפְּלָטה ִעּמֹו, ֹוָכחנ ָיָׁשר םׁשָ  ִלי... אַמרּי

 יבין ל-הא המחיצה, את הבקיעל יצליח רק ואם ,ל-הא ביןל בינו וצץח שמישהו בין,מ גם איוב
ֹ  ַמה" ביןי הואו אותו,  "ָלֶנַצח להיפטר כוח לו ייתן ףא אלא בכוח, עמו ריבי שלא קר ולא ִלי", אַמרּי

 .למה לדעת אפשר איו בו, שמתעלל 'השטן?!)( זה ִמֹּׁשְפִטי",

 להבקיע, דרך שום מוצא לא הוא יכ איוב, של התודעה צפתר את כסהמ עדיין שהייאו ה,ז לכ ועם
,ֶא  =מזרח)( ֶדםֶק  "ֵהן - מה'בחו ו'לעלות  ְׂשמֹאול - ֹול ָאִבין לֹאוְ  =מערב),( ְוָאחֹור - ֵאיֶנּנּווְ  ֱה
 ט),-ח (כג, ֶאְרֶאה" לֹאוְ  (=דרום) ָיִמין (=ִיפֶנה) ְעֹטףיַ  (=ֶאֱחֶזה), זָאחַ  לֹאוְ  רּכֹו]דַ  את[ ֲעֹׂשתֹוּבַ  (=צפון)

 .יז) (כג, ֹאֶפל" ִּכָּסה ּוִמָּפַני" איוב, את כסהמ החושך ולכן,

 :ַוּיֹאַמר ִאּיֹוב ַוַּיַען

 ,ִׂשִחי ְמִרי[ אשפוך]1[ ]ַהּיֹום ַּגם
 .ַאְנָחִתי[ ַגֵּבי] ַעל ָּכְבָדה ָיִדי

 ( –כסאו מכון) ְּתכּוָנתֹו ַעד ָאבֹוא ְוֶאְמָצֵאהּו,[ לוה-א מקום] ָיַדְעִּתי ִיֵּתן ִמי
  –תֹוָכחֹות ֲאַמֵּלא ּוִפי ִמְׁשָּפט, ְלָפָניו ֶאֶעְרָכה



 !ִלי ּיֹאַמר ַמה ְוָאִביָנה ַיֲעֵנִני, ִמִּלים ֵאְדָעה
 ?ִעָּמִדי ָיִריב ֹּכחַ  ַהְּבָרב

 ( –ֹּכח=) ִּבי ָיִׂשם הּוא ַא לֹא,
 (.בי המתעלל=) ִמֹּׁשְפִטי ָלֶנַצח( וֶאָנֵצל=)  ַוֲאַפְּלָטה ִעּמֹו, נֹוָכח ָיָׁשר ָׁשם

,( מזרח=) ֶקֶדם ֵהן   –לֹו ָאִבין ְולֹא(, מערב=) ָאחֹורוְ  – ְוֵאיֶנּנּו ֶאֱה
 (,ֶאֱחֶזה=) ָאַחז ְולֹא[ ַדרּכֹו את] ַּבֲעֹׂשתֹו ְׂשמֹאול

 !ֶאְרֶאה ְולֹא( דרום=) ָיִמין( ִיפֶנה=) ַיְעֹטף

  –ֵצאֵא  ַּכָּזָהב(, אותי יבחן ואם=) ְּבָחַנִני ,ִעָּמִדי ֶּדֶר ָיַדע[ הוא] ִּכי
 (;מנהמ ָנטיתי לא=) ָאט ְולֹא ַמְרִּתיׁשָ  ַּדְרּכֹו י,ַרְגלִ  ָאֲחָזה( בעקבותיו=) ַּבֲאֻׁשרֹו[ כי]
 (,ממנה ַסרתי לא=) יׁשָאִמ  ְולֹא ְׂשָפָתיו ִמְצַות[ שמרתי]

 .ִפיו ִאְמֵרי ָצַפְנִּתי( ממנהגי=) ֵמֻחִּקי

  –ְיִׁשיֶבּנּו ּוִמי(, המוחלטת בְגֵזָרתו=) ְבֶאָחד ְוהּוא
 !ַוָּיַעׂש,[ כרצונו] ִאְּוָתה ְוַנְפׁשֹו

  –ִעּמֹו ַרּבֹות[ מכות] הְוָכֵהּנָ (, ִיסּוַרי מכסת=) ֻחִּקי ַיְׁשִלים ִּכי
 !ִמֶּמּנּו ְוֶאְפַחד ְתּבֹוֵנןֶא  ֶאָּבֵהל, ָּפָניוִמ  ֵּכן ַעל
 ;יָלִניִהְבִה  ַּדי-ְוׁשַ (, ותיא הפחיד=) ִלִּבי ֵהַר ל-ְוֵא 
,חֹ  ִמְּפֵני( נפרדתי=) ִנְצַמִּתי לֹא ִּכי  .ֹאֶפל ִּכָּסה[ הכל את] ּוִמָּפַני ֶׁש

  

 .'מקרא 'דעתב חכם עמוס שכתב פיכ רבים, מיםי נמשך הוויכוחש מסתבר, מכאן]1[ 

  

  

 הרשעים האמיתיים -איוב כד 
תיאור האביונים וחסרי הכל בפסוקים מתאים מאד להמוני העבדים בשדות הכותנה, התבואה 

 באמריקה והמטעים במדינות הדרום

 !לסוף שמור זה - ליפזא שהגיש המזעזע אישוםה לכתב זהה במענה שיבמ לא איוב

 רשעים על הכללי למבט איוב וזרח כולו, העולם אתו יז) כג,( ותוא מכסהה חושךל צוףר כהמשך
 כאילו וצופר שאליפז להא ועבדים, אביונים אלמנות,ו יתומים לע באמת דורכיםה להא מצליחים,

 - "בפעלם" מתערב אל יג), כב, אליפז; כטענת( ערפל" בעד" גם כלה רואהה ל-אה ושגם רואים, לא
 ?למה היא: הגדולה והשאלה

 [?ברשעים יןד לעשות] ִעִּתים( נגזרו=) ִנְצְּפנּו לֹא יּדַ -ִמּׁשַ  ַמּדּועַ 
 (? –הגדול הדין וםי מתי=) ָיָמיו ָחזּו לֹא( וחוזים נביאים]1[ =)ְוֹיְדָעו

 [ –בינתיים והרשעים]
  –ַוִּיְרעּו ָּגְזלּו ֶדרעֵ  ַיִּׂשיגּו, ְּגֻבלֹות
  –ְלָמָנהַא  ׁשֹור ַיְחְּבלּו ְנָהגּו,יִ  ְיתֹוִמים ֲחמֹור

,ִמ  ֶאְבֹיִנים ַיּטּו[ שודדים]  ;ֶרץָא  ֲעִנֵּיי( התחבאו=) ֻחְּבאּו ַיַחד ָּדֶר
 ,ָפֳעָלםּבְ [ רשעים] ָיְצאּו ַּבִּמְדָּבר ְּפָרִאים( כמו=) ֵהן

 .ַלְּנָעִרים ֶחםלֶ  [לשדוד] (=ַלֶטֶרף), לֹו ֲעָרָבה[ה אל, ]ַלָּטֶרף ְמַׁשֲחֵרי

 ][2[ –     להסב לתיאור עובר כבר הז שפסוק אפשר אבל]
 ,ָפֳעָלםּבְ [ אביונים] ָיְצאּו ַּבִּמְדָּבר ְּפָרִאים( כמו=) ֵהן

 ;ַלְּנָעִרים ֶחםלֶ   [למצוא] (=ַלֶטֶרף) לֹו ֲעָרָבה[ה אל, ]ַלָּטֶרף ְמַׁשֲחֵרי
 ( –ֶלֶקש ספויא=) ְיַלֵּקׁשּו ָרָׁשע ֶכֶרםוְ  ִיְקצֹורּו,( זרים בשדה=) ְּבִלילֹו ַּבָּׂשֶדה

 ;ָּקָרהּבַ  ְּכסּות ְוֵאין בּוׁש,לְ  ִמְּבִלי ינּוָילִ  ָערֹום[ ועבדים עניים]
 !צּור ִחְּבקּו הַמְחסֶ  ּוִמְּבִלי ְרָטבּו,יִ  ָהִרים ִמֶּזֶרם

 הכותנה, בשדות העבדים להמוני מאד מתאים אחרים של בשדות כל וחסרי אביונים של זה ורתיא
 ובקור, בגשם ערומים האזרחים, מלחמת לפני באמריקה, הדרום במדינות והמטעים התבואה



 (אחרי בהמשך בזרם; יישטפו שלא כדי הסלעים את רק מחבקים בעודם המים, לזרמי חשופים
 רעבים ערומים, כשהם בקיץ, העבדים סבל של ההמשך מופיע ,לרשעים) שחוזר אחד פסוק

 .ושמן יין ודורכים תבואה, של עומרים גבם על ונושאים קוצרים בעודם וצמאים,

 בשעבוד התרחשה מידת ההיסטוריה בכל יותרב האכזרית עבדותה ]3משפחה,[ו יתב עבדיל בניגוד
 את שינוש מאורעותל רקעה הייתה והיא שדות, או כרותמ עבדי של רבבותו אלפים - המוני

 אזרחיםה ומלחמת ובעירק), (ברומא בדיםע של דולותג מרידות צרים,מ ציאתי מוכ ההיסטוריה,
 .    באמריקה לדרום הצפון בין

 [ –לרשעים חוזר]
 !ְחֹּבלּויַ  ָעִני( ועֹוָלל=) ְוַעל ָיתֹום,  וק][תינ ַשד) (=מיניקת ִמֹּׁשד ִיְגְזלּו

 [ –בקיץ הפעם ועבדים, עניים לסבל חוזר]
 ;ֹעֶמר ָנְׂשאּו ִביםּוְרעֵ  ְלבּוׁש, ִליּבְ  ִהְּלכּו ָערֹום

 (,ריצה שמן, יפיקו=) ַיְצִהירּו[ זיתים של] ׁשּוֹרָתם ֵּבין
 (;יםצמא בעודם=) ַוִּיְצָמאּו ָּדְרכּו ְיָקִבים

  –ְּתַׁשֵּועַ ( דקירה פצועי=) יםֲחָללִ  ְוֶנֶפׁש ִיְנָאקּו,( אנשים) ְמִתים[ כבושה] ֵמִעיר
 ? –  לֹוּהַ -ֶואֱ 
 (!תועבה=) ִּתְפָלה [לעצור] יתערב) (=לא ָיִׂשים לֹא

 (,חושך אנשי=) אֹור ְּבֹמְרֵדי ָהיּו( הרשעים=) ֵהָּמה
  –ִּבְנִתיֹבָתיו ְׁשבּויָ  ְולֹא[, ל-הא של] ְדָרָכיו ִהִּכירּו לֹא

 ,יֹוןְוֶאבְ  ָעִני ִיְקָטל ֹוֵצַח,ר ָיקּום ָלאֹור
 [;במחתרת] ַכַּגָּנב ְיִהי ּוַבַּלְיָלה

 :ֵלאֹמר(, לילה=) ֶנֶׁשף ָׁשְמָרה ֹנֵאף ְוֵעין
 ;ָיִׂשים ָּפִנים( ַמֵסַכת=) ֶתרְוסֵ  ָעִין,( אותי ְתָזֶהה לא=) ְתׁשּוֵרִני לֹא

 [,ולהרוג לגזול] ָּבִּתים ַּבֹחֶׁש ָחַתר
  –אֹור ְדעּויָ  לֹא(, להם יסתתרו=) ָלמֹו( חתומים בבתים=) ִחְּתמּו יֹוָמם,

 (,בוקר מאור פוחדים=) ְלָמֶותצַ  ָלמֹו ֹּבֶקר ַיְחָּדו,[ פושעים] ִּכי
 [.אותו ְמָזהים םא] ַצְלָמֶות ַּבְלהֹות  [בבוקר] (=ִירֶאה) ַיִּכיר ִּכי

 צליחים,מ רשעים בו בעולם שקורה במה ל-הא לש ברור תערבותה חוסר יובא תיארש אחרי
 ואת הרשעים תא לקלל יובא מתחיל בסתר,ו גלויב בלילה,ו יוםב פועלות פושעים וכנופיות

  -להם שיקרה ומאחל, מצפה איובש וכפי אותם, קללל צריך היה ל-האש כפי הפושעים,

 ,ָּבָאֶרץ ְלָקָתםחֶ  ְּתֻקַּלל ִים,מַ  ְּפֵני ַעל( הרשע=) הּוא( נשטף=) ַקל
 ;ְּכָרִמים ֶּדֶר[ ברכה לחיי] ִיְפֶנה לֹא[ – בשממה יחיה]

 ;ָחָטאּו ְׁשאֹול[ אשר להלא יקרה וכך, ]ֶׁשֶלג ֵמיֵמי ְגְזלּויִ  ֹחם ַגם ִצָּיה
 [,קברב] ִרָּמה ְמָתקֹו(, נולד בה משפחה=) ֶרֶחם ִיְׁשָּכֵחהּו

 (;רשעה=) ַעְוָלה[ יבש] ָּכֵעץ ִּתָּׁשֵברוַ  ִיָּזֵכר, לֹא עֹוד
 [.לה] ְיֵיִטיב לֹא ָנהְוַאְלמָ ,[ וכשימות, ]ֵתֵלד לֹא ֲעָקָרה( אשה עם חי=) ֹרֶעה

 [ –ויתחזק יתאושש רשע ואם]
 ;ַחִּייןּבַ  ַיֲאִמין[ כשלא גם] ְולֹא ָיקּום ֹו,ְּבֹכח ַאִּביִרים ּוָמַׁש
  –ְרֵכיֶהםּדַ  ַעל[ צֹוֶפה בעודו] ְוֵעיֵניהּו ִיָּׁשֵען,וְ  ָלֶבַטח[ לקום ל,-הא] לֹו ִיֶּתן

 [ –הרשעים איך כולם שיראו יכד להתערב, ל-לא ראוי]
 (,ֵיָעְקרּו=) ִיָּקְפצּון ַּכֹּכל( והושפלו=) ְוֻהְּמכּו(, ואינם=) ְוֵאיֶנּנּו ְּמַעט רֹוּמּו

 (.ִיּבֹולּו=) ִיָּמלּו,[ שנקטף] ִׁשֹּבֶלת ּוְכרֹאׁש

  –ֵאפֹו[ מתערב] לֹא[ ל-הא] ְוִאם
 !?(שכיזבתי לומר יוכל=) ַיְכִזיֵבִני ִמי

 !?ִמָּלִתי( לַאִין=) ְלַאל( ישים ומי=) ְוָיֵׂשם

 ראה לא הצדיק 'ויודעו פירש: )278-281 עמ' ולשון, מקרא פרקי - המוריה (ארץ ז"ל מורי-אבי]1[ 
 .'הטובים ימיו את

 .274-275 עמ' המוריה, ארץ ז"ל, מורי-אבי פירש כך]2[ 
 .משפטים לפרשת 'מקראות' בתוך: בהיסטוריה, העבדות על בפרק ראו]3[ 



  

 אליפז, הגזמת -איוב כה 
בלדד חש כנראה, שאליפז הרחיק לכת יותר מדי, ואולי אף הפריז בפירוש החיזיון והקול מן 

 הדממה מעבר למה ששמע באמת

 שופט,כ ו'מחדליו' מעשיו על איוב גדנ החמור האישום תבכ עם ליפזא מענהב סיכוםה אוםנ אחרי
 אבל - לומר המ עוד ותרנ אל אהבה,ב יסוריםהי ולקבלת ותשובה, לחרטה ונההאחר הקריאה ועם

 מן והקול החיזיון בפירוש פריזה אף ואולי די,מ יותר כתל הרחיק אליפזש נראה,כ שח בלדד
  –באמת ששמע למה מעבר הדממה

 ָוַפַחד( השלטון=) ַהְמֵׁשל - "והל-הא גדולת על יםקצר בדברים( הדתית בשפתו) חותם בלדד לכן,
 הראשונה ללשון דומהב הדממה, ןמ הקול לניסוח קל קון'וב'תי,( ב כה," )ִּבְמרֹוָמיו םָׁשלֹו ֹעֶׂשה ִעּמֹו,

 ( -טו בפרק) אליפז של ההקש מהניסוח ובשונה,( ד בפרק) אליפז של
 !?ָּגֶבר ִיְטַהר( ִמיוצרו=) ֹעֵׂשהּומֵ  ִאם  ְצָּדק?!יִ  לֹוּהַ -ֵמאֱ  ַהֱאנֹוׁש,: עֶאְׁשמָ  ָוקֹול - ְּדָמָמה"

 ( –  אורה=) ָּתֳהָלה ָיִׂשים[ לא] ּוְבַמְלָאָכיו  ַיֲאִמין!! לֹא( משרתיו=) ַּבֲעָבָדיו ֵהן
 ;(יט-טז ד,"...  )ְיסֹוָדם ֶּבָעָפר ֲאֶׁשר( אנוש בני=) רֹחמֶ  ָבֵּתי ֹׁשְכֵני ַאף

 !?ִאָּׁשה ְילּוד ִיְצַּדק ִכיוְ  ִיְזֶּכה?! יּכִ  ֱאנֹוׁש ָמה"
  –יוְבֵעינָ  ַזּכּו לֹא ָׁשַמִיםוְ  ,ַיֲאִמין לֹא ִּבְקֹדָׁשו ֵהן
 !ַעְוָלה ַכַּמִים ֹׁשֶתה יׁשִא  ְוֶנֱאָלח ִנְתָעב ִּכי ַאף

 ;(יז-די טו," )ַוֲאַסֵּפָרה ָחִזיִתי ֶזהוְ  ִלי, ְׁשַמע( לך אוַמר=) ֲאַחְו

 פזאלי של החמור הניסוח מן נזהר בלא הדממה, מן מסתוריה הקול לשוןב וחותם דבלד אב כעת
 ֵּתיבָ  ֹׁשְכֵני, "הראשונה ןללשו חוזר בלדד;( טז טו,!" )ְוָלהעַ  ַכַּמִים ֹׁשֶתה יׁשִא  ְוֶנֱאָלח ִנְתָעב,' "ר'הקטגו

( ו כה," )ּתֹוֵלָעה-ו... ִרָּמה" עם בעפר'' אחריתם שגם ומוסיף,,( יט ד," )ְיסֹוָדם ֶּבָעָפר ֲאֶׁשר ֹחֶמר,
 קול בת' כמו וחלטת,מ קביעהכ הֵרעים בעיני ההוא ולהק נחשב כמה דע מוכח גם בזה– 

  -דבריו אפסות את פנים כל לע או איוב, שמתא ואת ֵרעיםה צדקת תא שהוכיחה ממרומים',
 :ּיֹאַמרוַ  ַהֻּׁשִחי ִּבְלַּדד ַוַּיַען

  –ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֶׂשהעֹ  ִעּמֹו! ָוַפַחד( השלטון=) ַהְמֵׁשל
 !?אֹוֵרהּו ָיקּום לֹא יִמ  ַעלוְ  ִלְגדּוָדיו?! ִמְסָּפר ֲהֵיׁש

 !?ִאָּׁשה ְילּוד ִּיְזֶּכה ַמהּו ל?!-ֵא  ִעם נֹוׁשאֱ  ִּיְצַּדק ּוַמה
ֹ  ְוכֹוָכִבים,( משלו אור לו ואין) ַיֲאִהיל ְולֹא,( עד-ירח=) ָיֵרחַ -ַעד ֵהן   -ְבֵעיָניו ַזּכּו אל
 .ּתֹוֵלָעה( שאחריתו=) ָדםָא  ּוֶבן ִרָּמה,( שסופו=) ֱאנֹוׁש ִּכי ַאף

  

 בלי ֵׁשֶמץ של טוב -איוב כו 
ור הבריאה הייחודי כאן ל, לכן, בתיא-איוב רואה בכל מקום בעולם רק את כוחו וגבורתו של הא

 כלל לא נזכרים צומח וחי, ולא ארץ ואדם

 כמו – הדממה מן הקול בשם ליפזא דברי את לשפץ'' בלדד לש לניסיון עגל יובא גובתו,ת בפתח
 ִמי "ְוִנְׁשַמת – בלדד את אלש איוב ֵסֶפר,מ או ָחֵברמֵ  העתקהב תפסנ ראש בתלמיד מורה של נזיפה
 ;ד) (כו, ִמֶּמָּך"? ָיְצָאה

 איננו אולם העולם, יוצר ביד ןנתו – ּמֹו"עִ  ָוַפַחד "ַהְמֵׁשל – פחדה שלטוןש החלטב סכיםמ איוב
 רואה הוא – )ב כו,( ֹׁשְכֵניֶהם"וְ  םַמיִ  "ִמַּתַחת לא גםו ב), (כה, ְמרֹוָמיו"ּבִ  ָׁשלֹום ֹעֶׂשה" אותו רואה

 בתיאור לכן, פנים. והארת חסד וםש בלי ל,-אה של ורתווגב וחוכ תא קר עולםב קוםמ בכל
 ִעם "אֹור ומים, שמים רק – ואדם ארץ לאו וחי, ומחצ נזכרים אל ללכ איובל ייחודיה הבריאה

,"  הוםת מפלצות םה הלוא מתו,ש דםק צוריי םע "ַהָּים" וכמובן נֹו","ֲענָ  בתוך כבוד'ה 'כיסא ֹחֶׁש
 (כו, ָּבִרַח" ָנָחׁש "ָרַהב... כן,ו כא), א, בראשית( ַהְּגֹדִלים" ַהַּתִּניִנם" מקרא:ה לשוןב נקראותה ומים

 מעמקיב אותם, חיסל וגם ותם,א יצר םג עולם בוראש ),]'1['דינוזאורים ימינו: ובלשון( יג),-יב
 .התהומות



 מוזמן – '..."ה ֶאת ַנְפִׁשי "ָּבְרִכי – (קד) תהליםב בריאהה ירתש תא והב)א םג י(ואול שמכיר מי כל
 במענה ואיננו נעלם הלים,ת בשירת ומורחב מודגשש מה כלש לגלותו תיאורים,ה ניש תא להשוות

 שפותח שלו, בסיסיה בסדר ואפילו בתנך, ראשוןה הבריאה פרקב שניהם לש הרקע ףא לע איוב,
 .והיבשה הים חיות מופיעות ופוס ולקראת ב), ,א (בראשית הֹום"ְת  ְּפֵני לעַ  ֹחֶׁשוְ  ָוֹבהּו ב"ֹתהּו

 וברושים רזיםא צומחים שבו מיושבה והעולם מים,ה הרחקתב ארץה ודגשתמ הליםת בשירת
 "ָיֵרחַ  עם לעבודתו, יוצא אדםו וחסידות, ציפורים םע כה), קד,( ְּגֹדלֹות" םעִ  ַטּנֹותְק  ו"ַחּיֹות

 דמהא רעידות וגם כו), (קד, ּבֹו" ַׂשֶחקלְ  ָיַצְרָּת  ֶזה ִלְוָיָתן" גם םש נזכרש אףו ט),י קד,( מֹוֲעִדים"לְ 
 לשירת השראה ומקור מאוד, פהי הוא העולם לש הכללי המראה – לה)-לב ד,(ק שעיםר והשמדת

 .וחסד אור

  –   וחסד טוב של יד) ,(כו ֵׁשֶמץ"" בלי וגבורה, פחד דין',ה 'מידת קר יש איובב זה, לעומת

 :ַוּיֹאַמר ִאּיֹוב ַוַּיַען

 ?ֹעז לֹא ְזרֹועַ  הֹוַׁשְעָּת  =לאליפז),( ֹכַח? לֹאלְ  ָעַזְרָּת  ֶמה
 ?הֹוָדְעָּת  זק)ח (=לאיש ָלֹרב ֻתִׁשָּיהוְ  ָחְכָמה? =לֲחַסר)( ְללֹא ְצָּת ָּיעַ  ַמה
 ?ִמֶּמּךָ  ָאהָיצְ  ִמי ְוִנְׁשַמת מאליפז], שציטטת[ ִמִּלין? ַּגְדָּת ִה  ִמי ֶאת

 ;ֹׁשְכֵניֶהםוְ  ַמִים ִמַּתַחת ָללים),חֲ  ענק =יצורי( ְיחֹוָללּו ָהְרָפִאים
 ;ָלֲאַבּדֹון סּותּכְ  ְוֵאין ַּבֹּכל], הצֹוֶפה ל-אה [של ְגּדֹונֶ  ְׁשאֹול ָערֹום
 !ָמה ְּבִלי ַעל בָחָלל][ ֶאֶרץ ֹּתֶלה ]3=אנרגיה),[( ֹּתהּו לעַ  (=שמים) ]2ן[ָצפֹו ֹנֶטה

 ;המים] [מכובד ְחָּתםַּת  ָעָנן ִנְבַקע לֹאוְ  (=בענניו), ָעָביוּבְ  ַמִים קושר)(= ֹצֵרר
 !ֲעָננֹו ָעָליו )(=ּפֹוֵרס◌ׂ  ַּפְרֵׁשז כבוד),ה (=כסא ֵּסהכִ  ְּפֵני תיר)(=מס ְמַאֵחז

 ;ֹחׁשֶ  ִעם אֹור ]4עד)[-לית(=תכ ַּתְכִלית-דעַ  ָמִים, ֵניּפְ  ַעל אופק)ה קו (= ָחג ֹחק
  –ִמַּגֲעָרתֹו ִיְתְמהּווְ  ברוח), (=יתפתלו רֹוָפפּויְ  עננים) תוךמ אור =עמודי( ַמִיםׁשָ  ַעּמּוֵדי

 ;ימי) =דינוזאור( ָרַהב ָמַחץ ִבְתבּוָנתֹוּו [מסערתו], ָּיםהַ  ָרַגע ְּבֹכחֹו
 ,יפה) בתכלת (=התבהרו ְפָרהִׁש  ָׁשַמִים ְּברּוחֹו
 .יבשתי) =דינוזאור( ָּבִרחַ  ָנָחׁש ָידֹו (=ָהרגה) ֹחְלָלה

  –ּבֹו ִנְׁשַמע ָברּדָ  ֵּׁשֶמץ (=) ַמהּו [בעולם], ָרָכוְּד  ְקצֹות [רק] ֵאֶּלה ֶהן
 !?להבין) (=יוכל ִיְתּבֹוָנן יִמ  עוצמתו], בכל[ ְּגבּוֹרָתו ְוַרַעם

  

 כמו ם,קד בימי נמצאוש דינוזאורים, שלדי לע נשענו קדומות,ה במיתולוגיות תהאגדו סיפורי]1[ 
 .בימינו

 .שמים רק רואיםו ונסתרת, צפונה שמשה 'צפון' במרחב]2[ 
 ראו 'ֹּבהּו'; – חומר של צורה לבשהש לפני נרגיה,א להגדיר מתקשהו וההת אנושיתה הלשון]3[ 

 .לבראשית פירושו בתחילת רמב"ן
 .ובשקיעה זריחה,ב לחושך, אור יןב הנצחי גבולה הוא האופק]4[ 

  

 בלשון צופראיוב  -איוב כז 
 כך סוגר איוב חשבון מר ונוקב עם שלושת הֵרעים כאחד. פרק עצוב

 !מילים עוד אין – שתק וצופר קיצור,ב חתם בלדד – השתתקו הֵרעים

 אלא, ְמָׁשלֹו". ְׂשֵאת ִאּיֹוב "ַוֹּיֶסף – הכותרת מעידה וכך מילים, הרבה עוד יש דווקא לאיוב אבל
 צופר במקום לדבר כדי צופר, של בלשונו ישתמש אלא ,הרגילה בלשונו כאן ידבר לא שאיוב

 "ֵהן – כאחד הֵרעים שלושת עם ונוקב מר חשבון איוב סגר כך וברעיונותיו. בסגנונו אותו ולהכות
 ספק בלי מכוון "ֲחִזיֶתם" הביטוי – יג)-יב (כ"ז, ל"-ֵא  ִעם ָרָׁשע ָאָדם ֵחֶלק ֶזה ֲחִזיֶתם... ֻּכְּלֶכם ַאֶּתם

 דברי מסוף מדויק ציטוט הן ָרָׁשע" ָאָדם ֵחֶלק "ֶזה המילים ואילו עליו, נשען שאליפז החיזיון נגד
 איוב – מוכיח צופר מדברי הברור הציטוט כא). י"ח, בלדד, גם חתם דומות ובמילים כט; (כ', צופר

  ]1.[צופר נגד צופר, בלשון צופר, במקום מדבר



 דבריםה את הפך איובו לו, ובט היהי לאש הרשע, גורל את שני)ה (במחזור תיאר פרצו חבריו, כמו
 מה ולכן רשעים, של עשהמ בי שלכם בבגידה ואהר ואני שע,ר שאני טוחיםב תםא גדו.נ האלה

 .עליכם יתהפך עלי שאמרתם

 !זה פרק לקרוא עצוב

 :ַוּיֹאַמר ָׁשלֹוְמ  ְׂשֵאת ִאּיֹוב ַוֹּיֶסף

  –ַנְפִׁשי ֵהַמר יּדַ -ְוׁשַ  ִמְׁשָּפִטי, ֵהִסיר ל-ֵא  שבע!),נ (אני ַחי
 ;ְּבַאִּפי לֹוּהַ -אֱ  ְורּוחַ  ִבי, ְׁשָמִתינִ  עֹוד לכָ  (=אכן) ִּכי

 .ְרִמָּיה ֶיְהֶּגה ִאם ְלׁשֹוִניּו (=שקר), ְוָלהעַ  ְׂשָפַתי ָנהְּתַדֵּבְר  ִאם

  –ֶאְתֶכם ְצִּדיקַא  ִאם ִּלי ָחִליָלה
 !ִמֶּמִּני ֻּתָּמִתי ִסירָא  לֹא ֶאְגָוע ַעד

 !ְרֶּפהָ ַא  ְולֹא ֶהֱחַזְקִּתי ָקִתיְּבִצְד 
 .ִמָּיָמי ָבִבילְ  ֶחרָּפה) יחשוב =לא( ֶיֱחַרף לֹא

 !ְכַעָּול נגדי) =והקם( ּוִמְתקֹוְמִמי ְיִבי,אֹ  ְכָרָׁשע ְיִהי
 ?ֶּבַצע) לעצמו =יקח( ִיְבָצע ִּכי ֵנףחָ  ִּתְקַות המַ  (=אכן) ִּכי

  –זמנית] [בַשלָוה ֹוַנְפׁש ֹוּהַ ל-אֱ  (=ַישֶלה) לֵיׁשֶ  ִּכי [גם]
 ?ָצָרה ָעָליו ָתבֹוא אשר)כ-( יּכִ  ל-ֵא  ִיְׁשַמע ֲהַצֲעָקתֹו

 ?ֵעת ְּבָכל לֹוּהַ -אֱ  אִיְקָר  ִיְתַעָּנג, יּדַ -ׁשַ  ַעל ִאם

 ;ם][ִמּכֶ  ֲאַכֵחד לֹא ַּדי-ׁשַ  ִעם ֲאֶׁשר ,ל-ֵא  ְּבַיד מּוָסר][ ֶאְתֶכם אֹוֶרה
 !?ְהָּבלּוֶּת  ֶהֶבל ֶּזה הְוָלּמָ  ִזיֶתם!חֲ  ֻּכְּלֶכם ַאֶּתם ֵהן
  –[ִּכגמּוָלם] ִיָּקחּו ַּדי-ּׁשַ ִמ  ָעִריִצים ְוַנֲחַלת !ל-ֵא  ִעם ָרָׁשע ָאָדם ֶלקחֵ  ֶזה

 ;ָלֶחם ְׂשְּבעּויִ  לֹא ְוֶצֱאָצָאיו ֶרב!חָ  ְלמֹו יּופְקרּו][ ָבָניו, ּוִיְרּב ִאם
 ;[בֲאֵבלּות] ֶּכיָנהִתבְ  לֹא טופות][הח ְוַאְלְמֹנָתיו ִיָּקֵברּו! =במֵגפה)( ַּבָּמֶות ְׂשִריָדו

 ;כבוד) =בגדי( ַמְלּבּוׁש ָיִכין =בֲעֵרמֹות)( ְוַכֹחֶמר ֶסף,ּכָ  ֶּכָעָפר ְצֹּבריִ  ִאם
ק ִקינָ  ְוֶכֶסף, ְלָּבׁש!יִ  ְוַצִּדיק ָיִכין,  !ֶחלקֹו) (=יקבל ַיֲח

 ;=שומר)( ֹנֵצר ָעָׂשה קצר] [לזמן ְכֻסָּכהּו [הָחלּוש], יתֹוּבֵ  ָכָעׁש ָּבָנה
 .(=העושר) ְוֵאיֶנּנּו ָּפַקח, יָניועֵ  בכבוד), מותי (=לא ָאֵסףיֵ  ְולֹא ְׁשַּכב,יִ  ָעִׁשיר

 ;סּוָפה ְּגָנַבּתּו ְיָלהלַ  (=ְסָערה), ָּלהֹותּבַ  ַכַּמִים ַּתִּׂשיֵגהּו
, ִדיםָק  [רוח] ִיָּׂשֵאהּו  !ִמְּמֹקמֹו (=וַיַעקֵרהּו) יָׂשֲעֵרהּווִ  ְוֵיַל

 ,ַיְחֹמל ְולֹא רוח]ב שעף מה כל[ ָעָליו ְׁשֵלְויַ 
  –ִיְבָרח רֹוחַ ּבָ  שלידו) (=מי ִמָּידֹו

 ,בתדהמה][ ַכֵּפימֹו ָעֵלימֹו ף)כ (=ִימֶחה ִיְׂשֹּפק
 !בתימהון][ ִמְּמֹקמֹו ָעָליו ְוִיְׁשֹרק

____________________________ 

 השלישי אומונ הםב שי כ"ח-"זכ יפרק כי שטען מקרא,ה ממבקרי אחד ראתיק אחד יום]1[ 
 התחכום את הבנתי זה זכותב – צופרל מתאימים הרעיונותו מיליםה יכ ופר,צ לש 'האבוד'
 הרעים, שתתקותה ומשקף השלישי, במחזור גם מענות 6 על שומרש יוב,א פרס לש הדרמתי

 .נגדו מצופר, יטוטצ תוך צופר, מקוםב איוב ודיבור

  

  

 םהחכם הוא עירו -איוב כח 
תארו לכם שמישהו יאמר לכל מי שמדבר בשם 'חוכמת הסוד', שהם רק משלים את עצמם שבידם 

 'המפתח לאוצר 'החוכמה הנעלמת



 ותחפ הוא - הנעלמת' 'החוכמה בשיר ספרה משיאי אחדל איוב תרומםמ כז),( עצובה פרקה אחרי
 לשארו ליהלומים זהב',ל 'הבהלה עם ונחושת, זלבר וכסף, הבז מכרות לש ציוריים בתיאורים

 אחרו - אפשרית בלתי ראיתנ היא אם פילוא דרך, כלב השיגםל מאמציםה שלו קרים,י אוצרות
 אותם לבכ לא וגם ובזהב, בכסף ותהא להשיג אפשר איש הנעלמת', החוכמה' לא וברע ואה כך,

 .והמינים הסוגים מכל קרותי אבנים של אוצרות

 ויצר ברא בהו גבולותיה, את ימןס אותה, צרי ואה רק כי הנעלמת', חוכמה'ה את יודע היםל-א רק
 חוכמה קר להים-א שאירה לאדם! חיים אין שבלעדיהם מים,ב במיוחד - חוקים קבעו עולמו, את

 !כח) ,(כח ֵמָרע..." ְוסּור '...ה "ִיְרַאת - אחת

 ואף הכוח, לבעליו לעשירים ולמנהלים, מנהיגיםל ולמדענים, חכמיםל שיאמר ישהומ לכם תארו
 חוכמת' בשם שמדברים למקובלים, אפילוו קודש, אנשיו לרבנים דתות,ה כל לכוהניו לשופטים

 :'הסוד

 ַמשֶלה רק באמת הנעלמת', 'החוכמה אוצרל מפתח בידיו וא בראשו ישש ושב,ח וא אומרש ימ כל
 'החכמה את יודע באמת אל אחד אף כי ו,ב 'המאמינים' תא וגם ותו,א הסובבים אתו עצמו את

 כמו שחין וכהמ איש כך אומרש לכם, ותארו! לבדו להים-א של ידיוב נמצאת והיא הנעלמת',
 !איוב

 ידי לע מזעזעים בעינויים עּונּוו נתפסו רעישיםמ חותפ רבהה בריםד אמרוש אנשים,
 אותו לַענות פשרא אי - מכריע תרוןי יש איובל אבל למיניהן, מחשבהה משטרותו האינקוויזיציות

 שבראשו האמת את ומרל יכול איוב ווקאד לכן, - להים-הא דמי עונהו פגס שכבר ממה יותר
 !מעצור שום בלי ובליבו

 ?כאן דווקא מדוע אך

 צופר למענה איוב זרח נגדו, אותו והפך רשע,ה גורל לע השני ופרצ מענהב יובא השתמשש אחרי
 ' -נעלמתה 'החוכמה מן משהו איובל להודיע לוש וליומרה הראשון,

 ִּכי - ְוַדע ָחְכָמה... ַּתֲעֻלמֹות לְ  ְוַיֶּגד - ִעָּמ ָפָתיוְׂש  ְוִיְפַּתח ַּדֵּבר, ֹוּהַ ל-אֱ  ֵּתןיִ  יִמ  ְואּוָלם," ופר:צ רידב
"!ֲעֹומֵ  לֹוַּה,-אֱ  ְל יתעלם)ו (=יעזוב ַיֶּׁשה  ;ו)-ה (יא, ֶנ
ֹ  ִּביָנה? קֹוםְמ  ֶזה ֵאיוְ  א?ִּתָּמצֵ  ֵמַאִין ה"ְוַהָחְכמָ  - עצמה חוכמהה בשפת ו,ל ענה איוב  ֱאנֹוׁש ָיַדע אל

  -יג)-יב (כח, ים"!ַהַחּיִ  ְּבֶאֶרץ ָּמֵצאִת  ְולֹא ֶעְרָּכּה,

 (;זּוַקקי בו) ָיֹזּקּו ַלָּזָהב ָמקֹוםּו(, ִמכֶרה=) מֹוָצא ַלֶּכֶסף ֵיׁש ִּכי
 (;נחושת=) ָׁשהְנחּו ָיצּוק ְוֶאֶבן ָּקח,יֻ  ֵמָעָפר ַּבְרֶזל

 [,הזהב במכרות] ַלֹחֶׁש[ האדם] ָׂשם ֵקץ
 ;ְוַצְלָמֶות ֹאֶפל ֶאֶבן[מ וצרא להפיק, ]חֹוֵקר הּוא ַּתְכִלית ּוְלָכל
 (,זהב חפשימ ָגרים, המוני=)  ָּגר ֵמִעם ַנַחל( התמלא=) ָּפַרץ

 (.אדם מתנועת=) ָנעּו ֵמֱאנֹוׁש( רחוקים=) ּלּוּדַ  ָרֶגל, ִמִּני ַהִּנְׁשָּכִחים[ במקומות]
 [ –או]

 ;ֵאׁש מֹוּכְ  ֶנְהַּפ ְוַתְחֶּתיהָ (, קלאיתח אדמה=) ָלֶחם ֵיֵצא ִמֶּמָּנה ֶאֶרץ
 ;לֹו ָהבזָ  ְוַעְפֹרת[, היקרות] ֲאָבֶניהָ  ַסִּפיר ְמקֹום
 ;הַאּיָ  ֵעין ְׁשָזַפּתּו לֹאוְ  ָעִיט, ָדעֹויְ  לֹא[ אשר האדמה תחת] ָנִתיב

 (.אריה=) ַחלׁשָ  ָעָליו( עבר=) ָעָדה לֹא ַחץ,ׁשָ  יְבנֵ  [ַחיֹות] בו) (=דרכו ִהְדִריכּוהּו לֹא

 ;ָהִרים ִמֹּׁשֶרׁש ַפהָ  ָידֹו,[ הזהב מחפש] ָׁשַלח( קשה בסלע=) ַּבַחָּלִמיׁש
 ;ינֹועֵ  ָרֲאָתה ְיָקר ָכלוְ  ִּבֵּקַע,( תהום מי=) ְיֹאִרים( ַּבצּורים=) ַּבּצּורֹות

  –אֹור ִצאיֹ ( נסתר זהב=) ְוַתֲעֻלָמּה(, חסם=) ִחֵּבׁש ְנָהרֹות( זרמי=) ִמְּבִכי
 [ –ואולם]

 ?ִּביָנה קֹוםְמ  ֶזה ְוֵאי ָּמֵצא?ִּת  ֵמַאִין ְוַהָחְכָמה
 !ִּייםַהחַ  ְּבֶאֶרץ ִתָּמֵצא לֹאוְ  ֶעְרָּכּה, נֹוׁשאֱ  ָיַדע לֹא

ֹ  ָאַמר( תהום מי מאגר=) ְּתהֹום  !ִעָּמִדי יןֵא  ָאַמר ְוָים יא!ִה  ִבי אל

 ;ְמִחיָרּה ֶּכֶסף ִיָּׁשֵקל ְולֹא ַּתְחֶּתיָה,( זהב=) ְסגֹור יַֻּתן לֹא
 ;ְוַסִּפיר ָיָקר ְּבֹׁשַהם אֹוִפיר,( בזהב=) ְּבֶכֶתם( ִתָשֵקל=) ְתֻסֶּלה לֹא
 ;ָפז ְּכִלי(ב תמורה לה ואין=) ּוְתמּוָרָתּה ּוְזכֹוִכית, ָזָהב[ של בערך] ַיַעְרֶכָּנה לֹא

 [,כתמורה] ִיָּזֵכר לֹא( קריסטל=) ְוָגִביׁש( ִמְצָדפות מרגליות=) ָראמֹות



 ;ִמְּפִניִנים[ יקרה]  ָחְכָמה( ורכישת=) ּוֶמֶׁש
 (!תישקל=) ְתֻסֶּלה לֹא ָטהֹור( בזהב=) ְּבֶכֶתם ּכּוׁש, ִּפְטַדת[ של בערך] ַיַעְרֶכָּנה לֹא

 ?ִּביָנה קֹוםְמ  ֶזה ְוֵאי בֹוא?ָּת  ֵמַאִין ְוַהָחְכָמה
 !ִנְסָּתָרה םַהָּׁשַמיִ  ּוֵמעֹוף י,חָ  ָכל ֵמֵעיֵני ְוֶנֶעְלָמה

  –ִׁשְמָעּה ַמְענּוׁשָ  ְּבָאְזֵנינּו ְמרּו:ָא  ָוָמֶות ֲאַבּדֹון

 !ְמקֹוָמּה תֶא  ָיַדע ְוהּוא ְרָּכּה,ּדַ  ֵהִבין ִהים-אֱ [ רק]
  –ִיְרֶאה ָּׁשַמִיםהַ  ָּכל ַּתַחת ִּביט!יַ  ָהָאֶרץ ְקצֹותלִ  הּוא ִּכי

 (;בחוק=) ְּבִמָּדה ִּתֵּכן ַמִיםּו ִמְׁשָקל, ָלרּוחַ  ַלֲעׂשֹות
 (;רעם=) ֹקלֹות ַלֲחִזיז ְוֶדֶר ק,חֹ  ַלָּמָטר ַּבֲעׂשתֹו

  –ֲחָקָרּה ְוַגם ֱהִכיָנּה(, בולותיהג את קבע=) ַוְיַסְּפָרּה ָרָאּה ָאז

 :ָלָאָדם ַוּיֹאֶמר
 !ָחְכָמה יאִה  י,-נָ -דֹ -אֲ  ִיְרַאת ֵהן

 !ִּביָנה ֵמָרע, ְוסּור

  

 נאום הסיכום של איוב -איוב כט 
בשארית כוחותיו נלחם איוב נגד ההיפוך הזה של כל מהלך חייו ִמצדק לֶרשע, וכך צריך לקרוא 

 וה שמר עליו והאיר לו את פניול-מפיו את סקירת חייו בימים הטובים בהם א

 ופרצ מקוםב באיו במענהו הֵרעים, בהשתתקות שתקפתמ השלישי מחזורב הדרמתית הגאונות
 כמענה האישי, ההגנה אוםנ האחרון, לסיכום אחרוןה המענה תפנהה כךו ופר).צ גדנ ופר,צ (בלשון
 השלישי, המחזור תא פותח כקֵטגור אליפז כך,ו אליפז, לש האישום תבכ ולמ 'משפט'ב אחרון
 .כסֵנגור חותם ואיוב

 בימיו פניםה ארתה תא ושל בשפתו ראשונהה בפעם מתאר יובא הסיכום, נאוםב כאן, דווקא
 ָעְצרּו "ָׂשִרים – וכבודו מעמדו את ),ב (כט, ְׁשְמֵרִני"יִ  לֹוּהַ -אֱ  יֵמיּכִ  ֶדם,ֶק  ַיְרֵחיכְ  ְּתֵנִנייִ  ִמי" הטובים.
 היינו שלא איוב, על ישיא מבט לנו משלים זהה והתיאור ),ט (כט, ִפיֶהם"לְ  ִׂשימּויָ  ַכףוְ  ְבִמִּלים,
 !כשופט איוב במיוחד – הסיפורית מסגרתה קריאתמ דעתנו על אותו מעלים

 ובעל מעם ורםמ כשופט איוב של תפקידוש אליפז), לש האישום תבכ םע ב,כ בפרק( זכרנוה כבר
 שקרה), מה אחרי (שהתגבשה הֵרעים מדתע את םג שמסביר ואה דרכו,ב וחלטמ צמיע ביטחון

 לכן לו;ש הבעיה ואה לוש עצמיה ןוהביטחו שלו, השיפוטי בקו מורותח טעויות עהט איוב ולפיה
 ישנהו באהבה, הייסורים את שיקבל דיכ להבין, עיניו תא לפקוח חבריםכ ליחותםש תא םה ראו
 .ידיו תחת שעברו לשפוטים חסוי ואת דרכו, את

 לקרוא צריך וכך לֶרשע, צדקִמ  חייו מהלך כל לש הזה היפוךה נגד וחותיוכ שאריתב לחםנ איוב
 עמדומ ובמרכזם, פניו, את לו רוהאי עליו, מרש לוה-א בהם טוביםה ימיםב וחיי סקירת את מפיו

 .       מעם מורם כשופט

 :ַוּיֹאַמר ָׁשלֹוְמ  ְׂשֵאת ִאּיֹוב ַוֹּיֶסף

 ;ְׁשְמֵרִנייִ  לֹוּהַ -אֱ  יֵמיּכִ  ֶקֶדם, ַיְרֵחיכְ  ִיְּתֵנִני ִמי
 ;ב]ֹחֶׁש [גם ֵאֶל אֹורֹולְ  רֹאִׁשי, ֲעֵלי רֹונֵ  (=בהאיר) ְּבִהּלֹו

 ;ָאֳהִלי ֵליעֲ  לֹוּהַ -אֱ  סֹודּבְ  (=בצעירותי), ְרִּפיחָ  ִּביֵמי ִתיָהִיי ַּכֲאֶׁשר
 ;ְנָעָרי ְסִביבֹוַתי ָּמִדי,עִ  ַּדי-ׁשַ  ְּבעֹוד

  –ָׁשֶמן ַּפְלֵגי ִעָּמִדי (=נוטף) צּוקיָ  ְוצּור =בחמאה),( ְּבֵחָמה =ַרגַלי)( ִליַכיהֲ  ִּבְרֹחץ

 ;מֹוָׁשִבי ָאִכין השער) =ברחבת( ָּבְרחֹוב =ִקריה),( ָקֶרת ֵליעֲ  רַׁשעַ  ְּבֵצאִתי
 ;ָמדּועָ  ָקמּו ִויִׁשיִׁשים ֶנְחָּבאּו,וְ  ְנָעִרים ָראּוִני
 ;ִפיֶהםלְ  ָיִׂשימּו ְוַכף ִמִּלים,בְ  ָעְצרּו ָׂשִרים

  –ָּדֵבָקה םְלִחּכָ  ּוְלׁשֹוָנם =נשתתקו),( ֶנְחָּבאּו (=מנהלים) ְנִגיִדים קֹול

  –ַוְּתִעיֵדִני ָרֲאָתה ְוַעִין ַוְּתַאְּׁשֵרִני, ָׁשְמָעה ֹאֶזן (=אכן) ִּכי
 ;לֹו ֹעֵזר (=שאין) ְולֹא ְוָיתֹום ְמַׁשֵּוַע, ָעִני ֲאַמֵּלט (=אכן) ִּכי



 ;ַאְרִנן ַאְלָמָנה ְוֵלב ָּתבֹא, ָעַלי ֹאֵבד ִּבְרַּכת
  –ִמְׁשָּפִטי ומגן) (=שומר ְוָצִניף ִעילִּכְמ  ַוִּיְלָּבֵׁשִני, [כשופט], ָלַבְׁשִּתי ֶצֶדק

 ;ָאִני ַלִּפֵּסחַ  ְוַרְגַלִים ַלִעֵּור, ָהִייִתי ֵעיַנִים
 ;ֶאְחְקֵרהּו ָיַדְעִּתי לֹא (=סכסוך) ְוִרב ָלֶאְביֹוִנים, ָאֹנִכי ָאב

 !ָטֶרף ַאְׁשִלי ּוִמִּׁשָּניו רשע), (=שיני ַעָּול ְמַתְּלעֹות ָוֲאַׁשְּבָרה

 ;ָיִמים ַאְרֶּבה ַכחֹולוְ  ֶאְגָוע, =משפחתי)( ִקִּני ִעם ָוֹאַמר:
 ;(=ענף) ְקִציִריּבִ  ָיִלין ְוַטל ִים,מָ  ֱאֵלי תּוחַ פָ  ָׁשְרִׁשי [בעוד]
 .(=מתחזק) ַתֲחִליף ְּבָיִדי =וכוחי)( ְוַקְׁשִּתי ָּמִדי,עִ  (=מתחדש) ָדׁשחָ  ְּכבֹוִדי

 ;ֲעָצִתי ְלמֹו שמוע=)ל (=וישתתקו ְוִיְּדמּו ְוִיֵחּלּו, ולם][כ ָׁשְמעּו ִלי
 ;[בנחת] ִמָּלִתי ִּתֹּטף ָעֵלימֹווְ  יתווכחו), =לא( ִיְׁשנּו לֹא ְדָבִרי ַאֲחֵרי
  –ַמְלקֹוׁשלְ  [כמו] ָּפֲערּו ִפיֶהםּו (=לדברי), ילִ  ַכָּמָטר ְוִיֲחלּו
 ;יאפילו)(= ַיִּפילּון לֹא יָּפנַ  ְואֹור ]1ֲאִמינּו,[יַ  לֹא ֵלֶהםאֲ  ֶאְׂשַחק [אם]

 ,ַּבְּגדּוד ֶמֶלּכְ  ְוֶאְׁשּכֹון עם], באֵספות[ רֹאׁש ֵאֵׁשבוְ  ַּדְרָּכם הם)ל =אֹוֶרה( ֶאְבַחר
 .ְיַנֵחם ֲאֵבִלים ֲאֶׁשרּכַ  צרה] בשעת [וגם

______________________ 

 .ׂשוֵחק ואינו ציני,ר מנהיג איוב כי]1[ 

  

  

 המפולת והמשטמה -איוב ל 
בנאום הסיכום והסנגוריה של איוב על עצמו, בלשונו שלו, מבלי לשאול  אי אפשר לקרוא פרק זה

 שאלה קשה זאת

 הנפש ייסורי כל עם ותו,א שפקדו והשחין אסונותה הגדולה, פילתונ תא יובא לש אישיה בסיכום
 ממוקד כאן העיקר – ֵרעיםה מבגידת והאכזבה שברה עם חדי הצידה דחקיםנ כבר גוף,ה וכאבי

 :בשתיים

 חוששים שכולם ומערות, חליםנ שוכני נבים,ג וודים,נ אותםמ שח איובש השפלה,ה יאה האחת
 בז והוא עליהם, סמוךל אפשר שאי מפני צאןה בשמירת בודהע להם תןנ אל צמוע שהואו מפניהם,

 .'ב'נגינה לזה זה מספריםו לו ולועגים ול בזים םה כאשר עת,כ אפילו להם

 עבודה לנו תתל הסכים לאש זה,ה 'השחצן'ו עשירה אישה פרלע נפל 'איך יוב'?לא קרה מה שמעת'
 וכולם ממסכנים, ובותח וגבה נושים הצדיקש מעם, מורםה זהה שופטה תא תראו' בצֹאנו'?
 מוכה לֵאפר, אותו פילה להים-א ואיך מטה,ל מלמעלה ולםכ על הסתכלש זה ניו,לפ השתחוו

 !?'שחין
 ואה זו נוראה השפלהו ובמערות, נחליםב פילוא מקום, בכל עליו מדברים יךא ומבין חש איוב

 .עליו שעובר הסבל כשיא מתאר

 אותו מסרש אליו, להים-א לש ביחסו חש הואש המשטמה יאה ליה)ע מנומ מענוש שכבר( והשנייה
 עליון במאמץ איוב וזרח ושוב אכזרי. במבט וב מתבונן הואו ('השטן'?!), וב מתעללש הז ביד

 :ישירה פנייה של ללשון ואחרון

 רק כא),-כ (ל', ִתְׂשְטֵמִני"! ָיְד ֹעֶצםּבְ  ִלי! ְלַאְכָזר ָהֵפֵּת  ִּבי! ִּתְתֹּבֶנןוַ  ַמְדִּתיעָ  ֲעֵנִני!ַת  לֹאוְ  ֶליֵא  ֲאַׁשַּוע"
 .מכל הנורא הייאוש תוךב להים-בא האמונה וחכ כל תא למקד כדי

 רץ,א בתחתיות השוכניםמ טה,מלמ במבט כמו להים,-אמ מלמעלה, במבט צמוע את יובא חש כך
 .שחרב בעולמו משטמה,ה גודל עם השפלה,ה בעומק נתון

 "ִמן אליו ה' מענות אחרי פירושב איוב יתחרט לוא דבריו עלש נציין,ו מאוחרה ןמ שהומ נקדים
, ֶזןאֹ  "ְלֵׁשַמע :ְויֹאַמר ),א ל"ח,( ַהְּסָעָרה"  ָעָפר ַעל ְוִנַחְמִּתי סֶאְמַא  ןּכֵ  ַעל – ָרָאְת יִניעֵ  ְוַעָּתה ְׁשַמְעִּתי

 :מיליםב הפותחת האכזרית המשטמה תטענ על יָחםנ כלומר, ).ו (מ"ב, ָוֵאֶפר"



 !   יט) ל,( ָוֵאֶפר" ֶּכָעָפר ָוֶאְתַמֵּׁשל – ַלֹחֶמר ֹהָרִני"
 ,ָיִמיםלְ  ִמֶּמִּני ְצִעיִרים ַליעָ  ָׂשֲחקּו ְוַעָּתה
  –צֹאִני ַּכְלֵבי םעִ  כשומרים) =לשים( ִׁשיתלָ  ֲאבֹוָתם ָמַאְסִּתי ֲאֶׁשר

  –כפועלים) ם(=זמנ ָּכַלח ָאַבד ֵלימֹועָ  ִּלי, ָּמהלָ  [הָרפֹות] ְיֵדיֶהם ֹּכחַ  ַּגם

 ,(מבודד מקוםב ַּגְלמּוד וברעב) =בעוני( ּוְבָכָפן ְּבֶחֶסר
 ;ּוְמֹׁשָאה ׁשֹוָאה שממה=)ו (=חושך ֶמׁשֶא  למדבר), הבורחים( ִצָּיה ַהֹעְרִקים

 ,ֲענה)(=לַ  ִׂשיחַ  ֲעֵלי ],1ּלּוַח[מַ  [ֲעֵלי] ֹּקְטִפיםהַ 
 ;ַלְחָמם) תא ולאפות (=ְלַחֵמם ְחָמםלַ  ]2ְרָתִמים[ ְוֹׁשֶרׁש

 ;(=כחשודים) ַּכַּגָּנב ֵלימֹועָ  ָיִריעּו ֹגָרׁשּו,יְ  יישוב) =מתוך( ֵּגו ִמן
 ;סלע) (=ומערות ְוֵכִפים ָעָפר ְּב]ֹחֵרי[ ִלְׁשֹּכן, רגילים][ ְנָחִלים ַּבֲערּוץ

 ;יתקבצו)(= ְיֻסָּפחּו ]3ָחרּול[ ַחתַּת  בר],-חמורי כמו[ ִיְנָהקּו םִׂשיִחי ֵּבין
 ,[חשוב] ֵׁשם ְבִלי ֵניּבְ  ַּגם משפט) =שונאי( ָנָבל ְּבֵני

 ]4[ –ָאֶרץהָ  ִמן ברחו) (=אשר ִנְּכאּו

 ;(=לסיפור) ְלִמָּלה ָלֶהם ָוֱאִהי ִייִתי,הָ  ְנִגיָנָתם ְוַעָּתה
ֹ  ּוִמָּפַני ִּני,מֶ  ָרֲחקּו ִּתֲעבּוִני  ;עלי) ּו(=ָירק ֹרק ָחְׂשכּו אל

 ;ִׁשֵּלחּו ִמָּפַני ]5ֶרֶסן[וְ  ַוְיַעֵּנִני, ַּתחפִ  הכבוד) (=חגורת ִיְתִרי ִּכי
 ,[מהדרך] ִׁשֵּלחּו יַרְגלַ  ָיקּומּו, תפרע)מ (=נוער ְרַחחּפִ  ָיִמין ַעל

 ;פשעיהם) (=בדרכי יָדםֵא  תָאְרחֹו ָעַלי (=ָדרכּו) ַוָּיֹסּלּו
 ,ֹיִעילּו (=לָצָרתי) ַהָּוִתילְ  ְנִתיָבִתי, רסּו)הָ  (=ָנתצּו, ָנְתסּו

ֹ  זה] אם [אפילו  ;(=להם) ָלמֹו ֹעֵזר אל

 ;ִהְתַּגְלָּגלּו ֹׁשָאה ַּתַחת ),הצרות עלי =באו( ֶיֱאָתיּו ָחבָר  מים) =כזרם( ְּכֶפֶרץ
 ,כנדיב) עמדימ (=את ְנִדָבִתי רּוחַ ּכָ  ִּתְרֹּדף ָּלהֹות,]ּבַ ל [ַחַיי ָעַלי (=נהפכו) ָהְהַּפ
 ;ְיֻׁשָעִתי (=ֶנֶעְלמה) ְבָרהעָ  (=וכענן) ּוְכָעב
ֹ  [בבכי], ַנְפִׁשי ִּתְׁשַּתֵּפ יָעלַ  ְוַעָּתה  ;(=עינויים) ֹעִני ְיֵמי אֲחזּוִניי
 ;[במנוחה] ְׁשָּכבּוןיִ  לֹא (=והגידים) ְוֹעְרַקי ָעָלי,מֵ  (=ֶנחָתכֹות) ַּקרנִ  ֲעָצַמי ַלְיָלה
  –(=יקשרני) ַיַאְזֵרִני ָּתְנִּתיכֻ  (=כמידת) ְּכִפי בּוִׁשי,לְ  ָעַלי) ק(=יתהד ְתַחֵּפׂשיִ  חַ ּכֹ  ְּבָרב

  –ָוֵאֶפר ֶּכָעָפר (=ונעשיתי) ָוֶאְתַמֵּׁשל – ַלֹחֶמר הים]ל-א[ אותי) ַצר(=יָ  ֹהָרִני
  –ִּבי ַוִּתְתֹּבֶנן ָעַמְדִּתי – יַתֲעֵננִ  לֹאוְ  ֵאֶלי (=אזעק) ֲאַׁשַּוע
  –ִתְׂשְטֵמִני ָיְד ֹעֶצםּבְ  – ילִ  ְלַאְכָזר ֵּתָהֵפ

 !(=בערמה) ֻּתִׁשָּיה =וִתשְּבֵרני)( ּוְתֹמְגֵגִני ְרִּכיֵבִני,ַּת  רּוחַ  )(=על לֶא  ִּתָּׂשֵאִני

  –ָחי ְלָכל ֵעדמֹו ּוֵבית קרה],מ [בכל ְּתִׁשיֵבִני ֶותמָ  ָיַדְעִּתי ן)כ (=אמנם ִּכי
ֹ  [למה] ַא  ,מייסורים] [לגאול ָיד ַלחִיְׁש  תפילה) =בבקשת( ְבִעי אל

 .ִויַשֵוַע) =יזעק( ׁשּועַ  ָלֶהן =בצרתו)( ְּבִפידֹו ִאם
 לשאול בלימ שלו, בלשונו עצמו, על יובא של והסנגוריה סיכוםה בנאום הז פרק קרואל פשרא אי

 השאלה את
 במצבו (אפילו שלו מחפירה והיחס שופט,כ איוב לש המכובד שהמעמד יתכן,י האם – הקשה
 לאנשים הנורא)

 'השטן' הוא הוא לשרוד, כדי ושוש נבותג על שחיים כל, חסריו חיים לוביע ח), ל',( ם"ׁשֵ  ִליבְ  ְּבֵני"
 ?עליו המקטרג

 ?עלינו מתנפל היה יךא כזאת, שאלה מעש אילו ואיוב,

_______________________ 

 במצב ומערות; דברותמ לשוכני חשוב זוןמ והוא שרניים,הב עליוב וזליםנ שומרש דברי,מ שיח]1[ 
 ..'המדבר 'לענת של ליםע גם אוכלים קשה

 רב; ולזמן חול, לכיסוי תחתמ גם הגחלת לע שומרים )ד "כ,ק תהילים( תמים"ר גחלי]2[ "
 .לחם וגם ימום,ח גם – כוונתמ משמעות-וד יש ב"ַלְחָמם"

 .במדבר יםמתאספ שתחתם שיטה, עציב "ָחרּול" אןכ לזהות ציעה פליקס הודהי פרופ']3[ 
 ודד אל וממצוקה מנושים שברחו םואנשי ג) "א,י (שופטים פתחי של יקים"ר אנשים" כמו]4[ 

 .ב) כ"ב, א-(שמואל
 .פרא חיות של תפרצותה מאפשר רסן ילוחש שלה; נתיבב הבהמה תא מחזיק ה'ֶרֶסן']5[ 



  

  

 איוב נשבע על צדקתו -איוב לא 
ום מכיוון שאין עדים שיעידו לטובת איוב, כי רעיו התייצבו על צד הקֵטגוריה, לא נותרה לאיוב ש

 הים ולהישבעל-דרך להוכחת צדקתו, אלא לעמוד לפני הא

 וזהו צדקתו, את הוכיחל כדי מעשיו מסכת תא איוב ורספ להים,-לא ישירהה פנייהה חריא מיד
 צד לע התייצבו רעיו יכ איוב, טובתל יעידוש דיםע איןש כיווןמ גור'.הסנֵ  'נאום של עיקרו

 ולהישבע, להים-הא פניל לעמוד אלא דקתו,צ להוכחת רךד שום איובל ותרהנ אל הקֵטגוריה,
 ]'1.[ב'אם פותח המקראי השבועה וסגנון

 חמורה העונש את עצמי על קבלמ הריני טובים, עשיםמ עשיתי' אל ו'אם שעים,פ עשיתי' אם'
 כלום עשה שלא למרות ליו,ע שבאו אלה םה הגדול) קם(בחל מתואריםה עונשיםה מובן,כ ביותר.

 .הטוב תא עשה ואכן המפורטים, מהפשעים

 !?אלה כל לא אם ב) (לא, ִמָּמַעל" ֹוּהַ ל-אֱ  ֶלקחֵ  "ּוֶמה שיתי?!ע לא מה עשיתי?! מה
 .כה) (ל', ָלֶאְביֹון"! ְפִׁשינַ  ָעְגָמה ם,יֹו ְקֵׁשהלִ  "ָבִכיִתי ַדלים, של בצרתםו בכאבם השתתפתי

 .א) (ל"א, ]2ְּבתּוָלה"![" של במראה תבוננתיה ולא ֵעיָני"לְ  ָּכַרִּתי ְּבִרית"
 .ה) (ל"א, ַרְגִלי"! ְרָמהִמ  "ַעל דרכה לאו ָׁשְוא...", אנשי][ ִעם ִּתי"ָהַלכְ  לא
," מן גליר נטתה לא  .ז) (ל"א, מאּום"! "ָּדַבק אל ּוְבַכַּפי" ִלִּבי, "ָהַל אל ֵעיַני" ְוַאַחר ַהֶּדֶר
 .(ט ל"א,!" )"ָאָרְבִּתי לא ֵרִעי" בית][ ֶּפַתח ְוַעל נשואה],[ ִאָּׁשה לעַ  ִלִּבי ָּתה"ִנפְ  לא
 .יג) ל"א,( ִעָּמִדי"! ְּבִרָבם ֲאָמִתיוַ  ַעְבִּדי ִמְׁשַּפט" מאסתי לא
 .טז) (ל"א, יליתי!כ לא נתתי, ְלָמָנה",ַא  (=ציפיות) ינֵ ְוֵעי ַּדִּלים, (=משאיפת) ֵמֵחֶפץ" מנעתי לא
 .יז) (ל"א, ִמֶּמָּנה"! םל"ָיתֹו נתתי אכןו ְלַבִּדי", ִּפִּתי" אכלתי לא
 .כ)-יט (ל"א, ִיְתַחָּמם"! ְּכָבַׂשי "ּוִמֵּגז ,ִמֶשלי אותו לבשתיה ְלבּוׁש", ְּבִליִמ  אֹוֵבד" איתיר אם
 .כא) (ל"א, "!ִדייָ  ָיתֹום ַעל "ֲהִניפֹוִתי לא
 .כה)-כד (ל"א, ָיִדי"! ָמְצָאה ִּבירכַ  ְוִכי ֵחיִלי, ַרב ִּכי" בעושר מחתיש ולא בטחי,מ ָהב"זָ  ַׂשְמִּתי" לא
",הֹ  ָיָקר ָיֵרחַ וְ  ָיֵהל, יּכִ  אֹור" איתיר אם  .כז)-כו (ל"א, ידי! את לַנֵשק ִּבי"לִ  "ַּבֵּסֶתר נפתה לא ֵל
 .כט) א,(ל" ָרע"! ְמָצאֹו ִּכי רועה]ת [בקול ִּתי"ִהְתֹעַרְר  לאו י",ְמַׂשְנִא  (=באסון) "ְּבִפיד שמחתי לא

 .לא)-ל (ל"א, ָּבע"!ִנְׂש  לֹא "ִמְּבָׂשרֹו מרוא "ָאֳהִלי" נשיא וגם לשונא, קללה יקשתיב לא
ֹ  "ַּבחּוץ שר!ב יש מרו:א אהלי"" אורחי  (ל"א, ָּתח"!ֶאפְ  אֹוַרח) (=לעוברי ָלֹאַרח ָלַתיְּד  ֵּגר, ָיִלין אל

 .לב)
 .לג) ל"א,( ]3לי![ היה אם ִני",ֹועֲ  ְּבֻחִּבי ְטמֹוןלִ  ְּפָׁשָעי, ָדםְכָא  ִּכִּסיִתי" לא
 .לו)-הל (ל"א,  ]4ִלי"![ ֲעָטרֹות ֶאֶעְנֶדּנּו יִבי,ִר  ִאיׁש ַתבּכָ  "ְוֵסֶפר דעוַתי,ל תנגדיםמ חרמתיה לא

 (ל"א, ֶסף"!כָ  ְבִלי "ָאַכְלִּתי אל שקניתי, אדמתיו ",ְּבָעֶליהָ  "ֶנֶפׁשמ גזולה מאדמה הניתינ לא מעולם
 .לט)-לח

 ובלי יני,ס הר מעמד בלי זה כל – התורה' עולם' אנשי עתכםד ותנו – יובא שבענ בועותש (ח"י)18 
" ְׁשְּפֵטיִמ  ִלְׁשֹמר ַוֲאַקֵּיָמה, ִנְׁשַּבְעִּתי" ממש – ישראל'ל 'תורה  יסוד 'צדיק ו),ק קיט, (תהילים ִצְדֶק
 .ג) (א', ֶקֶדם" "ְּבֵני חכמימ נח, מבני עולם'

  –ְביֹוןָלֶא  ַנְפִׁשי ָעְגָמה ֹום,י ִלְקֵׁשה ִכיִתיבָ  לֹא ִאם
 ;ֹאֶפל ָּיבֹאוַ  ְלאֹור ַוֲאַיֲחָלה ע,ָר  ַוָּיבֹא ִּויִתיִק  טֹוב ִּכי

 ;ינוי)(=ע ֹעִני ְיֵמי ְּדֻמִניִק  (=נרגעו), ּמּודָ  ְולֹא ='נשרפו')( ֻרְּתחּו ֵמַעי
 ;(=ֶאזַעק) ַׁשֵּועַ אֲ  ַבָּקָהל [אפילו] ְמִּתי,ַק  ַחָּמה, [אור] ְּבלֹא ַּלְכִּתיִה  ֹקֵדר
 ;יות][בוכ ַיֲעָנה ִלְבנֹות ֵרעַ וְ  [ְמַיללים], ַתִּניםלְ  ָהִייִתי ָאח

 ;ֹחֶרב ִמִּני ש)(=התַיּבֵ  ָחָרה ַעְצִמיוְ  ֵמָעָלי, =השחיר)( ָׁשַחר עֹוִרי
 .הילדים] במות[ ֹּבִכים ְלקֹול ִביְוֻעגָ  ֹּנִרי,ּכִ  ְלֵאֶבל ַוְיִהי

 !ְּבתּוָלה ַעל ֹוֵנןֶאְתּב ּוָמה ֵעיָני,לְ  ָּכַרִּתי צניעות]ו [טהרה ְּבִרית
 !? –  ִמְּמֹרִמים ַּדי-ׁשַ  תְוַנֲחלַ  ִמָּמַעל?! ֹוּהַ ל-אֱ  ֵמֵאת) =ְגמּול( ֵחֶלק ּוֶמה
 !ָאֶון ְלֹפֲעֵלי (=וכישלון) ֶכרְונֵ  (=לרשע), ְלַעָּול =אסון)( ֵאיד ֲהלֹא

 !ִיְסּפֹור ָעַדיצְ  ְוָכל ְדָרָכי, ְרֶאהיִ  הּוא לֹאהֲ  שני] [ומצד



  –ַרְגִלי ְרָמהִמ  ַעל (=ַוְתַמֵהר) ַּתַחׁשוַ  ָׁשְוא, אנשי][ ִעם יָהַלְכִּת  ִאם
 !ָּמִתיּתֻ  לֹוּהַ -אֱ  ְוֵיַדע ֶדק,צֶ  ְבמֹאְזֵני ִיְׁשְקֵלִני

 ,ַהָּדֶר ִּניִמ  גלי)(=ר ַאֻּׁשִרי ִּתֶּטה ִאם
  –גזל] או [משוחד מאּום ַבקּדָ  ּוְבַכַּפי ִּבי,לִ  ָהַל יַניעֵ  [פיתוי] ְוַאַחר

 !(=ֵיָעקרּו) ְיֹׁשָרׁשּו ֶצֱאָצַאיוְ  יֹאֵכל, ַאֵחרוְ  במשפחה] גםו [בשדה ֶאְזְרָעה

  –יָרְבִּת ָא  ֵרִעי [בית] ֶּפַתח ַעלוְ  [נשואה], ָּׁשהִא  ַעל ִּבילִ  ִנְפָּתה ִאם
 !באונס][ ֲאֵחִרין ִיְכְרעּון ָעֶליהָ וְ  [בבגידה], ]5ְׁשִּתי[ִא  ְלַאֵחר ִּתְטַחן

  –ִליִליםּפְ  ןָעֹו ְוהּוא ה,ִזּמָ  ִהיא ִּכי
ֹ  ֲאַבּדֹון דעַ  ִהיא ׁשֵא  ִּכי  .ְתָׁשֵרׁש ֵתָעֵקר=) (=משפחתי בּוָאִתיְּת  ּוְבָכל אֵכל,ּת

  –הם]ל המגיע את [לקבל ָּמִדיעִ  ְּבִרָבם יַוֲאָמִת  ְבִּדיעַ  ִמְׁשַּפט ֶאְמַאס ִאם
 !?ֲאִׁשיֶבּנּו ָמה ִיְפֹקד ִכיוְ  ל?!-ֵא  ָיקּום יּכִ  ֶאֱעֶׂשה ּוָמה
 ]!6[ֶאָחד ָּבֶרֶחם ְיֻכֶנּנּווַ  ָעָׂשהּו, ֵׂשִניעֹ  ַבֶּבֶטן ֲהלֹא

  –ֲאַכֶּלה ַאְלָמָנה =וציפיות)( ְוֵעיֵני ִּלים,ּדַ  (=משאיפת) ֵמֵחֶפץ ֶאְמַנע ִאם
  –[חלילה] – ִמֶּמָּנה ָיתֹום ַכלָא  ְולֹא ַבִּדי,לְ  ִּפִּתי ְוֹאַכל

 .האלמנה] [את ַאְנֶחָּנה ִאִּמי ִמֶּבֶטןּו ְכָאב, איוב][ ְּגֵדַלִני ְּנעּוַריִמ  היתום]:[ ִּכי

  –ְביֹוןָלֶא  ְּכסּות ְוֵאין בּוׁש,לְ  ִמְּבִלי ֹוֵבדא ֶאְרֶאה ִאם
 .ְתַחָּמםיִ  שלי) (=מהצמר ָבַׂשיּכְ  ּוִמֵּגז תניו),(=מ וֲחָלצָ  ֵבְרכּוִני לֹא ִאם

  –[חלילה] ָיִדי תֹוםיָ  ַעל ֲהִניפֹוִתי ִאם
  –  אותי] [יתקוף עוזר)-ר(=חב ֶעְזָרִתי ַּׁשַערבַ  ֶאְרֶאה ִּכי

 !ִתָּׁשֵבר היד) (=מַאַמת ָּקָנהִמ  ְוֶאְזֹרִעי ּפֹול,ִת  ִמִּׁשְכָמה ִפיְּכֵת  [ואז]

ֹ  (=מיראתו) ּוִמְּׂשֵאתֹו ,ל-ֵא  מאת) =העונש( ֵאיד ֵאַלי ַפַחד ִּכי  .אּוָכל אל

  –ִמְבַטִחי ָאַמְרִּתי (=לזהב) ַלֶּכֶתםוְ  (=משענתי), ְסִליּכִ  ָזָהב יַׂשְמִּת  =לא)( ִאם
  –ִדייָ  ָמְצָאה ַכִּביר ְוִכי =עושרי),( ֵחיִלי בַר  ִּכי ְׂשַמחֶא  (=לא) ִאם
  –[וָגֵדל] ֹהֵל =באורו)( ָיָקר ֵרחַ ְויָ  ָיֵהל, יּכִ  אֹור ֶאְרֶאה ִאם

  –גאוה] [מרוב ְלִפי יָיִד  ַוִּתַּׁשק ִּבי,לִ  ַּבֵּסֶתר ַוִּיְפְּת 
 !ִמָּמַעל ל-ֵא לָ  ִכַחְׁשִּתי ִּכי ִליִלי,ּפְ  ןֹועָ  הּוא ַּגם

 ,ַׂשְנִאיְמ  (=באסון) ְּבִפיד ְׂשַמחֶא  (=לא) ִאם
  –ָרע ְמָצאֹו ִּכי תרועה) ולק ארים (=לא ְוִהְתֹעַרְרִּתי

  –ַנְפׁשֹו קללה)ב (=לבקש ְּבָאָלה ְׁשֹאללִ  ִחִּכי, ֲחטֹאלַ  ָנַתִּתי ְולֹא

 :ָאֳהִלי =אנשי)( ְמֵתי ָאְמרּו =אכן)( לֹא ִאם
  –ִנְׂשָּבע לֹא [הטוב] ִמְּבָׂשרֹו – אורחים] ויבואו[ ִיֵּתן ִמי

ֹ  ַּבחּוץ [כי]  .ֶאְפָּתח ֹוַרח)א רי(=לעוב ָלֹאַרח ְּדָלַתי ר,ּגֵ  ָיִלין אל

  –ִניֹועֲ  ְּבֻחִּבי (=להסתיר) ְטמֹוןלִ  ְּפָׁשָעי, ָאָדםכְ  ִּכִּסיִתי ִאם
 ,(=יפחידני) ְיִחֵּתִני ְׁשָּפחֹותִמ  ּובּוז ָּבה,ַר  [עיר] )ָהמֹוןמ (=אפחד ֱערֹוץֶא  ִּכי

 .ָפַתח ֵאֵצא לֹא ,[מבושה] (=ואשתוק) ָוֶאֹּדם

 
 ,ֲעֵנִנייַ  ַּדי-ׁשַ  שאיפתי): =תאותי,( ָּתִוי ןהֶ  ִלי, ֵמעַ ׁשֹ  ]7ִלי[ ִיֶּתן ִמי

  –ל]-הא במשפט לזיכוי לי ך[יהפו ִריִבי יׁשִא  ָּכַתב ְוֵסֶפר
  –ִלי ֲעָטרֹות ֶאֶעְנֶדּנּו ָּׂשֶאּנּו,ֶא  ִׁשְכִמי לעַ  לֹא ִאם

 .ֲאָקְרֶבּנּו =ַׂשר)( ָנִגיד ְּכמֹו יבי]ר [ואיש ִּגיֶדּנּו,ַא  ל]-[לא ָעַדיצְ  ִמְסַּפר

  –ְבָּכיּוןיִ  ְּתָלֶמיהָ  ְוַיַחד שגזלתי],[ ִתְזָעק ְדָמִתיַא  ָעַלי ִאם
  –נפש) (=מפח ִהָּפְחִּתי בְרִמיה][ ְּבָעֶליהָ  ְוֶנֶפׁש ֶסף,כָ  ְבִלי ִּתיָאַכלְ  =יבולּה)( ָחּהּכֹ  ִאם

 !(=עשב) ]8ְאָׁשה[בָ  ְׂשֹעָרה ְוַתַחת =קוץ),( חֹוחַ  ֵצאיֵ  ִחָּטה )(=במקום ַּתַחת

 !ִאּיֹוב ִּדְבֵרי ּוַּתּמ



______________________ 

 .,י)ז כ"א, (שמות ֵרֵעהּו" ְמֶלאֶכתּבִ  ָידֹו ַלחׁשָ  לֹא ִאם]1[ "
 !!'מינית 'הטרדה נחשבה יא',ה יפה 'כמה על יבורד שכן כלו בתולה, פניב מבט נעיצתש מכאן,]2[ 
 .פשע כל הכחיש הוא הֵרעים, מותהאש מול אמנם,]3[ 
 .יא)-ח (מ"ב, ממנו מחילה יבקשוש אחרי קר כך נהגי הוא לֵרעים ביחס אמנם]4[ 
 !איוב תפיסת לפי בעל,ה חטאי על כעונש]5[ 
 !'חודשים 9 של אנשים 'כולם הכרמל:מ דרוזי יל שאמר כמו]6[ 
 הספר והנה – בספר דבריו יכתבוש י"ט), (בפרק בקשהל מתקשר יובא של אחרוןה ֵּתן"יִ  ִמי]7[ "

 !בידינו
 לשדות הקמה', 'ניריתו חיטה, לשדות ופייניא עקוד' חוח' פליקס, ודהיה רופ'פ שהסביר כפי]8[ 

 .שעורה

  

  

 ?האם יש דרך שלישית -איוב לב 
 ?האם אפשר לא להסכים עם איוב, ואף לכעוס על דבריו, מבלי להרשיע אותו

 הֵרעים השתתקות אולם נוקב,ה לוויכוח הקשיבו רקש אנשים, ודע ישבו ֵרעיוו לאיוב מסביב
 מה לשמוע לו יהה וקשה מילים', מלאה בטנו' כי דבר,ל הםמ אחדב חקוד יובא בריד והתחזקות
 יש האומנם – השאלה עולה וכאן ֵרעים,ה על וגם יובא על םג עסכ ליהואא צדדים.ה ניש שאומרים

 ?אותו להרשיע בלימ דבריו, על לכעוס אףו איוב, םע להסכים אל אפשר אםה שלישית? דרך

 שלא כמעט אליהואש סבר, למשל ]1הרמב"ם[ – ליהואא רקיפ לע קצהל קצהמ לוקיםח פרשנים
 זה, עומתל – בדבריו מצא אחד ידושח ורק אחרות, מיליםב הרעים בריד לע חזרו בר,ד וםש חידש

 חטא; לא באמת אם לו' רעו 'צדיק לשאלת תשובהה נמצאת ליהואא בדברי רקש בר,ס ]2הרמב"ן[
 קודמים, דורות של מעשיהםל אחריות וב ישש "ח),ל בראשית( ייבוםה רעיוןב מוןט הסוד לדעתו,

 מזר הזה הסוד את קודם; בגלגול עשוש מה ולתקן חזורל כדי קר עולםל באוש שמותנ שי כי
 והם הרמב"ם, שמצא יחידה החידוש פסוקי אותםב אחרת בנהה (עם ליהואא רמזיב רמב"ן
 .הבא) בפרק יוסברו

 ולדעת עליו, להגיב היה צריךש דבר חידש אל הוא יכ אליהואל נהע אל איוב הרמב"ם, לדעת
 .שתק ולכן אליהוא, בריד את וקיבל ביןה איוב הרמב"ן,

 – ַהְּסָעָרה" "ִמן ה' תגלותה אל איוב את הביאש והוא יוב,א ספר לש נביאה ואה ליהואא ]3לדעתי,[
 כבר שנרמזה( התגלות'ה סערת' תוארתמ שבו לז),-(לו 'הנוסף' ליהואא במענה בבירור וכחי זה דבר

 התבונןל אותו שהוביל הוא אליהוא יכ ענה לא יובא המאוחר). תא קדיםנ לאש לאא ז"ל,ח במדרש
 - ודרש - והתחנן - וזעק - וקיווה - ושאף - רצה כך לכ שהוא ליו,א ה' ענהמ תא לשמועו 'בסערה',

 .לשמוע וביקש

 כדי הם?ב חידש הוא מהו 'הנוסף', מענהה פניל דורים,ס ענותמ 3 אליהוא אמר עוד כן, לפני אבל
 .כולו איוב ספר לש המשולש במבנה חילהת נתבונן ך,כ על לענות

 :אליהוא מענות 3 - ויכוח חזורימ 3 - לאיוב רעים3 

 בלדד לדברי ענה (לד) כך חרא ה),-(ד הראשון מחזורב אליפז לדברי (לג) ליהואא נהע תחילה
 לדברי עיקרב ענה (לה) שלישיה ובמענה טו),( שניה מחזורב ליפזא דבריל גםו (ח), הראשון במחזור

 במיוחד הקריטיים הבדליםה את לנו בהירת מדוקדקת שוואהה קר כב).( שלישיה מחזורב אליפז
 אלא כלל, סתורימ איננו אליהוא שאצל דממה,ה מן קולה בהבנת מיוחדב אליפז,ל ליהואא בין

 .)הבא לפרק (ונמתין לאיוב וגלוי לו, גלוי

ֶׁשת ַוִּיְׁשְּבתּו  ,ִאּיֹוב ֶאת ֵמֲענֹות ָהֵאֶּלה ֲאָנִׁשיםהָ  ְׁש

 .ְּבֵעיָניו ַצִּדיק הּוא ִּכי

 ]4[ –ָרם ִמִּמְׁשַּפַחת ַהּבּוִזי, ַּבַרְכֵאל ֶבן ֱאִליהּוא ַאף ַוִּיַחר
 !ִהים-ֵמאֱ  ַנְפׁשֹו ַצְּדקֹו ַעל ַאּפֹו, ָחָרה ְּבִאּיֹוב



 ,ַמֲעֶנה ָמְצאּו לֹא ֲאֶׁשר ַעל ַאּפֹו ָחָרה ֵרָעיו ֶׁשתּוִבְׁש 
 !ִאּיֹוב ֶאת ַוַּיְרִׁשיעּו

 ;ְלָיִמים ֶּמּנּוִמ  ֵהָּמה ְזֵקִנים יּכִ  ִּבְדָבִרים, ּיֹובִא  ֶאת הִחּכָ  ֶוֱאִליהּו
ֶׁשת ְּבִפי ֲעֶנהמַ  ֵאין יּכִ  ֱאִליהּוא ַוַּיְרא  ,ֲאָנִׁשיםהָ  ְׁש
 ;ַאּפֹו ַוִּיַחר
 :ּיֹאַמרוַ  ַהּבּוִזי, ַּבַרְכֵאל ןבֶ  ֱאִליהּוא ַוַּיַען

 ,ְיִׁשיִׁשים ְוַאֶּתם ים,ְלָיִמ  ֲאִני ָצִעיר
 ;ֶאְתֶכם ֵּדִעי תֵמַחּוֹ  ָוִאיָרא, ַחְלִּתיזָ  ֵּכן ַעל

 ;ָחְכָמה ֹיִדיעּו ָׁשִנים ֹרבוְ  ְיַדֵּברּו, קנים)ז של =שנים( ָיִמים ָאַמְרִּתי
 ;ִביֵנםְּת  ַּדי-ׁשַ  ִנְׁשַמתוְ  גיל], בכל[ נֹוׁשֶבאֱ  ִהיא רּוחַ  ָאֵכן
  –  ִמְׁשָּפט ָיִבינּו קנים)ז רק (=ולא ְזֵקִניםּו ֶיְחָּכמּו, (=נכבדים) ַרִּבים רק][ לֹא

  –  ִניָא  ַאף ֵדִעי ֲאַחֶּוה י,ּלִ  ִׁשְמָעה לאיוב][ ָאַמְרִּתי ָלֵכן

 
 ,ְּתבּוֹנֵתיֶכם ַעד =אאזין)( ִזיןָא  ְלִדְבֵריֶכם, בתקוה) =הקשבתי( הֹוַחְלִּתי ֵהן
  –ֶאְתּבֹוָנן ְוָעֵדיֶכם )ִמִּלין;ב אמת =דברי( ַּתְחְקרּון ַעד

  –ִמֶּכם ָמָריואֲ  עֹוֶנה מֹוִכיַח, ִאּיֹובלְ  ֵאין ְוִהֵּנה
  –ָחְכָמה ָמָצאנּו ּתֹאְמרּו ֶּפן

 !ִאיׁש לֹא איוב], [את דוף)לה (=יוכל ְּדֶפּנּויִ  ל-ֵא  [רק]
 [ –דברה כך לא]

 ;ִׁשיֶבּנּואֲ  לֹא ּוְבִאְמֵריֶכם ִּלין,ִמ  ֵאַלי איוב][ ָעַר ְולֹא
 ;ִמִּלים ֵמֶהם (=נעתקו) ְעִּתיקּוהֶ  עֹוד, נּועָ  לֹא הֵרעים][ (=נבהלו) ַחּתּו

ֹ  ִּכי פיתי)(=וצי ְוהֹוַחְלִּתי   –  עֹוד נּועָ  לֹא ָעְמדּו (=אכן) יּכִ  ְיַדֵּברּו, אל

  –  ָאִני ַאף ִעידֵ  ֲאַחֶּוה ְלִקי,חֶ  ֲאִני ַאף ַאֲעֶנה
 ;ִניִּבְט  רּוחַ  ֱהִציַקְתִני ִּלים,ִמ  ָמֵלִתי ִּכי

 ;=הדיבור] [היין ִיָּבֵקעַ  ֲחָדִׁשים ור)ע (=בכלי ְּכֹאבֹות ָּפֵתַח,יִ  לֹא ס][תוס ַיִיןּכְ  ְטִניבִ  ִהֵּנה
 ;ֶאֱעֶנהוְ  ְׂשָפַתי ֶאְפַּתח י,לִ  ְוִיְרַוח ֲאַדְּבָרה

 ;(=ֶאתַחֵנף) ַכֶּנהאֲ  לֹא ָאָדם ֶאלוְ  ִאיׁש, ֵניפְ  מזויף] בכבוד[ ָּׂשאֶא  ָנא ַאל
ֹ  ִּכי  .ֹעֵׂשִני רק) (=ְיַכְּבֵדני ָּׂשֵאִנייִ  הצעיר) (=בגילי ְמַעטּכִ  (=להתחנף), ַכֶּנהאֲ  ַדְעִּתייָ  אל

__________________________ 

 .כ"ג רקפ ג', חלק הנבוכים, מורה]1[ 
 .קא-צו עמ' ',א כרך רמב"ן כתביב ול"ג, "בל לפרק בפירושו]2[ 
 מתפרשות הספר', 'גרעין על ''תוספת הם ליהואא פרקי פיהןל וקרים),ח (שמביאים  ראיותה כל]3[ 

 .'הספר 'נביא היה אליהואש הסברה, לפי ותרי טובה בצורה
 אדום, לש מתימן בא אליפז – כא)-כ כ"ב, (בראשית חורנ מבני עּוץ"" של חיוא הוא ּבּוז"]4[ "

 .""עמרםב וגם ב"אברם", גם תנזכר "רם" שפחתמ מארם; ואליהוא

  

 שפת הייסורים -איוב לג 
 ?להים מתגלה-איך א

 איוב, לא ישירות אליהוא פנה קודם),ה בפרק העזה,ה ועל גיל,ה על( ההתנצלותו הקדמהה אחרי
 ומיד - ו) (לג, ִני"ָא  ַגם ַרְצִּתיקֹ  רֵמֹחמֶ  ל,-ָלֵא  ְכִפי ֲאִני ֵהן" - ליהוא)א (בלשון וא העיניים', 'בגובה
 על - י) (לג, לֹו" ְלאֹוֵיב "ַיְחְׁשֵבִני - לאויב ול הפך ל-אה ולכן, נקי,ו זך הואש טענה,ה תא איובמ ציטט

 ' -טועה 'אתה וב:לאי אליהוא אמר זה

ֹ  זֹאת ֶהן"  .יב) (לג, ֱאנֹוׁש"!מֵ  לֹוּהַ -אֱ  ְרֶּבהיִ  ִּכי ֱעֶנָּך,ֶא  ָצַדְקָּת  אל

 !'טועה 'אתה אלא, וטא',ח 'אתה לא ב:היט לב שימו



 אליפז תיארש החיזיון פירוש על זיתיתח להסתערות פתחה רק זהו רמטית,ד פניתת אמתב זאת
 ?"ִיְצָּדק לֹוּהַ -אֱ מֵ  "ַהֱאנֹוׁש - יז) ד,( הדממה ןמ הקול עם

 ?'דק'צו או - 'צדיק' - ""ִיְצָּדק פירוש מה

 !שחטא איוב, לע המעידה לאוזניו, שגונבה ול'ק-בת' כעין אתז ביןוה 'צדיק', פירש אליפז

 !טועה שהוא איוב,ל אמר ולכן צודק',' פירש אליהוא

 כהתגלות זאת תארמ אבל אליפז, של יאורות את מפורשב מצטט אליהואש לא,א לבד,ב וז לא
 - האדם אל דברמ מי ,מורהג בבהירות לדעת ובהחלט ְנהּו",מֶ  "ֵׁשֶמץ ליב דבר', גניבת' בלי ברורה,

 :ורים)התיא שני את זה ולמ זה נעמיד (הבה

 ַעל ַּתְרֵּדָמה ִּבְנֹפל ָלְיָלה, ֵמֶחְזֹינֹות ְׂשִעִּפיםּבִ  ֶמְנהּו; ֵׁשֶמץ ְזִניָא  ַוִּתַּקח גָֻּנב,יְ  ָברּדָ  ְוֵאַלי" יט):-בי ד,( אליפז
ף,יַ  ַניּפָ  לעַ  רּוחַ וְ  ִהְפִחיד; ְצמֹוַתיעַ  ְוֹרב ּוְרָעָדה, ָרַאִניְק  ַּפַחד ֲאָנִׁשים;  לֹאוְ  ַיֲעֹמד ְּבָׂשִרי; ֲעַרתׂשַ  ְּתַסֵּמר ֲח

 ִיְטַהר ֵמֹעֵׂשהּו ִאם ְצָּדק??יִ  לֹוּהַ -ֵמאֱ  ֱאנֹוׁשהַ  ֶאְׁשָמע: קֹולוָ  ְּדָמָמה, - יָניעֵ  ֶנֶגדלְ  מּוָנהְּת  ְרֵאהּו,מַ  ַאִּכיר
 ;"...ְיסֹוָדם ָפרעָ ּבֶ  ֲאֶׁשר ֹחֶמר ָבֵּתי ֵניֹׁשכְ  ַאף ָּגֶבר...

ֹ  ֶהן" יח):-בי לג,( אליהוא ֹ  אתז  ָכל ִּכי ִריבֹוָת, ֵאָליו ַמּדּועַ  ֱאנֹוׁש!מֵ  לֹוּהַ -אֱ  ְרֶּבהיִ  ִּכי - ֶאֱעֶנּךָ  ַדְקָּת צָ  אל
ֹ  ְּדָבָריו  ַעל ְרֵּדָמהַּת  ִּבְנֹפל הַלְילָ  ֶחְזיֹון ֲחלֹוםּבַ  - ְיׁשּוֶרָּנה לֹא ִבְׁשַּתִיםּו ל,-ֵא  ַדֶּבריְ  ְבַאַחת יּכִ  ֲעֶנה?יַ  אל

 ָדםָא  (=למנוע) ְלָהִסיר - ֹּתםַיְח  ּוְבֹמָסָרם ָנִׁשים,אֲ  ֹאֶזן ְגֶלהיִ  זָא  ְׁשָּכב!ִמ  ֵליעֲ  ְתנּומֹותּבִ  ֲאָנִׁשים,
 ..."ָׁשַחת לבור] [מנפילה ִמִּני ַנְפׁשֹו )(=יציל ַיְחֹׂש ַכֶּסה;יְ  ִמֶּגֶבר =וגאוה)( ֵגָוהוְ  רע],[ [ִמ]ַמֲעֶׂשה

  -זועקת ממש ההשוואה

 סקנהמ והסיק 'הנבואי', החיזיון פירושב טעה ליפזא אילוו וראים,נ יסוריםי תוךמ עהט איוב
 אדמה' 'רעידת משמ זו - הדממה! מן קולה בהבנת תוטעו גללב איוב,ל יחסב קשהו מוטעית

 יזיוןח לש בנהבה קריטית טעות כאן יש יכ עזור, בן נניהח מול כח)( ירמיהו נביאה כמו מקראית,
 ועודד שנתיים, של זמן קבנ חנניה אבל יפול,ת שבבל ניהם,ש מרוא זורע ןב חנניהו ירמיהו - 'נבואי'

 אשון,ר בית חורבן בין הפער היה וזה שנה, 07 אמר רמיהוי לחורבן; יאשהב מרד,ה וחותר את
 .שני בית לבניין

 כד) לא, ;ג כ, ראשיתב ספרב פורשתמ היאו מטרה, םג יש ַהָּלְיָלה", ַּבֲחלֹום" להים-הא להתגלות
 !אליהוא בפי המטרה וז ואכן חמור, חטאל מליפול ותםא למנוע - לבן אצלו אבימלך, אצל

 רואים לא ובה יד), (לג, ְיׁשּוֶרָּנה" לֹא ּוִבְׁשַּתִים" - לאדם מתגלה ל-אה בה נייה,ש רךד םג שי אבל
 ַעל ַמְכאֹובּבְ  "ְוהּוַכח - בל)ס איובש להא כמו( יםוהנורא קשיםה הייסורים והיא ום,כל שומעים ולא

 של זכות לימודב העיקר את ראו ברובם ]1פרשנים[ה - )ל-טי לג,( ְפׁשֹו"נַ  ַּׁשַחתלַ  ִּתְקַרבוַ  ִמְׁשָּכבֹו...
 וז לזכות קודמת אבל ביותר, וריםהחמ במצבים םג שחת, מבור להציל יכולש ִליץ",מֵ  "ַמְלָא

 להים,-א לבין האדם יןב מפסקת' רזלב מחיצת' ינםא הייסוריםש לאיוב, אליהוא של האמירה
  -האדם עם מדבר ל-הא בה יוחדת,מ שפה דווקא אלא

 !'הייסורים שפתב אליך מדבר להים-א - בל שים איוב'
 !התגלות של שפה'' זו - התנכרות איננה זו

 !הספר נביא - אליהוא

 !ִמָּלי בִאּיֹו ָנא ְׁשַמע ְואּוָלם
 !ַהֲאִזיָנה ְּדָבַרי ְוָכל

 ;ְבִחִּכי ְלׁשֹוִני ָרהִּדּבְ  ִפי, ַתְחִּתיּפָ  ָנא ִהֵּנה
 .ִמֵּללּו( ביושר=) רָּברּו ְׂשָפַתי ְוַדַעת ָמָרי,אֲ  ִלִּבי ֹיֶׁשר

 ;ְּתַחֵּיִני ַּדי-ׁשַ  ְוִנְׁשַמת[, כמוך] ָעָׂשְתִני ל-ֵא  רּוחַ 
 ;ִהְתַיָּצָבה ְלָפַני,[ דבריך] ְרָכהעֶ  ֲהִׁשיֵבִני, ּתּוַכל ִאם
 ;ִניָא  ַגם ֹקַרְצִּתי ֵמֹחֶמר ,ל-ָלֵא  ִפיכְ  ֲאִני ֵהן

 !ִיְכָּבד לֹא ָעֶלי( שלי ְּכִפָיה ולחץ=) ְוַאְכִּפי ַבֲעֶתָּך,ְת  לֹא ֵאָמִתי ִהֵּנה

 :ֶאְׁשָמע ִמִּלין ְוקֹול ְבָאְזָני, ָאַמְרָּת  ַא
  –  ִלי ֹןָעו לֹאוְ  ָאֹנִכי ַחף ָפַׁשע, ְּבִלי ֲאִני ַז

 ]!2[לֹו ְלאֹוֵיב ַיְחְׁשֵבִני ִיְמָצא, ָעַלי( עלילות=) ְּתנּואֹות ֵהן
  –ָאְרֹחָתי ָּכל ִיְׁשֹמר ַרְגָלי,( העץ במנעול=) ַּבַּסד ָיֵׂשם



ֹ  זֹאת ֶהן  !ֵמֱאנֹוׁש ֹוּהַ ל-אֱ  ִיְרֶּבה יּכִ  – ֱעֶנּךָ ֶא  ָצַדְקָּת  אל
 ?ַיֲעֶנה לֹא[ אדם של] ָבָריוְּד  ָכל[ על] ִּכי ִריבֹוָת: ֵאָליו ַמּדּועַ 

 ( –לראות בלי=) הְיׁשּוֶרּנָ  לֹא ּוִבְׁשַּתִים[ – אדםה עם] ל-ֵא  ְיַדֶּבר ְבַאַחת ִּכי
  –ִמְׁשָּכב ֲעֵלי ִּבְתנּומֹות ָנִׁשים,אֲ  ַעל ְרֵּדָמהַּת  ִּבְנֹפל ְיָלה,לַ  ְזיֹוןחֶ  ַּבֲחלֹום

  –ַיְחֹּתם( מוסר ובאזהרות=) ְבֹמָסָרםּו ֲאָנִׁשים, ֹאֶזן ִיְגֶלה ָאז
 ;ֶּסהְיכַ  ִמֶּגֶבר( וגאוה=) ְוֵגָוה[, רע] ַמֲעֶׂשה[ִמ ] ָאָדם( למנוע=) ְלָהִסיר

 ,ָׁשַחת( לבור מנפילה=) ִמִּני ַנְפׁשֹו( יציל=) ַיְחֹׂש
 (.  חרב ממכת=)  ַּבָּׁשַלח ֵמֲעֹבר( ִחיּותֹו=) ְוַחָּיתֹו

 [ –השניה וההתגלות]
 (;חזק בכאב=) ָתןֵא  ֲעָצָמיו ְורֹוב ְׁשָּכבֹו,ִמ  ַעל ְּבַמְכאֹוב( התייסר=) ְוהּוַכח

 [;לחולי] ַּתֲאָוה ֲאַכלמַ  ְוַנְפׁשֹו(, נאכלת ִחיּותֹו=) ָלֶחם ַחָּיתֹו,[ המחלה] ְוִזֲהַמּתּו
 (;היבשות=) ֻרּאּו לֹא ַעְצֹמָתיו( ברוונש=) ְוֻׁשּפּו(, ֵיָרֶאה ולא=) ֵמֹרִאי ְּבָׂשרֹו( ִיכֶלה=) ִיֶכל

  –ַלְמִמִתים ְוַחָּיתֹו ְפׁשֹו,נַ  ַלַּׁשַחת ַוִּתְקַרב

 ]3[ –ָיְׁשרֹו ָאָדםלְ  ְלַהִּגיד ָאֶלף, ִּניִמ  ֶאָחד ִליץמֵ  ַמְלָא ָליועָ  ֵיׁש ִאם
 !ֶפרכֹ  ָמָצאִתי – ַחתׁשָ  ֵמֶרֶדת( וָדֵעהּו ְּפֵדהּו=) ְּפָדֵעהּו ּיֹאֶמרוַ  – ַוְיֻחֶּנּנּו

 ;ֲעלּוָמיו ִליֵמי ׁשּוביָ  ִמֹּנַער, ָׂשרֹוּבְ ( והשמין התרענן וָטַפש, רּוַטב=) ַפׁשֻרְט 
 (,בשיר=) ִּבְתרּוָעה ָּפָניו ַּיְראוַ  ַוִּיְרֵצהּו, ֹוּהַ ל-אֱ  ֶאל ֶיְעַּתר
 [!במחלתו שהופקעה] ִצְדָקתֹו ֶלֱאנֹוׁש[ לוה-א] ַוָּיֶׁשב

 :ַוּיֹאֶמר ָנִׁשיםאֲ  ַעל( מבט ַיישיר)  ָיֹׁשר[ מעצמו המתרפא ואז,]
 !ִלי ָׁשָוה ְולֹא ֱעֵויִתי,הֶ  ְוָיָׁשר ָחָטאִתי,:[ וידוי]

 .ְרֶאהִּת  ָּבאֹור (ְוַחָּיתֹו) חיתיו ַּבָּׁשַחת, ֲעֹברמֵ  (ַנְפׁשֹו)]4[ נפשי ָּפָדה

 ]5[ –ָּגֶבר ִעם ָׁשלֹוׁש ַּפֲעַמִים – ל-ֵא  ִיְפַעל ֶּלהֵא  ָּכל ֶהן
 !ַהַחִּיים ְּבאֹור אֹורלֵ  ָׁשַחת! יִמּנִ  ַנְפׁשֹו ְלָהִׁשיב

  –ֲאַדֵּבר ְוָאֹנִכי ַהֲחֵרׁש ִלי, ַמעְׁש  ִאּיֹוב ַהְקֵׁשב
 !ְּדֶקּךָ צַ  ָחַפְצִּתי ִּכי ֵּברּדַ  ֲהִׁשיֵבִני, ִּליןִמ  ֵיׁש ִאם
 .ָחְכָמה( ואלמדך=) ְפַוֲאַאּלֶ  ַהֲחֵרׁש – ִלי ְׁשַמע ָּתהַא  ַאִין, ִאם

 .שם ובהערות הקודם, פרקב שנזכרו והרמב"ן, הרמב"ם כמו]1[ 
 ַּבַּסד ְוָתֵׂשם ...לָ  ְלאֹוֵיב ַתְחְׁשֵבִניוְ  ְסִּתיר?ַת  ֶניפָ  ָלָּמה – "כד,כז) (יג, יובא מדברי ציטט אליהוא]2[ 

 ."ֹוָתיָאְרח ָּכל ְוִתְׁשמֹור ַרְגַלי,
 יושרו, אדםה על להגיד זכות למדמ מלאכים, מאלף חדא מלאך – 'ע"א) לב (שבת חז"ל לפי]3[ 

 מאלף אחד אדם,ל מספר חד,א מלאך – 'הטעמים סורתמ לפי – ותוא יציל וזה', להים-א לפני
 !'להים-א של מיושרו

 .אליהוא של דבריו לוא הקרי, לפי מתרפא;ה של תודהה המשך הז הכתיב, לפי]4[ 
 לשהש "על - ב)-(א עמוסב החוזרת הפתיחה נבואת םע זה פסוק שרוק ע"ב) ופ (יומא חז"ל]5[ 

 4-3 יש ולעם ולציבור והצלה, זכות תחיפ 2-3 יש ליחידש ואמרו, שיבנו",א לא רבעהא עלו פשעי...
 .הצלה פתחי

  

  

 ?במה שונה אליהוא מבלדד -איוב לד 
 מי שמצפה מאליהוא רק לאמפתיה כלפי איוב הסובל, יתאכזב מאד מפרקים אלה

 ןמ הקול םע חיזיוןה פירושב מיוחדב אליפז, מהאשמות איוב תא 'שחרר' שאליהוא אחרי,
 הוא ולכן בייסורים, םג אך ַלְיָלה", ֶחְזיֹון ַּבֲחלֹום" גם מתגלה ל-האש איובל אמרש אחריו הדממה,

 .איוב על לכעוס גם ליהואא של הזמן הגיע – ליוא מתנכר לא

 במענה לה).-לד( אלה מפרקים מאד יתאכזב הסובל, איוב כלפי לאמפתיה רק מאליהוא שמצפה מי
 איש בלדד, את בעיקר מצטט אליהוא וכאן לנבואה, הקרוב מאליפז הציטוטים בלטו הראשון



 שאליהוא נראה ולכאורה להים',-הא 'משפט את עיונו בראש שהעמיד הקלסית, הדתית המחשבה
 .צדק שופט ל-והא 'שטויות', מדבר איוב - כמוהו בדיוק סבור

; ְמֵריִא  ִּבירּכַ  רּוחַ וְ  ֶּלה,ֵא  לְּתַמּלֶ  ָאן "ַעד ):ד-ב (ח, בלדד  ֶדק?צֶ  ְיַעֵּות ַּדי-ׁשַ  ְוִאם ִמְׁשָּפט? ַעֵּותיְ  ל-ֵא הַ  ִפי
 !"...ִּפְׁשָעם ְּבַיד ַׁשְּלֵחםַויְ  לֹו, ְטאּוחָ  ָּבֶני ִאם

 ֶגֶבר ִמי ְׁשָּפִטי...ִמ  ירֵהִס  ל-ְוֵא  ָצַדְקִּתי, ּיֹובִא  ָאַמר ִּכי נּו...;ּלָ  ִנְבֲחָרה ִמְׁשָּפט" יב):-ד לד,( אליהוא
 !"ִמְׁשָּפט ַעֵּותיְ  לֹא ַּדי-ְוׁשַ  ַיְרִׁשיַע! לֹא ל-ֵא  ְמָנםָא  ...ַאף ָּמִים?!ּכַ  ַעגּלַ  ְׁשֶּתהיִ  ְּכִאּיֹוב

 נמצא שלא מה זה ובדיוק בפשעם,ו בחטאם מתו בניוש לאיוב, אמרו מסקנה, סיקה לדדב אולם
 !אליהוא בדברי

 דבריו, לע איוב של פורשתמ להרשעה יחסב קד בדלה מצאנ שניה זאליפ למענה בהשוואה גם
 ומחזקים רשעים, לדברי תחבריםמ ודבריו (!), עתד בלי דברמ שאיוב ליהואא של טענהה לעומת
 .אותם

, ְנֲעֹו ְיַאֵּלף ִּכי ל;-ֵא  ִלְפֵני ִׂשיָחה ְוִתְגַרע ְרָאה,יִ  ָּתֵפר ָּתהַא  "ַאף ):ו-ד טו,( אליפז  ְלׁשֹון ְוִתְבַחר ִפי
 !"ָב ַיֲענּו ּוְׂשָפֶתי ָאִני! לֹאוְ  ִפי ַיְרִׁשיֲע – ֲערּוִמים

ֹ  ִאּיֹוב: "לז)-לה (לד, אליהוא  ַעד ִאּיֹוב ִיָּבֵחן שבשמים],[ ָאִבי ַהְׂשֵּכיל!בְ  לֹא ְדָבָריוּו ַדֵּבר,יְ  ַדַעתבְ  אל
 פושעים), (=לחזק ֶפַׁשע ָּטאתֹוחַ  ַעל ִסיףיֹ  ִּכי – ֶוןָא  יְּבַאְנׁשֵ  הנשמעות][ ְּתֻׁשֹבת ַעל ום),ת (=עד ֶנַצח

 !"ל-ָלֵא  ֲאָמָריו ה)ַיְרּבֶ  (=ובריב, ֶיֶרבוְ  [ַּכָּפִים], קִיְׂשּפֹו ֵּביֵנינּו

 – שקרה מה את אלה חטאיםב ומסבירים היסוס, לאל בניו ואת איוב תא רשיעיםמ בלדדו אליפז
 !"ֵּברְידַ  ְבַדַעת לֹא בש"ִאּיֹו ,לקביעה צמוד נשארו מזה, נזהר אליהוא

 :ַוּיֹאַמר ֱאִליהּוא ַוַּיַען
 !ִלי ַהֲאִזינּו ְוֹיְדִעים ָּלי!ִמ  ֲחָכִמים ִׁשְמעּו

  –  ֶלֱאֹכל ְטַעםיִ  ְוֵח ִּתְבָחן, ִּליןִמ  ֹאֶזן ִּכי

 !ּטֹוב המַ  ֵביֵנינּו ֵנְדָעה נּו,ּלָ  ִנְבֲחָרה ִמְׁשָּפט
  –ְׁשָּפִטיִמ  ֵהִסיר ל-ֵא וְ  ִּתי,ָצַדְק  ִאּיֹוב: ָאַמר ִּכי
  –ָפַׁשע ְבִלי (=ַמָּכתי), ִחִּצי נּוׁשָא  כוזב), הואש (=אוַמר בֲאַכּזֵ  ְׁשָּפִטיִמ  ַעל
 !?ָּמִיםּכַ  ַּלַעג ִיְׁשֶּתה ִאּיֹובּכְ  ֶגֶבר ִמי

  –ֶרַׁשע ַאְנֵׁשי ִעם ָלֶלֶכתוְ  ָאֶון, ֲעֵליּפֹ  ִעם ֶחְבָרהלְ  (=מתחבר) ְוָאַרח
 ?!ִהים-אֱ  ִעם ֹוִּבְרֹצת ָּגֶבר, עצמו)ל (=יועיל ְסָּכןיִ  לֹא ָאַמר ִּכי

  –ִלי עּוִׁשְמ  ֵלָבב ַאְנֵׁשי ָלֵכן
 !ֵמָעֶול ַּדי-ְוׁשַ  ֵמֶרַׁשע, ל-ָלֵא  ָחִלָלה

  –ִצֶאּנּוַיְמ  ִאיׁש ּוְכֹאַרח ֹו,ל ְיַׁשֶּלם ָדםָא  ֹפַעל ִּכי
 !ְׁשָּפטִמ  ְיַעֵּות לֹא ַּדי-ְוׁשַ  ְרִׁשיַע,יַ  לֹא ל-ֵא  ָאְמָנם ַאף

 !?ֻּכָּלּה ֵבלֵּת  (=התקין) ָׂשם ִמיּו ארץ)?! =לברוא( ָאְרָצה ָליועָ  ָפַקד ִמי
  –ףֶיֱאסֹ  ֵאָליו ְוִנְׁשָמתֹו רּוחֹו חד]א [ברגע ּבֹו,לִ  האדם) =אל( ֵאָליו ִׂשיםיָ  ִאם
 .ָיׁשּוב ָעָפר לעַ  ְוָאָדם ָיַחד, ָׂשרּבָ  ָּכל ִיְגַוע

 :ִמָּלי ְלקֹול ֲאִזיָנההַ  ּזֹאת, ְמָעהִׁש  (=תתבונן) הִּבינָ  ְוִאם
 ?(ימשול) ַיֲחבֹוׁש ְׁשָּפט,ִמ  ׂשֹוֵנא שע=)ר (=האּומנם ַהַאף
 ?ְרִׁשיעַ ַּת  ַּכִּביר ַצִּדיק ְוִאם

 ?ְנִדיִבים ֶאל ע,ָרׁשָ  ְּבִלָּיַעל? טוב],[ ְלֶמֶל ַהֲאֹמר
 [ –  להים-לא ביחס שכן וכל]

 ,ָדל ִלְפֵני ׁשֹועַ  רִנּכַ  ְולֹא ִרים,ׂשָ  ֵניּפְ  ָנָׂשא לֹא ֲאֶׁשר
  –  אופן) באותו ולדיםנ (=כולם ֻּכָּלם ָדיויָ  ַמֲעֵׂשה ִּכי

 ,ֻמתּויָ  [אחד] ב]ֶרַגע גם [וכך
 ,העולם] [מן ְוַיֲעֹברּו םעָ  ְיֹגֲעׁשּו כורות],ב במכת כמו[ ָלְיָלה ַוֲחצֹות
 .[אדם] ָידבְ  לֹא רע) ליטש (=ויסלקו ַאִּביר ְוָיִסירּו



  –  ִיְרֶאה ְצָעָדיו ָכלוְ  ִאיׁש, ַּדְרֵכי לעַ  ל]-א [של יָניועֵ  (=אכן) ִּכי
 !ָאֶון ֹּפֲעֵלי ָׁשם ִהָּסֶתרלְ  ַצְלָמֶות, ֵאיןוְ  ֹחֶׁש ֵאין
 ]1[ –  ַּבִּמְׁשָּפט ל-ֵא  לֶא  ַלֲה וזימון) =מועד( עֹוד ִׂשיםיָ  ִאיׁש לעַ  לֹא ִּכי

 !ַּתְחָּתם ֲאֵחִרים ַוַּיֲעֵמד ֶקר,חֵ  לֹא ִּביִריםּכַ  ים=)שליט (=ַיּפיל ָיֹרעַ 
 ;ְוִיַּדָּכאּו ַלְיָלה ִּבן] אותם[ ְוָהַפ =מעלליהם),( ַמְעָּבֵדיֶהם ירַיּכִ  =אכן)( ָלֵכן

 ;כל) י(=לעינ ֹרִאים ִּבְמקֹום ותם)א (=ִהָּכה ָפָקםְס  (=רשעתם) םְרָׁשִעי ַּתַחת
 .ִהְׂשִּכילּו לֹא ָכיוְּדָר  ְוָכל יו,ָר ֵמַאחֲ  ָסרּו ֵּכן ַעל ֲאֶׁשר

  –  ִיְׁשָמע ֲעִנִּיים ֲעַקתְוצַ  ָּדל, ֲעַקתצַ  ָעָליו ְלָהִביא
 ?ׁשּוֶרּנּויְ  ּוִמי ָּפִנים, ַיְסֵּתרוְ  ַיְרִׁשַע? ִמיּו ַיְׁשִקט, ְוהּוא

  –אחד) (=ברגע ָיַחד ָדםָא  ְוַעל ּגֹוי ְוַעל
 [ –ולהצילם]

 .ל)ָעם וקשמ שהם (=משליטים ֹּמְקֵׁשיִמ  (=רשע), ָחֵנף ָאָדם ִמְּמ

 [ –ל-א לפני לדבר צריך איך – לאיוב פונה וכאן]
] ָנָׂשאִתי ֵהָאֵמר)ל (=ראוי ָאַמרהֶ  ל-ֵא  לֶא  (=אכן) ִּכי  ,[ִיסּוֶרי

  –  עול) אשבור (=לא ֶאְחֹּבל לֹא
 !ֹאִסיף לֹא ְלִּתיעַ ּפָ  ָעֶול ִאם ֹהֵרִני: ָּתהַא  [פניך] ֱחֶזהֶא  ִּבְלֲעֵדי [גם]

 ?[בי] ַאְסָּת מָ  ִּכי אותי) =ַיֶּכה( ְיַׁשְּלֶמָּנה ֲהֵמִעְּמ
 !ָאִני ְולֹא ְבַחרִת  ַאָּתה (=אכן) ִּכי

 !כראוי] לפניו[ ַדֵּבר ָּיַדְעָּת, ּוַמה

ֹ  ֵלָבב ַאְנֵׁשי   –  ִלי ֹׁשֵמעַ  ָכםחָ  ְוֶגֶבר ִלי, אְמרּוי
 !ְבַהְׂשֵּכיל לֹא ְדָבָריוּו ְיַדֵּבר, ְבַדַעת לֹא ִאּיֹוב
 ,[שבשמים] ָאִבי

  –  ָאֶון ְּבַאְנֵׁשי [הנשמעות] ְּתֻׁשֹבת ַעל ום),ת (=עד ַצחנֶ  ַעד בִאּיֹו ִיָּבֵחן
 ,פושעים) =לחזק( ֶפַׁשע ַחָּטאתֹו לעַ  ֹיִסיף ִּכי

 .ל-ָלֵא  ֲאָמָריו ה)ַיְרּבֶ  (=ובריב, ֶיֶרבוְ  [ַּכָּפִים), קִיְׂשּפֹו ֵּביֵנינּו

________________________ 

 כולי ולא למשפט, זימון קיבל לאש כב),-יח י"ג, ט;י (ט', יובא ענתט תא ליהואא וחהד בזה]1[ 
 מועד, בקביעת צורך וםש ואין אחת, בבת כלה ושומע ואהר ל-שהא רברו הרי – זכותול לטעון

 .לפניו דין ובעריכת

  

  

 ַהבט שַמִים ורֵאה -איוב לה 
 ואתי על מעניהם לאיובמבט השו -וא אליפז מול אליה

 :תוכיח וההקבלה שלישי,ה במענהו אליפז גדנ בעיקר שוב)( מכוון שלישיה אליהוא מענה

 ִּכי ֶּבַצע ְוִאם ִתְצָּדק? ִּכי ַּדי-ְלׁשַ  ַהֵחֶפץ – ַמְׂשִּכיל ָעֵלימֹו ִיְסֹּכן יּכִ  ָּגֶבר? ִיְסָּכן ל-ַהְלֵא " ):ה-ב ב,( אליפז
?יֹ  ִמִּיְרָאְתהֲ  ?ְּדָרֶכי ַתֵּתם  !"...ֹנֶתיַלֲעֹו ֵקץ ְוֵאין ַרָּבה! ָרָעְת ֲהלֹא ִּמְׁשָּפט?ּבַ  ִעְּמ בֹואיָ  ִכיֶח

ֹ  ִּכי ל?-ֵמֵא  ְדִקיצִ  ָאַמְרָּת  ִמְׁשָּפט?לְ  ָחַׁשְבָּת  ֲהזֹאת" ):ו-ב לה,( אליהוא ?! ִּיְסָּכן ַמה אַמר:ת  ֹאִעיל ָמה ָל
,עִ  ֶעיֵר  ְוֶאת – ִּליןִמ  ֲאִׁשיְב ֲאִני ֵמַחָּטאִתי?!  ִאם ִמֶּמָּך! ְבהּוּגָ  ְׁשָחִקים ְוׁשּור ְרֵאה!ּו ָׁשַמִים ֵּבטהַ  ָּמ

 !?"...ּלֹו ֲעֶׂשהַּת  ַמה ְפָׁשֶעי ַרּבּווְ  ּבֹו?! ְפָעלִּת  ַמה ָחָטאָת 

 אל ודבר החטאים, מן ייפגע לא ואה האדם. למעשי קוקז ואינו בשמים ל-האש אומרים, שניהם
 אדםה חייב לכן בו; שפוגעת שעתור כמו לו, ועילהמ האדם דקתצ טובים.ה מעשיםה ול יוסיפו
 .בעצמו נפשו וןחשב את לעשות ,בפרט ואיוב בכלל,

 שני על בביקורתו דבק אליהוא ואילו והמזעזע, המפורט האישום לכתב מיד עובר אליפז אבל
 "ְלִאיׁש בעצמו עצמו את לבדוק באמת לו רומשאי לאיוב, חטאים מייחוס נמנע הוא הצדדים;

, ָּכמֹו  ."ִצְדָקֶת ָאָדם ּוְלֶבן ִרְׁשֶע



 החיזיון פירוש על ביניהם העימות משךה וזה איוב, גדנ האישום תבכ הגשתב טאח ליפזא לפיכך,
 .חמורה 'נבואית' טעות דממה,ה מן הקול עם
 !חטא שאיוב קבע ולא צודק, לא שאיוב אמר ואה לוה,-א מעם אב הקול אם

 !"לֹו ּוְתחֹוֵלל ְלָפָניו "ִּדין – לפניו תוחהפ ל,-לא פנותל איוב לש דרכו לכן,

 בשמים להתבונן לאיוב קריאהב לצופר אליהוא יןב גם ראותל פשרא קבלהה לש להק נגיעה
 אל הנעלמת' 'החכמה מן מגיע צופר – עקרוני בדלה אותו ייםק כאן םג אבל ריאה,הב ובמרחבי

 חשבון תא לאיוב משאיר אליהוא ואילו הם,מ חלק על קר עונש ובהג ל-שהא יוב,א לש עוונותה
 .שלו העוונות

!ֵמֲעֹו לֹוּהַ -אֱ  ְל (=יעזוב) ֶּׁשהיַ  ִּכי ַדע!וְ  ..." ):ט-ו יא,( צופר  ַּתְכִלית-ַעד ִאם ִּתְמָצא? לֹוּהַ -אֱ  ֵחֶקרהַ  – ֶנ
 ָדע?!ֵּת  ַמה ִמְּׁשאֹול ֻמָּקהעֲ  ִּתְפָעל?! המַ  ַמִיםׁשָ  ְבֵהיּגָ  ְמָצא?ִּת  ַּדי-ׁשַ  ליטת)ש מרחבי עד; (=תכלית

 !"ָים ִמִּני ּוְרָחָבה ָּדּה!ִמ  ֵמֶאֶרץ ֲאֻרָּכה
 ְוַרּבּו ּבֹו?! ְפָעלִּת  ַמה ָחָטאָת  ִאם ִמֶּמָּך! ָּגְבהּו םְׁשָחִקי ְוׁשּור ְרֵאה!ּו ָׁשַמִים ַהֵּבט" ):ח-ה לה,( אליהוא

 ַמה ְפָׁשֶעי
! ָּכמֹו ְלִאיׁש ִיָּקח?! ָּיְדִּמ  ַמה אֹו ֹו?!ל ִּתֶּתן המַ  ַדְקָּת צָ  םִא  ֹו?!ּל ַּתֲעֶׂשה  !"ִצְדָקֶת ָאָדם ּוְלֶבן ִרְׁשֶע

 :ַוּיֹאַמר ֱאִליהּו ַוַּיַען
 !?ל-ֵא מֵ  ִצְדִקי ָאַמְרָּת, ִמְׁשָּפט?לְ  ָחַׁשְבָּת  ֲהזֹאת

 !?(צדיק [להיות ָל יל)(=יוע ָּכןִּיְס  ַמה תֹאַמר: ִּכי
 !?ַחָּטאִתימֵ  [לִהָשֵמר] ֹאִעיל ָמה
  –ִעָּמ ֵרֶעי ְוֶאת ִּלין,ִמ  ֲאִׁשיְב ֲאִני

 !ִמֶּמּךָ  ָּגְבהּו ָחִקיםְׁש  ְוׁשּור ְרֵאה!ּו ָׁשַמִים ַהֵּבט
 !?ּלֹו ַּתֲעֶׂשה ַמה ָׁשֶעיפְ  ְוַרּבּו ֹו?!ּב ִּתְפָעל המַ  ָחָטאָת  ִאם
 !?ִיָּקח ִּמָּיְד המַ  אֹו לֹו?! ֶּתןִּת  ַמה ָצַדְקָּת  ִאם

!ִר  ָּכמֹו ְלִאיׁש  !ָקֶתִצְד  ָאָדם ּוְלֶבן ְׁשֶע
 [ –יגיע לרשעים והעונש]

 ,עזרה][ ַיְזִעיקּו ֲעׁשּוִקים שעים),ר (=מעוצמת ֵמֹרב
 !חזקים) (=שליטים יםַרּבִ  ִמְּזרֹועַ  ְיַׁשְּועּו,

 ?ָׂשיעֹ  לֹוּהַ -אֱ  ֵּיהַא  לעצמו]: רשע [שליט ָאַמר ְולֹא
 !אחת) (=בבת הַּבָּלְילָ  עריצים) נפיע (=זמורות, ִמרֹותזְ  (=קוצץ) ֹנֵתן

 [ –לוה-הא כי]
 !ְיַחְּכֵמנּו ַהָּׁשַמִים ֵמעֹוףּו ָאֶרץ! ַּבֲהמֹותִמ  בינה) ַאלֵפנו(=ְמ  ַמְּלֵפנּו

  –  ָרִעים אֹוןּגְ  ִמְּפֵני ֶנה!ַיעֲ  ְולֹא הדין] [ביום ִיְצֲעקּו ֶרַשע)ה (=במחוזות ָׁשם
ֹ  ָׁשְוא פילת)ת (=אכן, ַא  !ְיׁשּוֶרָּנה לֹא ַּדי-ׁשַ וְ  ל!-ֵא  ִיְׁשַמע אל
 [ –לאיוב ופונה וחוזר]

ֹ  ִּכי ַאף ֹ  [איוב]: אַמרת   –ל]-א של המשפט קוםמ [את ְתׁשּוֶרּנּו אל

 !ֹול ותמתין) (=ותַיֵחל ְתחֹוֵללּו ְלָפָניו ִּדין – ִתתָיֵאש] [אל

 ,כועס) (=איוב ַאּפֹו ָּפַקד )ל-מא ענהמ (=אין ִיןַא  ִּכי ְוַעָּתה
 –הֵיאּוש] דברי [בגלל ְמֹאד מנוחה)ו (=נופש ַּפׁשּבַ  ָיַדע ְולֹא

 .ַיְכִּבר ִמִּלין ַדַעת ְבִליּבִ  ִּפיהּו, ְפֶצהיִ  ֶהֶבל ְוִאּיֹוב

  

  

 ?מהי השגחה פרטית -איוב לו 
יותר, זה שאיוב שתק לאליהוא והגיע בזכותו אל הסערה, ואל מענה באמת אינני יודע מה מפליא 

 ה' מן הסערה, או שהרמב"ן הסכים עם הרמב"ם באחד מעיקרי השכל והאמונה

 .ז) (לו, ֵעיָניו" קִמַּצִּדי ִיְגַרע לֹא"

 והאמונה התורה אנשי כי גדול... ענין מפרש הכתוב "זה לאיוב: בפירושו רמב"ן כתב זה פסוק על
 שכתוב כמו פרט), (=כל האדם מין אנשי וישמור ישגיח ל-הא כי בהשגחה, יאמינו מההתמי

 :יט) לב, ירמיהו (בתפילת



 ְוִכְפִרי ִּכְדָרָכיו ְלִאיׁש ֵתתלָ  ָאָדם ְּבֵני ַּדְרֵכי לּכָ  ַעל ֻקחֹותפְ  ֵעיֶני ֶׁשראֲ  ֲעִליִלָּיההָ  ַרבוְ  ֵעָצההָ  ְּגֹדל'
 זהה הטעם ומן ותו...א וישמור ליוע שגיחי והיו,ל-א תא כירמ הואש מפני האדם, כי ַמֲעָלָליו'...

 דע השנה 'מראשית עליהם ה' יניע כן עמו, מידת ועיניהם בםלִ  אשרכ יכ צדיקים,ה תא ישמור
-אב לִהָדֵבק קרבתו וכפי הזמן... מקרי כלמ תמיד נשמר היהי הגמור... דהחסי יכ דע נה',ש אחרית

 למקרים, נעזבו משולח היהי במעשיו...ו מחשבתוב ל-אה ןמ הרחוקו מעולה, שמירה ישתמר לוהיו
 ."...הנבוכים מורה בספר יפה יאורב (=הרמב"ם) הרב ֲארֹוּבֵ  הזה העניןו רבים..., םפסוקי זהב ובאו

 ואל הסערה, אל בזכותו והגיע אליהוא,ל שתק שאיוב זה – ותרי מפליא המ ודעי ינניא באמת
 ושניהם האמונה,ו השכל עיקרימ אחדב רמב"םה םע סכיםה שהרמב"ן או, – הסערה' 'מן ה' מענה
 ומי שעה, באותה לה' קרבתוו מעלתו כפי רטפ לכל פרטית',' גמריל יאה רטית'פ 'השגחהש קבעו

 'חוקיות' אין לפיכך, בו; שוררתש המקריות עם כלליה מהטבע לקח ואה וז קרבהמ שרחוק
 ההשגחה רכיד לדעת פשרא איו חרת,א במעלה נמצא שעה בכל אדם לכ כי פרטית', ב'השגחה

 .שעה ובכל עת כלב לוהיו,-א לבין דםא כל בין פוןצ הזה הסוד – כליתש ידיעה בשום

 לוהית-הא ההשגחה "אין – שורץ) מ' של תרגומוב נא; ח;י ג, נבוכיםה מורה( רמב"םה תבכ וכך
 למותםש דרגתב שוניכ הוא עליהם חהההשג בדרגת השוני לאא האדם, יןמ פרטי לכ על שווה

 מרעות רעה וב שפגעה השלמים המעולים וא הנביאים ביןמ ימ כלש יל ראהנ "לכן  האנושית";
 בינוו בינו חציצה יש ואז פנים), הסתר לש לרגע גם ולו( יתעלה מנומ רס ואה אשרכ ... זהה העולם
 ."הציבור כדין היחיד שדין ספק, ואין ו...ב לפגוע המזדמנת עהר לכל שוףח הוא אזי – ה') (=ובין

 גורל לע אליהוא בדברי הנוסף חידושל גם ערש ותחתפ לרמב"ן)ו לרמב"ם( וז שותפתמ פרשנות
 "ַאל – כד) כא; ;ו יב, לצופר; במענותיו בפרט( איוב לש תגרה ריאתק עיקרימ הצלחתם,ו הרשעים

 .כ) (לו, ַּתְחָּתם"! וליפול][ ַעִּמים ֲעלֹותלַ  ַהָּלְיָלה ִּתְׁשַאף

 אחרי רק קרה זה םג כי מצרים, יציאתב כמו הלילה',' תרחשת אל ולםע רשעיל גמולה פקידת
 שמות ויכוח; כדי ותוך( בהדרגה למשה תגלתהה היא גםש משה,ל נבואהה אחריו ארוך,ה השעבוד

 הכללית החוקיות לפי העולם מתנהל הזמנים ברוב פרעה.ל המכות הליךת ואחרי עוד),ו ;ד ג;
 ל-"ֵא  של מובטחה משפטו חשףנ רוכים,א הליכיםת אחריו יוחדים,מ רגעיםב קור בו, השוררת

 כאילו ַלִּכֵּסא" "ְמָלִכים מושיב שרא ִיֵּתן"! ֲעִנִּיים ִמְׁשַּפטּו ָרָׁשע, ַחֶּיהיְ  לֹא" שרא ְמָאס",יִ  לֹאוְ  ַּכִּביר
 ָעִני ְיַחֵּלץ" ואז רשעתם, אתס אותתמל עוונם, שלםי כאשר עליהם יפקודו ו),-ה (לו, ַוִּיְגָּבהּו" "ָלֶנַצח
 .טו) (לו, ְבָעְניֹו"

 :ַוּיֹאַמר ֱאִליהּוא ַוֹּיֶסף
 [שמועל כוח לך אין שכבר אף,]

 ִמִּלים לֹוּהַ -אֱ לֶ  עֹוד ִּכי ֲאַחֶּוָּך,וַ  (=מעט) ֵעירזְ  ִלי ן)(=ַהמֵת  ַּכַּתר
 !ֶצֶדק ֶאֵּתן =ליֹוצִרי)( ְוְלֹפֲעִלי ֵמָרחֹוק,לְ  ֵדִעי ֶאָּׂשא

ֹ  ָאְמָנם ִּכי  .בחטא) ךמאשימ (=שאינני ִעָּמ עֹותּדֵ  ְּתִמים ָּלי,ִמ  ֶׁשֶקר אל

 חכמה) של (=כוח בלֵ  ֹּכחַ  ַּכִּביר ְמָאס,יִ  ְולֹא ִּבירּכַ  ל-ֵא  ֶהן
 !ֵּתןיִ  ֲעִנִּיים ּוִמְׁשַּפט ָׁשע,ָר  ְיַחֶּיה לֹא
    ֵעיָניו ִמַּצִּדיק ִיְגַרע לֹא

    (=ִהתָגאּו) ַוִּיְגָּבהּו ??][ ָלֶנַצח ֹּיִׁשיֵבםוַ  ִּכֵּסא,לַ  [יושיב] ְמָלִכים ְוֶאת
 ;(=עינוי) ֹעִני ְּבַחְבֵלי ָּלְכדּוןיִ  (=באזיקים), ִּזִּקיםּבַ  ֲאסּוִרים יּובלּו]ו ִיְּפלּו,[ ְוִאם
 ;ְתַּגָּברּויִ  ִּכי ּוִפְׁשֵעיֶהם ֳעָלם,ּפָ  זו] בדרך[ ָלֶהם ַוַּיֵּגד
ֹ  ָסר,ַלּמּו ָאְזָנם ַוִּיֶגל  ֶוןֵמָא  ְיׁשּובּון ִּכי אֶמרַוּי

 [אחרון כסיכוי]
 ביושר][ ְוַיֲעֹבדּו ִיְׁשְמעּו ִאם

 !ַּבְּנִעיִמים ּוְׁשֵניֶהם ּטֹובּבַ  ְיֵמיֶהם ְיַכּלּו
 ִיְׁשְמעּו לֹא ְוִאם

 !ָדַעת-ִּבְבִלי ְועּוְוִיגְ  ימותו), =בחרב( ַיֲעֹברּו ְּבֶׁשַלח

 ֲאָסָרם ִּכי אף] ,ל-[לא ַׁשְּועּויְ  לֹא נים),פ (=יחציפו ָאף ָיִׂשימּו ֵלב ְוַחְנֵפי
 ;(=בזנות) ְּקֵדִׁשיםּבַ  ְוַחָּיָתם ְפָׁשם,נַ  (=בֵריקנות) ַּבֹּנַער ָּתֹמת [ולכן]
 .בקולו] [לשמוע ָאְזָנם ַּלַחץּבַ  ְוִיֶגל ָעְניֹו,בְ  ָעִני הם]מ ל-[הא ְיַחֵּלץ

 !?לתהום] פלנו אתה [כאילו ָצר? ִמִּפי ֲהִסיְת ְוַאף
 ,תתרסק] [ולא ַּתְחֶּתיהָ  מּוָצק לֹא ַרַחב, למקום] [תגיע



 !ָדֶׁשן ָמֵלא [שיהיה] ֻׁשְלָחְנ סביב] [תהיה ְוַנַחת
  –  [כעת!] ָמֵלאָת? ָרָׁשע ְוִדין
 ![בעתיד] ִיְתֹמכּו [צדק] ּוִמְׁשָּפט ִּדין
 ,כעס) (=ברוב ְבָסֶפק ְיִסיְת ֶּפן ]1ֵחָמה[ [איש] ִּכי

 ![ִמִתקָוה] ַיֶּטּךָ  ַאל וְמַחֶּפה) ְמַכֶסה (=דיבור ֹּכֶפר ָרבוְ 
 ?צרה) (=מתוך ְבָצר לֹא ישועתך) (=תפילת ׁשּוֲע ֲהַיֲעֹר

 ?מעמד] [להחזיק ֹכחַ  ַמֲאַמֵּצי ְוֹכל

 !ַּתְחָּתם [וליפול] ִּמיםעַ  ַלֲעלֹות ָּלְיָלההַ  ִּתְׁשַאף ַאל
 ,ָאֶון מחשבות][ ֶאל ֵּתֶפן ַאל ִהָּׁשֶמר,

 העינוי) (=מתוך ֵמֹעִני ַחְרָּת ּבָ  ל)-אה (=צדקת הזֶ  ַעל ִּכי
 ![יראתו] ֹוֶרהמ ָכֹמהּו ִמי ֹכחֹו,ּבְ  (=עצום) ְׂשִּגיביַ  ל-ֵא  ֶהן
 !?ַעְוָלה ָּפַעְלָּת  לומר) כול(=י ָאַמר ִמיּו ַּדְרּכֹו?! ָליועָ  ָפַקד ִמי

__________________________ 

 על לכסות "ֹּכֶפר", בריד הרבה ואף כך,ב להודות סירבו חטא,ש יובא לע ה""ֵחמ התמלא אליפז]1[ 
 .נח תיבת של ציפויה כמו כיסוי, ואה 'ֹּכֶפר' טעותו;

  

 הסערה וההתגלות -איוב לז 
התייצבותו הברורה של אליהוא נגד אליפז כנראה סייעה לאיוב להשתחרר מעט מכעסו המתפרץ, 

 ואפילו להציץ אל ההתבהרות שאחריומתחושת הבגידה של ֵרעיו כלפיו, 

 ?סערה למה

 ְוֶאל ל,-ֵא  ֶאל ֶאְדֹרׁש ֲאִני "אּוָלם א):י-ח ה,( וקבע בריאהב תבונןה נבואה,ל קרובהה עמדתוב אליפז
 !ִמְסָּפר יןֵא  ַעד ִנְפָלאֹות ֵחֶקר! ֵאיןוְ  ְגֹדלֹות ֹעֶׂשה – ָרִתיִּדבְ  ִׂשיםָא  ִהים-אֱ 

 !"...ַׁשעיֶ  ָׂשְגבּו ְוֹקְדִרים ְלָמרֹום! ְׁשָפִלים ָלׂשּום – ּוצֹותח ְּפֵני לעַ  ִיםמַ  ֹׁשֵלחַ וְ  ֶרץ,ָא  ְּפֵני ַעל ָמָטר ַהֹּנֵתן

 של והנפלאות הגדולות בעוד טוב',ו 'אור מלא ולםע שתיאר ליפז,א גדנ וחור חמתב סתערה איוב
 ארצות שוטף שהוא יש המטר, אףו נוראים, ובאסונות יקום,ה במרחבי ווקאד מתגלות והיםל-א

 .קשה בבצורת ייבשמת שהכל ויש שלמות,

 ְּבַאּפֹו; ֲהָפָכם ֲאֶׁשר ָיָדעּו ְולֹא ִריםהָ  ַהַּמְעִּתיק ַוִּיְׁשָלם?! ָליוֵא  ִהְקָׁשה יִמ  ַח!ּכֹ  ַאִּמיץוְ  ל]-הא[ ָבבלֵ  ֲחַכם"
 ַיְחֹּתם; ֹוָכִביםּכ ְבַעדּו ְזָרח,יִ  לֹאוְ  (=לשמש) ַלֶחֶרס ָהֹאֵמר ְתַּפָּלצּון;יִ  ְוַעּמּוֶדיהָ  ְּמקֹוָמּה,ִמ  ֶאֶרץ ַהַּמְרִּגיז

 ֵחֶקר! ֵאין ַעד ֹדלֹותגְ  ֹעֶׂשה – ֵתָמן ְוַחְדֵרי ִכיָמהוְ  ְּכִסיל ָעׁש ֶׂשהעֹ  ָים; ֳמֵתיּבָ  לעַ  דֹוֵרוְ  ַבּדֹו,לְ  ַמִיםׁשָ  ֹנֶטה
 ָּבֶנה!יִ  ְולֹא ַיֲהרֹוס ֵהן – ְתבּוָנה!ּו ֵעָצה לֹו ּוְגבּוָרה! ָחְכָמה "ִעּמֹו );י-ד ט',( ִמְסָּפר"! יןֵא  ַעד ְוִנְפָלאֹות

 .טו)-יג (י"ב, ֶרץ"!ָא  ְוַיַהְפכּו ִויַׁשְּלֵחם ְוִיָבׁשּו! ַּמִיםּבַ  ַיְעֹצר ֵהן ִיָּפֵתַח! לֹאוְ  יׁשִא  לעַ  ִיְסֹּגר

 ונהש בעמדה שוב ומתייצב נפלאות',ו 'גדולות לש הביטויים באותם משתמש ליהואא והנה
 ל-שהא הנפלאותו הגדולות להרגיזו. דיכ בה איןו יוב,א בריד תא םג מכילהש עמדה מאליפז,

 נראית עצמה, הסערה ].1"ֵׁשֶבט"[ גםו "ֶחֶסד" גם כות,מ וגם ובותט םג הןב שי עולם,ב מחולל
 גדול יותר הרבה ה,ז כל אחריה. שיצמח מהמ הניזונים כלל ושפע כהבר ביאהמ ךא כ'מלחמה',

 .רע ועל טוב על האדם, בניכ שלנו המצומצמים המושגים מן ומופלא

 ִיְּזלּו ֲאֶׁשר ְלֵאדֹו; ָטרמָ  ָיֹזּקּו ָמִים, ִנְטֵפי ְיָגַרע ִּכי – ֵחֶקר! לֹאוְ  ָׁשָניו ְסַּפרִמ  ָדע!נֵ  לֹאוְ  ִּגיאׂשַ  ל-ֵא  ֶהן"
 ֵואהֱ  יֹאַמר ַלֶּׁשֶלג יּכִ  ֵנָדע! לֹאוְ  ְגֹדלֹות ֹעֶׂשה ִנְפָלאֹות! ְּבקֹולֹו ל-ֵא  ְרֵעםיַ  ָרב... ָדםָא  ֲעֵלי ֲעפּוִיְר  ְׁשָחִקים,

 !ַיְמִצֵאהּו ְלֶחֶסד ִאם – ַאְרצֹולְ  ִאם - ְלֵׁשֶבט ִאם ּזֹו...עֻ  ִמְטרֹות ֶגֶׁשםוְ  ָטר,מָ  ֶגֶׁשםוְ  ָאֶרץ!

 !"ל-ֵא  ִנְפְלאֹות ִהְתּבֹוֵנןוְ  ֲעֹמד ּיֹוב!ִא  ּזֹאת ַהֲאִזיָנה

 מתפרץ,ה מכעסו עטמ השתחררל איובל ייעהס נראהכ זאליפ נגד אאליהו של הברורה התייצבותו
 ָראּו לֹא "ְוַעָּתה 'הסערה'. אחריש ההתבהרות לא להציץ אפילוו לפיו,כ עיוֵר  לש בגידהה ומתחושת

-אֱ -ַעל - יופיע) זהב כמו =אור( ֶיֱאֶתה ָזָהב ִמָּצפֹון ְּתַטֲהֵרם!וַ  ָעְבָרה חַ ְורּו ְּׁשָחִקים!ּבַ  ּואה ִהירּבָ  אֹור?
 !"  הֹוד נֹוָרא ליון)ע ל-(=א ֹוּהַ ל

 .ד...כח) (א, ]2יחזקאל[ בחזון המרכבה למראה דומה זה כמה ראו



 ְּכֵעין ּוִמּתֹוָכּה ָסִביב, לֹו ֹנַגּהוְ  ִמְתַלַּקַחת, ְוֵאׁש ָּגדֹול ָעָנן – ַהָּצפֹון ןִמ  ָאהּבָ  ָעָרהְס  ּוחַ ר ִהֵּנהוְ  ָוֵאֶרא"
 הּוא ִביב,סָ  ַהֹּנַגּה ַמְרֵאה ןּכֵ  ַהֶּגֶׁשם, יֹוםּבְ  ָעָנןבֶ  ְהֶיהיִ  ֶׁשראֲ  ֶּקֶׁשתהַ  ַמְרֵאהּכְ  ָהֵאׁש... ִמּתֹו ַהַחְׁשַמל

 !"ְמַדֵּבר קֹול ָוֶאְׁשַמע ָּפַני לעַ  ָוֶאֹּפל ָוֶאְרֶאה – 'ה ְּכבֹוד מּותְּד  ַמְרֵאה

 כמו דולג שאור הבין,ל חייב ]3כלל,[ בו ורחתז שאינה שמש,ִמ  ָצפּון-נסתר ה'צפון'ש שיודע, מי
 בורא עליון, ל-א של על התגלות לאא שמש, זריחת יננוא הצפון, ןמ סערה תוךמ בוקעה "זהב"
 !וארץ שמים

   ָנִׁשיםאֲ  ֹׁשְררּו ֲאֶׁשר ֳעלֹו,פָ  (=ִמָמרֹום) ְׂשִּגיאַת  ִּכי ְזֹכר
 ֵמָרחֹוק ַיִּביט ֱאנֹוׁש – בֹו זּוחָ  ָאָדם ָּכל
 !ֵיָחֵקר) (=לא ֶקרחֵ  ְולֹא ָׁשָניו ְסַּפרִמ  !ֵנָדע ְולֹא ִּגיאׂשַ  ל-ֵא  ֶהן

 ;(=לערפל) ֵאדֹולְ  ָמָטר (=ְיַזְקקּו) ֹזּקּויָ  ָמִים, ְטֵפינִ  (=יטפטף) ַרעְיגָ  ִּכי
 ;בָר  ָאָדם ֲעֵלי כגשם) =ֵירדּו( ִיְרֲעפּו ִמ]ְׁשָחִקים,[ ִיְּזלּו ֲאֶׁשר

 ,ּוס)ָּפר (=ענן ָעב ְפְרֵׂשיִמ  (=ִיְבַקע) ]4ִבין[יָ  ִאם ַאף
 ;סוחף) מטר נן,ע (=שבר ֻסָּכתֹו ְּתֻׁשאֹות

 ;הברק] [באור ָּסהּכִ  [העליון] ַהָּים ָׁשְרֵׁשיוְ  אֹורֹו, ברק][ ָעָליו ׂשָּפַר  ֵהן
 !המונים)(=ל ְלַמְכִּביר ֹאֶכל ִיֶּתן – ולטובה] לרעה[ ַעִּמים ִדיןיָ  ָבם ִּכי

 ,[הברק] אֹור ִּכָּסה )(=בסתר ַּכַּפִים ַעל
 ;לפגוע) (=פתאום ִּגיעַ ְבַמפְ  ָעֶליהָ  ַוְיַצו
 ,הרעם) ועת(=תר ֵרעֹו ָעָליו ַיִּגיד

 ;ן)עליו ל-(=מא עֹוֶלה-[ֵמ]ַעל ַאף רון)ח (=קנאה, ִמְקֶנה
 ;ְּמקֹומֹוִמ  ְוִיַּתר ִלִּבי, ֱחַרדיֶ  ורעם) =ברק( ְלזֹאת ַאף

 ;ֵיֵצא ִּפיוִמ  ְוֶהֶגה ֹקלֹו, ֹרֶגזּבְ  ָׁשמֹועַ  ִׁשְמעּו
 ;ָהָאֶרץ ְנפֹותּכַ  ַעל ְואֹורֹו =ַמרֵאהּו),( ִיְׁשֵרהּו ָּׁשַמִיםהַ  ָּכל ַחתַּת 

 ,נֹוְּגאֹו ְּבקֹול ַיְרֵעם ֹול,ק ִיְׁשַאג ַאֲחָריו
  –קֹולֹו ִיָּׁשַמע ִּכי )אחריהם לעקוב ישא יוכל =ולא( ְיַעְּקֵבם ְולֹא

 !לרע] או טובל [אם ֵנָדע ְולֹא ְגֹדלֹות הֹעׂשֶ  ִנְפָלאֹות, קֹולֹוּבְ  ל-ֵא  ַיְרֵעם
ֹ  ַלֶּׁשֶלג ִּכי  ,ֶרץָא  על) (=הופיע ]5ֱהֵוא[ אַמר:י

  –  ֻעּזֹו ְטרֹותִמ  ְוֶגֶׁשם ָמָטר, ְוֶגֶׁשם

 ,בביתו) תּוםחָ  (=יסתגר ַיְחּתֹום ָדםָא  ָּכל ְּבַיד
 ;(=ְּברּוָאיו) הּוַמֲעׂשֵ  ַאְנֵׁשי לּכָ  [גבורתו] ָלַדַעת

 ;ִתְׁשֹּכן ּוִבְמעֹוֹנֶתיהָ  =במסתור),( בָאֶר  ְבמֹו ַחָּיה ַוָּתבֹוא
 ;ָקָרה רוח) (=מזרמי ִמְּמָזִריםּו סּוָפה, בֹואָּת  הצפוני) =מהקוטב( ַהֶחֶדר ִמן

 ;[ָקפּוא] ְּבמּוָצק ַמִים ֹרַחבוְ  ָקַרח, ִיֶּתן ל-ֵא  (=ֵמרּוַח) ִמִּנְׁשַמת
 ;אֹורֹו ןנַ עֲ  ָיִפיץ ָעב, (=ַיטעין) ְטִריחַ יַ  מים) =בִרְוַית( ְּבִרי ַאף

ָתו,ּבְ  ִמְתַהֵּפ ב)(=בִסּבּו ִסּבֹותְמ  =הענן)( ְוהּוא   –ָּפֳעָלם) (=לתכלית ְלָפֳעָלם ַתְחּבּו
 !ָאְרָצה ֵתֵבל ֵניּפְ  ַעל [לרדת] ַצֵּוםיְ  ֲאֶׁשר ֹּכל

  –מי?] [של ְלַאְרצֹו םִא  – =ַמָּכה)( ְלֵׁשֶבט ִאם
 !סערה]ה ענן [את ַיְמִצֵאהּו שמים) ת(=לברכ ְלֶחֶסד ִאם

 

 !ל-ֵא  ִנְפְלאֹות ִהְתּבֹוֵנןוְ  ֲעֹמד ּיֹוב!ִא  ּזֹאת ַהֲאִזיָנה
 ?ֲעָננֹו אֹור ְוֹהִפיעַ  ֵליֶהם?עֲ  (=בַצוֹותו) ֹוּהַ ל-אֱ  ְּבׂשּום ֲהֵתַדע
 !ֵּדִעים ִמיםְּת  ִמְפְלאֹות ענן)? =מרחבי( ָעב ְפְלֵׂשיִמ  ַעל ֲהֵתַדע

  –ִמָּדרֹום [ושמש] ֶרץֶא  ְּבַהְׁשִקט ),הסערה אחרי[ ַחִּמים ְּבָגֶדי ֲאֶׁשר
 !מּוָצק ִּכְרִאי ָזִקיםחֲ  [הִנראים] ְׁשָחִקים??לִ  ִעּמֹו ַּתְרִקיעַ 

ֹ  ַמה הֹוִדיֵענּו  !ֹחֶׁש ִמְּפֵני [דברינו] ֲעֹרנַ  לֹא בסערה]?![ לֹו אַמרּנ
 ?[לו] ֻבָּלעיְ  ִּכי [בסערה] יׁשִא  ָאַמר ִאם ַדֵּבר?אֲ  ִּכי =לרקיע)( לֹו ַהְיֻסַּפר

 !ַּבְּׁשָחִקים הּוא ָּבִהיר אֹור? ָראּו לֹא ְוַעָּתה
  –ַוְּתַטֲהֵרם ָעְבָרה ְורּוחַ 



  –(=יופיע) ֶיֱאֶתה ָזָהב כמו] [אור ִמָּצפֹון [ואז]
 !הֹוד נֹוָרא עליון) ל-(=א לֹוּהַ -אֱ -ַעל]6[

 ?ּוְמָצאנֻה לֹא ַּדי-ׁשַ 
 !ֹכחַ  ַׂשִּגיא [והוא]

 !ְיַעֶּנה לֹא – [ְיַגֶלה] ְצָדָקה ְוֹרב ּוִמְׁשָּפט
 !ֲאָנִׁשים ְיֵראּוהּו ָלֵכן

 .ֵלב ַחְכֵמי צמם]ע [החושבים ָּכל ְרֶאהיִ  לֹא [והוא]

______________________ 

 .המקובלים לשוןב כמו אליהוא, לשוןב 'גבורה'), =( ֵׁשֶבט" ֶחֶסד...]1[ "
-א' פרשה בה,ר השירים-(שיר רכיהב 'ר כן,א י"!ַהּבּוזִ  ברכאל בן אליהוא" – ּוִזי"ּב בן יחזקאל]2[ "

", לש מ"ֲחָדָריו" ודותס כמגלי םאות שווהה כט)  !לאליהוא ה', מענות גילוי תא וייחס "ַהֶּמֶל
 !הצפוני הכדור בחצי כמובן,]3[ 
 בצורה נושא 'יפרק' בהפשטה:ו הענן', את יבקע' כלומר, בין',ל בין יבדיל' ירושו:פ יבין"]4[ "

 פירש כך ת;אנליטי
 .153 והערה ,322-324 מ'ע ולשון, מקרא פרקי – מוריהה ארץ "ל,ז מורי אבי

 ראו ה;-ההוי שם גם מוכ קיומיים, וגם דינמיים,ו פעילים םה המקרא לשוןב הויהה פעלי]5[ 
 'הוויה מאמרי
 .שלי באתר במקרא', וקיומית פעילה

 ז"ל; מורי ביא שפירש פיכ פוכה,ה בסמיכות 'עליון', של קיצור ואה לג) בל"ו, וגם( כאן ַעל"]6[ "
 .325 עמ' ולשון, קראמ פרקי – המוריה ארץ ראו

  

  

 המים כפלא חריג -איוב לח 
א של הגודל המופל -תיאורי הבריאה במענה ה' ממשיכים גם הם את הכיוון שפתח בו אליהוא 

 מעשי הבורא חורג הרבה מעבר למושגי הטוב והרע שלנו כבני אדם

  -אליהוא שפתח הכיוון את שאת ביתר משיךמ ה' מענה
 !"...ְיַדֵּבר ַדַעתבְ  לֹא "ִאּיֹוב, ה):ל (לד, אליהוא

 !?"ַעתדָ  ְּבִלי ְבִמִּלין ֵעָצה ְחִׁשימַ  ֶזה ִמי" ב): לח,( ה' מענה

 חטאים בחשבון וגם ֶון",ָא  "ֹּפֲעֵלי של בסגנון יובא דיבורי לע מדובר ןעדיי ליהואא מענותב אולם,
 הסערה" "מן ה' במענות אילוו - וראוב לבין ינוב יושרב להתוודותו עצמו,ב חשבל ריךצ אדם שכל
 ךכ על מעיד ה' בו המסגרת יפורס עם מלאה התאמהב איוב, לש חטאל זכרו ימןס וםש אין

 תֹו,ְּבֻתּמָ  ַמֲחִזיק ֹעֶדּנּווְ  ֵמָרע, ָסרוְ  ִהים-אֱ  ְיֵרא ְוָיָׁשר םָּת  ִאיׁש ָאֶרץ,ּבָ  ָּכֹמהּו יןֵא  ּיֹוב...ִא  ש"ַעְבִּדי
 ;ג) (ב, ִחָּנם"! ְלַבְּלעֹו בֹו ַוְּתִסיֵתִני

 ה', מענותב הרטוריות השאלות ובכל ותם,א מבריח וקרב שאור חושך',ה אנשי' קר םה הרשעים
 !כאדם איוב ושל הוא, באשר דםא של שליטה מגבלותו דעת וצרק רק יש

 בדיוקו 'ה מענה לבין עותיו,ד בין עריםפ שי עיל),ל שהוכחנו (כפי הספר נביאכ באליהוא גם אכן,
 ].1[המקראית הנבואה דרכיב חשוב שיעור הז וגם הטהור,

 של מופלאה הגודל - אליהוא בו שפתח כיווןה את םה גם משיכיםמ 'ה מענהב בריאהה תיאורי
 ריגח לאכפ המים למשל אדם, בניכ שלנו והרע טובה למושגי עברמ הרבה ורגח הבורא מעשי

 כו), (לח, ּבֹו"! ָאָדם לֹא ְדָּברִמ  ִאיׁש! לֹא ֶאֶרץ ַעל" יורד םג המטר בלא עולם,ב ייםח מאפשרה ומיוחד
 .תאנושי דעת של במונחים שרפ כחסר שנראה מה

 ים בין הקבוע הגבול דרך ומים, מאור א), (פרק בבראשית לסדר בדומה מסודרים הבריאה תיאורי
 בהם הבריאה תיאורי בין הכרעה כעין יש כאן, גם למינהו; החי בעולם רב בפירוט וחותם ליבשה,

 גודל של (כו) איוב תיאורי לבין קד), בתהלים ַנְפִׁשי" ל"ָּבְרִכי (בדומה הֵרעים בפי וטוב מואר הכל
 יש הבריאה אליהוא, לדברי כהמשך טובות; ובריות טובים חיים של יד) (כו, "ֵׁשֶמץ" בלי ועוצמה



 השאלה מול ניצב איוב אלו; למושגים מעבר הרבה גם והיא ורע, טוב גם כמו ךוחוש אור בה
  -ד) (לח, העיקרית

 !"ִביָנה ָיַדְעָּת  ִאם ַהֵּגד ָאֶרץ?? ְּבָיְסִדי ָהִייָת  ֵאיֹפה"

 לצפות קוראה מוזמן - הטבע) (איתני ראשוןה ה' מענהב לעיון כפתחו לוויכוח,ו סיפורל כסיכום
 .לאיוב ה' מענה" - ַהְּסָעָרה ִמן" - ]2[ שהפקתי בסרט

ֹ  ַהְּסָעָרה, ִמן מנהסערה][ ִאּיֹוב תֶא  ה' ַוַּיַען  :אַמרַוּי
 ?ָדַעת ִליּבְ  ְבִמִּלין ֵעָצה ְחִׁשימַ  ֶזה ִמי

 ( –ִמִיסּוריך ֵהָחֵלץו מתניך,=)  ֲחָלֶצי ְכֶגֶבר ָנא( חגור=) ֱאָזר
  –ְוהֹוִדיֵעִני ְוֶאְׁשָאְל

 !ִביָנה ָיַדְעָּת  ִאם ֵּגדהַ  ָאֶרץ?? ָיְסִדיּבְ  ָהִייָת  ֵאיֹפה

 ?ֵתָדע ִּכי ְמַמֶּדיהָ ( ָקַבע=) ָׂשם ִמי
 (?חיים המאפשר מידה קנה=) וָּק  ָעֶליהָ  ָנָטה ִמי אֹו
 (?בטבע נקבעו=) ָהְטָּבעּו( יסודותיה=) ֲאָדֶניהָ  ָמה ַעל
 ]?3[ִּפָּנָתּה ֶאֶבן( הציב=) ָיָרה ִמי אֹו

 ,ֹבֶקר ּכֹוְכֵבי ַיַחד( האור רננת מול=) ְּבָרן
 (!השמים צבא=) ִהים-אֱ  ְּבֵני ָּכל ַוָּיִריעּו

 ;ֵיֵצא( האדמה מבטן=) ֵמֶרֶחם ִגיחֹוּבְ  ָים,( בחופים סגר=) ִּבְדָלַתִים ַוָּיֶס
 ;ֻתָּלתֹוחֲ  ַוֲעָרֶפל ְלֻבׁשֹו,[ כמו] ָעָנן[ עליו] ְּבׂשּוִמי
  –ּוְדָלָתִים ִריחַ ּבְ  ָוָאִׂשים(, היבשה להצפת די=) ֻחִּקי ָעָליו ָוֶאְׁשֹּבר

 !ַּגֶּלי ִּבְגאֹון ָיִׁשית( חוףה קו=) ּופֹא ֹתִסיף! ְולֹא ָתבֹוא ֹּפה ַעד ָוֹאַמר

 ?ֹקמֹוְמ  ַהַּׁשַחר ִיַּדְעָּת  ֶקר?ּבֹ  ִצִּויָת  ֲהִמָּיֶמי
 !ִמֶּמָּנה ְרָׁשִעים ִיָּנֲערּווְ  ָהָאֶרץ, ְּבַכְנפֹות( להאיר=) ֶלֱאֹחז

 [,וָקריא ָּכתּוב] חֹוָתם ְּכֹחֶמר[ המוארת הארץ] ִּתְתַהֵּפ
 !ְלבּוׁש ְּכמֹו[ האדמה פני] ְוִיְתַיְּצבּו

 ]!4[ָּׁשֵברִּת  ָרָמה ּוְזרֹועַ  ֹוָרם,א ֵמְרָׁשִעים ְוִיָּמַנע

 ?ָּלְכָּת ִהְתהַ  ְּתהֹום ְבֵחֶקרּו ָים?( וזרמי מערבולות=) יִנְבכֵ  ַעד ֲהָבאָת 
 ]?5[ִּתְרֶאה ַצְלָמֶות ַׁשֲעֵריוְ  ָמֶות? ֲעֵריׁשַ  ְל ֲהִנְגלּו

 !ֻכָּלּה ָיַדְעָּת  ִאם ֵּגדהַ  ָאֶרץ? ֲחֵביַר  ַעד ִהְתֹּבַנְנָּת 

 ?ֹקמֹוְמ  ֶזה ֵאי ְוֹחֶׁש ֹור?א ִיְׁשָּכן ֶּדֶרהַ  ֶזה ֵאי
 ]?6[ֵּביתֹו ִתיבֹותנְ  ָתִבין ְוִכי בּולֹו?ּגְ  ֶאל ִתָּקֶחּנּו ִּכי

 !?ַרִּבים ָיֶמי ִמְסַּפרּו ִּתָּוֵלד?! זָא  ִּכי ָיַדְעָּת 

 [!,ובקטבים הריםה בראשי? ]ָׁשֶלג ֹאְצרֹות ֶאל ֲהָבאָת 
 ?ִּתְרֶאה[ קטלניות בסערות] ָּבָרד ְואֹוְצרֹות

 !ּוִמְלָחָמה ָרבְק  ְליֹום ָצר, ְלֶעת ָחַׂשְכִּתי ֲאֶׁשר

 ?אֹור[ב מנצנצים מטרו טל] ֵיָחֶלק ַהֶּדֶר ֶזה ֵאי
 ?ָאֶרץ ֲעֵלי ָקִדים[ רוח] ָיֵפץ
 (?עמיםר לסופות=) ֹקלֹות ַלֲחִזיז ֶדֶרוְ  ְּתָעָלה?( לשיטפון=) ַלֶּׁשֶטף ִפַּלג ִמי

ֹ  ֶאֶרץ ַעל[ גם] ְלַהְמִטיר ֹ  ִמְדָּבר ִאיׁש! אל  !ּבֹו ָאָדם אל
 !?ֶדֶׁשא ֹמָצא[ שם גם] ּוְלַהְצִמיחַ (! מוחלטת שממה=) ּוְמֹׁשָאה ֹׁשָאה ְלַהְׂשִּביעַ 

 [? –ושונות רבות כה ורותצ לובשים המים ואיך]
 ?ָטל ֶאְגֵלי ֹוִלידה ִמי אֹו[? משלו] ָאב ַלָּמָטר ֲהֵיׁש

 ?ְיָלדֹו ִמי ָׁשַמִים ְכֹפרּו ַהָּקַרח? ָצאיָ  ִמי ִמֶּבֶטן
 [!למאגר] ִיְתַלָּכדּו ְתהֹום[ מי] יּוְפנֵ  ִיְתַחָּבאּו! ַמִים( סלע במעמקי=) ָּכֶאֶבן

 ?ְּתַפֵּתחַ ]8[ ְּכִסיל ְׁשכֹותמֹ  אֹו]7?[ ִּכיָמה ַמֲעַדּנֹות ַהְתַקֵּׁשר
 ?ַתְנֵחם ֶניהָ ּבָ  ַעל]9[ ְוַעִיׁש ְּבִעּתֹו?( זוהר כוכב=) ַמָּזרֹות ֲהֹתִציא
 ?ָבָאֶרץ( הופעתו זמן=) ִמְׁשָטרֹו ִׂשיםָּת  ִאם ָׁשָמִים? ֻחּקֹות ֲהָיַדְעָּת 



 !?ְּתַכֶּסּךָ  ִיםמַ  ְוִׁשְפַעת[? רעם כמו] קֹוֶל ָלָעב ֲהָתִרים
 !?נּוִהּנֵ  ְל ְויֹאְמרּו ֵיֵלכּו?וְ  ְּבָרִקים ַהְתַׁשַּלח

 !?ִביָנה]11[ ְכִויַלּׂשֶ  ָנַתן ִמי ֹוא ָחְכָמה?!]10[ ַּבֻּטחֹות ָׁשת ִמי
 !?ְּבָחְכָמה ְׁשָחִקים( ויגדיר יגביל=) ְיַסֵּפר ִמי

 [ –  גשם לשפיכת] ַיְׁשִּכיב ִמי( כבדים עננים=) ָׁשַמִים ְוִנְבֵלי
 !?ֻדָּבקּויְ  ּוְרָגִבים[, מים ביציקת=) ַלּמּוָצק ָעָפר ְּבֶצֶקת

  

 .99-144 עמ', קוק הרב במשנת סמכותו השראה - הכפול המקור ספרי ראו]1[ 
 .ורוןד וקרן החינוך משרד סיועב הפקות,-מאפיקים רנרב רן םע עפרה, באולפנת]2[ 
 !?יסודות בלי ציבותהי על שומרת ארץ'' איך - בלשוננו]3[ 
 אותם, לכודל מאפשר( הבריאה בטבע) בוקר אור חושך!ב ופועלים חושך והביםא הרשעים רוב]4[ 

 !כוחם את ולשבור
 ַׁשֲעֵרי" םוה הארץ,-כדור קרום תוךב הקרקעית ומריח םנבלעי האוקיינוס בתחתית בסדקים]5[ 

 ."ַצְלָמֶות
 ?אור העדר קר הוא החושך ואילו חושך,ה של בולוג בתוך תפשטמ האור מדוע]6[ 
 גמרא,ב כימה'=כמאה') מעודן-בהיר ורא בעלי בתנועתם, קושריםמ כוכבים לש צעיר צביר]7[ 

 .ורא שנות 444-כ נו,של לשמש חסיתי רוביםק,( אסטרונומיות בתצפיות אלףכ ע"ב; נח ברכות
 קו' בשמי בולטתו הירהב דועה,י וכביםכ בקבוצת( מוסתר אור" =)ְּכִסיל" את לזהות מקובל]8[ 

 נח ברכות) בגמרא אולם חורף;ה בחודשי אצלנו ראיתנ השמימי', הַמשֶוה
 .'הקטנה העגלה' עם אותו המזהים שי ולכן חמה',' עם דווקא" ְּכִסיל" מזוהה( ע"ב

 איוב להליום; הותך כבר שבו מימןה שרוב כתום, נקע הצפון, מיבש אדמ הירב וכבכ כנראה,]9[ 
 ט'," )ָמןֵת  ְוַחְדֵרי ְוִכיָמה, ִסילּכְ  (=ַעִיׁש), שעָ  ֹעֶׂשה - "הבורא כנפלאות לושתםש את הזכיר עצמו

 .השליט לו שאין הזכירו,ל אלא ידע, איובל לחדש אב לא 'ה מענה ולכן,( ט
 גם שי אבל ראש,ב יקרהע 'החכמה;( 'ע"א כו השנה ראש) בֵחֶלב מכוסותש כליות, הן טוחות']10[ '

 .הכליות ועם לב,ה עם לזהותן רגיליםש ותחושות, רגשות
 וקורא; אשוןר באור וקדםמ שמבחין,( ע"א כו השנה ראש) רנגולת עם 'שכוי' לזהות מקובל]11[ 

 ינתב על וקרבב ברכהה תא פירשו( ברורה ובמשנה ,א ,מ"ו חיים-אורח) מהפוסקים רבים אבל
 .ופיעמ בוקר שאור ומבין, ציפורים,ל שמקשיב הלב,

  

 עולם מופלא -איוב לט 
סרט טבע  -דרכי הטרף של הלביאות, מחבואי הלידה של יעלים, חכמת ההישרדות של בעלי כנף 

 גרסת איוב

 ?[ָלׂשֹוַבע] ַמֵּלאְּת  ְּכִפיִרים ְוַחַּית ָטֶרף? יאה)(=ללב ְלָלִביא ֲהָתצּוד
 [! –בעצמם טרף ימצאו הם]

  –להם] [המוכרים ַבְּמעֹונֹות =יתכופפו)( ָיֹׁשחּו ִּכי
 .לטרף) לארוב(= ָאֶרב ְלמֹו =בסבך)( ַבֻּסָּכה ֵיְׁשבּו

 ?ֵצידֹו ָלֹעֵרב ָיִכין ִמי
 ]?1[ֹאֶכל ִלְבִלי ִיְתעּו ְיַׁשֵּועּו? ל-ֵא  לֶא  ְיָלָדו ִּכי

 ?ִּתְׁשֹמר ַאָּילֹות )(=המלטת ֹחֵלל ַלע?סָ  ַיֲעֵלי ֶדתלֶ  ֵעת ָיַדְעָּת הֲ 
 ?ְדָּתָנהלִ  ֵעת ְוָיַדְעָּת  ַמֶּלאָנה?ְּת  ְיָרִחים ִּתְסֹּפר

  –ובמהירות] מסתור,ב בעצמן [ללדת ִּתְכַרְעָנה
 !ַּלְחָנהְּתׁשַ  )וִׁשליֹות (=עּוָּברים ְבֵליֶהםחֶ  (=ַתְמֵלְטנה), ְחָנהְּתַפּלַ  ַיְלֵדיֶהן
 .ָלמֹו ָׁשבּו ְולֹא ָיְצאּו – (=בטבע) ָּברבַ  ִיְרּבּו ם,ְבֵניהֶ  יגדלו)ו יתחזקו =)ַיְחְלמּו

 ?ִפֵּתחַ  ִמי ]2ָערֹוד[ ֹמְסרֹותּו ָחְפִׁשי? ֶראּפֶ  ִׁשַּלח ִמי
  –ְמֵלָחה ְּכנֹוָתיוּוִמְׁש  ֵביתֹו, ָרָבהעֲ  ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר

  –ִיְׁשָמע לֹא ֵגׂשנֹ  ֻׁשאֹותְּת  ִקְרָיה, ַלֲהמֹון ִיְׂשַחק
 .ִיְדרֹוׁש ָירֹוק ָּכל ַאַחרוְ  ִמְרֵעהּו, ִריםהָ  [בין] ְיתּור



?עָ  הבר) =שור( ֵּרים ֲהיֹאֶבה  ?ֲאבּוֶס לעַ  ָיִלין ִאם ְבֶד
 ?ֲחֶריַא  ֲעָמִקים ְיַׂשֵּדד םִא  ֲעֹבתֹו? ֶתֶלםּבְ  ֵרים ֲהִתְקָׁשר
 ?ְיִגיֶע ֵאָליו ַתֲעֹזבוְ  חֹו,ּכֹ  ַרב ִּכי ּבֹו ֲהִתְבַטח
,ַזְר  ָיִׁשיב יּכִ  ּבֹו ֲהַתֲאִמין  ?ֶיֱאֹסף ְוָגְרְנ ֶע

 [? –ציפורים ברא מי]
  –ְוֹנָצה ִסיָדהחֲ  כנף) (=בעלת ֶאְבָרה םִא  ָׁשָרה), וא (=יפה ָסהֶנֱעלָ  ]3ָנִנים[ְר  ְּכַנף
  –ְּתַחֵּמם ָפרעָ  ְוַעל ֶציָה,ּבֵ  ָלָאֶרץ ַתֲעֹזב =אשר)( ִּכי נף]כ בעלת [ויש

 ?דּוֶׁשהָ ְת  ַהָּׂשֶדה ְוַחַּית זּוֶרָה,ְּת  ֶרֶגל יּכִ  תשכח) ו(=כאיל ַוִּתְׁשַּכח
 ?ָפַחד יְּבלִ  ְיִגיָעּה ְלִריק ָלּה? ְּללֹא רה]מפקי [שהיא ֶניהָ ּבָ  את] ִמִלָּבּה ל-הא[ ְקִׁשיחַ ִה  [כאילו]

 ]?4[ –ַּבִּביָנה ָלּה ַלקחָ  לֹאוְ  ָחְכָמה? לֹוּהַ -אֱ  ממנה) מנע =כאילו( ִהָּׁשּה ִּכי
 !מהביצים] אותם [שהרחיקה ְלֹרְכבֹוּו ַלּסּוס ְׂשַחקִּת  ַּתְמִריא! רֹוםַּבּמָ  ָּכֵעת

 ?ַרְעָמה ַצָּוארֹו ֲהַתְלִּביׁש בּוָרה?ּגְ  ַלּסּוס ֲהִתֵּתן
 !ֵאיָמה [מטיל] ַנְחרֹו ֹודה סוסים)? =המוני( ָּכַאְרֶּבה ֲהַתְרִעיֶׁשּנּו

  –ָנֶׁשק ִלְקַראת (=יסתער) ֵיֵצא – ְּבֹכחַ  ָיִׂשיׂשוְ  [בפרסות] קָבֵעמֶ  ַיְחְּפרּו
ֹ  ֵיָחת, לֹאוְ  ְלַפַחד ִיְׂשַחק   –ָחֶרב ִמְּפֵני ָיׁשּוב אְול

  –ְוִכידֹון ֲחִנית ַלַהב יצים],ח [מלאה ְׁשָּפהַא  קול) =תשמיע( ִּתְרֶנה ָעָליו
  –ׁשֹוָפר קֹול יּכִ  יעצור) ולא קשיבי (=לא ֲאִמיןיַ  ְולֹא ָאֶרץ, )(=ידהר ְיַגֶּמא ְוֹרֶגז ְּבַרַעׁש

ֹ  ֹׁשָפר מיעת)ש (=בֵעת ְּבֵדי   –ִמְלָחָמה ָיִריחַ  ָרחֹוקּומֵ  ֶהָאח! אַמרי
 .ּוְתרּוָעה ומנהיגים) קדים(=מפ ָׂשִרים ַרַעם

 ?ְלֵתיָמן ְּכָנָפו ִיְפֹרׂש ואז][ ֵנץ? מקופלות) כנפיםב לטרף =יצלול( ַיֲאֶבר ֲהִמִּביָנְת
  –ִקּנֹו ָיִרים ְוִכי ֶׁשר?נָ  ַיְגִּביּהַ  יּפִ  ַעל ִאם

ָנןוְ  ִיְׁשֹּכן ֶסַלע   –ּוְמצּוָדה ֶסַלע ֶׁשן לעַ  (=במלונתו), ִיְת
  –ַיִּביטּו ֵעיָניו ֵמָרחֹוקלְ  ֹאֶכל, =גיָלה)( ָחַפר ִמָּׁשם

 .ּואה ָׁשם ]5ֲחָלִלים[ ַבֲאֶׁשרּו ם!דָ  מלא) טרף בלוע =יבלעו( ְיַעְלעּו ְוֶאְפֹרָחו

 הישרדות מחכמת יעלים, לש לידה ממחבואי ביאות,ל של רףט דרכימ התפעמותה תא הביןל קל
 להפתעות להביא יכולה החי ולםבע רצינית תצפית כל – ורסיםד של במיוחדו נף,כ עליב של

  –ולִהְׁשָתאּות מדהימות

 העורב? – כמו האנושית, סביבהל ברורה יקהז הםל שיש חיים, בעלי לע ה' מענה במתעכ מדוע אבל
 ?הסוס הֵרים? הֶּפֶרא?

 תא לביית אדם בני הצליחו הְּפָראיםמ – טבעב כמו נושיתא אשפהב זונםמ תא לקטיםמ עורבים
 ּבּוַית ממנו הבר, שור הוא ֵרים,ה יעשה. לא הֶּפֶראש מה לכ בדיוק אדונול עושהש בית,ה חמור
 סכנות, מול הסתערל ובנכונות לוש אומץה תכונותב הסוסו יבולים, ואוסף בשדות החורש השור

 .הטנקים לעידן דע בהיסטוריה המלחמות תא שהוביל הוא

 לחיות לעורב מאפשרותה התכונות על יוחדתמ להתבוננות אוייםר האלה חייםה עליב ווקאד אולם
 (=שור ֵריםמ ורש ֶרא,מּפֶ  מורח לביית שאפשרו תכונותה על! – לנשרים בניגוד האנושית בסביבה

 ?וג'ירף דוב וברדלס, יעל נמר,ו צבי לביית פשרא אי מדועו הבר! סוסמ וסוס הבר),

 ובורא מיוחדים, חיים בעליו ידועים, צמחים בייתל שאפשרו תכונותה כלולמ תא צרי אדםה לא
 ותכונת ואת וטנקים, טרקטורים מכוניות, ייצריםמ מהן מתכותה תכונות תא גם יצרש הוא עולם

 !ומחשבים מכשיריםו מנועים מייצרים פיהןל והחשמל הְּבֵערה

 אנחנו שלא עולם, ולהשחתת זיהוםל גם רבות ופעמים – ובהלט טבעה כוחותב שתמשיםמ אנחנו
 !מסוכנת האנושית, היהירות – אותו בראנו

 אוכלי לש ועדרים טורפים, אינם שבעים אריות – הפתעות מהכ ונציין בר,ה חיות לא נחזור כעת
 משחרת לביאה לבין בע,ש אריה בין להבחין ודעיםי הם יכ לידם, ווהבשל רעותל משיכיםמ עשב

 !הסבך מתוך לטרף

 לקראת צביה אחרי ממותי 3 במשך עקב בעט סרטי צלם – ידהל הסתירל ודעותי צביהו יעל
 לא הוא – והמליטה המעקב הפסקתב חשה היא רכיו,צ את עשותל לרגע תפנהה וכאשר המלטה,

 !ההמלטה את לצלם הצליח



 או בורחות הן וס)ס על צייד (או ורףט מתקרב םא קרקע;ה לע יציהןב מטילותה יפוריםצ יש
 – צאצאיםל לב מקשיחות כאילו ינה,ב באין םהביצי תא וטשותנ כאילוו תרחקותמ מתעופפות,

 גם ללכוד יצליח לא הצייד) (או הטורף לרובו הביצים, מן סכנהה את רחיקותמ הן וז בדרך אולם
 .אותן

 חלש מאח התעלמות תוך ה,תחיל חזק וזלג מאכילים ורסיםד ישרדות,ה סכנותל סתגלותה מתוך
 ?אכזרי או צודק – חלשה את להאכיל תחיליםמ שבע, שהחזקכ רק –

 ?ובחכמתו הבורא תבעוצמ ספק הטיל אל שמעולם איוב,ל אומר הז כל ומה

____________________________ 

 אדם בלי גם סביבתם, טבעב מזונם את מצאוי ובניהם עורבים – בתמיהה ווקאד ובןמ סוקהפ]1[ 
 !למזונם שידאג

 נרדף שם הוא ָערֹוד'' ),51 עמ' והתלמוד, משנהה המקרא, ימיב (החי ורד נחםמ רופ'פ לש לדעתו]2[ 
 .בארץ אז היה שלא אחר, יןמ-תת לאו האסיאתי, ברה חמור ל'ֶּפֶרא',

 עפר, לע ביצים שמטילה =ַנֲעִמית),( ה'ָיֵען' תא אןכ יהוז התרגומיםו "ב)ע זנ (בכורות חז"ל לפי]3[ 
 (ולפי הביצים מן הרחיקול צייד, או ורףט להטעיית בורחתו גבוה,ה וארהצ 'מרום'מ כנהס מזהה

 מיטיב ),141-142 עמ' והתלמוד, משנהה המקרא, בימי החי( דור נחםמ פרופ' סרט);ב ילמנוצ זה
 בהטעיה וממריא ם"),ְרָנִני ("ְּכַנף מעופוב ששר ֶעְפרֹוִני'' םע זיהויב פשוטםכ הפסוקים את לפרש

 .מהביצים טורף מרחיק כךו ַּתְמִריא"), ("ַּבָּמרֹום
 זמןב ביצים, מפקירות הן כאילו נראות ןה – תמיההב אלא ראויכ אלו סוקיםפ פרשל פשרא אי]4[ 

 .חוכמתמ בהטעיה אותן מצילות שהן
 לפרש עדיף ולכן 'פגרים', ךכ אחר ורק מקור,ב דרוסים או בחרב קוריםד םה מקורב ֲחָלִלים"]5[ "

 .נבלות וכליא על מאשר דורסים, על

  

 ?למה איוב לא חזר בו -איוב מ 
ים, ואין איבה, ה' התגלה אליו, ואף פנה אין הסתר פנ -הרי דיבור כזה הוא בדיוק מה שביקש 

 ?לשתוק כעת אליו ישירות. אולי באמת ראוי

 אליהוא לדברי ששתק כפי( שתק איוב ליהוא),א נבואת באמצעות( ְּסָעָרה"הַ  ִמן" התגלותה לנוכח
 :אליו ישירות ה' נהפ כאן אבל הראשונים),

 :ַוּיֹאַמר בִאּיֹו ֶאת ה' ַוַּיַען
 ?וסר)מ (=כמטיף ִיּסֹור עוד] [תרצה ַּדי-ׁשַ  ִעם ריב)ל (=האם ֲהֹרב

 ?לענות) מה עוד ול (=יש ַיֲעֶנָּנה לֹוּהַ -אֱ  מֹוִכיחַ 

 :ּיֹאַמרוַ  ה' ֶאת ִאּיֹוב ַוַּיַען
ִתי ֵהן  !?ֲאִׁשיֶבּךָ  ָמה ַק
 !ִפי ְלמֹו ַׂשְמִּתי ָיִדי

 ,[עוד] ֱעֶנהֶא  ְולֹא ִּדַּבְרִּתי ַאַחת
 !אֹוִסיף ְולֹא ּוְׁשַּתִים

 הודה יובא – תיקהש תתגוב רק הניב ואה אך לאיוב, ה' יןב ישיר יחש דו נהה הסערה, אחרי
 !שאמר מילה משום בו זרח לא אבל ה),ב פקפק אל (שמעולם באפסותו

 !מדהים

 מרגע והנה, – הייאוש סף לע אליו, והתחנן – עקז – דרש – שביקש המ דיוקב ואה זהכ יבורד הרי
 מתוך שאמר הקשים הדברים מכל ברד על התחרט אל ומאידך, חד,מ השתתק יובא לו נהע שה'
 !וסבל וניתוק ריחוק של מצב

 :וביקש שתבע מה כל כמעט)( איוב קיבל לכאורה,

 ָפֶני ָלָּמה ֹהִדיֵעִני! ְוַחָּטאִתי ִּפְׁשִעי ְוַחָּטאֹות? נֹותֲעֹו ִלי ַּכָּמה – ֲהִׁשיֵבִניוַ  ַדֵּבראֲ  ֹוא ֱעֶנה!ֶא  ָאֹנִכיוְ  ּוְקָרא"
"?! אֹוֵיבלְ  ְוַתְחְׁשֵבִני ַתְסִּתיר?  .ד)כ-כב (יג, ָל



 !איבה ואין פנים, הסתר אין
 !ישירות אליו פנה אףו אליו, התגלה ה'

 לא 'ה אבל ב) (ל"ח, ָדַעת" ְּבִלי" אותה החשיך איובו רע, גםו ובט םג וללותכ בריאהה נפלאות
", ְכֶגֶבר אנָ  "ֱאָזר לאיוב שבקריאה סתבר,מ ברמז! אל אף טא,ח שוםב ותוא האשים  כלול ֲחָלֶצי

 !?עתכ לשתוק ראוי באמת וליא ומייסוריו. ממחלתו שחרור גם

 :לפרש יש כך לדעתי, – אֹוִסיף"!? ְולֹא ּוְׁשַּתִים ֱעֶנה,ֶא  ְולֹא ַּבְרִּתיִּד  "ַאַחת )ה מ,( דועמ אבל

," אֹוִסיף ְולֹא "ּוְׁשַּתִים מחטא דקתיצ ועל ועושה, שהע שה' הנפלאותו הגדולות על – ַּבְרִּתי"ִּד  ַאַחת"
 .הזה המופלא בעולם המשתולל הרוע על

 בעולם ומצליחים החוגגים לרשעיםו הסובלים צדיקיםל ללכ תייחסה אל ראשוןה 'ה מענה
 החיץ זהו הבריאה; והרז על להאפיל כדי הב יש םהרשעי סערתו ְּסָעָרה",הַ  ִמן" התגלהש המופלא
 !'לו טובו רשע – לו ורע 'צדיק על אומר 'ה מה לשמוע בלימ בו חזורל יכול אל איוב שנותר.

 ."  "ִמנְסָעָרה הוא גם אחרון,ה ה' מענה אב כך לשם
 :ַוּיֹאַמר ְסָעָרה, ִמן מנסערה][ ִאּיֹוב תֶא  ה' ַוַּיַען

 :ְוהֹוִדיֵעִני ֶאְׁשָאְל – ֲחָלֶצי ֶגֶברכְ  ָנא ֱאָזר
 !?ִּתְצָּדק ןְלַמעַ  ַּתְרִׁשיֵעִני עולם]?ה [בהנהגת ְׁשָּפִטיִמ  ָּתֵפר ַהַאף

 [ –בצדק העולם את לנהל תהא תוכל כשופט, ואם]
  –ַתְרֵעם ָּכֹמהּו ּוְבקֹול ,לָ  ל-ֵא ּכָ  ְזרֹועַ  ְוִאם
  –ְלָּבׁשִּת  ְוָהָדר ְוהֹוד ֹגַבּה,וָ  ָגאֹון אנָ  (=התעטף) ֲעֵדה
, =זעם)( ֶעְברֹות ָהֵפץ   –ַהְׁשִּפיֵלהּווְ  ֵּגֶאה ָכל ְרֵאהּו ַאֶּפ
  –ַּתְחָּתם ְרָׁשִעים ַהֵּפל)ו (=ְּכתֹוש ֲהֹדוַ  הּו,ַהְכִניעֵ  ֵּגֶאה ָכל ְרֵאה

  –בעפר) (=ַּכֵסה ַּבָּטמּון ֹבׁשחֲ  ְּפֵניֶהם ַחד,יָ  ֶּבָעָפר אותם) (=קבור ָטְמֵנם
 !ְיִמיֶנ ְל ֹוִׁשעַ ת ִּכי בצדק], עולםה בניהול צלחתךה [על אֹוֶדּךָ  ֲאִני ְוַגם

 לע יד ושמו פניומ קמו כולםש שופט,כ צמוע תא יארת ובאי כט), (פרק לוש וההגנה הסיכום בנאום
 ְנָעִרים ָראּוִני – מֹוָׁשִבי ִכיןָא  ָּבְרחֹוב ָקֶרת, ֲעֵלי ַערׁשַ  "ְּבֵצאִתי דו.י על הפ פתוחל עזה אל ישא פיהם,

 ּוְלׁשֹוָנם ְחָּבאּו,נֶ  ִגיִדיםנְ  קֹול ְלִפיֶהם. ָיִׂשימּו ְוַכף ִמִּלים,בְ  ָעְצרּו ִריםׂשָ  ָעָמדּו. ָקמּו יִׁשיִׁשיםוִ  ְוֶנְחָּבאּו,
 שיֵני שבר איוב, הוא, בעוד  יד),-ז (כט, ְׁשָּפִטי"ִמ  ְוָצִניף ילִּכְמעִ  ִּיְלָּבֵׁשִני,וַ  ַבְׁשִּתילָ  ֶדקצֶ  ֵבָקה...ּדָ  ְלִחָּכם

  –ואלמנה יתום אביון,ו עני והציל רשעים,

 .'ה פני נוכח פיול ידו שם הוא כעת

 האחרון! ה' מענה תא הפותחים מוזרים,ה לעגה בריד תא צמוע לע איוב הזמין אלו בדבריו
 כוח לך ויש טוב, יותר זאת עשותל תדע ואם צדק,ב העולם תא נהלל צונךר םא איוב,' ובלשוננו:

 ...כפים לך ימחא בעצמו ה' אפילוו זאת, ועשה קום – ולםע רשעי םע להתמודד ורצון

 הבעיות יוה על-כשופט לוש הכבודו גאווהה בלא א,חט לא אמנם איובש להבין, ניתן מכאן
 ההשפלה את ל) בפרק( תיאר בעצמו הוא הריש הנפילה, חריא וגם נפל,ש פניל ]1לו,[ש הגדולות

 .למכ יותר לו קשה שהיה כסבל

 אלא הראשון) במענה וםת עד תוארו (שכבר ריאהב כנפלאות הביןל אפשר יא 'סערה',ה משךה את
 וגם "ִלְוָיָתן", תיאוריו תכונות םג וב ישש מפחידה היצורו (=היפופוטם) ה"ְּבֵהמֹות" – כמשל

 לכתוש אותם, להכניע זמןמו שאיוב בעולם, שולטיםה הֵגאים םה הם תנין',' לש קשקשיםו שיניים
 .אותם ולקבור להפיל אותם,

 שהוא ֹותְּבֵהמ האחד שנים, מהֵגאים "והזכיר – עזרא-בןא אברהם 'ר יב) מ,( כאן ירשפ כך אכן
 !"      ַּבָים הואש ִלְוָיָתן והשני ביבשה,

 הציעה ה"ְּבֵהמֹות", תיאורב כך כל בולטה ההיפופוטם, לש מובהקה צמחוניה ופיוא נוכחל אולם,
 סדור שאיננו הטוב, השליט ווקאד הוא אןכ המתואר ה"ְּבֵהמֹות"ש ]2לי,[ש ובהקתמ תלמידה

  –דבריה לי ונראים וטורף,

  –ִעָּמ ָעִׂשיִתי ֶׁשראֲ  (=היפופוטם) ֵהמֹותבְ  ָנא ִהֵּנה
 !יֹאֵכל ַּכָּבָקר ָחִציר



 ;ִבְטנֹו ִּבְׁשִריֵרי אֹונֹווְ  ְבָמְתָניו, חֹוכֹ  ָנא ִהֵּנה
 ,ָאֶרז ְכמֹו [החזק] בֹוְזנָ  במהירות) ניעי (=יחפוז, ַיְחֹּפץ
 ;ענפים) (=כמקלעת גּוְיֹׂשָר  החזקות) =ירכיו( ַפֲחָדו ִּגיֵדי

 ,ְנֻחָׁשה (=צינורות) ִפיֵקיאֲ  (=עצמותיו) ָמיוֲעצָ 
 ;ַּבְרֶזל ְמִטילּכִ  שלו) (=השלד ְּגָרָמיו

 ,ל-ֵא  =ְּברּוֵאי)( ַּדְרֵכי ֵראִׁשית הּוא
  –  ַחְרּבֹו ֵּגׁשיַ  להורגו=) יוכל וראוב (=רק ָהֹעׂשֹו

 ;םׁשָ  ְיַׂשֲחקּו ַהָּׂשֶדה ַחַּית ְוָכל ,לֹו ִיְׂשאּו ִריםהָ  עשב) =יבול( בּול ִּכי
 ;הּוִבּצָ  ָקֶנה ְּבֵסֶתר ְׁשָּכב,יִ  מצוי) =שיזף( ֶצֱאִלים ַּתַחת

 ;ָנַחל ַעְרֵבי ְיֻסּבּוהּו וכך),ס (=צל ְללֹוצִ  ֶצֱאִלים ְיֻסֻּכהּו
 ,יפחד) (=לא ְחּפֹוזיַ  לֹא ָנָהר, י)מֵ  כמויות =ִיבַלע( ַיֲעֹׁשק ֵהן

  –  ִּפיהּו ֶאל ֵּדןַיְר  ָיִגיחַ  אילו]כ [ִנרֶאה ִּכי ִיְבַטח
 [ –טרפו של התורפה בנקודות ייד,צ כמו ה', אבל]

 !ִיָּקֶחּנּו ְּבֵעיָניו
 !ָאף ִיְנָקב  בנקישה שננעלים תכתמ (=בווי ְּבמֹוְקִׁשים

______________________ 

 !?השטן של לקטרוג היסוד הם ואולי]1[ 
 .עפרה באולפנת נ"ךת רכזת הלפרין, ָטַפת]2[ 

  

 מי יצוד את ִלְוָיָתן -איוב מא 
ריבונו של  -ברור, ששום אדם מעצמו לא יוכל להתמודד עם שליטי הרשע עד יבוא יומם, אבל 

 ?"עולם, האם אין דרכים קצרות יותר אל הכרעת הצדק, שתבוא ותתגלה "ביום ההוא

 עם שלהם הקשר ובןה וגם בימינו), מאשר חותפ (לא דםק בימי דועיםי היו וזאוריםדינ שרידי
 (בדומה האליליות מיתולוגיותב עדיין. נותרוש גדוליםה חייםה עליב לויתן,ו תניניםו נחשים

 בכדור ענק מטאוריט גיעתפ (כמו הֵאלים דיי על מפלצותה ריגתה חשבהנ יום)כ מדעיה לתיאור
 במקרא אולם לנו; המוכר עולםה בהיווצרות מכריע שלבכ ארוך) זמןל השמש ורא כיסויו הארץ,

 בנבואות כך – העתידית הצדק מלחמתב עולם שעיר על משלכ חיסולם,ו להא נקע צוריי מופיעים
 .לאיוב 'ה ובמענה פט) (עד; יםתהל במזמורי ),ט נא, ;א (כז, ישעיהו

 ְוָיָתןלִ  ְוַעל ָּבִרַח, ָנָחׁש ִלְוָיָתן ַעל ַהֲחָזָקהוְ  ְוַהְּגדֹוָלה ַהָּקָׁשה ַחְרּבֹוּבְ  ה' ִיְפֹקד" הנוראו גדולה דיןה ביום
 אשור, (אז, הגדולות צמותהמע את וירסק יפיל לומר,כ  ָּים"ּבַ  ֲאֶׁשר ַּתִּניןהַ  תֶא  ָהַרגוְ  ַקָּלתֹון,עֲ  ָנָחׁש
 ].1[חדשים ייםח של פתח לעולם חויפת ומצרים), בבל

 צדיםש כמו ערמה, בתחבולות או פטית','מש בהכרעה שער מעצמות חסלל שמסוגל דם,א שי האם
 ?"ו"ִלְוָיָתן 'תנין' (באמת!) ואפילו דגים,

 את יכ שבפרק, למשל ברורה וכחהה וזאת דויק,מ קצועימ ידעו קיאותב ראיםמ צידה תיאורי
 עין שעוצם מי לכ להורג המוציא ]2צצקי[ שליטו אכזרי. שטרמ אבל דים,צ ךכ אמתב הןה החיות
 לפני תואו יפיל מי – םאד בצואת שדות ומדשן ת,ומוו עינויים מחנותב אדם בבותר מחזיק לפניו,

 ?ההיסטורי דיןה יום בבוא ה' חרב

 ?ְלֹׁשנֹו ַּתְׁשִקיעַ  דייגים] של[ ּוְבֶחֶבל ַחָּכה?ּבְ  ִלְוָיָתן ֹׁשִּתְמ  [האם]
 ?ֶלֱחיֹו ִּתֹּקב וט)ח על (=קרס ְבחֹוחַ ּו ְּבַאּפֹו? ְגֹמןַא  [קנה] ֲהָתִׂשים

 ?ַרּכֹות ֵאֶלי ְיַדֵּבר ִאם נּוִנים?ַּתחֲ  ֵאֶלי ֲהַיְרֶּבה
? כניעה][ ְּבִרית ֲהִיְכֹרת  ?עֹוָלם ְלֶעֶבד ָּקֶחּנּוִּת  ִעָּמ

 ?ְלַנֲערֹוֶתי כצעצוע][ ְוִתְקְׁשֶרּנּו ִּצּפֹור?ּכַ  ּבֹו ַהְתַׂשֶחק

 ?(=סוחרים) ַחָּבִרים ָעָליו (=ישלמו) ִיְכרּו
 ?ְּכַנֲעִנים ֵּבין בשרו) את (=יחלקו ֶיֱחצּוהּו
 ?רֹאׁשֹו ָּדִגים ]3ּוְבִצְלַצל[ עֹורֹו? (=בחיצים) ֻׂשּכֹותבְ  ַהְתַמֵּלא

? ָעָליו ִׂשים  ]!4[ּתֹוַסף ַאל ִמְלָחָמה ְזֹכר – ַּכֶּפ



 !ִנְכָזָבה צוד)ל (=התקוה ֹּתַחְלּתֹו ֵהן
 !?(=יושלך) ָטליֻ  מראהו) (=לנוכח ְרָאיומַ  ֶאל ֲהַגם

  –ו)ב ִיָלֵחם (=אשר ְיעּוֶרּנּו ִּכי מוהו)כ אכזר אין =( ַאְכָזר לֹא
 !ִיְתַיָּצב ה') (=לפני ְלָפַני אשר] המנצח,[ הּוא ּוִמי
 !?כגמולו] [לו ֲאַׁשֵּלםוַ  'ִלְוָיָתן'] להפיל[ ִהְקִּדיַמִני ִמי

 !גמול] [לשלם ּואה (=לה') ִלי רק][ ַהָּׁשַמִים לּכָ  ַּתַחת [הלוא]
 ,שקריו) (=אשתיק ַּבָּדיו ֲחִריׁשַא  (=למתפאר) לֹו
 .ּכֹוֶעְר  (=וֵחן) ְוִחין בּורֹותּגְ  (=וסיפורי) ְדַברּו

 ?התנין) (=קשקשי ְלבּוׁשֹו יְּפנֵ  ִגָּלה ִמי
 ?חי) =וִיָשֵאר( ָיבֹוא ִמי =שיניו)( ִרְסנֹו ְּבֶכֶפל
 !ֵאיָמה ִׁשָּניו תְסִביבֹו ִפֵּתַח? יִמ  פיו) =מלתעות( ָפָניו ַּדְלֵתי
  –ָצר חֹוָתם גּורסָ  – קשקשים) חריצי(= ָמִגִּנים ֲאִפיֵקי ַּגֲאָוה
  –ֵביֵניֶהם ָיבֹא לֹא רּוחַ וְ  (=יתחברו), ַּגׁשּויִ  ְּבֶאָחד ֶאָחד
 .ִיְתָּפָרדּו ְולֹא ִיְתַלְּכדּו ֻדָּבקּו,יְ  ְּבָאִחיהּו ִאיׁש

 [ –לויתן לתיאורי עובר]
 ;ָׁשַחר יְּכַעְפַעּפֵ  ְוֵעיָניו ֹור,א ָּתֶהל תנוצץ=)י בהם ים,מ (=סילוני ֲעִטיֹׁשָתיו

כּו, ִּפיִדיםלַ  [כמו] ִמִּפיו  ];5[ְתַמָּלטּויִ  ֵאׁש (=ניצוצות) ידֹוֵדיּכִ  ַיֲה
 ;בוערים) (=ָקנים ןְוַאְגמֹ  (=רותח) פּוחַ נָ  ְּכדּוד ָׁשן,עָ  ֵיֵצא ִמְּנִחיָריו

 ;ֵיֵצא ִמִּפיו בְוַלהַ  ְּתַלֵהט, ָחִליםּגֶ  (=נשימתו) ַנְפׁשֹו
 ;(ימהא (=ְתַרֵקד ְּדָאָבה דּוץָּת  ּוְלָפָניו ז,עֹ  ָיִלין והקשה] [העבה ְּבַצָּוארֹו

 ;ִיּמֹוט ַּבל ָליועָ  ָיצּוק אחד], לגוש[ ָדֵבקּו ָׂשרֹובְ  (=שכבות) ַמְּפֵלי
  –קבועה) (=כאבן ַּתְחִּתית חְּכֶפלַ  ְוָיצּוק חד),פ (=בלי ֶבןָא  ְּכמֹו קָיצּו ִלּבֹו

 ,ביותר) (=החזקים ִליםֵא  =ירעדו)( ָיגּורּו (=מפחדו) ִמֵּׂשתֹו
 .חטא) כל לע (=יודו ִיְתַחָּטאּו ֶות)מָ  (=מחרדת ִמְּׁשָבִרים

 ? –ֶחֶרב בו] [יתקע ַמִּׂשיֵגהּו
 !ֵחץ) =וחֹוד( ְוִׁשְרָיה (=מּוֶטֶלת), ָּסעמַ  ֲחִנית ו)ב תפגע =לא( ָתקּום ְּבִלי

 !(=נחושת) ְנחּוָׁשה ִרָּקבֹון ֵעץלְ  עליו], [שזורקים ְרֶזלּבַ  ְלֶתֶבן ַיְחֹׁשב
 !ַלעָק  ַאְבֵני לֹו ֶנְהְּפכּו ַקׁשלְ  מ)ָקֶׁשת, =חץ( ֶבן ַיְבִריֶחּנּו לֹא

 !ִּכידֹון ְלַרַעׁש ִיְׂשַחקוְ  תֹוָתח, אבני][ ֶנְחְׁשבּו ְּכַקׁש
 [ –נהר שפת על רובץ תנין כמו]

 ,חדות) =אבנים( ָחֶרׂש ַחּדּוֵדי ַּתְחָּתיו
 !ִטיט ֵליעֲ  האבן) יציבחר (=ירבץ ָחרּוץ ִיְרַּפד

 [ –עמוק בים לויתן כמו]
  –ֶּמְרָקָחהּכַ  ָיִׂשים ָים )ְמצּוָלה,ב מים =מערבולת( ַּכִּסיר ַיְרִּתיחַ 
 !לבן) (=קצף ְלֵׂשיָבה הֹוםְּת  ַיְחֹׁשב צף],ק [של ִתיבנָ  ָיִאיר ַאֲחָריו

 !ָחת ִלְבִלי (=ָעׂשּוי) ָעׂשּוהֶ  ]6ָמְׁשלֹו,[ ָפרעָ  ַעל ֵאין
 [ –אבל]

 !ָׁשַחץ ְּבֵני ָּכל ַעל ֶלמֶ  הּוא רק] [כי – ה'][ ִיְרֶאה ֹבּהַ ּגָ  ָּכל ֵאת

 המשך כעין היא חשבה),ובמ (בתפילה יום וםי העולמים יבוןר פניל ואלש אניש גדולהה השאלה
 .הליםת ולמזמורי (ג) חבקוק תפילתל ישעיהו, נבואותל מא),-(מ איובל ה' למענה

  -אבל יומם, יבוא דע הרשע שליטי םע להתמודד וכלי לא מעצמו אדם ששום ברור,

 ַההּוא"? ַּבּיֹום" ותתגלה שתבוא הצדק, כרעתה אל ותרי קצרות רכיםד יןא אםה ולם,ע לש ריבונו
 להפיל מועד) בעוד ההרסני נשקם השמידל והזדמנות חכמה נול תן או( מרוםמ דךי לחש אנא,

 פניל אנשים, יליונימ לע בדיםכ סונותא ימיטוש ילפנ הרעה, דרכם תחילתב קטנים, כשהם אותם
 ָדׁש"חָ  "ִׁשיר לך ונשיר יח), "ח,ל (יחזקאל ִיְׂשָרֵאל" ְדַמתַא  ַעל ֹוגג ּבֹוא" פניל להם,ש עולםה מלחמות
 – שמחה מתוך אלא שואה, מתוך אל נפשנו', פדות עלו גאולתנו על' א) מ"ט,ק ג; "ג,ל (תהילים

 !  אנא

____________________________ 

 שֵישבו לבוא, לעתיד צדיקים על 'אקדמות') ופיוט ע"ב, עד בתרא-(בבא האגדה מכוונת לזה]1[ 
 .'לויתן של עורו ב'סוכת



 .'קוריאני צפון 'צורר תיבות: ראשי – ַצצקי']2[ '
 .הדג בראש בפגיעתו המצלצל ברזל חץ]3[ 
 .רב זמן חמהמל תימשך אחת, במכה יחוסל לא אם – נוספת הזדמנות אין]4[ 
 מה זה כי בוערים, אש כלפידי כאן מתוארים והם מטר, 6 עד לגובה מים סילוני זורק לויתן]5[ 

 .אנושי 'לויתן' אכזר, שליט של מפיו שיוצא
 בחיות לו דומה ואין מטר, 6-כ הראש אורך מטר, 27 עד אורכו ביצורים, הגדול הוא לויתן]6[ 

 .היבשה

  

  

 ?על מה איוב התחרט -איוב מב 
 ה הקשר לספר בראשיתמ -במה לא פקפק איוב מעולם, האם נפתרה שאלתו של איוב, וגם 

 ציטוטים ושני שלבים, לושהש יש הוויכוח, ענותמ כל ותריםח אליו אחרון,ה יובא במענה
 .ההבנה) על (שמקשים

 !יכול כל שהוא בה', אמונהה – בו קפקפ לא מעולםו תמיד, דעי שאיוב מה

 לראות היה יכול לאו והחורבן, ההרס עוצמת תא הגודל, תא בה אהר איובש בריאה,ה פלאותנ על
 ְחִׁשימַ  ֶזה "ִמי – )ג מ"ב,<  ב (ל"ח, הראשון המענהמ ה' שאלת תא מצטט איוב – וטוב אור

 הבריאה, נפלאות את להביןמ קצרה שדעתו ומודה, עונהו – ַעת"?דָ  ְּבִלי ין][ְבִמּלִ  ָצהעֵ  [=ַמְעִלים]
 !באמת

 ג; ל"ח, המענות: (בשני 'ה לו שאמר מה צטטמ איוב ובש מענות,ה שניב ליוא התגלותה צםע על
 "ֹהָרִני – יותרב הקשות טענותיו על מתחרטו ניחם ואה כאן רקו הֹוִדיֵעִני"!וְ  "ֶאְׁשָאְל – )ז מ',

 ְּבֹעֶצם ִלי! ַאְכָזרלְ  ֵּתָהֵפ י!ּבִ  ִּתְתֹּבֶנןוַ  ַמְדִּתיעָ  ֲעֵנִני!ַת  לֹאוְ  ֵאֶלי ֲאַׁשַּוע – ָוֵאֶפר ָעָפרּכֶ  ָוֶאְתַמֵּׁשל ַלֹחֶמר!
 ה'ש לו, ברור אליו, ה' דבר תא ושמע ההתגלות, תא איוב ראהש אחרי – כא)-טי ל',( ְׂשְטֵמִני"ִת  ָיְד

 ענותט ָוֵאֶפר", "ָעָפר טענות על התחרט יובא – ליוא התאכזר לאו בו אסמ ולא ותו,א שנא לא
 !השנאה

 ברור, – בשתיקתו נותר ואה ועליהן בעולם, הרשעו הצדק אלותש לע ברד ענותל כולי אל איוב
 משפט אתו החזקה, ידו את בעולם מגלה 'ה מתי אבל דם,א שום לאו עולם,ה תא נהלי אל שהוא
 הנביאים, דבריב גם השאלות כשאלת נותרהו איוב, ספרב נפתרה אל זו שאלה – (?) צדקו
 !     ותהלים חבקוק ילותובתפ

 :ּיֹאַמרוַ  ה', ֶאת ִאּיֹוב ַוַּיַען
 !ּתּוָכל ֹכל יּכִ  ומתמיד] [מאז ָיַדְעִּתי

 !(=תכנית) ִזָּמהְמ  ִמְּמ ִתָמַנע) =לא( ִיָּבֵצר ְולֹא

 [ –ששאלת מה על אבל]
 ? –ָדַעת ְּבִלי ָצהעֵ  ַמְעִלים ֶזה ִמי

 !ֵאָדע לֹאוְ  ִמֶּמִּני ִנְפָלאֹות ָאִבין! ְולֹא ִהַּגְדִּתי (=אכן) ָלֵכן

 [ –שאמרת מה ועל]
 !ְוהֹוִדיֵעִני ָאְלֶאְׁש  ֲאַדֵּבר! ָאֹנִכיוְ  ָנא ְׁשַמע

 [ –מודה אני]
  –ָרָאְת ֵעיִני [גם] ַעָּתהוְ  – ַמְעִּתיְׁש  ֹאֶזן ְלֵׁשַמע

 !ָוֵאֶפר ָפרעָ  [טענות] ַעל =מתחרט)( ְוִנַחְמִּתי ְמַאסֶא  ֵּכן ַעל

 סיפורה סיום - מ"ב פרק המשך

 לספר הקשרים אבל עצמו, בפני סיפור'' הוא ולכן ',ה בשם קר דברמ איובב מסגרתה סיפור
 .במענות וגם בסיפור םג ביותר עזים בראשית

 אותו ולהציל למנוע כדי לילה, בחלום האדם עם מדבר הים-שא אליהוא, של הרעיון למשל,
 ֲאָנִׁשים, ַעל ַּתְרֵּדָמה ִּבְנֹפל ַלְיָלה, ֶחְזיֹון ַּבֲחלֹום – ְיׁשּוֶרָּנה לֹא ּוִבְׁשַּתִים ל,-ֵא  ְיַדֶּבר ְבַאַחת "ִּכי – מחטא

 ַנְפׁשֹו ַיְחֹׂש [ִמ]ַמֲעֶׂשה... ָאָדם ְלָהִסיר – ַיְחֹּתם ּוְבֹמָסָרם ֲאָנִׁשים, ֹאֶזן ִיְגֶלה ָאז – ִמְׁשָּכב ֲעֵלי ִּבְתנּומֹות



 אבימלך אצל כד) ל"א, ז;-ג (כ', בבראשית פעמיים מפורש הוא והנה יח),-יד (ל"ג, ָׁשַחת..." ִמִּני
 אֹוְת ָאֹנִכי םּגַ  "ָוֶאְחֹׂש – המפתח ביטוי מופיע גם אבימלך ואצל הארמי, לבן ואצל גרר, מלך

 !"ִלי ֵמֲחטֹו

 מוצאים אנו בראשית, ספרב מופיעים רובםש המקומות,ו אנשיםה מותש לבדמ מסגרת,ה בסיפור
 בשכם ַהָּׂשֶדה" "ֶחְלַקת את נהק יעקב – תנ"ךב פעמיים קר שנזכר ]1ְקִׂשיָטה",[" לש סףכ רךע גם

 ִׂשיָטהְק  "ִאיׁש לו ביאוה איוב לש מכריוו פחתומש ניב ואילו יט), ל"ג, בראשית( ְקִׂשיָטה" "ְּבֵמָאה
 .יא) (מ', ֶאָחד" ָהבזָ  ֶנֶזם ְוִאיׁש ֶאָחת,

 הֵרעים)ו אליפז משפט עם יחד( ותכליתם יובא ייסורי לע גדולהה שאלהל חסרהה התשובה
 :החותם בפרק הכתוב פי לע לבראשית, איוב יןב הזה קשרה מתוך יאה גם מתפרשת

,ֵר  ִבְׁשֵניּו בְ  ִּפיַא  ָרהחָ  ֵּתיָמִני:הַ  ִליַפזאֱ  ֶאל ה' ַוּיֹאֶמר" ֹ  ִּכי ֶעי  – ִאּיֹוב ַעְבִּדיּכְ  ְנכֹוָנה, ֵאַלי ִדַּבְרֶּתם אל
 ַעְבִּדי ְוִאּיֹוב ַּבַעְדֶכם, עֹוָלה ְוַהֲעִליֶתם ִאּיֹוב, ְבִּדיעַ  ֶאל ּוְלכּו יִליםֵא  ְוִׁשְבָעה ִריםפָ  ְבָעהִׁש  ֶכםלָ  חּוְק  ְוַעָּתה

 ִאּיֹוב... ַעְבִּדיּכְ  ְנכֹוָנה ֵאַלי ִדַּבְרֶּתם לֹא יּכִ  ְנָבָלה, ִעָּמֶכם ׂשֹותעֲ  ְלִבְלִּתי ָּׂשאֶא  ָניוּפָ  םִא  יּכִ  ֵליֶכם,עֲ  ְתַּפֵּלליִ 
 .י)-ז מ"ב,( ֵרֵעהּו..." ְּבַעד ְּבִהְתַּפְללֹו – ּיֹובִא  ְׁשבּות תֶא  ָׁשב ַוה'

 ואה שתיאר פיכ למעלה,מ ולםכ לע מביטש לעצמו', כ'צדיק שלו ההסתגרות – איוב של הבעיה
 הזעם נבואותמ גם ידועה ל"א), דע כ"ט פרקים( שלו ההגנהו סיכוםה נאוםב ייוח תא עצמו

 שלא כצדיקים, ְוִאּיֹוב", ִנֵאלדָ  "ֹנחַ  את אחת נשימהב שמזכיר ),כ-בי י"ד,( חזקאלי לש והחורבן
 !"   ְפָׁשםנַ  ַיִּצילּו "ְבִצְדָקָתם בדםל הם יכ נֹות",ּובָ  ָּבִנים ַיִּצילּו לֹא" וגם עיר, יצילו

 שנקרא אברהם, לבין לעצמם) יםצדיק (ואיוב, חנ בין ראשיתב ספרב עמוקה הבדלה דיוקב זהו
 אותוב מפורש זה גם שרה; בלקיחת וב שפגע אבימלך לע ואפילו דום,ס לע תפללה הואו "נביא",

 היםל-וא דיק,צ שהוא הים,ל-א פניל לילה)ה חלום(ב שטען ואבימלך, שרהו אברהם על סיפור
 כמו (בדיוק לו אמרו בשרה, לנגוע לו נתן לאו מחטא', אותו ָחַׂשך' ולכן, בב',ל תם' הואש ול אישר

  –יז) ז; כ', (בראשית – וֵרעיו) לאליפז

 ...ֶוְחֵיה ַעְדּבַ  ְוִיְתַּפֵּלל הּוא ִביאנָ  ִּכי ִאיׁשהָ  ֵאֶׁשת בָהׁשֵ  ְוַעָּתה"
 "...ַוֵּיֵלדּו ְוַאְמֹהָתיו. ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ֲאִביֶמֶל תֶא  ִהים-אֱ  ַוִּיְרָּפא ִהים,-אֱ הָ  לֶא  ְבָרָהםַא  ַוִּיְתַּפֵּלל

 דודי 'קול מפורסםה במאמרו סולובייצ'יק דב וסףי הרב ילהג באיוב גמולה בנתה לע וז הארה
 ולהבנת (אברהם), נביא'' לבין איוב)ו נח( ''צדיק בין הבדלה להגדרת הגעתי וז ומהארה ]2דופק',[
 .(משה) השליחות' ל'נבואת במהותו בזמן קדמהש ]3התפילה',[ 'נבואת

 נאמר ובזרעו, בו הבחירה בהסבר ברהם,א על אולם עולם,ב ההשגחה ודותס תא 'ה ילהג אל לאיוב
 בהנהגת ה'ל שותף ברהםא יכ ה"?!,ֹעׂשֶ  ֲאִני ֶׁשראֲ  ֵמַאְבָרָהם ֲאִני "ַהְמַכֶּסה – ט)י-זי י"ח, (בראשית

 ֶּדֶר ְוָׁשְמרּו ַאֲחָריו ֵּביתֹו ְוֶאת ָניוּבָ  ֶאת ְיַצֶּוה ֲאֶׁשר ַמַעןלְ  ְיַדְעִּתיו ִּכי" בזרעו,ו וב בחירהה כוחמ העולם
 !"ְׁשָּפטּוִמ  ְצָדָקה ַלֲעׂשֹות ה'

 .אברהם מעלתל כשהתקרב ",ֵרֵעהּו ְּבַעד ְּבִהְתַּפְללֹו – ִאּיֹוב בּותְׁש  ֶאת בׁשָ  "ה' לכן,

_____________________ 

 כסף ערך או כבשה, יאה 'קשיטה' הארמי, תרגוםה לפי בלא תכשיט, היה שזה חשובל מקובל]1[ 
 .כבשה של

 .71-74 עמ' של"א,ת ירושלים האמונה, איש]2[ 
 .72-99 עמ' בראשית, בספר בותהא פרקי ספריב אברהם' לש התפילה נבואת]3[ '

  

 נפרדים מאיוב -סיכום  -איוב 
השאלות הפילוסופיות, תורת הגמול, מי חטא, מי אשם ומה מקומם של איוב וֵרעיו בתורה 

 סיכום לפירוש איוב -ובהלכת חז"ל 

 שונות, במסגרות ותלמידות תלמידים םע איוב ספר ימודל של נהש ארבעיםכ חריא שם,ה ברוך
 .לאיוב פירושי תא (גם) לראשונה הכתב, על העלותל )929 מיזם ות(בזכ כעת זכיתי



 ופסוקים, ביטויים של פרשנותב גם זה, בפירוש לוליםכ עיני, תא אירה ה'ש מהמ ביםר חידושים
 של הכוללת בהבנה בעיקר ךא שאלה, בסימן ריאתםק ידי לע מתבהריםו תבאריםמ שהםכ למשל,

 .בהם מתנהליםה והוויכוחים הארוכים המענות

  –לאיוב בפירושי עיקרייםה דושיםמהחי אחדים בסיכום אציין

 – כולו בספר רכזימ מקום תופס פירושו, לע והוויכוח דממה,ה ןמ קולה םע נבואיה חיזיוןה א.
 ענותמ את החותמים בלדד דבריב וט"ו); ד'( הראשונים מחזוריםה שניב ליפזא דבריב בתחילה,

 מ"א) דע ל"ח( 'ה ענותמ של ההכרעה דע (ל"ג); אליהוא לש השונה פרשנותב (כ"ה); הֵרעים
 בשורשי נוגעים אלה כל – ז) (מ"ב, הֵרעיםו אליפז גדנ 'ה ףא חרוןב לבסוףו ליהוא;א בעקבות
 האנושי, שכלה גבולות על פילוסופיות אלותש רק אינן באיוב גמולה אלותש יכ נבואי,ה החיזיון

 פירושה ומה שליחו, מפי ל-הא של ולוק היה הדממה ןמ הקול האם – השאלה לע בעיקר אלא
 מסקנות שתי נובעות ומזה – 'צודק' או 'צדיק' – ז)י (ד', ְצָּדק"?!יִ  ֱאלֹוּהַ מֵ  ַהֱאנֹוׁש" לש הנכון

 .אליהוא מול אליפז – טעה'! 'איוב וא חטא'! 'איוב – הפוכות

 גדול מאמין איך גלותל כדי איוב ספר ללמוד בחיי הקודש' רוח' בשפעת וא בנבואה עוסקש ימ כל
 – נבואית פרשנותב שגיאה מתוך יובא כלפי מורותח סקנותמ הסיקו יזיון,ח פירושב עהט וחשוב
 אותו הפכה בחטא, איוב האשמתב אליפז של טעותוו צדק, אליהואש ',ה פימ תבררה לבסוף

 .עליו ולכפר הצילול יוכל בתפילתו יובא שרק לחוטא,

 לחשוש ייביםח הצדיקיםו ניםהמאמי גדולי דממה,ה מן והקול חיזיוןה בפירוש עהט אליפז אם
 ויתפלל כאיוב, פגוע צדיק עמודי אחד לכל לאו חמורות, וצאותת עם אית,נבו פרשנותב מטעויות

 .עליו

 ולפיו הדממה, מן הקול אתו אליפז, של החיזיון תא מחדש ירשפ הוא ספר!ה ביאנ ואה ליהואא ב.
 יוב!א עם דברמ ל-אה הב שנייה דרך הם איוב של נוראיםה הייסורים גם טא!ח לא ךא טעה, איוב

 על לשיפוט מקום ואין להים,-א לבין בינו בעצמו, ערוךל אדם לכ ייבח טאיו,ח לע נפשה שבוןח את
 ַהְּסָעָרה", ִמן" ה' ולמענות 'הסערה', תיאורל איוב תא אליהוא ובילה כךב בחוץ.מ ובל,ס אדם

 .שוםהאי כתב גניזת עם חדי נענתה, ה', עם ישיר רלדיבו כשזעקתו ייסוריומ נגאל ואיוב

 – עצמו של בבועה שחי כצדיקו כשופט, ובמעמדו כבודוב נעוץ יהה יובא לע ה'ְׂשָטִני'?!)( קטרוגה ג.
 !בו פגעו אשר י) (מ"ב, ֵעהּו"ֵר  ְּבַעד "ְּבִהְתַּפְּללֹו קר ִאּיֹוב" בּותְׁש  ֶאת בׁשָ  ה'" לכן

 הן ראשית,ב לספר עמוקותה ההקבלות מתוך עולותה ולאברהם לנח מנוגדותה ההשוואות ד.
 .איוב יפורס של המלא להסבר המפתח

 ז"לח ובהלכת בתורה וֵרעיו איוב

 ...בדברים אונאה ךכ – וממכר במקח אונאהש כשם משנה: ,ב עמ' חנ דף ציעאמ-בבא

 למי הנגרמים והצער הפגיעה עיקרב אלא ובכספים, מסחרב לרוב ישנהש רמאות, קר יננהא אונאה
 לרמות שהצליחו עובדהה עצם על אונאה,ה על הלםה תוךמ שערותיומ תלושל עלולש ותו,א שרימו
 מאונאה !)( יותר חמורה וזו בדברים, ופגיעה ערצ גרימת של ונאהא יש לכן, – פחב פלנ הואו אותו,

 .ולפייס להחזיר שניתן בממון,

 !םהראשוני עשיךמ זכור לו: יאמר אל – תשובה עלב היה םא ...כיצד? גמרא:
 ...!אבותיך עשהמ זכור לו: יאמר אל – גרים ןב היה אם

 כדרך לו יאמר לא – בניו את מקבר שהיה וא עליו, באין לאיםח היו םא עליו, איןב סוריןי יוה אם
 ...!"ָאָבד ָנִקי ּואה ִמי ָנא "...ְזָכר ):ז-ו, ד איוב )לאיוב חבריו לו שאמרו

 " –  ֶהי-ֵמאֱ  "ְוָיֵראָת  ו:ב נאמר ללב מסורה דבר כלו ללב, סורמ הדבר שהרי
 נאמר שזה ממון, מאונאת דברים אונאת =חמור)( גדול יוחאי: ןב שמעון ביר משום נןיוח 'ר אמר

",-אֱ מֵ  ְוָיֵראָת  ִמיתֹו,עֲ  תֶא  יׁשִא  ֹונּות ְולֹא" יז):, כה ויקרא )בו  בקניה ממון (=אונאת זהו ֶהי
 [( –  יד (שם, ָאִחיו" ֶאת ִאיׁש ֹונּוּת "ַאל [אלא: ֶהי-אֱ מֵ  ְוָיֵראָת  בו: נאמר אל ומכירה)

  –  בממונו וזה בגופו, הז אמר: אלעזר ור'
 !להישבון ניתן לא וזה (=לֶהחֵזר), הישבוןל ניתן הז אמר: נחמני בר שמואל ר'



 ריםהאיסו אחד דברים', 'אונאת יסורא של קשותה הדוגמאות אחתל יובא לש יפורוס פךה כך
 סרהא שהתורה אלא, סובל, לאדם ךכ להתייחס ראוי לאו יפה לאש ק,ר לא – תורהב החמורים

 הלכות רמב"ם( משפט' שן'חו יבוריח כלב זו דוגמה הביאו הלכהה פוסקי וכל מור,ח באיסור זאת
 .ד) רכ"ח, סימן משפט, ושןח ערוך-ושולחן רטו ויח; גי-בי הלכות "ד,י פרק מכירה,

 דוליםג חכמים של גם סברים,ה אחת אל שמענו ברכ צער,ה מרבהל ישראליתה במציאות
 אל ברים'ד ת'אונא יסורא על שאלתי וכאשר נעשו,ש חטאים גללב שקרו סונותא על וחשובים,

 התקשורת, את חשבוןב לקחו שלא פה, חציב לי ודוה לבסוף ומר.ל וצהר ניא המ חילהת הבינו
 מחרון לקח ללמוד חובה אד.מ חמורה ֲעֵברה זוו האבלות, משפחותה אוזניל אלהכ בריםד שמביאה

 !'דברים 'אונאתמ ולהישמר ובֵרעיו, אליפזב ה' אף

-באב גמרא, וגייתס באותה( סיפורה תא למודל רביםמ ו'חילונים', 'דתיים' בין רבים במפגשים
 בין ההלכה בהכרעות גמרנ שהסיפור חושבים, רבים – עכנאי' לש תנורו' לע "ב)ע טנ מציעא

 גמרא,ב הסיפור לסוף לב שמים כולם אל אך יב), ',ל (דברים וא"ִה  ָּׁשַמִיםבַ  "לֹאו ארץב החכמים
 לה', בזעקתו ניופ על נפלש אליעזר, רביב גדולהה הפגיעהו דויהני גללב גמליאל רבן של בסופו

 !"אונאה משערי חוץ ננעלים, השערים כל" כי מליאל,ג רבן תמ שעה ובאותה

 ֵהֵקל אליעזר ביר שם, (בסוגיה מאד חמיריםמ כשהם םג בהלכה, חכמיםה כרעותה תא קבלמ ה'
 .הדחויות דעותה בעליב האונאה פגיעת את קבלי לא אבל חמירו),ה וחכמים וטיהר,

  

    



  שיר השירים
  

 ארץ ִתְרָצה וירושלים -שיר השירים א 
שום זוג אוהבים פרטי לא יכול היה לטייל ולשיר בימי קדם בכל המרחב הגיאוגרפי המצוין בשיר 

 השירים. לשם כך היה צורך בשלטון ירושלמי חזק מאד, וב'רכב שטח' יעיל ומהיר

 של שיאה בימי ישראל בטיש ישבו הב שראלי רץא ניפ לע רוספ השירים שיר של הגיאוגרפי המרחב
 עד יד) (א, גדי" עין "כרמימ ח), (ד, וחרמון" שניר" עד )ה ח, ;ו ג,( מדבר"ה מן" מלוכה,ה תקופת
 גלעד" ו"הר א) (ז, מחנים"ה "מחולת בחשבון", מ"ברכותו ה), ז,( דמשק" ניפ ופהצ לבנון,ה "מגדל

 .ולמרגלותיו ו) א, ,(ז ב"כרמל" "ארגמן",ה צבע תעשייתו ]1"השולמית",[ עד א), (ד,

 יש כך לשם כי האלה, מרחביםה בכל קדם בימי לשירו לטייל יהה יכול אל רטיפ והביםא וגז שום
 .ומהיר יעיל שטח' ב'רכבו מאד, חזק רושלמיי בשלטון צורך

 םג זכרתנ מפתיעוב במקביל אבל ]2ירושָלִם",[ בנות" עם מלוכהה תפארת מובןכ הוא המוקד
 ימי עד בטנ בן ירבעם מימי ממלכה,ה פילוג חריא ווקאד שראלי מלכתמ בירתכ ידועהש "תרצה",

 להניח, יש ולכן המלוכה, פילוגמ כמובן הפוכה מגילהה אווירת ך.כ חרא ודע זכרתנ לאו עמרי,
 שראלי ימלכ גם אליה עברו לכןו שלמה, בימי ברכ לירושלים מקבילו חשוב מעמדל עלתה שתרצה

 כתרצה, רעיתי תא "יפה - כזה שיר להישמע כולי לא למה,ש מימי חרא מןז שוםב הראשונים.
 .ד) (ו, כירושָלִם" נאוה

 במקום 'ש' יפוך,ה ו"ו בלי פעלים אוחרת,מ עממית בריתע של שוןל ורותצ שי מגילהה בלשון
 תרצה, דועהי לא ניש יתב מייב אבל - פרסית) מילה ג;י (ד, "פרדס" מוכ נכריות יליםמ ואף 'אשר',

 ובלשון בים,ר דורות במשך מקהלותב נמסרו מגילהה יריש ירושלים.ל מקבילהכ אל ובוודאי
 מיליםו לשון צורות שספגה ופשיתח עברית נביאים,ה מלשון ונהש עממית,ו תוחהפ עברית

 .קדום הוא התוכן אבל מאוחרות,

 דחויה,ה האישה - )?ו א,( "ְשַחרֹחֶרת"ה זאת מי )?ה ח, ו; (ג, המדבר" ןמ עלה זאת מי" כן, אם
 היא שרק שוכנעת,מ היא אבל ח),-ז (א, ֹרעים"ה ִמשכנות לע בריך...ח דֵריעֶ  על" הופקרהו שנזרקה
 והיא י),-ט (ג, רושָלִם"י מבנות אהבה "ָרצּוףו המוקף למה"ש המלך" לש אמיתיתה האהובה

 ניא "שחורה - האהבהו להטה מלואב פהפיותהי לכ עם ומתווכחת הרועים, רממדב מנגד, עומדת
 !"שלמה "כיריעות אוהנ אבל ֵקָדר", ְּכָאֳהֵלי" שחורה - )ה (א, רושָלִם"י בנות ונאוה

  

 מזרחית 'סּוֵלם', יאה ב"שּוֵנם" חיו ד), ב-לכים(מ השּונמית"" אישהה מוכ השּולמית",]1[ "
 .יזרעאל בעמק מורהה גבעת תחת לעפולה,

 לחבורת מכוון ד), ח, ז;ט ח, ה, ה; ,ג ז; ,ב ה; א,( שיריםה שירב פעמים 6 ,מפתח ביטוי]2[ 
 .בבוז השחרחורת'' על המסתכלת אליטהה את מייצגותה הירושלמית הנסיכות

  

  

 ?למה דומה דודי לצבי -שיר השירים ב 
שעה לפני קריאת שיר השירים בבית כ –שנה, בשבע בבוקר, בשבת חול המועד פסח  30-לפני כ

 אינו מחלון חדר השינה שלנו בעפרה, מחזה מדהיםר –סת הכנ

 עצמאית נודדים אלא ]1יונים',[ זוג' כמו ביחד זמןה כל ייםח ינםא האיילה,ו איילה הצבייה,ו הצבי
 תחת ואפילו מקומותה באותם רבות עמיםפ ההמלטה, עונותב ושוב יחום,הי עונותב ונפגשים

 .העצים אותם

" ְּבלהִח  שמה – ֶמִא  ידה)ל =חבלי( ְּבָלְתחֵ  מהש – עֹוַררתי התפוח תחת"  החיזורים – ְיָלָדְת
 קרוב,מ הנקבה על שומר זכרה הייחום בעונתו מאד, רשימיםמ איילים)ה לש בייחוד( שלהם

 .אחרת נקבה אחרי לחזר כולי בהחלט הוא ךכ אחר בלא ימים, שבועכ עליה ומשגיח



 רבות. סיכותנ עם חיו סתובבמ ודד,נ להש שהאהוב ומאוהבת, דחויה לאשה אדמ מתאים זה כל
 ָבֶתר הרי על הַאָילים לֹעפר או צביל דודי לך מהד ֹסב ַאָילים...ה לֹעפר וא צבי,ל ודיד "דומה

 .ט,יז) (ב (=מבותרים)"

 מן "משגיחה עליו באמת אהובה יאה שרק חלוטין,ל בטוחה שחרחורת,ה-דחויהה יא,ה אבל
נות,  חתת אהבתם, את יוכיחוו שוב ייפגשוש דע נדוד,ל ותהא םג שולחו ַרּכים",ַהחֲ  מן ֵמציץ הַח

 "... כאשר חגים,ה לעונות (לרוב) ארץב שחופפות ההמלטה'' וא החיזור'' עונותב עצים,ה אותם
 ְסָמַדר והגפנים ַפֶגיהָ  חנטה התאנה רצנו,בא נשמע התור קולו הגיע, זמירה ֵעת ו...ל לךה ַלףחָ  הגשם

 .(יג-יא ב, ֵריח" נתנו

 בבית השירים שיר קריאת לפני כשעה – פסח מועדה חול שבתב בוקר,ב שבעב נה,ש 03-כ לפני
 ממטע יצא צביים לש עדר מדהים: חזהמ בעפרה, לנוש שינהה דרח חלוןמ ראינו – הכנסת

 רצו הם דקות עשריםכ למטע. שממזרח פתוחה בשדה מחולב ופתח ים,לבת מתחתש הגודגדנים
 הייתי בעיני ראיתי וליל – אוהבתמ צעירים חבורתכ סיבובים, יבוביםס ו,ז חרא בזה במעגל

 .להאמין מתקשה

 כך והצבייה, הצבי של יפהפהה מהגוף בחלקם קוחיםל במגילה הרעיהו דודה לש גוףה ימוייד גם
 אייל של יא)-י (ה, ואדום" "צח צבעיב כעורב", שֹחרות תלתלים" עם ישא של אשר לו שי שהדוד,
 שלו, פרסותה על היפות הרגליים שהם ו),ט (ה, ָפז" דֵניַא  על יָֻסדיםְמ  ששֵ  מודיע "שוקיוו אדום,
 .פרסותיו עד ראשומ ָּפז", "ֶּכֶתם וכולו

 לבנות ינייםש א), (ד, גלעד" מהר גלשוש הִעזים "כעדר גולשו שחור שערהש אהובה,ה רעיהה םג כך
 יןא וַשֻּכלה תאימותמ ֻּכָלםשֶ  רחצה,ה ןמ עלוש לבנות) (=רחלים ְקצּובֹותה "כעדר ונקיות מושלמות

 טים"ִח  ֲעֵרַמת "ִּבטֵנך – העגולהו הלבנה הבטן בלא ג),-ב ד,( ָשִני"הַ  ְּכחּוט" דומותא פתייםש בהם",
 ד) ז', ה; (ד', צביה" "ָּתֳאֵמי ]2ופרים[ע שני המיניקות שדייםה וגם צביה,ה של בטןה יאה )ג (ז',

 .הכתובים את דיוקב וקוראים לב מיםש אם שה,א שדי כלל אינם

 .משל היא וז ששירה בבירור, מוכיחים אלהה התמונות צירופי
 ?      הנמשל מהו כן, אם

_________________________ 

 – משפחתי כאידיאל ממש דולה,ג להקה בתוך בועיםק ונקבה כרז תמיד, חדי ייםח ברה יוני]1[ 
 סתרב הסלע, בחגוי "יונתי – בנאמנות מחכהה אהובהה לע רחוק חלום קר זהו השירים בשיר אבל

 ."...קולך את השמיעיני ראיך,מ את הראיני המדרגה,
 .תאומים כלל בדרך ממליטה גדי) יןע מול ירדןה בעבר מצויה( 'פרסית' צביה]2[ 

  

  

 החלום והמפגש -שיר השירים ג 
 ?תתקיים החתונהמי היא הנסיכה הדחויה, האם יהיה זה נסיך או מלך והיכן 

 ולא ַקשתיוּבִ  נפשי, שאהבה את ַקשתיּבִ  בלילות, שכבימ "על – אהבהה חלוםב ותחפ שניה השיר
 לקום כדי החלום מן רעיהה מתנערת מיד ךא הראשון; שירב ראשיתוש לוםח ),א ג',( ְמָצאתיו"

 מתמשכים, חיפושים אחרי זאת,ה ובפעם ]1ובכיכר,[ שוקב ב)-א ג',( נפשי" אהבהש "את ולחפש
 שלא האהוב, את הביאהו מצאה, היא ג) ג',( בעיר" יםהֹסְבב הֹשְמרים" םע ועילמ אל פגשמ ואחרי

 מוכנה שאיננה באחיזה ),ד (ג', הֹוָרתי" חדר לוא ִאמי, יתב "אל נדודיו,ל ובש ברוחל עתכ יוכל
 .חתונהה למעמד עד החלום, תא מלממש עוד להרפות

 הוא השני שירה להתממש. מוכרחש פשריא לתיב הבהא פגשמ על יעתיד חלום כולו הראשון השיר
 ְמָלכות, ֵהמה "ִששים שלמה" "ֶמֶלךלַ  לו יש הרי – החתונה פגשמ יגיון,ה לכ גדנ התממשש המפגש

 הדחויה, לאישה ווקאד אהבה יגלה למהו ח), (ו', מספר" יןא עלמותו ילגשים,פ ושמונים
 ליֹוַלדָתּה..." יאה ָּבָרה לִאמּה, יאה אחת ָמתי,ַת  ֹוָנתיי היא אחת" בעצמו: ישיר ואף ל"ְשַחְרֹחֶרת",

 ?ט) (ו',



 לקראת מפגשב השני ובשיר תידי,ע בביטחון ראשוןה בשיר – התממשל צליחהמ אהבהה כאשר
 עד – האהבה את ְתעֹוְררּו אםו ָתעירּו אם רושַלִם...י "בנות תא הרעיה שביעהמ זא קר חתונה,

 השעה הראויה, בשעה תממשלה חייב מפגשה והאיילות, צבאייםה מוכ יכ ),ה ',ג ז; (ב', שֶתְחָּפץ"
 .בקרבה שטמון המ בכל להתגלות תחפוץו מעצמה, תעוררת האהבה שבה

 בשיר נשמע זאת אז? ישמעת שבועה איזו תממש?ת לא האהבהו יוחמץ, מפגשה כאשר קרהי מה
 .השלישי
 יש לכן, – אחדכ והנמשל משלה הבנתל המפתח והיא פעמים, 4 מגילהב חוזרת הזאת השבועה
 !יותר ולא פחות לא ירים,ש 4 הזאת במגילה

 וילדים, ובית אישה יש לאהובש אוהבים, זוג לש להיות כולהי אל זאתה האהבהש מדנו,ל כבר
 לדוד כי יזרעאל, בעמק =שּוֵלם)( בשּוֵנם חיה בעודנה די,ג בעין פגשנ הוא מתיתהא הובתוא םע אבל

 לכן, חרמון. עד מדברמ ממלכתו ברחבי סתובבמ והוא ילגשים,פ 80-ו לכותמ 06 שי יריםהש בשיר
 :משניים חדא רק להיות יכול הנמשל

 / נסיךה יוזמת איננה זו הרחקהש לחלוטין, טוחהב והיא מלוכה,ה ביתמ הורחקהש חויה,ד נסיכה
 צפותל תתעוררנה אשרכ הלשון את לבלוע ירושַלִם" ות"בנ של סופןו באמת, ותהא שאוהב המלך,

 .באמת אהובתו עם מלךה / הנסיך בחתונת

 בשעבוד ישראל' 'כנסת יאה הדחויה ו'הרעיה' שראל,י לוהי-א 'ה ואה רחוקמ אהובה הדוד''
 במלכות או יני,ס ובהר מצרים ביציאת ואה החתונה מפגשו בכלל), גלויותה שפלותב כמו( מצרים

 .בירושַלִם ושלמה דוד

 והסבר מלוכה,ה מבית דחייהל רקעה סברה יוגרפיים,ב רטיםפ מות,ש ריםחס הראשון לנמשל
 הסיבות כמובן,ו ל'ירושַלִם', אותה להשיבו הדחויה, נסיכהה תא ווקאד פגושל נסיך/המלךה לרצון

 אין – מעניין' לא' אפילו זה החסרים, פרטיםה כל ליב בסוף. מחודשה למפגשו המשך,ב לכישלון
 מתיאורי חוץש אנונימית, דמות לש ושבועות חלומותו יריםש קר יש – רסיפו כאן אין רומן, כאן
 .דבר וםש עליה יודעים איננו ביה,צ-אישה גוף

 בכל וחשובות גדולות תרבויותו וממלכות עמים ול שיש ישראל', לוהי-א ה'' לע שני,ה לנמשל
 .ו) ',(ג המדבר" מן "ֹעָלהה ישראל' ל'כנסת ורהת לתת כולןמ בחר הואו תבל, ארצות

 גם שיריםה למגילת יש כך – כולנו לש הסיפור שזה לאא עוד לאו ידוע,ו דולג יפורס נול שי לזה
 – לבו" שמחת "וביום סיני...", זה" – ֻתָנתֹו"חֲ  "ביום משמעותי.ו וערס מרגש,ו צובע עניין,מ סיפור

 בית "זה – לבו" שמחת "וביום מועד", אהל זה" – ֻתָנתֹו"חֲ  "ביום חר:א דבר ורה;ת דברי אלו
 .כא) ג', פרשה בהר-השירים-ירש יא; (ג', עולמים"

  

  

 טיול כלולות וחתונה בגן -שיר השירים ד 
מוטב לא לאחל לשום זוג את ההנאות 'הריחניות והטעימות' של פרק ד, ובלבד שלא ייפול למשבר 

 של פרק ה והבאים אחריו

 טו), א,( יונים" יַנִיךעֵ  פה,י ָנךִה  עיתי,ר היפ "ִהָנך קצרים. יוה לרעיה הדוד בריד הראשון, בשיר
 ףא נעים, אף דודי יפה ִהְנ" ].1שלה[ חלוםב כולו התנהלש יניהם,ב שיח-דומ לקח יוה וכנראה

 "כתפוח והוא החֹוחים", יןב "כשושנה היא המשך,ב גם כךו יז),-טז א,( עננה..."ר =ִמָטֵתנּו)( ַעְרֵׂשנּו
 כפי יג),-י (ב, נדודיהל העת הגיעה יכ לצאת, ולוק ותהא עודדמ כך ואחר ),ג-ב (ב', היער" בעצי

 .יז) (ב, ָבֶתר" הרי על" בנדודיו סובב שהוא

 ֵעיַנִיך יפה, ִהָנך רעיתי, יפה "ִהָנך – במלואו אותו שמיעמ אך שיר,ה אותוב ותחפ דודה שניה בשיר
 ַדִיך...;שָ  ניש ..ַצָואֵרך;. ;..ַרָקֵתך.... ִמְדָּבֵרך...;ו ַתִיך,...ִׂשְפתֹו ַנִיך...;ִש  ַׂשְעֵרך... ַצָמֵתך,ל ִמַּבַעד יונים
 תצפיות םע כלולות לטיול יוצאים הם וכלה חתןכ ואז, ז),-א (ד, ך"ּבָ  יןא מוםו עיתי,ר פהי ֻּכָלך

 .ח) (ד, חרמון"ו ְׂשניר ֵמראש ָמָנה,אֲ  ֵמראש "ָתשּורי – החרמוןו הלבנון מהרי

 החיבוק השיר, בלשון ומתואר פעמים!), 6( "ַּכָלה" הדוד לה קורא הלראשונ הזה, החתונה בשיר
 ביחסי ]3א)[ ה', + טז-יב (ד, ָחתּום" ַמְעָין ָנעּול, ]2ַגל[ ָנעּול... "ַגן פתיחת ואפילו הנשיקות, עם



 שה"ֵרעים" בשעה בדיוק וטעמים), ריחות של (בשפה ביותר אינטימיים רגשות עם מלאים אישות
 .שכרות כדי עד יין שותים נה,לחתו המוזמנים

 עם חתונה לש הזה ]4והנדיר[ האינטימי התיאורמ ושמחה ידודע מוןה שאובל כולי אוהבמ וגז כל
 השירה שוןל הוא הגן, בתוך אהבהה מימוש תא המסתיר יחידה שהצעיףכ לאים,מ ישותא יחסי

 מערכת תארמ באמת לא שירה לעיל), כתבנו שכבר כפי( אבל חת.א ובעונה עתב ומסתירה המגלה
 .התלהבות מכל האוויר את וציאי גם הבא הפרקו פרטי, והביםא זוג לש אינטימית יחסים

 למשבר ייפול שלא ובלבד ד', רקפ של והטעימות' הריחניות' ההנאות תא זוג שוםל אחלל אל מוטב
 .אחריו והבאים ה', פרק של

________________________ 

",חֲ  "ֶעְדֵרי לא נשלחהש ְשַחְרֹחֶרת"," חויה,ד שהאכ מצבה את תיארה עצמה היא]1[   ולכן, ֵבֶרי
 והחתונה הכלולות תיאוריו החלום, מימוש כולו שניה השיר בל,א שלה; םחלו ואה ראשוןה השיר

 .  לחלוטין ברורים
 ול"ַמְעָין ָנעּול", ל"ַגן אשהה גוף דימויי אבנים;ה מתוך מתגלהו הנובע ַמְעָין"" ואה ַגל"]2[ "

 ֵרעים ַׂשַמחְת  "ַׂשֵמחַ  – מלא בפה חופותב שרים זו ברוחו העדן, ןג תא םג מובןכ זכיריםמ ָחתּום",
 ."וכלה חתן ְמַׂשֵמחַ  'ה אתה ברוך קדם,ִמ  עדן גןב יציר ְּכַׂשֵמֲח האהובים,

 חתונת של השיא הוא ה פרק לש א פסוק יכ הפרקים, חלקימ של קשותה הטעויות חתא זו]3[ 
 .האהבה

 מזרחב והרווחת הבוטה האלילית מיניותה בגלל אלהכ בתיאורים אדמ זהרנ מקראה לרוב,]4[ 
 .כנען בארץ ובמיוחד הקדום,

  

 נמנום רגעי -שיר השירים ה 
בהברקה גאונית מוסברות כל הנפילות של 'כנסת ישראל' לא חלילה ברשע ובפשע, אלא בטעות של 

 והובילה לחיפוש נואש, שלא יוותר לעולםהחמצת הרגע. מיד התעוררה האהבה מחדש 

 :ח)-ב (ה', השלישי השיר לעומת )ה-א ג,( השני שירה פתיחת תא בהקבלה נעמיד

 ;מצאתיו ולא ַקשתיוּבִ  נפשי, ֶשאהבה תא ִּבַקשתי לילות,ב משכבי על

 ;ומצאתי ולא ַקשתיוּבִ  נפשי, שאהבה את בקשהא וָברֹחבות, ְשָוקיםּבַ  בעיר, בהואסוב אנ אקומה

 ,מהם שעברתי כמעט ראיתם? נפשי שאהבה את – בעיר ֹסבביםה הֹשמרים מצאוני
 ;הורתי חדר ואל ִאמי, בית אל ֲהֵבאתיושֶ  עד ַארֶּפנּו לאו ֲאַחְזתיו פשי,נ שאהבה תא מצאתיש עד

  –השדה בַאילֹות או ְצָבאֹותּבִ  ירושַלִם נותב אתכם השבעתי
 !ץשֶתחּפָ  עד האהבה את עוררות ואם תעירו אם

 .ֵער וִלבי ְיֵשנה אני – מנשוא הקשה החמצהה שיר אב האהבה, לחתונת שהובילה ציאההמ ולעומת
 ;לילה רסיסי ְקוֻצֹוַתי טל, נמלא ראשיש ַתָמתי, יונתי עיתיר אֹחתי יל ִּפתחי ק:דופ ודיד קול

 ?ֲאַטְנֵפם איככה ַרגַלי, את רחצתי לָּבֶשנה?ֶא  איככה ָתְנתי,ּכֻ  את פשטתי

 עליו ָהמּו וֵמַעי ]1חור,[ה מן ידו שלח דודי
 ;המנעול כפות על ֹעֵבר מֹור ֶאצְּבֹעַתיו מֹור, טפּונָ  וָיַדי דודי,ל ִלפֹתחַ  יאנ ַקמתי

 ָעָבר ָחַמק ודודי – לדודי אני פתחתי
 !ָעָנני ולא קראתיו מצאתיהו, לאו ִּבַקשתיהו ַדְּברֹו,בְ  יצאה נפשי

 !הֹחמֹות ֹשמֵרי ָעַלימֵ  ְרדידי תא ָנְׂשאּו ָצעּוני,פְ  ִהּכּוני בעיר, הֹסבבים הֹשמרים ְמָצֻאני
 ירושַלִם בנות אתכם השבעתי

 !אני אהבה ֶשחֹוַלת לו: גידות מה דודי, תא תמצאו אם

 ימצא לא דֹוד, מצאי לא אותה שמחמיץ ומי השירים, 4 מגילת לש יקרהע יאה זאתה ההשוואה
 ויש מרגשת,ה האהבה חתונתל הובילהש מציאה יש אהבה. ימצא ולא שר,פ ימצא לא רעיה,

 .ופציעות כותמ לאלימות, שהובילה החמצה

 לא השומרים לַחֵּפׂש, יצאה היא ביוזמתה, קמה היא לישון, יכולה ואינה ֵערה הרעיה השני, בשיר
 .המופלאה בחתונה וזכתה כוחה, בכל אחזה מצאה, והיא בה, פגעו



 בגוף נאחזה יאה אבל לפתוח, ניסהו אליה אב דודה ר,עֵ  ותרנ ִלָּבּה כי אף ֵשנהיְ  היא השלישי בשיר
 ופצעו, היכו השומרים נעלם, דודה השעה. את חמיצהה היא קמהש ועד צמה,ע לש הנקי'ו 'הֵערֹום

 !אותה אנסו וכנראה הפשיטו,

 הרפתה ולא אהובה, המלך לא ולחזור לחזר הצליחהש שלמה ארמוןמ דחויה נסיכהב דוברמ אם
 מכן, שלאחר בהחמצה שמהא היא דועמ להבין ללכ פשרא יא יותר,ב מפוארתה חתונהל עד ממנו

 לדחייתה גרמוש אלה ובעיר, בארמון מריםה יריביה ילוא מובן יהה משברה צמה.ע עיניב גם
 .כבודה ובחילול אהובה מהמלך בהפרדתה םג האשמים יוה הם בתחילה,

 סיני הרו מצרים יציאת – רורב כלה זיא ל,ישרא לוהי-א ה' ולמ ישראל' ב'כנסת דוברמ אם אבל
 יהושע גדולה.ה הנפילה הם המדבר נותש 40-ו העגל טאח אילוו מופלאה,ה החתונהו מציאהה הם
 והפציעות. המכות ימי םה השופטים ימי ואילו ברית,ה מימוש ואה בארץ נצחמ םע הנהיגש וןנ בן

 עד והפציעות המכותו שלמה, אחרי הממלכה פילוג בעוד הגדולה, הההצלח הם שלמהו דוד ימי
 .הגדולה ההחמצה הם החורבן

 של בטעות אלא ובפשע, רשעב חלילה לא שראל'י 'כנסת לש נפילותה לכ וסברותמ אוניתג בהברקה
 זוהי לעולם. יוותר לאש נואש, לחיפוש הובילהו מחדש אהבהה תעוררהה ידמ רגע!ה החמצת
 החטאים כל יכ אותה, הגותל כלוי אל נביאיםה שאפילו ישראל', כנסת' על מופלאה סנגוריה

 .רגעי נמנום רק אלא ,הנביאים) בדברי כמו( בגידה יוה לא והכישלונות

 !הפוכות שבועות תיש – העיקרים ועיקר
_______________________ 

 כדי המנעול, שליד לחור די מכניסים היו בחוץמ מבפנים; קר נפתחות יוה עתיקותה הדלתות]1[ 
 .מבחוץ לפתוח היה פשרא אי סולק, מפתחה אם לאב לפתוח,

  

 לחזור ליופי הישראלי -שיר השירים ו 
בנות ירושַלִם" יכולות להיות רק שתי הדתות הגדולות, הנצרות והאסלאם, שקיבלו מן היהדות "

 'את קדושת ירושלים, ובו בזמן לעגו וביזו ופגעו ב'כנסת ישראל

 יעוררו לאש ירושַלִם", בנות" תא רעיהה שביעהה ת,במציאו כך אחרו בחלום, ניצחה, כשהאהבה
 בזמן ותוביל שתמצא האהבה, על סמוךל אפשר כי ),ה ג, ;ז (ב, תחפץ"ש דע אהבהה "את

 .ותחפוץ ה,מעצמ שתתעורר בעת המתאים,

 אהבה עם עצובים ולנדודים אונס,ו פציעות מכות,ל מובילה גדולהה החמצהה אשרכ אבל
  -השבועה מתהפכת אז מרחוק, מתעצמת

 !ח) (ה, אני" אהבה חולתש לו? תגידו המ דודי, תא תמצאו אם"
 ?'שראלי ל'כנסת משל היא עיהכשהר הזאת, שבועהה משמעות מה

 ?ח)-ז (ה, ֹחמות"ה "ֹשמֵרי ומיהם רושַלִם"?י "בנות מיהן
 נעלמת הרעיה, את ואונסים מפשיטיםו ופוצעים כיםמ הֹחמות", ֹשמֵרי" האומות, ירשע כאשר

 !אפשרית דרך כלב ממרחקים האהבה תא לעורר חייביםו הקודמת, שבועהה
  -ע"א) קיא ת(כתובו חז"ל של ובלשונם

 

 ?למה הללו, שבועות ג'
 !חזקה') ביד יחד' רש"י: ([לארץ]; חומהב ישראל עלוי שלא אחת,

 !עולםה באומות ימרדו ...שלא ואחת,
 ,העולם ומותא את הקב"ה שהשביע ואחת,

 !מדי יותר בישראל בהן ישתעבדו שלא

 את יפצעוו יכו שלא העולם, אומות גדנ מכוונת ראשונות,ה לשתי וכההפ יאה שלישיתה השבועה
 !'מדי 'יותר הרעיה

 בשיר הֹחמות" "ֹשמֵרי דומיהם),ו קרתא', ='נטורי( שלנו חומות'ה שומרי' לש יבםל לתשומת
 !'ישראל 'כנסת יאה רעיה,ה את ופוצעים שמכים האומות, רשעי הם ז"ל!)ח (לפי השירים



 של שגרירות-נשיםכ שלמה של 'ירושַלִם'ל שהגיעו פילגשיםו לכותמ ןה רושלם"י בנות" לעומתם,
ִ  תא אוהבותש ממלכות,ה אותן  היו העתיקה שבתקופה( 'שגרירויות' בה מקםל ורוצות ם','ירושַל

 .פוליטיות) ב'חתונות' כרוכות

 ְמַגלֹות כןא ט), ה',( דוד?"ִמ  וֵדךד "מה - שאלוש חריא רושַלִם",י "בנות האם היא, הגדולה השאלה
 וֵדךד הלך "אנה - נעלם?ה 'הדוד' את תּהִא  יחד חפשל אמתב מוכנותו מּוָּכה,ה רעיהל אמפתיה

 אותה רואות כשהן לרעיה, ועגותל שהן או א), ו,( ִעמך?" נבקשנוו דוֵדך נהפ נהא נשים?ב היפה
 ?ומבוזה עלובה פצועה,

 ה,ז ולפי 'השירים', למגילת שמעותמ לתת יכולש סיפור',' שי יהודיתה היסטוריהב רק - מדנול כבר
 היהדות מן קיבלוש והאסלאם, הנצרות גדולות,ה הדתות תיש קר היותל כולותי רושַלִם"י "בנות

 העלובה ישראל' ב'כנסת ופגעו וביזו עגול בזמן ובו ּוְדס),ק-לַא  (ֶג'רּוָזֶלם; יםירושל דושתק את
 .אליהן בחירהה להעברת 'הוכחה' השפלתהב וראו והמוכה,

 והערכה כבוד גם באסלאםו בנצרות למצוא פשרא בזמן וב כונים!נ הסבריםה שניש רור,ב לפיכך
 השנייה (ה'סּורה' מרם'ע בית וב'פרשת ישנה',ה ב'ברית מסופר בהם בחירהה עלש שראל',י ל'בני

 בריתו, הפרת לע ישראל' 'כנסת תא לוהים-הא נישהע הריש לה,השפו ודיכוי ביזוי וגם בקּוַראן),
 .הנביאים בדברי כמפורש

 ירושלים' 'ממלכת של הקמתהל שהובילו הצלב, סעימ (בתחילת עיניוב אתז ראהש ש"י,ר מוכ מי
 שואלין "כך - מדוד? דודך מה" - ט) (ה, המגילה את רש"י ירשפ זה יעקרונ כיווןב אכן,ו הצלבנית),

 ?"עליו ונצלבים נשרפים אתם כךש לוהים,-הא כלמ לוהיכם-א המ ישראל: את האומות

 של (ראש האהוב ה'דוד' לש ביותר המפורט תיאורה ואחרי רושַלִם",י בנות" םע שיחה תוךמ ואז,
 של (ראש שלה הגוף תיאורי עם חתונה,ה לשיר דומה ענה,מ הרעיה ומעתש צבי), לש וףג לע בחור

  -מפתיע חידוש בו יש בלא ,צביה) של גוף על בחורה

 הישראלי יופיה את מחדש תחברי לומר:כ ד), ו,( ירושלם"כ אוהנ תרצה,כ עיתיר תא יפה"
 "ירושַלִם", של קודשה ְנֵוה עם המלוכה!), ילוגפ עם למה,ש חריא שראלי מלכתמ ירתב ("תרצה",

 מוכ והעיניים פניםה אירוי ואז, ד/י), (ו, ִנְדָגלֹות"ּכַ  "ֲאיָֻמה - ]1מרשימים[ו חזקים באצ דגלי ועם
 בפה יודו ט),-ח (ו, "מספר אין ַוֲעָלמֹות ילגשים,פ ושֹמנים ָלכֹותְמ  ֵהמה ִששים" גםו לבנה,ו חמה
 !    והיחידה האחת שאת מלא,

 
 !ישראל במדינת רק וצרנ צה"ל, דגלי עםו ישראלי ופיי עם רושלמיי קודש - כזה חיבור]1[ 

  

  

 מק יזרעאלשיר לע -שיר השירים ז 
 בין אם שרו אותו ד"ר ארתור רופין ויהושע חנקין בגאולת האדמות של עמק יזרעאל, ובין אם לא,

 הם שאפשרו ל'שולמית' לצאת במחול הזה

 ירושַלִם"" עם "תרצה" של מחודש יבורח על דבר מעהש ממרחקים, דודה ולק תא מעהש הרעיה
 ירדתי, אגוז ַנתגִ  "אל אשוני.ר יווןכ הל מסמנים ישראל הרי של פריה כשעצי לדרך, יצאהו ד), (ו',

 .יא) (ו', הִרֹמנים" ֵהֵנצּו גפן,ה ֲהָפְרחה ראותל ]1תמרים),[ (=כפות הנחל ִאֵּביּבְ  לראות

 ידעתי לא" – המלך דרך אל ותהא הובילה פנימית ינטואיציהא ורק דרך,ה תא יבדהא יאה אבל
 וברתע המלך דרך ב);י (ו', דיב"נ מיע ְרְּכבֹותמַ  ל)א יאות (=הובילה ַמְתניׂשָ  נפשי ]2הדרך],[ [את

 שובי "שובי ירושַלִם". בנות" של המקהלה ובש תישמע שםו זרעאל,י עמקב =שּוֵנם)( ב'שּוֵלם'
 .א) (ז', "בך ונחזה [לארֵצך] ישוב שובי השולמית,

 וא למית',ל'שו לועגות ירושַלִם',' את האוהבות =הדתות)( 'האומות' םא חשוב אל כבר כאן
 גוף על אשה ראש( מנצח במחול לצאת דעת האם צמה,ע 'שולמית'ב לוית כלה יכ ותה,א מעריצות

 בקעתב מחולה אל יזרעאל =מעמק( ַהַמֲחָנִים" ִּכְמֹחַלת" ארץה מרחביב הפליא)ל וקדר צביה,
 ופהצ וןהלבנ ל"מגדל ולהע לגלעד), (מדרום חשבון"ב "בֵרכות לא בגלעד), 'מחנים'ל ומשם הירדן,

 .כרמל-עכו מחופי )ו-א (ז', ארגמן"" צבעי םע ב"כרמל" הראשו דמשק", פני



 זהה המחול מדוע אופן בשום הסבירל יוכל לא פואר,מ ומחול ימוייםד קר אןכ ישש חושבש מי
 להתעלם פשרא אי והאונס. והפציעות מכותה עם גדולהה ההחמצה חריא חודש,מ פגשמ יחולל

 !'ה'שולמית ולמח של הגיאוגרפי מהמרחב

 חופי עד לבנוןו גלעד אלי יזרעאל עמקמ דווקא, צפוניתה שראלי ארץל יבהש תארמ רביעיה השיר
 ובין יזרעאל, עמק של האדמות גאולתב חנקין ויהושע ופיןר ארתור "רד ותוא רוש םא יןב כרמל;

 .מנצח מחול בהחלט אבל הגלעד, ליב אמנם הזה, מחולב לצאת 'שולמית'ל שאפשרו םה לא, אם

 של המקהלה ידי על צביה) לש גוף עם שהא (ראש רעיהה לש יפהה גוףה תוארמ זאת,ה בפעם
 דמתה קומתך "זאת – חידי ללשון רבים לשוןמ עובר השירו דודה ופיעמ אזו רושַלִם",י "בנות
 ."...הגפן ְשְּכלֹותכֶא  ָשַדִיך נא ויהיו בַסְנִסָניו, ֲחזהאֹ  בתמר, ֱעֶלהֶא  אמרתי ְשֹּכלֹות;לַא  ָשַדִיךו לתמר

 – סולם) על עולה הוא כי לא,( תמרים? לקטוף כדי מרת גזע לע טפסמ ישא עםפ יא איתםר האם
 כך - ראיתי!) (אני פירות? ואוכל עץ גזע לע קדמיות רגליים תיש עם ולהע עלי וא ביצ איתםר האם

 !ראליש ארץ לש הפרי ומטעי בשדות להםש הכלולות חולמ אל הרעיהו הדוד חוזרים

___________________________ 

 – ישראל חנהמ על בלעם בפי וכן ראי,פ ודווקא קלד הוא נחל'' לכןו רי,פ עציב פסוקה כל]1[ 
 – המוריה ארץ ז"ל, א"מ לש בספרו וראו ),ו כ"ד, מדברב נטויים; ומרת =כעצי( ָטיּו..."נִ  "ִּכְנָחִלים

 .185 עמ' ולשון, מקרא פרקי
 !?"ידעתי "לא מה פרשל ידעו לא שנים",י גם "חדשים רבים, מפרשים]2[ 

  

 ההשבעה הרביעית -שיר השירים ח 
ה דורות רבים היה כל זה רק חלום וחזון, אך בדור העלייה השנייה כתב הרב קוק ביפו, שכבר הגיע

 ֵעת הֵחֶפץ

 ולדונ שתחתם העצים אל וגם ),ב (ח', ְתַלְמֵדני" מיִא  בית אל" השניים וזריםח והמטעים מהשדות
 שנוצר הקשר לא הרביעי בשיר וזריםח וכך ַאָילֹות),ו ִביֹותצְ  לש ההנקהו המלטהה (כמקומות

,לִ  על ַכחֹוָתם "ׂשיֵמני – השני) ר(מהשי שכחתנ בלתיה בחתונה " על ַּכחֹוָתם ֶּב  !ו) (ח', ְזרֹוֶע

 גולה)ה הדותי (של השבועות' שלוש' שמאמיני זאת האחרונה,ו הרביעית השבעהה מופיעה כאן
 שבועת – אם"" בה ואין השדה", אילותב או בצבאות" ודע הב איןש אתז מנה,מ מתעלמים

 שתחפץ"! עד אהבה,ה את תעוררו מהו תעירו המ רושַלִם:י נותב תכםא "השבעתי – הגאולה
 מחוז אל הגיעה וכבר התעוררה, ברכ שהיא מפני אהבה,ה את עוררל צורך ודע אין לנו:ש ובמילים

 !ֶחפָצּה

 הראשונה העולם מלחמת (לפני השנייה עלייהה בדור אך חזון,ו חלום קר הז לכ יהה ביםר דורות
 אשרכ ועתה,.' הֵחֶפץ 'ֵעת הגיעה כברש קטז), עמ' אורות,( ביפו וקק הרב תבכ בלפור), והצהרת

 מההאו החלה ב), מ', (ישעיהו "חטֹאתיה בכל פליםכ ה' ידמ "לקחה ירושליםו הימים, ארכו
 ִלתִחָיתּה. לשוב חפצּה את זה עםו – פשּהנ-ִצדקתו כפיה-רּבֹ  תא הרתּה,ט תא הרגישל בכללה

 בּה הולך ולארצּה, קומּהמ אל ִקָנּה, לא לשוב החפץו ליה,א שובל תרפקיםמ לאומייםה רגשותיה
 הלב ובסתר – וֹכחו ערכו ומה הרוח, ּהל בא מאין פשּה,נ את ודע תדע אל אמנם ול.וגד הלוך

 ...  דודּה את היא מבקשת

 :תגובות בשלוש חותמת 'השירים' מגילת

 להבין, חשוב מחודשת; חופה לש השיא ברגע רעיהה דברי תא עוטפתה רושַלִם"י בנות" לש תגובה
 פירוט אלא הרעיה, דברי אינם ביזיון',' ועל 'הון' לע 'ְשאֹול', עלו 'קנאה' לע מוות',' לע שהדיבורים

 :ז)-ה (ח', ירושַלִם" "בנותמ הצופות, מקהל שונות תגובות של

 ?דודּה על ִמתַרֶּפֶקת המדבר מן ֹעָלה זאת מי
  –עֹוַררתי התפוח תחת
  –ְיָלַדת ִחְּבלה שמה – ִאֶמ ִחְּבַלת שמה

 !ְזרֹוֶע על ַּכחֹוָתם – ִלֶּב על ַכחֹוָתם ׂשיֵמני
 !נאהק ִכשאֹול ָקָשה – אהבה ַכָמֶות ַעָזה (=אכן) כי



 .ַשלֶהֶבתָיה אש ִרשֵּפי ְרָשֶפיָה,
 !ִישטפּוהָ  לא ונהרות האהבה, את לכבות יוכלו לא רבים מים
 !לו ָיבּוזּו ּבֹוז – באהבה ביתו הֹון כל את איש ִיֵתן אם

 רק כאילו הרומן, את גילו עכשיו קר כאילו במשפחה, אחיםה מן אהב י)-ח ח',( שנייהה התגובה
 ריה "על נפלה שובו וחגגה, לתהע כברש אהבה,ל סכמתםה תא בקשל אליהם הדוד הגיע כעת

 ודע קטנה! עוד היא אומרים: והם – מחדש קמה כברו יז), ',ב מבותרים;ו סועיםש =הרים( בתר"
 !'חומה כבר 'אני הם:ל עונה היא בלא – שעה!ה הגיעה לא

 ח),-ה א',( פתיחהל מרשים ניגודב – לסיכום רעיהה תגובת מובןכ היא כולןמ המרתקת התגובה
", דֵריעֶ  "על ועהר אל ברכ חויה,ד אל ברכ הרעיה  לה יש – הכרמים" את נֹוֵטרה" לא כבר ֲחֵבֶרי
 שלי "ַּכרמי יכ הנוטרים, עם שלו כרםל עוד זקוקה שאיננה שלמה,ל ומרתא היאו צמי,ע ביטחון

 – ד)י-גי ח',( "השמיִעני" ומבקש לקֹוֵלך" מקשיבים חברים" עם הדוד ופיעמ אז ב);י (ח', ְלָפָני"
 ייחום בעת תשוב, מתי ודעתי כבר בביטחון, ַגנים"ּבַ  "ַהיֹוֶשֶבת אניו נדודיך,ל זורח וָנה:ע והיא

  –ובינתיים וב,והט הנכון בזמן ולידה,

 ,דודי  ְּבַרח
 ,הַאָילים לֹעֶפר וא לצבי, לך ּוְדֵמה

 !ְבָׂשמים ָהֵרי על

 ותנועות לכויותמ מאות םע סוקע ךא אוהב,ה הדוד האם – יאה תשובה בלי שנותרה השאלה
 לו זקוקה היהת אם משבר, ברגעי הרעיה תקריא את שמעי העולם, כלב נשיםו נשיםא עםו ודתות,

 ?ראשמ ומוכנה הידועה העת גיעה לא עוד םא גם פתאום,

  

 לסיכום שיר השירים -סיכום  -שיר השירים 
רק אליה, מכל הסובבות אותו? איך היא חוגגת מדוע בטוחה הרעיה למרות הכל באהבת הדוד 

 חתונה, ואחר כך היא אֵשמה בהחמצה הגדולה? יש סיפור אחד שעונה על כל השאלות

 "ְשַחְרֹחֶרת", רעיהה למה הסבר שום איןו ֵשמות, יןא רקע, יפורס וםש השירים'' מגילתב אין
 יךא אותו? סובבותה כלמ ,אליה רק הדוד אהבתב הכל למרות טוחהב היא דועמ ומורחקת? דחויה

 כמו שוב, להיפגש אותם ביאי מה הגדולה? החמצהב אֵשמה יאה כך אחרו תונה,ח וגגתח היא
 ?והלידה םהייחו בעת וַאָילות ְצָבִיים

 .ענייניםמ לא אפילו והם בלשון, היופיו מהעושר וץח לשירים, שמעותמ אין לה,א כל בלי

 מההיסטוריהו המקרא, ןמ לאא מגילה,ה ןמ לא לנו (הידוע ישראל' כנסת' של הסיפור רק
 ולמה לשירים, ומשמעות פשר ניקומע השאלות, לע עונה ,רקע סיפורכ תאיםמ יהודית)-הישראלית
 .מאחוריהם שמסתתר

 .שבועות ארבע יש כי ירים,ש ארבעה במגילה יש

 יהדות את ומשמרת שראלי לארץ לעלות אוסרתה מעצבת יסורא כחומת שבועות'ה 'שלוש מאמיני
 (במגילה השלישית השבועהש מגלים, היו ךכ עשו אילו – צמהע מגילהב ראויכ עמיקוה אל הגולה,

 העולם ואומות דתותה וכאשר לראשונות, פוכהה שבועה יאה "א)ע יאק תובותכ גמרא,ב כמו
 הדרך חיפושי נפתחיםו הראשונות, השבועות תבטלותמ הגולה, הדותי את ונסותוא פוצעותו מכות
 .רביעיתה השבועה גם שהיא ה,לגאול

 ותרמ האם נשאל הציונות, מיי בראשית פוליןב חיש ורנשטיין,ב ברהםא 'ר סֹוַכטשֹוב,מ האדמו"ר
 דעה ורהי נזר, אבני (שו"ת בתשובתו – ישראל ארץב חקלאיות ושבותמ הקיםל דיכ דמותא לקנות
 עלותל יסורא להלכה הביאו לא עולםמ הפוסקים וגדולי הרמב"םש תחילה, ראהה תנ"ד) סימן
 רתיעה, יצרו ואף דועות,י היו השבועות' שלוש' מאידך, ךא שבועות',ה שלוש' גללב לארץ

 ].'1[בחומה מ'לעלות מוניםה ומנעה עמוקות, שהשפיעה

 בחומה' לעלות 'לא שהשבועה ע"א), קיא (כתובות בגמרא רש"י לדברי האדמו"ר נצמד כאן
 פרטי, באופן ישראל לארץ לעלות ואשה איש לכל מצווה יש ולכן, חזקה", ביד "יחד – פירושה
 אפשר ]...2לעלות[ רשות יּוַתן "ואם – מושבות ולהקים אדמות, לגאול גדולה מצווה שיש ובוודאי



 ֹאָתם, ָּפְקִדי יום עד יהיו ושמה יּוָבאּו "ָּבֶבָלה כב): (כ"ז, ירמיהו ניבא שעליו פקדי'", 'יום שיהיה
 ."...'      ה ְנֻאם

 השבועות"! פחד "סר – שמח') (='אור דווינסקמ שמחה אירמ 'ר מרא לפור,ב צהרתה יתנהנ כאשר
 הבריטי, המנדט מיי בתחילת בהמוניהם עולים היוו באירופה, ותהקהיל נהיגימ ובר ךכ בינוה אילו

 ?השואה לפני ל,ישרא בארץ היהודים' מדינת' לקום כלהי לא םא יודע מי

 תא עוד מזכירים לא אטמר),ס לחסידי בניגוד( השואה אחריש י,ל מרא חשוב ולמדן חב"ד חסיד
 .'השבועות 'שלוש

 !הרביעית בשבועה ברכ אנחנו ישראל במדינתו הציוני במפעלש לו, אמרתי

_______________ 

 .60-110 מ'ע היהודים', ומדינת המגולה הקץ' בספרו ביצקיר אביעזר רופ'פ ידידי כךב הרחיב]1[ 
 .וניתהצי התנועה כשאיפת שולטות,ה הממלכות וקיח לפי המונית בעלייה]2[ 

  

   



  רות

  

 למשפחות מעורבות יש שני צדדים -רות א 
 על טיסת לילה אחת במערב אמריקה, על נישואי תערבות ועל סוגיית הגיור

 ילדים, בלי שנים" כעשר" מֹאביות". "נשים לימלך,א מות מואב,ל (=ירידה) ליכהה ארץ",ב רעב"
 בבית לחם לשמועת זרהח ה).-א א',( וֵמאישּה" לדיהי משני =נעמי)( האשה ותשאר" בנים,ה מות
 .לחם

 ומדוע יהודים? בחורים בשני רותו ]1ָעְרָּפה[ מצאו המ שנדע, בלימ אמת,ב סיפורה תחילמ אןכ ורק
 כשמתו למשפחותיהן, מיד חזרו לא מדוע לדים)?י (בלי כליוןו מחלון מתוש אחרי עמינ עם נשארו
 ?וכליון מחלון

 אולי – משלל דרכים. בכמה ומרמז) צרק הוא שלרוב( מקראיה סיפורה לדש תא להשלים'' אפשר
 ולפי מיהודה, צעיריםה בשני שהתאהבו צעירות,ה שתי םע שרק לכ יתקונ מואביותה המשפחות

 ואת הןשל הבכי תא וגם לחם, לבית ִאתּה חזורול נעמי, םע להישאר תיהןש רצון תא נבין זה
 היה אל הלוא – הבכי אחרי למואב רפהע של חזרתה תא להבין פשרא אי בלא ות,ר לש הדבקות

 .הזה רעיוןה לפי לחזור לאן להן

 הב כלותיה בדבקות שראתה עמינ של מגנטיתה אישיותה הואו חר,א הסברל ומזתר המגילה
 הבוא הן בעוד ),ח א,( ועמדי" המתים עם שיתםע כאשר חסד, מכםע ה' "יעש – ופלאמ חסד מעשה
 .ילדים בלי עירותצ כאלמנות ורוחנית, פשיתנ משענת הב וראו אותה

 במקרה, ממש ואני) אחי( אליה שנקלענו בות),ר שנים לפני( מריקהא מערבב חתא ילהל בטיסת
 לפנינו והשתפכה מישראל, מזוקנים ודיםיה שני פניהל שזיהתה נית,אמריק שהא לינוא פנתה

 לא וילדים משותפים, ייםח של רבות ניםש לאחר מתש הודיי ישא םע תחתנהה אהי חייה. בסיפור
 אישה היה ונפלא טוב כמה לתאר דלהח ולא בלעדיו, דידותהב על פנינול כתהב אשהה הם.ל היו

 ;כך כל וטובים יפים ייםח חלקה עמו היהודי

 ותרי ודעיםי הודיםהי – היסוס ללא נתהע יהודי, איש םע להתחתן הל חשוב יהה מדוע לשאלתנו,
 ערפה על חשבתי היא,ה המוזרה בטיסה אז, ברכ משפחה! רכיע מהםו משפחה',' וז המ כולםמ טוב
 להתרחק להם שנוח ויהודיות יהודים שי – דדיםצ שני שי עורבות'מ ל'משפחותש הבנתי,ו ות,ר ועל

 ניםש מהם;ע ןלהתחת יהודים ומוצאות חפשותמ שדווקא ואביות",מ "נשים ישו היהודי, מהעולם
 בקושי שפעמה זומ יותר, הרבה חזקה הודיתי מוטיבציה תוךמ שהתגיירו, שיםנ גשתיפ ךכ אחר
 .  זוגן בני היהודים בלב

 פירושו ובאמונתה, באישיותה בנעמי, ולהכ התמקדה יהדותה עם רותו רפהע לש היכרותה אבל
 ואבית,מ אלמנהב רצהי לא איש לחם בבית משפחה. הקמתל סיכוי כל לע גמור יתורו היה הדבר

 – דתית מבחינה גם למואב חזורל אותן לשכנע עמינ התאמצה כןל היו.י אל ברכ לדיםי ולנעמי
 !'נעמי ב'דת ודבקה אותם, עזבה שכבר חריא טו), (א, ֶהיָה"א ואל ָמּהעַ  אל ִבְמֵתךיְ  בהש "הנה

 לגיור, קובעה כַרףו יחידה כדגם רות את נציב שאם מרתי,א לגיור הדין בתימ בכיר ייןד עם בשיחה
 ולדבוק משפחה, לע לוותר שמוכנה הנפש מסירותב לרות דמהי ימ יכ יורים,ג היוי לאש כמעט

 שמתחיל כתהליך, גיור – נוסף דבר למודל יש זהה הסיפור ןמ בלא באמונתה;ו יהודיהה בחמותה
 יושביםה הזקנים למו זמן, אחרל ומסתיים, אחרת, וִמדת רז ֵמעם בריחוקו מאמצת במשפחה

 .העיר בשערי
_____________________ 

 ושתיהן – ְרָוָיה'' מלשון "רות" 'עורף'); לשוןמ (ולא יםמ טיפות נןע ערפל',' לשוןמ ָעְרָּפה"]1[ "
 .ולילדים למשפחה צמאות

  

 זה הסיפור של בית לחם -רות ד 

מיד נעמי? הלוא צריך  מה ידע בעז על מכירה, שלא נזכרה כלל? והיכן האיש שקנה את השדה
 ?לגאול ממנו, ואיך אפשר בלעדיו



 משפט לסדר קשה יהה שלא כך שם, ברע אחד כלו ושופטיה, עירה קניז מידת שבוי עירה בשער
 ריג,ח וקצת מעניין נשמע זקנים שרהע של הרכב צלנו;א המקובלים דיןה ינוייע ליב ום,י בכל

 למעמד קשורים ציבורב לתפילה נשיםא עשרה םגש ייתכן, 'עדות'; של מעמדל קשור הוא וכנראה
 .'ה לפני 'עדות' של

 אשר השדה "חלקת – בשדה אלא רות,ב פותח אל גאולהה שפטמ לכאורה),( מורהג בהפתעה
 למואב, הלכו כאשר אם "מכרה"? מתי – ג) (ד, ואב"מ משדה שבהה עמינ כרהמ אלימלך,ל לאחינו

 כלל? זכרהנ שלא כירה,מ על עזב דעי המ "מכרה", עכשיו ואם לומר!? ריךצ היה אלימלך' 'מכר
 ?בלעדיו אפשר ואיך ממנו, גאולל צריך הלוא עמי?נ מיד שדהה את קנהש האיש והיכן

 !לגואל מלכודת טמן ובעז מכור',ל 'החליטה ירושופ "מכרה" לדעתי,

 הירושה, ידינ בעמט לזו זו סמוכות היו חיםא של שדה חלקות – להבין דיכ להניח לינוע דברים שני
 מצמיח עזוב דהש כי מעובד, בלתי שארנ לא מואב)ל כשהלך לימלךא דהש כמו( נעזבש ושדה

 .השכנים תהשדו לכל ומזיקים רוח,ב מתפזרים קוציםה זרעי קוצים,

 היה שהוא מפני אותו, ועיבד לימלךא שדה על ישבש הוא וב'),ט 'לא וא 'טוב'( הגואל – מסקנה
 היו לבדה, נעמי זרהח אילו שדה;ה לגאולת זכויותה עלב םג לכןו ך,לאלימל ביותר הקרוב (האח?)

 .ה) ד, כב; (א, המואביה"..." עם חזרה יאה אבל שמחה,ב אותה מפרנסים

 (במילים העיר שערב הזקנים בפני לגואל אמרו בעז םק לרות, גאולהה ובתח לש לחץה תחת
 ולכל משפחהל ='בושה( לקט וכלתוא רעבה ונעמי אלימלך, דהש את קוצר 'אתה – לנו) המובנות

 !'בכבוד לחיות תוכל ונעמי אני, או תהא או השדה, תא נגאל הבה – למכור וצהר היא הנהו העיר'),

 רות את בעז שלף ואז גאל"!א "אנכי – מרא הזה, מצבה לו עיםנ יהה אל באמתש הגואל,
 רתענ מיד; ה)-ד (ד', נחלתו"! על המת שם "להקים – שלמה' גאולה' ודרש מת",ה אשת "המואביה

 – ו) (ד', נחלתי" את אשחית "פן – "המואביה" מפני לוש החרדה תא בזה חשףו ו,ב חזרו הגואל
 שרא השדה "חלקת תא הגואל דמי וציאה עזב התוצאה:!' מואבית 'אשה תיכנס לא למשפחתו

 !"נחלתו על המת "שם תא והקים לאלימלך", לאחינו

 כולה העיר – כב) (א', מה"ע כלתה מואביהה ורות נעמי" לש ןשוב מאז חםל בית של הסיפור זהו
 יודעים איננו עיר,ב מייצג שאלמ ערוךל ספיקוה לאש כיוון. בעז לבין הגואל, משפחת בין נקרעה

 הכרעת אחרי אחת, בתב השתנתה הציבורית האווירהש לשער, ותרמ אבל יהודים,ה ובר שבוח מה
 .  ירהע בשער הברכות, ואחרי הזקנים,

 והקמת נחלתה, דהש על מחדש המשפחה קמתה פירושה תנךב שלמה' גאולה' רור:ב חדא דבר
 .אבותיה אדמות על מחדש האומה

 אנחנו – גאולתנו' מיחתצ 'בראשית עומדים קר ולא גאולה,ל ומתפללים צפיםמ רק אל אנחנו
 !   בגאולה

  

 איפה ישנם עוד אנשים -רות ב 
הלוא רות כבת, היא החיבור החי היחיד שנותר לה עם אישה היחס הזה מצד נעמי מובן מאד, 

 ?ובניה שמתו, אבל בעז? דוד זקן

 ותֹאמרנה עליהן, העיר כל ַוֵתֹהם" אחד מצד הפתיע.ל יכולה אל חםל יתב גובתת צער,ה למרבה
 – נעמי'? עם שבאה זאת 'מי – בלחישות כנראה ני,ש ומצד ט);י (א, עמי"?נ זֹאתהֲ  [הנשים]:
 ;כב) (א, ה"!"המואבי

 הביאה עוד שם, ומתו רעבב למואב שהלכו קר 'לא מואביה'?ה על שמעת' מואביה'?ה תא ראיתם'
 .'המת מחלון שם מצאש המואביה, את לנו
 מוכן יהה לא אחד אף כי לאכול? מה הןל היה ולא לימלך,א בבית בדןל ורות עמינ שבוי מהל וכי

 .''המואביה את לביתו להכניס

 בשלב בדיוק ו), ב, ב; ב, כב; (א, פעמים 3 'המואביה' בהבלטת הזאת האווירה על מרמזת המגילה
 נא אלכה נעמי: אל המואביה רות "ותאמר ִעָמּה..."; ַכָלתּה המואביה ורות נעמי "ותשב – הזה

 על "הנצב הנער את בעז שאל וכאשר בתי"; לכי לה: ותאמר בשבלים... ואלקטה השדה
 ."מואב מְׂשֵדי נעמי עם השבה היא מואביה נערה הנער... ויען ת?הזא הנערה למי הקוצרים...



 מול ובמפורש עמינ מול ברמז לחם, ביתב זרה מרגישה בעצמה רותש ומרתא גםו רמזתמ המגילה
 .""בתי לה קראו יניהםב מילה לדבר בליו מילה, אותהב לה שיבוה ושניהם בעז,

 ישהא עם לה נותרש היחיד חיה החיבור היא כבת, רות הלוא אד,מ מובן נעמי צדמ הזה היחס
 !?קןז דוד בעז? אבל שמתו, ובניה

 .יוחדיםמ תנאים לך יש צליא ט),-ח (ב', תי"?!ב שמעת הלא"

 אצלי דומה את עמי!נ עם שעשית החסד לע עליך, שמעתי – )י ב,( כריה"?!נ אנכיו מדוע...?"
, אבי ַוַתַעזבי" אבינו, לאברהם ,מ וארץ וִאֵמ  ִשלשֹום; ְתמֹול ַדַעתיָ  לא שרא םע לא ַוֵתלכי ולדֵת

 (ב, כנפיו" תחת ַלֲחסֹות ָּבאת אשר שראל,י להי-א ה' ִעםמֵ  ְשֵלמה ְׂשֻּכרֵתךמַ  ְתהיּו ֳעֵלך,ּפָ  'ה ְיַשֵלם
 .נכריה אל את – יב)-יא

 אל אמירתה את אוזניו במו מעש כאילו ושלמה, לאהמ קבלה ותר את שקיבל הראשון יהה בעז
 .יז)-טז (א, יוסיף..." ֹכהו לי ה' יעשה הּכֹ  ... להי!-א היךל-אוֵ  ַעמי! ֵמך"עַ  – נעמי

 אך נחמה, דברי בחייה ראשונהל ששמעה העיר), קניז של ישורא פניל עוד( הגיורתו אלמנהה רות,
 "בין לקטת וגם הֹקצרים", "ִמַצד ולשבוע ללאכו ֵתֵשב םג מ'שפחה', חותפ עצמה תא אתהר עדיין

 יושבת שנעמי רגעל שכחה לא האחרים, העניים כל את מסלקים וב במקום ו)ט-די ב,( "הֳעמרים
 .רעבה בבית

 הדמעות עולות זה, פסוק קורא כשאני – יח) (ב, ָׂשבעּה"!ִמ  הוִתרה שרא את ּה,ל ִתֶתןוַ  ַותֹוֵצא"
 .מעצמן

 ?בעז כמו איש עוד חםל בבית יש האם

  

 מתכון ברור להסתבכות -רות ג 
מר שהסתירה את זהותה, רות מגלה מי היא ברגע הנכון, ומבקשת גאולה בפה מלא. בניגוד לת

 אבל אז בעז מפתיע, ומשנה את התוכנית

 על לשיחה בירושלים מלכתימ ספר בבית תלמידותו תלמידים שבועות,ה גח פניל עם,פ פגשתי
 תא מאכזב אני םא לי צר:( לב בתום) להם אמרתי גורן,ל הירידה לשלב שהגעתיכ רות; מגילת

 !צעירה לא אלמנה, רותו זקן, איש יהה בעז - בגורן' אהבה' על החלומות

 עברו תמימות קותד ועשר להרגיע, צליחוה לא המורותש הצעירות,ו צעיריםה קהלב ערהס פרצה
 !'אלמנה ורות קן,ז היה 'בעז - יאמרת לעשות'? כולי אני המ 'אבל - המשיךל שיכולתי עד

ת על תמר ויהודה, שסופו יוזכר בפירוש בברכו( לח בראשיתב) יפורברקע עומד ללא ספק הס
בה בודדה, והיא אלא שתמר יש -שבסוף המגילה, ולידת פרץ הלוא היא ראשית המשפחה הזאת 

אף הוציאה ו,( יד לח, בראשית" )] אשר על דרך ִתמָנָתה1לבדה תכננה את המארב "בֶפַתח ֵעיַנִים[
 לפועל את התכנית כולה, כולל הֵערבון, שיציל אותה ממוות באשמת ניאוף; הסיפור של נעמי ורות

 .הרבה יותר מורכב, עדין ורך

 בואי לא יהודהש ביודעה) הרעיון הוא של נעמי, ורות תבצע; בניגוד לתמר שהסתירה את זהותה
, ותבקש גאולה בפה מלא; כוונת נעמי הנכוןרות תגלה מי היא ברגע ,( היא מי יידע אם אליה

 מוכ ואֹוָנן, ֵער לש אביהם ,זקן אףו גרמבו) האיש המיועד, שחי בלי אישה( :תמר ככוונת) ברורה
צעירה כשהוא לבדו, והיא תיכנס לא יוכל לעמוד מול הפיתוי של האישה ה,( מחלון של הזקן הדוד

י יותר מאשר כבוד יש לו יושר פנימי מוסר,( תרויו יהודה כמו בעז)  אולם, האיש ההוא -לֵהריון 
ך תיגאל רות והוא לא יתכחש לאחריותו ברגע המבחן, וכ ,(כו לח, בראשית;" עצמי ("צדקה ממני

 .האלמנה, ותלד בן שיש לו אב מוכר וידוע

 - אבל בעז הפתיע, ושינה את התכנית
 !בעז לא שכב עם רות בגורן, אף שהיא שכבה למרגלותיו כל הלילה

ל הגיורת ולגאו-ש לעשות חסד עם האלמנהלא הוא מתבק -גם תגובתו הרגשית מפתיעה מאד 
אותה, אלא היא מטיבה חסד עם איש זקן כמוהו, שכל בחור בבית לחם ישמח לשאת 

 .(אי-י ג,!" )כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל ָאת,( "בעז לש לבבו בטוב רק כנראה) אותה

 .הכתוב את שוב קובד דעתכם, לע מתקבל לא זה אם



בעז ידע שיש כאן מתכון ברור להסתבכות של שניהם, ושלט ביצרו; הוא גם דאג שלא "ִיָוַדע כי 
את הגיור, וגם את  אך מיד הכין תוכנית חלופית, איך לאשר גם,( יד ג,," )הֹגרן[ אל] באה האשה

-בי ג,," )רוב ממנינישואי הגאולה בשער בית לחם, בידיעה, שיש חוקי גאולה, "וגם יש ֹגֵאל ק
 .שלא שמענו עליו עד כה,( יג

  

 לד), טו, הושעי והעינם", ל"תפוח סמוך מש,ש לבית מדרום( מעיינות הב ישש רכים,ד פרשת]1[ 
 .שם עוברים היו וכולם

  

  

 להתחיל מבראשית -סיכום  -רות 
 ?בראשית ה בין מגילת רות לספרמ -רשימת התולדות, הרעב בארץ והדמיון לפרשת יהודה ותמר 

 מ"ספר ראשית,ב ספר של השלד הםו בראשית, ספרב הםמ 01 תנך,ב שי תולדות'' רשימות12 
-ח (מו, מצרימה" הבאים ישראל בני" ורשימת ב) לז,( יעקב" לדותתֹ  אלה" דע ה),( דם"א תולֹדת

 ורק הכהונה; רשימת ומשה", אהרן תולֹדת "ואלה – ד)-א (ג, מדברב בספר שי נוספת שימהר כז);
 .כב)-יח (ד, רות מגילת את החותמת והיא מלוכה,ה רשימת תורה,ל מחוץ חתא תולדה רשימת

 עם הישראלית האומה כינון את ותמתכח בראשית ספרל רות גילתמ לש זיקהה רורהב מכאן
 .דוד לבית מלוכה'ה ו'תולדות אהרן, ביתל הכהונה' 'תולדות

 למואב, הליכהו ארץ"ב עבר "ויהיב תפותח המגילה – ריכהע של תוספת רשימהב לראות טעות
 קשרה כמובן, הרעב". "מפני עקבי ושל אברהם של מצריםל ירידותל סיפורה לש זיקהה וברורה

 בחיק בויהח הייתה עוד הישראלית אומהה כאשר ראשית,ב בימי ותרמ היהש המ יגודי:נ הוא
 מתוקף נחלתה, על רצה,בא יושבת כבר הישראלית האומהש אחרי ותרמ להיות כולי לא העתיד,
 .הברית

 פרשת לבין ויהודה, מרת פרשת בין ההנגדה אתו הזיקה תא יטבה אינור ג),( גורןל ירידהה בפרק
 נחשבת איננה רותש כ"עדים", בשער הזקנים לש האישור חריא (ד), סיוםב וקףת ביתרו בעז,ו רות

 חלוןמ אשת ברותו לךאלימ בשדה בעז של ההגאול למעשה להםש מלאה הסכמהו נכריה, לאשה
 .במפורש בראשית ספרל הזיקה את עיםשומ אנו המת,

 חיל עשהו ישראל, בית את שתיהם נוב אשר ּוְכלאה רחלכ ביתך לא באהה אשהה תא 'ה ִיֵתן"
 ִיֵתן אשר הזרע מן ליהודה, תמר לדהי אשר פרץ ביתכ ביתך יהיו לחם; ביתב םשֵ  ְקָראּו באפרתה,

 !"הזאת הנערה מן לך ה'

 .'מלכות של ָמּהכ'ִא  רות את ללקב הבסיס ןה ותמר לאהו רחל

  

    



  איכה

 די להתפלל -איכה א 
 ם שהולידו את הקינותה –גזר הדין כבר היה חתום, והייאוש מן התפילה וסתימת הפתח 

 וצורך עמוק ייאוש בה ישש עצמה, בפני תופעה ןה החותם) ,ה מפרק חוץ( ב-אב סודרותמ קינות
 לתפארת שהיה מה וכל ס,נהר הבנוי לכ בעוד רק,מתפ סדרה לכ בעוד כלשהו, בסדר להיאחז
 .לגלות והובל לארץ הושלך

 הראשון. בפרק בפרט תפילה, לש גמור היעדר ואה מאמין) דםא כלל במיוחד( יותרב קשהה הזעזוע
 כא),-יט ה, נו;-נה א,מ-מ כב,-כא ,ג יט; (ב, תפילהה את החיותל ניסיונות גלהנ באיםה בפרקים

 המתבונן במבט םג השתלטה, הנוראה הקינה – פילהת לע חשבהמ פילוא יןא ראשוןה בפרק אבל
-י בפסוקים (המעבר, ראשון גוףב הגולה ירושלים לש בבכי גםו פרק),ה לש ראשוןה בחציו( הכללי

 שה' מדגישה,ו ממשיכה הנורא, הכאב את ראותל יב) (א, רך"ד ֹעבֵרי כל" אל מוזרהה פנייהה יב).
 .מתערב אינו ךא ט,יא), (א', הביטה"ו ה' "ְרֵאה – רואה

 ול אמר שה' הנביא היה רמיהוי ],1באברהם[ התחילהש הנבואית' 'תפילהל אחרוןה יהה ירמיהו
 תתפלל אל ואתה" לטובה"; הזה עםה בעד תפללת לא לי:א 'ה ויאמר.' "להתפלל 'די במפורש:

 טז; ז', ירמיהו( אתך" שמע ינניא כי – בי פגעת ואל ותפלה, רנה עדםב תשא ואל זה,ה העם בעד
 .יב)-יא י"ד,

 'תפילה' משפטי, דיון יאה הנבואית' התפילה' של יקרהע הריש התפלל,ל המשיךו תעקשה ירמיהו
 – סדום מול מאברהם החל עולם.ב ומשפטו העולמים יבוןר מול וקבנ יכוחו וללכ פלל',' משורש
 חדל שלא משה,ב כמובן שיאה ה),כ ח,י בראשית( ?!משפט" יעשה לא הארץ לכ ֲהֹשֵפט ָלך! "חלילה

 "על ִנָחם ואף האלה, תפילותל נענה שה' וא,ה בתנך יותרב מופלאה הדברו להתווכח,ו מלהתפלל
 !יד) ל"ב, ות(שמ לעמו" לעשות רִדּבֶ  אשר הרעה

 חיל "ואז החורבן לפני שנהכ לצדקיהו, העשירית בשנה – רמיהוי בימי רושלםי חורבן עד זה כל
 "בחצר בכלא שהיהכ ירמיהו, התפלל ודע ב),-א "ב,ל ירמיהו( רושַלִם"י לע ריםצ בלב מלך

 התפילה האחרונה, תפילתו תא מתפלל הוא הנהו ה'. פימ השמיעש חורבןה בואותנ גללב המטרה"
 ושדות "בתים קניית על הנחמה בואתנ נגד אפילו מרה עקהז – ה)כ-זט לב, ירמיהו( כולןמ הגדולה
 .שנה 70 בעוד הזאת" בארץ וכרמים

 עולם, של 'ריבונו שאומר: כמי עכשיו,ו כאן מיד, ַּכְׂשדים",ה "מיד עירה שועתי תא רשד נביאה כי
 !'     הפשעים וכל החטאים לכ למרות אותה, חריבת אל זאת,ה בעיר פץח אתה אם

 !נענתה לא הזאת התפילה גם
 !חתום היה כבר הדין גזר

 הם מד), ג, איכה( ְתִפלה" ֲעבֹורמֵ  ָלך ענןבֶ  "ַסֹּכתה – פתחה סתימתו ית',הנבוא 'התפילה מן הייאוש
 ."...ָגלתה אלמנה...כ ָבָדד... ָישבה "איכה – קינותה את שהולידו

________________________ 

 .שלי ובאתר בראשית, ספרב האבות פרקי ספריב אברהם', לש התפילה נבואת' מאמרי ראו]1[ 

  

 מקוננותתקראו ל -איכה ב 
אולי יופתעו אחדים מבני התורה בקרבנו מדבר ה' זה בפי ירמיהו, שממש מצווה ודורש לשמוע 

 קינת נשים על "בת עמי", כי דווקא הן "חכמות" ויודעות לקונן

 הייתי כי והביטה ה' ראה" בהמשך: אומרת יאה וכך אישה',' היא אבלהה העיר"" ראשוןה בפרק
 "נאנחה", גםו טז),-טו א,( "בוכיה" היאו יהודה" תב בתולת" נקראת יאה כך אחר יא). (א, זוללה"

 .כא,יז) (א, לה" מנחם ו"אין



 ג),י (א, ציון" בת "בתולת מהן חתא א,ד,ח,י,יח), (ב, עמיםפ 6 יון"צ בת" קראתנ יאה שניה בפרק
 עמי" "בת אחת ופעם יג,טו), ב,( פעמים 2 ירושַלִם" בת" וגם ,ה),ב (ב, עמיםפ 2 הודה"י "בת ועוד

 .יא) (ב,

 והיא שקרסה, הממלכה היא פלו,נ שחומותיה העיר יאה אבלה, ישהא לש פיהמ שמעותנ הקינות
 .פשעיה כל על מושפלתו המוכה ישראל' 'כנסת

 ו), ט, כג;-יט (ח, עמיםפ 5 עמי" "בת נזכרת א)כ ט', עד גי (ח, רמיהוי ספרב כתובהה בכיה בקינת
 .כא) (ח, עמי" בת שבר" על קינה לשאתו להתאסף מקוננותה יםלנש ה' שםב הנביא קרא כך ואחר

 :באות-צ ה' אמר ֹּכה
 ,ְתבֹוֶאינהּו ַלמקוננות וִקראּו ִהתבוננּו

 ;וָתבֹואנה ִשלחּו החכמות ואל
 ,ֶנהי עלינו וִתֶׂשנה ּוְתַמֵהרנה

 ;מים ִיזלּו ַעפַעֵּפינוו דמעה עינינו וֵתַרדנה
 ;...?ֻשָדדנו איך – ִמציון ענשמ ְנהי קול כי
 ,פיו ְדַבר אזנכם ִתַקחו ה', ְדַבר שיםנ ְשַמענה כי

 ;קינה עּותּהְר  ואשה ֶנהי, ְבֹנֵתיֶכם וַלֵמדנה
 ,בארמנותינו בא חלונינו,ב ָמֶות עלה כי

 ;רחבותמ בחורים מחוץ, עולל להכרית
 :'ה ְנֻאם ֹּכה ַדֵּבר,

 ,השדה פני על ֹדֶמןּכְ  האדם ִנבַלת ונפלה
 .כא)-טז (ט', ְמַאֵסף ןואי הקוצר חריֵמא ּוְכָעמיר

 לשמוע ודורש מצווה שממש רמיהו,י בפי זה 'ה מדבר קרבנוב תורהה בנימ חדיםא ופתעוי אולי
 ידעו הנביאות דבורהו שמרים כפי לקונן, ויודעות מות""חכ הן ווקאד כי מי",ע "בת לע שיםנ קינת
 .לשיר

 שהנביא יתכן,י החלטב מחבריהם,ל התנך ספרי תא ייחסו א) עמ' וט בתרא-בבא( חז"ל כאשר
 ספרו). תא השלימו ישעיהו שתלמידי סברנו,ה (וכך וספר תא שלימוה הםו תלמידיו,ב עזרנ המחבר
 את חיברו והן המקוננות, כמותלח קרא ירמיהוש ייתכן, בלא ירמיהו,ל יוחסתמ קינותה מגילת
 .)ראשוניםל הדומה ד פרק תא גם (ואולי ראשוניםה הקינות פרקי

 !"עברתו בשבט עני, ראה הגבר "אני – במילים פותחת ג בפרק אישיתה הקינה דועמ יובן כך

  

  

 אויב ושמו ירמיהו -איכה ג 
אנשי עירו רדפו אותו, משפחתו שנאה אותו וההנהגה התעמרה בו, והכל בגלל נבואותיו להצלת 

 העיר שהעדיפה להתאבד

 ,ג (ירמיהו הצפון ןמ ישראל בטיש יןב במיוחד אשיהוי מהפכת את ירמיהו יווהל שנה עשרה תשע
 ;ו) (יא, ירושַלִם" ובֻחצֹות הודהי ו"בָעֵרי יב),

 שהמשיך מי לה),-כט ג,כ ב (מלכים רעהפ בחסות הויקיםי עלהו מגידו,ב אשיהוי נהרגש אחרי
 מנשה כמו ה', ֵמעובדי נקי" דם" שפך ויהויקים שלטון,ה לאויב אדמ מהר הפך יאשיהו לש בכיוון

 ;כג)-כ כו, ירמיהו ד;-ג כד, ב יםמלכ סבו; (אבי

 ו) (יב, אותו ורדפו נאוש משפחתו מבני וגם ),כג-חי יא, ירמיהו( נתותע נשיא מבוקש',' פךה ירמיהו
 מסומן ו), ',ג (איכה עולם" ְּכֵמֵתי ֹושיַבניה "בַמֲחַשּכים חיותל החל ואה הסגירו.ל וכניםמ והיו

 ;יב) ג',( ַלֵחץ" ַּכַמָטָרא ניַוַיציבֵ  ַקשתֹו "ָדַרך – ונרדף

 טו), י"ט, ירמיהו( ה' בשם הזאת" עירה "אל אסון נבואת נשאש חריא ביתה הרב תפסנ פעם
 לילה למטה, ראש פוך,ה אותו ותלה אותו, כהִה  ה'" ביתב נגיד קידפ כהן...ה ֵמרִא  ןב ו"ַּפשחּור

 [ַּכבֵלי] כּבידִה  ֵאֵצא, לאוְ  ֲעדיּבַ  ָגַדר" ג).-א (כ', העליון" ניִמןב בשער אשר ַמְהֶּפֶכתה "על שלם
 .ח)-ז ג, (איכה תפלתי" =ָסַתם)( ָׂשַתם ֲאַשֵוַע,וַ  ֶאזַעק יכ גם ְנָחְשתי;



 החדש" ה' ערש "בפתח למשפט הועמד חרב,ש ִשלֹו משכןל בירושלם 'ה יתב תא השווהש אחרי
 י-נ-ד-א – ריבוב דםא ַעֵותל ליון;ע פני נגד גבר משפט "לַהטֹות – להורג הוצא כמעטו כו), (ירמיהו

 שפן בן אחיקם יד אך" והתערב. ראה אכן 'ה כי יצל,נ האחרון ברגעו לו),-הל ,ג איכה( אה"!ר לא
 כי ָתמנּו, לא כי 'ה "ַחסֵדי – כד) כו, ירמיהו( להמיתו" העם ידב ֹאתֹו תֵת  בלתיל רמיהוי תא היתה

 .כב) (ג, ]1רחמיו"[ ָכלּו לא

 לנביא זמנית קלהה הביאו בּוַכדֶראַצר,נְ  חסותב דקיהוצ המלכתו הויכיןי לש דולההג ההגליה
 שובי לא כי ַלֹהֵלך! ָּבכֹו ְּבכּו ו,ל ָתנֻדּו וַאל ֵמתלְ  ִתבּכּו "ַאל – מתא נבואותכ וכחוה נבואותיוש הנרדף,

 לש ממשלה שרידי השרים, שחבורת רגעמ ואולם, י). ב,כ (ירמיהו ולדתו"מ ארץ תא וָראה עוד
 ;השלטון לאויב ירמיהו פךה שוב בבל, גדנ האחרון מרדל צדקיהו תא גררו יהויקים

 בור אל הושלך כך ואחר ז),ל (ירמיהו בכלא נאסרו הוכה הנביאו אד,מ לשח יהה דקיהוצ המלך
 ראותל התחנן ואף לח), (ירמיהו הכושי" לךמ "עבד ידי לע חולץ אחרוןה ברגע טבוע.ל החלו הטיט,
 (ג, הקינה בסיום במדויק מתואר הז כל – יב) ,כ כג; יח, ח;י יז, ;כ יא, ירמיהו( רודפיוב 'ה נקמת

 :(סו-נב

 ;ִחָנם יַביאֹ  ַּכִצֹּפר ָצדּוני צֹוד"
 ;בי אבן ַידּווַ  ַחָיי, ַבּבֹור ָצמתּו

 ;חיים] מארץ[ ִנְגַזרתי (=חשבתי) מרתיא רֹאשי, לע מים ָצפּו
 ! –  ֹותחִתיַת  ִמּבֹור ה' ִשמ קראתי

 ...;לַשוָעתי ַרוָחתיל אזנ ַתְעֵלם לַא  ָשַמעָת, קולי
 !ַחָיי ָגַאלָת  נפשי, ריֵבי י-נ-ד-א ַרבָת 

 ;משפטי ָשְפטה י),ל הנגרם (=העיוות ָוָתתיעַ  ה' ָראיתה
 ;ַמנגיָנָתם אני י...ל ַמחשֹבתם כל קמתם,נ כל ָראיתה

 ;...ידיהם מעשהכ ה' ְגמּול, להם ָתשיב
 ירושַלִם, הצלתל נבואותיו בגלל המעונהו הנרדף ירמיהול מתחבר לאש זה,ה רקבפ פסוק אין

 .    להתאבד שהעדיפה

_______________________ 

 התקווה לפסוקי הייאוש סוקיפ בין זאתה המדהימה סתירהל מצאתיש יחידה הסברה זה]1[ 
 י"ח, יח;-די י"ז, יהוירמ ראו תודה, לבין חרדה בין הןה השנים לכ היטלטל רמיהוי שהרי בפרק,

 .חי-ויד יג,-ז כ', במיוחדו כג;-יח

  

  

  

  

 שלבי ההתרסקות של ממלכת יהודה -איכה ד 
צדקיהו התגלה כמלך החלש ביותר מבית דוד, שביקש עצה בסתר מפי ירמיהו, אבל פחד מן 

 השרים, ולא היה מסוגל להיכנע ולהציל את עצמו ואת ירושַלִם

 ממוקדת שנייהה קינהה בגלות;ו שביב בכי,ב השפלה,ב האונים, בחוסר ממוקדת הראשונה הקינה
 קינהה ח,יח); (ב, ציון" תב "חומת - יםשער רמונות,א מבצרים, - חומותה בנפילתו בהרגו באש

 ;המלך של המר סופו אתו העיר נפילת תא במצור, נוראה הרעב תא מתארת הרביעית

 עד אשיהו,י בימי אחרונהה שיאה קודתמנ יהודה, מלכתמ של ההתרסקות שלביב להתבונן ננסה
ִ  יהודה להצלת הוחמצוש ובהזדמנויות דקיהו,צ בימי לחורבן   -םוירושַל

 משיח אפינו "רוח - שלם לבב עליו לומר יהה שאפשר ודד ביתמ אחרוןה מלךה ]1אשיהו,[י נפילת
 עצומים,ה ישגיוה את חתא בבת מחקה נפילתו ;כ) (ד, להם)"ש (=במלכודות ְשִחיתֹוָתםּבִ  נלכד ה',

 !לפנה"ס) 539 עד 609( כורש הצהרת פניל שנה 07 בדיוק - יהודה צמאותע את ומוטטה

 כג, ב (מלכים נכו לפרעה כבד קנס לשלם כדי בעם שָנַגס יהויקים, להמלכת הביא המצרי הכיבוש
 ;סבו) (אבי מנשה כמו כג)-כ כו, ירמיהו נביאים; (של נקי דם לשפוך חזר ואף לה),



 אותו, שהמליך לפרעה אמןנ היה יהויקים ךא בבל, גדנ התוחלת סרח מרדה פנימ הזהיר הנביא
 ;סיכוי סרח למרד יהודה את וגרר

-יב כד, ב מלכים( יהויכין גלות העצומה, ההגליהו בבל, באצ ידי לע רושַלִםי יבושכ מרד,ה דיכוי
 ההגליהו ההשפלה לע הקינה דמהק מדע מובן כך חורבן!ו החומות הבקעתל שנה 11 קדמו יח),

 .ב) (בפרק מותהחו לנפילת א), (בפרק

 שַלִםוירו עברה, כבר הגדולה הרעהש זהירה, קווהת הולידה בל,ב לךמ דיי לע דקיהוצ המלכת
 לעיר, הצפוי האסון על כד)( ירמיהו נבואת );כ (ד, גוים"בַ  חֶיהנִ  ִצלֹוּבְ  מרנו:א "אשר - תשרוד

 !זאתה האשליה מפני הזהירה הָרעֹות", "ַכתֵאנים

 מן פחד אבל לח),( ירמיהו מפי בסתר צהע שביקש וד,ד ביתמ יותרב חלשה מלךכ תגלהה צדקיהו
 הביאה האחרון למרד רירתוג ירושַלִם; ואת צמוע את להצילו היכנעל סוגלמ יהה לאו השרים,

 םע הבליל לברוח יסהנ צדקיהו - המר לסופוו והאיום, נוראה ברעב עירה להבקעת הבבלי, למצור
 מול נשפט ֵרחֹו",יְ  "בערבות נלכד המלך", ןג על שרא ֹחֹמַתִיםה יןב ערש רךד מלחמה...ה "אנשי

 יום "עד בבבל למאסר ותוא והגלו עיניו, את יוורוע ואז יניו,ע לנגד שחטונ ניוב ִרבָלה,ב בלב מלך
  -יא)-ו נב, בירמיהו והשלמות ;ז-ג כה, ב (מלכים מותו"

 ...רעב מחללי חרב חללי היו טובים"
 ...ילדיהן[ גופות] ִּבְשלּו רחמניות נשים ְיֵדי

 ,אפו חרון ָשַפך מתו,ח את ה' ִּכָלה
 ;ְיֹסֹדֶתיהָ  תֹאַכלוַ  ְּבציון, ֵאש ַוַיֶצת

 ,ֵתֵבל ֹישֵבי ֹּכל רץ,א ַמלֵכי האמינו לא
 !ירושַלִם בשערי אויבו צר ָיבֹא כי
... 

 (!מצרים=) עַ יֹוִש  לא גוי אל ִצִּפינּו ְּבִצִּפָיֵתנּו
 !ִקֵצנּו בא כי ימינו ָמלאּו ִקֵצנּו, ָקַרב...

  –שמים ִנשֵריִמ  ֹרדֵפינּו היו ַקלים
 !לנו ארבו( ריחוי בערבות=) במדבר ְדָלֻקנּו, ההרים על

 ,ְשִחיתֹוָתםּבִ  ִנלַּכד( יאשיהו' =)ה ְמשיחַ  ַאֵּפינּו רוח
 (.בבלית בחסות=) ויםַבג ִנחֶיה לֹוְּבצִ  אמרנו, אשר[ צדקיהו ולבסוף]

  

 בדברי נתפרשה( כה ה,ל ב הימים דברי" )הקינות על" כתובהה יאשיהו על ירמיהו קינת]1[ 
 של כידתול את בירורב תארמ מגילהב הקשרה אבל,( כ ד, איכה) הזה הפסוק על( כב תענית) חז"ל

 שנחתם החורבן, את התחילה יאשיהו נפילת כי ניהם,ש של ילובש כאן שי לדעתי, - צדקיהו
 .צדקיהו בלכידת

  

  

 ההר השומם -איכה ה 
אחרי שנשמט מהקינות האחרונות, דווקא תיאורו הוא זה שמעורר מחדש את התקווה, ואת 

 תפילת הגלות בכל כוח הישרדותה

 מרוחק מבט ניכר וכבר ),22 הפסוקים, מספר  שנשמר אף( ב-א לש סדר יןא ברכ אחרונהה בקינה
 צרים.מ יציאת מאז יהודיה לעם יותרב חמורה אסוןה חורבן,ה וצאותת ולמ ועצוב מושפל מעט,

 ציון הר על – עינינו וחשכ אלה על אשנו...ר עטרת פלהנ ..לנכרים. תינוב זרים,ל הפכהנ "נחלתנו
 ."  בו ִהלכּו שועלים ֶשָשֵמם,

 קדשּה,מ אוב "...גוים ִחללּוהּו גוייםש המקדש, נזכר )י (א, חדא בפסוק קר הראשונה, בקינה
 !"לך ַבקהל ָיֹבאּו אל ִצויתה אשר [גויים]

 (=ארון ]1רגליו[ ֲהֹדם ָזַכר "...ולא ה', ידי על בנטישתו פעמיים, המקדש נזכר השנייה, בקינה
 הפשעים על משמעית, דו שלישית, ופעם מקדשו". ִנֵאר ִמזְּבחֹו, י-נ-ד-א "ָזַנח – אפו" ביום הברית)
 !"  ונביא ֹּכהן י-נ-ד-א במקדש ֵיָהֵרג "אם – אחת בבת צאותיותו ועל ],2לחורבן[ שגרמו



 מתארים הקינות פסוקי רוב רביעית!ה בקינה לא גםו המקדש, זכרנ לא )ג פרק( אישיתה בקינה
 מחדש מעורר זה יאורת ודווקא ָשֵמם",שֶ  ציון הר" תוארמ סוףב והנה! והממלכה העיר חורבן את
 :הישרדותה כוח בכל גלותה תפילת ואת התקווה, את

 ,בשמים][ ֵתֵשב לעולם ה' אתה"
  –ָודֹור דֹורלְ  בארץ] ולהתגלות חזורל [חייב ִּכסֲא
 ?תשכחנו לנצח למה

 ?ימים לֹאֶרך ַתַעזֵבנּו [למה]
  –וָנשּובָ  אליך   ה'  ֲהשיֵבנּו

 !ְּכֶקֶדם ימינו ַחֵדש
 ,ְמַאסָתנּו ָמֹאס אם כי

 !]ַלֶקֶצף [וַדי ֹאד"מ עד עלינו ָקַצפָת 

 הוא כי הגלויות, בתודעת כולםמ יותר שנחרת פסוק,ה על הקוראיםו קהלה וזריםח מורג בצדק
 :השומם ההר של כוחומ דווקא החותמת, תפילהה את הממצה
  –ונשובה ליךא   ה'  השיבנו

 !כקדם ימינו חדש

________________________ 

 "להינו-א ַרגֵלי םוַלֲהדֹ  ה',   ברית לארון מנוחה "בית – ב ח,כ א ימיםה דברי ראו]1[ 

 "צדיקים דם בִקרבּה שופכיםה ֹּכֲהֶניָה, ֹוֹנתעֲ  ְנביֶאיָה, "ֵמַחטֹאת – יג ד, ראו]2[ 

  

    



  קהלת

  

 חכם, עמל ונהנתן -קהלת א 
מה  –כאשר שמש החיים תשקע, וייעלמו בחושך המוות, גם כל דיבורי ההבל וכל עמל השווא 

 מו קהלתיישאר? הרב יואל בן נון עם מחזה וש

 התפישה שלטת הפתיחה בפסוקי הם. אשרב אדם ייח לע דום,ק קראימ חזהמ ואה קהלת
 מה ועל שהיה" מה" על [וכוזב!] מורג ביטחון הב שי הזמן.ו טבעה לש המחזורית-המעגלית
 ולייאוש עמוקה לפסימיות מורה,ג לאכזבה מובילה וז תפישה ווקאד איך אותלר ענייןמ "שיהיה".

 .גלוי

 לתמונה מחוץ הא־לוהים תא מותירה במעגליו הטבע לש מלאהו דאיתו ידיעה – אחרות במילים
 .משמעות ולאבדן גמורה פסימיותל מובילה מודרניות)ה לתפיסות מוקע (בניגוד אבל

 של המלא הפתרון ממצה. אינו ךא נכון, הטבע, מונותת של פשוטהה המשמעות יפ לע ה,ז ביאור
 השמש, תמונותש לדעתי, ומר,א והוא צמה,ע מגילהה ןמ בואל צריך והסיום הפתיחה תמונות

 .האדם חייל משלים הם והמים הרוח

 ?    החיים או החכמה – והשמש האור א.

 – בחושך מסתיימיםש החיים, היא והשמש חכמה,ה הוא האור – פולכ ואה לאורו שמשל הנמשל
 והכסיל ראשוב יניוע חכםה ך,החוש מן האור יתרוןכ הסכלות מן חכמהל יתרון ישש אני, "וראיתי

 תא לראות לעיניים וטוב האור "ומתוק ז).ט–יג ב,( הכסיל"? םע חכםה מותי איךו ולך...ה בחושך
–ז (יא, יהיו" הרבה כי הֹחשך ימי תא ויזֹכר ישמח, ֻכלםב האדם חיהי הרבה ניםש אם יכ השמש.

 .ח)

 ?נגמר שלא הדיבור או ופי'ס-'האין הָעָמל – היםו המים ב.

 לא הנפש וגם לפיהו, זורם][ האדם עמל לכ הולך. כלה חדא קוםמ לא "...הלֹא – אחדה הנמשל
 כפי נפש,ה את משביע אינו ולעולם הנחלים, זרימתכ ממש קץ, ול אין אדם,ה מלע ).ז–ו ו( ִתָּמֵלא"

 ן"אי כי לעולם, ימלאוה לא עמלה נחלי וכל אוות,ת המלאה נפשה הוא הים"" מתמלא. ינוא שהָּים
 .י) ג, יג; א, רבה קהלת( בידו" תאוותו חציו מת אדם

 לדבר המרבים הכסילים של פטפוטה נחלי כל ).ח (א שֹמַע"ִמ  ֶזןאֹ  ָּמֵלאִת  "...ולא – שניה הנמשל
 .לאכול המתאווה הנפש כמו משמ לשמוע, המתאווה אוזןה את עולםל ימלאו אל יד] ,י פרק [ראו

 הכול שובו הולך", הכל אחד קוםמ אל "הלֹא – )ו ו( ליוא זורמים החיים כלש המוות, גם הוא הים
 .ופטפוטיו דיבוריו לכ את וגם ועמלו, אדםה מעשי תא גם ולעב אשר מוותה בים מתאפס

 ?האדם רוח או הדיבור הבל – הרוח ג.

 היא הֹעלה האדם בני רוח יודע "מי – כ'הבל' פיומ היוצא הדיבורו החי, םהאד רוח – הנמשל
 .כא)–יט (ג, לארץ?" מטהל היא הֹירדת בהמהה ורוח ?למעלה
 .ז) (יב, נתנה" אשר הא־להים לא תשוב והרוח שהיה,כ הארץ לע העפר "ויֹשב – ובסיום

 ד, כו; ב, ז;י ב, יא; ב, יד,טז; (א, רוח" ורעות הבל" – פהה מן יוצאה ההבל מוכ ווא,ש וחר וגם
 .ט) ו ו,טז;

 יֵגעים, =המעשים)( הדברים "כל – חדא פסוקב רוכזמ ה,פתיחה בחידת המשלים שלושת פתרון
 ִתָּמֵלא ולא חיים],ו חכמה [אור לראות עין שבעת לא הבלים], מוכ חכמה דברי[ דברל ישא וכלי לא
 .ח) (א' הפטפוט] חלינ [את משֹמע" ֹאזן

 מה – השווא מלע וכל ההבל דיבורי לכ גם מוות,ה בחושך ייעלמוו תשקע, חייםה שמש כאשר
 ?ישארי

 כסיל) גם שנקרא( נהנתן ָעֵמל, חכם, וברים:ד שלושה כנסיםנ ב):–א (פרקים הראשונ מערכה
 :במקהלה שלושתם פותחים



 .ירּוָׁשָלִםּבִ  ֶמֶל ָּדִוד ןּבֶ  ֹקֶהֶלת ִּדְבֵרי1 
 .ָהֶבל ֹּכלהַ  ֲהָבִלים ֲהֵבל ֶהֶלת,קֹ  ָאַמר ָבִליםהֲ  ֲהֵבל חכם:2 
 ?ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ַּיֲעֹמלׁשֶ  ֲעָמלֹו ָכלּבְ  ָדםָלָא  ִּיְתרֹון ַמה ָעֵמל:3 
 .תֹעָמדֶ  ְלעֹוָלם ְוָהָאֶרץ א,ּבָ  ְודֹור ֵלהֹ  ּדֹור נהנתן:4 
 .ָׁשם הּוא זֹוֵרחַ  ׁשֹוֵאף מֹוְמקֹו ְוֶאל ָּׁשֶמׁש,הַ  ּוָבא ׁשַהֶּׁשמֶ  ָזַרחוְ  חכם:5 
 .ָהרּוחַ  ָׁשב ְסִביֹבָתיו ַעלוְ  ָהרּוַח, ֹוֵלה ֹסֵבב סֹוֵבב ָצפֹון, ֶאל ֹוֵבבְוס ָּדרֹום לֶא  הֹוֵל ָעֵמל:6 
 ָׁשִבים ֵהם ָׁשם ֹהְלִכים, ֶׁשַהְּנָחִלים ְמקֹום לֶא  ָמֵלא, ֵאיֶנּנּו ַהָּיםוְ  ַהָּים, לֶא  ְלִכיםהֹ  ְּנָחִליםהַ  לּכָ  נהנתן:7 

 .ָלָלֶכת
ֹ  ְיֵגִעים, ְּדָבִריםהַ  ָּכל נהנתן:8   .ְּׁשֹמעַ ִמ  ֹאֶזן ִתָּמֵלא ְולֹא ְראֹות,לִ  ַעִין ִתְׂשַּבע לֹא ַדֵּבר,לְ  ִאיׁש יּוַכל אל
 .ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ָחָדׁש לּכָ  ְוֵאין ֶׁשֵּיָעֶׂשה, הּוא ַּנֲעָׂשה,ּׁשֶ  ּוַמה ה,ֶׁשִּיְהיֶ  ּואה ָהָיהּׁשֶ  המַ  ָעֵמל:9 
 .ֵננּוִמְּלפָ  ָהָיה ֲאֶׁשר ֹעָלִמים,לְ  ָהָיה ְּכָבר – הּוא ָחָדׁש הזֶ  ְרֵאה האומר][ ֶׁשּיֹאַמר ָברּדָ  ֵיׁש חכם:10 
 ֶׁשִּיְהיּו ִעם ִזָּכרֹון, ָלֶהם ְהֶיהיִ  לֹא ֶׁשִּיְהיּו ַאֲחֹרִניםלָ  ְוַגם ִראֹׁשִנים,לָ  ְכרֹוןזִ  יןֵא  מקהלה:ב שלושתם11 

 .ָלַאֲחֹרָנה

 ידמג בהוצאת, אחת בדמות קולות קהלתמ – הלתק אני: הספר מתוך מובאים הדברים

  

 רק מעטים זוכים -קהלת ב 
הגדלתי מעשיי, חוכמתי עמדה לי וגם נהניתי, אך כל זה קרס מול המוות הבלתי נמנע והוליד 

 ייאוש עמוק, וכך נולד פתרון ביניים. הרב יואל בן נון עם מחזה ושמו קהלת

 שני: בגוף מדברש ודובר אשון,ר גוףב מדברש הלת",ק אני" שוניים:ל תסגנונו שני במגילה יש
 ְתַבֵהל ַאל" ו); (ה', ְיָרא" להים-הא תא "...כי יז); ד',( להים"-הא יתב לא לךת אשרכ גלר "ְשֹמר
 .א) (י"א, המים..." ניפ על לחמך שלח" ט); ז',( לכעוס..." ברוחך

 ךא =שלמה!),( המושלם'' "אני"ה מגילה:ב ובריםד שני יש כי לקבוע יהה אפשר ראשון במבט
 מפוקחו חכם יועץ ומולו חכמתו,ו האדם עשימ כל תא ספקב מעמידה מוות,ה ולמ המיואש
 כי סגנון, בכל חדא מקול יותר מגלה ותרי מעמיק מבטש אלא בר";ד סוף" לא הדרגהב המוביל
 לפעמים ניש גוףב מדברה אילוו ליהנות, מבקש ולפעמים תבונןמ לפעמים ועל,פ לפעמים ה"אני"
 אל מזה וגם זה,ב תאחז אשר "טוב יראה:ל גם אוי'ר איזון' קובעתה חכמה,ה תא ראשב מעמיד

 מקום ומפנה מתייאש הוא כך אחר ידמ אך יח), (ז', לם"כ את ֵצאיֵ  להים-א ראי יכ דך,י תא תנח
 ָעֹמק ָעֹמקו היה,ש המ רחוק ממני; רחוקה והיא ,ֶאחָּכמה אמרתי חכמה,ב ִנסיתי הזֹ  "כל ליראה:

 אך ה"אני", סגנון כליל ונעלם אלםנ וי"ב) (י"א אחרוניםה הפרקים שניב כד).–גכ ז'( מצאנו"י מי
 .המוות מול אל ברד לומר יכולה היא רקש להים,-הא יראתב אלא חכמה,ב עוד דוגל אינו הדובר

 הנהנתן',' החכם',' ָעֵמל','ה הזה: בוויכוח ולותק ארבעה שיש מסקנה,ה אצלי תגבשהה זה מכל
 מול לבדו לבסוף נשארש לוהים,-הא ְיֵרא לש קולו המתוכנן!),( הוויכוח הלךבמ ופיעמ ומולם
 .המוות

 אחרי" שיהיה "אדםה וחכמתי' עמלי 'בכל עשהי ומה מוות,ה מול לא מבחןב ערכיםה לכ העמדת
 בהתחלה וף;ס עדו מתחילה בו נוכח שהמוות ראש,מ מתוכנן למבנה הוכחותה אחת יאה יח), (ב',

 ה"אני" נעלם המוות,ו הגסיסה בתיאור ווקאד ולבסוף, ייאוש,ה עמוו "אני",ה גנוןס שולט
 .לוהים-אה יראת עם יחד ניש גוף סגנון ומשתלט

 "אף מעשי...", "הגדלתי גם – הדמויות) לפי( הממדים שלושתב =שלמה!)( המושלם'' ה"אני"
 נמנע בלתיה המוות מול רסק י),-ד ב',( יַני"עֵ  אלוש אשר" כלכ נהניתי וגם לי", עמדה חכמתי
 לאכול במועט, להסתפק ד),כ (ב', המערכה סוףב ביניים תרוןפ ולדנ כך – מוקע יאושי והוליד

 כי לכך, זוכים עטיםמ שרק אומר, החכם אבל, – בעמלו" טוב" לראות רחבמ נפשול לתתו ולשתות,
 .להים-מא מתנה זאת

 .ִּבירּוָׁשָלִם ִיְׂשָרֵאל ַעל ֶמֶל ָהִייִתי ֹקֶהֶלת ֲאִני ביחד: ריםהדוב שלושת12 
 ִעְנַין הּוא ַהָּׁשָמִים, ַּתַחת ַנֲעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ַעל ַּבָחְכָמה ְוָלתּור ִלְדרֹוׁש ִלִּבי ֶאת ְוָנַתִּתי ביחד: ועֵמל חכם13 

 .ּבֹו ַלֲענֹות ָהָאָדם ִלְבֵני א־לִהים ָנַתן ָרע,
 (=ושברון) ּוְרעּות ֶהֶבל ַהֹּכל ְוִהֵּנה ַהָּׁשֶמׁש, ַּתַחת ֶׁשַּנֲעׂשּו ַהַּמֲעִׂשים ָּכל ֶאת ָרִאיִתי ל:ָעמֵ 14 

 !                                                         רּוחַ 
 .(=להתמלא) ְלִהָּמנֹות יּוַכל לֹא ְוֶחְסרֹון ִלְתֹקן, יּוַכל לֹא ְמֻעָּות15 



 ַעל ְלָפַני ָהָיה ֲאֶׁשר ָּכל ַעל ָחְכָמה ְוהֹוַסְפִּתי ִהְגַּדְלִּתי ִהֵּנה ֲאִני, ֵלאֹמר, ִלִּבי ִעם ֲאִני ִּדַּבְרִּתי חכם:16 
  –  ָוָדַעת ָחְכָמה ַהְרֵּבה ָרָאה ְוִלִּבי ְירּוָׁשָלִם,

ת ְוַדַעת ָחְכָמה, ָלַדַעת ִלִּבי ָוֶאְּתָנה17   .רּוחַ  ַרְעיֹון הּוא ֶזה ֶׁשַּגם י,ָיַדְעִּת  ְוִׂשְכלּות, הֹוֵל
 .ַמְכאֹוב יֹוִסיף ַּדַעת ְויֹוִסיף ָּכַעס, ָרב ָחְכָמה ְּבֹרב ִּכי18 
 .ָהֶבל הּוא ַגם ְוִהֵּנה ְבטֹוב, ּוְרֵאה ְבִׂשְמָחה [יין] ֲאַנְּסָכה ָּנא ְלָכה ְּבִלִּבי, ֲאִני ָאַמְרִּתי נהנתן:19]1[ 
 !?ֹעָׂשה ֹּזה ַמה ּוְלִׂשְמָחה (=יללה), ֹוָללְמה ָאַמְרִּתי ִלְׂשחֹוק20 
 ְוֶלֱאֹחז ַּבָחְכָמה ֹנֵהג ְוִלִּבי ְּבָׂשִרי, ֶאת ַּבַּיִין ִלְמׁשֹו ְבִלִּבי, פתרון) (=בחנתי ַּתְרִּתי ביחד: וחכם נהנתן21 

 .ַחֵּייֶהם ְיֵמי ִמְסַּפר ַהָּׁשַמִים, ַּתַחת ַיֲעׂשּו ֲאֶׁשר ָהָאָדם ִלְבֵני טֹוב ֶזה ֵאי ֶאְרֶאה ֲאֶׁשר ַעד ְּבִסְכלּות,
 .                                                               ְּכָרִמים ִלי ָנַטְעִּתי ָּבִּתים, ִלי ָּבִניִתי ַמֲעָׂשי; ִהְגַּדְלִּתי ָעֵמל:22 
 .                                                     ֶּפִרי ָּכל ֵעץ ָבֶהם ְוָנַטְעִּתי ּוַפְרֵּדִסים, ַּגּנֹות ִלי ָעִׂשיִתי23 
 .                                                              ֵעִצים צֹוֵמחַ  ַיַער ֵמֶהם ְלַהְׁשקֹות ָמִים; ְּבֵרכֹות ִלי ָעִׂשיִתי24 
 ְלָפַני ֶׁשָהיּו ִמֹּכל ִלי, ָהָיה ַהְרֵּבה ָוצֹאן ָבָקר ִמְקֶנה ַּגם ִלי, ָהָיה ַבִית ּוְבֵני ּוְׁשָפחֹות, ֲעָבִדים ָקִניִתי25 

 .ִּבירּוָׁשָלִם
 ְוָׁשרֹות, ָׁשִרים ִלי ָעִׂשיִתי ְוַהְּמִדינֹות, ְמָלִכים יקרות) (=אבנים ּוְסגַֻּלת ְוָזָהב, ֶּכֶסף ַּגם ִלי ָּכַנְסִּתי26 

 .מכובדות) (=כרכרות ְוִׁשּדֹות ִׁשָּדה ָהָאָדם, ְּבֵני ְוַתֲענֹֻגת
 .ִּלי ָעְמָדה ָחְכָמִתי ַאף ִּבירּוָׁשָלִם, ְלָפַני ֶׁשָהָיה ִמֹּכל ְוהֹוַסְפִּתי ְוָגַדְלִּתי חכם:27 
 ִמָּכל ָׂשֵמחַ  ִלִּבי ִּכי ִׂשְמָחה, ִמָּכל ִלִּבי ֶאת ָמַנְעִּתי לֹא ֵמֶהם, ָאַצְלִּתי לֹא ֵעיַני, ָׁשֲאלּו ֲאֶׁשר ְוֹכל נהנתן:28 
 .ֲעָמִלי ִמָּכל ֶחְלִקי ָהָיה ְוֶזה ָמִלי,עֲ 
 ְוֵאין רּוַח, ּוְרעּות ֶהֶבל ַהֹּכל ְוִהֵּנה ַלֲעׂשֹות, ֶׁשָעַמְלִּתי ּוֶבָעָמל ָיַדי ֶׁשָעׂשּו ַמֲעַׂשי ְּבָכל ֲאִני ּוָפִניִתי ָעֵמל:29 

 .ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ִיְתרֹון
 ֵאת ַהֶּמֶל ַאֲחֵרי ֶׁשָּיבֹוא ָהָאָדם (=מי) ֶמה ִּכי ְוִסְכלּות, ֹוֵללֹותְוה ָחְכָמה ִלְראֹות ֲאִני ּוָפִניִתי חכם:30 

 ?ָעׂשּוהּו ְּכָבר ֲאֶׁשר
  –                         ַהֹחֶׁש ִמן ָהאֹור ִּכיְתרֹון ַהִּסְכלּות, ִמן ַלָחְכָמה ִיְתרֹון ֶׁשֵּיׁש ָאִני ְוָרִאיִתי31 
 ָאִני ַגם ְוָיַדְעִּתי במקהלה: הדוברים שלושת – הֹוֵל ַּבֹחֶׁש ְוַהְּכִסיל – ְּברֹאׁשֹו ֵעיָניו ֶהָחָכם32 

 !ֻּכָּלם ֶאת ִיְקֶרה ֶאָחד (=מוות) ֶׁשִּמְקֶרה
 ְבִלִּבי יְוִדַּבְרִּת  יֹוֵתר? ָאז ֲאִני ָחַכְמִּתי ְוָלָּמה ִיְקֵרִני, ֲאִני ַּגם ַהְּכִסיל ְּכִמְקֵרה ְּבִלִּבי, ֲאִני ְוָאַמְרִּתי חכם:33 

 .ָהֶבל ֶזה ֶׁשַּגם
 ִנְׁשָּכח, ַהֹּכל ַהָּבִאים ַהָּיִמים ְּבֶׁשְּכָבר ְלעֹוָלם, ַהְּכִסיל ִעם ֶלָחָכם ִזְכרֹון ֵאין ִּכי ביחד: ונהנתן חכם34 

 ?ַהְּכִסיל ִעם ֶהָחָכם ָימּות ְוֵאי
 ּוְרעּות ֶהֶבל ַהֹּכל ִּכי ַהָּׁשֶמׁש, ַּתַחת ֶׁשַּנֲעָׂשה ַהַּמֲעֶׂשה ָעַלי ַרע ִּכי ַהַחִּיים, ֶאת ְוָׂשֵנאִתי נהנתן:35 

 .רּוחַ  (=ושברון)
 דמותו – ַאֲחָרי ֶׁשִּיְהֶיה ָלָאָדם ֶׁשַאִּניֶחּנּו ַהָּׁשֶמׁש, ַּתַחת ָעֵמל ֶׁשֲאִני ֲעָמִלי ָּכל ֶאת ֲאִני ְוָׂשֵנאִתי ָעֵמל:36 

 ""הילדים בעצת המלוכה פילוג עם יחד ברקע, מופיעה שלמה, של היורש שלמה, בן רחבעם של
 ַּתַחת ְוֶׁשָחַכְמִּתי ֶׁשָעַמְלִּתי ֲעָמִלי ְּבָכל ְוִיְׁשַלט ָסָכל? אֹו ִיְהֶיה ֶהָחָכם יֹוֵדַע, ּוִמי ביחד: וחכם ָעֵמל37 

 .ָהֶבל ֶזה ַּגם ַהָּׁשֶמׁש,
 .ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ְלִּתיֶׁשָעמַ  ֶהָעָמל ָּכל ַעל ִלִּבי, ֶאת ְלַיֵאׁש ֲאִני ְוַסּבֹוִתי ָעֵמל:38 
 ֶחְלקֹו, ִיְּתֶנּנּו ּבֹו ָעַמל ֶׁשּלֹא ּוְלָאָדם ּוְבִכְׁשרֹון, ּוְבַדַעת ְּבָחְכָמה ֶׁשֲעָמלֹו ָאָדם ֵיׁש ִּכי ביחד: וחכם ָעֵמל39 

 .ַרָּבה ְוָרָעה ֶהֶבל ֶזה ַּגם
 ?                                 ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ָעֵמל ּואֶׁשה ִלּבֹו ּוְבַרְעיֹון ֲעָמלֹו ְּבָכל ָלָאָדם הֶֹוה ֶמה ִּכי40 
 .הּוא ֶהֶבל ֶזה ַּגם ִלּבֹו, ָׁשַכב לֹא ַּבַּלְיָלה ַּגם ִעְנָינֹו, ָוַכַעס ַמְכֹאִבים, ָיָמיו ָכל ִּכי41 
  –  ְוָׁשָתה ֶׁשּיֹאַכל [רק] ָּבָאָדם טֹוב ֵאין נהנתן:42 

  –ַּבֲעָמלֹו טֹוב ַנְפׁשֹו תֶא  ְוֶהְרָאה ָעֵמל: אליו מצטרף
 !ִהיא ָהא־לִהים ִמַּיד ִּכי ָאִני, ָרִאיִתי ֹזה ַּגם חכם: אליו מצטרף

 ?ִמֶּמִּני חּוץ ָיחּוׁש ּוִמי יֹאַכל ִמי ִּכי לבדו: נהנתן43 
 (=ֵיֶצר) ִעְנָין ָנַתן ְוַלחֹוֶטא ְוִׂשְמָחה, ְוַדַעת ָחְכָמה ָנַתן ְלָפָניו ֶׁשּטֹוב ְלָאָדם ִּכי ביחד: וחכם נהנתן44 

 .רּוחַ  (=ושברון) ּוְרעּות ֶהֶבל ֶזה ַּגם – ָהא־לִהים ִלְפֵני ְלטֹוב ָלֵתת ְוִלְכנֹוס, ֶלֱאסֹוף

 .יורד ומסך לרגע, דממה לתמחול פעמיים ־לוהיםא ֵשם הזכרת

 ידמג בהוצאת, אחת בדמות קולות קהלתמ – הלתק אני: הספר מתוך מובאים הדברים

____________________ 

 מופיע )19( פסוק – בסוגריים מסומנים אך המערכה, סדר על נמשכים כאן הפסוקים מספרי]1[ 
 יש (כידוע), ישראל עם ממסורת שאיננה הפרקים, בחלוקת ב'. בפרק א כפסוק התנ"ך בספרי

 .מהבריאה) השבת את שמנתק בבראשית, ב' מפרק (החל התנ"ך בכל רבות טעויות



  

  

 ?מה יש שם בשמיים -קהלת ג 
את העמל, החכם והנהנתן הכרנו, וכאן מופיע לראשונה קולו של ירא הא־לוהים, ולראשונה פורץ 

 מחזהה -ויכוח בינו לבין החכם אל מול אי־הצדק הנראה בעולם. קהלת 

 ]1וִחֵּקר"[ "ִאֵּזן הלתק אשר משליםל ובהט וגמהד ),ח-ב ג,( יםהִעת בשיר פותחת השנייה המערכה
 העניין לפי במגילה מהם הביאו אותם חקר דועים,י מחכמים בֹאֶזן)( שמעש שליםמ לומר,כ ),ט (יב,

 הטובה פתיחהה ורק הרעה, וה'ֵעת' טובהה ה'ֵעת' יןב 'מאזנים') מלשון( ֻאָזןְמ  שירה והצורך.
 .הטוב שאיפת לע מצביעים שלום") וֵעת – מלחמה תעֵ  למות... וֵעת – ללדת ("ֵעת הטוב והסיום

 :הדמויות שלוש בין וויכוחה מחדש פורץ אחריוו הִעתים ירש רקע על

 ואינו ה'ֵעת' ידי על נקבע הכול שהרי ֵמל?",עָ  הוא באשר עֹוֶׂשההָ  יתרון "מה – )ט ג,( ועקז העֵמל
 ;האדם לבחירת נתון

 ועד מראש הא־להים שהע אשר המעשה תא האדם מצאי אל אשר" לע מצטער שוב יא)-י (ג, החכם
 ;קובעת ה'ֵעת' מה תע בכל ֵידע לא גם ולכן סוף",

 (עם ליהע ומוסיף במועט, להסתפק ),ב פרק בסוף( שמצא פשרהה נוסחתל וזרח נהנתןה ואילו
 חכםה בחייו"; ובט ולעשות לשמוח, אם כי בם, טוב אין כי "ידעתי – יב) ג,( טוב עשהמ גם העֵמל)

 .יג) (ג, היא" א־להים "ַמַּתת – זה תא רק] [אפילו השיגל כי ה,ז בכל ביטחון שאין מזכירו חוזר

 פורץ לראשונהו הא־לוהים, ירא של ולוק כה, דע החבויה רביעית,ה דמותה ראשונהל ופיעהמ כאן
 הנראה אי־הצדק מול אל פטו,ומש א־לוהים יראת לע מפורסם ויכוח זהו – החכם ביןל בינו ויכוח

 .בעולם

 ולא הא־לוהים במעשה ותוא מעגן הוא ולםא המגילה, פתיחתמ הידוע רעיוןב ותחפ א־לוהיםה ירא
 .יד) (ג, הקבועה הטבע במחזוריות

 הוא אך לגרוע", אין וממנו להוסיף יןא עליו לעולם, היהי הוא א־להיםה יעשה שרא לכ יכ ידעתי,"
הא־ יראת לפניו".מ ֶשִּיְראּו שהע והא־להים" משמעות:ה תא גמריל משנה אשר היראה, את מוסיף
 .'תמותה 'בן בכל הטבוע המוות' 'פחדל בוודאי קשור הדברו האדם, מןו העולם ןמ חלק אהי לוהים

 :ויהיה שהיה מהמ קבוע כחלק א־לוהים, לש הצודק שפטומ את םג הא־לוהים ראי מוסיף מיד

 "!נרדף את יבקש והא־להים"
  –טז) (ג, ואומר חכם,ה של קולו יבמג בוודאי אןכ
 "! –הרשע מהש הצדק ומקום הרשע, השמ המשפט מקום – השמש חתת ראיתי ועוד"

  –יז) (ג, לו עונה א־לוהיםה ירא של וקולו
 ."ָשם המעשה, כל ועל ֵחֶפץ לכל ֵעת יכ הא־להים, ִישֹּפט רשעה ואת צדיקה את בי,בלִ  ניא אמרתי"

 ֵעתו זמן, ַלֹּכל – "א) (ג, העתים שיר בראש החכם השקפת לש המפורש יגודונ הוא הז מיוחד ביטוי
 במשפט כלומר, "ָשם", קר אלא השמים", "תחת לא – הירא ומרא ועליו ם",השמי חתת ֶפץחֵ  לכל
 ובלשוננו, – ש'ָשם' מה כל – 'ָשַמִים' ירושפ מה ]2א[מוילנ גאוןה סבירה וכך. בשמים להים,-הא

 .וםהיק מרחבי

 אדם ניב רק לא – בהתפרצות ומגיב הים,ל-הא ראי של זהה ביטחוןה ולמ שתוקל כולי אל החכם
 בכלל יש אם יודע ומי בהמה,ו אדם גם לאא צורה, אותהב תיםמ כסילים,ו כמיםח רעים,ו טובים

 ?"הבל הכל כי אין, בהמהה מן האדם "ומותר ארץ,ל למטה, ורדי הכל אולי – ?ב'שמים' 'שם'

 ,ד'): החכם שבקהלת עומד לבדו על במה ריקה, ומשמיע שיר חכמה ידוע-שִנָיה (פרקים ג'מערכה 
 :בסיוע שני חכמים אחרים, אופטימיסט ופסימיסט, המצטרפים אליו, ועונים זה לזה

 .ַלֹּכל ְזָמן, ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ַּתַחת ַהָּׁשָמִים 1
 ,ְוֵעת ָלמּות –ֵעת ָלֶלֶדת  2

 .ַלֲעקֹור ָנטּועַ ְוֵעת  –ֵעת ָלַטַעת 
 ,ְוֵעת ִלְרּפֹוא –ֵעת ַלֲהרֹוג  3



 .ְוֵעת ִלְבנֹות –ֵעת ִלְפרֹוץ 
 ,ְוֵעת ִלְׂשחֹוק –ֵעת ִלְבּכֹות  4

 .ְוֵעת ְרקֹוד –ֵעת ְספֹוד 
 ,ְוֵעת ְּכנֹוס ֲאָבִנים –ֵעת ְלַהְׁשִלי ֲאָבִנים  5

 .ְוֵעת ִלְרֹחק ֵמַחֵּבק –ֵעת ַלֲחבֹוק 
 ,ְוֵעת ְלַאֵּבד –ֵעת ְלַבֵּקׁש  6

 .ְוֵעת ְלַהְׁשִלי –ֵעת ִלְׁשמֹור 
 ,ְוֵעת ִלְתּפֹור –ֵעת ִלְקרֹוַע  7

 .ְוֵעת ְלַדֵּבר –ֵעת ַלֲחׁשֹות 
 ,ְוֵעת ִלְׂשנֹא –ֵעת ֶלֱאֹהב  8

 .ְוֵעת ָׁשלֹום –ֵעת ִמְלָחָמה 

 ?הָעֵמל מתפרץ לבמה: ַמה ִּיְתרֹון ָהעֹוֶׂשה ַּבֲאֶׁשר הּוא ָעֵמל 9
 – י ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹוִהים ִלְבנֵ -ָרִאיִתי ֶאת ָהִעְנָין (=הֵיֶצר) ֲאֶׁשר ָנַתן אֱ  10
 ,מצטרף אליו החכם: ֶאת ַהֹּכל ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתֹו 11

 ,ַּגם ֶאת ָהֹעָלם ָנַתן ְּבִלָּבם, ִמְּבִלי ֲאֶׁשר לֹא ִיְמָצא ָהָאָדם
 .רֹאׁש ְוַעד סֹוףִהים מֵ -ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהאֱ 

 ,הנהנתן מתפרץ לבמה: ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין טֹוב ָּבם ִּכי ִאם ִלְׂשמֹוחַ  12
 .מצטרף אליו הָעֵמל: ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ְּבַחָּייו

 ,מצטרף אליו החכם: ְוַגם ָּכל ָהָאָדם ֶׁשּיֹאַכל ְוָׁשָתה 13
 ,ְוָרָאה טֹוב ְּבָכל ֲעָמלֹו

 .ִהים ִהיא-ַמַּתת אֱ 

 .רת שם א־לוהים שלוש פעמים, מחוללת זעזוע, ורגע של דממההזכ
 :דמות חדשה מופיעה על הבמה, דומה לראשונות, אך קולה קול אחר, קול ְיֵרא א־לוהים

 ,ִהים-ָיַדְעִּתי ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהאֱ  14
 ,הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם

 – ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף, ּוִמֶּמּנּו ֵאין ִלְגֹרעַ 
 .ִהים ָעָׂשה ֶׁשִּיְראּו ִמְּלָפָניו-ְוָהאֱ 
 ,החכם מתפרץ: ַמה ֶּׁשָהָיה ְּכָבר הּוא 15

 – ַוֲאֶׁשר ִלְהיֹות ְּכָבר ָהָיה
 !ִהים ְיַבֵּקׁש ֶאת ִנְרָּדף-ְיֵרא הא־לוהים עונה: ְוָהאֱ 

 ,החכם מתפרץ שוב: ְועֹוד ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש 16
 ,ָׁשָּמה ָהֶרַׁשע –ְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט 
 !ַׁשעָׁשָּמה ָהָר  –ּוְמקֹום ַהֶּצֶדק 

   – ְיֵרא הא־לוהים עונה שוב: ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי 17
 ,ִהים-ֶאת ַהַּצִּדיק ְוֶאת ָהָרָׁשע ִיְׁשֹּפט ָהאֱ 
 – ִּכי ֵעת ְלָכל ֵחֶפץ, ְוַעל ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה

 !ָׁשם

 .עלםנו –ְיֵרא הא־לוהים מסיים את דבריו 

 – החכם חוזר שוב: ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי 18
 ,ִהים-ַעל ִּדְבַרת (=דברי) ְּבֵני ָהָאָדם ְלָבָרם (=שברא אותם) ָהאֱ 

 .ְוִלְראֹות ְׁשֶהם [כמו] ְּבֵהָמה ֵהָּמה ָלֶהם
 ,ִּכי ִמְקֶרה ְבֵני ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה 19

 ,ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם
 ,ֵּכן מֹות ֶזה, ְורּוַח ֶאָחד ַלֹּכל – ְּכמֹות ֶזה

 !ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאִין, ִּכי ַהֹּכל ָהֶבל (=מתפזר ונעלם)
 – הָעֵמל: ַהֹּכל הֹוֵל ֶאל ָמקֹום ֶאָחד 20

 ,ַהֹּכל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר
 .ְוַהֹּכל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר

 ,ִמי יֹוֵדַע, רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם 21
 ?ִהיא ְלָמְעָלה ָהֹעָלה

 ?ְורּוַח ַהְּבֵהָמה, ַהֹּיֶרֶדת ִהיא ְלַמָּטה ָלָאֶרץ



 נהנתן: ְוָרִאיִתי ִּכי ֵאין טֹוב 22
 ,ֵמֲאֶׁשר ִיְׂשַמח ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו

 – ִּכי הּוא ֶחְלקֹו
 ?מצטרף אליו החכם: ִּכי ִמי ְיִביֶאּנּו ִלְראֹות ְּבֶמה ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָריו

 מגיד תבהוצא, אחת בדמות קולות מקהלת – קהלת אני: הספר מתוך מובאים הדברים
_____________________ 

 ) בעקבות ראב"ע11פירוש 'דעת מקרא', עמ' כבוד (מבוא ל-כפי שהסביר יפה פרופ' מרדכי זר [1]
  לת ספר בראשית; וכך פירש מו"ר הרצי"ה קוק זצ"לאדרת אליהו לתחי [2]

 

 מרוץ העמל ההכרחי -קהלת ד 
 .'הִעתים ב'שיר ,ג בפרק שהתחילה מערכה,ה המשך ואה ד פרק

 הגדולה המצוקה ברתי.ח מוסר של רקע לע הפעם ריף,ח לעימות דמויותה שלוש וזרותח ד בפרק
 של הקשרב להים,-הא ראי ולמ כאן נשאלת לא והיא גדולה,ה השאלה היא" העשוקים דמעת "של

 קשרב ה"אני", ולותק יןב אלא,( ג פרקב כמו) בעולם הא־לוהים של המשפטו הצדק על תמיהה
 .הלבעי המוצעים והחברתיים מוסרייםה האנושיים, לפתרונות

 העשוקים", "דמעת ממראה צומחה הייאוש אחרי חד.א במשפט ענייןה לשורש ורדי הלתק אני""
 שרוןכ כל ואת ָמל,עָ  כל תא ניא וראיתי - "חריפה אבחנה מציב ואה בשבילם, תלעשו מה שאין

 הקנאה מונחות אדםה שמשקיע גדולה עמלה יסודב ).ד (ד," ֵמֵרעהו ישא קנאת היא כי המעשה,
 הנפגעים םה הלוא דמעותיהם, ואת עשוקיםה את מירוץה כדי וךת ולידותמ הןו והתחרות,

 .מהקנאה ניזון אשר ,והמעשה העמל ממירוץ הגדולים

 מלע על ולא והנאה, מחהש על חייםה את בססל שואפותה הסכלות',' סכולותא ומחותצ מנגד,
 ממנה! ניחלץו הקנאה את נעקור קר אם עולםב הסבל בעיותמ לקח פתורל וכלנ אולי - וחכמה
 אולי". ֵרעהומֵ  איש קנאת "בלי בחלקם, שמחים היוי בה האנשים בלא ענייה, ברהח ניצור אמנם
 קומוניזם וא עתיקה, קומונה) שוויונית תהיה יאה אם בין ותר,י מאושרת ברהח זאת תהיה

 שנקבע גורל, אמונת מתוך חיים'ב 'חלקו את בהשלמהו בהכנעה קבלי חדא לכ םא ובין,( מודרני
 .(בהודו אחדים זרמיםב כמו) הגלגול באמונת או כוכבים,ה פי על מראש,

 שחיה חברה אחרים. לש מרכושם וא עבורה, עמלוש בותא ירושתמ ,ןהקר מן אוכלת כזו דרך כל
 פשוטו' בשרה את 'אוכלת יאה עושק, ובלא חרותת בלא הקנאה,מ הניזון עמלה מרוץ בלא

 חפנים ממלֹא חת,נ כף לֹאמ טוב][1[: ואומר, ]בשרו את וֹאכל דיו,י את ֹחבק הכסיל - "כמשמעו
 .(ו-ה ד," )רוח ורעות עמל

 של סבלה תא פתורל אנושייםה לניסיונות" ובשר את ֹאֵכל"מ יותר קולעת גדרהה למצוא קשה
 את אוכלים בה והאנשים תחרות, הב שאין מפני ושקע בה איןש חברה צירתי דיי לע העשוקים

 .מסכנים של חברה ויוצרים בשרם,

 ץק אין"ש המטורף, העמל של,( חותפ לא האבסורדי) השני הקצה אל מתבונניםו שבים אנו מנגד,
 .(ח ד," )עמלו לכל

 העֵמל'' הם והשניים," האחד ןמ השנים טובים( - "יא-ט ד,) כרחתמו מסקנה נובעת זה מכל
 איזון על לשמור שי אך חרות,ת ובלא מלע לאב י־אפשרא חברתיה בתחום.(" הכסיל' "=)ו'השמח
 םא חברו תא להקים יוכל מהם חדא כל אשר השניים'' הם להא החיים. שמחתל מקום ולהותיר

 ?"ָחםיֵ  איך ולאחד - "מאושר זוג כמו" להם וחם "יחד לשכב יוכלו וגם ייפול,

 .אורגני באופן וב השזורים ו"האחד", השנים"" לבין וויכוחה בין קשרה מובן כך

 לא הְמֻשָּלש החוט "רק כי נכון, באיזון הכוחות שתשלו בכל ורךצ יש שלימותה למען אמנם,
 וגם דוליםג מעשים ול שי אשר" וכסיל זקן מלך "וצאיםמ אנו למשל הנה.( בי ד," )ִיָּנֵתק במהרה

 מעשה',' לא ושר,ע ילדל אין( - יג ד,]"2[ )חכםו מסכן ילד "לפני ליפול עלול ואה אבל מהם, הנאה
 לא אשר "הזקן שלמלך בעוד לגדולה, עלהי ואף שישרוד יתכןי אבל עשיו,מ מפירות נאהה לא וגם
 .סיכוי אין" דעו לִהָּזֵהר ידע



 .כוחותה לשלושת זקוק השלם הפתרון

 ַהְמַהלכים החיים "כי יצלח, לא הוא םג וצנוע עדין איזוןב הגורמים לושתש את אזןל הניסיון אבל
 את לומדים ואינם חכמה',ו שמחה עמל,' של מאוזןה חיבורל שיםש אינם( טו ד," )השמש תחת

 יעֹמד אשר שניה הילד "על הסיפורים אף על," וכסיל זקן מלך "עם להלך יעדיפו הם הלקח.
 .הפכניתמ נפש בעלי חכמים(' ילדים'=) יריםצע שמחוללים גדולים שינוייםב ישמחו ולא," תחתיו

  

 ָהֲעֻׁשִקים ָּכל תֶא  ָוֶאְרֶאה ִניאֲ  ְוַׁשְבִּתי: ביחד ונהנתן חכם)23( 

 ,ֶמׁשַהּׁשָ  ַּתַחת ַנֲעִׂשים ֲאֶׁשר

 ,ְמַנֵחם ֶהםלָ  ְוֵאין ִקיםָהֲעׁשֻ  ִּדְמַעת ְוִהֵּנה

 (.ִתקָוה אין=) ְמַנֵחם ָלֶהם ֵאיןוְ  ֹּכַח, ֹעְׁשֵקיֶהם( וביד=) ּוִמַּיד

 ,תּומֵ  ֶׁשְּכָבר ַהֵּמִתים תֶא  ֲאִני ְוַׁשֵּבחַ : לבדו חכם)24( 

 .ֲעֶדָנה ַחִּיים ֵהָּמה ֶׁשראֲ  ַהַחִּיים ִמן

 ,ָהָיה לֹא ֲעֶדן ֲאֶׁשר תֵא  ִמְּׁשֵניֶהם, ְוטֹוב)25( 

 .ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ַנֲעָׂשה ֶׁשראֲ  ָהָרע ַּמֲעֶׂשההַ  ֶאת ָאהָר  לֹא ֲאֶׁשר

 ,[ַהַּתֲחרּות=] ַהַּמֲעֶׂשה ִּכְׁשרֹון ָּכל ְוֵאת ָמלעָ  ָּכל תֶא  ֲאִני ְוָרִאיִתי: ָעֵמל)26( 

 ,ֵמֵרֵעהּו יׁשִא  ִקְנַאת ִהיא ִּכי

 .רּוחַ ( ושברון=) ּוְרעּות ֶהֶבל ֶזה ַּגם

 [:ואומר] ֶאת־ְּבָׂשרֹו ְוֹאֵכל ָיָדיו, תֶא  ֹחֵבק ַהְּכִסיל: נהנתן)27( 

 .רּוחַ  ְרעּותּו ָעָמל ָחְפַנִים ְּמלֹאִמ  ָנַחת ףכַ  ְמלֹא טֹוב)28( 

 .ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ֶבלהֶ  ָוֶאְרֶאה ִניאֲ  ְוַׁשְבִּתי: ביחד וָעֵמל חכם)29( 

 ,ֲעָמלֹו ְלָכל ץֵק  ְוֵאין לֹו, ֵאין ָאחוָ  ֵּבן ַּגם ֵׁשִני ֵאיןוְ  ֶאָחד ֵיׁש)30( 

  –ֹעֶׁשר ַּבעִתְׂש  לֹא ֵעינֹו ַּגם

 ?ִמּטֹוָבה ת־ַנְפִׁשיֶא  ּוְמַחֵּסר ֵמל,עָ  ֲאִני ּוְלִמי: לבדו ָעֵמל

 .הּוא עָר ( וֵיֶצר=) ְוִעְנַין ֶהֶבל ֶזה ַּגם

 ,ָהֶאָחד ִמן ַהְּׁשַנִים טֹוִבים: ביחד ונהנתן ָעֵמל)31( 

 .ֲעָמָלםּבַ  טֹוב ָׂשָכר םָלהֶ  ֵיׁש ֲאֶׁשר

 ,ֲחֵברֹו ֶאת ָיִקים ֶאָחדהָ  – ֹּפלּויִ  ִאם ִּכי)32( 

 .ַלֲהִקימֹו ֵׁשִני ֵאיןוְ  – ִּיּפֹולׁשֶ  ָהֶאָחד ְוִאילֹו

  –ָלֶהם ְוַחם ְׁשַנִים ְׁשְּכבּויִ  ִאם ַּגם)33( 

 ?ֵיָחם ֵאי ּוְלֶאָחד

 !ֶנְגּדֹו ַיַעְמדּו ְּׁשַנִיםהַ  ָהֶאָחד, ִיְתְקפֹו ְוִאם)34( 

ֹ  – ְמֻׁשָּלׁשהַ  ְוַהחּוט: יחד ושלושתם מצטרף, חכם  !ִיָּנֵתק ִבְמֵהָרה אל

 ,[יוסף דמות גםו שלמה, של מותוד שוב מופיעה,   ]ְוָחָכם ִמְסֵּכן ֶיֶלד טֹוב: חכם)35( 

 .עֹוד ְלִהָּזֵהר ַדעיָ  לֹא ֲאֶׁשר ְכִסיל,ּו ָזֵקן ִמֶּמֶל

 ,ִלְמ ָיָצא( האסירים=) ָהסּוִרים ִמֵּבית ִּכי)36( 



 (.ֵערֹום=) ָרׁש ֹוַלדנ ְּבַמְלכּותֹו ַּגם ִּכי

 ,ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ְמַהְּלִכיםהַ  ַהַחִּיים לּכָ  ֶאת ָרִאיִתי: ָעֵמל)37( 

 .[רחבעם לש דמותו ומופיעה חוזרת. ]ְחָּתיוַּת  ַיֲעֹמד ֲאֶׁשר ֵּׁשִניהַ  ַהֶּיֶלד ִעם

 ,[הדורות, =]ָהָעם ְלָכל ֵקץ ֵאין: נהנתן)38( 

 ,[ושלמה דוד לפני, =]ִלְפֵניֶהם ָהָיה ֲאֶׁשר ְלֹכל

 ,[בַמלָּכם=] בֹו ְׂשְמחּויִ  לֹא[ המלוכה פילוג אחרי=] ָהַאֲחרֹוִנים ַּגם

 .רּוחַ  ְוַרְעיֹון ֶבלהֶ  ֶזה ַגם ִּכי

  

 יורד מסך

 
 
 

 ידמג בהוצאת, אחת בדמות קולות קהלתמ - הלתק אני: הספר מתוך מובאים הדברים

  

 .ו בפסוק ראב"ע שפירש כפי]1[ 
 (ראו בִמסֵּכנּות וחי א),י א, שמות (ראו ִמסְּכנֹותה בערי ובדע הוא הריש עבד,ל רובק ה'ִמסֵּכן']2[ 

 ."וחכם מסכן "ילד בתור בזיכרוננו עולה מצריםב עבד היותוב יוסף לש דמותו ט); ח, דברים

  

  

 לעבודה ולמלאכה -קהלת ה 
על כסף, על ההבדל בין עבודה ל'עמל' ועל קולו של ירא האלוהים בסוגיות החברתיות העולות 

 מחזה ושמו קהלתמערכה שלישית ב -בפרק 

 סגנוןב גדולה מהפךה תבקשמ חברה,ה בחיי המֻשלש" "החוט על שמורל הגדול הקושי בעקבות
 במגילה) לראשונה( מדבר והוא יז), ד',ב (שמתחיל יםהא־לוה ראי לש נאומוב גיעמ מהפךה ובתוכן.

 זהירותב ולדבר ולשון פה לשמור הים",הא־לו בית אל" בדרך רגלך"" לשמור   ַמנֶחהו ני,ש בגוף
 ועמו ז),-ו (ה', א־לוהים ראתי של ידאלא תציב – "הבלים" להרבות ְתַבֵהל" ַאל" – )א (ה', כלפיו

 ."ָגֹבה ֵמעל "ָגֹבה לש ובמשפט בהשגחה אמונה

 בפעם 'עבודה' של ביטויים םג בהפתעה, פוגשים נוא כאן בלא ובהקת,מ תיתד ולםע שקפתה זו
 – שדה בודתע אלא א־לוהים, עבודת לאו ומ'מעשה''), 'עמל',מ (בשונה גילהבמ היחידהו הראשונה,

 !'ועבודה 'תורה ממש

 מעצב ערך יאה ש'עבודה' בהבנה יסודו שרא החיים, אורחותב חברתיו ישיא פתרוןל מזר םג מכאן
 ניטרלי. הוא ו"המעשה" ושקר, בלה צער, של ליליש גוון עלב ואה העָמל"," עודב ובים,ט לחיים
 נתש "מתוקה חרת.א מנגינה נשמעת וערך, שמעותמ הרוויה 'עבודה',ל מקום ַפניםְמ  אלה כאשר
ֹ  רבהה אםו עטמ םא הֹעבד  בֹּכל רץא "ויתרון יא), (ה', לישון" ול מניח איננו עשירל והשבע אֵכל,י
 – והעובד ארץ", "יתרון יש – לו זקוק מלך םוג נעבד, השדה – ח) ה',( נעבד" שדהל לךמ הּוא,

 .שנתו מתוקה

א־ ראיי 'עבודה' נשיא לש צנועו זהיר חיים ורחא החברתית. בסוגיה א־לוהיםה ירא לש קולו זהו
 פחות בה יהיו וממילא גבולות,ה חסרת הכסף דיפתר את מצמצמתש חברה כונןל כולי לוהים

 .ודמעות עשוקים

 ה"אני", דמויות של תגר קריאות הם הביניים פסוקי – הפוך קול נשמע ה'עבודה' פסוקי שני בין
 [ישבע] לא בהמון ֹאֵהב ומי כסף, ישבע לא כסף "ֹאֵהב י):-ט (ה', המצויה החברה את שמזכירות



 אם כי כלום], בלא [שיישאר לבעליה כשרון ומה אוכליה, רבו הטובה ברבות הבל. זה גם תבואה,
 ."(=חכמתו) עיניו ראּות

 העצום הניגוד ואת הא־לוהים, ראי של החידוש תא דרמטי ןבאופ דגישותמ להא גרת קריאות
 .'ודהל'עב – מ'מעשה' 'עובד',ל – מ'ָעֵמל'

 את 'להכשיר' באש 'עורך', של וספהה שהוא מגילה),ה בסוף( בר"ד "סוףמ התרשםש ימ כל
 ובו מגילה,ב אורגני חלק הוא להים-אה ְיֵרא של ולוק ה'. רקפ תא עיוןב קרואל וזמןמ המגילה,

-הא את אכן) (=כן, כי – רבהה ודברים וֲהָבלים מותח בֹרב "כי – חידותיו תרוןפ את הלתק טמן
 .ז) (ה', ְיָרא" להים

 ו')–ה' ופרקים ',ד מפרק אחרון פסוק( שלישית מערכה

 :לבדו מופיע הא־לוהים ירא

 ִמֵּתת ִהָשֶמר] אך ־לוהים,א [דברי ִלְׁשֹמעַ  ְוָקרֹוב ִהים!-אֱ הָ  ֵּבית לֶא  ֵלֵּת  ֲאֶׁשרּכַ  ְגְלַר  ְׁשֹמר)1( 
 .ָרע רק] טוב,[ ֹותַלֲעׂש יֹוְדִעים ֵאיָנם יּכִ  ָזַבח, ַהְּכִסיִלים

 ִהים-ָהאֱ  ִּכי ִהים,-ָהאֱ  ְפֵנילִ  (=התחייבויות) ָדָבר הֹוִציאלְ  ְיַמֵהר לַא  ִלְּבוְ  יּפִ  לעַ  ַבֵהלְּת  ַאל)2( 
 .ְמַעִּטים ָבֶריְד  ִיְהיּו ֵּכן לעַ  ָהָאֶרץ, לעַ  ְוַאָּתה ַּבָּׁשַמִים

 .ְּדָבִרים ְּבֹרב ִסילּכְ  ְוקֹול ,(=דמיון) ִעְנָין ְּבֹרב ֲחלֹוםהַ  ָּבא ִּכי)3( 
 !ַׁשֵּלם ר,ִּתּדֹ  ֲאֶׁשר ֵאת – ַּבְּכִסיִלים ֵחֶפץ ֵאין יּכִ  ְלַׁשְּלמֹו, ְּתַאֵחר ַאל – ִהים-אלֵ  ֶדרנֶ  ֹּדרִּת  ַּכֲאֶׁשר)4( 
ֹ  ֲאֶׁשר טֹוב)5(   .                                                                    ְתַׁשֵּלם ְולֹא ִמֶּׁשִּתּדֹור – ִתֹּדר אל
, תֶא  ֲחִטיאלַ  יּפִ  תֶא  ֵּתןִּת  ַאל)6(   ִיְקֹצף ָלָּמה ִהיא, ְׁשָגָגה ִּכי [המשחית] ַּמְלָאהַ  ִלְפֵני ּתֹאַמר ַאלוְ  ְּבָׂשֶר

,ק ַעל ִהים-ָהאֱ   ?ָיֶדי ֲעֵׂשהמַ  ֶאת ְוִחֵּבל ֹוֶל

 :ממשיך םהא־לוהי ירא – לפניו יםומתיישב ונהנתן, ֵמלעָ  , חכם נכנסים
 !ְיָרא ִהים-ֶאת־ָהאֱ  אכן) =כן,( ִּכי ַהְרֵּבה, =נדרים)( ּוְדָבִרים ֲהָבִלים,וַ  מֹותחֲ  ֹרבבְ  ִּכי)7( 
 ֵמַעל ָגֹבּהַ  כי וגזל], [בעושק ַהֵחֶפץ ַעל ִּתְתַמּה לַא  – ַבְּמִדיָנה ְרֶאהִּת  ָוֶצֶדק ָּפטִמְׁש  ֵגֶזלוְ  ׁשָר  ֶׁשקעֹ  ִאם)8( 

 .ֲעֵליֶהם שגיח]מ [הוא ּוְגֹבִהים, ֵמר,ׁשֹ  להים]-[א ָּגֹבּהַ 
 .ֶנֱעָבד ְלָׂשֶדה ֶמֶל אפילו][ הּוא, ֹּכלּבַ  ֶאֶרץ ְוִיְתרֹון)9( 

 :ואומרים הירא, דבריל יחד מתפרצים נהנתןו עֵמל חכם,
ֹ  ֶּכֶסף ֹאֵהב)10(   .ֶבלהָ  ֶזה ַּגם ְתבּוָאה, [ישבע] לֹא ָהמֹוןּבֶ  ֹאֵהב ּוִמי ֶסף,ּכֶ  ִיְׂשַּבע אל
 (=חכמתו)! ֵעיָניו ְראּות ִאם יּכִ  ִלְבָעֶליָה? טוב) =יישאר( ִּכְׁשרֹון ַמהּו ֹוְכֶליָה,א ּבּוַר  ּטֹוָבה,הַ  ִּבְרבֹות)11( 

 :הא־לוהים ירא להם עונה
 .ִליׁשֹון ֹול ַמִּניחַ  ֵאיֶנּנּו רֶלָעִׁשי ְוַהָּׂשָבע – יֹאֵכל ַהְרֵּבה ִאםוְ  ְמַעט םִא  ָהֹעֵבד, ַנתְׁש  ְמתּוָקה)12( 

 .נעלם הא־לוהים ירא

 ידמג בהוצאת, אחת בדמות קולות קהלתמ – הלתק אני: הספר מתוך מובאים הדברים

  

  

 ?מי יודע מה טוב -קהלת ו 
וכל סיפור קשה  –משיכה. והיום: סיפורי עושר וכישלון המערכה השלישית במחזה ושמו קהלת מ

 מקודמו

 בצרות מתרכז הואו חוזר, ה"אני" מויותד שלוש יןב וויכוחה סתלק,מ א־לוהיםה ראי כאשר
 ששנתו "העובד", בין חדה נגדהה שיצר הירא, בריד של סיוםה השפעתב נראהה כלכ העושר,
 .שובע של ותדאג מרוב לישון כולי שאיננו "לעשיר", מתוקה,

 וכל המופלג, ומעושרם עמלם מכל טוב לראות זכו שלא אנשים של שונים מקרים מתוארים כאן
 יצר של בהיסחפות או כלכלי במשבר אבד הונם שכל מופלגים עשירים. מקודמו קשה סיפור

 לא; טו)-יב (ה', כל בחוסר מתו ההם והעשירים כלום, נשאר לא לבנים כושלת, להשקעה הרפתקני
 לחץ ומריבות, כעס משברים, רצופים האישיים חייהם כל שגם אלא לאיבוד, הלך שהכל רק

-א (ו', כל בחוסר נותרו והם נכסיהם, על השתלט זר שאיש נכסים, בעלי עשירים; יז) (ה', ודאגות



 הנכסים, אבדו ולבסוף מהם, ליהנות זכו לא שמעולם נכסים, ועתירי גדולות משפחות ראשי; ב)
 ;ג) (ו', לו" היתה לא קבורה "וגם – גופתם נמצאה ולא מו,נעל עצמם והם

 אם כי בחברה, ולא בעשוקים לא הפשוטים, אנשיםב עוד דוברמ אל וויכוחה לש הז בשלב
 במערכה בפירוט וארות וחכמתו ועושרו דולתוג אשר למה,ש מלךל דומיםה ופלגיםמ בעשירים
 .דולהג לייאוש הוביל חריוא שצפוי האובדן מפני הגדולה החרדהו י),-ד (ב', הראשונה

 לכל פתרונות םג להם זה ובכלל עולם,ה מפתחות לכ תא ידםב הםה אנשיםה חזיקיםמ לכאורה
 ישלונותכ מראים העשירים גורל לע הסיפורים בר,ד של אמיתול ךא וויכוח.ב עלוש השאלות
 ו'( הנפל..." מנומ בטו – אמרתי – לו יתהה לא "קבורה גםש האחרון, במקרהו וטרגיים, נוראיים

 ולא ראה אל שמש "גם – ג) (ד' השמש" חתת נעשה אשר רעה "המעשה כלמ כלום הרא לאש ה),–ג
 "ֹזה – םה מעטים מעושרם,ו מעמלם יהנותל הזוכיםש סכימים,מ כולם." מזה לזה נחת – ידע

 .יט)-יז (ה', יא!"ה להים-א ַמַּתת

 לאהמ היאו מסורה),ה לפי( המגילה של הראשונה המחצית תא חותמת השלישית המערכה
 ָּמֵלא,ִת  לא עמל, כל ולך,ה הכל קום,מ שמש, שך,חֹ  הבל,' פתיחה:ה חידתל אופיינייםה ביטויים

 מקום, בכל הלתבק למצוא אפשר אלה ביטוייםמ חלק שמש'.ה תחת אדם,ל ֵתריֹ  המ היה,ש מה
 .ובחתימות בפתיחה ווקאד מופיע הזה תמציתיה הריכוז אבל

 יגיד מי אשר בחיים... אדםל טוב מה יודע מי כי" – הלתק של גדולהה שאלהה לא כלה זרחו ושוב
 .יב) (ו', השמש?" תחת חריוא יהיה מה לאדם

 כל ועל חכמתו, לע ממלכתו, על אחריו, יהיהש למה למהש-הלתק לש עמוקהה אגתוד ברורה
 .סופה דוע תחילתהמ למגילה, מעל רחפתמ (=רחבעם?!) יורשה ושאלת הצלחותיו,

 :העושר רותצ על לדבר ממשיך החכם

 .ְלָרָעתֹו ִלְבָעָליו ָׁשמּור ֶׁשרעֹ  – ָּׁשֶמׁשהַ  ַּתַחת ִאיִתיָר  חֹוָלה ָעהָר  ֵיׁש)13( 
 .ְמאּוָמה ָידֹוּבְ  ְוֵאין ֵּבן הֹוִלידוְ  ָרע, ִעְנַיןּבְ  ַההּוא ֹעֶׁשרהָ  ְוָאַבד)14( 
 ֶׁשֹּיֵל ֲעָמלֹובַ  ִיָּׂשא לֹא ּוְמאּוָמה ֶׁשָּבא,ּכְ  ָלֶלֶכת ׁשּוביָ  רֹוםעָ  ּמֹו,ִא  ןִמֶּבטֶ  ָצאיָ  ַּכֲאֶׁשר מצטרף: הָעֵמל)15( 

 .ְּבָידֹו
, ֵּכן ֶׁשָּבא ֻעַּמת ָּכל  – ֹוָלהח ָרָעה הזֹ  ַגםוְ  וסיף:מ בדול הָעֵמל)16(   ?ָלרּוחַ  ֶׁשַּיֲעֹמל לֹו ְתרֹוןּיִ  ּוַמה ֵיֵל
ֹ  ַּבֹחֶׁש ָמיויָ  ָּכל ַּגם מצטרף: החכם)17(   .צרות] [מרוב ָוָקֶצף ָחְליֹווְ  ַהְרֵּבה ְוָכַעס   אֵכל,י
 ְוִלְׁשּתֹות ֶלֶאכֹול ָיֶפה ֲאֶׁשר טֹוב  – ִניָא  ָרִאיִתי ֶׁשראֲ  ֵּנהִה  ראשונה:ה מסקנתול וזרח הנהנתן)18( 

 .ֶחְלקֹו הּוא ִּכי ִהים,-ָהאֱ  ֹול ָנַתן ֲאֶׁשר ָּייוחַ  ְיֵמי ִמְסַּפר ַהֶּׁשֶמׁש, ַחתַּת  ֶׁשַּיֲעֹמל ָמלֹועֲ  ְּבָכל הטֹובָ  ְוִלְראֹות
 ִמֶּמּנּו ֶלֱאֹכל ְוִהְׁשִליטֹו ּוְנָכִסים, ֶׁשרעֹ  ִהים-ָהאֱ  לֹו ַתןנָ  ֲאֶׁשר ָאָדםהָ  לּכָ  םּגַ  ו:ל זכירמ החכם)19( 

 !ִהיא ִהים-אֱ  ַמַּתת הזֹ  – ֲעָמלֹוּבַ  ְוִלְׂשֹמחַ  ְלקֹו,חֶ  ֶאת ְוָלֵׂשאת
 ,וישמח] יחיה[ ַהְרֵּבה לֹא יּכִ  אומרים: יהםושנ)20( 

 .ִלּבֹו ְּבִׂשְמַחת ַמֲעֶנה לו] [נותן ִהים-ָהאֱ  יּכִ  [ֵיַדע] ָּייו,חַ  ְיֵמי תֶא  ְזֹּכריִ  [וכאשר]
 :אחרת צרה ומוסיף מסכים, הנהנתן

 .ָהָאָדם ַעל ִהיא ַרָּבהוְ  ַהָּׁשֶמׁש, ַחתַּת  ָרִאיִתי ֶׁשראֲ  ָרָעה ֵיׁש)21( 
 ,ִיְתַאֶּוה ֲאֶׁשר ֹּכלִמ  ְלַנְפׁשֹו ָחֵסר ְוֵאיֶנּנּו ָכבֹודוְ  ּוְנָכִסים ֶׁשרעֹ  ִהים-ָהאֱ  ֹול ֶּתןיִ  ֶׁשראֲ  ִאיׁש)22( 

 ,יֹאֲכֶלּנּו ָנְכִרי ִאיׁש יּכִ  ִמֶּמּנּו, ֱאֹכללֶ  ִהים-ָהאֱ  ִליֶטּנּוַיְׁש  ְולֹא
 .הּוא ָרע ָוֳחִלי ֶהֶבל ֶזה

 :צרה עוד מוסיף החכם
 ,ָׁשָניו ְיֵמי ֶׁשִּיְהיּו בְוַר  ִיְחֶיה, ּבֹותַר  ְוָׁשִנים ֵמָאה, ִאיׁש ֹוִלידי ִאם)23( 

ֹ  ְוַנְפׁשֹו ֹ  ְקבּוָרה ַגםוְ  ַהּטֹוָבה, ןִמ  ְׂשַּבעִת  אל  !ַהָּנֶפל ֶּמּנּוִמ  טֹוב ָאַמְרִּתי, ּלֹו, ָהְיָתה אל
,יֵ  ּוַבֹחֶׁש אּבָ  ַבֶהֶבל ִּכי)24(   .ְיֻכֶּסה ְׁשמֹו ּוַבֹחֶׁש ֵל
 .ִמֶּזה ָלֶזה ַחתנַ  ָיָדע, ְולֹא ָאהָר  לֹא =חיים)( ֶׁשֶמׁש ַּגם)25( 
 ,ָרָאה לֹא ָבהְוטֹו ַּפֲעַמִים, ִניםׁשָ  ֶאֶלף ָיהחָ  ְוִאּלּו ממשיך: הָעֵמל)26( 

 .הֹוֵל ַהֹּכל ָחדֶא  ָמקֹום ֶאל ֲהלֹא
 .ֵלאִתּמָ  לֹא ַהֶּנֶפׁש ְוַגם ְלִפיהּו, ָאָדםהָ  ֲעַמל ָּכל)27( 
 .ונהנים) (העמלים ַהַחִּיים ֶגדנֶ  ַלֲה מסכן), (=חכם יֹוֵדעַ  ָעִניּלֶ  ַמה ְּכִסיל,הַ  ִמן ָחָכםלֶ  ֹוֵתרּי המַ  ִּכי)28( 
 ,(=ַתֲאָוה) ָנֶפׁש ֲהָלמֵ  (=חכמה) יַנִיםעֵ  ַמְרֵאה ֹובט מגיב: החכם)29( 

 .ּוחַ ר ּוְרעּות ֶהֶבל ֶזה ַּגם



 :ואומר ע,ומופי חוזר הא־לוהים ירא
 ,תמותה) (=בן ָדםָא  הּוא ֲאֶׁשר נֹוָדעוְ  ְׁשמֹו, ְקָראנִ  ְּכָבר ָהָיה,ּׁשֶ  ַמה)30( 

 .ִמֶּמּנּו ֶׁשַּתִּקיף [א־לוהים] םעִ  (=להתווכח) ִדיןלָ  יּוַכל ְולֹא
 :בהכנעה יחד גיביםמ והנהנתן העֵמל החכם,

 ?ָלָאָדם ֹּיֵתר ַמה ֶבל,הָ  ַמְרִּבים ַהְרֵּבה ָבִריםְּד  ֵיׁש ִּכי)31( 
  – ְוַיֲעֵׂשם ֶהְבלֹו יַחּיֵ  ְיֵמי ִמְסַּפר ַחִּיים,ּבַ  ָלָאָדם ֹובּט ַמה ֵדעַ יֹו יִמ  ִּכי)32( 

 ָלָאָדם ַיִּגיד ִמי ֲאֶׁשר ַּכֵּצל? [וחייו]
 ?ַהָּׁשֶמׁש ַחתַּת  ַאֲחָריו ִּיְהֶיה ַמה

 [יורד מסך]

 ידמג בהוצאת, אחת בדמות קולות קהלתמ – הלתק אני: הספר מתוך מובאים הדברים

  

 אחת מאלף -קהלת ז 
בעולם החוכמה, הִאשה היא משל ידוע גם לחכמה וגם לסכלות, וכך הוא מציג את 'הִאשה 

 הרביעית מערכהה -הטובה', היא החכמה שבנפשו. מחזה קהלת 

 א־לוהיםה ירא של לסגנונו הדומה ני,ש גוף של סגנוןב המגילה לש שניה לקהח תא פותח ז פרק
 (בדומה קדם ניב שבחכמת והמוסר החוכמה שלימ את מאפייןה שונה, כיווןב כי םא ),ה (בפרק
 .משלי) ספר לסגנון

 מה ודעי ימ כי" הראשונה: המחצית בסוף תוחהפ שנותרה לשאלה ענהמ לתת נסהמ החכם' היועץ'
 הפותחות חכמה צותע של שורה על בוססמ ז רקפ כןל ַּכֵצל"." חולפיםה חיים...",ב אדםל טוב

 טוב משחוק... כעס ובט אבל... בית אל לכתל טוב וב...ט משמן םש טוב" "טובה":ב וא ב"טוב",
 חכם'-'יועץ לש בתשובתו כלולות אלה כל ב).כ-א (ז, חלה..."נ עם כמהח טובה כם...ח גערת לשמוע

 .הגדולים הכישלונות נוכח קשותה הגמול לשאלותו המוות, לש המדכאות לתמונות

 א־לוהים יראת על שהתבסס אחדה היועצים, שני יןב מרומז ימותע וצרי ניש גוףב פנייהה סגנון
 ואהר החכם תו,לעומ ו). (ה, ְיָרא!" א־להיםה את "כי – היחיד פתרוןה את הםב וראה ומשפטו,

 הפרזות את גם מבקר חכםה לכן טו); ז,( ברעתו" אריךמ שער ישו צדקו,ב ֵבדאֹ  דיקצ ש"יש
 "ַאל ולִסכלות. לִרשעות דקותצִ  בין שתאזן חכמהה על סומךו חיים,ב יזוןא ציעמ הוא – הִצדקּות

 תמות למה ָסָכל, תהי ואל רבה,ה תרשע אל שֹוֵמם.ִת  למה ותר,י תתחכם אלו הרבה, דיקצ תהי
;עִ  לאב -טז (ז, ֻּכָלם" את ֵיֵצא א־להים ירא יכ ידך, את ַתַנח לא מזה גםו בזה, אֹחזת אשר ובט ֶּת

 .  יח)

 אמרתי ַבחכמה, ִנסיתי ֹזה ל"כ – מפורשתה כעדותו כישלונו,ב ודהמ חכםה יועץה לא:פ והנה
 עצות לכ ד);כ-כג (ז, ימצאנו" ימ ָעֹמק, וָעֹמק היה,ש מה חוקר ממני; חוקהר והיא ֶאחָּכָמה,
 שֵיָאֵמר כפי( הגמול לשאלות מענה יןא ובמיוחד קשות,ה שאלותה םע התמודדל וכלוי אל החכמה
 לש לֵיאוש מקבילה החכמה, מן המיואש כםח של זו דירהנ הודאה יז);–די ',ח רקפ סוףב במפורש

 היהשי האדם" עם המוות, אחרי חייו עללמפ הצפוי עתידה בגלל פותחתה במערכה הלתק-חכם
 .יט)-יח (ב, ַאֲחָרי"

 צאתימ זה "ראה ִאשה: בלשון דברמ קהלת תא לראשונה וגשיםפ נוא נואשה חיפושה במהלך
 ;כח)-כז (ז, צאתי..."מ ולא נפשי קשהב עוד שרא קהלת... אמרה

 'הִאשה את ציגמ הוא וכך לסכלות, גםו לחכמה םג ידוע משל היא ִאשהה חוכמה,ה בעולם
 מצודים יאה "אשר רעה'ה 'ִאשהל ריףח יגודנ נוגדתמ שהיאכ נפשו,שב החכמה היא הטובה',

 "מר מוצא הוא ואותה ה",ב "ִיָלֶכד חוטא ישא שרק נונים',ז אשת' יאה גים),ד =רשתות( וחרמים"
 יל"ח "אשת ופרק ט, עד (א משלי ספרב הראשון הקובץ ןמ היטב וכרמ זה שלמ ו).כ ז,( ִמָמֶות"
 הגדולה ציפייהה ועל החוכמה לש כוחה לע ומעידה שובה,ח יאה בקהלת הופעתו לא); במשלי
 !ממנה

 לא אלה בכל (=חכמה) ואשה מצאתי, מאלף אחד [חשוב] "אדם – אכזבה שומעים אנו שוב אבל
 נשים אלף מתוך – שלמה של ההיסטורית העלילה מן רמז לשמוע אפשר כאן גם כח); (ז, מצאתי"

 אבל אחריו, כסאו על שֵיֵשב כא), יד, ה;-א יא, א לכים(מ המלך כֵאם העמונית בנעמה שלמה בחר
 ?"מאלף "אחת להיות היא ראויה האומנם



 עשה אשר מצאתי, זה אהר "לבד – אדםה על ופלתנ לכישלונות אחריותה יכ חכם,ה ובעק וכאן,
 .כט) (ז, בים"ר ִחשֹבנות ִבקשו המהו ישר, אדםה את הא־להים

ת י צ ח ה מ י י נ ה – ש כ ר ע ת מ י ע י ב ק ר ר פ )ז ( ' 
ם כ ח ו ה ד ב דע ל מ ל ו מ ע ב ,ה ע ה י מ ש מ י ו ל ש ה מ מ כ   –ח
ח ת ו ם פ ו י ,ה ב ת ו ו ז מ מ ר נ ו ש ס ה ףב כ ר ע מ ת ה מ ד ו ק  .ה

 .ִהָּוְלדֹו ּיֹוםִמ  ַהָּמֶות ְויֹום[, לתינוק] ֹובט ִמֶּׁשֶמן[ במעשיו אדם בו שזכה] ֵׁשם טֹוב1 
 ,ִמְׁשֶּתה ֵּבית ֶאל ֶּלֶכתִמ   ֶבלֵא  ֵּבית לֶא  ָלֶלֶכת טֹוב2 

 [.החיים משמעות את] ִלּבֹו ֶאל ִיֵּתן ְוַהַחי–  ָאָדםהָ  ָּכל סֹוף הּוא ַּבֲאֶׁשר

 :אליו מדבר חכםה ומתיישב. מופיע הנהנתן

 (.לקח ילמד=) ֵלב ִייַטב( חכם רתגע=) ָּפִנים ְבֹרעַ  ִּכי ְּׂשֹחק,ִמ  ַּכַעס טֹוב3 
 .ְמָחהִׂש  ְּבֵבית ְּכִסיִלים ֵלבוְ  ֵאֶבל, ֵביתּבְ  ֲחָכִמים ֵלב4 
 .ִליםְּכִסי ִׁשיר ֹׁשֵמעַ  ִאיׁשמֵ  ָחָכם, ֲעַרתּגַ  ִלְׁשֹמעַ  טֹוב5 
 ,ַהְּכִסיל ְׂשֹחק ןּכֵ  ַהִּסיר, ַחתַּת ( הנשרפים הקוצים=) ַהִּסיִרים ְכקֹול ִּכי6 

 (.ונעלם חולף=) ָהֶבל ֶזה ְוַגם
 (,להולל כםח יהפוך=) ָחָכם ְיהֹוֵלל ָהֹעֶׁשק( אכן כן,=) ִּכי7 

 .(שוחד=) ַמָּתָנה[ החכם השופט] בלֵ  ֶאת ִויַאֵּבד
 .רּוחַ  ְּגַבּהִמ  רּוחַ  ֶאֶר ֹובט ֵמֵראִׁשיתֹו, ָברּדָ  ַאֲחִרית טֹוב8 
 .ָינּוחַ  ִסיִליםּכְ  ְּבֵחיק,[ מתפרץ] ַכַעס ִּכי ִלְכעֹוס, רּוֲחּבְ  ְּתַבֵהל ַאל9 
 ,ֵמֵאֶּלה ֹוִביםט ָהיּו ָהִראֹׁשִנים ַהָּיִמיםׁשֶ  ָהָיה, המֶ  ּתֹאַמר ַאל10 

 .ֶזה ַעל ַאְלָּת ׁשָ  ֵמָחְכָמה לֹא ִּכי

 :עליו מדבר חכםה ומתיישב. מצליח עשירכ מופיע העֵמל

 (.לחכמים=) ַהָּׁשֶמׁש ְלֹרֵאי( ויתרון=) ְוֹיֵתר ֲחָלה,נַ  ִעם ָחְכָמה טֹוָבה11 
  –ַהָּכֶסף ְּבֵצל[ כמו] ַהָחְכָמה ְּבֵצל ִּכי12 
 !ָעֶליהָ בְ  ְּתַחֶּיה ַהָחְכָמה – ַּדַעת ְוִיְתרֹון[ אבל]

 :ליוא מדבר החכם ומתיישב. עמופי הא־לוהים ירא

 ?ִעְּותֹו ֲאֶׁשר ֵאת ְלַתֵּקן ּוַכלי ִמי יּכִ  ִהים,-ָהאֱ  ֲעֵׂשהמַ  ֶאת ְרֵאה13 
  –  ְרֵאה ָעהָר  ּוְביֹום ְבטֹוב, ֵיההֱ  טֹוָבה ְּביֹום14 

 ,םִהי-ָהאֱ  ָעָׂשה ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ֶאת ַּגם
 [.לעשות ובט מה] ְמאּוָמה ַאֲחָריו ָאָדםהָ  ִיְמָצא ֶׁשּלֹא,( כמדובר=) ִּדְבַרת ַעל

  –  ֶהְבִלי יֵמיּבִ  ָרִאיִתי ַהֹּכל ֶאת15 
 !ָרָעתֹוּבְ  ַמֲאִרי ָרָׁשע ֵיׁשוְ  ְּבִצְדקֹו, ֵבדאֹ  ַצִּדיק ֵיׁש

  –יֹוֵתר ְתַחַּכםִּת  ְוַאל ַהְרֵּבה ִּדיקצַ  ְּתִהי ַאל16 
 (?חיים שמחת ללא בשממה,=) ִּתּׁשֹוֵמם ָלָּמה

 ?ִעֶּת ְּבלֹא ָתמּות הָלּמָ  ָסָכל, ִהיְּת  ְוַאל ְרֵּבההַ  ִּתְרַׁשע ַאל17 
 ,ָיֶד ֶאת ַּנחַּת  ַאל ִמֶּזה ְוַגם – ָּבֶזה ֱאֹחזֶּת  ֲאֶׁשר טֹוב18 

 !ֻּכָּלם ֶאת ֵצאיֵ  ִהים-אֱ  ְיֵרא ִּכי
 .ָּבִעיר יּוהָ  ֲאֶׁשר ִּליִטיםׁשַ  ֵמֲעָׂשָרה[ יותר] ֶלָחָכם( עוז תתן=) ָּתֹעז ַהָחְכָמה19 
 .ֶיֱחָטא ְולֹא ּטֹוב[ רק] ַיֲעֶׂשה ֶׁשראֲ  ָּבָאֶרץ ַצִּדיק יןֵא  ָאָדם, ִּכי20 
 ,ִלֶּב ִּתֵּתן ַאל[ אנשים על הרע בלשון] ְיַדֵּברּו ֲאֶׁשר ָבִריםַהְּד  ְלָכל ַּגם21 

 .ְלֶלְמַק  ַעְבְּד ֶאת ִתְׁשַמע לֹא ֲאֶׁשר
,לִ  ָיַדע ַרּבֹות ְּפָעִמים םּגַ  ִּכי22   .ֲאֵחִרים ִקַּלְלָּת  ָּתהַא  ַּגם ֲאֶׁשר ֶּב

 :'אניה' אל וחוזר בידיו, ראשו את אוחז עצמו,ב מתיישב החכם

 ! –ֶאְחָּכָמה ָאַמְרִּתי: – ַבָחְכָמה ִּסיִתינִ  ֹזה ָּכל23 
 !ִמֶּמִּני ָקהְרחֹו [נותרה] החכמה) (=אבל ְוִהיא

 !?ִיְמָצֶאּנּו יִמ  ָעֹמק ְוָעֹמק ָהָיה,ּׁשֶ  ַמה ָרחֹוק24 

 :מוצק בסיס חיפושל וחוזר בייאוש, פיוכ פורש החכם



 ,ֶחְׁשּבֹוןוְ  ָחְכָמה ּוַבֵּקׁש ָלתּור,וְ  ָלַדַעת ִלִּביוְ  ֲאִני ַסּבֹוִתי25 
 !הֹוֵללֹות ּותְוַהִּסְכל ֶּכֶסל, ֶרַׁשע[מ להיזהר] ְוָלַדַעת

  –  מַפָתה  ואחת חכמה חתא נשים, שתי נכנסות
  –הבמה של אחרת בפינה ולחןש עורכת אחת כל

 :המַפָתה  אל ונהפ ותחילה לסירוגין, הןב מתבונן החכם

 ִלָּבּה,( דגים רשתות=) ַוֲחָרִמים ְמצֹוִדים, יאִה  ֲאֶׁשר[ הרעה] ָהִאָּׁשה ֶאת ָּמֶותִמ  ַמר ֲאִני ּומֹוֶצא26 
 .ָּבּה ִיָּלֶכד ֹוֵטאְוח ִמֶּמָּנה, ָּמֵלטיִ  ִהים-ָהאֱ  ְפֵנילִ  טֹוב   ָיֶדיָה,(ב אזיקים=) סּוִריםאֲ 

 :החכמה הִאשה אל ונהפ והיא כִאשה, עצמוב כעת ראהנ החכם קהלת

  –ֹקֶהֶלת ָאְמָרה – ָמָצאִתי ֶזה ְרֵאה27 
 .ֶחְׁשּבֹון ְמצֹאלִ  [מנסות] רבות) (=נשים ְלַאַחת ַאַחת

 ,ָמָצאִתי ְולֹא ַנְפִׁשי ְקָׁשהּבִ  עֹוד ֲאֶׁשר28 
 .ָצאִתימָ  לֹא ֵאֶּלה ְבָכל( וחכמה)= ְוִאָּׁשה ָמָצאִתי, ֵמֶאֶלף ֶאָחד[ טוב] ָאָדם

  –  ָיָׁשר ָאָדםהָ  ֶאת ִהים-אֱ הָ  ָעָׂשה ֶׁשראֲ  ָמָצאִתי, הזֶ  ְרֵאה ְלַבד29 
 !ַרִּבים( תככים=) ִחְּׁשֹבנֹות ִבְקׁשּו ְוֵהָּמה

 יורד מסך

  

 ?מיהו החכם -קהלת ח 
במערכה החמישית של קהלת ניצבים זה מול זה החכם וירא האלוהים. ברקע נמצאת השאלה 

 שאלת הגמול -הגדולה 

  

 המצוות שומרי הם חכמים

 החד הניגוד דרך ה), פרק (בתחילת היםל-הא ֵראיְ  של אמירהה אל ותנוא מחזירה ח רקפ ראשית
 .מצוות שמורל הדרישה כלומר ֹמר...",ְש  מלך "פי – ל'אתה' "אני" בין

 דבר, פשר [יודע "אני" יא:ה והתשובה דבר"? שרפ יודע מיו ֶהחכם,ּכְ  מי" שאלהב ותחפ הפרק
 .באמת החכמים הם הא־לוהים, רֵאייִ  הם הלוא צווה,מ שומרי ווקאד כי ֹמר",ש מלך י"פ והוא]:

 ואת מגילהה חותרת אליוש פתרוןה את מבטאים ח פרק לש הראשונים הפסוקים מונתש כאן, גם
 שומר"ו" שֹמר מלך פי: "הסיום מסקנת את משלימיםו ה), פרק ראשיתב כמו ממש( אליו הדרך
 את ויוצרים ),ו (ה," ְיָרא להים-הא את "כי עם יחד צטרפיםמ ב,ד) ח',( רע" ברד ֵידע לא, מצוה
 ואת ָראיְ  הא־להים את, נשמע כלה ברד "סוף כולה: המגילה ושל א־לוהים,ה ְיֵרא לש האחרון דברו

 לש המסקנות התפתחות על בירורב להצביע פשרא כך ג).י יב,( אדם"ה לכ הז כי, שמור מצֹותיו
 אנו שוב השמירה. אל היראה מן המגילה, מהלךב קהלת נפשב וויכוחה תוךמ א־לוהיםה ְיֵרא

  –מגילהה מתוך אורגנית הצומחת מסקנה אלא וספה,ה להיות יכול יננוא דבר" סוף" איך רואים

 ומסקנת ב),-א (ז," האדם כל סוף "הוא יכ המות" "יום בשבח ההשניי המחצית תא פתח החכם
 ."האדם כל "שהוא" דבר סוף"כ והשמירה היראה היא הסיום

 "ה"אני דמויות סיכומי

 האני'' ןסגנו חוזר )ט פס' ח (מפרק שכן והים,הא־ל ירא לש לדברו גדנ תגובת ופיעהמ כאן גם
 בעולם: הנראה הצדק-יא קושיית היא לואה הגמול, אלתש תא שיאל ביאמ בוש החכםו החוקר,
 ְיַהֵלכּו" קדוש ִממקום" בחייהם ועוד נוחתם],מ אל ְּבַשלווה[ ָבאּו"וָ  בכבוד][ ֻבריםק שעיםר "ראיתי

 פורסםמ עונש(= פתגם נעשה ו"אין ףא מאריך שא־לוהים פנימ זה כלו גמורים, דיקיםצ הם כאילו
 לעשות הםב האדם בני לב מלא ןכ "על לרעה, אתז מנצלים דםא ובני מהרה", רעהה עשהמ על)
 .יא)-י (ח, רע"

 יודע גם "כי יג):-יב (ח, הא־לוהים ִירֵאי בפי השגורה התשובה את מצטט החוקר ה'אני' כן, על יתר
 ימים, יאריך ולא לרשע, יהיה לא וטוב מלפניו. ייראו אשר הא־להים ליראי טוב יהיה אשר אני



 [רע] הבל "יש כי בתוקף, זה ציטוט דוחה הוא מיד אך א־להים". מלפני ירא איננו [ב]אשר ַּכֵּצל,
 שמגיע רשעים ויש הרשעים, כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקים, יש אשר הארץ על נעשה אשר

 .יד) (ח, האדם] חיי [ככל הבל" זה שגם – אמרתי – הצדיקים כמעשה אליהם

 שני כעבור קושיה,ה 'פתרון' אולם הלת;ק בנפש 'החכם'ו הירא'' יןב שירי ימותע עצםב זהו
 שניהם את משאיר והוא חכמים,ה אצל לא םג האדם, צלא תשובהה כולתי היעדרב עוץנ פסוקים,

 יאמר םא וגם (=להבין)... למצוא האדם וכלי לא כי א־להים,ה מעשה לכ את וראיתי" תרון:פ בלא
 .(יז,יד ח,( למצוא" יוכל לא ת,לדע החכם

ה כ ר ע ת מ י ש י מ ם ח י ק ר פ ) ' )–ח '  ט

  –  הבמה על החכם ולמ ניצב הא־לוהים ירא

 :שואל החכם

 ?ָּדָבר ֵּפֶׁשר יֹוֵדעַ  ִמיּו ְּכֶהָחָכם? ִמי1 

 .(תתרכך תשתנה, וקשיחותו=) ְיֻׁשֶּנא ָניוּפָ  ְוֹעז ָּפָניו, ִאירָּת  ָאָדם ָחְכַמת

 :עונה הא־לוהים ירא

 [ –יודע] ֲאִני2 

 !ְׁשֹמר ֶמֶל ִּפי

 !ִהים-אֱ  בּוַעתְׁש  ִּדְבַרת ְוַעל[ במיוחד והיזהר]

,[ כאשר] ִמָּפָניו ִּתָּבֵהל ַאל3   ,ָרע ְּבָדָבר[ אליו להתחנן] ַּתֲעֹמד לַא  ֵּתֵל

 !ַיֲעֶׂשה ְחֹּפץיַ  ֲאֶׁשר ָּכל ִּכי

 ?ַּתֲעֶׂשה המַ  לֹו יֹאַמר ּוִמי – ְלטֹוןִׁש  ֶמֶל ְּדַבר ַּבֲאֶׁשר4 

ֹ  ִמְצָוה ׁשֹוֵמר5   !ָחָכם ֵלב ֵיַדע ּוִמְׁשָּפט ֵעתוְ  ָרע! ָברּדָ  ֵיַדע אל

 !  ּוִמְׁשָּפט ֵעת ׁשיֵ  ֵחֶפץ ְלָכל ִּכי6 

 .ָליועָ  ַרָּבה ָהָאָדם ָרַעת( אכן כן,=) ִּכי

 !ֶּׁשִּיְהֶיה המַ  ֹיֵדעַ  ֵאיֶנּנּו ִּכי7 

 ?לֹו ִּגידיַ  ִמי[ – ַלמשפט ֵעתה] ִיְהֶיה ַּכֲאֶׁשר ִּכי

  –  ָהרּוחַ  תֶא  ִלְכלֹוא ָּברּוחַ  ִּליטׁשַ  ָאָדם ֵאין8 

  –ַהָּמֶות ְּביֹום ִׁשְלטֹון ְוֵאין

  –  ַּבִּמְלָחָמה[ לפיוס] ִמְׁשַלַחת ְוֵאין

 !ְּבָעָליו תֶא  ֶרַׁשע ְיַמֵּלט ְולֹא

 :להים-הא לירא עונה החכם

 ,ֶמׁשַהּׁשָ  ַּתַחת ַנֲעָׂשה ֶׁשראֲ  ַמֲעֶׂשה ָכללְ  ִלִּבי תֶא  ְוָנתֹון ָרִאיִתי ֶזה ָּכל ֶאת9 

  –  לֹו עְלַר  ְּבָאָדם ָהָאָדם ַלטׁשָ  ֲאֶׁשר ֵעת

 ,[מנוחתם אל] ָוָבאּו[ בכבוד] ֻבִריםְק  ְרָׁשִעים ָרִאיִתי ּוְבֵכן10 

 ,[דיקיםצ הם כאילו] ְיַהֵּלכּו ָקדֹוׁש ּוִמְּמקֹום

  –ָעׂשּו( ושרובי בֵכנות=) ֵּכן ֲאֶׁשר ָבִעיר[ צדיקיםה] ְוִיְׁשַּתְּכחּו

  –  ָהֶבל ֶזה ַּגם

  –  ְמֵהָרה ָהָרָעה ַמֲעֵׂשה[ל המתפרסם הגמול] ִפְתָגם ַנֲעָׂשה ֵאין ֲאֶׁשר11 



 .ָרע ֲעׂשֹותלַ  ָּבֶהם ָהָאָדם ֵניּבְ  ֵלב ֵלאמָ  ֵּכן ַעל      

 :ועונה מגיב הא־לוהים ירא

 [ –  ייענש לבסוף אבל – זמן] לֹו ִריּוַמאֲ ,( פעמים מאות=)  ְמַאת ָרע ֹעֶׂשה ֹחֶטא ֲאֶׁשר12 

 !ִמְּלָפָניו ִייְראּו ֶׁשראֲ  ִהים-ָהאֱ  ְלִיְרֵאי ֹובּט ִיְהֶיה ֶׁשראֲ  ָאִני ֹוֵדעַ י םּגַ  ִּכי

 ,ַּכֵּצל[ שיחלפו] ָיִמים ֲאִרייַ  ְולֹא ָלָרָׁשע, ְהֶיהיִ  לֹא ְוטֹוב13 

 !ִהים-אֱ  ִמִּלְפֵני ָיֵרא יֶנּנּוֵא  ֲאֶׁשר[ב]

 :משיב החכם

  –  ָאֶרץהָ  ַעל ַנֲעָׂשה ֲאֶׁשר[ רע] ֶהֶבל ֶיׁש14 

 !ָהְרָׁשִעים הְּכַמֲעׂשֵ  ֲאֵלֶהם ִּגיעַ מַ  ֲאֶׁשר ִּדיִקיםצַ  ֵיׁש ֲאֶׁשר

 [!צדק בלי] ַהַּצִּדיִקים ַמֲעֵׂשהּכְ  ֲאֵלֶהם ַּמִּגיעַ ׁשֶ  ְרָׁשִעים ְוֵיׁש

 [.אדםה חיי ככל] ָהֶבל ֶזה ֶׁשַּגם ָאַמְרִּתי,

 :ואומר לפניהם מתייצב הָעֵמל), (עם נכנס הנהנתן

 ,ָחהַהִּׂשְמ  ֶאת ֲאִני ְוִׁשַּבְחִּתי15 

 ,ְוִלְׂשמֹוחַ  ְוִלְׁשּתֹות ֶלֱאכֹול םִא  ִּכי ֶּׁשֶמׁש,הַ  ַּתַחת ָאָדםלָ  טֹוב יןֵא  ֲאֶׁשר

 ,ַחָּייו ְיֵמי[ כל, ]ַבֲעָמלֹו[ וישלם] ִיְלֶוּנּו ְוהּוא

 .ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ִהים-ָהאֱ  ֹול ָנַתן ֲאֶׁשר

 :הקודמים בדבריו ממשיך החכם

 ,ָחְכָמה ָלַדַעת ִלִּבי תֶא  ָנַתִּתי ַּכֲאֶׁשר16 

 ,ָהָאֶרץ לעַ  ַנֲעָׂשה ֲאֶׁשר ִעְנָיןהָ  ֶאת ְוִלְראֹות

 .ֹרֶאה ֵאיֶנּנּו ְּבֵעיָניו ֵׁשָנה[ כאב מרוב, ]ְיָלהּוַבּלַ  ַּבּיֹום ַגם ִּכי

  –  ִהים-ָהאֱ  ֲעֵׂשהמַ  ָּכל ֶאת ְוָרִאיִתי17 

 ,ַהֶּׁשֶמׁש ַתַחת ֲעָׂשהנַ  ֲאֶׁשר ַּמֲעֶׂשההַ  ֶאת( להבין=) ִלְמצֹוא ָאָדםהָ  יּוַכל לֹא ִּכי

 !ִיְמָצא לֹאוְ  ְלַבֵּקׁש ָהָאָדם ֲעֹמליַ  ֲאֶׁשר ְּבֶׁשל

 (!להבין=) ִלְמצֹא ּוַכלי לֹא – ָלַדַעת ָכםֶהחָ  יֹאַמר ִאם ְוַגם

  

  

 משבר החוכמה ושמחת החיים -קהלת ט 
ניסיון נוסף לתת מענה לתוהה, אך הפעם לא מעומק החוכמה, אלא בכיוון ההפוך של חיבור 

 לשמחת החיים

 המאורע הוא(, ב ט,..." )ולטמא ולטהור לטוב לרשע,ו לצדיק, "האדם בני לכל הזהה המוות
 מוליד הוא כעת תחילתה;מ קהלת מגילת פני לע מרחףה הואו אדם,ה חייב ביותר והמזעזע המכונן
 בכיוון אלא החוכמה, עומקמ לא הפעם אך ני,ש גוף סגנוןב ושוב תוהה,ל ענהמ תתל וסףנ ניסיון

 יתתמצ ובהם,( י-ז ט,) פסוקים ארבעהב מופיע הפתרון חיים.ה לשמחת יבורח של ההפוך
 לש החיים השקפתש קהלת,ל אופייני) האחרון יכומםס וזהו ֵמל,הע עם יחד הנהנתן של השקפתם
 :(פתיחהכ ולא כסיכום, מופיעה הדמויות



 יהיו ֵעת בכל מעשיך. את הא־להים צהר כבר כי ינך,י טוב ֵלבב ְשֵתהּו חמך,ל שמחהב ֹכלאֱ  ֵלך"
 אשר לך,הב חיי ימי כל הבתא אשר ִאשה עם םחיי ְרֵאה חסר.י אל אשךר על שמןו לבנים, בגדיך

 .(ט-ז ט," )השמש תחת ָעֵמל אתה שרא ובעמלך בחיים, לקךח הוא יכ השמש... חתת לך נתן

 :"השמש תחת "הזה בעולם רק לפעולו לעשות היכולת לע שלו חשבתומ תמצית תא מוסיף הָעֵמל

, עשותל ידך צאתמ שרא כל"  אתה אשר בשאול וחכמה ודעת וחשבון עשהמ אין כי ֵׂשה,ע בֹכֲח
 ישו הגמול, ולשאלות המוותו החיים שאלותל שובותת חפשל עםט אין, לפיכך;( י ט," )שמה ֹהֵלך

 .ובהנאות במעשה עמל,ב החיים לשמחת קר מקום בעולמנו

 טוללבי קרקעה תא ומכין - ," השמש תחת ורֹאה ַשבתי:' "ה'אני סגנוןב החכם חוזר מיד אך
 לע שולט איננו דםא שום יכ אדם,ה ביד נתונה איננה המעשהו החיים שמחת םג שהרי העצמי,
 :לפתע לבוא עלולים ואלה ם,ופגעי אסונות לע ולא המוות,

 אל וגם(, הניצחון מובטח=) המלחמה גבוריםל ולא הֵמרוץ,[ מובטח] לַקלים לא כי" - 
 האדם ידע לא גם כי ֻּכָּלם; תא יקרה וֶפַגע תעֵ  כי שר...עֹ  לְנֹבנים אל גםו לחם,[ מובטח] לחכמים

 .(יב-יא ט,..." )ִעתֹו את

 מסכן איש "על( טז-די ט,..." )קטנה עיר "במשל שלו סיכומו תא קהלת שבנפש כםהח מציג כאן
 פיכ ובהנאותיו, ובמעשי דולג וודאיב שהוא" )דולג מלך "מידי העיר את להציל שיכול," חכם

 ובןוכמ," מגבורה החכמ טובה, "ספק בלי לכן,ו,( י-ד ב המגילה, בתחילת צמוע את קהלת שתיאר
 ינםא ודבריו בזויה, מסכןה חכמת "כי בעיה, יש כאן םג אבל ההנאות, מכלו המעשים מכל

 המסכן האיש תא זכר לא אדם"ו יכרון,ז לזה יהיה לא ותו,בזכ עיר ינצלת אם וגם," נשמעים
 כמו מעמד,ו עושר עם קר נחשב[! המוות עד] לחכמה שיש מוגבלה הערך גם לפיכך,;" ההוא

 .(יא ז," )נחלה עם חכמה טובה: "לעיל החכם מפי שנאמר

  -ח) (מפרק המערכה המשך

 :הנהנתן מגיב וממשיך את הגיון החכם

 ,ֶזה ָּכל ֶאת ָלבּורוְ  ִלִּבי ֶאל ַתִּתינָ  ֶזה לּכָ  ֶאת ִּכי)18( 
  –  ִהים-ָהאֱ  ַידּבְ  ַוֲעָבֵדיֶהם ַהֲחָכִמיםוְ  ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר

 .ִלְפֵניֶהם ַהֹּכל[ כאשר גם להבין,] ָהָאָדם יֹוֵדעַ  יןֵא  ִׂשְנָאה ַגם ַאֲהָבה ַּגם
  –  ַלֹּכל[ יקרה] ַּכֲאֶׁשר ַהֹּכל)19( 

 !ֶאָחד( מוות=) ִמְקֶרה
 ,ְוַלָּטֵמא ְוַלָּטהֹור ּטֹובלַ  ְוָלָרָׁשע, ַלַּצִּדיק
 ,ֵבחַ זֹ  ֵאיֶנּנּו ְוַלֲאֶׁשר ְוַלֹּזֵבחַ 
 ,ַּכֹחֶטא ַּכּטֹוב,

 .אָיֵר  ְׁשבּוָעה ַּכֲאֶׁשר ַהִּנְׁשָּבע,

 :החכם ממשיך ומגיב

  –  ֹּכללַ  ֶאָחד ִמְקֶרה ִּכי ֶּׁשֶמׁש,הַ  ַּתַחת ֲעָׂשהנַ  ֲאֶׁשר ֹכלּבְ  ָרע ֶזה)20( 
 ,ְּבַחֵּייֶהם ִּבְלָבָבם הֹוֵללֹותוְ  ָרע ֵלאמָ  ָהָאָדם יְּבנֵ  ֵלב[ בגלל זה] ְוַגם

 .םַהֵּמִתי ֶאל[ כולם] ְוַאֲחָריו

 :הנהנתן ממשיך באותו קו (והעמל עמו), ואחר כך משמיע את משנתו

  –  ִּבָּטחֹון ׁשיֵ  ַהַחִּיים, ָּכל לֶא  ְיֻחַּבר ֶׁשראֲ  ִמי ִּכי)21( 
 !ַהֵּמת ָהַאְרֵיה ןִמ  טֹוב הּוא יחַ  ְלֶכֶלב ִּכי

  –  ָּיֻמתּוׁשֶ  יֹוְדִעים ַהַחִּיים ִּכי)22( 
 !ִזְכָרם ִנְׁשַּכח יּכִ  ָׂשָכר, ֶהםלָ  עֹוד ֵאיןוְ  ְמאּוָמה, יֹוְדִעים ֵאיָנם ְוַהֵּמִתים

 ,ָאָבָדה ְּכָבר ִקְנָאָתם םּגַ  ִׂשְנָאָתם םּגַ  ַאֲהָבָתם ַּגם)23( 
 !ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ַנֲעָׂשה ֶׁשראֲ  ְּבֹכל עֹוָלם,לְ  עֹוד ֶהםלָ  ֵאין ְוֵחֶלק

 :ועל כן (בסגנון עצות החכמה)

, הְּבִׂשְמחָ  ֱאֹכל ֵל)24(   ,ֵייֶנ טֹוב ְבֶלב ּוְשֵתה ַלְחֶמ
  –  ַמֲעֶׂשי ֶאת ִהים-ָהאֱ  ָרָצה ְכָבר ִּכי

  –  ֶיְחָסר ַאל רֹאְׁש ַעל ְוֶׁשֶמן ְלָבִנים, ְבָגֶדי ִיְהיּו ֵעת ְּבָכל)25( 



 ,ֶהְבֶל ַחֵּיי ְיֵמי ָּכל ָאַהְבָּת  ֲאֶׁשר ִאָּׁשה ִעם ַחִּיים ְרֵאה)26( 
 ,ַהֶּׁשֶמׁש ַּתַחת ְל ַתןנָ  ֲאֶׁשר

 ,ֶהְבֶל ְיֵמי ֹּכל
 ,ַּבַחִּיים ֶחְלְק הּוא ִּכי

 .ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ָעֵמל ַאָּתה ֲאֶׁשר ּוַבֲעָמְל

 :הזכרת הָעָמל מביאה את הָעֵמל להוסיף את עצתו

 !ֲעֵׂשה – ְּבֹכֲח ֲעׂשֹותלַ  ָיְד ְמָצאִּת  ֲאֶׁשר ֹּכל)27( 
 !ָׁשָּמה ֹהֵל ַאָּתה ֶׁשראֲ  ִּבְׁשאֹול ָחְכָמהוְ  ְוַדַעת ֶחְׁשּבֹוןוְ  הַמֲעׂשֶ  ֵאין ִּכי

 – אבל (בחזרה לסגנון ה'אני')

  –  ֶמׁשַהּׁשֶ  ַתַחת ְוָרֹאה ַׁשְבִּתי)28( 
 (,הניצחון=) ַהִּמְלָחָמה ַלִּגּבֹוִרים[ טחמוב] ְולֹא ַהֵּמרֹוץ,[ מובטח] ַלַּקִּלים לֹא ִּכי

 ,ֶׁשרעֹ  ַלְּנֹבִנים לֹא ַגםוְ  ֶלֶחם, ַלֲחָכִמים[ מובטח] לֹא ְוַגם
 ,(חנינה מאסון=) ֵחן ַלֹּיְדִעים לֹא ְוַגם

 !ֻּכָּלם ֶאת ְקֶרהיִ  ָוֶפַגע ֵעת ִּכי
  –  ִעּתֹו ֶאת ָהָאָדם ַדעיֵ  לֹא ַּגם ִּכי)29( 

 (,במלכודת=) ַּבָּפח ָהֲאֻחזֹות ְוַכִּצֳּפִרים(, ברשת=) ָרָעה ָדהִּבְמצֹו ֶׁשֶּנֱאָחִזים ַּכָּדִגים
 !ִּפְתֹאם ֵליֶהםעֲ  ְּכֶׁשִּתּפֹול ָעה,ָר  ְלֵעת ָאָדםהָ  ְּבֵני( נלכדים=) יּוָקִׁשים ָּכֵהם

 :החכם מסיים במשל, ובמסקנה

  –  ֵאָלי ִהיא( וחשובה=) ּוְגדֹוָלה ַהָּׁשֶמׁש, ַחתַּת  ָחְכָמה ִאיִתיָר  ֹזה ַּגם)30( 
 ,ָעטְמ  ּהּבָ  ַוֲאָנִׁשים ְקַטָּנה ִעיר)31( 

  –  ְּגֹדִלים צֹוִדיםְמ  ָעֶליהָ  ּוָבָנה ָתּה,אֹ  ְוָסַבב דֹולּגָ  ֶמֶל הָ ֵאֶלי ּוָבא
  –  ֹוְּבָחְכָמת ָהִעיר ֶאת ּואה ּוִמַּלט ָכם,חָ  ִמְסֵּכן יׁשִא  ָבּה( ונמצא=) ּוָמָצא)32( 

 [!טובה לו גמלו ולא] ַההּוא ִּמְסֵּכןהַ  ָהִאיׁש ֶאת ַכרזָ  לֹא ְוָאָדם
 [  אבל – ]ִמְּגבּוָרה ָחְכָמה ֹוָבהט ָאִני: ְוָאַמְרִּתי)33( 

 !ְׁשָמִעיםנִ  ֵאיָנם ּוְדָבָריו זּוָיה,ּבְ  ַהִּמְסֵּכן ְוָחְכַמת

 מסך יורד

  

 החכם בנאום סיכום -קהלת י 
החכם שבנפש קהלת מגייס את משלי היועצים הידועים, והם משתלבים בעמדה אריסטוקרטית 

 ים וחסרי דעת. מערכה שישית ואחרונה במחזה קהלתנגד מהפכנים מתלהמ

 י רקפ (סימון מות..." ב"זבובי לאו חכמים...", "דבריב תחילהמ ירושנופ פיל אחרונהה המערכה
 .ב)י פרק בסימון גם הדבר כך .ו ופרק ה רקפ ב, רקפ בסימון מצאנוש כפי מוטעה,

 לכ למרות( חכמהה תרוןי על מגן החכם סיכום: אומינ שני שומעים נוא האחרונה במערכה
 הא־לוהים, ראי של האחרון דברו בואי יב)-יא בפרקים( אחריוו ו),ל םג תבררוה כברש המגבלות,

 בעוד רוכה,ד הקשבה של למצב וברותע האחרות הדמויות( המוות ולמ לא זיתיתח יתייצבש היחיד
 .שמאחוריהם) המלך',' לדמות גם תכווניםמ כשהם אחרת, מותד אל עםפ בכל וניםפ והירא החכם

 האדם על השומרת החכמה בחש ועיקרו, שני), בגוף( העצות סגנוןב אמרנ חכםה לש אחרוןה נאומו
 על לשמור יוכלו אל וההנאות המעשים שליטים;ה מן הירותוהז לשוןה מירתש סתבכות,ה מפני

 .עליו ותשמור לו עזורת החכמה רק האדם,

 ;יז) (ט, נשמעים..." בנחת חכמים דברי"
 ;יח) (ט, קרב..." מכלי חכמה טובה"

 ;א) (י, יקר! שמן לקלקל יכול אחד"), "חֹוֶטא (כמו אחד "ָמֶות" זבוב
 ;ט)-ח (י, בסכלותם! לעצמם, בורות חופרים אנשים

 ;י) (י, יחתוך! לא מושחז, לא ברזל



 ;יח) (י, מסוכנות! לדליפות גורמת עצלות
 ;ד)י-יא (י, הפיך! בלתי נזק גורם חכם לא דיבור

 בחדרי שתאמר מה וכמובן, ידעו,י הם עליהם תחשובש מה גם – )ד י,( שליטיםמ היזהרל צריך
 ;כ) (י, קול..."!ה את יוליך השמים "עוףו הדלפות, יוה ההקלטות ידןע לפני םג כי חדרים,

 מש"הש תחת ראיתי רעה "יש ה"אני": סגנוןב חקר של מגילהב אחרון יסיוןנ גם ופיעמ אתז בכל
 עמדהב משתלבים והם ידועים,ה היועצים שלימ תא גייסמ הלתק בנפשש חכםה .ה) (י,

ך" כי עבד" ונגד עת,ד חסריו תלהמיםמ הפכניםמ גדנ אריסטוקרטית  תחתיו רוגזת ארץש ימ
 ֵיֵשבּו; ֵשֶפלב ועשירים רבים, ַּבמרומים טיפש) =שליט( הֶסֶכל ִנַתן" קהלת: בלשוןו ב),כ ,ל (משלי
 .ז) (י, ארץ"ה על כעבדים לכיםהֹ  ושרים סוסים, על עבדים ראיתי

 בת היא החכמה יכ ישתכנע בוודאי ברהד את שומעה המלךו וליטית,פ הירותז למדתמ החכמה
 לו?!" יגיד מי מאחריו היהי ואשר שיהיה, מה אדםה ֵיַדע "לא – מוות!ה עד אמת.ב יחידהה בריתו

 .  יד) (י,

ב י ד  ע ט  ק  ר פ ף  ו ס מ ) ה  נ ו ר ח א ו ת  י ש ש ה  כ ר ע )מ ח  , 

 ;ולו יושב הנהנתןמ –בירכתי הבמה מופיע ִכֵסא מלכות, ועליו יושב העֵמל, כמלך זקן 
 .החכם וירא הא־לוהים בקדמת הבמה, הירא יושב והחכם נושא את דברו

 :החכם פונה אל המלך

 !ְּכִסיִליםּבַ  מֹוֵׁשל ִמַּזֲעַקת[ וטובים, ]ְׁשָמִעיםנִ  ְּבַנַחת ֲחָכִמים ִּדְבֵרי)1( 
 !ַהְרֵּבה ֹוָבהט ְיַאֵּבד ֶאָחד חֹוֶטאוְ  ְקָרב, ְּכֵליִמ  ָחְכָמה טֹוָבה)2( 

 :החכם פונה אל הנהנתן

 ,רֹוֵקחַ  ֶׁשֶמן ַיִּביעַ  ְבִאיׁשיַ  ָמֶות ְזבּוֵבי)3( 
 .ְמָעט[ אפילו] ִסְכלּות ִמָּכבֹוד, ֵמָחְכָמה( ָּכֵבד=) ָיָקר

 .ִלְׂשמֹאלֹו ְּכִסיל ֵלבוְ  ִליִמינֹו, ָחָכם ֵלב)4( 
 ,ָחֵסר ִלּבֹו ֹהֵל ֶׁשָּסָכלּכְ  ַּבֶּדֶר ְוַגם)5( 

 .הּוא ָסָכל ַלֹּכל:[ בהתנהגותו] ְוָאַמר

 :החכם פונה אל המלך

 ,(תעזוב אל=) ַּתַּנח לַא  ְמקֹוְמ[, בכעס] ָעֶלי ַּתֲעֶלה לַהּמֹוׁשֵ  רּוחַ  ִאם)6( 
 .ִליםְּגדֹו ֲחָטִאים( אחריו ישאיר=) ַיִּניחַ ( רפיון=) ַמְרֵּפא ִּכי

 [ –  בעולם] ַהַּׁשִּליט ִמִּלְפֵני ֹּיָצאׁשֶ  ִּכְׁשָגָגה ָּׁשֶמׁש,הַ  ַּתַחת יָרִאיִת  ָעהָר  ֵיׁש)7( 
 .ֵׁשבּויֵ  ַּבֵּׁשֶפל[ נכבדים] ַוֲעִׁשיִרים ִּבים,ַר  ַּבְּמרֹוִמים( טיפש שליט=) ַהֶּסֶכל ִנַּתן)8( 
 .ָהָאֶרץ ַעל ֲעָבִדיםּכַ  ֹהְלִכים ָׂשִריםוְ  ִסים,סּו ַעל ֲעָבִדים ָרִאיִתי)9( 

 – ובכל זאת

 !ָנָחׁש ְּׁשֶכּנּויִ  – ֵדרּגָ  ּוֹפֵרץ ּפֹול,יִ  ּבֹו( – בור=) ּגּוָּמץ ֹחֵפר)10( 
 !ָּבם( ִמסֵּכן יהיה=) ןִיָּסכֶ  – ֵעִצים ֹוֵקעַ ּב ָּבֶהם, ֵיָעֵצב – ֲאָבִנים ַמִּסיעַ )11( 
ֹ  ְוהּוא ַהַּבְרֶזל ֵקָהה ִאם)12(   ?ְיַגֵּבר יםַוֲחָילִ ,( הושחז ולא=) ִקְלַקל ָפִנים אל

 !ָחְכָמה[ רק] ַהְכֵׁשיר ְוִיְתרֹון

 :החכם פונה אל הנהנתן

 !?ָלַחׁש ְּבלֹוא ָחׁשַהּנָ  ִיֹּׁש ִאם[הֲ )13( ]
 !ׁשֹוןַהּלָ  ְלַבַעל ִיְתרֹון ְוֵאין

 !ְּתַבְּלֶעּנּו – ְּכִסיל ְוִׂשְפתֹות,( והצלה חנינה=) ֵחן – ָחָכם ִפי ִּדְבֵרי)14( 
 .ָרָעה הֹוֵללּות – יהּוּפִ  ְוַאֲחִרית ִסְכלּות, – ִפיהּו יִּדְבֵר  ְּתִחַּלת)15( 
  –ְדָבִרים ַיְרֶּבה ְוַהָּסָכל)16( 

 ?לֹו ַיִּגיד יִמ  – ֵמַאֲחָריו ְהֶיהיִ  ַוֲאֶׁשר ִּיְהֶיה,ׁשֶ  ַמה ָהָאָדם ֵיַדע לֹא

 :ךהחכם פונה אל המל



 .ִעיר ֶאל ָלֶלֶכת[ אפילו]  ָיַדע לֹא ֲאֶׁשר ַיְּגֶעּנּו,ְּת  ַהְּכִסיִלים ֲעַמל)17( 
ֹ  ַּבֹּבֶקר ְוָׂשַרִי ַער,נָ  ֶׁשַּמְלֵּכ ֶרץֶא  ָל ִאי)18(   [.להנהיג במקום] אֵכלּוי
 ,(ליטיםש תרבות בן=) חֹוִרים ֶּבן ַּמְלֵּכׁשֶ  ֶאֶרץ ַאְׁשֵרי)19( 

 .(במשתה לא=) ַבְּׁשִתי לֹאוְ  ִּבְגבּוָרה,,[ ראויים כמנהיגים] יֹאֵכלּו ָּבֵעת ְוָׂשַרִי

 :החכם פונה אל הנהנתן

ףיִ  ָיַדִים ּוְבִׁשְפלּות,(     התקרה=) ַהְּמָקֶרה ִיַּמ ַּבֲעַצְלַּתִים)20(   .ַהָּבִית ְד
 [.ויתבזבז] ֹּכלהַ  ֶאת ַיֲעֶנה ְוַהֶּכֶסף ִּיים,חַ  ְיַׂשַּמח ְוַיִין ֶחם,לֶ  ֹעִׂשים ִלְׂשחֹוק)21( 

 :החכם פונה אל המלך

 !ַקֵּללְּת  ַאל ֶמֶל,( במחשבתך=) ְּבַמָּדֲע ַּגם)22( 
 !ָעִׁשיר ֵּללְּתַק  ַאל( לבדך אפילו=) ִמְׁשָּכְב ּוְבַחְדֵרי

 !ָּדָבר ַיֵּגיד ְּכָנַפִים ַבַעלּו ַהּקֹול! תֶא  יֹוִלי ָּׁשַמִיםהַ  עֹוף ִּכי

  

  

 מהפך בחידת הפתיחה -קהלת יא 
בפתיחה הכול סובב וזורם במחזורים מעגליים המאפשרים גם לדעת בביטחון מה צפוי ומה יהיה. 

 ?מה צופנת לנו תמונת הסיום של קהלת

 "אני"ה סגנון ראשון; גוף שום של ולא אני"" של הופעה וםש עוד יןא ח) סוקפ עד( יב-אי בפרקים
 תדע... לא כי חלק... ןת המים... פני לע לחמך שלח" וכח:נ ניש וףג לש שוןבל מנוסח והכול נעלם,
 בימי בוראך את וזֹכר ...הכל את יעשה אשר להיםהא־ מעשה תא תדע אל ככה ודע...י ינךא כאשר

 ."...בחוֹרתיך

 אמנם שניהם – החכם לש דמותו מול רורהב בהתמודדות בקהלת,ש הא־לוהים איר דברמ כך
 וירא ודם, בשר שליטים פנימ מזהיר חכםה היועץ פוכים.ה יווניםכ שניב ךא שני, בגוף מדברים

 .א) (יב, בוראיך"" כלפי החכמה אתו הזהירות תא מפנה הא־לוהים

 אשר המגילה, של והרעיונית האמנותית המסגרת תא ולהציג מבנהה תא השליםל לינוע עתה
 והסוער פנימיה לוויכוח גרתמס וצרהנ ךכ והסיום. הפתיחה מונותת בין ברורה נגדהה על מבוססת
 .השונים הקולות בין הלתק של בנפשו שמתנהל

 :תמונות ארבע ופיעותמ הפתיחה חידת בפסוקי

 ;ד) (א, והארץ המתחלפים הדורות

 ;ה) (א, השמש

 ;ו) (א, הרוח

 .ז) (א, (=המים), והים הנחלים

 הפוך בסדר בלא תמונות, רבעא ותןא מופיעות הא־לוהים, ראי בדברי ח), ב,י עד יא( הסיום בפרק
 :שבפתיחה הסגורה המעגליות בירתש תוך מנוגדות,ו שונות ובהדגשות

 ;ג) א, (יא, המים
 ;ה)-ד (יא, הרוח

 ;ב) יב, ח;-ז (יא, השמש
 .ז)-ה (יב, והמתים – הארץ

 והרוח המים בזו. זו התמונות שילובל שינוי עבר םג אלא סיום,ב הפוך קר לא נותהתמו סדר
 אור גם אור,ה ואת השמש את כסהמ החושך צים;ע עוקרתש סערהו שםג תמונתב חדי מופיעים

 עוד, תפזריםמ אינם "העבים" כי גשם,ה אחרי בהריםמת ינםא שמיםו חשך,נ כוכביםו ירח
 .מעגלית מחזוריות בו איןו גמור, חושך ואה המוות עולם;ל האור תא להסתיר וממשיכים



 יהיה מהו צפוי המ ביטחוןב דעתל םג מאפשריםה עגלייםמ מחזוריםב וזורם סובב הכול בפתיחה
 הכול כי ולאחרונים, לראשונים זיכרון איןו השמש, תחת דשח כל יןא עמל,ב תרוןי איןש דעתל –

 אחרי הצפוי של יעההיד חוסר בגלל מור,ג לייאוש ביאהמ הידועה חזוריותשהמ עניין,מ נשכח.
 !המוות

 הצפוי, על ברד לדעת אין לכן – יווניכ דח ץח תארותמ הןו פיכות,ה יבלת התמונות בסיום, ואילו
 – הכל" את עשהי אשר הא־להים מעשה את דעת לא ככה ארץ...ה על עהר היהי המ דעת אל "כי
 צעיר, הפוךי לא הזקן הענן; אל ישובו אל העבים מן יורדיםה המים ;לצמוח שובי אל נעקרה העץ

 הארץ לא וישוב לעפר, הפוךי הבשר ש;השמ תא ודע ראהי לא הגוסס כהבל; חולפת והצעירּות
 !"נתנה אשר הא־להים לא תשוב "והרוח "כשהיה",

 אינה החיים, במציאות גם דמיון,ב או באמונה מעגליות'' על שמורל אולי מנסהה מתים,ה תחיית
 !כלל נזכרת

 אל זאת, לעומת הבפתיח הים;הא־לו ומשפט המוות ואה מוחלט אופןב בסיום ידועש היחיד הדבר
 !א־לוהים שם כלל נזכר

 "כי ווקאד להים,-א יראת של מוצקה לבסיס ייאושמ הופך פוי,צ מהו היה",י מה" ידיעהה חוסר
 הכל" את יעשה אשר א־להיםה מעשה את תדע אל ככה ודע...י אינך כאשר" );ג יא,( דע..."ת לא

 (יא, משפט"ב להים-הא ביאךי להא לכ על כי "ודע – זה לעומתו ו); (יא, ודע"י אינך כי" ה); (יא,
 בתחומי יכ בחיים", לעשות טוב מה" הגדולות תהשאלו תא ותרפ ידיעהה וסרח דווקא – ט)

 ),ב (יא, לשמונה" וגם לשבעה" ההשקעות אתו המאמצים תא חלקל ובט הכלכלה,ו המעשה
 םלהי-אה יאךיב אלה לכ ש"על ברורה, ידיעה תוךמ ויהנה יעשהו שיפעל אדםל טוב ובעיקר,

 .המוות יום הוא משפט,ה ביום תתבייש לאש כך, תהנהו ותעשה פעלת ולפיכך, במשפט",

 של מקבילה קריאהו המגילה של תוכננתמ למסגרת צטרפותמ סיוםל פתיחהה יןב ההקבלות
 .גמתהמ ואת המגילה תכנית תא לנו מגלה סיוםה מול הפתיחה

 – המשך המערכה הִששית, האחרונה
 ,, וירא הא־לוהים קם לשאת את דברוהחכם מתיישב
 :ופונה אל המלך

 .ִּתְמָצֶאּנּו[ וליא] ַהָּיִמים ְבֹרב ִּכי ָּמִים,הַ  ְּפֵני לעַ  ַלְחְמ ַׁשַּלח1 
  –  ִלְׁשמֹוָנה ְוַגם הְלִׁשְבעָ  ֵחֶלק ֶּתן2 

 !ָהָאֶרץ ַעל ָעהָר  ִּיְהֶיה ַמה ַדעֵת  לֹא ִּכי

  –  הירא פונה אל הנהנתן
 :מופיעה תמונת הנחלים ההולכים אל הָים, שמזכירה את הפתיחהברקע 

 ,[ָעביםל יחזור ולא] ָיִריקּו ָהָאֶרץ ַעל – ֶּגֶׁשם ָעִביםהֶ  ִיָּמְלאּו ִאם3 
 !ְיהּוא ָׁשם – ָהֵעץ לֶׁשִּיּפֹו ְמקֹום ָּצפֹון,ּבַ  ְוִאם ָּדרֹוםּבַ  ֵעץ ּפֹוליִ  ְוִאם

   – הירא פונה אל המלך
 :ונת הרוח הסובב אל דרום ואל צפון, שמזכירה את הפתיחהברקע מופיעה תמ

 ,ִיְזָרע לֹא[ – לזרעים וחושש] רּוחַ  ֹׁשֵמר4 
 .ִיְקצֹור לֹא[ – לתבואה וחרד] ֶבָעִבים ְוֹרֶאה

 ,ָהרּוחַ  ֶּדֶר ַמה ֵדעַ יֹו ֵאיְנ ַּכֲאֶׁשר5 
 (,ההר ִאשה=) ַהְּמֵלָאה ְּבֶבֶטן ַּכֲעָצִמים[ וכן]

 !ַהֹּכל ֶאת ַיֲעֶׂשה ֶׁשראֲ  ִהים-ָהאֱ  ֲעֵׂשהמַ  ֶאת ֵתַדע לֹא ָּכָכה
 [,ילדים לגדל בבית,] ָידֶ  ַּתַּנח ַאל ָלֶעֶרבוְ [, בשדה] ַזְרֶע ֶאת ְזַרע ַּבֹּבֶקר6 

 .טֹוִבים ֶאָחדּכְ  ְׁשֵניֶהם ְוִאם ֶזה, ֹוא ֲהֶזה ְכָׁשר,יִ  ֶזה יֵא  יֹוֵדע יְנֵא  ִּכי

 – הירא פונה אל החכם
 :קע מופיעה תמונת שמש זורחת, ושוקעת, שמזכירה את הפתיחהבר

 [.ובחיים בחכמה] ַהָּׁשֶמׁש ֶאת ִלְראֹות ַלֵעיַנִים ְוטֹוב ָהאֹור, ּוָמתֹוק7 
 ,ִיְׂשָמח ְּבֻכָּלם ָהָאָדם, ִיְחֶיה ַהְרֵּבה ָׁשִנים ִאם ִּכי8 

, ְיֵמי ֶאת ְוִיְזֹּכר  ָהֶבל׃ ֶׁשָּבא ָּכל ִיְהיּו, ַהְרֵּבה ִּכי ַהֹחֶׁש



 – הירא פונה אל הנהנתן
   – ברקע תמונה של קניון גדול, מלא צבעים, ריחות ומאכלים, כלים ובגדים ומעדנים

 !כרוז מודיע שוב ושוב: אין יציאה בלי דין וחשבון, אין יציאה בלי לשלם

,ּבְ  ָּבחּור ְׂשַמח9   ,ְבחּורֹוֶת ִּביֵמי ְּבלִ  ִויִטיְב ַיְלדּוֶתי
,לִ  ְּבַדְרֵכי ַהֵּלוְ    –  ֵעיֶני ּוְבַמְרֵאי ְּב

 !ִּמְׁשָּפטּבַ  ִהים-ָהאֱ  ִביֲאיְ  ֵאֶּלה לּכָ  ַעל ִּכי – ְוָדע

 :הירא פונה גם אל החכם

 ,[הֶנֱהֶנה] ִמְּבָׂשֶר ָעהָר  ְוַהֲעֵבר,[ המתבונן] ִמִּלֶּב ַּכַעס ְוָהֵסר10 
 (.חולפות=) ָהֶבל( – תהצעירּו)= ְוַהַּׁשֲחרּות ַהַּיְלדּות ִּכי

  

  

 תמונת סיום -קהלת יב 
כשם שתורת האמת מן השמים מסתיימת במות משה וקבורתו בארץ, ולא בשום עלייה לשמים, 

 להים-רא האי –כך אנו שומעים את קול האמת במגילה, במותו של הקול האחרון 

 :ממשיכהבפרק יב אנחנו ממשיכים להתוודע לדבריו של החכם. המערכה 

 המוות מול להים-הא ְיֵרא

 ,ירא הא־לוהים פונה אל המלך, ותוך כדי כך ִּכֵסא המלכות הופך לִמָטה

   – המלך שוכב חסר אונים, משרתיו ורופאיו מתרוצצים סביבו

 ,אור השמש הגדולה שהאירה את הבמה נחלש והולך

 – מכסים את הֹּכל כוכבים מתנוצצים וכבים, הירח מופיע כמו בסוף חודש, עננים כבדים

   – ירא הא־לוהים מדבר אל המלך החולה

 :ברקע מופיעה דמותו של המלך דוד, הצעיר והזקן

 !ּוְזֹכר ֶאת ּבֹוְרֶאי ִּביֵמי ְּבחּוֹרֶתי (11)

 ,ַעד ֲאֶׁשר לֹא ָיֹבאּו ְיֵמי ָהָרָעה

 !ְוִהִּגיעּו ָׁשִנים ֲאֶׁשר ּתֹאַמר: ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ

 ,ֲאֶׁשר לֹא ֶתְחַׁש ַהֶּׁשֶמׁש ְוָהאֹור, ְוַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִביםַעד  (12)

 .ְוָׁשבּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהָּגֶׁשם [בחושך ארוך]

 .שי"ר: עיניים, שיניים, ידיים, רגלייםע –מופיעה כתובת גדולה ברקע 

 :ירא הא־לוהים ממשיך לדבר אל המלך הגוסס

 ,ל (=הרגליים)ַהַּבִית (=הידיים), ְוִהְתַעְּותּו ַאְנֵׁשי ֶהָחיִ ַּבּיֹום ֶׁשָּיֻזעּו ֹׁשְמֵרי  (13)

 .ֹותּוָבְטלּו ַהֹּטֲחנֹות (השיניים) ִּכי ִמֵעטּו, ְוָחְׁשכּו ָהֹראֹות (=העיניים) ָּבֲאֻרּב

 ,ְוֻסְּגרּו ְדָלַתִים (=שפתיים) ַּבּׁשּוק, ִּבְׁשַפל קֹול ַהַּטֲחָנה (=הדיבור) (14)

 .ר) ְלקֹול ַהִּצּפֹור, ְוִיַּׁשחּו (=וישתתקו) ָּכל ְּבנֹות ַהִּׁשירְוָיקּום (=ויתעור

 – ירא הא־לוהים פונה אל כל הנוכחים, וכולם נראים חולים, מתעלפים וגוססים

 ,ברקע מופיעות תמונות שקד פורח, חונט פרי והכל נושר

 :מחזור מהיר של חיי חגב, וענפי צלף עם פרחים ופירות



 , ִיָראּו, ְוַחְתַחִּתים ַּבֶּדֶר [לזקנים]ַּגם ִמָּגֹבּהַ  (15)

 ,ה (פרי הצלף)ְוָיֵנאץ ַהָּׁשֵקד [במהירות], ְוִיְסַּתֵּבל ֶהָחָגב [בגלגול קצר], ְוָתֵפר ָהֲאִבּיֹונָ 

   – ִּכי ֹהֵל ָהָאָדם ֶאל ֵּבית עֹוָלמֹו, ְוָסְבבּו ַבּׁשּוק ַהֹּסְפִדים

 ,יֹותברקע מופיעות תמונות וקולות של ְלוָ 

 – ותמונת שלד עצמות של גוף האדם, בהבלטת השדרה והגולגולת

 ,רוב הנוכחים נראים מתים, רק החכם עודנו מחזיק מעמד

 :וירא הא־לוהים ממשיך

 ,ַעד ֲאֶׁשר לֹא ֵיָרֵתק (=יינתק) ֶחֶבל ַהֶּכֶסף (=חוט השדרה) (16)

 ,ְוָתֻרץ (=וִתָשֵבר) ּגַֻּלת ַהָּזָהב (=הגולגולת)

   – ּבֹורְוִתָּׁשֶבר ַּכד (=הבטן) ַעל ַהַּמּבּוַע, ְוָנֹרץ ַהַּגְלַּגל (=וִיָשֵבר הגוף) ֶאל הַ 

 "...?ברקע מופיעה השאלה (מפרק ג', כא): "מי יודע רוח בני האדם, ָהֹעלה היא למעלה

 – ְוָיֹׁשב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהָיה (17)

 !ֶׁשר ְנָתָנּהאֲ ִהים -ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל ָהאֱ 

 ,עם כיבוי השמש מתמלאת הבמה בהבל חם

 :והחכם עונה בנשימתו האחרונה, עם ירא הא־לוהים

 – ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ַהּקֹוֶהֶלת (18)

 .ַהֹּכל ָהֶבל

אילו היה לפנינו תיאור שבו ירא הא־לוהים עולה לשמים בסערה, הייתה המגילה כולה מאבדת את 
 !־לוהיםגם יראי הא –ולם מתים חשיבותה לבני האדם, שכ

כשם שתורת האמת מן השמים מסתיימת במות משה וקבורתו בארץ, ולא בשום עלייה לשמים, 
 .להים-רא האי –כך אנו שומעים את קול האמת במגילה, במותו של הקול האחרון 

 יתרונו של ירא הא־לוהים הוא רק בזה, שהוא יכול להתבונן במוות ביושר ובעיניים פקוחות
ולמצוא את הדרך הטובה בחיים לנוכח המוות. כי יש בידיעה המוחלטת של משפט הא־לוהים ביום 

המוות, שהיא תמצית יראת הא־לוהים, כדי ליישר את דרכיו, מעשיו והנאותיו של האדם בעולם 
יותר מכל חכמה אנושית. ידיעת המשפט הצפוי מעניקה לאדם קנה מידה ברור ל"מה טוב לאדם 

 .יעֵשם" (ו', יב)בחיים... ו

טוב לאדם לעשות את כל מה שהוא מוכן להתייצב מאחוריו ביום הדין, כל מה שאדם לא יתבייש 
בו לנוכח משפט הא־לוהים! המצפון האנושי, שבורא העולם והאדם נטע בתוכנו, אכן משדר לאדם 

לום' אותות אזהרה מול אותם מעשים, ששום אדם באמת לא ירצה 'לשלם את מחירם' בעת ה'תש
 .האחרון

בסיום דווקא מבט הרואי ולא רק  בני אליעד (מורה ומחנך בזכות עצמו) מעיר בנקודה זו, שיש 
התבוננות חדה ואכזרית באדם הנוטה למות. קריאה כזאת פותחת פתח להסתכלות אופטימית על 

 !איתהחיים בסוף המגילה. עם זה ברור, שדרוש אומץ יוצא דופן כדי לתאר את המוות בשירה הרו

המוות נוכח ברקע של מגילת קהלת מתחילתה ועד סופה, והמבט על המוות הולך ומשתנה ממבט 
של ייאוש על "האדם שיהיה אחרי" (ב', יח), דרך השאלה "מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת 

ט', יא); ." (השמש" (ו', יב), ודרך הפיקחון האכזרי, הדטרמיניסטי: "...כי ֵעת ופגע ִיקֶרה את ֻּכָּלם..
צם היכולת להישיר מבט אל לוהים, אבל ע-בסיום מופיע תיאור הגסיסה והמוות שכולו יראת א

 .המוות היא הרואית, מלאת משמעות לחיים, גם לחיים אופטימיים

* 



בחתימה אפשר לראות עוד נקודת שיא, כאשר מדובר על קהלת בגוף שלישי: "וֹיתר שהיה קהלת 
י). נראה לי ברור כי מדובר כאן בחלק אורגני של –חפץ" (י"ב, ט חכם... בקש קהלת למצוא דברי

 .היצירה, שמביאה את דברי הסופדים, אחרי תיאור המוות

המספיד הראשון מדבר על קהלת המת בגוף שלישי ובלשון אישית, אשר עומדת בניגוד חריף 
ל של "דברי להבלטת ה"אני" בפתיחה. ואילו המספיד השני מדבר בלשון כללית על הערך הגדו

 ."חכמים" (ברמיזה לחכמת קהלת), ועל הזהירות מ"ספרים הרבה... ולהג הרבה יגיעת בשר

כך אנו קוראים את המגילה על ציר מוגדר: מ"אני קהלת הייתי מלך...", ועד לביטול גמור של 
 .ל נוכח המוות, כדברי הסופדיםא –ַאִין'  <'אני  –ה"אני" 

   – "...עת ללדת ועת למות" –את שיר הִעתים (מפרק ג', ב) מופיעים שני חכמים, אלה שליוו 

 !ומספידים

 :אומר האחד

 ,ְוֹיֵתר [ממה] ֶׁשָהָיה ֹקֶהֶלת ָחָכם (1)

 .עֹוד ִלַּמד ַּדַעת ֶאת ָהָעם, ְוִאֵּזן ְוִחֵּקר, ִּתֵּקן ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה

 .ִּדְבֵרי ֱאֶמתִּבֵּקׁש ֹקֶהֶלת ִלְמצֹא ִּדְבֵרי ֵחֶפץ, ְוָכתּוב ֹיֶׁשר  (2)

 :אומר השני

 ,ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרֹבנֹות, ּוְכַמְׂשְמרֹות ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות (3)

 ![וכולם] ִנְּתנּו ֵמֹרֶעה ֶאָחד

 !ְוֹיֵתר ֵמֵהָּמה ְּבִני ִהָּזֵהר (4)

 .ַלַהג ַהְרֵּבה ְיִגַעת ָּבָׂשרוְ  –[ֵמ]ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ 

 :ברקע מופיע הפסוק

   – החי ִיֵתן אל ִלבו" (ז', ב)ו –טוב ללכת אל בית אבל... באשר הוא סוף כל האדם "

 ,שני החכמים מצטרפים אל ירא הא־לוהים, שגם הוא נראה לפתע גוסס

 :ואומר בנשימתו האחרונה

 :סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמע (5)

 !מֹורְׁש  ְוֶאת ִמְצֹוָתיו –ִהים ְיָרא -ֶאת ָהאֱ 

 .ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם

 ,ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה (6)

 ,ִהים ָיִבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם-ָהאֱ 

 .ִאם טֹוב ְוִאם ָרע

 ,שני החכמים מכסים את המת בסדין לבן

 :ושרים עם כל הקהל

 :סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמע

 !ְצֹוָתיו ְׁשמֹורְוֶאת ִמ  –ִהים ְיָרא -ֶאת ָהאֱ 

 .ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם

  

  



 הסיפור שמאחורי הספר -סיכום  -קהלת 
הרב יואל בן נון מציע 'מדרש עלילה' העוקב אחרי סוף חייו שלמה המלך ומאפשר לקרוא את 

 ההתלבטויות הקיומיות של קהלת על רקע המשבר הגדול בסוף חיי שלמה

 הפסוקים ביןמ ודמיון היגיון לש שילוב אגדה, מדרש )קהלת למערכות קער – עלילה מדרש
 (והשורות

 ולשאלת ימיו סוףב לשלמה מהרמזים התעלםל בקלות אפשרו יסטורי,ה סיפורכ תובכ ינוא קהלת
 הדתי החוכמתי, ההגותי, וויכוחה את רק ולקרוא – אחריו למהש כסא לע שבי מי – הירושה

 .פילוסופי עיון כספר והמוסרי

 על יפורס לספר באה לילה',ע מדרש' רךד יסטוריתה-מדרשית קריאה םג להציע אפשר אבל
 של הגדול מפעלו על אלא ללי,כ באופן המוות ולמ החיים שמעותמ על אל גדולה,ה ההתלבטות

 עמלי בכל וישַלט כל,ס או יהיה חכםה יודע ומי – חריא יהיהש אדםל שַאניֶחנּו: "דוד בן שלמה
 .(כ-יח ב, קהלת..." )ִלבי תא לַיֵאש ניא וסבותי השמש... חתת ושחכמתי שעמלתי

 תובות,כ שאינן סיפוריות השלמות ורשתד היא יכ פשט,ה מסגרתב פשריתא יננהא זאתכ קריאה
 שלמה של ייוח סוף אחרי העוקב לילהע מדרש תבתיכ לכן פרותי.ס דמיוןב היעזרל ריךצ ולכן

 למה,ש יחי סוףב הגדול המשבר רקע לע הקיומיות התלבטויותה את קרואל ומאפשר המלך,
 מאוחדת, ממלכה לע לשמור הצליח לאש לרחבעם, מלוכהה יסאכ בהעברתו יורשה בקביעת
 .ברובו קרס ודוד, למהש וסבו, אביו לש הגדול והמפעל

 ומותו תוגסיס לזמן לשכם רחבעם יאתיצ את שהקדמתיכ במלכים, סיפורמה רגתיח חתא בנקודה
 .בירושַלִם שלמה של

ע ק י ר ת ל י ל ה ע כ ר ע מ ה ל נ ו ש א  :ר
ך ל מ הש ה מ ךה ל פ ה ומ לע ת ב כ םב ש י ט ב : ל ם י ש ך ימ ק ו ל מ ל י לי ע א ר  ש

? י ַר ח בי ימ א י לע ש א ס י ?ת כ י ָת י ח לי מ ב ו ק י ד י ת ל ל א ימ כ ש ר ע ש  א
י ת ל ד ג ת ה ו ש ע ם ל י ל ש ו ר י  ?ב

 .י)–ב (ב', ַמעָׂשי... הגדלתי
 ,המלך אחרי שיבוא אדםה (=מי) מה כי

 .יב) (ב', ָעׂשּוהּו ברכ אשר את [וינהל]

 אימותיהם שמות ועל חדא אחד שמותיהם לע עובר ואה באמת! אויר ול ראהנ אינו מבניו אחד אף
 .בנפשו מנוחה אמוצ ואינו לאחת אחת

 ...החיים את וָׂשֵנאתי
 ,השמש תחת לָעמֵ  שאני עמלי, לכ את אני וָׂשֵנאתי

 .ַאחָרי שיהיה ָלאדם ֶשַאניֶחנּו
 ,ָסָכל וא יהיה ֶהחכם יודע ומי

 ...שמשה תחת ושָחַכמתי שעמלתי עמלי בכל וִישַלט
 .השמש תחת שָעַמלתי ָעָמלהֶ  כל על בי,ל את ָיֵאשל אני וַסבֹותי

 ,רֹוןוְבִכְש  ובדעת בחכמה ֶשֲעָמלו אדם יש כי
 ,ֶחְלקֹו ִיְתֶננּו וב ָעַמל שלא ולאדם

 .כא)–יז (ב', רבה עהור הבל זה גם

ע ק י ר ת ל י ל הל ע כ ר ע ה מ י י נ ת( ש ח ת ו פ ר ה י ש ) ב ם י ת עִ  :ה
ל ֹ ּכ , לַ ן מ ת ז עֵ לל ו ץ כ פֶ תת ֵח ם ח י מ ש . ה . . ), ' )–א ג  .ח

 ספקותיו תא ושטח ביותר קרוביםה יועציו תא כינס למהש המלך. להכרעה להגיע העת הגיע
 :בפניהם

 ,לו אין ואח בן גם ני,ש ואין אחד יש
 ,ֹעֶשר ִתשַּבע לא ינֹועֵ  גם עמלו, כלל קץ ואין
 .ח) (ד', ִמטובה? נפשי את ְמַחֵסרו ָעֵמל אני ולמי



 סכ על שבתל כולםמ תאיםמ יותרה המועמד,' האחד' הוא נעמה בן רחבעםש המלך אמר לבסוף
 הם השני") הילד ("עם אחריםה דוד. ולבית 'ה לבית ושלים,ליר אמןנ ואה תחתי'.' המלוכה

 .ושררה כבוד ומדיח ומשתאות, נשים רודפי

 ,השמש תחת הְמַהלכים חייםה כל את ראיתי
 .טו) (ד', .תחתיו ַיעֹמד אשר השני הילד עם

 שלמה: למלך אמר חדא חכם רק מיד.ת כדרכם הסכמה,ב מלךה חריא נהנוה יועציםה רוב
 לומר העז לא אך בחכמה, לנהוג חבעםר ֵיַדע אם טוחב שלא שב,ח בִלבו די;מ חלש ואה היזהר!

 בי.א דוד אותי המליך כאשר רך'ו 'נער הייתי ניא גם מזהיר:ה לחכם נהע שלמה המלך. זאת
 .הכרעתו עם שלם יהה לא שלמה לש ִלבו אך. לוו ויעזרו חבעםר של לימינו דויעמ שלנו הזקנים

 ,שיובמע האדם ישמח מאשר ובט אין כי וראיתי
 .כי מי ְיביֶאנּו לראות ְּבֶמה שיהיה אחריו (ג', כב)

ע ק י ר ת ל י ל הל ע כ ר ע ת מ י ש י ל ת( ש ח ת ו פ ה ה ח כ ו ת א לש ב ר ־ י א ה
( ם י ה ו  :ל

ת ו ע ו מ ו ש צ ו פ י נ ב ח ר הה ב כ ל מ ימ לע מ ו נ שי י ר ךל ו ל ,ש מ ה מ  ל
ת ש ו ר ח מ תה ו ו מ םו ש י ר ו ב י ד הע ה םש ל ע ב ח ה ןב ר מ ע אה נ ד ו מ ע ו מ  ה

. ל י ב ו מ וב ה י ד רע י ש ס ו כ נ ,ו ם ם י י ב םת ר י כ מ ו ו א ב ו ה רמ ו ש ו ב ק ט י  ה
י ד ק ו מ ח ל ו ם כ י ב  :ר

 ,ונכסים ֹעֶשר הא־להים ול ִיֵתן אשר אדםה כל גם
 ,לֹוַּבֲעמָ  ְׂשֹמחַ ולִ  ֶחלקֹו, את לשאתו ממנו ֶלֱאֹכל וִהשליטֹו

 .יח) ה',( היא א־להים ַמַתת ֹזה

 אמו מוצא את הזכירוש והיו מעטים, לא תנגדיםמ גם לרחבעם – חריםא ולותק םג שמעונ אך
 ?העמונית נעמה גם נול למה המואבייה, רותב דיינו ואמרו:

 ,השמש תחת ראיתי אשר רעה יש
 .האדם על היא וַרבה
 ,וכבוד ונכסים ֶשרעֹ  הא־להים לו ִיֵתן אשר איש

 ,ִיְתַאֶוה אשר ֹּכלִמ  לנפשו ָחֵסר ואיננו
 ,ממנו ֱאֹכללֶ  הא־להים ַישליֶטנּו ולא

 ,יאכלנו נכרי איש כי
 .ב)–א (ו', ואה רע וֳחלי הבל זה

ע ק יע ר ת ל י מ ל הל כ ר ת ע י ע י ב ת( ר ח ת ו פ ה ה נ ע מ ,ה ב ם כ ז ח מ ו ר ם ה ו י  ל
ת ו ו מ ) ה ב ר ק  :ה

י צ ע ו ך י ל מ הש ה מ ו ל א , ב ו י ל וה א ו ח ת ם ש י י פ ו א ר מ א :ל ו וא ו נ נ ו  ד
, ו נ כ ל םמ מ י ר ב רי ד ת ימ ו הה לע ד ל א ,ה ש ת ר ע ו ו ב ל י פ א יע ו ד ך ב ל מ  ה

ם י ע י מ ש םד מ י ר .י אל ב ם י אא פ םש נ ץ י תל ק ו ע ו מ , ש ם י ר ו ב י ד ל  ו
ם ת צ ק מ םד ש י ר ,ר ב ם י עו ע ד ו ר ה םב י ל ב ,ה ע ך ת ט ל ם ח א א ש ,כ ל  ן

ה ל ו ל ר ע ר ו ע ת ה כ ל הס ת נ ו ב י צ י ת ל י ד ב ו  :ד

 ,ִלֶּב ִתֵתן ַאל ְיַדֵּברּו שרא הדברים לכל גם
 .כא)–יט (ז', ַקלֶלְמ  ַעבְד את שַמעִת  לא אשר

 :'כסאי על ֵיֵשב והוא אחרי, ימלוך ואה נעמה, בן רחבעם' כי הודיעו השרים לכ את סכינ המלך
 .ח) (ז', ֵראשיתֹומֵ  דבר, אחרית טוב

 כי שתקו, – וששיםוהח המסתייגים נפיים.כ לה שתהע השמועה שיא.ל הגיעה ההתרגשות
 ואת שיעור הל שאין המלך כמתח את היללוו שיבחו השרים רוב תיקה'.ש לחכמה, 'סייג

 .הנבונה החלטתו

 ,ַנֲחלה עם חכמה טובה
 .השמש לֹרֵאי וֹיֵתר

 ,הכסף בֵצל החכמה בֵצל כי
 .יב)–יא (ז', ְבָעֶליהָ  ְתַחֶיה החכמה – ַדַעת ויתרון



 ?מאלף אחת מלך?ה ֵאם להיות ראויה אכן היא אםה נעמה: על חשבו עצמו תוךב התכנס המלך

 ,מצאתי לאו נפשי ִבקשה עוד אשר
 ,מצאתי מאלף אחד אדם

 .כח) (ז', צאתימ לא אלה בכל ואשה

ע ק י ר ת ל י ל ה ע כ ר ע מ ת ל י ש י מ  :ח
י ם מ כ ח ֶה יו ּכְ ע מ ד ו ר י ֶש ?ד ּפֵ ר , ב ' ח ) (  .א

 מי של בפרט ואימותיהם, הדחויים בניםה של בדיםכ חששות דולה,ג תסיסה רצהפ המלך בבית
 .הנשים בקרב יותר ודע גדולה תסיסה אמו.ו רחבעם מקורביכ ידועים שאינם

  ...!ְשֹמר מלך ּפי – לך] [אומר אני
 ,ֵלךֵת  [ַאל] מפניו ִתָּבֵהל ַאל
 ,המלך] נגד[ רע ְּבדבר ַתֲעֹמד ַאל
 .ֲעֶׂשהיַ  ַיחֹּפץ, אשר כל כי

 ,ִשלטֹון מלך, ְדַבר ַּבֲאֶשר
 .ד)–ב (ח', ֲעֶׂשהַת  מה לו יֹאַמר ומי

 ועצותיו, זכויותיו לו עמדוי שלא והבין גורלול חשש חבעם,ר ולשתח פנימ הזהירש החכם,
 .אחיתפל של בסופו נזכר ואה ושוב; שוב מלךה את שהצילו

 ,מעט ָּבּה ואנשים קטנה עיר
 .גדלים מצודים ליהע וָבָנה ֹאָתּה, ָסַבבו גדול לךמ אליה ובא

 ,חכם ִמסֵּכן איש ה)ב (=ונמצא בה וָמָצא
 ,בחכמתו העיר את הוא ּוִמַלט
 .ההוא המסכן אישה את זכר לא ואדם

 ,גבורהִמ  חכמה טובה אני: ואמרתי
 .טז)–יד (ט', שמעיםנ אינם ודבריו זּויה,ּבְ  המסכן וחכמת

 .להרגיע אנשיו את שלחו דוד, בית לע ההשתלטות מאמץל נערך רחבעם

 ,רע דבר ֵיַדע אל – מצוה שוֵמר
 .ה) (ח', חכם לב ֵיַדע ומשפט וֵעת

 ,החיים כל אל [ְיֻחַּבר] יבחר)( אשר מי כי
 ,בטחון יש
 .ד) (ט', מתה האריה מן טוב ואה חי לכלב כי

ע ק י ר ת ל י ל ה ע כ ר ע מ תש ל י ה ש נ ו ר ח א  :ו

 והצעירים, הזקנים ויועציו, חבעםר את הריצו מנשהו אפרים טיבשב סוכנתמ סיסהת לע ידיעות
 בן ירבעם ומכית עם שהק מתןו שאמ תנהלה םש יוסף. לשבטי הראשית עירה שכם, אל צפונה,

 ובמתינות, בחכמה לנהוג יעצוו ביקשו הזקנים זר.ח וכעת למהש מלךה פנימ מצריםל ברחש נבט,
 :כוח להפגין דרשוו ויתורים מפני בתוקף הזהירוש גילו, ניב הצעירים םע היה חבעםר לב אך

 ,נשמעים בנחת חכמים ִדבֵרי
 .סיליםַּבכ מושל ִמַזֲעַקת

 ,קרב ִמְּכֵלי חכמה טובה
 .יח)–יז (ט' הרבה ובהט ְיַאֵּבד אחד וחֹוֶטא

 ,ֵתר)ְתוַ  (=אל ַתַנח ַאל קֹומְמ  – ליךע ַתֲעֶלה מֹוֵשלה רוח אם
 .ד) (י', דוליםג חטאים ַיניחַ  =ִרפיון)( ַמרֵּפא כי
 ,ַערנָ  ֶשַמלֵּכ ארץ ָלך ִאי

 .טז) י',( יֹאֵכלּו ַּבֹּבֶקר וָׂשַרִי

 מעטים חכמים אביו. במות ירושַליםב היה לא חבעםר שלמה; מלךה סיסתג חלהה זא בדיוק
 .ותלמ הנוטה המלך ליד שארונ הבאות מפני שחששו

 .הֹסְפדים ַבשּוק וָסְבבּו עולמו, בית אל האדם ֹהֵלך כי...
 .ה,ח) (י"ב, הבל הֹּכל – ַהֹקֶהֶלת ָאַמר ֲהָבלים ֲהֵבל



 .הצעירים של הכוח בעצת נכשל רחבעם
 .והתפלגה תרסקהה והחזקה הגדולה למהוש דוד מלכות

 במשפט ִבאיָ  להים-הא ֲעֶׂשהמַ  ֹּכל את כי
 .יד) (י"ב, רע וִאם טוב ִאם ָלם,ֶנעֱ  ֹּכל על

 .ומחשבות זיכרונות רבהה עם נותרה ירושַלִם

 ,ִנשָמע הֹּכל דבר סוף
 ,ְשמֹור מצֹותיו אתו ְיָרא, הא־להים את
 .יג) (י"ב, דםהא ֹּכל זה כי

  

  

    



  אסתר 

 כשאתונה הביסה את פרס -אסתר א 
המקורות ההיסטוריים מלמדים על 'ונהפוכו' שחוו הפרסים. לאחר שניצחו את האתונאים, השיבו 

 ?היוונים מלחמה והביסו את הפרסים. והעיר שושן נבוכה. האם יש קשר לסיפור שלנו

 הב הנזכר שורושואח מגילה,ה זמןב נבנו לא עוד מקדשה ובית ירושלים המדרשיםמ רבים לפי
-א מה,) ישעיהו בואתמנ כי ההיסטורי, הפשט מישורב מאוד שהק זו מדהע אולם ].1[ לכורש קדם

 הייתה לא ָדרָיֶושו כורש ולפני בבל, תא שכבש ואה כורשש רורב פרסיות,ה מהתעודותמ כמו( ז
 תא וצאיםמ אנו( ז-ה ד,) בעזרא כך, על נוסף .ּכּוׁש" ְוַעד "ֵמֹהּדּו השתרעל יכולה מדיו פרס ממלכת

 שאנו למה גם מתאים הז סדר וַארַתחַׁשׂשָתא. חשורושא ָדרָיֶוש, רש,כו רס:פ לכימ לש סדרם
  ]2.[הפרסית ההיסטוריה מתעודות יודעים

 במקורות הנקרא ָדרָיֶוש, לש בנו הוא מגילהה של אחשורושש היא, ותרי מקובלתה ההשערה
 סוףב הכתיב נוסח את מאוד רמזכי זה םש אכן, ].3[ ַשַירשַ חַ  פרסייםה במקורותו ְּכֶססְּכֶסְר  היוונים

 .(א י," )ָהָאֶרץ ַעל ַמס ֲאַחשַרש ֶּמֶלהַ  "ַוָּיֶׂשם המגילה:

 וגם ההיסטוריה ספרי רובב לנהוג בהיפוך שושן,ב פנימיים יםאירוע קר נול ספרתמ המגילה
 חצי משךנ למלכו" שלש בשנת" בשושן המשתה – לותהגדו מלחמותה על בעיקר לספר במקרא,

 ?האחרת השנה חציב המלך עשה המ אבל( – ה-ד א, ;7 ועוד יום,)180  שנה

 במהימנות פקס טיליםמ רבים, עסיסיים יפוריםס לספר ִהרָּבה ירודוטוסה היווני ההיסטוריון
 חריא הראשונות שניםה וששלב התחבט שְּכֶסְרְּכֶסס אורותי לפי גלותל מרתק אתז ובכל תיאוריו,

 של בצבאו אתונה לש הגדולה המכה אחרי תונה,א נגד ולםע למלחמת תלצא םא רָיֶוש,דָ  מות
 ראוי שלא מפני גםו באתונאים, נקוםל כדי םג מלחמה,ל צאתל צהר המלך]4.[  מרתון בקרב ָדרָיֶוש

 הרפתקהמ ותוא יעהרת קןז שיועץ אלא הפרסים! שלטוןל נתונה איננהש מדינה לע תזרח שהשמש
 ביקש הנרעש המלךו למלחמה, לצאת ממנו דרשהש וִנשֶנה, וזרח חלוםב מותד ליוא ופיעהה זא זו.

 יבוא אם ולראות משכבו, לע להירדם כסאו, לע לשבת מלך,ה גדיב תא לבושל זקןה מהיועץ
 אליו, גם החלום בא ואכן הועילו, לא מלךה מצו לחמוק יועץה ניסיונות לכ אליו. םג הזה החלום

 .מלחמהל לצאת ההכרעה נתקבלה וכך

 תא ללבוש – המן של רעיוןל המרתקת מההקבלה אדמ נהניתי ה,ז יפורס ראשונהל קראתיש מאז
 .(ט-ח ו,) מלכות תרכ עם המלך סוס לע לרכב המלך, בגדי

 ניצחוןל וצבא את והוביל ּבֹוסּפֹורֹוס,ה מיצרי על וניותא של נקע גשר ֶסרְּכֶססּכְ  בנה ראשוןה בשלב
 לשושן, ניצחוןה בשורת את הרצים שהביאוכ עצמה. תונהא תא לכדש דע יבשהה קרבב אדיר
 ַסַלמיס,ב הימי בקרב האתונאים יצחונ כאשר שני,ה בשלב שמחה.ו הלהצ חגיגותב עירה יצאה

 ]5.[גדולה בחרדה בגדיהם את קרעו ושןש ואנשי שושן,ל הבשורה תא הרצים הביאו

 כי,( טו ח,) ושמחה הלהצ ולבסוף,( ג-א ד, טו; ג,) אבלו מבוכה תחילה פוך,ה הוא במגילה הסדר
 יאורית בין קשר יש אם דעתל מאד קשה רסית.פ ולא הודית,י יאה מגילהה לש מבטה נקודת

 הדמיון קווי אבל ירודוטוס,ה סיפורי ביןל הגדולות, המלחמותמ לילכ מתעלמיםש המגילה,
 .ביותר מפתיעים בתיאורים,

  

 תשנ"א, יד, מגדים ',ומדי פרס מלכות על פץח ח' של מאמרול 'מבוא דן,מ י' לש מאמרוב עיינו]1[ 
 .53-55 עמ'

 לע ולירושלים. המקדש לבית קשר לו יהה לא שכן עזרא,ב נזכר לאש ורשכ לש נוב כנבוזיל פרט]2[ 
 טורים שכ"ג,ת ירושלים ,ד מקראית אנציקלופדיה כרונולוגיה',' ערך דמור,ת ח' או:ר הנושא כל

304-305. 
 מקרא עתד פירוש כהן, ג"ח ;723 מ'ע תשל"ז, ירושלים ,ב למקרא בואמ גל,ס "צמ משל:ל ראו]3[ 

 .4-6 עמ' תשל"ד, רושליםי מבוא, אסתר, למגילת
 .7-18 שביעי, ספר הירודוטוס, כתבי]4[ 
 .99 ,54 מיני,ש ספר הירודוטוס, כתבי]5[ 

  



 היהודיםתודעת הגלות של  -אסתר ב 
 :מובהקת תגלותי תודעה היא תרואס מרדכי לש העצמית התודעה

 ;היהודים לע להגן כדי המשמר על דולעמו קורה המ תמיד דעתל כדי מלךה בשער הישיבה

 בהם דורות 3 אחרי גלות,ל רביעיה בדור( אישַתר ַמרדּוך;) ממש אליליים אףו נכריים שמות נשיאת
 זה םע ויחד( - ה ב," )קיש בן שמעי בן אירי בן "מרדכי - עברי םש על במשפחה לשמור ניסו

 את שמאליל כיר,ב שר זה ובכלל ליל,א לשום השתחוותל סירוב לש מוצהרת ודיתיה התנהגות
 ;עצמו

 היהודי מוצאה את לגלות מבלי ךא המלך, בעיני יפהה הבתולה חרותת עם לאהמ פעולהה שיתוף
 ;אסתר של

 במגילה, המתוארת וז מעין זנותו ופיי תחרותל ורחה,כ עלב נראהה כלכ יהודייה, נערה של איסופה
 זאת, חתת טרגית. בנימה יתוארו שהדברים ההי וצפוי שראל,י בת לש בודהכ ילולח שוםמ וב יש
 ֳחָדִׁשים ְוִׁשָּׁשה ַהֹּמר ֶׁשֶמןּבְ  ֳחָדִׁשים "ִׁשָּׁשה עניין:ה של הביםונל פורטיםמ יאוריםת מגילהב יש

 .(בי ב," )ַהָּנִׁשים ּוְבַתְמרּוֵקי םַּבְּבָׂשִמי

 "ָּבֵעת חייה תא לסכן חובתה כן עלו היהודים, חייל ביטוח עודתת יאה מלכהה אסתרש התחושה
 ;המלך בבית הנסתרת היהודית תהשליחו וזו ועדה,נ כך שםל כי ַהּזֹאת"

 ְוַאְּת  ֵחרַא  ִמָּמקֹום הּוִדיםַלּיְ  ַיֲעמֹוד ַהָּצָלהוְ  "ֶרַוח מפחד, חרישת אסתר אםש הביטחון ה,ז עם ויחד
 ;(יד ד," )ּתֹאֵבדּו ָאִבי ּוֵבית

 ִנְמַּכְרנּו "ִּכי ורוש:אחש מלךה באוזני המלכה סתרא של מפורשתה צהרתהה ומדתע כולל עלמ אך
 ְּבֵנֶזק ֶֹוהׁש ַהָּצר ֵאין ִּכי ְׁשִּתיֶהֱחַר  ְמַּכְרנּונִ  ְוִלְׁשָפחֹות ַלֲעָבִדים ִאּלּווְ  ּוְלַאֵּבד גַלֲהרֹו ַהְׁשִמידלְ  ַעִּמיוְ  ֲאִני

 עם נועהכ והשלמה חירות לע גמור וויתורכ ולהכ גלותיתה תודעהה פורשתמ כאן.( ד ז," )ַהֶּמֶל
 ישמידו ולא בנו יהרגו לאש ובלבד מצרים, יציאתל וערך שיבותח שום ודע אין אילוכ עבדות,

 .אותנו

 בבית להרעיש דיכ סמלית, כאהה מןה תא כיםמ בו הגלותי במנהג ערך וםש רואה אינני אישית,
 - וצועק מוחה אני גלות,ב עבדותנו עם משליםה הזה, פסוקב רק - בוייםח צריםי לשחררו הכנסת,

 !  חרותנו שלילת על עוד חרישנ לא אנחנו יכ - לא!

 לע להל אומרים שאין") בגלות והישרדות הצלה לש נס בין פסח,ל פורים יןב העומק בדלה גם כאן
 בלשון הגלות; מן יציאהו עצמאות ירות,ח של סנ ובין,( ע"א די מגילה לארץ", שבחוצה נס

' ה ַעְבֵדי ַהְללּו" לומר פשרא ואי,[ אנחנו" =] אנן אחשורוש עבדי[ עדיין=]  "אכתי התלמוד:
 את ריםהשומ וצאצאיהם) לחירות מעבדות יוצאיםה רק הם 'ה עבדי כי,( א קיג, תהילים" )

 .(לחירות היציאה

  

  

 גלות ואנטישמיות -אסתר ג 
מאימתי הפכו יהודי הגולה להיות שונים מכל העמים שבקרבם ישבו, עד כדי התעוררות של 

 ?פחדים ושנאה מחד גיסא, והוקרה על נאמנותם מרחיקת הלכת מאידך גיסא

 ְמֻפָּזר ָחדֶא  םעַ  נֹו"ֶיְׁש  מרכיביה: כל לע היהודית הגלות תא המן, פימ בדיוק, גדירהמ אסתר מגילת
 ְוַלֶּמֶל ֹעִׂשים ֵאיָנם ַהֶּמֶל ֵתיּדָ  ְוֶאת ָעם ִמָּכל נֹותׁשֹ  ְוָדֵתיֶהם ְלכּוֶתמַ  ִדינֹותְמ  ֹכלּבְ  ַעִּמיםהָ  יןּבֵ  ּוְמֹפָרד

 .)ח (ג, ְלַהִּניָחם" ׁשֶֹוה ֵאין

 נהגו אשוריםה ולםא ,א)י יח, ב (מלכים האשוריות הגליותה עם עולםב להתפזר חלוה ישראל בני
 נגד ייחודי ברד שום בכך היה אל כמדיניות. רבים עמים ערבבוו התמרדוש בותר דינהמ עריב כך
 על נהג ו) ב, אסתר יד; ד,כ ב (מלכים ירושלים תא שהגלה בליב-כשדיה בוכדראצרנ םג שראל.י עם
 .מורדות מדינה ריע ולהגלות להחריב כלליתה המדיניות פי



 רגהח לא השני, הביתו ירושלים בנייתל הביאהו יוןצ יבתש תא חוללהש רש,כו הצהרת אפילו
 אימפריהה תחת למחצה, וטונומיותא מדינה עריו קדשיםמ טפחל כלליתה פרסיתה מהמדיניות

 מוכרת הפרסית מדיניותה והבבלית). האשורית מדיניותל גמור וך(בהיפ ולןכ תא ירשהש הגדולה
 ֵּברּוְמדַ  ְּבֵביתֹו ֵררׂשֹ  ִאיׁש לּכָ  ִלְהיֹות" מטרהה וכרזתמ הב ילה,במג גם וניכרת פרסיות, מכתובות

 יב; (ג, ִּכְלׁשֹונֹו" ָוָעם ְוַעם ְכָתָבּהּכִ  ּוְמִדיָנה "ְמִדיָנה פועל,ב מנוהלת ימפריהוהא ב),כ א,( ּמֹו"עַ  ִּכְלׁשֹון
 .ט) ח,

 לש התעוררות דיכ דע ישבו, שבקרבם עמיםה מכל שונים היותל הגולה הודיי הפכו מאימתי
 – היא שובההת? גיסא מאידך הלכת מרחיקת םנאמנות על הוקרהו גיסא, חדמ ושנאה פחדים
 !אחשורוש מימי בדיוק

 :במקביל ליכיםתה שני למיצוי גיעוה אחשורוש בימי

 בין לגמרי להתבולל הצליחו' 'לא םהיהודי ואילו ורות,ד כמה בתוך לגמרי תבוללוה גלוש העמים
 ו'אסתר'. 'מרדכי' שמותה כמו כת,ל רחיקותמ רבותיותת שפעותה מרותל שבוי בםשבקר העמים

 השֹונּות תא לעקור בכוחה היה לאש דקה, כבהש ותרהנ עמיםה תרבויותב יהודיתה ההתבוללות
 .מקובליםה האליליים מהפולחנים יהודיתה ההימנעות תא ובעיקר עמים,ה משאר היהודית

 לתופעת גולהב הנותרים לש ישארותםה תא פכהה גוליםה ודיםהיה מן לקח של ציון שיבת דווקא
 הגולה את הנציחה יוןצ שיבת פרדוקסלי, אורחב חיו. בקרבםש עמיםה בחייו יהודים,ה חייב קבע

 שאיננה מקומית, הנהגה עם יהודי יוםק של קבוע מצבל אותה הפכהו ציון,ל זרהח לאש היהודית
 .השלטונות עם משלה וליטייםפ וקשרים שלהמ םאינטרסי לה ישש הנהגה בירושלים, תלויה

 שונים םה מקום ובכל העמים, כלב נמצאים היהודיםש וידוע, רורב יהה ברכ המןו חשורושא בימי
 שישבו יהודים שלהם. הייחודית התרבותו הלשון גללב חזקים שריםק יניהםב שי בלא מסביבתם,

 יהודהב אחיהםל תבוכ להם,ש ניםהשכ עם קשים כסוכיםס להם והיו ]1צרים,[מ בדרום בֵיב
 מירושלים קיבלו וגם עזרה,ל בקשות םע הודיים)י מושגיםב ךא בארמית,( כתביםמ ובשומרון
 מכתבים קשרי חמץ). איסוריל בנוגע סח,פ לקראת למשל( הלכתיות-ורניותת נחיותה םע מכתבים

 קשרים ובעלי הודייםי סוחרים היו אז ברשכ ומסתבר אימפריה,ה מרחבי כלב התנהלו כאלה
 .המכתבים את שהעבירו פוליטיים

 החלו היהודים הרביעי. דורב בגולה יהודיםה מצב תא מדויקב שקףמ יהודי'ה מרדכי' הכינוי
 בסיס על השלטונות םע פוליטיים קשרים לפתחו במקורם, לילייםא אפילוו כרייםנ מותש לשאת

ֹ  "ּוָמְרֳּדַכי – להםש השֹונּות על שמרו זה עם יחדו ותרש), בגתן סיפור( נאמנות של  ְולֹא ְכַרעיִ  אל
 ְסָפִרים ַוִּיְׁשַלח ָהֵאֶּלה ְּדָבִריםהַ  ֶאת ָמְרֳּדַכי "ַוִּיְכֹּתב – ביניהם מכתביםה שריק עלו ),ב ג',( ִיְׁשַּתֲחֶוה"

 .כ) (ט, ְרחֹוִקים"ְוהָ  ַהְּקרֹוִבים ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶּמֶלהַ  ְמִדינֹות ָכלּבְ  ֲאֶׁשר הּוִדיםַהּיְ  לּכָ  ֶאל

 מול אלא מקומיים,ה השלטונות מול רק אל היהודים יצבונ יהודיה קיוםה לש הז דשח במצב
 ֵמֹהּדּו" ולכן האימפריה, מרחבי כלב נמצאים יהודיםש מפני אתז עולם.ה נהיגימ אימפריה,ה ראשי

 !והיהודים – המלך'' שלטון גורמים: ניש רק יוה ּכּוׁש" ְוַעד

 ?פוטנציאלי יוםא או 'המלך', שלטוןל משענת יהוו היהודים האם
___________________ 

 מכתביםה על היום; של אסואן סכרל סמוך הנילוס, תוךב אי לע באיתצ מושבהב שבוי ביֵ  יהודי]1[ 
 מֵיב יהודים פורטן, 'ב ראו: הפסח חג ענייןב לֵיב ירושליםמ המכתב עלו לשומרון,ו ירושליםל מֵיב

 09-100 עמ' תשל"ו, רושליםי מסון, וארמים

  

  

 מגילת ההפך -אסתר ד 
 איך זה שלמרות ההקצנה, השפלות והעדר האלוהים, נכנסה בכל זאת מגילת אסתר לתנך

 ואילו בעולם, והשגחתו ה' מלכות את מתאר התנך כולו. התנך של הגמור ההפך היא אסתר מגילת
 במקום אפילו קדוש, שם שום ולא ה', שם בה שאין מלכות ומוקצן, מכוון באופן מציירת המגילה



 שם להזכיר אסור כאילו יד), (ד, אחר" ממקום ליהודים יעמד והצלה "רוח אליו. שמתכוונים
 .הזה וםבמק שמים

 לש תיאורם גם ואלילית. פלהש גסה, ומרית,ח צורהב סתרא מגילתב תוארתמ ההפך'' ממלכת
 תרבותמ נפרד-בלתי חלקכ מתוארים ושןש יהודי אוד.מ וקצןמ ההפך'' ממלכתב היהודים

 גם].1[ ממנו משתמעה כל על אחשורוש שתהמ של ההנאותו השמחה תוךב כמתבוללים אחשורוש,
 .התפללו מיל לומר אפשר אי הריש תפילה, וםש נזכרה אל מים,י שלושה צמו כשהם

 עצמה והמציאות בשושן, יהודיםה מחיי וקצןמ אחד ןפ קר ציגהמ המגילהש סתבר,מ אמנם
 ושם יהודית, תפילה לשון ידעו אסתרו היהודי שמרדכי י,ל ברור נים.פ רבתו ותרי ורכבתמ הייתה

 .כתוב לא זה להבמגי אבל להם, רז היה לא ה'

 אסתר מגילת נכללה יךא השאלה את עלהמ ה' םש גילוימ הפוכהה מגילהה לש ופיהא הבנת
 אילו 'ההפך'. בעולם ולטש מי השאלה, העלאתב הרעיוני צורךה ווקאד יאה כךל תשובהה ]2בתנך.[

 בשמו. קרואל ניתן שבו במקום רק 'ה את מכירים יינוה אסתר, גילתמ ללא תנךה ידינוב היה
 .בלעדיו פשרא שאי חיסרון השליםל באה המגילה

 האינטריגות, בדרכי מתנהל כולה שבהם מקומותב םג מסתריםב מצאנ הקב"הש ותנוא ללמד
 כלל להזכיר אפשר ואי שמו,ב לנקוב אפשר אי םש כד); ,ט ז; ג,( ּגֹוָרל"הַ  ּואה ה"ּפּורו המקרה,
 רבותת ובמושגי ההפך',' ידרכ בתוך פועלת ההשגחה פ"כ,ואע שבקדושה, ברד כל וא הלכה תפילה,

 .כו) (ט, ַהּפּור" םׁשֵ  "ַעל נקרא וריםפ לכן, 'ההפך';

 העולם את חילקה פרסיתה האמונה הפרסית. תרבותל הקשורה מוקהע נקודהב פגשיםנ נוא כאן
 חדא שה' 'ההפך', דרךב ללמד הבא המגילה].3[ יניהןב הנאבקות רע ושל ובט של רשויות לשתי

,חֹ  בֹוֵראּו אֹור "יֹוֵצר הוא  עולם תא גם שמנהל והוא ),ז מה, ו(ישעיה ע"ָר  בֹוֵראּו לֹוםׁשָ  ֶׂשהעֹ  ֶׁש
 מניין? התורה מן אסתר" ב): עמ' קלט חולין( בגמרא צאנומ כך כןא הסתרה.ה לכ אחורימ 'ההפך',

 .יח) לא, (דברים הוא]"ה ביום [ָּפַני סתירא הסתר 'ואנכי
____________________ 

 רבה אסתר א; עמ' בי מגילה ראו: ם,ש אסורים אכלותמ אכלו היהודיםש ז"ל,ח הבינו כך אכן,]1[ 
 ה ב פרשה

 זה ולדעתי, אסתר, למגילת רטפ המקרא, ספרי לכ של גילותמ וקטעי גילותמ מצאונ בקומראן]2[ 
 מקרי לא

 ו' :ראו הממלכה; של הרשמית מדינהה לדת רתוסטראז דת תא הפך אחשורוש אבי דריוש]3[ 
 242-244 עמ' תשכ"ד, אביב לת-ירושלים ,א המזרח מורשת – תרבותה תולדות אנט,דור

  

 ארמון ההפך -אסתר ה 
 ?מגילת אסתר נכתבה במכוון בצורה חילונית ומוקצנת כל כך. מה היא באה ללמדנו

 בין בהקבלה חבויה 'המלך', חשורושא מלכות לבין בתנך),( ה' לכותמ בין גדולה היפוךל הוכחה
 מוזכרות לגביו שאף מקדש,ה בית ובין פנימית,ו חיצונה צרח וב ישש מגילה,ב המלך ארמון

 ].1[פנימית וחצר יצונה,ח חצר בפירוש ביחזקאל

 יבוא לא גדולה הכוהן שאפילו קודשים, ודשק ובתוכם ',ה בית אתו משכןה תא תארמ המקרא
 הכוהן והוא מלכים,ה מלכי לךמ והושציו ממי לבד ),ב טז, (ויקרא מּות"יָ  ְולֹא ת...עֵ  "ְבָכל אליו

 .ישראל על כפרל שנכנס הכיפורים, םצו ביום הגדול

 המלכים'; מלך' הפרסיות בתעודות קראנ והוא המלך',' תוארמ מגילהה לש ההפך'' בעולם
 את 'המלך' לו יושיט לא םא יא), (ד, ְלָהִמית" תֹוּדָ  "ַאַחת ליהא שהנכנס נימית,פ צרח שי בארמונו

 .עמה את להציל כדי צום, מתוךו נפשות סכנתב אליה כנסהנ אסתר הב;הז שרביט

 ופיתוי, תפארת בגדי שהם מלכות בגדי לובשתה אשה, מלכה, – הגדול כהןה לש יפוכוה יאה אסתר
 .משרת מלאך בגדי שוטים,פ לבן בגדי לובשה הכוהן מול



 היא השלישית ו;ט-בי ,טז (ויקרא עיקריות פעמים שתי כנסנ הכהן כניסות:ה בין םג הקבלה יש
 הזאת לצורך והשנייה טורת,ק ענן של מסך פרוסל כדי חתא כניסה המחתה):ו הכף תא הוציאל רק

 .המכפרת הדמים

 של סךמ לפרוס שמטרתו המשתה ימוןז לצורך ראשונהה הכניסה עמיים:פ כנסהנ יאה םג אסתר
 קר המלך; צלא עיקרב מתח,ה את זהב והעצימה פעמיים, עשתה יאה זה את גםו ח),-ד (ה', ערפל

 (כפי הפנימית לחצר ניתש אסתר תיכנס וטלה,ב טרם גזרהה עודב מן,ה לייתת אחרל לבסוף,
 איככה כי מן...ה מחשבת "הספרים ביטולל להתחנן דיכ ו)-ג ח', זהב;ה רביטש הושטתמ שמוכח

 ."...עמי את מצאי אשר ברעה וראיתי אוכל

 כדי כך, לכ ומוקצנת ילוניתח צורהב מכווןב כתבהנ יאה התנך. את פואא משלימה אסתר מגילת
 המנהלת היא ה' יד כיו מקדושה, הרחוקים במצביםו במקומות םג מצאתנ 'ה השגחתש ללמדנו

 .  מוחלט פנים הסתר של מקומותב גם העולם את
______________________ 

 שנמצאו ארמונותה רידיש לבין המגילה תיאורי יןב התאמה יש אילך;ו יז, ',מ יחזקאל ראו]1[ 
 האחמנית מהתקופה בשושן,

  

  

 מי מפחד מהיהודים -אסתר ו 
על מה נדדה שנת המלך והאם עמים זרים ברחבי האימפריה הם פוטנציאל לנאמנות פוריה או 

 ?לסכנה מתמדת

 יותר לו נאמנים היו היהודיםש מפני דווקא לטונו,ש לטובת יהודיםב להשתמש כולי יהה המלך''
 ועצמ חשורושא עזרנ משלל כך].1[ עצמאות ואפיש גורמים תמיד יוה שבהם ומיים,מק מעמים
 שמצדם מצרים, דרוםב חתרניים גורמים נגד כושו מצרים בולג על מבצרב ותםא הציבו ביֵ  ביהודי
 ].2[החרבתו כדי עד שלהם הבמה מקדש וכלפי אלהה היהודים לפיכ איבה פיתחו

 יניהםב הקשרים םע ּוׁש"ּכ ַעדוְ  ֵמֹהּדּו" יהודיםה וכחותבנ לראות היה יכול גם 'המלך' אולם
 למי יד תתל שעלול חלופי וחכ של סיסב שלטון,ל וטנציאליתפ כנהס שכניהםמ וההיבדלות

 לגלות היהודיים מאמציםה כל מבחוץ. מיגורול או בפנים,מ שלטוןה החלפתל ינייםע שנושאים
 .כןומסו אפל מקשר כחלק היתפסל היו עלולים נאמנות

 מכאן, מיהונח זראע ושל מכאן רדכימ של תפקידםו קומםמ תא ולידהה ראשונהה האפשרות
 את הולידה שנייהה האפשרות האימפריה. מרחביב אסטרטגיים קומותבמ ביֵ  הודיי מוכ ותופעות
 .פעולתו את ואפשרו מןה את שהעלו הפחדים

 גם שנייה.ה אפשרותה ןמ חששות גם קיננו דתמי אך הראשון, כיווןב בעיקר מלכיםה פעלו לרוב
 או רצון להע לעתים אך נחוץ, יהה שהדבר קוםמ כלב לטונוש טובתל יהודיםב שתמשה אחשורוש

 השונים יהודיםה חשבון על מצרים, דרוםב המצרים תא כמו מקומיים,ה גורמיםה תא פייסל צורך
 הודיםי לש להפעו כל חרת.א משענת שום להם ייתהה ולא שלטון,ל נאמנים היוש אף מהם,

 כאשר מהלומהב ראשם על לחזור כולהי הייתה המלך'' לטוןש טובתל מקומייםה גדנ נאמנים
 .מצדם נאמנות ולקנות מקומייםה את לפייס המלך'' יבקש אשרכ או מרכזי,ה השלטון ייחלש

 אסתר אצלו שיצרה מתחה בעקבות שנתו, שנדדהכ אחשורוש לש מחשבותיו נראהכ היו להא מעין
 בן "המן וא ותרש...", "בגתן את הסגירש היהודי, רדכימ מסוכן? ותרי מיו אמן,נ ותרי באמת מי –

 ?והמלכה המלך עם לשתותו לשבת לרגע יססה ולא הוזמןש האגגי", המדתא

 אנשים של רשימות לאא היסטוריה, סיפורי כתבונ לא ),א (ו, ימים"ה בריד זכֹרנותה ב"ספר
 ומשפט דין לש משמעות קראיתמ עבריתב שי זכר'' שורשל קם;נ לחשבון או טוב, לגמול הראויים

 עשיתי אל פה וגם העברים, מארץ גנבתי גנב כי זה;ה הבית ןמ הוצאתניו רעה,פ לא והזכרתני" –
 תצדק" למען תהא ספר יחד, נשפטה "הזכירני, ו).ט-יד ',מ (בראשית בור"ב תיא מוש יכ מאומה
 ]3.[הדין יום הואש כד), כג, קרא(וי תרועה" זכרון "שבתון וםי כו); מג, (ישעיהו



 וזניוא ובמו היהודי, מרדכי לש המוחלטת אמנותונ את ספרה ןמ חשורושא מעש לילהה באותו
 הלילה, באותו התחולל בנפשו מהפךה – לכתר יניוע את נושאו מסוכן, מןה מהכ דע הביןו שמע

 .משמעותו ואת וצאהמ את תר,אס של המסעיר גילויה לפני עוד עליונה,ה ההשגחה בהתערבות
____________________ 

 הפאפירולוגיה, אורל הרומית-ההלניסטית תקופהב מצריםב יהודיםה 'ריקובר,צ 'א ראו:]1[ 
 שוטרים חיילים, של פקידיםת שמילאו במצרים, הודיםי תיאורי שםו ,30-52 מ'ע שכ"ג,ת ירושלים
 ופקידים

 שלחנ שלהם מקודשה 'אגורא'ה חרבתה אחרל זרהע תזעק ובו במיֵ  ביותר המפורסם המכתב]2[ 
 התחשבל (מבלי שמרין" פחת נאבלטס בני שלמיהו "דליה אלו ירושלם"ב יז בא...ר הנאכ ל"יהוחנן
 את מחדש ולבנות לסייע מלכא" "דריהוש אצל ישתדלוש כדי אלה),ל להא יןב מרה בסכסוך

 92 ,90 עמ' תשל"ו, ושליםיר סון,מ וארמים מֵיב הודיםי פורטן, ב' או:ר בֵיב. ה'אגורא'

 תשע"ה, שבות לוןא החגים, ובלוח בשבת פגשיםנ והיסטוריה טבע – שמורו כורז פרי,ס ראו]3[ 
 28 ערהה ושם ,40-41 עמ'

  

  

  

 ואף מילה על ירושלים -אסתר ז 
 אחשורוש) אבי( דריוש של באישור יב)-אי (ו, עזרא ספרב נזכרת קובל,מ פרסי נוהגכ עץ לע תלייה
 או דבר לשנות יעזש מי וכל מיוחד,ב נדיב יועס םע ממלכה,ה תמיכתב מקדש,ה יתב לבניית

ִהי, ְתְמֵחאיִ  ְזִקיףּו ְיֵתּה,ּבַ  ןִמ  עָא  "ִיְתְנַסח - להפריע  ָׂשֶמת ָדְרָיֶוׁש ֲאָנא ָנה...ְד  ַעל ִיְתֲעֵבד ְנָולּו ַבְיֵתּהּו ֲע
 על יחרב ביתוו זקוף, עליו ָתֶלהיִ  והוא ביתו,מ ץע ֵיָעֵקר' ת):מארמי (ובתרגום ְתֲעֵבד"יִ  ָאְסַּפְרָנא ְטֵעם
 !'הֵיָעׂשֶ  מיד צו, נתתי שָדְרָיוֶ  אני זה...

 היהודי, למרדכי יועד מןה של העץ בירושלים. מקדשה בבניין יפגעש מי כלל יועדמ ְרָיֶושדָ  לש העץ
 .עליו נתלה הגולה, הודיי על השמדה איום ויצר מרדכי,ל העץ את הכיןש והמן, ושן,ש יהודי מנהיג

 במגילה מוזכרת אינה שראלי ארץ - ומירושלים שראלי ארץמ ולטב אופןב תעלמתמ סתרא מגילת
 ָהְגְלָתה ֲאֶׁשר ֹּגָלההַ  ִעם ִמירּוָׁשַלִים ָהְגָלה ֲאֶׁשר" בעבר: היהש כמקום קר הב וזכרתמ ירושליםו כלל,

 בהווה, לירושלים התייחסות יןא ו). (ב, ָּבֶבל" ֶלמֶ  בּוַכְדֶנאַּצרנְ  הֶהְגלָ  ֲאֶׁשר ְיהּוָדה ֶלמֶ  ְיָכְנָיה ִעם
 .בה שנבנה למקדש לא ובוודאי

 השם שושן; יהודי את ללכ מזכירים אינם נחמיהו עזרא פריס כןש דדית,ה יאה וז התעלמות
 זרובבל םע םעוליה ממנהיגי שניים) (או אחד לש שם הוא )ב ב, עזרא( ִּבְלָׁשן" ַכי"ָמְרּדֳ  הכפול

 באנשים דוברמ אם ובין היהודי' מרדכי' באותו דוברמ םא יןב ירושלים.ל הגולהמ גדולהה בעלייה
 ברור בהיפוך ומדע העולים ממנהיגי אחדכ 'מרדכי' שםה לש זכורוא עצם - ם)ש באותו( שונים

 הודיםהי כלל מנהיג גם לבסוףו שושן, יהודי נהיגמ הוא יהודי'ה 'מרדכי בהש אסתר, למגילת
 .נזכרת אינה רושליםי בעוד - בשושן היושב

 שקיבלו ונחמיה, זראע - דמויות שתיב מוצאים נוא משושן מנהיגכ רדכימ לש דמותול וסףנ היפוך
 ודיינים שופטים יַמנהש דתי כמנהיג אחדה ליהודה, עלותל רַתחַׁשסתאַא  המלךמ שמיר אישור
 ומותיהח ואת רושליםי תא יבנהש פרסיתה מלכההמ מטעם פוליטי מנהיגכ והשני כו),-יא ז, (עזרא

 פעולתם וכל סמכותה מטרת כל אבל פרסי,ה מהמלך תובהכ סמכות יבלוק ניהםש ).ט-ג ,ב (נחמיה
 על סמכות קיבל שושןב היושב היהודי רדכימ ואילו הודה;י ארץב ליהודיםו ירושלים,ל מכוונות

 .'מדינתא ְיהּוד' ואת ירושלים את ללכ להזכיר בלי ּכּוׁש", ַעדוְ  "ֵמֹהּדּו היהודים

 היעדר כי נבנה, לא עוד מקדשה שבית בדעה, הסבירול אפשר יא תקופה,ה פריס לש זהה ההיפוך
 המקדש בית ועל הודה,י ארץ על השתיקה גםש מוכיח, מגילה,ה מן ודשק שם כלו ',ה שם

 .מכוונת היא בירושלים,
 !ונחמיה עזרא פריסב וזועקת ברורה הגולה דותמיה ההתעלמות מאידך,

  



  

 הזכות להתגונן -אסתר ח 
בין המן האגגי להמן הנאצי, בין פורים ליום העצמאות ועל הפעם היחידה שבה הותר ליהודים 

 באופן רשמי להתגונן

 על המרחפת והסכנה בתוקף, ותרונ שכתב הספרים כןש אסתר, רגעהנ לא מןה לייתת אחרל גם
 אימפריה.ה מנגנוני לש יעילותב התבצעל ייתהה ועלולה ביורוקרטית, דרךל יצאה היהודים ראש

 הגזרה את ולמחוק ה) (ח, ָמן..."הָ  ַמֲחֶׁשֶבת ַהְּסָפִרים תֶא  "ְלָהִׁשיב מלכהה סתרא לש נועזה הניסיון
 !כשלנ – הייתה לא כאילו הרעה

 מה אחשורוש הל הסביר 'המלך', של פנימיתה החצר לא נפשות סכנתב הנוספת ההכניס למרות
 ְּבַטַּבַעת ְחּתֹוםְונַ  ַהֶּמֶל ְּבֵׁשם ִנְכָּתב ֲאֶׁשר ְכָתב ִּכי" – )ב ז, ;ו ,ג ה,( ַּמְלכּות"הַ  "ֲחִציל עברמ מצאנ

 כל אם דינה,מ 127 גדולה, אימפריה לנהל פשרא-אי חרות,א במילים ).ח ח,( ָהִׁשיב"לְ  יןֵא  ַהֶּמֶל
 לקבל קשהש פקודה שום יכ ַהְּסָפִרים", תֶא  יב"ְלָהִׁש  שאפשר חשובי מקומי מנהיג כלו פרסי פחה

 ].1[תתבצע לא אותה,

 ִּכְתבּו "ְוַאֶּתם מעליו: האחריות סרתה – טבעת'ה ול'ממלכת ול ופייניא יהה חשורושא לש הפתרון
"הַ  ְּבַטַּבַעת ְוִחְתמּו ֶּמֶלהַ  ְּבֵׁשם ֵעיֵניֶכםּבְ  ּטֹובּכַ  ְּיהּוִדיםהַ  ַעל  רעיוןה נולד הז חריג ממצב ח). (ח, ֶּמֶל
 ְּיהּוִדיםלַ  ַהֶּמֶל ָנַתן "ֲאֶׁשר פוגרומים:ו פורעים ולמ הודיתי התגוננותל מלכתיתמ וקיתח כותז של

 ַהָּצִרים ּוְמִדיָנה ַעם ֵחיל ָּכל ֶאת ּוְלַאֵּבד ַלֲהֹרגוְ  ְלַהְׁשִמיד ַנְפָׁשם לעַ  ְוַלֲעֹמד ִהָּקֵהללְ  ִעירוָ  ירעִ  ָכלּבְ  ֲאֶׁשר
 פקודת לש נוראות מילים אותןב בדיוק וסחהנ פקודהה יב).-אי ח,( ָחד..."ֶא  יֹוםּבְ  ..ֹאָתם.

 אויבי הורשו שבו חד,א יום באותו ויביהםא מפני התגונןל לאא יהודיםל תירהמ אינהו ההשמדה,
 אותם, לאבדו להרוג להשמיד, ותרמ יהיה יהודיםה לאויבי ולהשמידם. ליהםע צורל היהודים
 החוק – אותם ורק ָתם",אֹ  "ַהָּצִרים את לאבדו להרוג יד,להשמ אףו התגונןל ותרמ היהי וליהודים

 !הזה ביום דצ שום נגד יתערב לא

 אבל וחגיגה, השראה מעוררת אחת, פעם קר קרה זה בלא – בגדול נצחל דיכ ספיקה הז ליהודים
 .עיניים יםעוצמ והשליטים כשהחוק רבים, מיםי התנהלו הודיםי נגד רעותפ אלפי יחידה!

 השלטון בכוח בעצמו, עלבצ והחל הנאצי מןה קם גלויות,ב ישרדותה לש ניםש לפיא חריא אבל
 ַהְּיהּוִדים ֶאת ַאֵּבדלְ  ָּכַתב ֲאֶׁשר ָהֲאָגִגי ְּמָדָתאהַ  ֶּבן ָמןהָ  ַמֲחֶׁשֶבת" תא ידועה,ה גרמניתה וביעילות

" ִדינֹותְמ  ְּבָכל ֲאֶׁשר  ַטף ָזֵקן ְוַעד ַּנַערִמ  ַהְּיהּוִדים לּכָ  תֶא  ְלַאֵּבדּו ֲהֹרגלַ  ִמיד"ְלַהְׁש  ),ה (ח', ַהֶּמֶל
 מחק ורק האגגי, המן זרתג של מילה כל מדויקב ביצע נאציה המן ג);י ג',( בֹוז"לָ  ְׁשָלָלםּו ְוָנִׁשים...

 .ארוכותו רבות בשנים שיטתית שמדהה וביצע חד",א "ביום מיליםה שתי את

 לאא היהודי, העם לישש של מקיפהו סודיתי שמדהה קר לא – ולההג חורבן למעשה זה היה
 רק בגולה נותרו שואהה אחרי אירופה. ארצותב יהודים יוח בהן העיירותו כפריםה לכ מחיקת

 .גדולות בערים יהודיות קהילות מעט

 הגולה דבר, לש לאִמתו! הגולה של ההצלה כחג ורים'פ 'חג של יפוכוה הוא שואהל הזיכרון יום
 בשואה כליל חרבה היא ךא האמנציפציה, רוחות םע לכן, ודםק רב מןז התפוררל חלהה הודיתהי
 !היהודי עםה של השלישי החורבן –

 שתדלנות שום יום.ק זכות עוד לה יןא בגולה, ההצלהו ההישרדות לש פנימיה צידוקה אבדש כיוון
 מחהצ כאןמ אותו. ולבלום הנאצי המן לע להשפיע יכלו אל המלכה' אסתר' ושום פוליטית
 ודםק פירושה ישראל, בארץ הודיתי מדינה הקמת – מאוחדותה אומותה לש דרמטיתה ההכרעה

 ].2[בקביעות אלא אחד ליום ולא אומי,הבינל החוק יפ על התגונןל ליהודים וקיתח זכות כול

 ואלקר לנו ותרנ בפורים. הגולה מן ויציאה הצלה לש כחג הפורים קוםמ את פסת העצמאות יום
 חוזרים].3[ בכלל הגולה ואת הפך'ה 'מגילת את מאפייןה הפנים סתרה את לזכורו הגלות במגילת

 מארצות יוצאים פשנו,נ על לעמוד החוקית זכותה את קר פורים נסמ וקחיםל פסח,ל פוריםמ אנו
 ].4[הגלויות קיבוץ במדינת תהגלויו קיבוץ סנ את מחולליםו וגולה, נדודים

________________ 

 .כיום הקטנה, ישראל בבמדינת שקורה כפי]1[ 
 של ההתגוננות מדיניות נגד בוטות אזהרות להשמיע מקפידים בינלאומיים וארגונים האו"ם]2[ 



 חורגת ישראל כי להם שנראה פעם בכל בעולם), מדינה כל נגד מאשר (יותר ישראל מדינת
 .לעיון ראויה זו תופעה וגם ֹאָתם", ַהָּצִרים ּוְמִדיָנה ַעם ֵחיל "ָּכל נגד מהפעולה

 .הזה ליום עיניהם את הנושאים לאביונים, במתנות להרבות מכול חשוב כמובן,]3[ 
 .תשע"א אביב-תל גלויות, קיבוץ נס ספרי ראו]4[ 

  

 בין שושן לירושלים -אסתר ט 
הלכות הפורים שנקבעו בשושן מתייחסות גם ליהודי ארץ ישראל. היכן הייתה ההנהגה של 

 ?בעת קביעותן ירושלים

 ורק הפורים, מיי קבלת בעניין איגרות לש שורה לע צביעמ סתרא גילתמ סוףב דוקדקמ עיון
 ַהּפּוִרים ו"ִאֶּגֶרת כ), ט,( היהודים" כל לא "מרדכי כתבש הראשונה – שושןמ צאוי הןמ שתיים
 .כט) (ט, י"ַהְּיהּוִד  ָמְרֳּדַכיּו ַהַּמְלָּכה... ֶאְסֵּתר" שכתבו ,ַהֵּׁשִנית" ַהּזֹאת

 ְּפָרזֹות",הַ  ְּבָעֵרי ַהֹּיְׁשִבים קרי] ַהְּפָרִזים,[ הפרוזים ַהְּיהּוִדים" לש יאורת ופיעמ איגרותה ליחתש לפני
 לכאורה זה תיאור יט). (ט, טֹוב" יֹוםוְ  ּוִמְׁשֶּתה ִׂשְמָחה ָדראֲ  ְלֹחֶדׁש ָׂשרעָ  ְרָּבָעהַא  ֹוםי ֵאת" העושים

 יהה שושן של בלשונה רוזים.פ שאינם לאו רוזים,פ אל ללכ הב נזכרו שלא למגילה, מתאים אינו
 .'...אדר לחודש עשר רבעהא יום את עושים מלךה מדינות כלב אשר יהודיםה כן על' לומר צריך

 וכלכלי משפטי הבדל היה בהש ישראל, לארץ ומזר הפרזים' ים'היהוד הביטויש ז"לח בינוה בצדק
 כנראה מכאן].1[ ='פרוזים')( החצרים' 'בתי ביןו חומה) מוקפת(= ומה'ח 'עיר בין התורה) (מן

 המלכה אסתרו היהודי מרדכי יןב כלומר ירושלים,ל ושןש יןב יגרותא ילופיח שהיו]2[ חז"ל הסיקו
 ההוספה עצם על הפורים, ימי ביעתק על למדי וקבנ ויכוח תנהלה ובהן גדולה,ה נסתכ נשיא לבין

 עלו האלה", הפורים "ימי לע גם כנראהו מקודש, פרכס לההמגי תיבתכ על הודאה, ימי של
 ].3[הלכותיהם

 הנהגות שתי יןב להתנהל חייב הפורים מיי קביעת לע שהוויכוח הניחל פשרא שוטהפ מחשבהב גם
 .וירושלים ןשוש מלבד יהודיות נהגותה אז יוה ולא רלוונטיות,

 כהנהגה צמהע תא אתהר הןמ חתא שכל הנהגות שתי בין התנהל לירושלים ושןש בין הוויכוח
 סמכות כתביב החזיקו ירושלים מנהיגי םג שכן שלטונות,ה כוחמ םג יהודיםה ללכ לש עליונה
 סתר.א במגילת בפירוש נזכרת ינהא שירושלים העובדה בולטת ךכ שוםמ ווקאד רס.פ ממלכי

 לא גםו יה,אל שהגיעו האיגרות מקור אתו ירושלים את הזכירל רצתה) אל (או כלהי לא שושן
 ָׁשלֹום ב"ִּדְבֵרי ולהרגיע לחתום ורךצ היה ומדוע וכרע,ה איך וויכוח,ה התנהל דיוקב המ לע להסביר
 .ל) (ט, ֶוֱאֶמת"

 בדבר חז"ל למסקנת מובילים דקיםה הרמזים רקו בלבד, ושןש נהגתה יכרתנ טחיתש בקריאה
 גדולה')ה הכנסת אנשי' =( אלריש ארץ חכמי קיבלו כאשר םג – ירושליםל שושן יןב נוקב ויכוח

 המוקפין ב"כרכין החומה מוקפת ושןש העיר את חליפוה הם סתר,א גילתמ אתו פוריםה מיי את
 מהנהגת להסתייגותם ביטוי כךב ונתנו מ"א), "אפ מגילה משנה( נון" בן יהושע ימותמ חומה
 ].4[שושן

 רקעה בנתה את המשלימה שובהח עדות היא מגילהה בסוף ירושלמיתה ההנהגה הסתרת
 וליטיקתפ של עולם גלותי, הודיי עולם ייצגתמ אסתר גילתמ רשנותה.פ אתו מגילהה לש והתקופה
 לתורה הפוך קוטב הוז בתוכו. ויהודי חיצוניותוב מתבולל ולםע נים,פ סתרה תוךב הישרדות

 .המקדש ולבית 'ה לשם ולירושלים, שראלי לארץ ולתנך,

 יוה בתודעתםו פעולותיהםב אסתרו מרדכיו ירושלים,ל ופהחל הציבה בשושן היהודית ההנהגה
 היהודי: לעם שושן נהגתה תרמה אחת יסטוריתה הכרעה קר נחמיה.ו זראע לש גמורה היפוכם
 ישראל): (בארץ לחכמים אסתר להם שלחה" – תנ"ךה תוך לא המגילה קבלתו פוריםה מיי קביעת
 .)א עמ' ז (מגילה לדורות" כתבוני

______________________ 

 .ע"א לב ערכין לא;-כט כ"ה, ויקרא ראו:]1[ 
 .ע"ד ע פ"א, מגילה ירושלמי ע"א; ז מגילה]2[ 
 תשס"א, לו, משלב ונחמיה', עזרא במעמד האמנה חותמי הם הגדולה כנסת 'אנשי מאמרי ראו]3[ 



 .שלי ובאתר ;15-20 עמ'
 נון" בן יהושע מימות תהאו ותלו הימים באותן חריבה שהיתה ישראל לארץ כבוד חלקו]4[ "

 .ע"א) ע פ"א, מגילה (ירושלמי

  

  

 לא חג שמח -אסתר י 
הצצה אל מאחורי הקלעים של קביעת הלכות פורים, חילופי האגרות והויכוחים העמוקים בין 

 ?שושן הבירה לירושלים. האם גם אתם שומעים את הצעקות

 מאהו עשריםו בעש ּוש,ּכ ועד מֹהדּו הֹמֵלך אחשורוש א"הו במגילה ראשוןה הפסוק לכאורה,
 על מס ַחשַרשאֲ  המלך "ַוָיֶׂשם אחרוןה בפרק שני)ה ותחילת( ראשוןה פסוקל תקשרמ מדינה",

 .ברמז ולו ההיסטורי, בהקשר מגילהה את לעגן דיכ וגבורתו...", קפות מעשה כלו הים; אייו הארץ

 חכמים:ל סתרא הםל שלחה – "ותהאיגר מחילופי כחלק הסיום פסוקי תא הבינו חז"ל אבל
 שלחה בנו]; לנקום שעלולים[ האומות לבין לינוע מעוררת תא נאהק ה:ל לחוש דורות!ל כתבוני
 .א) מ'ע ז (מגילה לחשוש] מה [ואין ופרס" דימ למלכי הימים בריד [ספר] על' אני בהכתו ברכ להם:

 המגילה יפורס שבהן. ההיגיון אתו המגילה, סוףב איגרותה דרס תא הביןל נסותל עלינו זה, לפי
 יום ֹאתו וָעֹׂשה ו,ב עשר בחמשה ונוח" הימים, שניב שושן"ב אשר" יהודיםה הקהלותב מסתיים

 הוא והפסוק המגילה, סיפורמ חלק אינם ט)י (ט, פרוזים"ה "היהודים יח). ט,( שמחה"ו משתה
 !ישראל מארץ הנראה כלכ אחר, ממקום איגרת של חלק

 כל "אל שושן לש בסגנון כתובה והיא רדכי,מ איגרת מפורשב הם ב)כ-כ ט,( סוקיםפ שלושה
 ."יםוהרחוק הקרובים אחשורוש, מלךה מדינות כלב אשר היהודים

 מירושלים נראהה ככל היהודים, חכמי מאת שובהת איגרת הם ו)כ-גכ (ט, איםהב סוקיםפ ארבעה
 מרדכי כתב שרא ואת הפרוזים], מנהגב [מעצמם, עשותל חלוה שרא תא יהודיםה קהל][ ֵּבל"וִק  –

 "עם מיד ביטל מלךה כאילו המגילה, סיפורמ שונה הואו סיפור,ה קצירת אב אןכ אליהם...";
 המלחמה של מכוונת?!)( בהשמטה העץ", על ניוב ואת תוא ותלו ה...הרע מחשבתו" תא הספר"
 !הספרים טולבי אי בגלל הקשה,

 "ככתבם הפורים ימי בלתק על כבר מדובר הב יותר, אוחרתמ חרת,א יגרתא תובהכ ך,כ חרא מיד
 כתבה זה עלו כח).-כז (ט, זרעם..." עלו עליהם יהודיםה ִקְּבלֻ ו ִקְימּו" באים.ה דורותל וכזמנם"

 לע כמובן, שמעידים, ואמת", שלום "דברי בהו לב),-טכ (ט, שושןמ השנייה איגרתה את אסתר
 .עמוקה מחלוקת

 וכמנהג הראשון כמנהגם ומיים,י פורים יקיימו יהודיםה שכל צו,ר אסתרו רדכימ חלקו?נ המ על
 ט"ו!ב לשושן והדומים בי"ד, פרוזיםה כלומר, בזמניהם"," אלא סכימוה לא כמיםהח שושן.
 ?מדוע

 וב חלקיםנ שהיהודים חג, תורהב ואין הימים, באותם יהודיםה כל וגגיםח בתורה, ועדמ כל כי
 בלי בזמניהם", אלהה הֻּפרים "ימי את קבלל החכמים לש מתוחכםה פתרוןה יהה הז מים;י לשני

 וכמה שלשים ומהם נים,זק וחמשה "שמונים ז"ל:ח של רורההב כלשונםו תורה,ה גיח לע להוסיף
 משה! נול אמר כך משה! מפי נצטוינוש המצות' 'אלה מרו:א הזה. דברה על צטעריןמ היו נביאים

 !?דבר לנו לחדש מבקשים אסתרו ומרדכי מעתה! ברד לכם חדשל עתיד חרא נביא אין

 הקב"ה שהאיר עד [בדבר] ונותנין ושאיםנ משם זזו לא – צעקות?)ה תא ומעיםש תםא םג (האם
 .ד) א, קפר מגילה, (ירושלמי ..." בכתוביםו בנביאים תורה,ב כתובה ותהא ומצאו יהם,עינ את

 בציטוט הכרעתם את חיזקוו המלכה, סתרא חותמתב ושןש הודיי םג בסוףל התפשרו זה על
 מדי למלכי הימים דברי פרס "על כתוב היהש ג), ',י מגילה;ב אחרוןה הפסוק( אחדה המשפט

 (י, הים" ואיי הארץ על "ֲאַחשַרש... לש המס על למשפט צמודב – תוב?כ היה והיכן – )ב י,( ופרס"
 .א)

 שמח', 'חג ולא פורים', 'חג תאמרו אל חג, להוסיף הסכימו שלא חז"ל, דברי לקיים רצונכם אם
 .'שמחים 'פורים או פורים', 'שמחת אלא



  

  

 חמש התקוות -חמש מגילות  -סיכום 
 ?מה הוא החוט הסמוי מן העין הקושר את חמש המגילות

 :בתורה במיוחד רוב,ל בתנך יש אמונהו תקווה סיפורי

 ;ומלואו עולם החיוו המבול, את שרדו ומשפחתו נח

 ;כולנו נולדנו ממנוו יצחק, את לדהי תשעים תב העקרה, שרה

 ;ובנימין ויוסף יעקב,ו עשו את ילדוו נפקדו עקרותה ורחל רבקה

 ;אז של המעצמה מצרים, שעבודמ יצאו ישראל בני

 ;הארץ את נחלוו התאוששו, ישראל בניו במדבר, תמ שלם דור

 ישראל, בשבטי ליפותח משלו פלשתיםו מוניםע רמים,א עמלקים,ו מדיינים הים, וגויי מואבים
 ;דוד בית עם ירושליםב השבטים שהתאחדו דע ה', רוחב נושענו ומכולם

 אבל הלים;ת מזמורי ועד חנה, של לההתפי משירת רוב,ל בתנך שי אמונהו פילהת קווה,ת שירי
 גמור, כייאושו מוחלט אובדןכ נראהש מה אחרי – שונות קוותת חמש יש איוב,ל בדומה במגילות,

 :המגילות חמש את קושר שרא העין מן סמויה החוט וזה

 גם תקוה, לי יש אמרתי: "כי – המוחלט תקווהה חוסר תא יטבה לרותו ערפהל סבירהה נעמי
 ותהי לבלתי ֵתָעֵגנה ֲהָלֵהן יגדלו? שרא עד ְתַׂשֵּברנה ָלֵהןהֲ  בנים. לדתיי וגם איש,ל לילהה הייתי

 אמות מותית "באשר בה דבקה רות אבל  '"!ה יד בי יצאה יכ מכם, אדמ לי רמַ  יכ ֹנתי,ב לַא  לאיש?
 !בעז שדהב עובד של גאולה נולדהו ֶאָקֵבר...", ושם

", ֶעדֵרי" אל שהושלכה נוסה),א (וכנראה ויההדח רהש נאוה"ו ניא שחורה"  60 ולמרות ֲחֵבֶרי
 מנצחת! האמיתית אהבהה – רעיהה ופציעות דודה חותברי ולמרות ילגשים,פ 80-ו מלכות

 !"אתכם "השבעתי

 נשברים וההנאות, מעשיםה וכל החכמה, בריד שכל מובטח,ה אישיה מוותה ולמ יצבנ קהלת
 מול בצדק עמודול וביושר, באומץ במוות התבונןל מלמד היםל-אה ירא אבל – ולומ ומתרסקים

 !להים-הא משפט

 הגלויות בתהומות אשהר הרימה וז בלא תקווה,ה תא גםו התפילה, את גם קבר ירושלים חורבן
 ימינו ַחֵדש – וָנשּובָ  ליךא ה' "ֲהשיֵבנּו בתפילת גלתה,ש אומה וםש שרדה לאש פיכ שרדהו והייאוש,

 !"ְּכֶקֶדם

 שם בו נזכר לאש בעולם גם המן, רשעת למו היהודים לש ההישרדות ודס את ילוג מרדכיו אסתר
 להשתחוות, ולא לכרוע לאש היהודית, עקשנותה דרך תפילה,ו דושהק לש ביטוי שום ולא ה',

 .להצלה ולפעול לצוםו נאמנות, על לשמור

 !תקוות חמש – מגילות חמש

  

  


