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משלי
משלי א  -איזו חכמה הייתה לשלמה?
מהלכים פוליטיים מבריקים ,תבו ה א ושית וכושר שיפוט .אך מה שלמה לא צָ פָ ה ולא הבין?
חכמת שלמה המתוארת בשתי דוגמאות בספר מלכים היא ייחודית ושו ה מאד מחכמת המוסר
הידועה לכל ילד בון משחר הימים – " ִמש ֵלי שלמה בן דוד מלך ישראל" )א ,א(.
שלמה "ישב על כסא דוד אביו" )מלכים א ב ,יב( בגיל צעיר ,וכבר הבין מהר וטוב יותר מכל בעלי
ה יסיון ,המבוגרים והחכמים ,מה מתרחש .בת-שבע אמו הציעה להיעתר לבקשת א ֹד יהו אחיו-
יריבו ,ולתת לו את אבישג השו מית לאשה ,כ ראה מתוך מחשבה ,שזה ירגיע את א ֹד יהו ויתן לו
מוצא של כבוד )שם ,יג-כב( .שלמה הבין מיד את המלכודת – בשעת כושר מתאימה ישתמש
א ֹד יהו באבישג )ששירתה את דוד באחרית ימיו( כהוכחה לכך ,שהוא המלך החוקי; שלמה חתך
וחיסל את כל החותרים גדו במכה אחת ,וכו ן  40ש ה של מלכות יציבה ופורחת ,ומימוש חלומו
של דוד אביו בב יית הבית לה'.
ה' תן לשלמה הזדמ ות "בחלום הלילה" לבקש דבר אחד ,והוא ביקש "לֵב שֹמֵ עַ )=אי טואיציה(
ִלשפֹּט את עַ מ  ,להבין בין טוב לרע" )שם ג' ,ה-ט( .כאשר באו שתי ה שים למשפט ,בלי עדים,
ולכאורה בלי שום אפשרות להוכיח של מי הילד החי ,הבין שלמה מיד מי האם ומי משקרת,
והמציא את הראיה המשפטית הידועה )"קחו לי חרב"; שם ,כד( ,כדי לחשוף את האמת לכל
העולם ].[1אי אפשר היה 'לעבוד עליו' ,כי הוא הבין מיד מי אומר דבר וחושב דבר אחר; לכן בהלו
מפ יו כל כך "כי ראו כי חכמת א-להים בקרבו לעשות משפט" )שם ,כח(.
ישעיהו )יא ,א-ט( ב בואה המפורסמת על 'מלך המשיח' תיאר את חוש הריח הזה של שלמה
כמאפיין העיקרי של מלך-שופט ,שיוכל ל הל ארץ "בשֵ בֶ ט פיו ,וברוח שפתיו ימית רשע" ,כי אי
אפשר יהיה להעמיד פ ים ולטעון טע ות ולספר סיפורים.
מה שלמה לא צָ פָה ולא הבין?
את התוצאות ארוכות הטווח של קשרים פוליטיים וכלכליים ,וחתו ות מלכותיות עם ב ות כל
מלכי האזור החשובים )שם ג' ,א( ,שהביאו לבית דוד עושר ועוצמה מדהימים – לדור אחד – בסוף
ימיו התפרק הכל וקרס )שם יא( .שלמה היה בטוח שהוא יוכל לשלוט בתהליכים וב שים ,אבל הם
שלטו בו].[2
ִראת ה' ראשית דעת,
ספר משלי חוזר וקורא לחכמה הבסיסית הפשוטה ,שהיא עצמה המוסר – "י ַ
חכמה ומוסר אֱ וילים בָּ זוּ" )משלי א ,ז(.
_______________________________
][1כך פירש רדב"ז בחלק ג' ,תשובה תרל"ד.
][2כדברי ר' יוסי בן חלפתא ,במדבר רבה פרשה י' ,ח-ט; ורמב"ם הל' איסורי ביאה פרק י"ג ,יד-
טז.

משלי ב  -דברי מוסר ומילת חיבה
השן של שלמה ,מי הזהיר את המלך בדיוק מ שים
אם המזמור מתאר בדיוק את שהתרחש בהיכל ֵ
בוגדות כאלה ,וגם  -היכן מצא ו את שלמה אומר למישהו "ב י?"
מפתיע ביותר לשמוע מפי "שלמה בן דוד" אזהרות חוזרות ו ש ות "להציל מֵ אשה זרהִ ,מ כריה
אֲ ָמ ֶריהָ החליקה ,ה ֹעזֶבֶ ת אלוף עוּריה ,ואת ברית א-להיה שכחה" )ב ,טז-יז( .האם זה אמר לפ י
"בת פרעה" ,או בגללה? האם שלמה אמר דברי מוסר אלה בזק ותו ,כלקח מכישלו ו? ולמי?
לרחבעם?
"שמעִ י בת וראי
ועוד :מה תאמר חכמת משלֵ י על מזמור תהלים מה )י-יג( ,ש אמר על "בת ֹצר" – ִ
כחי עַ מֵ ובית אביך – וי ְִת ָאו המלך יפ ֵי  ,כי הוא א ֹד ַ ִי והשתחוי לו ?"...אם
והטי אז ֵ  ,ו ִש ִ
המזמור מתאר בדיוק את שהתרחש בהיכל ה ֵשן של שלמה ,מי הזהיר את המלך בדיוק מ שים
בוגדות כאלה ,שתחילה עזבו את האלילוּת של צור ושל פרעה ,ואחר כך ,בשעה ששלמה איבד
מכוחו ,הפכו את עורן וחזרו לאלילי עוריהן?
אמ ם ,בספר משלי לא מוזכרים חטאי אלילות ,אלא ז ות ו יאוף ובגידה ,אבל "בת פרעה" ו"בת
צֹר" בוודאי לא התאימו להמלצתו" :ושמח מאשת עוריך" )ה ,יח( .
ו וסף לכל זה – היכן מצא ו את שלמה אומר למישהו "ב י?"
אכן ,מילת החיבה הזאת ,עם דברי מוסר כאלה ,מצאים בת ך דווקא בדברי דוד אל שלמה "ב וֹ"
)מלכים א ב ,א-ג; דברי הימים א כט ,א( ,ומכאן מתבקשת מסק ה .פרקי המוסר גד שים זרות
"משלֵי שלמה בן דוד מלך ישראל" ,כלומר ,משלים
ו כריות בקובץ הראשון )משלי א עד ט( הם ִ
ל"שלמה ב י" מפי "דוד מלך ישראל" ,והם מהווים פירוט והרחבה לאזהרה ולתפילה במלכים
ובדברי הימים" .ולשלמה ב יֵ ,תן ֵלבָ ב שלם לשמור מצוֹתי  ,עֵ ְדוֹתי וחֻ ֶקי ) "...דברי הימים כט,
יט(.
מתוך דמותו של "דוד מלך ישראל"] [1בוקע הקול שהתאמץ כל כך לדבר אל הבן היחיד שיכול
חמשים איש רצים" )שמואל ב ט"ו ,א;
להקשיב .אחיו הבוגרים כבר עשו להם "מרכבה וסֻ סים ו ִ
מלכים-א א' ,ה-ו( לפ יהם ,ולא היו מקשיבים כלל לדברי תוכחה ומוסר ,בעוד שלמה הצעיר עדיין
מסוגל לשמוע "מוסר אב" )ד ,א( ,ולהבין "יראת ה' ודעת א-להים" )ב ,ה(.
________________________
][1בין אם אמר אותם דוד בעצמו ,ובין אם אמרם חכם מקראי גדול מכוחו של דוד.

משלי ג  -זהירות ,חכמה לפניך
כן ,ה' ח ן אתכם בשכל טוב  -אבל כל הטוב הזה עלול לקרוס אם תבטחו בחכמתכם עד כדי טישת
המוסר הפשוט ודרכי הזהירות
"אל ִבּי ָת !"
"ב י" ַ -אל ִתשָ עֵ ן ֶ
כאן שמעת אזהרה חריפה ביותר לשלמה "ב י" ,ודרכו לכל החכמים הגדולים באמת בכל הדורות
 אתם בטוחים בעצמכם דווקא כי יש לכם חכמה ובי ה ,ואכן ,ה' ח ן אתכם בשכל טוב  -אבל כלהטוב הזה עלול לקרוס אם תבטחו בחכמתכם עד כדי טישת המוסר הפשוט ודרכי הזהירות ,שהם
קודמים לכל החכמות ולכל המדעים-
ואל ִבּי ָת ַאל ִתשָ עֵ ן; בכל דרכי ָדעֵ הוּ ,והוא ְייַשֵ ר אֹרחֹתי ; אל תהי חכם
" ְבּטַ ח אל ה' בכל ִלבֶּ ֶ ,
בעי יך ,י ְָרא את ה' וסוּר מֵ ָרע" )ג ,ד-ו(;
בלשון הגמרא )ס הדרין כא ע"ב( " -אמר ר' יצחק :מפ י מה לא תגלו טעמי תורה ,שהרי שתי
מקראות תגלו טעמן  -כשל בהן גדול העולם  -כתיב )דברים יז ,טז-יז( :רק לא יַרבֶּ ה לו סוסים,
צרימה למען הַ רבוֹת סוס ...ולא יַרבֶּ ה לו שים ,ולא יסור לבבו ...אמר שלמה:
ולא ישיב את העם ִמ ַ
א י ַארבֶּ ה ולא אשיב ...א י ַארבֶּ ה ולא אסיר )את לבבי(  -וכתיב )מלכים א יא ,ד( :ויהי לעֵ ת זִ ק ַת
שלמה ,שיו ִהטוּ את לבבו;"...

עדיין יש מקום לשלמה לשאול' :ריבון העולמים ,הלוא אתה תת בי חכמה ובי ה ,ולמה לא אשען
על בי ה זו ש תת בי במיוחד ,וסף למה ש טעת בי מבריאתך?' -
התשובה לשלמה כבר כתובה )מלכים א ט ,ג-ט( " -ויאמר ה' אליו :שמעתי את תפִ לת ואת
תח ת  ...אם תלך לפ י כאשר הלך דוד אביך בְּ תם לבב וביֹשר לעשות ככל אשר צִ ויתיך ,חֻ ַקי
ִ
ומשפטי ִתשמֹר;"...
חכמת שלמה ובי תו לא יספיקו לו אם יקח לו אשה זרה ,כי ה' תן באדם גם את היכולת לטעות,
לת ֵאם בין בי תו לדבר ה' ,ולא לשכוח את המוסר הפשוט  -מוסר
וכדי ליַשֵ ר דרך בטוחה הוא חייב ָ
מאס ...כי את אשר י ֹאהַ ב ה' יוכיח* ,וכְ ָאב את בן ִירצֶ ה" )ג ,יא-יב(.
ה' ב י ַאל ִת ָ
*הפסוק הזה במשלי מתחבר ישירות ל בואה אל דוד )שמואל ב ז ,יג-יד( על ב ו אשר "יִב ֶה בית
לשמי ...א י אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן ,אשר ב ַהעֲוֹתוֹ ,והֹכַחתיו בשֵ בֶ ט א שים וב ִ געֵ י ב י
אדם...".

משלי ד  -תקשיבו לאמא
בדור הזה כבר קשה להבין זאת ,אבל מוסר בא מייסורים ,ומי שהיה מרביץ מוסר בילדים היה
בעיקר האב
" ִשׁ ְמעוּ בָ ִים מוּסַ ר ָאב" )א(
מדוע מוסר בא במיוחד מאב ,ודווקא תורה מאם?
בדור הזה כבר קשה להבין זאת ,אבל מוסר בא מייסורים ,ומי שהיה מרביץ מוסר בילדים היה
בעיקר האב ,שהיה מתיר חגורה ומיַסֵ ר בשוט או במקל" ,בשֵ בֶ ט א שים"; גם אם מ ע מהפעלת
מרי פיו ,כדי לי ֵַשר ב ים צעירים בכוח אבותם; אם
מא ֵ
כוח ,היה מכה בשוט לשון ,בהצלפות חדות ִ
קשה לקבל ,שזאת הייתה ה ורמה 'החי וכית' אלפי ש ים ,הבה קרא במשלי (יג ,כד; כג ,יג-יד) -
"חוֹשֵׂ ִשבטוֹ  -שׂוֹ ֵא ב ו ,ואֹהֲ בוֹ ִ -שחֲ רוֹ =(עִ ם שחר )מוסר;"
" ַאל ִתמ ַע ִמ ער מוסר( ,גם )כי ַת ֶכּ וּ בשבט ,לא ימות; אתה בשבט ַת ֶכּ וּ ,ו פשו ִמ ְשאוֹל ַתציל;"
האם (לרוב )רגילה לדבר אל הילדים ,לפ ות אל לבם ,לשכ ע בדיבור ,וזו מעלת התורה -
אבל ֵ
תחילה התגלה ה' ביציאת מצרים במכות ,באותות ובמופתים ,ביד חזקה ובזרוע טויה  -ורק
משהביא אותם לסי י התגלה בדיבור ,במתן תורה.
תורה ית ה בדברים ,לא במכות  -א א ִרשמוּ זאת עמוק בלבכם ,וגם אבות המוסר מוזמ ים לדרך
האמהות" ,כי בן הייתי לאבי  -רך ויחיד לפ י אמי( *"ד ,ג )דַ בְּ רוּ ,אל ְתי ְַסרוּ-
ואל ִתטֹש תורת אמך( "א ,ח;)
ַ "...
"כי ֶל ַקח טוב תתי לכם ,תורתי אל ַת ֲעזֹבוּ( "ד ,ב;)
דרכיהָ דַ רכֵ י ֹעַ ם ,וכל תיב ֶֹתיהָ שלום; עץ חיים היא למחזיקים בהּ ותֹמכֶ יהָ ְמאֻ שָ ר( "ג ,יז-יח).
" ָ
*גם פסוק זה מתאים במיוחד לשלמה" ,רך ויחיד לפ י אמי ",בת-שבע ,והוא שמע כמע ה לאביו.

מוֹרי?"
משלי ה  -למה לא "שמעתי בקול ָ
מתי בן צעיר או בת צעירה מתחילים להקשיב לתוכחות מוסר? רק כשקורה משהו רע ,או כמעט
קורה .לפ י כן ,כמעט אין סיכוי שיקשיבו; ככה זה בעולם
למלמדי לא ִה ִטיתי אז י!
ַ
מורי! ו
ואמרת :איך שָׂ ֵאתי מוסר?! ותוכָחַ ת ָ ַאץ ִלבי! ולא שמעתי בקול ָ
ָ
"
– כמעט הייתי בכל רע ,בתוך קהל ועֵ דה )=לעי י כולם(" )ה ,יב-יד(;

המוסר הפשוט הוא תועלתי ולא ערכי' .ב י ,תיזהר ,החברים האלה רעים!'' ,בתי ,תיזהרי ,הבחור
הזה מסוכן!' – לכן ,כל עוד לא קורה רע ,כ ראה ,שהכל בסדר' .אבא ,אל תדאג! א י פוקחת עין /
א י מכירה אותו'' .אמא ,הם חברים שלי  /א י שומר גבולות'.
שיחות מוסר כאלה מת הלות כל יום באלפי בתים ב יסוחים שו ים ,תחת עיקרון אחד – המוסר
קבע לפי התוצאות ,לא לפי סולם ערכים ,לא לפי תורה ומצוות וחוקים .ובספר משלי ,גם כאשר
מופיעה הקריאה לשמור מצוות ותורה ,שולט בתוכחה המוסרית העיקרון התועלתי ,כי התורה
והמצוות ישמרו עליך מכל רע; מי שלא זהר מא שים רעים ,ומאשה כריה ,לא יכול להיחשב חכם
באמת ,כי "יראת ה' ראשית דעת" )א ,ז(.
גם הגמול הוא ברור וידוע; אין זעקות איוב ,ולא תח ו י תהלים ,אין 'צדיק ורע לו' ולא 'רשע וטוב
קוֹר
בּוֹר  ,ו וזלים מתוך בְּ ֵא ֶר  ...יהיו לך לבדך ,ואין לזרים ]חלק[ אתך; יהי ְמ ְ
לו'ְ " .ש ֵתה מים ִמ ֶ
ושׂמַ ח מֵ אשת עורי  ...באהבתהּ ִת ְשׁגֶה] [1תמיד;
ברוךְ ,
ותחַ בֵּ ק חֵ ק כריה; כי ֹ ַכח עֵ י ֵי ה' דַ רכֵי איש ,וכל מַ עְ גְ ָתיו
ולמה ִת ְשׁגֶה ב י בְ זרה )=באשה זרה(ְ ,
וֹתיו ִי ְלכְּ דֻ וּ את הרשע ,ובחַ בלֵ י
)= תיבי חייו הסובבים במעגלים( ְמ ַפ ֵלס )=שוקל במאז ים(; עֲווֹ ָ
יתמֵ )=יִ ָתלֶה(; הוא יָמוּת ב ֵאין מוסר ,וברֹב ִאוַ לתוֹ ִי ְשׁגֶה" )ה' ,טו-כג(.
חטאתו ָ
_______________________
][1משחק מילים ומשמעים מרתק בין ' ִשגָיוֹן' )=מחשבה ורגש עמוק( ,לבין 'שגיאה' בגלל קרבת
השורשים – האהבה הרצויה תמלא את מחשבות לבך ואת רגשותיך ,ואל תימשך אחרי השגיאה
ב"אוַ לתוֹ ִי ְשׁגֶה" ,שגיאה שתמית אותו.
הקשה של אשה זרה ,כמו הרשע שיילכד בחטאיו ו ִ

משלי ו  -מוותרים על השוטרים
מי שלומד מחכמת ה מלה ומתבו ן בצפוי לטווח ארוך ,לא יסתבך בערבויות מפוקפקות ,ובוודאי
יתרחק משחצ ות ומשקר ,מריב אחים וממזימות מרושעות
"לֵך אל מלה עָ צֵ לְ [1],ר ֵאה דרכיה וַ חֲ ָכם; אשר אין להּ קצין ,שֹטֵ ר ומֹשֵ ל;
ָתכין בקיץ לחמהָּ ,אגרה בקציר מאכלהּ" )ו' ,ו-ח(;
ה מלים יודעות לתכ ן לטווח ארוך בלי מ הלים מבחוץ ובלי מתכ ים; הן יודעות להכין אוצרות
מזון מן הקיץ אל החורף בהתארג ות חברתית מופלאה ,שהיא הרבה יותר דייק ית ומסודרת מכל
חברה א ושית ,שיש בה המו י קצי ים ושוטרים ,פקידים ומ הלים ,יועצים ומושלים.
ב י אדם ,גם גדולים וחכמים ,מתקשים לצפות את תוצאות מעשיהם לטווח ארוך ,ולכן הם וטים
להסתבך בערבויות כספיות ובהתחייבויות מלאות סיכו ים; אילו זהרו ופקחו עין במחשבה על
מה שצפוי ,לא היו כ סים להרפתקאות כלכליות ,שקשה מאד להיחלץ מהן ,ולהבטחות לגורמים
מפוקפקים ,שאחרי ההסתבכות צריך למהר ולהתרפס כדי להי צל:
ַבת(;
תחי ָ
)=ה ַ
ִ
עת לזר ַכּפֶּי
בת )=עֵ ָרבון( לרעךָ ,ת ַק ָ
"ב י ,אם עָ ַר ָ
מרי פיך;
בא ֵ
ַדת ִ
מרי פיךִ ,לכּ ָ
בא ֵ
ַסת( ִ
שת )= ִ תפּ ָ
וֹק ָ
ַ
את בכף רעך–
וה ָצֵ ל ,כי בָ ָ
עֲשֵׂ ה זאת ֵאפוֹא ִ
תרפֵּס )=תשפיל עצמך( וּ ְרהַ ב )=ותתן גאוה ל(רעך" )ו ,א-ג(;
לך ִה ַ
כל זה חלק מהוויכוח המקראי הגדול על חכמת שלמה ,שידע והבין מיד מה מתחולל בלבם
ובמוחם של א שים שהוא רואה ושומע ל גד עי יו ,אך טעה בגדול בהב ת התוצאות ארוכות הטווח
של הקשרים עם אשה זרה ו כריה;
מי שלומד מחכמת ה מלה ומתבו ן בצפוי לטווח ארוך ,לא יסתבך בערבויות מפוקפקות ,ובוודאי
יתרחק משחצ ות ומשקר ,מריב אחים וממזימות מרושעות ,כי מחירן כבד לטווח ארוך ,ולא קשה
להבין זאת.
"שֶ ש הֵ ה ָשׂ ֵא ה' ,ושֶׁ בַ ע תועֲבַ ת פשו:
עי ים רמות – ולשון שקר – וידים שֹפכות דם קי;
לֵב ח ֵֹרש מחשבות ָאוֶ ן – רגלים ממהרות לרוץ לרעה;
ָפיח כזבים עֵ ד שקר – ומשלח ְמדָ ים בין אחים" )ו ,טז-יט(.
י ַ

______________________
][1המשלים גד העצלות מקומם בקבצים הבאים של "משלי שלמה" ,וכאן הובא משל ה מלה
למטרה שהסברתי.

משלי ז  -האישה הרעה
מי היא? זה תלוי ,דור-דור ומאבקיו
ברוב פרשיות התורה וה ביאים ,הגבר הוא האשם באו ס )שכם ,בראשית לד; אמ ון ,שמואל ב יג(,
בפיתוי )"וכי יפתה איש ;"...שמות כב ,טו-טז( ,בהוצאת שם רע )דברים כב ,יג-כט( ,והוא גם שפט
אשמים ולא ה שים;
ראשון ו ע ש; גם בפרשת לוט בסדום ,וגם בפרשת יהודה ותמר ,הגברים ֵ
אפילו איזבל ועתליה )מלכים-א יח ,ד; יט ,ב; כא ,י-טו; מלכים-ב יא ,א-ב( מתוארות בעיקר
כרוצחות ,ולא כמפתות.
פיתוי ה חש את האישה בבראשית )ג( הוא חריג בתורה ,ודווקא משם טלה החוכמה והעצימה
תיאורי פיתוי עסיסיים של אישה זו ה )משלי ז ,י-כ( שאין כמותם בכל הת ך ,כדי להעצים את
האזהרה באז י "ב י" ,מאישה כזאת ומהבית שלה .ומ גד ,גם החוכמה המוסרית מופיעה כאישה.
גם היא מזמי ה אל ביתה ,גם היא מחפשת כל דרך לשכ ע ב י אדם לבוא אליה ,כי פֵרותיה טובים
מכסף ומזהב )ח ,יא ,יח-כא(.
החשיפה של ממלכת ישראל מימי שלמה לתרבות מצרים]" – [1מַ רבַ דים ָרבַ דתי עַ רשׂי ,חֲ טֻ בוֹת
ֵאטוּן )=מעוצבות בד מ(מצרים" ,ולתרבות הפ יקית – "וּבת צֹרִ ...מ ִמשבצות זהב לבושהּ ...בהיכל
מלך" )תהלים מה ,י-טז( ,מסבירה את המאבק הזה של חכמים בישראל מימי בית ראשון על
החוכמה והמוסר )=האשה הטובה( ,גד תרבות הזימה והפיתוי )=האישה הרעה(.
בימי בית ש י כבר פירש שמעון בן סירא] [2את 'החוכמה' ,לא רק על המוסר ויראת ה' ,אלא על
התורה בכלל ,כ ראה ,אל מול התרבות המתייוו ת; בעקבותיו הלכו מדרשי חז"ל והפרש ים[3],
אלא שה'אישה הרעה' התחלפה בתקופות השו ות ,וזוהתה עם ה צרות המפתה ורודפת ,ואחר כך
עם פיתויי ההשכלה והמודר ה.
דור דור ומאבקיו – בעוד 'האישה הטובה' שארת תמיד מזוהה עם דרך התורה ,החכמה והמוסר,
דרך הצ יעות המכובדת ,שגם היא יוצאת לשערים וקוראת לצעירים לבוא אליה ,כי אי ה יכולה
להפקיר את הצעירים ל'אישה הרעה' עם הפיתוי ברחובות.
_________________________
][1חשיפה זו גם מסבירה את ההקבלות ה רחבות של פסוקים במשלי עם החוכמה המצרית
הקדומה ,ועם ספר אחיקר הארמי; ראו ערך משלי בא ציקלופדיה מקראית ,כרך ה' ,עמ' .563-559
][2ייתכן ,שהוא 'שמעון הצדיק' בלשון המש ה )אבות פרק א'(; ספר משליו ממשיך את המקרא
ברוח התורה ,שהיא החוכמה העליו ה ,ויראת ה'; ראו בייחוד בן-סירא פרק א' ,ופרק כ"ד.
][3מרש"י עד ביאור הגר"א למשלי.

משלי ח  -בין דת למדע
מה קדם למה  -החוכמה או הבריאה ,האם תיתכן סתירה בין האמו ה בבורא עולם למדע וגם  -מי
אומר לאלוהים במה לשחק?
ה' יצר חכמה לפ י שיצר עולם ,ועל פי החכמה יצר עולם – "ה' ָק ָ י] [1ראשית דרכוֶ ,קדֶ ם ִמפעליו
מֵ אז… עד לא עשה ארץ וחוּצוֹת ...בַּ הֲ כי וֹ שמים שם א י ...בשׂוּמוֹ לַ יָם חֻ קוֹ) "...ח ,כב-כט( ;לכן יש
מעמד מיוחד ,ראשו י ,לחכמת הבריאה ,זו שקדמה ,ששימשה תכ ית לבריאה ,לעולם ולאדם; לכן
גם המוסר ה ובע מן החכמה יש לו מעמד ראשו י ומחייב כל אדם באשר הוא – אין מדובר כאן
בתורה ש ית ה לעם ישראל ,אלא בחכמה ובמוסר המעצבים כל אדם ,ומחייבים כל אדם.
רעיון יסודי זה ה רמז בישעיהו )מ ,יב-יד( קיבל את ביטויו המלא כאן במשלי ,ועל פיו ב תה
המחשבה היהודית לדורותיה ,מראשו י הפילוסופים עד אחרו י המקובלים.

בורא עולם לא יצר כל יצור בפ י עצמו יש מאין [2],אלא ברא את החכמה ,ועל פי ק ה המידה של
תכ ית החכמה וצר הכל – לכן ,בכל מקום שהאדם מוצא סדר והיגיון וחוקיות בבריאה ,הוא
מגלה בזה את הקווים של התכ ית הראשו ית בה 'השתעשע' בורא עולם ביצירת עולמו וברואיו.
לכן ,לא תיתכן סתירה בין דת )=אמו ה בבורא עולם( למדע ,גם אם המדע משת ה ,ומגלה פלאות
חדשות לבקרים ,כי האדם רק חושף את חכמת הבורא – כל הגילויים האלה הם תח ות במסע
ההרפתקאות הא ושי במרחבי החכמה הא-לוהית.
במשך דורות רבים החזיקו רבים מהפילוסופים וא שי המדע בה חת יסוד )=אקסיומה( ,שחוקיות
הטבע מוכרחה לתת תמיד תוצאה ודאית ]כגילוי הש ֵלמות של א-לוהים בעולמו[ ;כאשר הוכח
קיומה של אי-ודאות] [3בפיזיקה קווא טית ,בהת הגות של חלקיקים אלמ טאריים כגלים או
כחלקיקי חומר ,התברר שלא יתן לחשב יחד את מיקומו של חלקיק וגם את ת ועתו ,וצריך לקחת
בחשבון מרכיב סטטיסטי.
על זה אמר אלברט איי שטיין ,שהאמין בוודאות' :אי י מאמין ,שא-לוהים משחק בקוביה' – ע ה
לו ילס בוהר' :איש לא יאמר לא-לוהים במה לשחק'.
"ו ֶָאהיֶה )=החכמה( אצלו ָאמוֹן [4],ואהיה שעשועים יום יום ,משחקת לפ יו בכל עת; משחקת
ושעֲשֻ עַ י את ב י אדם" )ח ,ל-לא(.
בתבל ארצוַ ,
וא י הקטן מוסיף :אי הוודאות בטבע העולם ,מאפשרת לבעלי תודעה את חופש הבחירה.
_____________________
' ][1קו ה' פירושו המקורי 'יוצר' – כקריאת שם של חוה לבן הראשון ש ולד – "ק יתי )=יצרתי(
ק ֵה שמים
איש את )=עִ ם( ה'" )בראשית ד' ,א( ,וכדברי מלכיצדק ואברם – "...ה' א-ל עליוןֹ ,
וארץ" )בראשית י"ד ,יט,כב(.
][2ראו רמב"ן לבראשית א' ,א.
][3דה-ברולי ) ,(1924שרדי גר ) ,(1926והיז ברג ) ,(1927יסחו את העקרו ות ואת המשוואות של
עקרון אי-הוודאות בפיזיקה הקווא טית ,בהתאם למודל האטום שהציע בוהר(1913).
"אמוֹן" אצלו.
אוֹמן לילדה ,והיא ָ
][4ה' היה לחכמה שברא כמו ֵ

משלי ט  -שתי נשים ושולחן ערוך
רבים יאמרו בצדק ,שאי אפשר להעמיד בחירה כל כך מקוטבת ,ויש הרבה יותר משתי אפשרויות
אלה ,אולם א י בגיל  17בחרתי ,וא י לא מצטער לרגע
שתי ה שים – "חָ כְ מוֹת" )ט ,א( מול " ֵאשֶ ת כסילות" )ט ,יג( .לא רק בית מול בית ,אלא גם לחם
ויין' ,שולחן ערוך' מול שולחן ערוך ,ו'מסכת' )=יין מזוג( מול מסכת ,כל אחת יושבת "עלְ ...מרֹמֵ י
=קריה; ט ,ג,יד( ,וכל אחת קוראת באותה לשון ממש – "מי פֶ תי יָסֻ ר ֵה ה) "...ט ,ד,טז(.
ָק ֶרת" ) ִ
ו חברים צעירים ,לאן אתם הולכים? לחגיגת מסכת למדת בבית המדרש ,עם 'לחם ויין' של
מחבר 'שולחן ערוך' לסיכום ההלכות? או למסיבת ריקודים של חבורות ֵלצים עם "מים גְ וּבים
י ְִמ ָתקוּ ,ולֶחֶ ם )=מי יות( ְס ָתרים ִי ְ עָ ם" )ט' ,יז(?
רבים יאמרו בצדק ,שאי אפשר להעמיד בחירה כל כך מקוטבת ,ויש הרבה יותר משתי אפשרויות
אלה ,אולם א י ,בגיל  ,17בחרתי בדעה צלולה בבית המדרש ,וא י שמח בכל יום על בחירתי.
אבל מאז שקראתי משלי לראשו ה התקשיתי בסיום של הקובץ הראשון )א עד ט( – איך חותמים
מקי ְשאוֹל" )ט ,יג-יח(?
ב"אשת כסילות" ,ב"מים ג ובים" ,ו"בעִ ֵ
עד שגיליתי חוברת קט ה ,שכתב פרופ' יהושע מאיר גרי ץ )ז"ל( ,ספר משלי – פרקי מבוא
)ירושלים התשכ"ח ,עמ' כד ,לא( ,ובה הרעיון ,שהשיר החותם )בא-ב( את הספר" ,אשת חיל" )לא,
י-לא( ,שייך לקובץ הראשון לפי הרקע והתוכן ,אלא שהעדיפו להציבו בסוף הספר השלם על כל
קבציו .מיד הב תי ,שבראשו ה היה "אשת חיל" הסיום הפיוטי של הקובץ הראשון.

סו א )כמו י( לקרוא את פרק ט ולהשלים מיד ב"אשת חיל" ,ותחושו משהו מהיופי המרטיט של
אשת החכמה בספר משלֵ י.

משלי י  -אלו בנים תזכה לגדל?
כיצד מת הג בן חכם החושב על העתיד ,כיצד מת הג היפוכו ומה היא פסגת הטוב ההורית
אחרי משלי החכמה והאזהרות ,ש אמרו ל"שלמה ב י" מפי "דוד מלך ישראל" [1],א ו פותחים
כעת באוצר "משלי שלמה" .באוצר הזה אין סדר א-ב ,אין סדר של תוכן ,אלא הוא כמו שפע
החכמה ממקורותיה בלי התערבות היגיון מסדר.
כדי לקרב את משלי החכמה הקדומים אל ההיגיון הא ושי המצטמצם בהגדרותיו ,בחרתי לאסוף
מכל הפרקים של אוצרות שלמה פסוקי משל הקשורים יחד ב ושא אחד ,ובכל יום אציג קובץ כזה,
כל יום ב ושא אחר ,בהשתדלות לעגן את ה ושא היומי לפחות באחד מפסוקי הפרק היומי .כך
וכל להשוות בקלות משלים דומים ,ש וסחו בשי ויים קלים וגם בהבדלים יותר עמוקים,
ובמקרים רבים משל קצר )=חצי פסוק( מקבל את השלמתו בצורות שו ות.
ה ושא הראשון ראה כעין המשך לקובץ הראשון ,ועיקרו עוץ בשאלה – אלו ב ים תזכה לגדל]?[2
בן חכם יְשַׂ מַּ ח אב – ובן כסיל תוּגַת אמו (י ,א;)
בן חכם ְי ַשׂמַּ ח אב – וכסיל אדם בּוֹזֶה אמו (טו ,כ;)
בן חכם [שומע ]מוּסַ ר אב – ולֵץ לא שמע גערה (יג ,א;)
[מביא ]כעס לאביו בן כסיל ,ומֶ מֶ ר =(ומרור )ליולדתו (יז ,כה;)
מקלל אביו ואמו ,י ְִדעַ ֵ רוֹ באישון חֹשך =(בחושך שחור; כ ,כ;)
בן חכם חושב על העתיד ,ומכין אוכל מן הקיץ לסוף החורף ,והיפוכו בבן בטלן ,שעבד חכם י הל
אותו ,ולבסוף ייקח ממ ו חלה ,כאילו היה בן :
אגֵר בקיץ בן משכיל – ְִרדַ ם בקציר בן מביש =(בַּ טלָ ן; י ,ה;)
ֹ
עבד משכיל ִימשֹל בבן מביש ,ובתוך אחים יַחֲ ק חלה (יז ,ב;)
סוֹרר ומ ֶֹרה ...זוֹלֵל וסֹבֵ א" )דברים כא ,כ( ,מ היג
בן שומר תורה הוא ה יגוד המוחלט של "בן ֵ
חבורות פשע:
וֹצֵ ר תורה בן מבין – ורֹעֶ ה =(מ היג חבורת )זוֹלְלים יַכלים =( ְיבַ ֵיש )אביו (כח ,ז;)
איש אֹהֵ ב חכמה ישמח אביו – ורֹעֶ ה =(מ היג חבורת )זו ות י ְַאבֶּ ד הון (כט ,ג;)
ְמשָׁ דֶ ד =(שודד )אב יַבריח אם ,בן מביש ומחפיר (יט ,כו;)
פסגת הטוב – כדים מוצלחים ,וסוף החוטאים להפסיד את עושרם:
[איש ]טוב י חיל ב י ב ים ,וצָ פוּן לצדיק [לקבל ]חֵ יל =(עושר )חוֹטֵ א (יג ,כב;)
תפארת בַּ חוּרים כֹּחָ ם ,והדר זק ים שיבה (כ ,כט;)
עֲטֶ ֶרת זק ים ב י ב ים ,ותפארת ב ים ,אבותם (יז ,ו;)
מתהלך בְּ תֻ מּוֹ צדיק ,אשרי ב יו אחריו (כ ,ז).
_______________________
][1לפי פירוש ו לעיל
][2המשכו של ושא הב ים יבוא בפרק יג ,בפסוקי החי וך לב ים

משלי יא  -דעו מאין יצאתם
מה עומד במוקד  -הרצון המוסרי של כל אדם ישר ,האמו ה הדתית-מוסרית במצוות ה' ,או
התבו ה הא ושית המציבה תמרורי אזהרה?

האם אסור לרמות במסחר או לקחת שוחד ולהטות משפט ,מפ י שאלה הם מעשים רעים
ומתועבים מעצם טבעם? האם משום כך הם גם "תועבת ה'"? או שעלי ו להתבו ן בחכמה
בתוצאות החמורות הצפויות ממעשים אלו ,ולהיזהר מהם בגלל הסכ ות הטמו ות בהם ?מה עומד
במוקד – הרצון המוסרי של כל אדם ישר ,האמו ה הדתית-מוסרית במצוות ה' ,או התבו ה
הא ושית המציבה תמרורי אזהרה ?ואולי שלושת המוקדים עולים באמת בק ה אחד?
"משלי שלמה" ב ושא זה ממשיכים את איסורי התורה ואת אזהרותיה ,בציטוטים ברורים
במיוחד:
"ושֹחד לא ִתקח ,כי השֹחד ְיעַ וֵר פִּ קחים ,ויסַ לֵף דברי צדיקים" )שמות כג ,ח(;
דיקם" )דברים טז ,יט(;
שחד ,כי השֹחד יְעַ וֵר עי י חכמים ,ויסַ לֵף דברי צ ִ
"...ולא ִתקח ֹ
במדה ,במשקל ובַ ְמשׂוּרה ,מ ֹאז ֵי צדקַ ,אב ֵי צדקֵ ,איפַת צדק והין צדק
"לא תעשו עָ וֶ ל בַּ משפטִ ,
יהיה לכם
א י ה' א -היכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים" )ויקרא יט ,לה-לו(;
ואיפה ,גדולה וקט ה; אבן
"לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן ,גדולה וקט ה; לא יהיה לך בביתך ֵאיפה ֵ
שלֵמה וצדק יהיה לךֵ ,איפה שלֵמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' א -היך
ֵֹתן לך; כי תועבת ה' א-להיך כל עֹשֵׂ ה אלה ,כל עֹשֵׂ ה עָ וֶל )דברים כה ,יג-טז(;
ברור ומפורש ,שהתורה כוללת את כל ההסברים ביחד ,בלי שום הפרדה בין הה מקה המוסרית
והדתית – "תועבת ה' ...כל ֹעשֵׂ ה עָ ֶול" – לבין ההסבר התועלתי המזהיר מפ י התוצאות הקשות של
השוחד ,שגם חכמים וצדיקים צפויים ליפול ולהסתבך בגללו.
אבל יש בתורה גם ימוק היסטורי ,מוסרי ותועלתי כאחד ,והוא קשור ביציאת מצרים ,בבחירת
עם ישראל ,וב חלתו בארץ שה' תן לו .עם ישראל ,כעם סגולה שקיבל תורה בסי י ,חייב לזכור את
העוול ה ורא של שעבוד מצרים ,ואסור לו במיוחד ליפול בתועבה מוסרית ,אפילו היא ראית
'קלה' ,כי היא צריכה להזכיר לו את סבלו במצרים ,ואת המכות שספגו המצרים.
ובלשון הרמב"ם" [1]:קשה עו שן של מידות ]חסרות[ ,מעו שן של עריות ]בהסכמה[ ,שזה בי ו לבין
המקום ,וזה בי ו לבין חברו ,וכל הכופר במצות מידות ,ככופר ביציאת מצרים...".
ימוקים כאלה אי ם מופיעים כלל בספר משלי ,שכן החכמה המקראית משותפת גם ל"חכמת כל
ב י קדם" )מלכים א ה ,י( ,והיא או יברסלית במהותה .לפיכך ,גם כשהיא מצטטת בפירוש את
לשון התורה ,ומאחדת את הה מקה המוסרית ,הדתית והתועלתית ,היא משאירה 'בחוץ' במכוון
את הבחירה בעם ישראל ,ואת ההיסטוריה המיוחדת של יציאת מצרים ומתן תורה בסי י ,שהם
עיקרי התורה ,ומעמידה את המוסר עם התועלת במוקד האמו ה הדתית של כל אדם באשר
הוא .
מ ֹאז ֵי מרמה תועבת ה' – ואבן שלֵמה ,רצו ו )יא ,א(;
ואיפה – תועבת ה' גם ש יהם )כ ,י(;
אבן ואבןֵ ,איפה ֵ
תועבת ה' אבן ואבן ,ומ ֹאז ֵי מרמה לא טוב )כ ,כג(;
ומ ַרדֵ ף צדקה יֶאֱ הָ ב )טו ,ט(;
תועבת ה' דרך ָרשָ ע – ְ
שׂ ֵא מַ ָת ֹת ]של שוחד[ יִ חיֶה )טו ,כז(;
ֹעכֵר ביתו בוצֵ עַ בצַ ע – ו ֹ
תועבת ה' כל גְ בַ הּ ֵלב ,יד ליד )=שיתוף פעולה של פושעים( לא ִי ֶָקה )טז ,ה(;
יד ליד לא יִ ֶָקה ]מעו ש[ רע – וז ֶַרע צדיקים ִ מלָט]) [2יא ,כא(;
ֶפּלֶס )=מידת בְּ ִ יָה( ומ ֹאז ֵי משפט ] אמ ים[ לַה' – ]לפי[ ַמעֲשֵׂ הוּ כל ַאב ֵי כיס;
תועבת מלכים עֲשׂוֹת ֶרשַ ע ,כי בצדקה יִכּוֹן כִּ סֵ א )=מלכות; טז ,יא-יב(;
אבן חֵ ן השֹחד בעי י בעליו ,אל כל אשר יִ פ ֶהַ ,י ְשׂכִּ יל]) [3יז ,ח(;
שֹחד ]בסֵ ֶתר[ מֵ חֵ ק ָרשָ ע ִי ָקח ,להַ טוֹת ָא ְרחוֹת משפט )יז ,כג(;
תועבת צדיקים ,איש עָ וֶל – ותועבת ָרשָ עְ ,ישַ ר דרך )כט ,כז(;
עֹבֵ ד אדמתו ִי ְשׂבַּ ע לחם–
וּמ ַרדֵ ף ֵריקים )=חבורות ֶפּשע( חסר לב )יב ,יא( ִ /י ְשׂבַּ ע ִריש )=עו י; כח ,יט(;
ְ
ואץ להעשיר ]בלי צדק[ לא ִי ֶָקה )כח ,כ(;
איש אֱ מוּ וֹת )=יושר(ַ ,רב ברכות – ָ
_______________________________

][1הלכות ג יבה פרק ז ,יב.
][2כמו לוט מסדום.
][3המתבו ן בחכמה ,ישכיל לראות תוצאות השוחד הקשות.

משלי יב  -איך מוצאים אישה טובה?
מול אישה שמרבה ריב וכעס בבית ,יותר "טוב לשבת על פִּ ַת גג" או "בארץ מדבר" כי המריבות
האלה הן כמו גשם דולף לתוך הביתה .האם יש גם מבט שי?
החוכמה מלמדת איך לחיות טוב ו כון ,ויראת ה' מע יקה לחיים טובים משמעות של חיים ראויים
לפ י בורא האדם; אפשר ואפשר ללמוד חוכמה ,וזכות לאדם להיות ְי ֵרא ה' .אפשר גם להתפר ס
כראוי במאמץ א ושי ,ביושר ובצדק ,ואפשר אפילו לרשת בית והון מ חלת אבות – כל זה
בידי ו .אבל למצוא אישה טובה ,חֲ כָמה ,אישה של עבודה ושל חסד" ,אשת חיל" – זה לא לגמרי
ומה' אשה מַ ְשׂכֶּ לֶת" )יט ,יד(.
בידי ו ,ולא כולם מצליחים ,לא כולם זוכים" .בית והון חלת אבות – ֵ
כל זה ממבט גברי של בעל-אדון ,ששופט את העולם מעל הגג [1].מול אישה שמרבה ריב וכעס
בבית ,יותר "טוב לשבת על פִּ ַת גג" או "בארץ מדבר" כי המריבות האלה הן כמו גשם דולף לתוך
הבית ,ואישה כזאת מביאה בושה לבעלה .האם יש גם מבט שי?
ראת ה' והאישה ה כריה ,שתיהן
בפרקים הראשו ים )א-ט( היו שתי ה שים ,החוכמה והסכלותִ ,י ַ
"חכמוֹת שים
בו ות בית ועורכות שולחן ,והכל תלוי בהן ,וכאן מצאתי רק פסוק אחד ברוח זו – ַ
וא ֶולֶת ,בידיה ֶתהֶ ְרסֶ וּ" )יד ,א( .באמת שות ישראלַ ,אל תכעסו ,כי ]כמעט[ הכל
ב תה בֵ יתהּ – ִ
תלוי בָּ כֶ ן ,הבית והחיים בידכן!
וכר ָקב בעַ צמוֹתיו] ,אשה[ מבישה )יב ,ד(;
אשת חיל ֲעטֶ ֶרת בעלהּ – ָ
תמכוּ עֹשר )=עשירים; יא ,טז(;
אשת חֵ ן]=) [2חסד( ִתתמֹך ]חיי[ כבוד – ועריצים יִ ְ
ושלוה בהִּ ,מבית מלא זִ בחֵ י )=סעודות בשר מלאות( ריב )יז ,א(;
טוב פַּת חֲ ֵרבה ַ
טוב לשבת] /שֶ בֶ ת[ על פִּ ַת גג ,מֵ אשת ִמד ָי ים ובית חבר )=כשפים; כא ,ט( ] /כה ,כד[;
טוב שֶ בֶ ת בארץ מדבר ,מֵ אשת ִמד ָי ים )=מריבות( וכעס )כא ,יט(;
וא ֶולֶת ,בידיה ֶתהֶ ְרסֶ וּ )יד ,א(;
חַ כמוֹת שים )=אשה ֵמהחכמות( ב תה בֵ יתהּ – ִ
ורד ביום סַ גריר )גשם סוגר בבית( ,ואשת ִמד ָי ים ִ ְש ָתוָה )=שָ וָ ה לו; כז ,טו(;
דֶ לֶף ט ֵ
ט ֵרד ִמד ְי ֵי )=מריבות( אשה )יט ,יג(;
הַ וֹּת )=אסון( לאביו בן כסיל ,ודֶ לֶף ֹ
בית והון חלת אבות – ומה' אשה משכלת )יט ,יד(;
ָמצָ א אשה ]ראויה[ ָמצָ א טוב ,ו ָיפֵק )=ויקבל( ]ברכת[ ָרצון מֵ ה' )יח ,כב(;
______________________
][1רמז לסיפור הקשה על דוד )שמואל-ב יא ,ב( ,שהתהלך "על גג בית המלך" ,וראה "אשה רחצת
מעל הגג".
' ][2חן' במקרא אי ו יופי ,אלא 'חסד וח י ה' – "ו ֹח מצא חן בעי י ה'" )בראשית ו' ,ח(.

משלי יג  -אם להכות ,אז בעדינות
האם אפשר לח ך במכות? האם אפשר לח ך בלי מכות?
האם יש מכות חי וך עדי ות ,לא אלימות?
האם יתן ללמד מוסר מבלי לייסר? האם לייסר במילים או במכות?
כשהייתי צעיר ,עוד קיבל ו סטירות לחי לשם חי וך כדבר מקובל .ובכיתה א' ,מורה שברה עלי
סרגל  -א י זוכר עד היום את המקום בו ישבתי ,ואת הרמת הידיים לגו ן על הפ ים.
ברוך השם ,היום מכות לשם חי וך אסורות באופן רשמי ,אף כי לא עלמו לגמרי.
אבל האלימות בבתי הספר לא פחתה ,ואולי אפילו התעצמה  -אם מורים לא מרביצים לתלמידים,

אזי תלמידים מרביצים יותר לחבריהם החלשים מהם ,וכמה מהם גם מרביצים למורים .אלימות
ובעת בעיקר מתחושות חולשה ,ומפחד לאבד מעמד וסמכות .ואלו בעיות צחיות של כל ב י
האדם ,במיוחד של חלשים ,במיוחד של צעירים ,וגם של הורים שמאבדים שליטה.
אישית ,אי י מאמין במכות ,וגם לא בהטפה מוסרית ובדברי תוכחה ,כי הצלפות של מילים חדות
ופוגעות (לפעמים יותר ממכות !),גם הן לא מועילות לטווח ארוך ,והשפעתן השלילית עולה על כל
תועלת זמ ית של הרתעה והפחדה .כל ימי כמח ך דגלתי בהשפעה דרך שיח חֲ בֵ רי 'בגובה העי יים',
וקשר חם וא ושי .רק פסוק אחד מצאתי לי במשלי " -חֲ ֹך ל ער על פי דרכו ,גם כי יזקין לא יסור
ממ ה( "כב ,ו;)
אפילו ה ביאים הגדולים של ו לא הצליחו לעצור את ההשחתה ואת ה טישה בתוכחות המוסר
המרשימות ביותר ,ולרוב לא הקשיבו ולא שמעו להם ,כפי שהם עצמם מודים.
אבל רוב חכמת משלי חשבה אחרת ממ י ,וביססה את הקו של "חוֹשֵׂ ך ִשבטוֹ שׂו ֵא ב ו "לדורות
רבים ,ועם זה ,א י שומע גם סייגים  -להכות בעדי ות" ,בַּ שֵ בֶ ט ",לא 'מכות רצח' ,לא לגרום חבלה,
לא מתוך כעס ואובדן שליטה ,אלא מתוך אהבה ושאיפה להציל את פש הילד ,שלא יתדרדר
לפשיעה ,חלילה.
בלשון זו כתב הרמב"ם] [1על מלמדי תי וקות..." :ואי ו מכה אותם מכת אויב ,מכת אכזרי ,לפיכך
לא יכה אותם בשוטים ולא במקלות ,אלא ברצועה קט ה" ,והיו והגים להכות מכה קלה על קצות
האצבעות.
כל הורה ומח ך ,שלא כפוף להוראות משרדי החי וך ,ואי ו מסכים לשיטות שלי ,אלא דוגל בשיטת
החי וך של הרמב"ם ברוח 'משלי'  -חובתכם לשמור מכל משמר על הקווים האדומים ,ולמ וע
מכות אכזריות בכל תוקף.
בן חכם [שומע ]מוּסַ ר אב – ולֵץ לא שָ ַמע גערה (יג ,א;)
חוֹשֵׂ ך ִשבטוֹ שׂו ֵא ב ו – ואֹהֲ בוִֹ ,שחֲ רוֹ ][2מוסר (יג ,כד;)
יַסֵ ר ב ך כי יש תקוה – ו ֶאל הֲ מיתוֹ ]ַ [3אל ִתשָ א פשך (יט ,יח;)
בשבֶ ט =(מכה עדי ה )לא ימות–
ַאל ִתמ ַע ִמ ער מוסר ,כי ַתכֶּ וּ ֵ
בשבֶ ט ַת ֶכּ וּ ,ו פשו ִמ ְשאוֹל ַתציל (כג ,יג-יד;)
אתה ֵ
ֵשבֶ ט ותוֹכַחַ ת י ִֵתן חכמה [ב ער – ]ו ער ְמשֻ ָלח מביש אמו (כט ,טו;)
יִתן לך מ וחה ),וי ִֵתן מעד ים ל פשך (כט ,יז;)
יַסֵ ר ב ך וִ י ִיחֶ =( ֵ
חֲ ֹך ל ער על פי דרכו ,גם כי יזקין לא יסור ממ ה (כב ,ו;)
ושׂמַ ח לבי ,ואשיבה ח ְֹרפי ][4דָ בָ ר (כז ,יא;)
חֲ ַכם ב י ַ
ב י אם ָח ַכם לבך ,ישמח לבי גם א י (כג ,טו;)
מרי דעת (יט ,כז;)
חֲ דַ ל ב י לִשמֹע מוסר [ולהתעלם ],לִשגוֹת מֵ ִא ֵ
ְשמַ ע אתה ב י ,וַחֲ ָכם ,ו ַאשֵ ר =(וחַ זֵק )בַּ דרך [הטובה ]לבך (כג ,יט-כו– )
ֹבאי יין ,בזֹללֵי בשר למו[5] ...
ַאל ְתהי בס ֵ
ואל ָתבוּז כי ז ְָק ה אמך–
שמע לאביך זה =(אשר ) ְי ָל ֶד ַ ,
ואל ִתמכֹּר ,חכמה ומוסר ובי ה–
אמת ְק ֵה ַ
גיל יָגיל אֲ בי צדיק ,ויוֹלֵד [בן ]חכם וישמח בו–
דת –
ישמח אביך ואמך ,ו ָתגֵל יוֹ ַל ֶ
ְת ה ב י לבך לי ,ועי יך ְד ָרכַ י ִתצ ְֹר ה =(ת צור ה ,תשמור ה)...
][1הלכות תלמוד תורה פרק ב ,ב.
][2עם שחר ' -ב י ִהזָהֵ ר' ,ואם יש צורך ,גם מכה קלה בבוקר.
][3חלילה לא לומר מילים כמו 'יותר טוב שתמות'.
][4המחרף אותי וטוען )למשל( ' -החי וך של ו יותר טוב'.
][5פסקת משל ארוכה זו מתקשרת לפרשת 'בן סורר ומורה' בספר דברים )כא ,יח-כ( ,ומ סה
ק ֵל וּ ,זולֵל וסֹבֵ א" ,ואף את
סוֹרר ומ ֶֹרה ,אי ו שֹמֵ עַ ב ֹ
למלא תוכן בדברי אביו ואמו"  -ב ו זה ֵ
התיאור" :ויִ ְסרוּ אֹתו ולא ישמע אליהם" ,אבל ,כחכמת משלי ,אי ה מבקשת "המיתו" )יט ,יח(.

משלי יד  -פולחן של טעות
מי שאי ו רוצה להגיע לכפירה גמורה חייב להבין שרק אמו ה מו ותיאיסטית שהיא גם אמו ה
מוסרית ,יכולה לחבר בין אמו ה ומדע בדרך כו ה
מה ההבדל בין יראת ה' העומדת בפ י עצמה ,ליראת ה' כבחירה מודעת של החכמה ,הדעת
והתבו ה?
אם חפש את הקוטב ההפוך ליראת ה' ,קבל את ההבדל בבהירות  -ההפך של יראת ה' כשלעצמה
וסכלות ,ומי באמת
הוא פריקת עול והסתרת פשעים ,אבל ההפך של היראה החֲ כָמָ ה ,הוא אֱ וילות ִ
ירצה להיות כסיל וטיפש!?
הבה תבו ן ביחסם של ב י אדם לעבודת אלילים  -כל עוד לחמו התורה וה ביאים באלילות
כתועבה ,תמיד היו כאלה ש הו אחריה ,ובמיוחד כאשר מעצמות גדולות וחזקות הפכו את הפולחן
האלילי לסמל העוצמה שלהם ,ולהולך לפ יהם במלחמותיהם .אולם ,כאשר
הופיעה (בהדרגה )הפילוסופיה החכמה ,עם המדע ,ולימדו את ב י האדם ,שאלילות היא סכלות
מטומטמת ופרימיטיבית ,מפ י שרק חוקיות עליו ה אחת שוררת ביקום כולו ,ושמש וירח עושים
את שלהם בלי כל קשר לתפילות ולטקסים ,אז השת ה הכל.
מי שאי ו רוצה להגיע לכפירה גמורה חייב להבין שרק אמו ה מו ותיאיסטית שהיא גם אמו ה
מוסרית ,יכולה לחבר בין אמו ה ומדע בדרך כו ה .מיליו י ב י אדם השתכ עו בדרך הזאת ,ו טשו
בהמו יהם את האלילות ,שהוכרזה כטיפשות גמורה.
אפשר לזהות את ההבדל בין המלחמה גד האלילות כתועבה בתורה וב ביאים ,לעומת תרגום
או קלוס (כעבור כמה מאות ש ים ),שתרגם עבודת אלילים כפולחן של טעות "(פולחן
טַ ֲעו ָָתא "),ודווקא דרך זו יצחה בגדול .על זה אמרו חז"ל " -חכם עדיף מ ביא"*.
המחיר בדרך זו הוא בוויתור על ה'אמת' ,כי החכמה מזהירה בעיקר מפ י התוצאות הצפויות,
ואומרת לבן  -לא כדאי לך להסתבך בשטויות ובסכ ות ,ולכן היא מזהירה באותה שימה להתיירא
מה' וגם מ'מלך' ,כי אי ך יודע בן יקר איפה מחכה לך בור עמוק ,שהשלטון הכין לחבורות
שמסכ ות אותו.
מע יין במיוחד הפסוק (הש י בפרק יד ),שאפשר לקרוא אותו ישר והפוך" :הולך ְבּי ְָשרוֹ [הוא ]י ְֵרא
ה[ ',כי ]י ְֵרא ה' הולך [תמיד ] ְבּי ְָשרוֹ  -ובאותה מידה  -מי שהולך בדרכים ְלוֹזוֹת ,מבזה את ה' ,ומי
שמבזה את ה' רגיל ללכת בדרכים ְ לוֹזוֹת-
ָשרוֹ י ְֵרא ה– '
הולך ְבּי ְ
וּ ְלוֹז דרכיו ,בּוֹזֵהוּ =(את ה'; יד ,ב;)
יראת ה' ראשית דעת – חכמה ומוסר אֱ וילים בָּ זוּ (א ,ז;)
ְת ִחלַת חכמה יראת ה' ,ודעת קדֹשים [היא ]בי ה (ט ,י;)
תקצֵ ר ה; י ,כז;)
יראת ה' תוסיף ימים – וש ות רשעים ִת ְקצֹר ה =( ִת ַ
ביראת ה' מבטח עֹז [לאיש ישר ],ולב יו יהיה מחסה (יד ,כו;)
יראת ה' מקור חייםָ ,לסוּר =(להתרחק ) ִממ ְֹקשֵ י =( ִמ ַמלכודות )מָ וֶת (יד ,כז;)
יראת ה' מוסר חכמה ,ולפ י כבודֲ ,ע ָ וָה (טו ,לג;)
עֵ ֶקב ֲע ָ וָה יראת ה[ ',ובזכותן ]עֹשר וכבוד וחיים (כב ,ד;)
ְמ ַכסֶ ה פשעיו לא [תמיד ]יצליח–
וּמוֹדֶ ה ו ֹעזֵב [את ה ֶ ֹפשַ ע ],יְרֻ ָחם =(יזכה לרחמים; כח ,יג;)
תירא גם ִממלך– )
י ְָרא את ה' ב י ,וָמֶ לֶך =( ָ
עִ ם [פושעים ]שׁו ים אל ִת ְתעָ ַרב– ;
כי פִ תאֹם יָקוּם ֵאידָ ם =(יופיע אסו ם),
וּפִ יד =(בור של )ש יהם =(ה' והמלך )מי יודע (כד ,כא-כב;)
וֹתי ִתצְ פֹּן ִאתך– ;
וּמ ְצ ַ
ב י אם ִת ַקח אֲ מָ ָריִ ,
להקשיב לַ חכמה אז ךַ ,תטֶ ה לבך לַתבו ה– ;
כי אם לַ בּי ה תקרא ,לַתבו ה תתן קולך– ;
אם תבַ קשֶ ה ַכ ֶכּסֶ ף ,וכַמַ טמו ים ַת ְחפְּ שֶׂ ָה– ;
אז תבין יראת ה' ,ודעת א-להים תמצא– ;
כי ה' י ִֵתן חכמהִ ,מפיו דעת ותבו ה (ב ,א-ו;)

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

משלי טו  -איך מדבר חכם
כל המס ן מפיו ' -איזה אידיוט ,טמבל ,מטומטם ,חמור' ,המילים הללו חוזרות עליו ומעידות על
סכלות ואיוולת מצידו
המוסר והמצוות אי ם עוסקים בשמירת הלשון במובן של החכמה ,ואין אזהרת איסור גד צעקות
ודיבור בוטה .החכמה מטפלת בתחומי הת הגות הרבה יותר רחבים מאשר המצוות ,כמו סג ון
דיבור כון ותוצאותיו ,כמו שתיקה במקום ה כון (ראו להלן ),כמו דיבור כון בעת מתאימה,
ובעיקר דיבור בון וחכם.
חכמים מדברים בשקט ,ב חת ,מרגיעים ,לשו ם מרפאת פצעי פש ולכן היא "עץ
חיים ",והטיפשים צועקים וצורחים ,שופכים שמן רותח על עצבים מתוחים ,ופעמים רבות זה
גולש לאלימות פיזית ,ואף גורם למוות  -קטטות בין הגים בכבישים '(הוא קילל אותי '),
במסיבות '(הוא פגע בי '),וגם בבתי ספר ,במקומות עבודה ובילוי.
אם יבי ו כולם ,שכל המס ן מפיו ' -איזה אידיוט ,טמבל ,מטומטם ,חמור' ,המילים הללו חוזרות
עליו ומעידות על סכלות ואיוולת מצידו ,לפחות באותו רגע של כעס ועצבים ,אולי זה ייפסק? אולי
יי צלו כמה פגעי קטטות? אולי זכה לחיות באווירה אחרת ,רגועה יותר ,חֲ כָמָ ה יותר?
מפאת ריבוי הפסוקים ב ושא זה ,הסתפקתי במובאות מפרקים י-טו:
ודבַ ר עֶ צֶ ב =(דיבור עצב י )יעלה ָאף =(יכעיס; טו ,א;)
מע ה ַרך ישיב חֵ מה – ְ
לשון חכמים ֵתיטיב דעת – ופי כסילים יביע ִא ֶולֶת (טו ,ב;)
שפתי חכמים יְ זָרוּ =(יָפיצוּ )דעת  //...ופי אֱ ויל ְמ ִח ָתה =(שבירה ) ְקרֹבה (טו ,ז /י ,יד;)
מַ רפֵּא לשון ,עץ חיים – וסֶ לֶ ף בהּ )=לשון שקר( ]תגרום[ שֶ בֶ ר בְּ רוּחַ (טו ,ד;)
שמחה לאיש במע ה פיו [החכם ],ודבר =(ודיבור כון )בעִ תוֹ מה טוב (טו ,כג;)
מקור חיים פי צדיק – ופי רשעים ְי ַכסֶ ה =(יַסתיר )חמס (י ,יא;)
בשפתי בון תמצא חכמה // ...ואֱ ויל שפתים ִי ָלבֵ ט =( ִיכָּ שֵ ל; י' ,יג/ח/י;)
◌ =(עלילות שקר )הוא כסיל (י ,יח;)
ְמ ַכסֶ ה =(מַ סתיר )ש אה שפתי שקר ,וּמוֹצִ א ִדבָּ ה ׁ
ברֹב דברים =(בדברי ריב )לא יחדל פשע – וחוֹשֵׂ ך שפתיו =(שותק ),מַ ְשׂכּיל (י' ,יט;)
כסף בחר לשון צדיק ...שפתי צדיק יִרעוּ =(י היגו )רבים( ...י ,כ-כא;)
פי צדיק ָי וּב =( ָי יב )חכמה – ולשון ַת ְהפֻּכוֹת =(לא אֲ מי ה ִ ),תכּ ֵָרת (י ,לא;)
שפתי צדיק יֵדעוּן =(יְעוֹררוּ )רצון – ופי רשעים ַת ְהפֻּכוֹת =(חוסר אֲ מי ות; י ,לב;)
ַש ִחת =(יגרום רעה ל)רעהו... / ...ופי ישרים יַצי ֵלם (יא ,ט /יב ,ו;)
בפֶה חָ ֵף י ְ
בברכת ישרים ָתרוּם קרת =( ִקריה – )ובפי רשעים ֵת ָה ֵרס (יא ,יא;)
מוֹקש =(מלכודת )רע(  ...יב ,יג;)
בפשע שפתים ֵ
מפרי פי איש [טוב ]ישבע טוב /...יאכל טוב (יב ,יד /יג ,ב;)
ְשׂפַת אמת ִתכּוֹן ָלעַ ד – וְ עַ ד ַא ְרגיעה [ ֵתעָ ֵלם ]לשון שקר (יב ,יט;)
ֹצֵ ר פיו שֹמֵ ר פשו – פֹּשֵׂ ק =(פותח )שפתיו ְמ ִחתה =(שבר )לו (יג ,ג;)
מוּרם (יד ,ג;)
בפי אֱ ויל [ ָתקוּעַ ]חֹטֶ ר =(ע ף מלא )גאוה – ושפתי חכמים ִת ְש ֵ

משלי טז  -על חוכמה ואמונה
בתרבות המודר ית ,החוכמה והאמו ה הדתית בהשגחה פרטית יצבים מש י עברים .בעולמו של
ספר משלי ,דווקא התבו ות החוכמה מביאה ליראת ה'.
בתרבות המודר ית ,החוכמה ,ההשכלה והמדעים יצבים בצד אחד ,והאמו ה הדתית בהשגחה
פרטית יצבת בצד הש י – יש אמ ם יחידי סגולה ,שחיים בש י העולמות במקביל ,אבל גם רוב
ה'דתיים' וה'חילו יים' חושבים ,שהאמו ה בהשגחה פרטית לא באה ממקור השכל ,אלא ממקום
עמוק יותר ,מעל ומעבר לתחומי השכל.

בעולמו של ספר משלי ,דווקא התבו ות החוכמה מביאה ליראת ה' )ראו לעיל ,פרק יד( ,וגם
לאמו ה בהשגחה פרטית ,שיוצרת סדר ומשמעות בחיי כל אדם .האקראיות המוחלטת שבה
דוגלים רבים מהמשכילים המודר יים ראית בעי י החוכמה המקראית כהשקפת עולם מטופשת
במיוחד.
יתר על כן ,במזמורי תהילים ובחוכמת משלי מודגשת האמו ה בהשגחה פרטית יותר מאשר
בתורה ,כי התורה מ חילה ל ו את הסיפור הכללי של בריאת העולם ותולדות הא ושות ,הבחירה
באבות ובזרעם ,עַ ם ב י ישראל היוצא ממצרים ומקבל תורה וארץ בתור 'כלל ישראל'  -התורה
כמעט שאי ה עוסקת בהשגחה פרטית כשלעצמה ,מחוץ להקשרים הכלליים ,ואילו בתהילים
ובמשלי ,האמו ה הזאת יצבת במוקד דווקא מתוך החוכמה ,הבי ה והדעת .התורה פו ה אל
ההיסטוריה המכו ת עַ ם ,ואילו החוכמה והשירה במקרא פו ות אל עולמו המוסרי ,המחשבתי
והאמו י של היחיד .בתהילים ,היחיד יצב מול הכלל ,ואילו במשלי' ,כלל ישראל' כלל אי ו זכר,
ותבו תו של היחיד ומעמדו האישי לפ י ה' הם הבסיס לחיים על פי החכמה ויראת ה' המקראית.
בדומה לתורה ,אסור לגזול דל ולדכא ע י )דברים כד ,י-כב( ,ואסור להסיג גבול ב חלה )דברים יט,
יד( ,אבל ה ימוק לא קשור בזיכרון של יציאת מצרים ,אלא רק בהשגחת ה' ,שהוא יריב ריב דלים
וע יים בכל מקום וזמן ,כי הוא רואה ושומע כל מעשי אדם ומחשבותיו .גם בתורה )שמות כב ,כ-
כו( ,ה' ישמע צעקת גר וע י ,יתום ואלמ ה ,ויתערב ,אבל ברקע עומד העי וי של ב י ישראל
במצרים.
מפתיעה ומרגשת היא החובה המוסרית להציל א שים מהוצאה להורג אם רק אפשר )כד ,יא-יב(,
ולא להתחמק בטע ה ,שא ח ו לא יודעים בדיוק על מה ולמה ,כי ה' רואה ושומע ,וישיב למציל
כגמולו ,וי צור את פשו.
בכל מקום עֵ י ֵי ה' ,צֹפוֹת ָרעים וטובים )טו ,ג(;
לאדם ַמעַ ְרכֵי )=מחשבות( ֵלב – ומֵ ה' ַמ ֲע ֶה לשון )טז ,א-ד(–
כל דרכי איש זַך בעי יו – ותוֹכֵן )=אבל מביט לתוך( רוּחוֹת] ,רק[ ה– '
חשבֹתיך–
גֹל )= ַגלֵה( אל ה' מעשיך – וְ יִ ֹכּ וּ )=ויִתיַשרוּ( מַ ְ
כל פָּעַ ל ה'ַ ,ל ַמ ֲע ֵהוּ )=למען הרוצה בו( – וגם רשע ]יפקוד[ ליום רעה;
בִּ רצוֹת ה' דַ רכֵ י איש ,גם אויביו )=אויבו( י ְַש ִלם ִאתוֹ )טז ,ז(;
לב אדם ְיחַ שֵ ב דַ רכּוֹ ,וה' )=אבל רק ה'( יָכין צַ עֲדוֹ )ט"ז ,ט(;
]אפילו[ ְשאוֹל ואבדון )=גלויים( גד )=לפ י( ה' ,אף כי לִבּוֹת ב י אדם )טו ,יא(;
רחוק ה' מֵ רשעים – ו ְתפִ לַת צדיקים ִי ְש ַמע )טו ,כט(;
רבות מחשבות בלב איש – וַ עֲצַ ת ה' היא ָתקוּם )יט ,כא(;
אֹזן שֹמעת ועין ר ָֹאה ,ה' עשה גם ש יהם )כ ,יב(;
מֵ ה' מצעדי גבר – ואדם מה יבין ]מֵ הצפוי לו ב[דַ רכּוֹ )כ ,כד(;
]כמו[ פלגי מים ,לב מלך ביד ה' ,על כל אשר יַחפֹּץ ]ה'[ ,י ֶַט וּּ )כא ,א-ב(–
תכֵן )=אבל מביט לתוך( לִבּוֹת] ,רק[ ה;'
כל דרך איש ישר בעי יו] – [1ו ֹ
אין חכמה ,ואין עֵ צה ,ואין תבו ה – ל גד ה' )כא ,ל-לא(–
סוס מוכן ליום מלחמה – ולַ ה' )=אבל רק לה'( התשועה;
ואל ְתדַ כֵּא ע י בשער )כב ,כב-כג(–
ַאל ִתגזל דל כי דל הוא )=ואין לו מגן(ַ ,
כי ה' יריב ריבם ,ו ָקבַ ע את ]משפט[ קֹבעֵ יהֶ ם )=הפוגעים בהם( ,פש ]תחת פש[;
ַאל ַתסֵ ג גבול עולם )=ב חלה( ,ובִ ְשׂדֵ י יתומים ַאל ָתב ֹא )כג ,י-יא(–
כי גֹאֲ ָלם חזק )=ה'( ,הוא יריב את ריבם ִאתך;

הַ צֵ ל ל ְֻקחים ל ַָמוֶת ,ו ָמטים לַהֶ ֶרג ִאם ]תוּכַל[ַ ,תחשׂוֹך )=תציל; כד ,יא-יב(–
כי תאמר :הן לא ידע ו ]למה[ זה ]הורגים אותם[!?
ת ֵכן )=מביט לתוך( ִלבּוֹת הוא יבין ,ו ֹצֵ ר פשך הוא יֵדָ ע–
הֲ ל ֹא ֹ
והֵ שיב לאדם כְּ פעלוֹ )=כִּ גמוּלוֹ(;
רבים מבקשים פ י מושל )=אדם(–
ומֵ ה' )=אבל מֵ ה'( משפט איש )כט ,כו(.
][1כא ,ב מקביל כמעט בדיוק לט"ז ,ב ,וש יהם מבטאים את הפער העמוק בין מחשבות אדם על
עצמו ,לבין מה שה' רואה בלב האדם וברוחו.

משלי יז  -חכמת השתיקה
לפ י ו עוד דוגמה ליתרון שבמוסר החכמה על מצוות התורה ,שהרי אין בתורה איסורים ומצוות
על סג ון דיבור וכל שכן על שתיקה
כהשלמה ללימוד העיקרי הממלא את "משלי שלמה" ,על התבו ה והחכמה שבדיבור ,ואיך חכמים
מדברים )לעיל פרק טו( ,א ו לומדים גם על החכמה שבשתיקה גמורה ,שיכולה למ וע מריבות
המתלקחות מהתלהמות מילולית הדדית ,וגם מע יקה חָ זוּת מכובדת וחכמה אפילו לאֱ וילים ,כי
כל עוד הם שותקים ,הם יכולים להיחשב ,וגם יכבדו אותם ,כגדולי החכמים.
החָ זוּת המכובדת של חכמת השתיקה כוללת מצבים של שבח על ידי אחרים – "יְהַ לֶ לְ זָר ולא
פיך" ,כי לא מכובד ולא אה לאדם לשבח את עצמו ,וכמובן ,ויכוח מתלהם עם טיפשים ,מעמיד גם
חכם כשוטה ,בעוד "אֱ ויל מחריש ,חכם י ֵָחשֵ ב".
לפ י ו עוד דוגמה ליתרון שבמוסר החכמה על מצוות התורה ,שהרי אין בתורה איסורים ומצוות
על סג ון דיבור וכל שכן על שתיקה – רק החכמה יכולה להשפיע על המידות ועל ההת הגות
הא ושית במו חים של תועלת ,הרבה מעבר ל'מותר ואסור'.
מאידך ,התורה מעמידה את המצוות על בסיס מוחלט – 'עשה' ,ו'לא תעשה' מפי בורא העולם
'אל תעשה כך וכך ,כי זה יפגע בך ,כי
הבוחר בישראל עמו ו ותן התורה ,ולא על בסיס תועלת י – ַ
לא כדאי לך' .וכפי שלמדתי מאבי מורי )ד"ר יחיאל בן -ון ז"ל( [1],ההבדל בין ' ַאל' המתאמץ
לשכ ע בטון רך ,לבין 'לא' תקיף וחד ,הוא ההבדל העיקרי בין מצוות לבין מוסר החכמה.
את החולשה הגדולה שבמוסר החכמה א ו מגלים בדברי עֵ לי הכהן לב יו החוטאים – "למה תעשון
שמעַ ?...אל בָּ ַי כי לא טובה השמֻ עה) "...שמואל א ב ,כג-כד( ,ובשתיקת
כדברים האלה אשר א ֹכי ֹ
החולשה ה וראה של דוד מול הת הגות ב יו הגדולים ,אמ ון ,אבשלום וא ֹד יהו – "ולא עֲצָ בוֹ אביו
ִמיָמָ יו לאמֹר :מדוע ככה עשית?" )מלכים א א ,ו( ,וכך יתרו ה הגדול של החכמה בתחומי המידות
הטובות ,שמעבר למצוות ,עלם כליל בחולשתה מול ב ים סוררים ומול השחתה שלטו ית ,ורק
ה בואה יכלה להיכ ס במלוא כוחה לתוך הפער הזה ,וגם זה לא תמיד בהצלחה.
חוֹשֵׂ ך אֲ מָ ָריו )=שומר דבריו לעצמו( ,יודע דעת ,ו ַקר רוח ,איש תבו ה–
גם אֱ ויל מחריש ,חכם ֵיחָ שֵ ב – אֹטֵ ם שפתיו בון )יז ,כז-כח(;
ברֹב דברים )=בדברי ריב( לא יחדל פשע – וחוֹשֵׂ ך שפתיו )=שותק( ,מַ ְשׂכּיל )י ,יט(;
שמֵ ר פשו – פֹּשֵׂ ק )=פותח( שפתיו ְמ ִחתה )=שבר( לו )יג ,ג(;
ֹצֵ ר פיו ֹ
לב חכם ַי ְשׂכּיל פיהו )=מה לומר ומה לא( ,ועל שפתיו יֹסיף ל ֶַקח )טז ,כג(;
מָ וֶת וחיים ביד לשון – ואֹהֲ בֶ יהָ י ֹאכל פִּ ריָהּ )יח ,כא(;
שֹמֵ ר פיו ולשו ו ,שֹמֵ ר ִמצָ רות פשו )כא ,כג(;
]כמו[ ָראמוֹת )=פ י ים( ֶלאֱ ויל חכמות ]יֵחָ ְשבוִּ ,אם[ בשער לא יפתח פיהו )כד ,ז(;

ַאל ַתעַ ן כסיל ְֹכ ִאוַלתוֶֹ [2],פּן ִתשוֶה לו גם אתה )כ"ו ,ד(;
יְהַ ֶל ְל ָזר ולא פיך] ,ישבח אותך[ כרי ,ו ַאל שפתיך )כ"ז ,ב(;
___________________________
][1ראו בספרו ,ארץ המוריה – פרקי מקרא ולשון ,עמ' .255-253
][2והפסוק הבא )כ"ו ה( אומר את ההפך – "ע ה כסיל כאולתו ,פן יהיה חכם בעי יו" ,ואולי תלוי
הדבר בשאלה איך עו ים ,ומה אומרים )וראו לעיל ,פרק ט"ו(.

משלי יח  -איך מונעים מריבות?
צלצלו למשטרה ואל ת סו לאחוז "באז י כלב" ,הישמרו מן היין ,ועוד כמה עצות טובות מבעל
משלי
במבט כללי ,רוב המריבות פורצות בגלל סכלות ,ומתעצמות בגלל תגובות של כסילים .לכן
החוכמה היא הדרך למ וע מריבות או להשקיט אותן ,וחשוב מאד להתרחק מסג ון מתלהם,
שמאפיין כסילים .אבל יש גם עצות ממוקדות ,ועל חלק מהן כבר הצבע ו בפרקים קודמים–
"מע ה ַרך ישיב חֵ מה" )טו ,א(;
"אשת חיל עֲטֶ ֶרת בעלהּ" )יב ,ד(; "טוב שֶ בֶ ת בארץ מדבר" )כא ,יט( ,מאישה שמרבה ריב בבית;
וכמובן – "שֹמֵ ר פיו ולשו ו ,שֹמֵ ר ִמצָ רות פשו" )כא ,כג(;
ויש עצות חוכמה וספות ,וגם מפתיעות ,כמו הכרעה על ידי גורל )יח ,יח( ,שירחיק בין צדדים בריב
על רכוש ,ירושה או חלה ,כמובן ,אם יש הסכמה להכרעה כזאת.
עצה חשובה וספת היא טישת הריב )יז ,יד( ,כי לא כדאי ואין טעם להתעקש ,ודווקא שמירת
הכבוד שלך )כ ,ג( צריכה להביא אותך להתרחק מהסכסוך ,כי עדיף להפסיד כסף או תפקיד,
ואפילו שררה ,ולשמור על כבודך וכבוד משפחתך – למשל ,על ידי התפטרות ממשרה רמה,
והתרחקות מאור זרקורים.
ברורה מאד העצה להתרחק מא שים הידועים כא שי ריב וכעס )כב ,כד-כה(;
חשוב מאד לא להתערב במריבות של אחרים ,ולא ל סות להפריד בין מתלהמים )כו ,יז( ,וכבר
הרגו א שים טובים לא מעטים ,ש יסו לעצור מריבה בגופם – צלצלו למשטרה ,ואל ת סו לאחוז
"באז י כלב;"
בלעג מר אומרת החוכמה להישמר מן היין )כג ,כט-לב( ,כי שתייה מופרזת מחוללת מריבות
ופצעים שאין עליהם שליטה ,ולא מעטים כבר הרגו בגלל יין ,בקטטות שיכורים ,וגם בכבישים
אחרי המסיבות.
מעל לכל מציעה החוכמה להסתפק במועט ,בחיים של צ יעות )טו ,טז-יז; יז ,א( ,ולהרבות אהבה
)י ,יב(.
פתי כסיל ָיבֹאוּ בְ ריב ,ופיו למַ הֲ לֻמוֹת יִקרא–
ִשׂ ֵ
פי כסיל ְמ ִחתה )שבר( לו ,ושפתיו מוקש )=מלכודת( פשו–
דרי בטן )וגררו תגובות; יח ,ו-ח; כו ,כב(;
כמתלַ הֲ מים ,והם ָירדוּ חַ ֵ
דברי ִרגָן ִ
=מתלַ הֵ ם( ִישתֹק מָ דוֹן )כו ,כ-כא(–
באין ִרגָן ) ִ
באפֶס עצים ִתכבֶּ ה אש ,ו ֵ
ֶ
]כמו[ פֶּחָ ם לְ ג ֶָחלים ועצים ְלאש ,ואיש ִמד ָי ים לְחַ רחַ ר )=להלהיט( ריב;
ִמד ָי ים )=סכסוכים( ַישבִּ ית הגורל ,ובין ֲעצוּמים )=בעלי הריב( יַפריד–
ומד ָי ים כִּ בְ ִריחַ )=ממלאים( ארמון )יח ,יח-יט(;
ָאח ִ ִפשָ ע )=מסוכסך( ִמ ִקריַת ֹעזִ ,
]כמו[ פּוֹטֵ ר )=משחרר שֶ טֶ ף( מים ,ראשית מָ דוֹן,

ולפ י ִהת ַגלַע )=התפרצות( הריבְ ,טוֹש )יז ,יד(;
כבוד לָאיש שֶ בֶ ת ) ִלשבּוֹת( מֵ ריב ,וכל אֱ ויל יִת ַגלַע )=יתפרץ; כ ,ג(;
ַאל תצא ָל ִרב מהר] ,תעצור ותחשוב[,
אתך רעך )כה ,ח(;
פן מה תעשה באחריתה ]של המריבה[ ,בהַ כְ לים ֹ
ַעסן( ,ואת איש ֵחמוֹת לא תבוא–
ַאל ִת ְת ַרע ) ַאל תהיה ֵרעַ ( את בעל ָאף )=כּ ָ
חת מוקש ל פשך )כג ,כד-כה(;
פן ֶתאֱ לַף )=תלמד( אֹרח ָֹתו ,ול ַָק ָ
איש ַאף )=כעס מתפרץ( ְיג ֶָרה ָמדוֹן ,ובעל חֵ מה ַרב פשע )כט ,כב(;
רחב פש )=איש מלא תאוות( ְיג ֶָרה מָ דוֹן ) ...כח ,כה(;
]כמו[ מחזיק באז י כלבֹ ,עבֵ ר ִמ ְתעַ בֵּ ר )=מתכַּעֵ ס( על ריב לא לו )כז ,יז(;
יח )=וויכוח ִמתלַ הֵ ט(?
למי אוי? למי אבוי? למי ִמד ָי ים? למי ִשׂ ַ
למי פצעים ִח ָם? למי חַ כְ ִללוּת )=אדמומיות( עי ים?
ל ְַמ ַאחֲ רים על היין )במסיבות שיכורים( ) ...כג ,כט-לב(;
ִראת ה' – מֵ אוצר רב ומהומה בו )טו ,טז-יז(–
טוב מעט בי ַ
טוב אֲ רֻ חַ ת ָי ָרק ואהבה שם – ִמשור ָאבוּס )=בשר בשפע( וש אה בו;
טוב פת חֲ ֵרבה )=יְבֵ שה( ושַ לוה בהּ–
מבית מלא זבחי )=סעודות מלאות( ריב )יז ,א(;
ִשׂ אה תעורר ְמדָ ים – ועל כל פשעים ְתכַ סֶ ה אהבה )י ,יב(;

משלי יט  -הרע שבעולם – מי אשם?
אם אדם כועס על מה שקורה לו ,מוטב שיעשה את חשבון פשו ,ולא יזעף על ה'
ִא ֶולֶת אדם ְת ַסלֵף דרכו – ועל ה' ִיזעַ ף לבו )י"ט ,ג(;
שמֵ ר פשו – בּוֹ ֵזה דרכיו )=דרכי ה' הטובות( ,ימות–
שֹמֵ ר מצוה ֹ
מַ ְלוֵה ]על פי ה'[ ה' חוֹ ֵן דל ,וּגְ מֻ לוֹ ]ה'[ ישלם לו )י"ט ,טז-יז(;
יוֹסף עֶ צֶ ב עִ מָ הּ )י' ,כב(;
ברכת ה' היא תעשיר ,ולא ִ
וברשעָ תוֹ יִ פֹּל רשע–
צדקת תמים ְתיַשֵ ר דרכו – ִ
וּב ַהוַ ת )=ובאסון(ֹ ,בּגדים יִ ָל ֵכדוּ )י"א ,ה-ו(;
צדקת ישרים ַתצי ֵלם – ְ
צדיק ִמצרה ֶ חֱ לָץ – ַויָב ֹא רשע תחתיו )י"א ,ח(;
הֵ ן צדיק בארץ ְישֻ ָלם ]כגמולו ,לטוב ולרע[ – אף כי רשע וחוטא )י"א ,לא(;
חַ ָטּאים ְת ַרדֵ ף רעה – ואת צדיקים ְי ַש ֶלם טוב )י"ג ,כא(;
אדם אשם בעצמו במה שקורה לו ,מפ י שהוא והג בסכלות ולא בחכמה ,והחכמה כוללת את
יראת ה' )כאמור לעיל ,פרק י"ד( .אילו הג אדם בחכמה וביראת ה' היה זוכה לכל הטוב שבעולם,
כי זה פועל כמו חוקי הטבע בבריאה ,והחכמה מגלה את המעשה ה כון ביראת ה' ,ומבטיחה את
הגמול הראוי .אם אדם כועס על מה שקורה לו ,מוטב שיעשה את חשבון פשו ,ולא יזעף על ה'.
משפטי חכמה כאלה מתאימים בדיוק לאליפז התימ י )ולחבריו ִבּלדַ ד וצופר( ,שבאו אל איוב
הסובל ,ואמרו באוז יו דברים דומים ,מאוצרות החכמה של 'ב י קדם( ]'[1מע ה אליפז ,איוב ד' ,ז-
ח ,יז; ה' ,יז):
זְ כר א :מי הוא קי ָאבָ ד ,ואיפֹה ישרים ִ כחָ דוּ– !?
כאשר ראיתי חֹרשֵ י ָאוֶן וזֹרעֵ י עָ מָ ל )=רשע( – ]הם[ י ְִקצְ רֻ הוּ...

הַ אֱ וֹש מֵ אֱ -לוֹהַּ ִיצדָ ק?! ...
מאס!
...ומוּסַ ר שַ ַ -די ַאל ִת ָ
איוב כעס על דברי הרעים והתפרץ במר ליבו )מאיוב פרק ו' לאורך מע ות איוב( ,וה' הצדיק דווקא
אותו והרשיע את אליפז וחבריו ,ומכאן מתבקשת מסק ה של סתירה חזיתית בין זעקות איוב
ומע ה ה' ,לבין חכמת משלי:
כעבור סוּפה ,ואין ָרשָ ע – וצדיק יסוד עולם )י' ,כה(;
יראת ה' תוסיף ימים – וש ות רשעים ִת ְקצֹר ה–
תוֹחֶ לֶת צדיקים שמחה – ו ִתקוַת רשעים ת ֹאבֵ ד )י' ,כז-כח(;
אור צדיקים ִי ְשׂמָ ח – ו ֵר רשעים ִידעָ ך )י"ג ,ט(;
תח ֶרה( בַּ ְמ ֵרעיםַ ,אל ְת ַק ֵא בָּ רשעים–
=אל ִת ָ
ַאל ִת ְתחַ ר ) ַ
כי לא תהיה ַאחֲ רית ָל ָרעֵ ,ר רשעים ִידעָ ך )כ"ד ,יט-כ(;
דברים אלה בדיוק א ו שומעים מפי בלדד השוחי )איוב י"ח ,ה-ו(–
גם אור רשעים יִדעָ ך ,ולא ִיגַהּ ְשביב ִאשוֹ )= ֹ גַהּ האש שלו יִכבֶּ ה לגמרי(–
אור חָ שַ ך באהלו ,ו ֵרוֹ עליו יִ דעָ ך;...
וה ה גם במזמורי תהילים א ו מוצאים עמדה זו ,ובאותן מילים ממש )במזמור ל"ז ,א-ד; ז-י(:
לדוד,
ַאל ִתּ ְתחַ ר]ה[ בַּ ְמּ ֵרעִ יםַ ,אל ְתּ ַקנֵּא בְּ עֹשֵׂ י עַ וְ לָה –
כִּ י כֶחָ צִ יר ]יבש[ ְמהֵ ָרה יִמָּ לוּ )=יתפוררו( ,וּכְ י ֶֶרק דֶּ שֶׁ א ִיבּוֹלוּן –
ְבּטַ ח בַּ ה' ַועֲשֵׂ ה טוֹבְ ,שׁכָן ֶא ֶרץ ְוּרעֵ ה אֱ מוּ ָה )=ת הג ביושר(;
וְ ִה ְתעַ נַּג עַ ל ה' וְ ִי ֶתּן ְל ִמ ְשׁאֲ ת לִבֶּ ;
ַ ...אל ִתּ ְתחַ ר]ה[ בְּ ַמצְ לִ יחַ דַּ ְרכּוֹ ,בְּ ִאישׁ ע ֶֹשׂה ְמזִ מּוֹת–
הֶ ֶרף מֵ ַאף )=מכעס( ַו ֲעזֹב חֵ ָמהַ ,אל ִתּ ְתחַ ר]ה ברשעים[ ַא לְהָ ֵרעַ –
כִּ י ]בסוף[ְ ,מ ֵרעִ ים ִיכּ ֵָרתוּן ,וְ קוֵֹי ה' ֵהמָּ ה ִי ְירשׁוּ ָא ֶרץ;
וְ עוֹד ְמעַ ט וְ ֵאין ָר ָשׁע ,וְ ִה ְתבּוֹ ַ ְ ָתּ עַ ל ְמקוֹמוֹ ,וְ ֵאי ֶנּוּ;
אולם שם יש גם מזמורים אחרים עם עמדה הפוכהִ ,איוֹבית )ל"ח,ל"ט ,למשל( ,ומתוך הוויכוח,
מזמורי דוד מייחלים ומקווים ,שכך יהיה בסופו של דבר ,בעוד במשלי זוהי עמדה קבועה
ומוחלטת של החכמה ,בכל זמן וללא עוררין.
אבל איוב מצידו ,אחרי מע ה צופר הש י )איוב כ'( ,שואל במחאה מרה )איוב כ"א ,ז-ט,יז(:
מדוע רשעים ִיחיוּ? עָ תקוּ )=העשירו( גם גָברוּ חיל!
זרעם ָכוֹן )= יצָ ב( לפ יהם עִ מם ,וצאצאיהם לעי יהם!
בתיהם שלום ִמפחד ,ולא שֵ בֶ ט אֱ -לוֹהַּ עליהם!
כמה ]פעמים[ ֵר רשעים ִידעָ ך??...
הוויכוח ה וקב בין חכמת משלי ,אליפז ,בלדד וצופר ,לבין איוב ,ובתוך מזמורי תהילים ,הוא
כ ראה ויכוח צחי ,שאפילו מע ה ה' לאיוב "מן הסערה" לא שם לו קץ.
___________________________
][1שלמה היה חכם מ"כל ב י קדם" )מלכים-א ה' ,י( ,ואיוב )א' ,ג( היה "גדול מכל ב י קדם".

משלי כ  -מלך מלכי המלכים
על מלכי ארץ ,על מלך השמיים ועל כבוד
החכמה מעדיפה זהירות ,ו והגת כבוד במלכים ,כמעט כמו ביחס למלך מלכי המלכים .החכם לא
יסתבך עם שליטים ,ואף יראה בהם ערובה להרתעת פושעים ,ואחריות ליציבות של צדק ואמת,
ואפילו לחסד שישרור בארץ בזכות מלכים טובים ,חכמים וחזקים.

מע יין ,שזאת גם עמדה מוכרת בעולמם של חז"ל )אבות פרק ג ,ב(" :רבי ח י א ְסגַן הכֹה ים
וֹר ָאהּ ,איש את רעהו חיים ְבּלָעוֹ"; זה גם יסוד
שאלמלֵא מ ָ
אומר :הֶ וֵ ה מתפלל בשלומהּ של מלכותִ ,
מרכזי בהלכה של 'די א דמלכותא' ,וגם ביחס למלך ישראל]" – [2מלך שמחל על כבודו ,אין כבודו
מחול ]ש אמר[ :שׂוֹם ָתשׂים עליך מלך )דברים יז ,טו( – שתהא ֵאימָ תוֹ עליך" )כתובות יז עמ' א(.
אבל החכמה רואה גם מלכים רשעים ,רבי "מַ עֲשַ קוֹת" )כ"ח ,טו-טז( ,והם אסון לעמיהם ה א חים
תחת ידם )כט ,ב(; ה חמה היחידה היא בסופם הצפוי.
העימות העקרו י בין מלכות אדם לבין מלכות שמים מצא במושג 'כבוד' )כה ,ב-ג( .ברוּם שמים
ובעומקי ארץ כבוד א-להים סתר ,ואילו מלכי 'בשר ודם' רוצים לחקור ולדעת כל דבר ,ורק
ֵ
מחשבות לבם פתלות ו סתרות עד "אין חקר"; אולם לבעיה חמורה זו יש במשלי )כא ,א( פיתרון
פשוט – משמים קבעת דרכו של מלך בארץ ,וה' הוא המכוון לב מלכים ושרים בהחלטותיהם ,אל
הכיוון הרצוי בעי יו ,וגם אל סופם.
ַהַ ם כַּכְּ פיר ֵאימַ ת מלך – ִמ ְתעַ בְּ רוֹ )=שׂוֹ אוֹ( ,חוטֵ א ]ל[ פשו )כ ,ב(;
ַהַ ם כַּכְּ פיר ַזעַ ף מלך – וּכְ ַטל על עשב רצו ו ]הטוב[ )יט ,יב(;
מלך יושב על כסא דיןְ ,מז ֶָרה )=מֵ עיף( בעי יו )=במבט עין( כל רע )כ ,ח(;
)=מסַ ֵלק( רשעים מלך חכם – ַויָשֶ ב )=דרס( עליהם אוֹפָן ]עגלה[ )כ ,כו(;
ְמז ֶָרה ְ
חסד ואמת ִיצְ רוּ מלך ]טוב[ ,וסָ עַ ד בַּ חסד כסאו )כ ,כח(;
תועֲבַ ת מלכים ֲעשוֹת ֶרשַ ע ,כי בצדקה ִיכּוֹן )= ִיתיַצֵ ב( כסא ָ]ראוּי[–
פתי צדק ,ודֹבֵ ר ישרים ]מלך טוב[ יֶאֱ הָ ב;
ְרצוֹן מלכים ְ]ראוּיִ ם[ ִשׂ ֵ
חֲ מַ ת מלך ]כמו[ מַ לאֲ כֵ י מות – ואיש חכם ְיכַפְּ ֶר ה )= ְיכַסֶ ה ויַרגיע(–
בְּ אור פ י מלך חיים ,ורצו ו ]הטוב[ כְּ עָ ב מלקוש )=מבשיל תבואה; טז ,יב-טו(;
]כמו[ ֶקסֶ ם על שפתי מלך ]אשר[ במשפט לא ימעל פיו )טז ,י(;
)=הסֵ ר( סיגים מכסף ,וַ יֵצֵ א ַלצ ֵֹרף כלי–
הָ גוֹ ָ
הָ גוֹ )=סַ לֵ ק( ָרשָ ע לפ י מלך – ויִכּוֹן בַּ צדק כסאו )כה ,ד-ה(;
ברב עם )=בעם חזק( הדרת )=הַ צלָחַ ת( מלך–
ובאפס ְלאֹם )=מדי ה חזקה(ְ ,מ ִח ַתת ָרזוֹן )=משבר כלכלי; יד ,כח(;
ְרצוֹן מלך לעבד )=עובד מטעמו ,מ הל( מַ שׂכּיל–
ברתוֹ )=וצרתו( תהיה ]עבד[ מֵ ביש )יד ,לה(;
ועֶ ָ
זית איש מהיר במלאכתו – לפ י מלכים יִתיַצָ ב ]לתפקיד[–
]אם[ חָ ָ
ִ
בַּ ל יִתיַצֵ ב ]לשָ ֵרת[ לפ י חֲ שֻ כּים )=א שי חושך ,פושעים; כב ,כט(;
שוֹקק ,מושל ָרשָ ע על עם דָ ל–
]כמו[ אֲ רי ֹ הֵ ם ודֹב ֵ
ורב מַ עֲשַ קוֹת–
ָגיד )=מושל( חֲ סַ ר תבו ות ַ
שׂ ֵא בֶ צַ ע יאריך ימים ]על כסאו[ )כח ,טו-טז(;
]מושל[ ֹ
ובמשֹל ָרשָ ע י ֵָא ַח עם )כט ,ב(;
בִּ רבוֹת צדיקים ישמח העם – ִ
מלך במשפט יעמיד ארץ – ואיש ]מקבל[ תרומות )=שוחד( יהרס ה )כט ,ד(;
י ְָרא את ה' ב יָ ,ומלך )=וגם ִממלך( ,ועם שו ים )=פושעים( אל תתערב–
כי פִ תאֹם יקום ֵאידָ ם )=אֲ סוֹ ָם(,
וּפיד )=ובור פילה מ(ש יהם מי יודע )היכן ְמחַ כֶּה; כד ,כא-כב(;
אל ִתתהַ דַ ר לפ י מלך ,ובמקום גדולים ַאל ַתעמֹד–
כי טוב אֲ מר ְל ֲעלֵה ֵה ה ]כשאתה איש פשוט[–
ֵמ ַה ְשפּי ְל לפ י ָ דיב )=איש כבד( אשר ]כבר[ ראו עי יך )כה ,ו-ז(;
)=אל( כל אשר יַחפֹּץ ]ה'[ יַטֶ וּ )כא ,א(;
]כמו[ פַּל ֵגי מים ,לב מלך ביד ה' ,עַ ל ֶ
רבים )= ִכבָּ דים( מבקשים פ י מושל – ומֵ ה' )אך רק מֵ ה'( משפט איש )כט ,כו(;
סתר דָ בָ ר – וּכְ בֹד מלכים חֲ קֹר דָ בָ ר–
כבוד א-להים הַ ֵ
שמים ָלרוּם וארץ לָ עֹמֶ ק – ולב )=מחשבות( מלכים אין ֵח ֶקר )כה ,א-ב(;
שפֵט בֶּ אמת ַדלים ,כסאו לָעַ ד יִכּוֹן )=לעולם יעמוד; כט ,יד(;
מלך ֹ
____________________________

][1הצבע האדום מסמן במשלי רק פסוקים ברצף ,ואין לו משמעות אחרת.
][2על היחס בין 'די א דמלכותא' לבין מלכות ישראל ,ראו בספרי ,המקור הכפול – השראה
וסמכות במש ת הרב קוק ,עמ' .376-360

משלי כא  -רגע לפני הזבחים
עבודת הקרב ות והטהרה או הצדק והמוסר  -מה הוא מרכז עולמה של התורה ומה חושב על כך
ספר משלי
פרשיות המשכן ,הקרב ות והטהרה ,תופסות מקום מרכזי בתורה ,במחצית הש ייה של ספר
שמות ,במחצית הראשו ה של ספר ויקרא ,ובתחילת ספר במדבר .הרושם הוא ,שעבודת הקרב ות
והטהרה היא מרכז עולמה של תורה ,ובלעדיה אין ל ו תורה שלמה כלל.
אולם בדברי ה ביאים ,משמואל )א טו ,כב( ,דרך ישעיהו )א ,יא-יז; כא-כז( ,הושע )ו ,ו-ט( ,עמוס
)ה ,כא-כב( ,מיכה )ג ,ט-יב; ו ,ו-ח( ,עד ירמיהו )ז ,ט-יא ,כא-כג( ,ובמזמורי תהלים )טו; כד; (,
מתקבל רושם אחר לגמרי .לפיו רק מי שראוי מבחי ה מוסרית לעלות בהר ה' ולשכון בהר קדשו,
ה' רוצה בו.
אין ה' חפץ בעולות וזבחים ,ואין לו צורך בקרב ות; חמור מזה ,קרב ות של א שים שאי ם ראויים
מבחי ה מוסרית הם חילול הקודש ,וגורמים לסילוק השכי ה ולחורבן.
במבט שטחי ,יש פער תהומי ביחס אל הקודש והמקדש בין מצוות התורה לבין מוסר ה ביאים
והמזמורים .מתוך פער זה דמה כאילו התורה חוגרת שק על החלל ה ורא של היעדר המקדש מאז
החורבן ,ואילו מוסר ה ביאים והמזמורים קובע שעדיף מקדש חרב על מקדש המחולל בהשחתה
מוסרית.
אך עיון מעמיק בפרשת משפטים חושף משמעות אחרת .איסורי לחיצת גר ,יתום ואלמ ה )שמות
כב ,כ-כו( ,איסורי שמועת שווא במשפט ו תי ת יד לרשע ,איסורי שוחד והטיית משפט )שמות כג,
א-י( ,הם ת אים מוקדמים – רק ציבור שעומד במבח ים המוסריים של פרשת משפטים ,ראוי
לעלות אל הקודש ,ויתקיים בו" :ועשו לי מקדש ,ושכ תי בתוכם" )שמות כה ,ז(.
ברית יציאת מצרים ומעמד הר סי י הם הת אי המקדים לכ יסה לארץ ,אבל מצוות הצדק
והמשפט הם הת אי המקדים לעלייה אל הקודש והמקדש.
בקריאה זאת ,אין שום פער בין התורה לבין מוסר ה ביאים והמזמורים .ממילא צריך להיות ברור
לכל מאמין ,שכך קראו ה ביאים את התורה ,וכך פירשו את מוסר התורה ואת עיקריה .העמידה
לפ י ה' בהיכל הקודש היא זכות מופלאה למי שראוי לה ,בעוד הצדק והמשפט והמוסר הם
העמודים שעליהם ההיכל עומד ,ובלעדיהם אין לו קיום.
וה ה לפ י ו גם דבר החכמה עם יראת ה' ,שבמשלי ,באותה עמדה בדיוק:
ֲעשֹׂה צדקה ומשפט ִ ,בחָ ר )=טוב( לה' ִמזבח )כא ,ג(;
)=ברשַ ע( יביא ו )כא ,כז(;
ֶ
זֶבַ ח רשעים תועבה ,אף כי בְ זִ מה
זֶבַ ח רשעים תועבת ה' – וּתפִ לַת ישרים רצו ו )טו ,ח(.

משלי כב  -דברי חכמים – קבצים חדשים
האם יש הגיון בחלוקה לפרקים בת ך בכלל ובספר משלי בפרט ,וגם  5 -אזהרות מוסר
כבר ראי ו פעמים רבות שחלוקת הפרקים בת ך –  – 929היא רק סדר וח להתמצאות טכ ית ,אבל
היא שגויה במקומות רבים )כבר מבראשית ב( ,ואין לה משמעות במקומות רבים עוד יותר ,והיא
גם לא באה ממסורת ישראל;

לעומת ק"ן מזמורי תהלים ,שם החלוקה קרובה מאד למסורה העיקרית של ו ,בספר משלי אין
כמעט שום משמעות לחלוקת הפרקים; וה ה באמצע פרק כב )מפסוק יז( מתחיל קובץ חדש של
חכמים בלתי ידועים ,שאף כתבו ו שלחו למבקשי "אמת" ,ובהם פגוש משלים קצת יותר ארוכים
וערוכים יותר ,בשו ה מ"משלי שלמה" ,שמלאים וגדושים בפסוקי חכמה ללא רצף וללא קשר
בי יהם )וא ח ו יסי ו לסדר אותם לפי ושאים(.
הקובץ הזה קרוב יותר לקובץ הראשון במשלי )פרקים א עד ט( ,הן בפתיחה שלו )כב ,יז-כא5 ,
פסוקים( ,והן בש י הפרקים הבאים )כג וכד(.
הבה ֶַטה אוזן ל"דברי חכמים" )כב ,יז-כט(:
פתיחה )כב ,יז-כא(:
הַ ט אז ך ושמע דברי חכמים ,ולבך ָתשית לדעתי
שמרם בבט ך,
כי ָעים )=טוב לך( כי ִת ֵ
ִי ֹכּ וּ )יהיו קבועים( יחדו על שפתיך
להיות בה' מבטחך – הודעתיך היום אף אתה
הֲ ל ֹא כתבתי לך שלשים )=שלוש פעמים(,
במעצות ודעת )=על דעת מועצות החכמים(
מרי אמת,
להודיעך ק ְֹש ְט )=כמו דגל מת וסס]ִ ([1א ֵ
להשיב אֲ מָ רים ,אמת לשֹלחֶ י ;
5אזהרות מוסר )כב ,כב-כט  +כג ,י-יב( ,קרובות ללשון התורה:
ַאל ִתגזל דל כי דל הוא ]ואין לו מגן[ ,ו ַאל ְתדַ כֵּא ע י בַ שָ עַ ר )=במשפט( –
וקבַ ע את ]דין[ קֹבעֵ יהֶ ם )=הפוגעים בהם( פש ]תחת פש[;
כי ה' יריב ריבםָ ,
=אל( בעל ָאף )=כעסן(,
=אל תתחבר( את ) ֶ
תרע ) ַ
ַאל ִת ַ
)=ואל( איש ֵחמוֹת לא תבוא–
ֶ
ואת
פֶּן ֶתאֱ לַ ף )=תלמד( אֹרח ָֹתיו ,ולקחת מוקש ל פשך;
)=ערבים להלוואות(–
ֵ
ַאל ְתהי בתֹקעֵ י כָף )=להתחייבויות( ,בַּ עֹרבים מַ שָׁ אוֹת
אם אין לך לשלם – למה יקח משכבך ִמתחתיך!?
ַאל ַתסֵ ג גבול עולם ]ב חלה[ ,אשר עשו אבותיך–
[ ַאל ַתסֵ ג גבול עולם ,ובִ ְשׂ ֵדי יתומים אל ָתב ֹא–
כי גֹאֲ ָלם חזק )=ה'( – הוא יריב את ריבם ִאתך–
מרי דעת];
לא ֵ
ביאה לַמוסר לבך ,ואז ך ִ
הָ ָ
זית איש מהיר במלאכתו – לפ י מלכים יִתיַצָ ב ]לתפקיד[!
]אם[ חָ ָ
ִ
בַּ ל יִתיַצֵ ב לפ י חֲ שֻ כּים )א שי חושך ,פושעים(.
_______________________
וסס מפ י קֹשֶ ט
ליר ֶאיך ֵס להת ֵ
][1כי האמת צריכה להתפרסם; ראו תהילים ס' ,ו – " תתה ֵ
סלה".

משלי כג  -זהירות מסעודות מסוכנות
הסכין שבה חותכים לחם דומה לחרב חותכת בבשר ,ו'לחם' ו'מלחמה' הרי יוצאים מאותו שורש.
את הסכין הזאת שים עמוק בפיך כשמ היג פוליטי מזמין אותך לסעוד עמו
המשך הקובץ של "דברי חכמים" מזַמֵ ן ל ו הפתעות עצובות ומשעשעות כאחד ,על סעודות לחם,
שהן גם סוג של מלחמה ,בראשו ה עם מ היג פוליטי ,שחובה להיזהר ממ ו בכל מילה – הסכין
שבה חותכים לחם דומה לחרב חותכת בבשר ,ו'לחם' ו'מלחמה' הרי יוצאים מאותו שורש .את
הסכין הזאת שים עמוק בפה על הלשון שלך כשמ היג פוליטי מזמין אותך לסעוד עמו ,כי כל מילה

שתאמר עלולה לגזור את גורלם ואת חייהם של א שים; גם כדאי מאוד להיזהר בהבטחות
כוזבות ,ולא לצפות לעושר ממטעמי השלטון ,כי כל אלה יעשו להם "כ פים" ,ויעופו וייעלמו )כג,
א-ה(
כי ֵתשֵ ב ִללְ חוֹם )=לאכול לחם( את )=עִ ם( מושֵ ל,
בִּ ין ָתבין את אשר לפ יך
מת שַׂ כִּ ין בְּ עֶ )=בעומק הפה( ,אם בעל פש אתה
ושַׂ ָ
מוֹתיו ,והוא לחם כְ ָזבים
תאוֶה( למַ טעַ ָ
)=ת ַ
תאו ִ
ַאל ִת ָ
ַאל תיגַע )=תתאמץ( להעשיר ]בעזרת מושֵ ל[ִ ,מ ִבּי ָת חֲ דָ ל )=תתרחק(
הֲ ָתעיף עי יך בו )=במושֵ ל ובלחמו( ,ואי ו,
כי עָ שֹׂה ַיעֲשֶׂ ה לו כ פים ,כְּ שר יעוף השמים.
סעודה מקבילה ודומה עם אדם בעל עין רעה ,גם היא תע וג מפוקפק ,ולא כדאי לֶ הֱ וֹת ממ ה ,וגם
לא לצַ פות ממ ו לשום מטעמים ,וב יגוד למושל ,שקשה לסרב לבוא לסעודה ,ורק צריך לשים את
סכין הלחם עמוק בפה ,לסעודת "רע עין" ַאל תלך בכלל ,ו"באז י כסיל ַאל תדבר" )כג ,ו-ט(.
ַאל ִתלחַ ם )=תאכל לחם( את )=עִ ם( ַרע עין,
תאוֶה( למַ טעַ מ ָֹתיו
)=ת ַ
תאו ִ
ואל ִת ָ
ַ
כי כמו שָׁ עַ ר )=שערוריה( ב פשו ,כן הוא
ֹאמר לך ,ו ִלבּוֹ בַּ ל עִ מך
וש ֵתה י ַ
אֱ כוֹל ְ
ושחַ ָת דבריך ה עימים
פִּ ְת אכלת ]עִ מו[ ,תקיא הִ ,
באז י כסיל ַאל תדבר ,כי ָיבוּז לשֵׂ כֶל ִמלֶ י .
את האזהרה גד הסגת גבול וגזל יתומים )כג ,י-יב( חיבר ו לפרק הקודם בגלל הפסוק הדומה )כב,
כח( ,וכאן מופיע אום המשל הארוך ביותר בקובץ )כג ,יג-כו( על חי וך עם מוסר ומכות לא קשות,
ושורה של עצות חכמה באז י "בְּ ִ י" ,וכבר הבא ו את רוב הפסוקים האלה לעיל ,בדיון על הב ים
)פרק י( ובעיקר בדיון על החי וך )פרק יג( .מתוך כל אלה ביא כא שוב רק את האזהרה מסעודות
בשר ויין של ב ים סוררים )כג ,יט-כא( ,כי זה מתקשר לאזהרות מסעודות עם "מושל" ועם "רע
עין" בתחילת הפרק.
ְשמַ ע אתה ב י ,וַ חֲ כָ ם ,ו ַאשֵ ר )=וחַ זֵק( בַּ דרך ]הטובה[ לבך
ֹבאי יין ,בזֹללֵ י בשר לָמוֹ ][1
ַאל ְתהי בס ֵ
כי סֹבֵ א וזולֵל ִי ָו ֵרש )= ְי ַאבֵּ ד את רכושו(,
וּק ָרעים ַתלבִּ יש וּמָ ה )=ת ומת הזוללים בבגדים קרועים(;
ְ
והפרק חותם בהמשל ,באזהרה מן היין ומן השכרות )כג ,כט-לה(
יח )=וויכוח ִמתלַ הֵ ט(?
למי אוי? למי אבוי? למי ִמד ָי ים? למי ִשׂ ַ
למי פצעים ִח ָם? למי חַ כְ ִללוּת )=אדמומיות( עי ים?
ל ְַמ ַאחֲ רים על היין )במסיבות שיכורים(,
לַבָּ אים ַל ְחקֹר ]היכן יש[ ִמ ְמ ָסך )=יין מעורב בשֵׁ ָכר(
ִתאדָ ם,
אל ֵת ֶרא )=תבחר( יין כי י ַ
כי יתן בַּ כּוֹס עֵ י וֹ ]וישתכר[ ,יתהלך במישרים )=כאילו במישור(
ַפרש ]ארס[
אחריתו ]יקיא בפה פתוח[ כְּ חש ִישָ ך ,וּכְ צִ פ ֹע י י ִ
עי יך ]בן שיכור[ יִראוּ ָזרוֹת )עולם זר( ,ולבך ידבר ַת ְהפֻּכוֹת
שׁכֵב בר ֹאש ִחבֵּ ל )=חָ בוּל(
שׁכֵב בלֶב יָם )=במחלת ים( ,וּכְ ֹ
והיית כְּ ֹ
]ואומר לעצמו[ִ :הכּוּ י בַ ל ָחליתי ,הֲ לָמוּ י בל ידעתי,
מתי ָאקיץ ]וכמו מָ כוּר( אוסיף אבקש ו עוד )=את היין).
__________________________
][1פסקת משל ארוכה זו מתקשרת לפרשת 'בן סורר ומורה' בספר דברים )כא ,יח-כ( ,ומ סה
וֹרר ומ ֶֹרה ,אי ו שֹמֵ עַ בקֹלֵ וּ ,זולֵל וסֹבֵ א" ,ואף את
למלא תוכן בדברי אביו ואמו – "ב ו זה ס ֵ
אתו ולא ישמע אליהם" ,אבל ,כחכמת משלי ,אי ה מבקשת "המיתו" )יט ,יח(.
התיאור" :ויִ ְסרוּ ֹ

משלי כד  -תופעה הראויה ללעג ולבוז
העצלות  -אי ה עברה ,ואי ה תועבה ,ואין בה פגם מוסרי .אבל בעי י החכמה היא ממש אסון
ושוב בלי שום זיקה לחלוקת פרקים ,מופיע בסוף פרק כד )מפסוק כג( עוד קובץ משלים קצר " -גם
אלה לחכמים"  -משלים דומים בסג ו ם לקובץ הקודם ,מחכמים לא ידועים .המשל החותם הוא
אחד התיאורים המרשימים ביותר גד העצלות ,שמופיע בלשון דומה כבר בפרק ו )ו-יא( ,וחוזר
כאן )כד ,ל-לד(; בין ש י המשלים אסוף עוד כמה מפסוקי המאבק גד העצלות ,שא ו מוצאים
בספר-
1.לֵך אל מלה עָ צֵ לְ ,ר ֵאה דרכיה וַחֲ ָכם–
אשר אין להּ קצין ,שֹׁטֵ ר ומֹשֵ ל[ – ובלעדיהם היא]
ָתכין בקיץ לחמהָּ ,אגרה בַ קציר מאכלהּ;
עד מתי עָ צֵ ל תשכב? מתי תקום מש תך?
מעט שֵ וֹת ,מעט ְת וּמוֹת ,מעט ִחבֻּק ידים לִ שכָּב–
וּבָ א =(ויֵעָ ֵלם מהר )כִ ְמ ַהלֵך ֵראשֶ =(העו י שלך),
וּמַ חסֹר [יתמלא ]כאיש מָ גֵן (ו ,ו-יא).
אגֵר בַּ קיץ בֵּ ן מַ ְשׂכּיל – ִ רדָ ם בַּ קציר בֵּ ן מֵ ביש (י ,ה;)
ֹ 2.
ֵמח ֶֹרף ,עָ צֵ ל לא יַחֲ רֹש ,ושָ ַאל =(ויבקש יבול )בַּ קציר ו ָָא ִין (כ ,ד;)
מית וּ ,כי מֵ אֲ וּ ידיו לעשות (מלאכה; כא ,כה;)
ַתאֲ וַת עָ צֵ ל ְת ֶ
3.על שדה איש עָ צֵ ל עברתי ,ועל כרם אדם חֲ סַ ר לב–
◌ ים ,כָּ סּוּ פ יו חֲ רוּלים,
וה ה עלה ֻכלוֹ ִק ְמשׂ ׂ
וגדר אב יו הרסה–
ו ֶָאחֱ זֶה א כיָ ,אשית לבי ,ראיתי ,לקחתי מוסר–
מעט שֵ וֹת ,מעט ְת וּמוֹת ,מעט ִחבֻּק ידים לִ שכָּב–
יש =(העו י שלך),
וּבָ א =(ויֵעָ ֵלם כְּ )מתהלך ֵר ֶ
וּמַ חס ֶֹרי [יתמלא ]כאיש מָ גֵן (כד ,ל-לד).
ההבדל העמוק בין התורה והמוסר לבין החכמה מתבלט ביחס לעצלות ,שאי ה עברה ,ואי ה
תועבה ,ואין בה פגם מוסרי ,אבל בעי י החכמה היא ממש אסון )כמו הסכלות( ,וגם תופעה
הראויה ללעג ולבוז בלשון ציורית ,מצחיקה ובוטה ,כמו תיאור העָ צֵ ל ,שאין לו כוח לצאת מביתו,
כאילו אריות מסתובבים בחוץ ,ואין לו חשק להרים יד מן הצלחת אל הפה ,ואף לא יקום ממיטתו
גם כשהדלת פתחת ,ועוד חושב את עצמו חכם–
טָ מַ ן עָ צֵ ל ידו בַּ צלחת ,גם אל פיהו לא יְשיבֶ ה (יט ,כד;)
אמר עָ צֵ ל :אֲ רי בחוץ ,בתוך ְרחֹבוֹת ֵא ָרצֵ חַ (כב ,יג;)
הרחֹבוֹת;
אמר עָ צֵ ל :שַ ַחל בחוץ ,אֲ רי בין ְ
הדלת ִתסוֹב על צירהּ ,ועָ צֵ ל על מטתו;
לאה לַ הֲ שיבהּ אל פיו;
טָ מַ ן עָ צֵ ל ידו בַּ צלחתָ ִ ,
חכם עָ צֵ ל בעי יו [יותר ]משבעה משיבֵ י ָטעַ ם =(חכמים; כו ,יג-טז).

משלי כה  -היצירה המקראית בימי חזקיהו
בית מדרש למשלי חכמה ,חיבור מזמורי תהלים ,בית מדרש של ביאים ותלמידיהם ,פרש ות
מדרשית על התורה ,ועריכה של ספרות מקראית חשובה
גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו א שי חזקיה מלך יהודה )כה ,א( ;מאחורי פסוק בודד אחד
מסתתרת אסכולה שלמה של יצירה מקראית רבת גוו ים] [1מימי "חזקיה מלך יהודה" .בית
מדרש למשלי חכמה ,חיבור מזמורי תהלים ,בית מדרש של ביאים ותלמידיהם ,פרש ות מדרשית
על התורה ,ועריכה של ספרות מקראית חשובה.
פתח בעדויות מתוך המקרא ,ה וספות על קובץ "משלי שלמה" האחרון )כה עד כט(:
מכתב )=מכתם ,מזמור תודה(

לחזקיהו מלך יהודה בַּ חֲ תוֹ–
וַ ְיחי ֵמחָ לְ יוֹ )ישעיהו ל"ח ,ט(;
...
חַ י ַחי הוא יוֹדֶ  ,כמו י היום,
אב לב ים יודיע ֶאל אֲ ִמ ֶת ;
ה' להוֹשיעֵ י,
וֹתי ְ ַ גֵן כל ימי חיי ו על בית ה' )שם ,יט-כ(;
וּ ְגִ ַ
המזמור הזה של חזקיהו עצמו הוא רק קצה של קרחון לשירה המזמורית ,שגם ממ ה "העתיקו
א שי חזקיה מלך יהודה" ,וגם יצרו וחיברו תפילות ומזמורים חדשים; חלק מהם מסתתר כ ראה
בתוך ספר תהלים בלי כותרות מפורשות; דיי ו אם קשיב לתפילת חזקיהו עצמו ,שגם היא
מפורשת בספר ישעיהו )לז ,טו-כ(.
ויתפלל חזקיהו לפ י ה' ויאמר:
ה' צ-באות א-להי ישראל י ֵֹשב הכְּ רֻ בים–
אתה הוא הא-להים לבדך לכל ממלכות הארץ,
אתה עשית את השמים ואת הארץ–
ַהטֵ ה ה' אז ך ושמע,
פְּ ַקח ה' עֵ י ֶ ְוּר ֵאה ,ושמע...
...
ועתה ה' א-להי ו הושיעֵ וּ מידו )של ס חריב(,
ויֵדעוּ כל ממלכות הארץ כי אתה ה' לבדך;
עדויות ארכאולוגיות על ביטול ו יתוץ מזבחות וג יזתם בימי חזקיהו]) [2בשער לכיש ,בתל שבע
ובתל ערד( משלימות את התמו ה של דרישת התורה בימי חזקיהו ,בצורה חסרת תקדים ,ואפילו
ַרבְ שָ ֵקה האשורי )ישעיהו לו ,ז( יסה לדבר אל תומכי הבמות ,שחזקיהו הסיר במאבקו על קיום
התורה.
ישעיהו ה ביא ,שהחל לה בא בימי עוזיהו ,ותפס מקום מרכזי בירושלם בימי חזקיהו ,היה דמות
מרכזית בבית המדרש ה בואי של התקופה .בואותיו הראשו ות )פרקים ב-ג-ד( כבר יש בהן מדרש
בואי על פרשת המלך בתורה ,ועל פרשיות וספות במיוחד בספר דברים)!( ,וב בואה על אדום )לד,
יא-טז( ,אחרי רשימה של עופות ,דורסי יום ודורסי לילה ,הוא שולח אות ו במפורש לדרוש בתורה,
ברשימת העופות הטמאים )ויקרא יא ,דברים יד( ,שכולן יתקבצו אל חורבות אדום.
ִד ְרשוּ מֵ עַ ל ספר ה' וּ ְק ָראוּ–
אחת מה ה לא ֶ עֱדָ רה...
כי פי הוא ִצוה ,ורוּחוֹ הוא ִקבְּ צָ ן;
חשובה ביותר היא עדות ישעיהו )ח ,טז-יח; מימי אחז( על חבורת תלמידיו ,שעמם הוא ָח ַתם
"תורה" ו ָקשַ ר "תעודה" )=עדות( ,עד שיעברו ימי הסתר הפ ים ,וה' יחזור להושיע את עמו עם
יורש צעיר ,בן לבית דוד )=חזקיהו( ,שיֵשֵ ב "על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אֹתהּ ו ְל ַסעֲדהּ במשפט
ובצדקה" )ישעיהו ט ,ה-ו( ,ואז ישמעו אפילו "החֵ רשים דברי ספר" )שם ,כט ,יח(.
מפתיעה ביותר היא עדותם של  4ביאים] – [3מיכה ,חום ,חבקוק וצפ יה )מימי חזקיהו ועד ימי
יאשיהו( ,שכולם המשיכו בסג ו ו המיוחד של ישעיהו – שפה בואית-מזמורית – ודבריהם גם
מכילים ציטוטים רחבים )ותוספות( מדברי ישעיהו )"באחרית הימים" ,מיכה ד ,א-ה; "על
ההרים רגלי מבשר" ,חום ב ,א; " ִתמָ לֵא הארץ לדעת את כבוד ה' ַכּמים ְי ַכסוּ על ים"; חבקוק ב,
יד; "מעבר ל הרי כוש" ,צפ יה ג ,י(.
מכל הפרש ים והחוקרים ,דווקא חז"ל דייקו בהב ת העומק וההיקף של היצירה המקראית בימי
חזקיהו ,שהשמן שלו "היה דולק בבתי כ סיות ובבתי מדרשות" )ס הדרין צד עמ' ב( ,ואמרו –
"חזקיהו וסיעתו כתבו ישעיהו ,משלי ,שיר-השירים וקהלת" )בבא-בתרא טו עמ' א(.
________________________
][1ראו בהרחבה בספרי )עם ב' לאו( ,ישעיהו – כציפורים עפות ,עמ' 176- ,145-6 ,59-50 ,33-29
, 199-192, 215-6, 251-247, 270-263, 300-293.166

][2ראו הפ יות בספר ישעיהו – כציפורים עפות ,עמ'  174הערה .99
][3ראו בטורים שלי ב 929-לישעיהו )פרק מ' ואילך( ,ובטורים למיכה ,חום ,חבקוק וצפ יה.

משלי כו  -מצעד כסילים ואיוולת
לו יכולתי לומר דבר באוז יהם של חכמי משלי ,הייתי אומר להם ,שיחס יותר אוהב ופחות
שיפוטי ,אפילו לכסילים גמורים ,יועיל הרבה יותר מכל העצות האחרות
כ 50-פעם זכרים 'כסיל'' ,כסילים' ו'כסילות' במשלי ,כמעט כולם בפרקים י עד כט .כ 40-פעם
זכרים 'אויל'' ,אוילים' ו'אוילות' במשלי ,כמעט כולם בפרקים י עד כט.
המצעד הזה שממלא גם את חיי ו ,הוא הקללה ה וראה ביותר בעי י החוכמה במשלי ,בעיקר מפ י
שאין לזה פתרון .הכסיל לעולם לא יקשיב לדברי חוכמה ,ולא יעצור לרגע כדי לחשוב עליה .רק
מכות ודברי תגובה חדים וחכמים ישפיעו עליו ,וגם זה לא תמיד – לעיתים קרובות המכות
והתגובות יגררו גם את החכם למהומת הכסילים.
אגב דברי חכמים ,ואגב חוכמת השתיקה )ו ושאים וספים( ,כבר פגש ו פסוקי 'כסילים' ,ו'איולת'
לרוב ,ואין טעם לחזור עליהם ,וגם אי אפשר להביא כאן את כולם ,לכן סתפק בפסוקי הפרק
הזה ,ועוד כמה 'פ י ים'.
בן חכם ְישַׂ ַמח אב – ובן כסיל תוּגַת אמו )י ,א(;
חכם י ֵָרא וסר מֵ רע – וכסיל ִמ ְתעַ בֵּ ר )=חוטֵ א( ובוטח )יד ,טז(;
לשון חכמים ֵתיטיב דעת – ופי כסילים יַביע ִא ֶולֶת )טו ,ב(;
באוַלתוֹ )יז ,יב(;
ואל ]תפגוש[ כסיל ִ
]עדיף[ ָפּגֹש ֹדב שַ כּוּל בְּ איש – ַ
ִקרא )יח ,ו(;
שפתי כסיל ָיבֹאוּ בְ ריב ,ופיו למַ הֲ לֻמוֹת י ָ
באז י כסיל ַאל תדבר ,כי יָבוּז לשֵׂ כֶל ִמלֶ י )כג ,ט(;
ַכּשלג בקיץ וכַמטר בַּ קציר ,כן לא ָא ֶוה )=טוב( לכסיל כבוד )כו ,א(;
שוֹט לַסוס ,מֶ ֶתג לַ חמור ,ושֵ בֶ ט )=מכות( ְלגֵו כסילים )כו ,ג-יב(;
כאוַלתוֹ )=בכעס(ֶ [1],פּן ִתשוֶ ה לו גם אתה;
ַאל ַתעַ ן כסיל ִ
ֲע ֵה כסיל כ ִאוַלתוֹ )=בחכמה( ,פֶּן יהיה חכם בעי יו;
שׁלֵחַ דברים ביד כסיל;
שׁ ֶתהֹ ,
)=מכ ֵַתת( רגלים ,חָ ָמס ֹ
ְמ ַקצֶ ה ְ
לת ֵקן;]
ומתרוצֵ ץ ל סות ַ
[ ִ
]מ ַק ְרטֵ עַ [ בפי כסילים;
לדלוּ( שׁ ַֹק ִים ִמפִּ סֵ חַ  ,ומשל ְ
)=התדַ ְ
דַ לְיוּ ִ
כִּ צְ רוֹר אבן במַ ְרגֵמה )=ממ ה רוגמים א שים( ,כן ותן לכסיל כבוד;
]כמו[ חוֹחַ )=קוץ( עלה ביד ִשכּוֹר] ,כך[ ומשל בפי כסילים;
שׂכֵר ֹעברים )=עֲבַ ר ָי ים(;
שׂכֵר כסיל ו ֹ
ַרב )=איש ריב( מחולל )=משחית( כל ,ו ֹ
באוַלתוֹ;
ככלב שב על ֵקאוֹ ]לחפש אוכל[] ,כך[ כסיל שוֹ ֶה ]שוב ושוב[ ִ
ראית איש חכם בעי יו? – תקוה לכסיל ממ ו )=יחד ישמחו(;
זית איש ָאץ בדבריו ]בלי לחשוב[? – תקוה לכסיל ממ ו )לחגוג יחד; כט ,כ(;
חָ ָ
כֹּבֶ ד אבן ו ֵטֶ ל החול – וכַ עַ ס אֱ ויל ]מתפרץ[ָ ,כּבֵ ד מש יהם )כז ,ג(;
וה ה השיא החריף מכולם ,מתוך ייאוש כבד–
אם ִתכְ תוֹש את האֱ ויל בַּ מַ כְ ֵתש,
הכּוֹתש(–
ֵ
בתוך הָ ריפוֹת )=גרגרי חיטה( ,בַ ֱעלִי )=בַּ מַ ֵקל
לא ָתסוּר ֵמעליו ִאוַלתוֹ )כז ,כב(;
לו יכולתי לומר דבר באוז יהם של חכמי משלי ,הייתי אומר להם ,שיחס יותר אוהב ופחות
שיפוטי ,אפילו לכסילים גמורים ,יועיל הרבה יותר מכל העצות האחרות ,ואז אולי תצמח תקווה
כלשהי גם לחכמים המיואשים מן הכסילים ,וכחוכמת הפרק הבא – ַכּמים הפָּ ים לַ ָ ֹפ ים ,כן לֵב
האדם לָאדם )כז ,יט(.
___________________________
][1כך פירשו כאן רש"י וראב"ע החכמים.

משלי כז  -סוד החברות
על הרעות ,על רפול ועל הסוד הפותח כל יחסי חברות ,וגם ועל אותם במקום של חששות ופחדים,
כעסים ורגשי עוי ות
כל ילד יודע שהולכים לבית ספר כדי לפגוש חברים ,ובין ההפסקות גם מ סים ללמוד קצת.
וכמובן ,ת ועת וער וטיולים ב ויים על חברויות ,וגם בשירות הצבאי ,הגורם המלכד ביותר הוא
ברה' .רפול אמר פעם ,שכל החי וך הצבאי בו ה את המוטיבציה הכללית ,אבל בש ייה בה
'החֶ ֶ
צריך לקום ולהסתער ,הקשר לחברים הוא הדחף החזק ביותר.
גם ה ֵרעוּת )כמו החריצות ,הזהירות ,השתיקה והדיבור הרך( מעוג ת בחכמה ולא במוסר ,והחכמה
שיש בה יראת ה' ,כוללת גם את ערכי המוסר והצדק ,וגם את ערכי החכמה .
מי שאוהב גם יכול לומר דברים קשים לפעמים ,וזה עדיף בהרבה מח ופת שיקות של שו אים; יש
עוצמה מיוחדת בקשר החברי ,שהיא גם משע ת ביום צרה ,כמו בעת שמחה ,הרבה יותר מב י
דודים רחוקים ,שקרבת המשפחה שלהם מתפוגגת במרחקים.
ֶאֱ מָ ים )ישרים וטובים( פִּ צעֵ י אוהב–
ו ַעְ ָתרוֹת )=בלתי סבלות( שיקות שׂוֹ ֵא )כז ,ו(;
שמן וקט ֶֹרת ְי ַשׂמַ ח לב ]כל אדם[,
)=מחכמה(;
ומֶ ֶתק רעהו )=ומתוקה ֵרעוּת( מֵ עֲצַ ת פש ֵ
ורעַ אביך אל ַתעזֹב ]בצָ ָר ָתם[–
ֵר ֲע ֵ
ובית אחיך ]הרחוק[ ַאל תבוא ביום ֵאידֶ )=צָ ָרת (–
טוב שָ כֵן קרוב – ֵמאח רחוק )כז ,ט-י(;
בחברות של אמת ,הקשר מתחדד דווקא כשיש ויכוחים וקבים עם אהבה עמוקה ,וזהו הסוד של
בית המדרש התלמודי והישיבתי – מחלוקות מחדדות אמת – ברזל בברזל יָחַ ד )=יתחדד( ,ואיש
יַחַ ד )=יחדד( פ י רעהו )בוויכוח; כז ,יז(.
אבל מעל לכל עומד הסוד הפותח כל יחסי חברות ,וגם ועל אותם במקום של חששות ופחדים,
כעסים ורגשי עוי ות לסוגיהם .היחס שלי ושלך לאחרים הוא שיקבע את יחסם אלי ו ,ממש כמו
הפ ים ה שקפים במים ,או במראה – כַּמים ]בהם משתקפים[ ה ָפּ ים ַל ָ ֹפ ים ,כן לֵב האדם לָאדם
)כז ,יט(.

משלי כח  -מיהו צדיק?
יותר מ 60-הופעות של 'צדיק' ו'צדיקים' במשלי ) 13מהן בפרק י'!( מוכיחות ,ששאלת 'מיהו
צדיק?' חשובה לא פחות משאלת 'מיהו חכם'?
יותר מ 60-הופעות של 'צדיק' ו'צדיקים' במשלי ) 13מהן בפרק י'!( מוכיחות ,ששאלת 'מיהו
צדיק?' חשובה לא פחות משאלת 'מיהו חכם?' האם הצדיק במשלי הוא אדם שמרבה תפילות ,או
משמש כתובת רוח ית לחסידים ,שדרכו יוכלו להתפלל ולזכות לכפרה לפ י ה?'
בהחלט ,ה' שומע תפילת צדיקים – אם הם ישרים:
זֶבַ ח רשעים תועֵ בה – ו ְתפִ לַת ישרים רצו ו )ט"ו ,ח(;
שמע )ט"ו ,כט(;
רחוק ה' מרשעים – ְתפִ לַת צדיקים ִי ָ
'צדיק' בתמימותו מתרחק מכל חמס וממזימות רשע ,ומכל מרמה במסחר וביחסים בין אדם
לחברו ,מסתפק במועט ,גומל חסד וצדקה לב י אדם ,ויודע גם " פש בהמתו" )י"ב ,י( .לכן גם
יזכרו את מעשיו הישרים של צדיק לדורות רבים ,ואת שם הרשעים יזכירו כדוגמה לריקבון.
ברכות לראש צדיק – ופי רשעים ְי ַכ ֶסה חמס;
ִרקב )י' ,ו-ז(;
זכר צדיק לברכה – ושם רשעים י ָ
מקור חיים פי צדיק – ופי רשעים ְי ַכ ֶסה חמס )י' ,יא(;

תבוּאת רשע לְחַ ָטאת )י' ,טז(;
ַ
פְּ ֻעלַת צדיק לחיים –
דקת תמים ְתיַשֵ ר דַ רכּוֹ – ובְ ִרשעָ תוֹ יִ פֹּל רשע;
צִ ַ
וב ַהוַ ת )=ובשקר(ֹ ,בּגדים יִ ָל ֵכדוּ )י"א ,ה-ו(;
דקת ישרים ַתצי ֵלם – ְ
צִ ַ
טוב יפיק רצון מה' – ואיש ְמזִ מוֹת יַרשיע )י"ב ,ב(;
ורחמֵ י רשעים אכזרי )=אכזריות; י"ב ,י(;
יודע צדיק פש בהמתו – ַ
ְדבַ ר שקר ִי ְשׂ ָא צדיק – ורשע יַבאיש ויַחפיר )יביא ֶחרפָּה; י"ג ,ה(;
טוב מעט בצדקה – מרֹב תבואות בלא משפט )ט"ז ,ח(;
שמֵ ר פשו – ֹצֵ ר דַ רכּוֹ )מֵ ָרע; ט"ז ,יז(;
ְמ ִסלַת ישרים – סוּר מֵ ָרעֹ ,
)=רשַ ע; כ"א ,טו(;
ומ ִח ָתה )=ושֶ בֶ ר( ל ֹפעֲלֵ י ָאוֶ ן ֶ
שמחה לצדיק ֲעשׂוֹת משפט – ְ
רֹדֵ ף צדקה וחסד ימצא חיים ,צדקה וכבוד )כ"א ,כא(;
מעל לכל' ,צדיק' הוא איש אמון ואמו ה ,כלומר ,אפשר לסמוך על היושר שלו ,הן במילה שלו ,והן
במעשיו ,וזאת חובה לזכור' :אמו ה' )גם בלשון חז"ל( אי ה הפך של 'כפירה' [1],אלא הפך של
'עָ וֶל' וחוסר ביטחון ,וכפי שפותחת שירת "האזי ו" בשבח ה' – "א-ל אמו ה ואין עָ וֶל ,צדיק וישר
הוא" )דברים ל"ב ,ד( – כך גם איש ישר הוא "איש אֱ מוּ וֹתַ ,רב ברכות ".
פיח )=יַשמיע( אֱ מוּ ה יגיד צדק – ועֵ ד שקרים מרמה )י"ב ,יז(;
ָי ַ
פתי שקר – וע ֵֹשׂי אֱ מוּ ה )=יושר( ,רצו ו )י"ב ,כב(;
תועֲבַ ת ה' ִשׂ ֵ
עֵ ד אֱ מוּ ים לא ְי ַכזֵב – ויָפיחַ )=וישמיע( כְּ ָזבים עֵ ד שקר )י"ד ,ה(;
ומ ַרדֵ ף ]חֲ בוּרוֹת[ ֵריקים ִי ְשׂבַּ ע ִריש )=מחסור(;
עֹבֵ ד אדמתו ִי ְשׂבַּ ע לחם – ְ
ואץ להַ עֲשיר ]בלא משפט[ ,לא יִ ֶָקה )כ"ח ,יט-כ(;
איש אֱ מוּ וֹתַ ,רב ברכות – ָ
פעמיים )י"ב ,יא; כ"ח ,יט( מובא השבח הגדול לאיש עובד אדמתו ביושר ,כדוגמה ומופת לאיש
אמו ים ,הוא הצדיק בספר משלי )ובמקרא בכלל( ,והוא הישר ,שה' ישמע תפילתו.
_______________________
][1ראו מאמרי 'אמו ה אל מול הפכיה' ,באתר שלי.

משלי כט  -ענוה וגאוה
בכל מקום ובכל שיטה ודרך ,בהם מציגים חכמים וצדיקים כמושלמים ,לא יכולה להיות בהם
'תורת אמת'
אה לחכמה לחתום בע וה ,כי ביטחון עצמי מופרז של חכמים עלול להשפיל את חכמתם,
ולהביאם למעמד של כסילים ,לעיתים גם בפרהסיה .ע וה היא הכרה בגבולות ידיעתי ו והב ת ו -
"כל זה סיתי בחכמה ,אמרתי אחכמה  -והיא רחוקה ממ י; רחוק מה שהיה ,ועמק עמק מי
ימצא ו" )קהלת ז ,כג-כד(.
למעלה מזה ,ע וה עמוקה מקבלת גם אפשרות של טעות-
"והאיש משה עָ ָו מאד מכל האדם אשר על פ י האדמה" )במדבר יב ,ג(.
דווקא משום כך ,תורת ה' למשה היא תורת אמת ,כי יש בה עדויות ישירות ומדהימות ,גם לטעות
של משה " -הֲ צ ֹאן ובקר ִי ָש ֵחט להם ו ָמצָ א )=והספיק( להם !?...ויאמר ה' אל משה :הֲ יַד ה'
ִתקצָ ר?!" )במדבר יא ,כב-כג(.
גם רגעי ייאוש של משה " -למה הֲ ֵרעֹתה לעם הזה? למה זה שלחת י? ומאז באתי אל פרעה לדבר
לת את עמך!" )שמות ה ,כב-כג(; " -למה הֲ ֵרע ָֹת לעבדך ...לא
בשמך ,הֵ ַרע לעם הזה ,והַ צֵ ל לא ִהצַ ָ
אוכל א ֹכי לבדי לשאת את כל העם הזה ,כי כבד ממ י) "...במדבר יא ,יא-טו(.
ומעל לכל ,גם לחטא של משה ואהרן )במדבר כ ,יב-יג; כז ,יד; דברים לב ,מח -ב(.
רק הע וה שאין דומה לה מאפשרת לכל אלה להיכתב לדורות.
בכל מקום ובכל שיטה ודרך ,בהם מציגים חכמים וצדיקים כמושלמים ,לא יכולה להיות בהם
'תורת אמת' ,כי אין בהם ע וה.

לכן אמרו חז"ל )ירושלמי שבת ,פרק א ,ג( על היחס בין החכמה ,יראת ה' ,והע וה ,את הדברים
המופלאים הבאים )שהאריך בהם הרמח"ל במסילת ישרים ,פרקים כב וכג" ):מה שעשתה חכמה
עטרה לראשה ,עשתה ע וה עקב לסולייתה ,דכתיב )תהלים קיא ,י(" :ראשית חכמה יראת ה',"...
וכתיב )משלי כב ,ד(" :עֵ ֶקב ע וה יראת ה'..." -
בית גֵאים ִיסַּ ח =(יעקור )ה' – ויַצֵ ב =(וִ יחַ זֵק )גבול אלמ ה (טו ,כה;)
גַאֲ וַת אדם ַתשפִּ י ֶל וּ  -ו ְשפַל רוח יִתמֹך כבוד (כט ,כג;)
עֵ ֶקב ע וה [תבוא ]יראת ה' ,עֹשר וכבוד וחיים (כב ,ד;)

משלי ל 8 -הדיברות
על סוד החיים מן הרחם ,על פשע מסוכן ומה הוא שיא החוכמה  -ה ה  8הדיברות בצוואת
"אגוּר ִבּן י ֶָקה" בשפה המוב ת לכול ו
החוכמה של ָ
הצצה חטופה אל עולם החוכמה הקדום והמסתורי ,שגדולי החכמים הפרש ים יסו לזהות בו את
הדובר והדוברת )?( המוזרים ,והחידה ותרה חתומה אחרי המון הצעות פתרון.
אבל התוכן העולה מ 8-פסקאות עם חידות עשירות במשלים מתוחכמים ,הוא דווקא ברור ולא
"אגוּר ִבּן י ֶָקה ,המַ שָׂ א ְ אֻ ם הגבר "...ובצידו
קשה להב ה .ה ה  8הדיברות בצוואת החכמה של ָ
ֲלוּקה" ,בשפה המוב ת לכול ו.
משלי  3וַ " 4-לע ָ
יש בורא לעולם ,ודבריו כמות שהם ,בלי תוספות ,הם מגן ומחסה ליראי א-לוה.
שאלתי ובקשתי :הסתפקות במועט – "לחם חֻ קי" – לא עו י ולא עושר ,ולא כזב.
הרחק מכל המושחתים ,ומלשו ות הרוע ,שאוכלות "ע יים מארץ ואביו ים מאדם".
הרחֶ ם :כיבוד אב ואם ,ואוי ואבוי ללועגים ,למקללים ולמבזים.
סוד החיים מן ֶ
פשע מסוכן :יאוף שמסתירים אותו כלפי חוץ" ,גבר בעלמה" ו"אשה מ אפת".
ארץ )=חברה( מתרסקת "תחת עבד כי ימלוך ,ו בל כי ישבע לחם".
שיא החכמה – חריצות ותכ ון מושלם של חילי ארבה ו מלים ,שפ ים ולטאות.
ַאל תת שא כאריה ,ואל ת סה לרוץ כמו חיות – שמור פיך ותתרחק ממריבות.
חוץ מהיחס 'האצילי' והמשפיל לעבד ולשפחה ולאישה ש ואה ,הכול ותר יפה ו כון עד היום .עם
כל המראות המופלאים של מרחבי היקום ,איש עוד לא השיב ברצי ות על השאלה הרטורית,
המכו ת ,של 'איש אמו ה' פשוט ,שלא טס לחלל ולא חקר צבירי כוכבים וגלי כבידה ,ואי ו יודע
אפילו לשאול מדוע 'חומר' ו'א טי-חומר' לא מבטלים זה את זה ,ומחזירים 'יש לאין'.
מי הקים כל אפסי ארץ!?
מה שמו ומה שם ב ו )=הבן השואל( כי ֵתדָ ע!?
מע יין ,עמוס ה ביא כבר ספג מרוח החוכמה של משלי  3ו ,4-וציטט בואה קדומה] [1גם ממ ו ,על
עמים וממלכות ) ,(1+6שפשעם הרביעי יפיל אותם ,והשמי ית ,ממלכת ישראל ,שה' יפקוד עליה
את כל עוו ותיה –
על שלשה פשעי ...ועל ארבעה לא אשיב ו) ...עמוס א' וב'(;
מע יין גם הקשר הברור בין משלי  3ו) 4-ל' ,טו-לג( ,לפרקי משלי הראשו ים:
שפכות דם קי; )(4
שש הֵ ה שָׁ ֵא ה' ,ושבע תועבת פשו ) – (1עי ים רמות (2) ,לשון שקר (3) ,וידים ֹ
לב ח ֵֹרש מחשבות ָאוֶ ן (5) ,רגלים ממהרות לרוץ לרעה; ) (6יפיח כזבים עֵ ד שקר (7) ,ומשַ לֵח ְמדָ ים
בין אחים )ו' ,טז-יט(.
מי בתקוע שביהודה לימד משלי חכמה אלה לעמוס ,וקד ובוקר ובולס שקמים )ז ,יד( ,ובעל
השכלה רחבה וידע היסטורי מקיף )ט' ,ז(? – מה שם אביו ומה שם ב ו ,כי ֵדָ ע?
________________________

הקץ,
][1ראו מה שכתבתי בטורי  929על פרקי עמוס הראשו ים ,וגם על האחרו ים עם מראות ֵ
שלושה וארבעה.

משלי לא  -מלך וחוכמת אמו
ה שים ה כריות ,משתאות היין וחורבן הממלכה  -מה בין חוכמת הפרק לבין שלמה ובת שבע
אמו?
הפרק החותם את משלי היה כ ראה מלכתחילה פרק הסיום לקובץ הראשון]) [1א עד ט( ,והוא
מחזיר אות ו לאזהרות האם ואשת החיל מפ י ה שים ה כריות ,מפ י משתאות היין של המלכים,
שעלולים להרוס צדק ומשפט ולהחריב ממלכה ,ומעמיד בסופו את שיר האישה האידאלית.
ה ה כך דרשו חז"ל )במדבר-רבה פרשה י ,ח(] [2את הקשר בין חוכמת הפרק לבין שלמה ואמו.
"באותו הלילה שהשלים שלמה מלאכת בית המקדש ,שא בתיה בת פרעה ,והיו שם ]באותו
הלילה[ צהלת שמחת בית המקדש וצהלת בת פרעה ,ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת
בית המקדש ]בתרגום לעברית :הוא שאומר המשל ,כולם מח יפים למלך[ ,ולכך קרא ]שלמה כאן[
ְמוֹאל" ,שהשליך עול מלכות שמים מעליו ,כלומר 'למה לו א-ל' ,ובאותה שעה עלתה במחשבה
"ל ֵ
לפ י ה' להחריב את ירושלים...
אלף מי י זמר הכ יסה לו בת פרעה ]לשלמה[ ,והייתה מצוה לזמר לפ יו באותו לילה ,והייתה
אומרת לו ,כך מזמרים לפ י עבודה זרה פלו ית ,וכך מזמרים לפ י עבודה זרה פלו ית...
והיה ישן לו עד ד' שעות ]ביום[ ...והיו ישראל עצובים ,שהיה יום ח וכת בית המקדש ולא היו
יכולים לעשות ]קרבן התמיד[ מפ י שהיה ישן שלמה ,והיו מתייראים להקיצו מפ י אימת המלכות.
הלכו והודיעו לבת-שבע אמו ,והלכה היא והקיצתו והוכיחתו ...כפפתו על העמוד ]לתת לו מכות
של חי וך ,כמו ער סורר[ .ואמרה לו ,הכל יודעים שאביך ירא שמים היה ,עכשיו יאמרו – בן בת-
שבע הוא ,אמו גרמה לו ...וזהו שכתוב "...מַ שָׂ א אשר ִי ְס ַרתוּ ִאמוֹ" )לא ,א-ה(
)=תפילותי(?
ַ
מה בְּ רי )=ב י(? ומה בַּ ר בט י? ומה בַּ ר ְדָ ָרי
מוֹאל,
ַאל ִת ֵתן ל שים חֵ י ֶל ַ ...אל לַ מלכים ְל ֵ
ַאל למלכים ְשתוֹ יין...
פן ישתה וישכח ְמחֻ ָקק ,ויש ה דין כל ב י ֹע י;
...
פְּ ַתח פי ְל ִא ֵלם ]שבא למשפט לפ י המלך ,ופוחד לפצות פה[,
]ותן לבך[ ֶאל דין כל ב ֵי חֲ לוֹף )=ב י אדם(–
פְּ ַתח פי ְשפט צדק ,ודין ע י ואביון )ל"א ,ח-ט(.
בדיוק על זה אמר ה ביא ירמיהו לבית דוד )יאשיהו וב יו( ,בשם ה– '
והצילוּ גָזוּל מיד עושֵ ק,
די וּ ַלבֹּקר משפטַ ,
פֶּן ֵתצֵ א ָכּ ֵאש חֲ מָ תי ,ובָ עֲרה ואין ְמ ַכבֶּ ה) ...ירמיהו כא ,יב(;
...
...אביך )=יאשיהו בדרכי דוד(,
הֲ לוֹא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה ,אז ]היה[ טוב לו,
דָ ן דין ע י ואביון ,אז ]היה[ טוב,
הֲ ל ֹא היא הדַ עַ ת אֹתיְ ,אֻ ם ה' )ירמיהו כב ,טו-טז(.
________________________
][1כך למדתי מפרקי המבוא למשלי שכתב פרופ' י"מ גרי ץ )ירושלים התשכ"ח(.
][2הבאתי את המדרש בקיצורים; יש מקבילות במדרש ויקרא-רבה )פרשה י"ב ,ג( ,בגמרא )שבת
ו ע"ב; ס הדרין ע ע"ב( ,ועוד.

סיכום משלי  -איך קרא הרמב"ם את משלי?
חכמי ישראל בכלל ,והרמב"ם במיוחד ,אהבו תמיד את הצופן הכפול .משל יפה בחיצו יותו,
שאפשר להקדיש את כל הכוחות ללמוד ולתאר רק אותו ,אבל בתוכו מסתתר משל עמוק ,חכם
ויפה ממ ו
בתרבות החכמה הקדומה היו פתגמי משל קצרצרים ,שעליהם הוסיפו השלמות שו ות ,וכך וצרו
פסוקי המשל הבודדים ,וגם הזוגות והשלשות .דוגמה לפתגם הקצר א ו שומעים מצוטט מפי דוד
בדברו ה וקב מול שאול ,עם הוספה משלו אחרי שלא שלח בו יד במערה )שמואל א כד ,יג( "כאשר
מ י :מֵ רשעים ֵיצֵ א ֶרשַ ע ,וידי לא תהיה בך" .פגש ו במשלי )בעיקר ב"משלי
יאמר ְמשַ ל ה ַקד ֹ
שלמה" ,י עד כט( פסוקים רבים שווים לגמרי במחציתם והם הפתגם הקצר ,וראי ו השלמות
שו ות בפסוקים שו ים.
מן הצד הש י היו תמיד סיפורי משל ארוכים )כמשל האשה התקועית ,שמואל ב יד( ,ושירי משל
מלאים )כמו שירת "המֹשלים ֹבּאוּ חשבון ,"...במדבר כא ,כז-ל; ומשלי בלעם( ,שיש בהם מתח
מרתק בין החלק הגלוי ,לבין רמות שו ות של רמזים סתרים; למשל ,החלק הגלוי בשירת
"המֹשלים" הוא יצחון אדיר של סיחון מלך חשבון על מואב ועמון ,בעוד החלק ה סתר הוא
ה יצחון של ב י ישראל על סיחון ,ששם ללעג את שירת "המֹשלים" ,המוּבֵ את בתורה דווקא כדי
ללעוג לגאוות ה יצחון הסיחו י ההוא.
חכמי ישראל בכלל ,והרמב"ם במיוחד ,אהבו תמיד את הצופן הכפול – משל יפה בחיצו יותו,
שאפשר להקדיש את כל הכוחות ללמוד ולתאר רק אותו ,אבל בתוכו מסתתר משל עמוק ,חכם
ויפה ממ ו ,וזה דומה לשבכת כסף יפהפייה שאפשר לראות רק אותה ,אך מתוכה מ צ ץ הרמז
שכולו זהב :
פּוּחי זהב במַ ְשׂכִּ יוֹת כסף–
ַת ֵ
דבר דָ בֻר על אפְ יו )=על אופ יו השו ים; כה ,יא(;
וכך כתב הרמב"ם על הפסוק הזה ,בפתיחתו ל'מורה ה בוכים' )בתרגומו של מ' שורץ(:
"מַ ְשׂכִּ יוֹת הם הפיתוחים העשויים מעשה סבכה ...תפוח זהב ברשת של כסף ,ש קביה דקיקים
מאוד ,הוא משל לדיבור האמור על שתי פ ים – ראה אפוא מה פלא דיבור זה המתאר את המשל
המשוכלל ,שכן אומר הוא ,שדיבור בעל שתי פ ים ,דהיי ו ,שיש לו פשט ,ויש לו משמעות סתרת –
צריך שפשטו יהא יפה ככסף ,ומשמעותו ה סתרת צריכה להיות יפה מפשטו ...כזהב ביחס לכסף...
כך הם משלי ה ביאים עליהם השלום ,הפשטים שלהם חוכמה המועילה בדברים רבים ,לרבות
תיקון החברות הא ושיות; כך ראה מן הפשטים של משלי ,ושל כתובים אחרים מעין זה;
המשמעות ה סתרת של משלי ה ביאים היא חוכמה המועילה באמו ות האמת לאמיתה" ]או,
האמתיות כפי אמיתתן'].
ִ
בתרגומו של הרב יוסף קאפח ...' :בהשגת הדעות
בהמשך כתב הרמב"ם ,שתיאורי משלי את האשה הזו ה מול האשה ה"מתרכזת בדאגה לטובת
ביתה ושלום בעלה" ,יש להם רמז פ ימי סתר "שלא יהא האדם הולך בעקבות בהמיותו בלבד,
דהיי ו החומר שלו ,כי החומר הקרוב של האדם הוא החומר הקרוב של כל בעלי החיים" ,וזהו
"סודו של המשל הזה".
לדעת הרמב"ם ,במשלים כאלה אין צורך וטעם להסביר כל פרט מ'שבכת הכסף' לפי הסוד הרמוז,
כי די ל ו להבין את הרעיון העיקרי ,כדי לסלול את דרכ ו אל אמו ת האמת ,היא 'דעת א-לוהים',
והיא המשמעות ה סתרת גם של השיר "אשת חיל" החותם את משלי )בא-ב(; משמעות סתרת זו
שורשה בבריאת העולם ,והיא מפורשת )לדברי הרמב"ם במורה ה בוכים ,חלק ב פרק כט(,
בפתיחת אותו הפרק )כה( בקובץ
...משלי שלמה אשר העתיקו א שי חזקיה מלך יהודה
סתר דבר ,וכְ בֹד מלכים חֲ קֹר דבר;
כְּ בֹד א-להים הַ ֵ
שמים ָלרוּם וארץ לָ ע ֶֹמק) ...כה ,ב-ג(.

איוב

איוב א  -איוב וספר בראשית
ארץ עוץ ,ב י קדם ,כדים ,תימן וב י ארם  -מה בין איוב לספר הראשון במקרא?
המסורה של ו קבעה הבדל יסודי בין סיפור המסגרת באיוב )פרקים א ו-ב ,ורובו של פרק מב( לבין
פרקי המע ות )"ויען איוב ויאמר"; "ויען אליפז התימ י ויאמר"; וכו'( ,הם פרקי הוויכוח בין איוב
לבין שלושת ה ֵרעים ואליהוא; פרקי המע ות )ג עד מב ,ו( מסרו בטעמים המיוחדים למזמורים
ולחוכמה )טעמי אמ"ת ,איוב-משלי-תהלים( ,בעוד פרקי המסגרת הסיפורית מסרו בטעמים
המקובלים ברוב ספרי הת "ך )כא ספרים(; רק באיוב יש הבח ה כזאת בין חלקים שו ים באותו
ספר .בכך שימרה המסורה פערים עמוקים בין סיפור המסגרת לבין המע ות.
סיפור המסגרת מסר בשם ה' )ובכלל זה גם הפתיחות למע ות ה' "מן הסערה"; לח ,א; מ ,א ,ג ,ו(,
בעוד בכל פרקי המע ות מדברים בשמות א-ל וא-לוה ,ש-די ועליון ,ושם ה' מופיע רק פעם אחת
בפי איוב )יב ,ט(" :מי לא ידע בכל אלה כי יד ה' עשתה זאת".
בסיפור המסגרת יש תיאורים גאוגרפיים גדושי שמות של "ארץ עוץ" ושל "ב י קדם"][1
והמקומות שמהם באו כ ופיות אויבים מחד ,ורעי איוב מאידך )שבא ,כשדים ,תימן ,שוח ,עמה(;
כל אלה עדרים לחלוטין בפרקי המע ות )פרט לפתיחות( ,ולכולם יש אחיזה בספר בראשית,
בשמות "ב י ארם ,עוץ וחול וגתר ומש" )בראשית י ,כג(; ב י חור" :את עוץ בכֹרו ,ואת בוז אחיו...
ואת ֶכּשֶׂ ד) "...בראשית כב ,כ-כב(; ובשמות ב י "עשו אבי אדום בהר שעיר ...ב י אליפז ,תימן,
אוֹמָ ר ,צְ פוֹ) "...בראשית לו ,ט-יא(.
"קשׂיטה" כאמצעי תשלום ,ש זכר
העדות המוחלטת על זיקת איוב לבראשית היא תכשיט בשם ְ
רק פעמיים בכל הת ך ,אצל יעקב בשכם כשק ה את "חלקת השדה ...במאה ְקשׂיטה" )בראשית
בשבוּת איוב מ"כל הרעה אשר הביא ה' עליו ...וית ו לו איש ְקשׂיטה אחת) "...מב ,יא( .גם
לג ,יט( ,ו ְ
תיאורי איוב עם "מק הו" וגדולתו ,ותיאורי צדקתו ,מגלים זיקה ברורה לספר בראשית – "עבדי
איוב" מתואר בדומה ל ֹח]" – [2איש תם וישר ,י ְֵרא א-להים וסָ ר מֵ רע" )א ,ח; ב ,ג(.
וה ה ,בסיפור המסגרת יש חיזיון מדהים של דיון שמימי ב וכחות "ב י הא-להים" המתיַצבים
)=בעמידה( "על ה'" )=היושב על כסא הדין( ,והדיון מת הל בין ה' לבין "השטן" על "איש תם
וישר" כאיוב )ומתוך זה ,על שאלות הצדק והגמול בעולם(.
בפרקי המע ות מתח ן איוב )י ,יט-כד; יג ,יח-כז; כג ,ג-ח( להשתתף בדיון כזה ולטעון בעצמו את
דבריו ,ו ע ה לבסוף בחזיון התגלות ה' "מן הסערה" ,אבל גם אז לא ית ה לו הזכות לעמוד מול
כסא המשפט ,ולהגן על צדקתו מול כל טע ות רודפיו גדו.
המחיצה בין המע ות לבין הסיפור ותרה בעי ה ,ואיוב )לבסוף( קיבל עליו את הדין כי הוא רק
"עפר ואפר" )מב ,ו(.
אבל בסיפור המסגרת ,יש תשובה שו ה לסבלו של איוב [3],וגם לזה יש זיקה ברורה לספר
בראשית ,ולהבדל בין איוב לאברהם.
______________________
][1פעמיים בספר בראשית )כ"ה ,ו; כ"ט ,א( זכרת "ארץ ]ב י[ קדם" ,בשילוח ב י אברהם
מקטורה ,ובדרכו של יעקב לחרן.
][2ה ביא יחזקאל )י"ד ,יד-כ( מזכיר את ֹ ח יחד עם איוב ,כצדיקים ,שלא יצילו מגזֵרת פורע ות
אלא את עצמם.
][3כפי שהיטיב לפרש הרב י"ד סולובייצ'יק במאמרו 'קול דודי דופק' ,וראו מאמרי ' בואת
התפילה של אברהם' ,באתר שלי.

איוב ב  -השטן כמשל
הייתכן שה' מושפע מהסתה של שטן ,ומפעיל על אדם יסיון לא בצדק ולא במשפט ,רק כדי
לחשוף מי צודק בוויכוח? הייתכן שסיפור כזה כתוב בת ך?

בעקבות חכמי התלמוד ,חלקו הרמב"ם והרמב"ן עמוקות בהב ת החיזיון של 'בית הדין השמימי'
ופרטיו ,והציגו שתי תפיסות עולם ושתי פרש ויות לספר .הוויכוח עוץ בפסוק ה שמע בלתי אפשרי
סית י בו לבַ לעוֹ ִח ָם" )ב ,ג(  -הייתכן שה' מושפע מהסתה של שטן ,ומפעיל על אדם יסיון לא
"ו ְַת ֵ
בצדק ולא במשפט ,רק כדי לחשוף מי צודק בוויכוח )בין ה' לבין "השטן"(? הייתכן שסיפור כזה
כתוב בת ך?
גם בתלמוד )בבא-בתרא טז עמ' א( תהו על כך" :אמר ר' יוח ןִ ,אלמלא מקרא כתוב ,אי אפשר
לאומרו – ]ה'[ כאדם שמסיתין אותו ו יסַ ת"?! התשובה בתלמוד היא" :אמר ר' שמעון בן לקיש,
ומתעֶ ה ,עולה ומשטין ,וטל רשות ו וטל
הוא שטן ,הוא יצר הרע ,הוא מלאך המות ...ת א ,יורד ַ
שמה".
כתב הרמב"ם )מורה-ה בוכים ,חלק ג כב עד כד( ,ש"השטן" במשל של ספר איוב מייצג את
הפגמים והחסרו ות ההכרחיים בעולם החומר ,שלא תיתכן בו שלמות ,ולכן "השטן" רק משוטט
"בארץ" ומתהלך בה )א ,ז; ב ,ב( ,ואין לו חלק ב"ב י הא-להים" המייצגים את "צבא השמים",
כלומר ,את השלמויות שבאידיאלים הרוח יים .לכן ,התיאור באיוב מציג את "השטן" כדמות
שו ה ו חותה מ"ב י הא-להים".
הרמב"ן )בהקדמת פירושו לאיוב( חלק בתוקף גם על הפירוש ,וגם על המסק ות – "השטן" מייצג
את הפגמים וחוסר השלמות בכל העולמות ,גם בחומר וגם ברוח ,ולכן אמר – "ויבוא גם השטן
בתוכם להתיצב על ה'" )ב ,א(.
לפי הרמב"ם ,היצר הרע ,השגיאות ,הקטרוגים והאסו ות ,באים כולם מעולם החומר ,שלא תיתכן
בו שלמות מעצם טבעו – רק השגחה פרטית מיוחדת של ה' מצילה מכל אלה ,והיא בכל אדם לפי
מעלתו וקרבתו לה' ,וגם הצדיק התמים ,כשהוא מאבד ,ולו לזמן קצר ,את ההשגחה המיוחדת לו,
והוא תון לחוקיות הרגילה ,הוא צפוי לאסו ות כבדים ,עד שישוב ה' ויתגלה אליו מתוך
"הסערה".
לפי הרמב"ן ,כל זה כון בכל העולמות ,ואין שלמויות ברוח ,בלי 'קטרוגי שטן' .הרמב"ן מסכים
עם הרמב"ם לחלוטין )בפירושו לאיוב לו ,ז – "לא יגרע מצדיק עי יו"( ,שהשגחת ה' עם כל אדם
היא אישית ו'פרטית' בהחלט ,לפי מעלתו וקרבתו לה' ,וזה משת ה גם בזמן ,מרגע לרגע ,ואף מדור
לדור.
לפי הרמב"ם ,המוות הוא קריסת הגוף החומרי ,וה פש הרוח ית שארת ,כי ה' לא תן לשטן
שליטה עליה .לפי הרמב"ן ,המוות הוא סילוק ה שמה ,ואז קורס הגוף החומרי – " וטל רשות
ו וטל שמה" ,ואם אין לשטן רשות ,איוב ימשיך להתייסר ,אך לא ימות – "אך את פשו ְשמֹר" )ב,
ו(.
הרמב"ם האמין ,שאין בעולם צדיק מושלם ,ותמיד יימצאו פגמים ושגיאות שיכולים לגרום
אסו ות ,גם לגדולי הצדיקים .הרמב"ן האמין ,שיש מצבים יוצאי דופן ,בהם באים ייסורים על
צדיק תמים ,או על עם בחר ,כדי לצרוף אותו ולהעלות אותו למעלה עליו ה ,או לשליחות
מיוחדת.
ש יהם מסכימים ,שספר איוב בא ללמד לעולם את דרכי ההשגחה והגמול בעולם ,ולא ה' זקוק
באמת ל יסיון באיוב )ובכלל( אלא ב י האדם; ואולם הרמב"ם קיבל מהתלמוד את הדעה ,ש"איוב
לא היה ולא ברא ,אלא משל היה" )בבא-בתרא טו עמ' א( ,אלא שבכל דור יש 'איוב'ים ,ואילו
הרמב"ן אחז בדעה )שם( ,שאיוב היה ו ברא ,ו"משה כתב ספרו" ,בשֵ ם ה'.

איוב ג  -ענן שחור
לא רק איוב ,גם ירמיהו ה ביא ה רדף הגיע למצב ואש ,אבל הוא קילל בעיקר א שים ,שכ ים
מע תות ,אלה שלא יכלו לשאת את בואות החורבן שלו
לעולם אל תשתקו ב יחום אבלים.
הרעים של איוב  -אליפז ,בלדד וצופר ישבו ִאתו על הארץ  7ימים ולילות ,ושתקו "כי ראו
שלושת ֵ
כי גדל הכאב מאד" )ב ,יג( ,כי אלמו המילים ,והכאב רק הלך והתעצם.
לרעים ,שלא יכלו לשאת
"אחרי כן פתח איוב את פיהו ,ויקלל את יומו" )ג ,א( ,ואז חזר הדיבור ֵ

את מה ששמעו ,ודיברו והגיבו ,הרבה יותר מדי .במצבים קשים ,חברים חייבים לחבק ,לפתוח את
הפה ,להבין גם דברים קשים ,ואם אי אפשר להסכים עם 'קללת איוב' ,זה הזמן ה כון לשתוק.
איוב עדיין לא מעלה בדעתו לדבר אל הא-לוה ,ורק מעלה על דעתו מחשבה הזויה ,שאפשר למחוק
את הפרק של ו מ'ספר החיים' על ידי מחיקת היום שבו ולד ו ,או הלילה שבו כ ס ו להריון,
ולצעוק בלב רותח ,למה לא הייתה הפלה.
ירמיהו ה ביא ה רדף ,גם הוא הגיע למצב ואש ,אבל הוא קילל בעיקר א שים ,שכ ים מע תות,
אלה שלא יכלו לשאת את בואות החורבן שלו " -ארור היום אשר ילדתי בו ,יום אשר ילדת י אמי
אל יהי ברוך; ארור האיש אשר בשר את אבי לאמר :ילד לך בן זכר ...אשר לא מותת י מרחם,
ותהי לי אמי קברי ,ורחמה הרת עולם  -למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון ,ויכלו בבשת ימי"
)ירמיהו כ ,יד-יח(  -ירמיהו ויחזקאל )יד ,יד ,כ( ידעו על איוב כסיפור קדום ,אבל הם היו בעימות
עם א שים מת גדים ,ואיוב כ ס לעימות אחרי הקללה ההזויה.
ַויַּעַ ן ִאיּוֹב ,וַיּ ֹאמַ ר:
י ֹאבַ ד יוֹם ִא ָוּלֶד =( ולדתי )בּוֹ–
וְ הַ ַלּיְ לָה ָאמַ ר =(בו וצַ ר )ה ָֹרה =(הריון של )גָבֶ ר.
חשֶׁ ,
הַ יּוֹם ַההוּא י ְִהי ֹ
ַאל י ְִד ְרשֵׁ הוּ אֱ -לוֹהַּ ִממַּ עַ ל,
וְ ַאל תּוֹפַע עָ לָיו ְהָ ָרה.
ִיגְ ָאלֻהוּ [מהאור שלו ]חֹשֶׁ וְ צַ לְמָ וֶת,
ִתּ ְשׁ ָכּן עָ לָיו ֲע ָ ָה,
ירי=( ][1ע ים שחורים )יוֹם.
ְיבַ עֲתֻ הוּ כִּ ְמ ִר ֵ
הַ לַּ ְילָ ה ַההוּא ִי ָקּחֵ הוּ אֹפֶ ל,
ימי שָׁ ָה,
ַאל יִחַ ְדּ =(אל יִ סָ פֵר )בִּ ֵ
בְּ ִמ ְספַּר י ְָר ִחים ַאל יָב ֹא.
ִהנֵּה הַ ַלּיְ לָה ַההוּא ְי ִהי ַג ְלמוּד =(מ וּדֶ ה),
ַאל ָתּבוֹא ְר ָ ָה בוֹ.
[חזרה ליום]:
י ְִקּבֻהוּ =(יקללוהו )א ְֹר ֵרי יוֹם,
להלָחֵ ם עם מפלצת ) ִלוְ י ָָתן.
ידים ע ֵֹרר =( ִ
הָ ע ֲִת ִ
[חזרה ללילה]:
י ְֶח ְשׁכוּ כּוֹכְ בֵ י ִ ְשׁפּוֹ =(לֵילוֹ),
יְקו ְלאוֹר [בוקר ] ָו ַאיִן,
ַ
וְ ַאל ִי ְר ֶאה בְּ עַ פְ עַ פֵּ י שָׁ חַ ר.
כִּ י ל ֹא סָ גַר דַּ לְ ֵתי בִ ְט ִיַ ,ויּ ְַס ֵתּר =(ולא הסתיר )עָ ָמל מֵ עֵ י ָי.
[משאלה]:
אתי וְ ֶאגְ וָ ע?
לָמָּ ה לּ ֹא ֵמ ֶרחֶ ם ָאמוּת[ ?למה לא ] ִמבֶּ טֶ ן יָצָ ִ
[ושאלה קשה]:
מַ דּוּעַ ִק ְדּמוּ ִי בִ ְר ָכּ ִים? וּמַ ה )=ולמה( ] ת ו לי[ שָּׁ דַ ִים כִּ י ִאי ָק?
[המשך המשאלה ,אילו גועתי מרחם]:
כִּ י עַ ָתּה שָׁ ַכבְ ִתּי וְ ֶא ְשׁקוֹט ,י ַָשׁ ְִתּיָ ,אז ָי וּחַ לִ י–
עִ ם ְמלָכִ ים וְ ֹיעֲצֵ י ָא ֶרץ ,הַ ֹבּ ִים חֳ ָרבוֹת =(ארמו ות ) ָלמוֹ–
אוֹ עִ ם ָשׂ ִרים [אשר ]זָ הָ ב ָלהֶ ם ,הַ ְממַ ל ְִאים בָּ ֵתּיהֶ ם כָּסֶ ף.
)=קבוּר( ]למה[ ל ֹא ֶא ְהיֶה? כְּ ֹע ְללִים ,ל ֹא ָראוּ אוֹר?
אוֹ כְ ֵפֶ ל טָ מוּן ָ
בקבֶ ר ) ְר ָשׁעִ ים חָ ְדלוּ ֹרגֶז ,וְ שָׁ ם ָי וּחוּ ְיגִ יעֵ י כֹחַ –
שָׁ ם =( ֶ
יַחַ ד אֲ ִס ִירים שַׁ אֲ ָ וּ ,ל ֹא שָׁ ְמעוּ ,קוֹל ֹ גֵשׂ–
בקבֶ ר ),וְ עֶ בֶ ד ָחפְ ִשׁי ֵמאֲ ֹד ָיו.
ָקטֹן וְ גָדוֹל שָׁ ם הוּא =(שָ וים ֶ

[חזרה לשאלה הקשה]:
לָמָּ ה י ִֵתּן ְלעָ מֵ ל אוֹר? וְ ַחיִּ ים [למה ִי ֵתן ]לְמָ ֵרי ָ פֶשׁ– ?
הַ ְמחַ כִּ ים לַמָּ וֶת וְ ֵאי ֶנּוַּ ,ויּ ְַחפְּ רֻ הוּ =(ומחפשים אותו ) ִמ ַמּ ְטמוֹ ִים =(במחבואים– )
הַ ְשּׂמֵ ִחים אֱ לֵי גִ ילָ ,י ִשׂישׂוּ כִּ י =(אם )י ְִמצְ אוּ ָקבֶ ר.
[למה ִי ֵתן חיים ] ְלגֶבֶ ר אֲ שֶׁ ר ַדּ ְרכּוֹ ִ ְס ָתּ ָרה [מֵ אור],
ַויָּסֶ =(ושָׂ ם מָ סָ ך )אֱ -לוֹהַּ בַּ ֲעדוֹ?
[סיכום מצבו]:
כִּ י ִלפְ ֵי לַ ְח ִמיַ ,א ְ חָ ִתי ָתב ֹא ,וַ יּ ְִתּכוּ =( שפכו ) ַכ ַמּ ִים שַׁ אֲ ג ָֹתי–
כִּ י פַחַ ד פָּחַ ְד ִתּי [מֵ אסון ַ ],ויֶּאֱ ָת ֵי ִי =(והוא בא ַ ),ואֲ שֶׁ ר ָיג ְֹר ִתּי ,יָב ֹא לִי.
ל ֹא שָׁ לַוְ ִתּי ,וְ ל ֹא שָׁ ַק ְט ִתּי ,וְ ל ֹא ְָח ִתּי–
ַויָּב ֹא ֹרגֶז.

איוב ד  -החיזיון של אליפז
התיאור המדויק הזה ,ש זהר כל כך ולא התיימר ל בואה מפורשת ,הציב את אליפז בין בעלי רוח
הקודש שבת ך ,והכריח את איוב ,ואות ו ,להתמודד עם השאלות ה וקבות
אליפז פותח במאמץ להרגיע את איוב ,ולהזכיר לו דברים שהוא עצמו היה אומר לא שים במצבים
קשים; מאידך ,הוא גם וקט לשון של אזהרה חדה ,כי הלוא איוב בוודאי יודע וזוכר את משלי
החכמה על הא שים הקוצרים את מה שזרעו ,והוא חייב לזכור שאין אדם " קי" אשר "אבד" ,וכל
הסובלים – בוודאי הם עצמם אשמים.
אבל העיקר טמון בהמשך מע ה אליפז )ד ,מפסוק יב( ,הוא מפתח חשוב ביותר להב ת הספר כולו,
מפ י שאליפז מבסס את דבריו על חיזיון שהגיע אליו בסתר ,וקול מסתורי ששמע מתוך דממה,
וממ ו הבין שכל אדם חוטא – וגם איוב חטא)!( .זו אי ה טע ה פילוסופית ,אלא טע ה מיסטית,
והיא מבטאת לא מה שהאדם )=אליפז( חושב ,אלא את מה ש תגלה לו מעולם הסוד.
אפשר לראות מעין מקבילה בגילויי הסוד של ספר הזוהר ושל קבלת האר"י ,שאי ם טוע ים
ל בואה מפורשת ,אבל יש בהם גילוי סתרות במדרגות רוח הקודש[1].
כאן חיו י לשים לב לכל פרט בתיאורו של אליפז – אילו טען אליפז שמלאך דיבר עמו וגילה לו סוד
הגמול ,בעוד הוא רק שמע קול מתוך דממה ,הייתה זו בואת שקר [2],אבל אליפז ידע והקפיד
"ש ֶמץ" ממ ו קלטה אוז ו .וכל זה במחשבות לילה,
לתאר את החיזיון שבא אליו 'בג ֵבה' ,ורק ֵ
כשא שים יש ים ,בפחד גדול ,ומבלי שיכול היה לזהות את הרוח שחלפה על פ יו ,וגם לא ידע ממי
בא הקול המסתורי .האם שמע אליפז משהו מהדיון בין ה' לבין השטן?
דווקא התיאור המדויק הזה ,ש זהר כל כך ולא התיימר ב בואה מפורשת ,הציב את אליפז בין
בעלי רוח הקודש שבת ך ,והכריח את איוב ,ואות ו ,להתמודד עם השאלות ה וקבות:
האם שמע אליפז את קולו של הא-לוהים ,או של שליחו ה אמן?
מה הפירוש ה כון של דבר הקול מן הדממה – "הא וש מא-לוה יצדק"? – האם פירושו' :אין אדם
צדיק' בשלמות? או :אין אדם 'צודק' בשלמות? וביחס לאיוב :האם איוב חוטא או טועה?
רבים מפרקי המע ות בהמשך עוסקים בשאלות אלה ,ש יצבות הרחק מעבר לכל עיון פילוסופי.
ימ ִי וַיּ ֹאמַ ר :הֲ ִסָּ ה דָ בָ ר ֵאלֶי )=אם העמיד אותך ב יסיון( ]האם[ ִתּ ְל ֶאה?
" ַויַּעַ ן אֱ לִ י ַפז הַ ֵתּ ָ
וַעְ צֹר בְּ ִמלִּ ין ִמי יוּכָל )=לשתוק על דבריך(!?
)=ח ַזקת(–
ִהנֵּה ]אתה בעצמך[ יִ סַּ ְר ָתּ ַרבִּ ים ,וְ יָדַ ִים ָרפוֹת ְתּחַ זֵּק ִ
כּוֹשֵׁ ל ְי ִקימוּן )=הקימו( ִמלֶּי  ,וּבִ ְר ַכּ ִים כּ ְֹרעוֹת ְתּ ַא ֵמּץ ) ִאמַ צת(–
כִּ י עַ ָתּה ָתּבוֹא ֵאלֶי ]הצרה[ וַ ֵתּלֶא )=ותחלש(?? ִתּגַּע עָ דֶ י וַ ִתּבָּ הֵ ל?
הֲ ל ֹא י ְִר ָא ְת ]היא[ כִּ ְסל ֶָת )=מבטחך(] ,היא[ ִתּ ְקו ְָת וְ תֹם ְדּ ָרכֶי !
זְ כָר ָא ִמי הוּא ִָקי ָאבָ ד?! וְ ֵאיפֹה ְי ָשׁ ִרים ִ כְ חָ דוּ!?
יתי ח ְֹרשֵׁ י ָאוֶן ,וְ ז ְֹרעֵ י עָ מָ ל ]הם[ י ְִק ְצרֻ הוּ!
כַּאֲ שֶׁ ר ָר ִא ִ
רוּח ַאפּוֹ יִ כְ לוּ–
ִמ ִנּ ְשׁמַ ת אֱ -לוֹהַּ י ֹאבֵ דוּ ,וּמֵ ַ

]כמו[ שַׁ אֲ גַת ַא ְריֵה וְ קוֹל שָׁ חַ ל–
]אך גם[ וְ ִשׁנֵּי כְ פִ ִירים ִ ָתּעוּ )= ְִתצוּ ,שברו(–
]גם[ ַל ִישׁ אֹבֵ ד ִמבְּ לִ י ָט ֶרף ,וּבְ ֵי ָלבִ יא ִי ְתפּ ָָרדוּ )=יֵעָ למוּ(.
[החיזיון]:
וְ ֵאלַי דָּ בָ ר ְי ֻגנָּב ]בסוד[ ,ו ִַתּ ַקּח ָאזְ ִי שֵׁ מֶ ץ מֶ ְ הוּ )=מעט מאד ממ ו(–
בִּ ְשׂעִ פִּ ים )=במחשבות( מֵ חֶ זְ ֹי וֹת ָליְ לָה ,בִּ ְ פֹל ַתּ ְרדֵּ ָמה עַ ל אֲ ִָשׁים–
)=טלטֵ ל(–
מוֹתי ִהפְ ִחיד ִ
פַּחַ ד ְק ָר ַא ִ י וּ ְרעָ דָ ה ,וְ רֹב )=וחוזק( עַ ְצ ַ
וְ רוּחַ עַ ל פָּ ַי יַחֲ ףְ ,תּסַ מֵּ ר )=תעמיד כמַ סמֵ ר( ַשׂע ֲַרת בְּ שָׂ ִרי–
ַי ֲעמֹד ,וְ ל ֹא ַאכִּ יר מַ ְר ֵאהוְּ ,תּמוּ ָה ְל ֶ גֶד עֵ י ָי–
ְדּ ָממָ ה – וָקוֹל ֶא ְשׁ ָמע:
הַ אֱ וֹשׁ ,מֵ אֱ -לוֹהַּ ִיצְ דָּ ק?
)=מיוצרו( ִי ְטהַ ר ָגּבֶ ר?
ִאם מֵ עֹשֵׂ הוּ ִ
הֵ ן בַּ עֲבָ ָדיו )=משרתיו( ל ֹא יַאֲ ִמין!
וּבמַ ל ְָא ָכיו ]לא[ י ִָשׂים ָתּהֳ לָה )=אורה(–
ְ
ַאף שֹׁכְ ֵי בָ ֵתּי חֹמֶ ר )=ב י א וש( אֲ שֶׁ ר בֶּ עָ פָר ְיסוֹדָ ם ,
יְדַ כְּ אוּם לִ פְ ֵי עָ שׁ )=ימותו מיצור זעיר(–
ִמבּ ֶֹקר לָעֶ ֶרב יֻכַּתּוּ )= ִישָ ברוּ(ִ ,מבְּ לִי מֵ ִשׂים )=ברגע קל( ָל ֶצַ ח י ֹאבֵ דוּ–
הֲ ל ֹא ִ ַסּע )= יתק( ִי ְת ָרם )=המֵ יתר ,פתיל החיים( בָּ ם ,יָמוּתוּ וְ ל ֹא בְ חָ כְ מָ ה.
____________________
][1ראו בספרי ,המקור הכפול – השראה וסמכות במש ת הרב קוק ,פרק ב' )הארה בואית או רוח
הקודש?( ,ופרק ג' )רוח ה' במקרא(.
][2ירמיהו )כ"ג ,כה-כט( קובע ,שחולם חלום יגיד "חלמתי" ,ואם יגיד ,שה' דיבר אליו ,יהפוך
ל ביא שקר.

איוב ה  -אליפז חוקר את הבריאה
קודת המבט של אליפז על המים כפלא הגדול שבטבע הבריאה מתחברת אצלי לסיפור ששמעתי
בצעירותי על גאון המתמטיקה ,קרל פרידריך גאוס
בהמשך מע ה אליפז הוא חוזר לביקורת החריפה שלו )ד ,ז-ח( – "זְ כָר ָא ִמי הוּא ִָקי ָאבָ ד"?! ,על
מה שרק השתמע מקללת איוב "את יומו" ,כאילו איוב זועק כלפי שמים ,ודורש מע ה והסבר על
מה שקרה לו .מע יין ,שאיוב עוד לא אמר דברים כאלה ,שיישמעו מפיו בקול ובצעקה גדולה
בהמשך ,אבל אליפז כבר שמע ,וכבר הגיב בחריפות ,והפ ה את איוב לחפש את הסיבות בעולמו
ח ְרשֵׁ י ָאוֶן ,וְ ז ְֹרעֵ י עָ מָ ל ]הם[ י ְִקצְ רֻ הוּ!"
יתי ֹ
שלו – "כַּאֲ שֶׁ ר ָר ִא ִ
ְק ָרא ָא הֲ יֵשׁ עוֹ ֶ ָךּ )=מי יע ה לך(? וְ ֶאל ִמי ִמ ְקּד ִֹשׁים ִתּפְ ֶה?
כִּ י לֶאֱ וִ יל )=שוטה ורשע( ַיהֲ ָרג כָּעַ שׂ )=הכעס שלו( ,
וּפ ֶֹתהָ ,תּ ִמית ִק ְָאה ]שלו[;
יתי אֱ וִ יל מַ ְשׁ ִרישׁ )=מצליח(
אֲ ִי ָר ִא ִ
ו ֶָאקּוֹב )=וקיללתי( ָ ֵוהוּ ]שיחרב[ פִ ְתאֹם
י ְִרחֲ קוּ בָ ָיו ִמיּ ֶַשׁע ,וְ יִדַּ כְּ אוּ בַ שַּׁ עַ ר וְ ֵאין מַ צִּ יל
אֲ שֶׁ ר ְקצִ ירוֹ )=יבולו המופקר של האויל(ָ ,רעֵ ב י ֹאכֵל,
וְ ֶאל ִמ ִצּנִּ ים )=סלים( ִי ָקּ ֵחהוּ,
וְ שָׁ ַאף )=ובָ לעוּ( צַ ִמּים )=צמאים( חֵ י ָלם ]של עשירים-רשעים[.
כִּ י ל ֹא ֵיצֵ א מֵ עָ פָר ָאוֶן ,וּמֵ אֲ דָ ָמה ל ֹא ִיצְ ַמח עָ מָ ל ]אם לא אדם שזרע אותם[
כִּ י ָאדָ ם ְלעָ ָמל יוּלָּד ]והוא מחולל גם את הרוע[
וּבְ ֵי ֶרשֶׁ ף )חיצים ואש(]ַ [1יגְ ִבּיהוּ עוּף ]ויחזרו לפגוע בַּ יורים[.
אולם העיקר בפרק הזה הוא חקר הבריאה והשגחת הא-לוהים בעולם ,כשם שהעיקר בפרק
הקודם הוא החיזיון המסתורי והקול מן הדממה; אליפז מתבו ן בגדולות וב פלאות שבטבע ,ול גד
עי יו המטר היורד ומשקה עולם ומלואו .מה כל כך מיוחד בירידת המטר?

על ה הרות ,על הבארות ,על המעיי ות ועל ה חלים משתלטים בדרך כלל החזקים ,השליטים,
ומ היגי צבאות כמו גם מ היגי כ ופיות ,אבל הגשם יורד על עשירים ועל ע יים כאחד ,ואי ו
מבדיל בין רשעים לבין אביו ים .כולם שווים לפ י הא-לוהים .בזה רואה אליפז את ההשגחה
העליו ה בטבע ,וממ ה הוא מסיק על ההשגחה ביחס לחברה הא ושית בכלל ,על הגמול הצפוי
לרשעים ועל הישועה שתצמח לדלים ולאביו ים.
קודת המבט של אליפז על המים כפלא הגדול שבטבע הבריאה מתחברת אצלי לסיפור ששמעתי
בצעירותי על גאון המתמטיקה ,קרל פרידריך גאוס ) ,(1855-1777ש תבקש כתלמיד לכתוב חיבור
על השאלה 'בזכות מה קיים העולם'? גאוס כתב משפט אחד' :בזכות זווית בת כ 108-מעלות'!
הלוא היא הזווית בין אטום החמצן וש י אטומי המימן במולקולת המים; לולי זווית זו לא היו
המים וזלים ,ולא היו מתקיימים חיים מהסוג שא ו מכירים.
אכן ,בא ומליה של המים יש גדולות ו פלאות בבריאה ,אבל אי י רואה דרך להסיק משם מסק ה
כלשהי על ההשגחה ,כפי שהציע אליפז ללמוד מן הגשם.
את הצעתו של אליפז ללמוד את דרכי ההשגחה מן המטר ,ידחה איוב בחריפות רבה ,תוך ציטוט
הפסוק של אליפז על הגדולות וה פלאות )אבל לא קדים את המאוחר(.
אוּ ָלם אֲ ִ י ֶא ְדרֹשׁ ֶאל ֵא-ל ,וְ ֶאל אֱ ִ -הים ָא ִשׂים ִדּ ְב ָר ִתי
]הוא[ עֹשֶׂ ה גְ דֹלוֹת וְ ֵאין ֵח ֶקר ִ ,פְ לָאוֹת עַ ד ֵאין ִמ ְס ָפּר
הַ נּ ֵֹתן מָ טָ ר עַ ל פְּ ֵי ָא ֶרץ ,וְ שֹׁלֵ חַ מַ ִים עַ ל פְּ ֵי חוּצוֹת
ָלשׂוּם ְשׁ ָפלִ ים לְמָ רוֹם ,וְ ק ְֹד ִרים ָשׂגְ בוּ יֶשַׁ ע
ֲרוּמים )=רשעים(,
]הוא[ מֵ פֵר ַמ ְח ְשׁבוֹת ע ִ
וְ ל ֹא ַתע ֲֶשׂ ָה ְידֵ יהֶ ם תֻּ ִשׁיָּה )=תכ יות ֶרשַ ע(–
כֵד חֲ כ ִָמים ְבּעָ ְרמָ ם )=במזימתם(,
ַועֲצַ ת ִ פְ ָתּלִים ִ ְמהָ ָרה )=פזיזה וכושלת(–
יוֹמָ ם יְ פַגְּ שׁוּ חֹשֶׁ  ,וְ ַכלַּ ְילָה ְי ַמ ְשׁשׁוּ בַ צָּ הֳ ָר ִים;
ַויֹּשַׁ ע ]דל[ מֵ ֶח ֶרבִ ,מפִּ יהֶ ם ,וּ ִמיַּד חָ זָק ]יושיע[ ֶא ְביוֹן–
ו ְַתּ ִהי לַדַּ ל ִתּ ְקוָה ,וְ ֹע ָל ָתה )=ורשעה( ָקפְ צָ ה פִּ יהָ .
לבסוף ,חוזר אליפז לטון הרך יותר כלפי איוב ,הטון שבו פתח ,במאמץ להרגיע את איוב ולפייס
אותו ,אם רק יחזור בו מקללתו הקשה ,ויקבל את הייסורים ה וראים באהבה ,כי "אשרי א וש",
שהא-לוהים מע יק לו 'טיפול אישי' בייסורים ,שסופם להתהפך לטובה ,דווקא מתוך ה כו ות
לקבלם באהבה.
ִהנֵּה ַא ְשׁ ֵרי אֱ וֹשׁ יוֹכִ חֶ נּוּ )=יְ י ְַס ֶר וּ( אֱ -לוֹהַּ  ,וּמוּסַ ר שַׁ -דַּ י ַאל ִתּ ְמ ָאס–
כִּ י הוּא ַיכְ ִאיב וְ י ְֶחבָּ שִׁ ,י ְמחַ ץ ,וְ יָדָ ו ִתּ ְר ֶפּי ָה–
ְבּשֵׁ שׁ צָ רוֹת ַיצִּ י ֶלךָּ ,וּבְ ֶשׁבַ ע ,ל ֹא ִיגַּע בְּ ָרע–
בְּ ָרעָ ב פּ ְָד ִמ ָמּוֶת ,וּבְ ִמל ְָחמָ ה ִמידֵ י חָ ֶרב–
ירא ִמשֹּׁד כִּ י יָבוֹא
בְּ שׁוֹט )=בהלש ות( ָלשׁוֹןֵ ,תּ ָחבֵ א ,וְ ל ֹא ִת ָ
ירא
)=הטורפֶת( ַאל ִתּ ָ
ֶ
וּמחַ יַּת ָה ָא ֶרץ
)=לרעָ ב( ִתּ ְשׂחָ קֵ ,
ָ
ְלשֹׁד וּ ְל ָכפָ ן
ית  ,וְ ַחיַּת הַ שָּׂ דֶ ה הָ ְשׁלְמָ ה ָלּ
כִּ י עִ ם ַאבְ ֵי הַ שָּׂ ֶדה בְ ִר ֶ
וְ יָדַ עְ ָתּ כִּ י שָׁ לוֹם ָאהֳ ֶל )=משפחתך( ,וּפָ ַק ְד ָתּ ָוְ וְ ל ֹא ֶתחֱ ָטא
וְ יָדַ עְ ָתּ כִּ י ַרב ַז ְרעֶ  ,וְ צֶ אֱ צָ ֶאי כְּ עֵ שֶׂ ב ָה ָא ֶרץ
ָתּבוֹא בְ ֶכ ַלח )בזמן ,בשיבה טובה( אֱ לֵ י ָקבֶ ר,
]ויתרומם גל האבן על הקבר[ ַכּעֲלוֹת גּ ִָדישׁ בְּ עִ תּוֹ.
ִהנֵּה ז ֹאת חֲ ַק ְר וּהָ  ,כֶּ ן ִהיא
ְשׁמָ עֶ נָּה ,וְ ַא ָתּה דַ ע ָל .
_________________
][1או "ב י רשף" כמטאפורה ,מזימות ומחשבות ֶרשַ ע ,שמגביהות לעוף ,וחוזרות לפגוע בזוממים
עצמם.

איוב ו  -ואז הגיעה ההתפרצות
תגובה אליפז הביאה את איוב להתפרצות הקשה שלו ,והפעם גם כלפי הא-לוהים ,כי 'לא החיצים
שלי פוגעים בי ,אלא החיצים שלו'
הרעים מגודל הכאב ,אבל כאשר איוב התפרץ בקללה וראה על עצם
שבעה ימים ולילות שתקו ֵ
קיומו ,יצא אליפז התימ י בכיר ה ֵרעים בביקורת ישירה וחריפה ,שהעיקר בה מכוון למות הב ים
של איוב" .זְ כָר ָ א ִמי הוּא ָ ִקי ָאבָ ד"?! )ד' ,ז(; " ַל ִישׁ אֹבֵ ד ִמבְּ לִי ָט ֶרף ,וּבְ ֵי ָלבִ יא י ְִתפּ ָָרדוּ" )ד ,יא(;
"י ְִרחֲ קוּ בָ ָיו ִמיֶּשַׁ ע ,וְ יִדַּ כְּ אוּ בַ שַּׁ עַ ר וְ ֵאין ַמצִּ יל" )ה' ,ד(;
החלק הרך בתגובת אליפז הציע לאיוב לקבל את ייסוריו באהבה ,ולזכות בגמול הראוי )כפי שהוא
[אם כֹּחַ אֲ בָ ִים
עצמו היה מטיף לסובלים אחרים( ,ועל זה יאמר איוב – "מַ ה כּ ִֹחי כִ י אֲ יַחֵ ל?] ...הֲ ִ
[אם ְבּשָׂ ִרי ָחוּשׁ )= חושת(?".
כּ ִֹחי? ]הֲ ִ
תגובה אליפז הביאה את איוב להתפרצות הקשה שלו ,והפעם גם כלפי הא-לוהים ,כי 'לא החיצים
ושׂבֵ עים כמו "שׁוֹר עַ ל-בְּ לִילוֹ"
שלי פוגעים בי ,אלא החיצים שלו' .וגם כלפי בגידת חבריו ,בריאים ְ
)ו' ,ה( ,שחברותם עלמה כמו מים שוטפים " ַאחַ י בָּ גְ דוּ כְ מוֹ ָ ַחל ,כַּאֲ פִ יק ְ חָ לִים ַי ֲעבֹרוּ" )ו' ,טו(,
וכמו שלג מס.
ַויַּעַ ן ִאיּוֹב ,וַ יּ ֹאמַ ר:
לוּ שָׁ קוֹל ִישָּׁ ֵקל ַכּעְ ִשׂי וְ ַהוָּ ִתי )=ואסו י(ְ ,בּמ ֹאזְ ַ ִים ִי ְשׂאוּ י ַָחד–
כִּ י עַ ָתּה מֵ חוֹל י ִַמּים יִכְ בָּ ד – עַ ל כֵּן ְדּבָ ַרי ָלעוּ )=קשים(.
כִּ י ִחצֵּ י שַׁ ַ -דּי עִ מָּ ִדי )=פוגעים בי(,
וּחי–
אֲ שֶׁ ר חֲ ָמ ָתם ]שהיא חרון אפו[ שׁ ָֹתה ר ִ
עוּתי אֱ -לוֹהַּ יַעַ ְרכוּ ִ י )= לחמים בי(.
בִּ ֵ
הֲ ִי ְ ַהק פּ ֶֶרא )=חמור בר( ֲעלֵי דֶ שֶׁ א? ִאם יִגְ עֶ ה שּׁוֹר עַ ל בְּ לִ ילוֹ?
הֲ י ֵָאכֵל ָתּפֵל ִמ ְבּלִי מֶ לַ ח? ִאם יֶשׁ טַ עַ ם בְּ ִריר ַחלָּמוּת?][1
מֵ אֲ ָה לִ ְגּוֹעַ ַ פְ ִשׁי ]באוכל[ֵ ,המָּ ה כִּ ְד ֵוי )=כטמאים( ַל ְח ִמי!
לָתי,
ִמי ִי ֵתּן ָתּבוֹא שֶׁ אֱ ִ
וְ ִת ְק ָו ִתי ִי ֵתּן אֱ -לוֹהַּ –
וְ י ֵֹאל )=ויתרצה( אֱ -לוֹהַּ וִ ידַ כְּ ֵא ִי )=וימית אותי(–
י ֵַתּר )=ישחרר( יָדוֹ וִ יבַ צְּ עֵ ִי )=ויחתוך את חיי(–
וּת ִהי עוֹד ֶָחמָ ִתי ]באמירת האמת תמיד[,
ְ
וַאֲ סַ ְלּדָ ה ְב ִחילָ ה )וארעד בחלחלה( ]מפ י א-לוה[ ל ֹא י ְַחמוֹל,
כִּ י ל ֹא כִ חַ ְד ִתּי ִא ְמ ֵרי ָקדוֹשׁ )= שארתי ירא א-לוהים(.
מַ ה כּ ִֹחי כִ י אֲ יַחֵ ל? וּמַ ה ִקּ ִצּי )=כמה ותר לי( כִּ י ַאאֲ ִרי ַפְ ִשׁי?
[אם בְּ שָׂ ִרי ָחוּשׁ )= חושת(?
[אם כֹּחַ אֲ בָ ִ ים כּ ִֹחי? ]הֲ ִ
]הֲ ִ
הַ ִאם ֵאין עֶ זְ ָר ִתי בִ י )=מי שיעזור לי(? וְ תֻ ִשׁיָּה )=עצה טובה( ִ ְדּחָ ה ִמ ֶמּנִּי.
[פ יה חדה אל ה ֵרעים ,שבאו מרחוק ,בלי חסד]
לַמָּ ס )=למואס ומו ע( מֵ ֵרעֵ הוּ חָ סֶ ד ,וְ ִי ְר ַאת שַׁ -דַּ י ַיעֲזוֹב–
ַאחַ י בָּ גְ דוּ כְ מוֹ ָחַ ל ,כַּאֲ פִ יק ְ חָ לִים ַי ֲעבֹרוּ!
בערמות( שָׁ לֶג–
הַ קּ ְֹד ִרים ִמנִּ י ָק ַרח ,עָ לֵימוֹ ִי ְתעַ ֶלּם )=יתכסה ֵ
בְּ עֵ ת ְיז ְֹרבוּ )=יתחממו( ִ ְצ ָמתוּ )=יִמַ סוּ ויֵעָ למוּ( ,בְּ חֻ מּוֹ ְִדעֲכוּ ִמ ְמּקוֹמָ ם.
יִ לָּפְ תוּ ָא ְרחוֹת ַדּ ְר ָכּם ]של הבאים לבַ ֵקר אותי[ַ ,יעֲלוּ בַ תֹּהוּ וְ י ֹאבֵ דוּ–
ִה ִבּיטוּ ָא ְרחוֹת ֵתּמָ א )=באו מתימן( ,הֲ לִיכֹת ְשׁבָ א ]שהרגו את בָּ ַי[ ִקוּוּ לָמוֹ–
בֹּשׁוּ כִּ י בָ טָ ח )=בטחו בדרכם( ,בָּ אוּ עָ דֶ יהָ )=הגיעו ֵאלַי( ַויּ ְֶח ָפּרוּ )=והת הגו בבושה(.
יראוּ?
יתם ל ֹא )=לֵאים ,חלשים( ? ִתּ ְראוּ חֲ ַתת )=שֶ בֶ ר( ו ִַתּ ָ
כִּ י עַ ָתּה הֱ יִ ֶ
וּמכֹּחֲ ֶכם ִשׁחֲ דוּ )=שַ למוּ( בַ ע ֲִדי?
=ת וּ( לִי ? ִ
הֲ כִ י ָא ַמ ְר ִתּי הָ בוּ ) ְ
יצים ִתּפְ דּוּ ִי?
וּמיַּד עָ ִר ִ
וּמַ לְּטוּ ִי ִמיַּד צָ ר ? ִ
יתי הָ בִ י וּ לִי!?
הוֹרוּ ִי ַואֲ ִ י ַאחֲ ִרישׁ ,וּמַ ה ָשּׁגִ ִ
מַ ה ִנּ ְמ ְרצוּ ִא ְמ ֵרי יֹשֶׁ ר ]שלי[ ,וּמַ ה יּוֹכִ יחַ )= ְילַמֵ ד מוסר( הוֹכֵ חַ ִמ ֶכּם ] גדי[–

וֹאשׁ ]שלי[?
הַ לְהוֹכַח )=האם למוסר( ִמלִּים ]שלכם[ ַתּ ְחשֹׁבוּ ? ּ ְלרוּחַ ִ ,א ְמ ֵרי ָ
ַאף עַ ל יָתוֹם ַתּפִּ ילוּ ]גורל[ ? וְ ִתכְ רוּ )=ותמכרו( עַ ל ֵרי ֲע ֶכם )=עָ לַי(?
ככל ה ראה ,ה ֵרעים לא יכלו עוד לסבול את התקפות איוב הקשות ,והם קמו ללכת!
איוב הזדעק ,שהעזיבה שלהם תהיה עוול חמור יותר מהשתיקה בהתחלה ,והמוסר שאמר אליפז –
אתם חייבים לשבת ולשמוע אותי עד תום! הפה שלי אומר רק דברי יושר וצדק ואמת.
הוֹאילוּ פְ וּ בִ י )=הקשיבו לי( ,וְ עַ ל פְּ ֵי ֶכם ]יתברר[ ִאם אֲ ַכזֵּב
וְ עַ ָתּה ִ
]ושמעוּ[ עוֹד ִצ ְד ִקי בָ הּ
שׁוּבוּ ָא ַאל ְתּ ִהי עַ וְ לָה ! וְ שֻׁ בוּ ִ
הֲ יֵשׁ בִּ ְלשׁוֹ ִ י עַ וְ לָ ה ? ִאם ִחכִּ י )=פי( ל ֹא יָבִ ין ַהוּוֹת )=שקרים(?
____________________
][1צמח בר מלא ריר ,ש אכל בימי מצור ,כ ראה חוטמית רפואית; ראו בדעת מקרא.

איוב ז  -איוב פונה ישירות לאלוהים
כך הופך פרק ז למוקד הוויכוח העמוק ביותר בין איוב לאליפז על הקול מן הדממה ,ועל השאלה
המכרעת – מה באמת דברו של א-לוהים על הפגיעות הקשות באיוב?
אחרי כמה פסוקים על חיי אדם הקצובים ומוגבלים כל כך ,ועל חוסר התוחלת של איוב בחייו
ובמצבו ה ואש ,פו ה איוב לראשו ה ישירות לא-לוהים ,והבקשה העיקרית היא לחדול ממ ו,
ולסיים את מסכת ייסוריו ,כדי לתת לו למות במ וחה .
בין כך וכך ,חיי אדם חולפים ו עלמים כמו "הבל" ,ולמה לו לא-לוהים להתמקד ולהטיל עו שים
כבדים וייסורים וראים כאלה על יצור חסר ערך? למה לא לשחרר אותו ,ולסלוח לו – לא כדי
שיחיה – אלא כדי שימות בשקט?
אי אפשר ל תק דברים מדהימים אלה מהאתגר שחולל החיזיון של אליפז עם הקול מן הדממה )ד,
יב-כא(" .הא וש מא-לוה יצדק"? – 'כל אדם חוטא' ,ולכן 'גם איוב חטא' .אליפז לא אמר זאת
בשם עצמו ,אלא בשם הקול המסתורי מן הדממה ,בשם הסוד ה סתר שהתגלה אליו 'בג יבה',
ולכן אין שום טעם להתווכח על כך עם אליפז ,ורק דבר אחד אפשר לעשות – לפ ות אל הא-לוהים
ולשאול אותו ישירות )ז ,יז( "מה א וש כי תגדל ו ,וכי תשית אליו לבך?"
'האמ ם הקול הזה ששמע אליפז הוא דברך'?
'האמ ם כל אדם חוטא באשר הוא אדם? האם באמת מגיעים לו ייסורי איוב שכאלה על עצם
היותו אדם? אם כן " צר האדם" )ז ,כ( ,מה הערך לחיי אדם'?
'האם א-לוהים מוכן לסלוח על החטא הזה ,על המטרד הזה ,שעצם קיומו של אדם כאיוב גורם,
ולכפר על העוון הזה במוות שקט ,שבו יחדל איוב לחלוטין מלשמש כתובת לייסורים'?
איוב מעולם לא הודה בחטא ,והיה אמן לצדקתו ,ולייסורים על לא עוון וחטא מצידו ,וגם ריבון
העולמים הסכים עמו בזה במפורש )ב ,ג(; לכן ,הרעיון של 'כפרת עוו ות' כדי למות בשקט הוא
מדהים כל כך ,וה כו ות של איוב להודות בסוג של חטא רק כדי לבקש כפרה במותו המיוחל ,חובה
לחשוף את מקורו בחיזיון של אליפז ,כי רק מהקול המסתורי אפשר להוציא רעיון כזה.
כך הופך פרק ז למוקד הוויכוח העמוק ביותר בין איוב לאליפז על הקול מן הדממה ,ועל השאלה
המכרעת – מה באמת דברו של א-לוהים על הפגיעות הקשות באיוב?
אמ ם איוב הבין היטב ,שבוויכוח הזה אין לאליפז שום משמעות ,והוא איוב חייב להתווכח
ישירות עם הא-לוהים בכבודו ובעצמו; התעקשות זו אכן תוביל בסופו של דבר למע ה ה' לאיוב
"מן הסערה" ,ולתשובה ברורה לשאלה ,האם 'כל אדם חוטא' באשר הוא אדם? )אבל לא קדים
את המאוחר( .
הֲ ל ֹא צָ בָ א ֶלאֱ וֹשׁ ֲעלֵי ָא ֶרץ ]והמוות משחרר[ ,וְ כִ ימֵ י שָׂ כִ יר יָמָ יו
כְּ עֶ בֶ ד ִי ְשׁ ַאף צֵ ל ]ל וח[ ,וּכְ שָׂ כִ יר י ְַק ֶוּה ָפעֳלוֹ ]כך אדם מחכה למותו[.
כֵּן הָ ְ חַ ל ְִתּי לִי ַי ְר ֵחי שָׁ וְ א ]של סבל[ ,וְ ֵלילוֹת עָ מָ ל ִמנּוּ )=הקציבו( ִלי

וּמדַּ ד )=וכאשר מדד( עָ ֶרב,
ִאם שָׁ כ ְַב ִתּי ,וְ ָא ַמ ְר ִתּי :מָ ַתי ָאקוּם? ִ
וְ שָׂ בַ עְ ִתּי ְ ד ִֻדים עֲדֵ י ָשֶׁ ף )=חושך מוחלט(
עוֹרי ָרגַע )=התקמט( ַויִּמָּ ֵאס
ָלבַ שׁ בְּ שָׂ ִרי ִרמָּ ה ]בפצעים[ וְ גוּשׁ עָ ָפרִ ,
יָמַ י ַקלּוּ ִמנִּי ָא ֶרג )=כמו חוט רץ באריגה( ,וַ ִיּכְ לוּ ְבּ ֶאפֶס ִתּ ְקוָה.
[פ ייה ראשו ה לא-לוהים]:
זְ כֹר כִּ י רוּחַ חַ יָּי] ,כבר[ ל ֹא ָתשׁוּב עֵ י ִי ִל ְראוֹת טוֹב
שׁוּר ִ י עֵ ין ר ִֹאי )=( עֵ י ֶי בִּ י ,וְ ֵאי ֶנִּ י.
ל ֹא ְת ֵ
יוֹרד ְשׁאוֹל ל ֹא ַיעֲלֶ ה
]כמו ש[ ָכּלָה עָ ָ ן ַו ֵיּ ַל  ,כֵּן ֵ
ירנּוּ עוֹד ְמקֹמוֹ.
ל ֹא יָשׁוּב עוֹד ְלבֵ יתוֹ ,וְ ל ֹא יַכִּ ֶ
גַּם אֲ ִי ל ֹא ֶאחֱ שָׂ פִּ י ]לפ יך[
וּחיָ ,א ִשׂיחָ ה ְבּמַ ר ַפְ ִשׁי:
אֲ דַ בְּ ָרה בְּ צַ ר ר ִ
הֲ יָם ָא ִ י ִאם ַתּנִּ ין )=די וזאור(?! כִּ י ָת ִשׂים עָ ַלי ִמ ְשׁמָ ר ]לעצור אותי[!?
יחי )=י ֵָקל כאבי( ִמ ְשׁכָּבִ י
]גם[ כִּ י ָא ַמ ְר ִתּי ְתּ ַחֲ ֵמ ִי עַ ְר ִשׂי )=מ וחת לילה(ִ ,ישָּׂ א בְ ִשׂ ִ
וּמחֶ זְ ֹי וֹת ]כמו של אליפז[ ְתּבַ ע ֲַתנִּ י
וְ ִח ַתּ ַתּ ִ י )=שברת אותי( בַ חֲ מוֹתֵ ,
מוֹתי ]הסובלות[.
ו ִַתּבְ חַ ר מַ חֲ ָק ַ פְ ִשׁי] ,אבחר[ מָ וֶת מֵ עַ צְ ָ
מָ ַא ְס ִתּי] ,ממילא[ ל ֹא ְל ֹע ָלם ֶא ְחיֶה ! חֲ דַ ל ִמ ֶמּנִּי כִּ י הֶ בֶ ל )=חולפים( י ָָמי!
מָ ה אֱ וֹשׁ כִּ י ְתג ְַדּ ֶלנּוּ? וְ כִ י ָת ִשׁית ֵאלָיו לִבֶּ ?
ו ִַתּפְ ְקדֶ נּוּ לִבְ ָק ִרים ]על כל מחשבה ומעשה[? ל ְִרגָעִ ים ִתּבְ ָח ֶנּוּ?
]עד[ כַּמָּ ה ל ֹא ִת ְשׁעֶ ה )=תתרחק( ִממֶּ נִּי? ל ֹא ַת ְרפֵּ ִי ]אף לרגע[ עַ ד ִבּלְעִ י רֻ ִקּי?
אתי ]בעצם קיומי[ מָ ה ֶאפְ עַ ל )=אועיל( ָל ֹ ,צֵ ר ָה ָאדָ ם?
]אם[ חָ טָ ִ
לָמָ ה שַׂ ְמ ַתּ ִ י ְל ִמפְ גָּע )=למטרד( ָל ? ָו ֶא ְהיֶה עָ לַי )=עליך( לְ מַ שָּׂ א?
וּמֶ ה )=ועד מתי( ל ֹא ִתשָּׂ א פִ ְשׁעִ י )=עצם קיומי(? וְ ַתע ֲִביר ֶאת ֲעוֹ ִ י?
כִּ י עַ ָתּה )=אז( ֶלעָ ָפר ֶא ְשׁכָּב–
)=ותחַ ֵפּשׂ אותי( – וְ ֵאי ֶנִּ י.
ְ
וְ ִשׁחַ ְר ַתּ ִ י

איוב ח  -יש שופט ויש משפט
הרעים צריך לבחון לא לפי ההקבלות המרובות בין דברי שלושתם ,אלא לפי ההבדלים
את מע ות ֵ
המעטים ,ולפי תגובות איוב ,על פי מילות מפתח
את מע ות ה ֵרעים צריך לבחון לא לפי ההקבלות המרובות בין דברי שלושתם ,אלא לפי ההבדלים
המעטים ,ולפי תגובות איוב ,על פי מילות מפתח.
המילה 'משפט' לא זכרה כלל בדברי אליפז )פרקי ד'-ה'( ,וגם לא בתגובת איוב )פרקי ו'-ז'( ,וה ה
היא בולטת בדברי בלדד [1],וגם בתגובה הקשה וה וקבת של איוב )ולא קדים את המאוחר(.
העולם מת הל במשפט ובצדק! מה שרמז אליפז על ב יו של איוב )ד' ,ז( – "זכר א מי הוא קי
אבד"? אמר בלדד כמו 'מַ כֶּ ה בפטיש' )ח' ,ד( – "אם ב יך חטאו לוַ ,ו ְי ַשלחֵ ם ביד פִּ שעָ ם".
גם ההצעה של אליפז לאיוב ,שיקבל עליו 'יִסוּרים של אהבה' ,מקבלת אצל בלדד עטיפה 'משפטית'
)ח' ,ו(ִ " ,אם ַז וְ יָשָׁ ר ָא ָתּה – כִּ י עַ ָתּה ָיעִ יר עָ לֶ י  ,וְ ִשׁ ַלּם ְ ַות צִ ְד ֶק ") .רק( אם תצא זך וישר במשפט,
תזכה בגמול הראוי לך.
בלדד הוא מייצג מובהק של המחשבה הדתית ,הוא אי ו מתיימר בחיזיון סודי שגוּ ַב לאוז ו ולא
בקול מן הדממה ,גם לא דרש וחקר בעולם ש ברא .בלדד אומר מה שהוא יודע ממסורת זק ים,
מסורת מדור ראשון ,כי א ח ו יודעים רק מעט )ח' ,ח-י(" .כִּ י ְשׁ ַאל ָא ְלדֹר )=לחכמת דור( ִרישׁוֹן,
ֹאמרוּ ָל  ,"...והוא מצטט מגדולי
וֹתם – הֲ ל ֹא הֵ ם )=חכמי האבות[ יוֹרוּ  ,י ְ
וְ כוֹ ֵן ]לִבְּ [ לְ חֵ ֶקר אֲ ב ָ
הדורות את משלי החכמה )שגם אליפז הזכיר( ,ולפיהם יש סיבתיות ברורה בטבע ובאדם.
בלי מים ,צמחי מים ובלים ומתים – ומי ש שען על קורי עכביש ,ופל.
שּׁוּחי וַ יּ ֹאמַ ר:
ַויַּעַ ן בִּ לְדַּ ד הַ ִ
עַ ד ָאן )=מתי( ְתּמַ לֶּ ל )=תדבר( ]שטויות[ ֵאלֶּה ,וְ רוּחַ ַכּ ִבּיר ִא ְמ ֵרי פִ י –

הַ ֵא-ל יְעַ וֵּת ִמ ְשׁפָּט?! וְ ִאם שַׁ -דַּ י ְיעַ וֵּת צֶ דֶ ק!?
ִאם בָּ ֶי ָח ְטאוּ לוֹ – ַו ְישַׁ לְּ חֵ ם בְּ יַד פִּ ְשׁעָ ם!
ִאם ַא ָתּה ְתּשַׁ חֵ ר )=תתפלל( ֶאל ֵא-ל ,וְ ֶאל שַׁ ַ -דּי ִתּ ְת ַחנָּן–
ִאם ַז וְ ָישָׁ ר ָא ָתּה – כִּ י עַ ָתּה ָיעִ יר )=ישמור( עָ לֶ י  ,וְ ִשׁ ַלּם ְ וַ ת צִ ְד ֶק –
ית ִי ְשׂגֶּה )=תפרח( ְמאֹד!
ית ִמ ְצעָ ר )=קט ה( ,וְ ַאחֲ ִר ְ
אשׁ ְ
וְ הָ יָה ֵר ִ
בוֹתם–
כִּ י ְשׁ ַאל ָ א ְלדֹר )=לחכמת דור( ִרישׁוֹן ,וְ כוֹ ֵן ]לִבְּ [ לְחֵ ֶקר אֲ ָ
כִּ י ְתמוֹל אֲ ְַח וּ וְ ל ֹא ֵ דָ ע ]הכֹּל[ ,כִּ י ]כמו[ צֵ ל יָמֵ י וּ ֲעלֵי ָא ֶרץ–
וּמ ִלּבָּ ם יוֹצִ אוּ ִמלִּים:
ֹאמרוּ ָל ִ ,
הֲ ל ֹא הֵ ם )=חכמי האבות[ יוֹרוּ  ,י ְ
[על גורל הרשע]:
הֲ יִגְ ֶאה )=האם יתרומם( גֹּמֶ א בְּ ל ֹא בִ צָּ ה?! ]האם[ ִי ְשׂגֶּה ָאחוּ )=דשא( בְ לִי מָ ִים!?
עֹדֶ נּוּ בְ ִאבּוֹ )=באביב צמיחתו( ל ֹא ִי ָקּטֵ ף ]כי התייבש[ ,וְ לִפְ ֵי כָל ָח ִציר יִ יבָ שׁ–
)=רשָ ע( תּ ֹאבֵ ד;
כֵּן ָא ְרחוֹת ָכּל שֹׁכְ ֵחי ֵא-ל ,וְ ִת ְקוַת ָח ֵף ָ
)=וקוּרי( עַ ָכּבִ ישׁ ִמ ְבטַ חוֹ–
ֵ
=משעַ תו( ,וּבֵ ית
אֲ שֶׁ ר יָקוֹט )= ָכּ ָזב( כִּ ְסלוֹ ) ִ
ִישָּׁ עֵ ן ]הרשע( עַ ל בֵּ יתוֹ וְ ל ֹא ַי ֲעמֹד ,יַחֲ זִ יק בּוֹ וְ ל ֹא יָקוּם.
[עובר אל הצדיק [2],שב יגוד לצמחי מים בלי מים– ]
ָרטֹב )=רע ן( הוּא לִפְ ֵי שָׁ מֶ שׁ ,וְ עַ ל ַגּנָּתוֹ ֹי ְַקתּוֹ )=צמיחתו( ֵתצֵ א–
עַ ל גַּל ]אב ים ומַ עיָן( ,שָׁ ָרשָׁ יו יְסֻ בָּ כוּ )=ייצרו סבך( ,בֵּ ית אֲ בָ ִים יֶחֱ זֶה )= ֶיחֱ צֶ ה– )
יתי –
ִאם יְבַ ְלּעֶ נּוּ )=יעקר ו( ִמ ְמּקֹמוֹ ,וְ כִ חֶ שׁ בּוֹ ]כאילו[ ל ֹא ְר ִא ִ
הֶ ן הוּא ְמשׂוֹשׂ ַדּ ְרכּוֹ ]של צדיק[ ,וּמֵ עָ פָר ַאחֵ ר ִי ְצ ָמחוּ ]מחדש ,שורשיו וע פיו[.
הֶ ן ֵא-ל ל ֹא י ְִמ ַאס ָתּם!
וְ ל ֹא יַחֲ זִ יק )=לא יתן חוזק( ְבּיַד ְמ ֵרעִ ים )=רשעים(!
פָתי ְתרוּעָ ה ]של יצחון[;
וּשׂ ֶ
עַ ד יְמַ לֵּ ה ְשׂחוֹק פִּ י ]אם אתה צדיק באמת[ְ ,
ו[אי ֶנּוּ.
שׂ ְֶאי יִ לְבְּ שׁוּ ֹבשֶׁ ת ,וְ אֹהֶ ל ְר ָשׁעִ ים ]ייעלם ֵ
ֹ
________________________
][1וכך פירש רמב"ן בהקדמת פירושו לפרק ח'.
][2פירוש כל התיאור על הרשע )שיֵעָ ֵקר ,ויצמח אחר במקומו( ,לא מסתבר ,כי בלדד מדבר בכל
הפרק על רשע מול צדיק.

איוב י  -משפט ישיר – איוב מול אלוהים
ריבון העולמים – אם הקול מן הדממה שלח ממך ,אם אליפז ובלדד הם שליחים שלך ,אם
בדבריהם יש כמו 'שליחות בואית' – אז אין שום טעם בעימות
כל עוד מדובר בעימות דתי-פילוסופי ,יכול איוב הכואב והמיוסר בגופו אך צלול וחד בראשו ובפיו,
ל פץ את אמו ות חבריו ,שהפכו בבת אחת ליריבים בהשקפת העולם הדתית ,להביא אותן עד
לקצה שהופך אותן לאבסורד.
אם 'אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה ]רק[ טוב ,ולא יחטא' – אז אין טעם ומשמעות לחיי אדם,
והסובל כאיוב יבקש לכפר על 'עוו ו' במותו.
אם אפשר להתבו ן ב פלאות הבורא הגורמות טובה להמו י אדם – אי אפשר שלא לראות את
פלאותיו גם באסו ות הטבע ה וראים ביותר ,כרעידות אדמה.
אם הא-לוהים שופט בצדק – למה אין אפשרות לאדם להגן על עצמו במשפט ,לפ י שיקבל עו ש?
ולפחות לדעת על מה הוא אשם? האם הוא צפוי לעו ש על עצם החוצפה להתווכח מול הא-לוהים,
ואם כן ,אז איך ייתכן צדק במשפט? הרי האדם יורשע בכל מקרה ,ושוב עדיף למות...
אבל מה יעשה איוב אם דברי ה ֵרעים יתגלו כדבר הא-לוהים?

חמר) "...שאמר אליפז,
מול "זְ כר א מי הוא קי אבד"! – "הא וש מא-לוה יצדק ...אף שֹכ י בתי ֹ
ד ,ז – יז-יט( ,זעק איוב לא-לוהים" :זְ כר א כי כחֹמר עשית י ...חיים וחסד עשית עמדי ...ולמה
מרחם הֹצאת י "...לסבל ה ורא הזה?
ריבון העולמים – אם הקול מן הדממה שלח ממך ,אם אליפז ובלדד הם שליחים שלך ,אם
בדבריהם יש כמו 'שליחות בואית' – אז אין שום טעם בעימות מול אליפז ובלדד ,והדרך היחידה
היא לזעוק ישירות אליך :תן לי צדק או מיתת כפרה !
ְָקטָ ה )=מאסה( ַפְ ִשׁי בְּ ַחיָּי – ֶאעֶ זְ בָ ה עָ לַי ִשׂי ִחי – אֲ דַ בְּ ָרה ְבּמַ ר ַ פְ ִשׁי:
אֹמַ ר ֶאל אֱ -לוֹהַּ – ַאל ַתּ ְר ִשׁיעֵ ִ י! הוֹ ִדיעֵ ִי עַ ל ַמה ְתּ ִריבֵ ִ י!
הֲ טוֹב ְל כִּ י ַת ֲעשֹׁק ]אותי[? כִּ י ִת ְמ ַאס ְיגִ יעַ ַכּפֶּי ? וְ עַ ל עֲצַ ת ְר ָשׁעִ ים )=שטן( הוֹ ָפעְ ָתּ?
הַ עֵ י ֵי בָ שָׂ ר ָל ? ִאם כִּ ְראוֹת אֱ וֹשׁ ִתּ ְר ֶאה?
וֹתי כִּ ימֵ י גָבֶ ר?
הֲ כִ ימֵ י אֱ וֹשׁ ָימֶ י ? ִאם ְשׁ ֶ
אתי ִת ְדרוֹשׁ!?
כִּ י ְתבַ ֵקּשׁ ַלעֲוֹ ִ י ]שאי ו[?! וּלְ חַ טָּ ִ
עַ ל דַּ עְ ְתּ )=הלוא אתה יודע( כִּ י ל ֹא ֶא ְרשָׁ ע – ]ובכל זאת[ וְ ֵאין ִמיּ ְָד מַ צִּ יל.
כּית אותי[ ו ְַתּבַ לְּ עֵ ִ י–
יָדֶ י עִ צְּ בוּ ִ י וַ ַיּ ֲעשׂוּ ִ י – יַחַ ד ָסבִ יב ] ִה ָ
ית ִ י ,וְ ֶאל עָ פָר ְתּ ִשׁיבֵ ִ י ]בכל מקרה[–
זְ כָר ָא כִּ י כַ חֹמֶ ר ֲע ִשׂ ָ
יא ִי )=המוצקים שבגוף(–
הֲ ל ֹא ֶכחָ לָ ב ַתּ ִתּיכֵ ִי )=ה וזלים שבגוף( ,וְ כַגְּ ִבנָּה ַתּ ְקפִּ ֵ
ישׁ ִי ,וּבַ עֲצָ מוֹת וְ גִ י ִדים ְתּשֹׂכְ ֵכ ִ י )=השלד כמו סוכה(–
עוֹר וּבָ שָׂ ר ַתּ ְלבִּ ֵ
וּחי–
)=מצוָתך( שָׁ ְמ ָרה ר ִ
ִ
ית עִ מָּ ִדי ,וּפְ ֻקדָּ ְת
חַ יִּים וָחֶ סֶ ד עָ ִשׂ ָ
וְ ֵאלֶּה )=מעשי הטובים( צָ פַ ְ ָתּ בִ לְבָ בֶ – י ַָדעְ ִתּי כִּ י ]צדקתי[ ז ֹאת ]שמורה[ עִ מָּ .
[ועתה– ]
וּמעֲוֹ ִ י ל ֹא ְת ֵַקּ ִי–
וּשׁמַ ְר ָתּ ִ יֵ ,
אתי ְ
ִאם חָ טָ ִ
ֹאשׁי–
ִאם ָרשַׁ עְ ִתּיַ ,אלְ לַי לִ י! – וְ צָ ַד ְק ִתּי )=וגם אם צדקתי( ל ֹא ֶאשָּׂ א ר ִ
]ראשי[ ְשׂבַ ע ָקלוֹן ,וּ ְר ֵאה עָ ְ יִ י–
וְ יִגְ ֶאה )=ואם ארים ראש – מיד( ַכּשַּׁ חַ ל ְתּצוּדֵ ִי ,וְ ָתשֹׁב ִתּ ְת ַפּלָּא )=תפליא מכותיך( ִבי–
=ותרבֶּ ה( כַּ עַ ְשׂ עִ מָּ ִדי–
ְתּחַ דֵּ שׁ עֵ דֶ י ]במשפט[ ֶ גְ ִדּי ,וְ ֶת ֶרב ) ַ
חֲ לִיפוֹת )=בעוד חיי חולפים( וְ צָ בָ א )=והכל ָקצוּב כמו צבא( עִ ִמּי–
את ִי? – ]למה לא[ ֶאגְ וַע וְ עַ יִ ן ל ֹא ִת ְר ֵא ִי?
הצֵ ָ
וְ לָמָּ ה מֵ ֶרחֶ ם ֹ
ִיתי ֶא ְהיֶהִ ,מבֶּ ֶטן ַל ֶקּבֶ ר אוּבָ ל–
כַּאֲ שֶׁ ר )=כאילו( ל ֹא ָהי ִ
[וכעת ,רק מ וחה אבקש– ]
)=וא וּחַ ( ְמּעָ ט–
ָ
הֲ ל ֹא ְמעַ ט ָימַ י ַוחֲ ָדל )=עד שאחדל( ,וְ ִשׁית )=והַ רפֶּה( ִמ ֶמּנִּי ,וְ ַאבְ לִיגָה
בְּ ֶט ֶרם ֵא ֵל וְ ל ֹא ָאשׁוּב ֶאל ֶא ֶרץ חֹשֶׁ וְ צַ ְל ָמוֶת–
ֶא ֶרץ עֵ ָפ ָתה )=חֲ שׁוּכה( כְּ מוֹ אֹפֶל; צַ לְמָ וֶת ,וְ ל ֹא ְסדָ ִרים )=אורות כוכבים(; ַותֹּפַ ע כְּ מוֹ אֹפֶ ל.

איוב יא  -צופר והחוכמה הנעלמת
כמה פעמים גבר מכה או מטריד אישה עד שהיא מעזה להתלו ן? כמה פעמים גבר או אישה
ע שים מן השמים על בגידות ו יאופים? וכאשר קורה אסון – האם הם יודעים על מה ולמה?
איוב שופך מילים ַל ָשוְ א ,דורש תשובות על משמעות חייו מפי א-לוהים ,ומבקש לשחרר אותו
מהם" .מי יתן תבוא שאלתי ,ותקותי יתן א-לוה – וי ֵֹאל )=ויתרצה( א-לוה וידַ כְּ ֵא י )=יָמית אותי(,
י ֵַתר )=ישחרר( ידו ויבַ צעֵ י )=ויחתוך חיי(" )ו ,ח-ט( ,אך אילו באמת היה הא-לוה מקבל את
הבקשה ומדבר עם איוב ,אולי היה איוב מבין כמה לעג ובושה יש בדבריו" .ואולם מי יתן א-לוה
דַ בֵּ ר ,ויפתח שפתיו עמך – ו ַיגֶד לך ַת ֲע ֻלמוֹת חכמה) "...י"א ,ה-ו(.
תרומתו של צופר לוויכוח ברורה – יש לא-לוה חוכמה עלמת' ,תורת סוד' ,שאילו ידע ו אותה,
אילו גילה ל ו הא-לוה טפח ממ ה ,היי ו מבי ים למה קורים ל ו מקרים קשים ואסו ות ,ובעיקר
היי ו מבי ים שכל רע שקורה ל ו הוא רק מעט מאד ממה שמגיע ל ו ,כי הוא ברוב חסדו לא פוקד
עלי ו את כל חטאי ו ,ולא והג עמ ו במידת 'הדין' ,אלא עוזב את כובד ע יי ו ומתעלם מרוב

פשעי ו ,ורק כאשר א ח ו 'גודשים את הסאה' הוא פוקד עלי ו – "וְ דַ ע – כִּ י י ֶַשּׁה )=יעזוב ויתעלם(
ְל אֱ -לוֹהַּ  ,מֵ עֲוֹ ֶ " )=מרוב חטאיך(!
למשל ,כמה פעמים עושים הגים שטויות בכבישים ,ולא קורה להם כלום? ולמה ,בפעם המאה או
המאתיים ,כשקורה דבר ,ועדיין רק פציעות ,ממשיכים אחר כך לעשות אותן השטויות? ועל מה
בדיוק בוכים כשקורה אסון?
למשל ,כמה פעמים גבר מכה או מטריד אישה עד שהיא מעזה להתלו ן? כמה פעמים גבר או אישה
ע שים מן השמים על בגידות ו יאופים? וכאשר קורה אסון – האם הם יודעים על מה ולמה?
כמובן ,איוב יפריך גם את סוד החוכמה ה עלמת מפי צופר )אבל לא קדים את המאוחר(.
ואז חוזר צופר אל המסלול הדתי הידוע ,כי ידיעת הסוד של החוכמה ה עלמת היא רק משאלת לב,
ומי באמת יודע ומבין פלאי הבריאה וסודותיה?
מה ותר לצופר להציע לאיוב?
אליפז ששמע קול מן הדממה הציע לאיוב לקבל עליו את הייסורים באהבה ,ואז יחזור ויחון אותו
א-לוה בשלום ובברכה גדולה )ה ,יז-כו( – בלדד ,שדיבר בשם המסורת מדור ראשון והציב את
משפט הצדק במוקד ,הוסיף ת אי" :אם זך וישר אתה" )ח ,ו( ,ואילו צופר עם סוד החכמה
ה עלמת דרש מאיוב לחזור בתשובה )יא ,יג-יט( ,להכין את הלב ,להרחיק את הרוע ולפ ות לא-ל
בהכ עה ,ולא בחוצפה .ואז יוכל איוב לרבוץ במ וחה ,בחיים ולא בקבר ,וכולם יראו שהא-ל חלילה
לא רודף את איוב ,ולא מת כל אליו .
ַויַּעַ ן ֹצפַר ַה ַנּעֲמָ ִתי וַ יּ ֹאמַ ר:
הֲ רֹב ְדּבָ ִרים )=האם אומר דברים קשים( ל ֹא ֵיעָ ֶה? וְ ִאם ִאישׁ ְשׂפ ַָת ִים ִיצְ דָּ ק?
]לשֵ מַ ע[ בַּ דֶּ י )=שקריך( ְמ ִתים )=א שים( יַחֲ ִרישׁוּ; ַו ִתּלְעַ ג ,וְ ֵאין מַ כְ ִלם )=מגלה כלימתך(!
יתיְ ,בעֵ י ֶי .
)=דבָ רי( ,וּבַ ר )=וטהור( הָ יִ ִ
וַתּ ֹאמֶ רַ :ז ִל ְק ִחי ְ
וְ אוּלָ םִ ,מי ִי ֵתּן אֱ -לוֹהַּ דַּ בֵּ ר ,וְ יִ פְ ַתּח ְשׂ ָפ ָתיו עִ מָּ –
תוּשׁיָּה )=לעומק החכמה(–
וְ ַיגֶּד לְ ַתּ ֲעלֻמוֹת חָ כְ מָ ה ,כִּ י כִ פְ ַל ִים ְל ִ
וְ דַ ע – כִּ י יַשֶּׁ ה )=יעזוב ויתעלם( ְל אֱ -לוֹהַּ  ,מֵ עֲוֹ ֶ )=מרוב חטאיך(!
הַ חֵ ֶקר אֱ -לוֹהַּ ִתּ ְמצָ א? ִאם עַ דַ -תּכְ לִית )=תכלית-עד(]] [1של מַ עֲשֵׂ י[ שַׁ -דַּ י ִתּ ְמצָ א?
גָּבְ הֵ י שָׁ ַמ ִים )=במרחבי היקום( מַ ה ִתּפְ עָ ל? עֲמֻ ָקּה ִמ ְשּׁאוֹל )=בעומק אדמה ומים( מַ ה ֵתּדָ ע?
אֲ רֻ כָּה ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ָדּהּ )=המידה שלה( ]של הבריאה[ְ ,וּרחָ בָ ה ִמנִּי יָם.
וּמי ְי ִשׁיבֶ נּוּ?
חוטא[ ,וְ י ְַק ִהיל )=ויחזיר לקהל(ִ ,
ִאם ַיחֲ ף ]א-לוה[ וְ י ְַסגִּ יר ]במחלה ֵ
כִּ י הוּא ָידַ ע ְמ ֵתי שָׁ וְ א )=עוו ות א שים( ,וַ יּ ְַרא ָאוֶן ]במבט אחד[ וְ ל ֹא י ְִתבּוֹ ָן!
וריק( ִי ָלּבֵ ב )=יתמלא מחשבות לב(,
=חלוּל ֵ
וְ ִאישׁ ָבוּב ) ָ
וְ עַ יִר פּ ֶֶרא )=כמו חמור בר( ָאדָ ם ִי ָוּ ֵלד!
)=תכין( ִלבֶּ  ,וּפ ַָר ְשׂ ָתּ ֵאלָ יו כַּ פֶּי –
וֹת ָ
ִאם ַא ָתּה הֲ כִ י ָ
יקהוּ ,וְ ַאל ַתּ ְשׁכֵּן ְבּאֹהָ לֶ י עַ וְ לָ ה–
ִאם ָא ֶון )= ֶפּ ַשע( בְּ י ְָד  ,הַ ְר ִח ֵ
ירא–
ִית מֻ צָ ק )=חזק( וְ ל ֹא ִת ָ
)=תרים( ָפ ֶי ִממּוּם )=ממחלה( ,וְ ָהי ָ
כִּ י ָאז ִתּשָּׂ א ָ
כִּ י ַא ָתּה עָ מָ ל )=ייסורים( ִתּ ְשׁכָּח ,כְּ מַ ִים עָ בְ רוּ ִתזְ כֹּר ]במעומעם[–
וּמצָּ הֳ ַר ִים ָיקוּם ָחלֶד )=עולם של אור(ָ ,תּעֻפָ ה )=חושך ואפלה( ַכּבּ ֶֹקר ִתּ ְהיֶה–
ִ
וּבָ טַ ְח ָתּ כִּ י ]תראה ש[יֵשׁ ִתּ ְקוָ ה ,וְ חָ ַפ ְר ָתּ ]לך מ וחה בחיים[ ,לָבֶ טַ ח ִתּ ְשׁכָּב–
וְ ָרבַ צְ ָתּ וְ ֵאין מַ חֲ ִריד ,וְ ִחלּוּ )=ויבקשו( פָ ֶי ַר ִבּים ]לשמוע את סיפורך[.
וְ עֵ י ֵי ְרשָׁ עִ ים ִתּכְ לֶ י ָה ,וּמָ וֹס ָאבַ ד ִמנְּהֶ ם )=מהם( ,וְ ִת ְקוָ ָתם מַ פַּח ָ ֶפשׁ.
______________________
][1כך פירש אבי מורי ז"ל ,כמו "עד-עקרה" =עקרת-עד ,בספרו ארץ המוריה – פרקי מקרא ולשון,
עמ' .162-154

איוב יב  -מי יודע סוד החוכמה?
במילים של ו ,כמה פעמים אדם משלם באמת את מחיר חטאיו? וכמה פעמים האשה המוכה או
ה א סת משלמת לבדה את מלוא המחיר?
את דברי אליפז ובלדד שמע איוב כמכוו ים אישית אליו ,גם כאשר דיברו על חקר הבריאה ועל
הרעים ,וסופן כלפי הא-לוה
משפט הא-ל הצודק תמיד ,והגיב בהתפרצויות קשות ,שתחילתן כלפי ֵ
בפ ייה ישירה .במיוחד הקול מן הדממה ששמע אליפז גרם לאיוב לפ ות ישירות ולשאול האם
באמת זה דברו ביחס לאיוב בפרט–
"הא וש מא-לוה יצדק"? )ד ,יז( .אם כל אדם חוטא ,ואם עצם קיומי הוא חטא בעי יך ,א א הרפה,
סלח א ותמית אותי במ וחה.
רק צופר שלף את איוב מעולמו האישי אל החוכמה הכללית ,במבט ישר אל הגלוי ואל ה עלם
בעולם הטבע ,ובעולם האדם – וכמובן בקביעה ,שהחוכמה לא ולדה עם צופר ,ולא תמות עמו.
צופר וחבריו אי ם יודעים סודות עלמים יותר מאיוב – מה שיודע צופר יודעים כולם ,ומה ש עלם,
יישאר עלם.
מי שמתבו ן ביושר ,רואה שיש בעולם אסו ות רבים ללא פשר ,ואי אפשר להסביר כל מה שקורה
לפי חקר הבריאה של אליפז וצופר .כמובן ,כל אדם יודע ש פלאות הטבע באים מיד ה' )יב ,ט( –
וזאת הפעם היחידה ש זכר שם ההוי-ה מפי אדם בכל פרקי המע ות.
אבל ,טוען איוב – כשם שרואים "חכמה וגבורה" )יב ,יג( בכל מעשיו ,כך רואים אי צדק .אליפז
ראה במטר ברכה ושפע ,ואיוב רואה בצורת מחד ושיטפו ות הרס יים מאידך; בלדד וצופר ראו
צדיקים מלאים שפע ,ורשעים מוכים ,מושפלים ו ע שים ,ואילו איוב רואה שודדים שלווים
וחוגגים.
צדיק תמים ופל לבור וחבריו בזים ולועגים לו ,ומ היגים חשובים ,טובים ו אמ ים ,סופגים
מהלומות קשות ללא סיבה ראית לעין ,כי ה' בעצמו מעלה ומוריד ,מרומם ומשפיל ,ו"שופך בוז
על דיבים [1]...וַ יַתעֵ ם בתהו לא דרך" י"ב ,כא-כד;)
במילים של ו ,כמה פעמים אדם משלם באמת את מחיר חטאיו? וכמה פעמים האשה המוכה או
ה א סת משלמת לבדה את מלוא המחיר? כמה פעמים הרגים בכבישים ה הגים החוצים צומת
באור אדום ,או השיכורים וה רדמים? וכמה פעמים הרגים דווקא התמימים ,ש הגו בזהירות
גמורה ,ו הג פושע כ ס בהם ,ויצא חי?
אליפז ,בלדד וצופר בוחרים לתאר מתוך עולם הטבע ,ומתוך עולם האדם ,מה ש וח ומתאים
להשקפתם ,ואילו היו סובלים כמו איוב אולי היו רואים עד כמה חכמת ה' וגבורתו הורסת
ומפילה ושוברת ,עד כדי אי צדק בולט ו ורא ביחס לב י אדם ,שאולי אין טעם וערך לחייהם
הפרטיים בתוך עולם סוער ואכזר !?
ַויַּעַ ן ִאיּוֹב וַ יּ ֹאמַ ר:
ָא ְמ ָם כִּ י ַא ֶתּם עָ ם )=חשובים( ]בעי יכם[ ,וְ עִ ָמּ ֶכם ָתּמוּת חָ כְ מָ ה–
גַּם ִלי ֵלבָ ב ]חושב ומבין[ כְּ מוֹכֶ ם ,ל ֹא ֹ ֵפל ָא ֹכִ י ִמכֶּ ם ,וְ ֶאת ִמי ֵאין כְּ מוֹ ֵאלֶּה?
ק ֵרא לֶאֱ -לוֹהַּ ַו ַיּ ֲע ֵהוְּ ,שׂחוֹק צַ ִדּיק ָתּ ִמים.
ְשׂחֹק ְל ֵרעֵ הוּ )=בעי יכם( ֶא ְהיֶהֹ ,
לַפִּ יד בּוּז ,לְעַ ְשׁתּוּת )=לפי מחשבות( שַׁ אֲ ָןָ ,כוֹן ְלמוֹעֲדֵ י ָרגֶל )=לתמימים ש פלו(;
ִי ְשׁלָיוּ )=יחיו ב ַשלוָה( אֹהָ לִים ְלשׁ ְֹד ִדים ,וּבַ טֻּ חוֹת )=וביטחון( ל ְַמ ְרגִּ יזֵי ֵא-ל )=לרשעים(–
לַאֲ שֶׁ ר )=לכל אלה( הֵ ִביא אֱ -לוֹהַּ ְבּיָדוֹ ]שלוה לרשעים ובוז לתמימים[.
וְ אוּ ָלם ]על חכמת הבריאה[ְ ,שׁ ַאל ָ א בְ ֵהמוֹת וְ ת ֶֹר ָךּ ]חכמתן[ ,וְ עוֹף הַ ָשּׁמַ ִים וְ ַיגֶּד ָל –
אוֹ ִשׂיחַ ָל ָא ֶרץ וְ ת ֶֹר ָךּ ]חכמתה[ ,וִ יסַ פְּ רוּ ְל ְדּגֵי ַהיָּם–
ִמי ל ֹא ָידַ ע בְּ כָל ֵאלֶּה ,כִּ י יַד יְ -הָ -ו-ה עָ ְשׂ ָתה זּ ֹאת–
אֲ שֶׁ ר ְבּיָדוֹ ֶ ֶפשׁ כָּל חָ י ,וְ רוּחַ כָּ ל בְּ שַׂ ר ִאישׁ.
אכֶל י ְִטעַ ם לוֹ–
אזֶן ִמ ִלּין ]שלכם ושלי[ ִתּבְ חָ ן ,וְ חֵ )=כמו חֵ ך( ]אשר[ ֹ
הֲ ל ֹא ֹ
ישׁים חָ כְ מָ ה? וְ א ֶֹר י ִָמים ְתּבוּ ָה?
ישׁ ִ
בִּ ִ

וּתבוּ ָה!
בוּרה! ]רק[ לוֹ עֵ צָ ה ְ
]רק[ עִ מּוֹ חָ כְ מָ ה וּגְ ָ
הֵ ן יַהֲ רוֹס ]בתים ,עמים וארצות[ וְ ל ֹא ִיבָּ ֶה ,י ְִסגֹּר )=חולי או כלא( עַ ל ִאישׁ ,וְ ל ֹא ִיפּ ֵָתחַ –
הֵ ן ַיעְ צֹר בַּ מַּ ִים וְ יִבָ שׁוּ )=בצורת( ,וִ ישַׁ לְּחֵ ם ]בשיטפון[ וְ יַהַ פְ כוּ ָא ֶרץ.
שׁגֵג וּמַ ְשׁגֶּה–
תוּשׁיָּה – לוֹ ]וממ ו גם[ ֹ
עִ מּוֹ ]וממ ו[ ֹעז וְ ִ
מוֹלִי יוֹעֲצִ ים שׁוֹלָ ל ,וְ שֹׁפְ ִטים יְהוֹלֵל )=יַתעֶ ה(–
מוּסַ ר )=חֲ גוֹר של( ְמלָ כִ ים פִּ ֵתּחַ ַ ,ויּ ְֶאסֹר ֵאזוֹר ]של עבדים[ ְבּמָ ְת ֵיהֶ ם–
מוֹלִי כֹּהֲ ִ ים שׁוֹלָל ,וְ ֵא ָת ִים )=מ היגים חזקים( ְי ַסלֵּף ]את דרכם[–
מֵ ִסיר שָׂ פָה )=כושר אום( ְל ֶאֱ מָ ִים ,וְ טַ עַ ם )=וכושר הסבר של( זְ ֵק ִים י ִָקּח ]מהם[–
יקים )=שליטים( ִרפָּה–
שׁוֹ ֵפ בּוּז עַ ל ְ ִדיבִ ים )=מ היגים טובים( ,וּ ְמזִ יחַ )=וחֲ גוֹר(] [2אֲ פִ ִ
ְמ ַגלֶּה ]מזימות[ עֲמֻ קוֹת ִמנִּי חֹשֶׁ ַ ,ויֹּצֵ א לָ אוֹר ]שַ ליטֵ י[ צַ לְ מָ וֶת–
שׁ ֵטחַ ַלגּוֹ ִים ]מרחב שליטה[ וַ ַיּ ְחֵ ם ]ליפול בו[–
מַ ְשׂגִּ יא ַלגּוֹ ִים )=ממלכות ומעצמות( ַוי ְַאבְּ דֵ םֹ ,
אשׁי עַ ם ָה ָא ֶרץ )=החשובים ,בעלי חלות בארץ(ַ ,ויּ ְַתעֵ ם בְּ תֹהוּ ל ֹא דָ ֶר –
מֵ ִסיר ֵלב ָר ֵ
יְמַ ְשׁשׁוּ חֹשֶׁ וְ ל ֹא אוֹר ,וַ יּ ְַתעֵ ם ַכּ ִשּׁכּוֹר.
_______________________
][1בתהילים )קז ,מ( מופיע הקיצור הזה בפסוק אחד ,עם סימון מסורה )' ' הפוכה( ,כמו תמצית
של כל הקטע באיוב.
][2למלכים ולשליטים היו חגורות פאר ,שמסמלות כוח להכות; ויש מפרשים "מזיח אפיקים"
=סכרים ב הרות ,ש פרצים ומחוללים שיטפון עצום.

איוב יג  -אלוהי המשפט
על הקרבה המשמעותית והמפתיעה בין איוב לאברהם
מע ות איוב (בעיקר במחזור הראשון של הוויכוח )מתארכים מאד ,כי אי ם מכוו ים רק גד הדובר
האחרון ,אלא גד כולם  -לו היה המע ה מכוון רק גד צופר היה אפשר לסיימו בסוף פרק יב -
צופר העמיד במוקד את החכמה ה עלמת שהייתה מתגלה לו אילו הסכים הא-לוה לדבר עמו,
ואיוב השיב בחכמת הבריאה הגלויה ,כבירת הכוח אך טולת הצדק ,כפי שכל מתבו ן יכול לראות,
והכל מיד ה'  -בשם ההוי-ה.
בתחילת פרק יג עוד מצליף איוב בצופר על החכמה שגילה ,ועל השאיפה הרטורית שלו ,כביכול
לטובת איוב-
"ואולם מי יתן א-לוה דַ בֵּ ר ,ויפתח שפתיו עמך; ויגד לך ַת ֲעלֻמוֹת חכמה( "...יא ,ה-ו )ואיוב עו ה
לו (יג ,ה" ) -מי יתן החרש תחרישון ,ותהי לכם לחכמה!"
הרעים יחד ,ובמיוחד אל רעיון המשפט של בלדד ,והוא
בהמשך הפרק חוזר איוב אל שלושת ֵ
מבקש לערוך בעצמו את משפט הצדק-
"ה ה א ערכתי משפט  -ידעתי כי א י אצדק; מי הוא יריב עמדי( "...יג ,יח-יט ) -
ואולם" ,מי "זה "הוא "ש"יריב "עם איוב? האם שוב חש איוב ב'שטן' החוצץ בי ו לבין הא-לוהים,
ולבין הצדק שלו?][1
בתוך החזרה הזאת לוויכוח מול בלדד ואליפז ,מתרחש  -בפעם השלישית  -המעבר של איוב
הרעים ועליהם ,לדיבור על הא-לוה ,ובשיא ההעזה "הן י ְִק ְטלֵ י לא ])[2לו( אֲ יַחֵ ל  -אך
מדיבור אל ֵ
דרכי אל פ יו אוכיח( "יג ,טו ),פו ה איוב ישירות אליו ,כי רק הוא מ הל משפט בעולם ,ואין טעם
לתבוע צדק מהרכב כמו-משפטי של ב י אדם  -אליפז (כ'אב בית דין' ,בתור הבכיר שבהם ),וש י
ֵרעיו המצטרפים אליו ,גם בהשקפת העולם ,וגם בהכרעת הדין  -איוב יתייצב בכל כוחו למשפט רק
לפ י שופט "כל הארץ( "בראשית יח ,כה ),שרק הוא שופט עליון באמת ,בביטחון מלא,
ש"הוא "אכן יכיר בצדקתו "גם הוא לי לישועה( "...יג ,טז).
כאן א ו מוצאים (גם בתוך פרקי המע ות )קרבה משמעותית ומפתיעה בין איוב לאברהם-
אברהם עמד והתווכח לפ י ה' כאשר הלך להשקיף "על פ י סדֹם( "בראשית יח ,טז )עם שלושת
'הא שים' שבאו אליו-

אברהם תבע משפט וצדקה ישירות מלפ י ה' אשר בחר בו "למען אשר יצוה את ב יו ואת ביתו
אחריו ,ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט( "בראשית יח ,יט) -
ה' ע ה לאברהם ,אך (בשלב זה )לא ע ה לאיוב  -בסוף סיפור המסגרת באיוב (מב )תתברר התשובה
על ההבדל הקריטי בין איוב לאברהם (אבל לא קדים את המאוחר).
הֶ ן כֹּל ָראֲ ָתה עֵ י ִ י ,שָׁ ְמעָ ה ָאזְ ִ י ו ַָתּבֶ ן לָהּ–
כְּ דַ עְ ְתּ ֶכם יָדַ עְ ִתּי גַם ָא ִי ,ל ֹא ֹ פֵל ָא ֹכִ י ִמ ֶכּם–
אוּ ָלם אֲ ִי ֶאל שַׁ ַ -דּי אֲ דַ בֵּ ר ,וְ הוֹכֵחַ [צדקתי ] ֶאל ֵא-לֶ ,א ְחפָּ ץ.
וְ אוּ ָלם ַא ֶתּם טֹפְ לֵי שָׁ ֶקר [עָ לַי ֹ ],רפְ ֵאי אֱ לִל [ל וכח מחלתי ] ֻכּ ְלּ ֶכם–
ִמי י ִֵתּן הַ חֲ ֵרשׁ ַתּחֲ ִרישׁוּן ,וּ ְת ִהי ָל ֶכם לְחָ כְ ָמה.
ִשׁ ְמעוּ ָא תוֹכ ְַח ִתּי ,וְ ִרבוֹת =(דברי ריב ותוכחה מ) ְשׂפ ַָתי ַה ְק ִשׁיבוּ–
לְא-ל ְתּדַ בְּ רוּ עַ וְ לָה? וְ לוֹ ְתּ ַדבְּ רוּ ְר ִמיָּה [על ה הגתו בעולם ,ועָ לַי?]
הַ ֵ
הֲ ָפ ָיו ִתּשָּׂ אוּן [ ַלשָ וְ א ?] ִאם לָ ֵא-ל ְתּ ִריבוּן [בטע ות שקר?]
הֲ טוֹב [לכם ]כִּ י י ְַחקֹר ֶא ְת ֶכם? ִאם כְּ הָ ֵתל בֶּ אֱ וֹשׁ =(בי ) ְתּ ָה ֵתלּוּ בוֹ?
הוֹכֵחַ יוֹכִ יחַ ֶא ְת ֶכם [על דבריכם ִ ),אם בַּ סֵּ ֶתר ָפּ ִים ִתּשָּׂ אוּן [כאילו לא פגעתם בי– ]
הֲ ל ֹא ְשׂ ֵאתוֹ =(רוממותו ) ְתּבַ עֵ ת ֶא ְת ֶכם ,וּפ ְַחדּוֹ ִיפֹּל ֲעלֵי ֶכם!
לערמות )חֹמֶ ר גַּבֵּ י ֶכם =(גיבובי דבריכם).
זִ כְ ֹר ֵי ֶכם[ ][3יהיו ל] ִמ ְשׁ ֵלי ֵאפֶ רְ ,לגַבֵּ י =( ֵ
סוּרי הא-ל– ]
הַ חֲ ִרישׁוּ ִממֶּ נִּ י ַואֲ ַדבְּ ָרה ָא ִ י ,וְ ַי ֲעבֹר עָ לַ י מָ ה [מ ִי ֵ
עַ ל מָ ה ֶאשָּׂ א בְ שָׂ ִרי בְ ִשׁנָּי ,וְ ַפְ ִשׁי ָא ִשׂים בְּ כַ פִּ י [לטעון צדקתי לפ יו– ]
הֵ ן =(גם אם )י ְִק ְט ֵל ִי לא =(לוּא ))לוֹ( אֲ י ֵַחלַ ,א ְדּ ָרכַי [הצודקות ] ֶאל ָפּ ָ יו אוֹכִ יחַ –
גַּם הוּא לִי ִלישׁוּעָ ה =(יקבל דברי אמת ),כִּ י ל ֹא ְל ָפ ָיו ָח ֵף יָבוֹא.
ִשׁ ְמעוּ שָׁ מוֹעַ ִמ ָלּ ִתי ,וְ ַאחֲ ו ִָתי =( ְדבָ ִרי )בְּ ָאזְ ֵי ֶכם–
ִהנֵּה ָא עָ ַרכְ ִתּי ִמ ְשׁ ָפּט – יָדַ עְ ִתּי כִּ י אֲ ִ י ֶאצְ דָּ ק–
הקטֵ גור אשר ]י ִָריב עִ מָּ ִדי ,כִּ י עַ ָתּה =(בשמיעת דבריו ) ַאחֲ ִרישׁ וְ ֶאגְ וָע?
ִמי הוּא [ ַ
[ובפ ייה ועזת ,ישירות לא-ל]:
ַא ְשׁ ַתּ ִים ַאל ַתּעַ שׂ עִ מָּ ִדי – ָאז ִמ ָפּ ֶי ל ֹא ֶאסָּ ֵתר–
המיַסֶ ֶרת אותי ]מֵ עָ לַי ַה ְרחַ ק ,וְ ֵאמָ ְת ַאל ְתּבַ ע ֲַתנִּי–
ַכּפְּ [ ְ
וּק ָרא [ ֵאלַי ]וְ ָא ֹכִ י ֶא ֱע ֶה – ][4אוֹ אֲ דַ בֵּ ר [לפ יך ]וַהֲ ִשׁיבֵ ִי–
ְ
אתי ה ִֹדיעֵ ִי!
כַּמָּ ה לִי עֲוֹ וֹת וְ חַ טָּ אוֹת? פִּ ְשׁעִ י וְ חַ טָּ ִ
לָמָּ ה ָפ ֶי ַת ְס ִתּיר? וְ ַת ְח ְשׁבֵ ִ י לְאוֹיֵב ָל ?
הֶ עָ לֶה ִדָּ ף ַתּעֲרוֹץ =( ַת ֶכּה בכוח ?)וְ ֶאת ַקשׁ יָבֵ שׁ ִתּ ְרדֹּף?
עוּרי?!
תוֹרישֵׁ ִי עֲוֹ וֹת ְ ָ
כִּ י ִתכְ תֹּב עָ לַי ְמרֹרוֹת =(מחלה ),וְ ִ
חוֹתי =( ְצעָ דַ י),
האפֶר ),וְ ִת ְשׁמוֹר ָכּל ָא ְר ָ
וְ ָתשֵׂ ם בַּ סַּ ד ַרגְ לַי =(בתוך ֵ
עַ ל ָשׁ ְרשֵׁ י ַרגְ לַ י =(על כל צעד ) ִתּ ְתחַ ֶקּה =(תעקוב?!)
][1כדעתו של רבי יהושע בגמרא ,בבא בתרא טז ע"א.
][2רגילים לפרש את הכתיב בשלילה "לא איחל" ,כי אין באמת תקוה ,ורק הקרי "לו איחל" פותח
פתח לאמו ה גם במצבים הקשים ביותר  -כדברי הרב עמיטל ל וכח השואה ,עולם ב וי ,וחרב
וב וי ,עמ'  ;124-122ואולם אבי מורי ז"ל פירש במקומות אחדים "לא" במובן של 'לוּא'' ,הלוואי
איחל' ,וכך הכתיב והקרי פגשים באמו ה.
][3כ גד דברי אליפז" :זכר א מי הוא קי אבד" )ד ,ז(!
][4וכך יקרה בסוף הספר!

איוב יד  -האם יש תקווה לאדם?
תאר לעצמ ו אדם הסובל ממחלה ממארת וקיצו ידוע – בשלב זה אין תרופה למחלתו אבל אולי
בעוד דור או ש יים תהיה?

כאן חוזר איוב בפעם השלישית אל אפסות האדם "אדם יְ לוּד אשהְ ,קצַ ר ימים וּ ְשׂבַ ע ֹרגֶז" )יד ,א(,
מול החיזיון שתיאר אליפז עם הקול מן הדממה ,לפיו אפילו מלאכי מרום חשבים פגומים
שכ ֵי בתי חֹמֶ ר אשר בעפר יסודם) "...ד ,יח-יט( – קל וחומר לשוכ י בתי
וחוטאים לפ יו" ,אף ֹ
חומר – אך איוב חוזר וטוען ,שבזה שמט הבסיס מעצם חיי האדם ומשמעות קיומו – כל מי
שיקרא את פרק ז ,ואחריו את פרק י ,ויחתום בפרק יד ,יראה הקבלה חזקה בין שלושת הפרקים
החותמים את מע ות איוב ,במחזור הראשון.
כל הפרקים האלה ,המתארים את אפסות האדם הפגום והחוטא תמיד מול הא-ל ,כתובים בלשון
של פ ייה ושאלה ישירה של איוב – האומ ם אפסות האדם היא דברך לעולם? – ובאמצעות הקול
מן הדממה – האומ ם זהו דברך אליי? ואם זה כך – מדוע ולמה יעקוב הא-ל אחרי כל צעד של
"עלה ִדָ ף" ,ו"קש יבש"? )יג ,כה(? מדוע לא לתת לו למות בשקט ,ולמצוא מ וחה?
ואולם ,יש חידוש מסעיר בפרק החותם הזה ,והוא מקופל לא בבקשה הידועה של איוב למות
טרד' בעצם קיומו כחוטא בעולם כֹּה מושלם ויפה – פתאום צצה לרגע
בשקט ,ולחדול מלהוות ' ִמ ָ
תקווה אחרת ,ובאותו ביטוי )שכבר פגש ו גם בפי איוב ,וגם בפי צופר(.
סתיר י עד
ֵ
"מי יתן טהור מטמא )=זכאי מֵ אשמה( – לא ]א-ל[ אחד? ...מי יתן בִּ שאוֹל ַתצפִּ ֵ יַ ,ת
חק ותזכר י – אם ימות גבר – הֲ יִחיֶה] "...שוב[? )יד ,ד ...יג-יד( – האם בעומק
שוּב ַא ֶפּ ָ ,תשית לי ֹ
הייאוש של איוב חבויה תקווה לחיות מחדש?
לפתע ,מגדיר איוב את מצבו במות ב יו ובמחלתו כ'הסתר פ ים' ,שאולי יכול להיות זמ י)?( אולי
צריך רק מקום מסתור צָ פוּן בעולם המתים ,שם יוכל להיות חָ וּט או מורדם ,ולקום ולחיות מחדש
בזמן אחר ,כש'הסתר הפ ים' יחלוף ,כשישוב האור לעולמו ,ואז אולי יזכה לחיות שוב ב'הארת
פ ים?'
תאר לעצמ ו אדם הסובל ממחלה ממארת וקיצו ידוע – בשלב זה אין תרופה למחלתו אבל אולי
בעוד דור או ש יים תהיה? האם מופרך לחלום על הקפאת אדם חולה לחמישים או למאה ש ה,
ולהפשיר אותו לחיים אחרי שתוכח תרופה יעילה?
החלופה הטבעית להמשך חיי האדם בעולם הזה היא צאצאיו ,וזו בדיוק הסיבה ,שרוב מוחלט
מב י האדם עוסקים רוב ימי חייהם במאמץ עצום בגידול ובטיפוח צאצאיהם ,אבל הב ים של
איוב מתו ,ואין הוא רואה סיכוי לצאצאים אחרים–
"כל ימי צְ בָ אי )=חיי הקצובים כצבא( אֲ יַחֵ ל עד בוא חליפתי" )י"ד ,יד( כלומר ,זה שיחליף אותי,
יירש אותי ,וימשיך כאן את חיי ,ואת פועלי .כאן בא עוד משל מדהים ,משל העץ – "כי יש לעץ
תקוה ,אם ִי ָכּ ֵרת ועוד יחליף) "...י"ד ,ז-ט(.
העץ ושא עליו את 'קברות אבותיו' ,כי הגזע הקשה ב וי מן התאים המתים של 'הדורות'
הקודמים ,אשר מחזיקים אותו זקוף ,ושומרים על צי ורות החיים הרכים ,שבתוכו – "כימי העץ
ימי עמי" )ישעיהו ס"ה ,כב( – אבל גם אם ִי ָכּ ֵרת העץ ,הוא ישוב ויצמח – "ויָצָ א חֹטֶ ר ִמ ֶגזַע ִישָ י,
פרה" )ישעיהו י"א ,א( ,ואילו אדם – בפרט זה שב יו מתו – ימות ואי ו ,ושום ע ף
ו ֵצֶ ר ִמשרשיו ִי ֶ
צעיר וחי לא יצמח עוד ממ ו ,ולכן מסתיים המע ה הזה באבדן התקוה האחרו ה ,החבויה )עדיין(
בלב איוב ,לחיים חדשים שיצמחו ממ ו )י"ד ,יט(.
דת!"
ותק ַות א וש הֶ אֱ בַ ָ
" ִ
][1וְ הוּא )=האדם( כְּ ָר ָקב ִיבְ לֶ ה ,כְּ בֶ ֶגד אֲ ָכלוֹ עָ שׁ–
ָאדָ ם יְלוּד ִאשָּׁ הְ ,קצַ ר י ִָמים וּ ְשׂבַ ע ֹרגֶז–
כְּ צִ יץ יָצָ א ַויִּמָּ לַ ,ו ִיּבְ ַרח ַכּצֵּ ל וְ ל ֹא ַיעֲמוֹד.
ַאף עַ ל ]יצור עלוב[ ֶזה פָּ ַק ְח ָתּ עֵ י ֶ ? וְ א ִֹתי ָתבִ יא בְ ִמ ְשׁפָּט עִ ָמּ ?
ִמי ִי ֵתּן טָ הוֹר ִמ ָטּמֵ א )=זכאי מֵ אשמה( – ל ֹא ]א-ל[ ֶאחָ ד?
ִאם חֲ רוּצִ ים )=קצובים( י ָָמיו ]של אדם[ִ ,מ ְספַּר חֳ דָ שָׁ יו ִא ָתּ ,
עת( וְ ל ֹא ַי ֲעבֹר–
)=קבַ ָ
ית ָ
חֻ ָקּו עָ ִשׂ ָ
ְשׁעֵ ה מֵ עָ לָ יו וְ י ְֶח ָדּל ,עַ ד י ְִרצֶ ה כְּ שָׂ כִ יר יוֹמוֹ!
כִּ י יֵשׁ לָ עֵ ץ ִתּ ְקוָה–
ִאם ִיכּ ֵָרת ,וְ עוֹד יַחֲ ִליף ]ויצמח[ ,וְ ֹי ְַקתּוֹ ל ֹא ֶת ְח ָדּל–

ִאם יַזְ ִקין בָּ ָא ֶרץ ָשׁ ְרשׁוֹ ,וּבֶ עָ פָר יָמוּת גִּ זְ עוֹ–
ֵמ ֵריחַ ַמ ִים יַפְ ִרחַ ]מחדש[ ,וְ עָ שָׂ ה ָקצִ יר )=ע ף( כְּ מוֹ ָטַ ע )= ֶטַ ע צעיר(.
וְ גֶבֶ ר יָמוּת וַ יֶּחֱ לָ שַׁ ,ו ִיּגְ וַע ָאדָ ם וְ ַאיּוֹ–
]כמו[ ָאזְ לוּ מַ ִים ִמנִּ י ָים ,וְ ָהָ ר יֶחֱ ַרב וְ יָבֵ שׁ–
וְ ִאישׁ שָׁ כַב וְ ל ֹא יָקוּם–
לְתּי שָׁ ַמ ִים ל ֹא י ִָקיצוּ ]בשבילו[ ,וְ ל ֹא ֵיעֹרוּ ִמ ְשּׁ ָָתם )=בַּ שֵ ה שלוֹ(.
עַ ד ִבּ ִ
יר ִ י עַ ד שׁוּב ]חֲ רוֹן[ ַא ֶפּ ,
ִמי ִי ֵתּן בִּ ְשׁאוֹל ַתּצְ פִּ ֵ ִי )=( ַתּ ְס ִתּ ֵ
)=תפקדֵ י לטובה(–
חק וְ ִתזְ כְּ ֵר ִ י ִ
ָתּ ִשׁית לִי ֹ
ִאם יָמוּת גֶּבֶ ר ,הֲ יִ ְחיֶה ]שוב[?
כָּל יְמֵ י צְ בָ ִאי )=חיי( אֲ יַחֵ ל עַ ד בּוֹא חֲ לִ י ָפ ִתי )=צֶ אֱ צָ ִאי(.
]ואז[ ִתּ ְק ָרא וְ ָא ֹכִ י ֶא ֱע ֶ ָךּ – לְ מַ עֲשֵׂ ה י ֶָדי ִתכְ סֹף–
אתי!
כִּ י עַ ָתּה ְצעָ דַ י ִתּ ְספּוֹר? – ל ֹא ִת ְשׁמֹר עַ ל חַ ָטּ ִ
]][2לא[ ָחתֻ ם בִּ צְ רוֹר פִּ ְשׁעִ י ,וַ ִתּ ְטפֹּל )=ולא תדביק טיט( עַ ל עֲוֹ ִ י.
וְ אוּ ָלם ]כמו[ הַ ר וֹפֵ ל ִיבּוֹל )=יִתבַּ לֶה( ,וְ צוּר יֶעְ ַתּק ִמ ְמּקֹמוֹ ]ברעש אדמה[–
אֲ בָ ִים ,שָׁ חֲ קוּ מַ ִים ]בתהליך ממושך[ִ ,תּ ְשׁטֹף ְספִ יחֶ יהָ )=שטפו ות( ֲע ַפר ָא ֶרץ,
וְ ִת ְקוַת אֱ וֹשׁ הֶ אֱ בַ ְד ָתּ–
)=תגבַּ ר עליו( ָל ֶצַ ח ַויַּהֲ ]לאבדון[ְ ,משַׁ נֶּה ָפ ָיו ]במותו[ ו ְַתּשַׁ לְּחֵ הוּ;
ִתּ ְת ְקפֵהוּ ִ
]אם[ ִיכְ בְּ דוּ )=יתחזקו( בָ ָיו וְ ל ֹא יֵדָ ע – וְ ִיצְ עֲרוּ )=ואם י ֵָחלשוּ( ,וְ ל ֹא ָיבִ ין לָמוֹ;
ַא בְּ שָׂ רוֹ עָ לָ יו יִכְ ָאב ]גם במותו[ ,וְ ַפְ שׁוֹ עָ לָיו ֶתּאֱ בָ ל.
__________________
][1הפסוק האחרון בפרק י"ג )כח( שייך באמת להמשך ,שבפרק י"ד.
][2יש כאן השלמה בתקבולת – 'לא' משך מהפסוק הקודם – "לא תשמר על חטאתי".

איוב טו  -רשע וטוב לו?
איך ייתכן ,שאיוב חי חיים טובים כל כך ,עד שהחל לרצות את עו שו על חטאיו וחטאי ב יו?
במחזור הש י של הוויכוח ,הכל הופך להיות פשוט יותר  -ועצוב יותר  -שיאים של רגש ,והיגיון חד
כסכין .כבר לא ד ים בצדיק הסובל ,ולמה הוא סובל ,ואיך עליו להתמודד עם סבלו .כל זה גמר –
אליפז כבר הכריע – שום צדיק לא מדבר כמו איוב! זו לא שפה של צדיקים )טו ,ו( " -י ְַר ִשׁי ֲע פִ י
פָתי ַי ֲע וּ בָ ".
וּשׂ ֶ
וְ ל ֹא ָא ִ יְ ,
מעתה לא שאלת עוד השאלה של 'צדיק ורע לו' אלא השאלה של 'רשע וטוב לו' ,האם באמת טוב
לו? איך אפשר לדעת? ובמילים אחרות :איך ייתכן ,שאיוב חי חיים טובים כל כך ,עד שהחל לרצות
את עו שו על חטאיו וחטאי ב יו?
אליפז מוביל כעת כיוון אחר – כ ראה ,כל מה שחשבו על איוב היה בטעות .כ ראה שטעו בו לחשוב
שהוא צדיק בזכות כל הטוב והשפע שהא-ל הע יק לו ,כפי ש ראה לעין :משפחה יפה עם  7ב ים ו-
 3ב ות; עושר בלתי רגיל גם במק ה ,גם בשיירות הגמלים למסחר ,גם בשדות תבואה ש 500-צמדי
בקר )=טרקטורים( חורשים בהם ,ו 500-פועלים רוכבי אתו ות )=רכבי שטח( מפעילים אותם,
והאיש איוב גדול ,וידוע ומפורסם בחכמתו ובתפקידו המכובד )שטרם חשפ ו אליו(.
הייתכן ,שכל זה הטעה את רעיו הטובים עד שלא שמו לב ,ולא הבי ו מה קורה באמת ,מתחת לפ י
השטח? איך איוב לחוץ ודואג בגלל אורח החיים של ילדיו ,איך הם אוכלים ושותים כל יום )כל
היום?( בלי שום דאגה ,בלי שום עבודה ומאמץ? כון ,הם דואגים יפה אחד לש י ,אבל האם הם
שומרים על גבולות של מוסר וערכים? הלוא איוב עצמו הציב את השאלה "אוּלַי חָ ְטאוּ בָ ַי וּבֵ ְרכוּ
אֱ ִ -הים ִבּ ְלבָ בָ ם"? )א ,ה(.
אם רשע ראה מצליח וחוגג ,ובתוכו דואג וחרד ,חושש וירא מן העו ש שיבוא ,אז לא באמת טוב
לו ,כי הוא ע ש ומתייסר כל הזמן ,חי בפחד תמידי מפ י המכות שיגיעו בסוף הדרך; לכן ,אין

באמת שאלה על הצדק בעולם ,כי לא באמת טוב להם ,לרשעים )טו ,כ-כג(" .כָּל יְמֵ י ָרשָׁ ע הוּא
ִמ ְתחוֹלֵ ל ...קוֹל פְּ ָח ִדים ְבּ ָאזְ ָיו ...יָדַ ע כִּ י ָכוֹן ְבּיָדוֹ יוֹם חֹשֶׁ ...".
במצב הזה חוזר אליפז ושומע את הקול מן הדממה ,שכמו מאשר לו כל מה שגילה על האדם
בכלל ,ועל איוב בפרט :אדם הוא לא רק 'בית חומר' ,הוא גם " תעב ו אלח" )טו ,יד-יז( " -מָ ה
יתי
שׁ ֶתה כַ מַּ ִים עַ וְ ָלה! ...וְ זֶה חָ זִ ִ
אֱ וֹשׁ כִּ י ִיזְ כֶּהֵ ?...הן בִּ ְקדֹשָׁ ו ל ֹא ַיאֲ ִמין… ַאף כִּ י ִ ְתעָ ב וְ ֶאֱ לָ ח ִאישׁ ֹ
וַאֲ סַ פּ ֵָרה ".
ַויַּעַ ן אֱ לִ י ַפז ַה ֵתּימָ ִ י וַ יּ ֹאמַ ר:
ימלֵּא ]רוח[ ָק ִדים בִּ ְט וֹ;
ברי( רוּחַ  ,וִ ַ
)=ד ֵ
ֶה ָח ָכם ַי ֲע ֶה ַדעַ ת ִ
וּמלִּים ל ֹא יוֹעִ יל בָּ ם.
הוֹכֵחַ )=תוכֵחה( ְבּדָ בָ ר ל ֹא ִי ְסכּוֹן )חסר ערך(ִ ,
ַאף ַא ָתּה ָתּפֵר י ְִר ָאה ,וְ ִתגְ ַרע ִשׂיחָ ה )=תפילה גרועה( לִ פְ ֵי ֵא-ל!
)=רמָ אים(–
ֲרוּמים ַ
כִּ י ְי ַא ֵלּף )=יַרגיל( עֲוֹ ְ ]את[ פִ י  ,וְ ִת ְבחַ ר ְלשׁוֹן ע ִ
פָתי ַי ֲע וּ בָ .
וּשׂ ֶ
י ְַר ִשׁי ֲע פִ י וְ ל ֹא ָא ִיְ ,
רת(?][1
הֲ ִראישׁוֹן ָאדָ ם ִתּוָּ לֵד? וְ לִפְ ֵי גְ בָ עוֹת חוֹ ָל ְל ָתּ )= וצַ ָ
תרוקן רק( ֵאלֶ י חָ כְ מָ ה?
ֵ
=ות
הַ בְ סוֹד אֱ לוֹהַּ ִתּ ְשׁ ָמע ]כמו י[? וְ ִתגְ ַרע ) ִ
מַ ה יָּדַ עְ ָתּ וְ ל ֹא ֵדָ ע? ָתּ ִבין וְ ל ֹא עִ מָּ וּ הוּא?
גַּם שָׂ ב גַּם י ִָשׁישׁ בָּ וַּ ,כּ ִבּיר ֵמ ָאבִ י ָי ִמים.
הַ ְמעַ ט ִמ ְמּ ַתּ ְ חוּמוֹת ֵא-ל ]שאמר ו לך[? וְ דָ בָ ר לָ ַאט )=ב חת( עִ מָּ ?
מַ ה )=לאן( ִיּ ָקּחֲ לִבֶּ ? וּ ַמה יִּ ְרזְ מוּן )=ירמזון( עֵ י ֶי ?
את ִמפִּ י ִמלִּין ]חצופות[!?
כִּ י ָת ִשׁיב ֶאל ֵא-ל רוּחֶ  ,וְ הֹצֵ ָ
[וחוזר אל החיזיון עם הקול מן הדממה]:
מָ ה אֱ וֹשׁ כִּ י ִיזְ כֶּה?! וְ כִ י ִי ְצדַּ ק יְלוּד ִאשָּׁ ה!?
הֵ ן בִּ ְקדֹשָׁ ו ל ֹא יַאֲ ִמין ,וְ ָשׁמַ ִים ל ֹא ַזכּוּ בְ עֵ י ָיו–
ַאף כִּ י ִ ְתעָ ב וְ ֶאֱ לָח ִאישׁ שׁ ֶֹתה כַמַּ ִים עַ וְ לָה!
יתי ַואֲ ַספּ ֵָרה.
אֲ חַ וְ )=אומר לך( ְשׁמַ ע לִי ,וְ זֶה חָ זִ ִ
בוֹתם–
אֲ שֶׁ ר חֲ כ ִָמים ַיגִּ ידוּ ,וְ ל ֹא כִ חֲ דוּ )=הסתירו( ]מה שקיבלו[ ֵמאֲ ָ
לָהֶ ם לְבַ דָּ ם ִ ְתּ ָה ]חכמת[ הָ ָא ֶרץ ,וְ ל ֹא עָ בַ ר ָזר בְּ תוֹ ָכם–
כָּל ְימֵ י ָרשָׁ ע הוּא ִמ ְתחוֹלֵל )=רועד( ,וּ ִמ ְספַּר שָׁ ִ ים )=קץ ידוע צפוי( ִ צְ פְּ וּ לֶעָ ִריץ!
ְבוֹאנּוּ!
קוֹל פְּ ָח ִדים בְּ ָאזְ ָיו ,בַּ ָשּׁלוֹם ,שׁוֹדֵ ד י ֶ
חשֶׁ  ,וְ צָ פוּי הוּא אֱ לֵ י חָ ֶרב!
ל ֹא יַאֲ ִמין שׁוּב )שאפשר לחזור( ִמנִּי ֹ
]בסופו[ ֹ דֵ ד הוּא ַללֶּ חֶ ם ַאיֵּה )=לבקש אוכל(ָ ,ידַ ע כִּ י ָכוֹן ְבּיָדוֹ יוֹם חֹשֶׁ !
צוּקה ]אשר[ ִתּ ְת ְקפֵהוּ כְּ מֶ ֶל עָ ִתיד ַלכִּ ידוֹר )=מוכן לקרב(–
וּמ ָ
ְיבַ עֲתֻ הוּ צַ ר ְ
כִּ י ָטָ ה ֶאל ֵא-ל ָידוֹ ]להילחם בו[ ,וְ ֶאל שַׁ ַ -דּי יִ ְתגַּבָּ ר–
כוּסה[ ,בַּ עֲבִ י ַגּבֵּ י )= ָלבוּש ִשריון( ָמגִ נָּיו;
יָרוּץ ֵא ָליו בְּ צַ וָּאר ] ְמ ֶ
ימה עֲלֵ י ָכ ֶסל )=כרס(;
כִּ י כִ סָּ ה פָ ָיו ְבּחֶ ְלבּוֹ )=בשומן הצלחתו(ַ ,ויַּעַ שׂ פִּ ָ
וַ ִיּ ְשׁכּוֹן עָ ִרים ִ כְ חָ דוֹת )=טירות מבודדות( ,בָּ ִתּים ל ֹא ֵי ְשׁבוּ לָמוֹ,
אֲ שֶׁ ר ִה ְתעַ ְתּדוּ ְלגַלִּ ים )=לחורבות(–
[וסופו ,כדברי החכמים]:
ל ֹא יֶעְ שַׁ ר וְ ל ֹא יָקוּם )=יחזיק מעמד( חֵ ילוֹ ,וְ ל ֹא יִ טֶּ ה ל ָָא ֶרץ ִמ ְ ָלם )=ע ף עם פרי(;
חשֶׁ ֹ ,י ְַקתּוֹ ְתּיַבֵּ שׁ שַׁ לְהָ בֶ ת,
]עץ החיים שלו[ ל ֹא ָיסוּר ִמ ִנּי ֹ
וְ יָסוּר )=ויֵעָ ֵקר( בְּ רוּחַ פִּ יו ]של א-ל[!
מוּרתוֹ;
=בתקוַ ת ָשוְ א( ,כִּ י שָׁ וְ א ִתּ ְהיֶה ְת ָ
ַאל יַאֲ ֵמן בַּ שָּׁ ו ְִתעָ ה ) ִ
=תתיַבֵּ ש צמיחתו( ,וְ כִ פָּתוֹ ל ֹא ַר ֲע ָ ָה;
בְּ ל ֹא יוֹמוֹ )=לפ י זמ ו( ִתּמָּ ֵלא ) ִ
י ְַחמֹס )=יַפּיל( ַכּ ֶגּ ֶפן בִּ ְסרוֹ ,וְ י ְַשׁ ֵל ַכּ ַזּיִת ִ צָּ תוֹ ]לפ י ח טת פרי[;
כִּ י ֲעדַ ת )=חבורת( ָח ֵף ַגּלְ מוּד )=שממה( ,וְ ֵאשׁ ָאכְ לָ ה ָאהֳ לֵי שֹׁחַ ד )=עושר בלי יושר(;
)=רשַ ע( ,וּבִ ְט ָם ]של רשעים[ ָתּכִ ין ִמ ְר ָמה.
הָ רֹה עָ מָ ל )=שֶ ֶקר( וְ ָי ד ָאוֶ ן ֶ
________________________

] [1אמר ב אום החכמה..." :לפ י גבעות חוללתי" )משלי ח' ,כה( – האם חכמת איוב כחכמת
הבריאה ,כאדם הראשון?

איוב טז  -שנאה ותפילה ַזכָּה
במקום פ ייה ישירה ,ואל מול קירות הזעם המשדרים לאיוב ש אה ,כאילו הסגיר אותו הא-ל לידי
השטן ,א ו שומעים זעקת תפילה מדהימה .ויש עוד הפתעה
מע ות איוב במחזור הש י מזעזעים מאוד ,כל אחד ב קודה אחרת .במחזור הראשון הסתיימו
שלושת מע ות איוב בפ ייה ישירה אל א-לוה ,בעוצמה של ביטחון עצמי בצדקתו ,מתוך אמת
ויושר מוחלטים; אולם בסוף המע ה השלישי חזר איוב אל הייאוש העמוק )יד ,יט( – "וְ ְת ְק ַות
אֱ וֹשׁ הֶ אֱ בַ ְד ָתּ".
אחרי הייאוש ,ואחרי שאליפז העביר את מוקד הדיון מ'צדיק ורע לו' אל 'רשע וטוב לו' ,איוב
מתקשה מאוד לפ ות שוב לא-לוה בפ ייה ישירה .הוא אמ ם מ סה לרגע )פ ייה ישירה בחצאי
מּוֹת כָּ ל עֲדָ ִתי )=מה שהיה לי( – ו ִַתּ ְק ְמ ֵט ִי ,לְ עֵ ד ָהיָה" ,אך מיד
פסוקים; טז ,ז-ח; יז ,ג-ד( – "הֲ ִשׁ ָ
ופל ,וחוזר ללשון סתר; עצם ה יסיון הכושל מ-ז-ע-ז-ע – אילולא יסה היי ו אולי מבי ים את
אובדן התקווה ,אבל כשא ו רואים את איוב מ סה להתרומם לשיאים שבמחזור הראשון ו ופל ,אי
אפשר להכיל – איוב מאבד את היכולת של דיבור ישיר.
במקום פ ייה ישירה ,ואל מול קירות הזעם המשדרים לאיוב ש אה ,כאילו הסגיר אותו הא-ל לידי
יר ִ י ֵא-ל ֶאל עֲוִ יל" ,א ו שומעים זעקת תפילה
"אפּוֹ טָ ַרף ַו ִיּ ְשׂ ְט ֵמ ִי ...י ְַסגִּ ֵ
השטן )טז ,ט-יא( – ַ
לָּתי ַזכָּ הֶ ...א ֶרץ ַאל ְתּ ַכ ִסּי דָ ִמי ...גַּם עַ ָתּה ִהנֵּה
וּתפִ ִ
מדהימה )טז ,יז-יט( – "עַ ל ל ֹא חָ מָ ס בְּ ַכפָּ יְ ,
בַ ָשּׁמַ ִים עֵ ִדי ,וְ ָשׂהֲ ִדי בַּ ְמּר ִֹמים" – כי באמת הוא בטוח שהא-ל בשמים יודע את צדקתו ,ואם רק
יסיר את החיץ השט י ,תתגלה האמת – ותוך כדי תפילה ואשת ,גם כופר איוב לחלוטין בפרש ות
יתי ַויְ פ ְַרפְּ ֵר ִי ,וְ ָאחַ ז בְּ עָ ְרפִּ י ַו ְיפַ צְ פְּ צֵ ִי,
אליפז לחרדותיו בימי שלוותו והצלחתו ,כאילו "שָׁ לֵ ו הָ יִ ִ
ימ ִי לוֹ לְמַ ָטּ ָרה" )טז ,יב(.
ַוי ְִק ֵ
הרעים יעידו לטובתו במקום
ועוד הפתעה – איוב מתח ן שהצדק יתגלה מהר ,בטרם ימות ,ש ֵ
להצטרף לשלוחי האויב )השטן?!( המכים בו ,ובשמים יעידו עליו והא-לוה בעצמו יגאל אותו גם
הרעים ,שפוצעות את פשו.
מייסורי הגוף שהביא עליו ,וגם מהאשמות ֵ
ַויַּעַ ן ִאיּוֹב וַ יּ ֹאמַ ר:
שָׁ ַמעְ ִתּי כְ ֵאלֶּ ה ַרבּוֹתְ ,מ ַחֲ ֵמי עָ מָ ל )=שקר( ֻכּ ְלּ ֶכם!
הֲ ֵקץ ְל ִדבְ ֵרי רוּחַ  ,אוֹ ַמה יּ ְַמ ִריצְ ]אליפז[ כִּ י ַת ֲע ֶה ]דברי הבל[?
גַּם ָא ֹכִ י ָכּ ֶכם אֲ דַ בֵּ ָרה ,לוּ )הייתם במצבי=( יֵשׁ ַ פְ ְשׁ ֶכם ַתּ ַחת ַפְ ִשׁי;
ֹאשׁי;
שת ֵפּך( ֲעלֵ י ֶכם ְבּ ִמלִּים ,וְ ָא ִיעָ ה עֲלֵ י ֶכם בְּ מוֹ ר ִ
)=א ַ
ירה ֶ
ַא ְחבִּ ָ
שׂ )=יציל( ]כביכול[–
אֲ ַא ִמּ ְצ ֶכם ]דברי חיזוק[ בְּ מוֹ פִ י ,וְ ִיד ְשׂ ָפ ַתי י ְַח ֹ
]אבל א י[ ִאם אֲ דַ בְּ ָרה ל ֹא י ֵָחשֵׂ )=יִמָ ַע( כְּ ֵא ִבי,
וְ ַא ְח ְדּלָ ה )=ואם אשתוק( ,מַ ה ]מסבלי[ ִמּנִּי )=ממ י( יַהֲ !?
ַא עַ ָתּה ֶהל ְָא ִ י ]א-לוה[–
מּוֹת כָּל עֲדָ ִתי!
הֲ ִשׁ ָ
ו ִַתּ ְק ְמטֵ ִ י! – ְלעֵ ד ָהיָה )=כולם רואים(,
ַויּ ָָקם בִּ י ַכחֲ ִשׁי )=גופי ה ָכּחוּש( ,בְּ ָפ ַי ַי ֲע ֶה–
[חוזר אל האויב המכה בו =השטן]!?
]ב[אפּוֹ טָ ַרף וַ ִיּ ְשׂ ְטמֵ ִ י ,חָ ַרק עָ לַי בְּ ִשׁנָּיו,
ַ
צָ ִרי )=אויבי( יִ ְלטֹשׁ עֵ י ָיו ִלי ]בש אה[–
הרעים[ ,בְּ חֶ ְרפָּה ִהכּוּ ְל ָח ָיי,
]ואז[ ָפּעֲרוּ עָ לַ י בְּ פִ יהֶ ם ] ֵ
יַחַ ד עָ לַ י יִ ְתמַ לָּאוּן )=ית פלו בהאשמות(;
יר ִי ֵא-ל ֶאל עֲוִ יל )=רשע ,שטן?!( ,וְ עַ ל ְי ֵדי ְרשָׁ עִ ים ִי ְר ֵט ִ י )=יפיל י(.
י ְַסגִּ ֵ

)=פּוֹרר אותי(,
ֵ
ִיתי ]לפ י כן[ – וַ ְיפ ְַרפְּ ֵר ִי
שָׁ לֵו הָ י ִ
וְ ָאחַ ז בְּ עָ ְרפִּ י וַ ְי ַפצְ פְּ צֵ ִי )=שבר אותי(ַ ,וי ְִקימֵ ִ י לוֹ ְל ַמטָּ ָרה ]להתעללות[–
ָיסֹבּוּ עָ לַי ַרבָּ יו )=שליחיו הרבים(,
יוֹתי וְ ל ֹא ַי ְחמֹלִ ,י ְשׁ ֹפּ לָ ָא ֶרץ ְמ ֵר ָר ִתי )=מיצֵ י ֵקיבתי(–
יְ ַפלַּח )=יְבַ ַקע( כִּ ְל ַ
יִפְ ְרצֵ ִי)= ַיחתוך בי )פ ֶֶרץ עַ ל פְּ ֵי ָפ ֶרץ ,יָרֻ ץ עָ ַלי כְּ גִ בּוֹר.
שַׂ ק ָתּפ ְַר ִתּי ֲעלֵי גִ ְל ִדּי )=עורי הפצוע( ,וְ ֹע ַל ְל ִתּי )=וכיסיתי( בֶ עָ פָר ַק ְר ִ י )=כבודי(;
ָפּ ַי חֳ מַ ְר ְמרוּ )=התאדמו( ִמ ִנּי בֶ כִ י ,וְ עַ ל עַ פְ עַ פַּי צַ לְמָ וֶת )=צל שחור(;
לָּתי ַזכָּ ה–
וּתפִ ִ
]וכל זה[ עַ ל ל ֹא ָחמָ ס בְּ ַכפָּ יְ ,
ֶא ֶרץ ַאל ְתּ ַכ ִסּי דָ ִמי ,וְ ַאל ְי ִהי מָ קוֹם ְל ַזע ֲָק ִתי ]שתפרוץ ותישמע[–
גַּם עַ ָתּה ִהנֵּה בַ שָּׁ ַמ ִים עֵ ִדי )=( וְ ָשׂהֲ ִדי בַּ ְמּר ִֹמים.
ְמלִיצַ י ֵרעָ י )=העידו לטובתי( – ֶאל אֱ -לוֹהַּ דָּ לְ פָה עֵ י ִ י ]בבכי של תח ון[–
הרעים(–
וְ יוֹכַ ח ]א-לוה צדקתי[ ְלגֶבֶ ר ]בריבי[ עִ ם אֱ -לוֹהַּ  ,וּבֶ ן ָאדָ ם לְ ֵרעֵ הוּ )=מול ֵ
כִּ י ְשׁ וֹת ִמ ְס ָפּר יֶאֱ ָתיוּ )=הזמן אוזל( ,וְ א ַֹרח ל ֹא ָאשׁוּב )=ודרך מוות( ֶאהֱ .

איוב יז  -רגע לפני שאמות
זה צריך לקרות מהר כי הזמן אוזל ,המוות קרוב והקבר כבר מוכן ,ואם לא יתגלה הצדק בחייו,
יישאר כתם חמור על מידת הצדק בעולם
רוּחי חֻ בָּ לָה – יָמַ י ִ זְ עָ כוּ )=דועכים( – ְקבָ ִרים ]מוכ ים[ ִלי!
ִ
רוֹתם ] גדי[ ָתּלַן עֵ י ִ י ]בלילה[–
)=רעים לועגים( עִ מָּ ִדי ,וּ ְבהַ ְמּ ָ
ִאם ל ֹא הֲ תֻ לִ ים ֵ
]א-לוה[ ִשׂימָ ה נָּא )=תן לי יד( עָ ְרבֵ ִי )=שחרר י בעַ רבוּת( עִ מָּ ,
ִמי הוּא ְלי ִָדי ִי ָתּ ֵקעַ )=כי אין לי חבר שיתן לידי עַ רבוּת(–
כִּ י לִבָּ ם ]של ה ֵרעים[ צָ פַ ְָתּ ִמּ ָשּׂכֶל ,עַ ל ֵכּן ל ֹא ְתרֹמֵ ם )=יתרומם שמך(.
לְחֵ לֶק )=לדברי חֲ לָקוֹת( יַגִּ יד )=יקרא( ֵרעִ ים ,וְ עֵ י ֵי בָ ָיו ִתּכְ ֶל ָה ]מלסמוך עליו[–
תפֶת ְל ָפ ִ ים ֶא ְהיֶה ]בפי א שים[–
=כמשָ ל ל(עַ ִמּים ,וְ ֹ
וְ ִהצִּ י ַג ִי ]אליפז[ לִ ְמשֹׁל ) ָ
ו ֵַתּכַהּ )=ו ִתכְ הֶ ה( ִמכַּ עַ שׂ עֵ י ִי ,וִ יצ ַֻרי )=ויצורים( ]אראה[ ַכּצֵּ ל ֻכּ ָלּם.
ָישֹׁמּוּ )=ישתוממו( ְי ָשׁ ִרים עַ ל ז ֹאת ,וְ ִָקי עַ ל )= גד( חָ ֵף ִי ְת ֹע ָרר–
וּטהָ ר יָדַ ִים י ִֹסיף אֹמֶ ץ!
וְ י ֹאחֵ ז צַ ִדּיק דַּ ְרכּוֹ ]להגן על צדקת איוב[ְ ,
וְ אוּ ָלם ֻכּ ָלּם ]שֶ קמים ללכת[ – ָתּשֻׁ בוּ וּבֹאוּ ָ א!
וְ ל ֹא )=ולמה לא( ֶא ְמצָ א בָ ֶכם חָ ָכם ]שיבין אותי[?
וֹר ֵשׁי )=ירושות( לְבָ בִ י–
יָמַ י עָ בְ רוּ ,זִ מּ ַֹתי )=מחשבותי( ְִתּקוּ )=הת תקו( ,מ ָ
לַ ְילָה ְליוֹם ָי ִשׂימוּ? אוֹר ָקרוֹב ִמפְּ ֵי חֹשֶׁ ? ]הכל אשליות[–
יתי )=קברי( ,בַּ חֹשֶׁ ִרפּ ְַד ִתּי ְיצוּעָ י–
ִאם אֲ ַקוֶּה ְשׁאוֹל בֵּ ִ
אתי ָאבִ י ָא ָתּהִ ,א ִמּי וַאֲ ח ִֹתי ָל ִר ָמּה–
ַלשַּׁ חַ ת ָק ָר ִ
שׁוּרנָּה )=י ְִר ֶא ה(?
וָתי ִמי ְי ֶ
וְ ַאיֵּה ֵאפוֹ ִת ְק ָו ִתי ,וְ ִת ְק ִ
בַּ דֵּ י )=תקוות השקר( ְשׁאֹל ֵתּ ַר ְד ָהִ ,אם ]כול ו[ יַחַ ד עַ ל עָ פָ ר ָחַ ת )= שכב(.
ה ה מתבררת הציפיה הגדולה של איוב מחבריו ,שכבר הפכה לאכזבה ולייסורי פש וספים לכאבי
הרעים שליחי השטן?!(; אבל הציפיה מכוו ת גם לכל אדם צדיק וישר ,שיקום
הגוף )כאילו היו גם ֵ
להגן עליו ועל צדקתו לפ י א-לוהים ,ויהיה מוכן לתת עבורו 'ערבות' ,כלומר ,להיות ערב בעדו ,כדי
לשחרר אותו לפ י שימות; זה צריך לקרות מהר כי הזמן אוזל ,המוות קרוב והקבר כבר מוכן ,ואם
לא יתגלה הצדק בחייו ,יישאר כתם חמור על מידת הצדק בעולם.
הצדיקים באמת יוסיפו אומץ אם יעמדו בתפילה " ַזכָּה" ,לימי ם של א שים הסובלים וראות "על
לא חמס" בכפם!
הרעים התייאשו ממ ו והוא התייאש מהם ,ודווקא אחרי ש פל איוב גם מעצם
דווקא כאשר ֵ
יכולתו לדבר ישירות "אל א-לוה" ,צפה ועולה התקווה האמיתית שלו לישועתו מצרותיו ,לפ י
שימות ,כדי שהצדק העליון ישוב ויתגלה.

___________________
] [1א לקרוא ברצף עם הפרק הקודם.

איוב יח  -המשך לא יבוא
ב יגוד לאליפז ,החופר בסודות האדם והבריאה ,בלדד ,איש המחשבה הדתית הקלסית ,לא
מתעמק בפחדים ובחרדות של הרשע בזמן שטוב לו
את שיא הפגיעה באיוב משמיע בלדד  -הרשע לא יהיה לו המשך בעולם ,כי ב יו ימותו ,אשתו
תבגוד ,משפחתו תתפרק ,חבריו יתרחקו ,ולא יהיו לו צאצאים-
והרי זה בדיוק מה שקרה לאיוב !הפגיעה באיוב  -וראה!
ככל שיצליח הרשע ויחגוג בשלוותו  -ה ר שלו ידעך ,ולא יישאר ממ ו כלום.
ב יגוד לאליפז ,החופר בסודות האדם והבריאה ,בלדד ,איש המחשבה הדתית הקלסית ,לא
מתעמק בפחדים ובחרדות של הרשע בזמן שטוב לו; כמובן ,אם הוא מודע למלכודות שהוא טומן
לאחרים ,אז גם הוא אחוז חרדה מהסתבכות במלכודות של עצמו ,או של אחרים; אבל בלדד מוכן
לקבל שיש 'רשע וטוב לו' באופן זמ י ,אלא שזכרו י ֹאבַ ד כי לא יישארו צאצאים אחריו" ,זכרו אבד
מ י ארץ ...לא ין לו ולא כד בעמו( "יח ,יז-יט ) -ומה ערך יש לטוב הזמ י גם אם יחיה בו כמה
ש ים?
תגובת איוב תגיע גם היא לשיא של זעזוע (אבל לא קדים את המאוחר).
ַויַּעַ ן בִּ לְדַּ ד הַ שֻּׁ ִחי ַויּ ֹאמַ ר:
עַ ד ָא ָה ְתּ ִשׂימוּן ִק ְצֵ י =(שטויות קצוצות )ל ְִמלִּ יןָ ,תּבִ י וּ וְ ַאחַ ר ְ דַ בֵּ ר–
מַ דּוּעַ ְֶחשַׁ בְ וּ כַבְּ הֵ מָ הְ ִ ,ט ִמי וּ =( ראים כמטומטמים )בְּ עֵ י ֵי ֶכם?
ט ֵֹרף ַפְ שׁוֹ ְבּ ַאפּוֹ =(מבקש למות– )
הַ לְמַ עַ ְ ֵתּעָ זַב ָא ֶרץ? וְ יֶעְ ַתּק צוּר ִמ ְמּקֹמוֹ]?[1
גַּם אוֹר ְרשָׁ עִ ים י ְִדעָ ],[2וְ ל ֹא ִיגַּהּ =(יתלקח ) ְשׁבִ יב ִאשּׁוֹ [לאש גדולה– ]
אוֹר חָ שַׁ בְּ ָאהֳ לוֹ =(בביתו ),וְ ֵרוֹ עָ לָיו י ְִדעָ ;
ותכשילֵהוּ )עֲצָ תוֹ;
יֵצְ רוּ =(בשביל צר )צַ עֲדֵ י אוֹ וֹ =(ב יו ),וְ ַת ְשׁ ִליכֵהוּ =( ַ
כִּ י שֻׁ לַּח =( תפס ) ְבּ ֶר ֶשׁת בְּ ַרגְ לָ יו ,וְ עַ ל ְשׂבָ כָה =(מלכודת )יִ ְתהַ ָלּ ;
י ֹאחֵ ז בְּ עָ ֵקב [הרשע ],פָּח [שטמן לאחרים ),יַחֲ זֵק (י ִָקשֵ ר )עָ לָיו צַ ִמּים =(חבל/ים;)
טָ מוּן [בדרך ]בָּ ָא ֶרץ חַ בְ לוֹ ,וּמַ ְלכּ ְֻדתּוֹ ֲעלֵי ָ ִתיב;
ָסבִ יב בִּ עֲתֻ הוּ בַ לָּהוֹת )=חרדות( ]ממלכודות[ ,וֶהֱ פִ יצֻהוּ [בדרכים ] ְל ַרגְ לָיו.
א וֹ =(ב יו ),וְ ֵאיד =(ואסון ) ָכוֹן ְלצַ לְעוֹ =(למשפחתו;)
י ְִהי ָרעֵ ב ֹ
י ֹאכַל [האסון ]בַּ ֵדּי =(ע פי )עוֹרוֹ ,י ֹאכַל בַּ דָּ יו =(צאצאיו ְ ),בּכוֹר מָ וֶת =(ימות;)
המוֶת]);[3
ִינּ ֵָתק מֵ ָאהֳ לוֹ =(מאשתו ) ִמ ְבטַ חוֹ ,וְ ַתצְ עִ דֵ הוּ לְמֶ ֶל בַּ לָּהוֹת =(למלאך ָ
ִתּ ְשׁכּוֹן [אשתו תעזוב ותשכון ]בְּ ָאהֳ לוֹ ִמבְּ ִלילוֹ =(באוהל זר ,שאי ו שלו),
ואש].
ְיז ֶֹרה =( ְיפוּזַר )עַ ל ָ וֵהוּ גָפְ ִרית [ ֵ
וּממַּ עַ ל יִמַּ ל =(יתיבשו ) ְקצִ ירוֹ =(ע פיו;)
ִמ ַתּחַ ת ָשׁ ָרשָׁ יו ִיבָ שׁוִּ ,
זִ כְ רוֹ ָאבַ ד ִמנִּי ָא ֶרץ ,וְ ל ֹא [ ִישָ ֵאר ]שֵׁ ם לוֹ עַ ל פְּ ֵ י חוּץ;
וּמ ֵתּבֵ ל [למדבר ] ְי ִ דֻּ הוּ =(יַרחיקוּהוּ;)
י ְֶה ְדּפֻהוּ =(יִדחֲ פוּהוּ ) ֵמאוֹר ֶאל חֹשֶׁ ִ ,
גוּריו =(ב דודיו;)
ל ֹא ִין לוֹ וְ ל ֹא ֶ כֶד בְּ עַ מּוֹ =(במשפחתו ),וְ ֵאין ָשׂ ִריד ִבּ ְמ ָ
עַ ל יוֹמוֹ =(גורלו ) ָשַׁ מּוּ =(ישתוממו ) ַאחֲ ֹר ִים,
מ ִים ָאחֲ זוּ שָׂ עַ ר =(סמרו שערותיהם).
וְ ַק ְד ֹ
ַא =(אכן ) ֵאלֶּה ִמ ְשׁכְּ וֹת ][4עַ וָּל =(רשע),
וְ זֶה ְמקוֹם [כּוֹ ֵפר ,אשר ]ל ֹא יָדַ ע ֵא-ל!

][1פסוק זה מכוון מול דברי איוב )יד ,יח-יט("  -ואולם הר ופֵל ִיבּוֹל ,וצוּר ֶיעְ ַתק ִמ ְמקֹמוֹ ,אב ים
ות ְקוַת אֱ וֹש ֶהאֱ בַ ְד ָתּ !"ובלדד תוקף את איוב על היומרה
שָ חֲ קוּ מיםִ ,תשטֹף ְספיחֶ יהָ ֲעפַר ארץ ִ -
שלו ,כאילו הוא מרכז העולם.
][2המקבילה במשלי )יג ,ט("  -אור צדיקים ישמח ,ו ֵר רשעים ִידעָ ך".
][3אשתו של איוב הציעה לו )ב ,ט("  -בָּ ֵרך א-להים וָמֻ ת".
][4שלא יהיה לו שום מקום לשכון.

איוב יט  -ספר הזיכרון של איוב
מול המצב ה ורא שלו ,המציא איוב את החזון של ספר איוב כזיכרון לדורות ,כמצבה חיה שתגאל
את זכרו ואת צדקתו עד דור אחרון
במע ה העשירי מאז פתח איוב את פיו ,הצליח בלדד לפגוע באיוב ב קודה הרגישה ביותר ,באבדן
ילדיו ומשפחתו .הפעם לא יוכל איוב לחמוק ממודל 'הרשע' שהולבש עליו בדיוק כפי שקרה לו,
ולא יוכל להמציא רעיו ות ,שיהפכו את התמו ה.
לכן ,איוב יגיב במלוא העוצמה דווקא בתוך המודל של בלדד – הוא יתאר את מצבו ה ורא ב קודה
הקריטית של אובדן משפחתו עוד ביתר שאת ,וכמו קי ה וראה תתפרץ מפיו; מתוך דבריו למד,
"אחַ י ֵמעָ לַ י ִה ְר ִחיק ...חָ ְדלוּ
למשל ,שכל קרוביו וב י ביתו התרחקו ממ ו ,ואולי אפילו אשתו עזבהַ .
רוּחי ז ָָרה ְל ִא ְשׁ ִתּי) "...יט ,יג-יז(.
ְקרוֹבָ יִ ...
הרעים לבקרו
גם עבדיו מתעלמים ממ ו ,ואף אחד אי ו מתקרב לאיש מוכה שחין .אחרי שבאו ֵ
ושמעו את דבריו ,הפכו גם הם למאשימיו ורודפיו ,ויחסם הולך ומת כר יותר ויותר במהלך
העימות.
מול המצב ה ורא הזה המציא איוב )דווקא בתגובה הזאת( את החזון של ספר איוב כזיכרון
לדורות ,כמצבה חיה שתגאל את זכרו ואת צדקתו עד דור אחרון.
מאז הפעם הראשו ה שקראתי את מע ה איוב זה )פרק יט( א י חש בו צמרמורת ממש – הלוא א י
קורא ולומד ומלמד על איוב מתוך הספר שאיוב חזה ,שראה בו מע ה יחיד באין כל ברירה אחרת;
וּמבָּ וֹת – שֵׁ ם עוֹלָ ם ֶא ֶתּן לוֹ
זה תמיד מזכיר לי את בואת ישעיהו ) ו ,ה( על "יָד ָושֵׁ ם טוֹב ִמבָּ ִ ים ִ
אֲ שֶׁ ר ל ֹא ִיכּ ֵָרת!"
" ִמי ִי ֵתּן ֵאפוֹ וְ ִיכּ ְָתבוּן ִמלָּ י – ִמי ִי ֵתּן בַּ סֵּ פֶר וְ י ָֻחקוּ – ְבּעֵ ט בַּ ְרזֶל וְ ֹע ָפ ֶרת – ָלעַ ד בַּ צּוּר יֵחָ צְ בוּן – וַאֲ ִ י
לוֹהּ" )יט ,כג-כו(.
וּמבְּ שָׂ ִרי ֶאחֱ זֶה אֱ ַ -
י ַָדעְ ִתּי ֹגּאֲ ִלי חָ י – וְ ַאחֲ רוֹן עַ ל עָ פָר יָקוּםִ ...
יר ִ י עַ ד שׁוּב
"מי יִ ֵתּן בִּ ְשׁאוֹל ַתּצְ פִּ ֵ ִיַ ,תּ ְס ִתּ ֵ
"מי ִי ֵתּן) "...ד' ,ח-ט( ,אחרי שביקש ִ
אחרי שביקש למות ב ִ
ַא ֶפּ ָ ,תּ ִשׁית לִ י חֹק וְ ִתזְ כְּ ֵר ִ י" )יד ,יג( .אחרי שביקש צדק לפ י שימות )יג ,יח; טז ,כ-כב( – כעת הוא
"מי ִי ֵתּן" 'ספר זיכרון' ,וזה הספר שא ו קוראים בו!
מבקש ִ
מה עוד אפשר לומר!?
ַויַּעַ ן ִאיּוֹב וַ יּ ֹאמַ ר:
וּתדַ כְּ אוּ ַ ִ י בְ ִמלִּ ים?
)=תצַ עֲרוּ( ַ פְ ִשׁי? ְ
עַ ד ָא ָה תּוֹגְ יוּן ְ
)=תת ַכְּ רוּ( לִי!
זֶה עֶ שֶׂ ר פְּ עָ ִמים ַתּכְ לִ ימוּ ִי ,ל ֹא ֵתבֹשׁוַּ ,תּ ְהכְּ רוּ ִ
יתיִ ,א ִתּי ָתּלִין )=שמוּרה( ְמשׁוּג ִָתי ]ולא כהאשמותיכם[–
וְ ַאף ]אם[ ָא ְמ ָם שָׁ גִ ִ
ִאם ָא ְמ ָ ם עָ לַ י ַתּגְ ִדּילוּ ,וְ תוֹכִ יחוּ )=תוכחות( עָ לַי חֶ ְר ָפּ ִתי )=אשמות שקר(–
וּמצוּדוֹ )=וחומת בדידות( עָ לַ י ִה ִקּיף;
ְדּעוּ ֵאפוֹ כִּ י אֱ -לוֹהַּ עִ וְּ ָת ִ י ]במחלה האיומה[ְ ,
הֵ ן ֶאצְ עַ ק ]על[ ָחמָ ס ,וְ ל ֹא ֵאעָ ֶה; אֲ שַׁ וַּע ]לצדק[ ,וְ ֵאין ִמ ְשׁ ָפּט!
יבוֹתי חֹשֶׁ י ִָשׂים;
ָא ְר ִחי )=דַ רכִּ י( ָגדַ ר וְ ל ֹא ֶאעֱבוֹר ,וְ עַ ל ְִת ַ
ֹאשׁי;
בוֹדי ֵמעָ לַי ִהפְ ִשׁיטַ ,ויָּסַ ר ע ֲֶט ֶרת ר ִ
כְּ ִ
י ְִתּצֵ ִי )= ִי ְשבְּ ֵר י ִמ(סָ בִ יב ו ֵָאלַ ]לאבדון[ַ ,ויּ ַַסּע )=ויעקור( ָכּעֵ ץ ִתּ ְק ָו ִתי;
ַויַּחַ ר )=הבעיר( עָ ַלי ַאפּוֹ )= ָכּּעֲסוֹ(ַ ,ויּ ְַח ְשׁבֵ ִ י לוֹ כְ צָ ָריו )=כאויב לו;]
משׁבָ א וכשדים[ַ ,ו ָיּסֹלּוּ עָ לַי דַּ ְר ָכּם )=דרסו אותי(,
יַחַ ד ָיבֹאוּ גְ דוּדָ יו ] ְ
ַויַּחֲ וּ סָ ִביב ְל ָאהֳ ִלי )=לפגוע במשפחתי(.

ַאחַ י מֵ עָ לַי ִה ְר ִחיק ,וְ י ְֹדעַ י ַא ָזרוּ )=התרחקו( ִממֶּ נִּי;
וּמיֻדָּ עַ י ְשׁכֵחוּ ִ י;
חָ ְדלוּ ְקרוֹבָ י ] ִמלָבוֹא[ְ ,
ִיתי בְ עֵ י ֵיהֶ ם;
יתי וְ ַא ְמה ַֹתי ְלזָר ַתּ ְח ְשׁ ֻב ִיָ ,כְ ִרי ָהי ִ
גּ ֵָרי בֵ ִ
אתי וְ ל ֹא ַי ֲע ֶה ,בְּ מוֹ פִ י ֶא ְתחַ נֶּן לוֹ ]והוא יתעלם[;
לְעַ בְ ִדּי ָק ָר ִ
רוּחי ָז ָרה ל ְִא ְשׁ ִתּי ,וְ ַחנּ ִֹתי=( ותח ו ַי זרים( לִבְ ֵי בִ ְט ִ י;
ִ
קוּמה )=אם ָאקוּם(ַ ,ויְ דַ בְּ רוּ בִ י )= גדי(.
גַּם עֲוִ ילִים )=תי וקות( מָ אֲ סוּ בִ יָ ,א ָ
סוֹדי ,וְ זֶה )=ואשר( ָאהַ בְ ִתּי ְֶהפְּ כוּ בִ י ]לשו אים[;
ִתּעֲבוּ ִ י ָכּל ְמ ֵתי )=א שי( ִ
וֹתרתי( בְּ עוֹר ]בלי[ ִשׁנָּי.
צמותי( ,ו ֶָא ְת ַמלְּטָ ה )=ו ַ
ַ
עוֹרי וּבִ בְ שָׂ ִרי דָּ בְ ָקה עַ צְ ִמי )=שלד עַ
בְּ ִ
חָ נֻּ ִ י חָ נֻּ ִי ַא ֶתּם ֵרעָ י ,כִּ י יַד אֱ -לוֹהַּ ָ גְ עָ ה בִּ י!
לָמָּ ה ִתּ ְר ְדּ ֻפ ִי כְ מוֹ ֵא-ל? ]ללא תועלת[ ,וּ ִמבְּ שָׂ ִרי ל ֹא ִת ְשׂבָּ עוּ!?
יִתּן בַּ ֵסּפֶר וְ יֻחָ קוּ )=יֵחָ ְקקוּ(–
ִמי ִי ֵתּן ֵאפוֹ וְ ִיכּ ְָתבוּן ִמלָּיִ ,מי ֵ
בְּ עֵ ט בַּ ְרזֶל וְ ֹעפ ֶָרת ,לָ עַ ד בַּ צּוּר ֵי ָחצְ בוּן–
וַאֲ ִי ָידַ עְ ִתּי גֹּאֲ לִ י ָחי ,וְ ַאחֲ רוֹן עַ ל עָ פָר יָקוּם ]לְסַ פֵּר צדקתי[ – ]כי כעת[ –
ברי[ אֱ -לוֹהַּ .
וּמ ְבּשָׂ ִרי ֶאחֱ זֶה ִ]ד ֵ
וְ ַאחַ ר )=תחת( ע ִוֹרי ִ ְקּפוּ )= ְֶח ְתכוּ( ז ֹאת )=המילים(ִ ,
אֲ שֶׁ ר ]רק[ אֲ ִי ֶאחֱ זֶה לִּ י )=קורא אותם( ,וְ עֵ י ַי ָראוּ וְ ל ֹא זָר,
]כי[ כָּלוּ כִ ְלי ַֹתי )=כל מה שגופי הכיל( בְּ חֵ ִקי.
אמרוּ מַ ה )=לא סתם( ִנּ ְרדָּ ף לוֹ ,וְ שׁ ֶֹרשׁ דָּ בָ ר )=חטא ופשע( ְִמצָ א בִ י!?
כִּ י ת ֹ ְ
גּוּרוּ לָ ֶכם ִמפְּ ֵי חֶ ֶרב ] וקמת[ ,כִּ י חֵ מָ ה ]מעוררים[ עֲוֹ וֹת חָ ֶרב )=ש אה וחורבן(,
לְמַ עַ ן ֵתּ ְדעוּן שַׁ דּוּן )=שיש ]בסוף הדרך[ דין צדק(!

איוב כ  -ארס נחשים מצופה שוקולד
פרעה קרס לבסוף וכך גם האימפריה הרומית ,המשטר ה אצי והצוררים של ימי ו  -אולם כמה
זמן התהליך יימשך ,וכמה ישלמו את המחיר  -אי ו יודעים
אליפז ובלדד יסחו מודל 'רשע שלא טוב לו' ,שיתאים מאד לאיוב באופן אישי – כי הוא חרד
ודואג מ פילות הצפויה גם בעת הצלחתו )אליפז( ,או כי לא יישאר ממ ו שום זכר בעולם )בלדד(.
ובלדד 'הצליח' בכך יותר מאליפז ,וסחט מאיוב הצהרה מרגשת ומפתיעה על חזון הספר ,שישמור
את זכרו ויעיד על צדקתו עד דור אחרון.
צופר מ סח )ברוח החוכמה( את התפיסה הכוללת ,לפיה – הרשעים אמ ם מצליחים וחוגגים ,אך
מפלתם צפויה ומובטחת ,ולא עוד ,אלא שהיא תוצאה ישירה של פשעיהם ,וכל חגיגות הצלחתם
רוֹרת פְּ ָת ִים
אי ם אלא כמו גלולת רעל או ארס חשים מצופה שוקולד" .ל ְַחמוֹ ְבּמֵ עָ יו ְֶה ָפּ ְ ,מ ַ
בְּ ִק ְרבּוֹ" )כ' ,יד( – אין מה לק א בהם וגם אין שום סיבה לפקפק בגללם במידת הצדק בה מ הל
בורא עולם את עולמו.
היומרה הזאת של צופר תחלץ גם מאיוב מבט לא אישי ,מבט כללי על אי הצדק בעולם ,בהמשך
למה שכבר אמר )בקיצור( בתגובתו לצופר במחזור הראשון .אילו הייתי שם ,הייתי אומר לצופר
)על פי דברי ה ביאים( שא י דווקא מסכים לרעיון של גילוי הצדק ב פילת ממלכות הרשע ,אבל זה
קורה רק בסופו של תהליך קשה וממושך ,והמחירים של הצלחות הרשעים בזמ ם הקצוב הם
כבדים ו וראים ביותר עבור המו י א שים.
אכן משטרי הרשע של 'פרעה' ,כמו של האימפריות האשורית ,הבבלית או הרומית ,קרסו לבסוף,
אבל רק אחרי שגרמו סבל בל יתואר בכל מקום שבו דָ רכוּ; כך היה גם בקיסרויות של אירופה,
במשטר ה אצי ובמשטר הסובייטי .כך צפוי גם לצוררי ימי ו ,א י מאמין ,אולם כמה זמן התהליך
יימשך ,וכמה ישלמו את המחיר  -אי ו יודעים )איוב הגיב אחרת – מתין לדבריו בפרק הבא(.
ַויַּעַ ן ֹצפַר ַה ַנּעֲמָ ִתי וַ יּ ֹאמַ ר:
חוּשׁי )=תחושתי( בִ י–
בותי( ְי ִשׁיבוּ ִי ]לדברי איוב[ ,וּבַ עֲבוּר ִ
ָלכֵן ְשׂעִ פַּ י )=מחש ַ
רוּח )=אבל רוח( ִמבִּ י ִָתי ַי ֲע ֵ ִי.
מוּסַ ר כְּ לִמָּ ִתי ֶא ְשׁמָ ע ]מאיוב[ – וְ ַ

הֲ ז ֹאת יָדַ עְ ָתּ )=היית צריך לדעת( ִמנִּי עַ ד )=מאז ומעולם(ִ ,מנִּי ִשׂים ָאדָ ם ֲעלֵי ָא ֶרץ–
כִּ י ִר ְ ַת ְר ָשׁעִ ים ִמ ָקּרוֹב )=מזמן קצר( ,וְ ִשׂ ְמחַ ת חָ ֵף עֲדֵ י ָרגַע!
ִאם ַי ֲע ֶלה ַל ָשּׁמַ ִים ִשׂיאוֹ ,וְ ר ֹאשׁוֹ לָעָ ב )=לע ן( יַגִּ יעַ –
ֹאמרוַּ :איּוֹ!?
צוֹאתוֹ( לָ ֶצַ ח י ֹאבֵ ד ,ר ָֹאיו י ְ
כְּ ֶגלְלוֹ )=כמו ָ
כַּחֲ לוֹם יָעוּף וְ ל ֹא י ְִמצָ אֻ הוּ ,וְ יֻדַּ ד )=ויֵעָ לֵ ם( כְּ חֶ זְ יוֹן לָ ְילָ ה;
(מקוֹמוֹ.
ראה אותו בִּ ְ
=ת ֶ
שׁוּרנּוּ ) ִ
תוֹסיף ,וְ ל ֹא עוֹד ְתּ ֶ
עַ יִן ְשׁזָ פַ תּוּ )=זרחה עליו( וְ ל ֹא ִ
בָּ ָיו י ְַרצּוּ )=יְ ַפצוּ( דַ לִּ ים ]ש ֶעֶ ְשקוּ[ ,וְ י ָָדיו ָתּשֵׁ ְב ָה אוֹ וֹ )=פִּ שעֵ י עושרו(;
מוֹתיו מָ ְלאוּ עֲלוּמָ ו )=ימות צעיר( ,וְ עִ מּוֹ עַ ל עָ ָפר ִתּ ְשׁכָּב ]הצלחתו[.
עַ צְ ָ
שׁ וֹ;
ידנָּה )=יסתיר ה( ַתּחַ ת לְ ֹ
ִאם ַתּ ְמ ִתּיק ְבּפִ יו ָרעָ ה ]ויה ה ממ ה[ ,יַכְ ִח ֶ
צר ה( בְּ תוֹ ִחכּוֹ–
י ְַחמֹל עָ ֶליהָ וְ ל ֹא יַעַ זְ בֶ נָּה ,וְ ִי ְמ ָ עֶ נָּה )=ויַעַ ֶ
[אך לא יוכל לעצור את הרעל מלרדת לבטן ,ואז– ]
רוֹרת )=ארס( פְּ ָת ִים בְּ ִק ְרבּוֹ;
ל ְַחמוֹ ]המורעל[ בְּ מֵ עָ יו ְֶה ָפּ ְ ,מ ַ
חַ יִל )=עושר ָגזוּל( בָּ ַלע ַויְ ִק ֶאנּוִּ ,מבִּ ְט וֹ י ִֹרשֶׁ נּוּ ֵא-ל;
ר ֹאשׁ )=ארס( פְּ ָת ִ ים יִ י ָקַ ,תּ ַה ְרגֵהוּ ְלשׁוֹן ֶאפְ עֶ ה–
ִראה( ]ברכה[ ִבפְ לַגּוֹת )=( ַ הֲ ֵרי )=( ַחֲ לֵ י ְדּבַ שׁ וְ חֶ ְמ ָאה;
ַאל י ֵֶרא )=י ֶ
מֵ ִשׁיב ָיגָע )=יגיעו( ,וְ ל ֹא יִבְ לָע )=יֶהֱ ֶה(;
מוּרתוֹ ,וְ ל ֹא ַי ֲע ס )=ישמח(–
כְּ חֵ יל ]שֶ צָ בַ רָ ,ישיב[ ְתּ ָ
)=שבֵּ ר( עָ זַב )=תקרה ,מעזיבת( דַּ לִּ ים ,בַּ יִת ָגּזַל וְ ל ֹא יִבְ ֵהוּ.
כִּ י ִרצַּ ץ ִ
כִּ י )=אכן( ל ֹא ָידַ ע שָׁ לֵו בְּ בִ ְט וֹ ,בַּ חֲ מוּדוֹ )=בגופו ה ָיפֶה( ל ֹא יְ מַ לֵּט ]מעו ש[–
ֵאין שָׂ ִריד ל ְָאכְ לוֹ )=להצלחתו( ,עַ ל כֵּן ל ֹא י ִָחיל )=יעשה חיל ִמ(טוּבוֹ )=מעושרו(;
בִּ ְמל ֹאות ִשׂפְ קוֹ )=תאוותו( יֵצֶ ר לוֹ ,כָּל ַיד עָ ֵמל )=מר פש( ְתּב ֶֹאנּוּ ]ב קמה[;
]כאשר[ י ְִהי )=יקום( לְ מַ לֵּא ִב ְט וְֹ ,י ַשׁלַּח בּוֹ ]הא-ל[ חֲ רוֹן ַאפּוֹ],[1
וְ י ְַמטֵ ר עָ לֵימוֹ בִּ לְחוּמוֹ )=בכלי מלחמתו( ]גפרית ואש[.
חוּשׁה;
=תרדפֵ הוּ מֵ רחוק( ֶקשֶׁ ת ְ ָ
יִבְ ַרח ִמנֵּשֶׁ ק )=מחרב( בַּ ְרזֶלַ ,תּ ְח ְל ֵפהוּ ) ִ
שָׁ לַף ]אויב חרב ,דקר[ וַ יֵּצֵ א ִמ ֵגּוָה )=מהגב שלו(,
וּבָ ָרק ִמ ְמּר ָֹרתוֹ ]מכעס הא-ל[ יַהֲ עָ ָליו ֵא ִמים;
כָּל חֹשֶׁ טָ מוּן ]כמלכודת[ ִל ְצפּוּ ָ יו )=ליקיריו(,
ְתּ ָאכְ לֵהוּ ֵאשׁ ]קט ה ,אשר[ ל ֹא ֻ ָפּח ]בָּ הּ רוח[,
י ֵַרע )=ישבר( ]כל[ שָׂ ִריד בְּ ָאהֳ לוֹ )=במשפחתו(–
קוֹממָ ה לוֹ )תתקומם גדו(–
ְיגַלּוּ שָׁ ַמ ִים ֲעוֹ וֹ ,וְ ֶא ֶרץ ִמ ְת ָ
ִיגֶל )= ִישָ טֵ ף( ְיבוּל בֵּ יתוֹ ִ ,גָּרוֹת )=זרמי מים( ְבּיוֹם ַאפּוֹ–
זֶה חֵ לֶק ָאדָ ם ָר ָשׁע מֵ אֱ ִ -הים,
וְ ַחֲ לַ ת ִא ְמרוֹ )=וגז ֵַרת גורלו( מֵ ֵא-ל.
_________________________
][1כמו שקרה לב י איוב ,בזמן סעודתם.

איוב כא  -רשעים מצליחים וחוגגים
לרוב א ו רואים את ההפך הגמור ,אבל הוויכוח הוא לא על הסטטיסטיקה ,אלא על השאלה
הקריטית האם יש צדק אלוהי שא ו מסוגלים להבין אותו ,בה הגת העולם והאדם?
אפשר לומר שהוויכוח מת הל על סטטיסטיקה – "כַּמָּ ה ֵר ְר ָשׁעִ ים ִי ְדעָ "? )כא ,יז( ,שואל איוב
בלעג מר .גם הוא מודה ,שצופר יכול )כמו בלדד ואליפז( להביא דוגמאות מובהקות לתיאוריות
האלה על 'רשע שלא באמת טוב לו' ,או על 'רשע שטוב לא יהיה לו' – אבל כמה פעמים זה קורה?

לרוב א ו רואים את ההפך הגמור ,אם א ח ו לא חיים בהכחשת המציאות הברורה לעין .אבל
באמת ,הוויכוח הוא לא על הסטטיסטיקה ,אלא על השאלה הקריטית – האם יש צדק א-לוהי,
שא ו מסוגלים להבין אותו ,בה הגת העולם והאדם?
גם איוב מצטרף לסדרת הקללות שתחול על ראש רשעים ,כשאיפה ,כתפילה ,כרצון עמוק ,וכסוג
של 'איחולים' )ש אמרים לרוב בלחש ,בגלל פחד מ קמת הרשע( .אבל לרוב זה לא קורה ,ואם זה
יקרה לצאצאיו של רשע אחרי מותו ,אולי באמת לא אכפת לו – "כִּ י מַ ה חֶ פְ צוֹ בְּ בֵ יתוֹ ַאחֲ ָריו"? )כא,
כא(.
אולם ,הדבר ה ורא ביותר הוא מה שקורה בדרכים – )ושימו לב ,שהדבר אמר אלפי ש ים לפ י
תאו ות הדרכים במכו יות מודר יות( – "הֲ ל ֹא ְשׁ ֶאלְ ֶתּם עוֹבְ ֵרי דָ ֶרך ...כִּ י לְ יוֹם ֵאיד )=אסון( ,יֵחָ שֶׂ
ה[רע) "...כא ,כט-ל( .כמה פעמים מתרחש אסון בדרך ,ודווקא זה שגרם לו
)= ִי ָצֵ ל( ]דווקא האיש ָ
יצל ,ותמימים וחפים מפשע הרגו ,או רצחו? הלוא אי אפשר להכחיש את העדויות המזעזעות על
המתחולל בדרכים יום יום!
בוודאי ,יש מקרים לא מעטים בהם ראית לעין 'השגחה פרטית' מופלאה )ואותם מספרים תמיד
המאמי ים בכל מקום( ,אבל א ו פוגשים בכל יום מקרי אסון ,שלא יתן להסביר אותם בהב ה
א ושית בשום אופן ופ ים.
לכן איוב זועק כל כך ,ובו בזמן גם שמע מיואש כל כך מלראות צדק בעולמו ,במיוחד לפי דרכם
של ֵרעיו .
אכן ,רבים מאד גם התייאשו כליל מן האמו ה בעקבות אסו ות שעברו עליהם ,או על יקיריהם ,או
על דור שלם ל גד עי יהם .אולם ההפתעה הגדולה באיוב היא ,שהוא מעולם לא התייאש מהאמו ה
בא-לוהים ,ומן הרצון העמוק להסיר את המסך ,ולהגיע אליו באמת לדיון וקב וישיר )גם זאת
ראה בהמשך ,אך שוב לא קדים את המאוחר(.
ַויַּעַ ן ִאיּוֹב וַ יּ ֹאמַ ר:
וּת ִהי ז ֹאת ַתּ ְחוּמ ֵֹתי ֶכם ]עבורי[;
ִשׁ ְמעוּ שָׁ מוֹעַ ִמ ָלּ ִתיְ ,
)=קבְּ לוּ אותי( וְ ָא ֹכִ י אֲ דַ בֵּ ר ,וְ ַאחַ ר דַּ בְּ ִרי ַת ְלעִ יג )=צופר(;
שָׂ אוּ ִי ַ
וּחי?
יחי? וְ ִאם ]לא-ל אדבר[ מַ דּוּעַ ל ֹא ִת ְקצַ ר ר ִ
הֶ ָא ֹכִ י ל ְָאדָ ם ִשׂ ִ
)=ותבָּ הֲ לוּ( ,וְ ִשׂימוּ יָד עַ ל ֶפּה–
ִ
פְּ וּ )=הַ בִּ יטוּ( ֵא ַלי וְ הָ שַׁ מּוּ
=רעָ דה(–
וְ ִאם ָזכ ְַר ִתּי ]מה קורה בעולם[ וְ ִבְ ָהל ְִתּי ,וְ ָאחַ ז בְּ שָׂ ִרי ַפּ ָלּצוּת ) ְ
מַ דּוּעַ ְרשָׁ עִ ים ִי ְחיוּ? עָ ְתקוּ )=עָ לוּ ועָ לוּ( גַּם ָגּבְ רוּ חָ יִל!?
ז ְַרעָ ם ָכוֹן )=קיים( ִלפְ ֵיהֶ ם עִ מָּ ם ,וְ צֶ אֱ צָ ֵאיהֶ ם לְ עֵ י ֵיהֶ ם!
בָּ ֵתּיהֶ ם ָשׁלוֹם ִמפָּחַ ד ,וְ ל ֹא שֵׁ בֶ ט אֱ -לוֹהַּ ֲעלֵ יהֶ ם!
)=תמליט( פּ ָָרתוֹ וְ ל ֹא ְתשַׁ כֵּל;
שׁוֹרוֹ עִ בַּ ר וְ ל ֹא ַיגְ עִ ל )=יַפּיל(ְ ,תּ ַפלֵּט ַ
ְישַׁ לְּחוּ ַכצּ ֹאן ֲעוִ ילֵ יהֶ ם )=תי וקותיהם( ,וְ ַי ְל ֵדיהֶ ם י ְַר ֵקּדוּן;
ִי ְשׂאוּ ירימו קול שיר( כְּ תֹף וְ כִ נּוֹר ,וְ ִי ְשׂ ְמחוּ לְקוֹל עוּגָב;
וּב ֶרגַע ]בלי כאבים[ ְ ,שׁאוֹל ֵיחָ תּוּ )=יֵרדוּ לקבר(–
ְיכַלּוּ בַ טּוֹב יְ מֵ יהֶ םְ ,
ֹאמרוּ ל ֵָא-ל סוּר ִממֶּ נּוּ ,וְ דַ עַ ת ְדּ ָרכֶי ל ֹא חָ ָפצְ וּ–
וַיּ ְ
מַ ה שַּׁ -דַּ י ]עושה ל ו[ ,כִּ י ַעַ בְ ֶדנּוּ? וּ ַמה נּוֹעִ יל כִּ י ִפְ ַגּע בּוֹ )= תפלל אליו(!?
[איוב מסתייג :חלילה לי מדעות כפירה אלו– ]
הֵ ן ל ֹא ְביָדָ ם טוּבָ ם ]אלא ביד הא-ל[!
עֲצַ ת ְר ָשׁעִ ים ָרחֲ ָקה מֶ נִּ י!
[אבל],
יִדעָ ?
כַּמָּ ה ]פעמים[ ֵר ְרשָׁ עִ ים ְ
וְ יָב ֹא עָ לֵימוֹ ֵאידָ ם )=אסו ם( ,חֲ בָ לִים )=יִסוּרים( ְי ַח ֵלּק ְבּ ַאפּוֹ!?
י ְִהיוּ כְּ ֶתבֶ ן לִפְ ֵי רוּחַ  ,וּכְ מֹץ ]מתעופף כי[ גְּ ָבַ תּוּ סוּ ָפה!
אֱ -לוֹהַּ ִיצְ פֹּן לְבָ ָיו אוֹ וֹ )=גמול רשעו(ְ ,י ַשׁ ֵלּם ֵא ָליו וְ יֵדָ ע!?
ִי ְראוּ עֵ י ָו כִּ ידוֹ )=גורל ב ו( ,וּמֵ חֲ מַ ת )=ומכוס חֲ ַמת( שַׁ -דַּ י ִי ְשׁ ֶתּה!?
[אבל לרשע לא באמת אכפת– ]
וּמ ְספַּר חֳ דָ שָׁ יו חֻ צָּ צוּ )=קצובים(!
כִּ י מַ ה ֶחפְ צוֹ בְּ בֵ יתוֹ ַאחֲ ָריו?! ִ

הַ ל ְֵא-ל ְילַמֶּ ד דָּ עַ ת ]האומר ,גמול לב ים[?
וְ הוּא ָר ִמים )=רשעים עצמם( ִי ְשׁפּוֹט ]אם ירצה[!
[ומה באמת קורה– ]?
זֶה יָמוּת ְבּעֶ צֶ ם תֻּ מּוֹ )=שָ ֵלם( ,כֻּלּוֹ שַׁ ְלאֲ ַן )=שא ן( וְ שָׁ ֵליו–
מוֹתיו ְישֻׁ ֶקּה )=רע ן וצעיר(–
ע ֲִטי ָ יו ָמלְאוּ ָח ָלב ,וּמֹחַ עַ צְ ָ
וְ זֶה יָמוּת בְּ ֶ ֶפשׁ מָ ָרה ,וְ ל ֹא ָאכַ ל בַּ טּוֹבָ ה–
יהם!
יַחַ ד עַ ל עָ פָר ִי ְשׁ ָכּבוּ )=באותם הקברות( ,וְ ִרמָּ ה ְתּ ַכ ֶסּה עֲלֵ ֶ
=תרשיעוּ אותי(–
וּמזִ מּוֹת עָ לַ י ַתּ ְחמֹסוּ ) ַ
בוֹתיכֶ םְ ,
הֵ ן י ַָדעְ ִתּי ַמ ְח ְשׁ ֵ
ֹאמרוּ ַאיֵּה בֵ ית ִָדיב )=איוב שהיה(?
כִּ י ת ְ
וְ ַאיֵּה אֹהֶ ל ִמ ְשׁכְּ וֹת ְר ָשׁעִ ים )=איוב שלפ י ו(!?
)=תכחישוּ(–
את ָֹתם )=וסיפוריהם( ל ֹא ְת ַכֵּ רוּ ַ
הֲ ל ֹא ְשׁ ֶאל ְֶתּם עוֹבְ ֵרי דָ ֶר  ,וְ ֹ
כִּ י ְליוֹם ֵאיד )=אסון( יֵחָ שֶׂ ָרע )= ִי ָצֵ ל דווקא ָרשָ ע(!
לְיוֹם עֲבָ רוֹת )=זעם וצרה( יוּבָ לוּ )=יחולצו דווקא רשעים(!
]ואז[ ִמי יַגִּ יד )=יוכיח( ]רשע[ עַ ל ָפּ ָיו ַדּ ְרכּוֹ? וְ הוּא עָ שָׂ ה ִמי יְ שַׁ ֶלּם לוֹ?
וְ הוּא ל ְִקבָ רוֹת יוּבָ ל ,וְ עַ ל ָגּ ִדישׁ )=מצבה גדולה( ִי ְשׁקוֹד!
ָמ ְתקוּ לוֹ ]לרשע[ ִרגְ בֵ י ָחַ ל ]בקבורתו[,
וְ ַאחֲ ָריו כָּל ָאדָ ם י ְִמשׁוֹ  ,וּ ְלפָ ָיו ֵאין ִמ ְספָּר ]בלְ וָ יה מפוארת[.
וְ ֵאי ְתּ ַחֲ מוּ ִי ]בדברי[ הָ בֶ ל?
וּתשׁוּב ֵֹתי ֶכם ִ ְשׁ ַאר )= שארו( מָ עַ ל )=שקר(!
ְ

איוב כב -
אליפז נגד איוב
מ יין לקח אליפז האשמות אלה ,שלא שמע ו על שכמותן עד כה? בהיעדר תשובה אין לי ברירה
אלא לגלות טפח מ אום ההג ה של איוב ,ובבת אחת יתבהר הסיפור כולו
במע הו השלישי והאחרון ,שבר אליפז את כל הכלים בכתב אישום מקיף ומפורט על פשעי איוב
החמורים אשר הביאו עליו בהכרח את עו שו מיד א-לוה.
לא עוד רמזים של חיזיון עם הקול מן הדממה )פרק ד( על כך שכל אדם חוטא ,וגם איוב כאדם לא
יכול לטעון לחפות גמורה ,גם לא רק הטיעון שדברי איוב החצופים מוכיחים את חטאיו לא-ל –
"י ְַר ִשׁי ֲע פִ י וְ ל ֹא ָא ִי ,וּ ְשׂפ ֶָתי ַי ֲע וּ בָ " )טו ,ו(.
הפעם מגיש אליפז כתב אישום כולל ,ברור וחד – "הֲ ל ֹא ָרעָ ְת ַרבָּ ה ,וְ ֵאין ֵקץ לַ עֲוֹ ֶֹתי " )כב ,ה(,
והוא כולל פגיעות חמורות ביתומים ואלמ ות ,בא שים צמאים ורעבים ,ובאחים ערומים וחסרי
כל .כאילו המשפט של א-להים מת הל 'כאן' ,וכאילו אליפז הוא שליחו ועורך די ו של 'השטן' גד
איוב ,במשפט הארצי החמור מן המשפט 'השמימי' .כי 'השטן' טען רק שאיוב אי ו ירא א-להים
באמת ,ואילו אליפז מאשים אותו בפשעים מוסריים חמורים.
השאלות הגדולות הן שתיים :מ יין לקח אליפז האשמות אלה ,שלא שמע ו על שכמותן עד כה?
האם אליפז חשב כך מתחילת הדרך?] [1האם רק יסה לומר זאת ברמיזות עדי ות ,כדי להביא את
איוב להכיר בכך מעצמו ,או שאליפז השתכ ע ברשעת איוב החמורה מתוך דבריו הקשים והבוטים
לא רק גד חבריו ,אלא בעיקר גד הא-ל בכבודו ובעצמו]?[2
אבל לא מצאתי הסבר מתקבל על הדעת לשאלה הראשו ה – האשמת איוב בכפירה חצופה היא
תגובה לדבריו ,אבל פגיעות חמורות ביתומים ואלמ ות אי ן יכולות לבוא רק מתוך ההשקפה שכל
אדם כשל בחטאים.
כאן אין לי ברירה אלא לגלות טפח מ אום ההג ה של איוב ,הוא המע ה החותם את הוויכוח.
המחזור השלישי הוא הדרמטי ביותר ,גם כי הוא פותח ב אום הקטגוריה של אליפז ,וחותם
במע ה הס גוריה של איוב ,ושם מספר איוב על עצמו דברים שאי אפשר לדעת אותם בשום אופן
מסיפור המסגרת )שהוא יצירה עצמאית ,כפי שהסבר ו בפרקי א-ב(.

איוב מעיד על עצמו ,שהיה שופט מכובד עד מאד ,וכל מי שראה אותו היה ירא מפ יו – "צֶ דֶ ק
ָלבַ ְשׁ ִתּי וַ ַיּלְבִּ שֵׁ ִ י – כִּ ְמעִ יל וְ צָ ִ יף ִמ ְשׁפּ ִָטי" )כט ,יד( ,ובבת אחת מתבהר הסיפור כולו .איוב במעמדו
כשופט מורם מעם היה קפדן מאד' ,כחוט השערה' ממש ,בשאלות של צדק – "ואשברה מתלעות
כ"אבָ ...ל ֶאבְ יוֹ ִ ים" ,כ"עֵ י ַיִ ם ...לַעִ ֵוּר",
עול ,ומש יו אשליך טרף ")כט ,יז( ,והוא מתאר את עצמו ָ
וכמשע ת ליתום ואלמ ה.
מי שחשב אחרת – שתק מתוך כבוד ,או מתוך יראה ,כפי שאיוב עצמו יאמר שם )כט ,ט(; אך מרגע
שפֵט כל הארץ" )בראשית יח ,כה( ,והוא עצמו
שאיוב פל ,ב יו וב ותיו מתו מידו החזקה של " ֹ
הוכה ארצה בשחין ה ורא ,פתאום התעוררו הספקות ,וצצו הקולות המושתקים ,שחשבו את
הכרעות הדין של איוב השופט לשגויות ,ואף לאכזריות.
שלושת ה ֵרעים טלו על עצמם משימה 'חבֵ רית' קשה וכואבת ,ש ראתה להם הכרחית – לפקוח את
עי י איוב! לערער את ביטחו ו המוחלט בשיטת המשפט שלו ובכל הכרעותיו ,להביא אותו לכלל
כ יעה מול משפט הא-להים ,שרק הוא באמת 'שופט עליון' ,לשכ עו לקבל עליו את הדין ,ואז יוכלו
להתפלל עליו שיבריא וישוב למעמדו;
ואכן ,אליפז חוזר בסוף 'כתב האישום' אל מה ש יסה להציע לו בסוף מע הו הראשון )בפרק ה( –
.
לקבל עליו את הייסורים באהבה" ,כִּ י ָאז עַ ל ַשׁ-דַּ י ִתּ ְתעַ נָּג ,וְ ִתשָּׂ א ֶאל אֱ -לוֹהַּ ָפּ ֶי " )כב ,כו(
ֹאמר:
ַויַּעַ ן אֱ לִ י ַפז הַ ֵתּ ָמ ִי ַויּ ַ
הַ ל ְֵא-ל י ְִסכָּן )=יועיל( ָגּבֶ ר? – כִּ י י ְִסכֹּן עָ לֵימוֹ )=לעצמו( מַ ְשׂכִּ יל!
)=תשלים( ְדּ ָר ֶכי ?
ַהחֵ פֶץ ְלשַׁ -דַּ י כִּ י ִת ְצדָּ ק? וְ ִאם בֶּ צַ ע כִּ י ַת ֵתּם ַ
הֲ ִמיּ ְִר ָא ְת יֹכִ יחֶ ? )האם הא-ל צריך להתירא ממך(?
]האם[ יָבוֹא עִ ְמּ בַּ ִמּ ְשׁפָּט ]כדרישתך[?
הֲ ל ֹא ָרעָ ְת ַרבָּ ה ,וְ ֵאין ֵקץ ַל ֲעוֹ ֶֹתי –
ֲרוּמּים ַתּפְ ִשׁיט;
כִּ י ַת ְחבֹּל )=תיקח בגדי( ַאחֶ י ִחנָּם ,וּ ִבגְ ֵדי ע ִ
ל ֹא מַ ִים עָ יֵף ַתּ ְשׁ ֶקה ,וּמֵ ָרעֵ ב ִתּ ְמ ַע לָ חֶ ם;
וְ ִאישׁ זְ רוֹעַ לוֹ ָה ָא ֶרץ [3],וּ ְ שׂוּא ָפ ִים יֵשֶׁ ב בָּ הּ;
יקם ]במשפט[ ,וּזְ רֹעוֹת ְית ִֹמים ְי ֻדכָּא )=יִ שָ ברוּ(–
ַאלְמָ וֹת ִשׁ ַלּ ְח ָתּ ֵר ָ
יבוֹתי פַ ִחים )=מלכודות( ,וִ יבַ הֶ ְל פַּחַ ד פִּ ְתאֹם–
עַ ל כֵּן ְס ִב ֶ
אוֹ חֹשֶׁ ]סביבך ו[ל ֹא ִת ְר ֶאה ,וְ ִשׁפְ עַ ת ַמ ִים ְתּכַסֶּ ָךּ!
הֲ ל ֹא אֱ -לוֹהַּ ֹגּבַ הּ שָׁ ָמיִ ם ,וּ ְר ֵאה ר ֹאשׁ כּוֹ ָכ ִבים כִּ י ָרמּוּ–
וְ ָא ַמ ְר ָתּ :מַ ה ָיּדַ ע ֵא-ל? הַ בְ עַ ד ע ֲָרפֶל ִי ְשׁפּוֹט ]מבלי לראות[?
עָ בִ ים סֵ ֶתר לוֹ וְ ל ֹא ִי ְר ֶאה? וְ חוּג )=ועיגול( שָׁ ַמ ִים ִי ְתהַ ָלּ ?
[למה איובְ ,ת ַאמֵ ץ השקפות של כפירה ורשע?]
הַ א ַֹרח )=האם דרך( עוֹ ָלם ִתּ ְשׁמוֹר ,אֲ שֶׁ ר דָּ ְרכוּ ְמ ֵתי )=א שי( ָאוֶן?
אֲ שֶׁ ר ֻק ְמּטוּ וְ ל ֹא עֵ ת )=הושמדו ברגע( ָ ,הָ ר יוּצַ ק )=שָ טַ ף( יְ סוֹדָ ם–
הָ א ְֹמ ִרים ָל ֵא-ל סוּר ִממֶּ נּוּ – וּמַ ה ִיּפְ עַ ל )=יעזור( שַׁ ַ -דּי ָלמוֹ!?
וְ הוּא ]הא-ל[ ִמלֵּא בָ ֵתּיהֶ ם טוֹב–
ַועֲצַ ת ְר ָשׁעִ ים ָרחֲ ָקה ֶמ ִנּי]![4
יקים וְ ִי ְשׂמָ חוּ ,וְ ִָקי יִ ְלעַ ג ָלמוֹ )=לרשעים(–
ִי ְראוּ צַ ִדּ ִ
יוּמ וּ ,הצדיקים(,
)=ק ֵ
ִאם )=אמ ם( ל ֹא ִכְ חַ ד ִקימָ וּ ִ
וְ י ְִת ָרם ]של הרשעים[ ָאכְ ָלה ֵאשׁ!
בוֹא ְת טוֹבָ ה–
וּשׁלָ ם – בָּ הֶ ם ]בהכ עה[ ְתּ ַ
הַ ְסכֶּן )=הַ שלֵ ם( ָ א עִ מּוֹ ְ
תּוֹרה ,וְ ִשׂים אֲ ָמ ָריו בִּ לְבָ בֶ !
ַקח ָא ִמפִּ יו ָ
ִאם ָתּשׁוּב עַ ד שַׁ ַ -דּיִ ,תּבָּ ֶהַ ,תּ ְר ִחיק עַ וְ לָה מֵ ָאהֳ ֶל –
וְ ִשׁית )=י ִָשׂים( עַ ל עָ פָר בָּ צֶ ר )=אוצר( ,וּכְ צוּר ְחָ לִ ים אוֹפִ יר;
וְ הָ יָה שַׁ -דַּ י בְּ צָ ֶרי )=אוצרותיך( ,וְ כֶסֶ ף תּוֹעָ פוֹת ָל –
כִּ י ָאז עַ ל ַשׁ-דַּ י ִתּ ְתעַ נָּג ,וְ ִתשָּׂ א ֶאל אֱ -לוֹהַּ פָּ ֶי –
ַתּעְ ִתּיר )=תתפלל( ֵאלָיו וְ ִי ְשׁ ָמעֶ ךָּ ,וּ ְדָ ֶרי ְתשַׁ ֵלּם!

וְ ִתגְ זַר אֹמֶ ר )=תבקש מאד( וְ י ָָקם ָל  ,וְ עַ ל ְדּ ָרכֶי ָ גַהּ אוֹר.
וֹשׁעַ ;
כִּ י ִה ְשׁפִּ ילוּ וַתּ ֹאמֶ ר ֵגּוָה )=תרימו ראש( ,וְ ַשׁח עֵ י ַיִ ם] ,הא-ל[ י ִ
יְמַ לֵּט ]גם[ ִאי ִָקי ,וְ ְִמלַט בְּ בֹר ַכּפֶּי )=בזכותך(.
_______________________
][1כדעת הרמב"ם במורה ה בוכים )חלק ג' פרק כ"ג( בהשקפת אליפז ,שמביא תחילה את הפסוק
מפרק כ"ד )ה( ,ואחר כך דברי הקול מן הדממה ,מפרק ד' ,יז-יט.
][2כדעת הרמב"ן בפירושו לאיוב )כתבי רמב"ן ,מוסד הרב קוק ,כרך א'( ,בתחילת פרק ט"ו,
ובתחילת פרק כ"ב.
][3במשפטי קרקעות ,איוב הכריע לצד החזקים ,טען אליפז.
][4אליפז )כאיוב( מסתייג מדברי הרשעים שהוא מצטט.

איוב כג  -למצוא דרך לאלוהים
אף שצופר התכוון להוכיח את איוב וללמדו מעט מן החוכמה ה עלמת ,איוב לקח את דבר צופר
והפך את כיוו ו
איוב לא יודע איך מגיעים  -הוא מבקש ומתח ן למצוא את הדרך ,ול הל משפט הוגן!
יש כאן שלב וסף בהתפתחות המדהימה של שאיפת איוב העמוקה ביותר ,ושוב ,הביטוי המוביל
הוא "מי יתן"  -תחילה השאיפה להיגאל מן הייסורים במוות מהיר וקל ,ולבסוף ,השאיפה למצוא
דרך לא-לוהים כדי להיגאל מן הייסורים ולחיות.
מע יין מאד לגלות ,שצופר ה עמתי השתתף בתהליך ,ואף שהתכוון להוכיח את איוב וללמדו מעט
מן החכמה ה עלמת  -איוב לקח את דבר צופר והפך את כיוו ו  -ולבסוף זה גם יקרה!
" ִמי ִי ֵתּן ָתּבוֹא שֶׁ אֱ ָל ִתי ,וְ ִת ְקוָ ִתי ִי ֵתּן אֱ -לוֹהַּ  -וְ י ֵֹאל )=ויתרצה( אֱ -לוֹהַּ וִ ידַ כְּ ֵא ִ י )=וימית אותי( ַ -י ֵתּר
)=ישחרר( יָדוֹ וִ יבַ צְּ עֵ ִ י )=ויחתוך את חיי( ... -מַ ה ֹכּ ִחי כִ י אֲ יַחֵ ל? וּמַ ה ִקּ ִצּי כִּ י ַאאֲ ִרי ַפְ ִשׁי"? )ו ,ח-
יא(;
דברי צופר" :וְ אוּלָ םִ ,מי ִי ֵתּן אֱ -לוֹהַּ דַּ בֵּ ר ,וְ יִ פְ ַתּח ְשׂפָ ָתיו עִ ָמּ  -וְ ַיגֶּד ְל ַתּ ֲעלֻמוֹת חָ כְ ָמה ...וְ דַ ע  -כִּ י
יַשֶּׁ ה )=יעזוב ויתעלם( ְל אֱ -לוֹהַּ ֵמעֲוֹ ֶ "! )יא ,ה-ו(;
יר ִי עַ ד שׁוּב ]חֲ רוֹן[ ַא ֶפּ ָ ,תּ ִשׁית לִ י חֹק וְ ִתזְ כְּ ֵר ִי
תגובת איובִ " :מי ִי ֵתּן בִּ ְשׁאוֹל ַתּצְ פִּ ֵ ִ יַ ,תּ ְס ִתּ ֵ
)=תפקדֵ י לטובה(] ...ואז[ ִתּ ְק ָרא וְ ָא ֹכִ י ֶא ֱע ֶ ָךּ  -לְ מַ עֲשֵׂ ה ָידֶ י ִתכְ סֹף" )יד ,יג-טו(;
ִ
יִתּן בַּ ֵסּפֶר וְ יֻחָ קוּ )=יֵחָ ְקקוּ(  -בְּ עֵ ט בַּ ְרזֶל וְ ֹעפ ֶָרתָ ,לעַ ד בַּ צּוּר י ֵָחצְ בוּן -
" ִמי ִי ֵתּן ֵאפוֹ וְ ִיכּ ְָתבוּן ִמלָּ יִ ,מי ֵ
וַאֲ ִי ָידַ עְ ִתּי גֹּאֲ לִ י ָחי ,וְ ַאחֲ רוֹן עַ ל עָ פָר יָקוּם" ]לְסַ פֵּר צדקתי[ )יט ,כג-כה(;
" ִמי ִי ֵתּן ָי ַדעְ ִתּי וְ ֶא ְמצָ ֵאהוָּ ,אבוֹא עַ ד ְתּכוּ ָתוֹ; ֶאעֶ ְרכָה ְל ָפ ָיו ִמ ְשׁפָּט ,וּפִ י אֲ מַ לֵּא תוֹ ָכחוֹת; ֵא ְדעָ ה ִמלִּ ים
שּׁפְ ִטי"! )כג ,ג-ז(;
ַי ֲע ֵ ִי ,וְ ָאבִ י ָה מַ ה יּ ֹאמַ ר לִ י ...שָׁ ם יָשָׁ ר וֹכָ ח עִ מּוֹ ,וַאֲ פַ לְּטָ ה ָל ֶצַ ח ִמ ֹ
איוב גם מבין ,שמישהו חוצץ בי ו לבין הא-ל ,ואם רק יצליח להבקיע את המחיצה ,הא-ל יבין
אותו ,והוא יבין " ַמה יּ ֹאמַ ר לִ י" ,ולא רק שלא יריב עמו בכוח ,אלא אף ייתן לו כוח להיפטר "לָ ֶצַ ח
ִמשֹּׁפְ ִטי" ,זה )'השטן?!( שמתעלל בו ,ואי אפשר לדעת למה.
ועם כל זה ,הייאוש עדיין מכסה את רצפת התודעה של איוב ,כי הוא לא מוצא שום דרך להבקיע,
"הן ֶקדֶ ם )=מזרח( ֶאהֱ  ,וְ ֵאי ֶנּוּ  -וְ ָאחוֹר )=מערב( ,וְ ל ֹא ָאבִ ין לוֹ ְ -שׂמ ֹאול
ו'לעלות בחומה' ֵ -
)=אחֱ זֶ ה(ַ ,יעְ טֹף )= ִיפ ֶה( י ִָמין )=דרום( וְ ל ֹא ֶא ְר ֶאה" )כג ,ח-ט(,
)=צפון( בַּ ֲעשֹׂתוֹ ]את דַ רכּוֹ[ וְ ל ֹא ָאחַ ז ֶ
א ֶפל" )כג ,יז(.
וּמפָּ ַי כִּ ָסּה ֹ
ולכן ,החושך מכסה את איובִ " ,
ַויַּעַ ן ִאיּוֹב וַיּ ֹאמַ ר:
גַּם הַ יּוֹם[ ][1אשפוך ] ְמ ִרי ִשׂ ִחי,
י ִָדי כָּבְ דָ ה עַ ל [גַבֵּ י ] ַא ְ חָ ִתי.
ִמי י ִֵתּן יָדַ עְ ִתּי [מקום א-לוה ]וְ ֶא ְמצָ ֵאהוָּ ,אבוֹא עַ ד ְתּכוּ ָתוֹ (מכון כסאו– )
ֶאעֶ ְרכָה ְל ָפ ָיו ִמ ְשׁ ָפּט ,וּפִ י אֲ ַמלֵּא תוֹכָחוֹת–

ֵא ְדעָ ה ִמלִּים ַי ֲע ֵ ִי ,וְ ָאבִ י ָה מַ ה יּ ֹאמַ ר לִי!
הַ בְּ ָרב כֹּחַ י ִָריב עִ ָמּ ִדי?
ָשׂם בִּ י =(כֹּח– )
ל ֹאַ ,א הוּא י ִ
וא ָצֵ ל )לָ ֶצַ ח ִמשֹּׁפְ ִטי =(המתעלל בי).
שָׁ ם יָשָׁ ר וֹכָח עִ מּוֹ ,וַאֲ ַפ ְלּטָ ה =( ֶ
הֵ ן ֶקדֶ ם =(מזרח ) ֶאהֱ  ,וְ ֵאי ֶנּוּ – וְ ָאחוֹר =(מערב ),וְ ל ֹא ָאבִ ין לוֹ–
ְשׂמ ֹאול בַּ ֲעשֹׂתוֹ [את דַ רכּוֹ ]וְ ל ֹא ָאחַ ז =( ֶאחֱ זֶה),
יַעְ טֹף =(יִפ ֶה )י ִָמין =(דרום )וְ ל ֹא ֶא ְר ֶאה!
כִּ י [הוא ]יָדַ ע דֶּ ֶר עִ מָּ ִדי ,בְּ חָ ַ ִי =(ואם יבחן אותי ַ ),כּזָּ הָ ב ֵאצֵ א–
[כי ]בַּ אֲ שֻׁ רוֹ =(בעקבותיו ) ָאחֲ זָה ַרגְ ִליַ ,דּ ְרכּוֹ שָׁ מַ ְר ִתּי וְ ל ֹא ָאט =(לא ָטיתי ממ ה;)
[שמרתי ] ִמצְ וַת ְשׂפ ָָתיו וְ ל ֹא ָא ִמישׁ =(לא סַ רתי ממ ה),
מֵ חֻ ִקּי =(ממ הגי )צָ ַפ ְִתּי ִא ְמ ֵרי פִ יו.
ְשׁיבֶ נּוּ–
וּמי י ִ
וְ הוּא ְב ֶאחָ ד =(בגְ ז ֵָרתו המוחלטת ִ ),
וְ ַפְ שׁוֹ ִאוְּ ָתה [כרצו ו ַ ],ויָּעַ שׂ!
ִסוּרי ),וְ כָהֵ ָנּה [מכות ] ַרבּוֹת עִ מּוֹ–
ַשׁלִים חֻ ִקּי =(מכסת י ַ
כִּ י י ְ
עַ ל ֵכּן ִמ ָפּ ָיו ֶאבָּ הֵ לֶ ,א ְתבּוֹ ֵן וְ ֶאפְ חַ ד ִממֶּ נּוּ!
וְ ֵא-ל הֵ ַר ִל ִבּי =(הפחיד אותי ),וְ שַׁ -דַּ י ִהבְ ִהילָ ִי;
אפֶל.
וּמ ָפּ ַי [את הכל ]כִּ ָסּה ֹ
חשֶׁ ִ ,
כִּ י ל ֹא ִ ְצ ַמ ִתּי =( פרדתי ) ִמפְּ ֵי ֹ
][1מכאן מסתבר ,שהוויכוח משך ימים רבים ,כפי שכתב עמוס חכם ב'דעת מקרא'.

איוב כד  -הרשעים האמיתיים
תיאור האביו ים וחסרי הכל בפסוקים מתאים מאד להמו י העבדים בשדות הכות ה ,התבואה
והמטעים במדי ות הדרום באמריקה
איוב לא משיב במע ה הזה לכתב האישום המזעזע שהגיש אליפז  -זה שמור לסוף!
כהמשך רצוף לחושך המכסה אותו )כג ,יז( ואת העולם כולו ,חוזר איוב למבט הכללי על רשעים
מצליחים ,אלה הדורכים באמת על יתומים ואלמ ות ,אביו ים ועבדים ,אלה שאליפז וצופר כאילו
לא רואים ,ושגם הא-ל הרואה הכל גם "בעד ערפל" )כטע ת אליפז; כב ,יג( ,לא מתערב "בפעלם" -
והשאלה הגדולה היא :למה?
מַ דּוּעַ ִמשַּׁ -דַּ י ל ֹא ִצְ פְּ וּ =( גזרו )עִ ִתּים [לעשות דין ברשעים?]
וְ י ְֹדעָ ו=( ] [1ביאים וחוזים )ל ֹא חָ זוּ יָמָ יו =(מתי יום הדין הגדול– ?)
[והרשעים בי תיים– ]
ַשּׂיגוּ ,עֵ דֶ ר גָּזְ לוּ ַויּ ְִרעוּ–
גְּ בֻלוֹת י ִ
ְתוֹמים ִי ְהָ גוּ ,י ְַחבְּ לוּ שׁוֹר ַאלְמָ ָה–
חֲ מוֹר י ִ
[שודדים ]יַטּוּ ֶאבְ ֹי ִים ִמדָּ ֶר  ,יַחַ ד חֻ בְּ אוּ =(התחבאו ) ֲע ִ יֵּי ָא ֶרץ;
הֵ ן =(כמו )פְּ ָר ִאים בַּ ִמּ ְדבָּ ר י ְָצאוּ [רשעים ]בְּ ָפ ֳע ָלם,
ְמשַׁ חֲ ֵרי ַלטָּ ֶרף[ ,אל ה]ע ֲָרבָ ה לוֹ )=ל ֶַט ֶרף(] ,לשדוד[ לֶ חֶ ם ַלנְּ עָ ִרים.
– ]][2

[אבל אפשר שפסוק זה כבר עובר לתיאור הסבל
הֵ ן =(כמו )פְּ ָר ִאים בַּ ִמּ ְדבָּ ר י ְָצאוּ [אביו ים ]בְּ ָפ ֳע ָלם,
ְמשַׁ חֲ ֵרי ַלטָּ ֶרף[ ,אל ה]ע ֲָרבָ ה לוֹ )=ל ֶַט ֶרף( ]למצוא[ ֶלחֶ ם ַלנְּ עָ ִרים;
בַּ שָּׂ דֶ ה בְּ לִילוֹ =(בשדה זרים )י ְִקצוֹרוּ ,וְ ֶכ ֶרם ָרשָׁ ע ְיל ֵַקּשׁוּ =(יאספו ל ֶֶקש– )
[ע יים ועבדים ]עָ רוֹם ָי ִלי וּ ִמבְּ לִי ְלבוּשׁ ,וְ ֵאין כְּ סוּת בַּ ָקּ ָרה;
וּמבְּ לִי ַמ ְחסֶ ה ִחבְּ קוּ צוּר!
ִמ ֶזּ ֶרם ָה ִרים ִי ְרטָ בוִּ ,
תיאור זה של אביו ים וחסרי כל בשדות של אחרים מתאים מאד להמו י העבדים בשדות הכות ה,
התבואה והמטעים במדי ות הדרום באמריקה ,לפ י מלחמת האזרחים ,ערומים בגשם ובקור,

חשופים לזרמי המים ,בעודם מחבקים רק את הסלעים כדי שלא יישטפו בזרם; בהמשך )אחרי
פסוק אחד שחוזר לרשעים( ,מופיע ההמשך של סבל העבדים בקיץ ,כשהם ערומים ,רעבים
וצמאים ,בעודם קוצרים ו ושאים על גבם עומרים של תבואה ,ודורכים יין ושמן.
ב יגוד לעבדי בית ומשפחה [3],העבדות האכזרית ביותר בכל ההיסטוריה תמיד התרחשה בשעבוד
המו י  -אלפים ורבבות של עבדי מכרות או שדות ,והיא הייתה הרקע למאורעות ששי ו את
ההיסטוריה ,כמו יציאת מצרים ,מרידות גדולות של עבדים )ברומא ובעירק( ,ומלחמת האזרחים
בין הצפון לדרום באמריקה .
[חוזר לרשעים– ]
ִיגְ זְ לוּ ִמשֹּׁד )=מי יקת שַ ד( ]תי וק[ יָתוֹם ,וְ עַ ל =(ועוֹלָל )עָ ִ י ַי ְחבֹּלוּ!
[חוזר לסבל ע יים ועבדים ,הפעם בקיץ– ]
ָשׂאוּ עֹמֶ ר;
עָ רוֹם ִהלְּכוּ בְּ לִי לְבוּשְׁ ,וּרעֵ בִ ים ְ
בֵּ ין שׁוּר ָֹתם [של זיתים ]יַצְ ִהירוּ =(יפיקו שמן ,יצהר),
י ְָקבִ ים ָדּ ְרכוּ ַויִּצְ מָ אוּ =(בעודם צמאים;)
ֵמעִ יר [כבושה ] ְמ ִתים (א שים ) ִי ְָאקוּ ,וְ ֶ פֶשׁ חֲ ָללִ ים =(פצועי דקירה ) ְתּשַׁ וֵּעַ –
וֶאֱ -לוֹהַּ – ?
ָשׂים )=לא יתערב( ]לעצור[ ִתּפְ לָה =(תועבה!)
ל ֹא י ִ
ֵהמָּ ה =(הרשעים ) ָהיוּ בְּ מ ְֹרדֵ י אוֹר =(א שי חושך),
ל ֹא ִהכִּ ירוּ ְד ָרכָיו [של הא-ל ],וְ ל ֹא ָי ְשׁבוּ בִּ ְִתיב ָֹתיו–
לָאוֹר יָקוּם רוֹצֵ חַ  ,י ְִקטָ ל עָ ִ י וְ ֶאבְ יוֹן,
וּבַ ַלּ ְילָה י ְִהי ַכ ַגּנָּב [במחתרת;]
וְ עֵ ין ֵֹאף שָׁ ְמ ָרה ֶשֶׁ ף =(לילה ),לֵאמֹר:
ָשׂים;
שׁוּר ִי =(לא ְת ָז ֶהה אותי )עָ ִין ,וְ סֵ ֶתר =( ַמסֵ כַת ) ָפּ ִים י ִ
ל ֹא ְת ֵ
חָ ַתר בַּ חֹשֶׁ בָּ ִתּים [לגזול ולהרוג],
יוֹמָ םִ ,ח ְתּמוּ =(בבתים חתומים )לָמוֹ =(יסתתרו להם ),ל ֹא ָי ְדעוּ אוֹר–
כִּ י [פושעים ]י ְַחדָּ ו ,בּ ֶֹקר לָמוֹ צַ לְמָ וֶת =(פוחדים מאור בוקר),
ראה( ]בבוקר[ בַּ לְהוֹת צַ לְמָ וֶת [אם ְמ ָזהים אותו].
כִּ י יַכִּ יר )= ִי ֶ
אחרי שתיאר איוב חוסר התערבות ברור של הא-ל במה שקורה בעולם בו רשעים מצליחים,
וכ ופיות פושעים פועלות ביום ובלילה ,בגלוי ובסתר ,מתחיל איוב לקלל את הרשעים ואת
הפושעים ,כפי שהא-ל היה צריך לקלל אותם ,וכפי שאיוב מצפה ומאחל ,שיקרה להם-
ַקל =( שטף )הוּא =(הרשע )עַ ל פְּ ֵי מַ ִיםְ ,תּקֻ לַּ ל חֶ ְל ָק ָתם בָּ ָא ֶרץ,
[יחיה בשממה – ]ל ֹא ִיפְ ֶה [לחיי ברכה ]דֶּ ֶר כְּ ָר ִמים;
צִ יָּה גַם חֹם ִיגְ זְ לוּ ֵמימֵ י ֶשׁ ֶלג[ ,וכך יקרה לאלה אשר ] ְשׁאוֹל חָ טָ אוּ;
ִשׁכָּחֵ הוּ ֶרחֶ ם =(משפחה בה ולד ְ ),מ ָתקוֹ ִרמָּ ה [בקבר],
י ְ
עוֹד ל ֹא ִי ָזּכֵרַ ,ו ִתּשָּׁ בֵ ר ָכּעֵ ץ [יבש ]עַ וְ לָה =(רשעה;)
רֹעֶ ה =(חי עם אשה )ע ֲָק ָרה ל ֹא ֵתלֵד[ ,וכשימות ],וְ ַא ְל ָמ ָה ל ֹא ְיי ִֵטיב [לה].
[ואם רשע יתאושש ויתחזק– ]
וּמָ שַׁ ַא ִבּ ִירים בְּ כֹחוֹ ,יָקוּם וְ ל ֹא [גם כשלא ]יַאֲ ִמין בַּ חַ יִּ ין;
י ִֶתּן לוֹ [הא-ל ,לקום ]לָבֶ טַ ח וְ יִשָּׁ עֵ ן ,וְ עֵ י ֵיהוּ [בעודו צוֹפֶה ]עַ ל דַּ ְרכֵיהֶ ם–
[ראוי לא-ל להתערב ,כדי שיראו כולם איך הרשעים– ]
רוֹמּוּ ְמּעַ ט וְ ֵאי ֶנּוּ =(ואי ם ),וְ הֻ ְמּכוּ =(והושפלו ) ַכּכֹּל י ִָקּפְ צוּן =(יֵעָ ְקרוּ),
וּכְ ר ֹאשׁ ִשׁ ֹבּלֶת [ש קטף ],יִמָּ לוּ =(יִבּוֹלוּ).
וְ ִאם [הא-ל ]ל ֹא [מתערב ] ֵאפוֹ–
ִמי יַכְ זִ יבֵ ִ י =(יוכל לומר שכיזבתי!?)
לאיִן ) ִמ ָלּ ִתי!?
וְ יָשֵׂ ם =(ומי ישים ) ְל ַאל =( ַ
][1אבי-מורי ז"ל )ארץ המוריה  -פרקי מקרא ולשון ,עמ'  (281-278פירש' :ויודעו הצדיק לא ראה
את ימיו הטובים'.
][2כך פירש אבי-מורי ז"ל ,ארץ המוריה ,עמ' .275-274
][3ראו בפרק על העבדות בהיסטוריה ,בתוך' :מקראות' לפרשת משפטים.

איוב כה  -אליפז ,הגזמת
בלדד חש כ ראה ,שאליפז הרחיק לכת יותר מדי ,ואולי אף הפריז בפירוש החיזיון והקול מן
הדממה מעבר למה ששמע באמת
אחרי אום הסיכום במע ה אליפז עם כתב האישום החמור גד איוב על מעשיו ו'מחדליו' כשופט,
ועם הקריאה האחרו ה לחרטה ותשובה ,ולקבלת הייסורים באהבה ,לא ותר עוד מה לומר  -אבל
בלדד חש כ ראה ,שאליפז הרחיק לכת יותר מדי ,ואולי אף הפריז בפירוש החיזיון והקול מן
הדממה מעבר למה ששמע באמת–
לכן ,בלדד חותם (בשפתו הדתית )בדברים קצרים על גדולת הא-לוה"  -הַ ְמ ֵשׁל =(השלטון )וָ פַחַ ד
עִ מּוֹ ,עֹשֶׂ ה ָשׁלוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו( "כה ,ב ),וב'תיקון' קל ל יסוח הקול מן הדממה ,בדומה ללשון הראשו ה
של אליפז (בפרק ד ),ובשו ה מה יסוח הקשה של אליפז (בפרק טו) -
לוֹהּ ִי ְצ ָדּק?! ִאם מֵ ע ֵֹשׂהוּ =( ִמיוצרו )י ְִטהַ ר גָּבֶ ר!?
" ְדּ ָממָ ה  -וָקוֹל ֶא ְשׁמָ ע :הַ אֱ וֹשׁ ,מֵ אֱ ַ -
וּבמַ ל ְָא ָכיו [לא ]י ִָשׂים ָתּהֳ לָה =(אורה – )
הֵ ן בַּ עֲבָ ָדיו =(משרתיו )ל ֹא יַאֲ ִמין!! ְ
ַאף שֹׁכְ ֵי בָ ֵתּי חֹמֶ ר =(ב י א וש )אֲ שֶׁ ר בֶּ עָ פָר ְיסוֹדָ ם( "...ד ,טז-יט;)
"מָ ה אֱ וֹשׁ כִּ י ִיזְ כֶּה?! וְ כִ י ִי ְצ ַדּק יְלוּד ִאשָּׁ ה!?
הֵ ן בִּ ְקדֹשָׁ ו ל ֹא יַאֲ ִמין ,וְ ָשׁמַ ִים ל ֹא ַזכּוּ בְ עֵ י ָ יו–
ַאף כִּ י ִ ְתעָ ב וְ ֶאֱ לָח ִאישׁ שׁ ֶֹתה כַמַּ ִים עַ וְ לָה!
יתי וַאֲ ַספּ ֵָרה( "טו ,יד-יז;)
אֲ חַ וְ =(אומַ ר לך ) ְשׁמַ ע לִי ,וְ זֶה חָ זִ ִ
כעת בא בלדד וחותם בלשון הקול המסתורי מן הדממה ,אבל זהר מן ה יסוח החמור של אליפז
'הקטגור" ְ ִ ',תעָ ב וְ ֶאֱ לָח ִאישׁ שׁ ֶֹתה כַמַּ ִים עַ וְ ָלה( !"טו ,טז ;)בלדד חוזר ללשון הראשו ה" ,שֹׁכְ ֵי בָ ֵתּי
חֹמֶ ר ,אֲ שֶׁ ר בֶּ עָ פָר יְסוֹדָ ם( "ד ,יט ),ומוסיף ,שגם אחריתם 'בעפר' עם " ִרמָּ ה ...ו-תּוֹלֵ עָ ה( "כה ,ו )
הרעים כקביעה מוחלטת ,כמו 'בת קול
–בזה גם מוכח עד כמה חשב הקול ההוא בעי י ֵ
ממרומים' ,שהוכיחה את צדקת ה ֵרעים ואת אשמת איוב ,או על כל פ ים את אפסות דבריו-
ַויַּעַ ן בִּ לְדַּ ד הַ שֻּׁ ִחי ַויּ ֹאמַ ר:
הַ ְמשֵׁ ל =(השלטון ) ָופַחַ ד עִ מּוֹ! ֹעשֶׂ ה שָׁ לוֹם ִבּ ְמרוֹמָ יו–
אוֹרהוּ!?
דוּדיו?! וְ עַ ל ִמי ל ֹא יָקוּם ֵ
הֲ יֵשׁ ִמ ְספָּר לִגְ ָ
וּמַ ה ִיּצְ דַּ ק אֱ וֹשׁ עִ ם ֵא-ל?! וּ ַמה ִיּזְ כֶּה יְלוּד ִאשָּׁ ה!?
הֵ ן עַ ד-י ֵָרחַ =(ירח-עד ),וְ ל ֹא יַאֲ ִהיל (ואין לו אור משלו ),וְ כוֹכָבִ ים ל ֹא ַזכּוּ בְ עֵ י ָיו-
ַאף כִּ י אֱ וֹשׁ =(שסופו ) ִרמָּ ה ,וּבֶ ן ָאדָ ם =(שאחריתו )תּוֹלֵ עָ ה.

איוב כו  -בלי שֵׁ מֶ ץ של טוב
איוב רואה בכל מקום בעולם רק את כוחו וגבורתו של הא-ל ,לכן ,בתיאור הבריאה הייחודי כאן
כלל לא זכרים צומח וחי ,ולא ארץ ואדם
בפתח תגובתו ,איוב לעג ל יסיון של בלדד 'לשפץ' את דברי אליפז בשם הקול מן הדממה – כמו
זיפה של מורה בתלמיד אשר תפס בהעתקה מֵ חָ בֵ ר או מ ֵס ֶפר ,איוב שאל את בלדד – "וְ ִ ְשׁמַ ת ִמי
יָצְ ָאה ִממֶּ ךָּ"? )כו ,ד(;
איוב מסכים בהחלט ששלטון הפחד – "הַ ְמ ֵשׁל וָ פַחַ ד עִ מּוֹ" – תון ביד יוצר העולם ,אולם אי ו
ֵיהם" )כו ,ב( – הוא רואה
"מ ַתּ ַחת מַ ִים וְ שֹׁכְ ֶ
רוֹמיו" )כה ,ב( ,וגם לא ִ
רואה אותו "עֹשֶׂ ה ָשׁלוֹם בִּ ְמ ָ
בכל מקום בעולם רק את כוחו וגבורתו של הא-ל ,בלי שום חסד והארת פ ים .לכן ,בתיאור
הבריאה הייחודי לאיוב כלל לא זכרים צומח וחי ,ולא ארץ ואדם – רק שמים ומים" ,אוֹר עִ ם
"היָּם" עם יצורי קדם שמתו ,הלוא הם מפלצות תהום
חֹשֶׁ "' ,כיסא הכבוד' בתוך " ֲע ָ וֹ" ,וכמובן ַ
"רהַ בָָ ...חשׁ בָּ ִרחַ " )כו,
ומים ה קראות בלשון המקראַ " :ה ַתּנִּ י ִ ם הַ גְּ ֹדלִים" )בראשית א ,כא( ,וכןָ ,
יב-יג() ,ובלשון ימי ו' :די וזאורים] ,('[1שבורא עולם גם יצר אותם ,וגם חיסל אותם ,במעמקי
התהומות.

כל מי שמכיר )ואולי גם אוהב( את שירת הבריאה בתהלים )קד( – "בָּ ְרכִ י ַפְ ִשׁי ֶאת ה' – "...מוזמן
להשוות את ש י התיאורים ,ולגלות שכל מה שמודגש ומורחב בשירת תהלים ,עלם ואי ו במע ה
איוב ,על אף הרקע של ש יהם בפרק הבריאה הראשון בת ך ,ואפילו בסדר הבסיסי שלו ,שפותח
ב"תֹהוּ ָובֹהוּ וְ חֹשֶׁ עַ ל פְּ ֵי ְתהוֹם" )בראשית א ,ב( ,ולקראת סופו מופיעות חיות הים והיבשה.
בשירת תהלים מודגשת הארץ בהרחקת המים ,והעולם המיושב שבו צומחים ארזים וברושים
ו"חַ יּוֹת ְק ַטנּוֹת עִ ם גְּ דֹלוֹת" )קד ,כה( ,עם ציפורים וחסידות ,ואדם יוצא לעבודתו ,עם "י ֵָרחַ
ְלמוֹע ֲִדים" )קד ,יט( ,ואף ש זכר שם גם " ִלוְ י ָָתן זֶ ה יָצַ ְר ָתּ לְ שַׂ חֶ ק בּוֹ" )קד ,כו( ,וגם רעידות אדמה
והשמדת רשעים )קד ,לב-לה( – המראה הכללי של העולם הוא יפה מאוד ,ומקור השראה לשירת
אור וחסד.
לעומת זה ,באיוב יש רק 'מידת הדין' ,פחד וגבורה ,בלי " ֵשׁמֶ ץ" )כו ,יד( של טוב וחסד –
ַויַּעַ ן ִאיּוֹב וַ יּ ֹאמַ ר:
מֶ ה עָ ז ְַר ָתּ לְ ל ֹא כֹחַ ? )=לאליפז( ,הוֹשַׁ עְ ָתּ זְ רוֹעַ ל ֹא עֹז?
מַ ה יָּעַ צְ ָתּ לְל ֹא )=לחֲ סַ ר( חָ כְ ָמה? וְ תֻ ִשׁיָּה ָלרֹב )=לאיש חזק( הוֹדָ עְ ָתּ?
ֶאת ִמי ִהגּ ְַד ָתּ ִמלִּ ין? ]שציטטת מאליפז[ ,וְ ִ ְשׁמַ ת ִמי יָצְ ָאה ִממֶּ ָךּ?
ֵיהם;
הָ ְרפ ִָאים יְחוֹלָלוּ )=יצורי ע ק חֲ לָלים(ִ ,מ ַתּחַ ת ַמ ִים וְ שֹׁכְ ֶ
עָ רוֹם ְשׁאוֹל ֶ גְ דּוֹ ]של הא-ל הצוֹפֶה בַּ כֹּל[ ,וְ ֵאין כְּ סוּת לָאֲ בַ דּוֹן;
ֹטֶ ה צָ פוֹן]=) [2שמים( עַ ל תֹּהוּ )=א רגיה( [3],תֹּלֶ ה ֶא ֶרץ ]בחָ לָל[ עַ ל בְּ לִי מָ ה!
צ ֵֹרר )=קושר( מַ ִים בְּ עָ בָ יו )=בע יו( ,וְ ל ֹא ִ בְ ַקע עָ ָן ַתּ ְח ָתּם ]מכובד המים[;
◌( עָ לָיו ֲע ָ וֹ!
)=פּוֹרס ׂ
ֵ
ְמ ַאחֵ ז )=מסתיר( פְּ ֵי כִ סֵּ ה )=כסא הכבוד( ,פּ ְַרשֵׁ ז
חֹק חָ ג )= קו האופק( עַ ל פְּ ֵי ָמיִ ם ,עַ דַ -תּכְ לִ ית )=תכלית-עד(] [4אוֹר עִ ם חֹשֶׁ ;
עַ מּוּדֵ י שָׁ ַמ ִים )=עמודי אור מתוך ע ים( ְירוֹפָ פוּ )=יתפתלו ברוח( ,וְ י ְִת ְמהוּ ִמ ַגּע ֲָרתוֹ–
בְּ כֹחוֹ ָרגַע הַ יָּם ]מסערתו[ ,וּ ִב ְתבוּ ָתוֹ מָ חַ ץ ָרהַ ב )=די וזאור ימי(;
בְּ רוּחוֹ שָׁ ַמ ִים ִשׁפְ ָרה )=התבהרו בתכלת יפה(,
ח ְללָה )=הָ רגה( יָדוֹ ָחָ שׁ בָּ ִר ַח )=די וזאור יבשתי(.
ֹ
הֶ ן ֵאלֶּ ה ]רק[ ְקצוֹת ְדּ ָרכָ ו ]בעולם[ ,וּמַ ה )=( שֵּׁ מֶ ץ דָּ בָ ר ִ ְשׁ ַמע בּוֹ–
וְ ַרעַ ם גְּ בוּר ָֹתו ]בכל עוצמתו[ִ ,מי י ְִתבּוֹ ָן )=יוכל להבין(!?
][1סיפורי האגדות במיתולוגיות הקדומות ,שע ו על שלדי די וזאורים ,ש מצאו בימי קדם ,כמו
בימי ו.
][2במרחב 'צפון' השמש צפו ה ו סתרת ,ורואים רק שמים.
][3הלשון הא ושית תוהה ומתקשה להגדיר א רגיה ,לפ י שלבשה צורה של חומר – 'בֹּהוּ'; ראו
רמב"ן בתחילת פירושו לבראשית.
][4האופק הוא הגבול ה צחי בין אור לחושך ,בזריחה ,ובשקיעה.

איוב כז  -איוב בלשון צופר
הרעים כאחד .פרק עצוב
כך סוגר איוב חשבון מר ו וקב עם שלושת ֵ
הרעים השתתקו – בלדד חתם בקיצור ,וצופר שתק – אין עוד מילים!
ֵ
אבל לאיוב דווקא יש עוד הרבה מילים ,וכך מעידה הכותרת – "וַ יֹּסֶ ף ִאיּוֹב ְשׂ ֵאת ְמשָׁ לוֹ" .אלא,
שאיוב לא ידבר כאן בלשו ו הרגילה ,אלא ישתמש בלשו ו של צופר ,כדי לדבר במקום צופר
"הן
הרעים כאחד – ֵ
ולהכות אותו בסג ו ו וברעיו ותיו .כך סגר איוב חשבון מר ו וקב עם שלושת ֵ
יתם" מכוון בלי ספק
יתםֶ ...זה חֵ לֶ ק ָאדָ ם ָרשָׁ ע עִ ם ֵא-ל" )כ"ז ,יב-יג( – הביטוי "חֲ זִ ֶ
ַא ֶתּם ֻכּ ְלּ ֶכם חֲ זִ ֶ
גד החיזיון שאליפז שען עליו ,ואילו המילים "זֶה ֵחלֶק ָאדָ ם ָרשָׁ ע" הן ציטוט מדויק מסוף דברי
צופר )כ' ,כט; ובמילים דומות חתם גם בלדד ,י"ח ,כא( .הציטוט הברור מדברי צופר מוכיח – איוב
מדבר במקום צופר ,בלשון צופר ,גד צופר[1].

כמו חבריו ,צופר תיאר )במחזור הש י( את גורל הרשע ,שלא יהיה טוב לו ,ואיוב הפך את הדברים
האלה גדו .אתם בטוחים שא י רשע ,וא י רואה בבגידה שלכם בי מעשה של רשעים ,ולכן מה
שאמרתם עלי יתהפך עליכם.
עצוב לקרוא פרק זה!
ַויֹּסֶ ף ִאיּוֹב ְשׂ ֵאת ְמשָׁ לוֹ וַיּ ֹאמַ ר:
חַ י )א י שבע!(ֵ ,א-ל הֵ ִסיר ִמ ְשׁפּ ִָטי ,וְ שַׁ ַ -דּי הֵ מַ ר ַפְ ִשׁי–
כִּ י )=אכן( ָכל עוֹד ִ ְשׁמָ ִתי בִ י ,וְ רוּחַ אֱ -לוֹהַּ בְּ ַאפִּ י;
ִאם ְתּדַ בֵּ ְר ָה ְשׂ ָפ ַתי עַ וְ לָה )=שקר( ,וּ ְלשׁוֹ ִי ִאם י ְֶהגֶּה ְר ִמיָּה.
חָ לִילָ ה ִלּי ִאם ַא ְצ ִדּיק ֶא ְת ֶכם–
עַ ד ֶאגְ ָוע ל ֹא ָא ִסיר תֻּ מָּ ִתי ִממֶּ נִּ י!
בְּ צִ ְד ָק ִתי הֶ חֱ ז ְַק ִתּי וְ ל ֹא ַא ְרפֶּ הָ !
ל ֹא יֶחֱ ַרף )=לא יחשוב ֶחרפָּה( ְלבָ בִ י ִמיָּמָ י.
קוֹמ ִמי )=והקם גדי( כְ עַ ָוּל!
וּמ ְת ְ
א ְי ִביִ ,
י ְִהי כְ ָר ָשׁע ֹ
כִּ י )=אכן( ַמה ִתּ ְק ַות חָ ֵף כִּ י יִ בְ צָ ע )=יקח לעצמו בֶּ צַ ע(?
]גם[ כִּ י יֵשֶׁ ל )=יַשלֶה( אֱ -לוֹהַּ ַפְ שׁוֹ ]בשַ לוָ ה זמ ית[–
הֲ צַ ע ֲָקתוֹ ִי ְשׁמַ ע ֵא-ל כִּ י )-כאשר( ָתבוֹא עָ לָ יו צָ ָרה?
ִאם עַ ל שַׁ -דַּ י י ְִתעַ נָּג ,יִ ְק ָרא אֱ -לוֹהַּ בְּ כָ ל עֵ ת?
]מ ֶכּם[;
אוֹרה ֶא ְת ֶכם ]מוּסָ ר[ בְּ יַד ֵא-ל ,אֲ שֶׁ ר עִ ם שַׁ -דַּ י ל ֹא אֲ כַחֵ ד ִ
ֶ
יתם! וְ לָ מָּ ה זֶּה הֶ בֶ ל ֶתּ ְהבָּ לוּ!?
הֵ ן ַא ֶתּם ֻכּ ְלּ ֶכם חֲ זִ ֶ
זֶה חֵ לֶק ָאדָ ם ָר ָשׁע עִ ם ֵא-ל! וְ ַחֲ לַת עָ ִריצִ ים ִמשַּׁ ַ -דּי יִ ָקּחוּ ]כִּ גמוּלָ ם[–
יוּפקרוּ[ ְלמוֹ חָ ֶרב! וְ צֶ אֱ צָ ָאיו ל ֹא ִי ְשׂבְּ עוּ ָל ֶחם;
ִאם ִי ְרבּוּ בָ ָיוְ ] ,
ְשׂ ִרידָ ו בַּ מָּ וֶ ת )=במגֵפה( י ִָקּבֵ רוּ! וְ ַאל ְְמ ָֹתיו ]החטופות[ ל ֹא ִתבְ כֶּי ָה ]באֲ בֵ לוּת[;
ִאם ִיצְ בֹּר כֶּעָ פָר ָכּסֶ ף ,וְ ַכחֹמֶ ר )=בע ֲֵרמוֹת( יָכִ ין מַ ְלבּוּשׁ )=בגדי כבוד(;
יָכִ ין ,וְ צַ ִדּיק ִילְבָּ שׁ! וְ כֶסֶ ףִ ָ ,קי יַחֲ ק )=יקבל חֶ לקוֹ(!
בָּ ָה כָעָ שׁ בֵּ יתוֹ ]החָ לוּש[ ,וּכְ סֻ כָּה ]לזמן קצר[ עָ שָׂ ה ֹצֵ ר )=שומר(;
עָ ִשׁיר ִי ְשׁ ַכּב ,וְ ל ֹא ֵי ָאסֵ ף )=לא ימות בכבוד( ,עֵ י ָיו פּ ַָקח ,וְ ֵאי ֶנּוּ )=העושר(.
)=סעָ רה(ַ ,ל ְילָ ה גְּ ָבַ תּוּ סוּפָה;
ַתּ ִשּׂיגֵהוּ כַמַּ ִים בַּ לָּהוֹת ְ
קרהוּ( ִמ ְמּקֹמוֹ!
ִי ָשּׂ ֵאהוּ ]רוח[ ָק ִדים וְ ֵי ַל  ,וִ ישָׂ ע ֲֵרהוּ )=ויַעַ ֵ
וְ ַי ְשׁ ֵל עָ ָליו ]כל מה שעף ברוח[ וְ ל ֹא י ְַחמֹל,
ִמיָּדוֹ )=מי שלידו( בָּ רוֹחַ יִבְ ָרח–
ִי ְשׂפֹּק )= ִימחֶ ה כף( עָ לֵימוֹ ַכפֵּ ימוֹ ]בתדהמה[,
וְ ִי ְשׁרֹק עָ לָיו ִמ ְמּקֹמוֹ ]בתימהון[!
____________________________
][1יום אחד קראתי אחד ממבקרי המקרא ,שטען כי פרקי כ"ז-כ"ח יש בהם אומו השלישי
'האבוד' של צופר ,כי המילים והרעיו ות מתאימים לצופר – בזכות זה הב תי את התחכום
הדרמתי של ספר איוב ,ששומר על  6מע ות גם במחזור השלישי ,ומשקף השתתקות הרעים,
ודיבור איוב במקום צופר ,תוך ציטוט מצופר ,גדו.

איוב כח  -החכם הוא עירום
תארו לכם שמישהו יאמר לכל מי שמדבר בשם 'חוכמת הסוד' ,שהם רק משלים את עצמם שבידם
המפתח לאוצר 'החוכמה ה עלמת'

אחרי הפרק העצוב )כז( ,מתרומם איוב לאחד משיאי הספר בשיר 'החוכמה ה עלמת'  -הוא פותח
בתיאורים ציוריים של מכרות זהב וכסף ,ברזל ו חושת ,עם 'הבהלה לזהב' ,ליהלומים ולשאר
אוצרות יקרים ,ושל המאמצים להשיגם בכל דרך ,אפילו אם היא ראית בלתי אפשרית  -ואחר
כך ,הוא עובר אל 'החוכמה ה עלמת' ,שאי אפשר להשיג אותה בכסף ובזהב ,וגם לא בכל אותם
אוצרות של אב ים יקרות מכל הסוגים והמי ים.
רק א-להים יודע את 'החוכמה ה עלמת' ,כי רק הוא יצר אותה ,סימן את גבולותיה ,ובה ברא ויצר
את עולמו ,וקבע חוקים  -במיוחד במים ,שבלעדיהם אין חיים !לאדם השאיר א-להים רק חוכמה
אחת " -י ְִר ַאת ה' ...וְ סוּר מֵ ָרע) "...כח ,כח(!
תארו לכם מישהו שיאמר לחכמים ולמדע ים ,למ היגים ולמ הלים ,לעשירים ולבעלי הכוח ,ואף
לשופטים ולכוה י כל הדתות ,לרב ים וא שי קודש ,ואפילו למקובלים ,שמדברים בשם 'חוכמת
הסוד':
כל מי שאומר או חושב ,שיש בראשו או בידיו מפתח לאוצר 'החוכמה ה עלמת' ,באמת רק מַ שלֶה
את עצמו ואת הסובבים אותו ,וגם את 'המאמי ים' בו ,כי אף אחד לא באמת יודע את 'החכמה
ה עלמת' ,והיא מצאת בידיו של א-להים לבדו !ותארו לכם ,שאומר כך איש מוכה שחין כמו
איוב!
א שים ,שאמרו דברים הרבה פחות מרעישים תפסו ועוּ וּ בעי ויים מזעזעים על ידי
האי קוויזיציות ומשטרות המחשבה למי יהן ,אבל לאיוב יש יתרון מכריע  -אי אפשר לעַ ות אותו
יותר ממה שכבר ספג ועו ה מיד הא-להים  -לכן ,דווקא איוב יכול לומר את האמת שבראשו
ובליבו בלי שום מעצור!
אך מדוע דווקא כאן?
אחרי שהשתמש איוב במע ה צופר הש י על גורל הרשע ,והפך אותו גדו ,חזר איוב למע ה צופר
הראשון ,וליומרה שלו להודיע לאיוב משהו מן 'החוכמה ה עלמת' -
דברי צופר" :וְ אוּלָ םִ ,מי ִי ֵתּן אֱ -לוֹהַּ דַּ בֵּ ר ,וְ יִ פְ ַתּח ְשׂפָ ָתיו עִ ָמּ  -וְ ַיגֶּד ְל ַתּ ֲעלֻמוֹת חָ כְ ָמה ...וְ דַ ע  -כִּ י
יַשֶּׁ ה )=יעזוב ויתעלם( ְל אֱ -לוֹהַּ  ,מֵ עֲוֹ ֶ "! )יא ,ה-ו(;
איוב ע ה לו ,בשפת החוכמה עצמה " -וְ הַ חָ כְ ָמה ֵמ ַאיִן ִתּמָּ צֵ א? וְ ֵאי זֶ ה ְמקוֹם ִבּי ָה? ל ֹא יָדַ ע אֱ וֹשׁ
עֶ ְרכָּהּ ,וְ ל ֹא ִת ָמּצֵ א ְבּ ֶא ֶרץ הַ ַחיִּ ים"! )כח ,יב-יג(-
זוּקק;)
כרה ),וּ ָמקוֹם ַלזָּהָ ב ָיזֹקּוּ (בו י ַ
כִּ י יֵשׁ ַל ֶכּסֶ ף מוֹצָ א =( ִמ ֶ
בַּ ְרזֶל מֵ עָ פָר יֻ ָקּח ,וְ ֶאבֶ ן יָצוּק ְ חוּשָׁ ה =( חושת;)
ֵקץ שָׂ ם [האדם ] ַלחֹשֶׁ [במכרות הזהב],
אפֶל וְ צַ לְמָ ֶות;
חוֹקר[ ,להפיק אוצר מ] ֶאבֶ ן ֹ
וּ ְלכָל ַתּכְ לִית הוּא ֵ
פּ ַָרץ =(התמלא ) ַַחל מֵ עִ ם גָּר =(המו י גָרים ,מחפשי זהב),
ִשׁכּ ִָחים ִמנִּי ָרגֶל ,דַּ לּוּ =(רחוקים )מֵ אֱ וֹשׁ ָעוּ =(מת ועת אדם).
[במקומות ] ַהנּ ְ
[או– ]
ֶא ֶרץ ִממֶּ נָּה יֵצֵ א לָחֶ ם =(אדמה חקלאית ),וְ ַת ְח ֶתּיהָ ְֶה ַפּ כְּ מוֹ ֵאשׁ;
ְמקוֹם סַ פִּ יר אֲ בָ ֶיהָ [היקרות ],וְ עַ פְ רֹת ָזהָ ב לוֹ;
ִָתיב [תחת האדמה אשר ]ל ֹא ְידָ עוֹ עָ ִיט ,וְ ל ֹא ְשׁ ָזפַתּוּ עֵ ין ַא ָיּה;
ל ֹא ִה ְד ִריכוּהוּ )=דרכו בו( ]חַ יוֹת[ בְ ֵ י ָשׁחַ ץ ,ל ֹא עָ דָ ה =(עבר )עָ לָיו שָׁ חַ ל =(אריה).
בַּ חַ לּ ִָמישׁ =(בסלע קשה )שָׁ ַלח [מחפש הזהב ]יָדוֹ ,הָ ַפ ִמשּׁ ֶֹרשׁ ָה ִרים;
בַּ צּוּרוֹת =(בַּ צוּרים ) ְיא ִֹרים =(מי תהום )בִּ ֵקּעַ  ,וְ כָל י ְָקר ָראֲ ָתה עֵ י וֹ;
ִמבְּ כִ י =(זרמי ) ְהָ רוֹת ִחבֵּ שׁ =(חסם ),וְ ַת ֲעלֻמָ הּ =(זהב סתר ) ֹיצִ א אוֹר–
[ואולם– ]
וְ הַ חָ כְ מָ ה ֵמ ַא ִין ִתּמָּ צֵ א? וְ ֵאי זֶ ה ְמקוֹם בִּ י ָה?
ל ֹא יָדַ ע אֱ וֹשׁ עֶ ְרכָּהּ ,וְ ל ֹא ִת ָמּצֵ א ְבּ ֶא ֶרץ הַ ַחיִּים!
ְתּהוֹם =(מאגר מי תהום ) ָא ַמר ל ֹא בִ י ִהיא! וְ יָם ָאמַ ר ֵאין עִ מָּ ִדי!
ירהּ;
ל ֹא י ַֻתּן ְסגוֹר =(זהב ) ַתּ ְח ֶתּיהָ  ,וְ ל ֹא יִשָּׁ ֵקל ֶכּסֶ ף ְמ ִח ָ
ל ֹא ְתסֻ לֶּה =( ִתשָ ֵקל )בְּ כ ֶֶתם =(בזהב )אוֹפִ יר ,בְּ שֹׁהַ ם י ָָקר וְ סַ פִּ יר;
מוּר ָתהּ =(ואין לה תמורה ב)כְּ לִ י פָז;
וּת ָ
ל ֹא יַעַ ְר ֶכנָּה [בערך של ]זָהָ ב וּזְ כוֹכִ יתְ ,
ָראמוֹת =(מרגליות ִמצְ דָ פות )וְ ג ִָבישׁ =(קריסטל )ל ֹא ִי ָזּכֵ ר [כתמורה],

וּמֶ שֶׁ =(ורכישת )חָ כְ מָ ה [יקרה ] ִמפְּ ִי ִים;
ל ֹא יַעַ ְר ֶכנָּה [בערך של ]פִּ ְטדַ ת כּוּשׁ ,בְּ כ ֶֶתם =(בזהב ) ָטהוֹר ל ֹא ְתסֻ לֶּה =(תישקל!)
וְ הַ חָ כְ מָ ה ֵמ ַא ִין ָתּבוֹא? וְ ֵאי ֶזה ְמקוֹם בִּ י ָה?
וְ ֶעֶ לְמָ ה מֵ עֵ י ֵי כָ ל חָ י ,וּמֵ עוֹף הַ שָּׁ מַ ִים ִ ְס ָתּ ָרה!
אֲ בַ דּוֹן וָמָ וֶת ָא ְמרוּ :בְּ ָאזְ ֵי וּ שָׁ מַ עְ וּ ִשׁ ְמעָ הּ–
[רק ]אֱ ִ -הים הֵ ִבין דַּ ְרכָּהּ ,וְ הוּא יָדַ ע ֶאת ְמקוֹמָ הּ!
כִּ י הוּא ִל ְקצוֹת ָה ָא ֶרץ ַיבִּ יט! ַתּחַ ת כָּל הַ ָשּׁמַ ִים ִי ְר ֶאה–
ַלעֲשׂוֹת לָרוּחַ ִמ ְשׁ ָקל ,וּמַ ִים ִתּ ֵכּן בְּ ִמדָּ ה =(בחוק;)
חק ,וְ דֶ ֶר ַלחֲ זִ יז קֹלוֹת =(רעם;)
בַּ עֲשׂתוֹ לַמָּ טָ ר ֹ
ָאז ָר ָאהּ ַו ְי ַספְּ ָרהּ =(קבע את גבולותיה ),הֱ כִ י ָהּ וְ גַם חֲ ָק ָרהּ–
וַיּ ֹאמֶ ר ל ָָאדָ ם:
הֵ ן י ְִר ַאת אֲ ֹ -ד- ָ -יִ ,היא חָ כְ ָמה!
וְ סוּר ֵמ ָרע ,בִּ י ָה!

איוב כט  -נאום הסיכום של איוב
לרשע ,וכך צריך לקרוא
בשארית כוחותיו לחם איוב גד ההיפוך הזה של כל מהלך חייו ִמצדק ֶ
מפיו את סקירת חייו בימים הטובים בהם א-לוה שמר עליו והאיר לו את פ יו
הרעים ,ובמע ה איוב במקום צופר
הגאו ות הדרמתית במחזור השלישי משתקפת בהשתתקות ֵ
)בלשון צופר ,גד צופר( .וכך התפ ה המע ה האחרון לסיכום האחרון ,אום ההג ה האישי ,כמע ה
אחרון ב'משפט' מול כתב האישום של אליפז ,וכך ,אליפז כקטֵ גור פותח את המחזור השלישי,
ואיוב חותם כס ֵגור.
דווקא כאן ,ב אום הסיכום ,איוב מתאר בפעם הראשו ה בשפתו שלו את הארת הפ ים בימיו
"שׂ ִרים עָ צְ רוּ
לוֹהּ ִי ְשׁ ְמ ֵר ִ י" )כט ,ב( ,את מעמדו וכבודו – ָ
הטוביםִ " .מי ִי ְתּ ֵ ִי כְ י ְַרחֵ י ֶקדֶ ם ,כִּ ימֵ י אֱ ַ -
יהם" )כט ,ט( ,והתיאור הזה משלים ל ו מבט אישי על איוב ,שלא היי ו
בְ ִמלִּים ,וְ כַף ָי ִשׂימוּ ְלפִ ֶ
מעלים אותו על דעת ו מקריאת המסגרת הסיפורית – במיוחד איוב כשופט!
כבר הזכר ו )בפרק כב ,עם כתב האישום של אליפז( ,שתפקידו של איוב כשופט מורם מעם ובעל
הרעים )שהתגבשה אחרי מה שקרה(,
ביטחון עצמי מוחלט בדרכו ,הוא שמסביר גם את עמדת ֵ
ולפיה איוב טעה טעויות חמורות בקו השיפוטי שלו ,והביטחון העצמי שלו הוא הבעיה שלו; לכן
ראו הם את שליחותם כחברים לפקוח את עי יו להבין ,כדי שיקבל את הייסורים באהבה ,ויש ה
את דרכו ,ואת יחסו לשפוטים שעברו תחת ידיו.
לרשע ,וכך צריך לקרוא
איוב לחם בשארית כוחותיו גד ההיפוך הזה של כל מהלך חייו ִמצדק ֶ
מפיו את סקירת חייו בימים הטובים בהם א-לוה שמר עליו ,והאיר לו את פ יו ,ובמרכזם ,מעמדו
.
כשופט מורם מעם
ַויֹּסֶ ף ִאיּוֹב ְשׂ ֵאת ְמשָׁ לוֹ וַיּ ֹאמַ ר:
ִמי ִי ְתּ ֵ ִ י כְ י ְַר ֵחי ֶקדֶ ם ,כִּ ימֵ י אֱ -לוֹהַּ ִי ְשׁ ְמ ֵר ִ י;
ֹאשׁיְ ,לאוֹרוֹ ֵא ֶל ]גם ב[חֹשֶׁ ;
בְּ ִהלּוֹ )=בהאיר( ֵ רוֹ ֲעלֵי ר ִ
לוֹהּ ֲעלֵ י ָאהֳ לִי;
כַּאֲ שֶׁ ר הָ יִי ִתי בִּ ימֵ י חָ ְרפִּ י )=בצעירותי( ,בְּ סוֹד אֱ ַ -
יבוֹתי ְ עָ ָרי;
ַ
בְּ עוֹד שַׁ -דַּ י עִ מָּ ִדיְ ,סבִ
=רגלַי( ְבּ ֵחמָ ה )=בחמאה( ,וְ צוּר ָיצוּק )= וטף( עִ מָּ ִדי פַּ ְלגֵי שָׁ ֶמן–
בִּ ְרחֹץ הֲ לִ יכַי ) ַ
=קריה( ,בָּ ְרחוֹב )=ברחבת השער( ָאכִ ין מוֹשָׁ בִ י;
אתי שַׁ עַ ר ֲעלֵי ָק ֶרת ) ִ
בְּ צֵ ִ
ישׁים ָקמוּ עָ מָ דוּ;
ישׁ ִ
ָראוּ ִ י ְעָ ִרים וְ ְֶחבָּ אוּ ,וִ ִ
ָשׂ ִרים עָ צְ רוּ בְ ִמלִּ ים ,וְ כַף י ִָשׂימוּ ְלפִ יהֶ ם;
ידים )=מ הלים( ְֶחבָּ אוּ )= שתתקו( ,וּ ְלשׁוֹ ָם לְ ִח ָכּם דָּ בֵ ָקה–
קוֹל ְ גִ ִ
כִּ י )=אכן( אֹזֶ ן שָׁ ְמעָ ה ו ְַתּ ַא ְשּׁ ֵר ִי ,וְ עַ ִין ָראֲ ָתה ו ְַתּעִ ידֵ ִי–
כִּ י )=אכן( אֲ ַמלֵּט עָ ִי ְמ ַשׁוֵּעַ  ,וְ יָתוֹם וְ ל ֹא )=שאין( ֹעזֵר לוֹ;

ִבּ ְרכַּת אֹבֵ ד עָ לַי ָתּב ֹא ,וְ לֵב ַאלְמָ ָה ַא ְר ִן;
פָּטי–
צֶ דֶ ק ָלבַ ְשׁ ִתּי ]כשופט[ַ ,ויִּ לְבָּ שֵׁ ִ י ,כִּ ְמעִ יל וְ צָ ִ יף )=שומר ומגן( ִמ ְשׁ ִ
יתי לַעִ ֵוּר ,וְ ַרגְ לַ ִים ַלפִּ סֵּ חַ ָא ִ י;
עֵ י ַ ִים ָהיִ ִ
ָאב ָא ֹכִ י ל ֶָאבְ יוֹ ִים ,וְ ִרב )=סכסוך( ל ֹא יָדַ עְ ִתּי ֶא ְח ְק ֵרהוּ;
וּמ ִשּׁנָּיו ַא ְשׁלִ י טָ ֶרף!
וָאֲ שַׁ בְּ ָרה ְמ ַתלְּעוֹת עַ ָוּל )=שי י רשע(ִ ,
ָואֹמַ ר :עִ ם ִקנִּ י )=משפחתי( ֶאגְ וָע ,וְ כַ חוֹל ַא ְרבֶּ ה י ִָמים;
]בעוד[ ָשׁ ְר ִשׁי ָפתוּחַ אֱ לֵי ָמ ִים ,וְ טַ ל ָי ִלין בִּ ְקצִ ִירי )=ע ף(;
בוֹדי חָ דָ שׁ )=מתחדש( עִ מָּ ִדי ,וְ ַק ְשׁ ִתּי )=וכוחי( ְבּי ִָדי ַתחֲ לִ יף )=מתחזק(.
כְּ ִ
לִי שָׁ ְמעוּ ]כולם[ וְ ִי ֵחלּוּ ,וְ י ְִדּמוּ )=וישתתקו לשמוע=( ְלמוֹ עֲצָ ִתי;
ַאחֲ ֵרי ְדבָ ִרי ל ֹא ִי ְשׁ וּ )=לא יתווכחו( ,וְ עָ לֵימוֹ ִתּטֹּף ִמלָּ ִתי ]ב חת[;
וְ יִחֲ לוּ כַמָּ טָ ר ִלי )=לדברי( ,וּפִ יהֶ ם ָפּעֲרוּ ]כמו[ ְל ַמלְקוֹשׁ–
]אם[ ֶא ְשׂחַ ק אֲ לֵהֶ ם ל ֹא ַיאֲ ִמי וּ [1],וְ אוֹר ָפּ ַ י ל ֹא יַפִּ ילוּן )=יאפילו(;
=אוֹרה להם( ַדּ ְר ָכּם וְ ֵאשֵׁ ב ר ֹאשׁ ]באסֵ פות עם[ ,וְ ֶא ְשׁכּוֹן כְּ מֶ ֶל בַּ גְּ דוּד,
ֶ
ֶאבְ חַ ר )
]וגם בשעת צרה[ ַכּאֲ שֶׁ ר אֲ בֵ ִלים ְי ַחֵ ם.
______________________
][1כי איוב מ היג רצי י ,ואי ו שׂוחֵ ק.

איוב ל  -המפולת והמשטמה
אי אפשר לקרוא פרק זה ב אום הסיכום והס גוריה של איוב על עצמו ,בלשו ו שלו ,מבלי לשאול
שאלה קשה זאת
בסיכום האישי של איוב את פילתו הגדולה ,האסו ות והשחין שפקדו אותו ,עם כל ייסורי ה פש
וכאבי הגוף ,כבר דחקים הצידה יחד עם השבר והאכזבה מבגידת ה ֵרעים – העיקר כאן ממוקד
בשתיים:
האחת היא ההשפלה ,שאיוב חש מאותם וודים ,ג בים ,שוכ י חלים ומערות ,שכולם חוששים
מפ יהם ,ושהוא עצמו לא תן להם עבודה בשמירת הצאן מפ י שאי אפשר לסמוך עליהם ,והוא בז
להם אפילו כעת ,כאשר הם בזים לו ולועגים לו ומספרים זה לזה ב' גי ה'.
'שמעת מה קרה לאיוב'? 'איך פל לעפר האיש העשיר ו'השחצן' הזה ,שלא הסכים לתת ל ו עבודה
בצ ֹא ו'? 'תראו את השופט הזה המורם מעם ,שהצדיק ושים וגבה חובות ממסכ ים ,וכולם
לאפר ,מוכה
השתחוו לפ יו ,זה שהסתכל על כולם מלמעלה למטה ,ואיך א-להים הפיל אותו ֵ
שחין!?'
איוב חש ומבין איך מדברים עליו בכל מקום ,אפילו ב חלים ובמערות ,והשפלה וראה זו הוא
מתאר כשיא הסבל שעובר עליו.
והש ייה )שכבר שמע ו ממ ו עליה( היא המשטמה שהוא חש ביחסו של א-להים אליו ,שמסר אותו
ביד זה שמתעלל בו )'השטן'?!( ,והוא מתבו ן בו במבט אכזרי .ושוב חוזר איוב במאמץ עליון
ואחרון ללשון של פ ייה ישירה:
"אֲ שַׁ וַּע ֵאלֶי וְ ל ֹא ַת ֲע ֵ ִ י! עָ מַ ְד ִתּי ַו ִתּ ְת ֹבּ ֶן ִבּי! ֵתּהָ ֵפ לְ ַאכְ זָר לִי! ְבּעֹצֶ ם י ְָד ִת ְשׂ ְט ֵמ ִי"! )ל' ,כ-כא( ,רק
כדי למקד את כל כוח האמו ה בא-להים בתוך הייאוש ה ורא מכל.
כך חש איוב את עצמו במבט מלמעלה ,מא-להים ,כמו במבט מלמטה ,מהשוכ ים בתחתיות ארץ,
תון בעומק ההשפלה ,עם גודל המשטמה ,בעולמו שחרב.
"מן
קדים משהו מן המאוחר ו ציין ,שעל דבריו אלו יתחרט איוב בפירוש אחרי מע ות ה' אליו ִ
אזֶן ְשׁ ַמעְ ִתּי  ,וְ עַ ָתּה עֵ י ִי ָר ָא ְת – עַ ל כֵּ ן ֶא ְמ ַאס וְ ִ ַח ְמ ִתּי עַ ל עָ פָר
הַ ְסּעָ ָרה" )ל"ח ,א( ,וְ י ֹאמַ רְ " :לשֵׁ מַ ע ֹ
ו ֵָא ֶפר" )מ"ב ,ו( .כלומר ,יחָ ם על טע ת המשטמה האכזרית הפותחת במילים:

"ה ָֹר ִ י ַלחֹמֶ ר – ו ֶָא ְתמַ ֵשּׁל כֶּעָ פָ ר ו ֵָא ֶפר" )ל ,יט( !
וְ עַ ָתּה שָׂ חֲ קוּ עָ לַי צְ עִ ִירים ִמ ֶמּנִּ י ְלי ִָמים,
בוֹתם ָל ִשׁית )=לשים כשומרים( עִ ם ַכּ ְלבֵ י צ ֹא ִי–
אֲ שֶׁ ר מָ ַא ְס ִתּי אֲ ָ
]הרפוֹת[ ָל ָמּה לִּ י ,עָ לֵימוֹ ָאבַ ד כָּ לַח )=זמ ם כפועלים(–
גַּם כֹּחַ ְי ֵדיהֶ ם ָ
בְּ חֶ סֶ ר וּבְ ָכפָ ן )=בעו י וברעב( ַגּלְמוּד במקום מבודד),
וּמשׁ ָֹאה;
שׁוֹאה ְ
הַ ע ְֹר ִקים צִ יָּה )הבורחים למדבר(ֶ ,אמֶ שׁ )=חושך ושממה=( ָ
הַ קּ ְֹטפִ ים ]עֲלֵי[ ַמלּוּחַ ]ֲ ,[1ע ֵלי ִשׂיחַ )= ַל ֲע ה(,
וְ שׁ ֶֹרשׁ ְר ָת ִמים] [2לַ ְחמָ ם )= ְל ַחמֵ ם ולאפות את ל ְַחמָ ם(;
ִמן גֵּו )=מתוך יישוב( ְיג ָֹרשׁוּ ,י ִָריעוּ עָ לֵימוֹ כַּ ַגּנָּב )=כחשודים(;
בַּ עֲרוּץ ְחָ לִ ים ]רגילים[ ִל ְשׁכֹּןְ ] ,בּ[ח ֵֹרי עָ ָפר וְ ֵכפִ ים )=ומערות סלע(;
יחים יִ ְהָ קוּ ]כמו חמורי-בר[ַ ,תּחַ ת חָ רוּל] [3יְסֻ ָפּחוּ )=יתקבצו(;
בֵּ ין ִשׂ ִ
בְּ ֵי ָבָ ל )=שו אי משפט( גַּם בְּ ֵי בְ לִ י שֵׁ ם ]חשוב[,
ִ כְּ אוּ )=אשר ברחו( ִמן הָ ָא ֶרץ– ][4
ִיתי ,וָאֱ ִהי לָ הֶ ם ל ְִמלָּה )=לסיפור(;
וְ עַ ָתּה ְגִ י ָָתם ָהי ִ
וּמ ָפּ ַי ל ֹא ָח ְשׂכוּ רֹק )=יָרקוּ עלי(;
ִתּעֲבוּ ִ י ָרחֲ קוּ מֶ נִּ יִ ,
כִּ י י ְִת ִרי )=חגורת הכבוד( פִ ַתּח ַויְ עַ ֵנּ ִ י ,וְ ֶר ֶסן]ִ [5מפָּ ַי ִשׁלֵּחוּ;
עַ ל י ִָמין פִּ ְרחַ ח )= וער מתפרע( יָקוּמוַּ ,רגְ ַלי ִשׁ ֵלּחוּ ]מהדרך[,
ַו ָיּסֹלּוּ )=דָ רכוּ( עָ לַי ָא ְרחוֹת ֵאידָ ם )=בדרכי פשעיהם(;
ְָתסוּ )= ָתצוּ ,הָ רסוּ( ְ ִתיבָ ִתיְ ,ל ַה ָוּ ִתי )=לצָ ָרתי( יֹעִ ילוּ,
]אפילו אם זה[ ל ֹא ֹעזֵר ָלמוֹ )=להם(;
כְּ פ ֶֶרץ )=כזרם מים( ָרחָ ב יֶאֱ ָתיוּ )=באו עלי הצרות(ַ ,תּחַ ת שׁ ָֹאה ִה ְתגַּלְ גָּלוּ;
הָ ְה ַפּ )= הפכו( עָ לַ י ]חַ יַי ל[בַּ לָּהוֹתִ ,תּ ְרדֹּף ָכּרוּחַ ְִדבָ ִתי )=את מעמדי כ דיב(,
וּכְ עָ ב )=וכע ן( עָ בְ ָרה )= ֶעֶ ְלמה( ְישֻׁ עָ ִתי;
וְ עַ ָתּה עָ ַלי ִתּ ְשׁ ַתּ ֵפּ ַפְ ִשׁי ]בבכי[ ,י ֹאחֲ זוּ ִ י ְי ֵמי ֹע ִ י )=עי ויים(;
ֶחתכוֹת( מֵ עָ לָי ,וְ ע ְֹר ַקי )=והגידים( ל ֹא ִי ְשׁכָּבוּן ]במ וחה[;
לַ ְילָה עֲצָ מַ י ִ ַקּר )= ָ
בוּשׁי ,כְּ פִ י )=כמידת( ֻכ ָתּ ְ ִתּי י ַַאזְ ֵר ִי )=יקשר י(–
בְּ ָרב ֹכּחַ ִי ְתחַ ֵפּשׂ )=יתהדק עָ לַ י( ְל ִ
ה ָֹר ִי )= ָיצַ ר אותי( ]א-להים[ ַלחֹמֶ ר – וָ ֶא ְתמַ שֵּׁ ל )=ו עשיתי( כֶּעָ פָר ָו ֵאפֶר–
אֲ שַׁ וַּע )=אזעק( ֵאלֶי וְ ל ֹא ַת ֲע ֵ ִ י – עָ ַמ ְד ִתּי ו ִַתּ ְת ֹבּ ֶן ִבּי–
ֵתּהָ ֵפ ל ְַאכְ זָר ִלי – ְבּעֹצֶ ם י ְָד ִת ְשׂ ְטמֵ ִי–
=ותשבְּ ֵר י( תֻּ ִשׁיָּה )=בערמה(!
וּתמֹגְ ֵג ִי ) ִ
ִתּשָּׂ ֵא ִי ֶאל )=על( רוּחַ ַתּ ְרכִּ יבֵ ִ יְ ,
כִּ י )=אמ ם כן( יָדַ עְ ִתּי ָמוֶת ְתּ ִשׁיבֵ ִי ]בכל מקרה[ ,וּבֵ ית מוֹעֵ ד ְלכָל ָחי–
ַא ]למה[ ל ֹא ְבעִ י )=בבקשת תפילה( ִי ְשׁ ַלח יָד ]לגאול מייסורים[,
ִאם בְּ פִ ידוֹ )=בצרתו( ָל ֶהן שׁוּעַ )=יזעק וִ ישַ וֵעַ (.
אי אפשר לקרוא פרק זה ב אום הסיכום והס גוריה של איוב על עצמו ,בלשו ו שלו ,מבלי לשאול
את השאלה
הקשה – האם ייתכן ,שהמעמד המכובד של איוב כשופט ,והיחס המחפיר שלו )אפילו במצבו
ה ורא( לא שים
"בְּ ֵי ְבלִי שֵׁ ם" )ל' ,ח( ,עלובי חיים וחסרי כל ,שחיים על ג בות ושוש כדי לשרוד ,הוא הוא 'השטן'
המקטרג עליו?
ואיוב ,אילו שמע שאלה כזאת ,איך היה מת פל עלי ו?
_______________________
][1שיח מדברי ,ששומר וזלים בעליו הבשר יים ,והוא מזון חשוב לשוכ י מדברות ומערות; במצב
קשה אוכלים גם עלים של 'לע ת המדבר'..
" ][2גחלי רתמים" )תהילים ק"כ ,ד( שומרים על הגחלת גם מתחת לכיסוי חול ,ולזמן רב;
ב"ל ְַח ָמם" יש דו-משמעות מכוו ת – גם חימום ,וגם לחם.
][3פרופ' יהודה פליקס הציע לזהות כאן "חָ רוּל" בעצי שיטה ,שתחתם מתאספים במדבר.
][4כמו "א שים ריקים" של יפתח )שופטים י"א ,ג( וא שים שברחו מ ושים וממצוקה אל דוד
)שמואל-א כ"ב ,ב(.
ה'רסֶ ן' מחזיק את הבהמה ב תיב שלה; שילוח רסן מאפשר התפרצות של חיות פרא.
]ֶ [5

איוב לא  -איוב נשבע על צדקתו
הקטגוריה ,לא ותרה לאיוב שום
ֵ
מכיוון שאין עדים שיעידו לטובת איוב ,כי רעיו התייצבו על צד
דרך להוכחת צדקתו ,אלא לעמוד לפ י הא-להים ולהישבע
מיד אחרי הפ ייה הישירה לא-להים ,פורס איוב את מסכת מעשיו כדי להוכיח את צדקתו ,וזהו
עיקרו של ' אום הס ֵ גור' .מכיוון שאין עדים שיעידו לטובת איוב ,כי רעיו התייצבו על צד
הקטֵ גוריה ,לא ותרה לאיוב שום דרך להוכחת צדקתו ,אלא לעמוד לפ י הא-להים ולהישבע,
וסג ון השבועה המקראי פותח ב'אם'[1].
'אם עשיתי' פשעים ,ו'אם לא עשיתי' מעשים טובים ,הרי י מקבל על עצמי את העו ש החמור
ביותר .כמובן ,העו שים המתוארים )בחלקם הגדול( הם אלה שבאו עליו ,למרות שלא עשה כלום
מהפשעים המפורטים ,ואכן עשה את הטוב.
וֹהּ ִממָּ עַ ל" )לא ,ב( אם לא כל אלה!?
מה עשיתי?! מה לא עשיתי?! "וּמֶ ה חֵ לֶק אֱ -ל ַ
יתי ִל ְקשֵׁ ה יוֹם ,עָ גְ מָ ה ַ פְ ִשׁי ל ֶָאבְ יוֹן"! )ל' ,כה(.
השתתפתי בכאבם ובצרתם של דַ לים" ,בָ כִ ִ
"בְּ ִרית כּ ַָר ִתּי ְלעֵ י ָי" ולא התבו תי במראה של "בְּ תוּלָה"!]) [2ל"א ,א(.
לא "הָ ַלכְ ִתּי עִ ם ]א שי[ ָשׁוְ א ,"...ולא דרכה "עַ ל ִמ ְרמָ ה ַרגְ לִי"! )ל"א ,ה(.
וּבכַ פַּ י" לא "דָּ בַ ק מאוּם"! )ל"א ,ז(.
לא טתה רגלי מן "הַ דֶּ ֶר  ,וְ ַאחַ ר עֵ י ַי" לא "הָ ַל ִל ִבּיְ ,
"א ָרבְ ִתּי( !"ל"א ,ט).
לא " ִ פְ ָתּה ִל ִבּי עַ ל ִאשָּׁ ה ] שואה[ ,וְ עַ ל פּ ֶַתח ]בית[ ֵרעִ י" לא ָ
לא מאסתי " ִמ ְשׁפַּט עַ בְ ִדּי ַואֲ מָ ִתי ְבּ ִרבָ ם עִ מָּ ִדי"! )ל"א ,יג(.
לא מ עתי " ֵמחֵ פֶץ )=משאיפת( דַּ לִּים ,וְ עֵ י ֵ י )=ציפיות( ַאלְ מָ ָה" ,תתי ,לא כיליתי! )ל"א ,טז(.
לא אכלתי "פִּ ִתּי לְבַ ִדּי" ,ואכן תתי ל"יָתוֹם ִממֶּ נָּה"! )ל"א ,יז(.
"וּמגֵּז כְּ בָ שַׂ י י ְִת ַחמָּ ם"! )ל"א ,יט-כ(.
אם ראיתי "אוֹבֵ ד ִמ ְבּלִי לְבוּשׁ" ,הלבשתי אותו ִמשֶ ליִ ,
ִיפוֹתי עַ ל יָתוֹם ָי ִדי"! )ל"א ,כא(.
ִ
לא "הֲ
לא "שַׂ ְמ ִתּי זָ הָ ב" מבטחי ,ולא שמחתי בעושר "כִּ י ַרב ֵחילִ י ,וְ כִ י ַכ ִבּיר מָ צְ ָאה י ִָדי"! )ל"א ,כד-כה(.
ה ֵל " ,לא פתה "בַּ ֵסּ ֶתר ִלבִּ י" ל ַשֵ ק את ידי! )ל"א ,כו-כז(.
אם ראיתי "אוֹר כִּ י יָהֵ ל ,וְ י ֵָרחַ י ָָקר ֹ
"ה ְתע ַֹר ְר ִתּי ]בקול תרועה[ כִּ י ְמצָ אוֹ ָרע"! )ל"א ,כט(.
"בּפִ יד )=באסון( ְמשַׂ ְִאי" ,ולא ִ
לא שמחתי ְ
"מבְּ ָשׂרוֹ ל ֹא ִ ְשׂבָּ ע"! )ל"א ,ל-לא(.
"אהֳ ִלי" אמרו ִ
לא ביקשתי קללה לשו א ,וגם א שי ָ
אוֹרח( ֶאפְ ָתּח"! )ל"א,
לָתי לָ א ַֹרח )=לעוברי ַ
אורחי "אהלי" אמרו :יש בשר! "בַּ חוּץ ל ֹא יָלִ ין גֵּרְ ,דּ ַ
לב(.
יתי כְ ָאדָ ם פְּ ָשׁעָ י ,לִ ְטמוֹן בְּ חֻ ִבּי ֲעוֹ ִ י" ,אם היה לי!]) [3ל"א ,לג(.
לא "כִּ ִסּ ִ
דעותי" ,וְ ֵספֶר ָכּ ַתב ִאישׁ ִריבִ יֶ ,אעֶ ְ דֶ נּוּ עֲטָ רוֹת לִי"!]) [4ל"א ,לה-לו(.
ַ
לא החרמתי מת גדים ל
לְתּי ְבלִי ָכ ֶסף"! )ל"א,
"אכַ ִ
מעולם לא ה יתי מאדמה גזולה מ" ֶ ֶפשׁ ְבּעָ ֶליהָ " ,ואדמתי שק יתי ,לא ָ
לח-לט(.
)18ח"י( שבועות שבע איוב – ות ו דעתכם א שי 'עולם התורה' – כל זה בלי מעמד הר סי י ,ובלי
'תורה לישראל' – ממש " ִ ְשׁבַּ עְ ִתּי ַואֲ ַקיֵּמָ הִ ,ל ְשׁמֹר ִמ ְשׁפְּ ֵטי צִ ְד ֶק " )תהילים קיט ,קו(' ,צדיק יסוד
"בּ ֵי ֶק ֶדם" )א' ,ג(.
עולם' מב י ח ,מחכמי ְ
יתי ל ְִקשֵׁ ה יוֹם ,עָ גְ מָ ה ַפְ ִשׁי ל ֶָא ְביוֹן–
ִאם ל ֹא בָ כִ ִ
אפֶל;
יתי וַ יָּב ֹא ָרע ,וַאֲ יַחֲ לָה ְלאוֹר וַ יָּב ֹא ֹ
כִּ י טוֹב ִקוִּ ִ
מֵ עַ י רֻ ְתּחוּ )=' שרפו'( וְ ל ֹא דָ מּוּ )= רגעו(ִ ,ק ְדּמֻ ִ י יְ מֵ י ֹע ִי )=עי וי(;
)=אזעַ ק(;
ֶ
קֹדֵ ר ִהלַּכְ ִתּי בְּ ל ֹא ]אור[ חַ מָּ הַ ,ק ְמ ִתּי] ,אפילו[ בַ ָקּהָ ל אֲ ַשׁוֵּעַ
]מיַללים[ ,וְ ֵרעַ לִבְ וֹת ַי ֲע ָה ]בוכיות[;
יתי ְל ַתנִּ ים ְ
ָאח ָהיִ ִ
עוֹרי ָשׁחַ ר )=השחיר( ֵמעָ לָ י ,וְ עַ צְ ִמי חָ ָרה )=התיַבֵּ ש( ִמנִּי ח ֶֹרב;
ִ
ַו ְי ִהי ל ְֵאבֶ ל כִּ נּ ִֹרי ,וְ ֻע ָג ִבי לְקוֹל בֹּכִ ים ]במות הילדים[.
וּמה ֶא ְתבּוֹ ֵן עַ ל בְּ תוּ ָלה!
בְּ ִרית ]טהרה וצ יעות[ ָכּ ַר ִתּי ְלעֵ י ָיָ ,
וּמֶ ה ֵחלֶק )=גְ מוּל מֵ ֵאת( אֱ -לוֹהַּ ִממָּ עַ ל?! וְ ַחֲ ַלת ַשׁ-דַּ י ִמ ְמּר ִֹמים – !?
הֲ ל ֹא ֵאיד )=אסון( ְלעַ וָּל )=לרשע( ,וְ ֵ כֶר )=וכישלון( לְ ֹפעֲלֵ י ָאוֶן!
]ומצד ש י[ הֲ ל ֹא הוּא ִי ְר ֶאה ְד ָרכָי ,וְ כָל צְ עָ ַדי יִ ְספּוֹר!

ִאם הָ לַכְ ִתּי עִ ם ]א שי[ ָשׁוְ א ,וַ ַתּחַ שׁ )=ו ְַת ַמהֵ ר( עַ ל ִמ ְר ָמה ַרגְ לִי–
ִי ְשׁ ְק ֵל ִ י ְבמ ֹאזְ ֵי צֶ דֶ ק ,וְ יֵדַ ע אֱ -לוֹהַּ תֻּ מָּ ִתי!
ִאם ִתּטֶּ ה ַאשֻּׁ ִרי )=רגלי( ִמנִּי הַ דָּ ֶר ,
וּב ַכפַּי דָּ בַ ק מאוּם ]משוחד או גזל[–
וְ ַאחַ ר ]פיתוי[ עֵ י ַי הָ ַל ִל ִבּיְ ,
ֶאזְ ְרעָ ה ]בשדה וגם במשפחה[ וְ ַאחֵ ר י ֹאכֵל ,וְ צֶ אֱ צָ ַאי ְישׁ ָֹרשׁוּ )=יֵעָ קרוּ(!
ִאם ִפְ ָתּה ִלבִּ י עַ ל ִאשָּׁ ה ] שואה[ ,וְ עַ ל פּ ֶַתח ]בית[ ֵרעִ י ָא ָרבְ ִתּי–
ִתּ ְטחַ ן ְל ַאחֵ ר ִא ְשׁ ִתּי]] [5בבגידה[ ,וְ עָ לֶ יהָ ִיכְ ְרעוּן אֲ חֵ ִרין ]באו ס[!
כִּ י ִהיא זִ מָּ ה ,וְ הוּא עָ וֹן פְּ לִ י ִלים–
בוּא ִתי )=משפחתי ֵתעָ ֵקר=( ְת ָשׁ ֵרשׁ.
כִּ י ֵאשׁ ִהיא עַ ד אֲ בַ דּוֹן תּ ֹאכֵ ל ,וּבְ כָל ְתּ ָ
ִאם ֶא ְמ ַאס ִמ ְשׁפַּט עַ בְ ִדּי וַאֲ ָמ ִתי ְבּ ִרבָ ם עִ מָּ ִדי ]לקבל את המגיע להם[–
וּמָ ה ֶאע ֱֶשׂה כִּ י יָקוּם ֵא-ל?! וְ כִ י יִפְ קֹד מָ ה אֲ ִשׁיבֶ נּוּ!?
הֲ ל ֹא בַ בֶּ טֶ ן ֹעשֵׂ ִ י עָ שָׂ הוּ ,וַ ְי ֻכ ֶנּוּ בָּ ֶרחֶ ם ֶאחָ ד]![6
ִאם ֶא ְמ ַע ֵמחֵ פֶץ )=משאיפת( דַּ לִּים ,וְ עֵ י ֵי )=וציפיות( ַא ְל ָמ ָה אֲ ַכלֶּה–
אכַל פִּ ִתּי ְלבַ ִדּי ,וְ ל ֹא ָאכַל יָתוֹם ִממֶּ נָּה – ]חלילה[–
וְ ֹ
עוּרי גְּ ֵד ַל ִ י ]איוב[ כְ ָאב ,וּ ִמבֶּ טֶ ן ִא ִמּי ַא ְחֶ נָּה ]את האלמ ה[.
כִּ י ]היתום[ִ :מ ְנּ ַ
ִאם ֶא ְר ֶאה אוֹבֵ ד ִמבְּ לִי ְלבוּשׁ ,וְ ֵאין כְּ סוּת ל ֶָאבְ יוֹן–
וּמגֵּז כְּ בָ שַׂ י )=מהצמר שלי( ִי ְתחַ מָּ ם.
ִאם ל ֹא בֵ ְרכוּ ִי חֲ לָ צָ ו )=מת יו(ִ ,
ִיפוֹתי עַ ל ָיתוֹם י ִָדי ]חלילה[–
ִ
ִאם הֲ
כִּ י ֶא ְר ֶאה בַ שַּׁ עַ ר עֶ זְ ָר ִתי )=חבר-עוזר( ]יתקוף אותי[ –
)=מאמַ ת היד( ִתשָּׁ בֵ ר!
ַ
]ואז[ כְּ ֵתפִ י ִמ ִשּׁכְ מָ ה ִתפּוֹל ,וְ ֶאזְ רֹעִ י ִמ ָקּ ָה
וּמ ְשּׂ ֵאתוֹ )=מיראתו( ל ֹא אוּכָל.
כִּ י פַחַ ד ֵאלַי ֵאיד )=העו ש מאת( ֵא-לִ ,
ִאם )=לא( שַׂ ְמ ִתּי זָ הָ ב כִּ ְסלִ י )=משע תי( ,וְ ַלכּ ֶֶתם )=לזהב( ָא ַמ ְר ִתּי ִמ ְבטַ ִחי–
ִאם )=לא( ֶא ְשׂמַ ח כִּ י ַרב ֵחי ִלי )=עושרי( ,וְ כִ י ַכ ִבּיר ָמצְ ָאה ָי ִדי–
ה ֵל ]וגָדֵ ל[–
ִאם ֶא ְר ֶאה אוֹר כִּ י יָהֵ ל ,וְ ָי ֵרחַ י ָָקר )=באורו( ֹ
ַויִּפְ ְתּ בַּ סֵּ ֶתר ִלבִּ י ,ו ִַתּשַּׁ ק י ִָדי לְ פִ י ]מרוב גאוה[–
גַּם הוּא עָ וֹן פְּ ִלילִי ,כִּ י כִ חַ ְשׁ ִתּי ָל ֵא-ל ִמ ָמּעַ ל!
ִאם )=לא( ֶא ְשׂמַ ח ְבּפִ יד )=באסון( ְמשַׂ ְ ִאי,
וְ ִה ְתע ַֹר ְר ִתּי )=לא ארים קול תרועה( כִּ י ְמצָ אוֹ ָרע–
וְ ל ֹא ַָת ִתּי לַ חֲ ט ֹא ִחכִּ יִ ,ל ְשׁאֹל בְּ ָאלָה )=לבקש בקללה( ַפְ שׁוֹ–
ִאם ל ֹא )=אכן( ָא ְמרוּ ְמ ֵתי )=א שי( ָאהֳ לִי:
ִמי ִי ֵתּן ]ויבואו אורחים[ – ִמבְּ שָׂ רוֹ ]הטוב[ ל ֹא ִ ְשׂבָּ ע–
וֹרח( ֶאפְ ָתּח.
]כי[ בַּ חוּץ ל ֹא ָי ִלין ֵגּרְ ,דּ ָל ַתי לָ א ַֹרח )=לעוברי א ַ
יתי כְ ָאדָ ם פְּ שָׁ עָ יִ ,ל ְטמוֹן )=להסתיר( ְבּחֻ בִּ י ֲעוֹ ִ י–
ִאם כִּ ִסּ ִ
כִּ י ֶאעֱרוֹץ )=אפחד מ(הָ מוֹן ]עיר[ ַרבָּ ה ,וּבוּז ִמ ְשׁפָּחוֹת י ְִח ֵתּ ִ י )=יפחיד י(,
ו ֶָאדֹּם )=ואשתוק( ]מבושה[ ,ל ֹא ֵאצֵ א פ ַָתח.
שׁמֵ עַ לִ יֶ ,הן ָתּוִ י )=תאותי ,שאיפתי( :שַׁ ַ -דּי ַי ֲע ֵ ִי,
ִמי ִי ֶתּן לִי]ֹ [7
יבי ]יהפוך לי לזיכוי במשפט הא-ל[–
וְ סֵ פֶר כּ ַָתב ִאישׁ ִר ִ
ִאם ל ֹא עַ ל ִשׁכְ ִמי ֶאשָּׂ ֶאנּוֶּ ,אעֶ ְ דֶ נּוּ עֲטָ רוֹת לִ י–
ִמ ְספַּר צְ עָ דַ י ]לא-ל[ ַאגִּ ידֶ נּוּ] ,ואיש ריבי[ כְּ מוֹ ָגִ יד )=שַׂ ר( אֲ ָק ְרבֶ נּוּ.
ִאם עָ לַי ַא ְד ָמ ִתי ִתזְ עָ ק ]שגזלתי[ ,וְ יַחַ ד ְתּ ָל ֶמיהָ ִי ְבכָּיוּן–
בר ִמיה[ ִהפּ ְָח ִתּי )=מפח פש(–
ִאם ֹכּחָ הּ )=יבולהּ( ָא ַכ ְל ִתּי בְ לִ י ָכסֶ ף ,וְ ֶ ֶפשׁ בְּ עָ לֶ יהָ ] ְ
ַתּחַ ת )=במקום( ִחטָּ ה ֵיצֵ א חוֹחַ )=קוץ( ,וְ ַתחַ ת ְשׂע ָֹרה בָ ְא ָשׁה]=) [8עשב(!
ַתּמּוּ ִדּבְ ֵרי ִאיּוֹב!

______________________
" ]ִ [1אם ל ֹא שָׁ לַ ח יָדוֹ בִּ ְמלֶאכֶ ת ֵרעֵ הוּ" )שמות כ"א ,ז,י(.
][2מכאן ,ש עיצת מבט בפ י בתולה ,וכל שכן דיבור על 'כמה יפה היא' ,חשבה 'הטרדה מי ית!!'
הרעים ,הוא הכחיש כל פשע.
][3אמ ם ,מול האשמות ֵ
לרעים הוא י הג כך רק אחרי שיבקשו מחילה ממ ו )מ"ב ,ח-יא(.
][4אמ ם ביחס ֵ
][5כעו ש על חטאי הבעל ,לפי תפיסת איוב!
][6כמו שאמר לי דרוזי מהכרמל' :כולם א שים של  9חודשים!'
" ]ִ [7מי ִי ֵתּן" האחרון של איוב מתקשר לבקשה )בפרק י"ט( ,שיכתבו דבריו בספר – וה ה הספר
בידי ו!
][8כפי שהסביר פרופ' יהודה פליקס' ,חוח עקוד' אופיי י לשדות חיטה ,ו' ירית הקמה' ,לשדות
שעורה.

איוב לב  -האם יש דרך שלישית?
האם אפשר לא להסכים עם איוב ,ואף לכעוס על דבריו ,מבלי להרשיע אותו?
הרעים
מסביב לאיוב ו ֵרעיו ישבו עוד א שים ,שרק הקשיבו לוויכוח ה וקב ,אולם השתתקות ֵ
והתחזקות דברי איוב דחקו באחד מהם לדבר ,כי 'בט ו מלאה מילים' ,וקשה היה לו לשמוע מה
שאומרים ש י הצדדים .אליהוא כעס גם על איוב וגם על ה ֵרעים ,וכאן עולה השאלה – האומ ם יש
דרך שלישית? האם אפשר לא להסכים עם איוב ,ואף לכעוס על דבריו ,מבלי להרשיע אותו?
פרש ים חלוקים מקצה לקצה על פרקי אליהוא – הרמב"ם] [1למשל סבר ,שאליהוא כמעט שלא
חידש שום דבר ,וחזר על דברי הרעים במילים אחרות ,ורק חידוש אחד מצא בדבריו – לעומת זה,
הרמב"ן] [2סבר ,שרק בדברי אליהוא מצאת התשובה לשאלת 'צדיק ורע לו' אם באמת לא חטא;
לדעתו ,הסוד טמון ברעיון הייבום )בראשית ל"ח( ,שיש בו אחריות למעשיהם של דורות קודמים,
כי יש שמות שבאו לעולם רק כדי לחזור ולתקן מה שעשו בגלגול קודם; את הסוד הזה רמז
רמב"ן ברמזי אליהוא )עם הב ה אחרת באותם פסוקי החידוש היחיד שמצא הרמב"ם ,והם
יוסברו בפרק הבא(.
לדעת הרמב"ם ,איוב לא ע ה לאליהוא כי הוא לא חידש דבר שצריך היה להגיב עליו ,ולדעת
הרמב"ן ,איוב הבין וקיבל את דברי אליהוא ,ולכן שתק.
"מן הַ ְסּעָ ָרה" –
לדעתי [3],אליהוא הוא ה ביא של ספר איוב ,והוא שהביא את איוב אל התגלות ה' ִ
דבר זה יוכח בבירור במע ה אליהוא 'ה וסף' )לו-לז( ,שבו מתוארת 'סערת ההתגלות' )ש רמזה כבר
במדרש חז"ל ,אלא שלא קדים את המאוחר( .איוב לא ע ה כי אליהוא הוא שהוביל אותו להתבו ן
'בסערה' ,ולשמוע את מע ה ה' אליו ,שהוא כל כך רצה  -ושאף  -וקיווה  -וזעק  -והתח ן  -ודרש -
וביקש לשמוע.
אבל לפ י כן ,עוד אמר אליהוא  3מע ות סדורים ,לפ י המע ה 'ה וסף' ,ומה הוא חידש בהם? כדי
לע ות על כך ,תבו ן תחילה במב ה המשולש של ספר איוב כולו.
3רעים לאיוב  3 -מחזורי ויכוח  3 -מע ות אליהוא:
תחילה ע ה אליהוא )לג( לדברי אליפז במחזור הראשון )ד-ה( ,אחר כך )לד( ע ה לדברי בלדד
במחזור הראשון )ח( ,וגם לדברי אליפז במחזור הש י )טו( ,ובמע ה השלישי )לה( ע ה בעיקר לדברי
אליפז במחזור השלישי )כב( .רק השוואה מדוקדקת תבהיר ל ו את ההבדלים הקריטיים במיוחד
בין אליהוא לאליפז ,במיוחד בהב ת הקול מן הדממה ,שאצל אליהוא אי ו מסתורי כלל ,אלא
גלוי לו ,וגלוי לאיוב )ו מתין לפרק הבא(.
וַ ִיּ ְשׁבְּ תוּ ְשׁ שֶׁ ת הָ אֲ ִָשׁים הָ ֵאלֶּ ה מֵ ֲע וֹת ֶאת ִאיּוֹב,
כִּ י הוּא צַ ִדּיק בְּ עֵ י ָיו.
ַויִּחַ ר ַאף אֱ ִליהוּא בֶ ן בַּ ַרכְ ֵאל הַ בּוּזִ יִ ,מ ִמּ ְשׁפַּחַ ת ָרם– ][4
בְּ ִאיּוֹב חָ ָרה ַאפּוֹ ,עַ ל צַ ְדּקוֹ ַפְ שׁוֹ מֵ אֱ ִ -הים!

וּבִ ְשׁ שֶׁ ת ֵרעָ יו חָ ָרה ַאפּוֹ עַ ל אֲ שֶׁ ר ל ֹא ָמצְ אוּ מַ ֲע ֶה,
ַויּ ְַר ִשׁיעוּ ֶאת ִאיּוֹב!
וֶאֱ לִיהוּ ִחכָּ ה ֶאת ִאיּוֹב בִּ ְדבָ ִרים ,כִּ י זְ ֵק ִים ֵהמָּ ה ִממֶּ נּוּ ְלי ִָמים;
ַויּ ְַרא אֱ לִיהוּא כִּ י ֵאין מַ ֲע ֶה ְבּפִ י ְשׁ שֶׁ ת ָהאֲ ִָשׁים,
ַויִּחַ ר ַאפּוֹ;
ַויַּעַ ן אֱ לִ יהוּא בֶ ן בַּ ַרכְ ֵאל הַ בּוּזִ יַ ,ויּ ֹאמַ ר:
ישׁים,
צָ עִ יר אֲ ִ י ְלי ִָמים ,וְ ַא ֶתּם ְי ִשׁ ִ
ירא ,מֵ ַח ֹוּת ֵדּעִ י ֶא ְת ֶכם;
עַ ל כֵּן זָ חַ ל ְִתּי ו ִָא ָ
ָא ַמ ְר ִתּי י ִָמים )=ש ים של זק ים( יְדַ בֵּ רוּ ,וְ רֹב שָׁ ִ ים י ִֹדיעוּ ָחכְ מָ ה;
רוּח ִהיא בֶ אֱ וֹשׁ ]בכל גיל[ ,וְ ִ ְשׁמַ ת שַׁ ַ -דּי ְתּבִ י ֵם;
ָאכֵן ַ
ל ֹא ]רק[ ַרבִּ ים )= כבדים( י ְֶחכָּמוּ ,וּזְ ֵק ִים )=ולא רק זק ים( יָבִ י וּ ִמ ְשׁפָּט –
ָלכֵן ָא ַמ ְר ִתּי ]לאיוב[ ִשׁ ְמעָ ה ִלּי ,אֲ חַ וֶּה ֵדעִ י ַאף ָא ִ י –
הֵ ן הוֹחַ ְל ִתּי )=הקשבתי בתקוה( ל ְִדבְ ֵריכֶ םָ ,אזִ ין )=אאזין( עַ ד ְתּבוּ ֵֹתי ֶכם,
(מלִּין; וְ עָ דֵ י ֶכם ֶא ְתבּוֹ ָן–
עַ ד ַתּ ְח ְקרוּן )=דברי אמת ב ִ
וְ ִהנֵּה ֵאין ְל ִאיּוֹב מוֹכִ יחַ  ,עוֹ ֶה אֲ ָמ ָריו ִמ ֶכּם–
ֹאמרוּ ָמצָ א וּ חָ כְ ָמה–
פֶּן תּ ְ
]רק[ ֵא-ל ִי ְדּפֶנּוּ )=יוכל להדוף( ]את איוב[ ,ל ֹא ִאישׁ!
[לא כך הדבר– ]
וּב ִא ְמ ֵרי ֶכם ל ֹא אֲ ִשׁיבֶ נּוּ;
וְ ל ֹא עָ ַר ]איוב[ ֵאלַי ִמ ִלּיןְ ,
הרעים[ ל ֹא עָ וּ עוֹד ,הֶ עְ ִתּיקוּ )= עתקו( מֵ ֶהם ִמלִּים;
חַ תּוּ )= בהלו( ] ֵ
לְתּי )=וציפיתי( כִּ י ל ֹא יְ דַ בֵּ רוּ ,כִּ י )=אכן( עָ ְמדוּ ל ֹא עָ וּ עוֹד –
הוֹח ִ
וְ ַ
ַא ֲע ֶה ַאף אֲ ִ י חֶ ְל ִקי ,אֲ ַחוֶּה ֵדעִ י ַאף ָא ִי –
רוּח בִּ ְט ִי;
יק ְת ִי ַ
כִּ י מָ ֵל ִתי ִמלִּים ,הֱ צִ ַ
ִהנֵּה בִ ְט ִי כְּ יַיִ ן ]תוסס[ ל ֹא יִ פָּ ֵתחַ  ,כְּ אֹבוֹת )=בכלי עור( חֲ ָד ִשׁים יִבָּ ֵקעַ ]היין =הדיבור[;
אֲ דַ בְּ ָרה וְ יִ ְרוַח ִליֶ ,אפְ ַתּח ְשׂ ָפ ַתי וְ ֶא ֱע ֶה;
)=אתחַ ֵף(;
ַאל ָא ֶאשָּׂ א ]בכבוד מזויף[ פְ ֵי ִאישׁ ,וְ ֶאל ָאדָ ם ל ֹא אֲ כַ נֶּה ֶ
כִּ י ל ֹא ָי ַדעְ ִתּי אֲ ַכנֶּה )=להתח ף( ,כִּ ְמעַ ט )=בגילי הצעיר( ִי ָשּׂ ֵא ִי )=יְ כַבְּ דֵ י רק( עֹשֵׂ ִ י.
__________________________
][1מורה ה בוכים ,חלק ג' ,פרק כ"ג.
][2בפירושו לפרק ל"ב ול"ג ,בכתבי רמב"ן כרך א' ,עמ' צו-קא.
][3כל הראיות )שמביאים חוקרים( ,לפיהן פרקי אליהוא הם 'תוספת' על 'גרעין הספר' ,מתפרשות
בצורה טובה יותר לפי הסברה ,שאליהוא היה ' ביא הספר'.
" ][4בּוּז" הוא אחיו של "עוּץ" מב י חור )בראשית כ"ב ,כ-כא( – אליפז בא מתימן של אדום,
ואליהוא מארם; משפחת "רם" זכרת גם ב"אברם" ,וגם ב"עמרם".

איוב לג  -שפת הייסורים
איך א-להים מתגלה?
אחרי ההקדמה וההת צלות )על הגיל ,ועל ההעזה ,בפרק הקודם( ,פ ה אליהוא ישירות אל איוב,
ק ַרצְ ִתּי גַם ָא ִ י" )לג ,ו(  -ומיד
'בגובה העי יים' ,או )בלשון אליהוא( " -הֵ ן אֲ ִי כְ פִ י לָ ֵא-לֵ ,מחֹמֶ ר ֹ
ציטט מאיוב את הטע ה ,שהוא זך ו קי ,ולכן ,הא-ל הפך לו לאויב " -י ְַח ְשׁבֵ ִי לְאוֹיֵב לוֹ" )לג ,י(  -על
זה אמר אליהוא לאיוב' :אתה טועה' -
"הֶ ן ז ֹאת ל ֹא צָ דַ ְק ָתּ ֶא ֱע ֶ ךָּ ,כִּ י ִי ְרבֶּ ה אֱ -לוֹהַּ מֵ אֱ וֹשׁ"! )לג ,יב(.
שימו לב היטב :לא 'אתה חוטא' ,אלא' ,אתה טועה!'

זאת באמת תפ ית דרמטית ,וזה רק הפתח להסתערות חזיתית על פירוש החיזיון שתיאר אליפז
עם הקול מן הדממה )ד ,יז( " -הַ אֱ וֹשׁ מֵ אֱ -לוֹהַּ ִיצְ דָּ ק?"
מה פירוש " ִי ְצדָּ ק" ' -צדיק'  -או 'צודק?'
אליפז פירש 'צדיק' ,והבין זאת כעין 'בת-קול' שגו בה לאוז יו ,המעידה על איוב ,שחטא!
אליהוא פירש 'צודק' ,ולכן אמר לאיוב ,שהוא טועה!
לא זו בלבד ,אלא ,שאליהוא מצטט במפורש את תיאורו של אליפז ,אבל מתאר זאת כהתגלות
ברורה ,בלי 'ג יבת דבר' ,בלי "שֵׁ מֶ ץ מֶ ְהוּ" ,ובהחלט לדעת בבהירות גמורה ,מי מדבר אל האדם -
)הבה עמיד זה מול זה את ש י התיאורים(:
אליפז )ד ,יב-יט(" :וְ ֵאלַ י דָּ בָ ר ְיגֻנָּב ,ו ִַתּ ַקּח ָאזְ ִי ֵשׁ ֶמץ מֶ ְ הוּ; בִּ ְשׂעִ פִּ ים מֵ חֶ זְ ֹי וֹת לָ ְילָהִ ,בּ ְ פֹל ַתּ ְר ֵדּמָ ה עַ ל
מוֹתי ִהפְ ִחיד; וְ רוּחַ עַ ל ָפּ ַי ַיחֲ ףְ ,תּסַ מֵּ ר שַׂ ע ֲַרת בְּ ָשׂ ִרי; ַי ֲעמֹד וְ ל ֹא
אֲ ִָשׁים; פַּחַ ד ְק ָר ַא ִ י ְוּרעָ ָדה ,וְ רֹב עַ צְ ַ
ַאכִּ יר מַ ְר ֵאהוְּ ,תּמוּ ָה ְל ֶ גֶד עֵ י ָי ְ -דּ ָממָ הָ ,וקוֹל ֶא ְשׁ ָמע :הַ אֱ וֹשׁ מֵ אֱ -לוֹהַּ ִיצְ דָּ ק?? ִאם מֵ ע ֵֹשׂהוּ ִי ְטהַ ר
גָּבֶ רַ ...אף שֹׁכְ ֵי בָ ֵתּי חֹמֶ ר אֲ שֶׁ ר בֶּ עָ פָר ְיסוֹדָ ם;"...
יבוֹת ,כִּ י ָכל
אליהוא )לג ,יב-יח(" :הֶ ן ז ֹאת ל ֹא צָ דַ ְק ָתּ ֶא ֱע ֶ ָךּ  -כִּ י ִי ְרבֶּ ה אֱ -לוֹהַּ מֵ אֱ וֹשׁ! מַ דּוּעַ ֵאלָ יו ִר ָ
שׁוּרנָּה  -בַּ חֲ לוֹם ֶחזְ יוֹן לַ ְי ָלה בִּ ְ פֹל ַתּ ְר ֵדּמָ ה עַ ל
ְדּבָ ָריו ל ֹא ַי ֲע ֶה? כִּ י ְב ַאחַ ת ְי ַדבֶּ ר ֵא-ל ,וּבִ ְשׁ ַתּ ִים ל ֹא ְי ֶ
אזֶן אֲ ִָשׁים ,וּבְ מ ָֹס ָרם י ְַחתֹּם  -לְהָ ִסיר )=למ וע( ָאדָ ם
אֲ ִָשׁים ,בִּ ְת וּמוֹת ֲעלֵ י ִמ ְשׁכָּב! ָאז ִיגְ לֶ ה ֹ
שׂ )=יציל( ַפְ שׁוֹ ִמנִּי ]מ פילה לבור[ ָשׁ ַחת"...
]מ[מַ עֲשֶׂ ה ]רע[ ,וְ ֵגוָה )=וגאוה( ִמגֶּבֶ ר ְיכַסֶּ ה; י ְַח ֹ
ִ
ההשוואה ממש זועקת-
איוב טעה מתוך ייסורים וראים ,ואילו אליפז טעה בפירוש החיזיון 'ה בואי' ,והסיק מסק ה
מוטעית וקשה ביחס לאיוב ,בגלל טעותו בהב ת הקול מן הדממה!  -זו ממש 'רעידת אדמה'
מקראית ,כמו ה ביא ירמיהו )כח( מול ח יה בן עזור ,כי יש כאן טעות קריטית בהב ה של חיזיון
' בואי'  -ירמיהו וח יה בן עזור אמרו ש יהם ,שבבל תיפול ,אבל ח יה קב זמן של ש תיים ,ועודד
את רוחות המרד ,שהביא לחורבן; ירמיהו אמר  70ש ה ,וזה היה הפער בין חורבן בית ראשון,
לב יין בית ש י.
להתגלות הא-להים "בַּ חֲ לוֹם הַ לָּ ְילָ ה" ,יש גם מטרה ,והיא מפורשת בספר בראשית כ ,ג; לא ,כד(
אצל אבימלך ,ואצל לבן  -למ וע אותם מליפול לחטא חמור ,ואכן זו המטרה בפי אליהוא!
ְשׁוּרנָּה" )לג ,יד( ,ובה לא רואים
אבל יש גם דרך ש ייה ,בה הא-ל מתגלה לאדם " -וּבִ ְשׁ ַתּיִ ם ל ֹא י ֶ
ולא שומעים כלום ,והיא הייסורים הקשים וה וראים )כמו אלה שאיוב סבל( " -וְ הוּכַ ח בְּ מַ כְ אוֹב עַ ל
ִמ ְשׁכָּבוַֹ ...ו ִתּ ְק ַרב ַל ַשּׁחַ ת ַ פְ שׁוֹ" )לג ,יט-ל(  -הפרש ים] [1ברובם ראו את העיקר בלימוד זכות של
"מַ ל ְָא מֵ לִ יץ" ,שיכול להציל מבור שחת ,גם במצבים החמורים ביותר ,אבל קודמת לזכות זו
האמירה של אליהוא לאיוב ,שהייסורים אי ם 'מחיצת ברזל מפסקת' בין האדם לבין א-להים,
אלא דווקא שפה מיוחדת ,בה הא-ל מדבר עם האדם-
'איוב שים לב  -א-להים מדבר אליך בשפת הייסורים!'
זו אי ה הת כרות  -זו 'שפה' של התגלות!
אליהוא  -ביא הספר!
וְ אוּ ָלם ְשׁמַ ע ָא ִאיּוֹב ִמלָּי!
וְ כָל ְדּבָ ַרי הַ אֲ זִ י ָה!
ִהנֵּה ָא ָפּ ַת ְח ִתּי פִ יִ ,דּבְּ ָרה לְ שׁוֹ ִי בְ ִחכִּ י;
יֹשֶׁ ר לִבִּ י אֲ מָ ָרי ,וְ דַ עַ ת ְשׂפ ַָתי בָּ רוּר =(ביושר ) ִמלֵּלוּ.
ִשׁמַ ת שַׁ -דַּ י ְתּחַ ֵיּ ִי;
רוּחַ ֵא-ל עָ ָשׂ ְת ִי [כמוך ],וְ ְ
ִאם תּוּכַל הֲ ִשׁיבֵ ִ י ,עֶ ְרכָה [דבריך ְ ],ל ָפ ַי ִה ְתיַצָּ בָ ה;
הֵ ן אֲ ִי כְ פִ י לָ ֵא-ל ,מֵ חֹמֶ ר ק ַֹרצְ ִתּי גַם ָא ִי;
ִהנֵּה ֵאמָ ִתי ל ֹא ְתבַ ע ֲֶתךָּ ,וְ ַאכְ פִּ י =(ולחץ כְּ פִ יָה שלי )עָ לֶי ל ֹא יִכְ בָּ ד!
ַא ָאמַ ְר ָתּ ְב ָאזְ ָי ,וְ קוֹל ִמלִּין ֶא ְשׁמָ ע:
ַז אֲ ִי ְבּלִי פָשַׁ ע ,חַ ף ָא ֹכִ י וְ ל ֹא עָ וֹן לִי –
הֵ ן ְתּ וּאוֹת =(עלילות )עָ לַ י ִי ְמצָ א ,י ְַח ְשׁבֵ ִי לְאוֹיֵב לוֹ]![2
ִשׁמֹר כָּל ָא ְרח ָֹתי–
יָשֵׂ ם בַּ סַּ ד =(במ עול העץ ) ַרגְ לָי ,י ְ

הֶ ן ז ֹאת ל ֹא צָ דַ ְק ָתּ ֶא ֱע ֶ ָךּ – כִּ י י ְִרבֶּ ה אֱ -לוֹהַּ מֵ אֱ וֹשׁ!
יבוֹת :כִּ י [על ]כָ ל ְדּבָ ָריו [של אדם ]ל ֹא ַי ֲע ֶה?
מַ דּוּעַ ֵאלָיו ִר ָ
ְשׁוּר ָנּה =(בלי לראות– )
כִּ י ְב ַאחַ ת ְי ַדבֶּ ר ֵא-ל [עם האדם – ]וּבִ ְשׁ ַתּ ִים ל ֹא י ֶ
ָשׁים ,בִּ ְת וּמוֹת ֲעלֵי ִמ ְשׁכָּב–
בַּ חֲ לוֹם חֶ זְ יוֹן ַל ְילָהִ ,בּ ְ פֹל ַתּ ְר ֵדּמָ ה עַ ל אֲ ִ
ָשׁים ,וּבְ מ ָֹס ָרם =(ובאזהרות מוסר )י ְַחתֹּם–
א ֶזן אֲ ִ
ָאז ִיגְ לֶה ֹ
לְהָ ִסיר =(למ וע ) ָאדָ ם [ ִמ]מַ עֲשֶׂ ה [רע ],וְ ֵגוָה =(וגאוה ) ִמגֶּבֶ ר ְי ַכסֶּ ה;
שׂ =(יציל ) ַפְ שׁוֹ ִמנִּי =(מ פילה לבור )שָׁ חַ ת,
י ְַח ֹ
וְ חַ יָּתוֹ =( ִחיוּתוֹ )מֵ ֲעבֹר בַּ ָשּׁלַח =(ממכת חרב ).
[וההתגלות הש יה– ]
וְ הוּכַח =(התייסר ) ְבּמַ כְ אוֹב עַ ל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ,וְ רוֹב עֲצָ מָ יו ֵא ָתן =(בכאב חזק;)
וְ זִ הֲ מַ תּוּ [המחלה ],חַ יָּתוֹ לָחֶ ם =( ִחיוּתוֹ אכלת ),וְ ַפְ שׁוֹ מַ אֲ כַל ַתּאֲ וָה [לחולי;]
ִיכֶל =(יִכלֶ ה )בְּ שָׂ רוֹ מֵ ר ִֹאי =(ולא י ֵָר ֶאה ),וְ שֻׁ פּוּ =(ו שברו )עַ ְצמ ָֹתיו ל ֹא רֻ אּוּ =(היבשות;)
ו ִַתּ ְק ַרב לַשַּׁ חַ ת ַ פְ שׁוֹ ,וְ חַ יָּתוֹ לַ ְמ ִמ ִתים–
ָשׁרוֹ– ][3
ִאם יֵשׁ עָ לָיו ַמל ְָא מֵ לִ יץ ֶא ָחד ִמנִּי ָאלֶף ,ל ְַהגִּ יד לְ ָאדָ ם י ְ
אתי ֹכפֶר!
ודעֵ הוּ ) ֵמ ֶרדֶ ת שָׁ חַ ת – מָ צָ ִ
ַויְחֻ נֶּנּוּ – ַויּ ֹאמֶ ר פְּ דָ עֵ הוּ =(פְּ ֵדהוּ ָ
וטפַ ש ,התרע ן והשמין )בְּ שָׂ רוֹ ִמנֹּעַ רָ ,ישׁוּב לִימֵ י עֲלוּמָ יו;
רֻ ְטפַשׁ =(רוּטַ ב ָ
יֶעְ ַתּר ֶאל אֱ -לוֹהַּ וַ יּ ְִרצֵ הוַּ ,ויּ ְַרא ָפּ ָיו בִּ ְתרוּעָ ה =(בשיר),
ַויָּשֶׁ ב [א-לוה ]לֶאֱ וֹשׁ צִ ְד ָקתוֹ [שהופקעה במחלתו!]
ֹאמר:
ָשׁים וַיּ ֶ
[ואז ,המתרפא מעצמו ] ָישֹׁר (יַישיר מבט )עַ ל אֲ ִ
ֵיתי ,וְ ל ֹא שָׁ וָה לִי!
אתי ,וְ יָשָׁ ר הֶ ֱעו ִ
[וידוי ]:חָ טָ ִ
ָפּדָ ה פשי ]ַ )[4פְ שׁוֹ( מֵ ֲעבֹר בַּ ָשּׁחַ ת ,וחיתי )וְ ַחיָּתוֹ( בָּ אוֹר ִתּ ְר ֶאה.
הֶ ן כָּל ֵאלֶּה ִיפְ עַ ל ֵא-ל – ַפּע ֲַמ ִים שָׁ לוֹשׁ עִ ם גָּבֶ ר– ][5
לְהָ ִשׁיב ַפְ שׁוֹ ִמ ִנּי שָׁ חַ ת! לֵ אוֹר ְבּאוֹר הַ ַחיִּים!
הַ ְקשֵׁ ב ִאיּוֹב ְשׁמַ ע לִי ,הַ חֲ ֵרשׁ וְ ָא ֹכִ י אֲ דַ בֵּ ר–
ִאם יֵשׁ ִמלִּין הֲ ִשׁיבֵ ִי ,דַּ בֵּ ר כִּ י חָ ַפצְ ִתּי צַ ְדּ ֶק ָךּ!
ִאם ַא ִיןַ ,א ָתּה ְשׁמַ ע לִי – ַהחֲ ֵרשׁ וַאֲ ַא ֶלּפְ =(ואלמדך )חָ כְ ָמה.
][1כמו הרמב"ם והרמב"ן ,ש זכרו בפרק הקודם ,ובהערות שם.
][2אליהוא ציטט מדברי איוב )יג ,כד,כז(" – לָמָּ ה ָפ ֶי ַת ְס ִתּיר? וְ ַת ְח ְשׁבֵ ִ י לְאוֹיֵב ָל  ...וְ ָתשֵׂ ם בַּ סַּ ד
וֹתי".
ַרגְ לַי ,וְ ִת ְשׁמוֹר כָּל ָא ְרח ָ
][3לפי חז"ל )שבת לב ע"א(' – מלאך אחד מאלף מלאכים ,מלמד זכות להגיד על האדם יושרו,
לפ י א-להים ',וזה יציל אותו – לפי מסורת הטעמים' – מלאך אחד ,מספר לאדם ,אחד מאלף
מיושרו של א-להים!'
][4לפי הכתיב ,זה המשך התודה של המתרפא; לפי הקרי ,אלו דבריו של אליהוא.
][5חז"ל )יומא פו ע"ב( קשרו פסוק זה עם בואת הפתיחה החוזרת בעמוס )א-ב( " -על שלשה
פשעי ...ועל ארבעה לא אשיב ו" ,ואמרו ,שליחיד יש  3-2פתחי זכות והצלה ,ולציבור ולעם יש 3-4
פתחי הצלה.

איוב לד  -במה שונה אליהוא מבלדד?
מי שמצפה מאליהוא רק לאמפתיה כלפי איוב הסובל ,יתאכזב מאד מפרקים אלה
אחרי ,שאליהוא 'שחרר' את איוב מהאשמות אליפז ,במיוחד בפירוש החיזיון עם הקול מן
הדממה ,ואחרי שאמר לאיוב שהא-ל מתגלה גם "בַּ חֲ לוֹם ֶחזְ יוֹן לַ יְ לָה" ,אך גם בייסורים ,ולכן הוא
לא מת כר אליו – הגיע הזמן של אליהוא גם לכעוס על איוב.
מי שמצפה מאליהוא רק לאמפתיה כלפי איוב הסובל ,יתאכזב מאד מפרקים אלה )לד-לה( .במע ה
הראשון בלטו הציטוטים מאליפז הקרוב ל בואה ,וכאן אליהוא מצטט בעיקר את בלדד ,איש

המחשבה הדתית הקלסית ,שהעמיד בראש עיו ו את 'משפט הא-להים' ,ולכאורה ראה שאליהוא
סבור בדיוק כמוהו  -איוב מדבר 'שטויות' ,והא-ל שופט צדק.
בלדד )ח ,ב-ד(" :עַ ד ָאן ְתּ ַמ ֶלּל ֵאלֶּה ,וְ רוּחַ ַכּ ִבּיר ִא ְמ ֵרי פִ י ; הַ ֵא-ל יְ עַ וֵּת ִמ ְשׁפָּט? וְ ִאם ַשׁ-דַּ י יְעַ וֵּת צֶ דֶ ק?
ִאם בָּ ֶי ָח ְטאוּ לוֹ ,וַ ְישַׁ לְּחֵ ם ְבּיַד פִּ ְשׁעָ ם!"...
אליהוא )לד ,ד-יב(ִ " :מ ְשׁפָּט ִבְ חֲ ָרה ָלּ וּ ;...כִּ י ָאמַ ר ִאיּוֹב צָ דַ ְק ִתּי ,וְ ֵא-ל הֵ ִסיר ִמ ְשׁ ָפּ ִטיִ ...מי גֶבֶ ר
...אף ָא ְמ ָם ֵא-ל ל ֹא י ְַר ִשׁיעַ ! וְ ַשׁ-דַּ י ל ֹא ְיעַ וֵּ ת ִמ ְשׁפָּט!"
כְּ ִאיּוֹב ִי ְשׁ ֶתּה לַּ עַ ג ַכּ ָמּ ִים?! ַ
אולם בלדד הסיק מסק ה ,ואמר לאיוב ,שב יו מתו בחטאם ובפשעם ,ובדיוק זה מה שלא מצא
בדברי אליהוא!
גם בהשוואה למע ה אליפז הש י מצא הבדל דק ביחס להרשעה מפורשת של איוב על דבריו,
לעומת הטע ה של אליהוא שאיוב מדבר בלי דעת )!( ,ודבריו מתחברים לדברי רשעים ,ומחזקים
אותם.
"אף ַא ָתּה ָתּפֵר ִי ְר ָאה ,וְ ִתגְ ַרע ִשׂיחָ ה ִלפְ ֵי ֵא-ל; כִּ י יְ ַאלֵּף עֲוֹ ְ פִ י  ,וְ ִת ְבחַ ר ְלשׁוֹן
אליפז )טו ,ד-ו(ַ :
וּשׂ ָפ ֶתי ַי ֲע וּ בָ !"
ֲרוּמים – י ְַר ִשׁי ֲע פִ י וְ ל ֹא ָא ִי! ְ
ע ִ
אליהוא )לד ,לה-לז(" ִ :איּוֹב ל ֹא בְ דַ עַ ת ְידַ בֵּ ר ,וּ ְדבָ ָריו ל ֹא ְבהַ ְשׂכֵּיל! ָאבִ י ]שבשמים[ ,יִבָּ ֵחן ִאיּוֹב עַ ד
ֶצַ ח )=עד תום( ,עַ ל ְתּשֻׁ בֹת ]ה שמעות[ בְּ ַא ְ שֵׁ י ָאוֶן – כִּ י ֹי ִסיף עַ ל חַ ָטּאתוֹ ֶפ ַשׁע )=לחזק פושעים(,
בֵּ י ֵי וּ ִי ְשׂפּוֹק ]כַּ ָפּ ִים[ ,וְ י ֶֶרב )=ובריב ,י ְַרבֶּ ה( אֲ מָ ָריו ָל ֵא-ל!"
אליפז ובלדד מרשיעים את איוב ואת ב יו ללא היסוס ,ומסבירים בחטאים אלה את מה שקרה –
ש"איּוֹב ל ֹא ְב ַדעַ ת יְדַ בֵּ ר!"
ִ
אליהוא זהר מזה ,ו שאר צמוד לקביעה,
ַויַּעַ ן אֱ לִ יהוּא וַיּ ֹאמַ ר:
ִשׁ ְמעוּ חֲ ָכ ִמים ִמלָּ י! וְ י ְֹדעִ ים ַהאֲ זִ י וּ ִלי!
אזֶן ִמלִּין ִתּבְ חָ ן ,וְ חֵ ִי ְטעַ ם לֶאֱ כֹל –
כִּ י ֹ
ִמ ְשׁפָּט ִבְ חֲ ָרה ָלּ וְֵּ ,דעָ ה בֵ י ֵי וּ מַ ה טּוֹב!
כִּ י ָאמַ ר ִאיּוֹב :צָ דַ ְק ִתּי ,וְ ֵא-ל הֵ ִסיר ִמ ְשׁ ָפּ ִטי–
עַ ל ִמ ְשׁ ָפּ ִטי אֲ ַכ ֵזּב )=אומַ ר שהוא כוזב(ָ ,א וּשׁ ִח ִצּי )=מַ כָּתי( ,בְ לִי ָפשַׁ ע–
ִמי גֶבֶ ר כְּ ִאיּוֹב ִי ְשׁ ֶתּה לַּ עַ ג ַכּמָּ יִ ם!?
וְ ָא ַרח )=מתחבר( ְל ֶחבְ ָרה עִ ם ֹפּ ֲעלֵי ָאוֶן ,וְ ָל ֶלכֶ ת עִ ם ַא ְ ֵשׁי ֶרשַׁ ע–
כִּ י ָאמַ ר ל ֹא ִי ְס ָכּן )=יועיל לעצמו( גָּבֶ רִ ,בּ ְרצֹתוֹ עִ ם אֱ ִ -הים?!
ָלכֵן ַא ְ ֵשׁי ֵלבָ ב ִשׁ ְמעוּ לִ י–
חָ ִללָה ל ֵָא-ל ֵמ ֶרשַׁ ע ,וְ שַׁ ַ -דּי ֵמעָ וֶל!
כִּ י פֹעַ ל ָאדָ ם ְישַׁ ֶלּם לוֹ ,וּכְ א ַֹרח ִאישׁ י ְַמצִ ֶאנּוּ–
ַאף ָא ְמ ָם ֵא-ל ל ֹא ַי ְר ִשׁיעַ  ,וְ ַשׁ-דַּ י ל ֹא יְעַ וֵּ ת ִמ ְשׁפָּט!
ִמי פ ַָקד עָ ָליו ָא ְרצָ ה )=לברוא ארץ(?! וּ ִמי שָׂ ם )=התקין( ֵתּבֵ ל ֻכּלָּהּ!?
סף–
ִאם ָי ִשׂים ֵאלָ יו )=אל האדם( ִלבּוֹ] ,ברגע אחד[ רוּחוֹ וְ ִ ְשׁמָ תוֹ ֵא ָליו יֶאֱ ֹ
יִגְ וַע כָּ ל בָּ שָׂ ר יָחַ ד ,וְ ָאדָ ם עַ ל עָ פָר יָשׁוּב.
וְ ִאם בִּ י ָ ה )=תתבו ן( ִשׁ ְמעָ ה זּ ֹאת ,הַ אֲ זִ י ָה לְקוֹל ִמלָּי:
הַ ַאף )=האוּמ ם רשע=( שׂוֹ ֵא ִמ ְשׁפָּט ,יַחֲ בוֹשׁ )ימשול(?
וְ ִאם צַ ִדּיק ַכּ ִבּיר ַתּ ְר ִשׁיעַ ?
הַ אֲ מֹר לְמֶ ֶל ]טוב[ ,בְּ לִ יָּעַ ל? ָרשָׁ עֶ ,אל ְ ִדיבִ ים?
[וכל שכן ביחס לא-להים – ]
אֲ שֶׁ ר ל ֹא ָשָׂ א פְּ ֵי שָׂ ִרים ,וְ ל ֹא ִ ַכּר שׁוֹעַ לִפְ ֵי דָ ל,
כִּ י מַ עֲשֵׂ ה ָידָ יו ֻכּ ָלּם )=כולם ולדים באותו אופן( –
ב[רגַע ]אחד[ ָימֻ תוּ,
]וכך גם ֶ
וַחֲ צוֹת לָ ְילָ ה ]כמו במכת בכורות[ְ ,י ֹגעֲשׁוּ עָ ם וְ ַי ֲעבֹרוּ ]מן העולם[,
וְ י ִָסירוּ ַא ִבּיר )=ויסלקו שליט רע( ל ֹא בְ יָד ]אדם[.

כִּ י )=אכן( עֵ י ָיו ]של א-ל[ עַ ל ַדּ ְרכֵי ִאישׁ ,וְ כָל ְצעָ דָ יו י ְִר ֶאה –
ֵאין חֹשֶׁ וְ ֵאין צַ ְל ָמוֶתְ ,ל ִה ָסּ ֶתר שָׁ ם ֹפּ ֲעלֵי ָא ֶון!
ֶאל ֵא-ל בַּ ִמּ ְשׁפָּט – ][1
כִּ י ל ֹא עַ ל ִאישׁ ָי ִשׂים עוֹד )=מועד וזימון( ַלהֲ
ָירֹעַ )=יַפּיל שליטים=( ַכּבִּ ִירים ל ֹא חֵ ֶקר ,וַ ַיּעֲמֵ ד אֲ ֵח ִרים ַתּ ְח ָתּם!
ָלכֵן )=אכן( יַכִּ יר מַ עְ בָּ דֵ יהֶ ם )=מעלליהם( ,וְ ָה ַפ ]אותם ִבּן[ לַ ְילָה וְ י ִַדּ ָכּאוּ;
)=הכָּה אותם( בִּ ְמקוֹם ר ִֹאים )=לעי י כל(;
ַתּחַ ת ְרשָׁ עִ ים )=רשעתם( ְספָ ָקם ִ
אֲ שֶׁ ר עַ ל כֵּן סָ רוּ מֵ ַאחֲ ָריו ,וְ ָכל ְדּ ָרכָיו ל ֹא ִה ְשׂכִּ ילוּ.
לְהָ בִ יא עָ ָליו צַ ע ֲַקת ָדּל ,וְ צַ ע ֲַקת ֲע ִ יִּ ים ִי ְשׁ ָמע –
שׁוּרנּוּ?
וּמי ְי ֶ
וְ הוּא י ְַשׁ ִקט ,וּ ִמי י ְַר ִשׁעַ ? וְ י ְַס ֵתּר ָפּ ִיםִ ,
וְ עַ ל גּוֹי וְ עַ ל ָאדָ ם יָחַ ד )=ברגע אחד(–
[ולהצילם– ]
ִמ ְמּ ָאדָ ם ָח ֵף )=רשע(ִ ,ממּ ְֹקשֵׁ י )=משליטים שהם מוקש ל(עָ ם.
[וכאן פו ה לאיוב – איך צריך לדבר לפ י א-ל– ]
סוּרי [,
אתי ]יִ ֶ
כִּ י )=אכן( ֶאל ֵא-ל הֶ ָאמַ ר )=ראוי להֵ ָאמֵ ר( ָָשׂ ִ
ל ֹא ֶא ְחבֹּל )=לא אשבור עול( –
לְתּי ל ֹא א ִֹסיף!
]גם[ בִּ ְלעֲדֵ י ֶאחֱ זֶה ]פ יך[ ַא ָתּה ה ֵֹר ִ יִ :אם עָ וֶ ל ָפּעַ ִ
הֲ מֵ עִ ְמּ ְי ַשׁלְּמֶ נָּה )= ַיכֶּה אותי( כִּ י מָ ַא ְס ָתּ ]בי[?
כִּ י )=אכן( ַא ָתּה ִתבְ חַ ר וְ ל ֹא ָא ִי!
וּמַ ה יּ ַָדעְ ָתּ ,דַ בֵּ ר ]לפ יו כראוי[!
אמרוּ לִי ,וְ גֶבֶ ר חָ כָ ם שֹׁמֵ עַ לִי –
ַא ְ שֵׁ י ֵלבָ ב י ֹ ְ
ִאיּוֹב ל ֹא בְ דַ עַ ת ְידַ בֵּ ר ,וּ ְדבָ ָריו ל ֹא ְבהַ ְשׂ ֵכּיל!
ָאבִ י ]שבשמים[,
יִבָּ חֵ ן ִאיּוֹב עַ ד ֶ צַ ח )=עד תום( ,עַ ל ְתּשֻׁ בֹת ]ה שמעות[ בְּ ַא ְ ֵשׁי ָא ֶון –
כִּ י י ִֹסיף עַ ל חַ ָטּאתוֹ ֶפשַׁ ע )=לחזק פושעים(,
בֵּ י ֵי וּ ִי ְשׂפּוֹק ]כַּ ָפּ ִים( ,וְ י ֶֶרב )=ובריב ,י ְַרבֶּ ה( אֲ מָ ָריו ָל ֵא-ל.
________________________
][1בזה דוחה אליהוא את טע ת איוב )ט' ,יט; י"ג ,יח-כב( ,שלא קיבל זימון למשפט ,ולא יכול
לטעון לזכותו – הרי ברור שהא-ל רואה ושומע הכל בבת אחת ,ואין שום צורך בקביעת מועד,
ובעריכת דין לפ יו.

איוב לה  -הַ בט שמַ יִ ם וראֵ ה
אליפז מול אליהוא  -מבט השוואתי על מע יהם לאיוב
מע ה אליהוא השלישי מכוון )שוב( בעיקר גד אליפז במע הו השלישי ,וההקבלה תוכיח:
אליפז )ב ,ב-ה(" :הַ לְ ֵא-ל י ְִסכָּ ן גָּבֶ ר? כִּ י י ְִסכֹּן עָ לֵימוֹ מַ ְשׂכִּ יל – ַהחֵ פֶץ ְלשַׁ -דַּ י כִּ י ִת ְצדָּ ק? וְ ִאם בֶּ צַ ע כִּ י
יח ? ָיבוֹא עִ ְמּ בַּ ִמּ ְשׁפָּט? הֲ ל ֹא ָרעָ ְת ַרבָּ ה! וְ ֵאין ֵקץ לַ עֲוֹ ֶֹתי !"...
ַת ֵתּם ְדּ ָרכֶי ? הֲ ִמיּ ְִר ָא ְת ֹיכִ ֶ
אליהוא )לה ,ב-ו(" :הֲ ז ֹאת ָחשַׁ בְ ָתּ ְל ִמ ְשׁפָּט? ָאמַ ְר ָתּ צִ ְד ִקי ֵמ ֵא-ל? כִּ י ת ֹאמַ ר :מַ ה יִּ ְסכָּן ָל ?! מָ ה אֹעִ יל
אתי?! אֲ ִ י אֲ ִשׁיבְ ִמ ִלּין – וְ ֶאת ֵרעֶ י עִ מָּ  ,הַ בֵּ ט ָשׁמַ ִים וּ ְר ֵאה! וְ שׁוּר ְשׁחָ ִקים ָגּ ְבהוּ ִממֶּ ךָּ! ִאם
מֵ ַחטָּ ִ
את מַ ה ִתּפְ עָ ל בּוֹ?! וְ ַרבּוּ פְ שָׁ עֶ י מַ ה ַתּעֲשֶׂ ה לּוֹ!?"...
ָחטָ ָ
ש יהם אומרים ,שהא-ל בשמים ואי ו זקוק למעשי האדם .הוא לא ייפגע מן החטאים ,ודבר לא
יוסיפו לו המעשים הטובים .צדקת האדם מועילה לו ,כמו רשעתו שפוגעת בו; לכן חייב האדם
בכלל ,ואיוב בפרט ,לעשות את חשבון פשו בעצמו.
אבל אליפז עובר מיד לכתב האישום המפורט והמזעזע ,ואילו אליהוא דבק בביקורתו על ש י
הצדדים; הוא מ ע מייחוס חטאים לאיוב ,ומשאיר לו באמת לבדוק את עצמו בעצמו "ל ְִאישׁ
כָּמוֹ ִר ְשׁעֶ  ,וּ ְלבֶ ן ָאדָ ם ִצ ְד ָק ֶת ".

לפיכך ,אליפז חטא בהגשת כתב האישום גד איוב ,וזה המשך העימות בי יהם על פירוש החיזיון
עם הקול מן הדממה ,טעות ' בואית' חמורה.
אם הקול בא מעם א-לוה ,הוא אמר שאיוב לא צודק ,ולא קבע שאיוב חטא!
וּתחוֹלֵל לוֹ!"
"דּין ְל ָפ ָיו ְ
לכן ,דרכו של איוב לפ ות לא-ל ,פתוחה לפ יו – ִ
גיעה קלה של הקבלה אפשר לראות גם בין אליהוא לצופר בקריאה לאיוב להתבו ן בשמים
ובמרחבי הבריאה ,אבל גם כאן קיים אותו הבדל עקרו י – צופר מגיע מן 'החכמה ה עלמת' אל
העוו ות של איוב ,שהא-ל גובה עו ש רק על חלק מהם ,ואילו אליהוא משאיר לאיוב את חשבון
העוו ות שלו.
צופר )יא ,ו-ט( ..." :וְ דַ ע! כִּ י ַישֶּׁ ה )=יעזוב( ְל אֱ -לוֹהַּ מֵ עֲוֹ ֶ ! – הַ ֵח ֶקר אֱ -לוֹהַּ ִתּ ְמצָ א? ִאם עַ דַ -תּכְ לִית
)=תכלית עד; מרחבי שליטת( שַׁ -דַּ י ִתּ ְמצָ א? ָגּבְ ֵהי שָׁ מַ ִים ַמה ִתּפְ עָ ל?! ֲעמֻ ָקּה ִמ ְשּׁאוֹל מַ ה ֵתּדָ ע?!
אֲ רֻ כָּה ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ָדּהּ! ְוּרחָ בָ ה ִמנִּ י יָם!"
את מַ ה ִתּפְ עָ ל בּוֹ?! וְ ַרבּוּ
אליהוא )לה ,ה-ח(" :הַ בֵּ ט ָשׁמַ ִים וּ ְר ֵאה! וְ שׁוּר ְשׁחָ ִקים גּ ְָבהוּ ִממֶּ ךָּ! ִאם ָחטָ ָ
פְ שָׁ עֶ י מַ ה
ַתּעֲשֶׂ ה לּוֹ?! ִאם צָ דַ ְק ָתּ ַמה ִתּ ֶתּן לוֹ?! אוֹ מַ ה ִמּיּ ְָד ִי ָקּח?! לְ ִאישׁ כָּמוֹ ִר ְשׁעֶ ! וּ ְלבֶ ן ָאדָ ם ִצ ְד ָק ֶת !"
ַויַּעַ ן אֱ לִיהוּ וַיּ ֹאמַ ר:
הֲ ז ֹאת חָ שַׁ בְ ָתּ לְ ִמ ְשׁפָּט? ָא ַמ ְר ָתִּ ,צ ְד ִקי מֵ ֵא-ל!?
כִּ י ת ֹאמַ ר :מַ ה יּ ְִסכָּן )=יועיל( ָל ]להיות צדיק!?)
אתי!?
]להשָ מֵ ר[ ֵמחַ ָטּ ִ
מָ ה אֹעִ יל ִ
אֲ ִי אֲ ִשׁיבְ ִמ ִלּין ,וְ ֶאת ֵרעֶ י עִ מָּ –
הַ בֵּ ט ָשׁמַ ִים וּ ְר ֵאה! וְ שׁוּר ְשׁ ָח ִקים גָּבְ הוּ ִממֶּ ָךּ!
את מַ ה ִתּפְ עָ ל בּוֹ?! וְ ַרבּוּ פְ שָׁ עֶ י מַ ה ַתּעֲשֶׂ ה לּוֹ!?
ִאם ָחטָ ָ
ִאם צָ דַ ְק ָתּ מַ ה ִתּ ֶתּן לוֹ?! אוֹ ַמה ִמּיּ ְָד י ִָקּח!?
ל ְִאישׁ כָּמוֹ ִר ְשׁעֶ ! וּלְבֶ ן ָאדָ ם צִ ְד ָק ֶת !
[והעו ש לרשעים יגיע– ]
ֲשׁוּקים יַזְ עִ יקוּ ]עזרה[,
מֵ רֹב )=מעוצמת רשעים( ,ע ִ
ְי ַשׁוְּ עוִּ ,מזְּ רוֹעַ ַר ִבּים )=שליטים חזקים(!
וְ ל ֹא ָאמַ ר ]שליט רשע לעצמו[ַ :איֵּה אֱ -לוֹהַּ ֹעשָׂ י?
ֵֹתן )=קוצץ( זְ ִמרוֹת )=זמורות ,ע פי עריצים( בַּ ָלּיְ ָלה )=בבת אחת(!
[כי הא-לוה– ]
)=מ ַאלפֵ ו בי ה( ִמבַּ הֲ מוֹת ָא ֶרץ! וּ ֵמעוֹף הַ שָּׁ ַמ ִים יְ ַחכְּ מֵ וּ!
מַ ְלּ ֵפ וּ ְ
שָׁ ם )=במחוזות ה ֶרשַ ע( ִי ְצעֲקוּ ]ביום הדין[ וְ ל ֹא ַי ֲע ֶה! ִמפְּ ֵי גְּ אוֹן ָרעִ ים –
שׁוּרנָּה!
ַא )=אכן ,תפילת( שָׁ וְ א ל ֹא יִ ְשׁמַ ע ֵא-ל! וְ שַׁ ַ -דּי ל ֹא ְי ֶ
[וחוזר ופו ה לאיוב– ]
שׁוּרנּוּ ]את מקום המשפט של א-ל[–
ַאף כִּ י ת ֹאמַ ר ]איוב[ :ל ֹא ְת ֶ
]אל ִתתי ֵָאש[ – ִדּין ְל ָפ ָיו וּ ְתחוֹלֵל )=ותי ֵַחל ותמתין( לוֹ!
וְ עַ ָתּה כִּ י ַאיִ ן )=אין מע ה מא-ל( פּ ַָקד ַאפּוֹ )=איוב כועס(,
וְ ל ֹא י ַָדע בַּ ַפּשׁ )= ופש ומ וחה( ְמאֹד ]בגלל דברי היֵאוּש[–
וְ ִאיּוֹב הֶ בֶ ל ִיפְ צֶ ה פִּ יהוּ ,בִּ בְ לִ י דַ עַ ת ִמ ִלּין יַכְ בִּ ר.

איוב לו  -מהי השגחה פרטית?
באמת אי י יודע מה מפליא יותר ,זה שאיוב שתק לאליהוא והגיע בזכותו אל הסערה ,ואל מע ה
ה' מן הסערה ,או שהרמב"ן הסכים עם הרמב"ם באחד מעיקרי השכל והאמו ה
"ל ֹא יִגְ ַרע ִמצַּ ִדּיק עֵ י ָיו" )לו ,ז(.
על פסוק זה כתב רמב"ן בפירושו לאיוב" :זה הכתוב מפרש ע ין גדול ...כי א שי התורה והאמו ה
התמימה יאמי ו בהשגחה ,כי הא-ל ישגיח וישמור א שי מין האדם )=כל פרט( ,כמו שכתוב
)בתפילת ירמיהו לב ,יט(:

'גְּ דֹל הָ עֵ צָ ה וְ ַרב הָ עֲלִ י ִליָּה אֲ ֶשׁר עֵ י ֶי פְ ֻקחוֹת עַ ל ָכּל דַּ ְרכֵ י ְבּ ֵי ָאדָ ם לָ ֵתת ְל ִאישׁ כִּ ְד ָר ָכיו וְ כִ פְ ִרי
מַ עֲלָ ָליו' ...כי האדם ,מפ י שהוא מכיר את א-לוהיו ,ישגיח עליו וישמור אותו ...ומן הטעם הזה
ישמור את הצדיקים ,כי כאשר ִלבם ועי יהם תמיד עמו ,כן עי י ה' עליהם 'מראשית הש ה עד
להדָ בֵ ק בא-
אחרית ש ה' ,עד כי החסיד הגמור ...יהיה שמר תמיד מכל מקרי הזמן ...וכפי קרבתו ִ
לוהיו ישתמר שמירה מעולה ,והרחוק מן הא-ל במחשבתו ובמעשיו ...יהיה משולח ו עזב למקרים,
ובאו בזה פסוקים רבים ,...והע ין הזה בֵּ אֲ רוֹ הרב )=הרמב"ם( ביאור יפה בספר מורה ה בוכים...".
באמת אי י יודע מה מפליא יותר – זה שאיוב שתק לאליהוא ,והגיע בזכותו אל הסערה ,ואל
מע ה ה' 'מן הסערה' – או ,שהרמב"ן הסכים עם הרמב"ם באחד מעיקרי השכל והאמו ה ,וש יהם
קבעו ש'השגחה פרטית' היא לגמרי 'פרטית' ,לכל פרט כפי מעלתו וקרבתו לה' באותה שעה ,ומי
שרחוק מקרבה זו הוא חלק מהטבע הכללי עם המקריות ששוררת בו; לפיכך ,אין 'חוקיות'
ב'השגחה פרטית' ,כי כל אדם בכל שעה מצא במעלה אחרת ,ואי אפשר לדעת דרכי ההשגחה
בשום ידיעה שכלית – הסוד הזה צפון בין כל אדם לבין א-לוהיו ,בכל עת ובכל שעה.
וכך כתב הרמב"ם )מורה ה בוכים ג ,יח; א; בתרגומו של מ' שורץ( – "אין ההשגחה הא-לוהית
שווה על כל פרטי מין האדם ,אלא השו י בדרגת ההשגחה עליהם הוא כשו י בדרגת שלמותם
הא ושית"; "לכן ראה לי שכל מי מבין ה ביאים או המעולים השלמים שפגעה בו רעה מרעות
העולם הזה  ...כאשר הוא סר ממ ו יתעלה )ולו גם לרגע של הסתר פ ים( ,ואז יש חציצה בי ו ובי ו
)=ובין ה'( – אזי הוא חשוף לכל רעה המזדמ ת לפגוע בו ...ואין ספק ,שדין היחיד כדין הציבור".
פרש ות משותפת זו )לרמב"ם ולרמב"ן( פותחת שער גם לחידוש ה וסף בדברי אליהוא על גורל
"אל
הרשעים והצלחתם ,מעיקרי קריאת התגר של איוב )בפרט במע ותיו לצופר; יב ,ו; כא; כד( – ַ
ִתּ ְשׁ ַאף הַ ָלּיְ לָה לַ עֲלוֹת עַ ִמּים ]וליפול[ ַתּ ְח ָתּם"! )לו ,כ(.
פקידת הגמול לרשעי עולם לא תתרחש 'הלילה' ,כמו ביציאת מצרים ,כי גם זה קרה רק אחרי
השעבוד הארוך ,ואחרי ה בואה למשה ,שגם היא התגלתה למשה בהדרגה )ותוך כדי ויכוח; שמות
ג; ד; ועוד( ,ואחרי תהליך המכות לפרעה .ברוב הזמ ים מת הל העולם לפי החוקיות הכללית
"א-ל
השוררת בו ,ורק ברגעים מיוחדים ,ואחרי תהליכים ארוכים ,חשף משפטו המובטח של ֵ
"מלָכִ ים ַלכִּ ֵסּא" כאילו
כַּבִּ יר וְ ל ֹא ִי ְמ ָאס" ,אשר "ל ֹא ְיחַ יֶּה ָרשָׁ ע ,וּ ִמ ְשׁפַּט ֲע ִ יִּים י ִֵתּן"! אשר מושיב ְ
" ָל ֶצַ ח ַויִּגְ בָּ הוּ" )לו ,ה-ו( ,ויפקוד עליהם כאשר ישלם עוו ם ,ותתמלא סאת רשעתם ,ואז " ְי ַחלֵּץ עָ ִי
בְ עָ ְיוֹ" )לו ,טו(.
ַויֹּסֶ ף אֱ לִיהוּא וַ יּ ֹאמַ ר:
[אף ,שכבר אין לך כוח לשמוע]
מתן( לִי זְ עֵ יר )=מעט( ַואֲ חַ ֶוּךָּ ,כִּ י עוֹד ֶלאֱ -לוֹהַּ ִמלִּ ים
כּ ַַתּר )=הַ ֵ
=ליוֹצרי( ֶא ֵתּן צֶ דֶ ק!
ִ
ֶאשָּׂ א דֵ עִ י ְל ֵמ ָרחוֹק ,וְ ְל ֹפ ֲע ִלי )
כִּ י ָא ְמ ָם ל ֹא שֶׁ ֶקר ִמלָּ יְ ,תּ ִמים דֵּ עוֹת עִ מָּ )=שאי י מאשימך בחטא(.
הֶ ן ֵא-ל ַכּבִּ יר וְ ל ֹא ִי ְמ ָאס ,כַּבִּ יר כֹּחַ ֵלב )=כוח של חכמה(
וּמ ְשׁפַּט ֲע ִ יִּ ים ִי ֵתּן!
ל ֹא ְי ַחיֶּה ָרשָׁ עִ ,
ל ֹא יִגְ ַרע ִמצַּ ִדּיק עֵ י ָיו
)=התגָאוּ(
וְ ֶאת ְמ ָלכִ ים ]יושיב[ ַלכִּ סֵּ אַ ,ויּ ִֹשׁיבֵ ם ָל ֶצַ ח ]??[ וַ יִּגְ בָּ הוּ ִ
סוּרים בַּ זִּ ִקּים )=באזיקים(ִ ,ילָּכְ דוּן ְבּחַ בְ לֵי ֹע ִי )=עי וי(;
וְ ִאם ]יִפְּ לוּ ,ויוּבלוּ[ אֲ ִ
ַו ַיּגֵּד לָ הֶ ם ]בדרך זו[ ָפּעֳלָ ם ,וּפִ ְשׁעֵ יהֶ ם כִּ י ִי ְתגַּבָּ רוּ;
ַו ִיּגֶל ָאזְ ָם ַלמּוּסָ ר ,וַ יּ ֹאמֶ ר כִּ י יְשׁוּבוּן מֵ ָאוֶ ן
[כסיכוי אחרון]
ִאם ִי ְשׁ ְמעוּ וְ ַי ֲעבֹדוּ ]ביושר[
ימים!
וּשׁ ֵיהֶ ם בַּ נְּ עִ ִ
ְיכַלּוּ יְמֵ יהֶ ם בַּ טּוֹב ְ
וְ ִאם ל ֹא ִי ְשׁ ְמעוּ
בְּ שֶׁ לַח ַי ֲעבֹרוּ )=בחרב ימותו( ,וְ ִיגְ וְ עוּ ִבּ ְבלִיָ -דעַ ת!
וְ חַ ְ פֵ י לֵב י ִָשׂימוּ ָאף )=יחציפו פ ים( ,ל ֹא ְישַׁ וְּ עוּ ]לא-ל ,אף[ כִּ י אֲ ָס ָרם
)=בריק ות( ַ פְ שָׁ ם ,וְ ַחיּ ָָתם בַּ ְקּדֵ ִשׁים )=בז ות(;
ֵ
]ולכן[ ָתּמֹת בַּ נֹּעַ ר
יְחַ לֵּץ ]הא-ל מהם[ עָ ִ י בְ עָ ְ יוֹ ,וְ ִיגֶל בַּ לַּחַ ץ ָאזְ ָם ]לשמוע בקולו[.
ית ִמפִּ י צָ ר? ]כאילו אתה ופל לתהום[!?
וְ ַאף הֲ ִס ְ
]תגיע למקום[ ַרחַ ב ,ל ֹא מוּצָ ק ַתּ ְח ֶתּיהָ ]ולא תתרסק[,

וְ ַחַ ת ]תהיה סביב[ שֻׁ לְחָ ְ ]שיהיה[ מָ לֵא דָ שֶׁ ן!
ֵאת? ]כעת![ –
וְ ִדין ָר ָשׁע מָ ל ָ
וּמ ְשׁפָּט ]צדק[ י ְִתמֹכוּ ]בעתיד[!
ִדּין ִ
ית ְבסָ פֶק )=ברוב כעס(,
כִּ י ]איש[ חֵ ָמה] [1פֶּ ן ְי ִס ְ
]מ ִתקוָ ה[!
ומ ַחפֶּה( ַאל יַטֶּ ָךּ ִ
וְ ָרב ֹכּפֶר )=דיבור ְמ ַכ ֶסה ְ
הֲ ַי ֲע ֹר שׁוּ ֲע )=תפילת ישועתך( ל ֹא בְ צָ ר )=מתוך צרה(?
וְ כֹל מַ אֲ מַ צֵּ י כֹחַ ]להחזיק מעמד[?
ַאל ִתּ ְשׁ ַאף הַ לָּ ְי ָלה ַלעֲלוֹת עַ ִמּים ]וליפול[ ַתּ ְח ָתּם!
ִהשָּׁ מֶ רַ ,אל ֵתּפֶ ן ֶאל ]מחשבות[ ָאוֶן,
כִּ י עַ ל זֶ ה )=צדקת הא-ל( בָּ ַח ְר ָתּ מֵ ֹע ִ י )=מתוך העי וי(
וֹרה ]יראתו[!
הֶ ן ֵא-ל ַי ְשׂגִּ יב )=עצום( בְּ כֹחוִֹ ,מי ָכמֹהוּ מ ֶ
ִמי פ ַָקד עָ ָליו דַּ ְרכּוֹ?! וּ ִמי ָאמַ ר )=יכול לומר( פָּעַ ל ְָתּ עַ וְ לָ ה!?
__________________________
][1אליפז התמלא "חֵ מה" על איוב שחטא ,וסירב להודות בכך ,ואף הרבה דברי " ֹכּ ֶפר" ,לכסות על
טעותו; ' ֹכּפֶר' הוא כיסוי ,כמו הציפוי של תיבת ח.

איוב לז  -הסערה וההתגלות
התייצבותו הברורה של אליהוא גד אליפז כ ראה סייעה לאיוב להשתחרר מעט מכעסו המתפרץ,
ומתחושת הבגידה של ֵרעיו כלפיו ,ואפילו להציץ אל ההתבהרות שאחרי
למה סערה?
אליפז בעמדתו הקרובה ל בואה ,התבו ן בבריאה וקבע )ה ,ח-יא(" :אוּ ָלם אֲ ִי ֶא ְדרֹשׁ ֶאל ֵא-ל ,וְ ֶאל
אֱ ִ -הים ָא ִשׂים ִדּבְ ָר ִתי – עֹשֶׂ ה גְ דֹלוֹת וְ ֵאין ֵח ֶקר! ִ פְ לָאוֹת עַ ד ֵאין ִמ ְספָּר!
שׁ ֵל ַח מַ ִים עַ ל פְּ ֵי חוּצוֹת – ָלשׂוּם ְשׁ ָפלִים לְמָ רוֹם! וְ ק ְֹד ִרים שָׂ גְ בוּ ֶישַׁ ע!"...
הַ נּ ֵֹתן מָ טָ ר עַ ל פְּ ֵי ָא ֶרץ ,וְ ֹ
איוב הסתער בחמת רוחו גד אליפז ,שתיאר עולם מלא 'אור וטוב' ,בעוד הגדולות וה פלאות של
א-לוהים מתגלות דווקא במרחבי היקום ,ובאסו ות וראים ,ואף המטר ,יש שהוא שוטף ארצות
שלמות ,ויש שהכל מתייבש בבצורת קשה.
"חֲ ַכם ֵלבָ ב ]הא-ל[ וְ ַא ִמּיץ ֹכּ ַח! ִמי ִה ְקשָׁ ה ֵאלָ יו וַ ִיּ ְשׁ ָלם?! ַהמַּ עְ ִתּיק ָה ִרים וְ ל ֹא י ָָדעוּ אֲ שֶׁ ר הֲ ָפ ָכם ְבּ ַאפּוֹ;
הַ ַמּ ְרגִּ יז ֶא ֶרץ ִמ ְמּקוֹמָ הּ ,וְ עַ מּוּדֶ יהָ ִי ְת ַפּ ָלּצוּן; ָהאֹמֵ ר לַ חֶ ֶרס )=לשמש( וְ ל ֹא ִיזְ ָרח ,וּ ְבעַ ד כּוֹכָ בִ ים י ְַחתֹּם;
ימה וְ ַח ְד ֵרי ֵתמָ ן – עֹשֶׂ ה גְ דֹלוֹת עַ ד ֵאין חֵ ֶקר!
דוֹר עַ ל בָּ מֳ ֵתי יָם; ֹעשֶׂ ה עָ שׁ כְּ ִסיל וְ כִ ָ
ֹטֶ ה שָׁ מַ ִים ְלבַ דּוֹ ,וְ ֵ
בוּרה! לוֹ עֵ צָ ה וּ ְתבוּ ָה! – הֵ ן יַהֲ רוֹס וְ ל ֹא ִיבָּ ֶה!
וְ ִפְ לָאוֹת עַ ד ֵאין ִמ ְספָּר"! )ט' ,ד-י(; "עִ מּוֹ חָ כְ ָמה וּגְ ָ
ישׁלְּחֵ ם וְ יַהַ פְ כוּ ָא ֶרץ"! )י"ב ,יג-טו(.
י ְִסגֹּר עַ ל ִאישׁ וְ ל ֹא יִ פּ ֵָת ַח! ֵהן יַעְ צֹר בַּ מַּ ִים וְ יִבָ שׁוּ! וִ ַ
וה ה אליהוא משתמש באותם הביטויים של 'גדולות ו פלאות' ,ומתייצב שוב בעמדה שו ה
מאליפז ,עמדה שמכילה גם את דברי איוב ,ואין בה כדי להרגיזו .הגדולות וה פלאות שהא-ל
"חסֶ ד" וגם "שֵׁ בֶ ט"] .[1הסערה עצמה ,ראית
מחולל בעולם ,יש בהן גם טובות וגם מכות ,גם ֶ
כ'מלחמה' ,אך מביאה ברכה ושפע לכל ה יזו ים ממה שיצמח אחריה .כל זה ,הרבה יותר גדול
ומופלא מן המושגים המצומצמים של ו כב י האדם ,על טוב ועל רע.
"הֶ ן ֵא-ל שַׂ גִּ יא וְ ל ֹא ֵ דָ ע! ִמ ְספַּ ר שָׁ ָיו וְ ל ֹא חֵ ֶקר! – כִּ י יְ ג ַָרע ִ ְטפֵי ָמיִ םָ ,יזֹקּוּ מָ טָ ר ל ְֵאדוֹ; אֲ שֶׁ ר ִיזְּ לוּ
ְשׁחָ ִקים ,י ְִרעֲפוּ ֲעלֵי ָאדָ ם ָרבַ ...י ְרעֵ ם ֵא-ל בְּ קוֹלוֹ ִ פְ לָאוֹת! עֹשֶׂ ה גְ דֹלוֹת וְ ל ֹא ֵדָ ע! כִּ י ַלשֶּׁ לֶג י ֹאמַ ר הֱ וֵא
ָא ֶרץ! וְ גֶשֶׁ ם מָ טָ ר ,וְ גֶשֶׁ ם ִמ ְטרוֹת ֻעזּוִֹ ...אם ְלשֵׁ בֶ ט ִ -אם ְל ַא ְרצוֹ – ִאם לְחֶ סֶ ד י ְַמ ִצ ֵאהוּ!
הַ אֲ זִ י ָה זּ ֹאת ִאיּוֹב! ֲעמֹד וְ ִה ְתבּוֹ ֵן ִפְ לְאוֹת ֵא-ל!"
התייצבותו הברורה של אליהוא גד אליפז כ ראה סייעה לאיוב להשתחרר מעט מכעסו המתפרץ,
ומתחושת הבגידה של ֵרעיו כלפיו ,ואפילו להציץ אל ההתבהרות שאחרי 'הסערה'" .וְ עַ ָתּה ל ֹא ָראוּ
אוֹר? בָּ ִהיר הוּא בַּ ְשּׁחָ ִקים! וְ רוּחַ עָ בְ ָרה ַו ְתּ ַטהֲ ֵרם! ִמצָּ פוֹן זָ ָהב יֶאֱ ֶתה )=אור כמו זהב יופיע(  -עַ ל-אֱ -
וֹרא הוֹד !"
לוֹהַּ )=א-ל עליון( ָ
ראו כמה זה דומה למראה המרכבה בחזון יחזקאל]) [2א ,ד...כח(.

וּמתּוֹכָ הּ כְּ עֵ ין
וּח ְסעָ ָרה בָּ ָאה ִמן הַ צָּ פוֹן – עָ ָן גָּדוֹל וְ ֵאשׁ ִמ ְתל ַַקּחַ ת ,וְ ֹ גַהּ לוֹ ָס ִביבִ ,
"ו ֵָא ֶרא וְ ִהנֵּה ר ַ
הַ חַ ְשׁמַ ל ִמתּוֹ הָ ֵאשׁ ...כְּ ַמ ְר ֵאה הַ ֶקּשֶׁ ת אֲ שֶׁ ר ִי ְהיֶה בֶ עָ ָן ְבּיוֹם הַ גֶּשֶׁ םֵ ,כּן ַמ ְר ֵאה הַ ֹנּגַהּ סָ ִביב ,הוּא
ַמ ְר ֵאה ְדּמוּת כְּ בוֹד ה' – ו ֶָא ְר ֶאה ו ֶָאפֹּל עַ ל ָפּ ַי ו ֶָא ְשׁמַ ע קוֹל ְמדַ בֵּ ר!"
מי שיודע ,שה'צפון' סתר-צָ פוּן ִמשמש ,שאי ה זורחת בו כלל [3],חייב להבין ,שאור גדול כמו
"זהב" הבוקע מתוך סערה מן הצפון ,אי ו זריחת שמש ,אלא התגלות על של א-ל עליון ,בורא
שמים וארץ!
)=ממָ רוֹם( פָ עֳלוֹ ,אֲ שֶׁ ר שׁ ְֹררוּ אֲ ִָשׁים
זְ כֹר כִּ י ַת ְשׂגִּ יא ִ
כָּל ָאדָ ם חָ זוּ בוֹ – אֱ וֹשׁ יַבִּ יט מֵ ָרחוֹק
הֶ ן ֵא-ל שַׂ גִּ יא וְ ל ֹא ֵדָ ע! ִמ ְס ַפּר שָׁ ָיו וְ ל ֹא חֵ ֶקר )=לא יֵחָ ֵקר(!
כִּ י ְי ָג ַרע )=יטפטף( ִ ְטפֵ י ָמיִ םָ ,יזֹקּוּ )= ְיז ְַקקוּ( מָ ָטר ְל ֵאדוֹ )=לערפל(;
[שׁחָ ִקיםִ ,י ְרעֲפוּ )=יֵרדוּ כגשם( ֲעלֵי ָאדָ ם ָרב;
אֲ שֶׁ ר ִיזְּ לוּ ] ִמ ְ
ַאף ִאם ָיבִ ין]=) [4יִבְ ַקע( ִמפְ ְרשֵׂ י עָ ב )=ע ן ָפּרוּס(,
ְתּשֻׁ אוֹת סֻ כָּתוֹ )=שבר ע ן ,מטר סוחף(;
הֵ ן פּ ַָרשׂ עָ ָליו ]ברק[ אוֹרוֹ ,וְ ָשׁ ְרשֵׁ י הַ יָּם ]העליון[ כִּ ָסּה ]באור הברק[;
אכֶל לְ מַ כְ בִּ יר )=להמו ים(!
כִּ י בָ ם ָי ִדין עַ ִמּים ]לרעה ולטובה[ – י ִֶתּן ֹ
עַ ל כַּ ַפּ ִים )=בסתר( כִּ סָּ ה אוֹר ]הברק[,
ַו ְיצַ ו עָ ֶליהָ בְ מַ פְ גִּ יעַ )=פתאום לפגוע(;
יַגִּ יד עָ ָליו ֵרעוֹ )=תרועת הרעם(,
]מ[עַ ל-עוֹלֶה )=מא-ל עליון(;
ִמ ְק ֶה )=ק אה ,חרון( ַאף ֵ
ַאף ְלז ֹאת )=ברק ורעם( ֶיחֱ ַרד ִלבִּ י ,וְ י ִַתּר ִמ ְמּקוֹמוֹ;
ִשׁ ְמעוּ שָׁ מוֹעַ בְּ ֹרגֶז קֹלוֹ ,וְ הֶ גֶה ִמפִּ יו יֵצֵ א;
ראהוּ( ,וְ אוֹרוֹ עַ ל ַכּ ְפוֹת ָה ָא ֶרץ;
=מ ֵ
ַתּחַ ת כָּל הַ שָּׁ ַמ ִים ִי ְשׁ ֵרהוּ ) ַ
ַאחֲ ָריו ִי ְשׁ ַאג קוֹל ,י ְַרעֵ ם בְּ קוֹל גְּ אוֹ וֹ,
וְ ל ֹא יְ עַ ְקּבֵ ם )=ולא יוכל איש לעקוב אחריהם( כִּ י ִי ָשּׁ ַמע קוֹלוֹ–
י ְַרעֵ ם ֵא-ל בְּ קוֹלוֹ ִ פְ לָאוֹת ,ע ֶֹשׂה גְ דֹלוֹת וְ ל ֹא ֵדָ ע ]אם לטוב או לרע[!
כִּ י ַלשֶּׁ לֶג י ֹאמַ ר :הֱ וֵא]=) [5הופיע על( ָא ֶרץ,
וְ גֶשֶׁ ם מָ טָ ר ,וְ גֶשֶׁ ם ִמ ְטרוֹת עֻזּוֹ –
בְּ יַד כָּל ָאדָ ם י ְַחתּוֹם )=יסתגר חָ תוּם בביתו(,
רוּאיו(;
לָדַ עַ ת ]גבורתו[ ָכּל ַא ְ שֵׁ י ַמע ֲֵשׂהוּ )=בְּ ָ
ו ַָתּבוֹא חַ יָּה ְבמוֹ ָא ֶרב )=במסתור( ,וּבִ ְמעוֹ ֶֹתיהָ ִת ְשׁכֹּן;
ִמן הַ חֶ דֶ ר )=מהקוטב הצפו י( ָתּבוֹא סוּפָה ,וּ ִמ ְמּז ִָרים )=מזרמי רוח( ָק ָרה;
]קפוּא[;
יִתּן ָק ַרח ,וְ רֹחַ ב ַמ ִים בְּ מוּצָ ק ָ
ִמ ִנּ ְשׁמַ ת )=מֵ רוּחַ ( ֵא-ל ֶ
יח )=יַטעין( עָ ב ,יָפִ יץ ֲע ַ ן אוֹרוֹ;
=ברוְ יַת מים( ַי ְט ִר ַ
ַאף בְּ ִרי ) ִ
)=בסבּוּב( ִמ ְתהַ ֵפּ ְבּ ַת ְחבּוּ ָתוְ ,ל ָפעֳלָ ם )=לתכלית ָפּעֳלָ ם(–
ִ
וְ הוּא )=הע ן( ְמ ִסבּוֹת
כֹּל אֲ שֶׁ ר ְיצַ ֵוּם ]לרדת[ עַ ל פְּ ֵי ֵתבֵ ל ָא ְרצָ ה!
ִאם ְלשֵׁ בֶ ט )=מַ כָּה( – ִאם ְל ַא ְרצוֹ ]של מי?[–
ִאם לְחֶ סֶ ד )=לברכת שמים( י ְַמ ִצ ֵאהוּ ]את ע ן הסערה[!
הַ אֲ זִ י ָה זּ ֹאת ִאיּוֹב! ֲעמֹד וְ ִה ְתבּוֹ ֵן ִפְ לְאוֹת ֵא-ל!
הֲ ֵתדַ ע בְּ שׂוּם אֱ -לוֹהַּ )=בצַ ווֹתו( ֲע ֵליהֶ ם? וְ הֹפִ יעַ אוֹר ֲע ָ וֹ?
הֲ ֵתדַ ע עַ ל ִמפְ ְל ֵשׂי עָ ב )=מרחבי ע ן(? ִמפְ לְאוֹת ְתּ ִמים דֵּ עִ ים!
אֲ שֶׁ ר בְּ גָדֶ י חַ ִמּים ]אחרי הסערה( ,בְּ הַ ְשׁ ִקט ֶא ֶרץ ]ושמש[ ִמדָּ רוֹם–
ַתּ ְר ִקיעַ עִ מּוֹ ִל ְשׁחָ ִקים?? ]ה ִ ראים[ חֲ ז ִָקים כִּ ְר ִאי מוּצָ ק!
הוֹדיעֵ וּ מַ ה נּ ֹאמַ ר לוֹ ]בסערה[?! ל ֹא ַ ֲע ֹר ]דברי ו[ ִמפְּ ֵי חֹשֶׁ !
ִ
הַ יְסֻ פַּר לוֹ )=לרקיע( כִּ י אֲ דַ בֵּ ר? ִאם ָאמַ ר ִאישׁ ]בסערה[ כִּ י יְ ֻבלָּע ]לו[?
וְ עַ ָתּה ל ֹא ָראוּ אוֹר? בָּ ִהיר הוּא בַּ ְשּׁחָ ִקים!
וְ רוּחַ עָ בְ ָרה ו ְַתּטַ הֲ ֵרם–

]ואז[ ִמצָּ פוֹן ]אור כמו[ זָהָ ב יֶאֱ ֶתה )=יופיע(–
וֹרא הוֹד!
][6עַ ל-אֱ -לוֹהַּ )=א-ל עליון( ָ
שַׁ -דַּ י ל ֹא ְמצָ א ֻהוּ?
]והוא[ ַשׂגִּ יא כ ַֹח!
וּמ ְשׁפָּט וְ רֹב צְ דָ ָקה ] ְי ַגלֶה[ – ל ֹא יְעַ נֶּה!
ִ
ָלכֵן י ְֵראוּהוּ אֲ ִָשׁים!
]והוא[ ל ֹא ִי ְר ֶאה כָּל ]החושבים עצמם[ חַ כְ מֵ י לֵב.
______________________
" ]ֶ [1חסֶ ד ...שֵׁ בֶ ט" )= 'גבורה'( ,בלשון אליהוא ,כמו בלשון המקובלים.
" ][2יחזקאל בן בּוּזִ י" – "אליהוא בן ברכאל הַ בּוּזִ י"! אכן ,ר' ברכיה )שיר-השירים רבה ,פרשה א'-
כט( השווה אותם כמגלי סודות מ"חֲ דָ ָריו" של "הַ מֶּ ֶל " ,וייחס את גילוי מע ות ה' ,לאליהוא!
][3כמובן ,בחצי הכדור הצפו י!
" ][4יבין" פירושו' :יבדיל בין לבין' ,כלומר' ,יבקע את הע ן' ,ובהפשטה' :יפרק' ושא בצורה
א ליטית; כך פירש
אבי מורי ז"ל ,ארץ המוריה – פרקי מקרא ולשון ,עמ'  ,324-322והערה .153
][5פעלי ההויה בלשון המקרא הם פעילים ודי מיים ,וגם קיומיים ,כמו גם שם ההוי-ה; ראו
מאמרי 'הוויה
פעילה וקיומית במקרא' ,באתר שלי.
" ][6עַ ל" כאן )וגם בל"ו ,לג( הוא קיצור של 'עליון' ,בסמיכות הפוכה ,כפי שפירש אבי מורי ז"ל;
ראו ארץ המוריה – פרקי מקרא ולשון ,עמ' .325

איוב לח  -המים כפלא חריג
תיאורי הבריאה במע ה ה' ממשיכים גם הם את הכיוון שפתח בו אליהוא  -הגודל המופלא של
מעשי הבורא חורג הרבה מעבר למושגי הטוב והרע של ו כב י אדם
מע ה ה' ממשיך ביתר שאת את הכיוון שפתח אליהוא-
"איּוֹב ,ל ֹא בְ דַ עַ ת ְידַ בֵּ ר!"...
אליהוא )לד ,לה(ִ :
מע ה ה' )לח ,ב(ִ " :מי ֶזה מַ ְח ִשׁי עֵ צָ ה בְ ִמלִּ ין ְבּלִי ָדעַ ת!?"
אולם ,במע ות אליהוא עדיין מדובר על דיבורי איוב בסג ון של " ֹפּעֲלֵ י ָאוֶן" ,וגם בחשבון חטאים
שכל אדם צריך לחשב בעצמו ,ולהתוודות ביושר בי ו לבין בוראו  -ואילו במע ות ה' "מן הסערה"
אין שום סימן וזכר לחטא של איוב ,בהתאמה מלאה עם סיפור המסגרת בו ה' מעיד על כך
ש"עַ בְ ִדּי ִאיּוֹבֵ ...אין ָכּמֹהוּ בָּ ָא ֶרץִ ,אישׁ ָתּם וְ יָשָׁ ר י ְֵרא אֱ ִ -הים וְ סָ ר ֵמ ָרע ,וְ עֹדֶ נּוּ מַ חֲ זִ יק בְּ תֻ מָּ תוֹ,
ית ִי בוֹ ְלבַ לְּ עוֹ ִחנָּם"! )ב ,ג(;
ו ְַתּ ִס ֵ
הרשעים הם רק 'א שי החושך' ,שאור בוקר מבריח אותם ,ובכל השאלות הרטוריות במע ות ה',
יש רק קוצר דעת ומגבלות שליטה של אדם באשר הוא ,ושל איוב כאדם!
אכן ,גם באליהוא כ ביא הספר )כפי שהוכח ו לעיל( ,יש פערים בין דעותיו ,לבין מע ה ה' בדיוקו
הטהור ,וגם זה שיעור חשוב בדרכי ה בואה המקראית].[1
תיאורי הבריאה במע ה ה' ממשיכים גם הם את הכיוון שפתח בו אליהוא  -הגודל המופלא של
מעשי הבורא חורג הרבה מעבר למושגי הטוב והרע של ו כב י אדם ,למשל המים כפלא חריג
ומיוחד המאפשר חיים בעולם ,אבל המטר גם יורד "עַ ל ֶא ֶרץ ל ֹא ִאישׁ! ִמ ְדבָּ ר ל ֹא ָאדָ ם בּוֹ"! )לח ,כו(,
מה ש ראה כחסר פשר במו חים של דעת א ושית.
תיאורי הבריאה מסודרים בדומה לסדר בבראשית )פרק א( ,מאור ומים ,דרך הגבול הקבוע בין ים
ליבשה ,וחותם בפירוט רב בעולם החי למי הו; גם כאן ,יש כעין הכרעה בין תיאורי הבריאה בהם
הרעים )בדומה ל"בָּ ְרכִ י ַפְ ִשׁי" בתהלים קד( ,לבין תיאורי איוב )כו( של גודל
הכל מואר וטוב בפי ֵ
"שׁמֶ ץ" )כו ,יד( של חיים טובים ובריות טובות; כהמשך לדברי אליהוא ,הבריאה יש
ועוצמה בלי ֵ

בה אור וחושך כמו גם טוב ורע ,והיא גם הרבה מעבר למושגים אלו; איוב יצב מול השאלה
העיקרית )לח ,ד(-
ית בְּ י ְָס ִדי ָא ֶרץ?? הַ גֵּד ִאם יָדַ עְ ָתּ ִבי ָה!"
" ֵאיפֹה ָהיִ ָ
כסיכום לסיפור ולוויכוח ,וכפתח לעיון במע ה ה' הראשון )אית י הטבע(  -מוזמן הקורא לצפות
בסרט שהפקתי ]ִ " - [2מן ַה ְסּעָ ָרה " -מע ה ה' לאיוב.
ַויַּעַ ן ה' ֶאת ִאיּוֹב ]מ הסערה[ ִמן הַ ְסּעָ ָרה ,וַיּ ֹאמַ ר:
ִמי זֶה מַ ְח ִשׁי עֵ צָ ה בְ ִמלִּין בְּ לִ י דָ עַ ת?
אֱ זָר =(חגור ) ָא כְ גֶבֶ ר חֲ לָצֶ י =(מת יך ,והֵ חָ לֵ ץ ִמיִסוּריך– )
הוֹדיעֵ ִי–
וְ ֶא ְשׁ ָא ְל וְ ִ
ִית ְבּי ְָס ִדי ָא ֶרץ?? הַ גֵּד ִאם יָדַ עְ ָתּ בִ י ָה!
ֵאיפֹה הָ י ָ
ִמי שָׂ ם =( ָקבַ ע ) ְממַ ֶדּיהָ כִּ י ֵתדָ ע?
אוֹ ִמי ָטָ ה עָ ֶליהָ ָקּו =(ק ה מידה המאפשר חיים?)
עַ ל מָ ה אֲ דָ ֶיהָ =(יסודותיה )הָ ְטבָּ עוּ =( קבעו בטבע?)
אוֹ ִמי י ָָרה =(הציב ) ֶאבֶ ן פִּ נּ ָָתהּ]?[3
בְּ ָרן =(מול ר ת האור )יַחַ ד כּוֹכְ בֵ י ב ֶֹקר,
ַויּ ִָריעוּ כָּל בְּ ֵי אֱ ִ -הים =(צבא השמים!)
ַויָּסֶ בִּ ְדל ַָת ִים =(סגר בחופים )יָם ,בְּ גִ יחוֹ ֵמ ֶרחֶ ם =(מבטן האדמה )יֵצֵ א;
שׂוּמי [עליו ]עָ ָן [כמו ] ְלבֻשׁוַֹ ,וע ֲָרפֶל חֲ תֻ לָּתוֹ;
ִ
בְּ
וּדלָ ָת ִים–
ו ֶָא ְשׁבֹּר עָ לָיו חֻ ִקּי =(די להצפת היבשה ),ו ָָא ִשׂים בְּ ִריחַ ְ
ָואֹמַ ר עַ ד פֹּה ָתבוֹא וְ ל ֹא ת ִֹסיף! וּפ ֹא =(קו החוף )י ִָשׁית בִּ גְ אוֹן ַגּלֶּי !
ית ֹבּ ֶקר? יִדַּ עְ ָתּ ַהשַּׁ חַ ר ְמקֹמוֹ?
הֲ ִמיָּמֶ י צִ וִּ ָ
לֶאֱ חֹז =(להאיר ) ְבּ ַכ ְ פוֹת הָ ָא ֶרץ ,וְ ִי ָנּעֲרוּ ְרשָׁ עִ ים ִממֶּ נָּה!
וקריא],
חוֹתם [כָּתוּב ָ
ִתּ ְתהַ ֵפּ [הארץ המוארת ]כְּ חֹמֶ ר ָ
וְ י ְִתיַצְּ בוּ [פ י האדמה ]כְּ מוֹ ְלבוּשׁ!
וְ יִמָּ ַע מֵ ְרשָׁ עִ ים א ָוֹרם ,וּזְ רוֹעַ ָרמָ ה ִתּשָּׁ בֵ ר]![4
את עַ ד ִבְ ֵכי =(מערבולות וזרמי )יָם? וּבְ חֵ ֶקר ְתּהוֹם ִה ְתהַ ָלּכְ ָתּ?
הֲ בָ ָ
הֲ ִ גְ לוּ ְל שַׁ ע ֲֵרי מָ וֶת? וְ שַׁ ע ֲֵרי צַ לְמָ וֶת ִתּ ְר ֶאה]?[5
ִה ְת ֹבּ ַ ְָתּ עַ ד ַרחֲ בֵ י ָא ֶרץ? הַ גֵּד ִאם יָדַ עְ ָתּ ֻכלָּהּ!
ֹשׁ ֵאי זֶה ְמקֹמוֹ?
ִשׁ ָכּן אוֹר? וְ ח ֶ
ֵאי זֶה הַ דֶּ ֶר י ְ
כִּ י ִת ָקּחֶ נּוּ ֶאל גְּ בוּלוֹ? וְ כִ י ָתבִ ין ְ ִתיבוֹת בֵּ יתוֹ]?[6
יָדַ עְ ָתּ כִּ י ָאז ִתּ ָוּ ֵלד?! וּ ִמ ְספַּר יָמֶ י ַרבִּ ים!?
את ֶאל אֹצְ רוֹת שָׁ ֶלג[ ?בראשי ההרים ובקטבים!],
הֲ בָ ָ
וְ אוֹצְ רוֹת בָּ ָרד [בסערות קטל יות ] ִתּ ְר ֶאה?
וּמל ְָחמָ ה!
אֲ שֶׁ ר חָ שַׂ כְ ִתּי לְעֶ ת צָ ר ,לְ יוֹם ְק ָרב ִ
ֵאי זֶה הַ דֶּ ֶר יֵחָ לֶק [טל ומטר מ צ צים ב]אוֹר?
ָיפֵץ [רוח ] ָק ִדים ֲעלֵי ָא ֶרץ?
ִמי פִ ַלּג לַשֶּׁ טֶ ף =(לשיטפון ) ְתּעָ לָה? וְ דֶ ֶר ַלחֲ זִ יז קֹלוֹת =(לסופות רעמים?)
לְהַ ְמ ִטיר [גם ]עַ ל ֶא ֶרץ ל ֹא ִאישׁ! ִמ ְדבָּ ר ל ֹא ָאדָ ם בּוֹ!
יח [גם שם ]מֹצָ א דֶ שֶׁ א!?
וּמשׁ ָֹאה =(שממה מוחלטת !)וּלְהַ צְ ִמ ַ
לְהַ ְשׂבִּ יעַ שׁ ָֹאה ְ
[ואיך המים לובשים צורות כה רבות ושו ות– ]?
הֲ יֵשׁ לַמָּ טָ ר ָאב [משלו ?]אוֹ ִמי הוֹלִיד ֶאגְ לֵ י טָ ל?
ִמבֶּ טֶ ן ִמי ָיצָ א הַ ָקּ ַרח? וּכְ פֹר ָשׁמַ ִים ִמי ְילָדוֹ?
כּ ֶָאבֶ ן =(במעמקי סלע )מַ ִים יִ ְתחַ בָּ אוּ! וּפְ ֵ י [מי ] ְתהוֹם י ְִתלַ כָּדוּ [למאגר!]
מ ְשׁכוֹת כְּ ִסיל ]ְ [8תּפ ֵַתּ ַח?
הַ ְת ַקשֵּׁ ר מַ ע ֲַדנּוֹת כִּ ימָ ה ?][7אוֹ ֹ
הֲ תֹצִ יא ַמ ָזּרוֹת =(כוכב זוהר )בְּ עִ תּוֹ? וְ עַ יִשׁ ][9עַ ל בָּ ֶיהָ ַת ְ ֵחם?
הֲ יָדַ עְ ָתּ חֻ קּוֹת שָׁ ָמ ִים? ִאם ָתּ ִשׂים ִמ ְשׁטָ רוֹ =(זמן הופעתו )בָ ָא ֶרץ?

הֲ ָת ִרים ָלעָ ב קוֹ ֶל [כמו רעם ?]וְ ִשׁפְ עַ ת מַ ִים ְתּ ַכסֶּ ָךּ!?
ֹאמרוּ ְל ִה ֵנּ וּ!?
הַ ְתשַׁ לַּח בְּ ָר ִקים וְ ֵילֵכוּ? וְ י ְ
ִמי שָׁ ת בַּ טֻּ חוֹת ][10חָ כְ מָ ה?! אוֹ ִמי ַָתן לַשֶּׂ כְ וִ י ][11בִ י ָה!?
ִמי ְיסַ פֵּר =(יגביל ויגדיר ) ְשׁ ָח ִקים בְּ חָ כְ מָ ה!?
ַשׁכִּ יב [לשפיכת גשם – ]
וְ ִבְ לֵי ָשׁמַ ִים =(ע ים כבדים ) ִמי י ְ
ְבּצֶ ֶקת עָ פָר לַמּוּצָ ק =(ביציקת מים ְ ],וּרגָבִ ים ְי ֻדבָּ קוּ!?
][1ראו ספרי המקור הכפול  -השראה וסמכות במש ת הרב קוק ,עמ' .144-99
][2באולפ ת עפרה ,עם רן בר ר מאפיקים-הפקות ,בסיוע משרד החי וך וקרן דורון.
][3בלשו ו  -איך 'ארץ' שומרת על יציבותה בלי יסודות!?
][4רוב הרשעים אוהבים חושך ופועלים בחושך! אור בוקר (בטבע הבריאה )מאפשר ללכוד אותם,
ולשבור את כוחם!
][5בסדקים בתחתית האוקיי וס בלעים חומרי הקרקעית בתוך קרום כדור-הארץ ,והם "שַׁ ע ֲֵרי
צַ לְמָ וֶת".
][6מדוע האור מתפשט בתוך גבולו של החושך ,ואילו החושך הוא רק העדר אור?
][7צביר צעיר של כוכבים מקושרים בת ועתם ,בעלי אור בהיר-מעודן '(כימה'=כמאה בגמרא,
ברכות ח ע"ב; כאלף בתצפיות אסטרו ומיות ),קרובים יחסית לשמש של ו ,כ 444-ש ות אור.
][8מקובל לזהות את "כְּ ִסיל=( "אור מוסתר )בקבוצת כוכבים ידועה ,בהירה ובולטת בשמי 'קו
המַ שוֶה השמימי' ,ראית אצל ו בחודשי החורף; אולם בגמרא (ברכות ח
ע"ב )מזוהה "כְּ ִסיל "דווקא עם 'חמה' ,ולכן יש המזהים אותו עם 'העגלה הקט ה'.
][9כ ראה ,כוכב בהיר מאד בשמי הצפון ,ע ק כתום ,שרוב המימן שבו כבר הותך להליום; איוב
עצמו הזכיר את שלושתם כ פלאות הבורא"  -עֹשֶׂ ה עָ ש )=עַ יִשׁ( ,כְּ ִסיל וְ כִ ימָ ה ,וְ חַ ְד ֵרי ֵתמָ ן( "ט',
ט ),ולכן מע ה ה' לא בא לחדש לאיוב ידע ,אלא להזכירו ,שאין לו שליטה.
' ][10טוחות' הן כליות ,שמכוסות בחֵ ֶלב (ראש הש ה כו ע"א' ;)החכמה' עיקרה בראש ,אבל יש גם
רגשות ותחושות ,שרגילים לזהותן עם הלב ,ועם הכליות.
][11מקובל לזהות 'שכוי' עם תר גול (ראש הש ה כו ע"א ),שמבחין מוקדם באור ראשון וקורא;
אבל רבים מהפוסקים (אורח-חיים מ"ו ,א ,ובמש ה ברורה )פירשו את הברכה בבוקר על בי ת
הלב ,שמקשיב לציפורים ,ומבין ,שאור בוקר מופיע.

איוב לט  -עולם מופלא
דרכי הטרף של הלביאות ,מחבואי הלידה של יעלים ,חכמת ההישרדות של בעלי כ ף  -סרט טבע
גרסת איוב
הֲ ָתצוּד ְל ָל ִביא )=ללביאה( ָט ֶרף? וְ חַ יַּת כְּ פִ ִירים ְתּמַ ֵלּא ] ָלשׂוֹבַ ע[?
[הם ימצאו טרף בעצמם– ]!
כִּ י ָישֹׁחוּ )=יתכופפו( בַ ְמּעוֹ וֹת ]המוכרים להם[–
י ְֵשׁבוּ בַ סֻּ כָּה )=בסבך( ְלמוֹ ָא ֶרב )=לארוב לטרף(.
ִמי יָכִ ין לָ ע ֵֹרב צֵ ידוֹ?
כִּ י ְי ָל ָדו ֶאל ֵא-ל ְי ַשׁ ֵוּעוּ? י ְִתעוּ ִלבְ לִי אֹכֶ ל]?[1
חלֵל )=המלטת( ַאיָּלוֹת ִתּ ְשׁמֹר?
הֲ יָדַ עְ ָתּ עֵ ת ֶלדֶ ת ַיעֲלֵ י סָ לַ ע? ֹ
ִתּ ְספֹּר י ְָר ִחים ְתּמַ ֶלּא ָה? וְ י ַָדעְ ָתּ עֵ ת ִל ְד ָתּ ָה?
ִתּכְ ַרעְ ָה ]ללדת בעצמן במסתור ,ובמהירות[–
ושׁליוֹת( ְתּשַׁ לּ ְַח ָה!
)=ת ְמלֵ ְט ה( ,חֶ בְ ֵליהֶ ם )=עוּבָּ רים ִ
יהן ְתּפַ ַלּ ְח ָה ַ
ַיל ְֵד ֶ
י ְַח ְלמוּ=( יתחזקו ויגדלו( בְ ֵיהֶ םִ ,י ְרבּוּ בַ בָּ ר )=בטבע( – י ְָצאוּ וְ ל ֹא שָׁ בוּ ָלמוֹ.
ִמי ִשׁלַּח ֶפּ ֶרא חָ פְ ִשׁי? וּמ ְֹסרוֹת עָ רוֹד]ִ [2מי פִ ֵתּחַ ?
וֹתיו ְמלֵ חָ ה–
וּמ ְשׁכְּ ָ
אֲ שֶׁ ר שַׂ ְמ ִתּי ֲע ָרבָ ה בֵ יתוִֹ ,
ִי ְשׂחַ ק ַלהֲ מוֹן ִק ְריָהְ ,תּשֻׁ אוֹת ֹ גֵשׂ ל ֹא ִי ְשׁמָ ע–
יְתוּר ]בין[ הָ ִרים ִמ ְרעֵ הוּ ,וְ ַא ַחר כָּל יָרוֹק י ְִדרוֹשׁ.

הֲ י ֹאבֶ ה ֵרּים )=שור הבר( עָ בְ ֶד ? ִאם ָי ִלין עַ ל אֲ בוּסֶ ?
הֲ ִת ְקשָׁ ר ֵרים בְּ ֶת ֶלם ֲעבֹתוֹ? ִאם ְישַׂ דֵּ ד עֲמָ ִקים ַאחֲ ֶרי ?
הֲ ִת ְבטַ ח בּוֹ כִּ י ַרב ֹכּחוֹ ,וְ ַת ֲעזֹב ֵאלָיו ְיגִ יעֶ ?
הֲ ַתאֲ ִמין בּוֹ כִּ י י ִָשׁיב ז ְַרעֶ  ,וְ ג ְָר ְ יֶאֱ סֹף?
[מי ברא ציפורים– ]?
ידה וְ ֹצָ ה–
כְּ ַף ְר ָ ִ ים]ֱ ֶ [3ע ָלסָ ה )=יפה או שָׁ ָרה(ִ ,אם ֶאבְ ָרה )=בעלת כ ף( חֲ ִס ָ
]ויש בעלת כ ף[ כִּ י )=אשר( ַת ֲעזֹב ל ָָא ֶרץ בֵּ צֶ יהָ  ,וְ עַ ל עָ פָר ְתּ ַחמֵּ ם–
דוּשׁהָ ?
זוּרהָ  ,וְ ַחיַּת הַ שָּׂ דֶ ה ְת ֶ
ו ִַתּ ְשׁכַּח )=כאילו תשכח( כִּ י ֶרגֶל ְתּ ֶ
]כאילו[ ִה ְק ִשׁיחַ ]הא-ל ִמלִבָּ הּ את[ בָּ ֶיהָ ]שהיא מפקירה[ לְּ ל ֹא לָהּ? ְל ִריק יְגִ יעָ הּ בְּ לִ י ָפ ַחד?
כִּ י ִהשָּׁ הּ )=כאילו מ ע ממ ה( אֱ -לוֹהַּ חָ כְ מָ ה? וְ ל ֹא חָ לַק לָ הּ בַּ בִּ י ָה– ]?[4
כָּעֵ ת בַּ מָּ רוֹם ַתּ ְמ ִריא! ִתּ ְשׂחַ ק לַסּוּס וּ ְלרֹכְ בוֹ ]שהרחיקה אותם מהביצים[!
בוּרה? הֲ ַת ְלבִּ ישׁ צַ וָּארוֹ ַרעְ ָמה?
הֲ ִת ֵתּן לַסּוּס גְּ ָ
הֲ ַת ְרעִ ישֶׁ נּוּ כּ ַָא ְרבֶּ ה )=המו י סוסים(? הוֹד ְַחרוֹ ]מטיל[ ֵאימָ ה!
י ְַחפְּ רוּ בָ עֵ מֶ ק ]בפרסות[ וְ י ִָשׂישׂ בְּ כֹחַ – יֵצֵ א )=יסתער( ִל ְק ַראת ָשֶׁ ק–
ִי ְשׂחַ ק ְלפַ חַ ד וְ ל ֹא יֵחָ ת ,וְ ל ֹא יָשׁוּב ִמפְּ ֵי חָ ֶרב–
עָ לָיו ִתּ ְר ֶה )=תשמיע קול( ַא ְשׁפָּה ]מלאה חיצים[ ,לַהַ ב חֲ ִ ית וְ כִ ידוֹן–
ְבּ ַרעַ שׁ וְ ֹרגֶז ְיגַמֶּ א )=ידהר( ָא ֶרץ ,וְ ל ֹא ַיאֲ ִמין )=לא יקשיב ולא יעצור( כִּ י קוֹל שׁוֹפָר–
שׁפָר י ֹאמַ ר ֶה ָאח! וּמֵ ָרחוֹק י ִָריחַ ִמ ְל ָחמָ ה–
בְּ דֵ י )=בעֵ ת שמיעת( ֹ
וּתרוּעָ ה.
ַרעַ ם ָשׂ ִרים )=מפקדים ומ היגים( ְ
הֲ ִמבִּ י ְָת יַאֲ בֶ ר )=יצלול לטרף בכ פים מקופלות( ֵץ? ]ואז[ יִפְ רֹשׂ כְּ ָ פָו ְל ֵתימָ ן?
ִאם עַ ל פִּ י יַגְ ִבּיהַּ ָ שֶׁ ר? וְ כִ י י ִָרים ִקנּוֹ–
וּמצוּדָ ה–
סֶ לַע ִי ְשׁכֹּן וְ י ְִת ָן )=במלו תו( ,עַ ל שֶׁ ן ֶסלַע ְ
אכֶלְ ,למֵ ָרחוֹק עֵ י ָיו יַבִּ יטוּ–
ִמשָּׁ ם חָ פַר )=גילָה( ֹ
וְ ֶאפְ ר ָֹחו ְיעַ לְעוּ )=יבלעו בלוע טרף מלא( דָ ם! וּבַ אֲ שֶׁ ר חֲ לָ ִלים] [5שָׁ ם הוּא.
קל להבין את ההתפעמות מדרכי טרף של לביאות ,ממחבואי לידה של יעלים ,מחכמת הישרדות
של בעלי כ ף ,ובמיוחד של דורסים – כל תצפית רצי ית בעולם החי יכולה להביא להפתעות
ולה ְשׁ ָתאוּת–
מדהימות ִ
אבל מדוע מתעכב מע ה ה' על בעלי חיים ,שיש להם זיקה ברורה לסביבה הא ושית ,כמו – העורב?
הרים? הסוס?
הפּ ֶֶרא? ֵ
עורבים מלקטים את מזו ם באשפה א ושית כמו בטבע – מהפְּ ָראים הצליחו ב י אדם לביית את
חמור הבית ,שעושה לאדו ו בדיוק כל מה שהפּ ֶֶרא לא יעשה .ה ֵרים ,הוא שור הבר ,ממ ו בּוּיַת
השור החורש בשדות ואוסף יבולים ,והסוס בתכו ות האומץ שלו וב כו ות להסתער מול סכ ות,
הוא שהוביל את המלחמות בהיסטוריה עד לעידן הט קים.
אולם דווקא בעלי החיים האלה ראויים להתבו ות מיוחדת על התכו ות המאפשרות לעורב לחיות
בסביבה הא ושית ב יגוד ל שרים – !על התכו ות שאפשרו לביית חמור מ ֶפּ ֶרא ,שור מ ֵרים )=שור
הבר( ,וסוס מסוס הבר! ומדוע אי אפשר לביית צבי ו מר ,יעל וברדלס ,דוב וג'ירף?
לא האדם יצר את מכלול התכו ות שאפשרו לביית צמחים ידועים ,ובעלי חיים מיוחדים ,ובורא
עולם הוא שיצר גם את תכו ות המתכות מהן מייצרים מכו יות ,טרקטורים וט קים ,ואת תכו ות
הבְּ עֵ רה והחשמל לפיהן מייצרים מ ועים ומכשירים ומחשבים!
א ח ו משתמשים בכוחות הטבע לטובה – ופעמים רבות גם לזיהום ולהשחתת עולם ,שלא א ח ו
ברא ו אותו – היהירות הא ושית ,מסוכ ת!
כעת חזור אל חיות הבר ,ו ציין כמה הפתעות – אריות שבעים אי ם טורפים ,ועדרים של אוכלי
עשב ממשיכים לרעות בשלווה לידם ,כי הם יודעים להבחין בין אריה שבע ,לבין לביאה משחרת
לטרף מתוך הסבך!
יעל וצביה יודעות להסתיר לידה – צלם סרטי טבע עקב במשך  3יממות אחרי צביה לקראת
המלטה ,וכאשר התפ ה לרגע לעשות את צרכיו ,היא חשה בהפסקת המעקב והמליטה – הוא לא
הצליח לצלם את ההמלטה!

יש ציפורים המטילות ביציהן על הקרקע; אם מתקרב טורף )או צייד על סוס( הן בורחות או
מתעופפות ,מתרחקות וכאילו וטשות את הביצים באין בי ה ,כאילו מקשיחות לב לצאצאים –
אולם בדרך זו הן מרחיקות את הסכ ה מן הביצים ,ולרוב הטורף )או הצייד( לא יצליח ללכוד גם
אותן.
מתוך הסתגלות לסכ ות הישרדות ,דורסים מאכילים גוזל חזק תחילה ,תוך התעלמות מאח חלש
– רק כשהחזק שבע ,מתחילים להאכיל את החלש – צודק או אכזרי?
ומה כל זה אומר לאיוב ,שמעולם לא הטיל ספק בעוצמת הבורא ובחכמתו?
____________________________
][1הפסוק מובן דווקא בתמיהה – עורבים וב יהם ימצאו את מזו ם בטבע סביבתם ,גם בלי אדם
שידאג למזו ם!
][2לדעתו של פרופ' מ חם דור )החי בימי המקרא ,המש ה והתלמוד ,עמ' ' ,(51עָ רוֹד' הוא שם רדף
ל'פּ ֶֶרא' ,חמור הבר האסיאתי ,ולא תת-מין אחר ,שלא היה אז בארץ.
][3לפי חז"ל )בכורות ז ע"ב( והתרגומים זיהו כאן את ה'יָעֵ ן' )= ַ ע ֲִמית( ,שמטילה ביצים על עפר,
מזהה סכ ה מ'מרום' צוארה הגבוה ,ובורחת להטעיית טורף או צייד ,להרחיקו מן הביצים )ולפי
זה צילמ ו בסרט(; פרופ' מ חם דור )החי בימי המקרא ,המש ה והתלמוד ,עמ'  ,(142-141מיטיב
לפרש את הפסוקים כפשוטם בזיהוי עם 'עֶ פְ רוֹ ִי' ששר במעופו )"כְּ ַף ְר ָ ִ ים"( ,וממריא בהטעיה
)"בַּ מָּ רוֹם ַתּ ְמ ִריא"( ,וכך מרחיק טורף מהביצים.
][4אי אפשר לפרש פסוקים אלו כראוי אלא בתמיהה – הן ראות כאילו הן מפקירות ביצים ,בזמן
שהן מצילות אותן בהטעיה מחוכמת.
" ][5חֲ ָללִ ים" במקור הם דקורים בחרב או דרוסים במקור ,ורק אחר כך 'פגרים' ,ולכן עדיף לפרש
על דורסים ,מאשר על אוכלי בלות.

איוב מ  -למה איוב לא חזר בו?
הרי דיבור כזה הוא בדיוק מה שביקש  -אין הסתר פ ים ,ואין איבה ,ה' התגלה אליו ,ואף פ ה
אליו ישירות .אולי באמת ראוי לשתוק כעת?
ל וכח ההתגלות " ִמן הַ ְסּעָ ָרה" )באמצעות בואת אליהוא( ,איוב שתק )כפי ששתק לדברי אליהוא
הראשו ים( ,אבל כאן פ ה ה' ישירות אליו:
ַויַּעַ ן ה' ֶאת ִאיּוֹב וַ יּ ֹאמַ ר:
הֲ רֹב )=האם לריב( עִ ם שַׁ ַ -דּי ]תרצה עוד[ יִסּוֹר )=כמטיף מוסר(?
מוֹכִ יחַ אֱ -לוֹהַּ ַי ֲע ֶ נָּה )=יש לו עוד מה לע ות(?
ַויַּעַ ן ִאיּוֹב ֶאת ה' וַ יּ ֹאמַ ר:
הֵ ן ַק ִתי מָ ה אֲ ִשׁיבֶ ָךּ!?
י ִָדי שַׂ ְמ ִתּי לְמוֹ פִ י!
ַאחַ ת ִדּבַּ ְר ִתּי וְ ל ֹא ֶא ֱע ֶה ]עוד[,
אוֹסיף!
וּשׁ ַתּ ִים וְ ל ֹא ִ
ְ
אחרי הסערה ,ה ה דו שיח ישיר בין ה' לאיוב ,אך הוא ה יב רק תגובת שתיקה – איוב הודה
באפסותו )שמעולם לא פקפק בה( ,אבל לא חזר בו משום מילה שאמר!
מדהים!
הרי דיבור כזה הוא בדיוק מה שביקש – דרש – זעק – והתח ן אליו ,על סף הייאוש – וה ה ,מרגע
שה' ע ה לו איוב השתתק מחד ,ומאידך ,לא התחרט על דבר מכל הדברים הקשים שאמר מתוך
מצב של ריחוק ו יתוק וסבל!
לכאורה ,קיבל איוב )כמעט( כל מה שתבע וביקש:
אתי ה ִֹדיעֵ ִי! לָמָּ ה ָפ ֶי
וּק ָרא וְ ָא ֹכִ י ֶא ֱע ֶה! אוֹ אֲ דַ בֵּ ר ַוהֲ ִשׁיבֵ ִי – ַכּ ָמּה לִ י עֲוֹ וֹת וְ חַ טָּ אוֹת? פִּ ְשׁעִ י וְ חַ ָטּ ִ
" ְ
ַת ְס ִתּיר? וְ ַת ְח ְשׁבֵ ִ י ְלאוֹיֵב ָל "?! )יג ,כב-כד(.

אין הסתר פ ים ,ואין איבה!
ה' התגלה אליו ,ואף פ ה אליו ישירות!
פלאות הבריאה כוללות גם טוב וגם רע ,ואיוב החשיך אותה "בְּ לִ י ָדעַ ת" )ל"ח ,ב( אבל ה' לא
האשים אותו בשום חטא ,אף לא ברמז! מסתבר ,שבקריאה לאיוב "אֱ זָר ָ א כְ גֶבֶ ר חֲ לָ צֶ י " ,כלול
גם שחרור ממחלתו ומייסוריו .אולי באמת ראוי לשתוק כעת!?
אוֹסיף"!? – לדעתי ,כך יש לפרש:
וּשׁ ַתּ ִים וְ ל ֹא ִ
"אחַ ת ִדּבַּ ְר ִתּי וְ ל ֹא ֶא ֱע ֶהְ ,
אבל מדוע )מ ,ה( ַ
אוֹסיף ",
"וּשׁ ַתּ ִים וְ ל ֹא ִ
" ַאחַ ת ִדּבַּ ְר ִתּי" – על הגדולות וה פלאות שה' עשה ועושה ,ועל צדקתי מחטא ְ
על הרוע המשתולל בעולם המופלא הזה.
מע ה ה' הראשון לא התייחס כלל לצדיקים הסובלים ולרשעים החוגגים ומצליחים בעולם
המופלא שהתגלה " ִמן הַ ְסּעָ ָרה" ,וסערת הרשעים יש בה כדי להאפיל על זוהר הבריאה; זהו החיץ
ש ותר .איוב לא יכול לחזור בו מבלי לשמוע מה ה' אומר על 'צדיק ורע לו – רשע וטוב לו!'
"מ ְסעָ ָרה ".
לשם כך בא מע ה ה' האחרון ,גם הוא ִ
ַויַּעַ ן ה' ֶאת ִאיּוֹב ]מ סערה[ ִמן ְסעָ ָרה ,וַיּ ֹאמַ ר:
הוֹדיעֵ ִ י:
אֱ זָר ָא כְ גֶבֶ ר חֲ ָלצֶ י – ֶא ְשׁ ָאלְ וְ ִ
הַ ַאף ָתּפֵר ִמ ְשׁפָּ ִטי ]בה הגת העולם[? ַתּ ְר ִשׁיעֵ ִ י לְמַ עַ ן ִתּ ְצדָּ ק!?
[ואם כשופט ,תוכל אתה ל הל את העולם בצדק– ]
וְ ִאם זְ רוֹעַ כָּ ֵא-ל ָל  ,וּבְ קוֹל כָּ מֹהוּ ַת ְרעֵ ם–
עֲדֵ ה )=התעטף( ָ א גָאוֹן ָוגֹבַ הּ ,וְ הוֹד וְ הָ דָ ר ִתּ ְלבָּ שׁ–
הָ פֵץ עֶ בְ רוֹת )=זעם( ַא ֶפּ  ,וּ ְר ֵאה כָל גּ ֵֶאה וְ הַ ְשׁפִּ ילֵ הוּ–
ְר ֵאה כָל גּ ֵֶאה הַ כְ ִיעֵ הוּ ,וַ הֲ ֹד )=כְּ תוֹש ו ַהפֵּל( ְרשָׁ עִ ים ַתּ ְח ָתּם–
טָ ְמ ֵם )=קבור אותם( בֶּ עָ פָר ָיחַ ד ,פְּ ֵיהֶ ם חֲ בֹשׁ בַּ טָּ מוּן )=כַּ ֵסה בעפר(–
וֹשׁעַ ְל ְי ִמי ֶ !
וְ גַם אֲ ִ י אוֹדֶ ָךּ ]על הצלחתך ב יהול העולם בצדק[ ,כִּ י ת ִ
ב אום הסיכום וההג ה שלו )פרק כט( ,איוב תיאר את עצמו כשופט ,שכולם קמו מפ יו ושמו יד על
אתי שַׁ עַ ר ֲעלֵי ָק ֶרת ,בָּ ְרחוֹב ָאכִ ין מוֹשָׁ בִ י – ָראוּ ִי ְעָ ִרים
פיהם ,איש לא העז לפתוח פה על ידו" .בְּ צֵ ִ
ידים ֶ ְחבָּ אוּ ,וּ ְלשׁוֹ ָם
ישׁים ָקמוּ עָ מָ דוּ .שָׂ ִרים עָ צְ רוּ בְ ִמלִּ ים ,וְ כַף י ִָשׂימוּ ְלפִ יהֶ ם .קוֹל ְ גִ ִ
ישׁ ִ
וְ ְֶחבָּ אוּ ,וִ ִ
ל ְִח ָכּם דָּ בֵ ָקה ...צֶ דֶ ק ָלבַ ְשׁ ִתּי וַ ִיּלְבָּ שֵׁ ִי ,כִּ ְמעִ יל וְ צָ ִ יף ִמ ְשׁ ָפּ ִטי" )כט ,ז-יד( ,בעוד הוא ,איוב ,שבר שי ֵי
רשעים ,והציל ע י ואביון ,יתום ואלמ ה–
כעת הוא שם ידו לפיו וכח פ י ה'.
בדבריו אלו הזמין איוב על עצמו את דברי הלעג המוזרים ,הפותחים את מע ה ה' האחרון!
ובלשו ו' :איוב ,אם רצו ך ל הל את העולם בצדק ,ואם תדע לעשות זאת יותר טוב ,ויש לך כוח
ורצון להתמודד עם רשעי עולם – קום ועשה זאת ,ואפילו ה' בעצמו ימחא לך כפים...
מכאן יתן להבין ,שאיוב אמ ם לא חטא ,אבל הגאווה והכבוד שלו כשופט-על היו הבעיות
הגדולות שלו [1],לפ י ש פל ,וגם אחרי ה פילה ,שהרי הוא בעצמו תיאר )בפרק ל( את ההשפלה
כסבל שהיה קשה לו יותר מכל.
את המשך ה'סערה' ,אי אפשר להבין כ פלאות בריאה )שכבר תוארו עד תום במע ה הראשון( אלא
ה"בּהֵ מוֹת" )=היפופוטם( והיצור המפחיד שיש בו גם תכו ות ותיאורי " ִלוְ י ָָתן" ,וגם
כמשל – ְ
שי יים וקשקשים של 'ת ין' ,הם הם הגֵאים השולטים בעולם ,שאיוב מוזמן להכ יע אותם ,לכתוש
אותם ,להפיל ולקבור אותם.
אכן כך פירש כאן )מ ,יב( ר' אברהם אבן-עזרא – "והזכיר מהגֵאים ש ים ,האחד ְבּהֵ מוֹת שהוא
ביבשה ,והש י לִוְ י ָָתן שהוא בַּ יָם !"
ה"בּהֵ מוֹת" ,הציעה
אולם ,ל וכח אופיו הצמחו י המובהק של ההיפופוטם ,הבולט כל כך בתיאור ְ
תלמידה מובהקת שלי [2],שה"בְּ הֵ מוֹת" המתואר כאן הוא דווקא השליט הטוב ,שאי ו דורס
וטורף ,ו ראים לי דבריה–
יתי עִ מָּ –
ִהנֵּה ָא בְ ֵהמוֹת )=היפופוטם( אֲ שֶׁ ר עָ ִשׂ ִ
חָ צִ יר כַּבָּ ָקר י ֹאכֵל!

ירי בִ ְט וֹ;
ִהנֵּה ָא ֹכחוֹ בְ מָ ְת ָיו ,וְ אוֹ וֹ בִּ ְשׁ ִר ֵ
י ְַחפֹּץ )=יחפוז ,י יע במהירות( זְ ָ בוֹ ]החזק[ כְ מוֹ ָא ֶרז,
גִּ ידֵ י פַ חֲ דָ ו )=ירכיו החזקות( ְישׂ ָֹרגוּ )=כמקלעת ע פים(;
יקי )=צי ורות( ְחֻ ָשׁה,
עֲצָ מָ יו )=עצמותיו( אֲ פִ ֵ
גְּ ָרמָ יו )=השלד שלו( כִּ ְמ ִטיל בַּ ְרזֶל;
רוּאי( ֵא-ל,
אשׁית ַדּ ְרכֵי )=בְּ ֵ
הוּא ֵר ִ
הָ עֹשׂוֹ )=רק בוראו יוכל להורגו=( ַיגֵּשׁ חַ ְרבּוֹ –
כִּ י בוּל )=יבול עשב( הָ ִרים ִי ְשׂאוּ לוֹ ,וְ כָל חַ יַּת הַ שָּׂ דֶ ה ְי ַשׂחֲ קוּ שָׁ ם;
ַתּחַ ת צֶ אֱ לִים )=שיזף מצוי( יִ ְשׁ ָכּבְ ,בּסֵ ֶתר ָק ֶה וּבִ צָּ ה;
יְסֻ כֻּהוּ צֶ אֱ לִים צִ ְללוֹ )=צל סוכך( ,יְסֻ בּוּהוּ עַ ְרבֵ י ַָחל;
הֵ ן ַי ֲעשֹׁק )=יִבלַ ע כמויות מֵ י( ָהָ ר ,ל ֹא ַי ְחפּוֹז )=לא יפחד(,
ִראה כאילו[ יָגִ יחַ י ְַרדֵּ ן ֶאל פִּ יהוּ –
ִי ְבטַ ח כִּ י ] ֶ
[אבל ה' ,כמו צייד ,ב קודות התורפה של טרפו– ]
בְּ עֵ י ָיו י ִָקּחֶ נּוּ!
מוֹק ִשׁים )=בווי מתכת ש עלים ב קישה ִי ְָקב ָאף!
בְּ ְ
______________________
][1ואולי הם היסוד לקטרוג של השטן!?
][2טָ פַת הלפרין ,רכזת ת "ך באולפ ת עפרה.

איוב מא  -מי יצוד את לִ וְ יָתָ ן
ברור ,ששום אדם מעצמו לא יוכל להתמודד עם שליטי הרשע עד יבוא יומם ,אבל  -ריבו ו של
עולם ,האם אין דרכים קצרות יותר אל הכרעת הצדק ,שתבוא ותתגלה "ביום ההוא?"
שרידי די וזאורים היו ידועים בימי קדם )לא פחות מאשר בימי ו( ,וגם הובן הקשר שלהם עם
חשים ות י ים ולויתן ,בעלי החיים הגדולים ש ותרו עדיין .במיתולוגיות האליליות )בדומה
האלים )כמו פגיעת מטאוריט ע ק בכדור
לתיאור המדעי כיום( חשבה הריגת המפלצות על ידי ֵ
הארץ ,וכיסוי אור השמש לזמן ארוך( כשלב מכריע בהיווצרות העולם המוכר ל ו; אולם במקרא
מופיעים יצורי ע ק אלה וחיסולם ,כמשל על רשעי עולם במלחמת הצדק העתידית – כך ב בואות
ישעיהו )כז ,א; א ,ט( ,במזמורי תהלים )עד; פט( ובמע ה ה' לאיוב.
ביום הדין הגדול וה ורא " ִיפְ קֹד ה' בְּ ַח ְרבּוֹ הַ ָקּשָׁ ה וְ ַהגְּ דוֹלָ ה וְ ַהחֲ ז ָָקה עַ ל ִלוְ י ָָתן ָחָ שׁ בָּ ִרחַ  ,וְ עַ ל ִלוְ י ָָתן
ָחָ שׁ ֲע ַקלָּתוֹן ,וְ הָ ַרג ֶאת הַ ַתּ ִנּין אֲ שֶׁ ר בַּ יָּם" כלומר ,יפיל וירסק את המעצמות הגדולות )אז ,אשור,
בבל ומצרים( ,ויפתח לעולם פתח של חיים חדשים].[1
האם יש אדם ,שמסוגל לחסל מעצמות רשע בהכרעה 'משפטית' ,או בתחבולות ערמה ,כמו שצדים
דגים ,ואפילו )באמת!( 'ת ין' ו" ִלוְ י ָָתן?"
תיאורי הציד מראים בקיאות וידע מקצועי מדויק ,וזאת הוכחה ברורה למשל שבפרק ,כי את
החיות ההן באמת כך צדים ,אבל משטר אכזרי .ושליט צצקי] [2המוציא להורג כל מי שעוצם עין
לפ יו ,מחזיק רבבות אדם במח ות עי ויים ומוות ,ומדשן שדות בצואת אדם – מי יפיל אותו לפ י
חרב ה' בבוא יום הדין ההיסטורי?
שׁ וֹ?
שׁ ִלוְ י ָָתן ְבּ ַחכָּה? וּבְ חֶ בֶ ל ]של דייגים[ ַתּ ְשׁ ִקיעַ לְ ֹ
]האם[ ִתּ ְמ ֹ
הֲ ָת ִשׂים ]ק ה[ ַאגְ מֹן ְבּ ַאפּוֹ? וּ ְבחוֹחַ )=קרס על חוט( ִתּקֹּב ֶלחֱ יוֹ?
הֲ י ְַרבֶּ ה ֵאלֶי ַתּחֲ וּ ִים? ִאם יְ דַ בֵּ ר ֵאלֶי ַרכּוֹת?
הֲ יִכְ רֹת ְבּ ִרית ]כ יעה[ עִ מָּ ? ִתּ ָקּחֶ נּוּ לְעֶ בֶ ד עוֹ ָלם?
ֲרוֹתי ?
הַ ְתשַׂ חֶ ק בּוֹ ַכּ ִצּפּוֹר? וְ ִת ְק ְשׁ ֶרנּוּ ]כצעצוע[ ְל ַ ע ֶ
ִיכְ רוּ )=ישלמו( עָ ָליו חַ בָּ ִרים )=סוחרים(?
יֶחֱ צוּהוּ )=יחלקו את בשרו( בֵּ ין כְּ ַ ֲע ִ ים?
הַ ְתמַ לֵּא בְ שֻׂ כּוֹת )=בחיצים( עוֹרוֹ? וּבְ ִצ ְלצַ ל] [3דָּ גִ ים ר ֹאשׁוֹ?
ִשׂים עָ ָליו ַכּ ֶפּ ? – זְ כֹר ִמלְחָ ָמה ַאל תּוֹסַ ף]![4

הֵ ן תּ ַֹחלְתּוֹ )=התקוה לצוד( ִ כְ זָבָ ה!
הֲ גַם ֶאל מַ ְר ָאיו )=ל וכח מראהו( יֻ ָטל )=יושלך(!?
ְעוּרנּוּ )=אשר יִ לָחֵ ם בו(–
ל ֹא ַאכְ זָר )= אין אכזר כמוהו( כִּ י י ֶ
וּמי הוּא ]המ צח ,אשר[ לְ ָפ ַי )=לפ י ה'( יִ ְתיַצָּ ב!
ִ
ִמי ִה ְק ִדּימַ ִ י ]להפיל ' ִלוְ י ָָתן'[ ַואֲ שַׁ ֵלּם ]לו כגמולו[!?
]הלוא[ ַתּחַ ת ָכּל הַ ָשּׁמַ ִים ]רק[ לִי )=לה'( הוּא ]לשלם גמול[!
לוֹ )=למתפאר( ַאחֲ ִרישׁ בַּ דָּ יו )=אשתיק שקריו(,
וּ ְדבַ ר )=וסיפורי( גְּ בוּרוֹת וְ ִחין )=וחֵ ן( עֶ ְרכּוֹ.
ִמי גִ ָלּה פְּ ֵ י לְבוּשׁוֹ )=קשקשי הת ין(?
בְּ ֶכפֶל ִר ְס וֹ )=שי יו( ִמי יָבוֹא )=ו ִישָ ֵאר חי(?
לְתי פָ ָיו )=מלתעות פיו( ִמי פִ ֵתּחַ ? ְס ִביבוֹת ִשׁנָּיו ֵאימָ ה!
ַדּ ֵ
חוֹתם צָ ר–
יקי מָ גִ נִּ ים )=חריצי קשקשים( – סָ גוּר ָ
גַּאֲ וָה אֲ פִ ֵ
ֶאחָ ד ְבּ ֶאחָ ד ִיגַּשׁוּ )=יתחברו( ,וְ רוּחַ ל ֹא יָב ֹא בֵ י ֵיהֶ ם–
ִאישׁ בְּ ָא ִחיהוּ ְידֻבָּ קוּ ,י ְִתלַכְּ דוּ וְ ל ֹא ִי ְת ָפּ ָרדוּ.
[עובר לתיאורי לויתן– ]
ע ֲִטישׁ ָֹתיו )=סילו י מים ,בהם ית וצץ=( ָתּהֶ ל אוֹר ,וְ עֵ י ָיו כְּ עַ פְ עַ פֵּ י שָׁ חַ ר;
ידים יַהֲ כוּ ,כִּ ידוֹדֵ י )= יצוצות( ֵאשׁ ִי ְת ַמלָּטוּ];[5
ִמפִּ יו ]כמו[ ַלפִּ ִ
)=ק ים בוערים(;
מן ָ
פוּח )=רותח( וְ ַאגְ ֹ
יריו יֵצֵ א עָ שָׁ ן ,כְּ דוּד ָ ַ
ִמנּ ְִח ָ
ַפְ שׁוֹ )= שימתו( ֶגּחָ לִ ים ְתּלַ ֵהט ,וְ לַהַ ב ִמפִּ יו יֵצֵ א;
)=ת ַר ֵקד אימה;)
בְּ צַ וָּארוֹ ]העבה והקשה[ ָי ִלין ֹעז ,וּ ְלפָ ָיו ָתּדוּץ ְדּ ָאבָ ה ְ
מַ פְּ לֵי )=שכבות( בְ שָׂ רוֹ דָ בֵ קוּ ]לגוש אחד[ ,יָצוּק עָ ָליו בַּ ל יִמּוֹט;
ִלבּוֹ יָצוּק כְּ מוֹ ָאבֶ ן )=בלי פחד( ,וְ יָצוּק כְּ ֶפ ַלח ַתּ ְח ִתּית )=כאבן קבועה(–
ִמשֵּׂ תוֹ )=מפחדו( יָגוּרוּ )=ירעדו( ֵאלִים )=החזקים ביותר(,
ִמ ְשּׁבָ ִרים )=מחרדת ָמוֶת( ִי ְת ַחטָּ אוּ )=יודו על כל חטא(.
מַ ִשּׂיגֵהוּ ]יתקע בו[ חֶ ֶרב– ?
בְּ לִי ָתקוּם )=לא תפגע בו( חֲ ִ ית מַ סָּ ע )=מוּטֶ לֶת( ,וְ ִשׁ ְריָה )=וחוֹד חֵ ץ(!
י ְַחשֹׁב ל ְֶתבֶ ן בַּ ְרזֶל ]שזורקים עליו[ְ ,לעֵ ץ ִר ָקּבוֹן ְ חוּשָׁ ה )= חושת(!
מ(קשֶׁ תְ ,ל ַקשׁ ְֶהפְּ כוּ לוֹ ַא ְב ֵי ָקלַ ע!
ל ֹא יַבְ ִריחֶ נּוּ בֶ ן )=חץ ָ
תוֹתח ,וְ יִ ְשׂחַ ק ל ְַרעַ שׁ כִּ ידוֹן!
כְּ ַקשׁ ְֶח ְשׁבוּ ]אב י[ ָ
[כמו ת ין רובץ על שפת הר– ]
דּוּדי ָח ֶרשׂ )=אב ים חדות(,
ַתּ ְח ָתּיו חַ ֵ
י ְִרפַּד חָ רוּץ )=ירבץ בחריצי האבן( ֲעלֵ י ִטיט!
[כמו לויתן בים עמוק– ]
(מצוּלָה ,יָם י ִָשׂים ַכּמֶּ ְר ָקחָ ה–
י ְַר ִתּיחַ כַּ ִסּיר )=מערבולת מים ב ְ
ַאחֲ ָריו י ִָאיר ָ ִתיב ]של קצף[ ,י ְַחשֹׁב ְתּהוֹם ְלשֵׂ יבָ ה )=קצף לבן(!
ֵאין עַ ל עָ ָפר מָ ְשׁלוֹ [6],הֶ עָ שׂוּ )=עָ שׂוּי( ִל ְבלִי חָ ת!
[אבל– ]
ֵאת כָּל ָגּבֹהַּ י ְִר ֶאה ]ה'[ – ]כי רק[ הוּא ֶמ ֶל עַ ל כָּ ל בְּ ֵי שָׁ חַ ץ!
השאלה הגדולה שא י שואל לפ י ריבון העולמים יום יום )בתפילה ובמחשבה( ,היא כעין המשך
למע ה ה' לאיוב )מ-מא( ,ל בואות ישעיהו ,לתפילת חבקוק )ג( ולמזמורי תהלים.
ברור ,ששום אדם מעצמו לא יוכל להתמודד עם שליטי הרשע עד יבוא יומם ,אבל-
ריבו ו של עולם ,האם אין דרכים קצרות יותר אל הכרעת הצדק ,שתבוא ותתגלה "בַּ יּוֹם ַההוּא"?
א א ,שלח ידך ממרום )או תן ל ו חכמה והזדמ ות להשמיד שקם ההרס י בעוד מועד( להפיל
אותם כשהם קט ים ,בתחילת דרכם הרעה ,לפ י שימיטו אסו ות כבדים על מיליו י א שים ,לפ י
"שׁיר חָ ָדשׁ"
מלחמות העולם שלהם ,לפ י "בּוֹא גוֹג עַ ל ַא ְדמַ ת ִי ְשׂ ָר ֵאל" )יחזקאל ל"ח ,יח( ,ו שיר לך ִ
)תהילים ל"ג ,ג; קמ"ט ,א( 'על גאולת ו ועל פדות פש ו' ,לא מתוך שואה ,אלא מתוך שמחה –
אא !
____________________________
][1לזה מכוו ת האגדה )בבא-בתרא עד ע"ב ,ופיוט 'אקדמות'( על צדיקים לעתיד לבוא ,שיֵשבו
ב'סוכת עורו של לויתן'.

' ][2צַ צקי' – ראשי תיבות' :צורר צפון קוריא י'.
][3חץ ברזל המצלצל בפגיעתו בראש הדג.
][4אין הזדמ ות וספת – אם לא יחוסל במכה אחת ,תימשך מלחמה זמן רב.
][5לויתן זורק סילו י מים לגובה עד  6מטר ,והם מתוארים כאן כלפידי אש בוערים ,כי זה מה
שיוצא מפיו של שליט אכזר' ,לויתן' א ושי.
][6לויתן הוא הגדול ביצורים ,אורכו עד  27מטר ,אורך הראש כ 6-מטר ,ואין דומה לו בחיות
היבשה.

איוב מב  -על מה איוב התחרט?
במה לא פקפק איוב מעולם ,האם פתרה שאלתו של איוב ,וגם  -מה הקשר לספר בראשית
במע ה איוב האחרון ,אליו חותרים כל מע ות הוויכוח ,יש שלושה שלבים ,וש י ציטוטים
)שמקשים על ההב ה(.
מה שאיוב ידע תמיד ,ומעולם לא פקפק בו – האמו ה בה' ,שהוא כל יכול!
על פלאות הבריאה ,שאיוב ראה בה את הגודל ,את עוצמת ההרס והחורבן ,ולא יכול היה לראות
"מי זֶה ַמ ְח ִשׁי
אור וטוב – איוב מצטט את שאלת ה' מהמע ה הראשון )ל"ח ,ב >מ"ב ,ג( – ִ
]=מַ עְ לִים[ עֵ צָ ה ]בְ ִמ ִלּין[ בְּ לִ י ָדעַ ת"? – ועו ה ומודה ,שדעתו קצרה מלהבין את פלאות הבריאה,
באמת!
על עצם ההתגלות אליו בש י המע ות ,שוב איוב מצטט מה שאמר לו ה' )בש י המע ות :ל"ח ,ג;
הוֹדיעֵ ִי"! ורק כאן הוא יחם ומתחרט על טע ותיו הקשות ביותר – "ה ָֹר ִ י
"א ְשׁ ָא ְל וְ ִ
מ' ,ז( – ֶ
ַלחֹמֶ ר! ו ֶָא ְתמַ שֵּׁ ל כֶּ עָ פָר ו ֵָאפֶר – אֲ שַׁ וַּע ֵאלֶ י וְ ל ֹא ַת ֲע ֵ ִ י! עָ ַמ ְד ִתּי ַו ִתּ ְת ֹבּ ֶן ִבּי! ֵתּהָ ֵפ לְ ַאכְ זָ ר לִי! ְבּעֹצֶ ם
י ְָד ִת ְשׂ ְטמֵ ִ י" )ל' ,יט-כא( – אחרי שראה איוב את ההתגלות ,ושמע את דבר ה' אליו ,ברור לו ,שה'
לא ש א אותו ,ולא מאס בו ולא התאכזר אליו – איוב התחרט על טע ות "עָ פָר ָו ֵא ֶפר" ,טע ות
הש אה!
איוב לא יכול לע ות דבר על שאלות הצדק והרשע בעולם ,ועליהן הוא ותר בשתיקתו – ברור,
שהוא לא י הל את העולם ,ולא שום אדם ,אבל מתי ה' מגלה בעולם את ידו החזקה ,ואת משפט
צדקו )?( – שאלה זו לא פתרה בספר איוב ,ו ותרה כשאלת השאלות גם בדברי ה ביאים,
ובתפילות חבקוק ותהלים !
ַויַּעַ ן ִאיּוֹב ֶאת ה'ַ ,ויּ ֹאמַ ר:
י ַָדעְ ִתּי ]מאז ומתמיד[ כִּ י כֹל תּוּכָל!
וְ ל ֹא יִבָּ צֵ ר )=לא ִת ָמ ַע( ִמ ְמּ ְמזִ מָּ ה )=תכ ית(!
[אבל על מה ששאלת– ]
ִמי זֶה ַמעְ לִים עֵ צָ ה בְּ לִ י דָ עַ ת– ?
ָלכֵן )=אכן( ִהגּ ְַד ִתּי וְ ל ֹא ָאבִ ין! ִפְ לָאוֹת ִמ ֶמּנִּי וְ ל ֹא ֵאדָ ע!
[ועל מה שאמרת– ]
הוֹדיעֵ ִ י!
ְשׁמַ ע ָא וְ ָא ֹכִ י אֲ דַ בֵּ ר! ֶא ְשׁ ָאלְ וְ ִ
[א י מודה– ]
אזֶן ְשׁ ַמעְ ִתּי – וְ עַ ָתּה ]גם[ עֵ י ִ י ָר ָא ְת –
ְלשֵׁ מַ ע ֹ
עַ ל כֵּן ֶא ְמ ַאס וְ ִחַ ְמ ִתּי )=מתחרט( עַ ל ]טע ות[ עָ פָר ָו ֵאפֶר!
המשך פרק מ"ב  -סיום הסיפור
סיפור המסגרת באיוב מדבר רק בשם ה' ,ולכן הוא 'סיפור' בפ י עצמו ,אבל הקשרים לספר
בראשית עזים ביותר גם בסיפור וגם במע ות.
למשל ,הרעיון של אליהוא ,שא -הים מדבר עם האדם בחלום לילה ,כדי למ וע ולהציל אותו
שׁוּרנָּה – בַּ חֲ לוֹם ֶחזְ יוֹן לַ ְילָה ,בִּ ְ פֹל ַתּ ְר ֵדּמָ ה עַ ל אֲ ִָשׁים,
מחטא – "כִּ י ְב ַאחַ ת ְידַ בֶּ ר ֵא-ל ,וּבִ ְשׁ ַתּ ִים ל ֹא ְי ֶ
שׂ ַפְ שׁוֹ
]מ[מַ ע ֲֶשׂה ...י ְַח ֹ
אזֶן אֲ ִָשׁים ,וּבְ מ ָֹס ָרם י ְַחתֹּם – לְהָ ִסיר ָאדָ ם ִ
בִּ ְת וּמוֹת עֲלֵ י ִמ ְשׁכָּב – ָאז יִגְ לֶ ה ֹ

ִמנִּי שָׁ ַחת) "...ל"ג ,יד-יח( ,וה ה הוא מפורש פעמיים בבראשית )כ' ,ג-ז; ל"א ,כד( אצל אבימלך
אוֹת
שׂ ַגּם ָא ֹכִ י ְ
מלך גרר ,ואצל לבן הארמי ,ואצל אבימלך גם מופיע ביטוי המפתח – "ו ֶָא ְח ֹ
מֵ חֲ טוֹ לִ י!"
בסיפור המסגרת ,מלבד שמות הא שים והמקומות ,שרובם מופיעים בספר בראשית ,א ו מוצאים
גם ערך כסף של " ְק ִשׂיטָ ה" [1],ש זכר רק פעמיים בת "ך – יעקב ק ה את "חֶ ְל ַקת הַ ָשּׂדֶ ה" בשכם
"אישׁ ְק ִשׂיטָ ה
"בּמֵ ָאה ְק ִשׂיטָ ה" )בראשית ל"ג ,יט( ,ואילו ב י משפחתו ומכריו של איוב הביאו לו ִ
ְ
ֶאחָ ת ,וְ ִאישׁ ֶ ֶזם ָזהָ ב ֶאחָ ד" )מ' ,יא(.
הרעים(
התשובה החסרה לשאלה הגדולה על ייסורי איוב ותכליתם )יחד עם משפט אליפז ו ֵ
מתפרשת גם היא מתוך הקשר הזה בין איוב לבראשית ,על פי הכתוב בפרק החותם:
"וַיּ ֹאמֶ ר ה' ֶאל אֱ ִלי ַפז הַ ֵתּימָ ִ י :חָ ָרה ַאפִּ י בְ וּבִ ְשׁ ֵי ֵרעֶ י  ,כִּ י ל ֹא ִדבַּ ְר ֶתּם ֵאלַי ְ כוֹ ָה ,כְּ עַ ְב ִדּי ִאיּוֹב –
יתם עוֹלָה בַּ עַ ְד ֶכם ,וְ ִאיּוֹב עַ בְ ִדּי
וְ עַ ָתּה ְקחוּ ָל ֶכם ִשׁבְ עָ ה ָפ ִרים וְ ִשׁבְ עָ ה ֵאילִ ים וּ ְלכוּ ֶאל עַ בְ ִדּי ִאיּוֹב ,וְ הַ עֲלִ ֶ
לְתּי ֲעשׂוֹת עִ ָמּ ֶכם ְבָ לָ ה ,כִּ י ל ֹא ִדבַּ ְר ֶתּם ֵאלַי ְ כוֹ ָה כְּ עַ בְ ִדּי ִאיּוֹב...
ִי ְת ַפּ ֵלּל ֲעלֵ יכֶ ם ,כִּ י ִאם פָּ ָיו ֶאשָּׂ א ְל ִב ִ
וַה' שָׁ ב ֶאת ְשׁבוּת ִאיּוֹב – ְבּ ִה ְת ַפּלְלוֹ בְּ עַ ד ֵרעֵ הוּ) "...מ"ב ,ז-י(.
הבעיה של איוב – ההסתגרות שלו כ'צדיק לעצמו' ,שמביט על כולם מלמעלה ,כפי שתיאר הוא
עצמו את חייו ב אום הסיכום וההג ה שלו )פרקים כ"ט עד ל"א( ,ידועה גם מ בואות הזעם
והחורבן של יחזקאל )י"ד ,יב-כ( ,שמזכיר ב שימה אחת את " ֹחַ ָד ִֵאל וְ ִאיּוֹב" ,כצדיקים ,שלא
יצילו עיר ,וגם "ל ֹא יַצִּ ילוּ בָּ ִ ים וּבָ וֹת" ,כי הם לבדם "בְ צִ ְד ָק ָתם יַצִּ ילוּ ַ פְ שָׁ ם !"
זהו בדיוק ההבדל העמוק בספר בראשית בין ח )ואיוב ,צדיקים לעצמם( לבין אברהם ,ש קרא
" ביא" ,והוא התפלל על סדום ,ואפילו על אבימלך שפגע בו בלקיחת שרה; גם זה מפורש באותו
סיפור על אברהם ושרה ואבימלך ,שטען )בחלום הלילה( לפ י א-להים ,שהוא צדיק ,וא-להים
אישר לו שהוא 'תם לבב' ,ולכן' ,חָ שַׂ ך אותו מחטא' ,ולא תן לו ל גוע בשרה ,ואמר לו )בדיוק כמו
ורעיו( – )בראשית כ' ,ז; יז(–
לאליפז ֵ
"וְ עַ ָתּה הָ שֵׁ ב ֵאשֶׁ ת ָה ִאישׁ כִּ י ָ בִ יא הוּא וְ י ְִת ַפּ ֵלּל בַּ עַ ְד ו ְֶחיֵה...
ַויּ ְִתפַּ לֵּל ַא ְב ָרהָ ם ֶאל הָ אֱ ִ -היםַ ,ויּ ְִרפָּא אֱ ִ -הים ֶאת אֲ ִבימֶ לֶ וְ ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ַא ְמה ָֹתיוַ .ו ֵיּלֵדוּ"...
הארה זו על הב ת הגמול באיוב גילה הרב יוסף דב סולובייצ'יק במאמרו המפורסם 'קול דודי
דופק' [2],ומהארה זו הגעתי להגדרת ההבדל בין 'צדיק' ) ח ואיוב( לבין ' ביא' )אברהם( ,ולהב ת
' בואת התפילה' [3],שקדמה בזמן ובמהות ל' בואת השליחות' )משה(.
לאיוב לא גילה ה' את סודות ההשגחה בעולם ,אולם על אברהם ,בהסבר הבחירה בו ובזרעו ,אמר
)בראשית י"ח ,יז-יט( – "הַ ְמכַסֶּ ה אֲ ִ י מֵ ַא ְב ָרהָ ם אֲ שֶׁ ר אֲ ִי עֹשֶׂ ה"?! ,כי אברהם שותף לה' בה הגת
העולם מכוח הבחירה בו ובזרעו" ,כִּ י ְידַ עְ ִתּיו ְלמַ עַ ן אֲ שֶׁ ר יְ צַ וֶּה ֶאת בָּ ָיו וְ ֶאת בֵּ יתוֹ ַאחֲ ָריו וְ שָׁ ְמרוּ דֶּ ֶר
וּמ ְשׁפָּט!"
ה' ַלעֲשׂוֹת צְ דָ ָקה ִ
לכן" ,ה' שָׁ ב ֶאת ְשׁבוּת ִאיּוֹב – בְּ ִה ְתפַּ ְללוֹ בְּ עַ ד ֵרעֵ הוּ" ,כשהתקרב למעלת אברהם.
_____________________
][1מקובל לחשוב שזה היה תכשיט ,אבל לפי התרגום הארמי' ,קשיטה' היא כבשה ,או ערך כסף
של כבשה.
][2איש האמו ה ,ירושלים תשל"א ,עמ' .74-71
' ] [3בואת התפילה של אברהם' בספרי פרקי האבות בספר בראשית ,עמ' .99-72

איוב  -סיכום  -נפרדים מאיוב
ורעיו בתורה
השאלות הפילוסופיות ,תורת הגמול ,מי חטא ,מי אשם ומה מקומם של איוב ֵ
ובהלכת חז"ל  -סיכום לפירוש איוב
ברוך השם ,אחרי כארבעים ש ה של לימוד ספר איוב עם תלמידים ותלמידות במסגרות שו ות,
זכיתי כעת )בזכות מיזם  (929להעלות על הכתב ,לראשו ה )גם( את פירושי לאיוב.

חידושים רבים ממה שה' האיר את עי י ,כלולים בפירוש זה ,גם בפרש ות של ביטויים ופסוקים,
למשל ,כשהם מתבארים ומתבהרים על ידי קריאתם בסימן שאלה ,אך בעיקר בהב ה הכוללת של
המע ות הארוכים והוויכוחים המת הלים בהם.
אציין בסיכום אחדים מהחידושים העיקריים בפירושי לאיוב–
א .החיזיון ה בואי עם הקול מן הדממה ,והוויכוח על פירושו ,תופס מקום מרכזי בספר כולו –
בתחילה ,בדברי אליפז בש י המחזורים הראשו ים )ד' וט"ו(; בדברי בלדד החותמים את מע ות
הרעים )כ"ה(; בפרש ות השו ה של אליהוא )ל"ג(; עד ההכרעה של מע ות ה' )ל"ח עד מ"א(
ֵ
הרעים )מ"ב ,ז( – כל אלה וגעים בשורשי
בעקבות אליהוא; ולבסוף בחרון אף ה' גד אליפז ו ֵ
החיזיון ה בואי ,כי שאלות הגמול באיוב אי ן רק שאלות פילוסופיות על גבולות השכל הא ושי,
אלא בעיקר על השאלה – האם הקול מן הדממה היה קולו של הא-ל מפי שליחו ,ומה הפירוש
ה כון של "הַ אֱ וֹשׁ מֵ אֱ לוֹהַּ ִי ְצדָּ ק"?! )ד' ,יז( – 'צדיק' או 'צודק' – ומזה ובעות שתי מסק ות
הפוכות – 'איוב חטא'! או 'איוב טעה'! – אליפז מול אליהוא.
כל מי שעוסק ב בואה או בשפעת 'רוח הקודש' חייב ללמוד ספר איוב כדי לגלות איך מאמין גדול
וחשוב טעה בפירוש חיזיון ,והסיק מסק ות חמורות כלפי איוב מתוך שגיאה בפרש ות בואית –
לבסוף התברר מפי ה' ,שאליהוא צדק ,וטעותו של אליפז בהאשמת איוב בחטא ,הפכה אותו
לחוטא ,שרק איוב בתפילתו יוכל להצילו ולכפר עליו.
אם אליפז טעה בפירוש החיזיון והקול מן הדממה ,גדולי המאמי ים והצדיקים חייבים לחשוש
מטעויות בפרש ות בואית ,עם תוצאות חמורות ,ולא לכל אחד יעמוד צדיק פגוע כאיוב ,ויתפלל
עליו.
ב .אליהוא הוא ביא הספר! הוא פירש מחדש את החיזיון של אליפז ,ואת הקול מן הדממה ,ולפיו
איוב טעה ,אך לא חטא! גם הייסורים ה וראים של איוב הם דרך ש ייה בה הא-ל מדבר עם איוב!
את חשבון ה פש על חטאיו ,חייב כל אדם לערוך בעצמו ,בי ו לבין א-להים ,ואין מקום לשיפוט על
אדם סובל ,מבחוץ .בכך הוביל אליהוא את איוב לתיאור 'הסערה' ,ולמע ות ה' " ִמן ַה ְסּעָ ָרה",
ואיוב גאל מייסוריו כשזעקתו לדיבור ישיר עם ה' ,ע תה ,יחד עם ג יזת כתב האישום.
ה'שׂטָ ִ י'?!( על איוב היה עוץ בכבודו ובמעמדו כשופט ,וכצדיק שחי בבועה של עצמו –
ג .הקטרוג ) ְ
לכן "ה' שָׁ ב ֶאת ְשׁבוּת ִאיּוֹב" רק "בְּ ִה ְתפַּ לְּלוֹ ְבּעַ ד ֵרעֵ הוּ" )מ"ב ,י( אשר פגעו בו!
ד .ההשוואות המ וגדות ל ח ולאברהם העולות מתוך ההקבלות העמוקות לספר בראשית ,הן
המפתח להסבר המלא של סיפור איוב.
איוב ֵורעיו בתורה ובהלכת חז"ל
בבא-מציעא דף ח עמ' ב ,מש ה :כשם שאו אה במקח וממכר – כך או אה בדברים...
או אה אי ה רק רמאות ,שיש ה לרוב במסחר ובכספים ,אלא בעיקר הפגיעה והצער ה גרמים למי
שרימו אותו ,שעלול לתלוש משערותיו מתוך ההלם על האו אה ,על עצם העובדה שהצליחו לרמות
אותו ,והוא פל בפח – לכן ,יש או אה של גרימת צער ופגיעה בדברים ,וזו חמורה יותר )!( מאו אה
בממון ,ש יתן להחזיר ולפייס.
גמרא... :כיצד? אם היה בעל תשובה – אל יאמר לו :זכור מעשיך הראשו ים!
אם היה בן גרים – אל יאמר לו :זכור מעשה אבותיך!...
אם היו יסורין באין עליו ,אם היו חלאים באין עליו ,או שהיה מקבר את ב יו – אל יאמר לו כדרך
שאמרו לו חבריו לאיוב( איוב ד ,ו-ז(..." :זְ כָר ָא ִמי הוּא ִָקי ָאבָ ד"!...
את מֵ אֱ  -הֶ י – "
שהרי הדבר מסור ללב ,וכל דבר המסור ללב אמר בו" :וְ י ֵָר ָ
אמר ר' יוח ן משום רבי שמעון בן יוחאי :גדול )=חמור( או את דברים מאו את ממון ,שזה אמר
את מֵ אֱ  -הֶ י " ,וזה )=או את ממון בק יה
בו( ויקרא כה ,יז(" :וְ ל ֹא תוֹ וּ ִאישׁ ֶאת ֲע ִמיתוֹ ,וְ י ֵָר ָ
"אל תּוֹ וּ ִאישׁ ֶאת ָא ִחיו" )שם ,יד – ])
את מֵ אֱ ֶ -הי ]אלאַ :
ומכירה( לא אמר בו :וְ י ֵָר ָ
ור' אלעזר אמר :זה בגופו ,וזה בממו ו –
)=להח ֵזר( ,וזה לא יתן להישבון!
ֶ
ר' שמואל בר חמ י אמר :זה יתן להישבון

כך הפך סיפורו של איוב לאחת הדוגמאות הקשות של איסור 'או את דברים' ,אחד האיסורים
החמורים בתורה – לא רק ,שלא יפה ולא ראוי להתייחס כך לאדם סובל ,אלא ,שהתורה אסרה
זאת באיסור חמור ,וכל פוסקי ההלכה הביאו דוגמה זו בכל חיבורי 'חושן משפט' )רמב"ם הלכות
מכירה ,פרק י"ד ,הלכות יב-יג ויח; טור ושולחן-ערוך חושן משפט ,סימן רכ"ח ,ד(.
במציאות הישראלית למרבה הצער ,כבר שמע ו לא אחת הסברים ,גם של חכמים גדולים
וחשובים ,על אסו ות שקרו בגלל חטאים ש עשו ,וכאשר שאלתי על איסור 'או את דברים' לא
הבי ו תחילה מה א י רוצה לומר .לבסוף הודו לי בחצי פה ,שלא לקחו בחשבון את התקשורת,
שמביאה דברים כאלה לאוז י המשפחות האבלות ,וזו עֲבֵ רה חמורה מאד .חובה ללמוד לקח מחרון
וברעיו ,ולהישמר מ'או את דברים!'
אף ה' באליפז ֵ
במפגשים רבים בין 'דתיים' ו'חילו ים' ,מרבים ללמוד את הסיפור )באותה סוגיית גמרא ,בבא-
מציעא ט ע"ב( על 'ת ורו של עכ אי' – רבים חושבים ,שהסיפור גמר בהכרעות ההלכה בין
החכמים בארץ ו"ל ֹא בַ ָשּׁמַ ִים ִהוא" )דברים ל' ,יב( ,אך לא כולם שמים לב לסוף הסיפור בגמרא,
בסופו של רבן גמליאל בגלל ה ידוי והפגיעה הגדולה ברבי אליעזר ,ש פל על פ יו בזעקתו לה',
ובאותה שעה מת רבן גמליאל ,כי "כל השערים עלים ,חוץ משערי או אה!"
ה' מקבל את הכרעות החכמים בהלכה ,גם כשהם מחמירים מאד )בסוגיה שם ,רבי אליעזר הֵ ֵקל
וטיהר ,וחכמים החמירו( ,אבל לא יקבל את פגיעת האו אה בבעלי הדעות הדחויות.

שיר השירים
שיר השירים א  -ארץ ִת ְרצָ ה וירושלים
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
המרחב הגיאוגרפי של שיר השירים פרוס על פ י ארץ ישראל בה ישבו שבטי ישראל בימי השיא של
תקופת המלוכה" ,מן המדבר" )ג ,ו; ח ,ה( עד "ש יר וחרמון" )ד ,ח( ,מ"כרמי עין גדי" )א ,יד( עד
"מגדל הלב ון ,צופה פ י דמשק" )ז ,ה( ,ומ"ברכות בחשבון"" ,מחולת המח ים" )ז ,א( ו"הר גלעד"
)ד ,א( ,עד "השולמית" [1],ותעשיית צבע ה"ארגמן" ,ב"כרמל" )ז ,א ,ו( ולמרגלותיו.
שום זוג אוהבים פרטי לא יכול היה לטייל ולשיר בימי קדם בכל המרחבים האלה ,כי לשם כך יש
צורך בשלטון ירושלמי חזק מאד ,וב'רכב שטח' יעיל ומהיר.
המוקד הוא כמובן תפארת המלוכה עם "ב ות ירוש ָל ִם" [2],אבל במקביל ובמפתיע זכרת גם
"תרצה" ,שידועה כבירת ממלכת ישראל דווקא אחרי פילוג הממלכה ,מימי ירבעם בן בט עד ימי
עמרי ,ולא זכרת עוד אחר כך .אווירת המגילה הפוכה כמובן מפילוג המלוכה ,ולכן יש לה יח,
שתרצה עלתה למעמד חשוב ומקביל לירושלים כבר בימי שלמה ,ולכן עברו אליה גם מלכי ישראל
הראשו ים .בשום זמן אחר מימי שלמה ,לא יכול להישמע שיר כזה " -יפה את רעיתי כתרצה,
אוה כירוש ָל ִם" )ו ,ד(.
בלשון המגילה יש צורות לשון של עברית עממית מאוחרת ,פעלים בלי ו"ו היפוך' ,ש' במקום
'אשר' ,ואף מילים כריות כמו "פרדס" )ד ,יג; מילה פרסית(  -אבל בימי בית ש י לא ידועה תרצה,
ובוודאי לא כמקבילה לירושלים .שירי המגילה מסרו במקהלות במשך דורות רבים ,ובלשון
עברית פתוחה ועממית ,שו ה מלשון ה ביאים ,עברית חופשית שספגה צורות לשון ומילים
מאוחרות ,אבל התוכן הוא קדום.
"שחַ רח ֶֹרת" )א ,ו(?  -האישה הדחויה,
אם כן" ,מי זאת עלה מן המדבר" )ג ,ו; ח ,ה(? מי זאת ה ְ
דרי חבריך ...על ִמשכ ות הרֹעים" )א ,ז-ח( ,אבל היא משוכ עת ,שרק היא
ש זרקה והופקרה "על עֶ ֵ
"רצוּף אהבה מב ות ירוש ָל ִם" )ג ,ט-י( ,והיא
האהובה האמיתית של "המלך שלמה" המוקף ו ָ
עומדת מ גד ,ממדבר הרועים ,ומתווכחת עם כל היפהפיות במלוא הלהט והאהבה " -שחורה א י
ו אוה ב ות ירוש ָל ִם" )א ,ה(  -שחורה "כְּ ָאהֳ לֵ י ֵקדָ ר" ,אבל אוה "כיריעות שלמה!"
" ][1השוּלמית" ,כמו האישה "השוּ מית" )מלכים-ב ד( ,חיו ב"שוּ ֵם" היא 'סוּ ֵלם' ,מזרחית
לעפולה ,תחת גבעת המורה בעמק יזרעאל.
][2ביטוי מפתח 6 ,פעמים בשיר השירים )א ,ה; ב ,ז; ג ,ה; ה ,ח ,טז; ח ,ד( ,מכוון לחבורת
ה סיכות הירושלמית המייצגות את האליטה המסתכלת על 'השחרחורת' בבוז.

שיר השירים ב  -למה דומה דודי לצבי?
לפ י כ 30-ש ה ,בשבע בבוקר ,בשבת חול המועד פסח – כשעה לפ י קריאת שיר השירים בבית
הכ סת – ראי ו מחלון חדר השי ה של ו בעפרה ,מחזה מדהים
הצבי והצבייה ,האייל והאיילה ,אי ם חיים כל הזמן ביחד כמו 'זוג יו ים' [1],אלא ודדים עצמאית
ו פגשים בעו ות הייחום ,ושוב בעו ות ההמלטה ,פעמים רבות באותם המקומות ואפילו תחת
אותם העצים.
עוֹררתי – שמה חֵ בְּ ל ְָת )=חבלי לידה( ִא ֶמ – שמה ִחבְּ לה יְ ָלדָ ְת " – החיזורים
"תחת התפוח ַ
שלהם )בייחוד של האיילים( מרשימים מאד ,ובעו ת הייחום הזכר שומר על ה קבה מקרוב,
ומשגיח עליה כשבוע ימים ,אבל אחר כך הוא בהחלט יכול לחזר אחרי קבה אחרת.

כל זה מתאים מאד לאשה דחויה ומאוהבת ,שהאהוב שלה ודד ,מסתובב וחי עם סיכות רבות.
האיָלים על הרי בָ ֶתר
"דומה דודי לצבי ,או לעֹפר ה ַאיָלים ...סֹב דמה לך דודי לצבי או לעֹפר ַ
)=מבותרים(" )ב ט,יז(.
אבל היא ,הדחויה-השחרחורת ,בטוחה לחלוטין ,שרק היא אהובה באמת עליו ה"משגיח מן
החַ ות ,מֵ ציץ מן הַ חֲ ַרכּים" ,ושולח גם אותה ל דוד ,עד שייפגשו שוב ויוכיחו את אהבתם ,תחת
אותם העצים ,בעו ות 'החיזור' או 'ההמלטה' שחופפות בארץ )לרוב( לעו ות החגים ,כאשר "...
הגשם חָ לַף הלך לו ...עֵ ת הזמיר הגיע ,וקול התור שמע בארצ ו ,התא ה ח טה ַפגֶיהָ והגפ ים ְסמָ דַ ר
ת ו ֵריח" ב ,יא-יג).
לפ י כ 30-ש ה ,בשבע בבוקר ,בשבת חול המועד פסח – כשעה לפ י קריאת שיר השירים בבית
הכ סת – ראי ו מחלון חדר השי ה של ו בעפרה ,מחזה מדהים :עדר של צביים יצא ממטע
הגודגד ים שמתחת לבתים ,ופתח במחול בשדה הפתוח שממזרח למטע .כעשרים דקות הם רצו
במעגל בזה אחר זו ,סיבובים סיבובים ,כחבורת צעירים מאוהבת – לולי ראיתי בעי י הייתי
מתקשה להאמין.
גם דימויי הגוף של הדוד והרעיה במגילה לקוחים בחלקם מהגוף היפהפה של הצבי והצבייה ,כך
שהדוד ,יש לו ראש של איש עם "תלתלים שחֹרות כעורב" ,בצבעי "צח ואדום" )ה ,י-יא( של אייל
אדום ,ו"שוקיו עמודי שֵ ש ְמיֻסָ דים על ַאד ֵי ָפז" )ה ,טו( ,שהם הרגליים היפות על הפרסות שלו,
וכולו "כּ ֶֶתם ָפּז" ,מראשו עד פרסותיו.
כך גם הרעיה האהובה ,ששערה שחור וגולש "כעדר העִ זים שגלשו מהר גלעד" )ד ,א( ,שי יים לב ות
מושלמות ו קיות "כעדר ה ְקצוּבוֹת )=רחלים לב ות( שעלו מן הרחצה ,שֶ ֻכּ ָלם מתאימות ושַ כֻּלה אין
"בּט ֵך ע ֲֵרמַ ת ִחטים"
בהם" ,שפתיים אדומות "כְּ חוּט הַ שָ ִ י" )ד ,ב-ג( ,אבל הבטן הלב ה והעגולה – ִ
"תּאֳ מֵ י צביה" )ד' ,ה; ז' ,ד(
)ז' ,ג( היא הבטן של הצביה ,וגם השדיים המי יקות ש י עופרים]ָ [2
אי ם כלל שדי אשה ,אם שמים לב וקוראים בדיוק את הכתובים.
צירופי התמו ות האלה מוכיחים בבירור ,ששירה זו היא משל.
אם כן ,מהו ה משל ?
_________________________
][1יו י הבר חיים יחד תמיד ,זכר ו קבה קבועים בתוך להקה גדולה ,ממש כאידיאל משפחתי –
אבל בשיר השירים זהו רק חלום רחוק על האהובה המחכה ב אמ ות – "יו תי בחגוי הסלע ,בסתר
המדרגה ,הראי י את מראיך ,השמיעי י את קולך...".
][2צביה 'פרסית' )מצויה בעבר הירדן מול עין גדי( ממליטה בדרך כלל תאומים.

שיר השירים ג  -החלום והמפגש
מי היא ה סיכה הדחויה ,האם יהיה זה סיך או מלך והיכן תתקיים החתו ה?
השיר הש י פותח בחלום האהבה – "על משכבי בלילותִ ,בּ ַקשתי את שאהבה פשי ,בִּ ַקשתיו ולא
ְמצָ אתיו" )ג' ,א( ,חלום שראשיתו בשיר הראשון; אך מיד מת ערת הרעיה מן החלום כדי לקום
ולחפש "את שאהבה פשי" )ג' ,א-ב( בשוק ובכיכר [1],ובפעם הזאת ,אחרי חיפושים מתמשכים,
ואחרי מפגש לא מועיל עם "הש ְֹמרים הסֹבְ בים בעיר" )ג' ,ג( היא מצאה ,והביאה את האהוב ,שלא
הוֹרתי" )ג' ,ד( ,באחיזה שאי ה מוכ ה
יוכל כעת לברוח שוב ל דודיו" ,אל בית ִאמי ,ואל חדר ָ
להרפות עוד מלממש את החלום ,עד למעמד החתו ה.
השיר הראשון כולו חלום עתידי על מפגש אהבה בלתי אפשרי שמוכרח להתממש .השיר הש י הוא
"ששים ֵהמה ְמלָכות,
המפגש שהתממש גד כל היגיון ,מפגש החתו ה – הרי יש לו ַל"מֶ לֶך שלמה" ִ
ושמו ים פילגשים ,ועלמות אין מספר" )ו' ,ח( ,ולמה יגלה אהבה דווקא לאישה הדחויה,
ַדתהּ"...
לאמהּ ,בָּ ָרה היא ליוֹל ָ
ל"שחַ ְרח ֶֹרת" ,ואף ישיר בעצמו" :אחת היא יוֹ ָתי ַת ָמתי ,אחת היא ִ
ְ
)ו' ,ט(?

כאשר האהבה מצליחה להתממש – בשיר הראשון בביטחון עתידי ,ובשיר הש י במפגש לקראת
עוֹררוּ את האהבה – עד
חתו ה ,רק אז משביעה הרעיה את "ב ות ירוש ַל ִם ...אם ָתעירוּ ואם ְת ְ
שת ְחפָּץ" )ב' ,ז; ג' ,ה( ,כי כמו הצבאיים והאיילות ,המפגש חייב להתממש בשעה הראויה ,השעה
ֶ
שבה האהבה תתעורר מעצמה ,ותחפוץ להתגלות בכל מה שטמון בקרבה.
מה יקרה כאשר המפגש יוחמץ ,והאהבה לא תתממש? איזו שבועה תישמע אז? זאת שמע בשיר
השלישי.
השבועה הזאת חוזרת במגילה  4פעמים ,והיא המפתח להב ת המשל וה משל כאחד – לכן ,יש
במגילה הזאת  4שירים ,לא פחות ולא יותר!
כבר למד ו ,שהאהבה הזאת לא יכולה להיות של זוג אוהבים ,שלאהוב יש אישה ובית וילדים,
אבל עם אהובתו האמתית הוא פגש בעין גדי ,בעוד ה חיה בשוּ ֵם )=שוּלֵ ם( בעמק יזרעאל ,כי לדוד
בשיר השירים יש  60מלכות ו 80-פילגשים ,והוא מסתובב ברחבי ממלכתו ממדבר עד חרמון .לכן,
ה משל יכול להיות רק אחד מש יים:
סיכה דחויה ,שהורחקה מבית המלוכה ,והיא בטוחה לחלוטין ,שהרחקה זו אי ה יוזמת ה סיך /
המלך ,שאוהב אותה באמת ,וסופן של "ב ות ירוש ַל ִם" לבלוע את הלשון כאשר תתעורר ה לצפות
בחתו ת ה סיך  /המלך עם אהובתו באמת.
'הדוד' האהוב מרחוק הוא ה' א-לוהי ישראל ,ו'הרעיה' הדחויה היא 'כ סת ישראל' בשעבוד
מצרים )כמו בשפלות הגלויות בכלל( ,ומפגש החתו ה הוא ביציאת מצרים ובהר סי י ,או במלכות
דוד ושלמה בירוש ַל ִם.
ל משל הראשון חסרים שמות ,פרטים ביוגרפיים ,הסבר הרקע לדחייה מבית המלוכה ,והסבר
לרצון ה סיך/המלך לפגוש דווקא את ה סיכה הדחויה ,ולהשיב אותה ל'ירוש ַל ִם' ,וכמובן ,הסיבות
לכישלון בהמשך ,ולמפגש המחודש בסוף .בלי כל הפרטים החסרים ,זה אפילו 'לא מע יין' – אין
כאן רומן ,אין כאן סיפור – יש רק שירים וחלומות ושבועות של דמות א ו ימית ,שחוץ מתיאורי
גוף אישה-צביה ,אי ו יודעים עליה שום דבר.
ל משל הש י ,על 'ה' א-לוהי ישראל' ,שיש לו עמים וממלכות ותרבויות גדולות וחשובות בכל
ארצות תבל ,והוא בחר מכולן לתת תורה ל'כ סת ישראל' ה"עֹלָ ה מן המדבר" )ג' ,ו(.
לזה יש ל ו סיפור גדול וידוע ,ולא עוד אלא שזה הסיפור של כול ו – כך יש למגילת השירים גם
סיפור מע יין ,עצוב ומרגש ,סוער ומשמעותי" .ביום חֲ תֻ ָתוֹ" – "זה סי י" ,"...וביום שמחת לבו" –
אלו דברי תורה; דבר אחר" :ביום חֲ תֻ ָתוֹ" – "זה אהל מועד"" ,וביום שמחת לבו" – "זה בית
עולמים" )ג' ,יא; שיר-השירים-רבה פרשה ג' ,כא(.

שיר השירים ד  -טיול כלולות וחתונה בגן
מוטב לא לאחל לשום זוג את הה אות 'הריח יות והטעימות' של פרק ד ,ובלבד שלא ייפול למשבר
של פרק ה והבאים אחריו
"ה ָך יפה רעיתיִ ,ה ָך יפה ,עֵ י ַ יִך יו ים" )א ,טו(,
בשיר הראשון ,דברי הדוד לרעיה היו קצריםִ .
וכ ראה היו חלק מדו-שיח בי יהם ,שהת הל כולו בחלום שלה]ִ " .[1ה ְ יפה דודי אף עים ,אף
=מטָ ֵת וּ( רע ה) "...א ,טז-יז( ,וכך גם בהמשך ,היא "כשוש ה בין החוֹחים" ,והוא "כתפוח
עַ ְרשֵׂ וּ ) ִ
בעצי היער" )ב' ,ב-ג( ,ואחר כך מעודד אותה קולו לצאת ,כי הגיעה העת ל דודיה )ב ,י-יג( ,כפי
שהוא סובב ב דודיו "על הרי בָ ֶתר" )ב ,יז(.
"ה ָך יפה רעיתיִ ,ה ָך יפה ,עֵ י ַ יִך
בשיר הש י הדוד פותח באותו השיר ,אך משמיע אותו במלואו – ִ
ָארך; ש י שָ דַ ִיך;...
..ר ָק ֵתך... ;...צַ ו ֵ
...שׂפְ תוֹ ַת ִיך ,ו ִמ ְדבָּ ֵרךַ . ;...
יו ים ִמבַּ עַ ד לצַ מָ ֵתך ,שַׂ עְ ֵרךִ ...ש ַ ִיךִ ;...
ֻכּלָך יפה רעיתי ,ומום אין בָּ ך" )ד ,א-ז( ,ואז ,כחתן וכלה הם יוצאים לטיול כלולות עם תצפיות
"תשוּרי מֵ ראש אֲ ָמ ָה ,מֵ ראש ְשׂ יר וחרמון" )ד ,ח(.
מהרי הלב ון והחרמון – ָ
בשיר החתו ה הזה ,לראשו ה קורא לה הדוד "כַּ לָה" ) 6פעמים!( ,ומתואר בלשון השיר ,החיבוק
עם ה שיקות ,ואפילו פתיחת "גַן ָעוּל ...גַל]ָ [2עוּל ,מַ עְ יָן חָ תוּם" )ד ,יב-טז  +ה' ,א(] [3ביחסי

שה"רעים"
ֵ
אישות מלאים עם רגשות אי טימיים ביותר )בשפה של ריחות וטעמים( ,בדיוק בשעה
המוזמ ים לחתו ה ,שותים יין עד כדי שכרות.
כל זוג מאוהב יכול לשאוב המון עידוד ושמחה מהתיאור האי טימי וה דיר] [4הזה של חתו ה עם
יחסי אישות מלאים ,כשהצעיף היחיד המסתיר את מימוש האהבה בתוך הגן ,הוא לשון השירה
המגלה ומסתירה בעת ובעו ה אחת .אבל )כפי שכבר כתב ו לעיל( ,השיר לא באמת מתאר מערכת
יחסים אי טימית של זוג אוהבים פרטי ,והפרק הבא גם יוציא את האוויר מכל התלהבות.
מוטב לא לאחל לשום זוג את הה אות 'הריח יות והטעימות' של פרק ד' ,ובלבד שלא ייפול למשבר
של פרק ה' ,והבאים אחריו.
________________________
][1היא עצמה תיארה את מצבה כאשה דחויהְ " ,שחַ ְרח ֶֹרת" ,ש שלחה אל "עֶ ְד ֵרי חֲ בֵ ֶרי " ,ולכן,
השיר הראשון הוא חלום שלה; אבל ,השיר הש י כולו מימוש החלום ,ותיאורי הכלולות והחתו ה
ברורים לחלוטין .
" ][2גַל" הוא " ַמעְ יָן" ה ובע ומתגלה מתוך האב ים; דימויי גוף האשה ל"גַן ָעוּל" ,ול"מַ עְ יָן
חָ תוּם" ,מזכירים כמובן גם את גן העדן ,וברוח זו שרים בחופות בפה מלא – "שַׂ מֵ חַ ְת ַשׂמַ ח ֵרעים
האהובים ,כְּ שַׂ מֵ חֲ יציר בגן עדן ִמקדם ,ברוך אתה ה' ְמשַׂ מֵ חַ חתן וכלה".
][3זו אחת הטעויות הקשות של מחלקי הפרקים ,כי פסוק א של פרק ה הוא השיא של חתו ת
האהבה.
][4לרוב ,המקרא זהר מאד בתיאורים כאלה בגלל המי יות האלילית הבוטה והרווחת במזרח
הקדום ,ובמיוחד בארץ כ ען.

שיר השירים ה  -נמנום רגעי
בהברקה גאו ית מוסברות כל ה פילות של 'כ סת ישראל' לא חלילה ברשע ובפשע ,אלא בטעות של
החמצת הרגע .מיד התעוררה האהבה מחדש והובילה לחיפוש ואש ,שלא יוותר לעולם
עמיד בהקבלה את פתיחת השיר הש י )ג ,א-ה( לעומת השיר השלישי )ה' ,ב-ח(:
על משכבי בלילות ,בִּ ַקשתי את שֶ אהבה פשי ,בִּ ַקשתיו ולא מצאתיו;
אקומה א ואסובבה בעיר ,בַּ ְשוָקים ובָ רחֹבות ,אבקשה את שאהבה פשי ,בִּ ַקשתיו ולא מצאתיו;
מצאו י השֹמרים הסֹבבים בעיר – את שאהבה פשי ראיתם? כמעט שעברתי מהם,
עד שמצאתי את שאהבה פשי ,אֲ חַ זְ תיו ולא ַארפֶּ וּ עד ֶשהֲ בֵ אתיו אל בית ִאמי ,ואל חדר הורתי;
באילוֹת השדה–
השבעתי אתכם ב ות ירושלַ ִם בִּ צְ בָ אוֹת או ַ
שתח ָפּץ!
אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד ֶ
ולעומת המציאה שהובילה לחתו ת האהבה ,בא שיר ההחמצה הקשה מ שוא – א י יְ שֵ ה ולִ בי עֵ ר.
ֻצוֹתי רסיסי לילה;
קול דודי דופק :פִּ תחי לי אחֹתי רעיתי יו תי ַת ָמתי ,שראשי מלא טלְ ,קו ַ
פשטתי את ֻכּ ָת ְתי ,איככה ֶאלבָּ שֶ ה? רחצתי את ַרגלַי ,איככה אֲ טַ ְ ֵפם?
ומעַ י הָ מוּ עליו
דודי שלח ידו מן החורֵ [1],
צבּע ַֹתי מוֹר עֹבֵ ר על כפות המ עול;
ַקמתי א י לִ פתֹחַ לדודי ,וי ַָדי ָ טפוּ מוֹר ,ו ֶא ְ
פתחתי א י לדודי – ודודי ָחמַ ק עָ בָ ר
פשי יצאה בְ דַ בְּ רוֹ ,בִּ ַקשתיהו ולא מצאתיהו ,קראתיו ולא עָ ָ י!
ֹמרי החֹמוֹת!
ְמצָ אֻ י השֹמרים הסֹבבים בעירִ ,הכּוּ י פְ צָ עוּ יְָ ,שׂאוּ את ְרדידי מֵ עָ לַי ש ֵ
השבעתי אתכם ב ות ירושלַ ִם
אם תמצאו את דודי ,מה תגידו לו :שֶ חוֹלַת אהבה א י!
ההשוואה הזאת היא עיקרה של מגילת  4השירים ,ומי שמחמיץ אותה לא ימצא דוֹד ,לא ימצא
רעיה ,לא ימצא פשר ,ולא ימצא אהבה .יש מציאה שהובילה לחתו ת האהבה המרגשת ,ויש
החמצה שהובילה לאלימות ,מכות ופציעות.
בשיר הש י ,הרעיה עֵ רה ואי ה יכולה לישון ,היא קמה ביוזמתה ,היא יצאה לחַ פֵּ שׂ ,השומרים לא
פגעו בה ,והיא מצאה ,אחזה בכל כוחה ,וזכתה בחתו ה המופלאה.

בשיר השלישי היא ְישֵ ה אף כי לִבָּ הּ ותר עֵ ר ,הדוד בא אליה ו יסה לפתוח ,אבל היא אחזה בגוף
'העֵ רוֹם וה קי' של עצמה ,ועד שקמה היא החמיצה את השעה .הדוד עלם ,השומרים היכו ופצעו,
הפשיטו ,וכ ראה א סו אותה!
אם מדובר ב סיכה דחויה מארמון שלמה שהצליחה לחזר ולחזור אל המלך אהובה ,ולא הרפתה
ממ ו עד לחתו ה המפוארת ביותר ,אי אפשר כלל להבין מדוע היא אשמה בהחמצה שלאחר מכן,
גם בעי י עצמה .המשבר היה מובן אילו יריביה המרים בארמון ובעיר ,אלה שגרמו לדחייתה
בתחילה ,הם היו האשמים גם בהפרדתה מהמלך האהוב ובחילול כבודה.
אבל אם מדובר ב'כ סת ישראל' מול ה' א-לוהי ישראל ,אזי הכל ברור – יציאת מצרים והר סי י
הם המציאה והחתו ה המופלאה ,ואילו חטא העגל ו 40-ש ות המדבר הם ה פילה הגדולה .יהושע
בן ון שה היג עם מ צח בארץ הוא מימוש הברית ,ואילו ימי השופטים הם ימי המכות והפציעות.
ימי דוד ושלמה הם ההצלחה הגדולה ,בעוד פילוג הממלכה אחרי שלמה ,והמכות והפציעות עד
החורבן הם ההחמצה הגדולה.
בהברקה גאו ית מוסברות כל ה פילות של 'כ סת ישראל' לא חלילה ברשע ובפשע ,אלא בטעות של
החמצת הרגע! מיד התעוררה האהבה מחדש והובילה לחיפוש ואש ,שלא יוותר לעולם .זוהי
ס גוריה מופלאה על 'כ סת ישראל' ,שאפילו ה ביאים לא יכלו להגות אותה ,כי כל החטאים
והכישלו ות לא היו בגידה )כמו בדברי ה ביאים( ,אלא רק מ ום רגעי.
ועיקר העיקרים – שתי שבועות הפוכות!
_______________________
][1הדלתות העתיקות היו פתחות רק מבפ ים; מבחוץ היו מכ יסים יד לחור שליד המ עול ,כדי
לפתוח ,אבל אם המפתח סולק ,אי אפשר היה לפתוח מבחוץ.

שיר השירים ו  -לחזור ליופי הישראלי
"ב ות ירושלַ ִם" יכולות להיות רק שתי הדתות הגדולות ,ה צרות והאסלאם ,שקיבלו מן היהדות
את קדושת ירושלים ,ובו בזמן לעגו וביזו ופגעו ב'כ סת ישראל'
כשהאהבה יצחה ,בחלום ,ואחר כך במציאות ,השביעה הרעיה את "ב ות ירוש ַל ִם" ,שלא יעוררו
"את האהבה עד שתחפץ" )ב ,ז; ג ,ה( ,כי אפשר לסמוך על האהבה ,שתמצא ותוביל בזמן
המתאים ,בעת שתתעורר מעצמה ,ותחפוץ.
אבל כאשר ההחמצה הגדולה מובילה למכות ,פציעות ואו ס ,ול דודים עצובים עם אהבה
מתעצמת מרחוק ,אז מתהפכת השבועה-
"אם תמצאו את דודי ,מה תגידו לו? שחולת אהבה א י" )ה ,ח(!
מה משמעות השבועה הזאת ,כשהרעיה היא משל ל'כ סת ישראל?'
ֹמרי החֹמות" )ה ,ז-ח(?
מיהן "ב ות ירוש ַל ִם"? ומיהם "ש ֵ
ֹמרי החֹמות" ,מכים ופוצעים ומפשיטים ואו סים את הרעיה ,עלמת
כאשר רשעי האומות" ,ש ֵ
השבועה הקודמת ,וחייבים לעורר את האהבה ממרחקים בכל דרך אפשרית!
ובלשו ם של חז"ל )כתובות קיא ע"א(-
ג' שבועות הללו ,למה?
אחת ,שלא יעלו ישראל בחומה )]לארץ[; רש"י' :יחד ביד חזקה'(!
ואחת... ,שלא ימרדו באומות העולם!
ואחת ,שהשביע הקב"ה את אומות העולם,
שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדי!
השבועה השלישית היא הפוכה לשתי הראשו ות ,מכוו ת גד אומות העולם ,שלא יכו ויפצעו את
הרעיה 'יותר מדי!'
ֹמרי החֹמות" בשיר
לתשומת ליבם של 'שומרי החומות' של ו )=' טורי קרתא' ,ודומיהם(" ,ש ֵ
השירים )לפי חז"ל!( הם רשעי האומות ,שמכים ופוצעים את הרעיה ,היא 'כ סת ישראל!'

לעומתם" ,ב ות ירושלם" הן מלכות ופילגשים שהגיעו ל'ירוש ַל ִם' של שלמה כ שים-שגרירות של
אותן הממלכות ,שאוהבות את 'ירוש ַל ִם' ,ורוצות למקם בה 'שגרירויות' )שבתקופה העתיקה היו
כרוכות ב'חתו ות' פוליטיות(.
השאלה הגדולה היא ,האם "ב ות ירוש ַל ִם" ,אחרי ששאלו " -מה דודֵ ך ִמדוד?" )ה' ,ט( ,אכן ְמגַלוֹת
אמפתיה לרעיה המוּכָּה ,ומוכ ות באמת לחפש יחד ִאתהּ את 'הדוד' ה עלם? " -א ה הלך דודֵ ך
היפה ב שים? א ה פ ה דודֵ ך ו בקש ו עִ מך?" )ו ,א( ,או שהן לועגות לרעיה ,כשהן רואות אותה
פצועה ,עלובה ומבוזה?
כבר למד ו  -רק בהיסטוריה היהודית יש 'סיפור' ,שיכול לתת משמעות למגילת 'השירים' ,ולפי זה,
"ב ות ירוש ַל ִם" יכולות להיות רק שתי הדתות הגדולות ,ה צרות והאסלאם ,שקיבלו מן היהדות
וּדס( ,ובו בזמן לעגו וביזו ופגעו ב'כ סת ישראל' העלובה
את קדושת ירושלים )גֶ'רוּ ָזלֶ ם; ַאל-ק ְ
והמוכה ,וראו בהשפלתה 'הוכחה' להעברת הבחירה אליהן.
לפיכך ברור ,שש י ההסברים כו ים! בו בזמן אפשר למצוא ב צרות ובאסלאם גם כבוד והערכה
ל'ב י ישראל' ,שעל הבחירה בהם מסופר ב'ברית היש ה' ,וב'פרשת בית עמרם' )ה'סוּרה' הש ייה
בקוּראן( ,וגם ביזוי ודיכוי והשפלה ,שהרי הע יש הא-לוהים את 'כ סת ישראל' על הפרת בריתו,
ַ
כמפורש בדברי ה ביאים.
מי כמו רש"י ,שראה זאת בעי יו )בתחילת מסעי הצלב ,שהובילו להקמתה של 'ממלכת ירושלים'
הצלב ית( ,ואכן ,בכיוון עקרו י זה פירש רש"י את המגילה )ה ,ט( " -מה דודך מדוד? " -כך שואלין
האומות את ישראל :מה א-לוהיכם מכל הא-לוהים ,שכך אתם שרפים ו צלבים עליו?"
ואז ,מתוך השיח עם "ב ות ירוש ַל ִם" ,ואחרי התיאור המפורט ביותר של ה'דוד' האהוב )ראש של
בחור על גוף של צבי( ,שומעת הרעיה מע ה ,דומה לשיר החתו ה ,עם תיאורי הגוף שלה )ראש של
בחורה על גוף של צביה( ,אבל יש בו חידוש מפתיע-
"יפה את רעיתי כתרצה ,אוה כירושלם" )ו ,ד( ,כלומר :תחברי מחדש את היופי הישראלי
)"תרצה" ,בירת ממלכת ישראל אחרי שלמה ,עם פילוג המלוכה!( ,עם ְ וֵה הקודש של "ירוש ַל ִם",
ועם דגלי צבא חזקים ומרשימים]" - [1אֲ יֻמָ ה כַּ ְִדגָלוֹת" )ו ,ד/י( ,ואז ,יאירו הפ ים והעי יים כמו
מ ים פילגשים ,וַ ֲעלָמוֹת אין מספר" )ו ,ח-ט( ,יודו בפה
חמה ולב ה ,וגם " ִששים ֵהמה ְמלָכוֹת וש ֹ
מלא ,שאת האחת והיחידה !
][1חיבור כזה  -קודש ירושלמי עם יופי ישראלי ועם דגלי צה"ל ,וצר רק במדי ת ישראל!

שיר השירים ז  -שיר לעמק יזרעאל
בין אם שרו אותו ד"ר ארתור רופין ויהושע ח קין בגאולת האדמות של עמק יזרעאל ,ובין אם לא,
הם שאפשרו ל'שולמית' לצאת במחול הזה
הרעיה שמעה את קול הדוד ממרחקים ,שמעה דבר על חיבור מחודש של "תרצה" עם "ירוש ַל ִם"
)ו' ,ד( ,ויצאה לדרך ,כשעצי הפרי של הרי ישראל מסמ ים לה כיוון ראשו י" .אל גִ ַת אגוז ירדתי,
מ ים" )ו' ,יא(.
הר ֹ
לראות בְּ ִאבֵּ י ה חל )=כפות תמרים( [1],לראות הֲ ָפ ְרחה הגפן ,הֵ ֵצוּ ִ
אבל היא איבדה את הדרך ,ורק אי טואיציה פ ימית הובילה אותה אל דרך המלך – "לא ידעתי
]את הדרך[ [2],פשי שָׂ מַ ְת י )=הובילה אותי אל( מַ ְרכְּ בוֹת עמי דיב" )ו' ,יב(; דרך המלך עוברת
ב'שוּ ֵלם' )=שוּ ֵם( בעמק יזרעאל ,ושם תישמע שוב המקהלה של "ב ות ירוש ַל ִם"" .שובי שובי
השולמית ,שובי שובי ]לארצֵ ך[ ו חזה בך" )ז' ,א(.
כאן כבר לא חשוב אם 'האומות' )=הדתות( האוהבות את 'ירוש ַל ִם' ,לועגות ל'שולמית' ,או
מעריצות אותה ,כי הכל תלוי ב'שולמית' עצמה ,האם תדע לצאת במחול מ צח )ראש אשה על גוף
צביה ,רוקד להפליא( במרחבי הארץ "כִּ ְמחֹלַ ת הַ מַ חֲ ָ ִים" )=מעמק יזרעאל אל מחולה בבקעת
"ברכות בחשבון" )מדרום לגלעד( ,עולה ל"מגדל הלב ון צופה
הירדן ,ומשם ל'מח ים' בגלעד( ,אל ֵ
פ י דמשק" ,והראש ב"כרמל" עם צבעי "ארגמן" )ז' ,א-ו( מחופי עכו-כרמל.

מי שחושב שיש כאן רק דימויים ומחול מפואר ,לא יוכל להסביר בשום אופן מדוע המחול הזה
יחולל מפגש מחודש ,אחרי ההחמצה הגדולה עם המכות והפציעות והאו ס .אי אפשר להתעלם
מהמרחב הגיאוגרפי של מחול ה'שולמית!'
השיר הרביעי מתאר שיבה לארץ ישראל הצפו ית דווקא ,מעמק יזרעאל אלי גלעד ולב ון עד חופי
כרמל; בין אם שרו אותו ד"ר ארתור רופין ויהושע ח קין בגאולת האדמות של עמק יזרעאל ,ובין
אם לא ,הם שאפשרו ל'שולמית' לצאת במחול הזה ,אמ ם בלי הגלעד ,אבל בהחלט מחול מ צח.
בפעם הזאת ,מתואר הגוף היפה של הרעיה )ראש אשה עם גוף של צביה( על ידי המקהלה של
"ב ות ירוש ַל ִם" ,ואז מופיע הדוד והשיר עובר מלשון רבים ללשון יחיד – "זאת קומתך דמתה
כא ְשכְּ לוֹת הגפן...".
בס ְ ִס ָיו ,ויהיו א שָ ַדיִך ֶ
אחֲ זה ַ
לא ְשכֹּלוֹת; אמרתי ֶאעֱלֶ ה בתמרֹ ,
לתמר ושָ דַ ִיך ַ
האם ראיתם אי פעם איש מטפס על גזע תמר כדי לקטוף תמרים? )לא ,כי הוא עולה על סולם( –
האם ראיתם צבי או יעל עולה עם שתי רגליים קדמיות על גזע עץ ואוכל פירות? )א י ראיתי!(  -כך
חוזרים הדוד והרעיה אל מחול הכלולות שלהם בשדות ומטעי הפרי של ארץ ישראל!
___________________________
][1כל הפסוק בעצי פרי ,ולכן ' חל' הוא דקל ודווקא פראי ,וכן בפי בלעם על מח ה ישראל –
"כִּ ְחָ לִ ים ִ ָטיוּ=) "...כעצי תומר טויים; במדבר כ"ד ,ו( ,וראו בספרו של א"מ ז"ל ,ארץ המוריה –
פרקי מקרא ולשון ,עמ' .185
][2מפרשים רבים" ,חדשים גם יש ים" ,לא ידעו לפרש מה "לא ידעתי!?"

שיר השירים ח  -ההשבעה הרביעית
דורות רבים היה כל זה רק חלום וחזון ,אך בדור העלייה הש ייה כתב הרב קוק ביפו ,שכבר הגיעה
עֵ ת החֵ פֶ ץ
מהשדות והמטעים חוזרים הש יים "אל בית ִאמי ְתל ְַמ ֵד י" )ח' ,ב( ,וגם אל העצים שתחתם ולדו
)כמקומות ההמלטה והה קה של צְ ִביוֹת ו ַאיָלוֹת( ,וכך חוזרים בשיר הרביעי אל הקשר ש וצר
חוֹתם על זְ רוֹעֶ " )ח' ,ו(!
חוֹתם על ִלבֶּ ַ ,כּ ָ
"שׂימ י כַ ָ
ֵ
בחתו ה הבלתי שכחת )מהשיר הש י( –
כאן מופיעה ההשבעה הרביעית והאחרו ה ,זאת שמאמי י 'שלוש השבועות' )של יהדות הגולה(
מתעלמים ממ ה ,זאת שאין בה עוד "בצבאות או באילות השדה" ,ואין בה "אם" – שבועת
הגאולה – "השבעתי אתכם ב ות ירוש ַל ִם :מה תעירו ומה תעוררו את האהבה ,עד שתחפץ"!
ובמילים של ו :אין עוד צורך לעורר את האהבה ,מפ י שהיא כבר התעוררה ,וכבר הגיעה אל מחוז
חֶ פצָ הּ!
דורות רבים היה כל זה רק חלום וחזון ,אך בדור העלייה הש ייה )לפ י מלחמת העולם הראשו ה
והצהרת בלפור( ,כתב הרב קוק ביפו )אורות ,עמ' קטז( ,שכבר הגיעה 'עֵ ת החֵ פֶ ץ '.ועתה ,כאשר
ארכו הימים ,וירושלים "לקחה מיד ה' כפלים בכל חט ֹאתיה" )ישעיהו מ' ,ב( ,החלה האומה
ִתחיָתהּ.
בכללה להרגיש את טהרתהּ ,את ֹבּר-כפיה וצִ דקת -פשהּ – ועם זה את חפצהּ לשוב ל ִ
רגשותיה הלאומיים מתרפקים לשוב אליה ,והחפץ לשוב אל ִק ָהּ ,אל מקומהּ ולארצהּ ,הולך בהּ
הלוך וגדול .אמ ם לא תדע עוד את פשהּ ,מאין בא להּ הרוח ,ומה ערכו וכֹחו – ובסתר הלב
מבקשת היא את דודהּ ...
מגילת 'השירים' חותמת בשלוש תגובות:
תגובה של "ב ות ירוש ַל ִם" העוטפת את דברי הרעיה ברגע השיא של חופה מחודשת; חשוב להבין,
'שאוֹל' ,על 'הון' ועל 'ביזיון' ,אי ם דברי הרעיה ,אלא פירוט
שהדיבורים על 'מוות' ,על 'ק אה' ועל ְ
של תגובות שו ות מקהל הצופות ,מ"ב ות ירוש ַל ִם" )ח' ,ה-ז(:
תרפּ ֶֶקת על דודהּ?
מי זאת ֹעלָה מן המדבר ִמ ַ
עוֹררתי –
תחת התפוח ַ
שמה ִחבְּ לַת ִאמֶ – שמה ִחבְּ לה ְילָ דַ ת –
ַחוֹתם על זְ רוֹעֶ !
חוֹתם על לִבֶּ – כּ ָ
שׂימֵ י כַ ָ
כי )=אכן( עַ זָ ה כַמָ וֶ ת אהבה – ָקשָ ה כִ שאוֹל ק אה!

ְרשָ פֶיהָ ִ ,רשפֵּי אש שַ להֶ בֶ תיָה.
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ,ו הרות לא ִישטפוּהָ !
יִתן איש את כל הוֹן ביתו באהבה – בּוֹז יָבוּזוּ לו!
אם ֵ
התגובה הש ייה )ח' ,ח-י( באה מן האחים במשפחה ,כאילו רק עכשיו גילו את הרומן ,כאילו רק
כעת הגיע הדוד אליהם לבקש את הסכמתם לאהבה ,שכבר עלתה וחגגה ,ושוב פלה "על הרי
בתר" )=הרים שסועים ומבותרים; ב' ,יז( ,וכבר קמה מחדש – והם אומרים :היא עוד קט ה! עוד
לא הגיעה השעה! – אבל היא עו ה להם' :א י כבר חומה!'
התגובה המרתקת מכולן היא כמובן תגובת הרעיה לסיכום – ב יגוד מרשים לפתיחה )א' ,ה-ח(,
דרי חֲ בֵ ֶרי " ,כבר לא " וֹטֵ רה את הכרמים" – יש לה
הרעיה כבר לא דחויה ,כבר לא רועה "על עֶ ֵ
ביטחון עצמי ,והיא אומרת לשלמה ,שאי ה זקוקה עוד לכרם שלו עם ה וטרים ,כי "כַּרמי שלי
ְל ָפ ָי" )ח' ,יב(; אז מופיע הדוד עם "חברים מקשיבים לקוֹ ֵלך" ומבקש "השמיעִ י" )ח' ,יג-יד( –
והיא עו ָה :חזור ל דודיך ,וא י "הַ יוֹשֶ בֶ ת בַּ ַג ים" בביטחון ,כבר יודעת מתי תשוב ,בעת ייחום
ולידה ,בזמן ה כון והטוב ,ובי תיים–
בְּ ַרח דודי,
האיָלים,
וּדמֵ ה לך לצבי ,או ל ֹעפֶר ַ
ְ
על הָ ֵרי בְ ָשׂמים!
השאלה ש ותרה בלי תשובה היא – האם הדוד האוהב ,אך עסוק עם מאות מלכויות ות ועות
ודתות ,ועם א שים ו שים בכל העולם ,ישמע את קריאת הרעיה ברגעי משבר ,אם תהיה זקוקה לו
פתאום ,גם אם עוד לא הגיע העת הידועה ומוכ ה מראש?

שיר השירים  -סיכום  -לסיכום שיר השירים
מדוע בטוחה הרעיה למרות הכל באהבת הדוד רק אליה ,מכל הסובבות אותו? איך היא חוגגת
חתו ה ,ואחר כך היא אשֵ מה בהחמצה הגדולה? יש סיפור אחד שעו ה על כל השאלות
"שחַ ְרח ֶֹרת",
אין במגילת 'השירים' שום סיפור רקע ,אין ֵשמות ,ואין שום הסבר למה הרעיה ְ
דחויה ומורחקת? מדוע היא בטוחה למרות הכל באהבת הדוד רק אליה ,מכל הסובבות אותו? איך
היא חוגגת חתו ה ,ואחר כך היא אשֵ מה בהחמצה הגדולה? מה יביא אותם להיפגש שוב ,כמו
ואיָלות בעת הייחום והלידה?
צְ בָ יִים ַ
בלי כל אלה ,אין משמעות לשירים ,חוץ מהעושר והיופי בלשון ,והם אפילו לא מע יי ים.
רק הסיפור של 'כ סת ישראל' )הידוע ל ו לא מן המגילה ,אלא מן המקרא ,ומההיסטוריה
הישראלית-יהודית( מתאים כסיפור רקע ,עו ה על השאלות ,ומע יק פשר ומשמעות לשירים ,ולמה
שמסתתר מאחוריהם.
יש במגילה ארבעה שירים ,כי יש ארבע שבועות.
מאמי י 'שלוש השבועות' כחומת איסור מעצבת האוסרת לעלות לארץ ישראל ומשמרת את יהדות
הגולה ,לא העמיקו כראוי במגילה עצמה – אילו עשו כך היו מגלים ,שהשבועה השלישית )במגילה
כמו בגמרא ,כתובות קיא ע"א( היא שבועה הפוכה לראשו ות ,וכאשר הדתות ואומות העולם
מכות ופוצעות ואו סות את יהדות הגולה ,מתבטלות השבועות הראשו ות ,ו פתחים חיפושי הדרך
לגאולה ,שהיא גם השבועה הרביעית.
האדמו"ר מסוֹכַטשוֹב ,ר' אברהם בור שטיין ,שחי בפולין בראשית ימי הציו ות ,שאל האם מותר
לק ות אדמות כדי להקים מושבות חקלאיות בארץ ישראל – בתשובתו )שו"ת אב י זר ,יורה דעה
סימן ת "ד( הראה תחילה ,שהרמב"ם וגדולי הפוסקים מעולם לא הביאו להלכה איסור לעלות
לארץ בגלל 'שלוש השבועות' ,אך מאידך' ,שלוש השבועות' היו ידועות ,ואף יצרו רתיעה,
שהשפיעה עמוקות ,ומ עה המו ים מ'לעלות בחומה]'.[1
כאן צמד האדמו"ר לדברי רש"י בגמרא )כתובות קיא ע"א( ,שהשבועה 'לא לעלות בחומה'
פירושה – "יחד ביד חזקה" ,ולכן ,יש מצווה לכל איש ואשה לעלות לארץ ישראל באופן פרטי,
יוּתן רשות לעלות] ...[2אפשר
ובוודאי שיש מצווה גדולה לגאול אדמות ,ולהקים מושבות – "ואם ַ

שיהיה 'יום פקדי'" ,שעליו יבא ירמיהו )כ"ז ,כב(" :בָּ בֶ לָה יוּבָ אוּ ושמה יהיו עד יום פּ ְָק ִדי א ָֹתם,
ְאֻ ם ה '...".
כאשר ית ה הצהרת בלפור ,אמר ר' מאיר שמחה מדווי סק )='אור שמח'( – "סר פחד השבועות"!
אילו הבי ו כך רוב מ היגי הקהילות באירופה ,והיו עולים בהמו יהם בתחילת ימי המ דט הבריטי,
מי יודע אם לא יכלה לקום 'מדי ת היהודים' בארץ ישראל ,לפ י השואה?
חסיד חב"ד ולמדן חשוב אמר לי ,שאחרי השואה )ב יגוד לחסידי סאטמר( ,לא מזכירים עוד את
'שלוש השבועות'.
אמרתי לו ,שבמפעל הציו י ובמדי ת ישראל א ח ו כבר בשבועה הרביעית!
_______________
][1הרחיב בכך ידידי פרופ' אביעזר רביצקי בספרו 'הקץ המגולה ומדי ת היהודים' ,עמ' .110-60
][2בעלייה המו ית לפי חוקי הממלכות השולטות ,כשאיפת הת ועה הציו ית.

רות

רות א  -למשפחות מעורבות יש שני צדדים
על טיסת לילה אחת במערב אמריקה ,על ישואי תערבות ועל סוגיית הגיור
"רעב בארץ" ,הליכה )=ירידה( למואב ,מות אלימלך " ,שים מ ֹאביות"" .כעשר ש ים" בלי ילדים,
מות הב ים" ,ותשאר האשה )= עמי( מש י ילדיה ומֵ אישהּ" )א' ,א-ה( .חזרה לשמועת לחם בבית
לחם.
ורק כאן מתחיל הסיפור באמת ,מבלי ש דע ,מה מצאו עָ ְרפָּה] [1ורות בש י בחורים יהודים? ומדוע
שארו עם עמי אחרי שמתו מחלון וכליון )בלי ילדים(? מדוע לא חזרו מיד למשפחותיהן ,כשמתו
מחלון וכליון?
אפשר 'להשלים' את שלד הסיפור המקראי )שלרוב הוא קצר ומרמז( בכמה דרכים .למשל – אולי
המשפחות המואביות יתקו כל קשר עם שתי הצעירות ,שהתאהבו בש י הצעירים מיהודה ,ולפי
זה בין את רצון שתיהן להישאר עם עמי ,ולחזור ִאתהּ לבית לחם ,וגם את הבכי שלהן ואת
הדבקות של רות ,אבל אי אפשר להבין את חזרתה של ערפה למואב אחרי הבכי – הלוא לא היה
להן לאן לחזור לפי הרעיון הזה.
המגילה רומזת להסבר אחר ,והוא אישיותה המג טית של עמי שראתה בדבקות כלותיה בה
מעשה חסד מופלא – "יעש ה' עמכם חסד ,כאשר עשיתם עם המתים ועמדי" )א ,ח( ,בעוד הן אהבו
אותה וראו בה משע ת פשית ורוח ית ,כאלמ ות צעירות בלי ילדים.
בטיסת לילה אחת במערב אמריקה )לפ י ש ים רבות( ,ש קלע ו אליה )אחי וא י( ממש במקרה,
פ תה אלי ו אשה אמריק ית ,שזיהתה לפ יה ש י יהודים מזוק ים מישראל ,והשתפכה לפ י ו
בסיפור חייה .היא התחת ה עם איש יהודי שמת לאחר ש ים רבות של חיים משותפים ,וילדים לא
היו להם .האשה בכתה לפ י ו על בדידותה בלעדיו ,ולא חדלה לתאר כמה טוב ו פלא היה האיש
היהודי עמו חלקה חיים יפים וטובים כל כך;
לשאלת ו ,מדוע היה חשוב לה להתחתן עם איש יהודי ,ע תה ללא היסוס – היהודים יודעים יותר
טוב מכולם מה זו 'משפחה' ,ומהם ערכי משפחה! כבר אז ,בטיסה המוזרה ההיא ,חשבתי על ערפה
ועל רות ,והב תי ,של'משפחות מעורבות' יש ש י צדדים – יש יהודים ויהודיות ש וח להם להתרחק
מהעולם היהודי ,ויש " שים מואביות" ,שדווקא מחפשות ומוצאות יהודים להתחתן עמהם; ש ים
אחר כך פגשתי שים שהתגיירו ,מתוך מוטיבציה יהודית חזקה הרבה יותר ,מזו שפעמה בקושי
בלב היהודים ב י זוגן .
אבל ההיכרות של ערפה ורות עם היהדות התמקדה כולה ב עמי ,באישיותה ובאמו תה ,ופירוש
הדבר היה ויתור גמור על כל סיכוי להקמת משפחה .בבית לחם איש לא ירצה באלמ ה מואבית,
ול עמי ילדים כבר לא יהיו .לכן התאמצה עמי לשכ ע אותן לחזור למואב גם מבחי ה דתית –
"ה ה שבה ְיבִ ְמ ֵתך אל עַ מָ הּ ואל א ֶהיהָ " )א ,טו( ,אחרי שכבר עזבה אותם ,ודבקה ב'דת עמי!'
כרף הקובע לגיור,
בשיחה עם דיין בכיר מבתי הדין לגיור אמרתי ,שאם ציב את רות כדגם היחיד ו ַ
כמעט שלא יהיו גיורים ,כי מי ידמה לרות במסירות ה פש שמוכ ה לוותר על משפחה ,ולדבוק
בחמותה היהודיה ובאמו תה; אבל מן הסיפור הזה יש ללמוד דבר וסף – גיור כתהליך ,שמתחיל
ומדת אחרת ,ומסתיים ,לאחר זמן ,מול הזק ים היושבים
במשפחה מאמצת ובריחוק מֵ עם זר ִ
בשערי העיר.
_____________________
" ][1עָ ְר ָפּה" מלשון 'ערפל' ,ע ן טיפות מים )ולא מלשון 'עורף'(; "רות" מלשון ' ְר ָויָה' – ושתיהן
צמאות למשפחה ולילדים.
רות ד  -זה הסיפור של בית לחם
מה ידע בעז על מכירה ,שלא זכרה כלל? והיכן האיש שק ה את השדה מיד עמי? הלוא צריך
לגאול ממ ו ,ואיך אפשר בלעדיו?

בשער העיר ישבו תמיד זק י העיר ושופטיה ,וכל אחד עבר שם ,כך שלא היה קשה לסדר משפט
בכל יום ,בלי עי ויי הדין המקובלים אצל ו; הרכב של עשרה זק ים שמע מע יין וקצת חריג,
וכ ראה הוא קשור למעמד של 'עדות'; ייתכן ,שגם עשרה א שים לתפילה בציבור קשורים למעמד
של 'עדות' לפ י ה'.
בהפתעה גמורה )לכאורה( ,משפט הגאולה לא פותח ברות ,אלא בשדה – "חלקת השדה אשר
לאחי ו לאלימלך ,מכרה עמי השבה משדה מואב" )ד ,ג( – מתי "מכרה"? אם כאשר הלכו למואב,
'מכר אלימלך' היה צריך לומר!? ואם עכשיו "מכרה" ,מה ידע בעז על מכירה ,שלא זכרה כלל?
והיכן האיש שק ה את השדה מיד עמי? הלוא צריך לגאול ממ ו ,ואיך אפשר בלעדיו?
לדעתי" ,מכרה" פירושו 'החליטה למכור' ,ובעז טמן מלכודת לגואל!
ש י דברים עלי ו לה יח כדי להבין – חלקות שדה של אחים היו סמוכות זו לזו מטבע די י הירושה,
ושדה ש עזב )כמו שדה אלימלך כשהלך למואב( לא שאר בלתי מעובד ,כי שדה עזוב מצמיח
קוצים ,זרעי הקוצים מתפזרים ברוח ,ומזיקים לכל השדות השכ ים.
מסק ה – הגואל )'טוב' או 'לא טוב'( ,הוא שישב על שדה אלימלך ועיבד אותו ,מפ י שהוא היה
)האח?( הקרוב ביותר לאלימלך ,ולכן גם בעל הזכויות לגאולת השדה; אילו חזרה עמי לבדה ,היו
מפר סים אותה בשמחה ,אבל היא חזרה עם "המואביה") ...א ,כב; ד ,ה(.
תחת הלחץ של חובת הגאולה לרות ,קם בעז ואמר לגואל בפ י הזק ים בשער העיר )במילים
המוב ות ל ו( – 'אתה קוצר את שדה אלימלך ,ו עמי רעבה ואוכלת לקט )='בושה למשפחה ולכל
העיר'( ,וה ה היא רוצה למכור – הבה גאל את השדה ,או אתה או א י ,ו עמי תוכל לחיות בכבוד!'
הגואל ,שבאמת לא היה עים לו המצב הזה ,אמר – "א כי אגאל"! ואז שלף בעז את רות
"המואביה אשת המת" ,ודרש 'גאולה שלמה' – "להקים שם המת על חלתו"! )ד' ,ד-ה( ;מיד רתע
הגואל וחזר בו ,וחשף בזה את החרדה שלו מפ י "המואביה" – "פן אשחית את חלתי" )ד' ,ו( –
למשפחתו לא תיכ ס 'אשה מואבית !'התוצאה :בעז הוציא מיד הגואל את "חלקת השדה אשר
לאחי ו לאלימלך" ,והקים את "שם המת על חלתו!"
זהו הסיפור של בית לחם מאז שובן של " עמי ורות המואביה כלתה עמה" )א' ,כב( – העיר כולה
קרעה בין משפחת הגואל ,לבין בעז .כיוון שלא הספיקו לערוך משאל מייצג בעיר ,אי ו יודעים
מה חשבו רוב היהודים ,אבל מותר לשער ,שהאווירה הציבורית השת תה בבת אחת ,אחרי הכרעת
הזק ים ,ואחרי הברכות ,בשער העיר .
דבר אחד ברור' :גאולה שלמה' בת ך פירושה הקמת המשפחה מחדש על שדה חלתה ,והקמת
האומה מחדש על אדמות אבותיה.
א ח ו לא רק מצפים ומתפללים לגאולה ,ולא רק עומדים 'בראשית צמיחת גאולת ו' – א ח ו
בגאולה !

רות ב  -איפה ישנם עוד אנשים
היחס הזה מצד עמי מובן מאד ,הלוא רות כבת ,היא החיבור החי היחיד ש ותר לה עם אישה
וב יה שמתו ,אבל בעז? דוד זקן?
למרבה הצער ,תגובת בית לחם לא יכולה להפתיע .מצד אחד " ַו ֵתהֹם כל העיר עליהן ,ות ֹאמר ה
]ה שים[ :הֲ ז ֹאת עמי"? )א ,יט(; ומצד ש י ,כ ראה בלחישות – 'מי זאת שבאה עם עמי'? –
"המואביה"! )א ,כב(;
'ראיתם את המואביה'? 'שמעת על המואביה'? 'לא רק שהלכו למואב ברעב ומתו שם ,עוד הביאה
ל ו את המואביה ,שמצא שם מחלון המת'.
וכי למה ישבו עמי ורות לבדן בבית אלימלך ,ולא היה להן מה לאכול? כי אף אחד לא היה מוכן
להכ יס לביתו את 'המואביה'.
המגילה מרמזת על האווירה הזאת בהבלטת 'המואביה'  3פעמים )א ,כב; ב ,ב; ב ,ו( ,בדיוק בשלב
הזה – "ותשב עמי ורות המואביה כַ ָלתהּ עִ ָמהּ" ;"...ותאמר רות המואביה אל עמי :אלכה א
השדה ואלקטה בשבלים ...ותאמר לה :לכי בתי"; וכאשר שאל בעז את ה ער "ה צב על
משׂדֵ י מואב".
הקוצרים ...למי ה ערה הזאת? ויען ה ער ...ערה מואביה היא השבה עם עמי ְ

המגילה מרמזת וגם אומרת שרות בעצמה מרגישה זרה בבית לחם ,ברמז מול עמי ובמפורש מול
בעז ,וש יהם השיבו לה באותה מילה ,ובלי לדבר מילה בי יהם קראו לה "בתי".
היחס הזה מצד עמי מובן מאד ,הלוא רות כבת ,היא החיבור החי היחיד ש ותר לה עם אישה
וב יה שמתו ,אבל בעז? דוד זקן!?
"הלא שמעת בתי"?! )ב' ,ח-ט( ,אצלי יש לך ת אים מיוחדים.
"מדוע ?...וא כי כריה"?! )ב ,י( – שמעתי עליך ,על החסד שעשית עם עמי! את דומה אצלי
ולדת  ,ו ֵַתלכי אל עם אשר לא ָידַ עַ ת ְתמוֹל ִשלשוֹם;
ֵ
ואמֵ  ,וארץ מ
לאברהם אבי ו" ,ו ַַתעַ זבי אבי ִ
ֻרתך ְשלֵמה מֵ עִ ם ה' א-להי ישראל ,אשר בָּ את לַ חֲ סוֹת תחת כ פיו" )ב,
ְישַ ֵלם ה' פָּ ֳע ֵלך ,וּ ְתהי מַ ְשׂכּ ֵ
יא-יב( – את לא כריה.
בעז היה הראשון שקיבל את רות קבלה מלאה ושלמה ,כאילו שמע במו אוז יו את אמירתה אל
עמי – "עַ מֵ ך עַ מי! ֵוא-להיך א-להי! ֹ ...כּה יעשה ה' לי וכֹה יוסיף) "...א ,טז-יז(.
רות ,האלמ ה והגיורת )עוד לפ י אישור של זק י העיר( ,ששמעה לראשו ה בחייה דברי חמה ,אך
"מצַ ד הקֹצרים" ,וגם תלקט "בין
עדיין ראתה את עצמה פחות מ'שפחה' ,גם ֵתשֵ ב לאכול ולשבוע ִ
העֳמרים" )ב ,יד-טו( במקום בו מסלקים את כל הע יים האחרים ,לא שכחה לרגע ש עמי יושבת
בבית רעבה.
הותרה ִמשָׂ בעהּ"! )ב ,יח( – כשא י קורא פסוק זה ,עולות הדמעות
"וַתוֹצֵ א ַו ִת ֶתן להּ ,את אשר ִ
מעצמן.
האם יש בבית לחם עוד איש כמו בעז?

רות ג  -מתכון ברור להסתבכות
ב יגוד לתמר שהסתירה את זהותה ,רות מגלה מי היא ברגע ה כון ,ומבקשת גאולה בפה מלא.
אבל אז בעז מפתיע ,ומש ה את התוכ ית
פגשתי פעם ,לפ י חג השבועות ,תלמידים ותלמידות בבית ספר ממלכתי בירושלים לשיחה על
מגילת רות; כשהגעתי לשלב הירידה לגורן ,אמרתי להם (בתום לב ):צר לי אם א י מאכזב את
החלומות על 'אהבה בגורן'  -בעז היה איש זקן ,ורות אלמ ה ,לא צעירה!
פרצה סערה בקהל הצעירים והצעירות ,שהמורות לא הצליחו להרגיע ,ועשר דקות תמימות עברו
עד שיכולתי להמשיך ' -אבל מה א י יכול לעשות'? אמרתי ' -בעז היה זקן ,ורות אלמ ה!'
ברקע עומד ללא ספק הסיפור (בבראשית לח )על תמר ויהודה ,שסופו יוזכר בפירוש בברכות
שבסוף המגילה ,ולידת פרץ הלוא היא ראשית המשפחה הזאת  -אלא שתמר ישבה בודדה ,והיא
לבדה תכ ה את המארב "בפֶ ַתח עֵ י ַיִ ם] [1אשר על דרך ִתמ ָָתה( "בראשית לח ,יד ),ואף הוציאה
לפועל את התכ ית כולה ,כולל העֵ רבון ,שיציל אותה ממוות באשמת יאוף; הסיפור של עמי ורות
הרבה יותר מורכב ,עדין ורך.
הרעיון הוא של עמי ,ורות תבצע; ב יגוד לתמר שהסתירה את זהותה (ביודעה שיהודה לא יבוא
אליה אם יידע מי היא ),רות תגלה מי היא ברגע ה כון ,ותבקש גאולה בפה מלא; כוו ת עמי
ברורה (ככוו ת תמר ):האיש המיועד ,שחי בלי אישה (מבוגר ואף זקן ,אביהם של עֵ ר ואוֹ ָן ,כמו
הדוד הזקן של מחלון ),לא יוכל לעמוד מול הפיתוי של האישה הצעירה כשהוא לבדו ,והיא תיכ ס
להֵ ריון  -אולם ,האיש ההוא (בעז כמו יהודה ויותר ),יש לו יושר פ ימי מוסרי יותר מאשר כבוד
עצמי )"צדקה ממ י ;"בראשית לח ,כו ),והוא לא יתכחש לאחריותו ברגע המבחן ,וכך תיגאל רות
האלמ ה ,ותלד בן שיש לו אב מוכר וידוע.
אבל בעז הפתיע ,ושי ה את התכ ית-
בעז לא שכב עם רות בגורן ,אף שהיא שכבה למרגלותיו כל הלילה!
גם תגובתו הרגשית מפתיעה מאד  -לא הוא מתבקש לעשות חסד עם האלמ ה-הגיורת ולגאול
אותה ,אלא היא מטיבה חסד עם איש זקן כמוהו ,שכל בחור בבית לחם ישמח לשאת
אותה (כ ראה רק בטוב לבבו של בעז" ),כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל ָאת( !"ג ,י-יא).
אם זה לא מתקבל על דעתכם ,בדקו שוב את הכתוב.

בעז ידע שיש כאן מתכון ברור להסתבכות של ש יהם ,ושלט ביצרו; הוא גם דאג שלא " ִיוָדַ ע כי
באה האשה [אל ]הגֹרן( ",ג ,יד ),אך מיד הכין תוכ ית חלופית ,איך לאשר גם את הגיור ,וגם את
ישואי הגאולה בשער בית לחם ,בידיעה ,שיש חוקי גאולה" ,וגם יש ג ֵֹאל קרוב ממ י( ",ג ,יב-
יג ),שלא שמע ו עליו עד כה.
][1פרשת דרכים ,שיש בה מעיי ות )מדרום לבית שמש ,סמוך ל"תפוח והעי ם" ,יהושע טו ,לד(,
וכולם היו עוברים שם.

רות  -סיכום  -להתחיל מבראשית
רשימת התולדות ,הרעב בארץ והדמיון לפרשת יהודה ותמר  -מה בין מגילת רות לספר בראשית?
12רשימות 'תולדות' יש בת ך 10 ,מהם בספר בראשית ,והם השלד של ספר בראשית ,מ"ספר
תלדות יעקב" )לז ,ב( ורשימת "ב י ישראל הבאים מצרימה" )מו ,ח-
תולדֹת אדם" )ה( ,עד "אלה ֹ
כז(; רשימה וספת יש בספר במדבר )ג ,א-ד( – "ואלה תולדֹת אהרן ומשה" ,רשימת הכהו ה; ורק
רשימת תולדה אחת מחוץ לתורה ,רשימת המלוכה ,והיא החותמת את מגילת רות )ד ,יח-כב(.
מכאן ברורה הזיקה של מגילת רות לספר בראשית כחותמת את כי ון האומה הישראלית עם
'תולדות הכהו ה' לבית אהרן ,ו'תולדות המלוכה' לבית דוד.
טעות לראות ברשימה תוספת של עריכה – המגילה פותחת ב"ויהי רעב בארץ" והליכה למואב,
וברורה הזיקה של הסיפור לירידות למצרים של אברהם ושל יעקב "מפ י הרעב" .כמובן ,הקשר
הוא יגודי :מה שהיה מותר בימי בראשית ,כאשר האומה הישראלית עוד הייתה חבויה בחיק
העתיד ,לא יכול להיות מותר אחרי שהאומה הישראלית כבר יושבת בארצה ,על חלתה ,מתוקף
הברית.
בפרק הירידה לגורן )ג( ,ראי ו היטב את הזיקה ואת הה גדה בין פרשת תמר ויהודה ,לבין פרשת
רות ובעז ,וביתר תוקף בסיום )ד( ,אחרי האישור של הזק ים בשער כ"עדים" ,שרות אי ה חשבת
לאשה כריה ,והסכמה מלאה שלהם למעשה הגאולה של בעז בשדה אלימלך וברות אשת מחלון
המת ,א ו שומעים את הזיקה לספר בראשית במפורש.
יִתן ה' את האשה הבאה אל ביתך כרחל וּכְ לאה אשר ב ו שתיהם את בית ישראל ,ועשה חיל
" ֵ
באפרתה ,וּ ְק ָרא שֵ ם בבית לחם; ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה ,מן הזרע אשר ִי ֵתן
ה' לך מן ה ערה הזאת!"
כ'אמָ הּ של מלכות'.
רחל ולאה ותמר הן הבסיס לקבל את רות ִ

איכה
איכה א  -די להתפלל
גזר הדין כבר היה חתום ,והייאוש מן התפילה וסתימת הפתח – הם שהולידו את הקי ות
קי ות מסודרות בא-ב )חוץ מפרק ה ,החותם( הן תופעה בפ י עצמה ,שיש בה ייאוש עמוק וצורך
להיאחז בסדר כלשהו ,בעוד כל הסדר מתפרק ,בעוד כל הב וי הרס ,וכל מה שהיה לתפארת
הושלך לארץ והובל לגלות.
הזעזוע הקשה ביותר )במיוחד לכל אדם מאמין( הוא היעדר גמור של תפילה ,בפרט בפרק הראשון.
בפרקים הבאים גלה יסיו ות להחיות את התפילה )ב ,יט; ג ,כא-כב ,מ-מא ,ה -ו; ה ,יט-כא(,
אבל בפרק הראשון אין אפילו מחשבה על תפילה – הקי ה ה וראה השתלטה ,גם במבט המתבו ן
הכללי )בחציו הראשון של הפרק( ,וגם בבכי של ירושלים הגולה בגוף ראשון )המעבר ,בפסוקים י-
ֹברי דרך" )א ,יב( לראות את הכאב ה ורא ,ממשיכה ומדגישה ,שה'
יב( .הפ ייה המוזרה אל "כל ע ֵ
"ר ֵאה ה' והביטה" )א' ,ט,יא( ,אך אי ו מתערב.
רואה – ְ
ירמיהו היה האחרון ל'תפילה ה בואית' שהתחילה באברהם] ,[1ירמיהו היה ה ביא שה' אמר לו
במפורש' :די להתפלל" '.ויאמר ה' אלי :אל תתפלל בעד העם הזה לטובה"; "ואתה אל תתפלל
בעד העם הזה ,ואל תשא בעדם ר ה ותפלה ,ואל תפגע בי – כי אי י שמע אתך" )ירמיהו ז' ,טז;
י"ד ,יא-יב(.
ירמיהו התעקש והמשיך להתפלל ,שהרי עיקרה של 'התפילה ה בואית' היא דיון משפטי' ,תפילה'
משורש 'פלל' ,כולל ויכוח וקב מול ריבון העולמים ומשפטו בעולם .החל מאברהם מול סדום –
"חלילה ָלך! הֲ שֹפֵ ט כל הארץ לא יעשה משפט"?! )בראשית יח ,כה( ,השיא כמובן במשה ,שלא חדל
מלהתפלל ולהתווכח ,והדבר המופלא ביותר בת ך הוא ,שה' ע ה לתפילות האלה ,ואף ִחָ ם "על
הרעה אשר ִדבֶּ ר לעשות לעמו" )שמות ל"ב ,יד(!
כל זה עד חורבן ירושלם בימי ירמיהו – בש ה העשירית לצדקיהו ,כש ה לפ י החורבן "ואז חיל
מלך בבל צרים על ירוש ַל ִם" )ירמיהו ל"ב ,א-ב( ,עוד התפלל ירמיהו ,כשהיה בכלא "בחצר
המטרה" בגלל בואות החורבן שהשמיע מפי ה' .וה ה הוא מתפלל את תפילתו האחרו ה ,התפילה
הגדולה מכולן )ירמיהו לב ,טז-כה( – זעקה מרה אפילו גד בואת ה חמה על ק יית "בתים ושדות
וכרמים בארץ הזאת" בעוד  70ש ה.
כי ה ביא דרש את ישועת העיר "מיד הכּ ְַשׂדים" ,מיד ,כאן ועכשיו ,כמי שאומר' :ריבו ו של עולם,
אם אתה חפץ בעיר הזאת ,אל תחריב אותה ,למרות כל החטאים וכל הפשעים !'
גם התפילה הזאת לא ע תה!
גזר הדין כבר היה חתום!
הייאוש מן 'התפילה ה בואית' ,וסתימת הפתח – "סַ כֹּתה בֶ ע ן לָך מֵ עֲבוֹר ְתפִ לה" )איכה ג ,מד( ,הם
שהולידו את הקי ות – "איכה יָשבה בָ דָ ד ...כאלמ ה ...גָלתה...".
________________________
][1ראו מאמרי ' בואת התפילה של אברהם' ,בספרי פרקי האבות בספר בראשית ,ובאתר שלי.

איכה ב  -תקראו למקוננות
אולי יופתעו אחדים מב י התורה בקרב ו מדבר ה' זה בפי ירמיהו ,שממש מצווה ודורש לשמוע
קי ת שים על "בת עמי" ,כי דווקא הן "חכמות" ויודעות לקו ן
בפרק הראשון "העיר" האבלה היא 'אישה' ,וכך היא אומרת בהמשך" :ראה ה' והביטה כי הייתי
זוללה" )א ,יא( .אחר כך היא קראת "בתולת בת יהודה" והיא "בוכיה" )א ,טו-טז( ,וגם " א חה",
ו"אין מ חם לה" )א ,כא,יז(.

בפרק הש י היא קראת "בת ציון"  6פעמים )ב ,א,ד,ח,י,יח( ,אחת מהן "בתולת בת ציון" )א ,יג(,
ועוד "בת יהודה"  2פעמים )ב ,ב,ה( ,וגם "בת ירוש ַל ִם"  2פעמים )ב ,יג,טו( ,ופעם אחת "בת עמי"
)ב ,יא(.
הקי ות שמעות מפיה של אישה אבלה ,היא העיר שחומותיה פלו ,היא הממלכה שקרסה ,והיא
'כ סת ישראל' המוכה ומושפלת על כל פשעיה.
בקי ת הבכי הכתובה בספר ירמיהו )ח ,יג עד ט' ,כא( זכרת "בת עמי"  5פעמים )ח ,יט-כג; ט ,ו(,
ואחר כך קרא ה ביא בשם ה' ל שים המקו ות להתאסף ולשאת קי ה על "שבר בת עמי" )ח ,כא(.
כֹּה אמר ה' צ-באות:
בוֹאי ה,
וקראוּ לַמקו ות וּ ְת ֶ
ִהתבו וּ ִ
ותבוֹא ה;
ואל החכמות ִשלחוּ ָ
ות ֶשׂ ה עלי ו ֶהי,
וּתמַ הֵ ר ה ִ
ְ
ות ַרד ה עי י ו דמעה ועַ פעַ פֵּ י ו ִיזלוּ מים;
ֵ
כי קול ְ הי שמע ִמציון – איך שֻ דָ ד ו;?...
כי ְשמַ ע ה שים ְדבַ ר ה' ,ו ִת ַקח אז כם ְדבַ ר פיו,
ולַמֵ ד ה בְ ֵֹתי ֶכם ֶהי ,ואשה ְרעוּתהּ קי ה;
כי עלה מָ וֶת בחלו י ו ,בא בארמ ותי ו,
להכרית עולל מחוץ ,בחורים מרחבות;
דַ בֵּ ר ,כֹּה ְאֻ ם ה':
ו פלה ִ בלַת האדם כְּ ד ֶֹמן על פ י השדה,
וּכְ עָ מיר מֵ אחרי הקוצר ואין ְמ ַאסֵ ף )ט' ,טז-כא(.
אולי יופתעו אחדים מב י התורה בקרב ו מדבר ה' זה בפי ירמיהו ,שממש מצווה ודורש לשמוע
קי ת שים על "בת עמי" ,כי דווקא הן "חכמות" ויודעות לקו ן ,כפי שמרים ודבורה ה ביאות ידעו
לשיר.
כאשר חז"ל )בבא-בתרא טו עמ' א( ייחסו את ספרי הת ך למחבריהם ,בהחלט ייתכן ,שה ביא
המחבר עזר בתלמידיו ,והם השלימו את ספרו )וכך הסבר ו ,שתלמידי ישעיהו השלימו את ספרו(.
מגילת הקי ות מיוחסת לירמיהו ,אבל ייתכן ,שירמיהו קרא לחכמות המקו ות ,והן חיברו את
פרקי הקי ות הראשו ים )ואולי גם את פרק ד הדומה לראשו ים(.
כך יובן מדוע הקי ה האישית בפרק ג פותחת במילים – "א י הגבר ראה ע י ,בשבט עברתו!"

איכה ג  -אויב ושמו ירמיהו
א שי עירו רדפו אותו ,משפחתו ש אה אותו והה הגה התעמרה בו ,והכל בגלל בואותיו להצלת
העיר שהעדיפה להתאבד
תשע עשרה ש ה ליווה ירמיהו את מהפכת יאשיהו במיוחד בין שבטי ישראל מן הצפון )ירמיהו ג,
יב( ,ו"בעָ ֵרי יהודה ובחֻ צוֹת ירוש ַל ִם" )יא ,ו(;
אחרי ש הרג יאשיהו במגידו ,ועלה יהויקים בחסות פרעה )מלכים ב כג ,כט-לה( ,מי שהמשיך
בכיוון של יאשיהו הפך מהר מאד לאויב השלטון ,ויהויקים שפך "דם קי" מֵ עובדי ה' ,כמו מ שה
)אבי סבו; מלכים ב כד ,ג-ד; ירמיהו כו ,כ-כג(;
ירמיהו הפך 'מבוקש' ,א שי ע תות )ירמיהו יא ,יח-כג( ,וגם מב י משפחתו ש או ורדפו אותו )יב ,ו(
והיו מוכ ים להסגירו .הוא החל לחיות "במַ חֲ שַ כּים הוֹשיבַ י כְּ מֵ ֵתי עולם" )איכה ג' ,ו( ,מסומן
"ד ַרך ַקשתוֹ ַויַציבֵ י כּ ַַמטָ ָרא לַחֵ ץ" )ג' ,יב(;
ו רדף – ָ
פעם תפס בהר הבית אחרי ש שא בואת אסון "אל העיר הזאת" בשם ה' )ירמיהו י"ט ,טו(,
ו" ַפּשחוּר בן ִאמֵ ר הכהן ...פקיד גיד בבית ה'" ִהכה אותו ,ותלה אותו הפוך ,ראש למטה ,לילה
ימן העליון" )כ' ,א-ג(" .גָדַ ר בַּ עֲדי וְ לא ֵאצֵ אִ ,הכבּיד ] ַכּבלֵי[
שלם "על המַ ְה ֶפּ ֶכת אשר בשער ב ִ
=ס ַתם( תפלתי" )איכה ג ,ז-ח(.
ְחָ ְשתי; גם כי ֶאזעַ ק ַואֲ ַשוֵ עַ ָ ,שׂ ַתם ) ָ

אחרי שהשווה את בית ה' בירושלם למשכן ִשלוֹ שחרב ,הועמד למשפט "בפתח שער ה' החדש"
"להטוֹת משפט גבר גד פ י עליון; לעַ ֵות אדם בריבו – א-ד- -י
)ירמיהו כו( ,וכמעט הוצא להורג – ַ
לא ראה"! )איכה ג ,לה-לו( ,וברגע האחרון יצל ,כי ה' אכן ראה והתערב" .אך יד אחיקם בן שפן
"חסדֵ י ה' כי לא ָתמ וּ ,כי
היתה את ירמיהו לבלתי ֵתת אֹתוֹ ביד העם להמיתו" )ירמיהו כו ,כד( – ַ
לא כָלוּ רחמיו"]) [1ג ,כב(.
דראצַ ר ,הביאו הקלה זמ ית ל ביא
ההגליה הגדולה של יהויכין והמלכת צדקיהו בחסות ְ בוּכַ ֶ
ואל ָת ֻדוּ לו ,בְּ כוּ בָּ כוֹ לַ הֹלֵ ך! כי לא ישוב
"אל ִתבכּוּ ְל ֵמת ַ
ה רדף ,ש בואותיו הוכחו כ בואות אמת – ַ
וראה את ארץ מולדתו" )ירמיהו כב ,י( .ואולם ,מרגע שחבורת השרים ,שרידי הממשל של
עוד ָ
יהויקים גררו את צדקיהו למרד האחרון גד בבל ,שוב הפך ירמיהו לאויב השלטון;
המלך צדקיהו היה חלש מאד ,וה ביא הוכה ו אסר בכלא )ירמיהו לז( ,ואחר כך הושלך אל בור
הטיט ,והחל לטבוע .ברגע האחרון חולץ על ידי "עבד מלך הכושי" )ירמיהו לח( ,ואף התח ן לראות
קמת ה' ברודפיו )ירמיהו יא ,כ; יז ,יח; יח ,כג; כ ,יב( – כל זה מתואר במדויק בסיום הקי ה )ג,
ב-סו):
איבַ י ִח ָם;
"צוֹד צָ דוּ י ַכּצִ פֹּר ֹ
צָ מתוּ בַ בּוֹר חַ יָיַ ,ויַדוּ אבן בי;
צָ פוּ מים על ר ֹאשי ,אמרתי )=חשבתי( ִ גְ זַרתי ]מארץ חיים[;
חתיוֹת – !
קראתי ִשמ ה' ִמבּוֹר ַת ִ
עתַ ,אל ַתעְ ֵלם אז ל ַרוחָ תי לשַ ועָ תי;...
קולי שָ ַמ ָ
לת חַ יָי!
בת א-ד- -י ריבֵ י פשי ,ג ַָא ָ
ַר ָ
ָראיתה ה' עַ וָ ָתתי )=העיוות ה גרם לי( ,שָ פְ טה משפטי;
ָראיתה כל קמתם ,כל מַ חשבֹתם לי ...א י מַ גי ָָתם;
ָתשיב להם גְ מוּל ,ה' כמעשה ידיהם;...
אין פסוק בפרק הזה ,שלא מתחבר לירמיהו ה רדף והמעו ה בגלל בואותיו להצלת ירושלַ ִם,
שהעדיפה להתאבד .
_______________________
][1זה ההסבר היחיד שמצאתי לסתירה המדהימה הזאת בין פסוקי הייאוש לפסוקי התקווה
בפרק ,שהרי ירמיהו היטלטל כל הש ים ההן בין חרדה לבין תודה ,ראו ירמיהו י"ז ,יד-יח; י"ח,
יח-כג; ובמיוחד כ' ,ז-יג ,ויד-יח.

איכה ד  -שלבי ההתרסקות של ממלכת יהודה
צדקיהו התגלה כמלך החלש ביותר מבית דוד ,שביקש עצה בסתר מפי ירמיהו ,אבל פחד מן
השרים ,ולא היה מסוגל להיכ ע ולהציל את עצמו ואת ירוש ַל ִם
הקי ה הראשו ה ממוקדת בחוסר האו ים ,בהשפלה ,בבכי ,בשבי ובגלות; הקי ה הש ייה ממוקדת
באש ובהרג וב פילת החומות  -מבצרים ,ארמו ות ,שערים " -חומת בת ציון" )ב ,ח,יח(; הקי ה
הרביעית מתארת את הרעב ה ורא במצור ,את פילת העיר ואת סופו המר של המלך;
סה להתבו ן בשלבי ההתרסקות של ממלכת יהודה ,מ קודת השיא האחרו ה בימי יאשיהו ,עד
לחורבן בימי צדקיהו ,ובהזדמ ויות שהוחמצו להצלת יהודה וירוש ַל ִם-
פילת יאשיהו [1],המלך האחרון מבית דוד שאפשר היה לומר עליו בלב שלם " -רוח אפי ו משיח
יתוֹתם )=במלכודות שלהם(" )ד ,כ(; פילתו מחקה בבת אחת את הישגיו העצומים,
ָ
ה' ,לכד בִּ ְש ִח
ומוטטה את עצמאות יהודה  -בדיוק  70ש ה לפ י הצהרת כורש ) 609עד  539לפ ה"ס(!
הכיבוש המצרי הביא להמלכת יהויקים ,ש ָ גַס בעם כדי לשלם ק ס כבד לפרעה כו )מלכים ב כג,
לה( ,ואף חזר לשפוך דם קי )של ביאים; ירמיהו כו ,כ-כג( כמו מ שה )אבי סבו(;

ה ביא הזהיר מפ י המרד חסר התוחלת גד בבל ,אך יהויקים היה אמן לפרעה שהמליך אותו,
וגרר את יהודה למרד חסר סיכוי;
דיכוי המרד ,כיבוש ירוש ַל ִם על ידי צבא בבל ,וההגליה העצומה ,גלות יהויכין )מלכים ב כד ,יב-
יח( ,קדמו  11ש ה להבקעת החומות וחורבן! כך מובן מדע קדמה הקי ה על ההשפלה וההגליה
)בפרק א( ,ל פילת החומות )בפרק ב(.
המלכת צדקיהו על ידי מלך בבל ,הולידה תקווה זהירה ,שהרעה הגדולה כבר עברה ,וירוש ַל ִם
תשרוד " -אשר אמר ו :בְּ צִ לוֹ ִ חיֶה בַ גוים" )ד ,כ(; בואת ירמיהו )כד( על האסון הצפוי לעיר,
הרעוֹת" ,הזהירה מפ י האשליה הזאת!
ַתא ים ָ
"כ ֵ
צדקיהו התגלה כמלך החלש ביותר מבית דוד ,שביקש עצה בסתר מפי ירמיהו )לח( ,אבל פחד מן
השרים ,ולא היה מסוגל להיכ ע ולהציל את עצמו ואת ירוש ַל ִם; גרירתו למרד האחרון הביאה
למצור הבבלי ,להבקעת העיר ברעב ה ורא והאיום ,ולסופו המר  -צדקיהו יסה לברוח בלילה עם
חמ ַֹת ִים אשר על גן המלך" ,לכד "בערבות ְי ֵרחוֹ" ,שפט מול
"א שי המלחמה ...דרך שער בין ה ֹ
מלך בבל ב ִרבלָ ה ,ב יו שחטו ל גד עי יו ,ואז עיוורו את עי יו ,והגלו אותו למאסר בבבל "עד יום
מותו" )מלכים ב כה ,ג-ז; והשלמות בירמיהו ב ,ו-יא(-
"טובים היו חללי חרב מחללי רעב...
יְדֵ י שים רחמ יות ִבּ ְשלוּ [גופות ]ילדיהן...
כִּ לָה ה' את חמתו ,שָ פַך חרון אפו,
סד ֶֹתיהָ ;
ַויַצֶ ת ֵאש ְבּציוןַ ,ות ֹאכַל ְי ֹ
לא האמי ו מַ לכֵי ארץ ,כֹּל יֹשבֵ י ֵתבֵ ל,
כי יָב ֹא צר ואויב בשערי ירוש ַל ִם!
...
יוֹשעַ =(מצרים!)
בְּ צִ פִּ י ֵָת וּ צִ פִּ י וּ אל גוי לא ִ
ָ ...ק ַרב ִקצֵ וּ ,מָ לאוּ ימי ו כי בא ִקצֵ וּ!
ִשרי שמים–
ַקלים היו רֹדפֵי וּ ִמ ֵ
על ההרים ְד ָלקֻ וּ ,במדבר =(בערבות יריחו )ארבו ל ו!
יתוֹתם,
ָ
רוח ַאפֵּי וּ ְמשיחַ ה=( 'יאשיהו ) ִלכַּד ִבּ ְש ִח
[ולבסוף צדקיהו ]אשר אמר ו ,בְּ צִ לוֹ ִחיֶה בַ גוים =(בחסות בבלית).
][1קי ת ירמיהו על יאשיהו הכתובה "על הקי ות( "דברי הימים ב לה ,כה ) תפרשה בדברי
חז"ל (תע ית כב )על הפסוק הזה (איכה ד ,כ ),אבל ההקשר במגילה מתאר בבירור את לכידתו של
צדקיהו  -לדעתי ,יש כאן שילוב של ש יהם ,כי פילת יאשיהו התחילה את החורבן ,ש חתם
בלכידת צדקיהו.

איכה ה  -ההר השומם
אחרי ש שמט מהקי ות האחרו ות ,דווקא תיאורו הוא זה שמעורר מחדש את התקווה ,ואת
תפילת הגלות בכל כוח הישרדותה
בקי ה האחרו ה כבר אין סדר של א-ב )אף ש שמר מספר הפסוקים ,(22 ,וכבר יכר מבט מרוחק
מעט ,מושפל ועצוב מול תוצאות החורבן ,האסון החמור ביותר לעם היהודי מאז יציאת מצרים.
" חלת ו הפכה לזרים ,בתי ו ל כרים ...פלה עטרת ראש ו ...על אלה חשכו עי י ו – על הר ציון
שֶ ָשמֵ ם ,שועלים ִהלכוּ בו ".
בקי ה הראשו ה ,רק בפסוק אחד )א ,י( זכר המקדש ,שגויים ִחללוּהוּ "...גוים באו מקדשהּ,
]גויים[ אשר ִצויתה לא ָיבֹאוּ בַ קהל לך!"
בקי ה הש ייה ,זכר המקדש פעמיים ,ב טישתו על ידי ה'..." ,ולא ָזכַר הֲ דֹם רגליו]=) [1ארון
הברית( ביום אפו" – "זָ ַח א-ד- -י ִמזבְּ חוִֵֹ ,אר מקדשו" .ופעם שלישית ,דו משמעית ,על הפשעים
שגרמו לחורבן] ,[2ועל תוצאותיו בבת אחת – "אם יֵהָ ֵרג במקדש א-ד- -י כֹּהן ו ביא !"

בקי ה האישית )פרק ג( לא זכר המקדש ,וגם לא בקי ה הרביעית! רוב פסוקי הקי ות מתארים
את חורבן העיר והממלכה !וה ה בסוף מתואר "הר ציון שֶ שָ מֵ ם" ,ודווקא תיאור זה מעורר מחדש
את התקווה ,ואת תפילת הגלות בכל כוח הישרדותה:
"אתה ה' לעולם ֵתשֵ ב ]בשמים[,
כִּ סאֲ ]חייב לחזור ולהתגלות בארץ[ ְלדוֹר וָדוֹר–
למה ל צח תשכח ו?
]למה[ ַתעַ זבֵ וּ לא ֶֹרך ימים?
הֲ שיבֵ וּ ה' אליך ו ָשוּבָ –
חַ דֵ ש ימי ו כְּ ֶקדֶ ם!
סת וּ,
כי אם ָמאֹס ְמ ַא ָ
פת עלי ו עד מאֹד" ]ודַ י לַ ֶקצֶ ף[!
ָקצַ ָ
בצדק גמור חוזרים הקהל והקוראים על הפסוק ,ש חרת יותר מכולם בתודעת הגלויות ,כי הוא
הממצה את התפילה החותמת ,דווקא מכוחו של ההר השומם:
השיב ו ה' אליך ו שובה–
חדש ימי ו כקדם!
________________________
][1ראו דברי הימים א כח ,ב – "בית מ וחה לארון ברית ה' ,ולַ הֲ ֹדם ַרג ֵלי א-להי ו"
בקרבהּ דם צדיקים"
ביאיהָ ֲ ,עוֹ ֹת כֹּהֲ ֶיהָ  ,השופכים ִ
"מ ַחט ֹאת ְ ֶ
][2ראו ד ,יג – ֵ

קהלת

קהלת א  -חכם ,עמל ונהנתן
כאשר שמש החיים תשקע ,וייעלמו בחושך המוות ,גם כל דיבורי ההבל וכל עמל השווא – מה
יישאר? הרב יואל בן ון עם מחזה ושמו קהלת
קהלת הוא מחזה מקראי קדום ,על חיי אדם באשר הם .בפסוקי הפתיחה שלטת התפישה
המעגלית-המחזורית של הטבע והזמן .יש בה ביטחון גמור ]וכוזב![ על "מה שהיה" ועל מה
"שיהיה" .מע יין לראות איך דווקא תפישה זו מובילה לאכזבה גמורה ,לפסימיות עמוקה ולייאוש
גלוי.
במילים אחרות – ידיעה ודאית ומלאה של הטבע במעגליו מותירה את הא־לוהים מחוץ לתמו ה
אבל )ב יגוד עמוק לתפיסות המודר יות( מובילה לפסימיות גמורה ולאבדן משמעות.
ביאור זה ,על פי המשמעות הפשוטה של תמו ות הטבע ,כון ,אך אי ו ממצה .הפתרון המלא של
תמו ות הפתיחה והסיום צריך לבוא מן המגילה עצמה ,והוא אומר ,לדעתי ,שתמו ות השמש,
הרוח והמים הם משלים לחיי האדם.
א .האור והשמש – החכמה או החיים ?
ה משל לשמש ולאור הוא כפול – האור הוא החכמה ,והשמש היא החיים ,שמסתיימים בחושך –
"וראיתי א י ,שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך ,החכם עי יו בראשו והכסיל
בחושך הולך ...ואיך ימות החכם עם הכסיל"? )ב ,יג–טז(" .ומתוק האור וטוב לעי יים לראות את
השמש .כי אם ש ים הרבה יחיה האדם בכֻלם ישמח ,ויזכֹר את ימי החֹשך כי הרבה יהיו" )יא ,ז–
ח(.
ב .המים והים – העָ מָ ל 'האין-סופי' או הדיבור שלא גמר?
ה משל האחד – "...הל ֹא אל מקום אחד הכל הולך .כל עמל האדם ]זורם[ לפיהו ,וגם ה פש לא
ִתמָּ לֵא" )ו ו–ז( .עמל האדם ,אין לו קץ ,ממש כזרימת ה חלים ,ולעולם אי ו משביע את ה פש ,כפי
שהיָּם אי ו מתמלא" .הים" הוא ה פש המלאה תאוות ,וכל חלי העמל לא ימלאוה לעולם ,כי "אין
אדם מת וחצי תאוותו בידו" )קהלת רבה א ,יג; ג ,י(.
אזֶן ִמשמֹעַ " )א ח( .כל חלי הפטפוט של הכסילים המרבים לדבר
ה משל הש י – "...ולא ִתמָּ לֵ א ֹ
]ראו פרק י ,יד[ לא ימלאו לעולם את האוזן המתאווה לשמוע ,ממש כמו ה פש המתאווה לאכול.
הים הוא גם המוות ,שכל החיים זורמים אליו )ו ו( – "הל ֹא אל מקום אחד הכל הולך" ,ושוב הכול
מתאפס בים המוות אשר בולע גם את מעשי האדם ועמלו ,וגם את כל דיבוריו ופטפוטיו.
ג .הרוח – הבל הדיבור או רוח האדם?
ה משל – רוח האדם החי ,והדיבור היוצא מפיו כ'הבל' – "מי יודע רוח ב י האדם העֹלה היא
למעלה? ורוח הבהמה היֹרדת היא למטה לארץ?" )ג ,יט–כא(.
ובסיום – "וישֹב העפר על הארץ כשהיה ,והרוח תשוב אל הא־להים אשר ת ה" )יב ,ז(.
וגם רוח שווא ,כמו ההבל היוצא מן הפה – "הבל ורעות רוח" )א ,יד,טז; ב ,יא; ב ,יז; ב ,כו; ד,
ו,טז; ו ט(.
פתרון שלושת המשלים בחידת הפתיחה ,מרוכז בפסוק אחד – "כל הדברים )=המעשים( יגֵעים,
לא יוכל איש לדבר ]דברי חכמה כמו הבלים[ ,לא תשבע עין לראות ]אור חכמה וחיים[ ,ולא ִת ָמּלֵא
אֹזן משמֹע" ]את חלי הפטפוט[ )א' ח(.
כאשר שמש החיים תשקע ,וייעלמו בחושך המוות ,גם כל דיבורי ההבל וכל עמל השווא – מה
יישאר?
מערכה ראשו ה )פרקים א–ב( :כ סים שלושה דוברים :חכם ,עָ מֵ ל ,ה תן )ש קרא גם כסיל(
פותחים שלושתם במקהלה:

ִ 1דּבְ ֵרי קֹהֶ לֶת בֶּ ן דָּ וִ ד מֶ ֶל בִּ ירוּשָׁ ָל ִם.
ק ֶהלֶת ,הֲ בֵ ל הֲ בָ לִים הַ כֹּל הָ בֶ ל.
2חכם :הֲ בֵ ל הֲ בָ לִים ָאמַ ר ֹ
3עָ מֵ ל :מַ ה יּ ְִתרוֹן ל ָָאדָ ם ְבּכָל עֲמָ לוֹ ֶשׁ ַיּ ֲעמֹל ַתּחַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ?
ה ֵל וְ דוֹר בָּ א ,וְ ָה ָא ֶרץ ְלעוֹ ָלם עֹמָ דֶ ת.
 4ה תן :דּוֹר ֹ
זוֹרחַ הוּא שָׁ ם.
שׁוֹאף ֵ
5חכם :וְ ז ַָרח ַהשֶּׁ מֶ שׁ וּבָ א הַ ָשּׁמֶ שׁ ,וְ ֶאל ְמקוֹמוֹ ֵ
6עָ מֵ ל :הוֹ ֵל ֶאל דָּ רוֹם וְ סוֹבֵ ב ֶאל צָ פוֹן ,סוֹבֵ ב סֹבֵ ב הוֹ ֵל ָהרוּחַ  ,וְ עַ ל ְסבִ יב ָֹתיו שָׁ ב הָ רוּחַ .
ה ְלכִ יםָ ,שׁם הֵ ם ָשׁבִ ים
הלְכִ ים ֶאל ַהיָּם ,וְ הַ יָּם ֵאי ֶנּוּ ָמלֵאֶ ,אל ְמקוֹם שֶׁ ַהנְּחָ לִ ים ֹ
 7ה תןָ :כּל הַ ְנּ ָחלִים ֹ
ָל ָלכֶת.
 8ה תן :כָּל הַ ְדּבָ ִרים ְיגֵעִ ים ,ל ֹא יוּכַ ל ִאישׁ ְלדַ בֵּ ר ,ל ֹא ִת ְשׂבַּ ע עַ יִ ן ִל ְראוֹת ,וְ ל ֹא ִתמָּ לֵא אֹזֶ ן ִמ ְשּׁמֹעַ .
9עָ מֵ ל :מַ ה שֶּׁ הָ יָה הוּא שֶׁ ִיּ ְה ֶיה ,וּמַ ה ֶשּׁ ַנּעֲשָׂ ה ,הוּא שֶׁ יֵּעָ שֶׂ ה ,וְ ֵאין ָכּל חָ דָ שׁ ַתּחַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ.
10חכם :יֵשׁ דָּ בָ ר ֶשׁיּ ֹאמַ ר ]האומר[ ְר ֵאה זֶ ה חָ דָ שׁ הוּא – כְּ בָ ר הָ יָה ְל ֹע ָל ִמים ,אֲ שֶׁ ר ָהיָה ִמ ְלּ ָפ ֵ וּ.
שׁ ִים ,וְ גַם ָל ַאחֲ ֹר ִ ים שֶׁ יּ ְִהיוּ ל ֹא ִי ְהיֶה לָהֶ ם זִ ָכּרוֹן ,עִ ם שֶׁ יּ ְִהיוּ
11שלושתם במקהלהֵ :אין זִ כְ רוֹן ָל ִרא ֹ
ל ַָאחֲ ֹר ָה.
הדברים מובאים מתוך הספר :א י קהלת – מקהלת קולות בדמות אחת ,בהוצאת מגיד

קהלת ב  -רק מעטים זוכים
הגדלתי מעשיי ,חוכמתי עמדה לי וגם ה יתי ,אך כל זה קרס מול המוות הבלתי מ ע והוליד
ייאוש עמוק ,וכך ולד פתרון בי יים .הרב יואל בן ון עם מחזה ושמו קהלת
יש במגילה ש י סג ו ות לשו יים" :א י קהלת" ,שמדבר בגוף ראשון ,ודובר שמדבר בגוף ש י:
"שמֹר רגל כאשר תלך אל בית הא-להים" )ד' ,יז(; "...כי את הא-להים ְי ָרא" )ה' ,ו(; " ַאל ְתבַ ֵהל
ְ
ברוחך לכעוס) "...ז' ,ט(; "שלח לחמך על פ י המים) "...י"א ,א(.
במבט ראשון אפשר היה לקבוע כי יש ש י דוברים במגילה :ה"א י" 'המושלם' )=שלמה!( ,אך
המיואש מול המוות ,המעמיד בספק את כל מעשי האדם וחכמתו ,ומולו יועץ חכם ומפוקח
המוביל בהדרגה אל "סוף דבר"; אלא שמבט מעמיק יותר מגלה יותר מקול אחד בכל סג ון ,כי
ה"א י" לפעמים פועל ,לפעמים מתבו ן ולפעמים מבקש ליה ות ,ואילו המדבר בגוף ש י לפעמים
מעמיד בראש את החכמה ,הקובעת 'איזון ראוי' גם ליראה" :טוב אשר תאחז בזה ,וגם מזה אל
ת ח את ידך ,כי ירא א-להים ֵיצֵ א את כלם" )ז' ,יח( ,אך מיד אחר כך הוא מתייאש ומפ ה מקום
ליראה" :כל ֹזה ִסיתי בחכמה ,אמרתי ֶאחכָּמה ,והיא רחוקה ממ י; רחוק מה שהיה ,ועָ מֹק עָ מֹק
מי ימצא ו" )ז' כג–כד( .בש י הפרקים האחרו ים )י"א וי"ב( אלם ו עלם כליל סג ון ה"א י" ,אך
הדובר אי ו דוגל עוד בחכמה ,אלא ביראת הא-להים ,שרק היא יכולה לומר דבר אל מול המוות.
מכל זה התגבשה אצלי המסק ה ,שיש ארבעה קולות בוויכוח הזה' :העָ ֵמל'' ,החכם'' ,ה ה תן',
ומולם מופיע במהלך הוויכוח )המתוכ ן!( ,קולו של י ְֵרא הא-לוהים ,ש שאר לבסוף לבדו מול
המוות.
העמדת כל הערכים במבחן אל מול המוות ,ומה יעשה 'בכל עמלי וחכמתי' ה"אדם שיהיה אחרי"
)ב' ,יח( ,היא אחת ההוכחות למב ה מתוכ ן מראש ,שהמוות וכח בו מתחילה ועד סוף; בהתחלה
שולט סג ון ה"א י" ,ועמו הייאוש ,ולבסוף ,דווקא בתיאור הגסיסה והמוות ,עלם ה"א י"
ומשתלט סג ון גוף ש י יחד עם יראת הא-לוהים.
ה"א י" 'המושלם' )=שלמה!( בשלושת הממדים )לפי הדמויות( – גם "הגדלתי מעשי" ,"...אף
חכמתי עמדה לי" ,וגם ה יתי ככל "אשר שאלו עֵ י ַי" )ב' ,ד-י( ,קרס מול המוות הבלתי מ ע
והוליד ייאוש עמוק – כך ולד פתרון בי יים בסוף המערכה )ב' ,כד( ,להסתפק במועט ,לאכול
ולשתות ,ולתת ל פשו מרחב לראות "טוב בעמלו" – אבל ,החכם אומר ,שרק מעטים זוכים לכך ,כי
זאת מת ה מא-להים.
ירוּשׁ ָל ִם.
ָ
ִיתי מֶ ֶל עַ ל ִי ְשׂ ָר ֵאל בִּ
12שלושת הדוברים ביחד :אֲ ִי קֹהֶ לֶת ָהי ִ
13חכם ועמֵ ל ביחד :וְ ַָת ִתּי ֶאת ִלבִּ י לִ ְדרוֹשׁ וְ לָתוּר בַּ חָ כְ ָמה עַ ל ָכּל אֲ שֶׁ ר ַ ע ֲָשׂה ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ָמיִ ם ,הוּא עִ ְ יַן
א־להים ִל ְב ֵי ָה ָאדָ ם ַל ֲע וֹת בּוֹ.
ִ
ָרעַָ ,תן
יתי ֶאת כָּל הַ מַּ ע ֲִשׂים ֶשׁ ַנּעֲשׂוּ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ ,וְ ִהנֵּה הַ כֹּל הֶ בֶ ל ְוּרעוּת )=ושברון(
14עָ מֵ לָ :ר ִא ִ
!
רוּחַ
ְ 15מ ֻעוָּת ל ֹא יוּ ַכל ל ְִתקֹן ,וְ חֶ ְסרוֹן ל ֹא יוּכַ ל ְל ִהמָּ וֹת )=להתמלא(.

הוֹספְ ִתּי חָ כְ מָ ה עַ ל כָּל אֲ שֶׁ ר הָ יָה ְל ָפ ַי עַ ל
לְתּי וְ ַ
16חכםִ :דּבַּ ְר ִתּי אֲ ִ י עִ ם ִל ִבּי לֵאמֹר ,אֲ ִ יִ ,הנֵּה ִהגְ ַדּ ִ
ְירוּשָׁ לָ ִם ,וְ ִלבִּ י ָר ָאה ַה ְרבֵּ ה חָ כְ מָ ה וָדָ עַ ת –
17ו ֶָא ְתּ ָה ִלבִּ י ָל ַדעַ ת חָ כְ ָמה ,וְ דַ עַ ת הוֹ ֵל ת וְ ִשׂכְ לוּת ,יָדַ עְ ִתּי ,שֶׁ גַּם זֶה הוּא ַרעְ יוֹן רוּחַ .
יוֹסיף מַ כְ אוֹב.
יוֹסיף דַּ עַ ת ִ
18כִּ י בְּ רֹב חָ כְ מָ ה ָרב כָּעַ ס ,וְ ִ
] 19[1ה תןָ :א ַמ ְר ִתּי אֲ ִי ְבּלִ בִּ יְ ,לכָה נָּא אֲ ְַסּכָה ]יין[ בְ ִשׂ ְמחָ ה ְוּר ֵאה בְ טוֹב ,וְ ִהנֵּה גַם הוּא הָ בֶ ל.
ִ 20ל ְשׂחוֹק ָא ַמ ְר ִתּי ְמהוֹלָל )=יללה( ,וּ ְל ִשׂ ְמ ָחה מַ ה זֹּה עֹשָׂ ה!?
 21ה תן וחכם ביחדַ :תּ ְר ִתּי )=בח תי פתרון( בְ לִבִּ י ,ל ְִמשׁוֹ בַּ ַיּ ִין ֶאת בְּ שָׂ ִרי ,וְ לִבִּ י ֵֹהג בַּ ָחכְ מָ ה וְ ֶלאֱ חֹז
בְּ ִסכְ לוּת ,עַ ד אֲ שֶׁ ר ֶא ְר ֶאה ֵאי זֶ ה טוֹב ִל ְב ֵי ָה ָאדָ ם אֲ שֶׁ ר ַיעֲשׂוּ ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ַמיִ םִ ,מ ְספַּר יְמֵ י ַחיֵּיהֶ ם.
.
יתי לִי בָּ ִתּיםַָ ,טעְ ִתּי לִי כְּ ָר ִמים
22עָ מֵ לִ :הגְ דַּ ְל ִתּי מַ עֲשָׂ י; בָּ ִ ִ
.
יתי לִ י גַּנּוֹת וּפ ְַרדֵּ ִסים ,וְ ָטַ עְ ִתּי בָ הֶ ם עֵ ץ כָּל ֶפּ ִרי
23עָ ִשׂ ִ
.
צוֹמחַ עֵ צִ ים
יתי לִ י בְּ ֵרכוֹת מָ ִים; ְל ַה ְשׁקוֹת מֵ הֶ ם יַעַ ר ֵ
24עָ ִשׂ ִ
וּב ֵי בַ יִ ת הָ יָה לִ י ,גַּם ִמ ְק ֶה בָ ָקר ָוצ ֹאן ַה ְרבֵּ ה ָהיָה לִ יִ ,מכֹּל ֶשׁ ָהיוּ לְ ָפ ַי
וּשׁפָחוֹתְ ,
יתי עֲבָ ִדים ְ
ָ 25ק ִ ִ
בִּ ירוּשָׁ ָל ִם.
יתי לִי ָשׁ ִרים וְ שָׁ רוֹת,
וּסגֻלַּת )=אב ים יקרות( ְמ ָלכִ ים וְ הַ ְמּ ִדי וֹת ,עָ ִשׂ ִ
ָ 26כּ ְַס ִתּי לִ י גַּם כֶּסֶ ף וְ זָהָ בְ ,
וְ ַת ֲע ֻגֹת בְּ ֵי הָ ָאדָ םִ ,שׁדָּ ה וְ ִשׁדּוֹת )=כרכרות מכובדות(.
לְתּי וְ הוֹסַ פְ ִתּי ִמכֹּל שֶׁ הָ יָה ְלפָ ַי ִבּירוּשָׁ לָ ִםַ ,אף חָ כְ מָ ִתי עָ ְמדָ ה לִּ י.
27חכם :וְ ג ַָד ִ
לְתּי ֵמהֶ ם ,ל ֹא ָמ ַעְ ִתּי ֶאת ִל ִבּי ִמכָּל ִשׂ ְמחָ ה ,כִּ י לִ בִּ י שָׂ מֵ חַ ִמ ָכּל
 28ה תן :וְ כֹל אֲ שֶׁ ר שָׁ אֲ לוּ עֵ י ַי ,ל ֹא ָאצַ ִ
לְקי ִמכָּל ע ֲָמלִי.
ֲעמָ לִי ,וְ זֶה ָהיָה ֶח ִ
יתי אֲ ִ י בְּ כָל מַ עֲשַׂ י ֶשׁעָ שׂוּ יָדַ י וּבֶ עָ מָ ל שֶׁ עָ מַ ל ְִתּי ַלעֲשׂוֹת ,וְ ִהנֵּה הַ כֹּל הֶ בֶ ל ְוּרעוּת רוּחַ  ,וְ ֵאין
29עָ מֵ ל :וּ ָפ ִ ִ
י ְִתרוֹן ַתּחַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ.
ִיתי אֲ ִי ִל ְראוֹת חָ כְ מָ ה וְ הוֹלֵלוֹת וְ ִסכְ לוּת ,כִּ י מֶ ה )=מי( ָה ָאדָ ם ֶשׁיָּבוֹא ַאחֲ ֵרי הַ מֶּ ֶל ֵאת
30חכם :וּ ָפ ִ
אֲ שֶׁ ר כְּ בָ ר עָ שׂוּהוּ?
–
יתרוֹן ָהאוֹר ִמן הַ חֹשֶׁ
יתי ָא ִי ֶשׁיֵּשׁ י ְִתרוֹן ַל ָחכְ מָ ה ִמן הַ ִסּכְ לוּת ,כִּ ְ
31וְ ָר ִא ִ
ֶ 32ה ָח ָכם עֵ י ָיו בְּ ר ֹאשׁוֹ – וְ הַ כְּ ִסיל בַּ חֹשֶׁ הוֹ ֵל – שלושת הדוברים במקהלה :וְ יָדַ עְ ִתּי גַם ָא ִי
שֶׁ ִמּ ְק ֶרה )=מוות( ֶאחָ ד י ְִק ֶרה ֶאת ֻכּ ָלּם!
יוֹתר? וְ ִדבַּ ְר ִתּי בְ ִל ִבּי
33חכם :וְ ָא ַמ ְר ִתּי אֲ ִי ְבּ ִלבִּ י ,כְּ ִמ ְק ֵרה הַ כְּ ִסיל גַּם אֲ ִי י ְִק ֵר ִ י ,וְ לָמָּ ה חָ כ ְַמ ִתּי אֲ ִי ָאז ֵ
שֶׁ גַּם זֶה הָ בֶ ל.
34חכם ו ה תן ביחד :כִּ י ֵאין זִ כְ רוֹן לֶ ָח ָכם עִ ם הַ כְּ ִסיל לְעוֹלָ ם ,בְּ שֶׁ כְּ בָ ר ַהיּ ִָמים הַ בָּ ִאים הַ כֹּל ִ ְשׁכָּח,
וְ ֵאי יָמוּת ֶה ָח ָכם עִ ם הַ כְּ ִסיל?
ֵאתי ֶאת ַה ַחיִּ ים ,כִּ י ַרע עָ לַי הַ ַמּעֲשֶׂ ה שֶׁ ַנּעֲשָׂ ה ַתּחַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ ,כִּ י הַ כֹּל הֶ בֶ ל ְוּרעוּת
 35ה תן :וְ שָׂ ִ
)=ושברון( רוּחַ .
ִיחנּוּ לָ ָאדָ ם שֶׁ ִיּ ְהיֶה ַאחֲ ָרי – דמותו
ֵאתי אֲ ִ י ֶאת ָכּל עֲמָ לִי שֶׁ אֲ ִי עָ מֵ ל ַתּ ַחת הַ שָּׁ מֶ שׁ ,שֶׁ ַאנּ ֶ
36עָ מֵ ל :וְ שָׂ ִ
של רחבעם בן שלמה ,היורש של שלמה ,מופיעה ברקע ,יחד עם פילוג המלוכה בעצת "הילדים"
לְתּי וְ שֶׁ חָ ַכ ְמ ִתּי ַתּחַ ת
יוֹדעַ ֶ ,ה ָח ָכם יִ ְהיֶה אוֹ ָסכָ ל? וְ ִי ְשׁלַ ט בְּ כָל עֲמָ לִ י שֶׁ עָ ַמ ִ
וּמי ֵ
37עָ מֵ ל וחכם ביחדִ :
הַ ָשּׁמֶ שׁ ,גַּם זֶה הָ בֶ ל.
בּוֹתי אֲ ִ י לְ י ֵַאשׁ ֶאת ִלבִּ י ,עַ ל כָּל ֶהעָ מָ ל שֶׁ עָ מַ ל ְִתּי ַתּחַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ.
38עָ מֵ ל :וְ סַ ִ
וּבכִ ְשׁרוֹן ,וּל ְָאדָ ם שֶׁ לּ ֹא עָ ַמל בּוֹ יִ ְתּ ֶנּוּ חֶ ְלקוֹ,
39עָ מֵ ל וחכם ביחד :כִּ י יֵשׁ ָאדָ ם שֶׁ עֲמָ לוֹ ְבּחָ כְ מָ ה וּבְ דַ עַ ת ְ
גַּם זֶה הֶ בֶ ל וְ ָרעָ ה ַרבָּ ה.
?
40כִּ י ֶמה הוֶֹה ל ָָאדָ ם ְבּכָל ע ֲָמלוֹ וּבְ ַרעְ יוֹן ִלבּוֹ שֶׁ הוּא עָ מֵ ל ַתּחַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ
41כִּ י כָ ל י ָָמיו מַ כְ א ִֹביםָ ,וכַ עַ ס עִ ְ ָי וֹ ,גַּם בַּ לַּ ְילָ ה ל ֹא שָׁ ַכב לִ בּוֹ ,גַּם זֶה הֶ בֶ ל הוּא.
 42ה תןֵ :אין טוֹב בָּ ָאדָ ם ]רק[ שֶׁ יּ ֹאכַל וְ שָׁ ָתה –
מצטרף אליו עָ מֵ ל :וְ ֶה ְר ָאה ֶאת ַפְ שׁוֹ טוֹב בַּ ע ֲָמלוֹ–
א־להים ִהיא!
ִ
יתי ָא ִי ,כִּ י ִמיַּד הָ
מצטרף אליו חכם :גַּם זֹה ָר ִא ִ
וּמי יָחוּשׁ חוּץ ִמ ֶמּנִּי?
 43ה תן לבדו :כִּ י ִמי י ֹאכַל ִ
 44ה תן וחכם ביחד :כִּ י ְל ָאדָ ם שֶׁ טּוֹב ְלפָ ָיו ַָתן חָ כְ מָ ה וְ ַדעַ ת וְ ִשׂ ְמ ָחה ,וְ לַ חוֹטֶ א ַָתן עִ ְ יָן )=יֵצֶ ר(
א־להים – גַּם זֶ ה הֶ בֶ ל ְוּרעוּת )=ושברון( רוּחַ .
ִ
לֶאֱ סוֹף וְ לִכְ וֹס ,ל ֵָתת לְטוֹב ִלפְ ֵי הָ
הזכרת שֵ ם א־לוהים פעמיים מחוללת דממה לרגע ,ומסך יורד.
הדברים מובאים מתוך הספר :א י קהלת – מקהלת קולות בדמות אחת ,בהוצאת מגיד
____________________
][1מספרי הפסוקים כאן משכים על סדר המערכה ,אך מסומ ים בסוגריים – פסוק ) (19מופיע
בספרי הת "ך כפסוק א בפרק ב' .בחלוקת הפרקים ,שאי ה ממסורת עם ישראל )כידוע( ,יש
טעויות רבות בכל הת "ך )החל מפרק ב' בבראשית ,שמ תק את השבת מהבריאה(.

קהלת ג  -מה יש שם בשמיים?
את העמל ,החכם וה ה תן הכר ו ,וכאן מופיע לראשו ה קולו של ירא הא־לוהים ,ולראשו ה פורץ
ויכוח בי ו לבין החכם אל מול אי־הצדק ה ראה בעולם .קהלת  -המחזה
וח ֵקּר"][1
"אזֵּ ן ִ
המערכה הש ייה פותחת בשיר העִ תים )ג ,ב-ח( ,דוגמה טובה למשלים אשר קהלת ִ
)יב ,ט( ,כלומר ,משלים ששמע )באֹזֶן( מחכמים ידועים ,חקר אותם והביא מהם במגילה לפי הע יין
והצורך .השיר ְמאֻ ָזן )מלשון 'מאז ים'( בין ה'עֵ ת' הטובה וה'עֵ ת' הרעה ,ורק הפתיחה הטובה
והסיום הטוב )"עֵ ת ללדת – ועֵ ת למות ...עֵ ת מלחמה – ועֵ ת שלום"( מצביעים על שאיפת הטוב.
על רקע שיר העִ תים ואחריו פורץ מחדש הוויכוח בין שלוש הדמויות:
העמֵ ל זועק )ג ,ט( – "מה יתרון ָהעוֹשֶׂ ה באשר הוא עָ מֵ ל?" ,שהרי הכול קבע על ידי ה'עֵ ת' ואי ו
תון לבחירת האדם;
החכם )ג ,י-יא( שוב מצטער על "אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה הא־להים מראש ועד
סוף" ,ולכן גם לא יֵדע בכל עת מה ה'עֵ ת' קובעת;
ואילו ה ה תן חוזר ל וסחת הפשרה שמצא )בסוף פרק ב( ,להסתפק במועט ,ומוסיף עליה )עם
העמֵ ל( גם מעשה טוב )ג ,יב( – "ידעתי כי אין טוב בם ,כי אם לשמוח ,ולעשות טוב בחייו"; החכם
חוזר ומזכיר שאין ביטחון בכל זה ,כי להשיג ]אפילו רק[ את זה – "מַ ַתּת א־להים היא" )ג ,יג(.
כאן מופיעה לראשו ה הדמות הרביעית ,החבויה עד כה ,קולו של ירא הא־לוהים ,ולראשו ה פורץ
ויכוח בי ו לבין החכם – זהו ויכוח מפורסם על יראת א־לוהים ומשפטו ,אל מול אי־הצדק ה ראה
בעולם.
ירא הא־לוהים פותח ברעיון הידוע מפתיחת המגילה ,אולם הוא מעגן אותו במעשה הא־לוהים ולא
במחזוריות הטבע הקבועה )ג ,יד(.
"ידעתי ,כי כל אשר יעשה הא־להים הוא יהיה לעולם ,עליו אין להוסיף וממ ו אין לגרוע" ,אך הוא
מוסיף את היראה ,אשר מש ה לגמרי את המשמעות" :והא־להים עשה ֶשיִּ ְראוּ מלפ יו" .יראת הא־
לוהים היא חלק מן העולם ומן האדם ,והדבר קשור בוודאי ל'פחד המוות' הטבוע בכל 'בן תמותה'.
מיד מוסיף ירא הא־לוהים גם את משפטו הצודק של א־לוהים ,כחלק קבוע ממה שהיה ויהיה:
"והא־להים יבקש את רדף"!
כאן בוודאי מגיב קולו של החכם ,ואומר )ג ,טז(–
"ועוד ראיתי תחת השמש – מקום המשפט שמה הרשע ,ומקום הצדק שמה הרשע– "!
וקולו של ירא הא־לוהים עו ה לו )ג ,יז(–
"אמרתי א י ב ִלבי ,את הצדיק ואת הרשע ִישפֹּט הא־להים ,כי עֵ ת לכל חֵ פֶ ץ ועל כל המעשה ,שָ ם".
ביטוי מיוחד זה הוא יגודו המפורש של השקפת החכם בראש שיר העתים )ג ,א(" – לַ כֹּל זמן ,ועֵ ת
לכל חֵ פֶ ץ תחת השמים" ,ועליו אומר הירא – לא "תחת השמים" ,אלא רק "שָ ם" ,כלומר ,במשפט
'שמַ ִים' – כל מה ש'שָ ם' – ובלשו ו,
הא-להים ,בשמים .וכך הסביר הגאון מויל א] [2מה פירוש ָ
מרחבי היקום.
החכם לא יכול לשתוק מול הביטחון הזה של ירא הא-להים ,ומגיב בהתפרצות – לא רק ב י אדם
טובים ורעים ,חכמים וכסילים ,מתים באותה צורה ,אלא גם אדם ובהמה ,ומי יודע אם יש בכלל
'שם' ב'שמים'? – אולי הכל יורד למטה ,לארץ" ,ומותר האדם מן הבהמה אין ,כי הכל הבל?"
מערכה ש ִ יָה )פרקים ג'-ד'( :החכם שבקהלת עומד לבדו על במה ריקה ,ומשמיע שיר חכמה ידוע,
בסיוע ש י חכמים אחרים ,אופטימיסט ופסימיסט ,המצטרפים אליו ,ועו ים זה לזה:
1לַ כֹּל זְ ָמן ,וְ עֵ ת ְלכָל חֵ פֶץ ַתּ ַחת הַ ָשּׁמָ ִים.
2עֵ ת לָ ֶלדֶ ת – וְ עֵ ת לָמוּת,
עֵ ת לָטַ עַ ת – וְ עֵ ת ַלעֲקוֹר ָטוּעַ .
3עֵ ת לַ הֲ רוֹג – וְ עֵ ת ל ְִרפּוֹא,

עֵ ת לִפְ רוֹץ – וְ עֵ ת ִל ְב וֹת.
4עֵ ת לִבְ כּוֹת – וְ עֵ ת ִל ְשׂחוֹק,
עֵ ת ְספוֹד – וְ עֵ ת ְרקוֹד.
5עֵ ת לְ ַה ְשׁלִי אֲ בָ ִים – וְ עֵ ת כְּ וֹס אֲ בָ ִים,
עֵ ת לַחֲ בוֹק – וְ עֵ ת ִל ְרחֹק מֵ חַ בֵּ ק.
6עֵ ת ְלבַ ֵקּשׁ – וְ עֵ ת ל ְַאבֵּ ד,
עֵ ת ִל ְשׁמוֹר – וְ עֵ ת לְהַ ְשׁלִ י .
7עֵ ת ל ְִקרוֹעַ – וְ עֵ ת ל ְִתפּוֹר,
עֵ ת לַחֲ שׁוֹת – וְ עֵ ת ְלדַ בֵּ ר.
8עֵ ת ֶלאֱ הֹב – וְ עֵ ת ִל ְשׂ ֹא,
עֵ ת ִמלְחָ ָמה – וְ עֵ ת שָׁ לוֹם.
9העָ ֵמל מתפרץ לבמהַ :מה יִּ ְתרוֹן ָהעוֹשֶׂ ה בַּ אֲ שֶׁ ר הוּא עָ מֵ ל?
יתי ֶאת הָ עִ ְ יָן )=היֵצֶ ר( אֲ שֶׁ ר ַָתן אֱ ִ -הים לִבְ ֵ י הָ ָא ָדם ַל ֲע וֹת בּוֹ–
ָ 10ר ִא ִ
11מצטרף אליו החכםֶ :את הַ כֹּל עָ שָׂ ה ָיפֶה בְ עִ תּוֹ,
גַּם ֶאת הָ ֹע ָלם ַָתן בְּ לִ בָּ םִ ,מבְּ לִ י אֲ שֶׁ ר ל ֹא י ְִמצָ א ָה ָאדָ ם,
ֶאת הַ מַּ עֲשֶׂ ה אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה הָ אֱ ִ -הים מֵ ר ֹאשׁ וְ עַ ד סוֹף.
12ה ה תן מתפרץ לבמה :י ַָדעְ ִתּי כִּ י ֵאין טוֹב בָּ ם כִּ י ִאם לִ ְשׂמוֹחַ ,
מצטרף אליו העָ ֵמל :וְ ַלעֲשׂוֹת טוֹב ְבּחַ יָּיו.
13מצטרף אליו החכם :וְ גַם כָּל הָ ָאדָ ם שֶׁ יּ ֹאכַ ל וְ שָׁ ָתה,
וְ ָר ָאה טוֹב בְּ כָל עֲמָ לוֹ,
מַ ַתּת אֱ ִ -הים ִהיא.
הזכרת שם א־לוהים שלוש פעמים ,מחוללת זעזוע ,ורגע של דממה.
דמות חדשה מופיעה על הבמה ,דומה לראשו ות ,אך קולה קול אחר ,קול י ְֵרא א־לוהים:
14יָדַ עְ ִתּי כִּ י כָּל אֲ שֶׁ ר ַיעֲשֶׂ ה ָהאֱ ִ -הים,
הוּא יִ ְהיֶה ְלעוֹ ָלם,
וּממֶּ נּוּ ֵאין לִגְ רֹעַ –
הוֹסיףִ ,
עָ לָיו ֵאין לְ ִ
ִ
וְ הָ אֱ ִ -הים עָ ָשׂה שֶׁ יּ ְראוּ ִמ ְלּפָ ָיו.
15החכם מתפרץַ :מה שֶּׁ הָ יָה כְּ בָ ר הוּא,
וַאֲ שֶׁ ר ִל ְהיוֹת כְּ בָ ר הָ יָה–
י ְֵרא הא־לוהים עו ה :וְ הָ אֱ ִ -הים ְיבַ ֵקּשׁ ֶאת ְִרדָּ ף!
יתי ַתּחַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ,
16החכם מתפרץ שוב :וְ עוֹד ָר ִא ִ
ְמקוֹם הַ ִמּ ְשׁפָּ ט – שָׁ מָּ ה הָ ֶר ַשׁע,
וּמקוֹם הַ צֶּ דֶ ק – שָׁ מָּ ה הָ ָר ַשׁע!
ְ
17י ְֵרא הא־לוהים עו ה שובָ :אמַ ְר ִתּי אֲ ִי בְּ ִל ִבּי –
ֶאת הַ צַּ ִדּיק וְ ֶאת הָ ָרשָׁ ע ִי ְשׁפֹּט הָ אֱ ִ -הים,
כִּ י עֵ ת לְ כָ ל חֵ פֶ ץ ,וְ עַ ל כָּל הַ מַּ עֲשֶׂ ה–
שָׁ ם!
יְ ֵרא הא־לוהים מסיים את דבריו – ו עלם.
18החכם חוזר שובָ :אמַ ְר ִתּי אֲ ִי בְּ ִל ִבּי–
עַ ל ִדּבְ ַרת )=דברי( בְּ ֵי הָ ָאדָ ם לְ בָ ָרם )=שברא אותם( ָהאֱ ִ -הים,
וְ לִ ְראוֹת ְשׁהֶ ם ]כמו[ ְבּהֵ מָ ה ֵהמָּ ה לָהֶ ם.
וּמ ְק ֶרה הַ בְּ הֵ ָמה,
19כִּ י ִמ ְק ֶרה בְ ֵי הָ ָאדָ ם ִ
וּמ ְק ֶרה ֶאחָ ד לָהֶ ם,
ִ
כְּ מוֹת זֶה – כֵּ ן מוֹת זֶה ,וְ רוּחַ ֶאחָ ד ַלכֹּל,
וּמוֹתר הָ ָאדָ ם ִמן הַ בְּ הֵ מָ ה ָאיִ ן ,כִּ י הַ כֹּל הָ בֶ ל )=מתפזר ו עלם(!
ַ
20העָ ֵמל :הַ כֹּל הוֹ ֵל ֶאל מָ קוֹם ֶאחָ ד–
הַ כֹּל ָהיָה ִמן הֶ עָ פָר,
וְ הַ כֹּל שָׁ ב ֶאל הֶ עָ פָר.
יוֹדעַ  ,רוּחַ ְבּ ֵי ָה ָאדָ ם,
ִ 21מי ֵ
הָ ֹעלָה ִהיא לְמָ עְ לָ ה?
וְ רוּחַ הַ ְבּהֵ מָ ה ,הַ יּ ֶֹרדֶ ת ִהיא לְ מַ טָּ ה ל ָָא ֶרץ?

יתי כִּ י ֵאין טוֹב
 22ה תן :וְ ָר ִא ִ
מֵ אֲ שֶׁ ר ִי ְשׂמַ ח ָה ָאדָ ם ְבּמַ עֲשָׂ יו,
כִּ י הוּא חֶ ְלקוֹ–
יאנּוּ לִ ְראוֹת בְּ מֶ ה ֶשׁיּ ְִהיֶה ַאחֲ ָריו?
מצטרף אליו החכם :כִּ י ִמי יְ בִ ֶ
הדברים מובאים מתוך הספר :א י קהלת – מקהלת קולות בדמות אחת ,בהוצאת מגיד
_____________________
][1כפי שהסביר יפה פרופ' מרדכי זר-כבוד )מבוא לפירוש 'דעת מקרא' ,עמ'  (11בעקבות ראב"ע
][2אדרת אליהו לתחילת ספר בראשית; וכך פירש מו"ר הרצי"ה קוק זצ"ל

קהלת ד  -מרוץ העמל ההכרחי
פרק ד הוא המשך המערכה ,שהתחילה בפרק ג ,ב'שיר העִ תים'.
בפרק ד חוזרות שלוש הדמויות לעימות חריף ,הפעם על רקע של מוסר חברתי .המצוקה הגדולה
של" דמעת העשוקים "היא השאלה הגדולה ,והיא לא שאלת כאן מול ירא הא-להים ,בהקשר של
תמיהה על הצדק והמשפט של הא־לוהים בעולם (כמו בפרק ג ),אלא בין קולות ה"א י" ,בקשר
לפתרו ות הא ושיים ,המוסריים והחברתיים המוצעים לבעיה.
"א י" קהלת יורד לשורש הע יין במשפט אחד .אחרי הייאוש הצומח ממראה "דמעת העשוקים",
שאין מה לעשות בשבילם ,הוא מציב אבח ה חריפה"  -וראיתי א י את כל עָ מָ ל ,ואת כל כשרון
המעשה ,כי היא ק את איש מֵ ֵרעהו ")ד ,ד( .ביסוד העמל הגדול שמשקיע האדם מו חות הק אה
והתחרות ,והן מולידות תוך כדי המירוץ את העשוקים ואת דמעותיהם ,הלוא הם ה פגעים
הגדולים ממירוץ העמל והמעשה ,אשר יזון מהק אה.
מ גד ,צומחות אסכולות 'הסכלות' ,השואפות לבסס את החיים על שמחה וה אה ,ולא על עמל
וחכמה  -אולי וכל לפתור חלק מבעיות הסבל בעולם אם רק עקור את הק אה ו יחלץ ממ ה!
אמ ם יצור חברה ע ייה ,אבל הא שים בה יהיו שמחים בחלקם ,בלי" ק את איש מֵ ֵרעהו ".אולי
תהיה זאת חברה מאושרת יותר ,בין אם היא תהיה שוויו ית (קומו ה עתיקה ,או קומו יזם
מודר י ),ובין אם כל אחד יקבל בהכ עה ובהשלמה את 'חלקו בחיים' מתוך אמו ת גורל ,ש קבע
מראש ,על פי הכוכבים ,או באמו ת הגלגול (כמו בזרמים אחדים בהודו).
כל דרך כזו אוכלת מן הקרן ,מירושת אבות שעמלו עבורה ,או מרכושם של אחרים .חברה שחיה
בלא מרוץ העמל ה יזון מהק אה ,בלא תחרות ובלא עושק ,היא 'אוכלת את בשרה 'פשוטו
כמשמעו"  -הכסיל חֹבק את ידיו ,ואֹכל את בשרו[ ,ואומר ][1]:טוב מל ֹא כף חת ,ממל ֹא חפ ים
עמל ורעות רוח( "ד ,ה-ו).
קשה למצוא הגדרה קולעת יותר מ"אֹכֵ ל את בשרו "ל יסיו ות הא ושיים לפתור את הסבל של
העשוקים על ידי יצירת חברה שאין בה עושק מפ י שאין בה תחרות ,והא שים בה אוכלים את
בשרם ,ויוצרים חברה של מסכ ים.
מ גד ,א ו שבים ומתבו ים אל הקצה הש י (האבסורדי לא פחות ),של העמל המטורף ,ש"אין קץ
לכל עמלו( "ד ,ח).
מכל זה ובעת מסק ה מוכרחת (ד ,ט-יא" ) -טובים הש ים מן האחד ",והש יים הם 'העמֵ ל'
ו'השמח"=( 'הכסיל ").בתחום החברתי אי־אפשר בלא עמל ובלא תחרות ,אך יש לשמור על איזון
ולהותיר מקום לשמחת החיים .אלה הם 'הש יים' אשר כל אחד מהם יוכל להקים את חברו אם
ייפול ,וגם יוכלו לשכב יחד" וחם להם "כמו זוג מאושר"  -ולאחד איך ֵיחָ ם?"
כך מובן הקשר בין הוויכוח לבין "הש ים" ו"האחד" ,השזורים בו באופן אורג י.
המשֻ לָּש לא
אמ ם ,למען השלימות יש צורך בכל שלושת הכוחות באיזון כון ,כי רק" החוט ְ
במהרה ִינּ ֵָתק( "ד ,יב ).ה ה למשל א ו מוצאים" מלך זקן וכסיל "אשר יש לו מעשים גדולים וגם
ה אה מהם ,אבל הוא עלול ליפול לפ י" ילד מסכן וחכם( ]"[2ד ,יג ) -אין לילד עושר ,לא 'מעשה',
וגם לא ה אה מפירות מעשיו ,אבל ייתכן שישרוד ואף יעלה לגדולה ,בעוד שלמלך הזקן" אשר לא
להזָּהֵ ר עוד "אין סיכוי.
ידע ִ

הפתרון השלם זקוק לשלושת הכוחות.
אבל ה יסיון לאזן את שלושת הגורמים באיזון עדין וצ וע גם הוא לא יצלח ,כי" החיים הַ ְמהַ לכים
תחת השמש( "ד ,טו )אי ם ששים לחיבור המאוזן של 'עמל ,שמחה וחכמה' ,ואי ם לומדים את
הלקח .הם יעדיפו להלך עם" מלך זקן וכסיל ",על אף הסיפורים על" הילד הש י אשר יעמֹד
תחתיו ",ולא ישמחו בשי ויים גדולים שמחוללים צעירים '=(ילדים )'חכמים בעלי פש מהפכ ית.
)(23חכם ו ה תן ביחד :וְ שַׁ ְב ִתּי אֲ ִי ו ֶָא ְר ֶאה ֶאת כָּ ל הָ עֲשֻׁ ִקים
ֲשׂים ַתּחַ ת הַ שָּׁ ֶמשׁ,
אֲ שֶׁ ר ַ ע ִ
וְ ִהנֵּה ִדּ ְמעַ ת ָהעֲשֻׁ ִקים וְ ֵאין לָ הֶ ם ְמ ַחֵ ם,
וּמיַּד =(וביד )ע ְֹשׁ ֵקיהֶ ם כֹּחַ  ,וְ ֵאין לָהֶ ם ְמ ַחֵ ם =(אין ִתקוָה).
ִ
)(24חכם לבדו :וְ שַׁ בֵּ חַ אֲ ִ י ֶאת הַ מֵּ ִתים שֶׁ כְּ בָ ר מֵ תוּ,
ִמן הַ ַחיִּים אֲ שֶׁ ר ֵהמָּ ה ַחיִּ ים עֲדֶ ָה.
)(25וְ טוֹב ִמ ְשּׁ ֵיהֶ םֵ ,את אֲ שֶׁ ר עֲדֶ ן ל ֹא הָ יָה,
אֲ שֶׁ ר ל ֹא ָר ָאה ֶאת הַ מַּ עֲשֶׂ ה ָה ָרע אֲ שֶׁ ר ַ עֲשָׂ ה ַתּחַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ.
יתי אֲ ִ י ֶאת ָכּל עָ מָ ל וְ ֵאת כָּל כִּ ְשׁרוֹן הַ מַּ עֲשֶׂ ה =[הַ ַתּחֲ רוּת],
)(26עָ מֵ ל :וְ ָר ִא ִ
כִּ י ִהיא ִק ְ ַאת ִאישׁ מֵ ֵרעֵ הוּ,
גַּם זֶה הֶ בֶ ל ְוּרעוּת =(ושברון )רוּחַ .
אכֵל ֶאת־בְּ שָׂ רוֹ [ואומר]:
) (27ה תן :הַ כְּ ִסיל חֹבֵ ק ֶאת יָדָ יו ,וְ ֹ
)(28טוֹב ְמל ֹא ַכף ָחַ ת ִמ ְמּל ֹא חָ פְ ַ ִים עָ מָ ל וּ ְרעוּת רוּחַ .
)(29חכם ועָ מֵ ל ביחד :וְ שַׁ בְ ִתּי אֲ ִי ו ֶָא ְר ֶאה הֶ בֶ ל ַתּחַ ת הַ שָּׁ ֶמשׁ.
)(30יֵשׁ ֶאחָ ד וְ ֵאין שֵׁ ִ י גַּם בֵּ ן ָו ָאח ֵאין לוֹ ,וְ ֵאין ֵקץ ְל ָכל עֲמָ לוֹ,
גַּם עֵ י וֹ ל ֹא ִת ְשׂבַּ ע עֹשֶׁ ר–
וּמחַ סֵּ ר ֶאת־ ַפְ ִשׁי ִמטּוֹבָ ה?
עָ מֵ ל לבדו :וּל ְִמי אֲ ִ י עָ מֵ לְ ,
גַּם זֶה הֶ בֶ ל וְ עִ ְ יַן =(ויֵצֶ ר ) ָרע הוּא.
)(31עָ מֵ ל ו ה תן ביחד :טוֹבִ ים הַ ְשּׁ ַ ִים ִמן ָה ֶאחָ ד,
אֲ שֶׁ ר יֵשׁ לָ הֶ ם שָׂ כָר טוֹב בַּ ע ֲָמ ָלם.
)(32כִּ י ִאם ִיפֹּלוּ – הָ ֶאחָ ד י ִָקים ֶאת חֲ בֵ רוֹ,
וְ ִאילוֹ ָה ֶאחָ ד ֶשׁ ִיּפּוֹל – וְ ֵאין ֵשׁ ִי לַהֲ ִקימוֹ.
)(33גַּם ִאם ִי ְשׁכְּ בוּ ְשׁ ַ ִים וְ ַחם לָהֶ ם–
וּל ְֶאחָ ד ֵאי יֵחָ ם?
)(34וְ ִאם י ְִת ְקפוֹ הָ ֶאחָ ד ,הַ ְשּׁ ַ ִים יַעַ ְמדוּ ֶגְ דּוֹ!
חכם מצטרף ,ושלושתם יחד :וְ ַהחוּט הַ ְמשֻׁ לָּשׁ – ל ֹא בִ ְמ ֵה ָרה ִינּ ֵָתק!
)(35חכם :טוֹב ֶילֶד ִמ ְס ֵכּן וְ ָח ָכם[ ,מופיעה שוב דמותו של שלמה ,וגם דמות יוסף],
ִממֶּ ֶל ז ֵָקן וּכְ ִסיל ,אֲ שֶׁ ר ל ֹא ָידַ ע ל ְִהזָּהֵ ר עוֹד.
סוּרים =(האסירים )יָצָ א ל ְִמ ,
)(36כִּ י ִמבֵּ ית הָ ִ

כִּ י גַּם ְבּמַ ְלכוּתוֹ וֹלַד ָרשׁ =(עֵ רוֹם).
יתי ֶאת ָכּל הַ ַחיִּ ים הַ ְמהַ לְּכִ ים ַתּחַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ,
)(37עָ מֵ ל ָ :ר ִא ִ
עִ ם ַה ֶיּלֶד הַ שֵּׁ ִ י אֲ שֶׁ ר ַי ֲעמֹד ַתּ ְח ָתּיו[ .חוזרת ומופיעה דמותו של רחבעם].
) (38ה תן ֵ :אין ֵקץ ְלכָל ָהעָ ם=[ ,הדורות],
ְלכֹל אֲ שֶׁ ר הָ יָה ִלפְ ֵיהֶ ם=[ ,לפ י דוד ושלמה],
גַּם הָ ַאחֲ רוֹ ִים =[אחרי פילוג המלוכה ]ל ֹא ִי ְשׂ ְמחוּ בוֹ =[במַ ל ָכּם],
כִּ י גַם זֶה הֶ בֶ ל וְ ַרעְ יוֹן רוּחַ .
מסך יורד

הדברים מובאים מתוך הספר :א י קהלת  -מקהלת קולות בדמות אחת ,בהוצאת מגיד
][1כפי שפירש ראב"ע בפסוק ו.
במס ֵכּ וּת )ראו
ה'מסכֵּן' קרוב לעבד ,שהרי הוא עובד בערי ה ִמסכְּ וֹת )ראו שמות א ,יא( ,וחי ִ
]ִ [2
דברים ח ,ט(; דמותו של יוסף בהיותו עבד במצרים עולה בזיכרו ו בתור "ילד מסכן וחכם".

קהלת ה  -לעבודה ולמלאכה
על כסף ,על ההבדל בין עבודה ל'עמל' ועל קולו של ירא האלוהים בסוגיות החברתיות העולות
בפרק  -מערכה שלישית במחזה ושמו קהלת
בעקבות הקושי הגדול לשמור על "החוט המשֻ לש" בחיי החברה ,מתבקש המהפך הגדול בסג ון
ובתוכן .המהפך מגיע ב אומו של ירא הא־לוהים )שמתחיל בד' ,יז( ,והוא מדבר )לראשו ה במגילה(
בגוף ש י ,ו ַמ חֶ ה לשמור "רגלך" בדרך "אל בית הא־לוהים" ,לשמור פה ולשון ולדבר בזהירות
כלפיו )ה' ,א( – " ַאל ְתבַ ֵהל" להרבות "הבלים" – תציב אידאל של יראת א־לוהים )ה' ,ו-ז( ,ועמו
אמו ה בהשגחה ובמשפט של " ָגבֹה מֵ על ָגבֹה".
זו השקפת עולם דתית מובהקת ,אבל כאן א ו פוגשים בהפתעה ,גם ביטויים של 'עבודה' בפעם
הראשו ה ,והיחידה במגילה )בשו ה מ'עמל' ,ומ'מעשה''( ,ולא עבודת א־לוהים ,אלא עבודת שדה –
ממש 'תורה ועבודה!'
מכאן גם רמז לפתרון אישי וחברתי באורחות החיים ,אשר יסודו בהב ה ש'עבודה' היא ערך מעצב
העמל" ,הוא בעל גוון שלילי של צער ,הבל ושקר ,ו"המעשה" הוא יטרלי.
לחיים טובים ,בעוד " ָ
כאשר אלה ְמפַ ים מקום ל'עבודה' ,הרוויה משמעות וערך ,שמעת מ גי ה אחרת" .מתוקה ש ת
העֹבד אם מעט ואם הרבה י ֹאכֵל ,והשבע לעשיר אי ו מ יח לו לישון" )ה' ,יא(" ,ויתרון ארץ בכֹּל
הוּא ,מלך לשדה עבד" )ה' ,ח( – השדה עבד ,וגם מלך זקוק לו – יש "יתרון ארץ" ,והעובד –
מתוקה ש תו.
זהו קולו של ירא הא־לוהים בסוגיה החברתית .אורח חיים זהיר וצ וע של א שי 'עבודה' יראי א־
לוהים יכול לכו ן חברה שמצמצמת את רדיפת הכסף חסרת הגבולות ,וממילא יהיו בה פחות
עשוקים ודמעות.
בין ש י פסוקי ה'עבודה' שמע קול הפוך – פסוקי הבי יים הם קריאות תגר של דמויות ה"א י",
שמזכירות את החברה המצויה )ה' ,ט-י(" :אֹהֵ ב כסף לא ישבע כסף ,ומי אֹהֵ ב בהמון לא ]ישבע[

תבואה ,גם זה הבל .ברבות הטובה רבו אוכליה ,ומה כשרון לבעליה ]שיישאר בלא כלום[ ,כי אם
ראוּת עי יו )=חכמתו(".
קריאות תגר אלה מדגישות באופן דרמטי את החידוש של ירא הא־לוהים ,ואת ה יגוד העצום
מ'עָ מֵ ל' – ל'עובד' ,מ'מעשה' – ל'עבודה'.
כל מי שהתרשם מ"סוף דבר" )בסוף המגילה( ,שהוא הוספה של 'עורך' ,שבא 'להכשיר' את
המגילה ,מוזמן לקרוא בעיון את פרק ה' .קולו של י ְֵרא הא-להים הוא חלק אורג י במגילה ,ובו
טמן קהלת את פתרון חידותיו – "כי ברֹב ח מות והֲ בָ לים ודברים הרבה – כי )=כן ,אכן( את הא-
להים יְ ָרא" )ה' ,ז(.
מערכה שלישית )פסוק אחרון מפרק ד' ,ופרקים ה'–ו'(
ירא הא־לוהים מופיע לבדו:
)ְ (1שׁמֹר ַרגְ ְל ַכּאֲ שֶׁ ר ֵתּ ֵל ֶאל בֵּ ית הָ אֱ ִ -הים! וְ ָקרוֹב ִל ְשׁמֹעַ ]דברי א־לוהים ,אך ִהשָ מֶ ר[ ִמ ֵתּת
יוֹדעִ ים ַלעֲשׂוֹת ]טוב ,רק[ ָרע.
הַ כְּ ִסילִ ים זָבַ ח ,כִּ י ֵאי ָם ְ
)ַ (2אל ְתּבַ הֵ ל עַ ל פִּ י וְ לִבְּ ַאל יְמַ הֵ ר לְ הוֹצִ יא דָ בָ ר )=התחייבויות( ִלפְ ֵי הָ אֱ ִ -הים ,כִּ י ָהאֱ ִ -הים
בַּ ָשּׁמַ ִים וְ ַא ָתּה עַ ל הָ ָא ֶרץ ,עַ ל כֵּן ִי ְהיוּ ְדבָ ֶרי ְמעַ ִטּים.
)(3כִּ י בָּ א ַהחֲ לוֹם בְּ רֹב עִ ְ יָן )=דמיון( ,וְ קוֹל כְּ ִסיל בְּ רֹב ְדּבָ ִרים.
)(4כַּאֲ שֶׁ ר ִתּדֹּר ֶ דֶ ר ֵלאִ -הים – ַאל ְתּ ַאחֵ ר ְלשַׁ לְּמוֹ ,כִּ י ֵאין ֵחפֶץ בַּ כְּ ִסילִים – ֵאת אֲ שֶׁ ר ִתּ ֹדּר ,שַׁ ֵלּם!
.
)(5טוֹב אֲ שֶׁ ר ל ֹא ִתדֹּר – ִמשֶּׁ ִתּדּוֹר וְ ל ֹא ְתשַׁ ֵלּם
ֹאמר ִלפְ ֵי הַ ַמּל ְָא ]המשחית[ כִּ י ְשׁ ָגגָה ִהיא ,לָמָּ ה י ְִקצֹף
)ַ (6אל ִתּ ֵתּן ֶאת פִּ י ַלחֲ ִטיא ֶאת בְּ שָׂ ֶר  ,וְ ַאל תּ ַ
הָ אֱ ִ -הים עַ ל קוֹ ֶל  ,וְ ִחבֵּ ל ֶאת מַ עֲשֵׂ ה י ֶָדי ?
כ סים חכם  ,עָ מֵ ל ו ה תן ,ומתיישבים לפ יו – ירא הא־לוהים ממשיך:
וּדבָ ִרים )= דרים( ַה ְרבֵּ ה ,כִּ י )=כן ,אכן( ֶאת־הָ אֱ ִ -הים י ְָרא!
)(7כִּ י בְ רֹב חֲ מוֹת ַוהֲ בָ לִ יםְ ,
)ִ (8אם ֹעשֶׁ ק ָרשׁ וְ גֵזֶ ל ִמ ְשׁפָּט וָ צֶ דֶ ק ִתּ ְר ֶאה בַ ְמּ ִדי ָה – ַאל ִתּ ְתמַ הּ עַ ל הַ חֵ ֶפץ ]בעושק וגזל[ ,כי ָגבֹהַּ ֵמעַ ל
שׁמֵ ר ,וּגְ ב ִֹהים] ,הוא משגיח[ ֲעלֵיהֶ ם.
ָגּבֹהַּ ]א-להים[ ֹ
)(9וְ י ְִתרוֹן ֶא ֶרץ בַּ כֹּל הוּא] ,אפילו[ ֶמ ֶל ְלשָׂ דֶ ה ֶ עֱבָ ד.
חכם ,עמֵ ל ו ה תן מתפרצים יחד לדברי הירא ,ואומרים:
בוּאה ,גַּם זֶ ה הָ בֶ ל.
וּמי אֹהֵ ב בֶּ הָ מוֹן ל ֹא ]ישבע[ ְת ָ
)(10אֹהֵ ב כֶּסֶ ף ל ֹא ִי ְשׂבַּ ע ֶכּסֶ ףִ ,
)(11בִּ ְרבוֹת הַ טּוֹבָ הַ ,רבּוּ אוֹכְ לֶיהָ  ,וּמַ ה כִּ ְשׁרוֹן )=יישאר טוב( לִבְ עָ ֶליהָ ? כִּ י ִאם ְראוּת עֵ י ָיו )=חכמתו(!
עו ה להם ירא הא־לוהים:
תוּקה ְשׁ ַת הָ עֹבֵ דִ ,אם ְמעַ ט וְ ִאם הַ ְרבֵּ ה י ֹאכֵל – וְ הַ ָשּׂבָ ע לֶעָ ִשׁיר ֵאי ֶנּוּ ַמ ִנּיחַ לוֹ לִישׁוֹן.
)ְ (12מ ָ
ירא הא־לוהים עלם.
הדברים מובאים מתוך הספר :א י קהלת – מקהלת קולות בדמות אחת ,בהוצאת מגיד

קהלת ו  -מי יודע מה טוב?
המערכה השלישית במחזה ושמו קהלת ממשיכה .והיום :סיפורי עושר וכישלון – וכל סיפור קשה
מקודמו
כאשר ירא הא־לוהים מסתלק ,הוויכוח בין שלוש דמויות ה"א י" חוזר ,והוא מתרכז בצרות
העושר ,ככל ה ראה בהשפעת הסיום של דברי הירא ,שיצר ה גדה חדה בין "העובד" ,שש תו
מתוקה" ,לעשיר" ,שאי ו יכול לישון מרוב דאגות של שובע.
כאן מתוארים מקרים שו ים של א שים שלא זכו לראות טוב מכל עמלם ומעושרם המופלג ,וכל
סיפור קשה מקודמו .עשירים מופלגים שכל הו ם אבד במשבר כלכלי או בהיסחפות של יצר
הרפתק י להשקעה כושלת ,לב ים לא שאר כלום ,והעשירים ההם מתו בחוסר כל )ה' ,יב-טו( ;לא
רק שהכל הלך לאיבוד ,אלא שגם כל חייהם האישיים רצופים משברים ,כעס ומריבות ,לחץ
ודאגות )ה' ,יז( ;עשירים בעלי כסים ,שאיש זר השתלט על כסיהם ,והם ותרו בחוסר כל )ו' ,א-

ב( ;ראשי משפחות גדולות ועתירי כסים ,שמעולם לא זכו ליה ות מהם ,ולבסוף אבדו ה כסים,
והם עצמם עלמו ,ולא מצאה גופתם – "וגם קבורה לא היתה לו" )ו' ,ג(;
בשלב זה של הוויכוח לא מדובר עוד בא שים הפשוטים ,לא בעשוקים ולא בחברה ,כי אם
בעשירים מופלגים הדומים למלך שלמה ,אשר גדולתו ועושרו וחכמתו תוארו בפירוט במערכה
הראשו ה )ב' ,ד-י( ,והחרדה הגדולה מפ י האובדן שצפוי אחריו הוביל לייאוש הגדול.
לכאורה מחזיקים הא שים ההם בידם את כל מפתחות העולם ,ובכלל זה להם גם פתרו ות לכל
השאלות שעלו בוויכוח .אך לאמיתו של דבר ,הסיפורים על גורל העשירים מראים כישלו ות
וראיים וטרגיים ,ובמקרה האחרון ,שגם "קבורה לא היתה לו – אמרתי – טוב ממ ו ה פל) "...ו'
ג–ה( ,שלא ראה כלום מכל "המעשה הרע אשר עשה תחת השמש" )ד' ג( – "גם שמש לא ראה ולא
ידע – חת לזה מזה ".כולם מסכימים ,שהזוכים ליה ות מעמלם ומעושרם ,מעטים הם – "זֹה
מַ ַתּת א-להים היא!" )ה' ,יז-יט(.
המערכה השלישית חותמת את המחצית הראשו ה של המגילה )לפי המסורה( ,והיא מלאה
חשך ,שמש ,מקום ,הכל הולך ,כל עמל ,לא ִתמָּ לֵא,
ביטויים האופיי יים לחידת הפתיחה' :הבלֹ ,
מה שהיה ,מה ֹי ֵתר לאדם ,תחת השמש' .חלק מביטויים אלה אפשר למצוא בקהלת בכל מקום,
אבל הריכוז התמציתי הזה מופיע דווקא בפתיחה ובחתימות.
ושוב חוזר הכל אל השאלה הגדולה של קהלת – "כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים ...אשר מי יגיד
לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש?" )ו' ,יב(.
ברורה דאגתו העמוקה של קהלת-שלמה למה שיהיה אחריו ,על ממלכתו ,על חכמתו ,ועל כל
הצלחותיו ,ושאלת היורש )=רחבעם?!( מרחפת מעל למגילה ,מתחילתה ועד סופה.
החכם ממשיך לדבר על צרות העושר:
יתי ַתּ ַחת הַ שָּׁ מֶ שׁ – ֹעשֶׁ ר ָשׁמוּר ִלבְ עָ לָ יו ל ְָרעָ תוֹ.
)(13יֵשׁ ָרעָ ה חוֹלָה ָר ִא ִ
)(14וְ ָאבַ ד הָ עֹשֶׁ ר ַההוּא בְּ עִ ְ יַן ָרע ,וְ הוֹלִיד בֵּ ן וְ ֵאין ְבּיָדוֹ ְמאוּמָ ה.
אוּמה ל ֹא ִישָּׂ א בַ עֲמָ לוֹ ֶשׁ ֹיּ ֵל
וּמ ָ
)(15העָ ֵמל מצטרף :כַּאֲ שֶׁ ר ָיצָ א ִמבֶּ טֶ ן ִאמּוֹ ,עָ רוֹם ָישׁוּב ָל ֶלכֶ ת כְּ שֶׁ בָּ אְ ,
ְבּיָדוֹ.
)(16העָ ֵמל לבדו מוסיף :וְ גַם ֹזה ָרעָ ה חוֹלָ ה – כָּל עֻמַּ ת שֶׁ בָּ א כֵּן ֵי ֵל  ,וּמַ ה ִיּ ְתרוֹן לוֹ שֶׁ ַיּ ֲעמֹל ָלרוּחַ ?
)(17החכם מצטרף :גַּם כָּ ל ָימָ יו בַּ חֹשֶׁ י ֹאכֵל ,וְ כָעַ ס ַה ְרבֵּ ה וְ חָ לְ יוֹ ו ָָקצֶ ף ]מרוב צרות[.
יתי ָא ִי – טוֹב אֲ שֶׁ ר ָיפֶה ל ֶֶאכוֹל וְ ִל ְשׁתּוֹת
)(18ה ה תן חוזר למסק תו הראשו הִ :הנֵּה אֲ שֶׁ ר ָר ִא ִ
וְ ל ְִראוֹת טוֹבָ ה בְּ כָל ֲע ָמלוֹ ֶשׁ ַיּ ֲעמֹל ַתּחַ ת הַ ֶשּׁמֶ שִׁ ,מ ְספַּר יְמֵ י חַ יָּיו אֲ שֶׁ ר ַָתן לוֹ הָ אֱ ִ -הים ,כִּ י הוּא חֶ ְלקוֹ.
)(19החכם מזכיר לוַ :גּם ָכּל הָ ָאדָ ם אֲ שֶׁ ר ָ ַתן לוֹ הָ אֱ ִ -הים ֹעשֶׁ ר וּ ְ ָכ ִסים ,וְ ִה ְשׁלִיטוֹ לֶאֱ כֹל ִממֶּ נּוּ
וְ ָל ֵשׂאת ֶאת חֶ לְקוֹ ,וְ ִל ְשׂמֹחַ בַּ עֲמָ לוֹ – ֹזה מַ ַתּת אֱ ִ -הים ִהיא!
)(20וש יהם אומרים :כִּ י ל ֹא הַ ְרבֵּ ה ]יחיה וישמח[,
]וכאשר[ ִיזְ כֹּר ֶאת יְמֵ י חַ יָּיו] ,יֵדַ ע[ כִּ י הָ אֱ ִ -הים ] ותן לו[ ַמ ֲע ֶה בְּ ִשׂ ְמחַ ת ִלבּוֹ.
ה ה תן מסכים ,ומוסיף צרה אחרת:
יתי ַתּ ַחת הַ ָשּׁמֶ שׁ ,וְ ַרבָּ ה ִהיא עַ ל ָה ָא ָדם.
)(21יֵשׁ ָרעָ ה אֲ שֶׁ ר ָר ִא ִ
)ִ (22אישׁ אֲ שֶׁ ר ִי ֶתּן לוֹ ָהאֱ ִ -הים ֹעשֶׁ ר וּ ְ כ ִָסים וְ ָכבוֹד וְ ֵאי ֶנּוּ חָ סֵ ר ְל ַפְ שׁוֹ ִמכֹּל אֲ שֶׁ ר י ְִת ַאוֶּ ה,
ִיטנּוּ הָ אֱ ִ -הים ֶלאֱ כֹל ִממֶּ נּוּ ,כִּ י ִאישׁ ָכְ ִרי י ֹאכֲלֶ נּוּ,
וְ ל ֹא י ְַשׁל ֶ
זֶה הֶ בֶ ל וָחֳ לִ י ָרע הוּא.
החכם מוסיף עוד צרה:
)ִ (23אם יוֹלִיד ִאישׁ מֵ ָאה ,וְ שָׁ ִ ים ַרבּוֹת י ְִחיֶה ,וְ ַרב ֶשׁיּ ְִהיוּ ְי ֵמי שָׁ ָיו,
בוּרה ל ֹא ָהי ְָתה לּוָֹ ,אמַ ְר ִתּי ,טוֹב ִמ ֶמּנּוּ ַהנָּפֶ ל!
וְ ַפְ שׁוֹ ל ֹא ִת ְשׂבַּ ע ִמן הַ טּוֹבָ ה ,וְ גַם ְק ָ
)(24כִּ י בַ הֶ בֶ ל בָּ א וּבַ חֹשֶׁ ֵי ֵל  ,וּבַ חֹשֶׁ ְשׁמוֹ ְיכֻסֶּ ה.
)(25גַּם שֶׁ מֶ שׁ )=חיים( ל ֹא ָר ָאה וְ ל ֹא יָדָ ע ַ ,חַ ת ָלזֶ ה ִמזֶּה.
)(26העָ ֵמל ממשיך :וְ ִאלּוּ חָ יָה ֶאלֶף שָׁ ִ ים ַפּע ֲַמיִ ם ,וְ טוֹבָ ה ל ֹא ָר ָאה,
הֲ ל ֹא ֶאל ָמקוֹם ֶאחָ ד הַ כֹּל הוֹלֵ .
)(27כָּל ע ֲַמל הָ ָאדָ ם לְפִ יהוּ ,וְ גַם הַ ֶנּ ֶפשׁ ל ֹא ִתמָּ לֵא.
וֹתר ֶל ָח ָכם ִמן ַהכְּ ִסיל ,מַ ה ֶלּעָ ִ י יוֹדֵ עַ )=חכם מסכן(ַ ,להֲ ֶ גֶד ַה ַחיִּים )העמלים ו ה ים(.
)(28כִּ י ַמה יּ ֵ
)=תאֲ וָה(,
)(29החכם מגיב :טוֹב ַמ ְר ֵאה עֵ י ַ ִים )=חכמה( מֵ הֲ ָל ָ ֶפשׁ ַ
גַּם זֶה הֶ בֶ ל ְוּרעוּת רוּחַ .

ירא הא־לוהים חוזר ומופיע ,ואומר:
)(30מַ ה שֶּׁ ָהיָה ,כְּ בָ ר ִ ְק ָרא ְשׁמוֹ ,וְ וֹדָ ע אֲ שֶׁ ר הוּא ָאדָ ם )=בן תמותה(,
וְ ל ֹא יוּכַל ָל ִדין )=להתווכח( עִ ם ]א־לוהים[ שֶׁ ַתּ ִקּיף ִממֶּ נּוּ.
העמל וה ה תן מגיבים יחד בהכ עה:
ֵ
החכם,
)(31כִּ י יֵשׁ ְדּבָ ִרים ַה ְרבֵּ ה מַ ְר ִבּים הָ בֶ לַ ,מה יּ ֵֹתר ל ָָאדָ ם?
)(32כִּ י ִמי יוֹדֵ עַ מַ ה טּוֹב ל ָָא ָדם בַּ חַ יִּיםִ ,מ ְספַּר ְי ֵמי ַח ֵיּי ֶהבְ לוֹ וְ ַיעֲשֵׂ ם –
]וחייו[ ַכּצֵּ ל? אֲ שֶׁ ר ִמי יַגִּ יד לָ ָאדָ ם
מַ ה ִיּ ְהיֶה ַאחֲ ָריו ַתּחַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ?
[מסך יורד]
הדברים מובאים מתוך הספר :א י קהלת – מקהלת קולות בדמות אחת ,בהוצאת מגיד

קהלת ז  -אחת מאלף
'האשה
האשה היא משל ידוע גם לחכמה וגם לסכלות ,וכך הוא מציג את ִ
בעולם החוכמהִ ,
הטובה' ,היא החכמה שב פשו .מחזה קהלת  -המערכה הרביעית
פרק ז פותח את חלקה הש י של המגילה בסג ון של גוף ש י ,הדומה לסג ו ו של ירא הא־לוהים
)בפרק ה( ,אם כי בכיוון שו ה ,המאפיין את משלי החוכמה והמוסר שבחכמת ב י קדם )בדומה
לסג ון ספר משלי(.
'היועץ החכם' מ סה לתת מע ה לשאלה ש ותרה פתוחה בסוף המחצית הראשו ה" :כי מי יודע מה
טוב לאדם בחיים ,"...החולפים " ַכּצֵ ל" .לכן פרק ז מבוסס על שורה של עצות חכמה הפותחות
ב"טוב" ,או ב"טובה"" :טוב שם משמן טוב ...טוב ללכת אל בית אבל ...טוב כעס משחוק ...טוב
לשמוע גערת חכם ...טובה חכמה עם חלה) "...ז ,א-כב( .כל אלה כלולות בתשובתו של 'יועץ-חכם'
לתמו ות המדכאות של המוות ,ולשאלות הגמול הקשות וכח הכישלו ות הגדולים.
סג ון הפ ייה בגוף ש י יוצר עימות מרומז בין ש י היועצים ,האחד שהתבסס על יראת א־לוהים
ומשפטו ,וראה בהם את הפתרון היחיד – "כי את הא־להים ְי ָרא!" )ה ,ו( .לעומתו ,החכם רואה
אבֵ ד בצדקו ,ויש רשע מאריך ברעתו" )ז ,טו(; לכן החכם מבקר גם את הפרזות
ש"יש צדיק ֹ
"אל
ולסכלותַ .
לרשעות ִ
הצִ דקוּת – הוא מציע איזון בחיים ,וסומך על החכמה שתאזן בין צִ דקות ִ
תהי צדיק הרבה ,ואל תתחכם יותר ,למה ִתשוֹמֵ ם .אל תרשע הרבה ,ואל תהי ָסכָל ,למה תמות
בלא עִ ֶתּ ; טוב אשר תאחֹז בזה ,וגם מזה אל ַת ַח את ידך ,כי ירא א־להים יֵצֵ א את כֻּלָ ם" )ז ,טז-
יח( .
וה ה פלא :היועץ החכם מודה בכישלו ו ,כעדותו המפורשת – "כל זֹה ִסיתי בַ חכמה ,אמרתי
ֶאחכָּמָ ה ,והיא רחוקה ממ י; רחוק מה שהיה ,ועָ מֹק עָ מֹק ,מי ימצא ו" )ז ,כג-כד(; כל עצות
החכמה לא יוכלו להתמודד עם השאלות הקשות ,ובמיוחד אין מע ה לשאלות הגמול )כפי שי ֵָאמֵ ר
במפורש בסוף פרק ח' ,יד–יז(; הודאה דירה זו של חכם המיואש מן החכמה ,מקבילה ליֵאוש של
חכם-קהלת במערכה הפותחת בגלל העתיד הצפוי למפעל חייו אחרי המוות ,עם "האדם שיהיה
ַאחֲ ָרי" )ב ,יח-יט(.
במהלך החיפוש ה ואש א ו פוגשים לראשו ה את קהלת מדבר בלשון ִאשה" :ראה זה מצאתי
אמרה קהלת ...אשר עוד בקשה פשי ולא מצאתי) "...ז ,כז-כח(;
'האשה
בעולם החוכמה ,ה ִאשה היא משל ידוע גם לחכמה וגם לסכלות ,וכך הוא מציג את ִ
'אשה הרעה' "אשר היא מצודים
הטובה' ,היא החכמה שב פשו ,כשהיא מ וגדת יגוד חריף ל ִ
וחרמים" )=רשתות דגים( ,היא 'אשת ז ו ים' ,שרק איש חוטא " ִי ָלכֶד בה" ,ואותה הוא מוצא "מר
ִממָ וֶת" )ז ,כו( .משל זה מוכר היטב מן הקובץ הראשון בספר משלי )א עד ט ,ופרק "אשת חיל"
במשלי לא(; הופעתו בקהלת היא חשובה ,ומעידה על כוחה של החוכמה ועל הציפייה הגדולה
ממ ה!
אבל שוב א ו שומעים אכזבה – "אדם ]חשוב[ אחד מאלף מצאתי ,ואשה )=חכמה( בכל אלה לא
מצאתי" )ז ,כח(; גם כאן אפשר לשמוע רמז מן העלילה ההיסטורית של שלמה – מתוך אלף שים
כאם המלך )מלכים א יא ,א-ה; יד ,כא( ,שיֵשֵ ב על כסאו אחריו ,אבל
בחר שלמה ב עמה העמו ית ֵ
האומ ם ראויה היא להיות "אחת מאלף?"

וכאן ,קובע החכם ,כי האחריות לכישלו ות ופלת על האדם – "לבד ראה זה מצאתי ,אשר עשה
הא־להים את האדם ישר ,והמה ִבקשו ִחש ֹב ות רבים" )ז ,כט(.
מחצית ש ייה – מערכה רביעית )פרק ז'(
החכם לבדו עומד על הבמה ,ומשמיע משלי חכמה–
פותח ביום המוות ,ש רמז בסוף המערכה הקודמת.
1טוֹב שֵׁ ם [שזכה בו אדם במעשיו ] ִמשֶּׁ מֶ ן טוֹב [לתי וק ],וְ יוֹם ַהמָּ וֶת ִמיּוֹם ִה ָוּלְדוֹ.
2טוֹב ָל ֶלכֶת ֶאל בֵּ ית ֵאבֶ ל ִמלֶּ כֶת ֶאל בֵּ ית ִמ ְשׁ ֶתּה,
בַּ אֲ שֶׁ ר הוּא סוֹף כָּל ָה ָאדָ ם –וְ הַ חַ י י ִֵתּן ֶאל לִבּוֹ [את משמעות החיים].
ה ה תן מופיע ומתיישב .החכם מדבר אליו:
3טוֹב ַכּעַ ס ִמ ְשּׂחֹק ,כִּ י בְ רֹעַ פָּ ִים =(גערת חכם )יִיטַ ב לֵב =(ילמד לקח).
4לֵב חֲ ָכ ִמים בְּ בֵ ית ֵאבֶ ל ,וְ לֵב כְּ ִסילִים בְּ בֵ ית ִשׂ ְמחָ ה.
ִשׁמֹעַ ַגּע ֲַרת ָח ָכם ,מֵ ִאישׁ שֹׁמֵ עַ ִשׁיר כְּ ִסילִים.
5טוֹב ל ְ
6כִּ י כְ קוֹל הַ ִסּ ִירים =(הקוצים ה שרפים ) ַתּחַ ת ַה ִסּירֵ ,כּן ְשׂחֹק הַ כְּ ִסיל,
וְ גַם זֶה הָ בֶ ל =(חולף ו עלם).
7כִּ י =(כן ,אכן )הָ עֹשֶׁ ק יְהוֹלֵ ל ָח ָכם =(יהפוך חכם להולל),
יאבֵּ ד ֶאת ֵלב [השופט החכם ]מַ ָתּ ָה =(שוחד).
וִ ַ
אשׁיתוֹ ,טוֹב ֶא ֶר רוּחַ ִמגְּ בַ הּ רוּחַ .
8טוֹב ַאחֲ ִרית דָּ בָ ר מֵ ֵר ִ
ַ 9אל ְתּבַ ֵהל בְּ רוּחֲ ִלכְ עוֹס ,כִּ י ַכעַ ס [מתפרץ ],בְּ חֵ יק כְּ ִסי ִלים ָי וּחַ .
שׁ ִים הָ יוּ טוֹבִ ים ֵמ ֵאלֶּה,
ַ 10אל תּ ֹאמַ ר מֶ ה הָ יָה ,שֶׁ הַ יּ ִָמים הָ ִרא ֹ
כִּ י ל ֹא ֵמחָ כְ מָ ה שָׁ ַאל ְָתּ עַ ל זֶה.
העמֵ ל מופיע כעשיר מצליח ומתיישב .החכם מדבר עליו:
11טוֹבָ ה חָ כְ מָ ה עִ ם ַ חֲ לָה ,וְ י ֵֹתר =(ויתרון ) ְלר ֵֹאי הַ שָּׁ ֶמשׁ =(לחכמים).
12כִּ י בְּ צֵ ל הַ חָ כְ מָ ה [כמו ]בְּ צֵ ל ַה ָכּסֶ ף–
[אבל ]וְ י ְִתרוֹן דַּ עַ ת – הַ חָ כְ מָ ה ְתּחַ יֶּה בְ עָ ֶליהָ !
ירא הא־לוהים מופיע ומתיישב .החכם מדבר אליו:
ְ 13ר ֵאה ֶאת מַ עֲשֵׂ ה הָ אֱ ִ -הים ,כִּ י ִמי יוּכַל ל ְַת ֵקּן ֵאת אֲ שֶׁ ר עִ וְּ תוֹ?
14בְּ יוֹם טוֹבָ ה הֱ יֵה בְ טוֹב ,וּבְ יוֹם ָרעָ ה ְר ֵאה –
גַּם ֶאת זֶה ְלע ַֻמּת זֶה עָ שָׂ ה הָ אֱ ִ -הים,
עַ ל ִדּבְ ַרת =(כמדובר ֶ ),שׁלּ ֹא יִ ְמצָ א הָ ָאדָ ם ַאחֲ ָריו ְמאוּמָ ה [מה טוב לעשות].
יתי בִּ ימֵ י הֶ בְ לִ י –
ֶ 15את הַ כֹּל ָר ִא ִ
אבֵ ד בְּ ִצ ְדקוֹ ,וְ יֵשׁ ָרשָׁ ע מַ אֲ ִרי בְּ ָרעָ תוֹ!
יֵשׁ צַ ִדּיק ֹ
יוֹתר–
ַ 16אל ְתּ ִהי צַ ִדּיק ַה ְרבֵּ ה וְ ַאל ִתּ ְת ַח ַכּם ֵ
לָמָּ ה ִתּשּׁוֹמֵ ם =(בשממה ,ללא שמחת חיים?)
ַ 17אל ִתּ ְרשַׁ ע הַ ְרבֵּ ה וְ ַאל ְתּ ִהי סָ כָל ,לָמָּ ה ָתמוּת בְּ ל ֹא עִ ֶתּ ?
18טוֹב אֲ שֶׁ ר ֶתּאֱ חֹז בָּ זֶ ה – וְ גַם ִמזֶּה ַאל ַתּנַּח ֶאת יָדֶ ,
כִּ י י ְֵרא אֱ ִ -הים ֵיצֵ א ֶאת כֻּלָּ ם!
ִיטים אֲ שֶׁ ר הָ יוּ בָּ עִ יר.
19הַ חָ כְ מָ ה ָתּעֹז =(תתן עוז )ל ֶָח ָכם [יותר ]מֵ עֲשָׂ ָרה ַשׁלּ ִ
20כִּ י ָאדָ םֵ ,אין צַ ִדּיק בָּ ָא ֶרץ אֲ שֶׁ ר ַיעֲשֶׂ ה [רק ]טּוֹב וְ ל ֹא יֶחֱ טָ א.
21גַּם ְלכָל הַ ְדּבָ ִרים אֲ שֶׁ ר ְי ַדבֵּ רוּ [בלשון הרע על א שים ] ַאל ִתּ ֵתּן לִבֶּ ,
אֲ שֶׁ ר ל ֹא ִת ְשׁמַ ע ֶאת עַ בְ ְדּ ְמ ַק ְל ֶל .
22כִּ י ַגּם פְּ עָ ִמים ַרבּוֹת יָדַ ע לִ בֶּ  ,אֲ שֶׁ ר גַּם ַא ָתּה ִק ַלּל ְָתּ אֲ ֵח ִרים.
החכם מתיישב בעצמו ,אוחז את ראשו בידיו ,וחוזר אל ה'א י':
יתי בַ חָ כְ מָ ה – ָאמַ ְר ִתּיֶ :א ְחכָּמָ ה– !
23כָּל זֹה ִ ִסּ ִ
וְ ִהיא )=אבל החכמה( ] ותרה[ ְרחוֹ ָקה ִממֶּ נִּי!
ָ 24רחוֹק מַ ה שֶּׁ הָ יָה ,וְ עָ מֹק עָ מֹק ִמי י ְִמצָ ֶאנּוּ!?
החכם פורש כפיו בייאוש ,וחוזר לחיפוש בסיס מוצק:

בּוֹתי אֲ ִי וְ לִבִּ י ָלדַ עַ ת וְ ָלתוּר ,וּבַ ֵקּשׁ חָ כְ מָ ה וְ ֶח ְשׁבּוֹן,
25סַ ִ
וְ ָלדַ עַ ת [להיזהר מ] ֶרשַׁ ע ֶכּסֶ ל ,וְ הַ ִסּכְ לוּת הוֹלֵלוֹת!
כ סות שתי שים ,אחת חכמה ואחת מפ ַָתה –
כל אחת עורכת שולחן בפי ה אחרת של הבמה–
החכם מתבו ן בהן לסירוגין ,ותחילה פו ה אל המפ ַָתה:
צוֹדים ,וַחֲ ָר ִמים =(רשתות דגים ) ִלבָּ הּ,
26וּמוֹצֶ א אֲ ִ י מַ ר ִממָּ וֶת ֶאת הָ ִאשָּׁ ה [הרעה ]אֲ שֶׁ ר ִהיא ְמ ִ
סוּרים =(אזיקים ב)י ֶָדיהָ  ,טוֹב ִלפְ ֵי הָ אֱ ִ -הים ִימָּ ֵלט ִממֶּ נָּה ,וְ חוֹטֵ א ִי ָלּכֶד בָּ הּ.
אֲ ִ
האשה החכמה:
כאשה ,והיא פו ה אל ִ
קהלת החכם ראה כעת בעצמו ִ
אתי – ָא ְמ ָרה קֹהֶ לֶת–
ְ 27ר ֵאה זֶ ה מָ צָ ִ
ַאחַ ת לְ ַאחַ ת )= שים רבות( ]מ סות[ לִ ְמצ ֹא ֶח ְשׁבּוֹן.
אתי,
28אֲ שֶׁ ר עוֹד בִּ ְקשָׁ ה ַפְ ִשׁי וְ ל ֹא מָ צָ ִ
אתי.
אתי ,וְ ִאשָּׁ ה =(וחכמה )בְ כָל ֵא ֶלּה ל ֹא מָ צָ ִ
ָאדָ ם [טוב ] ֶאחָ ד ֵמ ֶא ֶלף מָ צָ ִ
אתי ,אֲ ֶשׁר עָ שָׂ ה הָ אֱ ִ -הים ֶאת הָ ָאדָ ם יָשָׁ ר –
ְ 29לבַ ד ְר ֵאה ֶזה מָ צָ ִ
וְ ֵהמָּ ה בִ ְקשׁוּ ִח ְשּׁ ֹב וֹת =(תככים ) ַרבִּ ים!
מסך יורד

קהלת ח  -מיהו החכם?
במערכה החמישית של קהלת יצבים זה מול זה החכם וירא האלוהים .ברקע מצאת השאלה
הגדולה  -שאלת הגמול
חכמים הם שומרי המצוות
ראשית פרק ח מחזירה אות ו אל האמירה של ְי ֵרא הא-להים )בתחילת פרק ה( ,דרך ה יגוד החד
בין "א י" ל'אתה' – "פי מלך ְשמֹר ,"...כלומר הדרישה לשמור מצוות.
הפרק פותח בשאלה "מי כְּ ֶהחכם ,ומי יודע פשר דבר"? והתשובה היא" :א י" ]יודע פשר דבר,
ראי הא־לוהים ,הם החכמים באמת.
והוא[" :פי מלך שמֹר" ,כי דווקא שומרי מצווה ,הלוא הם ִי ֵ
גם כאן ,שמו ת הפסוקים הראשו ים של פרק ח מבטאים את הפתרון שאליו חותרת המגילה ואת
הדרך אליו )ממש כמו בראשית פרק ה( ,ומשלימים את מסק ת הסיום" :פי מלך שמֹר "ו"שומר
מצוה ,לא יֵדע דבר רע" )ח' ,ב,ד( מצטרפים יחד עם "כי את הא-להים י ְָרא ")ה ,ו( ,ויוצרים את
דברו האחרון של י ְֵרא הא־לוהים ,ושל המגילה כולה" :סוף דבר הכל שמע ,את הא־להים ְי ָרא ואת
מצוֹתיו שמור ,כי זה כל האדם" )יב ,יג( .כך אפשר להצביע בבירור על התפתחות המסק ות של
י ְֵרא הא־לוהים מתוך הוויכוח ב פש קהלת במהלך המגילה ,מן היראה אל השמירה .שוב א ו
רואים איך "סוף דבר" אי ו יכול להיות הוספה ,אלא מסק ה הצומחת אורג ית מתוך המגילה–
החכם פתח את המחצית הש ייה בשבח "יום המות" כי הוא" סוף כל האדם ")ז ,א-ב( ,ומסק ת
הסיום היא היראה והשמירה כ"סוף דבר "שהוא" כל האדם".
סיכומי דמויות ה"א י"
גם כאן מופיעה תגובת גד לדברו של ירא הא־לוהים ,שכן )מפרק ח פס' ט( חוזר סג ון 'הא י'
החוקר ,והחכם שבו מביא לשיא את שאלת הגמול ,הלוא היא קושיית אי-הצדק ה ראה בעולם:
"ראיתי רשעים קבֻרים ]בכבוד[ ָובָ אוּ" ]בְּ ַשלווה אל מ וחתם[ ,ועוד בחייהם " ִממקום קדוש ְי ַהלֵכוּ"
כאילו הם צדיקים גמורים ,וכל זה מפ י שא־לוהים מאריך אף ו"אין עשה פתגם )=עו ש מפורסם
על( מעשה הרעה מהרה" ,וב י אדם מ צלים זאת לרעה" ,על כן מלא לב ב י האדם בהם לעשות
רע" )ח ,י-יא(.
ִראי הא־לוהים )ח ,יב-יג(" :כי גם יודע
יתר על כן ,ה'א י' החוקר מצטט את התשובה השגורה בפי י ֵ
א י אשר יהיה טוב ליראי הא־להים אשר ייראו מלפ יו .וטוב לא יהיה לרשע ,ולא יאריך ימים,

ַכּצֵּ ל] ,ב[אשר אי ו ירא מלפ י א־להים" .אך מיד הוא דוחה ציטוט זה בתוקף ,כי "יש הבל ]רע[
אשר עשה על הארץ אשר יש צדיקים ,אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים ,ויש רשעים שמגיע
אליהם כמעשה הצדיקים – אמרתי – שגם זה הבל" ]ככל חיי האדם[ )ח ,יד(.
זהו בעצם עימות ישיר בין 'הירא' ו'החכם' ב פש קהלת; אולם 'פתרון' הקושיה ,כעבור ש י
פסוקים ,עוץ בהיעדר יכולת התשובה אצל האדם ,גם לא אצל החכמים ,והוא משאיר את ש יהם
בלא פתרון" :וראיתי את כל מעשה הא־להים ,כי לא יוכל האדם למצוא )=להבין( ...וגם אם יאמר
החכם לדעת ,לא יוכל למצוא" )ח ,יד,יז).
מערכה חמישית )פרקים ח'–ט'(
ירא הא־לוהים יצב מול החכם על הבמה –
החכם שואל:
ִ 1מי כְּ ֶהחָ ָכם? וּ ִמי יוֹדֵ עַ פֵּשֶׁ ר דָּ בָ ר?
חָ כְ מַ ת ָאדָ ם ָתּ ִאיר ָפּ ָיו ,וְ עֹז ָפּ ָיו יְשֻׁ נֶּא =(וקשיחותו תשת ה ,תתרכך).
ירא הא־לוהים עו ה:
2אֲ ִי [יודע– ]
פִּ י מֶ ֶל ְשׁמֹר!
[והיזהר במיוחד ]וְ עַ ל ִדּבְ ַרת ְשׁבוּעַ ת אֱ ִ -הים!
ַ 3אל ִתּבָּ ֵהל ִמ ָפּ ָיו [כאשר ] ֵתּ ֵל ַ ,אל ַתּ ֲעמֹד [להתח ן אליו ]בְּ דָ בָ ר ָרע,
כִּ י כָּל אֲ שֶׁ ר ַי ְחפֹּץ ַיעֲשֶׂ ה!
וּמי י ֹאמַ ר לוֹ מַ ה ַתּעֲשֶׂ ה?
4בַּ אֲ שֶׁ ר ְדּבַ ר ֶמ ֶל ִשׁ ְלטוֹן – ִ
וּמ ְשׁ ָפּט יֵדַ ע לֵב ָח ָכם!
5שׁוֹמֵ ר ִמצְ וָה ל ֹא יֵדַ ע דָּ בָ ר ָרע! וְ עֵ ת ִ
וּמ ְשׁ ָפּט !
6כִּ י ְלכָל חֵ פֶץ ֵישׁ עֵ ת ִ
כִּ י =(כן ,אכן ) ָרעַ ת ָה ָאדָ ם ַרבָּ ה עָ לָיו.
7כִּ י ֵאי ֶנּוּ יֹדֵ עַ מַ ה ֶשּׁיּ ְִהיֶה!
כִּ י כַּאֲ שֶׁ ר ִי ְהיֶה [העֵ ת לַמשפט – ] ִמי ַיגִּ יד לוֹ?
ֵ 8אין ָאדָ ם ַשׁלִּיט בָּ רוּחַ ִלכְ לוֹא ֶאת הָ רוּחַ –
וְ ֵאין ִשׁ ְלטוֹן בְּ יוֹם ַהמָּ וֶת–
וְ ֵאין ִמ ְשׁלַחַ ת [לפיוס ]בַּ ִמּ ְל ָח ָמה –
וְ ל ֹא יְמַ ֵלּט ֶרשַׁ ע ֶאת בְּ עָ לָ יו!
החכם עו ה לירא הא-להים:
יתי וְ ָתוֹן ֶאת לִבִּ י ְלכָל ַמעֲשֶׂ ה אֲ שֶׁ ר ַ עֲשָׂ ה ַתּחַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ,
ֶ 9את כָּל זֶה ָר ִא ִ
עֵ ת אֲ שֶׁ ר שָׁ ַלט ָה ָאדָ ם ְבּ ָאדָ ם ל ְַרע לוֹ –
יתי ְרשָׁ עִ ים ְקב ִֻרים [בכבוד ]וָבָ אוּ [אל מ וחתם],
10וּבְ ֵכן ָר ִא ִ
וּמ ְמּקוֹם ָקדוֹשׁ יְהַ לֵּכוּ [כאילו הם צדיקים],
ִ
ִשׁ ַתּכְּ חוּ [הצדיקים ]בָ עִ יר אֲ שֶׁ ר ֵכּן =(ב ֵכ ות וביושר )עָ שׂוּ–
וְ י ְ
גַּם זֶה הָ בֶ ל –
ֲשׂה ָה ָרעָ ה ְמהֵ ָרה –
11אֲ שֶׁ ר ֵאין ַ עֲשָׂ ה פִ ְתגָם [הגמול המתפרסם ל]מַ ע ֵ

עַ ל ֵכּן מָ לֵא לֵב בְּ ֵי ָה ָאדָ ם בָּ הֶ ם ַלעֲשׂוֹת ָרע.
ירא הא־לוהים מגיב ועו ה:
12אֲ שֶׁ ר חֹטֶ א עֹשֶׂ ה ָרע ְמ ַאת =(מאות פעמים ),וּמַ אֲ ִרי לוֹ [זמן – אבל לבסוף ייע ש – ]
ִיראוּ ִמ ְלּ ָפ ָיו!
כִּ י ַגּם יוֹדֵ עַ ָא ִי אֲ שֶׁ ר י ְִהיֶה טּוֹב ְלי ְִר ֵאי הָ אֱ ִ -הים אֲ שֶׁ ר י ְ
13וְ טוֹב ל ֹא ִי ְהיֶה ל ָָרשָׁ ע ,וְ ל ֹא ַיאֲ ִרי י ִָמים [שיחלפו ]כַּצֵּ ל,
[ב]אֲ שֶׁ ר ֵאי ֶנּוּ י ֵָרא ִמ ִלּפְ ֵי אֱ ִ -הים!
החכם משיב:
14יֶשׁ הֶ בֶ ל [רע ]אֲ שֶׁ ר ַ עֲשָׂ ה עַ ל הָ ָא ֶרץ –
יקים אֲ שֶׁ ר מַ גִּ יעַ אֲ לֵהֶ ם כְּ ַמעֲשֵׂ ה הָ ְרשָׁ עִ ים!
אֲ שֶׁ ר יֵשׁ צַ ִדּ ִ
יקים [בלי צדק!]
וְ יֵשׁ ְרשָׁ עִ ים שֶׁ ַמּגִּ יעַ אֲ לֵהֶ ם כְּ מַ עֲשֵׂ ה הַ צַּ ִדּ ִ
ָא ַמ ְר ִתּי ,שֶׁ גַּם זֶה הָ בֶ ל [ככל חיי האדם].
ה ה תן כ ס )עם העָ מֵ ל( ,מתייצב לפ יהם ואומר:
15וְ ִשׁבַּ ְח ִתּי אֲ ִי ֶאת הַ ִשּׂ ְמחָ ה,
ִשׂמוֹחַ ,
ִשׁתּוֹת וְ ל ְ
אֲ שֶׁ ר ֵאין טוֹב ָל ָאדָ ם ַתּחַ ת ַהשֶּׁ מֶ שׁ ,כִּ י ִאם לֶ אֱ כוֹל וְ ל ְ
וְ הוּא ִי ְלוֶנּוּ [וישלם ]בַ עֲמָ לוֹ[ ,כל ]יְמֵ י ַחיָּיו,
אֲ שֶׁ ר ַָתן לוֹ הָ אֱ ִ -הים ַתּחַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ.
החכם ממשיך בדבריו הקודמים:
16כַּאֲ שֶׁ ר ַָת ִתּי ֶאת לִבִּ י לָדַ עַ ת חָ כְ מָ ה,
ֲשׂה עַ ל ָה ָא ֶרץ,
וְ ל ְִראוֹת ֶאת הָ עִ ְ יָן אֲ שֶׁ ר ַ ע ָ
כִּ י גַם בַּ יּוֹם וּבַ ַלּ ְילָה[ ,מרוב כאב ]שֵׁ ָה בְּ עֵ י ָיו ֵאי ֶנּוּ ר ֶֹאה.
יתי ֶאת כָּל ַמעֲשֵׂ ה הָ אֱ ִ -הים –
17וְ ָר ִא ִ
כִּ י ל ֹא יוּכַל הָ ָאדָ ם ל ְִמצוֹא =(להבין ) ֶאת הַ מַּ עֲשֶׂ ה אֲ שֶׁ ר ַ עֲשָׂ ה ַתחַ ת הַ ֶשּׁמֶ שׁ,
בְּ שֶׁ ל אֲ שֶׁ ר ַי ֲעמֹל הָ ָאדָ ם לְבַ ֵקּשׁ וְ ל ֹא י ְִמצָ א!
וְ גַם ִאם י ֹאמַ ר הֶ חָ ָכם ָלדַ עַ ת – ל ֹא יוּכַל לִ ְמצ ֹא =(להבין!)

קהלת ט  -משבר החוכמה ושמחת החיים
יסיון וסף לתת מע ה לתוהה ,אך הפעם לא מעומק החוכמה ,אלא בכיוון ההפוך של חיבור
לשמחת החיים
המוות הזהה לכל ב י האדם" ,לצדיק ולרשע ,לטוב ולטהור ולטמא( "...ט ,ב ),הוא המאורע
המכו ן והמזעזע ביותר בחיי האדם ,והוא המרחף על פ י מגילת קהלת מתחילתה; כעת הוא מוליד
יסיון וסף לתת מע ה לתוהה ,ושוב בסג ון גוף ש י ,אך הפעם לא מעומק החוכמה ,אלא בכיוון
ההפוך של חיבור לשמחת החיים .הפתרון מופיע בארבעה פסוקים (ט ,ז-י ),ובהם תמצית
השקפתם של ה ה תן יחד עם העמֵ ל ,וזהו סיכומם האחרון (אופיי י לקהלת ,שהשקפת החיים של
הדמויות מופיעה כסיכום ,ולא כפתיחה):

"לֵך אֱ כֹל בשמחה לחמך ,וּ ְש ֵתה בלֵב טוב יי ך ,כי כבר רצה הא־להים את מעשיך .בכל עֵ ת יהיו
בגדיך לב ים ,ושמן על ראשך אל יחסרְ .ר ֵאה חיים עם ִאשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך ,אשר
תן לך תחת השמש ...כי הוא חלקך בחיים ,ובעמלך אשר אתה עָ מֵ ל תחת השמש( "ט ,ז-ט).
העָ מֵ ל מוסיף את תמצית מחשבתו שלו על היכולת לעשות ולפעול רק בעולם הזה" תחת השמש":
"כל אשר תמצא ידך לעשות בכֹחֲ  ,עשֵׂ ה ,כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה
הלֵך שמה( "ט ,י ;)לפיכך ,אין טעם לחפש תשובות לשאלות החיים והמוות ולשאלות הגמול ,ויש
ֹ
בעולמ ו מקום רק לשמחת החיים בעמל ,במעשה ובה אות.
אך מיד חוזר החכם בסג ון ה'א י" ':שַ בתי וראֹה תחת השמש  - ",ומכין את הקרקע לביטול
העצמי ,שהרי גם שמחת החיים והמעשה אי ה תו ה ביד האדם ,כי שום אדם אי ו שולט על
המוות ,ולא על אסו ות ופגעים ,ואלה עלולים לבוא לפתע:
לקלים [מובטח ]המֵ רוץ ,ולא לגבורים המלחמה =(מובטח ה יצחון ),וגם לא
 "כי לא ַלחכמים [מובטח ]לחם ,וגם לא ל ְ ֹב ים ֹעשר ...כי עֵ ת ו ֶפגַע יקרה את ֻכּ ָלּם; כי גם לא ידע האדם
את עִ תוֹ( "...ט ,יא-יב).
כאן מציג החכם שב פש קהלת את סיכומו שלו במשל" עיר קט ה( "...ט ,יד-טז )על" איש מסכן
חכם ",שיכול להציל את העיר מידי" מלך גדול( "שהוא בוודאי גדול במעשיו ובה אותיו ,כפי
שתיאר קהלת את עצמו בתחילת המגילה ,ב ד-י ),ולכן ,בלי ספק" ,טובה חכמה מגבורה ",וכמובן
מכל המעשים ומכל הה אות ,אבל גם כאן יש בעיה ,כי" חכמת המסכן בזויה ,ודבריו אי ם
שמעים ",וגם אם תי צל עיר בזכותו ,לא יהיה לזה זיכרון ,ו"אדם לא זכר את האיש המסכן
ההוא ;"לפיכך ,גם הערך המוגבל שיש לחכמה [עד המוות ]! חשב רק עם עושר ומעמד ,כמו
ש אמר מפי החכם לעיל" :טובה חכמה עם חלה( "ז ,יא).
המשך המערכה )מפרק ח(-
ה ה תן מגיב וממשיך את הגיון החכם:
)(18כִּ י ֶאת כָּ ל זֶה ָ ַת ִתּי ֶאל לִ בִּ י וְ לָבוּר ֶאת כָּל זֶה,
יקים וְ הַ חֲ כ ִָמים ַועֲבָ ֵדיהֶ ם בְּ יַד הָ אֱ ִ -הים –
אֲ שֶׁ ר הַ צַּ ִדּ ִ
גַּם ַאהֲ בָ ה גַם ִשׂ ְ ָאה ֵאין יוֹדֵ עַ ָה ָאדָ ם [להבין ,גם כאשר ] ַהכֹּל ִלפְ ֵיהֶ ם.
)(19הַ כֹּל ַכּאֲ שֶׁ ר [יקרה ] ַלכֹּל –
ִמ ְק ֶרה =(מוות ) ֶאחָ ד!
לַצַּ ִדּיק וְ ל ָָרשָׁ עַ ,לטּוֹב וְ ַלטָּ הוֹר וְ ַל ָטּמֵ א,
וְ ַלזֹּבֵ חַ וְ לַאֲ שֶׁ ר ֵאי ֶנּוּ ֹזבֵ חַ ,
ַכּטּוֹבַ ,כּחֹטֶ א,
ִשׁבָּ ע ,כַּאֲ שֶׁ ר ְשׁבוּעָ ה י ֵָרא.
הַ נּ ְ
החכם ממשיך ומגיב:
)(20זֶה ָרע בְּ כֹל אֲ שֶׁ ר ַ עֲשָׂ ה ַתּחַ ת הַ שֶּׁ מֶ שׁ ,כִּ י ִמ ְק ֶרה ֶאחָ ד ַלכֹּל –
וְ גַם [בגלל זה ]לֵב ְבּ ֵ י ָה ָאדָ ם מָ לֵא ָרע וְ הוֹלֵלוֹת בִּ לְבָ בָ ם ְבּחַ יֵּיהֶ ם,
וְ ַאחֲ ָריו [כולם ] ֶאל ַהמֵּ ִתים.
ה ה תן ממשיך באותו קו )והעמל עמו( ,ואחר כך משמיע את מש תו:
)(21כִּ י ִמי אֲ שֶׁ ר ְיחֻ בַּ ר ֶאל כָּ ל הַ ַחיִּיםֵ ,ישׁ בִּ טָּ חוֹן –
כִּ י ְל ֶכלֶב ַחי הוּא טוֹב ִמן הָ ַא ְריֵה ַהמֵּ ת!
יוֹדעִ ים שֶׁ יָּמֻ תוּ –
)(22כִּ י הַ ַחיִּים ְ
יוֹדעִ ים ְמאוּמָ ה ,וְ ֵאין עוֹד ָלהֶ ם ָשׂכָר ,כִּ י ִ ְשׁכַּח זִ כְ ָרם!
וְ הַ מֵּ ִתים ֵאי ָם ְ
)(23גַּם ַאהֲ בָ ָתם ַגּם ִשׂ ְָא ָתם ַגּם ִק ְָא ָתם כְּ בָ ר ָאבָ דָ ה,
וְ חֵ לֶק ֵאין ָלהֶ ם עוֹד ְלעוֹ ָלםְ ,בּכֹל אֲ שֶׁ ר ַ עֲשָׂ ה ַתּחַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ!
ועל כן )בסג ון עצות החכמה(:
וּש ֵתה בְ לֶב טוֹב יֵי ֶ ,
)ֵ (24ל אֱ כֹל בְּ ִשׂ ְמחָ ה ל ְַחמֶ ְ ,
כִּ י כְ בָ ר ָרצָ ה הָ אֱ ִ -הים ֶאת ַמעֲשֶׂ י –
ֹאשׁ ַאל י ְֶחסָ ר –
)(25בְּ כָל עֵ ת יִ ְהיוּ ְבגָדֶ י לְבָ ִ ים ,וְ שֶׁ מֶ ן עַ ל ר ְ

)ְ (26ר ֵאה ַחיִּים עִ ם ִאשָּׁ ה אֲ שֶׁ ר ָאהַ בְ ָתּ כָּל יְמֵ י חַ יֵּי הֶ בְ ֶל ,
אֲ שֶׁ ר ָ ַתן ְל ַתּחַ ת הַ שֶּׁ ֶמשׁ,
כֹּל יְמֵ י הֶ ְב ֶל ,
כִּ י הוּא חֶ ל ְְק בַּ ַחיִּים,
וּבַ עֲמָ ְל אֲ שֶׁ ר ַא ָתּה עָ מֵ ל ַתּ ַחת הַ שָּׁ מֶ שׁ.
הזכרת העָ ָמל מביאה את העָ מֵ ל להוסיף את עצתו:
)(27כֹּל אֲ שֶׁ ר ִתּ ְמצָ א י ְָד ַלעֲשׂוֹת בְּ כֹחֲ – עֲשֵׂ ה!
כִּ י ֵאין ַמעֲשֶׂ ה וְ ֶח ְשׁבּוֹן וְ דַ עַ ת וְ חָ כְ מָ ה בִּ ְשׁאוֹל אֲ שֶׁ ר ַא ָתּה הֹלֵ ָשׁמָּ ה!
אבל )בחזרה לסג ון ה'א י'(–
)(28שַׁ בְ ִתּי וְ ָראֹה ַתחַ ת הַ ֶשּׁ ֶמשׁ –
בּוֹרים הַ ִמּל ְָחמָ ה =(ה יצחון),
כִּ י ל ֹא ַל ַקּלִּים [מובטח ]הַ מֵּ רוֹץ ,וְ ל ֹא [מובטח ] ַלגִּ ִ
וְ גַם ל ֹא [מובטח ]לַחֲ כ ִָמים ֶל ֶחם ,וְ גַם ל ֹא ַל ְנּ ֹב ִים ֹעשֶׁ ר,
וְ גַם ל ֹא ַליּ ְֹדעִ ים חֵ ן =(ח י ה מאסון),
כִּ י עֵ ת ָו ֶפגַע ִי ְק ֶרה ֶאת ֻכּ ָלּם!
)(29כִּ י גַּם ל ֹא ֵידַ ע ָה ָאדָ ם ֶאת עִ תּוֹ –
כַּדָּ גִ ים שֶׁ נֶּאֱ ָחזִ ים בִּ ְמצוֹדָ ה ָרעָ ה =(ברשת ),וְ כַצִּ פּ ֳִרים הָ אֲ חֻ זוֹת בַּ פָּח =(במלכודת),
יוּק ִשׁים =( לכדים )בְּ ֵי הָ ָאדָ ם לְעֵ ת ָרעָ ה ,כְּ שֶׁ ִתּפּוֹל ֲעלֵיהֶ ם פִּ ְתאֹם!
כָּהֵ ם ָ
החכם מסיים במשל ,ובמסק ה:
יתי חָ כְ ָמה ַתּ ַחת הַ שָּׁ מֶ שׁ ,וּגְ דוֹלָה =(וחשובה ) ִהיא ֵאלָ י –
)(30גַּם זֹה ָר ִא ִ
ָשׁים בָּ הּ ְמעָ ט,
)(31עִ יר ְקטַ נָּה ַואֲ ִ
צוֹדים גְּ דֹלִ ים –
א ָתהּ ,וּבָ ָה עָ לֶיהָ ְמ ִ
וּבָ א ֵאלֶיהָ ֶמ ֶל ָגּדוֹל וְ סָ בַ ב ֹ
וּמ ַלּט הוּא ֶאת ָהעִ יר בְּ חָ כְ מָ תוֹ –
)(32וּמָ צָ א =(ו מצא )בָ הּ ִאישׁ ִמ ְס ֵכּן חָ ָכםִ ,
וְ ָאדָ ם ל ֹא ָזכַר ֶאת הָ ִאישׁ הַ ִמּ ְס ֵכּן ַההוּא [ולא גמלו לו טובה!]
בוּרה[ – אבל ]
)(33וְ ָאמַ ְר ִתּי ָא ִי :טוֹבָ ה חָ כְ ָמה ִמגְּ ָ
וּדבָ ָריו ֵאי ָם ִ ְשׁמָ עִ ים!
וְ חָ כְ מַ ת הַ ִמּ ְס ֵכּן בְּ זוּיָהְ ,
מסך יורד

קהלת י  -החכם בנאום סיכום
החכם שב פש קהלת מגייס את משלי היועצים הידועים ,והם משתלבים בעמדה אריסטוקרטית
גד מהפכ ים מתלהמים וחסרי דעת .מערכה שישית ואחרו ה במחזה קהלת
המערכה האחרו ה לפי פירוש ו מתחילה ב"דברי חכמים ,"...ולא ב"זבובי מות) "...סימון פרק י
מוטעה ,כפי שמצא ו בסימון פרק ב ,פרק ה ופרק ו .כך הדבר גם בסימון פרק יב(.
במערכה האחרו ה א ו שומעים ש י אומי סיכום :החכם מגן על יתרון החכמה )למרות כל
המגבלות ,שכבר התבררו גם לו( ,ואחריו )בפרקים יא-יב( יבוא דברו האחרון של ירא הא־לוהים,
היחיד שיתייצב חזיתית אל מול המוות )הדמויות האחרות עוברות למצב של הקשבה דרוכה ,בעוד
החכם והירא פו ים בכל פעם אל דמות אחרת ,כשהם מתכוו ים גם לדמות 'המלך' ,שמאחוריהם(.
אומו האחרון של החכם אמר בסג ון העצות )בגוף ש י( ,ועיקרו ,שבח החכמה השומרת על האדם
מפ י הסתבכות ,שמירת הלשון והזהירות מן השליטים; המעשים והה אות לא יוכלו לשמור על
האדם ,רק החכמה תעזור לו ותשמור עליו.
"דברי חכמים ב חת שמעים) "...ט ,יז(;
"טובה חכמה מכלי קרב) "...ט ,יח(;
"חוֹטא אחד"( ,יכול לקלקל שמן יקר! )י ,א(;
ֶ
"מוֶ ת" אחד )כמו
זבוב ָ
א שים חופרים בורות לעצמם ,בסכלותם! )י ,ח-ט(;
ברזל לא מושחז ,לא יחתוך! )י ,י(;

עצלות גורמת לדליפות מסוכ ות! )י ,יח(;
דיבור לא חכם גורם זק בלתי הפיך! )י ,יא-יד(;
צריך להיזהר משליטים )י ,ד( – גם מה שתחשוב עליהם הם יידעו ,וכמובן ,מה שתאמר בחדרי
חדרים ,כי גם לפ י עידן ההקלטות היו הדלפות ,ו"עוף השמים יוליך את הקול) !"...י ,כ(;
בכל זאת מופיע גם יסיון אחרון במגילה של חקר בסג ון ה"א י"" :יש רעה ראיתי תחת השמש"
)י ,ה( .החכם שב פש קהלת מגייס את משלי היועצים הידועים ,והם משתלבים בעמדה
אריסטוקרטית גד מהפכ ים מתלהמים וחסרי דעת ,ו גד "עבד כי ימ ך" שארץ רוגזת תחתיו
)משלי ל ,כב( ,ובלשון קהלתִַ " :תן הסֶ כֶל )=שליט טיפש( בַּ מרומים רבים ,ועשירים ב ֵשפֶל יֵשֵ בוּ;
הלכים כעבדים על הארץ" )י ,ז(.
ראיתי עבדים על סוסים ,ושרים ֹ
החכמה מלמדת זהירות פוליטית ,והמלך השומע את דברה בוודאי ישתכ ע כי החכמה היא בת
בריתו היחידה באמת .עד המוות! – "לא יֵדַ ע האדם מה שיהיה ,ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו?!"
)י ,יד( .
מערכה ששית ואחרו ה )מסוף פרק ט עד יב ,ח(
העמל ,כמלך זקן – מולו יושב ה ה תן;
ֵ
בירכתי הבמה מופיע כִ סֵ א מלכות ,ועליו יושב
החכם וירא הא־לוהים בקדמת הבמה ,הירא יושב והחכם ושא את דברו.
החכם פו ה אל המלך:
)ִ (1דּבְ ֵרי חֲ כ ִָמים ְבּ ַחַ ת ִ ְשׁמָ עִ ים[ ,וטובים ] ִמ ַזּע ֲַקת מוֹשֵׁ ל בַּ כְּ ִסילִים!
)(2טוֹבָ ה חָ כְ מָ ה ִמכְּ ֵלי ְק ָרב ,וְ חוֹטֶ א ֶאחָ ד יְ ַאבֵּ ד טוֹבָ ה ַה ְרבֵּ ה!
החכם פו ה אל ה ה תן:
רוֹקחַ ,
)(3זְ בוּבֵ י מָ וֶת ַי ְב ִאישׁ יַבִּ יעַ ֶשׁמֶ ן ֵ
י ָָקר =( ָכּבֵ ד )מֵ חָ כְ מָ ה ִמכָּ בוֹדִ ,סכְ לוּת [אפילו ] ְמעָ ט.
ִשׂמ ֹאלוֹ.
ימי וֹ ,וְ לֵב כְּ ִסיל ל ְ
)(4לֵב ָח ָכם לִ ִ
ה ֵל לִ בּוֹ חָ סֵ ר,
)(5וְ גַם בַּ דֶּ ֶר כְּ שֶׁ סָּ כָל ֹ
וְ ָאמַ ר [בהת הגותו ] ַלכֹּל :סָ כָ ל הוּא.
החכם פו ה אל המלך:
קוֹמ ַאל ַתּנַּח =(אל תעזוב),
)ִ (6אם רוּחַ הַ מּוֹשֵׁ ל ַתּ ֲעלֶה עָ לֶ י [בכעס ְ ],מ ְ
כִּ י ַמ ְרפֵּא =(רפיון ) ַינִּיחַ =(ישאיר אחריו )חֲ ָט ִאים גְּ דוֹלִים.
יתי ַתּ ַחת הַ ָשּׁמֶ שׁ ,כִּ ְשׁ ָגגָה שֶׁ יֹּצָ א ִמ ִלּפְ ֵי ַהשַּׁ לִּיט [בעולם – ]
)(7יֵשׁ ָרעָ ה ָר ִא ִ
ֲשׁ ִירים [ כבדים ]בַּ שֵּׁ פֶל ֵישֵׁ בוּ.
רוֹמים ַרבִּ יםַ ,וע ִ
)ִַ (8תּן הַ סֶּ כֶל =(שליט טיפש )בַּ ְמּ ִ
הלְכִ ים ַכּעֲבָ ִדים עַ ל ָה ָא ֶרץ.
יתי עֲבָ ִדים עַ ל סוּ ִסים ,וְ ָשׂ ִרים ֹ
)ָ (9ר ִא ִ
ובכל זאת–
חפֵר גּוּמָּ ץ =(בור – )בּוֹ יִ פּוֹל ,וּפ ֵֹרץ ָגּדֵ ר – ִי ְשּׁכֶנּוּ ָחָ שׁ!
)ֹ (10
וֹקעַ עֵ צִ ים – ִיסָּ ֶכן =(יהיה ִמסכֵּן )בָּ ם!
)(11מַ ִסּיעַ אֲ בָ ִ ים – יֵעָ צֵ ב בָּ ֶהם ,בּ ֵ
)ִ (12אם ֵקהָ ה הַ בַּ ְרזֶל וְ הוּא ל ֹא ָפ ִים ִקל ְַקל =(ולא הושחז ),וַחֲ ָי ִלים ְיגַבֵּ ר?
וְ י ְִתרוֹן הַ כְ שֵׁ יר [רק ]חָ כְ מָ ה!
החכם פו ה אל ה ה תן:
שּׁ הַ ָנּחָ שׁ בְּ לוֹא לָחַ שׁ!?
[ )(13הֲ ] ִאם ִי ֹ
וְ ֵאין י ְִתרוֹן לְבַ עַ ל הַ ָלּשׁוֹן!
)ִ (14דּבְ ֵרי פִ י ָח ָכם – חֵ ן =(ח י ה והצלה ),וְ ִשׂפְ תוֹת כְּ ִסיל – ְתּבַ ְלּעֶ נּוּ!
)ְ (15תּ ִחלַּת ִדּבְ ֵרי פִ יהוּ – ִסכְ לוּת ,וְ ַאחֲ ִרית פִּ יהוּ – הוֹלֵלוּת ָרעָ ה.
)(16וְ הַ סָּ כָל י ְַרבֶּ ה ְדבָ ִרים–
ל ֹא יֵדַ ע ָה ָאדָ ם מַ ה שֶׁ ִיּ ְהיֶה ,וַאֲ שֶׁ ר ִי ְהיֶה מֵ ַאחֲ ָריו – ִמי יַגִּ יד לוֹ?
החכם פו ה אל המלך:

)(17עֲמַ ל הַ כְּ ִסילִים ְתּיַגְּ עֶ נּוּ ,אֲ שֶׁ ר ל ֹא יָדַ ע [אפילו ] ָל ֶלכֶת ֶאל עִ יר.
)ִ (18אי ָל ֶא ֶרץ ֶשׁ ַמּ ְל ֵכּ ָ עַ ר ,וְ שָׂ ַר ִי בַּ בּ ֶֹקר י ֹאכֵלוּ [במקום לה היג].
חוֹרים =(בן תרבות שליטים),
)ַ (19א ְשׁ ֵרי ֶא ֶרץ שֶׁ ַמּ ְל ֵכּ בֶּ ן ִ
בוּרה ,וְ ל ֹא בַ ְשּׁ ִתי =(לא במשתה).
וְ שָׂ ַר ִי בָּ עֵ ת י ֹאכֵלוּ [כמ היגים ראויים ],בִּ גְ ָ
החכם פו ה אל ה ה תן:
)(20בַּ עֲצַ ל ְַתּ ִים יִ מַּ הַ ְמּ ָק ֶרה =(התקרה ),וּבְ ִשׁפְ לוּת יָדַ ִים ִי ְד ף הַ בָּ יִת.
ְשׂמַּ ח ַחיִּים ,וְ ַה ֶכּסֶ ף ַי ֲע ֶה ֶאת הַ כֹּל [ויתבזבז].
ִשׂחוֹק ע ִֹשׂים ֶלחֶ ם ,וְ ַי ִין י ַ
)(21ל ְ
החכם פו ה אל המלך:
)(22גַּם ְבּמַ דָּ ֲע =(במחשבתך ),מֶ ֶל ַאל ְתּ ַקלֵּל!
וּבְ ַח ְד ֵרי ִמ ְשׁכָּבְ =(אפילו לבדך ) ַאל ְתּ ַקלֵּ ל עָ ִשׁיר!
כִּ י עוֹף הַ ָשּׁמַ ִים יוֹלִי ֶאת הַ קּוֹל! וּבַ עַ ל כְּ ָ ַפ ִים ַיגֵּיד דָּ בָ ר!

קהלת יא  -מהפך בחידת הפתיחה
בפתיחה הכול סובב וזורם במחזורים מעגליים המאפשרים גם לדעת בביטחון מה צפוי ומה יהיה.
מה צופ ת ל ו תמו ת הסיום של קהלת?
בפרקים יא-יב )עד פסוק ח( אין עוד שום הופעה של "א י" ולא של שום גוף ראשון; סג ון ה"א י"
עלם ,והכול מ וסח בלשון של גוף ש י וכח" :שלח לחמך על פ י המים ...תן חלק ...כי לא תדע...
כאשר אי ך יודע ...ככה לא תדע את מעשה הא־להים אשר יעשה את הכל ...וזכֹר את בוראך בימי
בחורֹתיך...".
כך מדבר ירא הא־לוהים שבקהלת ,בהתמודדות ברורה מול דמותו של החכם – ש יהם אמ ם
מדברים בגוף ש י ,אך בש י כיוו ים הפוכים .היועץ החכם מזהיר מפ י שליטים בשר ודם ,וירא
הא־לוהים מפ ה את הזהירות ואת החכמה כלפי "בוראיך" )יב ,א(.
עתה עלי ו להשלים את המב ה ולהציג את המסגרת האמ ותית והרעיו ית של המגילה ,אשר
מבוססת על ה גדה ברורה בין תמו ות הפתיחה והסיום .כך וצרה מסגרת לוויכוח הפ ימי והסוער
שמת הל ב פשו של קהלת בין הקולות השו ים.
בפסוקי חידת הפתיחה מופיעות ארבע תמו ות:
הדורות המתחלפים והארץ )א ,ד(;
השמש )א ,ה(;
הרוח )א ,ו(;
ה חלים והים )=המים() ,א ,ז(.
בפרק הסיום )יא עד יב ,ח( ,בדברי ירא הא־לוהים ,מופיעות אותן ארבע תמו ות ,אבל בסדר הפוך
ובהדגשות שו ות ומ וגדות ,תוך שבירת המעגליות הסגורה שבפתיחה:
המים )יא ,א ,ג(;
הרוח )יא ,ד-ה(;
השמש )יא ,ז-ח; יב ,ב(;
הארץ – והמתים )יב ,ה-ז(.
סדר התמו ות לא רק הפוך בסיום ,אלא גם עבר שי וי לשילוב התמו ות זו בזו .המים והרוח
מופיעים יחד בתמו ת גשם וסערה שעוקרת עצים; החושך מכסה את השמש ואת האור ,גם אור
ירח וכוכבים חשך ,ושמים אי ם מתבהרים אחרי הגשם ,כי "העבים" אי ם מתפזרים עוד,
וממשיכים להסתיר את האור לעולם; המוות הוא חושך גמור ,ואין בו מחזוריות מעגלית.

בפתיחה הכול סובב וזורם במחזורים מעגליים המאפשרים גם לדעת בביטחון מה צפוי ומה יהיה
– לדעת שאין יתרון בעמל ,אין כל חדש תחת השמש ,ואין זיכרון לראשו ים ולאחרו ים ,כי הכול
שכח .מע יין ,שהמחזוריות הידועה מביאה לייאוש גמור ,בגלל חוסר הידיעה של הצפוי אחרי
המוות!
ואילו בסיום ,התמו ות בלתי הפיכות ,והן מתארות חץ חד כיוו י – לכן אין לדעת דבר על הצפוי,
"כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ ...ככה לא תדע את מעשה הא־להים אשר יעשה את הכל" –
העץ ה עקר לא ישוב לצמוח; המים היורדים מן העבים לא ישובו אל הע ן; הזקן לא יהפוך צעיר,
והצעירוּת חולפת כהבל; הגוסס לא יראה עוד את השמש; הבשר יהפוך לעפר ,וישוב אל הארץ
"כשהיה"" ,והרוח תשוב אל הא־להים אשר ת ה!"
תחיית המתים ,המ סה אולי לשמור על 'מעגליות' באמו ה או בדמיון ,גם במציאות החיים ,אי ה
זכרת כלל!
הדבר היחיד שידוע בסיום באופן מוחלט הוא המוות ומשפט הא־לוהים; בפתיחה לעומת זאת ,לא
זכר כלל שם א־לוהים!
חוסר הידיעה "מה יהיה" ,ומה צפוי ,הופך מייאוש לבסיס המוצק של יראת א-להים ,דווקא "כי
לא תדע) "...יא ,ג(; "כאשר אי ך יודע ...ככה לא תדע את מעשה הא־להים אשר יעשה את הכל"
)יא ,ה(; "כי אי ך יודע" )יא ,ו(; ולעומת זה – "ודע כי על כל אלה יביאך הא-להים במשפט" )יא,
ט( – דווקא חוסר הידיעה פותר את השאלות הגדולות "מה טוב לעשות בחיים" ,כי בתחומי
המעשה והכלכלה ,טוב לחלק את המאמצים ואת ההשקעות "לשבעה וגם לשמו ה" )יא ,ב(,
ובעיקר ,טוב לאדם שיפעל ויעשה ויה ה מתוך ידיעה ברורה ,ש"על כל אלה יביאך הא-להים
במשפט" ,ולפיכך ,תפעל ותעשה ותה ה כך ,שלא תתבייש ביום המשפט ,הוא יום המוות.
ההקבלות בין הפתיחה לסיום מצטרפות למסגרת מתוכ ת של המגילה וקריאה מקבילה של
הפתיחה מול הסיום מגלה ל ו את תכ ית המגילה ואת מגמתה.
הששית ,האחרו ה–
המשך המערכה ִ
החכם מתיישב ,וירא הא־לוהים קם לשאת את דברו,
ופו ה אל המלך:
1שַׁ לַּח ל ְַח ְמ עַ ל פְּ ֵי הַ ָמּ ִים ,כִּ י בְ רֹב הַ יּ ִָמים [אולי ] ִתּ ְמצָ ֶאנּוּ.
ִשׁמוֹ ָה –
ֶ 2תּן חֵ לֶק לְ ִשׁבְ עָ ה וְ גַם ל ְ
כִּ י ל ֹא ֵתדַ ע ַמה יּ ְִהיֶה ָרעָ ה עַ ל ָה ָא ֶרץ!
הירא פו ה אל ה ה תן –
ברקע מופיעה תמו ת ה חלים ההולכים אל היָם ,שמזכירה את הפתיחה:
ִ 3אם יִמָּ לְ אוּ הֶ עָ בִ ים גֶּשֶׁ ם – עַ ל ָה ָא ֶרץ י ִָריקוּ [ולא יחזור לעָ בים],
וְ ִאם ִיפּוֹל עֵ ץ בַּ דָּ רוֹם וְ ִאם בַּ צָּ פוֹןְ ,מקוֹם שֶׁ ִיּפּוֹל הָ עֵ ץ – שָׁ ם יְהוּא!
הירא פו ה אל המלך –
ברקע מופיעה תמו ת הרוח הסובב אל דרום ואל צפון ,שמזכירה את הפתיחה:
4שֹׁמֵ ר רוּחַ [וחושש לזרעים – ]ל ֹא יִזְ ָרע,
וְ ר ֶֹאה בֶ עָ בִ ים [וחרד לתבואה – ]ל ֹא י ְִקצוֹר.
5כַּאֲ שֶׁ ר ֵאי ְ יוֹדֵ עַ מַ ה דֶּ ֶר הָ רוּחַ ,
[וכן ] ַכּעֲצָ ִמים בְּ בֶ טֶ ן הַ ְמּלֵ ָאה =( ִאשה הרה),
ָכּכָה ל ֹא ֵתדַ ע ֶאת מַ עֲשֵׂ ה הָ אֱ ִ -הים אֲ שֶׁ ר ַיעֲשֶׂ ה ֶאת הַ כֹּל!
6בַּ בּ ֶֹקר זְ ַרע ֶאת ז ְַרעֶ [בשדה ],וְ לָעֶ ֶרב ַאל ַתּנַּח יָדֶ [בבית ,לגדל ילדים],
כִּ י ֵאי ְ יוֹדֵ ע ֵאי זֶה ִיכְ שָׁ ר ,הֲ זֶה אוֹ זֶה ,וְ ִאם ְשׁ ֵיהֶ ם כְּ ֶאחָ ד טוֹבִ ים.
הירא פו ה אל החכם–
ברקע מופיעה תמו ת שמש זורחת ,ושוקעת ,שמזכירה את הפתיחה:
7וּמָ תוֹק הָ אוֹר ,וְ טוֹב לַעֵ י ַ ִים ל ְִראוֹת ֶאת הַ ָשּׁמֶ שׁ [בחכמה ובחיים].
ִשׂמָ ח,
8כִּ י ִאם ָשׁ ִים ַה ְרבֵּ ה יִ ְחיֶה ָה ָאדָ םְ ,בּ ֻכ ָלּם י ְ
וְ יִזְ כֹּר ֶאת יְמֵ י הַ חֹשֶׁ  ,כִּ י ַה ְרבֵּ ה י ְִהיוּ ,כָּל שֶׁ בָּ א ָהבֶ ל׃

הירא פו ה אל ה ה תן–
ברקע תמו ה של ק יון גדול ,מלא צבעים ,ריחות ומאכלים ,כלים ובגדים ומעד ים –
כרוז מודיע שוב ושוב :אין יציאה בלי דין וחשבון ,אין יציאה בלי לשלם!
חוּרוֹת ,
ֶ
יטיבְ ִלבְּ ִבּימֵ י ְב
דוּתי  ,וִ ִ
ְ 9שׂמַ ח בָּ חוּר בְּ ַי ְל ֶ
וְ הַ ֵלּ ְבּ ַד ְרכֵי ִלבְּ  ,וּבְ ַמ ְר ֵאי עֵ י ֶי –
וְ דָ ע – כִּ י עַ ל ָכּל ֵאלֶּה ְיבִ יאֲ ָהאֱ ִ -הים בַּ ִמּ ְשׁ ָפּט!
הירא פו ה גם אל החכם:
10וְ הָ סֵ ר ַכּעַ ס ִמלִּבֶּ [המתבו ן ],וְ הַ עֲבֵ ר ָרעָ ה ִמבְּ שָׂ ֶר [ה ֶהֱ ֶה],
כִּ י הַ ַיּ ְלדוּת וְ הַ שַּׁ חֲ רוּת =(הצעירוּת – )הָ בֶ ל =(חולפות).

קהלת יב  -תמונת סיום
כשם שתורת האמת מן השמים מסתיימת במות משה וקבורתו בארץ ,ולא בשום עלייה לשמים,
כך א ו שומעים את קול האמת במגילה ,במותו של הקול האחרון – ירא הא-להים
בפרק יב א ח ו ממשיכים להתוודע לדבריו של החכם .המערכה ממשיכה:
י ְֵרא הא-להים מול המוות
למטָ ה,
ירא הא־לוהים פו ה אל המלך ,ותוך כדי כך כִּ סֵ א המלכות הופך ִ
המלך שוכב חסר או ים ,משרתיו ורופאיו מתרוצצים סביבו –
אור השמש הגדולה שהאירה את הבמה חלש והולך,
כוכבים מת וצצים וכבים ,הירח מופיע כמו בסוף חודש ,ע ים כבדים מכסים את הכֹּל–
ירא הא־לוהים מדבר אל המלך החולה –
ברקע מופיעה דמותו של המלך דוד ,הצעיר והזקן:
ימי ְבּחוּר ֶֹתי !
בּוֹר ֶאי בִּ ֵ
)(11וּזְ כֹר ֶאת ְ
עַ ד אֲ שֶׁ ר ל ֹא ָיבֹאוּ יְמֵ י הָ ָרעָ ה,
וְ ִהגִּ יעוּ ָשׁ ִים אֲ שֶׁ ר תּ ֹאמַ רֵ :אין לִי בָ הֶ ם חֵ פֶ ץ!
)(12עַ ד אֲ שֶׁ ר ל ֹא ֶת ְחשַׁ הַ שֶּׁ ֶמשׁ וְ הָ אוֹר ,וְ ַהיּ ֵָרחַ וְ הַ כּוֹ ָכ ִבים,
וְ שָׁ בוּ ֶהעָ בִ ים ַאחַ ר הַ גָּשֶׁ ם ]בחושך ארוך[.
מופיעה כתובת גדולה ברקע – עשי"ר :עי יים ,שי יים ,ידיים ,רגליים.
ירא הא־לוהים ממשיך לדבר אל המלך הגוסס:
)(13בַּ יּוֹם ֶשׁ ָיּזֻעוּ שׁ ְֹמ ֵרי הַ בַּ יִת )=הידיים( ,וְ ִה ְתעַ וְּ תוּ ַא ְ ֵשׁי ֶהחָ ִיל )=הרגליים(,
וּבָ ְטלוּ ַהטֹּחֲ וֹת )השי יים( כִּ י ִמעֵ טוּ ,וְ חָ ְשׁכוּ ָהרֹאוֹת )=העי יים( בָּ אֲ רֻ בּוֹת.
)(14וְ סֻ גְּ רוּ ְדלָ ַתיִ ם )=שפתיים( בַּ שּׁוּק ,בִּ ְשׁפַל קוֹל ַהטַּ חֲ ָה )=הדיבור(,
וְ יָקוּם )=ויתעורר( לְקוֹל הַ צִּ פּוֹר ,וְ ִי ַשּׁחוּ )=וישתתקו( כָּל בְּ וֹת הַ ִשּׁיר.
ירא הא־לוהים פו ה אל כל ה וכחים ,וכולם ראים חולים ,מתעלפים וגוססים–
ברקע מופיעות תמו ות שקד פורח ,חו ט פרי והכל ושר,
מחזור מהיר של חיי חגב ,וע פי צלף עם פרחים ופירות:

)(15גַּם ִמ ָגּב ַֹהּ י ִָראוּ ,וְ חַ ְתחַ ִתּים בַּ דֶּ ֶר ]לזק ים[,
וְ ָי ֵאץ ַה ָשּׁ ֵקד ]במהירות[ ,וְ יִ ְס ַתּבֵּ ל ֶהחָ גָב ]בגלגול קצר[ ,וְ ָתפֵר הָ אֲ בִ יּוֹ ָ ה )פרי הצלף(,
ה ֵל הָ ָאדָ ם ֶאל בֵּ ית עוֹלָ מוֹ ,וְ סָ בְ בוּ בַ שּׁוּק הַ סֹּפְ ִדים –
כִּ י ֹ
ברקע מופיעות תמו ות וקולות של ְלוָ יוֹת,
ותמו ת שלד עצמות של גוף האדם ,בהבלטת השדרה והגולגולת–
רוב ה וכחים ראים מתים ,רק החכם עוד ו מחזיק מעמד,
וירא הא־לוהים ממשיך:
)(16עַ ד אֲ שֶׁ ר ל ֹא י ֵָר ֵתק )=יי תק( חֶ בֶ ל הַ כֶּסֶ ף )=חוט השדרה(,
)=ותשָ בֵ ר( גֻּלַּת הַ זָּהָ ב )=הגולגולת(,
ִ
וְ ָתרֻ ץ
וְ ִתשָּׁ בֶ ר כַּד )=הבטן( עַ ל הַ מַּ בּוּעַ  ,וְ ָ רֹץ הַ גַּלְ גַּל )=ו ִישָ בֵ ר הגוף( ֶאל הַ בּוֹר –
ברקע מופיעה השאלה )מפרק ג' ,כא(" :מי יודע רוח ב י האדם ,הָ עֹלה היא למעלה"?...
)(17וְ ָישֹׁב הֶ עָ ָפר עַ ל ָה ָא ֶרץ כְּ ֶשׁהָ יָה–
וְ הָ רוּחַ ָתּשׁוּב ֶאל הָ אֱ ִ -הים אֲ שֶׁ ר ְָת ָהּ!
עם כיבוי השמש מתמלאת הבמה בהבל חם,
והחכם עו ה ב שימתו האחרו ה ,עם ירא הא־לוהים:
)(18הֲ בֵ ל הֲ בָ לִים ָאמַ ר הַ קּוֹהֶ לֶ ת–
הַ כֹּל הָ בֶ ל.
אילו היה לפ י ו תיאור שבו ירא הא־לוהים עולה לשמים בסערה ,הייתה המגילה כולה מאבדת את
חשיבותה לב י האדם ,שכולם מתים – גם יראי הא־לוהים!
כשם שתורת האמת מן השמים מסתיימת במות משה וקבורתו בארץ ,ולא בשום עלייה לשמים,
כך א ו שומעים את קול האמת במגילה ,במותו של הקול האחרון – ירא הא-להים.
יתרו ו של ירא הא־לוהים הוא רק בזה ,שהוא יכול להתבו ן במוות ביושר ובעי יים פקוחות
ולמצוא את הדרך הטובה בחיים ל וכח המוות .כי יש בידיעה המוחלטת של משפט הא־לוהים ביום
המוות ,שהיא תמצית יראת הא־לוהים ,כדי ליישר את דרכיו ,מעשיו וה אותיו של האדם בעולם
יותר מכל חכמה א ושית .ידיעת המשפט הצפוי מע יקה לאדם ק ה מידה ברור ל"מה טוב לאדם
בחיים ...ויעשֵ ם" )ו' ,יב(.
טוב לאדם לעשות את כל מה שהוא מוכן להתייצב מאחוריו ביום הדין ,כל מה שאדם לא יתבייש
בו ל וכח משפט הא־לוהים! המצפון הא ושי ,שבורא העולם והאדם טע בתוכ ו ,אכן משדר לאדם
אותות אזהרה מול אותם מעשים ,ששום אדם באמת לא ירצה 'לשלם את מחירם' בעת ה'תשלום'
האחרון.
ב י אליעד )מורה ומח ך בזכות עצמו( מעיר ב קודה זו ,שיש בסיום דווקא מבט הרואי ולא רק
התבו ות חדה ואכזרית באדם ה וטה למות .קריאה כזאת פותחת פתח להסתכלות אופטימית על
החיים בסוף המגילה .עם זה ברור ,שדרוש אומץ יוצא דופן כדי לתאר את המוות בשירה הרואית!
המוות וכח ברקע של מגילת קהלת מתחילתה ועד סופה ,והמבט על המוות הולך ומשת ה ממבט
של ייאוש על "האדם שיהיה אחרי" )ב' ,יח( ,דרך השאלה "מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת
ִקרה את ֻכּ ָלּם) "...ט' ,יא(;
השמש" )ו' ,יב( ,ודרך הפיקחון האכזרי ,הדטרמי יסטי..." :כי עֵ ת ופגע י ֶ
בסיום מופיע תיאור הגסיסה והמוות שכולו יראת א-לוהים ,אבל עצם היכולת להישיר מבט אל
המוות היא הרואית ,מלאת משמעות לחיים ,גם לחיים אופטימיים.
*

בחתימה אפשר לראות עוד קודת שיא ,כאשר מדובר על קהלת בגוף שלישי" :ויֹתר שהיה קהלת
חכם ...בקש קהלת למצוא דברי חפץ" )י"ב ,ט–י( .ראה לי ברור כי מדובר כאן בחלק אורג י של
היצירה ,שמביאה את דברי הסופדים ,אחרי תיאור המוות.
המספיד הראשון מדבר על קהלת המת בגוף שלישי ובלשון אישית ,אשר עומדת ב יגוד חריף
להבלטת ה"א י" בפתיחה .ואילו המספיד הש י מדבר בלשון כללית על הערך הגדול של "דברי
חכמים" )ברמיזה לחכמת קהלת( ,ועל הזהירות מ"ספרים הרבה ...ולהג הרבה יגיעת בשר".
כך א ו קוראים את המגילה על ציר מוגדר :מ"א י קהלת הייתי מלך ,"...ועד לביטול גמור של
ה"א י" – 'א י > ַאיִ ן' – אל וכח המוות ,כדברי הסופדים.
מופיעים ש י חכמים ,אלה שליוו את שיר העִ תים )מפרק ג' ,ב( – "עת ללדת ועת למות – "...
ומספידים!
האחד אומר:
)(1וְ י ֵֹתר ]ממה[ שֶׁ הָ יָה ק ֶֹהלֶת ָח ָכם,
לִמּד ַדּעַ ת ֶאת הָ עָ ם ,וְ ִאזֵּ ן וְ ִח ֵקּרִ ,תּ ֵקּן ְמשָׁ לִים הַ ְרבֵּ ה.
עוֹד ַ
לִמצ ֹא ִדּבְ ֵרי חֵ פֶץ ,וְ כָתוּב יֹשֶׁ ר ִדּבְ ֵרי אֱ מֶ ת.
)(2בִּ ֵקּשׁ קֹהֶ לֶת ְ
הש י אומר:
)ִ (3דּבְ ֵרי חֲ ָכ ִמים כַּדָּ ְר ֹב וֹת ,וּכְ מַ ְשׂ ְמרוֹת ְטוּעִ ים בַּ עֲלֵ י אֲ סֻ פּוֹת,
]וכולם[ ִ ְתּ וּ מֵ רֹעֶ ה ֶאחָ ד!
)(4וְ י ֵֹתר ֵמהֵ ָמּה ְבּ ִי ִהזָּהֵ ר!
]מֵ [עֲשׂוֹת ְס ָפ ִרים הַ ְרבֵּ ה ֵאין ֵקץ – וְ לַ הַ ג הַ ְרבֵּ ה ְיגִ עַ ת בָּ שָׂ ר.
ברקע מופיע הפסוק:
"טוב ללכת אל בית אבל ...באשר הוא סוף כל האדם – והחי י ִֵתן אל לִבו" )ז' ,ב( –
ש י החכמים מצטרפים אל ירא הא־לוהים ,שגם הוא ראה לפתע גוסס,
ואומר ב שימתו האחרו ה:
)(5סוֹף דָּ בָ ר הַ כֹּל ִ ְשׁ ָמע:
וֹתיו ְשׁמוֹר!
ֶאת הָ אֱ ִ -הים ְי ָרא – וְ ֶאת ִמ ְצ ָ
כִּ י זֶה כָּל ָה ָאדָ ם.
)(6כִּ י ֶאת ָכּל מַ עֲשֶׂ ה,
הָ אֱ ִ -הים יָבִ א ְב ִמ ְשׁפָּט עַ ל ָכּל ֶעְ ָלם,
ִאם טוֹב וְ ִאם ָרע.
ש י החכמים מכסים את המת בסדין לבן,
ושרים עם כל הקהל:
סוֹף דָּ בָ ר הַ כֹּל ִ ְשׁמָ ע:
וֹתיו ְשׁמוֹר!
ֶאת הָ אֱ ִ -הים ְי ָרא – וְ ֶאת ִמ ְצ ָ
כִּ י זֶה כָּל ָה ָאדָ ם.

קהלת  -סיכום  -הסיפור שמאחורי הספר
הרב יואל בן ון מציע 'מדרש עלילה' העוקב אחרי סוף חייו שלמה המלך ומאפשר לקרוא את
ההתלבטויות הקיומיות של קהלת על רקע המשבר הגדול בסוף חיי שלמה
מדרש עלילה – רקע למערכות קהלת( מדרש אגדה ,שילוב של היגיון ודמיון מבין הפסוקים
והשורות)
קהלת אי ו כתוב כסיפור היסטורי ,ואפשר בקלות להתעלם מהרמזים לשלמה בסוף ימיו ולשאלת
הירושה – מי ישב על כסא שלמה אחריו – ולקרוא רק את הוויכוח ההגותי ,החוכמתי ,הדתי
והמוסרי כספר עיון פילוסופי.
אבל אפשר להציע גם קריאה מדרשית-היסטורית דרך 'מדרש עלילה' ,הבא לספר סיפור על
ההתלבטות הגדולה ,לא על משמעות החיים מול המוות באופן כללי ,אלא על מפעלו הגדול של
שא יחֶ וּ לאדם שיהיה אחרי – ומי יודע החכם יהיה או סכל ,ויש ַלט בכל עמלי
שלמה בן דוד" ַ :
שעמלתי ושחכמתי תחת השמש ...וסבותי א י לי ֵַאש את לִ בי( "...קהלת ב ,יח-כ).
קריאה כזאת אי ה אפשרית במסגרת הפשט ,כי היא דורשת השלמות סיפוריות שאי ן כתובות,
ולכן צריך להיעזר בדמיון ספרותי .לכן כתבתי מדרש עלילה העוקב אחרי סוף חייו של שלמה
המלך ,ומאפשר לקרוא את ההתלבטויות הקיומיות על רקע המשבר הגדול בסוף חיי שלמה,
בקביעת היורש ובהעברת כיסא המלוכה לרחבעם ,שלא הצליח לשמור על ממלכה מאוחדת,
והמפעל הגדול של אביו וסבו ,שלמה ודוד ,קרס ברובו.
ב קודה אחת חרגתי מהסיפור במלכים ,כשהקדמתי את יציאת רחבעם לשכם לזמן גסיסתו ומותו
של שלמה בירוש ַל ִם.
רקע עלילתי למערכה ראשו ה:
המלך שלמה התהפך על משכבו בלבטים קשים :מי ימלוך על ישראל
ת י? מי יקבל לידיו את כל מעשי אשר
א ח ַר י ? מ י י ש ב ע ל כ י ס א י ת ח ָ
הגדלתי לעשות בירושלים?
הגדלתי מַ עשָׂ י) ...ב' ,ב–י(.
כי מה )=מי( האדם שיבוא אחרי המלך,
]וי הל[ את אשר כבר עָ שׂוּהוּ )ב' ,יב(.
אף אחד מב יו אי ו ראה לו ראוי באמת! הוא עובר על שמותיהם אחד אחד ועל שמות אימותיהם
אחת לאחת ואי ו מוצא מ וחה ב פשו.
ושָׂ ֵאתי את החיים...
ושָׂ ֵאתי א י את כל עמלי ,שא י עָ ֵמל תחת השמש,
חרי.
יח וּ לָ אדם שיהיה ַא ָ
שֶ ַא ֶ
ומי יודע הֶ חכם יהיה או סָ כָ ל,
ו ִישלַט בכל עמלי שעמלתי ושחָ כַמתי תחת השמש...
וסבוֹתי א י לי ֵָאש את לבי ,על כל הֶ עָ מָ ל שעָ ַמלתי תחת השמש.
ַ
כי יש אדם שֶ ע ֲָמלו בחכמה ובדעת ובְ כִ ְשרוֹן,
ולאדם שלא עָ מַ ל בו ִי ְת ֶ וּ חֶ לְ קוֹ,
גם זה הבל ורעה רבה )ב' ,יז–כא(.
ר ק ע ע ל י ל ת י ל מ ע ר כ ה ש י י ה ) ה פ ו ת ח ת ב ש י ר ה עִ ת י ם ( :
ח פֶ ץ ת ח ת ה ש מ י ם  ) . . .ג '  ,א – ח ( .
לַ כּ ֹ ל ז מ ן  ,ו עֵ ת ל כ ל ֵ
הגיע העת להגיע להכרעה .המלך שלמה כי ס את יועציו הקרובים ביותר ושטח את ספקותיו
בפ יהם:
יש אחד ואין ש י ,גם בן ואח אין לו,
ואין קץ לכל עמלו ,גם עֵ י וֹ לא ִתשבַּ ע עֹשֶ ר,
ולמי א י עָ מֵ ל ו ְמחַ סֵ ר את פשי ִמטובה? )ד' ,ח(.

לבסוף אמר המלך שרחבעם בן עמה הוא 'האחד ',המועמד היותר מתאים מכולם לשבת על כס
המלוכה 'תחתי' .הוא אמן לירושלים ,לבית ה' ולבית דוד .האחרים )"עם הילד הש י"( הם
רודפי שים ומשתאות ,חומדי כבוד ושררה.
המ ַהלכים תחת השמש,
ראיתי את כל החיים ְ
עם הילד הש י אשר יַעמֹד תחתיו) .ד' ,טו(.
רוב היועצים ה ה ו אחרי המלך בהסכמה ,כדרכם תמיד .רק חכם אחד אמר למלך שלמה:
היזהר! הוא חלש מדי; ב ִלבו חשב ,שלא בטוח אם יֵדַ ע רחבעם ל הוג בחכמה ,אך לא העז לומר
זאת .המלך שלמה ע ה לחכם המזהיר :גם א י הייתי ' ער ורך' כאשר המליך אותי דוד אבי.
הזק ים של ו יעמדו לימי ו של רחבעם ויעזרו לוו .אך ִלבו של שלמה לא היה שלם עם הכרעתו.
וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו,
ביא וּ לראות בְּ ֶמה שיהיה אחריו )ג' ,כב(.
כי מי ְי ֶ
רקע עלילתי למערכה שלישית )הפותחת בתוכחה של ירא הא־
לוהים(:
שמועות פוצו ברחבי הממלכה על מי וי יורש למלך שלמה,
ומחרושת השמות והדיבורים עלה שרחבעם בן עמה הוא המועמד
המוביל .בידיו עושר ו כסים ,רבים תומכים בו והוא מקושר היטב
למוקדי כוח רבים:
יִתן לו הא־להים עֹשֶ ר ו כסים,
גם כל האדם אשר ֵ
והשליטוֹ לֶאֱ כֹל ממ ו ולשאת את חֶ לקוֹ ,ו ִל ְשׂמֹחַ בַּ עֲמָ לוֹ,
ִ
זֹה מַ ַתת א־להים היא )ה' ,יח(.
אך שמעו גם קולות אחרים – לרחבעם גם מת גדים לא מעטים ,והיו שהזכירו את מוצא אמו
ואמרו :דיי ו ברות המואבייה ,למה ל ו גם עמה העמו ית?
יש רעה אשר ראיתי תחת השמש,
ורבה היא על האדם.
ַ
איש אשר ִי ֵתן לו הא־להים ֹעשֶ ר ו כסים וכבוד,
ואי ו חָ סֵ ר ל פשו ִמכֹּל אשר י ְִת ַאוֶה,
ַשליט וּ הא־להים ֶלאֱ כֹל ממ ו,
ֶ
ולא י
כי איש כרי יאכל ו,
זה הבל וחֳ לי רע הוא )ו' ,א–ב(.
רקע עלילתי למערכה רביעית )הפותחת במע ה החכם ,הרומז ליום
המוות הקרב(:
יועצי המלך שלמה באו אליו ,השתחוו אפיים ואמרו לו :אדו ו
מלכ ו ,מדברים יותר מדי על השאלה הבוערת ,ואפילו עבדי המלך
משמיעים דברים לא יפים .א א שים קץ לשמועות ולדיבורים,
שמקצתם דברים רעים ,והודע ברבים על החלטתך ,שאם לא כן,
עלולה להתעורר סכ ה ליציבות בית דוד:
גם לכל הדברים אשר יְדַ בֵּ רוּ ַאל ִת ֵתן לִבֶּ ,
בד ְמ ַקל ֶל )ז' ,יט–כא(.
אשר לא ִתשמַ ע את עַ ְ
המלך כי ס את כל השרים והודיע כי 'רחבעם בן עמה ,הוא ימלוך אחרי ,והוא יֵשֵ ב על כסאי':
טוב אחרית דבר ,מֵ ֵראשיתוֹ )ז' ,ח(.
ההתרגשות הגיעה לשיא .השמועה עשתה לה כ פיים .המסתייגים והחוששים – שתקו ,כי
'סייג לחכמה ,שתיקה' .רוב השרים שיבחו והיללו את חכמת המלך שאין לה שיעור ואת
החלטתו ה בו ה.
טובה חכמה עם ַחֲ לה,
וי ֵֹתר לר ֵֹאי השמש.
כי בצֵ ל החכמה בצֵ ל הכסף,
ויתרון דַ עַ ת – החכמה ְת ַחיֶה בְ עָ לֶיהָ )ז' ,יא–יב(.

המלך התכ ס בתוך עצמו וחשב על עמה :האם היא אכן ראויה להיות ֵאם המלך? אחת מאלף?
אשר עוד בִ קשה פשי ולא מצאתי,
אדם אחד מאלף מצאתי,
ואשה בכל אלה לא מצאתי )ז' ,כח(.
רקע עלילתי למערכה חמישית:
ש ר דבר? )ח' ,א(.
ה ח כ ם ו מ י י ו ד ע פֵּ ֶ
מ י כְּ ֶ
בבית המלך פרצה תסיסה גדולה ,חששות כבדים של הב ים הדחויים ואימותיהם ,בפרט של מי
שאי ם ידועים כמקורבי רחבעם ואמו .תסיסה גדולה עוד יותר בקרב ה שים.
א י ]אומר לך[ – פּי מלך ְשמֹר!...
]אל[ ֵתלֵך,
ַאל ִתבָּ הֵ ל מפ יו ַ
ַאל ַת ֲעמֹד בְּ דבר רע ] גד המלך[,
כי כל אשר יַחפֹּץַ ,יעֲשֶׂ ה.
בַּ אֲ שֶ ר ְדבַ ר מלךִ ,שלטוֹן,
ומי י ֹאמַ ר לו מה ַתעֲשֶׂ ה )ח' ,ב–ד(.
החכם ,שהזהיר מפ י חולשת רחבעם ,חשש לגורלו והבין שלא יעמדו לו זכויותיו ועצותיו,
שהצילו את המלך שוב ושוב; הוא זכר בסופו של אחיתפל.
עיר קט ה וא שים בָּ הּ מעט,
ובא אליה מלך גדול וסָ בַ ב א ָֹתהּ ,ובָ ָה עליה מצודים גדלים.
ומצָ א בה )=ו מצא בה( איש ִמסכֵּן חכם,
ָ
וּמלַט הוא את העיר בחכמתו,
ִ
ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא.
ואמרתי א י :טובה חכמה ִמגבורה,
וחכמת המסכן בְּ זוּיה ,ודבריו אי ם שמעים )ט' ,יד–טז(.
רחבעם ערך למאמץ ההשתלטות על בית דוד ,ושלח את א שיו להרגיע.
שומֵ ר מצוה – לא י ֵַדע דבר רע,
ועֵ ת ומשפט י ֵַדע לב חכם )ח' ,ה(.
כי מי אשר )יבחר( ]יְ חֻ בַּ ר[ אל כל החיים,
יש בטחון,
כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת )ט' ,ד(.
רקע עלילתי למערכה ששית ואחרו ה:
ידיעות על תסיסה מסוכ ת בשבטי אפרים ומ שה הריצו את רחבעם ויועציו ,הזק ים והצעירים,
צפו ה ,אל שכם ,העיר הראשית לשבטי יוסף .שם הת הל משא ומתן קשה עם תומכי ירבעם בן
בט ,שברח למצרים מפ י המלך שלמה וכעת חזר .הזק ים ביקשו ויעצו ל הוג בחכמה ובמתי ות,
אך לב רחבעם היה עם הצעירים ב י גילו ,שהזהירו בתוקף מפ י ויתורים ודרשו להפגין כוח:
ברי חכמים ב חת שמעים,
ִד ֵ
ִמ ַזע ֲַקת מושל בַּ כסילים.
טובה חכמה ִמכְּ לֵ י קרב,
וחוֹטֶ א אחד י ְַאבֵּ ד טובה הרבה )ט' יז–יח(.
אם רוח המוֹשֵ ל ַת ֲעלֶה עליך – ְמקוֹמ ַאל ַת ַח )=אל ְת ַו ֵתר(,
יח חטאים גדולים )י' ,ד(.
=רפיון( ַי ַ
כי מַ רפֵּא ) ִ
ִאי לָך ארץ שֶ מַ ל ֵכּ ָ עַ ר,
ושָׂ ַר ִי בַּ בּ ֶֹקר י ֹאכֵלוּ )י' ,טז(.
בדיוק אז החלה גסיסת המלך שלמה; רחבעם לא היה בירושלַים במות אביו .חכמים מעטים
שחששו מפ י הבאות שארו ליד המלך ה וטה למות.
וסבְ בוּ בַ שוּק הסֹפְ דים.
הלֵך האדם אל בית עולמוָ ,
...כי ֹ
הֲ בֵ ל הֲ בָ לים ָאמַ ר הַ קֹהֶ לֶת – הכֹּל הבל )י"ב ,ה,ח(.

רחבעם כשל בעצת הכוח של הצעירים.
מלכות דוד ושלמה הגדולה והחזקה התרסקה והתפלגה.
כי את כֹּל ַמעֲשֶׂ ה הא-להים ָיבִ א במשפט
ואם רע )י"ב ,יד(.
על כֹּל ֶ ֱעלָ םִ ,אם טוב ִ
ירוש ַל ִם ותרה עם הרבה זיכרו ות ומחשבות.
סוף דבר הכֹּל ִ שמָ ע,
את הא־להים י ְָרא ,ואת מצוֹתיו ְשמוֹר,
כי זה כֹּל האדם )י"ב ,יג(.

אסתר

אסתר א  -כשאתונה הביסה את פרס
המקורות ההיסטוריים מלמדים על 'ו הפוכו' שחוו הפרסים .לאחר ש יצחו את האתו אים ,השיבו
היוו ים מלחמה והביסו את הפרסים .והעיר שושן בוכה .האם יש קשר לסיפור של ו?
לפי רבים מהמדרשים ירושלים ובית המקדש עוד לא ב ו בזמן המגילה ,ואחשורוש ה זכר בה
קדם לכורש ] .[1אולם עמדה זו קשה מאוד במישור הפשט ההיסטורי ,כי מ בואת ישעיהו (מה ,א-
ז )כמו ממהתעודות הפרסיות ,ברור שכורש הוא שכבש את בבל ,ולפ י כורש ודָ ר ָי ֶוש לא הייתה
"מהֹדּוּ וְ עַ ד כּוּשׁ" .וסף על כך ,בעזרא (ד ,ה-ז )א ו מוצאים את
ממלכת פרס ומדי יכולה להשתרע ֵ
שׂתא .סדר זה מתאים גם למה שא ו
רתחשַׁ ָ
וא ַ
סדרם של מלכי פרס :כורש ,דָ ריָוֶ ש ,אחשורוש ַ
יודעים מתעודות ההיסטוריה הפרסית[2].
ההשערה המקובלת יותר היא ,שאחשורוש של המגילה הוא ב ו של דָ ריָוֶ ש ,ה קרא במקורות
היוו ים כְּ סֶ ְרכְּ סֶ ס ובמקורות הפרסיים חַ שַ יַרשַ ] .[3אכן ,שם זה מזכיר מאוד את וסח הכתיב בסוף
שרש מַ ס עַ ל ָה ָא ֶרץ( "י ,א).
המגילה" :וַ יָּשֶׂ ם הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ַ
המגילה מספרת ל ו רק אירועים פ ימיים בשושן ,בהיפוך ל הוג ברוב ספרי ההיסטוריה וגם
במקרא ,לספר בעיקר על המלחמות הגדולות – המשתה בשושן "בש ת שלש למלכו" משך חצי
ש ה (180יום ,ועוד  ;7א ,ד-ה – )אבל מה עשה המלך בחצי הש ה האחרת?
ההיסטוריון היוו י הירודוטוס ִהרבָּ ה לספר סיפורים עסיסיים ,רבים מטילים ספק במהימ ות
תיאוריו ,ובכל זאת מרתק לגלות לפי תיאורו שכְּ סֶ ְרכְּ סֶ ס התחבט בשלוש הש ים הראשו ות אחרי
מות דָ ריָוֶ ש ,אם לצאת למלחמת עולם גד אתו ה ,אחרי המכה הגדולה של אתו ה בצבאו של
דָ ר ָי ֶוש בקרב מרתון [4].המלך רצה לצאת למלחמה ,גם כדי ל קום באתו אים ,וגם מפ י שלא ראוי
שהשמש תזרח על מדי ה שאי ה תו ה לשלטון הפרסים! אלא שיועץ זקן הרתיע אותו מהרפתקה
זו .אז הופיעה אליו דמות בחלום חוזר ו ִ ש ֶה ,שדרשה ממ ו לצאת למלחמה ,והמלך ה רעש ביקש
מהיועץ הזקן ללבוש את בגדי המלך ,לשבת על כסאו ,להירדם על משכבו ,ולראות אם יבוא
החלום הזה גם אליו .כל יסיו ות היועץ לחמוק מצו המלך לא הועילו ,ואכן בא החלום גם אליו,
וכך תקבלה ההכרעה לצאת למלחמה.
מאז שקראתי לראשו ה סיפור זה ,ה יתי מאד מההקבלה המרתקת לרעיון של המן – ללבוש את
בגדי המלך ,לרכב על סוס המלך עם כתר מלכות (ו ,ח-ט).
בשלב הראשון ב ה כְּ סֶ רכְּ סֶ ס גשר ע ק של או יות על מיצרי הבּוֹספּוֹרוֹס ,והוביל את צבאו ל יצחון
אדיר בקרב היבשה עד שלכד את אתו ה עצמה .כשהביאו הרצים את בשורת ה יצחון לשושן,
יצאה העיר בחגיגות צהלה ושמחה .בשלב הש י ,כאשר יצחו האתו אים בקרב הימי בסַ לַמיס,
הביאו הרצים את הבשורה לשושן ,וא שי שושן קרעו את בגדיהם בחרדה גדולה[5].
הסדר במגילה הוא הפוך ,תחילה מבוכה ואבל (ג ,טו; ד ,א-ג ),ולבסוף צהלה ושמחה (ח ,טו ),כי
קודת המבט של המגילה היא יהודית ,ולא פרסית .קשה מאד לדעת אם יש קשר בין תיאורי
המגילה ,שמתעלמים כליל מהמלחמות הגדולות ,לבין סיפורי הירודוטוס ,אבל קווי הדמיון
בתיאורים ,מפתיעים ביותר.
][1עיי ו במאמרו של י' מדן' ,מבוא למאמרו של ח' חפץ על מלכות פרס ומדי' ,מגדים יד ,תש "א,
עמ' .55-53
][2פרט לכ בוזי ב ו של כורש שלא זכר בעזרא ,שכן לא היה לו קשר לבית המקדש ולירושלים .על
כל ה ושא ראו :ח' תדמור ,ערך 'כרו ולוגיה' ,א ציקלופדיה מקראית ד ,ירושלים תשכ"ג ,טורים
.305-304
][3ראו למשל :מ"צ סגל ,מבוא למקרא ב ,ירושלים תשל"ז ,עמ'  ;723ג"ח כהן ,פירוש דעת מקרא
למגילת אסתר ,מבוא ,ירושלים תשל"ד ,עמ' .6-4
][4כתבי הירודוטוס ,ספר שביעי.18-7 ,
][5כתבי הירודוטוס ,ספר שמי י.99 ,54 ,

אסתר ב  -תודעת הגלות של היהודים
התודעה העצמית של מרדכי ואסתר היא תודעה גלותית מובהקת:
הישיבה בשער המלך כדי לדעת תמיד מה קורה ולעמוד על המשמר כדי להגן על היהודים;
אישתר )בדור הרביעי לגלות ,אחרי  3דורות בהם
ַ
שיאת שמות כריים ואף אליליים ממש (מַ רדוּך;
יסו לשמור במשפחה על שם עברי " -מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש( "ב ,ה ) -ויחד עם זה
הת הגות יהודית מוצהרת של סירוב להשתחוות לשום אליל ,ובכלל זה שר בכיר ,שמאליל את
עצמו;
שיתוף הפעולה המלא עם תחרות הבתולה היפה בעי י המלך ,אך מבלי לגלות את מוצאה היהודי
של אסתר;
איסופה של ערה יהודייה ,ככל ה ראה בעל כורחה ,לתחרות יופי וז ות מעין זו המתוארת במגילה,
יש בו משום חילול כבודה של בת ישראל ,וצפוי היה שהדברים יתוארו ב ימה טרגית .תחת זאת,
"שׁשָּׁ ה חֳ דָ ִשׁים בְּ שֶׁ ֶמן הַ מֹּר וְ ִשׁשָּׁ ה חֳ דָ ִשׁים
יש במגילה תיאורים מפורטים ו להבים של הע ייןִ :
רוּקי הַ נּ ִָשׁים( "ב ,יב).
בַּ בְּ שָׂ ִמים וּבְ ַת ְמ ֵ
התחושה שאסתר המלכה היא תעודת ביטוח לחיי היהודים ,ועל כן חובתה לסכן את חייה "בָּ עֵ ת
הַ זּ ֹאת" כי לשם כך ועדה ,וזו שליחותה היהודית ה סתרת בבית המלך;
הוּדים ִמ ָמּקוֹם ַאחֵ ר וְ ַא ְתּ
"רוַח וְ הַ צָּ לָה ַיעֲמוֹד ַל ְיּ ִ
ויחד עם זה ,הביטחון שאם אסתר תחריש מפחדֶ ,
וּבֵ ית ָא ִבי תּ ֹאבֵ דוּ( "ד ,יד;)
אך מעל לכול עומדת הצהרתה המפורשת של אסתר המלכה באוז י המלך אחשורוש" :כִּ י ְִמ ַכּ ְר וּ
אֲ ִי וְ עַ ִמּי ְלהַ ְשׁ ִמיד לַהֲ רוֹג וּ ְל ַאבֵּ ד וְ ִאלּוּ ַלעֲבָ ִדים וְ ִל ְשׁפָחוֹת ִ ְמכּ ְַר וּ ֶהחֱ ַר ְשׁ ִתּי כִּ י ֵאין הַ צָּ ר שׁוֶֹה בְּ ֵ זֶק
הַ מֶּ ֶל ( "ז ,ד ).כאן מפורשת התודעה הגלותית כולה כוויתור גמור על חירות והשלמה כ ועה עם
עבדות ,כאילו אין עוד שום חשיבות וערך ליציאת מצרים ,ובלבד שלא יהרגו ב ו ולא ישמידו
אות ו.
אישית ,אי י רואה שום ערך במ הג הגלותי בו מכים את המן הכאה סמלית ,כדי להרעיש בבית
הכ סת ,ולשחרר יצרים חבויים  -רק בפסוק הזה ,המשלים עם עבדות ו בגלות ,א י מוחה וצועק -
לא!  -כי א ח ו לא חריש עוד על שלילת חרות ו !
כאן גם הבדל העומק בין פורים לפסח ,בין ס של הצלה והישרדות בגלות "(שאין אומרים הלל על
ס שבחוצה לארץ" ,מגילה יד ע"א ),ובין ס של חירות ,עצמאות ויציאה מן הגלות; בלשון
התלמוד" :אכתי =[עדיין ]עבדי אחשורוש א ן =[ "א ח ו ],ואי אפשר לומר "הַ לְ לוּ עַ ְבדֵ י ה '
( "תהילים קיג ,א ),כי עבדי ה' הם רק היוצאים מעבדות לחירות (וצאצאיהם השומרים את
היציאה לחירות).

אסתר ג  -גלות ואנטישמיות
מאימתי הפכו יהודי הגולה להיות שו ים מכל העמים שבקרבם ישבו ,עד כדי התעוררות של
פחדים וש אה מחד גיסא ,והוקרה על אמ ותם מרחיקת הלכת מאידך גיסא?
מגילת אסתר מגדירה בדיוק ,מפי המן ,את הגלות היהודית על כל מרכיביה" :י ְֶשׁ וֹ עַ ם ֶאחָ ד ְמ ֻפזָּר
שׁ וֹת ִמכָּ ל עָ ם וְ ֶאת דָּ ֵתי ַהמֶּ ֶל ֵאי ָם ע ִֹשׂים וְ לַמֶּ ֶל
כוּת וְ דָ ֵתיהֶ ם ֹ
וּמפ ָֹרד בֵּ ין ָהעַ ִמּים בְּ כֹל ְמ ִדי וֹת מַ ְל ֶ
ְ
יחם" )ג ,ח(.
ֵאין שׁוֶֹ ה ְל ַה ִנּ ָ
ב י ישראל החלו להתפזר בעולם עם ההגליות האשוריות )מלכים ב יח ,יא( ,אולם האשורים הגו
כך בערי מדי ה רבות שהתמרדו וערבבו עמים רבים כמדי יות .לא היה בכך שום דבר ייחודי גד
עם ישראל .גם בוכדראצר הכשדי-בבלי שהגלה את ירושלים )מלכים ב כד ,יד; אסתר ב ,ו( הג על
פי המדי יות הכללית להחריב ולהגלות ערי מדי ה מורדות.

אפילו הצהרת כורש ,שחוללה את שיבת ציון והביאה לב יית ירושלים והבית הש י ,לא חרגה
מהמדי יות הפרסית הכללית לטפח מקדשים וערי מדי ה אוטו ומיות למחצה ,תחת האימפריה
הגדולה שירשה את כולן )בהיפוך גמור למדי יות האשורית והבבלית( .המדי יות הפרסית מוכרת
וּמדַ בֵּ ר
שׂ ֵרר בְּ בֵ יתוֹ ְ
מכתובות פרסיות ,ו יכרת גם במגילה ,בה מוכרזת המטרה " ִל ְהיוֹת כָּ ל ִאישׁ ֹ
וּמ ִדי ָה כִּ כְ ָתבָ הּ וְ עַ ם וָעָ ם כִּ ְלשׁוֹ וֹ" )ג ,יב;
"מ ִדי ָה ְ
כִּ לְשׁוֹן עַ מּוֹ" )א ,כב( ,והאימפריה מ והלת בפועלְ ,
ח ,ט(.
מאימתי הפכו יהודי הגולה להיות שו ים מכל העמים שבקרבם ישבו ,עד כדי התעוררות של
פחדים וש אה מחד גיסא ,והוקרה על אמ ותם מרחיקת הלכת מאידך גיסא ?התשובה היא –
בדיוק מימי אחשורוש!
בימי אחשורוש הגיעו למיצוי ש י תהליכים במקביל:
העמים שגלו התבוללו לגמרי בתוך כמה דורות ,ואילו היהודים 'לא הצליחו' להתבולל לגמרי בין
העמים שבקרבם ישבו למרות השפעות תרבותיות מרחיקות לכת ,כמו השמות 'מרדכי' ו'אסתר'.
ההתבוללות היהודית בתרבויות העמים ותרה שכבה דקה ,שלא היה בכוחה לעקור את השוֹ וּת
היהודית משאר העמים ,ובעיקר את ההימ עות היהודית מהפולח ים האליליים המקובלים.
דווקא שיבת ציון של חלק מן היהודים הגולים הפכה את הישארותם של ה ותרים בגולה לתופעת
קבע בחיי היהודים ,ובחיי העמים שבקרבם חיו .באורח פרדוקסלי ,שיבת ציון ה ציחה את הגולה
היהודית שלא חזרה לציון ,והפכה אותה למצב קבוע של קיום יהודי עם ה הגה מקומית ,שאי ה
תלויה בירושלים ,ה הגה שיש לה אי טרסים משלה וקשרים פוליטיים משלה עם השלטו ות.
בימי אחשורוש והמן כבר היה ברור וידוע ,שהיהודים מצאים בכל העמים ,ובכל מקום הם שו ים
מסביבתם ,אבל יש בי יהם קשרים חזקים בגלל הלשון והתרבות הייחודית שלהם .יהודים שישבו
ביֵב בדרום מצרים [1],והיו להם סכסוכים קשים עם השכ ים שלהם ,כתבו לאחיהם ביהודה
ובשומרון מכתבים )בארמית ,אך במושגים יהודיים( עם בקשות לעזרה ,וגם קיבלו מירושלים
מכתבים עם ה חיות תור יות-הלכתיות )למשל לקראת פסח ,ב וגע לאיסורי חמץ( .קשרי מכתבים
כאלה הת הלו בכל מרחבי האימפריה ,ומסתבר שכבר אז היו סוחרים יהודיים ובעלי קשרים
פוליטיים שהעבירו את המכתבים.
הכי וי 'מרדכי היהודי' משקף במדויק את מצב היהודים בגולה בדור הרביעי .היהודים החלו
לשאת שמות כריים ואפילו אליליים במקורם ,ולפתח קשרים פוליטיים עם השלטו ות על בסיס
של אמ ות )סיפור בגתן ותרש( ,ויחד עם זה שמרו על השוֹ וּת שלהם – "וּמָ ְר ֳדּ ַכי ל ֹא ִיכְ ַרע וְ ל ֹא
ִי ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה" )ג' ,ב( ,ועל קשרי המכתבים בי יהם – "וַ יִּכְ תֹּב ָמ ְר ֳדּכַי ֶאת הַ ְדּבָ ִרים ָה ֵאלֶּה וַ ִיּ ְשׁלַח ְס ָפ ִרים
חוֹקים" )ט ,כ(.
הוּדים אֲ שֶׁ ר בְּ ָכל ְמ ִדי וֹת הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁ ֵורוֹשׁ הַ ְקּרוֹבִ ים וְ הָ ְר ִ
ֶאל ָכּל ַה ְיּ ִ
במצב חדש זה של הקיום היהודי יצבו היהודים לא רק מול השלטו ות המקומיים ,אלא מול
ראשי האימפריה ,מ היגי העולם .זאת מפ י שיהודים מצאים בכל מרחבי האימפריה ,ולכן "מֵ הֹדּוּ
וְ עַ ד כּוּשׁ" היו רק ש י גורמים :שלטון 'המלך' – והיהודים!
האם היהודים יהוו משע ת לשלטון 'המלך' ,או איום פוט ציאלי?
___________________
][1יהודי ֵיב ישבו במושבה צבאית על אי בתוך ה ילוס ,סמוך לסכר אסואן של היום; על המכתבים
מיֵב לירושלים ולשומרון ,ועל המכתב מירושלים ליֵב בע יין חג הפסח ראו :ב' פורטן ,יהודים מיֵב
וארמים מסון ,ירושלים תשל"ו ,עמ' 100-90

אסתר ד  -מגילת ההפך
איך זה שלמרות ההקצ ה ,השפלות והעדר האלוהים ,כ סה בכל זאת מגילת אסתר לת ך
מגילת אסתר היא ההפך הגמור של הת ך כולו .הת ך מתאר את מלכות ה' והשגחתו בעולם ,ואילו
המגילה מציירת באופן מכוון ומוקצן ,מלכות שאין בה שם ה' ,ולא שום שם קדוש ,אפילו במקום

שמתכוו ים אליו" .רוח והצלה יעמד ליהודים ממקום אחר" )ד ,יד( ,כאילו אסור להזכיר שם
שמים במקום הזה.
ממלכת 'ההפך' מתוארת במגילת אסתר בצורה חומרית ,גסה ,שפלה ואלילית .גם תיאורם של
היהודים בממלכת 'ההפך' מוקצן מאוד .יהודי שושן מתוארים כחלק בלתי -פרד מתרבות
אחשורוש ,כמתבוללים בתוך השמחה והה אות של משתה אחשורוש על כל המשתמע ממ ו ].[1גם
כשהם צמו שלושה ימים ,לא זכרה שום תפילה ,שהרי אי אפשר לומר למי התפללו.
אמ ם מסתבר ,שהמגילה מציגה רק פן אחד מוקצן מחיי היהודים בשושן ,והמציאות עצמה
הייתה מורכבת יותר ורבת פ ים .ברור לי ,שמרדכי היהודי ואסתר ידעו לשון תפילה יהודית ,ושם
ה' לא היה זר להם ,אבל במגילה זה לא כתוב.
הב ת אופיה של המגילה ההפוכה מגילוי שם ה' מעלה את השאלה איך כללה מגילת אסתר
בת ך [2].התשובה לכך היא דווקא הצורך הרעיו י בהעלאת השאלה ,מי שולט בעולם 'ההפך' .אילו
היה בידי ו הת ך ללא מגילת אסתר ,היי ו מכירים את ה' רק במקום שבו יתן לקרוא בשמו.
המגילה באה להשלים חיסרון שאי אפשר בלעדיו.
ללמד אות ו שהקב"ה מצא במסתרים גם במקומות שבהם הכול מת הל בדרכי האי טריגות,
גּוֹרל" )ג ,ז; ט ,כד(; שם אי אפשר ל קוב בשמו ,ואי אפשר להזכיר כלל
המקרה ,וה"פּוּר הוּא הַ ָ
תפילה ,הלכה או כל דבר שבקדושה ,ואעפ"כ ,ההשגחה פועלת בתוך דרכי 'ההפך' ,ובמושגי תרבות
'ההפך'; לכן ,פורים קרא "עַ ל שֵׁ ם הַ פּוּר" )ט ,כו(.
כאן א ו פגשים ב קודה עמוקה הקשורה לתרבות הפרסית .האמו ה הפרסית חילקה את העולם
לשתי רשויות של טוב ושל רע ה אבקות בי יהן ].[3המגילה באה ללמד בדרך 'ההפך' ,שה' אחד
בוֹרא ָרע" )ישעיהו מה ,ז( ,והוא שמ הל גם את עולם
חשֶׁ ֹ ,עשֶׂ ה שָׁ לוֹם וּ ֵ
בוֹרא ֹ
הוא "יוֹצֵ ר אוֹר וּ ֵ
'ההפך' ,מאחורי כל ההסתרה .אכן כך מצא ו בגמרא )חולין קלט עמ' ב(" :אסתר מן התורה מ יין?
'וא כי הסתר אסתיר ]פָּ ַי ביום ההוא[" )דברים לא ,יח(.
____________________
][1אכן ,כך הבי ו חז"ל ,שהיהודים אכלו מאכלות אסורים שם ,ראו :מגילה יב עמ' א; אסתר רבה
פרשה ב ה
][2בקומראן מצאו מגילות וקטעי מגילות של כל ספרי המקרא ,פרט למגילת אסתר ,ולדעתי ,זה
לא מקרי
][3דריוש אבי אחשורוש הפך את דת זרתוסטרא לדת המדי ה הרשמית של הממלכה; ראו :ו'
דורא ט ,תולדות התרבות – מורשת המזרח א ,ירושלים-תל אביב תשכ"ד ,עמ' 244-242

אסתר ה  -ארמון ההפך
מגילת אסתר כתבה במכוון בצורה חילו ית ומוקצ ת כל כך .מה היא באה ללמד ו?
הוכחה להיפוך הגדול בין מלכות ה' )בת ך( ,לבין מלכות אחשורוש 'המלך' ,חבויה בהקבלה בין
ארמון המלך במגילה ,שיש בו חצר חיצו ה ופ ימית ,ובין בית המקדש ,שאף לגביו מוזכרות
ביחזקאל בפירוש חצר חיצו ה ,וחצר פ ימית].[1
המקרא מתאר את המשכן ואת בית ה' ,ובתוכם קודש קודשים ,שאפילו הכוהן הגדול לא יבוא
אליו "בְ כָל עֵ ת ...וְ ל ֹא ָימוּת" )ויקרא טז ,ב( ,לבד ממי שציווהו מלך מלכי המלכים ,והוא הכוהן
הגדול ביום צום הכיפורים ,ש כ ס לכפר על ישראל.
בעולם 'ההפך' של המגילה מתואר 'המלך' ,והוא קרא בתעודות הפרסיות 'מלך המלכים';
"א ַחת דָּ תוֹ לְהָ ִמית" )ד ,יא( ,אם לא יושיט לו 'המלך' את
בארמו ו יש חצר פ ימית ,שה כ ס אליה ַ
שרביט הזהב; אסתר כ סה אליה בסכ ת פשות ומתוך צום ,כדי להציל את עמה.
אסתר היא היפוכו של הכהן הגדול – מלכה ,אשה ,הלובשת בגדי מלכות שהם בגדי תפארת ופיתוי,
מול הכוהן הלובש בגדי לבן פשוטים ,בגדי מלאך משרת.

יש הקבלה גם בין הכ יסות :הכהן כ ס שתי פעמים עיקריות )ויקרא טז ,יב-טו; השלישית היא
רק להוציא את הכף והמחתה( :כ יסה אחת כדי לפרוס מסך של ע ן קטורת ,והש ייה לצורך הזאת
הדמים המכפרת.
אסתר גם היא כ סה פעמיים :הכ יסה הראשו ה לצורך זימון המשתה שמטרתו לפרוס מסך של
ערפל )ה' ,ד-ח( ,וגם את זה היא עשתה פעמיים ,והעצימה בזה את המתח ,בעיקר אצל המלך; רק
לבסוף ,לאחר תליית המן ,בעוד הגזרה טרם בוטלה ,תיכ ס אסתר ש ית לחצר הפ ימית )כפי
שמוכח מהושטת שרביט הזהב; ח' ,ג-ו( כדי להתח ן לביטול "הספרים מחשבת המן ...כי איככה
אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי...".
מגילת אסתר משלימה אפוא את הת ך .היא כתבה במכוון בצורה חילו ית ומוקצ ת כל כך ,כדי
ללמד ו שהשגחת ה' מצאת גם במקומות ובמצבים הרחוקים מקדושה ,וכי יד ה' היא המ הלת
את העולם גם במקומות של הסתר פ ים מוחלט .
______________________
][1ראו יחזקאל מ' ,יז ,ואילך; יש התאמה בין תיאורי המגילה לבין שרידי הארמו ות ש מצאו
בשושן ,מהתקופה האחמ ית

אסתר ו  -מי מפחד מהיהודים
על מה דדה ש ת המלך והאם עמים זרים ברחבי האימפריה הם פוט ציאל ל אמ ות פוריה או
לסכ ה מתמדת?
'המלך' היה יכול להשתמש ביהודים לטובת שלטו ו ,דווקא מפ י שהיהודים היו אמ ים לו יותר
מעמים מקומיים ,שבהם היו תמיד גורמים שואפי עצמאות ].[1כך למשל עזר אחשורוש עצמו
ביהודי ֵיב והציב אותם במבצר על גבול מצרים וכוש גד גורמים חתר יים בדרום מצרים ,שמצדם
פיתחו איבה כלפי היהודים האלה וכלפי מקדש הבמה שלהם עד כדי החרבתו].[2
אולם 'המלך' גם יכול היה לראות ב וכחות היהודים " ֵמהֹדּוּ וְ עַ ד כּוּשׁ" עם הקשרים בי יהם
וההיבדלות משכ יהם סכ ה פוט ציאלית לשלטון ,בסיס של כוח חלופי שעלול לתת יד למי
ש ושאים עי יים להחלפת השלטון מבפ ים ,או למיגורו מבחוץ .כל המאמצים היהודיים לגלות
אמ ות עלולים היו להיתפס כחלק מקשר אפל ומסוכן.
האפשרות הראשו ה הולידה את מקומם ותפקידם של מרדכי מכאן ושל עזרא ו חמיה מכאן,
ותופעות כמו יהודי ֵיב במקומות אסטרטגיים במרחבי האימפריה .האפשרות הש ייה הולידה את
הפחדים שהעלו את המן ואפשרו את פעולתו.
לרוב פעלו המלכים בעיקר בכיוון הראשון ,אך תמיד קי ו גם חששות מן האפשרות הש ייה .גם
אחשורוש השתמש ביהודים לטובת שלטו ו בכל מקום שהדבר היה חוץ ,אך לעתים עלה רצון או
צורך לפייס את הגורמים המקומיים ,כמו את המצרים בדרום מצרים ,על חשבון היהודים השו ים
מהם ,אף שהיו אמ ים לשלטון ,ולא הייתה להם שום משע ת אחרת .כל פעולה של יהודים
אמ ים גד המקומיים לטובת שלטון 'המלך' הייתה יכולה לחזור על ראשם במהלומה כאשר
ייחלש השלטון המרכזי ,או כאשר יבקש 'המלך' לפייס את המקומיים ולק ות אמ ות מצדם.
מעין אלה היו כ ראה מחשבותיו של אחשורוש כש דדה ש תו ,בעקבות המתח שיצרה אצלו אסתר
– מי באמת יותר אמן ,ומי יותר מסוכן? מרדכי היהודי ,שהסגיר את "בגתן ותרש ,"...או "המן בן
המדתא האגגי" ,שהוזמן ולא היסס לרגע לשבת ולשתות עם המלך והמלכה?
ב"ספר הזכ ֹר ות דברי הימים" )ו ,א( ,לא כתבו סיפורי היסטוריה ,אלא רשימות של א שים
הראויים לגמול טוב ,או לחשבון קם; לשורש 'זכר' יש בעברית מקראית משמעות של דין ומשפט
– "והזכרת י אל פרעה ,והוצאת י מן הבית הזה; כי ג ב ג בתי מארץ העברים ,וגם פה לא עשיתי
מאומה כי שמו אתי בבור" )בראשית מ' ,יד-טו(" .הזכיר י ,שפטה יחד ,ספר אתה למען תצדק"
)ישעיהו מג ,כו(; יום "שבתון זכרון תרועה" )ויקרא כג ,כד( ,שהוא יום הדין[3].

באותו הלילה שמע אחשורוש מן הספר את אמ ותו המוחלטת של מרדכי היהודי ,ובמו אוז יו
שמע והבין עד כמה המן מסוכן ,ו ושא את עי יו לכתר – המהפך ב פשו התחולל באותו הלילה,
בהתערבות ההשגחה העליו ה ,עוד לפ י הגילוי המסעיר של אסתר ,את מוצאה ואת משמעותו.
____________________
][1ראו :א' צ'ריקובר ,היהודים במצרים בתקופה ההל יסטית-הרומית לאור הפאפירולוגיה,
ירושלים תשכ"ג ,עמ'  ,52-30ושם תיאורי יהודים במצרים ,שמילאו תפקידים של חיילים ,שוטרים
ופקידים
][2המכתב המפורסם ביותר מ ֵיב ובו זעקת עזרה לאחר החרבת ה'אגורא' המקודש שלהם שלח
ל"יהוח ן כה א רבא ...זי בירושלם" ואל "דליה ושלמיה ב י ס אבלט פחת שמרין" )מבלי להתחשב
בסכסוך המר בין אלה לאלה( ,כדי שישתדלו אצל "דריהוש מלכא" לסייע ולב ות מחדש את
ה'אגורא' ביֵב .ראו :ב' פורטן ,יהודים מיֵב וארמים מסון ,ירושלים תשל"ו ,עמ' 92 ,90
][3ראו ספרי ,זכור ושמור – טבע והיסטוריה פגשים בשבת ובלוח החגים ,אלון שבות תשע"ה,
עמ'  ,41-40ושם הערה 28

אסתר ז  -ואף מילה על ירושלים
תלייה על עץ כ והג פרסי מקובל ,זכרת בספר עזרא )ו ,יא-יב( באישור של דריוש )אבי אחשורוש(
לב יית בית המקדש ,בתמיכת הממלכה ,עם סיוע דיב במיוחד ,וכל מי שיעז לש ות דבר או
להפריע " -י ְִת ְ ַסח ָאע ִמן בַּ ְי ֵתהּ ,וּזְ ִקיף ִי ְת ְמ ֵחא ֲע ִהי ,וּבַ ְי ֵתהּ ְ וָ לוּ י ְִתעֲבֵ ד עַ ל ְד ָה ...אֲ ָא ָד ְר ָי ֶושׁ ָשׂמֶ ת
ְטעֵ ם ָא ְספּ ְַר ָא ִי ְתעֲבֵ ד" )ובתרגום מארמית(' :יֵעָ ֵקר עץ מביתו ,והוא ִי ָתלֶה עליו זקוף ,וביתו יחרב על
זה ...א י דָ ְר ָי ֶוש תתי צו ,מיד יֵעָ שֶׂ ה!'
העץ של דָ ְר ָי ֶוש מיועד לכל מי שיפגע בב יין המקדש בירושלים .העץ של המן יועד למרדכי היהודי,
מ היג יהודי שושן ,והמן ,שהכין את העץ למרדכי ,ויצר איום השמדה על יהודי הגולה ,תלה עליו.
מגילת אסתר מתעלמת באופן בולט מארץ ישראל ומירושלים  -ארץ ישראל אי ה מוזכרת במגילה
ירוּשׁ ַל ִים עִ ם הַ ֹגּ ָלה אֲ שֶׁ ר הָ גְ ל ְָתה
כלל ,וירושלים מוזכרת בה רק כמקום שהיה בעבר" :אֲ ֶשׁר ָהגְ לָה ִמ ָ
עִ ם ְי ָכ ְ יָה מֶ ֶל ְיהוּדָ ה אֲ שֶׁ ר ֶהגְ ָלה ְ בוּכ ְַד ֶאצַּ ר ֶמ ֶל בָּ בֶ ל" )ב ,ו( .אין התייחסות לירושלים בהווה,
ובוודאי לא למקדש ש ב ה בה.
התעלמות זו היא הדדית ,שכן ספרי עזרא ו חמיה אי ם מזכירים כלל את יהודי שושן; השם
הכפול "מָ ְר ֳדּכַי בִּ ְלשָׁ ן" )עזרא ב ,ב( הוא שם של אחד )או ש יים( ממ היגי העולים עם זרובבל
בעלייה הגדולה מהגולה לירושלים .בין אם מדובר באותו 'מרדכי היהודי' ובין אם מדובר בא שים
שו ים )באותו שם(  -עצם אזכורו של השם 'מרדכי' כאחד ממ היגי העולים עומד בהיפוך ברור
למגילת אסתר ,שבה 'מרדכי היהודי' הוא מ היג יהודי שושן ,ולבסוף גם מ היג כלל היהודים
היושב בשושן  -בעוד ירושלים אי ה זכרת.
היפוך וסף לדמותו של מרדכי כמ היג משושן א ו מוצאים בשתי דמויות  -עזרא ו חמיה ,שקיבלו
רתחשַׁ סתא לעלות ליהודה ,האחד כמ היג דתי שימַ ה שופטים ודיי ים
אישור רשמי מהמלך ַא ַ
)עזרא ז ,יא-כו( ,והש י כמ היג פוליטי מטעם הממלכה הפרסית שיב ה את ירושלים ואת חומותיה
) חמיה ב ,ג-ט( .ש יהם קיבלו סמכות כתובה מהמלך הפרסי ,אבל כל מטרת הסמכות וכל פעולתם
מכוו ות לירושלים ,וליהודים בארץ יהודה; ואילו מרדכי היהודי היושב בשושן קיבל סמכות על
"מהֹדּוּ וְ עַ ד כּוּשׁ" ,בלי להזכיר כלל את ירושלים ואת 'יְ הוּד מדי תא'.
היהודים ֵ
ההיפוך הזה של ספרי התקופה ,אי אפשר להסבירו בדעה ,שבית המקדש עוד לא ב ה ,כי היעדר
שם ה' ,וכל שם קודש מן המגילה ,מוכיח ,שגם השתיקה על ארץ יהודה ,ועל בית המקדש
בירושלים ,היא מכוו ת.
מאידך ,ההתעלמות מיהדות הגולה ברורה וזועקת בספרי עזרא ו חמיה!

אסתר ח  -הזכות להתגונן
בין המן האגגי להמן ה אצי ,בין פורים ליום העצמאות ועל הפעם היחידה שבה הותר ליהודים
באופן רשמי להתגו ן
גם לאחר תליית המן לא רגעה אסתר ,שכן הספרים שכתב ותרו בתוקף ,והסכ ה המרחפת על
ראש היהודים יצאה לדרך ביורוקרטית ,ועלולה הייתה להתבצע ביעילות של מ ג ו י האימפריה.
ה יסיון ה ועז של אסתר המלכה "לְ הָ ִשׁיב ֶאת הַ ְסּ ָפ ִרים ַמחֲ שֶׁ בֶ ת הָ מָ ן) "...ח ,ה( ולמחוק את הגזרה
הרעה כאילו לא הייתה – כשל!
למרות הכ יסה ה וספת בסכ ת פשות אל החצר הפ ימית של 'המלך' ,הסביר לה אחשורוש מה
מצא מעבר ל"חֲ צִ י הַ מַּ ְלכוּת" )ה ,ג ,ו; ז ,ב( – "כִּ י כְ ָתב אֲ ֶשׁר ִכְ ָתּב ְבּשֵׁ ם הַ ֶמּ ֶל וְ ַ ְחתּוֹם בְּ טַ בַּ עַ ת
הַ מֶּ ֶל ֵאין לְ הָ ִשׁיב" )ח ,ח( .במילים אחרות ,אי-אפשר ל הל אימפריה גדולה 127 ,מדי ה ,אם כל
פחה פרסי וכל מ היג מקומי יחשוב שאפשר "לְהָ ִשׁיב ֶאת הַ ְסּפ ִָרים" ,כי שום פקודה שקשה לקבל
אותה ,לא תתבצע].[1
הפתרון של אחשורוש היה אופיי י לו ול'ממלכת הטבעת' – הסרת האחריות מעליו" :וְ ַא ֶתּם כִּ ְתבוּ
הוּדים ַכּטּוֹב ְבּעֵ י ֵי ֶכם ְבּשֵׁ ם הַ מֶּ ֶל וְ ִח ְתמוּ בְּ טַ בַּ עַ ת הַ ֶמּ ֶל " )ח ,ח( .ממצב חריג זה ולד הרעיון
עַ ל הַ יְּ ִ
הוּדים
של זכות חוקית ממלכתית להתגו ות יהודית מול פורעים ופוגרומים" :אֲ שֶׁ ר ַָתן הַ ֶמּ ֶל ַל ְיּ ִ
וּמ ִדי ָה הַ צָּ ִרים
אֲ שֶׁ ר בְּ כָל עִ יר ָועִ יר ְל ִה ָקּהֵ ל וְ לַ ֲעמֹד עַ ל ַפְ שָׁ ם לְהַ ְשׁ ִמיד וְ לַהֲ רֹג וּל ְַאבֵּ ד ֶאת כָּל ֵחיל עַ ם ְ
א ָֹתם ...בְּ יוֹם ֶאחָ ד) "...ח ,יא-יב( .הפקודה וסחה בדיוק באותן מילים וראות של פקודת
ההשמדה ,ואי ה מתירה ליהודים אלא להתגו ן מפ י אויביהם באותו יום אחד ,שבו הורשו אויבי
היהודים לצור עליהם ולהשמידם .לאויבי היהודים יהיה מותר להשמיד ,להרוג ולאבד אותם,
א ָתם" ,ורק אותם – החוק
וליהודים יהיה מותר להתגו ן ואף להשמיד ,להרוג ולאבד את "הַ צָּ ִרים ֹ
לא יתערב גד שום צד ביום הזה!
ליהודים זה הספיק כדי ל צח בגדול – אבל זה קרה רק פעם אחת ,מעוררת השראה וחגיגה ,אבל
יחידה! אלפי פרעות גד יהודים הת הלו ימים רבים ,כשהחוק והשליטים עוצמים עי יים.
אבל אחרי אלפי ש ים של הישרדות בגלויות ,קם המן ה אצי והחל לבצע בעצמו ,בכוח השלטון
הוּדים
וביעילות הגרמ ית הידועה ,את "מַ חֲ שֶׁ בֶ ת הָ מָ ן בֶּ ן הַ ְמּדָ ָתא הָ אֲ גָגִ י אֲ שֶׁ ר כּ ַָתב ְל ַאבֵּ ד ֶאת הַ ְיּ ִ
ְהוּדים ִמנַּעַ ר וְ עַ ד זָ ֵקן טַ ף
אֲ שֶׁ ר בְּ כָל ְמ ִדי וֹת הַ מֶּ ֶל " )ח' ,ה(" ,לְהַ ְשׁ ִמיד ַלהֲ רֹג וּלְ ַאבֵּ ד ֶאת ָכּל ַהיּ ִ
וְ ִָשׁים ...וּ ְשׁלָ ָלם ָלבוֹז" )ג' ,יג(; המן ה אצי ביצע במדויק כל מילה של גזרת המן האגגי ,ורק מחק
את שתי המילים "ביום אחד" ,וביצע השמדה שיטתית בש ים רבות וארוכות.
היה זה למעשה חורבן הגולה – לא רק השמדה יסודית ומקיפה של שליש העם היהודי ,אלא
מחיקת כל הכפרים והעיירות בהן חיו יהודים בארצות אירופה .אחרי השואה ותרו בגולה רק
מעט קהילות יהודיות בערים גדולות.
לאמתו של דבר ,הגולה
יום הזיכרון לשואה הוא היפוכו של 'חג פורים' כחג ההצלה של הגולה ! ִ
היהודית החלה להתפורר זמן רב קודם לכן ,עם רוחות האמ ציפציה ,אך היא חרבה כליל בשואה
– החורבן השלישי של העם היהודי!
כיוון שאבד הצידוק הפ ימי של ההישרדות וההצלה בגולה ,אין לה עוד זכות קיום .שום שתדל ות
פוליטית ושום 'אסתר המלכה' לא יכלו להשפיע על המן ה אצי ולבלום אותו .מכאן צמחה
ההכרעה הדרמטית של האומות המאוחדות – הקמת מדי ה יהודית בארץ ישראל ,פירושה קודם
כול זכות חוקית ליהודים להתגו ן על פי החוק הבי לאומי ,ולא ליום אחד אלא בקביעות].[2
יום העצמאות תפס את מקום הפורים כחג של הצלה ויציאה מן הגולה .בפורים ותר ל ו לקרוא
במגילת הגלות ולזכור את הסתר הפ ים המאפיין את 'מגילת ההפך' ואת הגולה בכלל ].[3חוזרים
א ו מפורים לפסח ,לוקחים מ ס פורים רק את הזכות החוקית לעמוד על פש ו ,יוצאים מארצות
דודים וגולה ,ומחוללים את ס קיבוץ הגלויות במדי ת קיבוץ הגלויות].[4
________________
][1כפי שקורה בבמדי ת ישראל הקט ה ,כיום.
][2האו"ם וארגו ים בי לאומיים מקפידים להשמיע אזהרות בוטות גד מדי יות ההתגו ות של

מדי ת ישראל )יותר מאשר גד כל מדי ה בעולם( ,בכל פעם ש ראה להם כי ישראל חורגת
וּמ ִדי ָה הַ צָּ ִרים א ָֹתם" ,וגם תופעה זו ראויה לעיון.
מהפעולה גד "כָּ ל חֵ יל עַ ם ְ
][3כמובן ,חשוב מכול להרבות במת ות לאביו ים ,ה ושאים את עי יהם ליום הזה.
][4ראו ספרי ס קיבוץ גלויות ,תל-אביב תשע"א.

אסתר ט  -בין שושן לירושלים
הלכות הפורים ש קבעו בשושן מתייחסות גם ליהודי ארץ ישראל .היכן הייתה הה הגה של
ירושלים בעת קביעותן?
עיון מדוקדק בסוף מגילת אסתר מצביע על שורה של איגרות בע יין קבלת ימי הפורים ,ורק
פּוּרים
ו"אגּ ֶֶרת הַ ִ
שתיים מהן יצאו משושן – הראשו ה שכתב "מרדכי אל כל היהודים" )ט ,כ(ִ ,
הוּדי" )ט ,כט(.
הַ זּ ֹאת הַ שֵּׁ ִ ית" ,שכתבו " ֶא ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה ...וּ ָמ ְר ֳדּכַי ַה ְיּ ִ
ְהוּדים הפרוזים ]הַ פְּ ָרזִ ים ,קרי[ הַ יּ ְֹשׁ ִבים בְּ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזוֹת",
לפ י שליחת האיגרות מופיע תיאור של " ַהיּ ִ
וּמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב" )ט ,יט( .תיאור זה לכאורה
העושים " ֵאת יוֹם ַא ְרבָּ עָ ה עָ ָשׂר ְלחֹדֶ שׁ אֲ דָ ר ִשׂ ְמ ָחה ִ
אי ו מתאים למגילה ,שלא זכרו בה כלל לא פרוזים ,ולא שאי ם פרוזים .בלשו ה של שושן היה
צריך לומר 'על כן היהודים אשר בכל מדי ות המלך עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר...'.
בצדק הבי ו חז"ל שהביטוי 'היהודים הפרזים' רומז לארץ ישראל ,שבה היה הבדל משפטי וכלכלי
)מן התורה( בין 'עיר חומה' )=מוקפת חומה( ובין 'בתי החצרים' )='פרוזים'( ].[1מכאן כ ראה
הסיקו חז"ל ][2שהיו חילופי איגרות בין שושן לירושלים ,כלומר בין מרדכי היהודי ואסתר המלכה
לבין א שי כ סת הגדולה ,ובהן הת הל ויכוח וקב למדי על קביעת ימי הפורים ,על עצם ההוספה
של ימי הודאה ,על כתיבת המגילה כספר מקודש ,וכ ראה גם על "ימי הפורים האלה" ,ועל
הלכותיהם].[3
גם במחשבה פשוטה אפשר לה יח שהוויכוח על קביעת ימי הפורים חייב להת הל בין שתי ה הגות
רלוו טיות ,ולא היו אז ה הגות יהודיות מלבד שושן וירושלים.
הוויכוח בין שושן לירושלים הת הל בין שתי ה הגות שכל אחת מהן ראתה את עצמה כה הגה
עליו ה של כלל היהודים גם מכוח השלטו ות ,שכן גם מ היגי ירושלים החזיקו בכתבי סמכות
ממלכי פרס .דווקא משום כך בולטת העובדה שירושלים אי ה זכרת בפירוש במגילת אסתר.
שושן לא יכלה )או לא רצתה( להזכיר את ירושלים ואת מקור האיגרות שהגיעו אליה ,וגם לא
ב"דּבְ ֵרי ָשׁלוֹם
להסביר על מה בדיוק הת הל הוויכוח ,איך הוכרע ,ומדוע היה צורך לחתום ולהרגיע ִ
וֶאֱ מֶ ת" )ט ,ל(.
בקריאה שטחית יכרת ה הגת שושן בלבד ,ורק הרמזים הדקים מובילים למסק ת חז"ל בדבר
ויכוח וקב בין שושן לירושלים – גם כאשר קיבלו חכמי ארץ ישראל )= 'א שי הכ סת הגדולה'(
את ימי הפורים ואת מגילת אסתר ,הם החליפו את העיר שושן מוקפת החומה ב"כרכין המוקפין
חומה מימות יהושע בן ון" )מש ה מגילה פ"א מ"א( ,ו ת ו בכך ביטוי להסתייגותם מה הגת
שושן].[4
הסתרת הה הגה הירושלמית בסוף המגילה היא עדות חשובה המשלימה את הב ת הרקע
והתקופה של המגילה ואת פרש ותה .מגילת אסתר מייצגת עולם יהודי גלותי ,עולם של פוליטיקת
הישרדות בתוך הסתר פ ים ,עולם מתבולל בחיצו יותו ויהודי בתוכו .זהו קוטב הפוך לתורה
ולת ך ,לארץ ישראל ולירושלים ,לשם ה' ולבית המקדש.
הה הגה היהודית בשושן הציבה חלופה לירושלים ,ומרדכי ואסתר בפעולותיהם ובתודעתם היו
היפוכם הגמור של עזרא ו חמיה .רק הכרעה היסטורית אחת תרמה ה הגת שושן לעם היהודי:
קביעת ימי הפורים וקבלת המגילה אל תוך הת "ך – "שלחה להם אסתר לחכמים )בארץ ישראל(:
כתבו י לדורות" )מגילה ז עמ' א(.
______________________
][1ראו :ויקרא כ"ה ,כט-לא; ערכין לב ע"א.
][2מגילה ז ע"א; ירושלמי מגילה פ"א ,ע ע"ד.
][3ראו מאמרי 'א שי כ סת הגדולה הם חותמי האמ ה במעמד עזרא ו חמיה' ,משלב לו ,תשס"א,

עמ'  ;20-15ובאתר שלי.
" ][4חלקו כבוד לארץ ישראל שהיתה חריבה באותן הימים ותלו אותה מימות יהושע בן ון"
)ירושלמי מגילה פ"א ,ע ע"א(.

אסתר י  -לא חג שמח
הצצה אל מאחורי הקלעים של קביעת הלכות פורים ,חילופי האגרות והויכוחים העמוקים בין
שושן הבירה לירושלים .האם גם אתם שומעים את הצעקות?
מלֵך מהֹדוּ ועד כּוּש ,שבע ועשרים ומאה
לכאורה ,הפסוק הראשון במגילה "הוא אחשורוש ה ֹ
שרש מס על
מדי ה" ,מתקשר לפסוק הראשון )ותחילת הש י( בפרק האחרון "וַ יָשֶׂ ם המלך אֲ חַ ַ
הארץ ואיי הים; וכל מעשה תקפו וגבורתו ,"...כדי לעגן את המגילה בהקשר ההיסטורי ,ולו ברמז.
אבל חז"ל הבי ו את פסוקי הסיום כחלק מחילופי האיגרות" – שלחה להם אסתר לחכמים:
כתבו י לדורות! שלחו לה :ק אה את מעוררת עלי ו לבין האומות ]שעלולים ל קום ב ו[; שלחה
להם :כבר כתובה א י 'על ]ספר[ דברי הימים למלכי מדי ופרס" ]ואין מה לחשוש[ )מגילה ז עמ' א(.
לפי זה ,עלי ו ל סות להבין את סדר האיגרות בסוף המגילה ,ואת ההיגיון שבהן .סיפור המגילה
מסתיים בהקהלות היהודים "אשר בשושן" בש י הימים" ,ו וח בחמשה עשר בו ,ועָ שֹׂה אֹתו יום
משתה ושמחה" )ט ,יח(" .היהודים הפרוזים" )ט ,יט( אי ם חלק מסיפור המגילה ,והפסוק הוא
חלק של איגרת ממקום אחר ,ככל ה ראה מארץ ישראל!
שלושה פסוקים )ט ,כ-כב( הם במפורש איגרת מרדכי ,והיא כתובה בסג ון של שושן "אל כל
היהודים אשר בכל מדי ות המלך אחשורוש ,הקרובים והרחוקים".
ארבעה פסוקים הבאים )ט ,כג-כו( הם איגרת תשובה מאת חכמי היהודים ,ככל ה ראה מירושלים
"וקבֵּ ל ]קהל[ היהודים את אשר החלו לעשות ]מעצמם ,במ הג הפרוזים[ ,ואת אשר כתב מרדכי
– ִ
אליהם ;"...כאן בא תקציר הסיפור ,והוא שו ה מסיפור המגילה ,כאילו המלך ביטל מיד "עם
הספר" את "מחשבתו הרעה ...ותלו אתו ואת ב יו על העץ" ,בהשמטה )מכוו ת?!( של המלחמה
הקשה ,בגלל אי ביטול הספרים!
מיד אחר כך ,כתובה איגרת אחרת ,מאוחרת יותר ,בה מדובר כבר על קבלת ימי הפורים "ככתבם
וכזמ ם" לדורות הבאיםִ " .קיְמוּ ו ִקבְּ ֻל היהודים עליהם ועל זרעם) "...ט ,כז-כח( .ועל זה כתבה
אסתר את האיגרת הש ייה משושן )ט ,כט-לב( ,ובה "דברי שלום ואמת" ,שמעידים ,כמובן ,על
מחלוקת עמוקה.
על מה חלקו? מרדכי ואסתר רצו ,שכל היהודים יקיימו פורים יומיים ,כמ הגם הראשון וכמ הג
שושן .החכמים לא הסכימו אלא "בזמ יהם" ,כלומר ,הפרוזים בי"ד ,והדומים לשושן בט"ו!
מדוע?
כי כל מועד בתורה ,חוגגים כל היהודים באותם הימים ,ואין בתורה חג ,שהיהודים חלקים בו
לש י ימים; זה היה הפתרון המתוחכם של החכמים לקבל את "ימי הפֻּרים האלה בזמ יהם" ,בלי
להוסיף על חגי התורה ,וכלשו ם הברורה של חז"ל" :שמו ים וחמשה זק ים ,ומהם שלשים וכמה
ביאים היו מצטערין על הדבר הזה .אמרו' :אלה המצות' ש צטוי ו מפי משה! כך אמר ל ו משה!
אין ביא אחר עתיד לחדש לכם דבר מעתה! ומרדכי ואסתר מבקשים לחדש ל ו דבר!?
)האם גם אתם שומעים את הצעקות?( – לא זזו משם ושאים ו ות ין ]בדבר[ עד שהאיר הקב"ה
את עי יהם ,ומצאו אותה כתובה בתורה ,ב ביאים ובכתובים ) "...ירושלמי מגילה ,פרק א ,ד(.
על זה התפשרו לבסוף גם יהודי שושן בחותמת אסתר המלכה ,וחיזקו את הכרעתם בציטוט
המשפט האחד )הפסוק האחרון במגילה; י' ,ג( ,שהיה כתוב "על ספר דברי הימים למלכי מדי
שרש ...על הארץ ואיי הים" )י,
ופרס" )י ,ב( – והיכן היה כתוב? – בצמוד למשפט על המס של "אֲ חַ ַ
א(.
אם רצו כם לקיים דברי חז"ל ,שלא הסכימו להוסיף חג ,אל תאמרו 'חג פורים' ,ולא 'חג שמח',
אלא 'שמחת פורים' ,או 'פורים שמחים'.

סיכום  -חמש מגילות  -חמש התקוות
מה הוא החוט הסמוי מן העין הקושר את חמש המגילות?
סיפורי תקווה ואמו ה יש בת ך לרוב ,במיוחד בתורה:
ח ומשפחתו שרדו את המבול ,והחיו עולם ומלואו;
שרה העקרה ,בת תשעים ילדה את יצחק ,וממ ו ולד ו כול ו;
רבקה ורחל העקרות פקדו וילדו את עשו ויעקב ,ויוסף וב ימין;
ב י ישראל יצאו משעבוד מצרים ,המעצמה של אז;
דור שלם מת במדבר ,וב י ישראל התאוששו ,ו חלו את הארץ;
מואבים וגויי הים ,מדיי ים ועמלקים ,ארמים ,עמו ים ופלשתים משלו חליפות בשבטי ישראל,
ומכולם ושע ו ברוח ה' ,עד שהתאחדו השבטים בירושלים עם בית דוד;
שירי תקווה ,תפילה ואמו ה יש בת ך לרוב ,משירת התפילה של ח ה ,ועד מזמורי תהלים; אבל
במגילות ,בדומה לאיוב ,יש חמש תקוות שו ות – אחרי מה ש ראה כאובדן מוחלט וכייאוש גמור,
וזה החוט הסמוי מן העין אשר קושר את חמש המגילות:
עמי הסבירה לערפה ולרות היטב את חוסר התקווה המוחלט – "כי אמרתי :יש לי תקוה ,גם
הייתי הלילה לאיש ,וגם ילדתי ב ים .הֲ ָל ֵהן ְתשַׂ בֵּ ר ה עד אשר יגדלו? הֲ לָ הֵ ן ֵתעָ ֵג ה לבלתי היות
לאיש? ַאל ב ֹתי ,כי מַ ר לי מאד מכם ,כי יצאה בי יד ה'"! אבל רות דבקה בה "באשר תמותי אמות
ושם ֶא ָקבֵ ר ,"...ו ולדה גאולה של עובד בשדה בעז!
דרי חֲ בֵ ֶרי " ,ולמרות 60
"שחורה א י ו אוה" שרה הדחויה )וכ ראה א וסה( ,שהושלכה אל "עֶ ֵ
מלכות ו 80-פילגשים ,ולמרות בריחות הדוד ופציעות הרעיה – האהבה האמיתית מ צחת!
"השבעתי אתכם!"
קהלת יצב מול המוות האישי המובטח ,שכל דברי החכמה ,וכל המעשים והה אות ,שברים
ומתרסקים מולו – אבל ירא הא-להים מלמד להתבו ן במוות באומץ וביושר ,ולעמוד בצדק מול
משפט הא-להים!
חורבן ירושלים קבר גם את התפילה ,וגם את התקווה ,אבל זו הרימה ראשה בתהומות הגלויות
והייאוש ,ושרדה כפי שלא שרדה שום אומה שגלתה ,בתפילת "הֲ שיבֵ וּ ה' אליך ו ָשוּבָ – חַ דֵ ש ימי ו
כְּ ֶקדֶ ם!"
אסתר ומרדכי גילו את סוד ההישרדות של היהודים מול רשעת המן ,גם בעולם שלא זכר בו שם
ה' ,ולא שום ביטוי של קדושה ותפילה ,דרך העקש ות היהודית ,שלא לכרוע ולא להשתחוות,
לשמור על אמ ות ,ולצום ולפעול להצלה.
חמש מגילות – חמש תקוות!

