חוכמה:
אתר מומלץ לתרגיליםhttp://tracks.roojoom.com/r/74984 :
ט.ל.ח=) .טעות לעולם חוזר-בו(.
הערות/הארות/תודות יתקבלו בברכה לווטס-אפ0544323437 :

סרטים מומלצים :אלוהים על דוכן הנאשמים,
הזייפנים ,חיי פיי ,המצאת השקר ,משחק החיקוי.

מבוא כללי:
ספרי "א.מ.ת) ".איוב ,משלי ותהילים( הנמצאים בחלק השלישי והאחרון של התנ"ך )ב"כתובים"( ,מכונים "ספרות החוכמה"
בגלל שהם )אך לא רק הם( דנים בעיקר בשאלות פילוסופיות הגדולות של החיים .ב"בעיית הגמול" )=מדוע צדיק רע לו ורשע טוב
לו?? למה בכלל לחיות?? למה להביא ילדים לעולם??? )רק כי סבא עשה ילדים ואבא עשה ילדים אז גם אני צריך לעשות
ילדים???( ...המבט והמוקד הוא באדם )ולאו דווקא היהודי( ולא האל .לכן אלו ספרים אוניברסאליים.
 21מתוך ) 24כ"ד( הספרים בתנ"ך ,משתדלים ומנסים לחנך אותנו באמצעות הדגמת מאות מקרים של "מידה כנגד מידה",
לתפיסת צדק ותפיסת גמול של "שכר ועונש" ,כלומר ,לאמונה כי מקור הטוב/רע בחיים – הוא – האדם עצמו! כלומר:
התנהגותו! אם תעשה טוב יהיה טוב ואם תעשה רע/תחטא/תחטיא/תפספס את המטרות הנכונות – יהיה לך רע.
ספרים אלו יוצאים נגד תפיסות עולם אליליות/פילוסופיות שאומרות שאין צדק ,וכן ש"אין קשר בין גורל להתנהגות" או הפוך:
"הכל מאכתוב" ואין מה לעשות – גם אם תעשה טוב וגם אם תעשה רע – "מה שמאכתוב מאכתוב"...
כמובן זה מאוד חינוכי לגדל אנשים לשאת באחריות למעשיהם ,אבל ,שבוחנים את המציאות ,מגלים ,שלא תמיד יש קשר בין
המעשים שלך למצב שלך בחיים .למרות הנחת היסוד/אכסיומה שה' הוא אל צדק ,באים ספרי האמ"ת וטורפים לנו את הקלפים
ואומרים לנו שהמציאות יותר מורכבת מאשר "תעשה טוב/רע יהיה טוב/רע" .יש צדיקים שרע להם )למשל ,תלמיד שמגיע לכל
השיעור עושה את כל שיעורי הבית מקשיב לא מפטפט מעולם ולבסוף נכשל במבחן ולעומתו תלמיד שמציק לכיתה ,מבזבז לה את
הזמן ,מטריד את המורה בשאלות סרק ,מאחר ,ולבסוף מקבל ציון הכי גבוה בכיתה( ...וכן בתחום העסקים/בריאות/זוגיות/וכו'.
לכאורה זה לא צודק וספרי האמ"ת מנסים להציע תשובה שתסביר את בעיית הצדק בעולם) .איוב עצמו לזמן מה טוען שה' רשע(.
ספויילר :מה הפתרון ל"בעיית הגמול"?? איך יכול להיות ש"צדיק רע לו ורשע טוב לו"???
מצד אחד  -ספר איוב אומר – אין בכלל דבר כזה "רע" בעולם .הכל משמים ולטובה") .סבל" זה לא מילה נרדפת למילה "רע"(
למעשה ,ללא סבל ,לא היינו מתקדמים לשום מקום בחיים .אם לא היה לנו רע לא היתה לנו מוטיבציה לשנות כלום בעולם .אם לא היה לנו קר
לא היינו ממצאים בגדים .לא היה לנו חם לא היינו ממצאים מזגן .לא היה לנו כואב לא היינו ממציאים תרופות וכו' וכו' וכו'.
לתלמידי פיזיקה :בלי "חיכוך" אין אפשרות למנוע לייצר "תנועה" .בכביש חלק בלי חיכוך מאבדים שליטה או מפרפרים במקום...

מצד שני  -ספר קהלת אומר אין בכלל "טוב" בעולם .הכל "הבל"!! )אפילו ...לדעת חוכמה/לדעת מה שכתוב בקהלת(!...
לא לבגרות )רק ל"חיים"( :קהלת מוסיף הסבר נוסף "יתרון האור )הוא דווקא( מהחושך" )אולם לצערי אין כאן מקום
להרחיב .מי שמעוניין להרחיב אשמח שיפנה אלי בווטס-אפ  /להיכנס לקבוצה שלי בפייסבוק "שיעור מונפ"ש"(

איוב א+ב+מ"ב )"סיפור המסגרת"(:

סיפור מסגרת=פתיחה+סיום הספר .מהווה רקע לדיונים
שבתוך הספר .הדיונים בנויים כמחזורים/סבבים של נאומים
שנואם כל אחד מחברי איוב ,איוב ,ולבסוף גם ה'.

פסוקים  :1-5מצג פתיחה אקספוזיציה )פרטים המהווים רמז לסיבוך/קונפליקט שיהיה בהמשך העלילה(
מדרש השם "עוץ" מלשון "עצה" )חוכמה() .עוץ היה האחיין של אברהם אבינו(.
ִאישׁ ָהיָה ְב ֶא ֶרץ עוּץ,
1
מדרש השם של איוב או מלשון "אויב" או מלשון )עלה ב("אוב".
ִאיּוֹב ְשׁמוֹ;
המספר המקראי מצייר דמות תמה = מושלמת מבחינה דתית ,עד כדי כך ,שהיא
ירא ֱאל ִֹהים--
ָשׁר וִ ֵ
וְהיָה ָה ִאישׁ ַההוּא ָתּם וְ י ָ
ָ
נראית דמות דמיונית וחז"ל אומרים" :איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה".
וְ ָסר ֵמ ָרע )=הוא לא רק נזהר לא לחטוא
הסבר אחר מדוע לפי חז"ל איוב לא היה ולא נברא :כי לדעתם אם איוב לא היה
הוא גם עושה מעשים טובים(
אמור לסבול ולא יכול להיות שחוסר צדק זה קרה במציאות.
וַיִּ וּ ְָלדוּ לוֹ ִשׁ ְב ָעה ָבנִ ים ,וְ ָשׁלוֹשׁ ָבּנוֹת
 3,7,10אלו מספרים סמליים המבטאים שלמות .שלמות משפחתית.
2
אַל ֵפי ְג ַמ ִלּים ,ו ֲ
ֹשׁת ְ
וּשׁל ֶ
אַל ֵפי צֹאן ְ
ַיְהי ִמ ְקנֵהוּ ִשׁ ְב ַעת ְ
ו ִ
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת  10 ,7 ,5 ,3אלו מספרים סמליים המבטאים שלמות.
3
ַיְהי ָה ִאישׁ
ֻדּהַ ,ר ָבּה ְמאֹד ו ִ
ֲמשׁ ֵמאוֹת ֲאתוֹנוֹתַ ,ו ֲעב ָ
ֶצ ֶמד ָבּ ָקר וַח ֵ
הפעם :שלמות כלכלית
ַההוּא ,גָּדוֹל ִמ ָכּל )עשיר יותר מכל( ְבּנֵי ֶק ֶדם ) תושבי המזרח(
השוואה :לאלישע הנביא שהוצג כעשיר היו רק  12צמדי
בקר
)כנראה בסוף עונת האסיף( ,במשך שבוע שלם )חג סוכות??( ,בכל יום התקיים
וְה ְלכוּ ָבנָיו וְ ָעשׂוּ ִמ ְשׁ ֶתּהֵ ,בּית ִאישׁ יוֹמוֹ;
ָ
4
בבית אחד משבעת האחים ,ואל המשתה נהגו האחים להזמין גם את
המשתה ֵ
יהם,
אַחי ֵֹת ֶ
וְ ָשׁ ְלחוּ ,וְ ָק ְראוּ ִל ְשׁל ֶֹשׁת ְ
שלוש אחיותיהם )למרות שלהם אין קרקעות משלהן ואין להן מה לחגוג(.
ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹתִ ,ע ָמּ ֶהם
ה
תּ
ֶ
שׁ
ְ
ַיְהי ִכּי ִה ִקּיפוּ יְ ֵמי ַה ִמּ
ו ִ
כאשר הסתיימה תקופת המשתה )=הסבב בין  7בתי האחים(
5
וַיִּ ְשׁלַח ִאיּוֹב וַיְ ַק ְדּ ֵשׁם,
נהג איוב לשלוח שליחים לבניו כדי להזמין אותם אליו להקרבת קרבנות
וְהעֱלָה עֹלוֹת ִמ ְס ַפּר כֻּלָּם--
וְה ְשׁ ִכּים ַבּבּ ֶֹקר ֶ
ִ
איוב היה משכים מוקדם בבוקר ומקריב עולות לפי מספר ילדיו,
אוּלי ָח ְטאוּ ָבנַי ֵ
אָמר ִאיּוֹבַ ,
ִכּי ַ
וּב ְרכוּ ֱאל ִֹהים משום שחשש שאולי חטאו בניו )בהשפעת המשתה/יין/אלכוהול( במחשבה רעה על
ִבּ ְל ָב ָבם:
אלוהים =אולי קיללו אותו )=זלזלו בו ( בלבם/במחשבותיהם .
ָמים.
ֲשׂה ִאיּוֹבָ ,כּל ַהיּ ִ
ָכּ ָכה ַיע ֶ
שימו לב ל"תיקון הסופרים" :היה כתוב "קללו אלוהים" ושינו ל"ברכו אלוהים"
כזה היה מנהגו של איוב כל הזמן/כל השנים=הגזמה=הדגשת צדקותו של איוב.
ט.ל.ח © .עו"ד יאיר בקר ,מרצה לדידקטיקה להוראת מקרא ,ומחבר "קוים להצלחה במקרא" מצווה/מותר להדפיס/להפיץ .לתגובות/הערות בווטס אפ 0544323437

פסוקים :12-6השטן מבקש לנסות את איוב ,וה' מסכים
הפסוקים הבאים מתארים התרחשות בין אלוהים למלאכים ,הדומה להתנהלות מלך
ַיְהי ַהיּוֹם
ו ִ
6
ַצּב עם יועציו ומשרתיו שהתרחשה באותו יום שהסתיים בו סבב המשתה ,כלומר ,היום בו
ַו ָיּבֹאוּ ְבּנֵי ָה ֱאל ִֹהים )מלאכים(ְ ,ל ִה ְתי ֵ
הקריב איוב קורבנות כדי לטהר את בניו.
ַעל ה' )הגיעו לפגישה(;
תוֹכם שימו לב :השטן לא מוזמן לפגישה אך גם לא מגורש/לא נחסמת כניסתו.
ַויָּבוֹא )על דעת עצמו( גַם ַה ָשּׂ ָטןְ ,בּ ָ
קושי דתי :מדוע ה' שאל את השטן מאין אתה בא? פתרון :לפתוח עימו בשיחה.
ֹאמר ה' ֶאל ַה ָשּׂ ָטןֵ ,מאַיִ ן ָתּבֹא;
ַויּ ֶ
7
מדרש השם של המילה "שטן" מלשון שוטטות) .לרוב ,בתנ"ך "שטן" פירושו :אוייב(.
וּמ ִה ְת ַה ֵלּ ְך ָבּהּ
אָרץֵ ,
ַען ִמשּׁוּט ָבּ ֶ
ַויּ ַ
מי היה איוב? כאמור יש דעות בחז"ל שזה בכלל משל ,אך יש דעות שאומרות שמדובר
ֹאמר ה' ֶאל ַה ָשּׂ ָטן,
ַויּ ֶ
8
בדמות "ריאלית" )היסטורית( .לאור הכינוי "עבדי" יש הטוענים שזה משה שנקרא
ֲה ַשׂ ְמ ָתּ ִל ְבּ ָך )חשבת( ַעל ַע ְב ִדּי ִאיּוֹב:
עבדי .יש דעות שטוענות שזה היה אברהם )בגלל שמדובר על ארץ עוץ( ויש דעות
אחרות .בכל מקרה ,ה' שואל את השטן שמת לב איזה צדיק מושלם איוב?!? )ה' כאילו
מעיר/מתלונן? שהשטן לא מדווח לו על דברים טובים לחילופין ה' גורם לו לחפש בכוח
אָרץ,
ִכּי ֵאין ָכּמֹהוּ ָבּ ֶ
דברים רעים באיוב למרות שה' חושב שהוא מושלם(..
ְרא ֱאל ִֹהים וְ ָסר ֵמ ָרע
ָשׁר י ֵ
ִאישׁ ָתּם וְ י ָ
אמצעים ספורתיים :אין כמוהו=השוואה ניגודית .מילת שלילה .וכן ,ריבוי כינויים.
השיב השטן באמצעות שאלה רטורית :האם איוב ירא את אלוהים "בחינם"? )=ללא
ֹאמר:
ַען ַה ָשּׂ ָטן ֶאת ה'ַ ,ויּ ַ
ַויּ ַ
9
תמורה??( הרי ברור שהוא עושה זאת כי זה משתלם לו .זה נובע מאינטרס אישי ולא כי
ָרא ִאיּוֹב ֱאל ִֹהים??
ַה ִחנָּם ,י ֵ
הוא באמת צדיק/ירא/אוהב ה'.
הרי אתה מגן עליו ,על משפחתו;
וּבעַד ֵבּיתוֹ:,
אַתּה( ַשׂ ְכ ָתּ ַבעֲדוֹ ְ
ֲ 10הלֹא את ) ָ
וגרמת לו שיצליח במעשיו ,ושהמקנה שלו יתרבה מאוד
אָרץ
וּמ ְקנֵהוּ ָפּ ַרץ ָבּ ֶ
ָדיו ֵבּ ַר ְכ ָתִּ ,
ֲשׂה י ָ
ַמע ֵ
אבל אם תפגע ותקח כל מה שיש לו )ולא יהיה לו מה להפסיד( תראה שהוא יקלל אותך
ָד ָך ,וְ גַע ְבּ ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ--
אוּלם ְשׁלַח נָא י ְ
 11וְ ָ
בפרצוף כלומר ,יקלל אותך ללא כל בושה .כלומר הוא לא צדיק אמיתי .הכל אינטרס.
ֶיךְ ,י ָב ְר ֶכ ָךּ
ִאם לֹא ַעל ָפּנ ָ
ה' מסכים לניסוי המדעי שמציע השטן .מאשר לו לפגוע בכל מה שיש לאיוב
ָד ָך--
ֹאמר ה' ֶאל ַה ָשּׂ ָטןִ ,הנֵּה ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ ְבּי ֶ
ַ 12ויּ ֶ
ֵצאַ ,ה ָשּׂ ָטןֵ ,מ ִעםְ ,פּנֵי ה' חוץ מבאיוב עצמו )כדי שישאר את מי לבחון בניסוי (...והשטן יוצא מיד
ָד ָך; ַויּ ֵ
ַרק ֵא ָליו ,אַל ִתּ ְשׁלַח י ֶ
לדרכו )עם חיוך וצחוק שטני? (...הי הו הו הא האאאא....
פסוקים :19-13אסונות באים על איוב ,והוא מאבד את כל רכושו וילדיו
הכל מתרחש עדיין באותו יום אחרון של הסבב
יהם ַה ְבּכוֹר
וּבנ ָֹתיו א ְֹכ ִלים וְ שׁ ִֹתים יַיִ ןְ ,בּ ֵבית ֲא ִח ֶ
וּבנָיו ְ
ַיְהיַ ,היּוֹם; ָ
 13ו ִ
הגיע שליח אל איוב ודיווח לו - :יודע/זוכר ,שהשוורים והאתונות חרשו
ֹאמר:
אָך ָבּא ֶאל ִאיּוֹבַ ,ויּ ַ
וּמ ְל ְ
ַ
14
בשדות??...
יהם
וְה ֲאתֹנוֹת רֹעוֹת ַעל יְ ֵד ֶ
ַה ָבּ ָקר ָהיוּ ח ְֹרשׁוֹתָ ,
לפתע התנפלו עליהם שודדים שהיו בארץ ולקחו את כולם בשבי ,הרגו את
ַתּ ָקּ ֵחם ,וְ ֶאת ַהנְּ ָע ִרים ִהכּוּ ְל ִפי ָח ֶרב;
ַתּפֹּל ְשׁ ָבא ו ִ
 15ו ִ
כל עבדיך ורק אני הצלחתי להימלט – כדי שיהיה מי שיספר לך
ָך
ָא ָמּ ְל ָטה ַרק ֲא ִני ְל ַב ִדּיְ ,ל ַה ִגּיד ל ְ
וִ
 16עוֹד זֶה ְמ ַד ֵבּר ,וְ זֶה ָבּא
השליח עדיין לא סיים את דבריו ,ושליח נוסף הגיע וסיפר:
ַתּ ְב ַער ַבּצֹּאן אש אלוהים )כמו מכת ברק משמים( שרפה את כל הצאן ואת כל העבדים
ָפ ָלה ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ,ו ִ
ֹאמרֵ ,אשׁ ֱאל ִֹהים נ ְ
ַויּ ַ
המטפלים בצאן.
ֹאכ ֵלם;
וּבנְּ ָע ִרים ַותּ ְ
ַ
ורק אני הצלחתי להימלט – כדי שיהיה מי שיספר לך
ָא ָמּ ְל ָטה ַרק ֲא ִני ְל ַב ִדּיְ ,ל ַה ִגּיד ָל ְך.
וִ
נוסחת הפתיחה יוצרת תחושת "חנק" .שלא נותנים לנשום בין האסונות.
ֹאמר,
 17עוֹד זֶה ְמ ַד ֵבּר ,וְ זֶה ָבּא ַויּ ַ
הייתה התקפה של שודדים מארץ הכשדים )בבל(; הם נחלקו לשלוש
אשׁים וַיִּ ְפ ְשׁטוּ ַעל ַה ְגּ ַמ ִלּים
ַכּ ְשׂ ִדּים ָשׂמוּ ְשׁל ָֹשׁה ָר ִ
קבוצות ,וכך השתלטו על כל עדר הגמלים ,והצליחו ולהרוג את כל העבדים
וַיִּ ָקּחוּם ,וְ ֶאת ַהנְּ ָע ִרים ִהכּוּ ְל ִפי ָח ֶרב;
נוסחת הסיום :מדגישה שהעבד שנותר נותר כדי לפגוע בו – לבשר לו – ולא
ָך
ָא ָמּ ְל ָטה ַרק ֲא ִני ְל ַב ִדּיְ ,ל ַה ִגּיד ל ְ
וִ
כדי שישאר לו מעט רכוש אחרי האסון.
הכל מתרחש באותו יום סיום המשתה
יהם ַה ְבּכוֹר
יך א ְֹכ ִלים וְ שׁ ִֹתים יַיִ ןְ ,בּ ֵבית ֲא ִח ֶ
נוֹת ָ
וּב ֶ
ֶיך ְ
ֹאמרָ :בּנ ָ
ַ 18עד זֶה ְמ ַד ֵבּר ,וְ זֶה ָבּא ַויּ ַ
ולפתע רוח מזרחית חזקה שנשבה בשמים מוטטה את הבית מכל צדדיו.
אַר ַבּע
רוּח ְגּדוֹלָה ָבּאָה ֵמ ֵע ֶבר ַה ִמּ ְד ָבּר ,וַיִּ גַּע ְבּ ְ
וְהנֵּה ַ
ִ
19
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נּוֹת
ִפּ
כל יושבי הבית – כל  10הילדים שלך  -מתו.
ָך
ָא ָמּ ְל ָטה ַרק ֲא ִני ְל ַב ִדּיְ ,ל ַה ִגּיד ל ְ
וִ
כאשר האבנים נפלו על ראשי הילדים זה מעין "עונש סקילה" )העונש
למקלל ה' )השווה :עונשו של נבות היזרעאלי במשפט איזבל(.
שימו לב ל"מבנה" של האסונות – מבנה צולב לעומת תיאור העושר של איוב )פסוקים  (1-5כדי להדגיש שמדובר באסון
מוחלט .בנים – גמלים – צאן – בקר ואתונות < בקר ואתונות – צאן – גמלים – בנים
פסוקים : 22-20איוב מקבל את הדין
איוב קם ,קרע את בגדו העליון ]=מעשה סמלי לאות אבל[ ,גזז את שער
ָקם ִאיּוֹב ַויּ ְִק ַרע ֶאת ְמ ִעלוַֹ ,ו ָיּגָז ֶאת רֹאשׁוֹ;
ַ 20ויּ ָ
ראשו ]=מעשה סמלי לאות אבל[ והשתחווה לאלוהים בהכנעה
אַר ָצה ,וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ
ו ִַיּפֹּל ְ
מילה מנחה נפל מדגישה שאיוב קיבל עליו את הדין = "תיאודיצאה"
ָצ ִתי ִמ ֶבּ ֶטן ִא ִמּי ,
ֹאמר ָערֹם )בלי כלום( י ָ
ַ 21ויּ ֶ
איוב מבין שהכל משמים .הוא שם לב לכך שזה לא "צירוף מקרים" אלא
וְ ָערֹם )בלי כלום( אָשׁוּב ָשׁ ָמּה )לקבר(
יש כאן יד מכוונת ולכן הוא מודה לה' על כך שזכה עד היום לקבל ממנו מה
ָתן ,וַה' ָל ָקח;)מה
)מה שהיה לי עד היום( ה' נ ַ
שקיבל .הוא אומר תודה על התקופה היפה ולא מקלל אותו בסיומה.
שהשאיל לי .זה לא שלי( .ולכן:
איוב מבין שזה משמים בגלל המבנה של העונשים :ארץ-שמים-ארץ-
שמים) ,בידי אדם לעומת בידי כוחות עליונים-כוחות טבע(ובגלל
יְהי ֵשׁם ה'ְ ,מב ָֹר ְך )=תודה לך ה על מה שנתת(.
ִ
תכיפותם-צמידותם "עוד זה מדבר וזה בא".
למרות כל האסונות ,למרות שאין לו מה להפסיד ,לא חטא איוב ולא אמר דבר רע על אלוהים.
ְ 22בּ ָכל זֹאת ,לֹא ָח ָטא ִאיּוֹב;
אדרבא! ברך את ה' במובן החיובי של המילה "ברך" .המילה "ברך" היא מילה מנחה בקטע.
ָתן ִתּ ְפלָהֵ ,לאל ִֹהים.
וְ לֹא נ ַ
ט.ל.ח © .עו"ד יאיר בקר ,מרצה לדידקטיקה להוראת מקרא ,ומחבר "קוים להצלחה במקרא" מצווה/מותר להדפיס/להפיץ .לתגובות/הערות בווטס אפ 0544323437

איוב פרק ב':
פסוקים  :1-6הניסוי/ההתערבות השני/ה על גבו של איוב
1
2
3

4

עוד באותו יום) ,המשתה בבית של האח הבכור( ,מתכנסת שוב פגישה ושוב
ַצּב ַעל
ַיְהי ַהיּוֹםַ --ו ָיּבֹאוּ ְבּנֵי ָה ֱאל ִֹהים ְל ִה ְתי ֵ
ו ִ
המלאך מגיע ללא שהוא זומן לפגישת ההתעצות של ה' עם מלאכיו.
ַצּב ַעל ה'
ה'; ַויָּבוֹא גַם ַה ָשּׂ ָטן ְבּת ָֹכםְ ,ל ִה ְתי ֵ
וּמ ִה ְת ַה ֵלּ ְך ָבּהּ ה' לא כועס לא מתוסכל ולא כלום...
אָרץֵ ,
ֹאמרִ ,מ ֻשּׁט ָבּ ֶ
ַען ֶאת ה'ַ ,ויּ ַ
ֹאמר ה' ֶאל ַה ָשּׂ ָטןֵ ,אי ִמזֶּה ָתּבֹא; ַויּ ַ
ַויּ ֶ
מצד אחד "דיברה תורה בלשון בני אדם" ה' גוער בשטן כאילו פיתה/הסית את ה'
ֹאמר ה' ֶאל ַה ָשּׂ ָטןֲ ,ה ַשׂ ְמ ָתּ ִל ְבּ ָך ֶאל ַע ְב ִדּי
ַויּ ֶ
לעשות משהו חסר תועלת/ללא סיבה – דבר שה' לא רצה ...מצד שני ,ה' מציין
ָשׁר
אָרץ ִאישׁ ָתּם וְ י ָ
ִאיּוֹבִ --כּי ֵאין ָכּמֹהוּ ָבּ ֶ
ֲזיק
יְ ֵרא ֱאל ִֹהים ,וְ ָסר ֵמ ָרע; וְ ע ֶֹדנּוּ ַמח ִ
שהוא "עדיין" צדיק .הוא רומז לו שיתכן שיש משהו שישבור אותו? ..רמז מטרים?
ית ִני בוֹ ְל ַב ְלּעוֹ ִחנָּם
ַתּ ִס ֵ
ְבּ ֻת ָמּתוֹ ,ו ְ
לחילופין ,גוער בו שלמרות האסונות ולמרות שאין לו מה להפסיד הוא נותר צדיק.
השטן ענה לה' בפתגם :עוֹר ְבּ ַעד עוֹר=) ֹ ...אדם מוכן שיפצעו את עור ידיו
ֹאמר:
ַען ַה ָשּׂ ָטן ֶאת ה'ַ ,ויּ ַ
ַויּ ַ
העיקר שלא יפצעו את עור פניו כלומר מוכן לתת את הכול כדי שלא יפגעו בו
עוֹר ְבּ ַעד עוֹר ,וְ כֹל ֲא ֶשׁר ָל ִאישׁ --יִ ֵתּןְ ,בּ ַעד נ ְַפשׁוֹ
עצמו) .כלומר ,לשיטת השטן עדיין לאיוב יש מה להפסיד ולכן נזהר מה'.
השטן מבקש לשכלל ולהקצין את הניסוי
ֶךּ
ֶיךְ ,י ָב ְרכ ָ
ָד ָך ,וְ גַע ֶאל ַע ְצמוֹ וְ ֶאל ְבּ ָשׂרוִֹ --אם לֹא ֶאל ָפּנ ָ
אוּלם ְשׁלַח נָא י ְ
ָ
אַךֶ ,את נ ְַפשׁוֹ ְשׁמֹר שוב ה' מאשר ושוב מבקש שיהיה את מי לחקור .שלא יהרוג את איוב עצמו
ָד ָךְ :
ֹאמר ה' ֶאל ַה ָשּׂ ָטןִ ,הנּוֹ ְבי ֶ
ַויּ ֶ

5
6
פסוקים :10-7שחין פוגע גופנית באיוב ,אך הוא אינו מקלל את ה'
השטן יוצא ומייד פוגע פיזית באיוב במחלה קשה וכואבת .שחין )מגרד(.
ֵצאַ ,ה ָשּׂ ָטןֵ ,מ ֵאתְ ,פּנֵי ה';
ַויּ ֵ
7
אמצעי ספרותי/סגנוני :ניגודים-מקצה לקצה=הדגשה שכל הגוף חלה.
וְעד ָק ְד ֳקדוֹ
ַך ֶאת ִאיּוֹב ִבּ ְשׁ ִחין ָרעִ ,מ ַכּף ַר ְגלו ַ
ַויּ ְ
איוב נזקק לכלי כדי להספיק לגרד שטחים נרחבים בכוח ובבת אחת.
ָרד בּוֹ;
וַיִּ ַקּח לוֹ ֶח ֶרשְׂ ,ל ִה ְתגּ ֵ
8
הוא יושב באפר – לאות אבל/כדי להרגיע את עורו.
תוֹך ָה ֵא ֶפר
וְהוּא ,י ֵֹשׁב ְבּ ְ
האישה ,הדמות המשנית,מאירה את איוב באור חיובי=מדגימה לנו איך
ֹאמר לוֹ ִא ְשׁתּוֹ,
ַותּ ֶ
9
מישהו אחר )שלא סובל פיזית אלא רק את האסונות( היה מגיב במקרה כזה.
ע ְֹד ָך )אתה עדיין( ַמ ֲח ִזיק ְבּ ֻת ָמּ ֶת ָך )שומר על
תפקיד האישה :מצד אחד עוזרת לשטן להכשיל את איוב )=תפיסה נוצרית(
ָמת
שלמותך הדתית??( ָבּ ֵר ְך ֱאל ִֹהים ,ו ֻ
מצד שני )עזר כנגדו ,מנסה לעזור לאיוב להפסיק את יסוריו(.
לעומת הפניה הרכה לה' איוב מגיב בחריפות רבה לאשתו הסובלת ומכנה
יה,
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ַ 10ויּ ֶ
אותה כבחורה שלילית מהרחוב.
אַחת ַהנְּ ָבלוֹת ְתּ ַד ֵבּ ִרי-
ְכּ ַד ֵבּר ַ
איוב תוקף אותה :את יודעת לקבל מה' רק מה שטוב? ה' עושה הכל .גם רע.
נְק ֵבּל ֵמ ֵאת ָה ֱאל ִֹהים )שהכל ממנו( ,לחילופין ,איוב מעודד אותה :רק טוב תפקידו להישאר לנצח .רע זה זמני!
גַּם ֶאת ַהטּוֹב ַ
סיבת ההבדל בין הפירושים :האם בסוף דבריו יש סימן שאלה או קריאה.
וְ ֶאת ָה ָרע לֹא נְ ַק ֵבּל;
ולמרות כל מה שאירע לו ,לא חטא איוב בשפתיו ולא אמר מילה רעה נגד ה'.
ָתיו )וגם לא מודה( התוספת של המילה "בשפתיו" באה להדגיש שבפה/בגלוי הוא לא חטא ,אך
ְבּ ָכל זֹאת לֹא ָח ָטא ִאיּוֹבִ ,בּ ְשׂפ ָ
בבלבבו כנראה הוא כן חטא וכן חשב מחשות רעות/קללות על ה' שפגע בו.
פסוקים :13-11חבריו של איוב באים אליו לנחמו
רק שלושה חברים לעת צרה באים לאיוב בשעת צרה .אף קרוב משפחה .אף
ֹשׁת ֵר ֵעי ִאיּוֹבֵ ,את ָכּל ָה ָרעָה ַהזֹּאת
 11וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְשׁל ֶ
חבר .כולם נוטשים אותו) .רמז עבה לסבל בחברה :יותר משהגורל מתאכזר
ימנִ י
יפז ַה ֵתּ ָ
ַה ָבּאָה ָע ָליוַ ,ו ָיּבֹאוּ ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֱֹ ,א ִל ַ
ַח ָדּוָ ,לבוֹא אלינו אנו מתאכזרים אל עצמנו ולא תומכים אחד בשני בשעת צרה(.
ֲמ ִתי; ו ִַיּ ָוּעֲדוּ י ְ
צוֹפר ַה ַנּע ָ
שּׁוּחי וְ ַ
וּב ְל ַדּד ַה ִ
ִ
חבריו מתאמים להגיע יחד "לנוד" )להניד את הראש ולהנהן לאות צער(.
ַחמוֹ
וּלנ ֲ
ָלנוּד לוֹ ְ
ֵיהם ֵמ ָרחוֹק וְ לֹא ִה ִכּירֻהוּ,
ַ 12ויִּ ְשׂאוּ ֶאת ֵעינ ֶ
הר ִעים/החברים ,לא מזהים את איוב :א( כי הם עדיין רחוקים .ב( כי
שלושת ֵ
קוֹלם וַיִּ ְבכּוּ;
ו ִַיּ ְשׂאוּ ָ
הוא מוכה שחין בכל הגוף ולא מזהים את פרצופו .הם פרצו בבכי ,קרעו את
מעיליהם )למרות שלא בניהם מתו אלא בניו של איוב(וזרקו עפר על ראשיהם
ו ִַיּ ְק ְרעוּ ִאישׁ ְמ ִעלוֹ,
]לאות ֵא ֶבל[ ולכיוון השמים) .ריבוי פעלים=מהירות=פרץ רגשות(.
יהם ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה
אשׁ ֶ
ו ִַיּ ְז ְרקוּ ָע ָפר ַעל ָר ֵ
=מקור המנהג לשבת שבעה על הרצפה )ולא על כיסא( על מות אדם.
וְשׁ ְב ַעת ֵלילוֹת;
ָמים ִ
ָאָרץִ ,שׁ ְב ַעת י ִ
ֵשׁבוּ ִאתּוֹ ל ֶ
ַ 13ויּ ְ
=מקור המנהג לא לפתוח בשיחה עם האבל אלא להמתין שהוא יתחיל.
ָדל ַה ְכּ ֵאב ְמאֹד
וְ ֵאין דּ ֵֹבר ֵא ָליוָ ,דּ ָבר ִכּי ָראוִּ ,כּי ג ַ
לא היו מסוגלים להוציא מילה מרוב אבל ותדהמה על האסון הגדול .מה? מה
אפשר להגיד לאדם שאיבד את כל ילדיו ורכושו ביום בהיר אחד בעודו מקריב
קורבנות לה'??...
אחרי השבעה ,איוב פותח הפה ומקלל –לא את ה' אלא את היום שהוא נולד
אַח ֵריֵ -כןָ ,פּ ַתח ִאיּוֹב ֶאתִ -פּיהוּ ,ו ְַי ַק ֵלּלֶ ,את-יוֹמוֹ
ֲ
1
בהמשך :איוב מתלונן על ה' שהוא פוגע ברשעים ללא סיבה.
איוב בשום שלב לא יודע על הניסוי שמתרחש מאחורי גבו ועל חשבונו .ה' תוקף את איוב על עצם החוצפה לנסות להבין את ה' .הפער בינינו
לה' גדול מהפער בין תינוק בן שנה לאיינשטיין .חיי פיי" :השכל יכול לזרוק שאלות רחוק יותר מאשר הוא מסוגל לדוג תשובות בחזרה" .קל
לשאול – למה? אבל למה?? זה לא אומר שאפשר להבין את התשובה.
מדוע גם כאשר ה' עונה לו – הוא לא מספר לו על הניסוי ומטרתו??? לכאורה זה היה מסביר לאיוב מה עובר עליו??
א( ראה את הקושי הדתי והמוסרי בעריכת ניסוי .לפי מי שרואה בכך דבר בעייתי אכן אין טעם לספר לו שה' עושה לו ניסוי בלי הסכמתו.
ב( איוב לא היה מבין כיצד זה מועיל לו הויכוח/ניסוי .מתי הוא יבין?? רק כאשר הוא יראה בעצמו את התוצאות החיוביות של הניסוי – בסוף
הספר .הדבר מחזק את הטיעון של ה' כי לבני אדם שחיים רק  120שנה אין לו מספיק זמן כדי ללמוד ולהבין ולראות את התמונה הכללית.
)למשל ,כיצד סבל עצום מוביל לטוב עצום(.
הקושי הדתי בעריכת הניסוי הוא – וכי ה' היודע כל לא יודע מה יעשה איוב?
פתרון א :לאדם יש בחירה חופשית וה' כביכול לא יודע במה האדם יבחר.
פתרון ב :הניסוי נועד ללמד מסר/לקח – את הגדולה של מי שה' מנסה אותו – ויודע שיצליח בניסוי) .לא מנסה מי שאין לו סיכוי להצליח בניסוי(.
הקושי המוסרי בעריכת ניסוי – מה היה קורה אם היה נכשל?
פתרון :ניסוי הוא הצבת רף נוסף מעבר לחובות הבסיסיות .ההצלחה מעניקה "בונוס" אך לא פוגעת בזכויות הרגילות.
במהלך מחזורי הנאומים ,כל אחד מהחברים מאשים את איוב שהוא חטא .ומנסים למצוא חטאים באיוב ,כי לדעתם לא יתכן שהוא סתם
סובל .לאחר שה' התגלה לאיוב ,אמר לו "זה אני!" ..איוב חוזר בו מטענותיו .א( כי מבין שאי אפשר להתווכח עם ה' .ב( כי מבין שה' אכן מודע
למעשיו ומגיב לטענותיו )גם אם התגובה לא מובנת לו בשכלו האנושי(.
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פרק מ"ב

פסוקים  :6-1תשובת איוב לדברי ה'
1
2
3
4
5
6

איוב ענה לה' )שתקף אותו על ניסיונותיו להבין את ה'( ואמר לה':
ֹאמר.
ַען ִאיּוֹב ֶאת-ה'; ַויּ ַ
ַויּ ַ
לפי הכתיב :אתה יודע .לפי הקריא :אני יודע
תּוּכל; וְ לֹא-יִ ָבּ ֵצר ִמ ְמּ ָך
ָד ְע ִתּי(ִ ,כּי-כֹל ָ
ידעת )י ַ
שאתה כול יכול ,ושאין תכנית שאינך יכול לממש
ְמ ִז ָמּה.
חוזר על שאלת ה' )פרק ל"ח( מיהו שאינו בעל תבונה ,ולכן החכמה נעלמת
ִמי זֶהַ ,מ ְע ִלים ֵע ָצהְ --בּ ִליָ -ד ַעת??
ממנו? )התשובה לשאלה הרטורית היא שאיוב ושאר בני האדם הם חסרי
אָבין; נִ ְפ ָלאוֹת ִמ ֶמּנִּ י ,וְ לֹא ֵא ָדע.
ַד ִתּי ,וְ לֹא ִ
ָל ֵכן ִהגּ ְ
התבונה( .לכן איוב מודה שאינו יכול להבין.
יענִ י )ל"ח  (4שוב חוזר בכניעה על שאלות ה' אליו ומודה שאין לו מה לענות כי לא מבין
וְהוֹד ֵ
ִ
אָל ָך,
ְשׁ ַמע-נָא ,וְ אָנ ִֹכי ֲא ַד ֵבּר; ֶא ְשׁ ְ
הסיבה שאיוב סוף סוף מבין שהוא לא מבין – הסיבה למפנה היא:
ְל ֵשׁ ַמע-אֹזֶן ְשׁ ַמ ְע ִתּיך ָ
בעבר הכרתי אותך )=את ה'( משמועה ,ועכשיו אני מכיר אותך מהתגלותך אליי
אָת ָך.
וְ ַע ָתּהֵ ,עינִ י ָר ְ
עד שאדם לא מגלה בעצמו את האמת שלו שום הסבר לא יניח את דעתו..
ַעלֵ -כּןֶ ,א ְמאַס וְ ִנ ַח ְמ ִתּי -לכן ,בגלל שנוכחתי לדעת שאתה אכן שם לב אלי ומודע אלי ,לכן ,אני מתחרט וחוזר בי מדבריי ,וגם
משום שאני עפר ואפר ומי אני לעומתך? )השווה את החרטה של ה' אחרי שידע שאיוב הצליח בניסוי(...
ָא ֶפר
ַ -עלָ -ע ָפר ו ֵ

פסוקים  :9-7נזיפת ה' ברעי איוב ,ותפילת איוב למענם
לאחר הדיאלוג של ה' ואיוב ,הוא אמר לאליפז התימני :אני כועס עליך ועל שני רעיך,
אַחר ִדּ ֶבּר ה' ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
ַיְהיַ ,
ו ִ
7
משום שלא דיברתם עליי דברי אמת כדברי איוב.
יפזָ ,ח ָרה
ֹאמר ה' ֶאל ֱא ִל ַ
ָה ֵא ֶלּהַ --ויּ ֶ
יךִ --כּי לֹא ִד ַבּ ְר ֶתּם פירוש א :דיברתם לא נכון )שאיוב חטא( כמו שאיוב דבר לא נכון )שאני לא עושה צדק(.
וּב ְשׁנֵי ֵר ֶע ָ
אַפּי ְב ָך ִ
ִ
פירוש ב :דיברתם לא נכון )שניסיתם להבין את דרכי( בניגוד לאיוב )שידע שלא מבין(.
ֵא ַלי ְנכוֹנָהְ ,כּ ַע ְב ִדּי ִאיּוֹב.
שימו לב :ה' פונה קודם לאליפז=הוא הדמות הבכירה מבין השלושה.
קחו שבעה פרים ושבעה כבשים ,לכו אל עבדי איוב והעלו עולה )=תקריבו
ילים
וְ ַע ָתּה ְקחוּ ָל ֶכם ִשׁ ְב ָעה ָפ ִרים וְ ִשׁ ְב ָעה ֵא ִ
8
קרבן( ,ואיוב עבדי יתפלל למענכם .רק לתפילתו אענה ,ובעקבותיה לא אעניש
יתם עוֹלָה ַבּ ַע ְד ֶכם,
ֲל ֶ
וְהע ִ
וּלכוּ ֶאל ַע ְב ִדּי ִאיּוֹבַ ,
ְ
אתכם על שלא דיברתם עליי דברי אמת כדברי איוב
יכםִ :כּי ִאם ָפּנָיו ֶא ָשּׂא,
ֲל ֶ
וְ ִאיּוֹב ַע ְב ִדּי ,יִ ְת ַפּ ֵלּל ע ֵ
ְל ִב ְל ִתּי עֲשׂוֹת ִע ָמּ ֶכם נְ ָבלָה ִכּי לֹא ִד ַבּ ְר ֶתּם ֵא ַלי
נְ כוֹנָהְ ,כּ ַע ְב ִדּי ִאיּוֹב.
ה' סולח להם לבקשת איוב.
יהם ה';
ַו ַיּעֲשׂוַּ ,כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶ
9
וַיִּ ָשּׂא ה'ֶ ,את ְפּנֵי ִאיּוֹב
השינוי שחל באיוב – הוא סוף סוף מתפלל/דואג לאחרים ולא רק לבניו.
פסוקים  :17-10סופו הטוב של איוב
בזכות תפילתו של איוב על רעיו )ולא רק על בניו( ,בזכות השינוי שחל בו ,ה'
 10וַה'ָ ,שׁב ֶאת ְשׁבוּת ִאיּוֹבְ ,בּ ִה ְת ַפּ ְללוְֹ ,בּ ַעד ֵרעֵהוּ;
החזיר לו )מהשבי??( את מה שהיה לו בעבר ואף הכפיל את כל מה שהיה לו
ַויּ ֶֹסף ה' ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ְל ִאיּוֹבְ ,ל ִמ ְשׁנֶה
גם בסביבה של איוב חל שינוי – שינוי ציני/אירוני – פתאום שאיוב חזר
ְכל י ְֹד ָעיו
אַחי ָֹתיו ו ָ
ַ 11ו ָיּבֹאוּ ֵא ָליו ָכּל ֶא ָחיו וְ ָכל ְ
ַחמוּ לגדלותו – חזרו לבקרו כל אנשים שנעלמו ושכחו אותו כשהיה לו רע.
ֶחם ְבּ ֵביתוַֹ ,ו ָיּנֻדוּ לוֹ וַיְ נ ֲ
ֹאכלוּ ִעמּוֹ ל ֶ
ְל ָפנִ יםַ ,ויּ ְ
אמצעי ספרותי :חזרה על מילת ההדגשה "כל".
אֹתוַֹ ,על ָכּל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ֵה ִביא ה' ָע ָליו;
ָהב ֶא ָחד אחיו ,אחיותיו וכל מכריו מהעבר באו אליו לסעודה בביתו ,ניחמו אותו על
יטה ֶא ָחת ,וְ ִאישֶׁ ,נזֶם ז ָ
וַיִּ ְתּנוּ לוִֹ ,אישׁ ְק ִשׂ ָ
הרעה שה' הביא עליו בעבר ,ונתנו לו מתנות )כאילו חסר לאיוב רכוש(...
ה' בירך את איוב והעניק לו שפע כפול – שנאמר לעיל" :למשנה"
אשׁתוֹ
אַח ִרית )סופו של ( ִאיּוֹב )יותר( ֵמ ֵר ִ
וַה'ֵ ,בּ ַר ְך ֶאת ֲ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ֶא ֶלף צֹאן ,וְ ֵשׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים
ַיְהי לוֹ ְ
)מתחילתו(; ו ִ
)פי  .(2שימו במספרים סמליים ,שהם בכפולות של 2
וְא ֶלף ֲאתוֹנוֹת.
וְא ֶלף ֶצ ֶמד ָבּ ָקרֶ ,
ְגּ ַמ ִלּיםֶ ,
מהמספרים בתחילת הסיפור.
ַיְהי לוֹ ִשׁ ְב ָענָה ָבנִ ים )=" 7 ??14טובים" יותר?( ,וְ ָשׁלוֹשׁ ָבּנוֹת ערך חיי אדם הוא אין סופי .אין דבר כזה  2בני אדם תמורת
ו ִ
אחד.
ימה ,הרמה האישית של הילדים היתה יותר גבוהה .בתחילת הספר אנו לא יודעים על שמות הבנות ,כמו
אַחת י ְִמ ָ
וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ָה ַ
רוב הנשים במקרא ,וכעת כדי לבטא את מעמדן מספרים את שמותן) .השוואה :גם את שמות בנות
וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ ית ְק ִציעָה;
פּוּך צלפחד מספרים לנו כדי להדגיש לנו את חשיבותן .השוואה :מלכת שבא איננו יודעים את שמה אך
ישׁיתֶ ,ק ֶרן ַה ְ
וְ ֵשׁם ַה ְשּׁ ִל ִ
מלך צור אנו יודעים את שמו – חירם – סימן שמבחינת התנ"ך הוא חשוב יותר מאשר מלכת שבא(.
השוואה :כדי לבטא את גדלותן של נשים במקרה )שרה/רחל/וכו'( מספרים לנו שהן
ָשׁים יָפוֹתִ ,כּ ְבנוֹת ִאיּוֹב--
 15וְ לֹא נִ ְמ ָצא נ ִ
יפות) .האמת די מאכזב לסיים ספר כזה חשוב במסר שזה מה שמעלה את ערכה של
ַח ָלה,
יהם נ ֲ
ָהם ֲא ִב ֶ
אָרץ; וַיִּ ֵתּן ל ֶ
ְבּ ָכל ָה ֶ
האישה בעיני החברה – המראה החיצוני של הגוף הפיזי שלי( .השוואה :גם בנות
יהם
ְבּתוֹ ְך ֲא ֵח ֶ
צלפחד קיבלו נחלה .זה משהו נדיר .מבטא יחס מיוחד בגלל מעמדן המיוחד.
וְאַר ָבּ ִעים ָשׁנָה;
אַח ֵרי זֹאתֵ ,מאָה ְ
ַיְחי ִאיּוֹב ֲ
 16ו ִ
איוב חי כפול מאדם "רגיל" שחי בזמנם  70שנה.
אַר ָבּעָה ,דֹּרוֹת
ְאת ְבּנֵי ָבנָיוְ --
וירא )וַיִּ ְר ֶאה(ֶ ,את ָבּנָיו ו ֶ
חי כשהוא שלם עם עצמו ועם סיפור חייו .שהוא מילא את שליחותו/יעודו
ָמים
וּשׂ ַבע י ִ
ָקן ְ
ָמת ִאיּוֹב ,ז ֵ
ַויּ ָ
הספר מסתיים ב"סוף שמח".
השוואה :גם ספר מלכים וגם ספר דברי הימים מסתיימים בסיום שמח.
ה"שמחה" במלכים/דברי הימים אמורה היתה להמעיט מהקושי לבלוע את הסוף המר של חורבן ירושלים.
בספר איוב השמחה משכיחה מאיתנו את השאלה שנותרה פתוחה לכאורה – האם נוכל להבין למה אנו סובלים? התשובה היא – לא!
אין לנו ראייה ארוכת טווח כדי להבין מה התועלת בסרטן/שואה/איידס /מלחמות/פיגועים /אסונות.
יש בסיום מסיח הדעת הזה גם עקיצה ..אנו שואלים "למה זה קורה לי?" רק כאשר אנו סובלים .אך את הטוב אנו מקבלים כמובן
מאליו ואת הרע אנו משום מה לא מקבלים כמובן מאליו ,למרות ,שגם הטוב ,וגם הרע ,שניהם מובנים מאליהם ,בעולם של "שמים
וארץ" ,בעולם של "ניגודים" ו"מתחים" – "עליות ומורדות" .איוב לא מתפרץ על ה' ותוקף אותו מדוע הוא מרעיף עליו כ"כ הרבה שפע.
איוב לא שואל את ה' למה מגיע לו יותר מעניים/מסכנים/צדיקים אחרים .כי כשטוב לנו ..אנו לא ממש שואלים שאלות" ...את הטוב
נקבל ורק את הרע לא נקבל"!...
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קהלת פרק א
פסוק  :1כותרת לספר קהלת )פרטים על זהות/זמן/מקום החיבור/האירוע(
מי הוא "קהלת"? מדוע לא כתוב "שלמה בן דוד" אלא "קהלת בן דוד"?
ִדּ ְב ֵרי ק ֶֹה ֶלת ֶבּןָ -דּוִ ד,
1
לפי הגישה הביקורתית :אדם אנונימי שכתב ספר לכבוד שלמה המלך כדי שאנשים יקראו את
ירוּשׁ ָלִם
ֶמ ֶל ְך ִבּ ָ
הספר/יתייחסו אליו )אך לא העז לקרוא לעצמו שלמה כי זה לא הוא(.
לפי הגישה המסורתית :הספר נכתב ע"י שלמה שהקהיל )אסף( אנשים ולימד אותם חוכמה.
המילה המנחה :הבל .פירוש ריאלי :האוויר שיוצא מהפה – הוא חסר חשיבות,
אָמר ק ֶֹה ֶלת,
ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים ַ
2
מתפוגג מהר ונעלם .פירוש מטאפורי :דבר זמני ולכן חסר ערך וחשיבות.
ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים ַהכֹּל ָה ֶבל
בגלל הפתיח הזה/מוטו כללי זה ,היו שהתנגדו להכנסת ספר/מגילת קהלת לתנ"ך.
בגלל שהוא אומר שהכל הבל כולל הדברים שהוא עצמו/ה' אמר
פסוקים  :11-3דור הולך ודור בא ,ואין חדש תחת השמש
שאלה רטורית :מה התועלת בכל הפעלתנות האנושית בכדור הארץ??
ֲמלוֹ--
אָדםְ :בּ ָכל-ע ָ
ַמה-יִּ ְתרוֹןָ ,ל ָ
3
אמצעי ספרותי :שימוש במילת ההגזמה "כל" .כאילו כלום לא חשוב.
ֶשׁ ַיּ ֲעמֹל),עובד/סובל( ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ
עוֹלם ע ָֹמ ֶדת
אָרץ ְל ָ
וְה ֶ
דּוֹר ה ֵֹל ְך וְדוֹר ָבּאָ ,
האנשים נולדים ומתים במעגליות/מחזוריות אנושית– ורק העולם הפיזי נצחי
4
אמצעי ספרותי :הולך-בא=ניגודים/מעגליות=מחזוריות.
וּבא ַה ָשּׁ ֶמשׁ;
ָרח ַה ֶשּׁ ֶמשָׁ ,
וְ ז ַ
מחזוריות בטבע :כל יום ויום יש זריחה ושקיעה
5
יש כאן את כל 4
זוֹר ַח הוּאָ ,שׁם
שׁוֹאף ֵ
וְ ֶאלְ -מקוֹמוֵֹ --
אתמול
בה
שהיתה
נקודה
לאותה
מגיעה
השמש
יום
כל
יסודות המדע:
אמצעי ספרותי :זרח-שקע= ניגודים/מעגליות=מחזוריות
מים ,רוח,
דוגמה נוספת למחזוריות בטבע :הרוח נעה הלוך ושוב.
סוֹבבֶ ,אלָ -צפוֹן;
הוֹל ְךֶ ,אלָ -דּרוֹם ,וְ ֵ
ֵ
6
אדמה ,אויר.
הולכת וחוזרת מאותו ולאותו מקום.
רוּח
רוּח ,וְ ַעלְ -ס ִביב ָֹתיו ָשׁב ָה ַ
הוֹל ְך ָה ַ
סוֹבב ס ֵֹבב ֵ
ֵ
=הכל מחזורי!
אמצעי ספרותי :דרום-צפון= ניגודים/מעגליות=מחזוריות
דוגמה נוספת למחזוריות בטבע :הנחלים זורמים לים והים הופך לגשם וחוזר
נְּח ִלים ה ְֹל ִכים ֶאלַ -היָּם,
ָכּלַ -ה ָ
7
חלילה ולכן הים אף פעם לא מלא לא שבע .כך הכל חוזר לקדמותו שוב ושוב
וְהיָּם ֵאינֶנּוּ ָמ ֵלא;
ַ
ושוב לא מגיעים לסיפוק.
נְּח ִלים ה ְֹל ִכים--
ֶאלְ -מקוֹםֶ ,שׁ ַה ָ
המילים המנחות :שם ושב .מדגשים את השאיפה להגיע למקום אחר אך
ָשׁם ֵהם ָשׁ ִביםָ ,ל ָל ֶכת
בסוף אתה מוצא את עצמך שוב בנקודת ההתחלה.
התופעות החוזרות בטבע הן רבות ומעייפות כל כך ,עד שאין בכוחה של שפת
יוּכל ִאישׁ ְל ַד ֵבּר; לֹא-
ֵעים ,לֹאַ -
ָכּלַ -ה ְדּ ָב ִרים יְ ג ִ
8
בני האדם לספר עליהן .העין האנושית אינה קולטת את הכול ,והאוזן אינה
ִת ְשׂ ַבּע ַעיִ ן ִל ְראוֹת ,וְ לֹאִ -ת ָמּ ֵלא אֹזֶן ִמ ְשּׁמ ַֹע
שומעת הכול .אפשר לפרש הפוך :שתמיד י
האדם חש חסר אונים :מה שהיה יהיה שוב ,ומה שנעשה ייעשה שוב .אין שום דבר חדש בעולם הזה.
יִּהיֶה,
ַמהֶ -שּׁ ָהיָה ,הוּא ֶשׁ ְ
9
כמובן שאפשר לראות במחזוריות גם תופעה מבורכת – יציבות ווודאות.
ֲשׂה ,הוּא
וּמהֶ -שּׁ ַנּע ָ
ַ
אנשים שונאים שינוי כי יש להם העדפה לדברים מוכרים!! תארו לעצמכם כל בוקר הייתם צריכים
ֵע ֶשׂה; וְ ֵאין ָכּלָ -ח ָדשׁ,
ֶשׁיּ ָ
לברר באיזה בי"ס אתם לומדים כי כל לילה יש הגרלה חדשה? או כל בוקר לוודא באיזה רחוב נמצא בי"ס
ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ
שלכם כי הוא היה מחליף מיקום כל יום? ...או כל ערב לברר באיזו דירה אתם ישנים?

10
11

לפעמים מישהו אומר "הדבר הזה חדש" ,אך גם זה כבר היה בעבר.

ֹאמר ְר ֵאה-זֶהָ ,ח ָדשׁ הוּא:
יֵשׁ ָדּ ָבר ֶשׁיּ ַ
ְכּ ָבר ָהיָה ְלע ָֹל ִמיםֲ ,א ֶשׁר ָהיָה ִמ ְלּ ָפנֵנוּ
ֵאין ִז ְכרוֹןָ ,ל ִראשֹׁנִ ים; הסיבה שאנשים אומרים שיש חדש בעולם היא – כי בני האדם אינם זוכרים את מה שהיה בעבר;
הסיבה שאנו מתרגשים מדברים שוב ושוב כי אנו מספיקים "לשכוח" את הפעם הקודמת .אם נעשה
יִּהיוּ,
אַחרֹנִ ים ֶשׁ ְ
וְ גַם ָל ֲ

משהו יום יום זה יצא לנו מהאף .מאכל/שיר/מפגש עם סלב – אם זה הופך ליום יומי – זה משעמם.
אם אני מתרגש ממשהו )נשיקה/טיסה/בנג'י/עסקה -ראשונה( רק כי זה פעם ראשונה שלי – סימן שאין בזה
סיבה מהותית/אמתית ל"אושר" אם אנשים שעושים זאת עשרות פעמים כבר לא מתרגשים מזה" .שיגרה" זה
לא רע ...זה חושף את האמת שזה לא כזה זה:) ...

יִהיֶה ָל ֶהם ִז ָכּרוֹן--
לֹאְ -
אַחרֹנָה
יִּהיוָּ ,ל ֲ
ִעם ֶשׁ ְ
פסוקים  :18-12קהלת עוסק בחכמה ומסיק מסקנות
קהלת טוען שהעמדה שלו כלפי העולם לא נובעת מצרות עין או קנאה או ייאוש שהוא לא יכול
יתי ֶמ ֶל ְך ַעל-
ֲ 12אנִ י ק ֶֹה ֶלתָ ,היִ ִ
להשיג מה שיש לעשירים .הוא היה במקום הזה וראה שהכל הבל )שטויות(.
ירוּשׁ ָלִם
יִ ְשׂ ָר ֵאלִ --בּ ָ
קהלת טוען שאפילו לימוד "חוכמה" זה הבל .דבר
ֲשׂהַ ,תּ ַחת
ָת ִתּי ֶאתִ -ל ִבּיִ ,ל ְדרוֹשׁ וְ ָלתוּר ַבּ ָח ְכ ָמהַ ,על ָכּלֲ -א ֶשׁר ַנע ָ
 13וְ נ ַ
מיותר שאנשים מבזבזים את זמנם ללא תועלת.
אָדםַ --לעֲנוֹת בּוֹ
ָתן ֱאל ִֹהים ִל ְבנֵי ָה ָ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם; הוּא ִענְ יַן ָרע ,נ ַ
רוּח הכל זמני/בר חלוף ולכן הכל חסר חשיבות אמיתית.
וּרעוּת ַ
וְהנֵּה ַהכֹּל ֶה ֶבלְ ,
ֲשׂיםֶ ,שׁ ַנּעֲשׂוַּ ,תּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ; ִ
יתיֶ ,אתָ -כּלַ -ה ַמּע ִ
ָ 14ר ִא ִ
אם יש דבר מעוות ,האדם אינו יכול לתקן אותו;
יוּכל ִל ְתקֹן;
ְ 15מ ֻעוָּת ,לֹאַ -
ויש בעולם חסרונות רבים כל כך עד שאי אפשר לספור אותם
יוּכל ְל ִה ָמּנוֹת
וְח ְסרוֹן ,לֹאַ -
ֶ
וְהוֹס ְפ ִתּי ָח ְכ ָמהַ ,על ָכּל -אמרתי לעצמי :למדתי ,חקרתי והחכמתי יותר מכל מלך
ַ
ִ 16דּ ַבּ ְר ִתּי ֲאנִ י ִעםִ -ל ִבּיֵ ,לאמֹרֲ --אנִ י ִהנֵּה ִה ְג ַדּ ְל ִתּי
שמלך לפניי בירושלים ,וזכיתי לדעת הרבה
ָדעַת
רוּשׁ ָלִם; וְ ִל ִבּי ָראָה ַה ְר ֵבּהָ ,ח ְכ ָמה ו ָ
ֲא ֶשׁרָ -היָה ְל ָפנַי ַעל-יְ ָ
התכוונתי להמשיך לחקור ולהבין את מהות החכמה ,את מהות ההתמכרות להנאה )או :את מהות
ָא ְתּ ָנה ִל ִבּי ָל ַד ַעת ָח ְכ ָמה,
 17ו ֶ
השיגעון( ואת מהות הטיפשות .ידעתי שגם העיסוק הזה הוא רעיון שווא שלא מקדם אותי לשום
הוֹללֹת וְ ִשׂ ְכלוּת:
וְ ַד ַעת ֵ
מקום חיובי/חשוב/אמיתי .הכל זה הסחות דעת – מהשאלה הכואבת – למה בכלל לחיות?!?
ָד ְע ִתּיֶ ,שׁגַּם-זֶה הוּא ַר ְעיוֹן
יַ
לפי חיי פיי :הסיבה שאנו שורדים כי אנו מכניסים לחיים שלנו דברים שמפחדים/מלחיצים
רוּח
ַ
כי ככל שהאדם מרבה חכמה ,הוא מוסיף פוגע בעצמו כי זה גורם לעצמו צער; וככל שהוא מוסיף
ִ 18כּי ְבּרֹב ָח ְכ ָמהָ ,רב-
ללמוד ולדעת ,הוא מוסיף לעצמו כאב" .לא יודעים לא כואב" )השוואה :העונש של האדם שאכל מעץ
יוֹסיף ַדּ ַעת,
ָכּ ַעס; וְ ִ
הדעת שהוא יודע/מודע שרע לו )ולא מרגיש שטוב לו כמו שחש אדם/בעל חיים שלא חושב על החיים(.
יוֹסיף ַמ ְכאוֹב
ִ
וגם דברי הדורות הבאים לא ייזכרו לבאים אחריהם

בספר קהלת סתירות רבות שעודדו את הוצאתו מהתנ"ך .יש טוענים שהסתירות נובעות מכתיבה של אנשים שונים .ויש טוענים שאלו הם החיים
של הפילוסוף .מלאי מורכבות וסתירות .רק ה' )יכול להיות( "אחד" – רק הוא חי ועושה "שלום" )בין ניגודים( במרומיו.
ספר קהלת נגמר בתובנה "סוף דבר הכל נשמע )נשמר בזיכרון) (...ולכן המסקנה היא( את ה' ירא ומצוות שמור כי זה כל האדם" .כלומר:
בסופו של יום האדם מביים לעצמו את הסרט שבו הוא חי .כדי שאדם ירגיש מאושר הוא צריך להתנהג באופן שלא יתבייש במעשיו לאחר זמן
– כי הכל נשמע )ע"י ה'  /בזיכרון של האדם( .אדם שקיפץ "מהעונג הזה לעונג הבא" ,כמו ילד שרודף אחרי סוכריות ,בבוא היום יתבייש
בעצמו שהיה עבד לסיפוק דחפים ויצרים .אדם שישמור על מצוות = יהיה מוסרי  -אוהב ה'  /אוהב אדם – יחוש סיפוק עצמי – שהוא הצליח
להיות "אדם" טוב שהועיל במשהו לאנושות ולא סתם עוד בעל חיים שבא התרבה והלך ללא השארת כל חותם מהותי/משמעותי אחריו
)=לכן מסיים את הספר בהמלצה להשאיר אחריך בעולם/לעולם ספר )או לפחות סיכום? ...או תקציר?((.
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מדרש תמונה :האם המאייר תופס את "הרע" בעולם כמו איוב )הכל לטובה(? כמו קהלת )הכל הבל/זמני(? גם וגם?!...
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