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מאפייני ספרות החכמה במקרא

הדוברים מוגדרים כחכמים ודבריהם מוגדרים כדברי חכמה. 1

(.6’ א)ֲחָכִמים ְוִחיֹדָתם ִּדְבֵריּוְמִליָצהָמָׁשלְלָהִבין : משלי

ַהָּׁשָמִיםַּתַחתַנֲעָׂשהָּכל־ֲאֶׁשרַעל ַּבָחְכָמהְוָלתּורִלְדרֹוׁשֶאת־ִלִּביְוָנַתִּתי: קהלת

(.וראו גם בחתימת הספר, 13' א)

ָאֹנִכילֹא־ֹנֵפלְּכמֹוֶכםֵלָבב ַּגם־ִלי. ָחְכָמהָּתמּותְוִעָּמֶכםַאֶּתם־ָעםִּכיָאְמָנם: איוב

(.3-2ב "י)ִמֶּכם



מאפייני ספרות החכמה במקרא

מהתנסות והתבוננות, הדורותמחכמתלימוד : סמכות אנושית. 2

(8' א)ִאֶּמָךּתֹוַרתְוַאל־ִּתֹּטׁשָאִביָךמּוַסרְּבִניְׁשַמע: משלי

ַּתַחתַנֲעָׂשהָּכל־ֲאֶׁשרַעל ַּבָחְכָמהְוָלתּורִלְדרֹוׁשֶאת־ִלִּביְוָנַתִּתי: קהלת

(18' א)… ַהָּׁשָמִים

ִכֲחדּוְולֹא ַיִּגידּוֲאֶׁשר־ֲחָכִמים. ַוֲאַסֵּפָרהְוֶזה־ָחִזיִתיְׁשַמע־ִליֲאַחְוָך: איוב

(18-17ו "ט. )ֵמֲאבֹוָתם



מאפייני ספרות החכמה במקרא
איתור החוקיות בעולם: מגמת החכמה. 3

משלי. )ֵמִביׁשֵּבןַּבָּקִצירִנְרָּדםַמְׂשִּכילֵּבןַּבַּקִיץֹאֵגר 5. ַּתֲעִׁשירָחרּוִציםְוַיד ַכף־ְרִמָּיהֹעֶׂשהָראׁש4

(5-4' י

ַהֹעְזִבים13.ַּתְהֻּפכֹותְמַדֵּברֵמִאיׁש ָרע ִמֶּדֶרְךְלַהִּציְלָך12. ִתְנְצֶרָּכהְּתבּוָנהָעֶליָך ִּתְׁשֹמרְמִזָּמה11

(13-11' במשלי)ְּבַדְרֵכי־ֹחֶׁשְךָלֶלֶכת ֹיֶׁשרָאְרחֹות

...ִתָּכֵׁשללֹאְוִאם־ָּתרּוץַצֲעֶדָךלֹא־ֵיַצרְּבֶלְכְּתָך12.ְּבַמְעְּגֵלי־ֹיֶׁשרִהְדַרְכִּתיָךֹהֵרִתיָךָחְכָמהְּבֶדֶרְך11

...ַוֲעבֹורֵמָעָליוְׂשֵטהַאל־ַּתֲעָבר־ּבֹוְּפָרֵעהּו15.ָרִעיםְּבֶדֶרְךְוַאל־ְּתַאֵּׁשרַאל־ָּתבֹאְרָׁשִעיםְּבֹאַרח14

.ִיָּכֵׁשלּוַּבֶּמהָיְדעּולֹאָּכֲאֵפָלהְרָׁשִעיםֶּדֶרְך19.ַהּיֹוםַעד־ְנכֹוןָואֹורהֹוֵלְךֹנַגּהְּכאֹורַצִּדיִקיםְוֹאַרח18

(19-11'דמשלי)



ספרות החכמה הדידקטית

משלי•

-32' משלי א)ְּתַאְּבֵדםְּכִסיִליםְוַׁשְלַותַּתַהְרֵגםְּפָתִיםְמׁשּוַבתִּכיִיְׂשָּבעּוּוִמֹּמֲעֹצֵתיֶהםַדְרָּכםִמְּפִריְויֹאְכלּו

31)

(9ג "משלי י)ִיְדָעְך ְרָׁשִעיםְוֵנר ִיְׂשָמחאֹור־ַצִּדיִקים

(27' משלי י)ִּתְקֹצְרָנהְרָׁשִעיםּוְׁשנֹותָיִמים ּתֹוִסיף' הִיְרַאת

ספרות החכמה העיונית

קהלת  •

איוב•

(17א "איוב כ)ְּבַאּפֹוְיַחֵּלק ֵאיָדם ֲחָבִלים ָעֵלימֹוִיְדָעְך ְוָיבֹא ֵנר־ְרָׁשִעיםַּכָּמה

ספרות החכמה במקרא



זמנו של איוב

ְוִהְכַרִּתיָרָעבְוִהְׁשַלְחִּתי־ָבּהַמֵּטה־ָלֶחםָלּהְוָׁשַבְרִּתיָעֶליהָ ָיִדיְוָנִטיִתיִלְמָעל־ַמַעלֶתֱחָטא־ִליִּכיֶאֶרץֶּבן־ָאָדם"•

'הְנֻאםַנְפָׁשםְיַנְּצלּוְבִצְדָקָתםֵהָּמהְוִאּיֹובָּדִנֵאלֹנחַ ְּבתֹוָכּהָהֵאֶּלהָהֲאָנִׁשיםְׁשֹלֶׁשתְוָהיּו.ּוְבֵהָמהָאָדםִמֶּמָּנה

.(ידד"ייחזקאל)".אלהים

'דרקמיהמרבנןההואיתיב...היהמרגליםבימיאיוב:אמררבא...היהמשהבימיאיוב:לחמאברלויר"דא•

היהאיש':קראאמרעליך:ליהאמר!היהמשלאלאנבראולאהיהלאאיוב:וקאמרויתיבנחמניברשמואל

אלא?הוהמי'וגו'ויחיהקנהאשרקטנהאחתכבשהאםכיכלאיןולרש':מעתהאלא.'שמואיובעוץבארץ

מדרשווביתהיהגולהמעוליאיובתרוייהודאמריאלעזרורבייוחנןרבי...בעלמאמשלנמיהכאבעלמאמשל

בימיאיובאומרקרחהבןיהושערבי...היההשופטיםשפוטבימיאיובאומראלעזררבי...היהבטבריא

(ו"טדף,בתראבבאמסכת,בבליתלמוד)...היהאחשורוש



מערכת המשוואות בסיפור

ברכה ושגשוג= יראת אלוהים : החכמתיתמשוואת הגמול 

'תלויה בברכת ה' אך אין טענה שיראת ה', תלויה ביראת ה' ברכת ה

האדם יכול לשלוט במהלך חייו אם רק ירא את האל

('יראתו תלויה בברכת ה" )= ?החנם ירא איוב אלוהים: "טענת השטן

(קללה)שלילת יראת אלוהים = שלילת ברכת אלוהים 

"ברך אלוהים ומות? העודך מחזיק בתומתך: "טענת אשת איוב

אולם בכך היא  , אלא שאיוב יכול להשיב לידיו את השליטה בגורלו', תלויה בברכת ה' היא אינה טוענת שיראת ה

:מתקרבת לטענת השטן

(קללה)שלילת יראת אלוהים = שלילת ברכת אלוהים 



ים ולוויתן

ָיםְבָעְּזָךפֹוַרְרּתָ ַאָּתה13.ָהָאֶרץְּבֶקֶרבְיׁשּועֹותֹּפֵעלִמֶּקֶדםַמְלִּכיֵואֹלִהים12

ְלָעםַמֲאָכלִּתְּתֶנּנּוִלְוָיָתןָראֵׁשיִרַּצְצּתָ ַאָּתה14.ַעל־ַהָּמִיםַתִּניִניםָראֵׁשיִׁשַּבְרּתָ 

יֹוםְלָך16.ֵאיָתןַנֲהרֹותהֹוַבְׁשּתָ ַאָּתהָוָנַחלַמְעָיןָבַקְעּתָ ַאָּתה15.ְלִצִּיים

ַקִיץָאֶרץָּכל־ְּגבּולֹותִהַּצְבּתָ ַאָּתה17.ָוָׁשֶמׁשָמאֹורֲהִכינֹותָ ַאָּתהָלְיָלהַאף־ְלָך

(17-12ד"עתהלים).ְיַצְרָּתםַאָּתהָוֹחֶרף



יחסם של קהלת ואיוב למוות

:קהלת

ַהִּנְׁשָּבעַּכֹחֶטאַּכּטֹובֹזֵבחַ ֵאיֶנּנּוְוַלֲאֶׁשרְוַלֹּזֵבחַ ְוַלָּטֵמאְוַלָּטהֹורַלּטֹובְוָלָרָׁשעַלַּצִּדיקֶאָחדִמְקֶרהַלֹּכלַּכֲאֶׁשרַהֹּכל2

(3-2'טקהלת)...ַלֹּכלֶאָחדִּכי־ִמְקֶרהַהֶּׁשֶמׁשַּתַחתֲאֶׁשר־ַנֲעָׂשהְּבֹכלָרעֶזה3.ָיֵראְׁשבּוָעהַּכֲאֶׁשר

:איוב

ִעם־ָׂשִריםאֹו15.ָלמֹוֳחָרבֹותַהֹּבִניםָאֶרץְוֹיֲעֵציִעם־ְמָלִכים14.ִליָינּוחַ ָאזָיַׁשְנִּתיְוֶאְׁשקֹוטָׁשַכְבִּתיִּכי־ַעָּתה13

ֹרֶגזָחְדלּוְרָׁשִעיםָׁשם17.אֹורלֹא־ָראּוְּכֹעְלִליםֶאְהֶיהלֹאָטמּוןְכֵנֶפלאֹו16.ָּכֶסףָּבֵּתיֶהםַהְמַמְלִאיםָלֶהםָזָהב

.ֹנֵגׂשקֹולָׁשְמעּולֹאַׁשֲאָננּוֲאִסיִריםַיַחד18.ֹכחַ ְיִגיֵעיָינּוחּוְוָׁשם



כג-כאהאירוניה בפסוקים 

3

21' איוב ג6-3' משלי ב

.קֹוֶלָךִּתֵּתןַלְּתבּוָנהִתְקָרא ַלִּביָנהִאם ִּכי3

ָאז5. ַּתְחְּפֶׂשָּנהְוַכַּמְטמֹוִניםַכָּכֶסףִאם־ְּתַבְקֶׁשָּנה4

.ִּתְמָצאֱאֹלִהיםְיהָוה ְוַדַעת ִיְרַאתָּתִבין

.  ּוְתבּוָנהַּדַעתִמִּפיוָחְכָמה ִיֵּתןִּכי־ְיהָוה6

.ִמַּמְטמֹוִניםַוַּיְחְּפֻרהּוְוֵאיֶנּנּוַלָּמֶותַהְמַחִּכים21

23' איוב ג10-9' איוב א

ִאּיֹובָיֵרא ַהִחָּנםַוּיֹאַמרֶאת־ְיהָוהַהָּׂשָטןַוַּיַען9

ּוְבַעדּוְבַעד־ֵּביתֹו ַבֲעדֹו ַׂשְכּתָ ֲהלֹא־ַאּתָ 10׃ ֱאֹלִהים

ָּפַרץּוִמְקֵנהּוֵּבַרְכּתָ ָיָדיו ַמֲעֵׂשהִמָּסִביבָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו

׃ ָּבָאֶרץ

.ַּבֲעדֹוֱאלֹוּהַ ַוָּיֶסְךִנְסָּתָרהֲאֶׁשר־ַּדְרּכֹוְלֶגֶבר 23



משל שני הצמחים: ב"תהלים צ

8.ֶאת־זֹאתלֹא־ָיִביןּוְכִסילֵיָדעלֹאִאיׁש־ַּבַער7.ַמְחְׁשֹבֶתיָךָעְמקּוְמֹאדְיהָוהַמֲעֶׂשיָךַמה־ָּגְדלּו6

ִּכי10.ְיהָוהְלֹעָלםָמרֹוםְוַאָּתה9.ֲעֵדי־ַעדְלִהָּׁשְמָדםָאֶוןָּכל־ֹּפֲעֵליו ָּיִציצּוֵעֶׂשבְּכמֹוְרָׁשִעיםִּבְפֹרח  

.ַרֲעָנןְּבֶׁשֶמןַּבֹּלִתיַקְרִניִּכְרֵאיםַוָּתֶרם11.ָאֶוןָּכל־ֹּפֲעֵליִיְתָּפְרדּויֹאֵבדּוֹאְיֶביָךִּכי־ִהֵּנהְיהָוהֹאְיֶביָךִהֵּנה

ִּדיק13.ָאְזָניִּתְׁשַמְעָנהְמֵרִעיםָעַליַּבָּקִמיםְּבׁשּוָריֵעיִניַוַּתֵּבט12 ָּתָמרצ  ְּלָבנֹוןְּכֶאֶרזִיְפָרחּכ  .ִיְׂשֶּגהּב 

ְצרֹותְיהָוהְּבֵביתְׁשתּוִלים14 ִּניםְּדֵׁשִניםְּבֵׂשיָבהְינּובּוןעֹוד15.י ְפִריחּוֱאֹלֵהינּוְּבח  ֲענ  16.ִיְהיּוְור 

.ּבֹוְולֹא־ֹעָלָתהצּוִריְיהָוהִּכי־ָיָׁשרְלַהִּגיד



תהלים חאיוב ז

.ָיָמיִּכי־ֶהֶבלִמֶּמִּניֲחַדלֶאְחֶיהלֹא־ְלֹעָלםָמַאְסִּתי16

ְּדֶלּנּוִּכיָמה־ֱאנֹוׁש17 ו ִּתְפְקֶדּנּו18.ִלֶּבָךֵאָליוְוִכי־ָתִׁשיתְתג 

ִמֶּמִּנילֹא־ִתְׁשֶעהַּכָּמה19׃ִּתְבָחֶנּנּוִלְרָגִעיםִלְבָקִרים

ֹנֵצרָלְךֶאְפַעלָמהָחָטאִתי20׃ֻרִּקיַעד־ִּבְלִעילֹא־ַתְרֵּפִני

ּוֶמה21׃ְלַמָּׂשאָעַליָוֶאְהֶיהָלְךְלִמְפָּגעַׂשְמַּתִניָלָמהָהָאָדם

ֶאְׁשָּכבֶלָעָפרִּכי־ַעָּתהֶאת־ֲעֹוִניְוַתֲעִבירִפְׁשִעילֹא־ִתָּׂשא

׃ְוֵאיֶנִּניְוִׁשֲחְרַּתִני

הֹוְדָךְּתָנהֲאֶׁשרְּבָכל־ָהָאֶרץִׁשְמָךָמה־ַאִּדירֲאֹדֵנינּוְיהָוה2

צֹוְרֶריָךְלַמַעןֹעזִיַּסְדּתָ ְוֹיְנִקיםעֹוְלִליםִמִּפי3.ַעל־ַהָּׁשָמִים

ֶאְצְּבֹעֶתיָךַמֲעֵׂשיָׁשֶמיָךִּכי־ֶאְרֶאה4.ּוִמְתַנֵּקםאֹוֵיבְלַהְׁשִּבית

ּוֶבן־ָאָדםִּכי־ִתְזְּכֶרּנּוָמה־ֱאנֹוׁש5.ּכֹוָנְנָּתהֲאֶׁשרְוכֹוָכִביםָיֵרחַ 

.ְּתַעְּטֵרהּוְוָהָדרְוָכבֹודֵמֱאֹלִהיםְּמַעטַוְּתַחְּסֵרהּו6.ִתְפְקֶדּנּוִּכי

.ַתַחת־ַרְגָליוַׁשָּתהֹּכלָיֶדיָךְּבַמֲעֵׂשיַּתְמִׁשיֵלהּו7

(4-3ד"קמתהלים).עֹוֵברְּכֵצלָיָמיוָּדָמהַלֶהֶבלָאָדם4.ַוְּתַחְּׁשֵבהּוֶּבן־ֱאנֹוׁשַוֵּתָדֵעהּוָמה־ָאָדם'ה3

(12ד"כמשלי).ְּכָפֳעלֹוְלָאָדםְוֵהִׁשיבֵיָדעהּואַנְפְׁשָךְוֹנֵצרהּוא־ָיִביןִלּבֹותֲהלֹא־ֹתֵכןֶזהלֹא־ָיַדְענּוֵהןִּכי־תֹאַמר12



סיכום

המבחן של איוב: סיפור המסגרת

ברכה ושגשוג= יראת אלוהים : החכמתיתמשוואת הגמול 

:השטן מציב אתגר

!בברכה ובשגשוגתלויה' יראת ה! = ?ירא איוב אלוהיםהחינם

אלוהים מעוניין בנאמנות שאינה תלויה באינטרס אנושי

–אבל אלוהים לא שולל את החוקיות כשלעצמה 

.בסוף הסיפוראך תשוב , זו מושהית לצורך המבחן



החכמה המסורתית: רעי איוב

הנחות היסוד של הרעים

.אלוהים מנהל את העולם בחוקיות ברורה שנועדה להיטיב: משוואת הגמול עובדת. 1

.הצדיקים יבואו על גמולם הטוב והרשעים ייענשו: לכן. 2

.האדם יכול להיטיב את מצבו אם יבין היכן נמצא הכשל ויתקן אותו: לכן. 3

?כיצד מסבירים הרעים את סבלו של איוב הידוע כצדיק

.אף יצור לא יצדק לפני האלוהים. ולו בחטא קטן, כל יצור חוטא. 1

.כדי שיתקן את חטאו וישוב לדרך הישר, האל מייסר את האדם לטובתו. 2

.מצבם הטוב של הרשעים לא יחזיק מעמד: הגמול המושהה. 3

לכן אם הוא סובל עליו להניח שחטא ולשוב . האדם לא יכול לרדת לחקרם של מעשי האל. 4

.אל האל



טענותיו של איוב

הרעיםכלפי

יוכללאייסוריםמתוךשמתאדם;מהרוחולפיםקצריםאדםשלחייו–המושהההגמולטענתכנגד.א

.לחייםלשוב

כאוסלזרועכדיבכוחומשתמשאלוהים–מיטיבהבחוקיותהעולםאתמנהלשאלוהיםהטענתכנגד.ב

.בעולם

.כרצונועושהאלוהים-בחייושולטאינוהאדם.ג

אלוהיםכלפי

לבקשולאלולהניחעליוולכן–יכול-הכללאלמורידיםואינםמעליםאינםומעשיווחלשקטןהאדם.א

.חטאיואחרבאינטנסיביות

שלאאףעלגדולסבלסובלאיובמדועלהבהירעליו–האדםאתלדוןמתעקשזאתבכלהאלאם.ב

.חטא

.אותוירשיעאלוהים–צדיקאיובאםגם:צדקעמויעשהלאשאלוהיםמרגישאיוב.ג



מענה אלוהים מן הסערה

:מצבומתוךמסיקשאיובהמסקנותאתשוללאלוהים

מופלאהחוקיותמציגאלוהים–מיטיבהבחוקיותהעולםאתמנהלאינושאלוהיםהטענהכנגד.א

.הטבעבעולםהשוררת

כדיבכוחוומשתמש,קדמוניותבמפלצותשולטאלוהים–בעולםכאוסיוצרשאלוהיםהטענתכנגד.ב

.הרשעאתלמגר

.במשפטעמולעמודיכולולא,האלמעשילחקרלרדתיכולאינוהאדםאולם

:'המענהלביןהרעיםשלתפיסותיהםביןהמהותיההבדל

בניגוד,האדםבני.אנושלבניבמלואהידועהואינהבאדםממוקדתאינהבעולםהמופלאההחוקיות

לגמולבהכרחיביאוהטוביםשמעשיהםלהניחיכוליםואינםזובחוקיותשולטיםאינם,החכמיםלתפיסת

.חטאשלתוצאהבהכרחהםוייסוריםשסבלוכן',המאתטוב

.מצבוישתפרבהכרחואז"דרך"האללשובצריךאיוב:השטןשללתפיסהבדבריהםמתקרביםהרעים



מענה אלוהים מן הסערה

:'המענהלביןהרעיםשלתפיסותיהםביןהמהותיההבדל

בניגוד,האדםבני.אנושלבניבמלואהידועהואינהבאדםממוקדתאינהבעולםהמופלאההחוקיות

לגמולבהכרחיביאוהטוביםשמעשיהםלהניחיכוליםואינםזובחוקיותשולטיםאינם,החכמיםלתפיסת

.חטאשלתוצאהבהכרחהםוייסוריםשסבלוכן',המאתטוב

.מצבוישתפרבהכרחואז"דרך"האללשובצריךאיוב:השטןשללתפיסהבדבריהםמתקרביםהרעים

?רוצהאלוהיםמה

,ובטובבחוקיותהעולםאתמנהלשהואיאמינוהאדםשבנירוצהשאלוהיםהיאהספרשמסקנתנדמה

גם,בוולהאמיןלאלוהיםנאמניםלהשארצריכיםהאדםבני.חוקיותבאותהלשלוטיתיימרושלאאך

.טובהלתוצאהיביאומעשיהםהאםיודעיםאינםכאשר

.המקראיתהחכמהשליסודותיהתחתעמוקהחתירהישבכך


