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  פרקי החובה
  'א פרק - איוב

 האסונות הנופלים על איוב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הניתוח וההסבר של הנושאים בפרק
  

  
  

  

ומתאר את הפרטים  סיפור המסגרת של ספר איובפרק זה מהווה חלק מ

  החשובים על איוב שהם משמעותיים וחשובים להבנת הסיפור כולו.

  )5 - 1פסוקים ( -תאור מצבו של איוב 

ר ָּתם ְוָיָׁש  ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ ִאּיֹוב ְׁשמֹו ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא" - 3 - 1פסוקים

ַוְיִהי ִמְקֵנהּו  ָּוְלדּו לֹו ִׁשְבָעה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות.ַוּיִ  ִויֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמָרע.

ָקר ַוֲחֵמׁש ִׁשְבַעת ַאְלֵפי צֹאן ּוְׁשלֶֹׁשת ַאְלֵפי ְגַמִּלים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶצֶמד ּבָ 

   ."ֶקֶדם ֵמאֹות ֲאתֹונֹות ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ְמאֹד ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא ָּגדֹול ִמָּכל ְּבֵני

בתיאור מצבו של איוב, האסונות שנפלו עליו  הפרק עוסק
  ותגובתו לאסונות אלו

 פרקי חובה
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ִאיׁש  אדם ששמו איוב היה (יש פרשנים הטוענים שזו ארם נהרים) רץ עוץבא

  ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ ִאּיֹוב ְׁשמֹו
   :יותכונותש

  ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא ָּתם אדם השלם באמונתו •

  ְוָיָׁשר בעל יושר מוסריאדם  •

  ִויֵרא ֱאלִֹהים את רצון האלוהיםאדם שעשה  •

  ר ֵמָרע.ְוָס  נמנע מלעשות מעשים רעיםאדם ש •

   :תמשפחתיבחינה מש

  ַוִּיָּוְלדּו לֹו ִׁשְבָעה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות. בנות 3-ו םבני 7-תברך בההוא 

  שיש לו.כדי להדגיש את הברכה  מספרים טיפולוגייםב שימוש יש כאן
  :תכלכלימבחינה ו

ַוְיִהי  אתונות 500צמד בקר,  500גמלים,  3000ראשי צאן,  7000הוא בעל 

ֶמד ָּבָקר ֵנהּו ִׁשְבַעת ַאְלֵפי צֹאן ּוְׁשלֶֹׁשת ַאְלֵפי ְגַמִּלים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות צֶ ִמְק 

    ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ְמאֹד ועבדים ושפחות לרוב ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲאתֹונֹות

  כדי להדגיש את הברכה שיש לו.   מספרים טיפולוגייםיש כאן שוב שימוש ב
  :ומעמדמבחינת ו

י ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא ָּגדֹול ִמָּכל ְּבנֵ  הוא חי בחברה בה בדהוא בעל מעמד מכו

   ֶקֶדם.

  החוקרים אומרים:

את כל  אקספוזיציהמציג כבר על ההתחלה בסגנון ספרותי של  המחבר

פרט את כל מהפרטים החשובים על איוב שיאפשרו את הבנת הסיפור כולו ו

  הטרגדיה שלו. את להעציםכדי  בצורה מוגזמת על איוב האלו הפרטים
  

 ְוָקְראּו ְוָהְלכּו ָבָניו ְוָעׂשּו ִמְׁשֶּתה ֵּבית ִאיׁש יֹומֹו ְוָׁשְלחּו" - 5 - 4פסוקים 

ַהִּמְׁשֶּתה  ִלְׁשלֶֹׁשת ַאְחיֵֹתיֶהם ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ִעָּמֶהם. ַוְיִהי ִּכי ִהִּקיפּו ְיֵמי

 ֶקר ְוֶהֱעָלה עֹלֹות ִמְסַּפר ֻּכָּלם ִּכי ָאַמרַוִּיְׁשַלח ִאּיֹוב ַוְיַקְּדֵׁשם ְוִהְׁשִּכים ַּבּבֹ

  ."םָּכָכה ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב ָּכל ַהָּיִמי  ִאּיֹוב אּוַלי ָחְטאּו ָבַני ּוֵבְרכּו ֱאלִֹהים ִּבְלָבָבם

 כל יום בביתו של אח אחר ְוָהְלכּו ָבָניו ְוָעׂשּו ִמְׁשֶּתה משתה ערכובניו של איוב 

ְוָׁשְלחּו  יד קראו לאחיותיהם להשתתף במשתה איתםותמ ֵּבית ִאיׁש יֹומֹו
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 וכשהסתיימו המשתים ְוָקְראּו ִלְׁשלֶֹׁשת ַאְחיֵֹתיֶהם ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ִעָּמֶהם.

 םַוִּיְׁשַלח ִאּיֹוב ַוְיַקְּדֵׁש  איוב היה מברך אותם ַוְיִהי ִּכי ִהִּקיפּו ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה

כדי  ִמְסַּפר ֻּכָּלם כמספר בניו ֶקר ְוֶהֱעָלה עֹלֹותְוִהְׁשִּכים ַּבּבֹ ומעלה עולות

= ּוֵבְרכּו שאולי קיללו ( ִּכי ָאַמר ִאּיֹוב אּוַלי ָחְטאּו ָבַנילטהר אותם מחטאים 

ואת המעשים האלו  ּוֵבְרכּו ֱאלִֹהים ִּבְלָבָבםבליבם תיקון סופרים) את אלוהים 

    ָּיִמים.ָּכָכה ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב ָּכל הַ  עשה איוב תמיד

  החוקרים אומרים:
עבור בניו  שדואג להעלות עולות לאלוהים איוב כצדיקמתאר את המחבר 

  במהלך המשתה מבלי לדעת ומבלי לשים לב. שחטאו במחשבתםמחשש 
  

  )12 - 6פסוקים ( -המחלוקת בין אלוהים לבין השטן 

אלוהים למשרתיו בני האלוהים  קטע זה מתאר את המתרחש בשמיים בין

  .בפני האלוהים הרואה בו צדיק איובמקטרג על והוא שטן הוא אחד מהם שה
  

בֹוא ַגם ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹאּו ְּבֵני ָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיֵּצב ַעל ְיהָוה ַוּיָ " - 8 - 6פסוקים 

ָוה ן ֶאת ְיהַהָּׂשָטן ְּבתֹוָכם. ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן ֵמַאִין ָּתבֹא ַוַּיַען ַהָּׂשָט 

ל ַׂשְמָּת ִלְּבָך עַ ַוּיֹאַמר ִמּׁשּוט ָּבָאֶרץ ּוֵמִהְתַהֵּלְך ָּבּה. ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן הֲ 

   ."ָרעִּכי ֵאין ָּכמֹהּו ָּבָאֶרץ ִאיׁש ָּתם ְוָיָׁשר ְיֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמ   ַעְבִּדי ִאּיֹוב

בו  ַוְיִהי ַהּיֹום )נהראש הש( יום הדין שעל פי הפרשנים הוא יוםכאשר הגיע הו

בפני להעלות כדי  ַוָּיבֹאּו ְּבֵני ָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיֵּצב מלאכי האלוהים התייצבו

המקטרג  היה ביניהם גם השטן ַעל ְיהָוה זכות על בני האדם דבריאלוהים 

 לשטןפונה  אלוהים  ַוָּיבֹוא ַגם ַהָּׂשָטן ְּבתֹוָכם. ומעלה דברי חובה על בני האדם

מהיכן  שואל אותוו ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן לפני המלאכים האחרים בתחילה

בחפשו כי שוטט בארץ  ַוַּיַען ַהָּׂשָטן ֶאת ְיהָוה והשטן עונה ֵמַאִין ָּתבֹא באהוא 

ואלוהים  ַוּיֹאַמר ִמּׁשּוט ָּבָאֶרץ ּוֵמִהְתַהֵּלְך ָּבּה. לראות את פשעי בני האדם

 האם הוא מתכוון לקטרג על איוב ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטןַוּיֹאֶמר  שואל את השטן

ִּכי  בכל הארץ האידיאליצדיק כשאלוהים רואה בו   ֲהַׂשְמָּת ִלְּבָך ַעל ַעְבִּדי ִאּיֹוב

   ֵאין ָּכמֹהּו ָּבָאֶרץ ִאיׁש ָּתם ְוָיָׁשר ְיֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמָרע.
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ַהִחָּנם ָיֵרא ִאּיֹוב ֱאלִֹהים.  ה ַוּיֹאַמרַהָּׂשָטן ֶאת ְיהוָ  ַוַּיַען" - 10 - 9 יםפסוק

ַמֲעֵׂשה ָיָדיו  ְבַעד ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ִמָּסִביבַׂשְכָּת ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּו ַאָּתהֲהלֹא 

   ."ֵּבַרְכָּת ּוִמְקֵנהּו ָּפַרץ ָּבָאֶרץ

ֶאת ַוַּיַען ַהָּׂשָטן  שואלותמיהה השטן אינו מאשים את איוב אך עונה לאלוהים ב

ַהִחָּנם  את האלוהים הינה חינם ללא שכר? של איוב יראתוהאם  ְיהָוה ַוּיֹאַמר

מפני  על איוב ובני ביתו )ַׂשְכָּת ( הגןאלוהים  הריוהוא אומר  ָיֵרא ִאּיֹוב ֱאלִֹהים.

את כל הברכה והעושר  לוהעניק ו ּוְבַעד ֵּביתֹו ַׂשְכָּת ַבֲעדֹו ַאָּתהֲהלֹא  כל רע

   ֶרץ.ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֵּבַרְכָּת ּוִמְקֵנהּו ָּפַרץ ָּבָא ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ִמָּסִביב ְבַעדּו שיש לו
  

ָּפֶניָך  ְואּוָלם ְׁשַלח ָנא ָיְדָך ְוַגע ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִאם לֹא ַעל" - 12 - 11פסוקים 

ָליו ַאל ִּתְׁשַלח ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן ִהֵּנה ָכל ֲאֶׁשר לֹו ְּבָיֶדָך ַרק אֵ  ְיָבְרֶכָּך.

   ."ָיֶדָך ַוֵּיֵצא ַהָּׂשָטן ֵמִעם ְּפֵני ְיהָוה

 יפגעו ְואּוָלם ְׁשַלח ָנא ָיְדךָ  ישלח ידו אלוהים כי אםל ממשיך ואומרהשטן 

בלשון של ומדגיש  בוודאיכי אז  ְוַגע ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו של איובובבני ביתו עושרו ב

ַעל ָּפֶניָך  = תיקון סופרים) את אלוהים ְיָבְרֶכּךָ איוב יקלל ( ִאם לֹא שבועה

אלוהים שרואה באיוב נאמנות ללא אינטרסים מסכים שהשטן יעמיד  ְיָבְרֶכָּך.

ִהֵּנה  ובני ביתו על ידי פגיעה ברכושו ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן את איוב בניסיון

 ַאל ִּתְׁשַלח ָיֶדךָ  ַרק ֵאָליו אך מבלי לפגוע אישית באיוב ָכל ֲאֶׁשר לֹו ְּבָיֶדךָ 

   ַוֵּיֵצא ַהָּׂשָטן ֵמִעם ְּפֵני ְיהָוה. לך לדרכוווהשטן ה

  החוקרים אומרים:
  המחלוקת בין אלוהים לשטן לגבי איוב היא:ש

  נאמן וחסר אינטרסים. אידיאלי רואה באיוב צדיק -אלוהים  •

  רואה באיוב צדיק המקבל תמורה מאלוהים לצדיקותו. -השטן  •

העמיד את איוב בניסיון ומאפשר לשטן לפגוע בכל מה שיש מחליט ל אלוהים

  .מבלי לפגוע בו אישיתאך לאיוב 
  

  )19  - 13פסוקים ( - האסונות הפוגעים באיוב 

ַוְיִהי ַהּיֹום ּוָבָניו ּוְבנָֹתיו אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ַיִין ְּבֵבית " - 15 - 13 פסוקים

 ַהָּבָקר ָהיּו חְֹרׁשֹות ְוָהֲאתֹנֹות ב ַוּיֹאַמרָאְך ָּבא ֶאל ִאּיֹוֲאִחיֶהם ַהְּבכֹור. ּוַמלְ 
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ִאָּמְלָטה רֹעֹות ַעל ְיֵדיֶהם. ַוִּתּפֹל ְׁשָבא ַוִּתָּקֵחם ְוֶאת ַהְּנָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב וָ 

    ."ַרק ֲאִני ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָלְך 

ה שבניו ובנותיו של איוב נמצאים במשתכ ַוְיִהי ַהּיֹום שמחהה אחד מימיוב

 ֹורּוָבָניו ּוְבנָֹתיו אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ַיִין ְּבֵבית ֲאִחיֶהם ַהְּבכ בבית האח הבכור

  : ֶאל ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר אל איוב ומודיע לו ָאְך ָּבאּוַמלְ  שליחמגיע 

  האסון הראשון

 על ידם והאתונות רעו ַהָּבָקר ָהיּו חְֹרׁשֹות רש את השדותשהבקר חבזמן 

עֹות ַעל ְוָהֲאתֹנֹות רֹ

הגיעה כנופיית  ְיֵדיֶהם.

 שודדים מאנשי שבא

 שבזזה אותם ַוִּתּפֹל ְׁשָבא

 למוות והיכתה ַוִּתָּקֵחם

ְוֶאת  משרתיםה כל את

 ַהְּנָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב

הצליח ש היחידורק הוא 

ָוִאָּמְלָטה ַרק  להימלט

    ְלַהִּגיד ָלְך. ובא לספר לאיוב ְלַבִּדי ֲאִני
  

ַמִים עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא ַוּיֹאַמר ֵאׁש ֱאלִֹהים ָנְפָלה ִמן ַהָּׁש " - 16פסוק 

   ."ַוִּתְבַער ַּבּצֹאן ּוַבְּנָעִרים ַוּתֹאְכֵלם ָוִאָּמְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָלְך 

   ְוֶזה ָּבא ַוּיֹאַמר שאומר אחר שליחמגיע  עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר הזה מדבר השליחעוד ב

  האסון השני

ושרפה את הצאן  ֵאׁש ֱאלִֹהים ָנְפָלה ִמן ַהָּׁשַמִים אש אלוהים ירדה מהשמייםש

הצליח ש היחידורק הוא  ַוִּתְבַער ַּבּצֹאן ּוַבְּנָעִרים ַוּתֹאְכֵלם ואת הרועים של איוב

   ְלַהִּגיד ָלְך. ובא לספר לאיוב ָוִאָּמְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבִּדי להימלט

  

  

  

 ספר לאיוב על האסונותהשליחים באים ל

 ניבים וביטויים
 "דברים מתרחשים ברצף"  משמעותו כיום )16( "עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא"
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ָראִׁשים  עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא ַוּיֹאַמר ַּכְׂשִּדים ָׂשמּו ְׁשלָֹׁשה" - 17פסוק 

ה ַרק ֲאִני ַוִּיְפְׁשטּו ַעל ַהְּגַמִּלים ַוִּיָּקחּום ְוֶאת ַהְּנָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב ָוִאָּמְלָט 

   ."ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָלְך 

   ְוֶזה ָּבא ַוּיֹאַמר נוסף שאומר יחשלומגיע  עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר הזה מדבר השליחעוד 

  האסון השלישי

ָׂשמּו  שפשטה משלושה כיוונים ַּכְׂשִּדים הגיעה כנופיית שודדים מאנשי כשדים

 והיכתה ַוִּיְפְׁשטּו ַעל ַהְּגַמִּלים ַוִּיָּקחּום בזזה את הגמלים ְׁשלָֹׁשה ָראִׁשים

ורק הוא  ּכּו ְלִפי ָחֶרבְוֶאת ַהְּנָעִרים ִה  את המשרתים ששמרו עליהם למוות

  ְלַהִּגיד ָלְך. כדי לספר לאיוב ָוִאָּמְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבִּדי להימלטהצליח ש היחיד
  

ָּבֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך אְֹכִלים   ַעד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא ַוּיֹאַמר" - 19 - 18 יםפסוק

ִּיַּגע ְּגדֹוָלה ָּבָאה ֵמֵעֶבר ַהִּמְדָּבר וַ  ְוִהֵּנה רּוחַ  ְוׁשִֹתים ַיִין ְּבֵבית ֲאִחיֶהם ַהְּבכֹור.

ִּדי ְלַהִּגיד ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהַּבִית ַוִּיּפֹל ַעל ַהְּנָעִרים ַוָּימּותּו ָוִאָּמְלָטה ַרק ֲאִני ְלבַ 

   ."ָלְך 

ומגיע שליח  עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר עוד השליח הזה מדבר

   ְוֶזה ָּבא ַוּיֹאַמר נוסף שאומר

  יעיהאסון הרב

מקיימים בבית הבן  כדי המשתה שבניו ובנותיותוך 

ת ָּבֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ַיִין ְּבֵבי הבכור

 ְוִהֵּנה רּוַח ְּגדֹוָלה הגיעה רוח חזקה ֲאִחיֶהם ַהְּבכֹור.

 ַוִּיַּגע ְּבַאְרַּבע ופגעה בבית ֵמֵעֶבר ַהִּמְדָּבר מהמדבר

על יושביו כולל המשרתים  התמוטטש ִּפּנֹות ַהַּבִית

ורק הוא  ַוִּיּפֹל ַעל ַהְּנָעִרים ַוָּימּותּו וכולם נהרגו

ובא  ָוִאָּמְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבִּדי הצליח להימלטש היחיד

  ְלַהִּגיד ָלְך. לספר לאיוב

  החוקרים אומרים:
  הם: כדי לפגוע באיוב התכסיסים בהם משתמש השטן

  ל משתה ושמחה של המשפחה.מנחית את האסונות בזמן ש -הפתעה  •

 אסון מות בניו ובנותיו של איוב
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 בביטויהאסונות קורים האחד אחר השני ברצף תוך שימוש  -רציפות  •

  .עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא מנחה

  (מות ילדיו). אל הכבד(הגניבה)  מהקלהאסונות מונחתים  -הדרגתיות  •

(אש  שמיים(שודדי שבא) ואסון מידי  אדםאסון מידי  -סימטריות  •

כשדים) ולבסוף אסון מידי  ם(שודדי אדםן מידי השמיים) שאחריו אסו

  שאין כאן מקריות.זה מראה  (רוח המדבר) שמיים

  . גורלולא היו יד ה היו מכוונות מאלוהיםהאסונות שפקדו את איוב  :המסקנה

שאלוהים השאיר בחיים  תמיד נותר ניצול אחדמכל אסון שהתרחש  :ההוכחה

   ֲאִני ְלַבִּדי ְלַהִּגיד ָלְך. ָוִאָּמְלָטה ַרק כדי שיוכל לספר לאיוב
  

  מוצלב כיאסטי לשוני הדגשת האסונות באמצעות סיגנון
בין סדר תיאור  מוצלב סגנון לשוני כיאסטיהדגשת האסונות נעשה באמצעות 

  .עושרו של איוב לתיאור סדר האסונות שנחתו עליו

  19 - 14ם פסוקי                                              3 - 2פסוקים 
  נשדדו אתונותהבקר וה      בנותיו                                       3-בניו ו7

  נשרפו צאןהראשי צאן                                             7000

  נשדדו גמליםה גמלים                                                3000

  נהרגו בניו ובנותיו                         אתונות   500-צמדבקר ו 500
  

  )22 - 20פסוקים ( - תגובתו של איוב 

ַאְרָצה  ַוָּיָקם ִאּיֹוב ַוִּיְקַרע ֶאת ְמִעלֹו ַוָּיָגז ֶאת רֹאׁשֹו ַוִּיּפֹל" - 22 - 20פסוקים 

 ַוּיֹאֶמר ָערֹם ָיָצִתי  ַוִּיְׁשָּתחּו.

ה ָּמ ִמֶּבֶטן ִאִּמי ְוָערֹם ָאׁשּוב ָׁש 

ְיהָוה ָנַתן ַויהָוה ָלָקח ְיִהי 

ְּבָכל זֹאת   ֵׁשם ְיהָוה ְמבָֹרְך.

ְולֹא ָנַתן לֹא ָחָטא ִאּיֹוב 

  ."ִּתְפָלה ֵלאלִֹהים

איוב ששומע את הדברים קורע 

 את בגדיו כמנהג האבלים

 איוב קורע את בגדיו ומתפלל לאלוהים ֹוַוָּיָקם ִאּיֹוב ַוִּיְקַרע ֶאת ְמִעל
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ַוִּיּפֹל  מן לכניעה בפני האלוהיםומשתחווה כסי ַוָּיָגז ֶאת רֹאׁשֹו גוזז את שערו

 איוב לא מביע כל תרעומת על מעשי האלוהים אלא להיפך ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו.

   :מרוובא מצדיק את אלוהים

 ַוּיֹאֶמר ָערֹם ָיָצִתי שנולד לתוך העולם ללא כלום וללא כלום יצא מהעולם •

   ִמֶּבֶטן ִאִּמי ְוָערֹם ָאׁשּוב ָׁשָּמה

לקחת  וכעת אלוהים החליט ְיהָוה ָנַתן בא מאלוהים לו ישש מה כלש •

   ַויהָוה ָלָקח חזרה

    ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמבָֹרְך. מברך את אלוהים •

ולא  ְּבָכל זֹאת לֹא ָחָטא ִאּיֹוב איוב עמד בניסיון כל האסונות שנפלו עליולמרות 

  .ְולֹא ָנַתן ִּתְפָלה ֵלאלִֹהים באלוהים )ִּתְפָלה( אמר דברי כפירה

  החוקרים אומרים:
שציפה שאיוב יקלל את אלוהים אך איוב  תבוסה לשטן מהוויםמעשיו של איוב 

  ברך את אלוהים ולא אמר אף דבר בגנות האלוהים.

  

  
  

  נפלהסימליות של המילה המנחה 

) אסון האש ַוִּתּפֹל ְׁשָבאאסון גניבת הבקר ( - האסונות תיאורב •

ַוִּיּפֹל ַעל אסון הרס הבית ( ) ַהָּׁשַמִים ֵאׁש ֱאלִֹהים ָנְפָלה ִמןמהשמיים (

  )ַהְּנָעִרים ַוָּימּותּו

ַוִּיּפֹל ַאְרָצה אשר נופל ומשתחווה לאלוהים ( -תיאור תגובת איוב ב •

  )ַוִּיְׁשָּתחּו

על איוב הוא עומד בניסיון  : שלמרות האסונות שנפלוהסימליות היא משמעות

  מביס את השטן.הוא אלו במעשיו לאלוהים ו ומשתחווה נכנענופל 

  ךברהסימליות של המילה המנחה 

ַמֲעֵׂשה אותו ( ברךאיוב נאמן לאלוהים כיוון שאלוהים  -בטענת השטן  •

  ).ַעל ָּפֶניָך ְיָבְרֶכּךָ את אלוהים ( יקללאך אם יפגע בו הוא  )ָיָדיו ֵּבַרְכּתָ 

 ניבים וביטויים
 "השלמה עם המוות"  תו כיוםמשמעו )21( "ְיהָוה ָנַתן ַויהָוה ָלָקח ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמבָֹרְך "
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  פרקי הרחבה
  'ח פרק - איוב

 לאיוב מענה בלדד
  

  

  

  

  
  

  הניתוח וההסבר של הנושאים בפרק
  

  
  
  

הינו זהיר אשר  חברו לאיוב של אליפז התוכחה ו דבריתואר בפרקים הקודמים

בפרק זה מתוארים לעומת זאת בצורה של רמזים. בדבריו ומוכיח את איוב 

ללא  לאיוב דבריו של בלדד שגם הוא חברו של איוב אשר משמיע דברים קשים

  במצבו. ותהתחשבכל 
  

  )7 -  1סוקים (פ -  פועל בצדק ואינו מעוות משפט אלוהים

  ."ַוַּיַען ִּבְלַּדד ַהּׁשּוִחי ַוּיֹאַמר" - 1 פסוק

התלונן שאין כל הצדקה לסבל שלו מכיוון שלא עשה  איוב בפרקים הקודמים

  שאלוהים פוגע באדם ללא סיבה. . מדבריו משתמעבעבר אף מעשה של חטא

בצורה  ּוִחי ַוּיֹאַמרַוַּיַען ִּבְלַּדד ַהּׁש של איוב עונה לו בלדד חברובעקבות דבריו 

  .שאלות רטוריותשל 
  

  ."ִפיךָ -ְורּוַח ַּכִּביר ִאְמֵרי ֵאֶּלה-ָאן ְּתַמֶּלל-ַעד" - 2 פסוק

  קשים בתוכחה של אלדד לאיוב חברו ובדבריו ה הפרק עוסק
 לאיוב ללא התחשבות במצבו

בההרחפרקי 
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-ָאן ְּתַמֶּלל-ַעד יפטפט מילים כאלו עד מתי אותו שואלבלדד מוכיח את איוב ו

עוצמת הרוגז והכעס הנשמעים ב ְורּוַח ַּכִּביר מביעים רוח שטות גדולהה ֵאֶּלה

  ִפיךָ -ִאְמֵרי דברים שהוא אומרב

  החוקרים אומרים:
של רוח גדולה כדימוי לעוצמת הכעס שמביע איוב  במטאפורהשהשימוש 

  עוצמת התוכחה של בלדד לדבריו של איוב. בתלונות שלו באה להדגיש את
  

  ."ֶצֶדק-ַׁשַּדי ְיַעֵּות-ְוִאםַהֵאל ְיַעֵּות ִמְׁשָּפט " - 3 פסוק

 עוות משפטיהאם אלוהים  בצורה רטורית בבוז איובבלדד ממשיך ושואל את 

  ֶצֶדק-ַׁשַּדי ְיַעֵּות-ְוִאם והאם אלוהים יעוות צדק ַהֵאל ְיַעֵּות ִמְׁשָּפט

  החוקרים אומרים:
שאלוהים הוא תמיד צודק והוא מתגמל  תפישתו הדתיתבלדד מציג כאן את 

  ע לו".רשע ור -את האדם על פי מעשיו על פי העיקרון "צדיק וטוב לו 
  

  ִּפְׁשָעם.-ַוְיַׁשְּלֵחם ְּבַידלֹו -ָּבֶניָך ָחְטאּו-ִאם - 4פסוק 

להוכיח את תפישתו הדתית בלדד אומר לאיוב כאשר בניך חטאו כלפי  וכדי

 ַוְיַׁשְּלֵחם אלוהים המית אותם על החטאים שביצעו לֹו-ָּבֶניָך ָחְטאּו-ִאם אלוהים

  ִּפְׁשָעם.-ְּבַיד

  החוקרים אומרים:
  ד בדבריו בפסוק זה:שבלד

  אינו מגלה שום רגישות למצבו של איוב או ליסוריו בעקבות מות בניו. •

לכך שאלוהים הענישם  בניו הביאוהחטאים שכנראה ביצעו ש אומר לאיוב •

  לא יתכן שנענשו ללא סיבה.בעונש מוות כי 

 ורע לו". -: "רשע לרשעים לגבי עיקרון הגמולתפישתו  מדגיש את •

  אה הסבל שלו נגרם בגלל חטאים שהוא ביצע בעבר.רומז לאיוב שכנר •
  

  ַׁשַּדי ִּתְתַחָּנן.-ְוֶאלֵאל -ַאָּתה ְּתַׁשֵחר ֶאל-ִאם - 5פסוק 

 ֵאל-ַאָּתה ְּתַׁשֵחר ֶאל-ִאם בלדד מייעץ לאיוב ואומר לו שיפנה בתפילה לאלוהים

  ן.ַׁשַּדי ִּתְתַחּנָ -ְוֶאל לאלוהים שיסלח לו על חטאים שעשה עליו להתחנןכי ו
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  החוקרים אומרים:
אומר לאיוב שהוא יכול להציל את עצמו אם במקום להתלונן הוא יתפלל שבלדד 

  לאלוהים ויתחנן שאלוהים יסלח לו על חטאיו.
  

  ?לאיוב מדבריו של בלדדעד כאן מה משתמע 
  החוקרים אומרים:

 ניתןובלדד מטיל ספק ביושרו של איוב מדגישה ש ִאםהשימוש במילת התנאי ש

  במצבו. הוכחה לכך: את איובמאשים אפילו שם שבלדד להתר

מציע לאיוב להפסיק להתלונן על אלוהים כי דבריו הם דברי שטות  בלדד •

  ).2למרות העוצמה בהם נאמרים (פסוק 

בלדד מציע לאיוב להתפלל לאלוהים ולהתחנן בפניו שיסלח לו על חטאיו  •

  ).5(פסוק 
  

 .ךָ ַעָּתה ָיִעיר ָעֶליָך ְוִׁשַּלם ְנַות ִצְדקֶ -ִּכיה ַזְך ְוָיָׁשר ָאָּת -ִאם" - 7 - 6ים פסוק

  ."ְוַאֲחִריְתָך ִיְׂשֶּגה ְמאֹדֵראִׁשיְתָך ִמְצָער ְוָהָיה 

) וישר כפי שהוא מעיד ַזְך ( טהור מחטאיםבלדד אומר לאיוב שאם אומנם הוא 

וישים  ָעֶליךָ  אלוהיםעליו  ָיִעיריגן  ַעָּתה-ִּכי אכןאזי  ַזְך ְוָיָׁשר ָאָּתה-ִאם עצמו

 אושר והעושרוכל ה ְנַות ִצְדֶקךָ  בביתו שיהפוך למשכן של צדק ְוִׁשַּלם שלום

 מזערי ומועט ייחשב ֵראִׁשיְתךָ  (לפני האסונות) בראשית חייו ְוָהָיה שהיה לו

שיהיה  ְוַאֲחִריְתךָ  ולקראת סוף ימי האושר והעושר המצפה לולעומת  ִמְצָער

   ִיְׂשֶּגה ְמאֹד גדול מאד

  החוקרים אומרים:
   וטוב לו". - צדיק" לצדיקים: עיקרון הגמוללגבי  ואת תפישת כאןבלדד מציג 

  

  

  
  

  )19 -  8פסוקים ( -  הדורות הקודמיםמ יש ללמוד

  . "ְוכֹוֵנן ְלֵחֶקר ֲאבֹוָתםָנא ְלדֹר ִריׁשֹון -ְׁשַאל-יִּכ " - 8 פסוק

 ניבים וביטויים
גם אם " משמעותו כיום )7( "ְוָהָיה ֵראִׁשיְתָך ִמְצָער ְוַאֲחִריְתָך ִיְׂשֶּגה ְמאֹד"

 "תחילת הדרך הייתה קשה סיומה יהיה משגשג
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נותן לצדיק  םאלוהיוכדי לבסס את השקפתו לגבי הצדק האלוהי והגמול ש

לדעתם של הדורות  ָנא-ְׁשַאל-יִּכ  שעתה עליו לשאולולרשע אומר בלדד לאיוב 

 התוצאות של מה שחקרוכדי ללמוד מ ְוכֹוֵנן ולכוון ליבו ְלדֹר ִריׁשֹון הקודמים

  ֲאבֹוָתם. אבותיהם הםהנחילו לו ְלֵחֶקר

  החוקרים אומרים:
וכמה שהנחילו הדורות בלדד בעצם אומר לאיוב שעליו ללמוד מהמסורת והח

  קיבלו מאבותיהם לפניהם.הם אותה שהקודמים 
  

- אָאֶרץ. ֲהלֹ-ִּכי ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵליְתמֹול ֲאַנְחנּו ְולֹא ֵנָדע -ִּכי" - 10 - 9פסוקים 

  ."ּוִמִּלָּבם יֹוִצאּו ִמִּליםֵהם יֹורּוָך יֹאְמרּו ָלְך 

שרק  ת צעיריםשבני האדם הם בבחינ את העובדה בפני איוב בלדד מדגיש

את דרך הצדק לדעת  ויכולתחוכמה ניסיון  חסרי ְתמֹול ֲאַנְחנּו-ִּכי ואתמול נולד

על פני החולף מהר  ִּכי ֵצל ָיֵמינּו כמו צל הם האדםכי חייו של  ְולֹא ֵנָדע האלוהי

ֵהם - אֲהלֹ מהדורות הקודמים )יֹורּוךָ ( ללמוד יוולכן על ָאֶרץ.-ֲעֵלי האדמה

נאמרו  ּוִמִּלָּבם שצברוכי מהחוכמה  יֹאְמרּו ָלְך  שהם אמרו יםדברומה יֹורּוךָ 

   יֹוִצאּו ִמִּלים הדברים

  מה מדגיש בלדד בדימוי חייו של האדם לצל?
  החוקרים אומרים:

צל ל הם דומיםבלדד מדגיש לאיוב את העובדה שחייו של האדם הינם קצרים ו

ת ולהבין את דרכי הצדק לדע כדיביכול לצבור ניסיון וחוכמה אינו לכן שחולף ו

לסמוך על הניסיון והחוכמה של הדורות  האדם חייב מסיבה זוהאלוהי. 

  .שהשאירו אחריהם מהמסורתהקודמים וללמוד 
  

   שיש ללמוד מהם ניסיון הדורות הקודמיםהמחשת 

  )19 -  11פסוקים (

בלדד מציג לאיוב שלושה משלים הממחישים את הניסיון שצברו הדורות 

  .הראוי ללמוד מהם הקודמים ומן

  משל הגומא והאחו

  . "ָמִים-ָאחּו ְבִלי-ִיְׂשֶּגהּגֶֹמא ְּבלֹא ִבָּצה -ִיְגֶאההֲ " - 11פסוקים 
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  של: בסיגנון לשוני תוך שימוש בצורה רטוריתבתמיהה בלדד שואל 
  ְּבלֹא ִבָּצה ּגֶֹמא -ִיְגֶאההֲ 

  ָמִים-ְבִלי   ָאחּו -ִיְׂשֶּגה

ללא ביצה מלאה מים  ּגֶֹמא צמח הפפירוס ִיְגֶאההֲ האם יצמח ויתרומם לגובה 

ללא מי  ָאחּו צמח קנה הסוף ִיְׂשֶּגה האם יגדל ְּבלֹא ִבָּצה שתאפשר לו לגדול

  ָמִים.-ְבִלי הנהר שלגדותיו הוא גדל
  

  ."ָחִציר ִייָבׁש-ְוִלְפֵני ָכלֶדּנּו ְבִאּבֹו לֹא ִיָּקֵטף עֹ" - 21פסוק 

  בלדד משיב:ו

 ולפני שהגיע זמנם להיקטףֶדּנּו ְבִאּבֹו עֹ ופורחים ודם צומחיםבעשצמחים אלו 

 כל כך לפנימהר  יםתייבשמ םה שלהם המיםמקורות  נעלמיםאם  לֹא ִיָּקֵטף

  ִייָבׁש מתייבש ָחִציר- ְוִלְפֵני ָכל החציר שאפילו

  

  
  

  )גורל הרשעים (מדגיש את הנמשל

  ."ְקַות ָחֵנף ּתֹאֵבדְוִת ׁשְֹכֵחי ֵאל -ן ָאְרחֹות ָּכלּכֵ " - 13פסוק 

 ׁשְֹכֵחי ֵאל- ָּכל להצליח כשיש להם הזדמנות הרשעים של ן ָאְרחֹותּכֵ  כך דרכם

  .ּתֹאֵבד יאבדו ָחֵנף הבוגדים באלוהיםשל כל  ְוִתְקַות תקוותיהם בבוא היום אך

  החוקרים אומרים:
באים להדגיש את גורלם של  אחומדמה את הרשעים לגומא והבלדד דבריו של 

  :שיהיה יםהרשע

כך  גדלים ומלבלבים כל עוד יש להם מקור מים הגומא והאחוכמו ש •
   .השגחה אלוהית עליהםיש חייהם כל עוד אורחות מצליחים בהרשעים 

אפילו אם הם בשיא פריחתם מתייבשים מהר ש הגומא והאחוכמו  אולם •

כאשר  תקוותם תנעלמ גם הרשעים כך שלהם המיםנעלם מקור  כאשר

  האלוהית עליהם.נפסקת ההשגחה 
  

  משל בית העכביש

  ."ּוֵבית ַעָּכִביׁש ִמְבַטחֹוָיקֹוט ִּכְסלֹו -ֲאֶׁשר" - 14פסוק 

תקבולת 

 נרדפת

 ניבים וביטויים
 "יחתובצעירותו בעודו בצמ" משמעותו כיום )12( "עֶֹדּנּו ְבִאּבֹו"
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  'ג פרק - הלתק
 תחת השמיים זמן ועת לכל חפץ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

   הפרקוח וההסבר של הנית
  

  
  

  

קהלת מציג בפרק זה את המחזוריות שנכפתה על האדם שאינו יכול לשנות את 

של האדם ואת חוסר היתרון שלו על פני  את אפסותו מדגיש ,שלו המציאות

   בעלי החיים כי לשניהם ממתין המוות.
  

  )9 - 1פסוקים ( - חיי האדם מחזוריות העיתים ב

  : צורה מיוחדתשיש לו  רבצורה של שיקטע זה בנוי 

מחזוריות פעילות ם את (מספר טיפולוגי) המבטאי פסוקים 7-ממורכב  •

  חייו. במהלךהאדם 

  המנוגדים בניגוד מוחלט ביניהם.של היגדים זוגות  2-מורכב מ פסוקכל  •

קהלת בתיאור מחזוריות חייו של האדם  עוסק בפרק זה
 באמצעות אירועים מרכזיים במעגל החיים
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החוזרת על עצמה  "עת"על ידי המילה  ההדגשת רעיון המחזוריות נעש •

ללא  מתקדםמחישה שהזמן ומ פעמים) X 4פסוקים  7( פעמים 28

  .ולאדם אין יכולת לשנות את גורלו הפסקה

  כותרת השיר

  ."ֵחֶפץ ַּתַחת ַהָּׁשָמִים- ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל" - 1פסוק 

לכל דבר בעולם יש ו ַלּכֹל ְזָמן שנקבע לו על ידי האלוהיםתרחש בזמן בר מכל ד

  ֵחֶפץ ַּתַחת ַהָּׁשָמִים.-ְוֵעת ְלָכל את הזמן שלו

  

  

  
  

  האדם יו שלזמן לפעולות - גוף השיר

   ."ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּועַ  / ֵעת ָלַטַעת  -  ָלמּותְוֵעת  / ֵעת ָלֶלֶדת" - 2פסוק 

  ָלמּותְוֵעת  מסתיימים שהחייםזמן ו ֵעת ָלֶלֶדת נוצרים שחייםזמן יש  •

  ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּוַע.וזמן שעוקרים   ֵעת ָלַטַעתיש זמן שנוטעים  •
  

  . "ְוֵעת ִלְבנֹות / ֵעת ִלְפרֹוץ  - ְוֵעת ִלְרּפֹוא ֲהרֹוג /ֵעת לַ " - 3פסוק 

  ְוֵעת ִלְרּפֹוא וזמן שמצילים חיים ֲהרֹוגֵעת לַ  יש זמן שלוקחים חיים •

  ְוֵעת ִלְבנֹות. וזמן שבונים דברים ֵעת ִלְפרֹוץ יש זמן שהורסים דברים •
  

  ."ְוֵעת ְרקֹודְספֹוד / ֵעת  - / ְוֵעת ִלְׂשחֹוק ֵעת ִלְבּכֹות" - 4פסוק 

  ְוֵעת ִלְׂשחֹוק וזמן שצוחקים ֵעת ִלְבּכֹות יש זמן שבוכים •

  ְוֵעת ְרקֹוד. בשמחות דיםוזמן שרוק ֵעת ְספֹוד מת דיםיספשמיש זמן  •
  

ְוֵעת /  ֵעת ַלֲחבֹוק - םְוֵעת ְּכנֹוס ֲאָבִני/  ֵעת ְלַהְׁשִליְך ֲאָבִנים" - 5פסוק 

  ."ִלְרחֹק ֵמַחֵּבק

ְוֵעת  שמרכזים אותםוזמן  ֵעת ְלַהְׁשִליְך ֲאָבִנים אבנים שמפניםיש זמן  •

  םְּכנֹוס ֲאָבִני

  ְוֵעת ִלְרחֹק ֵמַחֵּבק. אותם להרחיק וזמן ֵעת ַלֲחבֹוק אנשים רבקליש זמן  •
  

 ניבים וביטויים
לכל המצבים "משמעותו  )1( ֵחֶפץ ַּתַחת ַהָּׁשָמִים"-"ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל

 "ם נקבע הזמן המתאים להתרחשות שלהםוהאירועים בעול
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  . "ְוֵעת ְלַהְׁשִליְך  / ֵעת ִלְׁשמֹור - ְוֵעת ְלַאֵּבד ֵעת ְלַבֵּקׁש /" - 6פסוק 

  ְוֵעת ְלַאֵּבד אותם פסידיםוזמן שמ ֵעת ְלַבֵּקׁש יש זמן שזוכים בדברים •

  ְוֵעת ְלַהְׁשִליְך. אותם להשליךוזמן  ֵעת ִלְׁשמֹור יש זמן ששומרים דברים •
  

  . "ְוֵעת ְלַדֵּבר / ֵעת ַלֲחׁשֹות -ֵעת ִלְקרֹוַע / ְוֵעת ִלְתּפֹור " - 7פסוק 

  רְוֵעת ִלְתּפֹו וזמן שמתאחדים ֵעת ִלְקרֹועַ  יש זמן שנפרדים •

  ְוֵעת ְלַדֵּבר. שמדבריםוזמן  ֵעת ַלֲחׁשֹות ששותקיםיש זמן  •
  

   ."ְוֵעת ָׁשלֹום / ֵעת ִמְלָחָמה - ֵעת ֶלֱאהֹב / ְוֵעת ִלְׂשנֹא" - 8פסוק 

  ְוֵעת ִלְׂשנֹא וזמן ששונאים ֵעת ֶלֱאהֹב יש זמן שאוהבים •

  ְוֵעת ָׁשלֹום. זמן שעושים שלוםו ֵעת ִמְלָחָמה יש זמן שעושים מלחמה •

  היא: מסקנהוה
  ."ִּיְתרֹון ָהעֹוֶׂשה ַּבֲאֶׁשר הּוא ָעֵמל-ַמה" - 9פסוק 

אינו יכול כש ָהעֹוֶׂשה בכל אשר הוא עושה ִּיְתרֹון-ַמה אדםשיש למה התועלת 

  ַּבֲאֶׁשר הּוא ָעֵמל. לשנות דבר והמוות שלו מבטל את כל הישגיו
  

  )15 -  10פסוקים ( -האדם  עלההשגחה האלוהית 

  ."ּבֹו ָהִעְנָין ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות-ָרִאיִתי ֶאת" - 10פסוק 

שאת הרצון לחקור  ָרִאיִתי שהוא מבין 13חוזר על מה שאמר בפרק א' קהלת 

 ָאָדםֲאֶׁשר ָנַתן ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָה  הניח אלוהים בפני בני האדם ָהִעְנָין-ֶאת ולדעת

   ַלֲענֹות ּבֹו. ה שתייגע אותםשיהיו מקור לעיון ומחשב כדי

  החוקרים אומרים:
שכל מה שעושה הבן אדם אינו מביא לו תועלת ורק גורם לו  :המשמעות היאש

  דאגה וסבל.

ר ָהעָֹלם ָנַתן ְּבִלָּבם ִמְּבִלי ֲאֶׁש - ַהּכֹל ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתֹו ַּגם ֶאת-ֶאת" - 11פסוק 

   ."סֹוף-ָעָׂשה ָהֱאלִֹהים ֵמרֹאׁש ְוַעד-רַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁש -ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת-לֹא

- ֶאת במשך חייו כמיטב יכולתויעשה  לכן סופואינו יודע מתי  נבראהוא שכ אדם

 ָיֶפה ְבִעּתֹו עיני הבריותב רושםרק  בהשאירוויעלם  ולאחר מכן ימות ַהּכֹל ָעָׂשה

 וכמההח את מהאדם לשון העלמה) = חסרה ו' - ָהעָֹלם( העליםאלוהים כיוון ש
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 ולהתענייןיכולת לחקור מעט  כל אדםבנתן ו ָהעָֹלם- ַּגם ֶאת העולם את להבין

את  ִיְמָצא ָהָאָדם-ִמְּבִלי ֲאֶׁשר לֹא שהאדם ימצא אבל ללא אפשרות ָנַתן ְּבִלָּבם

ׁש ָעָׂשה ָהֱאלִֹהים ֵמרֹא-ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר-ֶאת מעשה הבריאה של אלוהיםסודות 

   סֹוף.-ְוַעד

  המסקנות

  ההשגחה האלוהית על האדם מסקנותיו הן:אחר שקהלת מבין את ל

   ."ִלְׂשמֹוַח ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ְּבַחָּייו-ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין טֹוב ָּבם ִּכי ִאם" - 12פסוק 

כל מה שנותר לו  ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין טֹוב ָּבם כיוון שיכולתו של האדם היא מוגבלת

 ולעשות דברים טובים במהלך חייו ְׂשמֹוחַ לִ -ִּכי ִאם על שהוא חי זה לשמוח

  ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ְּבַחָּייו.
  

ֲעָמלֹו ַמַּתת -ָהָאָדם ֶׁשּיֹאַכל ְוָׁשָתה ְוָרָאה טֹוב ְּבָכל-ְוַגם ָּכל" - 13פסוק 

   ."ֱאלִֹהים ִהיא

ברכה הו ֶׁשּיֹאַכל ְוָׁשָתה המזון שלוכל ש ָהָאָדם-ְוַגם ָּכל על האדם לדעת

   ַמַּתת ֱאלִֹהים ִהיא. מתנה מאלוהים הם ֲעָמלֹו-ָרָאה טֹוב ְּבָכלוְ  שבעמל שלו
  

ָליו ֵאין ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהֱאלִֹהים הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם עָ -ָיַדְעִּתי ִּכי ָּכל" - 14פסוק 

   ."ְלהֹוִסיף ּוִמֶּמּנּו ֵאין ִלְגרַֹע ְוָהֱאלִֹהים ָעָׂשה ֶׁשִּיְראּו ִמְּלָפָניו

הּוא  יתקיימו לנצח ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהֱאלִֹהים- ָיַדְעִּתי ִּכי ָּכל לוהיםכל מעשיו של א

 או ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף להוסיף עליהםכל אפשרות אין ולאדם  ִיְהֶיה ְלעֹוָלם

 ואת כל המעשים האלו עשה אלוהים ּוִמֶּמּנּו ֵאין ִלְגרֹעַ  לגרוע מהםאפשרות 

  ֶׁשִּיְראּו ִמְּלָפָניו. יפחדו ממנוו יו תלויים בויה כדי שבני האדם ְוָהֱאלִֹהים ָעָׂשה

  החוקרים אומרים:
   :באופן בעייתילבני האדם  אלוהיםהיחסים בין קהלת מציג כאן את 

   .אדםב שפעולותיו נועדו ליצור תלות ופחדעריץ כאלוהים מציג את  •

  אהבה אליו.ולא מ ממנויראת האלוהים של האדם נובעת מפחד מציג ש •

  יראת האלוהים של קהלת מנוגדת לתפישה של איובש

  ונובעת מפחד. שליליתהיא  יראת האלוהיםתפישת  -אצל קהלת  •

  ומהותה היא החוכמה. חיוביתהיא  יראת האלוהיםתפישת  -אצל איוב  •
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  החוק

  במקרא
  

  פרקי חובה

  דברים

  )14 -  4( ו'פרק 

 )22 - 10פרק כ"ד (

  )11 - 1( ו"טפרק 

  פרק כ'

  פרקי הרחבה

  )18 -  12( ו"טפרק   דברים

  ויקרא

 )46 - 39ה (פרק כ"

  )18 - 1( י"טפרק 

  )37 -  32( י"טפרק 

  )23 -  8( כ"הפרק 

  דברים
 )20 -  18( זפרק ט"

 )13 -  8( ז"יפרק 
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  פרקי חובה
  )14 - 4' (ו פרק - דברים

  "קריאת שמע" של עם ישראל

  
  

  

  

 באלוהי לאורך הדורות היא הצהרת הנאמנות של כל יהודי "קריאת שמע"

  ובאלוהי של העם היהודי ישראל ובתורתו ומבטאת את האמונה
  

  הצהרת הנאמנות של עם ישראל לאלוהים

  ."דְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְיהָוה ֶאחָ   ִיְׂשָרֵאל עְׁשַמ " - 4פסוק 

באלוהי ישראל  אמונים להצהיר ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל יש כאן פנייה לכל עם ישראל

  .ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְיהָוה ֶאָחד לבדושהוא האל האחד והיחיד ואין אל אחר מ

של עם ישראל באלוהי  לעיקרון האמונה המונותאיסטיהצהרה זו נותנת ביטוי 

  ישראל שהוא האל האחד והיחיד בעולם.

  החוקרים אומרים:
  יש לשים לב לשני נושאים:

אותו משייך עצמו לעם  האומראדם שכל  מציין ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו הביטוי •

   באלוהי ישראל. ולאמונה ישראל

) מטרתן ליצור את אותיות רבתיבמשפט ( דוהאות  עהדגשת האות  •

הנאמנות של עם ישראל לאלוהיו ניצחיות המביעה את  "עד" המילה

 ומעידה שאלוהים הוא האחד היחיד והניצחי.
  

  ."אֶֹדךָ ְמ - ַנְפְׁשָך ּוְבָכל-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל" - 5פסוק 

 פרקי חובה
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לא ל מלאהאלוהים אהבה כנה חוקי הלאהוב את  ישראלנדרש עם בפסוק זה 

  :שתבוא לידי ביטוי ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  יראהפחד או 

הלב במקרא הוא המקום בו ( ְלָבְבךָ -ְּבָכל והיגיוןמחשבה מתוך הבנה  •

  .)שוכנת המחשבה של האדם

  ַנְפְׁשךָ - ּוְבָכל נפששל ה יתותחושת התעלות רגשרצון שאיפה ו מתוך •

  ְמאֶֹדָך.-ּוְבָכל והאפשרויות הקיימותהעוצמה היכולת כל מתוך  •

  העברת המסורת מדור לדורציווי 

ְלָבֶבָך. -ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל" - 7 - 6 יםפסוק

ְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁש 

   ."ּוְבקּוֶמךָ 

ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  שאלוהים מצווה היום על עם ישראל האלוהמצוות וכל 

 תמיד וחרוטים בזיכרונםבליבם  יםלהיות חקוק יםחייב ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום

 בצורה ברורה לדורות הבאיםשנן אותן ל ישכחו ישוכדי שלא י ְלָבֶבָך.- ַעל

כל הפעילות היומיומית של  כל משךב ְוִדַּבְרָּת ָּבם ולעסוק בהן ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניךָ 

  ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך. אחד ואחד

  

  

  

  פן בולטבאו ציווי הקשר הניצחי למצוות האלוהים

 ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת-ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל" - 8פסוק 

   ."ֵּבין ֵעיֶניךָ 

הידוק הקשר ל במטאפורהיש כאן שימוש 

על  ובולטת לעין למצוות האלוהים בצורה מוחשית

   :ידי

-ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל קשירת אות על הזרוע •

  ָיֶדךָ 

יּו ְוָה  אות על הראש בין העינייםקשירת  •

 ילין לראש ולידזוג תפ  ְלטָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך.

 ניבים וביטויים
דרישה להנחיל את דברי התורה גם "משמעותו כיום  )7( "ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך"

"לדור הבנים
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  :חז"ל אמרו
 -  4(דברים ו'  "שמע" :שיש בהן ארבע פרשיות והן ליד ולראש הכוונה לתפילין

והיה ", )10 - 1(שמות י"ג  "קדש", )21 - 13 א(דברים י" "והיה אם שמוע", )9
  .מלכות שמיים קבלת עולהמדגישות את  )16 - 11(שמות י"ג  כי יביאך"

  

ְמֻזזֹות ֵּביֶתָך -ּוְכַתְבָּתם ַעל" - 9פסוק 

  ."ּוִבְׁשָעֶריךָ 

את הקשר למצוות האלוהים יש גם לקבע על 

- ּוְכַתְבָּתם ַעל הבית מסגרת של דלתות

  ּוִבְׁשָעֶריָך. הערים ועל שערי ְמֻזזֹות ֵּביֶתךָ 
  

  על פי חז"ל
 המותקנת בכל פתח של בית כוללת את הפרשיות: מזוזההכוונה ל

הכתובות על קלף ) 21 - 13(דברים י"א "והיה אם שמוע", )9 - 4ו' (דברים "שמע"

  המונח בתוך בית המזוזה.

  )14 -  10פסוקים ( - אזהרה שלא לשכוח את אלוהים 

ע ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבַ -ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאל" - 11 - 10פסוקים 

- ת ְוטֹבֹת ֲאֶׁשר לֹאָעִרים ְּגדֹלֹ  קֹב ָלֶתת ָלְך ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיעֲ 

-ִמֵּלאָת ּובֹרֹת ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר לֹא- טּוב ֲאֶׁשר לֹא-ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל ָבִניָת.

   ."ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעּתָ -ָחַצְבָּת ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר לֹא

- ה ִּכי ְיִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאלְוָהיָ  יבוא לרשת את הארץ עם ישראלכאשר 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך  לאברהם ליצחק וליעקוב אלוהים שהבטיח ָהָאֶרץ

ָעִרים   ָלֶתת ָלְך  גדולות שהם לא בנום ערי ימצא ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב

 מלו עליועכל טוב שהם לא מבתיהם יתמלאו  ָבִניָת -ת ְוטֹבֹת ֲאֶׁשר לֹאְּגדֹלֹ

ימצאו מים לשתייה בבארות שהם  ִמֵּלאָת -טּוב ֲאֶׁשר לֹא-ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל

ויהנו מפירות הכרמים והזיתים שהם  ָחַצְבָּת -ּובֹרֹת ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר לֹא לא חצבו

והם יאכלו וישבעו מהארץ שהוריש  ָנָטְעָּת -ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר לֹא לא נטעו

   ָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת.וְ  להם אלוהים

  אבל הסכנה היא:

  .את כל הטוב הזה והעם עלול לשכוח שאלוהים העניק ל

 מזוזה לדלת
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ץ ְיהָוה ֲאֶׁשר הֹוִציֲאָך ֵמֶארֶ -ִּתְׁשַּכח ֶאת-ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן" - 13 - 12פסוקים 

  ."מֹו ִּתָּׁשֵבעַ ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּתיָרא ְואֹתֹו ַתֲעבֹד ּוִבְׁש - ֶאת ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים.

   לעם יש כאן אזהרה מפורשת

עבדות האת אלוהים שהוציא אותו מ ִּתְׁשַּכח-ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן לשכוח שלא

ץ ִמְצַרִים ְיהָוה ֲאֶׁשר הֹוִציֲאָך ֵמֶארֶ -ֶאת את הארץ הזאת הםונתן ל במצרים

 על מצוותיו לשמור ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּתיָרא-ֶאת אלוהיםלכבד את  ִמֵּבית ֲעָבִדים

    ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע. ורק בשמו להישבע ְואֹתֹו ַתֲעבֹד

  החוקרים אומרים:
להיות שנתן אלוהים ו את המצוות לא לשכוחש עםאזהרה ל המשמעות היא

וריש להם את הוציאם מבית העבדים במצרים והש אלוהיםכלפי  טובה כפויי

  .ארץה
  

ים ֲאֵחִרים ֵמֱאלֵֹהי ָהַעִּמים ֲאֶׁשר לֹא ֵתְלכּון ַאֲחֵרי ֱאלִֹה " - 14פסוק 

   ."ְסִביבֹוֵתיֶכם

   לעם ושוב אזהרה

ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים  אחר אלילי העמים האחרים לֹא ֵתְלכּון שלא ללכת

   ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם. שמסביבם ֵמֱאלֵֹהי ָהַעִּמים
  

  החוקרים אומרים:
  שניתן לעשות הקבלה עם עשרת הדיברות:

  מחוייבות העם מדגישה את עשרת הדיברותהקבלה לה

  עשרת הדיברות
  7 - 2 שמות כ'

  קריאת שמע
  14 - 12דברים ו' 

ֶרץ ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶ 

  ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים
 ָבִדים.ֲאֶׁשר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית עֲ 

  לֹא ֵתְלכּון ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים  ָּפָני.-ים ַעלִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִר -לֹא
   ְואֹתֹו ַתֲעבֹד ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע.  ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא- ֵׁשם-לֹא ִתָּׂשא ֶאת

  

לברית שנכרתה בהר סיני בה העם ההקבלה מדגישה את מחויבות העם 

  לוהים אחרים.התחייב לאמונה באלוהים כאל האחד והיחיד ולא לעבוד א
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  פרקי הרחבה
  )18 - 12( ו"ט פרק - דברים

  דיני עבד ואמה עבריים

 
  

  

  

עם הדגשה של  בספר דבריםוהאמה העבריים מוזכרים שוב  ני העבדיד

  וביל בספר.המ העיקרון ההומני חברתי
  

ִנים ִיָּמֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרָּיה ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁש -ִּכי" - 12פסוק 

  ."ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְּתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך 
או  ָאִחיָך ָהִעְבִרי בן העם העברי ִיָּמֵכר ְלךָ -ִּכי והיה שימכרו עצמם לעבדות

 ִניםַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁש  הם יעבדו אצל אדונם שש שנים ָהִעְבִרָּיהאֹו  אישה עבריה

ְּלֶחּנּו ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְּתַׁש  ובשנה השביעית עליו לשחררם לחופשי משעבודם

   ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך 

  החוקרים אומרים:
 הדיןהמציגה מייד בפתיחה את  קזואיסטיתניסוח החוק כאן הוא בצורה 

  .ִּכי להבאמצעות המי
  

ַהֲעֵניק   .ְתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך לֹא ְתַׁשְּלֶחּנּו ֵריָקם-ְוִכי" - 51 - 13פסוקים 

ְוָזַכְרָּת  לֹו.-ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּתֶּתן ָך ּוִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבךָ ַּתֲעִניק לֹו ִמּצֹאנְ 

- ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ֶאת-ִּיְפְּדָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעלִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים וַ 

   ."ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהּיֹום

אין  ְתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך -ְוִכי וכאשר האדון ישלח את העבד העברי לחופשי

אלא על האדון להעניק לו  לֹא ְתַׁשְּלֶחּנּו ֵריָקם לשלוח אותו ריק ללא כלום

בההרחפרקי 
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 ּוִמִּיְקֶבךָ  ומהיקב ּוִמָּגְרְנךָ  מהתבואה ךָ ִמּצֹאנְ  מהצאן יק ַּתֲעִניק לֹוַהֲענֵ  בנדיבות

כי  לֹו-ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּתֶּתן שאלוהים בירך אותו בהם עליו לתת לו

 ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים עליו לזכור שהוא היה עבד במצרים

ַוִּיְפְּדָך  כאשר יצא לחופשימהמצרים מי העבדות ת עבורו את יוואלוהים דאג לפד

ֵּכן ָאנִֹכי -ַעל מצווה עליו את המצווה הזו היוםאלוהים על כן  ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

  ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהּיֹום-ְמַצְּוָך ֶאת

  מדוע על האדון להעניק לעבד מענק שחרור?
  החוקרים אומרים:

  לעבד מהסיבות הבאות:על האדון להעניק מענק שחרור 

ָך ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהי על אשר אלוהים בירך אותו בשפע שיש לו •

   לֹו-ִּתֶּתן

ְוָזַכְרָּת  עליו לזכור את ימי העבדות במצרים והפדיון שאלוהים העניק לו •

   ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיְפְּדָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

יק לעבד בסיס כלכלי בעת שהוא יוצא מהעבדות כדי שלא הכוונה היא להענ

  יחזור להיות עבד.
  

-ִּכי ֲאֵהְבָך ְוֶאת ַמר ֵאֶליָך לֹא ֵאֵצא ֵמִעָּמְך יֹא-ְוָהָיה ִּכי" - 17 - 16פסוקים 

 ְלךָ  ַהַּמְרֵצַע ְוָנַתָּתה ְבָאְזנֹו ּוַבֶּדֶלת ְוָהָיה- ְוָלַקְחָּת ֶאת טֹוב לֹו ִעָּמְך.-ֵּביֶתָך ִּכי

  ."ֵּכן-ֶעֶבד עֹוָלם ְוַאף ַלֲאָמְתָך ַּתֲעֶׂשה
שהוא ַמר ֵאֶליָך יֹא-ִּכייאמר העבד העברי לאדונו  ְוָהָיה אם לאחר שש שנים

ִּכי  כיוון שהוא אוהב אותו ואת ביתו לֹא ֵאֵצא ֵמִעָּמְך  אינו רוצה לעזוב אותו

 על האדון לקחת את המרצע טֹוב לֹו ִעָּמְך -ִּכי וטוב לו אצלו ֵּביֶתךָ -ֲאֵהְבָך ְוֶאת

במשקוף דלת  ְוָנַתָּתה ְבָאְזנֹו ולרצוע את אוזנו של העבד ַהַּמְרֵצעַ -ְוָלַקְחָּת ֶאת

ְוָהָיה ְלָך ֶעֶבד  לו עבד לעולם יהפוך להיותואז  ּוַבֶּדֶלת הבית (שעליה המזוזה)

 רהיש להעניק מענק שיחרור בעת שחרו ַלֲאָמְתךָ  לאמה העבריה ְוַאף וגם עֹוָלם

  ֵּכן-ַּתֲעֶׂשה

  מדוע רוצעים דווקא את האוזן?
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  :אומר רש"י
האוזן ששמעה בהר סיני שאלוהים שחרר את בני ישראל מעבדות לחירות 

  על החלטתו. כאות קלוןולמרות זאת רצונו להיות עבד ירצעו את אוזנו 

  מדוע יש לרצוע את האוזן על משקוף הדלת עליה המזוזה?
  רש"י אומר:

בעת היו עדים כשאלוהים פסח על בכורות בני ישראל במצרים הדלת והמזוזה 

אם רצונם לחזור לעבדות יש לרצוע אוזנם על לכן מעבדות לחירות.  שחרורם

  לאות הקלון.המזוזה למען יהיו עדים  עםמשקוף הדלת 
  

  לחופשי העבריים הנימוקים לשיחרור העבד והאמה

ַכר ָך אֹתֹו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך ִּכי ִמְׁשֶנה ְׂש ִיְקֶׁשה ְבֵעיֶנָך ְּבַׁשֵּלחֲ -לֹא" - 18פסוק 

    ."ֲעֶׂשהָׂשִכיר ֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים ּוֵבַרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַּת 

העבד והאמה לשחרר אותם מרצון ולא להקשות עליהם את  מאדוןדרישה ה

תוך הדגשה של  ֵמִעָּמְך  ִיְקֶׁשה ְבֵעיֶנָך ְּבַׁשֵּלֲחָך אֹתֹו ָחְפִׁשי-לֹא שיחרורם

  נימוקים תועלתיים:

) מעבודתו של עובד שכיר ִמְׁשֶנההעבד והאמה עשו עבודה כפולה ( •

  יםִּכי ִמְׁשֶנה ְׂשַכר ָׂשִכיר ֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשנִ  במשך השש שנים

קיום החוק ומתן עזרה לאנשים שהדרדרו לעבדות יביא לכך שאלוהים  •

  ֶׂשה.ַרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַּתעֲ ּובֵ  יברך את העם בכל אשר יעשו
  

  

  
  

  פרטים המראים על ההומניות בחוק העבד העברי

מנסה לעורר אהדה לעבד העברי כיוון שנאלץ ִיָּמֵכר ְלָך -ִּכיהביטוי  •

  למכור עצמו לעבדות.

מצביע על שיוויון וקשרי אחווה בין ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרָּיה הכינוי  •

  ד העברי לאדונו.העב

 ניבים וביטויים
אדם "משמעותו  "הדבר קשה בעיניו"כיום הביטוי  )18( "ִיְקֶׁשה ְבֵעיֶנךָ - לֹא"

  "אינו מסוגל פיזית ונפשית לבצע את הדבר
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לאחר  משתחרריםקיים שיוויון בין העבד העברי לאמה העבריה. שניהם  •

י ַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁש ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְּת  שש שנות עבודה

   ֵמִעָּמְך 

ָך ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק לֹו ִמּצֹאנְ   עבד העברי מענק שחרורליש להעניק  •

ְוַאף ַלֲאָמְתָך  וגם האמה זכאית לקבל מענק כזה ּוִמִּיְקֶבךָ  ּוִמָּגְרְנךָ 

  ֵּכן-ַּתֲעֶׂשה

ַמר יֹא-ִּכימעדיף להשאר עבד לאדונו העבד זכה ליחס טוב הוא אם  •

 טֹוב לֹו ִעָּמְך -ֵּביֶתָך ִּכי-ִּכי ֲאֵהְבָך ְוֶאת ֵאֶליָך לֹא ֵאֵצא ֵמִעָּמְך 

ַהַּמְרֵצַע -ְוָלַקְחָּת ֶאת מי שמעדיף עבדות יש לרצוע אוזנו לאות קלון •

  ְוָנַתָּתה ְבָאְזנֹו ּוַבֶּדֶלת
  

  לספר שמות ת דיני העבד העבריהשווא

  12 - 1ספר שמות כ"א 
  מכיר בעובדה שקיימת עבדות

  18 - 12ספר דברים ט"ו 
  מדגיש שעבדות היא אילוץ חברתי

 שימוש בכינוי "עבד"

   ִעְבִרי ֶעֶבדִּכי ִתְקֶנה 
  "אח" שימוש בכינוי

  ָהִעְבִרי ָאִחיךָ ִיָּמֵכר ְלָך - ִּכי

 הפנייה לאדון הקונה עבד

  ֶעֶבד ִעְבִרי ִתְקֶנה ִּכי
  הפנייה לאדם שנאלץ לרכוש עבד

  ָאִחיָך ָהִעְבִרי ִיָּמֵכר ְלךָ -ִּכי

 דין האמה שונה מדין העבד

  ִּבּתֹו ְלָאָמה - ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת-ְוִכי
  דין עבדות הגברים והנשים זהה

   ָּמֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרָּיהיִ - ִּכי

 זמן ואופן שחרור העבד והאמה שונה

י ֵצא ַלָחְפִׁש ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת יֵ  - העבד

   לֹא ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים. - האמה ִחָּנם.

  זמן ואופן שחרור האמה והעבד זהה

ִנים ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁש  - גם העבד וגם האמה

    ..ֵמִעָּמְך. ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְּתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי

 הסיבה להישאר עבד

-ְוִאם - בגלל אהבתו לאדונו ולמשפחה שהקים

 ִאְׁשִּתי-ֲאדִֹני ֶאת- ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבִּתי ֶאת

  ָּבָני לֹא ֵאֵצא ָחְפִׁשי.- ְוֶאת

  הסיבה להישאר עבד

 -  לתנאי העבדות שלובגלל אהבתו לאדונו ו

יֹאַמר ֵאֶליָך לֹא ֵאֵצא ֵמִעָּמְך ִּכי - ְוָהָיה ִּכי

   טֹוב לֹו ִעָּמְך.- ֵּביֶתָך ִּכי-ֲאֵהְבָך ְוֶאת
 במשקוף המקדש המקומי רציעת האוזן

ַהֶּדֶלת -ָהֱאלִֹהים ְוִהִּגיׁשֹו ֶאל-ְוִהִּגיׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאל

   ֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלם.ָאְזנֹו ַּבַּמְר -ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ...

  בדלת ביתו של אדונם רציעת האוזן

ת ַהַּמְרֵצַע ְוָנַתָּתה ְבָאְזנֹו ּוַבֶּדלֶ -ְוָלַקְחָּת ֶאת

   ...ְוָהָיה ְלָך ֶעֶבד עֹוָלם




