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        מבואמבואמבואמבוא
  

שהעבודה אינה , כמוב�. העבודה שלפנינו מבקשת לעסוק מעט בנושא תורת הגמול

 נושא חשוב ונרחב בעל השלכות –תורת הגמול , עאשר כידו, מתיימרת לעסוק בכל נושא הגמול

  . נושא אשר העסיק חוקרי� ומלומדי� בעבר ומעסיק רבי� ג� כיו�, לתחומי� רבי�

  

ביקש האד� לעסוק בנושא הגמול לסוגיו , כבר משחר ימי האנושות והעול� העתיק

: כגו�) 'גמול אלוקי'(ה בעול� מחד "ולעמוד על עיוותי� שוני� הנראי� בעניי� הנהגת הקב, השוני�

עושק ) 'גמול חברתי'(ועיוותי� ועושק הקיי� בממד החברתי , מחד' צדיק ורע לו רשע וטוב לו'

בעבודה שלפנינו בחרתי לעסוק בתורת הגמול . מאיד(.. 'ניצול עניי� ועיוות די� וכדו, חברתי

וכבסיס לנושאיה השוני� בהיבט האלוקי והחברתי כפי שעולי� מעיוני� בתו( ספר קהלת 

אשר נכתב בתקופה הסמוכה ופועל , בחרתי בספר תהילי� של דוד המל(, להשוואה ע� קהלת

  .ולבעיות שהעסיקו את שלמה בקהלת, במתווה דומה וזהה לדר( העבודה

  

יש מהחוקרי� ? תקופת דומיננטיות) 'האישי'ו' הקבוצתי'(הא� יש לכל גמול , בר�

הגמולי� מושפעי� , כלומר, פ תקופות השונות" ע–את הגמול ' למפות'הסבורי� כי אכ� נית� 

 נטה –שבטי היה מאוחד ,דהיינו מתקופה בה המבנה החברתי, מתמורות חברתיות בע� ישראל

  . קיבל הגמול ממד אישי יותר–ולאחר הגלות בה הפרט נטה לבלוט , הגמול לפעול בממד קבוצתי

  

טענות על גמול הנית� כמו למשל ב, ג� הערעור על הגמול תפס ג� הוא מקו� חשוב

וכ� ערעורי� הנובעי� , ...'או על חוסר איזו� בי� העונש לחטא וכדו, לבני� על חטאי אבותיה�

לערו( את 'ג� א� נתר- שאי� לאד� לשי� עצמו ו. מתו( קשיי� רעיוניי� וענייני� על הגמול

בעבודה . ירעדיי� השאלות והערעורי� מנסרות את חלל האוו, ה בעולמנו"של הקב' חשבונותיו

  . שלפנינו נלמד ונכיר את הערעורי� והפתרונות המוצעי�

  

י שלמה "נתחבר ע, והבסיס של עבודה זו', הליבה' אשר מהווה את עיקר –ספר קהלת 

 מל( עשיר שהיה בירושלי� נת� דעתו –שלמה , עוסק רבות בעניי� הגמול לצורותיו השוני�, המל(

במסגרת . ומעוררי תדהמה, להציע פתרונות ואפילו חריפי�ביקש , הקשה על הגמול, לענייני הגמול

עבודה זו נכיר את דעתו בעניי� הגמול לסוגיו השוני� ולאחר מכ� נשווה את קהלת לספר אתו 
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חשב בצורה שונה בעניי� , אשר בשונה מבנו,  דוד המל(– נעי� זמירות ישראל –חיבר אביו 

  .הגמול

  

וכ� לצוות הספרניות בספריה , יוני גרוסמ�' ברצוני להודות למנחה העבודה ר, לסיו�

 �אשר בצל קורת,  מכללת יעקב הרצוגי"ע ישיבת הר עציו� והספרייה הפדגוגית שי"עהתורנית ש

  .עסקתי בעבודה זו

  

  ,קריאה מהנה ומועילה

  מ"מ
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        פרק אפרק אפרק אפרק א
        תורת הגמולתורת הגמולתורת הגמולתורת הגמול

  

        רקערקערקערקע

ר המקרא חוק. הנחות יסוד שונות ניתנו בהבנת תורת הגמול באמונות ובדתות השונות

 טוע� כי הנחת היסוד באמונה הישראלית החדשה אשר ביקשה לטעו� כי האל 1יחזקאל קויפמ�

משליט בו חוק ומשפט וגומל לכל איש , ביסודו משגיח בעולמו ונוהג בעולמו מנהג של צדק

 נתנו ביטוי בעיקר להסכמה שיש אל טוב ורע ,בעוד שבאמונה האלילית , בהתא� לגמול הראוי לו

כיוו� שהיא סותרת (ל של קויפמ� "יש לציי� כי אני מסתייג לחלוטי� מהנחתו הנ,  בר�.2בלבד

הטוע� כי הנחת יסוד זו התבססה על חוסר ידיעתה של , )דתית,בחריפות את אמנותנו היהודית

דבר זה הביא להתגברות הדעה כי הדי� , האמונה הישראלית במשפטי נפשות בְשא.ל תחתיות

המציאות השרירה והקיימת בעולמנו הולידה התנגשות בינה לבי� . וקאדו, מתבצע עלי אדמות

, אמת,  מבוססת ביסודה על חיי צדק,יראת האלוקי� בעולמנו (האמונה האידיאליסטית הזאת 

  ). ענוה ויגיע כפיי�, רחמי�, אהבה

  

גמול המתבצע ביחיד ללא שיתו0 .) א: בתקופה העתיקה מצינו שלושה סוגי גמול שוני�

נראה (גמול המתבצע בשיתו0 .) ב). מות בנה של בת שבע היה עונש אישי לדוד( כלל הסביבה

הרעב בימי דוד בה� הומתו הגבעוני� ,  בגלל פרעה3333עונשה של מצרי�: כגו�, )כגמול קיבוצי

כיוו� שבעול� העתיק היחיד והפרט , כלומר. שנתפס כעונש לע� ולדוד עצמו על הריגת הגבעוני�

, מאיד(. נטה הגמול לקבל מימד ציבורי, קיבוצי,משפחתי,ד מהמכלול השבטיהיוו חלק בלתי נפר

:  גמול נוס0 הוא–גמול צודק .) ג. מצינו שאד� וחווה נענשו כפרטי� וכ� קי� נענש בגמול אישי

? "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצו0) "כב, במדבר טז(משה מתלונ� , טענה לגמול צודק והוג�

וכ� בויכוח אברה� , שבה� הסתפקה מידת הדי�) יונה א(ויונה ) מה,כד, א יד"ושמ(וכ� מצינו ביונת� 

  ).בראשית יח(על סדו� 

  

                                      
 .595,623' עמ, הגמול,  קויפמ�1

 .ב" היו ששאלו על חוסר צדק וכיו,מזכיר כי בכתבי מצרי� העתיקה , קויפמ�' מרות שג� י ל2

 . אפילו א� נתעל� מתפקיד� של הנוגשי� המצריי�3
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לאד� עצמו נתונה , בר�. יצר טוב ויצר רע;  טוע� כי האד� נברא בשני יצרי�4ידיד' א

ואכ� כאשר האד� . 5הזכות להחליט לבדו כיצד ישתמש בכל אחד מהיצרי� הללו ובאיזה דר( יבחר

 לעול� הזה נוצרת ממנו ציפייה שיבצע מצוות ומעשי� טובי� ובמקביל מטבע הדברי� מצפה מגיע

גמול חיובי כתמורה ) לדעתו של האד�(וכאשר נוצר . חיובי על מעשיו אלה) מיידי(האד� לגמול 

אז עולה שוועתו של האד� על גמול אשר אינו עולה בקנה אחד ע� המעשה הרע , למעשה רע

פ "ידיד כי ע' עוד מסיק א.  כאשר נעשה מעשה טוב והתמורה הייתה רעה,וכ� להפ(. שנעשה

שהעול� נברא במידת הדי� ועל האד� למצוא את המתכו� שבו יוכל לבצע את המוטל , ל"המהר

  .עליו

            

        

                                      
 .17,29' עמ, שכר ועונש,  ידיד4

ושכר . שהאד� זוכה לסיוע האלוקי להתמודד כנגד יצר הרע שבו) ג, בראשית ו(� " ידיד מוכיח זאת מדברי המלבי5

 .עונש ה� יסוד ובסיס באמונה היהודיתו
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        סוגי הגמולסוגי הגמולסוגי הגמולסוגי הגמול

הוא שהגמול , כאשר לכל גמול ייחודיות משלו והמשות0 לכול�, קיימי� סוגי גמול שוני�

גמול .) ד. גמול ציבורי.) ג. גמול קיבוצי.) ב. גמול אישי.) א; ת לטוב ולרע כאחדמתבטא בשתי צורו

פ "נעמוד על הגמולי� השוני� ונית� את הדעת הא� גמולי� אלו ג� מסווגי� ע, להל�. לדורות

  .תקופות שונות

  

לראשונה אנו נחשפי� בגמול . בהתא� למעשיו בלבד,  גמול הנית� לפרט, גמול אישיגמול אישיגמול אישיגמול אישי  .)א

בימי� הה� לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בני� ): "כט,כח, לא(הו אישי בירמי

לא עוד , כלומר".  כל  האד� האכל הבסר תקהינה שניו איש בעונו ימות איש בעונו ימות איש בעונו ימות איש בעונו ימותכי א�: תקהינה

  .6פ חטאו"איש ע. אלא פרטית, ענישה קולקטיבית ולדורות

הקבוצה או , פ מעשי יחיד מהקבוצה"ע,  גמול הנית� לקבוצה כלשהי, גמול משפחתיגמול משפחתיגמול משפחתיגמול משפחתי  .)ב

  ).יונה והמלחי� שבספינתו(כולה 

. או רבי� המרכיבי� את הציבור, פ מעשי יחיד"ע,  גמול הנית� לע� כולו, גמול לאומיגמול לאומיגמול לאומיגמול לאומי  .)ג

בפרשת ) שמתות לב(וכ� מצאנו ,  הפונה בענישה אל הציבור כולו,בפרשת בחוקותי : כגו�

  . הע�כלכלכלכל אשי והעונש נגזר על 3,000בה השתתפו , "חטא העגל"

פוקד עוו�  ",או לציבור בהתא� למעשי קודמיה� ,  גמול הנית� לאד�, ותותותותגמול לדורגמול לדורגמול לדורגמול לדור  .)ד

        ).שמות כ" (אבות על בני� ועל בני בני�

        

הנביאי� , הרי שהעולה מתו( התורה, בבואנו להכיר את תורת הגמול לסוגיה ותקופותיה

 ירמיהו ואילו אצל). חריגות בודדות של גמול אישי,למעט(הוא בעיקר הגמול הלאומי , והכתובי�

ירמיהו " (לא יאמרו עוד" באופי של גמול אישי כאשר הכתוב מציי� בבירור לראשונהלראשונהלראשונהלראשונהאנו נחשפי� 

המורכבת " האחריות האישית"לאחר מכ� אנו מוצאי� א0 ביחזקאל בהדיא את עיקרו� , )כח, לא

  : וה�7משלושה יסודות עיקריי�

  ).כד, אל יחיחזק( ימות ,) פ שהיה צדיק בעברו"אע(חוטא הנותר ברשעותו   .)א

  ).כ,יב, יחזקאל יד(צדיק אינו יכול להציל את הרשע   .)ב

                                      
רק בזמ� שמעשי אבותיה� , המבאר כי בני� נענשי� על חטאי אבותיה�) כח, ש�(ק " מעניי� לציי� את פירוש הרד6

 .כ בחטאי� חמורי� במיוחד"וג� אז מדובר בד. בידיה�

 .24,30' עמ, הגמול,  רביב7



 תורת הגמול בספר קהלת לאור ספר תהילים

  

  8  

יחזקאל .  (ולא מעשי אבותיו,  ה� החורצי� את גורלו,מעשיו האחרוני� של האד�   .)ג

  ).כ, יח

        

        

מעגל היחסי� שבי� .) א: הגמול מורכב משני רבדי� עיקריי� ויסודיי�, 8'לייבובי-' לדעת י

במעגל הראשו� ]. גמול חברתי[ל היחסי� שבי� האד� לחברו מעג.) ב]. גמול אלוקי[האד� למקו� 

  ".רשע מארי( ברעתו"והאכזבה עולה בעיקר במקרה של , ה יודע על הרשעי� ומעשיה�"הקב

        

        

         תקופתו ומשמעותו תקופתו ומשמעותו תקופתו ומשמעותו תקופתו ומשמעותו,,,,הגמול הגמול הגמול הגמול 

נשאה תורת הגמול ממד ואופי , יש מהחוקרי� הסבורי� כי עד לתקופת הנביא יחזקאל

בעוד ליחיד לא היה כל , או השבט היה מעמד אית� ומשמעות, וצהזאת מתו( הנחה כי לקב. קיבוצי

ק "לאחר החורב� ביהמ, אול�. אלא היווה חלק ממכלול של� המורכב מפרטי� שוני�, מעמד כפרט

גלה הע� והתפרק הרכבו השבטי ומכא� הפכה תורת הגמול לקבל ממד בעל אופי אישי , הראשו�

  . יותר

הגמולי� השוני� , � שתי אסכולות מרכזיות בתורת הגמולכי במחקר קיימי,  מציי�9וייס' מ

ג� .  אישי וכ� בצמידות לתקופת� של האירועי� השוני�,מאופייני� על בסיס הזיהוי החברתי 

: ישנ� שני סוגי גמול מרכזיי� כדלקמ�) Wellhausen(וולהאוז� ' אליבא דחוקר המקרא הגרמני י

 וולהאוז� מאפיי� Individualisme.":    פרטי–גמול ".)  בCollectivisme":  קבוצתי–גמול .) "א

את הגמול הקבוצתי הוא נוטה לשיי( לבית אב . פ שייכות חברתית"את כל אחת מהקבוצות ע

פ "ע. ואילו את היחיד הוא משיי( בתו( הגמול הפרטי, קבוצה וע�, שבט, משפחה, )ראש המשפחה(

מתחילת שחר ימי האנושות עת .) א; כזיותוולהאוז� נית� ג� לחלק את הגמול לשתי תקופות מר

 נהגה תורת הגמול ,האד� היה מכונס בתו( שבטו ולאד� הבודד לא היה כל משמעות עצמאית 

בה למעשה חל כרסו� עמוק , ק הראשו� גלות בבל"מתקופת חורב� ביהמ.) ב. באופי קבוצתי

. אינדיבידואליסטי קיבלה תורת הגמול ממד יותר אישי ו,וממוש( במעמד השבטי והקבוצתי 

                                      
 .54,60' עמ, אמונה',  לייבובי-8

 .236,263' עמ, בעיות,  וייס9
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אול� התקופות השונות יצרו הבלטה של גמול , שני הגמולי� המשיכו להתקיי� זה לצד זה, כלומר

  .אחד על פני רעהו

  

,  קבוצתי, מתאר כי בעבר חי האד� כחלק בלתי נפרד מהמכלול והמארג השבטי 10ששו�' ב

' לדעתו של ב. בבת אותו בי� היחיד לקבוצה הסו11"אחריות משותפת"ומתו( כ( נוצרו רגשות של 

חכמינו הבטיחו טוב למקיימי מצוות האל ואילו .  מהווה נדב( יסודי ביהדות,ששו� תורת הגמול 

עולי� , עקרו� זה אינו בא תמיד לידי ביטוי במציאות ועל קרקע כזאת, בר�. עונשי� לחוטאי�

  .ופורחי� זעקות השבר על קיפוח וחוסר צדק

  

ק הראשו� "בימי ביהמ, לדעתו. פה את השוני בי� סוגי הגמולמרחיב בביאור התקו, ששו�' ב

אז החל משבר , ע� שלהי ימיה המדיניי� של מלכות יהודה). לטוב ולרע(היחיד היווה חלק מהכלל 

: לאומי שגרר אחריו משבר בדתיות ותחילת גלות ושעבוד אשור ובבל צפו ועלו שאלות בסגנו�

לו הנביא חבקוק מבכה את נפילת� של החזקי� ועליית אפי) א, ירמיהו יב(? "דר( רשעי� צלחה"

אשר נפלו בקרבות מול ,  מל( יהודה,ג� בני דורו של יאשיהו ). ד, חבקוק א(החלשי� תחתיה� 

הנביא , בר�. פרעה ְנכֹה הזדעזעו עד מאוד בנפול יאשיהו בקרב מגידו וראו זאת כעיוות די� משווע

" גמול דורות"התנגד בחריפות ל, אול�. הקבוצתיתיחזקאל תמ( בתורת הגמול האישית כמו ג� 

הרי תשובת� יכולה , פ שאבותיה� סרחו"שאע, ובכ( ניסה לעודד את רוח� של הגולי� בבבל

  .להתקבל ולתק� העוו�

  

,הסובר כי הימצאותו של הגמול השבטי) Pedersen(פדרס� ' וייס מביא את החוקר י'  מ

המתבונ� בבני האד� , ימיטיבית של האד� הקדמו�בתודעתו הפר"לאומי בתקופה העתיקה נעו- 

  .12"כחטיבה אנושית אחתכחטיבה אנושית אחתכחטיבה אנושית אחתכחטיבה אנושית אחת ,סביבו 

  

ל וסובר כי בתקופת "קויפמ� מסרב לקבל את דעת החוקרי� הנ' י, ל"לעומת החוקרי� הנ

כיוו� שהרי הנביא יחזקאל עצמו אינו , הנביא יחזקאל לא השתנה מאומה בתורת הגמול ואופיו

 שאי� שיתו0 בגמול וכל יחיד ,שהובעה בשתי מקומות בספרו מחזיק בעקביות באותה הדעה 

                                      
 .247,255' עמ, נושאי�,  ששו�10

 ".כל ישראל עֵרבי� זה לזה" משהו מעי� 11

 .467, מקראות,  וייס13
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. בקרב היהדות המאוחרת השתרשה האמונה בתורת הגמול האישי לצד זה הקיבוצי, בר�. לעצמו

יש לציי� . אמונה זו נבעה מתו( תפיסות תרבותיות קמאיות שרווחו בעול� העתיק במצרי� ובבל

כי הגמול הקבוצתי ) כפי שכבר הובא לעיל(ברי�  הסו13)Sellin(כי היו חוקרי� כדוגמת ֶזלי� 

נטה , אול� ע� היציאה לגלות ופירוק השבטיות בע�,  לאור( כל התקופותבמקבילבמקבילבמקבילבמקבילוהפרטי היו 

  .הגמול לקבל ממד אישי ופרטי יותר

        

 ,לדעתו של קויפמ� . חוקרי המקרא חלוקי� בדעת� בנוגע לשאלת הגדרת הגמול הנכו�

, )Rowley(ואילו ראולי . כלומר הענשת החוטא עצמו בלבד, הפרטיהגמול הנכו� ביותר הוא זה 

. מעי� סולידריות של הכלל כולו ביחס לפרט, סובר כי הנכו� ביותר להעניש את הקבוצה כולה

) Scherbert(וֶשְר9ֶרט ) Daube(נתמכת אפוא ג� בגרסת� של דאובה  , תפיסתו של ראולי

מתו( עיוני� העולי� מספרות המזרח , אי היחידהמוצאי� סימוכי� להענשת הקבוצה בגלל חט

והעונש הקבוצתי , עקב חטאו של היחיד' מוכת�'מובא שהציבור בכללותו , בספרות זו. הקדו�

. כלפי הפרט שסרח) communal responsibility(' אחריות ציבורית'הוא מעי� , הנובע מאותו עונש

ת ולגטימית לחלוטי� על האד� בתקופה צורת הענשה זו הייתה מקובל, כיוו� שבתקופה העתיקה

  .הרי שאי� בנמצא תלונות על סוג גמול זה, ההיא

  

  

יש לנהוג ,  בבואנו לחקור את הגמול לסוגיו השוני� במקרא,וייס ' לדעתו של מ, בר�

אי� בתורה עקרו� של גמול מסוי� . 14"האינטרפטציה הכוליית "–בשיטתו הייחודית של וייס 

.  דר( חיי� של מת� פרס באופ� מיידי כתמורה לעשיית מעשה חיובי ולהפ(או, הפועל באופ� עקבי

מתו( תפיסה בסיסית , ה"מכוונת ומורה לאד� דר( מעשית בעבודת הקב, התורה מדריכה, אלא

. יש לראות באור קצת שונה את צורות הגמול השונות, לפיכ(. ה מנהיג את עולמו בצדק"שהקב

כפי , פ התקופות השונות"לוטי� את החלוקה של תורת הגמול עלחפוסל פוסל פוסל פוסל  15וייס' כי מ, ראוי לציי�

 לא נשתמרו בידינו מספיק ,טכנית .) א: מהסיבות הבאות, שביקשו החוקרי� השוני� להוכיח לעיל

 אינ� מהווי� –ואלו שנשתמרו , המקשי� על בעיית הגמול, עדויות וכתובי� מהתקופה העתיקה

                                      
 .465, מקראות,  מובא אצל וייס14

: כלומר, פ כל פרט ופרט שבה"והסברה של היצירה כולה ע, כולהכולהכולהכולהפ היצירה "ע, הסברו של כל פרט ופרט", ו דהיינ15

הקדמה , מקראות, וייס" (כוונתה ְוִלְקחה, ת כל יסודותיה החוברי� יחדיו בעיצוב דמותההסבר היצירה מושתת על הבנ

 ). מאת יאיר זקובי-–

 .487, מקראות,  וייס16
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 הכתובי� המצויי� בידינו העוסקי� –עניינית .) ב. ל"הוכחה מוצקה ומספקת עבור החוקרי� הנ

  .ואינ� מתייחסי� לסוג הגמול ואופיו, מקשי� לגופו של עניי�, בגמול

  

 גמול אישי גמול כללי :סוגי הגמול

, מ לעורר את הפרט"ע :מטרה

והוכיחו כי מעשיו מותירי� 

את רישומ� באוכלוסייה 

 .הסובבת

כי מעשיו , מ להדגיש בפני הפרט"ע

הכל . או יקרבוהו, חיקוהויר

 .  בהתא� למעשיו

  

  .ולא כעקרו� זהה וגור0 לכול�,  לגופוייחודיותו של כל מקרהייחודיותו של כל מקרהייחודיותו של כל מקרהייחודיותו של כל מקרהפ "הגמול נקבע ע, כ"א

        

        

        ערעור ערעור ערעור ערעור 

כי מאז ומעול� ביקש האד� לעמוד על סוד ההנהגה האלוהית בעול� , 16קויפמ� מתאר' י

גילות ובכתבי יד מצריי� נתגלו ג� בעול� העתיק במ, לעיתי� האל מעניש את האד� כדי לנסותו

, ביהדות אנו מוצאי� הענשת הפרט המעלות שאלות נוקבות. שאלות העוסקות בתורת הגמול

]. 17תיאודיציה[למרות האמונה המוצקה בצדקת הגמול האלוקי . טז וכ� באיוב,ב, דברי� ח: כגו�

מה� ,  של אלי�כי קיימי� סוגי� שוני�, בעוד שבאמונה האלילית מונחת הנחת יסוד בסיסית

א� לאד� רע הרי ככל הנראה אחד האלי� מקנא לו ועליו לנסות , ומתו( כ(. רעי� ומה� טובי�

בלב האומה הישראלית שררה מצוקה שנבעה בעיקר מאמונה בסיסית באל , בר�. לפייסו וכ� להפ(

גמול שאלות ערעור על ה. אלוקית לבי� המציאות בשטח,רחו� וחנו� ומניגוד בי� הדרישה הדתית

, או(ה ואינו נענש "הממרה את פי הקב (!) 18אלא אפילו על צדיק, לא נשאלו רק כלפי רשע וטוב לו

פנה האד� הישראלי , עקב חוסר תשובות מספקות בתחו� התיאולוגי לבעיה זו!). אפילו נהנה

  .לחפש תשובות וטעמי� מוסריי�

                                      
 .602' עמ, הגמול,  קויפמ�17

, מוות(שאלת הרע והטבע הקדמוני .) 1: נחלקה במקורה לשלושה חלקי� עיקריי�,  שאלת התיאודיציה בענייננו18

עיוותי� ( אנושי ,הרע המוסרי בהיבט חברתי .) 3. �" מדוע ישראל חלשי� מעכו, מקור האלילות .) 2). רמחלות וצע

 ).וחוסר צדק משווע שעלו משלטו� החזק על הרשע

 .או המעמיד פני� ככזה,  המתחזה19
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   : מציגה שני קשיי� עיקריי� העולי� מתו( תורת הגמול19רביב' ר

  

, ירמיהו יב" (?מדוע דר( רשעי� צלחה" אנו מוצאי� שירמיהו מתלונ� , קושי ענייניקושי ענייניקושי ענייניקושי ענייני  .)א

הא� מתלונ� ירמיהו על הצלחת הכשדי� .) 1: כא� באי� לידי ביטוי שני קשיי�). א

 ,ג בתהילי� "ג� במזמור ע, לדעתה של רביב. מתלונ� על שכניו מתקוע.) 2]. רשעי�[

  .ומי ולא אישינית� לראותו כטענה כלפי גמול לא

  

תורת הגמול מושתתת בבסיסה על הנהגה של צדק , רביב'  לדעת ר, קושי רעיוניקושי רעיוניקושי רעיוניקושי רעיוני  .)ב

 קיימת חוסר בהירות במידת הצדק ,בגמול לאומי ולדורות , בר�. אלוקי מוחלט

בעיות אלו צפות ועולות . ה� במישור הקוגנטיבי וה� במישור הרגשי, ל"האלוקי הנ

? "אבות אכלו בוסר ושיני בני� תקהינה: "כגו�, "גמול לדורות"בזעקת הע� כלפי 

הא0 : "וכ� בגמול לאומי, )שמות כ" (פוקד אבות על בני�: "וכ�, )כח, ירמיהו לא(

  ).כג, בראשית יח" (תיספה צדיק ע� רשע

  

  

        פתרונות פתרונות פתרונות פתרונות 

יש לציי� כי המערכת האמונית הישראלית יוצאת מהנחת יסוד שונה מזו , ראשית

דתית הישראלית נית� לטעו� כי אי� מקו� כלל לנסות ,פיסה האמוניתבבסיס הת, על כ�. האלילית

זאת כיוו� שאי� לאד� את היכולת להכניס את עצמו לתו( מערכת . ולהבי� את תורת הגמול

מתגמדות השאלות , י כ("ה ולנסות לעמוד על טיבה של תורת הגמול וע"השיקולי� של הקב

ה ושטח בפניו את "ל כי כאשר פנה משה אל הקב"אנו מוצאי� בחז, בר�. השונות בענייני הגמול

חיי( שאני מבטל את דברי : "ה"ענה לו הקב, טענתו בעניי� סבל� של הבני� בחטאי אבותיה�

  ). טז, דברי� כד" ('לא ימותו אבות על בני� ובני� לא יומתו על אבות'ומקיי� דברי( שנאמר 

  

בפני הגמול האישי כדאיתא ל מצאנו גישה שונה לפיה הגמול לדורות לא יתבטל "בחז

העונש , כלומר".  כשאוחזי� מעשי אבות� בידיה�,פוקד אבות על בני� ): "ב"כז ע(בסנהדרי� 

  . לדורות פועל רק בתנאי שהצאצאי� ממשיכי� את חטאי אבותיה�

                                      
 .24,30' עמ, הגמול,  רביב20
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וא0 ביקשו להוכיח כי , ל לא התעלמו כלל מעניי� הגמול" טוע� כי חז20א אורב("החוקר א

ה� לא נתנו את דעת� לגבי מידת ההתאמה שבי� , אול�!  שריר וקיי�," ד מידהמידה כנג"עקרו� 

?  מדוע באי� ייסורי� על אנשי� צדיקי�,עדיי� נותר קושי הזקוק להסבר , בר�. המעשה לגמול

 חל משבר בחשיבה , 21א אורב( החל מתקופת גזירות השמד של אדריינוס"לדעתו של א

עקיבא פר- למעשה בשיטה ייחודית שראתה ' כי ר, א אורב("עוד מציי� א. ל"התיאודיקית של חז

א "לדעת א. ה בעולמנו" תכליתו העליונה של עובד הקב,דווקא בקבלת ייסורי� מתו( אהבה 

אלא גרמה לשינוי , עקיבא לא רק שהצילה את תורת ישראל וקיו� מצוותיה' אורב( שיטה זו של ר

  .חיד והכלל לבי� החטאי� והעוונותיסודי בהערכת היחסי� שבי� הצרות הבאות על הי

  

אליבא .  מציע פתרונות שוני� לבעיות הגמול וחוסר הצדק החברתי22יעקבסו�' י

המעלה שאלות נוקבות , מוצא את ביטוי בקיומו של העוני, חוסר צדק בגמול האלוקי, דיעקובסו�

לדאוג לכל החברה האנושית נדרשת לתמו( בעניי� ו, בר�. בעניי� הגמול האלוקי לבני האד�

והצור( לתמו( ,  ניסתה לרדת להבנת בעיית העניות מחד23)א"י ע, בבא בתרא(הגמרא . מחסור�

  ;מציע יעקובסו� ששה פתרונות שוני� להבנתה, בעניי� הגמול האלוקי, לפיכ(. בעניי� מאיד(

  

הכל תלוי באד� , דהיינו.  תוצאה ישירה של חטאי בני ישראל–הצרות והייסורי�  .1

  .ובמעשיו

א� תראה אומה ", כ"וע,  בלבדזמניתזמניתזמניתזמנית הצלחת� היא –" ר( רשעי� צלחהד" .2

  ).א"ט ע, סוטה" (מרשעת אלת תתייאש מהפורענות

על כ� אפקוד עליכ� את (" כיוו� שע� ישראל הוא הע� הנבחר –ע� נבחר  .3

. ה נובעת הענשה קשה יותר"הרי מעצ� קרבתנו להקב, )ב,  עמוס ג," עונותיכ�

 א( נעלמי� –� שאינ� נענשי� קשות "שבניגוד לעכוי "יתרונו של עמ, אול�

  . שורד ופורח מחדש–י "עמ. מהעול� ללא שריד וזכר

                                      
 .ש באריכות דבריו"עיי. 384,392' עמ, ל"חז,  אורב(21

 .הצדיקי� במיתות וייסורי� קשי� כיוו� שקיימו את התורה ומצוותיה ש� נענשו 22

 .23,34' עמ, בעיות,  יעקובסו�23

 מת� צדקה , א במצוות "ה מבקש לזכות את בנ"כי הסיבה לקיומו של העוני נעוצה בכ( שהקב) ש�(מאיר מסביר '  ר24

ונדרשת אפוא , ות ההולמי� להבנת הגמול לא נית� להסיק מהגמרא את הפתרונ–לדעתו של יעקובסו� , בר�. לעניי�

. ש� מוסבר כי שורש הרע נעו- בהתנהגותו של האד� ובמעשיו, )ג(היכולת לחתור למצוא את הפתרו� המופיע באיוב 

 .  עליו לפשפש היטב במעשיו–וא� ירד מנכסיו 
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 לעיתי� נאל- דור נוכחי להיענש על –אבות אכלו בוסר ושיני בני� תקהינה  .4

  ".סבל לאומי"מעי� . חטאי אבותיו

 אי�, כלומר. ה מבקש לבחו� את ברואיו הא� יעמדו בניסיונות" הקב–ניסיו�  .5

. אלא בדר( של ניסיו� לאד�, העונש צרי( לבוא כתגובה על עשיית חטא גרידא

א� ,  מדוע על האד� להיענש ולסבול ייסורי�,עדיי� התימה בעינה נותרת , בר�

מבאר כי כאשר ) ד"פכ, ג"מורה נבוכי� ח(� "הרמב? לא שקדמו לכ( חטאי�

  .ה"נוסה בהקב הרי זה בא להודיע את כוחו של המ–המנוסה עומד בייסורי� 

אי� שכלנו האנושי והחומרי מסוגל להבי� את פשר� של הייסורי� וחוסר הצדק  .6

שיעשה את המוטל , כ העיצה ייעוצה לאד�"וע. האלוקי הנראה בעיני בשר וד�

  .ה והנהגותיו בעולמנו"עליו ולא ינסה לחקור את דרכי הקב

  

המבארי� ) Von Rad(� ַראד ופ>) Koch( את הצעותיה� של החוקרי� ק.ְ( 24וייס מביא' מ

כלומר מסביב לחוטא נוצרת סביבו . כי קיימת זיקה ברורה בי� החטא ועונשו ללא קשר לחוטא

אלא , או סביבתו, )האד�(י החוטא "ומכא� שאי� הגמול נקבע ע, הנושאת בחובה את עונשו' הילה'

 בהקשר הדומה לקשר המעשה והגמול מאוחדי�: "וייס' או בניסוחו של מ, המעשה גורר את גמולוהמעשה גורר את גמולוהמעשה גורר את גמולוהמעשה גורר את גמולו

כי תורת הגמול הינה , ל"עוד מציי� וייס כי הצד השווה בהסברי� הנ. 25"הסיבתי שבחוקיות הטבע

או משפטית כללית הייחודית לאד� הקדמו� בפרט , תיאולוגית, ביטוי ברור לתפיסה פסיכולוגית

בר התפיסה ל בד"וייס עצמו מסתייג מדעות החוקרי� הנ, בר�. ולעול� התרבותי הקדו� בכלל

 כיצד ייתכ� שתפיסות מעי� אלו מופיעות –ל "ומקשה על החוקרי� הנ) כפי שהוצגה לעיל(הכוללת 

  ). למשל, ולא זה החברתי(רק כאשר הדבר נוגע לעניי� הגמול האלוקי 

  

או עקרו� גור0 ואחיד , וייס להוכיח כי אי� למצוא במקרא שיטתיות, מבקש אפוא, כ"ע

 הוא דבר אימננטי –או הקיבוצי ,  האישי–שאופ� הצגת הגמול "תבונ� אלא יש לה. בנושא הגמול

        .26"י מגמתו"ונקבע ע, בסיפור

  

                                      
 .469, מקראות,  וייס25

 .476, מקראות,  וייס26

 .476, מקראות,  וייס27
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כל ישראל ערבי� "ו" איש בעוו� אחיו: "מציעה פתרו� נוס0 מתו( לימוד הפסוקי�, רביב' ר

.) ב.  בגלל העובדה שלא ניסו למנוע מאותו פרט לחטוא,) מוסרי(נימוק משפטי .) א; " זה לזה

        .מעי� ערבות הדדית כללית,  ציבור נושא כולו באחריות לבודדי� המרכיבי� אותו,מוק פילוסופי ני

  

פ האמונה היהודית ולהבדיל "ע, הכרנו את תורת הגמול באופ� כללי, בסיכו� פרק זה

עמדנו על יסודות שוני� בביאור תורת , תו( אבחנה בתקופות השונות, האלילית על רבדיה השוני�

העלנו שאלות נוקבות בתחומי� השוני� של הגמול וניסיו� .  דעות החוקרי� השוני�פ"ע, הגמול

  .נעמוד על הגמול כפי שניבט מתו( עיו� בספר קהלת, לקמ�. לפתרונות שוני�
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        פרק בפרק בפרק בפרק ב
        קהלתקהלתקהלתקהלת

  

        רקערקערקערקע

 ממוק� בחטיבת הכתובי� בי� 27מציינת כי ספר קהלת, )ב"יד ע, בבא בתרא(הברייתא 

בימינו סדרוהו המדפיסי� בהתא� , בר�.  סדרוה בתרגו� השבעי�משלי ושיר השירי� וכ� ג�

אחרי מגילת איכה ולפני מגילת , דהיינו, 28 בחג הסוכות,פ סדר מועדי השנה "לסדר קריאתו ע

  . מעידה על חשיבותו29הימצאותו לראשונה של ספר קהלת במגילות ק>ְמרא�. אסתר

  

        מחברומחברומחברומחברו

) ב"יד ע, בבא בתרא(ל "פ חז"ע. פר קהלתדעות שונות נאמרו בנוגע לזיהויו של מחבר ס

זאת מתו( הסכמת קהלת לשיר השירי� ומשלי , י שלמה המל("מקובלת הדעה כי קהלת נכתבה ע

מובא כי לעת זקנתו של שלמה המל( שרתה ) טו(בסדר עול� רבה . י שלמה המל("שחוברו ג� כ� ע

י בפתח הספר "רש. י� וקהלתשיר השיר, ג� חיבר את משלי, עליו רוח הקודש ובמהל( תקופה זו

 כי היה אומר את כל 30כי מקור הש� נובע מכ( שהקהיל חכמות רבות ומביא את דברי האומרי�

  .31דבריו בהקהל

  

ובה� ) י,ד, ב(תיאור היק0 גודלו ותפארתו מצוי בקהלת , קהלת מזוהה ע� עושר רב ועצו�

היו שביקשו .  ומטלטלי� רבי�משרתי�, תיאורי� נרחבי� על בנייני� שבנה ובבעלותו היו עבדי�

כראיה לזיהויו של שלמה המל( כמחבר ) יא,י, ח(למצוא השוואות לעושר המתואר בשיר השירי� 

וא� כ� עליו " הוכיח כי שלמה המל( אכ� השיג בימי חייו מכל קנייני העול� 32כהנא' ג� א. קהלת

, בר�.  ושהכל הבל–� אפשר לסמו( א� הוא עומד וצווח שאי� כל זה שווה כלו) מ" מ–שלמה (

ולא (של אד� ר� מעלה ' אינטימי'כהנא להוכיח כי הספר הרשומה כיומ� ' בהמש( דבריו מבקש א

אד� מישראל שהיה "י "ע, ככל הנראה, מחזקת את האפשרות כי נכתבה) בדר( של משא ומת�

                                      
 .ית בעבודה זו מתייחסת לספר קהלת הפניה סתמ28

 .נעו- ככל הנראה כבר בתקופת הגאוני�,  המנהג לקוראו בחג הסוכות29

 .נטו להעתיק בעיקר את המגילות החשובות,  הלבלרי� במערות קומרא�30

 ).א( מדרש קהלת רבה 31

ַמְקִהיל ,  שפירושו בלטינית,  Justrow :( Ecclesiastesמהדורת , אנגלי–פ מילו� עברי"ע( שמו הלטיני של קהלת 32

 .קהילות

 .קכח,קכו' עמ, קהלת, כהנא
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רהוריו היה מהרהר בעניי� זה ומעלה ה, עשיר וראה הרבה בחייו ושהיה חקר� ומחפש סוד החיי�

כהנא ' ביקש א) י,ט, יב(מהמתואר בקהלת ".  ונכתב בימי זקנותו של אותו מחבר– – –על הספר 

, י אחד ממקורביו של אותו עשיר אשר הכירוהו היטב"להוכיח כי הספר עצמה נכתבה ונערכה ע

  .ולאו דווקא שלמה המל(

        

        

        ל לספר קהלתל לספר קהלתל לספר קהלתל לספר קהלת""""יחס חזיחס חזיחס חזיחס חז

מעלה .) ב.  זה את זה33דבריו סותרי�.) א: ל בקשו לגנוז את ספר קהלת מכמה סיבות"חז

יהודה בר שילת שאמר כי בקשו ' מביאה את דברי ר) ב"ל ע, שבת(הגמרא . בעיות אמוניות קשות

י "רש( דברי תורה 35וסופו) של הספר (34לא גנזוהו כיוו� שתחילתו, בר�, חכמי� לגנוז את קהלת

, ג(במסכת ידי� , 36"טומאת הידיי� "ממד נוס0 הוא עניי� גזירת). מוסי0 וכל שכ� באמצעיתו, ש�

ק סבר שכל כתבי הקודש "ת. או לאו,  הא� מטמאי� את הידיי�,מצינו דיו� לגבי כתבי הקודש ) ה

יוסי ' ר. יהודה סבר כי שלגבי קהלת יש מחלוקת חכמי�' ר). ובכלל� קהלת(מטמאי� את הידיי� 

שמעו� הסובר כי בית ' של רמובאת דעתו , בהמש(.  אינה מטמאת את הידיי�,סבר כי קהלת 

בסיו� המשנה מובאי� . ואילו בית הלל מחמירי�,  שלא מטמאת את הידיי�,שמאי הקלו בקהלת 

שסבר שקהלת מטמא את (כדברי ב� עזאי : דברי רבי יוחנ� ב� יהושע ב� חמיו של רבי עקיבא

  .כ( נחלקו וכ� גמרו להלכה, )הידיי�

  

  

        

        

        

        

                                      
 . ראה לקמ�33

 .משמע שאי� קוד� לשמש, )ט" (מה יתרו� לו לאד� בכל עמלו שיעמול תחת השמש "34

כלומר שכל העול� כולו , )יב" (סו0 דבר הכל נשמע את האלוקי� ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האד�: " שכותב35

 .'לא בשביל לשמור מצוות הא, נברא

עלולי� , כתוצאה מכ(. מ להימנע ממצב שבו יטמינו הכוהני� את תרומותיה� בארונות המיועדי� לכתבי הקודש" ע36

גזרו שנגיעה בכתבי הקודש תטמא , יפגעו ג� כתבי הקודש ויתבזו, י כ("להופיע ש� עכברי� ולכרס� את התרומות וע

 .את הידיי�
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        הסתירות הסתירות הסתירות הסתירות 

  :37 "הגמולתורת "הסתירות בעניי� 

  

 פסוקי� התוהי� על הגמולפסוקי� התוהי� על הגמולפסוקי� התוהי� על הגמולפסוקי� התוהי� על הגמול פסוקי� העוסקי� בגמולפסוקי� העוסקי� בגמולפסוקי� העוסקי� בגמולפסוקי� העוסקי� בגמול

אל תרשע הרבה ואל תהי כסל למה לך תמות "

   ?"בלא עתך

  ) יז, ז(

  " טוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים"

 )יג, ח(

יש צדיק אובד ברשעו ויש רשע מאריך "

  " ימים ברעתו

 )טו, ז(

  " יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלוקים"

 )יב, ח(

יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה "

הרשעים ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה 

  " הצדיקים

 )יד, ח(

את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוקים כי עת "

  " לכל חפץ ועל כל מעשה שם

 )יז, ג(

כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול "

  " אשר אתה הולך שמה

 )י, ט(

  

לשחוק אמרתי , )ג, ז" (טוב כעס משחוק: "ירות הבאותמובאות הסת) ב"ל ע, שבת(בגמרא 

, מ� הראוי לציי�). ב, ב" (ולשמחה מה זו עושה", )טו, ה" (ושבחתי אני את השמחה", )ב, ח(מהולל 

ל ה� מבחינת " הביא כי הסתירות הנ38"דעת מקרא"בפירוש . ל"כי הגמרא מיישבת את הסתירות הנ

מ "ע. ל לגנוז את הספר"בקשו אפוא חז, כ"ו� הדתי ועבעוד שיש סתירות המשתקפות בתח, ההגיו�

ע הרחיב את הדיבור על "ראב. ל הסתירות בדרשות ובאגדות" יישבו חז,ליישב את הסתירות 

ל לגונזו "כ בקשו חז"וע, דברי� קשי� וסותרי� זה את זה) קהלת(הסתירות וכתב שבספר הזה 

                                      
 .א( כא� אתמקד בעניי� הגמול בלבד, נייני� שוני� הסתירות מתבטאות בע37

 .24' עמ, קהלת,  כהנא38
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ימצא ) סתירות(והמחפש היטב "ע "הראבכותב , ובסיו� דבריו לאחר שהתייחס לסתירות אשר מנה

  ". עוד כאלה בספר הזה
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        פרק גפרק גפרק גפרק ג
        קהלת ותורת הגמולקהלת ותורת הגמולקהלת ותורת הגמולקהלת ותורת הגמול

  

ומבקר את הצדק ,  להערי( את החיי�, טוע� כי קהלת מנסה בפרק שלפנינו 39יעקובסו�

הוא , בר�. הוא ג� מציי� את העוולות וחוסר הצדק הקיי� בחברה האנושית. האלוקי והחברתי

 העדר הצדק ,על קהלת ' מעיק'יותר מכל . כי הרשעי� יבואו על עונש�, )לבסו0(חדור אמונה 

, ז" (ראה את מעשי האלוקי� כי מי יוכל לתק� את אשר עוותו: "ה"י הקב"כביכול בהנהגת העול� ע

פ יעקובסו� למרות שקהלת רואה את את התוצאות השליליות הנובעות מחוסר "ע, כלומר). יג

  . וא חדור אמונה שהצדק ייצא לאור ה–הצדק האלוקי בעול� בסופו 

  

  .פ סדר הופעת�"אפרט� ע, להל�. במקומות שוני� מופיעי� ענייני הגמול בספר קהלת

  

        הגמול האלוקי כפתרו� לבעיית הצדק החברתי הגמול האלוקי כפתרו� לבעיית הצדק החברתי הגמול האלוקי כפתרו� לבעיית הצדק החברתי הגמול האלוקי כפתרו� לבעיית הצדק החברתי .) .) .) .) אאאא

        

ה ָהָרׁשַ" ּמָ ע וְמקֹום ַהֶצֶדק ׁשָ ה ָהֶרׁשַ ּמָ ָפט ׁשָ ׁשְ ֶמׁש ְמקֹום ַהּמִ ְּועֹוד ָרִאיִתי ַתַחת ַהׁשָ ּ ּּ : עּ

ל  י ֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ְוַעל ּכָ ֹפט ָהֱאלִֹהים ּכִ ע ִיׁשְ י ֶאת ַהַצִדיק ְוֶאת ָהָרׁשָ ִלּבִ ָּאַמְרִתי ֲאִני ּבְ ּ ּ ּ

ם ה ׁשָ ֲעׂשֶ    "ַהּמַ

  . )יז, טז, ג(

  

קהלת מציי� כי .  אנו מוצאי� התייחסות לענייני הגמול,בקהלת " מזמור העיתי�"ב

 במשמעות שאפילו פסקי ,ו9מקו� הצדק שמה הרשעבמקו� המשפט ש� מצויי� שופטי� רשעי� 

ה ישפוט את הצדיק כגמולו "קהלת מסיק באופ� דטרמיניסטי כי הקב, אול�. הדי� מובני� ברשעות

  ].עול� הבא[הטוב ואת הרשע על רשעותו ועל כל המעשה ש� 

  

בפסוקי� אלה אנו נתקלי� לראשונה בטרוניה ישירה בנושא הגמול אותה מעלה קהלת 

בחברת בני " (תחת השמש"קהלת מציי� כי ). י, ג; "שיר העיתי�" לעיל ב40ת כהמש( לנאמרוזא(

                                      
 .58,71, 12,15' עמ, בעיות,  יעקובסו�39

 .ה נת� לבני האד� את האפשרות להנות מעמל כפ�"ש� שמח קהלת על שהקב 40
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האמור ומיועד לייצג נאמנה את הצדק והאמת )  היכל הצדק והמשפט,(ודווקא במקו� , )האד�

או , ואילו הצודק!  ש� שולטי� עיוותי� ועוולות של שלטו� הרשע–החברתית בי� האד� לחברו 

כי בסופו של עניי� ג� א� , קהלת בקול אנחה של ייאוש, אפוא, כ מהרהר"ע.  נרדפי�–הצדיק 

ה לאחר שהחליט מיהו הצדיק והרשע "הקב") עת לכל חפ- ועל כל המעשה("ישתהה הצדק האלוקי 

  .41יוציא את הצדק האמיתי לאור, מבי� הנידוני�

  

ה "יר שהקבהרי שנה, פ שנראה כי קיי� עיכוב במשפט הרשעי�"כי אע, מבאר) ש�(י "רש

� מוסי0 "הרשב. על כל מעשיה� הגלויי� והסמויי� כביכול) כולל הרשעי� (כול�כול�כול�כול�יבוא בחשבו� ע� 

והכל הוא שנידוני� " ה� נטרדי� מ� העול� ורשעי� באי� תחתיה� ,כי על חטאי הצדיקי� 

  ".שניה� כאחד ורשע

  

בי� תורת הגמול מציי� כי קהלת בא לזעוק כלפי הניגוד המוחלט , דובשני' חוקר המקרא מ

) טו, ג(לבי� המציאות הריאלית המוכיחה את ההפ( , המבטיחה הצלחה לצדיקי� ואבדו� לרשעי�

 עליו נושאי� כול� את עיניה� שיסמל את –עד כדי קיצוניות מעוררת רוגז על שמקו� המשפט 

דווקא הרי , )לחברה האנושית כולה' מגדלור של צדק'וא0 יהווה (היושר והצדק האמיתי והראוי 

  .מוסד זה נגוע ברשע

  

כי קהלת מניח כהנחת יסוד ,  הטוע�42פדרס�' רובד נוס0 אנו מוצאי� בביאורו של החוקר י

דהיינו אותו , "עיקרו� הצדקעיקרו� הצדקעיקרו� הצדקעיקרו� הצדק"והעיקרו� המוביל הוא , סופית,שהטבע עובד במחזוריות אי�: בסיסית

עד ; חיל לע� ניצחונות מנ,ובמישור הלאומי ,  המלווה את הצדיק במישור האישי בכל דרכו,צדק 

. 43פדרס� כפועל יוצא מתו( תמורת בינלאומיות' הנובע לדעת י, שלפתע נוצר שינוי קיצוני במצב

שינוי זה יצר מצב שבו נוכח הציבור לדעת כי למרות שהאד� מבצע את הנדרש ממנו אי� הדבר 

תגמלת כראוי את אי� הפעולה האלוקית מ, ומתו( כ(. או תמורה כלשהי גמול למעשיו, יוצר זיקה

שינוי זה א0 התבטא במעמדו של הצדיק אשר לפתע לא נראה עוד כמי שחייו . המעשה האנושי

, ולפיכ(" כאחד הנכנע לחוקי האלוקי�"אלא , )בהתא� למעשיו(סוגי� בשושני� וכשולט בגורלו 

                                      
יהושע ב� ' הביא בש� ר;  טז'בביאורו לפס)  יב' עמ, ה"ברלי� תקל, מכלול יופימכלול יופימכלול יופימכלול יופי, אלי אשכנזי' ר" (מכלול יופי" פירוש 41

 מקו� הסנהדרי� הגדולה אשר בה היו יושבי� וחותכי� דיניה� של ," מקו� המשפט): "מ" מ–לא מצאתי מקור זה (לוי 

 . אלה שרי מלכות בבל שהיו בעלי השפעה בתו( הסנהדרי�, " הרשע. "ישראל
 .269,284' עמ, ספקות, פדרס�  42

גרמו להתפוררות מוסד , האסונות אשר ניחתו על הע� כתוצאה מכ( מאיד(ו, התפתחות המעצמה האשורית מחד 43

 .המשפחה ומעידת עקרונות המוסר שהיו מקובלי� בחברה
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שי פדרס� הקו' לדעת י. נקל להבי� מדוע חי הצדיק לעיתי� מזומנות חיי סבל למרות צדיקותו

יוצרי� אצל קהלת שינוי תפיסה מחשבתית אל עבר המסקנה שעל , בהבנת חיי הסבל של הצדיק

  ).יב, ח(האד� לשאו0 להיות צדיק מיַדי 

        גמול אנושי חברתי גמול אנושי חברתי גמול אנושי חברתי גמול אנושי חברתי .) .) .) .) בבבב

  

 קהלת מייחד שוב במגילתו מספר פסוקי� לנושא העיוותי� בחברת בני ,) ג,א(' בפרק ד

י בני "העוולות החברתיות והעיוותי� המתבצעי� עאת ) טז, ג(לאחר שתיאר קהלת לעיל . האד�

  .  לברר את העניי�44הוא שב, האד�

  

ֶמׁש ְוִהּנֵה ִדְמַעת " ים ַתַחת ַהׁשָ ר ַנֲעׂשִ ִקים ֲאׁשֶ ל ָהֲעׁשֻ ְבִתי ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ ְּוׁשַ ּ ּ ּ

ֵקיֶהם ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנ ִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם וִמַיד עֹׁשְ ָּהֲעׁשֻ ִתים : ֵחםּ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ְוׁשַ

ה ה ַחִיים ֲעֶדּנָ ר ֵהּמָ ָבר ֵמתו ִמן  ַהַחִיים ֲאׁשֶ ּכְ ּׁשֶ ּ ר ֲעֶדן לֹא ָהיָה : ּ ֵניֶהם ֵאת ֲאׁשֶ ְּוטֹוב ִמׁשְ

ֶמׁש ה ַתַחת ַהׁשָ ר ַנֲעׂשָ ה ָהָרע ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ר לֹא ָרָאה ֶאת ַהּמַ ֲּאׁשֶ ּ"   

  )ג, א, ד(

  

  

הרי שכא� נחש0 בפנינו אפיק נוס0 אותו ,  התופעה בכלליותא� קוד� לכ� תיאר קהלת את

הנאנקי� תחת העוולות החברתיות שה� חווי� על , מעלה קהלת והוא מצב העשוקי� בחברה

ואי� : "פעמיי� מציי� קהלת. בשר� ומתו( כ( עיני העשוקי� ספוגי� בדמעות ואיש אינו מנחמ�

תנחומי� לעשוקי� נובע משני מישורי�  ככל הנראה בא קהלת לציי� כי חוסר ," לה� מנח�

 ,התעלמות חברתית .) ב". גברתני� אלימי�"פחד מהעושקי� אשר ה� ככל הנראה .) א: שוני�

לפיכ( אי� דמעות העשוקי� , כיוו� שהחברה ברובה ככל הנראה כבר נגועה בעוולות מוסריות

וקי� שנאנס ממונ� העש" מבאר כי קהלת שב לראות את �45 בפירושו"ג� הרשב. מענייני� איש

  ". מיד�

  

                                      
 .כ חזר שוב לברר עניי� זה"טרד את שלוותו וע' עוולות חברתיות'כי עניי� , "שבתי"נית� לדייק מהמילה , ד" לענ44

 .85' עמ, �"רשב,  יפת45
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  :בשלושה תנאי חיי� שוני�) ג,ב, ד( מעמידה את מסקנותיו של קהלת בענייננו 46פז' ר

  .או תקווה, ללא נחמה, את העשוקי� המוות גואל מחיי סבל ואומללות .1

  ".אינו מסוגל ליהנות בחייו ומוטב לו שיפטר מה� "–הרואה בסבל העשוקי�  .2

  ".אינו ראוי לחיות", או שהוא עצמו אחראי לסבל זה, קי�הנהנה מחייו למרות סבל העשו .3

  

, )כפי שהיה מתבקש ממל( במעמדו( שהציג 47474747למעשה קהלת אינו מציע פתרו� לבעיות

אינ� , ולפיכ(, מתי� אשר אינ� עוד  בעולמנו...נטייה לשבח את ה: אלא בוחר לדר( אחרת והיא

� לא באו לאוויר העול� על שאינ� וכ� לשבח את אלה שעדיי, נאלצי� להיאנק תחת העוולות

מסקנתו של קהלת שבעיית , כ"א. נאלצי� להתמודד ע� העוולות המוסריות הקשות בעולמנו

  . יומית ואי� פתרו� לבעיה זו,הצדק החברתי היא חלק אינטגרלי בתו( המציאות היו� 

  

        הגמול האלוקיהגמול האלוקיהגמול האלוקיהגמול האלוקי.) .) .) .) גגגג

  

עיסוק נרחב בבעיית . זו עיקרה של עבודה –כעת נעבור לדיו� במישור הגמול האלוקי 

 לקמ� את 48484848לש� הנוחות אחלק). כה,יג(מוצאת את מקומה בפרק ז " צדיק ורע לו רשע וטוב לו"

  ;פ נושאי�" לפסקאות ע49494949המקטע

                                      
 ).ל"הציטוטי� לקמ� לקוחי� מספרה הנ. (55' עמ, קהלת,  פז46

 .אול� אלה תקוות שווא, מעלה קהלת תקוות כלשה� לגבי שינוי המצב) טז,יג, ד(בהמש( דבריו , בר� 47

 .מא' עמ, קהלת, פ דעת מקרא"ע 48

 .במקטע שלפנינו לא הזכרתי את הענייני� שאינ� בעלי זיקה ישירה לנושא הגמול 49
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 הנושאהנושאהנושאהנושא הפסוקי�הפסוקי�הפסוקי�הפסוקי�

ר ִעְותֹו)יג( ן ֵאת ֲאׁשֶ י ִמי יוַכל ְלַתּקֵ ה ָהֱאלִֹהים ּכִ ּ ְרֵאה ֶאת ַמֲעׂשֵ יֹום טֹוָבה )יד: (ּ  ּבְ

ּלֹא ֱהֵיה ְב ה ָהֱאלִֹהים ַעל ִדְבַרת ׁשֶ ת ֶזה ָעׂשָ ּטֹוב וְביֹום ָרָעה ְרֵאה ַגם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ ּ ּ

 :ִּיְמָצא ָהָאָדם ַאֲחָריו ְמאוָמה

ָרָעתֹו)טו( ע ַמֲאִריך ּבְ ִצְדקֹו ְויֵׁש ָרׁשָ יֵמי ֶהְבִלי יֵׁש ַצִדיק ֹאֵבד ּבְ ְ ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ ּ :

ה ִתׁשֹוֵמם)טז( ם יֹוֵתר ָלּמָ ה ְוַאל ִתְתַחּכַ ּ ַאל ְתִהי ַצִדיק ַהְרּבֵ ּ ּ ע )יז: (ּּ ּ ַאל ִתְרׁשַ

לֹא ִעֶתך ה ָתמות ּבְ ה ְוַאל  ְתִהי ָסָכל ָלּמָ ַָהְרּבֵ ּ ּ ֶזה ְוַגם )יח: (ּ ר ֶתֱאחֹז ּבָ ּ טֹוב ֲאׁשֶ

ּלָ י ְיֵרא ֱאלִֹהים ֵיֵצא ֶאת ּכֻ ח ֶאת ָיֶדך ּכִ ִָמֶזה ַאל ַתּנַ ּ ּ ַהָחְכָמה ָתעֹז ֶלָחָכם )יט: (םּ

ִעיר ר ָהיו ּבָ יִטים ֲאׁשֶ ּלִ ָרה ׁשַ  :ֵּמֲעׂשָ

ה טֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא)כ( ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ י ָאָדם ֵאין ַצִדיק ּבָ ּ ּכִ ּ ַגם ְלָכל ַהְדָבִרים )כא: (ּ ּ

ַמע ֶאת ַעְבְדך ְמ ר לֹא ִתׁשְ ך ֲאׁשֶ רו ַאל ִתֵתן ִלּבֶ ר ְיַדּבֵ ֲָאׁשֶ ָּ ּ ּ י ַגם )כב: (ַָקְלֶלךּ ּ ּכִ

ְלָת ֲאֵחִרים ר ַגם ַאָתה ִקּלַ ך ֲאׁשֶ ְּפָעִמים ַרּבֹות ָיַדע ִלּבֶ ּ ּ ָ ּ: 

  

  

  

  

הגמול 

 האלוקי

  

        

  )יד, יג, ז(    חוסר יכולת האד� לשנות את הגמול האלוקיחוסר יכולת האד� לשנות את הגמול האלוקיחוסר יכולת האד� לשנות את הגמול האלוקיחוסר יכולת האד� לשנות את הגמול האלוקי.) .) .) .) אאאא

  

בפסוקי� אלה מתבטא קהלת בעניי� מעשי האלוקי� וגמוליו הבלתי ברורי� לבני האד� 

  . או לחילופי� במענק שכר לברואיו, ה בהענשת"על החלטות הקבועל תמיהות הציבור או הפרט 

  

קהלת מניח שאי� האד� יכול לשנות את , ")את הכל ראיתי("מתו( ניסיו� חייו של קהלת 

דהיינו ג� ,  שכאשר תראה את מעשי האלוקי�50כ מציע קהלת"ע. הגזירות האלוקיות לאחר שנתנו

כ נותר "וע. פ מעשיה�" ע–כל מוכ� לבני האד� הרי שה. עד� ערו( לצדיקי� וגיהינו� לרשעי�

                                      
 .'מעשיראה את 'ה "י בד"פ רש" ע50
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ה תעלה על " מוסי0 שכאשר תתבונ� במעשיו של הקב�51"הרשב. לאד� לבחור באיזה דר( יבחר

, ה"כ היות ואי� לאד� לתק� עיוותי� אשר עשה הקב"כמו,  אשר תמנע ממ( את החטא,פני( יראה 

, ")על תאמר("י ' ג הינו המשכו של פסי'  מבהיר כי פס52ברויאר' הר. א לירא מפניו"לפיכ( יש לבנ

 –ה "ה� מאת הקב) עיוותי� וייסורי�(כיוו� שהרי הכל , כלומר אל תביט על המצב במבט פסימי

 המשתלבת בצורה הרמוניתהמשתלבת בצורה הרמוניתהמשתלבת בצורה הרמוניתהמשתלבת בצורה הרמוניתוכל העיוותי� לדעת ברויאר ה� יצירה אלוקית . לבלתי יכולת לשנות�

  .ע� הבריאה והעול� כולו

  

). י"רש! (עשה טוב,  שיש ביד( לעשות טוב–" ו� טובבי "–כ קהלת מציע עצות מעשיות "ע

 ראה וסבול –ה פורענות "כי כאשר ישלח ל( הקב " – מבאר כי ביו� רעה ופורענות �53"הרשב

 היא –ה "תהיה ל( לכפרה וא0 הטובה אשר נת� ל( הקב) ובכ((דו� לפניו והתחולל . פורענות(

 הנה היא תשלו� שכר –ו� רעת( ואת רעה ששלח ל( בי, תשלו� שכר לנגד המצווה שעשית

כל "� ש"כ מסכ� ש� הרשב"ע. כלומר שכר כנגד מצווה ועונש כנגד חטא". לעומת העבירה שעשית

אי� האד� , כלומר(ה מאומה "ה על אודות שלא ימצא האד� אחריו של הקב"המעשי� עושה הקב

 מבאר בצורה מעט )ש�(ברויאר ' ואילו הר. צדק ומשפטצדק ומשפטצדק ומשפטצדק ומשפטכי א� ) ה"יכול לרדת לעומק מחשבת הקב

" ראה "–ביו� פורענות בר� , ואל תהרהר על העתידואל תהרהר על העתידואל תהרהר על העתידואל תהרהר על העתיד פתח לב( בשמחה –ביו� טובה : "שונה

על דברת שלא ימצא האד� "על הפסוק ". ג� המדכא והמצער יחלו0"כיוו� ש, "]הבט קדימה[="

ל נובע עקב חוסר יכולת האד� להבי� את דר( הנהגת "י שהנ"מבאר רש) יד, ז" (אחריו מאומה

 נועדו לחנכו לביטחו� מוחלט –ברויאר מוסי0 שהעליות והירידות בחיי האד� ' הר. ה בעול�"קבה

נוחה מבני האד� העוקבי� אחריו ובוחני� בחשד הא� ' אי� דעתו של ה", כ"וכמו. ה"בהקב

  ".שבני האד� יביטו אחרי גבו במנוד ראש'  לא נוח לה– – –החשבו� מתאי� 

  

קהלת מציע בשני אופקי� . ר על אודות הגמול האלוקיבקשנו לבר, לסיכו� עניי� זה

הפרשני� השוני� .) ב. ה בעולמנו"של הקב" חשבונותיו"אי� האד� יכול להבי� את .) א: שוני�

  .כ מענה לחטא והיפוכו במקרה של מצווה"העלו שעונש הוא בד

  

        

                                      
 .101' עמ, �"רשב,  יפת51

 .55' עמ, קהלת,  ברויאר52

 .ש�, �"רשב, יפת 53
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  )יט,טו, ז ( מארי( ברעתו מארי( ברעתו מארי( ברעתו מארי( ברעתו––––ורשע ורשע ורשע ורשע , , , ,  אובד בצדקו אובד בצדקו אובד בצדקו אובד בצדקו––––על צדיק על צדיק על צדיק על צדיק .) .) .) .) בבבב

  

) אנושי( מציי� קהלת כי כבר הבחי� בחייו במצבי� חסרי כל הגיו� בראשית הפסקה

,  למרות שעשה רק טוב וחסד בעולמנו–הבאי� לידי ביטוי בהכחדות צדיק מ� העול� , 54לכאורה

ה "י בד"רש. פ האדמה" הרי אלה מאריכי� ימי� ושני� ע– אשר למרות חטאיה� –בעוד הרשעי� 

  .55 עדיי� נותר בצדיקותו–פ שאובד "מסביר כי שהצדיק אע, צדיק

  

דהיינו כיוו� , ה מעניי� הגמול"כא� את הקב' מוציא'קהלת , � עולה כי"מביאור הרשב

 הוא למעשה ,ד "זאת כיוו� שהצדיק בנד. בצדיק עצמו,  נעוצה אפוא,שהסיבה לענישת הצדיק 

ס זה הוא נהרג ועל בסי" ולא שימות בה�) מ" מ,במצוות (וחי בה� "ואינו דורש " יותר מידי"צדיק 

מכיוו� ,  אינ� נהרגי� עליה�, אשר עוברי� על מצוות קלות 56הרשעי�, בר�. על מצוות קלות

  .57"וחי בה�"שדורשי� 

  

) ש�(י "רש". אל תהי צדיק הרבה: "כלומר, יח,טז' כ מציע קהלת מסקנה המופיע בפס"ע

ע "ראב). ו, טו'  אשמואל(א( ריח� על הרשעי� , מביא דוגמה משאול המל( שדימה להיות צדיק

ברויאר מוסי0 ' הר". אל תסור מ� הדר( כמו המתפללי� כל היו� ומוסיפי� ומתעני�"מבאר 

, )כפי ששאול חר- את גורל ממלכתו( הורס האד� את עצמו –בפירושו כי בעצ� ההצדקות 

אפילו א� האד� הרשיע ) ש�(כ השפתי חכמי� "כפי שמבאר ע) יז, ז (58"אל תרשע הרבה"ומאיד( 

כיוו� שזו .  רשעות–כלומר שלא ימש( לקיצוניות הפוכה , "אל יהיה תוהה על הראשונות", מעטב

  .  תקצר את חיי( ותמנע ממ( האפשרות לשוב בתשובה שלימה–) האחרונה(

  

                                      
 .ה" בני האד� היכולת והאפשרות להבי� את מעשי הקב– זאת כמוב� א� נניח כי אי� לנו 54

 ).יג, ז, עיי� מדרש זוטא קהלת( כגו� המעשה ביוס0 ב� פנחס הכה� שעלתה נימא ברגלו 55

 . קרויי� רשעי�, שחטאו אפילו חטא קל  כא� במוב� של צדיקי�56

� "ת ורשב"נעוצה מחלוקת ר, כי כא� למעשה, פ"הסביר לי בע) שבות,אלו�, מ בישיבת הר עציו�"ר(הרב יעקב ֵמָד�  57

 .אחיו לגבי מסירת הנפש על מצוות

הוצאת ,  מקראות גדולות מקראות גדולות מקראות גדולות מקראות גדולות,,,,קהלת קהלת קהלת קהלת : בתו(, אב� יחיאאב� יחיאאב� יחיאאב� יחיא(יוס0 ב� דו� דוד יחיא ' של ר" אב� יחיא" מעניי� לציי� את פירוש 58

במקרי� , כלומר". הרבה"פרש� מתקופת ימי הביניי� המדייק את המילה ) צה' עמ, ט"ירושלי� תשנ, מכו� משנת דוד

,  שאילו קיבל את הלשו� הרע מיוחנ� ב� קורח–כמו במקרה של גדליה ב� אחיק� , להרשיע מעט' היתר'מסוימי� קיי� 

 ).טו,ג, ירמיהו מ(היו ניצלי� חייו 
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טוב אשר : "בנקודה זו מגיע קהלת למסקנה מדהימה ומעוררת פליאה ותמיהה כאחד

את ' מגבה'קהלת א0 ,  (!!!)אח.ז ג� ברשעאח.ז ג� ברשעאח.ז ג� ברשעאח.ז ג� ברשע, דהיינו). יח, ז" (אל תנח ידי(בזה וג� מזה בזה וג� מזה בזה וג� מזה בזה וג� מזה תאחז 

את ' מעד�') ש�(ג בפירושו "הרלב.  יצא את כול�–ירא האלוקי� ) שאפילו(המלצתו זו בכ( 

' שירא ה", בר�.  במקו� הראוי לכ(– במקו� הראוי לכ( וברשע –הדברי� וטוע� כי יאחז בצדק 

ג� . ל"עכ" וזהו הממוצע על דר( האמת – – –יקח הממוצע וייצא בפעולותיו ע� כל הקצוות 

דהיינו , שיאחז בשתי האפשרויות במקביל, ג" מסביר בדר( דומה לרלב59כהנא' חוקר המקרא א

� "הרשב. כיוו� שירא אלוקי� ניצל משממו� ומקצור ימיו, יחכי� וג� ישתדל להיות ירא אלוקי�

שומר את עצמו שאינו צדיק יוצא ידי חובתו בכול� שהוא   ",מבאר כי האד� ירא השמי� ) ש�(

י שיצא ידי שניה� " וכ� ביאר רש60" עושה לש� שמי�שכל מעשיושכל מעשיושכל מעשיושכל מעשיולפי , הרבה ואינו רשע יותר מידי

  .כהלכת�) הצדק והרשע(

        

כי לאור ; אנו מוצאי� כי קהלת מעלה את טענתו בנושא הגמול האלוקי, לסיכו� פסקה זו

מסיק קהלת ', מארי( לה� א0'ה "המציאות בה צדיקי� הנאבדי� בצדקת� ורשעי� אשר הקב

  .ובכ( ייצא את הכל)! צדקות ורשעות(שעדי0 לאחוז בשני האפשרויות : מסקנה מדהימה

  

כי היא מגבירה בגופו של האד� את השכל , מבהיר קהלת כי החכמה עדיפה) יט, ז(בהמש( 

 אלו –י "פ רש"ע, ונותנת לו כוח לשוב בתשובה יותר מעשרה שליטי�) ספורנו(על פני התאווה 

  ).כה,כג, ב"מל (61שליטי� שהיו בירושלי� קוד� יאשיהו

  

  

        

        )כב,כ, ז (ג� צדיקי� חוטאי�ג� צדיקי� חוטאי�ג� צדיקי� חוטאי�ג� צדיקי� חוטאי�  .).).).)גגגג

  

המתקצרי� ) למרות מעשיה�( מבאר קהלת כי העובדה שאנו רואי� צדיקי� –בפסוק כ 

. 62 אשר אינו חוטא ומתו( כ( מת בעוו� חטאיו,ההסבר לכ( נעו- בכ( שאי� צדיק באר- , ימיה�

                                      
באמצע תל( : "קהלת מציע כא� שיבחר בדר( האמצעית כדברי אריסטו ואובידיוס שאמרו, קצג' עמ, קהלת,  כהנא59

 ".לבטח

 ).מ"מ,(?  עושה זאת לש� שמי�– הא� אפילו האוחז ברשע 60

אשיהו אשר וי. צדקיהו, יהויקי�, אמו�, מנשה, אחז, )אחרי מותו של ידיעה הכה�(יואש , אחזיה, אביה, רחבע�:  וה�61

 .פשפש במעשיו
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ו שאנו "ק, אשר לא יחטא] �"פ הרשב" ע, 63חכ�[=ו כש� שאי� צדיק " בק� מלמדנו"הרשב

  .צריכי� לנקוט במשנה זהירות שלא נבוא לידי חטא) האנשי� הרגילי�(

  

מתאר קהלת כי למרות שניסה לחקור באמצעות חכמתו ולהבי� את , )כה,כג(בהמש( 

ונאל- . ת חקירה זוהתרחקה ממנו חכמ, הרי שככל שהרבה לחקור, התופעות המתוארות לקמ�

מציי� קהלת כי , כ"ע.  נשגב מבינת ויכולת הבנתו של האד�–להגיע למסקנה מה שאירע בעבר 

  .ומעשי ההוללות) הנובעת מהסכלות(הוא חוזר בו מהשאיפה להבי� היכ� נעוצי� שורשי הרשעה 

  

        

        )יד,ט, ח(הגמול החברתי הגמול החברתי הגמול החברתי הגמול החברתי .) .) .) .) דדדד

        

י) ט( ל ֶזה ָרִאיִתי ְוָנתֹון ֶאת ִלּבִ ֶמׁש ֶאת ּכָ ה ַתַחת ַהׁשָ ר ַנֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ּ ְלָכל ַמֲעׂשֶ ּ

ָאָדם ְלַרע לֹו ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ ִעים ְקֻבִרים ָוָבאו )י (:ֵעת ֲאׁשֶ ּ וְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ ּ

ן ָעׂשו ַגם ֶזה ָהֶבל ר ּכֵ חו ָבִעיר ֲאׁשֶ ַתּכְ כו ְוִיׁשְ קֹום ָקדֹוׁש ְיַהּלֵ ּוִמּמְ ּ ּ ּ ּ ר )יא: (ּ  ֲאׁשֶ

ֶהם ֵאין ַנֲעׂשָ ֵני ָהָאָדם ּבָ ן ָמֵלא ֵלב ּבְ ה ָהָרָעה ְמֵהָרה ַעל ּכֵ ה ִפְתָגם ַמֲעׂשֵ

י ַגם יֹוֵדַע ָאִני )יב: (ַלֲעׂשֹות ָרע ה ָרע ְמַאת וַמֲאִריך לֹו ּכִ ר חֶֹטא עֹׂשֶ ּ ֲאׁשֶ ְ ּ

ָפָניו ר ִייְראו ִמּלְ ר ִיְהֶיה טֹוב ְלִיְרֵאי ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ֲּאׁשֶ ְהֶיה  ְוטֹוב לֹא ִי)יג: (ּ

ְפֵני ֱאלִֹהים ר ֵאיֶנּנו ָיֵרא ִמּלִ ֵצל ֲאׁשֶ ע ְולֹא ַיֲאִריך ָיִמים ּכַ ָּלָרׁשָ ּ  ֶיׁש ֶהֶבל )יד: (ְ

ה  ַמֲעׂשֵ ר ַמִגיַע ֲאֵלֶהם ּכְ ר ֵיׁש ַצִדיִקים ֲאׁשֶ ה ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ַנֲעׂשָ ֲּאׁשֶ ּ

ה  ַמֲעׂשֵ ִגיַע ֲאֵלֶהם ּכְ ּמַ ִעים ׁשֶ ִעים ְוֵיׁש ְרׁשָ ַגם ֶזה ָּהְרׁשָ ַּהַצִדיִקים ָאַמְרִתי ׁשֶ ּ ּ ּ

 :ָהֶבל

  

                                                                                                           
ה מדקדק ע� צדיקיו "הקב"עדיי� יש לתמוה הא� קיימת זיקה בי� חומרת העונש לעונש וייתכ� לענות כי , בר� 62

 ".כחוט השערה

 . עדיפה,נקבע כבר כי החכמה ) יט(שהרי לעיל  63
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, כלומר) ב, ח" (שבועת אלוקי�"אבחנה בי� אנשי� הנזהרי� ) ח,א, ח(אחרי שקהלת עשה 

מגיע קהלת לדו� בענייני הגמול החברתי . ה עליה� נשבעו בחורב"מחויבי� לשמור את מצוות הקב

זה מקרי� בה� אנשי� המנצלי� את ובכלל . בי� אד� לחברו ובעוולות הנגרמי� כתוצאה מכ(

  .מ להרע לזולת�"השררה השלטונית ע

  

ש� התלונ� קהלת על חוסר צדק ) טו, ז(מתייחס לנאמר לעיל ) ט, ח" (את כל זה ראיתי"

של , ה רשעי� מציי� תופעה חמורה"י בד"רש) י, ח (64"ראיתי רשעי� קבורי�. "בגמול האלוקי

ג� , בר�. ק ואלו ומתגאי� במולדת� על מעשיה�"יהמשוטטות חופשית של רשעי� בתו( תחומי ב

והוא שהע� נוטה להסיק , ל"י בפירושו הנ"למעשי� כאלה יש השלכה על הע� כפי שממשי( רש

שאי� די� ) או עושי עוול אחרי�(ה נוטה להיפרע מיידית מאות� רשעי� "ממקרי� כאלה שאי� הקב

ה כלפי עושי "של הקב' אוזלת ידו'ה מנצלי� ג� בעלי השרר.  ואיש הישר בעיניו יעשה–ואי� דיי� 

  . העוול להמשי( במעשיה� הרעי� והנלוזי�

  

שאפילו אנשי� אשר ) יב, ח" (אשר חוטא עושה מאת ומארי( לו: "קהלת ממשי( במרירות

רשעי� העושי� עוולות למאה אנשי� ) ש�(' מצודת דוד'או כדברי ה, חוטאי� מאה פעמי� עוולות

מציי� כי החברה האנושית עלולה להסיק בעליל כי ג� ) ש�(הספורנו . פוה מארי( לה� א" הקב–

  .בעול� הבא אי� עונש כלל

  

ה נפרע כביכול "פ שנראה שאי� הקב"שאע) יב, ח" (כי ג� אני יודע"לבסו0 מציי� קהלת 

דברי� ). י"רש" ( יהיה טוב–וליראי� , סו0 כל אחד ליטול את שכרו"הרי בעול� הבא , מהרשעי�

הת� משמע כי ישנו עוול במידת , )טז, ז(ה מזה המוצג לעיל "יגי� באור שונה את הקבאלה מצ

 אשר –ה "בעוד שהכא עולה כי הפתרו� לעוולות החברתיות הוא הקב, הצדק האלוקי בעולמנו

  .סופו להעניש את הרשעי� ולתגמל בטוב את הצדיקי�

  

ש צדיקי� אשר מתנהגי� והוא שי, שב קהלת לסקור עוול מקומ� במיוחד) יד, ח(בהמש( 

ויש רשעי� המתנהגי� כמעשה הצדיקי� ומגיע לה� , כרשעי� ומגיע לה� כמשפט הרשעי�

  ). ספורנו(' בלתי נחשב'דהיינו , "הבל"ג� כא� אומר קהלת שזה , בר�. כמשפט הצדיקי�

  

                                      
 . רשעי� בחייה� קרויי� מתי�–פ הספורנו " ע64
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, ]גמול חברתי[בו הציג קהלת את העוולות הנעשות בחברת בני האד� , העולה מענייננו זה

זאת בניגוד לתימה , )יג,יב, ח(דווקא בגמול האלוקי בגמול האלוקי בגמול האלוקי בגמול האלוקי , נעו- אפוא, תרו� לכ( אליבא דקהלתוהפ

  . ה על חוסר הצדק בגמול האלוקי"כלפי הקב) טו, ז(אותה מעלה קהלת לעיל 

  

 מציע לבאר כי בתחילה מבטא קהלת את המציאות המרה כפי שניבטת מבעד 65סקל' א

,  אשר אינ� נענשי� וא0 נקברי� בכבוד–רשעי� , צדיקי�חוסר גמול ל, עוול משווע: ובה�, לעיניו

ל הנוצרות אצלו כתוצאה מעצ� "קהלת מתחבט בבעיות הנ. בעוד שאיש אינו זוכר את הצדיקי�

קהלת מבקש . לבי� האידיאל המשתק0 מתו( התורה' תחת השמש'הסתירה בי� המציאות הקיימת 

  ".הכל הבל: "'טותהמל'כ בוחר בתשובת "ל וע"לחמוק מהסתירות הנ, אפוא

        דחייתו העיקרית של קהלת כלפי הגמולדחייתו העיקרית של קהלת כלפי הגמולדחייתו העיקרית של קהלת כלפי הגמולדחייתו העיקרית של קהלת כלפי הגמול

        

ר  ע ַלטֹוב ְוַלָטהֹור ְוַלָטֵמא ְוַלזֵֹבַח ְוַלֲאׁשֶ ר ַלּכֹל ִמְקֶרה ֶאָחד ַלַצִדיק ְוָלָרׁשָ ֲאׁשֶ ַּהּכֹל ּכַ ּ ּּ ּ ּ

בוָעה ָיֵרא  ר ׁשְ ֲאׁשֶ ע ּכַ ּבָ ׁשְ חֵֹטא ַהּנִ טֹוב ּכַ ֵּאיֶנּנו זֵֹבַח ּכַ ּּ  

  )ב, ט(

 מקרה אחד –מבהיר כי כל הפורעניות באות כמות שה� לאד� , ה הכל"ד� ב"הרשב

זוכה לגמול ראוי על " כי קהלת בא להתאונ� על כ( שאי� האד� 66מלמד סוברת,פז' ר. לכול�

 –לדעתה קהלת נאל- להסיק כי המוות , כ"וע. פ רמתו המוסרית"פ מעשיו ולא ע"לא ע, מאמציו

  .המשות0 לכול�

        

        מסקנתו של קהלתמסקנתו של קהלתמסקנתו של קהלתמסקנתו של קהלת

ל ָהָאָדםֹוס י ֶזה ּכָ מֹור ּכִ ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ י ֶאת : ּף ָדָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ּכִ

ם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע  ל ֶנְעּלָ ָפט ַעל ּכָ ה האלוהים ָיִבא ְבִמׁשְ ל ַמֲעׂשֶ   ּּכָ

      )יד,יג, יב(

 מסקנתו של דהיינו, מגיע קהלת אל המסקנה הסופית, הרהר ופתר, לאחר שחקר ובירר

  .פ כל מעשיו"כל איש ע, ה ישפוט את כול�"קהלת היא שהקב

                                      
 .27,28' עמ, פני�,  סקל 65

 .103, לתקה,  פז66
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        פרק דפרק דפרק דפרק ד
        תהילי�תהילי�תהילי�תהילי�

  

        תהילי� ותורת הגמולתהילי� ותורת הגמולתהילי� ותורת הגמולתהילי� ותורת הגמול

תהילי� ישמש כמצע לביקורת השוואתית מול , להל� נעמוד על תורת הגמול בתהילי�

  . קהלת

  

והעיקרי� , תורת הגמול בתהילי� באה לידי ביטוי במזמורי� רבי� ושוני� בענייני הגמול

בעבודתנו נעמוד ; קכה, קיח, קטז, קטו, קיג, צד, צב, עג, מט, מח, לז, לו, א: 67שבה� ה� מזמורי�

  .ל"בקצרה על חלק מ� המזמורי� הנ

  

ואישיי� , ת קיבוציי�יסודו:  ספר תהילי� מכיל יסודות שוני� ובה�68קויפמ�' לדעת י

 –הנביאי� וכ� דוד ראו ברוע החברתי של בי� אד� לחברו , בממדי� של עני מול רשע וכדומה

  . כ הרבו להתלונ� על עיוותי� מעי� אלה"וע. מכשול והפרעה ברורה לסדרי מוסר תקיני�

  

אול� ההצלחה , הרשע אמנ� מצליח.  הצדיק זוכה תמיד במאבקיו מול הרשע–בתהילי� 

 הבא –מובעת אמונה בסיסית בסדר עולמי , לדעתו של קויפמ�.  זמנית ולמראית עי� בלבדהיא

  :פ הסדר הבא"ע,  של תורת הגמולבהתממשות התמידיתבהתממשות התמידיתבהתממשות התמידיתבהתממשות התמידיתלידי ביטוי 

   

  .הצלחת הרשע                       הצדיק מתפלל לעזרה                         האל מושיע

  

אול� , )עג, פב, נח, צד, יד, יב, י: מזמורי�(ת הרשעי� אנו מוצאי� תלונות על הצלח, בר�

אלא , או לאומה רשעה, גרידא ואינ� מתייחסות לרשע ייחודי' על היסטוריות'תלונות אלה ה� 

מביא קויפמ� את החוקר ֶארמ� , כ"כמו. 69"לצור( ביצוע פשע, טיפוס המתחבר לבני בליעל כמותו"

)Ermann (ותיו של המשורר לתלונות זהות המצויות בספרות המבקש למצוא השוואות בי� תלונ

נמצאו תלונות אודות עוול ושחיתויות של בעלי ") תלונות האיכר("בספרות זו . המצרית העתיקה

                                      
 .פ דעת מקרא" עיקרי החלוקות נעשו ע67

 .690,705' עמ, הגמול,  קויפמ�68

 .699, הגמול,  קויפמ�69
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עוד לדעת קויפמ� משפט הרשעי� בתהילי� . השררה וההו� כלפי הרשי� והדלי� בחברה המצרית

לעומת , האל. ג� א� משפט� מתמהמה, ותמיד הרשעי� יבואו על עונש�', תהלי( מחזורי'הוא 

וגומל חסדי� , )ואינו מיוצג רק כמעניש את הרשעי�(מופיע כמשגיח על הנבראי� ודואג לה� , זאת

  .וגומל לצדיק ולרשע מאיד(, האל מנהיג את בריותיו מחד, כלומר. ע� בריותיו

  

ה "נשת הקבעל הע) יז, כד, שמואל ב( ג� דוד מערער על מידת הגמול 70וייס' לדעתו של מ

אול� וייס מסתייג וטוע� כי תלונותיו אלה של דוד נובעי� מרגשות אמוציונאלי� , את כל הע�

ה "הטוע� כי בספר תהילי� הקב) Koch( את החוקר ק.( 71וכ� מביא ויס. גרידא ולא כתלונה ממש

  . ובלעדיו אי� גמול, אשר תורת הגמול סובבת סביבו,  מהווה ציר פעיל–

  

  :מבטא שלוש גישות,  כי המשורר בתהילי� בתחו� הגמול טוע�72ששו�' ב

  ).ב,א, לד( הצלחה זמנית בלבד –הצלחת הרשעי�   .)א

  ).כג,כב, לד(מטיב ע� הצדיקי� ומרע ע� החוטאי� ) לבסו0(ה "הקב  .)ב

  ).יב, צד( ה� בגדר ניסיונות בלבד –הייסורי� הבאי� על הצדיקי�   .)ג

  

. בי� ישועת היחיד לבי� ישועת הכללספר תהילי� רווי מתחי� , 73יואל ב� נו�' לדעת ר

, בא לידי ביטוי במזמורי ההלל המבטאי� מעברי� חדי� בי� הישועות השונות) לדעתו(הדבר 

  . ה בעולמו"כאשר הצדק והאמונה בבחו� מוחלט בצדקת הנהגת הקב

  

                                      
 .267, בעיות,  וייס70

 .496, מקראות,  וייס71

 .247,255' עמ, גמול,  ששו�72

 . ראש ישיבת הקיבו- הדתי בעי� צורי�73
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        מזמור אמזמור אמזמור אמזמור א

        

  ;להל� נעמוד על הפסקאות השונות, מזמור זה מחולק לשלושה חלקי�

  .קי� לרשעי�ההבדלי� בי� הצדי .1

  ).ע- ומו-(הניגוד בי� הרשעי� לצדיקי� בשימוש אליגורי  .2

  .גמול הצדיקי� והרשעי� .3

        

  ):74וייס' פ מ"ע(חלוקת המזמור 

  

 אשרי האיש)  א(

 חטאים לא עמד  אשר לא הלך בעצת רשעים

 ובמושב לצים לא ישב

 ובתורתו יהגה יומם ולילה חפצו'  כי אם בתורת ה)ב(

  על פלגי מים והיה כעץ שתול)ג(

 ועלהו לא יבול  אשר פריו ייתן בעיתו

 וכל אשר יעשה יצליח

  לא כן הרשעים)ד(

 אשר תדפנו רוח כי אם כמוץ

 וחטאים בעדת צדיקים על כן לא יקומו רשעים במשפט) ה(

 .ודרך רשעים תאבד דרך צדיקים ' כי יודע ה) ו(

        

  

   :מגמותיו של מזמור זה ה� שניי�, לדעתו של וייס

                                      
 .111, מקראות,  וייס74
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  .לימוד תורת הגמול  .)א

  .לימוד את הדר( שיבור לו האד�  .)ב

  

        ....ההבדלי� בי� הצדיקי� לרשעי�ההבדלי� בי� הצדיקי� לרשעי�ההבדלי� בי� הצדיקי� לרשעי�ההבדלי� בי� הצדיקי� לרשעי� ....1111

  

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים 

  חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה '  כי אם בתורת ה)ב(: לא ישב

  )ב,א(

  

מצודות (למד ממעשיה� ולא ] לצי�[=אשרי האיש אשר לא הל( לאסיפות של רשעי� 

חלק זה הציג ). י"רש(כיוו� שישיבה במושב לצי� מביא לידי ביטול תורה , ועסק רק בתורה, )דוד

  ).ג' פס(גורלו של הצדיק יובא לקמ� , את הצדיק ומעשיו

  

  ).ע- ומו-(הניגוד בי� הרשעי� לצדיקי� בשימוש אליגורי הניגוד בי� הרשעי� לצדיקי� בשימוש אליגורי הניגוד בי� הרשעי� לצדיקי� בשימוש אליגורי הניגוד בי� הרשעי� לצדיקי� בשימוש אליגורי  .2

  

עיתו ועלהו לא יבול וכל אשר  והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ב)ג(

   לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח )ד (:יעשה יצליח

  )ד,ג(

  

 בגמולו וגורלו של –' ופותח בפסוק ג, המזמור עוסק באורח חייה� של הצדיק והרשע

 משול לאיל� נטוע הנהנה מהשקיה רציפה ותמידית –הרי גמולו , כיוו� שעסק בתורה. הצדיק

 ,דהיינו זרעו אחריו , ופרותיו נותני� תנובת� בזמנ� ובעת�,  אינ� נושרי�– עליו ,")פלגי מי�("

המש( ; )על אתר(� "פ המלבי"לקמ� נעמוד על המשל והנמשל ע). מצודות דוד(גדלי� בדר( טובה 

  .גורלו/ עוסק ברשע וגמולו ) ד' פס(הפסקה 
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 הנמשלהנמשלהנמשלהנמשל המשלהמשלהמשלהמשל

 ::::י�י�י�י�צדיקצדיקצדיקצדיק                                                                                                                                                            

 .חיותו ועיקרו באדמה עץ

אול� ג� נית� להעבירו , שתול במקומו שתול

מ שישפיע על הרשעי� "ע(למקו� אחר 

 ).בסביבה

 .מזונו תמיד מצוי לו פלגי מים

 . נות� תמיד את פריו, בעיתו  פריו יתן

מכא� ,  היא לצור(–הפסולת שבו ' אפי ועלהו לא יבול

שאפילו שיחת תלמידי חכמי� זקוקה 

 .ביאור

 .ההצלחה תהיה ג� לדורות הבאי� וכל אשר יעשה יצליח

 ::::רשעי�רשעי�רשעי�רשעי�                                                                                                                                                                

וברגע שתוסר הקליפה . כלומר הרשעי� מוץ

 .ראה להל�, ]הצדיקי�[של הדג� 

ומפרידה , הרוח מעיפה את המו- מהדג� תדפנו הרוח

תהלי( זה . בי� הרשעי� לבי� הצדיקי�

 .מ להשביח את הדג� ואת הצדיק"ענעשה 

  

  

  .גמול הצדיקי� והרשעי�גמול הצדיקי� והרשעי�גמול הצדיקי� והרשעי�גמול הצדיקי� והרשעי� ....3333

דרך ' כי יודע ה) ו (על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעצת צדיקים) ה(

  .צדיקים ודרך רשעים תאבד

  )ו, ה(
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אפילו , לפיכ(. מכא� עובר קהלת לסיכו� העיסוק בגמול� וגורל� של הצדיקי� והרשעי�

 ,לא יוכלו לטעו� לחפות� כלפי שמי� , ת הנובעות מיצר התאווהרשעי� החוטאי� בעבירות קלו

 אשר גברו על –זאת כיוו� שה� יראו ליד� את הצדיקי� (כ חטאו "כי לא יכלו לשלוט ביצר� וע

 –ודר( הרשעי� . ה יודע דרכ� של ואלה"דוד מסיי� בנימה אופטימית כי הקב, בר�). יצר�

  ).�"מלבי(חטאת� תוביל� אל עבר האבדו� 

  

. בהתא� לחלוקת המזמור לעיל, ד, כי יש לחקור לעומק את פסוקי� ג75וייס מעיר' מ

כי . כפי שמופיע במשל הע- והמו-,  עולה חוסר התאמה במשל הצדיק והרשע–ל "מהחלוקה הנ

היה עליו לדמות ג� את הרשע לע- , א� הייתה כוונתו של המשורר להדגי� בי� הצדיק לרשע

וקיצונית מדימויו ) של מו-(המשורר בחר בדר( שונה , בר�). שתול היטבאינו , אשר בניגוד לצדיק(

; עצו של הצדיק, ואכ�. מ להדגיש את השוני הבסיסי והמהותי ביניה�"ככל הנראה ע, של הצדיק

: דימוי הע- במזמורנו בא לומר: "או כדברי וייס עצמו. עליו אינ� נושרי� ופרותיו נותני� בעת�

כ( , כי זו היא תעודתו מאת בוראו, י פרותיו ועליו המוריקי�"י� עכש� שמהותו של הע- נקבע

ג� דימויו של הרשע לדעת וייס . 76"מהותו וערכו של הצדיק בזה שהוא ממלא את רצו� קונו

חסרי גרעי� וחסרי , בלא תורה הדומי� בעיני המשורר לשדופי�, חיי� של שכחי אלוקי�"מייצגי� 

הכל 'בהבנה של , "יצליחיצליחיצליחיצליח אשר יעשה כלכלכלכל"ל להבי� את משמעות מתו( הבנה זו נק. 77"כל ער( ותוכ�

  ). א0 ה� ג� סוג של הצלחה, אפילו כישלונותיו(' יצליח

  

  

המזמור פותח בשבח האיש אשר לא נמש( אל הרשעי� ובמקו� זה הוא הוגה , כ"א

כלומר מדמה את מהותו של הצדיק המפי- תורה ,  מניב פרות בעתו,ועצו של הצדיק , בתורה

מש� ממשי( המזמור לתאר את המעלות היוצאות ללומד התורה בשימוש של , בבי� אותולסו

"). לא כ�("על דר( הניגוד ) יאבדו(משל ונמשל וכ� את מציי� המזמור את גורל� הרע של הרשעי� 

בפסקת הסיו� מבהיר המשורר כי לרשעי� לא תינת� כל זכות ואמתלה להצדיק את מעשיה� 

אשר ,  האושר האמיתי–ר בא להשפיע על קוראיו ללכת בדר( התורה המשור, ולסיכו�. הרעי�

ה� , כ"כמו. וזאת הדר( הרצויה,  הנ� תוצאה של אורח חיי� כזה–ה בחיי� אלה "נוכחות הקב

                                      
 .121, מקראות,  וייס75

 .122, מקראות, יס וי76

 .122, מקראות,  וייס77
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 תובילו –דרכו של הרשע , ה" ידועי� היטב לפני הקב–דרכיו של הצדיק וה� דרכיו של הרשע 

  !ול( בדר( התורה  אשר ה–? " אשרי האיש: "כלומר. לאבדו�
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        מזמור לזמזמור לזמזמור לזמזמור לז

  

  : לשני חלקי� עיקריי�) 78וייס' פ מ"ע(המזמור נחלק 

  .אפיונו הקודר של הרשע: ה,ב  .)א

בתפילה לגורל : יב,יא' חלק זה מסתיי� בפס(ה לדבקי� בו "תיאור מרני� של חסד הקב: י,ו  .)ב

  ). הצדיקי�

  

 לדוד' למנצח לעבד ה) א(

 בקרב לבי נאם פשע לרשע) ב(

 לנגד עיניו'  האין פחד

 למצא עוונו לשנא כי החליק אליו בעיניו) ג(

 חדל להשכיל להיטיב פיו און ומרמה-דברי) ד(

 יתייצב על דרך לא טוב און יחשב על משכבו) ה(

 רע לא ימאס

 אמונתך עד שחקים בהשמים חסדך' ה) ו(

 משפטיך תהום רבה  צדקתך כהררי אל) ז(

 'תושיע ה אדם ובהמה 

 ובני אדם בצל כנפיך יחסיון  יקר חסדך אלוקיםמה) ח(

 ונחל עדניך תשקם ירויון מדשן ביתך) ט(

 באורך נראה אור כי עמך מקור חיים ) י(

 וצדקתך לישרי לב משוך בחסדך ליודעך) יא(

 ויד רשעים אל תנדני אל תבואני רגל גאוה) יב(

                                      
 .174,182, מקראות, וייס' פ מ"את המזמור זה ערכתי ע 78
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 דוחו ולא יכלו קום שם נפלו פעלי און - ) יג(

  

  

כלומר מול טיעוני , וייס לא קיימת חלוקה סימטרית בי� שני חלקי המזמור' ל מלדעתו ש

  . ה"אלא תיאוריו של הקב, כמתבקש, הרשע לא מופיעי� בהקבלה תיאורי הצדיק

  

בעוד הצדיק מבוטא עולמו בגורלו ,  שוני� בתכלית–) של הצדיק והרשע(ג� עולמותיה� 

אליבא , הרשע במזמורינו. יאור מניעיו הרעי�מוצג באמצעות ת–הרי שעולמו של הרשע , הטוב

ומניעיו מהווי� , לעצמולעצמולעצמולעצמורשע , אלא, אינו במוב� של רשע כלפי החברה האנושית הסובבת, וייס' דמ

 עדיי� טר� הפני� את עובדת היות העול� –הרשע . כר נרחב למשורר לבסס את מזמורו, אפוא

אי� פחד ("' לית ליה די� ולית ליה דיי� ',נוטה הוא לחשוב כי בעולמנו , כ"וע. ה"י הקב"מונהג ע

  "). נאו� פשע לרשע("הוא משעבד עצמו אל הפשע , ומתו( כ("). אלוקי� לנגד עיניו

  

 דרכו –") על דר( לא טוב("לדעתו של וייס נית� ג� למצוא במזמור את גורלו של הרשע 

 –בוחר בדר רשעות אלא , רשע שאינו מואס ברוע: וזהו עצ� הענישה, היא מנת חלקו של הרשע

אותו צדיק זוכה ליהנות , ה ממלא את עולמו"אשר הקב, בעוד שהצדיק(!). זה העונש האמיתי 

  .ה"הנאות אלו ניתנות רק לחוסי� בצל הקב, )י,ח, לו(ז "מהנאות הטבע בעוה

  

ובקשתו שלא , פונה המשורר בבקשה הגנה עצמית מפני עושק הרשעי�, בסיו� המזמור

  ). יג, לו(יוכלו לשוב לעול� 
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        מזמור לזמזמור לזמזמור לזמזמור לז

        

להל� נעמוד על המרכיבי� ; ונחלק לחמשה חלקי�, ת" בי–0 "פ סדר האל"מזמור זה מיוסד ע

  .השוני� של המזמור

  ).יא,א(ה שיאבד את הרשעי� ויטיב ע� הצדיקי� "יש לבטוח בהקב .1

  ).יז,יב(הצדיק ניצל מחרב הרשעי�  .2

  ).כט,יח(הצדיק ניצל מרעב  .3

  ).לג,ל( אשר הרשעי� טופלי� עליו ,קע עלילתי הצדיק ניצל ממשפט בעל ר .4

  ). מ,לד(ה ולחסות תחת כנפיו "סיו� וזירוז הצדיק לסמו( על הקב .5

  

  

        ....ה שיאבד את הרשעי� ויטיב ע� הצדיקי�ה שיאבד את הרשעי� ויטיב ע� הצדיקי�ה שיאבד את הרשעי� ויטיב ע� הצדיקי�ה שיאבד את הרשעי� ויטיב ע� הצדיקי�""""יש לבטוח בהקביש לבטוח בהקביש לבטוח בהקביש לבטוח בהקב; ; ; ; פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה .1

  

 כי כחציר מהרה ימלו וכירק )ב: ( לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה)א(

ויתן '  והתענג על ה)ד: (ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה'  בטח בה)ג: (דשא יבולון

 והוציא כאור צדקך )ו(: דרכך ובטח עליו והוא יעשה'  גול על ה)ה: (לך משאלת לבך

והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה '  דום לה)ז: (ומשפטך כצהרים

' תון וקוי ה כי מרעים יכר)ט: ( הרף מאף ועזב חמה אל תתחר אך להרע)ח: (מזמות

 וענוים )יא(:  ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו)י: (המה יירשו ארץ

   :יירשו ארץ והתענגו על רב שלום

  )יא,א(

  

ייתכ� (ג� א� אלה הצליחו בחייה� , ברשעי�") תתחר("ה פונה אל דוד שלא יקנא "הקב

. תיה� נובע ממזימות ותחבולותהרי שחלק לא מבוטל מהצלחו, )מ" מ–' רשע וטוב לו'והכוונה ל

 –) 'גלגל את מבטח( בה" (גול עליו", ה"בטח בטחו� בהקב, בר�. וסופ� של רשעי� אלה יהיה רע



 תורת הגמול בספר קהלת לאור ספר תהילים

  

  41  

� מבאר כי "המלבי). י"רש(להצלחה וישועה ' המפתח'ה הוא יוצר למעשה את "בטחו� בהקב

  . מובטח טוב–ה "ולבוטחי� בהקב. מ לשבור את מטה לחמ�"הרשעי� יאלצו להרחיק ולנדוד ע

        

        ....הצדיק ניצל מחרב הרשעי�הצדיק ניצל מחרב הרשעי�הצדיק ניצל מחרב הרשעי�הצדיק ניצל מחרב הרשעי� .2

  

 )יד: ( אדני ישחק לו כי ראה כי יבא יומו)יג: ( זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו)יב(

 חרבם )טו: (חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך

 )יז: ( טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים)טז: (תבוא בלבם וקשתותם תשברנה

            :'זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים הכי 

        )יז, יב(

  

 –ג� חרבות� של רשעי� אלה , אול�, בפסקה זו מציי� כי הרשעי� מנצלי� את האביוני�

ה ידאג להכות ברשע "כי הקב. טובי� מעטי� צדיקי� אפילו כנגד� המו� רשעי�, כ"וע. תשברנה

  .ולהציל את הצדיק

  

        ).).).).כטכטכטכט,,,,יחיחיחיח((((הצדיק ניצל מרעב הצדיק ניצל מרעב הצדיק ניצל מרעב הצדיק ניצל מרעב  .3

  

 לא יבשו בעת רעה ובימי )יט: (ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה' דע ה יו)יח(

 לוה )כא: (כיקר כרים כלו בעשן כלו'  כי רשעים יאבדו ואיבי ה)כ: (רעבון ישבעו

 )כג: ( כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו)כב: (רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן

 נער )כה: (סומך ידו' לא יוטל כי ה כי יפל )כד: (מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ' מה

 כל היום חונן ומלוה )כו: (הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם

אהב משפט ולא '  כי ה)כח: ( סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם)כז: (וזרעו לברכה
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 צדיקים יירשו ארץ וישכנו )כט: (יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת

  :עליהלעד 

  )כט,יח(

  

ה ומשיב לנגזל "ואפילו בא רשע וגזלו בא הקב, הצדיקי� ינצלו בעוד הרשעי� ירעבו ברעב

ומכא� עובר . כי סופ� של הרשעי� לאבדו� ולכלות כעש� בלא להותיר אחריה� צאצאי�) י"רש(

אשר בעזרת� יוכל האד� לשכו� , ה"המשורר להבהיר את האופ� המעשי לבצוע של מצוות הקב

  .ח לעול�לבט

        

   .... אשר הרשעי� טופלי� עליו אשר הרשעי� טופלי� עליו אשר הרשעי� טופלי� עליו אשר הרשעי� טופלי� עליו,,,,הצדיק ניצל ממשפט בעל רקע עלילתי הצדיק ניצל ממשפט בעל רקע עלילתי הצדיק ניצל ממשפט בעל רקע עלילתי הצדיק ניצל ממשפט בעל רקע עלילתי  .4

  

 תורת אלהיו בלבו לא תמעד )לא: ( פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט)ל(

לא יעזבנו בידו ולא '  ה)לג: ( צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו)לב: (אשריו

   :ירשיענו בהשפטו

  )לג,ל(

  

ה כמציל את הצדיק למרות הרשעי� הבאי� "כא� הקבמתואר , כמו בפסקה הקודמת

  .להציקו

  

  . ה ולחסות תחת כנפיוה ולחסות תחת כנפיוה ולחסות תחת כנפיוה ולחסות תחת כנפיו""""וזירוז הצדיק לסמו( על הקבוזירוז הצדיק לסמו( על הקבוזירוז הצדיק לסמו( על הקבוזירוז הצדיק לסמו( על הקב; ; ; ; סיו�סיו�סיו�סיו� .5

  

 )לה: (ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה'  קוה אל ה)לד(

 ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא )לו: (ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן

 ופשעים נשמדו יחדו )לח: (ם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום שמר ת)לז: (נמצא
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 ויעזרם )מ: (מעוזם בעת צרה’  ותשועת צדיקים מה)לט: (אחרית רשעים נכרתה

  : ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו' ה

  )מ, לד(

  

כי ג� הרשעי� אשר כעת נראה כי . ה"המזמור מסיי� בכ( שהצדיק צרי( לסמו( על הקב

  .והישועה היא רק מאתו יתבר(. הרי אלה נעלמי� ונאבדי�' גי� בשושני�סו'חייה� 

  

אלא , ולכל ארכו מבהיר כי אי� לקנאות ברשעי�, ת"0 בי"פ סדר האל"מזמור זה מיוסד ע

הרי הצלחת� היא זמנית , על הא0 העובדה כי הרשעי� מצליחי�. ה"טוב לחסות ולבטוח בהקב

  .אחריה�וסופ� להיאבד מהעול� בלא להותיר זכר 
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        מזמור מטמזמור מטמזמור מטמזמור מט

  

מזמור זה עוסק בבעיית הצדק החברתי ומציג את העשירי� החיי� חיי� נוחי� יותר 

  .79"העושר א0 נות� לה� בטחו� וערובה כלפי העתיד", ויתרה מזו

  

 כי לא במותו יקח הכל לא )יח(:  אל תירא כי יעשר איש כי ירבה כבוד ביתו)יז (

  :ירד אחריו כבודו

  )יח,יז(

  

מטשטש  "–אשר לדעת יעקובסו� ) יח,יז(זמור מכניס המשורר את עניי� המוות באמצע המ

ובכ( , נעו- אפוא במוות המשות0 לכול�, ובכ( הפתרו� לבעיה, "את הגבולות בי� העני והעשיר

מסתייג , מעניי� לציי� כי פירוש דעת מקרא, בר�.  הרשעי�,מנח� את העניי� מפני העשירי� 

וטוע� כי מזמור זה מתייחס רק לנושא של העושר שאינו , עקובסו�ל של י"לחלוטי� מדעתו הנ

כיוו� שהרי נהיר לכולי עלמא ,  רשעי�–ואינו מתעסק בנושא עשירי� , ממשי( לשאול גרידא

בעוד� בחיי� עדיי� העשירי� ממשיכי� , כ"וכמו, שאינ� יכולי� לרדת שאולה יחד ע� ממונ�

  .ה לעניי�ובכ( אי� כל נחמ, לאמלל את הרשי� ועניי�

  

                                      
 .15' עמ, בעיות, פ יעקובסו�" ע79
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        מזמור עגמזמור עגמזמור עגמזמור עג

  

  ; מזמור זה נחלק לשני חלקי�

  

        ;;;;מבוכה בעניי� שלוות הרשעי�מבוכה בעניי� שלוות הרשעי�מבוכה בעניי� שלוות הרשעי�מבוכה בעניי� שלוות הרשעי� חלק ראשו�חלק ראשו�חלק ראשו�חלק ראשו�

  ).ג,ב(המשורר היה קרוב לכישלו�  .1

  ).ט,ד(הצלחת הרשעי� וחוצפת�  .2

 ). טז,י(הדעות הנפסדות הנפוצות בקרב הע�  .3

        ;;;;האמת בעניי� לגבי ההבדלי� בי� הצדיק לרשעהאמת בעניי� לגבי ההבדלי� בי� הצדיק לרשעהאמת בעניי� לגבי ההבדלי� בי� הצדיק לרשעהאמת בעניי� לגבי ההבדלי� בי� הצדיק לרשע חלק שניחלק שניחלק שניחלק שני

  ).יז(המשורר זכה להבי�  .1

  ).כ,יח( אבדו� ,בעוד סופ� האמיתי יהיה ,  אשליה,הצלחת הרשעי�  .2

  ).כו,כא(ה ולקרבתו "המשורר זוכה להשגחת הקב .3

  ).כז(ה " אובדי� ברוחק� מהקב,הרשעי�  .4

 .ה" טובה קרבת הקב,לצדיקי�  .5

  

        הקנאה ברשעי� והשפעת� על הסביבההקנאה ברשעי� והשפעת� על הסביבההקנאה ברשעי� והשפעת� על הסביבההקנאה ברשעי� והשפעת� על הסביבה

 ברשעי� המצליחי� נאהנאהנאהנאהקקקק) בהדיא( הוא היחיד בו מובעת – מזמור עג 80דובשני' לדעת מ

ג� . ב� נו� קיי� במזמור זה פיתוי עצו� למשורר להמש( אחר הרשעי�' ולדעתו של ר. י דוד"ע

מדוע קינא דוד , בר�. א( לא קינאו בה�, ירמיהו וחבקוק התלוננו על הצלחת� של הרשעי�

, סורי�הסיבה לכ( נעוצה בתיאור הרשעי� כחיי� בשלו� וללא יי, לדעתו של דובשני? ברשעי�

 שלו� קנאתי בהוללי�קנאתי בהוללי�קנאתי בהוללי�קנאתי בהוללי�כי ) ג): (בפסוקי� להל�(גופ� חזק ובריא ואינ� עמלי� כשאר יצירי אנוש 

ואהי נגוע כל היו� ותוכחתי ) יד: (בעמל אנוש אינמו וע� אד� לא ינגעו) ה: (רשעי� אראה

  .בכלל' שכר ועונש'ומדיניות ,  עוררו את דוד לבעיות הגמול בפרט,תיאורי� אלו ; לבקרי�

  

הע� .) א; שפעת של הרשעי� על סביבת� מוצאת את ביטויה בשני תחומי� עיקריי�ה

ומכ( מסיקי� , ללא כל הפרעה אלוקית) יב' פס(הצוברי� רכוש וכוח , בראותו בהצלחת הרשעי�

                                      
 .92,95' עמ, תהילי�, דובשני'  מ80
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יתרה מזאת הע� עלול להיגרר אחרי .) ב). יא' פס(הע� כי אי� השגחה אלוקית על בני האד� 

ג� מובעות קשייו השוני� של דוד להסביר לע� ) כא, טו,יד, יג' פס(ור במזמ). י' פס(רשעי� אלה 

  .מדוע הרשעי� מצליחי�

  

        פתרו� לבעיית הגמולפתרו� לבעיית הגמולפתרו� לבעיית הגמולפתרו� לבעיית הגמול

אשר הוצגו ( מגיע הק- לסבלו הנפשי של דוד בדבר בעיות הגמול –לדעתו של דובשני 

  ; בהגיעו לשתי מסקנות עיקריות, )לעיל

  ):יט,יח(וייכשלו וסופ� ימעדו ,  זמנית וחולפת–הצלחת הרשעי�   .)א

  

 .הפלתם למשואות ! אך בחלקות תשית למו )יח(

 .ספו תמו מן בלהות ! איך היו לשמה כרגע )יט(

  

  . כ( ג� תהיה מפלת�–כגודל הצלחת� של הרשעי� , כלומר

  

  

  ):כח, כה, א( האושר האמיתי –קרבת האלוקי�   .)ב

  

 .לָברי לבב אך טוב לישראל אלהים) א(

   לי טוב ואני ִקרבת אלהים)כח(

 .ועמך לא חפצתי בארץ מי לי בשמים ) כה(

  

  

. ה"אשר שוא0 אליו ירא הקב,  טומנת בחובה את האושר האמיתי–עצ� הִקרבה לאלוקי� 

ומכא� יש להבי� את גודל . בעוד הצלחת הרשעי� היא זמנית וגשמית, והיא ההצלחה האמיתית

  .כה,גה המופיעה בפסוקי� כ"השתוקקותו של דוד להתקרב אל הקב

נעו- בהבחנה אותה מצא , ה"סבור כי הדבר שהשיב את המשורר אל הקב, ב� נו�' ר

 אולי נוצצי� –� "מקדשי העכו, כלומר. ז"ה לבי� עובדי עו"המשורר בהבדל הטמו� בי� מאמיני הקב
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ה מעניק הגנה ותמיכה "אול� אינ� מעניקי� כל הגנה לחוסי� תחתיה� בעוד הקב, כלפי חו-

  .למאמיניו

  

אלא מנתב את הדיו� בעניי� , 81 אינו מבטל את האמונה בתורת הגמול–מזמור עג , יכו�לס

אינו צרי( להיות טרוד , כ"וע( אושרו של האד� אינו תלוי בהשפעת הסביבה –הגמול לאפיק שונה 

י "אלא האושר האמיתי הוא זה הרוחני הנקבע ע). ב"או הסביבה וכיו, כלל מהצלחות רשעי�

כי מזמור זה הוא ייחודי ,  עוד82דובשני מעיר.  גרידאותיו הפנימיי� של האד�ותיו הפנימיי� של האד�ותיו הפנימיי� של האד�ותיו הפנימיי� של האד�רגשרגשרגשרגשבהתא� ל, האד�

וחומרית כאושרו של ,  העוסקי� ברובד של ההצלחה המעשית–ג "ע', בעוד מזמורי� א, בתהילי�

  ).'צדיק ורע לו'על פני ( בהכרח טוב לו –מזמור זה מטמיע עקרו� של א� האד� צדיק . האד�

                                      
 . הסוברת כי קיי� שכר ועונש ג� בעול� הבא 81

 .95' עמ, תהילי�,   דובשני82
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        מזמור צבמזמור צבמזמור צבמזמור צב

  

  : מחולקי� לשלושה חלקי� עיקריי�83 במזמור זהעניני הגמול

  .ה"טוב להודות להקב .1

  .הרשעי� והצדיקי� .2

  .מפלת הרשעי� והצלחת הצדיקי� .3

  

  .הההה""""טוב להודות להקבטוב להודות להקבטוב להודות להקבטוב להודות להקב .1

  

 אינה שייכת 84וייס' לדעת מ, הכותרת העוסקת בשבת(, ה"המזמור פותח בהודיה להקב

או על נצחונו של , ללפותחת בשיר תודה על ההצלה המופלאה של חי המתפ"אלא , למזמור

להל� אתאר את . מעשיה� של אלה מול אלה, ולאחר מכ� עובר לעיסוק ברשעי� ובצדיקי�, 85"מל(

  ;86החלקי� השוני�

  

  ;הצדיקי� והרשעי�הצדיקי� והרשעי�הצדיקי� והרשעי�הצדיקי� והרשעי� .2

  

 בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו )ח( איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת )ז(

' כי הנה אויביך ה) י(: 'ה ואתה מרום לעולם )ט(כל פועלי אוון להשמדם עדי עד 

  : יאבדו יתפרדו כל פועלי און

  )י,ז(

  

                                      
 . קי� העוסקי� ישירות בעניי� הגמולבמזמור זה הבאתי רק את הפסו 83

 .143, אמונות,  וייס84

 .143, אמונות, המובאי� אצל וייס, קראוס וטייט:  בש� החוקרי�85

 . החלוקה לקמ� אינה זהה לחלוקה שנעשתה לעיל86
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מכא� פונה . המשורר קובל על כ( שהרשעי� ופועלי אוו� מתרבי� וטוב לה�

, בר�). י"רש(ה שופט בצדק בעולמו "ה שהרי כול� יודעי� כי הקב"המשורר אל הקב

  .ה משמיד�"הצלחת� היא זמנית והקב

  

        ;;;;הצדיק ומפלת הרשעי�הצדיק ומפלת הרשעי�הצדיק ומפלת הרשעי�הצדיק ומפלת הרשעי� .3

  

 ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים )יב (:ותרם קרני בלתי בשמן רענן) יא(

  : תשמענה אזני

  )יב,יא(

  

. ה� לא יצליחו במזימת� זו, אול�, הצדיק מתאר על ששמע כי רשעי� באי� לכלותינו

בעל ,  כע- זית–" בשמ� רענ�";  זקנתי–" בלותי"; המשמש ככינוי לעוז וכוח,  מלשו� קר�–" קרני"

ה " מתאר המשורר את הזיקה שבי� אויבי הקב–יב ' בפס. יבי� פרות עד זקנה מופלגתעלי� המנ

  ").עלי מרעי�("לבי� אויביו שלו ) י' פס(

  

  ;;;;הצדיקי� מאריכי� ימי�הצדיקי� מאריכי� ימי�הצדיקי� מאריכי� ימי�הצדיקי� מאריכי� ימי� .4

  

בחצרות אלוהינו '  שתולים בבית ה)יד(:  צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה)יג(

צורי ולא ' להגיד כי ישר ה) טז(: יו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יה)טו(: יפריחו

  :עולתה בו

        )טו, יג(

וע- ) ע- הניב את פרותיו בקביעות בכל עונה(גמול הצדיק מתואר כא� שילוב של ע- תמר 

וייס מביא את ' מ). י"רש(ה "הצדיקי� יפרחו בבית הקב. �"פ המלבי" ע–) גזעו חזק מאוד(ארז 

לדעת� פסוק זה מהווה המש( של , ת פסוק ידחלוקי הדעות של החוקרי� פליקס וג>נְקל בהבנ

בלא התייחסות לצדיקי� מהפסוקי� ,  המפארי� את המקדש,הדימוי של העצי� השתולי� 

  .כי פסוק זה עוסק בתיאור הצדיקי� הפורחי� ומפריחי� את זולת�, לעומת� סבור וייס, שלעיל
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ורכו של המזמור אול� לכל א, אנו מוצאי� במזמור את חששו של המשורר מפני הרשעי�

כ הוא "וע, ה ד� די� צדק בעולמו" ההכרה הברורה כי הקב–הוא ' הקו המנחה'אנו מוצאי� כי 

  . אבדו� וכליה–סופ� של הרשעי� . מהללו
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        מזמור צדמזמור צדמזמור צדמזמור צד

  

        זעקת המשורר על הצלחת הרשעי�זעקת המשורר על הצלחת הרשעי�זעקת המשורר על הצלחת הרשעי�זעקת המשורר על הצלחת הרשעי� .1

  

 יביעו ידברו עתק יתאמרו כל )ד(עד מתי רשעים יעלוזו '  עד מתי רשעים ה)ג(

:  אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו)ו(: ידכאו ונחלתך יענו'  עמך ה)ה(: פעלי אוון

  :  ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב)ז(

  )ז,ג(

  

בפסקה זו מקונ� המשורר על הצלחת הרשעי� ומעשיה� הרעי� אפילו כנגד השכבה 

מביע ) ח(בהמש( . ובקש לדעת עד מתי מעשי רשעי� אלה ימשיכו). יתומי� ואלמנות(החלשה 

ה מתפרשת כהסכמה "המשורר על כ( שהטיפשי� בע� עלולי� להבי� כי אוזלת ידו של הקב

  .למעשיה�

  

  

        ה ומעשיוה ומעשיוה ומעשיוה ומעשיו""""הבעת אמו� מוחלט בהקבהבעת אמו� מוחלט בהקבהבעת אמו� מוחלט בהקבהבעת אמו� מוחלט בהקב .2

  

היסר גוים הלא יוכיח ) י(:  הנוטע אזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט)ט (

הגבר  אשרי )יב(: יודע מחשבות אדם כי המה הבל'  ה)יא(: המלמד אדם דעת

: להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת) יג(: תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו

צדק ישוב משפט ואחריו כל - כי עד)טו(: עמו ונחלתו לא יעזב'  כי לא יטש ה)יד(

עזרתה '  לולי ה)יז(:  מי יקום לי מרעים מי יתיצב לי עם פעלי און)טז(: לב-ישרי

 ברב )יט(: יסעדני' ת מטה רגלי חסדיך ה אם אמר)יח(: לי כמעט שכנה דומה נפשי
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: חק- היחברך כסא הוות יצר עמל עלי)כ(: שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי

  : יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו) כא(

  )כא,ט(

  

ה מטה אוזנו אל שוועת הדלי� "בפסקה זו פותח המשורר כי ג� החושבי� שאי� הקב

המשורר מיד ממשי( בהבעת אמו� מוחלט , בר�. יותוהרשי� הנאנקי� תחת עוולות החברת

וממשי( בנקודה , )ובכלל� הרשעי�(ה יודע את כל מעשי האד� "הנפתחת בכ( שהקב; ה"בהקב

והתבוננות על ייסורי� , ה"י הקב"שאשריו של האיש המתייסר ע) בניגוד לקהלת(ייחודית לתהילי� 

ה לא ה לא ה לא ה לא """"הקבהקבהקבהקב היא כי ,) יד' פס(פסקה והבשורה המשמעותית אותה נושאת ה! כדבר חיובי ונשגב

ה מתואר כעמוד תמ( למשורר בשעותיו "הקב). י"רש(והייסורי� נועדו למרק� ! ייטוש עמו לעול�ייטוש עמו לעול�ייטוש עמו לעול�ייטוש עמו לעול�

  .הקשות בפני המבקשי� את רעתו

  

  

  

  

  סופ� של הצדיקי� והרשעי�סופ� של הצדיקי� והרשעי�סופ� של הצדיקי� והרשעי�סופ� של הצדיקי� והרשעי� .3

  

 וישב עליהם את אונם וברעתם )כג(: לי למשגב ואלהי לצור מחסי'  ויהי ה)כב(

  :ינויצמיתם ה אלוה

  )כג,כב(

  

ואילו הרשעי� יקבלו . מחסה ומבטח, ה יהיה לו לצור"בפסקה זו מסיי� המשורר כי הקב

  .את עונש�

  

וממשי( בפסקה המופיעה לעיל על ) ג,א(ה "במזמור זה המשורר פותח בשבח על הקב

עניי� נוס0 אותו מעלה ". עד מתי רעי� יעלוזו "–תיאור מעשי הרשעי� וזעקתו של המשורר 
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בהמש( מבהיר . של הצדיק המתייסר(!)  כי אשריו –' צדיק וטוב לו'רר הוא מבט מעניי� על המשו

  . ה מהווה מחסה ומג� לצדיק ויעניש את הרשע"המשורר כי הקב
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        פרק הפרק הפרק הפרק ה
         ניגודיות והשוואה ניגודיות והשוואה ניגודיות והשוואה ניגודיות והשוואה––––קהלת מול  תהילי� קהלת מול  תהילי� קהלת מול  תהילי� קהלת מול  תהילי� 

        

        רקערקערקערקע

עלינו לשי� לב כי הבסיס בי� שני המחברי� , בבואנו להשוות בי� קהלת ותהילי�

  . שונה בתכלית,חיבורי� ו

  

כותב כי שלמה המל( כתבו ) א, קהלת רבה(המדרש ', קהלת' בכתיבתו את 87שלמה המל(

' יומ� אישי'כי הוא Aְתב. בסגנו� של , 88כהנא' ואילו יש האומרי� כמו החוקר א. ברוח הקודש

על , יבוהנובע מתו( נקודת מבטו של אד� שֵבע ועשיר היושב בארמונו ומתבונ� על העול� סב

עוסק הספר , כ"כמו. אשר אינ� נוגעות לו ברמה האישית, העוולות ועל חוסר הצדק במעגל הסובב

לא התגורר בתו( ארמו� , דוד המל( אשר בעת כתיבת המזמורי�, בעוד. בתחומי חיי� נוספי�

ד� מבני הא) רוב�(אלא התנסה בייסורי� , )פ צורת כתיבתו"ג� ע(' זרי הדפנה'ולא נח על , מפואר

. ה� ברמה החברתית וה� ברמת הגמול האלוקי,  את החוויות הקשות אות� הוא מתארבאופ� אישיבאופ� אישיבאופ� אישיבאופ� אישי

  . שונה–שנקודת המוצא בי� שני הספרי� , מכא�

  

        תורת הגמולתורת הגמולתורת הגמולתורת הגמול

אול� קיימי� .  אנו מוצאי� טענות כלפי הגמול החברתי והאלוקי–אצל דוד ושלמה 

או , מיד אחרי הטענות כלפי הגמול אלוקיכ "אצל דוד המל( אנו מוצאי� בד. שינויי� ביניה�

 היינו לדוד ברור ונהיר –) יג, סב" (כי אתה תשל� לאיש כמעשהו"החברתי תבוא ההכרה הברורה 

למרות שבמזמורי� שוני� אנו מוצאי� . פ מעשיו" ע–ה לכל אד� "כי קיי� גמול מאת הקב, כשמש

לונ� אס0 על כ( שרעי� השיגו חייל ש� מת, את תהייתו של דוד על עניי� הגמול כמו במזמור עג

, כלומר). יח, עג" (ספו תמו מ� הבלעות: "מיד הוא נענה כי סופ� של הרשעי� יהיה, אול�. וכוח

  .פ גמולו המגיע לו"איש איש ע, אצל דוד הגמול מונח כהנחת יסוד בסיסית שסופה להיפרע

  

זר כבוד ' אול� מ; )ראה לקמ� בטבלה(א0 בקהלת עניי� זה מופיע מספר פעמי� , בר�

, מבאר כי למרות שג� את קהלת הטרידו ענייני� אלה היטב, )בהקדמת פירושו על דעת מקרא(

                                      
 .י שלמה המל(" נכתבה ע–פ הסוברי� כי קהלת " ע87

 .אשר הובא לעיל 88
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, הוא מקדי� את הפתרו� לבעיה בדרכו של המאמי� באלוקי�: דהיינו, הרי הוא ניח� בדר( ייחודית

לפי חוסר הצדק וכל זה אינו מונע ממנו להלי� כ, )יג,יב, ח" (ג� יודע אני אשר יהיה טוב: "כגו�

 כי יותר משמתלונ� 89ברו�' עניי� נוס0 אותה מעלה ה). יד, ח(' וכו" יש רשעי� המגיע לה�: "האלוקי

 יוצרת –מכיוו� ששלוות הרשעי� , מתלונ� הוא על הצלחת הרשעי�, קהלת על סבל הצדיקי�

ת א0 נותר וקהל, (!)  מהווה סוגיה להתלבט בה–אצל קהלת הגמול , כלומר. מורת רוח אצל כול�

 ד� ,ה "הוא אינו ממהר להסכי� כי הקב, בעניי� הצדק האלוקי, בספקות ברמת השאלה הבסיסית

לטעו� ולהעלות ספקות ואפילו עצות על גבול ' מעיז'קהלת , כ"כמו. בעולמו די� צדק לכל

לעול� לא הציע עצות ) אות� כאמור חווה על בשרו(בעוד דוד למרות ייסוריו . האפיקורסיות ממש

ה תמיד מושיע לצדיקי� "ייגמר המזמור בהבטחה שהקב) כמעט(ותמיד , מהסוג אות� מציע קהלת

  .ומעניש את הרשעי�

  

ספר תהילי� מפיק תועלת חיובית מתהליכ� שוני� המתרחשי� , 90יעקובסו�' לדעת י

ו המתאר את אושר) 'א(כי בעוד תהילי� נפתח במזמור ,  סובר91'ישעיהו לייבובי-). ג, קכז(בחיי� 

 מוחזק –קהלת , לעומת זאת. והדר( ברורה לכל אורכה, של האד� אשר בחר בדר( הנכונה

 ה� עניי� עצמאי ללא כל זיקה לגמול הנוצר –ה "הבא לטעו� כי יראת ועבודת הקב, בספקנות דתית

  . וזה תפקיד האד�, כתוצאה מכ(

  

שבי� האד� נעו- ביחסי� ', אליבא דלייבובי-, ועיקר ההשוואה בי� קהלת לתהילי�

קהלת מנקודת מבטו של עשיר היושב בארמו� המלוכה מתבונ� על האד� ומעשיו בזוית . למקו�

ה מכיר היטב "כי הקב) מתו( ניסיונו האישי(בעוד המשורר בתהילי� מניח בבסיסו , "הכל הבל"של 

 המסקנה' לדעת לייבובי-. פ מעשהו" ע–וסופו לגמול לכול אחד ) צדיק ורשע כאחד(את האד� 

  ".כול� מגיעי� אל האמונה לשמה: "המשותפת העולה משניה�

                                      
 .גמול,  ברו�89

 .12,15' עמ, תבעיו,  יעקובסו�90

 .54,60' עמ, אמונה',  לייבובי- 91
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 תהילי�תהילי�תהילי�תהילי�     קהלתקהלתקהלתקהלת

 השוואההשוואההשוואההשוואה

ֹפט ָהֱאלִֹהים  ע ִיׁשְ י ֶאת ַהַצִדיק ְוֶאת ָהָרׁשָ ִלּבִ ָּאַמְרִתי ֲאִני ּבְ ּ ּ ּ

ם ה ׁשָ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ י ֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ְוַעל ּכָ   :ּכִ

 )יז, ג(

ַשֶלם ְלִאיֹש  י ַאָתה ְתֹ ּּכִ ּ

ַמֲעֶשהו   ּּכְ

 )יג, סב(

י ַגם יֹוֵדַע ָאִני  ה ָרע ְמַאת וַמֲאִריך לֹו ּכִ ר חֶֹטא עֹׂשֶ ֲּאׁשֶ ְ ּ

ָפָניו ר ִייְראו ִמּלְ ר ִיְהֶיה טֹוב ְלִיְרֵאי ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ֲּאׁשֶ ְוטֹוב : ּ

ר ֵאיֶנּנו יֵָרא  ֵצל ֲאׁשֶ ע ְולֹא ַיֲאִריך ָיִמים ּכַ ּלֹא ִיְהיֶה ָלָרׁשָ ּ ְ

ְפֵני ֱאלִֹהים   :ִמּלִ

 )יג,יב, ח(

ך  יֵמי ְבחורֹוֶתיך ְוַהּלֵ ך ּבִ ַיְלדוֶתך ִויִטיְבך ִלּבְ חור ּבְ ַמח ּבָ ְׂשְ ָ ָ ָ ָּ ּ ּ

ה ְיִביֲאך  ל ֵאּלֶ י ַעל ּכָ ך וְבַמְרֵאי ֵעיֶניך ְוָדע ּכִ ַדְרֵכי ִלּבֶ ָּבְ ָ ָּ

ָפט ׁשְ ּמִ   :ָּהֱאלִֹהים ּבַ

 )ט, אי(

ִהֵנה ְרָשִעים ְושְֹלֵוי עֹוָלם 

  ֶּהִשיגו ַחִייל

 )יד, יב, עג(

 ניגודיותניגודיותניגודיותניגודיות

ֵהָמה וִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם  י  ִמְקֶרה ְבֵני ָהָאָדם וִמְקֶרה ַהּבְ ּּכִ ּ

ן מֹות ֶזה ְורוַח ֶאָחד ַלּכֹל ומֹוַתר ָהָאָדם ִמן  מֹות ֶזה ּכֵ ּּכְ ּ

י ַהּכֹל ָהֶבל ֵהָמה ָאִין ּכִ ְַהּכֹל הֹוֵלך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד : ַהּבְ

ב ֶאל ֶהָעָפרַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹ   :ל ׁשָ

 )כ,יט, ג(

אל תירא כי יעשר איש כי 

כי לא : ירבה כבוד ביתו

במותו יקח הכל לא ירד 

  :אחריו כבודו

 )יח, יז, מט(

  

        )העקרי�(הנושאי� הנושאי� הנושאי� הנושאי� 
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  ; ''''המוותהמוותהמוותהמוות'''' .1

. לאחר טענתו אודות הרשע במקו� הצדק.) א: בקהלת אנו מוצאי� עניי� זה בשני היבטי�

כ אנו מוצאי� "אח.) ב). כ,יט, ג(, בנדו� זה לאד� ולבהמה, כול� למשות0משות0משות0משות0אנו מוצאי� כי המוות 

על שאינ� , או את אלה אשר טר� באו לעול�, כי קהלת משבח את המתי�, בעניי� הגמול החברתי

אנו מוצאי� כי המשורר מתריע כי הרשעי� ) יח,יז, מט(בתהילי� .  צריכי� להיאנק תחת העוולות

. ללא רכוש� כמוב�,  הרי יבוא המוות וייקח� לשאול תחתיות,ז" למרות כל הרכוש שצברו בעוה–

אשר מתוכו יכול האד� להבי� כי אי� הבדל בי� , בעוד אצל דוד אי� המוות משמש כדבר משות0

  .הרשעי� והצדיקי�

  

  

  ;תורת הגמולתורת הגמולתורת הגמולתורת הגמול .2

עד מתי 'בעוד דוד מתלונ� על הגמול ועל , אול�. ג� דוד וג� שלמה מתלונני� על תורת הגמול

ג� , גומל וד� די� אמת וצדק בעולמוגומל וד� די� אמת וצדק בעולמוגומל וד� די� אמת וצדק בעולמוגומל וד� די� אמת וצדק בעולמוה "אול� הוא מכיר באופ� חד משמעי כי הקב', יעלוזורשעי� 

  . א� זה אור( זמ�

  

ֶאת ַהAֹל ָרִאיִתי 9ִיֵמי ֶהְבִלי ֵיB (שלמה בספר קהלת מעיז להעלות ספקות ותמיהות , אול�

Fל : י ַצDִיק ַהְר9ֵה ְוFל Eְִתַח�Aַ י.ֵתר ָלHָה GEִ.ֵמ�Fל Eְִה. ַצDִיק אֵֹבד 9ְִצְדק. ְוֵיB ָרBָע ַמֲאִריְ( 9ְָרָעת.

)ָEֶה ָתמ>ת 9ְלֹא ִעHִָהי ָסָכל ָלEְ  לFע ַהְר9ֵה ְוBְַרEִ .ר : כ מסקנתו הקשה והאפיקורסית"ועBֶט.ב ֲא

ומתלונ� על הגמול וחוסר . טו, ז; א ֶאת Eֶ�LָMAֱאחֹז 9ֶָזה ְוַג� ִמKֶה Fל JַEַח ֶאת ָיֶדָ( Aִי ְיֵרא ֱאלִֹהי� ֵיֵצ

ֶיB ֶהֶבל ֲאBֶר ַנֲעNָה ַעל ָהPֶר- ֲאBֶר ֵיB ַצDִיִקי� ֲאBֶר ַמOִיַע ֲאֵלֶה� AְַמֲעNֵה ָהְרBִָעי� : הצדק האלוקי

Bֶר Eְִמָצא ָיְדָ( ַלֲעN.ת 9ְכֲֹחָ( Aֹל ֲא: ומסקנתו. יד, ח; ְוֵיB ְרBִָעי� OִHַBֶיַע ֲאֵלֶה� AְַמֲעNֵה ַהDִQַיִקי�

עוסק בגמול ועושק ). י,  ט;ֲעNֵה Aִי ֵאי� ַמֲעNֶה ְוֶח9Bְ.� ְוַדַעת ְוָחְכָמה Bְ9ִא.ל ֲאBֶר EָFה הֵֹלְ( HָBָה

ִקי� ֲאBֶר ַנֲעNִי� Eַַחת ַהGֶָמB ְו,Aָל,ְוBְַבEִי ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶאת(חברתי  MBִקי� ְוֵאי� ָהֲע MBְמַעת ָהֲעDִ הJִֵה

ֶאת Aָל ֶזה ָרִאיִתי ְוָנת.� ֶאת ִל9ִי ְלָכל ַמֲעNֶה ; ג,א, ד; ָלֶה� ְמַנֵח� >ִמRַד עBְֵֹקיֶה� Aַֹח ְוֵאי� ָלֶה� ְמַנֵח�

ִרי� ָוָבא> >ְבֵכ� ָרִאי: ֲאBֶר ַנֲעNָה Eַַחת ַהGֶָמB ֵעת ֲאBֶר Bַָלט ָהPָד� P9ְָד� ְלַרע ל. Mִעי� ְקבBִָתי  ְר

�Aֵ רBֶח> ָבִעיר ֲאAְEַBְכ> ְוִיLְֵיַה B.ק.� ָקדHְִמ<,<Nה כפותר "מנסה להציע את הקב, )יד,ט, ח; ָע

 ֵחֶפ- PַמְרEִי ֲאִני 9ְִל9ִי ֶאת ַהDִQַיק ְוֶאת ָהָרBָע ִיSBְֹט ָהֱאלִֹהי� Aִי ֵעת ְלָכל(הבעיות בתחו� החברתי 

�Bָ הNֲֶעHַל ַהAָ ה ,ְרֵאה ֶאת(והרהורי� שוני� בעניי� תוצאות הגמול האלוקי , )יז,טז, ג; ְוַעלNֵַמֲע

ַהAֹל AֲַאBֶר ַלAֹל ִמְקֶרה ֶאָחד (דוחה את הגמול , )יג, ז; ָהֱאלִֹהי� Aִי ִמי י>ַכל ְלַת�Tֵ ֵאת ֲאBֶר ִעְ>ת.
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כלומר קהלת מעלה טענות ). ב,ט;  ְוַלUָה.ר ְוַלUֵָמא ְוַלKֵֹבַח ְוַלֲאBֶר ֵאיֶנJ> זֵֹבַחַלDִQַיק ְוָלָרBָע ַלU.ב

PַמְרEִי ֲאִני 9ְִל9ִי ֶאת ַהDִQַיק ְוֶאת ָהָרBָע ִיSBְֹט (קשות ואינו מגיע למסקנה ברורה ומוצקה דיה 

ְוט.ב לֹא ִיְהֶיה ָלָרBָע ְולֹא ַיֲאִריְ( ָיִמי� QֵAַל ; יז, ג; �Bָָהֱאלִֹהי� Aִי ֵעת ְלָכל ֵחֶפ- ְוַעל Aָל ַהHֲַעNֶה 

, )ט, יא; ְוָדע Aִי ַעל Aָל ֵאLֶה ְיִביֲאָ( ָהֱאלִֹהי� SָBְHִ9ַט; יג, ח; ֲאBֶר ֵאיֶנJ> ָיֵרא ִמLְִפֵני ֱאלִֹהי�

  . המתבקשת משלמה המל(

  

) עד מתי רשעי� יעלוזו' ד מתי רשעי� הע(ג� דוד מתלונ� על חוסר צדק ועיוות , בר�

על כ� לא יקומו רשעי� ( , קיי� ומובטח,תמיד למסקנה כי הגמול האלוקי  )כמעט(מגיע , אול�

Aִי EָFה . ו,ה, א; דר( צדיקי� ודר( רשעי� תאבד ' כי יודע ה: במשפט וחטאי� בעצת צדיקי�

צודק ) י, לז; י� רשע והתבוננת על מקומו ואיננוועוד מעט וא. יג, סב; Eְַֹשֶל� ְלִאיֹש Aְַמֲעֶשה>

ושמר דרכו וירוממ( ' קווה אל ה(כיוו� שלעול� הרע ייענש , ועל האד� להתעודד, ביסודו ובבסיסו

ואי� מעשיה� הרעי� של בני האד� נסתרי� מעיני ) לד, לז; לרשת אר- בהכרת רשעי� תראה

  .ה"הקב

  

כלומר ראיית ', מלמעלה' הוא ההתבוננות ,המשות0 אפוא ביניה�, כבוד,זר' אליבא דמ

. א כגמולו"יש אלוקי� הצופה ממעל על מעשי האד� ויודע להשיב לכ, דהיינו, המערכת מגבוה

כי : "ובקהלת) ו,ה, קיג(אלוקינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמי� ובאר- ' מי כה: כגו�

  ).א, ה" (האלוקי� אשר בשמי� ואתה על האר-
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  92אחרית דבראחרית דבראחרית דבראחרית דבר

  

בעבודה זו ביקשתי רק , נושא הגמול הינו מורכב מתחומי� שוני� ורבי�, י שראינוכפ

 אי� זה –למרות שלדעתי ,  נית� לסווגה לתקופות שונות–את תורת הגמול . לפתוח צוהר קט�

מאחר וג� לאחר תקופת הגלות ניחתו על עמנו עונשי� בעלי אופי קבוצתי (מחייב ומוחלט 

  ). מובהק

  

היכולת )  מפאת היותנו יצירי אנוש( בני האד� ,אי� לנו : ד"לענ, לוקיבנוגע לגמול הא

אפילו (ולכ� למרות שלעיתי� עולי� טענות , וא0 לא לכ( נועדנו, ה"לרדת לסו0 דעתו של הקב

הרי שהנחת היסוד הבסיסית צריכה להיות מושתתת על ההבנה , כלפי מידת הגמול) מוצדקות

ה רואה את מעשי האד� הרעי� כלפי "לינו להניח כי הקבע' וכ� במקרי הגמול החברתי. ל"הנ

  . וסופ� שייענשו, זולת�

  

מהעובדה ששלמה המל( לא נאל- , ההבנה השונה בי� דוד ושלמה נבעת בי� השאר

אשר ספרו עוסק , בעוד דוד המל(, להתמודד באופ� אישי ע� הטענות אות� העלה בנושא הגמול

, ומעול� לא שקל להציע עצות כפדניות, � אישי מֵמרעי�למרות שסבל באופ, רבות בעניי� הגמול

נהני� ) הרשעי�(ג� א� אלה , ה ד� די� צדק וסופו להעניש את הרשע"עדיי� הכיר כי הקב

  .ה יעניש הרשעי� ויזכה את הצדיק"וסו0 דבר שהקב, הרי הצלחה היא זמנית בהחלט, ומצליחי�

  

  

  

  

  

  

                                      
 .בגו0 העבודה, מאחר וכבר הדברי� סוכמו לעיל', סיכו�'הדברי� שלפנינו מהווי� מעי�  92
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  ביבליוגראפיהביבליוגראפיהביבליוגראפיהביבליוגראפיה

  

הוצאת מכו� ,  מקראות גדולות מקראות גדולות מקראות גדולות מקראות גדולות,,,,קהלת קהלת קהלת קהלת : בתו(',  יחיא יחיא יחיא יחיאאב�אב�אב�אב�'פירוש  קהלתקהלתקהלתקהלת, , , , אב� יחיאאב� יחיאאב� יחיאאב� יחיא

 .ט"ירושלי� תשנ, משנת דוד

, הוצאת מאגנס,  פרקי אמונות ודעות פרקי אמונות ודעות פרקי אמונות ודעות פרקי אמונות ודעות,,,,ל ל ל ל """"חזחזחזחז, אפרי� אלימל( א>ְרב( לללל""""חזחזחזחז, , , , אורב(אורב(אורב(אורב(

 .384,392' עמ, ח"ירושלי� תשנ

 .1995תל אביב , הוצאת דוידזו�, ((((""""אינצקלופדית עול� התנאינצקלופדית עול� התנאינצקלופדית עול� התנאינצקלופדית עול� התנ ((((""""תנתנתנתנ, , , , אינצקלופדיהאינצקלופדיהאינצקלופדיהאינצקלופדיה

 .117,120' עמ, ]ד"חש[, עיו� במגילות קהלתעיו� במגילות קהלתעיו� במגילות קהלתעיו� במגילות קהלת, יהודית אנגרס לתלתלתלתקהקהקהקה, , , , אנגרסאנגרסאנגרסאנגרס

 .יב' עמ, ה"ברלי� תקל, מכלול יופימכלול יופימכלול יופימכלול יופי, אלי אשכנזי מכלולמכלולמכלולמכלול, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי

תל אביב , ד, דדדד""""בשדה חמבשדה חמבשדה חמבשדה חמ: בתו(, "תהילי� פרק מטתהילי� פרק מטתהילי� פרק מטתהילי� פרק מט", בר מג�' מ דדדד""""חמחמחמחמ, , , , בר מג�בר מג�בר מג�בר מג�

 .233,242' עמ, ו"תשל

, הוצאת קור�, )ברויאר'  זי"תורג� ע(, מגילת קהלתמגילת קהלתמגילת קהלתמגילת קהלת, רפאל ברויאר קהלתקהלתקהלתקהלת, , , , ברויארברויארברויארברויאר

 .55' עמ, ה"ירושלי� תשנ

הוראת נושאי� מ� הוראת נושאי� מ� הוראת נושאי� מ� הוראת נושאי� מ� : בתו(, """"תורת הגמול במקראתורת הגמול במקראתורת הגמול במקראתורת הגמול במקרא"""", הרצליה ברו� גמולגמולגמולגמול, , , , ברו�ברו�ברו�ברו�

 .ט"ירושלי� תשכ, אוניברסיטה העברית, ((((""""התנהתנהתנהתנ

, הצאת יבנה, בעיית הגמול במקרא ואמונת הייחודבעיית הגמול במקרא ואמונת הייחודבעיית הגמול במקרא ואמונת הייחודבעיית הגמול במקרא ואמונת הייחוד, מנשה דובשני הגמולהגמולהגמולהגמול, , , , דובשנידובשנידובשנידובשני

 .�"תל אביב תש

תל אביב , עובד,הוצאת ע�, ארבעה מזמורי תהילי�ארבעה מזמורי תהילי�ארבעה מזמורי תהילי�ארבעה מזמורי תהילי�, מנשה דובשני ����תהיליתהיליתהיליתהילי, , , , דובשנידובשנידובשנידובשני

 .92,95' עמ, ז"תשל

הוצאת , דעת מקרא: בתו(,  חמש מגילות חמש מגילות חמש מגילות חמש מגילות,,,,קהלת קהלת קהלת קהלת , כבוד,מרדכי זר קהלתקהלתקהלתקהלת, , , , דעת מקראדעת מקראדעת מקראדעת מקרא

 .�"ירושלי� תש, מוסד הרב קוק

, הוצאת מוסד הרב קוק, דעת מקרא: בתו(, תהילי�תהילי�תהילי�תהילי�, רפאל ברויאר תהילי�תהילי�תהילי�תהילי�, , , , דעת מקראדעת מקראדעת מקראדעת מקרא

 .�"לי� תשירוש

, )יאיר זקובי-: עור((, אמונות ודעות במזמורי תהילי�אמונות ודעות במזמורי תהילי�אמונות ודעות במזמורי תהילי�אמונות ודעות במזמורי תהילי�, מאיר וייס אמונותאמונותאמונותאמונות, , , , וייסוייסוייסוייס

 .ח"ירושלי� תשמ, הוצאת מוסד ביאליק

, ג) לא (תרבי-תרבי-תרבי-תרבי-: בתו(, """"מבעיות תורת הגמול המקראיתמבעיות תורת הגמול המקראיתמבעיות תורת הגמול המקראיתמבעיות תורת הגמול המקראית", מאיר וייס בעיותבעיותבעיותבעיות, , , , וייסוייסוייסוייס

 .236,263' עמ. ב"ירושלי� תשכ, )שירמ�' ח: עור((

, )יאיר זקובי-: עור((, אוס0 מאמרי�, מקראות ככוונת�מקראות ככוונת�מקראות ככוונת�מקראות ככוונת�,  וייסמאיר מקראותמקראותמקראותמקראות, , , , וייסוייסוייסוייס

 .א"ירושלי� תשס, הוצאת מוסד ביאליק

, ב"תשמ, 70) יט (שמעתי�שמעתי�שמעתי�שמעתי�: בתו(, "פרקי שכר ועונשפרקי שכר ועונשפרקי שכר ועונשפרקי שכר ועונש", אליהו ידיד שכר ועונששכר ועונששכר ועונששכר ועונש, , , , ידידידידידידידיד

 17,29' עמ

תל אביב , הוצאת סיני, לבעיות הגמול במקראלבעיות הגמול במקראלבעיות הגמול במקראלבעיות הגמול במקרא, ישכר יעקובסו� בעיותבעיותבעיותבעיות, , , , יעקובסו�יעקובסו�יעקובסו�יעקובסו�

 .23,34' מע, 1989

, � לקהלת� לקהלת� לקהלת� לקהלת""""פירוש רשבפירוש רשבפירוש רשבפירוש רשב, )מהדירי�(שרה יפת ורוברט סולטרס  ����""""רשברשברשברשב, , , , יפתיפתיפתיפת

 .ה"תשמ, אנדרוס.  סט–ירושלי� , הוצאת מאגנס

תל , הוצאת מקורות, ( ע� פירוש מדעי( ע� פירוש מדעי( ע� פירוש מדעי( ע� פירוש מדעי""""תנתנתנתנ:  בתו(– קהלתקהלתקהלתקהלת, כהנא' א קהלתקהלתקהלתקהלת, , , , כהנאכהנאכהנאכהנא

 .קכח,קכו' עמ. 1930אביב 

, הוצאת כתר, חמשה ספרי אמונהחמשה ספרי אמונהחמשה ספרי אמונהחמשה ספרי אמונה: (בתו, , , , קהלתקהלתקהלתקהלת', ישעיהו לייבובי- אמונהאמונהאמונהאמונה', ', ', ', לייבובי-לייבובי-לייבובי-לייבובי-
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 .54,60' עמ, ירושלי�

 .26,28' עמ, ט"חולו� תשי,  שתי פני� שתי פני� שתי פני� שתי פני�––––ספר קהלת ספר קהלת ספר קהלת ספר קהלת , אשר סקל פני�פני�פני�פני�, , , , סקלסקלסקלסקל

 ,J. Pedersen, `Scepticime Isralite`, Librairie Felix Alean ספקנותספקנותספקנותספקנות, , , , פדרס�פדרס�פדרס�פדרס�

Paris 1931.;)הוצאת , ((((""""השקפת העול� של התנהשקפת העול� של התנהשקפת העול� של התנהשקפת העול� של התנ, צבי ארד:  בתו

 .269,284' עמ. 1958ביב תל א, מסדה

רעננה , הוצאת נשיא, קהלת במסע מ� המלכות אל החכמהקהלת במסע מ� המלכות אל החכמהקהלת במסע מ� המלכות אל החכמהקהלת במסע מ� המלכות אל החכמה, רות פז קהלתקהלתקהלתקהלת, , , , פזפזפזפז

 .ט"תשנ

, תולדות האמונה הישראליתתולדות האמונה הישראליתתולדות האמונה הישראליתתולדות האמונה הישראלית: בתו(, "תורת הגמולתורת הגמולתורת הגמולתורת הגמול", יחזקאל קויפמ� הגמולהגמולהגמולהגמול, , , , קויפמ�קויפמ�קויפמ�קויפמ�

 .595,623' עמ, 1972ירושלי� , מוסד ביאליק, ד

 עקרונות בסיסיי� ונקודות  עקרונות בסיסיי� ונקודות  עקרונות בסיסיי� ונקודות  עקרונות בסיסיי� ונקודות ,,,,תורת הגמול במקרא תורת הגמול במקרא תורת הגמול במקרא תורת הגמול במקרא ", רבקה רביב הגמולהגמולהגמולהגמול, , , , רביברביברביברביב

,115) לא(, שמעתי�שמעתי�שמעתי�שמעתי�: בתו(, "מוצא אפשריות בהוראת ספר דברי�מוצא אפשריות בהוראת ספר דברי�מוצא אפשריות בהוראת ספר דברי�מוצא אפשריות בהוראת ספר דברי�

 .24,30' עמ, ד"בני ברק תשנ, )שחור' ד: עור((, 116

, ((((""""נושאי� בתננושאי� בתננושאי� בתננושאי� בתנ: בתו(, """")תורת הגמול(שכר ועונש שכר ועונש שכר ועונש שכר ועונש ", ששו�' ב נושאי�נושאי�נושאי�נושאי�, , , , ששו�ששו�ששו�ששו�

 .247,255' עמ]. ד"חש[

  

  

  

 


