תשרי-כסלו תש"ם

בית מקרא )פ(

איובל"ד :הספרשכתבאליהוא
קובץאליהוא,חלקב'

מאת
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במאמרקודמיניסיתילהוכיח שספראיוב כולל קובץ אליהוא ,נכתבע"י מחבר
אחד .הקובץמכיל אתדברי אליהוא ,מצאצאיכניהומלךיהודה ,שהואאויבוואיש
ריבו שלאיוב .בפרק ל"ב(עדל"ג,ז)אליהואמציגעצמולפנינובגוףראשוןמופגן.
תאוראופיו משתקף מתוךעיני מחבר הספר ,שמחקה אתצורתריבורו שלאליהוא.
בפרקל"גמזכיראליהואבראשונה מקצתטענותאיובשנענשללא פשעועוון ,אח"כ
מצדיקבאריכות את הטלתהעונשעליו.עיקר טענתאליהואכנגראיוב מסתמכתעל
החזרה בתשובה שלכניהו(ל"ג ,כו-כח) :השם נעתרלו,אוילמרודךמלךבבל נשא
את ראשומבית כלא",וישבצדקתו" .מעתהחייביםכלאישישראלבכבודושלמלך
יהודהיורש כסאו שלדוד.איוב המדברבגנותו של המלך ,גם אםדבריומיוסדיםעל
נבואות ירמיה ,הינו מורד במלכות וברעונשין בהתאם למשפט ולחוקת התורה.
נראהלי שההמשךהטבעילמעני אליהוא הוא פרק ל"ה .אבל מחבר ספרנו חשב
לנכון להכניס באמצע הנאום תעודה חשובה ,שנכתבה אף היאע"יאליהואויש לה
שייכות למשפט אשר תוכנו נמסר לנו בפרקים אלה (קובץ אליהוא) .כך ממשיך
אליהוא אתדבריו (ל"ה ,ב)" :הזאת חשבת למשפט אמרתצדקי מאל"?  -האיך
תארת לעצמך את תהליך המשפט כאשר אמרת (י"ג,יח)" :הנה נא ערכתי משפט
ידעתיכיאני אצדק"? אתה איוב תבוא ותטען (ט"ז,יט)" ,הנה בשמיםעדי ושהדי
במרומים" (ללא כל עדות מסייעת) וביתהדין יקבל טענותיך ללא עוררין? מחבר
הספר(איוב) ערכמובןלמצבוהמשפטיהגרועכפי שכבר קבע בראשהפרולוגלקובץ
(ל"ב ,א)" :כי הוא צדיקבעיניו" ,ואליהוא מנצל את הנסיבותכדי להכות אתאיוב
במשפט .מתוך פרק ל"ד ,שנזההו כספר אשר כתב אישריבו שלאיוב ,מסתברלנו,
לקוראים ,איך נוצרו נסיבות אלה.

 1ביתמקרא,כ[עה] תשל"ט,עמ' 2~4-283
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סגנון הספר .פניה אל קהל שומעים רחב
(ל"ד" ,שמעו חכמים מלי צדעים האדשלי".
אליהוא פותח דבריובפניה אל הכמים (סתם) ואל "יודעים",יודעי ה' ותורתו,
"תופסי התורה" .הוא מבקש מהםלערוך משפט עלאיובועלדבריו שלאבנוכחותו
(פסוקיםג-ד); שםאיובנזכרבפרקנו ארבעפעמים(פסוקים :ה,ז,לה,לו)מידיפעם
בנסתר .זאת,בניגודלאזכרותשבמענים האחרים שלאליהוא (ל"ג ,א; ל"ג,לא;ל"ז,
יד),בלשון נוכח,כידבריומכווניםישירותאליו" :ואולם שמע-נאאיובמלי".הרי,
ככל הנראה פרק ל"דהינו הספר אשרעליו אמראיוב (ל"א,לה)" :וספר כתבאיש
ריבי" .ממחברעוד שהכרוז (הספר)הואאותנטיבמלואו(אובחלקואך)כלשונוולא
נגעה בה "העריכה" של מחבר ספר איוב.
אםברצוננולדמותבנפשנו אתהקורות ,נראה,שאליהוא כתב את הספרוזהנקרא
לפני הקהלבבתיהכנסת ובמקומותפומביע"יהכרוזאוהחזן .משוםכךנבדלסיגנונו
של פרק ל"ד משארפרקיהקובץ .בדרך כללהלשוןעניניתויבשה ללא הזרותוללא
התיחסות אל אישיותו של הדובר .עובדהזו בולטת במיוחד בהשוואה לנאומו של
אליהוא בפרק ל"ב בו איוב ,מחבר הספר ,מחקה את צורת דיבורו של אליהוא.
הפסוקים קצרים,מביעיםרעיון אחד ,אושנירעיונותנפרדים; רק פסוקים מעטים
נבנועל המשקלהשיריהאופינילספראיוב.לעניןזהנשווהזוגפסוקיםזהיםבתכנם
כפי שנאמרו ע"ישני אישים אלה:
איוב
אליהוא
(י"ב ,יא)" :הלא אזןמלין תבחן וחך
(ל"ד ,ג)" :כי אזןמלין תבחן וחך
אכל יטעם לו".
יטעם לאכל".
(ל"ד ,כא)" :כיעיניו על דרכי איש (ל"א ,ד)" :הלא הוא יראה דרכי
וכל צעדי יספור".
וכל צעדיו יראה".
שפת אליהוא היא עברית תנכית ,אך מושפעת ע"י שפת דיבור זרה ,מסתמא
ארמית ופרסית .מרבה הוא להשתמש במקור כמו "לאכל" (ג)" ,וללכת" (ח),
"ברצתו" (ט)" ,האמר"(יח)" ,להלך" (כג)" ,להביא" (כח)" ,ממלך" (ל) ,בקונטקסט
שאינו מצוי בעברית תנכית .מורגשת זרות במבנה המשפטים ובמיוחד בשימוש
במילות הקשר;לפעמיםנזקק הקוראלדמיונוכדילנחש אתכוונת מחברהכרוז .אחת
עשרה פעמים מופיעה המילה "כי" בפרקנו,ומייוכל לבחון ולשפוט אם שימושן
תואם אתכלליהלשון העברית? הואהדיןגםבשימושי" :אם"" ,אף"",לכן",ועוד.
עמוס חכם (בפרושו לספר איוב ,הוצאת מוסד הרב קוק) כותב" :והואילודברי
אליהוא ערוכים בלשון קשה וסתומה יש לכל השיטות מקום להאחז בו" .דברים
דומים כותבים גם מפרשים אחרים על לשון אליהוא בניגודלדבריו עצמו (ל"ג ,ג):
מדעתשפתיברורמללו".חושבני,שעלינו לתתאמון מלא באליהוא לפחותבאותם
המקרים שדבריו מפורשים ומחוזקים בפרק סמוך.

ב"
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כדאיעודלשיםלבלכבוד אשרנוחליםשומעיכרוזזהלעומתהזילזולהמופגן של
אליהוא "בחכמת-זקנים" של איוב ורעיו (ל"ב ,ו-ט) .אף נימוסיו המזויפים
והתרברבותו של אליהוא "ברוח אל" "ונשמת שדי" ,שכביכולחונן בהן ,נעדרים
מפרק ל"ד.
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לרע,ביןדבריאליהוודבריאיוב.עליהםלבחון אתדבריאיובבחושהשמיעהובחוש
הטעם ולהוציא משפט - .אנו נדחפים בפרושנו להחליף את סדר הפסוקים :ד-ג,
"כי"כך משתמעממילת קשרזו בראש פסוקג.כךגם בהמשכו שלהפרק,נרדלסוף
דעתו של אליהוא רק אחר שנניח שאין מוקדם ומאוחרבפסוקיו.
(ל"ד ,ה)" :כי ]= [iQNאמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי".
איןזו האמירה שלאיוב שאותה מתבקשים החכמים לבחון ,אלא את כללדברי
איוב בפרקים ג'-ל"א ובמיוחד אלה שנאמרו עלמלכייהודה .דברזה מתברר ללא
ספק בהמשך .ליתרבהירותהיהרצוי גם כאןלהקדים פסוקים ז-ח לפסוקיםה-ו.
באמת מצאנו שכן אמראיוב (כ"ז ,ב)" :חי-אלהסיר משפטיושדי המרנפשי",
ובהמשך (כ"ז,ו) "בצדקתיההזקתי ולא ארפה ,לא-יחרףלבבימימי".לאיוב דעות
מוגדרות שהואמחזיקבהן למרותרדיפותיו שלאליהואושידוליהם שלרעיולהנמיך
את קולו ולהמנע מלהשמיע אותן בפומבי .עלינו להסיק שאיוב נשפט כבר לפני
הופעת כרוז זה ,נדרש לשנות את דבריו ,סרב ונענש:
(ל"ד ,ו)" :על משפטי אכזב אנוש חציבלי פשע".
היה זה משפט כזב ,אומראיוב ,ונענשתי ללא פשע (ו' ,ד)" :כיחצישדיעמדי,
אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה [=אליהוא] יערכוני" .נדמה לי שהמילה
"משפט" בכל אחד משלושת הפסוקים ד-ו מתיחס למאורעשונה .לראיהנביא את
דבריאיוב(י"ס,ו-ז)" :דעואפוכיאלוהעותניומצודועליהקיף.הןאצעק חמסולא
אענה אשועואין משפט".איוב הושםבנידוי "במשפט"אדמיניסטרטיביועלסילוף
משפט זה הוא מאיים בחרב (י"ט ,כס)" :גורו לכם מפני חרב כי חמה עונות חרב,
למעןתדעוןשדין" (שדוןק') .כדברי חז"ל (אבות ,פ"ה ,מי"א) "חרב בא לעולם על
ענויהדין ועל עוות הדין".
(ל"ד ,ז-ח)" :מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים.
וארח לחברה עם פעלי און וללכת עם אנשי רשע".
 2מסתברשאליהוא בנה אתשניהפסוקים ג-דעלדבריברזלי אלדוד(שמואלב,י"ט,לו)" :האדע
בין טוב לרע ,אם-יטעם עבדך את אשר אכל ואת אשר אשתה ,אם אשמעעודבקול שרים ושרות".
כלומראין אוזן ברזלי יכולה עוד להבחין בטיב הקולות.
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עדייןאיןאליהוא פורשלפניחכמים אתדבריאיוב שהחכמים נקראו לשפוטעל
טיבם .שמץמדבריאיובשומעיםאנורקבפסוקיםיז-יה,משולביםבתוךמענהושל
אליהוא,פסוקיםיג-לג ,האמורים לסתור אתדבריאיוב.למעשה,אליהואמק4
..
מלאכת החכמים ומוציא משפטו של איוב,שאין תורתו אלא מלל שללעג הזורם
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להאשמהזו מוצאים אנו בקינתאיוב בפרק ל' ,שם הוא מתאר את מצבובשיפולי

החברה האנושית.
(ל"ד ,ט)" :כי אמר לא יסכן-גבר ברצתו עם אלהים".
ועוד אמראיוב את הפתגםשלפנינו .מסתברשזוהיתה תמצית תשובתו שלאיוב
~כ"ב,כאן" :הסכן-נא עמו ושלם בהם

ו
י

2*2אייהיא
לאשראיי2זהחיויהשיי

תבואתך טובה".
אם "אלהים" בפסוקזה הוא קודשאילתכנו מתישב עלדעתנו בשוםפניםואופן;
ודאי שלאנוכלליחסו אלאיוב שהוארצוילה' מראשיתהספרועדאחריתוופונהאל
האל בכלדבריוותלונותיו .אך אם הוא שופט ,מלך ,או מושל כמו בפסוקים רבים
בספר (למשל ל"ג,יב; ל"ו ,ב)הרי מוכרלנו הפתגםהיטבמדברי חז"ל(אבות פ"ב
מ"ג)[" :רבן גמליאל בנו שלרבי יהודה הנשיא] אומר :הווזהירין ברשות ,שאין
מקרבין לו לאדם אלא לצרך עצמן .נראין כאוהבין בשעת הנאתן,ואיןעומדיןלו
לאדם בשעת דחקו".
יתר על כן אם נתמיר "גבר" בירמיהו 3ו"אלהים" בצדקיהו מלך יהודה ,נוכל
למצואבסיסטוב לפתגםזה במאורעהסטורי(ירמיה,ל"ז-ל"ט)שהיהידועלכלאדם
בישראל.צדקיהולקח אתירמיהו אל "ביתו בסתר" (ל"ז,יז) ,שם פנהאליוירמיהו
בבקשה (ל"ז ,כ)" :תפל-נא תחנתילפניך ואל תשבניביתיהונתן הספרולא אמות
שם".הינה כלזאת לאהועיללרימיהו (ל"ה,ו)":ויקחו אתירמיהווישלכואותו אל
הבור...ויטבעירמיהובטיט" .ולאהועיללצדקיהו ,שלא שמע בעצתהנביא (ל"ט,
ו-ז)" :וישחט מלך בבל את בני צדקיהו ברבלה לעיניו  ...ואת עיני צדקיהו עור
וגומר" .מכאן הסבר לשימוש הלא שגרתיבביטוי "לאיסכן גבר" ,שמשמעותו גם:
לא ישכון ירמיהו בביתו של צדקיהו אלא דרך מקרה ובסתר.
תשובתאיוב היתה חריפהלאין ערוך מזו המשתמעת מדברי הפתגם עלירמיהו.
היא כלולה בפרק כ"ז שאליהוא התיחס כבראליו בפסוק ה שלפרקנו .איוב מסרב
לשנות את דעתו ,או אף להגיד דברים בניגוד להשקפתו (כ"ז ,ג-ו) .הוא קורא
לאליהוא רשעועול(כ"ז,ז)":יהי כרשעאיביומתקוממיכעול" ,שהאללאישמע את
 3השווהאיוב(ג',ג-יב)" :יאבדיוםאולדבווהלילה אמרהרהגבר" וגומר,עםירמיה(כ',יד-יח):
"ארורהיום אשרילדתי בו,יום אשרילדתני אמי אליהי ברוך"וגומר.
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צעקתה לבסוסן איש מקלל אתאליהוא קלטת נמרצות (כ"ג ע-כס ,ואלנאיטעה
אדם לחשוב שאין איוביודע לקלל בכעסו .מסתבר ,שדברי איוב אלה לא נמסרו
לאליהוא משוםדרכי שלום ,והמובאה שלפנינו "כי אמר וכו'" נאמרהע"יאליפז
בשםאיוב.
נובחנושאיךלמצא בחמשת הפסוקים ה-טוויכוחרעיוני ,אלא קולותצעקניים
שאיוב ואליהוא מטיחים זה בזה ,כמנהג שנייריבים.
בפסוקים י-לג ,אליהוא מרצה טענותיו כנגד איוב וכרי להבינם עלינו למצוא
בפרקים ג'-ל"א את דברי איוב שאליהוא בא לסותרם .דברי אליהוא מתחלקים
לפיסקות מקוטעות ,אך עם סימני חלוקה ברורים .מדוברבהן על שכר ועונש ,על

כבוד הצדיק ,על אבדן המלכות הרשעה ועל מחרטה והחזרה בתשובה .בכללם של
הפסוקים נמסרת השקפתו שלאליהואעלהמלכות,שהיא מאת השםולאלפיבחירת
האזרח ,אולפי רצונו וטעמו של איוב .רעיון זה מסתכם בפסוק לג ,וזהו הנושא
שחכמיםויודעים נתבקשו לבחון ולהוציא עליו משפט.

תורת הגמול והמות בגיל רך
(ל"ד,י-יא)" :לכןאנשי לבב שמעולי" .כל הכבודלאנשיםהמוכנים לשמועלקול
אליהוא ולקבל אתטענותיו.
"חלילה לאל מרשעושדי מעול".איוב אמר(כ"ז,ה) "חלילהלי" ואליהוא מסתמך
על אברהםאבינו(בראשית,י"ח ,כה)" :תלילהלך מעשת כדברהזהלהמיתצדיק עם
רשעוהיה כצדיק כרשע" .גםאיובורעיומסכימים עם אליהוא בדבר הזה (ד' ו-ט;
ח' ,ג) ,אך איוב מרבה לשאול (כ"א,יז)" :כמה נר רשעים ידעך"  -מתייבואו
רשעים על ענשם?
איובמכירבעובדתהחייםשיש רשעוטובלוכאימרתקוהלת(ט',ב)" :מקרהאחד
לצדיק ולרשע לטוב"וגומר .קשה עליו הכרה זו ,אךאי אפשר להכחישה (כ"א,
ו-סו)":ואם זכרתי ונבהלתי ואחז בשרי פלצות ,מדוע רשעיםיהיו עתקו גם גברו
חיל ...ויאמרו לאל סור ממנו ...ומה נועילכי נפגע בו" .תכף ממהר איוב
להסתייג מכל מסקנהבנוגעלעיקרון של שכרועונש מעברלעובדהזו" :הן לאבידם
טובם עצת רשעים רחקה מני" .אליפז מאשר את דברי איוב במלים זהות כמעט
(כ"ב,יז-יט),ומוסיףנימתעידוד" :יראוצדיקיםוישמחוונקיילעגלמו",למרותכל
הצער והסבל .אליהוא לעומתם מרחיק ללכת במסקנתו:
"כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו".
הרשע בא על עונשו כדבר ירמיהו (כ"ה ,יד)" :ושלמתי להם כפעלם וכמעשה
מקהם" ,והצדיק מקבל גמול צדקתו כמוחלט.זו חרבפיפיות שסכנתה מרובה;יכול
אדםלהפוך את הטענהולהסיק ,שכלמי שרעלו  -רשעהואוכלמישטובלובעולם
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הזהצדיק הוא,כפי חשדו שלאיובברעיו (נ"א,כז-כח) שמא עלתה מחשבהפסולה
כזו על דעתם.
תורתאליהוא,כפי שנראהלהלן ,מתיחסתבעיקרה למלכיםולבתימלוכה.גםכך
טמונה בה מלכודת,שאליהוא ראהצורך לסלקהמלכתחילה :אםהמותהואעונשעל
חטאו של אדם(כנרמזבדברי אברהם) ,מהבנוגעלתינוקות שלביתרבן ,שלא חטאו
ומתו באיבם?
(ל"ד ,יב-סו)" :אף אמנם אל לא ירשיעושדי לאיעות משפט" ,גם במקרההנדון
"האללאירשיע"צדיק ,אלאכתפילת שלמה(מלכיםא,ח',לב)" :ושפטת אתעבדיך
להרשיע רשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתתלו כצדקתו".4
אליהוא מסביר והולך:
"מי פקדעליו ארצהומי שם תבל כלה".
בורא עולם" ,ששם תבל כולה" הוא זה שפקדעל הנשמותלירד ארצה וקצב את
מספרימיהן .5לכן:
"אם ישים אליו לבו [לטובה] רוחו ונשמתו אליו יאסף [באבו]".
יש פעמים שבני אדם מתיםבגיל רך ,לא כעונש על מעשיםרעים ,אלא שבורא
עולם רוצה לגמול להם טוב על טובם כגון חנוך (בראשית ,ה' ,כד) ,שהתהלך "את
האלהיםואיננוכי לקח אותו אלהים" .וכגון אביהבןירבעם שחלה ומת והובא אל
קבר" ,יען נמצא בו דבר טוב" (מלכים א ,י"ר,יג) .אבלצדיקים (ל"ו,יא)" :אם
ישמעוויעבדויכלוימיהםבטובושניהםבנעימים".6וכשיגיעזמנםליפטרמןהעולם
יגועו ויובאו אל קבר:
"יגוע כל בשריחד ואדם על-עפר ישוב".
לשון של כבוד ככתוב באברהם (בראשית ,כ"ה ,ח)" :ויגועוימת אברהםבשיבה
טובהזקן ושבעויאסף אלעמיו .ויקברו אותו ."...ובניגודלדבריאיוב (כ"א,כו):
"יחד על עפר ישכבו ורמה תכסה עליהם" .שמדגיש אתסוף כל-בשר ,צדיק ורשע

 4מסתבר-שאמרות אלה של אליהוא עוררו את איוב לשאת את האלה הכתובה בפרק ל"א.
 5מבנה משפט זר ,אולי בהשפעת שפה אינדואירופית ,והפרוש שלמעלה נראהליביותר .נוכל
להבין את הרכב המשפט גם כשאלה עם תשובה בצידה; "מי" שבראש הצלע הראשונה הוא השאלה,
"ומי" = הוא זה ש ...עונהעליה .פסוק עם מבנה דומה" :מי ...ומי " ...מוצאים אנו גםלהלן
(ל"ו,כג) ופרושולפיכך הוא:מי שמוכיח את האדם על פעולתעולההואזה שקבע אתחוקיהתנהגותו
("פקדעליודרכו").להלן (ל"ת,ה ,כס,לו,לז; ל"ט ,ה)ישפסוקים בהםמופיעהפעמייםמילת השאלה
"מי" .בפסוקים אלה מובערעיון אחדבשתי צלעות מקבילות,אין בהם כלזרות ,וברורשאין לדמותם
לשני הפסוקים שהבאנו כאן מפי אליהוא.
 6השווה עם דברי איוב (כ"א ,ז-יג)" :יכלו(יכלו ק') בטובימיהם וברגע שאוליחתו" .לדעתי
תבנית דמות הרשע בפרק כ"א הוא מנשה מלך יהודה.
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יתדן.כיכןנגזרעלאדםהראשון(בראשית,ג',יט)":כיעפראתהואלעפרתשוב".
נעירעודששניהפסוקיםהאחרונים(יד,סו)בנוייםעלהכתובבתהילים(ק"ד,כס):
"תסתירפניךיבהלון תסף רוחםיגועון ואל עפרם ישובת" .אלא שהחליף המחבר
"הסתר פנים" לרעה ב"ישים לבו" לטובה.

נושא הוףכוה" :איש בחטאו ימות"
חושבםשכדי להבק פיסקה ט בת ארבעה פסקים ףב-ט 0בהקשרה עלעולזהות
את המאורעאליו מתיחס אליהוא :מותהילדאינו מרשיע את האב.דבריאליהוא
בהמשך(פסוקיםטז-יט)מפנים אותנו אלדוד המלך; במות "הילד אשרילדה אשת
אוריה לדוד" ,אמר (שמואל ב ,י"ב ,כג)" :ועתה מת ...אניהולךאליו והוא לא
ישוב אלי".
האם מתהבן בחטאתאביווהאםדוד חטא חטא שלאיכופר?הסיפורפותחבמלים
(שם,יג)" :ויאמרדוד אלנתןחטאתילה' ויאמרנתןאלדודגםה'העבירחטאתךלא
תמות" ,הכתוב ממשיך (שם ,כד-כה)" :וינחםדוד את בת-שבע אשתו ...ותלדבן
ויקרא את שמוידידיה בעבור ה'" .כן פסק גם יחזקאל הנביא (י"ח ,ד)" :הן כל
הנפשותלי הנה כנפש האב וכנפשהבןליהנה .הנפש החטאתהיא תמות".ובכןיש
לאליהוא על מהלסמוךבהתווכחו עםאיוב,ספריהקודשוהנביא מאמתים אתדבריו
ומצדיקים את טענתו למעלה" :מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים" .ולהלן (ל"ה,טז):
"ואיוב הבל יפצה פיהובבלי דעתמליןיכביר".
היכן דיבר איוב על חטאו של דוד המלך?  -הוא שם דברים בפיו של צופר
הנעמתי (י"א ,יג-יד)" :אם אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפיך ,אם לאוןבידך
הרחיקהו ואל-תשכוןבאלהיךעולה" .לדעת איובאין זה מספיק להגיד" :חטאתי
לה'" ,חייב אדם להחזיר את הגזלה לבעליו ולא להחזיקהבביתו .קריאת אליהוא:
"משפט נבחרהלנונדעהבינינו מה-טוב"ישלהאיפוא משמעותעמוקהלכלתולדות
עם ישראל.
יכול להיות וקרוב הדבר ,שהוויכוחבין אליהוא ואיוב ,על מות-הבןבגילצעיר,
מעוגן במקרה שארע לכניהו,ועדיין הוא שיחה בפיזקני הדור .רמז לדבריכולנו
למצא בירמיה (כ"ב ,כה-ל)" :העצב נבזה נפוץ האיש הזהכניהו ...מדוע הוטלו
הוא וזרעו והשלכו על הארץ אשר לאידעו ...כתבו את האיש הזהעריריגבר לא
יצלחבימיו"וגומר .מדבריירמיהו משתמעשלכניהוהיהבן עודבהיותובירושלים
ויצא עמולגולה ,אךלאנתקייםולאנזכרעודברשימתהיוחמים בספרדבה"י .אםכך
 7וכןאנומוצאיםבאבות(מ"ג ,מ"א)" :עקביהבןמהללאלאומר ...מאיןבאת -מטיפהסרוחה.
ולאן אתה הולך  -למקום עפר רמה ותולעה".
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נתקיימה נבואתירמיהו" :כתבו את האיש הזהערירי" ,ושמא לדעתאיובזהמחייב
גם את מחציתו השני של הגזרה" :לא יצלח מזרעו איש ישב על כסא דוד".
לדעתי ,איוב כ"ד המתחיל בפסוק" :גבולתישיגו עדר גזלו וירעו" מסכם את

נבואות ירמיהו (ב"ב) על מלכי יהודה האחרונים(יהויקיםויהויכין) וחרבןהבית.
בסוף פרק זה כותבאיוב (כ-כה)" :ישכחהו רחם מתקו רמה .עוד לאיזכר ותשבר
כעץעולה .רעהעקרה לא תלד ...ואםלא אפומייכזיבניוישםלאלמלתי".גם אם
איןכאן התיחסותישירהלכוניהו,תוכן המלים חופף אתדבריירמיהועליו .כמוכן
מוכיח הפסוק האחרון שתוכן הדברים שנאמרו קודם הינם נושא לוויכוח לוהט.
דברי פולמוסעזים,בנוגעלדינו של רשע השב מרשעתומשמיעגםיחזקאל(י"ח,
כז-כס)" :ואמרובית ישראל לאיתכן דרך אד' .הדרכי לאיתכנוביתישראל הלא
דרככם לאיתכן" .נראהליסבירביותר ,שגםדבריפולמוס אלהמתיחסים למחלוקת
מתמשכת בדבר כשרותו של כניהו וביתו למלוכה ,שהוא גם נושא המחלוקתבין
אליהוא לאיוב.
יחסו של איוב לבית דוד
פסוקים טז-יטעוסקים בשערוריה שמעורריםדבריאיובומסעירים אתאליהוא:
"ואםבינה שמעה זאת"אזינה לקולמלי"  -הקשבהיטבלדברים הבאים,התבונן
בהם והבן את מלוא משמעותם .התרגשותו של אליהוא מצטלצלת מתוךמיליו.
"האף שונא משפט יחבוש ואם-צדיק כביר תרשיע".
8
ט
פ
ו
ש
ל
היתכן שאיש אשר "שונא משפט" ,הוא איוב ,יתמנה
(="חובש") .דע
והבן :אם תסכים שדבריאיובטובים הם ,אתה משתף את עצמךגם בהרשעת המלך
הצדיק ביותר.
אליהוא מרבה להשתמש בתואר "כביר" כסופרלטיב לגדול,ולפי ההמשך ברור
שהכוונה היא למלך .הוא דוד המלך שספר מלכים משווה אליו בצדקתם את כל
המולכים אחריו ביהודה וישראלכגון (מלכים א ,י"ד ,ח)" :ולאהיית כעבדי דוד
אשר שמרמצותי ואשרהלךאתרי בכללבבו לעשות רקהישרבעיני" .וב"דברידוד
האחרונים" כתוב (שמואל ב ,כ"ג ,ג)" :אמר אלהי ישראל ...מושל באדםצדיק
מושל יראת אלהים" .והנה איוב מסוגל לכנות אף מלך צדיק זה בליעל:
"האמר למלך בליעל רשע אל-נדיבים".
כמו "שמעי[בן-גרא] בקללו צא'צא איש הדמיםואישהבליעל" (שמואלב ,ט"ז,
ז) .ואת שלמה המלך ואת רחבעםבנו מכנה הוא רשעים.9
 8כמובישעיה (ג',ז)" :לא אהיה חבש ...לא תשישיקצין עם".הדיין חובשצניף המסמל את
משרתו (איוב ,כ"ט ,יד) ,ואולי גםהביטוי "חובש בית המדרש" פרושו :מוסמךלענינידין ומשפט.
 9ראה מאמרי :הקדמה לס'איוב,בית מקרא ב (עג),ירושלים ,תשל"ח ,עמ' ן .20שםיחסתי את
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"אשר לא נשאפני שרים ולא נכר שועלפני-דל,כי מעשהיריו כלם".
אשרבימיו שפטו משפט צדק בקריה הנאמנהירושלים ,כדבריאיוב עצמו (כ"ט,
יב-טז)" :צדק לבשתיוילבשניכמעילוצניף משפטי" .השרים הםיואבואבישיבני
צרויה ,והשוע הוא העשיר במשלו שלנתןהנביא כמסופר (שמואלב,י"ב,ה)" :ויחר
אף דודבאישויאמר אלנתןחי-ה'כיבן מות האיש העשה זאת" .הצלעהשלישית:
"כי מעשהידיוכלם",כלומרשוויםלפניו במשפט,היאהנמקה,אגבשגרה,לעשיית
משפט צדק ,כמו שמצאנו גם בדברי איוב למעלה (ל"א ,סו)" :הלא בבטן עשני
עשהו" .בכך מבחנו שלמלךלפני האלוהים,כדבריירמיהו (כ"ב ,א-ה)" :הישבעל
כסאדוד ...כה אמר ה' עשו משפט וצדקהוהצילוגזולמידעשוק" וגומר,ועלכך
הובטח לדוד ולביתו (שמואל ב ,ז' ,טז)" :ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם .לפניך
כסאך,יהיה נכון עד עולם".
אולםאיןזודרכו שלאליהואלסיים נושאומסקנתו.כןגםבעניןהנידוןחוזרהוא
להלן ומשלים את אשר החסיר (ל"ו,ז)" :לאיגרע מצדיקעיניו ואתמלכים לכסא
וישיבםלנצחויגבהו" .בכךמוכח" :וכארחאישימצאנו",וגםצדקתושלדודכאחד.
אבדן מלכות בית אחאב הרשעה
לאכןהרשעים; בפסוקים כ-ל מספרלנואליהוא אתגורלו שלבית-מלכות רשעה,
"אשר סרו מאחרי האל" ועשקודלים שצעקתם הגיעה השמימה (פסוקים כז-כח).
האל המיתם פתאום ,במפתיע; מרד-עם הסיר את המלך החזק (כ) ,רוצץ אתבית
המלכות הכבירה והקים מלכות חדשה (כד) .פסוקים כה-כו מתארים אתדיכוי
שארית בית המלוכה ,פסוק כס מתאר את מעשיו של המורד ופסוק ל מסכם את
תוצאות המרד .הסיפורמדגים את משפטו של האל המשלםלרשעים כפעלם וכמעשה

ידיהם.

שלושת הפסוקים כא-כג הם מהירהוריו של אליהוא ומתיחסים לאיוב כמו גם
לסיפור המעשה במלכות הרשעה ,שהם מעשה ה"אל במשפט" (כג).
ההוכחההיא כמובן בכך שכל השומעים מכירים את סיפור המעשה ,שכדוגמתו
ארע אי-פה ואי-שם בתולדות העמים .אך אם מדובר כאן במרד במלכותיהודהאו
ישראל  -התאורים המעטיםוהביטויים העזים הולמיםביותר את מרדיהוא בבית
אחאב ,שהשאיר ללא-ספק רושם עז על הדורות הבאים.

הפרקים י"א וכ',מעני צופרהנעמתי ,לסיפורביתדוד ומרד אבשלום ,ובפרק ט"ו מדובר ,לדעתי,על
שלמה ורחבעם .המעיין בפרקים אלה יוכל למצוא רמזים שקופים לטענות אליהוא כאן ,אךהכינוי
"בליעל"אינונזכר.לכן מסתברלישמילהזוהופיעה בנוסח קדום של פרקי"אועלכך אמראיוב(י"ג,
כו); "כי תכתב עלי מררותותורישני עונות נעורי".
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"ח

" 1דמיק רב בקדברי אליהוא דברי הנחמה שלאליפז בפרקים ד-ה ,ושמהם
מזכירים את מפלתביתאחאב.נציג אתדבריאליפזמולהפסוקיםבפרקנולפיסדרם,
ונוסיףבין השורות מובאות מספר מלכים.

אליפז
אליהוא
(יא)( "כי פעל אדם ישלם לו וכארח ד' ,ז-ח" :מי הואנקי אבד ואיפה
איש ימצאנו".
ישרים נכחדו .כאשר ראיתי חרשי
און וזרעי עמל יקצרהו".
מלכים א (כ"א ,יז-יט) :אליהו ירד לקראת אחאב מלך ישראל בכרם נבות,
"לאמר :כה אמר ה' במקום אשרלקקוהכלבים את דם נבותילקוהכלבים אתדמך
גם אתה" .אליפז מדגיש שהעונש היה מידה כנגדמידה .שים לבלמילה "ראיתי"
המורה על מעשה שהיה.
(כ)" :רגע ימותו וחצות לילה"
ד' ,כ" :מבקר עד ערב יכתו מבלי
משים לנצח יאבדו".
"רגע"  -פתאם,כמו (שמות,ל"ג,ה)" :רגע אחדאעלהבקרבךוכיליתיך",כןגם
(ירמיהו ,ד' כ)" :פתאם שדדו אהלי רגע יריעותי" ,ועוד כמוהו בס' איוב.
מלכים ב (ט' ,כא-כז)" :יהורם[בן אחאב] מלך ישראלואחזיה[בןעתליה]מלך
יהודה" יצאו ברכבם לקראתיהוא ופגשוהוע"י "חלקת שדה נבותהיזרעאלי" .שם
מכהיהוא אתשניהמלכיםתוךזמןקצר .גם אתאיזבל שמטומהחלון ונרמסה טרם
לילה.
,
'
ד
"יגעשו עם ויעברו"
יט" :שכני בתי חמר אשר בעפר
יסודם ידכאום לפני עש".
"יגעשו" -יזועזעו ,כמו ש"ב (כ"ב ,ח) ,אוירמיה (כ"ה,טז) .אליהוא מדברעל
מרד-עם שהעביר את המלכים הנ"ל ואליפז מיחס את פעולת הדכוי לפשוטי-עם,
"שוכני בתי חמר" .מלכים ב מזכיר רק את האיש שעמד בראש המרד (ט',יד):
"ויתקשריהוא בן יהושפטבן נמשי אל יורם".
"ויסירו אביר לא ביד".
ד' ,י-יא" :שאגת אריה וקול שחל
ושני כפירים נתעו ,ליש אבד מבלי
טרף ובני לביא יתפרדו".
אליפז מונהיחד עם אחאב הוא ה"אביר" גם אתאיזבל ,ואתבניו שמלכואחריו,
ואתכלביתו .מות אחאב מתוארבמלכים א (כ"ב,לד-לח)":ואיש משך בקשתלתמו
ויכה את מלך ישראלבין הדבקים...ויכה בערב"וגומר .אחאב התחפש "ואיש
משך בקשת לתומו" ,כלומר המתתו מקרית לא מכוונת" ,לא ביד" "מבלי משים",

"ולא 'לחכמה".
,
ר
ת
י
ה
ו
ת
מ
ו
ה
ע
ס
ו
מ
ה
ם
י
כ
ל
מ
ה
למעשה כל
"בקשת"
ה
א
ר
נ
כ
שלושת
ובחץ
כך
ע"י
עלינולפרש אתדבריאליפז(ד' כא)" :הלאנסעיתרםבםימותוולאבחכמה";מעשי
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המלכים שהוליכם למות לאהיו בחכמה :אחאבהוזהרע"ימיכיהובןימלההנביא,
ומדוע זה יצאושני המלכים לקראת יהוא?
(כד)" :ירע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם".
בית אחאבהיומלכיםחזקים מאד; "לא-חקר" ,כמולהלן(ל"ו,כו)" :מספרשניו
ולא-חקר" ,ללאגבול .תחתם קמה מלכותיהוא (מלכים ב ,ט',ו)" :ויצק השמן אל
ראשו ויאמר לו ...משחתיך למלך אל עם ה' אל ישראל" .ולהלן (שם ," ,ל):
"ויאמר ה' אליהוא ...בני רבעים ישבולך על כסא ישראל".

(כה)" :לכןיכיר מעבדיהם
והפך לילה וידכאו".
אליפזמזכיר את קללתאליהו כ"אשר [אחאב]ירד שם [אל כרםנבות] לרשתו",
ואליהוא מזכיר את סוף המעשה כאשר יהוא מקיים את הקללה (מלכים ב ,ט',

ה' ,ג" :אני ראיתיאויל משריש

ואקוב נוהו פתאם".

כה-כו).
(כו)" :תחת רשעים ספקם
במקום ראים".

ה' ,ד" :ירחקובניו מישע
וידכאו בשערואין מציל".

יהוא הכה אתגדולי שומרון הרשעים במקומם בעיר מבצרם.
מלכים ב,י'" :ולאחאב שבעיםבנים בשומרוןויכתביהוא ספרים וישלח שומרון
אל שרייזרעאלהזקנים ואל האמנים"" .וגדליהעיר המגדלים אותם לקחו אתבני
המלך וישחטו שבעים איש וישימו את ראשיהם בדודים וישלחו אליו יזרעאלה".
"ויאמריהוא שימו אתם שני צברים פתח השער עד הבקר.ויהי בבקרויצאויעמד
ויאמר אל כל העםצדיקים אתם הנהאני קשרתי עלאדני ואהרגהוומי הכה אתכל
אלה.דעואיפואכי לאיפל מדברה' ארצה אשרדברה' עלבית אחאב,וה' עשה את
אשר דברביד עבדו אליהו".
דבריאליפז משלימים ומסבירים אתדברי אליהוא ושניהםיחד תואמים להפליא
את המסופר בספר מלכים; לא נמצא איש שיתעורר להושיע ולהציל אתבני המלך
שגולגלותיהם הוצגו בשער "במקום רואים".
הבאתיכאן את הפסוק האחרון מנאומו שליהואכיהואמקביללשלושתהפסוקים
כא-כג בפרקנו:
(כא)" :כיעיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה"  -להעניש את הרשעים.
איובמסכיםלרעיוןזה ומשתמשבובאלתוושבועתועלהיותוחף מפשע (ל"א,ד):
"הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור" ,ולכן נזהר הוא מלחטוא.
(כב)" :אין חשךואין צלמות להסתר שם פעלי און" .יהוא הכה "את כל הנשארים
לבית אחאב ...עדבלתי השאירלושריד" וגם "אתאחיאחזיה מלךיהודה" הרג,
"ארבעים ושנים איש"; אף אחד לא נמלט.
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"ם כאן גם אזהרה לאית ,כתעעבה על פרק כ"ג הפותח במלים "גם העםמרי
שיחי ...מייתןידעתי ואמצאהו"ומסתייםבפסוק":כילאנצמתימפניחשךומפני

כסה אפל"0י.
(כג)" :כי לא על אישישים עוד להלך אל-אל במשפט".
יש שמפרשים אתהמילה "עוד" שהיאמלשון "עדות" ,ו"מועד" ,כלומרלהזמין
עדיםולקבועמועדלמשפט.אם-כןזהרומזלמשפטו שלנבות כאשרשניאנשיםבני
בליעלהעידונגדובמצוותאיזבל(מלכים א ,כ"א,ט-יג)  -אך הקב"העושה משפט
ברגע שהוא קובע לעצמוואינוצריךלעדים.איוב השתוקק למשפט(ט',יט)" :ואם
למשפטמייועידני",וכן (כ"ג ,ד)" :אערכהלפניו משפטופי אמלא תוכחות" ,אך
אליהוא חשב ,כנראה ,שזכותו של השופט לקבוע את מועד המשפטלפינוחיותו.
פסוקים כז-כח" :אשר על-כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו".
"להביא עליו צעקת-דל וצעקתעניים ישמע" -
אינםצריכים פרוש.שני פסוקים אלה הם המסקנהמסיפור המאורע":כי פעל אדם
ישלם לו" ,ככתוב בתורת משה (שמות ,כ"ב ,כב)" :כי אם צעק יצעק אלי שמע
אשמע צעקתו".
(כס)" :והוא ישקט ומי ירשע ,ויסתר פנים ומי ישורנו ,ועלגוי ועל אדם יחד".
אליהוא ממשיך לספרעלמעשייהוא במרדו,ואףמצביעעלמחולל המרד" ,והוא"
=יהוא '1השקיט אתמצפון העם  -אמרלהם":צדיקים אתם ...ומיהכה אתכל
אלה" (מלכים ב,י',ט).ומייוכללהרשיע אסיהוא ,או את העם אשר אתו,בהריגת
שבעיםבני המלךד
כאשר רצהלהתנכללעובדיהבעל",ויהוא עשה בעקבה" (שם,יט)  -הסתירפניו
ועובדי הבעל לאהכירו בערמתו .כךהסיריהוא ,בבת אחת ,את המלך (בנאדם) ואת
הגוי עובדי הבעל ,כמוסבר בפסוק הבא.
(ל)" :ממלך אדם חנף ממקשי עם".
"חנף" הוא רוצח ועובד עבודה זרה ו"מוקש עם" הוא הפולחן האלילי ככתוב
(שמות ,כ"ג,לג)" :לאישבו בארצך ...כי תעבד אתאלהיהםכייהיהלךלמוקש".
אליהוא וגם אליפז מזכירים את מפלת בית אחאב כדי להוכיח את טענותיהם.
סגנונם מצומצם ,עמוס ביטויים הלקוחים מהשירה הקדומה .יש לחשוב שבכ"ז
דבריהם היו מובנים וברורים לחכמים וליודעים שהכירו היטב את הספרים ואת
 10יש באיוב כ"גכעין זעקת" :אלי אלי למה עזבתני" .הרגשת עזובהזו ,במיוחד פסוקיםח-י,
מובעתבמיליםובביטוייםשדמיונםלתהלים קל"טמעורר מחשבותעל קשרהדוקביןשניפרקיםאלה.
ראה מאמרי :תהלים קל"ט וזהות מחברו ,בית מקרא א [ס] ,תשל"ה ,עמ' .86-79
 11רמזים דומיםלגיבורהסיפור מצאתי עודבאיוב (ח' כ)" :הן-אל לא ימאס-תם" ,הואיותםבן
גדעת' וכן (י"ח,יד)" :ותצעדהו למלך בלהות"  -הוא אבימלך מלך שכם.
20
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המעשים.אוליהיוקיימיםגםפרקישירה,שיריהלללגבורותיהוא ,שלא נשמרוולא
הגיעולידינו,אךאליהואואליפז שאבו מהם" ,הלא הםכתוביםעלספרהבריהימים
למלכיישראל".כוונותיהםומסקנותיהם שלהשנייםשונותהן.אליפזמנהם אתאיוב
ומעודדו לבטוח בשם שישמיד את הרשעים; כפי שהשמיד אתבית אחאבכךיעניש
השם גם אתאויבו שלאיוב ,הוא אליהוא .מוטבלאיובלישבדומםולצפותלישועת
השם.אליהואמעבירקומקבילומפרידביןבית-אתאבלביתדודומטרתולהוכיח את
צדקתדודשהיה(שמואלב,כ"ג,ג)" :מושלבאדםצדיקמושליראתאלהים".אליהוא
מדגיש הבדל זה בפתח מעניו (ל"ב ,יד)" :ו[איוב] לא ערך אלימלין [אלא הפיץ
דעותיובקהל] ובאמריכםלאאשיבנו"- .נהפוךהוא :אליהואואבותיוזכוועתידים
לזכות בחסדי השםכי "כל דרכיו השכילו" .ובכן ,אחר שתיאר את מעשיה ואת
אבדנה של המלכות הרשעה,חוזראליהוא ומתאר אתמנהגו שלדודהמלך להתחטא
לפני אלהיו ולהתחרט על שגגותיו.

מנהג.ו של דוד להתחטא לפני אלוהיו
(לא)" :כי אל-אל האמר נשאתי לא אחבל".
(לב)" :בלעדי אחזה אתה הרני אם עול פעלתי לא אסיף".
"סאמר" = שאמר "אל-אל נשאתי" את פשעי,בניגוד לנאמר על הרשע בפסוק
כג" :להלך אל-אל במשפט" .כלומר "הצדיק הכביר" "אשר לא נשאפני שרים"
נתוודהכעיןהווידויהזה.אולינתכווןאליהוא אלדברידודבברחומפניאבשלוםבנו.
אבישיהציע" :אעברה-נאואסירה את ראשו" (שמואלב ,ט"ז,י-יב)" :ויאמרהמלך
מהלי ולכםבניצריהכייקללוכי ה' אמרלוקלל את-דודומייאמרמדועעשיתה
כן ...הנהבני אשריצא ממעי מבקש אתנפשי ואףכי עתהבןהימיני .הנחולו
ויקלל ...אולייראהה'בעוני" וגומר.דודנושא אתכובדהקללהמהכנעהואףמניא
אתאבישי מלחבול בשמעיבןהימיני .נראהלי ,אףכיאין תאוםבביטויים ,שיש
בפסוקנו מתמצית תוכנו ורוח הדברים של תהלים נ"אכגון פסוקים ד-ה,ז,יא-יב
וטו:

"הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני
כי פשעיאני אדע וחטאתי נגדי תמיד".
"הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי".
"הסתרפניך מחטאי וכל עונתי מחה.
לב טהור בראלי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי".
"אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליךישובו".
המלך ביהודה ובישראל נבחר ע"י הקב"ה
(לג)" :המעמך ישלמנה,כי מאסת,כי אתה תבחר ולא אני ,ומה ידעת דבר".
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"בקפץעוד למרת
פסוקלג פרחם אחדלה כמפורטבסנהדרין (ק"ד ,ע"ב
אחד" בץ המלכים'כאץ להם חלקלעולם הבא" .לא למט
שממחרה"אנשי הכנסתהגדיה
"בדמות דיוקנו של אביו" (דוד המלך) ,ולא באש המחלוקת "שלחכה אש
בספסליהם" ,ולא בזכותבניןבית המקדש(ע"י שלמה ,אוזרובבל) עד ש"יצאה בת
קול ואמרה :המעמך ישלמנהכי מאסת,בי אתה תבחרולאאני" .האם אתה(איוב)
תורה לשלם תשלומי עונשו של אדם,כי מאסת בבית דודוכי הבחירה בך תלויה
לומרמיישלו חלקלעולם הבאומיאיןלו חלק,ולאאני  -ה' צבאות הקב"ה(לפי
רש"י ,שם).
זה הפסוקהיחיד בפרק ל"דבו פונהאליהואישירות אלאיוב,ואף מנסהלעוררו
לווכוח" :ומה-ידעת דבר"?  -האםישבפיך טענה המצדיקה אתיומרתךלהחליף
מלך בישראללפיבחירתך? הלא כלאישואישיודעכיהמלך נמשח בשמןע"ינביא
בשליחות ה',כפי שכבר הזכרנו למעלה בפסוק כד במקרה של משיחתיהוא למלך
(מלכיםב ,ט',ו) .אתהאיוב "מאסת" ,אבל(ל"ו,ה-ז)" :הן אלכבירולאימאס...
וישיבם לנצח ויגבהו".
אמנם במסכתסנהדרין מדובר עלחלק בעולם הבאולא עלנבואתנתן (שמואלב,
ז',טז)" :ונאמןביתך וממלכתך עדעולםלפניך ,כסאךיהיהנכוןעדעולם" .אךברור
ששני נושאים אלה נקשרו יחד בנוגע לצאצאיכניהו ע"י נבואתירמיה (כ"ב ,ל):
"כתבו את האיש הזהערירי ...כי לאיצלח מזרעואישישב עלכסא דוד" וגומר.
מחלוקתזו עלזכותביתכניהו לרשת את כסא דוד מלווה ומשפיעה על הקורות
בזמן שיבתציון מבבל .זכריה קיווהכי בזרובבל תתקיים נבואתירמיה (כ"ג ,ה-ו;
ל"ג ,סו-טז) עלייצמח צדקה"שבימיו "תושעיהודהוירושליםתשכון לבטח",וקרא
עליו(זכריה,ג' ,ח)" :כיהננימביא אתעבדי צמח".הגדילעליוחגי(ב',כג)":ביום
ההוא ,נאם-ה' צבאות ,אקחךזרבבלבןשלחיאלעבדי,נאם-ה',ושמתיךכחותםכיבך
בחרתי נאם-ה' צבאות" .אך העם,ושביציוןבמיוחד,דבקובנבואותירמיהוויחזקאל
והיה מקובל עליהם שהגלות והחרבן באו עליהם בעטינך של מלכי יהודה האחרונים
ודרכםהנלוזה .הם לא רצועודבמלך מתנשא ומשעבד אלאבשוויון כל משפחותבית
ישראל .הד לשאיפהזולשוויון המשפחות נמצא גםבזכריה(י"ב,ז)" :והושעה' את
אהלייהודה בראשונה ,למען לא תגדל תפארתביתדויד ותפארתישבירושלים על
יהודה" .עזרא (ח' ,א-ב) מזכירבין "העולים עמי במלכות ארתחשסתא" גם אחד
"מבנידוד תטוש" ששמומופיעגם ברשימת צאצאיזרובבלברבהי"א.אין משפחה
זו מתבלטת או מצטיינת מכל משפחות יהודה וגםאין לה כליעוד אויתרון בספרי
עזרא ונחמיה.
,
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נתמשכה כאש
ההתנגדות להתנשאותהנשיאים בארץ
וראשי
לוחשת גם אחר חרבן הבית .ככל שהראשונים סמכו את תקפם על ברכת יעקוב
(בראשית ,מ"ט,י)" :לאיסור שבטמיהודה ומחקקמביןרגליועדכייבאשילה",היו
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איוב ל"ד :הספר שכתב אליהוא

קמיםחכמיםלהתריס כנגדם" :ומדוע תתנשאועל קהל ה'?"והיוזועקים כמואיוב
(ט' ,לד)" :יסר מעלי שבטו ואמתו אל-תבעתני".
תולדותביתדויד,מחורבן ממלכתיהודהועדלאחרחורבןהביתהשני,סוכםבספר
ע"י יעקב ליוור .!2הסתום והנעלם ממנו מרובה בו על הנגלה.
ל
ע
אביא כאן דוגמה אחת מהאוסף התלמודי העשירבו מדובר צדקתדוידהמלך
וזכויותהיתר שלבניואחריולשלטון( .שבת,נ"ו ,ע"אבאמצע)" :אמררב:רביראתי

[שמוצאו] מדוד מהפךודרישבזכותיהדדוד' .מדועבזית אתדברה' לעשות אתהרע'
(שמואל ב ,י"ב ,ט)  -רבי אומר משונה רעהזו מכל רעות שבתורה ,שכל רעות
שבתורה כתיב בהן 'ויעשו' וכאן כתיב 'לעשות' ,שביקש לעשות ולא עשה" .וכן
ממשיךרבי להפך בכל הכתוביםכדי לטהר אתדוד מכל חטא בדבראוריההחתי.
אבל" :רב אמר אףקיבלדודלשון הרע" מאתציבא עבד מפיבשת (שמואלב ,ט"ז,
ד).וכן" :אמררביהורה אמררב :אלמליקיבלדורלשון הרעלא נחלקהמלכותבית
דוד ולא עבדו ישראל ע"א ולאגלינו מארצנו".
עכשיו שמצאנושרשי מחלוקתזובאיוביודעיםאנוכיקדומההיאוארועיםרבים
בקורותהימים מסתברים בעקבותיה .בדורות התנאים והאמוראיםציפו אמנם לבוא
המשיחמביתדוד ,אבל לא חפשוהוביןצאצאיביתכוניהו.מאידךגיסא,נטולהסכים
עםדבריאליהוא ושללו את זכותם שלבני תמותה לפסוק בדברחלקם שלאנשי-שם
בעולם הבא.

סיכום הכרוז של אליהוא
(לד)" :אנשי לבב יאמרולי וגבר חכם שמעלי".
(לה)" :איוב לא בדעת ידברודבריו לא בהשכל".
אנשי לבב ,מקורביו של אליהוא,ויועציו ,הסכימו ופסקושאיןאיוב מדבר ברעת
ובהשכל ,כלומרדבריודברי שטות הם .וכל גבר חכם,שעיניו בראשו,יסכים אתם
ועם דעת אליהוא .ברור ,שכלמישאינו שומעלקול אליהואאינו גבר חכם" :כבוד
חכמיםינחלווכסילים מרים קלון" (משלי ,ג' ,לה).כי הדבר חשוב מאד לאליהוא
ונוגע לעצם קיומו וכבודו:
(לו)" :אבי,יבחן איוב עד נצח על-תשבת באנשי און".
"אבי"  -לשון שבועה ,כךפונה נצרמביתדוד אלאביושבשמים (שמואלב,ז',
יד) .אליהוא חוזר אל תחילת הכרוז (פסוקים ג-ד) ודורש בחינה ובדיקה מחלטת
מעתהועדעולם שלדבריאיוב;דבריםוטענות (="תשובות")שאיובמשמיעבחברת
"אנשי-און".כמובן,כלמישמקשיבאלאיובהישמןהפוחזיםוהריקים,וכלחכםלב
12
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אברהם גלזנר

ירחק מהם ומקהלם.נזההוסם איש ברדףעלהסיתונגד'טלטל ראש המלהמבית
דוד (י"ס,יג)" :אחי מעלי הרחיקוידעי אךזרוממני" .ועלכךמזהיר אליהוא את
איוב גם להלן (ל"ו ,כ-כא)" :אל תשאף הלילה לעלות [מ :להמריד] עמים תחתם.

השמר אל תפן אל-און".
(לז)" :כייסיף על חטאתו פשעבינינו יספוק וירב אסריו לאל".
למרות אזהרות קודמותמוסיףאיוביונקים רעש ומהומהבשוקיהעירועובר על
מצוות התורה (שמות כ"ב ,כז)" :אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר" .שנים
ודורות עברו ,אךדרישתו של אליהוא בדבר משפט הירושה של כסא דוד" :משפט
נבחרה-לנו" ו"יבחן איוב עד-נצח"  -לא הוכרעה מעולם .אבל ,במקומם של
אליהוא ואיוב בממלכת פרס ,אפילו רעי איוב"תרחקו ממנו ,משום פארו של
אליהוא .רק אנשים משולי החברההעיזו להקשיבלדבריו (ל"ד ,ח)" :וארח לחברה
עםפעליאון וללכת עם אנשי רשע" ,ורובימיוישבבודדבביתו (ל"א,לד)" :ואדם
לא אצא בית".

בהוצאת החברה לחקר המקרא וקיבוץ יפעת
הופיע

עיוני מקרא
י"רעיונים בסוגיות מקראיות

מאתחייםגלעד
המחיר  60ל"י כולל דמי משלוח .לחברים הנחה של
להשיג :חיים גלעד ,קיבוץ יפעת 30069
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