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בס"ד
איוב -שעור  :2הקדמה המשך -בעיית תורת הגמול בתנ"ך
ראינו כי גדולי המאמינים -אברהם אבינו ומשה רבינו תמהו וחקרו את הצדק האלוקי .אך הם אינם
היחידים ,וכמעט כל גדולי הנביאים עסקו בשאלה זו .הרב יעקובסון חבר ספר בנושא זו ובו מאמר נרחב
העוסק בענין זה  .1אנו נביא סקירה קצרה ,ולא מקיפה בענין ,על מנת להראות את ההיקף הנרחב של
הדיון בבעיה (ונתמקד כעת בהצגת הבעיה ,ולא בפתרונה!) ,ואת ההיבטים השונים לבעייה ,לאורך
התקופות השונות.
נפתח בספרי החכמה המיוחסים לשלמה המלך ,וראשון שבהם ספר קהלת .נביא ציטוטים אחדים מדבריו-
ּומקֹום ַּהצֶ ֶדק ָׁש ָמה ָה ָר ַּׁשע" (קהלת ,ג ,טז).
יתי ַּתחַּ ת הַּ שָ מֶ ׁש ְמקֹום הַּ ִמ ְׁשפָט ׁשָ ָמה הָ ֶרׁשַּ ע ְ
"וְ עֹוד ָר ִא ִ
לפחות במקום אחד יש לצפות למצוא צדק מוחלט ,והוא בבית המשפט .והנה גם שם אין צדק והרשע
שולט .אף אנו בימינו לא פעם תמהים על פסיקותיהם של שופטים נכבדים ,וחשים ,כי לא נעשה משפט
צדק.
במקום אחר מציג שלמה המלך את הבעייה כפי שהיא:
ימי הֶ בְ לִ י יֵׁש צַּ ִדיק אֹּבֵ ד בְ צִ ְדקֹו וְ יֵׁש ָרׁשָ ע ַּמאֲ ִריְך ְב ָרעָ תֹו" (ז ,טו).
יתי בִ ֵ
" ֶאת הַּ כֹּל ָר ִא ִ

ובהמשך:

יקים אֲ ׁשֶ ר ַּמגִ יעַּ אֲ ל ֵֶהם כְ ַּמע ֲֵשה ָה ְר ָׁשעִ ים וְ יֵׁש ְר ָׁשעִ ים
"יֶׁש הֶ בֶ ל אֲ ׁשֶ ר ַּנעֲשָ ה עַּ ל ָה ָא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר יֵׁש צַּ ִד ִ
יקים" (ח ,יד).
ׁשֶ מַּ גִ יעַּ אֲ לֵ הֶ ם כְ מַּ עֲשֵ ה הַּ צַּ ִד ִ
הצדיק האובד בצדקו והרשע המאריך ברעתו -זהו המינוח המקראי לדברי רבי יוחנן בשם רבי יוסי:
"צדיק ורע לו רשע וטוב לו" עליהם תמה משה רבינו ,כמובא בגמרא בברכות (ז.).
בספר משלי ,ישנה התייחסות לבעייה אך לא כהתמודדות פילוסופית עם הנושא אלא בגדר של עצה:
" ַּאל ְת ַּקנֵא בְ ִאיׁש חָ מָ ס וְ ַּאל ִתבְ חַּ ר בְ כָל ְד ָר ָכיו" (משלי ,ג ,לא).
" ַּאל ְי ַּקנֵא לִבְ ָך בַּ חַּ טָ ִאים כִ י ִאם בְ י ְִר ַּאת ְיקֹוָק כָל הַּ ּיֹום" (שם ,כג ,יז).
גם בתהלים מוצאים אנו התייחסות דומה:
(א) "לְדָ וִ ד ַּאל ִת ְתחַּ ר בַּ ְמ ֵרעִ ים ַּאל ְת ַּקנֵא בְ עֹּשֵ י עַּ וְ לָ ה" (מזמור לז).
אך במזמור אחר ,מזמור ע"ג ,מוצאים אנו התלבטות קשה בענין:
ֵאתי בַּ הֹו ְללִ ים ְׁשלֹום ְר ָׁשעִ ים ֶא ְר ֶאה( :מזמור ע"ג).
(ב) וַּאֲ נִי כִ ְמעַּ ט נָטָ יּו ַּרגְ לָ י (...ג) כִ י ִקנ ִ
הבעייה של שלוות הרשעים כל כך מטרידה את המשורר עד כי כמעט נטיו רגליו מדרך הישר .הוא איננו
מסוגל להתעלם מבעייה זו ,ועל כן נזקק לעצת המשורר בסוף המזמור ,כי עליו לשאוף לקירבת אלקים,
ובכך יבוא מנוח לייסוריו הנפשיים .ואגב ,מזמור זה דומה בסגנונו ,אולי אף במסקנתו לספר איוב.
אין בכוונתנו להמשיך בפרוט טענות נביאים שונים כחבקוק 2וירמיהו .3נעיר אך שתי הערות:

" 1לבעית הגמול במקרא" עמ' .58-42
'טהֹור עֵ ינַּיִ ם מֵ ְראֹות ָרע וְ הַּ בִ יט ֶאל-עָ מָ ל ל ֹּא תּוכָ ל לָ מָ ה ַּתבִ יט בֹוגְ ִדים ַּתחֲ ִריׁש בְּ בַּ לַּ ע ָרׁשָ ע צַּ ִדיק ִממֶּ ּנוּ'
 2א ,יגְ :
וכפי שמבאר ב'מצודות'' :הלא אתה טהור עינים לבל לראות דבר רע ולא תוכל להביט אל דבר עמל ולמה א"כ תביט ותשגיח
בבוגדים לתת להם ממשלה מרובה ולמה תחריש בעת שהרשע משחית את הצדיק ממנו?'
 3יב ,א' :צַּ ִדיק ַּא ָתה ה' כִ י ָא ִריב ֵאלֶיָך ַּאְך ִמ ְׁשפָ ִטים אֲ דַּ בֵ ר א ָֹּתְך מַּ דּועַּ דֶּ ֶּרְך ְּרׁשָ עִ ים צָ לֵ חָ ה ׁשָ לּו כָ ל-בֹּגְ דֵ י בָ גֶד?'
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א .יונה הנביא שונה משאר הנביאים בכך שבעוד הם מתקשים בהבנת הצדק האלוקי ,הרי שהוא
מתקשה דווקא בחסד האלוקי .הוא איננו מבין מדוע הקב"ה סולח כל כך מהר לאנשי נינווה,
ולדעת חז"ל כוונתו היתה לטובת בני ישראל ,אך לא נאריך בכך.
ב .הרב יעקובסון מעיר כי טענות הנביאים תואמות את מצב הדור והאוירה הרוחנית באותו הזמן.
הנה ירמיהו ויחזקאל יוצאים שניהם כנגד התפיסה של "אבות אכלו בוסר ושיני בנים
תקהינה" .יחזקאל שואל ( -פרק י"ח):
א) ַּו ְי ִהי ְדבַּ ר יְ קֹוָק ֵאלַּי לֵ אמֹּר:
(ב) מַּ ה ָלכֶם ַּא ֶתם מ ְֹּׁשלִים ֶאת הַּ מָ ׁשָ ל הַּ זֶה עַּ ל ַּא ְדמַּ ת ִי ְש ָר ֵאל לֵאמֹּר ָאבֹות י ֹּאכְ לּו ב ֶֹּסר וְ ִׁשנֵי ַּהבָ נִים
ִת ְקהֶ ינָה:
(ג) חַּ י ָאנִי נְאֻ ם אֲ ֹּדנָי ְיקֹוִ ק ִאם י ְִהיֶה ָלכֶם עֹוד ְמׁשֹּל הַּ מָ ׁשָ ל הַּ זֶה ְבי ְִש ָר ֵאל:
(ד) הֵ ן כָל הַּ ְנ ָפׁשֹות לִ י הֵ נָה כְ ֶנפֶׁש הָ ָאב ּוכְ ֶנפֶׁש הַּ בֵ ן לִ י ֵהנָה ַּה ֶנפֶׁש ַּהח ֵֹּטאת ִהיא ָתמּות:
ואף ירמיה עוסק באותה סוגיא( :פרק ל"א):
ֹּאמרּו עֹוד ָאבֹות ָאכְ לּו בֹּסֶ ר וְ ִׁשנֵי בָ ִנים ִת ְק ֶהינָה:
(כח) בַּ ּי ִָמים הָ הֵ ם ל ֹּא י ְ
(כט) כִ י ִאם ִאיׁש בַּ עֲֹונֹו יָמּות כָל הָ ָאדָ ם הָ אֹּכֵ ל הַּ בֹּסֶ ר ִת ְקהֶ ינָה ִׁשנָיו:
המצב מתדרדר לקראת חורבן הארץ והמקדש ,וביטול העצמאות המדינית .מנהיגי הדור מנסים להסביר
ולשכנע את העם בסיבה למצב הקשה .הם לא תולים את המצב בחטאים שהם עושים ,שזו האמת ,אלא
מנסים לחפש את האשם בדורות הקודמים .וכך נוצר מצב שהאוירה ברחוב היא כאילו הצרות הבאות על
הדור אינן גמול למעשי בני הדור ,אלא הם משלמים על חטאי הדורות הקודמים .לכן יוצאים שני הנביאים
כנגד התפישה הזאת ומסבירים כי העם הם החוטאים ועליהם לתקן את דרכם ואין להם לתלות צרותיהם
באחרים.
לעומת זאת הנביאים צפניה ומלאכי מציגים טענה שונה של העם בנושא הגמול.
צפניה יוצא כנגד תפישה נפסדת שבכלל אין גמול"-לית דין ולית דיין"( :צפניה ,א ,יב):
יהם ָהא ְֹּמ ִרים
"וְ הָ יָה בָ עֵ ת הַּ ִהיא אֲ חַּ פֵש ֶאת יְרּוׁשָ ַּל ִם בַּ נֵרֹות ּופ ַָּק ְד ִתי עַּ ל הָ אֲ נ ִָׁשים ַּהקֹּפְ ִאים עַּ ל ִׁש ְמ ֵר ֶ
ֵיטיב יְק ָֹוק וְ ל ֹּא י ֵָרעַּ ".
בִ לְבָ בָ ם ל ֹּא י ִ
ובדרך דומה מתאר אחרון הנביאים -מלאכי (ב ,יז):
"הֹוגַּעְ ֶתם ְיקֹוָק בְ ִדבְ ֵריכֶם ַּואֲ מַּ ְר ֶתם בַּ מָ ה הֹוגָעְ נּו בֶ אֱ מָ ְר ֶכם כָל ע ֵֹּשה ָרע טֹוב ְבעֵ ינֵי ְיקֹוָ ק ּובָ ֶהם הּוא
ֹלהי הַּ ִמ ְׁשפָט".
חָ פֵץ אֹו ַּאּיֵה אֱ ֵ
ובהמשך דבריו (ג ,יד):
ֹלהים ּומַּ ה בֶ צַּ ע כִ י ׁשָ מַּ ְרנּו ִמ ְׁש ַּמ ְרתֹו וְ כִ י ָה ַּלכְ נּו ְקד ַֹּּרנִית ִמפְ נֵי ְיקֹוָק ְצבָ אֹות".
"אֲ מַּ ְר ֶתם ׁשָ וְ א ֲעבֹּד אֱ ִ
נביאים אלו חיו בתחילת ימי בית שני ,כשרוב העם נשאר בגלות וחי חיי רווחה ,ואילו העולים שנענו לצו
האלוקי לעלות לארץ חיו במצב כלכלי ומדיני קשה ביותר .לכן תחושתם היא של "שוא עבוד אלקים" -מה
יצא לנו מכך ששמענו בקול ה'? הקב"ה לא מעריך כלל את מסירות הנפש של העולים ,עד כדי כך שהם
שואלים" :במה אהבתנו?" (א ,ב).
מצב דומה היה גם בתחילת המאה שעברה -החלוצים שעזבו את חיי הרווחה בגלות נתקלו במציאות קשה
כאן בארץ .למשל ,חבורת הצעירים שעלתה מרומניה לראש פינה סבלה קשות מהביצות (ילדים מתו
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מהקדחת) ,מהשלטון הטורקי ומערביי המקום .לחץ כבד הופעל עליהם מבני משפחותיהם העשירים
ברומניה ,לשוב הביתה ,כלשונם .בזכות החלטת הנשים הם נשארו ,ואולי אף הם בליבם חשבו :האם זה
מה שמגיע לנו על מסירות הנפש ,האם לא " -שוא עבוד אלקים"? אך ההיסטוריה מורה שהם אכן קבלו
מענה לשאלתם ,אמנם תשובה כואבת מאד :השואה! מה נותר מבני משפחתם העשירים ברומניה? ואילו
הם ,שעלו ארצה ,למרות הקשיים ,שרדו והקימו התיישבות למופת ,ובניהם נאחזו בארץ.
את הסקירה הקצרה בענין "תורת הגמול בתנ"ך" נסיים בהערה חשובה אותה מעיר הרב נבנצל:4
" מצינו שרוב הנביאים התחבטו בשאלה הידועה בשם "צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו" .משה ואיוב,
ירמיהו שואל":מדוע דרך רשעים צלחה?" ,חבקוק":תחריש בבלע רשע צדיק ממנו" וכ'.
אך האמת היא  ,ששאלה זו של הנביאים אינה ברורה כלל ועיקר :וכי יתכן היה להיפך?...
נתאר לעצמנו עולם שבו המצב הפוך -הצדיק מצליח תמיד ,והרשע מפסיד ורע ומר לו .מה היה
קורה במצב זה? לא היה מקום לבחירה .כל אדם שפוי היה בוחר בתורה ובמצוותיה ,ובורח מן
העבירה ,ואו אז ,איזה מקום היה לנתינת שכר למי שבחר בטוב?...אם כן למה בדיוק חתרו
הנביאים בשאלתם?".
נכון אמנם שכל הנביאים שואלים ודנים בבעיה זו ,אך לכאורה יש לה פתרון כה פשוט :אם מחלל שבת
היה נענש בתאונת דרכים בנסיעתו זו ,ושומר שבת היה זוכה בפייס ,הרי ברור שכולם היו שומרי שבת,
וקיום המצוות היה נעשה שלא מתוך בחירת האדם .רעיון הבחירה הוא רעיון מרכזי ביהדות ,ולכך נברא
האדם ,ונצטווה על כךְ " :ר ֵאה נ ַָּת ִתי לְ ָפנֶיָך הַּ ּיֹוםֶ ,את-הַּ ַּחּיִ ים וְ ֶאתַּ -הטֹוב ,וְ ֶאתַּ -ה ָמוֶת ,וְ ֶאתָ -ה ָרע"...
(דברים ,ל ,טו) .וכך נפסק ברמב"ם (הלכות תשובה פ"ה):
"רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ואם רצה
להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו הוא שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו
לדעת טוב ורע ...ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה שנאמר ראה נתתי לפניך
היום את החיים וכתיב ראה אנכי נותן לפניכם היום כלומר שהרשות בידכם."...
במידה והצדק האלוקי יופיע באופן מיידי ,הרי שהוא ימנע את בחירתו של האדם.
אם כן לא ברור מה רצו כל הנביאים ,שיהיה 'צדיק וטוב לו ,רשע ורע לו' ,והיכן הבחירה?
מכאן מסביר הרב את מצב העולם בעת בריאתו ,ולאחר חטא האכילה מעץ הדעת ,ונסביר בלשוננו:
החטא איננו מסתכם באכילת תפוח אסור ,כפי שלימדה הגננת ,אלא ענין מהותי ביותר .כשהקב"ה ברא את
העולם בציון "טוב מאד" ,כח הרע היה ברור מאד ומנותק מן האדם .לאדם אמנם נתנה בחירה ,אך בחירתו
היתה כמי שנותנים לו שתי כוסות נוזל צלול ושקוף  -על האחת רשום 'מים' ועל השנייה' :רעל' .כל בן
דעת יבחר במים כיון שיודע היטב מה כרוך בשתיית הרעל .יש לו בחירה בין הכוסות אך בחירתו ברורה.
זה היה המצב בעת הבריאה .הטוב והרע היו כה ברורים ,כמים וכרעל ,והאדם נדרש לבחור בטוב.
אדם הראשון נעלב מדרישה זו ,וחשב שזהו איננו אתגר גדול עבורו .הוא רצה שהרע יתחבר אל מציאות
החיים ,והאתגר יהיה לבחור בטוב" .עץ הדעת טוב ורע" -דעה הכוונה לחיבור ,כמו –"ויידע אדם את
חוה אשתו" .אכילה מעץ זה גורמת לכך שמציאות הרע הופכת לחלק מחיינו ,ולא ניכר כלל הנזק שבה.
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ונסביר זאת בדוגמא מחיינו -אם נשאל אדם כיצד הוא מענג את השבת ,מה טוב ומה רע עבורו? הרי
שאדם דתי יבחר בתפילות ,שעורי שבת ,סעודות ודברי תורה כעונג עבורו .ואילו אם נאלץ אותו ליסוע
לבילוי בכנרת הוא יחוש סבל ורוע .ולעומתו ,אדם שאיננו שומר שבת ,יתענג על נסיעה לטיול ובילוי
בחוף הים ,ואילו לשבת בבית הכנסת בשעורי תורה ,זהו עינוי מבחינתו .ראינו אם כן ,שטוב ורע
משמשים בעירבוביא בחיינו .זו המציאות שנוצרה כתוצאה מכך שאדם אכל מ'עץ הדעת טוב ורע' -הטוב
והרע מחוברים למציאות החיים .מטרתו של אדם הראשון בחיבור זה היה מתוך כוונה טובה ,להתמודדות
קשה ומשמעותית יותר :לא לבחור בין מים לרעל ,אלא בין נסיעה לים או תפילה בבית כנסת בשבת .זו
התמודדות קשה בהרבה כשהטוב והרע לא ניכריים לעיניים .אמנם לא מגיע לו פרס על כוונתו זו ,כי עבר
על מצוות הבורא ,אך מדוע נענש כה בחומרה וגורש מגן עדן? הסיבה לכך היא כי ה' הכיר את טבעו של
האדם ,והנה מעשה זה של אדם הראשון הביא לחורבן גדול :רוב העולם בוחר ברע ,ומלכות ה' בעולם,
שזהו תכלית בריאת העולם ,לא ניכרת כלל .רוב האנשים אכן בוחרים ברע ,וקדושת השבת נרמסת.
כתוצאה מחטא עץ הדעת רע וטוב משמשים יחדיו בעולם ,כבוד ה' איננו ניכר ,ותפקידינו כעת ,להרבות
את הטוב ,ולהתפלל ולקוות ,כפי שאנו אומרים בתחילתה של השנה בימים הנוראים -ש"כל הרשעה כולה
תכלה" וכבוד ה' יתגלה שוב בעולם .זה תכלית האדם בפרט ועם ישראל ככלל להחזיר את שלטון הטוב
ולמגר את הרוע .אך עד אז שני הכוחות פועלים במקביל ולכל דבר טוב יש רע כנגדו .וזו גם בקשת כל
הנביאים ,להחזיר את העולם למצבו הקודם כדי ששם ה' יתגדל בעולם.
לאדם נדמה כי בחירה מתוך התלבטות היא הרצויה ביותר ,ולא היא! בדברים ברורים ומוחלטים
התלבטות היא חסרון .דוגמא לדבר ,בהתייחסות הנביא ליואב שר צבאו של דוד:
"כי יואב נטה אחרי אדוניה ,ואחרי אבשלום לא נטה ,וינס יואב( "...מלכים א ,ב ,כח).
ומסביר הרב נבנצל:
"העובדה שיואב נטה אחרי אדוניה ,המורד בדוד ,יש בה אכן כדי לגרום למנוסתו של יואב ,מפחד
נקמתו של שלמה המלך ,אך מדוע מזכיר הנביא' -ואחרי אבשלום לא נטה'? הרי אדרבא ,נאמנותו
של יואב לדוד במרד אבשלום יכולה רק להיזקף לזכותו של יואב? ...עונה הגמרא -ואחרי אבשלום
לא נטה -שבקש לנטות ולא נטה' (סנהדרין מט .).ליואב היו מחשבות להצטרף אל אבשלום ,והגם
שהתגבר עליהם בסופו של דבר ,ונשאר נאמן לדוד ,אבל משר צבא דוד מצפים ליותר."...
עצם ההתלבטות יש בה פסול ,וכך גם ביחס לרע ,אין יתרון בהתלבטות בדבר.
ראינו בשיעורנו זה ,מקומות שונים בתנ"ך ובהם עיסוק בבעיית הגמול ,וכל מקום לפי מצב התקופה.עמדנו
על הסתירה כביכול שבין 'בעיית הגמול' ורעיון ה'בחירה החופשית' ,ובארנו את בקשת הנביאים לאורך כל
הדורות
ולאחר שסקרנו את הנושא בכללותו בתנ"ך ,הגיע כעת הזמן להתמקד בספרנו -ספר איוב ,וזאת נעשה,
בע"ה ,בשיעורנו הבא...

