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 ה"תשע�ד"תשע, )למדי� מ� ההגדות( 26–25, מי� מדלָיו

  יאיר ברקאי

  ל"דמות השט� במקרא ובספרות חז

  

נדון . במאמר זה ננסה להתמודד עם שאלות יסוד הקשורות בדמות השטן

או שמא הוא רק , חיצונית לאדם, בשאלות כגון האם השטן הוא דמות לעצמה

נדון בדרכי  .אנפין האם לשטן רק חזות אחת או שהוא רב; סמל ליצר הרע שבאדם

, פה�ך ומן התורה שבעל"מן התנ –פעולתו של השטן כפי שהן עולות מן המקורות 

. וכן מן הפרשנות המסורתית והמודרנית וממקורות שונים בספרות ההגות היהודית

ל עם "ך ושל חז"מטרתנו היא לחשוף את קשיי ההתמודדות של גיבורי התנ

את המשתמע לחיי היהודי המאמין בן  ולהסיק ,כיו של השטן ועם קטרוגיותכ

  .זמננו

  

  

בתפילת השחר הוא . פעמי� במהל� יומוכמה היהודי המאמי� מזכיר את השט� 

, מיצר רע... מעזי פני�, שתצילני היו� ובכל יו�... 'יהי רצו� מלפני� ה: "מבקש

, בברכת המזו� ;..."המשחיתומשט� ממקרי� רעי� , מחליי� רעי�... מחבר רע

יהי רצו� שלא יבוש בעל הבית בעול� : "הוא מבר� את המארח ואומר, כאורח

בתפילת ערבית ; ..."לא במעשי ידיו ולא במעשי ידינו ואל ישלוט שט�... הזה

מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפי�  והסר שט�... לשלו�... 'השכיבנו ה: "הוא מתפלל

א� מקדי� , הוא שב ומתפלל את אותה התפילה, ישו�לפני לכתו ל ;..."תסתירנו

ג� ...". ומפגע רע ותצילני משט�... המפיל חבלי שנה על עפעפי"לה את ברכת 

הנני "תפילת המוס� של הימי� הנוראי�  שליח הציבור בתפילה המרגשת לפני

מ� הראוי אפוא לתת את הדעת ". ותגער בשט� לבל ישטינני: "אומר" העני ממעש

  . האמונית ובשגרת חיינו מותו של השט� הנוכחת בהווייתנולמהות ד

הא� מדובר בדמות שיש לה  –במסגרת זו רצוננו לברר את מהותו של השט� 

הוויה ברורה בעול� או שמא היא ישות ערטילאית הנמצאת רק בעול� הדמיו� 
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הא� כשליח , מה תפקידו של השט� ובאיזו מסגרת הוא פועל, ועוד ?של האד�

וכ� נברר הא� ? פני��הא� לשט� דמות אחת או שהוא רב? כגור� עצמאיהאל או 

שאלות אלו ועוד . � ועד ימינו"חלה התפתחות בתפיסת דמות השט� מני התנ

  .ל ובפרשנות שניה�"ננסה לברר� באמצעות עיו� במקרא ובמקורות חז

  

  

  דמות השט� במקרא ובפרשנותו. א
  :שמצאנו במדרשכפי , הורתו של השט� היא ע� בריאת האישה

חננא בריה ' אמר ר). כב, בראשית ב" (ויסגר בשר תחתנה: "כא� אלא] וב[אי� כת

כיו� שנבראת ] האות סמ�[=סמ� ' דרב אדא מתחילת הספר ועד כא� אי� כת

אמור לו ) יג, יא, ש�" (הוא הסובב: "וא� יאמר ל� אד�, נברא הסט� עימה

  ).פרשה יז, ]בקאל�תיאודור[בראשית רבה (בנהרות הכתוב מדבר 

במרדנות , כ� נקשר השט� למעשה חטאה של חוה באכילת הפרי של ע� הדעת

כדי לא להארי� בדיו� בבעיה מורכבת  .ובהבאת עונש המוות לעול�' האד� בה

פרק (בסיכו� דברי אברבנאל בפירושו לפרשת פיתוי הנחש בבראשית  נסתפק, זו

. נחש בסיפור ודוחה אות�אברבנאל מציג שלוש גישות פרשניות לזהות ה). ג

  . לאחר מכ� הוא מציג את גישתו שלו בעניי�

הגישה הראשונה היא דעה המופיעה במדרשי� ולפיה הנחש היה בעל חיי� 

ניח� בכושר דיבור וברגליי� , בעל תבונה –שונה מאוד מכפי שהוא נדמה היו� 

ות שאי� בכתוב הסבר לפער בי� דמ הוא דוחה את הגישה הזו משו�. ארוכות

א� לפירוש הזה היה ביסוס . יו��הנחש הזו ובי� הנחש שאנו מכירי� בחיי היו�

כמו קיצו� , בכתוב היה זה צרי� לספר לנו על עונשי� נוספי� שבה� נענש הנחש

  .הרגליי� ואבד� כושר הדיבור

הגישה השנייה היא גישת רב סעדיה גאו� ולפיה הנחש הוא השט� שהתחפש 

  . לנחש

ולפיה מדובר " מורה הנבוכי�"� ב"הגישה השלישית היא גישת רמב

  . בסיפור אלגורי שאי� לייחס משמעות למובנו הפשוט

לדעתו לא . כנגד גישות אלה מציע אברבנאל את גישתו שלו, כאמור לעיל

האישה צפתה בנחש האוכל . התקיימה בפועל שיחה בי� האישה ובי� הנחש

זה למעי� התרסה כאילו הנחש מתגרה בה מהע� ללא הפרעה ותרגמה מראה 

  .ומסית אותה
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  .נמצאנו למדי� כי השט� מלווה את האד� מראשית בריאתו, בי� כ� ובי� כ�

שכ� אחד , "השוטה מ� הדר�"היא " שט�"מרכזית של המילה המשמעות ה

היינו , לשוט באר�תפקיד השט� . מתפקידיו הוא להסיט את האד� מדר� הישר

' לאורכה ולרוחבה כדי למצוא את החוטאי� כלפי הלשוטט בה ולהתהל� 

מבחינה זו השט� דומה לשוטרי החרש והמרגלי� של המל� . ולהודיע עליה�

    1."עיניו ואוזניו של המל�: "שכונו בממלכה הפרסית

ונראה שחלה התפתחות במושג , משמעויות נוספות במקרא" שט�"ל אול�

, מכשול: בספרי המקרא מתקופת בית ראשו� מציי� הש� שט� באופ� כללי. זה

+ֹאְמר* ַוִ+ְקְצפ* ָעָליו ָ&ֵרי ְפִלְ$ִ!י� וַ : "כ� כתוב בספר שמואל 2.מתנגד, שונא, פגע

ֵרד ִע3ָנ* ְוָי$ֹב ֶאל ְמק0מ0 ֲאֶ$ר ִהְפַקְד!0 ָ$� ְולֹא יֵ ל0 ָ&ֵרי ְפִלְ$ִ!י� ָהֵ$ב ֶאת ָהִאי$ 

ֲהל0א 7ְָראֵ$י  3ִ7ְַלָחָמה ְולֹא ִיְהֶיה 8ָנ* ְלָ&ָט� 3ִ7ְַלָחָמה *ַב3ֶה ִיְתַר4ֶה ֶזה ֶאל ֲאדָֹניו

א� אינו כינוי או , אינו ש� עצ� פרטי" שט�"ה ).ד, א כט"שמ" (ָהֲאָנִ$י� ָהֵה�

או של תכונה  ציו� של התנהגותאלא , תואר המציי� שנושאו ממלא תפקוד מסוי�

ו+ֹאֶמר : "וכ� ג� במקור הזה".לשט�"המתנגד למישהו הוא לו . הגוררת התנהגות

ִיְ&ָרֵאל 9ִי ָ>ִוד ַמה 8ִי ְוָלֶכ� 7ְֵני ְצר*ָיה 9ִי ִתְהי* ִלי ַה+�0 ְלָ&ָט� ַה+�0 י*ַמת ִאי$ 7ְ 

  ).כג, ב יט"שמ" (ל0א ָיַדְעִ!י 9ִי ַה+�0 ֲאִני ֶמֶלְ� ַעל ִיְ&ָרֵאלהֲ 

לצרה , לצר, ומתכוו� להתנגדות פגע רע במוב�" שט�"יש שהמתנגד נקרא 

" ֱאלַֹהי ִלי ִמָ<ִביב ֵאי� ָ&ָט� ְוֵאי� ֶ=ַגע ָרע' ְוַעָ!ה ֵהִניַח ה: "כגו� בפסוק ,בכלל

דִֹמי ָ&ָט� ִלְ$לֹמֹה ֵאת ֲהַדד ָהאֲ ' ַָ+ֶק� ה: "חר נאמרואילו בכתוב א). יח, א ה"מל(

 המשמע וכ�. המכוו� למתנגד פוליטי 3)יד, יא, ש�" (ִמAֶַרע ַה3ֶֶלְ� ה*א 7ֱֶאד�0 

 ֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶל�ְ  ַוָ+ֶק� ֱאלִֹהי� ל0 ָ&ָט� ֶאת ְרז0� 7ֶ� ֶאְלָיָדע ֲאֶ$ר 7ַָרח ֵמֵאת: "בפסוק זה

  ).כג, יא, ש�" (ֲאדָֹניוצ0ָבה 

נגזר מ� הש� , קטרג, שט� במשמעאפשר שהפועל המאוחר בבניי� קל 

שתפקידו לקטרג  5,מעי� מלא�, שליח אלוהילימי� החלה מילה זו לציי�  4.הזה

  . על האד� ולהכשילו

  

_____________________________________  

  

  

1
 .י, השוו זכריה ד 
2

 
 .ט"תשכ, וייס וכ
. 30– 29' עמ, 1996, על פי קליי
3

 .כה, כג' פס, השוו ג� ש� 
4

 .ועוד, ד, קט; כא, תהלי� לח; א, השוו זכריה ג 
5

אלוהית או כמעביר ורוחני הנשלח לבצע משימה  מתואר המלא� במקרא כיצור שמימי, בדר� כלל 
בביצוע משימתו עשוי המלא� להופיע כדמות ). בדומה לנביא האנושי(את דבר האל לבני האד� 

המלא� הנאבק ביעקב , )יט; בראשית יח(כגו
 המלאכי� שהתארחו אצל אברה� ואצל לוט , אנושית
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', עומד יהושע הכה� הגדול למשפט לפני מלא� ה) ב, ג(בחזונו של זכריה 

בפסוק זה . לקטרג עליו, כלומר להאשימו, "שטנווהשט� עמד על ימינו ל"

. הוא עדיי� ש� תואר כללי למלא� שתפקידו לקטרג על האד� לפני האל" שט�"ה

מאוחר יותר הפ� ש� זה לשמו הפרטי של מלא� מסוי� בפמליה של מעלה 

, כפי הנראה, כא� 6.להכשיל את האד� ולהסיתו לעשות מעשי� רעי� שתפקידו

והוא משמש אמצעי לפטור , ולת של יזמה עצמאית להרעכבר מיוחסת לשט� יכ

השט� הוא  7.את האל כביכול מ� האחריות הישירה לרעה הבאה על האד�

: יש לו תפקיד הנובע מעצ� מהותו. 'פקיד בצוות המלאכי� של ה, המקטרג

אלא , בחזו� זה אפוא הש� איננו עוד ציו� של יחס חול�. לתבוע לדי�, לקטרג

  .לכ� הוא מיודע. קבועכינוי של תפקיד 

אבל התנהגותו והתנגדותו אינ� רעות מבחינה , בחזו� זכריה השט� מקטרג

מתו� דבקות , מתנגד, "שוט�"הוא אמנ� . המלשי� הוא אינו. אובייקטיבית

שכ� יהושע הכוה� הגדול , "יקוב הדי� את ההר"; מתו� העיקרו�, קפדנית בצדק

הוא בעצמו לבש אות� , "די� צואי�לבוש בג"הוא היה . אליבא דאמת היה חייב

את . ולא השט� הלביש אותו בגדי� אלה בהאשמת שווא, על ידי כ� שחטא

הוא זוכה לא . סלח לו על עוונו' מסירי� מעליו מכיוו� שה" בגדי� הצואי�"ה

, היינו, "הלוא זה אוד מוצל מאש: "שכ� הנימוק הוא, בחנינה, אלא בחסד, בצדק

  .וא כאוד שניצל מ� השרפהאי� לקטרג עליו הואיל וה

) ו, תהלי� קט" (ַהְפֵקד ָעָליו ָרָ$ע ְוָ&ָט� ַיֲעמֹד ַעל ְיִמינ0"בדברי המזמור 

ג� מלא� בהתנגדו למישהו . הוא המתנגד לפני המשפט, "רשע"מקביל ל" שט�"

� ֱאלִֹהי� 9ִי : "כפי שיש להסיק מ� הסיפור על בלע�, לו" לשט�"הוא B ַוִ+ַחר

: יו ִע7ַ03ֶ>ֶרְ� ְלָ&ָט� ל0 ְוה*א רֵֹכב ַעל ֲאתֹנ0 *ְ$ֵני ְנָערָ ' *א ַוִ+ְתַי4ֵב ַמְלBְ� הה0ֵלְ� ה

ָיָצאִתי  ַעל ָמה ִה9ִיָת ֶאת ֲאתְֹנָ� ֶזה ָ$ל$0 ְרָגִלי� ִהDֵה Cנִֹכי' ַו+ֹאֶמר ֵאָליו ַמְלBְ� ה

הנה אנכי : "המלא� אומר לבלע�). לב, כב, דברבמ" ((ְלָ&ָט� 9ִי ָיַרט ַהֶ>ֶרְ� ְלֶנְגִ>י

ומשימוש זה נמצאי� אנו למדי� שההתנגדות המבוטאת , )ש�" (יצאתי לשט�

כמו , ג� כא�. אינה כשלעצמה תופעה רעה מבחינה אובייקטיבית" שט�"בש� 

יחס של התנגדות שמצב מסוי� " שט�"מציי� הש� , במקומות האחרי� שהוזכרו

  . ארעי, ס חול�יח; בזמ� מסוי� גרמו

  ________________________    

  

הורתו של המלא� המבשר את , )כד–יא, ו, שופטי�(מפגש המלא� ע� גדעו
 , )כט–כד, בראשית לב(
 .ועוד) ה ,שופטי� יג(שמשו
 למנוח ואשתו 

6
 ".ַוַ%ֲעמֹד ָ�ָט
 ַעל ִיְ�ָרֵאל ַוָ%ֶסת ֶאת ָ$ִויד ִלְמנ#ת ֶאת ִיְ�ָרֵאל: "א, כא, א"השוו דה 
7

 .הוא המסית את דוד למנות את ישראל' ש� ה; א, א כד"השוו לסיפור המקביל בשמ 



75  ל"דמות השט� במקרא ובספרות חז
  

 

 

� ה: "בספר שמואל הבא עניי� מניית הע� על ידי דודB �ַלֲחר0ת ' ַו+ֶֹס

ַו+ֹאֶמר ַה3ֶֶלְ� : 7ְִיְ&ָרֵאל ַוָ+ֶסת ֶאת ָ>ִוד 7ֶָה� ֵלאמֹר ֵלְ� ְמֵנה ֶאת ִיְ&ָרֵאל ְוֶאת ְיה*ָדה

 י ִיְ&ָרֵאל ִמָ>� ְוַעד 7ְֵאר ֶ$ַבע7ְָכל ִ$ְבטֵ  8ֶאל יC0ב ַ&ר ַהַחִיל ֲאֶ$ר ִא!0 $*ט ָנא

שונה מהנאמר ) ב–א, ב כד"שמ" (*ִפְקד* ֶאת ָהָע� ְוָיַדְעִ!י ֵאת ִמְסַ=ר ָהָע�

, א כא"דה" (לַוַ+ֲעמֹד ָ&ָט� ַעל ִיְ&ָרֵאל ַוָ+ֶסת ֶאת ָ>ִויד ִלְמנ0ת ֶאת ִיְ&ָראֵ : "במקבילה

. הוא המסית" שט�"הימי� ה�דבריבספר , מסית את דוד' בספר שמואל ה). א

הש� אינו , )להל�(בניגוד לחזונו של זכריה ולסיפור על איוב , הימי��בדברי

שמו הפרטי של העצ� , אי� הוא ש� עצ� כללי אלא ש� עצ� פרטי, מיודע

הש� ששימש  .יעניש אות�' אד� לחטא כדי שה�המפתה בני, השמימי המסית

משרת הקטיגור , ינויה של משרה בשמי�הפ� לכ, כציו� יחס חול� של התנגדות

  . בבית די� של מעלה

נמצאת בקטע המבוא  9הדוגמה המרכזית לאפיו� השט� כמלא� מקטרג

  ):פרק א(לספר איוב ] פרולוג[

  :ַוָ&ב*א ַג� ַהָ+ָט� ְ$ת*ָכ�' ַוְיִהי ַה&*� ַוָ&בֹא% ְ$ֵני ָהֱאלִֹהי� ְלִהְתַיֵ�ב ַעל ה) ו(

ַו&ֹאַמר ִמ%3ט 2$ֶָר1 ' ֶאל ַהָ+ָט� ֵמ0ִי� ָ/בֹא ַוַ&ַע� ַהָ+ָט� ֶאת ה' הַו&ֹאֶמר ) ז(

  :%ֵמִהְתַה5ְֵ� 4$ָ

ֶר1 ִאי; ָ/� ֶאל ַהָ+ָט� ֲה8ְַמָ/ ִלְ$ָ� ַעל ַעְב7ִי ִא&*ב 6ִי ֵאי� 6ָמֹה% 2$ָ' ַו&ֹאֶמר ה) ח(

  :ְוָיָ;ר ְיֵרא ֱאלִֹהי� ְוָסר ֵמָרע

  :ַו&ֹאַמר ַהִחָ>� ָיֵרא ִא&*ב ֱאלִֹהי�' ַוַ&ַע� ַהָ+ָט� ֶאת ה) ט(

ֲע8ֵה ָיָדיו ֲהלֹא את 0ָ/ה 8ְַכָ/ ַבֲעד* %ְבַעד ֵ$ית* %ְבַעד 6ָל ֲאֶ;ר ל* ִמָ<ִביב מַ ) י(

  :ֵ$ַרְכָ/ %ִמְקֵנה% ָ?ַר1 2$ֶָר1

  :ָכל ֲאֶ;ר ל* ִא� לֹא ַעל ָ?ֶניָ� ְיָבֲרֶכ@ָ ְוא%ָל� ְ;ַלח ָנא ָיְדָ� ְוַגע ְ$ ) יא(

ָיֶדָ� ַוֵ&ֵצא  ֶאל ַהָ+ָט� ִהֵ>ה ָכל ֲאֶ;ר ל* ְ$ָיֶדָ� ַרק ֵאָליו 0ל ִ/ְ;ַלח' ַו&ֹאֶמר ה) יב(

  :'ַהָ+ָט� ֵמִע� ְ?ֵני ה

  

  

_____________________________________  

  

  

8
יואב כביכול ממלא את תפקידו של השט
 ; מיוחס לשט
" שוט"נזכור כי בספר איוב הפועל  

 .בביצוע צו דוד
9

ובשמה הוא , הספקנותהשט
 בספר איוב אינו הקטגור אלא מגל� את תכונת , )ט"תשכ(לדעת וייס  
לפעול במטרה להסירה מהדיו
 השמימי באמצעות עמידתו של איוב במבח
 ' מקבל רשות מה

 .האמונה והצדיקות
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צדיק "ל והמפרשי� בביאור קטע זה בספר איוב משו� בעיית "רבות התחבטו חז

א� אנו נתמקד בזה רק בדמותו , והרשות הניתנת לשט� לייסר את איוב" ורע לו

  .וננסה להציג את מגוו� הדעות הקשורות בנושא, של השט�

הדעה הקיצונית שוללת כלל את קיומו של איוב ומתייחסת לספר איוב כספר 

 :מוסר אלגורי
יה ולא איוב לא ה: ויתיב וקאמר, שמואל בר נחמני' יתיב ההוא מרבנ� קמיה דר"

  ).א"ע, בבא בתרא טו, בבלי..." (נברא אלא משל היה

  :י על אתר כתב"ורש

ללמוד ממנו תשובות למקטרגי� על מדת הדי� ושאי� אד� נתפס  –משל היה "

לפנינו ספר העוסק בדר� הנהגתו המוסרית של הבורא את , דהיינו". על צערו

דמותו של השט�  ממילא ג�. והממחיש דעותיו באמצעות סיפור בדיוני, עולמו

אלא דמות ערטילאית המייצגת , בספר אינה של מלא� השיי� לפמליה של מעלה

  .מקור הרוע וההיזק, את הכוח המשחית בעולמנו

  :דעה קיצונית אחרת, מול דעה קיצונית זו מביאה הגמרא

איוב : רבי יוחנ� ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו? שמו וש� עירו למה, א� כ�"

  ."ובית מדרשו בטבריא היה, מעולי גולה היה

  :ההתלבטות בי� שתי גישות אלו נמשכת ג� בפרשנות לספר איוב

ואמר ... הגאו� רב סעדיה אמר כי השט� ב� אד� היה מקנא באיוב –" ויהי היו�"

ובספר ' בדר� לשט� לו' ויתיצב מלא� ה'כי המלאכי� אי� לה� קנאה והנה שכח 

ולבאר " ... לה כי א� מיכאל שרכ�ואי� איש מתחזק עמי על א: "דניאל מפורש

והמבי� סוד מערכות הצבאות והשתנות סוד אלה הדברי� לא יכיל� ספר 

ע "ראב...(המעשי� כפי השתנות התנועות ידע עיקר השט� והכלל שהוא מלא�

  ).ו, לאיוב א

אלא ב� אנוש המקנא שהשט� אינו מלא� ג "ע אינו מקבל את פירושו של רס"ראב

ג ועל סמ� "פי דוגמאות המפריכות כביכול את דעתו של רסעל , ומסביר, באיוב

  .כי מדובר במלא�, "סוד מערכות הצבאות והשתנות המעשי�"

, ובעקבותיו רבי� אחרי�, "מורה נבוכי�"� ב"ג הל� ג� רמב"בדרכו של רס

  :� והול� בדרכו בפירושו לספר איוב"� מצטט את הרמב"וא� המלבי
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שהוא מקור הרע וההפסד והחטא וכל וספר כי ג� השט� שהוא כח ההעדר 

ויבואו בני ': שלא אמר, ]ב"ש� פכ[וכבר באר המורה , בא בתוכ�, ביטול ונזק

שאז היה משמע שמציאות שניה� הוא על ער� אחד ', אלהי� והשט� להתיצב

כאילו הוא לא בא בעצ� וראשונה להתייצב ', בא בתוכ�'רק אמר ש, ויחוס אחד

אחר , רק שבא בתוכ�, בהויה רק בהעדר והפסד כי הוא אי� לו שורש', על ה

שלא . לכוחות החומריי�] רצה לומר[=ל "שהוא תנאי לבני אלהי� התחתוני� ר

, תמצא הויה בבעלי החומר מבלי העדר קוד� לה שפושט צורה ולובש צורה

והנה קבלנו שעל כל כוח מכוחות מעשה בראשית יש כוח עליו� ממונה עליו 

מלאכי� הממוני� על ', בני אלהי� שבאו להתייצב על הוה� , והוא שורש אליו

ל שאי� ל� עשב "ש חז"כמ', כל כחות ההויה שכול� הושפעו וקבלו כח� מה

כ כח "יש גועל כוח המעדיר והמשחית , שאי� מלא� ממונה עליו ואומר לו גדל

ל הוא השט� הוא "ש חז"וכמ, רוחני ממונה שהוא השט� המקטרג וממית ומעדיר

והוא הבא לקטרג ולקבל כח להעדיר ולהשחית , המלא� המות ר הוא"יצה

כי זה ? שאל אל השט� מאי� תבא' באר במשל זה שה –" אל השט�' ויאמר ה"

ההעדר וההפסד שהוא כחו של השט� אינו דבוק בנמצאי� העליוני� רק הוא 

  ).ו, א, ש�(' משוט באר1 ומהתהל� בה'ולכ� השיב , מחובר בחומר לעול�

, הוא שט�"מביא את מאמרו של רבי שמעו� ב� לקיש ) כב, ג"ח, נ"מו(� "רמב

, שנדו� בו בהמש�, )א"ע, בבא בתרא טז, בבלי" (הוא מלא� המוות, הוא יצר הרע

יורד  –תנא : "� מוסי� ומצטט"רמב. הטעות, וטוע� שהשט� הוא השלילה

י� עכשיו יש בידינו מפתח להב". נוטל רשות ונוטל נשמה, עולה ומשטי�, ומתעה

, כלומר נטייה מדבר, "שטה מעליו ועבור"המילה נגזרת מגזרת . את מהות השט�

הוא הטיעו� ההופ� , השט� הוא השיקול המוטעה. הליכה בדר� טעות, סטייה

. העונש אינו בא מ� החו�. ולבסו� הוא המעניש, הוא מטעה. טוב לרע ורע לטוב

  .הטעות היא היא הגוררת אחריה את העונש

  :ג הגורס במפורש שמדובר במשל ולא במלא�"הוא הדי� לגבי רלב 

וזכר אחר זה ממשל כאילו הש� היה מדבר ע� אשר יבאו מאתו אלו הרעות 

וקראו שט� להיותו מטה  והוא השט� דר� משלהמדומות אשר התחלת� מחו1 

  ).א, א, הפירוש לאיוב(י "מ� הדר� המכוו� מהש

  .את עולמו' הנהגתו הטובה של ההשט� אפוא מסמל את הסטייה מדר� 

  :טוע� שהשט� הוא מלא�, ע"כראב, �"רמב א�
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וידוע בקבלתינו כי הוא מלא� נברא להשטי� , והנה בא בספר הזה עני� השט�

, ל ביאור ענינו"וכבר בא בדברי רז, "כתבו שטנה"ושמו מלשו� , ולהזיק לאד�

ל ייחסו לו "� זוהנה החכמי. ואמרו הוא השט� הוא מלא� המות הוא יצר הרע

לא טבע מ� הטבעי� ולא כח מ� , שהוא מלא� באמתכל אלו השמות ע� אמונת� 

ל שהוא ושאר המלאכי� יפעלו "ונראה משפטי הכתובי� ומדעת� ז, ...הכחות

. כי ישתוקקו להשלמת הפעולות אשר ה� סבה להנה, בחפ1 ורצו� מה�

והיות כחות תנועות , אבל בהיות כח השפלי� בגלגלי�, והמתפלספי� ירחיקו זה

יודו בזה עד אמרו כי לא ימצא לעול� פועל , וה� לה� נפש, הגלגלי� במלאכי�

וכל מה שבא בכתוב מדבור הש� , שיפעל אותו הבורא יתבר� אלא על ידי מלא�

  ).הקדמתו לאיוב... (או לשט� בעני� כזה, למלא�

ות של ושונה היא מ� הדמ, מיוחדת במינה היא דמותו של השט� בספר איוב

� מופיע השט� "בכל התנ. � האחרי�"השט� כפי שהוא מופיע בכל ספרי התנ

בכבודו ' אבל באיוב השט� מסית כביכול את ה, מסית ומפתה את האד�, כמתנגד

מכא� השלב הבא בהתפתחות ). ג, איוב ב" (ותסיתני בו לבלעו חנ�: "...ובעצמו

שמימית המסיתה  של אישיותכשהש� הוא שמה הפרטי " שט�"השימוש במונח 

  .נגד אלהי�

  :ל התייחסו לתופעה חריגה זו בעצמה רבה"ואכ� חז

אלמלא מקרא כתוב אי אפשר : אמר רבי יוחנ� –" ותסיתני בו לבלעו חנ�"

יורד ומתעה ועולה : תנא 10במתניתא. כאד� שמסיתי� אותו וניסת, לאומרו

וי� את ' ויצא השט� מאת פני ה)... "איוב ב. (נוטל רשות ונוטל נשמה, ומרגיז

משל לעבד , קשה צערו של שט� יותר משל איוב: אמר רבי יצחק –" 'איוב וגו

הוא שט� הוא יצר : אמר ריש לקיש. שבור חבית ושמור את יינה: שאמר לו רבו

; "'ויצא השט� מאת פני ה) "איוב ב: (דכתיב, הוא שט� 11.הרע הוא מלא� המות

) איוב א: (וכתיב הכא, "רק רע כל היו�) "בראשית ו: (כתיב הת�, רעהוא יצר ה

א� את נפשו ) "איוב ב: (דכתיב, הוא מלא� המות": רק אליו אל תשלח יד�"

  ).א"ע, בבא בתרא טז(אלמא בדידיה קיימא , "שמור

  

_____________________________________  

  

  

10
 
אני מודה ". במתניתא תנא"מעיר שיש גרסאות שמשמיטות את הביטוי , 238' עמ ,1962, אפשטיי

 .שמשי על הפניה זו' לרב י
11

. ויש לו רשות לדבר, עולה ומסטי
, יורד ומסית: "בדקדוקי סופרי� מובאת גרסה אחרת בברייתא 

הוא ג� לפי גרסה זו רבי שמעו
 ב
 לקיש להוסי- שמלא� זה ". מכא
 שנתנה רשות לשט
 להשטי

 .מלא� המוות
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, כביכול, להסית" מצליח"א� , היוצא מדברינו הוא שהשט� הוא מלא� לכל דבר

  .ה"את הקב

קור זה השט� מאונש כמצטער על כ� שהוזהר על ידי שולחו לבל יעז א� במ

, י לבבא בתרא טז"כפירוש רש 12,לשלוח יד בנפש איוב אלא רק בגופו בלבד

  :א"ע

 –הכי גרסינ� במתניתא תנא יורד ומתעה ועולה ומרגיז נוטל רשות ונוטל נשמה 

המל�  יורד למטה ומתעה את הבריות לחטוא ועולה למעלה ומרגיז את חמת

בהשטנותו נוטל ממנו רשות להרוג את החוטא מכיו� שנתנו רשות דכתיב 

  .שהוזקק לשמור את נפש איוב שלא תצא –צערו של שט� . ותסיתני בו

  ).ש�, י"רש(ליטול את הנפש והזהירו שלא ליטלה  –אלמא בדידיה קיימא 

י עולה שאפשר "מדברי המתניתא המובאת בגמרא ובדברי רש, לא זו א� זו

יורד ומתעה : "להגדיר את תפקיד השט� כמלא� הממלא שליחותו מטע� האל

  ".נוטל רשות ונוטל נשמה, ועולה ומרגיז

וכאשר הוא מצליח , השט� משתמש ביצרו הרע של האד� כדי להכשילו

במזימתו הוא עולה למרו� ומקטרג עד שמעלה זעמו של שופט כל בשר ומקבל 

והורג את , ממלא תפקיד של מלא� המוותאז הוא . רשות ליטול נפשו של החוטא

  .אשר יצרו גבר עליו

ולכ� כאשר הרע צרי� , ל מגדיר את השט� כמייצג את הרע בשלמותו"המהר

הרי זו סתירה פנימית לעצ� , דלעיל כמתואר במובאה, לשמור את נפשו של אד�

הוא שט� הוא "לגבי אמרתו של ריש לקיש ". צערו של שט�"והוא קרוי , מהותו

ל ששלושת� ה� הפני� השונות שיש "מסביר המהר, "הרע הוא מלא� המות יצר

והוא , )יצר הרע(שמצד אחד הוא הרע הפועל בנפשות בני האד� , לרע בעול�

והוא הרע השולל והורס את החיי� , )שט�(הצד הקשה המקטרג על בני האד� 

ע הווה אומר ששלושת המונחי� מייצגי� פני� שוני� של הר). מלא� המוות(

  . המוחלט בעול�

  :כותב" דעת מקרא"עמוס חכ� בפירוש 
  

_____________________________________  

  

  

12
בלשו
 רבותינו ). ז, בראשית ד" (לפתח חטאת רוב/: "לאינוש יצר הרע נמצאת התחלה במקרא 

"
שיצר הרע משיב "על המצוות ) ד, יח(המימרה שבספרא : מונחי� נרדפי� ה�" יצר הרע"ו" שט

' וה על דברי רלפיכ� אי
 לתמ". שהשט
 משיב עליה
"בנוסח ) ב"ע, יומא סז(הובאה בגמרא " עליה

 דיו
 בנושא ראו אצל). א"ע, ב טז"ב" (הוא השט
 הוא יצר הרע הוא מלא� המוות: "שמעו
 ב
 לקיש

 .19' עמ, 1970 ,היינמ
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הוא שט באר1 למצוא את . 'משרתו של ה�אינו אלא מלאכושבאיוב " השט�"

כי אי� אד� , מתו� מה שרואה השט� באר1 הסיק. החוטאי� ולגלות את הצבועי�

והוא מקטרג אפילו על איוב ומזלזל בערכה , צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא

אי� לשט� . ולא להמעיטו' א� תכליתו להגדיל את כבוד ה, בכלל' של יראת ה

ולפיכ� כל מה שהביא ', יכולת לעשות דבר מבלי שנצטווה במפורש מפי ה

  ).14–13' עמ, ח"תשמ ,חכ�(בא לו ' מיד ה, השט� על איוב

  :רופא א� הוא טוע� דברי� דומי�' פרופ

). 1ב ; 6א (של ספר איוב הנזכרי� בפתיחה ' בני האלהי�'מעמד אנגלולוגי יש ל

למלא את , מוכני� לשמשו, כלומר עומדי� לפניו ולצדיו, "'מתייצבי� על ה"ה� 

  ).17, 7, 6א כ "שמ; 5ו ' זכ' הש(פקודותיו ולצאת בשליחותו 

אול� ג� הוא , מצטיי� אמנ� בעצמאות מחשבתו, הנמנה עליה�, השט�

אלא למלא את פקודותיו של , לגבי איוב, ואי� ביכולתו, אלא עבד ומשרת, איננו

מעשיו של השט� אינ� נחשבי� בעיני איוב ובעיני אשתו אלא כמעשי . בלבד' ה

אפשר , לכאורה). 10–9ב ; 21איוב א (והאחריות בעצ� הופלת א� ורק עליו ', ה

' שט באר1 ומתהל� בה'באשר הוא , לומר שיש לשט� יוזמה עצמאית מסוימת

אבל נראה שבפעולה הזאת . 'המוקדמת של ה בלי הוראתו המיוחדת ובלי ידיעתו

, רופא(ועצ� שמו מעיד על כ� , ממלא השט� חלק מתפקיד קבוע שהוטל עליו

  ).74' עמ, ט"תשל

  

  ."שונא"במשמע " שט�"מ" שט�"רופא מעדי� את מוצא 

). 160–115' עמ" (פמליה של מעלה"ד� באריכות ב) ט"תשכ(אורב� ' פרופ

ל רבי� וג� מקורות מהספרי� החיצוניי� "חזבסקירתו הוא מציי� מקורות 

הוא מביא מקורות המתארי� את את השט� , בי� היתר. המזכירי� את השט�

  :לדוגמה. כמלווה במלאכי� הסרי� למרותו

א� ראית צדיק שיצא לדר� ואתה מבקש ' יוסי הגלילי או' לעזר בנו של ר' ר

ידיו שלשה ימי� לצאת לאותה הדר� הקדי� על ידיו שלשה ימי� או אחר על 

כי מלאכיו "' כדי שתצא לדר� עמו מפני מה מפני שמלאכי שלו� מלוי� אות ושנ

וא� ראית רשע שיצא לדר� ואתה מבקש לצאת הדר�  )יא, תהלי� צא" (יצוה ל�

הקדי� עליו שלשה ימי� או אחר עליו שלשה ימי� כדי שלא תצא עמו לדר� 
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) ו, תהלי� קט" (פקד עליו רשעה"' שנ מפני מה מפני שמלאכי סט� מלוי� אותו

   13. )140' עמ, ש�, אורב�) (ג–ב, יז, ]ליברמ�[שבת , תוספתא(

  .השט� אינו פועל רק באופ� עצמאי אלא מסתייע ג� בשלוחי�, כלומר

  : אורב� מדגיש

ובראש� , ובתוכ� מקטרגי� ומלאכי חבלה, מציאות� של מלאכי�

אלא , � לרע בעול�המוות היה בה כדי להמציא אפיטרופסי�מלא��השט�

' ר יוחנ� בשמו של' ר דאמר" 14.שתמיד הוש� גבול לעצמאות� ולכוח פעולת�

כל אשר 'יוסי הגלילי בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו ' אליעזר בנו של ר

ה למלא� המוות "באותה שעה קרא הקב, )ז, שמות כד(' נעשה ונשמע' דבר ה

על כל בריותי } שליט עליו�[=ואפעלפי שעשיתי אות� קוזמוקרטור : ואמר לו

' אלהיכ�' ני� את� להב': ההוא דכתיב, שה� בניי? למה, אי� ל� עסק באומה זו

, )יט, דברי� ה(' ויהי כשומעכ� את הקול מתו� החש�': ואומר, )א, דברי� יד(

אלא מלא� , )כב, דניאל ב(' ונהורא עימיה שר': וכי יש חש� למעלה והא כתיב

  ). 141' עמ, ש�..." (המוות שקרוי חש�

סחת כפי שהיא מנו, משמעותה של דרשה זו מתבהרת על רקע תורה דואליסטית

יוסי ' א בר"כנגד דעות מסוג זה מדגיש ר". מגילת סר� היחד"בקיצוניות ב

נברא בידי , מלא� המוות הקרוי חוש�, שלא זו בלבד שהקוסמוקרטור, הגלילי

אלא שעצ� שלטונו אינו בחינת  –" סר� היחד"בכ� מודה ג� בעל  –ה "הקב

ורה היה משו� במת� ת, להפ�. לביטול או לצמצו�, גזרה שאינה ניתנת לשינוי

שוב ניתנו , ורק אחרי שחיבלו מעשיה� ועשו את העגל, ביטול שלטונו על ישראל

  15.)ג, יח, לפי ויקרא רבה(לשלטונו 

  

  

 

  

_____________________________________  

  

  

13
השט
 מוזכר ללא , סימ
 ח, וישלח, )ורשא(א- כי אורב� אינו מציי
 שבמקבילה בתנחומא  

 .מלווי�
14

  .וכ
 בכל מקו� במאמר זה. ההדגשה שלי 

15
כדמות עצמאית כביכול וישות רעה ] סמאל[' "שט"בימי הביניי� חידדה את דמות ההקבלה  

כש� שנמנענו מעיסוק בסיפורי� , במאמר זה איננו עוסקי� בתחומי� אלה. החותרת כנגד האל
 .העממיי� ובדמותו של השט
 בדתות המונותאיסטיות האחרות
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  ל"השט� בסיפורי האגדה של חז .ב
נייחד דברינו לסיפורי� . ל"השט� מופיע רבות בספרות המדרש והאגדה של חז

המייצגי� נאמנה את מגוו� , האגדההמשתייכי� לסוגה הספרותית של סיפורי 

  .הדעות הקשורות למשמעות דמות השט�

פרנקל קרא לה ' נפתח את עיוננו בשלושה סיפורי� השייכי� לסוגה שפרופ

הסיפורי� ממחישי� את ). 295' עמ, 1991, פרנקל" (הסיפור הדרשני הקצר"

  .והתנהלותו של השט� ע� הבריות ומעלי� את המאפייני� העיקריי� של דמות
  ה"ר יהושע ב� לוי בשעה שירד משה לפני הקב"אאי� 

  ?תורה היכ� היא: בא שט� ואמר לו

  נתתיה לה� עמר�: אמר לו

  ?ה היכ� היא"תורה שנת� ל� הקב: בא אצל משה אמר לו

  )כג, איוב כח" (אלהי� הבי� דרכה והא ידע מקומה: "אמר לו

  )יד, ש�" (אי� עמדי: "הל� אצל י� אמר לו

  )ש�" (לא בי היא: "אמר לו הל� אצל תהו�

  )ש�" (תהו� אמר לא בי היא וי� אמר אי� עמדי: "שנאמר

  )כב, ש�" (אבדו� ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה"

  ה לב� עמר�"שנתנה הקב

  משה בדאי הוא: ה"חזר ואמר לקב

  ?משה בדאי אתה: ה למשה"אמר לו הקב

ל יו� אני מחזיק ע חמדה גנוזה יש ל� שאתה משתעשע בה בכ"רבש: אמר לפניו

  !?טובה לעצמי

  הואיל ומעטת עצמ� תקרא על שמ�: ה"אמר לו הקב

   16. ]א"ע, ט"שבת פ) [כב, מלאכי ג" (זכרו תורת משה עבדי: "שנאמר

דיונו בדמות התלמיד החכ� ב) 2001(פרנקל ' י' ר פרופ"נותח על ידי מו הסיפור

האידאל שמייצג משה ). 365–362' עמ, ש�(האידאלי והתמודדותו ע� המציאות 

. רבנו בסיפור מתבטא בענוותנותו הרבה שאותה מנסה השט� לקעקע ללא הועיל

פרטי� על דמותו של , פרנקל' על פי דרכו של פרופ, ננסה אנו להוסי� וללמוד

   17.השט� המשתקפי� בסיפור זה

  

_____________________________________  

  

  

16
  
 .ובהגדות התלמוד בא נוסח אחר 366בכתב יד אוקספורד  .108ווטיק
  95לפי כתב יד מינכ
17

 .286' עמ, ה"תשס, לוינסו
 על פי 
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שקיבל את " יחזיק טובה לעצמו"לבדוק א� , השט� בא לנסות את משה

ל האל הוא ויתר באופ� מוחלט על התורה כאשר ניתנה לב� מבחינתו ש. התורה

משה אינו מנסה לשטות ". נתתיה לב� עמר�: "ולפיכ� הוא משיב לשט�, עמר�

אלא לכל , בשט� אלא מאמי� באמת ובתמי� שהתורה אינה שלו ולא ניתנה לו

שכמוב� , השט�. לפיכ� רק האל יודע את מקומה האמתי. היותר היא מצויה אצלו

ואי� ספק שקיי� ממד , ממשי� בחיפושיו, מבי� את כוונתו האמתית של משהאינו 

: יש כא� מימוש אירוני של הפסוק באיוב. קומי בחיפושיו הנואשי� אחרי התורה

  ).יב, איוב כח" (החכמה מאי� תמצא ואי זה מקו� בינה"

מטרת השט� להכשיל את משה שייחס את  ,)363' עמ, ש�(לדעת פרנקל 

ה היא אצלי והיא "תורה שנת� לי הקב"מ: כאשר ישיב לשאלתו כ�התורה לעצמו 

א� מתשובתו המעורפלת של משה הוא , השט� לא הצליח במשימתו זו". שלי

לכ� השט� ממשי� , מניח שמשה העביר את התורה מרשותו כדי להיפטר ממנה

ה ולומר לו שמשה בגד בתורה שניתנה "לחפש את התורה כדי שיוכל לחזור לקב

  .כי הוא אינה רוצה לשמרה, ה"ידי הקבלו על 

לא נותר לו אלא לנסות , לאחר שהוא נוכח לדעת כי התורה אצל משה

הוא מוצג ברוב . א� ג� בכ� אינו מצליח, להכפיש את שמו של משה כבדאי

בכ� שפירש בצורה , לרדת לעומק דבריו של משה עליבותו ג� כמי שאינו מסוגל

הבי� ' כביכול רק ה, ברי משה בצורה מילוליתשכ� הבי� את ד, מעוותת את דבריו

כשהיא , משה ולאיזה מקו� היא הגיעה את הדר� שבה התורה הלכה מלפני

יודע ' בעוד שמשה התכוו� במענה שהשיב לשט� לומר שרק ה, רחוקה ממשה

כ� . שמקומה של התורה עדיי� אצלו ורק הוא מבי� את הדר� שבה מביני� אותה

מחזיק טובה " וממנו מובהר שאי� משה' לה משתמע מהמענה שנות� משה

  ".לעצמו

אי� אד� . תשובתו כנה היא ונובעת מענוותנותו, משה מתחכ� ע� השט�

ומי שעושה כ� נכשל בחטא הגאווה ואינו מבי� , שיכול לייחס לעצמו את התורה

זאת השט� אינו מבי� ונכשל פע� נוספת בהשגת . את מהות מקומה של התורה

או בניסיו�  18"מחזיק טובה לעצמו"את משה בחטא הגאווה כלהחטיא  –מטרתו 

  .להציגו כבדאי

  

_____________________________________  
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כ� " (א� עשית תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמ� כי לכ� נוצרת: "ח, ז באבות ב"כמאמר ריב 

 ...").א� למדת: "ובדפוסי�, הנוסח בכתבי יד
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אפשר לסכ� ולומר שהשט� מוצג כדמות ערמומית ורשעה שכל תפקידה 

א� צדקתו של משה מגנה עליו מפני , להכשיל את הצדיק ולסכס� בינו לבי� קונו

  .תככיו של השט� ומעמידה את השט� כדמות עלובה ונלעגת

נפו� בדברי , יו� מצוות מג� על הצדיק מפני נכליו של השט�שק, עיקרו� זה

  :כגו� במשנה, ל"חז

רבי אליעזר ב� יעקב אומר העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד והעובר 

עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד תשובה ומעשי� טובי� כתריס בפני הפורענות 

   )יא, אבות ד(

   19:וכ� במדרש זה

עשה : ר מאיר"א, )יא, תהלי� צא" (לשמר� בכל דרכי�כי מלאכיו יצוה ל� "

, עשה שתי מצות מוסרי� לו שני מלאכי�, אד� מצוה אחת מוסרי� לו מלא� אחד

עשה מצות הרבה מוסרי� לו מלאכי� הרבה שנאמר כי מלאכיו יצוה ל� לשמר� 

תהלי� ('' יפול מצד� אלN וגו: "כדי לשומרו מ� המזיקי� שנאמר? ולמה', וגו

  ).סימ� ג, ויצא, )ורשא[תנחומא ...( )ז, צא

  :כ� ה� פני הדברי� בסיפור שבו מתמודד משה ע� מותו

ל� והבא לי נשמתו של : באותה שעה אמר הקדוש ברו� הוא למלא� המוות

  . הל� ועמד לפניו. משה

  ! משה ת� לי נשמת�: אמר לו

? !נשמת�במקו� שאני יושב אי� ל� רשות לעמוד ואתה אומר לי ת� לי : אמר לו

שוב אמר לו . גער בו ויצא בנזיפה הל� מלא� המוות והשיב דברי� לפני הגבורה

  .ל� והבא לי נשמתו: הקדוש ברו� הוא

  ?ראית אותו, משה: הל� אצל הי� אמר לו. הל� למקומו ובקשו ולא מצאו

הל� אצל הרי� וגבעות . מיו� שהעביר את ישראל בתוכי לא ראיתיו: אמר לו

  ?אית� אותור, משה: אמר לה�

  .מיו� שקבלו ישראל את התורה על הר סיני לא ראינו אותו: אמרו לו

אותו לא , שמו שמעתי: אמרה לו? ראית אותו, משה: הל� אצל גיהנ� אמר לה

  .ראיתי

  

_____________________________________  
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 .הרחיב דברי� בעניי
 זה ) 145–142 'עמ, ט"תשכ(אורב�  
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  ?ראית� אותו, משה: הל� אצל מלאכי שרת אמר לה�

  ?ראית� אותו, משה: הל� אצל ישראל אמר לה�. ל� אצל בני אד�: אמרו לו

אלהי� הבי� דרכו אלהי� גנזו לחיי העול� הבא ואי� כל בריה יודעת : רו לואמ

  ".ויקבור אותו בגיא) "ו, דברי� לד: (שנאמר, בו

אבי : וכיו� שמת משה היה יהושע בוכה ומצעק ומתאבל עליו במרד והיה אומר

והיה מתאבל עליו ימי� רבי� עד , אבי רבי רבי אבי שגדלני רבי שלמדני תורה

יהושע עד כמה אתה מתאבל והול� וכי ל� : הקדוש ברו� הוא ליהושע שאמר לו

: בלבד מת משה והלא לא מת אלא לי שמיו� שמת אבל גדול הוא לפני שנאמר

אלא מובטח ' , וגו" אלהי� בי*� ההוא ִלבִכי ולמספד' ַוִיקרא ה) "יב, ישעיה כב(

מֶֹ;ה ִהְ>ָ� �ֶאל' ַו&ֹאֶמר ה): "טז, דברי� לא(לו שב� העול� הבא הוא שנאמר 

   20. )שה, ספרי דברי�" (ֲאבֶֹתיָ� ְוָק��;ֵֹכב ִע�

בצורה , אלא שהוא מוצג, אמנ� בסיפור זה השט� משמש בתפקיד מלא� המוות

כלומר כמי שאינו מסוגל להתמודד ע� משה , דומה מאוד לזו שבסיפור הקוד�

הוא להדגיש  עיקרו של הסיפור. א� כאשר הוא מצווה להביא את נשמתו לבורא

והוא , שהרי נשמתו נגנזה על ידי הבורא בגנזיו במרומי�, שאי� משה ככל האד�

  21.לא מת כאחד האד� על ידי מלא� המוות

בסיפור זה משה , בשונה מהסיפור הקוד� שבו הודגשה תכונת הענווה שלו

ניכר בעמידתו האיתנה והתקיפה מול מלא� המוות וא� גוער בו ומעמידו על 

במקו� שאני יושב אי� ל� רשות לעמוד ואתה : "רה אסרטיבית מאודמקומו בצו

דומה באופיו ובדרכי , כאמור, א� השט�, משה שונה". ?!אומר לי ת� לי נשמת�

ולא הצליח להתמודד ע� , א� הפע� לא עלה בידו למלא משימתו. פעולתו

  . צדקתו של משה המגנה עליו א� בבוא מועד פטירתו

תחילתו דומה מאוד לפתיח של ספר . קדת יצחקהסיפור השלישי קשור לע

  :ויש להניח שהוא עמד בבסיס הדרשה, איוב

מאי  ".ויהי אחר הדברי� האלה והאלהי� נסה את אברה�) "א, בראשית כב(

דכתיב , אחר דבריו של שט�: אמר רבי יוחנ� משו� רבי יוסי ב� זימרא? "אחר"

: אמר שט� לפני הקדוש ברו� הוא', וגו" ויגדל הילד ויגמל) "ה, בראשית כא(

מכל סעודה שעשה לא היה , זק� זה חננתו למאה שנה פרי בט�! רבונו של עול�

  

_____________________________________  

  

  

20
 ".ה
 קרבו ימי�: "ה"ד, תתקמ, ויל�, ש"בשינויי� בילקוכ
 ראו  
21

 .ג"תשע ,ברקאי: דנתי ַבדברי� במאמרי 
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, לו� עשה אלא בשביל בנוכ: אמר לו? לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפני�

, והאלהי� נסה את אברה�"מיד . מיד זובחו –א� אני אומר לו זבח את בנ� לפני 

   22. )ב"ע, סנהדרי� פט" ( ויאמר קח נא את בנ�

הוא מטיל ספק . השט� פועל באותה שיטה המוזכרת בפתיח של ספר איוב

ו ה עלי"בצדקתו של האד� בטענה שצדקתו באה מרוב הטוב שמשפיע הקב

ושא� יורשה לו להעמידו בניסיו� יצליח להוכיח שאמונתו של הצדיק אינה 

בשלב . ולכ� ניתנת לערעור, ה מערי� את הצדיק ומתפאר בו"תמימה כפי שהקב

ובעיקר לצדיק (כדי להוכיח לו ולעול� כולו , ה מתיר לשט� לפעול"זה הקב

הפעלת  השט� מנסה להכשיל את הצדיק באמצעות. שאכ� צדקתו שלמה) עצמו

ונאל� להשלי� ע� העובדה שהצדיק , ה"ושב מבוזה לפני הקב, נכשל, היצר הרע

  .נמצא מחו� לתחו� שלטונו

א� , בהתא� לנסיבות, הטכניקות של השט� משתנות מסיפור לסיפור

האסטרטגיה , או במלי� אחרות(וא� מוסר ההשכל הוא אחד , העיקרו� נשאר

נ� מול השט� באמצעות קיו� מצוות יש דר� להתגו –) הטקטיקה משתנה, קבועה

  .הבורא וחיזוק האמונה בו

   23:"מיטבו"השט� מוצג ב) כב, וירא, תנחומא(דומה כי בסיפור הבא 

  

_____________________________________  

  

  

22
אחר : "במקומו מוצע הנוסח הזה. לא מוזכר השט
, פרשה נה) אלבק�תיאודור(בבראשית רבה  

אמר שמחתי ושמחתי הכל ולא הפרשתי , אברה�? מי הרהר, הדברי� האלה הרהורי דברי� היו ש�
על . ה על מנת שנאמר ל� שתקריב לי את בנ� ולא תעכב"אמר לו הקב. לא פר ולא איל אחדה "להקב

לעזר דאמר אלהי� והאלהי� הוא ובית דינו מלאכי שרת אמרו אברה� זה שמח ושימח ' דעתיה דר
ה על מנת שנאמר לו שיקריב לי את "אמר לה� הקב, ה לא פר ולא איל"את הכל ולא הפריש להקב

' ג שנה וזה א"זה אמר אני חביב ממ� שמלתי לי, יצחק וישמעאל היו מדייני
 זה ע� זה. בנו ולא יעכב
באותה . אמר לו ישמעאל אני חביב שהייתי יכול למחות ולא מחיתי, ימי�' אני חביב ממ� שמלתי לח

ה "אמר לו הקב. ה ויאמר לי שנחתי� אחד מאיבריי ולא אעכב"שעה אמר יצחק הלווי יגלה עלי הקב
במישע מל� ' לוי אפעלפי שהדברי� אמ' יהושע בש� ר' ר. שתקריב לי עצמ� ולא תעכבעל מנת 

האת
 בכורי פשעי פרי בטני ' י אכ- לאלהי מרו� וגו"במה אקד� י' מואב אינו מדבר אלא ביצחק שנ
 )".ז–ו, מיכה ו(חטאת נפשי 

23
, )אלבק�תיאודור( העדי- את המקבילה מבראשית רבה) 299–295' עמ, 1991(פרנקל ' ר י"מו 

משו� שבאמצעותה נכו
 יותר להמחיש דרכי הדרשה המיוחדי� לסוגת הסיפור , )להל
(פרשה נו 
בא  ' ',ויאמר יצחק אל אברה� וגו') ח–ז, ש�( )ו, בראשית כב(' וילכו שניה� יחדיו' : הדרשני הקצר

שנה את הול�  ב
 שנית
 ל� למאה? מה סבא אובדת לב�: אמר לו, לו סמאל אצל אבינו אברה�
הנסה דבר ' ?וא� מנסה הוא ל� יותר מיכ
 את יכול לעמוד: אמר לו  !על מנת כ
: אמר לו !?לשוחטו

למחר אומר ל� שופ� ד� אתה ואתה חייב : אמר לו  !ויתר על כ
: אמר ליה). ב, ד איוב(' אלי� תלאה
מה : אמר לו, כיו
 שראה שלא הועיל ממנו כלו� בא לו אצל יצחק  !על מנת כ
: אמר לו. את דמו

א� כ
 כל אות
 : אמר לו !על מנת כ
: אמר לו !הול� הוא לשוחט�, ]ב
 העלובה[=ברא דעלובתא 
כל דברי החמודות שעשתה אמ� לישמעאל [=? הפרגזיות שעשת אמ� לישמעאל סניה דביתה ירותה
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  )ג, בראשית כא" (ויק� ויל�"

  .קידמו השט� בדר� ונדמה לו כדמות זק�

  ?לא� אתה הול�: אמר לו

  להתפלל : אמר לו

  ? ומי שהול� להתפלל למה אש ומאכלת בידו ועצי� על כתפו: אמר לו

  ,שמא נשהה יו� או יומיי� ונשחט ונאפה ונאכל: אמר לו

וזק� ) א, ש�" (קח את בנ�"ה "לא ש� הייתי כשאמר ל� הקב! זק�: אמר לו

לא שמעת המשל מה שהיה בידו ? כמות� יל� ויאבד ב� שנת� לו למאה שנה

תשמע מ� המשטי� ותאבד , וא� תאמר יהיה ל� ב� אחר ?אבדו ומבקש מאחרי�

  !?נשמה שתחייב עליה בדי�

  !לא אשמע ממ�, ה יתבר� היה"אלא הקב, לא משטי� היה: אמר לו

  .הל� מעליו ונדמה לבחור ועמד על ימינו של יצחק

  ?לא� אתה הול�: אמר ל�

  , ללמוד תורה: אמר לו 

  ?בחיי� או במיתת�: אמר לו

  !?אד� שילמדו אחר מיתהוכי יש : אמר לו

כמה תעניות נתענית אמ� עד שלא נולדת והזק� הוא ! עלוב בר עלובה: אמר לו

  !השתטה והוא הול� לשחט�

  ,אN על פי כ� לא אעבור על דעת יוצרי ועל צווי אבי: אמר

  ,ראה מה אומר לי זה, אבי: חזר ואמר לאביו

  , שאינו בא אלא ליעN לנו, אל תשגיח עליו: אמר לו

  ).ז, ש�" ('ויאמר יצחק וגו" מיד

  ?וכי מאחר שהדר� קרובה למה נתעכב שלשת ימי� –) ד, ש�" (ביו� השלישי"

מיד ירד אברה� , כיו� שראה שלא קבלו ממנו הל� ונעשה לפניה� נהר גדול

  , לתו� המי� והגיעו עד ברכיו

ד כיו� שהגיע עד חצי הנהר הגיע המי� ע, ירדו אחריו! בואו אחרי: אמר לנעריו

ע בחרתני "רבש: באותה שעה תלה אברה� עיניו לשמי� אמר לפניו. צוארו

הודרתני ונגלית לי ואמרת לי אני יחיד ואתה יחיד על יד� יודע שמי בעולמי 

ולא עכבתי והריני עוסק בצווי� ) ב, ש�" (והעלה יצחק בנ� לפני לעולה"

  ________________________    

  

ייכנס ) ללב במלואו(א� לא ייכנס הדבר [=ה תיעול פלגה כד לא תיעול מיל] ?שנוא הבית לירושה
? למה אביו אבי). ז, ש�(' ויאמר יצחק אל אברה� אביו ויאמר אבי']: זה מה שכתוב[=ד "הה, ]חציו

יצ- : אמר ליה ,)ח, ש�('' ויאמר הנה האש והעצי� וגו' .כדי שיתמלא עליו רחמי� ]פעמיי�[=
אלהי� יראה לו 'מכל מקו� )] סמאל(' אשר גוערי� בו'זה  ידאג לו: אמר לו[=לההוא דייגער ביה 

 .זה לשחוט וזה להישחט –' וילכו שניה� יחדו'). ש�(' שה לעולה בני, 'וא� לאו) ח, ש�('' השה וגו
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מר� על מי ועכשיו באו מי� עד נפש א� אני או יצחק בני טובע מי יקיי� מא

  !?יתייחד שמ�

  , חיי� שעל יד� יתייחד שמי בעול�: ה"אמר לו הקב

  . ה את המעי� ויבש הנהר ועמדו ביבשה"מיד גער הקב

כ� שמעתי ) יא, איוב ד" ('ואלי דבר יגונב וגו: "אמר לאברה�? מה עשה השט�

  !מאחורי הפרגוד השה לעולה ואי� יצחק לעולה

וירא את "מיד , ו אומר אמת אי� שומעי� לוכ� ענשו של בדאי שאפיל: אמר ליה

    )...ד, ש�" (המקו� מרחוק

נפסח על הניתוח הספרותי , כדי לא להארי� יתר על הנצר� לנושא הנדו�, א� כא�

   24.של המדרש ונתמקד רק בדמות השט�

בסיפור זה פעילותו של השט� מורכבת יותר משו� שהפע� מדובר בשני 

התחכו� מתבטא ג� . לכ� גישתו מתוחכמת יותר, צדיקי� שהוא מנסה להכשיל

המעידה אמנ� על חולשתו של , )נהר, נער, זק�(בשימוש בטכניקת ההתחפשות 

השט� שאינו פונה ישירות לאברה� וליצחק ושוטח טענותיו לפניה� בדמותו 

וזק� : "הוא פונה לצד הרגשי 25.א� ג� על תחכומו ועל ערמומיותו, המקורית

לא שמעת המשל מה שהיה בידו ? שנת� לו למאה שנה כמות� יל� ויאבד ב�

כמה תעניות נתענית אמ� עד ! עלוב בר עלובה: "וכ�, "?אבדו ומבקש מאחרי�

: " הלכתי�וג� לצד השכלי, !"שלא נולדת והזק� הוא השתטה והוא הול� לשחט�

.!"?תשמע מ� המשטי� ותאבד נשמה שתחייב עליה בדי�...

 26   

לי� טכניי� כדי לנסות את כוח הסיבולת השט� אינו בוחל א� במכשו

  . הגופנית של אברה� בניסיו� חציית הנהר שפרש לפניו בדר�

' בי� אברה� ויצחק לה –השט� מנסה להביא לידי פירוד בשני המישורי� 

בידעו היטב שדי לו א� יצליח באחד המישורי� כדי להכשיל את , ובי� האב לב�

  

_____________________________________  

  

  

24
, ב"ע, הנמצא בסנהדרי
 פט, ד
 בנוסח נוס- של הסיפור פרנקל) 301–299' עמ, ש�(בהמש�  

 .שהסיומת שבו דומה לזו שבתנחומא
25

ובעיקר לגבי מלא� המוות , ל"ההתחפשות כאמצעי פיתוי והכשלה שכיחה בסיפורי האגדה של חז 
=]
 .ו"תשנ, שנא
 על כ� נית
 לקרא בהרחבה אצל]. שט
26

שהשט
 בהתמדתו ובמידת האסרטיביות " מעיד"הדרש
 א- , לעיל 23במקבילה המובאת בהערה  
א� לא ייכנס [=יעול מילה תיעול פלגה כד לא ת: "והתחכו� מצליח להכניס ספק בלבו של יצחק

על רקע דברי� אלה מוב
 מדוע בחר המספר לסיי� את הסיפור ]". ייכנס חציו) ללב במלואו(הדבר 
שכ
 יש , "זה לשחוט וזה להישחט', וילכו שניה� יחדו': "בפרשה" מילה מנחה"בהיגד המשמש כ

 .הב
 יחדיובזה כדי לבטא את כישלונו של השט
 בערעור אמונת� של האב ו
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, � אינו מסתפק בכ� שהוא מעורר לחטאהשט, כלומר. הניסיו� העצו� של העקדה

  .לפירוד ולשנאה, אלא ג� מעורר לחשד

הוא מעמיד פני� כמי שמקטרג על השט� . מידת התחכו� של השט� גבוהה

ותשמע מ� : "לאברה� שאי� לסמו� על מהימנות דבריו של השט�" מזכיר"ו

השט� בא כביכול בש� המוסר !". ?המשטי� ותאבד נשמה שתחייב עליה בדי�

לא משטי� : "של אברה� הול� לכ� המענה, האלוהי האוסר על שפיכות דמי�

בחינת הפה שאסר שפיכות !". לא אשמע ממ�, ה יתבר� היה"אלא הקב, היה

לא "במילי� . דמי� הוא אותו פה שהתיר עקדתו של יצחק ולא פיו של השט�

לקורא שא� אברה� יודע " כל יודע"ייתכ� שמרמז המספר ה" אשמע ממ�

  . � הוא הדוברשהשט

שאינו בא , אל תשגיח עליו: "הדברי� נרמזי� ג� במענה שהוא משיב ליצחק

  , "אלא ליע� לנו

ומול תמיהותיו , מחד גיסא, אברה� כאב צרי� להתמודד מול מכשלות השט�

' כפי שהדברי� באי� בניסוחו החרי� של פרופ, מאיד� גיסא, של יצחק בנו

  :פרנקל

, בסיפורו החדש שנאמנות באד� של מספר זה להביענראה כמעט ודאי כי רצונו 

היא לעול� על תנאי ולכ� אי� סופה , ויהיה זה האד� האהוב והנאמ� ביותר

לש� "נאמנותו של יצחק לאברה� מתקיימת רק כשהיא ג� נאמנות . להתקיי�

   27. )298' עמ, 1991, פרנקל" (שמי�

אפילו לבטל את והוא מוכ� , עצמת האסרטיביות של השט� אי� לה גבולות

כ� שמעתי מאחורי הפרגוד השה לעולה ואי� : "באמרו, החליט עליו' הניסיו� שה

כ� ענשו של בדאי שאפילו : "וג� כא� משיב לו אברה� כגמולו!". יצחק לעולה

  ".אומר אמת אי� שומעי� לו

, השט� מוצג כבדאי נוס� לכל התכונות הנוספות שהכרנו מסיפור זה וקודמיו

  .וסרי והמעשי המתבקש הוא שאי� לשמוע לוולכ� הלקח המ

, אפילו בתפקידו כשט�, יש ביכולת האד� להתמודד ע� השט�, כאמור

לעתי� מצליחי� גיבורי . ל המעידי� על כ�"ורבי� סיפורי האגדה של חז

  

_____________________________________  
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 .א- כי פרנקל כיוו
 דבריו לגרסת בראשית רבה היא תקפה א- לגרסת התנחומא 
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א� הצד השווה בכול� היא , הסיפורי� להערי� עליו ולעתי� א� לועגי� לו

  .תככיו של השט�שצדקת� היא המשמשת לה� מג� מפני 

הוא הלקח , ל"של חז" מעשי חכמי�"מוטיב נפו� בסיפורי , מצד שני

נדגי� דברינו בשלוש . שהשט� מלמד את הגיבורי� בהציגו אות� בחולשת�

את חולשת האד� במאבקו מול , דוגמאות הממחישות את שני המוטיבי� דלעיל

המגנה עליו  השט� ואת יכולת ההתמודדות שלו כאשר צדקתו עומדת לו כזכות

  .מפניו

  :וכ� הוא הסיפור הראשו�

  ש ב� חלפתא שהל� לברית מילה וסעד ש�"אמרו רבותינו מעשה היה בימי ר

  .שני�' אביו של תינוק השקה אות� יי� יש� ב� ז 

  .מ� היי� הזה אני מייש� לשמחתו של בני: אמר לה� 

  , היו סועדי� עד חצי הלילה

  ,צא לו בחצי הלילה ליל� לעירוש ב� חלפתא שהיה בטוח על כוחו י"ר

   28מצא ש� מלא� המוות בדר� וראה אותו משחק

  ?מי אתה: אמר לו 

  . שלוחו של מקו�: אמר לו

  ? ומפני מה אתה משחק: אמר לו

שה� אומרי� כ� וכ� אנו עתידי� לעשות ואינו יודע , משיחת� של בריות: אמר לו

  . אימתי הוא נקרא למות

, מ� היי� הזה אני מייש� לשמחת בני: ואמר לכ� אותו האיש שהיית סועד אצלו

  , יו�' והרי הגיע פרקו ליטול אחר ל

  .הראה לי את פרקי: אמר לו

ה חפ1 במעשי� "לא עלי� ולא על כיוצא ב� איני שולט פעמי� שהקב: אמר לו

ילקוט " (תוסיN ימי�' יראת ה) "כז, משלי י(הטובי� ומוסיN בכ� חיי� שנאמר 

  ).164/2כתב יד בודליאנה , רמז תתקמז, כז; שמעוני למשלי י

ולכ� ). 44–41' עמ, א"תשמ ,פרנקל(ר "י מול ידא� סיפור זה נותח ספרותית ע

אינו משמש ) השט�(=מלא� המוות . נסתפק בהתייחסות לדמות השט� בסיפור

שמעו� בר חלפתא ' הוא שליח האל שבא לאתגר את ר; בסיפור בתפקידו הרגיל

המספר מעביר לקורא . בשליחות זו בוודאי הצליח. וותבהרהור על אודות המ

  

_____________________________________  
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 .ט, וכ
 בדברי� רבה, "משונה"בנוסח הדפוס כתוב  
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לעול� הבא " נקרא"כל יצור  –האחד : מסר כפול) ליושבי בית המדרש: במקור(

מכיוו� שאי� . דהיינו כאשר מילא יעודו בעול� הזה, "מגיע לפרקו"כאשר הוא 

האד� יודע עת זו הוא מתכנ� תכניות שלא תמיד תואמות את מערכת הזמני� 

המסר השני הוא שיש בריות אשר שהשט� אינו שולט עליה� כמלא� . ההעליונ

חפ� במעשיה� הטובי� ומוסי� לה� שני� על מערכת הזמני� ' משו� שה, המוות

  .המקורית שנקבעה לה�

משו� שאינו מסוגל , התינוק בסיפור אינו מסוגל לשנות את יו� פטירתו

ההבנה הפשוטה של וזו בעצ� . א� לקורא יש האפשרות הזו, לקיי� מצוות

השט� כשוחק מהווה תשליל לשחוק ). ב, משלי י" (צדקה תציל ממוות"הפסוק 

בברית המילה השחוק מבטא את השמחה . שמעו� בשמחה שממנה יצא' ששמע ר

בעוד ששחוק , ואת שגרת החיי� שאינה מתחשבת בגור� המוות בחיי האד�

   29.)שוחק' כנ� וההאד� מת: כמאמר הבריות(השט� מבטא את המחשבה האלהית 

שמעו� לקבל מהשט� הוא שאי� הוא שליט ' המסר האופטימי שמצליח ר

המסר הקודר הוא שלא תמיד אד� . יכול ושיש בריות שהוא אינו שולט עליה��כל

  .כי בסופו של דבר אי� הוא יודע חשבונו של מקו�, "בטוח בכוחו"יכול להיות 

  :והנה הסיפור השני

יומא חד אידמי ליה שט� כאיתתא בה� . ברי עבירהרבי מאיר הוה מתלוצ1 בעו

, כי מטא פלגא מצרא שבקיה. נקט מצרא וקא עבר, לא הוה מברא. גיסא דנהרא

אמר אי לאו דקא מכרזי ברקיעא הזהרו ברבי מאיר ותורתו שויתיה לדמ� תרתי 

  ).ב"ע, קידושי� פא, בבלי(מעי 

  :ובתרגו� לעברית

יו� אחד ). בתחו� שבינו לבינה(עברה  רבי מאיר היה מתלוצ1 ולועג לעוברי

התלוי (אחז בחבל , לא הייתה מעבורת. נדמה לו השט� כאישה בצד זה של הנהר

א� לא : אמר, כשהגיע לאמצע החבל עזב אותו השט�. והיה עובר) מעל הנהר

כבר לא היה לחיי� שו� ער� ', הזהרו ברבי מאיר ותורתו'היו מכריזי� ברקיע 

  ). ווה שתי מעות בלבדדמ� היה ש: מילולית(

  

_____________________________________  
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 .נושא זה מפורט ומומחש, פרשה פה, )אלבק�תיאודור(בבראשית רבה  
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מאיר על מקומו שלא יסמו� על עצמו יתר ' בסיפור זה השט� בא להעמיד את ר

" אי� אפטרופוס לעריות"משו� ש, ובייחוד בעברות שבינו לבינה, על המידה

ג� בסיפור זה השט� מתואר ). ו"א ה"כתובות פ, תוספתא(ואד� מועד לעול� 

  .ל האד� שצבר בגי� לימוד התורהכשליח שמוגבל בהתנהלותו בגלל זכויות ש

  :נדמה כי בסיפור השלישי מוצג השט� כדמות מחנכת במיטבה

יומא חד מעלי יומא . גירא בעיניה דשט�: פלימו הוה רגיל למימר כל יומא

: אמר ליה, אפיקו ליה ריפתא, אתא קרא אבבא, אידמי ליה כעניא, דכיפורי הוה

אמר . עייליה וקריבו ליה ריפתא? אבראיואנא , יומא כי האידנא כולי עלמא גואי

. אתיוהו אותבוהו אתכא? ואנא לחודאי, יומא כי האידנא כולי עלמא אתכא: ליה

: ל"א, והוה קעביד ביה מילי דמאיס, הוה יתיב מלא נפשיה שיחנא וכיבי עליה

נחרו , אכמר שדא ביה כיחו, יהבו ליה כסא, הבו לי כסא: אמר ליה. תיב שפיר

ערק ! פלימו קטל גברא! פלימו קטל גברא: שמעו דהוו קאמרי. תשקא ומי, ביה

כי דחזייה דהוה מצטער גלי . אזיל בתריה נפל קמיה, וטשא נפשיה בבית הכסא

, אמר ליה? ואלא היכי אימא? מאי טעמא אמרת הכי: אמר ליה, ליה נפשיה

  ).ב"ע–א"ע, קידושי� פא( רחמנא נגער ביה בשט�: לימא מר

   30:תרגו�

  ]בעי� השט�" [=בעיניה דשט�] ח1[=גירא ':"היה רגיל שהיה אומרפלימו 

  . יו� אחד ערב יו� הכיפורי� היה

  . קרא על הפתח, בא, כעני] השט�[נדמה לו 

  . הוציאו לו פת

  ! ?כל העול� בפני� ואני בחו1 �יו� כהיו�: אמר לה�

  הכניסוהו והביאו לפניו פת

  !?י לבדכל העול� אצל השולח� ואנ –יו� כהיו�  :אמר

  הביאוהו והושיבוהו אצל השולח�

  היה מעלה על גופו שחי� ואבעבועות ועושה מעשי� מאוסי�

  !שב יפה: אמרו לו

  השתעל בכבדות וירק כיחו לתוכה, נתנו לו כוס

  גערו בו

  

_____________________________________  
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, )הכה
(ברקאי  אצל ניתוח ספרותי של הסיפור נמצא. 95התרגו� מבוסס על נוסח כתב יד מינכ

 .146–129' עמ, 2013 ,ענבר וכ
 אצל, 33–29' עמ, 1986



93  ל"דמות השט� במקרא ובספרות חז
  

 

 

  נפל ומת

  ...הרג פלימו אד�. הרג פלימו אד�: אות� שאומרי�] פלמו[שמע 

  ברח והתחבא בבית הכיסא

  הל� ונפל לפניו

  כשראה שהוא מצטער גילה עצמו בפניו

  ?כ�) ת(מפני מה אמר: אמר לו

  ?אי� אומר) אלא: (אמר לו

  'הרחמ� יגער בו בשט�': אמר לו

המספר חוש� בצורה מתוחכמת את פלימו בפני חולשותיו כאד� מאמי� 

המאתגרת את פלימו , השט� מוצג בסיפור כדמות מחנכת. השט��באמצעות העני

שה� נאלצי� לעמוד מול דרישותיו של העני בערב יו�  ומשפחתו בהתמודדות

וכ� בסופו של , היו� שבו האד� עושה את חשבו� נפשו מול קונו, הכיפורי�

לאחר הגערה . הסיפור שבו נחש� השט� בפני פלימו בזהותו האמתית

הרג : "ולפתע נשמע קול בבית הבא מבחו�, הוא העמיד פני� כמת, השט��בעני

ומבריחו לבית הכסא  פלימו הקול מייסר את". ימו אד�הרג פל. פלימו אד�

: י על אתר"כפירוש רש ,ייתכ� שברח מחמת הקול החיצוני. הנמצא מחו� ליישוב

נחבא בבית  –' טשא'. פלימו כסבור שבאי� עליו נוגשי המל� להרגו –' ערק'"

  ".הכסא חו� לעיר

לפי העני כי הבי� שחטא בהתנהגותו כ, א� ייתכ� שפלימו ברח מפני עצמו

ולא יכול היה להמשי� לשבת ליד השולח� החגיגי בקרב משפחתו , הדוחה

לכ� הוא . הסועדת את סעודת ערב יו� הכיפורי� החגיגית כאשר מצפונו מציק לו

שבו , אל מקו� רפש, בוחר לברוח למקו� שמייצג את הדבר המנוגד לחלוטי�

פלימו מבי� . �במערומיו המוסריי – ובמקרה שלו, מתגלה האד� במערומיו

דווקא בערבו של היו� הקדוש שאליו הוא צרי� להכנס במיטב . שהוא נכשל

לא , ובעיקר בתחו� המצוות שבי� אד� לחברו, נקי כפיי� ובר לבב, מצפונו

הוא . הצליח להתמודד כראוי מול הניסיו� שהעני הבלתי נסבל העמיד אותו וכשל

וא לא ראה את העני בצורה ה; א� רק באופ� פורמלי, קיי� את מצוות הצדקה

  .משו� שלא שית� את עצמו בצערו בכנות, הראויה לקיו� המצווה

בכ� שהעמיד את עצמו כמי שמסוגל , פלימו טעה ג� ביחס שלו כלפי שמיא

שיח בי� �ולכ� הדו, "ח� בעי� השט�"להשפיע על מהלכי השט� בצורה מתגרה 

אמוני שאותו רצה �כיהשט� ובי� פלימו בסו� הסיפור מהווה את המסר החינו

אל לו לאד� לסמו� על עצמו : המספר להעביר לחובשי בית המדרש

צרי� הוא לזכור שהוא זקוק לחסדי , בהתמודדותו ע� כוחות הרוע המכשילי�
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לעתי� האד� השקוע בשגרת יומו ובקיו� . שמי� שיסייעו לו במאבק איתני� זה

זקוק לטלטלה של , ה�המסרי� הנלווי� ל מצוות מתו� שגרה מבלי להפני� את

שבמקו� להתגרות  ,מעיר לו השט� לפלימו, לכ�. השט� כדי לנתבו לדר� הנכונה

להבי�  ,כלומר". הרחמ� יגער בו בשט�: "היה עליו להרגיל את עצמו לומר בו

השט� אינו מעמיד את . אי� האד� מסוגל במאבקו מול השט�' שללא עזרת ה

אלא שאי� האד� יכול לעשות , מולו עצמו כדמות שאי� לאד� סיכוי בהתמודדות

מול פלימו , במפגש המוזר בשירותי� הציבוריי� שבפאתי היישוב. זאת לבדו

כדברי , השט� מצטייר כדמות חביבה המבינה לנפשו ומשתתפת בצערו, השבור

]". ראה את פלימו שהוא מצטער[ שט� לפלימו דמצטער –' חזייה': "י"רש

אלא , דמות מרשעת שבא להזיק את הבריותהשט� אינו מוצג בסיפור כ, כלומר

  .כשלוחו של האל בחינו� בריותיו

כפי שתואר , בשלושת הסיפורי� אי� השט� מתואר כדמות נלעגת ובזויה

ומכא� , ויש בה� כדי לאז� את דמותו. בסיפורי� שהבאנו בתחילת הפרק

  . חשיבות� וחשיבות הדיו� בה�

עצמאית הפועלת מחו� לאד� בדברינו עד כה הצבנו את דמות השט� כדמות 

שנבהיר שוב  מ� הראוי. תו� ניצול יצרו הרע של האד� במטרה להכשילו, עצמו

שלא הכול מסכימי� ע� הבנה זו של השט� ונאחזי� בעקביות במאמרו של ריש 

המזהה את השט� ע� יצרו הרע של האד� ולא כדמות חיצונית , לקיש שהזכרנו

  .לו

בנתחה את המדרש שהבאנו ) 1970(בי� נחמה ליבו' בדר� זו נקטה פרופ

  :נסתפק בציטוט קצר מדבריה. לעיל

כמו בהרבה מקומות כ� ג� במקומנו אי� השיחה ? ל אלה"מה משמעות דברי חז

לעול� המוחש של מה , לחו1] השלכה[=אלא פרוייקציה  המתנהלת בי� שניי�

בו של אותו שט� בדמות זק� אינו אלא קול ל, בעול� המחשבה, שמתנהל בפני�

אחת לאחת קמי� ספקותיו ומתייצבי� . אברה� ההומה בו באות� שלושה ימי�

  ). 138' עמ, ש�(קול השט�  –לעומתו ומשמיעי� קול� 

  :ר הירש בעניי� זה"ליבובי� בחרה בדר� שהתווה רש

ולא סופ� מ� , לא יסוד� מ� השט� –העול� הגשמי ותכונתו הגשמית של האד� 

לא כ� בתורת . שהוגיו הגוהו לרעת האד�, נפל רעיו� זה הוא רעיו�. השט�

שכ� באד� יזדווגו עליוני� ; בשתי יצירותיו –' האד� הוא יציר ה: ישראל

  ).יט, הפירוש לבראשית ב( עול� נצחי ועול� חולN, ותחתוני�



95  ל"דמות השט� במקרא ובספרות חז
  

 

 

א� שולל את האפשרות , ר הירש מתייחס בפירושו לדמות השט�"אי� רש, אמנ�

ובכל זאת נית� , בעול� הפועלי� באופ� עצמאישל שט� המייצג את כוחות הרע 

  .להירמז מדבריו ג� לנושא שבו אנו עוסקי�

נראה כי המובאות שנביא להל� יביאונו למסקנה שיש להתייחס לשט� באופ� 

כי במקרי� אלה , )קשורי� במנהג קבוע(שונה כאשר מדובר בנושאי� הלכתיי� 

מות חיצונית שיש צור� אלא לד, לא ייתכ� ליחסו לכוחות הפנימיי� שבאד�

  .להתמודד עמה

  :נבהיר דברינו בעזרת מספר דוגמאות

למה נקרא שמה : אמר רבי חנ� –) כט, ישעיהו כח" (הפלא עצה הגדיל תושיה"

שניתנה בחשאי  –תושיה : דבר אחר. מפני שהיא מתשת כחו של אד� –תושיה 

  ).ב"ע, סנהדרי� כו(מפני השט� 

  :י על אתר כתב"ורש

תסתפק לעליוני� ולא ימסרו הלוחות ביד : ואמר, שהוא מקטרג –' מפני השט�'"

ה היה צרי� להערי� על השט� בעת מת� תורה כדי שלא "כביכול הקב ".משה

  .ימנע מסירתה למשה ולבני ישראל

  :בהתנהלותו מול השט�' שנוקט ה" ערמה"ג� המדרש הזה מבטא את ה

ועל , ובדי כוכבי� נתת לי רשותע על כל הע"רבש: ה"אמר סמאל לפני הקב

, אמר לו הרי יש ל� רשות עליה� ביו� הכיפורי�? ישראל אי� אתה נות� לי רשות

לפיכ� נותני� לו שוחד ביו� . אי� ל� רשות עליה� –וא� לאו  .א� יש לה� חטא

וגורל אחד ' גורל אחד לה"הכיפורי� שלא לבטל קרב� של ישראל שנאמר 

וגורלו של עזאזל שעיר , ה קרב� עולה"רלו של הקבגו) ח, ויקרא טז" (לעזאזל

" ונשא השעיר את כל עוונות�"וכל עוונותיה� של ישראל עליו שנאמר . החטאת

: ל שלא נמצא בה� חטא ביו� הכיפורי� אמר לפניו"ראה סמא). כב, ש�(

מה מלאכי השרת נקיי� . כמלאכי השרת בשמי�, ע יש ל� ע� אחד באר1"רבש

ה שומע עדות� של "והקב .פ"נקיי� מכל חטא ביוהכמכל חטא אN ישראל 

  ). פרק מו, פרקי דרבי אליעזר(ישראל מ� הקטגור שלה� ומכפר 

', שהוא שליח ה, כביכול ציוותה התורה על יו� הכיפורי� כדי למנוע מהשט�

בעוד שלכל שאר , ה"לבצע את שליחותו מפני חביבות� של ישראל לפני הקב

  . הזה" פתח המילוט"האומות אי� את 
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  :וכ� בדוגמה הזאת

! רחמנא אמר תקעו? למה תוקעי� –? למה תוקעי� בראש השנה, אמר רבי יצחק

למה תוקעי� ומריעי� : אלא! רחמנא אמר זכרו� תרועה –? ה מריעי�למ: אלא –

ואמר רבי . כדי לערבב השט�? ותוקעי� ומריעי� כשה� עומדי�, כשה� יושבי�

 –מאי טעמא . מריעי� לה בסופה –כל שנה שאי� תוקעי� לה בתחלתה : יצחק

  ).א"ע, ראש השנה טז(דלא איערבב שט� 

כשישמע ישראל מחבבי� את , שלא ישטי� –כדי לערבב : "י על אתר כתב"ורש

שאי� כוונתנו לבלבל את השט� כדי שלא ֵידע , מכא�". מסתתמי� דבריו –המצוות 

 ומשעה שיחזרו בתשובה, אלא לעורר את ישראל לתשובה, מתי חל ראש השנה

  .ממילא יתבלבל השט� ולא יוכל לקטרג

  :וכ� התוספות מסבירי�

, נבהל ואינו נבהל, ]תקיעות במעומד=[כששמע קול שופר פע� אחת : תרגו�

יתקע "ודאי זהו שופר של : אמר, ]תקיעות במיושב[= וכששמע פע� שניה

ומתערבב ואי� לו , והגיע זמנו של השט� להיבלע, ]זמ� הגאולה" [=בשופר גדול

  .פנאי לעשות קטגוריה

  :ל ביאר את הדברי� בדר� זאת"המהר

כי השט� אינו מקטרג רק במידת , כלל הדבר כי התקיעות כול� ה� ערבוב...

וכאשר יתעלה ברחמי� א� , והתקיעות מורי� על התעלות המידה ברחמי�, הדי�

לפי שאז שולט מדת , כי השט� אינו מקטרג רק בראש השנה, כ� אי� לו מקטרג

  ).א"ע, ראש השנה טז, חידושי אגדות. (הדי� הקשה

עלות על קטרוגו ל רואה את השט� כדמות מקטרגת שאפשר להת"המהר, כלומר

, וזאת באמצעות תקיעות השופר המעוררות את מידת הרחמי�, אפילו ביו� הדי�

  .ואז הדיי� שוקל את גזר הדי� לפני� משורת הדי�

  :הסביר את הדברי� כ�, ראש ישיבת מעלות, הרב יהושע ויצמ�

לאחר מכ� תוקעי� . התקיעות שתוקעי� כשה� יושבי� ה� תקיעות מ� התורה

  .תקיעות נוספות מתקנת חכמי�במעומד 

הגמרא בשאלותיה מחדדת את ההבדל בי� התקיעות אות� אנו תוקעי� משו� 

  .לבי� התקיעות הנוספות שה� אלו שמערבבות את השט�, "רחמנא אמר"ש
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עדיי� אינ� מספיקות , אות� אנו תוקעי� מכח ציווי אלוקי, התקיעות הראשונות

עדיי� עלולה , י הבא מלמעלה למטהשל ציוו, במצב זה. כדי לערבב את השט�

  .וטענותיו של השט� טר� נסתתמו, להיות נפילה

שיש ביכולת האד� , רק כאשר רואה השט� שישראל מוסיפי� תקיעות משלה�

מתו� שיחה ... (טענותיו מסתתמות –להתעלות אל מעלת השפע האלוקי 

  ).מופיעה באתר הישיבה במרשתת; ג"שניתנה בראש השנה תשס

אמנ� במקרה דנ� . ו מחזקת את הטענה שיש יכולת להתמודד ע� השט�א� דעה ז

א� הוא הדי� ג� , מדובר בהתמודדות הע� היהודי ע� ניסיונות קטרוגו של השט�

  .בהתמודדות הפרט ע� השט� המשחית

בעל משמעות שיש להיזהר ממנו ולנקוט  בגור� חיצוניבכל אופ� מדובר 

מקנה לו , שנית� להישמר מפני השט�, וידיעה ז. תחבולות כדי להימנע מהיזקו

, בי� היתר, ובזה הוא שונה, ממד אנושי מבחינה זו שא� הוא טועה ולא רק מטעה

  . משאר מלאכי השרת

לאתגר  ו"כ� עלול הוא ח, כש� שהאד� עשוי להתמודד מול כוחות השט�

אל תפתח : "לכ� הבריות נוהגות לומר. את כוחות השט� ולהמיט על עצמו אסו�

  ":לשט�פה 

לעול� אל יפתח אד� : וכ� תנא משמיה דרבי יוסי, דאמר רבי שמעו� ב� לקיש

כמעט כסדו� " )ישעיהו א(שנאמר  –מאי קראה : ואמר רב יוסN; פיו לשט�

   31. )ב"ע, כתובות ח; א"ע, ברכות יט" (היינו

פתיחת פה "בספרות המוסר הובאו דוגמאות נוספות מהמקרא והנביאי� על 

בראשית (דור הפלגה שאמרו . כגו� בדור הפלגה ובדור המדבר ,שהזיקה" לשט�

הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמי� ונעשה לנו ש� פ� נפו� על פני ): "א, יד

�את� מש� על פני כל ' ויפ� ה): "ח, ש�(לבסו� אכ� התקיי� בה� , "כל האר

�� נגזר וכ� אכ, "לקחתנו למות במדבר): "א, שמות יד(דור המדבר אמרו ". האר

  ".במדבר הזה יתמו): "לה, ש�(שנאמר , עליה�

  

_____________________________________  

  

  

31
, ]על ידי הרב אליהו די וידאש �16ספר קבלה ומוסר אשר חובר במאה ה[בספר ראשית חכמה  

נצור לשונ� , מי האיש החפ/ חיי� אוהב ימי� לראות טוב"מובאת ראיה נוספת לכ� מהפסוק 
 ...".מרע
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ל שאסור לאד� להתבטא בעת תפילתו באופ� "על פי האמור לעיל קבעו חז

הרבה חטאתי לפני� ולא נפרעת ממני "לדוגמה , שישתמע כי נגזרה עליו גזרה

�ואל יארע בי דבר קלקלה ועוו� וא� יארע בי דבר קלקלה ועוו� ", "אחד מני אל

  ).א"ע, ברכות יט" (י כפרה לכל עוונותיתהא מיתת

  : די� זה א� נקבע להלכה

, כ הוא אבל או חולה"אלא א, שב: אומר לו, הבא לכבד את חבירו ולקו� מפניו

לא נפרעתי : לא יאמר אד�: הגה. שב בחולי של�, שב באבלות של�: דמשמע

מי כ� משמע בפרק (שאל יפתח פיו לשט� , או כיוצא בדברי� אלו, כפי מעשי

מה ל� לעשות כי אי אפשר : ואל יאמר אד� לאבל). שמתו ובהגהות אלפסי ש�

אלא יקבל , הא א� אפשר לשנות היה עושה) א(דמשמע , שזהו כגדוN, לשנות

היה מחכמי , חביבא) ב� דוד(יוסN ' ר[נימוקי יוסN (י מאהבה "עליו גזירת הש

שנגח דמשמע כ�  שור' פ, ]ואחד מאחרוני הראשוני� �15ספרד בתחילת המאה ה

לא יאמר אד� לא נפרעתי כפי מעשי או כיוצא בדברי� אלו שאל ): "בגמרא

  ). סעיN ב, סימ� שעו, יורה דעה, שולח� ערו�" (יפתח פיו לשט�

יש מי שאומרי� כי הסיבה שנאסר על מי שיש לו הורי� לומר קדיש יתו� היא 

דר� חיי� , פרשת בלק( 32ה"הגדיל לומר השל". אל תפתח פה לשט�"משו� 

כי אפילו ", שיש להישמר לא לפתוח פה לשט� בכל צורה שהיא, )תוכחות מוסר

ראיה לדבריו  הוא מביא". ממשי� הדבר על עצמו, א� מדבר שלא בכוונה

כלומר קלל לי  –) ו, במדבר כו" (ארה לי את הע� הזה: "מבקשת בלק אל בלע�

  .ובלע� אכ� קילל אותו, ר בושלבסו� התקיי� הדב, ופיו הכשילו, את הע�

, לשימוש בקרב יהודי�" סגי נהור"מקובלת הסברה כי התפתחותה של לשו� 

כגו� מחלה או , נבעה מכ� שהיא היוותה חלופה חיובית לספר על דבר רע ושלילי

  .מבלי לפתוח פה לשט�, גזרה רעה
  

  

  סיכו�
  :תפקידי�ל השט� מופיע השט� כמלא� בעל מספר "בסיפורי האגדה של חז

  .כמלא� המוות –להמית בני אד� בשליחות האל  •

  

_____________________________________  

  

  

32
 הורובי/הרב ישעיה  
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  כמו למשל , בייחוד כאשר האד� חוטא, לקטרג בבית די� של מעלה •

  ).ג, קהלת זוטא(או בשעת סכנה ) א, מג, שמות רבה(בחטא העגל 

כ� הוא מתואר כמי . להלשי� בפני אלוהי� על מעשה בני האד� •

  ).יג, ז, אסתר רבה(וש שהלשי� על ישראל שנהנו מסעודת אחשוור

, כמו בסיפור נח, לפתות בני אד� לחטוא ולעבור על ציוויו של האל •

, )יג, בראשית, תנחומא(ש� הוא מפתה אותו לטעת כר� ולהשתכר 

שבו הוא מנסה להניא אותו מעקדת יצחק , וכמו בסיפור אברה�

  ).כב, וירא, תנחומא(

אלהי� ולהמיתו ואחר כ� לקטרג עליו אצל , לפתות את האד� לחטוא •

  ).א"ע, בבא בתרא טז(בעבור חטאיו 

כ� לאחר העקדה הוא מתואר שכמי . להתעמר בבני אד� ולהזיק לה� •

שמתחפש ליצחק ומבהיל את שרה בסיפור העקידה וגור� למותה 

  ).כג, וירא, בראשית, תנחומא(

כדמות המייצגת את , לעתי� כגיבור מתוחכ�, לעתי� השט� מוצג כדמות נלעגת

  .כמנסה וכמלא� המוות, כמסית, כקטגור, כמכשול בדרכו, הרע של האד�יצרו 

לימוד התורה , מעשיו הטובי�. האד� לא נשאר ללא מג� בפני השט�

ַלֶ=ַתח : "ושמירת מצוותיה מסייעי� לו להתגבר על כוחות המשחית של השט�

כ� הפ� השט� ). ז, בראשית ד" (ַחMָאת רֵֹב� ְוֵאֶליָ� ְ!$*ָקת0 ְוBָ!ה ִ!ְמָ$ל 07

זוהי דמות המעוררת . לדמות מאתגרת לאד� מיקיצתו משנתו ועד לינתו

, לפחד מהמוות ולהתמודדות עמו, לניסיו� ולחשש מביזיו�, למחשבה ולמאבק

, לשמירת הלשו� ולטוהר הכוונה, מעוררת לקיו� מצוות ולעשיית צדקה

  . ולפעולות רבות נוספות המקיפות את כל הווייתו האנושית של האד�

  ":אז אמר השט�"נסיי� דברינו בשירו של נת� אלתרמ� 

  : אז אמר השט�

    .אי� אוכל לו הנצור הזה

    אתו האומ1 וכשרו� המעשה

    .וכלי מלחמה ותושיה עצה לו

    לא אטול את כוחו: ואמר

    ולא רס� אשי� ומתג

    ,ולא מור� אביא בתוכו

    ,ולא ידיו ארפה כמקד�

    אכהה מוחו: רק זאת אעשה
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  . ושכח שאתו הצדק

    כ� דיבר השט� וכמו

    אימהחוורו שמי� מ

    בראות� אותו בקומו

  .לבצע המזימה

בי� א� השט� הוא דמות חיצונית לנו המאתגרת אותנו בכל עת וללא הר� ובי� א� 

יש , הוא תשקי� של ההתמודדות הפנימית של האד� ע� אמונתו ורמתו המוסרית

ושכח "שחלילה לא יגיע לדרגה שמוחו יכהה  בכוח היהודי להתמודד עמו כדי

  ".שאתו הצדק

  

  

  מקורות
  .ירושלי�. אמונות ודעותל "חז). ט"תשכ(א "א, אורב�

  . ירושלי�. מבואות לספרות האמוראי	). 1962(נ "י, אפשטיי�

  .משרד החינו� והתרבות: ירושלי�. הסיפור המיניאטורי). 1986) (עור�) (הכה�(' י, ברקאי 

–איל� לפרשות נצבי	�של אויברסיטת בר' ד� שבוע. פטירת משה רבנו). ג"תשע(' י, ברקאי

  .רמת ג�. ויל�

  .גבעתיי�. דרכי האגדה). 1970(' י, היינמ�

  .ירושלי�, מ, עיוני	. הסיפור על ראשיתו של איוב). ט"תשכ(' מ ,וייס

  .ירושלי�. פירוש לספר איוב –דעת מקרא ). ח"תשמ(' ע, חכ�

  .ירושלי�. הסיפור שלא סופר). ה"תשס(' י, לוינסו�

  .ירושלי�. עיוני	 בספר בראשית ).1970(' נ, ליבובי�

  תל אביב. עיו� ודרישה בסיפורי	 תלמודיי	 –חלו	 של בי� השמשות ). 2013(' י, ענבר

  .גבעתיי�. דרכי האגדה והמדרש). 1991(' י, פרנקל

  . תל אביב. עיוני	 בעולמו הרוחני של סיפור האגדה ).א"תשמ(   ��

  .אביב�תל. וצורהאחדות של תוכ�  –סיפור האגדה ). 2001(   ��
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