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ים ילִּ ַזֲעַקת מֹוֵשל ַבְכסִּ ים מִּ ְשָמעִּ ים ְבַנַחת נִּ ְבֵרי ֲחָכמִּ  )קהלת ט, יז( דִּ

 
 אף כי ידבר בנחת מבלי זעקה, המה נשמעים ומקובלים.   –: "בנחת נשמעים מצודת דוד )ר' דוד אלטשולר(

אחד מהכסילים )הדבר הנאמר בזעקה מזרז יותר    ל"יותר מדברי זעקת מושל הנחשב בין הכסילים. ר  –מזעקת 

 קול". רוצה לומר בשפלות  –: בנחת ר' יחיאל הילל( בנו,מצודת ציון ). "מדבר הנאמר בנחת ובשפלות קול(

 

ְבָך ַלְתבּוָנה" )משלי ב, ב(.  :לשמוע וללמודחכמה היא הכישרון  יב ַלָחְכָמה ָאְזֶנָך ַתֶטה לִׁ   וכך מסביר רש"י"ְלַהְקשִׁ

 -מה שאדם שומע מאחרים ולמד; תבונה  –את ההבדל בין חכמה, בינה ודעת: "חכמה  1(על שמות לא, ג)בפירושו 

ים  :לדבר וללמדחכמה היא גם הכישרון . רוח הקודש" -מבין דבר מליבו מתוך דברים שלמד; דעת  "ְלשֹון ֲחָכמִׁ

ֶּוֶלת" )משלי טו, ב(.  יַע אִׁ ים ַיבִׁ ילִׁ י ְכסִׁ יב ָדַעת ּופִׁ יטִׁ  תֵּ

 

הבדל בכל זאת  -  כאילו אין הבדל ובין דברי טיפשכי בין דברי חכם  ";ההבחנה בין חכם וכסיל אינה כה פשוטה

  הלמד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי -"בן זומא אומר, איזה הוא חכם " )נתן אלתרמן, שיר החכם והכסיל(. יש!

רוכן   2  ("השכלתי )תהילים קיט, צט יל ַאל ְתַדבֵּ ֶליָך"  "ְבָאְזנֵּי ְכסִׁ ֶכל מִׁ י ָיבּוז ְלשֵּ בין חכם  הבחנה ה, ט(. משלי כג)כִׁ

את הדברים  שמיעתם( -או אי( שמיעתם ירושיבכרק בדברים שהם משמיעים אלא ובעיקר מתבטאת אינה  וכסיל

  גםו  ם הנאמריםדבריההמילולי של  ןתוכל התייחסותםאופן  ההבחנה ביניהם היא על פי כלומר,הנאמרים להם. 

מילולי  -לאוביטוי מילולי תוכן  – (וכד' ארשת פנים, שפת גוף, טון דיבור) הםילא הנלווהמילולי -לאהי ביטו ל

 .  זה את זהמשלימים ה

 

  מילולי-לאה לביטוידווקא  יםס מתייח  ,3,4, 5מטהלמצוטט  םחלקאשר , הנדוןלפסוק הרבים  אשר על כן, הפירושים 

, )ולא בזעקה( דבריו בנחתהפירוש המקובל הוא שחוכמתו של החכם ניכרת דווקא בהשמעת  ;הדוברדברי הנלווה ל

הם כוחו המהפנט(. אכן, נוח ונעים יותר בעם סבר פנים נאה ועיניים מאירות )ש  שליוכלומר בטון דיבור נעים ו

ותוכנם של הדברים אינו פחות   ;לשמוע דברים הנאמרים בנחת אך אין בכך להעיד דבר וחצי דבר על תוכנם

אפשר לומר בנחת גם דברים חסרי  אך , א אומנותו של החכםידיבור בנחת ה אמנםהוא העיקר. לרוב ו ,תובחשיבו

 אדרבא, אפשר גם אפשר לומר דברים חכמים ונכוחים גם  ו טעם והגיון, דברים חסרי שחר או דברי הבל ושטות.

י" אם ים ָאֹנכִׁ יש ְדָברִׁ  )שמות ד, י(.  "לֹא אִׁ

 

בפסוק לא נאמר שדברי חכמים 'נאמרים' בנחת אלא   : דבריהםבאלא עצמם אינו עוסק בחכמים  הנדוןאלא שהפסוק 

  ןכֵּ סְ ּמִׁ ְוָחְכַמת הַ  ָרהּו בּגְ ָחְכָמה מִׁ  ָבהֹוט "... קודםהבפסוק  גםלכך מופיעה נוספת ראיה  ' בנחת.נשמעיםשדבריהם ' 

יָנם נִׁ  ְדָבָריוּו ָיהּוזבְ  יםשְ אֵּ כלומר   .אינם נשמעיםדבריו כן  לעוהיא  בזויה)העני( : חכמת המסכן )קהלת ט, טז( "ָמעִׁ

וגם  אנשים אינם נוטים להקשיב  בנחת(. נאמרו דבריו של החכם אינם נשמעים )גם אם ,מסכן ו אישרק בגלל היות

י  "הפסוק לפיכך,  .דברי חוכמה הםגם אם   דבריווהם בזים ללייחס חשיבות לדבריו של אדם הנראה מסכן לא  ְברֵּ דִׁ

ים ְשָמעִׁ ים ְבַנַחת נִׁ :  הנאמרים : דרישה שעליהם לשמוע בנחת רוח את הדבריםשומעיםמציג דרישה ל ..."ֲחָכמִׁ

  אולבחון אותם בשיקול דעת, באורך רוח )סבלנות( וברוגע כדי שתה ,בשום שכלבתשומת לב ולהקשיב להם 

 אם בדברי חכמה מדובר אם לאו.  לעצמם קבוע לגם ו הבינםבידם היכולת ל

 

,  תםהבנ  -איל עשוי לגרוםהמילולי של הדברים ן ולא בתוכמילולי - בלתיה ביטוירק בב  תשומת הל עם זאת, מיקוד

גוף נינוחה חיוניים להקשבה  תנוחת ו קשר עין. מילוליים-ביטויים הבלתימשמעות למעניקות ההן שהמילים  שוםמ

מביאה  ית( ת)אמפ פעילההקשבה  .שיפוטכל ללא הנאמרים  בהבנת הדברים להתמקד  שומעהעל  .ילהיעפעילה ו

, הקשבה מלאהמביאה לשינוי בערכיהם הבסיסיים.   גםלשינוי בגישתם של אנשים כלפי עצמם וכלפי אחרים ו

מחייבת מצב של נחת רוח. אדם הנתון הנאמרים(  שאלת שאלות להבהרת הדבריםגם הכוללת )וחוקרת סקרנית 

 אחר.  ה בוודאי לא לדבריבסערת רוחו אינו יכול להיות קשוב לא לעצמו ו

 

 

 



ָזֲהרּו  " ים הִׁ ר, ֲחָכמִׁ יֶכם...ַאְבַטְליֹון אֹומֵּ ְברֵּ על החכמים  דוברים: להמוצגת זו דרישה  - 6אבות א, יא( ,)משנה" ְבדִׁ

הנאמרים   מקשיבים היטב לדברים,  להשמיע את דבריהם בזהירות משום שהשומעים משגיחים על דבריהם, כלומר

בקשב  השומע החכם נדרש לשומעם לו יאורבה . הדובר החכם נדרש להשמיע את דבריו בזהירות ובוחנים אותם

 . רב

 

מטבען מוגבלות ואינן ניתנות להבחנה כנכונות הן  הדיוטות בדבריכמו גם  חכמים  בדברי ובעותמההשונות הדעות 

חלקן  :הידיעות הן בהכרח חלקיות ומוגבלותו. 7אמונות וידיעות, מתבססות על סברות שהן משום נכונות בלתיאו כ

לפיכך,  .וחלקן מוטה מסיבות אידיאולוגיות, פסיכולוגיות ואחרותבדוי שגוי, חלקן שקרי )לגבי עובדות(, חלקן 

חכם ככסיל  –לכל אדם   .דעות הן דינמיות בטבען: הן מתפתחות ומשתנות ככל שיריעת ידיעותיו של האדם משתנה

 בנחת(. נאמרותהן לו, ולכן דעתו של האחד אינה טובה מזו של האחר )גם אם יש יריעת ידיעות מש -

 

 על כן  .יש לנמק ענותעל דעות שונות אפשר ואף רצוי לחלוק )לא על עובדות(. דעות יש לבחון בראש פתוח וט

בכנות   ,בפתיחותשונות ובתנאי שהמתווכחים מוכנים לבחון הדעות הלהתווכח )בנחת רוח( על אף יש מקום לדון ו

מתאפשרים רק  ומועיל  מפרהוויכוח או  מוצלח דיון ;אחדשל כל  הנמקותהוטענות העמדות, האת  ותובביקורתי

מתבטאת  וויכוח ב דיון או המשתתפים בההדדית של הסובלנות שהיא כישרונו של החכם.  הקשבההבאמצעות 

יםבשונה מ" -דברים אחרים דעות שונות ולשמוע ביכולתם  ים ָשָפה ֶאָחת ּוְדָברִׁ  גם אם  -" )בראשית יא, א( ֲאָחדִׁ

 . הם קשים ונוקבים וגם אם אינם ערבים לאוזן

 

את   משכנעו הוא באמצעותאשר ויכוח וכוחו של החכם הוא ב המילים 'כוח' ו'חכם'. כח' מסתתרותובמילה 'מתו

כוחו של המושל בכסילים הוא  אילו ו ;ולנאורותמובילים לקדמה הסובלנות וריבוי דעות שומעיו ובכך מאפשר 

י  " השומע היאמהדרישה לכן  .לצייתנות ולבורותאותם  מכניעאשר באמצעותו הוא  כוחב ְברֵּ ַהט ָאְזְנָך ּוְשַמע דִׁ

ים כדי   מחבר ספר יצירה מנחה את תלמידו להקשיב ולהתבונןוהיה חכם.  הקשב בנחת  - )משלי כב, יז(...ֲחָכמִׁ

 : "הבן בחכמה וחכם בבינה, בחון בהם וחקור מהם והעמד דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו" )ספר ללמוד

   יצירה א, ג(.
 

-------------------------------------  

 

א ֹאתֹו .1 ים ָוֲאַמלֵּ ְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל רּוַח ֱאֹלהִׁ  )שמות לא, ג(.  ְמָלאָכה ְבָחְכָמה ּובִׁ

  משנה, אבות, פרק ד, משנה א. .2

 אפילו כשאומרין אותן בנחת, נשמעים ומקובלים הם לבריות. מזעקת מושל בכסילים  -"בנחת נשמעים . 3

 ל ישראל; וכמה מלכי האומות נפטר זה כמה שנים, ועדיין גזירותיו מקובלים ע מלכי האומות. משה  –     

 )רש"י(.  גוזרים שמד ואין דבריהם מתקיימין"     

 כשהם מדברים בנחת ובפיתוי, הם נשמעים לכסילים יותר מדברי המושל  -דברי חכמים בנחת נשמעים ". 4

 (.ר' ישעיה מטרני) "שזועק וצועק להם, ואינם יודעים לפתותם ולדבר אליהם בדברים ערבים     

 וגם כן הנה דברי חכמים יותר נשמעים בנחת למי שלא ימשלו עליו, יותר מהשמע זעקת המושל בכסילים ". 5

 כי הם לא ישמעו לו מצד הדבר בעצמו, אבל מצד משלו עליהם ודברי חכמים  בהם. ימשול לכסילים אשר -     

 .(רלב"ג) "ההם יהיו נשמעים לאנשים מצד עצם הדברים     

 מה שהזהיר לחכמים אין הכוונה שאין שאר בני אדם מוזהרים בכך אלא שאם  –"חכמים הזהרו בדבריכם  .6

 ייפול ספק בדבריהם של חכמים יבואו השומעים לכלל טעות, משא"כ בדברי הדיוט שאין משגיחין על דבריו.      

 לכן הזהיר יותר לחכמים" )עיקר תוספות יום טוב(.     

 הידיעה כאן היא במשמעותה הרחבה הכוללת חוויה, התנסות וכו'.  . 7
 

 
 


