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 נבואת הסיבילה

 תרגם מיוונית: יהודה ליבס

 

"סיבילה" הוא כינוי עתיק לנביאה שניבאה בלשון שיר ליוונים ולרומאים הקדמונים את אשר צפן להם העתיד. במאות 

הסמוכות לראשית הספירה המקובלת היו חוזים יהודיים (או בעלי נטיות יהודיות), ששמו דבריהם בפי הסיבילה (או 

אלה התרבו  במספרן ברבות הימים), ורבים מספריהם נשתמרו בידנו.  סוג ספרותי זה הוא אחד  הסיבילות, שכן

השיאים של תהליך המיזוג בין היהדות לבין העולם הקלאסי. כמו כל השירה האפית היוונית כתובה גם שירת הסיבילה 

  והה ועל הרמזים המיתולוגיים.במשקל הקסאמטרי, ועליו ניסיתי לשמור גם בתרגום שלפנינו, כמו על הלשון הגב

בקטע דלהלן (הלקוח מראשית הספר השלישי של חזיונות הסיבילות לפי החלוקה המקובלת), מרפה הסיבילה  

מעט מתיאורי העתיד הפרטניים, ועוסקת בעניינים כלליים יותר: בכורח הנבואה הכפויה עליה מלמעלה, בשבח לאל, 

כלפי בני האדם על מעשיהם הרעים בהווה ובעתיד.  מקום אחד מצריך ביאור בתיאורו ובתיאור יצירתו ובתוכחה קשה 

דנה הסיבילה בשם "אדם", דבריה מיוסדים על הכתיב היווני של שם זה, שיש בו ארבע  26-25לקורא העברי: בשורות 

רים בספרות תבות של השמות היווניים של ארבע רוחות השמים (דרש זה מצוי גם במקומות אח- אותיות, שהן גם ראשי

. דומני היוונית, והוא מזכיר את דברי חז"ל, סנהדרין לח ע"א, על עפרו של אדם הראשון שנצבר מכל העולם כולו

שהדרוש היווני הוא שעומד ביסוד לשון מדרש הנעלם לבראשית, זוהר חדש, דף ב טור ד: 'דל"ת שהוא האדם שנרכב 

 ).  בד' רוחות'

מצוי בסוף הקטע. הסיבילה מוכיחה שם קשות את האלמנות שחוזרות רעיון שיכול להיראות כזר ומוזר   

ונישאות ומעדיפות את נחלת הגברים על "חבל החיים". אומנם רוב מקורות היהדות אינם פוסלים נישואי אלמנה. 

אדרבא, מן המפורסמות הוא שרבים מחכמי ישראל טרחו מאוד בהתרת עגונות, כלומר בהכרתן כאלמנות כדי שיוכלו 

וב ולהינשא. בספרות הרבנית הרגילה רק לכהן גדול אסורה אלמנה (ראה ויקרא כא, יד), ורק מי שנתאלמנה יותר לש

מפעם אחת נחשבת "קטלנית" (ראה יבמות כו ע"א, ובפירוש רש"י). אך בספר הזוהר תימצא מקבילה לדברי הסיבילה. 

אלמנה, כי סכנה גדולה מרחפת מעל לראשו:  קג) מפנה אזהרה חמורה כלפי מי שחושב לשאת - הזוהר (ח"ב דף קב

 עתידי.  בביאה ראשונה השאיר הבעל בגוף האשה חלק מרוחו, וזה עלול לתקוף ולהרוג כל בן זוג

 

 א,ֵאל ֶׁשַּמְרִעים ְּבקוֹלוֹ ִמְמרוִֹמים, ּוָברּו ּוְמבָֹר הּו

 ִתי,אָאָּנא יוֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים, ֲאִמּתוֹת ֶׁשל עוָֹלם ְּכָבר ִנֵּב

 ה.ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְמַעט, ִּכי ָעַיף ְּכָבר ַהֵּלב ֶׁשִּבי ְּפִניָמ

 ֶרַגע, ֲאָבל ֶמה ָהָיה ִלְלָבִבי ֶׁשְּכָבר ׁשּוב ְמַנֵּתר לוֹ,

 ׁשוֹט ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַמֶּכה ְוכוָֹפּה ִמּתוָֹכּה ְלַהִּביַע



 2

 ,ׁשּוב ֶאת ַהּכֹל ֲאַדֵּבָרה-ֶהֶגה, ְׁשִליחּות ָלעוָֹלם. ִהֵּנה

 ּכֹל ֶׁשאוֹתוֹ ְלַהִּגיד ָלָאָדם ִיְקָרֵאִני ֱאלוַֹּה.

 

 ְּבַתְבִניָתם ְּדמּות ֱאלוַֹּה ָוֶצֶלם-הוֹ ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר

 ֶהֶבל ִּתְתעּו ּוְבֶדֶר ָיָׁשר א ֵתֵלכּו,ָלָּמה ַּב

 ן ַאְלָמֶות.ֶכם, ּבוֵֹרא ֶּבְּבִּתְזְּכרּו, א ָימּוׁש ִמּלִ  ָּבּה

 ,ֵאל ֵיׁש ֶאָחד, הּוא ִנְפָלא ֵמֵאִלים, ְלִׁשְכנוֹ ִאָּוה ֵאיֶתר

 .ֶמֶל ָיִחיד, ֶׁשֵאיֶנּנּו ִנְרֶאה, ַא ַהּכֹל הּוא רוֶֹאה לוֹ 

 ֶאֶבן אוֹתוֹ א ָיְצָרה, ִמָּזָהב א הוִֹפיַע-ַיד ָחַרׁש

 אוֹ ִמֶּׁשְנָהב ְּכמוֹ ֶּפֶסל ָאָדם ִּבְמֶלאֶכת ַמְחֶׁשֶבת.

 ַעְצמוֹ הּוא ִהִּציג ֶאת ַעְצמוֹ ְּכִנְצִחי ְוהוִֹדיעַ ַא ְּב

 ִּכי הּוא הוֶֹוה ְוַגם קֶֹדם ָהָיה ְוִיְהֶיה ַאֲחֵרי ֵכן,

 ִּכי ִמיהּו ֶּבן ַהְּתמּוָתה ֶׁשֶּיְחֶזה ֱאִהים ָּבֵעיַנִים?

 - אוֹ ִמי יּוַכל ְלָפחוֹת ֶאת ַהֵּׁשם ְלַבּדוֹ ַרק ִלְׁשמַֹע?

 ְׁשֵמיִמי ְוָגדוֹל, ַׁשִּליטוֹ ֶׁשל ַהּקוְֹסמוֹס,ֶׁשם אוֹתוֹ ֵאל 

 ֶאת ַהָּים, ַהָּׁשַמִים, -ֶזה ֶׁשָּבָרא ְּבִדּבּור ֶאת ַהּכֹל 

 ֶׁשֶמׁש ֲאֶׁשר ְלעוָֹלם א ִיְלֶאה, ְלָבָנה ִמְתַעֶּגֶלת,

 ַּגם ּכוָֹכִבים נוְֹצִצים, ֶאת ְּגֶבֶרת ַהָּים ָהֵאם ֵטִתיס,

 ָּתִמיד א תֹאַבד יוֹם ָוַלְיָלה.-ֵאׁשַמֲעָינוֹת ּוְנָחִלים, 

 ֵּכן ֶזה אוֹתוֹ ֱאִהים ֲאֶׁשר ָצר ֶאת ָאָדם ֲאֶׁשר ֵיׁש לוֹ 

 אן,ֵׁשם ֶּבן ַאְרַּבע אוִֹתּיוֹת, ָהָאָדם ָהִראׁשוֹן ֶׁשֻעַּצב ּכָ 

 ְוֶׁשִּבְׁשמוֹ ְמַמֵּלא הּוא ָּדרוֹם ְוָצפוֹן, ָים ָוֶקֶדם.

 ֶמֶלל,-ית צּוָרָתם ֶׁשל ְמַמְּלֵליהּוא ַגם ִחֵּזק ֶאת ַּתְבִנ

 עוֹף ְמעוֵֹפף ְוַגם ֶרֶמׂש.-ֵּכן ַּגם ַחּיוֹת הּוא ָיַצר, ַּגם ָּכל

 

 ְׁשמוֹ, ַרק ּתוִֹעים ְּבמוֹ ֶהֶבל.-ֵאל ִיְרֵאי-ֵאין ַאֶּתם ְּכָלל עוְֹבֵדי

 ַלְּנָחִׁשים ִּתְסְּגדּו, ֶלָחתּול ִּתְזְּבחּו ֶאת ַהֶּזַבח,
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 ֶאֶבן,-ָאָדם ְּבנּוֵיי-ִמים, ְלֵהיְכלוֹת ְּבֵניֶלֱאִליִלים ִאּלְ 

 ֱאלוֹה.-ּוִמִּלְפֵני ַהְּדָלתוֹת ֵּתְׁשבּו ִלְפִסיִלים א

 ,א ִתְנְצרּו ֶאת ָהֵאל ַהַּקָּים, ֶׁשַעל ּכֹל הּוא ַמְׁשִּגיַח

 ְוִתְתַעְנגּו ַעל ָרַעת ֲאָבִנים, ּוִמְׁשָּפט א ִתְזּכֹרּו,

 ַאְלָמֶות, ּבוֵרא ֶׁשל ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.-ןִּדין ֶׁשל ּגוֵֹאל ֶּב

 

 ָדם ַנְכלּוִלי ְוָחָכם ְלָהֵרַע-ַזע ְצֵמאאוֹי ָלֶכם ֶּג

 ֶכֶפל,-ֵאל דוְֹבֵרי-ֶׁשל ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ַרָּמִאים ַחְסֵרי

 ֵנֶכל,-ַעם ׁשוְֹדֵדי ְיצּוִעים ְועוְֹבֵדי ֱאִליִלים, הוֵֹגי

 בּוב ֶׁשֻעְקצוֹ ְמַׁשֵּגַע,ַּבֲחֵזיֶהם ָּגר ָהָרע, ֶזה ַהְּז

 ת.ֶּגַזע ּגוְֹזִלים ֶאת ַעְצָמם, ֶׁשרּוָחם א ֵתַדע ַמִהי ּבֶֹׁש

 ֲעִׁשיֵריֶהם א ַיְחק ֵמהוֹנוֹ ְלֵרֵעהּו,-ִאיׁש ִמָּכל

 ֶרת.ֶאָּלא ִתְהֶיה ּבוֹ ְּכַלֵּפי ְּבֵני ֱאנוֹש ַרק ִרְׁשעּות ְמכֶֹע

 ה ְלֵׁשם ֶרַוח ָוֶבַצעָּכל ֱאמּוִנים א ִיְׁשמֹרּו, ִהּנֵ 

 ַעל ֲאֵחִרים ַאְלָמנוֹת ְמֻרּבוֹת ַּתֲעֹגְבָנה ַּבֵּסֶתר,

 ֶחֶבל ַחִּיים א ַתְחֵזְקָנה, ַעָּתה ַנֲחָלה ָלֶהן ֶּגֶבר.  

  

  

 


