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  הימנון לזאוס

  

ס ֵת ַאנְ ֶל ְק   מאת: 

  

  

  מבוא

לפני הספירה) היה  232-331ְקֶלַאְנֵתס איש יוון (ַאּסוֹס ואתונה, 
 תלמידו ויורשו של ֶזנוֹן, מייסד האסכולה הְסטוֹאית, שהיתה אולי רבת

ההשפעה מבין השיטות הפילוסופיות של התקופה ההלניסטית. ההימנון 
א השריד העיקרי מכתביו, והוא שלפנינו, שלא נשתמר בשלמותו, הו

מבטא שילוב של התעלות דתית עם מחשבה פילוסופית. ֶזאּוס, ראש אלי 
יוון, מזדהה כאן עם העיקרון המאחד והרציונאלי שבטבע, וזו גם 
משמעותן של התגלויותיו, שהן האש (היא הברק, נשקו המסורתי של 

נוֹס) או החוק האל) והמאמר הכללי (או המשותף. ביוונית לוֹגוֹס קוֹי
(נוֹמוֹס) הכללי. את תורת הישויות הללו, המבטאות בעצם מהות אחת, 

המפורסם,  סוקראטי-קיבלו הסטואיקנים מֵהַרְקֶליטוֹס, הפילוסוף הפרה
שאמרותיו שימשו בסיס למשנתם. מן הקוסמולוגיה גזרו הסטואיקאנים 
גם תורת מוסר, והיא מוצאת את ביטויה בחלק השני של השיר 

נינו. האדם הוא חלק אורגני מן הטבע, מן הכוליות שזאוס מגלמה שלפ
וממונה עליה. זה גורלו של האדם ואין בידו להימלט ממנו. בידו רק  
לקבל ברצון את מעמדו ומקומו, כפי שעושים גם גרמי השמים, וזה 
האידאל האנושי ודרך החכמים. הרשעים, לעומת זאת, מנסים לשוא 

 לו, והם אינם אלא טיפשים. לברוח מגורלם ולהתנגד 

הפילוסופיה הסטואית (ואולי אף ההימנון שלפנינו) השפיעה גם על 
היהדות, וסייעה לגיבוש המונותיאיזם האונטולוגי, המאפיין את 
הפילוסופיה שצמחה בדת זו; כך למשל "המאמר", שמקורו כאן, מילא 
 תפקיד חשוב במחשבה היהודית, וכן מידת הדין והמידה שכנגדה,

הנזכרות כאן לקראת סוף ההימנון. מאידך גיסא אין להוציא מכלל 
אפשרות שגם ליהדות יש חלק בעיצוב רעיונות הסטואה, ובעיקר 
בכיוונה הדתי שההימנון שלפנינו הוא ביטויו המובהק. שהרי ראשוני 
הפילוסופים ההלניסטיים, הם הראשונים מבני יוון המזכירים את 

היהדות וראו בה דת פילוסופית הראויה היהודים, התרשמו מאוד מן 
לחיקוי.  בהקשר זה ראוי לציון רעיון בריאת האדם בצלם אלהים 
המופיע להלן בשורה הרביעית. רעיון זה דומה ביותר למקבילו 
היהודי, בעיקר אם נפרשהו כמו הרמב"ם, שזיהה את הצלם עם השכל 

 א, א).  נבוכים -מורה(

, שניסיתי לשמרו גם בתרגום. השתמשתי השיר כתוב במשקל הֶהְקַסֶמְטרי
 Neil Hopkinson, A Hellenisticהופקינסון:  במקור היווני עם הערותיו של

Anthology, Cambridge University Press 1988, pp. 27-29, 131-136.    
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 ֶנַצח,-ּכֹל ֲעֵדי-ֵׁשמֹות ַׁשִּליט-ֱאָדר ָּבֵאִלים ַרבַהּנֶ 

 ֶהֶגה,-ע, ֲאֶׁשר ְּבֻחּקֹו אֹוֵחזֶטַב-ֶזאּוס  דֹון חּוִלי

 ְּדָברֹו ְלָפֶני,,-ֵהן ְּתבַֹר*, ִּכי חֹוַבת ָּכל ְיצּור ְׂשֵאת

 ַחְלנּוִמִּקְרְּב, ֵהן נֹוָלְדנּו, ַּגם ֶצֶלם ֱאלֹוַה נָ 

  ֶרץ,-ְּתמּוָתה ָהרֹוֵמׂש ֲעֵלי-ַחי ֶּבן- נּו ְלַבד ֵּבין ָּכל

 ִׁשיָרה.ָּכָכה ְל, ֲאַזֵּמר, ְלעֹוָלם ָּתְקְּפ, ָּכאן ֲא

 

 ִהיֵגהּו,ָּכל ַהְּיקּום ְּתַפֶּתה ְוֵיֵל* ַלֲאֶׁשר ַּתנְ 

 י ֶאֶרץ,עֹל ַמְלכּוְת, ְיַקֵּבל ְּבָרצֹון ְּבֻסּבֹו ֲעֵל

 -ֻנַּצְחָנה עֹוד ְמָׁשֵרת ָל* ּתֹאַחז ְּבָיַדִים ֶׁש7א ְּת

 ֶנַצח-ָרק ִמְתַפֵּצל ֲאֶׁשר ַחי ַחֵּייֵחץ ֶלָהָבה ֶׁשל ָּב

 ַהֶּטַבע, ּוְבַהּכֹותֹו ֵּתָעֶׂשה ְוִתְׁשַלם ָּכל ְמֶלאֶכת

 ֵבב לֹוּבֹו ְּתכֹוֵנן ַמֲאָמר ְמֻׁשָּתף ֶׁשהֹוֵל* ְוסֹו

 ם ַּבָׁשַמִים,ּוִמְתָעֶרה ַּבְמאֹורֹות ַהְּגדֹוִלים ּוְקַטִּני

 .ן ַעל ַהּכֹל הּוא ַהֶּמֶל*ִלְגדּוָלה זֹו נֹוָצר ְוֶעְליֹו ִּכי

 

 ץ, ֱאלֹוַּה,ִמַּבְלֲעֶדי, ָּדָבר ;א נֹוַצר ַעל ְּפֵני ֶארֶ 

 ַמִים,-;א ְּבַים-ֵאל, ְו=ף-ַּגם ;א ִמַּתַחת ָקְטָבם ֶׁשל ְׁשֵמי

 ְּבִאֶּוֶלת, חּוץ ִמָּכל ַמה ֶּׁשעֹוִׂשים ְרָׁשִעים ְלַעְצָמם

 עֶֹדף-ל ֻּבְריֹו ֶסַרחַא* ֵהן ַאָּתה ַהּיֹוֵדַע ָהֵׁשב ַע
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 .אֹוֲהִבים ְּבֵעיֶני, -  ִקְלקּול, ַּגם ׂשֹוְנִאים-ּוְלַתֵּקן ָּכל

 =ם, ַרע ְּכָבר ִחַּבְרָּת ְּבתֹ -ִּכי ְלֶאָחד ֶאת ָּכל טֹוב ֱאֵלי

 ֵאֶּלה.  ּוַמֲאָמר, ֶׁשֶאָחד ְוִנְצִחי הּוא, נֹוָצר ְלָכל

 ה ְואֹותֹו ַיֲעזֹבּו.  ְתמּוָת-ֶמּנּו ּבֹוְרִחים ְרָׁשִעים ְּבֵני

 ת, ֶלֱאחֹז ָּבן,ַרע גֹוַרל ִמי ֶׁשָּתִמיד ְּתׁשּוָקָתם ַלּטֹובֹו

 אֹו ִלְׁשמַֹע, ְּבִלי ְלַהִּביט ֶאל ַהחֹק ַהְּכָלִלי ֶׁשל ָהֵאל

  ְּבׂשֹום ֵׂשֶכל, ִּכי לּו ִנְפתּו =ֲחָריו, ֲאַזי ַחּיּו ְּבטֹוב,

 ֵּכהּו,א ֵׂשֶכל ָּכל ִאיׁש ְלַדרְ ַא* ֵהם יֹוְצִאים ּוְדחּוִפים ְּב;

 ְפֶאֶרת,ֵחֶלק ְלֵעֶסק ַּתְחרּות ּוָמדֹון ַעל ָּכבֹוד ְוִת

 יׁש ֶאל ַהֶּבַצע,ֵחֶלק ּפֹוִנים ִמָּיְפיֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאיׁש ָוִא

 עֶֹנג.ַוֲאֵחִרים ְלַהּנֹות ֶאת ּגּוָפם ְּבָכל ֵעֶדן וָ 

 ל ֵעֶבר ָּכל ַּפַעם,ָּכ* נֹוֲחִלים ֵהם ָרעֹות, ִנָּׂשִאים ְלָכ

 ִּׂשיגּו.ּוְמַגַּמת ְּפֵניֶהם ֶאל ַהֵהֶפ* ִמַּמה ֶּׁשּיַ 

 

 ָרַעם,-ֶּבָעָנן, ַּבַעל ּכֹל, ַהּׁשֹוְכִני-הֹו ֶזאּוס ֵאל נֹוֵתן

 ֻנֶּוֶלת.ְּפֵדה ֲאָנִׁשים ִמְּיֵון ַּבֲערּות ְוִסְכלּות ְמ

 ָדַעת, ֵתןִמִּנְׁשָמֵתנּו ַּפֵּזר אֹוָתּה  ב ְוַהֵּׂשג וְ 

 ֶהֶגה.-ִּדין ִּתְסְמֶכָּך ְּבֵעת ּתֹאַחז-זֹאת ֲאֶׁשר ִעם ִמַּדת

 ָנִׁשיב ָל*  ז ְּבָנְחֵלנּו ָּכבֹוד ְוִתְפֶאֶרת ָּכבֹוד ֵהן

  ָראּוי לֹו.ְו;א ֶנְחַּדל ְלַזֵּמר ַמֲעֶׂשי,, ֱאנֹוׁש ָּכ*
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 ֶּמָּנהזֹאת ְל ָדם ּוְלֵאִלים ַמֲעָלה ֵאין ְלַמְעָלה ִמ

 ְלַׁשֵּבַח. * ְלעֹוָלם ֶאת ַהחֹק ַהְּכָלִלי ַעל ִּפי ִּדיןּכָ 

 

 

 


