
 -, ' ",; איוב-- בספר המבחן מהות ... -.גרו...

-
 עדיהיום ונורם ,רם איוב בספר הנדת העוקרי לנושא ביחס אי?הבהירות

 רווג לו, ורע צדיק בעית הוא הספר נושא כי האימר הספד., בהבנת רבלקשי
 סבל נם ואם לו; היה וטוב היה צדיק איוב הרי כי כלום; אמר לא לו,וטוב
 שכרו על בא דבר של בסומו הרי לילה(, בחלום ואם במציאות ואםבינתים
 שרע היו צדיקים - שמתו והעבדים הבנים אבל לו. וטוב צדיק - כז אםהטוב,

 :;-- - : .'. כך. על תשובה בספר אץ ענשם! על שבאו היו רשעיםלהמ:או
 זאת שבעיה הרי - בעולס אי-הצדק טבת להבהיר הספר בא כי תאמרואם
 בעולם השורר אי-הצדק על איוב קובל נם ואם בספר. פתרון כל קבלהלא

 והמוזר בו; שחזר שטעה,:-אפשר אפשר - ענשם על באים אעםושהרשעים
 רעיו, לדברי בניגוד כרכומם, איוב דבריו.של את מצדיק האל -שכדבר
  בהשגחה הכופה כי רעים תמימי .רעיו איוב למעשה. שולט הצדק כיהטוענם
 אלא ועונש שכר של העקרון על אינו ביניהם הרכות רשע, הוא ועונשובשכר

 רעיו, לדברי בנשד איוב דברי את מצדיק האל ואם - למעשהעל.בצועו
 מצדיק עצמו שהאל ולאחר והעונש, השכר של הבצוע בבעית ורק אך זההרי
 למעשה הוכחה שהיא הטוב, שכרו על איוב בא = איוב של דבריו את זהבנדת

 ,ה / ..י" איוב. של דברת לצדקת ולא רעיו דברילצדקת
 ובאושר כעושר הן- נתנסה איוב כי היא אחרת1:נ"שה

 וה"
 ובשני ואסת בסבל

 האל לעיני רק אסונו בעת נראית זו שצדקות אלא כצדקותו, נשארהמצבים
 שפזרו הלל - כן 1ח6 בנלו', ענשו על שבא נסתר רשע בז ראו אדב בניואילו

 שווו בצונה-אלא ליפי בא הנמול ועקרק ענשו על בא הרשע האדם,מבהינה
 היה הנסית שעצם הרי - צדיק ומי רשע מי היודע הוא לבדו האל רק כיותגיד
 לעיני הוזלו -ממילא, ידועה צדקותו הרי האל לנבי כי שעיקרו, לנמרימישר
 דבר, בסופו,של. כי תאמר ואם ענשו; על שבא רשע אלא איוב אין האדםבני
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21ן nsv א.מ.

 כל כי היא המסקנה היה, שצדיק כולם נוכחו הטוב שכרו על בא איובכאשר
 הוא, -רשע סובל כל ואילו ההש, -צדיק לו שטוב ובשעה לו שטובמי

 - אעב של רעיו דעת זוהי הרי כי בנסית צורך היה לא זאת דעהולהוכחת
 המעשה, עצם ועוד: אליעז. אל האל בדברי נכונה כבלתי נקבעת זאתודעה

 הוכחה היא - רעיו ולא הצודק הוא איוב כי לאליפז להודיע נאלץ האלכי
 לבני דבר שום לכשעצמו הוכיח לא איוב הועמד שכו הנסיון כי לכך,מכרעת
 אצל ועוד, הנס"וןז דרוש היה למי : למקומה השאלה חוזרת לפיכךהאדם.
 המרמז בטוי איוב בספר מצאנו ולא - אברהט את נסה האל כי כתובאברהם

 בגססן. איוב שללהעמדתו
 בירור משפטיי. נוהל של בעיות על וויכוח בירור איוב בספר ראה כובר מ..

 הספי, נכתב נוהליות-משפטיות בעיות בירור לשט לא אבל כספר, קייםכזה
 המשפטים הנוהלים של קיומן תובע איוב ; כזה בירור כלל אין דבר שלולאמתו
 מה כל לא. או לכשעצמם צודקים אלה נוהלים אם כך על בירור כלואץ

 ממתן מתחמק איוב כי הוא, איוב של הנוהליות לתביעות בקשר טועניםשרעיו
 נראים למיכך לעניין, שיכות שאינן שוא, בטענות דבריהם על ברורהתשובה
 . לעג. כדברי בעיניהםדבריו

 מעלה, המטיח'כלפי האדם לא לאל: הצדקה בטפר למצוא בקשואחרים
 שהאל פי על אף כי אל, של משונה הצדקה זו והרי הצודק!. הוא האלאלא
 חנם לייסרו מסכים הוא זאת כל עם אעב, על חנם יסורי באו כי מודהעצמו
 הצדקה פירושה - איוב של "כניעתו" האם לאלו ההצדקה כאן היכן יותר.עוד
 בדבריו בכלל יש אם פירכא ומעיקרה איובן של רוחו שבירת שמא אולאל

 נכנע אכן כי מיה אבל האל. והצדקת כניעה משום איוב שלהאחרונים
 יתפרשו איך רעיו- לדעת כך ידי על ומצטרף דבריו מכל בואיובלוחזר
 כאן היכן נכונימז כבלתי הרעים דברי את השולל האל זה.דבריבמקרה

 ,.התיאודיקיאהז

 שאיוב.אכן בעניין.הפורמאלי איובנ של צדקותו את לגלות אששה איושוב
 יוציא א-ב כי השטן העיד אמנם מעלה.. כלפי קללה דברי מפיו הוציאלא
 ולא יותר פקח או יתר זהיר היה שאיוב או השטן: טעה ובכך מפיו אלהמלים
ך האלה המלים את מפיוהוציא  - אשבז צדקותו.של כל זוהי האם 

,- י,

 342-346, עם. בישליק, מוסד הוצ' מקרא, של דרכו בוגר, מ.1.

.2IJfw-Lxxvm. Bible,~ Ancar] Tbe. ,06, א ,סעסע. Mervin~ 

.
 604 עמ/ ד-י, כרך ודביה, כיאליק מוסד הוצ' הישראלית; האמונה הולדות קייפמן, יחזקאל ~צן

-  
 ג82.
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 איוב בספר המ.בהןמהות31ן
 כי השטן, לטענת שבניוד -בכך, מתמקדת ' איוב של צדקותו כי תאמרואם'
 ואיוב העונש מאימת ורק אך מרע ונמנע הטוב השכר עבור רק טוב עושההאדם
 איוב לדברי פרט הרי . פרס לקבל מנת על שלא האל את העובד הואהוא

 של 'YIIU~D עיקר האל, מידי הרע ואת הטוב את שוה במדה לקבל שישלאשתו
 לו ורע צדיק על צעקתו ועצם דוקא, הגמול עקרת על מבוססות והטחתואיוב
; לו וטובורשע  עצמו איוב ובכך הגמול; עקרת עם הצדק בזיהוי הוא יסודה 
 הגמול, עקרון כי הדבה מתר הרי ועוד, השטן. של טענותיו את הלחזקהויו
 שטנק לטיעון איוב בספר הפך הנביאים, ובמוסר בתוהה עיקרשהויו

 האדם, כאילו מהטעות נובע ,הספר. של ומבנהו תכנו בהבנת הקושי: עיקר-
 גישה ,והיא אברהם, בו שהועמד לנסיון בדומה 4, למבחן העומד הוא הואאיוב,

 'מתנהלת האיובית שהדראמה העובדה, את בחשבת מקבלתפשטמת'שאינה
 . . ,1-7 . . . במישוההשמימי.ובמ.שורהארציי.בשנימישורים,

 בין הארצי-הרכוח ובמישור לשטן; בץ~האל הרכוחבמ,שור,השמימי
 שונה. הוא הויכוח יסוד = המישורים שנ' בין הקבלה כאן יש כי ואף ן לרעיואיוב

 וכל רעיו, דברי או איוב דברי נכונים, מי דברי היא הארצי,השאלהבמישור
 היא הבעיה השמימי במהיר ואילו לטעות.. עלול ברכוח הצדדינו  משניאחד
 r~an של טענתז אם ורק אך אלא ,צודק,' האל אם נכונים, האל דברי אםלא

 איוב כי קובע האל לטעות. עלול אחד צד רק השמשי במישור לא; אונכונה
 השטן בעתיד;. איוב על דעתו מנלה ואינול עתה, - אלהים וירא וישר תםהווו
 או להתקיים שעתידה היא השטן של נבואתו והק ואך עתידות,. המנבאהוא

 בניגוד איוב של צדקותו את לגלות א,וב' ספר של תכל-תו עיקר היה איו,,
 עונש אעם יסוריו כי הדין;.ולהוכיח עליו'את המצדיקים של.רעיו,לטענות
 ומסתפק השמימי הויכוח.במישור על שותר הספר היה'6חבר - נסיתאלא

 אל דוקא להבט כלל צורך היה לא כך לשם אים; את נסה האל כיבהערה
 כעיקרך השטן של בפגו הנראה התגמול, לעיקרון בקשר ויכוח השמימיהמישור
 השטן עם זה בעניץ לכאורה מסכים עצמו שהאל הדבר קשה בייחודפסול.
 עהנ אמנם אפ חפר מנתן בשעת התנהגותו ידי להוכיח.על איוב עלוהוטל
 שאזב .יתברר. אם ולהיפך, במבחן; עמד לא אזב ואזי - הגמול עקרעלפי
 איננו השטן של טיעונו ,כי יוברר - במבחן ועמד הנמול שקרת לפי נהג לאאכן

., 35ש--8~8. עמ' תשאו, קרית.ספר, הוצ' המקרא, מבוא סגל, צ. מ.4.
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 כלל אין זה בנדון כי למבחן, שעומד הוא הגמול שבעקרת הפ16ל לא אז':אף
 של טשתו נכונה. אם הוא למבחן שעומד מה לאל. השטן בע דעותחילוקי
 התגמול של הפסול העקרת לפו אלא נוהג אינו שבאדם כדוו, אף כיהשטן,

 ...שלשכרועונש.
- 

 נ.. --, ._ . , -- .-"

 :'.', ;. : . . - . ן ,.-. .. דברים: שני כאןומפתיעים

 הספר מתוך משתמע )ולא הנמול עקרק בפסילת השטן עם המסכים האל, !)א(
 פסילת על מסתמך שהשטן אלא העקרך., פסילת את שהמציא הוא השטן כי'.

 כמתנהג האדם את כן על מחושד והשטן עצמו האל ידי על התגמולעקרת
 טוב גמול דבר של בסופו. נותן. עצמו האל הפסול(, העקריה. לפי ורק אך,

 הפסולן- העקרון אותו עליסוד במבחן, לאוובעלעמדוי
 . .. "-ן '

 מעלה כלפי ומסיח הגמול עקרת עם הצדק לזהוי העיקרי הטוען הואאיוב)ב(
 ודבריו לרשעים, והעונש לצדיקים השכר של והמידי המלא בצועו איעל

 הנכונים הם. -:
-' 

 . . . השמימי. במישור העקרון פסילת את נוגדים הם והרי.
 הנחה יד, על והניתרים הסתירות מסבך לצאת דרך מצאו וטובים רבים..

 השכבות ותוספות ותיקונים ליקוטים בו 1'ש אחד מחכה מידי יצא לאשהספה
 'בהן משקש יותה אלה הנחות י. אקד לחבור שצורפו סטרותי, חומר שלשונות

 הקוית,..שמחבר הבעיות ביל מהת-צבות דרכו להתחמק פתת הןלהבהיר,
 שמציג מהבעיות להתחמק דרך מבקשים אץ אם לפיכך, מולן. התיצבהספר.
 האהצי. למרסה השמימי המישוה שבין את.היחס לבחון כל קודם 'שהספר.

 במישוה לארועים סבה ולא תוצאה הם הארצכם הארועים בספר;כמתואר
 לכשעצמה: תכלית אינם - הועמד בו המבחן ויכוחיו, איוב, של יסוריוהשמימי.
 או צדקותו איוב; לא השטן:לפיכך טענת נכומתה."ל לבדיקת אמצעיםאלא

 ששמר מה בליע. צורך הוא המבחן אלא המבחן, של. התכלית היארשעותו,
 היא חית-הנסית לא מדעית במעבדה השטן. של טיעונו מהימנותלמבחההיא
 ~נכונותה היא מדעית הנחה אלא מדען: 'די על הנערך) הנסיק שלאתכלית
 לע לאיוב: ביחס הדץ והוא מיוהד. במצב הנסי.ע חית הכנסת ידי עלנברקת
 )הגזה והעונש השכר כי של,השטן 111UhD מהימנות אלא ptom; תכליתהוא

 האמצעי והק, אה הוא איוב התנהית.האדם: את המנחה הכוח,והמקל(;הם'
 היא = השטן "ענת השטן. טשת של הנכונות אי או הנכהית נבחנתשבאמצעותו
 - ,איו? את נסה האל כי נאמר לא גם לפיכך המבחן. תכלית היאהנבדקת,.

 , .י.' נסיונית. לבדיקה שהועמדה היא השטן טענת אלא איוב, לאכי
.51963,=43 KAT. .GeorgFohrtr,DasBuchHiob,i -י . . - 

_ 
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 איך בספר המבהומהות51[

 ם . . "ך -ק . לבדיקה. העומד השטז שלמטיעו!1 מהו לבדוק וש;עתה
 זה בנדון כד למבחן, שהועמדה היא הגמול עקרך פסילת עצם לא כיברור
 השטן. של טענתו נסיונית, לבדיקה הועמדה לשטן. האל דעו1.בין חילרקיאנן

 אף האדם; התנהמת של היחיד המנחה הכוח הוא בעונש( או )בשכרכי.הנמול
 ידי על אלא מונחי אעו למעשה אלהים,. וירא וישר תם לאיש 'הנחשבאלב,
 הנמול! בעקרץ הפסול מהו )המקל(. מעונש והבריחה )המר( לשכרהצפיה

 )מיראת מיראה אלהים צדקות:.ענודה צורות'.של שהי raח,:ל'הב"ינו
 : קם %', ףא "ר- לאלהים(י, האדם )מאהבת מאהבה אלהים ועבודתהעונש(

 שנאמר מאהבה, אלא הקב"ה את איוב עבד לא הורקנוס: בן יהושע רבי דרש-
 - מצפה איני או מצפה, אני לו שקול: הדבר ועדיין ר, אייחל" לו ,קטלני-"הן

 אמר מלמד.שמאהבה.עשה. ממניי, תומתי לא.אסיר אטע לומר:'עדהלמוד
 שהיית.דורשלכל.,מיך זכאק בן יוחנן רבן מעיניך, יגלה.עפר. מי יהתכו:רבי
 אלהים ירא, רשר תם "אנט שנאמר מיראה, אלא המקום את איוב עבדשלא.
 .. .. . -. עשה,. שמאהבה למד תלמידך) תלמיד יהושע) והלא יין מרע'.וסר

 המשמשץ כעבדים היו אלא פרס, לקבל מנת על ההב את המשמשיןכעבדים תהי אל סוכו: איש אנטקןנוס בדברי. יפה מוסבר מאהבה העבודה,-מושג
 . עליכמ,נ. שמים מורא ויהי - פרס לקבל מנת על שלא הרבאת

 ר-

 ללא:הצפיה פרס, לקבל מנת על האל;שלא את ,תעבדו אם רק, כלמר:. ,,
 שמים שקורא בתמידות עליכם שמים מורא יהיה אז רק -לשכר

 בלשי
 המשנה

 עונלף. מפני מונעל-לפחד משמעה שאין אלהים, יראת המקראי לבטויזהה
 לפי.עקרון המתנהג כך: סוכו איש DTIU~tIN דברי את להבין אפשרותרש

 כשהוא העונש, מיראת העובד כי קצונים, במצבים לעמוד יכול אשההנמול
 לפיכךעח עליו. שליטה לפחד עוד אין י וכל מכל ומתיאש משבר עדמניע

 לשטן היטב ידוע זה ודבר מטבעו, מונבל הנו התגמול עקרון שלההרתעה
 עצמו אל וגע ידך נא שלה אולם ,משו, בעד יתן - לאיש אשר וכלהאומר:
 עלזה שליטה ליאוש ושק מוגבלת אינה מאהבה העבודת ואילו בשרו".ואל
 מאהבה העבודה של כוחה בהיות מפתה. התנכול ואל מרתיעים היסוריםואץ
 מסוגל שהאדם בכך כופר השטן הבנמול. עקרת על עברת היא שנבלת,?לף

 צדיק אץ לפיכך .בלבד, התנכול ע,רק ידי על מונהג מאהבה.5היותו~6ל

; . , א';_ח(: שם,8. --,-; .-; ה. כ-ו, שם,:ד.1 - 4 . י .   ע"ב. סוטה,כ-ז, 9. 
 ד-ינ, 18.-איוב.ל',. ;:. ,4 , ג כ:,.יאי11...בראשית; ג. א" אבות,פו.
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 כל אבדן לאחר קצוני, במצב נתון בהיותו בצדקותו להמשיך שיוכלבארץ

 יותר. מגרוע המחד אבדן ועם לשכרסיכוי
 שיח היה יכול איוב, ספר מחבר של כוונתו זאת היתה אילווהנה

 המונהג צדיק אחד אדם, בני שני על הסיפור הרחבת ידי על יתרבבהירות
 לפי שהנוהג ובעוד אלהים, אהבת ידי על המונהג צדיק ואהד הנמול ידיעל

 אהבת ידי על המונחה משבר, בשעת בצדקו לעמוד .כול אינו הגמולעקרת
 להעסיק צריך היה ולא עליו, העוברים המשברים בכל בצדקו עומדאלהים
 השטן. את ולא האל את לאבכך

 הסערה מן המענה בדברי וכן ורעיו איוב נץ הויכוח בדברי כי היאועוניה

 לחשנו מי ואמנם, מאהבה. לעבודה מיראה עבודה שבע הנשד על דין כלאע

 אץ וכי והמרחיקיםז הדוחים הם והיסורים והעונש המהשך הוא השכר כייתקע
 דוקאז חביבים היסורים ושאץ המקלו את והמזמינים לפחד האוהבים אדםבני

 מאהבה! העבודה בעצם ביותר, הטוב המנמול ואזלי טוב, הנמול לאדםושאץ
 וצורות ומאדתם מסוכתם ביותר! הטוב התנמול אינו מצוה" - מצוהוש-שכר
 ובהווי בפלחנים נפוצים היו משה, תורת ידי על שנאסרו סדומווכתם, שלשתות

 ועד והתידדות מומים ,הטלת סעף נגירות, של שמות מצורות החלהאלילי,
 '- . מונחלת. בלתילאטריות

' 

- 
' 

 חופש בעית והיא יותר, ועמוקה רחבה היא איוב בספר הנדונה שהבעיהאלא
 דו-קטבית: היא ואףהבחירה,

 "' האל. מצד הבחירה חומשא.

 .. האדם. מצד הבחירה חופשב.

 האל. מצד בהירה החופש
 וסחירה. ידיעה של הבעיה העסיקה מאוחרות בתקופות היהודים ההוגיםאת
 האדם! של הבחירה mD1n יתכן איך - סוף ועד מראש הכל ידוע שלאלבענד

 וגורלו? האדם התנהגות את מראש קובעת האל ידיעתהאין
 אף מונעת מראש, הכל היודע האל, ידיעת האץ יותר: חמורה שהבעיה אלא'

 הרות מהאדם מונעת האל ידיעת כי ההנחה והרי , הוא רצונו חרות עצמומהאל
 מאת הרצל חרות את עצמו הומן באותו מתעת הבחירה, חופש אתהרצת,
 סבתית  לשרשרת מיכאני, לעקרת הופך ועונש שכר של הגמול ועקרוןהאלץ

 מהן נאה ומנ"נ" ממינת ג"גרח "ן אנשיף וסנתזה סמרנה, ואף מתניות רצוניים"ניעות יהגיי יגיה סופנת אין ידיעה גי נייקר", מייוייה בסתירה יסוו" והנ"ר" "יושה נעיהנ~.
 נתו=. ו"רשוה גסני "ני ני עק.גא ר' וכף אתינגין
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 איוב בספר המבדמהת71ן

 מנוהל עולם ועונש. שכר של  למושגים שיכות כל להשאין

 לפ-

 הגמול, עקרון

 המבע. עולם בהכרח הוא לאדם, בחירה חופש ולא לאל הרצת חרות בושאת
 סבתית. לשרשרת כ!וי אלא אינה והאלהות ההכרח, בוששולט
 קדמת, אב אלא הטבע, של פרסוניפ.קציה באל ראו לא ישראל בזיאבל
 כבניו ראו עצמם ואת ארסת, .לו בונה או כרם נוטע שמלך כ6' הטבע, אתשיצר
 בטוי אלא אינם - על.נת'ניו מט-ל או'המלך שהאב והחוקים המצוות !תיניו.או

 אוטומתי כמיתקן כפות ואינו רצונו את  לשנות אף באפשרותו יש לפיכךלרצונו,
 את אף לבניו-נתיניו לתת בידיו להעניש. או שכר לתת בידו חוקיו,לבצוע

 הסבתית בשלשלת אפשרי שאינו )דבר מעשיהם עלהאפשרות.להתחרט
 ולנהוג בעונש להקל או להחמיר אף בידיו להם, ולסלוח שבטבע(ההכרחית
 עליו. בשנואים ולנקום לאהוביו ביחס הדץ משורת ובחסד-למעלהברחמים
 . : - , 1 סוביקטיבים. ולפיכך סוביקט הוא "אני:, הוא ישראלאלהי

 את המקיימים לאלה חם יחס להתיחס יכול הוא אע כמאהב, כמלך, כאב,,
 חוקיו את המקיימים או מלומדה, אנשים מצות מוכני, פורמאלי, באופןחוקע
 אישית התיחסות דורש האל אף כסוביקט, לשכר. צמיה ומתוך העונשממחד
 הפחדה ידי על לא נקנית אינה ואהבה לאהבות. האדם על האדם, מצדאליו
 מאשר בעיניו טובה נתיניו מצד מרדות אף שכר". הבטחת ידי על ולאבעתש

 מסוכנת להיות עשויה חוקיו,י.'אהבתו של אדיש וקיום פורמאליתהתיחסות
 כשאולת. הקשה קנאתו, לשרר ועשרה כטת עזה היא ידו: עללנאהב
 של פשטנית לתפיסה הטל מצדו.של התפדות איוב ספר מחבר רואהלפיכך
 חוקיו כאילו' חוקיו, של אדיש בקיום להסתפק החל יכול כאילו ",מול;עקרון
 דרישה מכך: יותר לו דרדס האדם; בהתנהגות יחידי מנחה כוח לשמשיכולים

 מובנים בלתי ויהיו מצוותיו, בקוום בטויה על הבאה בניו-נתיניה מצד אהבהלי
 היא.צורך לאל האדם אהבת אוהביו. של הגיונם את נמדים ואפילו שיהיוככל
 בעל להיות , האדם על - לאהבו יוכל שהאדם וכדי עצמו, האל שלעלית

 -...:.ן ...,.
 טוסט ותלישי, צד אין כי איוג, טוען האדם בני האל בין המשפטי היחס את בשלילתו 14.-

 'ב"ה משפטי יחס לקיום האפשרות את לב--לג(. ט., )איוב, ואום אל בין ברע שישבוסאוביקטיבי,
 נבגי האל ובין גה( בריה ידי נעל האדם לבני וסול בין לטבע, האל בין ברית ו~ומ על ונביאיםההורה
 יאשיהו(. לברית ועד אברהם עם הכתרים בין מהבריה )ההלישראל
-' - -.' ה. דבריסו',5נ.
 ג ת', "שירים שיר18.
 ו', שופטים השוה רעיי. של והאדיש הפורמאלי יחסם מאשר יותר רצויים איוב של הטחוהידזג.

 זה. בכוחך לך המלאך: כדברי אמונתו, כוח הם - 11VIA ש5 הסכמיו יוקאיג-יד,
- כא. לזב, דברים ח',-ו, השיריםיפנ..שיר

-. 
 :-א -"-.
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 הארצי למישור השמשי המנשור שבע עליך לגשר שאץ התהום בה.משתתפים
 לגועת-את היאי הקרובה שתכליתו המבחן, של אוביקטיביותו אתמאפשרת
 של מתודעתו. אף הכמוסים)  במישיגן האדם, שבאכרעות הכמוסים.המרעים.'

האדסעצמו.
 י,( . , :ך .,ד - ': , ,י1-7: -.'.,-

 עונש איוב של בסבלו רהטים התגמול, עקרון ידי על מודרכים איוב, שלרעיו
 מאל, כפיה לקבל כלי בתשובה עליו-לחוור לפיכך הנסתרים, חטאיו עלגלוי
 שלא-!עשו, ידוובץ על שנזהם בץ פשעם, על פורמאלי וידף אך דרח2 כךישם
 המונם דרך כך. על שידע מבלי ידו על שנעשו או תודעתי באופן  שנעשובע

 ב5בל- מתבטא ועונש לעונש, ררם שחטא כלת הפסול: ההיקש דרך הואשלרעיו
 שאתה ובמקום לעבש, אלא,בטר אין הרי סבל, מוצא שאתה במקוםלפיכך
 'גרמו: החטא = סבל מוצא מקום'שאתה בכל לפיכך גרם. החטא = עונשמוצא

 לעו!ש טרם שהחטא שי על "ף כי הגיונית טענה כמדם לטעון- איוב הנה יכולם
 היא איוב של טענתן לעונש: בסר הוא כל'סבל בסבל-לא מתבטאועתש
 קשה כל אץ כ,, היא: ~טענתו. משמים. כעונש הסבל מהשג בעצם ונטעתוסודית
 לעונש מקום אץ לעיקר. לסבל: חטא בץ קשר אץ ולפיכך לעונש,בץ-סבל
 -'יש משפטית שתקוים'פעולה. וכדי משפטית, פעולה ההן הענשה כימשמים,
 מואשם הוא במה לחוטא להודיע יש המשפטי: הנוהל כללי את לקיםצורך
 פומבי:.-וכיץןשביחס להיות והמשפט'-חיב' בדבר הנונע צד להיותיכול אסי השופן YfiU~D, את ולטעון. צדקו על להק הומת אפשרות לו לתתרש
 משפטיים 'לנוהלים מקום אין יאדם אלשבין

 .תקינים,-

 השימהש,,נמונחום
 משפטי צדק של במונחות להשתמש אע לפיכך אלה: יחסים הולם איןמשפטלם
 '"ח . - כללויי למשפטה יחס כאן ואץ היות לאל, אדם שבת היחס)בתיאור

 כי משמטי, בצדק באמצם נוהג האל rk בטיעוניו: נוסף צעדדואיוב.עושה
 הגמול ובצוע שכרם על והצדיקים ע!שם על באים הרשעים היו - כך נהגאילו
 על באים אעם שהרשעים העובדה ואילו בצדק. לנהוג האנשים את מחנךהיה
 'a~tpi שהגלול ה"ויאה 1*ם לפ.כך מוסרי. בלתי שלילי, חיכך מהוהעאם

 יסודות תחת חותרת אלא נכונה שאינה בלבד לא הרעים, טשת לפילמעשה,
 שכרו על בא דוקא-הרשע בי מלמדות שהעוכלות כית החמרתי, והצדקהמוסר

הטובואילוהצדקות!ענשת.
- 

 . .: .ן .. . ;.. , ....
 :,ן '_

 הגדולים הפגעים איוב של מצדו יותר עוד מקיף לסיעת מסף צעד אךמכאן
 אותם; מעשיר ברשעים.אלא סלע איד עם הערם.להמוגי העצוםוהסבל

 עובדי שלן חטאם לא. האדמה. עובדי סובלים הצמחים ומחלותמהבצורות

%3

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



]8[ן - ענת א. מ. '%,

 רוצה עצמו שהאל כפי לאהבו, שלא או חרות'לאהבו בעל חפשית,בחירה
 . ' - ,- ן ..להיותחפשיואהוב.

:(% - .',: . מגד'האדם. הבחידהחרפש

 מביעה בלבד. משפטית-פורמאלית מבחינה האדם בר מכוונת השטןטענת
. . ואהוב. חפשי האל.להיות של רצונו בד טענתו filll~Dמהותית

-' 
 ,ע

 אתו ואהוב חפיר להיות האל של זה כי,רצו!ו השטן טוען מהותית,מבחעה
 ההכרח על הכור עולם שיצר לאחר חפשי להיות יכול האל אין לבצוע.ניתן
 אתו האדם לשכרה. המצוה קיום ובץ לששו החטא בע להוצאה, סבהשבק
 מעשיו וכל ועונש שכר ידי על מודרך בהיותו לאהוב כדי טפשי להיותיכול

 להברו העשף דבר מכל והבריחה וההמנעות לשכר השאימה ידי עלמודרכים
 המצופה השכר תמורת מאולפת אהבתו ואף מאולף יצור הוא האדם סבל.עליו
 השכר והצער, התעמנ. מצער. להמנע כדי אוהב פז להעמיד מסוגלואף

 האדח אין האדם. של ומעשץ הכרעותיו סחשבות'ו, את המדריכים הםוהעונש,
 לאהוב: ולא'חרות 3חירה'חפשית לו ליחס אץ לפיכך היה-מאולפת,אלא
 " : , ' מכך; לו הבא "שכר ידי על לכך אולף כאוהב, הנראה איוב:אף

 עולם ידי.בריאת ועל האדם, ,די אהוב'על להיות יכול האל-ל"יכך)אין
 :": "- .- עצמה חרות האלאת -הובילששורהבוההכרח

"י;. . השטן. שלמלחן'טיעונו
- '  

.:-) 
_,.-." 

 של ההנהמהו תהי מה ולראות קצוני משבר של במצב איוב את להעמידכד. שיוכל ככל כרעשה כך ידי על הגהותיו נכונות את לבהק לשטן רשות נתן האל'
 אלא' אינו איוב כי בדרך,זאת להוכיח יצליח כי בטוה השטן זה. במצבהארם
 השכר של המשיכה לכוח היענותו יסוד על אלא פועל ואינו מגולף, היבעל
 הרי - השטן'נכונה של טענתו כי יתברר אם יסורים. מעונש .בדיחתוהטוב
 המפעילים הכוחות של ההכרח לפי אלא פועל ואינו בחירה חופש לאדםשאין
 במקל מהאילוף אמתית,.חפשית אהבה לאהוב האדם של וחוסי.יכלתואותו;
 יכול,' כל שליט של במצב האל את גם ושאיר בדבר, תלויה שאעה אהלהותר,

 .ןןשחרותרצמומעבלת,שאעועוללהיותאהוב.
ל  

 . . -,. במבילן]איוב
 שהם הדראמה של ותכליתה. מהותה את כמובן, יודעים, אינם ורעיואיוב

 י312
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 העובדה, ין. הצמחים ולמחלות לבצורות טרם אפם בזיעת העוכרים -האדמה

 בוצר אינו הגפנים כרם את והמטפח רעבך נשאר השדופה התבואהשקוצר
 מצליח איש זיתים כרם והמגדל רשעי, )כרם הוא חולה כרם כי לקש,אלא
 בעולם, המשעים לריבוי גורמת זאת עובדה - יי הזיתימ מנשורת שמןלייצר
 - . ישרה. עבודה ידי על מהמורם ממלוי נואשים אדם שבנילאחר

 הגמול עקרת לפי האל ידי על יונהג שהשלם היא איוב של המודעתשאיפתו

 באה הצדקות כי בראותם טובים, למעשים יחונכו האדם שבני באופןהמידי
 . הטוב. שכרהעל

. : 

 איב רואה המידי, והעונש השכר מתן של הנמול, של בצועו בהעדר לאאבל
 בעוד האדם. נוף של שלם חבלתי טבעו הוא הרע מקור כי הרע, מקוראת

 בידיו ליצור האדם חייב - נן בטבע מזונם את מוצאים האחרים. ההיםשבעלי
 האדם נולד - עליהם כשכסותם נולדו החים בעלי שכל בעוד מזונותיו;את

 הארץ כל אחרים חים בעלי בעוד בידיו; את'לבושו ליצור וחיבערוסא
 של המפני בטבעו חסרון ידיות. במו ביהו את להקים האדם נאלץ -מקומם
 ישרה, בעבודה חסרות מלוי את לו להבטיח האדם של יכלתו וחוסרהאדם
 ' . חטא. לכל המקורהוא

- 
 י

 טעויותיו.. על מועמדאיוב
-- סערותיו. על איוב מועמד הסערה מן במשה,

 להיות הנאלצים מהם ויש בקלות, בא המוץ אע אחרש חים לבעליא:..נם
 לביצי הבטחת העדר דוקא: חסרת תמיד אעו ההעדר ומנבילות".מטרף
 לראות ואץ ת. קיומם את מסכן אש שונים( פירושים לפי היען, )אוהארבה

 מזת עבור לאדם שהשתעבדג חיים ישנם.בעלי העיקרי: המרם את במזון.
.. 

 - ,.,.;...ג,
- לט-מ. כב, כ-ח, בנגוד.לדברים 19.,

י
 עמר. נשאו ~רעגיס י: נ-ז, א.~ג "2.- .י

 ' . שס,ו:ונרסרשעייקשו."יר.
-י-

 "ם גנשיי"ס; א"": יי" יאיית ""י" 'ת' ע"'ייי שייח :ענג":ב
~lola ש-י -מי 

 . " עשר(. ימש ,ש1 עינ"יויציהיע הייי... ",סחה ",":,,.

 לבוש. בלי הלמו* ערום י: שמי-24.
 י " ,. ומערות(. "מלעיס בנקיקי להטהרו צור תבקו מהסה ומגלי ח: שם,25., -

 נשי. 4ס, י5-מ; י-ת, ש,א.
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 איוב בספר המבחןמהות]11ן

 המחסור לא ובחופשיי. במחסור בחרו אחרים חים בעלי ואילוומחסה,
 לו,!. לא לקרב הסוס את המעוררהוא

 הגמול עקרת ולהגשמת הצדק של מידי לביצוע איוב של התביעהעצםב.
 למשול בעולם. סדרים להשליט '"כמוסה שאיפהו את מגלה -למעשה
 כטוי אלא אינה יותר טובים סדרים לר,שלטת התביעה עצםנעולם.
 והסובל הנדכא של בנפשו להמצא העלולה לשלטון, כמוסהלשאיפה
 החזק החי לבק נוותר החלש החי בק מדוהי הבדל שאין אלא ~ao.ביותר

ביותרר.

ן.. . . המבחן'-תוצאות
- 

 הגמול לעקרון ביחס טיעוניו סערותיו. על איוב הועמד הסערה מן במענה-
 טע!ותיו. נסתתמו נכונות. 1rw בפרט, הא!חרת ובחברה בעולם, הרעומקור

 בחולשתו, הודאה אלא וכניעהל מרות קבלת איזם איוב של האחרוניםודבריו
 או לחרטה בדנריו רמז כל אק אנל בכשלק. הודאה טעעהיו,'בהסתתמות

 בהתנהפתו, אלא בטיעוניו לא איוב, הוכיח ובכך עשה. שלא בחטאיםהודאה

 "נחותיו כל כאשר, ואינטלקטואלי, רמץ jsura קצוני, סבל של במצב גםכי
 במשעים להודות מוכן היה לא אז גם - !כונים כבלתי הוכחו טיעוניו וכלנתבדו
 אף כי איוב הוכיח ובכך- בנפשו. שקר לשות מוכן היה לא אז גם עשה,שלא
 ובחירתו בחירה. בעל אלא מאולף האדם'חי אין ונקשי, גווני קצור,בסבל
 עתש מפחד לא כי בההנהפתו הוכיח ובכך בנפשו, שקר לעשות לא -היתה
 אף באל דבק להיות הוא מסוגל וכי אלהים, ירא הנו לשכר צפיה מתוךאו

 -;לאחרועואשמכל.
- 

 '. "- י .. '

 הוא 'Dtmrr כי זאת, לדעת מבלי איוב, הוכיח בהתנהפתומ אלא בטיעוניוולא
 . "- ' ' . חרותו. את הוכיח בכשלנו איוב ואילו'שנכשל,

- :' 

 את וברך איוב של שבותו שב.את האל כי מסופר איוב ספר של-בסיומו
 אלא חנמז( סבל תחת לבוא יכול שכר מה )וכי שכר בכך לראות האקאחריתו.
 עולמי, באין-סוף ובודד אדיש !שאר שלא האל, מצד איוב כלטי חסד.מעשה
r&ן)' מאהבה. ארג בו דבק( 

 ... שס,מ,'א"ד.19.

 יי] שם,מ/טו--מ-אזכהוש.
. 

- 
- ., .. 

42.GeorgFohrw,DasBucblliob,546-560 .י 
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