
 איוב לספרהקדמה

מאת
 גלזנראברהם

 וקאמר: ויחיב נחמר בר שמואל לר' קמיה מרבקההוא
 אמר עליך א"ל: היה. משל אלא נברא ולא היה לאאיוב
 שמו. ואיוב עוץ בארץ היה אישקרא

 ע"א( ט"ו, דף בתרא,)בבא

 היהמשל
 היה לא או הראשון, אדם מצאצאי כאחד בצלם נברא איוב אם היא,המחלוקת

 בן- היה. משל איוב שספר הכל על מוסכם אבל הספר. מחבר של רוחו יציראלא
 חותמו; בו טבע והוא רעועו~ו, לפי וסיימו ניסחו סיבת הוא הספר, את תבקאדם
 כל זה מפתח ובלעדי איוב, ספר להבנת המפתח זהו ומגרעותיו. גאונו חולשותיו,עם

 ומוסר ונמשל משל זה בספר שיש מתחייב, מכאן 1. הקורא בפה סתומים פסוקיודלתות
 א'-ב' פרקים אומרת, זאת הנמשל; הוא הספר שמחבר סביר לכאורההשכל.

 הללו הפרקים שבין הספר וגוף המשל, הם )האפילות מ"ב פרק של ורובו)הפרולוג(
 איוב בין להבחין עלינו ממילא הספר. מחבר של הארועים ספור את בחובוטומן

 כפי האבות בימי שחי קדם, בני מושב עוץ, מארץ האיש הקדמון", "איובלאיוב;
 המחבר", ו"איוב ם )א', וכו" טללי-צאן שקעת לקוהו '?והי מהפסוק:שמסתבר
 שוכן הוא ל'( )פרק "ולתה" כ"ט( )פרק ?לי-"ךת" "בשער היה בצעירותושמושבו
 עליו. שוחקים פרחהיה אשר קרת אותה בשולי וסלים""תעריץ
 את המחבר איוב תומך עליו היחיד( לא אם פם המשל איפוא, הוא, הקדמוןאיוב
 שלא אף האלה, האסונות כל עליו שבאו איוב מה רעיו: עם המענים בחילופיטענותיו
 יק?כל יקז", הכי ?סלקה ?ריסם עלי "9?רו י-טז(: )ט"ו, המחבר איוב גם כןחטא,
 ותפילתי בכפי לא-חמס על ?רטני... רשעים ועל-ידי צעיר[ ילד, ]- עויל אלטל
 הקדמון לאיוב כמותם, הרבה ועוד כאן, המובאים הפסוקים את ליחס אפשר אי?יה".
 בנמשל. ומשל באחרת ראשון לערבבואין

 לו ורע דיקצ
 בסיבות הדיון ע"א(. )ז', בברכות הגמרא שואלת לו?" ורע צדיק יש מה"מפני
 רשע הש וילקי, אוגד צדיק "בש טו(: )ז', קוהלת לפי הוא השאלה ניסוחךו?יף" טת- 4א "הודיעני רבינו: משה בפי השאלה את שמה אשר הגמרא של הוא זועובדא

 חדש. פירוש עם איוב ספר טוו-סיני, ראה1
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י[ ר נ ז גל ברהםא
 רש הרשעט ומעשה אליהם מ4ע אשר צך"ים "ש יד" )ח/ יעיד ?רץ"",מ"רז
 ספר מחבר את מטרידה מ שברא אץ אך סצךיים". כמעשה "ליסמ ?סו?ר??ימ
 ואומר והחר מלרך". ך שם יקי לחח נה' נתן ה' כא(: )י, בפשטך האומראיב,
 הפרולוג לפי ברור נקטל?" לא ואת-הרע האלהים מאת נקלל 5ת-סטיב "גם י(:)ב',
 עטה השך ובירא איר "ייער ז(: )ס"ה, ישעיהו כדעת המחבר שדעת כולו הספרולפי
 איכה מגילת בעל של עולמו השקפת גם זה 9ל-5לה". עלה ה' לגי ךע, יביךא?לים
 הרע ךסטיב". הךעית טצא לא ?ליין מפי טסה. לא א' טיסי, לסר זה "סי לז-לח(:)ג',
 מבחינת: היא לו ורע צדיק בבעיית פילוסופי דיון כל הוא. ממנו הטובכמו

~eU.Y' כאלו איוב, ספר מחבר ממחשבת רחוק והינו כב(, י"ד, )במדבר, סלקים" ??ר זהאסי 
 שאלתו: על למשה שניתנה התשובה מידותיו. לפי האלהים של דרכו לקבוע האדםבא
 מושכל הינה - כ( ל"ג, )שמות " לקי קאדם לא-יראני יי את-פי לראת חוסל"לא
 איוב. ספר מחבר אצלראשון

 "ה' ח(: קמ"ו, )תהלים אלהים קרבת מרגיש שהוא זמן כל בחלקו שמחהצדיק
 אהבת כי בעניו, גם לצדיק לו טוב צדיקים". nOk ה' ?פטים, זקף ה' עךרים,6"ח
 י(. )א', ?יךץ" יךץיסקגהו סרקי :ךיי "ס?שה על לויתר ימיכז כידו" ש9ט ב"5ט מסתפק איוב אמונתו. היאה'

 שבמשל ההשכל ומוסר הצדיק, של שכניו בעיית איפוא היא לו" ורע "צדיקבעית
 סי". איה כד-טליה פי רלי 5טם ח4י "חיי כא(: )י"ס, איוב רעי כלפי מכווןהזה

 האביוןאיוב
 חי, ויכוח הוא ורעיו איוב בין שהויכוח בספר, אחרים וממקומות מכאן,ברור
 כגון רעיו של משפטים או כלליים, דבורים ואקטואלי. מעשי מקרה סביבאמיתי,
 כסרוב איוב ע"י מתקבלים דךכיף", ךתם טהךתף כקלסך ךראתף "הלא ו(:)ד',

 2?ברי". וחלים כאפיק כמי-נחל, לידו "5סי סו(: )ו', רוגזו את ומעורריםלבקשתו
 נושא על סימפוסיון של תאור איוב בספר לקרא המבקש שכל ברור, כןכמו
 קולות של סימפוטה אבל כאן, אין סימפוסיון מוצא. ללא בקריאתו מסתבךפילוסופי
 תכנם. את ויבין ישמע אליהם המאזין וכל כאן, ישוצלילים
 גם-זקנתי קעתי "אר כד(: ל"ז, )תהלים, עצמם על לסעיד יכלו לא איוברעי
 נתארעו, רבים ומאורעות עבר, רב זמן משקש-לחם". וזרעי נעזב צדיק רדיתיולא
 וינדו בביתן, לקם עמ4 "מאכלו יא(: )מ"ב, פתרונו שהוא לקצו, הגיע המשל אשרעד
 כל-הרקה על אתי וינחמולו

~?B 
 נזם ואיש 5סת קטיעה 5יש לי ויתנו ?לין, ה' ססיא

 אלד".זסב
 ז-יא(: ט"ו, )דברים, התורה מצוות את המשל מדגים האפילוג ולפי הפרולוגלפי
 השסע שנת "ך9ה לאמר בליעל ל99ף עם דבר פן-ךה:ה לף סיקר ל4. זססר4?ר סיקרי די פיסח... יי-9תס סט9יוז. יטפיף ידף טת סח6ץ ךלא יעיין". ?ף"יי-יסךה

 אבית :סלל ל4 יי חטא... בף ךס:ה 5ל-ה' ?ליף וקרא ל4 מתן ולא הלקייה..?נח
 לעטם מחסורו[ די לאביון נימתכם צדיקים ?לס "עטך כאשר וכו'". סטרץסהךב
 לו". ורע "צדיק עוד יהיה ולא כא(, מ', )ישעיה, יךץ"יירשו

 א-ח(: )ב', ככתוב עירו ולבני לשכניו ולרעיו, לאביון משל הוא איובבסיכום,
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 איוב לספר מה ד קהי[

 ה?ט4" רען בתקם". גם-הלקן הבא על-ה/ לחשוב קאלסש וך יחטאו סים"גסי
 האלהים בף אך וכר". וע ישהק טת-איב חף ה' 9ך סטת ס??ז תצא 0?49"רען
 המזמור כדברי האלהים. בני של נסיונם זה הרי כאן יש נסיון אם דבר. אמרו ולאשתקו
 9טדם טסן ?ל9ם. ?לייז ולגי טים אלקים אמרתי "אגי ו-ח(: פ"ב, )תהליםלאסף
 ס2%ם". ?9ל מוסל סי-סטה סטךץ שפטה קלסים קייה סמלו. סלטים וכאסדתמותון
 הספר מחבר פונה אלינו ממנו. ההשכל מוסר את להסיק מחויבים ואנו המשל נאמרלנו

 ולדורות. לזמנו הוא למשפט התביעה לה(. )ל"א, ריבו" "איש ובין בינו משפטבבקשו
 טק?בק": קצור לעד ן2סקו... יסיר סי-2סן טלי ו2כתבון טפי "סי-יטן כג-כד(:ס"ט,

 הנביא ירמיהומשל
 הנביא, ירמיה על משלו את איוב ספר מחבר סומך הקדמון איוב על מאשריותר
 בירמיהו. כ' פרק על המבוסס וכו"', בי "ילד יום "יאיד : ג' מפרק למדים שאנוכפי

 בירמיה שהתעמר הכהן אמר בן פשחור של דמותו גם ירמיה ע"י עולהממילא
 ממשפחת אליהוא כמובן הוא איוב בספר לפשחור הנמשל על-הטס99ת". אתי"לטן
 כאיוב "סי-4?ר ז-ח(: )ל"ד, עם קבל והודיע יא(, )ל"ג, איוב רגלי בסד ששםרם,

 עם-טוני-רשע". וללקת ית מץלי עם לעלוה לטוה סיים.וקטה-לעג
 א-ג( )י"ב, ירמיה כמו איוב. ספר אורך לכל מפוזרות ירמיהו מספרמובאות
 מריב איוב גם נמנע וכו'", אילך אדקר טץ9יים 8ך טליף, טייב יי ה' אטה"טייק
 לךיב אם-2חשץ עם-אל. טפש וטה-2צףק פי-סן זיעתי "5מ?ם ב-ג(: )ט' בוראועם
 ךשעים "טדוע ז-כו(: )כ"א, איוב מדבר משפטים אך טל-5לף". טסת לא-2ץ%ו?מ4
 וכו'". ס2ל. גם-גברו עתקוזחיו
 וירעו גזלו עדר ותיגו "גבלות - הרעים ומושליה החברה סדרי על בטענותיוגם
 למלכי )כ"ב-כ"ג( ירמיהו של התוכחה פרקי את ב-יא( )כ"ד, איוב מתמצת -כו'"
 טבעם, מעצם מצומצמים שהינם איוב, של המחוטבים השירה דברי יאשיהו. בנייהודה

 ירמיהו. בספר התואמים לבתים השוואתם ע"י חיות לתמהות והופכיםמתבארים
 ביטויים ניבי-לשון, הינם התנ"ך ספרי משאר איוב בספר למובאות ההכרסימני
 מצהיר איוב ספר שמחבר יש אך נרדפות. במלים יצוק מקביל תוכן אואפעיים,
 ריטט ללר "שי-?"י-קא התנ"ך: מסיפורי סיפורים נסוחים שיריו בבתי כימפורשות
 ואלתינו עמעם קטינו "טלר ג-ד(: וע"ח, מתהלים פראפרזה יז-יח(. )ט"י,סיביים" קחדו יא תידו טשר"חקטים נטסעלה. "ולה-קדתי וכן: ח(, )ח', קבוסם" לחקרזכיט
 אחרין". לדיר טוכסם וכסד לא לנו?פרו

 איוב בספר והאנושיהאישי
 על עמד המקדש כשבית איוב. ספר על נכתבו רבים ומאמרים ספריםפרושים,

 רוחו בעניניו, התדיינו ואמוראים תנאים גדול, כהן לפני כפור יום בליל בו קראותלו
 אלה בימינו גם פסוקיו. על פיוטיהם ביססו ופייטנים נוראים, ימים לתפילותחדרה
 ספרת. בתי במרי בין ביותר רב עין המעוררים התנ"ך מספרי אחדהוא

 מוסברים והמליצה( )הדקדוק שירתו ומבנה ספרו בכתיבת איוב-המחברשיטת
 מביא הוא שנהי. תשעים לפני סאלד בנימין הרב שפרסם החדש" "בבאורהיטב

 4886 בלטימור, המליצה, וחוקי הדקדוק כללי ע"פ מחדש מבואר איוב ספר סאלי, בנימין2
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~ן גלדנראביהם

הוכח"
 מקראות על מבוססט אשב דברי שכל הספר, פסקי ממספר כפלים רבות,

 סאלד מעיר שנעלמו לי, נראה זאת, בכל ומהכתובים. מהנביאים מהתורה לו:קודמים
 וזמנו. ואישיותו המחבר איוב קורות על שמלמדים חשובים עניניםכמה

 שירתו וקול הספר מלות א(: ל"ד, אקה" קלוד "?ךם כל לב את מושך איובספר
 טךיה "סךיה לה שנאמר האשה היא אשה", ילוד "אדם וזכרונות: רגשותמעוררים
 הפסוק את זוכר שהקורא בין טז(. ג/, )בראשית ?גים" תלדי ???ב וסיגך?צבינך
 י"ד פרק תוכן הוא זה באזניו. מהדהדת משמעותו לא, ואם ככתבו בראשיתבספר
 הזכרון" "יום השנה בראש בלחש תפילה או נפשו, עם היאוש סף על אדם שיחתכלו;
 ו, )י"ד, לאלהיו מתחנן אדם ושבע-וגז". :סים "ה4י שכנו גורל על אדםלעורר
 למעשה ?קוה ולנסי "תקרא יימי". ??פיר עד-~ךיה ויידל לעליו "שעהסו-סו(:
 מבקש שהוא על-סלאמי",-תוך לא-תקמר "קפיר 4?וי 4י-עטה ס?סףי:דיך
 משלם ממנה, שחבל שור לאלמנה ומחזיר רעהו, על רחמיו נמכרים נפשו עלרחמים
 היסודית, לעובדה מודעים כולנו כי לאביונים. מתנות ושולח ביומו, שכרו אתלפעלו
 בחיים. חפצים ובניה היא והעמל, העצב כל ועם בנים, בלידת אשרה את מוצאתשחוה
 כאמירתם ומתפרשים התנ"ך ספרי משאר המוכרים ומבים ביטויים בספריש

 ספר מחבר ע"י שנתחדשו היום, בפינו השגורות מלים גם בהם ויש הראשון,במקומם
 העברית. השפה לאוצר נכנסו ומאזאיוב

 איוב-הדיבה שלכאבו
 יבהיר וגם המחבר-היוצר של כתיבתו דרך את ימחיש הבאים הפסוקים בשניעיית
 המחבר. של חייו בקורות הקשורה הספר של המרכזית הבעיה אתבמקצת

 היי, בבר נהזפיסי ז* ?סי"אם-לתרסיסי
 וס"בוף-שלמיתי". שמבלף 4שסת?ז

 ל-לא(.)ט',
 מעליו אדם כל מרחיקים הופעתה )או מלבושיו כי בהתרחצו, לאיוב תועלתאין
 )תהלים דומות-שתות מלים בצרוף אחר במקום גם זה לרעיון זכר יגלו ספריודעי
 בתי בשני הפעלים ]בחילוף סקי", הזקין ולרמץ לך4י וריסי "שך-ריק יג(:ע"ג,

 ךקעים". ובשלים 4היללים "קנא כאשר המשורר אסף אמרהפסוק[,
 מקביל 4יי" "בבר אחר: לצד ומכוונו הרעיון את ומעמיק מרחיב ספרנומחבר
 ירמיה את בזכרוננו הוא מעלה זיע" "במי עם יחד אבל סקי", ל-"בקיןושווה
 שני הם ואשלג ]נתר ל29י". "עד קטם ברית וסך4י-לד בנתר "אם-תכבסי כב(:)ב',

 שונים[. ממקורות דומיםחמרים
 ]כשלג[ שלג" "במ4 הכתוב שלמיתי". ל"ות?בוני הקבלה גם בירמיה ישבנוסף,

 או נלווינו", משלג כזגים, חטאיכם "8ם-~היו יח(: )א, לישעיה רמז ספק לאיןהוא
 של4יז". ומשלג תסבקני ואפסר באלב "מחטטני ט(: )נ"א,לתהלים
 להיטהר, כדי במקווה לא אך תחקאני(, )במקום "תטקלף" איוב הוסיף אלה כלעל
 תמונה לפנית עתה הבגדים. את ומלכלך בוץ מלא הוא הסתם שמל "ששמת",אלא

 מתאמץ הוא חטא. שלא בהטא הנאשם תמים-דרך אדם של טרגי-קומית,ריאלית,
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 אטב לספרהקדמה1

 מתאמץ הוא עצמה את ומכתים רשען, . שטמן בשחת, מפל אך צדקתו אתלהתפח
 שהוכחה רשע כאל אליו מתיחסים הכל לשוא, מאמציו כל אך צדקתו, אתלהוכיה
אשמתו.
 דבריו את איוב מסביר לאדם, לו שיצא רע משם מלהטהר יותר קשה דבראין

 אעשה שלא מה כל ; איגע" סקל לקה-?ה ?ךזע, "?נסי כס(: )ט', הקודםשבפסוק
 רעיו אף ביניהם. שנפוצה הדיבה מכוח הבריות בעיני עווני נחתם כי לרשעיחשבוני
 ?תת תראו לא נזייתם "?י-עתה כא(: )ו', יושרו על קבל-עם מלהעידפוחדים
נתיראו".
 שניים חידש תהלים, פסוקי וכמה נביאים שני בזכרוננו המחבר העלה פסוקיםבשני

 חיה. אמנותית יצירה ויצר וזכה( רחץ של התפעל )צורות לשון חידושי שלושהאו
 המובאות לכל אנו נזקקים לעמקה להבינה כדי אך היא, חדשה המובעתהמחשבה
 התנ"ך בלשונית שהשתמשו הפיטתם, שבמיופי למשובה וו יצירה דומהשלמעלה.
 מספר איוב ספר מחבר גם כן בימיהם. שקרו המאורעות נוצקו בו ככלי חז"לומדרשי

 הסופר, של לשיטתו דוגמה הם אלה פסוקים שני ומסבלו. חייו מקורות חלקלנו
 רוב את להבין לנו מאפשרים בתנ"ך, בקיאותנו עם יחד בפינו, היום השגורההעברית
 איוב דברי את להפך המנקשת פרשנות התפתחה הדורות במשך אבל,דבריו.

 אל מתיחס דבריו תוכן אך מעלה, כלפי היא איוב של שקובלנתו נכוןלמטפורות;
 ויכוח של תמצית הוא איוב שספר מראש המניה כל בחיים. דרכו על שחת שטמןהרשע
 הנראית החזות את הופך כדומה, או הגמול, תורת על מילוסופי-תיאולוגימפשט

 החתום. לספרלעין-כל

 ודעותאמונות
 התורה היהדות, ברוח אחד, באל המחבר אמתת על מעידים הספר פרקיכל

 המחבר רגשות ולפי הנסיבות לפי משתנות מפסוקיו המשתקפות הדעות אךוהנביאים,
 אחד ]כתוב ע"ב(: ב"ז, דף בחרא, )בבא התלמוד כך על העיר וכבר כתיבתן.בזמן
 אומר[ שני ]וכתוב לה(, )ל"ד, בס??יל" לא ודיריו ?דגר לא-בדית ""יבאומר[
 נתפס אדם שאין "מכאן רבא: אמר ז(. )מ"ב, "יב" ?עקדי וכיה אלי דסך?ם לא"כי

 השקולה לדעתו דומים אינם ורמז כאב מתוך הצועק אדם של דבריו צערו".בשעת
 דעות על ויכוה כעין איוב של המעמם את לפרש טעם אין לפיכך ונחת, שלווהבעת

 שהשעה הרוח ומצבי השעה נסיבות לפי משתנה שטעמן רגשות הבעת אלאמנוגדות,
 המפוזרים מדריכים פסוקים בכמה המחבר ע"י מודגשת זו עובדה הדובר. עלמשרה
 במאזינם כתיב( )והיתי, ?מ??י ס?שי ?שקל שקיל "לו ב-ג(: )ו', למשל הספר, פרקיבין

 "הכעוס" אייב דברי איז לעי". דלוי ?לעלן ?יקד, ?מים יחיל עקה וי??או-זסד,
 הדובר הסתם ומן 'בלא-דעת/ מהגרון הפורצות מלים אלא ההמת לפימסודרים
 ?גדה-שיר "ם ?לי-דקא, "הינהק-קךא הדעת. יישוב של בשעה אתם יסכים לאעצמו

 דעת. חסרת לבהמה ורוגזו צערו בשעת אדם דימה ה(; )ף?ל-?לילי"
 "הלא ו-ט(: )ד', אומר אליפז שבספר; האישים כל על מקובלת הגמולתורת
 דבריו וראש ?כלו", אפי וסרוח יאיידו "ליה "קילסת הרשעים' אבל ??לסף",יצטלף
 מכירים ורעיו איוב ?עלת-צדק?" ?אם-שדי משקט ?עות "?אל נ: )ח', הם בלדדשל
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 ר נ ז גל גרהםא
~[

 אליהוא גם כמוהם ס4מף", 5לש לף י-ישה "?דע ה: פ"א, הרחמט צדת אתגם
 נ?ס%5". 5סד". מליץ טללך ?ליו סם-2ק כג-כד(:)ל"ג,

 )ה, מתאחר הטוב וגמולם עוון ללא סובלים צדיקים כי האישי מנסיונם הםיודעים
 בתילדות בידדים מקרים רק יש רע". ?ף לא-'uP ו?זסע צילך צרית "?ששיט(:
 הרעים. למעשיו תכוף נענש שרשע ואחרונים, ראשונים בנביאים כמסופר ישראל,עם

 סגף ושמחת לקריב רקעים רוית "?י ה-ז(: )כ', אחד מאורע של זכרם מעלהצופר
 אפו, מאריך השם כלל, בדרך אך, 8יו". יאירו לטיו יאהד לצה ?1לו?די-ך2ע".

 ?סיג ךז?ים "ידוע יז(: ז, )כ"א, איוב של שאלותיו על היעים בפי תשובה איןלכן
nr~?ז איךם" ?לימי ?:בא יך?ך 2ר-ךזעים "סלה ז חיל" נם-גברו 

 ויחלש ימות "הקר י(: ע"ד, גורלוז לפי לצדיק רשע בין להכיר ניתן בכללהאם
 יא(: )ל"ד, זו לשאלה מוחלטת תשובה אליהוא בפי אך איוב, אומר יטיו", קדםהונע
 אליהוא של בגורלו שנפל הטוב החלק למצא%". 8יש וכארח :שלם-לי קדם מעל"?י

 (u?e", :עות ל4 לשרי הצדיק[ ]את לא-2??יע טל "טף-ט49ם יב(: )ל"ד, כימוכיח

 צדק. משפט לפי לו מגיעות איוב על שבאו הצרות כלכי
 מקורן אשר מעשיות הן הבעיות מופשטות, בבעיות איוב ספר של עיסוקו איןאמנם,
 ברעיו חושד איוב שתאו. ועל אוהבו על אדם מחשבות רעהו; אל איש אנוש,ביחסי
 ?דעסי "הן כז-כח(: )כ"א, אליו ביחסם אליהוא מחשבת את לעצמם סיגלו הםכי

 ךשעים" משקחת אהל ואיה כיח-4דיב איה תאמרו פי תחמסו. עלי ומזמזתס?זביתיכם
 לפי לו שמגיע הגורל את בתחילה, לנדיב שחשבוהו לאיוב, המציא הקב"הכלומר,
 אליהוא, של מזעמו פחדו איוב רעי את-איב". וירקיעו סטה לא-מצאו 5זרעל 8פי חרה רעיו "ובשלשת ב: )ל"ב, איוב רעי על רוגז אליהוא זאת, לעומתרשעתו.
 ; מהם אחד הצדקת או איוב, או אליהוא מהרשעת להימנע להם הורתה החייםוחכמת
 מבליטה זו דוגמה לכוונתו. בניגוד אבל כבקשתו, ה(, )כא, על-פה" "למוקד איוברעי
 לנו מספר התנ"ך, ספרי כשאר איוב, וספר המעשה, ובין התיאוריה בין ההבדלאת
 הטהור. ההמון על מתבססים אינם שעפי"ר מניעיהם ועל אדם בף מעשיעל

השטן
 'השטן' של שבריאתו שלמה באמונה אני מאמין היה? משל או נברא השטןהאם

 במבוא3: כותב חכם עמוס אולמ, המחבר, ברצון ושלא זה, במשל אלא היתהלא
 ומזלזל איוב על אפילו מקטרג והוא ה'... של מלאכו-משרתו אלא אינו שבאיוב"השטן
 להמעיטו". ולא ה' כבוד את להגדיל תכליתו אך בכלל, אלהים יראת שלבערכה
 ו[ ?]האמנם

 יוחנן: רבי "אמר DtO", לבלעי בי "נתסיתני נ: )ב', שבאיוב לפסוקבדבוק
 בתרא, )בבא ונימת" אותו שמסיתין כאדם לאומרו אי-אפשר כתוב מקראאילמלא

 השם כאומר: הוא משל אלא איוב? ספר מחבר אמרו איכה ובכן ע"א(, ט"ז,דף
 חפצם" לא דרקיף ודעת י?% סור לאל אימךים "יקר הללו הרשעים עם אפומאריך
 )מל"א, ישראל למלך בדומה ניסת. הוא 'כאילו' מתרשמים אדם בני כי עד יד()כ"א,
 ססטה 5זר הן, ?עיגי סךע לקשית התמכר אשר ?ארטב לא-הלה "רק כה(:כ"א,

 ירושלים. קוק, הרג מוסד הוצאת3
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 איוב לספרהקדמה,]7[
 באלהים איוב של אמונתו אל אלה דברים של ההגיוני הקשר אשתי". אייללאת4

 יאקרו "למה יב(: ל"ב, פטמות, רבית משה של טענתו כמו מידה באותהמסתבר
 ש4ב האדמה. מעל_פגי ילכלתם יסיים איסם להרג היטיץם ברעה לאמירסצר2ם
 להצדיקם ואי-אפשר בסיס, חסרים יחד שניהם לעלף". על-הרקה יס?סם טלףטהרין
 היטב. מובנים ישראל באמונת ששרשם האנושיים המניעים אבל הגיוניים. נמוקיםע"י

 סס?א סקד לטאת ס?9ט ?שית 8ם יי סלף ארש י9ה-ה' טה-טיב קדם לף"איד
 שהאדם יכול האדם, מן דרישותיו אלה אשר השם, ח(. ו', )מיכה, עם-טלהיף"ל9ת
 5פיא 8ם-לא ןכיה פגי-שפייה ביד-רשע יתנה "טוץ ובתלתה: בצעקה אליויפנה

 ואם טוב אם בעולמו, הנעשה לכל אחראי העולם בורא רק כד(. ט', )איובמי-הוא"
 בעינינו. הוארע

 יעלה מקרא יודע וכל המקרא, ספרי שאר אל נמשך שמשלו הוא, משל איובספר
 על- 4שב טת-ה' "ואיסי יט-כד: ב"ב, במל"א מעלה של ישיבה של מחזהבזכרונו
 טת-אחאב... קפינה מי ה' ףאמר ומשמאלי. סיסינ4 קליו שסד סקסים ויל-צבאכסא4
 ניאמר... כל-נביאיו. בסי שהר רוח וסייסי אצא ניאמר ה'... לעגי brt1" הרוסניצא
 9ן- צדקיהו מגש אלה... ?ל-וסיאיף בפי ?"ר רוח ה' 4סן סגה ועתה נעצה-סן.צא

 וכו"'. על-הלסי ץת-מיןןהו ניקה?נץןה
 על היושב למלך הקב"ה כ(-נמשל ל"ג, )שמות וסי" הקדם ש"לא-2ר5גימכיוון

 לאטאו הוא משל הרוח גם כן לכסא. עצמאית ממשות שיש הדעת על יעלה ולאכסא,
 נלכד- ובשקר חטא בשקר שקר; עדות באמצעות היזרעאלי נבות את שרצח אחאבשל

 ובספר באיוב מעלה של הפמליא תאור בין מלאה הקבלה אין אמנם מידה. כמדמידה
 האיש אבל יותר, מאוחרת בתקופה רק 'שטן' נתקרא הרע שיצר משום זאתמלכים;
 המצויים במונחים איוב של שטת-שונאו הוא באיוב ריבי" ו"איש ייצרי"המכתה
 מלכים.בספר
 האחרון מלכים. בספר המעמד בתאור "יצא" הפועל לחזרת לב לשים הראוימן
 )סאת( סים ס?9ז "ויצא לעומתו: עליון. דעת במצוות - ועשה-כן" "צא הוא:שבהם
 יצא. עצמו דעת על - ז( ב', יג; א', )איוב, ה"'יגי

 המורהאיוב
 )כ"ט, עצמו כעדות היה, באמנותו ומומחה מנוסה מורה איוב ספר שלמחברו
 9?ר4 גייסם לי כסער מסלי הלסי. תזף ועלימי 2שנ4 לא דלוי "אחריכב-כס:
 סיקר "2עלף ב(: ל"ב, )דברים רבנו משה מצוות בתלמידיו שנתקיים הרילסלקיש".

 - ]"ועלימו" אלי-ערב". וסרכיסים עלי-דזא לישירים אסלתי. מסל סוללקמי
 לחזור ואח"כ דבר לשקת דרכו עשב[. וכמו דשא כמו שהם בשנים הרכים הנעריםעל

 השטן בפי שם המחבר שתות. מלים בניסוח פעמים שלוש שתיים רעיתו אתולהעלות
 נבות בכרם נזכר תלמיד וכל ה( ב', יא; )א', ן9ך9ה1' 9ויף ץל "אם-לא המלים:את

 בני- אנעים שנים ")היעיבו י(: כ"א, )מל"א איזבל שלחה אשר והספריםהיזרעאלי
 ו(: )א', נתאסף מעלה של דין בית סמלךיי. טלרים סרן? לאמר: ויידהו מדי9ל!על
 ידיז כדי -' ית94ם" ס?9ז נם ייביא ה', ?י לססיצד אטלסים tsa ייבאי סיים"גסי
 שהוא הנמשל מעשה יסופר הספר בגוף מסתמא, איזבל. של השקר לעדי דומהבעסק
 דברים. עלילות בהם שיש המשל, מעשה'כעין
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% גלזנראנוחם

 האחת, אשב: בספר לפחות פעמים, עד ימלה בן מכיי מעשה נרילדעתי
 בן צדקיה הוא טז(-ה"חנף" (~rxtt יביא" סגף לפךו קי-לא לישועה,"ום-הוא-לי

 'ימי-למום והשניה, מגרונו4. דברה וחנופה שקר רוח אלא ה' בסוד בא שלאכנענה
 ומשיבם לקמא ואת-מלקים עיניו מעדיק לא-וגךע רשע... לא-יחיה מלי...לא-שהר
 ב"שקר" הואשם איוב של ריבו כאיש אותו שנזהה אליהוא ד-ז(. )ל"ו, נזגבהו"לטח

 : כפולה טענתו צדקתו. את ולהוכיח זאת להכחיש מתאמץ והוא אחאב מעשהכדוגמת
 פיסיות, חרב וזו עקיו", אצדיק תרע "לא וב( חי, אליהוא והרי - רשע" יחיה "לאא(
 כג(, פ', וזדי" %5ה הלך נסטךה דךכי יזר "לגבר עצמו על אמר איוב הלאכי

 נפשו: את בברכו זה עניין ומסיים מושלים. כסא על לישב ממשיך אליהואאבל
 דוד(. לבית שהובטח )כפי שנקהו" לנצח"משיים
 אתם "ואולם 'שקר': המילה יותר, ולא אחת, פעם עוד מופיע איוב שבספרמענין,
 לגחמני, שבאו כרעי מתראים אתם כלימר ד(; )י"ג' שלים" 5לל י59י96לי-יהר

 להכחישני. אליהוא שהעמיד השקר עדי את אתם מחוקים למעשהאולם
 הספר של חיבורוזמן

 ט"ו( דף בחרא )בבא יחדיו: הדיעות צדקו "א"כ לספרו: במבוא כותבסאלד
 כמו שבנביאים, האחרון ממלאכי בבל גלות בסוף ונגמר הנביאים מראש הוחלהספר
 לפניו זכרת ספר ויכתב וישמע ה' יראי נדברו באמרו-'אז זה על רמז בעצמושהוא
 נושאים של הרחבה בקשת הרגיש סאלד טז(". ר, )מלאכי, שמו' ולחושבי ה'ליראי
 ועל עצמו על הזה המשל את המשיל שהמחבר מהסברה נתעלם אבל איוב,שבספר
 6. חייומאורעות
 מורי עורר מזרחי, למורים המדרש בבית הלימודים ספסל על שביושבי ליזכור
 ה' שם יקי גקח יה' וסן "ה' - אצלנו הנהוג הדין צידוק האם השאלה: את חכם נחד"ר

 שהיה פסוק ספרו אל המחבר הכניס אולי או מאיוב, קבלנוהו כא( א' )איוב,מלרך"
 באיוב יט-כו שהפסוקים ענין, באותו עוד אזכיר ישראל? בקהלות בימיו כברמקובל

 בהלויה קוראים שאנו עללן", בסקר "ישב תהלים: בספר צ"א מזמור על נוסדוה'
 נחמיה תפילת את גם לשאלתו בהקשר מורי הזכיר האם המת. ארון אחרבלכתנו

 נודד וכו"'ז-זכרוני טנא נאסר סזסלמ. טללי ליל ומתפלל צם "ואהי ד-יא(:)א',
 הדעת את מטה כמותה( אחרות בתפילות )ועיון זו השוואה אופן, בכל וברור. שמאבין

 ואנו , בזמנו ישראל בקהילות שרווחו מנהגים על הסתמך איוב ספר מחבר כילהשיב
 מסורת. באותה הזה היום עדממשיכים
 עדותם באמיתות שכנעוני סאלד, פרושי על רבות שהסתמכו ומורי, רביפרושי

 תרוייהו דאמרי אלעזר ורבי יוחנן "רבי ט"ו(: בתרא, )בבא גדולים אמוראים שםשל
 את מסבירה זו עובדה היה". בטבריה מדרשו ובית היה גולה מעולי איוב]מחבר[
 הדרך על ומצביעה איוב, של ספרו לפני שנחתמו התנ"ך, מספרי הרבותהמובאות
 ונחמיה, עזרא אחרי דור הגדולה, הכנסת אנשי של היא תקופתו הספר. להבנתהנכונה

 במקרא המאוחרת. כלשוננו "חנף" השורש למשמעות המקור היני זה שפסוק מסתבר4
 עריות. וגילוי דמים שפיכות ע"ז, ביותר: החמורים הרשע למעשי מתייחס"חנף"
 הורביץ, אבי של מאמרו ראה איוב בס' המסגרת סיפור של הכתר-מקראית, ללשונו בנוגע5
 457. ע' מ"ג, מקראבית
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 איוב לספרהקדמה1
 במשניות נשתמרו שכדוגמתן למקרא פרשנות גם איוב בספר אנו מוצאים לכךובהתאם
 עקדי ?ך9ם ואמשי עבדי משפט "8ם-אמטס יג-סו(: ל"א, )איוב, למשלעתיקות.

 וךסם נן?14 ו?ה4 עשף סלא-ט??ז ~?י?45. 9ה וכי-יפקד אל שי-יקום אעלה4מה
 ההכרה על המתבסס אנחטי-מוסרי טעם התורה, למציית טעם ניתז איובטסד"י
 )ב', מלאכי הנביא כבר טען דומה טענה הטוב. דורש האל שהוא אחד, עולםבבורא

 ברית להלל ?אחיו 8יש ןבגד טד4ע בראנו ?סד אל הלא לכלנו, אחד טב "הלנאי(:
 איוב של הכוללך בעמוק משתמשת מ"ה( פ"ד, )סנהדרין, המשנה והינה"בסר".
 : שבטענה האנושי הצד אתומדגישה

 המאבד שכל ללמדך, יחיד אדם נברא לפיכך נפשות?.,. עדי על ?~זמין"כיצד
 שלום ומפני מלא... עולם אבד כאלו הכתוב, עליו מעלה מישראל אחתנפש

 כל טבע המלכים מלכי ומלך מאביך... גדול אבא לחברו: אדם יאמר שלאהבריות,
 לחברו". דומה מהם אחד ואין אהד"[ ברחם, ]"ויכשו הראשון שלאדם בחותמואדם

 לפי תורה ולהפיז להורות והמשיכו ממש קיבלו איוב ספר מחבר שלתלמידיו
 היה הוא הגדולה. כנסת משיירי היה הצדיק "שמעון מ"ה(: פ"א, )אבות ושיטתורוחו
 גמילות ועל העבודה, ועל התורה, על עומד: העולם דברים שלשה עלאומר:

 התורה לימוד עם אחת מדרגה על הינה לחברו אדם בין חסדים גמילותחסדים".
 שבין ביחסים עוסק ככולו שברובו איוב של תורתו היא זו הדגשה - המקדשועבודת
 לחברו. ואדם ורעיואנוש

 המנודה האדםשחין,
 על-ה"', לקתיצב השלהים בני לבאי סים "נןקי במלים: פותח באיוב ב'פרק
 בין עבר זמן כמה השאלה איפוא, נשאלת, א'. בפרק ו פסוק על במילה מילההזרה

 צאת לעת טק?ה לתשובת "תהי א(: )י"א, משמו"ב ללמוד יכולנו להתיצבות.התיצבות
 השנה "בראש מ"ב(: פ"א, )ר"ה המשנה כדברי שנה, תקופת שהלפהסילאסים",

 את מלציין במכוון נמנע שהמחבר חושבנו מרון". כבת לפתו עוברין העולם באיכל
 מאוד עקבי איוב ספר מחבר בנסיבות. אלא בזמן, תלוי אינו שענינו למשל כיאההזמן,
 של התלות מודגשת זאת לעומת כולו. בספר מוזכר שהוא כל זמן ואין זהבדבר

 אדברה, ??ם אגסי "2ם לדוגמה: רוחו, ובמצבי חייו בנסיבות והגיתו האדםמחשבות
 א(. )כ"ג, שיחי" מרי סים גם מאמר, איב "מעל או ד(, )ט"ז, נקיי" עסת נקיקם ישלו

 איבו הוכה שבה השחין מכת על היסטורי' 'מידע היה לא המחבר שלאיובנראה
 כדי משלו את הרחיב אלא ובנותיו, בניו רכושו, אבדן אחר סמוך כביכולהקדמון,
 מכות לסדר בולט באגוד זאת מכולן. קשה כאן עליה שמדובר השחין שמכתלהדגיש
 האחרונה, שהיא בכורות, מכת אבל )הששית(, המכות אחת היה "שחין" שםמצרים;
 כאמרו: נפשו אל מתכוון הוא לאיוב, אשר בכל מסתפק לא השטן כולן. אתמכריעה
 אלא נפשו את לקחת מבקש הוא אין אבל ד(. )בן' ולשו" ?עד נמן לכיש הזר"וכל
 : איוב של נפשו שמירת על הופקד אף השטן ?שרי". וטל עצמי "אללמוע

 "ה~
 ב~דף,

 כרחך על למות. נפשו את יבקש איוב אם גם מסתמא - ה, )ב', שמר" טת-נישוטך
 השחין: ממוכה מתרחקים האדם שבני הנידוי, את מסמל ש'השחין' למסקנה מבעאתה
 חייו בנידוי כשהוא סו(. ד', )איכה טל-תגעו" סורו סנרו, לסו, יראו ?סא"סורו
 ממות. מר לסבל עליוהופכים
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]10[ גלזנראביהם

 )סנהדרין הורקנוס בן אליעזר רבי ממעשה ללמוד נוכל המפדה צער כובדעל

 שלו בקנוף יושב הוא לבקרו. וחבריו עקיבא ר' נכנסו אליעזר ר' כשחלה"שנינו,
 תכנס היה, שבת ערב היום ואותו שלו. בטרקלין יושבים והם אהל[ כעין]מטה

 אני כמדומה לחבריו: להם אמר בנזיפה. ויצא בו גער תפליו. לחלז בנוהורקנוס
 אסור מניחין היאך - נספרה אמו ודעת דעתו : להם אמר נטרפה. אבא שלשדעתו
 אמר אמות. ארבע ברחוק לפניו וישבו נכנסו שבות?... באסור ועוסקיןסקילה
 לא למה עכשיו ועד להם: אמר באנו. תורה ללמד לו: אמרו באתם? למהלהם:
 עצמם מיתת ימותו אם אני תמה להם: אמר פנאי. לנו היה לא לו: אמרובאתמ

 התר הנדר, התר ואמר: רגליו על יהושע ר' עמד בטהרה. נשמתו ויצאהמזקנה...
 ]הנידוי[".הנדר
 יג-כא(: ס"ט, מפורשים הכתובים במדוי, איוב היות על מקקים אס 'לסימתם/ לאאך,

 סטוי, סך-ןרי ס'ך?י סךסיק סקלי""סי
 שלחוגי. ומידעי קריייחדלו
 טקסט-לו ימי-יי נקוה ללא חךאסילעבךי
 סיף. לקי וחנקי לטשתי זרהרוקי
 יסיכו-סי וןה-לסימי סידי פל-מתיסיבות
 7. סי" nuu ]-אליהיא[ יד-5לו5 סי ר?י' סטם ס~וי,סטי,

 ב-כס: )כ"ז, מנדהו ראש על איוב ספר מחבר של מקללותיו מעטלהלן
 נישי. סטר סשדי סזיטי מסיר"סי-טל
 לעסי. ייזקייסי אומי 9ך?עזמי

 יךה. ?ליו סי-יביא סי ייסעסצ?"תו
 ישבעו-לסם. לא ו?טיטיו למי-סךב בניואם-גרבו
 ס9??ה. לא וטליצסיי ואסרו שקנת?ריךיי
 סופה". ?סתו לזלה כלהית סטזםסשיגהו

 הפרק. סוף עדוכו'
 איוב והנמשל: ךע". לשחין איב טת נגף ה' 9ף סטת ס?9ן "יצא ז(: )ב',המשל
 שלמה ביניהם ההקבלה אליעזר. ר' במעשה או וב"ז, י"ס בפרקים כמתוארהמנודה,
 לזמן, חשיבות כאן אין דור. אחר דור חוזרים שהמעשים ואחת האלף פעםומוכיחה

 ולחשבון לרעהו, אדם בין ודברים לדין אלא המנודה, של ולזהותו לשמו לאואף
 כ-כא(: )ט"ז, איוב כותב וכן לקונו. לתת עתידשאדם

 ?יך. ךלפה נקדוש[ טל-טלוס ררי,"לליצי
 .  לךעהר" וין-טךם השופט[, ]-אליהוא ?ם-אליה לן9רוייכח

 ורבגיצקי.  לגיאליק  האגרה  ספר לפי6
 בפסוקים ברור יחי.  האחרים כ"י ספרי בכל מאשר יותר איוב בא' מצוי  "אלוה" הכינויד
 ואתוך ועיר לי כתר ויאמר: אליהוא "ויוסף א-ב: ל"ו, - למשל לאליהוא, היא שהכמנהרבים

 מלים". לאלוה עודכי
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 איוב לספרהקדמהטק

 יסעו אבעטעד אברהם בן יצחק מאז ועומדת ק"מת בה שסק אשב שספרהבעו
 היום "ויהי מזומנות: לעתים בני"האדם במעשי ודן יושב מעלה של ובית-דיןאלה,
 ה"'. על להתיצב האלהים בניויבאו

מגילות
 זוהרו, מתקופת פרקים בו יש המחבר. חיי של שתות בתקופות נתחבר איובספר
 )כ"ט, עדתו של הנעורים בני על ואהוב מצליח מורה היה כאשר ד(, )כ"ט, חרפוימי
 תשועתו בוא אחר חייו ומערוב בז(, ל"ג, רגלו בסד הושם כאשר עותו מימי כל,ה,

 הספר, את לכתוב המחבר דעת על עלה כאשר ז(. )ל"ח, ב"ר" כנכסי"לון-2מד
 ממיש שלא לפעמים מטווה; או אריג עליהן והוסיף היריעות את התך מגילותיו,אסף
 את תפר לרעיו. איוב שבין המלאכותיים האישיים הוויכוחים ז"א הדין-ודברים,כמו

 בידו. 'לאחדים' לספר, שהיו עד וקרסים בטבעות חיברן או חייו, בקוריהיריעות
 היון כי להכירן, קשה ולא הראשונות המגילות של ואופין תכנן נשמר זאתבכל

 נוכל הקיצור לשם לערבו. דומה אדם של בוקרו ואין האבלים, מהגיון שונההשמחים
 המהבר. ע"י ומוגה ערוך איוב כתבי מבחר שבידינולהגיד

 הקורא את ולהדריך תכניותיו מסגרות את להבהיר בכדי מילים חסך לאהמחבר
 4יב "ף9ף א(: )כ"ט, כ"ט-ל' לפרקים הכותרת היא פשוטה דוגמה הגיורו.במבואות
 ספר של האחרים המשלים מעין משל כי אם מספת, מגילה זיהי ניאסר". מזלו?טת
 הספר. של אורעי חלק אינה אבל וסביבתו, המחבר על אינפורמציה בה וישאיוב,

 איכה על מבוססים ב( כ"ט, )איוב "ום" "9יךמי שהמילים סאלד, כברהעיר
 ww~ טהסדיס לל ומרודיה 4?ה ]בלמי ירושלם '~קרה ז(:)א',

 וכן "דם", מיסי סיג
 "ועתה ל:סים", ממני ??ירים ?לי שתקו "וע"ה ט(: א, ל', )איוב הפסוקים מצאישני

 נצנתם ליל-עמי טהק "ה~יתי יד(: )מ, באיכה הפסוק הפרדת הינם ה2י%"קרנתם
 המגילה את נקרא הבה איוב לספר תוספת הינם אלה פרקים ששף מכיווןול-הים".

 קריה לזיה היסה "אי"ה כא-כו(: )א', בישעיה נזכר ואז עצמה בפני כיחידהמהדש
 ?44צ?ף כבראשנה שפט?ף ?לשיבה קרקסים. וע"ה בה ילין צדק סייט ללעסיוטינה

 וטינה". קך:ה ה?ךק עיר לד יקרא סטרי-סן?כלסלה
 ?צוק וצור ?ס"ה הליעי "ברחץ הנאמנה: הקריה ירושלים, את מתאר כ"ספרק
 שופטיה ו.-ז(. )פ"ס מיזמי" ?סין ברחוב 4לי-חרת, שער ?צאתי מ"י-.?tlvעקדי
 כמובן יד(. )פסוק ס?9טי" ו4ויף ליעיי הלילני לכיסי "ידק צדק: משפטשפטו
 זה בפרק מסופר ועוד טז-יז(. )פסוקים הרשעים את ורדפו לאביונים זו בקריהדאגו
 ובישעיה. במל"א בתורה, במקראות: כמרומז קדם מימי ירושלם של מחמדיהעל

 "כלידו ט(: י"ז, )דבהי"ב בירושלם היו התורה ללימוד וישיבות ספר בתיגם
 )כ"ט, הפסוקים ?4ם". מלידו :הודה ?9ל-?רי יטבו ה', תירת ספר ?עלסםליהודה
 מתרשם הקורא אך א-ג(, ל"ב, )דברים האזינו שירת על אמנם, מבוססים,כא-כד(
 אדם. ככל שבאיוב והמורה לבו מהרהורי אדם רואה מעולם שבהם. האקטואלימההואי
 בתכנה, איכה: מפרקי כאחד בבבל, ישראל גלות על קינה כמובן הוא ל'פרק
 עם אל המתייחסים פסוקים מספר על הלב תשומת את רק אעיר ובלשונה,בסבתה
 כז(. י"ח, )בראשית קיר" ו?9ר ט?ס?ל להמר "הריי יט: פסוק במפורש.ישראל
 בבל". נהרות "על קל"ז, לתהלים רמז ביסים"' לקול ??וסי וודי לטלל "ומי : לאופסוק
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יח גלזנראביהם
 כי היא, יחסית( שלוה בעת צום לים )תהיי ע ממלה לאחדות מסיעתראם
 נכתבה שלמענו הארוע את יודע הקורא כאשר מאליהם מתישבים 'הקשים'הפסוקים
 ואשב דךכם "?בחר כה(: )כ"ט, הפרקים שי בין המחבר לפסוק כוונתיהממלה.
 לציבור החזן של הכרזה זו הרי ?חם". יכלים שיקר חדוד, ?קלך וישכיןראש,
 כמובטח ואז, קדם מימי אבותנו של בדרכם נבחר הבה צום: ביום 'כאבלים'היושב
 ונשכן העמים. בין ראשונים נהיה לזנב", ולא לראש ה' "קלוף י": כ"ח, )דברים,לנו

 דוד בימי כמו יכו"'. ?ליי למטח ?שלן ה' "?דיד יב(: ל"ג, )דברים, בארצנולבטח
 יגיעת זאת כל גדוד". ארוץ ?קה "יי ל(: ב"ב, ב', לשמואל השירה" "בדבריהמלך

 עתה... אולם ב(. ס"א, )ישעיה, ?ל.אבלים" לנסם לאלהינו"ן?2ת-רצין...
 ?ליינו לא קליהם "לשחק כד: כ"ט, הפסוק על הדיבור את עוד ליחס הראוימן
 שאהב כמורה איוב ספר מחבר של אפיו על מעיד הוא כי ?לילק", לא 9יואיר

 התלמידים פקפקו כי עד ובדיחה, חידוד מדברי נרתע ולא בתורתו,להשתעשע
 מעולם. העציבוהו ולא מורם בכבוד הנערים נזהרו זאת, בכל אבל, אזנם.במשמע
 חריף איוב ספר מחבר היה מידה באותה שחוק, של ולשון טובים ימים שידעוכמו
 סוללים" ימין נילעג ?חרישו מסים "ידיף נ: )י"א, ודוחק צרה בעת בלשותותוקפן
 של ברגע וזה לדול בעת זה השעה; לפי הכל איוב. רעי שבין התמים הנעמתיאומר
 ככתבם. ברוחם משליו את איוב ספר מחבר שאב מהם המקורות אלהרוגז.

 איוב ספר של העניניםתוכן
 זבל"א ימלה בן מיכיהו לפי שלמעלה", "ישיבהמחזה א'-ב':פרקים

 יט-כד(.מ"ב,
 הנביא. לירמיהושיר : ג'פרק

 הם מאוחרת, תוספת שהינם האחרונים, הפסוקיםשלושת
 הספר. מחבר של תלאותיו סיפורתחילת

 הרשעים לו: המר שגורלו ולמי לכושל ועידוד נחמהדברי ד'-ה':פרקים
 צרה מכל מושיע השם אבל אחאב, בית שאבד כפייאבדו,
 בו. הבוטחיםאת

 הוא נזקק הפעם כי אליפז, של הנחמה דברי את דוחהאיוב ו':פרק
 ]-שמועות מההוות נתיראו איוב רעי צדקתו. על שיעידולרעיו
 שאחי כפי בבגידה, מאשימם ואיוב איוב, על שנפוצוהדיבה[
 בו. בגדויוסף

 ומתיסר שחטא אדם הזכרון. ליום "זכרונות" ותפילה,הגות י"ד: ", ז',פרקים
 אלה. כל עליו באו למה ותוהה צרותיו שנתרבו אדםבמצפונו.
 רום: ושבע ימים קצר אדם הרהורי ל"ט(. תהלים,)השווה:
 כאור ותוציא שתחמו עד תלויות לך עינינו כעבדים"אם

 נצח. היי ומבקש בחיים האשה ילוד דבק אלה מכלמשפטנו".
 ואבימלך כ[ ח', ?מאס-סם", לא ]"קן-אל יותם סיפור י"א: ח',פרקים

 ראשי?ף ]"ךה~ה גדעק בני יד[ י"ח, מלהית", למלך]ךס?עדהו
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 איוב לספרהקדמה]13[
 ט'. שופטים ספר עפ"י ז[ ח" יאי"' י?5ה ?טףוי?ףי??ר
 ד(: )י"ח, נמשך משפט", העות "האל ג(: )ח', מתחילהסיפור
 לא- יקים "וזה כא(: )י"ח, ומסתיים בשפי" לישי"5רף

:דע-אל".
 אליהוא של הקשה מידו המחבר איוב מצוקת על מסופר בהם ט"ז: י"ג, ט',פרקים

 יירית ?לי "סי-ס?תב לד(. יה, )ט', טל-תב?סגי"7אית5 שקטי סקלי "?סר סיירים", ושבעני "כי והולכת.הגוברת
 הקשמיר רגלי בשד וסים נעוךי. עתית לתירישני ל"ד[ פרק]ראה

 ??*יו, קלי מיק נ???סני ?רף "טפי כי-כז(. )י"ג'?ל-ירחיי"
 ט(. )ט"ז, לי" עיניו ילושצרי

 בראש אך , השם" "גבורות שיר הינו )ד-י( ט' בפרקהפתיחה
 לרעיו. איוב של ותוכחה ריב דברי קוראים אנו )ד-יל י"גפרק

 י"א-כ"ב. ב, שמואל לפי אבשלום, ומרד דוד ביתסיפורי ,כ': י"אפרקים
 סנחריב8. מסע על ישעיה נבואות זאת", ?שסה ?ד-ה' "יי י"ב:פרק
 "החקם... בשאלה: פותח רחבעם. ובש המלך שלמהעל ט"ופרק

 וסיום יון וילד ?יל "הלה ומסיים: יקנו" "דיםייסלא
 ירקה".?סיז

 איוב. ספר מחבר הוא - ביגתו בודד אדם עלשיר : י"זפרק
 ועבדיו, אמהותיו קרוביו, אחיו, אף במדוי; הספרמחבר י"ס:פרק

 מעליו. רחקו כולםובצו
 י"ב: ירמיהו בעקבות ושמחתם, הרשעים אושר אתמתאר כ"א:פרק

 ומשווה וכו'", שרשו גם נטעתם צלחה... רשעים דרך"מדוע
 ]איוב[ "?זה כה(: )מסוק הוא לגירלי ויליי", שלקין?לו תמי בקצם :מות ]אליהוא[ "שי כס: )פסוק הרשע גורלאת
 וטיבה". ?לא-אכל מרה בנקשימות

 א-ז. ישיעיהו נבואות לפי יהודה מלך אחזעל : כ"בפרק
 פצם, הסתר של בשעה קל"ט9- לתהלים מקבילה -"קדושה" כ"ג:פרק

 כג. כ"ג, ירמיהו על מבוססיםושניהם
 חרבן וחזונות כ"ב, ירמיהו לפי יאשיהו בני יהודה מלכיעל כ"ד:פרק

 ?תים"י ואזך "שחתר יחזקאל, לפיהבית
 אחד הינם ב-ד כ"ו, הפסוקים שלושת השם". "ממשלתשיר כ"ה-כ"ו:פרקים

 הספר לפרקי בלעדית יוצרים זכות על המחברמסימני

 אליהוא.קללת כ"ז:פרק

 תשל"ו. 483 עמ' ]עא[ ד מקרא בית איוב, בספר תנכ"י חידון גלזנר: אברהם ראה8
 השליה 79, עמ' ]ס[ א מקרא בית מחברו, וזהות קל"ט תהלים גלזנר: אביהם ראה9
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141ן גלזנראברהם

 השם. יראת שתמציתה האדם לחכמתשיר כ"ח:פרק
 "?ר מססץיק 5ל ~רוקלס, ]את[ "זכרה באב: לט'קיצת כ"ט-ל':פרקים

 ??ד-יר עקה יימל ומרודיה ?וןה ]ואת[ "דם, וניסיסיו
 ז(. א', )איכה, על-ששבתה" שחקו ?רים ראיס לה, עיורלאין

 ט?ר "את לא-לב(: ח', א, )מלכים שלמה שבתפילתהאלה ל"א:פרק
 ליק ?לה וקא להאלחי ?לה ונשא-בי לרעהו "ישלס"א
 את קקפטת ושסיס כקרדם תשמע ואסה הזה. כסותסןססף
 לסת צדיק ולה?דיק ?ראשי דרכי לסת רזע לסר?יע"9דיף

 ז'(. תהלים, גם: )ראה ?צעקתי".לי

 בראשו. יבשה בפראזה ופרולוג אליהואקובץ ל"ב-ל"ז:פרקים

 צדק. וכשופט כחכם עצמו מציג אליהואפרודיה. ל"ב:פרק

 וכוחה.התשובה ל"ג:פרק
 לז(: )ל"ד, מהומות ומעורר לעג שמרבה איוב מדכרוז ל"ד:פרק

 לאל". ~קליו 7ןרב ןספיק"בינינו
 ולאיוב כ"ב( )בפרק לאליפז אליהוא תשובת כא(: פסוק )עד ל"ה-ל"ופרקים

 סלים" לשלוה עוד "סי אלוה: את מיצג אליהוא כ"ז(.)בפרק
 החוזר הביטוי שמורה כפי בגלות נענש איוב ב(.)ל"ו,

 יב(. ל"י, טז; )ל"ה,"4?לי-דעת"

 אליהוא של לשונו כ"ט(. תהלים )השווה: "קולו" מפניויראה
 ולא קצובות בלתי רבות חזרות בה ויש מקוטעת ברורה,לא

 של דיבורו דרך את לחקות הספר מחבר של רצונוסדורות.
 המבוכה. את מרבה ועוד כעילג מציגואליהוא,

 מבבל בדרכו קמ"ח. - קמ"ו תהלים כדוגמת לשם תהילהשיר : ל"ת-ל"טפרקים
 סרה הנידוי מועקת - המדבר את עובר איוב - ישראללארץ
 עונה השם הבורא. מנפלאות ומתפעל משתאה והואמעליו

 האחרונים אליהוא דברי )רוב א-ב(. )מ', אליולצועקים
 זו(. נעלה בשירה תקונם אתמוצאים

 לכרסו אך ושכב"-שדואג ?אלים ןססת סינו'4?ר-רי "איי "בהמות"- רשעים: מושלים סוגי בשני השםמלחמת מ'-מ"א:פרקים
 עמים ובהכנעת במלחמות ענינו שכל "ולויתן",ולנוחיותו,
 זסץ". על-כל-?ו מלך "הואתחתיו-

 ן9ל ולסיומיי אחיו אליו "יבואו ?יב", את-שבות ?ב"ה' מ"ב:פרק
 אתו, שלחו מתנות וגם ישראל. לארץ לדרכו לשלחויד?יו"
 בירושלים. למקדש לבם,כנדבת
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