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מענה ה'לאיוב נחשב ,בדרךכלל ,כעומדבפני עצמווכמשיב שלאממיןהענייןן .המענה מספה
על גדולת ה' במעשה הבריאה ,עלאייכולתו של האדם לברוא כמוהו ועל קוצרידיעת האדם
כיצד מתנהל העולם לאחר שנברא.אין במענהזה משום תשובהלטענותיוולהטחותיו שלאיוב
וגם לא תשובה לשאלות המרכזיות של הספר :אם כך ,על מה בא המענה לענות? אםנתבונן
היטב בחלקו הראשון של פרק ל"ח ,נווכח לדעתכי הוא מהווה תשובה ישירה לקללת איוב
שבפרק ג'.
שני מרכיבים בתשובה זו  -האחד תוכני-רעיוני והשני  -לשוני.

ב

פרקג' הוא לא רק פתיחהלפרקיהתווך של הספר ,אלא מקופליםבוגםעיקרימסקנותיו של
איוב .כבר בראשית דבריו ,עוד בטרם ההל בויכוח עם רעיו ,הוא מציג את עמדתו הבסיסית:
"למה לא מרחם אמות" (יא) .האדם טובלו שלא נברא משנברא .זוהי עמדה הנובעתמנסיון
חייו ,או לפחות מנסיון חייו לאחר שהוכה בידי הכוחות העליונים .סיכום חיים זה מוביל
למסקנה יותר קיצונית ,שכל העולם אינו כדאיכיוון שאין בעולם זה משטר וסדר צודקים
ונבונים" :יאבדיום אולד בו" ,יימחק מימי השנה.
לטיעוןזהעונה ה' בפרק ל"חכיכדאיהוא,העולם,ישבו משטרוסדרוישבוחוקיותותבונה.
בפרק ל"ח מובאת תמונה הלקוחה ממעשה בריאת העולם ומכאן עובר הכתוב לספר על
הבעיות העומדותלפני הבורא לאחר שברא אתעולמו  -כיצדלקיימווכיצדלכלכל אתעולם
החישבו .בחלק שבועוסק הפרק בבריאה'מסופרעליסודות,הקיום:הים (ח)היום(יג) ,המוות
(יז) ,האור והחושך (יט) ,הגשם והמשקעים (כב ,כו) ,הצמחיה (כו),גרמי השמים (לא) ,והיבשה
(לח).אין הדברים באים בסדר בריאת העולם שבספר בראשית ,אולם כל היסודות הבאים שם
(מלבד המוות שעדיין לא נברא שם אולם איוב איננו יכול להתעלם ממנו) באים גם פה.
יתרהמזו ,בחלק זה הפרק ,החלק המדבר על הבריאהישאיזכורליסודותעלילתיים-מיתיים
על אודות הבריאהכגון מאבקהיםכנגדהיבשה" :ויסךבדלחיםים...ואמר עד פה תבוא ולא
תסיף ושא ישית בגאון גליך" (ל"ח ,יאק.

1

מ.צ .סגל ,מבוא המקרא ,ג-ד עמ'  ,650סעיף

 ,639וכן בעמ' .660

 2מ.ד .קאסוטו" ,שירת העלילה בישראל" ,כנסח לזכר ביאליק,

 1943עמ' .80
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פרק ג' משקף גם הוא יסודות הקשורים בבריאתהעולם .כבר בפסוק השני"יהי חשך",יש
רמז ל"יהי אור" שבבראשית א' .איוב מבקש לבטל אתיום הוולדו ע"יביטול בריאת האור
שבו ,שהוא ראשית בריאת העולם.
הוא קורא לכוחות הכאוס ,הלא הם הכוחותשניסו להתמרדנגד ה' בראשית הבריאה ,לקלל
את היום הזה" :יקקהואירייזם העתידים
לויתן" (ח) .כלומר להצליח במלחמתם כנגד
כוחותהיצירה והסדרולבטל אתיוםלידתו,
"
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(
 "יגאלהו חשךיחזירוהו למצבוהראשוני .3אתיום הולדתומקללאיוב,בין השאר ,שלא תבואבו "רננה"(ז)
וגםכיביטויזה קשורלאוצרהמונחיםהלקוחיםמסיפוריבריאתהעולם ,הלאזההואקולם של
הכוכבים בל"ח,ז" :ברןיחדכוכבי בקר" ,כאשר אלהיםיסד את הארץ .גםהביטוי "יחשכו
כוכבי נשפו" (ט) 4הואקריאהלביטולהיצירהכי אלה הם אותםכוכבי הבקרדלעילשהללו את

עיי

ייסוד הארץ.
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הראשך
באיווי
באיווי
לביטול מעשההבריאה האחרון -יצירת האדם" ,למה לא מרחם אמות"(יא)וכןכל הפסקה
שם עד פסוק כב.

ג

פרק ל"ח הוא תשובהישירה לפרקג' .דברזה מתבררגםמן הקשרהלשונישביןהפרקים.
פרקג'

ג יאבדיוםאולדבו
ג והלילה אמר הרה גבר
יגא~הו חשך וצלמות
ו הלילה ההוא יקחהו אפל
ז אל תבוא רננה בו

פרק ל"ח

כא ידעת כי אז תולד
ג אקר נא כגבר חלציך
יז ושערי צלמות תראה
יט וחשךאי זה מקמוכי תקחנו אל גבולו
ז ברן יחד כוכבי בקר

בהשואהזועדיין לאמיצינו אתכל הקשריםהלשונייםשביןשניהפרקים .כברבפסוק הראשון
בתשובתה'ישהתייחסותלדבריאיוב בפרקג'" :מיזהמחשיך עצהבמליןבלי דעת" (ל"ח ,ב)
כנגד "היום הואיהי חשך" (ג' ,ד) ,ומשמעו  -מליך ,דבריך על החשכת היום מחשיכים,
מונעים את הבנת העולם ,ובביטוי זה מוסבים חיציו של איוב כנגדו.
שאלותיו של ה' אינן שאלות ריטוריות בלבד .הן לא נועדו רק להבליט את אפסות האדם
בכללואיוב בפרט .שאלות אלוהן תגובהישירה עלדבריאיוב כך ,ל"ח,יז" :הנגלולך שערי
מות ושערי צלמות תראה" הוא תגובה לתאור מקום המוות בדברי איוב (ג',יז)" :שם רשעים
חדלו רגז...ושם ינוחויגיעי כח" וכן בפסוק יט" :קטן וגדול שם הוא" .כוונתם של דברי
האלהים היא :מהיכן יודע אתה את הנעשה בשאול ,עד שאתה מוסר על כך פרטים שונים.
האמנם "נגלו לך שערי מות"?
"המימיך צוית בקר ידעת
השחר
מקמו" (ל"ח ,יב) הוא תגובה לדברי איוב בג' ,ט" :ואל
יראה בעפעפי שחר".
3

במשמעותזוישלהבין את תקרא כ"ה,בג,כד.הפירושיםהרואים במלה "יגאלה"1ילכלכוהואויכסוהומנתקים

אותה מהקשרה.
" 4נשף" אשמרת הבקר ,לפי כהנא 1.).).-1
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פסוקיםיט-כא בדברי ה' בפרק ל"תאינםמובנים אםאין קוטרים אותםלדבריאיוב בפרק
ג' .בפסוקיט נאמר" :איזה הדרךישכן אור וחשךאיזה מקמוכי תקחנו אלגבולו "...איוב
לא לקח את החשךלמקום כלשהוולא נאמרעליושהואעתידלקחתו.אין "תקחנו" אלא צורת
המודוס המורה עלאיווי'.והיכןאיווהאיוב שהחשך,הלילהילקח? בפרקג',ו" :הלילה ההוא
יקחנו אפל" ,ולוואי והאפל יקח את הלילה ,החשך.6
:
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פסוק כא בל"ח תוכף שאלה לשאלה בדבר מקום
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ל
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ת
?
א
ת
ע
ד
י
"
האם
כי
ידעת אם תאריךימים (;'ומספרימיך רבים") או שתהיה כ"נפל טמון"? (ג' ,טז).
הזכרתהרשעים במענה ה' הוא הנושא החברתיהיחיד הבא בפרקזה,ודוק ,מכלטענותיו של
איובולכלאורך הספראין הכתוב במענהמתייחס אלאלעניין הרשעים ,שהוא הנושא החברתי
היחידהראוי לתגובהבדבריאיוב בפרקג' .כאן אומראיובכי טוב להם לרשעים במותםואין
הם נענשים(יז) .עלכךעונה האלשהיום הנברא נועדלעשייתדין ברשעים  -כלומראיןזה
נכון שהעולם הפקר הואוכיאיןבוהנהגהצודקת :כשםששלבאיוב בהתרסתו ,אתקללתוכנגד
הבריאה ,עם תלונה על מנוחת הרשעיםבמוות,כךשילבמענה ה' אתבריאתהעולם עם תגובה
על מצב הרשעים שיימנע מהם אורם (סו).
אם נסכם את המרכיב הלשוני במענה ה' ,נמצאכיאיובקיבל תשובהלכלטענותיו שבפרק
ג' :על "יאבדיום אולדבו"; עלאיחוליולמות ,אולאלהוולדועל הרשעים אשר רק עם מותם
חדלים הם להרגיז.

ד

אלהים ברא את העולם בחכמה ,כלומדע"י החכמה .דברזהלמדנו ממשלי ח' כא-לא,ועל
כך מרומזגםבאיוב ט"וז,ח .בפרק ל"חאין אמנםדיבור מפורשעלכך ,אולם הכתוב משתמש
באופןשיטתי ורצוף במלה חכמהונרדפותיה :עצה ודעת(ב); השרשי.ד.ע .בפסוקיםד ,ה,יב,
כא ,לא; השרשב.י.ן .בפסוקיחוכן המלה חכמה בפסוקלז .עובדהזוהיא הוכחהשאין בכך
מקריות והכוונה המבצבצתבין השיטים היא שכל אשר עשה ה'  -בחכמה עשה.

ה

מקובל לחשובכי המסר במענה ה' הוא שאיןלהבין את מעשי הבורא ולכן לא נותר אלא
להאמיןבו .נראהמניתוחדבריםזהשהדבריםבהיריםיותר  -המענה רוצה לומרלנוכיאכן
מעשיו של ה' במפורשטוביםונבונים .העולם מתנהל בתבונהויש בוהיגיון ,ולא כפי שניסה
לטעוןאיוב .הכתוב התמקד בנושאי הבריאה משום שגםאיוב התמקד בראשיתדבריו בנושא זה
ובו ריכז אתחיצי ביקורתו.
ואף עלפיכן,עדיין נותרה פתוחה שאלה אחת :הלא גםאליפז (למשל ה' ,ט-טו) וגםאיוב
(ט' ,ה-יא) השתמשובמוטיבים מן הבריאה ודרךניהול העולם להוכחת עמדותיהם ,מדוע לא
י כל מעשיו נכוחים?
הסתפק הכתוב בהנמקהזו כדי להגיע למסקנה שיש להאמין בה' וכ

 5גיזניוס 1078 ,תו.

 6כמוכן " -תקחנו" הואיחידואלו שםצריךלבוא הרבים  -האור והחשך  -אולם אם נראה את "תקחנו"
כמוסב אל הלי'לה שבאיוב ג' ,ה יתגלה תיאוםבין הפעל למחטא.
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הקדמונים ראו את הטבע ואת החברה כיצירה אחת המתנהלת ע"י אותה מערכת חוקים.
ספרות החכמה נוהגת להסמיך תיאורי טבע לצדק אלהיי .בד"כ חוקים אלה הם חוקים
תיאולוגיים ולאסיבתיים ודברזה נראהיפה בפרק ל"ת .משום כך מסתמךאליפז על תופעות
הטבע ומסיק מהן אתמסקנותיועלדרכי הנהגתהאלהים בחברה האנושיתוכנגדואיוב המגיע
למסקנה הפוכה על סמך אותן הנחות.כדי להכריע בויכוחישלהביא נימוק חותך ולא מערכת
של הסתברויות .רק בעל הדבריכללהכריע ,והוא אמנםמכריע:בויכוח האםדרכי ה' צודקים
ונבונים ,צדקו אמנם אליפזי'רעיו,גדולתו שלאיובהיתה שלא סר מעמדתוועקרונותיו למרות
יסוריו .אולם ,כאשר שמע במו אוזניו את אדון העולם ,נכנע והודה כי הוא "עפר ואפר".

ך ראה,למשל .ש .גלנדר" ,על מצב הדובר במזמור כ"ג",בית מקרא ד (עה) עמ'  ,463הערה  ,7ושםגם דוגמאות.
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