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 סיפור המסגרת בספר איוב ותפקידו

בלבד סיפור המסגרת הקדמה את קטעי הפרוזה שבספר איוב נהוג לכנות: "סיפור מסגרת". על פניו מהווה 

עלילה ה בכדי להציג את חלקו העיקרי של הספר, הויכוח בין איוב לרעיו ומעני ה'. לכאורה בא הסיפור רקל

 הסיפור בלעדיגם עשויים להיות משמעותיים  המהווה רקע לויכוחים. במבט ראשון נראה שהויכוחים

ירֹות ָאָמנּות ולהיתפס  יצִּ מסגרת טעמים רגילים, סיפור הבעלי המסורה קבעו לגם  .בפני עצמן שלמותכִּ

 טעמי אמ"ת.טעמים מיוחדים, לוויכוח  ואילו
 

ת יותר מעמיק מראה לנו שלסיפור המסגרת, אשר אינו מסתיים עם תחילת תלונותיו של איוב אלא ואולם עיון קצ

 נמשך לאורך כל חלקי הספר, יש, כפי שנראה להלן, תפקיד חשוב ביצירה, מעבר להיותו הקדמה ורקע לויכוחים. 
 

ופו וכן דברי ובסאיוב הטוענים כי החלקים הסיפוריים בראש ספר כאלה חדשים החוקרים ה בקרב יש

אליהוא הם תוספות מאוחרות. הטוען כי הדברים הם תוספת מאוחרת צריך לשאול עצמו לשם מה נוספו 

 . המוגמרת הדברים על ידי מי שהוסיפם, ובמה הם תורמים ליצירה
 

נקוט בגישת אותם פרשנים הנוהגים מנהג ארכיאולוגים ומנסים למצוא שכבות שונות בטקסט אלא במאמרי 

לך בדרכם של אלה המתבוננים בבניין א. לא בולטים לעין עורך אחרון בתפרים גסים , כביכול,פרשאותם ת

מרהיב הבנוי לתלפיות, אך במקום להתבונן ביופיו, בתכנונו המדויק, בעיצובו, בתפקודיות שלו, וכיו"ב, 

 בודקים מניין הגיעו האריחים ומהו מקורם של אבני הבניין.  הם
 

מקצת מן החוקרים, שמקורם של הטקסטים ממקורות שונים, הרי ברור שיד אחת ערכה  גם אם נקבל את טענת

כפי  תייחס אל היצירה השלמהאותם ליצירה שלימה, כפי שהיא מונחת לפנינו כסיפור אחיד ומובנה. בדיון א

 י חותראינ 1,'בהתהוות הסיפור אלא בהווייתו'אין לנו עניין לדון  שהניחוה לפנינו חכמינו חותמי התנ"ך.

 ל הסיפור כמות שהוא מונח לפנינו.מהלך המחשבה והלך הרוח שאת תהליך התגבשותו אלא  להבין את
  

ולחשוף מה  לומדים מנסים-כקוראים ואנחנו .יש "אמירה" , כמות שאנו קוראים אותה,ליצירה המוגמרת

 . אנו יכולים ללמוד מן היצירה. מה מנסה היצירה לומר לנו.
 

ולו כיצירה שלימה אחת, ולא כאל צירוף של טקסטים שונים שנתפרו זה לזה בתפירות נתייחס אל הספר כ

בין הרעים סיפור המעשה והשיחות גלויות לעין, לא רק מתוך כבוד לרבותינו, חותמי ספר הספרים. לדעתי 

יכול קשה להבין את הויכוח בין איוב לרעיו מבלי להכיר את סיפור המסגרת. המעשה אינו  .קשורים זה לזה

  2לעמוד בפני עצמו ומסכת הויכוחים אינה יכולה להתקיים בפני עצמה.
 

אלא היא חלק בלתי נפרד מן  ,דבריםאת ההדרך שבה מעוצב הסיפור המקראי אינה רק אמצעי להביע 

. יש לשים לב לצורה כדי לראות כיצד היא הצורה מן התוכן להפשיט את הספר אין בניתוח 3.הסיפור עצמו

  .תוכןה את משרתת

                                                           

 -הוצאת הסוכנות היהודית, ירושלים תשכ"ט   ניתוח ספרותי,  עיונים מ' -מאיר וייס, הסיפור על ראשיתו של איוב  1
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/eyov/hasipur-2.htm       

  -   "סיפור המסגרת מול הפרקים האוטוביוגרפים -ראו עוד מאמרי: "עיון ספרותי בספר איוב  2
  www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/iyov/prakim/rozenberg-eyov.htm 
 , תשכ"ג.170/169ראה: מ' וייס 'מלאכת הסיפור במקרא', מולד  3
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 תפקידו של סיפור המסגרת

כאמור, תפקידו של סיפור המסגרת בספר איוב אינו הקדמה בלבד. לסיפור יש תפקיד חשוב ביצירה. 

 הסיפור נותן המחבר ביד הקורא, כלים המאפשרים לו לבחון את דעותיהם של איוב ושל רעיו.  באמצעות
 

ד על צמו מעיא(. הקב"ה ע ,'א) "ְוָיָׁשר ִויֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא ָתם: "המספר מעיד על איוב

ב ִכי ֵאין כָ " איוב בדבריו אל השטן: אֶמר ה' ֶאל ַהָשָטן ֲהַשְמָת ִלְבָך ַעל ַעְבִדי ִאיוֹּ הּו בָ ַויֹּ ׁש ָתם ְוָיָׁשר ָאֶרץ ִאימֹּ

ב וְ " הסיפור מסתיים:חלקו הראשון של  ח(. ,)א' "ְיֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע את ֹלא ָחָטא ִאיוֹּ ְפָלה תִ ֹלא ָנַתן ְבָכל זֹּ

אֶמר ה' ֶאל ַהָשָטן ֲהַשְמָת ִלְבָך ֶאל עַ " . בהמשך פונה ה' לשטן בטענה:כב( ,')א "ֵלאֹלִהים ב ִכיְבִדי אִ ַויֹּ ֵאין  יוֹּ

הּו ָבָאֶרץ ִאיׁש ָתם ְוָיָׁשר ְיֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע ֶדּנּו ַמֲחִזיק ְבֻתָמתוֹּ ַוְתִסי ָכמֹּ  .ג( ,)ב' "וֹּ ִחָּנםוֹּ ְלַבְלעבֵתִני ְועֹּ
 

ת ְתַדֵבִרי ַגם ֶאת ַהּט" בתשובה לדברי אשתו אומר איוב: אֶמר ֵאֶליָה ְכַדֵבר ַאַחת ַהְּנָבלוֹּ ב ְנקַ ַויֹּ  ֵבל ֵמֵאתוֹּ

את ֹלא ָחטָ  ב ִבְשָפָתיוָהֱאֹלִהים ְוֶאת ָהָרע ֹלא ְנַקֵבל ְבָכל זֹּ   .י( ,)ב' "א ִאיוֹּ
 

לקורא היודע את מה שהתרחש בין ה' לשטן, דבר שאיוב ורעיו אינם יודעים, יש אבן בוחן לבדוק את 

 נכונות תשובותיהם. הוא יכול לשפוט את דברי הרעים ולהבחין כי הם שוגים בגישתם.
 

ים כָֻּלם לא ולפיכך הם הטוענים שהסבל הוא עונש ו , אינם יכולים לקבל אפשרות של סבל ללא חטא,ָהֵרעִּ

 ייתכן שהקב"ה יעניש אדם מבלי שפשע.  לדעתם אין למעשה תופעות של 'צדיק ורע לו' במציאות.
 

ה ְיָׁשִריזְ : "אליפז, האומר דברים כללים אך רומז בדבריו לאיוב דּו. ם ִנְכחָ ָכר ָנא ִמי הּוא ָנִקי ָאָבד ְוֵאיפֹּ

ְרׁשֵ  ַכֲאֶׁשר ֵשהּוָרִאיִתי חֹּ ַה ִיְצָדק ִאם ֵמעֹּ ְרֵעי ָעָמל ִיְקְצֻרהּו. ַהֱאנוֹּׁש ֵמֱאלוֹּ   .ג(י ח,-ז ,)ד' "ַהר ָגֶבר ִיטְ י ָאֶון ְוזֹּ
 

ְטאּו לוֹּ ָבֶניָך חָ  ֶדק. ִאםֵאל ְיַעֵּות ִמְׁשָפט ְוִאם ַׁשַדי ְיַעֵּות צֶ הַ " ב:של איו תֹוכּוז  בלדד, המטיל באופן ישיר ספק ב

ם ְנַות ִעיר ָעֶליָך ְוִׁשלַ יָ י ַעָתה כִ ָאָתה  ַזְך ְוָיָׁשר םאִ ם ְבַיד ִפְׁשָעם. ִאם ַאָתה ְתַׁשֵחר ֶאל ֵאל ְוֶאל ַׁשַדי ִתְתַחָּנן. ַוְיַׁשְלחֵ 

 . ו, כ(-ג ,)ח' ִצְדֶקָך. ֶהן ֵאל ֹלא ִיְמַאס ָתם ְוֹלא ַיֲחִזיק ְבַיד ְמֵרִעים"
 

וב לא רק שנענש משום שחטא אלא שהוא אף לא נענש דיו, עדיין הוא בעל וצופר, הבוטה מכולם, הסבור שאי

ַה ַדֵבר ְוִיְפַתח וַ " :חוב אצל ה' ואולי חלק מחטאיו נשכחו תֹּאֶמר ַזְך ִלְקִחי ּוַבר ָהִייִתי ְבֵעיֶניָך. ְואּוָלם ִמי ִיֵתן ֱאלוֹּ

ֶנָךְשָפָתיו ִעָמְך. ְוַיֶגד ְלָך ַתֲעֻלמוֹּת ָחְכָמה ִכי  ַה ֵמֲעוֹּ    4.ו(-ד ,)י"א "ִכְפַלִים ְלתּוִׁשָיה ְוַדע ִכי ַיֶשה ְלָך ֱאלוֹּ
 

באמצעות הידיעה שקיבל מסיפור הפתיחה, יודע הקורא כי כל הרעים טועים בשיפוטם את איוב ואינם 

ימות וכי לדעתו קי  5צודקים בדבריהם. הסיפור מלמדנו שצודק איוב הטוען שהוא סובל למרות שלא חטא,

 6במציאות תופעות של 'צדיק ורע לו' ושל 'רשע וטוב לו'.
 

: אליפז הסתמך בדבריו על התגלות אלוהית בחלום. אליפז הבין שהמסר בחלום היה שבני האדם חוטאים

ל ַתְרדֵ . ְוֵאַלי ָדָבר ְיגָֻּנב ַוִתַקח ָאְזִני ֵׁשֶמץ ֶמְנהּו" ת ָלְיָלה ִבְנפֹּ נוֹּ ַפַחד ְקָרַאִני . ָמה ַעל ֲאָנִׁשיםִבְשִעִפים ֵמֶחְזיֹּ

ַתי ִהְפִחיד ב ַעְצמוֹּ ד ְוֹלא ַאִכיר ַמְרֵאהּו ְתמּוָנה ְלֶנֶגד . ְורּוַח ַעל ָפַני ַיֲחֹלף ְתַסֵמר ַשֲעַרת ְבָשִרי. ּוְרָעָדה ְורֹּ ַיֲעמֹּ

ל ֶאְׁשָמע ֵשה. ֵעיָני ְדָמָמה ָוקוֹּ ַה ִיְצָדק ִאם ֵמעֹּ ׁש ֵמֱאלוֹּ   יז(.-יב ,)ד' "ּו ִיְטַהר ָגֶברַהֱאנוֹּ
 

. חיי אדם קצרים ולפיכך אינו יכול לראות את התמונה השלמה. הבלדד השוחי התבסס בדבריו על ההיסטורי

ֵנן ְלֵחֶקר ֲאבוֹּתָ " :הכדי לעמוד על המציאות עליו לבחון את ההיסטורי ן ְוכוֹּ ר ִריׁשוֹּ ְחנּו י ְתמוֹּל ֲאנַ כִ . םִכי ְׁשַאל ָנא ְלדֹּ

ִצאּו ִמִלים. א ֵנָדע ִכי ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץְוֹל אְמרּו ָלְך ּוִמִלָבם יוֹּ    .י(-ח ,)ח' "ֲהֹלא ֵהם יוֹּרּוָך יֹּ

                                                           

ה אפשר לבאר כנשיה   4 י. )בראשית מ"א… שכחה כמו: -את התיבה י שֶּׁ י ְוֵאת ָכל ֵבית ָאבִּ ת ָכל ֲעָמלִּ ים אֶּׁ י ֱאלהִּ נִּ ש  י נ  נא( ואפשר לבארה מלשון  ,כִּ
ה  ְד -חוב, עדין אתה בעל חוב אצל הא ה ְבֵרֵעהּו ל  כמו: ְוזֶּׁ ר י שֶּׁ ֵשה ָידֹו ֲאשֶּׁ ל מ  ע  ָטה  ָשמֹוט  ָכל ב  ְשמִּ ר  ה  תלב  ּגש אֶּׁ  .ב( ,ֵרֵעהּו  )דברים ט"ו א יִּ

י )ו': למשל  5 ינּו לִּ י ָהבִּ יתִּ ה ָשגִּ יש ּומ  ֲחרִּ י א  ֲאנִּ י ו  יל ) ,הֹורּונִּ צִּ ָיְדָך מ  ְרָשע ְוֵאין מִּ י לֹא אֶּׁ ְעְתָך כִּ ל ד  י  ,י'כד(, ע  ָטאתִּ י ְוח  ְשעִּ ָטאֹות פִּ י ֲעֹונֹות ְוח  ָמה לִּ ז(, כ 
י )י"ג יֵענִּ יָך )י"א ,ֹהדִּ י ְבֵעינֶּׁ יתִּ ר ָהיִּ י ּוב  ְקחִּ ְך לִּ ר ז  תֹאמֶּׁ  .ד(,  פרק ל"א כולו ועוד ,כג(, ו 

יא  -ה בלא חטא בבלי שבת נה ע"א וע"ב: אמר רב אמי אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון. אין מיתתלמוד ראו:   6 ֹחֵטאת הִּ ש ה  פֶּׁ נֶּׁ דכתיב ה 
ת  ְשע  ְהיֶּׁה ְורִּ יק ָעָליו תִּ דִּ צ  ת ה  ְדק  ֵבן צִּ ֲעֹון ה  ָשא ב  ֲעֹון ָהָאב ְוָאב לֹא יִּ ָשא ב  ְהיֶּׁ עָ ָרָשע הָ ָתמּות ֵבן לֹא יִּ  -ן יסורין בלא עון )יחזקאל י"ח כ( אי ה וגו'ָליו תִּ

ט פִּ  י ְבֵשבֶּׁ ְדתִּ ים ֲעֹוָנם. )תהילים פ"טדכתיב ּוָפק  ְנָגעִּ בי שמעון רוב( אלא לאו איכא אי לג( ... והא איכא משה ואהרן?! )ואפשר להוסיף והא ,ְשָעם ּובִּ
  .בן אלעזר היא ושמע מינה יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עון .. 

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/
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ַה ַדֵבר ְוִיְפַתח ְשָפָתיו ִעמָ " צופר הנעמתי מתבסס על החכמה האלוקית:  ַיֶגד ְלָךוְ . ְךְואּוָלם ִמי ִיֵתן ֱאלוֹּ

ת ָחְכָמה כִ  ֶנָךַתֲעֻלמוֹּ ַה ֵמֲעוֹּ י ַעד ַתְכִלית ַׁשדַ  ְמָצא ִאםַה תִ ַהֵחֶקר ֱאלוֹּ . י ִכְפַלִים ְלתּוִׁשָיה ְוַדע ִכי ַיֶשה ְלָך ֱאלוֹּ

ל ַמה ֵתָדע. ִתְמָצא  ט(.-ה, א)י" "י ָיםָבה ִמּנִ ֲאֻרָכה ֵמֶאֶרץ ִמָדה ּוְרחָ . ָגְבֵהי ָׁשַמִים ַמה ִתְפָעל ֲעֻמָקה ִמְשאוֹּ
 
 הלן נראה כיצד מתייחס אליהוא לדבריהם.ל
 

 מה ניתן ללמוד מההתעלמות מאליהוא בסיפור המסגרת

ְׁשֹלֶׁשת ֵרֵעי ַוִיְׁשְמעּו " :בפתיחת הספר מתעלם סיפור המסגרת כליל מאליהוא. הוא מדבר רק על שלושה רעים

אּו ִאיׁש ִממְ  ִאיוֹּב ַפר ַהַּנֲעָמִתי ַוִיָּוֲעדּו ֵאת ָכל ָהָרָעה ַהזֹּאת ַהָבָאה ָעָליו ַוָיבֹּ מוֹּ ֱאִליַפז ַהֵתיָמִני ּוִבְלַדד ַהשּוִחי ְוצוֹּ קֹּ

א ָלנּוד לוֹּ ּוְלַנֲחמו ָלם ַוִיְבכּו ַוִיְקְרעּו ִאיׁש ְמִעלוֹּ . ַיְחָדו ָלבוֹּ ק ְוֹלא ִהִכיֻרהּו ַוִיְשאּו קוֹּ ַוִיְשאּו ֶאת ֵעיֵניֶהם ֵמָרחוֹּ

ֵבר ֵאָליו ָדָבר ִכי ָראּו ִכי . ַעל ָראֵׁשיֶהם ַהָשָמְיָמהַוִיְזְרקּו ָעָפר  ת ְוֵאין דֹּ ַוֵיְׁשבּו ִאתוֹּ ָלָאֶרץ ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִׁשְבַעת ֵלילוֹּ

ד  .יג(-יא ,)ב' "ָגַדל ַהְכֵאב ְמאֹּ

  

 ֲאָנִׁשים ָהֵאֶלהְׁשֹלֶׁשת הָ ַוִיְׁשְבתּו " לאחר שהרעים מסיימים את דבריהם ממשיך סיפור המסגרת ואומר:

ב ִכי הּוא ַצִדיק ְבֵעיָניו הכוונה לאנשים שהוזכרו לעיל. ואולי רמז  –האנשים האלה . א( ,)ל"ב "ֵמֲענוֹּת ֶאת ִאיוֹּ

 לעתיד לפנינו. הרעים האלה שתקו, אבל יהיה אחד שלא ישתוק.

 

ב ָחָרהַוִיַחר ַאף ֱאִליהּוא ֶבן " בשלב הזה מזכיר סיפור המסגרת את אליהוא: ַאפוֹּ  ַבַרְכֵאל ַהבּוִזי ִמִמְׁשַפַחת ָרם ְבִאיוֹּ

ב. ַעל ַצְדקוֹּ ַנְפׁשוֹּ ֵמֱאֹלִהים ֶוֱאִליהּו ִחָכה ֶאת  .ּוִבְׁשֹלֶׁשת ֵרָעיו ָחָרה ַאפוֹּ ַעל ֲאֶׁשר ֹלא ָמְצאּו ַמֲעֶנה ַוַיְרִׁשיעּו ֶאת ִאיוֹּ

 .ה(-ב ,)ל"ב "ַוַיְרא ֱאִליהּוא ִכי ֵאין ַמֲעֶנה ְבִפי ְׁשֹלֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ַוִיַחר ַאפוֹּ . ֶמּנּו ְלָיִמיםִאיוֹּב ִבְדָבִרים ִכי ְזֵקִנים ֵהָמה מִ 

 

אינו אליהוא העובדה ש 7את טענת האומרים כי דברי אליהוא הם תוספת מאוחרת לספר.  לא נוכל לקבל

לטענה כי דבריו אינם אלא תוספת  איהר יכולה לשמש נזכר בסיפור הפתיחה ואף לא בתשובת ה', אינה

חוקרים מזהים ש ,, כביכול, בטקסט"פגמים"קשה להניח שאת הבמכוון עוצב הסיפור בצורה זו.  מאוחרת.

לעשות , עורכו האחרון של ספר איוב ,בני זמננו, לא ראה העורך האחרון של הספר. אילו רצה בכך היה יכול

את סיפור הפתיחה ולכתוב בו: "ויבואו ארבעת רעיו לנחמו",  מה שכל עורך מתחיל בן זמננו עושה, לתקן

משלא עשה כן עלינו לשאול את עצמנו מדוע נכתבו הדברים כפי . כביכול ולטשטש את עקבות התפר

 שנכתבו. מה יכולה ללמדנו צורת הבאת הדברים.

 

עתו של אליהוא באמצעות עיצובו של סיפור המסגרת בצורה זו מלמדנו המחבר כי מלכתחילה לא היה בד

להיכנס לויכוח וכי אליהוא היה מהאנשים אשר באו רק להקשיב לויכוח. הסיפור מלמד זאת על ידי כך 

 ִאיוֹּבְוִהֵּנה ֵאין לְ " שאינו מזכיר כלל את אליהוא בתחילת הסיפור. רק לאחר שראה כי אין מענה בפי הרעים.

ֶנה ֲאָמָריו ִמֶכם ִכיַח עוֹּ    אליהוא להתערב בשיח. , העז(יב- יא ,ל"ב) "מוֹּ

 

ֵתיֶכם ": אליהוא מעיד כי הקשיב לדברי הרעים עד סופם ַחְלִתי ְלִדְבֵריֶכם ָאִזין ַעד ְתבּונֹּ . יןְקרּון ִמלִ ד ַתחְ עַ ֵהן הוֹּ

ֶנה ֲאָמָריו ִמֶכם ִכיַח עוֹּ ב מוֹּ ָנן ְוִהֵּנה ֵאין ְלִאיוֹּ ד ֶהְעתִ ענּו ַחתּו ֹלא עָ " ,(יב- יא ,ל"ב) "ְוָעֵדיֶכם ֶאְתבוֹּ יקּו ֵמֶהם וֹּ

ד. ִמִלים ַחְלִתי ִכי ֹלא ְיַדֵברּו ִכי ָעְמדּו ֹלא ָענּו עוֹּ  .(יז-טו ,בל") "ף ָאִניַאה ֵדִעי ַאֲעֶנה ַאף ֲאִני ֶחְלִקי ֲאַחּוֶ . ְוהוֹּ

 

י)= ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאֶתם ְיִׁשיִׁשים ַעל ֵכן ָזַחְלִתי": בפתח דבריו מעיד אליהוא ת ֵדִעי  (ָיֵראתִּ ָוִאיָרא ֵמַחּוֹּ

.  אליהוא טוען כי בתחילה חשב שהחכמה נקנית עם השנים, וכי היא תוצאה של ניסיון ו( ,ל"ב) "ֶאְתֶכם

ִדיעּו ָחְכָמה" :ז( ,ל"ב)חיים מצטבר, הימים מדברים מפיו של החכם  ב ָׁשִנים יֹּ   ,"ָאַמְרִתי ָיִמים ְיַדֵברּו ְורֹּ

                                                           

 .15א, תרפ"ח, עמ' -כהנא אברהם, ספר איוב, ת  1
          Fullerton Kember "The Original Conclusion of the book of Job, ZAW 42, 1924 pp. 116. 

  Georg, Studoen Zim Buche Hiob, Gutersloher 1963, p. 26 
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ר הרי שכל הזקנים היו צריכים להיות חכמים, והצעירים פחות. ואולם מתוך התבוננות אך אם כך היה הדב

ולכן הוא מגיע למסקנה  ,ט( ,ל"ב)" ֹלא ַרִבים ֶיְחָכמּו ּוְזֵקִנים ָיִבינּו ִמְׁשָפט" במציאות רואה אליהוא כי:

נה, ולא רוב השנים שהחכמה היא רוח הבאה מאת ה'. הנשמה שנתן האלוהים באדם היא המעניקה לו תבו

ׁש ְוִנְׁשַמת ַׁשַדי ְתִביֵנם" גורם לה: . ולכן הוא מחליט ח( ,ל"ב) - )= תעשה אותם לנבונים( "ָאֵכן רּוַח ִהיא ֶבֱאנוֹּ

  .י( ,ל"ב) "ָלֵכן ָאַמְרִתי ִׁשְמָעה ִלי ֲאַחֶּוה ֵדִעי ַאף ָאִני" :לומר את דבריו

 

כמעט "התפוצץ". הוא מדמה  8עד שהרעים יסיימו את דבריהם, אליהוא מעיד כי בזמן אשר המתין בסבלנות

עצמו לנאד יין חדש, סתום, שהיין שבו נמצא בתסיסה. בעת התסיסה משחרר היין החדש גז המחפש דרך 

ִכי ָמֵלִתי ִמִלים ֱהִציַקְתִני רּוַח " החוצה. אם הכלי אטום הוא עלול להתפוצץ או לפרוץ לו דרך מוצא החוצה:

ת ֲחָדִׁשים ִיָבֵקעַ . ִבְטִני בוֹּ המילים כאילו נכלאו בבטנו והן מחפשות מוצא. ". ִהֵּנה ִבְטִני ְכַיִין ֹלא ִיָפֵתַח ְכאֹּ

 .(כ-יח ,ל"ב)" ֲאַדְבָרה ְוִיְרַוח ִלי ֶאְפַתח ְשָפַתי ְוֶאֱעֶנה"לדיבור.  םהמוצא של אליהוא הוא פתיחת השפתיי

 

יצירה חיצונית העומדת בפני עצמה ואשר הייתה מנותקת, כביכול,  ואאליה לראות בדברי אין אנו יכולים

אליהוא משתמש בדבריו במטבעות לשון דומים לאלה של איוב והרעים, והוא , מטעם נוסף. הספר מן

באמצעות השימוש באותן מטבעות לשון מסב המחבר את תשומת לב הקורא  9מתייחס אל דבריהם בדבריו.

 ב לאיוב ולרעיו וכי הוא מתייחס בדבריו אל דבריהם. לכך שאליהוא הקשיב קשב ר

 

 :  בהן משתמש אליהוא במטבעות הלשון של קודמיו נביא כאן רק מעט דוגמאות

 

 ַאל ק ְוֵאָמְתָךי ַהְרחַ ַכְפָך ֵמָעלַ " לד( ושם בהמשך: ,)ט'"ָיֵסר ֵמָעַלי ִׁשְבטוֹּ ְוֵאָמתוֹּ ַאל ְתַבֲעַתִּני".  איוב אומר:

ִכי ֶאֱעֶנהּוי. ְתַבֲעַתּנִ    .כא( ,ג”י) "אוֹּ ֲאַדֵבר ַוֲהִׁשיֵבִני ְקָרא ְוָאנֹּ

 

 . ז( ,ג"ל) : ..."ִהֵּנה ֵאָמִתי ֹלא ְתַבֲעֶתָך "  כנגד זאת אומר אליהוא:

 

ֵיב ָלְך "...: איוב טען ת עָ " וכנגדו אומר אליהוא:  ,כד( ,ג")י "ְוַתְחְׁשֵבִני ְלאוֹּ ִני ְׁשבֵ א ַיחְ ַלי ִיְמצָ ֵהן ְתנּואוֹּ

ֵיב לוֹּ    .י( ,ג")ל "ְלאוֹּ

 

ָתי ַעל ָׁשְרֵׁשי ַרְגַלי ִתְתַחֶקה": איוב התלונן ר ָכל ָאְרחוֹּ   .(כז ,ג")י "ְוָתֵשם ַבַסד ַרְגַלי ְוִתְׁשמוֹּ

 

ָתי: "ואליהוא אומר ר ָכל ָאְרחֹּ  . יא( ,ל"ג)" ָיֵשם ַבַסד ַרְגָלי ִיְׁשמֹּ

 

ֶזן ִמִלין" איוב אמר: ֶכל ִיְטַעם לוֹּ  ֲהֹלא אֹּ ֶזן " ומה:ואף אליהוא משתמש במטבע דיא(  ,ב")י" ִתְבָחן ְוֵחְך אֹּ ִכי אֹּ

ל  .ג( ,ד")ל "ִמִלין ִתְבָחן ְוֵחְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹּ

 

ב ָצַדְקִתי ְוֵאל ֵהִסיר ִמְׁשָפִטי" דברי אליהוא: ָפִטי ִסיר ִמְׁש הֵ י ֵאל חַ : "רומזים לדברי איוב ה( ,ד")ל "ִכי ָאַמר ִאיוֹּ

 .ב( ,ז"כ)  "ְוַׁשַדי ֵהַמר ַנְפִׁשי

 

ל ַתְרֵדָמה ַעל ֲאָנִׁשים" אליפז משתמש במטבע הלשון: ת ָלְיָלה ִבְנפֹּ נוֹּ  ואליהוא ,יג( ,')ד "ִבְשִעִפים ֵמֶחְזיֹּ

ת " משתמש במטבע דומה: ל ַתְרֵדָמה ַעל ֲאָנִׁשים ִבְתנּומוֹּ ן ַלְיָלה ִבְנפֹּ ם ֶחְזיוֹּ  .טו( ,ג")ל "ְׁשָכבֲעֵלי מִ ַבֲחלוֹּ
                                                           

ין" )ל"ב יא     8 לִּ ְחְקרּון מִּ ד ת  ם ע  ד ְתבּוֹנֵתיכֶּׁ ין ע  ם ָאזִּ ְבֵריכֶּׁ י ְלדִּ ְלתִּ ֵבר-"ֵהן הֹוח  י לֹא ְיד  י כִּ ְלתִּ י יב(, "ְוהֹוח  ְלקִּ י חֶּׁ ף ֲאנִּ ֲענֶּׁה א  י ָעְמדּו לֹא ָענּו עֹוד. א  ּו כִּ
י" )ל"ב טו ף ָאנִּ י א  ה ֵדעִּ ּוֶּׁ  יז(-ֲאח 

קויפמן יחזקאל, "תולדות האמונה  מבין החוקרים הסוברים שנאומי אליהוא נכתבו בידי מחבר הספר והם חלק בלתי נפרד ממנו ראו למשל:    9
 ,658, מבוא המקרא, ירושלים, תש"ך, עמוד סגל, 609א, תשט"ז, חלק ב', עמוד -הישראלית", ת

 Gordis Robert: The temptation of Job, Tradition versus Experience in Religion, Judaism IV 1955, pp. 206.  
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 התייחסות למבנה הספר
לאחר סיומו של סיפור הפתיחה באים שלושה מחזורי ויכוח בין איוב לרעיו. בנאום הפתיחה מקלל איוב את 

יומו, ומעלה את טענותיו הראשונות. לאחר מכן עונה אליפז הזקן הבכיר שברעים. איוב משיב על דבריו ואז 

על דבריו. ולבסוף מדבר הזוטר שברעים צופר, וגם על דבריו משיב איוב. דברי  מדבר בלדד ואיוב משיב

אליפז הם הארוכים ביותר, דברי בלדד קצרים יותר והדברים הקצרים ביותר הם בפי צופר. המחזור השני 

 בנוי באותה מתכונת כמו המחזור הראשון. 

 

קצר בן חמישה פסוקים בלבד. ואילו צופר במחזור השלישי יש לאליפז מענה שלם )פרק כ"ב(, לבלדד מענה 

שותק לחלוטין במחזור הזה. באמצעות המבנה הזה של דברי הרעים מנסה אולי מחבר הספר ללמדנו 

 שממחזור למחזור הולכות ומסתתמות טענות הרעים וכי איוב גבר על רעיו בויכוח. 

 

ב ַוִיְׁשְבתּו ְׁשֹלֶׁשת הָ "ואולם המספר מעלה גם אפשרות נוספת:  ִכי הּוא ַצִדיק ֲאָנִׁשים ָהֵאֶלה ֵמֲענוֹּת ֶאת ִאיוֹּ

ברוב המקרים בהם מתקיים ויכוח אידיאולוגי, מתחפר כל אחד מן הצדדים בעמדתו, ואין  10.)ל"ב א( ְבֵעיָניו

כל סיכוי שמי מן הצדדים ישכנע את זולתו. כאשר רואים הרעים שאיוב נשאר איתן בדעתו ואין ביכולתם 

 חטא, הם מחליטים להפסיק את הויכוח. לשכנעו ש

 

רק כאשר מפסיקים רעי איוב לדבר מעז אליהוא לפתוח את פיו. לאליהוא ארבעה מענות שאיוב אינו עונה 

ב ְׁשַמע   ,ה( ,)ל"ג .ִאם תּוַכל ֲהִׁשיֵבִני ֶעְרָכה ְלָפַני ִהְתַיָצָבה" אליהם למרות שאליהוא קורא לו להשיב. ַהְקֵׁשב ִאיוֹּ

ִכי ֲאַדֵברִלי   "ִאם ַאִין ַאָתה ְׁשַמע ִלי ַהֲחֵרׁש ַוֲאַאֶלְפָך ָחְכָמה. ִאם ֵיׁש ִמִלין ֲהִׁשיֵבִני ַדֵבר ִכי ָחַפְצִתי ַצְדֶקךָ . ַהֲחֵרׁש ְוָאנֹּ

 .לג(-לא ,)ל"ג

 

אין לדחות את דברי הטוענים ששתיקתו של איוב מלמדת, שאיוב אינו מוצא את דברי אליהוא ראויים 

להתייחסות. אך אפשר גם לקבל את האפשרות שאיוב רומז בשתיקתו שהוא עדיין עומד על תביעתו שה' 

 מענה לשאלותיו.  ןעצמו יית

 

מותר לשער שהעורך שם את דברי אליהוא לאחר שהרעים נשתתקו ולפני מעני ה', מפני שדברי אליהוא הם 

א רמז לפתרון השאלות שהעלה בטענותיו, מעין הכנה לקראת מעני ה'. יתכן שאיוב מוצא בדברי אליהו

 דברים שפירוטם יבוא במעני ה'. 

 

העובדה שאיש צעיר הוא המביא את הדברים עשויה ללמד אותנו שכדי לקבל תשובה להתלבטויותיו אין 

 אדם זקוק להתגלות אלוקית ישירה דווקא. גם בחור צעיר יכול להגיע לכך בכוח מחשבתו בלבד. 

 

ד" ומז בסוף דבריו כי ה' עתיד להתגלות לאיוב:יתכן גם שאליהוא ר ָרא הוֹּ ַה נוֹּ ן ָזָהב ֶיֱאֶתה ַעל ֱאלוֹּ ַׁשַדי .  ִמָצפוֹּ

ב ְצָדָקה ֹלא ְיַעֶּנה ַח ּוִמְׁשָפט ְורֹּ  .כד(-כב ,)ל"ז "ָלֵכן ְיֵראּוהּו ֲאָנִׁשים ֹלא ִיְרֶאה ָכל ַחְכֵמי ֵלב. ֹלא ְמָצאנֻהּו ַשִגיא כֹּ

 
 החושב "מחוץ לקופסא"צעיר  –אליהוא 

של פרקי והוצאתם  ,נאומי אליהוא, כי הספר שלם גם ללא אין בדברי אליהוא רעיון חדשהטענות שכביכול 

 .ה, אין להן על מה שיסמוכובשלמות אליהוא מן היצירה לא תפגום

  

                                                           

י כָ     10 י. כִּ ְפשִּ ר נ  י ֵהמ  ד  י ְוש  ְשָפטִּ יר מִּ י ֵאל ֵהסִּ ְוָלה אולי יש בדברים רמז לדברי איוב: ח  י ע  ֵבְרָנה ְשָפת  ם ְתד  י. אִּ פִּ י ְורּוח  ֱאלֹוה  ְבא  י בִּ ְשָמתִּ ל עֹוד נִּ
י. בְ  נִּ מֶּׁ י מִּ ָמתִּ יר תֻּ ְגָוע לֹא ָאסִּ ד אֶּׁ ם ע  ְתכֶּׁ יק אֶּׁ ְצדִּ ם א  י אִּ יָלה לִּ ָיה. ָחלִּ ְהּגֶּׁה ְרמִּ ם יֶּׁ י אִּ ְדקָ ּוְלשֹונִּ ְק צִּ ֱחז  י הֶּׁ ָה לֹאתִּ ְרפֶּׁ י ְולֹא א  ף לְ  תִּ ֱחר  י יֶּׁ ָיָמי. ְיהִּ י מִּ ָבבִּ

ָּול י ְכע  ְתקֹוְממִּ י ּומִּ  ז(-)כ"ז ב  ְכָרָשע ֹאְיבִּ

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 6         *   אתר דעת          *       יהושוע מנחם רוזנברג        *       לז  -איוב לב     *         מענה אליהוא  

 6 

וא דבר . והנה לא הזכיר אליהםאלוהיאליהוא יצדיק את איוב ואת רמב"ן בפירושו לאיוב ל"ב ג אומר: "

הם להרבות שכרו או לגמול בעולם הבא, ועם כל זה לא ענה איוב אותו דבר, אם כן היו דבריו  ןשהייסורי

האשים את חברי איוב, ולא את אליהוא, כי  םשאלוהידבר מחודש, והספיקו דבריו לאיוב. ועוד ראינו 

תמיד, כי דבריו חכמה  טענותיהם היו סברות עצמיות, ולא אמרו שדבריהם חכמה, רק אליהוא אמר זאת

 " מקובלת מאנשי התורה והנבואה, ולא ראיתי במפרשים פירוש נאות לדבריו.

 

 החידוש בדברי אליהוא

ב ָחָרה ַאפוֹּ ַעל ַצְדקוֹּ ַנְפׁשוֹּ ֵמֱאֹלִהים" המספר מעיד על אליהוא כי כעס על שני הצדדים: ּוִבְׁשֹלֶׁשת  11. ְבִאיוֹּ

בֵרָעיו ָחָרה ַאפוֹּ ַעל ֲאׁשֶ  ַוַיְרא ֱאִליהּוא ִכי ֵאין ַמֲעֶנה ְבִפי ְׁשֹלֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ...  .ר ֹלא ָמְצאּו ַמֲעֶנה ַוַיְרִׁשיעּו ֶאת ִאיוֹּ

 ה(.  -)ל"ב ב "ַוִיַחר ַאפוֹּ 

 

 לכאורה איך יתכן הדבר. או שאיוב צודק או שהרעים צודקים. 

ני הצדדים, הייתה לא נכונה. לדעתו צריך טענת אליהוא היא שכל דרך המחשבה במהלך הויכוח, מצד ש

לחפש הסבר אחר לייסוריו של איוב, ולא בתחום של שכר ועונש דווקא. אליהוא חולק על שני הצדדים ולכן 

הוא כועס. החיים אינם חד ממדיים. אכן ייסורים עלולים לבוא על האדם כתוצאה מחטאיו, אך ישנן גם  

רואה אדם מתייסר, אין הכרח לקבוע כי הוא סובל מפני שחטא. . לכן אם אתה םסיבות נוספות לייסורי

קיימות סיבות נוספות, שלעיתים הן נשגבות מבינתנו, לסבל האנושי. לדעת אליהוא לעיתים הייסורים 

 עשויים לקדם את האדם הסובל.

 

 גלותטענת איוב הדורש מהקב"ה להיהוא דוחה את  .אל האדם רבות דרכיםטוען שהקב"ה מתגלה ב אליהוא

התגלות ישירה של  בקשצריך ל אינואליהוא איוב לדעת אליו בשביל שיוכל לדון איתו על הצרות שפקדו אותו. 

 .אופנים שונים הפתוחים לפניוהקב"ה, אלא יכול למצוא את נקודות המפגש עם הקב"ה ב

 

ַעל ֲאֶׁשר ֹלא ָמְצאּו " את כעסו של אליהוא  על הרעים ניתן לפרש בשני אופנים. הוא כועס כי לא מצאו מענה:

ִכיַח " "ַוַיְרא ֱאִליהּוא ִכי ֵאין ַמֲעֶנה ְבִפי ְׁשֹלֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ַוִיַחר ַאפוֹּ "... ַמֲעֶנה ב מוֹּ ָנן ְוִהֵּנה ֵאין ְלִאיוֹּ ְוָעֵדיֶכם ֶאְתבוֹּ

ֶנה ֲאָמָריו ִמֶכם ב", והוא כועס גם על העובדה שהרעים מרשיעים את איוב: יב(ל"ב )" עוֹּ  ". ַוַיְרִׁשיעּו ֶאת ִאיוֹּ

 

אך ניתן גם לפרש שמדובר בכעס אחד. מפני שהרעים לא מצאו מענה ראוי לשאלת איוב "מדוע אני סובל", 

 הם תולים את ייסוריו בכך שחטא, ומרשיעים אותו, טוענים שהוא רשע. 

 

ִרים ַחר ִדֶבר ה' ֶאת ַהְדבָ ַוְיִהי ַא" את כעסו של אליהוא מצדיק הקב"ה בכבודו ובעצמו בסיפור החתימה:

אֶמר ה' ֶאל ֱאִליַפז ַהֵתיָמִני ָחָרה ַאִפי ְבָך ּוִבְׁשֵני ֵרֶעיָך ִכי ֹלא  ב ַויֹּ ָנה ְכַעְבִדי אִ נְ ֶתם ֵאַלי ַבְר דִ ָהֵאֶלה ֶאל ִאיוֹּ . יוֹּבכוֹּ

ָלה ְוַעָתה ְקחּו ָלֶכם ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים ּוְלכּו ֶאל ַעבְ  ב ְוַהֲעִליֶתם עוֹּ ל ב ַעְבִדי ִיְתַפלֵ ֶכם ְוִאיוֹּ ַעדְ בַ ִדי ִאיוֹּ

ָנה בְבִדי ִאיְכעַ  ֲעֵליֶכם ִכי ִאם ָפָניו ֶאָשא ְלִבְלִתי ֲעשוֹּת ִעָמֶכם ְנָבָלה ִכי ֹלא ִדַבְרֶתם ֵאַלי ְנכוֹּ  .ח(-ז ,)מ"ב "וֹּ

 

לשון שבהן השתמשו איוב ורעיו אך מציג את הדברים כאמור, אליהוא משתמש לעיתים באותן מטבעות 

 באור שונה לחלוטין מזה שהציגום הרעים. 

 

ל ֶאְׁשָמע כנגד אליפז שהבין שהמסר בחלום היה שבני האדם חוטאים: "... . ְתמּוָנה ְלֶנֶגד ֵעיָני ְדָמָמה ָוקוֹּ

ֵשהּו ִיְטַהר ָגֶבר ַה ִיְצָדק ִאם ֵמעֹּ ׁש ֵמֱאלוֹּ טוען אליהוא שאליפז לא פתר את החלום נכונה.  יז(,-יב )ד'" ַהֱאנוֹּ

                                                           

ְבטֹו וְ   11   י שִּ ל ְשֵנינּו. ָיֵסר ֵמָעל  יח  ָיֵשת ָידֹו ע  ְבָרה ְולֹא במהלך הויכוח מבקש איוב לבא במשפט עם הקב"ה: לֹא ֵיש ֵביֵנינּו מֹוכִּ ד  י. א  נִּ ֲעת  ל ְתב  ֵאָמתֹו א 
נ יָראֶּׁ י. )ט' לגאִּ ָמדִּ י עִּ י לֹא ֵכן ָאֹנכִּ י אֶּׁ לה(, ושם בהמ-ּו כִּ י ֲאנִּ י כִּ ְעתִּ ְשָפט ָיד  י מִּ ְכתִּ ֵנה ָנא ָער  י השך: הִּ י ְצָדק. מִּ י כִּ ָמדִּ יב עִּ ְגָוע. ע  ּוא ָירִּ יש ְואֶּׁ ֲחרִּ ָתה א 

ְפָך מֵ  ָסֵתר. כ  יָך לֹא אֶּׁ ָפנֶּׁ י ָאז מִּ ָמדִּ ש עִּ ע  ל ת  ם א  יִּ ְך ְשת  נִּ א  ֲעת  ל ְתב  ק ְוֵאָמְתָך א  ְרח  י ה  ֵבר ו  ְוָאֹנכִּ  ָראי. ּוְק ָעל  ֱענֶּׁה אֹו ֲאד  י ֲעֹונֹות י אֶּׁ ָמה לִּ י. כ  יֵבנִּ ֲהשִּ
י. )י יֵענִּ י ֹהדִּ ָטאתִּ י ְוח  ְשעִּ ָטאֹות פִּ  דיןוכנע שנעשה לו עוול ושאם יעמוד למשפט עם ה' הוא יצא צודק בכג(. איוב מש-ג יח”ְוח 
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ן ַלְיָלה. ִכי ְבַאַחת ְיַדֶבר ֵאל ּוִבְׁשַתִים ֹלא ְיׁשּוֶרָּנה. "לדעתו החלום בא להזהיר את האדם לבל יחטא ם ֶחְזיוֹּ  ַבֲחלוֹּ

ל ַתְרֵדָמה ַעל ֲאָנִׁשים ִבְתנּומוֹּת ֲעֵלי ִמְׁשָכב ָסָרם ַיְחתֹּם .ִבְנפֹּ ֶזן ֲאָנִׁשים ּוְבמֹּ ְלָהִסיר ָאָדם ַמֲעֶשה ְוֵגָוה ִמֶגֶבר  .ָאז ִיְגֶלה אֹּ

ר ַבָשַלח .ְיַכֶסה ב ַעל ִמְׁשָכבוֹּ ְורוֹּב ֲעָצָמיו ֵאָתן. ַיְחשְֹּך ַנְפׁשוֹּ ִמִּני ָׁשַחת ְוַחָיתוֹּ ֵמֲעבֹּ   12יט(-יד ,)ל"ג "ְוהּוַכח ְבַמְכאוֹּ

 

יו של האדם אינם למען האלוהים. האדם אינו מביא תועלת לבורא במעשיו הטובים, ואם אליפז טען שמעש

ַהְלֵאל " הוא חוטא אינו פוגע בבורא. אליפז הסיק מכך שאם האלוהים מייסר את איוב אין ספק שחטא לו.

ן ָעֵלימוֹּ ַמְשִכיל ִכיֶחָךֲהמִ  .ֶכיָךם ְדרָ ם ֶבַצע ִכי ַתתֵ ַהֵחֶפץ ְלַׁשַדי ִכי ִתְצָדק ְואִ . ִיְסָכן ָגֶבר ִכי ִיְסכֹּ א ִעְמָך ִיְרָאְתָך יֹּ  ָיבוֹּ

ֶתיָך נֹּ  . (ה-ב ,ב")איוב כ "ַבִמְׁשָפט: ֲהֹלא ָרָעְתָך ַרָבה ְוֵאין ֵקץ ַלֲעוֹּ

 

אליהוא מסכים לדברי אליפז שפעולות האדם אינן למען הבורא, אך דוחה את מסקנתו. לדעת אליהוא 

ַהֵבט ָׁשַמִים ּוְרֵאה ְוׁשּור ְׁשָחִקים ָגְבהּו " .דנו כי הצדיק אינו יכול לתבוע גמול טוב מאלוהיםהרעיון הזה מלמ

ְלִאיׁש . ִאם ָצַדְקָת ַמה ִתֶתן לוֹּ אוֹּ ַמה ִמָיְדָך ִיָקח. ִאם ָחָטאָת ַמה ִתְפָעל בוֹּ ְוַרבּו ְפָׁשֶעיָך ַמה ַתֲעֶשה לוֹּ . ִמֶמךָ 

ָך ִרְׁש  . האלוהים אינו חייב לגמול צדיק על מעשיו הטובים כאדם שחייב ח(-ה ,ה")ל "ֶעָך ּוְלֶבן ָאָדם ִצְדָקֶתָךָכמוֹּ

לגמול לחברו שהיטיב איתו. טעותו של איוב היא בכך שהוא מתייחס לאלוהים כאל בן אנוש. אליהוא סבור 

תו של האלוהים אין לייחס לו בגלל גדלו 13מעשי האדם אינם משפיעים על החלטות ה' לטובה או לרעה.כי 

ַרח ִאיׁש ַיְמִצֶאּנּו. ָלֵכן ַאֲנֵׁשי ֵלָבב ִׁשְמעּו ִלי ָחִלָלה ָלֵאל ֵמֶרַׁשע ְוַׁשַדי ֵמָעֶול" עוול. ַעל ָאָדם ְיַׁשֶלם לוֹּ ּוְכאֹּ ַאף . ִכי פֹּ

 י(. ,)ל"ד "ָאְמָנם ֵאל ֹלא ַיְרִׁשיַע ְוַׁשַדי ֹלא ְיַעֵּות ִמְׁשָפט

 

אליהוא  .שההשגחה האלוקית נועדה להוביל את האדם ואת העולם לעבר תכלית מסוימת עןטואליהוא 

בעולם  . למעשי הקב"האת העולם מסביר שבמסגרת השגחתו הקב"ה לא רק מעניש ומתגמל אלא מנהיג

קשורים  לעיתים יש גם מטרה הרחבה יותר מאשר גמול על מעשה טוב, יש להם תכלית וייעוד שאינם

. צדקת האלוהים ניכרת בכל הנהגתו את העולם, ושהייסורים גות הקונקרטית של האדםבהכרח להתנה

הבאים על אדם, בלא שחטא עשויים להביא עליו ברכה ולקרב אותו אל האלוהים. ירא אלוהים אמיתי 

ממשיך באמונתו גם אם הוא רואה שלא תמיד נקבע גורלו של אדם לפי מעשיו. לפעמים נקבעים דברים לפי 

 ם אחרים שהאדם אינו מסוגל להבינם.גורמי

 

מנסה המחבר  אשר איוב אינו משיב עליהם, והקב"ה במענהו אינו משיג עליהם,באמצעות דברי אליהוא, 

ללמדנו כי האמונה בשכר ועונש אינה יכולה לספק הסבר מלא לגורלם של בני אדם. שכר ועונש הם רק 

ה המופיעה בסיפור הפתיחה, כי איוב נתון בניסיון. מרכיב אחד בקביעת גורלו של אדם. תתכן למשל הסיב

  14ט(, כי צדקת איוב היא באמת לשם שמים. ,)א'? ַהִחָּנם ָיֵרא ִאיוֹּב ֱאֹלִהים" הקב"ה רוצה להוכיח לשטן הטוען:

 אך גם סיבה זו אינה ממצה את האפשרויות. ישנן סיבות רבות, הידועות רק למנהיגו של העולם. 

 

 היא רק אחד מן הדברים הרבים בעולם שאין בינת אנוש מסוגלת להשיג.  ",ו, רשע וטוב לושאלת "צדיק ורע ל

 

                                                           

בשכל הפועל, ותגיע לאדם    הכלל העולה מדברי אליהוא, הטובות והרעות מסודרות מצד המערכה, אך השי"ת נתן לאדם אפשרות להדבק רלב"ג:    12
 .א(ל ,הודעה כדי שישמר מהרעות האלו. ובמדרגה תחתונה יבואו עליו חוליים כדי שלא יפול ברע או יכנע לבבו, וכך יעשה ב' וג' פעמים. )ל"ג

   במענה הג' הוכיח שאין מעשה האדם בעבור עונש וגמול, כי ה' לא יתפעל ממעשה בני אדם.מלבי"ם: . ו 13
 קנקניםה' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו, )תהלים י"א( אמר רבי יונתן היוצר הזה אינו בודק   - בראשית רבה )וילנא( פרשה לד 14

 א בודק קנקנים יפים שאפי' הוא מקיש עליו כמה פעמים אינו נשבר, כך איןמרועעים, שאינו מקיש עליהם אחת עד שהיא פוקעת, ומה הו
הקב"ה מנסה אלא את הצדיקים, אמר ר' יוסי הפשתני הזה בשעה שהוא יודע שהפשתן שלו יפה, כל שהוא כותשה היא משתבחת, וכל שהוא 

שהיא פוקעת, כך אין הקב"ה מנסה אלא את  מקיש עליה היא משתמנת ובשעה שהוא יודע שפשתנו רעה, אינו מספיק להקיש עליה עד
א על להצדיקים, שנאמר ה' צדיק יבחן, רבי אליעזר אמר לבעל הבית שהיו לו ב' פרות, אחת כחה יפה, ואחת כחה רע, על מי הוא נותן העול 

 א מן התיבה. אותה שכחה יפה, כך אין הקב"ה מנסה אלא הצדיק, שנאמר ה' צדיק יבחן, ד"א ה' צדיק יבחן, זה נח שנאמר צ
יסיון שבא בתורה אין כוונתו ועניינו אלא כדי שידעו בני אדם מה שצריך להם לעשותו... וכאילו נ"דע, כי כל  -  רמב"ם, מורה נבוכים ג' כ"ד    

ג ד'( ברים י"עניין   הניסיון, שיעשה מעשה, אין הכוונה גוף המעשה ההוא, אבל הכוונה שיהיה משל, שילמדו ממנו וילכו אחריו באומרו )ד
 י הוא כבר ידעו"כ -"לדעת הישכם אוהבים את ה'", ואין פירושו, שידע ה' 
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על אפסות האדם ורומז לו כי כשם שאינו מסוגל להבין את סוד הבריאה, את  איוב מצביע בפני אליהוא

 . חוקי הטבע, כך אינו מסוגל להבין את הנהגתו של בורא העולם בעולמו

 

מתקשר עם האדם לא רק באמצעות התגלות ישירה או חלום אלא בדרכים רבות  אליהוא הטוען כי הקב"ה

איוב להתבוננות בטבע כדי שמתוכה יגיע בעצמו להכרת הבורא ויוכל להכריז כמו משורר  אחרות, מפנה את

ד" תהילים: -ָך ְבָכלַאִדיר ִׁשמְ -ֵנינּו ָמהֲאד’ ה  ב(. ,)י"טּוַמֲעֵשה ָיָדיו ַמִגיד ָהָרִקיַע  ל-אֵ -ַהָשַמִים ְמַסְפִרים ְכבוֹּ

ְדָך -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנְנָתה. ָמהֶאְרֶאה ָׁשמֶ -ִכי …ַהָשָמִים-לעַ ְתָנה הוֹּ ָכִבים ֲאֶׁשר כוֹּ ֱאנוֹּׁש -יָך ַמֲעֵשה ֶאְצְבעֶתיָך ָיֵרַח ְוכוֹּ

 ח'(.  יםתהיל) "ָהָאֶרץ-ָך ְבָכלַאִדיר ִׁשמְ -ֲאדֵנינּו ָמה’ ה…ָאָדם ִכי ִתְפְקֶדּנּו.-ּנּו ּוֶבןִתְזְכרֶ -ִכי

 

 בכך מכין אליהוא את איוב ואת הקורא לתשובותיו העתידיות של הבורא. 

 

 להכרה שהטוב הוא הקרבה לה' והרע הוא כשיגיערק . שתנוימושגיו של איוב על הטוב והרע אליהוא רוצה ש

צדיק הוא של אדם עצם היותו אפשרות של 'צדיק ורע לו'. מ כי למעשה אין יוכל להבין התרחקות ממנו

השיב ניסה ללא  אליהואטוב לו. והרשע מעצם רשעתו מתרחק מה' ולפיכך רע לו. בהכרח קרוב לה' ולפיכך 

לתשובה שכן  ,הביא אותו להתבוננות ולהבנה עצמיתניסה לאלא  , ולא בא להוכיח אותו,לאיוב על טענותיו

ע רק מעצמו. אי אפשר להכתיב לאדם כיצד הקשורה בהרגשתו האישית של האדם, יכול האדם להגי

  . 'הקרבה לה' היא הטוב עבורך' :להרגיש. אי אפשר לומר לו

 

ל "לדברי אליהוא הקב"ה "מדבר" עם בני האדם בדרכים שונות. האדם רק צריך להקשיב ולשמוע  ֶאת ַהקוֹּ

 פט(. ,'במדבר ז) "ִמַדֵבר ֵאָליו

 

 נחמה בדברי אליהוא 

בַוִיְׁשְמעּו ְׁשֹלֶׁשת ֵרֵעי אִ למדים כי מלכתחילה באו הרעים כדי לנחם את איוב:" מסיפור המסגרת אנו ֵאת  יוֹּ

מוֹּ ֱאִליַפז ַהֵתיָמִני ּוִבְלַדד ַהשּוחִ  אּו ִאיׁש ִמְמקֹּ ַפר ַהּנַ י ְוצָכל ָהָרָעה ַהזֹּאת ַהָבָאה ָעָליו ַוָיבֹּ ַיְחָדו  ַוִיָּוֲעדּוֲעָמִתי וֹּ

 ביר אליו. בפועל הרעים מוכיחים את איוב ומתווכחים איתו. הם מנסים להעיא( ,')ב "לוֹּ ּוְלַנֲחמוָלבוֹּא ָלנּוד 

 את ה"אמת" שלהם. לא מצאנו בדברי הרעים דברי עידוד ונחמה לאיוב.

 

ר לעומת הרעים אליהוא  אינו רוצה להתנצח עם איוב ולנצחו בויכוח. בבקשו את איוב להשיב על דבריו אומ

בדבריו יש יחידי שה ע  . אליהוא הוא הֵר לב( ,ג")ל "ִכי ָחַפְצִתי ַצְדֶקךָ ִאם ֵיׁש ִמִלין ֲהִׁשיֵבִני ַדֵבר "אליהוא: 

 מילות נחמה אמיתיות לאיוב. הדבר מתבטא, בין השאר, בהצגה שונה של גבורות ה'.

 

ׁש ֶאל ֵאלתאר אליפז התמני את גבורות ה':  'פרק הב ֶשה ) ָרִתי:ְוֶאל ֱאֹלִהים ָאִשים ִדבְ  )ח( אּוָלם ֲאִני ֶאְדרֹּ ט( עֹּ

לוֹּת ְוֵאין ֵחֶקר ִנְפָלאוֹּת ַעד ֵאין ִמְסָפר: ֵלַח ַמִים עַ  ְגדֹּ ֵתן ָמָטר ַעל ְפֵני ָאֶרץ ְוׁשֹּ ת:ל ְפנֵ )י( ַהּנֹּ  )יא( ָלשּום י חּוצוֹּ

ְדִרים ָשְגבּו ֶיַׁשע: ם ְוקֹּ  .ב שבגבורות האלאליפז מבליט בדבריו את הטו ְׁשָפִלים ְלָמרוֹּ

 

 גם איוב מתאר את גבורות ה'. אך לעומת אליפז הוא מתאר תופעות חריגות בטבע כגון: רעש אדמה, ליקויי

 ויובש, המביאים הרס וחורבן על בני האדם, אשר אין בכוחם להתגונן מפניהם. הוא תחמה ולבנה, שיטפונו

ֶשה גְ "משתמש ממש באותו מטבע לשון שבו השתמש אליפז:  לוֹּת ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוִנְפָלאוֹּת ַעד ֵאין מִ עֹּ  "ְסָפרדֹּ

ט ָיִמית ". הפגעים שמנחית מנהיג העולם אינם מבחינים בין צדיק לרשע. הכל נפגעים: י( ,ט') ם פִ ִאם ׁשוֹּ ְתאֹּ

 .כג( ,ט') "ְלַמַסת ְנִקִים ִיְלָעג
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ַח ִמי ִהְקָׁשה ֵאָליו ַוִיְׁשָלם:)ד( ֲחַכם ֵלָבב ְוַאִמיץ כך מתאר איוב את גבורות ה' בפרק ט':  )ה( ַהַמְעִתיק ָהִרים  כֹּ

: ָמה ְוַעמּוֶדיָה ִיְתַפָלצּון: ְוֹלא ָיָדעּו ֲאֶׁשר ֲהָפָכם ְבַאפוֹּ ֵמר ַלֶחֶרס ְוֹלא ִיְזָרח ּוְבַעד  )ו( ַהַמְרִגיז ֶאֶרץ ִמְמקוֹּ )ז( ָהאֹּ

ם: ָכִבים ַיְחתֹּ ֶטה ָׁשַמִים ְלַבד כוֹּ ֵרְך ַעל ָבֳמֵתי ָים:)ח( נֹּ ֶשה ָעׁש ְכִסיל ְוִכיָמה ְוַחְדֵרי ֵתָמן: וֹּ ְודוֹּ לוֹּת  )ט( עֹּ ֶשה ְגדֹּ )י( עֹּ

: ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוִנְפָלאוֹּת ַעד ֵאין ִמְסָפר: ר ָעַלי ְוֹלא ֶאְרֶאה ְוַיֲחֹלף ְוֹלא ָאִבין לוֹּ ף ִמי  )יא( ֵהן ַיֲעבֹּ )יב( ֵהן ַיְחתֹּ

אמַ  ְזֵרי ָרַהב: ר ֵאָליו ַמה ַתֲעֶשה:ְיִׁשיֶבּנּו ִמי יֹּ ַה ֹלא ָיִׁשיב ַאפוֹּ ַתְחָתיו ָׁשֲחחּו עֹּ   .")יג( ֱאלוֹּ
 

 ובצורת: תממשיך איוב ומתאר את גבורות ה' המביא הרס וחורבן, שיטפונו ב "יבפרק 

אַמר: ב ַויֹּ ֶכם ֹלאֵלָבב כְ  )ג( ַגם ִלי ה:)ב( ָאְמָנם ִכי ַאֶתם ָעם ְוִעָמֶכם ָתמּות ָחְכמָ  )א( ַוַיַען ִאיוֹּ ִכי  מוֹּ ֵפל ָאנֹּ נֹּ

ף ַהָשַמיִ ...  ִמֶכם ְוֶאת ִמי ֵאין ְכמוֹּ ֵאֶלה: ֶרָך ְועוֹּ ת ְותֹּ ח( אוֹּ ִשיַח ָלָאֶרץ ) ד ָלְך:ם ְוַיגֶ )ז( ְואּוָלם ְׁשַאל ָנא ְבֵהמוֹּ

ֶרָך ִויַסְפרּו ְלָך ְדֵגי ַהָים: ּוַח  ֶנֶפׁש ָכל ָחי ְורֶׁשר ְבָידוֹּ )י( אֲ  :ל ֵאֶלה ִכי ַיד ה' ָעְשָתה זֹּאת)ט( ִמי ֹלא ָיַדע ְבכָ  ְותֹּ

ס ְוֹלא )יג( ִעמוֹּ ָחְכָמה ּוְגבּוָרה לוֹּ ֵעָצה ּוְתבּוָנה:...  ָכל ְבַשר ִאיׁש: ר עַ  ִיָבֶנה )יד( ֵהן ַיֲהרוֹּ ל ִאיׁש ְוֹלא ִיְסגֹּ

ר ַבַמִים וְ  ִיָפֵתַח: ז ְות ִיָבׁשּו ִויַׁשְלֵחם ְוַיַהְפכּו ָאֶרץ:)טו( ֵהן ַיְעצֹּ ֵגג ּוִׁשָיה)טז( ִעמוֹּ עֹּ ִליְך )יז( מוֹּ  ּוַמְׁשֶגה: לוֹּ ׁשֹּ

ֵלל: ְפִטים ְיהוֹּ ָלל ְוׁשֹּ ֲעִצים ׁשוֹּ ר ְבָמְתֵניהֶ  יוֹּ ר ֵאזוֹּ הֲ מ)יט(  ם:)יח( מּוַסר ְמָלִכים ִפֵתַח ַוֶיְאסֹּ ִליְך כֹּ ָלל וֹּ ִנים ׁשוֹּ

ֵפְך בּוז ַעל )כ( ֵמִסיר ָשָפה ְלֶנֱאָמִנים ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיָקח: ַסֵלף:ְוֵאָתִנים יְ  ֲאִפיִקים  ם ּוְמִזיחַ ְנִדיִבי )כא( ׁשוֹּ

ר ַצְלָמֶות: ִרָפה: ֵצא ָלאוֹּ ֶׁשְך ַויֹּ ִים וַ  )כב( ְמַגֶלה ֲעֻמקוֹּת ִמִּני חֹּ ֵטַח ְיַאְבדֵ )כג( ַמְשִגיא ַלגוֹּ ִים ַוַינְ לַ ם ׁשֹּ  ֵחם:גוֹּ

הּו ֹלא ָדֶרְך: ֶׁשְך ְוֹלא א )כד( ֵמִסיר ֵלב ָראֵׁשי ַעם ָהָאֶרץ ַוַיְתֵעם ְבתֹּ ר ַויַ )כה( ְיַמְׁשׁשּו חֹּ ר:ְתֵעם ַכִש וֹּ  כוֹּ
 

לעומת הרעים המוכיחים את איוב רואה אליהוא לנגד עיניו את האיש איוב הסובל והמתייסר ומנסה לנחם 

מתאר אליהוא סופת ברקים ורעמים שלג וגשמים. אבל, אומר אליהוא  אותו ולעורר בו תקווה. בפרק ל"ז

 אחרי כל סערה מתבהרים השמים. רוח עוברת ומטהרת את השחקים מעננים:  

: מוֹּ את ֶיֱחַרד ִלִבי ְוִיַתר ִמְמקוֹּ לוֹּ ְוֶהֶגה ִמפִ  )א( ַאף ְלזֹּ ֶגז קֹּ ַע ְברֹּ ַמִים ַחת ָכל ַהשָ )ג( תַ  א:יו ֵיצֵ )ב( ִׁשְמעּו ָׁשמוֹּ

ת ָהָאֶרץ: רוֹּ ַעל ַכְנפוֹּ נוֹּ ְוֹל ִיְׁשֵרהּו ְואוֹּ ל ְגאוֹּ ל ַיְרֵעם ְבקוֹּ :ֵבם ִכי יִ א ְיַעקְ )ד( ַאֲחָריו ִיְׁשַאג קוֹּ לוֹּ )ה(  ָשַמע קוֹּ

ת ְוֹלא ֵנָדע: לוֹּ ֶשה ְגדֹּ ת עֹּ לוֹּ ִנְפָלאוֹּ אַמר ֱהֵוא ָאֶרץ  ַיְרֵעם ֵאל ְבקוֹּ ת ָטר ְוֶגׁשֶ מָ ם ֶגׁשֶ וְ )ו( ִכי ַלֶשֶלג יֹּ ם ִמְטרוֹּ

: ם ָלַדַעת ָכל ַאְנֵׁשי ַמֲעֵשהּו: ֻעזוֹּ א ַחָיה ְבמוֹּ  )ז( ְבַיד ָכל ָאָדם ַיְחתוֹּ ֶתיהָ ֶרב ּובִ ָא)ח( ַוָתבֹּ נֹּ ן:ְמעוֹּ )ט( ִמן   ִתְׁשכֹּ

ַחב ַמיִ  ַהֶחֶדר ָתבוֹּא סּוָפה ּוִמְמָזִרים ָקָרה: ְטִריַח ָעב ף ְבִרי יַ )יא( ַא :ם ְבמּוָצק)י( ִמִּנְׁשַמת ֵאל ִיֶתן ָקַרח ְורֹּ

: רוֹּ ל ֲאֶׁשר ְיַצּוֵ  ָיִפיץ ֲעַנן אוֹּ ת ִמְתַהֵפְך ְבַתְחבּוֹלָתיו ְלָפֳעָלם כֹּ )יג( ִאם  ָאְרָצה: ֵני ֵתֵבלפְ ם ַעל )יב( ְוהּוא ְמִסבוֹּ

ֵנן נִ )יד( ַהֲאִזיָנה זֹּאת ִאי ְלֵׁשֶבט ִאם ְלַאְרצוֹּ ִאם ְלֶחֶסד ַיְמִצֵאהּו: ד ְוִהְתבוֹּ ב ֲעמֹּ תוֹּ ֵתַדע הֲ )טו(  ֵאל: ְפְלאוֹּ

: ר ֲעָננוֹּ ִפיַע אוֹּ ַה ֲעֵליֶהם ְוהוֹּ ת ְתמִ  ְבשּום ֱאלוֹּ ֶׁשר ְבָגֶדיָך )יז( אֲ  ים:ים ֵדעִ )טז( ֲהֵתַדע ַעל ִמְפְלֵשי ָעב ִמְפְלאוֹּ

ם: ִדי)יט ִקים ֲחָזִקים ִכְרִאי מּוָצק:)יח( ַתְרִקיַע ִעמוֹּ ִלְׁשחָ  ַחִמים ְבַהְׁשִקט ֶאֶרץ ִמָדרוֹּ אַמר לוֹּ ֵענּו ַמה ּנֹּ ( הוֹּ

ֶׁשְך: ְך ִמְפֵני חֹּ ר ָבִהיר הּוא א ָראּו אוֹּ ֹלַעָתה )כא( וְ  )כ( ַהְיֻסַפר לוֹּ ִכי ֲאַדֵבר ִאם ָאַמר ִאיׁש ִכי ְיֻבָלע: ֹלא ַנֲערֹּ

ד:)כב( ִמָצפ ַבְשָחִקים ְורּוַח ָעְבָרה ַוְתַטֲהֵרם: ָרא הוֹּ ַה נוֹּ ן ָזָהב ֶיֱאֶתה ַעל ֱאלוֹּ אנֻהּו ַשִגיא י ֹלא ְמצָ ג( ַׁשדַ )כ וֹּ

ב ְצָדָקה ֹלא ְיַעֶּנה: ַח ּוִמְׁשָפט ְורֹּ  ." י ֵלב)כד( ָלֵכן ְיֵראּוהּו ֲאָנִׁשים ֹלא ִיְרֶאה ָכל ַחְכמֵ  כֹּ
 

 אליהוא רומז בדבריו כי התקופה הקשה שעברה על איוב עתידה לחלוף.
 

צעות דברי אליהוא, שמלכתחילה לא נכלל בתוך השיח החברתי, וכמעט שהפסדנו את דבריו, אשר נאלץ באמ

להקשיב לשלושה סבבים של דברים שלא הסכים להם, רומז לנו המחבר שיש להקשיב לצעירים. מחשבתם 

בורה הרעננה של הצעירים, שאינה הולכת בתלם, עשויה לתרום תרומה מכריעה לשיח. דווקא הצעיר שבח

מתגלה כאנושי, כאדם רגיש המשתתף בצערו של איוב יותר מרעיו הבוגרים. באמצעות דברי אליהוא 

כי גם צירופם של מחשבות ורעיונות ישנים לכלל חשיבה אחת חדשה הוא חידוש גדול. גם המחבר מלמדנו 

ליהוא הם הקרובים אם אליהוא משתמש ברעיונות קודמיו הוא מביא לאיוב, לרעים ולנו רעיון חדש. דברי א

  15.ביותר לדברים הנאמרים במענה ה'
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 לסיכום:
 הצבענו בדברינו על הצורה שבהה משתמש המחבר כדי ללמד את הקורא דברים שאינם נאמרים במפורש במילים.

 בין השאר העלנו את השאלה  מה אפשר ללמוד מן העובדות הבאות:

 בלבד.  ההתעלמות בסיפור הפתיחה מאליהוא והזכרת שלושה רעים .א

 העובדה שהקב"ה במענה לאיוב אינו מזכיר כלל את אליהוא. .ב

 מה ניתן ללמוד ממבנה מחזורי הויכוח בין איוב לרעיו.  .ג

איוב משיב לכל אחד מן הרעים בשלושה מחזורי הויכוח. לעומת זאת אין בפי איוב מענה אף לא  .ד

 לאחד מארבעת מעני אליהוא למרות שאליהוא קורא לו להשיב.

 תמש בדבריו במטבעות לשון שבהן השתמשו איוב ורעיו.אליהוא מש .ה

מוֹּ ֱאִליַפז ַהֵתיָמִני  "... בסיפור המסגרת מסופר כי הרעים באים לנחם את איוב .ו אּו ִאיׁש ִמְמקֹּ ַוָיבֹּ

א ָלנּוד לוֹּ ּוְלַנֲחמוֹּ  ַפר ַהַּנֲעָמִתי ַוִיָּוֲעדּו ַיְחָדו ָלבוֹּ אך למעשה אליהוא הוא  ,יא( ,')ב" ּוִבְלַדד ַהשּוִחי ְוצוֹּ

 היחידי שבדבריו יש מילות נחמה אמיתיות לאיוב. ע  הֵר 

ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאֶתם ְיִׁשיִׁשים ַעל ֵכן "הרעים מוצגים בסיפור כזקנים ואילו אליהו הצעיר בחבורה.  .ז

ת ֵדִעי ֶאְתֶכם ָזַחְלִתי  .  ו( ,ל"ב) "ָוִאיָרא ֵמַחּוֹּ

 מהו אם כן החידוש בדבריו? .תר לדברים הנאמרים במענה ה'דברי אליהוא קרובים ביו .ח

 

רבים מן המורים למקרא עוסקים בתוכן הפרקים, בפירוש המילים על פי המפרשים השונים, ברעיונות, 

שים ל לצד אלה ראויאך  . לכל אלה יש כמובן חשיבות רבה.בלקחים שעלינו להפיק מן הכתוב וכיוצא באלה

תשומת לב של התלמידים אל הצורה את  ולהפנותות האומנותיות של המקרא, לסגול הדברים, לב למבנה

חלק חשוב לא רק מיופיו של שלא להחמיץ תלמידינו ל בעשותנו זאת אנו מסייעיםשבה נכתבו הדברים. 

 המקרא אלא גם מתכניו.

  

הסיפור.  זו משתבצים תוכני צורניתתוך מערכת בו ,כאמור הצורה היא מערכת שנושאת רעיונות חשובים

 לפעמים המסגרת היא זו ש"מעבירה" לקורא רעיון מרכזי. 

 

  העיצוב אינו רק קישוט חיצוני. הוא נושא בחובו רעיונות שחבל לוותר עליהם. אחת שבהדוגמה הבאתי כאן 

 

ְקְסט טֶּׁ  16.תהיינה אוזנינו קשובות ל 

                                                           

ְקְסט  16  ילכנראה בא מ - טֶּׁ ְקְסטִּ ת= אריג. תוכן וצורה ארוגים זה בזה. בדומה ל טֶּׁ כֶּׁ סֶּׁ מערכת של חוטי הְשתי שמותחים על נולי , הכינוי למ 
וספתא או כל אחד מן החלקים במשנה, בת, שמהם נגזר הכינוי בהשאלה  לאריג מוגמר העשוי מחוטי שתי וערב גם יחד , וכן שלהאריגה

 .חיבור עיוני מקיף על נושא מסוים, וכן גם הכינוי לבתלמוד, המוקדשים לנושא מסוים
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