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מסכתבבאבתרא-שבועמספר 14
הלימודהשבועי:מיכתבאתסוףהתורהאיוב 
שלום,
השבוע נתחיל דיון בן כמה דפים בספר איוב ודרכו בשאלות הקיומיות והתיאולוגיות שמעלה הספר על על משמעות וצדק.
) לימוד פורה

הלימוד השבועי
דף טו עמוד א 'ומשה כתב ספרו' -טו עמוד ב 'כי נבלה עשה בישראל'
נכון היה ללמוד את כל ספר איוב לפני שניגשים לדברי הגמרא עליו -מפאת קוצר הזמן כדאי בשלב ראשו לקרוא ולהיזכר
בסיפור המסגרת בפרקים א,ב ו-מב.
בבית המדרש תוכלו למצוא את ספרו של פרופ' חננאל מק – אלא משל היה  -איוב בספרות בית שני ובספרות חז"ל –
מומלץ לעין בו לאורך לימוד בשבועות הקרובים.

מתי היה איוב


סכמו את הדעות השונות בגמרא



מה זה משנה מתי הוא היה? מה זיהויו בדור מסוים מבקש להגיד?

הערה מתודולגית חשובה
רבות מהדרשות בסוגיה נראות רחוקות מאוד כמו 'עוץ=עץ' איפא=איפה ועוד – .ניתן לגשת אליהם בשלש דרכים:
האחת בחיוך סלחני ,קרי בחוסר רצינות ,השניה בפשטות ,כלומר להסתפק בדמיון המילולי כמניעה לדרשה והשלישית –
לחפש רעיון משמעותי יותר שהדמיון המילולי הוא רק מפתח אליו – נראה שהשלישית היא המאתגרת והמענינת ביותר.
ניתן לעשות זאת ע"י עיון רחב בהקשר במקרא ממנו לקוח הציטוט ,מתוך העיון מקיף בדמויות/תקופות המושוות לאיוב או
מתוך העמקה במצלול המילים ומשמעותן כפי שעושה הרמב"ם – (מובא בסוף הדף).

משל היה


האם הטענה שאיוב לא היה במציאות מקובלת על סוגית הגמרא?
o

השוו את הדו שיח בין אותו חכם/תלמיד לר' שמואל בר נחמני שבנוסח הדפוס לזה שבכתב יד פריס.
מי טוען מה?

בבאבראפרקאכתבידפריס 
יתיב ההוא מרבנן קמי'דר'שמואל בר נחמני וקא'איוב לא היה ולא נברא אלא למשל היה אמ'לו עליך אמ'קרא איש
היה בארץ עוץ איוב שמו אלא מעתה ולרש אין כל כי אם כבשה אחת וגו' מי הוה אלא משל בעלמא הכא נמי משל
בעלמאאמ'ליהולטעמיךושםעירולמה
o

להבנת משמעות המחלוקת ראו את ההסבר לגרסה דומה שהיתה לגאונים:

דרשותר"יאבןשועיבלספרדברים 
ור' האיי ז"ל כתב בתשובה כי דעתו [היא] שהיה ונברא ולא חלק אדם על זה מעולם ,ומה שאמר בגמרא לא היה ולא
נברא בעולם אלא להיותו משל לבני אדם [כי] ממנו יראו וכן יעשו ויבטחו בשם יתברך [יתעלה] שיחזור להם למשנה
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כמותו [כמנהגו]וכי יסורין היו לתועלתו,וכתב הוא ז"ל כי בגמר'שלהם היה הגירסא כך ולא היה ולא נברא אלא למשל,
ואיןגורסיןמשלהיה,אלאודאיהיהונברא,והכתובאמראםיעמדונחודניאלואיובלפני.


דיון דומה מתקיים גם בקשר לעצמות שהחיה יחזקאל:

סנהדריןצבעמודב 
דתניא,רביאליעזראומר:מתיםשהחיהיחזקאלעמדועלרגליהם,ואמרושירהומתו.מהשירהאמרו?ה'ממיתבצדק
ומחיהברחמים.רבייהושעאומר:שירהזואמרודה'ממיתומחיהמורידשאולויעל.רבייהודהאומר:אמתמשלהיה.
אמרלורבינחמיה:אםאמת-למהמשל,ואםמשל-למהאמת?אלא:באמתמשלהיה.רביאליעזרבנושלרבייוסי
הגליליאומר:מתיםשהחיהיחזקאלעלולארץישראל,ונשאונשיםוהולידובניםובנות.עמדרבייהודהבןבתיראעל
רגליוואמר:אנימבניבניהם,והללותפיליןשהניחליאביאבאמהם .


האם לדעתכם יש לראות בכל הסיפורים במקרא עובדות היסטוריות?



שמו שם עירו למה? האם ניתן לנמק אותם בדרך שאינה קבלת עובדות.



לאור תשובותיכם קודם – מהי אמיתות המקרא? מהי קדושתו?

 על מקורו של ספר איוב מביא רבי אברהם בן עזרא דעה מפתיעה:
אבןעזראאיובפרקבפסוקיא 
(יא)אליפזהתימני-ממשפחתתימןבןאליפזבןעשווהקרובשהיהקרובמימימשהכילאיתיחשלתימןכיאםאחר
דורות,וחז"לאמרוכימשהכתבספראיובוהקרובאליכיהואספרמתורגםעלכןהואקשהבפירושכדרךכלספר
מתורגם:

הסברהרמב"םלזיהויאיוב 
הרמב"ם מקדיש פרק במורה נבוכים להסבר משמעותו של ספר איוב – מומלץ לעין ולראות מהן ההנחות המוקדמות ומהם
הכלים הדרשנים -פרשניים איתם ניגש הרמב"ם לספר איוב( .הקטע כולל הערות שוליים מופיע במו"נ תרגם שוורץ שבבית
המדרש)
מורהנבוכיםחלקשלישיפרקכב 
פרשתאיובהמופלאה1והמתמיהההיאבגדרמהשאנודניםבו.מתכווןאנישהיאמשללהבהיראתדעותהאנשיםעל
ההשגחה.יודעאתהשחלקמן(החכמים)אמרבמפורש:איובלאהיהולאנבראאלאמשלהיה.2ומישטעןשהואהיה
ונבראושהיאפרשהשאירעה,לאידעלהלאזמןולאמקום.אלאאחדהחכמיםאומרשהואהיהבימיהאבות,3ואחד
מהם4אמרשהואהיהבימימשה.אחדמהםאמרשהואהיהבימידוד,5ואחדמהם6אמרשהואהיהמןעוליבבל.וזה
מחזקאתדברימישאמרשהואלאהיהולאנברא.בסיכום,ביןהיהביןלאהיה,במעיןבעייתוהנמצאתתמידנבוכוכל
בעלי-העיוןמקרבבני-האדם,עדשאמרועלידיעתושלהאלועלהשגחתומהשכברציינתילך,כלומרשבאישטוב,
שלם,שמעשיוישרים,ירא-חטאמאוד,פוגעיםפגעיםגדוליםבזהאחרזהברכושו,בילדיוובגופו,לאבשלחטאשיחייב
זאת.7 
לפישתיהדעות,כלומרביןאםהיהאולאהיה,אותםדבריפתיחה,כלומרדבריהשטןודבריהאלאלהשטןומסירתו
(אתאיוב)בידו(שלהשטן),כלזהמשלבליספקלדעתכלבעלשכל.אבלהואמשללאככלהמשלים,אלאמשל
שתלוייםבונפלאותודבריםשהםכבשונושלעולם,8ומתברריםבוספקותגדולים,ומחשורותבואמיתותשאיןלמעלה
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מהן.9ואניאצייןלךמהשאפשרלציינוואזכירלךאתדבריהחכמיםשהסבואתתשומת-לביאלכלמהשהבינותי
מהמשלהגדולהזה. 
הדברהראשוןשתתבונןבוהואאומרו:אישהיהבארץעוץ(איובא',.)1הביאשםמשותף,והואעוץ,כיהואשםאיש:את
עוץבכרו(בראשיתכ"ב,,11)21והואצולחשוב11ולהתבונן:12עשצועצה(ישעיהח',.)11הואכביכולאומרלך:
התבונןבמשלזה,חשובעליו,הבןאתמשמעותווראהמההדעההנכונה13 
אחרי-כןצייןשבניהאלהיםבאולהתיצבעלה'ובאהשטןבקרבםובחבורתם.כיהואלאאמר:ויבואובניהאלהיםוהשטן
להתיצבעלה',שאזהיתהמציאותהכולביחסאחד.אלאאמר:ויבאובניהאלהיםלהתיצבעלה'ויבואגםהשטןבתוכם
(איובא',;6שם,ב',.)1צורתדיבורזאתנאמרתרקעלמישבאמבלישהיהמכשוןלעצמואומבוקשמחמתעצמו,אבל
כאשרהופיעומישהיתההכוונהשיופיעו,באזהבכללמישבאו.14 
אחרי-כןצייןשהשטןמסתובבבארץועוברבה,ואיןשוםיחסבינווביןהמרומים.איןלומקום-להסתובבשם.זהושאמר:
משוטבארץומהתהלךבה(שם,א',;7ב',.)2הואמסתובבומשוטטרקבארץ. 
אחרי-כןצייןשהאישהישרוהשלםהזהנמסרבידהשטןהזה,ושכלהפגעיםשפגעובוברכושו,בילדיוובגופו,השטןהיה
סיבתם.15לאחרשהניחהנחהזאתהתחילמציעאתדבריבעלי-העיוןבבעיהזאת.הואהזכירדעהמסוימתוייחסאותה
לאיובודעותאחרותלחבריו.אניעתידלהשמיעןלךבמפורש,כלומראתהדעותאשרבגללןהםהטיחוזהבזהחשדות
בפרשהזאת,שהשטןהיהסיבתכולה.אךכולם,איובוחבריו,סברושהאלעושהזאתבעצמותו,לאבאמצעותהשטן. 
הדברהמופלאוהתמוה1ביותרהואשלאתיאראתאיובכבעלידיעהולאאמר:אישחכםאומביןאומשכיל,אלארק
תיאראותוכמעולהבמידותיווישרבמעשיו.אילוהיהחכםלאהיהקשהלומצבו,כפישעתידלהתברר.16 
אחרי-כןדירגאתפגעיולפייחסמצביבני-אדם.כיישאנשיםשאינםנבהליםבשלאובדןהרכוש,והואקלבעיניהם.אך
מותהילדיםיחרידם,והםיגוועומרובצער.וישגםאנשיםהמבליגיםאפילועלאובדןהילדיםואינםנבעתים.אבלכאבים
איןבעל-תחושה17מסוגללסבול. 
כלבני-אדם,כוונתילהמון,מרוממיםאתהאלבלשונותיהםומתאריםאותוכעושה-צדקומיטיברקבשעתאושרם
ורווחתםאובמצבשלמסכנותנסבלת.אבלכאשרבאיםעליהםהפגעיםהנזכריםבאיוב,חלקםכופריםומאמינים-
כאשראובדרכושם-שהסדרבעולםכולומועט.חלקםימשיכולהאמיןבצדקובסדראפילולנוכחצעראובדןהרכוש.
אבלאםיתייסרובאיבודהילדיםלאיבליגו.וחלקםיבליגוולאתתערעראמונתםלנוכחאובדןהילדים.אבלעלייסורי
הגוףאישמהםלאיבליגמבלילהתלונןולקבול-אםבלשונו,אםבלבו-שנעשהלועוול.18 
עלבניהאלהיםנאמרלהתיצבעלה'בפעםהראשונה(איובא',)6והשנייה(שם,ב',.)1אבלעלהשטן,אף-על-פישבא
בקרבםובחבורתםבפעםהראשונהוהשנייה,לאאמרעליובראשונהלהתיצב,19ואילובשנייהאמר:ויבאגםהשטן
בתוכםלהתיצבעלה'. 
הבןאפואענייןזהוהתבונןמהתמוה1הוא,וראהכיצדהושגוליענייניםאלהבמעיןהשראה,21שהמשמעותשל
להתייצבעלה'היאשהםנמצאיםמשועבדיםלמצוותובמהשרצה,לפידבריזכריהעלארבעמרכבותיצאות(זכריהו',
.21)1הואאמר:ויאמראלי,אלהארבערוחותהשמיםיוצאותמהתיצבעלאדוןכלהארץ(שם,שם,.)5ברוראפואשאין
יחסבניהאלהיםויחסהשטןבמציאותיחסאחד.אלאבניהאלהיםיציביםיותרומתמידיםיותר.אבלגםלוישחלק
כלשהובמציאות,פחותמהם.וכןמנפלאותהמשלהזהשכאשרהזכיראתשוטהשטןבארץדווקאושהואעושהאת
המעשיםהאלה,הבהירשהואמנועמלהשתלטעלהנפש,ושניתןלושלטוןעלדבריםארצייםאלהכולם,וחציצהשמו
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בינווביןהנפש.זהושאמראךאתנפשושמר(איובב',.)6כברביארתילךאתשיתוףהשםנפשבשפתנוושהואחלעל
הדברהנשארמןהאדםלאחרהמוות,22וזהואשראיןלשטןשליטהעליו.אחרישציינתימהשציינתישמעאתהאמרה
המאלפתאשראמרוהחכמיםהקרוייםבשםחכמיםבאמת,ואשרביארהאתכלהמוטלבספקוגילתהכלמכוסה
והבהירהאתרובסתריהתורה,והיאמהשאמרובתלמוד:אמרר'שמעוןבןלקיש:הואשטןהואיצרהרעהואמלאך
המוות.23הרישביאראתכלמהשצינוביאורשלאיקשהעלבעל-הבנה.שהריהתבררלךשמכניםענייןאחדבשלושה
שמותאלה,ושכלהפעולותהמיוחסותלכלאחדמשלושתאלההןכולןפעולתושלדבראחד.כךגםאמרובמפורש
קדמוניחכמיהמשנה.הםאמרו:תנא:יורדומתעה,עולהומשטין,נוטלרשותונוטלנשמה.24התבררלךשמהשראהדוד
במראההנבואהבשעתהדברוחרבושלופהבידו,נטויהעלירושלים(דבריהימיםא',כ"א,,)16שהואהראהוזאתרקכדי
להצביעעלמשמעותושלענייןזהעצמו,הנאמרגםכןבמראההנבואהבאשרלעבירהשלבנייהושעהכהןהגדול:25
והשטןעמדעלימינולשטנו(זכריהג',.)1אחרי-כןהבהיראתריחוקוממנויתעלהבאומרו:יגערה'בךהשטןויגערה'בך
הבחרבירושלים(שם,שם,.)2והואגםאשרראהבלעםבמראההנבואה26בדרך(במדברכ"ב,)31כאשראמרלו:הנה
אנכייצאתילשטן(שם,שם,.)32 
דעששטןגזורמןשטהמעליוועבר(משליד',,)15כלומרממשמעותההסתלקותוהעזיבה,27כיהואבליספקהמסיר
מדרכיהאמתומשחיתבדרכיהתעייה.עלענייןזהעצמוגםנאמר:כייצרלבהאדםרעמנעשריו(בראשיתח',.)21יודע
אתהמהמפורסמתדעהזאתבתורתנו,כלומר,יצרטובויצררע,ודברםבשנייצריך.28ואמרושיצרהרענוצרבאדםעם
לידתו:לפתחחטאתרבץ(שם,ד',,)7וככתובבתורה:מנעשריו(שם,ח',,)21ואילויצרטובנמצאלורקלאחרששכלו
מגיעלשלמות.29לכןאמרו:יצרהרענקראמלךגדול(קהלתט',)14ויצרטובנקראילדמסכןוחכם(שם,ד',)13במשל
הנמשללגוףהאדםוכוחותיוהשונים31בדברועירקטנהואנשיםבהמעטוגו'(שם,ט',.31)14-15כלאלהדברים
מפורשיםמפורסמיםשל(החכמים)ז"ל.ומכיווןשהםהבהירולנושיצרהרעהואהשטןוהואמלאךבליספק,32כוונתישגם
הואקרוימלאךכיהואבחבורתבניהאלהים,33לכןגםיצרטובמלאךבאמת.מכאןהדברהמפורסםהזהבדבריהחכמים
ז"ל,שאלכלאדםמתלוויםשנימלאכים,34אחדמימינוואחרמשמאלו,שהםיצרטובויצררע.בגמראשבתאמרו
(החכמים)ז"למפורשותעלשנימלאכיםאלה:אחדטובואחדרע.35 
ראה אפוא כמה נפלאות גילתה לנו האמרה הזאת ,כמה דמיונות לא נכונים היא סילקה 36אני סובר שביארתי לך את
פרשת איוב עד תכליתה וסופה.37אבל רוצה אני לבאר לך את הדעה המיוחסת לאיוב והדעה המיוחסת לכל אחד מרעיו
לפי ראיות שאלקט מדברי כל אחד מהם.ואל תשים לבך אל דיבורים אחרים שסדר הדברים חייב אותם,כפי שהסברתי
לךבתחילתספרזה.38
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