
הטיעוניםועיקריהוויכוחיםמחזור–2מסעאיוב:

סיפור המסע
הרעים)ונאומיאיוב(קללת2הגמולהגבר;יחידתהמסע:שם

יח"ל).5(מוגברתבתנ"ךלבגרותהניגשיםי"בתלמידייעד:קהל

המסע הוא השני מבין ארבע המסעות המקיפים את יחידת ההגבר השלישית (והאחרונה).

החומר הנלמד במסע זה:

איוב;קללת–ג'פרקאיוב.1

אליפז;נאום–ד'–ה'פרקים.2

בלדד.נאום–ח'פרק.3

הרעיון הגדול: הרעים טוענים שאם איוב סובל, כנראה שהוא חטא

שיעורים5-6המסע:אורך

תחנות עיקריות:

שיעורים)2(אילוסטרטיביספרותיקטעבאמצעותלימוד–ג'פרק•

שיעורים)1-2(וקריאהסרטוןבאמצעותלימוד–ד'–ה'פרקים•

שיעורים)2(לפרקפירושכתיב–חקרמשימתח':פרק•

המופיעיםבסרטוניםלהיעזריכול(המורהפרונטלייםשיעוריםמקוונת,אישיתלמידה–הלמידהאקלים
בקישורים שבמסע או להעביר אותם בעצמו לכיתתו), מטלת חקר.

בכדירבלעמלנתבעיםהלמידיםהמסעבמהלךאךבערכים,ישירבאופןנוגעאינועצנוהמסע–ערכים
להבין את הפסוקים ובכך הם לומדים את ערך העמל ואת המשפט "יגעת ומצאת – תאמין".

לפרקפירושכתיבתקצרים,ספרותייםטקסטיםקריאתבסרטונים,צפייהחקר,משימת–למידהדרכי
שלם באופן עצמאי, התבוננות עצמית רפלקטיבית.

מיומנויות –

שימוש בפרשנות כדי ליצור פירוש אישי•



יוצר המסע – הרב אבינועם ביר, רכז התנ"ך בישיבה התיכונית בלבב שלם שבירוחם

להסתקרן – איך מנחמים אדם שעולמו חרב?
כל–עולמועליואבדלשטן,ה'בין"התערבות"שבעקבותאיוב,שלסיפורועללמדנוהקודםבמסענו

רכושו הרב נמחק, עשרת ילדיו מתו בזמן אחד, והוא עצמו חלה בשחין שמסב לו ייסורי תופת.

אל איוב מגיעים שלושה רעים (חברים) במטרה "לנוד לו ולנחמו".

מה אומרים כשבאים אל אבל? אל אדם שאבד עליו עולמו?●

איך מתחילים לדבר? ועל מה?●

מה אתם הייתם אומרים לו?●

צפו בסרטון הבא:

https://www.youtube.com/watch?v=Ve-2kfOT31Q

לפי הסרטון, מה נדרש מהרעים לעשות בעת הזאת?●

רעיושלדבריהםאתגםכמולו,שאירעהנוראלאסוןאיובשלתגובתואתסוףסוףנשמעזהבמסע
שבאו לנחמו.

https://www.youtube.com/watch?v=Ve-2kfOT31Q


הודעה"קיבלו"הקרובים:2ה-העולםממלחמתכרזה

לגלות – איוב, מה תאמר? (פרק ג')
פרק ב' הסתיים בסיטואציה קשה וטעונה מאוד:

וַּיְֵׁשבּו ִאּתֹו ָלָאֶרץ

ִׁשְבַעת יִָמים

וְִׁשְבַעת ֵלילֹות

וְֵאין ּדֵֹבר ֵאָליו ָּדָבר

ִּכי ָראּו

ִּכי ָגַדל ַהְּכֵאב ְמאֹד.

כעת עצרו לרגע ובאמת נסו לדמיין את הסיטואציה המתוארת בפסוקים.

הימים באים וחולפים ואיוב שותק.

מה עובר לו בראש? אילו שאלות הוא שואל את עצמו?●

ומה עובר בראשם של הרעים?●

בתחנה זו נראה כיצד איוב פותח סוף כל סוף את פיו ומדבר.

וגם נשמע היטב את שיש לו לומר.



אך קודם שנעשה זאת יש להקדים כמה מילים ולדבר על המבנה של ספר איוב.

מבנה ספר איוב
כעת נחל בלימוד פרק ג' של ספר איוב.

הכולשסךסיפורקראנועכשיועדשאםכיווןהספר,שלמבנהאתלהכירעלינוזאת,שנעשהקודםאך
ספרבכדי,ולאמאוד.קשהלהיותהופכתהספרשלהשפהג'מפרקהחלבו,כתובמהלהביןהצלחנו

איוב נחשב לספר הקשה ביותר להבנה בתנ"ך, מכיוון שמופיעות בו מאות מילים שאינם מכירים.

צפו בסרטון הבא שמסביר את המבנה של הספר:

https://youtu.be/iddZ4IXXPkg

לכאוב: פרק ג – איוב מקלל את יומו

לפניכם קטע ספרותי אילוסטרטיבי שנכתב על ידי הרב אבינועם ביר.

קראו אותו וענו לעצמכם על השאלות המלוות כל קטע:

פיו.אתפוצהאינוואישיוםאחרייוםאחרייוםמעיקה.כך,כלכבידהמעלינו,רובצתהשתיקה
אנישיכולנו.המהירותבכלהגענולאיוב.האהוב,לחברנושאירעהנוראהאסוןעלשמענוכולנו
בצרתו,אתולהיותהנהבאנוכולנומנעמה.וצופרמשוחהגיעבלדדמתימן,הגעתיאליפז

לנחם אותו מעט, לנוד לו בראשנו. אבל הוא שותק. והשתיקה הזו כבידה כל כך.
אבל האם אוכל לשפוט אותו?
מה אני הייתי עושה במקומו?

האם היה לי מה לומר?
לועוברשבוודאימהאתלבטאכדיבהןלהשתמששאפשרשפהבאיזושהימיליםבכלליש

בראש?
מסתמא אין. אבל עדיין השתיקה הזו נראית לי לא בריאה.

זאתבכלאבללא!זהאסור!זהסליחה.אלוהים...אתשיקללשיצעק.שיבכה.משהו.שיגיד
שיגיד משהו. שייתן לנו פתח לדבר אתו בכלל על מה שהוא וודאי מרגיש.

האחוזשהחרסהאובססיביהגירודקולותאתשומעאניבמבטו.הכאבאתורואהבומביטאני
המוגלהצחנתאתמריחאניהעור.אתלושמכסיםהשחיןבפצעימתחכךכשהואמשמיעבידו

אמורלאאדםשאףסבלהרבהכךכלשלמזוקק,כאבשלגושהואאיובשותתים.שפצעיו
לדעת, להרגיש, לחוות.

כך.כלחמורבשחיןשלקהאוומשפחתו.רכושוכלאתשאיבדהראשוןהאדםלאהואועדיין.
איתנו.לדברהזה.בעולםאותנולהדריךאלוהיםשלהדרךגםזואבלספק.איןאסון,זה

ערוץהואהסבלזה?אתרואהלאהואאיךלמוטב.אותנוולהחזירחטאינו.עלאותנולהעניש
נוסף שבו אלוהים מדבר אלינו.

שאלוהיםממהלהתעלםאסורחטא.הואבמהולהביןדרכיולחקורלהתבונן,צריךאדםאבל
הופכיםעליומביאשאלוהיםהייסוריםכלסתםאז–כןיעשהלאהואאםשהריאומר.

וזהאותנו.ללמדכדיאותנומענישאלוהיםשהריתכלית,ללאיהיההסבלכלסתםמיותרים.
יהיה הכי עצוב.

לנסותלהתחיללו.שאירעמהאתלעבדלהתחיללדבר.להתחילחייבאיובספק,לנואיןכן.
עימו,להקשיבלו,לעזורנוכללפחותידבר,הואאםאחרת.ברירהאיןהלקח.אתמזהוללמוד

להדריך אותו אולי, להיות אתו.

https://youtu.be/iddZ4IXXPkg


כלשותק,אתהעודכלאבלמשהו.חוט.קצהלנוהושטאבלבשבילך.איתך.כאןאנחנואיוב
אתה נוהג כמו עקשן שמסרב לקחת אחריות על גורלו, במה נוכל לעזור לך?

שהגיעכאילופתאום.שונהנראהשלוהמבטמזדקף.הואהנהרגע,חכושוב.בומביטאני
עומדשהואלינראהכן.מבינתו.נסתרעכשיושעדמשהומביןשהואכאילוהחלטה.לאיזו

לדבר. הבה ונשמע את מה שיהיה לו לומר.

מי הדובר בקטע זה? מאיזו נקודת מבט הוא נכתב?●

למה הדובר מחכה? מה הוא מצפה שיקרה? ולמה זה חשוב לו?●

האם יש לדובר השקפת עולם ביחס למצב שבו צדיקים סובלים? הוכיחו.●

מסכימיםאתםאליה?ביחסשלכםעמדתכםמהעולם,השקפתלדובריששלדעתכםבמידה●
עימו? חולקים עליו? נמקו את דעתכם.

אני לא מאמין למה שאני שומע.
איוב?! שאתה תדבר ככה? טוב, ברור שקשה לשפוט אותך וכל זה... אבל עדיין. אתה?

הייתםשםהייתםאתםגםשאםליתאמינואבלאיתנו.שםהייתםשלאשכחתיסליחה.אה,
וביקשהתפלללאשהואמאלוהים,סליחהביקשלאשאיוברקלאמדברים?ככהמשתגעים.

נחמה, הדרכה, הארה, אלא שהוא מראה כפיות טובה.
שהלוואיאומרהואנולד!הואשבוהיוםאתמקללהואאיך,לכםאגידאנישואלים?אתםאיך,
זכר:בןלהשנולדלאימובישרושבוהלילהגםוכןּבֹו",ִאָּוֶלדיֹום"יֹאַבדאובד,היההזהוהיום

לאשאלוהיםחושך,יהיהלידתושיוםרוצההואזה.מהתשמעוָגֶבר".הָֹרהָאַמר"וְַהַּליְָלה
וְַאלִמָּמַעל.ֱאלֹוַּהיְִדְרֵׁשהּוַאלחֶׁש�.יְִהי–ַההּוא"ַהּיֹוםהשמש.עליותזרחושלאעליוישגיח
ושענניאותויכסושהענניםושחור,בחושךיוכתםשהואאלאזה,רקולאנְָהָרה".ָעָליוּתֹוַפע

סערה שחורים יפחידו אותו. "יְִגָאֻלהּו חֶׁש� וְַצְלָמוֶת, ִּתְׁשָּכן ָעָליו ֲענָנָה, יְַבֲעֻתהּו ִּכְמִריֵרי יֹום".
הואאיךשלו?הקיוםעצםאתלקלליכולאדםאיךקפא.שליהלבזהאתאמרשהואואחרי
רגעיםבחיים?טוביםדבריםגםלוהיולאמה,נולד.הואשבוהיוםעלכךכללכעוסיכול

שעבורם כדאי לו לאדם לחיות? ולהגיד תודה?
הואנולד.הואשבוהלילהאתומקללממשיךהואמידאבליעצור,הואשכאןחשבתילרגע
"ַהַּליְָלההירח.מולדומחישובהשנהמלוחיעלםשהואהזה,הלילהאתיקחשהאופלרוצה
שהואאלאיעלם,שהלילהרקולאיָבֹא".ַאליְָרִחיםְּבִמְסַּפרָׁשנָהִּביֵמייִַחְּדַאלאֶֹפליִָּקֵחהּוַההּוא

כןבֹו".ְרנָנָהָּתבֹאַאלַגְלמּוד,יְִהיַההּואַהַּליְָלה"ִהּנֵהשמחה.כלבותופיעושלאבודדיהיהגם
כן, אתם שומעים נכון! זה מה שהוא אמר.



היםמפלצותאתאפילולעוררשיודעיםאלהאתהמכשפים,אתמזמיןעודהואועכשיו
אםאבלִלוְיָָתן".עֵֹררָהֲעִתיִדיםיֹוםאְֹרֵרי"יְִּקֻבהּולידתו.לילאתשיקללוכדישבים,והלויתנים

מאוד.מרשימהבצורההלילהאתלקללמצליחהואאותם.צריךלאהוא–אותיתשאלו
ָׁשַחר".ְּבַעְפַעֵּפייְִרֶאהוְַאלוַָאיִן,–ְלאֹוריְַקונְִׁשּפֹו,ּכֹוְכֵבי"יְֶחְׁשכּוזה:אתמסייםהואאיךותשמעו

ממששהואלמרותאליויגיעלאלעולםשהאוריכבו,שלושהכוכביםהזהללילהמאחלהוא
יקווה לו ושהוא לא יראה את זריחת השמש בפוקחת עיניים כמו עפעפיים.

כך?כלעמוקקללותלפרץמגיביםאיךלומר.מהיודעלאמאיתנואחדאףהמומים.אנחנו
אתהלמהאיוב,השאלה:אותהאתשואלותכולנושלהעינייםכך?כללוהטכך?כליסודי
ֵמֵעינָי".ָעָמלוַּיְַסֵּתרִבְטנִיַּדְלֵתיָסַגר�א"ִּכיממשיך:הואהנהאבלנולדת?שבוהיוםאתמקלל

שלו,אימאשלהרחםאתסגרלאשהואכךעלהיוםאתמקללהואאומר?הואמההבנתם
ובכך הוא היה חוסך לו מלראות את כל הצרות שבאו עליו.

מה תוכן דבריו של איוב, לפי המדווח בקטע זה? נסו לסכם את הנקודות העיקריות של איוב.●

כיצד חש הדובר בעקבות דבריו של איוב?●

האם אתם מזדהים עם הרגשתו? מדוע?●

לכםהבטחתיאבלקשים,דבריםזהששמעתי,מהכלעללחזורלינעיםכךכלשלאהאמת
קיללשאיובאחריככה,אזשקרה.מהכלאתלכםושאספרמידעפירורשוםמכםאעליםשלא

את היום והלילה שבהם הוא נולד, הוא התחיל לקונן על כך שהוא לא מת בשעת לידתו.
מדבראותולשמועכךכלכואבלכםגםשבטחיודעואניאיוב,שלחבריםאתםגםמצטער.אני

אוברחם,עודמתלאשהואכךעלהיצרהואהמשיך.הואככהאמר.שהואמהזהאבלככה,
למהשאלעודהואואזוְֶאְגוָע?".יָָצאִתיִמֶּבֶטןָאמּות?ֵמֶרֶחם�א"ָלָּמהממנו.יצאשהואברגע
ִקְּדמּונִי"ַמּדּוַעחלב.מחזהולינוקהעולםאלשלואימאשלהברכייםשתימביןלצאתזכההוא

ִבְרָּכיִם? ּוַמה ָּׁשַדיִם ִּכי ִאינָק?". בדיוק ככה. מילה במילה.
באמתהואלמות?רוצהבאמתשלנוהחברכואבים.נבוכים,ברעהו,אישמביטיםואנחנו
מביןבאמתלאשהואלזה,מתכווןממשלאשהואחושבאנילרגענולד?שהואכךעלמצטער

זהמהמאודמפורטתבצורהמתארוהואממשיך.הואאזאבלמת,להיוולדאומרזהמה
מבחינתו להיות מת, ולמה זה כל כך כדאי.

אתם מרשים לי לדלג על זה? זה כל כך כואב לי לחשוב על זה?
לא? טוב, אולי אתם צודקים. מגיע לכם לדעת מה באמת היה, אז אספר לכם.

בשקטמת,שוכבהיההואעכשיושאזמפנילידתו,בעתכברלמותלועדיףשהיהאומרהוא
"ִּכיאדירים.בנייניםשבנוואנשיםשריםמלכים,מפורסמים:אנשיםמיניכלעםביחדובשלווה,

עםרקולאָלמֹו".ֳחָרבֹותַהּבֹנִיםָאֶרץוְיֲֹעֵציְמָלִכיםִעםִלי.יָנּוַחָאזיַָׁשנְִּתיוְֶאְׁשקֹוט,ָׁשַכְבִּתיַעָּתה



ַהְמַמְלִאיםָלֶהםָזָהבָׂשִריםִעם"אֹועשירים.שריםעםגםאלאנח,היההואויועציםמלכים
ָּבֵּתיֶהם ָּכֶסף". ככה הוא אמר.

אתלראותזכהולאבכללנולדשלאעּוברכמונפל,כמוהיהוהואשהלוואיואמרהוסיףהואואז
הואלמות?רוצהכךכלהואולמהאֹור".ָראּו�אְּכעְֹלִליםֶאְהיֶה,�אָטמּוןְכנֵֶפל"אֹוהעולם.אור
שלווה,מוצאהאדםשבוהמקוםזההמוותשלהשינהשמבחינתואמרהואזה.עלענה

רֶֹגז,ָחְדלּוְרָׁשִעים"ָׁשםהקשה.מהעבודהמנוחהשםוישאותולהטרידמפסיקיםהרשעים
בפרך.אותלהעבידמפסיקיםהנוגשיםכילאסירים,אפילושלווהיששםכַֹח".יְִגיֵעייָנּוחּווְָׁשם
הקטניםביןהאדם,בניביןאמיתישיוויוןיששםנֵֹגׂש".קֹולָׁשְמעּו�אַׁשֲאנָנּו,ֲאִסיִרים"יַַחד

והגדולים, ושם העבדים חופשיים מהאדונים שלהם. "ָקטֹן וְָגדֹול ָׁשם הּוא, וְֶעֶבד ָחְפִׁשי ֵמֲאדֹנָיו".

הבא:שניות)13(הקצרצרבסרטוןלצפותמוזמניםאתם
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כן, ככה זה היה.

מדוע איוב קילל את יומו?●

למה הוא חפץ למות?●

מה היתרון שהוא מוצא במוות?●

הואלדעתכםהאםנכון?איתי,מסכימיםאתםמאוד.מטרידיםדבריםאומרשהואספקאין
ושלהשוויוןשלהאמיתית,השלווהשלהמקוםהואשהמוותלמות?שעדיףלכךמתכווןבאמת

למוותלצפותצריכיםכולנודבריו,לפיהרימאוד.מטרידותהללוהמסקנותבעיניהמנוחה?
בכיליון עיניים. להשתוקק לו בכל מאודנו.

ואכן, נראה שהוא באמת חושב כך.
קשהלעובדיםלמהלסבול.צריכיםבחייםלהםשקשהאנשיםלמהושואלממשיךאיובכעת
איךלפישהרי,נֶָפׁש?".ְלָמֵריוְַחּיִיםאֹור?ְלָעֵמליִֵּתן"ָלָּמהובאור.בחייםצורךישהנפשולמרי
והםיבואשהואמחכיםרקהםלמוות.משתוקקיםממשהםהמציאות,אתמביןשהוא

ִמַּמְטמֹונִים".וַּיְַחְּפֻרהּווְֵאינֶּנּו,–ַלָּמוֶת"ַהְמַחִּכיםמטמון.אחרמחפששאדםכמואותומחפשים
יִָׂשיׂשּוִגילֱאֵלי"ַהְּׂשֵמִחיםשלהם.לקברכבריגיעוהםאםוישישויגילוישמחו,רקהםמבחינתו

ִּכי יְִמְצאּו ָקֶבר".
מבחינתוולכןעליהם,דיברשהואסובליםמאותםאחדכמועצמואתרואהשהואכנראה

המוות הוא הדרך הטובה ביותר להשתחרר מייסורי החיים.
לשלווהלהגיעהדרךזושלאיביןהואסוףסוףאוליעצמו.עללדברעוברהואעכשיווהנה,

ולקבלת הדין?
אבל לא. הוא רק מסביר כמה הוא מסכן, ולמה בשל כך עדיף לו למות.

ֲאֶׁשר"ְלֶגֶברומסכים.מכשוליםלומציבואלוהיםחייודרךאתשאיבדאדםכמושהואאומרהוא
כמונשמעותשלוהכאבושאגותנאנחהואארוחהכללפניולכןַּבֲעדֹו".ֱאלֹוַּהוַּיֶָס�נְִסָּתָרהַּדְרּכֹו

רעש אדיר של מפל מים. "ִּכי ִלְפנֵי ַלְחִמי ַאנְָחִתי ָתבֹא, וַּיְִּתכּו ַכַּמיִם ַׁשֲאגָֹתי".
שהריִלי".יָבֹא–יָגְֹרִּתיוֲַאֶׁשרוַּיֱֶאָתיֵנִי,–ָּפַחְדִּתיַפַחד"ִּכיממנו.פחדשהואמהכללו?קרהומה
שכלכואבוהכי–שלוהמעמדאתשלו,המשפחהאתשלו,הרכושאתלאבדמפחדאדםכל

"�אצער.רקאלאונחת,שקטשלווה,לואיןמעתהולכןלך.קוריםאכןמהםשפחדתהדברים
ָׁשַלוְִּתי וְ�א ָׁשַקְטִּתי וְ�א נְָחִּתי, וַּיָבֹא רֶֹגז".
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לפי קטע זה, אילו שאלות מטיח איוב כלפי העולם (או ריבונו)?●

כיצד איוב מתאר את מצבו?●

מה הדבר שאירע לאיוב, לפי קטע זה?●

כיצד אתם הייתם מרגישים אם חבר טוב שלכם היה מדבר ככה?●

שנשמעשיערנולאכללאבללומר,לאיובישמהלשמועהמתנושלםשבועהמומים.כולנווואו.
נולד.הואשבהםהלילהואתהיוםאתלקללהתחילהואקללה!איזוקשים.דבריםכאלו

לוִאפשרהזהשהיוםבגלל–לכךהסיבהאתהסבירהואאזאבללמה,הבנולאבהתחלה
עוד,ולאאימו,בבטןכעוברעודלמותמעדיףהיהחברנושאיובלנוהסתברפתאוםבו.להיוולד

שלמקוםהואשהמוותמאמיןבאמתשהואמועדפת.באופציההמוותאתרואהשהואאלא
לאנשיםקיוםנותןה'למהמביןלאממשהואבעולם.שישהצרותמכלשלווהושלמנוחה

סובלים, וברור לו שהיה עדיף להם למות.
שכזו?וארוכהאיומהקללהעללענותמתחיליםבכללאיךלו.לעזורפשוטיהיהשלארואהאני
מצדאבלמשהו?לומרבכללאפשראומרים?מהועגומה?פאסימיתכךכלעולםתפיסתעל

שני – אפשר לשתוק אחרי כאלו דיבורים?
מה אתם הייתם עונים לו?

לנוסיפראליפזאיוב.שלדבריואודות(אפשרי)דיווחמאליפזשמענועתהזהשקראנוהספרותיבקטע
מה אמר איוב בקללתו, וגם שיתף אותנו באופן שבו הוא עצמו חווה את הדברים.



מדוע לדעתכם בחרנו להביא קטע זה, במקום לצטט את כל פרק ג' מילה במילה?●

לכתיבת קטע זה יש שתי סיבות:

ניסיון לתווך בין הטקסט הקשה של איוב לבין ההבנה שלכם..1

ניסיון להפוך את הנאום של איוב מסתם מילים לחוויה אנושית שנוגעת בנו..2

האם לדעתכם הטקסט הצליח לעמוד במשימות שלו?●

אם אתם הייתם צריכים לכתוב קטע שכזה, כיצד הייתם עושים זאת?●

הוצגושאלו(כפיאליפזשלבדבריואמנםשולבוכברהפרקפסוקיכלכלשונו.ג'פרקאתנקראכעת
הפרקאתלהביןמצליחיםאתםהאםולראותלנסותעליכםעתהאךעתה),זהשקראנוהדמיוניבקטע
עצמו.

היאהמטרהשוב.לנסותואזאליפזשלהקטעאתשניתלקרואלכםמומלץבכך,מתקשיםאתם[אם
שתצליחו לקרוא את הפסוקים ולהבין את האמור בהם].

(ב) וַּיַַען ִאּיֹוב וַּיֹאַמר:

[איוב מקלל את עת הולדתו]

(ג) יֹאַבד יֹום ִאָּוֶלד ּבֹו וְַהַּליְָלה ָאַמר הָֹרה ָגֶבר.

(ד) ַהּיֹום ַההּוא יְִהי חֶׁש�, ַאל יְִדְרֵׁשהּו ֱאלֹוַּה ִמָּמַעל, וְַאל ּתֹוַפע ָעָליו נְָהָרה.

(ה) יְִגָאֻלהּו חֶׁש� וְַצְלָמוֶת, ִּתְׁשָּכן ָעָליו ֲענָנָה, יְַבֲעֻתהּו ִּכְמִריֵרי יֹום.

(ו) ַהַּליְָלה ַההּוא יִָּקֵחהּו אֶֹפל, ַאל יִַחְּד ִּביֵמי ָׁשנָה, ְּבִמְסַּפר יְָרִחים ַאל יָבֹא.

(ז) ִהּנֵה ַהַּליְָלה ַההּוא יְִהי ַגְלמּוד, ַאל ָּתבֹא ְרנָנָה בֹו.

(ח) יְִּקֻבהּו אְֹרֵרי יֹום ָהֲעִתיִדים עֵֹרר ִלוְיָָתן.

(ט) יְֶחְׁשכּו ּכֹוְכֵבי נְִׁשּפֹו, יְַקו ְלאֹור וַָאיִן, וְַאל יְִרֶאה ְּבַעְפַעֵּפי ָׁשַחר.

(י) ִּכי �א ָסַגר ַּדְלֵתי ִבְטנִי וַּיְַסֵּתר ָעָמל ֵמֵעינָי.

[איוב תמהה על עצם קיומו]

(יא) ָלָּמה �א ֵמֶרֶחם ָאמּות? ִמֶּבֶטן יָָצאִתי וְֶאְגוָע?

(יב) ַמּדּוַע ִקְּדמּונִי ִבְרָּכיִם? ּוַמה ָּׁשַדיִם ִּכי ִאינָק?

[איוב משבח את המוות והשלווה שיש בו]

(יג) ִּכי ַעָּתה ָׁשַכְבִּתי וְֶאְׁשקֹוט, יַָׁשנְִּתי - ָאז יָנּוַח ִלי.

(יד) ִעם ְמָלִכים וְיֲֹעֵצי ָאֶרץ ַהּבֹנִים ֳחָרבֹות ָלמֹו.

(טו) אֹו ִעם ָׂשִרים ָזָהב ָלֶהם ַהְמַמְלִאים ָּבֵּתיֶהם ָּכֶסף.

(טז) אֹו ְכנֵֶפל ָטמּון �א ֶאְהיֶה, ְּכעְֹלִלים �א ָראּו אֹור.

(יז) ָׁשם ְרָׁשִעים ָחְדלּו רֶֹגז, וְָׁשם יָנּוחּו יְִגיֵעי כַֹח.

(יח) יַַחד ֲאִסיִרים ַׁשֲאנָנּו, �א ָׁשְמעּו קֹול נֵֹגׂש.

(יט) ָקטֹן וְָגדֹול ָׁשם הּוא, וְֶעֶבד ָחְפִׁשי ֵמֲאדֹנָיו.

[איוב שואל מה טעם בחיים לאלו שסובלים]

(כ) ָלָּמה יִֵּתן ְלָעֵמל אֹור? וְַחּיִים ְלָמֵרי נֶָפׁש?



(כא) ַהְמַחִּכים ַלָּמוֶת - וְֵאינֶּנּו, וַּיְַחְּפֻרהּו ִמַּמְטמֹונִים.

(כב) ַהְּׂשֵמִחים ֱאֵלי ִגיל יִָׂשיׂשּו ִּכי יְִמְצאּו ָקֶבר.

(כג) ְלֶגֶבר ֲאֶׁשר ַּדְרּכֹו נְִסָּתָרה וַּיֶָס� ֱאלֹוַּה ַּבֲעדֹו.

[איוב מסכם ומתאר את מצבו הנורא]

(כד) ִּכי ִלְפנֵי ַלְחִמי ַאנְָחִתי ָתבֹא, וַּיְִּתכּו ַכַּמיִם ַׁשֲאגָֹתי.

(כה) ִּכי ַפַחד ָּפַחְדִּתי - וַּיֱֶאָתיֵנִי, וֲַאֶׁשר יָגְֹרִּתי - יָבֹא ִלי.

(כו) �א ָׁשַלוְִּתי וְ�א ָׁשַקְטִּתי וְ�א נְָחִּתי, וַּיָבֹא רֶֹגז.

משימת סיכום – ביטוי לתחושותיו של איוב
בפרק זה שמענו סוף כל סוף את תחושותיו של איוב, לאחר שבוע שבו הוא לא פצה את פיו.

איוב השתמש בכלי אחד (ובצורה יסודית מאוד) בכדי לבטא את תחושותיו – במילים.

כמהעד–התחושותאותןאתולבטאלהגדירולגעת,לנסותכדינוספותשפותלגייסננסהזובמשימה
שנוכל, כמובן.

קישורלשלוחיש–[למורההשיתופילקיראותהוהעלואותהבצעוהבאות,מהמשימותאחתבחרו
:לקיר שיתופי]

אף(ואוליהדומהרגשלדעתכםשמבטאתנוףתמונתבאינטרנטמצאואונוף,תמונתצלמו.1
שבוקצר,הסברוהוסיפיהשיתופילקיראותההעלובפרק.לבטאמבקששאיובלרגשזהה)

תאמרו איזה רגש אתם חשים מהתנומה ומדוע לדעתכם הוא מובע בה.

דברכלאוקאטהמודרני,מחולפנטומימה,(ריקוד,תנועותמספרמבצעיםעצמכםאתהסריטו.2
אתהעלובפרק.לבטאמבקששאיובלרגשזהה)אף(ואוליהדומהלדעתכםשמביעותאחר)

אתםרגשאיזהתאמרושבוקצר,הסברוהוסיפיהשיתופילקיראליו)קישור(אוהסרטון
מביעים בתנועות אלו וכיצד הוא מובע בהן.

מזמזמיםאומנגניםעצמכםאתהקליטואודקות),2(עדמיליםללאקצרמוזיקאליקטעמצאו.3
בפרק.לבטאמבקששאיובלרגשזהה)אף(ואוליהדומהרגשלדעתכםשמבטאשכזה,קטע
אתםרגשאיזהתאמרושבוקצר,הסברוהוסיפיהשיתופילקיראליו)קישור(אואותוהעלו

מנגינהלהביאאולזמזםתבחרואל–לב[שימובה.מובעהואלדעתכםוכיצדבמנגינהמוצאים
שמובעהרגשאתבנותעוררזומנגינהאסוציאטיבישבאופןכיווןמוכרות,מיליםעםשירשל

במילים, ואילו אנו מחפשים עכשיו דרכי מבע שאינן מילוליות! חפשו מנגינה שאין לה מילים]

לענות: נאומיו של רעי איוב
אתואומרפיואתסוףכלסוףפותחאיובשתיקה,שלימיםשבעהלאחרכיצדשמענוהקודמתבתחנה
לידתו,ברגעלמותאולהיוולדשלאמעדיףהיהשהואטעןואףלידתויוםאתקיללאיובליבו.עלאשר

כיוון שאין טעם לקיום הכרוך בסבל ובייסורים.

דבריואתלהציגשניסתהספרותיתאילוסטרציהקראנותחילהקולות.בשנישמענואיובשלדבריואת
עלאליפזשלדעתהדרךעלרמזיםכמהקיבלנוגםכךכדי(ותוךאליפזשלהמשתאהמבטומנקודת

איוב לנהוג בסיטואציה הנוכחית). לאחר מכן קראו את מילות הפסוקים עצמם.

כעת ננסה להיכנס לנעליהם של הֵרעים השומעים את איוב מקלל את יומו.

מה עונים לחבר שמדבר כך?●

האם צריך לחזק אותו? לנזוף בו? להראות לו אמפתיה ולהזדהות עם דבריו?●



בתחנה זו נשמע כיצד מגיבים הרעים לדבריו של איוב.

מפיומפורטארוךנאוםלשמועזוכיםאנוסבבבכלכאשרנאומים,סבבישלושהכאמורישאיובבספר
הנוכחיהלימודבמסגרתמדבר).אינוצופרשםהשלישי,הסבבאת(להוציאהרעיםמשלושתאחדכל
מדבריהםמשהולטעוםננסהאךטובה.בצורהאותםלדגוםלאואפילוהנאומים,כלאתללמודנוכללא

בלדדשלונאומוהתימניאליפזשלנאומושלהם:הראשוניםהנאומיםשנילימודבאמצעותומטענותיהם
השוחי.

הספרלאורךונשמעתשהולכתהמרכזיתהטענהאתולהציגלסכםננסהאלונאומיםשנילימודלאחר
מנאומיהם השונים של הרעים.

אך קודם שנקרא את מענות הרעים, נסו לחשוב:

מה אתם הייתם עונים לאיוב?●

לאילו נקודות הייתם מתייחסים?●

אילו רגשות הייתם מפגינים כלפיו? (חמלה? חוסר סבלנות? הבנה? ביקורתיות? רחמים? וכו')●

באיזה טון הייתם מדברים אליו?●

נאום אליפז
נאומו של אליפז מופיע בפרקים ד–ה.

האזינו לסרטון הבא, שבו הרב אבינועם ביר קורא את נאומו של אליפז ומסביר אותו בעברית פשוטה:

https://youtu.be/OG-kSxwRFcI

כעת קראו שוב את הנאום עצמו.

אתרקלקרואתחילהנסוהצורך.במידתוהסברמודרניתלעבריתשלותרגוםמופיעפסוקלכלמתחת
מתחתיושמופיעהפירושאתגםקראומכןלאחרבו.הנאמראתמביניםאתםהאםולראותהפסוקלשון

ובדקו עד כמה הייתם קרובים להבנת הנאמר.

[פתיחה: התפלאות על ייאושו של איוב]

https://youtu.be/OG-kSxwRFcI


(א) וַּיַַען ֱאִליַפז ַהֵּתיָמנִי וַּיֹאַמר:

(ב) ֲהנִָּסה ָדָבר ֵאֶלי�, ִתְלֶאה? וְַעצֹר ְּבִמִּלין - ִמי יּוָכל?

[האומר לך דבר, תתעייף? אך מי יכול לשתוק?]

(ג) ִהּנֵה יִַּסְרָּת ַרִּבים, וְיַָדיִם ָרפֹות ְּתַחֵּזק.

[הרי אתה לימדת רבים, וחיזקת אנשים שהרפו ידיים והתייאשו]

(ד) ּכֹוֵׁשל - יְִקימּון ִמֶּלי�, ּוִבְרַּכיִם ּכְֹרעֹות ְּתַאֵּמץ.

[הרי בדבריך הרמת נופלים וחיזקת צולעים ומותשים]

(ה) ִּכי ַעָּתה ָּתבֹוא ֵאֶלי�, וֵַּתֶלא?! ִּתַּגע ָעֶדי�, וִַּתָּבֵהל?!

[כשהקשיים באים עכשיו אליך, אתה נשבר?! כשזה קורה לך, אתה נבהל?!]

(ו) ֲה�א יְִרָאְת� – ִּכְסָלֶת�, ִּתְקוְָת� וְתֹם ְּדָרֶכי�.

[הרי אמונתך היא המגנה עליך, והישרות והתום שלך הם התקווה שלך]

[תזכורת: בסופו של דבר רק החוטאים מושמדים]

(ז) ְזָכר נָא: ִמי הּוא נִָקי ָאָבד? וְֵאיפֹה יְָׁשִרים נְִכָחדּו?

[זכור: היש אדם נקי שהושמד? יש ישרים שנכחדו? (ברור שלא!)

(ח) ַּכֲאֶׁשר ָרִאיִתי חְֹרֵׁשי ָאוֶן וְזְֹרֵעי ָעָמל - יְִקְצֻרהּו.

[ממה שאני ראיתי: מי שחושבים ופועלים ברוע ומרמה – זה מה שהם מקבלים בסוף]

(ט) ִמּנְִׁשַמת ֱאלֹוַּה יֹאֵבדּו, ּוֵמרּוַח ַאּפֹו יְִכלּו.

[אלוהים נושף עליהם, מעיף אותם ומשמידם]

(י) ַׁשֲאַגת ַאְריֵה וְקֹול ָׁשַחל, וְִׁשּנֵי ְכִפיִרים נִָּתעּו.

[האריות (משל לרשעים) שואגים ומשמיעים קול, אך לבסוף שיניהם נשברות]

(יא) ַליִׁש אֵֹבד ִמְּבִלי ָטֶרף, ּוְבנֵי ָלִביא יְִתָּפָרדּו.

[האריות מתים בלי אוכל וילדיהם מתפזרים]

[החיזיון שלו: ביחס לאל אף אדם אינו מושלם]

(יב) וְֵאַלי ָּדָבר יְֻגּנָב, וִַּתַּקח ָאְזנִי ֵׁשֶמץ ֶמנְהּו.

[אני זכיתי להתגלות קטנה, שמעתי משהו בלחישה]

(יג) ִּבְׂשִעִּפים ֵמֶחְזיֹונֹות ָליְָלה ִּבנְפֹל ַּתְרֵּדָמה ַעל ֲאנִָׁשים.

[בזמן הרהורי הלילה על החלומות שלי, בעת שאנשים ישנים]

(יד) ַּפַחד ְקָרַאנִי ּוְרָעָדה, וְרֹב ַעְצמֹוַתי ִהְפִחיד.

[פחד ורעדה תקפו אותי וחלחלו עד עצמותי]

(טו) וְרּוַח ַעל ָּפנַי יֲַח�ף, ְּתַסֵּמר ַׂשֲעַרת ְּבָׂשִרי.

[רוח נשבה על פני וכל שערות גופי סמרו]

(טז) יֲַעמֹד, וְ�א ַאִּכיר ַמְרֵאהּו. ְּתמּונָה ְלנֶֶגד ֵעינָי, ְּדָמָמה, וָקֹול ֶאְׁשָמע:

[(ולמה? כי) ראיתי דמות לא מזוהה שעומדת מולי, שרר שקט, ואז שמעתי קול]

(יז) ַהֱאנֹוׁש ֵמֱאלֹוַה יְִצָּדק?! ִאם ֵמעֵֹׂשהּו יְִטַהר ָּגֶבר?!



[האם אדם יכול להיות יותר צודק מאלוהים?! אדם יכול להיות טהור יותר מהבורא שלו?!]

(יח) ֵהן ַּבֲעָבָדיו �א יֲַאִמין! ּוְבַמְלָאָכיו יִָׂשים ָּתֳהָלה!

[הרי במלאכים עצמם אלוהים לא לגמרי בוטח, שהרי הם עושים טעויות]

(יט) ַאף ׁשְֹכנֵי ָבֵּתי חֶֹמר, ֲאֶׁשר ֶּבָעָפר יְסֹוָדם - יְַדְּכאּום ִלְפנֵי ָעׁש.

[קל וחומר שכך הם יצורי החומר והבשר, שיסודם מעפר והם חלשים יותר מתולעים]

(כ) ִמּבֶֹקר ָלֶעֶרב יַֻּכּתּו, ִמְּבִלי ֵמִׂשים ָלנֶַצח יֹאֵבדּו.

[תוך יום אחד הם נשברים, ובלי לשים לב והם אובדים לנצח]

(כא) ֲה�א נִַּסע יְִתָרם ָּבם, יָמּותּו וְ�א ְבָחְכָמה.

[כל יתרונותיהם נעלמים, והם מתים בלי להבין כלום]

[המסקנה: הקללה והכעס רק יזיקו]

(א) ְקָרא נָא, ֲהיֵׁש עֹונֶָּך? וְֶאל ִמי ִמְּקדִֹׁשים ִּתְפנֶה?

[ואם תצעק, מישהו יענה לך? אל איזה מלאך תוכל לפנות?]

(ב) ִּכי ֶלֱאוִיל יֲַהָרג ָּכַעׂש, ּופֶֹתה ָּתִמית ִקנְָאה.

[הרי מי שמתלונן בטיפשותו, כעסו ורוגזו הם שיחסלו אותו]

[ניסיון חייו של אליפז: בסופו של דבר, כל אחד מקבל כגמולו]
(ג) ֲאנִי ָרִאיִתי ֱאוִיל ַמְׁשִריׁש וֶָאּקֹוב נָוֵהּו ִפְתאֹם.

[ראיתי שהרשע משגשג ומכה שורשים, אך לפתע ביתו מקולל ונופל]

(ד) יְִרֲחקּו ָבנָיו ִמּיֶַׁשע, וְיִַּדְּכאּו ַבַּׁשַער וְֵאין ַמִּציל.

[(עד ש)אפילו לבניו אין מושיע, ובשערי העיר כולם מתעלמים מהם]

(ה) ֲאֶׁשר ְקִצירֹו - ָרֵעב יֹאֵכל, וְֶאל ִמִּצּנִים יִָּקֵחהּו, וְָׁשַאף ַצִּמים ֵחיָלם.

[את היבול של הרשע אדם אחר יאכל, גם זה שהוחבא היטב, ואנשים צמאים ישתו את כל רכושו]

(ו) ִּכי �א יֵֵצא ֵמָעָפר ָאוֶן, ּוֵמֲאָדָמה �א יְִצַמח ָעָמל.

[הרי העונשים והצרות לא צומחים מהאדמה סתם]

(ז) ִּכי ָאָדם ְלָעָמל יּוָּלד, ּוְבנֵי ֶרֶׁשף יְַגִּביהּו עּוף.

[אלא שהאדם מטבעו חוטא, ורק המלאכים מושלמים ונעלים מכך]

[העצה למעשה: להתפלל אל ה' כי ממנו תבוא הישועה]

(ח) אּוָלם ֲאנִי ֶאְדרֹׁש ֶאל ֵאל, וְֶאל ֱא�ִהים ָאִׂשים ִּדְבָרִתי.

[(ולכן:) אני במקומך הייתי מתפלל לאלוהים ואליו הייתי פונה]

(ט) עֶֹׂשה ְגדֹלֹות וְֵאין ֵחֶקר, נְִפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר.

[(שהרי הוא כל יכול:) בורא דברים גדולים ועצומים שאין לנו דרך להבין ולתפוס אותם]

(י) ַהּנֵֹתן ָמָטר ַעל ְּפנֵי ָאֶרץ וְׁשֵֹלַח ַמיִם ַעל ְּפנֵי חּוצֹות.

[מוריד גשם לארץ ומזרים נחלים במרחבים]

(יא) ָלׂשּום ְׁשָפִלים ְלָמרֹום וְקְֹדִרים ָׂשְגבּו יֶַׁשע.



[הוא מרומם אנשים מסכנים ונותן ישועה למדוכאים]

(יב) ֵמֵפר ַמְחְׁשבֹות ֲערּוִמים וְ�א ַתֲעֶׂשינָה יְֵדיֶהם ּתִׁשּיָה.

[מבטל את מזימות הרמאים ומונע מידיהם לפעול]

(יג) �ֵכד ֲחָכִמים ְּבָעְרָמם וֲַעַצת נְִפָּתִלים נְִמָהָרה.

[מפיל את המתחכמים ברשת העורמה שלהם, והופך את עצותיהם לחסרות תועלת]

(יד) יֹוָמם יְַפְּגׁשּו חֶׁש�, וְַכַּליְָלה יְַמְׁשׁשּו ַבָּצֳהָריִם.

[עד שביום עצמו יש להם חושך ובצהרים הם מגששים באפילה כמו באמצע הלילה]

(טו) וַּיַׁשע ֵמֶחֶרב ִמִּפיֶהם, ּוִמּיַד ָחָזק - ֶאְביֹון.

[ואת המסכנים הוא מציל מתוך הפה (הטורף) שלהם, ומהידיים שלהם הוא מציל את החלשים]

(טז) וְַּתִהי ַלַּדל ִּתְקוָה, וְעָֹלָתה ָקְפָצה ִּפיָה.

[ולכן ה' הוא התקווה של המסכנים, ואילו הרשעים משתתקים]

[מדוע כדאי לבטוח בה' ולהאמין שהכול לטובה]

(יז) ִהּנֵה ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש יֹוִכֶחּנּו ֱאלֹוַּה! ּומּוַסר ַׁשַּדי ַאל ִּתְמָאס!

[הרי אשרי לו לאיש שה' מעניש אותו. אל תדחה את השיעור שה' נותן לך!]

(יח) ִּכי הּוא יְַכִאיב - וְיְֶחָּבׁש, יְִמַחץ - וְיָָדיו ִּתְרֶּפינָה.

[שהרי ה' מכאיב, אבל הוא גם חובש, הוא מועך ומוחץ, אך מרפא לבסוף]

(יט) ְּבֵׁשׁש ָצרֹות יִַּציֶלָּך, ּוְבֶׁשַבע �א יִַּגע ְּב� ָרע.

[וגם אם שש ושבע פעמים תקלע לצרה, אך הוא יציל אותך ויגן עליך מרע]

(כ) ְּבָרָעב ָּפְד� ִמָּמוֶת ּוְבִמְלָחָמה ִמיֵדי ָחֶרב.

[בזמן רעב הוא יצילך ממוות, ובמלחמה הוא יגן עליך מחרב]

(כא) ְּבׁשֹוט ָלׁשֹון ֵּתָחֵבא, וְ�א ִתיָרא ִמּׁשֹד ִּכי יָבֹוא.

[יחביא אותך מפני המלשינים, ולא תצטרך לפחד מפורענויות]

(כב) ְלׁשֹד ּוְלָכָפן ִּתְׂשָחק, ּוֵמַחּיַת ָהָאֶרץ ַאל ִּתיָרא.

[בזמנים של פשיעה ורעב אתה תצחק, ולא תפחד מחיות מזיקות]

(כג) ִּכי ִעם ַאְבנֵי ַהָּׂשֶדה ְבִריֶת�, וְַחּיַת ַהָּׂשֶדה ָהְׁשְלָמה ָל�.

[מכיוון שתהיה לך ברית עם האבנים בדרך שלא ימעידו אותך, ועם החיות יהיה לך שלום]

(כד) וְיַָדְעָּת ִּכי ָׁשלֹום ָאֳהֶל�, ּוָפַקְדָּת נָוְ� וְ�א ֶתֱחָטא.

[ותדע כי באוהלך יהיה שלום, וכשתתבונן בו תדע שלא חסר לך דבר]

(כה) וְיַָדְעָּת ִּכי ַרב ַזְרֶע� וְֶצֱאָצֶאי� ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ.

[ותדע כי יהיו לך ילדים רבים, ונכדים מרובים כמו העשב שבשדה]

(כו) ָּתבֹוא ְבֶכַלח ֱאֵלי ָקֶבר, ַּכֲעלֹות ָּגִדיׁש ְּבִעּתֹו.

[אל הקבר תגיע רק בזקנתך ובזמן הנכון, כמו שגדיש התבואה נעשה ברגע הנכון]

(כז) ִהּנֵה זֹאת ֲחַקְרנּוָה, ֶּכן ִהיא. ְׁשָמֶעּנָה וְַאָּתה ַדע ָל�.

[זאת המסקנה שלי מחקירה ומניסיון, זה ככה. תקשיב לה ותדע מה עליך לעשות]



משימת סיכום: סיכום

לאחר שפגשנו את נאומו של אליפז, הבה וננסה לסכם את עיקרי טענותיו.

כתבו בחמישה משפטים את עיקרי הדברים והטיעונים שאליפז מעלה בנאומו.

ואלינו –

אחרי ששמענו (והבנו) את אליפז, ננסה לתת את הדעת לשאלות הבאות:

כיצד הרגשתם למשמע תגובתו של אליפז? נסו לפרט אילו רגשות ומחשבות עברו בכם.●

האם אתם מסכימים עם אליפז ועם הגישה שלו? פרטו.●

האם היו דברים מסוימים שהוא אמר שקשים לכם או גורמים לכם אי נחת?●

האם יש אמירות שציפיתם לשמוע ממנו, אך הוא לא אמר אותן? מה הן?●

מטלת הגשה: נאום בלדד
ולפענחלנסותתתבקשוכעתאבלחשש,אליותר,קצרבנאוםמדוברבלדד.שלנאומואתנלמדכעת

לבד את הנאמר בו.

המשימה:

כדוגמת–הסברמילותהצורךבמידתוהוסיפומודרניתלעבריתתרגוםפסוקלכלמתחתכתבו
ההסברים שליוו את פסוקי הנאום של אליפז.

כאןלפניכםשמובאיםאלוהןגדולות,במקראותהמופיעיםאלוהןהשונים,בפרשניםלהיעזרביכולתכם
בתמונות שלמטה.



.מיומנות: פיענוח פרק קשה[

בעיקרמצוייםהקשיםהפרקיםמאוד.קשיםפרקיםמאותגםישלהבין,שקלפרקיםמאותלצדבתנ"ך,
לעייןהיכולתבפרשנים.להיעזרעלינואלופרקיםללמודכדיובכתובים.האחרוניםהנביאיםבספרי

תרגול,שדורשתמיומנותהיאשלהםההסבריםלאורהפסוקיםלשוןאתמחדשלהביןולנסותבפרשנים
ובה נעסוק כעת.

מהדורהבכיתהאובביתלכםישאםגדולות.במקראותלהשתמשביכולתכםהחקרמשימתלשם
אחתגדולות.מקרואתשלמקוונתבמהדורהגםלהשתמשביכולתםאךטוב,מה–שלהםמודפסת

(שימוhttps://mg.alhatorah.org/Dual/Metzudat_David/Iyyov/8.1#m7e0n6כאן:מופיעהשכזו

לחיצהבאמצעותהשוניםהפרשניםביןלברורביכולתכםאחד.פרשןפעםבכלמוצגזושבמהדורהלב
על האייקון של החץ למטה המופיע בראש העמודה השמאלית ובחירת הפרשן הרצוי).

פירושיםשלקטןלאמספריצאוהאחרוניםשבדורותלדעתכדאיגדולות,במקראותהשימושלצד
אתלמנותנוכלאלופירושיםביןשלהם.הברורההלשוןהואאלופירושיםשלהיתרוןלתנ"ך.מודרניים

כתבקאסוטושהרבכיוון"קאסוטו",גםהנקרא(פירושהרטוםהרבשלפירושואתמקרא,דעתפירוש
שאינהאקדמית,מבטמנקודתאמנםשיוצא(פירושהתנ"ךעולםפירושאתלספרים),המבואותאת

הרבשלפירושואתרבה),תועלתבוישעדייןאךהיהודית-מסורתית,המבטנקודתאתחופפתתמיד
שטיינזלץ, ועוד.

במקראותמופיעיםשאינםהאחרוניםמהדורותהפרשניםמןשלושהמובאיםשלמטהבתמונות
הגדולות, וכדאי לנסות ולהיעזר גם בהם]

(א) וַּיַַען ִּבְלַּדד ַהּׁשּוִחי וַיֹאַמר.

(ב) ַעד ָאן ְּתַמֶּלל ֵאֶּלה וְרּוַח ַּכִּביר ִאְמֵרי ִפי�.

(ג) ַהֵאל יְַעּוֵת ִמְׁשָּפט וְִאם ַׁשַּדי יְַעּוֵת ֶצֶדק.

(ד) ִאם ָּבנֶי� ָחְטאּו לֹו וַיְַׁשְּלֵחם ְּביַד ִּפְׁשָעם.

(ה) ִאם ַאָּתה ְּתַׁשֵחר ֶאל ֵאל וְֶאל ַׁשַּדי ִּתְתַחּנָן.

(ו) ִאם ַז� וְיָָׁשר ָאָּתה ִּכי ַעָּתה יִָעיר ָעֶלי� וְִׁשַּלם נְוַת ִצְדֶק�.

(ז) וְָהיָה ֵראִׁשיְת� ִמְצָער וְַאֲחִריְת� יְִׂשֶּגה ְמאֹד.

https://mg.alhatorah.org/Dual/Metzudat_David/Iyyov/8.1#m7e0n6


(ח) ִּכי ְׁשַאל נָא ְלדֹר ִריׁשֹון וְכֹונֵן ְלֵחֶקר ֲאבֹוָתם.

(ט) ִּכי ְתמֹול ֲאנְַחנּו וְ�א נֵָדע ִּכי ֵצל יֵָמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ.

(י) ֲה�א ֵהם יֹורּו� יֹאְמרּו ָל� ּוִמִּלָּבם יֹוִצאּו ִמִּלים.

(יא) ֲהיְִגֶאה ּגֶֹמא ְּב�א ִבָּצה יְִׂשֶּגא ָאחּו ְבִלי ָמיִם.

(יב) עֶֹדּנּו ְבִאּבֹו �א יִָּקֵטף וְִלְפנֵי ָכל ָחִציר יִיָבׁש.

(יג) ֵּכן ָאְרחֹות ָּכל ׁשְֹכֵחי ֵאל וְִתְקוַת ָחנֵף ּתֹאֵבד.

(יד) ֲאֶׁשר יָקֹוט ִּכְסלֹו ּוֵבית ַעָּכִביׁש ִמְבַטחֹו.

(טו) יִָּׁשֵען ַעל ֵּביתֹו וְ�א יֲַעמֹד יֲַחִזיק ּבֹו וְ�א יָקּום.

(טז) ָרטֹב הּוא ִלְפנֵי ָׁשֶמׁש וְַעל ַּגּנָתֹו יֹונְַקּתֹו ֵתֵצא.

(יז) ַעל ַּגל ָׁשָרָׁשיו יְֻסָּבכּו ֵּבית ֲאָבנִים יֱֶחֶזה.

(יח) ִאם יְַבְּלֶעּנּו ִמְּמקֹומֹו וְִכֶחׁש ּבֹו �א ְרִאיִתי�.

(יט) ֶהן הּוא ְמׂשֹוׂש ַּדְרּכֹו ּוֵמָעָפר ַאֵחר יְִצָמחּו.

(כ) ֶהן ֵאל �א יְִמַאס ָּתם וְ�א יֲַחִזיק ְּביַד ְמֵרִעים.

(כא) ַעד יְַמֵּלה ְׂשחֹוק ִּפי� ּוְׂשָפֶתי� ְתרּוָעה.

(כב) ׂשֹנְֶאי� יְִלְּבׁשּו בֶֹׁשת וְאֶֹהל ְרָׁשִעים ֵאינֶּנּו.

מאגר פירושים:

וויזר:

גורדון:

הרטום:

סיכום נאום בלדד

מבקששבלדדהמרכזיהמסראתלדעתכםשיכלולוקולע,אחדבמשפטבלדדשלנאומואתלסכםנסו
להעביר לאיוב.

קישור לקיר שיתופי של הכיתה][למורה: יש לשלוחהעלו את המשפט לקיר השיתופי של המסע.

מבט אישי על מטלת החקר ונאום בלדד

האם המטלה הייתה לכם קשה? ארוכה? משעממת? מרתקת? מהנה? – מדוע?●

האם הרגשתם שאכן שיפרתם את המיומנות הלימודית המדוברת? פרטו.●

מה דעתכם האישית על דבריו של בלדד? נסו להגדיר אותה בצורה מסודרת.●



בתחילת המסע צפינו בסרטון הבא שבו מובאת הדרכה אפשרית על הדרך שבה יש לנחם אבל.

https://www.youtube.com/watch?v=Ve-2kfOT31Q

האם אליפז ובלדד נהגו כפי שמוצע בסרטון זה? פרטו והסבירו את הדומה והשונה.

להפנים – השקפת רעי איוב ואנחנו
הםכיצדשומעיםאנוהספרבמהלךאיוב.רעישלהנאומיםכללמתוךשנייםלמדנוהקודמותבתחנות

שבים ופונים אל איוב, פעם אחר פעם, ואומרים לו בצורה זו או אחרת את המסר הבא:

אם רע לך, כנראה שעשית משהו רע ולכן עליך לחזור בתשובה.

(אךזאתעלאיתםומתווכחשבאיובהרעיםשלונאוםנאוםכלולאחרדבריהם,עלמתרעםעצמואיוב

שלהנחרצתקביעתוחרףאךהבא).במסעהמזלג)קצהעלאם(גםנכיראיובשלהתגובהנאומיאת
איובואםעוול,ואיןאמונהאלהואאלוהיםכיומתעקשיםהרעיםשביםמחטא,נקיהואולפיהאיוב,

נענש, אזי משמע שהוא חטא במשהו.

כבריודעיםאנושהרימאוד,בעייתיתהרעיםשלהעיקשתשתשובתםלחשוביכוליםאנופניועל
עםערךשה'מכיווןבאיםשייסוריוחטא.לאשאיוביודעים)לאעצמםהםזה(ואתהספרמפתיחת

השטן מעין "התערבות".

כיראינועצמה,שבתורההגמולפרשיותאתלמדנושםהקודם,שבמסעלזכורעלינושנימצדאך
האופןואתגורלםאתשקובעיםהםהאדםבנישלהמעשיםשלפיההמפורשתהאמירהמצויהבתורה

הםוכאשראותם,יענישה'כימבטיחההתורה–חוטאיםהאדםבניכאשראליהם.יתייחסה'שבו
נאמנים לה' ולמצוותיו היא מבטיחה להם גמול בעולם הזה.

האם להשקפה זו יש מקום בעולמנו?●

האם אנחנו מצפים לראות אותה בחיים שלנו?●

מניחיםאנולאדם,שקרהרעמשהועלשומעיםאנוכאשרשבהן,דוגמאותשלושעללחשובנסו
שהוא עשה משהו שלא כדין.

https://www.youtube.com/watch?v=Ve-2kfOT31Q


סיכום ומבט לאחור (רפלקיסה)
מסע זה לקח אותנו אל ליבו של ספר איוב.

עלמגיביםהרעיםכיצדלראותפנינומכןלאחריומו.אתמקללאיובכיצדשמענוג',בפרקתחילה,
וכיבצדקעולמואתמנהלה'כילאיובאמרהואשבואאליפזשלהארוךנאומואתלמדנוראשיתדבריו.

הואלעשותיכולשהואביותרהטובהמעשהוכימשהואותוללמדמנסהשה'כנראהסובל,איובאם
לפנות לה' ולבקש את מחילתו ואת קרבתו.

וכיסיבה,ללאבאנשיםפוגעאינושה'סוברהואגםכיוראינובלדדנאוםאתללמודעברנומכןלאחר
אם איוב סובל, כנראה שאיוב חטא במשהו וכי עליו לתקן את דרכיו.

לימוד קלל איוב ונאומי הרעים הציבו בפנינו של סוגים של אתגרים.

הֵרעיםוגםאיובגםנאמרים.הדבריםשבההצורהאתגרהיהלהתמודדנאלצנושעימוהראשוןהאתגר
תוכןשלההבנהעלמקשהמאודזהדברוקשות.נדירותמיליםובשללמאודגבוההבשפהמשתמשים

בקטענעזרנוג'פרקבלימודכלים.בכמהנעזרנוזהאתגרעםלהתמודדמנתעלעצמם.הדברים
בשפההסברתםכדיתוךאליפז,שלמבטומנקודתאיובשלדבריואתלהציגשניסהדמיוני,ספרותי
פרקיםבלימודלמשעם.אליפזשלבראשואולישחלפואפשריותמחשבותעלוהתעכבותיותרמובנת
לעבריתשלהםתרגוםלנוהציגואףהקשים,הפסוקיםאתלנוהסבירהדוברשבובסרטוןנעזרנוד'–ה'

גדולותבמקראותנעזרנוח'פרקבלימודעצמה).התחנהבתוךכטקסטהובאאףזה(תרגוםמדוברת
ובמספר פרשנים מודרניים והתבקשנו לכתוב בעצמנו את הפירוש לפסוקים הקשים.

לאטענהבאיובומטיחיםבאיםעצמםהרעיםהדברים.שלהתוכןהואהתמודדנושעימוהשניהאתגר
טרגדיותשחוולאנשיםלפנותשלארגיליםאנושלנובעולםלך.מגיעשזהוכנראהחטאתפשוטה:
זאת,עםיחדאךלהתרחשותה.כךכלגדולהבסמיכותזאתעושיםשאיננוובטחבהן,אותםולהאשים

בעודטובגורללהיותצריךלצדיקיםוכיבצדקעולמואתמנהלאכןשה'מקוםבאיזשהומאמיניםכולנו
איננהלנו,לצרוםשעלולבאופןנאמרתהיאאםגםהרעים,שלטענתםלפיכךרע.צפוישלרשעים
שלמקומהומהלדבריהם?להתייחסעלינוכיצדשלנו.הרגילההדתיתהעולםמתפיסתמנותקת
מעמיקהלמחשבהראויותאלושאלותשלנו?הדתיתהעולםבהשקפתמציגיםהםשאותההתפיסה

והן האתגר השני שעימו נאלצנו להתמודד במהלך לימוד נאומי הרעים.

במהלך המסע תרגלנו גם מיומנות נדרשת מאוד בלימוד פרקים קשים בתנ"ך – שימוש בפרשנים.



חטא,לאהואכיטועןשאיובאמרנוכברבפשטותאיוב.שלתגובותיואתונלמדנפנההבאבמסע[אגב,
אך אנו נראה כי מעבר לטענתו הכללית, איוב משמיע הרבה טענות נוספות.]

כעת נפנו את מבטנו לאחור ונשיב לעצמנו על השאלות הבאות:

איזה נאום היה הכי משמעותי בעבורי: קללת איוב, נאום אליפז או נאום בלדד? מדוע?●

הפסוקיםקריאת/הסברסרטון/ספרותיטקסטקריאתנוחה:הכיליהייתהלמידהצורתאיזו●
איזהזו?לימודבצורתשמצאתיהמרכזיהיתרוןמהעצמי?בכוחותהסברכתיבת/ההסברעם

חסרון יש בה?

האם יש שאלות אמוניות או רעיוניות שהתעוררו אצלי במהלך המסע? מה הן?●

מה היה לי הכי קשה במסע זה? כיצד הצלחתי להתמודד עם הקושי הזה?●

אדיש/מכךנרתע/אותוללמודלהמשיךסקרןאניאיוב:לספרביחסכעתמרגישאנימה●
ביחס לכך? מדוע?

להעשרה ולהעמקה - מדוע לשונו של ספר איוב קשה כל כך?
לשונו של ספר איוב קשה מאוד.

הספר,אתללמודהמבקשהאדםשללפתחוהעומדיםביותרהגדוליםמהאתגריםאחתהיאזועובדה
קשהכךכלבלשוןנכתבהספרמדועכך?זהמדועולשאול:הדעתאתעליהלתתהואראויואך

וחידתית?

לכךשמתייחסיםמקורותמספרכעתמובאיםזולשאלהאפשריותלתשובותראשונייםכיווניםמתןלשם
[ותודה לרב אלקנה שרלו על סיועו באיסוף המקורות].



ראב"ע:.1
עשו,בןאליפזבןתימןממשפחתעשומבנישהיהאליוהקרובאברהםאחינחורשלבניומבניהיהאיוב

כדרך כל ספר מתורגם.בפירושכי הוא ספר מתורגם על כן הוא קשהוהקרוב אלי

רמב"ם:.2
כפישבדבריםהגדולאתמלהׂשיגקצרהשיכולתנוומכיווןהרבה,וחשיבותוהענייןגודלבשל

אלינו,לפנותהאלוהיתהחוכמהחייבהבהםאשרהעמוקים,בדבריםאלינוהפנייההיתהשהוא,
איודםלבשֹרבראשיתמעשֹהכֹחלהגידז"ל:שאמרוכפי.מאודסתומיםובדבריםבחידותבמשלים,

אלהשדבריםלכךלבךאתאפואהעירוהםוכו'.אלהיםבראבראשיתהכתובלךסתםלפיכךאפשר.
הנזכרים הם סתומות. כן יודע אתה את דברי שלמה: "רחוק מה שהיה ועמֹק עמֹק מי ימצאנו".

לאאיובקצתםומאמרבאורםידעתוכברבהשגחה,אדםבנידיעותלבארמשלהואהנפלאאיובענין
אמרווקצתםלאלוידעולאשאירע,עניןושהואונבראשהיהחשבוואשרהיה,משלאלאנבראולאהיה

נברא.ולאהיהלאשאמרמימאמרשיחזקממהוזהבבל,מעולישהיהאמרווקצתםדוד,בימישהיה
משלשהואאלאאדם,מבניהמעייניםכלנבוכותמידהנמצאעניינובכמוהיה,לאביןהיהביןדבר:סוף
בווהתבארועולם,שלכבשונושהםודבריםפליאותבושנתלומשלאבלכולם,המשליםכשארלא

.ספקות גדולות ונגלו ממנו תעלומות שאין למעלה מהן

:(עיבוד מתוך ספרו "שלימות פגומה")פרופ' יאיר הופמן.3

הלשון הקשה של הספר היא מאפיין חשוב ביותר.

מכולם.לאאםהמקראספרימרביתשלמלשונםהיאקשהאיובספרשללשונוכימסכימיםהכל
המיליםממצאיחידאיות,מיליםהמילים,באוצרבעיקראותהותלוזולבעיהדעתםנתנורביםחוקרים

הזרות, תפוצת המטפורות והקשיים התחביריים. הדבר אינו מקרי ואינו תלוי במסירה גרועה של הנוסח.

יש לחפש אפוא את הסיבה העקרונית לתופעה זו.

לדעתי ניתן למנות שתי סיבות, האחת ספרותית והשניה מהתחום הפסיכולוגי:

והמחשבההאדםעםהאליחסיבדווקא.ישראליולאאוניברסאלימימדלספרלשוות–הראשונה
הספרומגמתאנושיות,הכללהעומקמסוגיותהןוהעולםהאדםעלהאלוהייםההשגחהדרכיאודות

היא להציג בעיה כלל אנושית של עמידת האדם מול אלוהיו.

גבולאתמותחאיובספרשמחברמכיווןוההבעה.יכולתגבולהואהמחשבהגבול–השנייה
הביטוילגבולותמעברכמעטנמתחתהשפהגםאפשרי,הבלתיעדכמעטהאנושיתהמחשבה

הלשוןמערבולתלנווהנההספר,משתתפישלהסבוךהנפשיהמצבאתזהעלהוסףהבהיר.
.הקשה

פרופ' אביבה גוטליב זורנברג:.4
שהמסריודעאשרהנמען,אתשמחייבתבדרךנשמעיםאיובבספרהללוהמסריםשלהחידתיהעומק

מיועד לו, לתרגם ולתרגם מחדש, והדברים מפעילים דורות על גבי דורות של תרגומים מחדש.


