
תשובות–4מסע

סיפור המסע
איובשלוסודוה'מענהתשובות:–4איובהמסע:שם

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

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

החומר העיקרי הנלמד במסע זה:

(א-ה).מ'ל"ח,פרקיםאיוב.1

שני).(חלקבתהיליםע"גמזמור.2

הרעיון הגדול: מדוע יש צדיק ורע לו.

שיעורים.6המסע:אורך

תחנות עיקריות:

)1(שיעורהתשובותחיפוש–פתיחה•

)1(שיעוראליהואמענה•

)1(שיעורהסערהמןה'מענה•

)1(שיעוראליהואמענהלפשרהפרשניםשלנוספיםהסברים•

שיעורים)2(לסיכוםיישוםמשימת•

בחלקלהיעזריכול(המורהביוטיובפרונטליםשיעוריםמקוונת,אישיתלמידה–הלמידהאקלים
מהסרטונים המופיעים בקישורים שבמסע או להעבירם באופן עצמאי), מטלת חקר.

ערכים – אמונה בה' ובהשגחתו.

עצמיתהתבוננותמקורות,קריאתשירים,קריאתבסרטון,צפייהחקר,משימת–למידהדרכי
רפלקטיבית ומשימת סיכום.

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



מבוא – בשער המסע
במסע זה נסיים את לימודנו בספר איוב.

אתמענישעולמו:אתה'מנהלהתורה,לפישבו,האופןעלתחילהלמדנובספרהראשוןבמסענו
שואלשאסףראינושםבתהילים,ע"גמזמורתחילאתקראנומכןלאחרלצדיקים.טובוגומלהרשעים

שלוויםרשעיםישוכיסובליםצדיקיםישכירואיםאנושהריבמציאות,ניכרתאינהזוהנהגהמדוע
אךגדול,כצדיקתואראיובאיוב.שלדמותואודותקראנוכאשריותרעודהתחדדהזושאלהומאושרים.

ביןליישבניתןכיצדבשאלהאותנוהותירזהמסעיתואר.בלסבלסובלהואכיצדראינוזאתכללמרות
הדגיםשאיובוכפיאותהמתארשאסףכפיהמציאות,לביןבתורה,מתוארתשהיאכפיהגמול,תורת

אותה.

נאומיהםאתלמדנולקללתו.הרעיםתגובותאתוראינויומואתמקללאיובכיצדשמענוהשניבמסע
תורתלאורמתנהלאכןהעולםהעקרונית:טענתםאתוראינומיצג)(כמדגםובלדדאליפזשלהראשונים

הגמול שבתורה, ואם איוב סובל אז כנראה שהוא חטא במשהו.

סובלהואוכיחטאלאשהואכךעלמתעקשהואכיראינואיוב.שלמענותיואתלמדנוהשלישיבמסע
רעיוכלפיגםאלאזאת,כללושעוללה'כנגדרקלאקשהבטרוניהבאהואכן,עליתראךכדין.שלא

שבמקום לעודד אותו ולמוך בו, הם מוכיחים אותו ומרביצים בו שיחות מוסר.

לאיובלענותומבקשמתגלהעצמוה'לבסוףוכיצדנחתם,לרעיואיובביןהדיוןכיצדנראההנוכחיבמסע
איוב?ספרלנושמציעהתשובהבעצםמה–ולהביןפרשניםכמהבעקבותללכתננסהשאלותיו.על

מדוע יש ייסורים בעולם?

שללחייודומיםהיווהמכאובהסבלרווייחייהמובניםשבכמההמשוררת,רחלאותנותתלווהבמסע
איוב, ושכמותו גם היא ביקשה בשיריה לתאר את חוויותיה ולמצוא לסבלה פשר ותכלית.

להסתקרן: "ֶּדֶרך ַמְכאֹוב וְֶדֶר� ָעָמל"

במילותיוהיטבועיינו–המשוררתרחלשכתבהידעתי"לספרעצמיעל"רק–הבאלשירהאזינו
המופיעות כאן:

https://www.youtube.com/watch?v=Zh5OIhPiNZQ

https://www.youtube.com/watch?v=Zh5OIhPiNZQ


ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסֵּפר יַָדְעִּתי.

ַצר עֹוָלִמי ְּכעֹוַלם נְָמָלה,

ַּגם ַמָּׂשִאי ָעַמְסִּתי ָּכמֹוָה

ַרב וְָכֵבד ִמְּכֵתִפי ַהַּדָּלה.

ַּגם ֶאת ַדְרִּכי – ְּכַדְרָּכּה ֶאל ַצֶּמֶרת –

ֶּדֶרך ַמְכאֹוב וְֶדֶר� ָעָמל,

יַד ֲענִָקים ְזדֹונָה ּובֹוַטַחת,

יַד ִמְתַּבַּדַחת ָׂשָמה ְלַאל.

ָּכל ָאְרחֹוַתי ִהִּליז וְִהְדִמיע

ַּפַחד ָטִמיר ִמּיַד ֲענִָקים.

ָלָּמה ְקָראֶתם ִלי, חֹוֵפי ַהֶּפֶלא?

ָלָּמה ְּכַזְבֶּתם, אֹורֹות ְרחֹוִקים?

איזה דמיון מוצאת המשוררת בין חייה לבין חיי הנמלה?●

מהי לדעתכם יד הענקים הזדונית המוזכרת בבית השני? מה היא מעוללת למשוררת?●

כיצד הפחד מאותה יד עיצב את חייה?●

מה לדעתכם הקשר בין חווית החיים המתוארת בשיר לבין ספר איוב? נסו לפרט.●

אתם מוזמנים כעת להזין ללחן נוסף של שיר זה:

https://www.youtube.com/watch?v=3dbDkIjOziI

איזה לחן יותר מתאים לדעתכם למילות השיר? מדוע?●

ומה אומרים עכשיו? (פרק כ"ח)
מה אומר לכם התמרור הבא?

https://www.youtube.com/watch?v=3dbDkIjOziI


שהואבגללסובלשהואאיובכנגדהרעיםטענונאומים,שלסבביםשלושהבמשךפעם,אחרפעם
כנגדוההאשמותיותרלצורמיםהקולותיותר,בוטההפכההשפהלשלבמשלבנאום,שלכדרכוחטא.

איוב הפכו לחריפות מאוד. כך למשל יאמר אליפז בנאומו השלישי (בפרק כ"ב):
ָרָעְת� ַרָּבה, וְֵאין ֵקץ ַלֲעֹונֶֹתי�.

ִּכי ַתְחּבֹל ַאֶחי� ִחּנָם, ּוִבְגֵדי ֲערּוִּמים ַּתְפִׁשיט.

�א ַמיִם ָעיֵף ַּתְׁשֶקה, ּוֵמָרֵעב ִּתְמנַע ָלֶחם [...]

ַאְלָמנֹות ִׁשַּלְחָּת ֵריָקם, ּוְזרֹעֹות יְתִֹמים יְֻדָּכא.

איוב,עלהאלוהדבריםאתחושבבאמתאליפזלדעתכםהאםומילה,מילהכללהביןבליגם●
או שהם נפלטו מפיו בלהט הוויכוח?

ממהיותרחריפיםדבריםאומריםעצמכםאתמצאתםויכוחשבמהלךפעםלכםקרההאם●
שהתכוונתם או ממה שאתם באת חושבים?

האם לדעתכם יש דרך להימנע מכך?●

שהדיוןלמסקנהמגיעוהואלולהקשיבמסרביםהרעיםלדבר.מיעםלושאיןמרגישאיובגםמנגד,
הזה מוליך למבוי סתום (שזה פשרו של התמרור שעימו פתחנו, למי שלא ידע).

משום כך הוא נושא שלושה נאומי סיכום.

מדועלהסבירהאדםשלביכולתושאיןיטעןהואובוכ"ח)(פרקנאומיומשלושתאחדאתנלמדכעת
הוא סובל.

צפו בסרטון הבא וענו על השאלות:

https://youtu.be/AvnKuMJ6fw8

לפי דברי איוב בפרק כ"ח,

איזה יתרון יש לאדם על פני החיות?●

באיזו פעולה מוצא איוב דוגמה לתושייה האנושית המיוחדת?●

באיזה אופן האדם יכול לקנות לו חכמה?●

אם החכמה היא רק אצל אלוהים, אז מה נדרש מן האדם עצמו לעשות?●

https://youtu.be/AvnKuMJ6fw8


ושאלות למחשבה:

אם אתם הייתם מבקשים להדגים את תושיית האדם – על איזה תחום הייתם מדברים?●

האם אתם מסכימים עם קביעתו של איוב שלאדם אין יכולת לקנות חכמה? מדוע?●

מענה אליהוא
אחרי שנסתם הדיון בהגיעו למבוי סתום, בפרק ל"ב עולה לפתע שחקן חדש למגרש: אליהוא.

וכך מתאר הספר:
א. וַּיְִׁשְּבתּו ְׁש�ֶׁשת ָהֲאנִָׁשים ָהֵאֶּלה ֵמֲענֹות ֶאת-ִאּיֹוב, ִּכי הּוא ַצִּדיק ְּבֵעינָיו.

ב. וַּיִַחר ַאף ֱאִליהּוא ֶבן-ַּבַרְכֵאל ַהּבּוִזי ִמִּמְׁשַּפַחת-ָרם.

ְּבִאּיֹוב ָחָרה ַאּפֹו ַעל-ַצְּדקֹו נְַפׁשֹו ֵמֱא�ִהים.

ג. ּוִבְׁש�ֶׁשת ֵרָעיו, ָחָרה ַאּפֹו, ַעל ֲאֶׁשר �א-ָמְצאּו ַמֲענֶה, וַּיְַרִׁשיעּו ֶאת-ִאּיֹוב.

ד. וֱֶאִליהּו ִחָּכה ֶאת-ִאּיֹוב ִּבְדָבִרים, ִּכי ְזֵקנִים-ֵהָּמה ִמֶּמּנּו ְליִָמים.

ה. וַּיְַרא ֱאִליהּוא ִּכי ֵאין ַמֲענֶה ְּבִפי ְׁש�ֶׁשת ָהֲאנִָׁשים, וַּיִַחר ַאּפֹו.

ו. וַּיַַען ֱאִליהּוא ֶבן-ַּבַרְכֵאל ַהּבּוִזי וַּיֹאַמר:

מדוע הרעים חדלים לענות לאיוב על טענותיו?●

כיצד חש אליהוא לנוכח שתיקתם? ומה הוא חש כלפי איוב עצמו?●

מדוע הוא שתק עד עכשיו ("ִחָּכה [...] ִּבְדָבִרים") ולא דיבר קודם לכן?●

במסע זה לא נלמד את תוכן דבריו הארוכים של אליהוא (ארבעת נאומיו משתרעים על שישה פרקים!).

אך לצאת בלא כלום אי אפשר, ולכן נציץ מעט בפתיחת דבריו:
ָצִעיר ֲאנִי ְליִָמים, וְַאֶּתם יְִׁשיִׁשים; ַעל-ֵּכן ָזַחְלִּתי וִָאיָרא, ֵמַחּוֺת ֵּדִעי ֶאְתֶכם.



ָאַמְרִּתי: יִָמים יְַדֵּברּו; וְרֹב ָׁשנִים, יִֹדיעּו ָחְכָמה [...]

ֵהן הֹוַחְלִּתי, ְלִדְבֵריֶכם ָאִזין [...] וְָעֵדיֶכם ֶאְתּבֹונָן:

וְִהּנֵה ֵאין ְלִאּיֹוב מֹוִכיַח, עֹונֶה ֲאָמָריו ִמֶּכם [...]

ִּכי-�א יְַדֵּברּו, ִּכי ָעְמדּו, �א-ָענּו עֹוד!

ַאֲענֶה ַאף-ֲאנִי ֶחְלִקי; ֲאַחֶּוה ֵדִעי ַאף-ָאנִי [...]

ֲאַדְּבָרה וְיְִרוַח-ִלי; ֶאְפַּתח ְׂשָפַתי וְֶאֱענֶה.

איובשלרעיוכאשרשיקרהחשבהואמהאליהוא?שלהראשונההיסודהנחתהייתהמה●
ידברו?

מה הוא נוכח לדעת בזמן שהוא האזין להם?●

מה גרם לו להחליט לפתוח את פיו בסופו של דבר?●

לשם מה הוא מחליט לדבר? מתוך איזה רגש הוא עושה זאת?●

ואלינו:

האם גם אתם נקלעתם פעם לסיטואציה דומה? מה היא?●

האם גם אתם הייתם מסוגלים להתאזר בסבלנות ולא להתפרץ מיד ולדבר?●

האם חשתם פעם שאתם חייבים לדבר ושאין ביכולתכם לשתוק יותר? מה רציתם לומר?●

שספרהתשובהשעיקרהטועניםהפרשניםמןישאךאליהוא,שלנאומיואתנלמדלאזהבמסעכאמור,
איוב מבקש ללמד אותנו מצויה בנאומים אלה דווקא, ולא בנאומיו של ה' (וזאת נראה כעת).

להעמקה: מעלת הייסורים בתפיסת אליהוא
עליובאיםכאשרמגיבהואשבובאופןטועהאיובטועים.הרעיםוגםטועהאיובשגםטועןאליהוא

ייסורים והרעים טועים בכך שהם מנסים להצדיק את ה' ולתת סיבה ברורה לייסורים שבאו על איוב.

אז מהו אם כן המעשה הנכון? כיצד על האדם הסובל להגיב?

בחיפושלעסוקאמורלאהסובלהאדםהפרשנים),מןכמהמדבריומביניםלפחותכך(אואליהואלדעת
אני'לאןשאלאלאסובל?',אני'למהתשאלאלאיוב,לאמור:שלו.בתוצאותאלאשלו,לסבלהסיבות

יכול לקחת את הסבל הזה?', 'איך אני יכול להשתמש בו כדי להפוך עצמי לאדם טוב יותר?'.



העיסוקעצםדעתו,לפיולכן,רעים.דבריםלנוקוריםמדועלהביןיכוללנושאיןבכךמכיראליהוא
הזובשאלההעיסוקמכך,יותראךהרעים.בגישתאםוביןאיובבגישתאםבין–מוטעההזובשאלה
אותםלמנףחיובי,למשהוהייסוריםאתולרתוםלנסותהואוהעיקרמהעיקר.האדםשלדעתואתמסיט

עדי לעשות טוב – לעצמו ולסביבתו.

מה דעתכם על גישה זו לייסורים?

האם אתם מסוגלים לדמיין כיצד אדם סובל ומתייסר רותם את צערו כדי לפעול לעשיית טוב?

האם אתם מכירים סיפורים על אנשים שכאלו?

חפשו בגוגל את אחד מהשמות הבאים, וקראו עליו קצת:

הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם (האדמו"ר מצאנז)●

מירי ארנטל●

הרב ישעיהו הבר●

מרים פרץ●

דוד חטואל●

רונה רמון●

איזה אסון אירע לדמות שקראתם עליה?

כיצד דמות זו רתמה את צערה לעשייה חיובית?

ושאלה למחשבה:

האם לדעתכם אפשר לראות בדברי אליהוא תשובה כנה לחידת הייסורים? הסבירו.●



קראו את השיר הבא של רחל המשוררת (שמלווה אותנו במסע זה בכמה משיריה).

השיר נושא את המוטו "ימחץ וידו תרפינה", הלקוח מתוך נאומו של אליפז שאמר לאיוב:
ִהּנֵה ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש יֹוִכֶחּנּו ֱאלֹוַּה ּומּוַסר ַׁשַּדי ַאל־ִּתְמָאס.

ִּכי הּוא יְַכִאיב וְיְֶחָּבׁש יְִמַחץ וְיָָדו ִּתְרֶּפינָה.

ְּבֵׁשׁש ָצרֹות יִַּציֶלָּך ּוְבֶׁשַבע �א־יִַּגע ְּב� ָרע.

והרי השיר:

וְִאם �א ָרְפָאה ַהּיָד ַהּמֹוֶחֶצת
ִאם ֵאין ָלּה ֳצִרי ָלֶצֶקת ַלֵּלב

ָחטֹוא �א ָחְטָאה ִלי – ָּבַחְרִּתי ָּבֶעֶצב
ֵהיִטיָבה ִעִמי ִּכי ָרִציִתי ִּבְכֵאב.

ָרִציִתי ִּבְכֵאב. ִּבְכֵאב ְמנֵַּצַח,
ִּבְכֵאב ְמַטֵהר, ַמֳענִיק ּוַמְפֶרה;

ְּכֵאת־ַהחֹוְרִׁשים ִלי ֻחּדֹו ַהּפֹוֵלח,
נְִטֵפי ִדְמעֹוָתיו ְּכֶאְגֵלי ַהּיֹוֶרה.

ְּבנֹוף ִעָּצבֹון ָקָמה ִמְׂשָּתַרַעת, –
ָּגְרנִי ַהּׁשֹוֶמֶמת נָכֹון ָלך יְבּול!

וְִאם �א ָחְבָׁשה ַהּיָד ַהּפֹוַצַעת –
…ָּגְמָלה ִלי ַהְּגמּול…ִהְגִּדיָלה ַחְסָּדּה

(רחל המשוררת)

מהי "היד המוחצת" שעליה מדברת המשוררת?●

מדוע לדעתכם היא לא רואה במחיצה הזו "חטא"?●

כיצד משפיע הכאב על המשוררת?●

הסביר את הדימוי של החריש, הגשם המשקה והיבול הצומח. מה מסמל כל שלב?●

על איזה חסד מדברת המשוררת?●

האם תוכלו להסביר חסד זה לאור מה שלמדנו עכשיו על נאומו של אליהוא?●

להרחבה ראשונה:

האזינו לשיחה של דוד חטואל, המספר על צמיחה מתוך הסבל והייסורים.



הדיבורשקצבכיווןשלה,ההשמעהמהירותאתלהגדילניתןאךקצרה,אינהעצמההשיחהלב:[שימו
בשיחה זו איטי מעט].

השיחה של דוד חטואל:

https://www.youtube.com/watch?v=urt1cWsRyDY&feature=youtu.be

ולהרחבה שנייה:

צפו בסרט הדוקומנטרי הבא העוסק בחייה של רחל המשוררת:

https://www.youtube.com/watch?v=yxwtw9CNgFg

האם תוכלו להסביר טוב יותר את שירה, לאור סיפור חייה של המשוררת?●

לחקור: מענה ה' מן הסערה (פרק ל"ח)
והנה,האסונות.כלעליוהגיעומדועלוויאמריבואעצמושה'ביקשאיובהויכוחים,מחזוריכלבמהלך
עללולענותומבקשהסערהמןאיובלפנימתגלהה'קורה.אכןלכאורהכךכיקוראיםאנול"חבפרק

טענותיו: "וַּיַַען ה' ֶאת ִאּיֹוב ִמן ַהְּסָעָרה...".

קודם שנעבור ונלמד את דברי ה', ננסה לענות לעצמנו על השאלות הבאות:

לאור מה שאנו יודעים על איוב ועל הספר, מה איוב מבקש לשמוע מה'?●

לאילו דברים איוב מצפה שה' יתייחס?●

האם יש לנו ניחוש או השערה, מה ה' יענה לאיוב? פרטו.●

מדוע התגלות ה' קוראת דווקא מן הסערה? מהי הסערה שממנה ה' מתגלה?●

מקוויםהיינוומהאלינו?יתגלהשה'מעונייניםהיינוהאםחלילה,סובליםהיינואנחנואם●
לשמוע או ללמוד באותה ההתגלות?

כעת נעבור לקריאת מענה ה'.

שימו לב, מענה ה' משתרע על פרקים ל"ח–ל"ט, ואולם אנו נלמד רק את חציו הראשון.

כותרותנוספולפסוקיםבפרשנים.להיעזרצריכיםאינכםראשונית,(בהבנההפרקפסוקיאתכעתקראו
משנה להקלת ההבנה).

תוך כדי קריאה נסו להגדיר לעצמכם:

מה ה' בדיוק אומר לאיוב?●

אילו טיעונים הוא מעלה?●

האם יש כאן תשובה שמסבירה מדוע איוב סובל?●

פרק ל"ח

https://www.youtube.com/watch?v=urt1cWsRyDY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yxwtw9CNgFg


(א) וַּיַַען ה' ֶאת ִאּיֹוב ִמן ַהְּסָעָרה וַּיֹאַמר:

(ב) ִמי ֶזה ַמְחִׁשי� ֵעָצה ְבִמִּלין ְּבִלי ָדַעת?

(ג) ֱאָזר נָא ְכֶגֶבר ֲחָלֶצי� וְֶאְׁשָאְל� וְהֹוִדיֵענִי.

בריאת הארץ

(ד) ֵאיפֹה ָהיִיָת ְּביְָסִדי ָאֶרץ? ַהֵּגד, ִאם יַָדְעָּת ִבינָה!

(ה) ִמי ָׂשם ְמַמֶּדיָה ִּכי ֵתָדע? אֹו ִמי נָָטה ָעֶליָה ָּקו?

(ו) ַעל ָמה ֲאָדנֶיָה ָהְטָּבעּו? אֹו ִמי יָָרה ֶאֶבן ִּפּנָָתּה?

(ז) ְּבָרן יַַחד ּכֹוְכֵבי בֶֹקר וַּיִָריעּו ָּכל ְּבנֵי ֱא�ִהים.

בריאת הים

(ח) וַּיֶָס� ִּבְדָלַתיִם יָם ְּבִגיחֹו ֵמֶרֶחם יֵֵצא?

(ט) ְּבׂשּוִמי ָענָן ְלֻבׁשֹו וֲַעָרֶפל ֲחֻתָּלתֹו?

(י) וֶָאְׁשּבֹר ָעָליו ֻחִּקי וָָאִׂשים ְּבִריַח ּוְדָלָתיִם.

(יא) וָאַֹמר: ַעד ּפֹה ָתבֹוא וְ�א תִֹסיף, ּופֹא יִָׁשית ִּבְגאֹון ַּגֶּלי�.

בריאת היום

(יב) ֲהִמּיֶָמי� ִצּוִיָת ּבֶֹקר? יִַּדְעָּתה ַהַּׁשַחר ְמקֹמֹו?

(יג) ֶלֱאחֹז ְּבַכנְפֹות ָהָאֶרץ וְיִּנֲָערּו ְרָׁשִעים ִמֶּמּנָה.

(יד) ִּתְתַהֵּפ� ְּכחֶֹמר חֹוָתם וְיְִתיְַּצבּו ְּכמֹו ְלבּוׁש.

(טו) וְיִָּמנַע ֵמְרָׁשִעים אֹוָרם ּוְזרֹוַע ָרָמה ִּתָּׁשֵבר.

הכרת המרחבים

(טז) ֲהָבאָת ַעד נְִבֵכי יָם? ּוְבֵחֶקר ְּתהֹום ִהְתַהָּלְכָּת?

(יז) ֲהנְִגלּו ְל� ַׁשֲעֵרי ָמוֶת? וְַׁשֲעֵרי ַצְלָמוֶת ִּתְרֶאה?

(יח) ִהְתּבֹנַנְָּת ַעד ַרֲחֵבי ָאֶרץ? ַהֵּגד, ִאם יַָדְעָּת ֻכָּלּה!

(יט) ֵאי ֶזה ַהֶּדֶר� יְִׁשָּכן אֹור? וְחֶׁש� ֵאי ֶזה ְמקֹמֹו?

(כ) ִּכי ִתָּקֶחּנּו ֶאל ְּגבּולֹו וְִכי ָתִבין נְִתיבֹות ֵּביתֹו.

(כא) יַָדְעָּת, ִּכי ָאז ִּתָּוֵלד ּוִמְסַּפר יֶָמי� ַרִּבים.

השליטה בחורף

(כב) ֲהָבאָת ֶאל אְֹצרֹות ָׁשֶלג? וְאֹוְצרֹות ָּבָרד ִּתְרֶאה?

(כג) ֲאֶׁשר ָחַׂשְכִּתי ְלֶעת ָצר ְליֹום ְקָרב ּוִמְלָחָמה.

(כד) ֵאי ֶזה ַהֶּדֶר� יֵָחֶלק אֹור? יֵָפץ ָקִדים ֲעֵלי ָאֶרץ?

(כה) ִמי ִפַּלג ַלֶּׁשֶטף ְּתָעָלה? וְֶדֶר� ַלֲחִזיז קֹלֹות?

(כו) ְלַהְמִטיר ַעל ֶאֶרץ �א ִאיׁש, ִמְדָּבר �א ָאָדם ּבֹו?

(כז) ְלַהְׂשִּביַע ׁשָֹאה ּוְמׁשָֹאה ּוְלַהְצִמיַח מָֹצא ֶדֶׁשא?

(כח) ֲהיֵׁש ַלָּמָטר ָאב? אֹו ִמי הֹוִליד ֶאְגֵלי ָטל?

(כט) ִמֶּבֶטן ִמי יָָצא ַהָּקַרח? ּוְכפֹר ָׁשַמיִם, ִמי יְָלדֹו?

(ל) ָּכֶאֶבן ַמיִם יְִתַחָּבאּו ּוְפנֵי ְתהֹום יְִתַלָּכדּו.

בריאת הכוכבים והנהגתם

(לא) ַהְתַקֵּׁשר ַמֲעַדּנֹות ִּכיָמה? אֹו מְׁשכֹות ְּכִסיל ְּתַפֵּתַח?

(לב) ֲהתִֹציא ַמָּזרֹות ְּבִעּתֹו? וְַעיִׁש ַעל ָּבנֶיָה ַתנְֵחם?

(לג) ֲהיַָדְעָּת ֻחּקֹות ָׁשָמיִם? ִאם ָּתִׂשים ִמְׁשָטרֹו ָבָאֶרץ?



הגשם והשלג

(לד) ֲהָתִרים ָלָעב קֹוֶל�? וְִׁשְפַעת ַמיִם ְּתַכֶּסָּך?

(לה) ַהְתַׁשַּלח ְּבָרִקים וְיֵֵלכּו? וְיֹאְמרּו ְל� ִהּנֵנּו?

(לו) ִמי ָׁשת ַּבֻּטחֹות ָחְכָמה? אֹו ִמי נַָתן ַלֶּׂשְכוִי ִבינָה?

(לז) ִמי יְַסֵּפר ְׁשָחִקים ְּבָחְכָמה? וְנְִבֵלי ָׁשַמיִם ִמי יְַׁשִּכיב?

(לח) ְּבֶצֶקת ָעָפר ַלּמּוָצק ּוְרָגִבים יְֻדָּבקּו.

נסו להגדיר בכמה מילים את נושא הפרק.●

מה האמירה העקרונית שה' מעלה במהלכו?●

חשבו: אם אתם הייתם איוב, כיצד הייתם מגיבים לטיעונים כגון אלו?

בתחילת פרק מ', לאחר סיום מענה ה', נאמר:
(א) וַּיַַען ה' ֶאת ִאּיֹוב וַּיֹאַמר:

(ב) ֲהרֹב ִעם ַׁשַּדי יִּסֹור? מֹוִכיַח ֱאלֹוַּה יֲַענֶּנָה!

(ג) וַּיַַען ִאּיֹוב ֶאת ה' וַּיֹאַמר:

(ד) ֵהן ַק�ִתי, ָמה ֲאִׁשיֶבָּך? יִָדי ַׂשְמִּתי ְלמֹו ִפי.

(ה) ַאַחת ִּדַּבְרִּתי וְ�א ֶאֱענֶה, ּוְׁשַּתיִם וְ�א אֹוִסיף.

האם איוב מגיב כפי שציפיתם שיגיב? פרטו.●

מה תחושתכם ביחס לתגובתו? אתם מסכימים איתה?●

האם לדעתכם אכן יש כאן מענה לשאלות שאיוב העלה כלפי ה' לאורך הספר?●

אותוומסבירהפרקאתקוראביראבינועםהרבשבוהבא,בסרטוןבבקשהצפוה',מענהלימודלסיכום
לפרטיו:



https://youtu.be/eMv9Sk-gfeM

אתחיזקדווקאשהואאובספר,הפרקשלמקומואתיותרמביניםאתםהסרטוןבעקבותהאם●
השאלות שיש לכם ביחס אליו? פרטו.

האם אתם עצמכם קיבלתם תשובה שסיפקה אתכם לשאלה הגדולה שמעלה ספר איוב?●

בתחנה הבאה נפגש נפגוש כמה כיווני תשובה נוספים לשאלת הגמול בספר איוב.

לחקור: מדוע צדיקים סובלים? פשר חידת איוב וה"איוביות" שבעולם

כפי שראינו במסע השני, לאורך הספר ביקשו הרעים להסביר לאיוב מדוע הוא סובל.

האם תוכלו לתרגם את תשובתם לאמירה כללית יותר על האופן שבו ה' משגיח על העולם?●

האם תוכלו לתת הסבר לכך שאנו רואים סביב שישנם צדיקים שסובלים?●

האם תשובה זו מתיישבת על ליבכם? מדוע?●

כאשר למדנו את מענה ה' לאיוב, נוכחנו שגם שם יכולה להיות מעין תשובה לשאלה זו.

האם תוכלו לומר מה היא התשובה שעלתה מתוך מענה ה'?●

זאתסובלים.צדיקיםאיוב,ספרלדעתמדוע,להסבירהמבקשותנוספותגישותשתיעלנשמעכעת
באמצעות הסרטון של הרב אבינועם ביר:

https://youtu.be/LkrumVjhrWU

לאור מה ששמעתם בסרטון, כיצד הרמב"ן מסביר את העובדה שצדיקים סובלים?●

וכיצד מסביר זאת הרמב"ם?●

אם איזו גישה קל לכם יותר להזדהות? מדוע?●

https://youtu.be/eMv9Sk-gfeM
https://youtu.be/LkrumVjhrWU


תשובתו של אסף לשאלת הגמול – בחזרה למזמור ע"ג בתהילים
מספרהואשםבתהילים.ע"גמזמורשלהראשוןחלקואתלמדנואיובבספרהראשוןבמסענוכזכור,
עצמו,והואמשגשגיםהרשעיםכיצדוראהסביבהביטהואכאשראמונתואתואיבדכמעטהואכיצד

שמנסה להיות צדיק, סובל:
(ב) וֲַאנִי ִּכְמַעט נָָטיּו ַרְגָלי / ְּכַאיִן ֻׁשְּפכּו ֲאֻׁשָרי.

(ג) ִּכי ִקּנֵאִתי ַּבהֹוְלִלים / ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה [...]

(יג) ַא� ִריק ִזִּכיִתי ְלָבִבי וֶָאְרַחץ ְּבנִָּקיֹון ַּכָּפי.

(יד) וֱָאִהי נָגּוַע ָּכל ַהּיֹום וְתֹוַכְחִּתי ַלְּבָקִרים.

כעת נלמד את חציו השני של המזמור, שבו הוא אומר מה חולל אצלו את המהפך האמוני.

בחרו אתם כיצד תלמדו מזמור זה.

נסותחילהלמטה.המופיעיםהמזמורבפסוקיעיינו.בפסוקיםעצמיעיוןראשונה:אפשרות●
לפסוקיםמתחתשמופיעבפירוש-תרגוםהעזרומכןלאחרורקבעצמכם,הכתובאתלהבין

בסוגריים ובצבע אדום.

פסוקיאתקוראביראבינועםהרבשבוהבאבסרטוןצפו.בסרטוןצפייהשנייה:אפשרות●
המזמור ומסביר אותם ואת הרעיון המובע בהם:

https://youtu.be/B3JGATydjMg

מזמור ע"ג (חלק שני):
לאבדוןהרשעיםסוף:1פתרון

(יז) ַעד ָאבֹוא ֶאל ִמְקְּדֵׁשי ֵאל / ָאִבינָה ְלַאֲחִריָתם.

[עד שהגעתי אל המקדש והבנתי מה יהיה סופם (של הרשעים)]

(יח) ַא� ַּבֲחָלקֹות ָּתִׁשית ָלמֹו / ִהַּפְלָּתם ְלַמּׁשּואֹות.

https://youtu.be/B3JGATydjMg


[איך אתה עושה להם תחבולות כדי להפילם ולהחריבם]

(יט) ֵאי� ָהיּו ְלַׁשָּמה ְכָרַגע / ָספּו ַתּמּו ִמן ַּבָּלהֹות.

[איך בבת אחת יהפכו לשממה והפחד יחסלם]

(כ) ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ / ֲאדֹנָי ָּבִעיר ַצְלָמם ִּתְבֶזה.

[כמהירות יקיצה מחלום כך ה' תחסל אותם]

לה'הקרבההואהאמיתיהטוב:2פתרון

(כא) ִּכי יְִתַחֵּמץ ְלָבִבי / וְִכְליֹוַתי ֶאְׁשּתֹונָן.

[(בזמן הלבטים שלי) כשליבי וכליותי כאבו על המצב]

(כב) וֲַאנִי ַבַער וְ�א ֵאָדע / ְּבֵהמֹות ָהיִיִתי ִעָּמ�.

[הייתי טיפש שלא יודע, כמו בהמה]

(כג) וֲַאנִי ָתִמיד ִעָּמ� / ָאַחְזָּת ְּביַד יְִמינִי.

[(שהרי) תמיד היית איתי ואחזת בידי]

(כד) ַּבֲעָצְת� ַתנְֵחנִי / וְַאַחר ָּכבֹוד ִּתָּקֵחנִי.

[עצותיך מובילות אותי (ולבסוף) תעניק לי כבוד רב]

(כה) ִמי ִלי ַבָּׁשָמיִם וְִעְּמ� �א ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץ.

[אין לי מלבדך אף עוזר בשמים ובארץ, וגם אינו רוצה]

(כו) ָּכָלה ְׁשֵאִרי ּוְלָבִבי / צּור ְלָבִבי וְֶחְלִקי ֱא�ִהים ְלעֹוָלם.

[ליבי וגופי משתוקקים תמיד לאלוהים, ובו ליבי בוטח]

(כז) ִּכי ִהּנֵה ְרֵחֶקי� יֹאֵבדּו / ִהְצַמָּתה ָּכל זֹונֶה ִמֶּמָּך.

[אבל הרחוקים ממך (הרשעים) יושמדו, כי אתה משמיד את מי שעוזב אותך]

(כח) וֲַאנִי ִקְרַבת ֱא�ִהים ִלי טֹוב / ַׁשִּתי ַּבאדֹנָי ה' ַמְחִסי ְלַסֵּפר ָּכל ַמְלֲאכֹוֶתי�.

[ולי עצמי יש את הטוב האמיתי: קרבת אלוהים. בו אני חוסה כדי לספר על פעולותיו]

כעת, לאחר שלמדנו את הפרק (באופן עצמאי או בסיוע הסרטון), ננסה לענות על השאלו הבאות:

לאיזה מקום הגיע אסף, לפי פסוק יז?●

מה הוא הבין לפתע, בהגיעו למקום זה?●

לפי פסוקים יז–כ, כיצד ניתן להסביר את הצלחת הרשעים?●

האם תשובה בו מתיישבת על דעתכם? מדוע?●

לפי פסוקים כא–כח, כיצד ניתן להסביר את סבלות הצדיקים?●

האם תשובה בו מתיישבת על דעתכם? מדוע?●

האם יש בפסוקים אלו התייחסות נוספץ לגורלם של הרשעים? אם כן – מהי?●

המובעהמרכזיהרעיוןאתבקצרהמציגמדןהרבשבוקצרבסרטוןלצפותנוכלהמזמורלימודלסיכום
בו:

https://youtu.be/tkjogzWHdVU

ושאלת אתגר:

קראו את השיר הבא, שכתבו טליה בן שלום ונעה נבנצאל:

ִּבְרָגִעים ָקִׁשים
ִּבַּקְׁשנּו ִלְראֹות �א

ַרק ִפְרפּוֵרי ְגְסיָסה,

https://youtu.be/tkjogzWHdVU


ֶאָּלא ַּגם ֶחְבֵלי ֵלָדה.
ָזִכינּו ִלְראֹות ֶאת

עֹופֹות ַהחֹול ַמְמִריִאים,
ִמתנַַעִרים ֵמָעָפר

ּוְמַבְּקִׁשים ַלָגַעת ַּבָּׁשַמיִם.
ַּכָּמה ֶקֶסם ִמְסַּתֵּתר

ַּתַחת ַהְּקִלּפֹות, ַּכָּמה יִֹפי
צֹוֵמַח ֵּבין ַהְּׁשָבִרים.

בעלי(תזכורת:זה?בשירהמשוררותהולכותזה,במסעשלמדנוהגישותשללמביןגישה,איזולאור
הגישות השונות היו הרעים, ה', אליהוא, רמב"ן, רמב"ם ואסף).

סיכום הלימוד
לאורךסובלים.לעיתיםהצקידיםמדועלשאלהשניתנוהשונותהתשובותאתלשמועביקשנוזהבמסע

המסע שמענו כמה תשובות שונות:

שהםכנראהסובלים,הצדיקיםואםברורים,ועונששכרבעולםיש–איובשלהרעיםתשובת●
נענשים על חטאים מסוימים שיש להם.

ולכןעולמו,אתה'מנהיגשבוהאופןאתלהביןיכולאיןלאדם–הסערהמןה'מענהתשובת●
עצם המחשבה שאפשר לאדם לענות על השאלה הוא שגוי. לא נבין וזהו.

רחבבמישורפועלתוהעונשהשכרמערכתנכונה.פרספקטיבהלנואין–רמב"ןתשובת●
אדםשגויה.שלנוההבנהולכןהדברים,אתרואיםאנחנושבוהמצומצםמהמישוריותרהרבה
מהכלוממילאקודמים,בגלגוליםמעשיועלגםאלאהזה,בגלגולחייועלרקלאגמולמקבל
עללאלדבראפשרדומה[ובאופןלאמיתו.אותולהביןיכולתלנוואיןחלקיהוארואיםשאנו
מערכתפועלתשבוהמישוראתמאודמרחיבהואשגםהבא,העולםעלאלאנשמות,גלגולי

השכר והעונש].

איןאבלנדיר,מאודזהלהם.מגיעשזהבלאסובליםצדיקיםלפעמיםנכון,–רמב"םתשובת●
שנובעיםחסרונותבוישוממילאומוגבלחומריעולםשזהוכיווןהעולם,טבעזהלעשות.מה

מהטבע שלו.

המציאות,אתמנהלשה'ההבנההמענה.הואה'עםהמפגש–ע"ג)(תהיליםאסףתשובת●
אלאשכלתנית,תשובהאינהזוהצדק.חוסרשללתחושההעמוקהמענהאתשנותנתהיא

אתממנוהסתירה'עודכלאותוהטרידואיובשלשאלותיוהאופן,זהועלאמונית.חוויתית
מביןהואכילאפיו.אתיפצהלאהואשיותרמכריזאיובאליוהתגלהשהואברגעאךפניו,
משגיח!הואכאן!אלוהיםנצרכת.לאכברשלושההבנהמביןהואכיאלאלהבין,יוכללאשהוא

הוא רואה אותנו! וזה מה שחשוב לו.

כעת, לסיכום הלימוד, נעיין בשיר נוסף של רחל המשוררת, הכותבת כך:

ְּתנָ"ִכי ָּפתּוַח ְּבֵסֶפר ִאּיֹוב.
– ִאיׁש ֻמְפָלא! ַלְּמֵדנּו ַגם ָאנּו

ְלַקֵּבל ֶאת ָהַרע ְּכַקֵּבל ֶאת ַהּטֹוב
ִּבְבָרָכה ָלֵאל ֶׁשִהָּכנּו.

לּו ָּכמֹו� נֵַדע ְּבֶהֶגה וִָהי
ְלָפנָיו ִלְׁשּפֹ� ֶאת ַהִּׂשיַח,



וְָכמֹו� נָבֹוא ְּבֵחיקֹו ָהַאְבִהי
ֶאת ָהרֹאׁש ֶהָעיֵף ְלַהּנִיַח.

מטלת יישום: לפגוש את ה"איובים" שסביבינו
איוב:ספרשמעלההגדולהלשאלהשניתנוהשונותבתשובותמעטולגעתלנסותביקשנוזהבמסע

מדוע דברים רעים קורים לאנשים טובים?

אבל הלימוד עד כה היה עינוי ומנותק מהחיים שלנו ומן הסביבה שלנו.

ידעואיוב)שלברמהלאאם(גםקשייםוחוושסבלנושלנומההוויהאנשיםכיצדלבחוןנבקשזובמטלה
להתמודד איתם.

ומה המטלה?

בחייוקשהניסיוןשעברמכר)אוחברמשפחה,קרוב(שכן,שלכםהקרובהמהסביבהבדמותבחרו
לשוחחשתוכלוכדיחייה,שעודנהדמותלבחורמומלץומאמין.דתינותרהואאךייסורים,חווהושהוא
עםלשוחחתצטרכו–לעולמההלכהשכברבדמותתבחרואםאךשלה,הסיפוראודותישירותאיתה

אדם שהיה קרוב לה ושהכיר אותה היטב.

משפחהקרובשאיבדהטראומה,שחוותהקשה,מחלהעםהתמודדהאושנפצעהבדמותלבחורתוכלו
במוות לא טבעי או שהתנסתה בסבל רב אחר.

שוחחו עם אותה הדמות (או עם המכר הקרוב שלה) ובררו:

מה היה סיפור הקושי והייסורים?●

כיצד היא התמודדה עם הקושי? גם ברמה הטכנית וגם ברמה הנפשית-אמונית.●

האם הקושי והניסיון השפיעו על אמונתה? כיצד?●

האם היא קיבלה משהו מהקושי הזה או למדה ממנו משהו?●

האם היא יכולה לשתף גם אנשים אחרים במה שהיא למדה או קיבלה מהקושי?●

לאחר מכן העלו את הסיפור על הכתב לפי הסעיפים המוצעים כאן:

המשימות:

עלהדמות,עלספרווהייסורים.הניסיוןשלהרקעסיפוראתבהרחבהתארו:הניסיוןסיפורה.1
נק']25בערך.מילים,300[בניסיון.לעמודאותהשהביאוהנסיבותועלאליכם,שלההקשר

ועלאותהשפקדוהייסוריםעםהתמודדההדמותשבוהאופןאתתארו:ההתמודדותתיאור.2
מצאההיאמנייןלה?קשההכיהיהמההניסיון?במהלךחשההאכיצדעברה.שהיאהתהליך

נק']25מילים.300[זה?בניסיוןלעמודהכוחאת

השפיעהקושיאופןבאיזהעברה.שהדמותהאמוניהתהליךעלספרו:האמוניהתהליךתיאור.3
קיבלה?היאתשובותאילושמעה?היאתשובותאילובאמונה?שאלותלההיוהאםעליה?
נק']25מילים.300[האמונה.בנושאאותנוגםללמדמהלהישהאם–וכמובן

לדמותלהתייחסיכולההתמונהשהבאתם.לסיפורהקשורהאחתתמונההציגו:תמונה.4
אחרדברלכלאואליוקשורהשהייתהאחרתלדמותהניסיון,היהשבולמקוםעצמה,



שבגללהולסיבהשבחרתםלתמונהקצרהסברהוסיפוהסיפור.אתלהעשיריכולשלדעתכם
נק']10מילים.50[זו.בתמונהדווקאבחרתם

בסיכום,איוב.בספרשעברנוהמסעותארבעתלכלשיתייחססיכוםכתבו:כלליתרפלקסיה.5
שיבוסס על מבט עצמי, התייחסו לשאלות הבאות:

האם השאלה שבה עוסק ספר איוב מטרידה אתכם? כיצד?●

האם מצאת לשאלה זו פתרון? ומהו?●

מה היה הכי משמעותי עבורכם בלמידת הספר? פרטו ונמקו.●

האם נותרו שאלות פתוחות שלא קיבלתם עליהן מענה? הרחיבו.●

מה הייתם רוצים לומר לאיוב, לו הייתם פוגשים אותו היום?●

נק']15מילים.200[

להעמקה ולעשרה – איוב, משל היה?
בתלמוד הבבלי ישנה מחלוקת חשובה בשאלה כיצד להתייחס לספר איוב.

סיפורבוהרואיםויששונים,לזמניםאותולתארךמנסיםולפיכךממשי,סיפורבוהרואיםחכמיםיש
היה"משלאלאנברא,ולאהיהלא"איבהגמרא:ובלשוןבמסר.אלאבריאליה,אינושעיקרובדוי

(ובדעה זו צדד הרמב"ם במורה הנבוכים ג', כב).

ולעסוקהרשמית)הלימודיםמתוכניתחלקאיננהשהיאאף(עלשיעורזולסוגיהלהקדישורצוימומלץ
בדעות השונות.

[לצורך הכנת השיעור המורה יוכל להיעזר במקורות הבאים:

שיעור של הרב שרלו:

https://youtu.be/RuXKL4qLPw0

).10:00מדקהלהאזיןלהתחיל(אפשר

שיעור של הרב שלמה אבינר:

https://youtu.be/_ECdpeU7Dew

ומעבר למקורות הרגילים (כגון דעת מקרא וכו') ניתן לעיין גם במראי המקום הבאים:

פרופסור חננאל מאק, "אלא משל היה", הוצאת בר אילן.

הרב חנן פורת, "תנ"ך שבע"פ, בפרק על ספר איוב].

https://youtu.be/RuXKL4qLPw0
https://youtu.be/_ECdpeU7Dew


ולסיום סיומת – פרק מ"ב
כעת נקרא את סיומו של ספר איוב.

א וַּיַַען ִאּיֹוב ֶאת-יְהוָה; וַּיֹאַמר.

ב  ידעת (יַָדְעִּתי), ִּכי-כֹל ּתּוָכל;    וְ�א-יִָּבֵצר ִמְּמ� ְמִזָּמה.

ג  ִמי ֶזה, ַמְעִלים ֵעָצה--    ְּבִלי-ָדַעת:

ָלֵכן ִהַּגְדִּתי, וְ�א ָאִבין;    נְִפָלאֹות ִמֶּמּנִי, וְ�א ֵאָדע.

ד  ְׁשַמע-נָא, וְָאנִֹכי ֲאַדֵּבר;    ֶאְׁשָאְל�, וְהֹוִדיֵענִי.

ה  ְלֵׁשַמע-אֶֹזן ְׁשַמְעִּתי�;    וְַעָּתה, ֵעינִי ָרָאְת�.

ו  ַעל-ֵּכן, ֶאְמַאס וְנִַחְמִּתי--    ַעל-ָעָפר וֵָאֶפר.

ֵאַליִדַּבְרֶּתם�אֵרֶעי�--ִּכיּוִבְׁשנֵיְב�ַאִּפיָחָרהַהֵּתיָמנִי,ֶאל-ֱאִליַפזיְהוָהוַּיֹאֶמרָהֵאֶּלה--ֶאל-ִאּיֹוב;ֶאת-ַהְּדָבִריםיְהוָהִּדֶּברַאַחרוַיְִהי,ז
ַעְבִּדי,וְִאּיֹובַּבַעְדֶכם,עֹוָלהוְַהֲעִליֶתםִאּיֹוב,ֶאל-ַעְבִּדיּוְלכּוֵאיִליםוְִׁשְבָעהִׁשְבָעה-ָפִריםְקחּו-ָלֶכםוְַעָּתהח{ס}ִאּיֹוב.ְּכַעְבִּדינְכֹונָה,
ּוִבְלַּדדַהֵּתיָמנִיֱאִליַפזוַּיְֵלכּוטִאּיֹוב.ְּכַעְבִּדינְכֹונָה,ֵאַליִדַּבְרֶּתם�אנְָבָלה--ִּכיִעָּמֶכםֲעׂשֹותְלִבְלִּתיֶאָּׂשא,ִאם-ָּפנָיוִּכיֲעֵליֶכם:יְִתַּפֵּלל

ְּבִהְתַּפְללֹו,ִאּיֹוב,(ְׁשבּות)ֶאת-שביתָׁשבוַיהוָה,יִאּיֹוב.ֶאת-ְּפנֵייְהוָה,וַּיִָּׂשאיְהוָה;ֲאֵליֶהםִּדֶּברַּכֲאֶׁשרוַּיֲַעׂשּו,ַהּנֲַעָמִתי,צַֹפרַהּׁשּוִחי,
וַּיָנֻדּוְּבֵביתֹו,ֶלֶחםִעּמֹווַּיֹאְכלּוְלָפנִים,וְָכל-יְֹדָעיווְָכל-ַאְחיָֹתיוָּכל-ֶאָחיוֵאָליווַּיָבֹאּויאְלִמְׁשנֶה.ְלִאּיֹוב,ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשריְהוָהוַּיֶֹסףֵרֵעהּו;ְּבַעד
ֶאת-ַאֲחִריתֵּבַר�וַיהוָה,יבֶאָחד.ָזָהבנֶֶזםוְִאיׁש,ֶאָחת,ְקִׂשיָטהִאיׁשוַּיְִּתנּו-לֹו,ָעָליו;יְהוָהֲאֶׁשר-ֵהִביאָּכל-ָהָרָעהַעלאֹתֹו,וַיְנֲַחמּולֹו

וְָׁשלֹוׁשָבנִים,ִׁשְבָענָהוַיְִהי-לֹויגֲאתֹונֹות.וְֶאֶלףָּבָקר,וְֶאֶלף-ֶצֶמדְּגַמִּלים,ֲאָלִפיםוְֵׁשֶׁשתצֹאן,ֶאֶלףָעָׂשרַאְרָּבָעהוַיְִהי-לֹוִאּיֹוב--ֵמֵראִׁשתֹו;
ִּכְבנֹותיָפֹות,נִָׁשיםנְִמָצאוְ�אטוַהּפּו�.ֶקֶרןַהְּׁשִליִׁשית,וְֵׁשםְקִציָעה;ַהֵּׁשנִיתוְֵׁשםיְִמיָמה,ֵׁשם-ָהַאַחתוַּיְִקָראידָּבנֹות.

ֶאת-ָּבנָיו(וַּיְִרֶאה),ויראָׁשנָה;וְַאְרָּבִעיםֵמָאהַאֲחֵרי-זֹאת,ִאּיֹובוַיְִחיטזֲאֵחיֶהם.ְּבתֹו�נֲַחָלה,ֲאִביֶהםָלֶהםוַּיִֵּתןִאּיֹוב--ְּבָכל-ָהָאֶרץ;
וְֶאת-ְּבנֵי ָבנָיו--ַאְרָּבָעה, ּדֹרֹות.  יז וַּיָָמת ִאּיֹוב, ָזֵקן ּוְׂשַבע יִָמים.  {ש}

חישבו:

האם סיום זה הוא סוג של תשובה לאיוב?

האם הייתם מעדיפים שהספר יסתיים כך או ללא תוספת עלילתית זו?


