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 "דבס
 לקחים מן הסערה – איוב

 נבון ואיזמ הרב
 

ר( א) - יג פרק במדבר ים ְשַלח־ְלָך( ב: )לֵּאֹמר ֶאל־ֹמֶשה ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ י ְכַנַען ֶאת־ֶאֶרץ ְוָיֻתרּו ֲאָנשִׁ ן ֲאֶשר־ֲאנִׁ י ֹנתֵּ ְבנֵּ  לִׁ
ל ְשָראֵּ יש יִׁ יש ֶאָחד אִׁ ה ֶאָחד אִׁ ְשָלחּו ֲאֹבָתיו ְלַמטֵּ יא ֹכל תִׁ ְשַלח( יז)[ ההנחיות]...:  ָבֶהם ָנשִׁ  ָלתּור ֹמֶשה ֹאָתם ַויִׁ

ֶהם ַוֹיאֶמר ְכָנַען ֶאת־ֶאֶרץ יֶתם ַבֶנֶגב ֶזה ֲעלּו ֲאלֵּ ְדַבר־ ֶאת־ָהָאֶרץ ַוָיֻתרּו ַוַיֲעלּו( כא)[ הביצוע]... : ֶאת־ָהָהר ַוֲעלִׁ מִׁ מִׁ
ן תּור ַוָיֻשבּו( כה)[ הדיווח] ... : ֲחָמת ְלֹבא ַעד־ְרֹחב צִׁ ץ ָהָאֶרץ מִׁ קֵּ ים מִׁ ְלכּו( כו: )יֹום ַאְרָבעִׁ  ֶאל־ֹמֶשה ַוָיֹבאּו ַויֵּ

ל ְוֶאל־ָכל־ֲעַדת ְוֶאל־ַאֲהֹרן ְשָראֵּ י־יִׁ ְדַבר ְבנֵּ ָשה ָפאָרן ֶאל־מִׁ יבּו ָקדֵּ ָדה ָדָבר ֹאָתם ַוָישִׁ י ַוַיְראּום ְוֶאת־ָכל־ָהעֵּ  ֶאת־ְפרִׁ
וא ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ְוַגם ְשַלְחָתנּו ֲאֶשר ֶאל־ָהָאֶרץ ָבאנּו ַוֹיאְמרּו ַוְיַסְפרּו־לוֹ ( כז: )ָהָאֶרץ ְרָיּה הִׁ י־ ֶאֶפס( כח: )ְוֶזה־פִׁ כִׁ

ב ָהָעם ַעז ים ָבָאֶרץ ַהֹישֵּ י ְמֹאד ְגֹדֹלת ְבֻצרֹות ְוֶהָערִׁ דֵּ ינּו ָהֲעָנק ְוַגם־ְילִׁ ב ֲעָמלֵּק( כט: )ָשם ָראִׁ  ַהֶנֶגב ְבֶאֶרץ יֹושֵּ
י תִׁ י ְוַהחִׁ י ְוַהְיבּוסִׁ ב ְוָהֱאֹמרִׁ י ָבָהר יֹושֵּ ב ְוַהְכַנֲענִׁ ן ַיד ְוַעל ַעל־ַהָים יֹושֵּ  ֶאל־ֹמֶשה ֶאת־ָהָעם ָכלֵּב ַוַיַהס( ל: )ַהַיְרדֵּ
י־ָיכֹול ֹאָתּה ְוָיַרְשנּו ַנֲעֶלה ָעֹלה ַוֹיאֶמר יםְוָהֲאנָ ( לא: )ָלּה נּוַכל כִׁ מוֹ  ֲאֶשר־ָעלּו שִׁ  ֶאל־ָהָעם ַלֲעלֹות נּוַכל ֹלא ָאְמרּו עִׁ

י־ָחָזק ֶמנּו הּוא כִׁ יאּו( לב): מִׁ ַבת ַוֹיצִׁ ל ֶאל־ְבנֵּי ֹאָתּה ָתרּו ֲאֶשר ָהָאֶרץ דִׁ ְשָראֵּ  ָלתּור ָבּה ָעַבְרנּו ֲאֶשר ָהָאֶרץ לֵּאֹמר יִׁ
ינּו ְוָכל־ָהָעם ִהוא יוְֹׁשֶביהָ  ֹאֶכֶלת ֶאֶרץ ֹאָתּה י ְבתֹוָכּה ֲאֶשר־ָראִׁ דֹות ַאְנשֵּ ינּו ְוָשם( לג) :מִׁ ים ָראִׁ ילִׁ  ֲעָנק ְבנֵּי ֶאת־ַהְנפִׁ

ים לִׁ ן־ַהְנפִׁ י מִׁ ינּו ַוְנהִׁ ינֵּ ים ְבעֵּ ן ַכֲחָגבִׁ ינּו ְוכֵּ ינֵּיֶהם ָהיִׁ  : ְבעֵּ
 

  ]מתורגם[ א עמוד לה דף סוטה מסכת בבלי תלמוד
, לרעה חשבו והם לטובה חשבתי אני: הוא ברוך הקדוש אמר, רבא דרש - היא יושביה אוכלת ארץ
, חריהםא שאלוי ולא נטרדווכך הם , בוחששהו ימ מת, מקום שמגיעים דכל - לטובה חשבתי אני

 אוכלת ארץ - לרעה חשבו הם]אבל[ , בהספידא עלמא כולי נטרדוו, מת איוב: דאמרי ואיכא
 . היא יושביה

 
  טו דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 בימי איוב. .., היה]בבל[  גולה מעולי איוב ...: יעקב בימי  ..., יצחק בימי  ... היה משה בימי איוב
 ... היה שבא מלכות בימי איוב ... דוד בימי ..., היה אחשורוש בימי איוב ... ,היה השופטים שפוט

 . היה משל אלא נברא ולא היה לא איוב
 

  כב פרק ג חלק הנבוכים מורה ספר
 ל"ר ... אדם מבני המעיינים כל נבוכו ,תמיד הנמצא ענינו בכמו, היה לא בין היה בין דבר סוף... 

 ותכופות גדולות רעות בו יחולו החטאים מן מאד הירא במעשיו הישר השלם התם האיש היות
 , חטא ללא וגופו ובניו בממונו

  כג פרק ג חלק הנבוכים מורה ספר
 אצלו ידוע לאיוב שחל מה שכל ,וחביריו איוב לומר רוצה ,החמשה מן עליו המוסכם הענין היה... 

 לו ייוחס ולא עולה לפניו אין שהוא כ"ג מסכימים וכלם .המכות אלו עליו הביא ושהשם יתעלה
, מחלוקתם בענין החמשה בדברי וכשתתבונן, הרבה איוב בדברי כן גם הענינים אלו תמצא, חמס

 בתוכם ונכנס ונתערבו הענינים ונכפלים, כלם אמרום מהם האחד שאמרם הדברים שתמצא כמעט
 נכנס וכן, פעליו וטוב טבעיו ונדיבות צדקתו וספור ישרו רב עם וצרותיו מכאובו חוזק איוב ספור

 רסן ישלח ושלא לשתוק לו ראוי וכי, צערו לשכח ודברים ונחמות הסבל על הערה לו-חבריו בדברי
 מכאוביו שחוזק אומר]איוב[  והוא, וישתוק השם למשפטי יכנע אבל איש עם שיריב כאיש לשונו
  שראוי מה ולומר ולהתישב לסבול מנעהו

 שכל אמר שהוא וזה, בהשגחה הנאמרות הדעות מן אחת כ"ג הוא המאורע בזה אליפז דעת...  [1]
 והוא, בו שחל למה בגללם ראוי היה חטאים לו היו כי, הדין צד על חולו היה באיוב שחל מה

  ?"לעונותיך קץ ואין רבה רעתך הלא" לאיוב אמרו
 לוישא לאיוב אמר שהוא וזה, והגמול התמורה אמונת היא השאלה בזאת השוחי בלדד דעת... [2]

 הטובה לך ויומר הגמול הגדיל סבתם, חטא לך ואין נקי אתה אם העצומות הקורות
 לאיוב אמרו והוא, הבא בעולם אליה תשיג אשר הטובה לרבות לך טוב כולו וזה, שבתמורות

 ".'וגו מצער ראשיתך והיה צדקך נות ושלם עליך יעיר עתה כי אתה וישר זך אם"
 לפעולותיו יבקש ולא, לבד ]הבורא[ לרצון נמשך שהכל שרואה מי דעת הוא הנעמתי צופר דעת... [3]

 גזרת ולא היושר דרך יבוקש לא זה ומפני, זה עשה לא ולמה זה עשה למה יאמר ולא כלל סבה
 תקצר שכלנו ויד, שירצה מה שיעשה מחייבים ואמתתו שעצמותו, השם שיעשהו מה בכל חכמה

 ..., אחרת לסבה לא שירצה מה שיעשה וממשפטה מדינה אשר חכמתו תעלומות
 

י( ז) - ח-ז, מב פרק איוב ֶבר ַאַחר ַוְיהִׁ ים ֶאת ְיֹקָוק דִׁ ֶלה ַהְדָברִׁ יֹוב ֶאל ָהאֵּ  ֶאל ְיֹקָוק ַוֹיאֶמר אִׁ
יַפז י ֱאלִׁ יָמנִׁ י ָחָרה ַהתֵּ ְשנֵּי ְבָך ַאפִׁ ֶעיָך ּובִׁ י]בלדד וצופר[  רֵּ ַבְרֶתם ֹלא כִׁ ַלי דִׁ י ְנכֹוָנה אֵּ יֹוב ְכַעְבדִׁ  :  אִׁ

 

 אל ידבר באחת כי באמרו, הנבואה איכות בתאר הענין זה לפני שאמר מה כן גם[ אליהוא] והוסיף... 
 ענינים בספור דרכיו ולבאר הדעת זה לחזק]אליהוא[  התחיל כן ואחר, ..., ישורנו לא ובשתים
 אשר הנבואה זאת תמצא וכן, ..., הרוחות ונשיבת, והמטר, והברק, הרעם, בספרו רבים טבעיים

 , ...שדמה מה בכל טעותו ממנו לו התבאר אשר לאיוב באה
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 ~ הסערה מן~ 
 

יֹוב ֶאת ְיֹקָוק ַוַיַען( א) לח פרק איוב ן אִׁ י( ב: )ַוֹיאַמר ַהְסָעָרה מִׁ יְך ֶזה מִׁ ָצה ַמְחשִׁ ין עֵּ לִׁ י ְבמִׁ  ָנא ֱאָזר( ג: )ָדַעת ְבלִׁ
י ְוֶאְשָאְלָך ֲחָלֶציָך ְכֶגֶבר נִׁ יעֵּ יֹפה( ד: )ְוהֹודִׁ יתָ  אֵּ י ָהיִׁ ד ָאֶרץ ְבָיְסדִׁ ם ַהגֵּ יָנה ָיַדְעָת  אִׁ  ...:  בִׁ

 
 בעולם הנמצאים הענינים שאלו, בהן הכונה היתה הענינים אלו כל - כג פרק ג חלק הנבוכים מורה ספר

 איך בהם הטבעי הכח זה מציאות לציור ולא, התחדשם איכות להשיג דעתנו יגיע לא וההפסד ההויה
 דומה בהם והשגחתו יתעלה הנהגתו שתהיה נשתדל ואיך, אנחנו שנעשהו למה שידמה דבר ואינו, התחלתו

' ית שהוא ולהאמין השיעור זה אצל לעמוד הראוי אבל, בו שנשגיח במה השגחתנו או שננהיג מה להנהגתנו
 ההנהגה הבדל הוא כן, המלאכותיות הפעולות מן הטבעיות הפעולות וכהבדלות... , תעלומה ממנו תעלם לא

 אותו שננהיג למה האנושית וכונתנו והשגחתנו מהנהגתנו, הטבעיים ההם לענינים האלהית והכונה והשגחה
 ..., כלו איוב ספר כונת היתה זאת, אליו ונכוין עליו ונשגיח

 
Martin Buber: But how about Job himself? He not only laments, but he charges that the 'cruel' 
God had 'removed his right' from him and thus that the judge of all the earth acts against justice. 
And he receives an answer from God. But what God says to him does not answer the charge; it 
does not even touch upon it. The true answer that Job receives is God's appearance only, only 
this, that distance turns into nearness, that 'His eye sees him,' that he knows Him again. Nothing 
is explained, nothing adjusted; wrong has not become right, nor cruelty kindness. Nothing has 
happened but that man again hears God's address. 

  ב פרק התורה יסודי הלכות ם"רמב
 הגדולים הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה (1), ויראתו לאהבתו הדרך היא והיאך - ב הלכה
 השם לידע גדולה תאוה ומתאוה ומפאר ומשבח אוהב הוא מיד ,קץ ולא ערך לה שאין חכמתו מהן ויראה
 נרתע הוא מיד עצמן האלו בדברים וכשמחשב (2) ."חי לאל לאלהים נפשי צמאה" דוד שאמר כמו הגדול

 כמו, דעות תמים לפני מעוטה קלה בדעת עומדת אפלה שפלה קטנה בריה שהוא ויודע ויפחד לאחוריו
 כללים מבאר אני האלו הדברים ולפי, "תזכרנו כי אנוש מה אצבעותיך מעשה שמיך אראה כי" דוד שאמר

 אהבה בענין חכמים שאמרו כמו, השם את לאהוב למבין פתח שיהיו כדי העולמים רבון ממעשה גדולים
  ".העולם והיה" שאמר מי את מכיר אתה כך שמתוך

David Birnbaum, God and Evil, p. 175-6 
The Jobian theodicy, put forward by the Divine, fittingly links evil to the wonderment and 
mysteries of creation…. As “quest for potential” is the inviolate core dynamic of the Divine and 
hence, of creation, the solution to gratuitous evil indeed lies in the unrevealed, as of that time, 
elusive crux of creation.  The text proceeds to note two chapters of munificent potentialities 
unleashed by creation. … Job’s mandate [is] to have faith in the ultimate cosmic necessity of the 
Divine’s tolerance of evil.  
 

R. Soloveitchik, Fate & Destiny, p.11 
It is true you will never understand the secret of “why,” you will never comprehend the cause or 
telos of suffereing.  But there is one thing you are obliged to know: the principle of mending 
one’s afflictions. 

  א פרק תעניות הלכות ם"רמב
 מעשיהם שבגלל הכל ידעו ויריעו עליה ויזעקו צרה שתבוא שבזמן, הוא התשובה מדרכי זה ודבר -  ב הלכה

 . מעליהם הצרה להסיר להם שיגרום הוא וזה', וגו הטו עונותיכם'+ ה ירמיהו+ ככתוב להן הורע הרעים
 הרי, נקרית נקרה זו וצרה לנו אירע העולם ממנהג זה דבר יאמרו אלא יריעו ולא יזעקו לא םא אבל - ג הלכה

 ..., אחרות צרות הצרה ותוסיף, הרעים במעשיהם להדבק להם וגורמת אכזריות דרך זו
 

… in two respects you were lacking in that great attribute of hesed … 
(1) You never assumed proper share of the burdens of communal responsibility… 
(2) nor did you ever properly empathize with the agonies of the individual sufferer. 
 

RS (Whirlwind, p.139): The aggadah (BB 15) tried to have the chronology of the events narrated 
in the book of Job coincide with the most outstanding periods in the biblical history of our 
people. … The aggadah was emphasizing the relevance of events which transpired during Job’s 
life, the destiny-charged moments in our emergence as a people.  … [Job] could have used his 
influence and spared Jacob, Moses or Ezra [their] agonizing … to help them realize the 
covenantal vision. 
RS (Fate&Destiny, p14): You, Job, with your wealth and influence, could have significantly 
accelerated the process of yishuv ha-aretz, of settling the land and building the Temple.  However, 
you were deaf to the historical cry of the people. 
 

לעשות סובל ( כל צרה, חו"ח, צריך לגרום ל3( הקב"ה יודע הכל וישר הוא )2) , ל"עא"א לדעת סיבת הרע( 1)

  סיבת הרע.ג שמו נואמפטיה, כי אין לברק להיתייס ( כלפי אחרים צריך 4תשובה )
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