איוב ל"א:
פרק ל"א -הוא החלק השלישי במענה האחרון של איוב לרעיו .זוהי חוליית ההגנה האחרונה של איוב
במשפט שהוא מבקש מהאל ,וכנגד עמדת רעיו.
רעי איוב לאורך כל הספר טוענים את טענת הגמול המסורתית :על המעשים הטובים -מקבל האדם
שכר .על החטאים -עונש וסבל .לשיטתם הסבל של איוב נובע מחטאים עליהם הוא חייב לחזור
בתשובה.
איוב כנגדם -טוען לחפותו .איוב טוען כי הוא ההוכחה לכך שחוק הגמול אינו מוחלט והמציאות
מורכבת יותר :איוב חף מפשע ובכל זאת סובל( .שימו לב :איוב אינו טוען שאין גמול ,אלא שהעולם
בנוי לא רק על גמול).
פרק ל"א בנוי כחמש עשרה שבועות שבהן איוב נשבע על מעשיו הטובים בעבר ועל הימנעותו
ממעשים רעים .לאחר ההכרזה על המעשה (או על ההימנעות מהמעשה) מזמין איוב עונש על עצמו
אם היה נוהג שלא כשורה.
רוב הפסקאות פותחות במילה "אם".

פסוקים

חטא

א'-ד'

בדיקה /עונש
האם יש איסור
בהתבוננות על בתולה?

מה אפשר ללמוד מכך על
חייו המוסריים של איוב?

בְּ ִרית ,כ ַָּר ִתי לְּעֵ ינָּי;

מה בהתנהגותו זו דומה
למסופר עליו בפרק א'?

ּומָּ ה ֶא ְּתבֹונֵן ,עַ ל-בְּ תּולָּה

ה'-ו'

ִאם-הָּ לַכְּ ִתי עִ ם-שָּ וְּ א;
ו ַַתחַ ש עַ לִ -מ ְּרמָּ ה ַרגְּ לִי.
לאן איוב לא מהר?

איוב מזמין את אלוקים
לבדוק את יושרו!

כיצד מנמק איוב את
הימנעותו מחטא?

ז'-ח'

מה "העונש" שאיוב
מציע אם לא נהג כפי
שנשבע?

ִאם ִתטֶ ה ַאשֻּׁ ִרי,

ִמנִי הַ דָּ ֶרך:

ט'-י"ב

העונש הפליל על ניאוף
הוא שריפה! (בר' ל"ח
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כיצד מנמק איוב את
הימנעותו ממעשה זה?

מה העונש שאיוב
מציע?

מה העיקרון שעומד
מאחוריו?

ִאם-נִפְּ ָּתה לִבִ י ,עַ לִ -אשָּ ה;
וְּ עַ ל-פ ֶַתח ֵרעִ י ָּא ָּרבְּ ִתי.

י"ג-ט"ו

שימו לב לרעיון השוויון
בין העבד והאדון .רעיון
מפתיע בחברה
שעבדות מקובלת
ולגיטימית.

ִאםֶ -א ְּמ ַאסִ --מ ְּשפַט
וַאֲ מָּ ִתי :בְּ ִרבָּ ם ,עִ מָּ ִדי.

עַ בְּ ִדי,

ט"ז -י"ט

כיצד איוב מנמק את

מנהגו זה?

מה אפשר ללמוד מכך
על משפחתו?

ִאםֶ -א ְּמנַע ,מֵ חֵ פֶץ דַ לִים;
וְּ עֵ ינֵי ַאלְּמָּ נָּה אֲ ַכלֶה.
אכַל פִ ִתי לְּבַ ִדי;
וְּ ֹ
וְּ ל ֹאָּ -אכַל יָּתֹום ִממֶ נָּה

כ-כ"ג

העונש שמציע איוב כיצד מסביר איוב את
הימנעותו מהחטא?
הוא :מידה כנגד מידה.

ִאםֶ -א ְּר ֶאה אֹובֵ דִ ,מבְּ לִי לְּבּוש;

הסבירי!

וְּ ֵאין כְּ סּות ,ל ֶָּאבְּ יֹון.
ִאם-ל ֹא בֵ ְּרכּונִי חֲ לָּצָּ ו;
ּומגֵז כְּ בָּ שַ י ,י ְִּתחַ מָּ ם.
ִ
ִיפֹותי עַ ל-יָּתֹום י ִָּדי:
ִאם-הֲ נ ִ
כִ יֶ -א ְּר ֶאה בַ שַ עַ ר ,עֶ זְּ ָּר ִתי
מה קורה בשער?
כ"ד-כ"ה

ִאם-שַ ְּמ ִתי זָּהָּ ב כִ ְּסלִי;
וְּ ַלכ ֶֶתםָּ ,אמַ ְּר ִתי ִמבְּ טַ ִחי.
ִאםֶ -א ְּשמַ ח ,כִ יַ -רב חֵ ילִי;
וְּ כִ י-כַבִ יר ,מָּ צְּ ָּאה י ִָּדי
כסלי=מבטחי
כ"ו -כ"ח

מדוע איוב לא עבד

לשמש ולירח?

ִאםֶ -א ְּר ֶאה אֹור,
כִ י יָּהֵ ל;
הלֵך.
וְּ י ֵָּרחַ  ,י ָָּּקר ֹ
ַויִפְּ ְּת בַ סֵ ֶתר לִבִ י; ו ִַתשַ ק י ִָּדי לְּפִ י

כ"ט-ל'

במשלי כ"ד י"ז נאמר :
"בנפל אויבך אל
תשמח"
האם זהו איסור או
המלצה?

ִאםֶ -א ְּשמַ ח ,בְּ פִ יד ְּמשַ נ ְִּאי; וְּ ִה ְּתע ַֹר ְּר ִתי,
כִ יְּ -מצָּ אֹו ָּרע.
וְּ ל ֹא-נ ַָּת ִתי לַחֲ ט ֹא ִחכִ י--
ל ְִּשאֹל בְּ ָּאלָּה נַפְּ שֹו.
ל"א-ל"ב

בַ חּוץ ,ל ֹאָּ -ילִין גֵר;
ְּדל ַָּתיָּ ,לא ַֹרח ֶאפְּ ָּתח.

