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 ב-בבא בתרא טז א: האגדה
י "  ׁשּוֵפנִּ ָעָרה יְׂ ש ְׂ ר ּבִּ ם ,  ֲאׁשֶׁ ּנָ ָצַעי חִּ ה פְׂ ּבָ רְׂ הִּ ה " .  וְׂ ּיֹוב :  ָאַמר ַרּבָ ָעָרה ,  אִּ סְׂ ּבִּ

יבּוהוּ , ֵחֵרף ָעָרה ֱהׁשִּ סְׂ  . ּובִּ

ָעָרה ֵחֵרף  סְׂ יב ,  ּבִּ תִּ כְׂ י : " ּדִּ ׁשּוֵפנִּ ָעָרה יְׂ ש ְׂ ּבִּ ר  ָפָניו ,  " ֲאׁשֶׁ ל :  ָאַמר לְׂ ּבֹונֹו ׁשֶׁ רִּ

יךָ ,  עֹוָלם  ָפנֶׁ ָרה לְׂ ָעָרה ָעבְׂ א רּוַח סְׂ ּמָ ין  ,  ׁשֶׁ ָך ּבֵ ף לְׂ ַחּלֵ תְׂ נִּ ּיֹוב ' וְׂ '? אֹוֵיב ' לְׂ '  אִּ

יבּוהוּ  ָעָרה ֱהׁשִּ סְׂ יב ,  ּבִּ תִּ כְׂ ַען ה : " ּדִּ ָעָרה '  ַוּיַ ן ַהּסְׂ ּיֹוב מִּ ת אִּ : ָאַמר ֵליהּ " )...(  אֶׁ

ָאָדם  י ּבָ ָראתִּ ין ּבָ ימִּ ה נִּ ּבֵ ָמהּ ,  ַהרְׂ ֵני ַעצְׂ פְׂ א ּבִּ ּמָ י ָלּה ּגֻּ ָראתִּ יָמא ּבָ נִּ יָמא וְׂ ָכל נִּ , וְׂ

א ַאַחת  ּמָ גֻּ קֹות ּבְׂ ם יֹונְׂ יִּ ּתַ הּו ׁשְׂ ּלֹא יְׂ א ַאַחת ,  ׁשֶׁ ּמָ גֻּ קֹות ּבְׂ ם יֹונְׂ יִּ ּתַ ָמֵלא ׁשְׂ לְׂ אִּ , ׁשֶׁ

ל ָאָדם  אֹור ֵעיָניו ׁשֶׁ יכֹות מְׂ י .  ַמֲחׁשִּ ף לִּ ַחּלֵ תְׂ א לֹא נִּ ּמָ ּגֻּ א לְׂ ּמָ ין ּגֻּ ּיֹוב ,  ּבֵ ין אִּ ּבֵ

י ף לִּ ַחּלֵ תְׂ אֹוֵיב נִּ  ! ?לְׂ

ָעָלה "  ף ּתְׂ טֶׁ ֶׁ ַלׁשּ ג  ּלַ י פִּ ים ".  מִּ ָעבִּ ּבֶׁ י  ָראתִּ ּבָ ן  י ּפִּ ה טִּ ּבֵ ה ,  ַהרְׂ ּפָ טִּ וְׂ ה  ּפָ ָכל טִּ וְׂ

ָמהּ  ֵני ַעצְׂ פְׂ פּוס ּבִּ י ָלּה ּדְׂ ָראתִּ פּוס ,  ּבָ ּדְׂ אֹות מִּ ין יֹוצְׂ ּפִּ י טִּ ּתֵ הּו ׁשְׂ ּלֹא יְׂ ֵדי ׁשֶׁ ּכְׂ

ָחד  ָחד ,  אֶׁ פּוס אֶׁ ּדְׂ אֹות מִּ ין יֹוצְׂ ּפִּ י טִּ ּתֵ ָמֵלא ׁשְׂ לְׂ אִּ ץ ,  ׁשֶׁ ת ָהָארֶׁ ׁשֹות אֶׁ טְׂ ַטׁשְׂ מְׂ

רֹות  יָאה ּפֵ ֵאיָנּה מֹוצִּ י .  וְׂ ף לִּ ַחּלֵ תְׂ ה לֹא נִּ ּפָ טִּ ה לְׂ ּפָ ין טִּ אֹוֵיב ,  ּבֵ ּיֹוב לְׂ ין אִּ ּבֵ

י ף לִּ ַחּלֵ תְׂ  )...(? נִּ

יז ֹקלֹות "  ךְׂ ַלֲחזִּ רֶׁ דֶׁ ים ,  " וְׂ ָעבִּ י ּבֶׁ ָראתִּ ה קֹולֹות ּבָ ּבֵ י ,  ַהרְׂ ָראתִּ קֹול ּבָ ָכל קֹול וְׂ וְׂ

מוֹ  ֵני ַעצְׂ פְׂ יל ּבִּ בִּ ָחד ,  לֹו ׁשְׂ יל אֶׁ בִּ ְׂ ׁשּ אֹות מִּ ֵני קֹולֹות יֹוצְׂ הּו ׁשְׂ ּלֹא יְׂ ֵדי ׁשֶׁ , ּכְׂ

ל ָהעֹוָלם ת ּכָ ין אֶׁ יבִּ ָחד ַמֲחרִּ יל אֶׁ בִּ ְׂ ׁשּ ין מִּ אִּ ֵני קֹולֹות יֹוצְׂ ָמֵלי ׁשְׂ לְׂ אִּ ין קֹול . ׁשֶׁ ּבֵ

י ף לִּ ַחּלֵ תְׂ קֹול לֹא נִּ אֹוֵיב, לְׂ ּיֹוב לְׂ ין אִּ י, ּבֵ ף לִּ ַחּלֵ תְׂ  ? נִּ

ת ַיֲעֵלי ָסַלע ”  דֶׁ ּתָ ֵעת לֶׁ מֹר ,  ֲהָיַדעְׂ ׁשְׂ לֹות ּתִּ ית ַעל ".  ֹחֵלל ַאּיָ ָזרִּ ֵעָלה זֹו ַאכְׂ יְׂ

יהָ  נֶׁ רֹאׁש ָהָהר ,  ּבָ ת עֹוָלה לְׂ דֶׁ ּכֹוַרַעת ָללֶׁ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ָימּות ,  ּובְׂ ה וְׂ ּנָ ּמֶׁ ּפֹל מִּ ּיִּ ֵדי ׁשֶׁ , ּכְׂ

יה ָנפֶׁ כְׂ לֹו ּבִּ ַקּבְׂ ּמְׂ ר ׁשֶׁ ׁשֶׁ ין ָלּה נֶׁ מִּ י ַמזְׂ יהָ , ַוֲאנִּ ָפנֶׁ יחֹו לְׂ ַגע , ּוַמּנִּ ים רֶׁ ּדִּ ָמֵלי ַמקְׂ לְׂ אִּ וְׂ

ָחד  ָחד ,  אֶׁ ַגע אֶׁ ַאֵחר רֶׁ תְׂ ד ֵמת ,  אֹו מִּ ּיָ י .  מִּ ף לִּ ַחּלֵ תְׂ ַגע לֹא נִּ רֶׁ ַגע לְׂ ין רֶׁ ין ,  ּבֵ ּבֵ

י ף לִּ ַחּלֵ תְׂ אֹוֵיב נִּ ּיֹוב לְׂ  ? אִּ

מֹר "  ׁשְׂ לֹות ּתִּ ָלה זוֹ ,  " ֹחֵלל ַאּיָ ָמּה ַצר ,  ַאּיָ ּכֹוַרַעת ֵליֵלד ,  ַרחְׂ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ י ,  ּובְׂ ֲאנִּ
ם חֶׁ ֵבית ָהרֶׁ ּה ּבְׂ יׁשָ ּכִּ ּמַ ָרקֹון ׁשֶׁ ין ָלה ּדְׂ מִּ ת, ַמזְׂ דֶׁ יֹולֶׁ ה וְׂ ַרּפָ תְׂ ים ,  ּומִּ ּדִּ ָמֵלי ַמקְׂ לְׂ אִּ וְׂ

ָחד  ַגע אֶׁ ָחד ,  רֶׁ ַגע אֶׁ ַאֵחר רֶׁ ד ֵמָתה ,  אֹו מְׂ ּיָ י .  מִּ ף לִּ ַחּלֵ תְׂ ַגע לֹא נִּ רֶׁ ַגע לְׂ ין רֶׁ , ּבֵ
י ף לִּ ַחּלֵ תְׂ אֹוֵיב נִּ ּיֹוב לְׂ ין אִּ  .”דעת”מתוך אתר  -הגרסה המנוקדת  ?  ּבֵ

 הרקע בגמרא
המשנה קובעת שאין לחלוק כתבי קודש 

ואגב ,  ( כפתרון לסכסוך משפטי סביבם ) 
—ך " זאת הגמרא עוסקת בספרי התנ 

ועוד ,  סדרם  ל .  כותביהם  חלק גדו
מהסוגיה מוקדש למדרשים על ספר 

 .איוב
 
 

 

 

שאלות הכוונה ללימוד 
 עצמי

האגדה ,  מדוע מכל כתבי הקודש 
 ?מאריכה דווקא בעניין איוב

רבה נדרש ,  מדוע מכל טענות איוב 
ו  ז ה  נ ע ט ל א  ק ו ו ת —ד ו ר ש פ א ה

 ?ה התבלבל בין איוב לאויב"שהקב
מדוע יש צורך בתשובות רבות כל כך 

מה ?  מה ההבדל ביניהן ? לשאלה אחת
 ?  משותף

 

מותאם .  בעזרת עלון וירטואלי ודף פייסבוק ,  ל דרך אגדות התלמוד  ” מציע מענה למעוניינים להרחיב מעט בלימוד עולמם הרעיוני של חז   אגדה היום 
 agada.hayom@gmail.com :להצטרפות לרשימת התפוצה ולתגובות. חיים אקשטיין: עורך. אך אינו מחייב לימוד מקדים, לקצב  הדף היומי

 וההשגחה הפרטיתאיוב 



 

 העמקה בסוגיהמאיוב ואויב נבנה העולם 

ואומר כי היא הטענה ,  נדרש רבה לטענה אחת ,  מבין כל טענותיו של איוב 

אם זו טענה מרכזית כל כך . הראשית שענה עליה הקדוש ברוך הוא בתשובתו

בוודאי היא חזקה יותר .  יש להבין מה מייחד אותה מכל דברי איוב , בעיני רבה

 ".אויב"למילה " איוב"ה התבלבל בין המילה "מסתם השערה שהקב

איוב ,  ראשית .  לפחות שתי טענות עומק אפשר לזהות בדברים אלו של איוב 

כגורם בעל ,  כסופה אדירה .  רואה את דרך הפעולה האלוקית כרוח סערה 

אינה ,  הרוח אינה מבדילה בין פרטים .  עוצמה שאי אפשר לעמוד בפניו 

זו תפיסת .  היא לוקחת הכל ,  מפרידה בין מה שנכון להעיף ובין מה שלא 

הנוכחות שלו אדירה .  הוא גדול ועצום מכדי לעשות צדק :  האלוקות של איוב 

אם הקדוש ,  לכן .  מכדי להפריד בין אדם שמעשיו טובים לאדם שמעשיו רעים 

 . גם הצדיקים, כולם סופגים אותה –ברוך הוא שולח מכה לעולם 

על גבי האמירה . אולי עצם קיומם של אויבים ואיובים בעולם הוא תקלה, שנית

לא נכון היה לברוא ,  אם אכן הפורענות האלוקית מזיקה לכולם ,  הקודמת 

כדי למנוע מצב שבו הצדיקים סובלים בגלל .  עולם עם הבדלים דקים 

לנתק לחלוטין בין .  היה ראוי להפריד ביניהם מלכתחילה ,  הרשעים ולהפך 

, במתכונת הנוכחית של הבריאה .  הכוחות החיוביים לכוחות השליליים בעולם 

וכולם חשופים לרוח ,  הטוב והרע מעורבבים ,  איוב והאויב צמודים זה לזה 

 .ה באותה מידה"הסערה של הקב

נראה שהיא ?  מה התשובה לטענות 

ן .  כוללת שני שלבים  בשלב הראשו

ת  י א ר נ ה ה  נ ו מ ת ה ת  א ה  ב ר ך  פ ו ה

ה עונה " אם נדמה שהקב :  מהפשט 

רבה מסביר שהוא ,  לאיוב ברוח סערה 

הוא היה מחזק את טענתו של ,  לו היה עונה בסערה .  עונה לו דרך השערות 

, לכל שערה יש מקור יניקה. המענה חושף דווקא את הפרטים שבבריאה; איוב

כל פרט שואב את חיותו ממקור .  לכל קול יש שביל ,  לכל טיפה יש דפוס 

העולם הפרטי של כל .  יש לו צביון משלו ודרך שנסללה רק בשבילו ,  גבוה 

ובלי העולמות הפרטיים ,  נקודה קטנה בעולם הוא שמחבר אותה אל בוראה 

, ה אינו נמצא רק ברוח וברעש " הקב .  העולם הכללי לא היה מתקיים   –הללו  

 .אלא גם בכל שערה דקה

, קודם כל הן ממשיכות את הכיוון של סוג הדוגמאות הקודם .  בשלב השני מובאות דוגמאות מסוג אחר 

לכל יעל .  אך יש בהן גם אמירה חדשה ,  ומוסיפות לו את ההשגחה הפרטית המדויקת אפילו בממד הזמן 

, לכאורה .  לכל אילה יש נחש קטן שמכיש אותה כדי שתלד ,  שיולדת בהר יש נשר שמציל את הוולד שלה 

ולמה נבראה הכשת ?  למה נבראה היעל אכזרית :  כאן היה יכול איוב להתערב בתשובה ולחזק את השאלה 

לכל כוח ,  לכל גילוי אכזריות יש כנף תומכת שמאזנת אותו :  אך התמונה הרחבה עונה על השאלה ?  הנחש 

מה היה קורה לו נבראו שני .  בסופו של דבר נולדים חיים חדשים . חיובי צר יש גורם מזיק שגורם לו להתרחב

והנחש , לא היה נשר שיקלוט את הגור הרך מהיעל? לרחמנים ולאכזריים? לאיובים ולאויבים, עולמות נפרדים

ה " באופן המדויק שבו הקב ,  רק השילוב המורכב בין כוחות הטוב לכוחות הרע .  לא היה באזור של האיילה 

 . מאפשר הוספת חיים, מתכנן אותו

ובעצם קיומו של ,  אלא גם בהשגחה הפרטית ,  ה אינה מתבטאת רק בתופעות רבות עוצמה " נוכחות הקב 

אלא אף ,  יש בה לא רק רפואה לכל אכזריות : היסודות השליליים הם חלק מתבנית מפורטת זו. עולם מפורט

ידיעה זו אינה מסבירה לכל . שהרי לפעמים דווקא הצרות מוציאות ממיצר למרחב, תפקיד לכל גורם אכזר

קוראת ,  אך מאירה להם את המחשכים ,  אחד מהמיוסרים בייסורי איוב מה משמעות הסבל שלהם 

 .כל הכשת נחש תקרב אותם לגאולתם. להם להאמין כי הכל כלול במארג האלוקי הגדול

 כ-בבא בתרא יד|    56גיליון     
 איוב וההשגחה הפרטית

 לעיון נוסף
 

 :עוד מאגדות השבוע
: מאי דכתיב ,  אמר רב הונא 

ה  ם  ש ם  ש א  ר ק נ ר  ש ' א
? צבאות יושב הכרובים עליו 

שלוחות ושברי לוחות , מלמד
 . מונחים בארון

 (יד ב)
 

 :מפרשנות האגדה
וידר מקשר את  הרב שאול 
חמש חתשובות לאיוב לממדי 

שדרכם ,  האדם הזמן והמקום 
ם .  מתגלה ההשגחה  ג א  הו
המבקרת , משווה בין גישת רבא

לגישת רבי יוחנן ,  את איוב 
 .המקבלת ומבינה אותו

ון רחב יותר ביחסם של )  עי
א " חז  ב אפשר למצו ו לאי ל 

בספרו של פרופסור חננאל 
 "(אלא משל היה”, מאק

א  ניתן למצו את המאמר 
הוא יעלה גם .  ” אסיף ” באתר  

 .לדף אגדה היום בפייסבוק

מה היה קורה לו נבראו שני עולמות 
לרחמנים ? לאיובים ולאויבים, נפרדים

לא היה נשר שיקלוט את ? ולאכזריים
והנחש לא היה ,  הגור הרך מהיעל 
 .באזור של האיילה


