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Job Part 4 – Job’s wife 
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ֱאֹלִהים, ְלִהְתַיֵצב ַעל--ַוְיִהי ַהּיֹום א"   ֹבאּו ְבֵני הָּ ן ְבֹתכָּם, ְלִהְתַיֵצב ַעל-ְיהוָּה; ַוּיָּבֹוא ַגם- ַוּיָּ טָּ ן, ֵאי ִמֶזה  -ַוּיֹאֶמר ְיהוָּה ֶאל ב   .ְיהוָּה- ַהשָּ טָּ ַהשָּ

ן ֶאת  טָּ בֹא; ַוַּיַען ַהשָּ ּה-תָּ ֶרץ, ּוֵמִהְתַהֵלְך בָּ אָּ ט בָּ ן, ֲהַשְמתָּ ִלְבָך ֶאל-ַוּיֹאֶמר ְיהוָּה ֶאל ג  .ְיהוָּה, ַוּיֹאַמר, ִמשֻּׁ טָּ ֹמהּו --ַעְבִדי ִאּיֹוב-ַהשָּ ִכי ֵאין כָּ

ם ְויָּׁשָּ  ֶרץ ִאיׁש תָּ אָּ תֹו, ַוְתִסיֵתִני בֹו ְלַבְלעֹו ִחּנָּםבָּ מָּ ע; ְוֹעֶדּנּו ַמֲחִזיק ְבתֻּׁ ר ֵמרָּ ן ֶאת  ד   .ר ְיֵרא ֱאֹלִהים, ְוסָּ טָּ - עֹור ְבַעד  ְיהוָּה, ַוּיֹאַמר:-ַוַּיַען ַהשָּ

ִאיׁשע ם ְׁשַלח  ה  .ִיֵתן, ְבַעד ַנְפׁשֹו --ֹור, ְוֹכל ֲאֶׁשר לָּ רֹו -מֹו ְוֶאלַעצְ -נָּא יְָּדָך, ְוַגע ֶאל-אּולָּ ְרֶכךָּ -לֹא ֶאל-ִאם -- ְבשָּ ֶניָך, ְיבָּ - ַוּיֹאֶמר ְיהוָּה ֶאל  ו   .פָּ

ן, ִהּנֹו ְביֶָּדָך:הַ  טָּ ן, ֵמֵאת, ְפֵני ְיהוָּה; ַוַּיְך ֶאת ז  .ַנְפׁשֹו ְׁשֹמר-ַאְך, ֶאת   שָּ טָּ ְדֳקדֹו-ַוֵּיֵצא, ַהשָּ ע, ִמַכף ַרְגלֹו עד )ְוַעד( קָּ - ַוִּיַקח  ח  .ִאּיֹוב ִבְׁשִחין רָּ

ֵרד בֹו; ְוהּוא, ֹיֵׁשב ְבתֹוְך ל ֵאֶפר -ֹו ֶחֶרש, ְלִהְתגָּ  "  .הָּ

1 One day the divine beings presented themselves before the LORD. The Adversary came along with them to 

present himself before the LORD. 2 The LORD said to the Adversary, “Where have you been?” The Adversary 

answered the LORD, “I have been roaming all over the earth.” 3 The LORD said to the Adversary, “Have you 

noticed My servant Job? There is no one like him on earth, a blameless and upright man who fears God and 

shuns evil. He still keeps his integrity; so you have incited Me against him to destroy him for no good reason.” 

4 The Adversary answered the LORD, “Skin for skin—all that a man has he will give up for his life. 5 But lay a 

hand on his bones and his flesh, and he will surely blaspheme You to Your face.” 6 So the LORD said to the 

Adversary, “See, he is in your power; only spare his life.” 7 The Adversary departed from the presence of the 

LORD and inflicted a severe inflammation on Job from the sole of his foot to the crown of his head. 8 He took a 

potsherd to scratch himself as he sat in ashes. 
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"כי יש הבדל בין מיני הרעות שהשיגוהו בפעם הראשון שהיו על ידי טבע ההפסד   - : שחין מכה המנוגדת לטבע העולםמלבי"ם "

הכולל הנמצא ביסודות על ידי אש רוח ועל ידי רעות בני האדם קצתם לקצתם, לבין הרע שהגיעתו בפעם הזאת על ידי שחין וחולי  

 שסיבתו הטבעית הוא על ידי מותרות המזון... 

 

כי שישמר הצדיק מרעות היסודות ומרעות בני האדם אינו נמשך מצדקותו בטבע, כי אין צדקת הצדיק סיבה טבעית שעל ידה יישמר  

מפגעי היסודות ומרעת בני האדם, רק סיבה השגחתית שעל ידי צדקתו ה' משגיח עליו ושומר אותו מכל רע, כמו שאמר: לא תירא  

ר הצדיק משחין רע וחולאי הגוף הבאים על ידי מותרות המזון, זה נמשך מצדקותו בדרך  מפחד לילה מחץ יעוף יומם, אבל שישמ

 הטבע, שמדרכי צדקתו ששמר את עצמו מן המותרות והזוללות ...וטבעו מחייב שלא ילקה בשחין וחולי רע... 

 

 ואם כן, המכה הזאת לא באה על ידי סילוק ההשגחה לבד, רק היתה מכה ...נגד טבעו של איוב 

 

שההעדר ובההפסד לא היה לו כח לפעול זאת בעצמו...מה שאין כן בראשונה לא בא להתיצב על ה', רק שה' יסלק השגיחתו ובא  

 ."הרע בעצמו מצד השטן וההעדר
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ת " ַותֹאֶמר לֹו ִאְׁשתֹו  ֵרְך ֱאֹלִהים, וָּמֻּׁ ֶתָך; בָּ מָּ  "., ֹעְדָך ַמֲחִזיק ְבתֻּׁ

His wife said to him, “You still keep your integrity! Blaspheme God and die!” 

 

" עדיין אתה מחזיק בתמימותך? וכאלו אמרה אל תחזיק עוד, אלא ברך את ה' ובעון זה תמות מיד והנה טובה לך  : מצודת דוד

 "  ורים מכאיבים כאלה .משתחיה ביס 

          "לשון צווי כמו ומת בהר )דברים לב(  ":  רש"י  

להים? מנין לאשה  -להים או נוקב שם ה' מת מיד, כדי שינצל איוב מן הצער הזה בברכו א - "וזה לא יתכן, כי אין כל מברך א: רמב"ן 

הזאת יראת ה' על מנת לקבל פרס, לכן כאשר שמעה את איוב אומר:   והנכון בעיני כי היתה האשה...  שמיד איוב ימות בקללו את ה'?

ה' נתן...יהי שם ה' מבורך, חשבה, כי מחזיק איוב בתומתו כדי להאריך חייו, על כן אמרה מה טובו חייך בצער הזה, ומה תוחיל לה'  

. והוא השיב: ואת הרע לא נקבל, כי עבודתי  עוד? ברך אותו )ואף( אם תמות, כי אין בעבודתו לך תועלת אפילו יהיו חייך תלויים בכך

 "   .מאהבה לא על מנת לקבל פרס



 
 

הנה   -" כי בפעם הראשון ברך על הרעה...ובפעם הזה לא ברך רק שתק, כי בלבבו לא היה שלם...ואמרה לו אשתו להקניטו  מלבי"ם: 

ה תברך שנית הלא בהכרח יוסיף  בפעם הראשון שברכת את ה' שבזה הראית שאתה תמים והוסיף להכותך גם בגופך, ואם עת

להכותך בנפש עד שתמות, כי אין לו להכות אותך עוד בדבר אחר, ואם כן אחר שעודך מחזיק בתומתך למה אתה שותק זאת הפעם  

 "  .להים גם עתה ותמות, והיא הקנטה... על שברך בפעם הראשון-ואינך מברך על הרעה? ברך א
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 : דינה אשתו של איוב היתה..." " א"ר אבא בר כהנא 
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 "אבא בר כהנא אמר: בימי יעקב, דאמר ר' אבא בר כהנא: דינה אשת איוב הוות" 
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ודינה היכן היא? נתנה בתיבה ונעל בפניה, אמר: הרשע הזה עינו רמה   – ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו   " ויקם בלילה הוא

א יתלה עיניו ויראה אותה, ויקח אותה ממני. ר"ה בשם ר' אבא הכהן ברדלא אמר: אמר לו הקב"ה 'למס מרעהו חסד' מנעת  היא, של

 מרעך חסד, מנעת חסדך מן אחוך...דאילו דנסבת לאיוב לאו גיירתיה?..." 
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לֹות ְתַדֵבִרי  , ְכַדֵבר ַאַחת ַהְּנבָּ ֱאֹלִהים, ְוֶאת-ַגם ֶאת-- " ַוּיֹאֶמר ֵאֶליהָּ ל-ַהּטֹוב ְנַקֵבל ֵמֵאת הָּ ע לֹא ְנַקֵבל; ְבכָּ רָּ א ִאּיֹוב,  -זֹאת לֹא -הָּ טָּ חָּ

יו  תָּ  "   .ִבְשפָּ

But he said to her, “You talk as any shameless woman might talk! Should we accept only good from God and 

not accept evil?” For all that, Job said nothing sinful. 

 

 : "לא חטא בשפתיו, אבל בליבו חטא".   רש"י

 מסכת שבת טז ע"א 

 בלבו חטא"   - "אמר רבא...בשפתיו לא חטא 

 

 ראב"ע:  

הדגש הוא על כך שכעת עדיין לא חטא בשפתיו, ומשמע שבעתיד   - "להורות כי עוד יחטא בשפתיו ויוציא מילים מפיו ברב צערו".

 יחטא אף בשפתיו. 

 

 :מלבי"ם

והנה בזה גלה כי לבבו מלא און, שה' ברא את האדם לרעתו, ושהרע במציאות גובר על   ... שבלבבו היה פונה לדברי און ומינות “

לכל הדברים המרים שדבר אחר כך בוויכוחיו, אבל יען    יסוד  הטוב, וזה שורש פורה ראש ולענה להתרעם על מידותיו...וזה יסוד

גם את הטוב..., מבואר שהגם שהיה דעה זו בלבבו, בכל זאת לא חטא   -שעתה העלים דבר זה ולא נגלה רק ממלת 'גם', מה שאמר 

 איוב בשפתיו, כי לא הוציא עדיין תלונותיו בשפתיו..." 

 

 

 

 

 

 


