
 
 

Book of Job – intro to the book 

 רמב"ן הקדמה לספר איוב  .1

" ויש דבר מכאיב הלבבות ומדאיב המחשבות, ממנו לבד נמשכו רבים בכל הדורות לכפירה גמורה, והוא הראות בעולם משפט  

 – ...?שיראו צדיקים אבדומעוקל וצדיק ורע לו רשע וטוב לו, כי יאמרו מדוע דרך פלוני ופלוני צלחה, ולמה פלוני ופלוני 

 

ודע כי מאשר העניין הזה פנה גדולה בתורה, וראות הענין בתחילתו (מה שיראה בתחילת המחשבה) מבוכה רבה, נתייחד לנו בו  

 ספר אחד כולו והוא ספר איוב 

 

אמר לו מפי הגבורה  ויש מרבותינו שאמר כי משה רבינו כתבו, ונאמר לו מפי הגבורה עניין האיש ההוא והחברים ההמה, כאשר נ

 ...ספר בראשית, ונצטווה בכתיבתו, מפני היות עניינו שורש באמונה ויסוד התורה

 

 -"וראוי הוא לו בוודאי...שהרי ענין השטן, ויבואו בני האלקים להתיצב וג' לא נודע אלא בנבואה"

 

 הרב שוועל, איוב, הקדמה  .2

 ."הם, איפוא, יצירה אחידה, הקשורה קשר פנימי -איוב פירושו לתורה ולספר   -שני פירושיו של הרמב"ן למקרא "" 

 

 בראשית יח, כה  .3

האף תספה צדיק עם רשע? חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ  "

 לא יעשה משפט?"  

 

 מדרש רבה, ה, כב  .4

שעה בא משה והשיב דברים לפני הקב"ה אמר לו למה הרעות וגו',  וישב משה אל ה' ויאמר ה' למה הרעותה לעם הזה, באותה  "

מהו 'ה' למה הרעות'? בנוהג שבעולם בשר ודם האומר לחבירו למה אתה עושה כן? הוא כועס עליו, ומשה אמר לפני הקב"ה למה  

 "   ?הרעותה לעם הזה

 

  ברכות ז, ע"א .5

 "  ?יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו אמר לפניו: רבונו של עולם! מפני מה - " הודיעני נא את דרכיך

 

 בראשית רבה לג, ה  .6

 " דרש רבי עקיבא מעשה דור המבול בגנזק של מדי ולא בכו, וכיון שהזכיר להם מעשה איוב מיד בכו " 

 

 איוב א, א  .7

 " .ְוָסר ֵמָרע --עּוץ, ִאּיֹוב ְׁשמֹו; ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא, ָתם ְוָיָׁשר ִויֵרא ֱאֹלִהים - " ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ

There was a man in the land of Uz named Job. That man was blameless and upright; he feared God and 

shunned evil. 

 

8. Aִביֵמי ֻעִזָּיהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיהּו, ַמְלֵכי ְיהּוָדה" )ישעיה א, א( --ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם- ָאמֹוץ, ֲאֶׁשר ָחָזה, ַעל-( " ֲחזֹון, ְיַׁשְעָיהּו ֶבן 

B ֲהִנים ֲאֶׁשר ַבֲעָנתֹות, ְבֶאֶרץ ִבְנָיִמן-ִחְלִקָּיהּו, ִמן -( " ִדְבֵרי ִיְרְמָיהּו, ֶבן ֹּאִׁשָּיהּו ֶבן- ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר  ב   .ַהכֹּ ָאמֹון ֶמֶלְך  - ְיהָוה ֵאָליו, ִביֵמי י

ֹּאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה, ַעד -ַוְיִהי, ִביֵמי ְיהֹוָיִקים ֶבן  ג   .ֶעְשֵרה ָׁשָנה, ְלָמְלכֹו-ְיהּוָדה, ִבְׁשֹלׁש ם ַעְׁשֵתי ֶעְשֵרה ָׁשָנה, ְלִצְדִקָּיהּו ֶבן-י ֹּאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך  - תֹּ י

ֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי -ד עַ --ְיהּוָדה  ג( -)ירמיה א, א   .ְגלֹות ְירּוָׁשַלִם, ַבחֹּ

 

9. A בראשית י, כג(  .עּוץ ְוחּול, ְוֶגֶתר ָוַמׁש -- ( "ּוְבֵני, ֲאָרם( " 

B:ר רֹו, ְוֶאת -ֶאת  כא   .ר ָאִחיָךְלָנחֹו-- ִהוא, ָבִנים-ִהֵנה ָיְלָדה ִמְלָכה ַגם   ( " ַוְיִהי, ַאֲחֵרי ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה, ַוֻּיַגד ְלַאְבָרָהם, ֵלאמֹּ בּוז  -עּוץ ְבכֹּ

 כא( -)בראשית כב, כ  .ְקמּוֵאל, ֲאִבי ֲאָרם -ָאִחיו, ְוֶאת 

C בראשית לו, כח(  .ִדיָׁשן, עּוץ ַוֲאָרן -( " ֵאֶלה ְבֵני( " 

 

 



 
 

 מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק כ"ב   .10

 איש היה בארץ עוץ... והוא צווי בעצה ובהנהגה עצו עצה, וכאלו יאמר לך השתכל בזאת העצה והתבונן בו" "

 

 טו - בבא בתרא יד .11

, כתיב הכא: "מי  איוב בימי משה היה   :. מסייעא ליה לר' לוי בר לחמא, דא"ר לוי בר לחמאמשה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. "א

 "  ...אפוא ויכתבון מלי," וכתיב התם: "ובמה יודע אפוא  יתן

  ...איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה. יתיב ההוא מרבנן קמיה דר' שמואל בר נחמני, ויתיב וקאמר: ב 

  ...איוב בימי שפוט השופטים היה תנאי היא; דתניא, רבי אלעזר אומר:  ג.

  ...איוב בימי אחשורוש היה. רבי יהושע בן קרחה אומר: ד

  ...איוב בימי מלכות שבא היה. רבי נתן אומר:  ה

 איוב בימי כשדים היה . וחכ"א:  ו

  ..., ודינה בת יעקב נשא איוב בימי יעקב היה . ויש אומרים:  ז

  ... 'וכולהו תנאי סבירא להו דאיוב מישראל הוה, לבר מ'יש אומרים

 איוב בימי מרגלים היה . רבא אמר: ח

 "..., ובית מדרשו בטבריא היהאיוב מעולי גולה היה   רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו:. ט

 

 רמב"ם ספר מורה הנבוכים חלק שלישי פרק כב  .12

ענין איוב הנפלא הוא מכת מה שאנחנו בו, ר"ל שהוא משל לבאר דיעות בני אדם בהשגחה, וכבר ידעת באורם ומאמר קצתם: איוב  "

משל היה, ואשר חשבו שהיה ונברא ושהוא ענין שאירע, לא ידעו לו לא זמן ולא מקום, אלא קצת החכמים  לא היה ולא נברא אלא 

וזה ממה   ,וקצתם אמרו שהיה בימי משה, וקצתם אמרו שהיה בימי דוד, וקצתם אמרו שהיה מעולי בבל  ,אמרו שהיה בימי האבות

 "...שיחזק מאמר מי שאמר לא היה ולא נברא 

 

הדעות, ר"ל אם היה או לא היה, הדברים ההם אשר בפתיחת הספר, ר"ל מאמר השטן ומאמר השם אל השטן ומסור  ולפי שתי ..."

איוב בידו, כל זה משל בלא ספק לכל בעל דעת, אלא שהוא משל לא כשאר המשלים כולם, אבל משל שנתלו בו פליאות ודברים  

  תעלומות שאין למעלה מהן... והתבארו בו ספקות גדולות ונגלו ממנו ,שהם כבשונו של עולם 

 

...ותחלת מה שתשתכל בו אמרו: איש היה בארץ עוץ, הביא שם משתתף והוא עוץ, שהוא שם איש את עוץ בכורו, והוא צווי בעצה  

 " ... ובהנהגה עצו עצה, וכאלו יאמר לך השתכל בזאת העצה והתבונן בו והעלה בידך עניניו והבינם וראה הדעות האמתיות מה הן 

 

 ב"ם מורה נבוכים, חלק ב פמ"ב רמ .13

" כבר בארנו כי כל מקום שנזכר בו ראיית מלאך או דבורו, שזה אמנם הוא במראה הנבואה או בחלום... ודע זה והבינהו מאד...וירא  

ו בו מלאכי  אליו ד' באלוני ממרא וגו'....וכן אמר עוד בענין יעקב, אמרו ויאבק איש עמו, שהוא בצורת הנבואה...וכן ביעקב אמר ויפגע

ואחר כן התחיל לבאר איך קרה עד שפגעו בו, ואמר שהוא שלח שלוחים ופעל ועשה, ויותר יעקב לבדו וגו', וזהו מלאכי   ,אלהים 

 ."...אלהים הנאמר עליהם תחלה ויפגעו בו מלאכי אלהים, וזה ההתאבקות והדבור כלו במראה הנבואה 

 

 רמב"ן פרשת 'וירא'  .14

כי הפרשה כלל ופרט. אמר הכתוב תחלה כי נראה אליו השם במראות הנבואה, ואיך היתה המראה  " ובספר מורה הנבוכים נאמר 

ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך, זה ספור מה שאמר במראה הנבואה לאחד   .הזאת, כי נשא עיניו במראה והנה ג' אנשים נצבים עליו

 .מהם הגדול שבהם 

 

בן בקר, וגם לא צחקה שרה, רק הכל מראה, ואם כן בא החלום הזה ברוב ענין    והנה לדבריו לא לשה שרה עוגות, ולא עשה אברהם

 ."כחלומות השקר, כי מה תועלת להראות לו כל זה

 

 רמב"ן בראשית לב, כה  .15

מראה הנבואה. ולא ידעתי למה היה צולע על ירכו בהקיץ, ולמה אמר (להלן לב לא)   " וכן אמר (שם) בענין "ויאבק איש עמו" שהכל

כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי, כי הנביאים לא יפחדו שימותו מפני מראות הנבואה. וכבר ראה מראה גדולה ונכבדת  

 "?מזאת, כי גם את השם הנכבד ראה פעמים רבות במראה הנבואה

 



 
 

 הרמב"ם פ' וישלח    רבי אברהם בן" .16

במצב שאינו מציאות אלא דמיון, שהרי האדם לפעמים יראה בחלום כאילו הוא עמל וייקץ  ( נקיעת רגלו)אל תשאל איך ארע זה " 

עייף, או רואה כאילו הכו אותו וייקץ ברגע של כאב, לפי שהאברים מתפעלים על ידי כח הדמיון, ואם יהיה כך על ידי השפעת חלום  

 ."רגיל, כל שכן שיהיה על ידי השפעת חלום נבואי 

 

 ביץ שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע פ' וישלח פרופ' ישעיהו ליבו .17

כאן לפנינו פעולה פסיכוסומאטית,הוי אומר תהליכים נפשיים באדם, המשפיעים באופן מוחשי על פונקציות פיזיולוגיות...עוצמתה  "" 

 ."ו מחלומוהנפשית העצומה, היתה גם השפעתה רבה עד כדי תחושת נקיעת כף הירך, שגרמה ליעקב לצלוע בפועל גם בהקיצ

 

 רמב"ן פרשת וירא  .18

והנה לפי דעתו זאת יצטרך לומר כן בענין לוט, כי לא באו המלאכים אל ביתו, ולא אפה להם מצות ויאכלו, אבל הכל היה מראה.  "

 ... .ואם יעלה את לוט למעלת מראה הנבואה איך יהיו אנשי סדום הרעים והחטאים נביאים, כי מי הגיד להם שבאו אנשים אל ביתו

 

 ."ואלה דברים סותרים הכתוב, אסור לשומעם אף כי להאמין בהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


