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אירוניה דרמטית וכפל משמעות בספר איוב

נפתלי ש' משל

ַע ֶּבן הֹוְרָקנֹוס ֶׁשֹּלא ָעַבד ִאּיֹוב  ּבֹו ַבּיֹום ָּדַרׁש ְיהֹושֹֻ

ֶאת ַהָּמקֹום ֶאָּלא ֵמַאֲהָבה שנ' ֵהן ִיְקְטֵליִני לֹו ֲאָייֵחל 

ֲאַדִיין ַהָּדַבר ָׁשקּול לֹו ֲאִני ְמַצֶּפה אֹו ֵאיִני ְמַצֶּפה לֹו

)סוטה ה, ה; כ"י קאופמן(

א ו ב מ  . א

שתי טכניקות ספרותיות מגיעות לכדי רמת פיתוח גבוהה בספר איוב: אירוניה דרמטית 

וכפל־הוראה.1 טכניקות אלה הן מורשת משותפת של ספרות החכמה המקראית וספרות 

 ʽWhose Job Is This? Dramatic Irony and גרסה ראשונה של המאמר יצאה לאור באנגלית:    *

 double entendre in the Book of Jobʼ, in L. Batnitzky and I. Pardes (eds.), The Book of
 Job: Aesthetics, Ethics, Hermeneutics (Perspectives on Jewish Texts and Contexts),
Berlin 2015, pp. 47-75. תודתי נתונה לד"ר יוחנן גרינשפון, לד"ר איתמר כסלו, לפרופ' ברוך 
בשנת  פרינסטון,  באוניברסיטת  איוב  ספר  על  הכנס  למשתתפי  רנדזבורג,  גארי  לפרופ'  שורץ, 

2012, ולמשתתפים בערב העיון לזכר פרופ' משה ויינפלד בירושלים באותה שנה. כמו כן, תודתי 

נתונה למר להד לזר על מלאכת התרגום ולגב' איילת ונגר על קריאת הנוסח הקודם ועל הערותיה 

המחכימות.

 E. M. Good, Irony in the Old Testament, Philadelphia, על אירוניה דרמטית בספר איוב ראו  1

 C. J. Sharp, Irony and Meaning in the Hebrew Bible  ;240–196 עמ'  בייחוד   ,PA 1965
 ;196–188  Bloomington, IN 2009 ,(Indiana Studies in Biblical Literature), ובייחוד עמ' 
י' הופמן, שלמות פגומה: ספר איוב ורקעו )ספריית האנציקלופדיה המקראית יב(, ירושלים תשנ"ה; 

ד' פרנקל, 'דמותו של האלוהים בספר איוב', שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כב )תשע"ג(, 

 J. D. Levenson, The Book of Job in its Time and in the Twentieth Century, ;65–27 'עמ

)וכן  גורדיס ברגישות מיוחדת לאירוניה  Cambridge, MA 1972. מבין הפירושים לאיוב בולט 
 R. Gordis, The Book of Job: Commentary, New Translation, and Special,)לכפל הוראה

 Studies, New York 1978. על כפל הוראה באיוב ראו ד' ילין, 'משנה ההוראה בתנ"ך', תרביץ ה 
 K. Fullerton, המכוון(;  כוונת  בעניין  הערות  בצירוף  יז–כא,  )פסקות   17–1 עמ'  )תרצ"ד(, 
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המזרח הקדום ככלל,2 וכבר בעת העתיקה זיהו אותן הקוראים בספר איוב.3 מחקרים 

מן העת האחרונה על ספר איוב הדגישו את אופיו מרובה הקולות של הספר במובן של 

ריבוי המסרים המנוגדים העולים ממנו, וכן את אופיו האיקונוקלסטי כטקסט המערער 

הנוגע לעקרונות של צדקת האל  על האידאולוגיה של ספרות החכמה הקלסית בכל 

 idem, ʽDouble Entendre in the First Speech of Eliphazʼ, JBL 49 (1930), p. 320; וכן 
 ʽThe Original Conclusion to the Book of Jobʼ, ZAW 1924, pp. 116-136; E. M. Good,
In Turns of Tempest: A Reading of Job, Stanford, CA 1990; א' )א'( גרינשטיין, 'לשונות 
אכדיות בספר איוב ושימושיהן הפיוטיים', בתוך א' ממן וש' פסברג )עורכים(, ספר היובל לאבי 

 E. Greenstein, ʽIn Job’s Face;68–51 'הורביץ )=מחקרים בלשון יא–יב(, ירושלים תשס"ט, עמ

 / Facing Jobʼ, in F. C. Black et al. (eds.), The Labour of Reading: Desire, Alienation,
 and Biblical Interpretation (SemeiaSt), Atlanta, GA 1999, pp. 301-317; idem, ʽThe
 Language of Job and its Poetic Functionʼ, JBL 122 (2003), pp. 651-666; idem, ʽA
 Forensic Understanding of the Speech from the Whirlwindʼ, in M. V. Fox et al. (eds.),
 ,Texts, Temples and Traditions: A Tribute to Menahem Haran, Winona Lake, IN 1996
 idem, ʽFeatures of שבעמ' 257–258; וכן ,ʽAppendix B: Translation of Job 9:17ʼ בייחוד

 Language in the Poetry of Jobʼ, in Th. Krüger et al. (eds.), Das Buch Hiob und seine
 Interpretationen: Beitrage zum Hiob-Symposium auf dem Monte Verità vom 14.-19.
August 2005 (ATANT 88), Zürich 2007, p. 95, שאף מזכיר מקרה של שימוש בֶאַנְנִטיֹוֵסִמָיה 
באיוב כו 12 )ראו להלן הערה 6(, וראו הביבליוגרפיה שם. מחקרו של ְסָיאּו על הכתיב החסר בספר 

מגוון  ועמה   – ההומוגרפיה  תופעת  הייתה  הספר  של  העתיקים  היד  מכתבי  שבחלק  מראה  איוב 

 Ch. L. Seow, – נפוצה אף יותר מאשר בנוסח המסורה. ראו  האפשרויות ליצירת כפל משמעות 

 ʽOrthography, Textual Criticism, and the Poetry of Jobʼ, JBL 130 (2011), pp. 63-85
)למשל הערות שוליים 15, 19(.

 S. B. Noegel (ed.), Puns and Pundits: Word Play in the Hebrew Bible and Ancient ראו  2

 V. A. שם,  הורוביץ  של  מאמרו  ובפרט   ;Near Eastern Literature, Bethesda, MD 2000
 Hurowitz, ʽAlliterative Allusion, Rebus Writing, and Paronomastic Punishment: Some
Aspects of Wordplay in Akkadian Literatureʼ, ibid., pp. 63-88. על תקבולת יאנוס בספר 
 S. B. Noegel, איוב, עם דוגמות נוספות מיצירות ספרותיות עתיקות אחרות מן המזרח הקדום, ראו

Janus Parallelism in the Book of Job (JSOTSup 223), Sheffield 1996
– הקטע המצוטט באפיגרף; הכתיב הלא סטנדרטי לקוח מכ"י קאופמן. למרבה  ה  ה,  סוטה  ראו   3

אותה,  לאשש  שהתכוון  בשעה  הציפייה  את  שלל  ובכך  'לוא',  במקור  כתב  הסופר  האירוניה, 

נתגלתה מאוחר  אליה. הטעות  ההומופוניה שהטקסט מתייחס  ביודעין?( את עצם  )שלא  והדגיש 

יותר, והאות אל"ף נמחקה. ראו גם בבא בתרא טז ע"א )על ִאּיֹוב–אֹוֵיב, השוו השימוש בהומוגרף 

– איוב  'איב' ב־4QpalaeoJobc(. ההיפוך המורכב של היררכיות הידיעה בצוואת איוב שביוונית 

מלמד   – מראש  התראה  קיבל  שאיוב  יודע  אינו  השטן  ואילו  לו,  הצפוי  הניסיון  על  מראש  יודע 

כי המחברים היו מודעים היטב למאפיינים אחדים של אירוניה דרמטית באיוב. את הטקסט ניתן 

 R. A. Kraft et al. (eds.), The Testament of Job: According to the SV Textלמצוא בתוך

(Texts and Translations. Pseudepigrapha Series 4), Missoula, MT 1974
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ותורת הגמול.4 המחקר הנוכחי מסתמך על העבודות הללו ומבקש להוסיף נדבך נוסף 

על הטענה הכללית העולה מהן, וכך לשפוך אור על היבט מיוחד בריבוי־המשמעות 

בספר איוב. 

ראשית, אף שאני מכיר בקיומה של קשת רחבה של דרכים לקרוא ולהבין את ספר 

הפוכים  מובנים  ששני  ומציע  שלה  קצוות  בשני  מתמקד  אני  הנוכחי  במחקר  איוב, 

נוכחים לכל אורך הספר. בקטעי מפתח בספר איוב נעשה שימוש שיטתי בסוג מסוים 

של כפל משמעות: ניסוח שני היגדים מנוגדים בתכלית באמצעות רצף פונטי )לעתים 

המנוסחים  והיגדים  פיפיות',  'ניסוח  כאן  תכונה  זו  טכניקה  ויחיד.  אחד  גרפי(  גם 

ֶאַנְנִטיֹוֵסִמָיה,5  'ניסוח פיפיות' הוא כעין  זו יכונו 'משפטי פיפיות'.  באמצעות טכניקה 

במובן האטימולוגי של המילה אך לא במובן הטכני הצר שלה, שכן ב'משפטי פיפיות', 

שהם אמצעי ספרותי ולא תופעה לשונית טבעית, המשמעות והיפוכה משתרעים על 

עם  בשילוב  זה,  אמצעי  כי  אטען  שנית,  שלמות.6  פסקות  ואף  שלמים  משפטים  פני 

 C. A. Newsom, The Book of Job: A Contest נוסף על המחקרים הנזכרים לעיל )הערה 1(, ראו  4

 of Moral Imaginations, Oxford 2003; J. L. Crenshaw, Reading Job: A Literary and
 Theological Commentary (Reading the Old Testament), Macon, GA 2011; J. B.
 Curtis, ʽOn Job’s Response to Yahwehʼ, JBL 98 (1979), pp. 497-511; J. Miles, God:
 A Biography, New York 1995; E. L. Greenstein, ʽThe Problem of Evil in the Book
 of Jobʼ, in N. Sacher Fox et al. (eds.), Mishneh Todah: Studies in Deuteronomy and 
 its Cultural Environment: In Honor of Jeffrey H. Tigay, Winona Lake, IN 2009, 
אופיו  לבין  באיוב  המשמעות  ריבוי  שבין  המיוחדת  הזיקה  על  עמדו  אף  חוקרים   .pp. 333-362
החתרני, וטענו כי פסקות מרכזיות בספר מנוסחות במכוון בצורה המשתמעת לשתי פנים )פּוֶלְרטֹון, 

כפל משמעות ]לעיל הערה 1[ , עמ' 320(.

 ,ḍidd( ِضّد  ובערבית  סרוק,  בן  מנחם  בלשון  ועקירה'  'נטיעה  היא   )enantiosemia( אננטיוסִמָיה   5 

הביניים  ימי  מפרשני  כמה  של  בלשונם  המשמשים  נוספים  מונחים  על   .)aḍdād أَْضَداد,  רבים 

ומדקדקי התקופה, ראו ש' יפת, פירוש ר' שמואל בן מאיר )רשב"ם( לספר איוב, ירושלים תש"ס, 

עמ' 259–261. תודתי המרובה לד"ר רונאלה מרדלר.

גם  והוא  המקראית,  בעברית  לאננטיוסִמָיה  קלסית  דוגמה  הוא  השונות  נטיותיו  על  ֵּבַרְך  הפועל   6

מרכזי בסיפור המסגרת של איוב ומשמש בו בשתי הוראותיו ההפוכות ) א 5, 10, 11, 21, ב 5, 9, 

 E. Landau, Die gegensinnigen Wörter im Alt- und וראו   ;82 הערה  להלן  ראו   .)12 מב 

Neuhebräischen: Sprachvergleichend dargestellt, Berlin 1896. שימוש מושכל בתופעה 
ההוראה  פיפיות'  ב'משפטי  אך  פיפיות',  'משפטי  בניסוח  מרכיב  לשמש  כמובן  עשוי  זו  לשונית 

פיפיות'  ב'משפטי  כן,  על  יתר  ועקירה'.  ב'נטיעה  שימוש  על  בהכרח  מבוססות  אינן  והיפוכה 

– ואינן  ויחידות טקסטואליות נרחבות  שתי ההוראות מתפרסות כאמור על פני משפטים שלמים 

 G. Weil, ʽAḌDĀDʼ, in H. A. R. Gibb ראו  הקצר.  לצירוף  או  הבודדת  למילה  מצטמצמות 

 L. Bettini, ʽḌiddʼ, in וכן ;(ed.), Encyclopedia of Islam, I, London 1960, pp. 184b-86a
 K. Versteegh (ed.), Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, I, Leiden 2006,
 R. Gordis, ʽSome Effects of Primitive Thought on Languageʼ, גם  ראו   .pp. 626-629
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אירוניה דרמטית, משמש עיקרון מארגן בספר איוב המאפשר לשני מובנים סותרים 

מן הדמויות,  יותר  או  – האחד מנקודת המבט המוגבלת של אחת  להתקיים במקביל 

והשני מזווית הראייה הרחבה יותר של הקורא. שלישית, אבקש להציע קריטריונים 

לחזק  ובכך  פיפיות',  'משפטי  יצירת  לזיהוי שימוש מושכל בטכניקה הספרותית של 

את הטענה שבספר איוב ניתן לזהות טכניקה ספרותית מפותחת היטב שהייתה נגישה 

בחוגי החכמה בישראל הקדומה. בהקשר זה יש להבהיר שמבחינת חקר הספרות ייתכן 

אין חשיבות רבה לשאלה אם השימוש בכפל־הוראה מכוון או  כי  שהצדק עם הופמן 

מקרי,7 אך מבחינת המחקר ההיסטורי, שיש לו עניין בהקשריה החברתיים של היצירה 

הכלים  מן  כלי  היה  במשפטי־הפיפיות  השימוש  אם  לשאלה  להידרש  יש  הספרותית, 

הספרותיים שרכשו מלומדים בעת העתיקה.

ת ו י פ י פ י  ט פ ש מ  . ב

הגדרה

דוגמה  סותרות.8  עצות  בהׂשאת  העברית  החכמה  ספרות  נודעה  העתיקה  בעת  כבר 

מוכרת היטב )שאינה מבוססת על משפט פיפיות( מופיעה במשלי כו 4–5:

אל תען כסיל ְּכִאּוְלּתֹו פן ִּתשוה לו גם אתה
ענה כסיל ְּכִאּוְלּתֹו פן־יהיה חכם בעיניו.9

היגדים  בשני  להופיע  במקום  כאלה,  ביטויים  שני  כאשר  מתקבל  פיפיות  משפט 

המשתמע  בשפה(,  צלילים  של  רצף  )היינו  אחד  פונטי  רצף  לתוך  נמזגים  עוקבים, 

לשתי פנים סותרות )או לרצף גרפי, היינו רצף של סימנים כתובים, שאפשר לקראו 

ביותר מדרך אחת(, כפי שאדגים להלן. מטבע הדברים, רק לעתים נדירות קורה ששני 

AJSL 55 (1938), pp. 270–284 )שם התופעה מכונה בטעות addad, כנראה בשל מגבלה טכנית 
 J. Finkin, ʽEnantiodrama: ראו בקצרה  בשימוש בסימנים הדיאקריטיים בדפוס(. על המינוח, 

כאמור,   .Enantiosemia in Arabic and beyondʼ, BSOAS 68 (2005), pp. 369-386
'סגי  ובביטויים קצרים )כגון  שכל/סכל(  קלס,  מחקרים אלה עוסקים במילים בודדות )כגון ּברך, 

נהור'( יותר מאשר בפרזות או בפסקות שלמות.

בעלת  היא  מקרי  או  מכוון  היה  דו־משמעיות  במילים  הזה  השימוש  אם  'השאלה  כי  טוען  הופמן   7

 Y. Hoffman, ʽThe Use of Equivocal Words in the First Speech of חשיבות פעוטה'. ראו

Eliphazʼ, VT 30 (1980), p 118
ראו למשל שבת ל ע"ב.  8

יהיו אשר יהיו הפתרונות השונים שהוצעו לפסוקים אלה )למשל הורוויץ, משלי ]לעיל הערה 2[ ,   9

ב, עמ' 510(, דוגמה זו ממחישה מתן עצה והיפוכה המוחלט.
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המובנים הסותרים הם הפכים כה מובהקים ומוחלטים כמו במשלי כו 4–5. ניסוח פיפיות 

כפל  של  צורות אחרות  וכמו  'כפל משמעות',  של הקטגוריה  לפיכך תת־קבוצה  הוא 

והומוגרפיה  הומופוניה  כגון  טכניקות,  מגוון  באמצעות  אותו  לרקוח  ניתן  משמעות, 

לקסיקליות, עמימות תחבירית ותקבולת פני יאנוס. בספר איוב הוא לובש גם צורה של 

שאלות רטוריות ששתי תשובות הפוכות משתמעות מהן.

אחיקר וספר  משלי  בהקשרם: ספר  פיפיות  משפטי 

נפנה עתה למשלי כג 13, פסוק שניתן לקראו ולפרשו בשתי דרכים שונות מאוד, אף 

שאינן בהכרח סותרות.

אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות

במבט ראשון, נראה כי כוונת אמירה זו היא:

1)א( אפילו אם אדם מכה את בנו, הבן לא ימות )'איש לא מת מהכאה הגונה'(.

ואולם, למקרא צלעו השנייה של הפסוק, 

אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל 

מתברר שכוונת הצלע הראשונה הייתה שונה למדי מכפי שהיה נדמה תחילה:

1)ב( רק אם אדם מכה את בנו, הוא מצילו ממוות )בטרם עת(;

הנראה מאחר  כיאות מביא למותו בטרם עת, ככל  בנו  שאינו מעניש את  אב  שהרי 

שללא חינוך הוא עלול להידרדר להתנהגות פושעת או חופזת שתוביל למותו )בהקשר 

את  ללסטם  סופו   – מימיו  אביו  עצבו  שלא  בן  מנת־יתר(.  או  רחוב  קטטת   – מודרני 
הבריות.10

אותה שניּות מופיעה בגרסה הארמית של ספר אחיקר מֵיב:11

על פי מל"א א 6; סנהדרין עב ע"א. ְסָיאו )אורתוגרפיה ]לעיל הערה 1[ , עמ' 76( מתאר טכניקה   10

ספרותית של 'התאמה מחדש של הפרשנות בדיעבד, עם ההתקדמות בקריאה' בספר איוב. כמובן, 

כאשר נעשה שימוש בטכניקה זו, הרושם הראשוני שנוצר )השגוי בדיעבד( אינו נמחק כליל. על 

 B. Herrnstein Smith, Poetic Closure: A )retrospective patterning(, ראו  התופעה בכללה 

Study of How Poems End, Chicago, IL 1968, בפרט עמ' 10–14, 212.
:48 ראו ב' פורטן וע' וירדני, אוסף תעודות ארמיות ממצרים העתיקה, ג, ירושלים תשנ"ג, עמ'   11 

Ahikar 177 (Col. 12 [J], l. 3). ראו גם כמה משלים דומים הנידונים על ידי ש' יונה, 'שלושה 
בתוך  דיון תחבירי־סגנוני',  הישראלית:  לספרות החכמה  וזיקתם  אחיקר הארמי  נושאים במשלי 

ספר הורביץ )לעיל הערה 1(, בייחוד עמ' 151–157.
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אם אכה אותך, בני, לא תמות, הן אמחאנך ברי לא תמות, 

אך אם אניח לך לנפשך ]לא תחיה[ . והן אשבקן על לבבך ]לא תחיי[  

במבט ראשון, הצלע הראשונה של הפסוק מביעה כנדמה את הרעיון 1)א( – 'אתה תחיה 

אם אכה אותך', אך למקרא הצלע השנייה מתחוור שכוונת הצלע הראשונה  אפילו 
אם אכה אותך תחמוק ממוות'.12 שונה למדי – 1)ב( 'רק 

יש לשים לב לעובדה שאותה שניּות ממש מופיעה בספר אחיקר ובספר משלי – אף 

ומשום  כך,  משום  שונות.  שפות  ובשתי  שונים  תחביריים  באמצעים  מבוטאת  שהיא 

העתיק,13  בעולם  ותרבות  שפה  גבולות  החוצה  כקורפוס  ידועה  החכמה  שספרות 

הדעת נותנת שמשחק המילים אינו צירוף מקרים גרידא, אלא שמדובר כאן בטכניקה 

משותפת, שניתוחה שייך לתחום של חקר המוסכמות הספרותיות בעת העתיקה.

נבחן עתה את משלי יט 18:

יסר בנך כי יש תקוה ְוֶאל ֲהמיתו אל־תשא נפשך.

גם את הפסוק הזה ניתן להבין כך: 1)א( הענש את בנך כי יש ]עדיין[ תקווה, אך אל 

 תגזים – אל תבקש להרגו!;14 או כך: 1)ב( אל תנסה להוביל את בנך למוות )בטרם עת( – 
הענש אותו וחנך אותו מראש, כל עוד ישנה תקווה!15

בכל שלוש הדוגמות, שתיים מספר משלי ואחת מספר אחיקר, מובנים 1)א( ו־1)ב(, 

מעודדים  שניהם  סותרות:  עצות  בתוכם  מקפלים  אינם  בגוון,  הניכר  ההבדל  למרות 

שימוש נדיב במקל ככלי חינוכי מניעתי.

עם זאת, משלי יט 18 מאפשר גם מובן שלישי: מאחר שהכתבים העתיקים לא נוקדו, 

'המיתו' הוא הומוגרף, שניתן לקראו או כ'ֲהִמיתֹו' )הריגתו( – צורת מקור נטוי של השורש 

הגרסה הארמנית מסבירה מפורשות את ההיגיון שבפסוק זה: 'בני, אל תחסוך שבט מבנך ... אם   12

תניח לו לעשות כרצונו, הוא ייעשה גנב; והם ייקחו אותו אל הגרדום ואלי מוות, והוא יהיה לך 

 F. C. Conybeare, J. Rendel Harris, and A. Smith Lewis, The ולשברון לב'. ראו:  לקלון 

 Story of Ahikar: From the Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Greek, and Slavonic
Versions, London 1898, p. 27

 J. C. Vanderkam, ʽAhikar/Ahiqar (Person)ʼ, in D. N. Freedman (ed.), ABD, I, New :ראו  13

York 1992, pp. 113-115; idem, ʽAhiqar, Book of.ʼ, ibid., pp. 119-120
 M. V. Fox, Proverbs 10-31: Α New Translation with Introduction and Commentary  14

New Haven, CT 2009, pp. 656-657 ,(AYB 18B). את קפיצת המדרגה מהלקאה לכמעט־
הריגה ניתן למצוא גם בתה' קיח 18. מן הטקסט משתמע שאב עשוי לחוש דחף לעשות זאת.

אף על פי שמובן 1)ב( עשוי להיראות מאולץ, הדקדוק של הפסוק מאפשר אותו, והוא מקובל על   15

הרבה מפרשים מן העת העתיקה והחדשה, בין היתר אולי מפני שהוא מתיישב עם מש' כג 13–14 

)ועם האמרה באחיקר(.
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מו"ת הנגזרת מבניין הפעיל עם סיומת המציינת כינוי מושא של גוף שלישי יחיד, כמו 

בפירושים 1)א( ו־1)ב( – או כ'ֶהְמָיתֹו', כלומר שם העצם 'ֶהְמָיה' עם סופית המציינת כינוי 

בנוסח  גם  מתאפשר  זה  חלופי  פירוש   16.)18 נה  תה'  )ראו  )המתחנן('  'קולו  קרי  קניין, 

המסורה המנוקד אם נתייחס ל'ֲהִמית' כשם עצם הנגזר מן השורש המ"י ומקביל לֶהְמָיה 

וְבִכית  ְׁשִבי מן השורש שב"י(  )=ִׁשְבָיה,  ְׁשִבית  )'קול ]תחנונים[ '(, בדיוק כדרך המילים 

)=ֶּבִכי, מן השורש בכ"י(, צורות המתועדות בעברית המקראית.17 

 ,18 יט  במשלי  1)א(  מקריאה  לחלוטין  כמעט  הפוכה  שהיא  קריאה  מתקבלת  כך 

שהסתיימה באזהרה שלא להגזים במכות. כעת, על פי המובן השלישי, העצה הפוכה:

2. הכה את בנך כל עוד ישנה תקווה, ואל תשעה לבכיו!

מניח   1 מובן  דקדוקית.  מבחינה  בעייתיים  שניהם  ו־2   1 שמובנים  להבין  מאוד  חשוב 

צורה דקדוקית מגושמת, שהרי לעולם אין מקדימים לצורת מקור נטוי את מילת היחס 

1 בלבד, ניתן היה לצפות שישתמש בצורה  'ֶאל'.18 לו ביקש המחבר להעביר את מובן 

'ולהמיתו אל תׂשא נפשך' )עם מקור נטוי(,19 או 'ואל מותו אל תשא נפשך' )כאשר 'מות' 

 נתפס כשם עצם, 'ָמֶות', ולא כמקור בבניין קל( – אבל לא במבנה הכלאים 'אל המיתו'. 

מובן 2, לעומת זאת, בעייתי מפני שפירוש הביטוי 'ָנשָֹא ֶנֶפׁש ֶאל' במקרא אינו 'שעה ל־' 

אלא 'השתוקק ל־'.20 לו ביקש המחבר להעביר את המובן הזה בלבד, ניתן היה לצפות 

לביטוי אחר כלשהו, המשתמש במילים 'שמע' או 'האזין' בשילוב עם 'שועה' או 'תחנונים' 

)השוו תה' כח 2, לא 23, קמג 1 ועוד(. ברם, הדקדוק הטבעי יותר למובן 1 היה הורס את 
מובן 2, וניסוח טבעי יותר של 2 היה מבטל את מובנים 1)א( ו־1)ב(.21

כמה מפרשים – בעת החדשה ובימי הביניים כאחד – מבארים כך )ראו למשל ייגר, באומגרטנר   16

ורלב"ג, בתוך פֹוקס, משלי ]לעיל הערה 14[ , עמ' 657(.

ראו י' קיל, ספר משלי )דעת מקרא(, ירושלים תשמ"ג, עמ' 128–129.  17

19, 21(. מדובר במקרה שונה  ד  'ֶאל־ִהָּלַקח ארון האלהים' )פעמיים – שמ"א  זה הוא  יוצא מכלל   18

לגמרי: מילת היחס 'אל' שם משמשת במובן של 'על', או שהיא טעות סופר תמורת 'על'.

בהנחה שניתן בכלל להשתמש כך ב'נׂשא נפש' – הביטוי מופיע במקומות אחרים רק עם שמות   19 

עצם כלליים, לא עם צורות מקור. לחלופין, המחבר עשוי היה להשתמש בביטוי שונה לחלוטין, 

'להמיתו', כמו  או   ;21 כו  יר'   ;24 ד  )השוו שמ'  'ואל תבקש המיתו'  או  'ולהמיתו אל תחפץ'  כגון 

בתה' לז 32(.

מסיבה זו נדחה מובן זה על ידי פֹוקס )משלי ]לעיל הערה ]14(. ראו דב' כד 15, ואפשר שגם איוב כז   20

 ʽwhen he longingly turns to Godʼ = '8 על פי השערתו של גינזבורג – 'כי ישא אל אלוה נפשו

 H. L. Ginsburg, ʽJob the Patient and Job the Impatientʼ, תמורת 'כי ישל אלוה נפשו'(. ראו(

Congress Volume: Rome 1968 (VTSup 17), Leiden 1969, p. 92 note 1
ניתן  ורע, מבחינה טכנית  לו אח  ואין  'אל המיתו' מאוד לא שגרתי  מצד שני, אף שהדקדוק של   21

לומר שזהו מבנה תקין מבחינה דקדוקית, בהנחה ש'ָהִמית' כבר נתפס באותה עת כשם עצם כללי 
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נגד הטענה לשימוש מכוון בדו־משמעות ניתן להעלות טענת נגד:22 דו־משמעות 

היא מאפיין כללי ובלתי נמנע של כל כתיבה, ושל השיח בכלל, ועם זאת על פי רוב, 

עשויה  זו  טענה  הנכונה.  המשמעות  איזוהי  )ולקוראים(  לשומעים  ברור  ההקשר  מן 

להיטען נגד כל אחת ואחת מהדוגמות המוצעות כאן לדו־משמעות מכוונת, ועם זאת 

חשוב להדגיש את מגבלותיה. ראשית, ספרות החכמה היא מקרה מיוחד של שימוש 

מושכל ומתוחכם בשיח: שלא כבתשדיר החדשות, בספרות החכמה המשחק המתוחכם 

לזיהוי חספוס  מן הכלל. שנית, הקריטריון המוצע כאן  היוצא  ולא  הוא הכלל  בלשון 

דקדוקי נועד לספק משקל־נגד לטענה זו. אילו חלה אי־הדקדוקיות רק על אחת משתי 

הקריאות, ניתן היה לטעון שהיא הקריאה הנכונה ואילו השניה היא השגויה. לעומת 

סיבה  ואין  והואיל  יחד,  גם  הקריאות  בשתי  מופיע  הדקדוקי  והחספוס  הואיל  זאת, 

 טקסטואלית אחרת לתקן את הנוסח, נראה שיש למצוא לחספוס הדקדוקי הסבר חלופי – 
ספרותי במקרה זה.23

כלומר, דווקא המלאכותיות הדקדוקית של שתי הקריאות בפסוק )המגמישות את 

כללי הדקדוק אך אינן מפרות אותם( מלמדת שפעלו כאן אילוצים מסוימים. השימוש 

בניסוח־פיפיות תלוי במידה רבה במיומנות המחבר, הנאלץ לא פעם להידרש למבנים 

דקדוקיים נדירים או מאולצים על מנת לשמר את השונות הרצויה.

משפטי־פיפיות זיהוי 

קשה להוכיח שמחברים רכשו מיומנות בטכניקה מסוימת כגון ניסוחי־פיפיות, או אף 

היו מודעים לקיומה, בהיעדר ספרות עברית עתיקה כדוגמת 'הפואטיקה' של אריסטו 

בטכניקה  לשימוש  ביותר  המובהקות  הדוגמות  דמטריוס. אפילו  מאת  הסגנון'  'על  או 

ספרותית עשויות להיות, אחרי הכול, פרי דמיונו של המפרש, וקשה לסתור טענת נגד 

ולא כמקור. עם זאת, גם אם מדובר בנגזרת של צורת המקור, הוספת מילת היחס 'אל' לשם עצם 

'נׂשא  יחידאית. מצד אחר, אפשר – גם אם באופן דחוק משהו – לקרוא את הביטוי  שכזה עדיין 

נפש', שמשמעותו בדרך כלל 'לערוג', באופן כללי יותר בתור 'להתמקד על', גם כאן וגם במקומות 

אחרים שבהם הוא מופיע )לדוגמה דב' כד 15(.

תודתי נתונה לקוראים האנונימיים על טענת הנגד.  22

יתר על כן, הדעת נותנת שדו־משמעות מכוונת תיתכן גם בשעה ששתי המשמעויות אינן שוות   23

ורצופה  דחוקה  השנייה  ואילו  ביותר,  סבירה  האחת  כאשר   – הדקדוקית  סבירותן  מבחינת  ערך 

 S. A. Bonebakker, Some Early קשיים דקדוקיים, וכבר עמדו על כך מדקדקי ימי הביניים. ראו

 Definitions of the Tawriya and Ṣafadī’s Faḍḍ al-Xitām ʻan at-Tawriya wa-ʾl-Istixdām
 (Columbia University Publications in Near and Middle East Studies. Ser. A, 8), The
הנוגע גם בשאלת כוונת המכוון הנידונה כאן. גם במקרים   ,Hague 1966, esp. p. 41 note 39
אלה אין לדחות על הסף את האפשרות לקיומו של משפט־פיפיות, אלא שבמקרים אלה קשה יותר 

לדחות את טענת הנגד.
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לא  אך  הטקסט,  לגבי  ספרותיות  תובנות  אולי  מציע  ניסוח־פיפיות  של  זיהוי  שלפיה 

בהכרח מידע היסטורי על חוגי הסופרים שבהם הוא נוצר.

ללמד  העשויים  פורמליים  קריטריונים  שני  לנו  מספקת  הנוכחית  הדוגמה  ואולם, 

קיומן  העתיקה: )א(  בעת  בישראל  חכמה  בחוגי  פעילה  טכניקה  היה  שניסוח־פיפיות 

שגרתי.  בלתי  בדקדוק  השימוש  שונים, )ב(  תחביריים  במבנים  אחדות  מקבילות  של 

ממסורת  ביותר  נמצא  ומפתח  ממשיך  שניסוח־הפיפיות  המשמעות  כפל  זה,  במקרה 

מקראית אחת ובטקסט חוץ־מקראי אחד )עם זאת, ניסוח־הפיפיות עצמו ייחודי למשלי 

יט 18(; והדקדוק המחוספס של משלי יט 18 מסגיר את מטרתו של המחבר. לא ניתן 

לצפות למצוא את שני הקריטריונים – מקבילות אחדות בשפות שונות ודקדוק בלתי 

שגרתי – לעתים קרובות. הסבירות למציאת אותו משחק מילים שלוש פעמים קלוש 

במיוחד, ואת הדקדוק הבלתי שגרתי סביר יהיה למצוא רק כאשר לא עלה בידי המחבר 

הוא  כך  יותר,  מיומן  שה'עבריין'  ככל  מושלמת.  בצורה  המשמעות  כפל  את  ליצור 

מותיר אחריו פחות עקבות.

הטכניקה המוצעת כאן לזיהוי שימוש מושכל במשפטי־פיפיות דומה במעט לתהליך 

הנדון בכתביו של ִריָפאֶטר, ולפיו אי־דקדוקיות בתוך טקסט ספרותי מתפקדת כתמרור 

העין.24  מן  סמויה  בתחילה  שהיא  נוספת,  משמעות  ביצירה  לבקש  הקורא  את  המנחה 

שיטתו  לבין  כאן  הנדונה  הטכניקה  בין  חשובים  הבדלים  שני  לפחות  ישנם  זאת  עם 

 )ungrammaticality( 'אי־דקדוקיות'  במונח  משתמש  ריפאטר  ריפאטר. ראשית,  של 

במובן רחב מאד, ובנוגע ל'דקדוק' )במובן המטפורי( של הנרטיב, כך ש'אי־דקדוקיות' 

כוללת גם סטייה מן התבנית הספרותית הצפויה, אי־התאמה ֵתמטית ושימוש במילים 

החכמה  לספרות  בייחוד  הנוגעת  כאן,  הטענה  לעיקר  בניגוד  שנית,  נדירות.25 

המקראית, התהליך שריפאטר דן בו הוא לא מודע, והוא מאפיין של היצירה הפואטית 
הנרטיבית בכללותה.26

 M. Riffaterre, Fictional Truth (Parallax: Re-visions of Culture and Society), ראו   24

 Baltimore, MD 1990, pp. 84-111, esp. pp. xii-xix; idem, Semiotics of Poetry,
Bloomington, IN 1978

 )90 )הנ"ל, אמת בדויה, שם, עמ'  הוגו  מוויקטור  מן הדוגמות הקונקרטיות  מן בבירור  כך עולה   25

ומפרוסט )שם, עמ' 102(; וראו גם הנ"ל, סמיוטיקה של שירה, שם, עמ' 61–62.

ראו בייחוד הנ"ל, אמת בדויה, שם, עמ' 95–96. עם זאת, יש בהחלט מקום לבחון את הרלוונטיות   26

של התאוריות של ריפאטר לתופעת 'משפטי פיפיות' בספרות החכמה.
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ת י ט מ ר ד ה  י נ ו ר י א  . ג

נשוב כעת לאותו בן שאביו מייסרו פעם אחר פעם – מבלי להמיתו – ואינו שומע את 

המָיתו )משלי יט 18; ראו גם דברי אליפז, ה 17–19(,27 ונפנה לטכניקה השנייה המוזכרת 

לעיל, אירוניה דרמטית. אירוניה דרמטית נוצרת כאשר הקורא הוא שותף־סוד למידע 

לייחס להתבטאויות של  ולפיכך ביכולתו  מן הדמויות,  יותר  או  חיוני שנשלל מאחת 
הדמויות משמעויות שונות מהותית מהמשמעויות שהדמויות עצמן כיוונו אליהן.28

הקשר  בבעיית  להכיר  יש  איוב,  בספר  דרמטית  אירוניה  על  לדיוננו  כהקדמה 

לכך  המסוימת  העדות  למרות  לדיאלוגים.  המסגרת  סיפור  בין  הטקסטואלי־היסטורי 

ומכוון, הקשר  יחדיו באופן מחוכם  חוברו  והדיאלוגים לכל הפחות  שסיפור המסגרת 

מתמשכת.  מחקרית  במחלוקת  השנוי  נושא  עודנו  ביניהם  הטקסטואלי־היסטורי 

יתר על כן, הדיאלוגים עצמם קרוב לוודאי לא נוצרו כיצירה אחידה )נאומי אליהוא 

וטקסט המסגרת עשוי  יידונו כאן, נחשבים לעתים קרובות למשניים(,  למשל, שלא 

גם הוא להיות פרי מלאכת הטלאה.29 בדיון שלהלן נצא מתוך הנחה שלפחות חלקים 

מן הדיאלוגים עוצבו מתוך מודעות ברורה למוטיבים המרכזיים של נרטיב המסגרת. 

יש לשים לב לכך שהדיאלוגים בצורתם הנוכחית מניחים מראש את קיומו של סיפור 

מסגרת, אם כי לא בהכרח את אותו הנרטיב שבידינו.

כמה מן הדוגמות הקלסיות לאירוניה דרמטית מושתתות בעיקר על תפניות בעלילה 

יותר מאשר על לוליינות דקדוקית – למשל נאום הפתיחה של אדיפוס ב'אדיפוס המלך' 

לסופוקלס30 והכרת התודה הבוטחת של דנקן ב'מקבת', מערכה 1, תמונה 31.6 מילותיו 

של אליפז באיוב טו 8–9 מציגות לנו דוגמה טובה:

גינזבורג )איוב הסבלני ]לעיל הערה 20[ , עמ' 108( מרחיק לכת ומניח שמשל אחר שנשתמר בספר   27

משלי )ג 11–12( שימש מקור למחבר איוב ה 17.

 Ch. Baldick (ed.), The Oxford Dictionary of Literary Terms3, Oxford 2008, s.v. ʽIronyʼ,  28

pp. 174-175
 Ch. L. Seow, Job 1-21: Interpretation and Commentary, לסיכום קצר מן העת האחרונה ראו  29

Grand Rapids, MI 2013, pp. 27-29. להיסטוריה תמציתית של המחקר בנושא זה ראו ניוסם, 
ספר איוב )לעיל הערה 4(, עמ' 3–11.

האמירה 'לא מן הראוי שאלמד ]דברים אלה[ מפי אחרים' )שורות 6–7( מקפלת בתוכה, באירוניות,   30

אדיפוס  של  העצמי  בתיאור   δυσάλγητος במילה  השימוש  שני,  מצד  המלך;  של  מצבו  את 

ו'שקשה  שיחו(  בני  באוזני  המשתמע  )המובן  לב'  'ְקשה  על  מילים  משחק  להיות  עשוי   )1.12(

 Sophocles, Oedipus the King, F. Storr לֹשאתֹו, כואב' )המובן המתקבל באוזני הקהל(. ראו 

(trans.), Norwich 1981, p. 7
http://shakespeare.co.il/play. )במרשתת:  פרנס  דורי  של  החדש  העברי  תרגומו  ראו   31

php?play=macbeth&text=133(, החל ב'מיקום יפה יש לטירה הזאת' ועד 'ועוד נמשיך לתת לו 
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הבסוד אלוה תשמע ... מה ידעת ולא נדע תבין ולא עמנו הוא.

בפתח דבריו אליפז מאשים את איוב בבחירת 'לשון ערומים' – אמצעי פואטי מחוכם, 

שכן המשורר בפסוק זה עצמו נוקט 'לשון ערומים'. אליפז שואל את איוב בסרקסזם אם 

הוא מבוגר או חכם יותר מרעיו: 'ֲהִראיׁשֹון ָאָדם ִתָּוֵּלד ְוִלְפֵני ְגָבעֹות חֹוָלְלָתּ'. התשובה 

כמובן שלילית – למעשה, הרעים מבוגרים בהרבה מאיוב )טו 10(.32 הוא ממשיך ולועג 

צֹוַתָּת(  )או  ישבת  'האם  האל:  של  תכניותיו  על  פנימי  מידע  כל  לו  שאין  על  לאיוב 

בקבינט האלוהי? ... מה אתה כבר יודע שאנחנו איננו יודעים?'.

עבור הקורא, שאלות אלה מהדהדות נגד אליפז, שכן לא החוקר ולא הנחקר ישבו 

אלוהים'33  של  המנעול  לחור  מבעד  'הקשיב  זאת  לעומת  הקורא  האלוהי.  בקבינט 

במהלך שתי מועצות שמימיות )א 6–12; ב 1–7א(, שהשפיעו ישירות על השתלשלות 

8[ במובן של 'מועצה'(. אליפז  הנרטיב )יש לשים לב למשמעות הצרה של 'סוד' ]טו 

את  בהאשימו  טועה  איוב  נכון:  הלא  הטעם  מן  אך  פורמלית,  מבחינה  צודק  לפיכך 

של  למועצה  ישירה  גישה  לו  אין  שהרי   ,)23–20 )ג  אנוש  בבני  בהתעללות  אלוהים 

מעלה; ואולם, לו צותת איוב למועצה של מעלה, לא היה הדבר מקהה את האשמותיו, 

כפי שאליפז מבקש לרמוז, אלא רק מחדד ומחריף אותן.

זאת ועוד, אליפז טוען שהמילים הנפוחות וחסרות התועלת של איוב )פסוקים 2–3( 

מרשיעות אותו עצמו: 'ַיְרִׁשיֲעָך ִפיָך ְוֹלא־ָאִני ּוְׂשָפֶתיָך ַיֲענּו־ָבְך' )פסוק 6(; ואולם כפי 

שזה עתה ראינו, הטיעון המשמש אותו להוכחת דבריו חל עליו עצמו שלא בידיעתו: גם 

אליפז לא היה בסוד מועצה של מעלה, וכתוצאה מכך מילותיו נבובות וחסרות תועלת.

שימוש כזה באירוניה, 'ערום' ככל שיהיה, אינו נשען על ניסוח פיפיות. במקרה זה 

נכונה.  היא  יודע שהתשובה המשתמעת לשאלה הרטורית של הדמות  למשל הקורא 

הדמות אינה שוגה בעניין התשובה המשתמעת לשאלה עצמה, אלא במסקנות שהיא 

מסיקה ממנה. נפנה עתה למקרים שבהם האירוניה מבוססת על משפטי פיפיות, שבהם 

לא רק המסקנות המשתמעות מדברי הדמויות פתוחות להבנה חלופית, אלא גם עצם 

מילותיהן.

חסדים. ברשותך, המארחת'.

 , ]29 9 עשוי להיות רק 'לצדנו' )סיאו, איוב א–כא ]לעיל הערה  הפירוש לביטוי 'עָּמנו' באיוב טו   32 

10 עולה אולי שרעיו  ֶשִּמן הפשט של איוב טו  עמ' 695, 701, 712(. יש לשים לב לכך שעל אף 

של איוב מבוגרים אפילו מאביו, אפשר שטענה זו נאמרת בהגזמה למטרות רטוריות. סיאו מזהה 

שהנאום אירוני, אך מדבר על אירוניה במובן הכללי )לא על אירוניה דרמטית(, מבלי לעמוד על 

המעמד המועדף של הקוראים והמובן הקודר הפרוש לפניהם כתוצאה מכך.

St. Mitchell, The Book of Job, Garden City, NY 1979, p. 41 ,הדימוי לקוח ממיטשל  33
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פיפיות ומשפטי  דרמטית  אירוניה   . ד

נבחן להלן שלושה היבטים אירוניים מרכזיים בספר: טענת הרעים שאיוב הוא האשם 

ארוך,  לטווח  השקעה  של  כמערכת  הגמול  תורת  של  הפשטנית  התפיסה  בסבלותיו, 

ו'הנּומינֹוזיּות הכושלת' )failed numinosity( של האל. לטענתי, בכל שלושת המקרים 

בקטעי  הדמויות  של  בפיהן  פיפיות  משפטי  באופן אסטרטגי  הדיאלוגים  מחברי  שמו 

של  מבטן  מנקודת  אחד  בתכלית:  מנוגדים  פירושים  לשני  פתח  פתחו  ובכך  מפתח, 

הדמויות הדוברות, והשני מנקודת מבטו של הקורא.

איוב של  לכאורה  האחריות 

האל, השטן והקורא כמובן יודעים שאיוב היה נקי מכל רבב, וכי סבלו הוא תוצאה של 

התערבות בין האל לשטן; שלושתם שותפי סוד אפוא למידע שאינו נגיש לאיוב ולרעיו, 

שלא קראו את הספר ולא נכחו במועצות השמימיות המתוארות בפרקים א–ב. מכיוון 

שכך טוענים רעיו של איוב לכל אורך הדיאלוגים שאם ִסבלו כה רב, הרי זה בהכרח 

דרכיו  תום  על  מרעיו(  )בשונה  להעיד  המסוגל  איוב,  שעשה.  כלשהו  מעשה  בגלל 

במשך כל ימיו,34 דוחה את טענותיהם ומתעקש שוב ושוב כי 'אין זה דבר שעשיתי!'. 

 35.)7 )מב  בדבריהם  שגו  הרעים  כי  וטוען  איוב  את  מצדיק  האל  דבר,  של   בסופו 

במובן  לא  אם  גם  זה,  בעניין  צדקו  ורעיו  שגה  שאיוב  יודעים  הקוראים,  אנו,  ואולם 

שהם התכוונו אליו. אנחנו יודעים שאיוב סבל למעשה בגלל מעשיו; הוא נבחר בדיוק 

היודע  והמספר  איוב  השטן,  האל,  אם  מוקפד.  כה  באופן  מחטא  חף  שהיה  הסיבה  מן 

כול מסכימים על נקודה כלשהי, הרי שהיא צדקתו של איוב – אף שהם עשויים להיות 

חלוקים בשאלה אם צדקתו באמת אינה תלויה בדבר, או שמא 'נקנתה בכסף כמו חיוך 

אין פירוש הדבר שאיוב קובע נחרצות שמעולם לא פעל שלא כשורה, אף בשגגות קלות. באיוב   34

יג 26ב איוב מזכיר את האפשרות שביצע עוונות בצעירותו, וראו גם ז 20 )העדות של י 6, יג 26 

ויד 16–17 מוצקה פחות(. גינזבורג מרחיק לכת בקבעו )איוב הסבלני ]לעיל הערה 20[ , עמ' 102(: 

'רק קוראים שדפדפו בספר איוב תוך צפייה בטלוויזיה עלולים להאמין שאיוב טוען שהוא נקי מכל 

מחטא'.

האישור  אם  בשאלה  בפרט  זה,  פסוק  של  המדויקת  כוונתו  סביב  מתמשך  דיון  מתקיים  במחקר   35

שנותן האל לאיוב מתייחס לקווים הכלליים של עמדת איוב לכל אורך הדיאלוגים או רק למילותיו 

 A. Shveka and P. Van Hecke, ʽThe Metaphor of Criminal לאחרונה  ראו  האחרונות. 

 Charge as a Paradigm for the Conflict between Job and his Friendsʼ, ETL 90 (2014), 
pp. 99-119. מחלוקות אלה משליכות אך במעט על הטענה הכללית הנטענת כאן, מאחר שהאל 

מאשים חד־משמעית את המנחמים בדיבור לא נכון.
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מעושה של מלצר'.36 ולכן, כאשר איוב אומר 'אין זה דבר שעשיתי!', הוא טועה; וכאשר 

רעיו אומרים שצרותיו נובעות מהתנהגותו, הם צודקים, אך מהסיבה הלא נכונה.

עלולה  צדיקות־יתר  בגלל  האל  של  לבו  תשומת  משיכת  שלפיה  כזאת,  תפיסה 

להיות הרת אסון, מבוטאת מפורשות בספר קהלת. אף שספר קהלת חובר ככל הנראה 

בשלב מאוחר יותר, אין כל סיבה עקרונית להניח שמחברים מוקדמים יותר של ספרות 
החכמה לא הכירו קו מחשבה זה.37

האירוניה משתקפת בצורתה הברורה ביותר בנאומו האחרון של אליפז )פרק כב(, 

הנפתח בשורה של שאלות רטוריות. עם התקדמות הדיאלוגים לאורך הספר, לובשת 

הנימה של הרעים גוון תוקפני יותר ויותר, ובשלב זה אליפז לא רק מתכחש לאפשרות 

שהוא  משער  הוא  שעליהן  בזוועות  אותו  מאשים  אלא  רבב,  ללא  צדיק  היה  שאיוב 
נענש:38

)א( ויען אליפז התמני ויאמר )ב( הלאל יסכן גבר ... )ג( ַהֵחֶפץ לשדי כי תצדק 

ואם בצע כי־ַתֵּתם דרכיך )ד( הִמִּיְרָאְתָך ֹיִכיֶחָך יבוא עמך במשפט.

התשובה הברורה לכל השאלות הרטוריות האלה, לפחות מנקודת מבטו של אליפז, היא 

שלילית: את פס' 4 ניתן לנסח כך: 'אתה חושב שהוא מוכיח אותך בגלל שאתה כל כך 

צדיק?!'. אליפז ממשיך ומרחיב על טענותיו באמצעות שורה של טענות קשות:

ַּתְׁשֶקה;  ָעֵיף  ֹלא־ַמִים,  )ז(  ַּתְפִׁשיט.  ֲערּוִּמים  ּוִבְגֵדי  ִחָּנם,  ַאֶחיָך  ִּכי־ַתְחּבל  )ו( 

ּוֵמָרֵעב, ִּתְמַנע־ָלֶחם ...

J.B.ʼʽ של  ניְקְלז במחזה  זה משתמש  בביטוי   ;ʽbought and paid for like a waiter’s smirkʼ  36

 A. MacLeish, J.B.: A Play in Verse, Boston( איוב  ארצ'יבלד מקליש, גרסה מודרנית של 

1958(. המספר )א 1( והאל )א 8, ב 3( טוענים שאיוב תם, ישר, ירא אלוהים וסר מרע. השטן מודה 
'ירא', בסטטיב, מתפקדת כאן לא כבינוני  9; המילה  )א  'ירא' אלוהים לפחות עד כה  שאיוב היה 

 S. Rolles Driver and G. Buchanan Gray, A Critical and Exegetical אלא כפועל נוטה; ראו

.)Commentary on the Book of Job [ICC], I, New York 1921, p. 13
לדוגמה קה' ז 15. ראו י' פדרסן, 'השקפת העולם של קוהלת', בתוך צ' אדר )עורך(, השקפת העולם   37

של התנ"ך, רמת־גן תשכ"ה, עמ' 269–283. לתיארוך מוקדם יחסית של ספר איוב ראו סיאו, איוב 

א–כא )לעיל הערה 29(, עמ' 45.

כדעת מרבית החוקרים, כגון גּוד )ראו מטה(. גרינשטיין סבור כי בתחילה הרעים )לפחות אליפז   38

ובלדד( אינם כופרים בעובדה שאיוב צדיק תמים )ובפסוק 22 טענותיו קשות כל כך שוודאי אינו 

 ,E. L. Greenstein, ʽThe Problem of Evil in the Book of Jobʼ מתכוון אליהן ברצינות(. ראו

בתוך משנה תודה )לעיל הערה 4(, עמ' 333–362, בייחוד עמ' 345–347; גרינשטיין מביא גם את 

דברי גּוד, וראו ההפניה לטור־סיני שם. על כל פנים, גם גרינשטיין מודה )עמ' 346( שצופר מסיק 

כי איוב חטא. הבנתו של טור־סיני, שלפיה 'המיראתך' = 'הֵמֶהעדר יראתך', לא נתקבלה על מרבית 

המפרשים והמתרגמים. ראו נ"ה טור־סיני, ספר איוב עם פירוש חדש, תל־אביב תשי"ד, עמ' 203.
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מן ההיגיון שאפילו איוב היה מסכים עם כמה מן ההנחות העומדות מאחורי שאלותיו 

הרטוריות של אליפז – למשל שלא ייתכן שאלוהים מוכיח אותו משום צדקתו – על אף 

שהוא דוחה בבירור את ההאשמות של אליפז הבאות אחריהן.

אליפז  של  הרטוריות  שאלותיו  לכל  הנכונה  שהתשובה  יודע  זאת  לעומת  הקורא 

כי־תתם  בצע  ואם  תצדק  כי  לשדי  'החפץ  חיובית.  למעשה  היא   4–2 בפסוקים 

דרכיך'? – אכן, לאל יש לא מעט להרוויח או להפסיד מהתנהגותו של איוב, שכן על 

הפרק עומדת ההתערבות שעשה עם השטן; ולפיכך האל בוודאי חפץ שאיוב יישאר 

בתומו, והוא יכול לזכות בניצחון אם איוב יפעל בתום. 'המיראתך יכיחך יבוא עמך 

במשפט'? – אכן כן, בדיוק בגלל אדיקותו של איוב האל בחר להיטפל אליו, ולבוא עמו 

במשפט. שכן, כפי שצוין לעיל, המספר חושף בסצנת הפתיחה שאלמלא היה איוב 

תם וישר וירא אלוהים וסר מרע, סביר להניח ששום אסון מן האסונות האלה לא היה 
פוקד אותו )א 8(.39

יש לשים לב גם לכך שבמילים המודגשות לעיל אליפז רומז פעמיים – שלא בידיעתו 

כמובן – בדיוק למילים בנרטיב המסגרת המגלות את התשובה האמתית שאינה ידועה 

לו. שכן אלוהים אומר לשטן פעמיים:

השמת לבך על/אל עבדי איוב ... איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע.

השימוש במשפטי־פיפיות מקבל משקל רב עוד יותר כאשר מתייחסים למיקומו הקריטי 

שבמובן  הרעים,40  שלושת  מפי  האחרון(  הנאום  במקור  )ואולי  האחרון  הגדול  בנאום 

של  הופעתם  מעצם  מתקבלים  לכך  נוספים  תימוכין  טענותיהם.  את  מתמצת  מסוים 

 משפטי פיפיות בעוד מיקום אסטרטגי של טיעון הרעים: בפתיחת נאומו של אליפז – 

כפי שנראה עתה. ממיקום כזה משתמע שמשפטי פיפיות לא זו בלבד שהם מופיעים 

בספר איוב, אלא גם ממסגרים, פשוטו כמשמעו, את כלל הטענות של הרעים, וקובעים 

את נימת נאומיהם.

גורדיס )ספר איוב ]לעיל הערה 1[ , עמ' 245( מכנה את אמירתו של אליפז 'אירונית באופן צורב',   39

ואולם בכך הוא מתכוון ל'עוקצנית' – מבלי לשים לב כנראה לאירוניה הדרמטית הנובעת ממנה. 

 D. J. A. Clines, שני המרכיבים של האירוניה הדרמטית הזאת מזוהים לעומת זאת אצל קליינז 

Job, I-III (WBC 17, 18A, 18B), Nashville 1989-2011, II, pp. 551, 554
2–6(, לפחות בטקסט כפי שהוא היום, אינו אלא הד לשני  הנאום השלישי והקצר של בלדד )כה   40

14–15(. ייתכן שהדמיון נובע מהיסטוריה טקסטואלית  17, טו  הנאומים הראשונים של אליפז )ד 

משותפת של שלושת הקטעים, ד 12–21, טו 11–16 וכה 2–6, וראו ההערה הבאה. על האפשרות 

שנאומי המנחמים הסתיימו במקור בכב 30 )נאומו השלישי של אליפז(, ראו טור־סיני, ספר איוב 

)לעיל הערה 38(, עמ' 227–228.
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בפניו  מציב  הוא   ,)5–2 )ד  באיוב  נוזף  שהוא  לאחר  אליפז,41  של  הראשון  בנאום 

שאלה רטורית )פסוק 6(:

הלא יראתך כסלתך תקוותך ותם דרכיך.

 הפסוק מתורגם לעתים קרובות במובן זה בערך: האם אין יראת האלוהים שלך מבטחך / 
ו)האם אין( תום דרכיך תקוותך?42

מובן זה מתיישב היטב עם ההקשר. הוא מתאים לפסוקים 2–4, בהתייחסו לביטחון 

שבו היה שרוי איוב קודם לכן )בשלב זה, אליפז טרם מכחיש שאיוב היה אדם ירא שמים 

ותם(, ומשמש בתור מבוא לפסוקים 6–11, שבהם אליפז עומד על כך שהרשעים, ולא 

בעבר  איוב  של  לשגשוג  הגיוני  הסבר  למצוא  מבקש  אליפז  כך  יישמדו.  הצדיקים, 

)שגשוג שהוא מייחס ליראתו ולתומתו( ומפציר בו להתמיד באדיקותו, פן ימות.

שגויות  אליפז  של  שמילותיו  יודע  א–ב,  פרקים  את  קרא  עתה  שזה  הקורא,  ברם 

בעליל. הקורא יודע שיראת האלוהים הקיצונית של איוב לא זו בלבד שאינה מבטיחה 

הקורא  בהווה.  אותו  הפוקדים  לאסונות  המקור  היא  שהיא  אלא  אין־קץ,  הצלחה  לו 

החשדן ישים גם לב לשתי חריגות דקדוקיות.

המתרגמים  שרוב  מאחר  הפסוק:  של  המוזר  המבנה  היא  הראשונה  החריגה 

והמפרשים מסכימים שהפסוק, כמו שאר הקטע, מחובר בתקבולת צלעות, הציפייה 

היא שוי"ו החיבור תופיע לפני המילה 'תקוותך', או שלא תופיע כלל. למעשה, בעיני 

מפרשים ומתרגמים רבים עניין זה כה מובן מאליו עד שהפסוק מתורגם פשוט כאילו 

לא הייתה בו הוי"ו החריגה. יש המייחסים אותה לשגיאת מעתיק, ויש המבטלים את 

ההוראה של וי"ו החיבור באמצעות כלים פרשניים המבוססים על סיבות פילולוגיות 

על היקף נאומו הראשון של אליפז וההיסטוריה הטקסטואלית של פרק ד, ראו סיכומו הנאה של  41

 K. Brown, The Vision of Job 4 and its Role in the Book: Reframing the Development
 of the Joban Dialogues (Studies of the Sofja Kovalevskaja Research Group on Early
Jewish Monotheism 5; FAT 75), Tübingen 2015, pp. 297-309, בייחוד הדימוי בעמ' 306. 
הנחתו  את  לקבל  קשה  לאליפז,   21–12 פס'  משיוך  העולים  הקשיים  של  בערכם  להמעיט  מבלי 

של גרינשטיין שלפיה הדברים יוחסו במקור לאיוב, ושבמהלך מסירת הטקסט נתפרדה ההדבקה 

ונתחלפו העמודים, כך שפסקה שהופיעה במקור תחת דברי איוב מופיעה כעת תחת דברי אליפז 

]תשס"ה[ ,  ז  ופרשנות  מקרא  עיוני  היקפם?',  מה  הראשונים:  איוב  'דברי  גרינשטיין,  א'   )ראו 

עמ' 245–262(. גם אם אורכה של היחידה 12–21 דומה לאורכן של יחידות טקסט הנכתבות על גבי 

דף אחד, השערתו של גרינשטיין מצריכה הנחה נוספת, שדברי איוב הללו, טרם שנעתקו ממקומם, 

– כלומר יש להניח שהחלוקה לעמודים חפפה  החלו בדיוק בראש העמוד והסתיימו בדיוק בסופו 

במדויק את החלוקה ליחידות לוגיות. על כל פנים, הניתוח כאן מתבסס על פס' 1–11, שהם לדעת 

הכול מדברי אליפז.

על תחביר הפסוק ראו הופמן, מילים דו־משמעיות )לעיל הערה 7(, עמ' 118 הערה 1.  42
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כזה שאינו מצריך את הפרשן  ישיר,  יותר  פירוש הרבה  )לגיטימיות( שונות.43 ברם, 

ותם  תקוותך  'יראתך,  המובן:  את  מניב  פרשניים,  בכלים  החיבור  וי"ו  את  'להעלים' 

דרכיך הם/היו כסלתך' )כסלה היא עדיין הנשוא הטבעי של הפסוק, גם אם אינה הנשוא 

פירושים  ובכמה  השבעים  בתרגום  המשתקף  התחביר  בדיוק  זהו  האפשרי(.44  היחיד 

יהודיים מימי הביניים, דוגמת הפירוש של רש"י.

ומשמעות  דופן  יוצאת  צורה  בעלת  מילה  'כסלה',  המילה  היא  השנייה  החריגה 

מעורפלת. זו מופיעה רק פעם אחת נוספת בעברית המקראית, בתהלים פה 9 )בנוסח 

החוקרים  רוב   ,6 ד  באיוב  כ'איוולת'.45  כלל  בדרך  מתורגמת  היא  שם  המסורה(, 

רואים אותה, ובמידה רבה של צדק, כמקבילה ל'ֶּכֶסל/ֵּכֶסל'. ברם צורה זו עצמה דו־

משמעית:46 היא מציינת הן 'ביטחון' )מש' ג 26, תה' עח 7, ופעמיים באיוב – ח 14 וגם 

לא 24( הן 'איוולת, טיפשות' )קה' ז 25, תה' מט 14(.47 השאלה היא: לאיזו מבין שתי 

האפשרויות מתכוון אליפז?

לא  שהרי  'ביטחון',  לציין  אלא  יכולה  אינה  זה  במקרה  שכסלה  לטעון  הפיתוי  רב 

למשל, וי"ו ההדגשה או וי"ו יתרה )קליינז, איוב ]לעיל הערה 39[ , א, עמ' 109(.  43

ראו לעיל הערה 42.  44

הטקסט והמשמעות של תה' פה 9 אינם ודאיים. יש המתקנים את שארית הפסוק ומתרגמים 'כסלה'   45

)ראו   9 קמג   ,6 פד  תה'  של  המקורי  בנוסח  הופיעה  שהמילה  השערה  הועלתה   .ʽconfidenceʼכ

BDB, p. 493a, ערך 'ִּכְסָלה'(.
המילה  של  הפוטנציאלית  לדו־המשמעות  ער   )210 עמ'   , ]1 הערה  ]לעיל  סערה  )בעתות  גּוד   46

אך אינו מצביע על ההשלכות הנדונות כאן. לענייננו  'כסלה' )ומציין שפולרטון לא עמד עליה(, 

אין חשיבות לשאלה, אם המילה 'כסל' )בהוראת ביטחון( והמילה 'כסל' )בהוראת טיפשות( גזורות 

משורש משותף )ֶהלד, על כל פנים, הראה שהן נגזרות משרשים שונים(; כמו כן, לשאלת יחסן של 

אלה למילים 'כסלים', 'סכלות', 'שכל' אין חשיבות ישירה לענייננו. על גיזרונן של מילים אלה ראו 

 M. Held, ʽStudies in Comparative Semitic Lexicographyʼ, in H. G. Güterbock and Th.
 Jacobsen (eds.), Studies in Honor of Benno Landsberger on his Seventy-Fifth Birthday,
April 21, 1963 (AS 16), Chicago, IL 1965, pp. 395-406 )הדיון בענייננו בעמ' 401–406, 
הוראתה  בזכות  גם  מבטח[  ]בהוראת  ל'כסל'  מקבילה  ש'תקוה'  הלד  טוען  שם   ,404 עמ'  ובייחוד 

המשנית, 'כוח'(.

 4Q300תה' מט 14 קשה, אך העדות מקהלת חד־משמעית. אף שהטקסט מקוטע, מסתבר שגם ב־  47

)4QMysteriesb), הוראת המילה 'כסלכמה' היא 'סכלותכם', שכן בהמשך השורה נכתב 'וברזי עד 

לא הבטתם ובבינה לא השכלתם'. בתרגום היווני לאיוב ד 6, המילה 'כסלה' מתורגמת כ'טיפשות', 

וכך גם הבין רש"י )אך אצלו המרכיב החתרני חסר(; ישנה אפשרות להבין כך גם בקטע התלמודי 

בבבלי, בסנהדרין פט ע"ב, שם המילים 'הלא יראתך כסלתך' מושמות בפי השטן המדבר אל אברהם 

1[ , עמ' 47(, למרות מודעתו  ]לעיל הערה  )איוב  גורדיס  נוכח(.  )ושם אפשר שהמרכיב החתרני 

המחודדת לעמימות בספרות החכמה, ולקשר האטימולוגי בין שני המובנים של השורש כס"ל, אינו 

שם לב לניסוח הפיפיות כאן. הופמן )מילים דו־משמעיות ]לעיל הערה 7[ ( ער לעמימות בפסוק, אך 

בצורה שונה מזו המוצעת כאן )ודעתו נדחית על ידי קליינז )איוב ]לעיל הערה 39[ , א, עמ' 109(.
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יעלה על הדעת שאליפז יטען שיראת האלוהים של איוב הייתה טיפשותו )אליפז, אחרי 

הכול, לא קרא את סיפור המסגרת(; כמו כן מפתה להסתמך על ההקבלה עם ד 6ב ולטעון 

שהמילה 'כסלה' פחות או יותר נרדפת ל'תקווה', כפי שהמילה 'יראה' נרדפת בעיקרה 

'יראתך,  6, שפירושו:  ֶּדֶרְך'. ואולם כפי שכבר צוין, אין הקבלה כזאת באיוב ד  ל'ֹּתם 

תקוותך ותום דרכיך הם/היו ִּכְסָלְתָך/ְּכִסֻלְתָך'. אליפז בוודאי לא נתכוון לומר שהייתה 

זו טיפשות מצדו של איוב להיות צדיק כל כך; ואף על פי כן, הוא אמר זאת – בחינת 

'נצנצה בו רוח הקדש', והקורא יודע שזו הייתה הטעות הגדולה ביותר של איוב.

כנגד קריאה זו ניתן להעלות לפחות שתי טענות נגד. ראשית, אפשר שיש להעדיף 

– תם דרכיך' )בתה"ש, בפשיטתא ובכמה כתבי יד מימי הביניים  את הנוסח 'ותקותך 

נפגמת  בנוסח המסורה תקבולת הצלעות  'תקותך'(, שהרי  ולא  'ותקותך'  היא  הצורה 

בפסוק זה, ואילו קטעי הדיאלוג בספר איוב כתובים ברובם המכריע בתקבולת צלעות. 

שנית, אין עדות חד־משמעית לשימוש במילה 'כסלה' במובן של 'סכלות' בשום מקום 

אחר במקרא. כנגד הטענה הראשונה יש לומר שישנו מספר ניכר של פסוקים בקטעי 

צלעות  תקבולת  בהם  שאין  הנדון,  לפסוק  מקום  בקרבת  ואף  איוב,  בספר  הדיאלוג 

סטנדרטית נוקשה )למשל ג 26, 'לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז'(.48 יתר 

המצופה,  לתקבולת  המתאים  הנוסח  את  משתף  אינו  עצמו  השבעים  תרגום  כן,  על 

 καὶ ἡ ἐλπίς σου καὶ ἡ ἀκακία( 'ותקותך – תם דרכיך', אלא 'ותקותך ותם דרכך'

τῆς ὁδοῦ σου ]איוב ד 6[ (, תחביר שאף הוא תואם בדיוק את הקריאה המוצעת כאן. 
כנגד הטענה השנייה יש לומר שבשום מקום אחר במקרא אף אין עדות לשימוש במילה 

 ,)9 פה  )תה'  המילה  מופיעה  שבו  היחיד  במקום  למעשה,  'מבטח'.  בהוראת   'כסלה' 

סביר יותר שהוראתה 'סכלות' מאשר 'מבטח' – אף שכאמור הפסוק קשה באופן כללי. 

סמך  על  פיפיות  כמשפט  המשפט  קריאת  את  לדחות  נתעקש  אם  גם  פנים,  כל  על 

הקביעה ש'כסלה' )בניגוד ל'כסל'( אין פירושה 'כסילות', דו־המשמעות עדיין מצוייה 
בהומוגרפיה ִּכְסָלֶתָך/ְּכִסֻלֶתָך – כתיב חסר של כסילותך )השוו מש' ט 13(.49

ותו לא. עם  כמובן לא מן הנמנע שהוי"ו התועה עלולה לנבוע משגיאת מעתיק, 

זאת, נראה שיש לקבל את ה־lectio difficilior שבנוסח המסורה במקרה זה. ואם כך 

זאת.  גם פסוקנו מבוסס על טכניקה  'תקבולת צלעות',  יותר של המונח  במובן רחב  כן,  יתר על   48 

אמנם אין כאן תקבולת נוקשה וחמורה )שהיא בצורתה ה'בית־ספרית': ’ABC//A’B’C, על דרך 

דב' לב 2א או 2ב(; אך הקטגוריה 'תקבולת צלעות' רחבה מספיק כדי לכלול גם את פס' 6 )המילה 

 J. L. Kugel, The Idea of Biblical ב(. ראו קוגל  ומובלעת בצלע  מפורשת בצלע א  'כסלתך' 

Poetry: Parallelism and its History, New Haven 1981
על הומוגרפיה באיוב על בסיס הכתיב החסר ראו סיאו, אורתוגרפיה )לעיל הערה 1(. אם כן הקריאה   49

של תה"ש, של המסורת בבבלי ושל רש"י אינה נובעת משגיאה – אלא מבחירה בין שתי קריאות 

סבירות של המילה.
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האירוניה הדרמטית של ההאשמה – השגויה ועם זאת מדויקת – מצד הרעים משתקפת 

לא רק בעלילת הסיפור, אלא גם בעצם דברי האישום שלהם.

ראוי לציין שמשפטי הפיפיות הנדונים כאן – הלקוחים מנאומי הפתיחה והנעילה 

 6 ד  לאיוב  המשותפת  'יראתך',  הצורה  מעניין,  לשוני  מאפיין  חולקים   – אליפז  של 

ולאיוב כב 4. כמעט בכל מקום אחר במקרא המילה 'יראה' מופיעה בסמיכות, או עם 

כינוי קניין חבור )למעלה משלושים וחמש הופעות(, הסומך או כינוי הגוף הם מושא 

היראה ולא נושא היראה.50 לעומת זאת בשתי ההופעות שבאיוב, הסומך )ליתר דיוק, 

כינוי גוף המתייחס לאיוב( הוא נושא היראה ולא מושאּה. אף שאין לטעון כאן לאי־

– השימוש הייחודי יוצר קו מקשר עדין בין שני  דקדוקיות, וגם לא לחספוס דקדוקי 

ניסוחי הפיפיות, בנאום הפתיחה ובנאום הנועל של אליפז, המשמשים כמסגרת לנאומי 

הרעים.

ארוך לטווח  כהשקעה  גמול 

מתברר שרעי איוב צודקים גם בעניין מהותי נוסף. לכל אורך הדיאלוגים, מלין איוב 

על כך שהרשעים יכולים לשגשג בעוד הצדיקים רק נמקים בסבל. רעיו לעומת זאת 

מבטיחים לו שאי־הגינות כזאת, גם אם היא עשויה לפעמים להתקיים, היא זמנית. שכן 

גמול, בטווח הארוך, פועל בעיקרון כמו שוק המניות בכלכלה יציבה: גם אם לאורך 

משתלמות.  טובות  השקעות  דבר  של  בסופו  וירידות,  עליות  להיות  עשויות  הדרך 

לפיכך, הם טוענים, צרתו הנוכחית של איוב – והצלחתם לכאורה של הרשעים – אינן 

מעידות בשום אופן על כישלון מערכת הגמול האלוהית, שִהנה הוגנת.

השכיח  החוזר  המוטיב  אולי  היא  זמנית  היא  הרשעים  של  הצלחתם  שלפיה  הטענה 

יא 19–20,  )ח 4–22,  והדגש  חזור  עליה  חוזרים  הרעים  שלושת  בדיאלוגים.51   ביותר 

טו 20–35, יח 5–21, כ 5–29, ועוד(, ואף על פי שיש בה משום תפיסה פשטנית בבירור 

של דרכי האל, הסותרת גם את דברי האל עצמו בפרקים לח–מא, גם בעניין זה מוכח 

אף  שכרו  אלא  איוב,  שבות  את  שב  שהאל  בלבד  זו  לא  מב,  בפרק  צדקו.52  הרעים  כי 

מוכפל. 

כמעט בכל המקרים, הסומך הוא האל או שכינוי הגוף החבור מתיייחס לאל. גם בצירוף 'יראת שמיר   50

ושית' )יש' ז 25(, השמיר והשית הם מושא המורא ולא נושא המורא.

באופן מתמיה, הטענה המרכזית הזו שבפי הרעים אינה תואמת במדויק את הסוגיה המרכזית שעל   51

הפרק – של צדיק ורע לו, אלא את תמונת הראי שלה – של רשע וטוב לו. ראו גם גינזבורג, איוב 

הסבלן )לעיל הערה 20(, עמ' 110 הערה 1.

ראו ַמייְלז, אלוהים )לעיל הערה 4(, עמ' 310 )על אף שאינו שם לב לאירוניה הדרמטית הטמונה   52

]משלי[  של  השיטה  כלשהו;  מופשט  במובן  לאישוש  זוכה  משלי  של[  העולם  ' ]תפיסת  בדבר(: 

מחזיקה מעמד מבחינה פונקציונלית אם לא מוסרית'.
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ההדגשות  ואילך;   21 )כב  אליפז  של  הסיום  במילות  במיוחד  בולטת  האירוניה 

מסמנות התייחסויות מילוליות ונושאיות לנרטיב הסיום(:

פניך  אלוה  אל  ותשא   ... תבנה  שדי  עד  תשוב  אם   ... ושלם  עמו  נא  הסכן 

תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם ימלט אי-נקי ונמלט בבר כפיך.

אליפז  של  המלא  שביטחונו  בעובדה  מופלאה  אירוניה  'ישנה  מציין,  שגורדיס  כפי 

בכך שצדיקים יכולים להשתדל למען חוטאים מתגשם כלשונו באופן דרמטי ולגמרי 

ורעיו  אליפז  למען  להתפלל  שנדרש  זה  הוא  איוב  הדיאלוגים,  בתום   – צפוי   בלתי 

)מב 7–10('.53 הניסוח של אליפז עצמו מאזכר שלא במתכוון אירועים ממשיים מנרטיב 

המסגרת )לעתים כבבואה(, כמו למשל: 'אם תשוב עד שדי' )כב 23( מול 'וה' שב את 

אשא'  פניו  אם  'כי  מול  פניך' )כב 26ב(  אלוה  אל  'ותשא  איוב' )מב 10(;   שבית/שבות 

)מב 8ב(; 'תעתיר אליו' )כב 27( מול 'יתפלל עליכם' )מב 8א, ראו גם פס' 10(. גם המילה 

'ִּתָּבֶנה' )כב 23( נושאת אולי רמזים להולדת צאצאים, עניין המוזכר באיוב מב 13 )השוו 

 – יתגשמו  שטענותיו  לעובדה  מודע  שאינו  רק  לא  אליפז  כן  אם  'ִאָּבֶנה'(.54  טז 2,  בר' 

בחינת ִנָּבא ולא ידע מה ִנָּבא – אלא גם לעובדה שהוא עצמו משתמש בשפה שתתאר 

את התגשמותם.

ישנה  ואכן  אליפז,55  של  בנאומו  הגלומה  לאירוניה  היטב  מודעים  ואחרים  גורדיס 

תחושה של צדק פואטי בהיבט הספציפי הזה של התרת העלילה בפרק מב. ברם ההיבט 

האירוני שאני מעוניין להדגיש כאן אינו שאליפז חוזה באין יודעין את צרתו הוא ואת 

הצורך העתידי שלו בהתערבותו של איוב למענו, אלא העובדה שאליפז למעשה צודק 

מבחינה טכנית – עד הפרט האחרון – בניסוח טענתו המרכזית, שִהנה שגויה, לאמור 

שמנגנון הגמול האלוהי פועל כצפוי וללא דופי. אי־נכונותה של טענתו הכללית של 

לא  ידי  על  נקבעת  איוב,  של  במקרה  טכנית  מבחינה  מדויקת  היותה  למרות  אליפז, 

אחר מאשר האל, המצהיר כי טענותיו הכלליות של אליפז אינן נכונות, באיוב מב 7. 

אף שהצהרותיו של האל אינן משקפות בהכרח את עמדות המחבר, קשה יהיה לטעון 

מן  האל  נאומי  ואת  הפתיחה  סצנות  את  איוב )וקרא  בספר  הלום  עד  משהגיע  שקורא, 
הסערה(, יוכל לקבל ולו במעט את התפיסה המסורתית של גמול צודק.56

גורדיס, איוב )לעיל הערה 1(, עמ' 239.  53

ואין צורך לתקן ל'תַפֶּנה' כדעת גינזבורג, איוב הסבלן )לעיל הערה 20(, עמ' 110 הערה 1.  54

 ,)2 יסכן גבר', פס'  )'הלאל  יש לשים לב גם לקשר הקרוב בין תחילת נאומו השלישי של אליפז   55

שבאירוניה שלו דנו זה עתה, ובין סוף נאומו של אליפז הנדון כאן )'הסכן נא עמו ושלם', פס' 21(; 

וראו הערה 52.

 N. Frye, ʽBlake’s Reading of the Book of Jobʼ, in H. Bloom (ed.), The Book of Job ראו  56



נפתלי ש' משל

]126[

 ]20

לובשת  שהיא  בכך  הקודם  שבתת־הפרק  מזו  שונה  כאן  האירוניה  אחד,  מצד 

מה  את  חלקית,  ולו  לגלות,  אליפז  של  סופו  זה  במקרה  יותר; שהרי  טמּפורלית  צורה 

בהיותה  הקודם  שבקטע  לזו  דומה  כאן  המוצגת  האירוניה  שני,  מצד  יודע.  שאינו 

 ממוקמת אסטרטגית לא רק בנאומו האחרון של אליפז, אלא גם בנאום הפתיחה שלו 
)ה 17–27(:57

)יז( ִהֵּנה ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש יֹוִכֶחּנּו ֱאלֹוַּה ּומּוַסר ַׁשַּדי ַאל־ִּתְמָאס )יח( ִּכי הּוא ַיְכִאיב ְוֶיְחָּבׁש 

ִיְמַחץ ְוָיָדו ִּתְרֶּפיָנה )יט( ְּבֵׁשׁש ָצרֹות ַיִּציֶלָּך ּוְבֶׁשַבע ֹלא־ִיַּגע ְּבָך ָרע ... )כא( ְּבׁשֹוט 

ְוֶצֱאָצֶאיָך  ַזְרֶעָך  ִּכי־ַרב  ְוָיַדְעָּת  )כה(   ... ָיבֹוא  ִּכי  ִמּשֹׁד  ְוֹלא־ִתיָרא  ֵּתָחֵבא  ָלׁשֹון 

ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ )כו( ָּתבֹוא ְבֶכַלח ֱאֵלי־ָקֶבר ...

בפסוקים 25–26 מתאר אליפז את אירועי פרק מב פסוקים 13, 16–17 בדויק רב למדי, 

כאילו  הפתיחה,58  לסצנת  ולשוני  נושאי  הד  יודעין  באין  נותן  הוא   21–19 ובפסוקים 

קיומו  על  דבר  יודע  אינו  כנראה  אליפז  בעוד  השטן,  הוא  איוב  של  סבלו  שמקור  ידע 

של יצור שמימי זה – איש מהדוברים אינו מעלה את האפשרות שסבלו של איוב הוא 

מעשה שטן.

בפסוק האחרון של נאום זה )ה 27( אליפז מצהיר: 'ִהֵּנה־ֹזאת ֲחַקְרנּוָה ֶּכן־ִהיא ְׁשָמֶעָּנה 

ְוַאָּתה ַדע־ָלְך'! הוא מאמין שהוא פונה אל איוב ואומר לו להקשיב למילותיו. השימוש 

לקוראים  לרמוז  עשוי  זה  בפסוק  'אתה'  הנפרד  הגוף  בכינוי  והיתר  שגרתי  הבלתי 

New York 1988, pp. 21-35 ,(Modern Critical Interpretations). לפי הערתו הסרקסטית של 
 ʽ[t]he Book of Job is technically a comedy by virtue of Job’s restoration,)23 'פריי )בעמ

 in the last few verses, but the comic conclusion seems so wrenched and arbitrary that it
is hard to think of it as anything but a wantonly spoiled tragedyʼ )= מבחינה טכנית, ספר 
איוב הוא קומדיה, בזכות שיקומו בפסוקים האחרונים; אבל החתימה הקומית נראית כה מאולצת 

ושרירותית עד שדומה שהספר אינו אלא טרגדיה שקולקלה במזיד'. בעניין ספר איוב כקומדיה, 

 J. W. Whedbee, ʽThe Comedy of Job: Creation, Chaos, and Carnivalʼ, in The ראו גם 

.)Bible and the Comic Vision, Cambridge 1998, pp. 221-262
בנרטיב  המילים  בצמד  השימוש  עם  מהדהד  ו'אחריתך'  ב'ראשיתך'  השימוש  שם   ,7 ח  למשל   57

המסגרת )מב 12(. יש לשים לב להתייחסות למותם של בני איוב )הראשונים( ב־ח 4 )השוו א 19(.

למשל, שש הצרות עשויות להזכיר את המכות הרצופות )חמש, ליתר דיוק(, שהונחתו על ידי השטן   58

בפרקים א–ב. מפרשים רבים שומעים בצירוף 'שוט לשון' הד של השטן, השב ומשתמש בביטוי 

'ׁשּוט ָּבָאֶרץ' לתיאור פעילויותיו )א 7, ב 2(. לבסוף, בדימוי של ֶרשע הנוגע באיוב יש הד לנגיעה 

גרינשטיין,  א'  ראו  הפסקה,  של  פילולוגי  לניתוח   .5 וב־ב   11 ב־א  המוזכרת  באיוב  הפוגענית 

'שלוש הערות פילולוגיות על ספר איוב', בתוך מ' אביעוז ואחרים )עורכים(, זר רימונים: מחקרים 

 ,)International Voices in Biblical Studies 5( במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר

אטלנטה 2013, עמ' 297–299.



אירוניה דרמטית וכפל משמעות בספר איוב

]127[

 ]21

שאליפז מציע להם כלי אמפירי בדוק ומעשי לווידוא אִמתותה של טענתו המוטעית – 

'גשו אל סוף הנרטיב, וגלו בעצמכם!'. קריאה כזו אפשרית כמובן רק במבט לאחור.

הכושלת הנּוִמינֹוזיּות 

התבוננות בספר איוב שנודעה לה השפעה חזקה על המחקר במאה השנים האחרונות 

היא זו של רודולף אוטו בחיבורו 'הקדושה'.59 אוטו הדגיש את ההיבט הבלתי רציונלי 

של הבריאה הנחשף באוזני איוב בנאומיו האחרונים של האל, והמועבר לאיוב ולקורא 

באמצעות התיאורים של לוויתן, בהמות ושאר יצורים מעוררי אימה. בנאומיו של האל 

מופיעים גם עופות חסרי שכל המשאירים את ביציהם למרמס בעלי חיים אחרים, וגשם 

היורד על מדבריות בלתי מיושבות, ללא כל מטרה או תכלית נראות לעין, בוודאי לא 

לטובת בני האדם, שהם חסרי משמעות וחסרי אונים בהשוואה לנזר הבריאה, הלא הוא 
הלוויתן )מא 26(.60

לטיעון  תוקף  ישנו  זאת  עם  לביקורת.  זכו  אוטו  של  בפירושו  מסוימים  היבטים 

הבסיסי שלו, שלפיו האל בנאומיו אלה מדגיש היבטים בלתי רציונליים של הבריאה 

במקום להתמקד אך ורק בתכנונה המושלם, ושלפיו האנושות מוצגת כחסרת משמעות 

לוגיות  בעיות  יוצרת  האל  נאומי  של  זו  הבנה  ואולם  שנברא.  העולם  בתוך  יחסית 

חמורות.

חושב  'אתה  זה:  מסר  לאיוב  להעביר  מבקש  האל  הסערה  מן  בנאומו  אם  ראשית, 

 – לא'  אתה  ובכן,  אתך?!  ואדבר  כבודי  על  שאמחל  כדי  עבורי  חשוב  מספיק  שאתה 

הרי שמעבר לטבעה הפרדוקסלי הכללי של אמירה כזאת,61 המסר נסתר קשות על ידי 

נרטיב המסגרת. מילותיו הראשונות של האל לשטן לגבי איוב הן 'השמת לבך על עבדי 

ובהמות  לוויתן  על  הנשגב  הדיבור  אפוא  מסוים  במובן   .)3 ב   ,8 א  )פעמיים:  איוב?' 

אינו אלא סיפור הבא לטייח ולכסות על תקיעת כף בהתערבות עם השטן. הקוראים, 

המכירים את נרטיב המסגרת, מודעים לפיכך לשקריות טענתו של האל באופן שאיוב 

אינו מודע לו.

לאיוב תשובות מספקות  נותן  אינו  צוין שהאל  לא פעם  יותר:  עוד  ולעניין חשוב 

 R. Otto, Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein  59

Verhältnis zum Rationalen, Breslau 1917, ch. 10; ובתרגום לעברית: ר' אוטו, הקדושה: על 
הלא־רציונלי באידיאת האל ויחסו לרציונלי, מ' רון )מתרגמת(, ירושלים תשנ"ט.

]לעיל  איוב  תשובת  )קרטיס,  משניות  כתוספות  נחשדים  האל  של  מנאומיו  שחלקים  העובדה   60 

את  יכיר  יותר  מאוחר  שסופר  הסיכויים  )למעשה,  כאן  המוצג  הטיעון  מן  גורעת  אינה   ) ]4 הערה 

נרטיב המסגרת גבוהים אף יותר(.

שם לב לכך פרנקל )דמותו ]לעיל הערה 1[ , עמ' 47(.  61
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לשאלותיו. הוא בוודאי אינו מגלה לאיוב שהייתה התערבות, ושהוא זה עתה הצליח 

לעמוד במבחן, כפי שקורה בספר בראשית פרק כב ובסיפור על ַהִריְׁשַצ'ְנְדָרה, שיידון 
להלן. תחת זאת, האל מסתמך על 'בריונות קוסמית'.62

התנהגות זו מצד האל מובילה למה שניתן לכנות 'נומינוזיות כושלת'. קריאתו של 

זווית  בתוך  הלכודה  דמות  של  המבט  מנקודת  בעיקר  חשובות  תובנות  מספקת  אוטו 

זאת, קוראי ספר איוב, משנחשפו לנרטיב המסגרת,  ורעיו. לעומת  הראייה של איוב 

לעצמו:  מייחס  שהוא  והנשגבות  האל  של  העצמית  האדרתו  על  לסמוך  יכולים  אינם 

 – להיות  מתיימר  שהוא  והמנותק  הנשגב  לגמרי'  'האחר  להיות  יכול  אינו  הוא  לדידם 

האל  נאום  של  הנשגבת  ההשפעה  את  כן  אם  ערך.  חסרי  אנוש  לבני  לבו  שת  שאינו 

מערער נרטיב המסגרת, שכן 'הודות לכושר ההמצאה של מחבר איוב, דרכיו הנשגבות 

מבינה של אלוהים נעשו כאלה שניתן בנקל לרדת לחקרן'63 )ברי שאותו היבט של טבעו 

הנשגב של האל המופרך על ידי נרטיב המסגרת אינו היבט ה־tremendum, הנוכח עוד 

יותר, אלא היבט ה־fascinans ומידת היותו 'נשגב מבינה' ו'אחר לגמרי'64(.

תיאורים סותרים אלה של האל משתקפים במילות הסיום של איוב )מב 2–6(. לאור 

במחקר.  קפדני  ולעיון  רבה  לב  לתשומת  זה  נאום  זכה  בנרטיב,  האסטרטגי  מיקומו 

תשובה קצרה זו לאל מכילה כמה קשיים פרשניים, לרבות שאלות של ביקורת גבוהה 

מסוימים.  לשון  צירופי  של  והקונוטציה  הפועל  של  מורפולוגיה  וֹוָקליזציה,  ונמוכה, 

באופן כללי יותר, החוקרים חלוקים בשאלה אם הנימה הכללית של התשובה מבטאת 
השלמה, וידוי, התרסה, סרקזם או צירופים שונים של הנימות הללו.65

למן העת העתיקה ראו קוראים בנימה השלטת בהערתו המסכמת של איוב )מב 2–6( 

)לעיל  איוב  ספר  )עורך(,  בלום  בתוך   ,R. Alter, ʽTruth and Poetry in The Book of Jobʼ  62

כמה  מנצחים  בגאוות  'מציג  שהאל  טוען  כשהוא  הולם  בדימוי  משתמש  פריי   .64 עמ'   ,)56 הערה 

 , ]56 קלפים מנצחים, שנדמה כי הם שייכים למשחק אחר' )פריי, הקריאה של בלייק ]לעיל הערה 

 T. C. Ham, ʽThe Gentle Voice of God in Jobʼ, JBL 132 (2013), עמ' 23(. ראו לעומת זאת 

pp. 527-541, המבחין בנאום האל מן הסערה בנימה מנחמת. הספרות על דברי האל לאיוב רחבה 
 M. Tsevat, ʽThe Meaning ביותר; נזכיר כאן את גרינשטיין, בפני איוב )לעיל הערה 1(; וכן את

 of the Book of Jobʼ, Proceedings of the World Congress of Jewish Studies 1 (1965), 
pp. 177-180

מיילז, אלוהים )לעיל הערה 4(, עמ' 315.  63

לתיאור היבטים אלה ראו אוטו, הקדושה )לעיל הערה 59(, עמ' 17–36, 40–48.  64

איוב  דברי  את  באשרו  האל  לכוונת  שניתנו  הרבים  הפירושים  בגלל  מוחרפת  כאן  אי־הוודאות   65 

 Th. Krüger, ʽDid בפס' 8 )לעיל הערה 35(. בין המחקרים הרבים המוקדשים לפסוקים אלה ראו

 E. J. van ;229–217 'בתוך הנ"ל ואחרים )עורכים(, ספר איוב )לעיל הערה 1(, עמ ,Job Repent?ʼ
 Wolde, ʽJob 42,1-6: The Reversal of Jobʼ, in W. A. M. Beuken (ed.), The Book of Job

(BETL 114), Leuven 1994, pp. 223-250
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נימה של חרטה וחזרה בו מדבריו, אך מאז שנות השבעים של המאה העשרים נעשה 

כדברי  איוב  של  דבריו  את  ולראות  העתיקה  התפיסה  את  לדחות  ויותר  יותר  מקובל 
התרסה אמיצים.66

לא כל הראיות שנאספו בספרות מן העת האחרונה כדי לתמוך בתזה שבפרק מב 

איוב מתריס כלפי מעלה משכנעות באותה מידה;67 ואולם העדויות מספיקות על מנת 

לעורר חשדות כבדים נגד הייחוס המסורתי לפסוקים של נימת חרטה ותו לא. למרות 

קיומה של קשת דרכים שונות ולגיטימיות מבחינה דקדוקית לקרוא ולהבין את איוב 

מו 2–6, אתמקד, בהתאם לטיעון שהוצג במבוא, בשני מובנים הנמצאים בקצוות של 

הקשת הזאת. במסגרת זו אטען שבאמצעות שימוש מחוכם בניסוח פיפיות – שאלות 

המאפשר  מגושם  דקדוק  מהן,  להשתמע  היכולות  חלופיות  תשובות  עם  רטוריות 

מובנים מנוגדים בתכלית ושימוש דו־משמעי בדיבור ישיר המשוקע בעצמו בדיבור 

ישיר – נדחסים שני המובנים באמנות אל תוך רצף פונטי )וגרפי( אחד. כתוצאה מכך, 

הרצף המילולי פתוח לשני פירושים שונים בתכלית – הראשון בנימת חרטה, שניתן 

נקודת  את  התואם  מתריס,  מובן  השני  ואילו  הדמות,  של  המבט  מנקודת  לה  לצפות 

המבט של הקורא.

נתחיל באמירה הראשונה של איוב סמוך לאחר הנאום האחרון מן הסערה, שבו האל, 

 D. Patrick, ̔ The Translation of Job XLII כאמור המפנה במחקר החל בשנות השבעים )לדוגמה  66

6ʼ, VT 26 [1976], pp. 369-371; וכן קרטיס, תשובת איוב ]לעיל הערה 4[ , משנת 1979. יצוין 
איוב כדברי חרטה, ההבנה החלופית של  מן ההבנה המסורתית של דברי  שבעודו מתרחק אמנם 

פטריק מציירת את הנאום כנאום הלל, ולא התרסה( והפך לפופולרי בשנות השמונים בזכות ַמיילז 

33[ , 1995(. ראו גם לאחרונה  4[ , 1980( ומיטשל )ספר איוב ]לעיל הערה  )אלוהים ]לעיל הערה 

 J. E. פרנקל, דמותו של האלוהים )לעיל הערה 1(. הפירוש המסורתי עדיין נפוץ במחקר, למשל

Hartley, The Book of Job (NIBCOT), Grand Rapids, MI 1988, p. 537. המפנה בפירוש 
תואם את דברי ניוסום ש'האופי החמקמק ]של ספר איוב[ מאפשר למפרשים לראות בו השתקפויות 

של נקודות מבט התואמות את רוח תקופתם הם' )ניוסום, ספר איוב ]לעיל הערה 4[ , עמ' 3(. ראו גם 

תגובתו של גרינשטיין לקריאות החתרניות )הנ"ל, בפני איוב ]לעיל הערה 1[ ; הנ"ל, בעיית הרשע 

]לעיל הערה 4[ (.

בבניין  כפועל  המסורה  בטקסט  )המנוקד  עומד  כפועל  ב'אמאס'  השימוש  על  הושם  מיוחד  דגש   67

קל( ללא מושא ישיר )וללא מושא משתמע( – תופעה אנומלית אך לא יחידאית; וכן על התחביר 

 של 'אמאס ונחמתי על עפר ואפר' )פס' 6(, משפט שעל פי טור־סיני )ספר איוב ]לעיל הערה 38[ , 

עמ' 350( 'חסר למעשה כל משמעות של ממש'. גם הכתיב/קרי של 'ידעת)י(' )פס' 2( הוזכר בהקשר 

זה. לדיון ראו קליינז, איוב )לעיל הערה 39(, עמ' 1207–1208. ראו גם קרוגר, האם איוב התחרט? 

שניהם  המתלבטים   ,)65 הערה  )לעיל  מב  איוב  וולדה,  ון  וכן   ;226–224 עמ'   ,)65 הערה  )לעיל 

בשאלה, עד כמה ריבוי המשמעות בצורה 'אמאס' מכוון. בעמ' 243 ו־247 במאמרה, נוקטת ון וולדה 

עמדות שונות במקצת זו מזו. הצדק עם פוקס, המזהיר מהתבססות יתרה על מב 6 )שלפי דעתו נאמר 

M. V. Fox, ʽJob the Piousʼ, ZAW 117 (2005), pp. 351-366 :)בהכנעה ולא בהתרסה
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אין־סופית.  יכולת  של  במפגן  מגיב  איוב,  של  הנקודתיות  לטענות  להתייחס  במקום 

איוב פותח בדברי הכרה, 'ידעתי כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה' )'ידעתי' במובן של 
'עכשיו אני יודע' או 'תמיד ידעתי'(.68

פסוקים  בכמה  מציינת  'מזמה'  המילה  מעורפל.  מזמה'  ממך  יבצר  'ולא  הביטוי 

'תכנית' ללא שום קונוטציות שליליות, ולמעשה משמשת לעתים קרובות  מקראיים 

גם  ו'תבונה'.  'דעת'  דוגמת  והבנה,  ידע  המתארים  למושגים  סטנדרטית  כמקבילה 

 בספרות החכמה שמורות לו לא פעם קונוטציות חיוביות )מש' א 4, ב 11, ג 21, ה 2, 

ח 12(. עם זאת ברוב המקרים שם העצם עצמו )גם ללא צירוף שם תואר בעל קונוטציות 

שליליות(, כמו הצורות הפועליות בעלות המטען השלילי של 'ָזַמם', נושא קונוטציה 

 ,20 27(, כוונה להרע )יר' כג  4, איוב כא  י   שלילית מסוימת כמו מחשבות זדון )תה' 

ל 24, נא 11, לז 7(, או במובן צר יותר 'תחבולה' או 'קנוניה' – במיוחד כזו שיש לסכל 

)תה' י 2, כא 12; מש' יב 2, כד 8(.

במקרה שלנו, אפשר שאיוב מבטא הכרה בכך שהאל הוא כל־יכול ומסוגל להוציא 

אל הפועל כל תכנית, ובכך מביע כי ִהפנים את המסר ממפגן הכוח של האל )אף שמעולם 

לא הכחיש שהאל הוא כל־יכול(. אם להשתמש בפרפרזה של אחד החוקרים, ' ]איוב[ 

מאמין שכל דבר שקורה על פני כדור הארץ מתרחש במסגרת החכמה האלוהית. שום 

כוח עוין, אם גשמי או שמימי, אינו מונע מאלוהים את ביצוע כוונתו'.69 עם זאת, לאחר 

שהאל הוכיח עד כמה הוא נוהג כבריון, אפשר באותה מידה שאיוב אומר: 'עכשיו אני 

מבין שאתה יכול לזמום כל דבר שהוא; לא הייתי מוציא מכלל חשבון שום תחבולה 
מצדך'.70

הגוונים השליליים המסוימים של המילה 'מזמה' )נקבה, יחיד( כאן מודגשים מעצם 

הנקבה המתבקשת,  'ִיָּבֵצר' במקום בצורת  אותה,  הזכרית המקדימה  השימוש בצורה 

ראו הערה 67 לגבי ה'קרי וכתיב' במילה ידעת/י. זהו מקרה אחד מני רבים שבו איוב אומר 'ידעתי';   68

למעשה, כל המופעים של 'ידעתי' בספר איוב )אחד עשר במספר – ט2, 28, י 13, יג 2, 18, יט 25, 

כא 27, כג 3 ]'מי יתן ידעתי'[ , כט 16 ]'ִרב לא ידעתי אחקרהו'[ , ל 23, מב 2( יוצאים מפי איוב. 

לשון אחרת, לכל אורך הספר, איוב מתעקש שהוא יודע )למעט אולי כג 3(, אבל בסוף מגלה שאינו 

יודע דבר. אני מודה לגארי רדסבורג על התובנה הזאת )בתכתובת בינינו(. בחינת צורות אחרות 

של הפועל הזה מסבכת את הסטטיסטיקה, אך המספרים בהחלט מרשימים. אמירתו של אליהוא 'לא 

ידעתי' באיוב לב 22 שונה מבחינה זו שהיא נוגעת ליכולת )'לדעת לעשות משהו'( ולא לקוגניציה 

)'לדעת ש...'(.

הרטלי, ספר איוב )לעיל הערה 66(, עמ' 535–536.  69

על הקונוטציה השלילית, עם 'מבט ל"מזימה" המקורית של ה' לנסות את איוב' )קליינז, ספר איוב   70

 N. C. Habel, The Book of Job: A Commentary ,לעיל הערה 39[ , עמ' 1205(, מעיר גם ַהֶּבל[

(OTL), Philadelphia, PA 1985, p. 581
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'ִּתָּבֵצר'. אף ששינויים כאלה במין הפועל מופיעים בהחלט בעברית מקראית, בפרט 

סבירה,  הפחות  באופציה  מדובר  לנושא,  קודם  יחיד  זכר  שלישי  בגוף  פועל  כאשר 

העשויה לנבוע במקרה זה מרמיזתו של המחבר לבראשית יא 71.6 ההד לפסוק ההוא לא 

היה חזק באותה מידה לו השתמש המחבר בצורת הנקבה )הטבעית מבחינה דקדוקית( 

'ִּתָּבֵצר' – ומכאן שהחספוס של הדקדוק שוב מצביע על פעולתם של כוחות ספרותיים 

נוספים ברקע.

העמימות השנייה נוגעת לזיהוי דיבור ישיר. מאחר שבספרות המקראית, ובשירה 

בפרט, דיבור ישיר מופיע תדיר מבלי שמקדימים לו ציון מילולי כגון 'הוא אמר', היעדר 

סימנים גרפיים )דוגמת מרכאות( בטקסט לא פעם גורם לעמימות בדבר זהות הדובר: 

המילים הנאמרות יכולות להתפרש כדבריה של דמות המחווה את דעתה, כציטוט בתוך 

דיבור ישיר, כגון דעתו של בן השיח, או פשוט כמילותיו של המספר.

3א ו־4 בנאומו האחרון של איוב ממחישים עמימות מעין זאת. אף על פי  פסוקים 

זר  נטע  בהן  רואים  רבים  מפרשים  איוב,  של  נאום  במסגרת  מופיעות  אלה  ששורות 

בתוכו.72 רבים מהם סבורים שמדובר בטעות סופר73 או בציטוט ישיר ממילות הפתיחה 

של האל )לח 2, 3ב; מ 7ב(74 המשולבות בתוך הדיבור הישיר של איוב )כמעט כלשונן 

 ;350 עמ'   ,)38 הערה  )לעיל  איוב  ספר  טור־סיני,  למשל  רבים,  עמדו  הטקסטים  בין  הזיקה  על   71

גרינשטיין )בעיית הרשע ]לעיל הערה 4[ , עמ' 359; הנ"ל, בפני איוב ]לעיל הערה 1[ , עמ' 312( 

רואה בפסוק זה פרודיה על בר' יא.

 A. B. ראו  איוב;  של  עצמית  ביקורת  בהם  מזהים  לאיוב  הדברים  את  המייחסים  חוקרים  גם   72

 Davidson, The Book of Job: With Notes, Introduction, and Appendix, Cambridge
 1884, p. 287; F. Delitzsch, Biblical Commentary on the Book of Job, F. Bolton (trans.),
Edinburgh 1872, II, pp. 380-381; וכן A. Dillmann, Hiob, Leipzig 1869, p. 366 )על היות 

פס' 5 ציטוט(; וראו עוד להלן.

ראו )בקיצור נמרץ ותוך הצגה פשטנית במעט של כמה מן הדעות( פופ בפירושו, הסבור שמדובר   73

 ;)M. H. Pope, Job [AB], New York 1965, p. 348( בטעות מעתיק על בסיס לח 2, 3ב, מ 7ב

 O. Kaiser, Das Buch Hiob, Stuttgart 2006, ,קייזר, המשער שמדובר בתוספת עריכה מאוחרת

לאיוב,  האל  מדברי  הד  או  הדף,  משולי  שנשתרבבבו  בהערות  שמדובר  המשער  ראולי,   ;p. 77
H. H. Rowley, Job (NCB), London 1970, p. 34; ודהורם, המציע להשמיט את פס' 4 בטענה 
 E. Dhorme, ולא הנימה של איוב בדברו עם האל,  שמשתקפת בו הנימה של דברי האל לאיוב, 

 Commentary on the Book of Job, H. Knight (trans.), Nashville 1984 (reprint of London
p. 646 ,(1967. ראו גם גינזבורג, איוב הסבלן )לעיל הערה 20(, עמ' 89–90.

הֹו על מציאותם של ציטוטים בתוך דברי הדמויות  ושל  גרינשטיין  ראו דעותיהם המנוגדות של   74

 E. Ho, ̔ In the Eyes of the .)בספר איוב ללא סימן פורמלי המציין ציטוט )כגון 'אמרָת...' וכדומה

Beholder: Unmarked Attributed Quotations in Jobʼ, JBL 128 (2009), pp. 703-715; א' 
גרינשטיין, דברי איוב הראשונים )לעיל הערה 41(, עמ' 251–257(; וכן הנ"ל, בעיית הרשע )לעיל 

הערה 4(, עמ' 359.
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4(, כמוצג בעמודה השמאלית של הטבלה )ראו  3א, ובאמצעות פרפרזה בפס'  בפסוק 

להלן בעמוד ממול(. אפילו חוקרים המייחסים את המילים לאיוב עצמו נוטים, למרות 

זאת, לשמוע בהן כניעה ותחינה.75 כך או כך, התשובה המשתמעת לשאלה הרטורית 

תיקון  כדי  עד  לכת  שהרחיקו  שיש  עד  מאליה,  מובנת  כה  למפרשים  נראית  )'אני'( 
הטקסט בהתאם לה – 'אני זה מעלים ...'.76

ואולם לפני שנפנה להשתמש בטכניקה )לגיטימית( זאת של הוספת מרכאות על 

סמך שחזור הדברים שניתן היה לצפות – לפי החוקר – שאיוב יאמר, הבה נבחן את 

הפסוק כמות שהוא, מבלי להוסיף בו מרכאות.77 כאשר עושים זאת, תשובתו של איוב 

נצבעת בנימה שונה למדי, כמוצג בעמודה הימנית של הטבלה.

הפיפיות  ניסוח  כב,  מפרק  שלנו  הראשונה  בדוגמה  כמו  זה,  שבמקרה  לב  לשים  יש 

מבוסס על האפשרות של שתי תשובות חלופיות לשאלה רטורית אחת ויחידה – 'אני' 

)איוב( או 'אתה' )האל(. עוד יש לשים לב לכך שאת המובן 'הנסתר', שאינו נגיש בפועל 

לאיוב, מסגירה בחירת המילים הספציפית של איוב. שכן בפסוק 3א, איוב שב וחוזר על 

שאלתו הרטורית של האל )לח 2(, כמעט מילה במילה. עם זאת הוא מחליף את המילה 

מכיוון  'מעלים'.  במילה  עצה',  מחשיך  זה  'מי  במשפט  האל  משתמש  שבה  'מחשיך', 

שלמילה 'מעלים' )בשונה מ'מחשיך'( ישנה הוראה נוספת של הסתרת מידע מאחר )כמו 

במל"ב ד 27(, הרי שאת העמודה הימנית אפשר בהחלט לקרוא כתשובתו העוקצנית 
של איוב – ועכשיו, מי באמת הוא זה שמעלים את עצתו?78

 A. Dillmann, Hiob (Kurzgefasstest ראו  השונות  המחקריות  הדעות  של  מייצג  למדגם   75

 exegetisches Handbuch zum Alten Testament 2), Leipzig 1891, p. 366; G. H. A. von
Ewald, Commentary on the Book of Job, J. F. Smith (trans.), London 1882, pp. 311-

312; גורדיס, ספר איוב )לעיל הערה 1(, עמ' 491; הבל, ספר איוב )לעיל הערה 70(, עמ' 575–578; 
  N. H. Tur-Sinai (H. Torczyner), The Book of Job:;348 '73(, עמ פופ, איוב )לעיל הערה 

A New Commentary, Jerusalem 1957, pp. 578-579. תרגום השבעים משמר בטקסט צורת 
ווקטיב המופנית לאלוהים, בפס' 4, ובכך רומז בבירור שהמילים של איוב הן. יצוין שאפילו מיילז 

ומיטשל אינם מסירים את המרכאות.

לסיכום ודיון ראו קליינז, איוב )לעיל הערה 39(, עמ' 1205. ראו גם הרטלי, איוב )לעיל הערה 66(,   76

עמ' 536, אף שהוא אינו מציע תיקון נוסח.

כך אדוארד הו )לעיל הערה 74(, עמ' 711–714. הקריאה של הֹו מדויקת להערכתי, אך רק כעמודה   77

אחת מתוך השתיים המוצגות כאן בטבלה )הוא אינו מציע לקרוא את הפסוק כמשפט־פיפיות, אלא 

כהתרסה בלבד(. הֹו גם מבין את הצירוף 'מעלים עצה' בצורה הדומה )אך לא זהה( לקריאה המוצעת 

להלן.

ראו יש' יט 11, מ 13, מד 26; השוו ליש' כט 15, שם 'ַלְסִתּר ֵעָצה' פירושו להסתיר תכניות )מעם   78

זו, ה'עצה' היא אותה תכנית המתוארת בפרקים א–ב )השטן אמנם יזם את  אלוהים(. לפי קריאה 
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6

–2
מב 

איוב 
ם ל

מי
תרגו

שני 

N
R

SV
שלי

תרגום 

I acknow
ledge that you are om

nipotent, 
and that no plan is too difficult for you.

ידעתי כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה
I know

 you can do anything, and no 
m

achination is beyond you.

You said, ʽW
ho is thus obscuring counsel 

w
ithout know

ledgeʼ ‒ indeed, I spoke 
about things w

ithout understanding, about 
w

ondrous things w
ithout know

ing. 

מי זה מעלים עצה בלי דעת לכן הגדתי 

ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע

N
ow, w

ho is the one concealing H
is 

counsel w
ithout know

ledge? W
ell, I really 

w
as talking w

ithout understanding, things 
hidden from

 m
e that I had not know

n 
about.

You said, ʽListen here, so that I m
ay speak, 

let m
e question you so that you can inform

 
m

eʼ.

שאלך והודיעני
שמע נא ואנכי אדבר א

N
ow

 you listen to m
e speak, let m

e ask you 
and you tell m

e.

I had heard of You by hearsay, but now
 m

y 
ow

n eye has seen You.
שמעתיך ועתה עיני ראתך

שמע אזן 
ל

I heard all about you, but now
 I have 

actually seen you.

Therefore, I despise [m
yself] and repent 

for being dust and ashes [or: upon dust and 
ashes].

על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר
Therefore, I am

 contem
ptuous and 

regretful, here upon dust and ashes.
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 3 בפסוק  איוב  של  הרטורית  לשאלתו  האפשריות  החלופיות  התשובות  על  נוסף 

והאפשרות לקרוא את המשפט של איוב או כציטוט של דברי האל או כפנייה ישירה 

אל האל, ניתן לזהות טכניקות אחרות ליצירת משפט פיפיות בפסוק האחרון של הנאום 

מן הפירושים  יש להדגיש שאף לא אחד  הידוע בעמימותו.   ,)6 )פס'  איוב  הסופי של 

 – זו  זו לצד  שהוצעו בעבר לפסוק מספק לחלוטין, אך העמדת שתי קריאות הפוכות 

התרגום 'המסורתי' )עמודה שמאלית, בעקבות NRSV( לצד תרגום שלי, המבוסס על 

פירושים שהוצעו על ידי כמה חוקרים מאז שנות השבעים )עמודה ימנית( – יש בה כדי 

לשפוך אור על הטכניקה של המחבר.

ניתוח מפורט של הראיות בעד כל אחד מן המרכיבים בשני הפירושים הללו יוביל 

אותנו אל מעבר ליריעת המאמר הנוכחי, ולכן רק כמה ממרכיביו יידונו כאן בקצרה; 

על כל פנים יש להודות שהדקדוק מגושם דיו כדי להפוך את המובנים שהוצעו עד כה 

במחקר לבלתי מניחים את הדעת.79 היעדר כל קונצנזוס מחקרי, או אף קרוב לכך, לגבי 

המובן של המילים הללו מעיד גם הוא על היעדר הסבר יחיד המניח את הדעת.

אותו  'אמאס' מאפשרת לקרוא  כך למשל המורפולוגיה של הפועל הבלתי מנוקד 

)'ֶאָּמֵאס'  סביל  או  מדיו־פסיבי  כפועל  או  בז'(  'אני  של  במובן  )'ֶאְמַאס'  יוצא  כפועל 

במובן של 'אני בז לעצמי/בזים לי'(, וכן במובנים אחרים שאינם נדונים פה. התחביר 

של 'ונחמתי על עפר ואפר' גם הוא לא ברור: את 'ונחמתי' אפשר לקרוא כמילה היוצרת 

הנדיאדיס יחד עם 'אמאס' וסוגרת את הצלע הראשונה של הפסוק, ובמקרה זה 'על עפר 

ואפר' קרוב לוודאי )אם כי לא בהכרח( מורה על מקום, העפר והאפר הממשיים שאיוב 

מתבוסס בהם באותו שלב; לחלופין, ניתן להחשיבו כחלק מן הצורה הלשונית נח"מ 

עקיף במובן של חרטה על דבר־מה, ובמקרה זה הוא פותח  )נפעל( + על + מושא 

המצב  על  חרטה  תחושת  של  תיאור  בה  רואים  אחדים  שחוקרים  השנייה,  הצלע  את 

האנושי )האנושות היא, באופן ציורי, 'עפר ואפר' ]בר' יח 27[ (.

ניקוד  ידי  על  למשל  העמימות,  את  להסיר  במקום  המסורה,  שבעלי  לציין  ראוי 

'אמאס' כפועל בבניין נפעל )כפי שהובן אולי בתרגום השבעים( או על ידי קבלת החלטה 

ברורה לגבי מיקום הפועל 'ונחמתי' בצלע הראשונה או השנייה, שימרו את העמימות 

שהשימוש  בוודאות  לקבוע  ניתן  היה  אילו  כן,  על  יתר  עמו(.  אחת  בעצה  פעל  האל  אך  הרעיון, 

'עצת  בצירוף  )כמו  איוב  ספר  כתיבת  בעת  מקובל  היה  'מועצה'  בהוראת  'עצה'  בצורה  המאוחר 

היחד', סרך היחד ב 25, ו 3, ועוד(, אפשר היה לטעון שהמונח 'מסתיר עצה' רומז גם למועצה של 

מעלה, שבה התייצבו בני האלוהים והשטן בתוכם. במקרא אין מקרים חד־משמעיים לשימוש כזה, 

אך אפשר שבצירופים 'אנשי עצה' ו'איש עצה' )תה' קיט 24; יש' מו 11( ניתן לראות את ראשית 

ההתפתחות הסמנטית להוראה המאוחרת, 'מועצה' )התפתחות מקבילה מתועדת גם בספרות ימי 

הביניים; ראו בן־יהודה, מלון הלשון העברית, ט, ירושלים תרצ"א, עמ' 4638, 'עצה'(.

ראו למשל הדיון המפורט בפירושים שנזכרו לעיל, הערות 66–67.  79
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על ידי השארת 'ֶאְמַאס' כפועל יוצא התלוי ועומד ללא מושא )ואפילו לא מושא מרומז 

'ונַחמתי' )במקום קמץ;  המוזכר במקום אחר של הפסוק(; ועל ידי שימור פתח בתוך 

הפסק.80  בצורת  תהיה  שהמילה  לצפות  היה  שניתן  העובדה  למרות   ,)14 ח  זכ'  השוו 

חספוס בדקדוק מתברר אפוא ככלי מועיל לא רק ביצירת ניסוחי פיפיות ובזיהוָים, אלא 

גם בתהליך מסירתם.81 

ת ו י פ י פ י  ט פ ש מ ב ש  ו מ י ש ל ם  י י ר ו ט ר ם  י ע י נ מ  : ם ו כ י ס  . ה

עד כה הבחנו בבירור בין נקודת המבט של הקורא באיוב ובין זו של הדמויות. זיהינו 

טעונים  השונים  המובנים  כאשר  במיוחד  פיפיות,  במשפטי  המחבר  של  השימוש  את 

מבחינה תאולוגית – ומציעים תפיסות סותרות של אידאל הצדיקות והגמול האלוהי; 

וגם בכאלה המציירים, במקרה האחרון שנדון כאן, פן מרושע של האל. הבה נבחן עתה 

את הגיבור, ולא את המחבר, כמי שמנסח משפטי פיפיות במתכוון. במילים אחרות, על 

אף שהשימוש ַּבטכניקה הוא בסופו של דבר של המחבר, אל לנו לפסול את האפשרות 

יש להביא  שהוא העניק לדמות את היכולת לדבר בערמה. במקרה האחרון במיוחד, 

בחשבון את האפשרות שאיוב, ברמת מודעות כלשהי, מבקש לברך ו'לברך' את האל 
בעת ובעונה אחת.82

לצורך השוואה והבהרה, הבה נבחן מקרה של כפל משמעות שבו המובן החלופי, 

החתרני, נגיש לדמות המבטאת אותו. הדוגמה מובאת דווקא מהקשר תרבותי רחוק 

בנוגע למעמד של אתנח זה בספרי אמ"ת )בפסוק שאין בו 'עולה ויורד'( וצורת ההפסק שבדרך כלל   80

מתלווה אליו, ראו י' בן־דוד, צורות הקשר וצורות הפסק בעברית שבמקרא: תחביר וטעמי המקרא 

)ירושלים תשנ"ה(, עמ' 14; עם זאת בן־דוד מוצא ומונה עשרה יוצאים מן הכלל. יתר על כן, לא 

ניתן לדבר בפשטות על כוונת מכוון מצד בעלי המסורה במקרה זה: מצד אחד, ייתכן שהם רק העלו 

על הכתב את מה ששמעו )ובמקרה זה ניתן אולי לייחס את שימור העמימות למסורת בעל־פה, דבר 

שקשה יותר להוכיח(; ומצד שני, ייתכן שהעלו על הכתב שתי מסורות קריאה שונות בשני שלבים 

 E. J. Revell, ʽPausal Forms )ראו  – מבלי לנסות להתאים את טעמי המקרא לתנועות  שונים 

and the Structure of Biblical Poetryʼ, VT 3 [1998], pp. 186-199(. על כל פנים, הצורה כפי 
שהיא – עם פתח באתנחתא – אינה סטנדרטית, ומשמרת את הערפול. על עמימות נוספת המצויה 

בצורה זו, ראו בן־דוד, שם, עמ' 4 וההפניות הפנימיות שם.

ראו אולי גם הדו־משמעות בצורות ה'קרי וכתיב' במילה 'ידעת/י' בפס' 2, ולעיל הערה 68.  81

T. Linafelt, ʽThe Undeci- ,על השימוש בשורש בר"כ באיוב, ראו הניסיון היצירתי של לינפלט  82

 .dability of BRK in the Prologue to Job and Beyondʼ, BibInt 4 (1996), pp. 155-172
המאמר אינו דן בהבחנה שבין שימוש הסופר בלשון סגי נהור לבין שימוש הדמויות בלשון כזו, 

אף שהוא מזכיר )עמ' 160–161( הבחנה בין שימוש שעושה המחבר בלשון סגי נהור לבין שימוש 

שעושים מעתיקים בלשון כזו.
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בדו־ שהשימוש  ההודית,  הספרותית  מהמסורת  המקראי,  איוב  מספר  ובמקום  בזמן 

משמעות מפותח בה מאד.83 הדוגמה נבחרה דווקא מפאת הרלוונטיות המיוחדת שלה 

גם בחיבורים אחרים הקרובים  – אף שאירוניה דרמטית מצויה  כאן  לתופעה הנדונה 
יותר לספר איוב בזמן ובמרחב, כדוגמת ספר אחיקר.84

ַהִריְׁשַצ'ְנְדָרה  על  מספר  הביניים,  מימי  בסנסקריט  נרטיב  ּפּוָראָנה,  הַמאְרַקְנֵדָיה 

)המכונה לפעמים בספרות המחקר – שלא בצדק – 'איוב ההודי'(,85 המלך הצדיק והעשיר 

של ָאיֹוְדְהָיה, שנאלץ לוותר על ממלכתו לטובת החכם ִויְׁשָואִמיְטָרה, למכור את אישתו 

ואת בנו הצעיר לעבדות על מנת לשלם לו חוב, ולבסוף להפוך לעבד לשורף־גופות 

שפל־רוח וקשוח. יום אחד, בשעה שהמלך לשעבר, במסירותו לאמת, עובד בצייתנות 

בנם  גופת  ובזרועותיה  אישתו  מגיעה  פתאום  אדונו,  בשירות  הגופות  שרפת  בשטח 

הצעיר. על אף שהוא מכוסה באפר מכף רגלו ועד קדקדו, אישתו מזהה אותו, והשניים, 

מופיעים האלים.  זה  ואולם ברגע  יחדיו אל תוך האש.  מוכי צער, מתכוננים לקפוץ 

ִאיְנְדָרה מגלה להם שנאמנותו של הרישצ'נדרה לאמת הוכחה כעילאית; והנה מתברר 

ששורף הגופות שפל הרוח שהיה אדונו האכזר של הרישצ'נדרה היה לא אחר מאשר 

מודיע  ואינדרה  לחיים,  מושב  הנער  בתחפושת.  והצדק,  החוק  התגלמות  ְדַּהְרָמה, 

להרישצ'נדרה שהוא רשאי לעלות השמימה עכשיו, משהוכיח את מסירותו לאמת.

 Y. Bronner, Extreme Poetry: The ראו  הסנסקריטית  בספרות  כפל־הוראה  של  טכניקות  על   83

 South Asian Movement of Simultaneous Narration (South Asia across the Disciplines),
שני  כמגולל  אורכו  לכל  להיקרא  שניתן  ארוך  נרטיב  בחיבור  בפרט  העוסק   ,New York 2010

סיפורים שונים לחלוטין.

סיפור המסגרת  בין  היחס  יותר מאשר  רופף  סיפור המסגרת של אחיקר לפתגמים שבו  בין  היחס   84

יותר להכריע עד כמה האירוניה הדרמטית באחיקר מכוונת.  והדיאלוגים בספר איוב. לכן קשה 

מן הפתגמים שהוגה אחיקר מפתיעים מאד בהתחשב ברלוונטיות המיוחדת שלהם  זאת כמה  עם 

 J. C. Greenfield, ʽAḥiqar 84–88, 90 ו־91. ראו  למצבו האישי על פי סיפור המסגרת, למשל 

 in the Book of Tobitʼ, in M. Carrez et al. (eds.), De la Tôrah au Messie: Études
 d’exégèse et d’herméneutique bibliques offertes à Henri Cazelles pour ses 25 années
 ,d’enseignement à l’Institut Catholique de Paris (Octobre 1979), Paris 1981, pp. 329-336 
 idem, ʽThe Dialects of Early Aramaicʼ, JANES 37 וכן   ;23 332 ו־335 הערה  בייחוד עמ' 

(1978) pp. 93-99
 S. Prabhakara Rao and M. Prakasa Reddy, ʽJob and his Satan: Parallels in ראו   85

ההשתלשלות  על   .422  ,418 עמ'  בפרט   ,Indian Scriptureʼ, ZAW 91 (1979), pp. 416-422
הביבליוגרפית שהובילה חוקרים לראות במסורת על הרישצ'נדרה בַמאְרַקְנֵדָיה ּפּוָראָנה מקבילה 

 D. J. A. Clines, ʽIn Search of the קליינז,  של  מאמרו  ראו  איוב,  על  המקראית  למסורת 

 F. Eden Pargiter (trans. לּפוראנה באנגלית ראו .Indian Jobʼ, VT 33 (1983), pp. 398-418
 and notes), The Mārkaṇḍeya Purāṇa (Bibliotheca Indica n.s. 700), Calcutta 1888, 

pp. 32-58
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נתיניו  את  לנטוש  מצדו  חמור  פשע  זה  שיהיה  הצדיק  המלך  משיב  זו  בנקודה 
באיודהיה )ַמאְרַקְנֵדָיה ּפּוָראָנה ח 260–261(:86

ה ֶקֶטל ְּבַרְהִמין, ֶהֶרג ָחָכם, ֲהִמית ָּבָקר ַוֲהִמית ִאּשָׁ

ֶּפַׁשע ָּגדֹול ְּכמֹוָתם ֶנְחָׁשב ִלְגֹמל ָּדֵבק ִבְּנִטיָׁשה

ַהּנֹוֵטׁש ֶאת ֶׁשֵאין ִלְנטׁש, ָּדֵבק ָיֵרא ְוָסר ֵמַרע

ָכר ֵאיִני רֹוֶאה ִמָּכְך ְּבעֹוָלם ֶזה ְוֹלא ַּבָּבא ... שָֹ

הרישצ'נדרה אפוא מסרב לקבל את ההצעה לעלות לשמים, ומציע במקום זאת, במידה 

של חוצפה, שאינדרה יעלה לשם בעצמו. אם נתיניו יעלו עמו לשמים, הוא מסביר, 

או אז ייאות גם הוא לעלות; אחרת הוא עומד על כך שמוטב לו לרדת לשאול מאשר 

לנטוש אותם )שורה 262(.

... ִאם ֵהם הֹוְלִכים ִאִּתי ַיְחָּדיו ָׁשַמְיָמה, הֹו ֲאדֹון־ֵאִלים
אֹול.87 ֵאֵלְך ֲאִני ַּגם ֵּכן; ָוֹלא – ֵאֵלְך ִעָּמם ַּגם ַלּשְׁ

הסיום של הספר השבעה  יּוְדִהיְׁשְטִהיָרה בקטע  זה, שבו מהדהדות מילותיו של  נאום 

עשר, חלק ג, של המהאבהארטה,88 מכיל ביקורת מוסווית על וישוואמיטרה ועל האלים 

שהיו מודעים להעמדתו של הרישצ'נדרה במבחן. המונח bhakta, או נאמן )שורות 251 

הן  כלשונם(,  המלך  של  דבריו  )ככוונת  למלכו  נתין  של  היחס  את  הן  מציין  ו־252(, 

את הקשר של נאמן – במקרה זה הרישצ'נדרה – לאלוהות. הרישצ'נדרה, המבין עתה 

שהסבל שנגרם לו לא היה אלא מבחן לנאמנותו לאמת, יכול להטיח – במידה מסוימת 

בפשע  ולהאשימם  האלים,  כלפי  פיפיות  – משפטי   6–2 פסוקים  מב  בפרק  איוב  כמו 

הנתעב של נטישת נאמן תם וישר, ירא אלוהים וסר מרע כמותו. 

במקרה של איוב מב 2–6, ייחוס ניסוח פיפיות לדמות פחות מתקבל על הדעת, שכן 

איוב מעולם לא גילה )ולא עתיד לגלות( שסבלו נבע מהתערבות. ברם, ייחוס כזה אינו 

בלתי אפשרי, שכן אופיו הנוקשה של האל ניכר בבירור בתגובתו מן הסערה, גם אם 

הוא אינו חושף את עניין ההתערבות בפני איוב, עבדו הנאמן. יתר על כן, ניתן לטעון 

שבדּברו על מפלצת הים, הלוויתן – המתקשר במקורות מקראיים אחרים עם כוחות 

בתרגומו של ּפרגיטר, המילים מופיעות בשורות 250–251 )שם, עמ' 57(; במהדורה הסנסקריטית   86

 261–260 בשורות   ,Śrīrāma Śarmā Ācārya, Bareilly and Uttar Pradesh 1967  של 

)עמ' 158–159(.

שורה 262 במהדורה הסנסקריטית )שורה 252 בתרגומו של ּפרגיטר(.  87

על ההיסטוריה של ההשוואה בין יּוְדִהיְׁשְטִהיָרה לבין איוב )על בסיס חלק אחר מן המהאבהארטה(   88

ראו קליינז, ספר איוב )לעיל הערה 39(, עמ' 413–415.
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אנטגוניסטיים קדמונים )יש' כז 1; תה' עד 14; אך לא באיוב מ 29( – האל מצביע על 

ובכך רומז במעומעם לאיוב שכוחות אופל  כך שכוחות מפלצתיים גלומים בבריאה, 
שטניים מעורבים בצרתו הנוכחית.89

תלויה  )הדמות(  לאיוב  הפיפיות  ניסוח  את  לייחס  ניתן  אם  לשאלה  התשובה  כך, 

במידה שבה נייחס לאיוב נגישות לא־מודעת למידע הנגיש במודע רק לקורא.90 על 

כל פנים, מלאכת המחשבת של מחברי ספרות החכמה העברית ניכרת בפסוקים אלה. 

את מספר הדוגמות לניסוחי פיפיות בספר איוב ניתן להרחיב עד מאוד: נבירה בספרות 

הפרשנית העתיקה והחדשה על איוב מגלה עוד מקרים רבים של חיבור בין אירוניה 

וניסוח פיפיות, וקריאה מדוקדקת בפרקים מסוימים )ט–י למשל( עשויה לגלות מקרים 

נוספים אשר טרם הבחינו בהם בעבר.

נאומי  אסטרטגיים:  במיקומים  המופיעים  נאומים  בשלושה  כאן  להתמקד  בחרתי 

הפתיחה והחתימה של אליפז, הבולט והמרכזי ביותר מבין הרעים )הן מבחינה איכותית 

הן מבחינה כמותית; ראו גם איוב מב 7(; ותשובתו הסופית של איוב לאלוהים בפרק מב, 

גם היא במיקום אסטרטגי – כדי לטעון שאירוניה דרמטית המבוססת על ניסוח פיפיות 

היא עיקרון מארגן בספר איוב. בשתי הטכניקות הללו נעשה שימוש בצורה המאפשרת 

להן להתלכד ולהניב בשיטתיות שני מובנים הפוכים הנמתחים על פני קטעים נרחבים 

וכך להאיר את הדיאלוג כולו באור חדש. אולי מספיק להתרכז בעיקרון המארגן הזה 

כמאפיין ספרותי גרידא של הטקסט, ללא קשר למוסכמות הספרותיות שהיו קיימות 

בחוגי חכמה עבריים בעת העתיקה. ואולם מטרתי הייתה להראות שלעתים נדירות – 

בפרט כאשר ביצוע 'הפשע' מותיר עקבות ברורות – ההתפשרות של האמן על דקדוק 

מחוספס מסגירה את מה שבמקרים אחרים נסתר מעין הקורא.

מארגן  עיקרון  בתור  פיפיות  ניסוח  על  המבוססת  באירוניה  המחברים  בחירת  את 

בספר איוב ניתן להסביר ביותר מדרך אחת. ניתן לראות בה אמנות של כתיבה חתרנית 

 M. D. Coogan et al., The New Oxford Annotated Bible: New Revised Standard ראו   89

Version with Apocrypha4, New York 2010, pp. 771-772. עם זאת זיהוי מפורש של השטן עם 
 E. Pagels, ʽThe Social History מפלצת הים הוא תוצר של תהליך מחשבתי מאוחר יותר. ראו

 .of Satan, the “Intimate Enemy”: A Preliminary Sketchʼ, HTR 84 (1991), pp. 105-128
זיהוי דומה מצוי גם בצוואת איוב מג 8.

ַּבְלִדיק,  לדברי   .W. Empson, Seven Types of Ambiguity2, London 1947, pp. 38-47 ראו   90

אירוניה )לעיל הערה 28(, 'המידה שבה הקוראים מוכנים להודות כי הדמויות מודעּות בתת־הכרתן 

נכונים  הם  שבה  למידה  ישר  ביחס  עומדת  יוצרות  עצמן  שהן  לאירוניה   )subliminally aware(

לוותר על ההחמאה לאינטליגנציה שלהם עצמם )forego flattering their own intelligence( על 

חשבון הדמויות, ולפיכך ביחס הפוך לעיקרון בסיסי של האירוניה'. 
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אל מול רדיפה אינטלקטואלית )בהשראת לאו שטראוס(,91 או כבחירה המשקפת את 

הספק היסודי של המחבר בעניין טבעה של האלוהות. לחלופין, ניתן לראותה, בקריאה 

נדיבה יותר, כבחירה המשקפת חוויה דתית, המקפלת בתוכה את המתח שבין הבנות 

מנוגדות בתכלית של דרכי פעולתו של האל.
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דבריו של פּולרטֹון בשנת 1930 )לעיל הערה 4( מתקרבים לקריאה בספר איוב על פי דרכו של לאו   91

דברי הרמב"ם  וראו  ובראשית העת החדשה,  הביניים  מימי  פילוסופית  ספרות  שטראוס בקריאת 

במורה נבוכים ג, כב–כג.
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