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 ִאּיֹוב לֶׁש ֹונָמְז                                           ירי ִנִמָר
                                     

 
   .)1' איוב כד(": ָחזּו ָיָמיו-ִנְצְּפנּו ִעִּתים ְויְֹדָעו לֹא-ִמַּׁשַּדי לֹא--ַמּדּוַע"              

 
  היודע ִאּיֹובְּכזמן  וגם  איש  קובע  טווחי  ,    מכתיב  הגורל,ַׁשַּדיכלומר  
לא  בקלות  יצליח  לחזות  את  מספר  הימים  והשנים  אשר  נקבעו ,  ֱאלִֹהים

מציג  להוכחה   =  )3'  יחזקאל  א(  ":ּבּוִזי  ַהּכֵֹהן-  ֶּבןְיֶחְזֵקאל"  .וגורלבטווח  זמן  כ
 =  )14'  יחזקאל  יד(  ":ִאּיֹובְו    ָּדִנֵּיאלנַֹח"  =  Iָאָדם  שת  אצילי  שושלת  ואת  של
   מוחשי  ומשכנע  בהיסטוריה  האנושית"קֶדֶצ"ת  ודמויות  מלאכשלש  

  נכון  יהיה  להסכים  כי ,לכן.  על  רצף  הדורות  ולכל  אחת  מהן  השפעה
חי  בטווח  זמן  גורלו ובתמים  באמת  אינו  דמות  אגדית  אלא  ,    האדםִאּיֹוב

  נחשפת  רמת  קשר  האמת  בין ַׁשַּדי  של  ן  תכתיבו  ומסגנובתקופת  האבות
 .ִאּיֹובְו ֱאלִֹהים

  
  במצרים הָדהּוְילמשפחת    נולד  ִאּיֹוב,  כן-ם  א.משוער  זמן=    ִאּיֹובת  ֶדֶלהּו=  ס  "  לפנה1800-בשנת  

        . )19' מגילת רות ד(": ָרם- הֹוִליד ֶאתְוֶחְצרֹון" = ָרםהולדת פני ל הָנָׁש 50ואולי 
 הָנ ָׁש50+         

 . ָרםת ֶדֶלהּו =ס " לפנה1750-בשנת 
 הָדהּוְי  ת  משפחה  החברתי  כלכלי  שלמעמד  ת  מתעד  אָרם  השם

  משבט יםִעֹורי  ָהֵּכְלָמְּכנודעו    XIII  פרעוני  שושלת  באותה  עת  .במצרים
  עודדו  רועי היקסוס-ככל  הנראה  ה  .ףֵסיֹו  את    ידעו  בוודאיםוההיקסוס  -ה

 ִאּיֹוב.  צאן  להקים  חוות  מרעה  בגלעד  המזרחי  בתחום  מרחב  שלטונם
רב לפני  זמן )  =1'  איוב  א(  ":  עּוץְּבֶאֶרץ"=  תו    חוותהקים  א,  כן-אם,    זהבדור

בדור  קודם  של  פרעוני  שושלת   .ֱאלִֹהיםכאשר  פגע  בו  ,  המאלףמבחנו  
XII  בראשית = ( " ּוְׁשמֹו ִחיָרהֲעֻדָּלִמי ִאיׁש", םְּבֲעֻדָּל  רָקָּב  הקים  חווה  לגידול

-ַעל  ,שם  והָדהּוְיחברו  של    היה  ]  במצרית  עתיקהאובליסק[  זה  ִחיָרה  .)1'  לח
  .ָּתָמר עםה ָדהּוְישכב , למצרים ַיֲעקֹב אחרי רדת םֲעֻדָּל ַוֶּדֶרְך ִּתְמָנָתה

                 ?הָנָׁש 60+       
  .ִאּיֹובשל מבחנו = ס " לפנה1690-בשנת 

לא  רק חוסנו  הרוחני    ִאּיֹובְלעמד  לו    ,ועת  מבחנ,  אזאפשר  לשער  כי  
. הָנמּוֱאגם  בזכות  מוצאו  אשר  פיתח  בו  אלא    בזכות  יושרו  ותום  לבו

  =)11' איוב ב( " ַהֵּתיָמִני ּוִבְלַּדד ַהּׁשּוִחי ְוצֹוַפר ַהַּנֲעָמִתיֱאִליַפז"חבריו לעומתו  

  מאחר  ומוצאם  לא ִאּיֹוב  ברמתו  של  ֱאלִֹהיםכי  לא  ידעו  ,  אפשר  להעריך
--ל  ַהּבּוִזיַּבַרְכֵא-  ֶבןֱאִליהּוא"הצעיר  אולם  מוצאו  של  .  ישראל-היה  מבני
מכניסת  הפתע ו  -  ניכר  בשמו  ובשם  משפחתו    =)1'  איוב  לב(":  ָרם-ִמִּמְׁשַּפַחת

לויכוח  אפשר  להעריך  כי  מעמדו  היה  שמור  לו  כבן  משפחה   ֱאִליהּואשל  
  ואולי  לפתור  את  סבך ִאּיֹובְלקרוב  אשר  נשלח  לוודא  כיצד  ניתן  לעזור  

-ַאְבָרָהם  ֶאל-  ֶאלָוֵאָרא"=      לא  נודעֱאלִֹהים  םֵׁשבתקופת  האבות  .  הגורל
. )3'  שמות  ו(  ":  לֹא  נֹוַדְעִּתי  ָלֶהםְיהָוהְּבֵאל  ַׁשָּדי  ּוְׁשִמי  --ַיֲעקֹב-ִיְצָחק  ְוֶאל

לכן .    באותה  תקופה  הואיל  לדבר  ישירות  עם  האדםֱאלִֹהים  ,אולם
  הכניס  מספר  פעמים  במקום  את  שם ִאּיֹובכאשר  כתב  את  ספר  ה  מֶֹׁש
   ":הָוהְי"את שם , ַׁשַּדי

 
 . ִאּיֹוב ו של הכתיב את גורל":ְיהָוה"    כדי לאמת כי .א
 . ןָמְזי ַהֵחְוִט מצפין את ":ְיהָוה"כי ,     כדי להוכיח.ב
 
  ִאּיֹוב  ַאֲחֵרי  זֹאת  ֵמָאה  ְוַאְרָּבִעים  ָׁשָנה  ַוִּיְרֶאה  ֶאת  ָּבָניו  ְוֶאת  ְּבֵני ַוְיִחי"

 פענחכך    .)16-17'  במאיוב  ("  ּיֹוב  ָזֵקן  ּוְׂשַבע  ָיִמים  ִאַוָּיָמת ַאְרָּבָעה  ּדֹרֹות--ָבָניו
יסוד   ממתחוורכפי  שגם    ,]םֵׁש]=[ַחרּו]=[ןָמְז[  סמלהצופן    את  המֶֹׁש

  ֱאלִֹהים  ְמַרֶחֶפת ְורּוַח"  =  בספר  בראשית  המֶֹׁשמעשה  הבריאה  שתיעד  
בריאת  החיים  ביקום  כולו ,  כלומר.  )2'  בראשית  א(":  ְּפֵני  ַהָּמִים-ַעל
 והיא  ]ַחרּו]=[7]=[ןָמְז]=[םֵׁש[תקיימת  מנוכחות  אין  סופית  של  אותו  מ
כל  יום  של במחייה  ומניעה  את  כל  הבריאה    -בחליפה    -  "  ֱאלִֹהיםרּוַח"

 ּוֵמעֹוָלם"  =גם    ואכן  .רֶקֹוב  ּבֶרמילים  ֶעה  ותלוגבבעבר  ובעתיד  בבריאה  
זמן לסוף  -  האין  את  טווחהגדיר  לבא  )  =2'  תהלים  צ(":  עֹוָלם  ַאָּתה  ֵאל-ַעד

 . ]חַצֵנ]=[4]=[ְּבֵראִׁשית[ית אלההבריאה היסודה של 


