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מאפייני ספרות החכמה במקרא
 .1הדוברים מוגדרים כחכמים ודבריהם מוגדרים כדברי חכמה
וּמ ִליצָ ה ִדּ ְב ֵרי חֲ כ ִָמים ו ְִחיד ָֹתם (א’ .)6
משליְ :להָ ִבין ָמ ָשׁל ְ
ֲשׂה ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ָמיִם
ת־ל ִבּי ִל ְדרֹושׁ וְלָ תוּר בַּ חָ כְ ָמה עַ ל כָּל־אֲ ֶשׁר ַנע ָ
קהלתְ :ונ ַָת ִתּי אֶ ִ
(א'  ,13וראו גם בחתימת הספר).
ַם־לי לֵ בָ ב כְּ מֹוכֶם ל ֹא־נֹפֵ ל אָנֹכִ י
אַתּם־עָ ם ו ְִע ָמּכֶם ָתּמוּת חָ כְ ָמה .גּ ִ
אָמנָם כִּ י ֶ
איובְ :

ִמכֶּם (י"ב .)3-2

מאפייני ספרות החכמה במקרא
 .2סמכות אנושית :לימוד מחכמת הדורות ,מהתנסות והתבוננות
תֹּורת ִא ֶמָּך (א' )8
ְאַל־תּטֹּ שׁ ַ
ִ
אָביָך ו
משליְ :שׁ ַמע ְבּנִ י מוּסַ ר ִ
ֲשׂה ַתּחַ ת
ת־ל ִבּי ִל ְדרֹושׁ וְלָ תוּר בַּ חָ כְ ָמה עַ ל כָּל־אֲ ֶשׁר ַנע ָ
קהלתְ :ונ ַָת ִתּי אֶ ִ
הַ ָשּׁ ָמיִם… (א' )18
יתי וַאֲ סַ פֵּ ָרה .אֲ ֶשׁר־חֲ כ ִָמים יַגִּ ידוּ וְל ֹא כִ חֲ דוּ
ע־לי ְוזֶה־חָ זִ ִ
איוב :אֲ חַ וְָך ְשׁ ַמ ִ

בֹותם( .ט"ו )18-17
ֵמאֲ ָ

מאפייני ספרות החכמה במקרא
 .3מגמת החכמה :איתור החוקיות בעולם
ַף־ר ִמיָּה ְויַד חָ רוּצִ ים ַתּע ֲִשׁיר 5 .אֹ גֵר בַּ ַקּיִץ בֵּ ן ַמ ְשׂכִּ יל נִ ְר ָדּם בַּ ָקּצִ יר בֵּ ן ֵמ ִבישׁ( .משלי
ָ 4ראשׁ עֹ ֶשׂה כ ְ
י' )5-4
ילָך ִמ ֶדּ ֶרְך ָרע ֵמ ִאישׁ ְמ ַדבֵּ ר ַתּ ְהפֻּ כֹות 13.הַ עֹ זְ ִבים
ְ 11מזִ ָמּה ִתּ ְשׁמֹר עָ לֶ יָך ְתּבוּנָה ִתנְ צְ ֶרכָּהְ 12 .להַ צִּ ְ

אָרחֹות יֹ ֶשׁר לָ לֶ כֶת ְבּ ַד ְרכֵי־חֹ ֶשְׁך (משלי ב' )13-11
ְ
ָשׁל...
ם־תּרוּץ ל ֹא ִתכּ ֵ
ְ 11בּ ֶד ֶרְך חָ כְ מָ ה הֹ ֵר ִתיָך ִה ְד ַרכְ ִתּיָך ְבּ ַמ ְעגְּ לֵ י־יֹ ֶשׁרְ 12 .בּלֶ כְ ְתָּך ל ֹא־יֵצַ ר צַ ע ֲֶדָך ו ְִא ָ
אַל־תּעֲבָ ר־בֹּו ְשׂטֵ ה ֵמעָ לָ יו ַועֲבֹור...
ַ
אַשּׁר ְבּ ֶד ֶרְך ָר ִעיםְ 15 .פּ ָרעֵ הוּ
ְאַל־תּ ֵ
ְ
אַל־תּב ֹא ו
ָ
ְ 14בּאֹ ַרח ְר ָשׁ ִעים

ָשׁלוּ.
 18וְאֹ ַרח צַ ִדּ ִיקים כְּ אֹור ֹנגַהּ הֹולֵ ְך וָאֹור עַ ד־נְ כֹון הַ יֹּוםֶ 19 .דּ ֶרְך ְר ָשׁ ִעים כָּאֲ פֵ לָ ה ל ֹא י ְָדעוּ בַּ ֶמּה ִיכּ ֵ
(משלי ד' )19-11

ספרות החכמה במקרא
ספרות החכמה הדידקטית

• משלי
אַבּ ֵדם (משלי א' 32-
ילים ְתּ ְ
ְשׁ ְלוַת כְּ ִס ִ
מּ ֲעצ ֵֹתיהֶ ם י ְִשׂבָּ עוּ כִּ י ְמשׁוּבַ ת ְפּ ָתיִם ַתּהַ ְרגֵם ו ַ
וּמ ֹ
וְי ֹאכְ לוּ ִמ ְפּ ִרי ַד ְרכָּם ִ
)31
אֹור־צַ ִדּ ִיקים י ְִשׂ ָמח ְונֵר ְר ָשׁ ִעים י ְִדעָ ְך (משלי י"ג )9

וּשׁנֹות ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְקצ ְֹרנָה (משלי י' )27
תֹּוסיף י ִָמים ְ
י ְִראַת ה' ִ

ספרות החכמה העיונית
• קהלת

• איוב
ידם חֲ בָ ִלים יְחַ לֵּ ק ְבּאַפֹּו (איוב כ"א )17
ֵר־ר ָשׁ ִעים י ְִדעָ ְך ְויָב ֹא עָ לֵ ימֹו אֵ ָ
כּ ַָמּה נ ְ

זמנו של איוב
ְשׁבַ ְר ִתּי לָ הּ ַמטֵּ ה־לָ חֶ ם ו ְִה ְשׁלַ ְח ִתּי־בָ הּ ָרעָ ב ו ְִהכְ ַר ִתּי
יתי י ִָדי עָ לֶ יהָ ו ָ
ל־מעַ ל ְונ ִָט ִ
א־לי ִל ְמעָ ַ
ן־אָדם אֶ ֶרץ כִּ י ֶתחֱ טָ ִ
ָ
• "בֶּ
ֹלשׁת ָהאֲ נ ִָשׁים ָהאֵ לֶּ ה ְבּתֹוכָהּ נֹחַ ָדּנִ אֵ ל ו ְִאיֹּוב הֵ ָמּה ְבצִ ְד ָק ָתם ְינַצְּ לוּ נ ְַפ ָשׁם נְ אֻ ם ה'
וּב ֵה ָמה .ו ְָהיוּ ְשׁ ֶ
אָדם ְ
ִמ ֶמּנָּה ָ
אלהים( ".יחזקאל י"ד יד).

• דא"ר לוי בר לחמא :איוב בימי משה היה ...רבא אמר :איוב בימי מרגלים היה ...יתיב ההוא מרבנן קמיה דר'
שמואל בר נחמני ויתיב וקאמר :איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה! אמר ליה :עליך אמר קרא' :איש היה

בארץ עוץ איוב שמו' .אלא מעתה' :ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה' וגו' מי הוה? אלא
משל בעלמא הכא נמי משל בעלמא ...רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו איוב מעולי גולה היה ובית מדרשו
בטבריא היה ...רבי אלעזר אומר איוב בימי שפוט השופטים היה ...רבי יהושע בן קרחה אומר איוב בימי
אחשורוש היה( ...תלמוד בבלי ,מסכת בבא בתרא ,דף ט"ו)

מערכת המשוואות בסיפור
משוואת הגמול החכמתית :יראת אלוהים = ברכה ושגשוג
ברכת ה' תלויה ביראת ה' ,אך אין טענה שיראת ה' תלויה בברכת ה'
האדם יכול לשלוט במהלך חייו אם רק ירא את האל

טענת השטן" :החנם ירא איוב אלוהים?" (= יראתו תלויה בברכת ה')
שלילת ברכת אלוהים = שלילת יראת אלוהים (קללה)

טענת אשת איוב" :העודך מחזיק בתומתך? ברך אלוהים ומות"
היא אינה טוענת שיראת ה' תלויה בברכת ה' ,אלא שאיוב יכול להשיב לידיו את השליטה בגורלו ,אולם בכך היא
מתקרבת לטענת השטן:

שלילת ברכת אלוהים = שלילת יראת אלוהים (קללה)

ים ולוויתן
פֹור ְר ָתּ ְבעָ זְּ ָך יָם
אַתּה ַ
אָרץָ 13 .
ֵאֹלהים ַמ ְלכִּ י ִמ ֶקּ ֶדם פֹּ עֵ ל יְשׁוּעֹות ְבּ ֶק ֶרב הָ ֶ
 12ו ִ
אשׁי ִל ְוי ָָתן ִתּ ְתּנֶנּוּ ַמאֲ כָל ְלעָ ם
אַתּה ִרצַּ צְ ָתּ ָר ֵ
אשׁי ַתנִּ ינִים עַ ל־הַ ָמּיִםָ 14 .
ִשׁבַּ ְר ָתּ ָר ֵ

יתןְ 16 .לָך יֹום
אַתּה הֹובַ ְשׁ ָתּ נַהֲ רֹות אֵ ָ
אַתּה בָ ַק ְע ָתּ מַ ְעיָן ָונָחַ ל ָ
ְלצִ יִּ יםָ 15 .
אָרץ ַקיִץ
אַתּה ִהצַּ ְב ָתּ כָּל־גְּ בוּלֹות ֶ
ינֹות ָמאֹור ו ָָשׁ ֶמשָׁ 17 .
אַתּה הֲ כִ ָ
אַף־לָך לָ יְלָ ה ָ
ְ
אַתּה יְצַ ְר ָתּם( .תהלים ע"ד )17-12
וָחֹ ֶרף ָ

יחסם של קהלת ואיוב למוות
קהלת:
 2הַ כֹּל כַּאֲ ֶשׁר לַ כֹּל ִמ ְק ֶרה אֶ חָ ד לַ צַּ ִדּיק וְלָ ָר ָשׁע לַ טֹּוב וְלַ טָּ הֹור וְלַ טָּ ֵמא וְלַ זֹּ בֵ חַ וְלַ אֲ ֶשׁר אֵ ינֶנּוּ זֹבֵ חַ כַּטֹּוב כַּחֹ טֶ א הַ נִּ ְשׁבָּ ע

י־מ ְק ֶרה אֶ חָ ד לַ כֹּל(...קהלת ט' )3-2
ֲשׂה ַתּחַ ת הַ ֶשּׁ ֶמשׁ כִּ ִ
כַּאֲ ֶשׁר ְשׁבוּעָ ה י ֵָרא 3 .זֶה ָרע ְבּכֹל אֲ ֶשׁר־ ַנע ָ
איוב:
ם־שׂ ִרים
אָרץ הַ בֹּנִ ים חֳ ָרבֹות לָ מֹו 15 .אֹו ִע ָ
ם־מלָ כִ ים וְיֹ ֲעצֵ י ֶ
 13כִּ י־עַ ָתּה ָשׁכ ְַב ִתּי וְאֶ ְשׁקֹוט י ַָשׁנְ ִתּי אָז יָנוּחַ ִליִ 14 .ע ְ
ֹא־ראוּ אֹורָ 17 .שׁם ְר ָשׁ ִעים חָ ְדלוּ ֹרגֶז
זָהָ ב לָ הֶ ם הַ ְממַ ְל ִאים בָּ ֵתּיהֶ ם כָּסֶ ף 16 .אֹו כְ נֵפֶ ל טָ מוּן ל ֹא אֶ ְהיֶה כְּ עֹ ְל ִלים ל ָ
ְשׁם יָנוּחוּ יְגִ יעֵ י כֹחַ  18 .יַחַ ד אֲ ִס ִירים ַשׁאֲ נָנוּ ל ֹא ָשׁ ְמעוּ קֹול ֹנגֵשׂ.
ו ָ

משלי ב' 6-3

איוב ג' 21

 3כִּ י ִאם לַ ִבּינָה ִת ְק ָרא לַ ְתּבוּנָה ִתּ ֵתּן קֹולֶ ָך.
האירוניה בפסוקים כא-כג

 21הַ ְמחַ כִּ ים לַ ָמּוֶת וְאֵ ינֶנּוּ ַויּ ְַח ְפּרֻ הוּ ִמ ַמּ ְטמֹונִ ים.

ם־תּבַ ְק ֶשׁנָּה ַככָּסֶ ף ְוכ ַַמּ ְטמֹונִ ים ַתּ ְח ְפּ ֶשׂנָּה 5 .אָז
ִ 4א ְ
ֹלהים ִתּ ְמצָ א.
ָתּ ִבין י ְִראַת יְהוָה ו ְַדעַ ת אֱ ִ
 6כִּ י־י3
וּתבוּנָה.
ְהוָה י ִֵתּן חָ כְ ָמה ִמ ִפּיו ַדּעַ ת ְ

איוב א' 10-9
ֹאמר הַ ִחנָּם י ֵָרא ִאיֹּוב
ַ 9ויַּעַ ן הַ ָשּׂטָ ן אֶ ת־יְהוָה וַיּ ַ
וּבעַ ד
וּבעַ ד־בֵּ יתֹו ְ
ֹא־אַתּ ַשׂכְ ָתּ בַ עֲדֹו ְ
ָ
ֹלהים׃  10הֲ ל
אֱ ִ
וּמ ְקנֵהוּ פָּ ַרץ
ֲשׂה י ָָדיו בֵּ ַרכְ ָתּ ִ
כָּל־אֲ ֶשׁר־לֹו ִמסָּ ִביב ַמע ֵ

אָרץ׃
בָּ ֶ

איוב ג' 23
ר־דּ ְרכֹּו נִ ְס ָתּ ָרה ַויָּסֶ ְך אֱ לֹוהַּ בַּ עֲדֹו.
ְ 23לגֶבֶ ר אֲ ֶשׁ ַ

תהלים צ"ב :משל שני הצמחים
ֹתיָךִ 7 .אישׁ־בַּ עַ ר ל ֹא י ֵָדע וּכְ ִסיל ל ֹא־י ִָבין אֶ ת־ז ֹאת8 .
ֲשׂיָך יְהוָה ְמאֹ ד עָ ְמקוּ ַמ ְח ְשׁב ֶ
ַ 6מה־גּ ְָדלוּ ַמע ֶ

ְאַתּה ָמרֹום ְלעֹ לָ ם יְהוָה 10 .כִּ י
ִבּ ְפרֹח ְר ָשׁ ִעים כְּ מֹו עֵ ֶשׂב ויּ ִָציצוּ כָּל־פֹּ עֲ לֵ י אָוֶן ְל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ע ֲֵדי־עַ ד 9 .ו ָ
ֹלּתי ְבּ ֶשׁ ֶמן ַר ֲענָן.
י־הנֵּה אֹ יְבֶ יָך י ֹאבֵ דוּ י ְִתפָּ ְרדוּ כָּל־פֹּ עֲלֵ י אָוֶן 11 .ו ַָתּ ֶרם כִּ ְראֵ ים ַק ְרנִ י בַּ ִ
ִהנֵּה אֹ יְבֶ יָך יְהוָה כִּ ִ
שׁוּרי בַּ ָקּ ִמים עָ לַ י ְמ ֵר ִעים ִתּ ְשׁ ַמ ְענָה אָזְ נָי 13 .צ ִדּיק כּ ָתּ ָמר י ְִפ ָרח כְּ אֶ ֶרז בּ ְלּבָ נֹון י ְִשׂגֶּ ה.
 12ו ַַתּבֵּ ט עֵ ינִ י ְבּ ָ

ֹלהינוּ י ְפ ִריחוּ 15 .עֹוד יְנוּבוּן ְבּ ֵשׂיבָ ה ְדּ ֵשׁנִ ים וְרעֲ ננִּ ים י ְִהיוּ16 .
תוּלים ְבּבֵ ית יְהוָה ְבּח ְצרֹות אֱ ֵ
ְ 14שׁ ִ
צוּרי וְל ֹא־עֹ לָ ָתה בֹּו.
ְלהַ גִּ יד כִּ י־י ָָשׁר יְהוָה ִ

תהלים ח

איוב ז
י־הבֶ ל י ָָמי.
ֹא־לעֹ לָ ם אֶ ְחיֶה חֲ ַדל ִמ ֶמּנִּ י כִּ ֶ
אַס ִתּי ל ְ
ָ 16מ ְ
י־ת ִשׁית אֵ לָ יו ִלבֶּ ָך.
ָ 17מה־אֱ נֹושׁ כִּ י ְתג ְדּלֶ נּוּ וְכִ ָ
ִל ְב ָק ִרים ִל ְרג ִָעים ִתּ ְבחָ נֶנּוּ׃

ד־בּ ְל ִעי רֻ ִקּי׃
ֹא־ת ְרפֵּ נִ י עַ ִ
ל ַ

20

19

18

ו ִתּ ְפ ְק ֶדנּוּ

ֹא־ת ְשׁעֶ ה ִמ ֶמּנִּ י
כּ ַָמּה ל ִ

אתי ָמה אֶ ְפעַ ל לָ ְך נֹצֵ ר
חָ טָ ִ

אָדם לָ ָמה ַשׂ ְמ ַתּנִ י ְל ִמ ְפגָּע לָ ְך וָאֶ ְהיֶה עָ לַ י ְל ַמ ָשּׂא׃
ָה ָ

21

וּמה
ֶ

ְתע ֲִביר אֶ ת־עֲֹונִ י כִּ י־עַ ָתּה לֶ עָ פָ ר אֶ ְשׁכָּב
ֹא־ת ָשּׂא ִפ ְשׁ ִעי ו ַ
ל ִ

2

הֹודָך
ְ
אָרץ אֲ ֶשׁר ְתּנָה
ה־אַדּיר ִשׁ ְמָך ְבּכָל־הָ ֶ
ִ
יְהוָה אֲ ֹדנֵינוּ ָמ

עַ ל־הַ ָשּׁ ָמיִם.

3

צֹור ֶריָך
עֹול ִלים וְיֹ נְ ִקים יִסַּ ְד ָתּ עֹ ז ְל ַמעַ ן ְ
ְ
ִמ ִפּי
4

ֲשׂי אֶ צְ ְבּעֹ ֶתיָך
כִּ י־אֶ ְראֶ ה ָשׁ ֶמיָך ַמע ֵ

וּמ ְתנ ֵַקּם.
ְל ַה ְשׁ ִבּית אֹויֵב ִ

י ֵָרחַ וְכֹוכ ִָבים אֲ ֶשׁר כֹּונָנְ ָתּה.

ן־אָדם
ָ
י־תזְ כְּ ֶרנּוּ וּבֶ
ָמה־אֱ נֹושׁ כִּ ִ

כִּ י ִת ְפ ְק ֶדנּוּ.

6

5

ֹלהים ְוכָבֹוד וְהָ ָדר ְתּעַ ְטּ ֵרהוּ.
ו ְַתּחַ ְסּ ֵרהוּ ְמּעַ ט ֵמאֱ ִ

ת־רגְ לָ יו.
ֲשׂי י ֶָדיָך כֹּל ַשׁ ָתּה ַתחַ ַ
ַ 7תּ ְמ ִשׁילֵ הוּ ְבּ ַמע ֵ

ו ְִשׁחֲ ְר ַתּנִ י וְאֵ ינֶנִּ י׃

אָדם לַ הֶ בֶ ל ָדּ ָמה י ָָמיו כְּ צֵ ל עֹובֵ ר( .תהלים קמ"ד )4-3
ה־אָדם ו ֵַתּ ָדעֵ הוּ בֶּ ן־אֱ נֹושׁ ו ְַתּחַ ְשּׁבֵ הוָּ 4 .
ָ
 3ה' ָמ
אָדם כְּ פָ עֳלֹו( .משלי כ"ד )12
תכֵן ִלבֹּות הוּא־י ִָבין ְונֹצֵ ר נ ְַפ ְשָׁך הוּא י ֵָדע וְהֵ ִשׁיב ְל ָ
ֹאמר הֵ ן ל ֹא־י ַָד ְענוּ זֶה הֲ ל ֹא־ ֹ
 12כִּ י־ת ַ

סיכום
סיפור המסגרת :המבחן של איוב
משוואת הגמול החכמתית :יראת אלוהים = ברכה ושגשוג
השטן מציב אתגר:
החינם ירא איוב אלוהים?! = יראת ה' תלויה בברכה ובשגשוג!

אלוהים מעוניין בנאמנות שאינה תלויה באינטרס אנושי
אבל אלוהים לא שולל את החוקיות כשלעצמה –
זו מושהית לצורך המבחן ,אך תשוב בסוף הסיפור.

רעי איוב :החכמה המסורתית

הנחות היסוד של הרעים
 .1משוואת הגמול עובדת :אלוהים מנהל את העולם בחוקיות ברורה שנועדה להיטיב.
 .2לכן :הצדיקים יבואו על גמולם הטוב והרשעים ייענשו.

 .3לכן :האדם יכול להיטיב את מצבו אם יבין היכן נמצא הכשל ויתקן אותו.

כיצד מסבירים הרעים את סבלו של איוב הידוע כצדיק?

 .1כל יצור חוטא ,ולו בחטא קטן .אף יצור לא יצדק לפני האלוהים.
 .2האל מייסר את האדם לטובתו ,כדי שיתקן את חטאו וישוב לדרך הישר.
 .3הגמול המושהה :מצבם הטוב של הרשעים לא יחזיק מעמד.

 .4האדם לא יכול לרדת לחקרם של מעשי האל .לכן אם הוא סובל עליו להניח שחטא ולשוב
אל האל.

טענותיו של איוב
כלפי הרעים
א .כנגד טענת הגמול המושהה – חייו של אדם קצרים וחולפים מהר; אדם שמת מתוך ייסורים לא יוכל

לשוב לחיים.
ב .כנגד הטענת שאלוהים מנהל את העולם בחוקיות מיטיבה – אלוהים משתמש בכוחו כדי לזרוע כאוס
בעולם.
ג .האדם אינו שולט בחייו  -אלוהים עושה כרצונו.
כלפי אלוהים
א .האדם קטן וחלש ומעשיו אינם מעלים ואינם מורידים לאל הכל-יכול – ולכן עליו להניח לו ולא לבקש
באינטנסיביות אחר חטאיו.
ב .אם האל בכל זאת מתעקש לדון את האדם – עליו להבהיר מדוע איוב סובל סבל גדול על אף שלא

חטא.
ג .איוב מרגיש שאלוהים לא יעשה עמו צדק :גם אם איוב צדיק – אלוהים ירשיע אותו.

מענה אלוהים מן הסערה
אלוהים שולל את המסקנות שאיוב מסיק מתוך מצבו:
א .כנגד הטענה שאלוהים אינו מנהל את העולם בחוקיות מיטיבה – אלוהים מציג חוקיות מופלאה

השוררת בעולם הטבע.
ב .כנגד הטענת שאלוהים יוצר כאוס בעולם – אלוהים שולט במפלצות קדמוניות ,ומשתמש בכוחו כדי
למגר את הרשע.
אולם האדם אינו יכול לרדת לחקר מעשי האל ,ולא יכול לעמוד עמו במשפט.

ההבדל המהותי בין תפיסותיהם של הרעים לבין מענה ה':
החוקיות המופלאה בעולם אינה ממוקדת באדם ואינה ידועה במלואה לבני אנוש .בני האדם ,בניגוד
לתפיסת החכמים ,אינם שולטים בחוקיות זו ואינם יכולים להניח שמעשיהם הטובים יביאו בהכרח לגמול
טוב מאת ה' ,וכן שסבל וייסורים הם בהכרח תוצאה של חטא.
הרעים מתקרבים בדבריהם לתפיסה של השטן :איוב צריך לשוב אל ה"דרך" ואז בהכרח ישתפר מצבו.

מענה אלוהים מן הסערה
ההבדל המהותי בין תפיסותיהם של הרעים לבין מענה ה':

החוקיות המופלאה בעולם אינה ממוקדת באדם ואינה ידועה במלואה לבני אנוש .בני האדם ,בניגוד
לתפיסת החכמים ,אינם שולטים בחוקיות זו ואינם יכולים להניח שמעשיהם הטובים יביאו בהכרח לגמול
טוב מאת ה' ,וכן שסבל וייסורים הם בהכרח תוצאה של חטא.
הרעים מתקרבים בדבריהם לתפיסה של השטן :איוב צריך לשוב אל ה"דרך" ואז בהכרח ישתפר מצבו.

מה אלוהים רוצה?
נדמה שמסקנת הספר היא שאלוהים רוצה שבני האדם יאמינו שהוא מנהל את העולם בחוקיות ובטוב,
אך שלא יתיימרו לשלוט באותה חוקיות .בני האדם צריכים להשאר נאמנים לאלוהים ולהאמין בו ,גם
כאשר אינם יודעים האם מעשיהם יביאו לתוצאה טובה.
בכך יש חתירה עמוקה תחת יסודותיה של החכמה המקראית.

