)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לאיוב פרק י
 (מ"ד.הוכיחו כי איוב חדור באמונה שה' ברא אותו וציינו כל פרטי חסדי ה' בבריאת העובר
). י"ב- 'פסוקים י
 אז מה.איוב מאמין בה' ושה' משגיח עליו ויודע מעשיו ומעניש על חטאים וגומל טוב לצדיקים
)בדיוק השאלה של איוב? (פסוק י"ד מ"ד רש"י
 מי הם העדים. איוב מתאר שיש "עדים" שמחדשים את כל הרעה נגדו כל הזמן,בפסוק י"ז
?האלו לפי רש"'י ומי הם לפי מ"ד
מה בקשת איוב בפסוק האחרון? לאיזה מקום הוא מייחל להגיע? מה היתרון באותו מקום
?שהוא מתאר
Questions for Iyov Perek 'י:

.1
.2
.3
.4

1. Prove that Iyov was imbued with the belief that Hashem created him, and
enumerate the ways Hashem shows his grace during the fetus’ development
2. Iyov believes in Hashem and that He watches over Iyov, knows Iyov’s actions,
punishes the wicked and rewards the righteous. If that is the case, what is Iyov’s
question?
3. In pasuk  י"זIyov states that witnesses are constantly renewed to “testify” against
him. According to Rashi and Metzudat David, who are these witnesses?
4. What is Iyov’s request in the final pasuk in the Perek? Where does he want to
reach? What is advantages about this place?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
https://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/iyov/prakim/kaminka-eyov07.htm
https://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/iyov/prakim/kaminka-eyov09.htm

Questions – שאלות לעיון
https://daat.ac.il/daat/dapey/dapim/iyov1.doc

Shiurim – שיעורים
https://outorah.org/p/3441

Refuah Shleima – רפואה שלמה
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 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com מייל ל
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.
גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

אילן לוי בן אסתר מיכל

