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Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לאיוב פרק י"א
 מהי הנושא המרכזי בפרט וגם בהסתכלות בספר: (זאת אומרת.תני כותרת לפרק הזה/תן
?)איוב בכלל
 אומר בכמה דרכים ובכמה אופנים שיש דברים בעולם, אחד מרעי איוב, צופר.…י-פסוקים ז
 "גׇּבְ הֵ י שָ מַ יִּם מַ ה,)לֹוק ִּת ְמצָ א" (פסוק ז
ַ ֱ לדוגמא "הַ חֵ ֶקר א.שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו
.)ִּתפְ עָ ל" (פסוק ח
תני עוד דוגמאות/• תן
?• מה צופר מנסה להגיד לאיוב בתיאורים אלו
.החל מפסוק יג' צופר מעודד איוב להתפלל ולהתרחק מעברות
תני דוגמאות/• תן
?• למה צופר חושב שאיוב חייב לחזור בתשובה
. האחרון בפרקינו וסוף דבריו של צופר,'פסוק כ
.י את סיום דבריו של צופר/• סכם
.• האם זה סיכום של כל הפרק? נמק
Questions for Iyov Perek י"א:

.1
.2

.3

.4

1. Provide a title for this Perek,
2. In psukim 'י-'ז, Zophar, one of Iyov’s friends, explains that there are many things
beyond our comprehension.
• Provide more examples
• What is Zophar trying to tell Iyov?
3. From pasuk  י"גand on, Zophar encourages Iyov to pray and to distance himself
from sin.
• Provide some examples
• Why does Zophar think that Iyov needs to repent?
4. In Pasuk ' כZophar concludes his statements.
• Summarize Zophar’s conclusion
• Does this summarize all of Zophar’s statements in this Perek?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith 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-eyov08.htm
https://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/iyov/prakim/kaminka-eyov09.htm
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Questions – שאלות לעיון
https://daat.ac.il/daat/dapey/dapim/iyov1.doc

Shiurim – שיעורים
https://outorah.org/p/3440

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 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

