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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לאיוב פרק י"ג
 באיזה.' ובחלק השני הוא פונה ומדבר אל ה,בחלק הראשון של הפרק איוב מדבר אל החברים
?פסוק מתחיל החלק השני
 איוב.)'ח-'ל תריבון?" (פסוקים ז-אם לא/הפניו תשאון/ולו תדברו רמיה/ל תדברו עולה-"הלא
 "לא: כמו שכתוב בפרשת קדושים,מזכיר כאן את האיסור לשאת פנים ולהטות את המשפט
 האם איוב צודק.)ט"ו:ולא תהדר פני גדול" (ויקרא י"ט/לא תשא פני דל/תעשו עול במשפט
?ליישם את הכלל הזה גם לשיפוט בין אדם לקב"ה
 איוב אומר שה' "הוכח יוכיח" מי שנושא פניו בדין (פסוק,בהמשך לעניין שבשאלה הקודמת
? איזו מידה איוב מיחס לקב"ה פה.)'י
איפה בפרק איוב מבטא את התסכול שלו שה' לא מדבר אליו ולא מסביר לו את סיבת הסבל
?שלו
Questions for Iyov Perek י"ג:

.1
.2

.3
.4

1. In the first section of the chapter, Iyov is speaking to his friends, whereas in the
second section of the chapter he turns and speaks to Hashem. Which pasuk
starts the second section?
2. “Will you speak unjustly on God’s behalf?/Will you speak deceitfully for
Him?/ Will you favor Him?/Will you plead God’s cause?” (pesukim 7-8). Iyov here
invokes the prohibition to bend justice by favoring a side, as it says in Parashat
Kedoshim, “You shall not render an unfair decision/do not favor the poor/or
show deference to the rich” (Vayikra 19:15). Is Iyov correct to apply this rule
even to a judgment between man and Hashem?
3. Continuing the issue of the previous question, Iyov says that Hashem “will surely
punish” one who favors Him in judgment (pasuk 10). What characteristic does
Iyov attribute to Hashem here?
4. Where in the chapter does Iyov express his frustration that Hashem doesn’t
speak to him and doesn’t explain the reason for his suffering?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

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.
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