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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לאיוב פרק י"ד
 האם איוב מאמין בתחיית המתים? כיצד זה משפיע על גישתו לייסורים שלו? מה יהודי.1
?המאמין בתחיית המתים אמור ללמוד מזה כשמתמודד עם ייסורים בחיים
 האם ניתן להבין טהור וטמא בצורה אחרת.ִתן ָ֭טָּ הֹור ִמטָּ ֵ֗מא ֵּ֣לא ֶא ָּ ִֽחד׃ (פסוק ד) עיין רש״י
ֵּ֣  ִ ִֽמי־י.2
מרש״י ע״י דברי דברי אליפז בפרק ד פסוק יז? עיין גם בתרגום לפסוק שלנו
 האם איוב מסכים עם השוואת האדם לעץ? למה? ואם לא. כתוב בתורה ״כי האדם עץ השדה״.3
למי הוא כן משווה את האדם
Questions for Iyov Perek י"ד:
1. Does Iyov believe in the resurrection of the dead? How does this affect his
attitude to his afflictions? What can an observant Jew, who believes in the
resurrection, supposed to learn from this when dealing with his own afflictions?
2. See Rashi on pasuk 'ד. Can ritually clean and unclean be understood an a new
light? See the Targum as well.
3. The Torah states “for man is the tree of the field.” Does Iyov agree with the
comparison of man to tree? Why? And if not, to what should man be compared?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לדוד רוזנשטארק שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank David Rosenstark 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-eyov09.htm

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

Shiurim – שיעורים
https://outorah.org/p/3437

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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