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שאלות לאיוב פרק ג':
.1
.2
.3

.4
.5
.6

תן/תני כותרת לפרק הזה( .זאת אומרת :מהי הנושא המרכזי בפרט וגם בהסתכלות בספר
איוב בכלל
"אחֲ ֵרי כֵן" .אחרי מה?
עיין פסוק אַ :
פסוק ג' "יֹום ִא ָּולֶד ּבֹו"… על איזה יום מדובר? מהי הבעיה במילים? עיין רש"י ושד"ל
שד"ל פסוק ג' ד"ה יאבד יום
נראה לי :שאין הכוונה על היום שנולד בו ממש ,כי הוא כבר חלף ,אלא (כמו שפירש רש"י על
פסוק היום ההוא יהי חשך {איוב ג':ד'}) הכוונה כשיגיע אותו היום בכל שנה ושנה .כי היה
דרכם לחוגג ביום לידתם ולעשות זכר לכל מאורע טוב ,וכן היו מתאבלים בכל יום שאירעו בו
מאורעות רעות .והנה הוא אומר כי היום שנולד בו איננו יום טוב אלא יום רע ,וראוי שיהיה
יום חשך ולא אור בכל שנה ושנה ,כי הוא יום מוכן לפורענות .ויש ראייה ברורה לפירוש זה ,כי
אמר יחשכו וגו' יקו לאור וגו' {איוב ג':ט'} כי לא סגר דלתי בשני {איוב ג':י'} – הוא מתאוה
שיהיה היום ההוא נענש על שלא סגר דלתי אמו .אם כן היום שהוא מקלל איננו יום שעבר,
כראב"ע וראזנמילר ,אבל הוא יום נמצא עדיין באופן שיוכל לקבל ענשו.
יש שינוי ניכר בנושא פסוקים א-טז לבין פסוקים יז-כו
מהי נושא המרכזי לפסוקים א-טז? פסוקים יז-כו
למה איוב שינה את תוכן התפילות/תלונות שלו?
פסוק ח :מה הם "א ְֹר ֵרי יֹום"?
פסוק כה :כִ י פַחַ ד פָּחַ ְד ִתי ַויֶאֱ ָּת ֵינִי וַאֲ שֶ ר ָּיג ְֹר ִתי יָּב ֹא לִי
יש "תקבולת נרדפת" בפסוק זה( .תקבולת נרדפת= צורת תקבולת שבה מקבילות וחופפות
שתי צלעות/איברים בשיר ,מבחינת התוכן ,הצורה והמקצב)
נמק
:ג' Questions for Iyov Perek

1. Give this week’s Perek a title.
? states “after this.” After whatא' 2. Pasuk
 states “the day wherein I was born…” which say is this? What is theג' 3. Pasuk
problem with the formulation of the pasul? See Rashi and Shadal
.י"ז – כ"ו  andא' – ט"ז 4. There is a marked difference between the topics of psukim
?י"ז – כ"ו  and what is the central topic ofא' – ט"ז What is the central topic of
?What did Iyov change the contents of his prayers/complaints
”? – what are the “cursers of the dayח' 5. Pasuk
: “For the thing which I did fear is come upon me, and that which I wasכ"ה 6. Pasuk
”afraid of has overtaken me
?There is a special case of parallelism in this pasuk. What is it
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.
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https://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/iyov/prakim/kaminka-eyov03.htm
https://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/maane.htm

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

Shiurim – שיעורים
https://outorah.org/p/3448

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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