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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לאיוב פרק ה
 וידכאו בשער ואין מציל" (פסוק, "ירחקו בניו מישע:) שוטה,אליפז אומר ביחס לאויל (=כסיל
? איזו מסר מנסה אליפז לשדר לאיוב, היות שבני איוב נמעכו למוות כשנפל עליהם הבית.)'ה
?1  על פי תשובתך לשאלה, למה באה רעה לאנשים,מהי הפילוסופיה של אליפז ביחס לשאלה
" הביטוי הזה נלקח מאליפז. "ועולתה תקפץ פיה:בתפילות של הימים הנוראים אנו מתפללים
? באיזו פסוק הוא מופיע? מה פרוש הביטוי בהקשר הפרק ובהקשר התפילה.בפרקנו
 מה הוא,)' ואל אלוקים אשים דברתי" (פסוק ח, "אלם אני אדרוש אל קל,כשאליפז אומר
?רומז ביחס לאיוב
, אז למה. אליפז מציין שש או שבע דרכים איך ה' מציל אנשים מרעה,כ"ו-בפסוקים י"ט
? איוב סובל כל כך,לדעתו
Questions for Iyov Perek 'ה:

.1
.2
.3
.4
.5

1. Eliphaz says regarding the fool: “His children are far from safety, and they are
crushed in the gate, and no one rescues them” (pasuk 5). Since Iyov’s children
were crushed to death when the house fell in on them, what message is Eliphaz
trying to give to Iyov?
2. What is Eliphaz’s philosophy about the question, why do bad things happen to
people, based on your answer to question 1?
3. On the high holy days we pray, “v’olata tikpotz pihah”, meaning “may injustice
shut its mouth.” This phrase is taken from Eliphaz in our chapter. In which pasuk
does it appear? What is its meaning in the context of the chapter?
4. When Eliphaz says, “But as for me, I would seek God, and I would direct my
words to God” (pasuk 8), what is he implying about Iyov?
5. In pesukim 19-26, Eliphaz notes six or seven ways that God saves people from
trouble. So why, in his opinion, is Iyov suffering so much?
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.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
https://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/mashmaut1-2.htm

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

Shiurim – שיעורים

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

 בית שמש,24 רח' השושן

https://outorah.org/p/3446

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
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