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Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

שאלות לאיוב פרק ז':
 .1תשווה בן איוב ז:יז-יח ותהילים ח :ה-ו .מה נקודות המבט של המחברים? למה הם שונים?
ה־אנֹוׁש ִ ִּ֣כי ְתג ְַדלֶּ֑נּו ו ִ ְָֽכי־תָ ִ ִׁׁ֖שית אֵ לָ ִּ֣יו לִ ָֽבָך׃
ָ ָֽמ ֱ֭
ו ִַת ְפ ְק ֶ֥דּנּו לִ ְבקָ ִ ֶ֑רים ִ֝ ִל ְרג ִ֗ ִָעים ִת ְבחָ נָּֽנּו׃

י־תזְכְ ֶ ֶ֑רּנּו ּובֶ ן־אָָ֝ ָ֗ ָדם ִ ִּ֣כי ִתפְ קְ ֶ ִּֽדּנּו׃
מָ ה־אֱנ֥ ֹוׁש ִ ִּֽכ ִ
ֱֹלהים וְ כ ָ֖בֹוד וְ הָ ָ ִּ֣דר ְתע ְַט ֵ ִּֽרהּו׃
ו ְַתחַ סְ ֵ ִּ֣רהּו ְּ֭ ְמעַט מֵ א ִ ֶ֑

 .2איך איוב מבטא את הכאב שלו בפסוקים הבאים? איך היית מתמודד עם כאב כזו?
יחי ִמ ְׁשכ ִ ִָּֽבי׃
ִשא בְָ֝ ִש ִָ֗
ִ ִּֽכי־אְָּ֭ מַ ְר ִתי ְת ַנח ֵ ֲִּ֣מנִ י ע ְַר ִ ֶ֑שי י ָ ֥
ֲֹלמֹות ּוִּֽ מֵ חֶ זְיֹ נ֥ ֹות ְתבַ ע ַ ֲִּֽתּנִ י׃
וְ חִ תַ ַ ֥תנִ י בַ ח ֶ֑
מֹותי׃
ו ִַתבְ ַחִּ֣ר מַ חֲנָ ִּ֣ק נַפְ ִ ֶׁ֑שי ָ֝ ָ֗מָ וֶת מֵ עַצְ ָ ִּֽ
ִי־א ֶרג ".תסביר את המשל? איזה משל תבחרי היום לבטא את
"קּלּו ִמנ ָ֑
 .3איוב מספר שימיו ַ֭
הרעיון הזה?
:ז' Questions for Iyov Perek
’. What are the authorsח':ה'-ו'  and Tehillimז':י"ז – י"ח 1. Compare Iyov
?perspective? In what way to they differ
? How would you deal with thisי"ג – ט"ו 2. How does Iyov express his pain in psukim
?pain
, Iyov expresses that his days are “My days are swifter than a weaver'sו' 3. In pasuk
?shuttle.” Explain this parable. How you express this today
הוקרה
אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו.
Thank You
We would like to thank Rabbi Meshulam Gotlieb for preparing this week’s questions.

קישורים לאתרים Web links -
מאמרים – Articles
https://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/iyov/prakim/kaminka-eyov05.htm

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

שיעורים – Shiurim
https://outorah.org/p/3444
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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

