
 
 

Book of Job – part 2 

 פרק א איוב   .1
ַוְיִהי   ג  .ַוִּיָּוְלדּו לֹו ִׁשְבָעה ָבִנים, ְוָׁשלֹוׁש ָבנֹות ב   .ְוָסר ֵמָרע-- עּוץ, ִאּיֹוב ְׁשמֹו; ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא, ָתם ְוָיָׁשר ִויֵרא ֱאֹלִהים -ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ  א"  

ָבָקר ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲאתֹונֹות, ַוֲעֻבָדה, ַרָבה ְמֹאד; ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא, ָגדֹול  - ת ֶצֶמדצֹאן ּוְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ְגַמִלים, ַוֲחֵמׁש ֵמאֹו-ִמְקֵנהּו ִׁשְבַעת ַאְלֵפי

ַוְיִהי ִכי ִהִקיפּו   ה   .ֶהם, ִעמָ ְוָהְלכּו ָבָניו ְוָעׂשּו ִמְׁשֶתה, ֵבית ִאיׁש יֹומֹו; ְוָׁשְלחּו, ְוָקְראּו ִלְׁשֹלֶׁשת ַאְחֹיֵתיֶהם, ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשתֹות ד  .ֶקֶדם-ְבֵני -ִמָכל

ָכָכה    ִכי ָאַמר ִאּיֹוב, אּוַלי ָחְטאּו ָבַני ּוֵבְרכּו ֱאֹלִהים ִבְלָבָבם: --ְיֵמי ַהִמְׁשֶתה ַוִּיְׁשַלח ִאּיֹוב ַוְיַקְדֵׁשם, ְוִהְׁשִכים ַבֹבֶקר ְוֶהֱעָלה ֹעלֹות ִמְסַפר ֻכָלם 

 " .ַהָּיִמים-ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב, ָכל 

1 There was a man in the land of Uz named Job. That man was blameless and upright; he feared God and shunned evil. 2 

Seven sons and three daughters were born to him; 3 his possessions were seven thousand sheep, three thousand 

camels, five hundred yoke of oxen and five hundred she-asses, and a very large household. That man was wealthier than 

anyone in the East. 4 It was the custom of his sons to hold feasts, each on his set day in his own home. They would invite 

their three sisters to eat and drink with them. 5 When a round of feast days was over, Job would send word to them to 

sanctify themselves, and, rising early in the morning, he would make burnt offerings, one for each of them; for Job 

thought, “Perhaps my children have sinned and blasphemed God in their thoughts.” This is what Job always used to do. 

 

 ְוָסר ֵמָרע  -- ִויֵרא ֱאֹלִהים    ְוָיָׁשר  ָתם  ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא,  איוב:  .2
 )בראשית כב, יב(  ַאָתה  ְיֵרא ֱאֹלִהים -ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי, ִכי אברהם: 

 ִאיׁש ָתם ְוַיֲעֹקב  יעקב: 

 

 בבא בתרא, טו:  .3
ידעתי כי ירא אלהים אתה, ובאיוב כתיב:   , דאילו באברהם כתיב: כי עתהגדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם"א"ר יוחנן:  

 ..". ( וסר מרע) איש תם וישר ירא אלהים 

 

 איוב א, ח  .4
י  -ַהָשָטן, ֲהַׂשְמָת ִלְבָך ַעל-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל "   "  .ר ְיֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרעִכי ֵאין ָכֹמהּו ָבָאֶרץ, ִאיׁש ָתם ְוָיׁשָ   ִאּיֹוב:ַעְבדִּ

The LORD said to the Adversary, “Have you noticed My servant Job? There is no one like him on earth, a blameless and 

upright man who fears God and shuns evil!” 

 

 פרק מג  אבות דרבי נתן  .5
יעקב נקרא  (  בראשית כ"ו כ"ד)אברהם עבדי   הם נקרא עבד, שנאמר: והרביתי את זרעך בעבור אלו נקראו עבדים. אבר שמנה עשר " 

 ( " מ"ד ב 'ישעי) עבד, שנאמר: ואתה אל תירא עבדי יעקב 

 

 דרש דברים כז מ

תעבר מעל    : אל נא(ג  בראשית יח )יש שקראו עצמם עבדים והקדוש ברוך הוא קראם עבדים... אברהם קרא עצמו עבד שנאמר  " 

בראשית, לב,  )יעקב קרא עצמו עבד שנאמר   ,עבדך, והקדוש ברוך הוא קראו עבד שנאמר (בראשית, כו, כד): בעבור אברהם עבדי

ואתה ישראל עבדי, משה  (  ישעיה, מא, ח )והמקום קראו עבד שנאמר   ,: קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך( יא

: לא כן עבדי משה, דוד קרא  (  במדבר, יב, ז )עבדך, והקדוש ברוך הוא קראו עבד שנאמר    אתקרא עצמו עבד שנאמר: להראות  

 וגנותי על העיר  ( מ"ב, יט ,לד)אני עבדך בן אמתך, והקדוש ברוך הוא קראו עבד שנאמר    ( תהלים, קטז, טז עצמו עבד שנאמר

יוצרי מבטן לעבד לו,    'ועתה כה אמר ה (, מט, ה ישעיה )הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי,ישעיה קרא עצמו עבד שנאמר  

 ויחף... ".  כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ( ישעיה, כ, ג )והקדוש ברוך הוא קראו עבד שנאמר  

 

 יהושע א, א  .6
 " .ֵלאֹמר ְמָשֵרת ֹמֶשה נּון, -ְיהֹוֻׁשַע ִבן-; ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאלֶעֶבד ְיהָוה --ַוְיִהי, ַאֲחֵרי מֹות ֹמֶׁשה" 

 יהושע כד, כט 

 " .ֵמָאה ָוֶעֶׂשר, ָׁשִנים-ֶבן --ֶעֶבד ְיהָוה נּון, -ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה, וַָּיָמת ְיהֹוֻׁשַע ִבן  ַוְיִהי, ַאֲחֵרי " 



 
 

 מדבר יב, ז ב .7
 " .ֵביִתי, ֶנֱאָמן הּוא-ְבָכל   ֵכן, ַעְבִדי ֹמֶׁשה:-לֹא"  

 

 רד"ק, יהושע, פרק א  .8
לעבודת האל יתברך הוא יקרא עבד ה'   ואף בהתעסקו בעניני העולם מתכוין   מי ששם כל כחו וכוונתו וכל השגחותיו בשם יתברך" 

 "...כמו אברהם עבדי דוד עבדי

 

 הרב קוק, עקבי הצאן, עמ' קי"ב   .9

וישעבדם  ה, כי אם יקחם מאומ משה שהוא עבד ה' לא כובש ומבטל שום כח מכוחות נפשו שיהיו אסורים וכלואים, שלא יעשו"

המגמות היותר נישאות שהם הנם החפצים האלוקיים, ואז יצא   , אל מרומי בחבלי אדם ובעבותות אהבה אל הטוב ואל היושר

 . "מאושר, עטור בעבדות העליונה שהיא עטרת תפארת ,מכלל עבדות ויהיה בן חורין

 

 ליקוטי תניא, פרק ט"ו   .10

בין 'עובד אלהים' לצדיק הוא שעובד   ין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו', שההפרשובזה יובן מ"ש: 'ושבתם וראיתם ב"

היצה"ר להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה שלא יתלבש באברי הגוף    הוא לשון הוה שהוא באמצע העבודה שהיא המלחמה עם 

שכבר   כמו שם חכם או מלך  קרא עבד ה' בשם התוארהצדֹיק נֹ גדול להלחם בו תמיד והיינו הבינוני. אבל    שהוא באמת עבודה ועמל

 "וילך לו ולבו חלל ֹבקרבו  כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע עד כי ויגרשהו נעשה חכם או מלך כך זה 

 

 איוב כט  .11
י ְמַשֵוַע;  - ִכי  יב .ְוַעִין ָרֲאָתה, ַוְתִעיֵדִני    ה, ַוְתַאְשֵרִני; ִכי ֹאֶזן ָׁשְמעָ  "  ְרַכת ֹאֵבד  יג .ֹעֵזר לֹו-, ְולֹאְוָיתֹום    ֲאַמֵלט, ָענִּ ְוֵלב     ;  , ָעַלי ָתבֹא בִּ

י   יד .ַאְרִנן  ַאְלָמָנה ֵור;    טו .ָפִטיִכְמִעיל ְוָצִניף, ִמְׁש    , ַוִּיְלָבֵׁשִני; ֶצֶדק ָלַבְשתִּ י, ַלעִּ יתִּ ם ָהיִּ ֵסחַ    ֵעיַניִּ ם ַלפִּ י,    טז .ָאִני ְוַרְגַליִּ ָאב ָאֹנכִּ

ים  .ּוִמִשָניו, ַאְׁשִליְך ָטֶרף    ; ָוֲאַשְבָרה, ְמַתְלעֹות ַעָול   יז .ָיַדְעִתי ֶאְחְקֵרהּו-ְוִרב לֹא    ;  ָלֶאְביֹונִּ

The ear that heard me acclaimed me; The eye that saw, commended me. For I saved the poor man who cried out, The 

orphan who had none to help him. I received the blessing of the lost; I gladdened the heart of the widow. I clothed 

myself in righteousness and it robed me; Justice was my cloak and turban. I was eyes to the blind And feet to the lame. 

I was a father to the needy, And I looked into the case of the stranger. I broke the jaws of the wrongdoer, And I 

wrested prey from his teeth. 

 

 אבות פ"א מ"ה  .12
 ם אומר יהי ביתך פתוח לרוחה..." יוסי בן יוחנן איש ירושלי" 

 

 ,א   פ"זאבות דר"נ  .13
פתחים לביתו... כדי שלא יהיו   מלמד שיהא ביתו של אדם פתוח לרוחה לדרום ולמזרח ולמערב ולצפון כגון איוב שעשה ארבעה"

יתו של איוב. ולאן אתה הולך? אל  אחד לחבירו: מאין אתה בא? מב  עניים מצטערין להקיף את כל הבית... וכשפוגעין זה בזה אומר

לפני הקב"ה,    האכילנו איוב וכך וכך השקיני איוב. כך וכך נתן לי איוב. וכשבא עליו ההוא פורעניות גדול, אמר  ביתו של איוב. כך וכך

 ?.... רבש"ע לא הייתי מאכיל רעבים ומשקה צמאים

 

בתוך ביתך ואורחין נכנסים אצלך, את   . אתה יושב ושוההאברהם לא הגעת לחצי שיעורו של  אעפ"כ א"ל הקב"ה לאיוב: איוב עדיין  

השקיתו יין. אבל אברהם לא עשה כן, אלא יוצא ומהדר בעולם, וכשימצא   שדרכו לאכול בשר האכלתו בשר, את שדרכו לשתות יין

בשר ואת שאין    בשר האכילהוביתו. את שאין דרכו לאכול פת חיטין האכילהו פת חיטין, את שאין דרכו לאכול  אורחין מכניסן בתוך

 ". ...דרכו לשתות יין השקהו יין

 

 " . ָעָפר ָוֵאֶפרֲאֹדָני, ְוָאֹנִכי -ָנא הֹוַאְלִתי ְלַדֵבר ֶאל-ִהֵנה  ַוַּיַען ַאְבָרָהם, ַוּיֹאַמר:  " : ראשית יח, כזב .14

 " .ָעָפר ָוֵאֶפר-ַעל      -- ֵכן, ֶאְמַאס ְוִנַחְמִתי-ַעל "  איוב מב, ו: 

 

 רמז תתק"ח  ילקוט שמעוני .15
 ."...אלא כיון שבאו עליו יסורין התחיל מבעט  ...?כשם שאומר עכשו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב כך היו אומרים אלהי איוב" 



 
 

 שמו"ר,פרשה ו  .16
ויעקב באל שדי ולא הודעתי להם    ם יצחקאמר לו הקב"ה: חבל על דאבדין ולא משתכחין הרבה. כמה פעמים נגליתי על אברה" 

בראשית  )  כי לך אתננהאמרתי לאברהם: קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה  .ששמי ה' כשם שאמרתי לך ולא הרהרו אחר מדותי

אמרתי ליצחק: גור   .לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה בדמים מרובים, בד' מאות שקל כסף, ולא הרהר אחר מדותי . בקש מקום ( יג

מים לשתות ולא מצא, שנאמר: ויריבו רעי גרר עם רעי   . בקש (בראשית, כו ) כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל  ... ארץ הזאת ב

.  (בראשית, כח)אמרתי ליעקב: הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה   .הרהר אחר מדותי  , ולא (בראשית, כו )  לאמר לנו המיםיצחק 

ואתה, תחלת   .עד שקנה במאה קשיטה ולא הרהר אחר מדותי, שלא שאלוני מה שמי כשם ששאלת אתה  בקש לנטוע אהלו ולא מצא 

 ..." לעם הזה לדבר בשמך הרע שליחותי שאלת: מה שמך, ולבסוף אמרת: ומאז באתי אל פרעה  

 

 יב -איוב א, ו .17
- ַהָשָטן, ֵמַאִין ָתבֹא; ַוַּיַען ַהָשָטן ֶאת -ַוּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל  ז   .ַהָשָטן, ְבתֹוָכם-ְיהָוה; ַוָּיבֹוא ַגם- ַוָּיֹבאּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים, ְלִהְתַיֵצב ַעל--ַהּיֹום ַוְיִהי  ו" 

ִכי ֵאין ָכֹמהּו ָבָאֶרץ, ִאיׁש ָתם ְוָיָׁשר    ַעְבִדי ִאּיֹוב: -ַהָשָטן, ֲהַׂשְמָת ִלְבָך ַעל -לַוּיֹאֶמר ְיהָוה אֶ  ח   .הָוה, ַוּיֹאַמר, ִמשּוט ָבָאֶרץ, ּוֵמִהְתַהֵלְך ָבּהיְ 

- ֵביתֹו, ּוְבַעד ָכל-ד את )ַאָתה( ַׂשְכָת ַבֲעדֹו ּוְבעַ -ֲהלֹא  י  .ַהִחָנם, ָיֵרא ִאּיֹוב ֱאֹלִהים  ְיהָוה, ַוּיֹאַמר:-ַוַּיַען ַהָשָטן ֶאת  ט  .ְיֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע

ָפֶניָך,  -לֹא ַעל - ִאם-- לֹו -ֲאֶׁשר - ָנא ָיְדָך, ְוַגע ְבָכל-ְואּוָלם ְׁשַלח  יא   .ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֵבַרְכָת, ּוִמְקֵנהּו ָפַרץ ָבָאֶרץ  ִמָסִביב: --לֹו -ֶׁשר אֲ 

 "  .ִתְׁשַלח ָיֶדָך; ַוֵּיֵצא, ַהָשָטן, ֵמִעם, ְפֵני ְיהָוה-ַרק ֵאָליו, ַאל -- ְבָיֶדָךלֹו  -ֲאֶׁשר - ַהָשָטן, ִהֵנה ָכל-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  יב  .ְיָבְרֶכךָ 

6 One day the divine beings presented themselves before the LORD, and the Adversary came along with them. 7 The 

LORD said to the Adversary, “Where have you been?” The Adversary answered the LORD, “I have been roaming all over 

the earth.” 8 The LORD said to the Adversary, “Have you noticed My servant Job? There is no one like him on earth, a 

blameless and upright man who fears God and shuns evil!” 9 The Adversary answered the LORD, “Does Job not have 

good reason to fear God? 10 Why, it is You who have fenced him round, him and his household and all that he has. You 

have blessed his efforts so that his possessions spread out in the land. 11 But lay Your hand upon all that he has and he 

will surely blaspheme You to Your face.” 12 The LORD replied to the Adversary, “See, all that he has is in your power; 

only do not lay a hand on him.” The Adversary departed from the presence of the LORD. 

 

 שער הגמול הרמב"ן   .18
, וכן "למען ענותך  (בראשית כב ( "ואם תשאל ותאמר: הלא מפורש בתורה שיש יסורין של ניסיון, כגון "והאלוהים נסה את אברהם" 

תשובה לשאלה זו: כך הדבר וכך היא המדה, שהקדוש ברוך הוא מנסה, ולא כל    ?)דברים ח, ב)לנסותך, לדעת את אשר בלבבך..."  

היוצר הזה כשהוא    :)פ' נ"ה ב)"ה' צדיק יבחן". וכן דרשו בבראשית רבה ( תהלים י"א)הוא את חסידיו. שנאמר   נסהאדם, אלא מ

עד שהוא שוברו. ובמי הוא בודק? בקנקנים יפים,    בודק את כבשונו, אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מספיק להקיש אחת עליו

כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים שאינן יכולין לעמוד, ואת מי הוא מנסה,   .שאפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינן נשברים

 ..."שנאמר "ה' צדיק יבחן", וכתיב "והאלוהים נסה את אברהם  ,את הצדיקים

 

שיש בני אדם שעושין מצות   ומהו הניסיון הזה? שיביא עליו בעבודתו של הקדוש ברוך הוא ובעשיית מצוותיו טורח ועמל. לפי "

כשהעבודה באה עליהם בטורח ובעמל אינן עושין. לפיכך   ,עשים טובים כשידם משגת, וכשהן בשלוה וריוח; אבל מתוך הדוחקומ

כדי שיהא שכרם באותן מצות כפול  הניסיון, כדי שיקבלו מצות, ויעשו אותם מתוך הטורח,  הקדוש ברוך הוא מטריח על יראיו בקצת 

אף על פי כן, אין שכר   ?ידוע לפניו יתברך אם יקבל אותו חסיד המנוסה עבודה וטורח זה ולמה מנסה אותם, והלא גלוי ו  .ומכופל

 ."דרכיו הטובים לפועל ולמעשה  . ונמצא מזכה אותו להוציאבפועל מעשה שלו, כשכרו  אמונה האדם בכח  
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 במדבר אשר לא ידעון אבותיך למען ענותך ולמען נסותך להטיבך באחריתך".    המאכילך מן" 

who fed you in the wilderness with manna, which your fathers had never known, in order to test you by hardships only 

to benefit you in the end— 

ואם לא ירצה לא יעשה.    ולמה נקרא 'ניסיון', והלא הכל צפוי לפניו יתברך? ואף על פי כן רשות האדם בידו, אם ירצה יעשה: "  רמב"ן 

 "תברך שמומצד העושה, ולא מצד המצוה י 'נמצא אותו חסיד המצווה מנוסה על מצוה זו בודאי, לפיכך נקרא 'ניסיון
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שראוי לסבור. וכאילו עניין הניסיון   מה שראוי להם לעשות או מה  שידעו בני אדםדע, כי כל ניסיון שנאמר בתורה הרי מטרתו ועניינו  "

 .נה וללכת בעקבותיהאלא המטרה שתהיה לדוגמא ,כדי ללמוד ממ ,שתיעשה פעולה מסוימת שאין המטרה עצם אותה הפעולה

כמו אמרו' לדעת כי אני ה' מקדשכם   ,לפי שהוא ידוע לפניו, אלא זה  שידע ה' את זהונמצא אומרו 'לדעת הישכם אוהבים 'אין פירושו 

 "שידעו האומות'אשר עניינו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


