
 
 

Book of Job – part 3 

 יב -איוב א, ח .1

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ח "  הּו ָבָאֶרץ, ִאיׁש ָתם ְוָיָׁשר ְיֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע  ַעְבִדי ִאיֹוב:-ַהָשָטן, ֲהַשְמָת ִלְבָך ַעל-ַוי ְיהָוה,  -ַוַיַען ַהָשָטן ֶאת ט  .ִכי ֵאין ָכמֹּ

ֹּאַמר:  ַמֲעֵשה ָיָדיו ֵבַרְכָת, ּוִמְקֵנהּו ָפַרץ    ִמָסִביב:--לֹו-ֲאֶׁשר-ֵביתֹו, ּוְבַעד ָכל-את )ַאָתה( ַשְכָת ַבֲעדֹו ּוְבַעד-ֲהלֹּא י  .ַהִחָנם, ָיֵרא ִאיֹוב ֱאֹלִהים  ַוי

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל יב  .ָפֶניָך, ְיָבְרֶכךָ - לֹּא ַעל-ִאם--לֹו-ֲאֶׁשר-, ְוַגע ְבָכלָנא ָיְדָך-ְואּוָלם ְׁשַלח יא  .ָבָאֶרץ ַרק ֵאָליו,  --לֹו ְבָיֶדָך-ֲאֶׁשר-ַהָשָטן, ִהֵנה ָכל-ַוי

 "  .ִתְׁשַלח ָיֶדָך; ַוֵיֵצא, ַהָשָטן, ֵמִעם, ְפֵני ְיהָוה-ַאל

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. 

 

 יט-איוב א, יג .2

ִתים ַיִין, ְבֵבית ֲאִחיֶהם ַהְבכֹור יג"  ְכִלים ְוׁשֹּ ָתיו אֹּ ֹּאמַ - ּוַמְלָאְך ָבא ֶאל יד  .ַוְיִהי, ַהיֹום; ּוָבָניו ּוְבנֹּ נֹות רֹּעֹות     ר:ִאיֹוב, ַוי ְרׁשֹות, ְוָהֲאתֹּ ַהָבָקר ָהיּו חֹּ

ל ְׁשָבא ַוִתָקֵחם, ְוֶאת טו  .ְיֵדיֶהם-ַעל ֹּאַמר, ֵאׁש   טז  .ֲאִני ְלַבִדי, ְלַהִגיד ָלְך-ָחֶרב; ָוִאָמְלָטה ַרק-ַהְנָעִרים ִהכּו ְלִפי-ַוִתפֹּ עֹוד ֶזה ְמַדֵבר, ְוֶזה ָבא ַוי

ֹּאַמר, ַכְשִדים ָשמּו   יז  .ֲאִני ְלַבִדי, ְלַהִגיד ָלְך-ַהָשַמִים, ַוִתְבַער ַבצֹּאן ּוַבְנָעִרים ַותֹּאְכֵלם; ָוִאָמְלָטה ַרק-ֱאֹלִהים ָנְפָלה ִמן עֹוד ֶזה ְמַדֵבר, ְוֶזה ָבא ַוי

ַעד ֶזה ְמַדֵבר, ְוֶזה ָבא   יח  .ֲאִני ְלַבִדי, ְלַהִגיד ָלְך-ָחֶרב; ָוִאָמְלָטה ַרק-כּו ְלִפיַהְנָעִרים ִה -ַהְגַמִלים ַוִיָקחּום, ְוֶאת-ְׁשֹלָׁשה ָראִׁשים ַוִיְפְׁשטּו ַעל

ֹּאַמר:  ִתים ַיִין, ְבֵבית ֲאִחיֶהם ַהְבכֹור   ַוי ְכִלים ְוׁשֹּ ל  ְוִהֵנה רּוַח ְגדֹוָלה ָבָאה ֵמֵעֶבר ַהִמְדָבר, ַוִיַגע  יט  .ָבֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך אֹּ ְבַאְרַבע ִפנֹות ַהַבִית, ַוִיפֹּ

 "  .ֲאִני ְלַבִדי, ְלַהִגיד ָלְך-ַהְנָעִרים, ַוָימּותּו; ָוִאָמְלָטה ַרק-ַעל

13 One day, as his sons and daughters were eating and drinking wine in the house of their eldest brother, 14 a 

messenger came to Job and said, “The oxen were plowing and the she-asses were grazing alongside them 15 when 

Sabeans attacked them and carried them off, and put the boys to the sword; I alone have escaped to tell you.” 16 

This one was still speaking when another came and said, “God’s fire fell from heaven, took hold of the sheep and 

the boys, and burned them up; I alone have escaped to tell you.” 17 This one was still speaking when another came 

and said, “A Chaldean formation of three columns made a raid on the camels and carried them off and put the boys 

to the sword; I alone have escaped to tell you.” 18 This one was still speaking when another came and said, “Your 

sons and daughters were eating and drinking wine in the house of their eldest brother 19 when suddenly a mighty 

wind came from the wilderness. It struck the four corners of the house so that it collapsed upon the young people 

and they died; I alone have escaped to tell you.” 

 

 טז -ישעיה סו, טו .3

ָתיו-ִכי טו"   ִכי ָבֵאׁש ְיהָוה ִנְׁשָפט..."  טז   .ֵאׁש-ָהִׁשיב ְבֵחָמה ַאפֹו, ְוַגֲעָרתֹו ְבַלֲהֵבילְ --ִהֵנה ְיהָוה ָבֵאׁש ָיבֹוא, ְוַכסּוָפה ַמְרְכבֹּ

 

 שמות כא, יז  .4

 "בסקילה" רש"י: " ." ּוְמַקֵלל ָאִביו ְוִאמֹו, מֹות יּוָמת

 

 כב -איוב א, כ .5

ל ַאְרָצה, ַוִיְׁשָתחּו-ֶאת ְמִעלֹו, ַוָיָגז-ַוָיָקם ִאיֹוב ַוִיְקַרע ֶאת כ"  ֹּאֶמר ָערֹּם ָיָצִתי ִמֶבֶטן ִאִמי, ְוָערֹּם ָאׁשּוב ָׁשָמה כא  .רֹּאׁשֹו; ַוִיפֹּ ְיהָוה ָנַתן, ַויהָוה  --ַוי

ָרְך ֹּאת, לֹּא-ְבָכל כב   .ָלָקח; ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה, ְמבֹּ  "   .ָנַתן ִתְפָלה, ֵלאֹלִהים- ָחָטא ִאיֹוב; ְולֹּא-ז



 
 

Then Job arose, tore his robe, cut off his hair, and threw himself on the ground and worshiped. 21 He said, “Naked 

came I out of my mother’s womb, and naked shall I return there; the LORD has given, and the LORD has taken 

away; blessed be the name of the LORD.” 22 For all that, Job did not sin nor did he cast reproach on God. 

 

 ע"ב   מועד קטן, כ  .6

  ."" אמר ליה רב אשי לאמימר קריעה דמעומד מנלן? דכתיב )איוב א( ויקם איוב ויקרע את מעילו

 

 ירושלמי סוטה כה ע"ב  .7

  "...מעולי גולה היה וישראל היה. לפום כן רבי יוחנן למד ממנו הילכות אבל רבי יוחנן אמר )איוב("

 

 כ רש"י איוב א,  .8

 " .גזי נזרך ומתרגמינן תלישה ( ירמיהו ו)תלש כמו  -ויגז " 

 

 ז, כט  'מצודת דוד' ירמיהו .9

 ."לכן תלוש שער ראשך והשלך אותם והוא דרך צער ואבלות " – ""גזי נזרך 

 

 איוב א, כא  .10

 ָערֹּם ָיָצִתי ִמֶבֶטן ִאִמי,

 - ְוָערֹּם ָאׁשּוב ָׁשָמה

 ְיהָוה ָנַתן, ַויהָוה ָלָקח; -

ָרְך   .ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה, ְמבֹּ

 

ן ַויהָוָ֖ה  ָמה ְיהָוֶּ֣ה ָנַתָׁ֔ ּוב ָׁשָׁ֔ ֙ם ָאׁשֶּ֣ י ְוָערֹּ ֶטן ִאִמִּ֗ אִתי[ ִמֶבֶּ֣ ם יצתי ]ָיָצָ֜ ֹּאֶמ֩ר ָערֹֹּ֨ חַוי ְך ָלָקָ֑ ָרָֽ ם ְיהָוָ֖ה ְמבֹּ י ֵׁשֵׁ֥  ׃ְיִהִ֛

 
 איוב ב, א  .11

אּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים, ְלִהְתַיֵצב ַעל--ַוְיִהי ַהיֹום א"  ָכם, ְלִהְתַיֵצב ַעל-ְיהָוה; ַוָיבֹוא ַגם-ַוָיבֹּ  " .ְיהָוה-ַהָשָטן ְבתֹּ

One day the divine beings presented themselves before the LORD. The Adversary came along with them to present 

himself before the LORD. 

 

 ז -איוב ב, ב .12

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ב"  ט ָבָאֶרץ, ּוֵמִהְתַהֵלְך ָבּה-ַהָשָטן, ֵאי ִמֶזה ָתבֹּא; ַוַיַען ַהָשָטן ֶאת-ַוי ֹּאַמר, ִמשֻּׁ ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ג  .ְיהָוה, ַוי ַהָשָטן, ֲהַשְמָת ִלְבָך  -ַוי

הּו ָבָאֶרץ ִאיׁש ָתם ְוָיָׁשר ְיֵרא ֱאֹלִהים, ְוָסר ֵמָרע; --ַעְבִדי ִאיֹוב-ֶאל - ַוַיַען ַהָשָטן ֶאת ד  ., ַוְתִסיֵתִני בֹו ְלַבְלעֹו ִחָנםְוֹעֶדּנּו ַמֲחִזיק ְבֻתָמתו ִכי ֵאין ָכמֹּ

ֹּאַמר: הָוה, וַ יְ  ל ֲאֶׁשר ָלִאיׁש-עֹור ְבַעד  י ָפֶניָך,  - לֹּא ֶאל-ִאם--ְבָשרֹו-ַעְצמֹו ְוֶאל- ָנא ָיְדָך, ְוַגע ֶאל-אּוָלם ְׁשַלח ה  .ִיֵתן, ְבַעד ַנְפׁשֹו--עֹור, ְוכֹּ

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ו  .ְיָבְרֶכךָ  ר-ַאְך, ֶאת   ַהָשָטן, ִהנֹו ְבָיֶדָך:-ַוי ִאיֹוב ִבְׁשִחין ָרע, ִמַכף ַרְגלֹו עד  -ַוֵיֵצא, ַהָשָטן, ֵמֵאת, ְפֵני ְיהָוה; ַוַיְך ֶאת ז   .ַנְפׁשֹו ְׁשמֹּ

 "  .)ְוַעד( ָקְדֳקדֹו

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

roaming all over the earth.”3 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. He still keeps his integrity; so you 

have incited Me against him to destroy him for no good reason.” 4 The Adversary answered the LORD, “Skin for 

skin—all that a man has he will give up for his life. 5 But lay a hand on his bones and his flesh, and he will surely 

blaspheme You to Your face.” 6 So the LORD said to the Adversary, “See, he is in your power; only spare his life.” 7 



 
 

The Adversary departed from the presence of the LORD and inflicted a severe inflammation on Job from the sole of 

his foot to the crown of his head. 

 

 עור "  -איוב ב, ד " עור ְבַעד .13

וכ"ש כל אשר לאיש בממון     אבר בפני אבר כן דרך בני אדם כשרואה החרב באה על ראשו מגין בזרועו לפניו -עור בעד עור  רש"י:

 .בפני נפשו להגין לפי שזה יודע בנפשו שנתחייב לפיכך אינו מצטער על ממונו -בעד נפשו   יתן. 

ור בעד עור שאם יבוא מי להכותו בעור פניו הלא ישים ידו על פניו  ר"ל ק"ו הדברים אם דרך אנשים לתת ע  -עור בעד עור  מצודת דוד: 

לקבל ההכאה בעור היד ואם כן הוא במקצת גופו אל קצתו כ"ש הוא שיתן האיש את כל אשר לו בעד נפשו וכאומר הנה איוב יחשוב פן 

 .נגזר עליו המיתה ונאבד כל אשר לו תמורת נפשו ויעמד חי ולזה מקבל בסבר פנים יפות

 

 לבי"ם איוב פרק ב מ .14

ב. העור שעל עורו, שהוא כתונת עור שיפשיט    האדם לבוש שני מיני מלבושים: א.העור שעל בשרו, כמ"ש: עור ובשר תלבישני. " 

מאחד מבעלי חיים וילבש בו. והדרך הוא...שיפקיר מלבושיו החיצוניים הוא לבוש בהם לנציל העור הדבוק בבשרו, שאם ירצו ממנו שיתן  

כולמו, ואם לא שיפשיטו את עורו, יתן עור החיצוני בעד עור הדבק אליו שהוא עורו...וגם את עורו יתן בעד נפשו, שיתרצה  מלבושיו 

 ."...שיפשיטו את עורו מעליו כדי שלא יהרגו אותו ויקחו את נפשו

 

 טז ע"א  בבא בתרא  .15

 רבו: שבור חבית ושמור את יינה".אמר רבי יצחק קשה צערו של שטן יותר משל איוב. משל לעבד שאמר לו " 

 

 ה , לח דברים כ .16

ַקִים, ֲאֶׁשר לֹּא-ַהִבְרַכִים ְוַעל-ַיְכָכה ְיהָוה ִבְׁשִחין ָרע, ַעל "   " .ִמַכף ַרְגְלָך, ְוַעד ָקְדֳקֶדָך--תּוַכל, ְלֵהָרֵפא-ַהשֹּ

 

 מלבי"ם איוב פרק ב  .17

ל ידי טבע ההפסד הכולל הנמצא ביסודות על ידי אש רוח ועל ידי רעות  כי יש הבדל בין מיני הרעות שהשיגוהו בפעם הראשון שהיו ע" 

 ...בני האדם קצתם לקצתם, לבין הרע שהגיעתו בפעם הזאת על ידי שחין וחולי שסיבתו הטבעית הוא על ידי מותרות המזון

 

ק סיבה טבעית שעל ידה יישמר  כי שישמר הצדיק מרעות היסודות ומרעות בני האדם אינו נמשך מצדקותו בטבע, כי אין צדקת הצדי 

מפגעי היסודות ומרעת בני האדם, רק סיבה השגחתית שעל ידי צדקתו ה' משגיח עליו ושומר אותו מכל רע, כמו שאמר: לא תירא  

מפחד לילה מחץ יעוף יומם, אבל שישמר הצדיק משחין רע וחולאי הגוף הבאים על ידי מותרות המזון, זה נמשך מצדקותו בדרך הטבע,  

 ...דרכי צדקתו ששמר את עצמו מן המותרות והזוללות ...וטבעו מחייב שלא ילקה בשחין וחולי רעשמ

 

 ...ואם כן, המכה הזאת לא באה על ידי סילוק ההשגחה לבד, רק היתה מכה ...נגד טבעו של איוב

 

לפעול זאת בעצמו...מה שאין כן בראשונה לא בא להתיצב על ה', רק שה' יסלק השגיחתו ובא הרע   שההעדר ובההפסד לא היה לו כח

 ."בעצמו מצד השטן וההעדר 

 

 איוב ב, ח  .18

ֵׁשב ְבתֹוְך-" ַוִיַקח  "  .ָהֵאֶפר-לֹו ֶחֶרש, ְלִהְתָגֵרד בֹו; ְוהּוא, יֹּ

He took a potsherd to scratch himself as he sat in ashes. 

 "הוא עפר הוא אפר"  דעת מקרא:

 "לקרר חמימות השחין" מצודת דוד: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


