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22.1.15 

15b (א"ר יוחנן)  17a (סיום הפרק) 

  יז)-ב, מב:ז-סיפור איוב (א
 ִׁשְבַעת ִמְקֵנהּו ַוְיִהי) ג( :ָּבנֹות ְוָׁשלֹוׁש ָבִנים ִׁשְבָעה לוֹ  ַוִּיָּוְלדּו) ב( :ֵמָרע ְוָסר ֱא�ִהים ִויֵרא ְוָיָׁשר ָּתם ַההּוא ָהִאיׁש ְוָהָיה ְׁשמוֹ  ִאּיֹוב עּוץ ְבֶאֶרץ ָהָיה ִאיׁש) א(

 ָבָניו ְוָהְלכּו) ד( :ֶקֶדם ְּבֵני ִמָּכל ָּגדֹול ַההּוא ָהִאיׁש ַוְיִהי ְמֹאד ַרָּבה ַוֲעֻבָּדה ֲאתֹונֹות ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ָּבָקר ֶצֶמד ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ְגַמִּלים ַאְלֵפי ּוְׁש�ֶׁשת ֹצאן ַאְלֵפי
 ְוִהְׁשִּכים ַוְיַקְּדֵׁשם ִאּיֹוב ַוִּיְׁשַלח ַהִּמְׁשֶּתה ְיֵמי ִהִּקיפּו ִּכי ַוְיִהי) ה( :ִעָּמֶהם ְוִלְׁשּתֹות ֶלֱאֹכל ַאְחֹיֵתיֶהם ִלְׁש�ֶׁשת ְוָקְראּו ְוָׁשְלחּו יֹומוֹ  ִאיׁש יתּבֵ  ִמְׁשֶּתה ְוָעׂשּו
 פ: ַהָּיִמים ָּכל ִאּיֹוב ַיֲעֶׂשה ָּכָכה ִּבְלָבָבם ֱא�ִהים ּוֵבֲרכּו ָבַני ָחְטאּו יאּולַ  ִאּיֹוב ָאַמר ִּכי ֻּכָּלם ִמְסַּפר ֹעלֹות ְוֶהֱעָלה ַּבֹּבֶקר

 ָּבָאֶרץ ִמּׁשּוט ַוֹּיאַמר ה' ֶאת ַהָּׂשָטן ַוַּיַען ָּתֹבא ֵמַאִין ַהָּׂשָטן ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר) ז( :ְּבתֹוָכם ַהָּׂשָטן ַגם ַוָּיבֹוא ה' ַעל ְלִהְתַיֵּצב ָהֱא�ִהים ְּבֵני ַוָּיֹבאּו ַהּיֹום ַוְיִהי) ו(
 ַוֹּיאַמר ה' ֶאת ַהָּׂשָטן ַוַּיַען) ט( :ֵמָרע ְוָסר ֱא�ִהים ְיֵרא ְוָיָׁשר ָּתם ִאיׁש ָּבָאֶרץ ָּכֹמהּו ֵאין ִּכי ִאּיֹוב ַעְבִּדי ַעל ִלְּב� ֲהַׂשְמּתָ  ַהָּׂשָטן ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר) ח( :ָּבּה ּוֵמִהְתַהֵּל�

 ָיְד� ָנא ְׁשַלח ְואּוָלם) יא( :ָּבָאֶרץ ָּפַרץ ּוִמְקֵנהּו ֵּבַרְכּתָ  ָיָדיו ַמֲעֵׂשה ִמָּסִביב לוֹ  ֲאֶׁשר ָּכל ּוְבַעד ֵּביתוֹ  ּוְבַעד ַבֲעדוֹ  ַׂשְכּתָ  ַאָּתה ֲה�א) י( :ֱא�ִהים ִאּיֹוב ֵראיָ  ַהִחָּנם
 ַהּיֹום ַוְיִהי) יג( :ה' ְּפֵני ֵמִעם ַהָּׂשָטן ַוֵּיֵצא ָיֶד� ִּתְׁשַלח ַאל ֵאָליו ַרק ְּבָיֶד� לוֹ  ֲאֶׁשר ָכל ִהֵּנה ַהָּׂשָטן ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר) יב( :ְיָבֲרֶכּךָ  ָּפֶני� ַעל �א ִאם לוֹ  ֲאֶׁשר ְּבָכל ְוַגע

 ְׁשָבא ַוִּתֹּפל) טו( :ְיֵדיֶהם ַעל ֹרעֹות ְוָהֲאֹתנֹות ֹחְרׁשֹות ָהיּו ַהָּבָקר ַוֹּיאַמר ִאּיֹוב ֶאל ָּבא ּוַמְלָא�) יד( :ַהְּבכֹור ֲאִחיֶהם ְּבֵבית ַיִין ְוֹׁשִתים ֹאְכִלים ּוְבֹנָתיו ּוָבָניו
 ַּבֹּצאן ַוִּתְבַער ַהָּׁשַמִים ןמִ  ָנְפָלה ֱא�ִהים ֵאׁש ַוֹּיאַמר ָּבא ְוֶזה ְמַדֵּבר ֶזה עֹוד) טז( :ָל� ְלַהִּגיד ְלַבִּדי ֲאִני ַרק ָוִאָּמְלָטה ָחֶרב ְלִפי ִהּכּו ַהְּנָעִרים ְוֶאת ַוִּתָּקֵחם

 ְוֶאת ַוִּיָּקחּום ַהְּגַמִּלים ַעל ַוִּיְפְׁשטּו ָראִׁשים ְׁש�ָׁשה ָׂשמּו ַּכְׂשִּדים ַוֹּיאַמר ָּבא ְוֶזה ְמַדֵּבר ֶזה עֹוד) יז( :ָל� ְלַהִּגיד ְלַבִּדי ֲאִני ַרק ָוִאָּמְלָטה ַוֹּתאְכֵלם ּוַבְּנָעִרים
) יט( :ַהְּבכֹור ֲאִחיֶהם ְּבֵבית ַיִין ְוֹׁשִתים ֹאְכִלים ּוְבנֹוֶתי� ָּבֶני� ַוֹּיאַמר ָּבא ְוֶזה ְמַדֵּבר ֶזה ַעד) יח( :ָל� ְלַהִּגיד ְלַבִּדי ֲאִני ַרק ָוִאָּמְלָטה ָחֶרב ְלִפי ּוִהּכ ַהְּנָעִרים

 ְמִעלוֹ  ֶאת ַוִּיְקַרע ִאּיֹוב ַוָּיָקם) כ( :ָל� ְלַהִּגיד ְלַבִּדי ֲאִני ַרק ָוִאָּמְלָטה ַוָּימּותּו ַהְּנָעִרים ַעל ַוִּיֹּפל ַהַּבִית ִּפּנֹות עְּבַאְרּבַ  ַוִּיַּגע ַהִּמְדָּבר ֵמֵעֶבר ָּבָאה ְּגדֹוָלה רּוחַ  ְוִהֵּנה
 ָחָטא �א ֹזאת ְּבָכל) כב( :ְמֹבָר� ה' ֵׁשם ְיִהי ָלָקח ה'וַ  ָנַתן ה' ָׁשָּמה ָאׁשּוב ֹרםְועָ  ִאִּמי ִמֶּבֶטן ָיָצאִתי ָעֹרם ַוֹּיאֶמר) כא( :ַוִּיְׁשָּתחּו ַאְרָצה ַוִּיֹּפל ֹראׁשוֹ  ֶאת ַוָּיָגז

 פ: ֵלא�ִהים ִּתְפָלה ָנַתן ְו�א ִאּיֹוב
 ַוֹּיאַמר ה' ֶאת ַהָּׂשָטן ַוַּיַען ָּתֹבא ִמֶּזה ֵאי ַהָּׂשָטן ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר) ב( :ה' ַעל ְלִהְתַיֵּצב ְּבֹתָכם ַהָּׂשָטן ַגם ַוָּיבֹוא ה' ַעל ְלִהְתַיֵּצב ָהֱא�ִהים ְּבֵני ַוָּיֹבאּו ַהּיֹום ַוְיִהי) א(

 ַמֲחִזיק ְוֹעֶדּנּו ֵמָרע ְוָסר יםֱא�הִ  ְיֵרא ְוָיָׁשר ָּתם ִאיׁש ָּבָאֶרץ ָּכֹמהּו ֵאין ִּכי ִאּיֹוב ַעְבִּדי ֶאל ִלְּב� ֲהַׂשְמּתָ  ַהָּׂשָטן ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר) ג( :ָּבּה ּוֵמִהְתַהֵּל� ָּבָאֶרץ ִמֻּׁשט
 ְוֶאל ַעְצמוֹ  ֶאל ְוַגע ָיְד� ָנא ְׁשַלח אּוָלם) ה( :ַנְפׁשוֹ  ְּבַעד ִיֵּתן ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ְוֹכל עֹור ְּבַעד עֹור ַוֹּיאַמר ה' ֶאת ַהָּׂשָטן ַוַּיַען) ד( :ִחָּנם ְלַבְּלעוֹ  בוֹ  ַוְּתִסיֵתִני ְּבֻתָּמתוֹ 

 ְוַעד ַרְגלוֹ  ִמַּכף ָרע ִּבְׁשִחין ִאּיֹוב ֶאת ַוַּי� ה' ְּפֵני ֵמֵאת ַהָּׂשָטן ַוֵּיֵצא) ז( :ְׁשֹמר ַנְפׁשוֹ  ֶאת ַא� ְבָיֶד� ִהּנוֹ  ַהָּׂשָטן ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר) ו( :ְיָבֲרֶכּךָ  ָּפֶני� ֶאל א� ִאם ְּבָׂשרוֹ 
 ַאַחת ְּכַדֵּבר ֵאֶליהָ  ַוֹּיאֶמר) י( :ָוֻמת ֱא�ִהים ָּבֵר� ְּבֻתָּמֶת� ַמֲחִזיק ֹעְד� ִאְׁשּתוֹ  לוֹ  ַוֹּתאֶמר) ט( :ָהֵאֶפר ְּבתֹו� ֹיֵׁשב ְוהּוא ּבוֹ  ְלִהְתָּגֵרד ֶחֶרׂש לוֹ  ַוִּיַּקח) ח( :ָקְדֳקדוֹ 

 פ: ִּבְׂשָפָתיו ִאּיֹוב אָחטָ  �א ֹזאת ְּבָכל ְנַקֵּבל �א ָהָרע ְוֶאת ָהֱא�ִהים ֵמֵאת ְנַקֵּבל ַהּטֹוב ֶאת ַּגם ְּתַדֵּבִרי ַהְּנָבלֹות
 ָלנּוד ָלבֹוא ַיְחָּדו ַוִּיָּוֲעדּו ַהַּנֲעָמִתי ְוצֹוַפר ַהּׁשּוִחי ּוִבְלַּדד ַהֵּתיָמִני ֱאִליַפז ִמְּמֹקמוֹ  ִאיׁש ַוָּיֹבאּו ָעָליו ַהָּבָאה ַהֹּזאת ָהָרָעה ָּכל ֵאת ִאּיֹוב ֵרֵעי ְׁש�ֶׁשת ַוִּיְׁשְמעּו) יא(

 ָלָאֶרץ ִאּתוֹ  ַוֵּיְׁשבּו) יג( :ַהָּׁשָמְיָמה ָראֵׁשיֶהם ַעל ָעָפר ַוִּיְזְרקּו ְמִעלוֹ  ִאיׁש ַוִּיְקְרעּו ַוִּיְבּכּו קֹוָלם ַוִּיְׂשאּו ִהִּכיֻרהּו ְו�א ֵמָרחֹוק ֵעיֵניֶהם ֶאת ַוִּיְׂשאּו) יב( :ּוְלַנֲחמוֹ  לוֹ 
  :ְמֹאד ַהְּכֵאב ָגַדל ִּכי ָראּו ִּכי ָברּדָ  ֵאָליו ֹּדֵבר ְוֵאין ֵלילֹות ְוִׁשְבַעת ָיִמים ִׁשְבַעת

  
  פרק מב

 ַעָּתהוְ ) ח( :ִאּיֹוב ְּכַעְבִּדי ְנכֹוָנה ֵאַלי ִדַּבְרֶּתם �א ִּכי ֵרֶעי� ּוִבְׁשֵני ְב� ַאִּפי ָחָרה ַהֵּתיָמִני ֱאִליַפז ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר ִאּיֹוב ֶאל ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֶאת ה' ִּדֶּבר ַאַחר ַוְיִהי) ז(
 ְנָבָלה ִעָּמֶכם ֲעׂשֹות ְלִבְלִּתי ֶאָּׂשא ָּפָניו ִאם ִּכי ֲעֵליֶכם ִיְתַּפֵּלל ַעְבִּדי ְוִאּיֹוב ַּבַעְדֶכם עֹוָלה ְוַהֲעִליֶתם ִאּיֹוב ַעְבִּדי ֶאל ּוְלכּו ֵאיִלים ְוִׁשְבָעה ָפִרים ִׁשְבָעה ָלֶכם ְקחּו

 ָׁשב ה'וַ ) י( :ִאּיֹוב ְּפֵני ֶאת ה' ַוִּיָּׂשא ה' ֲאֵליֶהם ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ַוַּיֲעׂשּו ַהַּנֲעָמִתי ֹצַפר ַהּׁשּוִחי ּוִבְלַּדד ַהֵּתיָמִני ֱאִליַפז ַוֵּיְלכּו) ט( :ִאּיֹוב ְבִּדיְּכעַ  ְנכֹוָנה ֵאַלי ִדַּבְרֶּתם �א ִּכי
 ְּבֵביתוֹ  ֶלֶחם ִעּמוֹ  ַוֹּיאְכלּו ְלָפִנים ֹיְדָעיו ְוָכל ַאְחיֹוָתיו ְוָכל ֶאָחיו ָּכל ֵאָליו ַוָּיֹבאּו) יא( :ְלִמְׁשֶנה ְלִאּיֹוב ֶׁשראֲ  ָּכל ֶאת ה' ַוֹּיֶסף ֵרֵעהּו ְּבַעד ְּבִהְתַּפְללוֹ  ִאּיֹוב ְׁשבּות ֶאת

 לוֹ  ַוְיִהי ֵמֵראִׁשתוֹ  ִאּיֹוב ַאֲחִרית ֶאת ֵּבַר� ה'וַ  )יב(  ס: ֶאָחד ָזָהב ֶנֶזם יׁשְואִ  ֶאָחת ְקִׂשיָטה ִאיׁש לוֹ  ַוִּיְּתנּו ָעָליו ה' ֵהִביא ֲאֶׁשר ָהָרָעה ָּכל ַעל ֹאתוֹ  ַוְיַנֲחמּו לוֹ  ַוָּינֻדּו
 ְוֵׁשם ְיִמיָמה ָהַאַחת ֵׁשם אַוִּיְקרָ ) יד( :ָּבנֹות ְוָׁשלֹוׁש ָבִנים ִׁשְבָעָנה לוֹ  ַוְיִהי) יג( :ֲאתֹונֹות ְוֶאֶלף ָּבָקר ֶצֶמד ְוֶאֶלף ְּגַמִּלים ֲאָלִפים ְוֵׁשֶׁשת ֹצאן ֶאֶלף ָעָׂשר ַאְרָּבָעה
 ַאֲחֵרי ִאּיֹוב ַוְיִחי) טז( ס: ֲאֵחיֶהם ְּבתֹו� ַנֲחָלה ֲאִביֶהם ָלֶהם ַוִּיֵּתן ָהָאֶרץ ְּבָכל ִאּיֹוב ִּכְבנֹות ָיפֹות ָנִׁשים ִנְמָצא ְו�א) טו( :ַהּפּו� ֶקֶרן ַהְּׁשִליִׁשית ְוֵׁשם ְקִציָעה ַהֵּׁשִנית

 :ָיִמים ּוְׂשַבע ָזֵקן ִאּיֹוב ַוָּיָמת) יז( :ֹּדרֹות ַאְרָּבָעה ָבָניו ְּבֵני ְוֶאת ָּבָניו ֶאת ַוִּיְרֶאה ָׁשָנה ָּבִעיםְוַאְר  ֵמָאה ֹזאת

  

 א פסוק ז פרק השירים שיר :ַהַּמֲחָנִים ִּכְמֹחַלת ַּבּׁשּוַלִּמית ֶּתֱחזּו ַמה ָּב� ְוֶנֱחֶזה ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי . 1

ם ְיהּוָדה ַעל ָחָזה ֲאֶׁשר ָאמֹוץ ֶבן ְיַׁשְעָיהּו ֲחזֹון . 2  א פסוק א פרק ישעיהו :ְיהּוָדה ַמְלֵכי ְיִחְזִקָּיהּו ָאָחז יֹוָתם ֻעִּזָּיהּו ִּביֵמי ִוירּוָׁשָלִ

 א פסוק א פרק רות :ָבָניו ּוְׁשֵני ְוִאְׁשּתוֹ  הּוא מֹוָאב ִּבְׂשֵדי ָלגּור הּוָדהיְ  ֶלֶחם ִמֵּבית ִאיׁש ַוֵּיֶל� ָּבָאֶרץ ָרָעב ַוְיִהי ַהֹּׁשְפִטים ְׁשֹפט ִּביֵמי ַוְיִהי . 3

 כב פסוק א פרק ישעיהו :ַּבָּמִים ָמהּול ָסְבֵא� ְלִסיִגים ָהָיה ַּכְסֵּפ� . 4

 יז פסוק יג פרק בראשית :ֶאְּתֶנָּנה ְל� ִּכי ּוְלָרְחָּבּה ְלָאְרָּכּה ָּבָאֶרץ ִהְתַהֵּל� קּום . 5

 יב פסוק כב פרק בראשית :ִמֶּמִּני ְיִחיְד� ֶאת ִּבְנ� ֶאת ָחַׂשְכּתָ  ְו�א ַאָּתה ֱא�ִהים ְיֵרא ִּכי ָיַדְעִּתי ַעָּתה ִּכי ְמאּוָמה לוֹ  ַּתַעׂש ְוַאל ַהַּנַער ֶאל ָיְד� ִּתְׁשַלח ַאל ֹּיאֶמרוַ  . 6

 ה פסוק ו פרק בראשית :ַהּיֹום ָּכל ַרע ַרק ִלּבוֹ  ְחְׁשֹבתמַ  ֵיֶצר ְוָכל ָּבָאֶרץ ָהָאָדם ָרַעת ַרָּבה ִּכי ה' ַוַּיְרא . 7

 ו פסוק א פרק א שמואל :ַרְחָמּה ְּבַעד ה' ָסַגר ִּכי ַהְּרִעָמּה ַּבֲעבּור ַּכַעס ַּגם ָצָרָתּה ְוִכֲעַסָּתה . 8

 כד פסוק ט פרק איוב :הּוא ִמי ֵאפֹוא �א ִאם ְיַכֶּסה ֹׁשְפֶטיהָ  ְּפֵני ָרָׁשע ְבַיד ִנְּתָנה ֶאֶרץ . 9

 ז פסוק י פרק איוב :ַמִּציל ִמָּיְד� ְוֵאין ֶאְרָׁשע �א ִּכי ַּדְעְּת� ַעל . 10

 ד פסוק טו פרק איוב :ֵאל ִלְפֵני ִׂשיָחה ְוִתְגַרע ִיְרָאה ָּתֵפר ַאָּתה ַאף . 11

 יג פסוק כט פרק איוב :ַאְרִנן ַאְלָמָנה ְוֵלב ָּתֹבא ָעַלי ֹאֵבד ִּבְרַּכת . 12

 ב פסוק ו פרק איוב :ָיַחד ִיְׂשאּו ְּבֹמאְזַנִים ְוַהָּוִתי ַּכְעִׂשי לִיָּׁשקֵ  ָׁשקֹול לּו . 13

 לג פסוק ט פרק איוב :ְׁשֵנינּו ַעל ָידוֹ  ָיֵׁשת מֹוִכיחַ  ֵּביֵנינּו ֵיׁש �א . 14

 א פסוק לא פרק איוב :ְּבתּוָלה ַעל ֶאְתּבֹוֵנן ּוָמה ְלֵעיָני ָּכַרִּתי ְּבִרית . 15

 יא פסוק יב פרק בראשית :ָאְּת  ַמְרֶאה ְיַפת ִאָּׁשה ִּכי ָיַדְעִּתי ָנא ִהֵּנה ִאְׁשּתוֹ  ָׂשַרי ֶאל ַוֹּיאֶמר ִמְצָרְיָמה בֹואלָ  ִהְקִריב ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי . 16

 ט פסוק ז פרק איוב :ַיֲעֶלה �א ְׁשאֹול יֹוֵרד ֵּכן ַוֵּיַל� ָעָנן ָּכָלה . 17

 יז פסוק ט פרק איוב :ִחָּנם ְפָצַעי ְוִהְרָּבה ְיׁשּוֵפִני ִּבְׂשָעָרה ֲאֶׁשר . 18

 א פסוק לח פרק איוב :ַוֹּיאַמר ַהְּסָעָרה ִמן ִאּיֹוב ֶאת ה' ַוַּיַען . 19

 כה פסוק לח פרק איוב :ֹקלֹות ַלֲחִזיז ְוֶדֶר� ְּתָעָלה ַלֶּׁשֶטף ִפַּלג ִמי . 20

 לב פסוק יח פרק א מלכים :ַלִּמְזֵּבחַ  ִביבסָ  ֶזַרע ָסאַתִים ְּכֵבית ְּתָעָלה ַוַּיַעׂש ה' ְּבֵׁשם ִמְזֵּבחַ  ָהֲאָבִנים ֶאת ַוִּיְבֶנה . 21

 א פסוק לט פרק איוב :ִּתְׁשֹמר ַאָּילֹות ֹחֵלל ָסַלע ַיֲעֵלי ֶלֶדת ֵעת ֲהָיַדְעּתָ  . 22

 לה פסוק לד פרק איוב :ְבַהְׂשֵּכיל �א ּוְדָבָריו ְיַדֵּבר ְבַדַעת �א ִאּיֹוב . 23

 א פסוק ו פרק בראשית :ָלֶהם יְֻּלדּו ּוָבנֹות ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ָלֹרב ָהָאָדם ֵהֵחל ִּכי ַוְיִהי . 24

 ל פסוק ד פרק ירמיהו :ְיַבֵּקׁשּו ַנְפֵׁש� ֹעְגִבים ָב� ָמֲאסּו ִּתְתַיִּפי ַלָּׁשְוא ֵעיַנִי� ַבּפּו� ִתְקְרִעי ִּכי ָזָהב ֲעִדי ַתְעִּדי ִּכי ָׁשִני ִתְלְּבִׁשי ִּכי ַּתֲעִׂשי ַמה ָׁשדּוד ְוַאְּת  ואתי . 25

 א פסוק כד פרק בראשית :ַּבֹּכל ַאְבָרָהם ֶאת ֵּבַר� ה'וַ  ַּבָּיִמים ָּבא ָזֵקן ְבָרָהםְוַא . 26

 כט פסוק כה פרק בראשית :ָעֵיף ְוהּוא ַהָּׂשֶדה ִמן ֵעָׂשו ַוָּיֹבא ָנִזיד ַיֲעֹקב ַוָּיֶזד . 27
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 כז פסוק כב פרק דברים :ָלּה מֹוִׁשיעַ  ְוֵאין ַהְמֹאָרָׂשה ַהַּנֲערָ  ָצֲעָקה ְמָצָאּה ַבָּׂשֶדה ִּכי . 28

 לא פסוק ד פרק ירמיהו :ְלֹהְרִגים ַנְפִׁשי ָעְיָפה ִּכי ִלי ָנא אֹוי ַּכֶּפיהָ  ְּתָפֵרׂש ִּתְתַיֵּפחַ  ִצּיֹון ַּבת קֹול ְּכַמְבִּכיָרה ָצָרה ָׁשַמְעִּתי ְּכחֹוָלה קֹול ִּכי . 29

 לב פסוק כה פרק בראשית :ְּבֹכָרה ילִ  ֶּזה ְוָלָּמה ָלמּות הֹוֵל� ָאֹנִכי ִהֵּנה ֵעָׂשו ַוֹּיאֶמר . 30

 ב פסוק טו פרק שמות :ַוֲאֹרְמֶמְנהּו ָאִבי ֱא�ֵהי ְוַאְנֵוהּו ֵאִלי ֶזה ִליׁשּוָעה ִלי ַוְיִהי ָיּה ְוִזְמָרת ָעִּזי . 31

 לד פסוק כה פרק בראשית: ַהְּבֹכָרה ֶאת וֵעׂשָ  ַוִּיֶבז ַוֵּיַל� ַוָּיָקם ַוֵּיְׁשְּת  ַוֹּיאַכל ֲעָדִׁשים ּוְנִזיד ֶלֶחם ְלֵעָׂשו ָנַתן ְוַיֲעֹקב . 32

 ט פסוק כה פרק בראשית :ַמְמֵרא ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ַהִחִּתי ֹצַחר ֶּבן ֶעְפֹרן ְׂשֵדה ֶאל ַהַּמְכֵּפָלה ְמָעַרת ֶאל ָּבָניו ְוִיְׁשָמֵעאל ִיְצָחק ֹאתוֹ  ַוִּיְקְּברּו . 33

 כט פסוק לה פרק בראשית: ָּבָניו ְוַיֲעֹקב ֵעָׂשו ֹאתוֹ  ַוִּיְקְּברּו ָיִמים ּוְׂשַבע ֵקןזָ  ַעָּמיו ֶאל ַוֵּיָאֶסף ַוָּיָמת ִיְצָחק ַוִּיְגַוע . 34

 לג פסוק כז פרק ראשיתב :ִיְהֶיה ָּברּו� ַּגם ָוֲאָבֲרֵכהּו ָּתבֹוא ְּבֶטֶרם ִמֹּכל ָוֹאַכל ִלי ַוָּיֵבא ַצִיד ַהָּצד הּוא ֵאפֹוא ִמי ַוֹּיאֶמר ְמֹאד ַעד ְּגֹדָלה ֲחָרָדה ִיְצָחק ַוֶּיֱחַרד . 35

 יא פסוק לג פרק בראשית :ַוִּיָּקח ּבוֹ  ַוִּיְפַצר ֹכל ִלי ֶיׁש ְוִכי ֱא�ִהים ַחַּנִני ִּכי ָל� ֻהָבאת ֲאֶׁשר ִּבְרָכִתי ֶאת ָנא ַקח . 36

 כב פסוק קט פרק תהלים :ְּבִקְרִּבי ָחַלל ְוִלִּבי ָאֹנִכי ְוֶאְביֹון ָעִני ִּכי . 37

 לח פסוק לג פרק במדבר :ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהֲחִמיִׁשי ַּבֹחֶדׁש ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְלֵצאת ָהַאְרָּבִעים ִּבְׁשַנת ָׁשם ַוָּיָמת ה' ִּפי ַעל ָהָהר ֹהר ֶאל ןַהֹּכהֵ  ַאֲהֹרן ַוַּיַעל . 38

 ה פסוק לד פרק דברים :ה' ִּפי ַעל מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ְיֹדָוד ֶעֶבד ֹמֶׁשה ָׁשם ַוָּיָמת . 39

 יב פסוק לג פרק דברים: ָׁשֵכן ְּכֵתָפיו ּוֵבין ַהּיֹום ָּכל ָעָליו ֹחֵפף ָעָליו ָלֶבַטח ִיְׁשֹּכן ה' ְיִדיד ָאַמר ְלִבְנָיִמן . 40

 ט פסוק טז פרק תהלים :ָלֶבַטח ִיְׁשֹּכן ְּבָׂשִרי ַאף ְּכבֹוִדי ַוָּיֶגל ִלִּבי ָׂשַמח ָלֵכן . 41

 כה:יז בש" :יֹוָאב ֵאם ְצרּוָיה ֲאחֹות ָנָחׁש ַּבת ֲאִביַגל ֶאל ָּבא ֲאֶׁשר ַהִּיְׂשְרֵאִלי ִיְתָרא ּוְׁשמוֹ  ִאיׁש ֶבן ַוֲעָמָׂשא ַהָּצָבא ַעל ֹוָאבי ַּתַחת ַאְבָׁש�ם ָׂשם ֲעָמָׂשא ְוֶאת . 42

 טז פסוק ב פרק א הימים דברי :ְׁש�ָׁשה ֵאל ַוֲעָׂשה ְויֹוָאב ַאְבַׁשי ְצרּוָיה ּוְבֵני ַוֲאִביָגִיל ְצרּוָיה ְוַאְחיֹוֵתיֶהם . 43

  
I Aggadic excursus on ספר איוב, specifically the story-setting (first two chapters, end of book – all text on previous page) 

a Tangents:  

i interpretation of בכל (v. 26)  

ii description of עשו’s behavior on the day he sold his בכורה (vv. 27-32)  

iii status of ישמעאל (vis-à-vis תשובה) – vv. 33-36 

iv death of (על פי ה') צדיקים – vv. 38-39 

v great ones who (somewhat) “defeated” death (vv. 40-43) 
  


