
	

 טו דף
 א. מי כתבן ב. שמונה פסוקים ג. איוב ד. השטן

ואיוב. ב. יהושע כתב ספרו. ג. שמואל כתב שופטים   א. משה כתב ספר תורה א.
ד. דוד כתב תהלים ע"י עשרה זקנים. ה. ירמיה כתב מלכים ירמיה   ורות. שמואל

סימן) ישעיה משלי שיר השירים וקהלת. ז.   ואיכה. ו. חזקיה וסיעתו כתבו (ימש"ק
סימן) יחזקאל ושנים עשר, דניאל ומגילת אסתר. ח.   אנשי כנסת הגדולה כתבו (קנד"ג

 עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד שייחס עצמו, ונחמיה סיימו.
אומר   ר"ש ב. וימת שם משה ומכאן ואילך יהושע כתב דברי ר"י ואמרי לה ר' נחמיה.

שמונה פסוקים שבתורה  שנשתנו ילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע. וכיוןמכאן וא
 תכח, ז). (או"חאין מפסיקים בהם אלא יחיד קורא את כולם

בדבר: א. ר' לוי   ג. נחלקו התנאים ואמוראים אימתי היה איוב ותשע דעות
אמר משל היה (והקשו   מרבנן בימי משה. ב. רבא בימי מרגלים. ג. ההוא לחמא בר

מעולי גולה. ה. רבי אלעזר (התנא) בימי שפוט   ור"א ד. ר' יוחנן "ד זה).על מ
ז. רבי נתן בימי מלכות שבא.   אחשורוש בימי קרחה השופטים. ו. ר' יהושע בן

בימי כשדים. ט. וי"א בימי יעקב עוד נחלקו התנאים אם היה מישראל או   וחכ"א ח.
 מאומות העולם.

בה אמר לפניו שטתי בכל העולם ולא מצאתי   ד. א. ויען השטן משוט בארץ ומהתהלך
נאמן כעבדך אברהם שאמרת לו התהלך בארץ וכשלא מצא מקום קבר לשרה לא  

הנאמר   גדול הרהר אחר מצותיך. ב. ויאמר ה' אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב.
ובאיוב תם וישר   אלקים ממה נאמר באברהם שבאברהם נאמר ירא באיוב
הלא   אלקים וסר מרע שהיה ותרן בממונו. ג. ויען השטן החנם ירא איוב אלקים ירא

אתה סכת בעדו וגו' ומעשה ידיו ברכת שהנוטל פרוטה מאיוב מתברך, ומקנהו פרץ  
בארץ שעזים הורגות זאבים. ד. ויאמר ה' אל השטן הנה כל אשר לו בידך וגו' הבקר  

מעין עוה"ב שהזרע צומח   היו חורשות והאתונות רועות על ידיהם שהטעימו הקב"ה
 בשעת זריעה (והאתונות רועות לצד הבקר שחורשות).

Rav Elisha Abib 
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