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?Avraham and Iyov: Contemporaries
 .1בראשית פרק כב
ֹלהים נִסָ ה ֶּאת ַאבְ ָר ָהם
(א) וַ יְ ִהי ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ ֵאלֶּ ה וְ הָ אֱ ִ
וַי ֹּאמֶּ ר ֵאלָיו ַאבְ ָרהָ ם וַי ֹּאמֶּ ר ִהנֵנִ י:

Gen 22:1
And it came to pass after these things, that God did prove Abraham,
’and said unto him: ‘Abraham’; and he said: ‘Here am I.

 .2רש"י שם כב:א
אֹומ ִרים
ְ
ּבֹותינּו
(א) אחר הדברים האלה  -יֵׁש מֵ ַר ֵ
עּודה
פ"ט) ַאחַ ר ְדבָ ָריו ׁשֶּ ל שָ טָ ןׁ ,שֶּ ָהיָה ְמ ַק ְט ֵרג וְ אֹומֵ ר ִמ ָכל ְס ָ
ׁשֶּ עָ שָ ה ַאבְ ָרהָ ם ל ֹּא ִה ְק ִריב ְל ָפנֶּיָך ַפר ֶּאחָ ד אֹו ַא ִיל ֶּא ָחד;
ִיתי אֹומֵ ר לֹו
ָאמַ ר לֹו כְ לּום עָ ָשה ֶּאלָא ּבִ ְׁשבִ יל ְּבנֹוִ ,אלּו ָהי ִ
זְ בַ ח אֹותֹו ְלפָ נַי ל ֹּא הָ יָה ְמעַ ֵכב.

Rashi ibid
There are some Sages who say [that this event occurred] “After the
words of Satan” who said accusingly [to God], “From all the feasts
that Avraham prepared, he did not offer as sacrifice to You a single
bull or ram.” He [God] responded to him, “He does everything for
the sake of his son. Yet, if I were to say to him, ‘Sacrifice him to
”Me,’ he would not refuse.

 .3איוב פרק א
וַיְהי כִ י ִה ִקיפּו יְמֵ י הַ ִמ ְש ֶּתה ַו ִי ְׁשלַ ח ִאיֹוב וַ י ְַק ְד ֵׁשם
(ה) ִ
וְ ִה ְׁשכִ ים ּבַ ּב ֶֹּּקר וְ הֶּ ֱע ָלה עֹלֹות ִמ ְספַר ֻּכ ָלם כִ י ָאמַ ר ִאיֹוב אּו ַלי
ֹלהים ּבִ לְבָ בָ ם ָככָה ַיעֲשֶּ ה ִאיֹוב כָל
חָ ְטאּו בָ נַי ּובֵ רֲ כּו אֱ ִ
הַ י ִָמים :פ

Iyov 5, 8-10
(5) And it was so, when the days of their feasting were gone about,
that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning,
and offered burnt-offerings according to the number of them all; for
Job said: ‘It may be that my sons have sinned, and blasphemed God
in their hearts.’ Thus did Job continually.
(8) And the LORD said unto Satan: ‘Hast thou considered My
servant Job, that there is none like him in the earth, a whole-hearted
)and an upright man, one that feareth God, and shunneth evil?’ (9
Then Satan answered the LORD, and said: ‘Doth Job fear God for
nought? (10) Hast not Thou made a hedge about him, and about his
house, and about all that he hath, on every side? Thou hast blessed
the work of his hands, and his possessions are increased in the land.
(11) But put forth Thy hand now, and touch all that he hath, surely
’he will blaspheme Thee to Thy face.

 .4איוב פרק ד
ֹּאמר( :ב) הֲ נִסָ ה דָ בָ ר ֵאלֶּיָך ִת ְל ֶּאה
ימנִי וַ י ַ
(א) וַ יַעַ ן אֱ לִיפַז הַ ֵת ָ
וַעְ צֹּר ּבְ ִמלִ ין ִמי יּוכָל:

Iyov 4:1-2
(1) Then answered Eliphaz the Temanite, and said: (2) If one
venture a word unto thee, wilt thou be weary? But who can
?withhold himself from speaking

 .5ירושלמי סוטה ה:ו
ֵאי מָ ַתי הָ יָה ִאיֹובִ .רּבִ י ִׁש ְמעֹון ּבֶּ ן לָ ִקיׁש בְ ׁשֵ ם ּבַ ר ַק ָפ ָרא.
ּבִ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יהּו הָ יָה .הָ ָדא ִהיא ִדכְ ִתיב ִאיׁש הָ יָה בְ ֶּא ֶּרץ
עּוץ ִאיֹוב ְׁשמֹוּ .וכְ ִתיב ֶּאת עּוץ ּבְ כֹורֹו.

)Yerushalami Sota 5:6 (25b
When did Iyov live? R. Shimon b. Lakish in the name of Bar
Kapara: In the time of Avraham, as it says, 'A man lived in the land
'of Utz, his name was Job', and it says (Gen 22) 'Utz his firstborn...

(סנהדרין

(ח) וַ י ֹּאמֶּ ר יְק ָֹוק ֶּאל הַ שָ ָטן הֲ שַ ְמ ָת לִּבְ ָך עַ ל עַ בְ ִדי ִאּיֹוב כִ י ֵאין
ָשר יְ ֵרא אֱ ֹל ִהים וְ סָ ר מֵ ָרע( :ט) ַויַעַ ן
כָ מֹּהּו ּבָ ָא ֶּרץ ִאיש ָתם וְ י ָ
ֹלהים( :י) הֲ ל ֹּא
הַ שָ טָ ן ֶּאת ְיקֹוָק וַ י ֹּאמַ ר הַ ִחנָם י ֵָרא ִאיֹוב אֱ ִ
ַא ָתה שַ כְ ָת בַ עֲדֹו ּובְ עַ ד ּבֵ יתֹו ּובְ עַ ד כָל אֲ ׁשֶּ ר לֹו ִמסָ ִביב מַ ע ֲֵשה
ּומ ְקנֵהּו פ ַָרץ ּבָ ָא ֶּרץ( :יא) וְ אּולָם ְׁשלַח נָא י ְָדָך
יָדָ יו ּבֵ ַרכְ ָת ִ
וְ גַע ּבְ כָ ל אֲ ׁשֶּ ר לֹו ִאם ל ֹּא עַ ל פָ נֶּיָך יְבָ רֲ כֶּ ךָ:

 .6איוב בימי האבות
ספר בראשית (תופת האבות)
ספר איוב (סיפור המסגרת)
עוץ ,בוז ,בני קדם ,שבא ,כשדים ,אליפז ,תימן ,שוח ,צופר (צפו) ,נעמה
י:כב-כג ְּ -בנֵי ֵׁשם עֵ ילָם וְ ַאּׁשּור וְ ַא ְרפַכְ ַׁשד וְ לּוד וַאֲ ָרםּ :ובְ נֵי
פרק א'
(א) ִאיׁש הָ יָה בְ ֶּא ֶּרץ עּוץ ִאיֹוב ְׁשמֹו וְ הָ יָה הָ ִאיׁש הַ הּוא ָתם אֲ ָרם עּוץ וְ חּול וְ ג ֶֶּּתר ו ַָמׁש:
ֹלהים וְ סָ ר מֵ ָרע( :ב) וַיִ ּוָלְ דּו לֹו ִׁשבְ עָ ה בָ ִנים
ירא אֱ ִ
וְ יָׁשָ ר וִ ֵ
ּוׁשֹלׁשֶּ ת כב:כ-כג ( -כ) ַוי ְִהי ַאחֲ ֵרי ַה ְדבָ ִרים ָה ֵאלֶּ ה וַ יֻּגַד לְ ַא ְב ָר ָהם
וְ ׁשָ לֹוׁש ּבָ נֹות( :ג) וַ ְי ִהי ִמ ְקנֵהּו ִׁשבְ עַ ת ַא ְלפֵ י צ ֹּאן ְ
ַאלְפֵ י גְ מַ לִ ים וַ חֲ מֵ ׁש מֵ אֹות צֶּ מֶּ ד ּבָ ָקר וַחֲ מֵ ׁש ֵמאֹות אֲ תֹונֹות לֵאמֹּר ִהנֵה ָיל ְָדה ִמ ְל ָכה ַגם ִהוא ּבָ נִים לְ נָחֹור ָא ִחיָך( :כא)
מּואל אֲ ִבי אֲ ָרם( :כב)
ֶּאת עּוץ בְ כֹרֹו וְ ֶּאת בּוז ָא ִחיו וְ ֶּאת ְק ֵ
וַ ֲעבֻּדָ ה ַרּבָ ה ְמאֹּד וַ ְי ִהי הָ ִאיׁש הַ הּוא גָדֹול ִמכָל בְ נֵי ֶּקדֶּ ם:
תּואל:
וְ ֶּאת כֶּשֶּ ד וְ ֶּאת חֲ זֹו וְ ֶּאת פִ ְל ָדׁש וְ ֶּאת ִי ְדלָף וְ ֵאת ְּב ֵ
וַתפֹּל ְשבָ א ו ִַת ָקחֵ ם וְ ֶּאת ַהנְעָ ִרים ִהכּו לְפִ י חָ ֶּרב
(טו) ִ
כה:א-ג
וָאמָ לְטָ ה ַרק אֲ נִ י לְבַ ִדי ְל ַהגִ יד ָלְך:
ִ
וַתלֶּד לֹו
טּורה( :ב) ֵ
ּוׁש ָמּה ְק ָ
ֹלׁשה (א) ַויֹּסֶּ ף ַא ְב ָר ָהם וַ ִי ַקח ִא ָּׁשה ְ
ַש ִדים שָ מּו ְׁש ָ
(יז) עֹוד זֶּה ְמדַ ּבֵ ר וְ זֶּה ּבָ א וַי ֹּאמַ ר כ ְ
ֶּאת זִ ְמ ָרן וְ ֶּאת י ְָק ָׁשן וְ ֶּאת ְמ ָדן וְ ֶּאת ִמ ְדיָן וְ ֶּאת יִ ְׁשּבָ ק וְ ֶּאת
אׁשים ַויִ פְ ְׁשטּו עַ ל הַ גְ ַמלִים ...
ָר ִ
ּובנֵי ְד ָדן ָהיּו
שּוחַ ( :ג) וְ י ְָק ָׁשן ָילַד ֶּאת ְשבָ א וְ ֶּאת ְד ָדן ְ
טּוׁשם ּו ְלאֻּ ִמים:
ּׁשּורם ּו ְל ִ
ב:יא  -וַיִ ְׁש ְמעּו ְׁשֹלׁשֶּ ת ֵרעֵ י ִאיֹוב ֵאת כָל ָה ָרעָ ה הַ ז ֹּאת ַהּבָ ָאה ַא ִ
ּׁשּוחי (ו) וְ לִבְ נֵי ַהפִ ילַגְ ִׁשים אֲ ֶּׁשר ל ְַא ְב ָר ָהם נ ַָתן ַא ְב ָר ָהם ַמ ָתנֹּת
ּובלְדַ ד הַ ִ
עָ לָיו וַ ָיבֹּאּו ִאיׁש ִמ ְמקֹּמֹו אֱ לִיפַז הַ ֵתימָ נִי ִ
עֹודנּו ַחי ֵק ְד ָמה ֶּאל ֶּא ֶּרץ ֶּק ֶּדם:
ַויְׁשַ לְחֵ ם ֵמעַ ל ִי ְצ ָחק ְּבנֹו ְּב ֶּ
וְ צֹופַר הַ ַנעֲמָ ִתי ַויִ ָּועֲדּו י ְַח ָדו לָ בֹוא ָלנּוד לֹו ּו ְלנַחֲ מֹו:
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וַתלֶּד עָ ָדה
תלְדֹות עֵ ָשו הּוא אֱ דֹום( ... :ד) ֵ
לו:ו -וַ יַעַ ן אֱ ִליהּוא בֶּ ן ּבַ ַרכְ ֵאל הַ בּוזִ י וַ י ֹּאמַ ר צָ עִ יר אֲ נִ י ְלי ִָמים לו:א  -וְ ֵאלֶּה ֹּ
אֹומר צְ פֹו
ָ
ימן
לְעֵ שָ ו ֶּאת אֱ לִיפָז( ...יא) וַ יִ ְהיּו ְּבנֵי אֱ לִי ָפז ֵת ָ
ירא מֵ ַחּוֹּת דֵ עִ י ֶּא ְתכֶּם:
יׁשים עַ ל כֵ ן ָז ַחל ְִתי וָ ִא ָ
וְ ַא ֶּתם יְ ִׁש ִ
ּוקנַז:
(צופר?) וְ ַגעְ ָתם ְ
כט:א  -וַ ִישָ א ַי ֲעקֹּב ַרגְ לָ יו וַ יֵלֶּ ְך ַא ְרצָ ה ְבנֵי ֶּק ֶּדם:
ד:כב  -וְ צִ לָ ה גַם ִהוא יָלְ ָדה ֶּאת תּובַ ל ַקיִ ן  ...וַאֲ חֹות תּובַ ל
ַקיִן ַנע ֲָמה:
בראשית ל"ג:יט
מ"ב:יא
וַיִקן ֶּאת ֶּחלְ ַקת ַה ָש ֶּדה אֲ ֶּׁשר נ ָָטה ׁשָ ם ָאהֳ לֹו ִמיַד ְּבנֵי חֲ מֹור
ֶּ
יֹותיו וְ כָל י ְֹּדעָ יו ְלפָ נִים וַ י ֹּאכְ לּו
וַ ָיבֹּאּו ֵאלָיו כָ ל ֶּאחָ יו וְ כָל ַא ְח ָ
יטה:
עִ מֹו לֶּחֶּ ם ּבְ בֵ יתֹו וַ ָינֻּדּו לֹו ַויְ נַחֲ מּו אֹּתֹו עַ ל כָ ל הָ ָרעָ ה אֲ ֶּׁשר אֲ בִ י ְׁשכֶּם ְּב ֵמ ָאה ְק ִש ָ
ֵהבִ יא יְ קֹוָק עָ ָליו וַ יִ ְתנּו לֹו ִאיׁש ְק ִשיטָ ה ֶּאחָ ת וְ ִאיׁש ֶּנזֶּם זָ הָ ב
ֶּאחָ ד :ס
בראשית י"ח
איוב מ"ב
לְדּבֵ ר ֶּאל ה' וְ ָאנֹּכִ י
הֹוא ְל ִתי ַ
ֹּאמר ִהנֵה נָא ַ
אזֶּן (כז) ַויַעַ ן ַא ְב ָר ָהם וַ י ַ
הֹודיעֵ נִי( :ה) לְׁשֵ מַ ע ֹּ
(ד) ְׁשמַ ע נָא וְ ָאנֹּכִ י אֲ דַ ּבֵ ר ֶּא ְׁש ָאלְָך וְ ִ
ְׁשמַ עְ ִתיָך וְ עַ ָתה עֵ י ִני ָר ָא ְתָך( :ו) עַ ל ֵכן ֶּא ְמ ַאס וְ נִ חַ ְמ ִתי עַ ל עָ ָפר ו ֵָאפֶּר:
וָאפֶּר :פ
עָ פָ ר ֵ
בראשית ו
פרק א'
(א) ִאיׁש הָ יָה בְ ֶּא ֶּרץ עּוץ ִאיֹוב ְׁשמֹו וְ ָהיָה הָ ִאיש הַ הּוא ָתם (ט) ֵאלֶּה תֹו ְלדֹּת נ ַֹּח נ ַֹּח ִאיש צַ ִדיק ָת ִמים ָהיָה ְּב ֹּדר ָֹּתיו ֶּאת
ֹלהים ִה ְת ַהלְֶּך נ ַֹּח:
הָ אֱ ִ
ֹלהים וְ סָ ר מֵ ָרע:
ירא אֱ ִ
וְ יָשָ ר וִ ֵ
יחזקאל י"ד:יד
•
(יד) וְ ָהיּו ְׁשֹלׁשֶּ ת הָ אֲ נ ִָׁשים ָה ֵאלֶּה ּבְ תֹוכָ ּה נֹחַ <<דנאל>>
•
דָ נִ ּיֵאל וְ ִאּיֹוב הֵ מָ ה בְ צִ ְד ָק ָתם יְ נַצְ לּו נַפְ ׁשָ ם נְאֻּ ם אֲ ֹּדנָי יְקֹוִ ק:
 .7סנהדרין דף נו.
תנו רבנן :שבע מצות נצטוו בני נח :דינין ,וברכת השם,
עבודה זרה ,גילוי עריות ,ושפיכות דמים ,וגזל ,ואבר מן
החי.

וְ ַי ֲעקֹּב ִאיש ָתם י ֵֹּׁשב א ָֹּהלִים (בר' כה)
ֹלהים ַא ָתה וְ ל ֹּא ָח ַשכְ ָת ֶּאת ִּבנְָך
כִ י עַ ָתה י ַָדעְ ִתי כִ י יְ ֵרא אֱ ִ
ידָך ִמ ֶּמנִ י (בר' כב)
ֶּאת ְי ִח ְ

Sanhedrin 56a
The Sages taught in a baraita: The descendants of Noah were
commanded to observe seven mitzvot: 1. establishing courts; 2.
“blessing” [i.e., cursing] God; 3. idol worship; 4. sexual relations; 5.
bloodshed; 6. robbery; 7. eating a limb from a living animal.

 .8ז' מצות בני נח – בספר בראשית

בראשית ג':ה
ֹלהים כִ י ְּביֹום אֲ ָכ ְלכֶּם ִמ ֶּמנּו וְ נִפְ ְקחּו
• ע"ז ( -ה) כִ י יֹּדֵ עַ אֱ ִ
אֹלהים י ְֹּדעֵ י טֹוב ו ָָרע:
ִיתם ֵכ ִ
עֵ ינֵיכֶּם וִ ְהי ֶּ

Breishit 3:5
but God knows that as soon as you eat of it your eyes will be
opened and you will be like divine beings who know*divine beings
”who know Others “God, who knows.” good and bad.

בראשית ו':ב  -יג
טבֹּת
ֹלהים ֶּאת ְּבנֹות ָה ָאדָ ם כִ י ֹּ
• ג"ע ( -ב) וַיִ ְראּו ְבנֵי ָהאֱ ִ
וַיִקחּו לָ ֶּהם נ ִָׁשים ִמכֹּל אֲ ׁשֶּ ר ּבָ חָ רּו:
ֵהנָה ְ
ֹלהים ו ִַת ָמ ֵלא
• גזילה ( -יא) ו ִַת ָּׁשחֵ ת הָ ָא ֶּרץ לִפְ נֵי ָהאֱ ִ
הָ ָא ֶּרץ חָ מָ ס:

Breishit 6
(2) the sons of power saw that the daughters of man were beautiful,
and they took for themselves wives from whomever they chose.
(11) The earth was corrupt before God and the earth was filled with
violence.

בראשית ט':ד  -ז
• אבר מן החי ( -ד) ַאְך ּבָ שָ ר ּבְ נַפְ ׁשֹו דָ מֹו ל ֹּא ת ֹּא ֵכלּו:
ּומיַד ָה ָאדָ ם ִמיַד ִאיׁש ָא ִחיו ֶּא ְדרֹּׁש ֶּאת
• שפ"ד ( -ה) ִ ...
נֶּפֶּ ׁש הָ ָאדָ ם:
ׁש ֵפְך דַ ם ָה ָאדָ ם ּבָ ָאדָ ם דָ מֹו ִי ָּׁשפְֵך כִ י ּבְ צֶּ לֶּם
• דינים ( -ו) ֹּ
ֹלהים עָ ָשה ֶּאת ָה ָאדָ ם:
אֱ ִ
 .9איוב א':ה
(ה) ַויְ ִהי כִ י ִה ִקיפּו יְמֵ י ַה ִמ ְׁש ֶּתה וַיִ ְׁשלַח ִאיֹוב ַוי ְַק ְד ֵׁשם
וְ ִה ְׁשכִ ים ּבַ ּב ֶֹּּקר וְ הֶּ עֱלָ ה עֹּלֹות ִמ ְספַר ֻּכלָם כִ י ָאמַ ר ִאיֹוב אּו ַלי
ֹלהים בִ לְבָ בָ ם ָככָה ַיעֲשֶּ ה ִאיֹוב ָכל
חָ ְטאּו בָ נַי ּובֵ רֲ כּו אֱ ִ
הַ י ִָמים :פ

Breishit 9
(4) But, flesh with its soul, its blood, you may not eat.
(5) … And from every man; from each man of his brother I will
seek the soul of man.
(6) One who spills the blood of man, by man his blood shall be
spilled; for in the image of God, He made man.

Iyov 1:5
And it was so, when the days of their feasting were gone about, that
Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and
offered burnt-offerings according to the number of them all; for Job
said: 'It may be that my sons have sinned, and blasphemed God in
their hearts.' Thus did Job continually.
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 .10מדרש הגדול וירא
ועליו הכתוב אומר הֲ נִסָ ה דָ בָ ר ֵאלֶּיָך ִתל ְֶּאה (איוב ד ,ב) .נאמר הפיסוק הזה כנגד אברהם אבינו שבשעה שאמר לו הקדוש
ברוך הוא שחוט בנך והעלהו לפני מיד קיבל עליו והלך לשחטו .קדמו השטן לדרך ואמר לו זקן לאיזה מקום אתה הולך,
אמר לו אני בתומי אלך (תהלים כו ,יא) לעשות רצון אבי שבשמים .אמר לו ומה אמר לך ,אמר לו להעלות את בני לפניו
לעולה .אמר לו זקן שכמותך יטעה בכך לא אמר לך אלא להטעותך ולהלאותך ,הרי כתוב בתורה שפך דם האדם באדם
דמו ישפך (בראשית ט ,ו) ואתה טועה והולך לשחוט את בנך ... .חזור בך .אמר לו איני שומע לך שלא לעשות רצון אבי
שבשמים .לכך נאמר הנסה דבר אליך תלאה.
ד"א הנסה דבר .אמר רב חמא בר חנינה כך אמר השטן לאברהם:
• אדם גדול כמותך יעשה דבר זה ,הרי אתה שמקרב הבריות לתחת כנפי השכינה אם אתה הורג את בנך יהיו הכל
בדילין ממך וקורין אותך הורג נפשות .אמר לו איני שומע לעצתך.
• ד"א הנסה דבר .אמר ר' יוסי בן זמרא כך אמר השטן לאברהם לא אתה הוא שכל גדולי עולם משכימין לפתחך
ונוטלין ממך עצה .אם תעשה דבר זה הכל עוזבין אותך בחיים ,חזור בך .ולא שמע לעצתו.
• ד"א הנסה דבר .אמר ר' אלעזר בן פדת כך אמר לו השטן לא אתה הוא שכל השרים רואין אותך ועומדין בפניך
ואפלו רוכבי סוסים יורדין מפניך וכורעין לך ,אם תעשה דבר זה כל כריעין כורעות ומבעטות הן בך ,דכתיב כושל
יקימון מליך (איוב ד ,ד).
 .11איוב פרק יט
(יג) ַא ַחי מֵ עָ לַי ִה ְר ִחיק וְ י ְֹּדעַ י ַאְך ָזרּו ִמ ֶּמנִי( :יד) חָ ְדלּו
יתי וְ ַא ְמה ַֹּתי ְלזָר
ּומי ָֻּדעַ י ְׁשכֵחּונִי( :טו) ג ֵָרי בֵ ִ
ְקרֹובָ י ְ
אתי וְ ל ֹּא
ֵיהם( :טז) לְעַ בְ ִדי ָק ָר ִ
יתי בְ עֵ ינ ֶּ
ַת ְח ְׁשבֻּנִי נָכְ ִרי הָ יִ ִ
ּוחי ז ָָרה ל ְִא ְׁש ִתי וְ חַ נ ִֹּתי ִל ְבנֵי
ַי ֲענֶּה ּבְ מֹו פִ י ֶּא ְת ַחנֶּן לֹו( :יז) ר ִ
בִ ְטנִי:

Iyov 19
(13) He hath put my brethren far from me, And mine acquaintance
are wholly estranged from me. (14) My kinsfolk have failed, And
my familiar friends have forgotten me. (15) They that dwell in my
house, and my maids, count me for a stranger; I am become an alien
in their sight. (16) I call unto my servant, and he giveth me no
answer, Though I entreat him with my mouth. (17) My breath is
abhorred of my wife, And I am loathsome to the children of my
tribe.

 .12הרב סולובייציק בסוד היחיד והיחד
הקב"ה אמר לו לאברהם קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק וגו' .כלומר ,אני תובע ממך את הקרבן הגדול
ביותר .אני רוצה את בנך שהוא יחידך וגם אהובך .אל תשלה את עצמך ,כי לאחר שתמשע בקולי ותעלה את בנך לעולה
אתן לך בן אחר במקום יצחק .כשיצחק יישחט על גבי המזבח תשאר גלמוד וערירי .שום בן לא יוולד לך .הווייתך
תתקפל בבדידות שאין כמותה .אני רוצה את יחידך שאין לו תמורה .כמו כן אל תחשוב כי יעלה בידך לשכוח את
יצחק ולהסיר את דעתך ממנו .כל ימיך תהרהר בו .אני מעוניין בבנך שאהבת ותאהב לעולם .לילות של נדודי שינה
תבלה ותחטט בפצעיך הנפשיים .מתוך שנתך תקרא ליצחק ,וכשתיקץ תמצא אוהלך שמם ועזוב .חייך ייהפכו
לשרשרת ארוכה של ייסורי נפש .ובכל זאת אני תובע את הקרבן הזה.
 .13גמ' בבא בתרא טו:
חָ ִסיד הָ יָה ּבְ אּומֹות הָ עֹולָם וְ ִאיֹוב ְׁשמֹו וְ ל ֹּא ּבָ א ָלעֹולָם ֶּאלָ א
סּורין
לְקבֵ ל ְשכָרֹו הֵ בִ יא הַ ָקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא עָ ָליו יִ ִ
כְ דֵ י ַ
ּומגַדֵ ף ָכפַל לֹו הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ְשכָרֹו
ִה ְת ִחיל ְמחָ ֵרף ְ
בָ עֹולָם הַ זֶּה [כְ דֵ י] לְטׇ ְרדֹו ִמן הָ עֹולָם הַ בָ א

Baba Batra 15b
There was a certain pious man among the heathen named Job, but
]he [thought that he had] come into this world only to receive [here
his reward, and when the Holy One, blessed be He, brought
chastisements upon him, he began to curse and blaspheme, so the
Holy One, blessed be He, doubled his reward in this world so as to
expel him from the world to come.

 .14מדרש תנחומא (בובר ,וישלח ח)
א"ל אליפז וכי מעשיך כאברהם הם ,הנסה דבר אליך
תלאה וגו' ,אברהם נתנסה בעשר נסיונות ועמד בכולן,
ואתה בנסיון אחד ,הנסה דבר אליך תלאה ,הנה יסרת
רבים (איוב ד ג).

Tanchuma (Bubr) Vayishlach 8
?Eliphaz said to him: Are your works like < those of > Abraham
< Abraham was tried in ten trials and endured all of them, but you
have only been > in one trial. (Job 4:2-3:) IF ONE TRIES YOU IN
SOMETHING, DO YOU FIND IT TOO MUCH? < … > HERE
YOU HAVE INSTRUCTED MANY.

 .15בראשית י"ח
(יז) וַיקֹוָק ָאמָ ר הַ ְמ ַכ ֶּסה אֲ נִי מֵ ַאבְ ָרהָ ם אֲ ׁשֶּ ר אֲ נִי ע ֶֹּּשה( :יח)
וְ ַאבְ ָרהָ ם ָהיֹו ִי ְהיֶּה לְ גֹוי גָדֹול וְ עָ צּום וְ נִבְ ְרכּו בֹו כֹּל גֹויֵי
הָ ָא ֶּרץ( :יט) כִ י יְדַ עְ ִתיו לְמַ עַ ן אֲ שֶּ ר יְצַ ּוֶּה ֶּאת בָ נָיו וְ ֶּאת בֵ יתֹו
ּומ ְשפָט לְמַ עַ ן הָ ִביא
ַאחֲ ָריו וְ שָ ְמרּו דֶּ ֶּרְך ְיקֹוָק ַלעֲשֹות צְ דָ ָקה ִ
יְקֹוָק עַ ל ַאבְ ָרהָ ם ֵאת אֲ ׁשֶּ ר ִדּבֶּ ר עָ ָליו:

Breishit 18
(17) Hashem said, "Am I concealing from Avraham what I plan to
do? (18) And Avraham will surely be a great and mighty nation,
)and all the nations of the earth will be blessed through him. (19
For, I have chosen him21 so that he charge his children and
household after him, that they will keep the way of Hashem to do
righteousness and justice, so that Hashem may bring upon Avraham
"all that He spoke.

