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Avraham and Iyov: Contemporaries? 
 
 בראשית פרק כב .1

ת ַאְבָרָהם  ה ְוָהֱאֹלִהים ִנָסה אֶּ )א( ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ
ר ֵאָליו ַאְבָר  ֹּאמֶּ ר ִהֵנִני:ַוי ֹּאמֶּ  ָהם ַוי

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.’ 

 
 שם כב:ארש"י  .2

)סנהדרין ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו אֹוְמִרים  -)א( אחר הדברים האלה 
ָהָיה ְמַקְטֵרג ְואֹוֵמר ִמָכל ְסעּוָדה פ"ט(  ל ָשָטן, ׁשֶּ ַאַחר ְדָבָריו ׁשֶּ

ָחד;  ָחד אֹו ַאִיל אֶּ יָך ַפר אֶּ ֹּא ִהְקִריב ְלָפנֶּ ָעָשה ַאְבָרָהם ל ׁשֶּ
ָלא ִּבְׁשִביל ְּבנֹו, ִאלּו ָהִייִתי א ֹוֵמר לֹו ָאַמר לֹו ְכלּום ָעָשה אֶּ

ֹּא ָהָיה ְמַעֵכב  .ְזַבח אֹותֹו ְלָפַני ל

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.” 

 
 איוב פרק א .3

ה)ה( ַוְיִהי ִכי  ַוִיְׁשַלח ִאיֹוב ַוְיַקְדֵׁשם  ִהִקיפּו ְיֵמי ַהִמְשתֶּ
ר  ֱעָלה ֹעלֹותְוִהְׁשִכים ַּבּבֹּקֶּ כָֻּלם ִכי ָאַמר ִאיֹוב אּוַלי  ִמְסַפר ְוהֶּ

ה ִאיֹוב ָכל  ָחְטאּו ָבַני ּוֵבֲרכּו ֱאֹלִהים ִּבְלָבָבם ָכָכה ַיֲעשֶּ
 ַהָיִמים: פ

 
ל ַהָשָטן ֲהַשְמָת ִלְּבָך ַעל  ר ְיקָֹוק אֶּ ֹּאמֶּ ִכי ֵאין  ַעְבִדי ִאּיֹוב)ח( ַוי

ץ  )ט( ַוַיַען   :ִהים ְוָסר ֵמָרעִאיש ָתם ְוָיָשר ְיֵרא ֱאֹלָכמֹּהּו ָּבָארֶּ
ֹּאַמר ַהִחָנם ָיֵרא ִאיֹוב ֱאֹלִהים: ַהָשָטן ת ְיקָֹוק ַוי ֹּא   אֶּ )י( ֲהל

ר לֹו ִמָסִביב ַמֲעֵשה  ַאָתה ַשְכָת ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָכל ֲאׁשֶּ
ץ: ַלח ָנא ָיְדָך )יא( ְואּוָלם ְׁש   ָיָדיו ֵּבַרְכָת ּוִמְקֵנהּו ָפַרץ ָּבָארֶּ

ָך: יָך ְיָבֲרכֶּ ֹּא ַעל ָפנֶּ ר לֹו ִאם ל  ְוַגע ְּבָכל ֲאׁשֶּ

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.’ 

 

 
 איוב פרק ד .4

ֹּאמַ  ה  ֲהִנָסה)ב(   ר:)א( ַוַיַען ֱאִליַפז ַהֵתיָמִני ַוי יָך ִתְלאֶּ ָדָבר ֵאלֶּ
 ַוְעצֹּר ְּבִמִלין ִמי יּוָכל:

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? 

 
 ירושלמי סוטה ה:ו .5

ן ָלִקיׁש ְבֵׁשם ַּבר ַקָפָרא. ֵאי ָמַתי ָהָיה ִאיֹוב. ִרִּבי ִׁשְמעֹון ּבֶּ
ץ  רֶּ ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביהּו ָהָיה. ָהָדא ִהיא ִדְכִתיב ִאיׁש ָהָיה ְבאֶּ

ת עּוץ ְּבכֹורֹו.  עּוץ ִאיֹוב ְׁשמֹו. ּוְכִתיב אֶּ

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...' 

 
 איוב בימי האבות .6

 ספר בראשית )תופת האבות( ספר איוב )סיפור המסגרת(
 שבא, כשדים, אליפז, תימן, שוח, צופר )צפו(, נעמהעוץ, בוז, בני קדם, 

 פרק א'
ץִאיׁש ָהָיה )א(  רֶּ ִאיֹוב ְׁשמֹו ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא ָתם  עּוץ ְבאֶּ

)ב( ַוִיָּוְלדּו לֹו ִׁשְבָעה ָבִנים   ְוָיָׁשר ִויֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע:
ת )ג( ַוְיִהי ִמְקֵנהּו ִׁשְבַעת   ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות: ֹּאן ּוְׁשֹלׁשֶּ ַאְלֵפי צ

ד ָּבָקר ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲאתֹונֹות  מֶּ ַאְלֵפי ְגַמִלים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות צֶּ
ָדה ַרָּבה ְמאֹּד ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא ָגדֹול ִמָכל  םַוֲעבֻּ דֶּ  :ְבֵני קֶּ

 
ב  ְשָבא)טו( ַוִתפֹּל  ת ַהְנָעִרים ִהכּו ְלִפי ָחרֶּ ַוִתָקֵחם ְואֶּ

 ה ַרק ֲאִני ְלַבִדי ְלַהִגיד ָלְך:ָוִאָמְלטָ 
ֹּאַמר  ה ָּבא ַוי ה ְמַדֵּבר ְוזֶּ ָשמּו ְׁשֹלָׁשה  ַכְשִדים)יז( עֹוד זֶּ

 ...ָראִׁשים ַוִיְפְׁשטּו ַעל ַהְגַמִלים 
 

ֹּאת ַהָּבָאה  - ב:יא ת ֵרֵעי ִאיֹוב ֵאת ָכל ָהָרָעה ַהז ַוִיְׁשְמעּו ְׁשֹלׁשֶּ
 ַהּׁשּוִחיּוִבְלַדד  ֱאִליַפז ַהֵתיָמִניׁש ִמְמקֹּמֹו ָעָליו ַוָיבֹּאּו ִאי

 ַוִיָּוֲעדּו ַיְחָדו ָלבֹוא ָלנּוד לֹו ּוְלַנֲחמֹו: ַהַנֲעָמִתי ְוצֹוַפר
 

ְּבֵני ֵׁשם ֵעיָלם ְוַאּׁשּור ְוַאְרַפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרם: ּוְבֵני  - כג-י:כב
ר ָוַמׁש: עּוץֲאָרם  תֶּ  ְוחּול ְוגֶּ

 
ה ַויַֻּגד ְלַאְבָרָהם  - כג-כב:כ )כ( ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ

)כא(   ם ִהוא ָּבִנים ְלָנחֹור ָאִחיָך:ֵלאמֹּר ִהֵנה ָיְלָדה ִמְלָכה גַ 
ת  ת  עּוץ ְבֹכרֹואֶּ ת ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרם: בּוזְואֶּ )כב(  ָאִחיו ְואֶּ
ת  דְואֶּ שֶּ ת ִיְדָלף ְוֵאת ְּבתּוֵאל: כֶּ ת ִפְלָדׁש ְואֶּ ת ֲחזֹו ְואֶּ  ְואֶּ

 
 ג-כה:א

ף ַאְבָרָהם ַוִיַקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה: ד לֹו  )ב(  )א( ַויֹּסֶּ ַוֵתלֶּ
ת  ת ִיְׁשָּבק ְואֶּ ת ִמְדָין ְואֶּ ת ְמָדן ְואֶּ ת ָיְקָׁשן ְואֶּ ת ִזְמָרן ְואֶּ אֶּ

ת   :שּוחַ  ת ְדָדן ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו  ְשָבא)ג( ְוָיְקָׁשן ָיַלד אֶּ ְואֶּ
ִמים:   ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשם ּוְלאֻּ

ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַא  ְבָרָהם ַמָתנֹּת )ו( ְוִלְבֵני ַהִפיַלְגִׁשים ֲאׁשֶּ
ל  נּו ַחי ֵקְדָמה אֶּ םַוְיַׁשְלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבעֹודֶּ דֶּ ץ קֶּ רֶּ  :אֶּ
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ן ַּבַרְכֵאל  -לו:ו ֹּאַמר ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים  ַהבּוִזיַוַיַען ֱאִליהּוא בֶּ ַוי
ם ְיִׁשיִׁשים ַעל ֵכן ָזַחְלִתי ם: ְוַאתֶּ ְתכֶּ  ָוִאיָרא ֵמַחּוֹּת ֵדִעי אֶּ

ה תְֹּלדֹות ֵעָשו הּוא ֱאדֹום: - לו:א ד ָעָדה ...   ְוֵאלֶּ )ד( ַוֵתלֶּ
ת   ְצפֹואֹוָמר  ֵתיָמן ֱאִליָפז)יא( ַוִיְהיּו ְּבֵני ... ֱאִליָפזְלֵעָשו אֶּ

 ְעָתם ּוְקַנז:ְוגַ )צופר?( 
 

ְך ַאְרָצה  - כט:א םַוִיָשא ַיֲעקֹּב ַרְגָליו ַוֵילֶּ דֶּ  :ְבֵני קֶּ
 

ת תּוַבל ַקִין  - ד:כב ַוֲאחֹות תּוַבל ... ְוִצָלה ַגם ִהוא ָיְלָדה אֶּ
 :ַנֲעָמהַקִין 

 :יאמ"ב
 ֹּ ְדָעיו ְלָפִנים ַוי ָחיו ְוָכל ַאְחיֹוָתיו ְוָכל יֹּ אְכלּו ַוָיבֹּאּו ֵאָליו ָכל אֶּ

ר  ם ְּבֵביתֹו ַוָינֻּדּו לֹו ַוְיַנֲחמּו אֹּתֹו ַעל ָכל ָהָרָעה ֲאׁשֶּ חֶּ ִעמֹו לֶּ
ם ָזָהב  ְקִשיָטהֵהִביא ְיקָֹוק ָעָליו ַוִיְתנּו לֹו ִאיׁש  זֶּ ָחת ְוִאיׁש נֶּ אֶּ

ָחד: ס  אֶּ

  בראשית ל"ג:יט
ר ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַיד ּבְ  ה ֲאׁשֶּ ְלַקת ַהָשדֶּ ת חֶּ ן אֶּ ֵני ֲחמֹור ַוִיקֶּ

ם ְּבֵמָאה ְקִשיָטה:  ֲאִבי ְׁשכֶּ

 איוב מ"ב
ְׁשָאְלָך ְוהֹוִדיֵעִני: ִכי ֲאַדֵּבר אֶּ ן   )ד( ְׁשַמע ָנא ְוָאנֹּ זֶּ )ה( ְלֵׁשַמע אֹּ

ְמַאס ְוִנַחְמִתי ַעל   ְׁשַמְעִתיָך ְוַעָתה ֵעיִני ָרָאְתָך: )ו( ַעל ֵכן אֶּ
ר  : פָעָפר ָוֵאפֶּ

 בראשית י"ח
ל )כז( ַוַיעַ  ֹּאַמר ִהֵנה ָנא הֹוַאְלִתי ְלַדֵּבר אֶּ ִכי ה' ן ַאְבָרָהם ַוי ְוָאנֹּ

ר  :ָעָפר ָוֵאפֶּ

 פרק א'
ץ עּוץ ִאיֹוב ְׁשמֹו ְוָהָיה )א(  רֶּ ָהִאיש ַההּוא ָתם ִאיׁש ָהָיה ְבאֶּ

 :ְוָיָשר ִויֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע
 

  יחזקאל י"ד:יד
ת ָהֲאָנִׁשים הָ  ה ְּבתֹוָכּה )יד( ְוָהיּו ְׁשֹלׁשֶּ >>דנאל<<  ֹנחַ ֵאלֶּ

ָני ְיקִֹוק: ְוִאּיֹוב ָדִנֵּיאל ם ֲאדֹּ  ֵהָמה ְבִצְדָקָתם ְיַנְצלּו ַנְפָׁשם ְנאֻּ

 בראשית ו
ה תֹוְלדֹּת נַֹּח נַֹּח  ָתיו  ַצִדיק ָתִמים ִאיש)ט( ֵאלֶּ רֹּ ת ָהָיה ְּבדֹּ אֶּ

ְך ַח: ָהֱאֹלִהים ִהְתַהלֶּ  נֹּ
 

ָהִליםיֹּׁשֵ  ִאיש ָתםְוַיֲעקֹּב  •  )בר' כה( ב אֹּ
ת ִּבְנָך  ְיֵרא ֱאֹלִהיםִכי ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי  • ֹּא ָחַשְכָת אֶּ ַאָתה ְול

ִני ת ְיִחיְדָך ִממֶּ  )בר' כב( אֶּ
 
  סנהדרין דף נו. .7

תנו רבנן: שבע מצות נצטוו בני נח: דינין, וברכת השם, 
ריות, ושפיכות דמים, וגזל, ואבר מן עבודה זרה, גילוי ע

 החי.

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. 

 
 ראשיתבבספר  –מצות בני נח  ז' .8

 בראשית ג':ה
נּו ְוִנְפְקחּו  - ע"ז • ם ִממֶּ ֵדַע ֱאֹלִהים ִכי ְּביֹום ֲאָכְלכֶּ )ה( ִכי יֹּ

ְדֵעי טֹוב ָוָרע: ם ֵכאֹלִהים יֹּ ם ִוְהִייתֶּ  ֵעיֵניכֶּ
 

 יג -בראשית ו':ב 

ת ְּבנֹות ָהָאָדם  - ג"ע • ִכי טֹּבֹּת )ב( ַוִיְראּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים אֶּ
ר ָּבָחרּו: ם ָנִׁשים ִמכֹּל ֲאׁשֶּ  ֵהָנה ַוִיְקחּו ָלהֶּ

ץ ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ַוִתָמֵלא  - גזילה • )יא( ַוִתָּׁשֵחת ָהָארֶּ
ץ ָחָמס:  ָהָארֶּ

 
  ז -בראשית ט':ד 

ֹּאֵכלּו:)ד(  - אבר מן החי • ֹּא ת  ַאְך ָּבָשר ְּבַנְפׁשֹו ָדמֹו ל

ת ... ( )ה - שפ"ד • ְדרֹּׁש אֶּ ּוִמַיד ָהָאָדם ִמַיד ִאיׁש ָאִחיו אֶּ
ׁש ָהָאָדם: פֶּ  נֶּ

םְך )ו( ׁשֹּפֵ  - דינים • לֶּ  ַדם ָהָאָדם ָּבָאָדם ָדמֹו ִיָּׁשֵפְך ִכי ְּבצֶּ
ת ָהָאָדם:  ֱאֹלִהים ָעָשה אֶּ

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.” 

 

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.   

 

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. 

 
 איוב א':ה .9

ה ַוִיְׁשַלח ִאיֹוב ַוְיַקְדֵׁשם  )ה( ַוְיִהי ִכי ִהִקיפּו ְיֵמי ַהִמְׁשתֶּ
ֱעָלה עֹּלֹות ִמְסַפר כָֻּלם ִכי ָאַמר ִאיֹוב  ר ְוהֶּ אּוַלי ְוִהְׁשִכים ַּבּבֹּקֶּ

ה ִאיֹוב כָ  ָחְטאּו ָבַני ּוֵבֲרכּו ֱאֹלִהים ִבְלָבָבם ל  ָכָכה ַיֲעשֶּ
 ַהָיִמים: פ

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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 מדרש הגדול וירא .10
ה ועליו הכתוב אומר  יָך ִתְלאֶּ )איוב ד, ב(. נאמר הפיסוק הזה כנגד אברהם אבינו שבשעה שאמר לו הקדוש ֲהִנָסה ָדָבר ֵאלֶּ

, השטן לדרך ואמר לו זקן לאיזה מקום אתה הולךקדמו ברוך הוא שחוט בנך והעלהו לפני מיד קיבל עליו והלך לשחטו. 
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 

חזור בך. אמר לו איני שומע לך שלא לעשות רצון אבי ... בראשית ט, ו( ואתה טועה והולך לשחוט את בנך. דמו ישפך )
 שבשמים. לכך נאמר הנסה דבר אליך תלאה. 

 :ד"א הנסה דבר. אמר רב חמא בר חנינה כך אמר השטן לאברהם
יהיו הכל אתה הורג את בנך אדם גדול כמותך יעשה דבר זה, הרי אתה שמקרב הבריות לתחת כנפי השכינה אם  •

 וקורין אותך הורג נפשות. אמר לו איני שומע לעצתך.  בדילין ממך
ד"א הנסה דבר. אמר ר' יוסי בן זמרא כך אמר השטן לאברהם לא אתה הוא שכל גדולי עולם משכימין לפתחך  •

  , חזור בך. ולא שמע לעצתו.הכל עוזבין אותך בחייםונוטלין ממך עצה. אם תעשה דבר זה 

ד"א הנסה דבר. אמר ר' אלעזר בן פדת כך אמר לו השטן לא אתה הוא שכל השרים רואין אותך ועומדין בפניך  •
, דכתיב כושל כל כריעין כורעות ומבעטות הן בךואפלו רוכבי סוסים יורדין מפניך וכורעין לך, אם תעשה דבר זה 

 . )איוב ד, ד(יקימון מליך 
 

 איוב פרק יט .11
ִני:)יג( ַאחַ  ְדַעי ַאְך ָזרּו ִממֶּ )יד( ָחְדלּו   י ֵמָעַלי ִהְרִחיק ְויֹּ

ַתי ְלָזר   ְקרֹוָבי ּוְמיָֻּדַעי ְׁשֵכחּוִני: )טו( ָגֵרי ֵביִתי ְוַאְמהֹּ
ם: ִני ָנְכִרי ָהִייִתי ְבֵעיֵניהֶּ ֹּא   ַתְחְׁשבֻּ )טז( ְלַעְבִדי ָקָראִתי ְול

ן לֹו: ְתַחנֶּ ה ְּבמֹו ִפי אֶּ ִתי ִלְבֵני )יז( ר  ַיֲענֶּ ּוִחי ָזָרה ְלִאְׁשִתי ְוַחנֹּ
 ִבְטִני:

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. 

 
 הרב סולובייציק בסוד היחיד והיחד .12

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 

במקום יצחק.  כשיצחק יישחט על גבי המזבח תשאר גלמוד וערירי.  שום בן לא יוולד לך.  הווייתך  אתן לך בן אחר
תתקפל בבדידות שאין כמותה.  אני רוצה את יחידך שאין לו תמורה.  כמו כן אל תחשוב כי יעלה בידך לשכוח את 

ותאהב לעולם.  לילות של נדודי שינה  יצחק ולהסיר את דעתך ממנו.  כל ימיך תהרהר בו.  אני מעוניין בבנך שאהבת
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.
 

 טו:בבא בתרא גמ'  .13
ָלא  ֹּא ָּבא ָלעֹוָלם אֶּ ָחִסיד ָהָיה ְּבאּומֹות ָהעֹוָלם ְוִאיֹוב ְׁשמֹו ְול

ֵהִביא ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעָליו ִיסּוִרין  ְלַקֵבל ְשָכרֹוְכֵדי 
ָכַפל לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְשָכרֹו ּוְמַגֵדף  ִהְתִחיל ְמָחֵרף

ה ]ְכֵדי[ ְלׇטְרדֹו ִמן ָהעֹוָלם ַהָבא  ָבעֹוָלם ַהזֶּ

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. 

 
 (חוישלח בובר, ) תנחומא מדרש .14

א"ל אליפז וכי מעשיך כאברהם הם, הנסה דבר אליך 
אברהם נתנסה בעשר נסיונות ועמד בכולן, תלאה וגו', 

, הנסה דבר אליך תלאה, הנה יסרת ואתה בנסיון אחד
 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. 

 
 בראשית י"ח .15

ה: ר ֲאִני עֹּשֶּ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶּ )יח(   )יז( ַויקָֹוק ָאָמר ַהְמַכסֶּ
ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהיֶּה ְלגֹוי ָגדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו בֹו כֹּל גֹוֵיי 

ץ: ת ֵביתֹו  ְיַדְעִתיו)יט( ִכי   ָהָארֶּ ת ָבָניו ְואֶּ ה אֶּ ר ְיַצּוֶּ ְלַמַען ֲאשֶּ
ְך ְיקָֹוק ַלֲעשֹות ְצָדָקה ּוִמְשָפט  רֶּ ְלַמַען ָהִביא ַאֲחָריו ְוָשְמרּו דֶּ

ר ָעָליו: ר ִדּבֶּ  ְיקָֹוק ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאׁשֶּ
 

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." 

 


