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 תנ"ך
 

 השאלה

יק( א) יב ירמיהו ה ַצדִּ י' ה ַאתָּ יב כִּ ים ַאְך ֵאֶליָך ָארִּ טִּ פָּ שְׁ ְך ֲאַדֵבר מִּ ְךַַמּדּועַַ אֹותָּ רֶּ ִעיםַּדֶּ הְַרשָׁ ֵלחָׁ לּו צָׁ  שָּ

ֵדי ל־ֹבגְׁ ֶגד כָּ ם( ב) :בָּ תָּ ַטעְׁ שּו נְׁ כּו ַגם־ֹשרָּ ׂשּו ַגם־ ֵילְׁ י עָּ רֹוב ֶפרִּ ה קָּ יֶהם ַאתָּ פִּ חֹוק בְׁ רָּ יֹוֵתיֶהם וְׁ לְׁ כִּ  :מִּ

 

ֹחק :(ד) יב איוב ֵרֵעהּו ׂשְׁ ֶיה לְׁ חֹוק ַוַיֲעֵנהּו ֶלֱאלֹוהַ  ֹקֵרא ֶאהְׁ יק ׂשְׁ ים ַצדִּ מִּ יד( ה) :תָּ תּות בּוז ַלפִּ ַעשְׁ  ַשֲאנָּן לְׁ

מֹוֲעֵדי נָּכֹון ֶגל לְׁ יּו( ו) :רָּ לָּ שְׁ ים יִּ לִּ ים ֹאהָּ דִּ ֹשדְׁ חֹות לְׁ יֵזי ּוַבטֻּ גִּ ַמרְׁ יא ַלֲאֶשר ֵאל לְׁ יָּדוֹ  ֱאלֹוהַ  ֵהבִּ  :בְׁ

 

עּו־ֵאפוֹ ( ו) יט איוב י־ֱאלֹוהַ  דְׁ י כִּ נִּ תָּ ּוְׁ צּודוֹ  עִּ ַלי ּומְׁ יף עָּ קִּ ַעק ֵהן( ז) :הִּ ס ֶאצְׁ מָּ ֹלא חָּ ֶנה וְׁ ֵאין ֲאַשַּוע ֵאעָּ  וְׁ

ט פָּ שְׁ  :מִּ

 הדין בעוות רק הדין כפי אינם האלה שהיסורים. עותני אלוה כי אפו דעו( ו) :ם"מלבי

 שהקיף ואמר. ברגליו ברשת שולח כי בלדד שאמר הלשון תפס. הקיף עלי ומצודו, ובעול

 כי חמס אצעק עצמו ז"וע. חמס אצעק הן( ז: )הדין בעוות רק במשפט שלא מצודו עלי

 וצועק בדרך שודדים עליו שנפלו כמי מצייר. אענה ולא אבל. ועשק חמס אתי נעשה

 :משפט ואין, ישועה לבקש ארץ שופטי לפני אשוע כ"ואח. עונה ואין ושבים לעוברים
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