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  א עמוד טו דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 

 וכתיב, שמו איוב עוץ בארץ היה איש )'א איוב(: הכא כתיב, היה מרגלים בימי איוב: אמר רבא
: לישראל משה להו קאמר הכי! עץ התם, עוץ הכא? דמי מי. עץ בה היש )ג"י במדבר(: התם
      .עץכ דורו על ומגין עץכ ארוכות ששנותיו, אדם לאותו ישנו

 

  א פרק תהלים

 

ֵרי( א) ָשִעים ֲעַצתבַ  ָהַלְך ֹלא ֲאֶשר ָהִאיש ַאשְׁ ֶדֶרְך רְׁ מֹוַשב ָעָמד ֹלא ַחָטִאים ּובְׁ  :יָָשב ֹלא ֵלִצים ּובְׁ

תֹוַרת ִאם ִכי( ב) צֹו יְׁקֹוָק בְׁ ֶגה ּובְׁתֹוָרתֹו ֶחפְׁ  :וָָליְָׁלה יֹוָמם יֶהְׁ

ֵגי ַעל ָשתּול ֵעץכְׁ  וְָׁהיָה( ג) יֹו ֲאֶשר ָמיִם ַפלְׁ ִעתֹו יִֵתן ִפרְׁ ִליחַ  יֲַעֶשה ֲאֶשר וְׁכֹל יִבֹול ֹלא וְָׁעֵלהּו בְׁ  :יַצְׁ

ָשִעים ֵכן ֹלא( ד) ֶפּנּו ֲאֶשר ַכמֹץ ִאם ִכי ָהרְׁ  :רּוחַ  ִתדְׁ

ָשִעים יָֺקמּו ֹלא ֵכן ַעל( ה) ָפט רְׁ  :ַצִדיִקים ַבֲעַדת וְַׁחָטִאים ַבִמשְׁ

ָשִעים וְֶׁדֶרְך ַצִדיִקים ֶדֶרְך יְׁקֹוָק יֹוֵדעַ  ִכי( ו)   :תֹאֵבד רְׁ
 

  טוב שוחר[ כז] ה"ד יא פרשה( בובר) משלי מדרש

 

 אחריו כתיב מה, עליו ונהפכה מרדכי על רעה דורש שהיה הרשע המן זה, תבואנו רעה ודורש
 עצתל ששמע מנין הרשע המן... יפרחו צדיקים וכעלה. המן זה. יפול הוא בעשרו בוטח[ כח]

 לוי' ר אמר(. ]יד ה אסתר)' וגו עץ יעשו אוהביו וכל אשתו זרש לו ותאמר שנאמר, ונפל אשתו
 שעמד כיון, אחשורוש לפני מרדכי על ברעתו לדבר בבקר עמד, אחת עצהב כולן שהיו מלמד

 לפני יושב כשאני בלבו הרשע אמר, בסעודה היום עמי וסעוד בא לו אמר, אחשורוש לפני
 לו ואומרת הקודש רוח אותו משיבה, העץ על מרדכי את לתלות אומר אני, בסעודה המלך
 הכין אשר עץה על המן את ויתלו שנאמר, לו נעשה וכך, ראשך על מחשבתך תשוב רשע

 .([י ז אסתר) למרדכי

 
 פרשת בשלח דף נא עמוד ב ( תורה)זוהר חדש כרך א 

 
ה "ל קב"א. 'ד ויצעק אל ה"באו למרה כמה מים מרים נזדמנו אצלם ונצטער משה וצעק הה

[ א ביחד"נ( ]בידך)בזה השלך המטה אצלם ויתחקק נחש עלי צור שניהם  עצהמשה הרי לך 
 .יפול העץ שהוא עצהמקום ש[ קהלת י]א "כמד עץ' ד ויורהו ה"הה[ וינצלו]ויצולו 

 
 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק א 

 
אשר בתוך  עץה אלא אמר לה מפרי ה"לחוה כדרך שאמר לו הקב' ר לאמר לא"לא רצה אדה

בלבו ואמר הואיל  עצהבאותה שעה נטל נחש הרשע ' הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו וגו
הלך וישב אצלה והרבה שיחה עמה ואמר . ואינו יכול להכחיש את אדם אלך ואכחיש את חוה

אך את . ה לא תגעו בו הריני נוגע בו ואינו מת"לה אם לנגיעה אתם אומרים צוה עלינו הקב
הלך נחש הרשע ונגע באילן בפיו ובידיו וברגליו עד שהרתיע ונשכו . געי בו ואי את מתה

 . פרותיו לארץמ
 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא עמוד א 
 
 -בלעם שיעץ , ויתרו, ואיוב, בלעם: עצהשלשה היו באותה , ר סימאי"ר חייא בר אבא א"א

 .זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית -יתרו שברח , נידון ביסורין -איוב ששתק , נהרג


