איוב IOB
1 1איש ָּה ָּ ֵ֥יה ב ֶ ָֽא ֶרץ־עוץ איָ֣ וב ש ִ֑מו ו ָּה ָּיָ֣ה׀ ָּה ָ֣איש ַההוא ָּתם ויָּ ָּשר
ירא ֱאֹלהים ו ָּ ֵ֥סר מ ָּ ָֽרע׃
ו ֵ֥
2וַ יָּ ֵ֥ולדו לו שב ָּ ֵ֥עה ָּבנים ו ָּשלֵ֥ וש ָּבנָֽ ות׃
3וַ י ָ֣הי מקנהו ָֽשב ַעת ַאלפי־צאן ושֹל ֶשת ַאל ָ֣פי ג ַמלים וַ חמש מאות
ֶ ָֽצ ֶמד־ ָּב ָּקר וַ ח ָ֣מש מ ָ֣אות אתונות וַ עב ָּדה ַר ָּ ָ֣בה מ ִ֑אד וַ יהי ָּה ָ֣איש ַההוא
י־ק ֶדם׃
גָּ דול מ ָּכל־בנ ֶ ָֽ
4ו ָּהלכו ָּבנָּ יו ו ָּע ָׂ֣שו מש ֶתה בית ָ֣איש יו ִ֑מו ו ָּשלחו ו ָּקראו לשֹלָ֣ ֶשת
יהם ֶל ֱא ֵ֥כל ולשתות ע ָּמ ֶ ָֽהם׃
ַאח ָֽית ֶ
5וַ יהי ָ֣כי הקי ָֽפו ימי ַהמש ֶתה וַ יש ַלח איָ֣ וב ַוַָֽֽי ַקדשם והש ָ֣כים ַבב ֶקר
ו ֶה ֱע ָּ ָ֣לה עלות מס ַ ָ֣פר כ ָּלם ֵ֚כי ָּא ַ ָ֣מר איוב או ַלי ָּחט ָ֣או ָּבנַ י ובר ֵ֥כו
ל־היָּ ָֽמים׃
ֱאֹלהים בל ָּב ָּ ִ֑בם ָּכ ָּכה יַ ע ֶ ֵׂ֥שה איוב ָּכ ַ

פ

6וַ י ָ֣הי ַהיום וַ יָּ באו ב ָ֣ני ָּה ֱאֹלהים להתיַ צב ַעל־יהָּ ִ֑וה וַ יָּ ֵ֥בוא ַ ָֽגם־ ַה ָּש ָּטן
בתו ָּ ָֽכם׃
7וַ יא ֶמר יהָּוה ֶאל־ ַה ָּש ָּטן מ ַ ָ֣אין ָּת ִ֑בא וַ יַ ַען ַה ָּש ָּטן ֶאת־יהוָּ ה וַ יא ַמר
מ ָ֣שוט ָּב ָּא ֶרץ ו ָֽמהת ַהלְך ָּ ָֽבּה׃
־עב ָ֣די איִ֑ וב ָ֣כי אין ָּכמהו
8וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־ ַה ָּש ָּטן ה ַ ֵׂ֥שמ ָּת לבך ַעל ַ
ָּב ָּא ֶרץ ָ֣איש ָּתם ויָּ ָּשר י ֵ֥רא ֱאֹלהים ו ָּ ֵ֥סר מ ָּ ָֽרע׃
9וַ ַי ַען ַה ָּש ָּטן ֶאת־יהָּוה וַ יא ַ ִ֑מר ַ ָֽהחנָּ ם יָּ ֵ֥רא איוב ֱאֹל ָֽהים׃
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ׂשכ ָּת ַבעדו וב ַעד־ביתו וב ַ ֵ֥עד ָּכל־א ֶשר־לו מ ָּס ִ֑ביב ַמעׂשה
11ה ָֽלא־ ַא ָּת ַ ָ֣
יָּ ָּדיו ב ַרכ ָּת ומקנהו ָּפ ַ ֵ֥רץ ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
11ואו ָּלם ָֽש ַ ָֽלח־ ָּ ָ֣נא ָּ ָֽיַֽדך ו ַגע ב ָּכל־א ֶשר־לִ֑ ו אם־ ֵ֥לא ַעל־ ָּפ ֶניך י ָּבר ֶ ָֽכךָּ ׃
12וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־ ַה ָּש ָּטן הנה ָּכל־א ֶשר־לו ביָּ ֶדך ַ ָ֣רק א ָּליו ַאל־תש ַלח
הוה׃
יָּ ֶ ִ֑דך וַ יצא ַה ָּש ָּטן מעם פ ֵ֥ני י ָּ ָֽ
13וַ יהי ַהיִ֑ ום ו ָּבנָּ יו ובנ ָּתיו ָֽאכלים וש ָ֣תים יַ ין בבית אחי ֶ ֵ֥הם ַהב ָֽכור׃
14ו ַמל ָּאְך ָּ ֵ֥בא ֶאל־איוב וַ יא ַ ִ֑מר ַה ָּב ָּקר ָּהיָ֣ ו ָֽחרשות ו ָּהאתנות ר ֵ֥עות
ַעל־ידי ֶ ָֽהם׃
15וַ תפל ש ָּבא וַ ת ָּקחם ו ֶאת־ ַהנ ָּערים ה ָ֣כו לפי־ ָּ ִ֑ח ֶרב ָּ ָֽוא ָּמל ָּטה ַרק־אני
ל ַבדי ל ַה ֵ֥גיד ָּ ָֽלְך׃
ן־ה ָּש ַמים וַ תב ַ ֵ֥ער
ָ֣ 16עוד׀ ֶזָ֣ה מ ַדבר וזֶ ה ָּ ָ֣בא וַ יא ַמר ָ֣אש ֱאֹלהים ָּנָֽפ ָּלה מ ַ
ובנ ָּערים וַ תאכלִ֑ם וָּ א ָּמל ָּטה ַרק־אני ל ַבדי ל ַהגֵ֥יד ָּ ָֽלְך׃
ַבצאן ַ
ָ֣ 17עוד׀ ֶזָ֣ה מ ַדבר וזֶ ה ָּ ָ֣בא וַ יא ַמר ַכׂש ִ֞דים ָּ ָׂ֣שמו׀ שֹל ָּ ָ֣שה ָּראשים
י־ח ֶרב וָּ א ָּמל ָּטה
־הנ ָּערים ה ָ֣כו לפ ָּ ִ֑
ל־הג ַמלים וַ י ָּקחום ו ֶאת ַ
ַוַָֽֽיפשטו ַע ַ
ַרק־אני ל ַבדי ל ַה ֵ֥גיד ָּ ָֽלְך׃
נותיך ָֽאכלים וש ָ֣תים יַ ין בבית
אמר ָּבנֶ יך וב ֶ
ֵ֚ ַ 18עד ֶזָ֣ה מ ַדבר ו ֶזה ָּבָ֣א וַ י ַ ִ֑
יהם ַהב ָֽכור׃
אח ֶ ֵ֥
19והנה רו ַח גדו ָּלה ָּ ָ֣ב ָּאה׀ מ ָ֣ע ֶבר ַהמד ָּבר וַ יגַ ע ב ַאר ַבע פנָ֣ ות ַה ַבית
ל־הנ ָּערים וַ יָּ ִ֑מותו וָּ א ָּמל ָּטה ַרק־אני ל ַבדי ל ַה ֵ֥גיד ָּ ָֽלְך׃
וַ י ֵ֥פל ַע ַ
21וַ ָּיַֽ ָּקם איוב וַ יק ַ ָ֣רע ֶאת־מעלו וַ ָּיַֽגָּ ז ֶאת־רא ִ֑שו וַ י ֵ֥פל ַאר ָּצה וַ יש ָּ ָֽתחו׃
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יהוה
הוָ֣ה נָּ ַתן וַ ָּ
21וַ יא ֶמר ָּערם יָּ ָּצתי מ ֶב ֶָ֣טן אמי ו ָּערם ָּא ָ֣שוב ָּש ָּמה י ָּ
הוה מב ָּ ָֽרְך׃
ָּל ָּ ִָ֑קח יהי ֵ֥שם י ָּ
22ב ָּכל־זאת לא־ ָּח ָּ ָ֣טא איִ֑ וב ולא־נָּ ַ ֵ֥תן תפ ָּלה לאֹל ָֽהים׃

פ

1 2וַ י ָ֣הי ַהיום וַ יָּ באו בנָ֣י ָּ ָֽה ֱאֹלהים להתיַ צב ַעל־יהָּ ִ֑וה וַ יָּ בוא ַ ָֽגם־ ַה ָּש ָּטן
הוה׃
בת ָּכם להתיַ צב ַעל־י ָּ ָֽ
2וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־ ַה ָּש ָּטן ֵ֥אי מ ֶזה ָּת ִ֑בא וַ יַ ַען ַה ָּש ָּטן ֶאת־יהוָּ ה וַ יא ַמר
שט ָּב ָּא ֶרץ ומהת ַהלְך ָּ ָֽבּה׃
מ ָ֣
3וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־ ַה ָּש ָּטן ה ַ ָׂ֣שמ ָּת לבך ֶאל־ ַעב ָ֣די איוב כי אין ָּכמהו
ָּב ָּא ֶרץ ָ֣איש ָּתם ויָּ ָּשר י ֵ֥רא ֱאֹלהים ו ָּ ָ֣סר מ ָּ ִ֑רע וע ֶדנו ַמח ָ֣זיק בת ָּמתו
וַ תסי ֵ֥תני בו ל ַבל ֵ֥עו ח ָּ ָֽנם׃
שר ָּלאיש יתן ב ַ ֵ֥עד
4וַ ַי ַען ַה ָּש ָּטן ֶאת־יהָּוה וַ יא ַ ִ֑מר ָ֣עור ב ַעד־עור וכל א ֶ ָ֣
נַ פ ָֽשו׃
־פ ֶניך
5או ָּלם ָֽש ַ ָֽלח־ ָּ ָ֣נא ָּ ָֽיַֽדך ו ַ ֵ֥גע ֶאל־ ַעצמו ו ֶאל־ב ָּׂש ִ֑רו אם־ ֵ֥לא ֶאל ָּ
י ָּבר ֶ ָֽכךָּ ׃
6וַ יא ֶמר יהָּוה ֶאל־ ַה ָּש ָּטן הנָ֣ ו ביָּ ֶ ִ֑דך ַאְך ֶאת־נַ פ ֵ֥שו ש ָֽמר׃
7וַ יצא ַה ָּש ָּטן מאת פ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וַ ַיְַֽך ֶאת־איוב בש ָ֣חין ָּרע מ ַ ֵ֥כף ַרגלו ְ ַ ֵ֥עד
ָּקד ֳק ָֽדו׃
8וַ יַָֽֽ ַ ָֽקח־לָ֣ ו ֶח ֶרׂש להתגָּ רד ִ֑בו והוא י ֵ֥שב בתוְך־ ָּה ָֽא ֶפר׃
9וַ תא ֶמר לו אשתו עדך ַמח ָ֣זיק בת ָּמ ֶ ִ֑תך ָּב ֵ֥רְך ֱאֹלהים וָּ ָֽמת׃
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11וַ ָ֣יא ֶמר א ֶלי ָּה כ ַד ִ֞בר ַא ַחת ַהנ ָּבלות ת ַדברי ַ ָ֣גם ֶאת־ ַהטוב נ ַקבל מ ָ֣את
־ח ָּ ֵ֥טא איוב בׂש ָּפ ָּ ָֽתיו׃
־ה ָּרע ָ֣לא נ ַק ִ֑בל ב ָּכל־זאת לא ָּ
ָּה ֱאֹלהים ו ֶאת ָּ

פ

ַ11וַָֽֽישמ ִ֞עו שֹלָ֣ ֶשת׀ ר ָ֣עי איוב ָ֣את ָּכל־ ָּה ָּר ָּ ָ֣עה ַהזאת ַה ָּ ָ֣ב ָּאה ָּע ָּליו וַ יָּ באו
ָ֣איש ממקמו ֱאלי ַפז ַהתי ָּמני ובל ַ ָ֣דד ַהשוחי וצו ַפר ַה ַ ָֽנע ָּמ ִ֑תי וַ יוָּ ע ָ֣דו
יַ ח ָּדו ָּל ֵ֥בוא ָּלנָֽ וד־לו וָֽ לנַ ח ָֽמו׃
12וַ יׂשאו ֶאת־עיני ֶהם מ ָּרחוק ו ָ֣לא הכירהו וַ יׂש ֵ֥או קו ָּלם וַ יב ִ֑כו ַוַָֽֽיקרעו
ל־ראש ֶיהם ַה ָּש ָּ ָֽמי ָּמה׃
ָ֣איש מעלו וַ יזר ֵ֥קו ָּע ָּפר ַע ָּ
13וַ ישבו אתו ָּל ָּא ֶרץ שב ַ ֵ֥עת יָּ מים ושב ַ ָ֣עת לילִ֑ ות ואין־דבר א ָּליו ָּד ָּבר
ָ֣כי ָּראו ָֽכי־גָּ ַ ֵ֥דל ַהכאב מ ָֽאד׃
ַ 1 3אחרי־כן ָּפ ַתח איוב ֶאת־פיהו וַ י ַקלל ֶאת־יו ָֽמו׃

פ

2וַ ַ ֵ֥י ַען איוב וַ יא ַ ָֽמר׃
ָ֣ 3יא ַבד יום אָּ ָ֣ו ֶלד ִ֑בו ו ַה ַ ֵ֥לי ָּלה ָּא ַמר ָ֣ה ָּרה ָּ ָֽג ֶבר׃
שהו ֱאלָ֣ ו ַה מ ָּ ִ֑מ ַעל ו ַאל־תו ַפע ָּע ָּ ָ֣ליו
ַ 4היֵ֥ ום ַההוא ָֽי ָׁ֫הי ֵ֥ח ֶשְך ַ ָֽאל־ידר ָ֣
נ ָּה ָּ ָֽרה׃
5יג ָּאלהו ָ֣ח ֶשְך ַ֭ו ַצל ָּמוֶ ת תש ָּכן־ ָּע ָּ ָ֣ליו ענָּ ָּ ִ֑נה י ַבעתהו ָֽכמ ֵ֥רירי יָֽ ום׃
ימי ָּש ָּנִ֑ה במס ַ ֵ֥פר י ָּרחים
ַ 6ה ַ ֵ֥לי ָּלה ַההוא י ָּקח ָׁ֫הו ֵ֥א ֶפל ַאל־ ַ֭י ַחד ב ָ֣
ל־יָּבא׃
ַא ָֽ
7הנה ַה ַ ָ֣לי ָּלה ַ ַ֭ההוא י ָ֣הי גַ ל ִ֑מוד ַאל־ ָּתבא רנָּ ָּ ָ֣נה ָֽבו׃
יָּתן׃
8יק ֵ֥בהו אררי־יִ֑ ום ָּהעתידים ע ֵ֥רר לו ָּ ָֽ
9יֶ חשכו כוכבי ָׁ֫נש ֵ֥פו י ַקו־ל ֵ֥אור וָּ ַ ִ֑אין ו ַאל־יר ֶאה ב ַעפ ַעפי־ ָּ ָֽש ַחר׃
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11כי ָ֣לא ָּ ַ֭סגַ ר ַדל ָ֣תי בט ִ֑ני וַ יַ ס ֵ֥תר ָּע ָּמל מעי ָּ ָֽני׃
ָּ 11ל ָּמה ָ֣לא מ ֶ ָ֣ר ֶחם ָּא ִ֑מות מ ֶב ֶטן יָּ ָּ ָ֣צאתי ו ֶאגָּ ָֽוע׃
ַ֭ ַ 12מדו ַע קד ָ֣מוני בר ָּ ִ֑כים ו ַמה־ ָּש ַדים ָ֣כי אי ָּ ָֽנק׃
ָֽ 13כי־ ַ ַ֭ע ָּתה ָּש ַ ָ֣כבתי ו ֶאש ִ֑קוט יָּ ַשנתי ָּאז׀ יָּ נֵּ֬ ו ַ ָֽח ָֽלי׃
14עם־ ַ֭מ ָּלכים ו ָ֣יעצי ָּ ִ֑א ֶרץ ַהבנים ֳח ָּר ָ֣בות ָּ ָֽלמו׃
ָ֣ 15או עם־ ָּ ַׂ֭שרים זָּ ָּ ָ֣הב ָּל ֶ ִ֑הם ַ ָֽהמ ַמלאים ָּבתי ֶ ָ֣הם ָּ ָֽכ ֶסף׃
16או כנָ֣ ֶפל ָּ ַ֭טמון ָ֣לא ֶאה ֶיִ֑ה כעללים לא־ ָּ ֵ֥ראו ָֽאור׃
ָ֣ ָּ 17שם ַ֭ר ָּשעים ָּ ָ֣חדלו ִ֑רגֶ ז ו ָּ ֵ֥שם יָּ נוחו י ָ֣גיעי ָֽכ ַח׃
ַ֭ ַ 18י ַחד אסי ָ֣רים ַשא ָּ ִ֑ננו ֵ֥לא ָּשמעו ָ֣קול נ ָֽגׂש׃
ָּ 19ק ָ֣טן ַ֭וגָּ דול ָּ ָ֣שם ִ֑הוא ו ֶע ֶבד ָּחפ ֵ֥שי מאד ָּ ָֽניו׃
ָּ 21ל ָּמה י ָ֣תן ל ָּע ָ֣מל ִ֑אור ו ַחיים ל ָּ ָ֣מרי ָּ ָֽנ ֶפש׃
ָֽ ַ 21המ ַח ָ֣כים ַל ָּ ָ֣מוֶ ת ואי ֶ ִ֑ננו ַ ָֽויַ חפרהו מ ַמטמו ָֽנים׃
או־ק ֶבר׃
ַ 22השמ ֵ֥חים ֱאלי־ ִ֑גיל יָּ ׂשיׂשו ָ֣כי ימצ ָּ ָֽ
ַ֭ 23לגֶ ֶבר א ֶשר־ ַדר ָ֣כו נס ָּ ִ֑ת ָּרה וַ ָּי ֶסְך ֱאלָ֣ ו ַה ַבע ָֽדו׃
ָֽ 24כי־לפ ָ֣ני ַ ַ֭לחמי ַאנ ָּח ָ֣תי ָּת ִ֑בא ַוַָֽֽית ֵ֥כו ַכ ַמים ַשאג ָּ ָֽתי׃
25כי ַ ָ֣פ ַחד ָּ ַ֭פ ַחדתי וַ יֶ ֱא ָּתיִ֑ני וַ א ֶ ֵ֥שר יָּ גרתי יָּ ָ֣בא ָֽלי׃
26לא ָּש ַלותי׀ ולא ָּשָ ַ ֵ֥קטתי ָֽולא־נָּ חתי וַ יָּ ֵ֥בא ָֽרגֶ ז׃

פ

ַ֭ ַ 1 4ויַ ַען ֱאלי ַ ֵ֥פז ַ ָֽהתי ָּמני וַ יא ַ ָֽמר׃
2הנ ֵָּּ֬סה ָּד ָּ ָ֣בר א ֶ ָ֣ליך תל ֶ ִ֑אה וַ ע ֵ֥צר במלין ָ֣מי יו ָּ ָֽכל׃
ַ֭ 3הנה י ַ ָ֣סר ָּת ַר ִ֑בים ויָּ ַדים ָּר ָ֣פות ת ַח ָֽזק׃
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4כושל יקי ָ֣מון מ ֶ ִ֑ליך ובר ַכים כר ָ֣עות ת ַא ָֽמץ׃
5כי ַע ָּתה׀ ָּת ָ֣בוא א ֶ ָ֣ליך וַ ִ֑ת ֶלא ת ַ ֵ֥גע ָּע ֶדיך וַ ת ָּב ָֽהל׃
6ה ָ֣לא ַ֭יר ָּאתך כס ָּל ֶ ִ֑תך תקוָּ תך ו ָ֣תם ד ָּר ֶ ָֽכיך׃
7ז ָּכר־נָּ א מי ָ֣הוא נָּ ָ ָ֣קי ָּא ָּ ִ֑בד ואיפה י ָּש ֵ֥רים נכ ָּ ָֽחדו׃
שר ָּ ַ֭ראיתי ָ֣חרשי ָּ ִ֑אוֶ ן וזרעי ָּע ָּ ָ֣מל יקצ ָֽרהו׃
ַ 8כא ֶ ָ֣
9מנש ַ ָ֣מת ֱאלָ֣ ו ַה יאבִ֑דו ומר ַוח ַא ָ֣פו יכ ָֽלו׃
ַ 11שא ַ ָ֣גת ַ ַ֭אריה ו ָ֣קול ָּ ִ֑ש ַחל ושני כפי ָ֣רים נ ָּ ָֽתעו׃
ַ֭ ַ 11ליש א ָ֣בד מבלי־ ָּ ִ֑ט ֶרף וב ֵ֥ני ָּלביא ית ָּפ ָּ ָֽרדו׃
ש ֶמץ ֶ ָֽמנ ָֽהו׃
ַ֭ 12וא ַלי ָּד ָּ ָ֣בר יג ָּ ִ֑נב וַ ת ַ ֵ֥קח ָּאזני ָ֣
ַ֭ 13בׂשעפים מ ֶחזינָ֣ ות ָּ ִ֑לי ָּלה בנ ֵ֥פל ַתרד ָּמה ַעל־אנָּ ָֽשים׃
מותי הפ ָֽחיד׃
ָ֣ ַ 14פ ַחד ַ֭ק ָּר ַאני ור ָּע ָּ ִ֑דה ורב ַעצ ַ ָ֣
ַ֭ 15ורו ַח ַעל־ ָּפ ַ ָ֣ני יַ חֹלִ֑ ף ת ַסמר ַ ָֽׂשע ַ ֵ֥רת ב ָּׂש ָֽרי׃
16יַ עמד׀ ָֽולא־ ַא ֵּ֬כיר ַמראהו ַ֭תמונָּ ה ל ֶ ָ֣נַֽגֶ ד עי ָּ ִ֑ני ד ָּמ ָּמה וָּ ָ֣קול ֶאש ָּ ָֽמע׃
ר־ג ֶָֽבר׃
ַָֽ֭ ַ 17ה ֱאנוש מ ֱאלָ֣ ו ַה יצ ָּ ִ֑דק ֵ֥אם מעׂשהו יט ַה ָּ
ָ֣ 18הן ַ ַ֭בע ָּב ָּדיו ָ֣לא יַ א ִ֑מין וב ַמל ָּא ָּכיו יָּ ֵׂ֥שים ָּת ֳה ָּ ָֽלה׃
־עש׃
ַ 19אף׀ שכ ֵּ֬ני ָּ ָֽבתי־ח ֶמר א ֶשר־ ֶב ָּע ָּ ֵ֥פר יסו ָּ ִ֑דם י ַדכאום לפני ָּ ָֽ
אבדו׃
21מ ָ֣ב ֶקר ָּל ֶ ָ֣ע ֶרב י ַ ִ֑כתו מב ֵ֥לי מׂשים ָּל ֶנ ֵַ֥צח י ָֽ
21הלא־נ ַ ָ֣סע ית ָּ ָ֣רם ָּ ִ֑בם יָּ מותו ו ָ֣לא ב ָּחכ ָּ ָֽמה׃
ָֽ 1 5ק ָּרא־ ָּ ַ֭נא הי ָ֣ש עו ֶ ִ֑נַֽךָּ ו ֶאל־מי מקד ָ֣שים תפ ֶ ָֽנה׃
ָֽ 2כי־ ֶ ַ֭ ָֽל ֱאויל יַ ה ָּרג־ ָּ ִ֑כ ַעׂש ופ ֶתה ָּת ֵ֥מית קנ ָּ ָֽאה׃
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ָֽ 3אני־ ָּ ַ֭ראיתי ֱא ָ֣ויל ַמש ִ֑ריש וָּ ֶאקוב נָּ וָ֣הו פת ָֽאם׃
4ירח ָ֣קו ָּב ָּ ָ֣ניו מיֶ ִ֑ ַשע ויַָֽֽ ַדכ ֵ֥או ַב ַש ַער ו ָ֣אין ַמ ָֽציל׃
ילם׃
5א ֶשר קצירו׀ ָּ ֹ֘רעב יאכל ו ֶ ָֽאל־מצנֵ֥ים י ָּק ִ֑חהו ו ָּש ַאף ַצ ָ֣מים ח ָּ ָֽ
6כי׀ לא־י ָ֣צא מ ָּע ָּ ָ֣פר ָּ ִ֑אוֶ ן ומא ָּד ָּמה לא־יצ ַ ֵ֥מח ָּע ָּ ָֽמל׃
י־ר ֶשף יַ ג ֵ֥ביהו ָֽעוף׃
ָֽ 7כי־ ָּ ַ֭א ָּדם ל ָּע ָּ ָ֣מל יו ָּ ִ֑לד ובנ ֶ
8או ָּלם ַ֭אני ֶאד ָ֣רש ֶאל־ ִ֑אל ו ֶאל־ ֱאֹלהים ָּא ֵׂ֥שים דב ָּר ָֽתי׃
ׂשה ַ֭גדלות ו ָ֣אין ִ֑ח ֶקר נפ ָּלאות ַעד־ ֵ֥אין מס ָּ ָֽפר׃
9ע ֶ ָ֣
חוצות׃
ַ 11הנ ָ֣תן ָּ ַ֭מ ָּטר ַעל־פני־ ָּ ִ֑א ֶרץ ו ֵ֥ש ָֽל ַח ַמים ַעל־פנֵ֥י ָֽ
ָּ 11ל ָׂ֣שום ש ָּפ ָ֣לים ל ָּמ ִ֑רום וקדרים ָּ ָׂ֣שגבו ֶ ָֽי ַשע׃
ַ֭ 12מפר ַמחש ָ֣בות ערו ִ֑מים ָֽולא־ ַתע ֶ ֵׂ֥שינָּ ה ידי ֶהם תוש ָּ ָֽיה׃
ֹ13ל ָ֣כד ח ָּכ ָ֣מים ב ָּער ָּ ִ֑מם וַ ע ַצת נפ ָּת ָ֣לים נמ ָּ ָֽה ָּרה׃
14יו ָּ ֵ֥מם י ַפגשו־ ִ֑ח ֶשְך ו ַכ ַלי ָּלה ָֽי ַמש ֵ֥שו ַ ָֽב ָּצ ֳה ָּ ָֽרים׃
15וַ ָ֣י ַשע ַ֭מ ֶח ֶרב מפי ֶ ִ֑הם ומ ַיד ָּח ָּזָ֣ק ֶאביָֽ ון׃
16וַ ת ָ֣הי ַל ַ ָ֣דל תקָּ ִ֑וה וע ָּל ָּתה ָּ ָ֣קפ ָּצה ָֽפי ָּה׃
17הנה ַאש ָ֣רי ַ֭ ֱאנוש יוכ ֶ ָ֣חנָֽ ו ֱאלִ֑ ו ַה ומו ַ ֵ֥סר ַש ַדי ַאל־תמ ָּ ָֽאס׃
18כי ָ֣הוא יַ כ ָ֣איב ויֶ ח ָּ ִ֑בש ימ ַחץ ויָּ ָּ ֵ֥דו תר ֶ ָֽפינָּ ה׃
שש ָּ ַ֭צרות יַ צי ֶ ִ֑לךָּ וב ֶש ַבע׀ לא־י ַגע בךָ֣ ָּ ָֽרע׃
19ב ָ֣
ַ֭ 21ב ָּר ָּעב ָּ ָֽפדךָ֣ מ ָּ ִ֑מוֶ ת ובמל ָּח ָּמה ָ֣מידי ָּ ָֽח ֶרב׃
ירא משד ָ֣כי ָֽיָּבוא׃
21ב ָ֣שוט ָּ ַ֭לשון ת ָּח ִ֑בא ָֽולא־ת ָּ ֵ֥
22ל ָ֣שד ול ָּכ ָּ ָ֣פן תׂש ָּ ִ֑חק וָֽ מ ַח ַ ֵ֥ית ָּה ָּא ֶרץ ַאל־תי ָּ ָֽרא׃
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23כי עם־ ַאב ָ֣ני ַה ָּש ֶ ָ֣דה ברי ֶ ִ֑תך ו ַח ַ ֵ֥ית ַה ָּש ֶדה ָּהשל ָּמה־ ָּ ָֽלְך׃
ַָֽ֭ 24ויָּ ַדע ָּת כי־ ָּשלָ֣ ום ָּא ֳה ֶ ִ֑לך וָֽ ָּפ ַקד ָּ ֵ֥ת נָּ וך ו ָ֣לא ֶת ֱח ָּ ָֽטא׃
ַָֽ֭ 25ויָּ ַדע ָּת כי־ ַ ָ֣רב זַ ר ֶ ִ֑עך ו ֶצ ֱא ָּצ ֶאיך כ ָ֣ע ֶׂשב ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּ 26ת ָ֣בוא ב ֶ ָ֣כ ַלח ֱאלי־ ָּ ִ֑ק ֶבר ַכעלות גָּ ָ֣דיש בע ָֽתו׃
27הנה־זַ֭את ח ַקרנֵ֥ ו ָּה ֶ ָֽכן־ ִ֑היא ש ָּמ ֶענָּ ה ו ַא ָּ ֵ֥תה ַ ָֽדע־ ָּ ָֽלְך׃

פ

1 6וַ ַ ֵ֥י ַען איוב וַ יא ַ ָֽמר׃
או־י ַָֽחד׃
2לו ָּש ָ֣קול י ָּשָ ָ֣קל ַכע ִׂ֑שי ו ַהיָּ תי ָֽבמאז ַנֵַֽ֥ים יׂש ָּ
ָֽ 3כי־ ַע ָּתה מ ָ֣חול יַ ָ֣מים יכ ָּ ִ֑בד ַעל־כן ד ָּב ַ ֵ֥רי ָּ ָֽלעו׃
שר ַ֭ח ָּמ ָּתם ש ָּ ָ֣תה רו ִ֑חי בעותי ֱאלָ֣ ו ַה ַ ָֽי ַער ָֽכוני׃
4כי חצי ַש ַדי ע ָּמדי א ֶ ָ֣
5ה ָֽינ ַהק־ ֶ ֵ֥פ ֶרא עלי־ ֶ ִ֑ד ֶשא ֵ֥אם יג ֶעה־שור ַעל־בלי ָֽלו׃
6הי ָּא ָ֣כל ָּ ַ֭תפל מבלי־ ֶ ִ֑מ ַלח אם־יֶ ש־ ַט ַעם ב ָ֣ריר ַח ָּל ָֽמות׃
7מא ָּ ָ֣נה לנגָ֣ ו ַע נַ פ ִ֑שי ה ָּמה כדוֵ֥י ַלח ָֽמי׃
ָֽ 8מי־ ַ֭יתן ָּת ָ֣בוא ֶ ָֽש ֱא ָּל ִ֑תי ותקוָּ תי י ֵ֥תן ֱא ָֽלו ַה׃
9וי ָ֣אל ַ֭ ֱאלו ַה ָֽוי ַדכ ִ֑אני יַ ֵ֥תר יָּ דו ָֽוי ַבצ ָֽעני׃
י־לא כ ַחדתי אמ ֵ֥רי
11וֵ֥ תהי עוד ׀ ֹ֘ ֶנ ָּח ָּמתי וַ א ַסל ָּ ָ֣דה ַ֭בח ָּילה ָ֣לא יַ ח ִ֑מול כ ֵ֥
ָּק ָֽדוש׃
ַ 11מה־כ ֵ֥חי ָֽכי־איַ ִ֑חל ו ַמה־קצי ָֽכי־ ַאא ֵ֥ריְך נַ פ ָֽשי׃
12אם־ ָ֣כ ַח א ָּב ָ֣נים כ ִ֑חי ָֽאם־ב ָּׂש ֵ֥רי נָּ ָֽחוש׃
ַ 13ה ֵּ֬אם ָ֣אין ֶעז ָּר ָ֣תי ִ֑בי ותשיָּ ה נד ָּ ֵ֥חה מ ֶ ָֽמני׃
ַ 14ל ָּ ָ֣מס מרעָ֣הו ָּ ִ֑ח ֶסד ויר ַאת ַש ַ ָ֣די יַ עזָֽ וב׃
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ַ֭ ַ 15א ַחי ָּבג ָ֣דו כמו־ ָּ ִ֑נ ַחל ַכאפיק נ ָּח ָ֣לים יַ ע ָֽברו׃
ַ 16הקד ֵ֥רים מני־ ָּ ִ֑ק ַרח ָּעלימו ית ַע ֶלם־ ָּ ָֽש ֶלג׃
קומם׃
ַ֭ 17בעת יזר ָ֣בו נצ ָּ ִ֑מתו בחמו נדע ֵ֥כו ממ ָּ ָֽ
ַ֭ 18י ָּ ָ֣לפתו ָּאר ָ֣חות ַדר ָּ ִ֑כם יַ עלו ַב ָ֣תהו ויא ָֽבדו׃
וו־למו׃
יכת ש ָּבא ק ָּ ָֽ
ַ֭ 19הביטו ָּאר ָ֣חות ת ָּ ִ֑מא הל ֵ֥
יה וַ יֶ ח ָּ ָֽפרו׃
ֵ֥ 21בשו ָֽכי־ ָּב ָּ ִ֑טח ָּ ֵ֥באו ָּע ֶד ָּ
יראו׃
ָֽ 21כי־ ַ ַ֭ע ָּתה ֱה ָ֣יי ֶתם ִ֑לא ָֽתר ֵ֥או ח ַתת וַ ת ָּ ָֽ
ָֽ 22הכי־ ָּ ַ֭א ַמרתי ָּ ָ֣הבו ִ֑לי ומכח ֶכם שח ֵ֥דו ַבע ָֽדי׃
23ו ַמל ֵ֥טוני מיַ ד־ ָּ ִ֑צר ומ ַיד ָּערי ָ֣צים תפ ָֽדוני׃
ַ֭ 24הורוני וַ א ָ֣ני ַאח ִ֑ריש ו ַמה־ ָּשגיתי ָּה ֵ֥בינו ָֽלי׃
ומה־יוכ ַיח הוכ ַָ֣ח מ ֶ ָֽכם׃
י־י ֶשר ַ
ַ 25מה־נמר ֵ֥צו אמר ִ֑
ַ 26הלהו ַ ָ֣כח מ ָ֣לים ַתח ִ֑שבו ולרו ַח אמ ֵ֥רי נ ָּ ָֽאש׃
ַ 27אף־ ַעל־יָּ ֵ֥תום ַת ִ֑פילו ותכרו ַעל־ ָֽריע ֶ ָֽכם׃
ַ֭ 28ו ַע ָּתה הו ָ֣אילו פנו־ ִ֑בי ו ַעל־פני ֶכם אם־א ַכ ָֽזב׃
י־בּה׃
ָֽ 29שבו־ ָּ ַ֭נא ַאל־ת ָ֣הי ַעו ָּ ִ֑לה ו ֵ֥שבי עוד צדק ָּ ָֽ
31היש־בלשו ֵ֥ני ַעו ָּ ִ֑לה אם־חכי לא־יָּ ֵ֥בין ַהוָֽ ות׃
יָּמיו׃
1 7הלא־ ָּצ ָּ ָ֣בא ֶל ֱאנָ֣ וש על־ ָּ ִ֑א ֶרץ וכימי ָּׂש ָ֣כיר ָּ ָֽ
2כ ֶ ֵ֥ע ֶבד יש ַאף־ ִ֑צל וכ ָּׂשכיר י ַקֶ ֵ֥וה ָּפ ֳע ָֽלו׃
3כן ָּהנ ַ ָ֣חלתי ַ֭לי יַ רחי־ ָּ ִ֑שוא ולילֵ֥ ות ָּע ָּמל מנו־ ָֽלי׃
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־ע ֶרב ו ָּׂש ַבעתי נד ָ֣דים
4אם־ ָּש ַכבתי ו ָּא ַמרתי ָּמ ַ ָ֣תי ָּ ַ֭אקום ומ ַדד ָּ ִ֑
י־נ ֶָֽשף׃
עד ָּ
עורי ָּרגַ ע וַ י ָּמ ָֽאס׃
ָֹּ֘ 5ל ַבש ב ָּׂש ָ֣רי ַ֭ר ָּמה וגָ֣ יש ָּע ָּ ִ֑פר ֵ֥
6יָּ ַ ָ֣מי ַ ַ֭קלו מני־ ָּ ִ֑א ֶרג וַ יכלו ב ֶ ָ֣א ֶפס תקָּ ָֽוה׃
ַ֭ 7זכר כי־ ָ֣רו ַח ַחיָּ ִ֑י לא־ ָּת ֵ֥שוב עיני לר ֵ֥אות ָֽטוב׃
ָֽ 8לא־ ַ֭תשורני ָ֣עין ִ֑ראי עי ֶניך ָ֣בי ואי ֶ ָֽנני׃
יורד שאול ָ֣לא יַ ע ֶ ָֽלה׃
ָּ 9כ ָּ ָ֣לה ָּ ַ֭ענָּ ן וַ י ַלְִ֑ך ֵ֥כן ֵ֥
11לא־יָּ ָ֣שוב ָ֣עוד לבי ִ֑תו ולא־יַ כי ֶרנו ָ֣עוד מק ָֽמו׃
11גַ ם־אני לא ֶא ֱח ָָּׁׂ֫שְך ֵ֥פי ַ֭ ָֽא ַדב ָּרה ב ַ ָ֣צר רו ִ֑חי ָּאׂשי ָּחה ב ַ ָ֣מר נַ פ ָֽשי׃
ָֽ 12היָּ ם־ ָּ ַ֭אני אם־ ַת ִ֑נין ָֽכי־ ָּתׂשים ָּע ַ ָ֣לי מש ָּ ָֽמר׃
ָֽ 13כי־ ָּ ַ֭א ַמרתי תנַ ח ָ֣מני ַער ִׂ֑שי י ָּ ֵ֥שא בׂשיחי מש ָּכ ָֽבי׃
14וח ַת ַ ֵ֥תני ַבחֹל ִ֑מות וָֽ מ ֶחזינֵ֥ ות ת ַבע ַ ָֽתני׃
15וַ תב ַ ָ֣חר ַמח ָּ ָ֣נק נַ פ ִ֑שי ָּמוֶ ת ָֽמ ַעצמו ָּ ָֽתי׃
ַ֭ ָּ 16מ ַאסתי לא־לע ָּ ָ֣לם ֶ ָֽאח ֶיִ֑ה ח ַ ֵ֥דל מ ֶמני כי־ ֶ ֵ֥ה ֶבל יָּ ָּ ָֽמי׃
ָֽ ָּ 17מה־ ַ֭ ֱאנוש ָ֣כי תגַ ד ֶ ִ֑לנו וכי־ ָּתשית א ָּ ָ֣ליו ל ֶ ָֽבך׃
18וַ תפק ֶ ֵ֥דנו לב ָּק ִ֑רים לרגָּ עים תב ָּח ֶ ָֽננו׃
ַ֭ ַ 19כ ָּמה לא־תש ֶ ָ֣עה מ ֶ ִ֑מני ָֽלא־ ַתרפני ַעד־בל ֵ֥עי ר ָֽקי׃
ָּ 21ח ָּטאתי ָּמה ֶאפ ַעל׀ ָּלְך נצר ָּה ָָּׁ֫א ָּ ֵ֥דם ָּל ָּמה ַׂשמ ַ ָ֣תני למפ ָּ ָ֣גע ָּ ִ֑לְך וָּ ֶאה ֶיה
ָּע ַ ָ֣לי ל ַמ ָּ ָֽשא׃
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21ו ֶמה׀ לא־ת ָּ ָ֣שא פשעי ו ַתעביר ֶאת־ע ָׁ֫ו ֵ֥ני ָֽכי־ ַ ַ֭ע ָּתה ֶל ָּע ָּ ָ֣פר ֶאש ָּ ִ֑כב
ושחר ַ ָ֣תני וא ֶינָֽני׃

פ

ַ֭ ַ 1 8ויַ ַען בל ַ ֵ֥דד ַהשוחי וַ יא ַ ָֽמר׃
י־פיך׃
ַ 2עד־ ָּ ֵ֥אן ת ַמ ֶלל־ ִ֑א ֶלה ו ֵ֥רו ַח ַכביר אמר ָֽ
ַ֭ ַ 3האל י ַע ָ֣ות מש ָּ ִ֑פט ואם־ ַש ַדי י ַע ָֽות־ ֶ ָֽצ ֶדק׃
4אם־ ָּב ֶ ֵ֥ניך ָּ ָֽחטאו־לִ֑ ו ַ ָֽוי ַשלחם ביַ ד־פש ָּ ָֽעם׃
5אם־ ַ ַ֭א ָּתה ת ַש ָ֣חר ֶאל־ ִ֑אל ו ֶאל־ ַש ַדי תת ַח ָּנַָֽֽן׃
י־ע ָּתה יָּ ָ֣עיר ָּע ֶלִ֑יך וש ַלם נַוָ֣ת צד ֶ ָָֽקך׃
6אם־ ַ ֵ֥זְַֽך ויָּ ָּשר ָּ ֵ֥א ָּתה כ ַ ַ֭
7ו ָּה ָּיָ֣ה ראשיתךָ֣ מצ ָּ ִ֑ער ו ַאחריתך יׂש ֶ ֵ֥גה מ ָֽאד׃
ָֽ 8כי־ש ַאל־ ָּ ַ֭נא ל ָ֣דר רי ִ֑שון וכונן ל ָ֣ח ֶקר אבו ָּ ָֽתם׃
ָֽ 9כי־ת ָ֣מול ַ֭אנַ חנו ו ָ֣לא נ ָּ ִ֑דע כי צל יָּ ָ֣מינו עלי־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
11הלא־ ָ֣הם י ַ֭ורוך ָ֣יאמרו ָּ ִ֑לְך ומל ָּבם יו ֵ֥צאו מ ָֽלים׃
י־מים׃
ה־אחו בל ָּ ָֽ
11היַָֽֽג ֶאה־ ַ֭ג ֶמא ב ָ֣לא ב ָּ ִ֑צה יׂשגֶ ָּ ֵ֥
12ע ֶ ָ֣דנו ַ֭באבו ָ֣לא י ָּק ִ֑טף ולפני ָּכל־ ָּח ָ֣ציר יי ָּ ָֽבש׃
אבד׃
ל־שכחי ִ֑אל ותקַות ָּח ָ֣נַֽף ת ָֽ
13כן ָּ ַ֭ארחות ָּכ ָ֣
ובית ַע ָּכביש מב ַט ָֽחו׃
14א ֶשר־יָּ ֵ֥קוט כסלִ֑ ו ֵ֥
ל־ביתו ו ָ֣לא יַ ע ִ֑מד יַ ח ֵ֥זיק בו ו ָ֣לא יָּ ָֽקום׃
15י ָּש ָ֣ען ַע ַ֭
ָּ 16ר ָ֣טב הוא לפני־ ָּ ִ֑ש ֶמש ו ַ ֵ֥על גַ נָּ תו ָֽינַ ק ֵ֥תו ת ָֽצא׃
ַ 17על־ ַ ַ֭גל ָּ ָֽש ָּר ָּ ָ֣שיו יס ָּ ִ֑בכו בית א ָּבנָ֣ים יֶ ֱח ֶזָֽה׃
18אם־י ַבל ֶ ֵ֥ענו ממקו ִ֑מו ו ֵ֥כ ֶחש בו ָ֣לא ראי ָֽתיך׃
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ֶ 19הן־ ַ֭הוא מ ָׂ֣שוׂש ַדר ִ֑כו ומ ָּע ָּפר ַא ֵ֥חר יצ ָּ ָֽמחו׃
ֶ 21הן־ ַ֭אל ָ֣לא ימ ַאס־ ָּ ִ֑תם ו ָֽלא־יַ חזיק ביַ ד־מר ָֽעים׃
רועה׃
ַ 21עד־י ַמלָ֣ה ׂש ָ֣חוק ִ֑פיך וׂש ָּפ ֶ ֵ֥תיך ת ָּ ָֽ
ׂ22שנ ֶ ֵ֥איך ילבשו־ ִ֑ב ֶשת וא ֶהל ר ָּש ָ֣עים אי ֶ ָֽננו׃

פ

1 9וַ ַ ֵ֥י ַען איוב וַ יא ַ ָֽמר׃
ַ֭ ָּ 2אמנָּ ם יָּ ַ ָ֣דעתי כי־ ִ֑כן ו ַמה־יצ ַדק ֱאנָ֣ וש עם־ ָֽאל׃
3אם־ ַ ַ֭יחפץ ָּל ָ֣ריב ע ִ֑מו ָֽלא־יַ ענֶ נו ַא ַ ֵ֥חת מני־ ָּ ָֽא ֶלף׃
4ח ַ ָ֣כם ַ֭ל ָּבב ו ַא ָ֣מיץ ִ֑כ ַח ָֽמי־הק ָּ ֵ֥שה א ָּליו וַ יש ָּ ָֽלם׃
ַ 5ה ַמע ָ֣תיק ָּ ַ֭הרים ו ָ֣לא יָּ ָּ ִ֑דעו א ֶשר ה ָּפ ָּ ָ֣כם ב ַא ָֽפו׃
ַ 6ה ַמר ָ֣גיז ֶַ֭א ֶרץ ממקו ָּ ִ֑מּה ו ַעמו ֶדי ָּה ית ַפ ָּל ָֽצון׃
ָּ 7הא ָ֣מר ַ ַ֭ל ֶח ֶרס ו ָ֣לא יז ָּ ִ֑רח וב ַעד כו ָּכ ָ֣בים יַ ח ָֽתם׃
8נ ֶ ָ֣טה ָּש ַ ָ֣מים ל ַב ִ֑דו ודורְך ַעל־ ָּ ֵ֥ב ֳמתי יָּ ָֽם׃
ימה ו ַחד ֵ֥רי ת ָּ ָֽמן׃
ָֽ 9ע ֶׂשה־ ָּ ַ֭עש כ ֵ֥סיל וכ ָּ
ׂשה ַ֭גדלות ַעד־ ָ֣אין ִ֑ח ֶקר ונפ ָּלאות ַעד־ ֵ֥אין מס ָּ ָֽפר׃
11ע ֶ ָ֣
א־א ֵ֥בין ָֽלו׃
11הן יַ ע ָ֣בר ָּ ַ֭ע ַלי ו ָ֣לא ֶאר ֶ ִ֑אה ויַ חֹלף ָֽול ָּ
ה־תע ֶ ָֽׂשה׃
אמר א ָּליו ַ ָֽמ ַ
יבנו ָֽמי־י ַ ֵ֥
ָ֣ 12הן ַ ַ֭יחתף ָ֣מי יש ֶ ִ֑
ֱ ַ֭ 13אלו ַה לא־יָּ ָ֣שיב ַא ִ֑פו ַתח ָּ ֵ֥תו ָּשחחו ָ֣עזרי ָּ ָֽר ַהב׃
ַ֭ ַ 14אף ָֽכי־ ָּאנ ָ֣כי ֶ ָֽא ֱע ֶ ִ֑ננו ֶאבח ָּרה ד ָּב ַ ָ֣רי ע ָֽמו׃
שר אם־ ָּ ַ֭צ ַדקתי ָ֣לא ֶא ֱע ֶ ִ֑נה למשפטי ֶאת ַח ָּנַָֽֽן׃
15א ֶ ָ֣
קולי׃
א־אאמין ָֽכי־יַ א ֵ֥זין ָֽ
16אם־ ָּק ָּ ֵ֥ראתי ַוַָֽֽיַ ע ִ֑נני ָֽל ַ
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17א ֶשר־בׂש ָּע ָּ ֵ֥רה ישופִ֑ני והר ָּבה פ ָּצ ַעָ֣י ח ָּנָֽם׃
שב רו ִ֑חי ֵ֥כי יַ ׂשב ַעני ַממר ָֽרים׃
ָֽ 18לא־ ַ֭יתנני ָּה ָ֣
19אם־ל ָ֣כ ַח ַא ָ֣מיץ ה ִ֑נה ואם־למש ָּפט ָ֣מי יועי ָֽדני׃
21אם־ ֶַ֭אצ ָּדק ָ֣פי יַ רשי ִ֑עני ָּ ָֽתם־ ָּאני ַוַָֽֽיַ עק ָֽשני׃
ָֽ ָּ 21תם־ ָּ ַ֭אני ָֽלא־א ַ ֵ֥דע נַ פשי ֶאמ ַ ֵ֥אס ַח ָּ ָֽיי׃
ַ 22א ַחת ֵ֥היא ַעל־ ֵ֥כן ָּא ַ ִ֑מרתי ָּ ֵ֥תם ו ָּר ָּשע ָ֣הוא מ ַכ ֶ ָֽלה׃
23אם־ ַ֭שוט יָּ ָ֣מית פת ִ֑אם ל ַמ ַסת נק ָ֣ים יל ָּ ָֽעג׃
ֶ 24א ֶרץ׀ נת ֵּ֬ ָּנה ָֽביַ ד־ ָּר ָּשע פ ָֽני־שפ ֶ ֵ֥טי ָּה י ַכ ֶ ִ֑סה אם־לא א ָ֣פוא מי־ ָֽהוא׃
טובה׃
א־ר ֵ֥או ָּ ָֽ
י־רץ ָּ ָֽברחו ל ָּ
25ויָּ ַ ָ֣מי ַ ַ֭קלו מנ ָּ ִ֑
ַ֭ ָּ 26חלפו עם־ ֳאניָ֣ ות א ֶ ִ֑בה כנֶ ֶשר יָּ ֵ֥טוׂש עלי־ ָֽא ֶכל׃
יחי ֶא ֶעז ָּבה ָּפ ַנָ֣י ו ַאב ָֽליגָּ ה׃
27אם־ ָּ ַ֭אמרי ֶאשכ ָּ ָ֣חה ׂש ִ֑
28יָּ ֵ֥גרתי ָּכל־ ַעצב ָּ ִ֑תי יָּ ַדעתי כי־ ֵ֥לא תנַ ָֽקני׃
ָּ 29אנ ֵ֥כי ֶאר ָּ ִ֑שע ָּל ָּמה־זֶ ה ֶ ָ֣ה ֶבל א ָּיגָֽע׃
31אם־הת ָּר ַ ֵ֥חצתי במו־ ָּ ִ֑ש ֶלג וַ הזכותי ב ָ֣בר ַכ ָּ ָֽפי׃
מותי׃
ַ֭ ָּ 31אז ַב ַ ָ֣ש ַחת תטבלִ֑ני ו ָֽתעבוני ַׂשל ָּ ָֽ
32כי־לא־ ָ֣איש ָּכ ָ֣מני ֶ ָֽא ֱע ֶ ִ֑ננו נָּ ֵ֥בוא יַ ח ָּדו ַבמש ָּ ָֽפט׃
מוכ ַיח יָּ שת יָּ ָ֣דו ַעל־שנָֽינו׃
ָ֣ 33לא יש־בינָ֣ינו ִ֑
34יָּ ָ֣סר מ ָּע ַ ָ֣לי שב ִ֑טו וא ָּמתו ַ ָֽאל־ת ַבע ַ ָֽתני׃
א־כן ָּאנכי ע ָּמ ָֽדי׃
ַָֽ֭ ַ 35א ַדב ָּרה ו ָ֣לא א ָּיר ֶ ִ֑אנו ֵ֥כי ל ֵ֥
יחי א ַדב ָּרה ב ַ ָ֣מר נַ פ ָֽשי׃
ָּ 1 10נַָֽֽק ָּ ֵ֥טה נַ פשי ב ַָׁ֫ח ָּיֵ֥י ֶ ָֽא ֶעז ָּ ָ֣בה ָּע ַלָ֣י ׂש ִ֑
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2א ַ ָ֣מר ֶאל־ ַ֭ ֱאלו ַה ַאל־ ַתרשי ִ֑עני ָֽהודיעני ַ ָ֣על ַמה־תרי ָֽבני׃
3הטוב לך׀ ָֽכי־ ַתעשק ָֽכי־ ַ֭תמ ַאס י ָ֣גי ַע ַכ ֶ ִ֑פיך ו ַעל־ע ַצת ר ָּש ָ֣עים
הו ָּ ָֽפע ָּת׃
ַ 4העי ָ֣ני ָּב ָּ ָׂ֣שר ָּ ִ֑לְך אם־כראות ֱאנָ֣ וש תר ֶ ָֽאה׃
5הכי ָ֣מי ֱאנָ֣ וש יָּ ֶ ִ֑מיך אם־שנו ֶתיך ָ֣כימי ָּ ָֽג ֶבר׃
ָֽ 6כי־ת ַב ֵ֥קש ַלעו ִ֑ני ַ֭ול ַח ָּטא ֵ֥תי תד ָֽרוש׃
ָֽ ַ 7על־ ַ ַ֭דעתך כי־ ָ֣לא ֶאר ָּ ִ֑שע ואין מיָּ דךָ֣ ַמ ָֽציל׃
8יָּ ֶ ָ֣דיך ַ֭עצבוני ַוַָֽֽיַ ע ִׂ֑שוני ַי ֵַ֥חד ָּסביב ַוָֽת ַבל ָֽעני׃
9ז ָּכר־ ָּ ַ֭נא כי־ ַכ ָ֣ח ֶמר עׂשי ָּ ִ֑תני ָֽו ֶאל־ ָּע ָּ ֵ֥פר תשי ָֽבני׃
11ה ָ֣לא ֶַ֭כ ָּח ָּלב ַתתי ִ֑כני ו ַכגבנָּ ה ַתקפי ָֽאני׃
ָ֣ 11עור ַ֭ו ָּב ָּׂשר ַתלבי ִ֑שני וָֽ ַבע ָּצ ֵ֥מות וגידים תסכ ָֽכני׃
ַ 12ח ָ֣יים ָּ ַ֭ו ֶח ֶסד ָּע ָׂ֣שי ָּת ע ָּמ ִ֑די ופק ָּדתך ָּ ָֽשמ ָּ ֵ֥רה רו ָֽחי׃
ַ֭ 13וא ֶלה ָּצ ַ ָ֣פנ ָּת בל ָּב ֶ ִ֑בך יָּ ַדעתי כי־ ֵ֥זאת ע ָּ ָֽמְך׃
14אם־ ָּח ָּ ֵ֥טאתי וש ַמר ָּ ִ֑תני ומעוני ָ֣לא תנַ ָֽקני׃
15אם־ ָּר ַשעתי ַאל ֵּ֬ ַלי לי ַ֭ו ָּצ ַדקתי לא־ ֶא ָּ ָ֣שא רא ִ֑שי ׂש ַ ֵ֥בע ָּקלון ור ֵ֥אה
ָּעניָֽי׃
ַ֭ 16ויג ֶאה ַכ ַ ָ֣ש ַחל תצו ִ֑דני ו ָּתשב תת ַפ ָּלא־ ָֽבי׃
17ת ַח ֵּ֬דש ע ֶדיך׀ נֶ גדי ו ֶ ָ֣ת ֶרב ַ ַָֽ֭כ ַעׂשך ע ָּמ ִ֑די חליפות ו ָּצ ָּ ָ֣בא ע ָֽמי׃
18ו ָּ ָ֣ל ָּמה ַ֭מ ֶר ֶחם הצא ָּ ִ֑תני ֶאגוַ ע ו ַ ָ֣עין לא־תר ָֽאני׃
שר לא־ ָּה ָ֣ייתי ֶאה ֶיִ֑ה מ ֶב ֶטן ַל ֶ ֵ֥ק ֶבר או ָּ ָֽבל׃
ַ 19כא ֶ ָ֣
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21הלא־מ ַ ָ֣עט יָּ ַ ָ֣מי יַ ח ָּ ִ֑דל י ֵ֥שית מ ֶמני ו ַאב ֵ֥ליגָּ ה מ ָּ ָֽעט׃
21ב ֶ ָ֣ט ֶרם ַ֭אלְך ו ָ֣לא ָּא ִ֑שוב ֶאל־ ֶא ֶרץ ָ֣ח ֶשְך ו ַצל ָּ ָֽמוֶ ת׃
מו־א ֶפל׃
יפ ָּתה׀ כ ֵ֥מו א ֶפל ַ ַ֭צל ָּמוֶ ת ו ֵ֥לא ס ָּדרים וַ ֵ֥ת ַפע כ ָֽ
ֶ 22א ֶרץ ע ָּ

פ

ַ֭ ַ 1 11ויַ ַען צ ַ ֵ֥פר ַ ָֽהנַ ע ָּמתי וַ יא ַ ָֽמר׃
2ה ָ֣רב ַ֭ד ָּברים ָ֣לא י ָּע ֶ ִ֑נה ואם־איש ׂש ָּפ ַ ָ֣תים יצ ָּ ָֽדק׃
ַ֭ ַ 3ב ֶדיך מ ָ֣תים יַ ח ִ֑רישו וַ תל ַעג ו ָ֣אין ַמכ ָֽלם׃
ַ֭ ַ 4ותא ֶמר ַ ָ֣זְַֽך לק ִ֑חי ו ַבר ָּה ֵ֥ייתי בעי ֶ ָֽניך׃
ָֽ 5ואו ָּלם ָֽמי־י ָ֣תן ֱאלָ֣ ו ַה ַד ִ֑בר ויפ ַתח ׂש ָּפ ָּ ָ֣תיו ע ָּ ָֽמְך׃
6ויַ גֶ ד־לך׀ ַ ָֽתעל ָ֣מות ָּחכ ָּמה ָֽכי־כפ ַלים ָֽל ָׁ֫תוש ָּיֵ֥ה ו ַדע ָֽכי־יַ ֶ ֵ֥שה לךֵ֥ ֱאל ַוה
מע ֶונַָֽֽך׃
ד־תכלית ַש ַ ָ֣די תמ ָּ ָֽצא׃
ַ 7ה ָ֣ח ֶקר ֱאלָ֣ ו ַה תמ ָּ ִ֑צא אם ַע ַ
8גָּ ב ָ֣הי ָּ ַ֭ש ַמים ַמה־תפ ָּ ִ֑על עמ ָּ ֵ֥קה משאול ַמה־ת ָּ ָֽדע׃
י־יָֽם׃
9אר ָּ ָ֣כה מ ֶ ָ֣א ֶרץ מ ָּ ִ֑דּה ור ָּח ָּבה מנ ָּ
11אם־יַ חֹלֵ֥ ף ויַ ס ִ֑גיר ויַ קהיל ו ָ֣מי ישי ֶ ָֽבנו׃
בונַָֽֽן׃
11כי־ ַ֭הוא יָּ ַ ָ֣דע מתי־ ָּ ִ֑שוא וַ יַ רא־ ָּאוֶ ן ו ָ֣לא ית ָּ
12ו ָ֣איש ָּ ַ֭נבוב י ָּל ִ֑בב ו ַ ֵ֥עיר ֶפ ֶרא ָּא ָּ ֵ֥דם יוָּ ָֽלד׃
13אם־ ַ ַ֭א ָּתה הכינָ֣ ו ָּת ל ֶ ִ֑בך ו ָּפ ַרׂש ָּת א ָּ ָ֣ליו ַכ ֶ ָֽפך׃
14אם־ ָּ ָ֣אוֶ ן ַ֭ביָּ דך ַהרחיָ ִ֑קהו ו ַאל־ ַתשכן בא ָּה ֶ ָ֣ליך ַעו ָּ ָֽלה׃
15כי־ ָּאז׀ ת ָּ ָ֣שא ָּפ ֶ ָ֣ניך מ ִ֑מום ו ָּה ֵ֥יי ָּת מ ָּצק ו ָ֣לא תי ָּ ָֽרא׃
16כי־ ַ ַ֭א ָּתה ָּע ָּ ָ֣מל תש ָּ ִ֑כח כ ַמים ָּעב ָ֣רו תז ָֽכר׃
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17וָֽ ַ֭ מ ָּצ ֳה ַרים יָּ ָ֣קום ָּ ִ֑ח ֶלד ָּתע ָּפה ַכ ֵ֥ב ֶקר תה ֶיָֽה׃
18וָֽ ַ֭ ָּב ַטח ָּת כי־י ָ֣ש תקָּ ִ֑וה ו ָּח ַפר ָּת ָּל ֶ ֵ֥ב ַטח תש ָּ ָֽכב׃
ַָֽ֭ 19ו ָּר ַבצ ָּת ו ָ֣אין ַמח ִ֑ריד וחלו ָּפ ֶנָ֣יך ַר ָֽבים׃
21ועי ֵ֥ני ר ָּשעים ָׁ֫תכ ֶ ֵ֥לינָּ ה ַ֭ו ָּמנוס ָּא ַ ָ֣בד מנ ֶ ִ֑הם ותקוָּ ָּתם ַ ָֽמ ַפח־ ָּ ָֽנ ֶפש׃

פ

1 12וַ ַ ֵ֥י ַען איוב וַ יא ַ ָֽמר׃
ַ֭ ָּ 2אמנָּ ם ָ֣כי ַא ֶתם־ ָּ ִ֑עם וע ָּמ ֶכם ָּת ֵ֥מות ָּחכ ָּ ָֽמה׃
מו־א ֶלה׃
ָֽ
י־אין כ
3גַ ם־לי ל ָּבב׀ ָֽכמו ֶכם לא־נפָ֣ל ָּאנ ָ֣כי מ ֶכִ֑ם ו ֶאת־מ ֵ֥
ׂ4שחק לרעהו׀ ֶ ָֽאהיֶ ה ק ָ֣רא ֶַ֭ל ֱאלו ַה ַוַָֽֽיַ ע ִ֑נהו ׂשחוק ַצ ֵ֥דיק ָּת ָֽמים׃
ַ 5ל ָ֣פיד ַ֭בוז ל ַעש ָ֣תות ַשא ָּ ִ֑נַֽן נָּ כון ל ָ֣מועדי ָּ ָֽרגֶ ל׃
6יש ָּליו ָֽא ָּהלים׀ ל ֵ֥שדדים וָֽ ַ֭ ַבטחות ל ַמר ָ֣גיזי ִ֑אל ַלא ֶשר הביא ֱאלָ֣ ו ַה
ביָּ ָֽדו׃
ָֽ 7ואו ָּלם ש ַאל־ ָּ ָ֣נא בה ָ֣מות ות ֶ ִ֑רךָּ ו ֵ֥עוף ַה ָּש ַמים ויַ גֶ ד־ ָּ ָֽלְך׃
יספ ֵ֥רו לך דגָ֣י ַה ָּיָֽם׃
8או ָׂ֣ש ַיח ָּל ָּ ָ֣א ֶרץ ות ֶ ִ֑רךָּ ָֽו ַ
ַ֭ 9מי לא־יָּ ַ ָ֣דע ב ָּכל־ ִ֑א ֶלה ֵ֥כי יַ ד־יהוָּ ה ָּעָׂ֣ש ָּתה ָֽזאת׃
שר ַ֭ביָּ דו ֶנָ֣ ֶפש ָּכל־ ָּ ִ֑חי ורו ַח ָּכל־ב ַׂשר־ ָֽאיש׃
11א ֶ ָ֣
11הלא־ ַ֭אזֶ ן מ ָ֣לין תב ָּ ִ֑חן וחְך ָ֣א ֶכל יט ַעם־ ָֽלו׃
בונָֽה׃
יָּמים ת ָּ
ָֽ 12בישי ֵ֥שים ָּחכ ָּ ִ֑מה וא ֶרְך ָ֣
ַ֭ 13עמו ָּחכ ָּ ָ֣מה וגבו ָּ ִ֑רה לו ע ָּ ֵ֥צה ותבו ָּ ָֽנה׃
ָ֣ 14הן ַ ַ֭יהרוס ו ָ֣לא י ָּב ֶ ִ֑נה יס ֵ֥גר ַעל־איש ו ָ֣לא י ָּפ ָֽת ַח׃
15הן יַ ע ָ֣צר ַב ַ ָ֣מים וי ָּ ִ֑בשו ָֽוי ַשלחם ו ַי ַהפכו ָּ ָֽא ֶרץ׃
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ומש ֶגָֽה׃
ַ֭ 16עמו ָ֣עז ו ָֽתוש ָּ ִ֑יה לו ש ֵ֥גג ַ
17מו ָ֣ליְך יוע ָ֣צים שו ָּ ִ֑לל ָֽושפ ֵ֥טים יהו ָֽלל׃
יהם׃
18מו ַ ָ֣סר מ ָּל ָ֣כים פ ִ֑ת ַח וַ יֶ א ֵ֥סר אזור ב ָּמתנ ֶ ָֽ
19מו ָ֣ליְך כה ָ֣נים שו ָּ ִ֑לל ו ָֽא ָּת ָ֣נים י ַס ָֽלף׃
21מ ָ֣סיר ָּ ַׂ֭ש ָּפה לנֶ ֱא ָּמ ִ֑נים ו ַט ַעם זק ָ֣נים י ָּ ָֽקח׃
21שו ָ֣פְך ַ֭בוז ַעל־נדי ִ֑בים ומזי ַח אפיָ ָ֣קים ר ָּ ָֽפה׃
22מגַ ֶ ָ֣לה ַ֭עמקות מני־ ִ֑ח ֶשְך וַ יצא ָּל ָ֣אור ַצל ָּ ָֽמוֶ ת׃
ַ 23מׂש ָ֣גיא ַ ַ֭לגוים ַוַָֽֽי ַאב ִ֑דם ש ֵ֥ט ַח ַלגוים וַ יַ נ ָֽחם׃
א־ד ֶרְך׃
־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יַ תעם ב ָ֣תהו ל ָּ ָֽ
שי ַעם ָּ
24מסיר ַ֭לב ָּרא ָ֣
25י ַ ָֽמששו־ ֵ֥ח ֶשְך ולא־ ִ֑אור וַ יַ תעם ַכש ָֽכור׃
ֶ 1 13הן־כל ָּרא ָּ ָ֣תה עינִ֑י ָּ ָֽשמ ָּ ֵ֥עה ָּאזני וַ ָּ ֵ֥ת ֶבן ָּ ָֽלּה׃
ַָֽ֭ 2כ ַדעת ֶכם יָּ ַ ָ֣דעתי גַ ם־ ָּ ִ֑אני לא־נפל ָּאנ ָ֣כי מ ֶ ָֽכם׃
3או ָּלם ַ֭אני ֶאל־ ַש ַ ָ֣די א ַד ִ֑בר והוכ ַח ֶאל־ ָ֣אל ֶאח ָּ ָֽפץ׃
ָֽ 4ואו ָּלם ַא ֶ ֵ֥תם ָֽטפלי־ ָּ ִ֑ש ֶקר רפאי ֱא ָ֣לל כל ֶ ָֽכם׃
ָֽ 5מי־ ַ֭יתן ַהח ָ֣רש ַתחרי ִ֑שון ותהי ָּל ֶ ָ֣כם ל ָּחכ ָּ ָֽמה׃
6שמעו־ ָּ ֵ֥נא תו ַכח ִ֑תי ורבות ׂש ָּפ ַ ָ֣תי ַהק ָֽשיבו׃
ַ֭ ַ 7הלאל ת ַדב ָ֣רו ַעו ָּ ִ֑לה ולו ָֽת ַדב ֵ֥רו רמ ָּ ָֽיה׃
8ה ָּפ ָּ ֵ֥ניו ת ָּש ִ֑און אם־ ָּל ֵ֥אל תרי ָֽבון׃
ַ֭ 9הטוב ָֽכי־יַ ח ָ֣קר ֶאת ֶ ִ֑כם אם־כ ָּה ֵ֥תל ֶב ֱאנוש ת ָּה ֵ֥תלו ָֽבו׃
11הו ָ֣כ ַח יו ָ֣כי ַח ֶאת ֶ ִ֑כם אם־ ַבס ֶתר ָּפ ֵ֥נים ת ָּש ָֽאון׃
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11ה ָ֣לא ַׂ֭שאתו ת ַב ָ֣עת ֶאת ֶ ִ֑כם ו ַפחדו י ֵ֥פל עלי ֶ ָֽכם׃
ַָֽ֭ 12זכרני ֶכם משלי־ ִ֑א ֶפר לגַ בי־ח ֶמר גַ בי ֶ ָֽכם׃
ַ 13הח ָ֣רישו ַ֭מ ֶמני וַ א ַדב ָּרה־ ָּ ִ֑אני ויַ עבר ָּע ַ ָ֣לי ָּ ָֽמה׃
ל־מה׀ ֶא ָּ ָ֣שא ב ָּׂש ָ֣רי בש ָּנִ֑י ונַ פשי ָּא ֵׂ֥שים ב ַכ ָֽפי׃
ַ 14ע ָּ
אוכ ַיח׃
ל־פ ָּנֵ֥יו ָֽ
ָ֣ 15הן ַ֭יקטלני ָ֣לא איַ ִ֑חל ַאְך־ד ָּר ַכי ֶא ָּ
16גַ ם־הוא־ ֵ֥לי ָֽלישו ָּ ִ֑עה כי־ ֵ֥לא ל ָּפנָּ יו ָּח ֵ֥נַֽף יָּ ָֽבוא׃
17שמ ָ֣עו ָּ ַ֭שמו ַע מ ָּל ִ֑תי ו ַ ָֽאחוָּ תי ב ָּאזני ֶ ָֽכם׃
18הנה־ ָּ ַ֭נא ָּע ַ ָ֣רכתי מש ָּ ִ֑פט יָּ ַדעתי ָֽכי־א ֵ֥ני ֶאצ ָּ ָֽדק׃
19מי־ ַ֭הוא יָּ ָ֣ריב ע ָּמ ִ֑די ָֽכי־ ַע ָּתה ַאח ָ֣ריש ו ֶאגָּ ָֽוע׃
ַ 21אְך־ ַ֭ש ַתים ַאל־ ַ ָ֣ת ַעׂש ע ָּמ ִ֑די ָּ ֵ֥אז מ ָּפנֶ יך ָ֣לא ֶא ָּס ָֽתר׃
ַ֭ ַ 21כפך מ ָּע ַ ָ֣לי ַהר ַ ִ֑חק ו ֵ֥א ָּמתך ַ ָֽאל־ת ַבע ַ ָֽתני׃
ַ֭ 22וק ָּרא ו ָּאנ ָ֣כי ֶ ָֽא ֱע ֶ ִ֑נה ָֽאו־א ַדבר וַ השי ָֽבני׃
ַ 23כ ָּ ָ֣מה ַ֭לי עונָ֣ ות ו ַח ָּט ִ֑אות ָֽפש ֵ֥עי ו ַח ָּטאתי הדי ָֽעני׃
ָֽ ָּ 24ל ָּמה־ ָּפ ֶ ֵ֥ניך ַתס ִ֑תיר ו ַתחשבני לאוי ָ֣ב ָּ ָֽלְך׃
ֶ 25ה ָּע ֶ ָ֣לה נ ָּ ָ֣דף ַתע ִ֑רוץ ו ֶאת־ ַקש יָּ ָ֣בש תר ָֽדף׃
ָֽ 26כי־תכ ָ֣תב ָּע ַ ָ֣לי מר ִ֑רות ותורישני עונֵ֥ ות נעו ָּ ָֽרי׃
ל־שר ֵ֥שי ַרג ַלי תת ַח ֶ ָֽקה׃
חותי ַע ָּ
ל־אר ָּ ִ֑
27ו ָֹּ֘תׂשם ַב ַסד׀ ַרג ַלי ותש ֵ֥מור ָּכ ָּ
ַ֭ 28והוא כ ָּרָ ָּ ָ֣קב יב ֶלִ֑ה כ ֶבגֶ ד א ָּכָ֣לו ָּ ָֽעש׃
ַ֭ ָּ 1 14א ָּדם ילָ֣ וד א ָּ ִ֑שה ק ַ ֵ֥צר יָּ מים וָֽ ׂש ַ ָֽבע־ ָֽרגֶ ז׃
2כ ָ֣ציץ ָּ ַ֭י ָּצא וַ י ָּ ִ֑מל וַ יב ַ ֵ֥רח ַכצל ו ָ֣לא יַ ע ָֽמוד׃
1594

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ַ 3אף־ ַעל־ ֶַ֭זה ָּפָ ַ ָ֣קח ָּת עי ֶ ִ֑נַֽך ו ֹ֘אתי ָּתביא במש ָּפָ֣ט ע ָּ ָֽמְך׃
ָֽ 4מי־י ָ֣תן ָּ ַ֭טהור מ ָּטמא ָ֣לא ֶא ָּ ָֽחד׃
ית ו ָ֣לא יַ ע ָֽבור׃
ֵ֥ 5אם חרוצים׀ יָּ ָּמיו ָֽמס ַפר־ ֳח ָּד ָּ ֵ֥שיו א ָּ ִ֑תְך ח ָּ ֵ֥קו ָּעׂש ָּ
יומו׃
6ש ָ֣עה מ ָּע ָּ ָ֣ליו ויֶ ח ָּ ִ֑דל ַעד־יר ֶצה כ ָּׂש ֵ֥כיר ָֽ
7כי ֵ֥יש ָּלעץ ָׁ֫תקָּ ֵ֥וה ָֽאם־ ַ֭י ָּכרת ו ָ֣עוד יַ ח ִ֑ליף ו ָֽינַ קתו ָ֣לא ֶתח ָּ ָֽדל׃
8אם־יַ זָ ָ֣קין ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ָּשר ִ֑שו ו ֶב ָּע ָּפר יָּ ֵ֥מות גז ָֽעו׃
9מ ָ֣רי ַח ַ ָ֣מים יַ פ ִ֑ר ַח ו ָּע ָּׂשה ָּק ָ֣ציר כמו־ ָּ ָֽנ ַטע׃
11ו ֶ ָ֣ג ֶבר ָּ ַ֭ימות ַוַָֽֽיֶ ֱח ָּ ִ֑לש וַ יגַוע ָּא ָּ ָ֣דם ו ַאיָֽ ו׃
ָֽ ָּ 11אזלו־ ַ ַ֭מים מני־יָּ ִ֑ם ונָּ ָּהר יֶ ֱח ַ ֵ֥רב ויָּ ָֽבש׃
12ו ֵ֥איש ָּש ַכב ָֽולא־ ָָּׁ֫י ֵ֥קום ַעד־בל ָ֣תי ָּ ַ֭ש ַמים ָ֣לא יָּ ָ ִ֑קיצו ו ָֽלא־יערו משנָּ ָּ ָֽתם׃
13מי יתן׀ בש ֵּ֬אול ַתצפנני ַ ַ֭תסתירני ַעד־ ָ֣שוב ַא ֶ ִ֑פך ָּת ֵ֥שית לי ָ֣חק
ותזכ ָֽרני׃
14אם־יָּ ֵ֥מות גֶ ֶבר ה ָׁ֫יח ֶ ֵ֥יה ָּכל־י ָ֣מי צ ָּב ָ֣אי איַ ִ֑חל ַעד־בוא חלי ָּפ ָֽתי׃
ַ֭ 15תק ָּרא ו ָּאנ ָ֣כי ֶ ָֽא ֱע ֶ ִ֑נַֽךָּ ָֽל ַמעׂשה יָּ ֶ ָ֣דיך תכ ָֽסף׃
ָֽ 16כי־ ַ ַ֭ע ָּתה צ ָּע ַ ָ֣די תס ִ֑פור ָֽלא־תשמור ַעל־ ַח ָּטא ָֽתי׃
ָּ 17ח ָ֣תם בצ ָ֣רור פש ִ֑עי וַ תטפל ַעל־עו ָֽני׃
ַ֭ 18ואו ָּלם ַהר־נופָ֣ל י ִ֑בול וצור יֶ ע ַ ֵ֥תק ממק ָֽמו׃
ר־א ֶרץ ותקַות ֱאנָ֣ וש
19א ָּבנים׀ ָּ ֵ֥שחקו ַמים תש ָֽטף־ספי ֶ ֵ֥חי ָּה ע ַפ ָּ ִ֑
ֶה ֱא ַ ָֽבד ָּת׃
21תתק ָ֣פהו ָּ ַ֭לנֶ ַצח ַוַָֽֽיַ הֹלִ֑ ְך מ ַש ֶ ֵ֥נה ָּפנָּ יו ַ ָֽות ַשל ָֽחהו׃
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21יכב ָ֣דו ָּ ַ֭בנָּ יו ו ָ֣לא י ָּ ִ֑דע ויצערו ָֽולא־יָּ ֵ֥בין ָּ ָֽלמו׃
ַ 22אְך־ ַ֭ב ָּׂשרו ָּע ָּ ָ֣ליו יכ ָּ ִ֑אב ונַ פשו ָּע ָּ ֵ֥ליו ֶת ֱא ָּ ָֽבל׃

פ

ַ֭ ַ 1 15ויַ ַען ֱאלי ַ ֵ֥פז ַ ָֽהתי ָּמני וַ יא ַ ָֽמר׃
ָֽ ֶ 2ה ָּח ָּכם יַ ע ֶ ֵ֥נה ַ ָֽד ַעת־ ִ֑רו ַח ָֽוי ַמלא ָּק ָ֣דים בטנָֽ ו׃
3הו ָ֣כ ַח ַ֭ב ָּד ָּבר ָ֣לא יס ִ֑כון ומלים לא־יו ֵ֥עיל ָּ ָֽבם׃
ַ 4אף־ ַ ַ֭א ָּתה ָּת ָ֣פר יר ָּ ִ֑אה ותג ַ ֵ֥רע ׂשי ָּחה לפני־ ָֽאל׃
5כי י ַא ָ֣לף עונךָ֣ ִ֑פיך ותב ַחר ל ָ֣שון ערו ָֽמים׃
6יַ ר ָֽשיעךָ֣ ָ֣פיך ולא־ ָּ ִ֑אני וׂש ָּפ ֶתיך יַ ענו־ ָּ ָֽבְך׃
7הראי ָ֣שון ָּ ַ֭א ָּדם תוָּ ִ֑לד ולפני ג ָּב ָ֣עות חו ָּ ָֽלל ָּת׃
ַ 8הב ָ֣סוד ֱאלָ֣ ו ַה תש ָּ ִ֑מע ותג ַרע א ֶלָ֣יך ָּחכ ָּ ָֽמה׃
ַ 9מה־ ָּ ַ֭י ַדע ָּת ו ָ֣לא נ ָּ ִ֑דע ָּתבין ָֽולא־ע ָּ ֵ֥מנו ָֽהוא׃
11גַ ם־ ָּ ָׂ֣שב גַ ם־יָּ ָ֣שיש ָּ ִ֑בנו ַכביר מ ָּא ָ֣ביך יָּ ָֽמים׃
ַ 11המ ַ ָ֣עט ַ֭ממך ַתנח ָ֣מות ִ֑אל ו ָּד ָּבר ָּל ַ ֵ֥אט ע ָּ ָֽמְך׃
ַ 12מה־י ָּקחךֵ֥ ל ֶ ִ֑בך וָֽ ַמה־ירז ֵ֥מון ע ֶינָֽיך׃
את מ ָ֣פיך מ ָֽלין׃
רוחך והצ ָּ
־אל ֶ ִ֑
ָֽ 13כי־ ָּת ָ֣שיב ֶאל ָ֣
ָֽ ָּ 14מה־ ֱאנֵ֥ וש ָֽכי־יז ֶ ִ֑כה ו ָֽכי־יצ ַדק ילָ֣ וד א ָּ ָֽשה׃
ָ֣ 15הן ַ֭בקד ָּשו ָ֣לא יַ א ִ֑מין ו ָּש ַמים לא־זַ ֵ֥כו בעי ָּ ָֽניו׃
ַ֭ ַ 16אף ָֽכי־נת ָּ ֵ֥עב ָֽונֶ ֱא ָּ ִ֑לח איש־ש ֶתה ַכ ַ ָ֣מים ַעו ָּ ָֽלה׃
17א ַחוךֵ֥ ָֽש ַ ָֽמע־ ִ֑לי ו ֶ ָֽזה־ ָּחזיתי וַ א ַס ָֽפ ָּרה׃
18א ֶשר־ח ָּכ ֵ֥מים יַ ִ֑גידו ו ֵ֥לא ָֽכחדו מאבו ָּ ָֽתם׃
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ָּ 19ל ֶ ָ֣הם ַ֭ל ַב ָּדם נת ָּ ָ֣נה ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ולא־ ָּע ַבר ָּ ָ֣זר בתו ָּ ָֽכם׃
ָּ 21כל־י ָ֣מי ָּ ַ֭ר ָּשע ָ֣הוא מתחו ִ֑לל ומס ַ ֵ֥פר ָּשנים נצפנֵ֥ ו ֶל ָּע ָֽריץ׃
21קול־פ ָּח ֵ֥דים ב ָּאז ָּ ִ֑ניו ַב ָּשלום שו ֵ֥דד יבו ֶ ָֽאנו׃
י־ח ֶרב׃
22לא־יַ א ָ֣מין ַ֭שוב מני־ ִ֑ח ֶשְך ו ָּצפו ָ֣הוא ֱאל ָּ ָֽ
ֹ֘ 23נדד ָ֣הוא ַל ֶ ָ֣ל ֶחם ַאיִ֑ה יָּ ַדע׀ ָֽכי־נָּ כון ביָּ ָ֣דו יָֽ ום־ ָֽח ֶשְך׃
ַָֽ֭ 24י ַבעתהו ַ ָ֣צר ומצוָ ָּ ִ֑קה תתקפהו כ ֶמ ֶלְך׀ ָּע ֵּ֬תיד ַלכי ָֽדור׃
ל־ש ַדי יתגַ ָּ ָֽבר׃
־אל יָּ ִ֑דו ו ֶא ַ
ָֽ 25כי־נָּ ָּ ָ֣טה ֶאל ָ֣
26יָּ ָ֣רוץ א ָּ ָ֣ליו ב ַצָּוִ֑אר ַבעבי גַ ֵ֥בי ָּ ָֽמג ָּנָֽיו׃
ָֽ 27כי־כ ָּ ָ֣סה ָּפ ָּ ָ֣ניו ב ֶחל ִ֑בו וַ ַי ַעׂש פי ָּ ָ֣מה עלי־ ָּ ָֽכ ֶסל׃
ערים נכ ָּחדות ָּ ַ֭בתים לא־י ָ֣שבו ָּ ִ֑למו א ֶשר הת ַעת ָ֣דו לגַ ָֽלים׃
28וַ ישכון׀ ָּ ֹ֘
ָֽ 29לא־ ֶיע ַשר ולא־יָּ ָ֣קום חילִ֑ ו ו ָֽלא־י ֶטה ָּל ָּ ָ֣א ֶרץ מנ ָּ ָֽלם׃
ָֽ 31לא־יָּ סור׀ מני־ח ֶשְך ָֽיַ֭נַ קתו תיַ ָ֣בש ַשל ָּ ִ֑ה ֶבת ויָּ סור ב ָ֣רו ַח ָֽפיו׃
מור ָֽתו׃
י־שוא תה ֶיֵ֥ה ת ָּ
ַ 31אל־יַ א ָ֣מן ַב ָּ ָ֣שו נת ָּ ִ֑עה כ ָּ
ָֽ 32בלא־י ַ֭ומו ת ָּמ ִ֑לא וכ ָּפתו ָ֣לא ַרע ָּנָֽנָּ ה׃
33יַ ח ָ֣מס ַכ ֶ ָ֣ג ֶפן בס ִ֑רו ויַ ש ֵ֥לְך ַכזַ ית נ ָּצ ָֽתו׃
ָֽ 34כי־ע ַ ָ֣דת ָּח ָ֣נַֽף גַ ל ִ֑מוד ואש ָּאכ ָּ ֵ֥לה ָּ ָֽא ֳהלי־ ָֽש ַחד׃
ָּ 35ה ָ֣רה ָּ ַ֭ע ָּמל ויָּ ָֹ֣לד ָּ ִ֑אוֶ ן ובטנָּ ם ָּת ֵ֥כין מר ָּ ָֽמה׃

ס

1 16וַ ַ ֵ֥י ַען איוב וַ יא ַ ָֽמר׃
ָּ 2ש ַ ָ֣מעתי כ ָ֣א ֶלה ַר ִ֑בות מנַ חמי ָּע ָּ ָ֣מל כל ֶ ָֽכם׃
3הָ ֵ֥קץ לדברי־ ִ֑רו ַח ֵ֥או ַמה־יַ מ ָֽריצך ָ֣כי ַתע ֶנָֽה׃
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ַ 4גם׀ ָּאנכי ָּכ ֶכם א ַ ָׁ֫ד ֵ֥ב ָּרה לו־יש נַ פש ֶכם ַת ַחת נַ פשי ַאח ָ֣בי ָּרה עלי ֶ ָ֣כם
יעה עלי ֶכם ב ָ֣מו רא ָֽשי׃
במ ִ֑לים ו ָּא ֵ֥נ ָּ
5א ַאמצ ֶ ֵ֥כם במו־ ִ֑פי וניד ׂש ָּפ ַ ָ֣תי יַ ח ָֽׂשְך׃
ׂשְך כא ִ֑בי ו ַאחד ָּלה ַמה־מ ֵ֥ני יַ ה ָֹֽלְך׃
ָֽ 6אם־ ַ֭א ַדב ָּרה לא־י ָּח ָ֣
ַ 7אְך־ ַע ָּ ֵ֥תה ֶהל ָּ ִ֑אני השמו ָּת ָּכל־ע ָּד ָֽתי׃
8וַ ַָֽ֭ תקמטני ל ָ֣עד ָּהיָּ ִ֑ה וַ ָּ ֵ֥יַֽ ָּקם ֵ֥בי ַכחשי ב ָּפ ַ ֵ֥ני יַ ע ֶ ָֽנה׃
ַ 9אפו ָּט ַרף׀ ַוַָֽֽיׂשטמני ָּח ַ ָ֣רק ָּע ַ ָ֣לי בש ָּ ִ֑ניו ָּצרי׀ ילטוש עי ָּ ָ֣ניו ָֽלי׃
ָּ 11פע ֵּ֬רו ָּע ַלי׀ בפי ֶהם ַ֭ב ֶחר ָּפה ה ָ֣כו ל ָּח ָּ ִ֑יי יַ ַחד ָּע ַ ֵ֥לי ית ַמ ָּל ָֽאון׃
11יַ סגי ָ֣רני ַ֭אל ֶ ָ֣אל ע ִ֑ויל ו ַעל־ידי ר ָּש ָ֣עים יר ָֽטני׃
ָֹּ֘ 12שלו ָּהייתי׀ ַוַָֽֽי ַפרפרני ו ָּא ַ ָ֣חז ַ֭ב ָּערפי ַוַָֽֽי ַפצפ ִ֑צני וַ יקי ֵ֥מני לו ל ַמ ָּט ָּ ָֽרה׃
ָֹּ֘ 13יסבו ָּע ַלי׀ ַר ָּביו י ַפ ַ ָ֣לח ַ֭כליו ַתי ו ָ֣לא יַ ח ִ֑מול יש ֵ֥פְך ָּל ָּא ֶרץ מר ָּ ָֽרתי׃
14יפר ָ֣צני ֶַ֭פ ֶרץ ַעל־פני־ ָּ ִ֑פ ֶרץ יָּ רץ ָּע ַ ָ֣לי כג ָֽבור׃
ָׂ֣ ַ 15שק ָּ ַ֭ת ַפרתי ע ָ֣לי גל ִ֑די וע ַללתי ֶב ָּע ָּ ָ֣פר ַקר ָֽני׃
ָּ 16פ ַ ָ֣ני ֳַ֭ח ַמרמרה מני־ ֶ ִ֑בכי ו ַעל ַעפ ַע ַ ָ֣פי ַצל ָּ ָֽמוֶ ת׃
ַ֭ ַ 17על לא־ ָּח ָּ ָ֣מס ב ַכ ָּ ִ֑פי וָֽ תפ ָּל ֵ֥תי זַ ָּ ָֽכה׃
ֶַ֭ 18א ֶרץ ַאל־ת ַכ ָ֣סי ָּד ִ֑מי ָֽו ַאל־י ֵ֥הי ָּמקום לזַ ע ָּק ָֽתי׃
19גַ ם־ ַ ַ֭ע ָּתה הנה־ ַב ָּש ַ ָ֣מים ע ִ֑די ו ָּׂשהדי ַבמרו ָֽמים׃
ל־אל ַוה ָּדל ָּ ֵ֥פה עינָֽי׃
יצי ר ָּ ִ֑עי ֶא ֱ
21מל ַ ֵ֥
־א ָּ ֵ֥דם לר ָֽעהו׃
21ויו ַ ָ֣כח ל ֶ ָ֣ג ֶבר עם־ ֱאלִ֑ ו ַה וָֽ ֶבן ָּ
ָֽ 22כי־שנָ֣ ות מס ָּ ָ֣פר יֶ ֱא ָּ ִ֑תיו וא ַרח לא־ ָּא ָ֣שוב ֶא ֱה ָֹֽלְך׃
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1 17רו ָ֣חי ַ֭ח ָּב ָּלה יָּ ַ ֵ֥מי נז ָּעכו ק ָּב ֵ֥רים ָֽלי׃
2אם־ ָ֣לא ַ֭התלים ע ָּמ ִ֑די וב ַהמרו ָּתם ָּת ַ ֵ֥לן עי ָֽני׃
ָֽׂ 3שי ָּמה־ ָּ ַ֭נא ָּער ָ֣בני ע ָּ ִ֑מְך ָֽמי הוא ליָּ ֵ֥די י ָּת ָָֽק ַע׃
ָֽ 4כי־ ַ֭ל ָּבם ָּצ ַ ָ֣פנ ָּת מ ָּ ִ֑ש ֶכל ַעל־כן ָ֣לא תר ָֽמם׃
ַ֭ 5לח ֶלק יַ ָ֣גיד ר ִ֑עים ועיני ָּב ָּ ָ֣ניו תכ ֶ ָֽלנָּ ה׃
ַָֽ֭ 6והצגַ ני למ ָ֣של ַע ִ֑מים ות ֶפת ל ָּפנָ֣ים ֶ ָֽאה ֶיָֽה׃
7וַ ָ֣ת ַכּה מ ַ ָ֣כ ַעׂש עי ִ֑ני ָֽויצ ַרי ַכ ָ֣צל כ ָּ ָֽלם׃
8יָּ ָ֣שמו י ָּש ָ֣רים ַעל־ ִ֑זאת ונָּ קי ַעל־ ָּח ֵ֥נַֽף יתע ָּ ָֽרר׃
9ויא ָ֣חז ַצ ָ֣דיק ַדר ִ֑כו וָֽ ֳט ָּהר־יָּ ַדים י ֵ֥סיף ָֽא ֶמץ׃
א־אמ ָּצא ָּב ֶכָ֣ם ָּח ָּ ָֽכם׃
ובאו ָּנִ֑א ו ָֽל ֶ
ָֽ 11ואו ָּלם כ ָּ ָ֣לם ָּ ַ֭תשבו ָ֣
שי ל ָּב ָֽבי׃
11יָּ ַ ָ֣מי ָּ ַ֭עברו זמ ַ ָ֣תי נת ִ֑קו מ ָּור ָ֣
ַ֭ ַ 12לי ָּלה ליָ֣ ום יָּ ִׂ֑שימו אור ָּק ֵ֥רוב מפני־ ָֽח ֶשְך׃
13אם־ ַ֭א ַקוֶ ה ש ָ֣אול בי ִ֑תי ַבח ֶשְך ר ַ ֵ֥פדתי יצו ָּ ָֽעי׃
ַ 14ל ַ ָ֣ש ַחת ָּ ַ֭ק ָּראתי ָּ ָ֣אבי ָּ ִ֑א ָּתה א ֵ֥מי וַ אחתי ָּ ָֽלר ָּ ָֽמה׃
שורנָּ ה׃
ַ֭ 15ו ַאיה א ָ֣פו תקוָּ ִ֑תי ותקוָּ תי ָ֣מי י ֶ ָֽ
ל־ע ָּ ָ֣פר ָּנ ַָֽחת׃
ם־י ַחד ַע ָּ
ַ 16ב ָ֣די ש ָ֣אל ת ַ ִ֑רדנָּ ה א ַ

ס

ַ֭ ַ 1 18ויַ ַען בל ַ ֵ֥דד ַהשחי וַ יא ַ ָֽמר׃
ַ 2עד־ ָּאנָּ ה׀ תׂשי ָ֣מון קנ ָ֣צי למ ִ֑לין ָּתבינו ו ַא ַ ֵ֥חר נ ַד ָֽבר׃
יכם׃
ַ֭ ַ 3מדו ַע נֶ ח ַ ָ֣שבנו ַכבה ָּ ִ֑מה נטמינו בעינ ֶ ָֽ
ָֽ 4ט ֵ֥רף נַ פשו ב ַָׁ֫א ֵ֥פו ַ ַ֭הל ַמ ַענך ת ָּ ָ֣עזַ ב ָּ ִ֑א ֶרץ ויֶ ע ַתק־צור ממק ָֽמו׃
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ַ 5גם ָ֣אור ר ָּש ָ֣עים יד ָּ ִ֑עְך ו ָֽלא־יגַ ּה ש ָ֣ביב א ָֽשו׃
6אור ָּח ַ ָ֣שְך ב ָּא ֳהלִ֑ ו ונרו ָּע ָּ ֵ֥ליו יד ָּ ָֽעְך׃
ַָֽ֭ 7יצרו ַצע ָ֣די אונִ֑ ו ָֽו ַתשלי ֵ֥כהו ע ָּצ ָֽתו׃
ָֽ 8כי־ש ַ ָ֣לח ב ֶ ָ֣ר ֶשת ב ַרג ָּ ִ֑ליו ו ַעל־ׂש ָּב ָּכה ית ַה ָּ ָֽלְך׃
9יא ָ֣חז ב ָּעָ ָ֣קב ָּ ִ֑פח יַ חזק ָּע ָּלָ֣יו ַצ ָֽמים׃
ָּ 11ט ָ֣מון ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַחבלִ֑ ו ו ַמלכדתו ע ָ֣לי נָּ ָֽתיב׃
ַ֭ ָּ 11סביב ָֽבע ָ֣תהו ַב ָּל ִ֑הות וֶ ֱהפי ֵ֥צהו ל ַרג ָּ ָֽליו׃
12יהי־ ָּר ֵ֥עב אנִ֑ ו ואיד נָּ ֵ֥כון ל ַצל ָֽעו׃
אכל ַב ָּדיו ב ָ֣כור ָּ ָֽמוֶ ת׃
עורו י ַ ֵ֥
ַ֭אכל ַב ָ֣די ִ֑
13י ַ
14ינָּ ָ֣תק ַ֭מ ָּא ֳהלו מב ַט ִ֑חו ו ַתצעדהו ל ֶ ָ֣מ ֶלְך ַב ָּל ָֽהות׃
15תש ָ֣כון ַ֭ב ָּא ֳהלו מבלי־לִ֑ ו יז ֶרה ַעל־נָּ וָ֣הו גָּ פ ָֽרית׃
ַ֭ 16מ ַת ַחת ָּ ָֽש ָּר ָּ ָ֣שיו י ָּ ִ֑בשו ומ ַמ ַעל י ַ ֵ֥מל קצי ָֽרו׃
ָֽ 17זכרו־ ָּ ַ֭א ַבד מני־ ָּ ִ֑א ֶרץ ולא־ ֵ֥שם לו ַעל־פני־ ָֽחוץ׃
ֶַ֭ 18יהדפהו מ ָ֣אור ֶאל־ ִ֑ח ֶשְך וָֽ מת ֵ֥בל ינ ָֽדהו׃
ֹ֘ 19לא נין לָ֣ ו ולא־ ֶ ָ֣נ ֶכד ב ַע ִ֑מו ו ֵ֥אין ָּׂשריד במגו ָּ ָֽריו׃
ַ 21על־יומו נָּ ַ ָ֣שמו ַאחר ִ֑נים ו ַקדמנים ָּ ָ֣אחזו ָּ ָֽׂש ַער׃
ַ 21אְך־ ַ֭א ֶלה משכנָ֣ ות ַעָּ ִ֑ול וזֶ ה מ ָ֣קום לא־יָּ ַ ָֽדע־ ָֽאל׃

ס

1 19וַ ַ ֵ֥י ַען איוב וַ יא ַ ָֽמר׃
ַ 2עד־ ָּ ַ֭אנָּ ה תוגיָ֣ ון נַ פ ִ֑שי וָֽ ת ַדכאו ַ ֵ֥נני במ ָֽלים׃
־לי׃
ֶ 3זה ֶ ָ֣ע ֶׂשר ַ֭פ ָּעמים ַתכלי ִ֑מוני ָֽלא־תבשו ַתהכרו ָֽ
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4ו ַאף־ ָּאמ ָּ ֵ֥נם ָּש ִ֑גיתי אתי ָּת ֵ֥לין משוגָּ ָֽתי׃
5אם־ ָּ ַ֭אמנָּ ם ָּע ַ ָ֣לי ַתג ִ֑דילו ותו ֵ֥כיחו ָּע ַלי ֶחר ָּפ ָֽתי׃
ָֽ 6דעו־ ַ֭אפו כי־ ֱאלָ֣ ו ַה עו ָּ ִ֑תני ומצודו ָּע ַ ֵ֥לי ה ָֽקיף׃
7הן ֶאצ ַ ָ֣עק ָּ ַ֭ח ָּמס ו ָ֣לא א ָּע ֶ ִ֑נה א ַשוַ ע ו ָ֣אין מש ָּ ָֽפט׃
ָּ 8אר ָ֣חי ָּ ַ֭ג ַדר ו ָ֣לא ֶא ֱע ִ֑בור ו ַ ֵ֥על נתיבו ַתי ָ֣ח ֶשְך יָּ ָֽׂשים׃
ַ֭ 9כבודי מ ָּע ַ ָ֣לי הפ ִ֑שיט וַ יָּ ַסר ע ֶ ָ֣ט ֶרת רא ָֽשי׃
11ית ָ֣צני ָּ ַ֭סביב וָּ א ַ ִ֑לְך וַ יַ ַ ֵ֥סע ָּכעץ תקוָּ ָֽתי׃
11וַ ַיָ֣ ַחר ָּע ַלָ֣י ַא ִ֑פו וַ יַ חשבני לָ֣ ו כ ָּצ ָּ ָֽריו׃
ַ 12י ַחד׀ ָֹּ֘יבאו גדו ָּדיו וַ יָּ ָ֣סלו ָּע ַלָ֣י ַדר ָּכִ֑ם וַ יַ חנו ָּס ָ֣ביב ל ָּא ֳה ָֽלי׃
ְך־זֵ֥רו מ ֶ ָֽמני׃
ַ֭ ַ 13א ַחי מ ָּע ַ ָ֣לי הר ִ֑חיק ויד ַעי ַא ָּ
רובי וָֽ מי ָּד ַ ֵ֥עי שכ ָֽחוני׃
ָּ 14חדלֵ֥ ו ק ָּ ִ֑
יהם׃
ָּ ֹ֘ 15גרי בי ָ֣תי ו ַַ֭אמה ַתי ל ָּזָ֣ר ַתחשבִ֑ני נָּ כרי ָּהיֵ֥יתי בעינ ֶ ָֽ
16ל ַעב ָ֣די ָּ ַ֭ק ָּראתי ו ָ֣לא יַ ע ֶ ִ֑נה במו־פי ֶאת ַחנֶ ן־ ָֽלו׃
ַ֭ 17רו ָֽחי ָּ ָ֣זַֽ ָּרה לאש ִ֑תי ו ַחנתי לב ֵ֥ני בט ָֽני׃
18גַ ם־ ַ֭עוילים ָּ ָ֣מאסו ִ֑בי ָּאקו ָּמה וַ י ַדברו־ ָֽבי׃
ַָֽ֭ 19תעבוני ָּכל־מ ָ֣תי סו ִ֑די ו ֶ ָֽזה־ ָּא ַהבתי נֶ הפכו־ ָֽבי׃
עורי וַ֭בב ָּׂשרי ָּדב ָּ ָָ֣קה ַעצ ִ֑מי וָּ ֶאת ַמל ָּטה ב ָ֣עור ש ָּנָֽי׃
21ב ָ֣
ָּ 21ח ֵּ֬נני ָּחנָ֣ני ַא ֶ ָ֣תם ר ָּ ִ֑עי ֵ֥כי יַ ד־ ֱאלו ַה ָּ ָ֣נַֽג ָּעה ָֽבי׃
ַ֭ ָּ 22ל ָּמה תרד ָ֣פני כמו־ ִ֑אל ומב ָּׂשרי ָ֣לא תׂש ָּ ָֽבעו׃
ָֽ 23מי־י ָ֣תן ַ֭אפו וי ָּכת ָ֣בון מ ָּ ִ֑לי ָֽמי־יתן ַב ָ֣ס ֶפר וי ָּ ָֽחקו׃
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24בעט־ ַבר ֶ ֵ֥זל וע ָּ ִ֑פ ֶרת ָּל ַעד ַב ֵ֥צור י ָּחצ ָֽבון׃
25וַ א ָ֣ני ָּ ַ֭י ַדעתי ָ֣גאלי ָּ ִ֑חי ו ַאחרון ַעל־ ָּע ָּ ֵ֥פר יָּ ָֽקום׃
26ו ַא ַ ָ֣חר עו ָֽרי נקפו־ ִ֑זאת ומב ָּׂשרי ֶ ָֽא ֱח ֶ ֵ֥זה ֱא ָֽלו ַה׃
א־זִ֑ר ָּכלו כלי ַ ָ֣תי בח ָָֽקי׃
27א ֶשר אני ׀ ֶ ָֽא ֱחזֶ ה־לי וע ַינָ֣י ָּר ָ֣או ול ָּ
ָ֣ 28כי תאמרו ַמה־נר ָּדף־לִ֑ ו ו ֵ֥ש ֶרש ָּד ָּבר נמ ָּצא־ ָֽבי׃
29גורו ָּל ֶכם׀ מפני־ ֶח ֶרב ָֽכי־ ַ֭ח ָּמה עונָ֣ ות ָּ ִ֑ח ֶרב ל ַמ ַען תד ָ֣עון ַש ָֽדין׃
ַ֭ ַ 1 20ויַ ַען צ ַ ֵ֥פר ַה ַ ָֽנע ָּמתי וַ יא ַ ָֽמר׃
ַ֭ ָּ 2לכן ׂשע ַ ָ֣פי ישי ִ֑בוני ו ַבעבור ָ֣חושי ָֽבי׃
3מו ַ ָ֣סר כל ָּמ ָ֣תי ֶאש ָּ ִ֑מע ורו ַח ָֽמבינָּ ֵ֥תי יַ ענָֽני׃
י־א ֶרץ׃
י־עִ֑ד מני ׂשים ָּא ָּ ָ֣דם על ָּ ָֽ
4ה ָ֣זאת ָּי ַַ֭דע ָּת מנ ַ
5כי רנ ַ ָ֣נת ַ֭ר ָּשעים מ ָּק ִ֑רוב וׂשמ ַחת ָּח ָ֣נַֽף עדי־ ָּ ָֽרגַ ע׃
6אם־יַ ע ֶ ָ֣לה ַל ָּש ַ ָ֣מים ׂשי ִ֑או וראשו ָּל ָּ ֵ֥עב יַ ָֽגי ַע׃
ַָֽ֭ 7כגֶ ללו ָּל ֶ ָ֣נ ַצח יא ִ֑בד ר ָּאיו יאמ ֵ֥רו ַאיָֽ ו׃
ַ 8כחלָ֣ ום ָּ ַ֭יעוף ו ָ֣לא ימ ָּצ ִ֑אוהו וי ַדד כ ֶחזיֵ֥ ון ָּ ָֽלי ָּלה׃
ָ֣ ַ 9עין ַ֭שזָּ ַפתו ו ָ֣לא תו ִ֑סיף ולא־עוד תשו ֶ ֵ֥רנו מקו ָֽמו׃
ַ֭ ָּ 11בנָּ יו י ַר ָ֣צו ַד ִ֑לים ויָּ ָּדיו ָּת ֵ֥שבנָּ ה אונָֽ ו׃
ַ֭ ַ 11עצמו ָּתיו ָּמל ָ֣או עלו ָּ ִ֑מו ועמו ַעל־ ָּע ָּ ֵ֥פר תש ָּ ָֽכב׃
12אם־ ַתמ ָ֣תיק ב ָ֣פיו ָּר ָּ ִ֑עה יַ כחי ֶדנָּ ה ַ ָ֣ת ַחת לשונָֽ ו׃
13יַ ח ָ֣מל ָּ ַ֭ע ֶלי ָּה ו ָ֣לא ַ ָֽי ַעז ֶ ִ֑בנָּ ה וימנָּ ֶענָּ ה ב ָ֣תוְך ח ָֽכו׃
ַ֭ ַ 14לחמו במ ָּ ָ֣עיו נֶ ה ָּ ִ֑פְך מרו ַרת פ ָּת ָ֣נים בקר ָֽבו׃
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ָ֣ ַ 15חיל ָּ ַ֭ב ַלע וַ יק ֶ ִ֑אנו מבטנו יָֽ ור ֶ ֵ֥שנו ָֽאל׃
16ראש־פ ָּת ֵ֥נים יי ָּ ִ֑נק ַ ָֽת ַהרגהו ל ָ֣שון ֶאפ ֶ ָֽעה׃
ַ 17אל־ ֵ֥יַֽ ֶרא בפ ַלגִ֑ ות נַ ה ֵ֥רי נַ חלי ד ַ ָ֣בש ו ֶחמ ָּ ָֽאה׃
מורתו ו ָ֣לא יַ ע ָֹֽלס׃
18מ ָ֣שיב ָּ ַ֭יגָּ ע ו ָ֣לא יב ָּלִ֑ע כ ֵ֥חיל ת ָּ
ָֽ 19כי־ ַ֭ר ַצץ ָּע ַזָ֣ב ַד ִ֑לים ַ ֵ֥בית גָּ זַ ל ו ָ֣לא י ֶב ָֽנהו׃
21כי׀ לא־יָּ ַ ָ֣דע ָּשלָ֣ו בבטנִ֑ ו ַבחמודו ָ֣לא י ַמלָֽט׃
21אין־ ָּׂש ֵ֥ריד ל ָּאכלִ֑ ו ַעל־כן לא־יָּ ֵ֥חיל טו ָֽבו׃
בואנו׃
22במ ָ֣לאות ַׂ֭שפקו י ָ֣ ֶצר לִ֑ ו ָּכל־ ַיד ָּע ָ֣מל ת ֶ ָֽ
חומו׃
23יהי׀ ל ַמ ֵּ֬לא בטנו ָֽי ַש ַלח־בו ח ָ֣רון ַא ִ֑פו ויַ מ ֵ֥טר ָּעלימו בל ָֽ
ַ֭ 24יב ַרח מ ָ֣נ ֶשק ַבר ֶזִ֑ל ַתחלפהו ֶ ָ֣ק ֶשת נחו ָּ ָֽשה׃
ָּ 25ש ַלף וַ יצא מ ָׁ֫גָּ ֵ֥וה ַ֭ו ָּב ָּרק ָֽממר ָּר ֵ֥תו יַ הֹלְך ָּע ָּ ֵ֥ליו א ָֽמים׃
ָּ 26כל־ח ֶשְך ָּטמון לצ ָׁ֫פו ָּ ֵ֥ניו ַ֭ת ָּאכלהו ָ֣אש ָֽלא־נ ָּ ִ֑פח י ַַֽרע ָּׂש ָ֣ריד ב ָּא ֳה ָֽלו׃
27יגַ לָ֣ ו ָּש ַ ָ֣מים עונִ֑ ו ו ֶא ֶרץ מתקו ָֹּ֘מ ָּ ֵ֥מה ָֽלו׃
יתו נגָּ רות ביָ֣ ום ַא ָֽפו׃
ַ֭ 28יגֶ ל י ָ֣בול ב ִ֑
ֹלהים ונַ ח ַלת אמ ָ֣רו מ ָֽאל׃
ק־א ָּ ָ֣דם ָּ ַ֭ר ָּשע מ ֱא ִ֑
ֶ 29זה׀ ָֽח ֶל ָּ

פ

1 21וַ ַ ֵ֥י ַען איוב וַ יא ַ ָֽמר׃
2שמ ָ֣עו ָּ ַ֭שמו ַע מ ָּל ִ֑תי ותהי־זאת ַתנ ֵ֥חו ָֽמתי ֶ ָֽכם׃
ַׂ֭ ָּ 3שאוני ו ָּאנ ָ֣כי א ַד ִ֑בר ו ַא ַחר ַדב ָ֣רי ַתל ָֽעיג׃
ֶַ֭ 4ה ָּאנכי ל ָּא ָּ ָ֣דם ׂשי ִ֑חי ואם־ ַמדו ַע לא־תק ַ ֵ֥צר רו ָֽחי׃
ל־פה׃
5פנו־א ַ ֵ֥לי ו ָּה ַ ִ֑שמו וׂשימו ָּיָ֣ד ַע ֶ ָֽ
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6ואם־זָּ ַ ֵ֥כרתי ונב ָּ ִ֑הלתי ו ָּא ַ ֵ֥חז ב ָּׂשרי ַפ ָּל ָֽצות׃
ַ 7מ ָ֣דו ַע ר ָּש ָ֣עים יחיִ֑ ו ָּעתקו גַ ם־ ָּ ֵ֥גברו ָּ ָֽחיל׃
יהם׃
יהם לעינ ֶ ָֽ
יהם ע ָּ ִ֑מם ו ֶצ ֱא ָּצא ֶ
8זַ ר ָּעם נָּ ָ֣כון לפנ ֶ ָ֣
ָּ 9בתי ֶ ָ֣הם ָּשלָ֣ ום מ ָּ ִ֑פ ַחד ולא ש ֶבט ֱאלָ֣ ו ַה עלי ֶ ָֽהם׃
11שו ָ֣רו ַ֭ע ַבר ו ָ֣לא יַ ג ִ֑על ת ַפ ֵ֥לט ָּפ ָּרתו ו ָ֣לא ת ַש ָֽכל׃
11י ַשל ָ֣חו ַ ַ֭כצאן עוילי ֶ ִ֑הם ויַ לדי ֶהם י ַרק ָֽדון׃
עוגב׃
ַ֭ 12יׂשאו כ ָ֣תף וכנִ֑ ור ויׂשמחו ל ָ֣קול ָּ ָֽ
יהם וב ֶרגַ ע ש ָ֣אול י ָּ ָֽחתו׃
13י ַבלָ֣ ו ַב ָ֣טוב ימ ֶ ִ֑
14וַ יאמ ָ֣רו ָּ ַ֭לאל ָ֣סור מ ֶ ִ֑מנו ו ַ ֵ֥ד ַעת ד ָּר ֶכיך ָ֣לא ָּח ָּ ָֽפצנו׃
ע־בו׃
ומה־נועיל ָ֣כי נפגַ ָֽ
י־נ ַָֽעב ֶ ִ֑דנו ַ
ַ 15מה־ ַש ַ ֵ֥די ָֽכ ַ
16הן ָ֣לא ביָּ ָּ ָ֣דם טו ָּ ִ֑בם ע ַ ֵ֥צת ר ָּשעים ָּ ָ֣רח ָּקה ֶ ָֽמני׃
ַ 17כ ָּמה׀ נר־ר ָֹּ֘שעים יד ָּעְך ויָּ ָ֣בא ָּע ָ֣לימו אי ָּ ִ֑דם ח ָּבלים י ַח ֵ֥לק ב ַא ָֽפו׃
18יהיו כ ֶ ֵ֥ת ֶבן לפני־ ִ֑רו ַח וכמץ גנָּ ַ ֵ֥בתו סו ָּ ָֽפה׃
ֱ 19אלו ַה יצפן־ל ָּב ָּנֵ֥יו אונִ֑ ו י ַשלם א ָּלָ֣יו וי ָּ ָֽדע׃
21יר ָ֣או עי ָּ ָ֣נו כי ִ֑דו ומח ַמת ַש ַ ָ֣די יש ֶ ָֽתה׃
21כי ַמה־ ֶחפ ָ֣צו בבי ָ֣תו ַאח ָּ ִ֑ריו ומס ַפר ֳח ָּד ָּ ָ֣שיו ח ָּ ָֽצצו׃
ַ 22הל ֵ֥אל י ַל ֶמד־ ָּ ִ֑ד ַעת והוא ָּר ֵ֥מים יש ָֽפוט׃
23זֶ ה ָּ ַ֭ימות ב ֶ ָ֣ע ֶצם ת ִ֑מו כלו ַשלא ַנֵַֽ֥ן ו ָּש ָֽליו׃
מותיו יש ֶ ָֽקה׃
ַ֭ 24עטינָּ יו ָּמל ָ֣או ָּח ָּלִ֑ב ומ ַח ַעצ ָּ ָ֣
25וזֶ ה ָּ ַ֭ימות ב ֶ ָ֣נ ֶפש ָּמ ָּ ִ֑רה ו ָֽלא־ ָּא ַכל ַבטו ָּ ָֽבה׃

1604

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ַ֭ ַ 26י ַחד ַעל־ ָּע ָּ ָ֣פר יש ָּ ִ֑כבו ור ָּמה ת ַכ ֶ ֵ֥סה עלי ֶ ָֽהם׃
ָ֣ 27הן ָּ ַ֭י ַדעתי ַמחש ָֽבותי ֶ ִ֑כם ומזמות ָּע ַ ֵ֥לי ַתח ָֽמסו׃
28כי ָֽתאמרו ַא ֵ֥יה בית־נָּ ִ֑דיב ו ַאיה א ֶהל׀ משכנֵּ֬ ות ר ָּש ָֽעים׃
29ה ָ֣לא ַ֭ש ֶאל ֶתם ָ֣עוברי ָּ ִ֑ד ֶרְך ואת ָּתם ָ֣לא תנַ ָֽכרו׃
31כי ליָ֣ ום ַ֭איד י ָּ ָ֣ח ֶׂשְך ָּ ִ֑רע ליום ע ָּב ָ֣רות יו ָּ ָֽבלו׃
ָֽ 31מי־יַ ָ֣גיד ַעל־ ָּפ ָּ ָ֣ניו ַדר ִ֑כו ו ָֽהוא־ ָּע ָּׂשה ָ֣מי י ַש ֶלם־ ָֽלו׃
ַ֭ 32והוא לק ָּב ָ֣רות יו ָּ ִ֑בל ָֽו ַעל־גָּ ֵ֥דיש יש ָֽקוד׃
ָֽ ָּ 33מתקו־לו רג ָׁ֫בי ָּ ֵ֥נ ַחל ַ֭ו ַאח ָּריו ָּכל־ ָּא ָּ ָ֣דם ימ ִ֑שוְך ול ָּפנָּ יו ָ֣אין מס ָּ ָֽפר׃
ַ֭ 34ואיְך תנַ ח ָ֣מוני ָּ ִ֑ה ֶבל ות ָֽשובתי ֶכם נש ַאר־ ָּ ָֽמ ַעל׃

ס

ַ֭ ַ 1 22ויַ ַען ֱאלי ַ ֵ֥פז ַ ָֽהת ָּמני וַ יא ַ ָֽמר׃
ַ 2הל ֵ֥אל יס ָּכן־ ָּ ִ֑ג ֶבר ָֽכי־יסכן ָּעלָ֣ימו ַמׂש ָֽכיל׃
ַ 3ה ָ֣ח ֶפץ ַ֭ל ַש ַדי ָ֣כי תצ ָּ ִ֑דק ואם־ ֶב ַצע ָֽכי־ ַת ֵ֥תם ד ָּר ֶ ָֽכיך׃
ָֽ ַ֭ 4המיר ָּ ָ֣אתך יכי ֶ ִ֑חך יָּ ֵ֥בוא עמך ַבמש ָּ ָֽפט׃
5ה ָ֣לא ָּר ָּ ָֽעתךָ֣ ַר ָּ ִ֑בה ו ָֽאין־קץ ַלעונ ֶ ָֽתיך׃
ָֽ 6כי־ ַתח ָ֣בל ַא ֶ ָ֣חיך ח ָּ ִ֑נם ובגדי ערו ָ֣מים ַתפ ָֽשיט׃
7לא־ ַ ַ֭מים ָּעיַָֽ֣ף ַתשָ ֶ ִ֑קה ומ ָּרעב ָֽתמ ַ ָֽנע־ ָּ ָֽל ֶחם׃
8ו ָ֣איש ַ֭זרו ַע לָ֣ ו ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ונ ֵׂ֥שוא ָּפנים י ָ֣ ֶשב ָּ ָֽבּה׃
ַ֭ ַ 9אל ָּמנות ש ַ ָ֣לח ָּת ריָ ָּ ִ֑קם וזרעות ית ָ֣מים יד ָּ ָֽכא׃
ַ 11על־ ַ֭כן סביבו ֶ ָ֣תיך ַפ ִ֑חים ָֽוי ַב ֶהלך ַפ ַָ֣חד פת ָֽאם׃
ת־מים ת ַכ ֶ ָֽסךָּ ׃
או־ח ֶשְך ָֽלא־תר ֶ ִ֑אה ָֽושפ ַע ַ ֵ֥
ֵ֥ 11
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ָֽ 12הלא־ ַ֭ ֱאלו ַה ָ֣ג ַבּה ָּש ָּ ִ֑מים וראה ראש כו ָּכ ָ֣בים כי־ ָּ ָֽרמו׃
ַָֽ֭ 13ו ָּא ַמר ָּת ַמה־ ָּיַָֽ֣ ַ ָֽדע ִ֑אל ַהב ַעד ע ָּר ֶ ָ֣פל יש ָֽפוט׃
ָּ 14ע ָ֣בים ָֽס ֶתר־לו ו ָ֣לא יר ֶ ִ֑אה ו ֵ֥חוג ָּש ַמים ית ַה ָּ ָֽלְך׃
ַ 15ה ָ֣א ַרח עו ָּ ָ֣לם תש ִ֑מר א ֶשר ָּדר ָ֣כו מתי־ ָּ ָֽאוֶ ן׃
סודם׃
יוצק י ָּ ָֽ
16א ֶ ָֽשר־קמ ֵ֥טו ולא־עִ֑ת נָּ ָּהר ַ ֵ֥
ָּ 17האמ ָ֣רים ָּ ַ֭לאל ָ֣סור מ ֶ ִ֑מנו ו ַמה־יפ ַעל ַש ַ ָ֣די ָּ ָֽלמו׃
18והוא מ ָ֣לא ָּבתי ֶ ָ֣הם ִ֑טוב וַ ע ַ ֵ֥צת ר ָּשעים ָּ ָ֣רח ָּקה ֶ ָֽמני׃
19יר ָ֣או ַצדיָ ָ֣קים ויׂש ָּ ִ֑מחו ונָּ קי יל ַעג־ ָּ ָֽלמו׃
21אם־ ָ֣לא נכ ַ ָ֣חד קי ָּ ִ֑מנו וית ָּרם ָּ ָ֣אכ ָּלה ָֽאש׃
טובה׃
בואתךֵ֥ ָּ ָֽ
ַ 21הס ֶכן־ ָּ ָ֣נא ע ִ֑מו ושלם ָּב ֶהם ָֽת ַ
ַ 22קח־ ָּ ָ֣נא מ ָ֣פיו תו ָּ ִ֑רה ו ֵׂ֥שים א ָּמ ָּריו בל ָּב ֶ ָֽבך׃
23אם־ ָּת ָ֣שוב ַעד־ ַ ַ֭ש ַדי ת ָּב ֶ ִ֑נה ַתר ֵ֥חיק ַעו ָּלה מ ָּא ֳה ֶ ָֽלך׃
אופיר׃
ל־ע ָּ ֵ֥פר ָּ ִ֑ב ֶצר ובצור נ ָּח ָ֣לים ָֽ
־ע ָּ
24ושית ַ
25ו ָּה ָּיָ֣ה ַש ַ ָ֣די ב ָּצ ֶ ִ֑ריך ו ֶכ ֶסף תו ָּע ָ֣פות ָּ ָֽלְך׃
26כי־ ָּ ַ֭אז ַעל־ ַש ַ ָ֣די תת ַע ָּ ִ֑נג ות ָּשא ֶאל־ ֱאלָ֣ ו ַה ָּפ ֶ ָֽניך׃
ַ 27תע ָ֣תיר ַ֭א ָּליו ויש ָּמ ֶ ִ֑עךָּ ונ ָּד ֶ ֵ֥ריך ת ַש ָֽלם׃
ָֽ 28ותגזַ ר־או ֶמר ו ָּיַָֽ֣ ָּקם ָּ ִ֑לְך ו ַעל־ד ָּר ֶכיך ָּ ָ֣נַֽ ַ ָֽגּה ָֽאור׃
יוש ַע׃
ינַֽים ָֽ
אמר גָּוִ֑ה ו ַשח ע ַ ָ֣
ָֽ 29כי־ ַ֭השפילו וַ ָ֣ת ֶ
ָֽ 31י ַמ ֵ֥לט ָֽאי־נָּ ִָ֑קי ונמ ַלט ב ָ֣בר ַכ ֶ ָֽפיך׃

פ

1 23וַ ַ ֵ֥י ַען איוב וַ יא ַ ָֽמר׃
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2גַ ם־ ַ ַ֭היום מ ָ֣רי ׂש ִ֑חי יָּ די ָּכב ָּ ֵ֥דה ַעל־ ַאנ ָּח ָֽתי׃
ָֽ 3מי־י ָ֣תן ָּ ַ֭י ַדעתי ו ֶאמ ָּצ ִ֑אהו ָּאבוא ַעד־תכונָּ ָֽתו׃
ֶ 4א ֶער ָּ ָ֣כה ל ָּפ ָּ ָ֣ניו מש ָּ ִ֑פט ופי א ַמ ֵ֥לא תו ָּכ ָֽחות׃
ַ֭ 5אד ָּעה מ ָ֣לים יַ ע ִ֑נני ו ָּאבינָּ ה ַמה־ ֵ֥יא ַמר ָֽלי׃
ַ 6הב ָּרב־כ ַח יָּ ָ֣ריב ע ָּמ ִ֑די ֵ֥לא ַאְך־הוא יָּ ֵׂ֥שם ָֽבי׃
נוכָ֣ח ע ִ֑מו וַ א ַפל ָּ ֵ֥טה ָּלנֶ ַצח משפ ָֽטי׃
ָּ 7שם ָּי ַָּ֭שר ָּ
8הן ֶ ָ֣ק ֶדם ֶא ֱהֹלָ֣ ְך ואי ֶ ִ֑ננו ו ָּאחור ָֽולא־ ָּא ֵ֥בין ָֽלו׃
א־א ַחז יַ ע ֵ֥טף יָּ מין ו ָ֣לא ֶאר ֶ ָֽאה׃
ׂ9ש ָ֣מאול ַבעׂש ָ֣תו ול ָּ ִ֑
ָֽ 11כי־ ָּ ַ֭י ַדע ֶ ָ֣ד ֶרְך ע ָּמ ִ֑די ב ָּחנַ ני ַכזָּ ָּ ֵ֥הב א ָֽצא׃
ַ֭ ַ 11באשרו ָּאח ָּ ָ֣זה ַרג ִ֑לי ַדרכו ָּש ַ ָ֣מרתי ולא־ ָּ ָֽאט׃
י־פיו׃
12מצַ ָ֣ות ַׂ֭ש ָּפ ָּתיו ו ָ֣לא ָּא ִ֑מיש מחקי ָּצ ַ ֵ֥פנתי אמר ָֽ
יבנו ונַ פשו או ָּ ָ֣תה וַ ָּי ַָֽעׂש׃
13ו ָ֣הוא ַ֭ב ֶא ָּחד ו ָ֣מי יש ֶ ִ֑
ַ֭ 14כי יַ ש ָ֣לים ח ִ֑קי ו ָּכהנָּ ה ַר ָ֣בות ע ָֽמו׃
ַ 15על־ ַ֭כן מ ָּפ ָּ ָ֣ניו ֶא ָּב ִ֑הל ֶאתבונן ו ֶאפ ַ ֵ֥חד מ ֶ ָֽמנו׃
ַ֭ 16ואל ה ַ ָ֣רְך ל ִ֑בי ו ַש ַדי הבהי ָּ ָֽלני׃
ה־א ֶפל׃
ָֽ 17כי־ ָ֣לא ַ֭נצ ַמתי מפני־ ִ֑ח ֶשְך ומ ָּפנַ י כ ָּס ָֽ
יָּמיו׃
א־חזו ָּ ָֽ
ַ 1 24מדו ַע ַ֭מ ַש ַדי לא־נצפנָ֣ ו ע ִ֑תים ויד ָּעו ל ָּ ֵ֥
2גבלֵ֥ ות יַ ִ֑שיגו ֵ֥ע ֶדר גָּ זלו וַ יר ָֽעו׃
3ח ָ֣מור יתו ָ֣מים ינ ָּ ִ֑הגו יַ חבלו ָ֣שור ַאל ָּמ ָּ ָֽנה׃
4יַ ָ֣טו ֶאביו ָ֣נים מ ָּ ִ֑ד ֶרְך ַ ֵ֥י ַחד חבאו עניי־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
1607

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

5הן פ ָּראים׀ ַ ָֽבמד ָּבר יָּ צ ָ֣או ַ֭ב ָּפ ֳע ָּלם מ ַשח ָ֣רי ַל ָּ ִ֑ט ֶרף ע ָּר ָּ ֵ֥בה לֵ֥ ו ֶל ֶחם
ַלנ ָּע ָֽרים׃
ַ֭ ַ 6ב ָּש ֶדה בלילָ֣ ו יק ִ֑צירו ו ֶכ ֶרם ָּר ָּ ָ֣שע י ַל ָֽקשו׃
ָּ 7ע ָ֣רום ָּ ַ֭ילינו מב ָ֣לי ל ִ֑בוש ו ֵ֥אין כסות ַב ָּק ָּ ָֽרה׃
8מ ֶ ָ֣זַֽ ֶרם ָּה ָ֣רים יר ָּ ִ֑טבו וָֽ מב ֵ֥לי ַמח ֶסה חבקו־ ָֽצור׃
־ענֵ֥י יַ ח ָֽבלו׃
ַ֭ 9יגזלו מ ָ֣שד יָּ ִ֑תום ָֽו ַעל ָּ
ָּ 11ע ָ֣רום ַ֭הלכו ב ָ֣לי ל ִ֑בוש ורעבים ָּנָׂ֣שאו ָֽע ֶמר׃
11בין־שור ָּ ֵ֥תם יַ צ ִ֑הירו י ָּק ֵ֥בים ָּדרכו וַ יצ ָּ ָֽמאו׃
ֹ֘ 12מעיר מתים ׀ ינ ָּאקו ו ֶנ ֶָֽפש־ח ָּל ֵ֥לים ת ַשו ִַ֑ע וֶ ֱאל ַוה לא־יָּ ֵׂ֥שים תפ ָּ ָֽלה׃
13ה ָּמה׀ ָּהיו ָֽבמר ָׁ֫די־ ֵ֥אור ָֽלא־ה ֵ֥כירו ד ָּר ָּ ִ֑כיו ו ֵ֥לא יָּ שבו בנתיב ָּ ָֽתיו׃
ָּ 14לאור ָֹּ֘יקום רוצ ַח יַָֽֽק ָּטל־ ָּע ֵ֥ני ו ֶאביִ֑ ון ו ַב ַלי ָּלה י ָ֣הי ַכגַ ָּ ָֽנב׃
15ועין נאף׀ ָּשמ ָּ ָֽרה ֶ ָ֣נ ֶשף ַ֭לאמר לא־תשו ָ֣רני ָּ ִ֑עין וס ֶתר ָּפ ָ֣נים יָּ ָֽׂשים׃
ָּ 16ח ַ ֵ֥תר ַבח ֶשְך ָָּׁ֫ב ֵ֥תים יו ָּ ֵ֥מם חתמו־ ָּלמו לא־ ָּ ֵ֥יַֽדעו ָֽאור׃
17כי יַ ח ָּדו׀ ָ֣ב ֶקר ָּ ָ֣למו ַצל ָּ ִ֑מוֶ ת ָֽכי־יַ כיר ַבל ֵ֥הות ַצל ָּ ָֽמוֶ ת׃
י־מים תק ַלָ֣ל ֶחל ָּק ָּ ָ֣תם ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ָֽלא־יפנֶ ה ֶ ָ֣ד ֶרְך כ ָּר ָֽמים׃
ָֽ ַ 18קל־הוא ׀ ַעל־פנ ַ
19צ ָּיה גַ ם־חם יגזלֵ֥ ו ָֽמימי־ ֶש ֶלג ש ָ֣אול ָּח ָּ ָֽטאו׃
21יש ָֹּ֘כחהו ֶר ֶחם׀ מ ָֹּ֘תקו ר ָּמה ֵ֥עוד ָֽלא־יזָּ ִ֑כר וַ ת ָּשבר ָּכ ָ֣עץ ַעו ָּ ָֽלה׃
21ר ֶ ָ֣עה ַ֭ע ָּק ָּרה ָ֣לא ת ִ֑לד ו ַאל ָּמנָּ ה ָ֣לא יי ָֽטיב׃
שְך ַאבי ָ֣רים בכ ִ֑חו יָּ קום ָֽולא־יַ א ֵ֥מין ַ ָֽב ַח ָֽיין׃
22ו ָּמ ַ ָ֣
יהם׃
ל־דרכ ֶ ָֽ
23י ֶתן־לָ֣ ו ָּ ַ֭ל ֶב ַטח וי ָּשעִ֑ן ועיניהו ַע ַ
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24רומו מ ַעט׀ ָֽואינֶ נו ָֽוהמכו ַכ ֵ֥כל י ָּקפ ִ֑צון וכראש ש ָ֣ב ֶלת י ָּ ָֽמלו׃
25ואם־ ָ֣לא ַ֭אפו ָ֣מי יַ כזי ִ֑בני ויָּ ֵׂ֥שם ל ַאל מ ָּל ָֽתי׃

ס

אמר׃
ַ֭ ַ 1 25ויַ ַען בל ַ ֵ֥דד ַהשחי וַ י ַ ָֽ
של וָּ ַ ָ֣פ ַחד ע ִ֑מו ע ֶ ֵׂ֥שה ָּשלום במרו ָּ ָֽמיו׃
ַ 2המ ָ֣
3הי ָ֣ש ַ֭מס ָּפר לגדו ָּ ִ֑דיו ו ַעל־מי לא־יָּ ֵ֥קום או ָֽרהו׃
4ו ַמה־יצ ַ ָ֣דק ֱאנָ֣ וש עם־ ִ֑אל ו ַמה־יז ֶכה ילָ֣ וד א ָּ ָֽשה׃
כוכבים לא־זַ ֵ֥כו בע ָּינָֽיו׃
ָ֣ 5הן ַעד־ ָּ ַ֭יר ַח ו ָ֣לא יַ א ִ֑היל ו ָּ
ַ֭ ַ 6אף ָֽכי־ ֱאנָ֣ וש ר ָּ ִ֑מה ו ֶבן־ ָּא ָּדם תול ָּ ָֽעה׃

פ

1 26וַ ַ ֵ֥י ַען איוב וַ יא ַ ָֽמר׃
ֶ 2מה־ ָּע ַ ֵ֥זַֽר ָּת ללא־ ִ֑כ ַח הו ַשע ָּת ז ָ֣רו ַע לא־ ָֽעז׃
ַ 3מה־ ָּ ַ֭י ַעצ ָּת ל ָ֣לא ָּחכ ָּ ִ֑מה ותושיָּ ה ָּל ֵ֥רב הו ָּ ָֽדע ָּת׃
ֶ 4את־ ַ֭מי ה ַ ָ֣גַֽד ָּת מ ִ֑לין ונש ַמת־מי יָּ צ ָּ ֵ֥אה מ ֶ ָֽמךָּ ׃
ָּ 5הר ָּפ ֵ֥אים יחו ָּ ִ֑ללו מ ַ ֵ֥ת ַחת ַמים ושכני ֶ ָֽהם׃
ָּ 6ע ָ֣רום ש ָ֣אול נֶ ג ִ֑דו ו ֵ֥אין כסות ָּ ָֽלא ַב ָֽדון׃
7נ ֶ ָ֣טה ָּצ ָ֣פון ַעל־ ִ֑תהו ֵ֥ת ֶלה ֶא ֶרץ ַעל־בלי־ ָּ ָֽמה׃
8צ ָֽרר־ ַ ֵ֥מים ב ָּע ָּ ִ֑ביו ולא־נבָ ַקע ָּע ָּ ָ֣נַֽן ַתח ָּ ָֽתם׃
9מ ַא ֵ֥חז פני־כ ִ֑סה ַפרשז ָּע ָּלָ֣יו ענָּ נָֽ ו׃
ָֽ 11חק־ ָּ ַ֭חג ַעל־פני־ ָּ ִ֑מים ַעד־ ַתכלית ָ֣אור עם־ ָֽח ֶשְך׃
ַ 11עמו ָ֣די ָּש ַ ָ֣מים ירו ָּ ִ֑פפו ויתמהו מגַ ע ָּר ָֽתו׃
ַ֭ 12בכחו ָּר ַ ָ֣גע ַה ָּ ִ֑ים ובתובנָּ תו ָּ ָ֣מ ַחץ ָּ ָֽר ַהב׃
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ַ֭ 13ברוחו ָּש ַ ָ֣מים שפ ָּ ִ֑רה ָֽחל ָּ ֵ֥לה יָּ דו נָּ ָּ ֵ֥חש ָּב ָֽרי ַח׃
ע־בו ו ַ ֵ֥ר ַעם גבור ָּתו ָ֣מי
ה־ש ֶמץ ָּ ַ֭ד ָּבר נש ַמ ִ֑
ומ ָ֣
ֶ 14הן־א ֶלה׀ ק ֵּ֬צות ד ָּר ָּכו ַ
בונַָֽֽן׃
ית ָּ

ס

1 27וַ ָ֣י ֶסף ַ֭איוב ׂש ֵ֥את מ ָּשלו וַ יא ַ ָֽמר׃
ַ 2חי־ ַ֭אל ה ָ֣סיר מש ָּפ ִ֑טי ו ַש ַדי ה ַ ֵ֥מר נַ פ ָֽשי׃
ָֽ 3כי־ ָּכל־ ָ֣עוד נש ָּמ ָ֣תי ִ֑בי ורו ַח ֱאלָ֣ ו ַה ב ַא ָֽפי׃
4אם־ת ַד ָ֣ברנָּ ה ׂש ָּפ ַ ָ֣תי ַעו ָּ ִ֑לה ולשוני אם־יֶ ה ֶ ֵ֥גה רמ ָּיָֽה׃
ָּ 5ח ָ֣לי ָּלה לי אם־ ַאצדיק ֶָׁ֫את ֶ ֵ֥כם ַעד־ ֶאגָּ ִ֑וע לא־ ָּאסיר ת ָּמ ָ֣תי מ ֶ ָֽמני׃
6בצד ָּק ָ֣תי ֶַ֭ה ֱחזַ קתי ו ָ֣לא ַאר ֶ ִ֑פ ָּה ָֽלא־יֶ ֱח ַ ֵ֥רף ל ָּבבי מיָּ ָּ ָֽמי׃
7י ָ֣הי ַ֭כ ָּר ָּשע ָ֣אי ִ֑בי ומתקומ ֵ֥מי כ ַעָּ ָֽול׃
8כי ַמה־תקַ ָ֣ות ָּ ַ֭חנף ָ֣כי יב ָּ ִ֑צע כי י ֶשל ֱאלָ֣ ַוה נַ פ ָֽשו׃
ַָֽ֭ ַ 9ה ַצע ָּקתו יש ַ ֵ֥מע׀ ִ֑אל ָֽכי־ ָּתבוא ָּע ָּ ָ֣ליו ָּצ ָּ ָֽרה׃
ל־עת׃
11אם־ ַעל־ ַש ַ ֵ֥די ית ַע ָּ ִ֑נג יק ָּרא ֱאלָ֣ ו ַה ב ָּכ ָֽ
11או ֶ ָ֣רה ֶאת ֶ ָ֣כם ביַ ד־ ִ֑אל א ֶ ֵ֥שר עם־ ַש ַדי ָ֣לא א ַכ ָֽחד׃
12הן־ ַא ֶ ָ֣תם כל ֶ ָ֣כם חזי ֶ ִ֑תם ו ָּל ָּמה־זֶ ה ֶ ָ֣ה ֶבל ֶתה ָּ ָֽבלו׃
ם־אל ָֽונַ ח ַ ֵ֥לת ָּעריצים מ ַש ַ ֵ֥די י ָּ ָֽקחו׃
ֶ 13זה׀ ָֽח ֶלק־ ָּא ָּדם ָּר ָּ ֵ֥שע׀ ע ִ֑
14אם־יר ָ֣בו ָּב ָּ ָ֣ניו למו־ ָּ ִ֑ח ֶרב ו ֶצ ֱא ָּצ ָּאיו ָ֣לא יׂשבעו־ ָּ ָֽל ֶחם׃
ַׂ֭ 15שרי ָּדו ַב ָּ ָ֣מוֶ ת י ָּק ִ֑ברו ו ַאלמנ ָּתיו ָ֣לא תב ֶ ָֽכינָּ ה׃
16אם־יצ ָ֣בר ֶכ ָּע ָּ ָ֣פר ָּ ִ֑כ ֶסף ו ַכח ֶמר יָּ ֵ֥כין ַמל ָֽבוש׃
ַ֭ ָּ 17יכין ו ַצ ָ֣דיק יל ָּ ִ֑בש ו ֶכ ֶסף נָּ ָ ֵ֥קי יַ ח ָֹֽלק׃
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יתו וכס ָּכה ָּע ָּ ֵׂ֥שה נ ָֽצר׃
ָּ 18ב ָּ ָ֣נה ָּכ ָּ ָ֣עש ב ִ֑
ָּ 19ע ָ֣שיר ַ֭יש ַכב ו ָ֣לא י ָּא ִ֑סף ע ָּיניו ָּפ ַ ָָ֣קח וא ֶינָֽנו׃
סופה׃
ַ 21תשי ָ֣גהו ַ ַ֭כ ַמים ַב ָּל ִ֑הות ַלי ָּלה גנָּ ַ ֵ֥בתו ָּ ָֽ
21י ָּש ָ֣אהו ָּק ָ֣דים וי ַ ִ֑לְך ָֽוי ָּׂשערהו ממק ָֽמו׃
22ויַ ש ָ֣לְך ָּ ַ֭ע ָּליו ו ָ֣לא יַ ח ִ֑מל מיָּ דו ָּב ֵ֥ר ַוח יב ָּ ָֽרח׃
23יׂש ָ֣פק ָּע ָ֣לימו ַכפִ֑ימו ויש ֵ֥רק ָּע ָּליו ממק ָֽמו׃
1 28כי י ָ֣ש ַל ֶ ָ֣כ ֶסף מו ָּ ִ֑צא ו ָּמקום ַלזָּ ָּ ֵ֥הב יָּ ָֽזקו׃
חושה׃
ַ֭ ַ 2ברזֶ ל מ ָּע ָּ ָ֣פר י ָּ ִ֑קח ו ֶא ֶבן יָּ ֵ֥צוק נ ָּ ָֽ
3קץ׀ ָּׂשם ַלח ֶשְך וָֽ ל ָּכל־ ַ ַ֭תכלית ָ֣הוא חוָ ִ֑קר ֶא ֶבן ָ֣א ֶפל ו ַצל ָּ ָֽמוֶ ת׃
י־רגֶ ל ַדלו מ ֱאנָ֣ וש ָּנָֽעו׃
ָּ 4פ ַרץ נַ ַחל׀ ָֽמעם־גָּ ר ַ ָֽהנש ָּכ ֵ֥חים מנ ָּ ִ֑
ֶ 5א ֶרץ מ ֶ ֵ֥מנָּ ה ָֽיצא־ ָּ ִ֑ל ֶחם ו ַתח ֶתי ָּה נֶ ה ַ ֵ֥פְך כמו־ ָֽאש׃
6מקום־ ַס ֵ֥פיר א ָּב ֶ ִ֑ני ָּה ו ַעפרת זָּ ָּ ָ֣הב ָֽלו׃
ַ֭ ָּ 7נתיב ָֽלא־י ָּ ָ֣דעו ָּ ִ֑עיט ו ֵ֥לא שזָּ ַפתו ָ֣עין ַא ָּ ָֽיה׃
ָֽ 8לא־הדרי ֵ֥כהו בני־ ָּ ִ֑ש ַחץ ָֽלא־ ָּע ָּדה ָּע ָּ ָ֣ליו ָּ ָֽש ַחל׃
ַָֽ֭ ַ 9ב ַח ָּלמיש ָּש ַ ָ֣לח יָּ ִ֑דו ָּה ַפְך מ ָ֣ש ֶרש ָּה ָֽרים׃
ַ֭ ַ 11בצורות יא ָ֣רים ב ִ֑ק ַע ו ָּכל־י ָּקר ָּרא ָּ ֵ֥תה עינָֽ ו׃
ַ֭ 11מבכי נ ָּה ָ֣רות חבִ֑ש ו ַתעל ָּמּה ָ֣יצא ָֽאור׃

פ

ַָֽ֭ 12ו ַה ָּחכ ָּמה מ ַ ָ֣אין ת ָּמ ִ֑צא ו ֵ֥אי זֶ ה מ ָ֣קום ב ָּינָֽה׃
13לא־יָּ ַ ָ֣דע ֱאנָ֣ וש ֶער ָּ ִ֑כּה ו ֵ֥לא ת ָּמצא ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַ ָֽה ַחיָֽים׃
14ת ָ֣הום ָּ ַ֭א ַמר ָ֣לא בי־ ִ֑היא ו ָּ ֵ֥ים ָּא ַמר ָ֣אין ע ָּמ ָֽדי׃
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ירּה׃
יה ו ֵ֥לא י ָּשקל ֶכ ֶָ֣סף מח ָּ ָֽ
15לא־י ַ ָ֣תן סגָ֣ ור ַתח ֶ ִ֑ת ָּ
ָֽ 16לא־ ַ֭תס ֶלה ב ֶ ָ֣כ ֶתם או ִ֑פיר בש ַהם יָּ ָ ָּ ָ֣קר ו ַס ָֽפיר׃
17לא־יַ ַער ֶ ָ֣כנָּ ה ָּ ַ֭ז ָּהב וזכו ִ֑כית ותמו ָּר ָּ ָ֣תּה כלי־ ָּ ָֽפז׃
ָּ 18רא ָ֣מות ַ֭וגָּ ביש ָ֣לא יזָּ ִ֑כר ו ֶ ֵ֥מ ֶשְך ָּחכ ָּמה מפני ָֽנים׃
ָֽ 19לא־ ַ ַ֭י ַער ֶכנָּ ה פט ַדת־ ִ֑כוש ב ֶ ֵ֥כ ֶתם ָּטהור ָ֣לא תס ֶ ָֽלה׃

פ

ַָֽ֭ 21ו ַה ָּחכ ָּמה מ ַ ָ֣אין ָּת ִ֑בוא ו ֵ֥אי זֶ ה מ ָ֣קום בי ָּ ָֽנה׃
ַָֽ֭ 21ונֶ ֶעל ָּמה מעי ָ֣ני ָּכל־ ָּ ִ֑חי ומעוף ַה ָּש ַ ָ֣מים נס ָּ ָֽת ָּרה׃
22א ַב ָ֣דון ָּ ַ֭ו ָּמוֶ ת ָּ ָ֣אמ ִ֑רו ב ָּאזנינו ָּש ַ ֵ֥מענו שמ ָּ ָֽעּה׃
קומּה׃
ֱ ַ֭ 23אֹלהים ה ָ֣בין ַדר ָּ ִ֑כּה והוא יָּ ַ ֵ֥דע ֶאת־מ ָּ ָֽ
־ה ָּש ַ ָ֣מים יר ֶ ָֽאה׃
24כי־הוא לקצות־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ יַ ִ֑ביט ַת ַחת ָּכל ַ
ַ 25לע ָׂ֣שות ָּל ָ֣רו ַח משָ ָּ ִ֑קל ו ַמים ת ֵ֥כן במ ָּ ָֽדה׃
ַ 26בעׂש ָ֣תו ַל ָּמ ָּ ָ֣טר ִ֑חק ו ֶד ֶרְך ַלח ֵ֥זיז ק ָֽלות׃
ָ֣ ָּ 27אז ָּ ַ֭ר ָּאּה ַוַָֽֽי ַספ ָּ ִ֑רּה ֱהכינָּ ּה וגַ ם־ח ָּק ָּ ָֽרּה׃
28וַ יא ֶמר׀ ָּ ָֽל ָּא ָּדם הן יר ַ ָ֣את ַ֭אדנָּ י ָ֣היא ָּחכ ָּ ִ֑מה וסור מ ָּ ָ֣רע ב ָּינָֽה׃

ס

1 29וַ ָ֣י ֶסף ַ֭איוב ׂש ֵ֥את מ ָּשלו וַ יא ַ ָֽמר׃
ָֽ 2מי־ית ֵ֥נני כיַ רחי־ ֶ ִ֑ק ֶדם כימי ֱאלָ֣ ו ַה ישמ ָֽרני׃
אשי לאורו ָ֣א ֶלְך ָֽח ֶשְך׃
3בהלָ֣ ו ַ֭נרו עלָ֣י ר ִ֑
שר ָּ ַ֭הייתי בי ָ֣מי ָּחר ִ֑פי ב ֵ֥סוד ֱאל ַוה ע ָ֣לי ָּא ֳה ָֽלי׃
ַ 4כא ֶ ָ֣
5ב ָ֣עוד ַ ַ֭ש ַדי ע ָּמ ִ֑די סביבו ַ ָ֣תי נ ָּע ָּ ָֽרי׃
י־ש ֶמן׃
6בר ָ֣חץ הלי ַ ָ֣כי בח ָּ ִ֑מה ו ֵ֥צור יָּ ֵ֥צוק ע ָּמדי ַפלג ָּ ָֽ
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ש ַער עלי־ ָּ ִ֑ק ֶרת ָּברחוב ָּא ֵ֥כין מו ָּש ָֽבי׃
7ב ָ֣צאתי ַ ָ֣
ָּ 8ר ָ֣אוני נ ָּע ָ֣רים ונֶ ח ָּ ִ֑באו ָֽוישישים ָּ ָ֣קמו ָּע ָּ ָֽמדו׃
ַׂ֭ ָּ 9שרים ָּעצ ָ֣רו במ ִ֑לים ו ַכף יָּ ֵׂ֥שימו לפי ֶ ָֽהם׃
11קול־נגי ֵ֥דים נֶ ח ָּ ִ֑באו ולשונָּ ם לח ָּ ֵ֥כם ָּד ָֽב ָּקה׃
ידני׃
11כי ָ֣אזֶ ן ָּ ַ֭שמ ָּעה ַ ָֽות ַאש ִ֑רני ו ַ ֵ֥עין ָּרא ָּתה וַ תע ָֽ
ָֽ 12כי־ ַ֭א ַמלט ָּע ָ֣ני מ ַש ִ֑ו ַע ויָּ תום ָֽולא־עזֵ֥ר ָֽלו׃
13בר ַ ָ֣כת ַ֭אבד ָּע ַ ָ֣לי ָּת ִ֑בא ולב ַאל ָּמ ָּ ָ֣נה ַאר ָֽנַֽן׃
ָ֣ ֶ 14צ ֶדק ָּ ַ֭ל ַבשתי וַ יל ָּב ִ֑שני כמ ֵ֥עיל ו ָּצניף מש ָּפ ָֽטי׃
15עי ַ ָ֣נַֽים ָּ ַ֭הייתי ַ ָֽלע ִ֑ור ו ַרג ַלים ַלפ ָ֣ס ַח ָּ ָֽאני׃
ָ֣ ָּ 16אב ָּ ַ֭אנ ָֽכי ָּ ָֽל ֶאביו ִ֑נים ורב לא־יָּ ַ ָ֣דעתי ֶאחק ָֽרהו׃
17וָּ ַָֽ֭ א ַשב ָּרה מ ַתל ָ֣עות ַעָּ ִ֑ול ומשנָּ יו ַאש ֵ֥ליְך ָּ ָֽט ֶרף׃
ַ֭ ָּ 18וא ַמר עם־ק ָ֣ני ֶאגָּ ִ֑וע ו ַכחול ַאר ֶ ֵ֥בה יָּ ָֽמים׃
ָּ 19שר ָ֣שי ָּפ ָ֣תו ַח ֱאלי־ ָּ ִ֑מים ו ַטל יָּ ֵ֥לין בקצי ָֽרי׃
ַ֭ 21כבודי ָּח ָּ ָ֣דש ע ָּמ ִ֑די ו ַקשתי ביָּ ֵ֥די ַתח ָֽליף׃
ָֽ 21לי־ ָּשמ ֵ֥עו וי ִ֑חלו וידמו ל ָ֣מו ע ָּצ ָֽתי׃
ַ 22אח ָ֣רי ַ֭ד ָּברי ָ֣לא ישנִ֑ ו ו ָּעלימו ת ֵ֥טף מ ָּל ָֽתי׃
23ו ָֽיחלָ֣ ו ַכ ָּמ ָּ ָ֣טר ִ֑לי ופי ֶהם ָּפע ֵ֥רו ל ַמל ָֽקוש׃
ֶ 24אׂש ַ ָ֣חק ַ֭אל ֶהם ָ֣לא יַ א ִ֑מינו ו ֵ֥אור ָּפנַ י ָ֣לא יַפ ָֽילון׃
ָֽ ֶ 25אב ַ ָ֣חר ַדר ָּכם ואשב ֵ֥ראש ַ֭ו ֶאשכון כ ֶ ָ֣מ ֶלְך ַבג ִ֑דוד ַכא ֶשר אב ָ֣לים
ינַ ָֽחם׃
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1 30ו ַע ָּתה׀ ָּ ָֽׂשח ָ֣קו ָּע ַלי צעי ֵ֥רים מ ֶמני ל ָָּׁ֫י ֵ֥מים א ֶשר־ ָּמ ַ ֵ֥אסתי אבו ָּ ִ֑תם
אני׃
ם־כל ֵ֥בי צ ָֽ
ָּלשית ע ַ
2גַ ם־ ָ֣כ ַח ַ֭ידי ֶהם ָּ ָ֣ל ָּמה ִ֑לי ָּעלימו ָּ ָ֣א ַבד ָּ ָֽכ ַלח׃
שואה ומש ָּ ָֽאה׃
3ב ֶ ֵ֥ח ֶסר וב ָּכ ָּפן ָׁ֫ ַגל ֵ֥מוד ַ ָֽהערָ ֵ֥קים צ ָּ ִ֑יה ֶא ֶמש ָּ ֵ֥
ַ 4הקט ָ֣פים ַמלָ֣ ו ַח עלי־ ִׂ֑שי ַח וש ֶרש ר ָּת ָ֣מים ַלח ָּ ָֽמם׃
5מן־ ֵ֥גו יג ָּ ִ֑רשו יָּ ֵ֥ריעו ָּעלימו ַכגַ ָּ ָֽנב׃
ַ 6בע ָ֣רוץ נ ָּח ָ֣לים לש ִ֑כן חרי ָּע ָּ ָ֣פר וכ ָֽפים׃
7בין־ׂשי ֵ֥חים ינ ָּ ִ֑הקו ַת ַחת ָּח ָ֣רול יס ָּ ָֽפחו׃
ָֽ 8בני־ ָּ ַ֭נ ָּבל גַ ם־בנָ֣י בלי־ ִ֑שם נכאו מן־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ֭ 9ו ַע ָּתה נגינָּ ָּ ָ֣תם ָּה ִ֑ייתי וָּ ֱאהי ָּל ֶ ָ֣הם למ ָּ ָֽלה׃
ַָֽ֭ 11תעבוני ָּ ָ֣רחקו ֶ ִ֑מני ומ ָּפנַ י לא־ ָּ ֵ֥חׂשכו ָֽרק׃
ָֽ 11כי־ית ָ֣רו ַ֭פ ַתח וַ י ַענִ֑ני ו ֶר ֶסן מ ָּפ ַנֵ֥י שלָֽחו׃
ידם׃
ַ 12על־יָּ מין פר ַחח ָָּׁ֫י ֵ֥קומו ַרג ַ ֵ֥לי שלִ֑חו וַ יָּ ֵ֥סלו ָּע ַלי ָּאר ֵ֥חות א ָּ ָֽ
13נָּ תסו ָֽנתי ָָּׁ֫ב ֵ֥תי ל ַהוָּ ָֽתי י ִ֑עילו לא עזָ֣ר ָּ ָֽלמו׃
14כ ֶ ָ֣פ ֶרץ ָּר ָּ ָ֣חב יֶ ֱא ָּ ִ֑תיו ַ ֵ֥ת ַחת ש ָּאה התגַ ל ָּ ָֽגלו׃
רוח נד ָּב ִ֑תי וכ ָּעב ָּעב ָּ ֵ֥רה יש ָּע ָֽתי׃
ָּ 15הה ַ ֵ֥פְך ָּע ַלי ַב ָׁ֫ ָּל ֵ֥הות תר ָ֣דף ָּ ַ֭כ ַ
16ו ַע ָּתה ָּ ַ֭ע ַלי תש ַת ָ֣פְך נַ פ ִ֑שי יאחזָ֣ וני ימי־ ָֽעני׃
ַ 17לי ָּלה ַ֭ע ָּצ ַמי נַ ָ֣קר מ ָּע ָּ ִ֑לי וער ַקי ָ֣לא יש ָּכ ָֽבון׃
18ב ָּרב־כ ַח ית ַח ָ֣פׂש לבו ִ֑שי כפי כ ָּתנ ָ֣תי ַ ָֽי ַאז ָֽרני׃
19ה ָּ ֵ֥רני ַל ִ֑ח ֶמר וָּ ֶאת ַמשל ֶכ ָּע ָּ ֵ֥פר וָּ ָֽא ֶפר׃
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21א ַשַ ָ֣וע ַ֭א ֶליך ו ָ֣לא ַתע ִ֑נני ָּע ַמדתי וַ תת ֵ֥בנֶ ן ָֽבי׃
21ת ָּה ָ֣פְך ל ַאכ ָּ ָ֣זר ִ֑לי בע ֶצם יָּ דךָ֣ תׂשט ָֽמני׃
22ת ָּש ָ֣אני ֶאל־רו ַח ַתרכי ִ֑בני ותמגגני תשָּ ָֽוה׃
ָֽ 23כי־ ָּ ַ֭י ַדעתי ָּ ָ֣מוֶ ת תשי ִ֑בני ובית מו ָ֣עד ל ָּכל־ ָּ ָֽחי׃
ח־יִ֑ד אם־בפידו ָּל ֶ ֵ֥הן ָֽש ַוע׃
ָ֣ ַ 24אְך לא־ ַ֭בעי יש ַל ָּ
25אם־ ָ֣לא ָּ ַ֭בכיתי לקשה־יִ֑ ום ָּ ָֽעג ָּ ֵ֥מה נַ פשי ָּל ֶאביָֽ ון׃
26כי ָ֣טוב ַ֭קויתי וַ יָּ ָ֣בא ָּ ִ֑רע ַ ָֽואיַ ח ָּ ֵ֥לה לאור וַ יָּ ֵ֥בא ָֽא ֶפל׃
27מ ַעי רת ֵ֥חו ולא־ ָּדמו קד ֵ֥מני ימי־ ָֽעני׃
28ק ָ֣דר ַ֭ה ַלכתי ב ָ֣לא ַח ָּ ִ֑מה ַקמתי ַב ָּק ָּ ָ֣הל א ַשו ַָֽע׃
ַ֭ ָּ 29אח ָּה ָ֣ייתי ל ַת ִ֑נים ור ַע לבנֵ֥ ות יַ ע ָּ ָֽנה׃
31עורי ָּש ַ ָ֣חר מ ָּע ָּ ִ֑לי ו ַעצמי־ ָּח ָּרה מני־ ָֽח ֶרב׃
31וַ י ָ֣הי ַ֭לא ֶבל כנ ִ֑רי ועגָּ בי ל ָ֣קול ב ָֽכים׃
תולה׃
ומה ֶאתבונן ַעל־ב ָּ ָֽ
ַ֭ 1 31ברית ָּכ ַ ָ֣רתי לעי ָּ ִ֑ני ָּ ֵ֥
2ו ֶמה׀ ָ֣ח ֶלק ֱאלָ֣ ו ַה מ ָּ ִ֑מ ַעל ָֽונַ ח ַ ֵ֥לת ַש ַדי ממר ָֽמים׃
3הלא־ ֵ֥איד ל ַעָּ ִ֑ול ונ ֶכר ל ָ֣פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
4הלא־הוא יר ֶ ָ֣אה ד ָּר ָּ ִ֑כי ָֽו ָּכל־צ ָּע ַ ֵ֥די יס ָֽפור׃
5אם־ ָּה ַ ֵ֥לכתי עם־ ָּ ִ֑שוא וַ ַת ַחש ַעל־מר ָּ ָ֣מה ַרג ָֽלי׃
6ישק ֵ֥לני במאזני־ ֶ ִ֑צ ֶדק וי ַ ֵ֥דע ֱאלו ַה ת ָּמ ָֽתי׃
ֵ֥ 7אם ת ֶ ָ֣טה ַאשרי מני ַָׁ֫ה ָּ ֵ֥ד ֶרְך ו ַא ַ ָ֣חר ַ֭עינַ י ָּה ַ ָ֣לְך ל ִ֑בי וב ַכ ַפי ָּ ָ֣ד ַבק מ ָֽאום׃
פ
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ֶַ֭ 8אזר ָּעה ו ַא ָ֣חר יא ִ֑כל ָֽו ֶצ ֱא ָּצ ַ ֵ֥אי יש ָּ ָֽרשו׃
9אם־נפ ָּ ָ֣תה ַ֭לבי ַעל־א ָּ ִ֑שה ו ַעל־ ֶפ ַתח ר ָ֣עי ָּא ָּ ָֽרבתי׃
11תט ַ ָ֣חן ל ַא ָ֣חר אש ִ֑תי ו ָּע ֶלי ָּה יכר ֵ֥עון אח ָֽרין׃
ילים׃
11כי־ ֵ֥הוא ז ָּ ִ֑מה והיא ָּעוֵ֥ ן פל ָֽ
12כי ָ֣אש ַ֭היא ַעד־א ַב ָ֣דון תא ִ֑כל וָֽ ב ָּכל־תבו ָּא ָ֣תי ת ָּש ָֽרש׃
13אם־ ֶאמ ַאס מש ַ ָ֣פט ַ ַ֭עבדי וַ א ָּמ ִ֑תי בר ָּבם ע ָּמ ָֽדי׃
14ו ָּ ָ֣מה ֶ ַָֽ֭א ֱע ֶׂשה ָֽכי־יָּ ָ֣קום ִ֑אל ו ָֽכי־יפקד ָּ ָ֣מה אשי ֶ ָֽבנו׃
ׂשני ָּע ָּ ִׂ֑שהו וַ יכנֶ נו ָּב ֶ ֵ֥ר ֶחם ֶא ָּ ָֽחד׃
ָֽ 15הלא־ ַ ַ֭ב ֶב ֶטן ע ָ֣
16אם־ ֶַ֭אמנַ ע מ ָ֣ח ֶפץ ַד ִ֑לים ועיני ַאל ָּמ ָּ ָ֣נה א ַכ ֶ ָֽלה׃
17וא ַ ָ֣כל פ ָ֣תי ל ַב ִ֑די ולא־ ָּא ַכל יָּ ָ֣תום מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
ָ֣ 18כי ַ֭מנעו ַרי גד ַ ָ֣לני כ ָּ ִ֑אב ומ ֶב ֶטן א ָ֣מי ַאנ ֶ ָֽחנָּ ה׃
19אם־ ֶאר ֶ ָ֣אה אובד מב ָ֣לי ל ִ֑בוש ו ֵ֥אין כסות ָּל ֶאביָֽ ון׃
21אם־ ָ֣לא בר ָ֣כוני ח ָּל ָּ ִ֑צו ומ ֵ֥גז כ ָּב ַׂשי ית ַח ָּ ָֽמם׃
י־אר ֶ ֵ֥אה ַב ַש ַער ֶעז ָּר ָֽתי׃
21אם־הני ָ֣פותי ַעל־יָּ ָ֣תום יָּ ִ֑די ָֽכ ֶ
ַ֭ 22כתפי משכ ָּ ָ֣מה ת ִ֑פול ו ֶאזרעי מ ָּק ָּנֵ֥ה ת ָּש ָֽבר׃
23כי ַ ָ֣פ ַחד ַ֭א ַלי ָ֣איד ִ֑אל ומשאתו ָ֣לא או ָּ ָֽכל׃
24אם־ ַ ָׂ֣שמתי זָּ ָּ ָ֣הב כס ִ֑לי ו ַל ֶכ ֶתם ָּא ַ ֵ֥מרתי מב ַט ָֽחי׃
25אם־ ֶַ֭אׂש ַמח כי־ ַ ָ֣רב חי ִ֑לי ו ָֽכי־ ַכביר ָּמצ ָּ ֵ֥אה יָּ ָֽדי׃
26אם־ ֶאר ֶ ָ֣אה אור ָ֣כי יָּ ִ֑הל ויָּ ר ַח יָּ ָ ָּ ֵ֥קר ה ָֽלְך׃
27וַ ָ֣יפת ַב ָ֣ס ֶתר ל ִ֑בי וַ ת ַשק יָּ ָ֣די ל ָֽפי׃

1616

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

28גַ ם־הוא ָּעוָ֣ ן פלי ִ֑לי ָֽכי־כ ַחשתי ָּל ָ֣אל מ ָּ ָֽמ ַעל׃
29אם־ ֶַ֭אׂש ַמח ב ָ֣פיד מ ַׂשנ ִ֑אי והתע ַררתי ָֽכי־מ ָּ ֵ֥צאו ָּ ָֽרע׃
31ולא־נָּ ַ ָ֣תתי ַלח ָ֣טא ח ִ֑כי לשאל ב ָּא ָּ ָ֣לה נַ פ ָֽשו׃
31אם־ ָ֣לא ָּ ַ֭אמרו מ ָ֣תי ָּא ֳה ִ֑לי ָֽמי־י ֵ֥תן מב ָּׂשרו ָ֣לא נׂש ָּ ָֽבע׃
ַ֭ ַ 32בחוץ לא־יָּ ָ֣לין ִ֑גר ד ָּל ַתי ָּל ֵ֥א ַרח ֶאפ ָּ ָֽתח׃
33אם־כ ָ֣סיתי כ ָּא ָּ ָ֣דם פ ָּש ָּ ִ֑עי לטמון בח ָ֣בי עוָֽ ני׃
34כי ֶ ָֽא ֱערוץ׀ ָֹּ֘המון ַר ָּבה ובוז־מש ָּפ ֵ֥חות יח ִ֑תני וָּ ֶאדם לא־ ֵ֥אצא ָּ ָֽפ ַתח׃
יבי׃
ן־תוי ַש ַ ָ֣די יַ ענִ֑ני ו ֵ֥ס ֶפר ָּכ ַתב ָ֣איש ר ָֽ
35מי י ֶתן־לי ׀ ֹ֘שמ ַ ָֽע לי ֶה ָּ ַ֭
36אם־ ָ֣לא ַעל־ ַ֭שכמי ֶא ָּש ֶ ִ֑אנו ֶ ָֽא ֶענ ֶדנו ע ָּט ָ֣רות ָֽלי׃
37מס ַ ָ֣פר ַ֭צ ָּע ַדי ַאגי ֶ ִ֑דנו כמו־נָּ גיד א ָּקר ֶ ָֽבנו׃
38אם־ ָּ ַ֭ע ַלי ַאד ָּמ ָ֣תי תז ָּ ִ֑עק ויַ ַחד ת ָּל ֶ ֵ֥מי ָּה יב ָּכיָֽ ון׃
39אם־כ ָּחּה ָּא ַ ָ֣כלתי בלי־ ָּ ִ֑כ ֶסף ו ֶנ ֶפש ב ָּע ֶ ָ֣לי ָּה ה ָּ ָֽפחתי׃
ַ 41ת ַחת ח ָּטה׀ ֵ֥יצא חו ַח ו ַ ָֽת ַחת־ׂשע ָּ ֵ֥רה ָּבא ָּ ִ֑שה ַתמו דב ֵ֥רי איָֽ וב׃

פ

ַ1 32וַָֽֽישבתו שֹל ֶשת ָּהאנָּ ָ֣שים ָּ ַ֭הא ֶלה מענָ֣ ות ֶאת־איִ֑ וב כי הוא ַצ ָ֣דיק
בע ָּינָֽיו׃

פ

2וַ י ַחר ַאף׀ ֱאלי ָ֣הוא ֶבן־ ַב ַרכ ָ֣אל ַהבוזי ממש ַפ ַָׁ֫חת ָּ ֵ֥רם ַ֭באיוב ָּח ָּ ָ֣רה ַא ִ֑פו
ַ ָֽעל־ ַצד ֵ֥קו נַ פשו מ ֱאֹל ָֽהים׃
שר לא־ ָּמצ ָ֣או ַמע ֶ ִ֑נה וַ יַ רשיעו
3ובשֹלָ֣ ֶשת ר ָּעיו ָּח ָּרה ַָׁ֫א ֵ֥פו ַעל א ֶ ָ֣
ֶאת־איָֽ וב׃
ָֽ ֶ4ו ֱאליהו ח ָּ ָ֣כה ֶאת־ ַ֭איוב בד ָּב ִ֑רים כי ָֽזַֽקנים־ה ָּמה מ ֶ ָ֣מנו ליָּ ָֽמים׃
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5וַ ַיַֽרא ֱאליהוא ֹ֘כי אין ַמענֶ ה ַ֭בפי שֹלֵ֥ ֶשת ָּהאנָּ שים וַ ֵ֥י ַחר ַא ָֽפו׃

פ

6וַ ַי ַען׀ ֱאליהוא ֶבן־ ַ ָֽב ַרכ ֵ֥אל ַהבוזי וַ ָׁ֫יא ַ ֵ֥מר ָֹּ֘צעיר א ָ֣ני ַ֭ליָּ מים ו ַא ֶ ָ֣תם
ישי ִ֑שים ַעל־כן זָּ ַ ֵ֥חלתי ָּ ָֽוא ָּירא׀ מ ַחות ד ָ֣עי ֶאת ֶ ָֽכם׃
ַ֭ ָּ 7א ַמרתי יָּ ָ֣מים י ַד ִ֑ברו ו ֵ֥רב ָּשנים י ֵ֥דיעו ָּחכ ָּ ָֽמה׃
ַ֭ ָּ 8אכן ָֽרו ַח־ ָ֣היא ֶב ֱאנִ֑ וש ונש ַמת ַש ַ ָ֣די תבי ָֽנם׃
יָּבינו מש ָּ ָֽפט׃
ָֽ 9לא־ ַר ֵ֥בים יֶ ח ָּכִ֑מו וזקנים ֵ֥
ף־אני׃
־לי א ַחֶוה ד ָ֣עי ַא ָּ ָֽ
ָּ 11ל ָ֣כן ָּ ַ֭א ַמרתי שמ ָּעה ִ֑
ד־תחק ֵ֥רון מ ָֽלין׃
11הן הו ַחלתי ָֽלדברי ֶכם ָּ ַ֭אזין ַעד־ת ֵ֥ב ָֽונת ֶיכִ֑ם ַ ָֽע ַ
12ו ָּ ָֽעדי ֶכם ֶאת ָׁ֫בו ָּנֵַֽ֥ן והנה ָ֣אין לאיָ֣ וב מו ִ֑כי ַח עו ֶנה א ָּמ ָּ ָ֣ריו מ ֶ ָֽכם׃
א־איש׃
ֶ 13פן־ ַָ֣֭תאמרו ָּמ ָּ ָ֣צאנו ָּחכ ָּ ִ֑מה אל יד ֶ ָ֣פנו ל ָֽ
14ולא־ ָּע ַ ָ֣רְך א ַ ָ֣לי מ ִ֑לין ובאמרי ֶכם ָ֣לא אשי ֶ ָֽבנו׃
ַ֭ ַ 15חתו לא־ ָּ ָ֣ענו ִ֑עוד ֶהעתיקו מ ֶ ָ֣הם מ ָֽלים׃
ַ֭ 16והו ַחלתי כי־ ָ֣לא י ַד ִ֑ברו ֵ֥כי ָּעמדו לא־ ָּ ֵ֥ענו ָֽעוד׃
ף־אני׃
ַ 17אע ֶ ָ֣נה ַאף־אנָ֣י ֶחל ִָ֑קי א ַחֶוה ד ָ֣עי ַא ָּ ָֽ
ַ֭ 18כי ָּמ ָ֣לתי מ ִ֑לים ֱהצ ַיקתני ָ֣ר ַוח בטנָֽי׃
19ה ָֽנה־בטני כ ַ ֵ֥יַֽין לא־י ָּפ ִ֑ת ַח כא ֵ֥בות ח ָּדשים י ָּבָ ָֽק ַע׃
21א ַדב ָּ ֵ֥רה ויַָֽֽרַ ָֽוח־ ִ֑לי ֶאפ ַתח ׂש ָּפ ַ ָ֣תי ו ֶ ָֽא ֱע ֶ ָֽנה׃
שא פני־ ִ֑איש ו ֶאל־ ָּא ָּדם ָ֣לא א ַכ ֶ ָֽנה׃
ַ 21אל־ ָּ ַ֭נא ֶא ָּ ָ֣
22כי ָ֣לא יָּ ַ ָ֣דעתי א ַכ ֶ ִ֑נה כמ ַעט י ָּש ֵ֥אני ע ָֽׂשני׃
ָֽ 1 33ואו ָּלם ש ַ ָֽמע־ ָּ ָ֣נא איָ֣ וב מ ָּ ִ֑לי ָֽו ָּכל־ד ָּב ַ ֵ֥רי ַהא ָֽזינָּ ה׃
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2הנה־ ָּ ַ֭נא ָּפ ַ ָ֣תחתי ִ֑פי דב ָּרה לשו ָ֣ני בח ָֽכי׃
ָֽ 3י ֶשר־ל ֵ֥בי א ָּמ ָּ ִ֑רי ו ַ ֵ֥ד ַעת ׂש ָּפ ַתי ָּב ֵ֥רור מ ָֽללו׃
ָֽ 4רו ַח־ ֵ֥אל ָּע ָּ ִׂ֑שתני ונש ַמת ַש ַ ָ֣די ת ַח ָֽיני׃
5אם־תו ַ ֵ֥כל השי ִ֑בני ֶער ָּ ֵ֥כה ל ָּפנַ י התיַ ָּ ָֽצ ָּבה׃
6הן־א ָ֣ני כ ָ֣פיך ָּל ִ֑אל מח ֶמר ק ַ ֵ֥רצתי גַ ם־ ָּ ָֽאני׃
7ה ָ֣נה ַ֭א ָּמתי ָ֣לא ת ַבע ֶ ִ֑תךָּ ו ַאכפי ָּע ֶ ֵ֥ליך לא־יכ ָּ ָֽבד׃
ַ֭ ַ 8אְך ָּא ַ ָ֣מר ָּת ב ָּאז ָּ ִ֑ני וקול מ ָ֣לין ֶאש ָּ ָֽמע׃
ַ 9זְֵַֽ֥ך אני ָֽב ָׁ֫לי ָּ ֵ֥פ ַשע ַ ֵ֥חף ָּאנ ִ֑כי ולא ָּעוָ֣ ן ָֽלי׃
ָ֣ 11הן ַ֭תנואות ָּע ַ ָ֣לי ימ ָּ ִ֑צא יַ חשבני לאוי ָ֣ב ָֽלו׃
ל־ארח ָּ ָֽתי׃
ׂשם ַב ַ ָ֣סד ַרג ָּלִ֑י ישמר ָּכ ָּ
11יָּ ָ֣
ֶ 12הן־ ָ֣זאת לא־ ָּצ ַ ָ֣דק ָּת ֶא ֱע ֶ ִ֑נַֽךָּ ָֽכי־יר ֶ ֵ֥בה ֱאלו ַה מ ֱאנָֽ וש׃
ַ֭ ַ 13מדו ַע א ָּ ָ֣ליו רי ִ֑בו ָּת ֵ֥כי ָּכל־ד ָּב ָּריו ָ֣לא־יַ ע ֶ ָֽנה׃
ָֽ 14כי־ב ַא ַ ֵ֥חת י ַד ֶבר־ ִ֑אל ובש ַתים ָ֣לא ישו ֶ ָֽרנָּ ה׃
ַ 15בחלום׀ ֶחזיֵּ֬ ון ַלי ָּלה בנ ָ֣פל ַ ַ֭תרד ָּמה ַעל־אנָּ ִ֑שים בתנומות עלָ֣י
מש ָּ ָֽכב׃
ָ֣ ָּ 16אז ַ֭יג ֶלה ָ֣אזֶ ן אנָּ ִ֑שים ובמ ָּס ָּ ָ֣רם יַ ח ָֽתם׃
ַ֭ 17ל ָּהסיר ָּא ָּ ָ֣דם ַמע ֶ ִׂ֑שה וגָּוה מ ֶג ֶָ֣בר י ַכ ֶ ָֽסה׃
18יַ ח ָׂ֣שְך ַ ַ֭נפשו מני־ ָּ ִ֑ש ַחת ו ַחיָּ תו מע ֵ֥בר ַב ָּ ָֽש ַלח׃
19והו ַ ָ֣כח ַ֭ב ַמכאוב ַעל־מש ָּכ ִ֑בו וריב ע ָּצ ָּ ָ֣מיו א ָּ ָֽתן׃
21ו ָֽזה ַ ָ֣מתו ַחיָּ ָ֣תו ָּ ִ֑ל ֶחם ונַ פשו ַמא ַ ֵ֥כל ַתאָּ ָֽוה׃
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מותיו ָ֣לא ר ָּֽאו׃
ָ֣ 21י ֶכל ב ָּׂש ָ֣רו מ ִ֑ראי וש ֵ֥פי ַעצ ָּ
22וַ תק ַ ָ֣רב ַל ַ ָ֣ש ַחת נַ פ ִ֑שו ו ַחיָּ תו ַ ָֽלממ ָֽתים׃
23אם־יש ָּע ָּליו׀ ַמל ָּאְך מליץ ֶא ָּ ֵ֥חד מני־ ָּ ִ֑א ֶלף ל ַהגיד ל ָּא ָּ ָ֣דם יָּ ש ָֽרו׃
24וַ יחנֶ נו וַ יא ֶמר ַ֭פ ָּדעהו מ ֶ ֵ֥ר ֶדת ָּש ַחת ָּמ ָּ ֵ֥צאתי ָֽכ ֶפר׃
לומיו׃
ימי ע ָּ ָֽ
ָֽ 25רט ַ ָ֣פש ב ָּׂש ָ֣רו מ ִ֑נ ַער יָּ שוב ל ֵ֥
26יֶ ע ַתר ֶאל־ ֱאלו ַה׀ וַ ירצהו וַ ַיַָֽ֣רא ָּ ַ֭פנָּ יו בתרו ָּ ִ֑עה וַ יָּ ֵ֥ ֶשב ֶל ֱאנוש צד ָּק ָֽתו׃
א־שוָּ ה ָֽלי׃
אמר ָּ ַ֭ח ָּטאתי ויָּ ָּ ֵ֥שר ֶה ֱעויתי ול ָּ ֵ֥
27יָּ שר׀ ַעל־אנָּ שים וַ י ֶ
ָּ 28פ ָּ ָ֣דה ַ ַ֭נפשי מע ָ֣בר ַב ָּ ִ֑ש ַחת ו ַחיָּ תי ָּב ֵ֥אור תר ֶ ָֽאה׃
ֶ 29הן־ ָּכל־ ַ֭א ֶלה יפ ַעל־ ִ֑אל ַפע ַמים ָּשלָ֣ וש עם־ ָּ ָֽג ֶבר׃
31ל ָּה ָ֣שיב ַ ַ֭נפשו מני־ ָּ ִ֑ש ַחת לאור ב ָ֣אור ַ ָֽה ַחיים׃
ַ 31הקשב איֵ֥ וב ָֽש ַ ָֽמע־ ִ֑לי ַהחרש ו ָּאנ ֵ֥כי א ַד ָֽבר׃
32אם־יש־מ ֵ֥לין השי ִ֑בני ַדבר ָֽכי־ ָּח ַ ֵ֥פצתי ַצדָ ֶ ָֽקךָּ ׃
33אם־ ַ ַ֭אין ַא ָּ ֵ֥תה ָֽש ַ ָֽמע־ ִ֑לי ַהחרש וַ א ַא ֶלפךֵ֥ ָּחכ ָּ ָֽמה׃

ס

1 34וַ ַ ֵ֥י ַען ֱאליהוא וַ יא ַ ָֽמר׃
2שמ ָ֣עו ח ָּכ ָ֣מים מ ָּ ִ֑לי וידעים ַהא ֵ֥זינו ָֽלי׃
3כי־ ַ֭אזֶ ן מ ָ֣לין תב ָּ ִ֑חן וחְך יט ַ ֵ֥עם ֶל ֱא ָֽכל׃
4מש ָּ ֵ֥פט נבח ָּרה־ ָּ ִ֑לנו נד ָּעה בינָ֣ינו ַמה־ ָֽטוב׃
ָֽ 5כי־ ָּ ַ֭א ַמר איָ֣ וב ָּצ ַ ִ֑דקתי ואל ה ֵ֥סיר מש ָּפ ָֽטי׃
ַ 6על־מש ָּפ ֵ֥טי א ַכ ִ֑זב ָּאנוש ח ָ֣צי בלי־ ָּ ָֽפ ַשע׃
7מי־ ֶ ֵ֥ג ֶבר כאיִ֑ וב ָֽיש ֶתה־ ַ ֵ֥ל ַעג ַכ ָּ ָֽמים׃
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8ו ָּא ַ ָ֣רח ַ֭ל ֶחב ָּרה עם־ ָ֣פעלי ָּ ִ֑אוֶ ן ו ָּל ֶל ֶכת עם־ ַאנשי־ ֶ ָֽר ַשע׃
ָֽ 9כי־ ָּ ַ֭א ַמר ָ֣לא יס ָּכן־ ָּ ִ֑ג ֶבר ברצתו עם־ ֱאֹל ָֽהים׃
ָּ 11לכן׀ ַ ֵ֥אנ ֵ֥שי ל ָּבב שמ ָׁ֫עו ֵ֥לי ָּחל ָּלה ָּל ֵ֥אל מ ֶר ַשע ו ַש ַ ֵ֥די מ ָּ ָֽעוֶ ל׃
11כי ָ֣פ ַעל ָּ ַ֭א ָּדם י ַש ֶלם־לִ֑ ו וָֽ כ ֵ֥א ַרח איש יַ מצ ֶ ָֽאנו׃
ַ 12אף־ ָּאמנָּ ם ֵ֥אל ָֽלא־יַ ר ִ֑שי ַע ו ַש ַדי ָֽלא־י ַע ֵ֥ות מש ָּ ָֽפט׃
ומי ָּׂשם ת ֵ֥בל כ ָּ ָֽלּה׃
ָֽ 13מי־ ָּפָ ַ ָ֣קד ָּע ָּ ָ֣ליו ָּ ִ֑אר ָּצה ֵ֥
14אם־יָּ ָׂ֣שים א ָּ ָ֣ליו ל ִ֑בו רו ֵ֥חו ונש ָּמתו א ָּ ֵ֥ליו יֶ ֱא ָֽסף׃
ׂשר ָּ ִ֑י ַחד ו ָּא ָּדם ַעל־ ָּע ָּ ֵ֥פר יָּ ָֽשוב׃
15יגַ ָ֣וע ָּכל־ ָּב ָּ ָ֣
ה־זאת ַהאזינָּ ה ל ָ֣קול מ ָּ ָֽלי׃
16ואם־ ֵ֥בינָּ ה שמ ָּע ִ֑
ַ 17ה ֵַּ֬אף ׂשו ָ֣נא מש ָּ ָ֣פט יַ ח ִ֑בוש ואם־ ַצדיק ַכ ָ֣ביר ַתר ָֽשי ַע׃
יבים׃
ַ 18הא ָ֣מר ל ֶ ָ֣מ ֶלְך בל ָּי ִַ֑על ָּר ָּשע ֶאל־נד ָֽ
19א ֶשר ָֽלא־נָּ ָּׂשא׀ פ ֵ֥ני ָּׂשרים ו ָ֣לא נ ַכר־שו ַע לפני־ ָּ ִ֑דל ָֽכי־ ַמעׂשה יָּ ָּ ָ֣דיו
כ ָּ ָֽלם׃
ֶ 21רגַ ע׀ יָּ מתו וַ חצות ָּ ֵ֥לי ָּלה יגע ָ֣שו ָּעָ֣ם ויַ ע ִ֑ברו ויָּ ֵ֥סירו ַאביר ָ֣לא ב ָּיָֽד׃
21כי־ ַ֭עינָּ יו ַעל־ ַדרכי־ ִ֑איש ָֽו ָּכל־צ ָּע ָּ ֵ֥דיו יר ֶ ָֽאה׃
ָֽ 22אין־ח ֶשְך ו ָ֣אין ַצל ָּ ִ֑מוֶ ת לה ָּ ֵ֥ס ֶתר ָּשם ָ֣פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
23כי ָ֣לא ַעל־ ַ֭איש יָּ ָׂ֣שים ִ֑עוד ַלהֹלֵ֥ ְך ֶאל־אל ַבמש ָּ ָֽפט׃
24יָּ ָ֣ר ַע ַכבי ָ֣רים לא־ ִ֑ח ֶקר וַ יַ עמד אח ָ֣רים ַתח ָּ ָֽתם׃
ָּ 25לכן ַ ַ֭יכיר ַמע ָּ ָֽבדי ֶ ִ֑הם ו ָּ ֵ֥ה ַפְך ַלי ָּלה וי ַד ָּ ָֽכאו׃
ָֽ ַ 26ת ַחת־ר ָּש ֵ֥עים ס ָּפ ָּקם במ ֵ֥קום ר ָֽאים׃
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שר ַעל־ ַ֭כן ָּ ָ֣סרו ָֽמ ַאח ָּ ִ֑ריו ו ָּכל־ד ָּר ָּכיו ָ֣לא הׂש ָֽכילו׃
27א ֶ ָ֣
ת־דל ו ַצע ַָקת עניָ֣ים יש ָּ ָֽמע׃
28ל ָּה ָ֣ביא ָּ ַ֭ע ָּליו ַ ָֽצע ַק ָּ ִ֑
ל־א ָּ ָ֣דם
שורנו ו ַעל־גוי ו ַע ָּ
ומי י ֶ ִ֑
ומי יַ רש ַע ויַ ס ָ֣תר ָּ ַ֭פנים ָ֣
29והוא יַ שקט ׀ ֵ֥
ָּי ַָֽחד׃
ַ֭ 31ממֹלְך ָּא ָּ ֵ֥דם ָּחנף מ ֵ֥מקשי ָּ ָֽעם׃
ָֽ 31כי־ ֶאל־ ַ֭אל ֶה ָּא ַ ֵ֥מר נָּ ָּׂשאתי ָ֣לא ֶאח ָֽבל׃
32בלע ָ֣די ֶַ֭א ֱחזֶ ה ַא ָּ ָ֣תה ה ִ֑רני ָֽאם־ ָּ ֵ֥עוֶ ל ָּפ ַעלתי ָ֣לא א ָֽסיף׃
א־אני וָֽ ַמה־יָּ ַ ֵ֥דע ָּת
י־א ָּ ָ֣תה תב ַ ָ֣חר ול ָּ ִ֑
י־מ ַאס ָּת כ ַ
ָֽ ַ 33המעמ ֵּ֬ך י ַשל ֶמנָּ ה ָֽכ ָּ
ַד ָֽבר׃
שי ַ֭ל ָּבב ָ֣יאמרו ִ֑לי ו ֶ ֵ֥ג ֶבר ָּח ָּכם ש ֵ֥מ ַ ָֽע ָֽלי׃
ַ 34אנ ָ֣
ַ֭ 35איוב לא־ב ַ ָ֣ד ַעת י ַד ִ֑בר וד ָּב ָּריו ָ֣לא ב ַהׂש ָֽכיל׃
־אוֶ ן׃
ָּ 36אבי י ָּב ָ֣חן איָ֣ וב ַעד־ ֶ ִ֑נ ַצח ַעל־תשבת ב ַאנשי ָּ ָֽ
ֵ֥ 37כי ֹ֘יסיף ַ ָֽעל־ ַח ָּטא ָ֣תו ֶַ֭פ ַשע בי ָ֣נינו יס ִ֑פוק ו ֶי ֶַֽרב א ָּמ ָּ ָ֣ריו ָּל ָֽאל׃

ס

1 35וַ ַ ֵ֥י ַען ֱאליהו וַ יא ַ ָֽמר׃
ַ֭ 2הזאת ָּח ַ ָ֣שב ָּת למש ָּ ִ֑פט ָּא ַמר ָּת צדָ ֵ֥קי מ ָֽאל׃
ָֽ 3כי־ ַ֭תא ַמר ַמה־יס ָּכן־ ָּ ִ֑לְך ָּ ָֽמה־אעיל ָֽמ ַח ָּטא ָֽתי׃
ַ֭ 4אני א ָֽשיבךָ֣ מ ִ֑לין ָֽו ֶאת־ר ֶ ֵ֥עיך ע ָּ ָֽמְך׃
ַ 5ה ָ֣בט ָּש ַ ָ֣מים ור ִ֑אה ו ֵ֥שור ש ָּחקים גָּ ב ֵ֥הו מ ֶ ָֽמךָּ ׃
6אם־ ָּ ַ֭ח ָּטא ָּת ַמה־תפ ָּעל־ ִ֑בו ו ַר ֵ֥בו פ ָּש ֶעיך ַמה־ ַתע ֶׂשה־ ָֽלו׃
7אם־ ָּ ַ֭צ ַדק ָּת ַמה־ת ֶתן־לִ֑ ו ֵ֥או ַמה־מיָּ דךֵ֥ י ָּ ָֽקח׃
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8לאיש־ ָּכ ֵ֥מוך רש ֶ ִ֑עך ול ֶבן־ ָּא ָּדם צד ָּק ֶ ָֽתך׃
ַ֭ 9מרב עשוָ ָ֣קים יַ ז ִ֑עיקו י ַשועו מז ָ֣ר ַוע ַר ָֽבים׃
ָֽ 11ולא־ ָּא ַמר ַ ַ֭איה ֱאלָ֣ ו ַה ע ָּ ִׂ֑שי נתן זמ ָ֣רות ַב ָּ ָֽלי ָּלה׃
ַ֭ ַ 11מלפנו מ ַבה ָ֣מות ָּ ִ֑א ֶרץ ומעוף ַה ָּש ַ ָ֣מים י ַחכ ָֽמנו׃
ָ֣ ָּ 12שם יַ֭צעקו ו ָ֣לא יַ ע ֶנִ֑ה מפני ג ָ֣און ָּר ָֽעים׃
ַ 13אְך־ ָּ ַ֭שוא לא־יש ַ ֵ֥מע׀ ִ֑אל ו ַש ַדי ָ֣לא ישו ֶ ָֽרנָּ ה׃
ָ֣ ַ 14אף ָֽכי־תא ַמר ָ֣לא תשו ֶ ִ֑רנו ֵ֥דין ל ָּפנָּ יו ות ֵ֥חו ָֽלל ָֽלו׃
15ו ַע ָּתה כי־ ַ ַ֭אין ָּפָ ַ ָ֣קד ַא ִ֑פו ו ָֽלא־יָּ ַדע ַב ַ ָ֣פש מ ָֽאד׃
ַ֭ 16ואיוב ֶ ָ֣ה ֶבל יפ ֶצה־ ִ֑פיהו בבלי־ ַד ַעת מ ֵ֥לין יַ כ ָֽבר׃

פ

1 36וַ ֵ֥י ֶסף ֱאליהוא וַ יא ַ ָֽמר׃
ַ 2כ ַתר־ ָ֣לי ַ֭זעיר וַ א ַחֶ ִ֑וַֽךָּ כי עוד ֶל ֱאלָ֣ ו ַה מ ָֽלים׃
ֶ 3א ָּ ָ֣שא ַ֭דעי למ ָּר ִ֑חוק ולפעלי ֶ ָֽא ָֽתן־ ֶ ָֽצ ֶדק׃
ש ֶקר מ ָּ ִ֑לי תמים ד ָ֣עות ע ָּ ָֽמְך׃
ָֽ 4כי־ ָּ ַ֭אמנָּ ם לא־ ֶ ָ֣
ֶ 5הן־ ָ֣אל ַ ַ֭כביר ו ָ֣לא ימ ָּ ִ֑אס ַכביר ָ֣כ ַ ָֽח ָֽלב׃
6לא־י ַח ֶ ֵ֥יה ָּר ָּ ִ֑שע ומש ַפט ענ ָ֣יים י ָֽתן׃
ָֽ 7לא־יג ַ ֵ֥רע מ ַצדיק ָׁ֫עי ָּ ֵ֥ניו ו ֶאת־מ ָּל ֵ֥כים ַלכ ִ֑סא וַ ישי ֵ֥בם ָּלנֶ ַצח וַ יג ָּ ָֽבהו׃
8ואם־אסו ֵ֥רים ַבז ִ֑קים י ָּלכדון ב ַחבלי־ ָֽעני׃
9וַ יַ ָ֣גד ָּל ֶ ָ֣הם ָּפ ֳע ָּ ִ֑לם ופשעי ֶהם ָ֣כי יתגַ ָּ ָֽברו׃
11וַ ָ֣יַֽגֶ ל ָּ ַ֭אזנָּ ם ַלמו ָּ ִ֑סר וַ יא ֶמר ָֽכי־יש ֵ֥בון מ ָּ ָֽאוֶ ן׃
ימים׃
יהם ַבנע ָֽ
יהם ַב ִ֑טוב ושנ ֶ
ָֽ 11אם־ישמעו ָֽוַֽ ַָׁ֫יע ֵ֥בדו י ַכלָ֣ ו ימ ֶ ָ֣
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־ד ַעת׃
ש ַלח יַ ע ִ֑ברו ויגועו כבלי ָּ ָֽ
12ואם־ ָ֣לא ַ֭ישמעו ב ֶ ָ֣
ָֽ 13ו ַחנפי־ ַ֭לב יָּ ָׂ֣שימו ָּ ִ֑אף ֵ֥לא י ַשועו ָ֣כי א ָּס ָּ ָֽרם׃
ָּ 14ת ָ֣מת ַב ָ֣נ ַער נַ פ ָּ ִ֑שם ו ַחיָּ ָּתם ַבקד ָֽשים׃
15י ַח ָ֣לץ ָּע ָ֣ני ב ָּעניִ֑ ו ויַֽגֶ ל ַב ַ ָ֣ל ַחץ ָּאז ָּ ָֽנם׃
16ו ַאף הסיתך׀ מפי־ ָּצר ַ ַ֭ר ַחב לא־מו ָּ ָ֣צק ַתח ֶ ִ֑תי ָּה ו ַ ֵ֥נ ַחת של ָּחנך ָּ ָ֣מלא
ָּ ָֽד ֶשן׃
17ודין־ ָּר ָּ ֵ֥שע ָּמ ִ֑לא ָּת דין ומש ָּ ָ֣פט ית ָֽמכו׃
ָֽ 18כי־ ַ֭ח ָּמה ֶפן־י ָֽסיתךָ֣ ב ָּ ִ֑ס ֶפק ו ָּרב־כ ֶפר ַאל־יַ ֶ ָֽטךָּ ׃
י־כ ַח׃
19היַ ע ָ֣רְך שועך ָ֣לא ב ָּ ִ֑צר וכל ַמא ַמצ ָֽ
ַ 21אל־תש ַ ֵ֥אף ַה ָּ ִ֑לי ָּלה ַלעלות ַע ָ֣מים ַתח ָּ ָֽתם׃
ַ֭ 21ה ָּש ֶמר ַאל־ ָ֣ת ֶפן ֶאל־ ָּ ִ֑אוֶ ן ָֽכי־ ַעל־זֶ ה ָּב ַ ֵ֥חר ָּת מ ָֽעני׃
ֶ 22הן־ ַ֭אל יַ ׂש ָ֣גיב בכ ִ֑חו מי ָּכ ָ֣מהו מו ֶ ָֽרה׃
ָֽ 23מי־ ָּפָ ַ ָ֣קד ָּע ָּ ָ֣ליו ַדר ִ֑כו ו ָֽמי־ ָּא ַמר ָּפ ַ ֵ֥על ָּת ַעו ָּ ָֽלה׃
ַ֭ 24זכר ָֽכי־ ַתׂש ָ֣גיא ָּפ ֳעלִ֑ ו א ֶשר שר ָ֣רו אנָּ ָֽשים׃
ָּ 25כל־ ָּא ָּ ֵ֥דם ָּ ָֽחזו־ ִ֑בו ֱאנוש יַ ֵ֥ביט מ ָּר ָֽחוק׃
ֶ 26הן־ ָ֣אל ַ ַׂ֭שגיא ו ָ֣לא נ ָּ ִ֑דע מס ַפר ָּש ָּ ָ֣ניו ולא־ ָֽח ֶקר׃
י־מים יָּ זקו ָּמ ָּ ָ֣טר לא ָֽדו׃
ַ֭ 27כי יגָּ ַ ָ֣רע נטפ ָּ ִ֑
28א ֶ ָֽשר־יזלֵ֥ ו ש ָּחָ ִ֑קים ירעפו עלי׀ ָּא ָּ ֵּ֬דם ָּ ָֽרב׃
י־עב תשאות ס ָּכ ָֽתו׃
ָ֣ ַ 29אף אם ָּ־יַ֭בין מפרׂש ָּ ִ֑
31הן־ ָּפ ַ ָ֣רׂש ָּע ָּ ָ֣ליו או ִ֑רו ו ָּשרשי ַה ָּיָ֣ם כ ָּ ָֽסה׃
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31כי־ ָּ ַ֭בם יָּ ָ֣דין ַע ִ֑מים ָֽי ֶתן־ ֵ֥א ֶכל ל ַמכ ָֽביר׃
ַ 32על־ ַכ ַ ֵ֥פים כ ָּסה־ ִ֑אור וַ י ַצו ָּע ֶ ָ֣לי ָּה ב ַמפ ָֽג ַיע׃
ל־עולה׃
ֶ ָֽ
33יַ ָ֣גיד ָּע ָּ ָ֣ליו ר ִ֑עו מקנֶ ה ַ ָ֣אף ַע
ַ 1 37אף־ ַ֭לזאת יֶ ֱח ַ ָ֣רד ל ִ֑בי וי ַתר ממקו ָֽמו׃
2שמעו ָּש ָ֣מו ַע ב ָ֣רגֶ ז קלִ֑ ו ו ֶהגֶ ה מ ֵ֥פיו י ָֽצא׃
ָֽ ַ 3ת ַחת־ ָּכל־ ַה ָּש ַ ֵ֥מים יש ִ֑רהו ואורו ַעל־ ַכנ ֵ֥פות ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
קולו׃
ַ 4אח ָּריו׀ יש ַאג־קול ַיַ֭רעם ב ָ֣קול גאונִ֑ ו ו ֵ֥לא י ַעקבם ָֽכי־י ָּש ַ ֵ֥מע ָֽ
5יַ רעם ָ֣אל ַ֭בקולו נפ ָּל ִ֑אות ע ֶ ֵׂ֥שה גדלות ו ָ֣לא נ ָּ ָֽדע׃
אמר ֱה ָׁ֫וא ָּ ֵ֥א ֶרץ ו ֶג ֵֶ֥שם ָּמ ָּ ִ֑טר וגֶ ֶשם מט ֵ֥רות עזָֽ ו׃
6כי ַל ֶש ַלג׀ י ַ
ל־אנ ֵ֥שי ַמע ָֽׂשהו׃
ל־א ָּ ֵ֥דם יַ ח ִ֑תום ָּל ַד ַעת ָּכ ַ
־כ ָּ
7ביַ ד ָּ
8וַ ָּת ָ֣בא ַח ָּיָ֣ה במו־ ָּ ִ֑א ֶרב ובמעונ ֶ ָ֣תי ָּה תש ָֽכן׃
9מן־ ַ ַ֭ה ֶח ֶדר ָּת ָ֣בוא סו ָּ ִ֑פה וָֽ ממזָּ ֵ֥רים ָּק ָּ ָֽרה׃
11מנש ַמת־ ֵ֥אל י ֶתן־ ָּ ִ֑ק ַרח ור ַחב ַ ָ֣מים במו ָּ ָֽצק׃
ַ 11אף־ ַ֭ברי יַ ט ָ֣רי ַח ָּ ִ֑עב יָּ פיץ ע ַ ָ֣נַֽן או ָֽרו׃
בוֹלתו ל ָּפ ֳע ָּלִ֑ם כל א ֶ ֵ֥שר י ַצום׀ ַעל־פני
12והוא מסבות׀ מת ַהפְָ֣ך ב ַתח ָּ ָ֣
תבָ֣ל ָּ ָֽאר ָּצה׃
13אם־ל ֵ֥ש ֶבט אם־ל ַאר ִ֑צו אם־ל ֶח ֶסד יַ מצ ָֽאהו׃
ַ 14הא ָ֣זינָּ ה ָ֣זאת איִ֑ וב עמד והתבונַֽן׀ נפל ֵּ֬אות ָֽאל׃
ַ֭ 15הת ַדע בׂשום־ ֱאלָ֣ ו ַה עלי ֶ ִ֑הם והופי ַע ָ֣אור ענָּ נָֽ ו׃
ַ֭ 16הת ַדע ַעל־מפלׂשי־ ָּ ִ֑עב מפלאות ת ָ֣מים ד ָֽעים׃
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17א ֶשר־בגָּ ֶ ֵ֥דיך ַח ִ֑מים ב ַהשָ ֵ֥קט ֶא ֶרץ מ ָּד ָֽרום׃
ַ 18תרָ ָ֣קי ַע ַ֭עמו לש ָּחָ ִ֑קים חזָּ קים כר ֵ֥אי מו ָּ ָֽצק׃
י־ח ֶשְך׃
אמר לִ֑ ו ֵ֥לא־נַ ערְך מפנ ָֽ
ה־נ ַ
19הודיענו ַמ ָ֣
ָֽ ַ 21היס ַפר־לו ָ֣כי א ַד ִ֑בר ָֽאם־ ָּ ֵ֥א ַמר איש ָ֣כי יב ָּ ָֽלע׃
21ו ַע ָּתה׀ ֹ֘לא ָּראו אור ָּב ָ֣היר ַ֭הוא ַבש ָּחָ ִ֑קים ו ֵ֥רו ַח ָּעב ָּרה ַ ָֽות ַטה ָֽרם׃
ַ֭ 22מ ָּצפון זָּ ָּ ָ֣הב ֶ ָֽי ֱא ֶ ִ֑תה ַעל־ ֱאלו ַה נָ֣ ו ָּרא ָֽהוד׃
ַ 23ש ַ ָ֣די ָֽלא־ ַ֭מ ָּצאנהו ַׂשגיא־ ִ֑כ ַח ומש ָּ ֵ֥פט ורב־צ ָּד ָּקה ָ֣לא י ַע ֶ ָֽנה׃
ַ֭ ָּ 24לכן יר ָ֣אוהו אנָּ ִ֑שים ָֽלא־יר ֶאה ָּכל־ ַחכמי־ ָֽלב׃

פ

אמר׃
1 38וַ ַ ָֽי ַען־יהָּ ָ֣וה ֶאת־ ַ֭איוב ֵ֥מן׀ ַהס ָּע ָּרה וַ י ַ ָֽ
2מי זֶ ה׀ ַמחשיְך ע ָּ ֵ֥צה במלין ָֽבלי־ ָּ ָֽד ַעת׃
יעני׃
ֱ 3אזָּ ר־ ָּ ָ֣נא כ ֶ ָ֣ג ֶבר ח ָּל ֶצִ֑יך ו ֶאש ָּאלך והוד ָֽ
4אי ָ֣פה ָּ ַ֭היי ָּת ביָּ סדי־ ָּ ִ֑א ֶרץ ַהגד אם־יָּ ַ ֵ֥דע ָּת בי ָּ ָֽנה׃
5מי־ ָּ ָׂ֣שם ַ֭מ ַמ ֶדי ָּה ָ֣כי ת ָּ ִ֑דע או ָֽמי־נָּ ָּטה ָּע ֶ ָ֣לי ָּה ָּ ָֽקו׃
ַ 6על־ ָּ ַ֭מה א ָּד ֶ ָ֣ני ָּה ָּהט ָּ ִ֑בעו ֵ֥או ָֽמי־יָּ ָּרה ֶ ָ֣א ֶבן פנָּ ָּ ָֽתּה׃
7ב ָּרן־ ַ ַ֭י ַחד ָ֣כוכבי ִ֑ב ֶקר וַ יָּ ריעו ָּכל־ב ֵ֥ני ֱאֹל ָֽהים׃
8וַ ָּיָ֣ ֶסְך בד ָּל ַ ָ֣תים ָּ ִ֑ים בגיחו מ ֶ ֵ֥ר ֶחם י ָֽצא׃
9בׂשו ָ֣מי ָּע ָּ ָ֣נַֽן לב ִ֑שו וַ ע ָּר ֶפל חת ָּל ָֽתו׃
11וָּ ֶאש ָ֣בר ָּע ָּ ָ֣ליו ח ִ֑קי ָּ ָֽו ָּאׂשים ב ָ֣רי ַח וד ָּל ָּ ָֽתים׃
11וָּ א ַמר ַעד־ ָ֣פה ָּ ַ֭תבוא ו ָ֣לא ת ִ֑סיף ו ֵ֥פא־יָּ שית בג ֵ֥און גַ ֶ ָֽליך׃
ָ֣ית ִ֑ב ֶקר ַ ָ֣ש ַחר מק ָֽמו׃
ַָֽ֭ 12המיָּ ֶמיך צו ָּ
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ֶַ֭ 13ל ֱאחז ב ַכנ ָ֣פות ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וינָּ ערו ר ָּש ָ֣עים מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
ַ֭ 14תת ַהפְך כ ָ֣ח ֶמר חו ָּ ִ֑תם ו ָֽיתיַ צבו כ ָ֣מו ל ָֽבוש׃
אורם וז ֵ֥ר ַוע ָּר ָּמה ת ָּש ָֽבר׃
15וי ָּמ ַ ָ֣נע מר ָּש ָ֣עים ָּ ִ֑
ַ֭ 16ה ָּבא ָּת ַעד־נבכי־ ָּ ִ֑ים וב ֵ֥ח ֶקר תהום הת ַה ָּ ָֽלכ ָּת׃
17הנגלָ֣ ו ַ֭לך ַשערי־ ָּ ִ֑מוֶ ת ו ַשערי ַצל ָּ ָ֣מוֶ ת תר ֶ ָֽאה׃
ַ֭ 18התבנַ נ ָּת ַעד־ ַרחבי־ ָּ ִ֑א ֶרץ ַהגד אם־יָּ ַ ֵ֥דע ָּת כ ָּ ָֽלּה׃
19אי־ ֶזָ֣ה ַ ַ֭ה ֶד ֶרְך יש ָּכן־ ִ֑אור וח ֶשְך אי־ ֶ ֵ֥זה מק ָֽמו׃
יתו׃
ָ֣ 21כי ַ֭ת ָּק ֶחנו ֶאל־גבולִ֑ ו ו ָֽכי־ ָּתבין נת ֵ֥יבות ב ָֽ
ַ֭ ָּ 21י ַדע ָּת כי־ ָּ ָ֣אז תוָּ ִ֑לד ומס ַפר יָּ ֶ ָ֣מיך ַר ָֽבים׃
ַ֭ 22ה ָּבא ָּת ֶאל־אצ ָ֣רות ָּ ִ֑ש ֶלג ואצרות ָּב ָּ ָ֣רד תר ֶ ָֽאה׃
23א ֶשר־ ָּח ַ ֵׂ֥שכתי ל ֶעת־ ָּ ִ֑צר ליֵ֥ ום ק ָּרב ומל ָּח ָּ ָֽמה׃
24אי־ ֶזָ֣ה ַ ַ֭ה ֶד ֶרְך י ָּ ָ֣ח ֶלק ִ֑אור יָּ פץ ָּק ָ֣דים עלי־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ש ֶטף ת ָּע ָּ ִ֑לה ו ֶד ֶרְך ַלח ֵ֥זיז ק ָֽלות׃
ָֽ 25מי־פ ַ ָ֣לג ַל ֶ ָ֣
ַ֭ 26ל ַהמטיר ַעל־ ֶ ָ֣א ֶרץ לא־ ִ֑איש מד ָּבר לא־ ָּא ָּ ֵ֥דם ָֽבו׃
27ל ַהׂש ָ֣בי ַע ש ָּאה ומש ָּ ִ֑אה ול ַהצמי ַח ָ֣מ ָּצא ֶ ָֽד ֶשא׃
28היש־ ַל ָּמ ָּ ֵ֥טר ָּ ִ֑אב ֵ֥או מי־הוליד ֶאגלי־ ָּ ָֽטל׃
29מ ֶ ָ֣ב ֶטן ַ֭מי יָּ ָּ ָ֣צא ַה ָּ ִ֑ק ַרח וכ ֵ֥פר ָּש ַמים ָ֣מי י ָּל ָֽדו׃
ַ֭ ָּ 31כ ֶא ֶבן ַ ָ֣מים ית ַח ָּ ִ֑באו ופנֵ֥י תהום ית ַל ָּ ָֽכדו׃
ַָֽ֭ ַ 31הת ַקשר ַמע ַדנָ֣ ות כי ָּ ִ֑מה ָֽאו־משכות כ ָ֣סיל ת ַפ ָֽת ַח׃
32הת ָ֣ציא ַמזָּ ָ֣רות בע ִ֑תו ו ַעיש ַעל־ ָּב ֶ ֵ֥ני ָּה ַתנ ָֽחם׃
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ַ֭ 33היָּ ַדע ָּת ח ָ֣קות ָּש ָּ ִ֑מים אם־ ָּתׂשים מש ָּט ָ֣רו ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
34ה ָּת ָ֣רים ָּל ָּ ָ֣עב קו ֶ ִ֑לך ָֽושפ ַעת־ ַ ֵ֥מים ת ַכ ֶ ָֽסךָּ ׃
ָֽ ַ 35הת ַש ַ ָ֣לח ב ָּרָ ָ֣קים וי ִ֑לכו ויאמרו לךָ֣ ה ָֽננו׃
שכוי בי ָּ ָֽנה׃
36מי־ ָּ ַ֭שת ַבט ָ֣חות ָּחכ ָּ ִ֑מה או ָֽמי־נָּ ַתן ַל ֶ ָ֣
ָֽ 37מי־י ַס ָ֣פר ש ָּחָ ָ֣קים ב ָּחכ ָּ ִ֑מה ונב ֵ֥לי ָּש ַמים ָ֣מי יַ ש ָֽכיב׃
38ב ֶ ָ֣צ ֶקת ָּ ַ֭ע ָּפר ַלמו ָּ ִ֑צק ורגָּ ֵ֥בים יד ָּ ָֽבקו׃
39ה ָּת ָ֣צוד ל ָּל ָ֣ביא ָּ ִ֑ט ֶרף ו ַח ַית כפי ָ֣רים ת ַמ ָֽלא׃
41כי־יָּ ֵ֥שחו ַבמעונִ֑ ות ישבו ַבס ָּ ָ֣כה למו־ ָּ ָֽא ֶרב׃
41מי יָּ ֵ֥כין ָּלערב ָׁ֫צי ֵ֥דו ָֽכי־ ַ֭י ָּל ָּדו ֶאל־ ָ֣אל י ַש ִ֑ועו יתעו לבלי־ ָֽא ֶכל׃
י־ס ַלע חלל ַאיָּ לָ֣ ות תש ָֽמר׃
1 39היָּ ַדע ָּת ַ֭עת ֶל ֶָ֣דת יַ על ָּ ִ֑
2תס ָ֣פר י ָּר ָ֣חים ת ַמ ֶ ִ֑לאנָּ ה ויָּ ַדע ָּת ָ֣עת לד ָּ ָֽתנָּ ה׃
ַ֭ 3תכ ַרענָּ ה יַ לדי ֶ ָ֣הן ת ַפ ַ ִ֑לחנָּ ה ֶחבלי ֶ ֵ֥הם ת ַש ַ ָֽלחנָּ ה׃
א־שבו ָּ ָֽלמו׃
4יַ חל ָ֣מו ַ֭בני ֶהם יר ָ֣בו ַב ָּ ִ֑בר יָּ צאו ול ָּ ֵ֥
ָֽ 5מי־ש ַ ָ֣לח ֶ ָ֣פ ֶרא ָּחפ ִ֑שי ומס ֵ֥רות ָּערוד ָ֣מי פ ָֽת ַח׃
6א ֶשר־ ַ ָׂ֣שמתי ע ָּר ָּ ָ֣בה בי ִ֑תו וָֽ משכנו ָּ ֵ֥תיו מ ָֽל ָּחה׃
ַ֭ 7יׂש ַחק ַלה ָ֣מון קר ָּ ִ֑יה תש ֵ֥אות נוגׂש ָ֣לא יש ָּ ָֽמע׃
8י ָ֣תור ָּה ָ֣רים מרעִ֑הו ו ַא ַחר ָּכל־יָּ ָ֣רוק יד ָֽרוש׃
9ה ָ֣יא ֶבה ָ֣רים ָּעב ֶ ִ֑דך אם־יָּ לין ַעל־אבו ֶ ָֽסך׃
ָֽ 11התק ָּשר־ ַ֭רים ב ֶ ָ֣ת ֶלם עב ִ֑תו אם־י ַׂשדד ע ָּמָ ָ֣קים ַאח ֶ ָֽריך׃
ָֽ 11התב ַטח־בו כי־ ַ ָ֣רב כ ִ֑חו ו ַתעזב א ָּ ָ֣ליו יגי ֶ ָֽעך׃
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12ה ַתא ָ֣מין בו כי־יָּ ָ֣שוב זַ ר ֶעִ֑ך ָֽוַֽגָּ רנךֵ֥ יֶ ֱא ָֽסף׃
13כנַ ף־רנָּ ֵ֥נים נֶ ֱע ָּ ִ֑ל ָּסה אם־ ֶאב ָּרה חסי ָּ ֵ֥דה ונ ָּ ָֽצה׃
ָֽ 14כי־ ַתע ָ֣זב ָּל ָּ ָ֣א ֶרץ ב ֶ ִ֑צי ָּה ָֽו ַעל־ ָּע ָּ ֵ֥פר ת ַח ָֽמם׃
ַ֭ ַ 15ותש ַכח כי־ ֶ ָ֣רגֶ ל תזו ֶ ִ֑ר ָּה ו ַח ַית ַה ָּש ֶ ָ֣דה תדו ֶ ָֽש ָּה׃
16הק ָ֣שי ַח ָּב ֶ ָ֣ני ָּה ללא־ ָּ ִ֑לּה לריק יגי ָּ ָ֣עּה בלי־ ָּ ָֽפ ַחד׃
ָֽ 17כי־ה ָּ ָ֣שּה ֱאלָ֣ ו ַה ָּחכ ָּ ִ֑מה ולא־ ָּ ֵ֥ח ַלק ָּלּה ַבבי ָּ ָֽנה׃
ַ֭ ָּ 18כעת ַב ָּמ ָ֣רום ַתמ ִ֑ריא ָֽתׂש ַ ֵ֥חק ַלסוס ול ָֽרכ ָֽבו׃
19הת ָ֣תן ַל ָ֣סוס גבו ָּ ִ֑רה ה ַתלביש ַצוָּ א ָ֣רו ַרע ָּ ָֽמה׃
ימה׃
ַָֽ֭ 21ה ַתרעי ֶשנו ָּכ ַאר ֶבִ֑ה הוד נַ ח ָ֣רו א ָּ ָֽ
את־נ ֶָֽשק׃
ָּ
21יַ חפ ָ֣רו ָּ ַ֭בע ֶמק ויָּ ָׂ֣שיׂש ב ִ֑כ ַח יצא לק ַר
י־ח ֶרב׃
22יׂש ַ ָ֣חק ַ֭ל ַפ ַחד ו ָ֣לא י ָּ ִ֑חת ו ָֽלא־יָּ שוב מפנ ָּ ָֽ
ַ֭ ָּ 23ע ָּליו תר ֶ ָ֣נה ַאש ָּ ִ֑פה ַל ַהב ח ָ֣נית וכי ָֽדון׃
24ב ַ ָ֣ר ַעש ַ֭ורגֶ ז יגַ ֶמא־ ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָֽלא־יַ אמין כי־ ֵ֥קול שו ָּ ָֽפר׃
25בדי ש ָּפר׀ ֹ֘יא ַמר ֶה ָּאח וָֽ ַ֭ מ ָּרחוק יָּ ָ֣רי ַח מל ָּח ָּ ִ֑מה ַ ֵ֥ר ַעם ָּׂשרים ותרו ָּ ָֽעה׃
ָֽ ַ֭ 26המבי ָּ ָ֣נתך ַ ָֽיא ֶבר־ ִ֑נץ יפרׂש כנָּ ָּ ָ֣פו לתי ָּ ָֽמן׃
27אם־ ַעל־ ַ֭פיך יַ ג ָ֣בי ַה ָּ ִ֑נ ֶשר וכי יָּ ֵ֥רים קנָֽ ו׃
ָ֣ ֶ 28ס ַלע ַ֭ישכן ויתֹל ָּ ִ֑נַֽן ַ ָֽעל־ ֶשן־ ֶס ַלע ומצו ָּ ָֽדה׃
29מ ָּ ֵ֥שם ָּ ָֽח ַפר־ ִ֑א ֶכל למ ָּרחוק עי ָּ ֵ֥ניו יַ ָֽביטו׃
ובא ֶ ֵ֥שר ח ָּללים ָּ ָ֣שם ָֽהוא׃
־דם ַ
31ו ֶאפר ָּ ֵ֥חו י ַעלעו ָּ ִ֑

פ

אמר׃
הוֵ֥ה ֶאת־איוב וַ י ַ ָֽ
1 40וַ ַי ַען י ָּ
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ַ֭ 2הרב עם־ ַש ַ ָ֣די י ִ֑סור מוכי ַח ֱאלָ֣ ו ַה יַ ע ֶ ָֽננָּ ה׃

פ

3וַ ַי ַען איֵ֥ וב ֶאת־יהוָּ ה וַ יא ַ ָֽמר׃
ָ֣ 4הן ַ ַ֭קלתי ָּ ָ֣מה אשי ֶ ִ֑בךָּ יָּ די ַ ָׂ֣שמתי למו־ ָֽפי׃
ַ 5א ַ ָ֣חת ַ֭ד ַברתי ו ָ֣לא ֶ ָֽא ֱע ֶ ִ֑נה וש ַתים ו ָ֣לא או ָֽסיף׃

פ

אמר׃
ת־איוב ֵ֥מן׀ ס ָּע ָּרה וַ י ַ ָֽ
הוָ֣ה ֶא ַ֭
6וַ ַי ַָֽען־י ָּ
ֱ 7אזָּ ר־ ָּ ָ֣נא כ ֶ ָ֣ג ֶבר ח ָּל ֶ ִ֑ציך ֶאש ָּאלך והודי ָֽעני׃
ַ֭ ַ 8ה ַאף ָּת ָ֣פר מש ָּפ ִ֑טי ַתרשיעני ל ַ ָ֣מ ַען תצ ָּ ָֽדק׃
9ואם־זרו ַע ָּכ ֵ֥אל׀ ָּ ִ֑לְך ובקול ָּכ ֵ֥מהו ַתר ָֽעם׃
11ע ֵ֥דה ָּ ָ֣נא ָּ ָֽג ָ֣און וָּ ִ֑ג ַבּה והוד ו ָּה ָּ ָ֣דר תל ָּ ָֽבש׃
ַ֭ ָּ 11הפץ ֶעב ָ֣רות ַא ֶ ִ֑פך ור ֵ֥אה ָּכל־ג ֶאה ו ַהשפי ָֽלהו׃
12ר ָ֣אה ָּכל־ ַ֭ג ֶאה ַהכני ִ֑עהו וַ הדְך ר ָּש ָ֣עים ַתח ָּ ָֽתם׃
ָּ 13טמ ָ֣נם ֶב ָּע ָּ ָ֣פר ָּ ִ֑י ַחד פני ֶהם ח ָ֣בש ַב ָּט ָֽמון׃
14וגַ ם־א ֵ֥ני או ֶ ִ֑דךָּ ָֽכי־תוש ַע לךָ֣ ימי ֶנַָֽֽך׃
15הנה־ ָּ ָ֣נא ַ֭בהמות א ֶשר־ ָּע ָׂ֣שיתי ע ָּ ִ֑מְך ָּחציר ַכ ָּבָ ָּ ֵ֥קר יא ָֽכל׃
16הנה־ ָּ ָ֣נא כ ָ֣חו ב ָּמת ָּ ִ֑ניו ואנו בשרי ֵ֥רי בטנָֽ ו׃
17יַ ח ָ֣פץ זנָּ ָ֣בו כמו־ ָּ ִ֑א ֶרז גידי ַפח ָּ ָ֣דו יׂש ָּ ָֽרגו׃
ַ֭ 18ע ָּצ ָּמיו אפיָ ָ֣קי נחו ָּ ִ֑שה ג ָּר ָּמיו כמ ֵ֥טיל ַבר ֶ ָֽזל׃
19הוא רא ָ֣שית ַדרכי־ ִ֑אל ָּהעׂשו יַ גֵ֥ש ַחר ָֽבו׃
קו־שם׃
ל־חיַ ֵ֥ת ַה ָּש ֶדה י ַ ָֽׂשח ָּ ָֽ
ָֽ 21כי־ ַ֭בול ָּה ָ֣רים יׂשאו־לִ֑ ו ָֽו ָּכ ַ
ָֽ ַ 21ת ַחת־ ֶצ ֱא ֵ֥לים יש ָּ ִ֑כב בס ֶתר ָּק ֶ ָ֣נה וב ָּ ָֽצה׃
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22יס ָ֣כהו ֶצ ֱא ָ֣לים ָֽצללִ֑ ו יסבוהו ַערבי־ ָּ ָֽנ ַחל׃
ל־פיהו׃
23הן יַ ע ָ֣שק ָּ ַ֭נ ָּהר ָ֣לא יַ ח ִ֑פוז יב ַטח׀ ָֽכי־יָּ ג ַיח יַ רדָ֣ן ֶא ָֽ
24בעי ָּ ֵ֥ניו י ָּק ֶ ִ֑חנו ב ָֽמוקשים ינ ָּקב־ ָּ ָֽאף׃
25תמ ָ֣שְך לויָּ ָּ ָ֣תן ב ַח ָּ ִ֑כה וב ֶח ֶבל ַתש ֵָ֥ק ַיע לשנָֽ ו׃
26ה ָּת ָׂ֣שים ַאג ָ֣מון ב ַא ִ֑פו ובחו ַח ת ֵ֥קוב ֶ ָֽל ֱחיו׃
27היַ ר ֶ ָ֣בה ַ֭א ֶליך ַתחנו ִ֑נים אם־י ַדבר א ֶ ָ֣ליך ַר ָֽכות׃
28היכ ָ֣רת ב ָ֣רית ע ָּ ִ֑מְך ת ָּק ֶחנו ל ֶ ָ֣ע ֶבד עו ָּ ָֽלם׃
ָֽ ַ 29הת ַׂש ֶחק־בו ַכצ ִ֑פור ותקש ֶרנו לנַ ערו ֶ ָֽתיך׃
31יכ ָ֣רו ָּ ַ֭ע ָּליו ַח ָּב ִ֑רים יֶ ֱחצוהו ָ֣בין ָֽכנַ ע ָֽנים׃
ָֽ ַ 31הת ַמ ָ֣לא בׂש ָ֣כות עו ִ֑רו ובצל ַצל ָּד ָ֣גים רא ָֽשו׃
ׂ32שים־ ָּע ָּ ֵ֥ליו ַכ ֶ ִ֑פך ז ֵ֥כר מל ָּח ָּמה ַאל־תו ַ ָֽסף׃
ל־מר ָּ ָ֣איו י ָּ ָֽטל׃
1 41הן־ת ַחל ֵ֥תו נכ ָּז ִָּ֑בה ה ַגם ֶא ַ
ומי הוא ל ָּפ ַנֵ֥י יתיַ ָּ ָֽצב׃
ָֽ 2לא־ ַ ַ֭אכזָּ ר ָ֣כי יעו ֶ ִ֑רנו ֵ֥
ָ֣ 3מי ַ֭הקדי ַמני וַ א ַש ִ֑לם ַת ַחת ָּכל־ ַה ָּש ַ ָ֣מים לי־ ָֽהוא׃
ָֽ 4לא־ ַאח ֵ֥ריש ַב ָּ ִ֑דיו וד ַבר־גבורות ו ָ֣חין ֶער ָֽכו׃
ָֽ 5מי־ ַ֭ג ָּלה פנָ֣י לבו ִ֑שו ב ֶ ֵ֥כ ֶפל רסנו ָ֣מי ָֽיָּבוא׃
ַ 6דל ָ֣תי ָּ ַ֭פנָּ יו ָ֣מי פ ִ֑ת ַח סביבות ש ָּ ָ֣ניו אי ָּ ָֽמה׃
חותם ָּ ָֽצר׃
ַ֭ ַ 7גאוָּ ה אפי ָָ֣קי ָּ ָֽמגנִ֑ים ָּסגור ָּ ֵ֥
יהם׃
א־יָּבוא ָֽבינ ֶ ָֽ
ֶ 8א ָּ ָ֣חד ב ֶא ָּ ָ֣חד י ַ ִ֑גשו ורו ַח ל ֵ֥
9איש־ב ָּא ֵ֥חיהו יד ָּ ִ֑בקו ית ַלכדו ו ָ֣לא ית ָּפ ָּ ָֽרדו׃
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ָֽ ַ֭ 11עטיש ָּתיו ָּ ָ֣ת ֶהל ִ֑אור ועינָּ יו כ ַעפ ַעפי־ ָּ ָֽש ַחר׃
ַ֭ 11מפיו ַלפי ָ֣דים יַ הֹלִ֑ כו כי ֵ֥דודי אש ית ַמ ָּ ָֽלטו׃
ַ֭ 12מנחי ָּריו י ָ֣צא ָּע ָּ ִ֑שן כדוד נָּ ָ֣פו ַח ו ַאג ָֽמן׃
ַ֭ ַ 13נפשו גֶ ָּח ָ֣לים ת ַל ִ֑הט ו ַל ַהב מ ֵ֥פיו י ָֽצא׃
ַָֽ֭ 14ב ַצוָּ ארו יָּ ָ֣לין ִ֑עז ול ָּפנָּ יו ָּת ֵ֥דוץ ד ָּא ָּ ָֽבה׃
ַ 15מפ ָ֣לי ב ָּׂש ָ֣רו ָּד ִ֑בקו יָּ ֵ֥צוק ָּע ָּליו ַבל־י ָֽמוט׃
ַ֭ 16לבו יָּ ָ֣צוק כמו־ ָּ ִ֑א ֶבן ויָּ צוק כ ֶ ָ֣פ ַלח ַתח ָֽתית׃
ַ֭ 17משתו יָּ גָ֣ ורו א ִ֑לים מש ָּברים ית ַח ָּ ָֽטאו׃
ַ 18משי ָ֣גהו ֶַ֭ח ֶרב ב ָ֣לי ָּת ִ֑קום חנית ַמ ָּ ָ֣סע ושר ָּיָֽה׃
19יַ ח ָ֣שב ל ֶ ָ֣ת ֶבן ַבר ֶזִ֑ל לעץ ר ָּק ָ֣בון נחו ָּ ָֽשה׃
ָֽ 21לא־יַ ברי ֶ ֵ֥חנו ֶבן־ ָּ ִ֑ק ֶשת ל ַקש נֶ הפכו־לֵ֥ ו ַאבני־ ָּ ָֽק ַלע׃
ַ֭ 21כ ַקש נֶ חש ָ֣בו תו ָּ ִ֑תח ויׂש ַחק ל ַ ָ֣ר ַעש כי ָֽדון׃
ַ֭ ַ 22תח ָּתיו ַח ָ֣דודי ָּ ִ֑ח ֶרׂש יר ַפד ָּח ָ֣רוץ עלי־ ָֽטיט׃
23יַ ר ָ֣תי ַח ַכ ָ֣סיר מצו ָּ ִ֑לה יָּ ם יָּ ֵׂ֥שים ַכ ֶמר ָּק ָּ ָֽחה׃
ַ֭ ַ 24אח ָּריו יָּ ָ֣איר נָּ ִ֑תיב יַ חשב ת ָ֣הום לׂשי ָּ ָֽבה׃
י־חת׃
ָֽ 25אין־ ַעל־ ָּע ָּ ֵ֥פר ָּמשלִ֑ ו ֶה ָּעׂשו לבל ָּ ָֽ
ָֽ 26את־ ָּכל־גָּ ֵ֥ב ַה יר ֶ ִ֑אה הוא ֶ ָ֣מ ֶלְך ַעל־ ָּכל־בני־ ָּ ָֽש ַחץ׃

ס

1 42וַ ַי ַען איֵ֥ וב ֶאת־יהוָּ ה וַ יא ַ ָֽמר׃
תוכִ֑ל ולא־י ָּבצר ממךָ֣ מז ָּ ָֽמה׃
י־כל ָּ
ַ֭ ָּ 2י ַדעת כ ָ֣
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3מי זֶ ה׀ ַמע ֵ֥לים ע ָּצה ָֽב ָׁ֫לי ָּ ֵ֥ד ַעת ָּלכָ֣ן ַ֭הגַ דתי ו ָ֣לא ָּא ִ֑בין נפ ָּל ֵ֥אות מ ֶמני
ו ָ֣לא א ָּ ָֽדע׃
ָֽ 4ש ַ ָֽמע־ ָּ ַ֭נא ו ָּאנ ָ֣כי א ַד ִ֑בר ֶאש ָּאלך והודי ָֽעני׃
5ל ָֽש ַמע־ ֵ֥אזֶ ן ש ַמע ִ֑תיך ו ַע ָּתה עי ֵ֥ני ָּר ָּ ָֽאתך׃
ַ 6על־ ַ֭כן ֶאמ ַ ָ֣אס ונ ַ ִ֑חמתי ַעל־ ָּע ָּ ֵ֥פר וָּ ָֽא ֶפר׃

פ

7וַ יהי ַא ַחר ד ֶבר יהָּוה ֶאת־ ַהד ָּב ֵ֥רים ָּהא ֶלה ֶאל־איִ֑ וב וַ יא ֶמר יהוָּ ה
ל־אלי ַ ָ֣פז ַה ָֽתי ָּמני ָּח ָּרה ַאפי בך ובש ָ֣ני ר ֶעיך כי ָ֣לא ד ַבר ֶ ֵ֥תם א ַלי
ֶא ֱ
נכו ָּנה כ ַעב ֵ֥די איָֽ וב׃
8ו ַע ָּתה ק ָֽחו־ ָּל ֶ ָ֣כם שב ָּ ָֽעה־ ָּפרים ושב ָּעה אילים ול ָ֣כו׀ ֶאל־ ַעב ָ֣די איוב
־פ ָּנָ֣יו ֶא ָּשא
ו ַהעלי ֶתם עו ָּלה ַ ָֽב ַעד ֶכם ואיָ֣ וב ַעבדי ית ַפלל עלי ֶ ִ֑כם כי אם ָּ
כונה כ ַעב ֵ֥די איָֽ וב׃
לבל ִ֞תי עׂשות ע ָּמ ֶכם נ ָּב ָּלה כי ָ֣לא ד ַבר ֶ ֵ֥תם א ַלי נ ָּ
9וַ ילכו ֱאלי ַפז ַה ָֽתי ָּמני ובל ַ ָ֣דד ַהשוחי צ ַפר ַה ַנָ֣ע ָּמתי ַוַָֽֽיַ עׂשו ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר
הוה ֶאת־פנֵ֥י איָֽ וב׃
הוִ֑ה וַ י ָּ ֵ֥שא י ָּ
אל ֶיהם י ָּ
הוה
ָֽ ַ11ויהוָּ ה ָּ ֵ֚שב ֶאת־ש ָ֣בית איוב ב ָֽהת ַ ָֽפללו ב ַ ָ֣עד רעִ֑הו ַוי ֶסף י ָּ
ת־כל־א ֶ ֵ֥שר לאיוב למש ֶנָֽה׃
ֶא ָּ
11וַ יָּ ָ֣באו א ָּליו ָּכל־ ֶא ָּחיו ו ָּכל־ ַאחי ָּתיו ו ָּכל־יד ָּ ָ֣עיו ל ָּפנים וַ יאכלו ע ָ֣מו ֶל ֶחם
הוה ָּע ָּלִ֑יו
ל־ה ָּר ָּעה א ֶשר־ה ֵ֥ביא י ָּ
בביתו וַ יָּ נדו לו וַ ינַ ח ָ֣מו אתו ַ ֵ֚על ָּכ ָּ ָ֣
יטה ֶא ָּחת ואיש ֶ ֵ֥נַֽזֶ ם זָּ ָּהב ֶא ָּ ָֽחד׃
וַ יתנו־לו ֵ֚איש קׂש ָּ ָ֣

ס

ָֽ ַ12ויהוָּ ה ב ַרְך ֶאת־ ַאח ֵ֥רית איוב מראש ִ֑תו ַוַָֽֽיהי־לו ַאר ָּב ָּעה ָּע ָּׂשר ֶא ֶלף
צאן וש ֶשת א ָּלפים ג ַמלים ו ֶ ָֽא ֶלף־ ֶ ֵ֥צ ֶמד ָּב ָָּקר ו ֶ ֵ֥א ֶלף אתונָֽ ות׃
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ַ13וַָֽֽיהי־לו שב ָּ ֵ֥ענָּ ה ָּבנים ו ָּשלֵ֥ וש ָּבנָֽ ות׃
14וַ יק ָּרא שם־ ָּ ָֽה ַא ַחת ימי ָּמה ו ֵ֥שם ַהשנית קצי ָּ ִ֑עה ו ֵ֥שם ַהשלישית ֶ ֵ֥ק ֶרן
ַה ָֽפוְך׃
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יתן ָּל ֶהם אב ֶיהם
15ולא נמ ָּצא נָּ ֵ֥שים יָּ פות כבנֵ֥ ות איוב ב ָּכ ָּ
יהם׃
נַ ח ָּלה ב ֵ֥תוְך אח ֶ ָֽ

ס

ת־בנָּ יו ו ֶאת־בנָ֣י
16וַ יחי איוב ַ ָֽאחרי־זאת מ ָּ ֵ֥אה ו ַאר ָּבעים ָּש ָּ ִ֑נה וַ יר ֶא ֶא ָּ
ָּבנָּ יו ַאר ָּב ָּעה ד ָֽרות׃
17וַ ָּיָ֣ ָּמת איוב זָּ ָקן וׂש ַ ֵ֥בע יָּ ָֽמים׃
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