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Job 1 

יׁש  1:1  ֶרץ־֖עּוץ ִאּ֣יֹוב ְׁש֑מֹו ְוָהָי֣ה ׀ ָהִא֣ יׁש ָהָיָ֥ה ְבֶאֶֽ ִאִ֛

ע׃ ר ֵמָרֶֽ ים ְוָסָ֥ א ֱאֹלִה֖  ַה֗הּוא ָּתָ֧ם ְוָיָׁשִ֛ר ִויֵרָ֥

ֹות 1:2 ֹוׁש ָּבנֶֽ ֹו ִׁשְבָעָ֥ה ָבִנ֖ים ְוָׁשלָ֥  ׃ַוִּיָּוְָ֥לדּו לִ֛

ֶׁשת ַאְלֵפ֣י  1:3 אן ּוְׁשֹלָ֧ ת ַאְלֵפי־צ ֹ֜ ְבַעַ֨ ְקֵנהּו ִׁשֶֽ י ִמִ֠ ַוְיִה֣

ֶמד־ָּבָקר֙ ַוֲחֵמׁ֣ש ֵמ֣אֹות ֲאתֹו֔נֹות  ׁש ֵמ֤אֹות ֶצֶֽ ים ַוֲחֵמַ֨ ְגַמִּל֗

יׁש ַה֔הּוא ָּג֖דֹול ִמָּכל־ְּבֵני־ ד ַוְיִהי֙ ָהִא֣ ה ַרָּב֣ה ְמא ֑ ַוֲעֻבָּד֖

ֶדם׃  ֶקֶֽ

יׁש יֹו֑מֹו ְוָׁשְל֗חּו ְוָהְל֤כּו ָבָניו֙ ְוָעׂ֣שּו מִ  1:4 ית ִא֣ ה ֵּב֖ ְׁשֶּת֔

ם׃ְוָקְראּו֙ ִלְׁשֹ֣לֶׁשת  ל ְוִלְׁשּ֖תֹות ִעָּמֶהֶֽ ם ֶלֱאכ ָ֥ ֵתיֶה֔ ֽׄ  ַאְחיֶֽ
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ה ַוִּיְׁשַלָ֧ח ִאּ֣יֹוב  1:5 י ַהִּמְׁשֶּתֹ֜ ּו֩ ְיֵמַ֨ י ִהִּקיפֶֽ י ִּכ֣ ַוְיִהִ֡

לֹות֮ ִמְסַּפ֣ר ֻּכָּלם֒  ֶקר֮ ְוֶהֱעָל֣ה ע  ים ַּבּב  ם ְוִהְׁשִּכ֣ ְַֽיַקְּדֵׁש֗ ַוֶֽ

ִ֚י ָאַמ֣  ּו ִּכ י ּוֵבֲרכָ֥ ים ר ִאּ֔יֹוב אּוַלי֙ ָחְט֣אּו ָבַנ֔ ֱאֹלִה֖

ים׃ פ ה ִאּ֖יֹוב ָּכל־ַהָּיִמֶֽ  ִּבְלָבָב֑ם ָּכִָ֛כה ַיֲעֶׂשָ֥

ב ַעל־ 1:6 ים ְלִהְתַיֵּצ֖ ֙אּו֙ ְּבֵנ֣י ָהֱאֹלִה֔ י ַהּ֔יֹום ַוָּיב  ַוְיִה֣

ם׃ ן ְּבתֹוָכֶֽ ֹוא ַגֶֽם־ַהָּׂשָט֖  ְיהָו֑ה ַוָּיבָ֥

ִ֛ה ֶאל 1:7 ַען ַהָּׂשָט֤ן ַוּי ָ֧אֶמר ְיהָו א ַוַּיַ֨ ן ֵמַאִ֣ין ָּתב ֑ ־ַהָּׂשָט֖

ּה׃ ִהְתַהֵּלְ֖ך ָּבֶֽ ר ִמּׁ֣שּוט ָּבָאֶ֔רץ ּוֵמֶֽ  ֶאת־ְיהָוה֙ ַוּי אַמ֔

ְמָּת ִלְּב֖ך ַעל 1:8 ן ֲהַׂשָ֥ י ַוּי ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ַהָּׂשָט֔ ־ַעְבִּד֣

ים  א ֱאֹלִה֖ יׁש ָּתָ֧ם ְוָיָׁשִ֛ר ְיֵרָ֥ הּו֙ ָּבָ֔אֶרץ ִא֣ י ֵא֤ין ָּכמ ַ֨ ִאּ֑יֹוב ִּכ֣

ר ע׃ ְוָסָ֥  ֵמָרֶֽ
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א ִאּ֖יֹוב  1:9 ם ָיֵרָ֥ ִחָּנ֔ ַָ֧ען ַהָּׂשָטִ֛ן ֶאת־ְיהָו֖ה ַוּי אַמ֑ר ַהֶֽ ַוַּי

ים׃  ֱאֹלִהֶֽ

א־ַאִָּ֠ת ַׂשְ֣כָּת  1:10 ֹו ּוְבַעָ֥ד ָּכל־ֲהל ֶֽ ֹו ּוְבַעד־ֵּביתִ֛ ַבֲעדָ֧

ץ  ְכָּת ּוִמְקֵנ֖הּו ָּפַרָ֥ יב ַמֲעֵׂש֤ה ָיָדיו֙ ֵּבַר֔ ֲאֶׁשר־֖לֹו ִמָּסִב֑

 ָּבָאֶֶֽרץ׃

א ְואּו 1:11 ח־ָנ֣א ָיְֶַֽֽד֔ך ְוַג֖ע ְּבָכל־ֲאֶׁשר־֑לֹו ִאם־ל ָ֥ ַלֶֽ ָלם֙ ְׁשֶֽ

ּךָ   ׃ַעל־ָּפֶנ֖יך ְיָבֲרֶכֶֽ

ן ִהֵּנ֤ה ָכל־ֲאֶׁשר־לֹו֙  1:12 ה ֶאל־ַהָּׂשָט֗ אֶמר ְיהָוֹ֜ ַוּי ַ֨

ם  ן ֵמִע֖ יו ַאל־ִּתְׁשַל֖ח ָיֶד֑ך ַוֵּיֵצא֙ ַהָּׂשָט֔ ך ַר֣ק ֵאָל֔ ְּבָיֶד֔

 ְּפֵנָ֥י ְיהָוֶֽה׃
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י 1:13 ִין  ַוְיִה֖ ים ַי֔ ִת֣ ְכִלים֙ ְוׁש  ָת֤יו א ֶֽ יו ּוְבנ  ַהּ֑יֹום ּוָבָנַ֨

ֹור׃ ם ַהְּבכֶֽ ית ֲאִחיֶהָ֥  ְּבֵב֖

ְרׁ֔שֹות  1:14 א ֶאל־ִאּ֖יֹוב ַוּי אַמ֑ר ַהָּבָקר֙ ָה֣יּו ח ֶֽ ּוַמְלָאְִ֛ך ָּבָ֥

ם ֹות ַעל־ְיֵדיֶהֶֽ עָ֥ ֖נֹות ר   ׃ְוָהֲאת 

ים  1:15 ם ְוֶאת־ַהְּנָעִר֖ ל ְׁשָבא֙ ַוִּתָּקֵח֔ ִהּ֣כּו ְלִפי־ַוִּתּפ ֤

ְך׃ יד ָלֶֽ י ְלַהִּגָ֥ ְלָטָ֧ה ַרק־ֲאִנִ֛י ְלַבִּד֖ ִאָּמַ֨  ָחֶ֑רב ָוֶֽ

1:16  ֮ ר ְוֶזה ים ֣עֹוד ׀ ֶז֣ה ְמַדֵּב֗  ָּב֣א ַוּי אַמר֒ ֵאׁ֣ש ֱאֹלִה֗

ים ַוּת אְכֵל֑ם  אן ּוַבְּנָעִר֖ ִים ַוִּתְבַעָ֥ר ַּבּצ ִ֛ ָנְֶֽפָלה֙ ִמן־ַהָּׁשַמ֔

י י ְלַהִּגָ֥ ְלָטָ֧ה ַרק־ֲאִנִ֛י ְלַבִּד֖ ְך׃ָוִאָּמַ֨  ד ָלֶֽ
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ים ָׂש֣מּו ׀  1:17 ר ְוֶזה֮ ָּב֣א ַוּי אַמר֒ ַּכְׂשִּדִ֞ ֣עֹוד ׀ ֶז֣ה ְמַדֵּב֗

ִַּֽיְפְׁש֤טּו ַעל־ַהְּגַמִּלים֙ ַוִּיָּק֔חּום ְוֶאת־ ים ַוֶֽ ְׁשֹלָׁש֣ה ָראִׁש֗

י  ְלָטָ֧ה ַרק־ֲאִנִ֛י ְלַבִּד֖ ים ִהּ֣כּו ְלִפי־ָחֶ֑רב ָוִאָּמַ֨ ַהְּנָעִר֖

ְך׃ יד ָלֶֽ  ְלַהִּגָ֥

ִ֚ד 1:18 יך ּוְבנֹוֶת֤יך ֶז֣ה ְמַד  ַע ר ְוֶז֖ה ָּב֣א ַוּי אַמ֑ר ָּבֶנַ֨ ֵּב֔

ֹור׃ ם ַהְּבכֶֽ ית ֲאִחיֶהָ֥ ִין ְּבֵב֖ ים ַי֔ ִת֣ ְכִלים֙ ְוׁש   א ֶֽ

ר ַוִּיַּגע֙  1:19 ה ָּבָ֣אה ׀ ֵמֵעֶ֣בר ַהִּמְדָּב֗ ּוַח ְּגדֹוָלֹ֜ ְוִהֵּנה֩ רַ֨

ים ַוָּי֑מּותּו  ל ַעל־ַהְּנָעִר֖ ִית ַוִּיּפ ָ֥ ְּבַאְרַּבע֙ ִּפּ֣נֹות ַהַּב֔

ְלָטָ֧ה  ְך׃ָוִאָּמַ֨ יד ָלֶֽ י ְלַהִּגָ֥  ַרק־ֲאִנִ֛י ְלַבִּד֖

ַָֽ֖גז ֶאת־ר אׁ֑שֹו  1:20 ָָ֤֤קם ִאּיֹוב֙ ַוִּיְקַר֣ע ֶאת־ְמִע֔לֹו ַוָּי ַוָּי

חּו׃ ל ַאְ֖רָצה ַוִּיְׁשָּתֶֽ  ַוִּיּפ ָ֥
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ִתי  1:21 ם ָיָצֹ֜ ָמהִמֶּב֣טֶ ַוּי אֶמר֩ ָער ַ֨ ם֙ ָאׁ֣שּוב ָׁש֔ י ְוָער   ן ִאִּמ֗

ח יְ  ן ַויהָו֖ה ָלָק֑ ְך׃ְיהָו֣ה ָנַת֔ ָרֶֽ ם ְיהָו֖ה ְמב  י ֵׁשָ֥  ִהִ֛

ן ִּתְפָל֖ה  1:22 ְּבָכל־ז ֖את ל א־ָחָט֣א ִאּ֑יֹוב ְול א־ָנַתָ֥

ים׃ פ  ֵלאֹלִהֶֽ
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Job 2 

ב ַעל־ 2:1 ים ְלִהְתַיֵּצ֖ ֱאֹלִה֔ ֙אּו֙ ְּבֵנ֣י ָהֶֽ י ַהּ֔יֹום ַוָּיב  ַוְיִה֣

ב ַעל־ְיהָוֶֽה׃ ם ְלִהְתַיֵּצ֖ ָכ֔  ְיהָו֑ה ַוָּי֤בֹוא ַגֶֽם־ַהָּׂשָטן֙ ְּבת 

ַען ַהָּׂשָט֤ן  2:2 א ַוַּיַ֨ י ִמֶּז֖ה ָּתב ֑ ן ֵאָ֥ ַוּי ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־ַהָּׂשָט֔

ּה׃ ר ִמֻּׁש֣ט ָּבָ֔אֶרץ ּוֵמִהְתַהֵּלְ֖ך ָּבֶֽ  ֶאת־ְיהָוה֙ ַוּי אַמ֔

י  2:3 ן ֲהַׂשְ֣מָּת ִלְּבך֮ ֶאל־ַעְבִּד֣ ה ֶאל־ַהָּׂשָט֗ אֶמר ְיהָוֹ֜ ַוּי ַ֨

יׁש ָּתָ֧ם ְוָיָׁשִ֛ר  הּו ָּבָ֗אֶרץ ִא֣ ין ָּכמ ֹ֜ ים ִאּיֹוב֒ ִּכי֩ ֵאַ֨ א ֱאֹלִה֖ ְיֵרָ֥

ֹו  ִני ֖בֹו ְלַבְּלעָ֥ ֶדּ֙נּו֙ ַמֲחִז֣יק ְּבֻתָּמ֔תֹו ַוְּתִסיֵתָ֥ ְוָס֣ר ֵמָר֑ע ְוע 

 ִחָּנֶֽם׃

ל֙  2:4 ַָ֧ען ַהָּׂשָטִ֛ן ֶאת־ְיהָו֖ה ַוּי אַמ֑ר ֣עֹור ְּבַעד־֗עֹור ְוכ  ַוַּי

ֹו׃ ן ְּבַעָ֥ד ַנְפׁשֶֽ יׁש ִיֵּת֖  ֲאֶׁש֣ר ָלִא֔
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ח־ָנ֣א ָיְֶַֽֽד֔ך וְ  2:5 ַלֶֽ ַגָ֥ע ֶאל־ַעְצ֖מֹו ְוֶאל־ְּבָׂש֑רֹו אּוָלם֙ ְׁשֶֽ

א ֶאל ּךָ ִאם־ל ָ֥  ׃־ָּפֶנ֖יך ְיָבֲרֶכֶֽ

ֹו  2:6 ן ִהּ֣נֹו ְבָיֶד֑ך ַאְ֖ך ֶאת־ַנְפׁשָ֥ ִ֛ה ֶאל־ַהָּׂשָט֖ ַוּי ָ֧אֶמר ְיהָו

ר׃  ְׁשמ ֶֽ

ין  2:7 ְָ֤֤ך ֶאת־ִאּיֹוב֙ ִּבְׁשִח֣ ת ְּפֵנ֣י ְיהָו֑ה ַוַּי ן ֵמֵא֖ ַוֵּיֵצא֙ ַהָּׂשָט֔

ע ִמַּכָ֥ף ַרְגל֖  ֹו׃ֹו ַעד ָר֔  ָקְדֳקדֶֽ

ב ְּבתֹוְך־ 2:8 ֵׁשָ֥ ד ּ֑בֹו ְו֖הּוא י  ֶרׂש ְלִהְתָּגֵר֖ ח־֣לֹו ֶח֔ ַּקֶֽ ַוִּיֶֽ

ֶפר׃  ָהֵאֶֽ

ְך  2:9 ְד֖ך ַמֲחִז֣יק ְּבֻתָּמֶת֑ך ָּבֵרָ֥ אֶמר לֹו֙ ִאְׁשּ֔תֹו ע    ַוּת ֤

ת׃ ים ָוֻמֶֽ  ֱאֹלִה֖
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ר ַאַח֤ת ַהְּנָבלֹות֙  2:10 יָה ְּכַדֵּבִ֞ ִרי ַּג֣ם ַוּי ֣אֶמר ֵאֶל֗ ְּתַדֵּב֔

א ְנַקֵּב֑ל  ע ל ֣ ים ְוֶאת־ָהָר֖ ֶאת־ַהּ֗טֹוב ְנַקֵּבל֙ ֵמֵא֣ת ָהֱאֹלִה֔

יו׃ פ א ִאּ֖יֹוב ִּבְׂשָפָתֶֽ  ְּבָכל־ז ִ֛את ל א־ָחָטָ֥

ּו ְׁשֹ֣לֶׁשת ׀ ֵרֵע֣י ִאּ֗יֹוב ֵא֣ת ָּכל־ָהָרָע֣ה  2:11 ִַּֽיְׁשְמעִ֞ ַוֶֽ

֔מֹו ֱאִליפַ֤  יׁש ִמְּמק  ֙אּו֙ ִא֣ ז ַהֵּתיָמִני֙ ַהּז את֮ ַהָּבָ֣אה ָעָליו֒ ַוָּיב 

ֹוא  ו ָלבָ֥ י ַוִּיָּוֲע֣דּו ַיְחָּד֔ ר ַהַּנֲֶֽעָמִת֑ י ְוצֹוַפ֖ ּוִבְלַּד֣ד ַהּׁשּוִח֔

ֹו׃ ְלַנֲחמֶֽ ּוד־֖לֹו ּוֶֽ  ָלנֶֽ

ּו  2:12 הּו ַוִּיְׂשאָ֥ א ִהִּכיֻר֔ ּו ֶאת־ֵעיֵניֶה֤ם ֵמָרחֹוק֙ ְול ֣ ַוִּיְׂשאַ֨

ּו ָעָפִ֛ר ַעל־ יׁש ְמִע֔לֹו ַוִּיְזְרקָ֥ ִַּֽיְקְרעּו֙ ִא֣ קֹוָל֖ם ַוִּיְבּ֑כּו ַוֶֽ

ְיָמה׃ ם ַהָּׁשָמֶֽ  ָראֵׁשיֶה֖
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ים ְוִׁשְבַע֣ת ֵלי֑לֹות  2:13 ַוֵּיְׁש֤בּו ִאּתֹו֙ ָלָ֔אֶרץ ִׁשְבַעָ֥ת ָיִמ֖

ד׃ ב ְמא ֶֽ ל ַהְּכֵא֖ י־ָגַדָ֥ י ָר֔אּו ִּכֶֽ ר ִּכ֣ ֵב֤ר ֵאָליו֙ ָּדָב֔  ְוֵאין־ּד 
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Job 3 

ֹו׃  3:1 יהּו ַוְיַקֵּל֖ל ֶאת־יֹומֶֽ ן ָּפַת֤ח ִאּיֹוב֙ ֶאת־ִּפ֔ ַאֲחֵרי־ֵכ֗

 פ

3:2  ָ֥ ר׃ַוַּי  ַען ִאּ֗יֹוב ַוּי אַמֶֽ

ָרה ָגֶֶֽבר׃ 3:3 ר ה ֣ ְיָלה ָאַ֝מ֗  י ֣אַבד יֹ֭ום ִאָּוֶ֣לד ּ֑בֹו ְוַהַּלָ֥

ֶׁשְך ַאֶֽל־ִיְדְרֵׁש֣הּו ֱא֣לֹוַּה ִמָּמַ֑על  3:4 י ח ָ֥ ִהִ֫ ַהּיָֹ֥ום ַה֗הּוא ְיֶֽ

ה׃ ע ָעָל֣יו ְנָהָרֶֽ  ְוַאל־ּתֹוַפ֖

ֶׁשְך ְוַ֭צְלָמֶות ִּתְׁשָּכן־ָעָל֣  3:5 הּו ח ֣ הּו ִיְגָאֻלִ֡ יו ֲעָנָנ֑ה ְיַ֝בֲעֻת֗

יֵרי  ְמִרָ֥ ֹום׃ִּכֶֽ  יֶֽ

ֶפל ַאל־ִיַ֭חְּד  3:6 ּו א ָ֥ ְיָלה ַההּוא֮ ִיָּקֵחֵ֪הִ֫ ִּביֵמ֣י ָׁשָנ֑ה ַהַּלָ֥

א׃ ים ַאל־ָיב ֶֽ ר ְיָ֝רִח֗  ְּבִמְסַּפָ֥
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א ְרָנָנ֣ה  3:7 י ַגְל֑מּוד ַאל־ָּתב ֖ ִהֵּנ֤ה ַהַּלְ֣יָלה ַה֭הּוא ְיִה֣

ֹו׃  בֶֽ

הּו א   3:8 ן׃ְרֵרי־֑יֹום ִיְּקֻבָ֥ ר ִלְוָיָתֶֽ ֵרָ֥ ים ע  ֲעִתיִד֗  ָה֝

ה  3:9 ֹור ָוַאִ֑ין ְוַאל־ִיְ֝רֶא֗ ֹו ְיַקו־ְלאָ֥ ְׁשּפָ֥ ֶיְחְׁשכּו֮ ּכֹוְכֵבֵ֪י ִנִ֫

ַחר׃  ְּבַעְפַעֵּפי־ָׁשֶֽ

ל ֵמֵעיָנֶֽי׃ 3:10 ָמ֗ ר ָע֝ א ָסַ֭גר ַּדְלֵת֣י ִבְטִנ֑י ַוַּיְסֵּתָ֥ י ל ֣  ִּכ֤

א ֵמֶרֶ֣חם ָא 3:11 ֶטן ָיָצ֣אִתי ְוֶאְגָוֶֽע׃ָלָּ֤מה ּל ֣  ֑מּות ִמֶּב֖

י ִאיָנֶֽק׃ 3:12 ִים ִּכ֣ ַד֗  ַמּ֭דּוַע ִקְּד֣מּוִני ִבְרָּכִ֑ים ּוַמה־ָּׁש֝

י׃ 3:13 ְנִּתי ָא֤ז ׀ ָי֬נּוַחֶֽ ִלֶֽ י־ַעָּ֭תה ָׁשַכְ֣בִּתי ְוֶאְׁש֑קֹוט ָיַׁ֝ש֗  ִּכֶֽ

מֹו׃ 3:14 ִנ֖ים ֳחָר֣בֹות ָלֶֽ ֲ֣עֵצי ָאֶ֑רץ ַהּב   ִעם־ְמָ֭לִכים ְוי 
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ים ָּבֵּתיֶה֣ם  3:15 ְמַמְלִא֖ ֣אֹו ִעם־ָׂשִ֭רים ָזָה֣ב ָלֶה֑ם ַהֶֽ

ֶסף׃  ָּכֶֽ

אּו  3:16 ים ל א־ָרָ֥ ְלִל֗ ע  א ֶאְהֶי֑ה ְּכ֝ ֤אֹו ְכֵנֶ֣פל ָט֭מּון ל ֣

ֹור׃  אֶֽ

ַח׃ 3:17 ם ָי֗֝נּוחּו ְיִג֣יֵעי כ ֶֽ ֶגז ְוָׁשָ֥ ָׁשִעים ָחְ֣דלּו ר ֑  ָׁש֣ם ְר֭

ים ַׁשאֲ  3:18 ֵגֶֽׂש׃ַיַ֭חד ֲאִסיִר֣ ְמ֗עּו ֣קֹול נ  א ָׁש֝  ָנ֑נּו ל ָ֥

ָנֶֽיו׃ 3:19 י ֵמֲאד  ֶבד ָחְפִׁשָ֥ ן ְוָ֭גדֹול ָׁש֣ם ֑הּוא ְוֶ֝ע֗  ָקט ֣

ים ְלָמֵ֣רי ָנֶֶֽפׁש׃ 3:20  ָלָּ֤מה ִיֵּת֣ן ְלָעֵמ֣ל ֑אֹור ְוַ֝חִּי֗

ים׃ 3:21 הּו ִמַּמְטמֹוִנֶֽ ַּ֝יְחְּפֻר֗ ים ַלָּמֶ֣ות ְוֵאיֶנּ֑נּו ַוֶֽ ְמַחִּכ֣  ַהֶֽ

ים ֱאֵלי־ִג֑יל  3:22 ֶבר׃ַהְּׂשֵמִחָ֥ י ִיְמְצאּו־ָקֶֽ יׂשּו ִּכ֣  ָיִׂ֝ש֗

ֹו׃ 3:23  ְלֶ֭גֶבר ֲאֶׁשר־ַּדְרּ֣כֹו ִנְסָּתָ֑רה ַוָּיֶ֖סְך ֱא֣לֹוַּה ַּבֲעדֶֽ
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ִים  3:24 ַּמ֗ ּו ַכ֝ ִַּֽיְּתכָ֥ א ַוֶֽ י ָתב ֑ י־ִלְפֵנ֣י ַלְ֭חִמי ַאְנָחִת֣ ִּכֶֽ

י׃ ָתֶֽ  ַׁשֲאג 

י ַפַ֣חד ָּפַ֭חְדִּתי 3:25 י׃ ִּכ֤ ְרִּתי ָי֣ב א ִלֶֽ ר ָי֝ג ֗ ִָ֑֤ני ַוֲאֶׁשָ֥  ַוֶּיֱאָתֵי

ֶגז׃  3:26 ָ֥ב א ר ֶֽ ְחִּתי ַוָּי ל א־ָנ֗ ְטִּתי ְוֶֽ א ָׁשַקָ֥ ְוִּתי ׀ ְול ֖ א ָׁשַלַ֨ ל ֤

 פ

 


