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 סימנים לשוניים בספר איוב: 

ַלָלָטר ָאב;אֹו -כח ֲהיֵׁש,לח
 ,כז  ִךי,לוָטל-ֶאְגֵלי ,הֹוִליד-ִמי

 ,כד  ְבַרַעׁש וְרֶֹגז,לטָמיִם;יָזֹּקו ָמָטר ְלֵאדֹו-יְָגַרע ִנְטֵפי
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 ,כד ֶאְשַחק ֲאֵלֶהם,כטקֹול ׁשֹוָפר-ִךי ,יֲַאִמין-ָאֶרץ; וְֹלא-יְַגֶלא
-כ ִךי,מֹלא יִַפילון ,ֹלא יֲַאִמינו; וְאֹור ָפַני

כב  ,גָׁשם-יְַשֲחקו ,ַחַטת ַהָשֶדה-לֹו; וְָכל-ָהִרים יְִשאו ,בול
גיל אולי במבטא:,ָקֶבר.-ִךי יְִמְצאו ,ִגיל יִָשישו-ַהְשֵמִחים ֱאֵלי

ָעַלי ַתְחמֹסו ,ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם; וְמִזלֹות ,כז  ֵהן יַָדְעִתי,כא
-ַרְגַלי וְִתְׁשמֹור ָךל ,כז וְָתֵשם ַבַמד,יג

 ,יח  ֲעָצָמיו,מִתְתַחֶּקה ,ָׁשְרֵׁשי ַרְגַלי-ָאְרחֹוָתי; ַעל
 ,ָאָנה-ב  ַעד,יטִךְמִטיל ַבְרֶזל ,ֲאִפיֵקי ְנֺחָׁשה; ְגָרָמיו

ִזלַֹתי  ,יא  יַָמי ָעְברו,יזתֹוְגיון ַנְפִׁשי; וְתַדְךאוַנִני ְבִמִכים
יַָמי ִנְזָעכו; ְקָבִרים ִלי ,א  רוִחי ֺחָבָלה,יזמֹוָרֵׁשי ְלָבִבי-ִנְתקו

יְֵדי ְרָׁשִעים יְִרֵטִני-ֶאל ֲעוִיל; וְַעל ,יא  יְַסִגיֵרִני ֵאל,טז
וְֹלא יֲַעֹלס ,וְֹלא יְִבָלע; ְךֵחיל ְתמוָרתֹו ,יח  ֵמִׁשיב יָָגע,כ

ִכָמה -כז  ִךי,טוָעִני יְַחבֹלו-ִמשֹד יָתֹום; וְַעל ,ט יְִגְזלו,כד
ְךָרָקב  ,כח  וְהוא,יגָכֶסל-וַַטַעש ִפיָמה ֲעֵלי ָפָניו ְבֶחְלבֹו;
( ָׁשֶלג; -)ְבֵמי -ִהְתָרַחְצִתי במו-ל  ִאם,טֲאָכלֹו ָעׁש ,יְִבֶלה; ְךֶבֶגד

ְבבֹר ַךָפי ,וֲַהִזךֹוִתי

וְֹלא  ,ָאַחז; יְַעטֹף יִָמין-וְֹלא ,ט  ְשמֹאול ַבֲעשֹתֹו,כג
ֶאְרֶאה.

ָאֶרץ-יֵָחֶלק אֹור;יֵָפץ ָקִדים ֲעֵלי ,ֶזה ַהֶדֶרְך-כד  ֵאי,לח
ֹלא ֶאָחד-ִמָחֵמא ,יִֵתן ָטהֹור-ד  ִמי,יד
אֶֹכל ְלַמְכִביר-יִָדין ַעִלים;יִֶתן ,ָבם-לא  ִךי,לו
וְֹלא יֲַעמֹוד.( ,וִַטָלל;וִַטְבַרח ַךֵצל ,ב  ְךִציץ יָָצא,יד

ְבִריַח וְדָלָתיִם ,יוֶָאְׁשבֹר ָעָליו ֺחִּקי;וָָאִשים,לח

ָאִשים ְבַכִפי ,ֶאָשא ְבָשִרי ְבִׁשָםי;וְַנְפִׁשי ,ָמה-יד ַעל,יג
ִפיהו-יִָגיַח יְַרֵדן ֶאל-ִךי ,ֹלא יְַחפֹוז;יְִבַטח ,כג  ֵהן יֲַעׁשֹק ָנָהר,מ

וִַטָלֵאס ,וגיש )וְגוׁש( ָעָפר;עֹוִרי ָרַגע ,ה  ָלַבׁש ְבָשִרי ִרָלה,ז
יֹאְמרו ַאטֹו ,ָלֶנַצח יֹאֵבד;רָֹאיו ,ז  ְךֶגְללֹו,כ

וְֹלא ְתַׁשֵךל ,וְֹלא יְַגִעל;ְתַפֵכט ָפָרתֹו ,י  ׁשֹורֹו ִעַבר,כא
ָנַטע-ְפִרַח;וְָעָשה ָקִציר ְךמֹוט  ֵמֵריַח ַמיִם יַ ,יד
ֵמֶרֶחם יֵֵצא ,ח וַָטֶסְך ִבְדָלַתיִם יָם;ְבִגיחֹו,לח
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ִתְרֶנה ַאְׁשָפה;ַלַהב ֲחִנית וְִכידֹון ,כג  ָעָליו,לט
יׁש ַצָוארֹו ַרְעָמהיט  ֲהִתֵתן ַלמוס ְגבוָרה;ֲהַתְלבִ ,לט
ַמְרָאיו יָֺטל-תַֹחְלתֹו ִנְכָזָבה;ֲהַגם ֶאל-א  ֵהן,מא
ִמְטרֹות ֺעזֹו ,ָאֶרץ:וְֶגֶׁשם ָמָטר;וְֶגֶׁשם-יֹאַמר ֱהוֵא ,ו ִךי ַלֶשֶלג,לז

וְִחין ֶעְרךֹו ,ְגבורֹות-ַבָדיו;וְדַבר( ַאֲחִריׁש -)לֹו -ד  לא,מא

רֶֹגז-וְשַבע ,יםְקַצר יָמִ -יְלוד ִאָשה ,א  ָאָדם,יד
כג  ,לא

ֹלא אוָכל ,ֵאיד ֵאל;וִמְשֵאתֹו ,ִךי ַפַחד ֵאַלי
ֲחָלִלים -וְֶנֶפׁש-יְִנָאקו ,יב ֵמִעיר ְמִתים,כד

ֱאלֹוהַ  ֶֶ יִָשים ִתְפָלה-ֹלא,ְתַׁשֵוַע:
ֵאם ָבחור ׁשֵֹדד -ֵהֵבאִתי ָלֶהם ַעל ,ִלי ַאְלְמנֹוָתו ֵמחֹול יִַלים-ח ָעְצמו,טו

 ,ָאז-טו  ִךי,יאָהלֹותִעיר ובֶ  ,ַבָצֳהָריִם; ִהַפְלִתי ָעֶליָה ִפְתאֹם
וְֹלא ִתיָרא ,וְָהיִיָת ֺמָצק ִתָשא ָפֶניָך ִמלום;

ָאָדם -ֱאלֹוַה; וֶבן-כא וְיֹוַכח ְלֶגֶבר ִעם,טז
ְלֵרֵעהו

ִמְלקֹמֹו,כג  יְִשפֹק ָעֵלימֹו ַכֵפימֹו; וְיְִׁשרֹק ָעָליו,כז
ְתַנֲחמוִני ָהֶבל;  ,לד וְֵאיְך,כא

ָמַעל-ִנְׁשַאר ,וְתׁשובֵֹתיֶכם

ְבבֹר ַךֶפיָך ,ָנִקי;וְִנְמַלט-ל יְַמֵכט ִאי,כב

ִשיַח; וְׁשֶֹרׁש ְרָתִמים ַלְחָמם-ד  ַהּקְֹטִפים ַמכוַח ֲעֵלי,ל
יד ִהֵםה ָהיו ,מז

אור  ,ְחָמםַגֶחֶלת לַ -ַנְפָׁשם ִמַטד ֶלָהָבה; ֵאין-יִַצילו ֶאת-ֹלא ,ְכַקׁש ֵאׁש ְשָרָפַתם
טו  ,דָלֶׁשֶבת ֶנְגדֹו.(
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ַשֲעַרת ְבָשִרי ,ָפַני יֲַחֹלף; ְתַסֵלר-ַעל ,וְרוחַ 

יח ָבָנה ָכָעׁש ֵביתֹו; ,כז
ָעָשה נֵֹצר ,וְכֺסָךה

ָתבֹוא סוָפה; וִמְלָזִרים ָקָרה ,ַהֶחֶדר-ט ִמן,לז
ְךִסיל וְִכיָמה; וְַחְדֵרי ֵתָמן ,ָעׁש-ט  עֶֹשה,ט

ָאֶרב; וִבְמעֹונֶֹתיָה ִתְׁשךֹן-ח  וַָתבֹוא ַחָטה ְבמֹו,לז

ָתִשים -ֺחּקֹות ָׁשָמיִם; ִאם ,לג  ֲהיַָדְעתָ ,לח
ִמְׁשָטרֹו ָבָאֶרץ

ִניִלְטמֹון ְבֺחִבי ֲעו ֹ-ִךִמיִתי ְכָאָדם ְפָׁשָעי-לג ִאם,לא
ְלׁשֹון  ,ְנָך ִפיָך; וְִתְבַחרה ִךי יְַאֵכף ֲעו ֹ,טו

 ,ָרֵעב אֹנֹו;וְֵאיד-יב  יְִהי,יחֲערוִמים
ָנכֹון ְלַצְלעֹו

עֵֹרר  ,יֹום; ָהֲעִתיִדים-ח יְִּקֺבהו אְֹרֵרי,ג
ִלוְיָָתן.

 ֲהִכינֹוָת ִלֶבָך;וָפַרְשָת ֵאָליו ַךפיֶָך.(. ,ַאָתה-יג ִאם,יא
ָׁשֶקר; רְֹפֵאי ֱאִלל ֺךְכֶכם-ַאֶתם טְֹפֵלי ,ד וְאוָלם,למשל)יג
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ִזלַֹתי  ,יא  יַָמי ָעְברו,יז
מֹוָרֵׁשי ְלָבִבי-ִנְתקו

ָנַחל: -ִרְגֵבי ,לֹו-לג ָמְתקו,כא
ֵאין ִמְסָפר,וְלָפָניו ָאָדם יְִמׁשֹוְך;-ָךל,וְַאֲחָריו

-ׁשְֹפֶטיָה יְַכֶמה; ִאם-ְפֵני-ָרָׁשע-ִנְתָנה ְביַד,כד ֶאֶרץ,ט
ִנְתָנה  ,יט  ָלֶהם ְלַבָדם,טוהוא-ֹלא ֵאפֹוא ִמי

לֹו ָהָאֶרץ; וְנשוא  ,ח  וְִאיׁש ְזרֹועַ ,כבָעַבר ָזר ְבתֹוָכם-ָהָאֶרץ; וְֹלא
הוא ִמְתחֹוֵלל;  ,יְֵמי ָרָׁשע-כ ָךל,טויֵֶׁשב ָבה ,ָפִנים

ִנְצְפנו ֶלָעִריץ ,וִמְסַפר ָׁשִנים
ְבכֹור ָמוֶת ,ַבֵדי עֹורֹו; יֹאַכל ַבָדיו,יג  יֹאַכל,יח

ָבֳמֵתייָם-ַעל ,ח נֶֹטה ָׁשַמיִם ְלַבדֹו; וְדֹוֵרְך,ט

יִָריב  ,הוא-יט  ִמי,יג
ַעָתה ַאֲחִריׁש וְֶאְגוָע-ִעָלִדי: ִךי

 ,כב  ָלָלה,יט
ְמֵתי  ,ֹלא ָאְמרו-לא ִאם,לאֹלאִתְשָבעו ,ֵאל; וִמְבָשִרי-ְדֺפִני ְכמֹוִתרְ 

ֹלא ִנְשָבע ,יִֵתן ִמְבָשרֹו-ָאֳהִלי;ִמי
יְׁשובון ֵמָאוֶן-ִךי ,ַללוָסר;וַטֹאֶמר ,י וִַטֶגל ָאְזָנם,לו

ָשִריד ְלָאְכלֹו; -כא  ֵאין,כ
יִָחיל טובֹו-ֹלא ,ֵךן-ַעל

וְֹלא  ,וְֹלא יְִבָלע; ְךֵחיל ְתמוָרתֹו ,יח  ֵמִׁשיב יָָגע,כ
יֲַעֹלס

יוַצק ,ֵעת; ָנָהר-ֺקְלטו וְֹלא-טז ֲאֶׁשר ,כב
יְסֹוָדם

ִבְלִעי ֺרִּקי-ַעד ,ַתְרֵפִני-ִתְׁשֶעה ִמֶלִםי; ֹלא-ֹלא ,יט ַךָלה,ז
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ָנא -ְׁשַאל-ז וְאוָלם,יב
יד יִָםֵתק  ,יחָלְך-יֶַגדוְ  ,ְבֵהמֹות וְתֶֹרָי; וְעֹוף ַהָשַמיִם

 ,כ ַתִשיֵגהו ַכַליִם,כזְלֶמֶלְך ַבָכהֹות ,ִמְבַטחֹו;  וְַתְצִעֵדהו,ֵמָאֳהלֹו
ְגָנַבתו סוָפה ,ַבָכהֹות; ַליְָלה

ָתמות  ,ָעם; וְִעָלֶכם-ִךי ַאֶתם ,ב  ָאְמָנם,יב
 ,ְמִתים יֲַחִריׁשו; וִַתְלַעג ,ג  ַבֶדיָך,יאָחְכָמה

ָאֶרב;    וִבְמעֹונֶֹתיָה -ח וַָתבֹוא ַחָטה ְבמֹו,לזוְֵאין ַמְכִלם
ִתְׁשךֹן

ט  ֲאֺרָךה ֵמֶאֶרץ ִמָדה; ,יא
ַךִביר -יִָׁשיׁש ָבנו-ָשב ַגם-י  ַגם,טויָם-ִמִםי ,וְרָחָבה

ִקִםי ֶאְגוָע; -ִעם ,יח  וָאַֹמר ,כטֵמָאִביָך יִָמים
ַאְרֶבה יִָמים ,וְַכחֹול

ֵמֵחֶפץ ַדִכים; וְֵעיֵני ַאְלָמָנה  ,ֶאְמַנע-טז  ִאם ,לא
מוָצק -ֹלא ,ַרַחב-ָצר-ִמִפי ,טז  וְַאף ֲהִסיְתָך,לוֲאַכֶכה

ָמֵלא ָדֶׁשן,ַתְחֶתיָה; וְַנַחת ֺׁשְלָחְנָך
ָהָאֶרץ יִַביט; ַתַחת -ִלְקצֹות ,הוא-כד  ִךי,כח

כז ,לדַהָשַמיִם יְִרֶאה-ָךל
ֹלא ִהְשִךילו ,ְדָרָכיו-ָסרו ֵמַאֲחָריו; וְָכל ,ֵךן-ֲאֶׁשר ַעל

הוא-ַהָשַמיִם ִלי-וֲַאַׁשֵכם; ַתַחת ָךל ,ג ִמי ִהְקִדיַמִני ,מא

יט ,ד
ָאֶרץ;וְִתְקוַת ֱאנֹוׁש ֶהֱאַבְדת-ְסִפיֶחיָה ֲעַפר-ִתְׁשטֹף-ָׁשֲחקו ַמיִם ,ֲאָבִנים

ָאָדם -ָךל ,ָנַחל: וְַאֲחָריו-ִרְגֵבי ,לֹו-לג  ָמְתקו,כא
ֵאין ִמְסָפר ,יְִמׁשֹוְך; וְלָפָניו
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ְלמֹוֲעֵדי ָרֶגל ,ָנכֹון-ְלַעְׁשתות ַׁשֲאָנן ,ה  ַלִפיד בוז,יב
ַלֲאֶׁשר ֵהִביא ֱאלֹוַה -ְלַמְרִגיֵזי ֵאל ,וַבֺחחֹות ,ְלׁשְֹדִדים ,ו יְִׁשָליו אָֹהִלים ,יב

ְביָדֹו

יְַגִביהו  ,ֶרֶׁשף-ְלָעָמל יוָכד; וְבֵני ,ָאָדם-ז  ִךי,ה
עוף

-יִָגיַח יְַרֵדן ֶאל-ִךי ,ֹלא יְַחפֹוז; יְבַטח,כג ֵהן יֲַעׁשֹק ָנָהר ,מ
ִפיהו

הוא ְמַכֶכה ,ָתם וְָרָׁשע-ֵךן ָאַמְרִתי-ִהיא: ַעל,כב  ַאַחת ,ט
ִנְצְפנו ֶלָעִריץ ,הוא ִמְתחֹוֵלל; וִמְסַפר ָׁשִנים ,יְֵמי ָרָׁשע-ָךל  כ,טו

חֶֹׁשְך-ָנכֹון ְביָדֹו יֹום-ִךי ,כג  נֵֹדד הוא ַלֶכֶחם ַאֵטה; יַָדע ,טו
ָמוֶתֶאֶבן אֶֹפל וְַצלְ  הוא חֹוֵקר: ,ַתְכִלית-וְלָכל ,ָשם ַלחֶֹׁשְך ,ג  ֵקץ,כח

ָעָפר יָקום-ַעל ,גֲֹאִלי ָחי; וְַאֲחרֹון ,כה  וֲַאִני יַָדְעִתי ,יט
וְֹלא יֲַעֹלס ,וְֹלא יְִבָלע; ְךֵחיל ְתמוָרתֹו,יח ֵמִׁשיב יָָגע,כ

 ,ְבִלי ְלבוׁש; וְרֵעִבים ,י ָערֹום ִהְככו,כד
ָנְשאו עֶֹמר

 ,ָעַלי ַתְגִדילו; וְתֹוִכיחו ָעַלי ,ָאְמָנם-ה  ִאם,יט
ְךִסיל  ,ָעׁש-ט  עֶֹשה,טֶחְרָפִתי

ֵנץ;יְִפרֹש ְךָנָפו ְלֵתיָמן-יֲַאֶבר ,כו ֲהִמִביָנְתָך,לטוְִכיָמה;וְַחְדֵרי ֵתָמן
וְתֹם ְדָרֶכיָך ,ִתְקוְָתָך ִךְסָלֶתָך; ,ו ֲהֹלא יְִרָאְתָך,() ד

ד וְָהְלכו ,אָהיִיִתי ְבֵעיֶניָך ,ַזְך ִלְקִחי;וַבר ,ד  וַתֹאֶמר,יא
ֶלֱאכֹל  ,וְָקְראו ִלְׁשֹלֶׁשת ַאְחיֵֹתיֶהם ,ֵבית ִאיׁש יֹומֹו; וְָׁשְלחו ,ָבָניו וְָעשו ִמְׁשֶתה

-ל,יָתֹום ַתִפילו;וְִתְכרו-ַעל-כז ַאף,וִעָלֶהם ,וְִלְׁשתֹות
יד  ,וֵריֲעֶכם

כג ,טַלָלס ֵמֵרֵעהו ָחֶסד; וְיְִרַאת ַׁשַדי יֲַעזֹוב
ְלַמַמת ְנִקִטם יְִלָעג-יִָמית ִפְתאֹם ,ׁשֹוט-ִאם

ַךךֹל יִָּקְפצון; וְכרֹאׁש ִׁשבֶֹלת  ,וְֺהְלכו ,וְֵאיֶנםו ,כד  רֹולו ְלַעט,כד
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ֹלא -יז  ִךי ,כגיִָללו
אֶֹפל-ִךָמה ,חֶֹׁשְך; וִמָפַני-ִמְפֵני ,ִנְצַמִתי

וְֹלא ְסָדִרים;  ,ְךמֹו אֶֹפל ַצְלָמוֶת ,כב  ֶאֶרץ ֵעָפָתה,י
אֶֹפל-וַתַֹפע ְךמֹו

יא  ָלשום ְׁשָפִלים ,ה
ח  ָגְבֵהי ,יאָשְגבו יֶַׁשע ,ְלָמרֹום; וְקְֹדִרים

ֵתָדע-ַמה ,ִתְפָעל; ֲעֺמָּקה ִמְשאֹול-ַמה ,ָׁשַמיִם
ָאִכין מֹוָׁשִבי ,ָקֶרת; ָבְרחֹוב-ז ְבֵצאִתי ַׁשַער ֲעֵלי,כט

-ַאַחת ִמִםי ,יֲַעֶנםו-ֹלא-ָלִריב ִעלֹו ,יְַחפֹץ-ג  ִאם,ט
ַׁשַדי  ,וִיתָ -ׁשֵֹמַע ִלי ֶהן ,ִלי-לה  ִמי יִֶתן,לאָאֶלף
יֲַעֵנִני

יְֺדָךא  ,י ַׁשֲאַגת ַאְריֵה,ד
לד  ֲהָתִרים ,לחוְקֹול ָׁשַחל; וְִׁשֵםי ְכִפיִרים ִנָתעו

ַמיִם ְתַכֶמיָ -ָלָעב קֹוֶלָך; וְִׁשְפַעת
ָאָדם ְלֵרֵעהו-ֱאלֹוַה; וֶבן-כא וְיֹוַכח ְלֶגֶבר ִעם ,טז

-ֵאל; ֲאֶׁשר ִעם-יא  אֹוֶרה ֶאְתֶכם ְביַד ,כז
ֹלא ֲאַכֵחד ,ַׁשַדי

טו  ִתְׁשךֹון  ,יח
ו  ,כדָנוֵהו ָגְפִרית-ִמְבִלילֹו; יְזֶֹרה ַעל ,ְבָאֳהלֹו
ְבִלילֹו יקצירו )יְִקצֹורו(; וְֶכֶרם ָרָׁשע יְַלֵּקׁשו ,ַבָשֶדה

יִֶחה -וְֹלא יָקום ֵחילֹו;-וְֹלא ,יְֶעַׁשר-כט  ֹלא,טו
ָלָאֶרץ ִמְנָלם

ָעָליו ֶתֱאָבל ,וְַנְפׁשֹו ָעָליו יְִכָאב;,ְבָשרֹו-כב  ַאְך,יד

ֹלא יְיִֵטיב ,ֹלא ֵתֵלד; וְַאְלָמָנה ,כא  רֶֹעה ֲעָקָרה,כד

יֲַאִמין ַבַחִטין-וְֹלא ,כב  וָמַׁשְך ַאִביִרים ְבכֹחֹו; יָקום,כד
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יב  ִביִׁשיִׁשים ָחְכָמה; וְאֶֹרְך יִָמים ְתבוָנה ,יב
ְלָבָניו -יְִצפֹן ,יט  ֱאלֹוהַ ,כא

אֹונֹו; יְַׁשֵכם ֵאָליו וְיֵָדע

ִמִביָנִתי יֲַעֵנִני ,ג מוַסר ְךִלָלִתי ֶאְׁשָמע; וְרוחַ ,כ

ֹלא  ,כג  ֵהן יֲַעׁשֹק ָנָהר ,מ
ִפיהו(-יִָגיַח יְַרֵדן ֶאל-ִךי ,יְַחפֹוז; יְִבַטח

יְַגִביהו עוף ,ֶרֶׁשף-ְלָעָמל יוָכד; וְבֵני ,ָאָדם-ז ִךי,ה

יֵֵצא ֵמָעָפר -ו ִךי ֹלא,ה
יְִצַמח ָעָמל-ֹלא ,ָאוֶן; וֵמֲאָדָמה
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 סיכום:

Abstract 
Remarks Linguistic in the Book of Job “Analytical study” 

By Riyadh Abed Ibraheem 

The book of Job is one of the important books of the Old Testament 

and has a special attribute that is not shared by any other book. It contains in 

its texts many subjects of wisdom, philosophy and preaching. It also 

includes many literary works such as poetry, story, proverbs and other 

literary products. Job's books were written in a complex linguistic style and 

it is difficult for the reader to understand the existence of many words. 

These words or terms belong to other languages in general and Aramaic in 

particular. The study examined some of the linguistic observations that were 

identified through the texts of this Book. The study based on the linguistic 

analysis, grammatical, grammatical, grammatical, linguistic and linguistic 

variables that make it difficult to understand consequence to the semantic 

change of the real meaning of the word. The study concluded that Job's 

book has an important in literary and linguistic studies in particular because 

it deals with issues and matters of great importance to the life of the 

individual Jew within society
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