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הזכויות לד 1זה שמורות לאבי קדיש ,תשס"ד .מותר להעתיק ולהפי/
אותו ,וא 1לשנות אותו באופ חופשי בהתא& לרשיו ה.GFDL

חודש ) 8חסר( :איוב

מדרי לקריאת ספר איוב
)(1070
דברי איוב הראשוני )פרק א עד ג/א( ]בטעמי כ"א הספרים[
א .צדיק מבור )א/אה(; נסיו בביתו )א/וכב(; נסיו
)(36

בגופו )ב/אי(; ביקור )ב/יאג/א(

" ֲחרֵי כֵן ָפּתַח אִיּוֹב אֶת פִּיהוּ ,וַיְ ַקלֵּל אֶת יוֹמוֹ" )ג/א(.
קללת איוב )ג/בכו( ]מכאן ואילך בטעמי אמ"ת[
ב .קללת יו& ולילה )ב/בי(; שמחת הקבר )ב/יאכו(
)(25

מחזור ויכוחי ראשו )פרקי& דיד(
ג .מענה אליפז התימני )דה(
)(48
ד .מענה איוב )וז(
)(51
ה .מענה בלדד ה*)חי )ח(
)(22
) (57/2וז .מענה איוב )טי(
]חלוקה :ביו& ו לחודש עד "...א& לא אפוא מי הוא" )ט/כד( .ביו& ז לחודש מ"וימי קלו מני ר[".../

)(20
)(75/2

ח .מענה צופר הנעמתי )יא(
טי .מענה איוב )יביד(
]חלוקה :ביו& ט לחודש עד "...כי לא לפניו חנ 1יבוא" )יג/טז( .וביו& י לחודש מ"שמעו שמוע מלתי[ "...

מחזור ויכוחי שני )פרקי& טוכא(
)(35
)(38
)(21/50
)(29/50
)(29
)(34

יא .מענה אליפז התימני )טו(
יב .מענה איוב )טזיז(
יג .1מענה בלדד השחי )יח(
יג .2מענה איוב )יט(
יד .מענה צופר הנעמתי )כ(
טו .מענה איוב )כא(

מחזור ויכוחי שלישי )פרקי& כבלא(
טז .מענה אליפז התמני )כב(
)(30
יז .מענה איוב )כגכד(
)(42
) (6/20יח .1מענה בלדד השחי )כה(
) (14/20יח .2מענה איוב )כו(
יט .מוס :1משל ראשו של איוב )כזכח(
)(51
) (97/2ככא .מוס :1משל שני של איוב )כט/אלב/א(
]חלוקה :ביו& כ לחודש עד "...א& בפידו לה שוע" )ל/כד( .וביו& כא לחודש מ"א& לא בכיתי לקשה יו&["...

ָשׁים ָה ֵאלֶּה ֵמעֲנוֹת אֶת אִיּוֹב ,כִּי הוּא ַצדִּיק ְבּעֵינָיו" )לב/א(.
לשׁת ָה ֲאנ ִ
שׁ ֶ
ִשׁבְּתוּ ְ
"וַיּ ְ

מענות אליהוא )לב/ב עד פרק לז(
)(4/54
)(50/54
)(37/53
)(16/53
)(57

כב .1חרו אפו של אליהוא )לב/בה(
כב .2מענה ראשו של אליהוא )לב/ולג/לג(
כג .1מענה שני של אליהוא )לד(
כג .2מענה שלישי של אליהוא )לה(
כד .מוס 1לדברי אליהוא )לולז(

מענות ה' והכנעות איוב )פרק לח עד מב/ו(
)(71/2
)(5/38
)(53/2

כהכו .1מענה ה' הראשו מ הסערה )לחלט(
כה .גדולת ה' במעשיו :שמי& ואר) /לח/אלח(
)(38
) (33/38כו .1גדולת ה' במעשיו :בעלי החיי& )לח/לטלט/ל(
כו .2הכנעות איוב לה' )מ/אה(
כזכח .מענה ה' השני מ הסערה )מ/ומא/כו(
]חלוקה :ביו& כז לחודש עד "...זכר מלחמה אל תוס) "1מ/לב( .וביו& כח לחודש מ"ה ת ַֹחלתו נכזבה[."...

)(6/17

כט .1הכנעות איוב לה' )מב/או(

דברי איוב האחרוני )פרק מב/זיז( ]חזרה לטעמי כ"א הספרים[.
) (11/17כט .2נזיפה וכפרה )מב/זט(; אחרית איוב )מב/ייז(

