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  פרק א- "איוב"ספר 
מֹו  ְוָהָיה  ִאיׁש  ָהָיה  ְבֶאֶרץ־ע א ּוץ  ִאיֹוב  ׁשְ ָּהִאיׁש  ַההוא  ָתם |  ּ ּ

ר  ִויֵרא  ֱאֹלִהים  ְוָסר  ֵמָרע ְבָעה  ָבִנים  ב:  ְוָיׁשָ ַּוִיָוְלדו  לֹו  ׁשִ ּ ּ
נֹות לֹוׁש  ּבָ ת  ג:  ְוׁשָ לׁשֶ ְבַעת  ַאְלֵפי־ֹצאן  וׁשְ ַּוְיִהי  ִמְקֵנהו  ׁשִ ּ

ָקר  ַוֲחֵמׁש  ֵמאֹו ת  ֲאתֹונֹות ַּאְלֵפי  ְגַמִלים  ַוֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ֶצֶמד־ּבָ
ֵני־ֶקֶדם ל־ּבְ ה  ְמֹאד  ַוְיִהי  ָהִאיׁש  ַההוא  ָגדֹול  ִמּכָ ַּוֲעֻבָדה  ַרּבָ ּ ּ :

ְלחו  ְוָקְראו  ד ית  ִאיׁש  יֹומֹו  ְוׁשָ ֶתה  ּבֵ ְּוָהְלכו  ָבָניו  ְוָעׂשו  ִמׁשְ ּ ּ ּּ
תֹות  ִעָמֶהם ת  ַאְחֹיֵתיֶהם  ֶלֱאֹכל  ְוִלׁשְ לׁשֶ ִּלׁשְ יפו  ה:  ּ י  ִהּקִ ַּוְיִהי  ּכִ

ּבֶֹקר  ְוֶהֱעָלה ְּיֵמי  ַהִמ ים  ּבַ ּכִ ם  ְוִהׁשְ ַלח  ִאיֹוב  ַוְיַקְדׁשֵ ֶתה  ַוִיׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּ
י  ָאַמר  ִאיֹוב  אוַלי  ָחְטאו  ָבַני  וֵבְרכו  ָלם  ּכִ ֹּעלֹות  ִמְסַפר  ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ל־ַהָיִמים ה  ִאיֹוב  ּכָ ָכה  ַיֲעׂשֶ ְלָבָבם  ּכָ ֱּאֹלִהים  ּבִ ַּוְיִהי  ַהיֹום  ו:  ּ
ֵני  ָהֱאֹלִהי ַּוָיֹבאו  ּבְ ָטן ּ ּם  ְלִהְתַיֵצב  ַעל־ְיהָוׁה  ַוָיבֹוא  ַגם־ַהׂשָ ּּ

תֹוָכם ָטן  ז:  ּבְ ָטן  ֵמַאִין  ָתֹבא  ַוַיַען  ַהׂשָ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ַהׂשָ ּ ּּ ּ
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ה ָאֶרץ  וֵמִהְתַהֵלך  ּבָ ֶּאת־ְיהָוׁה  ַויֹאַמר  ִמׁשוט  ּבָ ּ ְּ ּ ּ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ח:  ּ
ך  ַעל־ַעְבִד ְמָת  ִלּבְ ָטן  ֲהׂשַ ֶּאל־ַהׂשָ ָ ּ ָאֶרץ ּ ֹמהו  ּבָ י  ֵאין  ּכָ ּי  ִאיֹוב  ּכִ ּ

ר  ְיֵרא  ֱאֹלִהים  ְוָסר  ֵמָרע ָטן  ט:  ִּאיׁש  ָתם  ְוָיׁשָ ַּוַיַען  ַהׂשָ ּ
ם  ָיֵרא  ִאיֹוב  ֱאֹלִהים ֶּאת־ְיהָוׁה  ַויֹאַמר  ַהִחּנָ ּ  ַאָתה ַּאָתֲהֹלא   י:  ּ

ִביב  ַמֲעׂשֵ ר־לֹו  ִמּסָ ל־ֲאׁשֶ יתֹו  וְבַעד  ּכָ ְכָת  ַבֲעדֹו  וְבַעד־ּבֵ ּׂשַ ּ ה ּ
ָאֶרץ ַרְכָת  וִמְקֵנהו  ָפַרץ  ּבָ ָּיָדיו  ּבֵ ּ ּ ַלח־ָנא  ָיְדך  ְוַגע  יא:  ּ ְָואוָלם  ׁשְ ּ

ר־לֹו  ִאם־ֹלא  ַעל־ָפֶניך  ְיָבְרֶכָך ָכל־ֲאׁשֶ ּּבְ ָ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  יב:  ּ
ַלח  ָיֶדך  ָיֶדך  ַרק  ֵאָליו  ַאל־ִתׁשְ ר־לֹו  ּבְ ה  ָכל־ֲאׁשֶ ָטן  ִהּנֵ ֶָאל־ַהׂשָ ָּ ּ

ָטן ַּוֵיֵצא  ַהׂשָ ַּוְיִהי  ַהיֹום  וָבָניו  וְבֹנָתיו  יג:  ּ  ֵמִעם  ְפֵני  ְיהָוׁהּ ּ ּ
כֹור ֵבית  ֲאִחיֶהם  ַהּבְ א  יד:  ֹאְכִלים  ְוׁשִֹתים  ַיִין  ּבְ ְוַמְלָאך  ּבָ ּ

ָקר  ָהיו  ֹחְרׁשֹות  ְוָהֲאֹתנֹות  ֹרעֹות  ֶּאל־ִאיֹוב  ַויֹאַמר  ַהּבָ ּ ּ
ֵחם  ְוֶאת־ַהּנְ טו:  ַעל־ְיֵדיֶהם ָבא  ַוִתּקָ ַּוִתפֹל  ׁשְ ָּעִרים  ִהּכו ּּ

ְְלִפי־ָחֶרב  ָוִאָמְלָטה  ַרק־ֲאִני  ְלַבִדי  ְלַהִגיד  ָלך ּ ֶזה |  עֹוד   טז:  ּּ
ַמִים  ַוִתְבַער  א  ַויֹאַמר  ֵאׁש  ֱאֹלִהים  ָנְפָלה  ִמן־ַהׁשָ ר  ְוֶזה  ּבָ ְּמַדּבֵ ּ ּ
ָעִרים  ַוֹתאְכֵלם  ָוִאָמְלָטה  ַרק־ֲאִני  ְלַבִדי  ְלַהִגיד  ָלך ֹצאן  וַבּנְ ְּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ :

מו  |  ֹוד  ע יז ִדים  ׂשָ ׂשְ א  ַויֹאַמר  ּכַ ר  ְוֶזה  ּבָ ֶּזה  ְמַדּבֵ ּ ה |  ּ לׁשָ ׁשְ
ָעִרים  ִהּכו  חום  ְוֶאת־ַהּנְ טו  ַעל־ַהְגַמִלים  ַוִיּקָ ים  ַוִיְפׁשְ ָּראׁשִ ּ ּּ ּּ ּ

ְְלִפי־ָחֶרב  ָוִאָמְלָטה  ַרק־ֲאִני  ְלַבִדי  ְלַהִגיד  ָלך ּ ַעד  ֶזה  יח:  ּּ
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ֶניך א  ַויֹאַמר  ּבָ ר  ְוֶזה  ּבָ ְָמַדּבֵ ֵבית ּ ָ  וְבנֹוֶתיך  ֹאְכִלים  ְוׁשִֹתים  ַיִין  ּבְ ּ
כֹור ָאה   יט:  ֲאִחיֶהם  ַהּבְ ה  רוַח  ְגדֹוָלה  ּבָ ְּוִהּנֵ ר |  ּ ֵּמֵעֶבר  ַהִמְדּבָ

ָעִרים  ַוָימותו  ָוִאָמְלָטה  ִית  ַוִיפֹל  ַעל־ַהּנְ ע  ִפּנֹות  ַהּבַ ַאְרּבַ ַּוִיַגע  ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְַרק־ֲאִני  ְלַבִדי  ְלַהִגיד  ָלך ּ ָּקם  ִאיֹוב  ַוִיְקַרע  ֶאת־ְמִעלֹו ַּוָי כ:  ּ ּ

ָתחו ַּוָיָגז  ֶאת־ֹראׁשֹו  ַוִיפֹל  ַאְרָצה  ַוִיׁשְ ּ ּ ּ  ָיָצִתיַּויֹאֶמר  ָעֹרם   כא:  ּּ
ָמה  ְיהָוׁה  ָנַתן  ַויהָוׁה  ָלָקח  ֶטן  ִאִמי  ְוָעֹרם  ָאׁשוב  ׁשָ ָּיָצאִתי  ִמּבֶ ּּ

ם  ְיהָוׁה  ְמֹבָרך ָכל־ֹזאת  ֹלא־ָחָטא  ִאיֹו כב:  ְְיִהי  ׁשֵ ב  ְוֹלא־ָנַתן ּּבְ
 :ִּתְפָלה ֵלאֹלִהים

  פרק ב- "איוב"ספר 
ֵני  ָהֱאֹלִהים  ְלִהְתַיֵצב  ַעל־ְיהָוׁה  ַוָיבֹוא  א ַּוְיִהי  ַהיֹום  ַוָיֹבאו  ּבְ ּ ּּ ּ

ֹתָכם  ְלִהְתַיֵצב  ַעל־ְיהָוׁה ָטן  ּבְ ַּגם־ַהׂשָ ָטן  ב:  ּ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ַהׂשָ ּ
ָטן   ֵּאי  ִמֶזה  ָתֹבא  ַוַיַען  ַהׂשָ ּּ ָאֶרץ ּ ט  ּבָ ֶּאת־ְיהָוׁה  ַויֹאַמר  ִמׁשֻ ּ

ה ּוֵמִהְתַהֵלך  ּבָ ְּ ך  ֶאל־ַעְבִדי  ג:  ּ ְמָת  ִלּבְ ָטן  ֲהׂשַ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ַהׂשָ ָ ּ ּ ּ
ר  ְיֵרא  ֱאֹלִהים  ְוָסר  ֵמָרע  ָאֶרץ  ִאיׁש  ָתם  ְוָיׁשָ ֹמהו  ּבָ י  ֵאין  ּכָ ִּאיֹוב  ּכִ ּ ּ

ֻתָמתֹו  ַוְתִסיֵתִני ְּוֹעֶדּנו  ַמֲחִזיק  ּבְ ּ םּ ָטן  ד:  ּ  בֹו  ְלַבְלעֹו  ִחּנָ ַּוַיַען  ַהׂשָ ּ
ַעד  ר  ָלִאיׁש  ִיֵתן  ּבְ ַעד־עֹור  ְוֹכל  ֲאׁשֶ ֶּאת־ְיהָוׁה  ַויֹאַמר  עֹור  ּבְ ּ

רֹו  ה:  ַנְפׁשֹו ׂשָ ַלח־ָנא  ָיְדך  ְוַגע  ֶאל־ַעְצמֹו  ְוֶאל־ּבְ ָאוָלם  ׁשְ ּ
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ִּאם־ֹלא  ֶאל־ָפֶניך  ְיָבְרֶכָך ָ ָט ו:  ּ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ַהׂשָ ָן  ִהּנֹו  ְבָיֶדך ּ

ֹמר ָטן  ֵמֵאת  ְפֵני  ְיהָוׁה  ַוַיך  ז:  ְַאך  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ׁשְ ְַוֵיֵצא  ַהׂשָ ּ ּּ ּ
ף ִחין  ָרע  ִמּכַ ׁשְ ח־לֹו  ֶחֶרׂש  ח:    ְוַעד  ָקְדֳקדֹוַעד ַרְגלוֶּאת־ִאיֹוב  ּבִ ַּוִיּקַ

תֹוך־ָהֵאֶפר ב  ּבְ ְְלִהְתָגֵרד  ּבֹו  ְוהוא  יׁשֵ ּ תֹו  ֹעְד ט:  ּ ַּוֹתאֶמר  לֹו  ִאׁשְ ָך ּ
ֵרך  ֱאֹלִהים  ָוֻמת ֻתָמֶתך  ּבָ ְַמֲחִזיק  ּבְ ָ ר  ַאַחת  י:  ּ ַדּבֵ ַּויֹאֶמר  ֵאֶליָה  ּכְ

ל  ֵמֵאת  ָהֱאֹלִהים  ְוֶאת־ָהָרע  ִרי  ַגם  ֶאת־ַהטֹוב  ְנַקּבֵ ָבלֹות  ְתַדּבֵ ַּהּנְ ּ ּ
ָפָתיו ׂשְ ָכל־ֹזאת  ֹלא־ָחָטא  ִאיֹוב  ּבִ ל  ּבְ ְמעו  יא:  ֹּלא  ְנַקּבֵ ַּוִיׁשְ ּ

ת   לׁשֶ ָאה  ָעָליו  ַוָיֹבאו ֵרֵעי  |  ׁשְ ל־ָהָרָעה  ַהזֹאת  ַהּבָ ִּאיֹוב  ֵאת  ּכָ ּ ּּ
ֲעָמִתי  ִּאיׁש  ִמְמֹקמֹו  ֱאִליַפז  ַהֵתיָמִני  וִבְלַדד  ַהׁשוִחי  ְוצֹוַפר  ַהּנַ ּ ּּ ּ ּ

ַּוִיָוֲעדו  ַיְחָדו  ָלבֹוא  ָלנוד־לֹו  וְלַנֲחמֹו ּ ּ ּ ּ או  ֶאת־ֵעיֵניֶהם  יב:  ּ ַּוִיׂשְ ּ
יֻרהו  ַוִי ֵּמָרחֹוק  ְוֹלא  ִהּכִ או  קֹוָלם  ַוִיְבּכו  ַוִיְקְרעו  ִאיׁש  ְמִעלֹו ּ ּׂשְ ּ ּּ ּ

ָמְיָמה יֶהם  ַהׁשָ ַּוִיְזְרקו  ָעָפר  ַעל־ָראׁשֵ ּ בו  ִאתֹו  ָלָאֶרץ  יג:  ּ ַּוֵיׁשְ ּ ּ
י  ָראו  ְבַעת  ֵלילֹות  ְוֵאין־דֵֹבר  ֵאָליו  ָדָבר  ּכִ ְבַעת  ָיִמים  ְוׁשִ ּׁשִ ּ ּ

ֵאב ְמֹאד י־ָגַדל ַהּכְ  :ּכִ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  תי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובב–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, א הם עליו מליצי יושרד ספרי המקר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. בלבבך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם ות  אתלזכ,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו חי'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'תבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )רק  טומדרש  תנחומא  בהעלותך  פ(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


