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  פרק ז- "איוב"ספר 
ִכיר  ָיָמיוֲעֵלֲהֹלא־ָצָבא  ֶלֱאנֹוׁש   א :   ֲעֵלי  ־ָאֶרץ  ְוִכיֵמי  ׂשָ
ִכיר  ְיַקֶוה  ָפֳעלֹו ב ַאף־ֵצל  וְכׂשָ ֶעֶבד  ִיׁשְ ּּכְ ן  ָהְנַחְלִתי  ִלי  ג:  ּ ּּכֵ

ְוא  ְוֵלילֹות  ָעָמל  ִמּנו־ִלי ַכְבִתי  ְוָאַמְרִתי  ָמַתי  ד:  ַּיְרֵחי־ׁשָ ִּאם־ׁשָ ּ
ף ַבְעִתי  ְנֻדִדים  ֲעֵדי־ָנׁשֶ ָּאקום  וִמַדד־ָעֶרב  ְוׂשָ ּ ּ ִרי  ה  :ּ ׂשָ ָלַבׁש  ּבְ

ּ  ְוגוׁש  ָעָפר  עֹוִרי  ָרַגע  ַוִיָמֵאסְּוגיׁשִּרָמה   ּ י־ָאֶרג  ו:  ּ ָּיַמי  ַקלו  ִמּנִ ּ
ֶאֶפס  ִתְקָוה ַּוִיְכלו  ּבְ ּ י־רוַח  ַחָיי  ֹלא־ָתׁשוב  ֵעיִני  ז:  ּ ְּזֹכר  ּכִ ּּ

י ח:  ִלְראֹות  טֹוב י  ְוֵאיֶנּנִ ָֹלא־ְתׁשוֵרִני  ֵעין  ֹרִאי  ֵעיֶניך  ּבִ ּ :
ָל ט אֹול  ֹלא  ַיֲעֶלהּכָ ן  יֹוֵרד  ׁשְ ְה  ָעָנן  ַוֵיַלך  ּכֵ ֹּלא־ָיׁשוב  עֹוד  י:  ּ

יֶרּנו  עֹוד  ְמקֹומֹו ך־ִפי  יא:  ְּלֵביתֹו  ְוֹלא־ַיּכִ ַּגם־ֲאִני  ֹלא  ֶאֱחׂשָ ְ ּ
י ַמר  ַנְפׁשִ יָחה  ּבְ ַצר  רוִחי  ָאׂשִ ָרה  ּבְ ין  יב:  ֲּאַדּבְ ֲּהָים־ָאִני  ִאם־ַתּנִ

ָמר ים  ָעַלי  ִמׁשְ י־ָתׂשִ א  גי:  ּכִ י  ִיׂשָ י־ָאַמְרִתי  ְתַנֲחֵמִני  ַעְרׂשִ ּּכִ ּ ּ
ִבי ּכָ יִחי  ִמׁשְ י יד:  ְבׂשִ ְּוִחַתַתִני  ַבֲחֹלמֹות  וֵמֶחְזֹינֹות  ְתַבֲעַתּנִ ּ ּּ :
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י  ָמֶות  ֵמַעְצמֹוָתי טו ָּמַאְסִתי  ֹלא־ְלֹעָלם  טז:  ַּוִתְבַחר  ַמֲחָנק  ַנְפׁשִ
י־ֶהֶבל  ָיָמי י  ּכִ י  ְתַגְדֶלּנו ָמה־ֱא יז:  ֶּאְחֶיה  ֲחַדל  ִמֶמּנִ ּנֹוׁש  ּכִ ּ

ך ית  ֵאָליו  ִלּבֶ ַּוִתְפְקֶדּנו  ִלְבָקִרים  ִלְרָגִעים  ִתְבָחֶנּנו יח:  ְָוִכי־ָתׁשִ ּּ ּ :
י יט ְלִעי  ֻרּקִ י  ֹלא־ַתְרֵפִני  ַעד־ּבִ ֶעה  ִמֶמּנִ ָמה  ֹלא־ִתׁשְ ּּכַ ּ ּ :
ְמַתִני  ְלִמְפָגע |  ָחָטאִתי  ָמה  ֶאְפַעל   כ ָּלך  ֹנֵצר  ָהָאָדם  ָלָמה  ׂשַ ּ ְ

אָל ּך  ָוֶאְהֶיה  ָעַלי  ְלַמׂשָ ִעי  ְוַתֲעִביר |  ּוֶמה   כא:  ְ א  ִפׁשְ ֹּלא־ִתׂשָ
י ֲחְרַתִני ְוֵאיֶנּנִ ב ְוׁשִ ּכָ י־ַעָתה ֶלָעָפר ֶאׁשְ ֶּאת־ֲעֹוִני ּכִ ּ: 

  פרק ח- "איוב"ספר 
ְלַדד  ַהׁשוִחי  ַוֹיאַמר א ַּוַיַען  ּבִ ּּ ַּעד־ָאן  ְתַמֶלל־ֵאֶלה  ְורוַח  ב:  ּ ּ ּ ּ

יר  ִאְמֵר ּבִ ַדי  ְיַעֵות־ֶצֶדק ג:  ָי־ִפיךּכַ ָפט  ְוִאם־ׁשַ ַּהֵאל  ְיַעֵות  ִמׁשְ ּ ּּ :
ָעם ד ַיד־ִפׁשְ ְלֵחם  ּבְ ֶניך  ָחְטאו־לֹו  ַוְיׁשַ ִּאם־ּבָ ּ ּ ִּאם־ַאָתה  ה:  ָ

ן ַדי  ִתְתַחּנָ ֵחר  ֶאל־ֵאל  ְוֶאל־ׁשַ ְּתׁשַ ר  ָאָתה  ו:  ּּ ִּאם־ַזך  ְוָיׁשָ ְ

ַלם  ְנַות  ִצְד י־ַעָתה  ָיִעיר  ָעֶליך  ְוׁשִ ּּכִ ָ יְתך  ז:  ֶָקךּ ְָוָהָיה  ֵראׁשִ

ֶגה  ְמֹאד ִּמְצָער  ְוַאֲחִריְתך  ִיׂשְ ַאל־ָנא  ְלֹדר  ִריׁשֹון  ח:  ָ י־ׁשְ ּכִ
י  ֵצל  ט:  ְוכֹוֵנן  ְלֵחֶקר  ֲאבֹוָתם י־ְתמֹול  ֲאַנְחנו  ְוֹלא  ֵנָדע  ּכִ ּּכִ

ם  יֹוִצאו  י:  ָּיֵמינו  ֲעֵלי־ָאֶרץ ֲּהֹלא־ֵהם  יֹורוך  ֹיאְמרו  ָלך  וִמִלּבָ ּ ּ ּּ ְ ָ

ֶגא־ָאחו  ְבִלי־ָמִים יא:  יםִּמִל ֹלא  ִבָצה  ִיׂשְ ֲּהִיְגֶאה־ֹגֶמא  ּבְ ּ ּ ּ :
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ֵטף  ְוִלְפֵני  ָכל־ָחִציר  ִייָבׁש יב ן  ָאְרחֹות  יג:  ֹּעֶדּנו  ְבִאּבֹו  ֹלא  ִיּקָ ּכֵ
ל־ׁשְֹכֵחי  ֵאל  ְוִתְקַות  ָחֵנף  ֹתאֵבד ְסלֹו  וֵבית  יד:  ּּכָ ר־ָיקֹוט  ּכִ ֲּאׁשֶ

ִביׁש  ִמְבַטחֹו ֵע טו:  ַעּכָ יתֹו  ְוֹלא  ַיֲעֹמד  ַיֲחִזיק  ּבֹו  ְוֹלא ִּיׁשָ ן  ַעל־ּבֵ
תֹו  יֹוַנְקתֹו  ֵתֵצא טז:  ָּיקום ֶמׁש  ְוַעל־ַגּנָ ָּרֹטב  הוא  ִלְפֵני־ׁשָ ּ ּ :

ית  ֲאָבִנים  ֶיֱחֶזה יז כו  ּבֵ יו  ְיֻסּבָ ָרׁשָ ַּעל־ַגל  ׁשָ ִּאם־ְיַבְלֶעּנו  יח:  ּ ּ
ִָמְמקֹומֹו  ְוִכֶחׁש  ּבֹו  ֹלא  ְרִאיִתיך ּׂשֹוׂש  ַדְרּכֹו ֶּהן־הוא  ְמ יט:  ּ

ּוֵמָעָפר  ַאֵחר  ִיְצָמחו ֶּהן־ֵאל  ֹלא  ִיְמַאס־ָתם  ְוֹלא  ַיֲחִזיק  כ:  ּ
ַיד־ְמֵרִעים ָפֶתיך  ְתרוָעה כא:  ּבְ חֹוק  ִפיך  וׂשְ ַּעד־ְיַמֵלה  ׂשְ ָּ ָ ּ ּ :

ִעים ֵאיֶנּנו כב ת ְוֹאֶהל ְרׁשָ ׁשו־ֹבׁשֶ ּׂשְֹנֶאיך ִיְלּבְ ּ ָ: 
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,    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 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 מס"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר 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 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  שמחותוב,    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, צי יושרד ספרי המקרא הם עליו מלי"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 בלבבך הם משמר"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. י


