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  יג פרק- "איוב"ספר 
ְמָעה  ָאְזִני  ַוָתֶבן  ָלה א ֶּהן־ּכֹל  ָרֲאָתה  ֵעיִני  ׁשָ ַדְעְתֶכם  ָיַדְעִתי  ב:  ּ ּּכְ ּ

ם ר  ג:  ַגם־ָאִני  ֹלא־ֹנֵפל  ָאֹנִכי  ִמּכֶ ַדי  ֲאַדּבֵ ּאוָלם  ֲאִני  ֶאל־ׁשַ ּ
ֶקר  ֹרְפֵאי  ֱאִלל  ד:  ְּוהֹוֵכַח  ֶאל־ֵאל  ֶאְחָפץ ְּואוָלם  ַאֶתם  ֹטְפֵלי־ׁשָ ּ

ְלֶכם ּן  ַהֲחֵרׁש  ַתֲחִריׁשון  וְתִהי  ָלֶכם  ְלָחְכָמהִּמי־ִיֵת ה:  ּּכֻ ּ ּ :
יבו ו ָפַתי  ַהְקׁשִ ְמעו־ָנא  תֹוַכְחִתי  ְוִרבֹות  ׂשְ ּׁשִ רו  ז:  ּּ ַּהְלֵאל  ְתַדּבְ ּ

רו  ְרִמָיה ַּעְוָלה  ְולֹו  ְתַדּבְ ּ און  ִאם־ָלֵאל  ְתִריבון ח:  ּ ֲּהָפָניו  ִתׂשָ ּּ ּ ּ :
ָהֵתל   ט י־ַיְחֹקר  ֶאְתֶכם  ִאם־ּכְ ֱאנֹוׁש  ְתָהֵתלו  בֹוֲהטֹוב  ּכִ ּּבֶ ּ הֹוֵכַח  י:  ּ

און ֶתר  ָפִנים  ִתׂשָ ּסֵ ּיֹוִכיַח  ֶאְתֶכם  ִאם־ּבַ ּ ּ ֵאתֹו  ְתַבֵעת  יא:  ּ ֲּהֹלא  ׂשְ
ֶּאְתֶכם  וַפְחדֹו  ִיפֹל  ֲעֵליֶכם ּ י־ֹחֶמר  יב:  ּ ֵלי־ֵאֶפר  ְלַגּבֵ ִזְכֹרֵניֶכם  ִמׁשְ

יֶכם ָרה־ָאִני  ְו יג:  ַּגּבֵ י  ַוֲאַדּבְ ַּהֲחִריׁשו  ִמֶמּנִ : ַיֲעֹבר  ָעַלי  ָמהּ
ַכִפי|  ַעל־ָמה   יד ים  ּבְ י  ָאׂשִ י  ְוַנְפׁשִ ּנָ ִרי  ְבׁשִ א  ְבׂשָ ֶּאׂשָ ֵהן  טו:  ּ

ּ  לֹו  ֲאַיֵחל  ַאך־ְדָרַכי  ֶאל־ָפָניו  אֹוִכיַחלֹאִיְקְטֵלִני   ּ ַּגם־הוא־ִלי  טז:  ְ ּ
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י־ֹלא  ְלָפָניו  ָחֵנף  ָיבֹוא מֹוַע  ִמָלִתי  יז:  ִּליׁשוָעה  ּכִ ְמעו  ׁשָ ּׁשִ ּ
ָאְזֵניֶכםְוַאֲח י־ֲאִני  יח:  ָוִתי  ּבְ ָפט  ָיַדְעִתי  ּכִ ה־ָנא  ָעַרְכִתי  ִמׁשְ ִּהּנֵ ּּ

י־ַעָתה  ַאֲחִריׁש  ְוֶאְגָוע יט:  ֶּאְצָדק ִּמי־הוא  ָיִריב  ִעָמִדי  ּכִ ּ ּ :
ֵתר כ ַתִים  ַאל־ַתַעׂש  ִעָמִדי  ָאז  ִמָפֶניך  ֹלא  ֶאּסָ ַָאך־ׁשְ ְּ ּ ּ ְפך  כא:  ּ ָּכַ ּ

יֵָמָעַלי  ַהְרַחק  ְוֵאָמְתך   ּוְקָרא  ְוָאֹנִכי  ֶאֱעֶנה  אֹו  כב:  ַּאל־ְתַבֲעַתּנִ
יֵבִני ר  ַוֲהׁשִ ִעי  ְוַחָטאִתי  כג:  ֲאַדּבֵ ָמה  ִלי  ֲעֹונֹות  ְוַחָטאֹות  ִפׁשְ ּּכַ ּּ ּ

ֵבִני  ְלאֹוֵיב  ָלך כד:  ֹהִדיֵעִני ְָלָמה־ָפֶניך  ַתְסִתיר  ְוַתְחׁשְ ָּ ֶהָעֶלה  כה:  ּ
ִּנָדף  ַתֲערֹוץ  ְוֶאת־ַקׁש  ָיֵבׁש  ִתְרדֹ ּּ י־ִתְכֹתב  ָעַלי  ְמֹררֹות  כו:  ףּ ּּכִ

ִני  ֲעֹונֹות  ְנעוָרי ד   כז:  ְּותֹוִריׁשֵ ּסַ ם  ּבַ מֹור |  ְוָתׂשֵ ַרְגַלי  ְוִתׁשְ
ה י  ַרְגַלי  ִתְתַחּקֶ ְרׁשֵ ל־ָאְרחֹוָתי  ַעל־ׁשָ ָרָקב  ִיְבֶלה  כח:  ּּכָ ְּוהוא  ּכְ

ֶבֶגד ֲאָכלֹו ָעׁש  :ּכְ

  פרק יד- "איוב"ספר 
ה א ָּאָדם  ְילוד  ִאׁשָ ַבע־ֹרֶגזּ ִציץ  ָיָצא  ַוִיָמל  ב:  ּ  ְקַצר  ָיִמים  וׂשְ ּּכְ ּ

ֵצל  ְוֹלא  ַיֲעמֹוד ַּוִיְבַרח  ּכַ ַָאף־ַעל־ֶזה  ָפַקְחָת  ֵעיֶנך  ְוֹאִתי  ָתִביא  ג:  ּ ּ ּ
ָפט  ִעָמך ְְבִמׁשְ ּ ִּמי־ִיֵתן  ָטהֹור  ִמָטֵמא  ֹלא  ֶאָחד ד:  ּ ִּאם  ֲחרוִצים  ה:  ּ

יו  ִאָתך  |   ְָיָמיו  ִמְסַפר־ֳחָדׁשָ ּ יָת  ְוֹלא  ַיֲעֹברוֻּחָקּ יו  ָעׂשִ ֵעה  ו:    ֻחּקָ ׁשְ
ִכיר  יֹומֹו ׂשָ י  ֵיׁש  ָלֵעץ  ִתְקָוה  ז:  ֵּמָעָליו  ְוֶיְחָדל  ַעד־ִיְרֶצה  ּכְ ּּכִ
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ֵרת  ְועֹוד  ַיֲחִליף  ְוֹיַנְקתֹו  ֹלא  ֶתְחָדל ִּאם־ִיּכָ ָאֶרץ  ח:  ּ ִאם־ַיְזִקין  ּבָ
ְרׁשֹו  וֶבָעָפר  ָימות  ִגְזעֹו ּׁשָ ּ ה  ָקִציר ֵמֵריַח  ַמִים  ַי ט:  ּ ְפִרַח  ְוָעׂשָ

מֹו־ָנַטע ְּוֶגֶבר  ָימות  ַוֶיֱחָלׁש  ַוִיְגַוע  ָאָדם  ְוַאיֹו י:  ּכְ ּ ּ ָּאְזלו־ַמִים  יא:  ּ
י־ָים  ְוָנָהר  ֶיֱחַרב  ְוָיֵבׁש ְלִתי  יב:  ִמּנִ ַכב  ְוֹלא־ָיקום  ַעד־ּבִ ְּוִאיׁש  ׁשָ ּ

ָנָתם ַמִים  ֹלא  ָיִקיצו  ְוֹלא  ֵיֹערו  ִמׁשְ ּׁשָ ּ אֹול |  ִּמי  ִיֵתן   יג:  ּ ׁשְ ּבִ
ֵרִני ית  ִלי  ֹחק  ְוִתְזּכְ ַּתְצִפֵנִני  ַתְסִתיֵרִני  ַעד־ׁשוב  ַאֶפך  ָתׁשִ ּ ּ ָּ ּ ּּ :

ל־ְיֵמי  ְצָבִאי  ֲאַיֵחל  ַעד־ּבֹוא  ֲחִליָפִתי יד ִּאם־ָימות  ֶגֶבר  ֲהִיְחֶיה  ּכָ ּ :
ה  ָיֶדיך  ִתְכֹסף טו ִָתְקָרא  ְוָאֹנִכי  ֶאֱעֶנָך  ְלַמֲעׂשֵ ּ י־ַעָתה  ְצָעַדי  טז:  ּ ּּכִ

מֹור  ַעל־ַחָטאִתי ִּתְספֹור  ֹלא־ִתׁשְ ּ ִעי  ַוִתְטפֹל  יז:  ּ ְצרֹור  ִפׁשְ ָּחֻתם  ּבִ ּּ
ְּואוָלם  ַהר־נֹוֵפל  ִיּבֹול  ְוצור  ֶיְעַתק  ִמְמֹקמֹו יח:  ַעל־ֲעֹוִני ּ ּ ּ :

ֹטף־ְסִפיֶחיָה  ֲעַפר־ָאֶרץ  ְוִתְקַות  ֱאנֹוׁש |  ֲאָבִנים   יט ֲחקו  ַמִים  ִתׁשְ ּׁשָ ּ
ְלֵחהוִּתְתְקֵפ כ:  ֶּהֱאָבְדָת ה  ָפָניו  ַוְתׁשַ ּנֶ ּהו  ָלֶנַצח  ַוַיֲהֹלך  ְמׁשַ ּּ ּ ְ ּ :

דו  ָבָניו  ְוֹלא  ֵיָדע  ְוִיְצֲערו  ְוֹלא־ָיִבין  ָלמֹו כא ִּיְכּבְ רֹו  כב:  ּ ׂשָ ְַאך־ּבְ

 :ָּעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ֶתֱאָבל
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  וםשני  פרקים  לי,  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 אותךא"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

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,  סם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפר–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 מסמרות ללמדך שא"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


