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  פרק כא- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ִאיֹוב  ַו א מֹוַע  ִמָלִתי  וְתִהי־ֹזאת  ב:  ּיֹאַמרּ ְמעו  ׁשָ ּׁשִ ּּ

ַּתְנחוֹמֵתיֶכם ִרי  ַתְלִעיג ג:  ּ ר  ְוַאַחר  ַדּבְ אוִני  ְוָאֹנִכי  ֲאַדּבֵ ּׂשָ ּ :
יִחי  ְוִאם־ַמדוַע  ֹלא־ִתְקַצר  רוִחי ד ֶּהָאֹנִכי  ְלָאָדם  ׂשִ ּ ּ :
ימו  ָיד  ַעל־ֶפה ה מו  ְוׂשִ ְּפנו־ֵאַלי  ְוָהׁשַ ּּ ּ ִּתי  ְוִנְבָהְלִתי ְוִאם־ָזַכְר ו:  ּּ ּ

ִרי  ַפָלצות ׂשָ ְּוָאַחז  ּבְ ּ ִעים  ִיְחיו  ָעְתקו  ַגם־ָגְברו  ז:  ּ ַּמדוַע  ְרׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ
: ַּזְרָעם  ָנכֹון  ִלְפֵניֶהם  ִעָמם  ְוֶצֱאָצֵאיֶהם  ְלֵעיֵניֶהם ח:  ָחִיל

ֶבט  ֱאלֹוַה  ֲעֵליֶהם ט לֹום  ִמָפַחד  ְוֹלא  ׁשֵ ֵתיֶהם  ׁשָ ּּבָ ּ ר  י:  ּ ׁשֹורֹו  ִעּבַ
לְוֹלא ּכֵ ּ  ַיְגִעל  ְתַפֵלט  ָפָרתֹו  ְוֹלא  ְתׁשַ ּ ְלחו  ַכֹצאן  יא:  ּ ְּיׁשַ ּ ּ

דון ְמחו  ְלקֹול  יב:  ֲּעִויֵליֶהם  ְוַיְלֵדיֶהם  ְיַרּקֵ ֹתף  ְוִכּנֹור  ְוִיׂשְ או  ּכְ ִּיׂשְ ּ
ְּיַבלו יג:  ּעוָגב אֹול  ֵיַחתוּ ּ  ְיַכלו  ַבטֹוב  ְיֵמיֶהם  וְבֶרַגע  ׁשְ ּ ּ ּּ ּ :

ַּויֹאְמרו  ָלֵאל  סור  ִמ יד ּ ֶּמּנו  ְוַדַעת  ְדָרֶכיך  ֹלא  ָחָפְצנוּ ּ ָּ ּ :
י  ִנְפַגע־ּבֹו טו י־ַנַעְבֶדּנו  וַמה־ּנֹוִעיל  ּכִ ַדי  ּכִ ַּמה־ׁשַ ּ ּ ֵהן  ֹלא  טז:  ּ
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י ִעים  ָרֲחָקה  ֶמּנִ ָמה   יז:  ְּבָיָדם  טוָבם  ֲעַצת  ְרׁשָ ִעים |  ּּכַ ֵנר־ְרׁשָ
ַאפֹו ִּיְדָעך  ְוָיֹבא  ָעֵלימֹו  ֵאיָדם  ֲחָבִלים  ְיַחֵלק  ּבְ ּ ֶתֶבן  יח:  ְ ִּיְהיו  ּכְ

ִּלְפֵני־רוַח  וְכֹמץ  ְגָנַבתו  סוָפה ּ ּ ּּ ֱּאלֹוַה  ִיְצפֹן־ְלָבָניו  אֹונֹו  יט:  ּ ּ
ֵלם  ֵאָליו  ְוֵיָדע ַדי ֵעיָנוִּיְראו   כ:  ְּיׁשַ ידֹו  וֵמֲחַמת  ׁשַ ּ  ֵעיָניו  ּכִ ּ

ֶתה יו  ֻחָצצו כא:  ִּיׁשְ ֵביתֹו  ַאֲחָריו  וִמְסַפר  ֳחָדׁשָ י  ַמה־ֶחְפצֹו  ּבְ ּּכִ ּּ ּ :
פֹוט כב ַּהְלֵאל  ְיַלֶמד־ָדַעת  ְוהוא  ָרִמים  ִיׁשְ ּ ּ ֶעֶצם  כג:  ּ ֶּזה  ָימות  ּבְ

ֵליו ְלֲאַנן  ְוׁשָ לֹו  ׁשַ ֻּתמֹו  ּכֻ ּ ֲּעִטיָניו  ָמְלאו  ָחָלב  וֹמַח  ַעְצמֹוָתיו  כד:  ּ ּ
ה ּקֶ טֹוָבה כה:  ְיׁשֻ ֶנֶפׁש  ָמָרה  ְוֹלא־ָאַכל  ּבַ ְּוֶזה  ָימות  ּבְ ַיַחד  כו:  ּ

ּכָ ה  ֲעֵליֶהםַעל־ָעָפר  ִיׁשְ ּבו  ְוִרָמה  ְתַכּסֶ ּ ֵּהן  ָיַדְעִתי  כז:  ּ
בֹוֵתיֶכם  וְמִזמֹות  ָעַלי  ַתְחֹמסו ַּמְחׁשְ ּּ י  ֹתאְמרו  ַאֵיה  כח:  ּ ּּכִ ּ

ִעים|  ֵּבית־ָנִדיב  ְוַאֵיה  ֹאֶהל   נֹות  ְרׁשָ ּכְ ֶאְלֶתם  כט:  ִמׁשְ ֲּהֹלא  ׁשְ
רו ּעֹוְבֵרי  ָדֶרך  ְוֹאֹתָתם  ֹלא  ְתַנּכֵ י  ְליֹום  ֵאי ל:  ְ ך  ָרע ּכִ ְד  ֵיָחׂשֶ

ְּליֹום  ֲעָברֹות  יוָבלו ה  לא:  ּ ִּמי־ַיִגיד  ַעל־ָפָניו  ַדְרּכֹו  ְוהוא־ָעׂשָ ּ ּ ּ
ֶלם־לֹו קֹוד לב:  ִּמי  ְיׁשַ ְּוהוא  ִלְקָברֹות  יוָבל  ְוַעל־ָגִדיׁש  ִיׁשְ ּ ּ :

ל־ָאָדם  ִיְמׁשֹוך  וְלָפָניו  ֵאין  לג ָּמְתקו־לֹו  ִרְגֵבי  ָנַחל  ְוַאֲחָריו  ּכָ ְּ

ַאר־ָמַעל לד: ִּמְסָפר ְּוֵאיך ְתַנֲחמוִני ָהֶבל וְתׁשוֹבֵתיֶכם ִנׁשְ ּ ּ ּ ְ: 
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  פרק כב- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ֱאִליַפז  ַהֵתָמִני  ַויֹאַמר א י־ִיְסּכֹן  ב:  ּּ ן־ָגֶבר  ּכִ ַּהְלֵאל  ִיְסּכָ

יל ּכִ י־ַתֵתם  ג:  ָעֵלימֹו  ַמׂשְ ַצע  ּכִ י  ִתְצָדק  ְוִאם־ּבֶ ַדי  ּכִ ַּהֵחֶפץ  ְלׁשַ ּ ּ
ְָדָרֶכיך ָפט ד:  ּ ִמׁשְ ֲּהִמִיְרָאְתך  ֹיִכיֶחך  ָיבֹוא  ִעְמך  ּבַ ּ ָּ ָ ָ ֲהֹלא  ה:  ּ

ה  ְוֵאין־ֵקץ  ַלֲעֹוֹנֶתיך ָָרָעְתך  ַרּבָ ם  וִבְגֵדי  ו:  ָ י־ַתְחּבֹל  ַאֶחיך  ִחּנָ ּּכִ ָ

יט ֲּערוִמים  ַתְפׁשִ ּ ֶקה  וֵמָרֵעב  ִתְמַנע־ָלֶחם ז:  ּ ֹּלא־ַמִים  ָעֵיף  ַתׁשְ ּּ :
הְוִאיׁש  ְזרֹוַע  לֹו  ָהָאֶרץ   ח ב  ּבָ ּוְנׂשוא  ָפִנים  ֵיׁשֶ ּ ַאְלָמנֹות  ט:  ּ

א ַלְחָת  ֵריָקם  וְזֹרעֹות  ְיֹתִמים  ְיֻדּכָ ּׁשִ ּ ן  ְסִביבֹוֶתיך  ַפִחים  י:  ּ ַָעל־ּכֵ

ִּויַבֶהְלך  ַפַחד  ִפְתֹאם ּ ְפַעת־ַמִים  יא:  ָ ך  ֹלא  ִתְרֶאה  ְוׁשִ ְאֹו־חׁשֶ

ָך ְּתַכּסֶ ָמִים  וְרֵאה  ֹרא יב:  ּ ֲּהֹלא־ֱאלֹוַה  ֹגַבה  ׁשָ ּ ׁש  ּכֹוָכִבים ּּ
י־ָרמו ּּכִ פֹוט יג:  ּ ְּוָאַמְרָת  ַמה־ָיַדע  ֵאל  ַהְבַעד  ֲעָרֶפל  ִיׁשְ ּ ּ :

ַמִים  ִיְתַהָלך יד ְָעִבים  ֵסֶתר־לֹו  ְוֹלא  ִיְרֶאה  ְוחוג  ׁשָ ּ ַהֹאַרח  טו:  ּ
ר  ָדְרכו  ְמֵתי־ָאֶון ֹמר  ֲאׁשֶ ּעֹוָלם  ִתׁשְ ּ ר־ֻקְמטו  ְוֹלא־ֵעת  טז:  ּ ֲּאׁשֶ ּ

ָּהֹאְמִרים  ָלֵאל  סור  ִמֶמּנו  וַמה־ִיְפַעל  יז  :ָּנָהר  יוַצק  ְיסֹוָדם ּ ּ ּּ
ַדי  ָלמֹו ִעים  ָרֲחָקה  יח:  ּׁשַ ְּוהוא  ִמֵלא  ָבֵתיֶהם  טֹוב  ַוֲעַצת  ְרׁשָ ּ ּ

י ָמחו  ְוָנִקי  ִיְלַעג־ָלמֹו יט:  ֶמּנִ ִּיְראו  ַצִדיִקים  ְוִיׂשְ ּ ִאם־ֹלא  כ:  ּ
ן־ָנא כא:  ִּנְכַחד  ִקיָמנו  ְוִיְתָרם  ָאְכָלה  ֵאׁש ָלם ַהְסּכֶ ּ  ִעמֹו  וׁשְ ּ
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ֶהם  ְתבֹוָאְתך  טֹוָבה ָּבָ ים  ֲאָמָריו  כב:  ּ ַּקח־ָנא  ִמִפיו  תֹוָרה  ְוׂשִ ּ
ְלָבֶבך ֶנה  ַתְרִחיק  ַעְוָלה  ֵמָאֳהֶלך כג:  ָּבִ ַדי  ִתּבָ ִָאם־ָתׁשוב  ַעד־ׁשַ ּ ּ ּּ ּ :

ֶצר  וְבצור  ְנָחִלים  אֹוִפיר כד ית־ַעל־ָעָפר  ּבָ ְּוׁשִ ַדי  כה:  ּ ְּוָהָיה  ׁשַ
ָצֶריך  ְו ְֶכֶסף  תֹוָעפֹות  ָלךָּבְ א  כו:  ּ ג  ְוִתׂשָ ַדי  ִתְתַעּנָ י־ָאז  ַעל־ׁשַ ּּכִ ּ ּ

ֶָאל־ֱאלֹוַה  ָפֶניך ּ ֵלם כז:  ּ ָמֶעָך  וְנָדֶריך  ְתׁשַ ַּתְעִתיר  ֵאָליו  ְוִיׁשְ ָ ּ ּ ּ ּ :
ְּוִתְגַזר־אֹוֶמר  ְוָיָקם  ָלך  ְוַעל־ְדָרֶכיך  ָנַגה  אֹור כח ָּ ְ :
ִפילו  ַוֹתאֶמר  ֵגָוה  ְוׁשַ כט י־ִהׁשְ ּּכִ ּ ּ ַעּ ְּיַמֵלט  ל:  ח  ֵעיַנִים  יֹוׁשִ

ֶפיך ֹבר ּכַ ִָאי־ָנִקי ְוִנְמַלט ּבְ ּ: 
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,  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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  חברים  וידידיםולכל  ה,  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 
                                      

ננו ח'ו' נוטרי, י"ן וחכמני, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ  )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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )ש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טומדר(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


