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  פרק כג- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ִאיֹוב  ַויֹאַמר א ּ ְבָדה  ב:  ּ ִחי  ָיִדי  ּכָ ַּגם־ַהיֹום  ְמִרי  ׂשִ ּ

ִּמי־ִיֵתן  ָיַדְעִתי  ְוֶאְמָצֵאהו  ָאבֹוא  ַעד־ְתכוָנתֹו ג:  ַעל־ַאְנָחִתי ּּ ּ ּ :
ָפט  וִפי  ֲאַמֵלא  תֹוָכחֹות ד ֶּאֶעְרָכה  ְלָפָניו  ִמׁשְ ּ ּה  ִמִלים ֵאְדָע ה:  ּ

ָרב־ּכַֹח  ָיִריב  ִעָמִדי  ֹלא  ו:  ַּיֲעֵנִני  ְוָאִביָנה  ַמה־יֹאַמר  ִלי ַּהּבְ
י ם  ּבִ ַּאך־הוא  ָיׂשִ ר  נֹוָכח  ִעמֹו  ַוֲאַפְלָטה  ָלֶנַצח  ז:  ְ ם  ָיׁשָ ּׁשָ ּ

ֵּהן  ֶקֶדם  ֶאֱהֹלך  ְוֵאיֶנּנו  ְוָאחֹור  ְוֹלא־ָאִבין  לֹו ח:  ִּמׁשְֹפִטי ְ :
ֲעׂשתֹו  ְוֹל ט ֹמאול  ּבַ : א־ָאַחז  ַיְעֹטף  ָיִמין  ְוֹלא  ֶאְרֶאהׂשְ
ָזָהב  ֵאֵצא י ָחַנִני  ּכַ י־ָיַדע  ֶדֶרך  ִעָמִדי  ּבְ ּּכִ ּ ְ רֹו  ָאֲחָזה  יא:  ּ ֲאׁשֻ ּבַ

ַמְרִתי  ְוֹלא־ָאט ַּרְגִלי  ַדְרּכֹו  ׁשָ ָפָתיו  ְוֹלא  ָאִמיׁש  יב:  ּ ִמְצַות  ׂשְ
י  ָצַפְנִתי  ִאְמֵרי־ִפיו ְּוהוא  ְבֶאָחד  וִמי  ְיׁשִ יג:  ֵּמֻחּקִ ּיֶבּנו  ְוַנְפׁשֹו ּ

ִּאְוָתה  ַוָיַעׂש ה  ַרּבֹות  ִעמֹו יד:  ּ י  ְוָכֵהּנָ ִלים  ֻחּקִ י  ַיׁשְ ן  טו:  ּּכִ ַעל־ּכֵ
ֵהל  ֶאְתּבֹוֵנן  ְוֶאְפַחד  ִמֶמּנו ִּמָפָניו  ֶאּבָ ּ ַדי  טז:  ּ י  ְוׁשַ ְּוֵאל  ֵהַרך  ִלּבִ ְ
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ך וִמָפַני ּכִ יז: ִהְבִהיָלִני י־ֹלא ִנְצַמִתי ִמְפֵני־חׁשֶ ּּכִ ּּ ְ ה־ֹאֶפלּ  :ּסָ

  פרק כד- "איוב"ספר 
ַדי  ֹלא־ִנְצְפנו  ִעִתים   א ַּמדוַע  ִמׁשַ ּּ ּ ּ : ּ  ְוֹיְדָעיו  ֹלא־ָחזו  ָיָמיוְוֹיְדָעוּּ
יגו  ֵעֶדר  ָגְזלו  ַוִיְרעו ב ְּגֻבלֹות  ַיׂשִ ּ ּּ ּ ּ ֲּחמֹור  ְיתֹוִמים  ִיְנָהגו  ג:  ּ

לו  ׁשֹור  ַאְלָמָנה ְַיטו  ֶאְבֹיִנים  ִמָדֶרך  ַי ד:  ַּיְחּבְ ּ ּ או  ּ  ֲּעִנֵויַּחד  ֻחּבְ
ֲחֵרי |  ֵּהן  ְפָרִאים   ה:  ֲּעִנֵיי־ָאֶרץ ָפֳעָלם  ְמׁשַ ר  ָיְצאו  ּבְ ִמְדּבָ ּּבַ ּ

ָעִרים ִלילֹו   ו:  ַּלָטֶרף  ֲעָרָבה  לֹו  ֶלֶחם  ַלּנְ ֶדה  ּבְ ׂשָ ּ  ִיְקצֹורו ִּיְקֹצירוּּבַ
ׁשו ע  ְיַלּקֵ ִלי  ְלבוׁש  ְוֵאין  ּכְ ז:  ְּוֶכֶרם  ָרׁשָ ָּערֹום  ָיִלינו  ִמּבְ ּסות ּ

ָרה ּקָ קו־צור ח:  ּבַ ִלי  ַמְחֶסה  ִחּבְ ִּמֶזֶרם  ָהִרים  ִיְרָטבו  וִמּבְ ּ ּ ּ ּ :
ִּיְגְזלו  ִמׁשֹד  ָיתֹום  ְוַעל־ָעִני  ַיְחּבֹלו ט ִלי  ְלבוׁש  י:  ּּ ָּערֹום  ִהְלכו  ּבְ ּ ּ

או  ֹעֶמר ּוְרֵעִבים  ָנׂשְ ין־ׁשוֹרָתם  ַיְצִהירו  ְיָקִבים  ָדְרכו  יא:  ּ ּּבֵ ּ ּ ּ
ַּוִיְצָמאו ֵוַע  ֶוֱאלֹוַה |  ִעיר  ְמִתים  ֵמ יב:  ּ ִּיְנָאקו  ְוֶנֶפׁש־ֲחָלִלים  ְתׁשַ ּ ּּ

ים  ִתְפָלה ירו  ְדָרָכיו |  ֵּהָמה   יג:  ֹּלא־ָיׂשִ ֹמְרֵדי־אֹור  ֹלא־ִהּכִ ָּהיו  ּבְ ּ
ְנִתיֹבָתיו בו  ּבִ ָּלאֹור  ָיקום  רֹוֵצַח  ִיְקָטל־ָעִני  ְוֶאְביֹון  יד:  ְּוֹלא  ָיׁשְ
ב ּוַבַלְיָלה  ְיִהי  ַכַגּנָ ּ ף  ֵלאֹמר |  ְוֵעין  ֹנֵאף   טו:  ּ ְמָרה  ֶנׁשֶ ׁשָ

ים ֹּלא־ְתׁשוֵרִני  ָעִין  ְוֵסֶתר  ָפִנים  ָיׂשִ ִתים  טז:  ּ ך  ּבָ חׁשֶ ָּחַתר  ּבַ ְ

ּיֹוָמם  ִחְתמו־ָלמֹו  ֹלא־ָיְדעו  אֹור ּ י  ַיְחָדו   יז:  ּ ּבֶֹקר  ָלמֹו |  ּּכִ
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ְלהֹות  ַצְלָמֶות יר  ּבַ י  ַיּכִ ־ַמִים ַּעל־ְפֵני|  ַּקל־הוא   יח:  ַצְלָמֶות  ּכִ
ָרִמים ָאֶרץ  ֹלא־ִיְפֶנה  ֶדֶרך  ּכְ ְְתֻקַלל  ֶחְלָקָתם  ּבָ ּ ּ ִּצָיה  ַגם־ֹחם  יט:  ּ

אֹול  ָחָטאו ֶלג  ׁשְ ִּיְגְזלו  ֵמיֵמי־ׁשֶ ֵחהו  ֶרֶחם   כ:  ּ ּכָ ְּמָתקֹו  ִרָמה |  ִּיׁשְ
ֵעץ  ַעְוָלה ֵבר  ּכָ ּעֹוד  ֹלא־ִיָזֵכר  ַוִתׁשָ ּ ֹרֶעה  ֲעָקָרה  ֹלא  ֵתֵלד  כא:  ּ

ֹכחֹו  ָיקום  ְוֹלא־ַיֲאִמין  כב:  ֵיִטיבְוַאְלָמָנה  ֹלא  ְי יִרים  ּבְ ך  ַאּבִ ּוָמׁשַ ְּ

ַחִיין ֵען  ְוֵעיֵניהו  ַעל־ַדְרֵכיֶהם כג:  ּּבַ ִּיֶתן־לֹו  ָלֶבַטח  ְוִיׁשָ ּ ּ ּרֹומו  כד:  ּ ּ
ּבֶֹלת  ִיָמלו|  ְמַעט   ְפצון  וְכֹראׁש  ׁשִ ּכֹל  ִיּקָ ְּוֵאיֶנּנו  ְוֻהְמכו  ּכַ ּ ּ ּ ּּ ּ :

ם ְלַאל ִמָלִתיְוִאם־ֹלא ֵאפֹו ִמי ַי כה  :ְּכִזיֵבִני ְוָיׂשֵ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
פרסםהרבים  ל 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'יסדי '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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א 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,    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 כר בר"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"כיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

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


