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  פרק כז- "איוב"ספר 
לֹו  ַויֹאַמר א ֵאת  ְמׁשָ ַּויֶֹסף  ִאיֹוב  ׂשְ ּ ָפִטי  ב:  ּ ַּחי־ֵאל  ֵהִסיר  ִמׁשְ

ַדי  ֵהַמר  ַנְפׁשִ ַאִפי ג:  יְּוׁשַ ָמִתי  ִבי  ְורוַח  ֱאלֹוַה  ּבְ י־ָכל־עֹוד  ִנׁשְ ּּכִ ּ ּ :
ָפַתי  ַעְוָלה  וְלׁשֹוִני  ִאם־ֶיְהֶגה  ְרִמָיה ד ְרָנה  ׂשְ ִּאם־ְתַדּבֵ ּ ּּ :
ָּחִליָלה  ִלי  ִאם־ַאְצִדיק  ֶאְתֶכם  ַעד־ֶאְגָוע  ֹלא־ָאִסיר  ֻתָמִתי  ה ּ ּ ּ

י ִצְדָקִתי  ֶהֱחַזְקִתי  ְוֹלא  ַאְר ו:  ִּמֶמּנִ ֶּפָה  ֹלא־ֶיֱחַרף  ְלָבִבי  ִמָיָמיּּבְ ּ :
ע  ֹאְיִבי  וִמְתקֹוְמִמי  ְכַעָול ז ְּיִהי  ְכָרׁשָ י  ח:  ּ י  ַמה־ִתְקַות  ָחֵנף  ּכִ ּּכִ

ל  ֱאלֹוַה  ַנְפׁשֹו י  ֵיׁשֶ ַמע   ט:  ִּיְבָצע  ּכִ י־ָתבֹוא |  ֲהַצֲעָקתֹו  ִיׁשְ ֵאל  ּכִ
ג  ִיְקָרא  ֱאלֹוַה י:  ָעָליו  ָצָרה ַדי  ִיְתַעּנָ ִּאם־ַעל־ׁשַ ָכל־ֵעתּ :   ּבְ

ַדי  ֹלא  ֲאַכֵחד יא ר  ִעם־ׁשַ ַיד־ֵאל  ֲאׁשֶ : ּאֹוֶרה  ֶאְתֶכם  ּבְ
לו יב ְלֶכם  ֲחִזיֶתם  ְוָלָמה־ֶזה  ֶהֶבל  ֶתְהּבָ ֵּהן־ַאֶתם  ּכֻ ּ ּ ּּ | ֶזה   יג:  ּ

ע   חו|  ֵחֶלק־ָאָדם  ָרׁשָ ַדי  ִיּקָ ִּעם־ֵאל  ְוַנֲחַלת  ָעִריִצים  ִמׁשַ ּ ּ :
עו־ָלֶחםִּאם־ִיְרּבו  ָבָניו  ְלמֹו־ָחֶרב  ְו יד ּבְ : ֶּצֱאָצָאיו  ֹלא  ִיׂשְ
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יָנה טו ֵברו  ְוַאְלְמֹנָתיו  ֹלא  ִתְבּכֶ ָמֶות  ִיּקָ ִריָדיו  ּבַ ּׂשְ ִאם־ִיְצּבֹר  טז:  ּ
ֶסף  ְוַכֹחֶמר  ָיִכין  ַמְלּבוׁש ָעָפר  ּכָ ׁש  ְוֶכֶסף  יז:  ּּכֶ ָּיִכין  ְוַצִדיק  ִיְלּבָ

ה  ָעׂשָ יח:  ָנִקי  ַיֲחֹלק יתֹו  וְכֻסּכָ ָנה  ָכָעׁש  ּבֵ יר  יט:  ה  ֹנֵצרּּבָ ָעׁשִ
ב  ְוֹלא  ֵיָאֵסף  ֵעיָניו  ָפַקח  ְוֵאיֶנּנו ּכַ ִּיׁשְ ָלהֹות  כ:  ּ יֵגהו  ַכַמִים  ּבַ ַּתׂשִ ּ ּ ּּ

ַּלְיָלה  ְגָנַבתו  סוָפה ּ ּ ֲעֵרהו  ִמְמֹקמֹו כא:  ּ ֵאהו  ָקִדים  ְוֵיַלך  ִויׂשָ ִּיׂשָ ּּ ְּ :
רֹוַח  ִיְבָרח כב ֵלך  ָעָליו  ְוֹלא  ַיְחֹמל  ִמָידֹו  ּבָ ְּוַיׁשְ ֹפק  ָעֵלימֹו  כג:  ְ ִּיׂשְ

ֹרק ָעָליו ִמְמֹקמֹו ַּכֵפימֹו ְוִיׁשְ ּ: 

  פרק כח- "איוב"ספר 
ֶסף  מֹוָצא  וָמקֹום  ַלָזָהב  ָיֹזּקו א י  ֵיׁש  ַלּכֶ ּּכִ ח  ב:  ּּ ְרֶזל  ֵמָעָפר  ֻיּקָ ּבַ

ה ְּוֶאֶבן  ָיצוק  ְנחוׁשָ ך  וְלָכל־ַתְכִלית  הוא |  ֵקץ   ג:  ּ ם  ַלחׁשֶ ּׁשָ ּּ ְ

ִחים |  ָּפַרץ  ַנַחל   ד:  ַצְלָמֶותחֹוֵקר  ֶאֶבן  ֹאֶפל  ְו ּכָ ׁשְ ֵּמִעם־ָגר  ַהּנִ
י־ָרֶגל  ַדלו  ֵמֱאנֹוׁש  ָנעו ִּמּנִ ּ ה  ֵיֵצא־ָלֶחם  ְוַתְחֶתיָה  ה:  ּּ ֶּאֶרץ  ִמֶמּנָ ּ

מֹו־ֵאׁש ְֶנְהַפך  ּכְ : ְּמקֹום־ַסִפיר  ֲאָבֶניָה  ְוַעְפֹרת  ָזָהב  לֹו ו:  ּ
ָזַפתו  ֵעין ז ָּנִתיב  ֹלא־ְיָדעֹו  ָעִיט  ְוֹלא  ׁשְ ֹּלא־ִהְדִריֻכוהו  ח:  ּ  ַאָיהּ

ַחל ַחץ  ֹלא־ָעָדה  ָעָליו  ׁשָ ַלח  ָידֹו  ָהַפך  ט:  ְבֵני־ׁשָ ַחָלִמיׁש  ׁשָ ְּבַ ּ
ַע  ְוָכל־ְיָקר  ָרֲאָתה  ֵעינֹו י:  ִּמׁשֶֹרׁש  ָהִרים ּקֵ צורֹות  ְיֹאִרים  ּבִ ּּבַ ּ :

ׁש  ְוַתֲעֻלָמה  ֹיִצא  אֹור יא ִכי  ְנָהרֹות  ִחּבֵ ן ְוַהָחְכָמה  ֵמַאִי יב:  ִּמּבְ
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יָנה ִּתָמֵצא  ְוֵאי  ֶזה  ְמקֹום  ּבִ ה  ְוֹלא  יג:  ּ ֹּלא־ָיַדע  ֱאנֹוׁש  ֶעְרּכָ
ֶאֶרץ  ַהַחִיים ִּתָמֵצא  ּבְ ְּתהֹום  ָאַמר  ֹלא  ִבי־ִהיא  ְוָים  ָאַמר  יד:  ּ

ֶסף  ְמִחיָרה טו:  ֵּאין  ִעָמִדי ֵקל  ּכֶ ֹּלא־ֻיַתן  ְסגֹור  ַתְחֶתיָה  ְוֹלא  ִיׁשָ ּ ּ ּ ּ :
ֶכֶתם  אֹו טז ׁשַֹהם  ָיָקר  ְוַסִפירֹּלא  ְתֻסֶלה  ּבְ ה  יז:  ִּפיר  ּבְ ֹלא־ַיַעְרֶכּנָ

ִלי־ָפז ָּזָהב  וְזכֹוִכית  וְתמוָרָתה  ּכְ ּ ּ ָּראמֹות  ְוָגִביׁש  ֹלא  ִיָזֵכר  יח:  ּ
ך  ָחְכָמה  ִמְפִניִנים ּוֶמׁשֶ ְ ֶכֶתם  יט:  ּ ה  ִפְטַדת־ּכוׁש  ּבְ ֹּלא־ַיַעְרֶכּנָ ּ

יָנהְּוַהָחְכָמה  ֵמַאִין  ָתבֹו כ:  ָּטהֹור  ֹלא  ְתֻסֶלה : א  ְוֵאי  ֶזה  ְמקֹום  ּבִ
ַמִים  ִנְסָתָרה כא ְּוֶנֶעְלָמה  ֵמֵעיֵני  ָכל־ָחי  וֵמעֹוף  ַהׁשָ ּ ֲּאַבדֹון  כב:  ּ

ְמָעה ַמְענו  ׁשִ ָאְזֵנינו  ׁשָ ָּוָמֶות  ָאְמרו  ּבְ ּ ּ ה  כג:  ּ ֱּאֹלִהים  ֵהִבין  ַדְרּכָ ּ
ְּוהוא  ָיַדע  ֶאת־ְמקֹוָמה יט  ַת כד:  ּ י־הוא  ִלְקצֹות־ָהָאֶרץ  ַיּבִ ּּכִ ַחת ּ

ַמִים  ִיְרֶאה ל־ַהׁשָ ִמָדה כה:  ּּכָ ן  ּבְ ָקל  וַמִים  ִתּכֵ ַּלֲעׂשֹות  ָלרוַח  ִמׁשְ ּ ּּ :
ֲעׂשתֹו  ַלָמָטר  ֹחק  ְוֶדֶרך  ַלֲחִזיז  ֹקלֹות כו ְּבַ ָּאז  ָרָאה  ַוְיַסְפָרה  כז:  ּ ּּ

ֱּהִכיָנה  ְוַגם־ֲחָקָרה ָלָאָדם  ֵהן  ִיְרַאת  ֲאֹדָני  ִהיא |  ַּויֹאֶמר   כח:  ּ
יָנהָּחְכָמה ְוסו  :ר ֵמָרע ּבִ
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ך  במעגל "כל  ספרי  נכך  יגמור  ,  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 אותךא למה כתיב כמש"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מרות 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,  ת  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיו–השנה  

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

ן וח,  המקרא הם עליו מליצי יושרד ספרי"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 כ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מסמר בלבבך הם משמרי


