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  פרק לג- "איוב"ספר 
ַמע־ָנא  ִאיֹוב  ִמָלי  ְוָכל־ְדָבַרי  ַהֲאִזיָנה א ְּואוָלם  ׁשְ ּּ ה־ָנא  ב:  ּ ִהּנֵ

י ָרה  ְלׁשֹוִני  ְבִחּכִ ָּפַתְחִתי  ִפי  ִדּבְ ּ ָפַתי  ג:  ּ י  ֲאָמָרי  ְוַדַעת  ׂשְ ר־ִלּבִ ֹיׁשֶ
רור  ִמֵללו ּּבָ ַדי  ְתַחֵיִניּרוַח־ֵא ד:  ּּ ַמת  ׁשַ ְתִני  ְוִנׁשְ ּל  ָעׂשָ ּ ּ :

יֵבִני  ֶעְרָכה  ְלָפַני  ִהְתַיָצָבה ה ִּאם־תוַכל  ֲהׁשִ ֵָהן־ֲאִני  ְכִפיך  ו:  ּּ

ה  ֵאָמִתי  ֹלא  ְתַבֲעֶתָך  ְוַאְכִפי  ז:  ָּלֵאל  ֵמֹחֶמר  ֹקַרְצִתי  ַגם־ָאִני ִּהּנֵ ּ
ד ַּאך  ָאַמְרָת  ְבָאְזָני  ְוקֹול ח:  ָָעֶליך  ֹלא־ִיְכּבָ ָמעְ ְַזך  ט:  ּ  ִמִלין  ֶאׁשְ

ע  ַחף  ָאֹנִכי  ְוֹלא  ָעֹון  ִלי ִלי  ָפׁשַ ֵּהן  ְתנואֹות  ָעַלי  ִיְמָצא  י:  ֲאִני  ּבְ ּ
ֵבִני  ְלאֹוֵיב  לֹו ל־ָאְרֹחָתי יא:  ַיְחׁשְ ֹמר  ּכָ ד  ַרְגָלי  ִיׁשְ ּסַ ם  ּבַ : ָיׂשֵ

ה  ֱאלֹוַה  ֵמֱאנֹוׁש יב י־ִיְרּבֶ ֶּהן־ֹזאת  ֹלא־ָצַדְקָת  ֶאֱעֶנָך  ּכִ ּ ַּמדוַע  יג:  ּ ּ
י  ָכל־ְדָבָריו  ֹלא־ַיֲעֶנה ר־ֵאל  יד:  ֵּאָליו  ִריבֹוָת  ּכִ י־ְבַאַחת  ְיַדּבֶ ּכִ

ה ַתִים  ֹלא  ְיׁשוֶרּנָ ּוְבׁשְ ֲחלֹום   טו:  ּּ ְנֹפל  ַתְרֵדָמה |  ּבַ ֶּחְזיֹון  ַלְיָלה  ּבִ ּ
ב ּכָ ְתנומֹות  ֲעֵלי  ִמׁשְ ים  ּבִ ים  טז:  ַּעל־ֲאָנׁשִ ָאז  ִיְגֶלה  ֹאֶזן  ֲאָנׁשִ
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ה יז:  ּם  ַיְחֹתםּוְבֹמָסָר ה  ְוֵגָוה  ִמֶגֶבר  ְיַכּסֶ : ְּלָהִסיר  ָאָדם  ַמֲעׂשֶ
ַלח יח ׁשָ ַחת  ְוַחָיתֹו  ֵמֲעֹבר  ּבַ י־ׁשָ ַּיְחׂשך  ַנְפׁשֹו  ִמּנִ ּ ְּוהוַכח  יט:  ְ

בֹו   ּכָ ַמְכאֹוב  ַעל־ִמׁשְ ְּוִזֲהַמתו  ַחָיתֹו  כ:    ְורֹוב  ֲעָצָמיו  ֵאָתןְוֹריבּבְ ּ ּ
רֹו  ֵמֹרִאי   כא:  ָוהָּלֶחם  ְוַנְפׁשֹו  ַמֲאַכל  ַתֲא ׂשָ ּפיִיֶכל  ּבְ פו ְּוׁשֻ ּ  ְוׁשֻ ּ

ַחת  ַנְפׁשֹו  ְוַחָיתֹו  ַלְמִמִתים כב:  ַּעְצֹמָתיו  ֹלא  ֻראו ַּוִתְקַרב  ַלׁשַ ּ ּ :
י־ָאֶלף  ְלַהִגיד  ְלָאָדם |  ִאם־ֵיׁש  ָעָליו   כג ַּמְלָאך  ֵמִליץ  ֶאָחד  ִמּנִ ְ

רֹו ּנו  ַויֹאֶמר  ְפָדֵעהו  ֵמֶר כד:  ָיׁשְ ַּוְיֻחּנֶ ּּ ַחת  ָמָצאִתי  ֹכֶפרּ : ֶדת  ׁשָ
רֹו  ִמּנַֹער ָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו כה ׂשָ ֻּרֲטַפׁש  ּבְ ֶּיְעַתר ֶאל־ֱאלֹוַה  כו: ּ ּ |

ב  ֶלֱאנֹוׁש  ִצְדָקתֹו ְתרוָעה  ַוָיׁשֶ ַּוִיְרֵצהו  ַוַיְרא  ָפָניו  ּבִ ּ ּּ | ָיׁשֹר   כז:  ּּ
ר  ֶהֱעֵויִתי  ְוֹלא־ ים  ַויֹאֶמר  ָחָטאִתי  ְוָיׁשָ ָוה  ִליַּעל־ֲאָנׁשִ ָּפָדה  כח:  ׁשָ

ַחת  ַנְפׁשֹי ׁשָ אֹור  ִתְרֶאהְּוַחָיֹתיּ  ַנְפׁשֹו  ֵמֲעֹבר  ּבַ ּ  ְוַחָיתֹו  ּבָ ּ :
לֹוׁש  ִעם־ָגֶבר כט ל־ֵאֶלה  ִיְפַעל־ֵאל  ַפֲעַמִים  ׁשָ ֶּהן־ּכָ ּ יב  ל:  ּ ְלָהׁשִ

אֹור  ַהַחִיים ַחת  ֵלאֹור  ּבְ י־ׁשָ ַמע־ִלי  לא:  ַּנְפׁשֹו  ִמּנִ ב  ִאיֹוב  ׁשְ ַּהְקׁשֵ
רַה י־ָחַפְצִתי  לב:  ֲחֵרׁש  ְוָאֹנִכי  ֲאַדּבֵ ר  ּכִ יֵבִני  ַדּבֵ ִּאם־ֵיׁש־ִמִלין  ֲהׁשִ ּ ּ

ַּצְדֶקָך ַמע־ִלי ַהֲחֵרׁש ַוֲאַאֶלְפך ָחְכָמה לג: ּ ִָאם־ַאִין ַאָתה ׁשְ ּ ּ: 

  פרק לד- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ֱאִליהוא  ַויֹאַמר א ְמעו  ֲחָכִמים  ִמָלי  ְוֹיְדִעים  ַהֲאִזינ ב:  ּּ ּׁשִ ּו ּ
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י־ֹאֶזן  ִמִלין  ִתְבָחן  ְוֵחך  ִיְטַעם  ֶלֱאֹכל ג:  ִלי ְּכִ ּ ָפט  ד:  ּ ִּמׁשְ
ִּנְבֲחָרה־ָלנו  ֵנְדָעה  ֵביֵנינו  ַמה־טֹוב ּ ּ י־ָאַמר  ִאיֹוב  ָצַדְקִתי  ה:  ּ ּּכִ ּ

ָפִטי ע ו:  ְּוֵאל  ֵהִסיר  ִמׁשְ ָפִטי  ֲאַכֵזב  ָאנוׁש  ִחִצי  ְבִלי־ָפׁשַ ַּעל־ִמׁשְ ּ ּ ּ :
ִאיֹוב ז ָמִיםִּמי־ֶגֶבר  ּכְ ֶתה־ַלַעג  ּכַ ּ  ִיׁשְ ְּוָאַרח  ְלֶחְבָרה  ִעם־פֲֹעֵלי  ח:  ּּ

ע י־ֶרׁשַ ְרֹצתֹו  ט:  ָאֶון  ְוָלֶלֶכת  ִעם־ַאְנׁשֵ ן־ָגֶבר  ּבִ י־ָאַמר  ֹלא  ִיְסּכָ ּּכִ
ע |  ָלֵכן   י:  ִעם־ֱאֹלִהים ְמעו  ִלי  ָחִלָלה  ָלֵאל  ֵמֶרׁשַ י  ֵלָבב  ׁשִ ַּאנֲׁשֵ
ַדי  ֵמָעֶול י  ֹפַעל  ָאָדם יא:  ְּוׁשַ ֶלם־לֹו  וְכֹאַרח  ִאיׁש  ַיְמִצֶאּנוּכִ ּ  ְיׁשַ ּ ּ :

ָפט יב ַדי  ֹלא־ְיַעֵות  ִמׁשְ יַע  ְוׁשַ ַּאף־ָאְמָנם  ֵאל  ֹלא־ַיְרׁשִ ּ ּ :
ָלה יג ם  ֵתֵבל  ּכֻ ִּמי־ָפַקד  ָעָליו  ָאְרָצה  וִמי  ׂשָ ּּ ים  ֵאָליו  יד:  ּ ִאם־ָיׂשִ

ָמתֹו  ֵאָליו  ֶיֱאֹסף ׂשָ טו:  ִּלּבֹו  רוחֹו  ְוִנׁשְ ל־ּבָ ר  ָיַחד  ְוָאָדם ִיְגַוע  ּכָ
ְמָעה־זֹאת  ַהֲאִזיָנה  ְלקֹול  ִמָלי טז:  ַּעל־ָעָפר  ָיׁשוב יָנה  ׁשִ ְּוִאם־ּבִ ּ :

יַע יז יר  ַתְרׁשִ ּבִ ָפט  ַיֲחבֹוׁש  ְוִאם־ַצִדיק  ּכַ ַּהַאף  ׂשֹוֵנא  ִמׁשְ ּ ּ :
ע  ֶאל־ְנִדיִבים יח ִלָיַעל  ָרׁשָ ַּהֲאֹמר  ְלֶמֶלך  ּבְ א   יט:  ְ ר  ֹלא־ָנׂשָ | ֲאׁשֶ

ִרי ָלםְּפֵני  ׂשָ ה  ָיָדיו  ּכֻ י־ַמֲעׂשֵ ר־ׁשֹוַע  ִלְפֵני־ָדל  ּכִ : ּם  ְוֹלא  ִנּכַ
יר  ֹלא |  ֶרַגע   כ ָּיֻמתו  ַוֲחצֹות  ָלְיָלה  ְיֹגֲעׁשו  ָעם  ְוַיֲעֹברו  ְוָיִסירו  ַאּבִ ּ ּ ּ

י־ֵעיָניו  ַעל־ַדְרֵכי־ִאיׁש  ְוָכל־ְצָעָדיו  ִיְרֶאה כא:  ְבָיד : ּּכִ
ֶת כב ך  ְוֵאין  ַצְלָמֶות  ְלִהּסָ ם  פֲֹעֵלי  ָאֶוןְֵאין־חׁשֶ י  ֹלא  כג:  ּר  ׁשָ ּכִ

ָפט ִמׁשְ ים  עֹוד  ַלֲהֹלך  ֶאל־ֵאל  ּבַ ַּעל־ִאיׁש  ָיׂשִ ּ יִרים  כד:  ְ ּבִ ָיֹרַע  ּכַ
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ֹּלא־ֵחֶקר  ַוַיֲעֵמד  ֲאֵחִרים  ַתְחָתם ּ ֵדיֶהם  ְוָהַפך  כה:  ּ יר  ַמְעּבָ ְָלֵכן  ַיּכִ

או ַּלְיָלה  ְוִיַדּכָ ְמקֹום  ֹר כו:  ּ ִעים  ְסָפָקם  ּבִ ר  כז:  ִאיםַּתַחת־ְרׁשָ ֲאׁשֶ
ילו ּכִ ן  ָסרו  ֵמַאֲחָריו  ְוָכל־ְדָרָכיו  ֹלא  ִהׂשְ ַּעל־ּכֵ ּ ְלָהִביא  ָעָליו  כח:  ּ

ָמע ַּצֲעַקת־ָדל  ְוַצֲעַקת  ֲעִנִיים  ִיׁשְ ִקט   כט:  ּ ַע |  ְּוהוא  ַיׁשְ ּוִמי  ַיְרׁשִ
ְּוַיְסֵתר  ָפִנים  וִמי  ְיׁשוֶרּנו  ְוַעל־גֹוי  ְוַעל־ָאָדם  ָיַחד ּּ ּ ּ ְִמְמֹלך   ל:  ּ ָאָדם ּ

י  ָעם אִתי  ֹלא  ֶאְחּבֹל לא:  ָּחֵנף  ִממְֹקׁשֵ י  ֶאל־ֵאל  ֶהָאַמר  ָנׂשָ : ּכִ
ְלֲעֵדי  ֶאֱחֶזה  ַאָתה  ֹהֵרִני  ִאם־ָעֶול  ָפַעְלִתי  ֹלא  ֹאִסיף לב ּּבִ ּּ :
י־ַאָתה  ִתְבַחר  ְוֹלא־ָאִני  לג י־ָמַאְסָת  ּכִ ה  ּכִ ְלֶמּנָ ֲּהֵמִעְמך  ְיׁשַ ּ ָּ

ר ּוַמה־ָיַדְעָת  ַדּבֵ : ּי  ֵלָבב  ֹיאְמרו  ִלי  ְוֶגֶבר  ָחָכם  ׁשֵֹמַע  ִליַאְנׁשֵ לד:  ּ
יל לה ּכֵ ר  וְדָבָריו  ֹלא  ְבַהׂשְ ִּאיֹוב  ֹלא־ְבַדַעת  ְיַדּבֵ ֵחן  לו:  ּ ָאִבי  ִיּבָ

י־ָאֶון ַאְנׁשֵ ֹבת  ּבְ ִּאיֹוב  ַעד־ֶנַצח  ַעל־ְתׁשֻ י  ֹיִסיף  ַעל־ַחָטאתֹו  לז:  ּ ּּכִ
יֵנינו ִיְספֹוק ְוֶיֶרב ֲאָמָריו ָל ע ּבֵ ֶּפׁשַ  :ֵאלּ

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  
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 " ספרי תורה כד אף"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

מעגל ך  ב"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 אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קור"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. י


