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  פרק לה- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ֱאִליהו  ַוֹיאַמ א ָפט  ָאַמְרָת  ִצְדִקי  ב:  רּּ ְבָת  ְלִמׁשְ ֲּהֹזאת  ָחׁשַ ּּ

ן־ָלך  ָמה  ֹאִעיל  ֵמַחָטאִתי ג:  ֵמֵאל י־ֹתאַמר  ַמה־ִיְסּכָ ּּכִ ְ ֲאִני  ד:  ּ
יְבך  ִמִלין  ְוֶאת־ֵרֶעיך  ִעָמך ְֲאׁשִ ָ ָּ ַמִים  וְרֵאה  ְוׁשור  ה:  ּ ט  ׁשָ ַּהּבֵ ּ

ָחִקים  ָגְבהו  ִמֶמָך ּׁשְ ּּ ֶעיך ִּאם־ָחָטאָת  ַמה־ִתְפָע ו:  ּ ָל־ּבֹו  ְוַרּבו  ְפׁשָ ּ
ה־לֹו ַּמה־ַתֲעׂשֶ ח ז:  ּ ִָאם־ָצַדְקָת  ַמה־ִתֶתן־לֹו  אֹו  ַמה־ִמָיְדך  ִיּקָ ּ ּ ּ ּ :

ֶעך  וְלֶבן־ָאָדם  ִצְדָקֶתך ח מֹוך  ִרׁשְ ְָלִאיׁש־ּכָ ָ ֵּמֹרב  ֲעׁשוִקים  ט:  ָּ
ים ְועו  ִמְזרֹוַע  ַרּבִ ַּיְזִעיקו  ְיׁשַ ּ ּ ְּוֹלא־ָאַמר  ַאֵיה  ֱאלֹוַה  ֹעׂשָ י:  ּ י  ֹנֵתן ּ

ָלְיָלה ַמִים  יא:  ְּזִמרֹות  ּבַ ֲהמֹות  ָאֶרץ  וֵמעֹוף  ַהׁשָ ַּמְלֵפנו  ִמּבַ ּ ּ ּ
ֵמנו ם  ִיְצֲעקו  ְוֹלא  ַיֲעֶנה  ִמְפֵני  ְגאֹון  ָרִעים יב:  ְּיַחּכְ ּׁשָ ּ ּ :

ַמע   יג ְוא  ֹלא־ִיׁשְ ה|  ְַאך־ׁשָ ַדי  ֹלא  ְיׁשוֶרּנָ ֵּאל  ְוׁשַ ַאף  יד:  ּ
י־ֹתאַמר  ֹלא  ְתׁשוֶרּנו  ִד ּּכִ ּ ְּוַעָתה  טו:  ּין  ְלָפָניו  וְתחֹוֵלל  לֹוּ

ַפׁש  ְמֹאד י־ַאִין  ָפַקד  ַאפֹו  ְוֹלא־ָיַדע  ּבַ ּּכִ ּ ְּוִאיֹוב  ֶהֶבל  טז:  ּ
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ר ְבִלי־ַדַעת ִמִלין ַיְכּבִ ִּיְפֶצה־ִפיהו ּבִ ּ ּ : 

  פרק לו- "איוב"ספר 
ַּויֶֹסף  ֱאִליהוא  ַויֹאַמר א י  עֹו ב:  ּּ ַתר־ִלי  ְזֵעיר  ַוֲאַחֶוָך  ּכִ ּּכַ ּ ד ּ

ֶּלֱאלֹוַה  ִמִלים א  ֵדִעי  ְלֵמָרחֹוק  ְוְלֹפֲעִלי  ֶאֶתן־ֶצֶדק ג:  ּ ֶּאׂשָ ּ :
ֶקר  ִמָלי  ְתִמים  ֵדעֹות  ִעָמך ד י־ָאְמָנם  ֹלא־ׁשֶ ְּכִ ּ ּּ יר  ה:  ּ ּבִ ֶהן־ֵאל  ּכַ

יר  ּכַֹח  ֵלב ּבִ ַפט  ֲעִנִיים  ו:  ְוֹלא  ִיְמָאס  ּכַ ע  וִמׁשְ ֹּלא־ְיַחֶיה  ָרׁשָ ּּ ּ
יֵבם ֹּלא־ִיְגַרע  ִמַצ ז:  ִּיֵתן א  ַויֹׁשִ ּסֵ ִּדיק  ֵעיָניו  ְוֶאת־ְמָלִכים  ַלּכִ ּ

הו ָּלֶנַצח  ַוִיְגּבָ ַחְבֵלי־ֹעִני ח:  ּ ים  ִיָלְכדון  ּבְ ִזּקִ ְּוִאם־ֲאסוִרים  ּבַ ּּ ּ :
רו ט י  ִיְתַגּבָ ֵעיֶהם  ּכִ ַּוַיֵגד  ָלֶהם  ָפֳעָלם  וִפׁשְ ּּ ּּ ַּוִיֶגל  ָאְזָנם  י:  ּ

בון  ֵמָאֶו י־ְיׁשֻ ַּלמוָסר  ַויֹאֶמר  ּכִ ּּ ְמעו  ְוַיֲעֹבדו  ְיַכלו  יא:  ןּ ִּאם־ִיׁשְ ּ ּּ
ִעיִמים ּנְ ֵניֶהם  ּבַ טֹוב  וׁשְ ְּיֵמיֶהם  ּבַ ַלח  יב:  ּ ׁשֶ ְמעו  ּבְ ְּוִאם־ֹלא  ִיׁשְ

ְבִלי־ָדַעת ַּיֲעֹברו  ְוִיְגְועו  ּכִ ְועו  יג:  ּ ימו  ָאף  ֹלא  ְיׁשַ ְּוַחְנֵפי־ֵלב  ָיׂשִ ּ ּ
י  ֲאָסָרם ם  ְוַחָי יד:  ּכִ ּנַֹער  ַנְפׁשָ ָּתֹמת  ּבַ יםּ ֵדׁשִ ּקְ ְּיַחֵלץ  טו:  ָתם  ּבַ

ַלַחץ  ָאְזָנם ִּמִפי־ָצר  ַרַחב |  ְָוַאף  ֲהִסיְתך   טז:  ָּעִני  ְבָעְניֹו  ְוִיֶגל  ּבַ
ן ְלָחְנך  ָמֵלא  ָדׁשֶ ָֹלא־מוָצק  ַתְחֶתיָה  ְוַנַחת  ׁשֻ ּ ּ ע  יז:  ּ ְוִדין־ָרׁשָ

ָפט  ִיְתֹמכו ָּמֵלאָת  ִדין  וִמׁשְ ּ י־ֵחָמה  ֶפן־ְיִסיְתך  ְבָס יח:  ּּ ָּכִ ֶפק ּ
ְּוָרב־ּכֶֹפר  ַאל־ַיֶטָך ֲָהַיֲעֹרך  ׁשוֲעך  ֹלא  ְבָצר  ְוֹכל  יט:  ּ ְּ
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ַאף  ַהָלְיָלה  ַלֲעלֹות  ַעִמים  ַתְחָתם כ:  ַּמֲאַמֵצי־ֹכַח ַּאל־ִתׁשְ ּ ּ ּּ :
ַחְרָת  ֵמֹעִני כא י־ַעל־ֶזה  ּבָ ֶמר  ַאל־ֵתֶפן  ֶאל־ָאֶון  ּכִ ִּהׁשָ ּ ּ :
ֹכחֹו  ִמי  ָכֹמהו  מֹו כב ִגיב  ּבְ ֶּהן־ֵאל  ַיׂשְ ִמי־ָפַקד  ָעָליו  כג:  ֶרהּ

ַּדְרּכֹו  וִמי־ָאַמר  ָפַעְלָת  ַעְוָלה ּ ּ ר  כד:  ּ ִגיא  ָפֳעלֹו  ֲאׁשֶ י־ַתׂשְ ְּזֹכר  ּכִ
ים יט  ֵמָרחֹוק כה:  ּׁשְֹררו  ֲאָנׁשִ ל־ָאָדם  ָחזו־בֹו  ֱאנֹוׁש  ַיּבִ : ּּכָ

ָניו  ְוֹלא־ֵחֶקר כו ִגיא  ְוֹלא  ֵנָדע  ִמְסַפר  ׁשָ ֶּהן־ֵאל  ׂשַ י  ְיָגַרע  כז:  ּ ּכִ
ָחִקים  ִיְרֲעפו  כח:  ְּטֵפי־ָמִים  ָיֹזּקו  ָמָטר  ְלֵאדֹוִנ ר־ִיְזלו  ׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ

תֹו כט:  ָאָדם  ָרב|  ֲעֵלי   אֹות  ֻסּכָ י־ָעב  ְתׁשֻ : ַּאף  ִאם־ָיִבין  ִמְפְרׂשֵ
ה ל ּסָ י  ַהָים  ּכִ ְרׁשֵ ֵּהן־ָפַרׂש  ָעָליו  אֹורֹו  ְוׁשָ י־ָבם  ָיִדין  לא:  ּ ּכִ

יר ַּעִמים  ִיֶתן־ֹאֶכל  ְלַמְכּבִ ה־אֹור  ַוְיַצו  ָעֶליָה  לב:  ּ ּסָ ַפִים  ּכִ ַּעל־ּכַ
 :ַּיִגיד ָעָליו ֵרעֹו ִמְקֶנה ַאף ַעל־עֹוֶלה לג: ְּבַמְפִגיַע

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,  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

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 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 )ותך  פרק  טומדרש  תנחומא  בהעל(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


