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  פרק לט- "איוב"ספר 
ֹמר א ֲּהָיַדְעָת  ֵעת  ֶלֶדת  ַיֲעֵלי־ָסַלע  ֹחֵלל  ַאָילֹות  ִתׁשְ ִּתְספֹר  ב:  ּּ ּ

ְּיָרִחים  ְתַמֶלאָנה  ְוָיַדְעָת  ֵעת  ִלְדָתָנה ּ ִּתְכַרְעָנה  ַיְלֵדיֶהן  ג:  ּּ
ַלְחָנה ְּתַפַלְחָנה  ֶחְבֵליֶהם  ְתׁשַ ּּ ר  ָיְצאו  ד:  ּ ַּיְחְלמו  ְבֵניֶהם  ִיְרּבו  ַבּבָ ּ ּ

בו  ָלמֹו י  וֹמְסרֹות  ָערֹוד  ִמי  ה:  ְּוֹלא־ׁשָ ַלח  ֶפֶרא  ָחְפׁשִ ִּמי־ׁשִ ּ ּ
נֹוָתיו  ְמֵלָחה ו:  ִּפֵתַח ּכְ ְמִתי  ֲעָרָבה  ֵביתֹו  וִמׁשְ ר־ׂשַ ֲּאׁשֶ ַחק  ז:  ּ ִיׂשְ

ָמע אֹות  נֹוֵגׂש  ֹלא  ִיׁשְ ִּרים  ִמְרֵעהו ְּיתור  ָה ח:  ַּלֲהמֹון  ִקְרָיה  ְתׁשֻ
ל־ָירֹוק  ִיְדרֹוׁש ֲָהֹיאֶבה  ֵרים  ָעְבֶדך  ִאם־ָיִלין  ט:  ְוַאַחר  ּכָ ּ

ַָעל־ֲאבוֶסך ֵדד  ֲעָמִקים  י:  ּ ֶתֶלם  ֲעֹבתֹו  ִאם־ְיׂשַ ר־ֵרים  ּבְ ֲּהִתְקׁשָ
י־ַרב  ּכֹחֹו  ְוַתֲעֹזב  ֵאָליו  ְיִגיֶעך יא:  ַָאֲחֶריך : ֲָהִתְבַטח־ּבֹו  ּכִ

י־   יב ובָיֲהַתֲאִמין  ּבֹו  ּכִ יב  ַזְרֶעך  ְוָגְרְנך  ֶיֱאֹסףׁשִ ָ  ָיׁשִ ָ :
ַנף־ְרָנִנים  ֶנֱעָלָסה  ִאם־ֶאְבָרה  ֲחִסיָדה  ְוֹנָצה יג י־ַתֲעֹזב  יד:  ּכְ ּכִ

ֶציָה  ְוַעל־ָעָפר  ְתַחֵמם ָּלָאֶרץ  ּבֵ י־ֶרֶגל  ְתזוֶרָה  טו:  ּ ח  ּכִ ּכַ ַּוִתׁשְ ּ ּ
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ָה ֶדה  ְתדוׁשֶ ְּוַחַית  ַהׂשָ ּ ּ ֶניָה  ְלֹל טז:  ּ יַח  ּבָ ּא־ָלה  ְלִריק  ְיִגיָעה ִּהְקׁשִ ּ
ִלי־ָפַחד יָנה יז:  ּבְ ּבִ ה  ֱאלֹוַה  ָחְכָמה  ְוֹלא־ָחַלק  ָלה  ּבַ י־ִהׁשָ ּּכִ ּ ּ ּ :

ַחק  ַלּסוס  וְלֹרְכבֹו יח ָמרֹום  ַתְמִריא  ִתׂשְ ֵעת  ּבַ ּּכָ ּ ּ ּ ֲּהִתֵתן  ַלּסוס  יט:  ּ ּ
יׁש  ַצָוארֹו  ַרְעָמה ְּגבוָרה  ֲהַתְלּבִ ּ ה כ:  ּ ַאְרּבֶ ּנו  ּכָ   הֹוד ֲּהַתְרִעיׁשֶ

ק כא:  ַנְחרֹו  ֵאיָמה ֹכַח  ֵיֵצא  ִלְקַראת־ָנׁשֶ יׂש  ּבְ ַּיְחְפרו  ָבֵעֶמק  ְוָיׂשִ ּ :
ַחק  ְלַפַחד  ְוֹלא  ֵיָחת  ְוֹלא  ָיׁשוב  ִמְפֵני־ָחֶרב כב ִּיׂשְ ָעָליו  כג:  ּ

ָפה  ַלַהב  ֲחִנית  ְוִכידֹון ִּתְרֶנה  ַאׁשְ ַרַעׂש  ְוֹרֶגז  ְיַגֶמא־ָאֶרץ  כד:  ּ ּּבְ
י ֵדי  ׁשָֹפר   כה:  ־קֹול  ׁשֹוָפרְוֹלא־ַיֲאִמין  ּכִ ֹיאַמר  ֶהָאח |  ּבְ

ִרים  וְתרוָעה ּוֵמָרחֹוק  ָיִריַח  ִמְלָחָמה  ַרַעם  ׂשָ ּ יָנְתך  כו:  ּ ֲָהִמּבִ

ָנָפיו  ְלֵתיָמןְּכָנָפוַיֲאֶבר־ֵנץ  ִיְפֹרׂש   יַה  כז:    ּכְ ִּאם־ַעל־ִפיך  ַיְגּבִ ָ ּ
ר  ְוִכי  ָיִרים  ִקּנֹו ּכֹן  ְוִיְתֹלָנ כח:  ָנׁשֶ ן־ֶסַלע ֶסַלע  ִיׁשְ ן  ַעל־ׁשֶ

ּוְמצוָדה יטו כט:  ּ ם  ָחַפר  ֹאֶכל  ְלֵמָרחֹוק  ֵעיָניו  ַיּבִ ִּמׁשָ  ְוֶאְפֹרָחו כ:  ּ
ם הוא ר ֲחָלִלים ׁשָ ְּוֶאְפֹרָחיו ְיַעְלעו־ָדם וַבֲאׁשֶ ּ ּ: 

  פרק מ- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ְיהָוׁה  ֶאת־ִאיֹוב  ַויֹאַמר א ּ ַדי  ִיּסֹור  מֹוִכיַח  ב:  ּ ֲּהֹרב  ִעם־ׁשַ

הֱאל ַּוַיַען  ִאיֹוב  ֶאת־ְיהָוׁה  ַויֹאַמר ג:  ֹּוַה  ַיֲעֶנּנָ ּ ֵּהן  ַקלִֹתי  ָמה  ד:  ּ
ְמִתי  ְלמֹו־ִפי יֶבָך  ָיִדי  ׂשַ ֲּאׁשִ ְרִתי  ְוֹלא  ֶאֱעֶנה  ה:  ּ ַּאַחת  ִדּבַ ּ



––1510 

ַתִים  ְוֹלא  אֹוִסיף ּוׁשְ ַּוַיַען־ְיהָוׁה  ֶאת־ִאיֹוב   ו:  ּ ְסָעָרה |    ִמן  ִמנּ
ָאְלך  ְוהֹוִדיֵעִניֲאָזר־ָנא  ְכֶג ז:  ַּויֹאַמר ֶָבר  ֲחָלֶציך  ֶאׁשְ ַהַאף  ח:  ָ

יֵעִני  ְלַמַען  ִתְצָדק ָפִטי  ַתְרׁשִ ָּתֵפר  ִמׁשְ ּ ּ ֵאל   ט:  ּּ ְָלך |  ְוִאם־ְזרֹוַע  ּכָ

ֹמהו  ַתְרֵעם ּוְבקֹול  ּכָ ֲּעֵדה  ָנא  ָגאֹון  ָוֹגַבה  ְוהֹוד  ְוָהָדר  י:  ּ
ׁש ָּהֵפץ  ֶעְברֹות  ַאֶפך  וְרֵאה  ָכל־ֵגֶא יא:  ִּתְלּבָ ּ ָ ִפיֵלהוּ ּה  ְוַהׁשְ ּ :

ִעים  ַתְחָתם יב ְּרֵאה  ָכל־ֵגֶאה  ַהְכִניֵעהו  ַוֲהֹדך  ְרׁשָ ּ ְּ ָטְמֵנם  יג:  ּ
ָטמון ָעָפר  ָיַחד  ְפֵניֶהם  ֲחֹבׁש  ּבַ ּּבֶ ּ ַע  יד:  ּ י־תֹוׁשִ ְּוַגם־ֲאִני  אֹוֶדָך  ּכִ

ְָלך  ְיִמיֶנך יִתי  ִעָמך  ָחִציר  טו:  ָ ר־ָעׂשִ ה־ָנא  ְבֵהמֹות  ֲאׁשֶ ְִהּנֵ ּ
ָק ּבָ ִריֵרי  ִבְטנֹו טז:  ר  ֹיאֵכלּכַ ׁשְ ה־ָנא  ֹכחֹו  ְבָמְתָניו  ְוֹאנֹו  ּבִ : ִהּנֵ

ַּיְחֹפץ  ְזָנבֹו  ְכמֹו־ָאֶרז  ִגיֵדי   יז ֲעָצָמיו  יח:  ּ  ַפֲחָדיו  ְיׂשָרגוַפֲחָדוּ
ְרֶזל ְמִטיל  ּבַ ה  ְגָרָמיו  ּכִ ֲּאִפיֵקי  ְנחוׁשָ ית  יט:  ּ ּהוא  ֵראׁשִ

ַּדְרֵכי־ֵאל  ָהֹעׂשֹו  ַיֵגׁש  ַחְרּבֹו או־לֹו  כ  :ּ י־בול  ָהִרים  ִיׂשְ ּּכִ ּ
ם ֲחקו־ׁשָ ֶדה  ְיׂשַ ְּוָכל־ַחַית  ַהׂשָ ּ ֵסֶתר  כא:  ּ ב  ּבְ ּכָ ַּתַחת־ֶצֱאִלים  ִיׁשְ

ָּקֶנה  וִבָצה הו  ֶצֱאִלים  ִצְללֹו  ְיֻסּבוהו  ַעְרֵבי־ָנַחל כב:  ּ ְּיֻסּכֻ ּ ֵהן  כג:  ּ
י־ָיִגיַח  ַיְרֵדן  ֶאל|  ַּיֲעׁשֹק  ָנָהר  ֹלא  ַיְחפֹוז  ִיְבַטח   ּ־ִפיהוּּכִ ּ :

ים  ִיְנָקב־ָאף כד מֹוְקׁשִ ֶחּנו  ּבְ ֵעיָניו  ִיּקָ ה  כה:  ּּבְ ַחּכָ ְִתְמׁשֹך  ִלְוָיָתן  ּבְ ּ
ִקיַע  ְלׁשֹנֹו ּוְבֶחֶבל  ַתׁשְ ַאפֹו  וְבחֹוַח  ִתּקֹב  כו:  ּ ים  ַאְגֹמן  ּבְ ֲּהָתׂשִ ּ ּ

ר  ֵאֶליך  ַרּכֹות כז:  ֶלֱחיֹו ה  ֵאֶליך  ַתֲחנוִנים  ִאם־ְיַדּבֵ ֲָהַיְרּבֶ ָּ ּ :
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ֶחּנו  ְלֶעֶבד  עֹוָלםֲה כח ִרית  ִעָמך  ִתּקָ ִּיְכֹרת  ּבְ ּ ֶחק־ּבֹו  כט:  ְּ ַהְתׂשַ
ֶרּנו  ְלַנֲערֹוֶתיך ִצפֹור  ְוִתְקׁשְ ָּכַ ּ ּ ין  ל:  ּ ִרים  ֶיֱחצוהו  ּבֵ ִּיְכרו  ָעָליו  ַחּבָ ּ ּ

ַנֲעִנים ּכֹות  עֹורֹו  וְבִצְלַצל  ָדִגים  ֹראׁשֹו לא:  ּכְ ַּהְתַמֵלא  ְבׂשֻ ּ ּ :
ֶפ לב ים־ָעָליו ּכַ ּך ְזֹכר ִמְלָחָמה ַאל־תֹוַסףּׂשִ ָ: 

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,    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

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, ק בכל תפוצות ישראלך המחול"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"מרות נטועים אוכמש 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


