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  פרק ג- "איוב"ספר 
ַּאֲחֵרי־ֵכן  ָפַתח  ִאיֹוב  ֶאת־ִפיהו  ַוְיַקֵלל  ֶא א ּ ּ ַּוַיַען  ב:  ת־יֹומֹוּּ

ִּאיֹוב  ַויֹאַמר ֹּיאַבד  יֹום  ִאָוֶלד  ּבֹו  ְוַהַלְיָלה  ָאַמר  ֹהָרה  ָגֶבר ג:  ּ ּ :
הו  ֱאלֹוַה  ִמָמַעל  ְוַאל־תֹוַפע  ד ך  ַאל־ִיְדְרׁשֵ ַּהיֹום  ַההוא  ְיִהי  חׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ

ן־ָעָליו  ֲעָנָנה  ה:  ָעָליו  ְנָהָרה ּכָ ך  ְוַצְלָמֶות  ִתׁשְ ִּיְגָאֻלהו  חׁשֶ ְ ּ
ְמִריֵרי  יֹוםְי ֵחהו  ֹאֶפל  ַאל־ִיַחְד  ו:  ַּבֲעֻתהו  ּכִ ַּהַלְיָלה  ַההוא  ִיּקָ ּ ּ ּ

ִמְסַפר  ְיָרִחים  ַאל־ָיֹבא ָנה  ּבְ יֵמי  ׁשָ ה  ַהַלְיָלה  ַההוא  ְיִהי  ז:  ּּבִ ִּהּנֵ ּ
ַּגְלמוד  ַאל־ָתֹבא  ְרָנָנה  בֹו ֻבהו  ֹאְרֵרי־יֹום  ָהֲעִתיִדים  ח:  ּ ִּיּקְ

כו ט:  ֹעֵרר  ִלְוָיָתן פֹו  ְיַקו־ְלאֹור  ָוַאִין  ְוַאל־ִיְרֶאה ֶּיְחׁשְ ּ  ּכֹוְכֵבי  ִנׁשְ
ַחר ַעְפַעֵפי־ׁשָ י  ֹלא  ָסַגר  ַדְלֵתי  ִבְטִני  ַוַיְסֵתר  ָעָמל  ֵמֵעיָני י:  ּּבְ ּּכִ ּ ּ :

ֶטן  ָיָצאִתי  ְוֶאְגָוע יא ָּלָמה  לֹא  ֵמֶרֶחם  ָאמות  ִמּבֶ ּ ַּמדוַע  יב:  ּ ּ
י   ַדִים  ּכִ ִים  וַמה־ׁשָ ִּקְדמוִני  ִבְרּכָ ּ ּ ַכְבִתי  יג:  ִאיָנקּ י־ַעָתה  ׁשָ ּּכִ ּ

ְנִתי  ָאז   קֹוט  ָיׁשַ ִעם־ְמָלִכים  ְוֹיֲעֵצי  ָאֶרץ  יד:  ָּינוַח  ִלי|  ְּוֶאׁשְ
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ִרים  ָזָהב  ָלֶהם  ַהְמַמְלִאים  טו:  ַהּבִֹנים  ֳחָרבֹות  ָלמֹו אֹו  ִעם־ׂשָ
ֶסף ֵתיֶהם  ּכָ ֹעְלִלים  ֹלא־ָראו  טז:  ּּבָ ּאֹו  ְכֵנֶפל  ָטמון  ֹלא  ֶאְהֶיה  ּכְ ּ

ם  ָינוחו  ְיִגיֵעי  ֹכַח יז:  ֹורא ִעים  ָחְדלו  ֹרֶגז  ְוׁשָ ם  ְרׁשָ ּׁשָ ּ ַיַחד  יח:  ּ
ְמעו  קֹול  ֹנֵגׂש ֲאָננו  ֹלא  ׁשָ ֲּאִסיִרים  ׁשַ ם  הוא  יט:  ּ ָּקֹטן  ְוָגדֹול  ׁשָ

י  ֵמֲאֹדָניו ָּלָמה  ִיֵתן  ְלָעֵמל  אֹור  ְוַחִיים  ְלָמֵרי  כ:  ְוֶעֶבד  ָחְפׁשִ ּ ּ
ים  ַלָמ כא:  ָנֶפׁש ֶּות  ְוֵאיֶנּנו  ַוַיְחְפֻרהו  ִמַמְטמֹוִניםַּהְמַחּכִ ּ ּּ ּ :

י  ִיְמְצאו־ָקֶבר כב יׂשו  ּכִ ֵמִחים  ֱאֵלי־ִגיל  ָיׂשִ ַּהׂשְ ּ ְלֶגֶבר  כג:  ּ
ֲעדֹו ר־ַדְרּכֹו  ִנְסָתָרה  ַוָיֶסך  ֱאלֹוַה  ּבַ ֲּאׁשֶ ְּ ּ י־ִלְפֵני  ַלְחִמי  כד:  ּ ּכִ

ֲאֹגָתי ַּאְנָחִתי  ָתֹבא  ַוִיְתכו  ַכַמִים  ׁשַ ּּ י כה:  ּ ּ  ַפַחד  ָפַחְדִתי ּכִ ּ
ר  ָיֹגְרִתי  ָיֹבא  ִלי ַּוֶיֱאָתֵיִני  ַוֲאׁשֶ ַלְוִתי   כו:  ּ ַקְטִתי |  ֹּלא  ׁשָ ְּוֹלא־ׁשָ

ְּוֹלא־ָנְחִתי ַוָיֹבא ֹרֶגז ּ: 

  פרק ד- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ֱאִליַפז  ַהֵתיָמִני  ַויֹאַמר א ה  ָדָבר  ֵאֶליך  ִתְלֶאה  ב:  ּּ ֲָהִנּסָ

ִמִלין  ִמי  יו ַּוְעֹצר  ּבְ ים  ְוָיַדִים  ָרפֹות  ְתַחֵזק ג:  ָכלּ ְרָת  ַרּבִ ה  ִיּסַ ִּהּנֵ ּ ּ :
ִים  ּכְֹרעֹות  ְתַאֵמץ ד ל  ְיִקימון  ִמֶליך  וִבְרּכַ ּּכֹוׁשֵ ּ ּ ָּ י  ַעָתה   ה:  ּ | ּּכִ

ֵהל ָּתבֹוא  ֵאֶליך  ַוֵתֶלא  ִתַגע  ָעֶדיך  ַוִתּבָ ּ ּ ּ ָּ ֲָהֹלא  ִיְרָאְתך  ו:  ָ

ְסָלֶתך  ִתְקָוְתך  ְוֹתם  ְדָרֶכיך ָּכִ ָ ָּ ְּזָכר־ָנא  ִמי  הוא  ָנִקי  ָאָבד  ז:  ּ
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ִרים  ִנְכָחדו י  ָאֶון  ְוֹזְרֵעי  ָעָמל  ח:  ְּוֵאיֹפה  ְיׁשָ ר  ָרִאיִתי  ֹחְרׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ
ַמת  ֱאלֹוַה  ֹיאֵבדו  וֵמרוַח  ַאפֹו  ִיְכלו ט:  ִּיְקְצֻרהו ׁשְ ִּמּנִ ּ ּ ּ ֲאַגת  י:  ּּ ׁשַ

י  ְכִפיִרים  ִנָתעו ּנֵ ַחל  ְוׁשִ ַּאְרֵיה  ְוקֹול  ׁשָ ׁש  ֹאֵבד ַלִי יא:  ּ
ִלי־ָטֶרף  וְבֵני  ָלִביא  ִיְתָפָרדו ִּמּבְ ח  יב:  ּּ ב  ַוִתּקַ ְּוֵאַלי  ָדָבר  ְיֻגּנָ ּ

ֶמץ  ֶמְנהו ְנֹפל  ַתְרֵדָמה  יג:  ָּאְזִני  ׁשֵ ִעִפים  ֵמֶחְזיֹונֹות  ָלְיָלה  ּבִ ׂשְ ּּבִ ּ ּ
ים ַּפַחד  ְקָרַאִני  וְרָעָדה  ְוֹרב  ַעְצמֹוַתי  ִהְפִחיד יד:  ַעל־ֲאָנׁשִ ּ :

ִריְּורוַח טו ׂשָ ֲעַרת  ּבְ ּ  ַעל־ָפַני  ַיֲחֹלף  ְתַסֵמר  ׂשַ ּ | ַיֲעֹמד   טז:  ּ
ָמע יר  ַמְרֵאהו  ְתמוָנה  ְלֶנֶגד  ֵעיָני  ְדָמָמה  ָוקֹול  ֶאׁשְ ְּוֹלא־ַאּכִ ּ ּּ :

הו  ִיְטַהר־ָגֶבר יז ַּהֱאנֹוׁש  ֵמֱאלֹוַה  ִיְצָדק  ִאם  ֵמֹעׂשֵ ּ ֵהן  יח:  ּ
ים   ֲעָבָדיו  ֹלא  ַיֲאִמין  וְבַמְלָאָכיו  ָיׂשִ ׁשְֹכֵני |  ַאף   יט:  ָּתֳהָלהּּבַ

אום  ִלְפֵני־ָעׁש ָעָפר  ְיסֹוָדם  ְיַדּכְ ר־ּבֶ ָּבֵתי־ֹחֶמר  ֲאׁשֶ ִמּבֶֹקר  כ:  ּ
ים  ָלֶנַצח  ֹיאֵבדו ִלי  ֵמׂשִ תו  ִמּבְ ָּלֶעֶרב  ֻיּכַ ּ ע  ִיְתָרם  כא:  ּ ֲהֹלא־ִנּסַ

ם ָימותו ְוֹלא ְבָחְכָמה ּּבָ ּ: 
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  )נוע מפא"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 )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, ים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרב, 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 ברכיה הכהן ברבי כמשמ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"רות 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


