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  פרק טו- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ֱאִליַפז  ַהֵתיָמִני  ַויֹאַמר א ֶּהָחָכם  ַיֲעֶנה  ַדַעת־רוַח  ב:  ּּ

ְטנֹו ָדָבר  ֹלא  ִיְסּכֹון  וִמִלים  ג:  ִּויַמֵלא  ָקִדים  ּבִ ּהֹוֵכַח  ּבְ ּ
ם יָחה  ד:  ֹלא־יֹוִעיל  ּבָ ַּאף־ַאָתה  ָתֵפר  ִיְרָאה  ְוִתְגַרע  ׂשִ ּ

י־ְיַאֵלף  ֲעֹוְנך  ִפיך  ְוִתְבַחר  ְלׁשֹון  ֲערוִמים ה:  ִלְפֵני־ֵאל ּּכִ ָ ָ ּ :
ָפֶתיך  ַיֲענו־ָבך ו יֲעך  ִפיך  ְוֹלא־ָאִני  וׂשְ ְַיְרׁשִ ָ ָ ָּ ָאָדם ֲהִראיׁשֹון   ז:  ּ

ִּתָוֵלד  ְוִלְפֵני  ְגָבעֹות  חֹוָלְלָת ָמע  ְוִתְגַרע  ח:  ּּ ַּהְבסֹוד  ֱאלֹוַה  ִתׁשְ ּ
ַּמה־ָיַדְעָת  ְוֹלא  ֵנָדע  ָתִבין  ְוֹלא־ִעָמנו  הוא ט:  ֵָאֶליך  ָחְכָמה ּ ּ ּ ּ ּ :

יר  ֵמָאִביך  ָיִמים י ּבִ נו  ּכַ יׁש  ּבָ ב  ַגם־ָיׁשִ ַָגם־ׂשָ ּ ּ ַָהְמַעט  ִמְמך  יא:  ּ ּ
ְל  ְוָדָבר  ָלַאט  ִעָמךַּתְנֻחומֹות  ֵא ך  יב:  ּ ֲחך  ִלּבֶ ַָמה־ִיּקָ ָ ּ

ָוַמה־ִיְרְזמון  ֵעיֶניך ּ יב  ֶאל־ֵאל  רוֶחך  ְוֹהֵצאָת  ִמִפיך  יג:  ּּ י־ָתׁשִ ָּכִ ָּ ּ
ה יד:  ִּמִלין ה  ְוִכי־ִיְצַדק  ְילוד  ִאׁשָ י  ִיְזּכֶ ָּמה־ֱאנֹוׁש  ּכִ ּ ֵהן  טו:  ּ

ו ְקדׁשָ ַמִים  ֹלאּבִ יו  ֹלא  ַיֲאִמין  ְוׁשָ ְקדׁשָ ַאף  טז:  ּ־ַזּכו  ְבֵעיָניו  ּבִ
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י־ִנְתָעב  ְוֶנֱאָלח  ִאיׁש־ׁשֶֹתה  ַכַמִים  ַעְוָלה ַמע־ִלי  יז:  ּּכִ ֲָאַחְוך  ׁשְ

ר־ֲחָכִמים  ַיִגידו  ְוֹלא  ִכֲחדו  יח:  ְּוֶזה־ָחִזיִתי  ַוֲאַסֵפָרה ֲּאׁשֶ ּ ּ
תֹוָכם יט:  ֵמֲאבֹוָתם ָּלֶהם  ְלַבָדם  ִנְתָנה  ָהָאֶרץ  ְוֹלא־ָעַבר  ָזר  ּבְ ּ :

ל־ כ ִנים  ִנְצְפנו  ֶלָעִריץּכָ ע  הוא  ִמְתחֹוֵלל  וִמְסַפר  ׁשָ ְּיֵמי  ָרׁשָ ּ ּּ ּ :
לֹום  ׁשֹוֵדד  ְיבֹוֶאּנו כא ׁשָ ָאְזָניו  ּבַ ּקֹול־ְפָחִדים  ּבְ ּ ֹלא־ַיֲאִמין  כב:  ּ

ך   י־חׁשֶ ְׁשוב  ִמּנִ ּ  ְוָצפוי  הוא  ֱאֵלי־ָחֶרבְּוָצפוּ ֹּנֵדד  הוא  ַלֶלֶחם  כג:  ּ ּ
י־ָנכֹון  ּבְ|  ַּאֵיה  ָיַדע   ךּכִ ְּיַבֲעֻתהו  ַצר  וְמצוָקה  כד:  ְָידֹו  יֹום  חׁשֶ ּ ּ

ֶמֶלך   ְִתְתְקֵפהו  ּכְ ּ ידֹור|  ּ י־ָנָטה  ֶאל־ֵאל  ָידֹו  כה:  ָעִתיד  ַלּכִ ּכִ
ר ַדי  ִיְתַגּבָ ְּוֶאל־ׁשַ יו כו:  ּ י  ָמִגּנָ ֲעִבי  ַגּבֵ ַצָואר  ּבַ ָּירוץ  ֵאָליו  ּבְ ּ ּ :

ֶחְלּבֹו  ַוַיַעׂש  ִפיָמה   כז ה  ָפָניו  ּבְ י־ִכּסָ ּּכִ ּכֹון   כח:  ֲעֵלי־ָכֶסלּ | ַּוִיׁשְ
ר  ִהְתַעְתדו  ְלַגִלים בו  ָלמֹו  ֲאׁשֶ ִתים  ֹלא־ֵיׁשְ ָּעִרים  ִנְכָחדֹות  ּבָ ּ ּּ ּ :

ר  ְוֹלא־ָיקום  ֵחילֹו  ְוֹלא־ִיֶטה  ָלָאֶרץ  ִמְנָלם כט ֹּלא־ֶיְעׁשַ ּ :
רוַח |  ֹּלא־ָיסור   ל ְלָהֶבת  ְוָיסור  ּבְ ׁש  ׁשַ ך  ֹיַנְקתֹו  ְתַיּבֵ י־חׁשֶ ִּמּנִ ּ ּ ּ ְ

וַאל־ַיֲאֵמן   לא:  יוִּפ ׁשָ ְוא  ִתְהֶיה  ְתמוָרתֹוּּבַ י־ׁשָ ְוא  ִנְתָעה  ּכִ ׁשָ ּ  ּבַ ּ ּ :
ֹלא־יֹומֹו  ִתָמֵלא  ְוִכָפתֹו  ֹלא  ַרֲעָנָנה לב ּּבְ ּ ְסרֹו  לג:  ּ ֶגֶפן  ּבִ ַּיְחֹמס  ּכַ

ַזִית  ִנָצתֹו ֵלך  ּכַ ְּוַיׁשְ ּ י־ֲעַדת  ָחֵנף  ַגְלמוד  ְוֵאׁש  ָאְכָלה  לד:  ְ ּּכִ ּ
ָּהֹרה ָעָמל ְוָיֹלד ָאֶון וִבְטָנם ָתִכין ִמְרָמה לה: ָאֳהֵלי־ׁשַֹחד ּ: 
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  פרק טז- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ִאיֹוב  ַויֹאַמר א ּ ַמְעִתי  ְכֵאֶלה  ַרּבֹות  ְמַנֲחֵמי  ָעָמל  ב:  ּ ּׁשָ ּ

ְלֶכם י  ַתֲעֶנה ג:  ּּכֻ ֲָהֵקץ  ְלִדְבֵרי־רוַח  אֹו  ַמה־ַיְמִריְצך  ּכִ ּ | ַּגם   ד:  ּ
ֶכם  ֲאַדּבֵ יָרה ָאֹנִכי  ּכָ י  ַאְחּבִ ֶכם  ַתַחת  ַנְפׁשִ ָּרה  לו־ֵיׁש  ַנְפׁשְ ּ

י מֹו  ֹראׁשִ ִמִלים  ְוָאִניָעה  ֲעֵליֶכם  ּבְ ֲּאַאִמְצֶכם  ה:  ֲּעֵליֶכם  ּבְ
ָפַתי  ַיְחׂשֹך מֹו־ִפי  ְוִניד  ׂשְ ֵאִבי  ו:  ְּבְ ך  ּכְ ָרה  ֹלא־ֵיָחׂשֵ ְִאם־ֲאַדּבְ

י  ַיֲהֹלך ְְוַאְחְדָלה  ַמה־ִמּנִ ַּאך־ַעָתה  ֶהְלָאִנ ז:  ּ מֹוָת ְ ּי  ֲהׁשִ
ל־ֲעָדִתי ָפַני  ַיֲעֶנה ח:  ּכָ י  ּבְ י  ַכֲחׁשִ ַּוִתְקְמֵטִני  ְלֵעד  ָהָיה  ַוָיָקם  ּבִ ּ :

יו  ָצִרי  |  ַּאפֹו  ָטַרף   ט ּנָ ׁשִ ְטֵמִני  ָחַרק  ָעַלי  ּבְ ִיְלטֹוׁש  ֵעיָניו |  ַּוִיׂשְ
ָּפֲערו  ָעַלי   י:  ִלי ֶחְרָפה  ִהּכו  ְלָחָיי  ַיַחד  ָעַלי |  ּ ִפיֶהם  ּבְ ּּבְ ּ
ְּתַמָלאוןִי ִעים  ִיְרֵטִני יא:  ּ : ַּיְסִגיֵרִני  ֵאל  ֶאל  ֲעִויל  ְוַעל־ְיֵדי  ְרׁשָ
ֵלו  ָהִייִתי   יב ָעְרִפי  ַוְיַפְצְפֵצִני  ַוְיִקיֵמִני  לֹו |  ׁשָ ַּוְיַפְרְפֵרִני  ְוָאַחז  ּבְ ּ ּ

פֹך|  ָּיֹסּבו  ָעַלי   יג:  ְּלַמָטָרה ְליֹוַתי  ְוֹלא  ַיְחמֹול  ִיׁשְ יו  ְיַפַלח  ּכִ ְַרּבָ ּ ּ 
ִּיְפְרֵצִני  ֶפֶרץ  ַעל־ְפֵני־ָפֶרץ  ָיֻרץ  ָעַלי  יד:  ָלָאֶרץ  ְמֵרָרִתי

ִגּבֹור ק  ָתַפְרִתי  ֲעֵלי  ִגְלִדי  ְוֹעַלְלִתי  ֶבָעָפר  ַקְרִני טו:  ּכְ ּׂשַ ּ ּּ :
י־ֶבִכי  ְוַעל  ַעְפַעַפי  ַצְלָמֶותֳחַמְרְמֻרהָּפַני   טז ַעל  יז:  ּ  ֳחַמְרְמֻרו  ִמּנִ

ַכָפי  וְתִפ ֹּלא־ָחָמס  ּבְ הּ י  ָדִמי  יח:  ָּלִתי  ַזּכָ ֶּאֶרץ  ַאל־ְתַכּסִ
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ַמִים  ֵעִדי  יט:  ְוַאל־ְיִהי  ָמקֹום  ְלַזֲעָקִתי ה־ַבׁשָ ַּגם־ַעָתה  ִהּנֵ ּ ּ
ְמרֹוִמים ֲהִדי  ּבַ ְּמִליַצי  ֵרָעי  ֶאל־ֱאלֹוַה  ָדְלָפה  ֵעיִני כ:  ְּוׂשָ ּ :

ְּויֹוַכח  ְלֶגֶבר  ִעם־ֱאלֹוַה  וֶבן־ָאָדם  ְלֵרֵעהו כא ּ י־ׁשְ כב:  ּ נֹות ּכִ
ְִמְסָפר ֶיֱאָתיו ְוֹאַרח ֹלא־ָאׁשוב ֶאֱהֹלך ּ ּ ּ: 

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,  שמחותוב,    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, צי יושרד ספרי המקרא הם עליו מלי"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 כמסמר בלבבך הם משמר"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. י

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
פרסםהרבים  ל 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'יסדי '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


