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  פרק יט- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ִאיֹוב  ַויֹאַמר א ּ י  וְתַדּכאוַנִני  ב:  ּ ַּעד־ָאָנה  תֹוְגיון  ַנְפׁשִ ּ ּ ּ

ר  ְפ ג:  ְּבִמִלים ָּעִמים  ַתְכִלימוִני  ֹלא־ֵתֹבׁשו ֶּזה  ֶעׂשֶ ּ ּ
רו־ִלי ַּתְהּכְ ִגיִתי  ִאִתי  ָתִלין  ְמׁשוָגִתי ד:  ּ ְּוַאף־ָאְמָנם  ׁשָ ּ ּ :

ִּאם־ָאְמָנם  ָעַלי  ַתְגִדילו  ְותֹוִכיחו  ָעַלי  ֶחְרָפִתי ה ּ ּ ּ ְּדעו־ֵאפֹו  ו:  ּ ּ
יף י־ֱאלֹוַה  ִעְוָתִני  וְמצודֹו  ָעַלי  ִהּקִ ּּכִ ּ ּ   ְוֹלא ֵהן  ֶאְצַעק  ָחָמס ז:  ּ

ָפט ַוע  ְוֵאין  ִמׁשְ ֵּאָעֶנה  ֲאׁשַ ָאְרִחי  ָגַדר  ְוֹלא  ֶאֱעבֹור  ְוַעל  ח:  ּ
ים ך  ָיׂשִ יט  ַוָיַסר  ֲעֶטֶרת  ט:  ְְנִתיבֹוַתי  חׁשֶ בֹוִדי  ֵמָעַלי  ִהְפׁשִ ּּכְ

י ֵעץ  ִתְקָוִתי י:  ֹראׁשִ ע  ּכָ ִּיְתֵצִני  ָסִביב  ָוֵאַלך  ַוַיּסַ ּּ ַּוַיַחר  יא:  ְ
ָּעַלי  ַאפֹו  ַוַיְחׁשְ ָּיֹבאו  ְגדוָדיו  ַוָיֹסלו |  ַּיַחד   יב:  ֵבִני  לֹו  ְכָצָריוּ ּ ּּ ּ

ם  ַוַיֲחנו  ָסִביב  ְלָאֳהִלי ָּעַלי  ַדְרּכָ ַאַחי  ֵמָעַלי  ִהְרִחיק  ְוֹיְדַעי  יג:  ּּ
י ַּאך־ָזרו  ִמֶמּנִ ּ ֵכחוִני יד:  ְ ָּחְדלו  ְקרֹוָבי  וְמֻיָדַעי  ׁשְ ּ ּ ָּגֵרי  טו:  ּ
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ֻב : ִני  ָנְכִרי  ָהִייִתי  ְבֵעיֵניֶהםֵּביִתי  ְוַאְמֹהַתי  ְלָזר  ַתְחׁשְ
ן־לֹו טז מֹו־ִפי  ֶאְתַחּנֶ ּרוִחי  יז:  ְּלַעְבִדי  ָקָראִתי  ְוֹלא  ַיֲעֶנה  ּבְ

ִתי  ְוַחּנִֹתי  ִלְבֵני  ִבְטִני ַּגם־ַעִויִלים  ָמֲאסו  ִבי  יח:  ָּזָרה  ְלִאׁשְ ּ
רו־ִבי ָּאקוָמה  ַוְיַדּבְ ל־ְמֵתי  סֹוִדי  ְוֶזה־ָאַהְב יט:  ּ ִּתֲעבוִני  ּכָ ִּתי ּ

ֶּנְהְפכו־ִבי עֹור  כ:  ּ ִרי  ָדְבָקה  ַעְצִמי  ָוֶאְתַמְלָטה  ּבְ עֹוִרי  וִבְבׂשָ ּּבְ ּ ּ
י ּנָ י כא:  ׁשִ י  ַיד־ֱאלֹוַה  ָנְגָעה  ּבִ ָּחּנִֻני  ָחּנִֻני  ַאֶתם  ֵרָעי  ּכִ ּ :
עו כב ּבָ ִרי  ֹלא  ִתׂשְ ׂשָ ָּלָמה  ִתְרְדֻפִני  ְכמֹו־ֵאל  וִמּבְ ּ ּ ּ ִּמי־ִיֵתן  כג:  ּ

ְת ֶפר  ְוֻיָחקוֵאפֹו  ְוִיּכָ ּסֵ ּבון  ִמָלי  ִמי־ִיֵתן  ּבַ ּּ ְרֶזל  כד:  ּ ֵעט־ּבַ ּבְ
צור  ֵיָחְצבון ְּוֹעָפֶרת  ָלַעד  ּבַ ּ ַּוֲאִני  ָיַדְעִתי  ֹגֲאִלי  ָחי  כה:  ּ ּ

ִרי  כו:  ְּוַאֲחרֹון  ַעל־ָעָפר  ָיקום ׂשָ פו־ֹזאת  וִמּבְ ְּוַאַחר  עֹוִרי  ִנּקְ ּ
ר  ֲאִני   כז:  ֶּאֱחֶזה  ֱאלֹוַה ּי  ְוֵעיַני  ָראו  ְוֹלא־ָזר ֶּאֱחֶזה־ִל|  ֲאׁשֶ

ֵחִקי לו  ִכְלֹיַתי  ּבְ ְרָדף־לֹו  ְוׁשֶֹרׁש  ָדָבר  כח:  ּּכָ י  ֹתאְמרו  ַמה־ּנִ ּּכִ ּ ּ
ּגורו  ָלֶכם   כט:  ִנְמָצא־ִבי ּ י־ֵחָמה  ֲעֹונֹות  ָחֶרב |  ּ ִּמְפֵני־ֶחֶרב  ּכִ

ְּלַמַען ֵתְדעון  דיןּ ּׁשַ דוןּ ּ ׁשַ ּ: 

  פרק כ- "איוב"ספר 
ֲעָמִתי  ַויֹאַמרַּוַיַען  צֹוַפר  ַה א יבוִני  ב:  ּּנַ ִעַפי  ְיׁשִ ָּלֵכן  ׂשְ ּ
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י  ִבי ּוַבֲעבור  חוׁשִ ּ יָנִתי  ג:  ּ ָמע  ְורוַח  ִמּבִ ִלָמִתי  ֶאׁשְ ּמוַסר  ּכְ ּּ
ים  ָאָדם  ֲעֵלי־ָאֶרץ ד:  ַיֲעֵנִני י  ׂשִ י־ַעד  ִמּנִ : ֲּהֹזאת  ָיַדְעָת  ִמּנִ

ְמַחת  ָחֵנף  ֲעֵד ה רֹוב  ְוׂשִ ִעים  ִמּקָ י  ִרְנַנת  ְרׁשָ : י־ָרַגעּכִ
יאֹו  ְוֹראׁשֹו  ָלָעב  ַיִגיַע ו ַמִים  ׂשִ ִּאם־ַיֲעֶלה  ַלׁשָ ֶגְללֹו  ז:  ּ ּכְ

ָּלֶנַצח  ֹיאֵבד  ֹרָאיו  ֹיאְמרו  ַאיֹו ֲחלֹום  ָיעוף  ְוֹלא  ח:  ּ ּּכַ
ֶחְזיֹון  ָלְיָלה ִּיְמָצאוהו  ְוֻיַדד  ּכְ ּ ָזַפתו  ְוֹלא  תֹוִסיף  ט:  ּ ַּעִין  ׁשְ ּ

ְּוֹלא־עֹוד  ְתׁשוֶרּנו  ְמקֹומֹו ּ ְבָנה  י:  ּ ָניו  ְיַרצו  ַדִלים  ְוָיָדיו  ָתׁשֵ ּּבָ ּּ ּ
ּ  ֲעלוָמיו  ְוִעמֹו  ַעל־ָעָפר ֲּעלוָמוַּעְצמֹוָתיו  ָמְלאו   יא:  אֹונֹו ּ

ב ּכָ ה  ַתַחת  ְלׁשֹונֹו יב:  ִּתׁשְ ִפיו  ָרָעה  ַיְכִחיֶדּנָ ִּאם־ַתְמִתיק  ּבְ ּ ּ :
תֹוך יג ה  ּבְ ה  ְוִיְמָנֶעּנָ ַלְחמֹו  יד:    ִחּכֹוְַיְחֹמל  ָעֶליָה  ְוֹלא  ַיַעְזֶבּנָ

ִקְרּבֹו ֵמָעיו  ֶנְהָפך  ְמרֹוַרת  ְפָתִנים  ּבְ ּּבְ ַלע  ַוְיִקֶאּנו  טו:  ְּ ַּחִיל  ּבָ
ּנו  ֵאל ְטנֹו  ֹיִרׁשֶ ֹּראׁש־ְפָתִנים  ִייָנק  ַתַהְרֵגהו  ְלׁשֹון  טז:  ִּמּבִ ּ ּ

ַּאל־ֵיֶרא  ִבְפַלגֹות  ַנֲהֵרי  ַנֲחֵלי  ְדַבׁש  ְוֶחְמָאה יז:  ֶאְפֶעה ּ :
יב   יח ֵחיל  ְתמוָרתֹו  ְוֹלא  ַיֲעֹלסֵמׁשִ ָּיָגע  ְוֹלא  ִיְבָלע  ּכְ ּ :
ִית  ָגַזל  ְוֹלא  ִיְבֵנהו יט י־ִרַצץ  ָעַזב  ַדִלים  ּבַ ּּכִ ּּ י   כ:  ּּ ֹלא־ָיַדע |  ּכִ

ֲחמודֹו  ֹלא  ְיַמֵלט ִבְטנֹו  ּבַ ֵלו  ּבְ ּׁשָ ִריד  ְלָאְכלֹו  כא:  ּ ֵאין־ׂשָ
ן  ֹלא־ָיִחיל  טובֹו ְפקֹו   כב:  ַּעל־ּכֵ ְמֹלאות  ׂשִ ל־ַיד ּבִ ֵיֶצר  לֹו  ּכָ
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ָּעֵמל  ְתֹבֶאּנו ַלח־ּבֹו  ֲחרֹון  ַאפֹו |  ְיִהי   כג:  ּ ְּלַמֵלא  ִבְטנֹו  ְיׁשַ ּ ּ
ְלחומֹו ְרֶזל  ַתְחְלֵפהו  כד:  ְּוַיְמֵטר  ָעֵלימֹו  ּבִ ק  ּבַ ׁשֶ ִּיְבַרח  ִמּנֵ ּ

ה ת  ְנחוׁשָ ַלף  ַוֵיֵצא  ִמֵגָוה  וָבָרק  ִמְמֹרָרתֹו  ַיֲהֹלך  כה:  ֶּקׁשֶ ְׁשָ ּ ּּ ּ
ך  ָטמון  ִלְצפוָניו  ְתָאְכֵלהו  ֵאׁש  כו:  יםָעָליו  ֵאִמ ל־חׁשֶ ּּכָ ּ ּּ ּ ְ

ָאֳהלֹו ִריד  ּבְ ַמִים  ֲעֹונֹו  ְוֶאֶרץ  כז:  ֹּלא־ֻנָפח  ֵיַרע  ׂשָ ְּיַגלו  ׁשָ ּ
יֹום  ַאפֹו כח:  ִמְתקֹוָמָמה  לֹו יתֹו  ִנָגרֹות  ּבְ ִּיֶגל  ְיבול  ּבֵ ּ | ֶזה   כט:  ּ

ע ֵמֱאֹלִהים ְוַנֲחַלת ִאְמרֹו  : ֵמֵאלֵחֶלק־ָאָדם ָרׁשָ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתוב
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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" כהונה כר 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 "כל  ספרי  נכך  יגמור  ,  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 כמש"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מרות ואנו קורי


