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  פרק כט- "איוב"ספר 
ַּויֶֹסף  ִאי א לֹו  ַויֹאַמרּ ֵאת  ְמׁשָ ִּמי־ִיְתֵנִני  ְכַיְרֵחי־ֶקֶדם  ב:  ֹּוב  ׂשְ

ְמֵרִני יֵמי  ֱאלֹוַה  ִיׁשְ י  ְלאֹורֹו  ֵאֶלך  ג:  ּּכִ ִהלֹו  ֵנרֹו  ֲעֵלי  ֹראׁשִ ְּבְ ּ
ך סֹוד  ֱאלֹוַה  ֲעֵלי  ָאֳהִלי ד:  ְחׁשֶ יֵמי  ָחְרִפי  ּבְ ר  ָהִייִתי  ּבִ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ :

ַדי  ִעָמִדי  ְסִביבֹו ה עֹוד  ׁשַ ּּבְ ֵחָמה  ו:  ַתי  ְנָעָריּ ְרֹחץ  ֲהִליַכי  ּבְ ּבִ
ֶמן ְּוצור  ָיצוק  ִעָמִדי  ַפְלֵגי־ׁשָ ּ ּ ַער  ֲעֵלי־ָקֶרת  ז:  ּ ֵצאִתי  ׁשַ ּבְ

ִבי ְרחֹוב  ָאִכין  מֹוׁשָ ים  ח:  ּבָ יׁשִ או  ִויׁשִ ָּראוִני  ְנָעִרים  ְוֶנְחּבָ ּ
ָּקמו  ָעָמדו ימו  ְלִפיֶהם ט:  ּ ִרים  ָעְצרו  ְבִמִלים  ְוַכף  ָיׂשִ ּׂשָ ּּ: 

ם  ָדֵבָקה י או  וְלׁשֹוָנם  ְלִחּכָ ּקֹול־ְנִגיִדים  ֶנְחּבָ ּ י  ֹאֶזן  יא:  ּ ּכִ
ֵרִני  ְוַעִין  ָרֲאָתה  ַוְתִעיֵדִני ְמָעה  ַוְתַאׁשְ ּׁשָ ּ י־ֲאַמֵלט  ָעִני  יב:  ּ ּּכִ

ֵוַע  ְוָיתֹום  ְוֹלא־ֹעֵזר  לֹו ת  ֹאֵבד  ָעַלי  ָתֹבא  ְוֵלב  יג:  ְּמׁשַ ְרּכַ ּּבִ
ְמִעיל  ְוָצִניף ֶצֶדק יד:  ַאְלָמָנה  ַאְרִנן ִני  ּכִ ׁשֵ ִתי  ַוִיְלּבָ ּ  ָלַבׁשְ ּ
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ָפִטי ַח  ָאִני טו:  ִּמׁשְ ֵּעיַנִים  ָהִייִתי  ַלִעֵור  ְוַרְגַלִים  ַלִפּסֵ ָאב  טז:  ּ
ָּאֹנִכי  ָלֶאְביֹוִנים  ְוִרב  ֹלא־ָיַדְעִתי  ֶאְחְקֵרהו ָרה  יז:  ּ ּבְ ָוֲאׁשַ

ִליך  ָטֶרף יו  ַאׁשְ ּנָ ְְמַתְלעֹות  ַעָול  וִמׁשִ ּ ּ ּ י  יח:  ּ ָוֹאַמר  ִעם־ִקּנִ
ה  ָיִמים י  ָפתוַח  ֱאֵלי־ָמִים  ְוַטל  יט:  ֶאְגָוע  ְוַכחֹול  ַאְרּבֶ ְרׁשִ ּׁשָ

ְקִציִרי ָיִדי  ַתֲחִליף כ:  ָיִלין  ּבִ ִתי  ּבְ בֹוִדי  ָחָדׁש  ִעָמִדי  ְוַקׁשְ ּּכְ ּ :
ְמעו  ְוִיֵחלו  ְוִיְדמו  ְלמֹו  ֲעָצִתי כא ִּלי־ׁשָ ּ ּ ַאֲחֵרי  ְדָבִרי  ֹלא  כב:  ּּ

נו   ְּוָעֵלימֹו  ִתטֹף  ִמָלִתיִּיׁשְ ּ ְּוִיֲחלו  ַכָמָטר  ִלי  וִפיֶהם  ָפֲערו  כג:  ּ ּ ּּ ּ
ַחק  ֲאֵלֶהם  ֹלא  ַיֲאִמינו  ְואֹור  ָפַני  ֹלא  כד:  ְלַמְלקֹוׁש ֶּאׂשְ ּ

ַּיִפילון ְגדוד  כה:  ּ ֶמֶלך  ּבַ ּכֹון  ּכְ ב  ֹראׁש  ְוֶאׁשְ ם  ְוֵאׁשֵ ֶּאְבַחר  ַדְרּכָ ּּ ְ

ר ֲאֵבִלים ְיַנֵחם ֲאׁשֶ  :ּכַ

  פרק ל- "ובאי"ספר 
ר־ָמַאְסִתי |  ְּוַעָתה   א י  ְלָיִמים  ֲאׁשֶ ֲחקו  ָעַלי  ְצִעיִרים  ִמֶמּנִ ּׂשָ ּ ּ

ְלֵבי  ֹצאִני ית  ִעם־ּכַ ַּגם־ּכַֹח  ְיֵדיֶהם  ָלָמה  ִלי  ב:  ֲאבֹוָתם  ָלׁשִ ּ ּ
ַלח ֶחֶסר  וְבָכָפן  ַגְלמוד  ָהֹעְרִקים  ִצָיה  ג:  ָעֵלימֹו  ָאַבד  ּכָ ּּבְ ּ ּּ

יַח  ְוׁשֶֹרׁש  ד:  ֶּאֶמׁש  ׁשֹוָאה  וְמׁשָֹאה ַּהּקְֹטִפים  ַמלוַח  ֲעֵלי־ׂשִ ּ
ב ה:  ְרָתִמים  ַלְחָמם ַגּנָ ִּמן־ֵגו  ְיֹגָרׁשו  ָיִריעו  ָעֵלימֹו  ּכַ ּּ ּ :
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ּכֹן  ֹחֵרי  ָעָפר  ְוֵכִפים ו ֲערוץ  ְנָחִלים  ִלׁשְ יִחים  ז:  ּּבַ ין־ׂשִ ּבֵ
ִּיְנָהקו  ַתַחת  ָחרול  ְיֻסָפחו ּ ּּ ֵני  ְבִלי ח:  ּ ֵני־ָנָבל  ַגם־ּבְ ם ּּבְ ־ׁשֵ

או  ִמן־ָהָאֶרץ ְּוַעָתה  ְנִגיָנָתם  ָהִייִתי  ָוֱאִהי  ָלֶהם  ְלִמָלה ט:  ִּנּכְ ּ :
כו  ֹרק י י  וִמָפַני  ֹלא־ָחׂשְ ִּתֲעבוִני  ָרֲחקו  ֶמּנִ ּ ּ ּּ י־   יא:  ּ   ִיְתִרי ִיְתִרוּכִ

ֵלחו ִני  ְוֶרֶסן  ִמָפַני  ׁשִ ִּפַתח  ַוְיַעּנֵ ּ ּ ַּעל־ָיִמין  ִפְרַחח  ָיקומו  יב:  ּ ּ ּ
ֵּלחו  ַוָיֹסלו  ָעַלי  ָאְרחֹות  ֵאיָדםַרְגַלי  ׁשִ ּּ ָּנְתסו  ְנִתיָבִתי  יג:  ּּ

ּ  ְלַהָוִתי  ֹיִעילו  ֹלא  ֹעֵזר  ָלמֹוְּלַהָיִתי ֶפֶרץ  ָרָחב  ֶיֱאָתיו  יד:  ּ ּּכְ
ַּתַחת  ׁשָֹאה  ִהְתַגְלָגלו ּ ּ רוַח  טו:  ּ ָלהֹות  ִתְרדֹף  ּכָ ָּהְהַפך  ָעַלי  ּבַ ּ ּ ּ ְ ּ

ָעִת י  טז:  יְּנִדָבִתי  וְכָעב  ָעְבָרה  ְיׁשֻ ַתֵפך  ַנְפׁשִ ְְוַעָתה  ָעַלי  ִתׁשְ ּ ּ ּ ּ
ר  ֵמָעָלי  ְוֹעְרַקי  ֹלא  יז:  ֹּיאֲחזוִני  ְיֵמי־ֹעִני ַלְיָלה  ֲעָצַמי  ִנּקַ

בון ּכָ ִפי  ֻכָתְנִתי  ַיַאְזֵרִני יח:  ִּיׁשְ י  ּכְ ָרב־ּכַֹח  ִיְתַחֵפׂש  ְלבוׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ :
ָעָפר  ָוֵאֶפר יט ל  ּכֶ ַוע  ֵאֶליך  ְוֹלא ֲא כ:  ֹּהַרִני  ַלֹחֶמר  ָוֶאְתַמׁשֵ ָׁשַ ּ

י ַּתֲעֵנִני  ָעַמְדִתי  ַוִתְתּבֶֹנן  ּבִ ֹעֶצם  ָיְדך  כא:  ּ ֵָתָהֵפך  ְלַאְכָזר  ִלי  ּבְ ְ ּ
ְטֵמִני יֵבִני  וְתֹמְגֵגִני   כב:  ִתׂשְ ֵאִני  ֶאל־רוַח  ַתְרּכִ ִּתׂשָ ּּ ּ ָוהּ ֻּתׁשִ ּ 

ָיה ֻּתׁשִ יֵבִני  וֵבית  מֹוֵעד  ְלָכל כג:  ּ י־ָיַדְעִתי  ָמֶות  ְתׁשִ ּּכִ ּ : ־ָחיּ
ִפידֹו  ָלֶהן  ׁשוַע כד ַלח־ָיד  ִאם־ּבְ ַּאך  ֹלא־ְבִעי  ִיׁשְ ִאם־ֹלא  כה:  ְ

י  ָלֶאְביֹון ה־יֹום  ָעְגָמה  ַנְפׁשִ י  טֹוב  ִקִויִתי  כו:  ָבִכיִתי  ִלְקׁשֵ ּּכִ



––1480 

ַּוָיֹבא  ָרע  ַוֲאַיֲחָלה  ְלאֹור  ַוָיֹבא  ֹאֶפל ֵּמַעי  ֻרְתחו  ְוֹלא־ָדמו  כז:  ּ ּּ ּ
ָהל  כח:  ִּקְדֻמִני  ְיֵמי־ֹעִני ֹלא  ַחָמה  ַקְמִתי  ַבּקָ ֹּקֵדר  ִהַלְכִתי  ּבְ ּ ּ ּ

ֵוַע ים  ְוֵרַע  ִלְבנֹות  ַיֲעָנה כט:  ֲּאׁשַ עֹוִרי  ל:  ָאח  ָהִייִתי  ְלַתּנִ
י־ֹחֶרב ַחר  ֵמָעָלי  ְוַעְצִמי־ָחָרה  ִמּנִ ּנִֹרי  לא:  ׁשָ ַוְיִהי  ְלֵאֶבל  ּכִ

 :ְוֻעָגִבי ְלקֹול ּבִֹכים
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,  חברים  וידידיםולכל  ה,  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 
                                      

ננו ח'ו' נוטרי, י"ן וחכמני, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ  )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 )ש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טומדר(. 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, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"פרי נלימוד ס 
                                      

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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


