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  פרק לז- "איוב"ספר 
י  ְוִיַתר  ִמְמקֹומֹו א ַּאף־ְלֹזאת  ֶיֱחַרד  ִלּבִ ֹרֶגז  ב:  ּ מֹוַע  ּבְ ְמעו  ׁשָ ּׁשִ

ֵרהו  ְואֹורֹו  ג:  ֹּקלֹו  ְוֶהֶגה  ִמִפיו  ֵיֵצא ַמִים  ִיׁשְ ל־ַהׁשָ ַּתַחת־ּכָ ּ ּ
ְנפֹות  ָהָאֶרץ קֹול  ְגאֹונֹו |  ַאֲחָריו   ד:  ַעל־ּכַ ַאג־קֹול  ַיְרֵעם  ּבְ ִּיׁשְ

ַמע  קֹולֹו י־ִיׁשָ ֵבם  ּכִ קֹולֹו  ִנְפָלאֹות  ה:  ְּוֹלא  ְיַעּקְ ַיְרֵעם  ֵאל  ּבְ
ה  ְגֹדלֹות  ְוֹלא  ֵנָדע ֶלג   ו:  ֹעׂשֶ י  ַלׁשֶ ם |  ּּכִ ֹיאַמר  ֱהֵוא  ָאֶרץ  ְוֶגׁשֶ

ם  ִמְטרֹות  ֻעזֹו ל־ָאָדם  ַיְחתֹום  ָלַדַעת  ז:  ָּמָטר  ְוֶגׁשֶ ַיד־ּכָ ּּבְ
הו י  ַמֲעׂשֵ ל־ַאְנׁשֵ ּא  ַחָיה  ְבמֹו־ָאֶרב  וִבְמעֹונֹוֶתיָה ַּוָתבֹו ח:  ּּכָ ּ

ּכֹן ִּמן־ַהֶחֶדר  ָתבֹוא  סוָפה  וִמְמָזִרים  ָקָרה ט:  ִתׁשְ ּּ ּ :
מוָצק י ַמת־ֵאל  ִיֶתן־ָקַרח  ְוֹרַחב  ַמִים  ּבְ ׁשְ ִּמּנִ ִרי  ַיְטִריַח  יא:  ּ ַאף־ּבְ

ְִמְתַהֵפך  |  ְּוהוא  ְמִסּבֹות   יב:  ָעב  ָיִפיץ  ֲעַנן  אֹורֹו ַתְחּבולָֹתוּ  ּּבְ
ר  ְיַצֵום   ַתְחּבוֹלָתיו  ְלָפֳעָלם  ּכֹל  ֲאׁשֶ ּּבְ : ַּעל־ְפֵני  ֵתֵבל  ָאְרָצה|  ּ

ֶבט  ִאם־ְלַאְרצֹו  ִאם־ְלֶחֶסד  ַיְמִצֵאהו יג ַהֲאִזיָנה  יד:  ִּאם־ְלׁשֵ
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ּזֹאת  ִאיֹוב  ֲעֹמד  ְוִהְתּבֹוֵנן   ֲהֵתַדע  טו:  ִנְפְלאֹות  ֵאל|  ּ
ׂשום־ֱאלֹוַה  ֲעֵליֶהם  ְוהֹוִפיַע  אֹור  ֲעָנ ּּבְ ֲהֵתַדע  טז:  נֹוּ

י־ָעב  ִמְפְלאֹות  ְתִמים  ֵדִעים ַּעל־ִמְפְלׂשֵ ָגֶדיך  ַחִמים  יז:  ּ ר־ּבְ ֲּאׁשֶ ָ

ִקט  ֶאֶרץ  ִמָדרֹום ַהׁשְ ְרִאי  יח:  ּּבְ ָחִקים  ֲחָזִקים  ּכִ ַּתְרִקיַע  ִעמֹו  ִלׁשְ ּ
ך יט:  ּמוָצק ְהֹוִדיֵענו  ַמה־ּנֹאַמר  לֹו  ֹלא־ַנֲעֹרך  ִמְפֵני־חׁשֶ ְּ ּ :

י  ְיֻבָלעַּהְיֻסַפר־ל כ ר  ִאם־ָאַמר  ִאיׁש  ּכִ י  ֲאַדּבֵ | ְּוַעָתה   כא:  ֹּו  ּכִ
ָחִקים  ְורוַח  ָעְבָרה  ַוְתַטֲהֵרם ׁשְ ִהיר  הוא  ּבַ ֹּלא  ָראו  אֹור  ּבָ ּּ ּ ּ :

ִּמָצפֹון  ָזָהב  ֶיֱאֶתה  ַעל־ֱאלֹוַה  נֹוָרא  הֹוד כב ַדי  כג:  ּ ּׁשַ
ָפט  ְוֹרב־ְצָדָקה  ֹלא ִגיא־ֹכַח  וִמׁשְ ֹּלא־ְמָצאֻנהו  ׂשַ ּ הּּ ָלֵכן  כד:    ְיַעּנֶ

ל־ַחְכֵמי־ֵלב ים ֹלא־ִיְרֶאה ּכָ ְּיֵראוהו ֲאָנׁשִ ּ: 

  פרק לח- "איוב"ספר 
ַּוַיַען־ְיהָוׁה  ֶאת־ִאיֹוב   א ָעָרה  ַויֹאַמר|    ִמן  ִמנּ | ִמי  ֶזה   ב:  ַּהּסְ

ִלי־ָדַעת יך  ֵעָצה  ְבִמִלין  ּבְ ַּמְחׁשִ ֱָאָזר־ָנא  ְכֶגֶבר  ֲחָלֶציך  ג:  ְ

ָאְלך  ְוהֹו ָיְסִדי־ָאֶרץ  ַהֵגד  ד:  ִדיֵעִניְָוֶאׁשְ ֵּאיֹפה  ָהִייָת  ּבְ
י  ֵתָדע  אֹו  ִמי־ָנָטה  ה:  ִּאם־ָיַדְעָת  ִביָנה ם  ְמַמֶדיָה  ּכִ ִּמי־ׂשָ

ו ָתה ו:  ָעֶליָה  ּקָ עו  אֹו  ִמי־ָיָרה  ֶאֶבן  ִפּנָ ַּעל־ָמה  ֲאָדֶניָה  ָהְטּבָ ּּ :
ֵני  ֱאֹל ז ל־ּבְ ָרן־ַיַחד  ּכֹוְכֵבי  ֹבֶקר  ַוָיִריעו  ּכָ ּּבְ ְַוָיֶסך  ח:  ִהיםּ ּ
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ִגיחֹו  ֵמֶרֶחם  ֵיֵצא ְדָלַתִים  ָים  ּבְ ׂשוִמי  ָעָנן  ְלֻבׁשֹו  ַוֲעָרֶפל  ט:  ּבִ ּּבְ
ִריַח  וְדָלָתִים י:  ֲּחֻתָלתֹו ים  ּבְ י  ָוָאׂשִ ּבֹר  ָעָליו  ֻחּקִ ָוֹאַמר  יא:  ָּוֶאׁשְ

ְגאֹון  ַגֶליך ית  ּבִ ַָעד־פֹה  ָתבֹוא  ְוֹלא  ֹתִסיף  וֹפא  ָיׁשִ ּ ּ ּ ָיך ֲּהִמָיֶמ יב:  ּ

ַחרִּצִויָת  ּבֶֹקר   ִּיַדְעָתה  ׁשַ ּ ַחר  ְמֹקמֹוּ ּ  ִיַדְעָת  ַהׁשַ ּ ַכְנפֹות  יג:  ּ ֶלֱאֹחז  ּבְ
ה ִעים  ִמֶמּנָ ֲערו  ְרׁשָ ָּהָאֶרץ  ְוִיּנָ ֹחֶמר  חֹוָתם  יד:  ּ ְִתְתַהֵפך  ּכְ ּ ּ

מֹו  ְלבוׁש ְּוִיְתַיְצבו  ּכְ ּ ִעים  אֹוָרם  וְזרֹוַע  ָרָמה  טו:  ּ ְּוִיָמַנע  ֵמְרׁשָ ּ
ֵב ִּתׁשָ ֲּהָבאָת  ַעד־ִנְבֵכי־ָים  וְבֵחֶקר  ְתהֹום  ִהְתַהָלְכָת טז:  רּ ּּ ּ :

ֲעֵרי  ַצְלָמֶות  ִתְרֶאה יז ֲעֵרי־ָמֶות  ְוׁשַ ֲּהִנְגלו  ְלך  ׁשַ ָ ִּהְתּבַֹנְנָת  יח:  ּ
ַּעד־ַרֲחֵבי־ָאֶרץ  ַהֵגד  ִאם־ָיַדְעָת  ֻכָלה ּ ּ ְֵאי־ֶזה  ַהֶדֶרך  יט:  ּ ּ

ך  ֵאי־ֶזה  ְמֹקמֹו ן־אֹור  ְוחׁשֶ ּכָ ֶחּנו  ֶאל־ְגבולֹו  ְוִכי  כ  :ְִיׁשְ י  ִתּקָ ּּכִ ּּ
יתֹו י־ָאז  ִתָוֵלד  וִמְסַפר  ָיֶמיך  כא:  ָתִבין  ְנִתיבֹות  ּבֵ ָָיַדְעָת  ּכִ ּ ּ ּ ּ ּ

ים ָרד  ִתְרֶאה כב:  ַרּבִ ֶלג  ְואֹוְצרֹות  ּבָ : ֲּהָבאָת  ֶאל־ֹאְצרֹות  ׁשָ
ְכִתי  ְלֶעת־ָצר  ְליֹום  ְקָרב  וִמְלָחָמה כג ר־ָחׂשַ ֲּאׁשֶ ֵאי־ֶזה  כד:  ּ
ְֶדֶרך  ֵיָחֶלק  אֹור  ָיֵפץ  ָקִדים  ֲעֵלי־ָאֶרץַה ֶטף  כה:  ּ ִּמי־ִפַלג  ַלׁשֶ ּ

ְְתָעָלה  ְוֶדֶרך  ַלֲחִזיז  ֹקלֹות ְלַהְמִטיר  ַעל־ֶאֶרץ  ֹלא־ִאיׁש  כו:  ּ
ר  ֹלא־ָאָדם  ּבֹו יַע  ׁשָֹאה  וְמׁשָֹאה  וְלַהְצִמיַח  כז:  ִמְדּבָ ּבִ ְּלַהׂשְ ּ

א : ִמי־הֹוִליד  ֶאְגֵלי־ָטלֲּהֵיׁש־ַלָמָטר  ָאב  אֹו   כח:  ֹמָצא  ֶדׁשֶ
ַמִים  ִמי  ְיָלדֹו כט ַרח  וְכֹפר  ׁשָ ֶטן  ִמי  ָיָצא  ַהּקָ ֶאֶבן  ַמִים  ל:  ִּמּבֶ ּכָ
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דו או  וְפֵני  ְתהֹום  ִיְתַלּכָ ִּיְתַחּבָ ּ יָמה  לא:  ּ ר  ַמֲעַדּנֹות  ּכִ ַּהְתַקׁשֵ
ִסיל  ְתַפֵתַח כֹות  ּכְ ּאֹו־מׁשְ ִעתֹו  ְוַעִיׁש  לב:  ּ ֲּהֹתִציא  ַמָזרֹות  ּבְ ּ

ֶניָה  ַתְנֵחםַע ָטרֹו  לג:  ל־ּבָ ים  ִמׁשְ ָמִים  ִאם־ָתׂשִ ֲּהָיַדְעָת  ֻחּקֹות  ׁשָ ּ
ָך לד:  ָבָאֶרץ ְפַעת־ַמִים  ְתַכּסֶ ֲּהָתִרים  ָלָעב  קֹוֶלך  ְוׁשִ ּ ָ :

נו לה ָרִקים  ְוֵיֵלכו  ְוֹיאְמרו  ְלך  ִהּנֵ ַלח  ּבְ ַּהְתׁשַ ּ ָּ ֻטחֹות  לו:  ּ ת  ּבַ ִּמי־ׁשָ
ְכִו ָחְכָמה  לז:  י  ִביָנהָּחְכָמה  אֹו  ִמי־ָנַתן  ַלׂשֶ ָחִקים  ּבְ ִּמי־ְיַסֵפר  ׁשְ

יב ּכִ ַמִים  ִמי  ַיׁשְ ֶצֶקת  ָעָפר  ַלמוָצק  וְרָגִבים  לח:  ְוִנְבֵלי  ׁשָ ּּבְ ּ ּ
קו ִפיִרים  ְתַמֵלא לט:  ְּיֻדּבָ ֲּהָתצוד  ְלָלִביא  ָטֶרף  ְוַחַית  ּכְ ּ ּ ּ :

ה  ְלמֹו־ָאֶרב מ ּכָ בו  ַבּסֻ י־ָיׁשֹחו  ַבְמעֹונֹות  ֵיׁשְ ּּכִ ִמי  ָיִכין  מא:  ּּ
י־  ֵועו ִיְתעו ִלְבִלי־ֹאֶכלְיָלָדוָלֹעֵרב ֵצידֹו ּכִ ּ ְיָלָדיו ֶאל־ֵאל ְיׁשַ ּ ּ: 

gG 

מעגל ך  ב"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 אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קור"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )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
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  ת  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשו–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ו מליצי יושרד ספרי המקרא הם עלי"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"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  משמרי


