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 א פרק מ- "איוב"ספר 
ֵּהן־ֹתַחְלתֹו  ִנְכָזָבה  ֲהַגם  ֶאל־ַמְרָאיו  ֻיָטל א י  ב:  ּ ֹלא־ַאְכָזר  ּכִ

ְּיעוֶרּנו  וִמי  הוא  ְלָפַני  ִיְתַיָצב ּ ּ ּ ֵלם  ַתַחת  ג:  ּ ִּמי  ִהְקִדיַמִני  ַוֲאׁשַ ּ ּ
ַמִים  ִלי־הוא ל־ַהׁשָ ּּכָ ָדיו  וְדַבר־ְגבורֹות לֹא ד:  ּ ּ  לֹו־ַאֲחִריׁש  ּבַ ּ ּּ

ֶכֶפל  ִרְסנֹו  ִמי  ָיבֹואִמי־ִג ה:  ְוִחין  ֶעְרּכֹו ָּלה  ְפֵני  ְלבוׁשֹו  ּבְ ּ ּ :
יו  ֵאיָמה ו ּנָ ַּדְלֵתי  ָפָניו  ִמי  ִפֵתַח  ְסִביבֹות  ׁשִ ַּגֲאָוה  ֲאִפיֵקי  ז:  ּ

ים  ָסגור  חֹוָתם  ָצר ֶאָחד  ִיַגׁשו  ְורוַח  ֹלא־ָיבֹוא  ח:  ָּמִגּנִ ֶּאָחד  ּבְ ּ ּ
ד ט:  ֵביֵניֶהם קו  ִיְתַלּכְ ָאִחיהו  ְיֻדּבָ ִּאיׁש־ּבְ ּו  ְוֹלא  ִיְתָפָרדוּ ּּ :

ַחר י ַעְפַעֵפי־ׁשָ ֲּעִטיׁשָֹתיו  ָתֶהל  אֹור  ְוֵעיָניו  ּכְ ִּמִפיו  יא:  ּ
ידֹוֵדי  ֵאׁש  ִיְתַמָלטו ַּלִפיִדים  ַיֲהֹלכו  ּכִ ּּ ן  יב:  ּ ִחיָריו  ֵיֵצא  ָעׁשָ ִמּנְ

דוד  ָנפוַח  ְוַאְגֹמן ּּכְ ַּנְפׁשֹו  ֶגָחִלים  ְתַלֵהט  ְוַלַהב  ִמִפיו  ֵיֵצא יג:  ּ ּ ּ :
ַצָוארֹו  ָיִלין  ֹעז  וְלָפָניו  ָתדוץ  ְדָאָבה יד ּּבְ ּ ּ רֹו  טו:  ּּ ַּמְפֵלי  ְבׂשָ
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ל־ִימֹוט ָּדֵבקו  ָיצוק  ָעָליו  ּבַ ּ מֹו־ָאֶבן  ְוָיצוק  טז:  ּ ִּלּבֹו  ָיצוק  ּכְ ּ
ֶפַלח  ַתְחִתית ּּכְ ָבִרים  ִיְתַחָטאו יז:  ּ תֹו  ָיגורו  ֵאִלים  ִמׁשְ ִּמׂשֵ ּ ּ ּּ ּ :

ִלי   יח יֵגהו  ֶחֶרב  ּבְ ַּמׂשִ ְרָיהּ ע  ְוׁשִ ַיְחׁשֹב  יט:  ָּתקום  ֲחִנית  ַמּסָ
ה בֹון  ְנחוׁשָ ְרֶזל  ְלֵעץ  ִרּקָ ת  כ:  ְּלֶתֶבן  ּבַ ֹּלא־ַיְבִריֶחּנו  ֶבן־ָקׁשֶ

ְּלַקׁש  ֶנְהְפכו־לֹו  ַאְבֵני־ָקַלע ַחק  כא:  ּ בו  תֹוָתח  ְוִיׂשְ ַקׁש  ֶנְחׁשְ ּּכְ
ידֹון ַּתְחָתיו  ַחדוֵדי  ָחֶרׂש  ִיְרַפד   כב:  ְלַרַעׁש  ּכִ ּ ּ ּ : ָּחרוץ  ֲעֵלי־ִטיטּ

ֶמְרָקָחה כג ים  ּכַ יר  ְמצוָלה  ָים  ָיׂשִ ּסִ ַּיְרִתיַח  ּכַ ַאֲחָריו  ָיִאיר  כד:  ּּ
יָבה לֹו  ֶהָעׂשו  כה:  ָּנִתיב  ַיְחׁשֹב  ְתהֹום  ְלׂשֵ ֵּאין־ַעל־ָעָפר  ָמׁשְ

ל־ָגֹבַה  ִיְרֶאה  הוא  ֶמֶלך  כו:  ִלְבִלי־ָחת ְֵאת־ּכָ ּ ּ ּ
ַחץ ֵני־ׁשָ ל־ּבְ  :ַעל־ּכָ

  פרק מב- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ִאיֹוב  ֶאת־ְיהָוׁה  ַויֹאַמר א ּ י־ֹכל  תוָכל ָּיַדְעִת ב:  ּ ּ  ָיַדְעִתי  ּכִ ּ ּ

ֵצר  ִמְמך  ְמִזָמה ְּוֹלא־ִיּבָ ִלי  ָדַעת |  ִמי  ֶזה   ג:  ָּ ַמְעִלים  ֵעָצה  ּבְ
י  ְוֹלא  ֵאָדע ָּלֵכן  ִהַגְדִתי  ְוֹלא  ָאִבין  ִנְפָלאֹות  ִמֶמּנִ ּ ּ :

ַמע־ָנא  ְוָאֹנִכי  ֲאַד ד ָאְלך  ְוהֹוִדיֵעִניׁשְ ר  ֶאׁשְ ַמע־ֹאֶזן  ה:  ָּבֵ ְלׁשֵ
ַמְעִתיך  ְוַעָתה  ֵעיִני  ָרָאְתך ָׁשְ ָּ ן  ֶאְמַאס  ְוִנַחְמִתי  ו:  ּ ַּעל־ּכֵ
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ר  ְיהָוׁה  ֶאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ז:  ַעל־ָעָפר  ָוֵאֶפר ַּוְיִהי  ַאַחר  ִדּבֶ ּ ּ
ֶּאל־ִאיֹוב  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ֱאִליַפז  ַהֵתיָמִני  ָחָר ּ ָה  ַאִפי  ְבך ּ ּ

ַעְבִדי  ִאיֹוב ְרֶתם  ֵאַלי  ְנכֹוָנה  ּכְ י  ֹלא  ִדּבַ ֵני  ֵרֶעיך  ּכִ ּוִבׁשְ ּ ּ ּּ ָ :
ְבָעה  ֵאיִלים  וְלכו   ח ְבָעה־ָפִרים  ְוׁשִ ְּוַעָתה  ְקחו־ָלֶכם  ׁשִ ּ ּ ּ |

ַעְדֶכם  ְוִאיֹוב  ַעְבִדי  ֶּאל־ַעְבִדי  ִאיֹוב  ְוַהֲעִליֶתם  עֹוָלה  ּבַ ּּ ּ
י ִּיְתַפֵלל  ֲעֵליֶכם  ּכִ א  ְלִבְלִתי  ֲעׂשֹות  ִעָמֶכם ּ ּ  ִאם־ָפָניו  ֶאׂשָ ּ ּ ּ

ַעְבִדי  ִאיֹוב ְרֶתם  ֵאַלי  ְנכֹוָנה  ּכְ י  ֹלא  ִדּבַ ְּנָבָלה  ּכִ ּ ַּוֵיְלכו  ט:  ּ ּ
ר  ֲאׁשֶ ֲעָמִתי  ַוַיֲעׂשו  ּכַ ֱּאִליַפז  ַהֵתיָמִני  וִבְלַדד  ַהׁשוִחי  ֹצַפר  ַהּנַ ּ ּ ּּ ּ ּ

א  ְיהָוׁה  ֶא ר  ֲאֵליֶהם  ְיהָוׁה  ַוִיׂשָ ִּדּבֶ ּ ּת־ְפֵני  ִאיֹובּ ב  י:  ּ ַויהָוׁה  ׁשָ
ביתֶאת־   ַעד  ֵרֵעהו  ַויֶֹסף  ְיהָוׁה ּׁשְ ִהְתַפְללֹו  ּבְ בות  ִאיֹוב  ּבְ ּ  ׁשְ ּּ ּּ

ֶנה ר  ְלִאיֹוב  ְלִמׁשְ ל־ֲאׁשֶ ל־ֶאָחיו  יא:  ֶּאת־ּכָ ַּוָיֹבאו  ֵאָליו  ּכָ ּ
ּ  ַאְחיֹוָתיו  ְוָכל־ֹיְדָעיו  ְלָפִנים  ַויֹאְכלו  ִעמֹו  ַאְחֹיָתיוְוָכל־   ּ ֶלֶחם ּ

ר־ֵהִביא  ל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ֵביתֹו  ַוָיֻנדו  לֹו  ַוְיַנֲחמו  ֹאתֹו  ַעל  ּכָ ּּבְ ּ ּ
יָטה  ֶאָחת  ְוִאיׁש  ֶנֶזם  ָזָהב  ְּיהָוׁה  ָעָליו  ַוִיְתנו־לֹו  ִאיׁש  ְקׂשִ ּ ּ

תֹו  ַוְיִהי־לֹו  יב:  ֶאָחד ַרך  ֶאת־ַאֲחִרית  ִאיֹוב  ֵמֵראׁשִ ַּויהָוׁה  ּבֵ ְ

ר  ֶאֶלף  ֹצאן  ְו ָעה  ָעׂשָ ת  ֲאָלִפים  ְגַמִלים  ְוֶאֶלף־ֶצֶמד ַאְרּבָ ׁשֶ ּׁשֵ ּ
ָקר  ְוֶאֶלף  ֲאתֹונֹות לֹוׁש  יג:  ּבָ ְבָעָנה  ָבִנים  ְוׁשָ ַוְיִהי־לֹו  ׁשִ
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נֹות ִנית  ְקִציָעה  יד:  ּבָ ם  ַהׁשֵ ם־ָהַאַחת  ְיִמיָמה  ְוׁשֵ ַּוִיְקָרא  ׁשֵ ּ
ית  ֶקֶרן  ַהפוך ִליׁשִ ם  ַהׁשְ ְְוׁשֵ ּ ּ ים  ָיפֹות  טו:  ּ ְוֹלא  ִנְמָצא  ָנׁשִ

תֹוך ּכִ ָכל־ָהָאֶרץ  ַוִיֵתן  ָלֶהם  ֲאִביֶהם  ַנֲחָלה  ּבְ ְְבנֹות  ִאיֹוב  ּבְ ּ ּ ּ
ָנה   טז:  ֲאֵחיֶהם ִעים  ׁשָ  ַּוִיְרֶאַּוְיִחי  ִאיֹוב  ַאֲחֵרי־ֹזאת  ֵמָאה  ְוַאְרּבָ

ָעה  דֹרֹות ֵני  ָבָניו  ַאְרּבָ ָניו  ְוֶאת־ּבְ ַּוִיְרֶאה  ֶאת־ּבָ ַּוָיָמת  יז:  ּ
ַבע ָיִמים ִּאיֹוב ָזֵקן וׂשְ ּ: 

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, ת הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה א, 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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,  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .וואין חטא בא על יד, 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 מ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"שמרות 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


