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 ק כה פר- "איוב"ספר 
ִחי  ַויֹאַמר א ְלַדד  ַהׁשֻ ַּוַיַען  ּבִ ּּ לֹום  ב:  ּ ה  ׁשָ ל  ָוַפַחד  ִעמֹו  ֹעׂשֶ ַּהְמׁשֵ

ְמרֹוָמיו ֲּהֵיׁש  ִמְסָפר  ִלְגדוָדיו  ְוַעל־ִמי  ֹלא־ָיקום  אֹוֵרהו ג:  ּבִ ּ ּ ּ :
ה ד ה  ְילוד  ִאׁשָ ּוַמה־ִיְצַדק  ֱאנֹוׁש  ִעם־ֵאל  וַמה־ִיְזּכֶ ּ ּ ּ ּּ ֵהן  ה:  ּ

י־ֱאנֹוׁש  ו:  ִּהיל  ְוכֹוָכִבים  ֹלא־ַזּכו  ְבֵעיָניוַעד־ָיֵרַח  ְוֹלא  ַיֲא ַאף  ּכִ
ִּרָמה וֶבן־ָאָדם תֹוֵלָעה ּּ: 

  פרק כו- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ִאיֹוב  ַויֹאַמר א ּ ְעָת  ְזרֹוַע  ב:  ּ ֶּמה־ָעַזְרָת  ְלֹלא־ֹכַח  הֹוׁשַ ּ

ָיה  ָלֹרב  הֹוָדְעָת ג:  ֹלא־ֹעז ַּמה־ָיַעְצָת  ְלֹלא  ָחְכָמה  ְוֻתׁשִ ּּ ּ :
ַמת־ִמי  ָיְצָאה  ִמֶמָך ד ֶּאת־ִמי  ִהַגְדָת  ִמִלין  ְוִנׁשְ ּ ּ ָהְרָפִאים  ה:  ּּ

ֹ◌ְכֵניֶהם ְּיחֹוָללו  ִמַתַחת  ַמִים  ְוׁשְ אֹול  ֶנְגדֹו  ְוֵאין  ו:  ּ ָּערֹום  ׁשְ
סות  ָלֲאַבדֹון ּּכְ ִליָמה ז:  ּ ֹּנֶטה  ָצפֹון  ַעל־ֹתהו  ֹתֶלה  ֶאֶרץ  ַעל־ּבְ ּּ :
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ָעָביו  ְוֹלא־ִנ ח ְּבַקע  ָעָנן  ַתְחָתםֹצֵרר־ַמִים  ּבְ ה  ט:  ּ ְּמַאֵחז  ְפֵני־ִכּסֵ
ז  ָעָליו  ֲעָננֹו ֹּחק  ָחג  ַעל־ְפֵני־ָמִים  ַעד־ַתְכִלית  אֹור  י:  ַּפְרׁשֵ ּ

ך ַמִים  ְירֹוָפפו  ְוִיְתְמהו  ִמַגֲעָרתֹו יא:  ְִעם־חׁשֶ ַּעמוֵדי  ׁשָ ּּ ּ ֹכחֹו  יב:  ּ ּבְ
ּ  וִבְתבוָנתֹו  ָמַחץ  ָרַהבּוִבְתובָנתֹוָּרַגע  ַהָים   ַמִים  יג  :ּ רוחֹו  ׁשָ ּּבְ

ִריַח ְפָרה  ֹחְלָלה  ָידֹו  ָנָחׁש  ּבָ ּ  ְדָרָכיו ְּדָרָכוְקצֹות  |  ֶּהן־ֵאֶלה   יד:  ׁשִ
ַמע־ּבֹו ְוַרַעם  ֶמץ ָדָבר ִנׁשְ ּוַמה־ׁשֵ בוֹרָתוּּ ּ ְגבורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנןּּגְ ּ: 
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו,  צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים, 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 כמשמרות כתיב ואנו"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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,  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  
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 " ספרי תורה כד אף"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


