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  פרק לא- "איוב"ספר 
תוָלה א ַרִתי  ְלֵעיָני  וָמה  ֶאְתּבֹוֵנן  ַעל־ּבְ ִרית  ּכָ ּּבְ ּ ֵחֶלק |  ֶמה  ּו ב:  ּ

ַדי  ִמְמֹרִמים ֱּאלֹוַה  ִמָמַעל  ְוַנֲחַלת  ׁשַ ּּ ֲּהֹלא־ֵאיד  ְלַעָול  ְוֶנֶכר  ג:  ּ
ֲּהֹלא־הוא  ִיְרֶאה  ְדָרָכי  ְוָכל־ְצָעַדי  ִיְספֹור ד:  ְלֹפֲעֵלי  ָאֶון ּ :

ְוא  ַוַתַחׁש  ַעל־ִמְרָמה  ַרְגִלי ה ִּאם־ָהַלְכִתי  ִעם־ׁשָ ְקֵלִני  ו:  ּ ִיׁשְ
ַּדע  ֱאלֹוַה  ֻתָמִתיְבֹמאְזֵני־ֶצֶדק  ְוֵי ּ ִרי  ִמִני  ז:  ּ ִּאם  ִתֶטה  ַאׁשֻ ּּ

י  וְבַכַפי  ָדַבק  מאום ַּהָדֶרך  ְוַאַחר  ֵעיַני  ָהַלך  ִלּבִ ּ ּ ּּ ְ ֶאְזְרָעה  ח:  ְ
ה  ט:  ְּוַאֵחר  ֹיאֵכל  ְוֶצֱאָצַאי  ְיׁשָֹרׁשו י  ַעל־ִאׁשָ ִּאם־ִנְפָתה  ִלּבִ ּ

ְּוַעל־ֶפַתח  ֵרִעי  ָאָרְבִתי ִתי  ְוָעֶליָה  ִיְכְרעון ִּתְטַחן  ְלַאֵחר  ִא י:  ּ ּׁשְ ּ
י־   יא:  ֲאֵחִרין ּ  ְוהוא  ָעֹון  ְפִליִליםְּוהיאּ  ִהיא  ִזָמה  ִהואּכִ י  ח:  ּ ּכִ

ֵרׁש ֵּאׁש  ִהיא  ַעד־ֲאַבדֹון  ֹתאֵכל  וְבָכל־ְתבוָאִתי  ְתׁשָ ּ ּּ ּ :
ִרָבם  ִעָמִדי יג ַפט  ַעְבִדי  ַוֲאָמִתי  ּבְ ִּאם־ֶאְמַאס  ִמׁשְ ּ ּוָמה  יד:  ּ

י־ָי ה  ּכִ יֶבּנוֶאֱעׂשֶ ּקום  ֵאל  ְוִכי־ִיְפֹקד  ָמה  ֲאׁשִ ֶטן  טו:  ּ ֲהֹלא־ַבּבֶ
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ֶרֶחם  ֶאָחד הו  ַוְיכוֶנּנו  ּבָ ִני  ָעׂשָ ֹּעׂשֵ ּ ִּאם־ֶאְמַנע  ֵמֵחֶפץ  ַדִלים  טז:  ּ ּ
ְּוֹאַכל  ִפִתי  ְלַבִדי  ְוֹלא־ָאַכל  ָיתֹום  יז:  ְּוֵעיֵני  ַאְלָמָנה  ֲאַכֶלה ּ ּ

ה עוַרי  ְגֵדַלִני יח:  ִּמֶמּנָ י  ִמּנְ ּּכִ הּ ֶטן  ִאִמי  ַאְנֶחּנָ ּ  ְכָאב  וִמּבֶ ּ :
סות  ָלֶאְביֹון יט ִלי  ְלבוׁש  ְוֵאין  ּכְ ִּאם־ֶאְרֶאה  אֹוֵבד  ִמּבְ ּ :
י  ִיְתַחָמםֲחָלָצוִּאם־ֹלא  ֵבְרכוִני   כ ָבׂשַ ּ  ֲחָלָציו  וִמֵגז  ּכְ ּ ּ :
ַער  ֶעְזָרִתי כא י־ֶאְרֶאה  ַבׁשַ : ִּאם־ֲהִניפֹוִתי  ַעל־ָיתֹום  ָיִדי  ּכִ
ֵתִפי  ִמ כב ֵברּכְ ָנה  ִתׁשָ ְכָמה  ִתפֹול  ְוֶאְזֹרִעי  ִמּקָ ּׁשִ י  ַפַחד  כג:  ּּ ּכִ

ֵאתֹו  ֹלא  אוָכל ֵּאַלי  ֵאיד  ֵאל  וִמׂשְ ְסִלי  כד:  ּּ ְמִתי  ָזָהב  ּכִ ִּאם־ׂשַ
ֶתם  ָאַמְרִתי  ִמְבַטִחי יר  כה:  ְּוַלּכֶ י־ַרב  ֵחיִלי  ְוִכי־ַכּבִ ַמח  ּכִ ִאם־ֶאׂשְ

י   כו:  ָמְצָאה  ָיִדי : ְָיֵהל  ְוָיֵרַח  ָיָקר  ֹהֵלךִאם־ֶאְרֶאה  אֹור  ּכִ
ק  ָיִדי  ְלִפי כז י  ַוִתׁשַ ֶתר  ִלּבִ ּסֵ ַּוִיְפְת  ּבַ ּ ּ ַּגם־הוא  ָעֹון  ְפִליִלי  כח:  ּ ּ ּ

ִתי  ָלֵאל  ִמָמַעל י־ִכַחׁשְ ּּכִ ְנִאי  כט:  ּ ִפיד  ְמׂשַ ַמח  ּבְ ִאם־ֶאׂשְ
י־ְמָצאֹו  ָרע ֹאל ל:  ְּוִהְתֹעַרְרִתי  ּכִ י  ִלׁשְ  ְּוֹלא־ָנַתִתי  ַלֲחֹטא  ִחּכִ

ָאָלה  ַנְפׁשֹו רֹו  לא:  ּבְ ׂשָ ִּאם־ֹלא  ָאְמרו  ְמֵתי  ָאֳהִלי  ִמי־ִיֵתן  ִמּבְ ּ
ע ּבָ חוץ  ֹלא־ָיִלין  ֵגר  ְדָלַתי  ָלֹאַרח  ֶאְפָתח לב:  ֹלא  ִנׂשְ ּּבַ ּּ ּ :

י  ֲעֹוִני לג ֻחּבִ ָעי  ִלְטמֹון  ּבְ יִתי  ְכָאָדם  ְפׁשָ ּסִ י  ֶאֱערֹוץ  לד:  ִּאם־ּכִ ּכִ
ָפ|   ה  ובוז־ִמׁשְ ָּהמֹון  ַרּבָ ּ ּחֹות  ְיִחֵתִני  ָוֶאדֹם  ֹלא־ֵאֵצא  ָפַתחּ ּ :
ַתב  ִאיׁש |  ִּמי  ִיֶתן־ִלי   לה ַדי  ַיֲעֵנִני  ְוֵסֶפר  ּכָ ּׁשֵֹמַע  ִלי  ֶהן־ָתִוי  ׁשַ ּ
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ֶאּנו  ֶאֶעְנֶדּנו  ֲעָטרֹות  ִלי לו:  ִריִבי ְכִמי  ֶאׂשָ ִּאם־ֹלא  ַעל־ׁשִ ּ ּ :
מֹו־ָנִגיד  ֲאָקְרֶבּנו לז ִּמְסַפר  ְצָעַדי  ַאִגיֶדּנו  ּכְ ּ ּ ִאם־ָעַלי  לח:  ּ

יון ַּאְדָמִתי  ִתְזָעק  ְוַיַחד  ְתָלֶמיָה  ִיְבּכָ ִּאם־ּכָֹחה  ָאַכְלִתי  לט:  ּ ּ
ָעֶליָה  ִהָפְחִתי ְּבִלי־ָכֶסף  ְוֶנֶפׁש  ּבְ ַּתַחת  ִחָטה   מ:  ּ ֵיֵצא  חֹוַח |  ּ

ה ַתמו ִדְבֵרי ִאיֹוב ֹעָרה ָבְאׁשָ ְּוַתַחת־ׂשְ ּ ּ ּ ּ: 

  פרק לב- "איוב"ספר 
תו  ׁשְ א ּבְ ַּוִיׁשְ י  הוא ּ ים  ָהֵאֶלה  ֵמֲענֹות  ֶאת־ִאיֹוב  ּכִ ת  ָהֲאָנׁשִ ּלׁשֶ ּ ּ

ֵעיָניו ַרְכֵאל  ַהּבוִזי |  ַּוִיַחר  ַאף   ב:  ַּצִדיק  ּבְ ֱּאִליהוא  ֶבן־ּבַ ּ
ִאיֹוב  ָחָרה  ַאפֹו  ַעל־ַצְדקֹו  ַנְפׁשֹו  ֵמֱאֹלִהים ַפַחת  ָרם  ּבְ ִּמִמׁשְ ּ ּּ ּ :

ר  ֹל ג ת  ֵרָעיו  ָחָרה  ַאפֹו  ַעל  ֲאׁשֶ לׁשֶ ּוִבׁשְ ּא־ָמְצאו  ַמֲעֶנה ּ
יעו  ֶאת־ִאיֹוב ַּוַיְרׁשִ י  ד:  ּּ ְדָבִרים  ּכִ ה  ֶאת־ִאיֹוב  ּבִ ֶּוֱאִליהו  ִחּכָ ּ

ְּזֵקִנים־ֵהָמה  ִמֶמּנו  ְלָיִמים ּ ִפי  ה:  ּ י  ֵאין  ַמֲעֶנה  ּבְ ַּוַיְרא  ֱאִליהוא  ּכִ ּ
ים  ַוִיַחר  ַאפֹו ת  ָהֲאָנׁשִ לׁשֶ ּׁשְ ַרְכֵאל |  ַּוַיַען   ו:  ּ ֱּאִליהוא  ֶבן־ּבַ

ן  ָזַחְלִתי ַה ים  ַעל־ּכֵ יׁשִ ּּבוִזי  ַויֹאַמר  ָצִעיר  ֲאִני  ְלָיִמים  ְוַאֶתם  ְיׁשִ ּ ּ ּ
ֵּמַחוֹת  ֵדִעי  ֶאְתֶכם|  ָוִאיָרא   ִנים  ז:  ּ רו  ְוֹרב  ׁשָ ָּאַמְרִתי  ָיִמים  ְיַדּבֵ ּ

ַדי  ְתִביֵנם ח:  ֹּיִדיעו  ָחְכָמה ַמת  ׁשַ ָּאֵכן  רוַח־ִהיא  ֶבֱאנֹוׁש  ְוִנׁשְ ּ ּ :
ים  ֶיְח ט ָפטֹלא־ַרּבִ מו  וְזֵקִנים  ָיִבינו  ִמׁשְ ּּכָ ּ ּ ָּלֵכן  ָאַמְרִתי  י:  ּ
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ְמָעה־ִלי  ֲאַחֶוה  ֵדִעי  ַאף־ָאִני ּׁשִ ּ ֵּהן  הֹוַחְלִתי  ְלִדְבֵריֶכם  ָאִזין  יא:  ּ
ַּעד־ְתבוֹנֵתיֶכם  ַעד־ַתְחְקרון  ִמִלין ּ ּּ ה  יב:  ּ ְוָעֵדיֶכם  ֶאְתּבֹוָנן  ְוִהּנֵ
םֵּאין  ְלִאיֹוב  מֹוִכיַח  עֹוֶנה  ֲאָמָריו ֶּפן־ֹתאְמרו  ָמָצאנו  יג:    ִמּכֶ ּ ּ ּ
ָּחְכָמה  ֵאל  ִיְדֶפּנו  ֹלא־ִאיׁש ְּוֹלא־ָעַרך  ֵאַלי  ִמִלין  יד:  ּ ְ

יֶבּנו ּוְבִאְמֵריֶכם  ֹלא  ֲאׁשִ ַּחתו  ֹלא־ָענו  עֹוד  ֶהְעִתיקו  ֵמֶהם  טו:  ּ ּ ּּ ּ
י  ָעְמדו  ֹלא־ָענו  עֹוד טז:  ִּמִלים רו  ּכִ י־ֹלא  ְיַדּבֵ ְּוהֹוַחְלִתי  ּכִ ּ ּ ּ :

י  ָמֵלִתי  יח:  ֲּעֶנה  ַאף־ֲאִני  ֶחְלִקי  ֲאַחֶוה  ֵדִעי  ַאף־ָאִניַא יז ּכִ
ְטִני ִּמִלים  ֱהִציַקְתִני  רוַח  ּבִ ַיִין  ֹלא־ִיָפֵתַח  יט:  ּ ה  ִבְטִני  ּכְ ִּהּנֵ

ֵקַע ים  ִיּבָ ֹאבֹות  ֲחָדׁשִ ָפַתי  כ:  ּכְ ָרה  ְוִיְרַוח־ִלי  ֶאְפַתח  ׂשְ ֲּאַדּבְ
א  ְפֵני כא:  ְוֶאֱעֶנה הַּאל־ָנא  ֶאׂשָ : ־ִאיׁש  ְוֶאל־ָאָדם  ֹלא  ֲאַכּנֶ

ִני כב ֵאִני ֹעׂשֵ ְמַעט ִיׂשָ ה ּכִ י ֹלא ָיַדְעִתי ֲאַכּנֶ ּּכִ ּ: 
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, 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 כר בר"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"כיה 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 "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,    ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 . חטא בא על ידוואין, 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" לומר לך מה משמרות 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


