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  פרק ה- "איוב"ספר 
ים  ִתְפֶנה א ֹדׁשִ ְּקָרא־ָנא  ֲהֵיׁש  עֹוֶנָך  ְוֶאל־ִמי  ִמּקְ י  ב:  ּ ּכִ

ַעׂש  וֹפֶתה  ָתִמית  ִקְנָאהֶלֱאִויל ּ  ַיֲהָרג־ּכָ ֲאִני־ָרִאיִתי  ֱאִויל  ג:  ּ
ִריׁש  ָוֶאּקֹוב  ָנֵוהו  ִפְתֹאם או  ד:  ַּמׁשְ ע  ְוִיַדּכְ ִּיְרֲחקו  ָבָניו  ִמֶיׁשַ ּ ּּ

ַער  ְוֵאין  ַמִציל ַּבׁשַ ר  ְקִצירֹו   ה:  ּ ים |  ֲאׁשֶ ָּרֵעב  ֹיאֵכל  ְוֶאל־ִמִצּנִ
ַאף  ַצִמים  ֵחיָל ֵחהו  ְוׁשָ ִּיּקָ י   ו:  םּ ֹלא־ֵיֵצא  ֵמָעָפר  ָאֶון |  ּכִ

י־ָאָדם  ְלָעָמל  יוָלד  ז:  ּוֵמֲאָדָמה  ֹלא־ִיְצַמח  ָעָמל ּּכִ ּ
יהו  עוף ף  ַיְגּבִ ּוְבֵני־ֶרׁשֶ ּ ּאוָלם  ֲאִני  ֶאְדֹרׁש  ֶאל־ֵאל  ח:  ּ

ים  ִדְבָרִתי ה  ְגֹדלֹות  ְוֵאין  ֵחֶקר  ט:  ְּוֶאל־ֱאֹלִהים  ָאׂשִ ֹעׂשֶ
ַּהּנֵֹתן  ָמָטר  ַעל־ְפֵני־ָאֶרץ  ְוׁשֵֹלַח  י  :ִּנְפָלאֹות  ַעד־ֵאין  ִמְסָפר

ַּמִים  ַעל־ְפֵני  חוצֹות ָפִלים  ְלָמרֹום  ְוֹקְדִרים  יא:  ּ ָּלׂשום  ׁשְ
ע ְגבו  ֶיׁשַ יָנה  יב:  ּׂשָ בֹות  ֲערוִמים  ְוֹלא־ַתֲעׂשֶ ֵּמֵפר  ַמְחׁשְ
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ָיה ְּיֵדיֶהם  תׁשִ ָעְרָמם  ַוֲעַצת  ִנְפָתִלים  יג:  ּ ֹּלֵכד  ֲחָכִמים  ּבְ
ׁשו  ַבָצֳהָרִים יד:  ִנְמָהָרה ך  ְוַכַלְיָלה  ְיַמׁשְ ּיֹוָמם  ְיַפְגׁשו־חׁשֶ ּּ ּּ ְ :

ע  ֵמֶחֶרב  ִמִפיֶהם  וִמַיד  ָחָזק  ֶאְביֹון טו ַּויׁשַ ּּ ַּוְתִהי  ַלַדל  טז:  ּ ּ
ִּתְקָוה  ְוֹעָלָתה  ָקְפָצה  ִפיָה ֵרי  ֱאנֹוׁש  יֹוִכֶחּנו  יז:  ּ ה  ַאׁשְ ִּהּנֵ

ַדי  ַאל־ִתְמָאס ֱּאלֹוַה  ומוַסר  ׁשַ ּ ּ ּ ׁש  יח:  ּ י  הוא  ַיְכִאיב  ְוֶיְחּבָ ּּכִ
ּ  ְוָיָדיו  ִתְרֶפיָנהְוָיָדוִיְמַחץ   ַבע   יט:  ּ ׁש  ָצרֹות  ַיִציֶלָך  וְבׁשֶ ׁשֵ ּּבְ ּ ּ |

ך  ָרע ָֹלא־ִיַגע  ּבְ ָרָעב  ָפְדך  ִמָמֶות  וְבִמְלָחָמה  ִמיֵדי  ָחֶרב כ:  ּ ּּבְ ּ ָ ּ :
י  ָיבֹו כא ׁשֹוט  ָלׁשֹון  ֵתָחֵבא  ְוֹלא־ִתיָרא  ִמׁשֹד  ּכִ ּּבְ ְלׁשֹד  כב:  אּ

ָחק  וֵמַחַית  ָהָאֶרץ  ַאל־ִתיָרא ּוְלָכָפן  ִתׂשְ ּּ ּ י  ִעם־ַאְבֵני  כג:  ּ ּכִ
ְלָמה־ָלך ֶדה  ָהׁשְ ֶדה  ְבִריֶתך  ְוַחַית  ַהׂשָ ְַהׂשָ ָּ ְּוָיַדְעָת  כד:  ּּ

לֹום  ָאֳהֶלך  וָפַקְדָת  ָנְוך  ְוֹלא  ֶתֱחָטא י־ׁשָ ָּכִ ָּ י־ַרב  כה:  ּ ְּוָיַדְעָת  ּכִ
ב  ָהָאֶרץַָזְרֶעך  ְוֶצֱאָצֶא ֵעׂשֶ ָּתבֹוא  ְבֶכַלח  ֱאֵלי־ָקֶבר  כו:  ָיך  ּכְ

ִעתֹו ֲעלֹות  ָגִדיׁש  ּבְ ּּכַ ה  כז:  ּ ָמֶעּנָ ן־ִהיא  ׁשְ ה־ֹזאת  ֲחַקְרנוָה  ּכֶ ִּהּנֵ
ְְוַאָתה ַדע־ָלך ּ: 

  פרק ו- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ִאיֹוב  ַויֹאַמר א ּ י   ב:  ּ ְעׂשִ ֵקל  ּכַ קֹול  ִיׁשָ ּלו  ׁשָ  ּ  ְוַהָוִתיְּוַהָיִתיּ
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או־ָיַחד ֹמאְזַנִים  ִיׂשְ ן  ג:  ּּבְ ד  ַעל־ּכֵ י־ַעָתה  ֵמחֹול  ַיִמים  ִיְכּבָ ּּכִ ּ
ְּדָבַרי  ָלעו ר  ֲחָמָתם  ׁשָֹתה  רוִחי  ד:  ּ ַדי  ִעָמִדי  ֲאׁשֶ י  ִחֵצי  ׁשַ ּּכִ ּּ ּ

עוֵתי  ֱאלֹוַה  ַיַעְרכוִני ּּבִ ּ א  ִאם  ה:  ּ ֲּהִיְנַהק־ֶפֶרא  ֲעֵלי־ֶדׁשֶ
ִלילֹו ִלי־ֶמַלח ֲה ו:  ִּיְגֶעה־ׁשֹור  ַעל־ּבְ ֵּיָאֵכל  ָתֵפל  ִמּבְ

ִריר  ַחָלמות ִּאם־ֶיׁש־ַטַעם  ּבְ י  ֵהָמה  ז:  ּ ֵּמֲאָנה  ִלְנגֹוַע  ַנְפׁשִ ּ
ְדֵוי  ַלְחִמי ֱאָלִתי  ְוִתְקָוִתי  ִיֵתן  ֱאלֹוַה ח:  ּכִ ִּמי־ִיֵתן  ָתבֹוא  ׁשֶ ּ ּ ּ :

ֵאִני  ַיֵתר  ָידֹו  ִויַבְצֵעִני ט ְּוֹיֵאל  ֱאלֹוַה  ִויַדּכְ ּ   | ּוְתִהי  עֹוד י:  ּ
י־ֹלא  ִכַחְדִתי  ִאְמֵרי  ֶּנָחָמִתי  ַוֲאַסְלָדה  ְבִחיָלה  ֹלא  ַיְחמֹול  ּכִ ּ

י יא:  ָקדֹוׁש י־ַאֲאִריך  ַנְפׁשִ ִצי  ּכִ י  ֲאַיֵחל  וַמה־ּקִ ְַמה־ּכִֹחי  ּכִ ּ ּ :
ִרי  ָנחוׁש יב ׂשָ ַהִאם  ֵאין  ֶעְזָרִתי  יג:  ִּאם־ּכַֹח  ֲאָבִנים  ּכִֹחי  ִאם־ּבְ

ָיה  ִנְדָחה  ִמֶמ ִּבי  ְוֻתׁשִ ּ יּ ַדי  יד:  ּנִ ַּלָמס  ֵמֵרֵעהו  ָחֶסד  ְוִיְרַאת  ׁשַ ּ ּ
ֲאִפיק  ְנָחִלים  ַיֲעֹברו טו:  ַיֲעזֹוב ְגדו  ְכמֹו־ָנַחל  ּכַ ַּאַחי  ּבָ ּ :

ֶלג טז י־ָקַרח  ָעֵלימֹו  ִיְתַעֶלם־ׁשָ ֵעת  ְיֹזְרבו  יז:  ַּהּקְֹדִרים  ִמּנִ ּּבְ
ֻחמֹו  ִנְדֲעכו  ִמְמקֹוָמם ִּנְצָמתו  ּבְ ּּ ִּיָלְפתו  ָא יח:  ּ ם ּ ְּרחֹות  ַדְרּכָ

ַּיֲעלו  ַבֹתהו  ְוֹיאֵבדו ּ ָבא  יט:  ּּ יטו  ָאְרחֹות  ֵתָמא  ֲהִליֹכת  ׁשְ ִּהּבִ ּ
ִּקוו־ָלמֹו או  ָעֶדיָה  ַוֶיְחָפרו כ:  ּ ּּבֹׁשו  ִכי־ָבָטח  ּבָ ּ ּּ י־ַעָתה  כא:  ּ ּּכִ
ּ  לֹו  ִתְראו  ֲחַתת  ַוִתיָראולֹאֱהִייֶתם   ּּ ֲּהִכי־ָאַמְרִתי  ָהבו  ִלי  כב:  ּ ּ
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ֲחדו  ַבֲעִדיּוִמּכֲֹחֶכ ּוַמְלטוִני  ִמַיד־ָצר  וִמַיד  ָעִריִצים  כג:  ּם  ׁשִ ּּ ּ ּּ
ִּתְפדוִני ּ ִגיִתי  ָהִבינו  ִלי כד:  ּ ּהֹורוִני  ַוֲאִני  ַאֲחִריׁש  וַמה־ׁשָ ּ ּּ :

ם כה ר  וַמה־יֹוִכיַח  הֹוֵכַח  ִמּכֶ ְמְרצו  ִאְמֵרי־ֹיׁשֶ ַּמה־ּנִ ּ ּ :
ַּהְלהֹוַכח  ִמִלים  ַתְחׁשֹבו  וְלרוַח  ִאְמ כו ּ ּ ּ : ֵרי  נֹוָאׁשּ
ַּאף־ַעל־ָיתֹום  ַתִפילו  ְוִתְכרו  ַעל־ֵריֲעֶכם כז ּ ּ ְּוַעָתה  כח:  ּ

ּהֹוִאילו  ְפנו־ִבי  ְוַעל־ְפֵניֶכם  ִאם־ֲאַכֵזב ּ ּ בו  ָנא  כט:  ּ ּׁשֻ
ביַּאל־ְתִהי  ַעְוָלה   ּ  ְוׁשובו  עֹוד  ִצְדִקי־ָבהְּוׁשֻ ּ ְלׁשֹוִני  ל:  ּ ֲהֵיׁש־ּבִ

י ֹלא־ָיִבין ַהוֹו  :תַּעְוָלה ִאם־ִחּכִ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,    נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .בא על ידוואין חטא , 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  וםשני  פרקים  לי,  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"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


