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  פרק ט- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ִאיֹוב  ַויֹאַמר א ּ ָּאְמָנם  ָיַדְעִתי  ִכי־ֵכן  וַמה־ִי ב:  ּ ּ ְּצַדק  ֱאנֹוׁש ּ

י־ָאֶלף ג:  ִעם־ֵאל ִּאם־ַיְחֹפץ  ָלִריב  ִעמֹו  ֹלא־ַיֲעֶנּנו  ַאַחת  ִמּנִ ּ ּ :
ָלם ד ה  ֵאָליו  ַוִיׁשְ ֲּחַכם  ֵלָבב  ְוַאִמיץ  ּכַֹח  ִמי־ִהְקׁשָ ַּהַמְעִתיק  ה:  ּ ּ

ַאפֹו ר  ֲהָפָכם  ּבְ ָּהִרים  ְוֹלא  ָיָדעו  ֲאׁשֶ ַּהַמְרִגיז  ֶאֶרץ  ִמְמקֹוָמה  ו:  ּ ּ ּ ּ
ְּוַעמו ֶּדיָה  ִיְתַפָלצוןּ ָּהֹאֵמר  ַלֶחֶרס  ְוֹלא  ִיְזָרח  וְבַעד  ּכֹוָכִבים  ז:  ּ
ֳמֵתי־ָים ח:  ַּיְחֹתם ַמִים  ְלַבדֹו  ְודֹוֵרך  ַעל־ּבָ ְֹנֶטה  ׁשָ ה־ָעׁש  ט:  ּ ֹעׂשֶ

ִסיל  ְוִכיָמה  ְוַחְדֵרי  ֵתָמן ה  ְגֹדלֹות  ַעד־ֵאין  ֵחֶקר  י:  ּכְ ֹעׂשֶ
ַיֲעֹבר  ָעַלי  ְוֹלא  ֶאְרֶאה  ְוַיֲחֹלף ֵהן   יא:  ְּוִנְפָלאֹות  ַעד־ֵאין  ִמְסָפר

יֶבּנו  ִמי־ֹיאַמר  ֵאָליו  יב:  ְוֹלא־ָאִבין  לֹו ֵּהן  ַיְחֹתף  ִמי  ְיׁשִ ּ
ה יב  ַאפֹו   יג:  ַּמה־ַתֲעׂשֶ ֱּאלֹוַה  ֹלא־ָיׁשִ ַּתְחָתוּ ֲחחו  ֹעְזֵרי ּ ּ  ַתְחָתיו  ׁשָ ּ ּ

י־ָאֹנִכי  ֶאֱעֶנּנו  ֶאְבֲחָרה  ְדָבַרי  ִעמֹו יד:  ָרַהב ַּאף  ּכִ ר  וט:  ּ ֲאׁשֶ
ן ִאם־ָקָראִתי  טז:  ִּאם־ָצַדְקִתי  ֹלא  ֶאֱעֶנה  ִלְמׁשְֹפִטי  ֶאְתַחּנָ
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י־ַיֲאִזין  קֹוִלי ָעָרה  ְיׁשוֵפִני  יז:  ַּוַיֲעֵנִני  ֹלא־ַאֲאִמין  ּכִ ׂשְ ר־ּבִ ֲּאׁשֶ
ם ה  ְפָצַעי  ִחּנָ ַעִני  יח:  ְוִהְרּבָ ּבִ י  ַיׂשְ ב  רוִחי  ּכִ ֹּלא־ִיְתֵנִני  ָהׁשֵ ּ

ָפט  ִמי  יֹוִעיֵדִניִאם יט:  ַּמְמֹרִרים ה  ְוִאם־ְלִמׁשְ ּ־ְלֹכַח  ַאִמיץ  ִהּנֵ ּ :
ִני כ יֵעִני  ָתם־ָאִני  ַוַיְעְקׁשֵ ִּאם־ֶאְצָדק  ִפי  ַיְרׁשִ ּ ּ ָּתם־ָאִני  כא:  ּ

י  ֶאְמַאס  ַחָיי ן  ָאַמְרִתי  ָתם  כב:  ֹּלא־ֵאַדע  ַנְפׁשִ ַּאַחת  ִהיא  ַעל־ּכֵ ּ
ע  הוא  ְמַכֶלה ְּוָרׁשָ ת  ְנִקִים ִּאם־ׁשֹוט  ָיִמית  ִפְת כג:  ּ ֹּאם  ְלַמּסַ

ה  ִאם־ֹלא |  ֶאֶרץ   כד:  ִיְלָעג ע  ְפֵני־ׁשְֹפֶטיָה  ְיַכּסֶ ִּנְתָנה  ְבַיד־ָרׁשָ ּ
ְרחו  ֹלא־ָראו  טֹוָבה כה:  ֵּאפֹוא  ִמי־הוא י־ָרץ  ּבָ ְּוָיַמי  ַקלו  ִמּנִ ּ ּ ּ :

ר  ָיטוׂש  ֲעֵלי־ֹאֶכל כו ֶנׁשֶ ָּחְלפו  ִעם־ֳאִניֹות  ֵאֶבה  ּכְ ּּ :
ּכְ כז יִחי  ֶאֶעְזָבה  ָפַני  ְוַאְבִליָגהִאם־ָאְמִרי  ֶאׁשְ ָּיֹגְרִתי  כח:  ָחה  ׂשִ

ִני י־ֹלא  ְתַנּקֵ ָּכל־ַעְצֹבָתי  ָיַדְעִתי  ּכִ ע  ָלָמה־ֶזה  כט:  ּ ָּאֹנִכי  ֶאְרׁשָ ּ
ֹבר ְבֵמוִּאם־ִהְתָרַחְצִתי   ל:  ֶהֶבל  ִאיָגע ֶלג  ַוֲהִזּכֹוִתי  ּבְ   ְבֵמי  ־ׁשָ

ָפי ֵלִני  ְו לא:  ּּכַ ַחת  ִתְטּבְ ׁשַ ָּאז  ּבַ ְלמֹוָתיּ : ִּתֲעבוִני  ׂשַ
ָפט לב ִמׁשְ מֹוִני  ֶאֱעֶנּנו  ָנבֹוא  ַיְחָדו  ּבַ י־ֹלא־ִאיׁש  ּכָ ּּכִ ּ ּ ֹלא  לג:  ּ

ֵנינו ת  ָידֹו  ַעל־ׁשְ יֵנינו  מֹוִכיַח  ָיׁשֵ ֵּיׁש־ּבֵ ְבטֹו  לד:  ּ ָיֵסר  ֵמָעַלי  ׁשִ
י י־ֹלא־ֵכן  לה:  ְּוֵאָמתֹו  ַאל־ְתַבֲעַתּנִ ָרה  ְוֹלא  ִאיָרֶאּנו  ּכִ ַּאַדּבְ

 :ֹּנִכי ִעָמִדיָא
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  פרק י- "איוב"ספר 
י א ַמר  ַנְפׁשִ ָרה  ּבְ יִחי  ֲאַדּבְ ַחָיי  ֶאֶעְזָבה  ָעַלי  ׂשִ י  ּבְ : ָּנְקָטה  ַנְפׁשִ
יֵעִני  הֹוִדיֵעִני  ַעל  ַמה־ְתִריֵבִני ב ֹּאַמר  ֶאל־ֱאלֹוַה  ַאל־ַתְרׁשִ ּ ּ :
ֶפיך  ְוַעל־|  ֲָהטֹוב  ְלך   ג י  ִתְמַאס  ְיִגיַע  ּכַ י־ַתֲעׁשֹק  ּכִ ָּכִ ֲעַצת ּ

ִעים  הֹוָפְעָת ְראֹות  ֱאנֹוׁש  ִתְרֶאה ד:  ְּרׁשָ ר  ָלך  ִאם־ּכִ ַּהֵעיֵני  ָבׂשָ ְ :
יֵמי  ָגֶבר ה נֹוֶתיך  ּכִ ֲָהִכיֵמי  ֱאנֹוׁש  ָיֶמיך  ִאם־ׁשְ ׁש  ו:  ָ י־ְתַבּקֵ ּכִ

ַּלֲעֹוִני  וְלַחָטאִתי  ִתְדרֹוׁש ע  ְוֵאין  ז:  ּ י־ֹלא  ֶאְרׁשָ ַָעל־ַדְעְתך  ּכִ ּ ּ
ִּמָיְדך  ַמִציל ָ ָּיֶדיך  ִעְצבוִני  ַוַיֲעׂשוִני  ַיַחד  ָסִביב  ַוְתַבְלֵעִני ח:  ּ ּ ּּ ּּ ָ :

יֵבִני ט יָתִני  ְוֶאל־ָעָפר  ְתׁשִ י־ַכֹחֶמר  ֲעׂשִ ֲהֹלא  י:  ְּזָכר־ָנא  ּכִ
ה  ַתְקִפיֵאִני ֶּכָחָלב  ַתִתיֵכִני  ְוַכְגִבּנָ ּ ּ ּ ִני  יא:  ּ יׁשֵ ר  ַתְלּבִ ּעֹור  וָבׂשָ ּ

ּוַבֲעָצמֹות  ְוִגיִדים  ְתׂשְכֵכִני יָת  ִעָמִדי  יב  :ּ ַּחִיים  ָוֶחֶסד  ָעׂשִ ּ
ְמָרה  רוִחי ּוְפֻקָדְתך  ׁשָ ּ י־ֹזאת  יג:  ָּ ְּוֵאֶלה  ָצַפְנָת  ִבְלָבֶבך  ָיַדְעִתי  ּכִ ָּ ּ

ְִעָמך ִני יד:  ּ ַמְרָתִני  וֵמֲעֹוִני  ֹלא  ְתַנּקֵ ִּאם־ָחָטאִתי  וׁשְ ּּ :
י   טו א  ֹראׁשִ ְעִתי  ַאְלַלי  ִלי  ְוָצַדְקִתי  ֹלא־ֶאׂשָ ִּאם־ָרׁשַ ּ ַבע ּ ׂשְ

ַחל  ְתצוֵדִני  ְוָתׁשֹב  טז:  ָּקלֹון  וְרֵאה  ָעְנִיי ׁשַ ְּוִיְגֶאה  ּכַ ּ ּ
ִּתְתַפָלא־ִבי ּ ְָתַחֵדׁש  ֵעֶדיך   יז:  ּ ּ ך  ִעָמִדי |  ּ ַעׂשְ ֶּנְגִדי  ְוֶתֶרב  ּכַ ָ ּ

ְּוָלָמה  ֵמֶרֶחם  הֵצאָתִני  ֶאְגַוע  ְוַעִין  יח:  ֲּחִליפֹות  ְוָצָבא  ִעִמי
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ר  ֹל יט:  ֹלא־ִתְרֵאִני ֲאׁשֶ ֶבר  אוָבלּכַ ֶטן  ַלּקֶ : ּא־ָהִייִתי  ֶאְהֶיה  ִמּבֶ
ית  ַוֲחָדל  ַיֲחָדלֲהֹלא־ְמַעט  ָיַמי   כ י  ְוַאְבִליָגה ְיׁשִ ית  ִמֶמּנִ ּ  ְוׁשִ

ך  ְוַצְלָמֶות כא:  ְּמָעט ֶטֶרם  ֵאֵלך  ְוֹלא  ָאׁשוב  ֶאל־ֶאֶרץ  חׁשֶ ְּבְ ְּ :
מֹו־ֹאֶפל  ַצְלָמֶות  ְוֹלא־ְסָדִרים  ַוֹתַפ|  ֶאֶרץ  ֵעיָפָתה   כב ע ּּכְ

מֹו־ֹאֶפל  :ּכְ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם ות  אתלזכ,  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 חי'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'תבו
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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )רק  טומדרש  תנחומא  בהעלותך  פ(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

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,  תפוצות ישראלך המחולק בכל"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"נטועים אוכמשמרות  ד "ד אף ספרי תורה כ"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


