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  פרק יא- "איוב"ספר 
ֲעָמִתי  ַויֹאַמרַּוַיַען  ֹצ א ֲּהֹרב  ְדָבִרים  ֹלא  ֵיָעֶנה  ב:  ַּפר  ַהּנַ

ָפַתִים  ִיְצָדק ֶדיך  ְמִתים  ַיֲחִריׁשו  ַוִתְלַעג  ְוֵאין  ג:  ְּוִאם־ִאיׁש  ׂשְ ּּבַ ָ ּ
ַָוֹתאֶמר  ַזך  ִלְקִחי  וַבר  ָהִייִתי  ְבֵעיֶניך ד:  ַמְכִלם ְּ ְּואוָלם  ה:  ּ

ָפ ר  ְוִיְפַתח  ׂשְ ִּמי־ִיֵתן  ֱאלֹוַה  ַדּבֵ ּּ ְָתיו  ִעָמךּ ְָוַיֶגד־ְלך   ו:  ּ ַּתֲעֻלמֹות |  ּ
ה  ְלך  ֱאלֹוַה  ֵמֲעֹוֶנך י־ַיׁשֶ ָיה  ְוַדע  ּכִ י־ִכְפַלִים  ְלתוׁשִ ָָחְכָמה  ּכִ ָ ּ ּ ּ :

ַדי  ִתְמָצא ז ַּהֵחֶקר  ֱאלֹוַה  ִתְמָצא  ִאם  ַעד־ַתְכִלית  ׁשַ ּ ּּ ָּגְבֵהי  ח:  ּ
אֹול  ַמה־ֵתָדע ה  ִמׁשְ ַמִים  ַמה־ִתְפָעל  ֲעֻמּקָ ּׁשָ ּ ה  ֵמֶאֶרץ ֲא ט:  ּ ֻרּכָ

י־ָים ִּמָדה  וְרָחָבה  ִמּנִ ּ יֶבּנו י:  ּ ִּאם־ַיֲחֹלף  ְוַיְסִגיר  ְוַיְקִהיל  וִמי  ְיׁשִ ּ ּ :
ְוא  ַוַיְרא־ָאֶון  ְוֹלא  ִיְתּבֹוָנן יא י־הוא  ָיַדע  ְמֵתי־ׁשָ ּּכִ ְוִאיׁש  יב:  ּ

ָּנבוב  ִיָלֵבב  ְוַעִיר  ֶפֶרא  ָאָדם  ִיָוֵלד ּּ ָך ִּאם־ַאָתה  ֲהִכינֹוָת  ִלּבֶ יג:  ּ
ֶפך ָת  ֵאָליו  ּכַ ָוָפַרׂשְ ּ ּ ן  יד:  ּ ּכֵ ָיְדך  ַהְרִחיֵקהו  ְוַאל־ַתׁשְ ִּאם־ָאֶון  ּבְ ּ ָ

ֹאָהֶליך  ַעְוָלה י־ָאז   טו:  ָּבְ א  ָפֶניך  ִממום  ְוָהִייָת  ֻמָצק |  ּכִ ִּתׂשָ ּ ּ ָּ
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ַמִים  ָעְברו  ִתְזּכֹר טז:  ְוֹלא  ִתיָרא ח  ּכְ ּכָ י־ַאָתה  ָעָמל  ִתׁשְ ּּכִ ּ ּ :
ּוִמָצֳהַרִים  ָי יז ּבֶֹקר  ִתְהֶיהּ ּקום  ָחֶלד  ָתֻעָפה  ּכַ ּ י־ֵיׁש  יח:  ּ ּוָבַטְחָת  ּכִ ּ

ב ּכָ ִּתְקָוה  ְוָחַפְרָת  ָלֶבַטח  ִתׁשְ ּ ְּוָרַבְצָת  ְוֵאין  ַמֲחִריד  ְוִחלו  יט:  ּ ּ ּ
ים ִעים  ִתְכֶליָנה  וָמנֹוס  ָאַבד  ִמְנֶהם  כ:  ָָפֶניך  ַרּבִ ְּוֵעיֵני  ְרׁשָ ּ

 :ְּוִתְקָוָתם ַמַפח־ָנֶפׁש

  פרק יב- "איוב"ספר 
ַּוַיַען  ִאיֹוב  ַויֹאַמר א ּ י  ַאֶתם־ָעם  ְוִעָמֶכם  ָתמות  ב:  ּ ָּאְמָנם  ּכִ ּ ּ ּ

ם |  ַּגם־ִלי  ֵלָבב   ג:  ָחְכָמה מֹוֶכם  ֹלא־ֹנֵפל  ָאֹנִכי  ִמּכֶ ּכְ
מֹו־ֵאֶלה ֹחק  ְלֵרֵעהו   ד:  ְּוֶאת־ִמי־ֵאין  ּכְ ֶּאְהֶיה  ֹקֵרא  ֶלֱאלֹוַה |  ּׂשְ
חֹוק  ַצִדיק  ָת ַּוַיֲעֵנהו  ׂשְ ּ ּ ֲאָנן  ָנכֹון  ה:  ִמיםּ תות  ׁשַ ַּלִפיד  ּבוז  ְלַעׁשְ ּּ ּ

ָליו  ֹאָהִלים   ו:  ְלמֹוֲעֵדי  ָרֶגל ְּלׁשְֹדִדים  וַבֻטחֹות  ְלַמְרִגיֵזי |  ִּיׁשְ ּ ּ
ָידֹו ר  ֵהִביא  ֱאלֹוַה  ּבְ ַאל־ָנא  ְבֵהמֹות  ז:  ֵּאל  ַלֲאׁשֶ ְּואוָלם  ׁשְ

ַמִים  ְוַיֶגד־ָלך ְְוֹתֶרָך  ְועֹוף  ַהׁשָ ּ ּ י ח:  ּ ַּח  ָלָאֶרץ  ְוֹתֶרָך  ִויַסְפרו אֹו  ׂשִ ּּ
ְּלך  ְדֵגי  ַהָים ּ ָתה  ט:  ָ י  ַיד־ְיהָוׁה  ָעׂשְ ָכל־ֵאֶלה  ּכִ ִּמי  ֹלא־ָיַדע  ּבְ

ר־ִאיׁש י:  ּזֹאת ׂשַ ל־ּבְ ל־ָחי  ְורוַח  ּכָ ָידֹו  ֶנֶפׁש  ּכָ ר  ּבְ : ֲּאׁשֶ
ְֲהֹלא־ֹאֶזן  ִמִלין  ִתְבָחן  ְוֵחך  ֹאֶכל  ִיְטַעם־לֹו יא ּ ים  יב:  ּ יׁשִ יׁשִ ּבִ

ָּמה  ְוֹאֶרך  ָיִמים  ְתבוָנהָחְכ ּ ִּעמֹו  ָחְכָמה  וְגבוָרה  לֹו  ֵעָצה  יג:  ְ ּ ּ
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ּוְתבוָנה ֶנה  ִיְסֹגר  ַעל־ִאיׁש  ְוֹלא  ִיָפֵתַח יד:  ּ ֵּהן  ַיֲהרֹוס  ְוֹלא  ִיּבָ ּ :
ְלֵחם  ְוַיַהְפכו־ָאֶרץ טו ַמִים  ְוִיָבׁשו  ִויׁשַ ֵּהן  ַיְעֹצר  ּבַ ּּ ִּעמֹו  ֹעז  טז:  ּ

ָיה  לֹו  ׁשֵֹגג   ְּותוׁשִ ֶגהּ ּוַמׁשְ ְמֹוִליך  יֹוֲעִצים  ׁשֹוָלל  ְוׁשְֹפִטים  יז:  ּ

ָמְתֵניֶהם יח:  ְיהֹוֵלל ּמוַסר  ְמָלִכים  ִפֵתַח  ַוֶיְאֹסר  ֵאזֹור  ּבְ ּ ּ ּ :
ּמֹוִליך  ּכֲֹהִנים  ׁשֹוָלל  ְוֵאָתִנים  ְיַסֵלף יט ָפה  כ:  ְ ֵמִסיר  ׂשָ

ח ּׁשֹוֵפך  ּבוז  ַעל־ְנִד כא:  ְלֶנֱאָמִנים  ְוַטַעם  ְזֵקִנים  ִיּקָ ּיִבים  וְמִזיַח ְ
ך  ַויֵֹצא  ָלאֹור  כב:  ֲּאִפיִקים  ִרָפה י־חׁשֶ ְּמַגֶלה  ֲעֻמקֹות  ִמּנִ ְ ּ

ֵדם  ׁשֵֹטַח  ַלגֹוִים  ַוַיְנֵחם כג:  ַצְלָמֶות ִגיא  ַלגֹוִים  ַוְיַאּבְ ַּמׂשְ ּ ּ ּ :
ֹתהו  ֹלא־ָדֶרך כד י  ַעם־ָהָאֶרץ  ַוַיְתֵעם  ּבְ ְֵמִסיר  ֵלב  ָראׁשֵ ּ ּ :
ך ְוֹל כה ׁשו־חׁשֶ ְְיַמׁשְ ּכֹורּ ׁשִ ּא־אֹור ַוַיְתֵעם ּכַ ּ: 

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, ים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרב, 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 כמשמ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"רות 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,  ים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתוב
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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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


