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  פרק יז- "איוב"ספר 
ָלה  ָיַמי  ִנְזָעכו  ְקָבִרים  ִלי א ּרוִחי  ֻחּבָ ִאם־ֹלא  ֲהֻתִלים  ב:  ּ

ִּעָמִדי  וְבַהְמרֹוָתם  ָתַלן  ֵעיִני ּ א  ָעְרֵבִני  ִעָמך  ִמי  ג:  ּּ יָמה־ּנָ ְׂשִ ּ
ּהוא  ְלָיִדי  ִיָתֵקַע ן  ֹלא  ד:  ּ ֶכל  ַעל־ּכֵ ם  ָצַפְנָת  ִמׂשָ י־ִלּבָ ּּכִ ּ

ֶּלק  ַיִגיד  ֵרִעים  ְוֵעיֵני  ָבָניו  ִתְכֶלָנהְלֵח ה:  ְתרֹוֵמם ְּוִהִצַגִני  ו:  ּ
ַעׂש  ֵעיִני  ז:  ִּלְמׁשֹל  ַעִמים  ְוֹתֶפת  ְלָפִנים  ֶאְהֶיה ַּוֵתַכה  ִמּכַ ּ

ָלם ֵצל  ּכֻ ִּויֻצַרי  ּכַ ִרים  ַעל־ֹזאת  ְוָנִקי  ַעל־ָחֵנף  ח:  ּ ָּיׁשֹמו  ְיׁשָ ּ
ְּוֹיאֵחז  ַצִדיק  ַדְרּכֹו  וֳטָה ט:  ִיְתֹעָרר ּ : ר־ָיַדִים  ֹיִסיף  ֹאֶמץּ

בו  וֹבאו  ָנא  ְוֹלא־ֶאְמָצא  ָבֶכם  ָחָכם י ָלם  ָתׁשֻ ְּואוָלם  ּכֻ ּ ּ ּּ ּ :
י  ְלָבִבי יא ָּיַמי  ָעְברו  ִזמַֹתי  ִנְתקו  מֹוָרׁשֵ ּּ ַלְיָלה  ְליֹום  יב:  ּ

ך ימו  אֹור  ָקרֹוב  ִמְפֵני־חׁשֶ ְָיׂשִ ּ יִתי  יג:  ּ אֹול  ּבֵ ִּאם־ֲאַקֶוה  ׁשְ
ך  ִרַפְדִתי חׁשֶ ּּבַ ּ ַחת  ָקָראִתי  ָאִבי  ָאָתה  ִאִמי  יד:  ּ  ְיצוָעיְ ַּלׁשַ ּ ּ
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ה טו:  ַּוֲאֹחִתי  ָלִרָמה ְּוַאֵיה  ֵאפֹו  ִתְקָוִתי  ְוִתְקָוִתי  ִמי  ְיׁשוֶרּנָ ּ :
ֹאל ֵתַרְדָנה ִאם־ַיַחד ַעל־ָעָפר ָנַחת טז ֵדי ׁשְ ּּבַ ּ: 

  פרק יח- "איוב"ספר 
ִחי  ַויֹאַמר א ְלַדד  ַהׁשֻ ַּוַיַען  ּבִ ּּ ימון  ִקְנֵצי |  ָנה  ַעד־ָא ב:  ּ ְּתׂשִ ּ

ר ְּלִמִלין  ָתִבינו  ְוַאַחר  ְנַדּבֵ ּ ֵהָמה  ִנְטִמינו  ג:  ּ ְבנו  ַכּבְ ַּמדוַע  ֶנְחׁשַ ּ ּ ּ
ֵעיֵניֶכם ַאפֹו  ַהְלַמַעְנך  ֵתָעַזב  ָאֶרץ  ד:  ּבְ ֹּטֵרף  ַנְפׁשֹו  ּבְ ָ ּ

ְּוֶיְעַתק־צור  ִמְמֹקמֹו ִעים  ִיְדָעך  ְוֹלא־ִיַגה  ה:  ּּ ַּגם  אֹור  ְרׁשָ ּ ְּ

ָאֳהלֹו  ְוֵנרֹו  ָעָליו  ִיְדָעך ו:  ִּביב  ִאׁשֹוׁשְ ך  ּבְ ְאֹור  ָחׁשַ ֵּיְצרו  ז:  ְ
ִליֵכהו  ֲעָצתֹו ַרְגָליו  ח:  ַּצֲעֵדי  אֹונֹו  ְוַתׁשְ ת  ּבְ ֶרׁשֶ ַלח  ּבְ י־ׁשֻ ּּכִ

ָבָכה  ִיְתַהָלך ְְוַעל־ׂשְ ָעֵקב  ָפח  ַיֲחֵזק  ָעָליו  ַצִמים ט:  ּ ֹּיאֵחז  ּבְ ּ :
ָאֶרץ  ַחְבלֹו  וַמ י ָּטמון  ּבָ ְדתֹו  ֲעֵלי  ָנִתיבּ ֲעֻתהו  יא:  ְּלּכֻ ָּסִביב  ּבִ

ַּבָלהֹות  ֶוֱהִפיֻצהו  ְלַרְגָליו ְיִהי־ָרֵעב  ֹאנֹו  ְוֵאיד  ָנכֹון  יב:  ּ
כֹור  ָמֶות יג:  ְלַצְלעֹו ָדיו  ּבְ ֵדי  עֹורֹו  ֹיאַכל  ּבַ ֹּיאַכל  ּבַ ֵתק  יד:  ּ ִיּנָ

ָלהֹות ֵּמָאֳהלֹו  ִמְבַטחֹו  ְוַתְצִעֵדהו  ְלֶמֶלך  ּבַ ְ ָאֳהלֹו ִּת טו:  ּ ּכֹון  ּבְ ׁשְ
ִלי־לֹו  ְיֹזֶרה  ַעל־ָנֵוהו  ָגְפִרית יו  ִיָבׁשו  טז:  ִּמּבְ ָרׁשָ ִּמַתַחת  ׁשָ ּ

ּוִמַמַעל  ִיַמל  ְקִצירֹו ּ ם  לֹו  יז:  ּ י־ָאֶרץ  ְוֹלא־ׁשֵ ִזְכרֹו־ָאַבד  ִמּנִ
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ַּעל־ְפֵני־חוץ ך  וִמֵתֵבל  ְיִנֻדהו יח:  ּ ֶּיְהְדֻפהו  ֵמאֹור  ֶאל־חׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ְ :
ְמגוָריוֹלא  ִנין   יט ִריד  ּבִ ַעמֹו  ְוֵאין  ׂשָ ּלֹו  ְוֹלא־ֶנֶכד  ּבְ ּ :
ַער כ מו  ַאֲחֹרִנים  ְוַקְדֹמִנים  ָאֲחזו  ׂשָ ַּעל־יֹומֹו  ָנׁשַ ּ ּ :
נֹות ַעָול ְוֶזה ְמקֹום ֹלא־ָיַדע ֵאל כא ּכְ ַּאך־ֵאֶלה ִמׁשְ ּ ְ: 

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,  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

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


