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  פרק ג- "משלי"ספר 
ך א ח  וִמְצֹוַתי  ִיֹצר  ִלּבֶ ּכָ ִני  תֹוָרִתי  ַאל־ִתׁשְ ָּבְ ּ ּ י  ֹאֶרך  ָיִמים  ב:  ּּ ְּכִ

לֹום  יֹוִסיפו   נֹות  ַחִיים  ְוׁשָ ּוׁשְ ֶָחֶסד  ֶוֱאֶמת  ַאל־ַיַעְזֻבך  ג:  ְָלךּּ

ך ְתֵבם  ַעל־לוַח  ִלּבֶ ֵרם  ַעל־ַגְרְגרֹוֶתיך  ּכָ ָָקׁשְ ָּ ּ ּוְמָצא־ֵחן  ד:  ּ
ֵעיֵני  ֱאֹלִהים  ְוָאָדם ֶכל־טֹוב  ּבְ ך  ה:  ְוׂשֵ ָכל־ִלּבֶ ַטח  ֶאל־ְיהָוׁה  ּבְ ָּבְ

ֵען יָנְתך  ַאל־ִתׁשָ ְּוֶאל־ּבִ ּ ָכל־ְדָרֶכיך  ָדֵעהו  ְוהוא  ְי ו:  ָ ּּבְ ּ ר ָּ ַּיׁשֵ
ֵעיֶניך  ְיָרא  ֶאת־ְיהָוׁה  ְוסור  ֵמָרע ז:  ָֹאְרֹחֶתיך ַּאל־ְתִהי  ָחָכם  ּבְ ָ ּ :

ּקוי  ְלַעְצמֹוֶתיך ח ֶרך  ְוׁשִ ִָרְפאות  ְתִהי  ְלׁשָ ָּ ּ ד  ֶאת־ְיהָוׁה  ט:  ּּ ּבֵ ּכַ
ל־ְתבוָאֶתך ית  ּכָ ֵָמהֹוֶנך  וֵמֵראׁשִ ָּ ָבע  י:  ּּ ְָוִיָמְלאו  ֲאָסֶמיך  ׂשָ ּ ּ

ִני  ַאל־ִתְמָאס  יא:  ּ  ִיְפֹרצוְָוִתירֹוׁש  ְיָקֶביך ּמוַסר  ְיהָוׁה  ּבְ ּ
תֹוַכְחתֹו ְּוַאל־ָתֹקץ  ּבְ ר  ֶיֱאַהב  ְיהָוׁה  יֹוִכיַח  וְכָאב  יב:  ּ י  ֶאת  ֲאׁשֶ ּּכִ

ן  ִיְרֶצה ֵרי  ָאָדם  ָמָצא  ָחְכָמה  ְוָאָדם  ָיִפיק  ְתבוָנה יג:  ֶאת־ּבֵ ַּאׁשְ ּ :
ֶסף  וֵמָחרוץ יד ַחר־ּכָ י  טֹוב  ַסְחָרה  ִמּסְ ּּכִ ּ ּ  ְתבוָאָתהּ ּ ְיָקָרה  ִהיא  טו:  ּ
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וו־ָבהִמּפְִנִיים ּ  ִמְפִניִנים  ְוָכל־ֲחָפֶציך  ֹלא  ִיׁשְ ּ ָ ְֹאֶרך  ָיִמים  טז:  ּ

ר  ְוָכבֹוד ֹמאוָלה  ֹעׁשֶ ׂשְ יִמיָנה  ּבִ ּּבִ ְּדָרֶכיָה  ַדְרֵכי־ֹנַעם  יז:  ּ
לֹום ה  יח:  ְוָכל־ְנִתיבֹוֶתיָה  ׁשָ ֵּעץ־ַחִיים  ִהיא  ַלַמֲחִזיִקים  ּבָ ּ ּ

רְוֹתְמ ַמִים  יט:  ֶּכיָה  ְמֻאׁשָ ָחְכָמה  ָיַסד־ָאֶרץ  ּכֹוֵנן  ׁשָ ְיהָוה  ּבְ
ְתבוָנה ָחִקים  ִיְרֲעפו־ָטל כ:  ּּבִ ַדְעתֹו  ְתהֹומֹות  ִנְבָקעו  וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ :

ָיה  וְמִזָמה כא ִני  ַאל־ָיֻלזו  ֵמֵעיֶניך  ְנֹצר  ֻתׁשִ ּּבְ ּּ ּּ ְּוִיְהיו  ַחִיים  כב:  ָ ּ
ך  ְוֵחן  ְלַגְרְגֹרֶת ְּלַנְפׁשֶ ך  ְוַרְגְלך  ֹלא  כג:  ָיךָ ָָאז  ֵתֵלך  ָלֶבַטח  ַדְרּכֶ ָ ְּ ּ

ָנֶתך כד:  ִּתגֹוף ַכְבָת  ְוָעְרָבה  ׁשְ ב  ֹלא־ִתְפָחד  ְוׁשָ ּכַ ִָאם־ִתׁשְ ּ ּ :
י  ָתֹבא כה ִעים  ּכִ ַּאל־ִתיָרא  ִמַפַחד  ִפְתֹאם  וִמׁשַֹאת  ְרׁשָ ּּ ּ ּ :
ַמר  ַרְגְלך  ִמָלֶכד כו י־ְיהָוׁה  ִיְהֶיה  ְבִכְסֶלך  ְוׁשָ ּּכִ ָ ָ: 
ְהיֹות  ְלֵאל   כז ָעָליו  ּבִ : ָ  ָיְדך  ַלֲעׂשֹותָָיְדיךַּאל־ִתְמַנע־טֹוב  ִמּבְ
ְֵלך  ָוׁשוב  וָמָחר  ֶאֵתן  ְוֵיׁש  ִאָתך|  ָ  ְלֵרֲעך  ְָלֵרֲעיךַּאל־ֹתאַמר   כח ְּ ּ ּ ּ :
ב  ָלֶבַטח  ִאָתך כט ְַאל־ַתֲחֹרׁש  ַעל־ֵרֲעך  ָרָעה  ְוהוא־יֹוׁשֵ ָּ ַאל־  ל:  ּּ

ם  ִאם־ֹלא  ְגָמְלך  ָרָעהּ  ָתִריב  ִעם־ָאָדם  ִחָּתִרוב א  לא:  ָּנָ ַּאל־ְתַקּנֵ
ָכל־ְדָרָכיו ִאיׁש  ָחָמס  ְוַאל־ִתְבַחר  ּבְ ּּבְ י  תֹוֲעַבת  ְיהָוׁה  ָנלֹוז  לב:  ּ ּכִ

ִרים  סֹודֹו ע  וְנֵוה  ַצִדיִקים  לג:  ְוֶאת־ְיׁשָ ֵבית  ָרׁשָ ְּמֵאַרת  ְיהָוׁה  ּבְ ּ
ִּאם־ַלֵלִצים  הוא  ָיִליץ   לד:  ְְיָבֵרך : ְּוַלֲעָנִוים  ִיֶתן־ֵחן  ְוַלֲעָנִייםּ

בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו וְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון לה ּּכָ ּ: 
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  פרק ד- "משלי"ספר 
יָנה א יבו  ָלַדַעת  ּבִ ְמעו  ָבִנים  מוַסר  ָאב  ְוַהְקׁשִ ּׁשִ ּ י  ֶלַקח  ב:  ּ ּכִ

ּטֹוב  ָנַתִתי  ָלֶכם  תֹוָרִתי  ַאל־ַתֲעֹזבו ּ ּ י־ֵבן  ָהִייִתי  ְלָאִבי  ַרך  ג:  ּ ְּכִ

ֹמר  ד:  ִּחיד  ִלְפֵני  ִאִמיְוָי ך  ׁשְ ַָויֵֹרִני  ַויֹאֶמר  ִלי  ִיְתָמך־ְדָבַרי  ִלּבֶ ְּ ּ ּ
ח  ְוַאל־ֵתט  ה:  ִמְצֹוַתי  ֶוְחֵיה ּכַ ְּקֵנה  ָחְכָמה  ְקֵנה  ִביָנה  ַאל־ִתׁשְ ּ
ְמֶרָך  ֱאָהֶבָה  ְוִתְצֶרָך ו:  ֵמִאְמֵרי־ִפי ַּאל־ַתַעְזֶבָה  ְוִתׁשְ ּּ ית  ז:  ּ ֵראׁשִ

ָָמה  וְבָכל־ִקְנָיְנך  ְקֵנה  ִביָנהָחְכָמה  ְקֵנה  ָחְכ ַסְלְסֶלָה  ח:  ּ
ה ֶקּנָ י  ְתַחּבְ ְדך  ּכִ ָוְתרֹוְמֶמָך  ְתַכּבֵ ּ ּ ך  ִלְוַית־ֵחן  ט:  ּ ִָתֵתן  ְלֹראׁשְ ּ ּ

ֲּעֶטֶרת  ִתְפֶאֶרת  ְתַמְגֶנָך ּ ּ ִני  ְוַקח  ֲאָמָרי  ְוִיְרּבו  ְלך  י:  ּ ַמע  ּבְ ָׁשְ ּ
נֹות  ַחִיים ֶדֶרך  ָחְכָמה  ֹהֵרִתי יא:  ּׁשְ רְּבְ ַמְעְגֵלי־ֹיׁשֶ ּך  ִהְדַרְכִתיך  ּבְ ָּ ָ :

ל יב ׁשֵ ֶלְכְתך  ֹלא־ֵיַצר  ַצֲעֶדך  ְוִאם־ָתרוץ  ֹלא  ִתּכָ ּּבְ ּ ָּ ַהֲחֵזק  יג:  ָ
י־ִהיא  ַחֶייך מוָסר  ַאל־ֶתֶרף  ִנְצֶרָה  ּכִ ָּבַ ּ ּ ּ ִעים  יד:  ּּ ֹאַרח  ְרׁשָ ּבְ

ֶדֶרך  ָרִעים ר  ּבְ ְַאל־ָתֹבא  ְוַאל־ְתַאׁשֵ ּ ּ ְּפָרֵעהו  ַאל־ַת טו:  ּ ּ ֲעָבר־ּבֹו ּ
ֵטה  ֵמָעָליו  ַוֲעבֹור נו  ִאם־ֹלא  ָיֵרעו  ְוִנְגְזָלה  טז:  ׂשְ י  ֹלא  ִיׁשְ ּּכִ ּ

ָנָתם  ִאם־ֹלא   ולוׁשְ ילוַּיְכׁשִ ע  ְוֵיין  יז:  ּ  ַיְכׁשִ י  ָלֲחמו  ֶלֶחם  ֶרׁשַ ּּכִ
תו ֲּחָמִסים  ִיׁשְ אֹור  ֹנַגה  הֹוֵלך  ָואֹור  יח:  ּ ְְוֹאַרח  ַצִדיִקים  ּכְ ּ ּ
ֶמה  יט:  ַּעד־ְנכֹון  ַהיֹום ֲאֵפָלה  ֹלא  ָיְדעו  ּבַ ִעים  ּכָ ֶּדֶרך  ְרׁשָ ּ ְּ
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לו ׁשֵ יָבה  ַלֲאָמַרי  ַהט  ָאְזֶנך כ:  ִּיּכָ ִני  ִלְדָבַרי  ַהְקׁשִ : ָּבְ
תֹוך  ְלָבֶבך כא ְמֵרם  ּבְ ַָאל־ַיִליזו  ֵמֵעיֶניך  ׁשָ ְ ָ ּ י־ַחִיים  ֵהם  כב:  ּ ּּכִ

רֹו  ַמְרֵפא ׂשָ ְּלֹמְצֵאיֶהם  וְלָכל־ּבְ ָמר   כג:  ּ ל־ִמׁשְ ך ִמּכָ ְָנֹצר  ִלּבֶ

י־ִמֶמּנו  תֹוְצאֹות  ַחִיים ּּכִ ּ ׁשות  ֶפה  וְלזות  כד:  ּּ ָּהֵסר  ִמְמך  ִעּקְ ּ ּּ ָ ּ
ָפַתִים  ַהְרֵחק  ִמֶמָך ּׂשְ רו  כה:  ּ יטו  ְוַעְפַעֶפיך  ַיְיׁשִ ֵּעיֶניך  ְלֹנַכח  ַיּבִ ָּ ָּ

ֶָנְגֶדך ַּפֵלס  ַמְעַגל  ַרְגֶלך  ְוָכל־ְדָרֶכיך  ִיּכֹנו כו:  ּ ָּ ָ ּ ּ ִמין ַּאל־ֵתט  ָי כז:  ּ
ֹמאול ָהֵסר ַרְגְלך ֵמָרע ָוׂשְ ּ: 

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,  ת  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשו–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ו מליצי יושרד ספרי המקרא הם עלי"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 מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
בים  לפרסםהר 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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


