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 רק ה פ- "משלי"ספר 
יָבה  ִלְתבוָנִתי  ַהט־ָאְזֶנך א ִני  ְלָחְכָמִתי  ַהְקׁשִ ָּבְ ֹמר  ב:  ּ ִלׁשְ

ָפֶתיך  ִיְנֹצרו ְּמִזמֹות  ְוַדַעת  ׂשְ ָ ְפֵתי  ָזָרה  ג:  ּ י  ֹנֶפת  ִתטְֹפָנה  ׂשִ ּּכִ ּ
ה ֶמן  ִחּכָ ְּוָחָלק  ִמׁשֶ ֶחֶרב  ִפיֹות ד:  ּ ְּוַאֲחִריָתה  ָמָרה  ַכַלֲעָנה  ַחָדה  ּכְ ּ ּ ּּ :

אֹול  ְצָעֶדיָה  ִיְתֹמכוַרְגֶליָה  ֹי ה ֹּאַרח  ַחִיים  ו:  ְּרדֹות  ָמֶות  ׁשְ
ֶּפן־ְתַפֵלס  ָנעו  ַמְעְגֹלֶתיָה  ֹלא  ֵתָדע ּּ ּ ְמעו־ִלי  ז:  ּ ְּוַעָתה  ָבִנים  ׁשִ ּ

ְּוַאל־ָתסורו  ֵמִאְמֵרי־ִפי ּ ך  ְוַאל־ִתְקַרב  ח:  ּ ַּהְרֵחק  ֵמָעֶליָה  ַדְרּכֶ ָ

יָתה ֶּאל־ֶפַתח  ּבֵ ֶּפן־ִתֵתן  ַלֲאֵחִר ט:  ּ ּ ֹנֶתיך  ְלַאְכָזִריּ ָים  הֹוֶדך  וׁשְ ָּ :
ֵבית  ָנְכִרי י עו  ָזִרים  ּכֶֹחך  ַוֲעָצֶביך  ּבְ ּבְ ֶָפן־ִיׂשְ ָ ּ ְּוָנַהְמָת  יא:  ּ

ֵאֶרך ְרך  וׁשְ ׂשָ ְכלֹות  ּבְ ְָבַאֲחִריֶתך  ּבִ ָ ֵנאִתי  יב:  ָּ ְְוָאַמְרָת  ֵאיך  ׂשָ ּ
י קֹול  מ יג:  ּמוָסר  ְותֹוַכַחת  ָנַאץ  ִלּבִ ַמְעִתי  ּבְ ֹוָרי ְּוֹלא־ׁשָ
ְּוִלְמַלְמַדי  ֹלא־ִהִטיִתי  ָאְזִני תֹוך  יד:  ּ ְמַעט  ָהִייִתי  ְבָכל־ָרע  ּבְ ְּכִ

ֵאֶרך טו:  ָקָהל  ְוֵעָדה ֵתה־ַמִים  ִמּבֹוֶרך  ְוֹנְזִלים  ִמתֹוך  ּבְ ָׁשְ ְ ָּ :
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ְרֹחבֹות  ַפְלֵגי־ָמִים טז ָּיפוצו  ַמְעְיֹנֶתיך  חוָצה  ּבָ ּ ּ ִָיְהיו־ְלך  יז:  ָּ ּ
ְָלַבֶדך  ְוֵאין  ְלָזִר ְים  ִאָתךּ ת  יח:  ּ ַמח  ֵמֵאׁשֶ ְּיִהי־ְמקֹוְרך  ָברוך  וׂשְ ְּ ָ

ְָנעוֶרך ַָאֶיֶלת  ֲאָהִבים  ְוַיֲעַלת־ֵחן  ַדֶדיָה  ְיַרֻוך  ְבָכל־ֵעת  יט:  ּ ּ ּ ּ ּ
ֶגה  ָתִמיד ַאֲהָבָתה  ִתׁשְ ּּבְ ּ ק  ֵחק  כ:  ּ ֶגה  ְבִני  ְבָזָרה  וְתַחּבֵ ְּוָלָמה  ִתׁשְ ּ ּ

י  ֹנַכח   כא:  ָּנְכִרָיה ּה  ַדְרֵכי־ִאיׁש  ְוָכל־ַמְעְגֹלָתיו ֵעיֵני  ְיהָוׁ|  ּכִ ּ
ע  וְבַחְבֵלי  ַחָטאתֹו  כב:  ְּמַפֵלס ֻדנֹו  ֶאת־ָהָרׁשָ ֲּעוֹונֹוָתיו  ִיְלּכְ ּ
ְִיָתֵמך ֶגה כג: ּ ֵאין מוָסר וְבֹרב ִאַוְלתֹו ִיׁשְ ּהוא ָימות ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ: 

  פרק ו- "משלי"ספר 
ִני  ִאם־ָעַרְבָת  ְלֵרֶעך  ָתַקְעָת  ַלָזר  ּכַ א ּּבְ ּ ּ ֶָפיךָּ ָת  ב:  ּ ּנֹוַקׁשְ

ִאְמֵרי־ִפיך ְדָת  ּבְ ְָבִאְמֵרי־ִפיך  ִנְלּכַ ה  ֹזאת  ֵאפֹוא   ג:  ָּ ִני |  ֲעׂשֵ ּבְ
י  ָבאָת  ְבַכף־ֵרֶעך  ֵלך  ִהְתַרֵפס  וְרַהב  ֵרֶעיך ֵצל  ּכִ ְָוִהּנָ ְ ָּ ּ :

ָנה  ְלֵעיֶניך  וְתנוָמה  ְלַעְפַעֶפיך ד ַָאל־ִתֵתן  ׁשֵ ָּ ּ ּ ּ ְצִבי  ה:  ּ ֵצל  ּכִ ִהּנָ
ִּמָיד  ו ְּכִצפֹור  ִמַיד  ָיקוׁשּ ּ ְֵלך־ֶאל־ְנָמָלה  ָעֵצל  ְרֵאה  ְדָרֶכיָה  ו:  ּ

ל ז:  ַוֲחָכם ר  ֵאין־ָלה  ָקִצין  ׁשֵֹטר  וֹמׁשֵ ֲּאׁשֶ ִיץ  ח:  ּ ּקַ ָּתִכין  ּבַ
ִציר  ַמֲאָכָלה ַּלְחָמה  ָאְגָרה  ַבּקָ ב  ָמַתי |  ַעד־ָמַתי  ָעֵצל   ט:  ּ ּכָ ִּתׁשְ

ָנֶתך ָָתקום  ִמׁשְ ּ נֹות  ְמַע י:  ּּ ּט  ְתנומֹות  ְמַעט  ְמַעט  ׁשֵ ק  ָיַדִים |  ּ ִחּבֻ
ב ּכָ ִאיׁש  ָמֵגן יא:  ִלׁשְ ך  וַמְחֹסְרך  ּכְ ָוָבא־ִכְמַהֵלך  ֵראׁשֶ ָ ְּ ָאָדם  יב:  ּּ
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ׁשות  ֶפה ִלַיַעל  ִאיׁש  ָאֶון  הֹוֵלך  ִעּקְ ּּבְ ּ ְ ֵעיָנו  ֹמֵלל  יג:  ּ ֹקֵרץ  ּבְ
ֹעָתיו ֶאְצּבְ ַרְגָלו  ֹמֶרה  ּבְ ַּתְהֻפכֹות   יד:  ּבְ ִלּבֹו  ֹחֵר|  ּ ׁש  ָרע ּבְ

ָכל־ֵעת   ֵלַחִמֳדִניםּבְ ן  ִפְתֹאם  ָיבֹוא  ֵאידֹו  טו:  ּ  ִמְדָיִנים  ְיׁשַ ַּעל־ּכֵ
ֵבר  ְוֵאין  ַמְרֵפא ֶּפַתע  ִיׁשָ ַבע  טז:  ּּ ֵנא  ְיהָוׁה  ְוׁשֶ ה  ׂשָ ׁש־ֵהּנָ ׁשֶ

ֶקר  ְוָיַדִים  יז:  ּ  תֹוֲעַבת  ַנְפׁשֹוּתֹוֲעַבות ֵעיַנִים  ָרמֹות  ְלׁשֹון  ׁשָ
בֹות  ָאֶון  ַרְגַלִים  ְמַמֲהרֹות  יח  :ּׁשְֹפכֹות  ָדם־ָנִקי ֵלב  ֹחֵרׁש  ַמְחׁשְ

ין  יט:  ָּלרוץ  ָלָרָעה ֵלַח  ְמָדִנים  ּבֵ ֶקר  וְמׁשַ ָזִבים  ֵעד  ׁשָ ָּיִפיַח  ּכְ ּ
ִני  ִמְצַות  ָאִביך  ְוַאל־ִתטֹׁש  תֹוַרת  ִאֶמך כ:  ַאִחים ְָנֹצר  ּבְ ָּ ּ ּּ :

ך  ָתִמיד  ָעְנֵדם  ַעל־ַגְרְגֹרֶת כא ֵרם  ַעל־ִלּבְ ָּקׁשְ ּ ִהְתַהֶלְכך   כב:  ָךָ ָּבְ ּ |
יֶחך ֹמר  ָעֶליך  ַוֲהִקיצֹוָת  ִהיא  ְתׂשִ ך  ִתׁשְ ְכּבְ ׁשָ ַָתְנֶחה  ֹאָתך  ּבְ ָ ָ ְּ ּ :

י  ֵנר  ִמְצָוה  ְותֹוָרה  אֹור  ְוֶדֶרך  ַחִיים  תֹוְכחֹות  מוָסר כג ּּכִ ּ ּ ְ :
ת  ָרע  ֵמֶחְלַקת  ָלׁשֹון  ָנְכִרָיה כד ָמְרך  ֵמֵאׁשֶ ִּלׁשְ ַּאל־ַתְחֹמד  כה:  ָ

ַעְפַעֶפיָהָּיְפָיה ֲחך  ּבְ ְלָבֶבך  ְוַאל־ִתּקָ ּ  ּבִ ָ ה  זֹוָנה  כו:  ָּ י  ְבַעד־ִאׁשָ ּּכִ
ת  ִאיׁש  ֶנֶפׁש  ְיָקָרה  ָתצוד ר  ָלֶחם  ְוֵאׁשֶ ּכַ ֲּהַיְחֶתה  ִאיׁש  כז:  ַּעד־ּכִ

ַרְפָנה ֵחיקֹו  וְבָגָדיו  ֹלא  ִתׂשָ ֵּאׁש  ּבְ ְִאם־ְיַהֵלך  ִאיׁש  כח:  ּ ּ
ת  ֵרֵעהו  כט:  ֶויָנהַּעל־ַהֶגָחִלים  ְוַרְגָליו  ֹלא  ִתּכָ א  ֶאל־ֵאׁשֶ ן  ַהּבָ ּּכֵ

ה ל־ַהּנֵֹגַע  ּבָ ֶקה  ּכָ י  ִיְגנֹוב  ְלַמֵלא  ל:  ֹּלא  ִיּנָ ב  ּכִ ֹּלא־ָיבוזו  ַלַגּנָ ּ ּ ּ
י  ִיְרָעב יתֹו  לא:  ַנְפׁשֹו  ּכִ ל־הֹון  ּבֵ ְבָעָתִים  ֶאת־ּכָ ֵלם  ׁשִ ְּוִנְמָצא  ְיׁשַ
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ִחית  ַנְפׁש לב:  ִּיֵתן ה  ֲחַסר־ֵלב  ַמׁשְ הֹּנֵאף  ִאׁשָ ּנָ : ֹּו  הוא  ַיֲעׂשֶ
ֶּנַגע־ְוָקלֹון  ִיְמָצא  ְוֶחְרָפתֹו  ֹלא  ִתָמֶחה לג י־ִקְנָאה  לד:  ּ ּכִ

יֹום  ָנָקם א  ְפֵני  ָכל־ּכֶֹפר  לה:  ֲּחַמת־ָגֶבר  ְוֹלא  ַיְחמֹול  ּבְ ֹּלא־ִיׂשָ ּ
ה־ׁשַֹחד י ַתְרּבֶ  :ְּוֹלא־ֹיאֶבה ּכִ

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, ק בכל תפוצות ישראלך המחול"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"מרות נטועים אוכמש 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,  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, לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה , 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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


