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  פרק יא- "משלי"ספר 
ֵלָמה  ְרצֹונֹו א א  ָזדֹון  ב:  ֹּמאְזֵני  ִמְרָמה  תֹוֲעַבת  ְיהָוׁה  ְוֶאֶבן  ׁשְ ּבָ

ַּוָיֹבא  ָקלֹון  ְוֶאת־ְצנוִעים  ָחְכָמה ִרים  ַתְנֵחם  ְוֶסֶלף  ג:  ּ ֻּתַמת  ְיׁשָ ּ ּ
ֵדםּבְֹגִדים   ֵדםְּוׁשָ יֹום  ֶע ד:  ּ  ְיׁשָ ְּבָרה  וְצָדָקה ֹלא־יֹוִעיל  הֹון  ּבְ

ַּתִציל  ִמָמֶות ּ ָעתֹו  ִיפֹל  ה:  ּ ר  ַדְרּכֹו  וְבִרׁשְ ִּצְדַקת  ָתִמים  ְתַיׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ע ִרים  ַתִציֵלם  וְבַהַות  ּבְֹגִדים  ִיָלֵכדו ו:  ָרׁשָ ִּצְדַקת  ְיׁשָ ּ ּּ ּ מֹות  ז:  ּ ּבְ

ע  ֹתאַבד  ִתְקָוה  ְותֹוֶחֶלת  אֹוִנים  ָאָבָדה ָּאָדם  ָרׁשָ ַּצִדיק  ח:  ּ
ע  ַתְחָתיוִּמָצָרה  ֶנ ֱּחָלץ  ַוָיֹבא  ָרׁשָ ּ ִחת  ֵרֵעהו  ט:  ּ ֶפה  ָחֵנף  ַיׁשְ ּּבְ

ּוְבַדַעת  ַצִדיִקים  ֵיָחֵלצו ּ טוב  ַצִדיִקים  ַתֲעֹלץ  ִקְרָיה  וַבֲאֹבד  י:  ּ ּּבְ ּ ּּ
ה ִעים  ִרּנָ ִעים  יא:  ְרׁשָ ִרים  ָתרום  ָקֶרת  וְבִפי  ְרׁשָ ת  ְיׁשָ ִבְרּכַ ּּבְ ּ ּ

ז־ְלֵרֵעהו  ֲחַסר־ יב:  ֵּתָהֵרס ֵּלב  ְוִאיׁש  ְתבונֹות  ַיֲחִריׁשּּבָ ְהֹוֵלך  יג:  ּ

ה  ָדָבר ָּרִכיל  ְמַגֶלה־ּסֹוד  ְוֶנֱאַמן־רוַח  ְמַכּסֶ לֹות  יד:  ּ ֵאין  ַתְחּבֻ ּּבְ
ֹרב  יֹוֵעץ ִּיָפל־ָעם  וְתׁשוָעה  ּבְ ּ י־ָעַרב  ָזר  ְוׂשֵֹנא  טו:  ּ ַרע־ֵירֹוַע  ּכִ
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בֹוד  ְוָע טז:  תֹוְקִעים  ּבֹוֵטַח ת  ֵחן  ִתְתֹמך  ּכָ ְֵאׁשֶ ִריִצים ּ
ר ֵארֹו  ַאְכָזִרי יז:  ִּיְתְמכו־ֹעׁשֶ : ֹּגֵמל  ַנְפׁשֹו  ִאיׁש  ָחֶסד  ְוֹעֵכר  ׁשְ

ֶכר  ֱאֶמת יח ֶקר  ְוֹזֵרַע  ְצָדָקה  ׂשֶ ה  ְפֻעַלת־ׁשָ ע  ֹעׂשֶ : ָּרׁשָ
ן־ְצָדָקה  ְלַחִיים  וְמַרֵדף  ָרָעה  ְלמֹותֹו יט ּּכֵ ּ ּתֹוֲעַבת  ְיהָוׁה  כ:  ּ

י־ֵלב  וְרצֹונֹו  ְתִמיֵמי ׁשֵ ִּעּקְ ֶקה  ָרע  ְוֶזַרע  כא:  ְ  ָדֶרךּ ָּיד  ְלָיד  ֹלא־ִיּנָ
ה  ָיָפה  ְוָסַרת  ָטַעם כב:  ַּצִדיִקים  ִנְמָלט ַאף  ֲחִזיר  ִאׁשָ : ֶּנֶזם  ָזָהב  ּבְ

ִעים  ֶעְבָרה כג ַּתֲאַות  ַצִדיִקים  ַאך־טֹוב  ִתְקַות  ְרׁשָ ְּ ֵּיׁש  ְמַפֵזר  כד:  ּ
ר  ַאך־ְלַמְחסֹור ך  ִמיֹׁשֶ ְְונֹוָסף  עֹוד  ְוֹחׂשֵ ן  הכ:  ְּ ָרָכה  ְתֻדׁשָ ֶּנֶפׁש־ּבְ

ּוַמְרֶוה  ַגם־הוא  יֹוֶרא ֻבהו  ְלאֹום  וְבָרָכה  ְלֹראׁש  כו:  ּּ ר  ִיּקְ ֹּמֵנַע  ּבָ ּ
יר ּבִ ׁש  ָרצֹון  ְוֹדֵרׁש  ָרָעה  ְתבֹוֶאּנו כז:  ַמׁשְ : ּׁשֵֹחר  טֹוב  ְיַבּקֵ

רֹו  הוא  ִיפֹל  ְוֶכָעֶלה  ַצִדיִקים  ִיְפָרחו כח ָעׁשְ ּּבֹוֵטַח  ּבְ ּ ֹעֵכר  כט:  ּּ
יתֹו  ִיְנַחל־רוַח  ְוֶעֶבד  ֱאִויל  ַלֲחַכם־ֵלב ְּפִרי־ַצִדיק  ֵעץ  ַחִיים  ל:  ּּבֵ ּ ּ

ע  לא:  ְוֹלֵקַח  ְנָפׁשֹות  ָחָכם י־ָרׁשָ ָלם  ַאף  ּכִ ָאֶרץ  ְיׁשֻ ֵּהן  ַצִדיק  ּבָ ּ
 :ְוחֹוֵטא

  פרק יב- "משלי"ספר 
ַער א ֹּאֵהב  מוָסר  ֹאֵהב  ָדַעת  ְוׂשוֵנא  תֹוַכַחת  ּבָ טֹוב  ָיִפיק  ב:  ּ

יַעָרצ ע  ג:  ֹּון  ֵמְיהָוׁה  ְוִאיׁש  ְמִזמֹות  ַיְרׁשִ ֶרׁשַ ֹלא־ִיּכֹון  ָאָדם  ּבְ
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ל־ִימֹוט ְּוׁשֶֹרׁש  ַצִדיִקים  ּבַ ְעָלה  וְכָרָקב  ד:  ּ ת־ַחִיל  ֲעֶטֶרת  ּבַ ֵּאׁשֶ ּ
ה ַעְצמֹוָתיו  ְמִביׁשָ לֹות  ה:  ּבְ ָפט  ַתְחּבֻ בֹות  ַצִדיִקים  ִמׁשְ ַּמְחׁשְ ּ ּ

ִעים  ִמְרָמה ִרים  ַיִציֵלםִּדְבֵרי   ו:  ְרׁשָ ִעים  ֱאָרב־ָדם  וִפי  ְיׁשָ ְּרׁשָ ּ ּ :
ִעים  ְוֵאיָנם  וֵבית  ַצִדיִקים  ַיֲעֹמד ז ָּהפֹוך  ְרׁשָ ּ ְכלֹו  ח:  ְ ְלִפי־ׂשִ

ְּיֻהַלל־ִאיׁש  ְוַנֲעֵוה־ֵלב  ִיְהֶיה  ָלבוז טֹוב  ִנְקֶלה  ְוֶעֶבד  לֹו  ט:  ּ
ד  ַוֲחַסר־ָלֶחם ּבֵ ֶהְמת י:  ִּמִמְתּכַ ּיֹוֵדַע  ַצִדיק  ֶנֶפׁש  ּבְ ֹו  ְוַרֲחֵמי ּ

ִעים  ַאְכָזִרי ע־ָלֶחם  וְמַרֵדף  ֵריִקים  יא:  ְרׁשָ ּבַ ֹּעֵבד  ַאְדָמתֹו  ִיׂשְ ּ
ע  ְמצֹוד  ָרִעים  ְוׁשֶֹרׁש  ַצִדיִקים  ִיֵתן יב:  ֲחַסר־ֵלב ָּחַמד  ָרׁשָ ּ :

ָפַתִים  מֹוֵקׁש  ָרע  ַוֵיֵצא  ִמָצָרה  ַצִדיק יג ע  ׂשְ ֶפׁשַ ּּבְ ּ ִּמְפִרי  יד:  ּ
ע־טֹו ּבַ ּב  וְגמול  ְיֵדי־ָאָדם  ִפי־ִאיׁש  ִיׂשְ ובּ יב  לֹוָיׁשִ ְֶדֶרך  טו:    ָיׁשִ ּ

ֵעיָניו  ְוׁשֵֹמַע  ְלֵעָצה  ָחָכם ר  ּבְ יֹום  ִיָוַדע  טז:  ֱאִויל  ָיׁשָ ֱּאִויל  ּבַ ּ
ְעסֹו  ְוֹכֶסה  ָקלֹון  ָערום ָּיִפיַח  ֱאמוָנה  ַיִגיד  ֶצֶדק  ְוֵעד  יז:  ּּכַ ּ

ָקִרים  ִמְרָמה ַמְדְקרֹות  ָח יח:  ׁשְ ֶּרב  וְלׁשֹון  ֲחָכִמים ֵיׁש  ּבֹוֶטה  ּכְ
ֶקר יט:  ַּמְרֵפא ַפת־ֱאֶמת  ִתּכֹון  ָלַעד  ְוַעד־ַאְרִגיָעה  ְלׁשֹון  ׁשָ ּׂשְ ּ :

ְמָחה כ לֹום  ׂשִ י־ָרע  וְלֹיֲעֵצי  ׁשָ ֶלב־ֹחְרׁשֵ ה  כא:  ִּמְרָמה  ּבְ ֹלא־ְיֻאּנֶ
ִעים  ָמְלאו  ָרע ל־ָאֶון  וְרׁשָ ַּלַצִדיק  ּכָ ּ ּ ּתֹוֲעַבת  ְיהָוׁה  כב:  ּ

ֶק ְפֵתי־ׁשָ י  ֱאמוָנה  ְרצֹונֹוׂשִ ָּאָדם  ָערום  ּכֶֹסה  ָדַעת  כג:  ּר  ְוֹעׂשֵ ּ
ִסיִלים  ִיְקָרא  ִאֶוֶלת ַּיד־ָחרוִצים  ִתְמׁשֹול  וְרִמָיה  כד:  ְּוֵלב  ּכְ ּ ּּ
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ה כה:  ִּתְהֶיה  ָלַמס ְמֶחּנָ ה  ְוָדָבר  טֹוב  ְיׂשַ ֶחּנָ ְּדָאָגה  ְבֶלב־ִאיׁש  ַיׁשְ ּ :
ְָיֵתר  ֵמֵרֵעהו  ַצִדיק  ְוֶדֶרך  ְרׁשָ כו ּ ְֹלא־ַיֲחֹרך  כז:  ִּעים  ַתְתֵעםּ

ְּרִמָיה  ֵצידֹו  ְוהֹון־ָאָדם  ָיָקר  ָחרוץ ֹאַרח־ְצָדָקה  ַחִיים  כח:  ּ ּּבְ
 :ְְוֶדֶרך ְנִתיָבה ַאל־ָמֶות

gG 

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

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, ישראלך המחולק בכל תפוצות "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


