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  פרק טו- "משלי"ספר 
יב  ֵחָמה  וְדַבר־ֶעֶצב  ַיֲעֶלה־ָאף א ַּמֲעֶנה־ַרך  ָיׁשִ ְלׁשֹון  ב:  ְּ

יַע  ִאֶוֶלתֲּחָכִמים  ֵת ּיִטיב  ָדַעת  וִפי  ְכִסיִלים  ַיּבִ ּ ָכל־ָמקֹום  ג:  ּ ּבְ
ַּמְרֵפא  ָלׁשֹון  ֵעץ  ַחִיים  ד:  ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ֹצפֹות  ָרִעים  ְוטֹוִבים ּ

רוַח ֶבר  ּבְ ה  ׁשֶ ְּוֶסֶלף  ּבָ ֱּאִויל  ִיְנַאץ  מוַסר  ָאִביו  ְוׁשֵֹמר  ה:  ּ
ית  ַצִדיק  ֹחֶסן  ָרב  וִב ו:  ּתֹוַכַחת  ַיְעִרם ּּבֵ ֶרתּ ע  ֶנְעּכָ : ְּתבוַאת  ָרׁשָ

ִסיִלים  ֹלא־ֵכן ז ְפֵתי  ֲחָכִמים  ְיָזרו  ָדַעת  ְוֵלב  ּכְ ֶזַבח  ח:  ּׂשִ
ִרים  ְרצֹונֹו ִעים  תֹוֲעַבת  ְיהָוׁה  וְתִפַלת  ְיׁשָ ְּרׁשָ ּ ּתֹוֲעַבת  ְיהָוׁה  ט:  ּ

ע  וְמַרֵדף  ְצָדָקה  ֶיֱאָהב ֶּדֶרך  ָרׁשָ ּ ּמוָסר  ָרע  ְלֹעֵזב  ֹאַרח  י:  ְּ
י־ִלּבֹות  יא:  ַּכַחת  ָימותׂשֹוֵנא  תֹו אֹול  ַוֲאַבדֹון  ֶנֶגד  ְיהָוׁה  ַאף  ּכִ ּׁשְ
ֵני־ָאָדם : ְֹלא  ֶיֱאַהב־ֵלץ  הֹוֵכַח  לֹו  ֶאל־ֲחָכִמים  ֹלא  ֵיֵלך יב:  ּבְ

ֵמַח  ֵייִטב  ָפִנים  וְבַעְצַבת־ֵלב  רוַח  ְנֵכָאה יג ֵּלב  ׂשָ ּּ ֵלב  ָנבֹון  יד:  ּ
ׁש־ָדַעת   ל־ְיֵמי  ָעִני  טו:  ִּיְרֶעה  ִאֶוֶלתּ  וִפי  ְכִסיִלים  ּוְפֵניְּיַבּקֶ ּכָ
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ֶתה  ָתִמיד ִיְרַאת  ְיהָוׁה  טז:  ָּרִעים  ְוטֹוב־ֵלב  ִמׁשְ טֹוב־ְמַעט  ּבְ
ֵּמאֹוָצר  ָרב  וְמהוָמה  ּבֹו ם  ִמׁשֹור  יז:  ּ ּטֹוב  ֲאֻרַחת  ָיָרק  ְוַאֲהָבה־ׁשָ

ְנָאה־בֹו ִּאיׁש  ֵחָמה  ְיָגֶרה  ָמדֹון  ְוֶאֶרך  ַאַפִים  יח:  ָּאבוס  ְוׂשִ ְ

ִקיט  ִריבַי ִרים  ְסֻלָלה יט:  ׁשְ ַכת  ָחֶדק  ְוֹאַרח  ְיׁשָ ְמׂשֻ ְֶדֶרך  ָעֵצל  ּכִ ּ :
ַמח־ָאב  וְכִסיל  ָאָדם  ּבֹוֶזה  ִאמֹו כ ן  ָחָכם  ְיׂשַ ּּבֵ ְמָחה  כא:  ּּ ִּאֶוֶלת  ׂשִ

ר־ָלֶכת ַּלֲחַסר־ֵלב  ְוִאיׁש  ְתבוָנה  ְיַיׁשֶ ֵאין  כב:  ּּ בֹות  ּבְ ָהֵפר  ַמֲחׁשָ
ּסֹוד  וְבֹרב  יֹוֲעִצים  ָת ַמֲעֵנה־ִפיו  ְוָדָבר  כג:  ּקוםּ ְמָחה  ָלִאיׁש  ּבְ ׂשִ

ִעתֹו  ַמה־טֹוב ּּבְ יל  ְלַמַען  סור  כד:  ּ ּכִ ֹּאַרח  ַחִיים  ְלַמְעָלה  ְלַמׂשְ ּ
אֹול  ָמָטה ִּמׁשְ ח   כה:  ּ ית  ֵגִאים  ִיּסַ ְּיהָוׁה  ְוַיֵצב  ְגבול  ַאְלָמָנה|  ּּבֵ ּ ּ :

בֹות  ָרע  וְטֹהִרים  ִא כו ּתֹוֲעַבת  ְיהָוׁה  ַמְחׁשְ ֹעֵכר  כז:  ְמֵרי־ֹנַעםּ
ַצע  ְוׂשֹוֵנא  ַמָתֹנת  ִיְחֶיה יתֹו  ּבֹוֵצַע  ּבָ ֵּלב  ַצִדיק  ֶיְהֶגה  כח:  ּּבֵ ּ

יַע  ָרעֹות ִעים  ַיּבִ ִעים  כט:  ַּלֲענֹות  וִפי  ְרׁשָ ָרחֹוק  ְיהָוׁה  ֵמְרׁשָ
ָמע ּוְתִפַלת  ַצִדיִקים  ִיׁשְ מוָעה  ל:  ּּ ַמח־ֵלב  ׁשְ ְּמאֹור־ֵעיַנִים  ְיׂשַ ּ

ן־ָעֶצםּטֹוָבה  ְתַד ֶקֶרב  ֲחָכִמים  לא:  ּׁשֶ ֹּאֶזן  ׁשַֹמַעת  תֹוַכַחת  ַחִיים  ּבְ ּ
ּפֹוֵרַע  מוָסר  מֹוֵאס  ַנְפׁשֹו  ְוׁשֹוֵמַע  תֹוַכַחת  קֹוֶנה  ֵלב לב:  ָּתִלין ּ ּ ּ :

 :ִּיְרַאת ְיהָוׁה מוַסר ָחְכָמה ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנָוה לג
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  פרק טז- "משלי"ספר 
ל־ַדְרֵכי־ִאיׁש  ב:  ָוׁה  ַמֲעֵנה  ָלׁשֹוןְּלָאָדם  ַמַעְרֵכי־ֵלב  וֵמְיה א ּּכָ

ֵעיָניו  ְוֹתֵכן  רוחֹות  ְיהָוׁה ַּזך  ּבְ יך  ְוִיּכֹנו  ג:  ְ ֹּגל  ֶאל־ְיהָוׁה  ַמֲעׂשֶ ָ ּ
ֹבֶתיך ע  ְליֹום  ָרָעה ד:  ַָמְחׁשְ ּּכֹל  ָפַעל  ְיהָוׁה  ַלַמֲעֵנהו  ְוַגם־ָרׁשָ ּ ּ :

ל־ְגַבה־ֵלב  ָיד  ְלָיד  ֹלא  ִי ה ּתֹוֲעַבת  ְיהָוׁה  ּכָ ּ ֶקהּ ֶחֶסד  ֶוֱאֶמת  ו:  ּנָ ּבְ
ְּיֻכַפר  ָעֹון  וְבִיְרַאת  ְיהָוׁה  סור  ֵמָרע ּ ְרצֹות  ְיהָוׁה  ַדְרֵכי־ִאיׁש  ז:  ּ ּּבִ

ִלם  ִאתֹו ַּגם־אֹוְיָביו  ַיׁשְ ְצָדָקה  ֵמֹרב  ְתבואֹות  ח:  ּ ּטֹוב־ְמַעט  ּבִ ּ
ָפט ֹלא  ִמׁשְ ב  ַדְרּכֹו  ַויהָוׁה  ָיִכין  ַצֲעדֹו ט:  ּּבְ ֵּלב  ָאָדם  ְיַחׁשֵ ּ :

ָפט  ֹלא  ִיְמַעל־ִפיו|  ֶקֶסם   י ִמׁשְ ְפֵתי־ֶמֶלך  ּבְ ַּעל־ׂשִ ּ | ֶּפֶלס   יא:  ְ
ל־ַאְבֵני־ִכיס הו  ּכָ ָפט  ַליהָוׁה  ַמֲעׂשֵ ּוֹמאְזֵני  ִמׁשְ ּתֹוֲעַבת  יב:  ּּ

א ּסֵ י  ִבְצָדָקה  ִיּכֹון  ּכִ ע  ּכִ ְרצֹון  ְמָלִכים  יג:  ְמָלִכים  ֲעׂשֹות  ֶרׁשַ
ִרים ְפֵתי־ֶצֶדק  ְוֹדֵבר  ְיׁשָ ְֲחַמת־ֶמֶלך  ַמְלֲאֵכי־ָמֶות  יד:    ֶיֱאָהבׂשִ

ה ָעב  טו:  ְּוִאיׁש  ָחָכם  ְיַכְפֶרּנָ אֹור־ְפֵני־ֶמֶלך  ַחִיים  וְרצֹונֹו  ּכְ ּּבְ ּ ְ ּ
יָנה  ִנְבָחר  טז:  ַמְלקֹוׁש ְּקֹנה־ָחְכָמה  ַמה־טֹוב  ֵמָחרוץ  וְקנֹות  ּבִ ּ ּ
ֶסף ִרים  סור  ֵמָרע  ׁשֵֹמר  ַנְפׁשֹו  ֹנֵצ יז:  ִמּכָ ְּמִסַלת  ְיׁשָ : ּר  ַדְרּכֹוּ

לֹון  ֹגַבה  רוַח יח ֶבר  ָגאֹון  ְוִלְפֵני  ִכׁשָ ִּלְפֵני־ׁשֶ ּ ּ ּ ַפל־רוַח  יט:  ּ ּטֹוב  ׁשְ
ָלל  ֶאת־ֵגִאיםֲעָנִייםֶאת־   ּ  ֲעָנִוים  ֵמַחֵלק  ׁשָ יל  ַעל־ָדָבר  כ:  ּ ּכִ ַּמׂשְ



––1546 

ָריו יהָוׁה  ַאׁשְ ֵרא  ָנבֹון  כא:  ִּיְמָצא־טֹוב  ובֹוֵטַח  ּבַ ַלֲחַכם־ֵלב  ִיּקָ
ָפַתִים  ֹיִסיף  ֶלַקחּוֶמֶתק   ָעָליו  ומוַסר  כב:  ׂשְ ֶכל  ּבְ ְּמקֹור  ַחִיים  ׂשֵ ּ ּ

ָפָתיו  ֹיִסיף  כג:  ֱּאִוִלים  ִאֶוֶלת יל  ִפיהו  ְוַעל־ׂשְ ּכִ ֵּלב  ָחָכם  ַיׂשְ ּ
ֶפׁש  וַמְרֵפא  ָלָעֶצם כד:  ֶלַקח ּצוף־ְדַבׁש  ִאְמֵרי־ֹנַעם  ָמתֹוק  ַלּנֶ ּ ּ ּ :

ר  ִלְפֵני־ִאיׁש  ְו כה ְֵיׁש  ֶדֶרך  ָיׁשָ ַּאֲחִריָתה  ַדְרֵכי־ָמֶותּ ֶנֶפׁש  כו:  ּ
י־ָאַכף  ָעָליו  ִפיהו ָּעֵמל  ָעְמָלה  לֹו  ּכִ ּ ִלַיַעל  ּכֶֹרה  כז:  ּ ִּאיׁש  ּבְ

ָפֹתיוָרָעה  ְוַעל־   ֵאׁש  ָצָרֶבתׂשְ ָפתֹו  ּכְ ַלח  כח:    ׂשְ ִּאיׁש  ַתְהֻפכֹות  ְיׁשַ ּ ּ
ָּמדֹון  ְוִנְרָגן  ַמְפִריד  ַאלוף ּ ּהו  ְוהֹוִליכֹו ִּאיׁש  ָחָמס  ְיַפֶתה  ֵרֵע כט:  ּ

ֶדֶרך  ֹלא־טֹוב ָפָתיו  ל:  ְּבְ ֹּעֶצה  ֵעיָניו  ַלְחׁשֹב  ַתְהֻפכֹות  ֹקֵרץ  ׂשְ ּ
ָלה  ָרָעה ֶדֶרך  ְצָדָקה  ִתָמֵצא לא:  ּּכִ יָבה  ּבְ ֲּעֶטֶרת  ִתְפֶאֶרת  ׂשֵ ּ ְּ :

רוחֹו  ִמלֵֹכד  ִעיר לב ל  ּבְ ּטֹוב  ֶאֶרך  ַאַפִים  ִמִגּבֹור  וֹמׁשֵ ּ ּ ּ ּ ֵחיק  לג:  ְ ּבַ
ָפטֹוּיוַטל ֶאת־ ל־ִמׁשְ ַּהגֹוָרל וֵמְיהָוׁה ּכָ ּ ּ: 

gG 

ך  במעגל "גמור  כל  ספרי  נכך  י,  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, 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 אותךא למה כתי"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ב 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,  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  –השנה  

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

ן וח,  ספרי המקרא הם עליו מליצי יושרד"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 א"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ותם כמסמר בלבבך הם משמרי


