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  פרק יט- "משלי"ספר 
ָפָתיו  ְוהוא  ְכִסיל א ׁש  ׂשְ ֻתמֹו  ֵמִעּקֵ ּטֹוב־ָרׁש  הֹוֵלך  ּבְ ּ ַּגם  ב:  ְ

ַרְגַלִים  חֹוֵטא ֹלא־ַדַעת  ֶנֶפׁש  ֹלא־טֹוב  ְוָאץ  ּבְ ִּאֶוֶלת  ָאָדם  ג:  ּבְ
ְּתַסֵלף  ַדְרּכֹו  ְוַעל־ְיהָוׁה  ִיְזַעף  ִלּבֹו ּ ים  ד:  ּ הֹון  ֹיִסיף  ֵרִעים  ַרּבִ

ּל  ֵמֵרֵעהו  ִיָפֵרדְוָד ָזִבים  ֹלא  ה:  ּ ֶקה  ְוָיִפיַח  ּכְ ָקִרים  ֹלא  ִיּנָ ֵעד  ׁשְ
ים  ְיַחלו  ְפֵני־ָנִדיב  ְוָכל־ָהֵרַע  ְלִאיׁש  ַמָתן ו:  ִּיָמֵלט ַּרּבִ ּ ל  ז:  ּ ּכָ

י  ְמֵרֵעהו  ָרֲחקו  ִמֶמּנו  ְמַרֵדף  ֲאָמִרים |  ֲאֵחי־ָרׁש   ֵנֻאהו  ַאף  ּכִ ּׂשְ ּ ּ ּ ּּ
ּ־ֵלב  ֹאֵהב  ַנְפׁשֹו  ׁשֵֹמר  ְתבוָנה ֹקֶנה ח:  ּ  לֹו  ־ֵהָמהלֹא ּ ּ

ָזִבים  ֹיאֵבד ט:  ִלְמֹצא־טֹוב ֶקה  ְוָיִפיַח  ּכְ ָקִרים  ֹלא  ִיּנָ : ֵעד  ׁשְ
י־ְלֶעֶבד   י ֹּלא־ָנאֶוה  ִלְכִסיל  ַתֲענוג  ַאף  ּכִ ִרים|  ּ ׂשָ : ְמׁשֹל  ּבְ
ע יא ֶכל  ָאָדם  ֶהֱאִריך  ַאפֹו  ְוִתְפַאְרתֹו  ֲעֹבר  ַעל־ָפׁשַ ּׂשֵ ּּ ַנַהם  יב:  ְ
ב  ְרצֹונֹוּכַ ִפיר  ַזַעף  ֶמֶלך  וְכַטל  ַעל־ֵעׂשֶ ּּכְ ן  יג:  ְ ַּהוֹת  ְלָאִביו  ּבֵ

ה ִסיל  ְוֶדֶלף  ֹטֵרד  ִמְדְיֵני  ִאׁשָ ִית  ָוהֹון  ַנֲחַלת  ָאבֹות  יד:  ּּכְ ּבַ
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ֶלת ּכָ ה  ַמׂשְ ּוֵמְיהָוׁה  ִאׁשָ ַּעְצָלה  ַתִפיל  ַתְרֵדָמה  ְוֶנֶפׁש  ְרִמָיה  טו:  ּ ּ ּ ּּ
: ּ  ָימותָיוֻמתה  ׁשֵֹמר  ַנְפׁשֹו  ּבֹוֵזה  ְדָרָכיו  ׁשֵֹמר  ִמְצָו טז:  ִתְרָעב

ֶלם־לֹו יז ַּמְלֵוה  ְיהָוׁה  חֹוֵנן  ָדל  וְגֻמלֹו  ְיׁשַ ּ י־ֵיׁש  יח:  ּ ְנך  ּכִ ר  ּבִ ַָיּסֵ

ך א  ַנְפׁשֶ ִָתְקָוה  ְוֶאל־ֲהִמיתֹו  ַאל־ִתׂשָ ּ ּ ָרל יט:  ּ א ּגְ ּ  ְגָדל־ֵחָמה  ֹנׂשֵ
י  ִאם־ַתִציל  ְועֹוד  תֹוִסף ֹּעֶנׁש  ּכִ ּ ל  מוָסר  כ:  ּ ַמע  ֵעָצה  ְוַקּבֵ ּׁשְ

ַאֲחִריֶתך ם  ּבְ ְָלַמַען  ֶתְחּכַ ֶלב־ִאיׁש  ַוֲעַצת  כא:  ּ בֹות  ּבְ ַרּבֹות  ַמֲחׁשָ
ָזב כב:  ְּיהָוׁה  ִהיא  ָתקום ַּתֲאַות  ָאָדם  ַחְסדֹו  ְוטֹוב  ָרׁש  ֵמִאיׁש  ּכָ ּ :

ל־ִיָפֶקד  ָרע כג ֵבַע  ָיִלין  ּבַ ִּיְרַאת  ְיהָוׁה  ְלַחִיים  ְוׂשָ   ָעֵצל ָטַמן כד:  ּ
ה יֶבּנָ ַצָלַחת  ַגם־ֶאל־ִפיהו  ֹלא  ְיׁשִ ָּידֹו  ּבַ ּ ּ ה  וֶפִתי  כה:  ּּ ֵּלץ  ַתּכֶ ּ

ן  כו:  ַּיְעִרם  ְוהֹוִכיַח  ְלָנבֹון  ָיִבין  ָדַעת ֶדד־ָאב  ַיְבִריַח  ֵאם  ּבֵ ְּמׁשַ
ֵּמִביׁש  וַמְחִפיר גֹות  כז:  ּ ֹמַע  מוָסר  ִלׁשְ ִני  ִלׁשְ ֲּחַדל־ּבְ

ִל כח:  ֵמִאְמֵרי־ָדַעת ִעים ֵעד  ּבְ ָפט  וִפי  ְרׁשָ ַּיַעל  ָיִליץ  ִמׁשְ ּ ּ
ִסיִלים כט: ְּיַבַלע־ָאֶון ָפִטים וַמֲהֻלמֹות ְלֵגו ּכְ ָּנכֹונו ַלֵלִצים ׁשְ ּּ: 

  פרק כ- "משלי"ספר 
ם א ָכר  ְוָכל־ׁשֶֹגה  ּבֹו  ֹלא  ֶיְחּכָ ִפיר  ב:  ֵּלץ  ַהַיין  ֹהֶמה  ׁשֵ ּכְ ַנַהם  ּכַ

רֹו  חֹוֵטא  ַנְפׁש ֶבת  ֵמִריב  ג:  ֹוְֵאיַמת  ֶמֶלך  ִמְתַעּבְ בֹוד  ָלִאיׁש  ׁשֶ ּכָ
ְּוָכל־ֱאִויל  ִיְתַגָלע ַאלֵמֹחֶרף  ָעֵצל  ֹלא־ַיֲחֹרׁש   ד:  ּ ַאל ְיׁשָ   ְוׁשָ
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ִציר  ָוָאִין ּקָ ים  ֵעָצה  ְבֶלב־ִאיׁש  ְוִאיׁש  ְתבוָנה  ה:  ּבַ ַּמִים  ֲעֻמּקִ ּ
ה ָּרב־ָאָדם  ִיְקָרא  ִאיׁש  ַחְסדֹו  ְוִאיׁש  ֱאמוִנים  ִמי  ִיְמ ו:  ִיְדֶלּנָ : ָצאּ

ֵרי  ָבָניו  ַאֲחָריו ז ֻתמֹו  ַצִדיק  ַאׁשְ ִּמְתַהֵלך  ּבְ ּ ְ ב  ח:  ּ ְֶמֶלך  יֹוׁשֵ

ל־ָרע א־ִדין  ְמָזֶרה  ְבֵעיָניו  ּכָ ּסֵ י  ט:  ַעל־ּכִ יִתי  ִלּבִ ִמי־ֹיאַמר  ִזּכִ
ָּטַהְרִתי  ֵמַחָטאִתי ֶּאֶבן  ָוֶאֶבן  ֵאיָפה  ְוֵאיָפה  תֹוֲעַבת  ְיהָוׁה  י:  ּ

ֵניֶהם ר ַּגם  ּבְ יא:  ַּגם־ׁשְ ר־ָנַער  ִאם־ַזך  ְוִאם־ָיׁשָ ְַמֲעָלָליו  ִיְתַנּכֶ

ֵניֶהם יב:  ָּפֳעלֹו ה  ַגם־ׁשְ : ֹאֶזן  ׁשַֹמַעת  ְוַעִין  ֹרָאה  ְיהָוׁה  ָעׂשָ
ַבע־ָלֶחם יג ָנה  ֶפן־ִתָוֵרׁש  ְפַקח  ֵעיֶניך  ׂשְ ַָאל־ֶתֱאַהב  ׁשֵ ּ ּּ ּ ַרע  יד:  ּ

ָהב ֵיׁש  ָז טו:  ַּרע  ֹיאַמר  ַהּקֹוֶנה  ְוֹאֵזל  לֹו  ָאז  ִיְתַהָלל
ְפֵתי־ָדַעת ְּוָרב־ְפִניִנים  וְכִלי  ְיָקר  ׂשִ י־ָעַרב  ָזר  טז:  ּ ְגדֹו  ּכִ ְלַקח־ּבִ

ּ  ָנְכִרָיה  ַחְבֵלהוָּנְכִרָיםּוְבַעד   ֶקר  ְוַאַחר  יז:  ּ ָעֵרב  ָלִאיׁש  ֶלֶחם  ׁשָ
ִּיָמֵלא־ִפיהו  ָחָצץ ה  יח:  ּ לֹות  ֲעׂשֵ ֵעָצה  ִתּכֹון  וְבַתְחּבֻ בֹות  ּבְ ַּמֲחׁשָ

ָפָתיו  ֹלא  יט:  ִמְלָחָמה ּגֹוֶלה־ּסֹוד  הֹוֵלך  ָרִכיל  וְלֹפֶתה  ׂשְ ְ ּ
ְְמַקֵלל  ָאִביו  ְוִאמֹו  ִיְדַעך  ֵנרֹו   כ:  ִתְתָעָרב ּ ֱאיׁשוןּ ךּּבֶ ֱאׁשון  ֹחׁשֶ ְ  ּבֶ ּ :

ִראׁשָֹנה  ְוַאֲחִריָתה  ֹלא  ְתֹבָרךְמֹבֶחֶלתַנֲחָלה   כא ְ  ְמֹבֶהֶלת  ּבָ ּ :
ְלָמה־ָרע  ַקֵוה  ַליהָוׁה כב ַּאל־ֹתאַמר  ֲאׁשַ ּ ע  ָלךּ ּתֹוֲעַבת  כג:  ְ  ְוֹיׁשַ

ֵמְיהָוׁה  כד:  ְּיהָוׁה  ֶאֶבן  ָוָאֶבן  וֹמאְזֵני  ִמְרָמה  ֹלא־טֹוב
ִּמְצֲעֵדי־ָגֶבר  ְוָאָדם  ַמה־ָיִבין  ַדְרּכֹו מֹוֵקׁש  ָאָדם  ָיַלע  ֹקֶדׁש  כה:  ּ
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ר ב  ֲעֵליֶהם  כו:  ְוַאַחר  ְנָדִרים  ְלַבּקֵ ִעים  ֶמֶלך  ָחָכם  ַוָיׁשֶ ְּמָזֶרה  ְרׁשָ ְ

ל־ַחְדֵרי־ָבֶטן כז:  אֹוָפן ַמת  ָאָדם  ֹחֵפׂש  ּכָ ֶחֶסד  כח:  ֵנר  ְיהָוׁה  ִנׁשְ
ְסאֹו ֶחֶסד  ּכִ ְֶוֱאֶמת  ִיְצרו־ֶמֶלך  ְוָסַעד  ּבַ ּ חוִרים  כט:  ּ ִּתְפֶאֶרת  ּבַ ּ

יָבה רֹות  ֶפַצע   ל:  ּכָֹחם  ַוֲהַדר  ְזֵקִנים  ׂשֵ ַּתְמריקַּחּבֻ ָרע ּ ּ  ַתְמרוק  ּבְ ּ
 :ּוַמּכֹות ַחְדֵרי־ָבֶטן

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, 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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  
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 מ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"סמרות לומר לך מה משמרות כהונה כר 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


