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 רק כג פ- "משלי"ספר 
ר  ְלָפֶניך א ין  ָתִבין  ֶאת־ֲאׁשֶ ל  ּבִ ב  ִלְלחֹום  ֶאת־מֹוׁשֵ י־ֵתׁשֵ ָּכִ ּ :
ַעל  ֶנֶפׁש  ָאָתה ב ֹלֶעך  ִאם־ּבַ ין  ּבְ ּכִ ְמָת  ׂשַ ְּוׂשַ ַּאל־ִתְתָאו  ג:  ָּ

ָזִבים ְּלַמְטַעמֹוָתיו  ְוהוא  ֶלֶחם  ּכְ יר  ד:  ּ ַּאל־ִתיַגע  ְלַהֲעׁשִ
יָנְתך  ֲחָדל י  ָעׂשה   ֲהָתִעיףֲהָתִעוף ה:  ִָמּבִ ּ  ֵעיֶניך  ּבֹו  ְוֵאיֶנּנו  ּכִ ָ

ר   ֶנׁשֶ ה־לֹו  ְכָנַפִים  ּכְ ָמִיםָּועיףַּיֲעׂשֶ ּ  ָיעוף  ַהׁשָ ַּאל־ִתְלַחם  ו:  ּ
ּ  ִתְתָאיו  ְלַמְטַעמָֹתיוִּתְתָאוֶאת־ֶלֶחם  ַרע  ָעִין  ְוַאל־   י   ז:  ּ | ּכִ

ֵתה  ֹיאַמר  ָלך  ְוִלּב ן־הוא  ֱאכֹול  וׁשְ ַנְפׁשֹו  ּכֶ ַער  ּבְ מֹו־ׁשָ ְּכְ ּ ֹו ּ
ל־ִעָמך ְּבַ ִעיִמים ח:  ּ ַחָת  ְדָבֶריך  ַהּנְ ה  ְוׁשִ ִָפְתך־ָאַכְלָת  ְתִקיֶאּנָ ָּ ּ ּ ּ ּ :

ֶכל  ִמֶליך ט י־ָיבוז  ְלׂשֵ ר  ּכִ ָאְזֵני  ְכִסיל  ַאל־ְתַדּבֵ ָּבְ ּ ּ ג  י:  ּ ַּאל־ַתּסֵ
ֵדי  ְיתֹוִמים  ַאל־ָתֹבא ְּגבול  עֹוָלם  וִבׂשְ ּּ י־ֹגֲאָלם  ָחָזק  יא:  ּ ּכִ

ְם  ִאָתךּהוא־ָיִריב  ֶאת־ִריָב ך  ְוָאְזֶנך  יב:  ּ ָָהִביָאה  ַלמוָסר  ִלּבֶ ָ ּ ּ
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ֶבט  יג:  ְלִאְמֵרי־ָדַעת ּנו  ַבׁשֵ י־ַתּכֶ ַער  מוָסר  ּכִ ַּאל־ִתְמַנע  ִמּנַ ּּ ּ
אֹול  ַתִציל יד:  ֹּלא  ָימות ּנו  ְוַנְפׁשֹו  ִמׁשְ ֶבט  ַתּכֶ ׁשֵ ַּאָתה  ּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ :

י  ַגם־ָאִני טו ַמח  ִלּבִ ך  ִיׂשְ ִני  ִאם־ָחַכם  ִלּבֶ ְוַתֲעֹלְזָנה  טז  :ָּבְ
ִרים ָפֶתיך  ֵמיׁשָ ר  ׂשְ ַדּבֵ ַחָטִאים  יז:  ִָכְליֹוָתי  ּבְ ך  ּבַ א  ִלּבְ ַּאל־ְיַקּנֵ ָ

ל־ַהיֹום ִיְרַאת־ְיהָוׁה  ּכָ י  ִאם־ּבְ י  ִאם־ֵיׁש  ַאֲחִרית  יח:  ּּכִ ּכִ
ֵרת ֶדֶרך  יט:  ְָוִתְקָוְתך  ֹלא  ִתּכָ ר  ּבַ ַמע־ַאָתה  ְבִני  ַוֲחָכם  ְוַאׁשֵ ְׁשְ ּ ּ ּ

ך ר  ָלמֹו כ:  ִָלּבֶ ֹזְלֵלי  ָבׂשָ י־ֹסֵבא  כא:  ַּאל־ְתִהי  ְבֹסְבֵאי־ָיִין  ּבְ ּכִ
יׁש  נוָמה ְּוזֹוֵלל  ִיָוֵרׁש  וְקָרִעים  ַתְלּבִ ּ ַמע  ְלָאִביך  ֶזה  כב:  ּּ ָׁשְ

י־ָזְקָנה  ִאֶמך ְָיָלֶדך  ְוַאל־ָתבוז  ּכִ ָּ ֱּאֶמת  ְקֵנה  ְוַאל־ִתְמּכֹר  כג:  ּּ
ָּחְכָמה  ומוָסר  וִביָנה ּ ול כד:  ּ  יֹוֵלדּ  ָיִגיל  ֲאִבי  ַצִדיק  ָיִגוליל  ּ  ִגּגִ

ַמחְויֹוֵלד  ָחָכם   ַמח־ּבֹווִיׂשְ ַמח־ָאִביך  ְוִאֶמך  ְוָתֵגל  כה:    ִיׂשְ ִָיׂשְ ָּ
ָיֹוַלְדֶתך ך  ִלי  ְוֵעיֶניך  ְדָרַכי   כו:  ּ ְּתָנה  ְבִני  ִלּבְ ָ ָ ּ  ִתצְֹרָנהִּתֹרְצָנהּ ּ :

ה  זֹוָנה  וְבֵאר  ָצָרה  ָנְכִרָי כז י־ׁשוָחה  ֲעֻמּקָ ּּכִ ּ ַאף־ִהיא  כח:  הּ
ָאָדם  תֹוִסף ֶחֶתף  ֶתֱאֹרב  ובֹוְגִדים  ּבְ ּּכְ ְלִמי  אֹוי  ְלִמי  ֲאבֹוי  כט:  ּּ

ם  ְלִמי |    ִמְדָיִנים  ִמְדָוִניםְלִמי   יַח  ְלִמי  ְפָצִעים  ִחּנָ ְּלִמי  ׂשִ
ִאים  ַלְחקֹור  ל:  ַּחְכִללות  ֵעיָנִים ַּלְמַאֲחִרים  ַעל־ַהָיִין  ַלּבָ

י־ִיֵתן  ַּאל־ֵתֶרא  ַי לא:  ְִמְמָסך י  ִיְתַאָדם  ּכִ ִּין  ּכִ כֹיסּ ּכֹוס  ֵעינֹו ּּבַ   ּבַ
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ִרים ֵמיׁשָ ְִיְתַהֵלך  ּבְ ך  וְכִצְפֹעִני  ַיְפִרׁש לב:  ּ ָנָחׁש  ִיׁשָ ַּאֲחִריתֹו  ּכְ ְ ּ :
ר  ַתְהֻפכֹות לג ך  ְיַדּבֵ ֵּעיֶניך  ִיְראו  ָזרֹות  ְוִלּבְ ּ ָ ׁשֵֹכב  לד:  ָּ ְוָהִייָת  ּכְ

ֹראׁש   ֶלב־ָים  וְכׁשֵֹכב  ּבְ לּּבְ ִּהּכוִני  ַבל־ָחִליִתי  ֲהָלמוִני  לה:  ִחּבֵ ּ
ּנו עֹוד ל־ָיָדְעִתי ָמַתי ָאִקיץ אֹוִסיף ֲאַבְקׁשֶ ּּבַ ּ: 

  פרק כד- "משלי"ספר 
י  ָרָעה  ְוַאל־   א ַאְנׁשֵ א  ּבְ ּ  ִתְתָאיו  ִלְהיֹות  ִאָתםִּתְתָאוַּאל־ְתַקּנֵ ּ :
ְר ב ְפֵתיֶהם  ְתַדּבֵ ם  ְוָעָמל  ׂשִ י־ׁשֹד  ֶיְהֶגה  ִלּבָ ּּכִ ָחְכָמה  ג:  ָנהּ ּבְ

ִית  וִבְתבוָנה  ִיְתּכֹוָנן ֶנה  ּבָ ִּיּבָ ּוְבַדַעת  ֲחָדִרים  ִיָמְלאו  ד:  ּ ּּ
ל־הֹון  ָיָקר  ְוָנִעים עֹוז  ְוִאיׁש  ַדַעת  ה:  ּכָ ֶּגֶבר־ָחָכם  ּבַ ּ

ה־ְלך  ִמְלָחָמה  וְתׁשוָעה  ו:  ְּמַאֶמץ־ּכַֹח לֹות  ַתֲעׂשֶ י  ְבַתְחּבֻ ּּכִ ּ ָ ּ ּ
ֹרב  יֹוֵעץ ַער  ֹלא  ִיְפַתח־ִפיהוָראמֹות ז:  ּבְ ׁשַ ּ  ֶלֱאִויל  ָחְכמֹות  ּבַ ּ ּ ּ :

ַעל־ְמִזמֹות  ִיְקָראו ח ב  ְלָהֵרַע  לֹו  ּבַ ְּמַחׁשֵ ּ ִּזַמת  ִאֶוֶלת  ט:  ּ ּ
יֹום  ָצָרה  ַצר  י:  ַּחָטאת  ְותֹוֲעַבת  ְלָאָדם  ֵלץ ִּהְתַרִפיָת  ּבְ

ַּהֵצל  ְלֻקִחים  ַלָמֶות  וָמִטים  ַלֶהֶרג  ִאם־ַתְחׂשֹו יא:  ּכֶֹחָכה ּ : ְךּּ
י־ֹתאַמר  ֵהן  ֹלא־ָיַדְענו  ֶזה  ֲהֹלא־ֹתֵכן  ִלּבֹות   יב ּהוא־ָיִבין |  ּּכִ

ָפֳעלֹו יב  ְלָאָדם  ּכְ ך  הוא  ֵיָדע  ְוֵהׁשִ ְּוֹנֵצר  ַנְפׁשְ ִני  יג:  ָ ֱאָכל־ּבְ
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ך י־טֹוב  ְוֹנֶפת  ָמתֹוק  ַעל־ִחּכֶ ן   יד:  ְָדַבׁש  ּכִ ְּדֶעה  ָחְכָמה |  ּכֵ
ך  ִאם־ָמָצאָת  ְוֵיׁש  ַאֲחִר ֵרתְָלַנְפׁשֶ : ָית  ְוִתְקָוְתך  ֹלא  ִתּכָ

ֵדד  ִרְבצֹו טו ע  ִלְנֵוה  ַצִדיק  ַאל־ְתׁשַ ַּאל־ֶתֱאֹרב  ָרׁשָ ּּ י  טז:  ּ ּכִ
ַבע   לו  ְבָרָעה|  ׁשֶ ׁשְ ִעים  ִיּכָ ִּיפֹול  ַצִדיק  ָוָקם  וְרׁשָ ּ ּ ְנֹפל  יז:  ּ ּבִ
ךָאֹוִיְביך לֹו  ַאל־ָיֵגל  ִלּבֶ ׁשְ ָמח  וִבּכָ ָ  אֹוִיְבך  ַאל־ִתׂשְ ָּ ּ :

יב  ֵמָעָליו  ַאפֹוֶּפן־ִי יח ֵעיָניו  ְוֵהׁשִ : ְּרֶאה  ְיהָוׁה  ְוַרע  ּבְ
ִעים יט ְרׁשָ א  ּבָ ְמֵרִעים  ַאל־ְתַקּנֵ ַּאל־ִתְתַחר  ּבַ ּ י   כ:  ּ | ּכִ

ִעים  ִיְדָעך ְיָרא  ֶאת־ְיהָוׁה  כא:  ְֹלא־ִתְהֶיה  ַאֲחִרית  ָלָרע  ֵנר  ְרׁשָ
ִני  ָוֶמֶלך  ִעם־ׁשֹוִנים  ַאל־ִתְתָעָרב ּּבְ י־ִפְתֹאם כב:  ְ ּ  ָיקום ּכִ

ֵניֶהם  ִמי  יֹוֵדַע ַּגם־ֵאֶלה  ַלֲחָכִמים  כג:  ֵּאיָדם  וִפיד  ׁשְ ּ
ל־טֹוב ָפט  ּבַ ִמׁשְ ר־ָפִנים  ּבְ ַּהּכֵ ע  ַצִדיק  ָאָתה |  ֹאֵמר   כד:  ּ ְּלָרׁשָ ּ

ֻבהו  ַעִמים  ִיְזָעמוהו  ְלֻאִמים ִּיּקְ ּּ ּ ְּוַלמֹוִכיִחים  ִיְנָעם  כה:  ּ
ת־טֹוב ָפ כו:  ַּוֲעֵליֶהם  ָתבֹוא  ִבְרּכַ יב  ְדָבִרים ׂשְ ק  ֵמׁשִ ַּתִים  ִיׁשָ ּ

חוץ   כז:  ְנֹכִחים ֶדה  ָלך  ַאַחר |  ָּהֵכן  ּבַ ׂשָ ְְמַלאְכֶתך  ְוַעְתָדה  ּבַ ָּ ּ ּּ
ָוָבִניָת  ֵביֶתך ֵרֶעך  ַוֲהִפִתיָת  כח:  ּ ם  ּבְ ַּאל־ְתִהי  ֵעד־ִחּנָ ָּ

ָפֶתיך ׂשְ ה־לֹו  כט:  ָּבִ ן  ֶאֱעׂשֶ ה־ִלי  ּכֵ ר  ָעׂשָ ֲאׁשֶ ַּאל־ֹתאַמר  ּכַ ּ
יב  ָל ָפֳעלֹוָאׁשִ ֵדה  ִאיׁש־ָעֵצל  ָעַבְרִתי  ל:  ִאיׁש  ּכְ ַּעל־ׂשְ
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ֶרם  ָאָדם  ֲחַסר־ֵלב ה  ָעָלה  ֻכלֹו   לא:  ְוַעל־ּכֶ ּסו |  ְּוִהּנֵ ִּקְמׁשִֹנים  ּכָ ּ
ית  לב:  ָּפָניו  ֲחֻרִלים  ְוֶגֶדר  ֲאָבָניו  ֶנֱהָרָסה ָוֶאֱחֶזה  ָאֹנִכי  ָאׁשִ

י  ָרִאיִתי  ָלַקְחִתי  מוָסר ִּלּבִ נֹו לג:  ּ ּת  ְמַעט  ְתנומֹות ְמַעט  ׁשֵ ּ
ב|  ְמַעט   ּכָ ק  ָיַדִים  ִלׁשְ ך  וַמְחֹסֶריך  לד:  ִחּבֻ ָוָבא־ִמְתַהֵלך  ֵריׁשֶ ָ ְּ ּּ

ִאיׁש ָמֵגן  :ּכְ
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,  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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  דידיםולכל  החברים  וי,  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 )  בהעלותך  פרק  טומדרש  תנחומא(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


