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  פרק כה- "משלי"ספר 
י   א ר  ֶהְעִתיקו  ַאְנׁשֵ ֹלֹמה  ֲאׁשֶ ֵלי  ׁשְ ַּגם־ֵאֶלה  ִמׁשְ ּ ִּחְזִקָיה |  ּּ

ֶּמֶלך־ְיהוָדה ֹבד  ֱאֹלִהים  ַהְסֵתר  ָדָבר  וְכֹבד  ְמָלִכים  ֲחֹקר  ב:  ְ ּּכְ ּ ּ
ַמִים  ָלרום  ָו ג:  ָּדָבר : ָאֶרץ  ָלֹעֶמק  ְוֵלב  ְמָלִכים  ֵאין  ֵחֶקרּׁשָ

ִלי ד ֶסף  ַוֵיֵצא  ַלצֵֹרף  ּכֶ ָּהגֹו  ִסיִגים  ִמּכָ ע  ִלְפֵני־ֶמֶלך  ה:  ּ ְָהגֹו  ָרׁשָ

ְסאֹו ֶצֶדק  ּכִ ַּאל־ִתְתַהַדר  ִלְפֵני־ֶמֶלך  וִבְמקֹום  ְגֹדִלים  ו:  ְּוִיּכֹון  ּבַ ּּ ְּ

ה ז:  ַּאל־ַתֲעֹמד י  טֹוב  ֲאָמר־ְלך  ֲעֵלה  ֵהּנָ ִפיְלך  ִלְפֵני ָּכִ ָ  ֵמַהׁשְ ּ
ר  ָראו  ֵעיֶניך ָָנִדיב  ֲאׁשֶ ה  ח:  ּ ַּאל־ֵתֵצא  ָלִרב  ַמֵהר  ֶפן  ַמה־ַתֲעׂשֶ ּּ

ַהְכִלים  ֹאְתך  ֵרֶעך ַאֲחִריָתה  ּבְ ָּבְ ָ ִָריְבך  ִריב  ֶאת־ֵרֶעך  ְוסֹוד  ט:  ּ ָ

ְתך  ֹלא  ָתׁשוב י:  ַּאֵחר  ַאל־ְתָגל ְדך  ׁשֵֹמַע  ְוִדּבָ ֶּפן־ְיַחּסֶ ָ ָ ּ :
ַּתפוֵח יא ּ ֶסף  ָדָבר  ָדֻבר  ַעל־ָאְפָניוּ יֹות  ּכָ ּכִ ַמׂשְ ּי  ָזָהב  ּבְ ּ ֶנֶזם  יב:  ּ

ֶלג   יג:  ָזָהב  ַוֲחִלי־ָכֶתם  מֹוִכיַח  ָחָכם  ַעל־ֹאֶזן  ׁשָֹמַעת ת־ׁשֶ ִצּנַ | ּכְ
יב יֹום  ָקִציר  ִציר  ֶנֱאָמן  ְלׁשְֹלָחיו  ְוֶנֶפׁש  ֲאֹדָניו  ָיׁשִ : ּבְ
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ם  ָאִין  ִאיׁש   יד יִאים  ְורוַח  ְוֶגׁשֶ ֶקרְּנׂשִ ַמַתת־ׁשָ ִּמְתַהֵלל  ּבְ ּ :
ר־ָגֶרם טו ּבָ ה  ִתׁשְ ֹאֶרך  ַאַפִים  ְיֻפֶתה  ָקִצין  ְוָלׁשֹון  ַרּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּדַבׁש  טז:  ְ

ֶעּנו  ַוֲהֵקאתֹו ּבָ ָּמָצאָת  ֱאֹכל  ַדֶיָך  ֶפן־ִתׂשְ ּ ּּ ּ ית  יז:  ּ ָֹהַקר  ַרְגְלך  ִמּבֵ

ֵנֶאך ֲעך  וׂשְ ּבָ ֵָרֶעך  ֶפן־ִיׂשְ ָ ָּ נון  ִאיׁש־ֹעֶנה ֵמִפיץ  ְוֶחֶרב  ְוֵח יח:  ּ ּץ  ׁשָ
ֶקר יֹום  יט:  ְּבֵרֵעהו  ֵעד  ׁשָ ן  ֹרָעה  ְוֶרֶגל  מוָעֶדת  ִמְבָטח  ּבֹוֵגד  ּבְ ּׁשֵ

ֶגד   כ:  ָצָרה ִרים |  ַמֲעֶדה־ּבֶ ׁשִ ר  ּבַ יֹום  ָקָרה  ֹחֶמץ  ַעל־ָנֶתר  ְוׁשָ ּּבְ
ִּאם־ָרֵעב  ׂשַנֲאך  ַהֲאִכֵלהו  ָלֶחם  ְוִאם־ָצֵמא  כא:  ַעל  ֶלב־ָרע ָ

ֵקהו  ָמִים י  ֶגָחִלים  ַאָתה  ֹחֶתה  ַעל־ֹראׁשֹו  ַויהָוׁה  כב:  ַּהׁשְ ּּכִ
ֶלם־ָלך ְְיׁשַ ם  וָפִנים  ִנְזָעִמים  ְלׁשֹון  כג:  ּ ּרוַח  ָצפֹון  ְתחֹוֵלל  ָגׁשֶ ּּ ּ

ת   כד:  ָסֶתר ת־ָגג  ֵמֵאׁשֶ ֶבת  ַעל־ִפּנַ ּטֹוב  ׁשֶ ּ  ִמְדָיִנים  וֵבית ִמְדָוִניםּ
מ כה:  ָחֶבר ּוָעה  טֹוָבה  ֵמֶאֶרץ ַּמִים  ָקִרים  ַעל־ֶנֶפׁש  ֲעֵיָפה  וׁשְ

ע כו:  ֶמְרָחק ָחת  ַצִדיק  ָמט  ִלְפֵני־ָרׁשָ ַּמְעָין  ִנְרָפׂש  וָמקֹור  ָמׁשְ ּ ּ :
בֹוד כז ֹבָדם  ּכָ ִעיר  כח:  ָּאֹכל  ְדַבׁש  ַהְרּבֹות  ֹלא־טֹוב  ְוֵחֶקר  ּכְ

ר  ְּפרוָצה ֵאין חֹוָמה ִאיׁש ֲאׁשֶ  :ֵּאין ַמְעָצר ְלרוחֹו| ּ

  פרק כו- "משלי"ספר 
ׁשֶ א בֹוד|  ֶלג  ּּכַ ן  ֹלא־ָנאֶוה  ִלְכִסיל  ּכָ ִציר  ּכֵ ּקָ ִיץ  ְוַכָמָטר  ּבַ ּקַ : ּּבַ
ם   ב ן  ִקְלַלת  ִחּנָ ְדרֹור  ָלעוף  ּכֵ ִצפֹור  ָלנוד  ּכַ ּּכַ ּ ּ ּ :   לֹו  ָתֹבאלֹאּ
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ִסיִלים ג ֶבט  ְלֵגו  ּכְ ַּאל־ַתַען  ד:  ּׁשֹוט  ַלּסוס  ֶמֶתג  ַלֲחמֹור  ְוׁשֵ
ֶוה־ל ִאַוְלתֹו  ֶפן־ִתׁשְ ִסיל  ּכְ ּּכְ ּ ּּ ִאַוְלתֹו  ה:  ֹּו  ַגם־ָאָתהּ ֲּעֵנה  ְכִסיל  ּכְ ּ

ֵעיָניו ְּמַקֶצה  ַרְגַלִים  ָחָמס  ׁשֶֹתה  ׁשֵֹלַח  ו:  ֶּפן־ִיְהֶיה  ָחָכם  ּבְ
ִסיל ַיד־ּכְ ִפי  ְכִסיִלים ז:  ְּדָבִרים  ּבְ ל  ּבְ ַח  וָמׁשָ ַּדְליו  ׁשַֹקִים  ִמִפּסֵ ּ ּּ :

ן־נֹוֵתן  ִלְכִסיל   ח ַמְרֵגָמה  ּכֵ ְצרֹור  ֶאֶבן  ּבְ בֹודּּכִ חֹוַח  ָעָלה  ט:  ּכָ
ִפי  ְכִסיִלים ל  ּבְ ּכֹור  וָמׁשָ ִסיל  י:  ְּבַיד־ׁשִ ַרב  ְמחֹוֵלל־ּכֹל  ְוׂשֵֹכר  ּכְ

ִסיל  ׁשֹוֶנה  ְבִאַוְלתֹו יא:  ְוׂשֵֹכר  ֹעְבִרים ב  ַעל־ֵקאֹו  ּכְ ֶכֶלב  ׁשָ ּּכְ ּ :
ֵעיָניו  ִתְקָוה  ִלְכִסיל  ִמֶמּנו יב ָּרִאיָת  ִאיׁש  ָחָכם  ּבְ ּ  ָאַמר  ָעֵצל יג:  ּ

ין  ָהְרֹחבֹות ָדֶרך  ֲאִרי  ּבֵ ַחל  ּבַ ְׁשַ ַּהֶדֶלת  ִתּסֹוב  ַעל־ִציָרה  יד:  ּ ּּ
יָבה  טו:  ְּוָעֵצל  ַעל־ִמָטתֹו ַצָלַחת  ִנְלָאה  ַלֲהׁשִ ָּטַמן  ָעֵצל  ָידֹו  ּבַ ּ ּ

יֵבי  ָטַעם טז:  ֶּאל־ִפיו ְבָעה  ְמׁשִ ֵעיָניו  ִמׁשִ : ָּחָכם  ָעֵצל  ּבְ
ָאְזֵני־ָכֶלב  ֹעֵבר  ִמ יז ר  ַעל־ִריב  לֹא־לֹוַמֲחִזיק  ּבְ : ְּתַעּבֵ
ים  ִחִצים  ָוָמֶות יח ִמְתַלְהֵלַה  ַהיֶֹרה  ִזּקִ ּּכְ ּ ן־ִאיׁש  ִרָמה  יט:  ּ ּּכֵ

ֵחק  ָאִני ה־ֵאׁש  כ:  ֶּאת־ֵרֵעהו  ְוָאַמר  ֲהֹלא־ְמׂשַ ֶאֶפס  ֵעִצים  ִתְכּבֶ ּּבְ
ֹתק  ָמדֹון ּוְבֵאין  ִנְרָגן  ִיׁשְ ּ ׁש ֶּפָחם  ְלֶגָחִלים  ְוֵעִצים  ְלֵאׁש  ְוִאי כא:  ּ

ִמְתַלֲהִמים  ְוֵהם  כב:    ִמְדָיִנים  ְלַחְרַחר־ִריבִמְדָוִנים ִּדְבֵרי  ִנְרָגן  ּכְ ּ
ָפַתִים  כג:  ָּיְרדו  ַחְדֵרי־ָבֶטן ֶסף  ִסיִגים  ְמֻצֶפה  ַעל־ָחֶרׂש  ׂשְ ּּכֶ
ָפָתו כד:  ּדְֹלִקים  ְוֶלב־ָרע ׂשְ ֵכר  ׂשֹוֵנא  וְבִקְרּבֹו ּבִ ָפָתיו  ִיּנָ ׂשְ ּ  ּבִ
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ית  ִמְרָמה ַבע ּכִ כה:  ָיׁשִ י  ׁשֶ ן  קֹולֹו  ַאל־ַתֲאֶמן־ּבֹו  ּכִ ּי־ְיַחּנֵ
ִלּבֹו אֹון  ִתָגֶלה  ָרָעתֹו  ְבָקָהל כו:  ּתֹוֵעבֹות  ּבְ ַמׁשָ ְנָאה  ּבְ ה  ׂשִ ּסֶ ִּתּכַ ּ ּ ּ :

ה  ִיפֹל  ְוֹגֵלל  ֶאֶבן  ֵאָליו  ָתׁשוב כז ַחת  ּבָ ּּכֶֹרה  ׁשַ ּּ ֶקר  כח:  ּּ ְלׁשֹון־ׁשֶ
ה ִמ יו וֶפה ָחָלק ַיֲעׂשֶ ָנא ַדּכָ  :ְדֶחהִּיׂשְ

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, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"מוד ספרי נלי 
                                      

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, זכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המ, 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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


