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  פרק כט- "משלי"ספר 
ֵבר  ְוֵאין  ַמְרֵפא א ה־ֹעֶרף  ֶפַתע  ִיׁשָ ִּאיׁש  תֹוָכחֹות  ַמְקׁשֶ ּּ ּ :
ַמח  ָהָעם  וִבְמׁשֹל  ָר ב ְרבֹות  ַצִדיִקים  ִיׂשְ ּּבִ ע  ֵיָאַנח  ָעםּ : ׁשָ
ד־הֹון ג ַמח  ָאִביו  ְוֹרֶעה  זֹונֹות  ְיַאּבֶ : ִּאיׁש־ֹאֵהב  ָחְכָמה  ְיׂשַ
ה ד ָפט  ַיֲעִמיד  ָאֶרץ  ְוִאיׁש  ְתרומֹות  ֶיֶהְרֶסּנָ ִמׁשְ ֶּמֶלך  ּבְ ּ ּ ְ :
ת  פֹוֵרׂש  ַעל־ְפָעָמיו ה ֶּגֶבר  ַמֲחִליק  ַעל־ֵרֵעהו  ֶרׁשֶ ּ ּ ע  ו:  ּ ֶפׁשַ ּבְ

ֵמַחִּאיׁש  ָרע  מֹוֵקׁש  ְוַצִד ֹּיֵדַע  ַצִדיק  ִדין  ַדִלים  ז:  ּיק  ָירון  ְוׂשָ ּ ּ ּ
ע  ֹלא־ָיִבין  ָדַעת י  ָלצֹון  ָיִפיחו  ִקְרָיה  ַוֲחָכִמים  ח:  ָּרׁשָ ַּאְנׁשֵ

יבו  ָאף ַחק  ט:  ָּיׁשִ ָפט  ֶאת־ִאיׁש  ֱאִויל  ְוָרַגז  ְוׂשָ ִּאיׁש־ָחָכם  ִנׁשְ
ִרים י:  ְוֵאין  ָנַחת ְנאו־ָתם  ִויׁשָ י  ָדִמים  ִיׂשְ : ּ  ְיַבְקׁשו  ַנְפׁשֹוַּאְנׁשֵ

ה יא ֶחּנָ ּבְ ָאחֹור  ְיׁשַ ל־רוחֹו  יֹוִציא  ְכִסיל  ְוָחָכם  ּבְ ל  יב:  ּּכָ ֹמׁשֵ
ִעים ְרָתיו  ְרׁשָ ל־ְמׁשָ ֶקר  ּכָ יב  ַעל־ְדַבר־ׁשָ ָרׁש  ְוִאיׁש  יג:  ַּמְקׁשִ
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ֵניֶהם  ְיהָוׁה ְּתָכִכים  ִנְפָגׁשו  ֵמִאיר־ֵעיֵני  ׁשְ ּ ְֶמֶלך  ׁשֹוֵפט  יד:  ּ

ֱאֶמת  ַדִל ּּבֶ ְסאֹו  ָלַעד  ִיּכֹוןּ ֶבט  ְותֹוַכַחת  ִיֵתן  ָחְכָמה  טו:  ים  ּכִ ּׁשֵ
ָלח  ֵמִביׁש  ִאמֹו ְּוַנַער  ְמׁשֻ ע  טז:  ּ ה־ָפׁשַ ִעים  ִיְרּבֶ ְרבֹות  ְרׁשָ ּּבִ
ַמַפְלָתם  ִיְראו ְּוַצִדיִקים  ּבְ ּּ ים  יז:  ּ ְנך  ִויִניֶחך  ְוִיֵתן  ַמֲעַדּנִ ר  ּבִ ַּיּסֵ ָ ָ

ך ֵאין  ָחזֹון  ִי יח:  ְָלַנְפׁשֶ ֵרהוּבְ ָּפַרע  ָעם  ְוׁשֵֹמר  תֹוָרה  ַאׁשְ ּ ּ :
י־ָיִבין  ְוֵאין  ַמֲעֶנה יט ְדָבִרים  ֹלא־ִיָוֶסר  ָעֶבד  ּכִ ָחִזיָת  כ:  ּּבִ

ְדָבָריו  ִתְקָוה  ִלְכִסיל  ִמֶמּנו ִּאיׁש  ָאץ  ּבִ ּ ק  ִמּנַֹער  כא:  ּ ְמַפּנֵ
ל ִּאיׁש־ַאף  ְיָגֶרה  ָמדֹון  וַבַע כב:  ַּעְבדֹו  ְוַאֲחִריתֹו  ִיְהֶיה  ָמנֹון

ע ַפל־רוַח  ִיְתֹמך  כג:  ֵּחָמה  ַרב־ָפׁשַ ִפיֶלּנו  וׁשְ ְַגֲאַות  ָאָדם  ַתׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
בֹוד ַמע  ְוֹלא  כד:  ּכָ ב  ׂשֹוֵנא  ַנְפׁשֹו  ָאָלה  ִיׁשְ ּחֹוֵלק  ִעם־ַגּנָ
ָגב כה:  ַּיִגיד יהָוׁה  ְיׂשֻ ֶּחְרַדת  ָאָדם  ִיֵתן  מֹוֵקׁש  ובֹוֵטַח  ּבַ ּ ּ :

ים  ְפֵני־מֹוׁשֵ כו ים  ְמַבְקׁשִ ַפט־ִאיׁשַּרּבִ ּל  וֵמְיהָוׁה  ִמׁשְ ּ :
ר־ָדֶרך כז ע ְיׁשַ ְתֹוֲעַבת ַצִדיִקים ִאיׁש ָעֶול ְותֹוֲעַבת ָרׁשָ ּ ּ ּ: 

  פרק ל- "משלי"ספר 
א  ְנֻאם  ַהֶגֶבר  ְלִאיִתיֵאל |  ִּדְבֵרי   א ן־ָיֶקה  ַהַמׂשָ ָּאגור  ּבִ ּ ּ ּ

י  ַבַער  ָאֹנִכי  ֵמִאיׁש  ְוֹלא־ִביַנת  ָא ב:  ְלִאיִתיֵאל  ְוֻאָכל ָדם ּכִ
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ים  ֵאָדע ג:  ִלי ִמי  ד:  ְּוֹלא־ָלַמְדִתי  ָחְכָמה  ְוַדַעת  ְקֹדׁשִ
ַמִים   ַּוֵיַרד  ִמי  ָאַסף־רוַח  |  ָעָלה־ׁשָ ָחְפָניו  ִמי  ָצַרר־ַמִים  |  ּ | ּבְ

נֹו  ם־ּבְ מֹו  וַמה־ׁשֶ ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ  ַמה־ׁשְ ְמָלה  ִמי  ֵהִקים  ּכָ ׂשִ ּּבַ ּ ּּ
י  ֵתָדע ל־ִאְמַרת  ֱאלֹוַה  ְצרו ה:  ּכִ ּּכָ : ָּפה  ָמֵגן  הוא  ַלֹחִסים  ּבֹוּ

ך  ְוִנְכָזְבָת ו ַּאל־תֹוְסְף  ַעל־ְדָבָריו  ֶפן־יֹוִכיַח  ּבְ ָּ ּ ַתִים  ז:  ּ ּׁשְ
ֶטֶרם  ָאמות י  ּבְ ַאְלִתי  ֵמִאָתך  ַאל־ִתְמַנע  ִמֶמּנִ ּׁשָ ּ ּ ּ ְוא   ח:  ְּ | ׁשָ

ר  ַאל־ִתֶתן־ִלי  ַהְטִריֵפִני  י  ֵראׁש  ָוֹעׁשֶ ָזב  ַהְרֵחק  ִמֶמּנִ ּוְדַבר־ּכָ ּ ּ ּ
י ע   ט:  ֶלֶחם  ֻחּקִ ּבַ ִתי  ְוָאַמְרִתי  ִמי  ְיהָוה |  ֶּפן  ֶאׂשְ ְּוִכַחׁשְ ּ

ם  ֱאֹלָהי ִתי  ׁשֵ ּוֶפן־ִאָוֵרׁש  ְוָגַנְבִתי  ְוָתַפׂשְ ּ ּ ן  ֶעֶבד  י:  ּ ַּאל־ַתְלׁשֵ
ְמָתֲאֹדָנוֶאל־   ּ  ֲאֹדָניו  ֶפן־ְיַקֶלְלך  ְוָאׁשָ ָ ּ ּדֹור  ָאִביו  ְיַקֵלל  יא:  ּ ּ

ְְוֶאת־ִאמֹו  ֹלא  ְיָבֵרך ֵעיָניו  וִמצָֹאתֹו  ֹלא  בי:  ּ ּדֹור  ָטהֹור  ּבְ ּ ּ
או יג:  ֻרָחץ ׂשֵ ּדֹור  ָמה־ָרמו  ֵעיָניו  ְוַעְפַעָפיו  ִיּנָ ּ | ּדֹור   יד:  ּּ

יו  וַמֲאָכלֹות  ְמַתְלֹעָתיו  ֶלֱאֹכל  ֲעִנִיים  ֵמֶאֶרץ  ּנָ ֲּחָרבֹות  ׁשִ ּ ּ
לֹוׁש|  ַּלֲעלוָקה   טו:  ְוֶאְביֹוִנים  ֵמָאָדם ֵתי  ָבנֹות  ַהב  ַהב  ׁשָ  ּׁשְ

ע  ֹלא־ָאְמרו  הֹון ְעָנה  ַאְרּבַ ּבַ ה  ֹלא  ִתׂשְ אֹול  ְוֹעֶצר  טז:  ֵּהּנָ ׁשְ
ְבָעה  ַמִים  ְוֵאׁש  ֹלא־ָאְמָרה  הֹון | ַעִין   יז:  ָּרַחם  ֶאֶרץ  ֹלא־ׂשָ

רוָה  ֹעְרֵבי־ַנַחל  ְוֹיאְכלוָה  ַהת־ֵאם  ִיּקְ ִּתְלַעג  ְלָאב  ְוָתבוז  ִליּקְ ּ ּ ּ
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ר ה  ֵהָמה  ִנְפְלא יח:  ְבֵני־ָנׁשֶ לׁשָ י  ּׁשְ ּו  ִמֶמּנִ ָעּ ָעה  ֹלא ְוַאְרּבָ   ְוַאְרּבָ
ר   יט:  ְּיַדְעִתים ׁשֶ ְֶדֶרך  ַהּנֶ ַמִים  ֶדֶרך  ָנָחׁש  ֲעֵלי  צור |  ּ ׁשָ ּּבַ ְּ ּ

ַעְלָמה ֶּדֶרך־ֳאִנָיה  ְבֶלב־ָים  ְוֶדֶרך  ֶגֶבר  ּבְ ְ ְּ ן   כ:  ּ ה |  ּכֵ ֶּדֶרך  ִאׁשָ ְ ּ
ְּמָנָאֶפת  ָאְכָלה  וָמֲחָתה  ִפיָה  ְוָאְמָרה  ֹלא־ָפַעְלִתי   : ָאֶוןּ

ֵאת כא ע  ֹלא־תוַכל  ׂשְ לֹוׁש  ָרְגָזה  ֶאֶרץ  ְוַתַחת  ַאְרּבַ ַּתַחת  ׁשָ ּ :
ע־ָלֶחם כב ּבַ י  ִיׂשְ י  ִיְמלֹוך  ְוָנָבל  ּכִ ְַתַחת  ֶעֶבד  ּכִ ַּתַחת  כג:  ּ

י־ִתיַרׁש  ְגִבְרָתה ְפָחה  ּכִ ֵעל  ְוׁשִ י  ִתּבָ נוָאה  ּכִ ּׂשְ ּּ ָעה  ֵהם  כד:  ּ ַאְרּבָ
י־ָאֶרץ  ְוֵהָמה  ֲחָכִמ ִמיםְּקַטּנֵ ָמִלים  ַעם  ֹלא־ָעז  כה:  ים  ְמֻחּכָ ַהּנְ
ִיץ  ַלְחָמם ַּוָיִכינו  ַבּקַ ימו  כו:  ּ ים  ַעם  ֹלא־ָעצום  ַוָיׂשִ ַפּנִ ּׁשְ ּּ

יָתם ַלע  ּבֵ לֹו כז:  ַבּסֶ ה  ַוֵיֵצא  ֹחֵצץ  ּכֻ ֶּמֶלך  ֵאין  ָלַאְרּבֶ ּ ְ :
ֵהיְכֵלי  ֶמֶלך כח ָיַדִים  ְתַתֵפׂש  ְוִהיא  ּבְ ָמִמית  ּבְ ְׂשְ ּ לׁשָ כט:  ּ ה ׁשְ

ָעה  ֵמיִטֵבי  ָלֶכת ַּלִיׁש  ִגּבֹור  ל:  ֵּהָמה  ֵמיִטיֵבי  ָצַעד  ְוַאְרּבָ
ֵהָמה  ְוֹלא־ָיׁשוב  ִמְפֵני־ֹכל ּבְ ּּבַ ַזְרִזיר  ָמְתַנִים  אֹו־ָתִיׁש  לא:  ּ

ּוֶמֶלך  ַאְלקום  ִעמֹו ּ א  ְוִאם־ַזמֹוָת  ָיד  לב:  ְּ ִּאם־ָנַבְלָת  ְבִהְתַנׂשֵ ּ ּ
י  ִמיץ  ָחָלב  יֹוִציא  ֶח לג:  ְלֶפה ְּמָאה  וִמיץ־ַאף  יֹוִציא  ָדם ּכִ

ּוִמיץ ַאַפִים יֹוִציא ִריב ּ: 
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  פרק לא- "משלי"ספר 
ַרתו  ִאמֹו א ר־ִיּסְ א  ֲאׁשֶ ִּדְבֵרי  ְלמוֵאל  ֶמֶלך  ַמׂשָ ּ ּּ ּ ִרי  ב:  ְּ ַמה־ּבְ

ר־ְנָדָרי ְטִני  וֶמה  ּבַ ר־ּבִ ּוַמה־ּבַ ים  ֵחיֶלך  ג:  ּ ׁשִ ַָאל־ִתֵתן  ַלּנָ ּ ּ
ָוְדָרֶכיך  ַלְמחֹות  ְמָלִכי ְלמֹוֵאל  ַאל |  ַאל  ַלְמָלִכים   ד:  ןּ

תֹו־ָיִין  וְלרֹוְזִנים   ָכרֵאוַּלְמָלִכים  ׁשְ ֶתה  ה:    ֵאי  ׁשֵ ֶּפן־ִיׁשְ ּ
ֵני־ֹעִני ל־ּבְ ה  ִדין  ּכָ ּנֶ ק  ִויׁשַ ח  ְמֻחּקָ ּכַ ָכר  ְלאֹוֵבד  ו:  ְּוִיׁשְ ְּתנו־ׁשֵ ּ

ח  ִריׁשֹו  ַוֲעָמלֹו  ֹל ז:  ְוַיִין  ְלָמֵרי  ָנֶפׁש ּכַ ֶתה  ְוִיׁשְ א ִּיׁשְ
ר־עֹוד ֵני  ֲחלֹוף ח:  ִיְזּכָ ל־ּבְ ְּפַתח־ִפיך  ְלִאֵלם  ֶאל־ִדין  ּכָ ּ ָ ּ ּ :

ָפט־ֶצֶדק  ְוִדין  ָעִני  ְוֶאְביֹון ט ְָפַתח־ִפיך  ׁשְ ּ ת  ַחִיל  ִמי  י:  ּ ֵאׁשֶ
ִּיְמָצא  ְוָרֹחק  ִמְפִניִנים  ִמְכָרה ָלל  יא:  ּ ְעָלה  ְוׁשָ ה  ֵלב  ּבַ ַטח  ּבָ ּּבָ ּ

ְּגָמַלְתהו  טֹוב יב:  ֹלא  ֶיְחָסר ה  יג:  ּ  ְוֹלא־ָרע  ּכֹל  ְיֵמי  ַחֶייָהּ ָּדְרׁשָ
ֶפיָה ֵחֶפץ  ּכַ ִתים  ַוַתַעׂש  ּבְ ֶּצֶמר  וִפׁשְ ּ ּ ֳאִניֹות  סֹוֵחר  יד:  ּ ָּהְיָתה  ּכָ

ִּמֶמְרָחק  ָתִביא  ַלְחָמה ּ עֹוד  ַלְיָלה  ַוִתֵתן  ֶטֶרף |  ַּוָתָקם   טו:  ּ ּּבְ ּ
ֶדה  ַוִתּקָ טז:  ְּלֵביָתה  ְוֹחק  ְלַנֲעֹרֶתיָה ֵּחהו  ִמְפִרי  ַכֶפיָה ָּזְמָמה  ׂשָ ּ ּ

ֶרםָנְטָע ָּחְגָרה  ְבעֹוז  ָמְתֶניָה  ַוְתַאֵמץ  ְזרֹוֹעֶתיָה יז:    ָנְטָעה  ּכָ ּ :
ה   יח י־טֹוב  ַסְחָרה  ֹלא־ִיְכּבֶ ּ  ַבַלְיָלה  ֵנָרהַּבַלְיָלָּטֲעָמה  ּכִ ּ :
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יׁשֹור  ְוַכֶפיָה  ָתְמכו  ָפֶלך יט ְלָחה  ַבּכִ ְָיֶדיָה  ׁשִ ּ ּ ּ ה  כ:  ּ ָפה  ָפְרׂשָ ּּכַ ּּ
ְלָחה  ָלֶאְביֹון י  כא:  ֶּלָעִני  ְוָיֶדיָה  ׁשִ ֶלג  ּכִ ֹּלא־ִתיָרא  ְלֵביָתה  ִמׁשָ ּ

ִנים יָתה  ָלֻבׁש  ׁשָ ׁש  ְוַאְרָגָמן  כב:  ָּכל־ּבֵ ָתה־ָלה  ׁשֵ ַּמְרַבִדים  ָעׂשְ ּ ּּ
ה ְּלבוׁשָ ְבתֹו  ִעם־ִזְקֵני־ָאֶרץ כג:  ּ ׁשִ ְעָלה  ּבְ ָעִרים  ּבַ ׁשְ ּנֹוָדע  ּבַ ּּ :

ָתה  ַו כד ַנֲעִניָסִדין  ָעׂשְ עֹוז־ְוָהָדר  כה:  ִּתְמּכֹר  ַוֲחגֹור  ָנְתָנה  ַלּכְ
ַחק  ְליֹום  ַאֲחרֹון ה  ַוִתׂשְ ְּלבוׁשָ ּ ִּפיָה  ָפְתָחה  ְבָחְכָמה  כו:  ּ ּ

יָתה ֲהיִלכֹותּצֹוִפָיה   כז:  ְּותֹוַרת־ֶחֶסד  ַעל־ְלׁשֹוָנה ּ  ֲהִליכֹות  ּבֵ
ר כח:  ְּוֶלֶחם  ַעְצלות  ֹלא  ֹתאֵכל ָּקמו  ָבֶניָה  ַוְיַאׁשְ ְעָלה ּ ּוָה  ּבַ ּ

ָלָנה כט:  ַּוְיַהְלָלה נֹות  ָעׂשו  ָחִיל  ְוַאְת  ָעִלית  ַעל־ּכֻ ַּרּבֹות  ּבָ ּ ּ :
ה  ִיְרַאת־ְיהָוׁה  ִהיא  ִתְתַהָלל ל ֶקר  ַהֵחן  ְוֶהֶבל  ַהיִֹפי  ִאׁשָ ּׁשֶ ּ ּ :
יָה לא ָעִרים ַמֲעׂשֶ ְּתנו־ָלה ִמְפִרי ָיֶדיָה ִויַהְללוָה ַבׁשְ ּּ ּ ּּ: 
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ך  במעגל "נכך  יגמור  כל  ספרי  ,  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 כתיב כמשמרות ואנ"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ו 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,  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  –השנה  

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

ן וח, ם עליו מליצי יושרד ספרי המקרא ה"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 אותם כמסמר בלב"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. בך הם משמרי


