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  פרק א- "משלי"ספר 
ֹלֹמה  ֶבן־ָדִוד  ֶמ א ֵלי  ׁשְ ָרֵאלִּמׁשְ ָלַדַעת  ָחְכָמה  ב:  ְֶלך  ִיׂשְ

ּומוָסר  ְלָהִבין  ִאְמֵרי  ִביָנה ל  ֶצֶדק  ג:  ּ ּכֵ ָּלַקַחת  מוַסר  ַהׂשְ
ִרים ָפט  וֵמׁשָ ּוִמׁשְ ָּלֵתת  ִלְפָתאִים  ָעְרָמה  ְלַנַער  ַדַעת  ד:  ּּ

ּוְמִזָמה לֹות  ִיְקֶנה ה:  ּ ַמע  ָחָכם  ְויֹוֶסף  ֶלַקח  ְוָנבֹון  ַתְחּבֻ : ִּיׁשְ
ל  וְמִליָצה  ִדְבֵרי  ֲחָכִמים  ְוִחיֹדָתםְלָהִבין   ו ָּמׁשָ ִיְרַאת  ְיהָוׁה  ז:  ּ

זו ית  ָדַעת  ָחְכָמה  ומוָסר  ֱאִויִלים  ּבָ ֵּראׁשִ ּ ּ ִני  מוַסר  ח:  ּ ַמע  ּבְ ּׁשְ
ָָאִביך  ְוַאל־ִתֹטׁש  תֹוַרת  ִאֶמך ָּ ּ י   ט:  ּּ ך |  ּכִ ִָלְוַית  ֵחן  ֵהם  ְלֹראׁשֶ

ַָוֲעָנִקים  ְלַגְרְגֹרֶתיך ִני  ִא י:  ּ ּם־ְיַפתוך  ַחָטִאים  ַאל־ֹתֵבאּבְ ּּ ָּ :
ם יא ִּאם־ֹיאְמרו  ְלָכה  ִאָתנו  ֶנֶאְרָבה  ְלָדם  ִנְצְפָנה  ְלָנִקי  ִחּנָ ּ ּּ :
יֹוְרֵדי  בֹור יב אֹול  ַחִיים  וְתִמיִמים  ּכְ ׁשְ ִּנְבָלֵעם  ּכִ ל־הֹון  יג:  ּ ּכָ

ָלל ָּיָקר  ִנְמָצא  ְנַמֵלא  ָבֵתינו  ׁשָ ּ תֹוֵכ יד:  ּ ּגֹוָרְלך  ַתִפיל  ּבְ ּ ּנו ָּ
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יס  ֶאָחד  ִיְהֶיה  ְלֻכָלנו ּּכִ ֶדֶרך  ִאָתם  ְמַנע  טו:  ּ ִני  ַאל־ֵתֵלך  ּבְ ּּבְ ְּ ְ

ִתיָבָתם י  ַרְגֵליֶהם  ָלַרע  ָירוצו  ִויַמֲהרו  טז:  ַָרְגְלך  ִמּנְ ּּכִ ּ ּ
ָפך־ָדם ִּלׁשְ ְ ָנף יז:  ּ ַעל  ּכָ ל־ּבַ ֵעיֵני  ּכָ ת  ּבְ ם  ְמֹזָרה  ָהָרׁשֶ י־ִחּנָ : ּכִ

ִּיְצְפנו  ְלַנְפׁשָֹתםְּוֵהם  ְלָדָמם  ֶיֱאֹרבו   יח ן  ָאְרחֹות  יט:  ּ ּכֵ
ח ָעָליו  ִיּקָ ַצע  ֶאת־ֶנֶפׁש  ּבְ ל־ּבֵֹצַע  ּבָ ה  כ:  ּכָ חוץ  ָתֹרּנָ ָּחְכמֹות  ּבַ ּ

ְרֹחבֹות  ִתֵתן  קֹוָלה ּּבָ ּ ִפְתֵחי  כא:  ּ ֹראׁש  ֹהִמיֹות  ִתְקָרא  ּבְ ּּבְ ּ
ִעיר  ֲאָמֶריָה  ֹתאֵמר ָעִרים  ּבָ ְּפָתִים  ְתֵא|  ַעד־ָמַתי   כב:  ׁשְ ֲּהבו ּ

ְנאו־ָדַעת ֶּפִתי  ְוֵלִצים  ָלצֹון  ָחְמדו  ָלֶהם  וְכִסיִלים  ִיׂשְ ּ ּ :
יָעה  ָלֶכם  רוִחי  אֹוִדיָעה  ְדָבַרי  כג ה  ַאּבִ ָּתׁשובו  ְלתֹוַכְחִתי  ִהּנֵ ּ ּּ ּ

ַּיַען  ָקָראִתי  ַוְתָמֵאנו  ָנִטיִתי כד:  ֶאְתֶכם יב ָיִדּ : ְוֵאין  ַמְקׁשִ
ַּוִתְפְרעו  ָכל־ֲעָצִתי  ְותֹוַכְח כה ַּגם־ֲאִני  כו:  ִּתי  ֹלא  ֲאִביֶתםּ

ֹבא  ַפְחְדֶכם ָחק  ֶאְלַעג  ּבְ ֵאיְדֶכם  ֶאׂשְ ֹבא   כז:  ּּבְ  ְכׁשָֹאוהּבְ
ֹבא  ֲעֵליֶכם  ָצָרה |  ְכׁשֹוָאה   סוָפה  ֶיֱאֶתה  ּבְ ַּפְחְדֶכם  ְוֵאיְדֶכם  ּכְ ּ ּ

ֲחֻרְנִני  ְוֹלא  כח:  ְּוצוָקה ָאז  ִיְקָרֻאְנִני  ְוֹלא  ֶאֱעֶנה  ְיׁשַ
ְנאו  ָדַעת  ְוִיְרַאת  ְיהָוׁה  ֹלא  ָבָחרו כט  :ִיְמָצֻאְנִני י־ׂשָ ַּתַחת  ּכִ ּ ּ :

ל־תֹוַכְחִתי ל ֹּלא־ָאבו  ַלֲעָצִתי  ָנֲאצו  ּכָ ּ ּ ְּוֹיאְכלו  ִמְפִרי  לא:  ּ ּ
עו ּבָ ם  וִממֲֹעֹצֵתיֶהם  ִיׂשְ ַּדְרּכָ י  ְמׁשוַבת  ְפָתִים  ַתַהְרֵגם  לב:  ּּ ּּכִ ּ ּ
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ֵדם ִסיִלים  ְתַאּבְ ְלַות  ּכְ ֲאַנן ְוׁשֵֹמ לג:  ְּוׁשַ ַטח  ְוׁשַ ן־ּבֶ ּכָ ַע  ִלי  ִיׁשְ
 :ִּמַפַחד ָרָעה

  פרק ב- "משלי"ספר 
ח  ֲאָמָרי  וִמְצֹוַתי  ִתְצֹפן  ִאָתך א ִני  ִאם־ִתּקַ ְּבְ ּ ּ ּּ יב  ב:  ּ ְלַהְקׁשִ

ך  ַלְתבוָנה ַּלָחְכָמה  ָאְזֶנך  ַתֶטה  ִלּבְ ּּ ָּ יָנה  ִתְקָרא  ג:  ָ י  ִאם  ַלּבִ ּכִ
ַָלְתבוָנה  ִתֵתן  קֹוֶלך ּ ּ ֶסף  ְוַכַמְטמֹוִנים ִאם ד:  ּּ ה  ַכּכָ ּנָ ּ־ְתַבְקׁשֶ ּ

ה ּנָ ַּתְחְפׂשֶ ָּאז  ָתִבין  ִיְרַאת  ְיהָוׁה  ְוַדַעת  ֱאֹלִהים  ִתְמָצא ה:  ּ ּ :
י־ְיהָוׁה  ִיֵתן  ָחְכָמה  ִמִפיו  ַדַעת  וְתבוָנה ו ּּכִ ּ ּ ּ ּ  ִיְצֹפן ִוְצּפֹן ז:  ּ

ָיה  ָמֵגן  ְלֹהְלֵכי  ֹתם ִרים  תוׁשִ ַּלְיׁשָ ּ ָפט ִלְנֹצר  ָאְרחֹות ח:  ּ ּ  ִמׁשְ
ֹמרֲחִסיָדוְְוֶדֶרך   ָפט  ט:    ֲחִסיָדיו  ִיׁשְ ָּאז  ָתִבין  ֶצֶדק  וִמׁשְ ּ ּ

ל־ַמְעַגל־טֹוב ִרים  ּכָ ּוֵמיׁשָ ך  ְוַדַעת  י:  ּ י־ָתבֹוא  ָחְכָמה  ְבִלּבֶ ָּכִ

ך  ִיְנָעם ה יא:  ְָלַנְפׁשְ ֹמר  ָעֶליך  ְתבוָנה  ִתְנְצֶרּכָ ְּמִזָמה  ִתׁשְ ּ ּ ָּ :
ְְלַהִציְלך  ִמֶדֶרך  ָר יב ָּ ר  ַתְהֻפכֹותּ ּע  ֵמִאיׁש  ְמַדּבֵ ַהֹעְזִבים  יג:  ּ

ך ַדְרֵכי־ֹחׁשֶ ר  ָלֶלֶכת  ּבְ ֵמִחים  ַלֲעׂשֹות  ָרע  יד:  ְָאְרחֹות  ֹיׁשֶ ַּהׂשְ
ַתְהֻפכֹות  ָרע ָּיִגילו  ּבְ ים  וְנלֹוִזים  טו:  ּ ׁשִ ר  ָאְרֹחֵתיֶהם  ִעּקְ ֲּאׁשֶ

ַמְעְגלֹוָתם ְכִר טז:  ּּבְ ה  ָזָרה  ִמּנָ ְּלַהִציְלך  ֵמִאׁשָ ָּיה  ֲאָמֶריָה ָּ
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ִרית  ֱאֹלֶהיָה  יז:  ֶהֱחִליָקה ַּהֹעֶזֶבת  ַאלוף  ְנעוֶריָה  ְוֶאת־ּבְ ּ ּ
ֵכָחה יָתה  ְוֶאל־ְרָפִאים  ַמְעְגֹלֶתיָה יח:  ׁשָ ָחה  ֶאל־ָמֶות  ּבֵ י  ׁשָ ּּכִ ּ :

יגו  ָאְרחֹות  ַחִיים יט ֶאיָה  ֹלא  ְיׁשובון  ְוֹלא־ַיׂשִ ל־ּבָ ּּכָ ּ ּ ְלַמַען  כ:  ּּ
ֶדֶרך  טֹו ְֵתֵלך  ּבְ ְ ֹמרּ ִּבים  ְוָאְרחֹות  ַצִדיִקים  ִתׁשְ ִרים  כא:  ּ י־ְיׁשָ ּכִ

נו־ָאֶרץ  וְתִמיִמים  ִיָוְתרו  ָבה ּכְ ִּיׁשְ ּ ּ ּ ֵרתו  כב:  ּ ִעים  ֵמֶאֶרץ  ִיּכָ ּוְרׁשָ ּ
ה חו ִמֶמּנָ ּובֹוְגִדים ִיּסְ ּ ּ: 

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  ים  ליוםשני  פרק,  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 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,  א  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נ–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 מסמרות ללמ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. דך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


