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  פרק ט- "משלי"ספר 
ְבָעה א ְנָתה  ֵביָתה  ָחְצָבה  ַעמוֶדיָה  ׁשִ ָּחְכמֹות  ּבָ ָּטְבָחה  ִטְבָחה  ב:  ּּ

ְלָחָנה ָּמְסָכה  ֵייָנה  ַאף  ָעְרָכה  ׁשֻ ְלָחה  ַנֲעֹרֶתיָה  ִתְקָרא  ג:  ּ ׁשָ
ַּעל־ַגֵפי  ְמֹרֵמי  ָקֶרת ה  ֲחַסר־ֵלב  ָאְמָרה  לֹו ד:  ּ : ִּמי־ֶפִתי  ָיֻסר  ֵהּנָ

ְּלכו  ַלֲחמו  ְבַלֲחִמ ה ַיִין  ָמָסְכִתיּ תו  ּבְ ּי  וׁשְ ּ ִּעְזבו  ְפָתאִים  ִוְחיו  ו:  ּ ּ
יָנה ֶדֶרך  ּבִ רו  ּבְ ְְוִאׁשְ ע |  ֹיֵסר   ז:  ּ ֵּלץ  ֹלֵקַח  לֹו  ָקלֹון  ומֹוִכיַח  ְלָרׁשָ

ָנֶאָך  הֹוַכח  ְלָחָכם  ְוֶיֱאָהֶבָך ח:  ּמומֹו ַּאל־תֹוַכח  ֵלץ  ֶפן־ִיׂשְ ּ ּ ֵּתן  ט:  ּ
ם־עֹוד  הֹוַדע  ְלַצ ְּתִחַלת  ָחְכָמה  י:  ִּדיק  ְויֹוֶסף  ֶלַקחְלָחָכם  ְוֶיְחּכַ ּ

יָנה ים  ּבִ י־ִבי  ִיְרּבו  ָיֶמיך  ְויֹוִסיפו  יא:  ִיְרַאת  ְיהָוׁה  ְוַדַעת  ְקֹדׁשִ ּּכִ ָּ

נֹות  ַחִיים ְּלך  ׁשְ ָ א יב:  ּ ִּאם־ָחַכְמָת  ָחַכְמָת  ָלך  ְוַלְצָת  ְלַבְדך  ִתׂשָ ּ ּ ָּ ְּ ּ :
ִסילות  ֹהִמָיה  ְפַתיות  וַב יג ת  ּכְ ֵּאׁשֶ ּ ּּ ָבה  יד:  ּל־ָיְדָעה־ָמהּּ ְוָיׁשְ

א  ְמֹרֵמי  ָקֶרת ּסֵ יָתה  ַעל־ּכִ ְִלְקֹרא  ְלֹעְבֵרי־ָדֶרך  טו:  ְּלֶפַתח  ּבֵ

ִרים  ֹאְרחֹוָתם ה  ַוֲחַסר־ֵלב  ְוָאְמָרה  טז:  ַּהְמַיׁשְ ִמי־ֶפִתי  ָיֻסר  ֵהּנָ
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ַּמִים־ְגנוִבים  ִיְמָתקו  ְוֶלֶחם  ְסָתִרים  ִיְנָעם יז:  ּלֹו ּּ ְוֹלא־ָיַדע  יח:  ּ
אֹול ְקֻרֶאיָה ִעְמֵקי ׁשְ ם ּבְ י־ְרָפִאים ׁשָ  :ּכִ

  פרק י- "משלי"ספר 
ִסיל  תוַגת  ִאמֹו א ַמח־ָאב  וֵבן  ּכְ ן  ָחָכם  ְיׂשַ ֹלֹמה  ּבֵ ֵלי  ׁשְ ִּמׁשְ ּ ּּ ּ :
ע  וְצָדָקה  ַתִציל  ִמָמֶות ב ֹּלא־יֹוִעילו  אֹוְצרֹות  ֶרׁשַ ּ ּ ּ ּ :
ֹּלא־ַיְרִעיב  ְיהָוׁה  ֶנֶפׁש  ַצִדיק  ְוַהַות  ְרׁשָ ג ָראׁש  ד:  ִּעים  ֶיְהדֹףּ

יר ה  ַכף־ְרִמָיה  ְוַיד  ָחרוִצים  ַתֲעׁשִ ֹּעׂשֶ ּ ן  ה:  ּ ִיץ  ּבֵ ּקַ ֹאֵגר  ּבַ
ן  ֵמִביׁש ִציר  ּבֵ ּקָ יל  ִנְרָדם  ּבַ ּכִ ָרכֹות  ְלֹראׁש  ַצִדיק  וִפי  ו:  ַּמׂשְ ּּבְ ּ

ה  ָחָמס ִעים  ְיַכּסֶ ִעים  ִיְרָקב ז:  ְרׁשָ ם  ְרׁשָ : ֵּזֶכר  ַצִדיק  ִלְבָרָכה  ְוׁשֵ
ָפַתִים  ִיָלֵבטֲח ח ח  ִמְצֹות  ֶוֱאִויל  ׂשְ ֹתם  ט:  ַּכם־ֵלב  ִיּקַ ּהֹוֵלך  ּבַ ְ

ׁש  ְדָרָכיו  ִיָוֵדַע ַטח  וְמַעּקֵ ֵּיֶלך  ּבֶ ּ ּ ֹּקֵרץ  ַעִין  ִיֵתן  ַעָצֶבת  ֶוֱאִויל  י:  ְ ּ
ָפַתִים  ִיָלֵבט ה  יא:  ּׂשְ ִעים  ְיַכּסֶ ְּמקֹור  ַחִיים  ִפי  ַצִדיק  וִפי  ְרׁשָ ּ ּ ּ

ְנָאה  ְת יב:  ָחָמס ה ּׂשִ ִעים  ְתַכּסֶ ל־ְפׁשָ ּעֹוֵרר  ְמָדִנים  ְוַעל  ּכָ ּ
ֶבט  ְלֵגו  ֲחַסר־ֵלב יג:  ַאֲהָבה ְפֵתי  ָנבֹון  ִתָמֵצא  ָחְכָמה  ְוׁשֵ ׂשִ ּּבְ ּ :

ֲּחָכִמים  ִיְצְפנו־ָדַעת  וִפי־ֱאִויל  ְמִחָתה  ְקֹרָבה יד ּ ּ יר  טו:  ּ הֹון  ָעׁשִ
ם ִּקְרַית  ֻעזֹו  ְמִחַתת  ַדִלים  ֵריׁשָ ּ ּ ְּפֻעַלת־ַצ טז:  ּ ִּדיק  ְלַחִיים  ְתבוַאת ּ ּּ ּ

ע  ְלַחָטאת ֹּאַרח  ְלַחִיים  ׁשֹוֵמר  מוָסר  ְועֹוֵזב  תֹוַכַחת  יז:  ָּרׁשָ ּ ּ
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ה  הוא  ְכִסיל יח:  ַמְתֶעה ֶקר  ומֹוִצא  ִדּבָ ְפֵתי־ׁשָ ְנָאה  ׂשִ ה  ׂשִ ְּמַכּסֶ ּ :
יל יט ּכִ ָפָתיו  ַמׂשְ ך  ׂשְ ע  ְוחֹוׂשֵ ֹרב  ְדָבִרים  ֹלא  ֶיְחַדל־ָפׁשַ ְּבְ ּ ּ ּ :
ֶסף  ִנ כ ְמָעטּכֶ ִעים  ּכִ ְפֵתי  ַצִדיק  כא:  ְּבָחר  ְלׁשֹון  ַצִדיק  ֵלב  ְרׁשָ ּׂשִ

ֲחַסר־ֵלב  ָימותו ים  ֶוֱאִויִלים  ּבַ ִּיְרעו  ַרּבִ ּ ת  ְיהָוׁה  ִהיא  כב:  ּ ְרּכַ ּבִ
יר  ְוֹלא־יֹוִסף  ֶעֶצב  ִעָמה ַּתֲעׁשִ חֹוק  ִלְכִסיל  ֲעׂשֹות  ִזָמה  כג:  ּ ׂשְ ּּכִ

ְּוָחְכָמה  ְלִאיׁש  ְתבוָנה ע  ִהיא  ְתבֹוֶאּנו  ְוַתֲאַות ְמגֹו כד:  ּ ַּרת  ָרׁשָ
ַּצִדיִקים  ִיֵתן ע  ְוַצִדיק  ְיסֹוד  עֹוָלם כה:  ּ ֲעבֹור  סוָפה  ְוֵאין  ָרׁשָ ּּכַ ּ :

ֹחֶמץ   כו ן  ֶהָעֵצל  ְלׁשְֹלָחיו|  ּכַ ן  ָלֵעיָנִים  ּכֵ ִים  ְוֶכָעׁשָ ּנַ : ַּלׁשִ
ִעים  ִתְקֹצְר כז נֹות  ְרׁשָ ִּיְרַאת  ְיהָוׁה  תֹוִסיף  ָיִמים  וׁשְ : ָנהּּ
ִעים  ֹתאֵבד כח ְמָחה  ְוִתְקַות  ְרׁשָ ּתֹוֶחֶלת  ַצִדיִקים  ׂשִ ָמעֹוז  כט:  ּּ

ַּלֹתם  ֶדֶרך  ְיהָוׁה  וְמִחָתה  ְלֹפֲעֵלי  ָאֶון ּּ ַּצִדיק  ְלעֹוָלם  ל:  ְּ
נו־ָאֶרץ ּכְ ִעים  ֹלא  ִיׁשְ ל־ִימֹוט  וְרׁשָ ּּבַ ּ ִּפי־ַצִדיק  ָינוב  ָחְכָמה  לא:  ּ ּ ּ

ֵר ּוְלׁשֹון  ַתְהֻפכֹות  ִתּכָ ּּ ְפֵתי  ַצִדיק  ֵיְדעון  ָרצֹון  וִפי  לב:  תּ ּׂשִ ּ ּ
ִעים ַתְהֻפכֹות ְּרׁשָ ּ: 

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,  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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  לכל  החברים  וידידיםו,  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


