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  פרק ז- "משלי"ספר 
ֹמר  ֲאָמָרי  וִמְצֹוַתי  ִתְצפֹן  ִאָתך א ִני  ׁשְ ְּבְ ּ ּּ ֹמר  ִמְצֹוַתי  ֶוְחֵיה  ב:  ּ ׁשְ

ִאיׁשֹון  ֵעיֶניךְותֹו ְתֵבם  ג:  ָָרִתי  ּכְ ֹעֶתיך  ּכָ ֵרם  ַעל־ֶאְצּבְ ָָקׁשְ

ך ַָעל־לוַח  ִלּבֶ יָנה  ד:  ּ ֱּאֹמר  ַלָחְכָמה  ֲאֹחִתי  ָאְת  וֹמָדע  ַלּבִ ּ
ְכִרָיה  ֲאָמֶריָה  ֶהֱחִליָקה ה:  ִתְקָרא ה  ָזָרה  ִמּנָ ָמְרך  ֵמִאׁשָ ִּלׁשְ ּ י  ו:  ָ ּכִ

י ַנּבִ ַעד  ֶאׁשְ יִתי  ּבְ ַחלֹון  ּבֵ ָקְפִתיּּבְ ָּוֵאֶרא  ַבְפָתאִים  ָאִביָנה  ז:  ּ  ִנׁשְ
ִנים  ַנַער  ֲחַסר־ֵלב יָתה  ח:  ַבּבָ ה  ְוֶדֶרך  ּבֵ ׁשוק  ֵאֶצל  ִפּנָ ֹּעֵבר  ּבַ ּ ְּ ּ ּ

ִאיׁשֹון  ַלְיָלה  ַוֲאֵפָלה ט:  ִיְצָעד ֶעֶרב־יֹום  ּבְ ף־ּבְ ֶנׁשֶ ה  י:  ּבְ ְוִהּנֵ
ית  זֹוָנה  וְנֻצַרת  ֵלב ה  ִלְקָראתֹו  ׁשִ ִּאׁשָ ָּיה  ִהיא  ְוֹסָרֶרת ֹהִמ יא:  ּ

נו  ַרְגֶליָה ּכְ ֵביָתה  ֹלא־ִיׁשְ ּּבְ ְרֹחבֹות |  ַּפַעם   יב:  ּ חוץ  ַפַעם  ּבָ ּּבַ ּ
ה  ֶתֱאֹרב ל־ִפּנָ ָקה־לֹו  ֵהֵעָזה  ָפֶניָה  יג:  ְּוֵאֶצל  ּכָ ְּוֶהֱחִזיָקה  ּבֹו  ְוָנׁשְ

ַלְמִתי  ְנָדָרי יד:  ַּוֹתאַמר  לֹו ָלִמים  ָעָלי  ַהיֹום  ׁשִ ִּזְבֵחי  ׁשְ ּ ּ :
ֵחר  ָפֶניך  ָוֶאְמָצֶאָךַע טו ן  ָיָצאִתי  ִלְקָראֶתך  ְלׁשַ ּל־ּכֵ ָ ָּ :
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י  ֲחֻטבֹות  ֵאטון  ִמְצָרִים טז ַּמְרַבִדים  ָרַבְדִתי  ַעְרׂשִ ַּנְפִתי  יז:  ּּ
מֹון ִבי  ֹמר  ֲאָהִלים  ְוִקּנָ ּכָ ְלָכה  ִנְרֶוה  ֹדִדים  ַעד־ַהּבֶֹקר  יח:  ִמׁשְ

ֳאָהִבים י  ֵאין  ָהִאיׁש יט:  ִּנְתַעְלָסה  ּבָ ֶדֶרך ּכִ ֵביתֹו  ָהַלך  ּבְ ְ  ּבְ ְ

ֶסא  ָיֹבא  ֵביתֹו כ:  ֵמָרחֹוק ָידֹו  ְליֹום  ַהּכֶ ֶסף  ָלַקח  ּבְ : ְצרֹור־ַהּכֶ
ָפֶתיָה  ַתִדיֶחּנו כא ֵחֶלק  ׂשְ ֹרב  ִלְקָחה  ּבְ ִּהַטתו  ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְהֹוֵלך  ַאֲחֶריָה  כב:  ּ

ׁשֹור  ֶאל־ֶטַבח  ָיבֹוא  וְכֶעֶכס  ֶאל־מוַסר  ֱאִויל ִּפְתֹאם  ּכְ ּ ד ַע כג:  ּ
י־ְבַנְפׁשֹו  ַמֵהר  ִצפֹור  ֶאל־ָפח  ְוֹלא  ָיַדע  ּכִ ֵבדֹו  ּכְ ְּיַפַלח  ֵחץ  ּכְ ּ ּ

יבו  ְלִאְמֵרי־ִפי כד:  ּהוא ְמעו־ִלי  ְוַהְקׁשִ ְּוַעָתה  ָבִנים  ׁשִ ּ ּ :
ְנִתיבֹוֶתיָה כה ך  ַאל־ֵתַתע  ּבִ ְט  ֶאל־ְדָרֶכיָה  ִלּבֶ ַּאל־ֵיׂשְ ָ ּ :
ים  ֲחָלִלים  ִהִפיָלה  ַוֲעֻצִמי כו י־ַרּבִ ל־ֲהֻרֶגיָהּּכִ ַּדְרֵכי  כז:  ם  ּכָ

יָתה ֹיְרדֹות ֶאל־ַחְדֵרי־ָמֶות אֹול ּבֵ  :ּׁשְ

  פרק ח- "משלי"ספר 
ֲּהֹלא־ָחְכָמה  ִתְקָרא  וְתבוָנה  ִתֵתן  קֹוָלה א ּ ּּ ֹראׁש־ְמֹרִמים  ב:  ּ ּבְ

ית  ְנִתיבֹות  ִנָצָבה ֲּעֵלי־ָדֶרך  ּבֵ ָעִרים  ְלִפי־ָקֶרת  ְמבֹוא  ג:  ְ ְלַיד־ׁשְ
הְּפָתִחים  ָתֹר ֵני  ָאָדם ד:  ּנָ ים  ֶאְקָרא  ְוקֹוִלי  ֶאל־ּבְ : ֲאֵליֶכם  ִאיׁשִ

ָּהִבינו  ְפָתאִים  ָעְרָמה  וְכִסיִלים  ָהִבינו  ֵלב ה ּ ְמעו  ו:  ּ ּׁשִ
ִרים ָפַתי  ֵמיׁשָ ר  וִמְפַתח  ׂשְ י־ְנִגיִדים  ֲאַדּבֵ ּּכִ י־ֱאֶמת  ֶיְהֶגה  ז:  ּ ּּכִ
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ע ָפַתי  ֶרׁשַ י  ְותֹוֲעַבת  ׂשְ ל־ִא ח:  ִחּכִ ֶצֶדק  ּכָ ֶהם ּבְ ְמֵרי־ִפי  ֵאין  ּבָ
ׁש ִרים  ְלֹמְצֵאי  ָדַעת ט:  ִּנְפָתל  ְוִעּקֵ ָלם  ְנֹכִחים  ַלֵמִבין  ִויׁשָ ּּכֻ ּ :

ֶסף  ְוַדַעת  ֵמָחרוץ  ִנְבָחר י ְּקחו־מוָסִרי  ְוַאל־ּכָ ּ י־טֹוָבה  יא:  ּ ּכִ
וו־ָבה ָּחְכָמה  ִמְפִניִנים  ְוָכל־ֲחָפִצים  ֹלא  ִיׁשְ ּ ֲאִני־ָחְכָמה  יב:  ּ

ַכְנִתי  ָע ֹנאת  ָרע  יג:  ְּרָמה  ְוַדַעת  ְמִזמֹות  ֶאְמָצאּׁשָ ִיְרַאת  ְיהָוׁה  ׂשְ
ֵנאִתי|  ֵּגָאה  ְוָגאֹון   ְּוֶדֶרך  ָרע  וִפי  ַתְהֻפכֹות  ׂשָ ּ ִלי־ֵעָצה  יד:  ְ

ָיה  ֲאִני  ִביָנה  ִלי  ְגבוָרה ְּותוׁשִ י  ְמָלִכים  ִיְמֹלכו  ְוֹרְזִנים  טו:  ּּ ּּבִ
ִרים  ָיׂשרו טז:  ְּיֹחְקקו  ֶצֶדק י  ׂשָ ל־ׁשְֹפֵטי  ֶצֶדקּּבִ : ּ  וְנִדיִבים  ּכָ

ֲחַרי  ִיְמָצֻאְנִניֹאֲהַביהֲאִני   יז ר־ְוָכבֹוד  יח:  ּ  ֹאֲהַבי  ֵאָהב  וְמׁשַ ֹעׁשֶ
ִּאִתי  הֹון  ָעֵתק  וְצָדָקה ּטֹוב  ִפְרִיי  ֵמָחרוץ  וִמָפז  וְתבוָאִתי  יט:  ּ ּ ּ ּּ ּ

ֶסף  ִנְבָחר תֹוך  ְנִתיבֹות   כ:  ִמּכֶ ֹאַרח  ְצָדָקה  ֲאַהֵלך  ּבְ ְּבְ ְ ָפטּ : ִּמׁשְ
ְיהָוה  ָקָנִני  כב:  ֵּיׁש  ְוֹאְצֹרֵתיֶהם  ֲאַמֵלא|  ְלַהְנִחיל  ֹאֲהַבי   כא

ית  ַדְרּכֹו  ֶקֶדם  ִמְפָעָליו  ֵמָאז ְכִתי  ֵמֹראׁש  כג:  ֵּראׁשִ ֵּמעֹוָלם  ִנּסַ
ְדֵמי־ָאֶרץ ֵאין  ַמְעָינֹות  כד:  ִמּקַ ֵאין־ְתֹהמֹות  חֹוָלְלִתי  ּבְ ּּבְ ּ
ֵדי־ָמִים ֶטֶר כה:  ִּנְכּבַ עו  ִלְפֵני  ְגָבעֹות  חֹוָלְלִתיּבְ ּם  ָהִרים  ָהְטּבָ ּ :

ה  ֶאֶרץ  ְוחוצֹות  ְוֹראׁש  ַעְפרֹות  ֵתֵבל כו ַּעד־ֹלא  ָעׂשָ ֲהִכינֹו  כז:  ּ ּבַ
חוקֹו  חוג  ַעל־ְפֵני  ְתהֹום ם  ָאִני  ּבְ ַמִים  ׁשָ ּׁשָ ּ ָחִקים  כח:  ּ ַאְמצֹו  ׁשְ ּּבְ

ֲעזֹוז  ִעינֹות  ְתהֹום ִּמָמַעל  ּבַ ׂשומֹו  ַל כט:  ּ ֻּחּקֹו  וַמִים  ֹלא |  ָּים  ּּבְ
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חוקֹו  מֹוְסֵדי  ָאֶרץ ַּיַעְברו־ִפיו  ּבְ ָוֶאְהֶיה  ֶאְצלֹו  ָאמֹון  ָוֶאְהֶיה  ל:  ּ
ִעים  יֹום   ֲעׁשֻ ָכל־ֵעת|  ׁשַ ֶחֶקת  ְלָפָניו  ּבְ ֶחֶקת  לא:  יֹום  ְמׂשַ ְמׂשַ

ֵני  ָאָדם ַעי  ֶאת־ּבְ ֲעׁשֻ ֵתֵבל  ַאְרצֹו  ְוׁשַ ְּוַעָתה  ָבִנים  לב:  ּבְ
ְמעו־ִלי   ֹמרוּׁשִ ֵרי  ְדָרַכי  ִיׁשְ ְּוַאׁשְ ְמעו  מוָסר  ַוֲחָכמו  לג:  ּ ּׁשִ ּ ּ
ְּוַאל־ִתְפָרעו ֹקד  ַעל־ַדְלֹתַתי  יֹום  לד:  ּ ֵרי  ָאָדם  ׁשֵֹמַע  ִלי  ִלׁשְ ַּאׁשְ

ֹמר  ְמזוֹזת  ְפָתָחי|   ּיֹום  ִלׁשְ י  ֹמְצִאי   לה:  ּ ּ  ָמָצא  ַחִיים  ַוָיֶפק ָמָצאיּכִ ּ
ְנַאי ָאֲהבו ָמֶותְוֹחְטִאי ֹחֵמס  לו: ָרצֹון ֵמְיהָוׁה ל־ְמׂשַ  :ַּנְפׁשֹו ּכָ
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .וואין חטא בא על יד, 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 מ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"שמרות כהונה כר 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 "גמור  כל  ספרי  נכך  י,  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 כתי"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ב כמשמרות ואנו קורי


