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  פרק יג- "משלי"ספר 
ַמע  ְגָעָרה א ן  ָחָכם  מוַסר  ָאב  ְוֵלץ  ֹלא־ׁשָ ּּבֵ ִּמְפִרי  ִפי־ִאיׁש  ב:  ּ

ק  ג:  ֹיאַכל  טֹוב  ְוֶנֶפׁש  ּבְֹגִדים  ָחָמס ֹּנֵצר  ִפיו  ׁשֵֹמר  ַנְפׁשֹו  ֹפׂשֵ ּ
ָפָת ִּמְתַאָוה  ָוַאִין  ַנְפׁשֹו  ָעֵצל  ְוֶנֶפׁש  ָחֻרִצים  ד:  ּיו  ְמִחָתה־לֹוׂשְ
ן ְּתֻדׁשָ ע  ַיְבִאיׁש  ְוַיְחִפיר ה:  ּ ָנא  ַצִדיק  ְוָרׁשָ ֶקר  ִיׂשְ ְּדַבר־ׁשֶ ּ ּ :

ָעה  ְתַסֵלף  ַחָטאת ו ְּצָדָקה  ִתצֹר  ָתם־ָדֶרך  ְוִרׁשְ ּּ ּ ּ ּ ר  ז:  ְּ ֵּיׁש  ִמְתַעׁשֵ
ׁש  ְו רֹו  ְוָרׁש  ח:  הֹון  ָרבְוֵאין  ּכֹל  ִמְתרֹוׁשֵ ּכֶֹפר  ֶנֶפׁש־ִאיׁש  ָעׁשְ

ַמע  ְגָעָרה ִעים  ִיְדָעך ט:  ֹּלא־ׁשָ ָמח  ְוֵנר  ְרׁשָ ְאֹור־ַצִדיִקים  ִיׂשְ ּ :
ָזדֹון  ִיֵתן  ַמָצה  ְוֶאת־נֹוָעִצים  ָחְכָמה י ַּרק־ּבְ הֹון  ֵמֶהֶבל  יא:  ּ

ה ָכה  ַמֲח יב:  ִיְמָעט  ְוֹקֵבץ  ַעל־ָיד  ַיְרּבֶ ּתֹוֶחֶלת  ְמֻמׁשָ ָלה  ֵלב  ְוֵעץ ּ
ַּחִיים  ַתֲאָוה  ָבָאה ז  ְלָדָבר  ֵיָחֶבל  לֹו  ִויֵרא  ִמְצָוה  הוא  יג:  ּ ּּבָ

ָלם י  ָמֶות יד:  ְּיׁשֻ ּתֹוַרת  ָחָכם  ְמקֹור  ַחִיים  ָלסור  ִמֹמְקׁשֵ ּּ ּ :
ֶכל־טֹוב  ִיֶתן־ֵחן  ְוֶדֶרך  ּבְֹגִדים  ֵאיָתן טו ְׂשֵ ה  טז:  ּ ל־ָערום  ַיֲעׂשֶ ּּכָ
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ָרע  ְוִציר  יז:  ּ  ִאֶוֶלתְּבָדַעת  וְכִסיל  ִיְפֹרׂש ע  ִיפֹל  ּבְ ַּמְלָאך  ָרׁשָ ְ

ֱּאמוִנים  ַמְרֵפא ֵּריׁש  ְוָקלֹון  פֹוֵרַע  מוָסר  ְוׁשֹוֵמר  תֹוַכַחת  יח:  ּ ּ ּ
ד ִסיִלים  סור  יט:  ְיֻכּבָ ַּתֲאָוה  ִנְהָיה  ֶתֱעַרב  ְלָנֶפׁש  ְותֹוֲעַבת  ּכְ ּ ּ
םֶּוְחָכםְ  הֹוֵלך  ֶאת־ֲחָכִמים  ְֹהֵלוך כ:  ֵמָרע   ְוֹרֶעה  ְכִסיִלים   ֶיְחּכָ
ֶלם־טֹוב כא:  ֵירֹוַע ַּחָטִאים  ְתַרֵדף  ָרָעה  ְוֶאת־ַצִדיִקים  ְיׁשַ ּ ּ ּּ :

ֵני־ָבִנים  ְוָצפון  ַלַצִדיק  ֵחיל  חֹוֵטא כב ּטֹוב  ַיְנִחיל  ּבְ ּּ :
ָפט כג ֹלא  ִמׁשְ ים  ְוֵיׁש  ִנְסֶפה  ּבְ ָּרב־ֹאֶכל  ִניר  ָראׁשִ ך  כד:  ּ ְחֹוׂשֵ

ְבטֹו  ׂשֹוֵנא  ְבנֹו  ְוֹאֲה ֲחרֹו  מוָסרׁשִ ַּצִדיק  ֹאֵכל  ְלׂשַבע  כה:  ּבֹו  ׁשִ
ִעים ֶתְחָסר ַּנְפׁשֹו וֶבֶטן ְרׁשָ ּ: 

  פרק יד- "משלי"ספר 
ָיֶדיָה  ֶתֶהְרֶסּנו א ְנָתה  ֵביָתה  ְוִאֶוֶלת  ּבְ ים  ּבָ ַּחְכמֹות  ָנׁשִ ּ ְהֹוֵלך  ב:  ּ

רֹו  ְיֵרא  ְיהָוׁה  וְנלֹוז  ְדָרָכיו  ּבֹוֵזהו ָיׁשְ ּּבְ ּ ִפי־ֱאִויל ג:  ּ ּ  ֹחֶטר  ַגֲאָוה ּבְ
מוֵרם ְפֵתי  ֲחָכִמים  ִתׁשְ ְּוׂשִ ר  ד:  ּ ֵאין  ֲאָלִפים  ֵאבוס  ּבָ ּּבְ

ֹכַח  ׁשֹור ְּוָרב־ְתבואֹות  ּבְ ָזִבים  ה:  ּ ֵּעד  ֱאמוִנים  ֹלא  ְיַכֵזב  ְוָיִפיַח  ּכְ ּ
ֶקר ׁש־ֵלץ  ָחְכָמה  ָוָאִין  ְוַדַעת  ְלָנבֹון  ָנָקל ו:  ֵעד  ׁשָ ּקֶ ְֵלך  ז:  ּבִ

ֶגד  ְלִאיׁש  ּכְ ְפֵתי־ָדַעתִמּנֶ ִּסיל  וַבל־ָיַדְעָת  ׂשִ ָּחְכַמת  ָערום  ח:  ּ
ִסיִלים  ִמְרָמה ָּהִבין  ַדְרּכֹו  ְוִאֶוֶלת  ּכְ ם  וֵבין  ט:  ּ ֱּאִוִלים  ָיִליץ  ָאׁשָ



––1541 

ִרים  ָרצֹון ְמָחתֹו  ֹלא־ִיְתָעַרב  י:  ְיׁשָ ֵּלב  יֹוֵדַע  ָמַרת  ַנְפׁשֹו  וְבׂשִ ּ
ֵמד  ְוֹאֶהל  ְיׁשָ יא:  ָזר ִעים  ִיׁשָ ית  ְרׁשָ ְֵיׁש  ֶדֶרך  יב:  ִרים  ַיְפִריַחּּבֵ ּ

ר  ִלְפֵני־ִאיׁש  ְוַאֲחִריָתה  ַדְרֵכי־ָמֶות ָּיׁשָ ֹחק  ִיְכַאב־ֵלב  יג:  ּ ׂשְ ַּגם־ּבִ
ְמָחה  תוָגה ְּוַאֲחִריָתה  ׂשִ ע  סוג  ֵלב  וֵמָעָליו  יד:  ּ ּבַ ִּמְדָרָכיו  ִיׂשְ ּ ּ

ֶּפִתי  ַיֲאִמין  ְלָכל־ָדָבר  ְוָערום  ָיִבין  ַלֲאׁשֻ טו:  ִאיׁש  טֹוב ּ : רֹוּ
ר  ובֹוֵטַח טז ָּחָכם  ָיֵרא  ְוָסר  ֵמָרע  וְכִסיל  ִמְתַעּבֵ ְּקַצר־ַאַפִים  יז:  ּ

ֵנא ה  ִאֶוֶלת  ְוִאיׁש  ְמִזמֹות  ִיׂשָ ַּיֲעׂשֶ ּ ָּנֲחלו  ְפָתאִים  ִאֶוֶלת  יח:  ּ ּ
ַּוֲערוִמים  ַיְכִתרו  ָדַעת ִעים  יט:  ּּ חו  ָרִעים  ִלְפֵני  טֹוִבים  וְרׁשָ ּׁשַ ּ

ֲעֵרי  ַצִדיק יר  כ:  ַּעל־ׁשַ ֵנא  ָרׁש  ְוֹאֲהֵבי  ָעׁשִ ַּגם־ְלֵרֵעהו  ִיׂשָ ּּ
ים ז־ְלֵרֵעהו  חֹוֵטא  וְמחֹוֵנן   כא:  ַרּבִ ּּבָ ָריוֲעָנִייםּ :   ֲעָנִוים  ַאׁשְ

י  טֹוב כב י  ָרע  ְוֶחֶסד  ֶוֱאֶמת  ֹחְרׁשֵ : ֲּהלֹוא־ִיְתעו  ֹחְרׁשֵ
ָפַתִים  ַאך־ְלַמְחסֹור כג ָכל־ֶעֶצב  ִיְהֶיה  מֹוָתר  וְדַבר־ׂשְ ְּבְ ּ :
ִסיִלים  ִאֶוֶלת כד ָרם  ִאֶוֶלת  ּכְ ֲּעֶטֶרת  ֲחָכִמים  ָעׁשְ ַּמִציל  כה:  ּ

ָזִבים  ִמְרָמה ִיְרַאת  ְיהָוׁה  כו:  ְנָפׁשֹות  ֵעד  ֱאֶמת  ְוָיִפַח  ּכְ ּבְ
ִּיְרַאת  ְיהָוׁה  ְמקֹור  ַחִיים  כז:  ִּמְבַטח־ֹעז  וְלָבָניו  ִיְהֶיה  ַמְחֶסה

י  ָמֶות ָּלסור  ִמֹמְקׁשֵ ָרב־ָעם  ַהְדַר כח:  ּ ּת־ֶמֶלך  וְבֶאֶפס  ְלֹאם ּבְ ְ

ֶּאֶרך  ַאַפִים  ַרב־ְתבוָנה  וְקַצר־רוַח  ֵמִרים  כט:  ְּמִחַתת  ָרזֹון ּ ּ ּ ּ ְ

ִרים  ֵלב  ַמְרֵפא  וְרַקב  ֲעָצמֹות  ִקְנָאה ל:  ִּאֶוֶלת ַּחֵיי  ְבׂשָ ּ ּ :
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דֹו  ֹחֵנן  ֶאְביֹון לא הו  וְמַכּבְ ק  ָדל  ֵחֵרף  ֹעׂשֵ ֹּעׁשֵ ּ ָרָעתֹו  ִיָדֶחה  לב:  ּ ּּבְ
ע  ְו ֵלב  ָנבֹון  ָתנוַח  ָחְכָמה  וְבֶקֶרב  לג:  ֹּחֶסה  ְבמֹותֹו  ַצִדיקָרׁשָ ּּבְ ּ ּ

ִסיִלים  ִתָוֵדַע ּּכְ ְּצָדָקה  ְתרֹוֵמם־גֹוי  ְוֶחֶסד  ְלֻאִמים  ַחָטאת לד:  ּ ּ ּ :
יל ְוֶעְבָרתֹו ִתְהֶיה ֵמִביׁש לה ּכִ ְּרצֹון־ֶמֶלך ְלֶעֶבד ַמׂשְ ְ: 

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, לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה , 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 ברבי כמשמרות כתיב"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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,    לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק
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


