
––1547 

 

 
F––f 

        
                                     

                                      
                                   
                          

                                 

  פרק יז- "משלי"ספר 
ִית  ָמֵלא  ִזְבֵחי־ִריב א ְלָוה־ָבה  ִמּבַ ּטֹוב  ַפת  ֲחֵרָבה  ְוׁשַ ֶעֶבד  ב:  ּ

ֵבן  ֵמִביׁש  וְבתֹוך  ַאִחים  ַיֲחֹלק  ַנֲחָלה יל  ִיְמׁשֹל  ּבְ ּכִ ְַמׂשְ ּ :
ֶסף  ְוכור  ַלָזָהב  וֹבֵחן  ִלּבֹות  ְיהָוׁה ג ַּמְצֵרף  ַלּכֶ ֵמַרע  ד:  ּּ

ֶקר  ֵמ ַפת־ָאֶון  ׁשֶ יב  ַעל־ׂשְ ֹלֵעג  ה:  ִּזין  ַעל־ְלׁשֹון  ַהוֹתַמְקׁשִ
ֶקה ֵמַח  ְלֵאיד  ֹלא  ִיּנָ הו  ׂשָ ֲעֶטֶרת  ְזֵקִנים  ו:  ָּלָרׁש  ֵחֵרף  ֹעׂשֵ

ִנים  ֲאבֹוָתם ֵני  ָבִנים  ְוִתְפֶאֶרת  ּבָ ֹלא־ָנאָוה  ְלָנָבל  ז:  ּבְ
ֶקר ַפת־ׁשָ י־ְלָנִדיב  ׂשְ ַפת־ֶיֶתר  ַאף  ּכִ ֶּאֶבן־ֵחן  ַהׁשַֹחד  ח:  ׂשְ

ֵעיֵני  ְבָעָליו  ֶא ילּבְ ּכִ ר  ִיְפֶנה  ַיׂשְ ל־ֲאׁשֶ ע  ט:  ל־ּכָ ה־ֶפׁשַ ְּמַכּסֶ
ׁש  ַאֲהָבה  ְוׁשֶֹנה  ְבָדָבר  ַמְפִריד  ַאלוף ְּמַבּקֵ ֵּתַחת  ְגָעָרה  י:  ּ ּ

ִסיל  ֵמָאה ׁש־ָרע  וַמְלָאך  יא:  ְבֵמִבין  ֵמַהּכֹות  ּכְ ְַאך־ְמִרי  ְיַבּקֶ ְּ
ַלח־ּבֹו ִאי יב:  ַּאְכָזִרי  ְיׁשֻ ּכול  ּבְ ָּפגֹוׁש  דֹב  ׁשַ ּ ִסיל ּ ׁש  ְוַאל־ּכְ
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ִאַוְלתֹו ּּבְ יב  ָרָעה  ַתַחת  טֹוָבה  ֹלא־   יג:  ּ ּ  ָתמוׁש  ָרָעה ָּתמיׁשֵּמׁשִ
יתֹו ית  ָמדֹון  ְוִלְפֵני  ִהְתַגַלע  ָהִריב  יד:  ִמּבֵ ּפֹוֵטר  ַמִים  ֵראׁשִ ּ ּ
יַע  ַצִדיק  תֹוֲעַבת  ְיהָוׁה  טו:  ְנטֹוׁש ע  וַמְרׁשִ ַּמְצִדיק  ָרׁשָ ּ ּ ּ

ֵניֶהם ִסיל  ִלְקנֹות  ָחְכָמה ָּלָמ טז:  ַּגם־ׁשְ ַיד־ּכְ ּה־ֶזה  ְמִחיר  ּבְ
ָכל־ֵעת  ֹאֵהב  ָהֵרַע  ְוָאח  ְלָצָרה  ִיָוֵלד יז:  ְוֶלב־ָאִין ָאָדם  יח:  ּּבְ

ה  ִלְפֵני  ֵרֵעהו ף  ֹעֵרב  ֲעֻרּבָ ֲּחַסר־ֵלב  ֹתֵקַע  ּכָ ע  יט:  ּ ֹּאֵהב  ֶפׁשַ
ֶבר ׁש־ׁשָ יַה  ִפְתחֹו  ְמַבּקֶ ֹּאֵהב  ַמָצה  ַמְגּבִ ּ ׁש־ֵלב כ:  ּ   ֹלא ִעּקֶ

ָרָעה ְלׁשֹונֹו  ִיפֹול  ּבְ ִּיְמָצא־טֹוב  ְוֶנְהַפך  ּבִ ִסיל  כא:  ְּ ֹיֵלד  ּכְ
ַמח  ֲאִבי  ָנָבל ֵמַח  ֵייִטב  ֵגָהה  כב:  ְּלתוָגה  לֹו  ְוֹלא־ִיׂשְ ֵּלב  ׂשָ

ׁש־ָגֶרם ְּורוַח  ְנֵכָאה  ְתַיּבֶ ּ ח  ְלַהטֹות  כג:  ּ ע  ִיּקָ ּׁשַֹחד  ֵמֵחיק  ָרׁשָ
ָפט י  ֵמִבין  ָחְכָמה  ְוֵעיֵני  ְכִסיל ֶּאת־ְפֵנ כד:  ָּאְרחֹות  ִמׁשְ

ְקֵצה־ָאֶרץ ִסיל  וֶמֶמר  ְליֹוַלְדתֹו כה:  ּבִ ן  ּכְ ַעס  ְלָאִביו  ּבֵ ּּכַ ּ :
ר כו ַּגם  ֲענֹוׁש  ַלַצִדיק  ֹלא־טֹוב  ְלַהּכֹות  ְנִדיִבים  ַעל־ֹיׁשֶ ּ ּ :
ך  ֲאָמָריו  יֹוֵדַע  ָדַעת   כז ּחֹוׂשֵ ּ  ְיַקר־רוַח  ִאיׁש  ְתבוָנהְוַקרְ ּּ :
ָפָתיו ָנבֹוןַּגם ֱאִוי כח ב ֹאֵטם ׂשְ  :ל ַמֲחִריׁש ָחָכם ֵיָחׁשֵ
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  פרק יח- "משלי"ספר 
ָיה  ִיְתַגָלע א ָכל־תוׁשִ ׁש  ִנְפָרד  ּבְ ְּלַתֲאָוה  ְיַבּקֵ ּ ּּ ֹּלא־ַיְחפֹץ  ב:  ּ

ִהְתַגלֹות  ִלּבֹו י  ִאם־ּבְ ְתבוָנה  ּכִ ִסיל  ּבִ ּּכְ ּ א  ג:  ּ ע  ּבָ בֹוא־ָרׁשָ ּבְ
ַּגם־ּבוז  ְוִעם־ָקלֹון  ֶחְרָפה ים  ִדְבֵרי  ִפי־ִאיׁש  ד:  ּ ַּמִים  ֲעֻמּקִ

ע  ֹלא־טֹוב  ְלַהטֹות  ה:  ַנַחל  ֹנֵבַע  ְמקֹור  ָחְכָמה ֵאת  ְפֵני־ָרׁשָ ּׂשְ ּ
ָפט ִמׁשְ ַּצִדיק  ּבַ ּ ְפֵתי  ְכִסיל  ָיֹבאו  ְבִריב  וִפיו  ְלַמֲהֻלמֹות  ו:  ּ ּׂשִ ּ

ָפָתיו  מֹוֵקׁש  ַנְפׁשֹו ז:  ִיְקָרא ִּפי־ְכִסיל  ְמִחָתה־לֹו  וׂשְ ּ ֵרי ִּדְב ח:  ּ
ִמְתַלֲהִמים  ְוֵהם  ָיְרדו  ַחְדֵרי־ָבֶטן ִּנְרָגן  ּכְ ַּגם  ִמְתַרֶפה  ט:  ּ ּ

ִחית ִּבְמַלאְכתֹו  ָאח  הוא  ְלַבַעל  ַמׁשְ ם  ְיהָוׁה  י:  ּ ִּמְגַדל־ֹעז  ׁשֵ
ָגב ּּבֹו־ָירוץ  ַצִדיק  ְוִנׂשְ ּ יר  ִקְרַית  ֻעזֹו  וְכחֹוָמה  יא:  ּ ּהֹון  ָעׁשִ ּ

תֹו ּכִ ַמׂשְ ָגָבה  ּבְ ה  ֶלב־ִאיׁש  ְוִלְפֵני ִלְפ יב:  ִּנׂשְ ֶבר  ִיְגּבַ ֵּני־ׁשֶ
ָמע  ִאֶוֶלת  ִהיא־לֹו  יג:  ָכבֹוד  ֲעָנָוה ֶטֶרם  ִיׁשְ יב  ָדָבר  ּבְ ֵּמׁשִ ּ

ּוְכִלָמה ה יד:  ּ ֶאּנָ ל  ַמֲחֵלהו  ְורוַח  ְנֵכָאה  ִמי  ִיׂשָ ּרוַח  ִאיׁש  ְיַכְלּכֵ ּ ּ ּ :
ׁש־ָדַע טו ֵּלב  ָנבֹון  ִיְקֶנה־ָדַעת  ְוֹאֶזן  ֲחָכִמים  ְתַבּקֶ ַּמָתן  טז:  תּּ

ַּצִדיק  ָהִראׁשֹון  יז:  ָּאָדם  ַיְרִחיב  לֹו  ְוִלְפֵני  ְגֹדִלים  ַיְנֶחּנו
ִריבֹו   ּ  וָבא־ֵרֵעהו  ַוֲחָקרֹוּיָבאּבְ ית  ַהגֹוָרל  יח:  ּ ּבִ ִּמְדָיִנים  ַיׁשְ



––1550 

ּוֵבין  ֲעצוִמים  ַיְפִריד ְרַית־ֹעז   יט:  ּ ע  ִמּקִ  ּוִמְדָוִניםָאח  ִנְפׁשָ
ְבִריַח   ְטנֹו  כ:  ַאְרמֹוןּוִמְדָיִנים  ּכִ ע  ּבִ ּבַ ִּמְפִרי  ִפי־ִאיׁש  ִתׂשְ ּ

ע ּבָ ָפָתיו  ִיׂשְ ְּתבוַאת  ׂשְ ַיד־ָלׁשֹון  ְוֹאֲהֶביָה  כא:  ּ ָּמֶות  ְוַחִיים  ּבְ
ֹּיאַכל  ִפְרָיה ה  ָמָצא  טֹוב  ַוָיֶפק  ָרצֹון  ֵמְיהָוׁה כב:  ּ ָּמָצא  ִאׁשָ ּ :

יר  ַיֲעֶנה  ַעזֹות כג ר־ָרׁש  ְוָעׁשִ ַּתֲחנוִנים  ְיַדּבֶ ּ ִאיׁש  ֵרִעים  כד:  ּ
 :ְּלִהְתרֹוֵעַע ְוֵיׁש ֹאֵהב ָדֵבק ֵמָאח

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,  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

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, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"מוד ספרי נלי 
                                      

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


