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  פרק כא- "משלי"ספר 
ַיד־ְיה א ְַפְלֵגי־ַמִים  ֶלב־ֶמֶלך  ּבְ ר  ַיְחֹפץ  ַיֶטּנוּ ל־ֲאׁשֶ ָּוׁה  ַעל־ּכָ ּ ּ :
ֵעיָניו  ְוֹתֵכן  ִלּבֹות  ְיהָוׁה ב ר  ּבְ ל־ֶדֶרך  ִאיׁש  ָיׁשָ ְּכָ ֲעׂשֹה  ְצָדָקה  ג:  ּ

ָפט  ִנְבָחר  ַליהָוׁה  ִמָזַבח ּוִמׁשְ ּ ּרום  ֵעיַנִים  וְרַחב־ֵלב  ִנר  ד:  ּ ּ
ִעים  ַחָטאת בֹות  ָחרוץ  ַאך־ְלמֹוָתר  ְוָכל־ָאץ ה:  ְּרׁשָ ְַמְחׁשְ ּ 

ֶקר  ֶהֶבל  ִנָדף  ו:  ְַאך־ְלַמְחסֹור ְלׁשֹון  ׁשָ ּפַֹעל  ֹאָצרֹות  ּבִ ּ
י־ָמֶות ָפט ז:  ְמַבְקׁשֵ י  ֵמֲאנו  ַלֲעׂשֹות  ִמׁשְ ִעים  ְיגֹוֵרם  ּכִ ּׁשֹד־ְרׁשָ ּ :

ר  ָפֳעלֹו ח ֲּהַפְכַפך  ֶדֶרך  ִאיׁש  ָוָזר  ְוַזך  ָיׁשָ ְּ ְ ֶבת  ט:  ְּ טֹוב  ָלׁשֶ
ת   ת־ָגג  ֵמֵאׁשֶ ַּעל־ִפּנַ ע  י:  ִּמְדָיִנים  וֵבית  ָחֶבר  ִמְדָוִניםּ ֶנֶפׁש  ָרׁשָ

ֵעיָניו  ֵרֵעהו ִּאְוָתה־ָרע  ֹלא־ֻיַחן  ּבְ ם־ֶפִתי  יא:  ּ ֲעָנׁש־ֵלץ  ֶיְחּכַ ּּבַ
ח־ָדַעת יל  ְלָחָכם  ִיּקַ ּכִ ּוְבַהׂשְ ע  יב:  ּ יל  ַצִדיק  ְלֵבית  ָרׁשָ ּכִ ַּמׂשְ

ִעים  ָלָרע ֹּאֵטם  ָאְזנֹו  ִמַזֲעַקת־ָדל  ַגם־ה יג:  ְּמַסֵלף  ְרׁשָ ּ ּוא  ִיְקָרא ּ
ֵחק  ֵחָמה  ַעָזה יד:  ְוֹלא  ֵיָעֶנה ֶתר  ִיְכֶפה־ָאף  ְוׁשַֹחד  ּבַ ּסֵ ַּמָתן  ּבַ ּ ּ :
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ָפט  וְמִחָתה  ְלֹפֲעֵלי  ָאֶון טו ְמָחה  ַלַצִדיק  ֲעׂשֹות  ִמׁשְ ּׂשִ ּּ ָאָדם  טז:  ּּ
ְקַהל  ְרָפִאים  ָינוַח ל  ּבִ ּכֵ ּתֹוֶעה  ִמֶדֶרך  ַהׂשְ ְּ ִאיׁש  ַמְחסֹור  ֹאֵהב  יז:  ּ

ְמָחה   ירׂשִ ֶמן  ֹלא  ַיֲעׁשִ ע  יח:  ֹאֵהב  ַיִין  ָוׁשֶ ּּכֶֹפר  ַלַצִדיק  ָרׁשָ ּ
ִרים  ּבֹוֵגד ת   יט:  ְוַתַחת  ְיׁשָ ר  ֵמֵאׁשֶ ֶאֶרץ  ִמְדּבָ ֶבת  ּבְ  ִמְדָוִניםטֹוב  ׁשֶ

ְנֵוה  ָחָכם  וְכִסיל  ָאָדם |  אֹוָצר   כ:  ִמְדָיִנים  ָוָכַעס ֶמן  ּבִ ֶּנְחָמד  ָוׁשֶ
ְּיַבְלֶעּנו : ָּחֶסד  ִיְמָצא  ַחִיים  ְצָדָקה  ְוָכבֹודֹרֵדף  ְצָדָקה  ָו כא:  ּ

ִּעיר  ִגּבִֹרים  ָעָלה  ָחָכם  ַויֶֹרד  ֹעז  ִמְבֶטָחה כב ּׁשֵֹמר  ִפיו  כג:  ּ
ּוְלׁשֹונֹו  ׁשֵֹמר  ִמָצרֹות  ַנְפׁשֹו ה  כד:  ּ מֹו  עֹוׂשֶ ֵזד  ָיִהיר  ֵלץ  ׁשְ

ֶעְבַרת  ָזדֹון י־ֵמֲאנו  ָיָדיו  ַלֲע כה:  ּבְ ַּתֲאַות  ָעֵצל  ְתִמיֶתּנו  ּכִ ּ ּ : ׂשֹותּ
ל־ַהיֹום  ִהְתַאָוה  ַתֲאָוה  ְוַצִדיק  ִיֵתן  ְוֹלא  ַיְחׂשֹך כו ְּכָ ּ ּ ּ ֶזַבח  כז:  ּ

י־ְבִזָמה  ְיִביֶאּנו ִעים  תֹוֵעָבה  ַאף  ּכִ ְּרׁשָ ּ ָזִבים  ֹיאֵבד  כח:  ּ ֵעד־ּכְ
ר ר  כט:  ְוִאיׁש  ׁשֹוֵמַע  ָלֶנַצח  ְיַדּבֵ ָפָניו  ְוָיׁשָ ע  ּבְ ֵהֵעז  ִאיׁש  ָרׁשָ

ַּדְרכֹיון    ָיִביָיִכין|  ּהוא   ֵּאין  ָחְכָמה  ְוֵאין  ְתבוָנה  ְוֵאין  ל:  ּ  ַדְרּכֹוּ ּ
ּסוס  מוָכן  ְליֹום  ִמְלָחָמה  ְוַליהָוׁה  לא:  ֵעָצה  ְלֶנֶגד  ְיהָוׁה ּ

ַּהְתׁשוָעה ּ: 

  פרק כב- "משלי"ספר 
ֶסף  וִמָזָהב  ֵחן  טֹוב א ר  ָרב  ִמּכֶ ם  ֵמֹעׁשֶ ִּנְבָחר  ׁשֵ יר  ָוָרׁש  ב:  ּ ָעׁשִ
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ה ִּנְפָגׁשו  ֹעׂשֵ ּ  ְוִנְסָתר ְּוִיְסָתרָרָאה  ָרָעה  |  ָּערום   ג:  ּ  ֻכָלם  ְיהָוׁהּ
ּוְפָתִיים  ָעְברו  ְוֶנֱעָנׁשו ּ ר  ְוָכבֹוד  ד:  ּ ֵעֶקב  ֲעָנָוה  ִיְרַאת  ְיהָוׁה  ֹעׁשֶ

ׁש  ׁשֹוֵמר  ַנְפׁשֹו  ִיְרַחק  ֵמֶהם ה:  ְּוַחִיים ֶדֶרך  ִעּקֵ ים  ַפִחים  ּבְ ְִצּנִ ּ :
ַער  ַעל־ִפי  ַדְרּכֹו ו ֲּחֹנך  ַלּנַ הְ י־ַיְזִקין  ֹלא־ָיסור  ִמֶמּנָ ּ  ַגם  ּכִ ּּ :
ים  ִיְמׁשֹול  ְוֶעֶבד  לֶוׁה  ְלִאיׁש  ַמְלֶוה ז ָרׁשִ יר  ּבְ זֹוֵרַע  ח:  ָעׁשִ

ֶבט  ֶעְבָרתֹו  ִיְכֶלהִיְקָצורַעְוָלה   ּטֹוב־ַעִין  הוא  ט:    ִיְקָצר  ־ָאֶון  ְוׁשֵ
י־ָנַתן  ִמַלְחמֹו  ַלָדל ְּיֹבָרך  ּכִ ּ ּבֹת  ִדין ָּגֵרׁש  ֵלץ  ְוֵיֵצא  ָמ י:  ְ ּדֹון  ְוִיׁשְ

ָפָתיו  ֵרֵעהו  ֶמֶלךְטָהורֹאֵהב   יא:  ְוָקלֹון ְ  ְטָהר־ֵלב  ֵחן  ׂשְ ֵעיֵני  יב:  ּ
ְּיהָוׁה  ָנְצרו  ָדַעת  ַוְיַסֵלף  ִדְבֵרי  ֹבֵגד ָּאַמר  ָעֵצל  ֲאִרי  ַבחוץ  יג:  ּּ

תֹוך  ְרֹחבֹות  ֵאָרֵצַח ה  ִפי  ָזרֹות  ְזעום  ְיהָוׁה   יד:  ְּבְ ּׁשוָחה  ֲעֻמּקָ  ולִיּפָּּ
ם ה  טו:  ִּיָפל־ׁשָ ֶבט  מוָסר  ַיְרִחיֶקּנָ ִּאֶוֶלת  ְקׁשוָרה  ְבֶלב־ָנַער  ׁשֵ ּ ּ

ִּמֶמּנו יר  ַאך־ְלַמְחסֹור טז:  ּ ק  ָדל  ְלַהְרּבֹות  לֹו  ֹנֵתן  ְלָעׁשִ ְֹעׁשֵ ּ :
ית  ְלַדְעִתי יז ך  ָתׁשִ ַמע  ִדְבֵרי  ֲחָכִמים  ְוִלּבְ ַּהט  ָאְזְנך  וׁשְ ּ ָ ָּ ּ :
ְמֵר יח י־ִתׁשְ י־ָנִעים  ּכִ ָפֶתיךּכִ ִבְטֶנך  ִיּכֹנו  ַיְחָדו  ַעל־ׂשְ ָם  ּבְ ָּ ּ :
יהָוׁה  ִמְבַטֶחך  הֹוַדְעִתיך  ַהיֹום  ַאף־ָאָתה יט ִּלְהיֹות  ּבַ ּּ ָ ֲהֹלא  כ:  ָ

ָָכַתְבִתי  ְלך   וםּ ִלׁשִ ֹמֵעצֹות  ָוָדַעתׁשָ ים  ּבְ ִליׁשִ ְָלהֹוִדיֲעך  כא:    ׁשָ

יב  ֲאָמִרים  ֱאֶמת  ְלׁשְֹלֶחי ְט  ִאְמֵרי  ֱאֶמת  ְלָהׁשִ : ָךֹקׁשְ
ַער כב א  ָעִני  ַבׁשָ י  ַדל־הוא  ְוַאל־ְתַדּכֵ ַּאל־ִתְגָזל־ָדל  ּכִ ּ ּּ ּ :
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י־ְיהָוׁה  ָיִריב  ִריָבם  ְוָקַבע  ֶאת־ֹקְבֵעיֶהם  ָנֶפׁש כג : ּכִ
ַעל  ָאף  ְוֶאת־ִאיׁש  ֵחמֹות  ֹלא  ָתבֹוא כד : ַּאל־ִתְתַרע  ֶאת־ּבַ
ֶּפן־ֶתֱאַלף   כה ךּ  ֹאְרֹחָתיו  ְוָלַקְחָת  מֹוֵקׁש  ְלַנֹאְרֹחָתוּ : ְָפׁשֶ
אֹות כו ֹעְרִבים  ַמׁשָ ַּאל־ְתִהי  ְבֹתְקֵעי־ָכף  ּבַ ִָאם־ֵאין־ְלך  כז:  ּ

ְבך  ִמַתְחֶתיך ּכָ ח  ִמׁשְ ֵלם  ָלָמה־ִיּקַ ְָלׁשַ ָּ ּ ּ ג  ְגבול  עֹוָלם  כח:  ּ ַּאל־ַתּסֵ ּ ּ
ר  ָעׂשו  ֲאבֹוֶתיך ֲָאׁשֶ ְמַלאְכתֹו |  ָחִזיָת  ִאיׁש   כט:  ּ ָּמִהיר  ּבִ
יםִּלְפֵני־ְמָלִכים ִיְתַיָצב  ּכִ ל־ִיְתַיֵצב ִלְפֵני ֲחׁשֻ  :ּּבַ

gG 

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

ך  במעגל "נכך  יגמור  כל  ספרי  ,  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 כתיב כמשמרות ואנ"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ו קורי


