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  פרק כז- "משלי"ספר 
יֹו א ַּאל־ִתְתַהֵלל  ּבְ י  ֹלא־ֵתַדע  ַמה־ֵיֶלד  יֹוםּ ְָיַהֶלְלך  ב:  ּם  ָמָחר  ּכִ ּ

ָפֶתיך ָָזר  ְוֹלא־ִפיך  ָנְכִרי  ְוַאל־ׂשְ ּכֶֹבד  ֶאֶבן  ְוֵנֶטל  ַהחֹול  ג:  ָ
ֵניֶהם ֵבד  ִמׁשְ ֶטף  ָאף  וִמי  ד:  ְּוַכַעס  ֱאִויל  ּכָ ַּאְכְזִריות  ֵחָמה  ְוׁשֶ ּ ּ

ּטֹוָבה  תֹוַכַחת  ְמֻגָלה ה:  ַיֲעֹמד  ִלְפֵני  ִקְנָאה : ּ  ֵמַאֲהָבה  ְמֻסָתֶרתּ
יקֹות  ׂשֹוֵנא ו ֶּנֱאָמִנים  ִפְצֵעי  אֹוֵהב  ְוַנְעָתרֹות  ְנׁשִ ֶנֶפׁש  ז:  ּ

ל־ַמר  ָמתֹוק ֵבָעה  ָתבוס  ֹנֶפת  ְוֶנֶפׁש  ְרֵעָבה  ּכָ ּׂשְ ִצפֹור  ח:  ּ ּּכְ
ן  ִאיׁש  נֹוֵדד  ִמְמקֹומֹו ה  ּכֵ ּנֹוֶדֶדת  ִמן־ִקּנָ ֶמן  וְקֹטֶרת  ט:  ּ ּׁשֶ

ַמח־ֵלב  וֶמֶת ְּיׂשַ ָ  ְוֵרַע  ָאִביך ְוֵרַעה|  ֵָרֲעך   י:  ּק  ֵרֵעהו  ֵמֲעַצת־ָנֶפׁשּ

ֵכן  ָקרֹוב  יֹום  ֵאיֶדך  טֹוב  ׁשָ ַָאל־ַתֲעֹזב  וֵבית  ָאִחיך  ַאל־ָתבֹוא  ּבְ ָּ ּּ
יָבה  ֹחְרִפי  ָדָבר יא:  ֵמָאח  ָרחֹוק י  ְוָאׁשִ ַמח  ִלּבִ ִני  ְוׂשַ : ֲּחַכם  ּבְ

ָּערום  ָרָאה  ָרָעה  ִנְסָתר  ְפָתאִים  ָעְברו יב ּּ ְגדֹו  יג:  ּ  ֶנֱעָנׁשוּ ַקח־ּבִ
י־ָעַרב  ָזר  וְבַעד  ָנְכִרָיה  ַחְבֵלהו ּּכִ ְּמָבֵרך  ֵרֵעהו   יד:  ּּ קֹול |  ְ ּבְ
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ב  לֹו ים  ְקָלָלה  ֵתָחׁשֶ ּכֵ ּבֶֹקר  ַהׁשְ ָּגדֹול  ּבַ יֹום  טו:  ּ ֶּדֶלף  טֹוֵרד  ּבְ
ת   ָתָוהִמְדָוִניםַסְגִריר  ְוֵאׁשֶ ַח ֹּצְפֶניָה  ָצַפן־רו טז:  ּ  ִמְדָיִנים  ִנׁשְ

ֶמן  ְיִמינֹו  ִיְקָרא ַבְרֶזל  ָיַחד  ְוִאיׁש  ַיַחד  ְפֵני־ֵרֵעהו יז:  ְוׁשֶ ְרֶזל  ּבְ ּּבַ ּ :
ד יח ֹּנֵצר  ְתֵאָנה  ֹיאַכל  ִפְרָיה  ְוׁשֵֹמר  ֲאֹדָניו  ְיֻכּבָ ּ ַמִים  יט:  ּ ּּכַ

ן  ֵלב־ָהָאָדם  ָלָאָדם ַּהָפִנים  ַלָפִנים  ּכֵ אֹול   כ:  ּ ּ  ַוֲאַבדֹו ַּוֲאַבֹדהׁשְ
ּבַ ְעָנהֹּלא  ִתׂשְ ּבַ ֶסף  כא:  ְעָנה  ְוֵעיֵני  ָהָאָדם  ֹלא  ִתׂשְ ַמְצֵרף  ַלּכֶ

ְּוכור  ַלָזָהב  ְוִאיׁש  ְלִפי  ַמֲהָללֹו ִּאם־ִתְכתֹוׁש  ֶאת־ָהֱאִויל   כב:  ּ ּ |
ֱעִלי  ֹלא־ָתסור  ֵמָעָליו  ִאַוְלתֹו תֹוך  ָהִריפֹות  ּבַ ַמְכֵתׁש  ּבְ ּּבַ ּ ּּ ּ ְ :

ית  ִלּבְ כג ָָיֹדַע  ֵתַדע  ְפֵני  ֹצאֶנך  ׁשִ ּ י  ֹלא  כד:  ָך  ַלֲעָדִריםּ ּכִ
א  כה:    ָודֹורדֹור ְלדֹוְלעֹוָלם  ֹחֶסן  ְוִאם־ֵנֶזר ָּגָלה  ָחִציר  ְוִנְרָאה־ֶדׁשֶ

בֹות  ָהִרים ְּוֶנֶאְספו  ִעׂשְ ֶדה  כו:  ּ ך  וְמִחיר  ׂשָ ים  ִלְלבוׁשֶ ָבׂשִ ּּכְ ָּ

ַּעתוִדים יֶתך  ְוַחִיים |  ְוֵדי   כז:  ּ ֲּחֵלב  ִעִזים  ְלַלְחְמך  ְלֶלֶחם  ּבֵ ָ ָ ּ
 :ַָנֲערֹוֶתיךְל

  פרק כח- "משלי"ספר 
ְכִפיר  ִיְבָטח א ע  ְוַצִדיִקים  ּכִ ָּנסו  ְוֵאין־ֹרֵדף  ָרׁשָ ע  ֶאֶרץ  ב:  ּ ֶפׁשַ ּבְ

ן  ַיֲאִריך ֶריָה  וְבָאָדם  ֵמִבין  ֹיֵדַע  ּכֵ ים  ׂשָ ְַרּבִ ק  ג:  ּ ֶּגֶבר  ָרׁש  ְוֹעׁשֵ
ַּדִלים  ָמָטר  ֹסֵחף  ְוֵאין  ָלֶחם ע  ְוׁשְֹמֵרי ֹּעְזֵבי  תֹוָרה  ְיַהְללו  ָר ד:  ּ ׁשָ
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ּתֹוָרה  ִיְתָגרו  ָבם י  ה:  ּ ָפט  וְמַבְקׁשֵ י־ָרע  ֹלא־ָיִבינו  ִמׁשְ ַּאְנׁשֵ ּּ
ׁש  ְדָרַכִים  ְוהוא  ו:  ְּיהָוׁה  ָיִבינו  ֹכל ֻתמֹו  ֵמִעּקֵ ּטֹוב־ָרׁש  הֹוֵלך  ּבְ ּ ּ ְ

יר ן  ֵמִבין  ְוֹרֶעה  זֹוְלִלים  ַיְכִלים  ָאִביו ז:  ָעׁשִ : ּנֹוֵצר  תֹוָרה  ּבֵ
ה  ה ח ך  ַמְרּבֶ ֶנׁשֶ יתְֹונֹו  ּבְ ֶצּנוובַתְרּבִ ית  ְלחֹוֵנן  ַדִלים  ִיְקּבְ ּ  ְוַתְרּבִ ּּ :
ֹמַע  תֹוָרה  ַגם־ְתִפָלתֹו  תֹוֵעָבה ט ֵּמִסיר  ָאְזנֹו  ִמׁשְ ּ ּ ּ ֶגה  י:  ּּ ַּמׁשְ

ִרים   חותֹו  הוא־ִיפֹול  וְתִמיִמים  ִיְנֲחלו־טֹוב|  ְיׁשָ ׁשְ ֶדֶרך  ָרע  ּבִ ּּבְ ּ ּ ּּ ְ :
ֵעיָניו  ִאיׁש   יא יר  ְוַדל  ֵמִבין  ַיְחְקֶרּנוָחָכם  ּבְ ֲעֹלץ  יב:  ָּעׁשִ ּבַ

ִעים  ְיֻחַפׂש  ָאָדם ה  ִתְפָאֶרת  וְבקום  ְרׁשָ ַּצִדיִקים  ַרּבָ ּ ּ ה  יג:  ּ ְמַכּסֶ
ָעיו  ֹלא  ַיְצִליַח  ומֹוֶדה  ְוֹעֵזב  ְיֻרָחם ֵרי  ָאָדם  ְמַפֵחד  יד:  ְּפׁשָ ַאׁשְ

ָרָעה ה  ִלּבֹו  ִיפֹול  ּבְ ָּתִמיד  וַמְקׁשֶ ּ ם  ְוֹדב  ׁשֹוֵקק ֲאִרי־ֹנֵה טו:  ּ
ע  ַעל  ַעם־ָדל ל  ָרׁשָ ּקֹות  טז:  ּמֹוׁשֵ ָּנִגיד  ֲחַסר  ְתבונֹות  ְוַרב  ַמֲעׁשַ ּ

ַדם־ָנֶפׁש  יז:  ְ  ׂשֵנא  ֶבַצע  ַיֲאִריך  ָיִמיםׂשֵנאי ק  ּבְ ָאָדם  ָעׁשֻ
ַּעד־ּבֹור  ָינוס  ַאל־ִיְתְמכו־בֹו ַע  ְוֶנְעַקׁש  יח:  ּ ּהֹוֵלך  ָתִמים  ִיָוׁשֵ ּ ְ

ְּדָרַכִים  ִיפֹול  ּבְ ע־ָלֶחם  וְמַרֵדף  יט:  ֶאָחתּ ּבַ ֹּעֵבד  ַאְדָמתֹו  ִיׂשְ ּ
ע־ִריׁש ּבַ יר  כ:  ֵרִקים  ִיׂשְ ָרכֹות  ְוָאץ  ְלַהֲעׁשִ ִּאיׁש  ֱאמונֹות  ַרב־ּבְ

ֶקה ע־ָגֶבר כא:  ֹלא  ִיּנָ ר־ָפִנים  ֹלא־טֹוב  ְוַעל־ַפת־ֶלֶחם  ִיְפׁשַ ַּהּכֵ ּ ּ :
י־ֶח כב : ֶּסר  ְיֹבֶאּנוִנֳבָהל  ַלהֹון  ִאיׁש  ַרע  ָעִין  ְוֹלא־ֵיַדע  ּכִ
| ּגֹוֵזל   כד:  ּמֹוִכיַח  ָאָדם  ַאֲחַרי  ֵחן  ִיְמָצא  ִמַמֲחִליק  ָלׁשֹון כג
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ִחית ע  ָחֵבר  הוא  ְלִאיׁש  ַמׁשְ ָּאִביו  ְוִאמֹו  ְוֹאֵמר  ֵאין־ָפׁשַ ּ ּ :
ן כה ְּרַחב־ֶנֶפׁש  ְיָגֶרה  ָמדֹון  ובֹוֵטַח  ַעל־ְיהָוׁה  ְיֻדׁשָ ּבֹוֵטַח  כו:  ּ

ִלּבֹו  הוא  ְכִסיל  ְוה ָחְכָמה  הוא  ִיָמֵלטּּבְ ֹּוֵלך  ּבְ ּ נֹוֵתן  ָלָרׁש  ֵאין  כז:  ְ
ֵתר  כח:  ַּמְחסֹור  וַמְעִלים  ֵעיָניו  ַרב־ְמֵארֹות ִעים  ִיּסָ קום  ְרׁשָ ּּבְ

ָּאָדם וְבָאְבָדם ִיְרּבו ַצִדיִקים ּ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  
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 מ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"סמרות לומר לך מה משמרות 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 "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  י  פרקים  ליוםשנ,  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 "רה כד אף ספרי תו"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


