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Chapter 2

Proverbs

2.1 Outline of Proverbs

2.1.1 Outline of Proverbs - Overview

Section Verses Center
1:1-31:31 915 16:18
1:1-9:18 256 5:12 1.
10:1-22:16 375 16:4 2.
22:17-24:22 70 23:23 3.
24:23-34 12 24:29 4.
25:1-29:27 138 27:14 5.
30:1-33 33 30:17 6.
31:1-31 31 31:16 7.

2.1.2 Outline of Proverbs 1:1-10:2

A1 1:1-6 "The proverbs of Solomon, son of David, king of Israel: To know wisdom and
instruction ..." (1-2)

B1 1:7-33 "The fear of the Lord is the beginning of knowledge" (7). "My son, if sinners
entice you, do not consent. If they say, 'Come with us, let us lie in wait for blood ... like Sheol let
us swallow them alive ... these men lie in wait for their own blood" (10-12 + 18). "Wisdom cries
aloud in the street ... 'How long, O simple ones, will you love being simple? ... If you turn at my
reproof, behold, I will pour out my spirit to you; I will make my words known to you ... whoever
listens to me will dwell secure" (20-23 + 33).

C1 2:1-22 "My son, if you receive my words and treasure up my commandments with
you" (1) "then you will understand the fear of the Lord" (5) "wisdom will come into your heart"
(10) "delivering you from the way of evil" (12). "So you will be delivered from the forbidden
woman" (16).

D1 3:1-12 "My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my command-
ments ... write them on the tablet of your heart" (1 + 3). "Trust in the Lord with all your heart,
and do not lean on your own understanding" (5). "My son, do not despise the Lord's discipline ...
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for the Lord reproves him whom he loves" (11-12).

E1 3:13-20 "Blessed is the one who finds wisdom ... for the gain from her is better than
gain from silver ... She is a tree of life to those who lay hold of her ... The Lord by wisdom
founded the earth ... established the heavens" (13-14 + 18-19).

F1 3:21-35 "My son, do not lose sight of these - keep sound wisdom and discretion ...
Then you will walk on your way securely ... If you lie down, you will not be afraid" (21 + 23-24).
"Do not plan evil against your neighbor (29). "Do not envy a man of violence ... for the devious
person is an abomination to the Lord" (31-32).

G1 4:1-27 "Hear, O sons, a father's instruction ... When I was a son with my father ...
he taught me and said to me ... 'Get wisdom ... The beginning of wisdom is this: Get wisdom,
and whatever you get, get insight'" (1 + 3-5 + 7). "Do not enter the path of the wicked" (14). "My
son, be attentive to my words ... For they are life to those who find them, and healing to all their
flesh" (20 + 22).

G2 5:1-23 "My son, be attentive to my wisdom ... For the lips of a forbidden woman
drip honey ... but in the end she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go
down to death ... the path to Sheol" (1 + 3-5).

F2 6:1-19 "My son, if you have put up security for your neighbor ... then do this ... and
save yourself ... plead urgently with your neighbor. Give your eyes no sleep" (1 + 3-4). "Go to
the ant, O sluggard ... and be wise ... When will you arise from your sleep?" (6 + 9) "A wicked
man ... with perverted heart devises evil ... therefore calamity will come upon him suddenly (12
+ 14-15). "There are six things that the Lord hates, seven ... a heart that devises wicked plans"
(16 + 18).

C2 6:20-35 "My son, keep your father's commandment ... your mother's teaching. Bind
them on your heart always ... For the commandment is a lamp ... and the reproofs of discipline
are the way of life, to preserve you from the evil woman" (20-21 + 23-24).

D2 7:1-27 "My son, keep my ... commandments with you ... write them on the tablet
of your heart. Say to wisdom, 'You are my sister' ... to keep you from the forbidden woman" (1 +
3-5).

E2 8:1-36 "Does not wisdom call? ... On the heights beside the way, at the crossroads
... 'O fools, learn sense ... Take my instruction instead of silver'" (1-2 + 5 + 10). "The Lord
possessed me at the beginning of his work ... When there were no depths I was brought forth" (22
+ 24). "And now, O sons, listen to me ... For whoever finds me finds life" (32 + 35).

B2 9:1-18 "Wisdom has built her house; she has hewn her seven pillars ... She has sent
... to call from the highest places in the town, 'Whoever is simple, let him turn in here! ... Come,
eat of my bread and drink of the wine I have mixed. Leave your simple ways, and live'" (1 + 3-6).
"The fear of the Lord is the beginning of wisdom" (10). "The woman Folly is ... seductive ... she
takes a seat on the highest places of the town, calling ... 'Whoever is simple, let him turn in here!
... Stolen water is sweet, and bread eaten in secret is pleasant' ... her guests are in the depths of
Sheol" (13-18).

A2 10:1a "The proverbs of Solomon."
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2.1.3 Outline of Proverbs 10:1-22:16

1 10:1-5 (5) Father, mother, son, wealth, no hunger for the righteous
2 10:6-11 (6) head of the righteous, mouth of the wicked, blessed memorial of the righteous and their
wisdom
3 10:12-18 (7) Wisdom, loving peace, hatred, righteous, for life, covering, strong city
4 10:19-24 (6) True wealth with few words, wisdom, the righteous and the wicked
5 10:25-30 (6) The righteous will remain, the Lord is their protection.
6 10:31-32 + 11:1-9 (11) What pleases the Lord and what not (wrong measures), what saves, righteous,
mouth, lips.
7 11:10-15 (6)What raises a town, what brings a people down. Virtue of concealing, not revealing.
8 11:16-22 (7) Good woman and bad woman. The righteous gains life and reward, the wicked death.
9 11:23-31 (9) Handling belongings well brings blessings, doing badly in this curse, righteous, wicked.
10 12:1-10 (10) The righteous will remain firm. A virtuous woman, a man to be commended...
11 12:11-28 + 13:1-4 (22) Diligent, true and false lips, from the fruit of his mouth the man is satisfied
with good things, prudent and foolish, wicked and righteous, good, sluggard, destruction, death, life.
12 13:5-10 (6)Wealth, the just and the wicked
13 13:11-21 (11) Poverty and wealth, hope and expectation, wisdom, reward and punishment
14 13:22-25 (4) Children, food, poor
15 14:1-13 (13) House, way, right, true and false witness, the heart, wisdom
16 14:14-19 (6) Good and wicked, simple and prudent, a wise man stays away from evil, not so the fool
17 14:20-32 (13) Poor and rich, mercy on the poor and its reward, the fear of the Lord is life giving and
protecting
18 14:33-35 + 15:1-7 (10) Wisdom, righteous, wicked, anger, heart, eyes of the Lord, tongue, life, re-
proof, instruction
19 15:8-27 (20) Sacrifices, way and thoughts of the wicked an abomination to the Lord, Sheol, life, joy,
better
20 15:28-33 (6) The Lord is far from the wicked, hears prayer of the righteous, wise, heart, instruction,
reproof
21 16:1-9 (9) Lord, man, heart, all, justice, injustice, the Lord helps the faithful, abomination
22 16:10-15 (6) King, abomination, delight, wrath, light of countenance
23 16:16-25 (10)Worth of wisdom, way, pride, humbleness, hear the word, trust the Lord
24 16:26-30 (5) Laborer, his mouth, man, lips, wrong
25 16:31-33 + 17:1-6 (9) Crown, beauty, better ... than, Lord, children, fathers
26 17:7-28 (22) Control the lips, noble man, giving gifts, father
27 18:1-9 (9) Self-revealing fool, despising wicked, words, lips, mouth, sluggard, partial to the wicked
28 18:10-19 (10) Strong tower and city, Name of the Lord
29 18:20-24 + 19:1-4 (9) Fruit of mouth, tongue, satisfied, death, life, woman, good, poor, way, foolish,
Lord, friends
30 19:5-9 (5) A false witness shall not be unpunished. A giver is loved, a poor hated
31 19:10-29 + 20:1-4 (24) Fool, prudent man, anger, king, father, woman, quarrelsome or prudent wife,
Lord, sluggard, obedience, fear of the Lord, poor, life, discipline your son, punishment, counsel, mocker,
mother, instruction, witness, go astray, wine, wrath of the king, honor for a man to avoid quarrel
32 20:5-26 (22)Divers measures are an abomination to the Lord, king judges
33 20:27-30 + 21:1-4 (8)The candle of the Lord, the plowing of the wicked, the candle of the wicked,
king, justice
34 21:5-23 (19) It is better to dwell ... brawling woman, treasure, righteous, wicked
35 21:24-31 + 22:1 (9) Name, desire, Lord, abomination
36 22:2-7 (6) Rich and poor, fear of the Lord
37 22:8-16 (9) Rod, give, poor, the eyes of the Lord
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Use of "abomination": 3:32; 6:16; 8:7; 11:1; 11:20; 12:22; 13:19; 15:8; 15:9; 15:26; 16:5; 16:12;
17:15; 20:10; 20:23; 21:27; 24:9; 26:25; 28:9; 29:27; 29:27.



משלי פרק י
ה   א י ְׁשֹ֫לֹמ֥ ן      ָא֑ב ָחָ֭כם ְיַׂשַּמח־ֵּב֣ןִמְׁשֵל֗ יל ּתּוַג֥ת ּוֵב֥ ִס֗ ׃ִאּֽמֹו ְּכ֝
א־יֹ֭וִעילּו ב  ֹֽ הּו֝  ֶרַׁ֑שע ֽאֹוְצ֣רֹות ל ֶות׃ְצָדָק֗ יל ִמָּמֽ  ַּתִּצ֥
א־ַיְרִע֣יב  ג  ֹֽ יק ֶנֶ֣פׁשְי֭ה ָוהל ף׃ְרָׁשִע֣יםְוַהַּו֖ת    ַצִּד֑  ֶיְהֹּדֽ
אׁש ד  ה ַכף־ְרִמָּי֑ה  ָר֗ ים ֹעֶׂש֥ רּוִצ֣ ירְוַי֖ד ָחֽ ֲעִׁשֽ ׃ ַּתֽ
יל   ֵּב֣ןֹאֵג֣ר ַּבַּ֭קִיץ  ה  יר ַמְׂשִּכ֑ ָּקִצ֗ ם ַּב֝ יׁש׃ ֵּב֣ןִנְרָּד֥  ֵמִבֽ

אׁש ְּבָ֭רכֹות ו  ֹ֣ יק ְלר ס   ַצִּד֑ ה ָחָמֽ ים ְיַכֶּס֥ ָׁשִע֗ י ְר֝ ׃ּוִפ֥
ם     ְבָרָכ֑ה ִל ַצִּ֭דיקֵזֶ֣כר ז  ב׃ְרָׁשִע֣יםְוֵׁש֖  ִיְרָקֽ
ח ִמְצֹ֑ות  ֲחַכם־ֵל֭ב ח  ט ִיַּק֣ ִים ִיָּלֵבֽ ָפַת֗ ֱאִו֥יל ְׂש֝ ׃ֶוֽ
ַע׃ ֵיֶ֣לְך ֶּבַ֑טח הֹוֵלְ֣ך ַּבֹּ֭תם ט  יו ִיָּוֵדֽ ָרָכ֗ ׁש ְּד֝ ּוְמַעֵּק֥
ץ ַעִ֭ין ִיֵּת֣ן ַעָּצֶ֑בת  י  ֵרֽ טֹק֣ ִים ִיָּלֵבֽ ָפַת֗ ֱאִו֥יל ְׂש֝ ׃ֶוֽ
י  יא  יקְמ֣קֹור ַחִּ֭יים ִּפ֣ ס ַצִּד֑ ה ָחָמֽ ים ְיַכֶּס֥ ָׁשִע֗ י ְר֝ ׃ּוִפ֥

ים ְּתֹעֵר֣ר ְמָדִנ֑ים ִׂשְ֭נָאה יב  ָׁשִע֗ הְוַע֥ל ָּכל־ְּפ֝ ֲהָבֽ ה ַאֽ ׃ ְּתַכֶּס֥
ב׃ ָחְכָמ֑ה ִּתָּמֵצ֣א ְּבִׂשְפֵת֣י ָנ֭בֹון יג  ֶבט ְלֵג֣ו ֲחַסר־ֵלֽ ְוֵׁ֝ש֗
ים יד  יל־ָדַ֑עת ִיְצְּפנּו ֲחָכִמ֥ ִו֗ י־ֱא֝ ה׃ּוִפֽ ה ְקֹרָבֽ  ְמִחָּת֥
ת ַּדִּל֣ים  ִקְרַי֣ת ֻעּ֑זֹו ָעִׁ֭שיר֣הֹון  טו  םְמִחַּת֖ ׃ֵריָׁשֽ
יק  טז  את׃ ְלַחִּי֑יםְּפֻעַּל֣ת ַצִּד֣ ת ָרָׁש֣ע ְלַחָּטֽ ְּתבּוַא֖
ַרח  יז  ה׃ ׁשֹוֵמ֣ר מּוָס֑ר ְלַ֭חִּייםֹא֣ ְוֹעֵז֖ב ּתֹוַכַ֣חת ַמְתֶעֽ
יל׃־ָׁשֶ֑קר ִׂשְפֵתי ְמַכֶּס֣ה ִׂשְ֭נָאה יח  ה ֣הּוא ְכִסֽ ָּב֗ א ִד֝ ּומֹוִצ֥

ָבִרים יט  ב ְּד֭ א ֶיְחַּדל־ְּבֹר֣ ֹ֣ ְך ְׂשָפָת֣יו ָּפַׁ֑שע ל יל ְוחֹוֵׂש֖ ׃ַמְׂשִּכֽ
יק ְלׁ֣שֹון ֶּכֶ֣סף ִנְ֭בָחר כ  ט׃ ְרָׁשִע֣יםֵל֖ב ַצִּד֑  ִּכְמָעֽ
ים ִיְר֣עּו ִׂשְפֵת֣י ַצִּ֭דיק כא  ים ַרִּב֑ ֱ֝אִויִל֗ ֲחַסר־ֵל֥ב ֶוֽ ׃ָיֽמּותּו ַּבֽ
יא ִּבְרַּכ֣ת ְי֭הָוה כב  ֲעִׁש֑יר ִה֣ ּה׃ ַתֽ ף ֶעֶ֣צב ִעָּמֽ א־יֹוִס֖ ֹֽ ְול
֭ כג  ֝ ִזָּמ֑ה ֲעׂ֣שֹות ְכִסילִּכְׂש֣חֹוק ִל הְו יׁש ָחְכָמ֗ ׃ְּתבּוָנֽה ְלִא֣
ָׁשעְמגֹוַר֣ת  כד  יא ְתבֹוֶאּ֑נּו ָר֭ ֲאַו֖ת ְו ִה֣ יםַתֽ ן׃ַצִּדיִק֣  ִיֵּתֽ

ֲע֣בֹור סּ֭וָפה ְוֵא֣ין  כה  יק ָרָׁש֑עַּכֽ ם ְי֣סֹודְוַ֝צִּד֗ ׃ עֹוָלֽ
ֶמץ ׀  כו  ן ַלַּכֹח֤ ָעָׁש֥ ִים ְוֶכֽ Iִ֑ים ָלִּֽׁשַּנ֗ לֵּכ֥ן ֵעיָנ ָעֵצ֗ יו׃ְל ֶהֽ֝ ְלָחֽ ֹׁשֽ
יםִיְרַא֣ת ְי֭הָוה  כז  יף ָיִמ֑ ְרָנה ְרָׁשִע֣ים ּוְׁש֖נֹות ּתֹוִס֣ ׃ִּתְקֹצֽ
ים ִׂשְמָח֑ה ּתֹוֶחֶ֣לת כח  ד׃ְוִתְקַו֖ת ַצִּדיִק֣  ְרָׁשִע֣ים ּתֹאֵבֽ
הּו֝ ְיהָו֑הֹּתם ֶּדֶ֣רְך ַלָ֭מ֣עֹוז  כט  ֶון׃ְל ְמִחָּת֗ ֲעֵלי ָאֽ ֹפ֣
יםּו֝ ַּבל־ִיּ֑מֹוט ְלעֹוָל֣ם ַצִּ֭דיק ל  ֶרץ׃ְרָׁשִע֗ א ִיְׁשְּכנּו־ָאֽ ֹ֣  ל



ְהֻּפ֗כֹותּו ָי֣נּוב ָחְכָמ֑ה ַצִּ֭דיקי־ִּפֽ  לא ת׃ְלׁ֥שֹון ַּת֝  ִּתָּכֵרֽ
יּו ֵיJְֽד֣עּון ָר֑צֹון ַצִּ֭דיק ִׂשְפֵת֣י לב  ים ִפ֥ ָׁשִע֗ ׃ַּתְהֻּפֽכֹות ְר֝

משלי פרק יא

אְזֵנ֣י ִמְ֭רָמה  א ֹֽ ֶבן ְׁשֵלָמ֣ה ּֽתֹוֲעַב֣ת ְיהָו֑ה מ ׃ְרצֹוֽנֹו ְוֶא֖
א־ ב  א ָק֑לֹון ָז֭דֹוןָּבֽ ֹ֣ ֶאת־ ַוָּיב יםְוֽ ה׃ְצנּוִע֥  ָחְכָמֽ
ים ג  יםְו ַּתְנֵח֑ם ֻּתַּמ֣ת ְיָׁשִר֣ ְגִד֣ ֶלף ֹּבֽ ם(׃ֶס֖  ושדם )ְיָׁשֵּדֽ
א־יֹוִע֣יל ֭הֹון ד  ֹֽ ה  ְּב֣יֹום ֶעְבָר֑ה ל ֶותּוְ֝צָדָק֗ יל ִמָּמֽ ׃ַּתִּצ֥
ת ָּתִ֭מים ה  לּוְ֝בִרְׁשָע֗תֹו  ַּדְרּ֑כֹו ְּתַיֵּׁש֣ר ִצְדַק֣ ע׃ִיֹּפ֥  ָרָׁשֽ

ת ְיָׁ֭שִרים   ו ים  ַּתִּציֵל֑םִצְדַק֣ ְגִד֥ ת ֹּבֽ דּוּוְ֝בַהַּו֗ ׃ִיָּלֵכֽ

ָׁשע   ז ֶלת ּתֹאַב֣ד ִּתְקָו֑הְּב֤מֹות ָאָד֣ם ָר֭ ָדה׃ְותֹוֶח֖  אֹוִנ֣ים ָאָבֽ
א  ֶנֱֽחָל֑ץ ִמָּצָר֣ה ַצִּ֭דיק ח  ֹ֖ יו׃ָרָׁש֣עַוָּיב  ַּתְחָּתֽ
הְּב ט  ת ָחֵ֭נף ֶפ֗ ַעת  ֵרֵע֑הּו ַיְׁשִח֣ יםּוְ֝בַד֗ צּו ַצִּדיִק֥ ׃ֵיָֽחֵלֽ

ֲעֹ֣לץ ְּב֣טּוב ַצִּ֭דיִקים י  ד ְרָׁשִע֣יםּו ִקְרָי֑ה ַּתֽ ֲאֹב֖  ִרָּנֽה׃ַבֽ
ֶרת ָּת֣רּוםְּבִבְרַּכ֣ת ְיָׁ֭שִרים  יא  ים  ָק֑ ָׁשִע֗ י ְר֝ סּוְבִפ֥ ָהֵרֽ ׃ֵּתֽ
יׁש ְּתבּו֣נֹות ־ְלֵרֵע֥הּו ֲחַסר־ֵל֑ב ָּבז יב  יׁשְוִא֖ ׃ַיֲֽחִרֽ
ִכיל  יג  ּוַח  ְמַגֶּלה־ּ֑סֹודהֹוֵלְ֣ך ָר֭ רְוֶנֱֽאַמן־֗ר֝ ה ָדָבֽ ׃ְמַכֶּס֥
ה ִיָּפל־ָע֑םְּבֵא֣ין ַּתְ֭חֻּבלֹות  יד  ץ׃ּוְ֝תׁשּוָע֗ ב יֹוֵעֽ  ְּבֹר֣
ְקִע֣ים ָעַ֣רב ָז֑ר ִּכי־ַרע־ֵי֭רֹוַע טו  ַח ְוֹׂשֵנ֖א ֹתֽ ׃ּבֹוֵטֽ

ֶׁשת־ֵח֭ן טז  ְך ָּכ֑בֹוד ֵאֽ ים ִּתְתֹמ֣ ִריִצ֗ ֶׁשר׃ְוָ֝עֽ  ִיְתְמכּו־ֹעֽ
יׁש ָחֶ֑סד ֹּגֵמ֣ל ַנְ֭פׁשֹו יז  ֵא֗רֹו ִא֣ י׃ְוֹעֵכ֥ר ְׁש֝  ַאְכָזִרֽ
ה  יח  ע ֹעֶׂש֥ ה  ְפֻעַּלת־ָׁשֶ֑קרָרָׁש֗ ָדָק֗ ַע ְצ֝ תְוֹזֵר֥ ׃ֶׂשֶ֣כר ֱאֶמֽ
ה  יט  ף ָרָע֣ה  ְלַחִּי֑יםֵּכן־ְצָדָק֥ ׃ְלמֹוֽתֹוּוְמַרֵּד֖
ֶרְך׃ּוְ֝רצֹו֗נֹו ִעְּקֵׁשי־ֵל֑ב ּֽתֹוֲעַב֣ת ְי֭הָוה כ  יֵמי ָדֽ  ְּתִמ֣
Iֶ֣קה ָּר֑עָי֣ד ְלָ֭יד  כא  א־ִיָּנ ֹֽ ים  ל Jַ֖רע ַצִּדיִק֣ טְוֶז ׃ִנְמָלֽ
Iֶ֣זם ָזָ֭הב ְּבַא֣ף ֲחִז֑יר  כב  הֶנ ַעם׃ִאָּׁש֥ ה ְוָסַ֣רת ָטֽ  ָיָ֝פ֗



ים כג  ֲאַו֣ת ַצִּדיִק֣ ה׃ִּתְקַו֖ת ְרָׁשִע֣ים ַאְך־֑טֹוב ַּתֽ  ֶעְבָרֽ
ף ֑עֹוד ְמַ֭פֵּזרֵיׁ֣ש  כד  ְך ְונֹוָס֥ ֶׁשר ַאְך־ְלַמְחֽסֹור׃ְוֹחֵׂש֥ ּיֹ֗  ִמ֝
ה ְתֻדָּׁש֑ן ֶנֶֽפׁש־ְּבָרָכ֥ה כה  א׃ּוַ֝מְרֶו֗  ַּגם־֥הּוא יֹוֶרֽ
ֵנַֽע ָּב֭ר כו  אׁש  ִיְּקֻב֣הּו ְל֑אֹום ֹמ֣ ֹ֣ ה ְלר ירּוְ֝בָרָכ֗ ׃ַמְׁשִּבֽ
ר טֹ֭וב כז  ֵחֽ ׁש ֹׁש֣ ׁש ָרָע֣ה ָר֑צֹון ְיַבֵּק֣ ּנּו׃ְוֹדֵר֖  ְתבֹוֶאֽ
ה  ֣הּוא ִיּ֑פֹול ְּבָ֭עְׁשרֹו ּבֹוֵטַ֣ח כח  ָעֶל֗ יםְוֶ֝כֽ חּו ַצִּדיִק֥ ׃ִיְפָרֽ
ילְוֶעֶ֥בד־֑רּוַח ִיְנַחל ֹעֵכ֣ר ֵּב֭יתֹו כט  ִו֗ ב׃ ֱא֝ ֲחַכם־ֵלֽ  ַלֽ
ִרי ל  ם׃ ֵע֣ץ ַחִּי֑ים ַצִּ֭דיק־ְּפֽ ַח ְנָפׁ֣שֹות ָחָכֽ ְוֹלֵק֖
י־ ְיֻׁשָּל֑ם ָּבָאֶ֣רץ ַצִּ֭דיקֵה֣ן  לא  ף ִּכֽ אַא֗֝ ע ְוחֹוֵטֽ ׃ָרָׁש֥

משלי פרק יב

ב ֭מּוָסר ֹאֵה֣ב  א ֵהֽ ַער׃תֹוַכַ֣חת ׂשֹוֵנ֖אְו ָּדַ֑עת ֹא֣  ָּבֽ
יק ֗טֹוב ב  ְיהָו֑ה ָיִפ֣ צֹון ֵמֽ יׁש ְמִזּ֣מֹות  ָר֭ יַעְוִא֖ ׃ַיְרִׁשֽ
א־ִיּ֣כֹון ָאָד֣ם  ג  ֹֽ ים ְּבֶרַׁ֑שעל ִּדיִק֗ ֶרׁש ַצ֝ ׃ַּבל־ִיּֽמֹוט ְוֹׁש֥
ֶׁשת ד  ב ְּבַעְצמֹוָת֣יו  ֲעֶטֶ֣רת ַּבְעָלּ֑ה ַחִ֭יל־ֵאֽ הּוְכָרָק֖ ׃ְמִביָׁשֽ
ים ַמְחְׁש֣בֹות ה  ה׃ְרָׁשִע֣ים ַּתְחֻּב֖לֹות ִמְׁשָּפ֑ט ַצִּדיִק֣  ִמְרָמֽ
ים ֱאָרב־ָּד֑ם ִּדְבֵר֣י ְרָׁשִע֣ים ו  י ְיָׁ֝שִר֗ ם׃ּוִפ֥  ַיִּציֵלֽ
ים ְוֵאיָנ֑ם ָה֣פֹוְך ְרָׁשִע֣ים ז  ית ַצִּדיִק֣ ד ּוֵב֖ ׃ַיֲֽעֹמֽ
ִפי־ִׂשְ֭כלֹו ח  יׁש ְיֻהַּלל־ְלֽ ב ִא֑ ְהֶי֥ה ְוַנֲֽעֵוה־ֵל֗֝ ׃ָלֽבּוז ִיֽ
ד ְוֶעֶ֣בד ֑לֹו ֣טֹוב ִנְ֭קֶלה ט  ִּמְתַּכֵּב֗ ֶחם׃ִמ֝  ַוֲֽחַסר־ָלֽ
ַע ַצִּ֭דיק י  ים ֶנֶ֣פׁש ְּבֶהְמּ֑תֹו יֹוֵד֣ ָׁשִע֗ י ְר֝ ַרֲחֵמ֥ י׃ְוֽ  ַאְכָזִרֽ



ע־ָלֶ֑חם ֹעֵב֣ד ַאְ֭דָמתֹו  יא ְׂשַּבֽ ים ִיֽ ף ֵריִק֣ ב׃ּוְמַרֵּד֖  ֲחַסר־ֵלֽ
ָׁשע ְמ֣צֹוד ָחַמ֣ד יב  ֶרׁש ָרִע֑ים ָר֭ יםְוֹׁש֖ ן ַצִּדיִק֣ ׃ ִיֵּתֽ
ׁש ְּבֶפַׁ֣שע ְׂשָ֭פַתִים יג  א ָר֑ע מֹוֵק֣ יק ִמָּצָר֣הַוֵּיֵצ֖ ׃ ַצִּדֽ
י ִפי־ִא֭יׁש ִיְׂשַּבע־֑טֹוב יד  יב( ֽלֹו׃ּוְג֥מּול ְיֵדי ִמְּפִר֣ ם ישוב )ָיִׁש֥ ָד֗ ־ָא֝
ִוילֶּדֶ֣רְך  טו  ַע ָיָׁש֣ר ְּבֵעיָנ֑יו ֱא֭ ם ֵעָצ֣ה ְלְוֹׁשֵמ֖ ׃ָחָכֽ
יל טז  ה  ַּכְע֑סֹו ִיָּוַד֣ע ַּבּ֭יֹום ֱאִו֗ ׃ָעֽרּום ָק֣לֹוןְוֹכֶס֖
יַח  יז  מּוָנהָיִפ֣ ים ֶצֶ֑דק ַיִּג֣יד ֱא֭ ה ְוֵע֖ד ְׁשָקִר֣ ׃ִמְרָמֽ
ים ְלׁ֖שֹוןּו ָחֶ֑רבֵיׁ֣ש ּ֭בֹוֶטה ְּכַמְדְק֣רֹות  יח  א ֲחָכִמ֣ ׃ַמְרֵּפֽ
ֶמת יט  ַפת־ֱא֭ יָעה  ִּתּ֣כֹון ָלַע֑ד ְׂשֽ ְרִּג֗ ֶקר ְלׁ֣שֹוןְוַעד־ַא֝ ׃ָׁשֽ
ְרֵׁשי־ְּבֶלב ִמְ֭רָמה כ  י ּֽו  ָר֑עֹח֣ ה ָׁש֣לֹוםְלֹיֲעֵצ֖ ׃ִׂשְמָחֽ
א־ְיֻאֶּנ֣ה ַל כא  ֹֽ יקל ים ָמְ֣לאּו  ָּכל־ָאֶ֑ון ַּצִּד֣ עּוְ֝רָׁשִע֗ ׃ָרֽ
י ֱאמּוָנ֣הְו ִׂשְפֵתי־ָׁשֶ֑קר ּֽתֹוֲעַב֣ת ְי֭הָוה כב  ׃ְרצֹוֽנֹו ֹעֵׂש֖
ֶסה ָּדַ֑עת ָע֭רּוםָאָד֣ם  כג  ים ֹּכ֣ ִסיִל֗ א ְוֵל֥ב ְּכ֝ ׃ִאֶּוֶֽלת ִיְקָר֥
ים כד  רּוִצ֥ ה ִּתְמׁ֑שֹול ַיד־ָחֽ ס׃ּוְ֝רִמָּי֗ ְהֶי֥ה ָלַמֽ  ִּתֽ

יׁש־ְבֶלב ְּדָאָג֣ה  כה ר ֣טֹוב  ַיְׁשֶחָּ֑נהִא֣ ָּנה ְוָדָב֖ ׃ְיַׂשְּמֶחֽ
ֵרֵע֣הּו  כו  יקָיֵת֣ר ֵמֽ ֶרְך  ַצִּד֑ ם ְרָׁשִע֣יםְוֶד֖ ׃ַּתְתֵעֽ
ְך  כז  א־ַיֲחֹר֣ ֹֽ ר ֵצי֑דֹו ְרִמָּי֣הל ם ָיָק֣ ׃ ָחֽרּוץְוהֹון־ָאָד֖
ַרח־ כח  הְּבֹאֽ ֶרְך ְנִתיָב֣ה ַאל ַחִּי֑ים ְצָדָק֥ ֶותְוֶד֖ ׃־ָמֽ

משלי פרק יג
ץ ָא֑ב ֣מּוַסר ָחָ֭כםֵּב֣ן   א ה ְוֵ֝ל֗ ע ְּגָעָרֽ א־ָׁשַמ֥ ֹֽ ׃ל
ֹ֣אַכל ֑טֹוב ב  י ִפי־ִא֭יׁש י ס׃ְוֶנֶ֖פׁש ִמְּפִר֣ ים ָחָמֽ ְגִד֣  ֹּבֽ
ק  ֹׁשֵמ֣ר ַנְפׁ֑שֹו ֹנֵצ֣ר ִּפ֭יו ג  יוֹּפֵׂש֥ ָפָת֗ ־ֽלֹו׃ְמִחָּתה ְׂש֝
יםְוֶנֶ֖פׁש  ָעֵצ֑לִמְתַאָּו֣ה ָוַ֭אִין ַנְפׁ֣שֹו  ד  ֻרִצ֣ ן׃ָחֽ  ְּתֻדָּׁשֽ

יק ִיְׂשָנ֣א ְּדַבר־ֶׁשֶ֭קר  ה ע ַצִּד֑ יר׃ְוָ֝רָׁש֗ יׁש ְוַיְחִּפֽ  ַיְבִא֥
ר ְצָ֭דָקה ו  ה ָּתם־ָּדֶ֑רְך ִּתֹּצ֣ את׃ְוִ֝רְׁשָע֗  ְּתַסֵּל֥ף ַחָּטֽ
ל ִמְ֭תַעֵּׁשרֵיׁ֣ש  ז  ׁש ְוֵא֣ין ֹּכ֑ ְתרֹוֵׁש֗ ב׃ִמ֝  ְו֣הֹון ָרֽ
יׁש  ח  ֶפר ֶנֶֽפׁש־ִא֣ ׁש ָעְׁש֑רֹוֹּכ֣ ה ְוָ֝ר֗ ע ְּגָעָרֽ א־ָׁשַמ֥ ֹֽ ׃ל
יםאֹור־ ט  ְך׃ְרָׁשִע֣יםְוֵנ֖ר  ִיְׂשָמ֑ח ַצִּדיִק֥  ִיְדָעֽ
֭ י  ים  ִיֵּת֣ן ַמָּצ֑ה ָזדֹוןַרק־ְּב הְוֶאת־֖נֹוָעִצ֣ ׃ָחְכָמֽ



ץ ַעל־ָי֣ד  ֵמֶהֶ֣בל ִיְמָע֑ט ֭הֹון יא  הְוֹקֵב֖ ׃ַיְרֶּבֽ
ֲחָלה־ֵל֑ב ּתֹוֶחֶ֣לת יב  ים ְמֻ֭מָּׁשָכה ַמֽ ִּי֗ ֲאָו֥ה ְוֵע֥ץ ַח֝ ה׃ַּתֽ  ָבָאֽ
ה ֣הּוא ָּב֣ז ְלָ֭דָבר ֵיָחֶ֣בל ֑לֹו  יג  ְצָו֗ א ִמ֝ םִויֵר֥ ׃ְיֻׁשָּלֽ
ְקֵׁשי  ְמ֣קֹור ַחִּי֑ים ָחָ֭כםּתֹוַר֣ת  יד  ֗סּור ִמֹּמ֥ ֶותָל֝ ׃ָמֽ
ֶכל־טֹ֭וב טו  ן׃ ִיֶּתן־ֵח֑ן ֵׂשֽ ים ֵאיָתֽ ְגִד֣ ֶרְך ֹּבֽ ְוֶד֖
ילּו֝ ָדַ֑עת ַיֲֽעֶׂש֣ה ְבָּכל־ָע֭רּום טז  ׂשְכִס֗ ׃ ִאֶּוֶֽלת ִיְפֹר֥
ל ְּבָר֑ע  יז  ָׁשע ִיֹּפ֣ יר ֱאמּוִנ֣ים ַמְלָאְ֣ך ָר֭ אְוִצ֖ ׃ַמְרֵּפֽ
ַע ֵר֣יׁש יח  ר ּתֹוַכַ֣חת מּוָס֑ר ְוָ֭קלֹון ּפֹוֵר֣ ד ְוֹׁשֵמ֖ ׃ְיֻכָּבֽ
ֲאָו֣ה יט  ֱעַר֣ב ְלָנֶ֑פׁש ַּתֽ ְ֭הָיה ֶּתֽ תְו ִנֽ ים ֽתֹוֲעַב֥ ִסיִל֗ ע׃ְּכ֝  ֣סּור ֵמָרֽ
יםהלוך )הֹוֵלְ֣ך( ֶאת־ כ   ֵיֽרֹוַע׃ְכִסיִל֣יםְוֹרֶע֖ה ( ֶיְחָּכ֑ם וחכם )ֲחָכִמ֣
ים ַחָּ֭טִאים ְּתַרֵּד֣ף ָרָע֑ה  כא  ִּדיִק֗ ׃ֽטֹוב־ְיַׁשֶּלםְוֶאת־ַצ֝

יל כב  יקְוָצ֥פּון ַל֝ ְּבֵנֽי־ָבִנ֑ים ֗טֹוב ַיְנִח֥ א׃ַּצִּד֗  ֵח֣יל חֹוֵטֽ
ט׃ ָראִׁש֑ים ִנ֣יר ָרב־ֹאֶ֭כל כג  א ִמְׁשָּפֽ ֹ֣ ה ְּבל ְוֵיׁ֥ש ִנְ֝סֶּפ֗
ֲח֥רֹו  ְב֑נֹו ׂשֹוֵנ֣א חֹוֵׂשְ֣ך ִׁשְ֭בטֹו כד  ֲה֗בֹו ִׁשֽ רְוֹ֝אֽ ׃מּוָסֽ
יק כה  ַבע ֹאֵ֭כ֥ל ַצִּד֗ ר׃ ַנְפׁ֑שֹו ְלֹׂש֣ ֶטן ְרָׁשִע֣ים ֶּתְחָסֽ ּוֶב֖

משלי פרק יד

ְנָת֣ה ֵביָתּ֑ה ַחְכ֣מֹות ָנִׁ֭שים  א ֶלת ָּבֽ יָה ְוִ֝אֶּו֗ ּנּו ְּבָיֶד֥ ֶהְרֶסֽ ׃ֶתֽ
׃ּבֹוֵזֽהּו ְּדָרָכ֣יוּוְנ֖לֹוז  ְיֵר֣א ְיהָו֑ה  ְּבָ֭יְׁשרֹוהֹוֵלְ֣ך ב 
ִויל ג  ִפי־ֱא֭ ֲאָו֑ה ְּבֽ ֶטר ַּגֽ ים ֹח֣ ָכִמ֗ י ֲח֝ ם׃ְוִׂשְפֵת֥  ִּתְׁשמּוֵרֽ
ַח ֵא֣בּוס ָּב֑ר ֲאָ֭לִפים ְּבֵא֣ין ד  בּו֗אֹות ְּבֹכ֣ ׃ ֽׁשֹורְוָרב־ְּת֝
מּוִנים ה  א ְיַכֵּז֑ב ֵע֣ד ֱא֭ ֹ֣ ים ל ָזִב֗ יַח ְּכ֝ ֶקר׃ְוָיִפ֥  ֵע֣ד ָׁשֽ
ַעת ָוָאִ֑ין ָחְכָמ֣ה ֵל֣ץִּבֶּקׁש־ ו  לְוַד֖ ׃ ְלָנ֣בֹון ָנָקֽ
יׁש ז  ילֵלְ֣ך ִמֶּ֭נֶגד ְלִא֣ ְעָּת   ְּכִס֑ ַעתּוַבל־ָיַ֝ד֗ ׃ִׂשְפֵתי־ָדֽ
ין ָחְכַמ֣ת ָע֭רּום ח  ה ְּכִסיִל֣ים ְוִאֶּוֶ֖לת ַּדְרּ֑כֹו ָהִב֣ ׃ִמְרָמֽ
ִוִלים ט  ין  ָאָׁש֑ם ָיִל֣יץ ֱא֭ יםּוֵב֖ ׃ָרֽצֹון ְיָׁשִר֣
ב  י  א־ִיְתָעַ֥רב ָזֽר׃ּוְ֝בִׂשְמָח֗תֹו ָמַּר֣ת ַנְפׁ֑שֹו יֹ֭וֵדַעֵל֗ ֹֽ  ל
ָׁשִעיםֵּב֣ית יא  ֶהל ִיָּׁשֵמ֑ד  ְר֭ יםְוֹא֖ יַח  ְיָׁשִר֣ ׃ַיְפִרֽ
יׁש ֶּדֶ֣רְך ָיָׁ֭שרֵיׁ֤ש  יב  ּה  ִלְפֵני־ִא֑ ֲחִריָת֗ ֶותַּדְרֵכיְוַ֝אֽ ׃־ָמֽ
ק ִיְכַאב־ֵל֑ב יג  ּה ַּגם־ִּבְׂשֹח֥ ֲחִריָת֖  תּוָגֽה׃ ִׂשְמָח֣הְוַאֽ



יו  ֣סּוג ֵל֑בִמְּדָרָכ֣יו ִיְׂ֭ש ַּבע  יד  ָעָל֗ יׁש ֽטֹובּוֵ֝מֽ ׃ִא֣
ין ֶּפִ֭תי טו  ין ְוָ֝ע֗רּום ְלָכל־ָּדָב֑ר ַיֲֽאִמ֣ ֲאֻׁשֽרֹו׃ָיִב֥  ַלֽ
יל  ְוָס֣ר ֵמָר֑ע ָיֵ֭ראָחָכ֣ם טז  ַח׃ּוְ֝כִס֗ ר ּובֹוֵטֽ  ִמְתַעֵּב֥
ַצר־ַאַּ֭פִים יז  ִזּ֗מֹות ִאֶּוֶ֑לת ַיֲֽעֶׂש֣ה ְקֽ יׁש ְמ֝  ִיָּׂשֵנֽא׃ְוִא֥
ים ִאֶּוֶ֑לת ְפָתאִי֣םָנֲֽח֣לּו  יח  ַעת׃ַוֲֽ֝ערּוִמ֗ רּו ָדֽ  ַיְכִּת֥
ִעיםַׁש֣חּו  יט  ים ִלְפֵנ֣י ָר֭ יםּו֝ טֹוִב֑ י ְרָׁשִע֗ ל־ַׁשֲעֵר֥ יק ַעֽ ׃ַצִּדֽ

י ָעִׁש֣יר ָרׁ֑ש ִיָּׂשֵ֣נאַּגם־ְלֵ֭רֵעהּו   כ ֲהֵב֖ ים׃ְוֹאֽ  ַרִּבֽ
J֖ןּו חֹוֵט֑א ָּבז־ְלֵרֵע֥הּו כא  יו׃)ֲעָנִו֣ים( עניים ְמחֹוֵנ  ַאְׁשָרֽ
ְרֵׁשי ָר֑עהֲֽלֹוא־ִיְ֭ת עּו  כב  ֶסד  ֹח֣ תְוֶח֥ ֱ֝אֶמ֗ ְרֵׁשי ֽטֹוב ֶוֽ ׃ֹח֣
֣ כג  ְהֶי ִים ַאְך־  מֹוָת֑רהְּבָכל־ֶעֶ֭צב ִיֽ ָפַת֗ ׃ְלַמְחֽסֹורּוְדַבר־ְׂש֝
ים ֲעֶטֶ֣רת כד   ְּכִסיִל֣ים ִאֶּוֶֽלת׃ִאֶּוֶ֖לת ָעְׁשָר֑ם ֲחָכִמ֣
יל ְנָ֭פ ׁשֹות  כה  ַח  ֵע֣ד ֱאֶמ֑תַמִּצ֣ יםְוָיִפ֖ ה ְּכָזִב֣ ׃ִמְרָמֽ
ז ְּבִיְרַא֣ת ְי֭ה ָוה כו  ְהֶי֥ה  ִמְבַטח־ֹע֑ יו ִיֽ הּוְ֝לָבָנ֗ ׃ַמְחֶסֽ
ֶות׃ ְמ֣קֹור ַחִּי֑ים ִיְרַא֣ת ְי֭ה ָוה כז  ְקֵׁשי ָמֽ ֗סּור ִמֹּמ֥ ָל֝
ם ֶמֶ֑לְך ַהְדַרת־ְּבָרב־ָע֥ם כח  ֹא֗ ֶפס ְל֝ ת ָרֽזֹון ּוְבֶא֥ ׃ְמִחַּת֥
ּוַח ַרב־ְּתבּוָנ֑ה ֶאֶ֣רְך ַאַּ֭פִים כט  ים ִאֶּוֶֽלת׃ּוְקַצר־֗ר֝  ֵמִר֥
ב ֲעָצ֣מֹות  ַמְרֵּפ֑א ֵל֣ב ַחֵּי֣י ְבָׂ֭שִרים ל  הּוְרַק֖ ׃ִקְנָאֽ
ל לא  ק ָּד֭ ֵׁשֽ J֥ן ֶאְבֽיֹון ּוְ֝מַכְּב֗דֹו ֹעֵׂש֑הּו ֵחֵר֣ף ֹע֣ ׃ֹחֵנ
ָרָעתֹו לב  ֭ ה    ָרָׁש֑ע ִיָּדֶח֣ה ְּבֽ יק׃ ְבמֹו֣תֹו ְוֹחֶס֖ ַצִּדֽ

ֶרב ָחְכָמ֑ה ָּת֣נּוַח ְּבֵל֣ב ָנ֭ב ֹון לג  ים ּוְבֶק֥ ִסיִל֗ ַע׃ְּכ֝  ִּתָּוֵדֽ
ה לד  ם־ְצָדָק֥ ים  ּ֑גֹוי ְתרֹוֵמֽ ֶסד ְלֻאִּמ֣ את ְוֶח֖ ׃ַחָּטֽ
צֹון־ לה  יל ְלֶמֶ֭לְךְרֽ ְהֶי֥ה ְוֶ֝עְבָר֗תֹו ֶעֶ֣בד ַמְׂשִּכ֑ יׁש ִּתֽ ׃ֵמִבֽ

טומשלי פרק 

ְך ָיִׁש֣יב   א ֲעֶנה־ַּר֭ ֶצב ַיֲֽעֶלה־ ֵחָמ֑הַמֽ ףּוְדַבר־ֶע֗֝ ׃ָאֽ
יב ְלׁ֣שֹון ֲחָ֭כִמים ב  י  ָּדַ֑עת ֵּתיִט֣ יםּוִפ֥ ִסיִל֗ יַע ִאֶּוֶֽלת׃ְכ֝  ַיִּב֥
ָכל־ָמ֭קֹום  ג  ים׃ ֵעיֵנ֣י ְיהָו֑הְּבֽ ים ְוטֹוִבֽ ֗פֹות ָרִע֥ ֹצ֝
ּה ֶׁשֶ֣בר ְּב ָלׁ֭שֹון ֵע֣ץ ַחִּי֑יםַמְרֵּפ֣א  ד  ֶלף ָּב֗֝ ׃ֽרּוַחְוֶס֥
יל ה  יו מּוַס֣ר ִיְ֭נ ַאץ ֱאִו֗ ר ָאִב֑ ים ּתֹוַכַ֣חת ְוֹׁשֵמ֖ ׃ַיְעִרֽ
ֶסן ָר֑ב ַצִּ֭דיקֵּב֣ית  ו  ת  ֹח֣ ֶרת׃ָרָׁש֣עּוִבְתבּוַא֖  ֶנְעָּכֽ
ן׃ְּכִסיִל֣ים ְוֵל֖ב ָדַ֑עת ְיָז֣רּו  ִׂשְפֵת֣י ֲחָ֭כִמיםז   לֹא־ֵכֽ



ָׁשִעים ח  ים ּֽתֹוֲעַב֣ת ְיהָו֑ה ֶזַ֣בח ְר֭ ׃ְרצֹוֽנֹו ּוְתִפַּל֖ת ְיָׁשִר֣
ף  ָרָׁש֑ע ֶּדֶ֣רְך ּֽתֹוֲעַב֣ת ְי֭הָוה ט  הּוְמַרֵּד֖ ב ְצָדָק֣ ׃ֶיֱֽאָהֽ
ַרח מּוָס֣ר י  ע ְלֹעֵז֣ב ֹא֑ ׃ָיֽמּות ׂשֹוֵנ֖א תֹוַכַ֣חת ָר֭
Iֶ֣גד ְׁש֣אֹול ַוֲֽ֭אַבּדֹון יא  י־ ְיהָו֑ה ֶנ ף ִּכֽ ם׃ִלּ֥בֹותַא֗֝ ֵני־ָאָדֽ  ְּבֽ
א ֶיֱֽאַהב יב  ֹ֣ ְך׃ ֑לֹו הֹוֵכַ֣חֽ ֵל֭ץ־ל א ֵיֵלֽ ֹ֣ ים ל ָכִמ֗ ֶאל־ֲח֝
ב ָּפִנ֑ים ֵל֣ב ָׂשֵ֭מַח יג  בּו ֵייִט֣ ה׃֣רּוַח ְבַעְּצַבת־ֵל֗֝  ְנֵכָאֽ
יופני ) ְיַבֶּקׁש־ָּדַ֑עת ֵל֣ב ָנ֭בֹון יד  ים( ּוִפ֥ ִסיִל֗  ִיְרֶע֥ה ִאֶּוֶֽלת׃ְכ֝
ב ָרִע֑ים ָעִנ֣יָּכל־ְיֵמ֣י  טו  יד׃ְוֽטֹוב־ֵל֗֝ ה ָתִמֽ  ִמְׁשֶּת֥
ר ְּבִיְרַא֣ת ְיהָו֑ה טֹוב־ְמַ֭עט טז  אֹוָצ֥ ב ּוְמ֥הּוָמה ֵמֽ ׃ֽבֹו ָר֗֝
ֲהָבה־ָׁש֑ם ֤טֹוב ֲאֻרַח֣ת ָיָ֭רק יז  ֗בּוס ְוִׂשְנָאה־ִמּׁ֥שֹור ְוַאֽ ׃ֽבֹו ָא֝
יׁש ֵחָ֭מה יח  ִים ְיָגֶר֣ה ָמ֑דֹון ִא֣ ַּפ֗ ֶרְך ַא֝ יב׃ְוֶא֥ יט ִרֽ  ַיְׁשִק֥
ים ִּכְמֻׂשַ֣כת ָחֶ֑דק ָעֵ֭צל ֶּדֶ֣רְך יט  ַרח ְיָׁשִר֣ ה׃ְוֹא֖  ְסֻלָלֽ
יל ָא֑ב־ְיַׂשַּמח ֵּב֣ן ָחָ֭כם כ  ם ּבֹוֶז֥ה ּוְכִס֥ ָד֗ ׃ִאּֽמֹו ָא֝
ֶכת׃ֲחַסר־ֵל֑ב ַלֽ ִׂשְמָח֣הִאֶּ֭וֶלת  כא  ה ְיַיֶּׁשר־ָלֽ בּוָנ֗ יׁש ְּת֝ ְוִא֥
ֲחָׁשבֹותָהֵפ֣ר  כב  ב  ְּבֵא֣ין ֑סֹוד ַמֽ֭ יםּוְבֹר֖  ָּתֽקּום׃ֽיֹוֲעִצ֣

יוִאיׁש ְּבִׂשְמָח֣ה ָל֭ כג  ֲעֵנה־ִפ֑ ר ְּבִעּ֣תֹו ַמה־ ַמֽ ׃ּֽטֹובְוָדָב֖
ַרח כד  ּור ִמ ַחִּ֭ייםֹא֣ ַען ֗ס֝ יל    ְלַמ֥ ָּטה׃ְּׁש֥אֹול ְלַמְ֣עָלה ְלַמְׂשִּכ֑  ָמֽ
ח ׀ ֵּב֣ית כה  ב ְּג֣בּול ַאְלָמָנֽה׃ ְיהָו֑ה ֵּגִ֭אים ִיַּס֥ ְוַ֝יֵּצ֗
ַעם׃ ָר֑ע ַמְחְׁש֣בֹות ּֽתֹוֲעַב֣ת ְי֭הָוה כו  ים ִאְמֵרי־ֹנֽ ּוְ֝טֹהִר֗
ְחֶיֽה  ַמָּתֹנ֣תְוׂשֹוֵנ֖א ּבֹוֵצַ֣ע ָּבַ֑צע ֵּב֭יתֹוֹעֵכ֣ר  כז  ׃ִיֽ

י ֲע֑נֹות ֶיְהֶּג֣ה ַלַֽצִּ֭דיק ֵל֣ב כח  ים ּוִפ֥ ָׁשִע֗ יַע ָרֽעֹות׃ְר֝  ַיִּב֥

יםּוְתִפַּל֖ת  ְרָׁשִע֑יםֵמֽ  ְי֭הָוהָר֣חֹוק כט  ע ַצִּדיִק֣ ׃ִיְׁשָמֽ
אֹור־ֵע֭יַנִים ל  ח־ֵל֑בְמֽ ֶצם׃ְׁשמּוָע֥ה  ְיַׂשַּמֽ ה ְּתַדֶּׁשן־ָעֽ  ֝טֹוָב֗
ֶזן  לא  ים ּתֹוַכַ֣חת ַחִּי֑ים ֹׁשַ֭מַעתֹא֗ ֶרב ֲחָכִמ֣ ין׃ְּבֶק֖  ָּתִלֽ
ַע מֹוֵא֣ס ַנְפׁ֑שֹו ֭מּוָסרּפֹוֵרַ֣ע  לב  ַחתְוׁשֹוֵמ֥ ב׃ ּ֝תֹוַכ֗  ֣קֹוֶנה ֵּלֽ
ְוִלְפֵנ֖י ָכ֣בֹוד ֲעָנָוֽה׃ ָחְכָמ֑ה מּוַס֣ר ִיְרַא֣ת ְי֭הָוה לג 



משלי פרק טז

םְל  א ַעְרֵכי־ָאָד֥ ה ֵל֑ב ַמֽ ְיהָו֗ ֲעֵנ֥ה ָלֽׁשֹון׃ּוֵ֝מֽ  ַמֽ
ל ב  Iְ֣ך ְּבֵעיָנ֑יו ִא֭יׁש־ַּדְרֵכי־ָּכֽ ןְו ַז ׃ְיהָוֽה רּו֣חֹות ֹתֵכ֖
ֲעֶׂש֑יָך ְיהָו֣ה ֶאל־ֹּג֣ל ג  יָך׃ ַמֽ נּו ַמְחְׁשֹבֶתֽ ְוִ֝יֹּכ֗
ל ד  ַּמֲעֵנ֑הּו ְי֭הָוה ָּפַע֣ל ֹּכ֤ ה׃ ַלֽ ע ְל֣יֹום ָרָעֽ ָׁש֗ ְוַגם־ָר֝
ה׃ ֵל֑ב ָּכל־ְּגַבּה־ּֽתֹוֲעַב֣ת ְי֭הָוה ה  א ִיָּנֶקֽ ֹ֣ ד ל ָי֗ ָי֥ד ְל֝
הּוְב ָעוֹ֑ ן ְיֻכַּפ֣ר ְּבֶחֶ֣סד ֶוֱֽ֭אֶמת ו  ת ְי֝הָו֗ ע ֣סּור ִיְרַא֥ ׃ֵמָרֽ
יׁש ְי֭הָוהִּבְר֣צֹות  ז  ם ִאּֽתֹו׃ ַּדְרֵכי־ִא֑ יו ַיְׁשִל֥ ֹוְיָב֗ ַּגם־ֽא֝
הטֹוב־ְמַ֭עט  ח  בּו֗אֹות  ִּבְצָדָק֑ ב ְּת֝ טֵמֹר֥ א ִמְׁשָּפֽ ֹ֣ ׃ְּבל
ה ְיַחֵּׁש֣ב ַּדְרּ֑כֹו ָאָ֭דם ֵל֣ב ט  ין ַוֽ֝יהָו֗ ֲעֽדֹו׃ָיִכ֥  ַצֽ

ל־ִׂשְפֵתי־  י ֶסם ׀ ַעֽ טְּב֝ ֶמֶ֑לְךֶק֤ יו׃ִמְׁשָּפ֗ א ִיְמַעל־ִּפֽ ֹ֣  ל
אְזֵנ֣י  יא  ֹֽ יס׃יהָו֑הַלֽ ִמְׁ֭שָּפטֶּפֶ֤לס ׀ ּומ הּו ָּכל־ַאְבֵני־ִכֽ ֲעֵׂש֗ ַמֽ֝
י ֶרַׁ֑שע ֲעׂ֣שֹות ְמָ֭לִכים ּֽתֹוֲעַב֣ת יב  ה  ִּכ֥ ְצָדָק֗ א׃ִב֝  ִיּ֥כֹון ִּכֵּסֽ
ב׃ ֶצֶ֑דק ִׂשְפֵתי־ְמָ֭לִכים ְר֣צֹון יג  ים ֶיֱֽאָהֽ ר ְיָׁשִר֣ ְוֹדֵב֖
ֶלְךֲחַמת־ יד  ָּנה׃ ָמֶ֑ות ַמְלֲאֵכי־ֶמ֥ יׁש ָחָכ֣ם ְיַכְּפֶרֽ ְוִא֖
ֶלְךְּבאֹור־ְּפֵני־ טו   ְּכָע֣ב ַמְלֽקֹוׁש׃ְרצֹו֗נֹוּו֝ ַחִּי֑ים ֶמ֥

ֹנה־ טז  הְקֽ ָח֑רּוץ   ָחְכָמ֗ הּוְק֥נֹות  ַמה־ּ֥טֹוב ֵמֽ יָנ֗ ֶסף׃ִּב֝ ר ִמָּכֽ  ִנְבָח֥
ר  ֣סּור ֵמָר֑ע ְיָׁ֭שִרים ְמִסַּל֣ת יז  ר ַנְ֝פׁ֗שֹו ֹנֵצ֥ ׃ַּדְרּֽכֹוֹׁשֵמ֥
ֶבר  יח  ָּׁש֗לֹון ָּג֑אֹוןִלְפֵני־ֶׁש֥ ׃ ֹּגַ֣בּה ֽרּוַחְוִלְפֵנ֥י ִכ֝
ל ֶאת־ ֶאת־עניים )ֲעָנִו֑ים( ְׁשַפל־֭רּוַח֣טֹוב  יט  ָל֗ ַחֵּל֥ק ָׁש֝ יםֵמֽ ׃ֵּגִאֽ
יל כ  ָבר ַמְׂשִּכ֣ ַח  ִיְמָצא־֑טֹוב ַעל־ָּד֭ יהָו֣הּובֹוֵט֖ יו׃ַּבֽ  ַאְׁשָרֽ
ֶתק  ָנ֑בֹון ִיָּקֵר֣א ֵל֭ב־ֲחַכםַלֽ כא  ִיםּוֶמ֥ ָפַת֗ ַקח ְׂש֝ יף ֶלֽ ׃ֹיִס֥
ר ֱאִוִל֣ים ִאֶּוֶֽלת׃ ְּבָעָל֑יו ֵׂשֶ֣כלְמ֣קֹור ַחִּ֭יים  כב  ּומּוַס֖
יל ָחָ֭כם ֵל֣ב כג  יהּו ַיְׂשִּכ֣ יוְוַעל־ ִּפ֑ ָפָת֗ ַקח ְׂש֝ יף ֶלֽ ׃ֹיִס֥
ַבׁש  כד  ֶצם׃ ִאְמֵרי־ֹנַ֑עםצּוף־ְּד֭ א ָלָעֽ ֶפׁש ּוַמְרֵּפ֥ ֶּנ֗ ָמ֥תֹוק ַל֝
יׁש ָיָׁ֭שר ֶּדֶ֣רְךֵיׁ֤ש  כה  ּה  ִלְפֵני־ִא֑ ֲחִריָת֗ ֶות׃ַּדְרֵכיְוַ֝אֽ ־ָמֽ



י־ָאַכ֖ף ָעָל֣יו  ָעֵ֭מל ָעְ֣מָלה ּ֑לֹו ֶנֶ֣פׁש כו  יהּוִּכֽ ׃ִּפֽ

יׁש ְּבִ֭לַּיַעל  כז ֶבת׃שפתיוְוַעל־ ָרָע֑ה ֹּכֶר֣ה ִא֣ ָפ֗תֹו( ְּכֵאׁ֣ש ָצָרֽ  )ְׂש֝
יׁש כח  יד ַאּֽלּוף׃ןְוִ֝נְרָּג֗ ְיַׁשַּל֣ח ָמ֑דֹון ַּתְ֭הֻּפכֹות ִא֣  ַמְפִר֥
יׁש ָחָ֭מס כט  ְוֽ֝הֹוִלי֗כֹו ְּבֶדֶ֣רְך לֹא־ֽטֹוב׃ ְיַפֶּת֣ה ֵרֵע֑הּו ִא֣
ב ֵע֭יָניוֹעֶצ֣ה  ל  ץ  ַּתְהֻּפ֑כֹות ַלְחֹׁש֣ יוֹקֵר֥ ָפָת֗ ה׃ְׂש֝  ִּכָּל֥ה ָרָעֽ

א׃ ֵׂשיָב֑ה ִּתְפֶאֶ֣רת ֲעֶטֶ֣רת לא  ה ִּתָּמֵצֽ ָדָק֗ ֶרְך ְצ֝ ְּבֶד֥
רּו֗חֹוּוִּגּ֑בֹור ִמ ֶאֶ֣רְך ַאַּ֭פִים ֤טֹוב לב  ל ְּב֝ יר׃ִמ ֹמֵׁש֥ ֹּלֵכ֥ד ִעֽ
ה ַהּגֹוָר֑ל ֶאת־יּוַט֣לַּבֵ֭חיק  לג  ְיהָו֗ ׃ִמְׁשָּפֽטֹו ָּכל־ּוֵ֝מֽ

משלי פרק יז

ִית ָמֵל֥א ִזְבֵחי־ִמ֝־ָבּ֑ה ַׁשְלָוה ַּפ֣ת ֲחֵ֭רָבה ְו֤טֹוב  א יבַּב֗ ׃ִרֽ
יׁש  ב  יל ִיְ֭מֹׁשל ְּבֵב֣ן ֵמִב֑ ֶבד־ַמְׂשִּכ֗ ים ֶעֽ ִח֗ הּוְב֥תֹוְך ַא֝ ׃ַיֲֽחֹ֥לק ַנֲֽחָלֽ
ן ִלּ֣בֹות ְיהָוֽהַמְצֵר֣ף ַלֶּ֭כֶסף ְו֣כּור ַלָּזָה֑ב  ג  ׃ּוֹבֵח֖
ין ַמְקִׁש֣יב ַעל־ְׂשַפת־ָאֶ֑ון ֵמַ֭רע ד  ִז֗ ֶקר ֵמ֝  ַעל־ְלׁ֥שֹון ַהּוֽ ֹת׃ֶׁש֥
יד ֹעֵׂש֑הּו ָלָ֭רׁש ֵחֵר֣ף ֹלֵע֣ג ה  ֵא֗ ַח ְל֝ ה ָׂשֵמ֥ א ִיָּנֶקֽ ֹ֣ ׃ל
ֶרת ְזֵ֭קִנים ְּבֵנ֣י ָבִנ֑ים ֲעֶטֶ֣רת ו  ם׃ְוִתְפֶא֖  ָּבִנ֣ים ֲאבֹוָתֽ



א־ָנאָו֣ה  ז  ֹֽ י־ ְׂשַפת־ֶיֶ֑תר ְלָנָב֣לל ף ִּכֽ יבַא֗֝ ֶקר ְלָנִד֥ ׃ְׂשַפת־ָׁשֽ
ֶבן־ֵח֣ן  ח  יל׃ ְּבֵעיֵנ֣י ְבָעָל֑יו ַהֹּׁ֭שַחדֶאֽ ר ִיְפֶנ֣ה ַיְׂשִּכֽ ל־ָּכל־ֲאֶׁש֖ ֶאֽ
ַכֶּסה ט  ׁש ֶּפַׁ֭שע־ְמֽ ֲהָב֑ה ְמַבֵּק֣ ר ַאֽ ָדָב֗ ידְוֹׁשֶנ֥ה ְב֝ ׃ַאּֽלּוף  ַמְפִר֥
ין ְבֵּתַ֣חת ְּגָעָר֣ה י  יל ַהּ֖כֹותֵמֽ ֵמִב֑ ה׃ְּכִס֣  ֵמָאֽ
יַאְך־ יא  י ְיֻׁשַּלח־ּֽבֹו׃ ָר֑ע־ְיַבֶּקׁש ְמִר֥ ְכָזִר֗ ְך ַא֝ ּוַמְלָא֥
יׁש  יב  ב ַׁשּ֣כּול ְּבִא֑ ילְוַאל־ָּפ֬גֹוׁש ֹּד֣ ִס֗ ׃ְּבִאַּוְלּֽתֹו ְּכ֝
ָעהֵמִׁש֣יב  יג  א־תמיש )ָת֥מּוׁש(  טֹוָב֑ה ַּתַ֣חת ָר֭ ֹֽ הל ָע֗  ִמֵּביֽתֹו׃ָר֝
ר ַמִ֭ים  יד  ע  ֵראִׁש֣ית ָמ֑דֹוןּ֣פֹוֵטֽ ְתַּגַּל֗ יבְוִלְפֵנ֥י ִה֝  ְנֽטֹוׁש׃ָהִר֥
יק טו  ָׁשע ַמְצִּד֣ יק ּוַמְרִׁש֣יַע ָר֭ ה ַצִּד֑ ת ְי֝הָו֗ ם׃ּֽתֹוֲעַב֥  ַּגם־ְׁשֵניֶהֽ
יר ְּבַיד־ טז  ילָלָּמה־ֶּז֣ה ְמִח֣ ִיןִלְק֖נֹות ָחְכָמ֣ה  ְּכִס֑ ׃ְוֶלב־ָאֽ
ַע ֹאֵה֣בְּבָכל־ֵע֭ת  יז  ח ָהֵר֑ ה ְוָא֥ ָצָר֗ ד ְל֝ ׃ִיָּוֵלֽ
ַע ָּכ֑ף ֲחַסר־ֵל֭בָאָד֣ם  יח  ה ּתֹוֵק֣ ֻרָּב֗ ב ֲע֝ הּו׃ֹעֵר֥  ִלְפֵנ֥י ֵרֵעֽ
ב יט  ֵהֽ ְת֗חֹו  ַמָּצ֑ה ֹאֵה֣ב ֶּפַׁ֭שע ֹא֣ יַּה ִּפ֝ ֶבר׃ְמַבֶּקׁשַמְגִּב֥ ־ָׁשֽ
א ִיְמָצא ִעֶּקׁש־ֵל֭ב כ  ֹ֣ ְך ִּב֝ ֑טֹוב־ל ה  ִיּ֥פֹולֹוְלׁשֹו֗נְוֶנְהָּפ֥ ׃ְּבָרָעֽ
א־ ְל֣תּוָגה ֑לֹו ְּכִ֭סיל ֹיֵל֣ד כא  ֹֽ יְול ח ֲאִב֣ ל ִיְׂ֝שַמ֗ ׃ָנָבֽ
יב ֵל֣ב ָׂשֵ֭מַח כב  ה ֵּגָה֑ה ֵייִט֣ Jֶרם׃ְו֥רּוַח ְנֵ֝כָא֗  ְּתַיֶּבׁש־ָּגֽ
ַחד כג  ח ֹׁש֣ ַהּ֗טֹות ֵמֵ֭חק ָרָׁש֣ע ִיָּק֑ ט ָאְר֥חֹות ְל֝ ׃ִמְׁשָּפֽ
יןֶאת־ְּפֵנ֣י  כד  ילְוֵעיֵנ֥י  ָחְכָמ֑ה ֵמִב֣ ִס֗ ֶרץ׃ְכ֝  ִּבְקֵצה־ָאֽ
יל ֵּב֣ן ְלָ֭אִביוַּכַ֣עס  כה  ֶמר ְל ְּכִס֑ ׃ֽיֹוַלְדּֽתֹוּוֶ֝מ֗
יק לֹא־֑טֹוב  כו  ים ְלַהּ֖כֹותַּג֤ם ֲע֣נֹוׁש ַלַּצִּד֣ ֶׁשר׃ְנִדיִב֣  ַעל־ֹיֽ
יׁש ְיַקרוקר־ ) ָּדַ֑עת יֹוֵדַ֣ע חֹוֵׂשְ֣ך ֲאָ֭מָריו כז  ּוַח ִא֣ ׃ְּתבּוָנֽה־( ֗ר֝
ֲחִריׁש ַּג֤ם ֱאִו֣יל כח  ׃ָנֽבֹוןֹאֵט֖ם ְׂשָפָת֣יו  ֵיָֽחֵׁש֑ב ָחָכ֣ם ַמֽ֭

משלי פרק יח

ׁש   א ַ֭תֲאָוה ְיַבֵּק֣ ע׃ ִנְפָר֑דְלֽ ה ִיְתַּגָּלֽ ּוִׁשָּי֗ ְּבָכל־ּֽת֝
ץ  ב  א־ַיְחֹּפ֣ ֹֽ ם־ ִּבְתבּוָנ֑ה ְּכִ֭סילל י ִאֽ ׃ְּבִהְתַּגּ֥לֹות ִלּֽבֹוִּכ֗֝
בֹוא־ ג  ָׁשעְּבֽ ִעם־ ּ֑בּוז ָּב֣א ַגם־ָר֭ ה׃ָק֥לֹוןְוֽ  ֶחְרָּפֽ
יׁש־ִפי ִּדְבֵר֣י ַמִ֣ים ֲעֻ֭מִּקים ד  ַע  ִא֑ ה ְמ֣קֹורַנַ֥חל ֹנֵ֝ב֗ ׃ָחְכָמֽ
יקְלַהּ֥טֹות  לֹא־֑טֹוב ָרָׁש֣עְׂשֵא֣ת ְּפֵנֽי־ ה  ִּד֗ ט׃ַצ֝  ַּבִּמְׁשָּפֽ
יב ִׂשְפֵת֣י ְכִ֭סיל ו  אּו ְבִר֑ יו ָיֹב֣ א׃ּוִ֝פ֗ ַמֲהֻל֥מֹות ִיְקָרֽ  ְלֽ
י־ְכִ֭סיל ז  יו ְמִחָּתה־֑לֹו ִּפֽ ׁש ַנְפֽׁשֹו׃ּוְׂ֝שָפָת֗  מֹוֵק֥
ים ְּכ ִּדְבֵר֣י ִנְ֭רָּגן ח  ְתַלֲהִמ֑ ֶטן׃ִמֽ ם ָיJְֽר֥דּו ַחְדֵרי־ָבֽ ְוֵ֝ה֗
ח ְמַלאְכּ֑תֹוַּג֭ם ִמְתַרֶּפ֣ה ִב ט  ּוא ָא֥ ית ֗ה֝ ׃ְלַבַ֣על ַמְׁשִחֽ



יק ְיהָו֑ה ֵׁש֣ם ִמְגַּדל־ֹע֭ז י  ׃ ְוִנְׂשָּגֽבּֽבֹו־ָי֖רּוץ ַצִּד֣
הּוְכ ִקְרַי֣ת ֻעּ֑זֹו֣הֹון ָעִׁ֭שיר  יא  ה ִנְׂ֝שָּגָב֗  ְּבַמְׂשִּכֽתֹו׃חֹוָמ֥
יׁשִלְפֵני־ֶׁשֶ֭בר ִיְגַּבּ֣ה  יב  ׃ֲעָנָוֽהְוִלְפֵנ֖י ָכ֣בֹוד  ֶלב־ִא֑
ָבר יג  ה׃ִאֶּוֶ֥לת ִיְׁשָמ֑ע ְּבֶטֶ֣רם ֵמִׁש֣יב ָּד֭ ֹו ּוְכִלָּמֽ  ִהיא־֗ל֝
ֲחֵל֑הּו ֽרּוַח־ִא֭יׁש יד  ה ְיַכְלֵּכ֣ל ַמֽ ָּנה׃ְו֥רּוַח ְנֵ֝כָא֗ י ִיָּׂשֶאֽ  ִמ֣
ֶזן ָּדַ֑עת ִיְקֶנה־ֵל֣ב ָנ֭בֹון טו  ים ְוֹא֥ ָכִמ֗ ַעת ְּתַבֶּקׁש־ֲח֝ ׃ָּדֽ
יב ֑לֹו  ָאָ֭דם ַמָּת֣ן טז  ּנּו׃ַיְרִח֣ ְוִלְפֵנ֖י ְגֹדִל֣ים ַיְנֶחֽ
יק יז  ִראׁ֣שֹון ַצִּד֣ הּו ְּבִרי֑בֹו ָהֽ ֵע֗ א־( ֵר֝ ֲחָקֽרֹויבא־ )ּוָבֽ ׃ ַוֽ
ית ִמְ֭דָיִנים יח  יד׃ ַהּגֹוָר֑ל ַיְׁשִּב֣ ים ַיְפִרֽ ין ֲעצּוִמ֣ ּוֵב֖
ע ִמ יט  ח ִנְפָׁש֥ זָא֗ יםומדונים )ּו֝ ִּקְרַית־ֹע֑ יַח ַאְרֽמֹון׃ִמְדָיִנ֗ ( ִּכְבִר֥

י כ  ת  ִּבְט֑נֹו ִּתְׂשַּב֣ע־ִא֭יׁש ִפי ִמְּפִר֣ ע ְׂשָפָת֣יוְּתבּוַא֖ ׃ִיְׂשָּבֽ
יָהְו֝ ָלׁ֑שֹוןָמֶ֣ות ְוַ֭חִּיים ְּבַיד־ כא  ֲהֶב֗ ׃ִּפְרָיּֽה יֹאַכ֥ל ֹאֽ
֗צֹון  ֑טֹוב ָמָ֣צא ָמָצ֣א ִאָּׁ֭שה כב  ְיהָוֽהַוָּיֶ֥פק ָר֝ ׃ֵמֽ
ֲחנּוִנ֥ים ְיַדֶּבר־ כג  יר ָרׁ֑שַּתֽ  ַיֲֽעֶנ֥ה ַעּֽזֹות׃ְוָ֝עִׁש֗
ִעים כד  יׁש ֵר֭ ב ְלִהְתֹרֵעַ֑ע ִא֣ ֵה֗ ח׃ְוֵיׁ֥ש ֹא֝ ק ֵמָאֽ  ָּדֵב֥

משלי פרק יט

ׁש־ֽטֹוב  א יל׃ הֹוֵלְ֣ך ְּבֻתּ֑מֹו ָר֭ יו ְו֣הּוא ְכִסֽ ָפָת֗ ׁש ְׂש֝ ִעֵּק֥ ֵמֽ
ץ ְּבַרְגַלִ֣יםלֹא־֑טֹוב ֶנֶ֣פׁש ְּבלֹא־ַדַ֣עתַּג֤ם  ב  א׃ְוָא֖  חֹוֵטֽ
ה ְּתַסֵּל֣ף ַּדְרּ֑כֹו ָאָ֭דם ִאֶּוֶ֣לת ג   ִיְזַע֥ף ִלּֽבֹו׃ְוַעל־ְי֝הָו֗
ים ֵרִע֣ים ֹיִ֭סיף ֗הֹון ד  ל ַרִּב֑ ד׃ְוָ֝ד֗ ֵרֵע֥הּו ִיָּפֵרֽ  ֵמֽ

ה  ה א ִיָּנֶק֑ ֹ֣ ים ֵע֣ד ְׁשָ֭קִרים ל ָזִב֗ יַח ְּכ֝ ט׃ְוָיִפ֥ א ִיָּמֵלֽ ֹ֣  ל
ִּבים ו  יב ַר֭ ַע ְיַחּ֣לּו ְפֵנֽי־ָנִד֑ ֵר֗ יׁש ְוָכל־ָה֝ ן ְלִא֣ ׃ַמָּתֽ
ׁש ָּכ֥ל ז  הּו ֲאֵחי־ָר֨ ֵנֻא֗ ֲח֣קּו ִמֶּמּ֑נּו ׀ ְׂשֽ י ְמֵ֭רֵעהּו ָרֽ ַא֤ף ִּכ֣
ים   ף ֲאָמִר֣ ָּמה׃ְמַרֵּד֖ לא־ )לֹו־( ֵהֽ
ֶנה־ֵּל֭ב ֹאֵה֣ב ַנְפׁ֑שֹו  ח  ה ִלְמצֹא־ֽטֹוב׃ֹקֽ בּוָנ֗ ר ְּת֝ ֹׁשֵמ֥
ה ט  א ִיָּנֶק֑ ֹ֣ ים ֵע֣ד ְׁשָ֭קִרים ל יַח ְּכָזִב֣ ד׃ְוָיִפ֖  יֹאֵבֽ



א־ָנאֶו֣ה   י ֹֽ ילל ֲע֑נּוג ִלְכִס֣ ים׃ ַּתֽ ל ְּבָׂשִרֽ י־ְלֶעֶ֤בד ׀ ְמֹׁש֬ ף ִּכֽ ַא֗֝
יְך ַאּ֑פֹו יא  ֱאִר֣ ַׁשע׃ְוִ֝תְפַאְרּ֗תֹו ֵׂשֶ֣כל ָאָ֭דם ֶהֽ ר ַעל־ָּפֽ  ֲעֹב֣
׃ְרצֹוֽנֹוּוְכַט֖ל ַעל־ֵעֶׂ֣שב  ַנַ֣הם ַּכְּ֭כִפיר ַזַ֣עף ֶמֶ֑לְך יב 
֭ יג  יל ָאִביוַהּו֣ ֹת ְל ד  ֵּב֣ן ְּכִס֑ ֵר֗ ֶלף ֹט֝ הְוֶד֥ ׃ִמְדְיֵנ֥י ִאָּׁשֽ
ה ָא֑בֹותַּבִ֣ית ָו֭הֹון ַנֲֽחַל֣ת  יד  ְיהָו֗ ֶלת ּוֵ֝מֽ ה ַמְׂשָּכֽ ׃ִאָּׁש֥

יל ַּתְרֵּדָמ֑ה ַעְ֭צָלה טו  ב׃ְרִמָּי֣הְוֶנֶ֖פׁש  ַּתִּפ֣  ִתְרָעֽ
ּבֹוֵז֖ה ְדָרָכ֣יו יומת )ָיֽמּות(׃ ֹׁשֵמ֣ר ַנְפׁ֑שֹו ֹׁשֵמ֣ר ִמְ֭צָוה טז 

ּוְ֝גֻמ֗לֹו ְיַׁשֶּלם־ֽלֹו׃ ָּד֑ל  ֣חֹוֵנJֽן ַמְלֵו֣ה ְי֭ה ָוה יז 
ָך׃ ִּתְקָו֑ה ִּכי־ֵיׁ֣ש ַיֵּס֣ר ִּבְ֭נָך יח  א ַנְפֶׁשֽ ִמי֗תֹו ַאל־ִּתָּׂש֥ ְוֶאל־ֲה֝
ָדל־(  יט  ֶנׁש ֵחָ֭מהגרל־ )ְּגֽ ף׃ֹנֵׂ֣שא ֹע֑ יל ְו֣עֹוד ּתֹוִסֽ ִּצ֗ י ִאם־ַּת֝ ִּכ֥
ַען  מּוָס֑ר ְוַקֵּב֣ל ְׁשַמ֣ע ֵעָ֭צה כ  ַמ֗ ָך׃ֶּתְחַּכ֥םְל֝ ֲחִריֶתֽ  ְּבַאֽ
ֲחָׁש֣בֹותַרּ֣בֹות  כא  יׁש ַמֽ ה ְּבֶלב־ִא֑ ת ְי֝הָו֗ ֲעַצ֥ יא ָתֽקּום׃ַוֽ  ִה֣
ֲאַו֣ת כב  ׁש־ְוֽטֹוב ָאָד֣ם ַחְסּ֑דֹו ַּתֽ יׁש ָּכָזֽב׃ָר֗֝  ֵמִא֥

ע׃ ְלַחִּי֑ים ִיְרַא֣ת ְיהָו֣ה כג  ֶקד ָרֽ ין ַּבל־ִיָּפ֥ ַע ָיִ֝ל֗ ְוָׂשֵב֥
ַמ֤ן ָעֵצ֣ל כד  ָּנה׃ ָי֭דֹו ַּבַּצָּלַ֑חת ָט֘ א ְיִׁשיֶבֽ ֹ֣ יהּו ל ַּגם־ֶאל־ִּפ֗֝
ם ַּתֶּ֭כה ֵל֣ץ כה  ין ּוֶפִ֣תי ַיְעִר֑ ָנ֗בֹון ָיִב֥ יַח ְל֝ ַעתְוהֹוִכ֥ ׃ ָּדֽ
יַח ֵא֑ם כו  ַׁשֶּדד־ָא֭ב ַיְבִר֣ יר ְמֽ יׁש ּוַמְחִּפֽ ן ֵמִב֥ ׃ֵּב֗֝
ַדל־ְּבִ֭ני כז  ַע מּוָס֑ר חֲֽ ְׁש֗גֹות ִלְׁשֹמ֣ ִאְמֵרי־ִל֝ ַעת ֵמֽ ׃ָדֽ
ֶון׃ ִמְׁשָּפ֑ט ָיִל֣יץ ְּבִ֭לַּיַעל ֵע֣ד כח  ים ְיַבַּלע־ָאֽ ָׁשִע֗ י ְר֝ ּוִפ֥
יםָנ֣כֹונּו  כט  ים ַלֵּלִצ֣ ים׃ ְׁשָפִט֑ ֲהֻל֗מֹות ְלֵג֣ו ְּכִסיִלֽ ּוַ֝מֽ
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ֶגהְוָכל־ ַהַּ֭יִין ֹהֶמ֣ה ֵׁשָכ֑ר ֵל֣ץ  א ם׃ֹׁש֥ א ֶיְחָּכֽ ֹ֣ ֹו ל  ּ֗ב֝
א ַנְפֽׁשֹו׃ ַנַ֣הם ַּכְּ֭כִפיר ֵא֣יַמת ֶמֶ֑לְך ב  ְתַעְּב֗רֹו חֹוֵט֥ ִמ֝
יב ג  ילְוָכל־ ָּכ֣בֹוד ָלִ֭איׁש ֶׁשֶ֣בת ֵמִר֑ ִו֗ ע׃ֱא֝  ִיְתַּגָּלֽ
ׁש ָעֵצ֣לֵמֹ֭חֶרף  ד  א־ַיֲחֹר֑ ֹֽ ִין׃ ל יר ָוָאֽ ל( ַּבָּקִצ֣ ישאל )ְוָׁשַא֖



יׁשַמִ֣ים ֲעֻ֭מִּקים ֵעָצ֣ה ְב ה  ָּנה׃ֶלב־ִא֑ יׁש ְּתבּוָנ֣ה ִיְדֶלֽ  ְוִא֖
יׁש ַחְסּ֑דֹו  ו  ם ִיְ֭קָרא ִא֣ ים ָרב־ָאָד֗ מּוִנ֗ יׁש ֱא֝ יְוִא֥ א׃ִמ֣  ִיְמָצֽ
יק  ז  יו׃ִמְתַהֵּלְ֣ך ְּבֻתּ֣מֹו ַצִּד֑ ֲחָרֽ י ָבָנ֣יו ַאֽ ַאְׁשֵר֖
ב ח  ֶלְך יֹוֵׁש֥ ין ֶמ֗ ה ַעל־ִּכֵּסא־ִד֑ ע׃ְמָזֶר֖  ְבֵעיָנ֣יו ָּכל־ָרֽ
י ט  י ִמֽ יִתי ִלִּב֑ י׃־יֹ֭אַמר ִזִּכ֣ ַחָּטאִתֽ ְרִּתי ֵמֽ ַה֗ ָט֝
ה ֵאיָפ֣ה ְוֵאיָפ֑ה ֶאֶ֣בן ָוֶ֭אֶבן י  ת ְי֝הָו֗ ם׃ּֽתֹוֲעַב֥  ַּגם־ְׁשֵניֶהֽ
ֲעָלָליו ִיְתַנֶּכר־ָנַ֑ער  יא  ֳעֽלֹו׃ַּג֣ם ְּבַ֭מֽ Jְ֖ך ְוִאם־ָיָׁש֣ר ָּפֽ ִאם־ַז
ֶזן ֹׁשַ֭מַעת ְוַעִ֣ין ֹרָא֑ה  יב  ם׃ֹא֣ ה ַגם־ְׁשֵניֶהֽ ה ָעָׂש֥ ְי֝הָו֗
ֱאַה֣ב ֵׁשָ֭נה ֶּפן־ִּתָּוֵרׁ֑ש  יג  ֶחם׃ַאל־ֶּתֽ ע־ָלֽ ַבֽ ח ֵעיֶנ֣יָך ְׂשֽ ְּפַק֖
ע יֹאַמ֣ר ַהּקֹוֶנ֑ה  יד  ל׃ַר֣ע ַר֭ ֹו ָא֣ז ִיְתַהָּלֽ ְוֹאֵז֥ל ֗ל֝
ַעת׃ֵיׁ֣ש ָזָ֭הב ְוָרב־ְּפִניִנ֑ים  טו  ר ִׂשְפֵתי־ָדֽ י ְיָ֝ק֗ ּוְכִל֥
ַקח־ִּבְ֭גדֹו ִּכי־ָעַ֣רב ָז֑ר  טז  הּו׃ְלֽ ּוְבַע֖ד נכרים )ָנְכִרָּי֣ה( ַחְבֵלֽ
ץ׃ָעֵר֣ב ָלִ֭איׁש ֶלֶ֣חם ָׁשֶ֑קר  יז  יהּו ָחָצֽ ֵלא־ִפ֥ ר ִיָּמֽ ְוַ֝אַח֗
ֲחָׁשבֹות ְּבֵעָצ֣ה ִתּ֑כֹון  יח  ה׃ַמֽ֭ ּוְ֝בַתְחֻּב֗לֹות ֲעֵׂש֣ה ִמְלָחָמֽ
יל  יט  ב׃ּֽגֹוֶלה־ּסֹ֭וד הֹוֵלְ֣ך ָרִכ֑ א ִתְתָעָרֽ ֹ֣ יו ל ָפָת֗ ה ְׂש֝ ּוְלֹפֶת֥
יו ְוִאּ֑מֹו  כ  ְדַעְ֥ך ְמַ֭קֵּלל ָאִב֣ ֶׁשְך׃ֵנ֗֝רֹוִיֽ ֱאׁ֥שּון( ֹחֽ  באישון )ֶּבֽ
אׁשֹוָנ֑ה  כא  ְך׃ַנֲֽ֭חָלה מבחלת )ְמֹבֶהֶ֣לת( ָּבִרֽ א ְתֹבָרֽ ֹ֣ ּה ל ֲחִריָת֗ ְוַ֝אֽ
ר ֲאַׁשְּלָמה־ָר֑ע  כב  ְך׃ַאל־ּתֹאַמ֥ ע ָלֽ ה ְוֹיַׁ֣שֽ יהָו֗ ַקֵּו֥ה ַלֽ֝
אְזֵנ֖י ִמְרָמ֣ה לֹא־ֽטֹוב׃ ֶאֶ֣בן ָוָאֶ֑בן ּֽתֹוֲעַב֣ת ְי֭הָוה כג  ֹֽ ּומ
ְיהָו֥ה כד  ם ִמְצֲעֵדי־ָגֶ֑בר ֵמֽ ין ַּדְרּֽכֹו׃ְוָ֝אָד֗  ַמה־ָּיִב֥
ׁש  כה  ֶדׁש ָאָ֭דםמֹוֵק֣ ר׃ ָיַ֣לע ֹק֑ ים ְלַבֵּקֽ ר ְנָדִר֣ ְוַאַח֖
ָׁשִעים ְמָזֶר֣ה כו  ן׃ַוָּיֶׁ֖שב ָחָכ֑ם ֶמֶ֣לְך ְר֭  ֲעֵליֶה֣ם אֹוָפֽ

ׂש ָּכל־ ִנְׁשַמ֣ת ָאָד֑ם ֵנ֣ר ְי֭ה ָוה כז  ֵפ֗ ֶטןֹח֝ ׃ַחְדֵרי־ָבֽ
 ִּכְסֽאֹו׃ַּבֶחֶ֣סדְוָסַע֖ד  ֶמֶ֑לְך ִיְּצרּו־ֶחֶ֣סד ֶוֱֽ֭אֶמת כח 
ים ֹּכָח֑ם  כט  חּוִר֣ רִּתְפֶאֶ֣רת ַּבֽ ֲהַד֖ ה׃ַוֽ  ְזֵקִנ֣ים ֵׂשיָבֽ
ֶטןּוַ֝מּ֗כֹות ַחֻּב֣רֹות ֶּפַ֭צע תמריק )ַּתְמ֣רּוק( ְּבָר֑ע  ל  ׃ַחְדֵרי־ָבֽ

משלי פרק כא

ּנּו׃ ְיהָו֑ה ְּבַיד־ֶמֶ֭לְך־ֶלבַּפְלֵגי־ַמִ֣ים   א ץ ַיֶּטֽ ר ַיְחֹּפ֣ ל־ָּכל־ֲאֶׁש֖ ַעֽ
ל־ֶּדֶרְך־ִא֭יׁש  ב  ׃ְיהָוֽה ִלּ֣בֹות ְוֹתֵכ֖ן ְּבֵעיָנ֑יו ָיָׁש֣רָּכֽ
ה ּוִמְׁשָּפ֑ט ג  ר  ֲעֹׂ֭שה ְצָדָק֣ יהָו֣ה ִמָּזַֽבחִנְבָח֖ ׃ַלֽ
את׃ִנ֖ר ְרָׁשִע֣יםרּום־ֵע֭יַנִים ּוְרַחב־ֵל֑ב  ד   ַחָּטֽ



ץ ַאְך־ְלמֹוָת֑רַמְחְׁש֣בֹות ָח֭רּוץ ַאְך־ ה  ׃ְלַמְחֽסֹורְוָכל־ָא֗֝
ַעל ו  ָ֭צרֹות ֹּפ֣ ף  ִּבְלׁ֣שֹון ָׁשֶ֑קר ֹאֽ ֶבל ִנָּ֝ד֗ ֶות־ְמַבְקֵׁשיֶה֥ ׃ָמֽ
יםֹׁשד־ ז  ֲא֗נּו  ְיגֹוֵר֑ם ְרָׁשִע֥ י ֵמֽ֝ טִּכ֥ ֲעׂ֥שֹות ִמְׁשָּפֽ ׃ַלֽ
ְך ֶּדֶ֣רְך ח  יׁש ָוָז֑ר ֲהַפְכַּפ֬ ְך  ִא֣ רְוַ֝ז֗ ֳעֽלֹו ָיָׁש֥ ׃ָּפֽ
ֶבת ֗טֹוב ט  ֶׁשת ַעל־ִּפַּנת־ָּג֑ג ָלֶׁש֥ ֶבר׃ֵמֵא֥ ית ָחֽ ים ּוֵב֥ ְדָיִנ֗  ִמ֝
ָׁשעֶנֶ֣פׁש  י  ן ִאְּוָתה־ָר֑ע ָר֭ א־ֻיַח֖ ֹֽ הּו׃ל  ְּבֵעיָנ֣יו ֵרֵעֽ
ֲעָנׁש־ֵל֭ץ  יא  ילּוְב־ֶּפִ֑תי ֶיְחַּכםַּבֽ ם ְלַ֝הְׂשִּכ֥ ַעת׃ָחָכ֗  ִיַּקח־ָּדֽ
יל ַצִּ֭דיק יב  ע׃ְרָׁשִע֣יםְמַסֵּל֖ף  ָרָׁש֑ע ְלֵב֣ית ַמְׂשִּכ֣  ָלָרֽ
א ֵיָֽעֶנֽה׃ ָּד֑ל ִמַּזֲֽעַקת־ֹאֵט֣ם ָאְ֭זנֹו יג  ֹ֣ א ְול ַּגֽם־֥הּוא ִיְ֝קָר֗
ַחד ַּבֵּ֭סֶתר ִיְכֶּפה־ָא֑ף ַמָּת֣ן יד  ה ַעָּזֽה׃ְוֹׁש֥ ק ֵחָמ֥ ֵח֗  ַּב֝
ה ְלֲעׂ֣שֹות ִמְׁשָּפ֑ט ַּצִּדיק ַלִׂ֭שְמָח֣ה טו  ֶוןּוְ֝מִחָּת֗ ֲעֵלי ָאֽ ׃ ֹפ֣
ם  טז  ים ַהְׂשֵּכ֑ל ִמֶּדֶ֣רְך ּ֭תֹוֶעהָאָד֗ ל ְרָפִא֣  ָיֽנּוַח׃ִּבְקַה֖
יׁש  יז  ֶמן  ִׂשְמָח֑ה ֹאֵה֣ב ַמְ֭חסֹורִא֣ Jִין־ָוֶׁ֝ש֗ ב ַיֽ ירֹאֵה֥ א ַיֲֽעִׁשֽ ֹ֣ ׃ל
ֶפר  יח  יקֹּכ֣ ַחת  ָרָׁש֑ע ַלַּצִּד֣ יםְוַת֖  ּבֹוֵגֽד׃ְיָׁשִר֣
ֶבת יט  ֶרץ־ִמְדָּב֑ר ֗טֹוב ֶׁש֥ ֶׁשת ְּבֶאֽ ַעס׃ִמְדָיִנ֣ים מדונים )ֵמֵא֖ ( ָוָכֽ
ּנּו׃  ָחָכ֑ם ׀ ֶנְחָמ֣ד ָוֶׁ֭שֶמן ִּבְנֵו֣האֹוָצ֤ר כ  יל ָאָד֣ם ְיַבְּלֶעֽ ּוְכִס֖
ֵדף  כא  הֹר֭ א  ָוָחֶ֑סד ְצָדָק֣ יםִיְמָצ֥ ִּי֗ ה ַח֝  ְוָכֽבֹוד׃ְצָדָק֥
ה׃ ָחָכ֑םִע֣יר ִּגֹּ֭ב ִרים ָעָל֣ה  כב  ז ִמְבֶטָחֽ ֶרד ֹע֣ ַוּ֝יֹ֗
ר ְלׁשֹו֑נֹו ּוִּפ֭יוֹׁשֵמ֣ר  כג  ׃ַנְפֽׁשֹו ִמָּצ֣רֹות ֹׁשֵמ֖

ה ְׁש֑מֹוֵז֣ד ָיִ֭היר ֵל֣ץ  כד  ת ָזֽדֹון׃֝עֹוֶׂש֗  ְּבֶעְבַר֥
ֲאַו֣ת כה  י־ֵמֲא֖נּו ָיָד֣יו ַלֽ ָעֵצ֣ל ְּתִמיֶתּ֑נּו ַּתֽ ׃ֲעֽׂשֹותִּכֽ
ֲאָו֑ה ִהְתַאָּו֣הָּכל־ַהּ֭יֹום  כו  יק  ַתֽ ן ְוַצִּד֥ ְך׃ִיֵּ֝ת֗ א ַיְחֹׂשֽ ֹ֣ ְול
ָׁשִעים כז  ּנּו׃ ּֽתֹוֵעָב֑ה ֶזַ֣בח ְר֭ ה ְיִביֶאֽ י־ְבִזָּמ֥ ף ִּכֽ ַא֗֝
ים כח  ַע יֹאֵב֑ד ֵעד־ְּכָזִב֥ יׁש ׁ֝שֹוֵמ֗ ר׃ְוִא֥  ָלֶנַ֥צח ְיַדֵּבֽ
יׁש  כט  ז ִא֣ ר ְּבָפָנ֑יו ָרָׁש֣עֵהֵע֬ ין ַּדְרּֽכֹו(׃ְוָ֝יָׁש֗  ֤הּוא ׀ יכין דרכיו )ָיִב֬
ה ֵא֣ין ָחְ֭כָמה ְוֵא֣ין ְּתבּוָנ֑ה  ל  ָצ֗ ין ֵע֝ Iֶ֣גד ְיהָוֽהְוֵא֥ ׃ְלֶנ

ה֗סּוס ֭מּוָכן ְל֣יֹום ִמְלָחָמ֑ה   לא יהָו֗ ה׃ְוַ֝לֽ  ַהְּתׁשּוָעֽ

משלי פרק כב

ֶׁשר ָר֑ב ֵׁש֭םִנְבָח֣ר   א ב ֵח֣ן ֽטֹוב׃ ֵמֹע֣ ִמֶּכֶ֥סף ּוִ֝מָּזָה֗



ה ֻכָּל֣ם  ִנְפָּגׁ֑שּו ָרׁ֣ש ָוָעִׁש֣יר ב  ׃ְיהָוֽהֹעֵׂש֖
ים  ( ְוִנְסָּת֑ר ׀ ָרָא֣ה ָרָע֣ה ויסתר )ָע֤רּום ג  ֶנֱעָנֽׁשּו׃ּוְ֝פָתִי֗ ְב֥רּו ְוֽ  ָעֽ
ֶׁשר ִיְרַא֣ת ְיהָו֑ה ֲעָ֭נָוהֵעֶ֣קב  ד  ים׃ֹע֖  ְוָכ֣בֹוד ְוַחִּיֽ
ׁש ֶדֶ֣רְךִצִּנ֣ים ַּפִ֭חים ְּב ה  ם ִעֵּק֑ ק ֵמֶהֽ ר ַנְ֝פׁ֗שֹו ִיְרַח֥ ׃ׁשֹוֵמ֥
י ֲחֹנְ֣ך ַלַּ֭נַער ו  ָּנה׃ ַדְרּ֑כֹו ַעל־ִּפ֣ א־ָי֥סּור ִמֶּמֽ ֹֽ ין ל י־ַיְ֝זִק֗ ַּג֥ם ִּכֽ
יׁש ַמְלֶוֽה׃ ִיְמׁ֑שֹול ְּבָרִׁש֣ים ָעִׁ֭שיר ז  ה ְלִא֣ ְוֶעֶ֥בד לֹ֝ ֶו֗

ַע ַעְ֭וָלה יקצור־ )ִיְקָצר־( ָאֶ֑ון  ח  ֶבטזֹוֵר֣ ה׃ְוֵׁש֖  ֶעְבָר֣תֹו ִיְכֶלֽ
י־ֽטֹוב־ַעִ֭ין ֣הּוא ְיֹבָרְ֑ך  ט  ןִּכֽ ל ִמַּלְח֣מֹו ָנַת֖ ׃ַלָּדֽ
ׁש  י  Iֵ֣רֽ ין ְוָקֽלֹון׃ ְוֵיֵצ֣א ָמ֑דֹון ֵל֭ץָּג ת ִּד֣ ְוִ֝יְׁשֹּב֗
ב טהור־ )ְטָהר־( ֵל֑ב יא  ן ֹאֵה֥ יוֵח֥ ָפָת֗ ֶלְך׃ְׂש֝  ֵרֵע֥הּו ֶמֽ
י ֹבֵגֽד ָנְ֣צרּו ָדַ֑עת ֵעיֵנ֣י ְי֭הָוה יב  ף ִּדְבֵר֥ ׃ַוְ֝יַסֵּל֗
י ַב֑חּוץ ָאַמ֣ר ָעֵ֭צל יג  ַח׃ ֲאִר֣ ָרֵצֽ ֹח֗בֹות ֵאֽ ְּב֥תֹוְך ְר֝
י ָז֑רֹותׁשּוָח֣ה ֲעֻ֭מָּקה  יד  ה ִּפ֣ ם׃ִיָּפל יפול־ )ְז֥עּום ְי֝הָו֗ ־( ָׁשֽ
ֶבט ְבֶלב־ָנַ֑ערִאֶּ֭וֶלת ְקׁשּוָר֣ה  טו  ּנּו׃ֵׁש֥ ָּנה ִמֶּמֽ ר ַיְרִחיֶק֥  ֝מּוָס֗
ק  טז  ֵׁשֽ לֹע֣ ן ְלַהְרּ֣בֹות ֑לֹו ָּד֭ יר ַאְך־ְלַמְחֽסֹור׃ֹנֵת֥ ָעִׁש֗  ְל֝

ט ָאְזְנָ֗ך ּוְׁ֭שַמע  יז  יםַה֥ י׃ִּדְבֵר֣י ֲחָכִמ֑ ית ְלַדְעִּתֽ ְוִ֝לְּבָ֗ך ָּתִׁש֥
Iָ֑ך יח  י־ִתְׁשְמֵר֣ם ְּבִבְטֶנ י־ָנִ֭עים ִּכֽ יָך׃ִּכֽ ו ַעל־ְׂשָפֶתֽ נּו ַיְ֝חָּד֗ ִיֹּכ֥
יהָוה ִמְבַטֶחָ֑ך  יט  ְה֣יֹות ַּבֽ֭ ָּתה׃ִלֽ יָך ַהּ֣יֹום ַאף־ָאֽ ֽהֹוַדְעִּת֖
ִלִׁש֑ים( כ  י ְלָ֭ך שלשום )ָׁשֽ א ָכַתְ֣בִּתֽ ֹ֤ ַעת׃ֲהל ֵע֣צֹות ָוָדֽ ְּבֹמ֖
יֲעָ֗ך ֹקְׁ֭שְט ִאְמֵר֣י ֱאֶמ֑ת  כא  יָך׃ְלהֹוִדֽ ְלֶחֽ ת ְלֹׁשֽ ֶמ֗ ים ֱא֝ יב ֲאָמִר֥ ְלָהִׁש֥
ל  כב  ל־ִּתְגָזל־ָּד֭ י ַדל־֑הּוא ַאֽ ַער׃ִּכ֣ ְוַאל־ְּתַדֵּכ֖א ָעִנ֣י ַבָּׁשֽ
יב ִריָב֑ם  כג  י־ְי֭הָוה ָיִר֣ ְבֵעיֶה֣ם ָנֶֽפׁש׃ִּכֽ ע ֶאת־ֹקֽ ְוָקַב֖
א ָתֽבֹוא׃ַאל־ִּתְ֭תַרע ֶאת־ַּבַ֣על ָא֑ף  כד  ֹ֣ ֗מֹות ל יׁש ֵח֝ ְוֶאת־ִא֥
ְרֹחָת֑ו  כה  ֱאַל֥ף ֹאֽ ָך׃ֶּפן־ֶּתֽ ׁש ְלַנְפֶׁשֽ ַקְחָּת֖ מֹוֵק֣ ְוָלֽ
ְקֵעי־ָכ֑ף  כו  י ְבֹתֽ ים ַמָּׁשֽאֹות׃ַאל־ְּתִה֥ ְרִב֗ ֹעֽ ַּב֝
ין־ְלָ֥ך ְלַׁשֵּל֑ם  כז  יָך׃ִאם־ֵאֽ ְבָ֗ך ִמַּתְחֶּתֽ ְׁשָּכֽ ח ִמ֝ ָלָּ֥מה ִיַּק֥
יָך׃ַאל־ַּתֵּ֭סג ְּג֣בּול עֹוָל֑ם  כח  ר ָעׂ֣שּו ֲאבֹוֶתֽ ֲאֶׁש֖
יׁש ׀  כט  יָת ִא֤ יר ִּבְמַלאְכּ֗תֹוָחִז֡ ִה֤ ָמ֘

ים ִיְתַיָּצ֑ב  ְפֵני־ְמָלִכ֥ ים׃ִלֽ ב ִלְפֵנ֥י ֲחֻׁשִּכֽ ַּבל־ִיְ֝תַיֵּצ֗


