משלי PROVERBIA
ַ֭ 1 1משלי שֹל ָ֣מה ֶבן־ ָּד ִ֑וד ֶמ ֶלְך יׂש ָּר ָֽאל׃
ָּ 2ל ַ ָ֣ד ַעת ָּחכ ָּ ָ֣מה ומו ָּ ִ֑סר ל ָּהבין אמ ֵ֥רי בי ָּ ָֽנה׃
יש ָֽרים׃
מוסר ַהׂשכִ֑ל ֶ ֵ֥צ ֶדק ומש ָּפט ומ ָּ
ַ֭ ָּ 3ל ַק ַחת ַ ָ֣
ָּ 4ל ָ֣תת לפ ָּתא ָ֣ים ָּער ָּ ִ֑מה לנַ ַער ַ ָ֣ד ַעת ומז ָּ ָֽמה׃
5יש ַ ָ֣מע ָּ ַ֭ח ָּכם ויָ֣ ו ֶסף ֶ ִ֑ל ַקח ונָּ בון ַתחבלֵ֥ ות יק ֶ ָֽנה׃
6ל ָּה ָ֣בין ָּ ַ֭מ ָּשל ומלי ָּ ִ֑צה דב ֵ֥רי ח ָּכמים וחיד ָּ ָֽתם׃
7יר ַ ָ֣את ַ֭יהוָּ ה רא ָ֣שית ָּ ִ֑ד ַעת ָּחכ ָּ ֵ֥מה ומו ָּסר ֱאוי ֵ֥לים ָּ ָֽבזו׃

פ

8ש ַ ָ֣מע ַ֭בני מו ַ ָ֣סר ָּא ִ֑ביך ו ַאל־תטש תו ַ ֵ֥רת א ֶ ָֽמך׃
שך וַ ענָּ קים לגַ רגר ֶ ָֽתיך׃
9כי׀ לויַ ת חן ֵּ֬הם לרא ֶ ִ֑
11בני אם־י ַפ ֵ֥תוך ַח ָּטאים ַאל־ת ָֽבא׃
11אם־יאמרו ל ָּכה ָׁ֫א ָּ ֵ֥תנו נֶ ֶאר ָּ ֵ֥בה ל ָּ ִ֑דם נצפ ָּנה לנָּ ָָ֣קי ח ָּנָֽם׃
ַ֭ 12נב ָּלעם כש ָ֣אול ַח ִ֑יים ותמימים כיָ֣ ורדי ָֽבור׃
ָּ 13כל־ ָ֣הון יָּ ָ ָּ ָ֣קר נמ ָּ ִ֑צא נ ַמלא ָּב ָ֣תינו ָּש ָּ ָֽלל׃
ַ֭ 14גו ָּ ָ֣רלך ַת ָ֣פיל בתו ִ֑כנו ֵ֥כיס ֶא ָּחד יהיֶ ֵ֥ה לכ ָּ ָֽלנו׃
15בני ַאל־תלְָ֣ך ב ֶ ָ֣ד ֶרְך א ָּ ִ֑תם מ ַנֵ֥ע ַרגלך מנת ָּיב ָּ ָֽתם׃
ְך־דם׃
ימהרו לש ָּפ ָּ ָֽ
יהם ָּל ַ ָ֣רע יָּ ִ֑רוצו ָֽו ַ
ָ֣ 16כי ַ ַ֭רגל ֶ
־ב ַעל ָּכ ָּנַָֽֽף׃
ָֽ 17כי־ ַ֭חנָּ ם מז ָּ ָ֣רה ָּה ָּ ִ֑ר ֶשת בעיני ָּכל ַ ֵ֥
ַ֭ 18והם ל ָּד ָּ ָ֣מם יֶ ֱא ִ֑רבו יצפנו לנַ פש ָּ ָֽתם׃
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ת־נ ֶפש ב ָּע ָּלָ֣יו י ָּ ָֽקח׃
ל־ב ָֽצ ַע ָּ ִ֑ב ַצע ֶא ֶ
19כן ָּ ַ֭ארחות ָּכ ָ֣

פ

קולּה׃
ַ֭ ָּ 21חכמות ַב ָ֣חוץ ָּת ִ֑רנָּ ה ָּברחבות ת ֵ֥תן ָּ ָֽ
אמר׃
יה ת ָֽ
21ב ֵ֥ראש המיות ָׁ֫תק ָּ ֵ֥רא בפתחי ש ָּע ֵ֥רים ָּבעיר א ָּמ ֶ ֵ֥ר ָּ
ַ 22עד־ ָּמ ַ ָ֣תי׀ פ ָּתים ָֽתאה ָׁ֫בו ֶ ֵ֥פתי ולצים ָּ ַ֭לצון ָּחמ ָ֣דו ָּל ֶ ִ֑הם וכסילים
או־ד ַעת׃
יׂשנ ָּ ָֽ
ָּ 23תשובו ָֽל ָׁ֫תו ַכח ֵ֥תי הנה ַא ָ֣בי ָּעה ָּל ֶ ָ֣כם רו ִ֑חי אודי ָּעה ד ָּב ַ ָ֣רי ֶאת ֶ ָֽכם׃
ַ 24יָ֣ ַען ָּ ַ֭ק ָּראתי וַ ת ָּמ ִ֑אנו נָּ ֵ֥טיתי יָּ די ו ָ֣אין ַמק ָֽשיב׃
25וַ תפר ֵ֥עו ָּכל־ע ָּצ ִ֑תי ותו ַכחתי ָ֣לא אבי ֶ ָֽתם׃
26גַ ם־ ַ֭אני באיד ֶ ָ֣כם ֶאׂש ָּ ִ֑חק ֶאל ַעג ב ָ֣בא ַפחד ֶ ָֽכם׃
יכם ָּצ ָּ ֵ֥רה
סופָ֣ה יֶ ֱא ֶ ִ֑תה ב ֵ֥בא על ֶ
27בבא כש ָּאוה׀ ַפחד ֶכם ָֽוַ֭איד ֶכם כ ָּ
וצו ָּ ָָֽקה׃
ָ֣ ָּ 28אז ַ֭יק ָּראנני ו ָ֣לא ֶ ָֽא ֱע ֶ ִ֑נה י ַשחרנני ו ָ֣לא ימ ָּצ ָֽאנני׃
ׂשנאו ָּ ִ֑ד ַעת ויר ַ ֵ֥את יהוָּ ה ָ֣לא ָּב ָּ ָֽחרו׃
ַ֭ ַ 29ת ַחת כי־ ָּ ָ֣
31לא־ ָּא ֵ֥בו ַלע ָּצ ִ֑תי נָּ אצו ָּכל־תו ַכח ָֽתי׃
ַָֽ֭ 31ויאכלו מפ ָ֣רי ַדר ָּ ִ֑כם וָֽ ממעצתי ֶ ָ֣הם יׂש ָּ ָֽבעו׃
32כי משו ַ ָ֣בת פ ָּת ָ֣ים ַ ָֽת ַהר ִ֑גם ו ַשלַות כסי ָ֣לים ת ַאב ָֽדם׃
33וש ָ֣מ ַ ָֽע ַ֭לי יש ָּכן־ ֶ ִ֑ב ַטח ו ַשאנַ ן מ ַ ֵ֥פ ַחד ָּר ָּ ָֽעה׃

פ

ַ֭ 1 2בני אם־ת ַ ָ֣קח א ָּמ ָּ ִ֑רי ומצו ַתי תצ ֵ֥פן א ָּ ָֽתְך׃
בונָֽה׃
2ל ַהק ָ֣שיב ַ ָֽל ָּחכ ָּ ָ֣מה ָּאז ֶ ִ֑נַֽך ַת ֶ ֵ֥טה לבך ַלת ָּ
קולך׃
3כי ָ֣אם ַלב ָּינָ֣ה תק ָּ ִ֑רא ַלתבונָּ ה ת ֵ֥תן ֶ ָֽ
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4אם־ת ַבק ֶ ֵ֥שנָּ ה ַכ ָּ ִ֑כ ֶסף ָֽו ַכ ַמטמו ֵ֥נים ַתחפ ֶ ָֽׂשנָּ ה׃
ָּ 5אז ָּ ַ֭תבין יר ַ ָ֣את יהָּ ִ֑וה ו ַד ַעת ֱאֹל ָ֣הים תמ ָּ ָֽצא׃
בונָֽה׃
ָֽ 6כי־ ַ֭יהוָּ ה י ָ֣תן ָּחכ ָּ ִ֑מה מפיו ַ ָ֣ד ַעת ות ָּ
7וצ ָ֣פן ַ ַ֭לי ָּשרים תוש ָּיִ֑ה ָּמגן ל ָ֣הלכי ָֽתם׃
ידו יש ָֽמר׃
ַ֭ 8לנצר ָּאר ָ֣חות מש ָּ ִ֑פט ו ֶד ֶרְך חס ָּ ָ֣
ל־טוב׃
־מעגַ ָֽ
ָּ 9אז ָּ ַ֭תבין ֶ ָ֣צ ֶדק ומש ָּ ִ֑פט ומי ָּשרים ָּכל ַ
ָֽ 11כי־ ָּת ָ֣בוא ָּחכ ָּ ָ֣מה בל ֶ ִ֑בך ו ַד ַעת ָֽלנַ פשךֵ֥ ינ ָּ ָֽעם׃
ַ֭ 11מז ָּמה תש ֵ֥מר ָּע ֶליך תבו ָּ ֵ֥נה תנצ ֶ ָֽר ָּכה׃
ַ֭ 12ל ַה ָ֣צילך מ ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּ ִ֑רע מאיש מ ַד ֵ֥בר ַתהפ ָֽכות׃
ַ֭ ַ 13ה ָ֣עזבים ָּאר ָ֣חות ִ֑י ֶשר ָּל ֶל ֶכת ב ַדרכי־ ָֽח ֶשְך׃
ַ֭ ַ 14השמחים ַלע ֵׂ֥שות ָּ ִ֑רע יָּ גילו ָֽב ַתהפ ֵ֥כות ָּ ָֽרע׃
לותם׃
שר ָּארחתי ֶ ָ֣הם עק ִ֑שים ונלוזים ב ַמעג ָּ ָֽ
15א ֶ ָ֣
ַ֭ 16ל ַה ָ֣צילך מא ָּ ָ֣שה זָּ ָּ ִ֑רה מנָּ כריָּ ה א ָּמ ֶ ֵ֥רי ָּה ֶה ֱח ָֽלי ָּקה׃
ַ֭ ַ 17העזֶ ֶבת ַאלָ֣ וף נעו ֶ ִ֑רי ָּה ו ֶאת־ברית ֱאֹל ֶ ָ֣הי ָּה ָּש ָֽכ ָּחה׃
יה׃
ֹלת ָּ
יתּה ו ֶאל־ר ָּפאים ַמעג ֶ ָֽ
ל־מוֶ ת ב ָּ ִ֑
18כי ָּ ָ֣ש ָּחה ֶא ָּ ָ֣
ָּ 19כל־ ָּ ַ֭ב ֶאי ָּה ָ֣לא ישו ִ֑בון ו ָֽלא־יַ שיגו ָּאר ֵ֥חות ַח ָֽיים׃
21ל ַמ ַען ַ֭תלְך ב ֶ ָ֣ד ֶרְך טו ִ֑בים ו ָּארחות ַצדיָ ָ֣קים תש ָֽמר׃
ָֽ 21כי־י ָּש ֵ֥רים ישכנו־ ָּ ִ֑א ֶרץ ותמימים יָּ ֵ֥ותרו ָּ ָֽבּה׃
ַ֭ 22ור ָּשעים מ ֶ ָ֣א ֶרץ י ָּכ ִ֑רתו ובוגדים יס ֵ֥חו מ ֶ ָֽמנָּ ה׃

פ

ַ֭ 1 3בני תו ָּר ָ֣תי ַאל־תש ָּ ִ֑כח ומצו ַתי י ֵ֥צר ל ֶ ָֽבך׃
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2כי ָ֣א ֶרְך ָּ ַ֭ימים ושנָ֣ ות ַח ִ֑יים ו ָּשלום יו ֵ֥סיפו ָּ ָֽלְך׃
ֵ֥ ֶ 3ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ַ ָֽאל־יַ ָׁ֫ ַעז ֵ֥בך ָּקש ֵ֥רם ַעל־גַ רגרו ֶ ִ֑תיך ָּכתבם ַעל־לֵ֥ ַוח ל ֶ ָֽבך׃
4ומ ָּצא־חן ו ָֽׂש ֶכל־ ִ֑טוב בעיני ֱאֹל ָ֣הים ו ָּא ָּ ָֽדם׃

פ

5ב ַ ָ֣טח ֶאל־ ַ֭יהוָּ ה ב ָּכל־ל ֶ ִ֑בך ו ֶאל־ ָֽבינָּ תך ַאל־ת ָּש ָֽען׃
6ב ָּכל־ד ָּר ֶ ֵ֥כיך ָּד ִ֑עהו והוא ייַ ֵ֥שר ָֽארח ֶ ָֽתיך׃
ַ 7אל־ת ָ֣הי ָּח ָּ ָ֣כם בעי ֶ ִ֑ניך י ָּ ֵ֥רא ֶאת־יהוָּ ה ו ָ֣סור מ ָּ ָֽרע׃
מותיך׃
ַ֭ 8רפאות ת ָ֣הי ל ָּש ֶ ִ֑רך ושקוי ל ַעצ ֶ ָֽ
ַ 9כ ָ֣בד ֶאת־ ַ֭יהוָּ ה מהו ֶ ִ֑נַֽך ומראשית ָּכל־תבו ָּא ֶ ָֽתך׃
11וי ָּמל ָ֣או א ָּס ֶ ָ֣מיך ָּׂש ָּ ִ֑בע ותירוש י ָּק ֶ ֵ֥ביך יפ ָֽרצו׃

פ

תוכח ָֽתו׃
ל־תקץ ב ַ
11מו ַ ָ֣סר ַ֭יהוָּ ה ב ָ֣ני ַאל־תמ ָּ ִ֑אס ו ַא ָּ
ת־בן יר ֶ ָֽצה׃
יוכ ַיח וכ ָּאב ֶא ֵ֥
הוָ֣ה ִ֑
שר יֶ ֱא ַ ָ֣הב י ָּ
12כי ֶ ֵ֥את א ֶ ָ֣
בונָֽה׃
יָּפיק ת ָּ
ַ 13אש ָ֣רי ָּ ַ֭א ָּדם ָּמ ָּ ָ֣צא ָּחכ ָּ ִ֑מה ו ָּא ָּדם ֵ֥
14כי ָ֣טוב ַ ַ֭סח ָּרּה מס ַחר־ ָּ ִ֑כ ֶסף ומ ָּחרוץ תבו ָּא ָּ ָֽתּה׃
וו־בּה׃
15יָ ָּ ָ֣ק ָּרה ַ֭היא מפנ ִ֑יים ו ָּכל־ח ָּפ ֶציך ָ֣לא ָֽיש ָּ ָֽ
ָ֣ 16א ֶרְך ָּ ַ֭ימים ָֽבימי ָּ ִ֑נּה בׂשמאו ָּלּה ָ֣ע ֶשר ו ָּכ ָֽבוד׃
17ד ָּר ֶ ֵ֥כי ָּה ַדרכי־ ִ֑נ ַעם ָֽו ָּכל־נתיבו ֶ ָ֣תי ָּה ָּש ָֽלום׃
18עץ־ ַח ָ֣יים ַ֭היא ַל ַמחזיָ ָ֣קים ָּ ִ֑בּה ָֽותמ ֶ ֵ֥כי ָּה מא ָּ ָֽשר׃

פ

ָֽ 19יהוָּ ה ב ָּחכ ָּ ֵ֥מה ָּ ָֽי ַסד־ ָּ ִ֑א ֶרץ כו ֵ֥נַֽן ָּש ַמים בתבו ָּ ָֽנה׃
ַ֭ 21ב ַדעתו תהו ָ֣מות נבָ ָּ ִ֑קעו וש ָּחקים ירעפו־ ָּ ָֽטל׃
ַ֭ 21בני ַאל־יָּ לָ֣זו מע ֶינִ֑יך נ ֵ֥צר תשיָּ ה ומז ָּ ָֽמה׃
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שך וחן לגַ רגר ֶ ָֽתיך׃
22ו ָֽיהיָ֣ ו ַח ָ֣יים לנַ פ ֶ ִ֑
ָּ 23אז ת ָ֣לְך ָּל ֶ ָ֣ב ַטח ַדר ֶ ִ֑כך ו ַרגלך ָ֣לא תגָֽ וף׃
24אם־תש ַ ֵ֥כב ָֽלא־תפ ָּ ִ֑חד ו ָּש ַכב ָּת ָֽו ָּער ָּ ֵ֥בה שנָּ ֶ ָֽתך׃
ַ 25אל־ ַ֭תי ָּרא מ ַ ָ֣פ ַחד פת ִ֑אם ומש ַ ֵ֥את ר ָּשעים ָ֣כי ָּת ָֽבא׃
ָֽ 26כי־ ַ֭יהוָּ ה יה ֶי ָ֣ה בכס ֶ ִ֑לך ו ָּש ַמר ַרגלךָ֣ מ ָּ ָֽל ֶכד׃
ַ 27אל־תמנַ ע־ ֵ֥טוב מב ָּע ָּ ִ֑ליו בהיות לאל יָּ דיךָ֣ ַלע ָֽׂשות׃
ומ ָּ ֵ֥חר ֶאתן וי ָ֣ש א ָּ ָֽתְך׃
ַ 28אל־ ֹ֘תא ַמר ל ָֽרעיך׀ לְָ֣ך ָּ ַ֭ושוב ָּ
ל־תח ָ֣רש ַעל־רעךָ֣ ָּר ָּ ִ֑עה ו ָֽהוא־יושב ָּל ֶב ַָ֣טח א ָּ ָֽתְך׃
ַ 29א ַ
ם־א ָּ ָ֣דם ח ָּנִ֑ם אם־לא ג ָּמלךָ֣ ָּר ָּ ָֽעה׃
ַ 31אל־ ָּת ָ֣רוב ע ָּ
ַ 31אל־ ַ֭ת ַקנא ב ָ֣איש ָּח ָּ ִ֑מס ו ַאל־תב ַחר ב ָּכל־ד ָּר ָּ ָֽכיו׃
32כי תוע ַ ָ֣בת יהָּ ָ֣וה נָּ לִ֑ וז ָֽו ֶאת־י ָּש ֵ֥רים סו ָֽדו׃
33מא ַ ָ֣רת ַ֭יהוָּ ה ב ָ֣בית ָּר ָּ ִ֑שע ונוה ַצדיָ ָ֣קים י ָּב ָֽרְך׃
ן־חן׃
ם־לל ֵ֥צים ָֽהוא־יָּ ִ֑ליץ ו ַלענָּ יים י ֶת ָֽ
34א ַ
ַ֭ ָּ 35כבוד ח ָּכ ָ֣מים ינ ָּ ִ֑חלו וכסילים מ ֵ֥רים ָּק ָֽלון׃

פ

וסר ָּ ִ֑אב ו ַהקשיבו ָּל ַ ֵ֥ד ַעת ב ָּינָֽה׃
1 4שמ ָ֣עו ָּ ַ֭בנים ָ֣מ ַ
ל־תע ָֽזבו׃
2כי ֶ ָ֣ל ַקח ַ֭טוב נָּ ַ ָ֣תתי ָּל ֶ ִ֑כם ָֽת ָּורתי ַ ָֽא ַ
3כי־ ַ֭בן ָּה ָ֣ייתי ל ָּא ִ֑בי ַ ֵ֥רְך ויָּ חיד לפ ֵ֥ני א ָֽמי׃
4וַ ירני וַ ֵ֥יא ֶמר לי ָֽית ָּמְך־ד ָּב ַ ֵ֥רי ל ֶ ִ֑בך שמר מצו ַ ָ֣תי ֶ ָֽוח ָֽיה׃
י־פי׃
5קנָ֣ה ָּ ַ֭חכ ָּמה קנָ֣ה ב ָּינִ֑ה ַאל־תש ַ ֵ֥כח ו ַאל־תט ָֽמאמר ָֽ
ַ 6אל־ ַת ַעז ֶ ֵ֥ב ָּה ותשמ ֶ ִ֑רךָּ ֱא ָּה ֶ ֵ֥ב ָּה ותצ ֶ ָֽרךָּ ׃
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אשית ָּ ַ֭חכ ָּמה קנָ֣ה ָּחכ ָּ ִ֑מה וב ָּכל־קניָּ נך קנָ֣ה ב ָּינָֽה׃
 7ר ָ֣
ַ 8סלס ֶ ֵ֥ל ָּה וָֽ תרומ ֶ ִ֑מךָּ ת ַכבדך ָ֣כי ת ַחבָ ֶ ָֽקנָּ ה׃
9ת ָ֣תן ַ֭לראשך לויַ ת־ ִ֑חן ע ֶט ֶרת תפ ֶ ָ֣א ֶרת ת ַמג ֶנַָֽֽךָּ ׃
11ש ַ ָ֣מע ַ֭בני ו ַ ָָ֣קח א ָּמ ָּ ִ֑רי ויר ֵ֥בו לך שנָ֣ ות ַחיָֽים׃
11ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּ ַ֭חכ ָּמה הר ִ֑תיך הד ַרכתיך ב ַמעגלי־ ָֽי ֶשר׃
ַָֽ֭ 12ב ֶלכתך לא־י ַ ָ֣צר ַצע ֶ ִ֑דך ואם־ ָּתרוץ ָ֣לא ת ָּכ ָֽשל׃
ַ 13החזָ֣ק ַבמו ָּ ָ֣סר ַאל־ ֶ ִ֑ת ֶרף נצ ֶר ָּה כי־ ֵ֥היא ַח ֶ ָֽייך׃
14ב ָ֣א ַרח ַ֭ר ָּשעים ַאל־ ָּת ִ֑בא ו ַאל־ת ַאשר ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּר ָֽעים׃
15פ ָּר ֵ֥עהו ַאל־ ַתע ָּבר־ ִ֑בו ׂשטה מ ָּע ָּ ָ֣ליו וַ ע ָֽבור׃
ם־לא יַכ ָֽשולו׃
ם־לא יָּ ִ֑רעו ָֽונגז ָּ ֵ֥לה שנָּ ָּתם א ֵ֥
16כי ָ֣לא ַָֽ֭ישנו א ָ֣
ָ֣ 17כי ָּ ַ֭לחמו ֶ ָ֣ל ֶחם ֶ ִ֑ר ַשע ויין ח ָּמ ָ֣סים יש ָֽתו׃
הולְך וָּ אור ַעד־נ ֵ֥כון ַהיָֽ ום׃
18ו ָ֣א ַרח ַ ַ֭צדיקים כ ָ֣אור ִ֑נגַ ּה ֵ֥
ָ֣ ֶ 19ד ֶרְך ַ֭ר ָּשעים ָּ ָֽכאפ ָּ ִ֑לה ֵ֥לא יָּ דעו ַב ֶ ֵ֥מה י ָּכ ָֽשלו׃

פ

ַ֭ 21בני לד ָּב ַ ָ֣רי ַהק ִ֑שי ָּבה ַלא ָּמ ַרי ַהט־ ָּאז ֶנַָֽֽך׃
ַ 21אל־יַ ֵ֥ליזו מעי ֶ ִ֑ניך ָּשמרם ב ָ֣תוְך ל ָּב ֶ ָֽבך׃
ָֽ 22כי־ ַח ָ֣יים ַ֭הם למצאי ֶ ִ֑הם וָֽ ל ָּכל־ב ָּׂש ֵ֥רו ַמר ָֽפא׃
־מש ָּמר נ ָ֣צר ל ֶבִ֑ך ָֽכי־מ ֶמנו תוצ ֵ֥אות ַחיָֽים׃
ָֽ 23מ ָּכל ַ֭
ָּ 24ה ָ֣סר ַ֭ממך עק ָ֣שות ֶ ִ֑פה ולזֵ֥ ות ׂש ָּפ ַתים ַהר ֵ֥חק מ ֶ ָֽמךָּ ׃
ַ֭ 25עינֶ יך ל ָ֣נ ַכח יַ ִ֑ביטו ו ַעפ ַע ֶפיך יַ י ֵ֥שרו נֶ ג ֶ ָֽדך׃
ַ֭ ַ 26פלס ַמע ַ ָ֣גל ַרג ֶ ִ֑לך ָֽו ָּכל־ד ָּר ֶ ֵ֥כיך י ָֽכנו׃
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ָֽ ַ 27אל־תט־יָּ ֵ֥מין וׂש ִ֑מאול ָּהסר ַרגלךָ֣ מ ָּ ָֽרע׃
ַ֭ 1 5בני ל ָּחכ ָּמ ָ֣תי ַהק ִ֑שי ָּבה לתבונָּ תי ַהט־ ָּאז ֶנַָֽֽך׃
2לש ֵ֥מר מז ִ֑מות ו ַד ַעת ׂש ָּפ ֶ ֵ֥תיך ינ ָֽצרו׃
ש ֶמן ח ָּ ָֽכּה׃
3כי ָ֣נ ֶפת ַ֭תטפנָּ ה ׂשפ ָ֣תי זָּ ָּ ִ֑רה ו ָּח ָּלק מ ֶ ָ֣
ַָֽ֭ 4ו ַאחרי ָּתּה ָּמ ָּ ָ֣רה ַ ָֽכ ַלע ָּ ִ֑נה ַח ָּדה כ ֶ ָ֣ח ֶרב פיָֽ ות׃
יה ית ָֽמכו׃
ַ֭ ַ 5רג ֶלי ָּה יר ָ֣דות ָּ ִ֑מוֶ ת שאול צ ָּע ֶ ֵ֥ד ָּ
יה ָ֣לא ת ָּ ָֽדע׃
ֹלת ָּ
ָ֣ 6א ַרח ַ ַ֭חיים ֶפן־ת ַפלִ֑ס נָּ ֵ֥עו ַמעג ֶ

פ

י־פי׃
ל־תסורו מאמר ָֽ
־לי ו ַא ָּ
7ו ַע ָּ ָ֣תה ָּ ַ֭בנים שמעו ִ֑
ַ 8הר ָ֣חק מ ָּע ֶ ָ֣לי ָּה ַדר ֶ ִ֑כך ו ַאל־תק ַרב ֶאל־ ֶ ֵ֥פ ַתח בי ָּ ָֽתּה׃
ֶ 9פן־ת ָ֣תן ַלאח ָ֣רים הו ֶ ִ֑דך ושנ ֶתיך ל ַאכזָּ ָֽרי׃
ָֽ ֶ 11פן־יׂשב ָ֣עו זָּ ָ֣רים כ ֶ ִ֑חך וַ ע ָּצ ֶביך ב ָ֣בית נָּ כ ָֽרי׃
יתך בכלֵ֥ ות ב ָּׂשרך ושא ֶ ָֽרך׃
11ונָּ ַהמ ָּ ֵ֥ת ב ַאחר ֶ ִ֑
ָֽ 12ו ָּא ַמר ָּת ַ֭איְך ָּׂשנָ֣אתי מו ָּ ִ֑סר ותו ַכ ַחת נָּ ַ ֵ֥אץ ל ָֽבי׃
ָֽ 13ולא־ ָּ ַ֭ש ַמעתי ב ָ֣קול מו ָּ ִ֑רי ו ָֽלמ ַלמ ַדי לא־ה ֵ֥טיתי ָּאז ָֽני׃
ַ֭ 14כמ ַעט ָּה ָ֣ייתי ב ָּכל־ ָּ ִ֑רע בתוְך ָּק ָּ ָ֣הל וע ָּ ָֽדה׃
15שתה־ ַ ֵ֥מים מבו ֶ ִ֑רך ונזלים מ ֵ֥תוְך בא ֶ ָֽרך׃
י־מים׃
וצה ָּברחבות ַפלג ָּ ָֽ
16יָּ ָ֣פוצו ַמעינ ֶ ָ֣תיך ִ֑ח ָּ
ָֽ 17יהיו־לךֵ֥ ל ַב ֶ ִ֑דך ואין לזָּ ָ֣רים א ָּ ָֽתְך׃
עורך׃
18י ָֽהי־מקורךֵ֥ ָּב ִ֑רוְך וׂש ַמח מ ֵ֥א ֶשת נ ֶ ָֽ
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יה י ַר ָ֣וַֽך ב ָּכל־עִ֑ת ב ַאה ָּב ָּתּה תש ֶגֵ֥ה
ת־חן ַ ַ֭ד ֶד ָּ
ַ 19אֶי ֵֶ֥לת א ָּהבים ָֽוַֽיַ ע ָׁ֫ ַל ֵ֥
ָּת ָֽמיד׃
21ו ָּל ָּמה תש ֶ ָ֣גה ב ָ֣ני בזָּ ָּ ִ֑רה ות ַחבק ָ֣חק נָּ כר ָּיָֽה׃
21כי נ ַכח׀ עינָ֣י ַ֭יהוָּ ה ַדרכי־ ִ֑איש ָֽו ָּכל־ ַמעגֹל ָּ ֵ֥תיו מ ַפ ָֽלס׃
ת־ה ָּר ָּ ִ֑שע וב ַחב ֵ֥לי ַח ָּטאתו י ָּת ָֽמְך׃
ָֽ ַ 22עוונו ָּתיו ילכדנֵ֥ ו ֶא ָּ
23הוא ָּ ַ֭ימות ב ָ֣אין מו ָּ ִ֑סר וברב אוַ ל ָ֣תו יש ֶ ָֽגה׃

פ

ַ֭ 1 6בני אם־ ָּע ַ ָ֣רב ָּת לר ֶ ִ֑עך ָּתָ ַקע ָּת ַל ָּ ָ֣זר ַכ ֶ ָֽפיך׃
י־פיך׃
י־פיך נל ַכד ָּת באמר ָֽ
2נוָ ַ ֵ֥קש ָּת באמר ִ֑
את ב ַכף־ר ֶעִ֑ך לְֵ֥ך הת ַרפס ור ַ ֵ֥הב
3עׂשה ֵ֥זאת אפוא׀ בני ָֽוהנָּ צל ֹ֘כי ָּב ָּ
ר ֶ ָֽעיך׃
ַ 4אל־ת ָ֣תן ש ָּ ָ֣נה לעי ֶ ִ֑ניך ותנו ָּמה ל ַעפ ַע ֶ ָֽפיך׃
ַ֭ 5הנָּ צל כצ ָ֣בי מ ָּ ִ֑יד וכצפור מ ַיֵ֥ד יָּ ָֽקוש׃

פ

ָֽ 6לְך־ ֶאל־נ ָּמ ָּ ֵ֥לה ָּע ִ֑צל ראה ד ָּר ֶ ָ֣כי ָּה וַ ח ָּ ָֽכם׃
7א ֶשר ָֽאין־ ָּ ֵ֥לּה ָּקצין ש ֵ֥טר ומ ָֽשל׃
ָּ 8ת ָ֣כין ַב ַ ָ֣קיץ ַלח ָּ ִ֑מּה ָּאג ָּ ֵ֥רה ַב ָּקציר ַמא ָּכ ָּ ָֽלּה׃
ַ 9עד־ ָּמ ַתי ָּע ֵ֥צל׀ תש ָּ ִ֑כב ָּמ ַתי ָּת ֵ֥קום משנָּ ֶ ָֽתך׃
11מ ַ ָ֣עט ַ֭שנות מ ַ ָ֣עט תנו ִ֑מות מ ַעט׀ חבק יָּ ַ ָ֣דים לש ָּ ָֽכב׃
11ו ָּ ָֽבא־כמ ַה ֵ֥לְך רא ֶ ִ֑שך ו ַמח ָֽסרך כ ָ֣איש ָּמגַָֽֽן׃

פ

ָּ 12א ָּ ָ֣דם ַ֭בליַ ַעל ָ֣איש ָּ ִ֑אוֶ ן הולְך עק ֵ֥שות ֶ ָֽפה׃
13ק ָ֣רץ ַ֭בעינָּ ו מלָ֣ל ב ַרג ָּלִ֑ו מ ֶרה ב ֶאצבע ָּ ָֽתיו׃
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ָֽ ַ 14תהפכות׀ בלבו ח ָ֣רש ָּ ָ֣רע ב ָּכל־עִ֑ת מ ֳדנֵ֥ים י ַש ָֽל ַח׃
ַ 15על־כן ַ֭פתאם יָּ ָ֣בוא אי ִ֑דו ֶ ֵ֥פ ַתע י ָּשבר ו ָ֣אין ַמר ָֽפא׃

פ

ֶ 16שש־ ַ֭הנָּ ה ָּׂש ָ֣נא יהָּ ִ֑וה ו ֶש ַבע תוע ַ ֵ֥בות נַ פ ָֽשו׃
17עי ַ ָ֣נַֽים ָּ ַ֭רמות ל ָ֣שון ָּ ִ֑ש ֶקר ויָּ ַדים שפ ֵ֥כות ָּדם־נָּ ָ ָֽקי׃
18לב ַ֭חרש ַמחש ָ֣בות ָּ ִ֑אוֶ ן ַרג ַ ֵ֥לים מ ַמהרות ָּל ֵ֥רוץ ָּ ָֽל ָּר ָּעה׃
19יָּ ָ֣פי ַח ַ֭כזָּ בים ָ֣עד ָּ ִ֑ש ֶקר ומ ַש ֵ֥ל ַח מ ָּדנים ָ֣בין ַא ָֽחים׃

פ

21נ ָ֣צר ַ֭בני מצַ ָ֣ות ָּא ִ֑ביך ו ַאל־תטש תו ַ ֵ֥רת א ֶ ָֽמך׃
ָּ 21קש ָ֣רם ַעל־לבךָ֣ ָּת ִ֑מיד ָּענדם ַעל־גַ רגר ֶ ָֽתך׃
ות ָ֣היא
 22בהת ַה ֶלכך׀ ַתנ ֵֶּ֬חה א ָּתְך ַ֭ ָֽב ָּשכבך תש ָ֣מר ָּע ֶלִ֑יך וַ הקיצ ָּ
יחך׃
תׂש ֶ ָֽ
מוסר׃
23כי ָ֣נר ַ֭מצוָּ ה ו ָ֣תו ָּרה ִ֑אור ו ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַחיים תוכ ֵ֥חות ָּ ָֽ
ַ֭ 24לש ָּמרך מ ָ֣א ֶשת ָּ ִ֑רע ָֽמ ֶחל ַקת ָּל ֵ֥שון נָּ כר ָּיָֽה׃
יה׃
ַ 25אל־ ַתח ָ֣מד ָּ ַ֭יפיָּ ּה בל ָּב ֶ ִ֑בך ו ַאל־ת ָּ ָֽקחך ב ַעפ ַע ֶ ָֽפ ָּ
26כי ב ַעד־א ָּ ֵ֥שה זונָּ ה ַ ָֽעד־כ ַָׁ֫כר ָּ ֵ֥ל ֶחם ו ֵ֥א ֶשת ִ֑איש ֶנ ֶפש י ָּק ָּ ָ֣רה ָּת ָֽצוד׃

פ

27היַ ח ֶתה איש ֵּ֬אש בחי ִ֑קו ובגָּ ָּדיו ָ֣לא ת ָּש ַ ָֽרפנָּ ה׃
28אם־י ַה ָ֣לְך ַ֭איש ַעל־ ַהגֶ ָּח ִ֑לים ו ַרג ָּליו ָ֣לא ת ָּכֶ ָֽוינָּ ה׃
29כן ַ ַ֭ה ָּבא ֶאל־ ָ֣א ֶשת ר ִ֑עהו ֵ֥לא ינָּ ֶקה ָּ ָֽכל־ ַהנ ֵ֥ג ַע ָּ ָֽבּה׃
31לא־יָּ ָ֣בוזו ַ ַ֭לגַ נָּ ב ָ֣כי יגנִ֑ וב ל ַמ ֵ֥לא נַ פשו ָ֣כי יר ָּ ָֽעב׃
ַ֭ 31ונמ ָּצא י ַש ָ֣לם שב ָּע ָּ ִ֑תים ֶאת־ ָּכל־הון בי ָ֣תו י ָֽתן׃
32נ ָ֣אף א ָּ ָ֣שה ח ַסר־ ִ֑לב ַ ָֽמש ֵ֥חית נַ פשו ָ֣הוא יַ ע ֶ ָֽׂשנָּ ה׃
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ֶ 33נַָֽֽגַ ע־ו ָּקלֵ֥ ון ימ ָּ ִ֑צא ו ֶחר ָּפתו ָ֣לא ת ָּמ ֶ ָֽחה׃
ָֽ 34כי־קנ ָּ ֵ֥אה ח ַמת ָּ־ג ִֶ֑בר ו ָֽלא־יַ חמול ביָ֣ ום נָּ ָּ ָָֽקם׃
ה־ש ַחד׃
אבה ָ֣כי ַתר ֶב ָֽ
ל־כ ֶפר ו ָֽלא־י ֶ
35לא־ ַ֭י ָּשא פנָ֣י ָּכ ִ֑

פ

ַ֭ 1 7בני ש ָ֣מר א ָּמ ָּ ִ֑רי ומצו ַתי תצ ֵ֥פן א ָּ ָֽתְך׃
2ש ָ֣מר מצו ַ ָ֣תי וֶ חיִ֑ה ותו ָּרתי כאי ֵ֥שון עי ֶ ָֽניך׃
ָּ 3קש ֵ֥רם ַעל־ ֶאצבע ֶ ִ֑תיך ָּכתבם ַעל־לֵ֥ ו ַח ל ֶ ָֽבך׃
ֱ 4א ָ֣מר ַ ַ֭ ָֽל ָּחכ ָּמה א ָ֣חתי ָּ ִ֑את ומ ָּדע ַלבי ָּ ֵ֥נה תק ָּ ָֽרא׃
ַ֭ 5לש ָּמרך מא ָּ ָ֣שה זָּ ָּ ִ֑רה מנָּ כריָּ ה א ָּמ ֶ ֵ֥רי ָּה ֶה ֱח ָֽלי ָּקה׃
ַ֭ 6כי ב ַחלָ֣ ון בי ִ֑תי ב ַעד ֶאשנַ ָ֣בי נש ָּ ָָֽקפתי׃
7וָּ א ֶרא ַבפ ָּתאים ָֹּ֘אבינָּ ה ַב ָּבנים ַנ ַָ֣ער ח ַסר־לָֽב׃
יתּה יצ ָּ ָֽעד׃
8ע ָ֣בר ַ ַ֭בשוק ָ֣א ֶצל פ ָּ ִ֑נּה ו ֶד ֶרְך ב ָּ ָ֣
ישון ַלי ָּלה וַ אפ ָּ ָֽלה׃
9ב ֶ ָֽנ ֶשף־ב ֶ ֵ֥ע ֶרב יִ֑ ום בא ֵ֥
11וה ָ֣נה ַ֭א ָּשה לק ָּרא ִ֑תו ֵ֥שית זונָּ ה ונ ֵ֥צ ַרת לָֽב׃
יה׃
יתּה לא־ישכנֵ֥ ו ַרג ֶ ָֽל ָּ
11המ ָּיָ֣ה ָ֣היא וס ָּ ִ֑ר ֶרת בב ָּ
ַ 12פ ַעם׀ ַבחוץ ַ ֵ֥פ ַעם ָּברח ִ֑בות וא ֶצל ָּכל־פ ָּ ָ֣נה ֶת ֱא ָֽרב׃
13ו ֶה ֱח ָ֣זי ָּקה בו ו ָּ ָ֣נש ָּקה־לִ֑ ו ה ֵ֥עזָּ ה ָּפנֶ י ָּה וַ ָ֣תא ַמר ָֽלו׃
14זב ָ֣חי ש ָּל ָ֣מים ָּע ָּ ִ֑לי ַהיום ש ַ ֵ֥למתי נ ָּד ָּ ָֽרי׃
ַ 15על־ ַ֭כן יָּ ָּ ָ֣צאתי לק ָּרא ֶ ִ֑תך ל ַש ֵ֥חר ָּפנֶ יך וָּ ֶאמ ָּצ ֶ ָֽאךָּ ׃
ַ֭ ַ 16מר ַבדים ָּר ַ ָ֣בדתי ַער ִׂ֑שי חטבות א ֵ֥טון מצ ָּ ָֽרים׃
ֵ֥ ַ 17נפתי מש ָּכ ִ֑בי ֵ֥מר א ָּהלים וקנָּ ָֽמון׃
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ד־ה ִ֑ב ֶקר נת ַעל ָּסה ָּב ֳא ָּה ָֽבים׃
18ל ָּכה נרֶ ָ֣וה ַ֭דדים ַע ַ
19כי ָ֣אין ָּה ָ֣איש בבי ִ֑תו ָּה ַלְך ב ֶ ָ֣ד ֶרְך מ ָּר ָֽחוק׃
יתו׃
ָֽ 21צרור־ ַ ַ֭ה ֶכ ֶסף ָּלָ ַ ָ֣קח ביָּ ִ֑דו ליֵ֥ ום ַהכ ֶסא ֵ֥יָּבא ב ָֽ
ַ֭ 21ה ַטתו ב ָ֣רב לק ָּ ִ֑חּה ב ֵ֥ח ֶלק ׂש ָּפ ֶתי ָּה ַתדי ֶ ָֽחנו׃
ל־מוסר ֱא ָֽויל ׃
ַ ֵ֥
ל־ט ַבח ִ֑יָּבוא וכ ֶע ֶכס ֶא
22הו ֵ֥לְך ַאח ֶרי ָּה ָׁ֫פת ֵ֥אם ַ֭כשור ֶא ָּ ָ֣
ַ 23עד י ַפ ַלח חץ ָֽכבדו כ ַמ ָ֣הר צ ָ֣פור ֶאל־ ָּ ִ֑פח ו ָֽלא־יָּ ַדע ָֽכי־בנַ פ ֵ֥שו ָֽהוא׃

פ

י־פי׃
־לי ו ַהקשיבו לאמר ָֽ
24ו ַע ָּ ָ֣תה ָּ ַ֭בנים שמעו ִ֑
יה׃
יבות ָּ
ַ 25אל־י ָׂ֣שט ֶאל־ד ָּר ֶ ָ֣כי ָּה ל ֶ ִ֑בך ַאל־ת ַתע בנת ֶ ָֽ
ָֽ 26כי־ ַר ָ֣בים ח ָּל ָ֣לים ה ִ֑פי ָּלה וַ עצמים ָּכל־הר ֶ ָֽגי ָּה׃
י־מוֶ ת׃
ל־חדר ָּ ָֽ
ַ 27דר ָ֣כי ש ָ֣אול בי ָּ ִ֑תּה ירדות ֶא ַ

פ

1 8ה ָֽלא־ ָּחכ ָּ ֵ֥מה תק ָּ ִ֑רא ותבונָּ ה ת ֵ֥תן קו ָּ ָֽלּה׃
י־ד ֶרְך בית נת ָ֣יבות נ ָּ ָֽצ ָּבה׃
2בראש־מרו ֵ֥מים על ָּ ִ֑
י־ק ֶרת מבוא פ ָּת ָ֣חים ָּת ָֽרנָּ ה׃
3ליַ ד־ש ָּע ֵ֥רים לפ ָּ ִ֑
4אלי ֶ ָ֣כם אי ָ֣שים ֶאק ָּ ִ֑רא וקולי ֶאל־ב ֵ֥ני ָּא ָּ ָֽדם׃
ָּ 5ה ָ֣בינו פ ָּתא ָ֣ים ָּער ָּ ִ֑מה וכסילים ָּה ֵ֥בינו לָֽב׃
יש ָֽרים׃
ַ֭ 6שמעו ָֽכי־נגי ָ֣דים א ַד ִ֑בר ומפ ַ ֵ֥תח ׂש ָּפ ַתי מ ָּ
ָֽ 7כי־ ַ֭ ֱא ֶמת יֶ ה ֶ ָ֣גה ח ִ֑כי ותוע ַבת ׂש ָּפ ַ ָ֣תי ֶ ָֽר ַשע׃
8ב ֶ ֵ֥צ ֶדק ָּכל־אמרי־ ִ֑פי ֵ֥אין ָּב ֶהם נפ ָּ ֵ֥תל וע ָֽקש׃
9כ ָּ ָ֣לם ַ֭נכחים ַלמ ִ֑בין ָֽוי ָּשרים ל ָ֣מצאי ָּ ָֽד ַעת׃
ל־כ ִֶ֑סף ו ַד ַעת מ ָּח ֵ֥רוץ נב ָּ ָֽחר׃
11ק ָֽחו־מו ָּס ֵ֥רי ו ַא ָּ
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ָֽ 11כי־טו ָּ ָ֣בה ָּ ַ֭חכ ָּמה מפני ִ֑נים ו ָּכל־ח ָּפצים ָ֣לא ָֽישוו־ ָּ ָֽבּה׃
ָֽ 12אני־ ָּ ַ֭חכ ָּמה ָּש ַ ָ֣כנתי ָּער ָּ ִ֑מה ו ַד ַעת מז ָ֣מות ֶאמ ָּ ָֽצא׃
13יַָֽֽר ַ ָ֣את יהוָּ ה ָֽׂש ָׁ֫נאת ָּ ֵ֥רע ֹ֘ג ָּאה וגָּ און׀ ו ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּ ַ֭רע ופי ַתהפ ֵּ֬כות ָּׂשנָֽאתי׃
בורה׃
ָֽ 14לי־ ַ֭ע ָּצה ותוש ָּ ִ֑יה א ֵ֥ני בינָּ ה ָ֣לי ג ָּ ָֽ
ַ֭ 15בי מ ָּל ָ֣כים ימֹלִ֑ כו ורוזנים י ָ֣חקקו ֶ ָֽצ ֶדק׃
ל־שפטי ֶ ָֽצ ֶדק׃
ַ֭ 16בי ָּׂש ָ֣רים יָּ ִׂ֑שרו ונדיבים ָּכ ֵ֥
ַ֭ 17אני אה ַ ָ֣ביה א ָּ ִ֑הב ומ ַשח ַרי ימ ָּצ ָֽאנני׃
ָֽ 18ע ֶשר־ו ָּכ ֵ֥בוד א ִ֑תי ֵ֥הון ָּעתק וצ ָּדָ ָּ ָֽקה׃
ָ֣ 19טוב ַ֭פריי מ ָּח ָ֣רוץ ומ ָּ ִ֑פז ותבו ָּאתי מ ֶ ֵ֥כ ֶסף נב ָּ ָֽחר׃
21ב ָֽא ַרח־צ ָּדָ ָּ ֵ֥קה א ַה ִ֑לך בתוְך נת ֵ֥יבות מש ָּ ָֽפט׃
21ל ַהנחיל אה ַ ֵ֥בי׀ יִ֑ש ואצרתי ֶ ָ֣הם א ַמ ָֽלא׃

פ

ָֽ 22יהוָּ ה ָּ ַ֭קנָּ ני רא ָ֣שית ַדר ִ֑כו ֶק ֶדם מפ ָּע ָּלָ֣יו מ ָּ ָֽאז׃
י־א ֶרץ׃
ַ֭ 23מעו ָּלם נ ַ ֵ֥סכתי מראש מ ַקדמ ָּ ָֽ
־מים׃
24באין־תה ֵ֥מות חו ָּ ִ֑ללתי ב ֵ֥אין ַמעיָּ נות נכ ַבדי ָּ ָֽ
25ב ֶ ָ֣ט ֶרם ָּה ָ֣רים ָּהט ָּ ִ֑בעו לפני ג ָּב ָ֣עות חו ָּ ָֽללתי׃
חוצות וראש ָּעפ ֵ֥רות ת ָֽבל׃
ַ 26עד־ ָ֣לא ָּ ַ֭ע ָּׂשה ֶ ָ֣א ֶרץ ו ִ֑
שם ָּ ִ֑אני ב ֵ֥חוקו חוג ַעל־פנֵ֥י ת ָֽהום׃
ַ 27בהכינָ֣ ו ָּ ַ֭ש ַמים ָּ ָ֣
28ב ַאמ ָ֣צו ש ָּחָ ָ֣קים מ ָּ ִ֑מ ַעל ַבעזוז עינֵ֥ ות תהום׃
רו־פיו בחוקו ָ֣מוסדי ָּ ָֽא ֶרץ׃
29ב ֹׂ֘שומו ַליָּ ם׀ חקו ו ַַ֭מים ָ֣לא יַ ַָֽעב ִ֑
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ָֽ ָּ31ו ֶאה ֶ ֵ֥יה ֶאצלו ָָּׁ֫א ֵ֥מון ָּו ֶָֽאה ֶי ָ֣ה ַ ַ֭שעשעים יום׀ יִ֑ ום מ ַׂש ֶח ֶקת ל ָּפ ָּנָ֣יו
ל־עת׃
ב ָּכ ָֽ
ַ֭ 31מ ַׂש ֶח ֶקת בת ָ֣בל ַאר ִ֑צו ו ַשעש ַעי ֶאת־ב ֵ֥ני ָּא ָּ ָֽדם׃

פ

־לי ו ַאשרי ד ָּר ַ ֵ֥כי יש ָֽמרו׃
32ו ַע ָּ ָ֣תה ָּ ַ֭בנים שמעו ִ֑
33שמעו מו ָּ ֵ֥סר וַ ח ָּכמו ו ַאל־תפ ָּ ָֽרעו ׃
ֵ֥ ַ 34א ָֽשרי ָּא ָּדם שמ ַ ָׁ֫ ָֽע ֵ֥לי לש ָ֣קד ַעל־ ַ ַ֭דלת ַתי יום׀ יִ֑ ום לשמר מזו ֵ֥זת
פ ָּת ָּ ָֽחי׃
הוָֽה׃
ָ֣ 35כי ַ֭מצאי ָּמ ָּצָ֣אי ַחיִ֑ים וַ יָּ ֵֶ֥פק ָּרצון מי ָּ
ַָֽ֭ 36וחטאי ח ָ֣מס נַ פ ִ֑שו ָּכל־מ ַׂשנ ַאי ָּ ָ֣אהבו ָּ ָֽמוֶ ת׃

פ

יה שב ָּ ָֽעה׃
מוד ָּ
ַ֭ ָּ 1 9חכמות ָּבנ ָּ ָ֣תה בי ָּ ִ֑תּה ָּחצ ָּבה ַע ֶ ָ֣
ָּ 2טב ָּ ָ֣חה ַ֭טב ָּחּה ָּמס ָּ ָ֣כה יי ָּ ִ֑נּה ַאף ָּ ָֽער ָּ ֵ֥כה של ָּח ָּ ָֽנּה׃
ָֽ ָּ 3של ָּ ָ֣חה נַ ער ֶ ָ֣תי ָּה תק ָּ ִ֑רא ַעל־גַ פי מ ָ֣רמי ָּ ָֽק ֶרת׃
4מי־ ֶַ֭פתי יָּ ָ֣סר ִ֑הנָּ ה ח ַסר־לב ָּ ָ֣אמ ָּרה ָֽלו׃
ַ֭ 5לכו ַלח ָ֣מו ָֽב ַלח ִ֑מי ושתו ב ַיַָֽ֣ין ָּמ ָּ ָֽסכתי׃
6עז ָ֣בו פ ָּתא ָ֣ים ָֽוחיִ֑ ו ואשרו ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ב ָּינָֽה׃
שע מו ָֽמו׃
7יסר׀ לץ ֹלָ ָ֣ק ַ ָֽח לָ֣ ו ָּקלִ֑ ון ומוכי ַח ל ָּר ָּ ָ֣
ַ 8אל־ ָ֣תו ַכח ַ֭לץ ֶפן־יׂשנָּ ֶ ִ֑אךָּ הו ַ ֵ֥כח ל ָּח ָּכם ויֶ ֱא ָּה ֶ ָֽבךָּ ׃
וסף ֶ ָֽל ַקח׃
הודע ל ַצדיק ויָ֣ ֶ
ם־עוד ַ ֵ֥
ָ֣ 9תן ַ֭ל ָּח ָּכם ויֶ ח ַכ ִ֑

פ

הוִ֑ה ו ַד ַעת קד ָ֣שים ב ָּינָֽה׃
11תח ַלָ֣ת ָּ ַ֭חכ ָּמה יר ַ ָ֣את י ָּ
יוסיפו לך שנָ֣ ות ַחיָֽים׃
יָּמיך ו ֵ֥
י־בי יר ָ֣בו ֶ ִ֑
11כ ַ֭
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12אם־ ָּ ַ֭ח ַכמ ָּת ָּח ַ ָ֣כמ ָּת ָּ ִ֑לְך ו ַלצ ָּת ָֽל ַבדךֵ֥ ת ָּ ָֽשא׃
ל־יַֽד ָּעה ָּ ָֽמה׃
וב ָּ ֵ֥
ָ֣ 13א ֶשת ַ֭כסילות ָֽהמ ָּיִ֑ה פ ַתיות ַ
ַָֽ֭ 14ויָּ ש ָּבה ל ֶ ָ֣פ ַתח בי ָּ ִ֑תּה ַעל־כסא מ ָ֣רמי ָּ ָֽק ֶרת׃
15לק ֵ֥רא ל ָֽעברי־ ָּ ִ֑ד ֶרְך ַ ָֽהמיַ שרים ָֽארחו ָּ ָֽתם׃
16מי־ ֶַ֭פתי יָּ ָ֣סר ִ֑הנָּ ה וַ ח ַסר־לב ו ָּ ָ֣אמ ָּרה ָֽלו׃
ָֽ ַ 17מים־גנו ֵ֥בים ימ ָּ ִ֑תקו ו ֶל ֶחם ס ָּת ָ֣רים ינ ָּ ָֽעם׃
ָֽ 18ולא־ ָּ ַ֭י ַדע ָֽכי־ר ָּפ ָ֣אים ָּ ִ֑שם בעמָקי ש ָ֣אול קר ֶ ָֽאי ָּה׃
1 10משלי ש ָֹׁ֫ל ֵ֥מה

פ

פ

תוגֵ֥ת א ָֽמו׃
ובן כסיל ַ
ח־אב ֵ֥
בָ֣ן ָּ ַ֭ח ָּכם י ַׂש ַמ ָּ ִ֑

2לא־י ַ֭ועילו אוצ ָ֣רות ֶ ִ֑ר ַשע וצ ָּד ָּקה ַת ֵ֥ציל מ ָּ ָֽמוֶ ת׃
ָֽ 3לא־יַ ר ָ֣עיב ַ֭יהוָּ ה ֶנָ֣ ֶפש ַצ ִ֑דיק ו ַהַות ר ָּש ָ֣עים יֶ ה ָֽדף׃
רוצים ַתע ָֽשיר׃
ָּ 4ראש ע ֶ ֵׂ֥שה ַכף־רמ ָּיִ֑ה ו ַיד ָּח ָ֣
5א ָ֣גר ַ ַ֭ב ַקיץ ָ֣בן ַמׂש ִ֑כיל נר ָּ ֵ֥דם ַב ָּקציר ָ֣בן מ ָֽביש׃
ופי ר ָּשעים י ַכ ֶ ֵ֥סה ָּח ָּ ָֽמס ׃
ַ֭ 6ב ָּרכות ל ָ֣ראש ַצ ִ֑דיק ֵ֥
7זָ֣ ֶכר ַ ַ֭צדיק לב ָּר ָּ ִ֑כה ושם ר ָּש ָ֣עים ירָ ָּ ָֽקב׃
8ח ַכם־ ַ֭לב י ַ ָ֣קח מצוִ֑ ת וֶ ֱא ֵ֥ויל ׂש ָּפ ַתים י ָּל ָֽבט ׃
9הו ָ֣לְך ַ ַ֭בתם י ָ֣ ֶלְך ֶ ִ֑ב ַטח ומ ַע ֵ֥קש ד ָּר ָּכיו יוָּ ָֽד ַע׃
ָ֣ 11ק ָֽרץ ַ ַ֭עין י ָ֣תן ַע ָּ ִ֑צ ֶבת וֶ ֱא ֵ֥ויל ׂש ָּפ ַתים י ָּל ָֽבט׃
ופי ר ָּשעים י ַכ ֶ ֵ֥סה ָּח ָּ ָֽמס ׃
11מ ָ֣קור ַ ַ֭חיים ָ֣פי ַצ ִ֑דיק ֵ֥
ַׂ֭ 12שנ ָּאה תעו ָ֣רר מ ָּד ִ֑נים ו ַ ֵ֥על ָּכל־פ ָּשעים ת ַכ ֶ ֵ֥סה ַאה ָּ ָֽבה׃
13בׂשפ ָ֣תי ָּ ַ֭נבון ת ָּמ ָ֣צא ָּחכ ָּ ִ֑מה וש ֶבט לגָ֣ו ח ַסר־לָֽב׃
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י־אויל מח ָּ ֵ֥תה קר ָּ ָֽבה׃
ופ ֱ
נו־ד ַעת ָֽ
14ח ָּכ ֵ֥מים יצפ ָּ ִ֑
ָ֣ 15הון ָּ ַ֭עשיר קריַ ָ֣ת עזִ֑ ו מח ַתת ַד ָ֣לים רי ָּ ָֽשם׃
16פע ַ ָ֣לת ַצ ָ֣דיק ל ַח ִ֑יים תבו ַאת ָּר ָּ ָ֣שע ל ַח ָּ ָֽטאת׃
תוכ ַָ֣חת ַמת ֶ ָֽעה׃
מוסר ועוזב ַ
שומר ָּ ִ֑
ָ֣
ָ֣ 17א ַרח ַ֭ל ַחיים
ומוצא ד ָּבה ָ֣הוא כ ָֽסיל׃
ֵ֥
י־ש ֶקר
18מ ַכ ֶ ָ֣סה ַׂ֭שנ ָּאה ׂשפת ָּ ִ֑
19ב ָ֣רב ַ֭ד ָּברים ָ֣לא יֶ ח ַדל־ ָּ ִ֑פ ַשע וחׂשְך ׂש ָּפ ָּ ָ֣תיו ַמׂש ָֽכיל׃
ָ֣ ֶ 21כ ֶסף ַ֭נב ָּחר ל ָ֣שון ַצ ִ֑דיק לב ר ָּש ָ֣עים כמ ָּ ָֽעט׃
יָּמותו׃
ׂ21שפ ָ֣תי ַ ַ֭צדיק יר ָ֣עו ַר ִ֑בים ֶ ָֽו ֱאוילים ַבח ַסר־לֵ֥ב ָֽ
22בר ַ ָ֣כת ַ֭יהוָּ ה ָ֣היא ַתע ִ֑שיר ו ָֽלא־יוסף ֶ ָ֣ע ֶצב ע ָּ ָֽמּה׃
בונָֽה׃
23כׂש ָ֣חוק לַ֭כסיל ע ָׂ֣שות ז ָּ ִ֑מה ו ָּחכ ָּמה ל ָ֣איש ת ָּ
24מגו ַ ָ֣רת ָּ ַ֭ר ָּשע ָ֣היא תבו ֶ ִ֑אנו ו ַתאַות ַצדיָ ָ֣קים י ָֽתן׃
ַ 25כע ָ֣בור ַ֭סו ָּפה ו ָ֣אין ָּר ָּ ִ֑שע ו ַצדיק י ָ֣סוד עו ָּ ָֽלם׃
ַ 26כח ֶמץ׀ ַלשנַ ים ו ֶכ ָּע ָּ ֵ֥שן ָּלעי ָּ ִ֑נַֽים ֵ֥כן ֶה ָּעצל לשל ָּ ָֽחיו׃
27יר ַ ָ֣את ַ֭יהוָּ ה תו ָ֣סיף יָּ ִ֑מים ושנות ר ָּש ָ֣עים תק ָֽצרנָּ ה׃
אבד׃
28תו ֶ ָ֣ח ֶלת ַצדיָ ָ֣קים ׂשמ ָּ ִ֑חה ותקַות ר ָּש ָ֣עים ת ָֽ
הוִ֑ה ומח ָּתה ל ָ֣פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
ָּ 29מ ָ֣עוז ַ ַ֭לתם ֶ ָ֣ד ֶרְך י ָּ
ַ 31צ ָ֣דיק לעו ָּ ָ֣לם ַבל־י ִ֑מוט ור ָּשעים ָ֣לא ישכנו־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָֽ 31פי־ ַ ַ֭צדיק יָּ נָ֣ וב ָּחכ ָּ ִ֑מה ול ֵ֥שון ַתהפכות ת ָּכ ָֽרת׃
ופי ר ָּשעים ַתהפ ָֽכות׃
ׂ32שפ ָ֣תי ַ ַ֭צדיק יד ָ֣עון ָּר ִ֑צון ֵ֥
1 11מאז ָ֣ני ַ֭מר ָּמה תוע ַ ָ֣בת יהָּ ִ֑וה ו ֶא ֶבן של ָּ ָ֣מה רצונָֽ ו׃
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ָֽ ָּ 2בא־ ָּ ַ֭זדון וַ יָּ ָ֣בא ָּקלִ֑ ון ָֽו ֶאת־צנו ֵ֥עים ָּחכ ָּ ָֽמה׃
3ת ַ ָ֣מת י ָּש ָ֣רים ַתנ ִ֑חם ו ֶס ֶלף בוג ָ֣דים ו ָּש ָֽדם׃
א־יועיל ַ֭הון ביָ֣ ום ֶעב ָּ ִ֑רה וצ ָּד ָּקה ַת ֵ֥ציל מ ָּ ָֽמוֶ ת׃
ָ֣
4ל
שר ַדר ִ֑כו וברש ָּעתו י ֵ֥פל ָּר ָּ ָֽשע׃
5צדָ ַ ָ֣קת ָּ ַ֭תמים תיַ ָ֣
6צדָ ַ ָ֣קת ַ֭י ָּשרים ַתצי ִ֑לם וב ַהוַ ת בג ֵ֥דים י ָּל ָֽכדו׃
תוח ֶלת אונָ֣ים ָּא ָּ ָֽב ָּדה׃
אבָ֣ד תקָּוִ֑ה ו ֶ
7במות ָּא ָּ ָ֣דם ָּ ַ֭ר ָּשע ת ַ
ַ֭ ַ 8צדיק מ ָּצ ָּ ָ֣רה נֶ ֱח ָּ ִ֑לץ וַ יָּ בא ָּר ָּ ָ֣שע ַתח ָּ ָֽתיו׃
9ב ֶפה ָּ ַ֭חנף יַ ש ָ֣חת רעִ֑הו וב ַד ַעת ַצדי ֵָ֥קים י ָּח ָֽלצו׃
11ב ָ֣טוב ַ ַ֭צדיקים ַתעֹלָ֣ ץ קר ָּ ִ֑יה ו ַבאבד ר ָּש ָ֣עים ר ָּ ָֽנה׃
11בבר ַ ָ֣כת ַ֭י ָּשרים ָּת ָ֣רום ָּ ִ֑ק ֶרת וב ֵ֥פי ר ָּשעים ת ָּה ָֽרס׃
ָּ 12בז־לר ֵ֥עהו ח ַסר־ ִ֑לב ואיש תבונָ֣ ות יַ ח ָֽריש׃
13הו ָ֣לְך ָּ ַ֭רכיל מגַ ֶלה־ ִ֑סוד ונֶ ֱא ַמן־רו ַח מ ַכ ֶ ֵ֥סה ָּד ָּ ָֽבר׃
14ב ָ֣אין ַ ַ֭תחבלות י ָּפל־ ָּ ִ֑עם ותשו ָּעה ב ָ֣רב יו ָֽעץ׃
בוט ַח׃
י־ע ַָ֣רב ָּזִ֑ר וׂשנא תק ָ֣עים ָֽ
ַ֭רוע כ ָּ
ַ 15רע־י ַ
כו־ע ֶשר׃
ָֽ 16א ֶשת־ ַ֭חן תת ָ֣מְך ָּכ ִ֑בוד ו ָּעריצים יתמ ָֽ
17ג ָ֣מל ַ ַ֭נפשו ָ֣איש ָּ ִ֑ח ֶסד וע ֵ֥כר שארו ַאכזָּ ָֽרי׃
ׂש ֶכר ֱא ֶ ָֽמת׃
ָּ 18ר ָּשע ע ֶ ֵׂ֥שה פע ַלת־ ָּ ִ֑ש ֶקר וז ֵ֥ר ַע צ ָּד ָּקה ֶ ָ֣
מותו׃
19כן־צ ָּד ָּ ֵָ֥קה ל ַחיִ֑ים ומ ַרדף ָּר ָּעָ֣ה ל ָֽ
21תוע ַ ָ֣בת ַ֭יהוָּ ה עקשי־ ִ֑לב ורצונו ת ָ֣מימי ָּ ָֽד ֶרְך׃
ָּ 21יָ֣ד ַ֭ליָּ ד לא־י ָּ ָ֣נַֽ ֶקה ָּ ִ֑רע ו ֶזַֽ ַרע ַצדי ָָ֣קים נמ ָּ ָֽלט׃
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ָ֣ ֶ 22נַֽזֶ ם ָּ ַ֭ז ָּהב ב ַ ָ֣אף ח ִ֑זיר א ָּ ֵ֥שה יָּ ָּפה ו ָּ ָ֣ס ַרת ָּ ָֽט ַעם׃
ַ 23תאַ ָ֣ות ַצדיָ ָ֣קים ַאְך־ ִ֑טוב תקַות ר ָּש ָ֣עים ֶעב ָּ ָֽרה׃
24י ָ֣ש ַ֭מ ַפזר ונו ָּ ֵ֥סף ִ֑עוד וחו ֵׂ֥שְך מי ֶשר ַאְך־ל ַמח ָֽסור׃
יורא׃
ם־הוא ֶ ָֽ
ָֽ ֶ 25נ ֶפש־ב ָּר ָּ ֵ֥כה תד ָּ ִ֑שן ו ַמרוֶ ה גַ ֵ֥
ָ֣ 26מ ָֽנ ַע ָּ ַ֭בר יק ָ֣בהו ל ִ֑אום וב ָּר ָּכה ל ָ֣ראש ַמש ָֽביר׃
בואנו׃
ָ֣ 27ש ָֽחר ַ֭טוב י ַב ָ֣קש ָּר ִ֑צון ודרש ָּר ָּעָ֣ה ת ֶ ָֽ
28בו ָ֣ט ַח ַ֭ב ָּעשרו ָ֣הוא י ִ֑פל ו ֶכ ָּע ֶלה ַצדי ֵָ֥קים יפ ָּ ָֽרחו׃
ל־ר ַוח ו ֶ ֵ֥ע ֶבד ֱאויל ַלח ַכם־לָֽב׃
 29עוכָ֣ר ַ֭ביתו ינ ַח ִ֑
ָֽ 31פרי־ ַ ַ֭צדיק עָ֣ץ ַחיִ֑ים וֹלָק ַח נ ָּפ ָׂ֣שות ָּח ָּ ָֽכם׃
חוטא׃
י־ר ָּ ֵ֥שע ו ָֽ
ָ֣ 31הן ַ ַ֭צדיק ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ יש ָּלִ֑ם ַאף ָֽכ ָּ
1 12א ָ֣הב מו ָּסר ָ֣א ָֽהב ָּ ִ֑ד ַעת וׂשנא תו ַ ָ֣כ ַחת ָּ ָֽב ַער׃
2טוב יָּ ָ֣פיק ָּ ַ֭רצון מיהָּ ִ֑וה ואיש מז ָ֣מות יַ ר ָֽשי ַע׃
3לא־י ָ֣כון ָּא ָּ ָ֣דם ב ֶ ִ֑ר ַשע ו ֵ֥ש ֶרש ַצדיקים ַבל־י ָֽמוט׃
ָֽ 4א ֶשת־ ַ ַ֭חיל ע ֶ ָ֣ט ֶרת ַבע ָּ ִ֑לּה וכ ָּרָ ָּקב ב ַעצמו ָּ ָ֣תיו מבי ָּ ָֽשה׃
ַ 5מחש ָ֣בות ַצדיָ ָ֣קים מש ָּ ִ֑פט ַתחבלות ר ָּש ָ֣עים מר ָּ ָֽמה׃
ילם׃
ופי י ָּשרים יַ צ ָֽ
6דב ָ֣רי ר ָּש ָ֣עים ֱא ָּרב־ ָּ ִ֑דם ֵ֥
ָּ 7ה ָ֣פוְך ר ָּש ָ֣עים ואי ָּ ִ֑נם ובית ַצדיָ ָ֣קים יַ ע ָֽמד׃
ָֽ 8לפי־ ַׂ֭שכלו יה ַלל־ ִ֑איש ונַ עוה־לב יה ֶיֵ֥ה ָּל ָֽבוז׃
ר־ל ֶחם׃
ָ֣ 9טוב ַ֭נק ֶלה ו ֶ ָ֣ע ֶבד לִ֑ ו ממ ַת ַכבד וַ ח ַס ָּ ָֽ
11יו ָ֣ד ַע ַ ַ֭צדיק ֶנָ֣ ֶפש ב ֶהמ ִ֑תו ָֽוַֽ ַרח ֵ֥מי ר ָּשעים ַאכזָּ ָֽרי׃
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11ע ָ֣בד ַ ַ֭אד ָּמתו ָֽיׂש ַ ָֽבע־ ָּ ִ֑ל ֶחם ומ ַרדף ריָ ָ֣קים ח ַסר־לָֽב׃
ָּ 12ח ַ ָ֣מד ָּ ַ֭ר ָּשע מ ָ֣צוד ָּר ִ֑עים וש ֶרש ַצדי ָָ֣קים י ָֽתן׃
13ב ֶ ָ֣פ ַשע ַׂ֭ש ָּפ ַתים מוָ ָ֣קש ָּ ִ֑רע וַ יצא מ ָּצ ָּ ָ֣רה ַצ ָֽדיק׃
י־א ָּדם יָּ ֵ֥שוב ָֽלו׃
14מפ ָ֣רי פי־ ַ֭איש יׂש ַבע־ ִ֑טוב וג ֵ֥מול יד ָּ
שר בעי ָּ ִ֑ניו ושמ ַע לע ָּ ָ֣צה ָּח ָּ ָֽכם׃
ָ֣ ֶ 15ד ֶרְך ַ֭ ֱאויל יָּ ָּ ָ֣
ֱ 16אויל ַ ַ֭ביום יוָּ ַ ָ֣דע ַכע ִ֑סו וכ ֶסה ָּקלָ֣ ון ָּע ָֽרום׃
17יָּ ָ֣פי ַח ַ֭ ֱאמונָּ ה יַ ָ֣גיד ֶ ִ֑צ ֶדק ועד ש ָּק ָ֣רים מר ָּ ָֽמה׃
18י ָ֣ש בו ֶטה כ ַמדק ָ֣רות ָּ ִ֑ח ֶרב ולשון ח ָּכ ָ֣מים ַמר ָֽפא׃
ָֽׂ 19ש ַפת־ ַ֭ ֱא ֶמת ת ָ֣כון ָּל ַ ִ֑עד ו ַעד־ ַארגי ָּעה ל ָ֣שון ָּ ָֽש ֶקר׃
ב־חרשי ָּ ִ֑רע וָֽ ליעצי ָּשלָ֣ ום ׂשמ ָּ ָֽחה׃
ַ֭ 21מר ָּמה ב ֶל ָ֣
ל־אוֶ ן ור ָּשעים ָּ ָ֣מלאו ָּ ָֽרע׃
21לא־יא ֶ ָ֣נה ַל ַצ ָ֣דיק ָּכ ָּ ִ֑
מונָ֣ה רצונָֽ ו׃
22תוע ַ ָ֣בת ַ֭יהוָּ ה ׂשפתי־ ָּ ִ֑ש ֶקר ועׂשי ֱא ָּ
ָּ 23א ָּ ָ֣דם ָּ ַ֭ערום ָ֣כ ֶסה ָּ ִ֑ד ַעת ו ֵ֥לב כסילים יק ָּ ֵ֥רא אֶ ָֽו ֶלת׃
24יַ ד־ ָּחרו ֵ֥צים תמ ִ֑שול ורמיָּ ה תה ֶ ֵ֥יה ָּל ַ ָֽמס׃
25ד ָּא ָּ ָ֣גה ב ֶלב־ ָ֣איש יַ ש ֶ ִ֑חנָּ ה ו ָּד ָּבר ָ֣טוב י ַׂשמ ֶ ָֽחנָּ ה׃
יָּתר מרעָ֣הו ַצ ִ֑דיק ו ֶד ֶרְך ר ָּש ָ֣עים ַתת ָֽעם׃
ָ֣ 26
27לא־יַ ח ָ֣רְך רמ ָּיָ֣ה צ ִ֑ידו והון־ ָּא ָּדם יָּ ָּ ָָ֣קר ָּח ָֽרוץ׃
־מוֶ ת׃
28ב ָֽא ַרח־צ ָּדָ ָּ ֵ֥קה ַח ִ֑יים ו ֶד ֶרְך נתי ָּ ָ֣בה ַאל ָּ ָֽ
א־ש ַ ֵ֥מע ג ָּע ָּ ָֽרה׃
ָ֣ 1 13בן ָּ ַ֭ח ָּכם ָ֣מו ַסר ָּ ִ֑אב ולץ ל ָּ
אכל ִ֑טוב ו ֶנ ֶפש בג ָ֣דים ָּח ָּ ָֽמס׃
י־איש ָ֣י ַ
2מפ ָ֣רי פ ַ֭
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3נ ָ֣צר ַ֭פיו ש ָ֣מר נַ פ ִ֑שו פ ֵׂ֥שק ׂש ָּפ ָּתיו מח ָּתה־ ָֽלו׃
4מת ַאָּ ָ֣וה ָּ ַ֭ו ַאין נַ פ ָ֣שו ָּעצִ֑ל ו ֶנ ֶפש ָּחר ָ֣צים תד ָּ ָֽשן׃
5ד ַבר־ ֶַ֭ש ֶקר יׂש ָּ ָ֣נא ַצ ִ֑דיק ו ָּר ָּשע יַ ב ֵ֥איש ויַ ח ָֽפיר׃
־ד ֶרְך ורש ָּעה ת ַסלֵ֥ף ַח ָּ ָֽטאת׃
ַ֭ 6צ ָּד ָּקה ת ָ֣צר ָּתם ָּ ִ֑
7י ָ֣ש ַ֭מת ַעשר ו ָ֣אין ִ֑כל מתרושש ו ָ֣הון ָּ ָֽרב׃
ָ֣ 8כ ֶפר ֶ ָֽנ ֶפש־ ָ֣איש ָּעש ִ֑רו ו ָּרש לא־ ָּש ַ ֵ֥מע ג ָּע ָּ ָֽרה׃
9אור־ ַצדיָ ֵ֥קים יׂש ָּ ִ֑מח ונר ר ָּש ָ֣עים יד ָּ ָֽעְך׃
וע ָ֣צים ָּחכ ָּ ָֽמה׃
־בזָּ דון י ָ֣תן ַמ ָּ ִ֑צה ו ֶאת־נ ָּ
ַ 11רק ַ֭
ל־יָ֣ד יַ ר ֶ ָֽבה׃
ַ֭ 11הון מ ֶ ָ֣ה ֶבל ימ ָּ ִ֑עט וקבץ ַע ָּ
12תו ֶ ָ֣ח ֶלת ַ֭ממ ָּש ָּכה ַמח ָּלה־ ִ֑לב ו ֵ֥עץ ַחיים ַתאָּ ֵ֥וה ָּב ָּ ָֽאה׃
ירא מצוָּ ה ָ֣הוא יש ָּ ָֽלם׃
ָ֣ ָּ 13בז ַ֭ל ָּד ָּבר י ָּ ָ֣ח ֶבל לִ֑ ו ו ֵ֥
14תו ַ ָ֣רת ָּ ַ֭ח ָּכם מ ָ֣קור ַח ִ֑יים ָּלסור מ ֵ֥מקשי ָּ ָֽמוֶ ת׃
ָֽׂ 15ש ֶכל־ ַ֭טוב י ֶתן־ ִ֑חן ו ֶד ֶרְך בג ָ֣דים אי ָּ ָֽתן׃
ׂשה ב ָּ ִ֑ד ַעת וכסיל יפ ֵ֥רׂש אֶו ֶָֽלת׃
־ערום יַ ע ֶ ָ֣
ָּ 16כל ָּ ַ֭
ַ 17מל ָּ ָ֣אְך ָּ ַ֭ר ָּשע י ָ֣פל ב ָּ ִ֑רע וציר ֱאמונָ֣ים ַמר ָֽפא׃
תוכ ַָ֣חת יכ ָּ ָֽבד׃
מוסר ושומר ַ
פור ַע ָּ ִ֑
ָ֣ 18ריש ו ַָּ֭קלון ָ֣
ַ 19תאָּ ָ֣וה ַ֭נהיָּ ה ֶת ֱע ַ ָ֣רב ל ָּ ִ֑נ ֶפש ותוע ַ ֵ֥בת כסילים ָ֣סור מ ָּ ָֽרע׃
ילים י ָֽר ַוע׃
21ה ָ֣לוְך ֶאת־ח ָּכ ָ֣מים וֶ ח ָּכִ֑ם ור ֶעה כס ָ֣
ם־טוב׃
ַ֭ ַ 21ח ָּטאים ת ַר ָ֣דף ָּר ָּ ִ֑עה ו ֶאת־ ַצדיקים י ַש ֶל ָֽ
22טוב יַ נ ֵ֥חיל ב ָֽני־ ָּב ִ֑נים ו ָּצ ֵ֥פון ַל ַצדיק ָ֣חיל חו ָֽטא׃
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ָּ 23רב־ ַ֭א ֶכל ָ֣ניר ָּרא ִ֑שים ויֵ֥ש נס ֶפה ב ָ֣לא מש ָּ ָֽפט׃
ׂשְך ַ֭שבטו ׂשו ָ֣נא בנִ֑ ו ואהבו ָֽשח ֵ֥רו מו ָּ ָֽסר׃
24חו ָ֣
ַ 25צדיק ַ֭אכל ל ָׂ֣ש ַבע נַ פ ִ֑שו ו ֶב ֶטן ר ָּש ָ֣עים ֶתח ָּ ָֽסר׃

פ

יה ֶת ֶהר ֶ ָֽסנו׃
יתּה ואוֶ ֶלת ביָּ ֶ ֵ֥ד ָּ
ַ 1 14חכ ָ֣מות ָּנַ֭שים ָּבנ ָּ ָ֣תה ב ָּ ִ֑
הוִ֑ה ונלוז ד ָּר ָּכָ֣יו בוזָֽהו׃
2הו ָ֣לְך ַ֭ביָּ שרו י ָ֣רא י ָּ
מורם׃
ָֽ 3בפי־ ַ֭ ֱאויל ָ֣ח ֶטר גַ אָּ ִ֑וה וׂשפ ֵ֥תי ח ָּכמים תש ָֽ
4ב ָ֣אין ַ֭א ָּלפים א ָ֣בוס ָּ ִ֑בר ו ָּרב־תבואות ב ָ֣כ ַח ָֽשור׃
ָ֣ 5עד ַ֭ ֱאמונים ָ֣לא י ַכ ִ֑זב ויָּ ֵ֥פי ַח כזָּ בים ָ֣עד ָּ ָֽש ֶקר׃
6ב ֶקש־ ָ֣לץ ָּחכ ָּ ָ֣מה וָּ ָּ ִ֑אין ו ַד ַעת לנָּ ָ֣בון נָּ ָ ָּ ָֽקל׃
י־ד ַעת׃
ובל־יָּ ַדע ָּת ׂשפת ָּ ָֽ
ָ֣ 7לְך ַ֭מנֶ גֶ ד ל ָ֣איש כ ִ֑סיל ַ
ילים מר ָּ ָֽמה׃
ָּ 8חכ ַ ָ֣מת ָּ ַ֭ערום ָּה ָ֣בין ַדר ִ֑כו ואֶו ֶלת כס ָ֣
ֱ ַ֭ 9אולים יָּ ָ֣ליץ ָּא ָּ ִ֑שם ובין י ָּש ָ֣רים ָּר ָֽצון׃
11לב י ַ֭וד ַע ָּמ ַ ָ֣רת נַ פ ִ֑שו ובׂשמ ָּחתו לא־ית ָּ ֵ֥ע ַרב ָּזָֽר׃
ָ֣ 11בית ַ֭ר ָּשעים י ָּש ִ֑מד וא ֶהל י ָּש ָ֣רים יַ פ ָֽרי ַח׃
י־מוֶ ת׃
12יש ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּ ַ֭י ָּשר לפני־ ִ֑איש ו ַאחרי ָּתּה ַדרכ ָּ ָֽ
תוגָֽה׃
13גַ ם־בׂש ֵ֥חוק יכ ַאב־ ִ֑לב ו ַאחר ָּיתּה ׂשמ ָּ ָ֣חה ָּ
14מד ָּר ָּ ָ֣כיו ַ֭יׂש ַבע ָ֣סוג ִ֑לב ומ ָּע ָּליו ָ֣איש ָֽטוב׃
ֶַ֭ 15פתי יַ א ָ֣מין ל ָּכל־ ָּד ָּ ִ֑בר ו ָּערום יָּ ֵ֥בין ַלאש ָֽרו׃
ובוט ַח׃
ָֽ
ָּ 16ח ָּ ָ֣כם ָּ ַ֭ירא ו ָּ ָ֣סר מ ָּ ִ֑רע וכסיל מת ַע ֵ֥בר
ׂשה אֶו ִֶ֑לת ו ֵ֥איש מזמות י ָּשנָֽא׃
ָֽ 17ק ַצר־ ַ ַ֭א ַפים יַ ע ֶ ָ֣
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18נָּ חלָ֣ ו פ ָּתאיָ֣ם אֶו ִֶ֑לת ַ ָֽוערומים יַכ ֵ֥תרו ָּ ָֽד ַעת׃
ַ 19ש ָ֣חו ָּ ַ֭רעים לפ ָ֣ני טו ִ֑בים ור ָּשעים ַ ָֽעל־ ַשע ֵ֥רי ַצ ָֽדיק׃
שנא ָּ ִ֑רש ואהבי ָּע ָ֣שיר ַר ָֽבים׃
21גַ ם־ ַ֭לרעהו י ָּ ָ֣
חוטא ומחונַֽן ענָּ יָ֣ים ַאש ָּ ָֽריו׃
ִ֑
ָּ 21בז־לר ֵ֥עהו
ָֽ 22הלוא־יַ֭תעו ָ֣חרשי ָּ ִ֑רע ו ֶ ֵ֥ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ָ֣חרשי ָֽטוב׃
23ב ָּכל־ ֶַ֭ע ֶצב יה ֶי ָ֣ה מו ָּ ִ֑תר וד ַבר־ׂש ָּפ ַתים ַאְך־ל ַמח ָֽסור׃
ילים אֶו ֶָֽלת׃
24ע ֶ ָ֣ט ֶרת ח ָּכ ָ֣מים ָּעש ָּ ִ֑רם אֶו ֶלת כס ָ֣
ַ 25מ ָ֣ציל ַ֭נ ָּפשות ָ֣עד ֱא ֶ ִ֑מת ויָּ פ ַח כזָּ ָ֣בים מר ָּ ָֽמה׃
26ביר ַ ָ֣את ַ֭יהוָּ ה מב ַטח־ ִ֑עז ול ָּבנָּ יו יהיֶ ֵ֥ה ַמח ֶ ָֽסה׃
27יר ַ ָ֣את יַ֭הוָּ ה מ ָ֣קור ַחיִ֑ים ָּלסור מ ֵ֥מקשי ָּ ָֽמוֶ ת׃
־מ ֶלְך וב ֶ ֵ֥א ֶפס לאם מח ַ ֵ֥תת ָּרזָֽ ון׃
28ב ָּרב־ ָּ ֵ֥עם ַהד ַרת ֶ ִ֑
ָ֣ ֶ 29א ֶרְך ַ ַ֭א ַפים ַרב־תבו ָּ ִ֑נה וק ַצר־רו ַח מ ֵ֥רים אֶו ֶָֽלת׃
ַ 31חי ָ֣י ַ֭ב ָּׂשרים ָ֣לב ַמר ִ֑פא ורָ ַקב ע ָּצ ָ֣מות קנ ָּ ָֽאה׃
ָ֣ 31ע ָֽשק־ ָּ ַ֭דל ח ָ֣רף ע ִׂ֑שהו ומ ַכבדו ח ֵ֥נַֽן ֶאביָֽ ון׃
ַָֽ֭ 32ב ָּר ָּעתו י ָּד ֶ ָ֣חה ָּר ָּ ִ֑שע וח ֶסה במו ָ֣תו ַצ ָֽדיק׃
33ב ָ֣לב ָּ ַ֭נבון ָּתנָ֣ ו ַח ָּחכ ָּ ִ֑מה ובָ ֶ ֵ֥ק ֶרב כסילים תוָּ ָֽד ַע׃
34צ ָּדָ ָּ ֵ֥קה ת ָֽרו ָֽמם־גִ֑ וי ו ֶח ֶסד לא ָ֣מים ַח ָּ ָֽטאת׃
ָֽ 35רצון־ ֶַ֭מ ֶלְך ל ֶ ָ֣ע ֶבד ַמׂש ִ֑כיל ו ֶעב ָּרתו תה ֶ ֵ֥יה מ ָֽביש׃
ָֽ ַ 1 15מענֶ ה־ ַ ַ֭רְך יָּ ָ֣שיב ח ָּ ִ֑מה וד ַבר־ ֶע ֶצב יַ ע ֶלה־ ָּ ָֽאף׃
יַב ַיע אֶו ֶָֽלת׃
ופי כסילים ֵ֥
2ל ָ֣שון ַ֭ח ָּכמים תי ָ֣טיב ָּ ִ֑ד ַעת ֵ֥
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ָֽ 3ב ָּכל־ ָּ ַ֭מקום עי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה צפות ָּר ֵ֥עים וטו ָֽבים׃
ש ֶבר ב ָֽר ַוח׃
ַ 4מר ָ֣פא ָּ ַ֭לשון ָ֣עץ ַח ִ֑יים ו ֶ ֵ֥ס ֶלף ָּבּה ֶ ָ֣
תוכ ַָ֣חת יַ ע ָֽרם׃
מוסר ָּא ִ֑ביו ושמר ַ
ֱ 5אויל ַ֭ינ ַאץ ַ ָ֣
בואת ָּר ָּ ָ֣שע נֶ ע ָּ ָֽכ ֶרת׃
ָ֣ 6בית ַ ַ֭צדיק ָ֣ח ֶסן ָּ ִ֑רב ובת ַ
א־כן׃
ילים ל ָֽ
ׂ7שפ ָ֣תי ַ֭ח ָּכמים י ָּזָ֣רו ָּ ִ֑ד ַעת ולב כס ָ֣
ֶ 8זָ֣ ַבח ַ֭ר ָּשעים תוע ַ ָ֣בת יהָּ ִ֑וה ותפ ַלת י ָּש ָ֣רים רצונָֽ ו׃
9תוע ַ ָ֣בת ַ֭יהוָּ ה ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּר ָּ ִ֑שע ומ ַרדף צ ָּדָ ָּ ָ֣קה יֶ ֱא ָּ ָֽהב׃
יָּמות׃
תוכ ַָ֣חת ָֽ
מוסר ָּ ַ֭רע לעזָ֣ב ִ֑א ַרח ׂשונא ַ
ָ֣ ָּ 11
11ש ָ֣אול ַ ַ֭וא ַבדון ֶ ָ֣נַֽגֶ ד יהָּ ִ֑וה ַאף ָֽכי־ל ֵ֥בות ָֽבני־ ָּא ָּ ָֽדם׃
ָ֣ 12לא יֶ ֱא ַהב־ ַ֭לץ הו ָ֣כ ַ ָֽח לִ֑ ו ֶאל־ח ָּכמים ָ֣לא י ָֽלְך׃
ָ֣ 13לב ָּ ַׂ֭שמ ַח יי ָ֣טב ָּפ ִ֑נים וב ַעצ ַבת־לב ָ֣ר ַוח נכ ָּ ָֽאה׃
ָ֣ 14לב ָּ ַ֭נבון י ַב ֶקש־ ָּ ִ֑ד ַעת ו ֵ֥פני כסילים יר ֶ ֵ֥עה אֶו ֶָֽלת׃
ָּ 15כל־י ָ֣מי ָּע ָ֣ני ָּר ִ֑עים ו ָֽטוב־לב מש ֶ ֵ֥תה ָּת ָֽמיד׃
16טוב־ ַ֭מ ַעט ביר ַ ָ֣את יהָּ ִ֑וה מאו ָּ ֵ֥צר ָּרב ומ ֵ֥הו ָּמה ָֽבו׃
17טוב אר ַ ָ֣חת ָּ ַ֭י ָּרק ו ַאה ָּבה־ ָּ ִ֑שם מ ֵ֥שור ָּאבוס וׂשנ ָּאה־ ָֽבו׃
ָ֣ 18איש ַ֭ח ָּמה יגָּ ֶ ָ֣רה ָּמ ִ֑דון ו ֶ ֵ֥א ֶרך ַא ַפים יַ ש ֵָ֥קיט ָֽריב׃
ׂש ַכת ָּ ִ֑ח ֶדק וא ַרח י ָּש ָ֣רים סל ָּ ָֽלה׃
ָ֣ ֶ 19ד ֶרְך ָּ ַ֭עצל כמ ָ֣
בוזֵ֥ה א ָֽמו׃
ָ֣ 21בן ָּ ַ֭ח ָּכם י ַׂש ַמח־ ָּ ִ֑אב וכ ֵ֥סיל ָּא ָּדם ֶ
ַ֭ 21אוֶ ֶלת ׂשמ ָּ ָ֣חה ַלח ַסר־ ִ֑לב ו ֵ֥איש תבונָּ ה ייַ ֶשר־ ָּ ָֽל ֶכת׃
ָּ 22ה ָ֣פר ַ ַ֭מח ָּשבות ב ָ֣אין ִ֑סוד וברב יוע ָ֣צים ָּת ָֽקום׃
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ׂ23שמ ָּ ָ֣חה ָּ ַ֭לאיש ב ַמענה־ ִ֑פיו ו ָּד ָּבר בע ָ֣תו ַמה־ ָֽטוב׃
ָ֣ 24א ַרח ַ ַ֭חיים ל ַ ָ֣מע ָּלה ל ַמׂש ִ֑כיל ל ַ ֵ֥מ ַען סור מש ֵ֥אול ָּ ָֽמ ָּטה׃
ָ֣ 25בית ַ֭גאים י ַ ֵ֥סח׀ יהָּ ִ֑וה ויַ צב ג ָ֣בול ַאל ָּמ ָּ ָֽנה׃
26תוע ַ ָ֣בת ַ֭יהוָּ ה ַמחש ָ֣בות ָּ ִ֑רע וטהרים אמרי־ ָֽנ ַעם׃
27ע ָ֣כר ַ֭ביתו בו ָ֣צ ַע ָּ ִ֑ב ַצע וׂשונא ַמ ָּת ָ֣נת יח ֶ ָֽיה׃
יַב ַיע ָּר ָֽעות׃
ופי ר ָּשעים ֵ֥
ָ֣ 28לב ַ ַ֭צדיק יֶ ה ֶ ָ֣גה ַלענִ֑ ות ֵ֥
ָּ 29ר ָ֣חוק ַ֭יהוָּ ה מר ָּש ִ֑עים ותפ ַלת ַצדיָ ָ֣קים יש ָּ ָֽמע׃
ן־ע ֶצם׃
ובה ת ַד ֶש ָּ ָֽ
מועה ט ָּ
־עינַ ים י ַׂש ַ ָֽמח־לִ֑ב ש ָּ ֵ֥
ָֽ 31מאור ַ֭
תוכ ַָ֣חת ַחיִ֑ים ב ֶָק ֶרב ח ָּכ ָ֣מים ָּת ָֽלין׃
31אזֶ ן ש ַמ ַעת ַ
32פו ָ֣ר ַע מו ָּסר מו ָ֣אס נַ פ ִ֑שו ושו ֵ֥מ ַע תו ַכ ַחת ָ֣קונֶ ה לָֽב׃
33יר ַ ָ֣את ַ֭יהוָּ ה מו ַ ָ֣סר ָּחכ ָּ ִ֑מה ולפני ָּכ ָ֣בוד ענָּ ָּוָֽה׃
1 16ל ָּא ָּ ֵ֥דם ַ ָֽמ ַערכי־ ִ֑לב ומיהוָּ ה ַמע ֵ֥נה ָּל ָֽשון׃
ָֽ ָּ 2כל־ ַדרכי־ ַ֭איש ַ ָ֣זְַֽך בעי ָּ ִ֑ניו ותכן רו ָ֣חות יהָּ ָֽוה׃
הוָ֣ה ַמע ֶ ִׂ֑שיך ויכנו ַמחשב ֶ ָֽתיך׃
ָ֣ 3גל ֶאל־י ָּ
ם־ר ָּשע ליָ֣ ום ָּר ָּ ָֽעה׃
4כל ָּפ ַ ָ֣על ַ֭יהוָּ ה ַ ָֽל ַמע ִ֑נהו וגַ ָּ
5תוע ַ ָ֣בת ַ֭יהוָּ ה ָּכל־ג ַבּה־לִ֑ב ָּיֵ֥ד ליָּ ד ָ֣לא ינָּ ֶ ָָֽקה׃
6ב ֶ ָ֣ח ֶסד ֶַ֭ו ֱא ֶמת יכ ַפָ֣ר ָּעוִ֑ ן וביר ַ ֵ֥את יהוָּ ה ָ֣סור מ ָּ ָֽרע׃
י־איש גַ ם־אוי ָּביו יַ ש ֵ֥לם א ָֽתו׃
7בר ָ֣צות יַ֭הוָּ ה ַדרכ ִ֑
8
טוב־מ ַעט בצ ָּד ָּ ִָ֑קה מ ֵ֥רב תבואות ב ָ֣לא מש ָּ ָֽפט׃
ַ֭

יָּכין ַצע ָֽדו׃
שב ַדר ִ֑כו ַ ָֽויהוָּ ה ֵ֥
9לָ֣ב ָּ ַ֭א ָּדם י ַח ָ֣
1657

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ֶ 11ק ֶסם׀ ַ ָֽעל־ׂשפתי־ ֶ ִ֑מ ֶלְך במש ָּפט ָ֣לא ימ ַעל־ ָֽפיו׃
י־כיס׃
ל־אבנ ָֽ
יהוִ֑ה ַמעׂשהו ָּכ ַ
ֶ 11פ ֶלס׀ ומאזנָ֣י ַ֭מש ָּפט ַ ָֽל ָּ
12תוע ַ ָ֣בת ַ֭מ ָּלכים ע ָׂ֣שות ֶ ִ֑ר ַשע ֵ֥כי בצ ָּד ָּקה י ֵ֥כון כ ָֽסא׃
י־צ ִֶ֑דק ודבר י ָּש ָ֣רים יֶ ֱא ָּ ָֽהב׃
13ר ָ֣צון ַ֭מ ָּלכים ׂשפת ֶ
14ח ַמת־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַמלאכי־ ָּ ִ֑מוֶ ת ואיש ָּח ָּ ָ֣כם י ַכפ ֶ ָֽרנָּ ה׃
15באור־פני־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַח ִ֑יים ורצונו כ ָּ ָ֣עב ַמל ָֽקוש׃
־טוב מ ָּח ִ֑רוץ וקנֵ֥ ות בינָּ ה נב ָּ ֵ֥חר מ ָּ ָֽכ ֶסף׃
־חכ ָּמה ַמה ֵ֥
ָֽ 16קנה ָּ
17מס ַ ָ֣לת ַ֭י ָּשרים ָ֣סור מ ָּ ִ֑רע ש ֵ֥מר נַ פשו נ ֵ֥צר ַדר ָֽכו׃
18לפני־ ֶ ֵ֥ש ֶבר גָּ ִ֑און ולפ ֵ֥ני כ ָּשלון ָ֣ג ַבּה ָֽרו ַח׃
ָ֣ 19טוב ש ַפל־ ַ֭רו ַח ֶאת־ענָּ ִ֑יים ָֽמ ַח ֵ֥לק ָּש ָּלל ֶאת־ג ָֽאים׃
ַ 21מׂש ָ֣כיל ַעל־ ָּ ַ֭ד ָּבר ימ ָּצא־ ִ֑טוב ובוט ַח ַביהָּ ָ֣וה ַאש ָּ ָֽריו׃
ַ 21לח ַכם־ ַ֭לב י ָּק ָ֣רא נָּ ִ֑בון ו ֶ ֵ֥מ ֶתק ׂש ָּפ ַתים י ֵ֥סיף ֶ ָֽל ַקח׃
ומוסר ֱאו ָ֣לים אֶו ֶָֽלת׃
ַ
ׂש ֶכל ב ָּע ָּ ִ֑ליו
22מ ָ֣קור ַ ַ֭חיים ָ֣
ָ֣ 23לב ָּ ַ֭ח ָּכם יַ ׂש ָ֣כיל ִ֑פיהו ו ַעל־ׂש ָּפ ָּתיו י ֵ֥סיף ֶ ָֽל ַקח׃
ומר ֵ֥פא ָּל ָּ ָֽע ֶצם׃
24צוף־ ַ֭ד ַבש אמרי־ ִ֑נ ַעם ָּמ ֵ֥תוק ַלנֶ ֶפש ַ
י־מוֶ ת׃
25יש ֶ ָ֣ד ֶרְך ָּ ַ֭י ָּשר לפני־ ִ֑איש ו ַאחרי ָּתּה ַדרכ ָּ ָֽ
ָ֣ ֶ 26נ ֶפש ָּ ַ֭עמל ָּ ָ֣עמ ָּלה לִ֑ ו ָֽכי־ ָּא ַכף ָּע ָּ ָ֣ליו ָֽפיהו׃
ָ֣ 27איש ַ֭בליַ ַעל כ ֶ ָ֣רה ָּר ָּ ִ֑עה ו ַעל־ׂש ָּפתיו כ ָ֣אש ָּצ ָּ ָֽר ֶבת׃
ָ֣ 28איש ַ ַ֭תהפכות י ַש ַ ָ֣לח ָּמ ִ֑דון ונרגָּ ן ַמפ ֵ֥ריד ַא ָֽלוף׃
ָ֣ 29איש ָּ ַ֭ח ָּמס י ַפ ֶ ָ֣תה ר ִ֑עהו והוליכו ב ֶ ָ֣ד ֶרְך לא־ ָֽטוב׃
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31ע ֶ ָ֣צה ַ֭עינָּ יו ַלח ָ֣שב ַתהפ ִ֑כות ק ֵ֥רץ ׂש ָּפ ָּתיו כ ָּ ֵ֥לה ָּר ָּ ָֽעה׃
31ע ֶ ָ֣ט ֶרת תפ ֶ ָ֣א ֶרת ׂשי ָּ ִ֑בה ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך צ ָּד ָּקה ת ָּמ ָֽצא׃
32טוב ֶ ָ֣א ֶרְך ַ ַ֭א ַפים מג ִ֑בור ומ ֵ֥של ברוחו מל ֵ֥כד ָֽעיר׃
ַ֭ ַ 33בחיק יו ַ ָ֣טל ֶאת־ ַהגו ָּ ִ֑רל ומיהוָּ ה ָּכל־מש ָּפ ָֽטו׃
י־ריב׃
ה־בּה מ ַבית ָּמ ֵ֥לא זבח ָֽ
1 17טוב ַ ָ֣פת ַ֭חר ָּבה ו ַשלוָּ ָּ ִ֑
ָֽ ֶ 2ע ֶבד־ ַמׂשכיל ַ֭ימשל ב ָ֣בן מ ִ֑ביש וב ֵ֥תוְך ַאחים יַ חֹלֵ֥ ק נַ ח ָּ ָֽלה׃
ַ 3מצ ָ֣רף ַ ַ֭ל ֶכ ֶסף ו ָ֣כור ַלזָּ ָּ ִ֑הב ובחן ל ָ֣בות יהָּ ָֽוה׃
ַ֭ 4מ ַרע ַמק ָ֣שיב ַעל־ׂש ַפת־ ָּ ִ֑אוֶ ן ֶ ֵ֥ש ֶקר מזין ַעל־ל ֵ֥שון ַה ָֽות׃
ֹ5ל ָ֣עג ָּ ַ֭ל ָּרש ח ָ֣רף ע ִׂ֑שהו ָּׂש ֵ֥מ ַח לאיד ָ֣לא ינָּ ֶ ָָֽקה׃
6ע ֶ ָ֣ט ֶרת ַ֭זקנים ב ָ֣ני ָּב ִ֑נים ותפ ֶא ֶרת ָּב ָ֣נים אבו ָּ ָֽתם׃
ת־ש ֶקר׃
7לא־נָּ אָּ ָ֣וה לנָּ ָּ ָ֣בל ׂש ַפת־יֶ ִ֑ ֶתר ַאף ָֽכי־לנָּ ֵ֥דיב ׂש ַפ ָּ ָֽ
ָֽ ֶ 8א ֶבן־ ָ֣חן ַ ַ֭הש ַחד בעי ָ֣ני ב ָּע ָּ ִ֑ליו ֶ ָֽאל־ ָּכל־א ֶשר יפ ֶ ָ֣נה יַ ׂש ָֽכיל׃
ָֽ 9מ ַכ ֶסה־ ֶַ֭פ ַשע מ ַב ָ֣קש ַאה ָּ ִ֑בה וש ֶ ֵ֥נה ב ָּד ָּבר ַמפ ֵ֥ריד ַא ָֽלוף׃
ָ֣ 11ת ַחת ג ָּע ָּ ָ֣רה במ ִ֑בין מ ַהכות כ ָ֣סיל מ ָּ ָֽאה׃
ח־בו׃
ומל ָּ ֵ֥אְך ַאכזָּ רי יש ַל ָֽ
ש־רע ַ
ַ 11אְך־מ ֵ֥רי י ַב ֶק ָּ ִ֑
ָּ 12פ ֵּ֬גוש ָ֣דב ַש ָ֣כול ב ִ֑איש ו ַאל־כסיל באוַ ל ָֽתו׃
יתו׃
13מ ָ֣שיב ָּ ַ֭ר ָּעה ַ ָ֣ת ַחת טו ָּ ִ֑בה לא־ ָּת ֵ֥מיש ָּר ָּעה מב ָֽ
אשית ָּמ ִ֑דון ולפנֵ֥י התגַ ַלע ָּה ֵ֥ריב נ ָֽטוש׃
ָ֣ 14פו ָֽטר ַ ַ֭מים ר ָ֣
ַ 15מצ ָ֣דיק ָּ ַ֭ר ָּשע ו ַמר ָ֣שי ַע ַצ ִ֑דיק תוע ַ ֵ֥בת יהוָּ ה גַ ם־שני ֶ ָֽהם׃
ָּ 16ל ָּמה־ ֶ ָ֣זה מ ָ֣חיר ביַ ד־כ ִ֑סיל לקנות ָּחכ ָּ ָ֣מה ו ֶלב־ ָּ ָֽאין׃
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17ב ָּכל־ ַ֭עת א ָ֣הב ָּה ִ֑ר ַע ו ָּ ֵ֥אח ל ָּצ ָּרה יוָּ ָֽלד׃
ָּ 18א ָּ ָ֣דם ח ַסר־ ַ֭לב תוָ ָ֣ק ַע ָּ ִ֑כף ע ֵ֥רב ער ָּבה לפ ֵ֥ני ר ָֽעהו׃
ָ֣ 19א ָֽהב ֶַ֭פ ַשע א ָ֣הב ַמ ָּ ִ֑צה ַמג ֵ֥בי ַה פתחו מ ַב ֶקש־ ָּ ָֽש ֶבר׃
21ע ֶקש־ ַ֭לב ָ֣לא ימ ָּצא־ ִ֑טוב ונֶ ה ָּ ֵ֥פְך בלשונו י ֵ֥פול ב ָּר ָּ ָֽעה׃
21י ָ֣לד ַ֭כסיל ל ָ֣תוגָּ ה לִ֑ ו ו ָֽלא־יׂש ַמח א ָ֣בי נָּ ָּ ָֽבל׃
ש־ג ֶַָֽֽרם׃
ָ֣ 22לב ָּ ַׂ֭שמ ַח יי ָ֣טב ג ָּ ִ֑הה ו ֵ֥ר ַוח נכ ָּאה ת ֶיַב ָּ
שע י ָּ ִ֑קח ל ַהטות ָּאר ֵ֥חות מש ָּ ָֽפט׃
ָ֣ 23ש ַחד ַ֭מחיק ָּר ָּ ָ֣
ֶ 24את־פנָ֣י מ ָ֣בין ָּחכ ָּ ִ֑מה ועי ֵ֥ני כסיל בקצה־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָ֣ ַ 25כ ַעס ַ֭ל ָּאביו ָ֣בן כ ִ֑סיל ו ֶמ ֶמר ליו ַלד ָֽתו׃
ַ 26גם ענָ֣ וש ַל ַצ ָ֣דיק לא־ ִ֑טוב ל ַהכות נדי ָ֣בים ַעל־ ָֽי ֶשר׃
בונָֽה׃
ׂשְך ַ֭א ָּמ ָּריו יו ָ֣ד ַע ָּ ִ֑ד ַעת ו ַקר־ ר ַוח ָ֣איש ת ָּ
27חו ָ֣
ַ 28גם ֱא ָ֣ויל ַ ַ֭מחריש ָּח ָּ ָ֣כם י ָּח ִ֑שב אטם ׂש ָּפ ָּ ָ֣תיו נָּ ָֽבון׃
ַָֽ֭ 1 18ל ַתאוָּ ה י ַב ָ֣קש נפ ָּ ִ֑רד ב ָּכל־תושיָּ ה יתגַ ָּ ָֽלע׃
ָֽ 2לא־יַ ח ָ֣פץ ַ֭כסיל בתבו ָּ ִ֑נה כי ָֽאם־בהתגַ לֵ֥ ות ל ָֽבו׃
ם־קלֵ֥ ון ֶחר ָּ ָֽפה׃
ם־בוז ָֽוע ָּ
ָֽ 3בבוא־ ָּ ַ֭ר ָּשע ָּ ָ֣בא גַ ִ֑
ָ֣ ַ 4מים ַ֭עמקים דב ָ֣רי פי־ ִ֑איש ַ ֵ֥נ ַחל נב ַע מ ָ֣קור ָּחכ ָּ ָֽמה׃
ׂ5ש ָ֣את פני־ ָּר ָּ ָ֣שע לא־ ִ֑טוב ל ַה ֵ֥טות ַצדיק ַבמש ָּ ָֽפט׃
ׂ6שפ ָ֣תי ַ֭כסיל יָּ ָ֣ב ָֽאו ב ִ֑ריב ופיו ָֽל ַמהל ֵ֥מות יק ָּ ָֽרא׃
ָֽ 7פי־ ַ֭כסיל מח ָּתה־לִ֑ ו וׂש ָּפ ָּתיו מוָ ֵ֥קש נַ פ ָֽשו׃
י־ב ֶטן׃
8דב ָ֣רי ַ֭נרגָּ ן כ ָֽמת ַלה ִ֑מים והם יָּ ר ֵ֥דו ַחדר ָּ ָֽ
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ַ֭ ַ 9גם מת ַר ֶ ָ֣פה במ ַלאכ ִ֑תו ָּ ֵ֥אח הוא ל ַ ָ֣ב ַעל ַמש ָֽחית׃
שם יהָּ ִ֑וה ָֽבו־יָּ רוץ ַצ ָ֣דיק ונׂש ָּ ָֽגב׃
11מג ַדל־ ַ֭עז ָ֣
יתו ׃
ָ֣ 11הון ָּ ַ֭עשיר קריַ ָ֣ת עזִ֑ ו וכחו ָּ ֵ֥מה נׂשגָּ ָּבה ב ַמׂשכ ָֽ
12לפני־ ֶַ֭ש ֶבר יג ַ ָ֣בּה לב־ ִ֑איש ולפני ָּכ ָ֣בוד ענָּ ָּ ָֽוה׃
13מ ָ֣שיב ָּ ַ֭ד ָּבר ב ֶ ָ֣ט ֶרם יש ָּ ִ֑מע אֶ ֵ֥ו ֶלת היא־לו וכל ָּ ָֽמה׃
ָֽ 14רו ַח־ ַ֭איש י ַכל ָ֣כל ַמח ִ֑להו ו ֵ֥ר ַוח נכ ָּאה ָ֣מי י ָּש ֶ ָֽאנָּ ה׃
ָ֣ 15לב ָּ ַ֭נבון יקנֶ ה־ ָּ ִ֑ד ַעת ו ֵ֥אזֶ ן ח ָּכמים ת ַב ֶקש־ ָּ ָֽד ַעת׃
ַ 16מ ָּ ָ֣תן ָּ ַ֭א ָּדם יַ ר ָ֣חיב לִ֑ ו ולפני גד ָ֣לים יַ נ ֶ ָֽחנו׃
ַ 17צ ָ֣דיק ָּהרא ָ֣שון ברי ִ֑בו י ָּ ָֽבא־ רעהו וַ ח ָּק ָֽרו׃
ַ֭ 18מדיָּ נים יַ ש ָ֣בית ַהגו ָּ ִ֑רל ובין עצו ָ֣מים יַ פ ָֽריד׃
־עז ומדוָּ נים כב ֵ֥ר ַיח ַאר ָֽמון׃
ָּ 19אח נפ ָּ ֵ֥שע מקריַת ִ֑
21מפ ָ֣רי פי־ ַ֭איש תׂש ַ ָ֣בע בטנִ֑ ו תבו ַאת ׂש ָּפ ָּ ָ֣תיו יׂש ָּ ָֽבע׃
אכל פר ָּיָּֽה׃
ָ֣ ָּ 21מוֶ ת ַ֭ו ַחיים ביַ ד־ ָּל ִ֑שון ואה ֶבי ָּה י ַ ֵ֥
הוָֽה׃
ָּ 22מ ָּ ָ֣צא ַ֭א ָּשה ָּ ָ֣מ ָּצא ִ֑טוב וַ יָּ ֵֶ֥פק ָּרצון מי ָּ
ַ 23תחנו ֵ֥נים י ַד ֶבר־ ָּ ִ֑רש ו ָּעשיר יַ ע ֶ ֵ֥נה ַעזָֽ ות׃
ָ֣ 24איש ַ֭רעים להתרע ִַ֑ע ויֵ֥ש אהב ָּד ֵ֥בק מ ָּ ָֽאח׃
ָֽ 1 19טוב־ ָּ ַ֭רש הו ָ֣לְך בת ִ֑מו מע ֵ֥קש ׂש ָּפ ָּתיו ו ָ֣הוא כ ָֽסיל׃
חוטא׃
א־טוב ו ָּאץ ב ַרג ַלָ֣ים ָֽ
ַ 2גם בלא־ ַ ָ֣ד ַעת ֶנ ֶָ֣פש ל ִ֑
3אֶ ָ֣ו ֶלת ָּ ַ֭א ָּדם ת ַס ָ֣לף ַדר ִ֑כו ו ַעל־יהוָּ ה יז ַ ֵ֥עף ל ָֽבו׃
4הון י ַ֭סיף ר ָ֣עים ַר ִ֑בים ו ָּדל מ ֵ֥רעהו י ָּפ ָֽרד׃
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ָ֣ 5עד ַ֭ש ָּקרים ָ֣לא ינָּ ָ ֶ ִ֑קה ויָּ ֵ֥פי ַח כזָּ בים ָ֣לא י ָּמ ָֽלט׃
ַ֭ ַ 6רבים י ַחלָ֣ ו פ ָֽני־נָּ ִ֑דיב ו ָּכל־ ָּהר ַע ל ָ֣איש ַמ ָּ ָֽתן׃
ֵ֥ ָּ 7כל אחי־ ָּרש׀ ָֽׂשנאהו ַאף ָ֣כי ַ֭מרעהו ָּרח ָ֣קו מ ֶ ִ֑מנו מ ַרדף א ָּמ ָ֣רים לא־
ָֽה ָּמה׃
־טוב׃
ָֽ 8קנֶ ה־ ַ֭לב א ָ֣הב נַ פ ִ֑שו ש ֵ֥מר תבונָּ ה למצא ָֽ
ָ֣ 9עד ַ֭ש ָּקרים ָ֣לא ינָּ ָ ֶ ִ֑קה ויָּ פי ַח כזָּ ָ֣בים יא ָֽבד׃

פ

ָֽ 11לא־נָּ אֶ ָ֣וה לכ ָ֣סיל ַתענִ֑ וג ַאף ָֽכי־ל ֶע ֶבד׀ מ ֵּ֬של ב ָּׂש ָֽרים׃
ל־פ ַשע׃
פארתו ע ָ֣בר ַע ָּ ָֽ
ׂש ֶכל ָּ ַ֭א ָּדם ֶה ֱא ָ֣ריְך ַא ִ֑פו ות ַ
ָ֣ 11
ָ֣ ַ 12נ ַהם ַ ַ֭ככפיר ַזָ֣ ַעף ֶ ִ֑מ ֶלְך וכ ַטל ַעל־ ָ֣ע ֶׂשב רצונָֽ ו׃
ַ 13ה ָ֣ות ַ֭ל ָּאביו ָ֣בן כ ִ֑סיל ו ֶ ֵ֥ד ֶלף טרד מדי ֵ֥ני א ָּ ָֽשה׃
ָ֣ ַ 14בית ָּ ַ֭והון נַ ח ַ ָ֣לת ָּא ִ֑בות ומיהוָּ ה א ָּ ֵ֥שה ַמׂש ָּ ָֽכ ֶלת׃
ַ֭ ַ 15עצ ָּלה ַת ָ֣פיל ַתרד ָּ ִ֑מה ו ֶנ ֶפש רמ ָּיָ֣ה תר ָּ ָֽעב׃
ומת׃
16ש ָ֣מר ַ֭מצוָּ ה ש ָ֣מר נַ פ ִ֑שו בוזה ד ָּר ָּכָ֣יו יָּ ָֽ
ַ 17מל ָ֣וה ַ֭יהוָּ ה ָ֣חונַָֽֽן ָּ ִ֑דל וגמלו י ַש ֶלם־ ָֽלו׃
18יַ ָ֣סר ַ֭בנך כי־י ָ֣ש תקָּ ִ֑וה ו ֶאל־המיתו ַאל־ת ָּ ֵ֥שא נַ פ ֶ ָֽשך׃
תוסף׃
ם־תציל ו ָ֣עוד ָֽ
ָֽ 19גַֽ ָּרל־ ַ֭ח ָּמה ָ֣נׂשא ִ֑ענֶ ש ֵ֥כי א ַ
21ש ַ ָ֣מע ַ֭ע ָּצה ו ַק ָ֣בל מו ָּ ִ֑סר ל ַמ ַען ֶתח ַ ֵ֥כם ב ַאחרי ֶ ָֽתך׃
ַ 21ר ָ֣בות ַמח ָּש ָ֣בות ב ֶלב־ ִ֑איש וַ ע ַ ֵ֥צת יהוָּ ה ָ֣היא ָּת ָֽקום׃
וב־רש מ ֵ֥איש ָּכ ָּזָֽב׃
ַ 22תאַ ָ֣ות ָּא ָּ ָ֣דם ַחס ִ֑דו ו ָֽט ָּ
23יר ַ ָ֣את יהָּ ָ֣וה ל ַח ִ֑יים ו ָּׂש ֵ֥ב ַע יָּ לין ַבל־י ָּ ֵ֥פ ֶקד ָּ ָֽרע׃
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ָֹּ֘ 24ט ַמן ָּע ָ֣צל ָּ ַ֭ידו ַב ַצ ָּ ִ֑ל ַחת גַ ם־ ֶאל־פיהו ָ֣לא ישי ֶ ָֽבנָּ ה׃
ָ֣ 25לץ ַ ַ֭ת ֶכה ו ֶ ָ֣פתי יַ ע ִ֑רם והו ֵ֥כי ַח לנָּ בון יָּ ֵ֥בין ָּ ָֽד ַעת׃
ָֽ 26מ ַש ֶדד־ ָּ ַ֭אב יַ ב ָ֣רי ַח ִ֑אם בן מ ֵ֥ביש ו ַמח ָֽפיר׃
י־ד ַעת׃
מוסר לשגות ָֽמאמר ָּ ָֽ
־בני לש ָ֣מ ַע ָּ ִ֑
ָֽ ַ 27ח ַדל ַ֭
־אוֶ ן׃
ָ֣ 28עד ַ֭בליַ ַעל יָּ ָ֣ליץ מש ָּ ִ֑פט ו ֵ֥פי ר ָּשעים י ַב ַלע ָּ ָֽ
ילים׃
29נָּ ָ֣כונו ַלל ָ֣צים ש ָּפ ִ֑טים ו ַמהלמות לגָ֣ו כס ָֽ
ל־שגֶ ה בו ָ֣לא יֶ ח ָּ ָֽכם׃
ָ֣ 1 20לץ ַ ַ֭היַ ין ה ֶ ָ֣מה ש ָּ ִ֑כר ו ָּכ ֵ֥
חוטא נַ פ ָֽשו׃
ָ֣ ַ 2נ ַהם ַ ַ֭ככפיר ָ֣אי ַמת ֶ ִ֑מ ֶלְך מת ַעברו ֵ֥
ש ֶבת מ ִ֑ריב ו ָּכל־ ֱאויל יתגַ ָּ ָֽלע׃
ָּ 3כ ָ֣בוד ָּ ַ֭לאיש ֶ ָ֣
ַ֭ 4מח ֶרף ָּע ָ֣צל לא־יַ ח ִ֑רש י ָּש ַאל ַב ָּק ָ֣ציר וָּ ָּ ָֽאין׃
ָ֣ ַ 5מים ַ֭עמקים ע ָּ ָ֣צה ב ֶלב־ ִ֑איש ואיש תבו ָּ ָ֣נה יד ֶ ָֽלנָּ ה׃
ָּ 6רב־ ָּא ָּדם יַ֭ק ָּרא ָ֣איש ַחס ִ֑דו ו ֵ֥איש ֱאמונים ָ֣מי ימ ָּ ָֽצא׃
7מת ַה ָ֣לְך בת ָ֣מו ַצ ִ֑דיק ַאשרי ָּב ָּנָ֣יו ַאח ָּ ָֽריו׃
ֶ 8מ ֶלְך יו ֵ֥שב ַעל־כסא־ ִ֑דין מזָּ ֶרה בעי ָּ ָ֣ניו ָּכל־ ָּ ָֽרע׃
ָֽ 9מי־י ַ֭א ַמר ז ָ֣כיתי ל ִ֑בי ָּט ַהרתי מ ַח ָּטא ָֽתי׃
ָ֣ ֶ 11א ֶבן ָּ ַ֭ו ֶא ֶבן אי ָּ ָ֣פה ואי ָּ ִ֑פה תוע ַ ֵ֥בת יהוָּ ה גַ ם־שני ֶ ָֽהם׃
ָ֣ ַ 11גם ַ֭ב ַמע ָּל ָּליו יתנַ ֶכר־ ָּ ִ֑נ ַער אם־ ַזְַֽך ואם־יָּ ָּ ָ֣שר ָּפ ֳע ָֽלו׃
ָ֣ 12אזֶ ן ַ֭ש ַמ ַעת ו ַ ָ֣עין ר ָּ ִ֑אה יהוָּ ה ָּע ָּ ֵׂ֥שה גַ ם־שני ֶ ָֽהם׃
־ל ֶחם׃
ַ 13אל־ ֶ ָֽת ֱא ַ ָ֣הב ַ֭שנָּ ה ֶפן־תוָּ ִ֑רש פָ ַקח עי ֶ ָ֣ניך ָֽׂש ַ ָֽבע ָּ ָֽ
ָ֣ ַ 14רע ַ ַ֭רע יא ַ ָ֣מר ַהקו ֶ ִ֑נה וא ֵ֥זל לו ָּ ָ֣אז ית ַה ָּ ָֽלל׃
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15י ָ֣ש ָּ ַ֭ז ָּהב ו ָּרב־פני ִ֑נים וכ ֵ֥לי י ָּקר ׂשפתי־ ָּ ָֽד ַעת׃
ָֽ 16ל ַקח־ ַ֭בגדו כי־ ָּ ָ֣ע ַרב ָּ ִ֑זר וב ַעד נָּ כריָּ ָ֣ם ַחב ָֽלהו׃
ָּ 17ע ָ֣רב ָּ ַ֭לאיש ֶ ָ֣ל ֶחם ָּ ִ֑ש ֶקר ו ַא ַחר י ָּ ָֽמלא־ ֵ֥פיהו ָּח ָּ ָֽצץ׃
ׂשה מל ָּח ָּ ָֽמה׃
ַ֭ ַ 18מח ָּשבות בע ָּ ָ֣צה ת ִ֑כון וב ַתחבלות ע ָ֣
19גָֽ ו ֶלה־ ַ֭סוד הו ָ֣לְך ָּר ִ֑כיל ולפ ֶ ֵ֥תה ׂש ָּפ ָּתיו ָ֣לא תת ָּע ָּ ָֽרב׃
ַ֭ 21מ ַקלל ָּא ָ֣ביו וא ִ֑מו יַָֽֽד ַ ֵ֥עְך נרו ֶב ֱאי ֵ֥שון ָֽח ֶשְך׃
יתּה ָ֣לא תב ָּ ָֽרְך׃
ַ֭ ַ 21נח ָּלה מב ֶ ָ֣ח ֶלת ָּבראש ָּנִ֑ה ו ַאחר ָּ
ַ 22אל־תא ַ ֵ֥מר א ַשל ָּמה־ ָּ ִ֑רע ַק ֵ֥וה ַ ָֽליהוָּ ה ו ָ֣י ַ ָֽשע ָּ ָֽלְך׃
23תוע ַ ָ֣בת ַ֭יהוָּ ה ֶ ָ֣א ֶבן וָּ ָּ ִ֑א ֶבן ומאזני מר ָּ ָ֣מה לא־ ָֽטוב׃
24מיהָּ ֵ֥וה מצעדי־ ָּ ִ֑ג ֶבר ו ָּא ָּדם ַמה־יָּ ֵ֥בין ַדר ָֽכו׃
25מוָ ָ֣קש ָּ ַ֭א ָּדם ָּיָ֣ ַלע ִ֑ק ֶדש ו ַא ַחר נ ָּד ָ֣רים ל ַב ָֽקר׃
אופן׃
יהם ָּ ָֽ
26מזָּ ֶ ָ֣רה ַ֭ר ָּשעים ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּח ָּ ִ֑כם וַ ָּי ֶשב על ֶ ָ֣
י־ב ֶטן׃
ל־חדר ָּ ָֽ
ָ֣ 27נר יַ֭הוָּ ה נש ַ ָ֣מת ָּא ָּ ִ֑דם חפׂש ָּכ ַ
־מ ֶלְך ו ָּס ַעד ַב ֶ ָ֣ח ֶסד כס ָֽאו׃
ָ֣ ֶ 28ח ֶסד ֶַ֭ו ֱא ֶמת יצרו ֶ ִ֑
29תפ ֶ ָ֣א ֶרת ַבחו ָ֣רים כ ָּ ִ֑חם וַ ה ַדר זק ָ֣נים ׂשי ָּ ָֽבה׃
י־ב ֶטן׃
ַ 31חב ָ֣רות ֶַ֭פ ַצע ַתמ ָ֣ריק ב ָּ ִ֑רע ו ַמכות ַחדר ָּ ָֽ
ַ 1 21פלגי־ ַ ָ֣מים ֶלב־ ֶַ֭מ ֶלְך ביַ ד־יהָּ ִ֑וה ַ ָֽעל־ ָּכל־א ֶשר יַ ח ָ֣פץ יַ ֶ ָֽטנו׃
שר בעי ָּ ִ֑ניו ותכן ל ָ֣בות יהָּ ָֽוה׃
ָֽ ָּ 2כל־ ֶד ֶרְך־ ַ֭איש יָּ ָּ ָ֣
ַ֭ 3עׂשה צ ָּדָ ָּ ָ֣קה ומש ָּ ִ֑פט נב ָּחר ַליהָּ ָ֣וה מ ָּ ָֽז ַבח׃
4רום־ ַ֭עינַ ים ור ַחב־לִ֑ב נר ר ָּש ָ֣עים ַח ָּ ָֽטאת׃
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־אץ ַאְך־ל ַמח ָֽסור׃
ַ 5מחש ָ֣בות ָּ ַ֭חרוץ ַאְך־למו ָּ ִ֑תר ו ָּכל ָּ
־מוֶ ת׃
וצרות בל ָ֣שון ָּ ִ֑ש ֶקר ֶ ֵ֥ה ֶבל נ ָּדף מ ַבקשי ָּ ָֽ
ָ֣ 6פ ַעל ַ֭א ָּ
7שד־ר ָּש ֵ֥עים יגו ִ֑רם ֵ֥כי מאנו ַלע ֵׂ֥שות מש ָּ ָֽפט׃
8ה ַפכ ֵּ֬ ַפְך ֶ ָ֣ד ֶרְך ָ֣איש וָּ ָּ ִ֑זר וזַ ְך יָּ ָּ ֵ֥שר ָּפ ֳע ָֽלו׃
ובית ָּ ָֽח ֶבר׃
9טוב ָּל ֶ ֵ֥ש ֶבת ַעל־פנַ ת־ ָּ ִ֑גג מ ֵ֥א ֶשת מדיָּ נים ֵ֥
ָ֣ ֶ 11נ ֶפש ָּ ַ֭ר ָּשע או ָּתה־ ָּ ִ֑רע לא־י ַחן בעי ָּ ָ֣ניו ר ָֽעהו׃
ח־ד ַעת׃
ם־פתי וב ַהׂש ֵ֥כיל ל ָּח ָּכם י ַק ָּ ָֽ
־לץ יֶ ח ַכ ֶ ִ֑
ַ 11בענָּ ש ַ֭
ַ 12מׂש ָ֣כיל ַ ַ֭צדיק ל ָ֣בית ָּר ָּ ִ֑שע מ ַסלף ר ָּש ָ֣עים ָּל ָּ ָֽרע׃
13א ָ֣טם ָּ ַ֭אזנו מזַ ע ַקת־ ָּ ִ֑דל ַ ָֽגם־ ֵ֥הוא יק ָּרא ו ָ֣לא י ָּע ֶ ָֽנה׃
־אף ו ֵ֥ש ַחד ַבחק ח ָּ ֵ֥מה ַע ָּזָֽה׃
ַ 14מ ָּ ָ֣תן ַ ַ֭בס ֶתר יכ ֶפה ָּ ִ֑
ׂ15שמ ָּ ָ֣חה ַ ַ֭ל ַצדיק ע ָׂ֣שות מש ָּ ִ֑פט ומח ָּתה ל ָ֣פעלי ָּ ָֽאוֶ ן׃
ָּ 16א ָּדם ַ֭תו ֶעה מ ֶ ָ֣ד ֶרְך ַהׂש ִ֑כל בק ַהל ר ָּפ ָ֣אים יָּ נָֽ ו ַח׃
ָ֣ 17איש ַ ַ֭מחסור א ָ֣הב ׂשמ ָּ ִ֑חה א ֵ֥הב ַ ָֽיַֽין־וָּ ֶש ֶמן ָ֣לא יַ ע ָֽשיר׃
ָ֣ 18כ ֶפר ַל ַצ ָ֣דיק ָּר ָּ ִ֑שע ו ַת ַחת י ָּש ָ֣רים בו ָֽגד׃
19טוב ֶ ֵ֥ש ֶבת ב ֶ ָֽא ֶרץ־מד ָּ ִ֑בר מא ֶשת מדוָּ ָ֣נים וָּ ָּ ָֽכ ַעס׃
21או ָּצר׀ נֶ ח ָּ ָ֣מד ָּ ַ֭ו ֶש ֶמן בנוָ֣ה ָּח ָּכִ֑ם וכסיל ָּא ָּ ָ֣דם י ַבל ֶ ָֽענו׃
ַ֭ 21רדף צ ָּדָ ָּ ָ֣קה וָּ ָּ ִ֑ח ֶסד ימ ָּ ֵ֥צא ַחיים צ ָּדָ ָּ ֵ֥קה ו ָּכ ָֽבוד׃
ָ֣ 22עיר ַ֭גברים ָּע ָּ ָ֣לה ָּח ָּ ִ֑כם וַ י ֶרד ָ֣עז מב ֶט ָּ ָֽחה׃
23ש ָ֣מר ַ֭פיו ולשונִ֑ ו שמר מ ָּצ ָ֣רות נַ פ ָֽשו׃
24זָ֣ד ָּ ַ֭יהיר ָ֣לץ ש ִ֑מו עו ֶׂשה ב ֶעב ַ ֵ֥רת זָּ ָֽדון׃
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ַ 25תאַ ָ֣ות ָּע ָ֣צל תמי ֶ ִ֑תנו ָֽכי־מאנו יָּ ָּ ָ֣דיו ַלע ָֽׂשות׃
ָּ 26כל־ ַ ַ֭היום הת ַאָּ ָ֣וה ַתאָּ ִ֑וה ו ַצ ֵ֥דיק יתן ו ָ֣לא יַ ח ָֽׂשְך׃
יאנו׃
ֶ 27זָ֣ ַבח ַ֭ר ָּשעים תוע ָּ ִ֑בה ַאף ָֽכי־בז ָּ ֵ֥מה יב ֶ ָֽ
28עד־כזָּ ֵ֥בים יא ִ֑בד ו ֵ֥איש שומ ַע ָּל ֶ ֵ֥נ ַצח י ַד ָֽבר׃
29ה ֵּ֬עז ָ֣איש ָּר ָּ ָ֣שע ב ָּפ ָּ ִ֑ניו ויָּ ָּשר הוא׀ יָּ ֵּ֬כין ַדר ָֽכיו׃
ָ֣ 31אין ָּ ַ֭חכ ָּמה ו ָ֣אין תבו ָּ ִ֑נה ו ֵ֥אין ע ָּצה ל ֶ ָ֣נַֽגֶ ד יהָּ ָֽוה׃

פ

31סוס ַ֭מו ָּכן ליָ֣ ום מל ָּח ָּ ִ֑מה ו ַ ָֽליהוָּ ה ַהתשו ָּ ָֽעה׃
1 22נב ָּ ָ֣חר ַ֭שם מ ָ֣ע ֶשר ָּ ִ֑רב מ ֶכ ֵֶ֥סף ומזָּ ָּהב ָ֣חן ָֽטוב׃
הוָֽה׃
ָּ 2ע ָ֣שיר וָּ ָּ ָ֣רש נפ ָּ ִ֑גשו עׂשה כ ָּ ָ֣לם י ָּ
ָּ 3ערום׀ ָּר ָּ ָ֣אה ָּר ָּ ָ֣עה ויס ָּ ִ֑תר ופ ָּתיים ָּעב ֵ֥רו ָֽונֶ ֱע ָּנָֽשו׃
הוִ֑ה ע ֶשר ו ָּכ ָ֣בוד ו ַחיָֽים׃
ָ֣ 4ע ֶקב ַ֭ענָּ וָּ ה יר ַ ָ֣את י ָּ
שומר נַ פשו יר ַ ֵ֥חק מ ֶ ָֽהם׃
ֵ֥
5צ ָ֣נים ַ ַ֭פחים ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ע ִ֑קש
6ח ָ֣נְך ַ ַ֭לנַ ַער ַעל־ ָ֣פי ַדר ִ֑כו ַ ֵ֥גם ָֽכי־יַ זקין ָֽלא־יָּ ֵ֥סור מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
ַ֭ ָּ 7עשיר ב ָּר ָ֣שים ימ ִ֑שול ו ֶ ֵ֥ע ֶבד ֹלוֶ ה ל ָ֣איש ַמלֶ ָֽוה׃
8זו ָ֣ר ַע ַ ַ֭עו ָּלה יק ָּצור־ ָּ ִ֑אוֶ ן וש ֶבט ֶעב ָּר ָ֣תו יכ ֶלָֽה׃
ָֽ 9טוב־ ַ ַ֭עין ָ֣הוא יב ָּ ִ֑רְך ָֽכי־נָּ ַתן מ ַלח ָ֣מו ַל ָּ ָֽדל׃
ָ֣ ָּ 11גַֽ ָֽרש ַ֭לץ וי ָ֣צא ָּמ ִ֑דון וישבת ָ֣דין ו ָּק ָֽלון׃
11א ֵ֥הב ט ָּהור־ לִ֑ב ֵ֥חן ׂש ָּפ ָּתיו ר ֵ֥עהו ֶ ָֽמ ֶלְך׃
12עינָ֣י ַ֭יהוָּ ה ָּ ָ֣נצרו ָּ ִ֑ד ַעת וַ י ַסלף דב ֵ֥רי ב ָֽגד׃
ָּ 13א ַ ָ֣מר ָּ ַ֭עצל א ָ֣רי ַב ִ֑חוץ ב ֵ֥תוְך רחבות ָֽא ָּר ָֽצ ַח׃
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14שו ָּ ָ֣חה ַ֭עמ ָּקה ָ֣פי זָּ ִ֑רות ז ֵ֥עום יהוָּ ה י ָּפול־ ָּ ָֽשם׃
ַ֭ 15אוֶ ֶלת קשו ָּ ָ֣רה ב ֶלב־ ָּ ִ֑נ ַער ֵ֥ש ֶבט מו ָּסר יַ רחיָ ֶ ֵ֥קנָּ ה מ ֶ ָֽמנו׃
ָ֣ 16ע ָֽשק ָּ ַ֭דל ל ַהר ָ֣בות לִ֑ ו נ ֵ֥תן ל ָּעשיר ַאְך־ל ַמח ָֽסור׃
ֵ֥ ַ 17הט ָּאזנך ַ֭וש ַמע דב ָ֣רי ח ָּכ ִ֑מים ולבך ָּת ֵ֥שית ל ַדע ָֽתי׃
ָֽ 18כי־ ָּ ַ֭נעים ָֽכי־תשמ ָ֣רם בבט ֶ ִ֑נַֽך י ֵ֥כנו יַ ח ָּדו ַעל־ׂש ָּפ ֶ ָֽתיך׃
ף־א ָּתה ׃
19להיָ֣ ות ַ ַ֭ביהוָּ ה מב ַט ֶ ִ֑חך הו ַדעתיך ַהיָ֣ ום ַא ָּ ָֽ
21הלא ָּכ ַ ָ֣תבתי ַ֭לך ָּשל ִ֑שום במוע ָ֣צת וָּ ָּ ָֽד ַעת׃
21להו ָֽדיעך ַ֭קשט אמ ָ֣רי ֱא ֶ ִ֑מת ל ָּה ֵ֥שיב א ָּמ ֵ֥רים ֱא ֶמת לשל ֶ ָֽחיך׃

פ

ָֽ ַ 22אל־תגזָּ ל־ ָּ ַ֭דל ָ֣כי ַדל־ ִ֑הוא ו ַאל־ת ַדכא ָּע ָ֣ני ַב ָּ ָֽש ַער׃
יהם ָּנ ֶָֽפש׃
ָֽ 23כי־ ַ֭יהוָּ ה יָּ ָ֣ריב רי ָּ ִ֑בם ו ָּק ַבע ֶאת־קבע ֶ ָ֣
ַ 24אל־ ַ֭תת ַרע ֶאת־ ַ ָ֣ב ַעל ָּ ִ֑אף ו ֶאת־ ֵ֥איש חמות ָ֣לא ָּת ָֽבוא׃
ֶ 25פן־ ֶת ֱא ַ ֵ֥לף ָֽארח ָּ ִ֑תו ו ָּל ַקח ָּת מו ָָ֣קש לנַ פ ֶ ָֽשך׃
ַ 26אל־ת ֵ֥הי ב ָֽתקעי־ ָּ ִ֑כף ַבערבים ַמ ָּש ָֽאות׃
27אם־ ָֽאין־לךֵ֥ ל ַש ִ֑לם ָּ ֵ֥ל ָּמה י ַ ֵ֥קח מש ָּכבך מ ַתח ֶ ָֽתיך׃
ַ 28אל־ ַ ַ֭תסג ג ָ֣בול עו ָּ ִ֑לם א ֶשר ָּע ָׂ֣שו אבו ֶ ָֽתיך׃
ָּ 29חזי ָּת איש׀ ָֹּ֘מהיר במ ַלאכתו ָֽלפנָֽי־מ ָּל ֵ֥כים יתיַ ָּ ִ֑צב ַבל־יתיַ צב לפנֵ֥י
חש ָֽכים׃

פ

ָֽ 1 23כי־ ַ֭תשב לל ָ֣חום ֶאת־מו ִ֑של ֵ֥בין ָּתבין ֶאת־א ֶ ֵ֥שר ל ָּפ ֶנָֽיך׃
ם־ב ַעל ֶנ ֶָ֣פש ָּ ָֽא ָּתה׃
ֹלעִ֑ך א ַ
2ו ַׂשמ ָּ ָ֣ת ַׂש ָ֣כין ב ֶ
מותיו והוא ֶל ֶָ֣חם כזָּ ָֽבים׃
ַ 3אל־ ַ֭תת ָּאו ל ַמט ַע ָּ ִ֑
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ַ 4אל־תי ַ ֵ֥גע ָֽל ַהע ִ֑שיר ָֽמבינָּ תךֵ֥ ח ָּ ָֽדל׃
5ה ָּתעוף ע ֶינֵ֥יך בו ָֽו ָׁ֫א ֶינֵ֥נו כי ָּע ָׂ֣שה יַ ע ֶׂשה־לָ֣ ו כנָּ ַ ִ֑פים כנֶ ֶשר וָּ ֵ֥עיף
ַה ָּש ָּ ָֽמים׃

פ

ַ 6אל־תל ַחם ֶאת־ ֶַ֭ל ֶחם ַ ָ֣רע ָּ ִ֑עין ו ַאל־תת ָּאו ל ַמט ַעמ ָּ ָֽתיו׃
אמר ָּלְִ֑ך ולבו ַבל־ע ָּ ָֽמְך׃
ן־הוא ֱא ָ֣כל וַ֭שתה ָ֣י ַ
7כי׀ כמו־ ָּש ַ ֵ֥ער בנַ פשו ֶָׁ֫כ ֵ֥
ימים׃
ָֽ 8פתך־ ָּא ַ ֵ֥כל ָּת תקי ֶ ִ֑אנָּ ה וש ַח ָּת ד ָּב ֶ ֵ֥ריך ַהנע ָֽ
ׂש ֶכל מ ֶ ָֽליך׃
9ב ָּאזנָ֣י ַ֭כסיל ַאל־ת ַד ִ֑בר ָֽכי־יָּ בוז ל ָ֣
ל־ת ָֽבא׃
ַ 11אל־ ַ ַ֭תסג ג ָ֣בול עו ָּ ִ֑לם ובׂש ֵ֥די יתומים ַא ָּ
ָֽ 11כי־גא ָּ ֵ֥לם ָּח ָּ ִ֑זק ָֽהוא־יָּ ריב ֶאת־ר ָּיבָ֣ם א ָּ ָֽתְך׃
ָּ 12ה ָ֣בי ָּאה ַלמו ָּ ָ֣סר ל ֶ ִ֑בך ו ָּאזנֶ ך לאמרי־ ָּ ָֽד ַעת׃
ַ 13אל־תמ ַ ָ֣נע מ ַ ָ֣נ ַער מו ָּ ִ֑סר ָֽכי־ ַת ֶ ֵ֥כנו ַבש ֶבט ָ֣לא יָּ ָֽמות׃
ש ֶבט ַת ֶ ִ֑כנו ונַ פשו מש ֵ֥אול ַת ָֽציל׃
ַ֭ ַ 14א ָּתה ַב ָ֣
ַ֭ 15בני אם־ ָּח ַ ָ֣כם ל ֶ ִ֑בך יׂש ַמח ל ָ֣בי גַ ם־ ָּ ָֽאני׃
16ו ַתעֹלֵ֥ זנָּ ה כליו ָּ ִ֑תי ב ַד ֵ֥בר ׂש ָּפ ֶתיך מי ָּש ָֽרים׃
ַ 17אל־י ַק ָ֣נא ַ֭לבך ַ ָֽב ַח ָּט ִ֑אים ֵ֥כי אם־ביר ַאת־יהוָּ ה ָּכל־ ַהיָֽ ום׃
ַ֭ 18כי אם־י ָ֣ש ַאח ִ֑רית ותקוָּ תך ָ֣לא ת ָּכ ָֽרת׃
19ש ַמע־ ַא ָּ ָ֣תה ב ָ֣ני וַ ח ָּ ִ֑כם ו ַאשר ַב ֶ ָ֣ד ֶרְך ל ֶ ָֽבך׃
ׂשר ָּ ָֽלמו׃
ַ 21אל־ת ֵ֥הי ב ָֽסבאי־ ָּ ִ֑יַֽין בזללי ָּב ָּ ָ֣
21כי־ס ָ֣בא ַ֭וזולל יוָּ ִ֑רש וק ָּרעים ַתל ֵ֥ביש נו ָּ ָֽמה׃
22ש ַ ָ֣מע ַ֭ל ָּאביך ֶזָ֣ה י ָּל ֶ ִ֑דך ו ַאל־ ָּתבוז ָֽכי־זָּ ק ָּ ֵ֥נה א ֶ ָֽמך׃
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ֱ 23א ֶ ָ֣מת ַ֭קנה ו ַאל־תמ ִ֑כר ָּחכ ָּמה ומו ָּ ָ֣סר ובי ָּ ָֽנה׃
יולד ָּח ָּכם ויׂש ַמח־ ָֽבו׃
24גָ֣ול ָּיַ֭גול א ָ֣בי ַצ ִ֑דיק ְ ֵ֥
ולד ֶ ָֽתך׃
ָֽ 25יׂש ַמח־ ָּא ֵ֥ביך וא ֶ ִ֑מך ו ָּתגל יָֽ ַ
26ת ָּ ָֽנה־ב ָ֣ני לבךָ֣ ִ֑לי ועינֶ יך ד ָּר ַ ֵ֥כי ת ָֽרצנָּ ה׃
ָֽ 27כי־שו ָּ ָ֣חה עמ ָּ ָ֣קה זו ָּ ִ֑נה וב ֵ֥אר ָּצ ָּרה נָּ כר ָּיָֽה׃
תוסף׃
ַ 28אף־ ַ֭היא כ ֶ ָ֣ח ֶתף ֶ ָֽת ֱא ִ֑רב ובוגדים ב ָּא ָּ ֵ֥דם ָֽ
29למי ֵ֥אוי למי אבוי למי מדוָּ נים׀ ל ֵ֥מי ׂש ַיח לַ֭מי פ ָּצ ָ֣עים ח ָּנִ֑ם למי
ַחכללֵ֥ ות ע ָּינַָֽֽים׃
ָֽ ַ 31למ ַאח ֵ֥רים ַעל־ ַה ָּ ִ֑יַֽין ַל ָּבאים ַלח ֵ֥קר ממ ָּ ָֽסְך׃
יש ָֽרים ׃
ַ 31אל־ ֵ֥ת ֶרא יַ ין כי ית ַָׁ֫א ָּ ֵ֥דם ָֽכי־י ָ֣תן ַב ָ֣כיס עינִ֑ ו ית ַהלְך במ ָּ
ַ֭ ַ 32אחריתו כנָּ ָּ ָ֣חש י ָּ ִ֑שְך וָֽ כצפע ֵ֥ני יַ פ ָֽרש׃
ַ֭ 33עינֶ יך יר ָ֣או זָּ ִ֑רות ולבך י ַד ֵ֥בר ַתהפ ָֽכות׃
ב־יִ֑ם וכשכב ב ָ֣ראש ח ָֽבל׃
ַ֭ 34ו ָּהיי ָּת כש ָ֣כב ב ֶל ָּ
ל־י ָּ ֵ֥דעתי ָּמ ַ ֵ֥תי ָּא ִָ֑קיץ אוסיף א ַבק ֶ ֵ֥שנו ָֽעוד׃
ל־חליתי ה ָּלמוני ַב ָָּׁ֫
35ה ֵ֥כוני ַב ָּ
שי ָּר ָּ ִ֑עה ו ַאל־תת ָּאו להיֵ֥ ות א ָּ ָֽתם׃
ַ 1 24אל־ ַ֭ת ַקנא ב ַאנ ָ֣
2כי־שד יֶ ה ֶ ָ֣גה ל ָּ ִ֑בם ו ָּע ָּמל ׂשפתי ֶ ֵ֥הם ת ַד ָֽברנָּ ה׃
ַ֭ 3ב ָּחכ ָּמה י ָּ ָ֣בנֶ ה ָּ ִ֑בית ובתבונָּ ה יתכו ָּנַָֽֽן׃
ַ֭ 4וב ַד ַעת ח ָּד ָ֣רים י ָּמל ִ֑או ָּכל־הון יָּ ָ ָּ ָ֣קר ונָּ ָֽעים׃
ץ־כ ַח׃
יש־ד ַעת מ ַא ֶמ ָֽ
־ח ָּ ֵ֥כם ַב ִ֑עוז ו ָֽא ַ
ָֽ ֶ 5ג ֶבר ָּ
יועץ׃
שועה ב ָ֣רב ָֽ
ָ֣ 6כי ַ֭ב ַתחבלות ַתע ֶׂשה־לךָ֣ מל ָּח ָּ ִ֑מה ות ָּ
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ח־פיהו׃
ָּ 7רא ָ֣מות ֶ ָֽל ֱאוָ֣יל ָּחכ ִ֑מות ַב ַש ַער ָ֣לא יפ ַת ָֽ
8מ ַח ֵ֥שב ל ָּה ִ֑ר ַע לו ַ ָֽב ַעל־מז ֵ֥מות יק ָּ ָֽראו׃
9ז ַ ָ֣מת אֶ ָ֣ו ֶלת ַח ָּ ִ֑טאת ותוע ַבת ל ָּא ָּדָ֣ם ָֽלץ׃
ית ביֵ֥ ום ָּצ ָּרה ַצָ֣ר כ ֶ ָֽח ָּכה ׃
ַ֭ 11הת ַרפ ָּ
־תח ָֽׂשוְך׃
ַ֭ ַ 11הצל לק ָ֣חים ַל ָּ ִ֑מוֶ ת ו ָּמ ֵ֥טים ַל ֶה ֶרג אם ַ
א־תכן לבות׀ ָֽהוא־יָּבין ונצָ֣ר ַ ַ֭נפשך
ָֽ 12כי־תא ַמר הן לא־יָּ ַדענָׁ֫ ו ֶזֵ֥ה ָֽהל ֹ֘
ָ֣הוא י ָּ ִ֑דע והשיב ל ָּא ָּ ָ֣דם כ ָּפ ֳע ָֽלו׃
ֱ 13א ָּכל־ב ָ֣ני ד ַ ָ֣בש כי־ ִ֑טוב ו ֵ֥נ ֶפת ָּמתוק ַעל־ח ֶ ָֽכך׃
את וי ָ֣ש ַאח ִ֑רית ותקוָּ תך ָ֣לא
ם־מ ָּצ ָּ
14כן׀ ד ֶ ֵ֥עה ָּחכ ָּמה ל ָׁ֫ ַנפ ֶ ֵ֥שך א ָּ ַ֭
ת ָּכ ָֽרת׃

פ

ַ 15אל־ ֶת ֱא ָ֣רב ָּ ַ֭ר ָּשע לנוָ֣ה ַצ ִ֑דיק ַ ָֽאל־ת ַש ֵ֥דד רב ָֽצו׃
16כי ֶש ַבע׀ י ָ֣פול ַצ ָ֣דיק וָּ ָ ָּ ִ֑קם ור ָּשעים י ָּכשלֵ֥ ו ב ָּר ָּ ָֽעה׃
17בנ ָ֣פל ָֽ ַ֭אויביך ַאל־תׂש ָּ ִ֑מח וב ָּכשלו ַאל־יָּ גֵ֥ל ל ֶ ָֽבך׃
ֶ 18פן־יר ֶ ָ֣אה ַ֭יהוָּ ה ו ַ ָ֣רע בעי ָּ ִ֑ניו והשיב מ ָּע ָּ ָ֣ליו ַא ָֽפו׃
ַ 19אל־תת ַ ֵ֥חר ַבמר ִ֑עים ַאל־ת ַקנא ָּבר ָּש ָֽעים׃
21כי׀ ָֽלא־תה ֶי ָ֣ה ַאח ָ֣רית ָּל ָּ ִ֑רע נר ר ָּש ָ֣עים יד ָּ ָֽעְך׃
21י ָּ ָֽרא־ ֶאת־יהָּ ָ֣וה ב ָ֣ני וָּ ֶ ִ֑מ ֶלְך עם־שונים ַאל־תת ָּע ָּ ָֽרב׃
יוד ַע׃
ָֽ 22כי־ ַ֭פתאם יָּ ָ֣קום אי ָּ ִ֑דם ו ֵ֥פיד שני ֶהם ָ֣מי ָֽ

ס

23גַ ם־ ֵ֥א ֶלה ַ ָֽלח ָּכ ִ֑מים ַ ָֽהכר־ ָּפנים במש ָּ ָ֣פט ַבל־ ָֽטוב׃
24אמר׀ ל ָּר ָּשע ַצדיק ָּ ֵ֥א ָּתה יק ֵ֥בהו ַע ִ֑מים יז ָּע ֵ֥מוהו לא ָֽמים׃
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25ו ַלמוכי ֵ֥חים ינ ָּ ִ֑עם ַ ָֽועלי ֶהם ָּת ֵ֥בוא בר ַכת־ ָֽטוב׃
ׂ26ש ָּפ ַ ֵ֥תים י ָּ ִ֑שק משיב ד ָּב ֵ֥רים נכ ָֽחים׃
יתך׃
ֵ֥ית ב ֶ ָֽ
ובנ ָּ
ָֹּ֘ 27הכן ַבחוץ׀ מ ַלאכ ֶתך ו ַעת ָּ ָ֣דּה ַב ָּש ֶ ָ֣דה ָּ ִ֑לְך ַא ַחר ָּ

פ

ית בׂש ָּפ ֶ ָֽתיך׃
ַ 28אל־ת ָ֣הי עד־ח ָּ ָ֣נם בר ֶעִ֑ך וַ הפת ָּ
שר ָּ ָֽע ָּׂשה־ ַ֭לי כן ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה־לִ֑ ו ָּאשיב ָּל ָ֣איש כ ָּפ ֳע ָֽלו׃
ַ 29אל־תא ַמר ַכא ֶ ָ֣
ַ 31על־ׂש ָ֣דה איש־ ָּע ָ֣צל ָּע ַ ִ֑ברתי ו ַעל־ ֶכ ֶרם ָּא ָּ ֵ֥דם ח ַסר־ ָֽלב׃
ע ָּלה כלו׀ קמׂשנים ָּכ ָ֣סו ָּפ ָּנָ֣יו חר ִ֑לים ו ֶג ֶַֽדר א ָּב ָּנָ֣יו נֶ ֱה ָּ ָֽר ָּסה׃
31והנה ָּ ֹ֘
ָֽ ָּ32ו ֶא ֱח ֶזָ֣ה ָּ ַ֭אנ ָֽכי ָּא ָ֣שית ל ִ֑בי ָּראיתי ָּלָ ַ ֵ֥קחתי מו ָּ ָֽסר׃
33מ ַ ָ֣עט ַ֭שנות מ ַ ָ֣עט תנו ִ֑מות מ ַעט׀ חבק יָּ ַ ָ֣דים לש ָּ ָֽכב׃
ישך ו ַמחס ֶריך כ ָ֣איש ָּמגַָֽֽן׃
ובא־מת ַה ֵ֥לְך ר ֶ ִ֑
ָֽ ָּ 34

פ

הודה׃
1 25גַ ם־ ַ֭א ֶלה מש ָ֣לי שֹל ִ֑מה א ֶ ֵ֥שר ֶהעתיקו ַאנשי׀ חזק ֵָּּ֬יה ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ָֽ
2כ ָ֣בד ַ֭ ֱאֹלהים ַהס ָ֣תר ָּד ָּ ִ֑בר וכ ֵ֥בד מ ָּלכים ח ָ֣קר ָּד ָּ ָֽבר׃
ָּ 3ש ַ ָ֣מים ָּ ַ֭לרום וָּ ָּ ָ֣א ֶרץ ָּל ִ֑ע ֶמק ו ֵ֥לב מ ָּלכים ָ֣אין ָֽח ֶקר׃
ָּ 4הגָ֣ ו סי ָ֣גים מ ָּ ִ֑כ ֶסף וַ יצא ַלצ ָ֣רף ֶ ָֽכלי׃
ָּ 5הגָ֣ ו ָּ ַ֭ר ָּשע לפני־ ֶ ִ֑מ ֶלְך ויכון ַב ֶ ָ֣צ ֶדק כס ָֽאו׃
ַ 6אל־תת ַה ַ ֵ֥דר לפני־ ֶ ִ֑מ ֶלְך ובמ ֵ֥קום גדלים ַ ָֽאל־ ַתע ָֽמד׃
7כי ֵ֥טוב א ָּמר־לך ָֽע ָׁ֫לה ֵ֥הנָּ ה ַָֽ֭מ ַהש ָ֣פילך לפ ָ֣ני נָּ ִ֑דיב א ֶשר ָּר ָ֣או עי ֶ ָֽניך׃
יתּה ב ַהכלים אתךָ֣ ר ֶ ָֽעך׃
ה־תע ֶׂשה ב ַאחר ָּ ִ֑
ַ 8אל־ת ֵ֥צא ָּלרב ַָׁ֫מ ֵ֥הר ֶפָ֣ן ַמ ַ ַ֭
ָֽ ַ֭ 9ריבך ָ֣ריב ֶאת־ר ֶ ִ֑עך וסוד ַא ָ֣חר ַאל־ת ָּ ָֽגל׃
ָֽ ֶ 11פן־י ַח ֶסדךֵ֥ ש ִ֑מ ַע וד ָּבתך ָ֣לא ָּת ָֽשוב׃
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ל־אפ ָּנָֽיו׃
ַ 11תפו ָ֣חי ָּ ַ֭ז ָּהב ב ַמׂשכיֵ֥ ות ָּכ ִֶ֑סף ָּד ָּבר ָּד ֵ֥בר ַע ָּ
ָ֣ ֶ 12נַֽזֶ ם ָּ ַ֭ז ָּהב וַ חלי־ ָּ ִ֑כ ֶתם מו ֵ֥כי ַח ָּח ָּכם ַעל־ ֵ֥אזֶ ן ש ָּ ָֽמ ַעת׃
־ש ֶלג׀ ביֵּ֬ ום ָּקציר ָ֣ציר ֶַ֭נ ֱא ָּמן לשל ָּ ִ֑חיו ו ֶנ ֶפש אד ָּנָ֣יו יָּ ָֽשיב׃
13כצנַ ת ֶ

פ

14נׂשי ָ֣אים ַ֭ורו ַח ו ֶ ָ֣ג ֶשם ָּ ִ֑אין ֵ֥איש מת ַהלל ב ַמ ַתת־ ָּ ָֽש ֶקר׃
ר־ג ֶַֽרם׃
15ב ָ֣א ֶרְך ַ ַ֭א ַפים יפ ֶ ָ֣תה ָּק ִ֑צין ו ָּל ֵ֥שון ַר ָּכה תש ָּב ָּ ָֽ
16ד ַ ָ֣בש ָּ ַ֭מ ָּצא ָּת ֱא ָ֣כל ַד ֶיִַֽ֑ךָּ ֶפן־תׂש ָּב ֶענו וַ הָ ָֽקא ָֽתו׃
17ה ַ ָ֣קר ַ ַ֭רגלך מ ָ֣בית ר ֶ ִ֑עך ֶפן־יׂש ָּבעך וׂשנ ֶ ָֽאך׃
18מ ָ֣פיץ ו ֶַ֭ח ֶרב ו ָ֣חץ ָּשנִ֑ ון ֵ֥איש ע ֶנֵ֥ה ברעהו עָ֣ד ָּ ָֽש ֶקר׃
מוע ֶדת מב ָּ ֵ֥טח בוגד ביָ֣ ום ָּצ ָּ ָֽרה׃
שן ַ֭ר ָּעה ו ֶ ָ֣רגֶ ל ָּ ִ֑
ָ֣ 19
ב־רע׃
ל־נ ִֶ֑תר ו ָּ ֵ֥שר ַבשרים ַעָ֣ל ֶל ָּ ָֽ
ֵ֥ ַ 21מע ֶדה ֶבגֶ ד׀ ביָ֣ ום ָּ ַ֭ק ָּרה ָ֣ח ֶמץ ַע ָּ

פ

ם־צמא ַהש ֵָ֥קהו ָּ ָֽמים׃
21אם־ ָּר ָ֣עב ַׂ֭שנַ אך ַהאכ ָ֣להו ָּ ִ֑ל ֶחם וא ָּ
22כי ֶ ָֽג ָּחלים ַ ַ֭א ָּתה ח ֶ ָ֣תה ַעל־רא ִ֑שו ַ ָֽויהוָּ ה י ַש ֶלם־ ָּ ָֽלְך׃
ָ֣ 23רו ַח ָּ ַ֭צפון ת ָ֣חו ָֽלל ָּ ִ֑ג ֶשם ו ָּפ ֵ֥נים נז ָּעמים ל ָ֣שון ָּ ָֽס ֶתר׃
ובית ָּ ָֽח ֶבר׃
24טוב ֶ ֵ֥ש ֶבת ַעל־פנַ ת־ ָּ ִ֑גג מ ֵ֥א ֶשת מדוָּ נים ֵ֥
ובה מ ֶ ֵ֥א ֶרץ ֶמר ָּ ָֽחק׃
ָ֣ ַ 25מים ָּ ַ֭קרים ַעל־ ֶנָ֣ ֶפש עי ָּ ִ֑פה ושמו ָּ ֵ֥עה ט ָּ
ַ 26מע ָּיַָֽ֣ן ַ֭נר ָּפׂש ו ָּמ ָ֣קור ָּמש ָּ ִ֑חת ַצדיק ָּ ָ֣מט לפ ָֽני־ ָּר ָּ ָֽשע׃
א־טוב וח ֶקר כב ָּ ָ֣דם ָּכ ָֽבוד׃
ָֹּ֘ 27אכל ד ַ ָ֣בש ַהר ָ֣בות ל ִ֑
ָ֣ 28עיר ַ֭פרו ָּצה ָ֣אין חו ָּ ִ֑מה איש א ֶשר אין ַמע ָּ ָ֣צר לרו ָֽחו׃
ַ 1 26כ ֶש ֶלג׀ ַב ַקיץ ו ַכ ָּמ ָּ ֵ֥טר ַב ָּק ִ֑ציר כן לא־נָּ אֶוה לכ ָ֣סיל ָּכ ָֽבוד׃
ַ 2כצ ָ֣פור ָּ ַ֭לנוד ַכד ָ֣רור ָּל ִ֑עוף ֵ֥כן ָֽקל ַ ֵ֥לת חנָּ ם ָ֣לא ָּת ָֽבא׃
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ילים׃
ָ֣ 3שוט ַ ַ֭לסוס ֶ ָ֣מ ֶתג ַלח ִ֑מור וש ֶבט לגָ֣ו כס ָֽ
ַ 4אל־ ַ ָ֣ת ַען ַ֭כסיל כאוַ ל ִ֑תו ֶ ָֽפן־תשוֶ ה־לֵ֥ ו גַ ם־ ָּ ָֽא ָּתה׃
5ע ָ֣נה ַ֭כסיל כאוַ ל ִ֑תו ֶפן־יה ֶיה ָּח ָּכָ֣ם בע ָּינָֽיו׃
6מ ַק ֶצָ֣ה ַ ַ֭רג ַלים ָּח ָּ ָ֣מס ש ֶ ִ֑תה של ַח ד ָּב ָ֣רים ביַ ד־כ ָֽסיל׃
ילים׃
ַ 7דליָ֣ ו ַ֭ש ַקים מפ ִ֑ס ַח ו ָּמ ָּשל ב ָ֣פי כס ָֽ
8כצ ָ֣רור ֶַ֭א ֶבן ב ַמרג ָּ ִ֑מה כן־נותן לכ ָ֣סיל ָּכ ָֽבוד׃
ַ֭ 9חו ַח ָּע ָּ ָ֣לה ביַ ד־ש ִ֑כור ו ָּמ ָּשל ב ָ֣פי כסי ָֽלים׃
ולל־ ִ֑כל וׂש ֵ֥כר כסיל וׂש ֵ֥כר עב ָֽרים׃
ֵ֥ ַ 11רב מ ָֽח ָֽ
ַ֭ 11כ ֶכ ֶלב ָּ ָ֣שב ַעל־ק ִ֑או כסיל שו ֶ ֵ֥נה באוַ ל ָֽתו׃
ָּ 12ראי ָּת ַ֭איש ָּח ָּכָ֣ם בע ָּינִ֑יו תקָּוה לכ ָ֣סיל מ ֶ ָֽמנו׃
ָּ 13א ַ ָ֣מר ָּ ַ֭עצל ַ ָ֣ש ַחל ַב ָּ ִ֑ד ֶרְך ארי ָ֣בין ָּהרח ָֽבות׃
ַ֭ ַ 14ה ֶד ֶלת ת ָ֣סוב ַעל־צי ָּ ִ֑רּה ו ָּעצל ַעל־מ ָּט ָֽתו׃
ָֹּ֘ 15ט ַמן ָּע ָ֣צל ָּ ַ֭ידו ַב ַצ ָּ ִ֑ל ַחת נל ָּאה ַ ָֽלהשי ָּ ֵ֥בּה ֶאל־ ָֽפיו׃
ָּ 16ח ָּ ָ֣כם ָּע ָ֣צל בע ָּינִ֑יו משב ָּעה מ ָ֣שיבי ָּ ָֽט ַעם׃
א־לו׃
ל־ריב ָֽל ָֽ
־כ ִֶ֑לב ע ֵ֥בר מת ַעבר ַע ֵ֥
ַ 17מח ֵ֥זיק ב ָּאזני ָּ
ַָֽ֭ 18כמת ַלהל ַה ַהי ֶ ֵ֥רה זקים ח ֵ֥צים וָּ ָּ ָֽמוֶ ת׃
ָֽ 19כן־ ַ֭איש ר ָּ ָ֣מה ֶאת־ר ִ֑עהו ו ָּא ַמר ָֽהלא־מ ַׂש ֵ֥חק ָּ ָֽאני׃
21ב ֶ ָ֣א ֶפס ַ֭עצים תכ ֶבה־ ִ֑אש וב ֵ֥אין נרגָּ ן יש ֵ֥תק ָּמ ָֽדון׃
ר־ריב׃
ֶ 21פ ָּ ָ֣חם ַ֭לגֶ ָּחלים וע ָ֣צים ל ִ֑אש ו ֵ֥איש מדוָּ נים ל ַחר ַח ָֽ

פ

22דב ָ֣רי ַ֭נרגָּ ן כ ָֽמת ַלה ִ֑מים והם יָּ ר ֵ֥דו ַחדרי־ ָּ ָֽב ֶטן׃
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ב־רע׃
ל־ח ֶרׂש ׂש ָּפ ַתים דל ָָ֣קים ו ֶל ָּ ָֽ
ֶ 23כ ֶָ֣סף ַ֭סיגים מצ ֶפָ֣ה ַע ָּ ִ֑
ַ֭ 24בׂש ָּפ ָּתו ינָּ כָ֣ר ׂשונִ֑א ובקרבו יָּ ֵ֥שית מר ָּ ָֽמה׃
ָֽ 25כי־י ַח ָ֣נַֽן קַ֭ ולו ַאל־ ַ ָֽתא ֶמן־ ִ֑בו כי ֶש ַבע תוע ָ֣בות בל ָֽבו׃
26ת ַכ ֶ ָ֣סה ַׂ֭שנ ָּאה ב ַמ ָּש ִ֑און תגָּ ֶלה ָּר ָּע ָ֣תו ב ָּק ָּ ָֽהל׃
־ש ַחת ָּבָּ֣ה י ִ֑פל ו ֵ֥ג ֵ֥לל ֶא ֶבן א ָּ ֵ֥ליו ָּת ָֽשוב׃
ָֽ 27כ ֶרה ַ ַ֭
ופה ָּח ָּלק יַ ע ֶ ֵׂ֥שה מד ֶ ָֽחה׃
ָֽ 28לשון־ ֶַ֭ש ֶקר יׂש ָּנָ֣א ַד ָּכִ֑יו ֶ ֵ֥
ָֽ ַ 1 27אל־ ַ֭תת ַהלל ביָ֣ ום ָּמ ָּ ִ֑חר כי לא־ת ַדע ַמה־ ֵ֥י ֶלד יָֽ ום׃
2י ַה ֶללךָ֣ ָּ ָ֣זר ולא־ ִ֑פיך נָּ כרי ו ַאל־ׂש ָּפ ֶ ָֽתיך׃
ָֽ 3כ ֶבד־ ֶַ֭א ֶבן ו ָ֣נ ֶטל ַה ִ֑חול ו ַ ֵ֥כ ַעס ֱאויל ָּכ ֵ֥בד משני ֶ ָֽהם׃
ש ֶטף ָּ ִ֑אף ו ֵ֥מי יַ עמד לפנֵ֥י קנ ָּ ָֽאה׃
ַ 4אכזריָ֣ ות ַ֭ח ָּמה ו ֶ ָ֣
5טו ָּבה תו ַ ָ֣כ ַחת מג ָּ ִ֑לה ָֽמ ַאה ָּ ֵ֥בה מס ָּ ָֽת ֶרת׃
ֶַ֭ 6נ ֱא ָּמנים פצ ָ֣עי או ִ֑הב ונַ ע ָּתרות נש ֵ֥יקות ׂשונָֽא׃
ל־מר ָּמ ָֽתוק׃
ָ֣ ֶ 7נ ֶפש ַׂ֭שב ָּעה ָּת ָ֣בוס ִ֑נ ֶפת ו ֶנ ֵֶ֥פש רע ָּבה ָּכ ַ ֵ֥
ַ֭ 8כצפור נו ֶ ָ֣ד ֶדת מן־ק ָּ ִ֑נּה ָֽכן־איש נו ֵ֥דד ממקו ָֽמו׃
ומ ֶתק רעהו ָֽמע ַצת ָּ־נ ֶָֽפש׃
ש ֶמן ַ֭וקט ֶרת י ַׂש ַ ָֽמח־ ִ֑לב ֶ ֵ֥
ָ֣ ֶ 9
ידך ֵ֥טוב
ל־תבוא ביָ֣ ום א ֶ ִ֑
ובית ָּאחיך ַא ָּ ַ֭
ל־תעזב ֵ֥
ָֽ 11רעך ור ַעה ָּאביך ַ ָֽא ַ
ָּש ֵ֥כן ָּקרוב מ ָּ ֵ֥אח ָּר ָֽחוק׃
11ח ַ ָ֣כם ַ֭בני ו ַׂש ַ ָ֣מח ל ִ֑בי ו ָּאשי ָּבה חר ָ֣פי ָּד ָּ ָֽבר׃
ָּ 12ערום ָּר ָּ ָ֣אה ָּר ָּ ָ֣עה נס ָּ ִ֑תר פ ָּתאים ָּעב ֵ֥רו נֶ ֱע ָּנָֽשו׃
ַ 13קח־ ַ֭בגדו כי־ ָּ ָ֣ע ַרב ָּ ִ֑זר וב ַעד נָּ כר ָּיָ֣ה ַחב ָֽלהו׃
1674

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

14מ ָֹּ֘ברְך רעהו׀ ב ָ֣קול ָּ ַ֭גדול ַב ָ֣ב ֶקר ַהשכִ֑ים ק ָּל ָּלה ת ָּ ֵ֥ח ֶשב ָֽלו׃
ָ֣ ֶ 15ד ֶלף ַ֭טורד ביָ֣ ום ַסג ִ֑ריר ו ֵ֥א ֶשת מדוָּ נים נש ָּתָּוָֽה׃
ן־ר ַוח ו ֶש ֶמן ימינָ֣ ו יק ָּ ָֽרא ׃
ֵ֥יה ָּ ָֽצ ַפ ִ֑
16צפ ֶנ ָּ
ַ 17בר ֶזָ֣ל ב ַבר ֶזָ֣ל ָּ ִ֑י ַחד ואיש ַי ַָ֣חד פנָֽי־ר ָֽעהו׃
18נ ָ֣צר ַ֭תאנָּ ה יא ַ ָ֣כל פר ָּ ִ֑יּה ושמר אד ָּ ָ֣ניו יכ ָּ ָֽבד׃
ָֽב־ה ָּא ָּדם ָּל ָּא ָּ ָֽדם׃
ַ֭ ַ 19כ ַמים ַה ָּפנָ֣ים ַל ָּפנִ֑ים כן ל ָּ
21ש ָ֣אול ַ ַ֭וא ַבדה ָ֣לא תׂש ַ ִ֑בענָּ ה ועינֵ֥י ָּה ָּא ָּדם ָ֣לא תׂש ַ ָֽבענָּ ה׃
ַ 21מצ ָ֣רף ַ ַ֭ל ֶכ ֶסף ו ָ֣כור ַלזָּ ָּ ִ֑הב ואיש ל ָ֣פי ַמה ָּל ָֽלו׃
א־ת ֵ֥סור
ֵ֥ 22אם תכ ָֽתוש־ ֶאת־ ָּה ֱאויל׀ ַ ָֽב ַמכתש ב ָ֣תוְך ָּ ַ֭הריפות ַ ָֽב ֱע ִ֑לי ל ָּ
מ ָּע ָּליו אוַ ל ָֽתו׃

פ

23יָּ ָ֣ד ַע ַ֭ת ַדע פנָ֣י צא ֶ ִ֑נַֽך ֵ֥שית לבך ַלע ָּד ָֽרים׃
24כי ָ֣לא לעו ָּ ָ֣לם ִ֑ח ֶסן ואם־נזֶ ר ל ָ֣דור ְָּ ָֽדור׃
ה־ד ֶשא ונֶ ֶאספו עש ֵ֥בות ָּה ָֽרים׃
25גָּ ָּ ָ֣לה ָּ ַ֭חציר ונר ָּא ֶ ִ֑
26כ ָּב ֵׂ֥שים ללבו ֶ ִ֑שך ומ ֵ֥חיר ָּׂש ֶדה ַעתו ָֽדים׃
רותיך׃
יתך ו ַחיים לנַ ע ֶ ָֽ
27ודי׀ ח ֵּ֬לב עזים ַָֽ֭ל ַלחמך ל ֶל ֶָ֣חם ב ֶ ִ֑
ָ֣ ָּ 1 28נסו ואין־רדָ֣ף ָּר ָּ ִ֑שע ו ַצדיקים ככ ֵ֥פיר יב ָּ ָֽטח׃
יה וב ָּא ָּ ֵ֥דם מ ֵ֥בין יד ַע כָ֣ן יַ א ָֽריְך׃
2ב ֶ ָ֣פ ַ ָֽשע ֶַ֭א ֶרץ ַר ָ֣בים ָּׂש ֶ ִ֑ר ָּ
שק ַד ִ֑לים ָּמ ָּ ֵ֥טר סחף ו ָ֣אין ָּ ָֽל ֶחם׃
ָ֣ ֶ 3ג ֶבר ָּ ַ֭רש וע ָ֣
4עז ָ֣בי ַ֭תו ָּרה י ַ ָֽהללָ֣ ו ָּר ָּ ִ֑שע ושמ ֵ֥רי תו ָּרה ית ָּ ֵ֥גרו ָּ ָֽבם׃

פ

יָּבינו ָֽכל׃
א־יָּבינו מש ָּ ִ֑פט ומ ַבק ֵ֥שי יהוָּ ה ֵ֥
ַ 5אנשי־ ָּ ַ֭רע ל ָ֣
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ָֽ 6טוב־ ָּ ַ֭רש הו ָ֣לְך בת ִ֑מו מע ֵ֥קש ד ָּר ַכים ו ָ֣הוא ָּע ָֽשיר׃
7נו ָ֣צר ַ֭תו ָּרה בָ֣ן מ ִ֑בין ור ֶעה זָֽ וללים יַכ ֵ֥לים ָּא ָֽביו׃
ַ 8מר ֶ ָ֣בה ַ֭הונו ב ֶ ָ֣נ ֶשְך וב ַתר ִ֑בית לחונַֽן ַד ָ֣לים יקב ֶ ָֽצנו׃
תורה ַ ָֽגם־תפ ָּלתו תוע ָּ ָֽבה׃
9מ ָ֣סיר ָּ ַ֭אזנו מש ָ֣מ ַע ָּ ִ֑
לו־טוב׃
ַ 11מש ֶגה י ָּשרים׀ ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך ָּרע בשחו ֵ֥תו ָֽהוא־י ִ֑פול ותמימים ינח ָֽ
ָּ 11ח ָּ ָ֣כם ַ֭בעינָּ יו ָ֣איש ָּע ִ֑שיר ו ַדל מ ָ֣בין יַ חק ֶ ָֽרנו׃
ַ 12בעֹלָ֣ ץ ַ ַ֭צדיקים ַר ָּ ָ֣בה תפ ָּ ִ֑א ֶרת וב ֵ֥קום ר ָּשעים יח ַ ֵ֥פׂש ָּא ָּ ָֽדם׃
13מ ַכ ֶ ָ֣סה ַ֭פ ָּש ָּעיו ָ֣לא יַ צ ִ֑לי ַח ומו ֶדה ועזָ֣ב יר ָּ ָֽחם׃
ַ 14אש ָ֣רי ָּ ַ֭א ָּדם מ ַפ ָ֣חד ָּת ִ֑מיד ו ַמק ֶ ֵ֥שה לבו י ֵ֥פול ב ָּר ָּ ָֽעה׃
15ארי־ ַ֭נהם ו ָ֣דב שוָ ִ֑קק מ ֵ֥של ָּר ָּשע ַ ָ֣על ַעם־ ָּ ָֽדל׃
יָּמים׃
16נָּ גיד ח ַ ָ֣סר ַ֭תבונות ו ַ ֵ֥רב ַמע ַש ִ֑קות ֵׂ֥שנאי ֶב ַצע יַ א ֵ֥ריְך ָֽ

פ

כו־בו׃
ד־בור יָּ נוס ַאל־יתמ ָֽ
ם־נ ִֶ֑פש ַע ֵ֥
שק ב ַד ָּ
ַ֭ ָּ 17א ָּדם ָּע ָ֣
ש ַע ונֶ עָ ַ ֵ֥קש ד ָּר ַכים י ֵ֥פול ב ֶא ָּ ָֽחת׃
18הו ָ֣לְך ָּ ַ֭תמים יוָּ ִ֑
19ע ָ֣בד ַ ַ֭אד ָּמתו ָֽיׂש ַ ָֽבע־ ָּ ִ֑ל ֶחם ומ ַר ֵ֥דף רקים ָֽיׂש ַ ָֽבע־ ָֽריש׃
ָ֣ 21איש ַ֭ ֱאמונות ַרב־ב ָּר ִ֑כות ו ָּ ֵ֥אץ ל ַהעשיר ָ֣לא ינָּ ֶ ָָֽקה׃
ָֽ ַ 21הכר־ ָּפ ֵ֥נים לא־ ִ֑טוב ו ַעל־ ַפת־ ֶל ֶחם יפ ַשע־ ָּ ָֽג ֶבר׃
י־ח ֶסר יב ֶ ָֽאנו׃
ָֽ 22נ ֳב ָּ ֵ֥הל ַלהון ַ֭איש ַ ָ֣רע ָּ ִ֑עין ו ָֽלא־י ַדע כ ֶ ֵ֥
ֹ֘ 23מוכי ַח ָּא ָּ ָ֣דם ַ ַ֭אח ַרי ָ֣חן ימ ָּ ִ֑צא ָֽמ ַמח ֵ֥ליק ָּל ָֽשון׃
ין־פ ַשע ָּח ֵ֥בר הוא ל ָ֣איש ַמש ָֽחית׃
24גוזל׀ ָֹּ֘אביו ואמו וא ֵ֥מר ָֽא ָּ ִ֑
25ר ַחב־ ֶַ֭נ ֶפש יגָּ ֶ ָ֣רה ָּמ ִ֑דון ובוט ַח ַעל־יהָּ ָ֣וה יד ָּ ָֽשן׃
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26בו ָ֣ט ַח ַ֭בלבו ָ֣הוא כ ִ֑סיל והו ֵ֥לְך ב ָּחכ ָּמה ָ֣הוא י ָּמ ָֽלט׃
27נו ָ֣תן ָּ ַ֭ל ָּרש ָ֣אין ַמח ִ֑סור ו ַמע ֵ֥לים עינָּ יו ַרב־מא ָֽרות׃
28ב ָ֣קום ַ֭ר ָּשעים י ָּס ָ֣תר ָּא ָּ ִ֑דם וב ָּאב ָּדם יר ֵ֥בו ַצדיָ ָֽקים׃
־ע ֶרף ֶ ֵ֥פ ַתע י ָּשבר ו ָ֣אין ַמר ָֽפא׃
וכחות ַמק ֶשה ִ֑
ָ֣ 1 29איש ַ֭ת ָּ
2בר ָ֣בות ַ ַ֭צדיקים יׂש ַ ָ֣מח ָּה ָּ ִ֑עם ובמ ֵ֥של ָּר ָּשע י ָּ ֵ֥א ַנָֽח ָּ ָֽעם׃
ָֽ 3איש־א ָ֣הב ָּ ַ֭חכ ָּמה י ַׂש ַ ָ֣מח ָּא ִ֑ביו ור ֶ ֵ֥עה זונות י ַא ֶבד־ ָֽהון׃
ֶ 4מ ֶלְך ַ֭במש ָּפט יַ ע ָ֣מיד ָּ ִ֑א ֶרץ ואיש תרו ָ֣מות ֶי ֶָֽהר ֶ ָֽסנָּ ה׃
ֶַ֭ 5ג ֶבר ַמח ָ֣ליק ַעל־ר ִ֑עהו ֶר ֶשת פו ֵ֥רׂש ַעל־פ ָּע ָּ ָֽמיו׃
6ב ֶפ ַ ָֽשע ָ֣איש ָּ ָ֣רע מו ִָ֑קש ו ַצדיק יָּ ֵ֥רון ו ָּׂש ָֽמ ַח׃
7י ָ֣ד ַע ַ ַ֭צדיק ָ֣דין ַד ִ֑לים ָּר ָּשע לא־יָּ ֵ֥בין ָּ ָֽד ַעת׃
שי ָּ ַ֭לצון יָּ ָ֣פיחו קר ָּ ִ֑יה וַ ח ָּכמים יָּ ֵ֥שיבו ָּ ָֽאף׃
ַ 8אנ ָ֣
ָֽ 9איש־ ָּח ָּכם ַ֭נש ָּפט ֶאת־ ָ֣איש ֱאוִ֑יל ו ָּר ַגֵ֥ז ו ָּׂש ַחק ו ָ֣אין ָּנ ַָֽחת׃
שי ָּ ַ֭דמים יׂשנאו־ ָּ ִ֑תם ָֽוי ָּשרים י ַבק ֵ֥שו נַ פ ָֽשו׃
ַ 11אנ ָ֣
ָּ 11כל־ ַ֭רוחו יו ָ֣ציא כ ִ֑סיל ו ָּח ָּכם ב ָּא ֵ֥חור י ַשב ֶ ָֽחנָּ ה׃
ַ֭ 12משל ַמק ָ֣שיב ַעל־ד ַבר־ ָּ ִ֑ש ֶקר ָּ ָֽכל־מ ָּשר ָּ ֵ֥תיו ר ָּש ָֽעים׃
ָּ 13רש ו ָ֣איש ת ָּכ ָ֣כים נפ ָּ ִ֑גשו מאיר־עיני שני ֶ ָ֣הם יהָּ ָֽוה׃
ֶ 14מ ֶלְך שו ָ֣פט ֶ ָֽב ֱא ֶ ָ֣מת ַד ִ֑לים כסאו ָּל ַ ֵ֥עד י ָֽכון׃
ש ֶבט ַ֭ותו ַכ ַחת י ָ֣תן ָּחכ ָּ ִ֑מה ו ַ ֵ֥נ ַער מש ָּלח מ ֵ֥ביש א ָֽמו׃
ָ֣ 15
ה־פ ַשע ו ַצדיקים ָֽב ַמ ַפל ָּ ֵ֥תם יר ָֽאו׃
16בר ָ֣בות ַ֭ר ָּשעים יר ֶב ָּ ִ֑
17יַ ָ֣סר ַ֭בנך ָֽויני ֶ ִ֑חך ויתן ַמע ַד ָ֣נים לנַ פ ֶ ָֽשך׃
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תורה ַאש ָֽרהו׃
18ב ָ֣אין ָּ ַ֭חזון י ָּ ָ֣פ ַ ָֽרע ָּ ִ֑עם ושמר ָּ ָ֣
ַ֭ 19בד ָּברים לא־יָּ ָ֣ו ֶסר ָּ ִ֑ע ֶבד ָֽכי־יָּ בין ו ָ֣אין ַמע ֶ ָֽנה׃
ָּ 21חזי ָּת ַ֭איש ָּ ָ֣אץ בד ָּב ָּ ִ֑ריו תקָּוה לכ ָ֣סיל מ ֶ ָֽמנו׃
21מ ַפ ָ֣נק מ ָ֣נ ַער ַעב ִ֑דו ו ַאחריתו יה ֶיֵ֥ה ָּמנָֽ ון׃
־פ ַשע׃
ָֽ 22איש־ ַ ַ֭אף יגָּ ֶ ָ֣רה ָּמ ִ֑דון ו ַב ַעל ח ָּ ָ֣מה ַרב ָּ ָֽ
23גַ אַ ָ֣ות ָּ ַ֭א ָּדם ַתשפי ֶ ִ֑לנו וש ַפל־רו ַח ית ֵ֥מְך ָּכ ָֽבוד׃
24חו ָ֣לק עם־ ַ ַ֭גנָּ ב ׂשו ָ֣נא נַ פ ִ֑שו ָּא ָּ ֵ֥לה יש ַמע ו ָ֣לא יַ ָֽגיד׃
ֶ 25חר ַ ָ֣דת ָּ ַ֭א ָּדם י ָ֣תן מוָ ִ֑קש ובוט ַח ַביהָּ ָ֣וה יׂש ָּ ָֽגב׃
ַ֭ ַ 26רבים מ ַבק ָ֣שים פני־מו ִ֑של ומיהוָּ ה מש ַפט־ ָֽאיש׃
27תוע ַ ָ֣בת ַ ַ֭צדיקים ָ֣איש ָּ ִ֑עוֶ ל ותוע ַבת ָּר ָּ ָ֣שע י ַשר־ ָּ ָֽד ֶרְך׃

פ

יאל
יאל לאית ָ֣
 1 30דברי׀ ָּאגֵ֥ ור בן־יָּ ֶקה ַה ַָׁ֫מ ָּ ֵ֥שא נ ָ֣אם ַ ַ֭הגֶ ֶבר ל ָֽאית ִ֑
וא ָּ ָֽכל׃
2כי ַ ָ֣ב ַער ָּאנ ָ֣כי מ ִ֑איש ו ָֽלא־בי ַנת ָּא ָּ ָ֣דם ָֽלי׃
־ל ַ ֵ֥מדתי ָּחכ ָּ ִ֑מה ו ַד ַעת קד ָ֣שים א ָּ ָֽדע׃
3ו ָֽלא ָּ
ר־מים׀ ַבשמ ָּלה
4מי ָּע ָּ ָֽלה־ ָּש ַמים׀ וַ י ַרד מי ָּ ָֽא ַסף־רו ַח׀ ב ָּחפנָּ יו מי ָּ ָֽצ ַר ַ
ה־שם־בנו ָ֣כי ת ָּ ָֽדע׃
ומ ֶ
־א ֶרץ ַמה־ש ֵ֥מו ַ ָֽ
ל־אפסי ָּ ִ֑
ַ֭מי ה ָָ֣קים ָּכ ַ
רופה ָּמגֵַֽ֥ן הוא ַ ָֽלח ֵ֥סים ָֽבו׃
ָּ 5כל־אמ ַ ָ֣רת ֱאלָ֣ ו ַה צ ָּ ִ֑
ַ 6אל־ ֵ֥תוסף ַעל־ד ָּב ָּ ִ֑ריו ֶפן־יוכ ַיח בךָ֣ ונכ ָּזָֽב ָּת׃

פ

ַ֭ 7ש ַתים ָּש ַ ָ֣אלתי מא ָּ ִ֑תְך ַאל־תמ ַ ֵ֥נע מ ֶמני ב ֶ ָ֣ט ֶרם ָּא ָֽמות׃
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ן־לי ַהטריפני ֶל ֶָ֣חם
ל־ת ֶת ִ֑
ָּ 8שוא׀ וָֽ ד ַבר־ ָּכזָּ ב ַהר ֵּ֬חק מ ֶמני ָ֣ראש ָּ ַ֭וע ֶשר ַא ָֽ
ח ָֽקי׃
ופן־אוָּ ֵ֥רש וגָּ ַנִ֑בתי ו ָּת ַפׂשתי
ֵ֥ ֶ 9פן ֶאׂש ַבע׀ וכ ַחשתי ו ָּא ַמרתי ֵ֥מי י ָׁ֫הָּוֵ֥ה ֶ ָֽ
ֹלהי׃
שם ֱא ָּ ָֽ
ָ֣

פ

שן ֶַ֭ע ֶבד ֶאל־אד ָּנִ֑ו ֶ ָֽפן־י ַק ֶללךֵ֥ ו ָּא ָּ ָֽשמ ָּת׃
ַ 11אל־ ַתל ָ֣
11דַ֭ ור ָּא ָ֣ביו י ַקלִ֑ל ו ֶאת־אמו ָ֣לא י ָּב ָֽרְך׃
12דַ֭ ור ָּט ָ֣הור בעי ָּ ִ֑ניו ומצ ָּאתו ָ֣לא ר ָּ ָֽחץ׃
13דַ֭ ור ָּמה־ ָּר ָ֣מו עי ָּ ִ֑ניו ו ַעפ ַע ָּפיו ינָּ ָֽׂשאו׃
14דור׀ ח ָּר ָ֣בות שנָּ יו וָֽ ַמא ָּכלות ָֽמ ַתל ָׁ֫ע ָּ ֵ֥תיו ֶל ֱא ָ֣כל ענ ָ֣יים מ ֶ ִ֑א ֶרץ ו ֶאביונים
מ ָּא ָּ ָֽדם׃

פ

לוקה׀ ש ֵ֥תי ָּבנות ַהב׀ ַ ֵ֥הב ָּשלָ֣ וש ַ֭הנָּ ה ָ֣לא תׂש ַ ִ֑בענָּ ה ַאר ַבע
ָֽ ַ 15לע ָּ
א־אמרו ָֽהון׃
ל ָּ ֵ֥
א־אמ ָּרה ָֽהון׃
א־ׂשב ָּעה ַ ִ֑מים ואש ל ָּ ֵ֥
16שאול וע ֶָׁ֫צר ָּ ֵ֥ר ַחם ֶַ֭א ֶרץ ל ָּ ָ֣
וה
י־נ ִַ֑חל ָֽויאכלֵ֥ ָּ
וה ערב ַ
־אם יק ֵ֥ר ָּ
ַ 17עין׀ ָֽתל ַ ָ֣עג ל ָּאב ו ָּתבוז ָֽליק ַָׁ֫הת ֵ֥
י־נ ֶָֽשר׃
בנ ָּ

פ

18שֹל ָּ ָ֣שה ַ֭ה ָּמה נפל ָ֣או מ ֶ ִ֑מני ו ַאר ָּב ָּע ָ֣לא י ַדע ָֽתים׃
ֶ 19ד ֶרְך ַהנֶ ֶשר׀ ַב ָּש ַמים ֶ ֵ֥ד ֶרְך נָּ ָּחש ע ָׁ֫לי ֵ֥צור ֶ ָֽד ֶרְך־ ֳאנָּ ֵ֥יה ב ֶלב־ ָּ ִ֑ים ו ֶד ֶרְך
ֶ ָ֣ג ֶבר ב ַעל ָּ ָֽמה׃
21כן׀ ֶ ֵ֥ד ֶרְך א ָּשה מ ָׁ֫ ָּנ ָּ ֵ֥א ֶפת ָּ ַ֭אכ ָּלה ו ָּ ָ֣מח ָּתה ִ֑פי ָּה ו ָּאמ ָּרה ָֽלא־ ָּפ ַ ֵ֥עלתי ָּ ָֽאוֶ ן׃
פ

1679

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

א־תוכל ׂש ָֽאת׃
ַ ֵ֥
ָ֣ ַ 21ת ַחת ָּ ַ֭שלוש ָּ ָ֣רגזָּ ה ֶ ִ֑א ֶרץ ו ַ ֵ֥ת ַחת ַאר ַבע ל
ָֽ ַ 22ת ַחת־ ֶַ֭ע ֶבד ָ֣כי ימלִ֑ וְך ונָּ ָּבל ָ֣כי ָֽיׂש ַ ָֽבע־ ָּ ָֽל ֶחם׃
ָ֣ ַ 23ת ַחת ַׂ֭שנו ָּאה ָ֣כי ת ָּב ִ֑על ושפ ָּחה ָֽכי־תי ַ ֵ֥רש גבר ָּ ָֽתּה׃

פ

ַ 24אר ָּ ָ֣ב ָּעה ַ֭הם ק ַטני־ ָּ ִ֑א ֶרץ וה ָּמה ח ָּכ ֵ֥מים מח ָּכ ָֽמים׃
ַ֭ ַ 25הנ ָּמלים ַ ָ֣עם לא־ ָּ ִ֑עז וַ יָּ כינו ַב ַ ָ֣קיץ ַלח ָּ ָֽמם׃
ַ֭ 26ש ַפנים ַ ָ֣עם לא־ ָּע ִ֑צום וַ יָּ ׂשימו ַב ֶ ָ֣ס ַלע בי ָּ ָֽתם׃
ֶַ֭ 27מ ֶלְך ָ֣אין ָּל ַאר ֶ ִ֑בה וַ יצא ח ָ֣צץ כ ָֽלו׃
ַׂ֭ 28ש ָּממית ביָּ ַ ָ֣דים ת ַת ִ֑פׂש והיא ב ָ֣היכלי ֶ ָֽמ ֶלְך׃

פ

29שֹל ָּ ָ֣שה ַ֭ה ָּמה מי ָ֣טיבי ָּ ִ֑צ ַעד ו ַאר ָּב ָּעה מי ֵ֥טבי ָּ ָֽל ֶכת׃
ַ֭ ַ 31ליש ג ָ֣בור ַבבה ָּ ִ֑מה ולא־יָּ שוב מפני־ ָֽכל׃
או־תיש ו ֶמ ֶלְך ַאל ֵ֥קום ע ָֽמו׃
ָּ ִ֑
31זַ רזָ֣יר ָּמת ַ ָ֣נַֽים
32אם־נָּ ַ ֵ֥בל ָּת בהתנַ ִ֑שא ואם־זַ מו ָּת ָּיָ֣ד ל ֶ ָֽפה׃
33כי מיץ ָּח ָּלב יֹ֘ וציא ֶחמ ָּאה וָֽ מיץ־ ַ ַ֭אף יָ֣ וציא ָּ ִ֑דם ו ֵ֥מיץ ַא ַפים יָ֣ וציא
ָֽריב׃

פ

מואל ֶ ִ֑מ ֶלְך ַמ ָּשא ָֽא ֶשר־יס ַ ֵ֥רתו א ָֽמו׃
ַ֭ 1 31דברי ל ָ֣
ה־בר־בטנִ֑י ו ֶמה ַבר־נ ָּד ָּ ָֽרי׃
ומ ַ
ַ 2מה־ ַ֭ברי ַ ָֽ
ַ 3אל־ת ָ֣תן ַלנָּ ָ֣שים חי ֶ ִ֑לך וד ָּר ֶכיך ַ ָֽלמ ֵ֥חות מ ָּל ָֽכין׃
תו־יַֽין ולרוזנים ָ֣או ש ָּ ָֽכר׃
ַ 4אל ַ ָֽלמ ָּלכים׀ ָֽלמואל ַ ָ֣אל ַ ָֽלמ ָּל ָ֣כים ש ָּ ִ֑
י־עני׃
ישנֶ ה ָ֣דין ָּכל־בנ ָֽ
ֶ 5פן־ ַ֭יש ֶתה ויש ַכָ֣ח מח ָּ ִ֑קק ָֽו ַ
6תנו־ש ָּ ָ֣כר לאו ִ֑בד ויַ ין ל ָּ ָ֣מרי ָּנ ֶָֽפש׃
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ַ֭ 7יש ֶתה ויש ַ ָ֣כח רי ִ֑שו וַ ע ָּמלו ָ֣לא יז ָּכר־ ָֽעוד׃
8פ ַתח־ ֵ֥פיך לא ִ֑לם ֶאל־דין ָּכל־ב ֵ֥ני ח ָֽלוף׃
9פ ַתח־ ֵ֥פיך ש ָּפט־ ֶ ִ֑צ ֶדק ודין ָּע ֵ֥ני ו ֶאביָֽ ון׃

פ

ת־חיל ָ֣מי ימ ָּ ִ֑צא ו ָּרחק מפנינָ֣ים מכ ָּ ָֽרּה׃
ָֽ 11א ֶש ַ ַ֭
ָ֣ ָּ 11ב ַטח ָּ ַ֭בּה ָ֣לב ַבע ָּ ִ֑לּה ו ָּש ָּלל ָ֣לא יֶ ח ָּ ָֽסר׃
12ג ָּמ ַ ָ֣לתהו ָ֣טוב ולא־ ָּ ִ֑רע כל י ָ֣מי ַח ֶ ָֽייה׃
ַ֭ ָּ 13דר ָּשה ֶ ָ֣צ ֶמר ופש ִ֑תים וַ ַת ַעׂש ב ָ֣ח ֶפץ ַכ ֶ ָֽפי ָּה׃
ַ֭ ָּ 14הי ָּתה ָּכ ֳאניָ֣ ות סו ִ֑חר מ ֶמר ָּחק ָּת ֵ֥ביא ַלח ָּ ָֽמּה׃
יה׃
יתּה וחק לנַ ער ֶ ָֽת ָּ
15וַ ָּת ָּקם׀ ב ֵּ֬עוד ַלי ָּלה וַ ת ָ֣תן ֶ ָ֣ט ֶרף לב ָּ ִ֑
16זָּ מ ָּ ָ֣מה ָּ ַׂ֭ש ֶדה וַ ת ָּק ִ֑חהו מפ ֵ֥רי ַכ ֶפי ָּה ָּ ָ֣נט ָּע ָּ ָֽכ ֶרם׃
ָֽ ָּ 17חג ָּ ָ֣רה ב ָ֣עוז ָּמת ֶ ִ֑ני ָּה וַ ת ַאמץ זרעו ֶ ָֽתי ָּה׃
ַ֭ ָּ 18טע ָּמה כי־ ָ֣טוב ַסח ָּ ִ֑רּה ָֽלא־יכ ֶבה ַב ַ ָ֣לי ָּל נ ָּ ָֽרּה׃
ַ֭ ָּ 19י ֶדי ָּה של ָּ ָ֣חה ַבכי ִ֑שור ו ַכ ֶפי ָּה ָּ ָ֣תמכו ָּ ָֽפ ֶלְך׃
ַ֭ ַ 21כ ָּפּה ָּפר ָּ ָׂ֣שה ֶל ָּע ִ֑ני ויָּ ֶדי ָּה של ָּ ֵ֥חה ָּ ָֽל ֶאביָֽ ון׃
21לא־תי ָּ ָ֣רא לבי ָּ ָ֣תּה מ ָּ ִ֑ש ֶלג ֵ֥כי ָּכל־בי ָּתּה ָּל ֵ֥בש ָּש ָֽנים׃
ַ 22מר ַב ֵ֥דים ָּ ָֽעׂש ָּתה־ ָּ ִ֑לּה שש ו ַארגָּ ָּ ָ֣מן לבו ָּ ָֽשּה׃
23נו ָּ ָ֣דע ַבש ָּע ָ֣רים ַבע ָּ ִ֑לּה בשבתו עם־זקני־ ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּ 24ס ָ֣דין ָּ ַ֭עׂש ָּתה וַ תמ ִ֑כר וַ חגור נָּ ת ָּ ֵ֥נה ַ ָֽלכנַ ע ָֽני׃
בושּה וַ תׂש ַחק ליָ֣ ום ַאח ָֽרון׃
25עז־ו ָּה ָּ ֵ֥דר ל ָּ ִ֑
ַ֭ 26פי ָּה ָּפת ָּ ָ֣חה ב ָּחכ ָּ ִ֑מה ו ָֽתו ַרת־ ֶח ֶסד ַעל־לשו ָּ ָֽנּה׃
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27צַ֭ ופיָּ ה הלי ָ֣כות בי ָּ ִ֑תּה ו ֶ ֵ֥ל ֶחם ַעצלות ָ֣לא תא ָֽכל׃
וה ַבע ָּלּה ַוַָֽֽי ַ ָֽהל ָּ ָֽלּה׃
יה ַוַָֽֽי ַאש ִ֑ר ָּ
ָ֣ ָּ 28קמו ָּ ַ֭בנֶ ָּ
ַ 29ר ָ֣בות ָּ ַ֭בנות ָּ ָ֣עׂשו ָּ ִ֑חיל ו ַאת ָּע ֵ֥לית ַעל־כ ָּ ָֽלנָּ ה׃
ש ֶקר ַ ַ֭החן ו ֶ ָ֣ה ֶבל ַה ִ֑יפי א ָּ ֵ֥שה יר ַאת־יהוָּ ה ָ֣היא תת ַה ָּ ָֽלל׃
ָ֣ ֶ 31
31תנו־ ָּ ַ֭לּה מפ ָ֣רי יָּ ֶ ִ֑די ָּה ָֽוי ַהללו ָּה ַבש ָּע ָ֣רים ַמע ֶ ָֽׂשי ָּה׃
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