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Proverbs 8 

ּה׃ 1 ן קֹוָלֽ ה ִּתֵּת֥ א ּ֝וְתבּוָנ֗ ה ִתְקָר֑ א־ָחְכָמ֥ ֹֽ   ֲהל

ָבה׃ 2 ית ְנִתי֣בֹות ִנָּצֽ ֶר� ֵּב֖ ים ֲעֵלי־ָד֑  ְּברֹאׁש־ְמרֹוִמ֥

ָּנה׃ 3 ים ָּתרֹֽ ֶרת ְמ֖בֹוא ְפָתִח֣ ים ְלִפי־ָק֑   ְלַיד־ְׁשָעִר֥

י  4 י ֶאל־ְּבֵנ֥ א ְו֝קֹוִל֗ ים ֶאְקָר֑ ם ִאיִׁש֣ ם׃ֲאֵליֶכ֣  ָאָדֽ

ב׃ 5 ינּו ֵלֽ ים ָהִב֥ ה ּ֝וְכִסיִל֗ ינּו ְפָתאִי֣ם ָעְרָמ֑   ָהִב֣

ים׃ 6 י ֵמיָׁשִרֽ ָפַת֗ ח ְׂש֝ ר ּוִמְפַּת֥ ים ֲאַדֵּב֑ י־ְנִגיִד֣ ְמעּו ִּכֽ  ִׁש֭

ַׁשע׃ 7 י ֶרֽ ת ְׂשָפַת֣ י ְותֹוֲעַב֖ ֶמת ֶיְהֶּג֣ה ִחִּכ֑ י־ֱא֭   ִּכֽ

ם נִ  8 ֶה֗ ין ָּב֝ י ֵא֥ ֶדק ָּכל־ִאְמֵרי־ִפ֑ ׁש׃ְּבֶצ֥ ל ְוִעֵּקֽ  ְפָּת֥
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ַעת׃ 9 ְצֵאי ָדֽ ים ְלֹמ֣ יָׁשִר֗ ֝ ין ִוֽ כִֹחים ַלֵּמִב֑ ם ְנ֭   ֻּכָּל֣

ר׃ 10 ַעת ֵמָח֥רּוץ ִנְבָחֽ ַד֗ ֶסף ְו֝ י ְוַאל־ָּכ֑  ְקֽחּו־מּוָסִר֥

ּה׃ 11 ְׁשוּו־ָבֽ א ִיֽ ֹ֣ ים ל ָפִצ֗ ים ְוָכל־ֲח֝ ְכָמה ִמְּפִניִנ֑ ה ָח֭ י־טֹוָב֣   ִּכֽ

ְכָמה א�  12 א׃ִני־ָח֭ ַעת ְמִזּ֣מֹות ֶאְמָצֽ ה ְוַד֖ ְנִּתי ָעְרָמ֑   ָׁשַכ֣

י  13 ע ּוִפ֨ ֶר� ָר֭ ה ְוָג֨אֹון ׀ ְוֶד֣ ָא֤ ע ֵּג֘ את ָר֥ ֹ֫ נ ת ְיהָו֮ה ְׂשֽ  ְרַא֣ ִיֽ

אִתי׃   ַתְהֻּפ֬כֹות ָׂשֵנֽ

ה׃ 14 י ְגבּוָרֽ ה ִל֣ יָנ֗ י ִב֝ ָצה ְותּוִׁשָּי֑ה ֲאִנ֥ י־ֵע֭   ִלֽ

ים ִיְמ֑�כּו ְו֝רֹו 15 י ְמָלִכ֣ ֶדק׃ִּב֭ ְקקּו ֶצֽ ים ְיחֹ֣   ְזִנ֗

ֶדק׃ 16 ְפֵטי ֶצֽ ים ָּכל־ׁשֹ֥ רּו ּ֝וְנִדיִב֗ ים ָיׂשֹ֑ י ָׂשִר֣   ִּב֭
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ִני 17 י ]אהביה[ ֲא֭ ְנִני׃ ֹאֲהַב֣ י ִיְמָצֻאֽ ב ּ֝וְמַׁשֲחַר֗   ֵאָה֑

ה׃ 18 ק ּוְצָד ָקֽ ֵת֗ י ֥הֹון ָע֝ ֶׁשר־ְוָכ֥בֹוד ִאִּת֑   עֹֽ

ז  19 ְרִיי ֵמָח֣רּוץ ּוִמָּפ֑ ר׃֣טֹוב ִּפ֭ ֶסף ִנְבָחֽ י ִמֶּכ֥   ּ֝וְתבּוָאִת֗

ה ֲאַהֵּל֑ך 20 ַרח־ְצָד ָק֥ ט׃ ְּבֹאֽ ֗תֹו� ְנִתי֥בֹות ִמְׁשָּפֽ   ְּב֝

א׃ 21 ם ֲאַמֵּלֽ ֵתיֶה֣ י ׀ ֵיׁ֑ש ְוֹאְצרֹ֖ יל ֹאֲהַב֥   פ ְלַהְנִח֖

ז׃ 22 יו ֵמָאֽ ֶדם ִמְפָעָל֣ ית ַּדְרּ֑כֹו ֶק֖ ָנִני ֵראִׁש֣ ה ָק֭ הָו֗   ְיֽ

עֹוָלם  23 ֶרץ׃ֵמ֭ אׁש ִמַּקְדֵמי־ָאֽ ֹ֗ ְכִּתי ֵמר  ִנַּס֥

ִים׃ 24 ְעָי֗נֹות ִנְכַּבֵּדי־ָמֽ ין ַמ֝ ְלִּתי ְּבֵא֥   ְּבֵאין־ְּתהֹ֥מֹות חֹוָל֑

ְלִּתי׃ 25 עּו ִלְפֵנ֖י ְגָב֣עֹות חֹוָלֽ ים ָהְטָּב֑ ֶרם ָהִר֣   ְּבֶט֣
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אׁש ָעְפ֥רֹות 26 ֹ֗ ר ֶרץ ְוחּו֑צֹות ְו֝ ָׂשה ֶא֣ א ָע֭ ֹ֣ ל׃ ַעד־ל   ֵּתֵבֽ

י ְתֽהֹום׃ 27 ּוג ַעל־ְּפֵנ֥ ִני ְּב֥חּוקֹו ֝ח֗ ם ָא֑ ַמִים ָׁש֣   ַּבֲהִכי֣נֹו ָׁש֭

ֲע֗זֹוז ִעי֥נֹות ְּתהֹום׃ 28 ַעל ַּב֝ ים ִמָּמ֑  ְּבַאְּמ֣צֹו ְׁשָח ִק֣

חּו֗קֹו ֣מֹוְסֵדי 29 יו ְּב֝ ַעְברּו־ִפ֑ א ַיֽ ֹ֣ ם ׀ ֻחּ֗קֹו ּ֭וַמִים ל  ְּבׂ֘שּו֤מֹו ַלָּי֨

ֶרץ׃   ָאֽ

ֶקת  30 ֲעֻׁשִעים ֤יֹום ׀ ֑יֹום ְמַׂשֶח֖ ֶאְהֶי֣ה ַׁש֭ ֥מֹון ָוֽ ֶאְהֶי֥ה ֶאְצ֗לֹו ָא֫ ָוֽ

ת׃   ְלָפָנ֣יו ְּבָכל־ֵעֽ

ם׃ 31 י ָאָדֽ י ֶאת־ְּבֵנ֥ ל ַאְר֑צֹו ְוַׁ֝שֲעֻׁשַע֗ ַׂשֶחֶקת ְּבֵתֵב֣   פ ְמ֭

רּו׃ 32 י ִיְׁשֹמֽ י ְּדָרַכ֥ ַאְׁשֵר֗ י ְו֝ ִנים ִׁשְמעּו־ִל֑ ה ָב֭   ְוַעָּת֣
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עּו׃ִׁש  33 מּו ְוַאל־ִּתְפָרֽ ר ַוֲחָכ֗   ְמ֖עּו מּוָס֥

ְלֹתַתי ֤יֹום ׀ ֑יֹום  34 ד ַעל־ַּד֭ י ִלְׁשקֹ֣ ַ�ֽ֫ ִל֥ ֵרי ָאָד֮ם ׁשֵֹמ֪ ְׁשֽ ַא֥

י׃ ת ְּפָתָחֽ ר ְמזּוזֹ֥ ְׁשֹמ֗   ִל֝

ְצִאי 35 י ֹמ֭ ה׃ ָמָצ֣א ]מצאי[ ִּכ֣ ֗צֹון ֵמְיהָוֽ   ַחִּי֑ים ַוָּיֶ֥פק ָר֝

ֶות׃ְוֽ֭חְֹטִאי חֵֹמ֣ס  36 י ָאֲ֣הבּו ָמֽ ַׂשְנַא֗    פ ַנְפׁ֑שֹו ָּכל־ְמ֝
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Proverbs 9 

ה׃ 1 יָה ִׁשְבָעֽ ה ַעּמּוֶד֣ ּה ָחְצָב֖ ה ֵביָת֑ ְכמֹות ָּבְנָת֣   ָח֭

ּה׃ 2 ה ֻׁשְלָחָנֽ ְרָכ֥ ף ָעֽ ה ֵייָנּ֑ה ַא֝֗ ְבָחּה ָמְסָכ֣ ה ִט֭   ָטְבָח֣

ֵמי  3 י ְמרֹ֣ ֵּפ֗ א ַעל־ַּג֝ יָה ִתְקָר֑ ה ַנֲערֶֹת֣ ְלָח֣ ֶרת׃ָׁשֽ   ָקֽ

ְמָרה ּֽלֹו׃ 4 ב ָא֣ ָּנה ֲחַסר־ֵל֝֗ ר ֵה֑ ִתי ָיֻס֣  ִמי־ֶפ֭

ְכִּתי׃ 5 י ּ֝וְׁש֗תּו ְּבַי֣ ִין ָמָסֽ ַלֲחִמ֑ כּו ַלֲח֣מּו ְבֽ   ְל֭

ה׃ 6 ֶר� ִּביָנֽ ִאְׁש֗רּו ְּבֶד֣ ְח֑יּו ְו֝   ִעְז֣בּו ְפָתאִי֣ם ִוֽ

ע 7 יַ� ְלָרָׁש֣ ַ�ֽ ֣לֹו ָק֑לֹון ּומֹוִכ֖ ץ � ֵק֣ ר ׀ ֵל֗ ֵס֨   מּוֽמֹו׃ יֹ֤

ָּך׃ 8 ם ְוֶיֱאָהֶבֽ ָחָכ֗ ח ְל֝ ָּך הֹוַכ֥ ץ ֶּפן־ִיְׂשָנֶא֑   ַאל־ּ֣תֹוַכח ֵל֭
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ַקח׃ 9 יק ְו֣יֹוֶסף ֶלֽ ַצִּד֗ ע ְל֝ ָחָכם ְוֶיְחַּכם־֑עֹוד הֹוַד֥ ן ְל֭   פ ֵּת֣

ה׃ 10 ים ִּביָנֽ ַעת ְקדִֹׁש֣ ת ְיהָו֑ה ְוַד֖ ְכָמה ִיְרַא֣ ת ָח֭   ְּתִחַּל֣

י ִיְרּ֣בּו יָ  11 ים׃ִּכי־ִב֭ ֗� ְׁש֣נֹות ַחִּיֽ יפּו ְּל֝ י� ְויֹוִס֥  ֶמ֑

א׃ 12 ַבְּד֥� ִתָּׂשֽ ְצָּת ְלֽ ַל֗ � ְו֝ ְמָּת ָּל֑ ַכְמָּת ָחַכ֣   ִאם־ָח֭

ה׃ 13  ְדָעה ָּמֽ ַתּ֗יּות ּוַבל־ָי֥ ִמָּי֑ה ְּפ֝ ִסילּות הֹֽ ֶׁשת ְּכ֭  ֵא֣

ֶרת׃ 14 ֵמי ָקֽ א ְמרֹ֣ ֵּס֗ ּה ַעל־ִּכ֝ ַתח ֵּביָת֑ ָיְׁשָבה ְלֶפ֣   ְוֽ֭

ם׃ 15 ְרחֹוָתֽ ים ֹאֽ ְמַיְּׁשִר֗ ֶר� ַהֽ֝ ְבֵרי־ָד֑ א ְלעֹֽ ֹ֥  ִלְקר

ְמָרה ּֽלֹו׃ 16 ב ְוָא֣ ָּנה ַוֲחַסר־ֵל֝֗ ר ֵה֑ ִתי ָיֻס֣   ִמי־ֶפ֭

ם׃ 17 ים ִיְנָעֽ ֶחם ְסָתִר֣ קּו ְוֶל֖ ים ִיְמָּת֑ ִים־ְּגנּוִב֥   ַמֽ
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י ְׁש֣אֹול  18 ם ְּבִעְמ ֵק֖ ים ָׁש֑ י־ְרָפִא֣ ַדע ִּכֽ לֹא־ָי֭ יָה׃ְוֽ   פ ְקֻרֶאֽ
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Proverbs 10 

ת  1 יל ּתּוַג֥ ִס֗ ן ְּכ֝ ָכם ְיַׂשַּמח־ָא֑ב ּוֵב֥ ן ָח֭ ה פ ֵּב֣ י ְׁש֫�ֹמ֥ ִמְׁשֵל֗

 ִאּֽמֹו׃ 

ֶות׃  2 יל ִמָּמֽ ה ַּתִּצ֥ ַׁשע ּ֝וְצָדָק֗  לֹא־יֹ֭וִעילּו אֹוְצ֣רֹות ֶר֑

ף׃  3 ים ֶיְהּדֹֽ ת ְרָׁשִע֣ יק ְוַהַּו֖ יב ְי֭הָוה ֶנֶ֣פׁש ַצִּד֑ א־ַיְרִע֣ ֹֽ  ל

יר׃  4 ים ַּתֲעִׁשֽ ה ַכף־ְרִמָּי֑ה ְוַי֖ד ָחרּוִצ֣ אׁש עֶֹׂש֥  ָר֗

יׁש׃  5 ן ֵמִבֽ יר ֵּב֣ ָּקִצ֗ ם ַּב֝ יל ִנְרָּד֥ ן ַמְׂשִּכ֑ ַּקִיץ ֵּב֣  ֹאֵג֣ר ַּב֭

ס׃  6 ה ָחָמֽ ים ְיַכֶּס֥ ָׁשִע֗ י ְר֝ יק ּוִפ֥ אׁש ַצִּד֑ ֹ֣ ָרכֹות ְלר  ְּב֭

ב׃  7 ים ִיְר ָקֽ ם ְרָׁשִע֣ ה ְוֵׁש֖ ִּדיק ִלְבָרָכ֑  ֵזֶ֣כר ַצ֭
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ט׃ ֲחכַ  8 ִים ִיָּלֵבֽ ָפַת֗ יל ְׂש֝ ח ִמְצֹ֑ות ֶוֱאִו֥ ב ִיַּק֣  ם־ֵל֭

ַ�׃  9 יו ִיָּוֵדֽ ָרָכ֗ ׁש ְּד֝ ַטח ּוְמַעֵּק֥ ֹּתם ֵיֶ֣ל� ֶּב֑ � ַּב֭  הֹוֵל֣

ט׃  10 ִים ִיָּלֵבֽ ָפַת֗ יל ְׂש֝ ֶבת ֶוֱאִו֥ ן ַעָּצ֑ ִין ִיֵּת֣ ץ ַע֭ ֵרֽ  קֹ֣

ה ָחָמֽ  11 ים ְיַכֶּס֥ ָׁשִע֗ י ְר֝ יק ּוִפ֥ י ַצִּד֑ ִּיים ִּפ֣  ס׃ ְמ֣קֹור ַח֭

ה׃  12 ה ַאֲהָבֽ ים ְּתַכֶּס֥ ָׁשִע֗ ל ָּכל־ְּפ֝ ים ְוַע֥ ר ְמָדִנ֑ ְנָאה ְּתעֹוֵר֣  ִׂש֭

ב׃  13 ֶבט ְלֵג֣ו ֲחַסר־ֵלֽ ֵׁש֗ ה ְו֝ א ָחְכָמ֑ בֹון ִּתָּמֵצ֣ י ָנ֭  ְּבִׂשְפֵת֣

ה׃  14 ה ְקרָֹבֽ ִויל ְמִחָּת֥ י־ֱא֝ ַעת ּוִפֽ ים ִיְצְּפנּו־ָד֑  ֲחָכִמ֥

ִׁשיר ִקְרַי֣ת ֻעּ֑זֹו  15 ם׃ ֣הֹון ָע֭ ים ֵריָׁשֽ ת ַּדִּל֣  ְמִחַּת֖

את׃  16 ע ְלַחָּטֽ יק ְלַחִּי֑ים ְּתבּוַ֖את ָרָׁש֣ ת ַצִּד֣  ְּפֻעַּל֣
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ה׃  17 ַחת ַמְתֶעֽ ר ְועֹוֵז֖ב ּתֹוַכ֣ ר מּוָס֑ ַחִּיים ׁשֹוֵמ֣ ַרח ְל֭  ֹא֣

יל׃  18 ה ֣הּוא ְכִסֽ ָּב֗ א ִד֝ ֶקר ּומֹוִצ֥ ְנָאה ִׂשְפֵתי־ָׁש֑ ה ִׂש֭  ְמַכֶּס֣

א ֶיְחַּד  19 ֹ֣ ָבִרים ל ב ְּד֭ יל׃ ְּברֹ֣ יו ַמְׂשִּכֽ � ְׂשָפָת֣ ַׁשע ְוחֵֹׂש֖  ל־ָּפ֑

ט׃  20 ים ִּכְמָעֽ ב ְרָׁשִע֣ יק ֵל֖ ְבָחר ְלׁ֣שֹון ַצִּד֑ ֶסף ִנ֭  ֶּכ֣

ב ָיֽמּותּו׃  21 ים ַּבֲחַסר־ֵל֥ ֱאִויִל֗ ֝ ים ֶוֽ ִּדיק ִיְר֣עּו ַרִּב֑ י ַצ֭  ִׂשְפֵת֣

ּה׃  22 ֶצב ִעָּמֽ ף ֶע֣ א־יֹוִס֖ ֹֽ יר ְול יא ַתֲעִׁש֑ ת ְי֭הָוה ִה֣  ִּבְרַּכ֣

ה׃  23 יׁש ְּתבּוָנֽ ה ְלִא֣ ָחְכָמ֗ ה ְו֝ ְכִסיל ֲעׂ֣שֹות ִזָּמ֑  ִּכְׂש֣חֹוק ִל֭

ן׃  24 ים ִיֵּתֽ ּנּו ְוַתֲאַו֖ת ַצִּדי ִק֣ יא ְתבֹוֶא֑ ָׁשע ִה֣ ת ָר֭  ְמגֹוַר֣

ם׃  25 יק ְי֣סֹוד עֹוָלֽ ַצִּד֗ ע ְו֝ ין ָרָׁש֑  ַּכֲע֣בֹור סּ֭וָפה ְוֵא֣
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ן 26  ִים ֵּכ֥ ן ָלֵעיָנ֑ ִים ְוֶכָעָׁש֥ ֶמץ ׀ ַלִּׁשַּנ֗ יו׃  ַּכחֹ֤ ל ְלׁשְֹלָחֽ ָעֵצ֗  ֶה֝

ְרָנה׃  27 ים ִּתְקצֹֽ ים ּוְׁש֖נֹות ְרָׁשִע֣ יף ָיִמ֑  ִיְרַא֣ת ְי֭הָוה ּתֹוִס֣

ד׃  28 ים ּתֹאֵבֽ ה ְוִתְקַו֖ת ְרָׁשִע֣ ים ִׂשְמָח֑ ֶלת ַצִּדי ִק֣  ּתֹוֶח֣

ֲעֵלי ָאֶֽון׃  29 ה ְלֹפ֣ ֶר� ְיהָו֑ה ּ֝וְמִחָּת֗ ֹּתם ֶּד֣  ָמ֣עֹוז ַל֭

ם ַּבל־ 30 יק ְלעֹוָל֣ א ִיְׁשְּכנּו־ָאֶֽרץ׃ ַצִּד֣ ֹ֣ ים ל  ִיּ֑מֹוט ּ֝וְרָׁשִע֗

ת׃  31 ְהֻּפ֗כֹות ִּתָּכֵרֽ ה ּוְלׁ֥שֹון ַּת֝ ִּדיק ָי֣נּוב ָחְכָמ֑ י־ַצ֭  ִּפֽ

ים ַּתְהֻּפֽכֹות׃ 32 ָׁשִע֗ י ְר֝ ִּדיק ֵיְד֣עּון ָר֑צֹון ּוִפ֥ י ַצ֭  ִׂשְפֵת֣
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Proverbs 11 

ה ְרצֹו 1 ֶבן ְׁשֵלָמ֣ ת ְיהָו֑ה ְוֶא֖ ְרָמה ּתֹוֲעַב֣  ֽנֹו׃ מֹאְזֵנ֣י ִמ֭

ה׃  2 ים ָחְכָמֽ ֶאת־ְצנּוִע֥ א ָק֑לֹון ְוֽ ֹ֣ דֹון ַוָּיב א־ָז֭  ָּבֽ

ים  3 ֶלף ּבֹוְגִד֣ ם ְוֶס֖ ים ַּתְנֵח֑ ת ְיָׁשִר֣ ם׃  ]ְוָׁשָּדם[ֻּתַּמ֣  ְיָׁשֵּדֽ

ֶות׃  4 יל ִמָּמֽ ה ַּתִּצ֥ ה ּ֝וְצָדָק֗ יל ֭הֹון ְּב֣יֹום ֶעְבָר֑  לֹא־יֹוִע֣

ע׃  5 ל ָרָׁשֽ ר ַּדְרּ֑כֹו ּ֝וְבִרְׁשָע֗תֹו ִיֹּפ֥ ִמים ְּתַיֵּׁש֣ ת ָּת֭  ִצְד ַק֣

דּו׃  6 ים ִיָּלֵכֽ ת ּבְֹגִד֥ ם ּ֝וְבַהַּו֗ ת ְיָׁ֭שִרים ַּתִּציֵל֑  ִצְד ַק֣

ָדה׃  7 ים ָאָבֽ ֶלת אֹוִנ֣ ד ִּתְקָו֑ה ְותֹוֶח֖ ָׁשע ּתֹאַב֣ ם ָר֭  ְּב֤מֹות ָאָד֣

ע ַּתְחָּתֽ  8 א ָרָׁש֣ ֹ֖ ץ ַוָּיב ה ֶנֱחָל֑ ִּדיק ִמָּצָר֣  יו׃ ַצ֭
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צּו׃  9 ים ֵיָחֵלֽ ַעת ַצִּדי ִק֥ הּו ּ֝וְבַד֗ ת ֵרֵע֑ ֵנף ַיְׁשִח֣ ה ָח֭  ְּבֶפ֗

ה׃  10 ים ִרָּנֽ ד ְרָׁשִע֣ ִּדיִקים ַּתֲע֣�ץ ִקְרָי֑ה ּוַבֲאבֹ֖  ְּב֣טּוב ַצ֭

ס׃  11 ים ֵּתָהֵרֽ ָׁשִע֗ י ְר֝ ֶרת ּוְבִפ֥ ת ְיָׁ֭שִרים ָּת֣רּום ָק֑  ְּבִבְרַּכ֣

יׁש׃  12 יׁש ְּתבּו֣נֹות ַיֲחִרֽ ב ְוִא֖ הּו ֲחַסר־ֵל֑  ָּבז־ְלֵרֵע֥

ר׃  13 ה ָדָבֽ ּוַ� ְמַכֶּס֥ ִכיל ְמַגֶּלה־ּ֑סֹוד ְוֶנֱאַמן־֝ר֗ � ָר֭  הֹוֵל֣

ץ׃ 14 ב יֹוֵעֽ ה ְּברֹ֣ ם ּ֝וְתׁשּוָע֗ ְחֻּבלֹות ִיָּפל־ָע֑ ין ַּת֭  ְּבֵא֣

ַ�׃  15 ים ּבֹוֵטֽ ַרב ָז֑ר ְוׂשֵֹנ֖א ֹתְקִע֣ רֹוַ� ִּכי־ָע֣  ַרע־ֵי֭

ֶׁשר׃  16 ים ִיְתְמכּו־עֹֽ ָעִריִצ֗ � ָּכ֑בֹוד ְו֝ ן ִּתְתֹמ֣ ֶׁשת־ֵח֭  ֵאֽ

י׃  17 ֵא֗רֹו ַאְכָזִרֽ ר ְׁש֝ ֶסד ְועֵֹכ֥ יׁש ָח֑ ְפׁשֹו ִא֣ ל ַנ֭  ֹּגֵמ֣
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ת׃  18 ֶכר ֱאֶמֽ ה ֶׂש֣ ָדָק֗ ַ� ְצ֝ ֶקר ְוזֵֹר֥ ה ְפֻעַּלת־ָׁש֑ ע עֶֹׂש֥  ָרָׁש֗

ה ְלמֹוֽתֹו׃  19 ף ָרָע֣ ה ְלַחִּי֑ים ּוְמַרֵּד֖  ֵּכן־ְצָד ָק֥

ֶר�׃  20 יֵמי ָדֽ ב ּ֝וְרצֹו֗נֹו ְּתִמ֣ ת ְי֭הָוה ִעְּקֵׁשי־ֵל֑  ּתֹוֲעַב֣

ט׃  21 ים ִנְמָלֽ ע ְוֶז֖ ַרע ַצִּדי ִק֣ ָיד לֹא־ִיָּנ֣ ֶקה ָּר֑  ָי֣ד ְל֭

ַעם׃  22 ַרת ָטֽ ה ְוָס֣ ָפ֗ ה ָי֝ יר ִאָּׁש֥ ָהב ְּבַא֣ף ֲחִז֑  ֶנ֣ ֶזם ָז֭

ים עֶ  23 ים ַא�־֑טֹוב ִּתְקַו֖ת ְרָׁשִע֣ ה׃ ַּתֲאַו֣ת ַצִּדי ִק֣  ְבָרֽ

ֶׁשר ַא�־ְלַמְחֽסֹור׃  24 ֹ֗ ּי � ִמ֝ ף ֑עֹוד ְוחֹוֵׂש֥ ַפֵּזר ְונֹוָס֥  ֵיׁ֣ש ְמ֭

א׃  25 ה ַּגם־֥הּוא יֹוֶרֽ ן ּ֝וַמְרֶו֗ ה ְתֻדָּׁש֑ ֶפׁש־ְּבָרָכ֥  ֶנֽ

יר׃  26 אׁש ַמְׁשִּבֽ ֹ֣ ה ְלר הּו ְל֑אֹום ּ֝וְבָרָכ֗ ר ִיְּקֻב֣ ַ� ָּב֭ ֵנֽ  ֹמ֣
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ׁש  27 ׁש ָר֑צֹון ְודֵֹר֖ ר ֭טֹוב ְיַבֵּק֣ ֵחֽ ּנּו׃ ׁשֹ֣ ה ְתבֹוֶאֽ  ָרָע֣

חּו׃  28 ים ִיְפָרֽ ה ַצִּדי ִק֥ ֶכָעֶל֗ ל ְו֝ ָעְׁשרֹו ֣הּוא ִיֹּפ֑ ַ� ְּב֭  ּבֹוֵט֣

ב׃  29 יל ַלֲחַכם־ֵלֽ ִו֗ ֶבד ֱא֝ יתֹו ִיְנַחל־֑רּוַ� ְוֶע֥ ר ֵּב֭  עֹוֵכ֣

ם׃  30 ַ� ְנָפׂ֣שֹות ָחָכֽ ץ ַחִּי֑ים ְו� ֵק֖ ִּדיק ֵע֣ ִרי־ַצ֭  ְּפֽ

ם 31 ִּדיק ָּבָאֶ֣רץ ְיֻׁשָּל֑ ן ַצ֭ א׃ ֵה֣ ע ְוחֹוֵטֽ י־ָרָׁש֥  ַא֝֗ף ִּכֽ
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Proverbs 12 

ַער׃ 1 ַחת ָּבֽ ַעת ְוׂשֵֹנ֖א תֹוַכ֣ ב ָּד֑ ֵהֽ ב מּ֭וָסר ֹא֣  ֹאֵה֣

יַ�׃  2 יׁש ְמִזּ֣מֹות ַיְרִׁשֽ צֹון ֵמְיהָו֑ה ְוִא֖ יק ָר֭  ֗טֹוב ָיִפ֣

ים ַּבל־ִיּֽמֹוט׃  3 ִּדיִק֗ ֶרׁש ַצ֝ ַׁשע ְוׁשֹ֥ ם ְּבֶר֑  לֹא־ִיּ֣כֹון ָאָד֣

ה׃  4 יו ְמִביָׁשֽ ב ְּבַעְצמֹוָת֣ ּה ּוְכָר ָק֖ ֶרת ַּבְעָל֑ ִיל ֲעֶט֣ ֶׁשת־ַח֭  ֵאֽ

ה׃  5 ים ִמְרָמֽ ט ַּתְחֻּב֖לֹות ְרָׁשִע֣ ים ִמְׁשָּפ֑  ַמְחְׁש֣בֹות ַצִּדי ִק֣

ם׃  6 ים ַיִּציֵלֽ ָׁשִר֗ י ְי֝ ם ּוִפ֥ ים ֱאָרב־ָּד֑ י ְרָׁשִע֣  ִּדְבֵר֣

ים ַיעֲ  7 ית ַצִּדי ִק֣ ים ְוֵאיָנ֑ם ּוֵב֖ ד׃ ָה֣פֹו� ְרָׁשִע֣  ֹמֽ

ב ִיְהֶי֥ה ָלֽבּוז׃  8 יׁש ְוַנֲעֵוה־ֵל֝֗ ְכלֹו ְיֻהַּלל־ִא֑ ִפי־ִׂש֭  ְלֽ
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ֶחם׃  9 ד ַוֲחַסר־ָלֽ ְּמַתַּכֵּב֗ ֶבד ֑לֹו ִמ֝ ְקֶלה ְוֶע֣  ֣טֹוב ִנ֭

י׃  10 ים ַאְכָזִרֽ ָׁשִע֗ י ְר֝  ַרֲחֵמ֥ ִּדיק ֶנֶ֣פׁש ְּבֶהְמּ֑תֹו ְוֽ ַ� ַצ֭  יֹוֵד֣

ב׃  11 ים ֲחַסר־ֵלֽ ף ֵרי ִק֣ ֶחם ּוְמַרֵּד֖ ע־ָל֑ ְׂשַּבֽ ד ַאְ֭דָמתֹו ִיֽ  עֵֹב֣

ן׃  12 ים ִיֵּתֽ ֶרׁש ַצִּדי ִק֣ ים ְוׁשֹ֖ ָׁשע ְמ֣צֹוד ָרִע֑ ד ָר֭  ָחַמ֣

יק׃  13 ה ַצִּדֽ א ִמָּצָר֣ ע ַוֵּיֵצ֖ ׁש ָר֑ ָפַתִים מֹו ֵק֣ ַׁשע ְׂש֭  ְּבֶפ֣

ם  14 יׁש ִיְׂשַּבע־֑טֹוב ּוְג֥מּול ְיֵדי־ָאָ֝ד֗ י ִפי־ִא֭ יב ] ָיׁשּוב[ִמְּפִר֣ ָיִׁש֥

 ֽלֹו׃ 

ם׃  15 ה ָחָכֽ ַ� ְלֵעָצ֣ ר ְּבֵעיָנ֑יו ְוׁשֵֹמ֖ ִויל ָיָׁש֣ ֶר� ֱא֭  ֶּד֣

ה ָק֣לֹון ָעֽרּום׃  16 ע ַּכְע֑סֹו ְוכֶֹס֖ ּיֹום ִיָּוַד֣ יל ַּב֭  ֱאִו֗
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ה׃  17 ים ִמְרָמֽ ד ְׁשָקִר֣ ֶדק ְוֵע֖ יד ֶצ֑ מּוָנה ַיִּג֣ יַ� ֱא֭  ָיִפ֣

ֶר  18 א׃ ֵיׁ֣ש ּ֭בֹוֶטה ְּכַמְדְק֣רֹות ָח֑ ים ַמְרֵּפֽ  ב ּוְלׁ֖שֹון ֲחָכִמ֣

ֶקר׃  19 יָעה ְלׁ֣שֹון ָׁשֽ ד ְוַעד־ַאְ֝רִּג֗ ֶמת ִּתּ֣כֹון ָלַע֑ ַפת־ֱא֭  ְׂשֽ

ה׃  20 י ָׁש֣לֹום ִׂשְמָחֽ ע ּֽוְליֲֹעֵצ֖ ְרֵׁשי ָר֑ ְרָמה ְּבֶלב־חֹ֣  ִמ֭

ע׃  21 ְלאּו ָרֽ ים ָמ֣ יק ָּכל־ָאֶ֑ון ּ֝וְרָׁשִע֗  לֹא־ְיֻאֶּנ֣ה ַלַּצִּד֣

י ֱאמּוָנ֣ה ְרצֹוֽנֹו׃  22 ֶקר ְועֵֹׂש֖ ת ְי֭הָוה ִׂשְפֵתי־ָׁש֑  ּתֹוֲעַב֣

ֶלת׃  23 א ִאֶּוֽ ים ִיְקָר֥ ִסיִל֗ ב ְּכ֝ ַעת ְוֵל֥ ֶסה ָּד֑ רּום ּכֹ֣ ם ָע֭  ָאָד֣

ס׃  24 ה ִּתְהֶי֥ה ָלַמֽ ִמָּי֗ ים ִּתְמׁ֑שֹול וְר֝  ַיד־ָחרּוִצ֥

ָּנה׃ 25 ר ֣טֹוב ְיַׂשְּמֶחֽ ָּנה ְוָדָב֖ יׁש ַיְׁשֶח֑   ְּדָאָג֣ה ְבֶלב־ִא֣
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ם׃  26 ים ַּתְתֵעֽ ֶר� ְרָׁשִע֣ יק ְוֶד֖ הּו ַצִּד֑ ר ֵמֵרֵע֣  ָיֵת֣

ר ָחֽרּוץ׃  27 ם ָי ָק֣ � ְרִמָּי֣ה ֵצי֑דֹו ְוהֹון־ָאָד֖  לֹא־ַיֲחרֹ֣

ֶות׃ 28 ה ַאל־ָמֽ ֶר� ְנִתיָב֣ ה ַחִּי֑ים ְוֶד֖ ַרח־ְצָד ָק֥  ְּבֹאֽ


