
 משלי פרק י׳

 

ֹוא ֹ֥ת ִאמּֽ יל ּתּוגַׂ ִסֵ֗ ן כְְּׁ֜ ֹ֥ ב ּוב  ָ֑ ח־אָ֖ מַׂ שַׂ כָ֖ם יְׁ ָ֖ ן ח  ֵּ֣ ה פ ב  מ ֹ֥ לֹ֫ י שְׁ ל ֵ֗  ִמשְׁ
ֶותב ּֽ יל ִממָ֖ ִצֹ֥ ה ּתַׂ קֵָ֖֗ דָ֖ צְׁ ע ּוְּ֜ שַׂ ֹות ֶרָ֑ רֵּ֣ ֹוִעילּו אֹוצְׁ  ל א־י 
ד ּֽףג ים ֶיהְׁ ִעֵּ֣ שָ֖ ּוַׂ ת רְׁ הַׂ יק וְׁ ִדָ֑ הוָ֖ה ֶנֵֶּ֣פש צַׂ ְׁ יב י  ִעֵּ֣ א־יַׂרְׁ  ל ּֽ
ירד ֲעִשּֽ ים ּתַׂ רּוִצֵּ֣ יַׂ ד חָ֖ ָ֑ה וְׁ ִמיָ֖ ה כַׂף־רְׁ ֹ֥ ש ֶ אש ע  ֵ֗  רָ֖
ישה ִבּֽ ן מ  ֵּ֣ יר ב  ִצֵ֗ קָ֖ ם בְַּׂ֜ ֹ֥ דָ֖ יל ִנרְׁ ִכָ֑ שְׁ ן מַׂ ֵּ֣ ִיץ ב  ַׂקַׂ ר ב  ֵּ֣ ג   א 
כֹות ו רָ֖ סבְׁ ּֽ מָ֖ ה חָ֖ ֶסֹ֥ כַׂ ים יְׁ ִעֵ֗ שָ֖ ְּ֜ י רְׁ יק ּוִפֹ֥ ִדָ֑ אש צַׂ ר ֵּ֣  לְׁ
בז ּֽ קָ֖ ים ִירְׁ ִעֵּ֣ שָ֖ ם רְׁ ש   ָ֑ה וְׁ כָ֖ רָ֖ ִַׂדיק ִלבְׁ ֶכר צ  ֵּ֣  ז 
טח ּֽ ב  ִים ִילָ֖ תֵַׂ֗ פָ֖ ת ֶוֱאִוֹ֥יל שְְּׁ֜ ֹוָ֑ ח ִמצְׁ ֵּ֣  ֲחכַׂם־ל  ב ִיקַׂ
ש ט ֹ֥ ק  עַׂ ח ּומְׁ טַׂ ֵֶּ֣לְך ֶבָ֑ ם י  ַּׂת  ְך ב  ֵּ֣ עַׂ הֹול  ּֽ ד  יו ִיּוָ֖ כֵָ֖֗ רָ֖ ְּ֜  דְׁ
טי ּֽ ב  ִים ִילָ֖ תֵַׂ֗ פָ֖ יל שְְּׁ֜ ֶבת ֶוֱאִוֹ֥ ָ֑ צָ֖ ן עַׂ ֵּ֣ ִַׂין ִיּת  ץ ע  ּֽ ר   ק ֵּ֣

סיא ּֽ מָ֖ ה חָ֖ ֶסֹ֥ כַׂ ים יְׁ ִעֵ֗ שָ֖ ְּ֜ י רְׁ יק ּוִפֹ֥ ִדָ֑ י צַׂ ִַׂיים ִפֵּ֣ ֹור ח  קֵּ֣  מְׁ
ים ּתְׁ יב ִעֵ֗ שָ֖ ל־פְְּׁ֜ ל כָ֖ ֹ֥ עַׂ ים וְׁ ִנָ֑ דָ֖ ר מְׁ ֵּ֣ עֹור  ה ּתְׁ אָ֖ הִשנְׁ ּֽ ֲהבָ֖ ה אַׂ ֶסֹ֥  כַׂ
ביג ּֽ ר־ל  ו ֲחסַׂ ֵּ֣ ג  ֶבט לְׁ ש ֵ֗ ה וְְּׁ֜ ָ֑ מָ֖ כְׁ א חָ֖ ֵּ֣ צ  ָ֖בֹון ִּתמָ֖ י נ  ֵּ֣ ת  ִשפְׁ  בְׁ
היד ּֽ בָ֖ ר  ה קְׁ ֹ֥ ִחּתָ֖ ִויל מְׁ י־ֱאְּ֜ ת ּוִפּֽ עַׂ ָ֑ נּו־דָ֖ פְׁ ים ִיצְׁ ִמֹ֥  ֲחכָ֖
םטו ּֽ ישָ֖ ים ר  ִלֵּ֣ ת דַׂ ִחּתַׂ  ֹו מְׁ ֵּ֣ת ֻעזָ֑ יַׂ ִשיר ִקרְׁ ָ֖ ֹון ע   הֵּ֣
אתטז ּֽ טָ֖ חַׂ ע לְׁ ֵּ֣ שָ֖ ת רָ֖ בּואַׂ  ים ּתְׁ ִיָ֑ חַׂ יק לְׁ ִדֵּ֣ ֵּ֣ת צַׂ ֻעלַׂ  פְׁ
היז ֶעּֽ תְׁ ת מַׂ ֵּ֣חַׂ עֹוז  ב ּתֹוכַׂ ר וְׁ ָ֑ ר מּוסָ֖ ֵּ֣ ִיים שֹומ  ְׁחַׂ ח ל  רַׂ  א ֵּ֣
יליח ִסּֽ ּוא כְׁ ה הֵּ֣ בֵָ֖֗ א ִדְּ֜ ֶקר ּומֹוִצֹ֥ ָ֑ י־שָ֖ ת  ה ִשפְׁ אָ֖ נְׁ ִ ה ש  ֶסֵּ֣ כַׂ  מְׁ
יליט ִכּֽ שְׁ יו מַׂ ֵּ֣ תָ֖ פָ֖ ְך שְׁ ש    ח  ע וְׁ שַׂ ָ֑ ל־פָ֖ דַׂ א ֶיחְׁ ִרים ל ֵּ֣ ְׁבָ֖ ב ד  ר ֵּ֣  בְׁ
טכ ּֽ עָ֖ ים ִכמְׁ ִעֵּ֣ שָ֖ ב רְׁ יק ל   ִדָ֑ ֹון צַׂ שֵּ֣ ר לְׁ חָ֖ בְׁ ִ ֶסף נ   ֶכֵּ֣

ּותּוכא ב יָ֖מּֽ ֹ֥ ר־ל  ֲחסַׂ ים בַׂ ֱאִויִלֵ֗ ים ֶוְּּֽ֜ ִבָ֑ ּו רַׂ עֵּ֣ ִַׂדיק ִירְׁ י צ  ֵּ֣ ת   ִשפְׁ
ּהכב ּֽ ֶצב ִעמָ֖ ף ֶעֵּ֣ א־יֹוִס  ל ּֽ יר וְׁ ֲעִשָ֑ יא תַׂ הוָ֖ה ִהֵּ֣ ְׁ ֵּ֣ת י  כַׂ  ִברְׁ
ּֽהכג בּונָ֖ יש ּתְׁ ִאֵּ֣ ה לְׁ מֵָ֖֗ כְׁ חָ֖ ה וְְּׁ֜ ָ֑ ֹות ִזמָ֖ ִסיל ֲעש ֵּ֣ ִכְׁ ֹוק ל  חֵּ֣  ִכשְׁ
ןכד ּֽ ים ִיּת  ִדיִקֵּ֣ ֲאוַׂ ת צַׂ תַׂ ּנּו וְׁ בֹוֶאָ֑ יא תְׁ ע ִהֵּ֣ שָ֖ ת ר ָ֖ ֵּ֣ גֹורַׂ  מְׁ
םכה ּֽ ֹוד עֹולָ֖ סֵּ֣ יק יְׁ ִדֵ֗ צַׂ ע וְְּׁ֜ ָ֑ שָ֖ ין רָ֖ ֵּ֣ א  ה וְׁ ּופָ֖ ֹור ס  ֲעבֵּ֣  כַׂ
יוכו ּֽ חָ֖ לְׁ ש  ל לְׁ צ ֵ֗ עָ֖ ן ֶהְּ֜ ֹ֥ ִָָ֑֑ים כ  ינָ֖ ע  ן לָ֖ ֹ֥ שָ֖ ֶכעָ֖ ִים וְׁ ִשּנֵַׂ֗ ֶמץ לַׂ ח ֹ֤  כַׂ
נָ֖הכז רְׁ צ ּֽ ים ִּתקְׁ ִעֵּ֣ שָ֖ ֹות רְׁ נ  ים ּושְׁ יף יִָ֖מָ֑ הוָ֖ה ּתֹוִסֵּ֣ ְׁ ת י  ֵּ֣ אַׂ  ִירְׁ
דכח ּֽ ים ּת אב  ִעֵּ֣ שָ֖ וַׂ ת רְׁ ִתקְׁ ה וְׁ ָ֑ חָ֖ ים ִשמְׁ ִדיִקֵּ֣ ֶלת צַׂ  ּתֹוֶחֵּ֣

ֶוןכט ּֽ י אָ֖ ֲעל  פ ֵּ֣ ה לְׁ ִחּתֵָ֖֗ מְׁ ָ֑ה ּוְּ֜ הוָ֖ ֶרְך יְׁ ם ֶדֵּ֣ ַּׂת  ֹוז ל  עֵּ֣  :מָ֖

ִדֵּ֣ ל ֶרץצַׂ ּֽ נּו־אָ֖ כְׁ א ִישְׁ ים ל ֵּ֣ ִעֵ֗ שָ֖ רְׁ ֹוט ּוְּ֜ ל־ִימָ֑ ם בַׂ ֵּ֣ עֹולָ֖  יק לְׁ
תלא ּֽ ר  ֹות ִּתכָ֖ ֻפכֵ֗ הְׁ ֹון ּתְַּׂ֜ שֹ֥ ה ּולְׁ ָ֑ מָ֖ כְׁ ּוב חָ֖ ִַׂדיק יָ֖נֵּ֣ י־צ   ִפּֽ

ֹותלב ֻפכּֽ הְׁ ים ּתַׂ ִעֵ֗ שָ֖ ְּ֜ י רְׁ ֹון ּוִפֹ֥ צָ֑ ּון רָ֖ עֵּ֣ ִַׂדיק י דְׁ י צ  ֵּ֣ ת   :ִשפְׁ
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