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Proverbs Chapter 7 ֵלי  ִמשְׁ

ֹמר ֲאָמָרי;   א ִני, שְּ ֹו   בְּ ֹֹּ  ִאְִָּּוִמצְּ י, ִִּצְּ   .ַתי
1 My son, keep my words, and lay up my 
commandments with thee. 

ֹו  ב ֹמר ִמצְּ יה;; שְּ ְְּ ֶח י  ינחיָך   ַתי ִאישֹו  עה ַתֹוָרִַתי, כְּ ְֶּ.  
2 Keep my commandments and live, and my 
teaching as the apple of thine eye. 

ל  ג ם עי רה יָך; -ָקשְּ ֹעַתח בְּ צְּ ל   אח ם, עי בה ָך-ָכַתְּ ְי ִלבח   .לּו
3 Bind them upon thy fingers, write them upon the 
table of thy heart. 

;   ד ִַתי ָאְִּּ ְֹ ָמ;, ֲא כְּ ְָ ָרא   ֱאֹמר לי ִביָנ; ִַתקְּ   .ּוֹמָדע, לי
4 Say unto wisdom: 'Thou art my sister', and call 
understanding thy kinswoman; 

ִאָש; ָזָר;;   ה ָך, מה ָמרְּ ִליָק;   ִלשְּ ְֱ יָ; ;ח ִרָי;, ֲאָמרח   .ִמָנכְּ

5 That they may keep thee from the strange 
woman, from the alien woman that maketh 
smooth her words. 

יִַתי  ו ּלֹו  בה ְי ִִּי    --ִכי, בְּ ָקפְּ ִבי ִנשְּ ני שְּ ד אח עי   .בְּ
6 For at the window of my house I looked forth 
through my lattice; 

ָבִנים  ז ַָתאִים, ָאִביָנ; בי ְֹּּ א בי רח ר    --ֶָאה סי ְֲ ר  ב-ניעי   .לה

7 And I beheld among the thoughtless ones, I 
discerned among the youths, a young man void of 
understanding, 

ל ִָֹּנּה;   ח צח שּוק, אה ר בי ָעד   ֹעבה יַָתּה ִיצְּ ְ בה רח דח ְֶּ.  
8 Passing through the street near her corner, and 
he went the way to her house; 

ף  ט נחשח ב יֹו-בְּ רח עח ָל;   ם; בְּ ֶיֲאפה ָל;,  יְּ ִאישֹו  לי   .בְּ
9 In the twilight, in the evening of the day, in the 
blackness of night and the darkness. 

ָראַתֹו;   י ִ;נה; ִאָש;, ִלקְּ ב   ְֶּ ַת לה ֻצרי   .ִשיַת זֹוָנ;, ּונְּ
10 And, behold, there met him a woman with the 
attire of a harlot, and wily of heart. 

ַת;   יא ֹסָררח ְֶּ יַָתּה, לֹא   ֹ;ִמָי; ִ;יא  בה י;ָ -בְּ לח גְּ נּו רי כְּ   .ִישְּ
11 She is riotous and rebellious, her feet abide not 
in her house; 

ְּוץ  יב ם, בי עי ם --ֹּי עי בֹוַת; ֹּי ְֹ ל ָכל   ָברְּ צח אה ִָֹּנ; -ְֶּ
ֱאֹרב   .ַתח

12 Now she is in the streets, now in the broad 
places, and lieth in wait at every corner. 

ָק; ּלֹו;   יג ָנשְּ ְֶּ ִזיָק; בֹו,  ְֱ ;ח ר לֹו   ְֶּ ֶיִֹּאמי יָ;,  ָז; ָפנח עה   .;ה
13 So she caught him, and kissed him, and with an 
impudent face she said unto him: 

ָלִמים ָעָלי;   יד י שְּ ְה ָדָרי   ִזבְּ ִִּי נְּ מְּ יֹום, ִשּלי   .;י
14 'Sacrifices of peace-offerings were due from 
me; this day have I paid my vows. 

ל  טו ָך; -עי ָראַתח ָצאח    כה , ָיָצאִַתי ִלקְּ מְּ ֶָאח ר ָֹּנחיָך,  ְה שי   .ךָ לְּ
15 Therefore came I forth to meet thee, to seek 
thy face, and I have found thee. 

ִשי;   טז רְּ ִִּי עי דְּ ִדים, ָרבי בי רְּ ָרִים   מי טּו  ִמצְּ ֻטבֹוַת, אה ְֲ.  
16 I have decked my couch with coverlets, with 
striped cloths of the yarn of Egypt. 
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ִִּי  יז ָכִבי ניפְּ ִקָנמֹו     --ִמשְּ ְֶּ   .ֹמר ֲאָ;ִלים, 
17 I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and 
cinnamon. 

ד  יח ֶח; ֹדִדים, עי ָכ; ִנרְּ ר; -לְּ ֹבקח ָס;,    ;י ּלְּ עי ִנַתְּ
  .ָבֳאָ;ִבים

18 Come, let us take our fill of love until the 
morning; let us solace ourselves with loves. 

יַתֹו;   יט בה י  ָ;ִאיש בְּ ָרְֹוק   ִכי אה ְ מה רח דח ְ, בְּ   .ָ;לי
19 For my husband is not at home, he is gone a 
long journey; 

רֹור  כ ָידֹו; -צְּ ְ בְּ ף, ָלקי סח כח יַתֹו   ;י א, ָיבֹא בה סח כה יֹום ;י   .לְּ
20 He hath taken the bag of money with him; he 
will come home at the full moon.' 

ּה;   כא ְָ ֹרב ִלקְּ ִּּו, בְּ נּו   ִ;טי ְח ִדי יָ;, ִּי ָפַתח ק שְּ לח ְה   .בְּ

21 With her much fair speech she causeth him to 
yield, with the blandishment of her lips she 
enticeth him away. 

ֹאם:   כב יָ;, ִַֹּתְּ רח ְֲ ְ אי ל   ;ֹולה שֹור, אח ְ ָיבֹא; -כְּ בי טח
ל ס, אח כח עח יל-ּוכְּ ִֶ ר ֱא   .מּוסי

22 He goeth after her straightway, as an ox that 
goeth to the slaughter, or as one in fetters to the 
correction of the fool; 

דֹו  כג בה ץ, כְּ ְה  ְ ּלי פי ד יְּ ל    --עי ר ִצֹֹּור אח ;ה מי  ;ְָֹּ-כְּ
לֹא ע, -ְֶּ שֹו ;ּוא-ִכי   ָידי ניפְּ   .בְּ

23 Till an arrow strike through his liver; as a bird 
hasteneth to the snare-- {N} 
and knoweth not that it is at the cost of his life. 

עּו  כד ִָּ; ָבִנים, ִשמְּ עי י   ִלי; -ְֶּ רה ִאמְּ ִשיבּו, לְּ קְּ ;י   .ִפי-ְֶּ
24 Now therefore, O ye children, hearken unto 
me, and attend to the words of my mouth. 

ל  כה ל-אי טְּ אח ָך; -יהשְּ יָ; ִלבח ָרכח ל   דְּ ע, -אי ַתי ִּה
י;ָ  ִַתיבֹוַתח   .ִבנְּ

25 Let not thy heart decline to her ways, go not 
astray in her paths. 

ָלִלים ִ;ִֹּיָל;; -ִכי  כו ְֲ ִבים  י;ָ -ֶיֲעֻצִמים, ָכל   רי   .ֲ;ֻרגח
26 For she hath cast down many wounded; yea, a 
mighty host are all her slain. 

יַָתּה;   כז אֹול בה י שְּ כה רְּ ל   די דֹוַת, אח י-ֹירְּ רה דְּ ֶחַת-ְי   .ָמ
27 Her house is the way to the nether-world, going 
down to the chambers of death. {P} 

 

 א פסֶק ז פרק משלי י"רש
 :ֶמצֶַתי אמרי שמֶר בני( א)

   עזרא אב 
 :שמֶר - בני( א)

   ג"רלב
 :לשמרם אַתך ַתצפֶ  ;ַתֶר; ֶמצֶַת ;ַתֶר; ספֶרי ֶ;ם בלבבך - אמרי שמֶר בני(/ א/)

 במצֶַת לך די ֶלא עיניך אישֶ  כשמרך ַתֶרַתי ֶשמֶר ;נצְיים ;ְיים ֶַתשיג ;ַתֶר; מצֶַת - ְֶי; מצֶַתי שמֶר

 ':ֶגֶ צריך אבל בלבך שַתשמרם
 :אצבעֶַתיך מעש; אמרֶ כטעם אצבעֶַתיך ֶאמר אֶַתם לעשֶַת אצבעֶַתיך על שַתקשר צריך אבל - קשרם
 :ַתמיד בציֶרך שי;יֶ - לבך לְֶ על כַתבם
 :אֶַת; לא;ֶב - אַת אְֶַתי לְכמ; אמֶר
 ַתמיד שַתַתְבר בדרך לאיש; מֶדע ֶלנעמי כטעם ֶקרֶב לך מֶדע ש;יא ַתאמר שכבר ל"ר - ַתקרא לבינ; ֶמֶדע

 :ֶלבינ; לְכמ;
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 :;מַתאֶ; ;נפש ֶ;יא זר; אש; אְר מ;משך ישמרך ֶז; - זר; מאש; לשמרך
 נפלא; א;ב; למֶדי;  ְֶֶשקֶַת א;ֶבֶַת ;ם ֶ;בינ; ;ְכמ; כי ֶז; דברי; בְלק ;אדם מֶשכַת ש;יא - מנכרי;

 ;סכלים למשֶך ְזק שפַתיֶַת; לפי ממנ; לשמרך ז; לך צריך ֶ;י; ;גשמיֶַת ;ַתאֶֶַת אל בעבֶרם שיבֶאֶ עד

 :לסכלים פַתיֶַת; רֶב על ל;ֶרֶַת ;משל ֶאמר אלי;
 :ְלֶני בעד נשקפַתי ביַתי בְלֶ  ;נ; - בְלֶ  כי

 שנים צעיר נער ֶ;נ; ;שנים קטני בבנים ֶבינֶַתי לסכלֶַתם ל;ַתפַתֶַת דרכם אשר בפַתאים ֶראיַתי - בפַתים ֶארא

 ;נשף בעַת יֶם בערב בנשף' ;י ֶז; ;זר; ;אש; ביַת דרך ֶ;ֶלך זֶיֶַת אצל בשֶק עֶבר ֶ;ֶא ממנֶ ;שכל ְסר

 :;זאַת ;אש; אל בא' ;י ;ֶא ֶ;נ; ֶאפל; ליל; בְשך יֶם בערב
 עד כי לבד מכֶס; ֶ;לב מגֶל; שערֶַת; לב ֶנצֶרַת זֶנ; ערֶַת לקראַתֶ בא; ;אש; ֶגם - לקראַתֶ ;אש; ֶ;נ;

 ;אנשים שיַתעֶררֶ כדי ;ערֶ; גלֶיַת שַת;י; בגדי; כנף לגלֶַת ;זֶנ; דרך כי ;משל' מ;פלג ֶז; עצמ; ַתגל; ;לב

 כי ;פֶעל בז; מכֶס; ;לב ;נ; ;נמשל ֶלפי ֶלמעל; ;לב מ  אם כי בבגדי; מכֶס; מגֶפ; ַתשאיר ֶלא עלי; לבא

 :;ַתאֶַת אל ;משך עם פעֶלַתֶ לעשֶַת ;שכל יֶכל לא
' רגלי ישכנֶ לא בעל;' מבי' נֶט ֶ;יא ;צנֶע; ;אש; ְק ב;פך קֶל; משמעַת ;יא ;נ; - ֶסֶררַת ;יא ;ֶמי;

 :בביַת;
 שם ַתמצא אם ֶ;ְֶצֶַת מ;רְֶבֶַת ֶזֶיֶַת פנ; כל אצל ֶַתארֶב ברְֶבֶַת ֶפעם בְֶץ פעם ַתלך אך - בְֶץ פעם

 :נֶאף
 :;ניאֶף אל לבֶ למשֶך לֶ ֶנשק; בֶ ;ְזיק; ַתמצא;ֶ כאשר - ֶנשק; בֶ ֶ;ְזיק;

 יש ֶלז; ;מקדש בביַת נדרי שלמַתי ;יֶם אצלי שלמים זבְי ;נ; ;דברים אלֶ לֶ מלאמר בֶש; לא - שלמים זבְי

 :;שלמים זבְ מבשר בביַתי ;רב; לי
 :ֶאמצאך עמי שַתאכל פניך לדרֶש - לקראַתך יצאַתי כ  על

 ֶ;ְבלים עצים שאר אֶ ארזים מכרֶַתֶַת עשֶי ערשי ֶ;נ; מטַתי על שמַתי יפים ֶַתכשיטים רבידים ;נ; - מרבדים

 :;נבְר ;שש שם כי שבמצרים ;נקי מ;שש נעשים ש;ם ל"ר ממצרים מיַתרים ;ם בֶ ;מסֶרגים
 :יֶַתר ;משכב שיערב כדי ;ריְ טֶבי ;בשמים מאבקַת בֶ ֶשמַתי - משכבי נפַתי
 :עַת; מֶנע לנֶ אי  כי בא;בים נשמְ יְד - ;בקר עד דֶדים נרֶ; לכ;

 כי באמַת ַתדע מדרכֶ ;ליל; יבא אֶלי ַתאמר ֶאם מרְֶק בדרך ;לך ;נ; ֶיבא קרֶב ;ֶא ַת"ֶא בביַתי בעלי אי  - כי

 כאמרֶ כס; נקרא ;ֶא' פי ;"בר לֶמר רֶצ; ;כס; יֶם עד לביַתֶ יבא לא רבֶַת סְֶרֶַת לקנֶַת ;כסף צרֶר לקְ

 :בצדק ַתבל לשפֶט כסא על יֶשב משל ד"ע י";ש אז כי כ  נקרא ֶאֶלם בכס; שֶפר בְדש ַתקעֶ
 ;ניאֶף דרכי אל לבבֶ ֶמשכ; ;ראֶי מדרך אֶַתֶ ;דיְ; שפַתי; בְלק לבֶ ;לֶקְים דברי; - לקְ; ברֶב ;טַתֶ

 ֶכמֶ בֶ שיטבְֶ;ֶ מקֶם אל במ;ירֶַת מעצמֶ ;ֶלך אשר ;שֶר אל בז; ֶדֶמ; פַתאֶם אְרי; ;ֶלך ;אֶיל ;נ;

 באֶפ  אֶַתם לקשֶר ל"ר למאסרם מֶכ  ;ֶא כי ירגישֶ ֶלא בֶ יַתקשטֶ כי לְשבם ;עכס אל במ;ירֶַת שיבאֶ ;נשים

 בז; ירגישֶ ֶלא' למנאפי רגלי;ם מלפשק לשמרם ;ֶכ  ;ֶא ֶגם צעדי;ם ל;רְיב יֶכלֶ לא כי ללכַת ל;ם יֶכל שלא

 למ; ב;ם' ;כֶֶנ ֶ;יַת;' ַתעכסנ ֶברגלי;ם כאמרֶ ברגלי;ם אֶַת  נֶשאֶַת ;יֶ ַתכשיטי  כמֶ ;ם ;עכסים ֶ;נ;

 ':ֶגֶ יפלְ עד שזכרנֶ כמֶ פַתאֶם אְרי; ;אֶיל ילך ֶ;נ; שזכרנֶ
 ;י; ֶ;נ; ;ֶא בנפשֶ כי ידע ֶלא בֶ שילכד ;פְ אל לבא ;צפֶר שימ;ר כמֶ כבדֶ ְץ שיְַתך עד - ְץ יפלְ עד

' ;ֶ ;מַתאֶ; מ;נפש ;פֶעל ז; כי לזנֶַת ;לך בְֶץ אֶ בשֶק כי אמרֶ לנמשל מסכים' ל;יֶַת ;משל ז; מְכמַת

 מ; מצד לא ב;מ; ש;ֶא מ; מצד לאדם ;ֶא ;כרְ ז; כי אדם ש;ֶא במ; ;אדם מעצם ְֶץ ;ם אשר' מ;דברי

 אמר ֶלז; ;שכל באֶר לֶ בשיאֶר ;ַתאֶֶַת אל ל;משך ;אדם יפֶַת; לא כי ;ְשך עַת אל ז; ֶיְס אדם ש;ֶא

 ':ֶגֶ לי שמעֶ בנים' ֶעַת' ֶגֶ בבנים אבינ; בפַתאים ֶארא בַתְל;
 :בדרכי; טֶע; ַת;י; ֶאל ;ַתאֶֶַת אל ל;משך ;מביא; ;זאַת ;זר; ;אש; דרך אל לבך יט; אל - ישט אל
 :ֶַתקיפים רבים ֶ;רג; ;שְיַת; כבר כי - ;פיל; ְללים רבים כי

 לא כי ;מֶַת ְדרי אל יֶרדֶַת ֶ;ם ֶ;קבר ;מֶַת דרכי ;ם ביַת; אל ב;ם שילכֶ ;דרכים ;נ; - ביַת; שאֶל דרכי

 ;ְכמ; לפַתֶי ֶשמע בפַתֶי; מ;ַתפַתֶַת סֶר לכ  ֶ;נפש ;גֶף מיַתַת ַתסבב אבל שקדם כמֶ ְיים עמ; יֶשג

 ישֶגֶ ב;ם אשר ;דברים ל;ֶדיע ;מקֶם בז; ממשל ֶאמר שקדם באֶפ  ב;ם לְקֶר ;אדם מפַתים ש;ם ֶ;בינ;

 :מ; באֶפ  ֶַתֶעלַתם ֶעצמֶַתם ֶ;בינ; ;ְכמ;
   ם"מלבי

 :;ַתבאר ֶשם, אַתך ַתצפֶ  ֶמצֶַתי אמרי ַתקְ אם'( א' ב) למעל; אמר ֶכ , אמרי שמֶר בני( א)
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 ב פסֶק ז פרק משלי י"רש
  :ליל; אישֶ  כמֶ לְשך דֶמ; ש;ֶא עי  של שְֶר - עיניך כאישֶ  ֶַתֶרַתי( ב)

 ב פסֶק ז פרק משלי דֶד מצֶדַת
 :ַתְי; בעבֶרם בעבֶרם - ְֶי;( ב)

 :עיניך כאישֶ  ַתֶרַתי שמֶר לֶמר שמֶר מלַת על מֶסב - ֶַתֶרַתי
   ציֶ  מצֶדַת

= ב שמֶאל= ב"ש) אְיך ;אמינֶ  כמֶ אישֶ  קרֶי ב; ;נרא; ;איש צֶרַת קטנֶַת ֶבעבֶר ;עי  בַת ;ֶא - כאישֶ ( ב)

 :ֶל;שפילֶ ל;קטינֶ  ";נֶ ַתֶספֶַת שבא;( יג
   ם"מלבי

, ילך שבֶ ;דרך לֶ שַתרא; ;עינים מאֶר ;יא ֶ;ַתֶר;, ב;ם ְֶי ;אדם אֶַתם יעש; ;מצֶ;, ְֶי; מצֶַתי שמֶר( ב)

 ;עי  ש;ֶא ;ַתֶר; אַת לשמֶר צריך כ , יַתעֶר בל עיניֶ אישֶ  אדם שישמֶר שכמֶ, עיניך כאישֶ  ַתֶרַתי שמֶר כ"ֶע

 :אֶר ירא; שבֶ ;שכלי
 

 ג פסֶק ז פרק משלי עזרא אב 
  :ַתשכְם שלא - לבך לְֶ על( ג)

   ם"מלבי
 מְשבֶַת שכל לבך לְֶ על כַתבם, ;ַתֶר; פ"ע י;יֶ באצבעֶַתיך שַתעש; מעש; שכל, אצבעֶַתיך על קשרם( ג)

 במכַתב עליֶ כַתֶבים י;יֶ ;ְכמ; שציֶרי ֶצריך בנפש אשר ;מֶשל ;כְ ;ֶא ֶ;לב, ;ְכמ; דרכי כפי י;יֶ ;לב

 בי  ;מְשבֶַת שבי  שַתרא; ל"ֶר, ;לב על ;מַתנשאים ;ַתאֶ; ציֶרי שאֶ  ל;שביְ, ;לְֶֶַת על ְרֶַת יםקאל

 :;ַתֶר; עצַת פ"ע י;י; ;כל ;אצבעֶַת פעֶלֶַת
 

 ד פסֶק ז פרק משלי י"רש
 (:אליך קרבנ; - אַת אְֶַתי( )ד)

 :ַתמיד אצלך קרבנ; כלֶמר( ג רֶַת) קרֶבנֶ מֶדעַתנֶ בֶעז כמֶ קרֶב - ֶמֶדע
   עזרא אב 

  :;ידֶע קרֶב - ֶמֶדע( ד)
   דֶד מצֶדַת

 :באְֶַתֶ כאדם בְכמ; רגיל ַת;א ל"ר -' ֶגֶ אמֶר(/ ד/)
 :ש"במ ;דבר כפל - ֶמֶדע
   ם"מלבי

 ֶכבר, ;בְיר; מצד ;ֶא ;מֶדע אל ֶ;קֶרב;, ;ַתֶלד; מצד ;ֶא ;אְֶַת אל ;קֶרב;, אַת אְֶַתי לְכמ; אמֶר( ד)

 ֶנפש, ;יא יםקמאל ;אְֶַת שא;בַת כמֶ, יםקמאל לֶ נַתֶנים ;ם רק מעצמֶ ;אדם ימצא לא ;ְכמ; שְקי ;ַתבאר

 מיצירַת; ;אדם בנפש טבֶעים ;ם ;ְכמ; ְֶקי, ;ְכמ; נֶשאי ש;  ;כְֶַת כל ב; שימצאֶ באֶפ  ערֶכ; ;אדם

 אמר כ"ֶע, דבר מַתֶך דבר שיבי  מדעַתֶ ;אדם אֶַת; יֶליד ;בינ; אבל, ;ַתֶלד; מצד שקֶרבַת; ;אְֶַת כמֶ

 :בְירַתֶ י"ע אליֶ שנַתקרב כמֶדע דֶמ; שז; ַתקרא לבינ; ֶמֶדע
 

 ; פסֶק ז פרק משלי עזרא אב 
  :רע מדרך ישמרֶ;ֶ אדם של קרֶביֶ כי - לשמרך( ;)

   דֶד מצֶדַת
 :לך מֶַתרַת שאינ; ממך ;זר; מאש; ַתשמרך למע  - לשמרך( ;)

 :פַתֶי; אמרי מְלקַת אשר - ;ְליק; אמרי;
   ם"מלבי

 ;רֶב ֶעל, אְר מעם דֶקא ;ֶא ֶ;נכרי;, אשַתֶ אינ; ;יא אם ישראליַת גם ַת;י; ;זר;, זר; מאש; לשמרך( ;)

 אל ;זרים ;עיֶנים ;מליצ; ֶלפי, ;ְליק; אמרי; מנכרי; א"ֶעז, לשֶנ; בְלקַת ַתפַת;ֶ אם רק נכרי; יא;ב לא

 יצֶייר ֶכ , ֶקדֶשי  בְֶפ; יקְנ; אם לאש; לֶ ;זר; שַת;י; יצֶייר ז"ֶבכ, זר; אש; נקראים ;ַתֶר; ְכמַת

 שיְליקֶ רק, ;ַתֶר; מ  לגמרי נכרים ש;ם א"ֶע מינֶַת דעַת ;ם ֶ;נכרי;, ;ַתֶר; לעניני ;אל; בְכמֶַת שישַתמש

 :משַתי;  ַתציל;ֶ ֶ;ַתֶר; אְרי;ם שימשך עד למינֶַת ;נמשכים' פילֶסֶפי ב;יקשים אמרי;ם
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 ֶ פסֶק ז פרק משלי עזרא אב 
 נשקפ; ֶכ  בראֶַתֶ אדם בני שישמְֶ כדי אֶַתי למשקיפים ֶנראיַתי נגליַתי ֶטעמֶ שלמ; דברי אל; - נשקפַתי( ֶ)

  :אְרים לראֶַת ֶ;משקיף עצמֶ ל;ראֶַת ;נשקף ֶטעם ֶַתיבב
   דֶד מצֶדַת

 מעש; לדעַת בְכמ; ש;שכיל לֶמר מליצ; עני  ֶ;ֶא ;ְֶץ אל נשקפַתי ֶאשנבי ביַתי ְלֶ  דרך - ביַתי בְלֶ  כי( ֶ)

 :;בריֶַת
   ם"מלבי

 ראיַתי ל"ֶר, צפֶנים ענינים יביטֶ בֶ ֶ;אשנב, ;גלֶים דברים רֶאים בְלֶ , נשקפַתי אשנבי בעד ביַתי בְלֶ  כי( ֶ)

 :נסַתרַת ֶבמְז; ;גלֶי; במרא;
 

 ז פסֶק ז פרק משלי י"רש
 :ֶראיַתי ;בְנַתי - אבינ;( ז)

   דֶד מצֶדַת
 :לב ְסר נער ;;ם ;בנים בי  ֶ;כרַתי ;בנַתי ֶ;נ; ;פַתאים בְבֶרֶַת ראיַתי - בפַתאים ֶארא( ז)

   ם"מלבי
 בבנים אבינ; ;אשנב ֶבעד, מעשי;ם ל;סַתיר שכר ל;ם שאי  בפַתאים ראיַתי ;ְלֶ  בעד, בפַתאים ֶארא( ז)

 ;מֶשל כְ לֶ שְסר ל"ר, לב ְסר נער ;ֶא איך, ;אשנב ראייַת י"ע אבינ;, מעשי;ם ֶמסַתירים פַתאים שאינם

 :ַתאֶַתֶ בעד לעצֶר
 

 ְ פסֶק ז פרק משלי י"רש
  :גילֶלים ֶעבֶדַת זֶנ; של פנ; - פנ; אצל( ְ)

   דֶד מצֶדַת
 על ֶסמך כא  קצר זר; מאש; לשמרך למעל; שאמר ֶלפי ;זר; של פנַת; אצל בשֶק עֶבר ראיַתיֶ כי - עֶבר( ְ)

 :;מבי 
   ם"מלבי

 ביַת; דרך כ"ֶאְ, שם יֶשבַת ש;יא ;פנ; אצל, פנ; אצל שנֶט; רק, בשֶק עֶבר שַתְל; ראיַתי, בשֶק עֶבר( ְ)

 .ֶמפרש, יצעד
 

 ט פסֶק ז פרק משלי דֶד מצֶדַת
 :אנשים יראֶ;ֶ לא למע  ;נשף בעַת - בנשף( ט)

 :;מליצ; כדרך עני  כפל ;ֶא -' ֶגֶ בערב
   ם"מלבי

 בערב מפרש נשף יש ;שְר בעלֶַת שגם ֶאְר, ;ליל; בַתְלַת ל"ר, ;נשף בעַת בשֶק עֶבר שַתְל;, בנשף( ט)

 :ֶאפל; ליל; באישֶ  יצעד ביַת; דרך כ"ֶאְ, יֶם בערב ש;ֶא ;נשף ל"ר, יֶם
  

 י פסֶק ז פרק משלי י"רש
 :אפיקֶרסים מ  אְד א"ד, כמשמע; - אש; ֶ;נ;( י)

 :זֶנ; ערֶַת כלֶמר'( י' ב שמֶאל) שַתֶַתי;ם כמֶ - זֶנ; שיַת
 :אֶלַת זימ; מֶקפַת זֶ של לב; ֶכ  כרכֶם ;מֶקפַת( א' ישעי) נצֶר; עיר כמֶ - לב ֶנצֶרַת
   דֶד מצֶדַת

 :לקראַתֶ בא; אש; ֶ;נ; ראיַתי - אש; ֶ;נ;( י)
 :זֶנ; בַתקֶ  ל"ר - זֶנ; שיַת

 :יד; ַתְַת לכבשם אדם בני לבֶַת על מצֶר ֶנֶַתנַת - לב ֶנצֶרַת
   ם"מלבי

 מצד בזנֶַת טבֶע; ערֶַת;, זֶנ; שיַת, לקראַתֶ ;יא ַתצא כ  ביַת; דרך ללכַת ש;ַתכֶי  כמֶ, לקראַתֶ אש; ֶ;נ;( י)

, מצֶר; נצֶר ;יא ;מֶשל כְ ש;יא לב; כי, ַתאֶַת; על למשֶל ;מֶשל כְ ל; שאי  לב ֶנצֶרַת, גֶפ; טבע

 :מ;ם ֶנצֶר נשמר ֶ;לב, לב; ְֶרמים מצֶדים כי ד"ע ַתמיד עביר; בציֶרי לב; אַת מקיפים ;ַתאֶ; ש;ר;ֶרי
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 יא פסֶק ז פרק משלי י"רש
 :;דרך מ  סר; - ֶסֶררַת( יא)

   עזרא אב 
 :ַתשכֶנ; ֶ;נכֶ  זכר בלשֶ  ישכנֶ, סר; דֶברַת סֶררַת, באפל; למבקשי; קֶל; שַתשמיע כדי - ;מי;( יא)

   דֶד מצֶדַת
 :קֶל; אְר ;זֶנים ימשכֶ למע  ;מי; קֶל משמעַת ;יא - ;ֶמי;( יא)

 :ֶנאֶף סר; דברי מדברַת - ֶסֶררַת
 :;נשים כדרך בביַת; שֶכנים אינם - ישכנֶ לא

   ם"מלבי
 ַתאמר ֶלא, ַתמיד ֶכֶעסַת ;ֶמי; ;יא במדֶַתי; אם, ;שיֶי מגדר יֶצאים ֶַתכֶנַת; טבע; שכל, ;יא ;ֶמי;( יא)

 כי ;צניעֶַת מ  יֶצאַת ֶגם, ב"ֶב בעל; ֶמכעסַת סֶררַת עצמ; ;יא ב;פך כי, ;סֶררים שפְֶַתי; על שַת;מ;

 .רק, רגלי; ישכנֶ לא בביַת;

 

 יב פסֶק ז פרק משלי עזרא אב 
 :לב ְסר שַתמצא עד - ֶאצל( יב)

   דֶד מצֶדַת
 :מא;בי; אְר/ לרדֶף/ לדרֶף ברְֶבֶַת פעם בְֶץ ;ֶלכַת פעם - בְֶץ פעם( יב)

 :;;יא ;פנ; דרך יעברֶ אשר עד במארב ַתשב - ַתארֶב
   ם"מלבי

 לצֶדד ַתארב פנ; כל אצל ֶגם, אנשים שמלא ;"ר במקֶם ברְֶבֶַת ֶפעם, ;ביַת אְֶרי ש;ֶא בְֶץ פעם( יב)

 :;צד מ  ;;ֶלכים אנשים

 

 יג פסֶק ז פרק משלי עזרא אב 
  :;ם ישפֶטֶ ֶכ  זעיר; מל; לֶ כי ;;פסק בעבֶר נשַתנ; - ֶַתאמר( יג)

   דֶד מצֶדַת
 :לֶ ֶנשק; ;נער אְז; ;יֶצאַת ;אש; ראיַתי - ֶ;ְזיק;( יג)

 :נכלמ; ֶלא פני; ְזק; - ;עז;
   ם"מלבי

 יֶַתר פני; ;עז; לֶ ֶנשק; ל;עיז ֶַתֶסיף, בֶ ַתְזיק ַתְל;, למדרג; ממדרג; ב;עז; ַתלך, בֶ ֶ;ְזיק;( יג)

 .לֶ ֶַתאמר
 

 יד פסֶק ז פרק משלי י"רש
 :ֶשלמי נדרי ;קרבַתי ;יֶם כי ;כינֶַתי גדֶל; סעֶד; כלֶמר - עלי שלמים זבְי( יד)

   עזרא אב 
  :כזבים לֶ דֶברַת - זבְי( יד)

 יד פסֶק ז פרק משלי דֶד מצֶדַת
 :;שלמים בשר עמדי כ"א ֶיש ֶ;באַתים נדרי שלמַתי ;יֶם ֶ;נ; שלמים זבְי עלי ;י; מאז - עלי שלמים זבְי( יד)

   ם"מלבי
 של שמְ; ;יא ֶשאצל;, שלמים מבשר לאכֶל מצֶ; לסעֶדַת אֶַתֶ ַתזמ  כי לֶ מספרַת ;יא, עלי שלמים זבְי( יד)

 :במצֶ; מַתְיל ר"ש;יצ;, נדרי שלמַתי ;יֶם כי מצֶ;
 

 טֶ פסֶק ז פרק משלי י"רש
  :שאמצאך כדי - ֶאמצאך( טֶ)

 טֶ פסֶק ז פרק משלי דֶד מצֶדַת
 מצאַתיך ֶ;נ; אלי לבֶא פניך לשְר לקראַתך יצאַתי לז; ל;אכילך בשר עמדי ֶיש ;ֶאיל - כ  על( טֶ)

   ם"מלבי
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 פניֶ לשְר שיצא; ֶַתאמר ל;עיז מֶספַת, לקראַתֶ יצאַת ;ֶלך אֶַתֶ שראַת;ֶ י"שע ַתאמר ַתְל;, יצאַתי כ  על( טֶ)

 :לבקשֶ דעַת; ֶ;י;, לקראַת; שיקרא ידע; לא שבצאַת; ֶלבקשֶ
 

 טז פסֶק ז פרק משלי י"רש
 :ל; עשַת; מרבדים שנאמר ;ספר בסֶף ֶדֶגמַתֶ ֶנֶי ְֶפש בגדי - מרבדים( טז)

 :קשטַתי - ערשי רבדַתי
 ישעי;) בספר' כדכַת מצֶי ;פשַת  ששם ממצרים ;באים ְשֶבי  פשַת  כלי בגדי מ;ֶללֶַת - מצרים אטֶ  ְטֶבֶַת

 ':אטֶני; מיַתרי;ם ַתרגֶם אטֶ  פשַתים עֶבדי ֶבֶשֶ( יט
   עזרא אב 

 :;יכל ַתבניַת מְֶטבֶַת - ְטֶבֶַת( טז)
   דֶד מצֶדַת

 :;ראֶי בקשֶט מטַתי קשטַתי - מרבדים( טז)
 :ביֶַתר ;נאֶַת ממצרים ;בא פשַת  במיַתרי ;מ; ֶמסֶגרים רב ביֶשר ְטֶבֶַת ;מ; ;מט; בדי - ְטֶבֶַת

   ם"מלבי
 :ישכב שעלי;ם יקרים במרבדים רבֶד; ֶשערש; בביַת; שם שילי  ל;עיז מֶספַת, מרבדים( טז)
  

 יז פסֶק ז פרק משלי י"רש
 קטֶר לשֶ ' פי ֶדֶנש, למט; מלמעל; ;ריְ ל;ביא ;בֶשם בביַת בסֶדר כמניף ;ריְ ;נפַתי - משכבי נפַתי( יז)

 :דמיֶ  לֶ שאי  ֶאמר
   עזרא אב 

  :ֶ"ֶי ְסר - א;לים( יז)
 יז פסֶק ז פרק משלי דֶד מצֶדַת

 :;ריְ ל;ביא' ֶגֶ מֶר משכבי על ;ַתכַתי - נפַתי( יז)
 יז פסֶק ז פרק משלי ם"מלבי

 יכֶל כי, משכב; על שישכב פרט; לא ערשי רבדַתי ש"במ כי, משכב; על שישכב ל;עיז מֶספַת, משכבי נפַתי( יז)

 :שם ַתשכב ש;יא מקֶם ;יינֶ משכבי ש"במ אבל, א"במק ַתשכב ֶ;יא ערש; על לשכב

  

 יְ פסֶק ז פרק משלי עזרא אב 
 :דֶדי אַת אַת  א;בים - דֶדים( יְ)

  דֶד מצֶדַת
 :ב; ֶנשמְ; ;בקר עד בא;בים נשבע; - נרֶ;( יְ)

  ם"מלבי
 :ֶ;ַתשמיש ;זיֶג על בבאֶר בא א;בים ששם בא;בים נַתעלס; לאמר ֶמֶספַת, דֶדים נרֶ; לכ;( יְ)

 

 יט פסֶק ז פרק משלי י"רש
 :ג"לעֶ נַת  טֶב ֶכל שכינַתֶ ;ֶא ברֶך ;קדֶש שסילק ראיַתם - בביַתֶ ;איש אי  כי( יט)

  עזרא אב 
  :אְרים עם בזנֶַת; מאֶמ; בעיני; נְשב אינֶ כי אישי אמר; ֶלא - ;איש( יט)

  דֶד מצֶדַת
 :רְֶק בדרך ;לך כי בביַתֶ איננֶ כי מבעלי ַתפְד אל - ;איש אי  כי( יט)

  ם"מלבי
 ֶלבל, למרְֶק בדרך ש;לך אֶמרַת לביַתֶ ישֶב פ  יירא ֶלבל בביַתֶ ;איש שאי  אמר; מאיש; יירא בל, אי  כי( יט)

 .אֶמרַת, לביַתֶ ֶישֶב למסְר כסף יצטרך כי יאמר
 

 כ פסֶק ז פרק משלי י"רש
 :;רג שב;ם ;טֶבים - ;כסף צרֶר( כ)

 (:פא' ַת;לי) ְגנֶ ליֶם בכס; ֶכ  ;קבֶע ;מֶעד לזמ  - ;כסא ליֶם
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  עזרא אב 
 :;ירְ בֶ שיַתכס; ְֶדש ראש - ;כסא( כ)

  דֶד מצֶדַת
 לקנֶַת ;כסף יַתֶם כי עד בדרך ֶיַתאְר כספֶ צרֶר בידֶ לקְ כי מדרכֶ יבֶא בליל; פ  ַתְֶש אל - ;כסף צרֶר( כ)

 :רבֶַת סְֶרֶַת בכֶלם
 :בא לא עדיי  ֶ;זמ  ;נ; יבֶא קבע אשר ;מיֶעד לזמ  - ;כסא ליֶם

  ם"מלבי
 לֶ יש, ביַתֶ יבא ;כסא ליֶם אֶמרַת, לביַתֶ ֶישֶב במ;ר; ;מסְר יגמר פ  יפְד ֶלבל, בידֶ לקְ ;כסף צרֶר( כ)

 :לכ  קֶדם יבא ֶלא יבא מַתי קבֶע עַת
 

 כא פסֶק ז פרק משלי י"רש
 :אלי; לב ְסר לאֶַתֶ - ;טַתֶ( כא)

 ':אנשי בכך ל;רגיל למֶד; ש;יא - לקְ; ברֶב
 :;דרך מ  ַתדיְנֶ ְלקלק בדבֶר - שפַתי; בְלק

  עזרא אב 
  :;ישר; מדרך - ַתדיְני( כא)

 כא פסֶק ז פרק משלי דֶד מצֶדַת
 בני לפַתֶַת למֶד; ;יא אשר דברי; ;רגל ברֶב דעַת; אְר אֶַתֶ ;טַת; ש;יא ראיַתי ;  שלמ; אמר - ;טַתֶ( כא)

 :;ישר מדרך אֶַתֶ ;דיְ; שפַתי; מאמר ֶבְלקַת אדם
  ם"מלבי

 ֶדברי שפַתי; בְלק כ"ֶאְ, אלי; שיפנ; אֶַתֶ ;טַת; לקְ; שברֶב רק אלי; שמע לא שַתְל; רא; ;טַתֶ( כא)

 :אְרי; ללכַת לזֶז ל;ַתְיל ממקֶמֶ ַתדיְנֶ ְלקֶַת

 

 כב פסֶק ז פרק משלי י"רש
 :נְש ארס ז; - ֶכעכס( כב)

 אְרי; רץ ז; כ  ;"ב למקֶם ;מְֶיב ;אֶיל ליסר ;ֶא ברֶך ;קדֶש בשליְֶַת לרֶץ ;ממ;ר כנְש - אֶיל מֶסר אל

 :כבדֶ אַת ְצ; ֶיפלְ ב; שנכשל עד
  עזרא אב 

 כ  בֶ רגלֶ ל;ביא קש; ש;אֶיל ֶכעכס' ;פי ֶכ  לכבל דֶמים ֶ;ם ;עכסים ַתראנ;' פי ַתעכסנ; כמֶ - ֶכעכס( כב)

 :מֶסר אל ל;ביאֶ קש; ;ֶא
  דֶד מצֶדַת

 :;מטבְ מקֶם אל מעצמֶ ;בא ;שֶר כמֶ פַתאֶם אְרי; ;ֶלך ;ֶא ֶ;רי - ;ֶלך( כב)
 :אְרי; נמשך מ;ר ְיש כ  בארסֶ ;אֶיל לייסר ;מקֶם בשליְֶַת מ;ר; ;נְש ירֶץ ֶכאשר - ֶכעכס
  ם"מלבי

 ;י; שכלֶ עצַת ֶשֶאל מַתמ;מ; ;י; אם כי, ללכַת פַתאֶם מַתְיל ממקֶמֶ שנדְ ֶאְר, פַתאֶם אְרי; ;ֶלך( כב)

 ;ֶלך שאינֶ, יֶבל טבְ אל כשֶר ;כרְ מַתֶך ֶ;ֶלך נֶקפֶ לבֶ ַתְל; ז"ֶבכ פַתאֶם יַת;ֶ; ז; אבל, מלכַת מַתאפק

 ;גם, ;אֶיל אַת ליסר ;;ֶלך ;מצלצל ;נְש, אֶיל מֶסר אל כעכס ילך ז"ֶבכ, ברצֶ  ילך כ"ֶאְ, ב;כרְ רק ברצֶ 

 ש;ֶלך ;גם כ , מארסֶ ל;ז;ר שידע דבר בכל ;מסַתפק ;אֶיל אַת ל;ז;יר מצלצל ;ֶא ז; בכל ברצֶ  ש;ֶלך

 :שם ;טמֶ  ;ארס מ  אֶַתֶ ֶמז;יר מצלצל לבֶ ברצֶנֶ
 

 כג פסֶק ז פרק משלי י"רש
 :צפֶר של בנפשֶ שם נפרש ;פְ כי יֶדע ֶאינֶ ;פְ אל לרֶץ - צפֶר כמ;ר( כג)

  עזרא אב 
 :מֶסר יקבל ֶלא כבדֶ ְץ שיפלְ עד ֶ;טעם לְץ לק; נגע מדמ; - ְץ( כג)

  :;נכֶ  ֶז;ֶ מֶסר שֶנא ;ֶא שַתמֶַת נפשֶ בעבֶר כי ;אֶיל ידע ֶלא, ְץ יפלְ;ֶ מ;ר; כ  - פְ אל
  דֶד מצֶדַת

 :יד; על עֶלמֶ מאבד כי כבדֶ אַת יפלְ ְֶצ; ב; נכשל אשר עד - יפלְ עד( כג)
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 כי יֶדע ֶאינֶ ב; אשר מ;זרעֶנים לאכֶל מֶעטַת ;נא; בעבֶר ;פְ אל לעֶף ;ממ;ר כצפֶר ;ֶא ;רי - כמ;ר

 :שע; ;נאַת בעבֶר עֶלמֶ מאבד ;ֶא כ  נפשֶ באבד  ַת;י; ;;יא ;אכיל;
   ם"מלבי

 עֶד ילך לא ֶאז, בכבד ששרשֶ דמֶ אַת כסיר ֶירַתיְ כבדֶ אַת יפלְ ;ַתאֶ; שְץ עד, כבדֶ ְץ יפלְ עד( כג)

 :עֶד נֶקפֶ לבֶ ֶאי  טֶב ברצֶ  ילך כ , ;ֶא בנפשֶ כי ידע ֶלא במ;ירֶַת ש;ֶלך פְ אל צפֶר כמ;ר ברצֶ  רק ב;כרְ
 

 כד פסֶק ז פרק משלי י"רש
 ':ֶגֶ - לי שמעֶ בנים ֶעַת;( כד)

   עזרא אב 
    :כבנים ;עם כי - בנים ֶעַת;( כד)

 כד פסֶק ז פרק משלי דֶד מצֶדַת
 :כמֶ;ֶ ַת;יֶ ֶאל לי שמעֶ לזאַת ;ֶא שכ  ֶשמעַתם ;ֶאיל - בנים ֶעַת;( כד)

   ם"מלבי
 ַתדרשֶ ֶלא פי לאמרי אף ;קשיבֶ כ"ֶאְ, צֶדקים שדברי ;טעם ֶ;בינֶ שמעֶ ַתְל;, לי שמעֶ בנים ֶעַת;( כד)

 :כלל טעם
 

 כ; סימ  ז פרש;( בֶבר) משלי מדרש
  אְריֶ כַתיב מ;, ;פיל; ְללים רבים כי, למ;. לבך דרכי; אל ישט אל[ כ;]

   עזרא אב 
  :;זֶנ; נַתיבֶַת בעבֶר ;ישר; מדרך - ַתַתע ֶאל( כ;)

   דֶד מצֶדַת
 :בנַתיבֶַתי; ללכַת ;ישר מדרך ַתַתע ֶאל ;זֶנ; לביַת ;;ֶלך ;דרך אל לבך יסֶר אל - ישט אל( כ;)

   ם"מלבי
 דרכי; אל לבך ישט שלא לבד שלא, ;יְיד נַתיב ;ֶא ֶ;נַתיב, ;רבים דרך ;ֶא ;דרך, לבך דרכי; אל ישט אל( כ;)

 עמ; לדבר כמֶ, של; ;קטנֶַת בנַתיבֶַת ללכַת ַתטע; שלא, בנַתיבֶַתי; ַתַתע אל גם כי, עמ; לזנֶַת ד;יינֶ

 יצרא ֶניכֶף דזֶנֶַת אפַתְא ניזֶל ש"כמ, שכר ֶיקבל יְטא שלא שמֶבטְ בלבֶ שיאמר ל;יֶַת שיֶכל, ב; ֶל;סַתכל

 :מדרכי; קט  נַתיב שז; אגרא ֶנקבל
 

 כֶ פסֶק ז פרק משלי ם"מלבי
 עביר; לידי יבא שלא בצדקַתֶ יבטְ אל ֶגם, ;פיל; ְללים רבים כי ;גדֶלים דרכי; אל ישט שלא מפרש, כי( כֶ)

 לא ז"ֶבכ, ֶבירא; בַתֶר; ֶגבֶרים עצֶמים ;ם ש;רג; אנשים, ;רֶגי; כל עצֶמים כי, ;קטנים בנַתיבֶַתי; ֶיַתע

 :ביַת; פַתְ אל ַתקרב אל למעל; ש"כמ, כלל אלי; ַתקרב לא ֶלכ , בנסיֶ  עמדֶ
 

 כז סימ  ז פרש;( בֶבר) משלי מדרש
, לְכמ; ֶקֶרא, ;עביר; ֶמ  איש מאשַת לבֶ שמרְיק מי אשרי אֶמר מאיר' ר ;י; מכא ', ֶגֶ ביַת; שאֶל דרכי[ כז]

 . בַתבֶנ; נענ; לְכמ; שקֶרא שמַתֶך
 עזרא אב 

 דבר ֶכאשר לרגלי; רמז יֶרדֶַת אֶ מעגלֶַתי; נעֶ' כפי אֶַת; ֶמֶרידֶַת ;דרכים יֶרדֶַת, ביַת; ש;ֶא - שאֶל( כז)

  :;פַתאים מיסרַת ש;יא' ;ְכמ מעלַת דבר ;רא; ;אש; גנֶַת
   דֶד מצֶדַת

 :עֶלמֶ ֶמאבד יַתפַת; בקל כי מֶַת ְדרי אל ֶיֶרדַת שאֶל דרך ;יא ביַת; אל ;;ֶלך דרך - ביַת;( כז)
   ם"מלבי

 ביַת; דרך' אפי ש;ֶלך מי ל"ֶר שימֶַת קֶדם בֶ שיפֶל ֶיצֶייר ;עמֶק ;בֶר ;ֶא ;שאֶל, ביַת; שאֶל דרכי כי( כז)

 משם בשאֶל שבא ֶמי ;מֶַת יֶשב ;שאֶל של ;עמֶקים שבְדרים ֶיצייר, עמֶק בבֶר ֶיפֶל שאֶל בדרכי ;ֶלך כבר

 :עביר; לידי יבא ל"ר, ;מֶַת ְדרי אל יֶרדֶַת
 


