
 משלי פרק א׳
 

ל: ֵאֵֽ רָּ ֶלְך ִישְׁ ֶ֜֗ ד ֶמ  ִוִ֑ ה ֶבן־דָּ ֹלמ ֹ֣ ֵלי שְׁ  א ִמשְׁ

ה: ֵֽ י ִבינָּ ֵרֵ֥ ין ִאמְׁ ִבֶ֗֜ הָּ ר לְׁ  ִ֑ ה ּומּוסָּ ֹ֣ מָּ כְׁ ַעת חָּ ַדֹ֣  ב לָּ

ים: ִרֵֽ ט ּוֵמישָּ פֶָּ֗֜ ִמשְׁ ֶדק ּו  ל ֶצֵ֥ ֵכִ֑ ר ַהשְׁ קַ ַחת מּוַסֹ֣  ג לָּ

ה: ֵֽ ִזמָּ ַעת ּומְׁ ַער ַדֹ֣ ַנֶ֗֜ ה לְׁ  ִ֑ מָּ רְׁ אִיֹ֣ם עָּ תָּ ת ִלפְׁ ֵתֹ֣  ד לָּ

ה: ֶנֵֽ ֹות ִיקְׁ לֵ֥ בֻּ ֹון ַתחְׁ בֶ֗֜ נָּ ַקח וְׁ  ֹוֶסף ֶלִ֑ יֹ֣ ם וְׁ כָּ ָּ ע ח  ַמֹ֣  ה ִישְׁ

ם: ֵֽ תָּ ִחיד  ים וְׁ ִמֶ֗֜ כָּ י ח   ֵרֵ֥ ה ִדבְׁ ִ֑ ִליצָּ ל ּומְׁ שָּ ָּ ין מ  ִבֹ֣ הָּ  ו לְׁ

זּו: ֵֽ ים בָּ ר ֱאִויִלֵ֥ מּוסֶָּ֗֜ ה ּו  ֵ֥ מָּ כְׁ ַעת חָּ ִ֑ ית דָּ הוָּה ֵראִשֹ֣ ְׁ ת י  ַאֹ֣  ז ִירְׁ

ָך: ת ִאֶמֵֽ ש תֹוַרֵ֥ טֶ֗֜ ַאל־ִת  יָך וְׁ ִבִ֑ ר אָּ ִני מּוַסֹ֣ ְׁ ע ב  ַמֹ֣  ח שְׁ

יָך: ֶתֵֽ ר  גְׁ ַגרְׁ ים לְׁ ִקֶ֗֜ נָּ ע  ָך ַו  ר אֶשִ֑ ם לְׁ ן ֵהֵ֬ ַיִּ֤ת ֵחֵ֓ י ִלוְׁ  ט ִכִּ֤

א: ֵבֵֽ ים ַאל־ת  ִאֶ֗֜ טָּ ּוָך ַח  ַפתֵ֥ י ִאם־יְׁ ִנִ֡  י בְׁ

ם: ֵֽ י ִחנָּ ִקֹ֣ נָּ נָּ ה לְׁ פְׁ ם ִנצְׁ ִ֑ דָּ ה לְׁ ֵ֥ בָּ נּו ֶנֶארְׁ ֵ֥ תָּ ָ֪ה ִאִ֫ כָּ רּוּ֘ לְׁ  יא ִאם־י אמְׁ

ֹור: ֵדי בֵֽ ֹורְׁ יֹ֣ ים כְׁ מִ יִמֶ֗֜ תְׁ ים ּו  ֹול ַחִיִ֑ אֹ֣ ֵעם ִכשְׁ לָּ  יב ִנבְׁ

ל: ֵֽ לָּ ינּו שָּ ֵתֹ֣ א בָּ ַמֵל  א נְׁ ִ֑ צָּ ר ִנמְׁ ֹ֣ ֹון יָּקָּ ל־הֹ֣  יג כָּ

נּו: ֵֽ כֻּלָּ ֶיֵ֥ה לְׁ ד ִיהְׁ חֶָּ֗֜ יס ֶא  נּו ִכֵ֥ תֹוֵכִ֑ יל בְׁ ָך ַתִפֹ֣ לְׁ ֹ֣  יד גֹורָּ

ם: ֵֽ תָּ ִתיבָּ ָךֶ֗֜ ִמנְׁ לְׁ גְׁ ַנֵ֥ע ַר  ם מְׁ ִ֑ ֶרְך ִאתָּ ֶדֹ֣ ְך בְׁ י ַאל־ֵתֵלֹ֣ ִנֶ֗֜  טו בְׁ

ם: ֵֽ ְך־דָּ פָּ ּו ִלשְׁ רֶ֗֜ יַמה  ּוצּו ִוֵֽ  ע יָּרִ֑ ַרֹ֣ ֵליֶהם לָּ ַגְׁ י ר   טז ִכֹ֣

ָֽף: ֵֽ נָּ ַעל כָּ ל־ַבֵ֥ י כָּ ֵעיֵנֶ֗֜ ֶשת בְׁ  ִ֑ רָּ ה הָּ ֹ֣ רָּ ז  נָּם מְׁ ִ י־ח   יז ִכֵֽ

ם: ֵֽ ש  תָּ ַנפְׁ ּו לְׁ נֶ֗֜ פְׁ צְׁ בּו ִי  ם ֶיֱאר ִ֑ ֹ֣ מָּ דָּ ֵהם לְׁ  יח וְׁ

ח: ֵֽ יו ִיקָּ ֹ֣ לָּ עָּ ַצע ֶאת־ֶנ ֶפש בְׁ ִ֑ ַע בָּ ֵצֵֽ חֹות כָּל־ב ֹ֣ רְׁ ָּ ן א   יט ֵכֶ֗֜

ּה: ֵֽ ן קֹולָּ ֹות ִתֵתֵ֥ בֶ֗֜ ח  רְׁ נָּה בָּ  ר ִ֑ ּוץ תָּ מֹות ַבחֹ֣ כְׁ  כ חָּ

ר: יהָּ ת אֵמֵֽ ֶרֵ֥ מָּ יר א  ִעֶ֗֜ ים בָּ ִרֵ֥ עָּ י שְׁ ֵח  ִפתְׁ א בְׁ ֵ֥ רָּ קְׁ ֹות ִתִ֫ ִמיֶ֗֜ אש ה  ר ֵ֥  כא בְׁ

ַעת: ֵֽ אּו־דָּ נְׁ ים ִישְׁ ִסיִלֶ֗֜ כְׁ ם ּו  ֶהִ֑ ּו לָּ דֹ֣ מְׁ צֹון חָּ ים ל ָּ ֵלִצֶ֗֜ ִתי וְׁ ּו ֶפֵ֥ בִ֫ ֵאה  ֵֽ ִיםּ֘ תְׁ תָּ י פְׁ ַתֹ֣  כב ַעד־מָּ

ם: ֶכֵֽ י ֶאתְׁ ַרֹ֣ בָּ ה דְׁ יעָּ י אֹוִד  ֶכֹ֣ם רּוִחִ֑ ה לָּ יעָּ י ִהֵנִּ֤ה ַאִבֹ֣ ִתֵ֥ ֹוַכחְׁ תִ֫ ֵֽ ּובּו לְׁ שֶ֗֜  כג תָּ

יב: ִשֵֽ ין ַמקְׁ ֵאֹ֣ י וְׁ ִדֶ֗֜ יִתי יָּ  ִטֵ֥ נּו נָּ ֵאִ֑ מָּ אִתי ַותְׁ רָּ ָּ  כד ַיַֹ֣ען ק 

ם: ִביֶתֵֽ א א  י ל ֹ֣ ִתֶ֗֜ תֹוַכחְׁ י וְׁ  ִתִ֑ צָּ ל־ע  ּו כָּ עֵ֥ רְׁ  כה ַוִתפְׁ
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ם: ֶכֵֽ דְׁ א ַפחְׁ ב ֹ֣ ג בְׁ ַעֶ֗֜ לְׁ ק ֶא  ִ֑ חָּ ֶכֹ֣ם ֶאשְׁ ֵאידְׁ ִני בְׁ  כו ַגם־א  

ה: ֵֽ צּוקָּ ה וְׁ ֵ֥ רָּ ם צָּ ֵליֶכֶ֗֜ א ע   ב ֵ֥ ה בְׁ ה ֶיֱאֶתִ֑ ֹ֣ סּופָּ ֶכם כְׁ ְֵֽ֖אידְׁ ְֵֽׁ ם ו  ֶכֶ֗֜ דְׁ ה ַפחְׁ שֹואָָּ֨ וה כְׁ אָָּ֨ ש  א כְׁ ב ִּ֤  כז בְׁ

ִני: נְׁ ֵֽ אֻּ צָּ א ִימְׁ ל ֹ֣ ִני וְׁ נְׁ רֶֻּ֗֜ ַשח  ֱעֶנִ֑ה יְׁ  א ֶאֵֽ ל ֹ֣ ִני וְׁ נְׁ אֻּ רָּ קְׁ ִ ז י  ֹ֣  כח אָּ

רּו: ֵֽ חָּ א בָּ הֹוֶָּ֗֜ה ל ֹ֣ ת יְׁ  ַאֵ֥ ִירְׁ ַעת וְׁ ִ֑ אּו דָּ נְׁ ֹ֣  כטַתַחת ִכי־ש ָּ

י: ִתֵֽ ל־תֹוַכחְׁ ּו כָּ צֶ֗֜ א  י נָּ  ִתִ֑ צָּ ּו ַלע  בֵ֥  ל ל א־אָּ

עּו: ֵֽ בָּ ם ִישְׁ ֵתיֶהֹ֣ צ   ע  ִממ  ִ֑ם ּוֵֽ כָּ י ַדרְׁ ִרֹ֣ לּו ִמפְׁ י אכְׁ ֵֽ  לא וְׁ

ם: ֵדֵֽ ַאבְׁ ים תְׁ ַו ת כְׁ ִסיִלֹ֣ ַשלְׁ ֵגִ֑ם וְׁ ַהרְׁ ִיֹ֣ם ַתֵֽ תָּ ת פְׁ שּוַבֹ֣ י מְׁ  לב ִכִּ֤

ה: ֵֽ עָּ ַחד רָּ ן ִמַפֵ֥ ַנֶ֗֜ ַשא  ַטח וְׁ  ן־ֶבִ֑ כָּ ִי ִישְׁ ַעֵֽ ל  ֵמֹ֣ ש   לג וְׁ

 

https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16372/jewish/Chapter-1.htm#v26
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16372/jewish/Chapter-1.htm#v27
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16372/jewish/Chapter-1.htm#v28
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16372/jewish/Chapter-1.htm#v29
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16372/jewish/Chapter-1.htm#v30
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16372/jewish/Chapter-1.htm#v31
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16372/jewish/Chapter-1.htm#v32
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16372/jewish/Chapter-1.htm#v33

