              משלי  י"ז-ל"א \ סיגליה הלברשטם

אל תארב ___ לנוה צדיק  אל____ רבצו (כד)
הכן ___ מלאכתך__ בשדה לך אחר ובנית ביתך(כד)
טוב פת ___ ושלוה בה מבית מלא ___ זבחי ריב (יז)
מלך___ יעמיד ארץ ואיש____יהרסנה (כט)
__תורה יהללו רשע ___ תורה יתגרו בם (כח)
ארי___ ודב ___ מושל רשע על עם-דל (כח)
רב___כל ושוכר כסיל ושוכר ____ (כו)
כבד אלהים ____ דבר וכבד מלכים ____ דבר (כה)
כי ____זולל יורש _____ תלביש נומה (כג)
דברי נרגן ______ והם ירדו חדרי ____ (יח)
אך ____ יבקש רע ומלאך _____ ישלח בו (יז)
____ יבקש נפרד וכל _____ יתגלע (יח)
לא יחפץ כסיל ____ כי אם _____ לבו (יח)
ערב לאיש לחם ___ ואחר ימלא פיהו ___ (כ)
אל ___את לחם רע ___ ואל תתאו למטעמותיו(כג)
אל -תהי___-כף בעורבים ____ (כב)
להיות בה' ____ הודיעתיך____אף0 אתה(כב)
אם-___ בהתנשא ואם-___יד לפה (כט)
____ארץ רבים שריה ____ מבין יודע כן יאריך (כח)
אל תהי עד-____ ברעך ___ בשפתיך (כד)
תנה בני ___ לי ועיניך דרכי_____ (כג)
מתן בסתר ___אף ושחד ___ חמה עזה (כא)
שד-רשעים___ כי מאנו ___משפט (כא)
ערב לאיש ___שקר ואחר ___-פיהו חצץ (כ)
___ אדם האריך אפו ותפארתו __ על-פשע (יט)
לפני שבר___ לב-איש ולפני___ ענוה (יח)
שפתי כסיל יבואו___ ופיו____ יקרא (יח)
יולד כסיל___לו ולא ישמח אבי____ (יז)
___יהיר לץ שמו עושה____זדון (כא)
_____ אזנו מזעקת-דל גם-הוא יקרא ולא___ (כא)
איש___ אוהב שמחה אוהב יין ושמן לא____(כא)
אל-_ יין כי יתאדם כי-יתן בכוס עינו__במישרים(כג)
כי-פתאום יקום___  ___שניהם מי יודע? (כד)
אחריתו כנחש ____ וכצפעוני ___ (כג)
אל-תהי___-יין בזוללי בשר____ (כג)
עד____לא ינקה ___כזבים לא ימלט (יט)
פי כסיל___לו ושפתיו מוקש____(יח)
_____קשורה בלב-נער שבט מוסר ___ממנו (כב)
אל___ דל כי דל-הוא ואל___עני בשער(כב)
___נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם_____(כא)
____יבנה בית ובתבונה_____(כד)
ואחזה אנכי___לבי ראיתי ____מוסר(כד)
כבוד א-לוקים ___ דבר וכבוד___חקר דבר(כה)
___וחרב וחף שנון איש עונה ברעהו עד___(כה)
___ אדם האריך אפו ותפארתו ___ על פשע (יט)
אל תתרע את בעל __ ואת איש ___ לא תבוא (כב)
נפש שבעה תבס ___ ונפש רעבה כל ___ מתוק (כז)
מסיר אזנו  משמע ____ גם תפילתו _____ (כח)
____מחליק על-רעהו רשת פורש על-____(כט)
כל-רוחו___כסיל וחכם ____ישבחנה(כט)
_____ תורה בן מבין ורועה____יכלים אביו(כח)
ערום ראה רעה ____  ______עברו נענשו(כז)



מלך שופט_____דלים כסאו לעד______(כט)
איש-____יגרה מדון ובעל חמה רב-____(כט)
כן דרך אשה מנאפת אכלה____פיה ואמרה לא-____ און (ל)
פתח-פיך____ אל-____ כל בני חלוף (לא)
פתח-פיך ___צדק ודין ___ ואביון (לא)
דור___בעיניו _____ לא רוחץ (ל)
פן-____וכחשתי ואמרתי מי ה' ופן-____ וגנבתי ותפשתי שם א-לוקי (ל)
רבים מבקשים___-מושל ומה' _____איש(כט)
כל אמרת א-לוק _____    ____ הוא לחוסים בה(ל)
פגוש דב שכול _____ ואל כסיל ______(יז)
_____מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב____(יז)
בכל-עת אוהב____ ואח ____ יולד (יז)
הון עשיר קרית עוזו _____נשגבה _______(יח)
הגו___ מכסף ויצא____כלי (כה)
תפוחי זהב _____כסף דבר דבור על-_____ (כה)
רוח צפון____ גשם ופנים_____ לשון סתר (כה)
כסף סיגים מצפה על-____ שפתים ____ ולב-רע(כו)
נפש שבעה____ נופת רעבה כל-מר______(כז)
גלה____ ונראה-דשא ונאספו______ הרים (כז)
 בוטח ____ הוא כסיל והולך ____ הוא ימלט (כח)
אנשי לצון____ קריה וחכמים ישיבו ____ (כט)
שבט______ יתן חכמה ונער____ מביש אמו (כט)
מושל מקשיב על-דבר-___ כל-משרתיו ____ (כט)
יסר בנך ______ ויתן _____ לנפשך (כט)
ברזל ברזל ______ ואיש יחד פני-_____ (כז)
הולך תמים ____ ונעקש _____ יפול באחת (כח)
חרדת אדם יתן_____ ובטוח בה' ______ (כט)
עין תלעג לאב _____ ליקהת אם _____ עורבי-נחל ויאכלוה בני-נשר (ל)
ולא-למדתי חכמה ______   ______ אדע (ל)
תועבת צדיקים איש ___ ותועבת רשע ישר___(כט)
גבר רש _____ דלים מטר _____ ואין לחם (כח)
רודף צדקה____ ימצא חיים צדקה_____ (כא)
פתך-אכלת _____  ___ דבריך נעימים (כג)
כי-ה' יריב ריבם ____ את-____ נפש (כב)
אדם תועה מדרך_____ בקהל _____ינוח(כא(
אם-אין-לך ____ למה יקח_____מתחתיך (כב)
עיני ה' ____ דעת ____ דברי בוגד (כב)









    

