
 הנקרן נפרונאי בן ברכיהרבי
 להשביע מוב. דבר לבי רחש : ומזמה דעת לנער ערמה. יפתאיםלהת
 שנורים משלים המה הלא וחיות* שועלים במשלי רטוב: כגןלבבות
 אך הלשונות. מכל אנשים : העלום בספר וכבר עולם. צאצאי כל :בפיות
 : בהם וכיוצא בהם עליהם. והוספתי הגדלתי כי : שונות מדתיהעדתי

 דברים* לכמה הקורא בהם יזכה : ספירים מעולפים ושירים*חרוזים
 : מושרים תחזנה רואים. עיני כאשר : יקרים ומפתנים מפזנחמדים

 ונהמות וחיותאריה
 171 ומטס יתיך גי 1י0ססנ1 סכו. קרני 3נ0 רנים כסירשסני

 ולא בעטלפן נפשו ותקצר : נקלה מלאו וכסליו חולה. היה זקןאריה
 באו : הארית מפלת ולראות יחיה. אם או ימות אם : לו היה מהנודע
 ויש אותו. לראות טאחבה יש נשיה: ארץ פצוי סכל והית. בחטהכל

 : טולך אחריו מי לדעת ויש חולך. משלו לקבל ויש : תלאתוליאות
 וינגחו. השור ויבא : מת או חי עודנו אם באסת. נודע לא עדויחלה
 אזנים: בבדל נשכו והשועל ברגלים. רמסו והעגל כחו: לריק תםאולי
 'מנקר וחתרנטל 2 שטו ואבד יטות ותאטר שפטו. ממששת בזנבחורחל
 בו שמחו כ* ויתבונן. אליו רוחו וישב : שיניו כחצין ויגרם עיניו,את
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 והוד* : ידי כה הפך וכ4 סודי. מתי תעבוני אשר ליום הה : ויקונןאויביו
 ונהפכו ורודים: מושלים עלי היו לעבדים. מקדם לי היו ואשרלאידי:
 עם הלכו אשר המרי. זה ובראותו כאוהבים: לי היו אשר לאויבים.לי

 : בשירו זה על ויקונן צירו. על ויתהפך : קרי בחטתנדיב
 רגל נשקו ראשיםרכלי עגל לפני אריה כיהה
 רגלנושאי שקר ובני בסיטנרמס אמוןרגל
 יגל למאד און אישגם עולהואויל -ורהיאר
 שגל הכמו לימיןנצנה נכבשהתה שפ- אלאמת
 רוגל: כשפח לקחםשקר ה- כיאמת אל רגלאין

 אירו. יום יגיע ואס ! יעבור אותו משכניו ואהד אחד כל וכבוד. עושר מלא באדםטשל
 את וימאסו יסירו. טטנו וצדקתו יתפרדו: ומעליו ויעמוד1. יתעו מנגר : ידו ומטה ימוךבי

 : יתנכרו לו שכיסיו שנורש לעשיר כן יסירו. בקלון כבודו גם : בהרגאשר

 ונעמק צמררע עםעכבריי

 : )וכשיסו כסרי לי ויסילס וימסריס~. כרס3ור

 : ומלקוחים שפתים קמח וימלא הריחים. בית מפתן על ,שבעכבר
 בשפטו* וממשש ישתעשע : ורגליו ידיו ובכפות עליו. זרחה השמשוהנה

 עוברת צפרדע ואימה. פחד בלא שם ובהיותו עמו: ובני אביוכמשפט
 לו ויען : הנו בבית אדון ואם עניינו. בל לתקור ותעטד : תומהלפי

 : לסחורה ולא לאכלה בממרה. הזרע לי : הבר ולי הבית ליהעכבר.
 סביכותם והשכב. הריחים ובטח : חורי טרף ואמלא סתרי. בתיוהנה
 משפפי כה טלור: מלאים שניהם מכולת. רוב לי ויספיק : שוכבאס
 : תצאותי וטשם בנקרותי. אתחבא : עמים המון וכשומעי היסים*כל

 על לובן הצפרדע וחרא : שבר לשבור אלך אז נבר.. אין כ4בראותי
 ללבושיך* לובן טדוע לו ותאסר : צואריו חלקת ועל ידיו על אבריו.כל
 חטים ומסולת גרתי. לבן עם לה ויאמר : ראשך על "זרחה שיבה האם*ייל,ל"ס

 דלתונה בפני נסגרו לא כי : וטפורד מפוזר ירד. עלי והקטח :טעמתי
 : ואיטה בפחד חייך כל בערמה. הצפרדע לו ותאטר : והם9תותהקטחים

 אל חבא ומכל : מנגד לך תלואים חייך והיו ומגד. במלת תתהללמח
 : קולות מהיות ורב מקהלות. שם איש ומבני : ותבהל עייך תגעתאהל.
 מעופרים* תם'ד ובגדיך ויבש: קשח ומאכלך וחובש* עוצר בך איש'וכל
 : וערב דשן וטאכלי אורב. אין ובטשכנותי : וננערים נקיים בגדיאך
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 מחסורך וכל ומילי* אמרי שמע : מבטחים ומשכנותי פחים*סביבותיך
 שפתיה. בחלק ותדיהנו : .וביצה קנה בסתר במרוצה. אתי בואי :עלי
 שפת אל בואם עד נזהר. לא והעכבר : ירכותיה מושכת לפניו,ותלך
 לו ותאמר : חונה שם אתה אשר ביתך ואנה. לצפרדע ויאמר :הנהר
 אך בעיניך. והישר הטוב : תחזה הדרי מכל ואתה הזה. הנהרטעבר
 : לשחות השוחה יפרש כאשר מנוחות. סי לעבור : פניך הנהר אלשים
 : הים עבר אל לנו יעבור מי אים. אמרת אשר משכנותיך להויאמר
 במים תעבור כי שמעני. אדוני לו ותאמר : לנגדי הדרך ירט כיהלדי. ימי כל אשב ופה : ניסיתי לא היפ לעבור כי בביתי. לשבת ליטוב
 חוט את : רדפוך אשר שונאיך והרחיק ישטפוך* לא ונהרות : אניאתך
 לנחותך עמך ואלך : במישור רגליך ויעמדו אקשור. וברגלך ברגליהזה
 לא ובשמועה. ובמעשה : בירך לך אקשור אשר פתיל בצמידהדרך.
 דבר": היקרך תראה עתה תפריא. אחים בין ועתה רעה: אליךתאונה
 הטרש : נהרות עברי שוק נלי אכרות. לך ברית כדברך אםויאמר
 והעכבר. הצפרדע צמדים וילכו : נחה עליהם חבורה ורוח לקחה.ברוב
 ומצולה. תהום ב;טקי ובהגיעם : חובר ברגליהם אשר פתילבצמיד
 פנ4 ע5 העכבר ובהתחזק : שאולה ולהורידו להטביעו הצפרדעותחשוב

 : השלל אל ויעט מגולל. בזה זה אותם וירא : בשמים הנשר דרךחמים*
 יחדיו אשר הירך ובפתיל : יקחנו כנפיו יפרוש ירחם* לא הואאכזרי
 העכבר אל כ4 וירא לאכול. חש הנשר ויהי : יתפרדו לא יתלכדונצמדו.
 אל וישון : בה צמה שחור ושער גבו. על חזק עור צפד כי 2 יכוללא

 אחתלעע1ו (בפעם ויבלענה : 'לעינים היא ותאוה למאכל טובה פניו.הצפריע
 לטם נתקו. מוסרותיו כי וירא : ואנה אנה העכבר ויפן שינה.ולא
 נקשרה אשר והצפרדע לבדו. הוא רק, ויטלט 2 התחזקו רגליוטהר

 : בראשה גמולה וחשב יקשה. אשר בפח נפלה :בצידו
 לריר חטף לעשות יעה. רעהו על לחרוש : ויבאיש יחפיר אשר באיש. אראחוהטשל
 רעת מררף בחכמתו. שלמה ואמר י בראשו גמולו ישיב לעונשו. אימותיו וכל יתועת

 : משלי ואשא ילמותו

והעכבר צפרדע חובראשר אראהפתיל
 בראסמיו מלא אשר שוכרושם נחקהלא
 נשברוגם נשבה וגם נקברולא נאכלוגם
 מרכר אלי ישוב לכל בחראשר נשרכיר

 : כרונושקי טיבודורשי ארץכנו ישחחמימים
12
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 בבערני* ו ושןז44ב111

 : יגס "ח'1 6ח 610 לל 1"ס יפג?, )כא'6יס

 מרחוק והנה וירא וכה כה ויפן לבדו. בא הנהר על צמאו לשבורזאב
 ואני היאור לי עכרתני. למה השה אתה הזאב לו וילרא : לנגדו עומדשה

 ויען :עשיתני
 תמים* השהלו

 טוביםדברים
 : ניחומיםדברי
 לא המלךאדוני

 אדוןעכרתיך*
 ימי כללראשי
 ולשתותנתתיד:
 יצאתי נהרמי

 רע אפמאהלי.
 אשתהבעיניך
 על ולהשיב :לי

 עתלחשות.דברך
 אתו הזאבוידבר
 ויאמר :קשות
 אשר אתה מי4

 תפחד. לאממני
 וטלה זאבהאם
 או : כאחדירעו
 אשר הואמי

 על ראם*יחדיו
מיםאפיקי

 על צמא אשוב והנה יכולתי* לא -ולשתות עכרת מימי צמאם:לשבור
 ארבע זה : חטא הראשון אביך ובמבטא. בפועל ולי : בשתיעקב
 עלילות מתעולל אדוני ולמה השה ויען ובפשע. ובמעל במרדשנים
 מה : שנתי הגיעה לא ועדייז באתי. עתה קטן שה ואני :ברשע
 כאשר לו ויען אבות: על יומתו לא בנים ריבות. דברי ברעךתחרוש
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 את ויך : עולם עד עוד לראותי תוסיף לא ונכלם* צמא בעבורךאני
 : בשרו את ויאכל וישסעהו עורו* ויפשיםהשה

 חשוטרים קצת דרך וכן י בולעו טחבירו הגדול כל בצעו. אחר הולד לבלוהמעצל
 טכיסם וכספם lS~ltP* אחד שלמה ומטול י מטים אנשים משפם אשרוהשופטים.

 משלי: ואשא נספה: משפט בלא יש בפה. שגור החכם ומאמר :ילקוטון

 א-פראיכם
 לצוו הכו א- ולצים פועי הבך

 לחדש עוות ענה י-ועשיר
 : רצון שהי 'ט-

"ו ילדה ואבותרעלי
 : גרע וטמר נעוג נו661 יגרע. תמכג:ס כינין 6חגסת

 הולעים למצוא : וגלה פזר ברגליו וחלוטן עלה* אשפה עלתרננול
 עוד ולנקר טובה. אבן ישפה וימצא 4 ברגלו אכל חפר משםלמאכלו.
 ויאמר : אבה לאבאשפה

 חשבתי
 או הגלע בעמלי. טוב יתרון למצא

 באשר לי יתרון טה מצאתיך* הנה ישפה ועתה : לי ייטב אשרזבוב
 ותהי : יתנאה. עשיר ימצאך ואם למראה* נחמדת את אמנם :יאיתיך
 אך שבעתים* אורך על ותאיר סשובצת: טוב ובזהב נקפצת*בידו
 באשר חסה: לא עליך נפשי כי, ורמוסת. דרוכה תהי רגלים: ביןעתה
 הרעבת. נפשי להשיב : הצי או שלם תולע לי טוב הפצ** בך אטצאלא

 : טועה אבןטסצ*את
 ו ברע בוחר בטוב מואס וגרע. מצדיק 1עונע : בחח סטנו סנובד אהבת, "רבתוהמשל
 יחבל לדבר בו במעלג תחכם ואמר . דוחקו בשעת רק יקרבנו לא וחוקו. טשפטובנח

 : מיטל. ואשא ילו

כמועצות לכםחכם מרצותהפוך י- אישולב
 חוצותבטיטכהאשפה ישפהעזוב י-כתרנגול
 בקצותחרי א-והטוב נגעפרח י-כלבו
וכניאצות בוזומלא נקלההיה י-ונכבר
למחלצותוהצואיםהיתמשל הבוזלבין
 :משוכצוח חןלאכנימנפצות גירואכני
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 ומים ונכינהכלב
 : )רקוח qb יסגע )6 ועיניו י"ות. )6 )ו qb ממחמקסלחי

 ויקר וכה. כה ויפן : ואנה אנה בפיו וישאהו גבינה. לקח בביתכלב
 בין אשר הגבינה צל את וירא עיניו. את במים ויתן דרכו: הגשרעל
 ואשר המים גבינת : עמלי מכל לחלקי לי. היה אם בלבו ויאמר :שיניו

 באגמון לפוף בנפשו. עצות וישח : האחד מן השנים טובים יחד*בפי
 : השינים והרהיב פיו ובפערו במים. אשר החרי'ן את גם ולבלוע :ראשו
 וקרח בתחלה. בו החניק אשר בולעו: מפיו נפל הגיעו. לא אשרלבלוע
 : עמלו מכל מאוסה לו. נשאר ולא המים מן : עלה וטכאןטכאן

 לבו באיש המדה. זאת ראיתי ואני י רב והון מתרושש יש יערב. לי שלמה משליוהמשל
 שיש במה הסתפק ההכם ואסר : אובד הכל חומד הבל כבר. וזחנ בכסף : חסרהמלא

 : משלי ואשא : לזעתך באשר תקבא ואלברשותך.

 פעמים חמדו כטרפם כפל שמים נברא חי לכלטרף
 מים כגבינת ככלב ימצא חק על טרפו וחומדחומם
 : יומים נפשו להשיב חשב אוכל וגרע לו להוסיףאמר
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פע יז"ניכ(27ךעל
 : 3תכס יפחס לכערה ~רככן. לסי יעליסרנ.

 אחר ודג לנוס : מיהר אחד דג כי וירא הנהר. שפת על הלךיתרעל
 : ביניהם מציל ואין שניהם. בין וינצו הדפון ובאיבה השיגו כי ;דרודפו.
 המים* אצל נגש אכן מאוסה: אהמ דבר ולא בחימה. ירוץ זה עלזה
 בפני חוצצות מים אך ערמתו. ברשת ילכדם או : שנים בם ישלהאול"
 וכראוהו התר: לא אליהם ולדבר אחר. מקום אל משם ויפן :תאותו
 נשכו ואדיויהם : לוחצים הקטנים או2 והגדולים נצים. דגיםשם

 סכל. סכם אהד הכל להם ויקרא : ביניהם המלהמה ותכבדצעיריהם.
 לכם: אחת הקה הקהל ביניכם* אשר הבריה הזאת יוכל: לא השקטכי
 אותו קצף ובשצף : בולעו מחבירו הגדול ריעו. ישהיה אהד כלכי

 אצא לא מלכה. עליני לי לאמר : יאסף הים דני כל את אםישסף.
 ואיש באחיו איש ונלחמו ותרהו. תפחדו יום כל כאשר המערכה:טן

 דרך תעו. שנו זה ועל וממורט: ממושך נוי ירט. לנגדם ודרכםברעהו:
 צאו עלי: ולכו אזנכם הטו מילי. טעם אה נא שמעו : ידעו לאשלום
 וברכתם לעצתי. תשמעו ואם ובשלום: תצאו בשמחה הלום* ובאומשם
 לכם שלום ואז נרשה: הארין את ויחדיו ליבשה. משם צאו אותי:נם
 שקטה לחו; פרין. פורון בנו אין כי : חרב גוי אל גוי ישא ולאירב.
 שוכני וכל נדכאים: לב להחיות פראיסי משוש אתנו הן : הארץכל
 ירעו 5א ישבותו. לא ולילה יומם משכבותם: על ירונו בחדותם.ארץ
 : לנו שלום תשפות האם עלינו. אליך אם האהד ויען : ישחיתוולא
 יבואנו. שודד בשלום : המשפחות ומביבינו מנוהותי בטי בהיותינוורן

 רבים ורינונו נמוגים. אנחנו אדם בני וממצודוה : עלינו הכורתיעלה
 מקום ידעת ואם : כדובים כולנו ונהמה רבים. ציידים וצדונו :דייגים
 בהתמך שד. תאכל בהכמהך אהה אם כמונו: חולית אתו; גםחנותינו*
 ואיך דרכיך: את הצליה ולא שונאיך. נקומו פתע כי תשור:שודד
 לעוף הלא : בוטה אתה שלום ובארין שומח. עלינו מרטה רשהאת

 בני נם בי : וצודה אורב יש לכולם השדה. ולהיה הים ולדגיהשמים
 וגבוהים שומר גבוה מעל גבוה ביניהם. אשר מקנאה נלחמיםאדם

 :ליחם

 רכו האר( כפהע זכי : חימס ממחק ולהתעול דרסי. לפי היועצים מן להזהר"טש4
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 ט ! כראשו עיניו החכם ממוקשו. ואייס איש כל ולהזהר : בלב פני חדור ופנ' לה.חנפי
 : משליואשא

 ולב ילבודיריהם כלבפני חרורפני
 חלב כמווהמחשב פיהםרכר חמאהכטו
 חילב בעת יונקכמו גילישדי אהומצו

 : כלכולא יהושע בם איןאבל הםמרגלים

 ורוב תאב וארי ורחלהכלבע
 : סקר לגר ש "קסינ טווסן חקר. לען גזול?רעם

 ארוני לו ויאמר : רחלה על ולשופטיו לארי גדולה. צעקה צעקהכלב
 אשר מאתי. אמש גנבה : לחם הרחלה זאת כי תרחם. עבדיךעל

 מעבדיך אתו ימצא אשר אמת. זה אין הרחלה ותען : אצרתילטחייתי
 : מנידים כדבריך אשר עדים. לך היש לכלב השופטים ויאסרו :ומת
 הזאב : נאמנים עדים לי ואעידה וכנים. נכוחים דבר* הן הכלבויען
 החביאח והלחם : רשותי בלי בו נכנסה אשר בביתי. אותה ראווהדוב
 מאמרם. להגיד המועד ליום העדים ויצוו : עליה תסמלו אל רגליה.בין

 במאמרם להיות העדים. יחד ויועצו : ויקרם בכבודם יחפצוכאשר
 אחותה אל אשה חברות מחברים* רעותה אל השקר ומלת :נצמדים
 אשר : ודרשו חקרו והשופטים נגשו. ולמשפט חיגם ויגע :בשקרים
 גם דבליו. כל על להעיד : לשניהם אחד דרך .ידיהם. על שוחדירדו

 לשלם לרחלה ויאמר מעוקל. משפט יצא כן על : בעוזריו היוהשופטים
 לה אין כי : ונאנחה שוממה ותשב לקחה. בגנבה אשר הלחם :במשקל

 מזזיה לפני רחל שמה* נאספו והגוזזים : גיזתה את ותמכור בביתה*כל
 השיבה. נזלה לא אשר : עורה מעל הנגוזת מצמרה* לחם ותקן :נאלטה
 עורףי אליה הפך והשטש ירף* ממנה החום כי : לראבה עודוהוסף
 על נשאר לא באשר תסמר. הקרח מן ובשרה : וחורף הקוריהניע
 הקטנים בניה ועל : הלחם אודות על להנחם. מיאנה : צמר ועורהבשרה
 הירך. ער הניע והשלג נבר והסתיו : בניה על טבכה רחל יגוניה.רבו

 בכא מיהל. אחד כל אשר והנשר והזאב והדוב בדרך: רחל שםותמת
 : שינינו בן יהיה הבשר ובעדותינו.בשכרינו ויאני.י מושלכים: הנבילה שם אשר המערכת. עד באו : רחל וקץפקודת
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 בהתאבדות זכיניו. חרבות בחרוהטשל
 לאטי

 ענייו 5"5 ביניתה ויחי פניו. יעיו אחד יכל 1 9עיניו
 על טקשיב וטושל ! יבקר מומו על וזה וזה סרסה. ייא עשה חמס לא על :למשפטה

 : משלי ואשא : שקרדבר

 נעל ינשוק ריק לבני תם שועל נהפד לשחל כיהה
 כעל עובדי בו ויבעלו רעל בכסף  ישהה  וגםיגעל כודעי  כן למעל חוקם מעל מועלי  מעיליםלבשו
 יתעל ולא לו ומריון כובע פועל ככל יתרו ימעאלא
 : יעל ולא ירד אשר ראו שעל כמלא הון מורדיגם

111ץ ועגור זאבמזביל

 ; מסנעיס סנ65 סרט סכרו וי ולעיס. ומטפיסמשבו

 : ננרוט נשאי נדול עצם כי המונה כל עדיו להניע הארי פני חלהזאב
 מחצו. העצם כי : נפשו מחנם ותבהר ראשו* לשאת יכול לא כיעד

 : וכואב משמים עמוי:הו:ה:גמיי;יוית:ונצי

 ססיגג~
 נ
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 : ערטתו זאת אמרו כי אותו. לענות יכלו ולא : חוצה העצםלהוציא
 ועתה היים* כשאול לבלענו : למוקש לנו להיות מבקש* הואותואנה
 וימס שתים. ולא אחת לא להם בדברו ויהי : נקיים ונהיה סודנערים
 מכירך יהי : אהד פה ויאמרו יהד. כולם ויועצו : למים ויהילבבם
 העצם את יוציא וצר. והד הזק ופה : ארוך צואר לעגור הנהברוך.
 לעגור ויקרא : כמהו אין אתו קרא הוא. מי איפא לא ואם : המיצרמן

 לו וידר בדברים. ויפתהו : בקרבו פתנים מרורות אך לבו* עלוידבר
 : לו אשר בכל מושל להיות גטולו* לו לשלם העצם יוציא אם :נדרים
 : הזה המות את מעליך להסיר אוכל אם ואהזה. פיך פתה העגורויאמר
 אליו. מגשת יראו כי מרחוק: כולם ויעמדו חק* לבלי פיו הזאבויפער
 עד פיו באשר הפגיע* שיניו בק העצם את והעגור : טעליווירומו
 הזאב לו ויען : שכרו את מטנו וישאל טצוארו. ויוציאהו : הגיעצוארו
 וטן ההיה מן אני עז הלא : כזאת ראה מי כאלה שמע מיעזות.

 בפי בא מי חקה. ולהשהית לטרוף ופי : איטה שיני וסביבותהבהטה*
 שכיר שכר משנה הנקתיך. ולא שיני מבין נמלטת העת : ונקהכטוך

 : לשלל לך נפשך והיתה הלל* אשימך פן מאתי לךשלמתיך:
 קהו. בסאטצי אותו ויעבוד 1 יאנו יחפוץ אשר בכל ינבדנו. שכנו אשר באישוהטשל

 יתן לא ופעה ועטלו. שכרו את ממנו ישאל ואם י רוחו את ויקשה לבו את יאטיןוזה
 י משלי ואשא י סעל5ים ורע קשח איש הבבלים. יעשו ככה115
 באהל כעכר כרעו ויעבור ינהל ועולות בעשרוונשען
 ותחהל לי אסוף שכרי וה ישאלו כעת כרשע עלילותויעליל
 אבהל להוציא לך אני כטרם מגבולי וצא היש כרהויען

 1 ויהל אור יורה אשר יום יהזה ולא יצועו יקוהשאולה

 וכלכה הרהכלבהצו
 : בכליו יסים עד ירכינס1 עליז. ו1לס1"מסלים

 הולך והסתיו : ללדת ימיה קרבו כי חומדת. ללון בית אהתכלינה
 ותבך בגבולה. והדר בית אשר : ערב לעת רעותה אל ותבאוקרב.
 אשר עד : הביתה אותה ולאסוף צעקתה. את לשמוע : להותתחנן
 ראה ותאמר עליה ותחמול : המלאה בטן ותפליט התלאה. מןתפלט
 עד שבי בקטנותם* מעיך וצאצאי : בעיניך המזב עשו לפניך*ביתי
 : והסלימה ילדה אשר עד ושקטה. נהה שם והכלבה : אותםנמליך
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 נדלה כי : טובים לא הבית גברת ובעיני כלבים. בצלטהבדמותה
 : עצמו ועצם אכלו בשר ויעצמו. וירבו : מתאותם זרו ולאצעקתם.
 מחיה. בבית ישאירו ולא : ארבם ישימו וכקרבם לבם. וירםשבעו
 ומרי מוריי ומעלי מביתי צאי : רעיה הנכרית אל הגברתותאמר
 ותמיד : נפש עזי והכלבים wtu* צאצאיך עם לי אין כי : תטריבאשר

 עמי. משך גרו כי לי אויה : שנתי נגזלה ולזעקתם אותי.מכעיסים
 : מעולם מחשה ואני בעמלם. נפשי ותקצר : לחמי אוכלי מימישותי
 נפשי תנתן והנקייה: הכבודה טהרתי הנכריה. חלקות בשפת להותען

 את תשלח שלח אצלך. תשנאי קרבתי ועם : בבקשתי ועמיבשאלתי.
 גברתיך אל שובי והמוני. צאצאי אמרו כי : לך תקח והבניםהאם

 האחרון חסדך לי ותטיבי לשון. באזניך כלב יחרץ לא עוד :והתעני
 בית הזטיר ובעת והקור. החורף יעבור עד לי והניחי : הראשוןמן
 ביום חורב יאכלני פן שאולה. בדם שיבורי תורידי ואל : נחקוראחר
 חבית וכלבת ישארו* אהל בלי בני הזאת בעת אם : בלילהוקרח
 : ובקשתך בשאלתך ביתך. וביתי שלך שלי ותאמר נכסר4! רחפיחעליה
 אומרת והגברת ובניה. הנכריה : שמיר שמו לבם את הזמיר. עתובבא
 והנכרית טובה. תחת רעה לשלם מתנכרה: את זה למה צרה*פעמים תקומב לא : מאהלי ובנייך את צאי 'אשטאלי. או היגיני :באזניה
 : גבולח מעל הרחיקה למען ושכלה* בלבה ותועץ : ניבה אתבזה

 עליך והנלוים : וטנבולי טמגרשי את צאי שלה הבית כי להותאמר
 ותלך אותה. לצאת ויבהילו : עמי מתוך וצאי מהרו מעמי.הוציאי
 : ויגרשום הרועים ויבאו יירשום. הנכרית ובני : וביתה חיאנכאבת

 ביתו בקרב בצדיית. לו ומערים ; יקרב תהפוכות בעל אשר וערב. נעים באישוהמשל
 שניט בחגורתו. שמח יים ואם : יחשוב מרמות דברי ושוב. הולך ובעת : רמיתעשה

 י משלי ואשא : בצדקתו אוגר צדיק יש בחכמתו. חחים ואמר י למחרתויאכל
ככולם איש ואין'מממווטילם אמונותכתי
וכילם הרימם הזמןויושר נכוחהדובר
ונעלם ונסחר מחחםיחיה ושקרחונף
בסולם נלוזיםעלוישרים שאולהירדו
 ישולם טוב מקום רעלויקרב עמיתוואיש
וישלם הקטהמיכחנף יגרהואשר
 בהלם: מאירוחמראותיעור רע כטוכמשיב
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 יער ועכבר ביתעכבר%
 מנקן מ"ר נומלח"3קס

 ומכ"י
 : 5ורמ מר רסיס קרח.

 וילר הטפחתו: אחרת בעיר לראות גולדתו. 1 ממום נסע הביתעכבר
 כף עכבר *עם : שם וילן במקום ויפגע נפשם. בעדן משתעשעיםיער עכברי ובו : קרוב אצלו יער והנה וירא לערוב* פנה כי עד היוםכל
 משקיו. ואת מאכליו את וירא : לכו בל לזה זה ויגד בו. שמחאשר
 רתמים ושורש עמם* הנלוים ולכל העשבים : כקו להם חלקתהוידו

 אניעך ומחר : באשורי תאחי רגלך היש-. 'עכברי אל ויאמר : להמם עכל5ע
 מאכל* כל חוסר עם : מסער סוער וברוח ובמצוק במצור ביער*הנה מאלף בחצרי אחד יום לך ומוב 2 לחטי ותאכל משקיי ואשקךעטי.
 בא : ציץ נבו חציר יבש טציץ. החרכים מן ואתה : ובושו חתויד קצרי ויושביהם יבשו. והעשבים מחיה למצא : תוכל איך הסתיוובעת
 היער מן לבא ;תו וימיי : לנפשיך מעדנים ואתן ראשך* ושאאתי

 לחם. בית אל כבואם ויה* : במגורה וזרע ושעורה חטה למקוםלעירה.
 ואכול לפניך* ביתי את נתתי ראת : ארחם עליך הבית עככרויאטר
 2 ודנים בשר ולחם קטת וחוננים* אוכלים חמת וכאשר : בעיניךכטוב
 הבהר עכבר וינס : השחכו טכסת לחם לקחת בדרכו. האדם שםויבא

 2 מנעוריו כזאת פחד ולא אחייג. נחבא היער ועכבר בסכו.ויתחכא
 אלח ויצאו : ירד טנקיקיו הבית עכבר אז* נפרד. האדם משםוכאשף
 ובקמח בדנן הבית ונשכר : שם חבאו אשר החורין מן טמגרשם.ואלה
 יעשה טח לראות עמד* מרחוק והיערי : ודשן ושבע ואכל שן.שלח
 ונפשו בשרו סטר ראה. אשר האדם מן נבעת ב4 : נצמד אתולאשר
 שב ועת : לבו אל ויתעצב וינחם בו. בא אשר הדרך אם על :נכאח
 בשלום מזה אשר : אשריו הבית עכבר אל ויאמר סתריה מביתזה

 עון מלוני. עזבתי אשי מעת כי 2 וחרד ירא עוד יהיה ולאיפרד.
 : עטך לנור אוסיף לא כי ומקוטך. דוד ביתך אראה : יסובניעקבי
 יתרך פן האדם מפני : נעפר והשטן בשגר בא הפר. בריתנוותפחד
 סתרים ולחם וזעם. כעם חייך כל , : ממקומו מניח והאורבבחרמו.
 ושלוה חריבה פת פוב דיבה. היער מקום על הוצאת ולטה :ינעם
 תנום יקריב: אשר )אדם( אדם לכל בי ריב. זבחי טלא מביתבה:

 ורון. שיר אמצא ובמקומי 2 אהל אל מאחל להתחבא ותבהל.בחפזה
 : והשיון הכרמלהדר
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 : חקו ולחם בחלקו. יסתפק ולא : והנאות הטוב יניח ונפלאות. גרולות למבקשוהטשל
 חשני את וגם זה. את ואבד זה בא : לחרפות ילך ולרוב בוספות. במעלות לעלותינקש
 טעתח. אז לי סיב גי : הראשון דרג. א5 ואשובח אלכם ובלשון. בפח יאטר אז :יבזה

 ואומר: משלי ואשא : קרח ומכאן טכאן וישאר צורח. סר ויהיה סשה: מטה ירדולפעמים

 ומריכה אבוס מברבור בת ושלוה לי חריכה פתטוב
 איכה ובם ממעדנים קמח מלא כר כאהבה ליטונ
 ומרהבה איבה מקום מצבי כבטחון ירק מעט ליטוכ
 י ולהכה אף וזעף ור בית תחור ועל שב בכיחךלכן

ו% ונשר שועלמשל

 : יקרו 6ח גס י"נל סוף ועפרו. נד15 5לנסח1תס

 תנשר ויטש : סטנים שועלים צאצאיו ועמו הגנים. באחד הלךבנרעל
 או גונב אם ידע ולא : איננו האחד כי השועל וירא וישאנו. האחדעל

 ישאהו הנשר והנה וירא עיניו וישא נשבה2 או מת או נשבר אונחבא.
 והשיבהו. לבני לי לאם : לקראתו ויצעק ויבך קולו וירם אברתו.על

 עמלת לא אשר ממשפחתו. תכריתם למה : תנקהו אם ימיםוהארכת
 הנשר ויען : כרעה תתגרה ולטה ודעה. השכל שמע 2 נדלתי ולאבו
 לקולו. שטוע אבה ולא : זעקת כי לך מה דלקת. אחרי אשר אתהסי

 השועל ויטלא קומה. נבה יער אל בואו עד למולו: בדרך הלךוהשועל
 יכול לא כי השועל וירא לגוזליו. קנו אל השליכו הנשר כי :חסה
 ארזיך קומת את אשרות נפשיך* את לאדיב לו ויקרא : אליולעלות
 עלי : יחדיו ופשתים צמר כבדיו. אש השועל וישם : ברושיךומבהר
 והאש הרבה. עצים ולמדורה : קשים וקוצים ונעורת יבשים* ועציםעץ

 ויאסר ובפשתים. בצמר ובער בעירו את ושלח : תכבה לא בותוקד
 מאכל יהא בטרם ובניו. הנשר עם בני וישרף : פלשתים עם נפשיתמות
 הנשר וכראות 2 לאכלה נתן לאש הנה כלה. עמהם יהיה : שיניובין
 נפשו אשר בנך קח לשועל ויאטר ומרה. גדולה זעקה זעק הגדולההאש
 2 לעיניך נמות לטה בחרוניך* הצתה אשר האש את וכבה : יקרהלך

 יבאיש ולוקח. וגוזל וחומס חומד : באשמיו ו0תחלר בשלומיו. יד שולח לכלוהטשל
 בתחנונים כי גפ : ואביון עני ובוזז שולל ועליון. וחזק עשיר הוא כי ביען : רוקח שמןיביע
 חרא גם ויקפן מצפוניו. נבעו לסוף : אזבו יאטם חרש פתן כמו בלשונו. רש לו'דבר

 ואומר: משלי ואשא :בעיניו
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לכר ורשעשפל גבריגרהנכור
דבר ויחליקירר הוא זהקפו ית-עת
 כבר כי חפקרהאל לחטאארוני נאפיו
 לבר: לי ואת לאב לך ואחימתינח-

 וכמזה ורוטל הנו אושמהכהטל%11
 ו57 כגווו 5סק( גמ5, סתתכו חי עםתתמגר

 עוקש. 71כמוונ יון קנג715 בקיום* קכ11%ם ,ו11קן1 4הר*א יזף 4ייד * 1ייא 41יי1ח 4יי 814*4 אקא ואקיא "4ף.יה
 בן חברתועם
 ורחל עז :לביא
 ובבואםופרה.
 : היערהתוך
 אשר כלאטרו
 נפל. חלליפגע
 יחלקו ימצאוהלא
 וירגם 2שלל
 וילכדוחצביה

בשחיתותם.
 הארי אלויאסרו

 מח :להראותם
ממנהירצה
 ומה ספקו.למלא
 אחד לכליגיע
 והארי :לחלקו
 נדולים. לבוחקרי
 להלמותוימינו
 ויאמר :עמלים
 נא שטעולהם
 תוציאו לאעצת.
 : חוצה הבשרמן

 כי שלישי חלק והשנתיה. בטרוצח אחריה : הולך הייתי כי והשניטלך. אני בי, ראשון חלק : שלי בולה סצאתיה אני כמרלי. נפלחחצבייה
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 להפרידו : יקום מי הרביע* חלק היקום. סכל נבור אני כי חלקתיה:ל4
 לא כרצוני. שלא אותה לקחת : קשה זאת על יעני טי השלשה.מן

 ויחי : נחצב מפי דין להפר יתיצב* לפני הוא וסי : יעורני כיאכחד
 בו ונער ישחק. חלק השואל ומכל : מפניו וחלו רגזו מעניו.כשמעם
 : לו נשאר הציד כל לקולו. נסו אשר ואחר : ממרחקונס
 כארי אז תעשיר שביניתם. משותפות . : ירכי אם ממנו חזק עם חמתחבר. לארםוהמבטל
 חשטש כצאת צדקתו. תגלה והטוב עסו: ונחלה חיק לו אין בזעמו. דבר לו וישב !נוחם

 : משלי ואשא :בגבורתו

 הארי רי כמו נגרש גורל מלא רש עשיר חכורת דרש דרושיאש
 וחרי: אף בזעף ריקם חיש השיכם חיקם אל בגורל חלקם שאלובעת

משל
 ושועלעורב
 המוס. נםגח5
  ו:דס חדמס כיבל

 :לחרט

 על עלהעורב
 ובפיהוהתאנה.
 : נכינהנשא
 תחת עומדושועל
 חושבהעץ*

בתחבולותיו
 בגבינה :ויועץ
 איך רצה.אשר
 : ארצהיורידנו
 העורב. אלויקרא
 היפהחדוד
 הטוב :והערב
 וחנחמד.והנעים
 אליך כלאשר
 אם אך 2נצטד
 אצליך. יפיםכל
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 העופוה כל על לשורר. שירים נסית ואם : אלין ביופיים דמו4א
 קול אם ראה : דופי כל בך אין באשר ביופי* כליל ותהיה :תשחרר

 : שמצה כל בך ימצא ולא יראה לא אז נוצה. ויופי קומה יופי לפילך
 ויפתח : מהללי על מהלל ויוסף קולה לו אשמיע בלבו העורבויאסר

 חשועל. ראש אצל ותפול 'מגורלו: נפלה .חיש והגבינה קולה דייו( פיילנוזלו
 עוד אשמיע לא מרים. קול מן זה לי בא : מעל שמים מסגדויאטר

 : חפצו העורב מן מצא כאשר ארצו. אל לו וילך : שיריםבקול
 טיליחם: ובתרטית בכהשיהם. יפתום : והרמאים והמחנפים חטתגאים. גובה לאנשימששל

 בעפעפיו. יקחך ואל ; קומתו וגובה מראתו דמותו. ישיאך ואל המסית מן אזהר כןעל
 ן ואומר משלי ואשא : כפיו פיו*יחטס במרמות ומכסמל

 תוכל כן כי פתי היות ואפח דירפתיתני
 : סכל עצמו את לעושה מהמכלים נרולאכל

XIVוארם כלב חמורמשל 
כק"מ

 חני"
 : יכת גלחי ןגר להח"וומ.

 עם" *שכב. היקו יאכל מהו : הקריה מן הפקיד בבית היה* קטןביב

 ישחק וכי : יקרב הכלב האדון כי אורב* החמור ובבית : ירכב העתילך
5ב
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 ואנשקהו. ואחבקהו 2 יקרבני ככלב אולי : לאדוני כן גם אילךטכלב. אנכי מפל לא בלב. החסור ויאמר רעים: שני היו כאשר לרגעים.בו
 ואתחבר : פניו אצל פני ואת עימו. על עיני ואשים אלחכהו:ובלשוני
 ועד החיך מחוט ואדרוך. אנאול טלבושיו וכל 2 מחברתו לעוטתאתו.
 התטור וירץ : חן אטצא ככלב אני אם אבהק הדבר בזאת 2השרור
 קולו אעם וירם רגליו. בשתי ויחבקהו : אזניו סביב וילחכהו אדוניו.אצל
 פח אל וטפה : לטד הכלב מן כאשר נצמד* ראשו אל וראשו 2עליו
 וזה ברומח זה : העדה כל ותקהל החרדה. לו גדלה כי טעלי:חהסור הוציאי אלי. את* טי האדון ויאמר : הדפו מכסאו כי עדהקיפו.
 רק חך אומר זה החטור. סכה בשבפ זה : יסקל באבנים וזהבמקל.
 : וכריסו ניוו כל הלום אבוסו. עד החמור וירדפו : שמור נפשואת
 1 כפוחו לאיש יתכן ולא בגאותו. וישתרר : לבב וגבח עינים רחב שובב. לאישהפשל

 אל טאזין איש ואין ססצבו. ויהדפנו : כושל יבא פתותם פתע טושל. להיותוגרצותו
 : ואוטר משלי ואשא יניבו

 למוקש לו שפלוח ככור לפני מעקש ררכיו איש שכרלפני
 י לכקש האתונות מן שב כאשר ונבא טלוכה מצא מיחוכור

rel~יצ ורתות הלככר
 : יכף וינייח מפן 5כ5 חנון עם ים כי 5כ5. וממיג טע 5סיוחשנ

 טשנהו* תקיצו עד : העכבר עליו וידרוך טדבר* נטקום נרדםונרקק
 ויתבונן : ירטסהו ברגלים כטחו. גדול מלך אשר : אותו טי לראותויפן
 המע ויאמר אצו. זר אין כו מיה הוא : לכדו עומד העכבר בשיו.כי
 הקיצותני כי : אחזה לך מות משפס נבזה. עכבר לו ויקרא :עתו

 חעככר לו מען 2 אשלם נטולך עתה לחתעלם* אוכל ולא : ועדהידע ואנכי צועד* עלי לחיות השיאך לבך זדון : עברתני זה ולמחובזיתנ**
 דברי יכנסו ביני. בכל נא אחלה : ובר נבר אנכי הלא נשבר*בלב
 אהה כי : בחסדיך קצפך ושכך בעבדך* אפך יחר ואל : אדניבאזני
 ואם 2 שעשית מה להשיב תוכל ולא מסית* שלא טה לעשותיכול
 אבל נסכלתי* עתם כי ידעתי 2 ירוחם ועוזב טורח נא חם. בקרבךלבך
 הכשיל טצאחו ולא ונקח. ה' בטשית ידו שלח ס* כי : זדתי פלאשמתי
 : לשבור נכוח בעכבר ידו לשלוח וגבור. גדול לטלך חלילה אך 2ופוקח
 ובשפתי : שלומיו ברית את לו ויכרות רחטיו. עליו נסטרו ככהובאמרו
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 באישון חלילה* בחצי זיתי : תירא אל ותשקט השטר קרא. אליורצון
 : היערים באחד לטרוף שאג האיי הכפירים. שאגת עת ואפילה:חשך
 לקום התחזק וכאשר : ומרה גדולה זעקה ויזעק מזורה. ברשתויפול
 לקולו. העכבר שנת והוד : בעתתהו פלצות לבבו תעה החזיקתהההרשת
 מאסת אשר העם הנה העכבר ויאמר : הנני הארי לו ויעןהקיציתני. כי אתה מי לארי ויאמר : רגלו ועד טראשו בסבך וימצאהו עדיווילך

 גמולך לשלם אשר ומן. והגיע עת בא אך : בקרבו והלחם נא צאבו.
 : עטר* עשית אשר כחסד ידי. לאל יש יקוש מפח להצילך : נאמןאהיה
 אדני הארי לו ויאמר : והמיתרים רשת להשחית חברים. לי אקבץכי

 : תוציאני זו מרשת אך ממנה אתה וצדיק : מנכורה חכטה טובהמהרה.
 בשיניהם כלם ויכריתו 2 דבר כאשר לו ויעש חיבר* חביריו אתוהעכבר
 כ% על4. נמולך עתה הארי לו ויאמר : כרותות כרגע ויהיוהרשתות*
 . סכו אל שלם שב והארי לדרכו. וילך העכבר ויפן : רגלי במרחבהעמדת
 בשכונותיו. אשר חעשירים בגד נקיים! וטסרד פפשע אשר והעניים. האביונים מ,והטשל

 דבק אוחג יש כי , האזור ידבק כאשר לעזור. ידובקו בהם י ידם חוזק בכל העניים אידפלעסיויס יום לחפ ובבא י מכפרים תשגגח על .חעשיריס. חטה חלא : בשגגתם להם יחטאו ואםש"ל
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 באמרו צרופה: החכם ואמרת טשריפח. נפשו יציל לא אח: תוך אחיו אם איש וישמאח.

 יאחב לטי ביקרו. חפץ אשר לחכם ושאלו יחנקי קמן בזבוב פתאום כענק. גדול אדםכי
 ואגמא תבירי,: שיחיו עד אחי אוהב איני דברי. נא שמעו 5חם ויען : חבירו או אחיויותר

 : ואומרמשלי

 תטול ברע שנא יאאם גמול טובו לךמטיב
 תמול כוויואםמחר יעוור צר בעת "טכי
 2 קמול עקש וראש חםא"כ למול השפל בךלבך

XVI פשתן עהאל
 : סדתט bSt גנרס עיגן נקמרים יסמם. 65 5ענס6םר

 חארטה. על ויפיצנו ניתן: הזורע ביד כי פשתן. זרע ראתהיונה
 : רפות ידים נא חזקו העופות4 כל אל ותאמר : חמה חיוגהוהמלא
 פן עקש. אדם זרע אשר : זרע נאכל לחוץ נצא יגרע* לא טכסאחד
 כל לציד : דקות רשתות יעשו שריקות. עובדי כי : למוקש לנויהיה
 פעמים. הורע בראותי נד ולבבי : בענף הן בארץ הן כנף*בעלי
 : פתח ליונה אין,ב עצתה. על לה לאמרו במים: הונה יטרכאשר
 כי דבת* עליה ~וליאו : ימצאנו מי עמק עמק ממנו. נפלא טחשבהאו

 : ומכיריה לקרוביה ותספר דבריה* בזו כי וביאותה 2 נסבה היתהמטרום
 חבק זועת. רק ויאמרו : אידם יום קרוב וכי האדם. להם יעשהאשר

 בלבו אחד וכל : ויוחה פדות להם לטצא הכהטפחה. כל ויאספו 2שמועה
 בשיחם בלשונם. הזורע ויפתו : כונן אשר המציק חמת מפנימקונן.
 אם 2 שבו בעיניכם כטוב תשכבו. בחוריכם להם ויאמר : מענםובמגב

 בטחה בטשכמתם והיונים : ואנה אנה תלכו אל אימינה. אואשמאילה
 מוקש וכל טצוק'ם עשה זרע. אשר הזרע מן ותאיש : נחו אשרכימים
 חהוא: ביום היונים אך למינהו. כנף עוץ כל טצודתו ברשת ויפול 2רע
 קונם העופות ושאר להם: נוגש קול בא לא ארובותיהם. על היואשר
 בארונות4 היונים רק נמלטו ולא : נחת להם טצאו ולא פחה4בעובד

 : הסבותמאלה
 אזלה כי יראת עת י תדמה 51א נגרת עינו באחרית אז ישמע. 5א עצת לאשרוהטשל
 : מורי לקול שמעתי לא בי בעוכרי. חיו ועיני לבי ויאמר 1 חורו בר יכבח אידו ויםירו.

 : ותומר משליואשא
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 ורקם רק תבונות מן ולכו כחקם סכל אוניערלות
 קם ולא נפל אשר נקרא יהי ולכן מזהיר לקול נוהר41א

 הריקם פתע ומן רבים בעת ונסחר רעה יראהוערום
 : אחיקם בן גדליה ליוחנן שמוע מאן אשר ליוםוהה

 ונמלה צרעהמשל11"%
 כלהם: רוקות ערכיך יסע %1 מסוכח.ססכלוס.חסר

 קצרה. ידה למאד כן : ממאכלה לה ותשאל נמלה. אל באהוברונה
 לבוש לה אין גם כי עורף. הפנה והנמלה : ושעורה חטה להואין
 נא וראי 2 תוגה אחריתך ותאמר ולענה. טאמרה ותבזה : החורףלעת
 כסה מאכל. הכנת לא ולחוק : נרדמת הקציר כימי כי נעמת.ממי
 : תקצר לך ידי כי דעי אצר. אשר את לך הנותן : סכל הלביהיה
 ללקוט היקום וכל : חציר נלה דשא נראה הקציר. עת עשית מהכי
 ארי עצל אמר נחוץ. כל לחורף ולהכין : לקטו אכלו לפי אישנויו.
 אשל כטוני : יקצור שבלים זרועו לקצור. דנן ירצה אשר. כי :נחוץ

 הזמיר. עת כל הצרעה ותען : לחמי בקיץ והכנתי שכמי. עלנשאתים
 : רעים עלי והרבתי נעים. שיר לשיר למדתי : עמיר העגלה יטלאבעת
 ערב. קולי כי אמרו והם : בעיני השירים ישרו כי ימני. מלביויברחו
 חנטלה ותאמר : למורח עלי היו וקרח. ורוח וקור חורב: אכלניועתח
 ולא קולך. בשירים למדת : עקב עתה יושיעוך והיקב. המרןהמן

 : בחרוזים צוארך ואם בארזים. מקוננת את ואם : מאכלך אלחשבת
 תרעב. כי נפשך למלא : שיר הרבי נגן הטיבי עשיר* בית אל נאתלכי
 : סודי מתי כל תעכור כי והפרדי. מעלי לכי : תתעב אלי מאמריךהן

 אהלי* כיב כל מלאתי : ועצמה כח אין ובי קומה. שפלת אניבאשר
 תקרח בבא בשירים. תתפרנסי לא ואת : לי הכטתי חכמתי אםאך

 : תרדמה תפיל ועצלה נומה. תלביש קרעים כי :ממזרים

 לאיש נרדם. בקציר ישן כי ; ]עקתו אחרים תישסעו ביתו. שרף להמצא לטתעצלוהמשל
 : ואומר משלי ואשא : רם יחשבההוא

 צבורכחום ועיררחוב עכוררכב צלחבני
 כבורואך ושהושור ומוחכסוח סחיולעת
 שכיי:גטן כלוםופיו נקוראויל יטיןועין
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