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XXXIx  ועופות ונשר זרזירכושל
 : מג13רס מכמס ט31ס כי לסררם. סקטגיסיקר

 והונף. הורם עליהם ואם : גבורתו מרוב ולא בחכמתו. מלךזרזיר
 ביניהם והעופות נקבצו. בתחילה וכאשר : כנף מבעלי הואקטן
 הנשר ויאמר : במחניהם לעוף ירום אשר עליהם. מלך לשום :נועצו
 הזרזיר יה וכשמוע : מטני תוין יחוש ומי כמוני. המעופפים טןמי
 שם יעוף כאשר : מושבתו איתן הנשר אברת על כי במחשבתו.זמם
 כאשר הנשר אברת)ו( על ויתחבא : אברתו על ישאהו החנותו.תהיה
 עוף כל על : יתרומם עליהם הנשר כנף בעלי יעופו וכאשרזמם*
 מלכתי. העופות כל על ויאמר : בשמים הנשר דרך פעמים* יעותאשר
 תחת אשר הזרזיר בא* וזה מדבר זה עוד והתרוממתי: התגדלתיכי

 כי : בו טעמו עמד כן על גבו. עלי נח עתה עד אשר : נחבאכנפיו
 לעוף : מתנים ויאזר התחזק והזרזיר ידים* ורפה יגע הנשרבראותו
 : והממשלה המלכות הוד לו ויתנו מעלה* מעלה הנשרמעל
 ואל משכיתו. כחדרי יתברך לא : רהב עוזרי שתחו תחתיו וזהב. כסף מלא באישוהמשל
 וממועצותיו : לשטן לו יהפך עת כי וקטן. ד5 בעיניו להבזות : גגבורתו הגבוריתחלק

 : מגבורת חכמה טובה ישרה. לחכם החכם ואמרת : יתקרנו מבין ודליפילגו.

XLואילה רוב.משל 
 : פגיו תחח לסתלט נציגיו. 5ש )פס יקו%

 כי הדוב ויתבונן : מצירה ותהי אחזוה חבלים הרה* אילה ראהדרכ
 שלחי מהרי במרמה לה ויאמר : בלדתה ותקש ללדת עתה.הגיע

 אם תלדי אשר הילדים ועל : עלייך אשים לטובה עיני כיחבלייך.
 וברית מאכלם. די להם ואמציא : אחיה אני בנייך עזבי איה.אדע
 אף נוריה. לאכול בעקבה דבר והדוב : עולם עד ובינייך בנישלום
 יישירו נגדי כפיך. ובנקיון לבביך בתום כי ידעתי : אמריה תשיבהיא

 אדוני אך : אמתך על כנפך ופרשת אמרתך. על אנכי ושש :עפעפיך
 לדת בעת ,כי : מעלי קשת כממחוי התרחק אחלי. בקשתילעשות
 זריז ותהא מאתי לכה : אלינו יביטו הזכרים )ו(אם לני* היאחרפה
 לזכרים נכון לא : הככר בכל תעטור ואל אחריך תבט אלונשכר*
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 : שם בואך עד דבר לעשות אוכל לא במגרשם. נקבות עם היוםלהיות
 הרחק מנגד לה וישב וילך בושת. מרב לי עצרתי אבל לי ילדתיוכבר

 מלפה ובערמתה ברגליה. ותנם הרחיק כי ובראותה : קשתכמפתוי
 : בניה ונפשנפשה

 והאשה : בניו תחתיו ולתת מות משקשי להמלט נעיניי. איש נפש תיקר אלוהמיבל
 עד כי אריק. מלאה ובטן 'תן מי לאמר : בעיניה נפשה תיקר שיניה. בין כריסהאשר
 : ובחנופה במרמה צאצאיה למלט נכפה. נפשה תשים זאת באשר : ריק בדי יגעתיעת

Xbl ועגור וחפים טווםמשל
 : חוגגו סחקיף עם לדין י1נ5 ינ" חספעי1. "וסנ16ח

 אל הברבור ויאמר : צבור החטים מן וימצא ברבור* הנקראטררם
 למה העגור. אל הברבור ויאמר : פיהו שלח ובדגן הוא. גםהעגור
 וסי : הנר את לתבן מה תתחבר. לי אשר אתה ומי : תנור לאממני
 'בי מהא' ומי ואשוה': תדמיוני מי ואל הוהי הוה העופות בכלכיופיי
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 בראשם זנבי והשרות. והשרים : נוצה לי פסים בכתונת וכמצה.כל
 יוכל מי כי : ריעים לי אם אתה וראה כובעים. יעשו ממני :לעטרות
 לי לעטרה. פז כתם בראשי : סודי אניד לו עוף אשרי הודי.לספר
 וזנבי : והרקמה הנוצה לי דימה. לא עוף כל ליופיי : וחמשרההכבוד
 כרתו אשר לגנב. דומה ואתה : ארכה וחצי אסתים ערכה. נמצהלא
 סור : אחת בטחנה עמי לבא תחת. ולא תירא לא למה : זנבממנו
 אם העגור ויען : להמנות יוכל לא וחסרון מחנות* לשבי ונהיהנא

 ונוצתיך. בזנבך תתהלל מה : יחרישו מתים בדיך החשו* בימעיפי
 לפי יפה. בעיניך אתה ואם : שפתיך ואל נכרי פיך ולא זריהללך
 ביד תצא לא בקומה. שפל בקול שפל ורפה: שפל אתהנדלך
 כן על : לעופף כמוהם תוכל ולא תתרופף. עוף כל מגערת :רמה
 נרון. ונטוי ארוך צואר : נצבה וגם אלומתי קמה והנה בחורבה.תדור
 דמתה קומתי זאת ונאמר. עלי ישרות שוקי : רון אשמיע כוכביםבין

 כל על לתת בגבורה: אך ברפיון לא קצרה. אשר וזנבילתמר:
 שקר לדופי. לך אך תפארתך למלחמה-: מותנו איחור אימה.שונאי
 : לחשות עת כי וירום קשות. הברבור כשמוע : היופי הבלהחן
 תשפילנו. אדם גאות כי : רופיו זה מחכמה רק לבו אם ביופיו. מתהלל נאשרוהטשל

 דבר בנו את האב הנחיל לא נעמה. מה החכם ואמרת : ממנו שתקיף עם לדין יוכללא
 הלב אם העין פתיחת הועיל טה כי בסנויר. מונה ועושר ביופי מתפאר : מחכטהטוב

 :עיור

Xbllוסנה ברזל חרשמשל 
 : טונס חסם רסס תסלתי ססרנס. פגי  SD  1ור  ~o7bתנ5

 כמהו. אין גרזן ברזל כחו: בזרוע ויפעל טרחו. את שת ברזלחרש
 : עץ לרצונו יקח אנה יועץ. שכניו בכל : קהו לא כי קלקלפנים

 השיבו היועצים : יבחר ירקב לא ועץ שוחר. היה יד ביתלעשות
 העולם מן כולם. העצים מן קשה : המנה דליות מן לך קחמענה.
 חבר : דליותיו מן ויכרות במועצותיו. הסנה אל וילך : העולםועד

 לדבק ויאמר וכלהו. הגרזן תקן : לו הכין אשר העץ על בעמלו.הברזל
 הסנה את לכרות : ידו נדחה בגרזן והודו. טובו ולנסות : הואטוב

 : יוטו בא כי וענף שורש תומו.עד
 רעב היה כאשר וישההו יאכילהו : וריבהו טפחהו אשר רעהו. את אוהב באישוהמשל
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 רעה לשלם : ימעל אליו ובמטיב בליעל. לבן לו נהפך ! וגדל שמן כי ובראות]1[ ודל.ערום
 פני על אשר האדם מכל משטמה. ברוב לשטן לו ויהי : אהבה תחת ושנאה טובה.תחת

 זה ממות ומר : בו החוצב על הגרזן היתפאר בקרבו. ומושלו ממנו אדירו והיה :תאדמה
 : יצא ממנו ומחריביו סהריסיו מוצא.איש

XLlll ערר וכלב אבמשל

 : מכיחו 5ת יחלל ול6 63תגחו. 5יס יסקר65

 ששם העדר* ויבא נשא : אחת לחם חלת בפיו יחת* הכלב מןזאב
 דע אמר : בערמתו לן והזאב משנהו. הקיץ הכלב : הנדר תוךהצאן
 לבדו. הלחם לאכול לא ]כי[ : לך הובאת אשר ברכתי קח שלך.שלי

 : לחם תאכל עתה אך תקחם. מהמדי כל לך : כנגדו עזר לואעשה

 כאשר : בלחמך אוכל לא תעצרני אם פעמיך. הוגעת למה הכלבויען
 לחם תביא לטובתי לא : טובים לא דברך ובעיני כזבים. לחםהוא

 בצאן. תטרוף כאשר : עליך קולי אשמיע פן פי לסתום אךטאהליך.
 הפקיד אדוני כי הודי. נר לכבות וחלילה : רצון עת למצאחשבת
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 ועוד : ביתי ואת אדוני אהבתי באמונתי. אשקר ואיכה : ידי עלהצאן
 הכלב עליו ויחרץ : תכאב דבריך כפתי ואתה כאב. גדלנימנעורי
 היה אשר הכלב. עם הזאב לרדוף : בחרונו וירץ קם והרועהלשונו.

 : בלבשונאו
 לא יחר. ישוה ולבו ופיו : ארחו ויסלף יבגוד פן ברוחו. נשמר יהיה איש כלוהמשל
 לא עקב. עליו להגדיל 1 עמיתו את יונה ואל באמונתו. ישקר אל ! בשוחד ולאבמחיר

 : נבשל לא בשוחד כי משל. ימשול הכלב מן כי ! היקב מן ולא הגורןמן

XLIVויונים נץכושל 

)וסי
 : 5כ5מו ~ון קרס מר)17. 65יס כטד

 וכפתע 2 יתעופף עמו האחד יתבודד ואם וחופף. שכן היונים ביןהנץ
 מתאנה כי ביניהם* ויבחינו 2 ואיננו בו עיניך התעיף ויטרפנהיהדפנו
 להטלינו עמור ברית יכרות ואשר שלומו. את לדרוש ויועצו להם2הוא

 תהיה קצין לו ויאמרו : ילך עמהם ויושר בתום אם מלך.עליהם
 יראו באשר הרפות. ידים ותחזקנה 2 עלינו ומלכה אתה באלע*
 לחבורה: עמהם וארח והמשרה. המלכות הוד לו ויתנו 2 העופותמפניך
 להם בז כי 2 חמלוכה את עליהם היתה שפוכה. בחמה יוםונכל

 בואי. במקום תעטדו איך להם ויאטר : נוצתם את וימרטולחבורתם.
 נודד ואין קצה. בכל ויאכלם בהם ויטרוף 2 מוראי איה אני אדוןאם
 2 נסו הרה והנשארים ומאסו* קצו ובחיים : פוצה ופה ומצפצףבנף
 זאת מה ויאמרו : הומות וכלם גאיות יוני מהומות. במשפחתםונפל
 עשה כסתר. מקדם nwpw טה כי : עלינו פנים עז סלך לשוםעשיה.
 : אתו סוד הטתקנו באשר בלחו. להיותינו וטוב : יותר ומיבגלוי

 יגרע. מסכו עיניו אשר טוב : לעצמו אדון קונה חוא חרטו. לאיש כבור לבותןוהטשל
 סמי ותשטר אוהביך. וחוא אחבת אשר את כבד חהכם ואטר : רע וער מטוב עטומדבר

 : לבבך ישנאאשר

XLVוכשרוז שלךכושל 
 : ומרמס 610 מנ1רי1 גערן ממס, ח565יפ

 אחור* חרפת לו היה כי 2 ולחרפות לבוז ה"ה העופות* ביןוקוטלך
 בכל ריחו מבאיש פעמים* אלף אחד רגע 2 החור טן צואתומשליך
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 וישטמוהו. ויטרטוהו מחניהם: את ויטמא עטהם. הולך וכאשרפעמים:
 את וכסית ושבת חשתך. יהי למחנה מחוץ לו לאמר : ינידוהוומתבל
 טשפט : העוברים את היא וחוטטת טחורים. סכת לך באשרצאתך:
 את וירא ושחוק. ללעג ובהיותו : נבזה כנו על ועמד נחזה. לךמות

 שם גם 2 נכאה נפש ישב שם נשאה. נבעה ראש על : מרחוקהמקום
 בארץ עוף כל ויאמר : שלוח לו שלחו כנף בעלי כי מנוח. מצאלא

 בארץ נדוד וארחיק : ים באחרית ואשכונה אעופה היום. אותימגרש
 תחת שם ואכבדה : ודוחקים לוחצים קול עוד אשמע ולאמרחקים.
 על ויעף : אלה בכל עמי מתחזק אחד ואין ונקלה. נבזה עתההיותי
 תלך אנה לו ויאמר : ערב לעת העורב בו ופגע וקרב. הולךהים

 אחזה. לי מנוח לו ויען : לך יטב אשר מנוח תבקש הלאהשלך.
 : לי קראו טמא וטמא מגבולי. נרשוני ריעיך כי : הזה ליםמעבר
 ויען 2 מנוריך מארץ המרחיקך אחוריך. עטך התשא העורבויאסר
 : נעורי חרפת נשאתי אם אחרי. להניח אוכל לא אחורי. אתהשלך
 תדרוך אשר מקום בכל לך. וללעג להרפא הוא הנה העורבויאסר
 שם גם לאויבים* אוהבים הנה לך נהפכו בגללו וכאשר : רגלךכף

 כי אבר. וגדל נוצה רוב לך יועיל ולא : ושבים עוברים כלירחיקוך
 : תשבר ידבאפם

 שקר. קשתו לשונות דרך כאשר : למרמס הוא מגוריו וכארץ חמס. מ5א באישוהטשל
 הדבר עם שקרים והטון ידבר. חביריו זה על זה מה : וחוקר הוד מגלח רכילהולך
 ישנאוחני[ שם כי י מטריו ארץ ירחיק כן ע5 עריו. ריעיו כי יראת אשר וכעת :יחבר

 תהיה זאת .הרע. לשון הטספר כל אמרו והכסיגו לשון: ביד וטות חיים הראשון.כמשפט
 : המצורעתורת

ו ועכבר חתולכהגל
 : נוגס נמקוס 5סנוכס ומגוס: ס~לסים

 שכר בכלי עכבר : לטולו וירא בוקר לעת מאכלו* לתור הלךחתול
 רעכ והחתול יכול. לא טשם לצאת כי : כאלה אותו ותקראנהטלא.
 יאשם עולם כאיבת : איבתו תגלה שמה לקראתו. ויצא שטח :לאכול
 ברגליו. נחפז הכלי שפת על : שלשום טתמול לו הוא שונאאשום.
 דברים: עלילות לו וישם הריס. העכבר על וקולו עליו: וקם לווארב
 : ירדפו שכר בבוקר משכימי הוי הדפו. שם ורשעך צדקתילאמר
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 אלי נהפך אבלך : מוצא אהיה בך וחפצי וצא* תעמוד ואלמהר
 קמת,. ולא נפלתי כי : ריח בלא טעם בלא וקרח. מרוט אני :נענה נגשתי אני מענה. השיב והעכבר : תאוה בשר בשרך כאשרלחדוה.
 ומרוב : הזה בבור נפלי מיום רזה. בשרי ומשמן : ונצמתינבעתי
 בא לא ימים* חודש עבר וכבר : בי ענתה פני הכרת ועוצני.רוגזי
 : תשמח אל אויבך בנפול צמח. בך עלי גיל ואיך ומטעמים: לחםבפי
 למועד עליך. אשליך ויהבי אטבעה: ואל הצילני רעה. עלי תנסולואל
 אך : בבשרי תשמח ובשובי עורי. ויצטח שמן ואהיה אליך:אשוב
 ידו. שלח החתול אל : ראשי על מים צפו כי נפשי. מצרהתוציא
 הזה: הדבר על וישבע יחזה. אותו חדש ועד בסועדו: אליו ישובכי
 בעכריו. היה אשר החתול : לעמדה בריתו לשמור ממצודה. יוציאנואם
 מכל ולבו מרד: ובו עורף הפך נפרד. החתול מן אשר ואחר :השכר מן העכבר והוציא זכר. לא שם איבתם ואת : לעזריו לו נהפךאז
 את ואתה לאמר. לו הניד והחתול : הסועד מן ויחר סועד.טוב
 ואל : בנבולי ודשן שטן לי. נשבעת כאשר לשוב : תשמורבריתי
 נא תן שבתך. טרמה בתוך ואם : ימיך על הוספתי כי פעמיך.תאחר
 נגדו : ורעה אונם כי אמר אך בשבועה. הוכה העכבר : תחתךבנך

 נכר* יד אל ונשבע קפץ : לרויה משם ולצאת היה. נשבעכאשר
 ולא בהם וחי שניהמי היו שם ואונס שכר : שכר ידי עלוהשבועה
 : שלט לא בו החתול אשר פלט. כזאת ובעלילה : בהםשימות

 על הובר יהפוך פן : ודורשים חוקרים יהיו שניהם אנשים. שני בין דבר בהיותוהטשל
 ירי על ילא ושיכרות. כאונס יתקיים לא כי : מריבה שניהם להוציא וסיבה. עלילהירי

 : נערותמעשה

XLVIIארי בעור חמורמשל 
ohנקר13 6ין מכנוס ר1מ 13. נסנס ג6" חח ; 

 וימצא : הגבעות ועל ההרים על לרעות. חלד אדניו מביתהחמור
 לפניו להשליכו : פשט וידיו ללבשו "אבה מופשט. ארי עורשם

 חלוך. ילך בתאוה לבבו וירם : צואריו חלקת ועל 'דיו עלולאחריו.
 ועל ההרים על החיות. לחפחיד וילך : אטלוך אני לאטרמתנשא
 *מצא אשר והבהמה האדם וצודה. אורב להם יפרוף וכארי :חגאיות
 והנה לאריה חשבוהו כ' לשטור. עזבו צאנם הרועים מפחדו 2בשדה
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 ואיש : ירעו אל והבקר הצאן גם נסעו. מפניו האדמה ועובדי 2חמור
 אשר את כי : מקנך את העז שלח הנך* לי שומע אם צועקלאחיו
 לבו חדות ומרוב : לאריה להם החמור והיה יחיה. לא בשדהימצא
 ישליך לא משא כי ויאמר : בקרי הולך אדניו עם לארי. חשבוהואשר
 יתן אכן ביתו. אל ישוב ולא ידע לא : בעליו אבוס וחמור עליו.עוד

 נשמע והקול ונשבע: אמר בנאונו כן כי ארבע* על חולך כל עלפחדתו:
 שכניו אל אוסר ואדניו : ירכו על חרבו' איש שימו מסבכו. אריהעלה
 אדוניו. וילך היום ויהי : האת יטרפנו פן אבקשנו ואככה חמורי.אבד
 במסתרים: כארי המורו וירא ההרים. באחד ויבא פניו: באדרתווילט

 בזנבו בקומתו חמורו: הוא כי ויתבונן תארו. רואי כללהפחיד
 ויהי לבך. גבה יען לו ויאמר : פניו השפיל אדניו ובראותוובאזניו.
 בארץ אימתך ותתן נקיים. דם לשפוך נברת כאשר : בקרבךארבך
 השיאך. לבך זדון : הפתרון הבן ואתה חלמת גרון. נטוי ללכת :החיים

 למנכל 56"ל על כי ותדע עליך. העבודה תכבד : וממשאיך מאדוניךלהתגבר
 את הורד ועתה שביך. הוא כאשר הצאן תידוף ולא 2 מושליךעפר
 אתה מי ותדע : הולדך כיום והצנתיך לאידך. הוריך ויהפוך :עדיך
 ויקח מעדיו. ויתנצל : ראית החיות על מלך אביך ואם באתה.ומאין

 : במריו כפלים'מאדוניו
 רוח וכל בו. נשבה גאוח ורוח : ואשם מרי עליו יעבור אשר שם. ובלי נבל בןוהטשל
 נכר לא כי ינבדותו: ובשבתו ובלכתו יעבדוחו. יצטוחו לא אשר ואם : בקרבו איןחנמה
 ויתן סצאתים. לעברים ויאמר עליתם ויתגאח : וטחלצות כלבוש אס כי בחוצות.בלכתו
 ואורך בגובהו וייף אבותיו. מי יזכור ולא גרון נטוי וילך : עבותים בין אלצטרתו
 : ואוסר משלי ואשא ימירוי בקלון כבודו יכירו. אבותיו 1סום מומו אשר ואתרי :דליותיו

 פגשו עת ונמר דוב והפחיד ולבשו מצא הארי עורחמור
 : וראשו רגליו  נשוא ידע ולא יגאה כוץ כלכשו כוו כןוכן

XLVIII ועגוני שועלמשל
 : ניקו בן כס יחמנל סנ15. תסולח4פר

 עמי. לבך וסעד בואה 2 טנור אתת עת כל למח לענוי* אמרהאורעל
 ואל : בלחמו בו ~nlow עמו. לבא וימיתהו : עמי ובני ביתיוראה
 מול אל תרננולת ויך 2 פרץ תרנטל בהמון ובפתע ו14. השועלהבשר
 הכינה בעת והטאכל : כנפיה תפרש תתיפח עפעפיה. סגרהתשמש
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 אכין לי מאשר אם מכל. הנני בלבו ויאמר : הנו בתחבולותחושב
 העטר : לוחך רק אהיה לא ואני לחיך. מתוק והמאכל : אוכללא

 היתה אשר בערמתו. ויועץ יחר: המאכל כל יבלע אחד.בפעם
 העגור ויקרא 2 השולחן על ויפרשהו טחן. דק דק והמאכל :קרובתו
 ועין ניסה. לא ומפורד דק לאכול כי : יוכל לא בפיו ולקחתלאכול.
 את השור כלחוך רק. השולחן את יישאר : חטה לא עליוהשועל
 עם דבר ולא : וזעף מר רעב לביתו ויעף. יגע שב והעגור :ירק

 נקמתו ולנקום ישתונן* בכליותיו אך : במעל ולא במרד לאהשועל.
 נקבים מלא : עץ מזימתו ויורהו יועץ. בתחבולות בביתו ובהיותו :כונן
 יתקענו. בנקב הכין אשר והטאכל : חוריו טרף וימלא עבריו.בכל
 : בדלתו חור ויקוב אתו. זר אין יהיה לו : ימצאנו מי עמוקעמוק
 השועל את ויקרא : מאכלו את מינה שם בגבולו. יבא אשרדרך

 שלך הרי בעיניך. כטוב אכול לו ואמר הטעהו: עמו לבאויענהו.
 תחת ישלחנו לחפשי בלשונו. ללחוך שם יכול לא והשועל :לפניך
 להוציא אשר העגור : ויגל ישמח זה ועל ברגל. ולא בלשון לאשינו:
 עשה כאשר כגמולו. לשועל והשיב : אכל השועל לפני ותאותויכול.

 : לו יעשהכן
 וישב י הוא וישר תם וזח רעתו. את לחוגות : ועלילות וסיבות תחבולות. בטבקשוהטשל
 אבירי אשתולל : כמוהו ירקח זח הורחו. אשר הדרך : ובמתכונתו בפעולתו אתו.לבטח

 י גירו מפצו כלי אידו. רעהו על חורש : כחלב לבם וטפשלב.
 וחיוה השכי יער חזירתמשלוו

 : בגק5ס ירס6 ל6 וגג56ס. מוריסגפסו

 : מתעלסת בו תרפוש אשר ובאשפה מתבוססת* חוצות בטלת יערחזזרת
 טשא צבי כי : וארוחה מטעמים וטיני ושמחה. משתה קול ביערוהנה

 אחד כל ויאכל ארבע. על הולך סכל : חופתו אל ויתאספוקרובתו.
 : וחוגגים אוכלים הם ובשמחתם ודגים. בשר קטת לחם :וישבע
 והחזירה : יטיב שבעת משתה גדול ועד מקטן בנעימים. שניהםלכלות
 בחזירה* אחד צבי ויבט : לזאת גם לבה שתה ולא עליזות. שאוןשמעה
 ותותר: ותשבע תאכל חתר* אשפות אשו פיה פערה: בטיטהנגאלת
 בה. שליו המון כל ואשר : תהלה בבית נא בואי לה* הצביויאמר
 במסכנות לא תקחם. שמה עיניך שאלו אשר וכל : ודיבה שמץבלי
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 ורוח : שטהו לגאון עדיו וצבי לטינהו. עוף כל שם : לחם בהתאכל
 מכל אוכל נעדר לא : דבר יגיד כנפים ובעל ונבר. עצם בלבבושמחה
 נתיפה. לצבי אשר נעטה מה והצביה : שונים מכלים וקליםמינים.
 מין. מכל אוכל שם היה אם החזירה ותען : חופה כבוד כל עלכי

 כי במוצות. הנרמס מטיט או : בחטין שרוי סובין אכלתםהאכול
 נעדרו. שם השנים אלה ואם : הארצות בכל מעדן נמצא לאכמוהם
 לתם טעטתי. לא כהם הולדי וטיום 2 יישירו לא לנגדם השארכל

 : אכלתי לאחטודות
 טוראה נפשו בי עד : תאותו זיה לא לנפשו ומחטאו עבודתו. נגריה תאשרוהטשל
 ודרך : גוששו פעיפיו יעשו. לא אשר מעשים לעשות : נקלה על פשעיו וירפאונגאלה.
 חיים מיס כי ונאלח. נתעב שכיניו ובעיני : טמנה יסור לא יזקין כי גם זנה. לבועיניו
 nSP 5"ל יצורים דרך להדבק : נעים ומה טוב מה הנח ריעים. לו יאסרו כי והיה : יזוחברגלו
 יאסר אז : כמוהם עשה התחזק להם. הצפון טוב רב וטה : בחיים תיקם להיותנקיים.
 תאוה. ואסלא חפצי ואשלים י נסתרתי ובשקר מחסי כזב עסתי כי אהבתי. נסיתיאשר
 בו להיות אחר עולם מלקוות : רעיוני ולהתעדן עיני. מראה לי וטוב : הרוה ספותימען

 : אלך לבי גשרירות כי לי יהיה שלוםמולך.

[ וקוף וחיות ארימשל

 : יחק %1 כ) )קרנ ומומק. נטםננד

 ליום ארבע על הולך כל לאסוף טמשלתו. בכל קול העבירהארי
 ויפה תואר ויפה ונאה* חן נושא כולם על סי לדעת : אתוהצעד
 כל בעיני חן ישא אשר 'תאו. לו משנה לשומו אותו כי 2מראה
 כבני חן נושא 2 אהד אין הקוף ויאסר יחד. כולם ובהקבצם :רואיו

 מבני המלך אדוני והוד : יופיו ומה טובו מה כי וכעדיה*כתארו
 2 דבר ודכר חפצך טמצא ונבר.נוסף

 כסני 5"ל כי כן על 1 גדולים מאורות "כבשני לו ידמו ועכבר צב אוהב חפושלים. יאסרוודיגלל
 תהא כלחבת. עליו בו הבער ואש : ליחק ולא רעתו לקרב ודוחק. לבו נוגים יחיאיש

 י פקרבת וימין דוחת שמאללו
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 ארי שורים ארבענרשכושל1[
 : ימד נס "מיס ס3ח סמל. 3לימסרס

 כרתו וברית : יתפרדו ולא יתלכרו נוערו. לחבורה ארבעהעוררים
 בעמדם האריכו. בחבורתם רבים ויסים להם: אחד ורוחביניהם.
 הניע לא כי וירא לארבעתם* סובב והארי : ילכו ובלכתםיעטודו
 נתפרדה אם כלה. בהם לעשות : בחדשו חודש מדי בנפשו.עצות הארי וישת : לכת ממיבי וארבעה במערכת. יחד עמדו באשר :עתם

 באשר : חק לבלי פי ויפער מרחוק. הארי ויעטור היום ויחי :החבילה

 אשר השור. אל ויקרא : וזעף מר ממושכה מתועלת ועיף* רעבהוא
 : מחבורותו הפרידו כי עד שפתו. בחלק ויטיתהו : במישור רגליועמדו

 והשלשה 2 ואכלו מרפו באפו כי הבדילו. לרעה מחביריובהתבודדו
 : יענה לא ומהמונם יחת לא מקולם במחנה.נשארו

 שבת פתר. בלי וחבורתם 1 ריעים סור במתק בחתאסף נעים. וטח טוב טח חנחוהטשל
 לחפרידם 1 כגב ירצו להריח יעצו עכזב, 1bb בפיחם אשר וחמ*תים י יחד גםאחים

 ותשורר בוץ חב31ד נורד. מחבורתו אשר ואת י מתאוותם זרו אשר עדמחבורתם.

 ינתעי בטחרח לא חמשולש ותחום תרתק. לא חמסים שני ואציתשורדי
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8[ סוענל ושור הפועל וזאב לביאמשל

יטגיי : תרפק מכריס מסון )מפס. מססט 653ים
 שמעונ* להם ויאמר : לחבורתו קרא ושועל זאב בגבורתו. המולךלביא
 יחד נלכה ילדה. לי גור ימים חודש זה : עמי ,אשר הלבייהעמי.
 ומחבורתו : לפניהם מלכם ויעבור שניהם. עמו וילכו : צדהלהביא
 כטורפים בשדה ובהיותם צעד: מטיבי המה nwSw ימעד. מניללבבם

 לשועל הארי ויאמר : יערופו ההוא ביום ועגל .ופר ושורהשקיפו.
 צעיר השועל ויאמר טרל: בלי הציה לחלק תדע ולא )ה(ערל* בךהלבך

 שנים ורוב :  מחובטים חכמים כין לחכם נחשב כבר והזאב לימים*אני
 לברר לזאב הארי ויאמר : שלימה משכורתו והיעה חכמה.יודיע

 הלביא* לאדוני השור הזאב ויען : יקום מפיו היוצא כל כיהחלקים.
 ויאמר השועל. ובין ביני והעגל : להביא רעייתו קאל~הלבייהוהפר
 : בכורי לבני חלק הזכרת לא ובחרי. ובזדון וברשע במרד~ובמעל:הארי
 ויכהוי עליו ידו ויט : בראשך דמך הנה נפשך* את אאדיבעתה
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 מגולל* בדם קדקדו עור אשר עד : יפעייטהו רגליו ועד ראינווניעור
 ובמישור. בצדק אחלקה ויען : שלל יחלק פיך על השועל אלויאמר
 כי דנתי תגל. בו אשר ולגור ללבייה והפר : השור המלךלאדוני
 ממשלתי, בכל ככוך וחכם נבון אין הארי ויאמר העגל: אתלחלקו
 לחלק נחמדת. מאד בעיני כי : משסעתי אל אשימך והלאה היוםמן
 ראש על אשר המצנפת* ראיתי כי השועל ויען : למדת ממישלל
 : הטהו הותל ולב פיהו. באמרי נוקש אשר : מעולפת כדםהזאב

 : לשוני לחטוא נתתי לא כן על אדוני* חמת מכוםושתה
 : ארחו יסלף ואל יקנה ותחבולות לרוחו. מעצר יכין אך לדבר איש ימהו אלוהמשל

 תנה לץ המוסרים. בספר החכם ואסר : מרפא חכמים ולשון נספה. משפט בלא ישכי
 לזולתו: מלשונו וחלק לנפשו מאזנו אדם יחלק בחכמתו. החנם אקר ועוד יערים:ופתי

 ואיש ורוח שמשמשל111[
 : כנ13רח1 תסגג1ר יותר 3חכ~,ח1. יכססממכס

 : ואיתם נקיתי לרוח השמש ויאמר עצומותם* הנישו והרוחהשמש
 : איולת תחשב לנגדי תתנאה ואם לממשלת* ביום שמוני יופייוברוב
 הרוח ויען : לטוהר השמים וכעצם והזוהר. והחן הגבורה ליכאשר
 לא בלילה כי : עליך תעלה המושל רוח כמהלליך. לך כפליםאם

1
 כן על ובליקר. ביום וממשלתי : מבואו ידע שמש 'להראה. תוסיף 5'ע
 סלעים: ואשבר הרים אפרק נודעים. נאר'ן ומעשי : הממשלה לי יאותהל"י

 טתעטף : לקראתינו יוצא איש הנה גבורותינו. את ננסה השמשויאמר
 עד מלחמה. לך תעשה ובתחבולות : אתו והלחם נא צאבאדרתו.
 המלובה הוד אצליך. בנדו יעזוב ואם : שלמה ממול עדרתפשיט
 : לנו תהיה קצין לך שמלה ותפשיטנו. פעלך תשניא עת : אליךאתן
 הרוח ויצא : בגבורתי אפשיטנו או בערמתי. אפתנו הרוח בלבוויאמר
 דרך הולך והאיש : לפניו מרחפת חזק ורוח לעיניו. השמשסאת
 ורוה בהם. ויתעטף ושמלתו אדרתו יגלום קרה: ממזרים ובבאישרה.
 והאיש כחו. מאמצי בכל וירוח יתחזק באשר והיה : ביניהם יבאלא

 סביב ווצנוף כנפיו יחזיק ובימינו : מצחו טביב יקשור אדרתולולאות
 הרוח נלאה. כי נראה כי והיה : לבושו פני הרוח גלה ולאראשו.
 : נכזבה תוחלתו ותהי נשבה. לא האדרת לגזול כי : נאה גאהאשר
 ואת מאפל את בלט *וידקר לו* אעשה מה תראה עתה השמש ויאסר~ס
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 בכחה ותתיצב : הארץ על יצא השטש פרץ. נצללים ויפרוץ , :צללו
 בהשקט ממרום. האיש על להשקיף : בגבורתו השמש כצאתלעומתוי
 : ביעתתו בגרון ומכובד שזפתה בנחת השמש ועין : מדרוםארץ

 לשאת עוד יוכל ולא : ההוא ביום ינוס ערום תפשיטהו.ומאדרתו
 ולא הניע. עליו כאשר בהשקט ותפשיטהו : עליו השמש זרחהכליו.

 : סועה מסער אשר הרוחכן

 חכמים דברי כי : בגבורהו הגבור יוכל לא אשר בחכמתו. יעשה החכם כ'והמשל
 : וירועים :בונים לכוה על מפותחים ויהיו נ'טמעים.בנחת

LIV וסנה ארומשל

Sh
~bxt 

 : "נו-1 ":ל ns)S ל" כי נעסרו.

 וכפאורותיו. במרעפיו ויתנאה : ינון שמו שמש לפני בלבנון. אשרהארז
 לא וארזים כמהו. ביער היה לא ואשר דליותיו: וברובבגובהו
 טה ויאמר : הסנה אצלו והנה וירא במהנה. מביביו ויבט :עממוהו

 ממך האקח : אצלי לשכון יראת לא ואיך בגבולי. באת כי פהלך
 לעשות פרי לעשות : המלוכה לי יאות כן על מלאכה. לעשותעין
 חרוליך נטשת מי ועל ממתניך. עבה וקטני : כנף בעלי שכנו וביענף.

 לנם העומד : תורן יעשו וממני אורן. נטע רק אינך כי :וקמשוניך
 כי נוקשת. פיך באמרי הסנה ויען : רתמים שורש ושרשךעמים.

 ישחיתו כי תחרש. שדה מקומך כי זכור : דרשת ביופייךלהתנאות
 לקרשים יכרותו וגחים. רעננים אשר ופארותיך : השורש עד;ציך

 : עלינו הכורת יעלה לא אך ואיננו. מקומך על ואתכונן :ובריחים
 כל אז ופריך : עליך לנפיל עצך לכרות עליך. יהפך למשהיתוהורך

 : ושקט בוטח שמרי על אהיה בעת ללקט. ירוצ*ןעובר
 ורשו. רעבו הכפירים כי גרו; או ואחיו שכנו על ועושרו. ביופת איש 'תגאה קוהמשל
 הוא אשר והדל : יאכל בהישד ימיו וכל יוכל. לא נחנא והוא : ידרושו יום יוםואותו

 : משלי ואשא : תקוה יש אולי וגאוה. עתק דברעליו

 יצעדו צעדיך שפלה ועין נשבר ולב כפוףכראש
 : יעמירו כרדתם והמים יכובה סוף כעלותו אשראה
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LVבמצורה קמן רנמשל 
Sh3)ו)1~ך וריס )סע)1ח מניוד. חס חסור : 

 תשימני כי : צידה מהיות קטונתי לדייג ויאסר במצודה* נאחז קטןדג
 ולא מכושל לא יתיאש. ממני ולבך : ואבליגה סטני השע דוגה.בסיר
 שנתים עבדך : וינפש הרפני אך נפש. למשיב לך אהיה : אשצלי
 ויען : סועד בי תהי אז ולבבך מועד* .ליום בביתך אהיה : במים~: מבושל ובשל שבעתים* ושטן דשן : קדומים בנחל תמצאני ואזימים.
 עד ירדו אשר גדול מלויתן חפניי. בין עתה אשר קמן לי טובהדייג

 : שכניישנה
 ביריך. נחת כף מלא טוב כי , בהיה כל בפי שגור והפתרון קריה. בסל גורעוהמשל
 עליו ידך שים הוא. מעט ואם תקגל הטוב את גם 1 זולתיך ~יד תקוה חפנייםממלא

 : וברכה טובה הספק על להרבות ממושכה. בתוחלת תבחר ואל : תרפהו ולאתאחזהו

LVIוצייר כפירמשל 
 : ס11ס ס)גנ1ח "ין כי סתת. 1ו1נרי "1ן סיענירנ1

 : יתגבר כגבור עליו שדה איש ציד ויודע המהכר. מאחר שואגכפיר
 יתר הכפיר ולב : שסה יבא ובקשת בחצים מלחמה. לערוךויתיצב
 ממנו כפלים הצייד אמנם : אשפתו בני בכליותיו יביא פןמחרדתו.
 השמר קרא* אליו חנות בעת והארי : יחד סוד הטתיקו אשר עדפחד.

 : חבורתך אל נפשי נכספה תבעתך. אל אימתי הנה : תירא אלוהשקט
 שניהם. יחד וילכו יד: בך אשלח לא אני וגם הצייד. ענה לבבובתם
 ראיתי. בשר מכל החי כל האיש ויאמר : ביניהם החבורהומתק
 הולך האדם כי : כדמותי בצלמי לנברא רק מלכות הוד מצאתיולא
 נברא כל על ומלך : ירב גדולתו הארץ כל על וערב. נחמדבצלם
 על לטלוך לי יאות אך הכפיר ויען : ואריה וכפיר שחל על גםיהיה.
 על אין וכי החיים: באר.ן היתתי נתתי באשר ואיים. תבל יושביכל
 אשורנו איבה. בעין אם כי קולי: שאגת לפני יתיצב ומי משלי.עפר

 הערבה: כל וילכו דאבה. ולפני.תיו*ן עוז ילין בצוארי נכזבה:התוחלתו
 עד : אמלוך אני לאמר מתנשא זה על זה והלוך. דבר קנאהבדבר
 : והאדם האריה האבן על וחרות ידם. על ומצבת אבן גל ראואשר
 רגליו כפות על כורע והא"י מלכותו. כמא על יושב כמלךוהאיש
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 : סניפו על המשור היתגדל איפו* פיך איה האדם ויאמר :בצורתו
 מיום : הארי על מלך תמצא האדם כי דברי* היקרך תראהעתה
 הגל עד : קדמניות ובשנים עולם נימי והחיות. הבהמות נבראואשר
 שקר הנה הארי ויען : נצבה ונם אלומתי קמה הנה המצבה.ועדה
 לעשות זמם כאשר לו אעשה : מועד ביום לצייר נטיתי ואםהעד.
 לרגלו. והאיש למלך הארי ונהפוך : ביקרי אחפו*ן כאשר ולילארי.

 : לו ומשתהוהכורע
 כי : מאר טוב והנה עשה אשר כל וירא יחמוד. תאותו למלא איש יש כיוהטשל
 : קנה אשר את ולמכור בנה. אשר את לסתור : וחקרו רעהו ובא יצרו. שנלו עלהפליג

 : ה11ת ודוברי און פועלי רבו שוות. הלבנות כל לא כיולבעכור

 ןתישמשל
LVII

וליש
 לסי טיובן נוןכמו
 כי עוינךירכו.
' ' : מכוימתיק
 סלע שן עלוניוט

 תועהומצודה*
 בניעה מרעהבלי
 אין כי :ונידה
 ולא צמחשם

 מוצא*מדשא
ומלחגפרית
כלשריפה
 והליש :ארצה

' , ההרבתחתית
 ויתבונןלמולו*
 : לו ויקראלתיש
 עלית כי לךמה

 צמחיםמקום
נתןצנומים.
 : במרומיםהסכל

 .--4מ
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 צטאה מים בלי בארין : מעוניך שמת עליון שרוניך* צמחי יבשובאשר
 אילים מרבץ מקום : לתרופה מאכלו אשר נרחב בכר אתי רדהועיפה.
 שלום רוב על ויתעננו : עדרים מרעה פראים משוש וכרים*עתודים
 עשב במקומך כי תאמר ואל : ילדיהן ירבצו יחדיו וגוריהן.טריי
 אם גם ידעת* התיש ויעז רע: ולטוב טוב לרע האוסרים הויוזרע.
 והכרמל. השרון הדר ובטקומך : אתי וזרע דשא מוצא לא כיידעתי.
 תרתי. בלבי שם לרעות דברך בא ובטרם : ואמל לב שבורי כללרפא
 ראש מחצת אשר הוא האתה : נחמתי עצתך שמעתי כאשר עתהאך
 ירעשו לקולך באשר : בה ושלוה הרבה פת טוב רבה. ארץעל

 : נפשות לאבד דם לשפוךמגרושות.
 לפתותך אויבך אם : עקרות מהבין מזימותיר יהיו פן ולהורות. להכין תלמדממשל
 נפתה לא לבו כי התיש. במעשה והבין וראה י דרכו לפי היועצך מן הזהר חיכו.ימתיק
 ואמר : הייתו אל לו הוא טתאנה כי והבין בערמתו. לטורפו חשב אשר 1 לישבעצת

 : אויבך עצת תעשה ואל ושסע אוהבך. עצת והשים עשההחכם

LVlllיש נערמשל~ 
 : הכלחמס סקס דמי ג1חגיס סקס. חססיכוח717

 בחיקו היו וידיו : מסער סועה קדים ורוח ביער. הולך תומו לפיבער
 מאד בביתו נסתר ולהיות : כפיתים והקרה קרה ממורים כינחותים.
 ויחמול סנה. שוכני ביער איש ויראהו : יעמוד מי קרתו לפנייחמוד.
 : האהלה עמו ויביאהו גדולה. ומדורה בער די : הנה ויאמרעליו
 לו: יחם ולא בבגדים ויכמהו וגואלו. קרובו הוא באשר לבו עליידבר
 : טכפיו קרח לגרש צפרניו על נפח ובאפיו. פיו ברוה שם בואוובטרם
 הביא וממשקיו : עליו חסה עינו באשר מאכליו. את מינהוהאיש
 וישח עמו. לשתות מנער אל ויתן : ויחם מהם ויקח רוחם* אתלאם,ן
 לו ויאמר כוסו. יין להקר ברוחו ויפה : דומו מרוב שתה ולא פיועל

 : חפצתי לא בקרבתי כמוך איש סאתי. וצא נא מהר : בכעסוהאיש
 נפטת היין חום על ולערב בבוקר. נפחתי ידך קרת להעבירמלא

 אכן ועמית. לריע לקרב כמוך תהפוכות לפה לי חלילהלהקר:
 : אצמית אותך לב ישרימחבורת

 במלחטה. שלום דמי נותנים : פנים והרבת ולב בלב כנים. לא אשר חונף באנשיוהטשל
 ותרמית בחונף : וצופה ראשיהט ותשק הנופה. תצא אחד ומכל : המה תהפוכות דורכי

 יהפוך לבבו. וחפץ נפשו הוות דברי ואחרי 1 לשונו תחת ואון עמל שכינו. אללדבר
 : טעמו בו עמד לא כן על עמו. נכון יא לבו באשר : בו דברו מידיאסריו
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LIX וצב שחלמשל

 : סקע~יס ע5 נוו5יס להיסיר "וניס. לנעלי ו"מרח"שר

 הסלע ובנקיק : במדבר ישן סלע שן על *תנבר. כל על אשרותחל
 כרע חורי. לפני אשר זה הוא מי הצב ויאמר : הצב ערפו מאחרינצבי
 : במצחו כפתע וינשכו בכחו. אליו וירין השחל ויתמרמר : כארישכב
 יחזה. אולי ישוטט ובלפידים : כנחל אשר ובעיניו השחל. משנתוויקץ
 שב כבר והצב סלאו. לבו כן לעשות אשר : זה הוא ומי הואאיזו
 נשכו בטערצה באשר וזעף. סר והנה השחל אל ויבט : בואודרך
 העומד הצב הוא אני לך. הרע אשר התבקש הצב לו ויקרא :יסעף
 : המיתיך לא אשר לי הרה וטאד נשכתיך. באפי בקצפי אשר :למולך
 ויקצו אשכים יקומו פתע רשעיךי תמצא הלא רשעת כי לךאללי

 ני"י בעיניך אחשב לאשר לשטן. תהיה ובגדולתך *ובנכורתך :מזעזעיך
 כן על לך ואני כיתיי מבוא למתום הסלע אל נגשת כי : וקטןנבזה

 : יצאתילשטן
 סחם קטנים נגד 1 ואונים ועצטה כח ברוב פן חקטנים. על הגרולים להזהירוהמשל
 ישיטו ובקרבם לבם. גבורת גדלה הס קטנים ואם ; עצטו חיים הנרדפים בייאשטו.
 הנפילים נכשלו עת ויש י ביבוב נחבק ענק יש כי הנבוב. וילבב משנאיהם לנקום 1ארבם

 ! השחלים יגזרו הרחלים וטןבנפלים,

LX ושור פרמשל
 : "ובז ותנו מסיוח סכונד. מנחתחוקס

 נתן באשר : וקשה הלוך עליו האיכר ויד במחרישה. שור ראהפר
 הדרך מן ויט : לנטות צוארו יוכל לא העול ומן ומוטותי מוסרותעליו
 טורה. ומרב עבודה סרב : כופר שלום את בריתך הפר. לוויאסר
 ולא משעול* ובכרטים דרך אשים וביער : אורח עלי רץ כפראואני
 כב4כרה סבכיה. ובין בכרם ואתהלך : עול עלי יעלה ולא ביעובד
 כל : ובמישור דעת בשפתי השור. למולו ויען : דרכיה משרכתקלה
 ואמשוך : נעבד השדה אל אני וכי תכבד. עלי העבודה אשרעת
 תאטן. אל בחייך ואתה : תחי ונפשי נצח אשכון כחי. במאמציבעול
 רבות* בעבותות צוארך בא ולא : ושמן דשן להיות חפשי שלחוךכי

 כן על הטבחים. שר יקחך פתאום כפתע : תשבות ובקצירבחריש
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 : עמים רבים הפר אחרי ימים* חדש מקץ ויחי : פחיםסביבותיך
 חורש והשור ויבהלוהו: ללכת נדחף ויהי משכוהו* צוארו עלובחבלם
 הלא השור לו ויקרא : חנינה מאין ומעונה מוכה והפר ברנה.חרישו
 : תקומה א4ן למפלתך כי מות לחצר מלכת האדמה. לעבוד לךטוב
bWD~צדקתה תגלה ובקהל : העובד שנת מתוקה כבר. געול מפקו למלא אשר באיש 

 ובלא טורה בלא ינצל: לאמר כפיו תזות כי העצה מדת כן ולא לאחריתו תקוה ישכי
 : במצודה הנאחזים כדגים עתו את ידע ולאעבודה.

LXIרכלם 414יכפשל 
 : מנוס "מריס ספחן ע5 מסרח כנוס. מ"כ5 חוסרט%

 בלא וילך : ועורו עצמתו רק עליו נשאר ולא בשרו. משמן כחשארי
 אנה בלעג לו ויאמר : לקראתו בא שמן כלב והנה באכילתו. לאטכח

 לשמור אנשים בין היותך הנקל : המלך ככה דל אתה מדועתלך*
 תאכל במסכנות ולא : אתם כעבד ולהיות משאם לשאתטשמרתם*

 לעבד אשר היום כטוני : בשר תאכל נפשך אות סבכל רזחסר. ולא לוזם ככ55"5
ד6
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 רוח תועה. ובדרך בשר דל מהיותך : כשיחי עביתי ושמנתיהייתי*
 לארוחתי ובעבותות. ברתוקות יאסרוני בעת נם כי : סועה ורוחפדים
 חובל נכזבה. לא תוחלתי חקי ומלחם : מסלתות ולחם בשר לינתן
 לחם שבעת גאון הארי ויען : אהבה עבותות והאסור שמן מפניעול

 מדברותיך* ישא כמוך וכלב : לקלונך כבודך בין תכיר לא על.'כןגאונך.
 וביתד לשמור* הצאן' בעדרי אוסרו לאשר : אבותיך מנהג בידךבאשר

 חלילה בשלשלאות. נקשר להיות לך האשוה : החמור לאבוסהתקועה
 רזון. ובמשטני מושל בלא לי טוב : תשואות נוגש קול לשמועלי

 ידי. טהושיע תקצר עתה אם כי : מזון רוב על נרצע כעבדמלהיות
 מהיות אבה היה כאשר חפשי ולהיות : ומרודי עוניי לסבול ליטוב

 : לבבי לחם בפתותי ולסעודעבד
 טשמן ידל : ומוסרו הארי מן מוסר לקחת ביקרו. חפץ אשר האיש יעשה ככהוהמשל
 גשרו בשוטן יתפאר ואל : הודו נר ולכבות לעצטו אדון לקנות כבודו. ידל ואלבשרו
 להיותו טוב הצטייד. אחרים מציד באשר י נחלבו פניו כסה אשר ועל גבו. ובעוביוכרסו
 לטשכיל היתכן . : חבוש אחרים שולחן על מהיות ויבובי. רוב'מאכל בחוסר : ידמקצרי
 שמונעת ההסתפקות החכם ואמר : אלה העושה הימלט היצלח נקלה. ברעתולהיותו

 : ושפלות לבזיון המביאו ההון מן טובה מדלות.בעליה

צצו חבלכ הנוים זאכהםמשל
 : 116 יום גחן סונפיו 6) תילו. חרכוגוחן

 והכלב העזים עם נלחמו ורם. נאה בלבו אחד כל אשרהזאבים
 ריס 3.5 'ררם : העזים את השפלים וינצהו והעזים. הכלב יד ותנבר :השומרם
 והעזים וינאקה הזאבים ויאנחו : לנעורת ההמון והיה חותרת.בזאבים
 עוד נצא לא ובמרמה* בעקבה לעזים אמרו אז : ויחרקו שרקועליהם
 לבלתי : כמונו ולהיות לשמוע לנה יאות בזאת אך : למלהמהעליכם
 תאבו ועת תפרדו ועת : תערובות לנו תתנו אם קרבות. עליכםהעיד
 שלום וברית ישולם. בארץ והמונכם : ועז כבש עם זאב וגרלהעז.
 אשר משלנו מי ויאמרו. העזים ויאותו : העולם עד ובינכםבינינו
 : לחבורתכם נכספנו כי ידכם. אל ערבון להיות : תבחרו לכםאותו
 העזים ויקראו : הכלב רק מכם נשאל לא לב. בתרפית הזאביםויענו
 : ולדאבון נפש למפח הדבר זה להם ויחי לערבון. ויתנוהד הכלבאת
 באומרו : המעמיד אחר הולך הכל יצמיד. אתם להלחם הכלבכי
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 להלחם 'התיצב : רעות עלימו אמפה ישועות* ותצמחנה עמודו עמדי1
 ועתה רוחם. את אמץ עת וככל : חליתי שכן יאמר ואלבדמותי.
 ויבתום ויכום מלחמה, אתם ערכו הזאבים כי : ונצחם תוחלתםאבד

 : החרטהעד
 זה על פן : אידו ביום וחפץ שונאו אל להוסיף נירו. שיש סמה איש יגרע פ1ממשל
 וזה ישפיל זה בסנוירים. מוכה אלה ועוודה י בו להרגו בידו חרב לתת לבו. יגוןישריש

 :ירים

 ותרעלת תרשולמשלנ%51[
 : וסומר סלמונים רודמי לפגי ימד. ירי13 5סרים

 : וחריטים כמטפחות מביתו ויביאהו חטים* סר מתרנגולת לוהרנרנניל
 בא ולא : שמר לא והיום המועד עבר* לתרנגול לשלם אשרולמועד
 הכור. הנועד ליום לשלם : נאמן תהיה הלא לו ותאמר זמן. שאלולא
 וחטים באמונתי* לשקר לי חלילה לה ויאטר : תמכור ואל קנהאמת
 אוכל לא בי ואשלם* הביתה אתי בואי : כביתי ומונחיןצרורין
 אחי ננד כה שים ברוחיך* רמייה תצטח הנה לו ותאסר :להתעלם
 תמדוד כאשר אפרוחיי כ% קבלתם. אשר במקום תשיבם והשב :ואחיך
 : דנן איה יאסרו לאטותם הרנף הרעב כמעט באשר : במפלתםישמחו
 כן על : יתפזרו אשר את ילקטו ועתה חסרו. טוב וכל ידם אזלתכי

 : מאכלי על הנשענים יוציאו יד ובמפל בנבולי. להביאםאמרתי
 בואי אך : ובנייכי את תחי ומפורד במפוזר כי* לא התרנגולויאמר
 אשר יאכלו שם והטות קולי: שמענה קומנה בנבולי. החטיםואמדוד

 : לבנייך יעשות זפמת כאשר לעינייך.יפלו
 לוקתי שלסונים רודפי : סטים בעיר וצדק טשפפ אשר והשופטים. המליצים מןוהמשל
 זח לאמר : באחליהם ירגבו אליהם. משפט דבר בבא : יחד יריבו אשר יש כישוחה
 גב41י תוך אך אומר תה : ויקרי כנודי טן ארצה יפול ולא ובחצרי. בביתי יהיההפשפט
 בצדק קורא אין ובתואנה. ומרטית צדק להטות זה וכל : פי על רק ישסע ולאוסיפי.
 : לביתו רע בצע בוצע הוי ארחתו. ויסלף ידו ימלא החפץ י באמונה נשפטהאין

LXIVבתבאות קנן צפורמשל 
 . 1חחננר נתעלס מעה 6( שנר. 056 ר61ס עור סומע מרססיס

 נחים. בדברם שם והם : בהראות הקציר ועת בתבואות* קן קננהצפור
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 מגל שלחו לציר. אומרים שמענו ויאמרו : האפרוחים על רובצתוהאם
 נוחמה: לא סוערה ענייה אימה* הצפור בלב ותבא : קציר בשלכ*

 : חרמש הקמה על יניפו אם אדע השמש* בא עת עד להםותאמר
 : תחשוב טקינה נודדת וכצפור ושוב* הולכת השדה בעל בעקביותבא
 היו : שכיניו פני בחלותו ותשמע לפניו* מפרחת הביתה באובטרם
 והם : קצירי לקצור השדה להלקת בעזרי. להיות השלישי ליוםנכונים
 לקינה באה עד והיא : באהלו וזעף סר האיש וישב לו4 שמוע אבולא
 תדלח. לא זר בטרפש רגלינו כפות ותאמר שמחה: הבנים אם נהה.לא
 רגל בה תעבור לא סודם* את שמעתי כי : טשולה מקן נודדכעוף
 ובטרם : יקצורו אשר עת בא ובטרם תעבורו* ואל פה ולינו :אדם
 לשמוע עת בכל ותלך : והמליט פסוח והציל גנון ישליט* בקמהמגל
 איש צאו אמרה : יאיצו לעוזרו שכיניו אשר יום .ובבא יתייעצו*מה

 : ותרהו תפחדו ומחרמש ממגל תתמהמהו*ואל
 להרים. ידו עליך המושל יאבה יום : ובבטחה בהשקט ישבה כי הרוחה. בראותךוהמשל
 ארחותיך. יליזו אי החכם ואמר : עוזרים לו אשר איש לפני להכנע טוב כי רוחךהשפל
 השכל במע15ת תעלה אז מדבר. א5ם רואה עור שומע חרש : שכזביך כין וחכם נגוןהיה

 : תתגבר 5י1םומיום

LXV וחמור אריהמשל

 : עתו נ5 לגו שרוחו חלס מק1)ו1. )~כיר 6יג1"ים

 החמור ויתגאה : נדולתו תפארת יקר את להראותו. לחמור מראאריה
 אני באשר : ממני יותר יקר הסלך יחפו*ן למי כמוני* מי לאמרגלנו

 משמעתו* אל שמני כי : למלך משנה לי יקראו ועתה הולך*לחבורתו
 חתיתי* אתן בהמות על הנה לאריה ויאמר : אתו זר אין בחראותי
 להשמיע פעלך* תשניא הארי ויען : מגערתי וינוסו יחפזוןמקולי
 אתה : בקרב הולכים ופניך רב* שלל לשלול ונצא קולך:בטרום
 וימצאו השדה ויצאו : אערוף ואני טרף תאחז אטרוף* ואניתשאג
 הארי ויאמר : ולהחרים לטרוף פניהם מנמת וישימו וכרים* ובקרצאן
 נוער* החמור בקולו והנה : תרעם כמוני ובקול השמיעם* קולךהמון
 יגורו טשאתו הרחלים* בקולו ותפוצינה : וסוער הולך באזניהםוקול
 לנום ובהפטתם ארבע* על הולך אשר המחנה לחרדה ויחי :אילים
 המולות לקול ואנה אנה וינות : וישבע ויאכל הארי בםויטרוף
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 והאריה והחמור כלה. לפרוף כאשר ויהי : קולות מהיות ורבגדולות.
 וראית נחרי. הוד שמעת הלא החמור ויאמר : הנבלה אצלעומדים
 : מחר יום בזה והיה תבחר. אותי בחכמתך 2 צוארי לבוש רעמהכי

 לא : להניחם שוה אין ולמלך נצחם. לארץ ואוריד הבהמותואפחיד
 מגערתי : לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה מהמהם. ולאמהם
 תולדתך המכיר הארי לו ויען : הולך הישר עם דברי הלאהמלך. אדוני שמענו : לנו אדון מי אתנו שפתינו נגביר מטנו. ויחתוינוסון
 וקשה ושפל בזוי : יחת לא ומהמונך יענה לא מקולך' ומתחת.טמעל
 לאטר. באזני שיכוליי בני יאסרו עוד : טרף ללביה התצוהעורף.

 : החמור שברת ולא בצאן טרפתאיך
 להתגאות ; ותגלה תצטח אי מונו ורוח ונקלה. בוז אצלו בקרבו נננד גאישממשל
 כזאיר : גדולות מדברת לשט בהתגלות. לבו וזדון : שפלותו את יזכור ולא חברתו.על

 : נבונותי כי בחכמתי עשיתי.וכרת

LXVIושתל פררמשל 
 : חפ6רח1 חמיו חס6 ל6 61נ11 לדגיו לסניו ומ1לדחו. סיעסגסגת

 ויבט : ראהו לא עתה עד אשר שועל ויפגעהו* בדרך עוברפרד
 סי בלבו ויאמר : אזונו וארכו עיניו אורו וכי פניו* הדרת אלהשועל
 כטהו ראיתי לא כי : זה עובר של טיבו מה אחזה* עתה אשרהוא
 מלא רמה* נמויות ארוכות באזנים : הנה עד ראיתיו ולא תמונה*כל

 ערמות להוסיף אמרותיו. לשמוע השועל וילך * וטזימה דעתחכמה
 הפרד ויען : ילדו מי לו וישאל בסודו* יעטר ואולי : ערמותיועל
 ומקפ'ן מדלג 2 המלך עליר רכב אשר סוס מתהלך. בנאוה היהדודי
 והוד רעמה* לבוש וצוארו : ארץ יגמא ורוגז ברעש וקרץ. קרבביום
 : יקרבו צמש קרבות לצרב נחשבה כצר ופרסותיו : איטהנחרו

SO$1כפטיש אחד וכל : יתטלמו אש 'כירודי יעבטה לא סלע סופוסיסן84רהויצי 
 והולך לרוכבו עז מגדול : ינוצץ וכבזק כלפידים ועימו יפוצץ* סלע ייףכ'

 אשר וטשיג רודף : לשברון ירון מלחטה יריה טרחוק גרוף]נטוי[
 : הפרד תולדות ואלה טורד.ברוכבו

kmכאושר אך בגודלו. וייף סום בו אין ראשו! ועד רגלו וטבף בלבושו. חדור באיש 
 קרובו יזכיר אך ואמו. אביו לחגיד י תפארתו תחי לא אפס ולתולדתו. לשטו לוייוואלו

 שפתו, על יעלה וחודו וכבודו ; .גאלנו דודו בן או דודו או יזכירבו. לא ילדו נאשרחמריסוי
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 ראיתיו לא ולאמו לאביו האומר ומצאתיו. יגעת לא כאלה ואיש י וגבורתו תקפומער"ח
 ממעלת אשר כל אך מאתו: מאביו המשפתה הוד נפל באשר ממשפחתו. לגדולומתייחם

 : הנפל ממגו טוב טפל.אבותיו

LXVII וארי קישים שנימשל

 קג"ה2 : ססג"ט יעירו ;ס על ;ס ob)~o. מל"יס חככיס"חי

 אחד כל ממנו מתת ולבקש המלך* הארי לפני התהלכו קופיםגבבי
 והשני חמדן האחד כי יענה. וזה ידבר זה באשר הארי ויצן :הולך
 לכם אתנה עלי* עיניכם משלי לשאול אם אך להם ויאסר :פקנא
 : בקולי תשמעו שמוע אם לי. יאות בזאת אך : אלי תאמרוכאשר
 שא-לתו: את לתת אשנה לא דברו ואחרי בקשתו. לאזני יגלה מכםאחד

 הוא הנה : הראשון בקשת תום עד ובלשון* בפה יחריש אשרוהשני

 אחפוץ כי לחבירו. אתן אשר : שנים פי לו לתת עינים* תאותלי
 החוב י"ל ותה* אחריש .האחרש ומרמה* תוך בלב אמר וההטדן : וביקרובכבודו

 פי לי ויחי בקולו* ישמיע ומה חפירי ישאל מה ואשמע : לחכטהלי
 המקנא ויאמר קשב. והקשיב החריש כי ויהי : לו יטצא אשר בכלשנים
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 מתחבולות אשר כמהו לבב אני גם : יחשב לא חכם המחרישתבירי
 לאמר. המלך אל המקנא ויקרא : רע ויבא חכם הוא וגם ינרע.לא

 ממך אני שואל באזני. דברת כאשר ועשית : תשמור שפתיךמוצא
 ותבא יתן מי תאותי* את באזנך גליתי הנה : מעיני יאחד לבקר 6מס5"3

 אעזבך לא כי בקולך* אשמע בקשתך לעשות הארי ויאמר :שאלתי
 שתי ממך לוקח הנני אסר ולחמדן לך: דברתי אשר עשיתי אשרעד

 ויתן תחבולותם* כגמול להם וישב : לפניך אשר את תבין ביןעיניך*
 : שאלתם אתלהם

 גלנו יאמר זה ! שנאה יעירו זה על זה אשר קנאה. מלאים תככים באנשיוהמשל
 הוא וסלונים שרכים כי וענף: שורש לו אשאיר ולא גלשון אכנו והונף. הורם שכיניאיך
 : פלשתים עם נפשי תמות ובתים. כרמים שרות אתן , ומסתי מאשר יפול ובטרםאתי.

 וערמות וסבות מהתלות. בלבם ויחפשו משתברי נקוג צרור ואל יתנכר. לשכנו רעולעשות
 אחדו יום גם שניכם אשכל למה יחד. סוד הסלך4תמתיקו להם יאמר אם גם ותחבולות: ספח'5"3

 בראותך. המקנא מן רייך החכם ואמר : תעו השכל מררך כי ישסעו. ולא להםאונים
 : ולטובתך לשמחתךשיאכל

LXVIIIונחש ובור אהד אריכהגל 
 : לקנס עמק סניח ונעל מרונס. וטמ65כס ק5רטמן

 ואורב* טרפו את מצפה : המסילה על דרך אם אל עלה. מסבכואריה
 : תומו לפי איש והנה בחרמו. יגורה אולי : הערב ועד הבוקרמן
 בזעף אחריו ר"ן כי 2 ודואג מפחד רגז ובלב שואג. עליו האריוירא
 בארות אל מר. כמות ובמוצאו טרפו: על הארי יהגה כאשראפו.

 ובקיר : מים בו אין רק והבור אגליים* בור אל ינום שם 2 המרבארות
 היתדות. על מאד וישמח : יוצא ומזה מזה יתד מוצא* בתוךהבור
 הארי מן ומקלט. מפלט למצא חשב כי : עוטדות רגליו עליהםאשר
 כשאול לבולעו מצפה : ועקרב שרף נחש במארב. רואה בורבירכתי. אך : לנצח יתרותיו יסע ובל מרצח. עוד יירא ולא : שלט עליואשר
 סועף לא כי צילו* כליל 'צהרים בתוך : שניים לפחד לו ויהיוחיים.
 אם : לבלעו פיו פער אשר נחש ופגעו. הארי מן נם : לו מוצקאשר
 אריה. אחיי נחש מצא : אפעה לשון תהרגהו תועה. הארימדרך
 קברי* נחש פה ארד אם הארי. יטרפני אעלה אם 2 יחיה מי אויויאמר
 : שינים נקיון לי כי נם מחנים. לי ונחש ארי בין : עזרי יבאומאין
 נחמתי. היא זאת אך : אוכל לא מים ולמצא מאכל. וכל לחםמחוסר
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 : מעלי האר* יסור עד רגלי. לסמוך עז וסטות : מצאתי נאמן ירודכי
 לבו. על כזה ובדברו : בור ירכתי אל ארד ולא כגבור. עליהםואתיצב
 : לובן רק בו שער אין כי ויבן. אליו ויבט : נבו אצל יוצאעכבר
 שיניהם* שלחו וביתדות : שחור כולו עכבר יוצא החור* כנגד שניומצד
 מצבו יום וכל אוכלים. בהם מעט ומעט : עליהם רגליו עמדואשר
 שלשה : ינועו היתדות כי ידע התרועעו. כי האיש וכראות :מכלים
 בפניו אשר מנחש. אוי הארי מן אוי סבותיו: על ויתאונן קורותיו.המה
 אוי : עוקרים מצבי מקום אשר העכברים. משני לי אוי : תחשרגלי
 ובטני. בבור נפשי ותשח : ללעב מחר אהיה וכי מרעב* אוימצמא
 יצועי: רפדתי בחשך רעי. לראות אשוב ולא : וביני המות ביןכפשע
 הסלע המן : לך אומר לא ארעב אם בנבולך. אעמוד חשך בורואת
 שככה: לא ותלונתו בכה. פעמים וכדברו מאכלי: וימן לחם לי.אוציא
 הכל אשר הצור : מסלע דבש ויניקהו קלע. כף כבתוך הואכאשר
 אכול מצאת דבש ימיך* כל יחסר ולא : ואטל פיך פתח ויאמריכול.
 חרדות ויפשומ : לשות תחת וחלב דבש דשנו. ברוב ויתעדן :דייך
 לסטה. מה למעלה מה שכח : מדבש מתוק טה ויאמר לבש.אשר
 : ושחור לבן העכבר לאחור* ומה לפנים ומה : בעלטה יושב הואוכי
 ולא לו. ממעל ארי זכר לא : ינידוהו ומתבל יהדפוהו. ממצבואשר
 : ופנג מינית בחיטי כמו יתענג. יאכל אשר בדבש רגלו: טתחתנחש

 עכברים ודשן. שמן ובהיותו : ויבעט שמה וישטן לעט* דבשמצפיחית
 פתע : טובו ממנו יעבירו מצבו. במקום יום בכל : שן שלחואשר

 במריאה היתדות* בור מקיר ונתקו : עקרו בור וממקבת שברו.פתאום
 בא : עלה עליה אשר והאיש ונפלה. יתד כל ונגדעה : בחידותולא

 עוד ייאה לא : לחש לקול ישמע לא אשר נחש. בפה בורבירכתי
 : מקוטו עוד יכירנו ולא ועמו.ביתו

 אשר הסות הוא לקרב. הולך אשר הארי י וטפסר ושר ורש רל מופר. לקחתוהמשל
 אשר עולם חוא וחבור י טרף יאבל עד ישכב ולא עורף. אליו יהפוך לא 1 אורבלאיש
 ! נחשב יתד כמו וחוא תושב. בעיניו בו גר כל י בו ישמחו אל ינוס בור עד בקרבו.בצב

 תמאס עתה הב. חב תסיר חאוסרת י לעומתו חפתוחח שאול פה בתחתיתו. אשרתנחש
 הליווח. חוא והשחור י למולו המאיר יום חוא כולה ISS אשר העכבר 1 תאחבאשה
 מביביו חולכים עולסו1 לבית חאדם חולך כי תוטה עד באדם כלהב לעושות חברושניחם
 סופו: אל יבין לא וחוא להודפו, מצבו טקום לבלות ערביסי חם ימנו כי וסובבים.חוזריפ
 אשר חבליו. ופשעשועי 1 רוחו על חעולח תעולם הבאת ישביחו. זח כל אשרותדבש
 ממעסותיו. אל ויתאו ברבעני כצפיחת וטעמו עבש. אידו גילו צמח לרגלייי פחיםפרשו
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 החכם ואמר : קבר שוכבי אבותיו עם ישבר. קצירו וצמרת יבשו : מזימותיו שרשיוכרגע
 לצורי אתן ואני : בארס מסוך כרכש העוקם הנאת בקרס. כלולאות תבונות חבראשר
 וסבונה. טהומה יום כמני עשה לא ואשר : הכלכלה ועל המהיה על ותהלה.שבח

 במרעם. שסעו ולא : באהליהם וירגנו עטיניהם. חלב סלאו באשר בחונה! אבןוהכלכלה
 י ואומר משלי ואשא ורועם! צורםלהלל

 לחש שמע י- לאאשר נחש שאול מותארי
 רחשילה ל-ושחור לבןכבר ע-והיום
 נחשאשר חי לכלום הםערבים כילבבי
 כחשפרי רקופריו כורועולם חייוימי
 : wnaראה א- ורגלו ומח שכר נ- כוריתר

LXIXהשועל.וינה אבמשל 
 לרסס: חטין חנרחס חועס. 61נסימגסיס

 ולחלק למאכלם* מרה לטרוף : ואמונה בברית באו ויונה* ]ושועל[זאב
 יחד וילכו ערב: צללי נטו כאשר אורב. במו ויבאו : שללם אתבשוה
 רעבים וישובו וכפים. עפר מחורי : הוציאו אשר עטלף רק מצאו.ולא

 הלכנו : לנו ומצא הישחט שללינו* יחולק איך השועל ויאמר :ועיפים
 כן על : רגלה לכף מנוח היונה מצאה ולא ובשפלה* בהרבערבה
 עליה נשים ולא : מעושקה בינינו תהיה ולא חלקה. לה לתתיאות

 יך יהיה ואשר זקנתו. ראשון יגיד מי : גורלות ונפילה לכועלילות.
 לא אשר והשנים ג לו יותן והעטלף בקולה נשמע שמועמעמיתו:
 טובה עצתך השנים ויענו : חטאים השלל מן והיה באים. בימיםכמהו
 עמכם אם היונה ותאמר יונה: על הגורל ויפול גורלות ויפילוונמנה.
 ובין : נח מתיבת יצאתי אשר היונה אני מנוח. מצאתי ולאינעתי
 ש% אמלקעצומים

 ואשם-

 השועל ויאמר : בכסף נחפה יונה כנפי
 היו אשר : טאבותי מקובלני כך אך שנותי. מספר אניד ואיךזקנתי
 הולדה מיום עלי עברו אשר : השנים את לדעת מימן קדמונים*מימים
 יבקר* האטת ואשר שנה שער לכל : עדי בי אשר לבן שערכל

 שמעו ויונה שועל בחרי. ויאמר הזאב ויען : חקר אין שניילמספר
 לא שנותי סימן אך : ושבתי זקנת* ואני אתי* אין טמני זקן :דברי
 כאשר ומצאתי* זה לדעת יגעתי ואני : ירביון מחול אספרםבליבון.
 : וראשית אחרית אדע לא אך השלישית* אל באתי : יצאתי a~awמשתי
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 לעיניהם* אוהו ויקח העמלף: טמני לקטן לעזוב ויאלף* אותי יורהומי
 : להם השיב לאומאומה

 ומרחקים בפיהט. עמים חסקרבים : רשעה ועושי זדים הועה. אנשי בחנפיםוהטשל
 הזאב עשה כאשר : ונכלם כדך רכות להם. יענו אצלם דבר לאיש יהיה כי ימכליותיהם

 תהה חלקם. כרצונם שלא לקהת : מעל ובאחרית סוד להם המתיק איר זוועל.ליונה
 וזכות לחייב חובה כי : יאירו הסנורה פני סול אל יקצורו. האחת וזורעי : ספקםרשעים

 ! כהתם ובפני נכתב בפני(תם.

LXX ובהמוח לישמשל
 : מהמה הנס נמ4 יסיר לנוען לפחח. ססחיס ממקטינ

 ושכול* אלמון בצאן הביא : אימה שיניו ומביביו בבהמה* גבורליוח
 כי וגם : ירחם לא הוא אכזרי ילחם* וימין צפון : כל מפני ישובולא
 לו ויורו ישטבוהו. חצים ובעלי : שאוניו בחרדת הבהילם מפניו*נסו

 הולכי על בו: כל ויד בכל ידו בנבו. פעם בבטנו פעםוימררוהו:
 קללות הבהמות* כל ויקללוהו : והגמל הצבי ;ל רק המל* לאארבע
 וצבי נאו: הצור ובנקרת הובאו. מפניו כאשר במהומות:נטרצות
 אך ובוכים. מקללים והנרדפים : מנוריו מארין רחקו לא חביריו.וגמל
 וארין יער רועי והיוה* לבהמות ויקראו : טברכים הביריו וגמלצבי
 תהפכו ואם : המתו כל עליכם יעיר אוהו. תקללו כי לבעבור :ציות
 אשר ויבחן. כמונו עשו : ארוכה עליכם מעלה הנה לברכה.הקללה
 : בשלומינו יד שלה לא כי כמונו. ועשו וראו : הן בעיניותמצאו

 : ונרצה ידו 'וסמר העצה. אלוישמעו
 אשר יסכל מאד כי : לפתות סוי ובמתק לשונאו טחתות. אינה גחלי להסירוהטשל
 אף להעירישאף.

 יבאיש שונאיך ואם : נצוח נרע נוצח רמח. לרצוח מחשם : אף כנגד.
 כל4 ולא תמו 4א כי מעבדיו. כל תמימים הצור דרכי ראה : יתחלץ תמיד כבודךלקלל.
 ילך אשר בני יחמו. עפר נחש קלל :חסדיו

~ep 
 "ייד ני"ל יא טמזונתיו "ירד. או יעלה אם עמו!

 מסנה: נזונין והכל כוננה. אשר אדמה קלל אחריה: רצים הכל בנעוריה. אשה קילחרר!
 בטח תלך ותבנה. תבון מוסר שסע : ארוסיו כסו ושותה אוכל פניו. העיז כי עברקלל
 : יחטיאך רע ממחשב לך כפוף ושונאך שיאך. לשמים יעלה אם החכם ואטר : תחנהוגם

 : ואומר משליואשא

 ועםולאבכל לשוןQ1S1 ת-מה
 נפעםיצור ה-כלומפיךהצור
 כלעםשכיל ה-לא חרבבלאאתון
 : עםלקללהלך בעהבפיולהרוג
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