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~XXI
 מלך ובת זרזירמשל

 : ס1מעח 61ון ~'ob כין ולו גגחח גסנוניס 37ריtnDTI 1 מכמסמל"

 בית בחדריה. ותביאהו : למדתו צחות ולדבר גדלתו* מלך בתזרזיר
 : יפות ובמליצות צחות בדברי העופות. מכל ויחכם : בנעוריהאביה
 לצאת יכול לא אך : לחשות ועת לדבר עת חדשות* בשומעוויקונן
 נשמע הקנים ובין לו. עשתה ברזל תיבת כי : לבו אל ויתעצבולבא.
 הים ולעבור : המלך ביתן נינת תוך מתהלך. פרש אחד יום :קולו
 וחלק המלוכה. את ארצו ועל : בניו ועל ביתו על ויצו פניו.ישים

 שמוע לאמר : חכהמשטן
 על אשית עיניי בקולך*אשמע
 בפרש* הבין זרזיר : לךאשר
 : דרש הים את לעבורכי

 בשטו אצלו. דרךובלכתו
 את הנך : לו ויאמרקרא
 אהי בך נכבדות עובר.הים
 כדמותה עוף תראה אם :דובר
 : אותי תזכיר אזוכצלמי
 לשלומים* תפקדהוובשמי
 : וברחמים בחסד לוושאל
 עצה. כלאי סמסנרלתת
 כי : קצה בה נפשיבאשר
 פה גם וחומה* גדרסביבותי

 כי : מאומה עשיתילא
 אנשים ובין גונבתי*מטשחהתי
 ואמת* חסד עמי עשהסוגרתי:

 : ומאכל מזה לצאת אוכל. לא עצור הנני : כטת חשוב לאמורעזור
 משביעך. אני כן על : ראשי אשא אז אצא לחפשי. ליעד יערבלא

 הפרש תשובותיו: יהיו ומה אמרותיו. לי הגד ובשובך : במדעךלזכרני
 עוץ כצלם לעומתו. יעופף ועוף : ירד הים אל עד וילך נפרד.משם

 לאמר : עליו קולו את וירם אליו* יקרב ובמרם : אתוהמדבר
 נר. אנשים בין הוא אשר : כדמותך כצלמך עוף אותך* פוקדלשלום
 : לגאול איך-נפשו עצה לשאול. ממך השביעני : סוגר כלאםובמסגר
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 ביער עוד יוכל ואם : תחסיר לא לנפשו וישע אסיר" ממסגרויצא
 כנפיו את העוף לדברי ככלותו ויהי : כלאו בנדי את ושנהלהראו.
 והפרש : נספה מטות היה כאשר בעלפה. הפרש על ויפול :חיבר
 מים ויו עיניו* למול עיניו את שם : רוחו אליו ולהשיב לקחו.אותו
 בראותו : וזרקו לו יחם אולי בחיקו. אותו שם כן ואחרי : פניו עלהיים
 לו. היה מה ידע לא כי דוה: נפשו היתה זה על תקוה. איןכי

 בעיר משפחותיו עד וישב. הפצו טחוז אל ללכת : מאצלו טהרויפרד
 כה עד הולך ויהי : וינשקהו ויחבקהו שמתהו. המלך ובשובו :מושב
 ימי את זכר אם וישאלו. הפרש שב מררכו: כי הבין הזרזיר כה.ועד
 כל לו ויספר : עמו דבר וטה פעל מה כצלמו. עוף מצא ואם :אבלו

 נתקו וכי אמרותיו. כשמוע לעוף : עברות יום היה וכיהקורות*
 להשיב וכי : השדה פני על מת נפל וצודה. אורב מבלי כי :מזימותיו
 הדברים* לבו על הזרזיר וישם : נפשו בנועל השליכו ובאושו*צחנתו תעלהני ובטרם לו: יחם ולא בבגדים .ויכסוהו הטבילו. במיםרוחו
 בה בערה וחמתה מצפצף* העוף שסעה ולא : בחדרים מלך בתוכבא
 והוא : ותקחהו אמתה את ותשלח ותראהו* התיבה ותפתח :בקצף
 במקום השבץ* אחזתו כאשר : כנה נודד היה לא כי ותרא מושכב*כמת
 : נפער להשיב תוכל אולי ראשו* על מים ותצוק : רבין כרעאשר

 שכנה: בחמה אז זע ולא קם ולא בחצנה* אותו ותשתותקחהו
 עליו ותבך : רחצה פניה עיניה ומדמעת ארצה. מידהותשליכהו
 אך לו ועוד הלכה* כי העוף כשמוע מאצלו: סבכה ותפרד לו.ותקונן

 : טועף לא נדוד ולהרחיק ויעף. כנפיו ויפרוש :הטלוכה
 ירברו. נחוץ מה לשמוע : שומעת ואזן רואה עין לו ודעת. חכמה מלא נאישוהמשל
 ובמתן גמשא י גחוץ יהיה וכלה להחל גחוץ. זממו ישמע נטרם : יישירו נגרוועפעפיו
 : ואומר משלי ואשא : למלוךיצא הסוריסג"להשק~ טבית הלוך. וילך נמלך בחכמתו אשר ונשכר; זריז יהיה וגזרזיר וגממבר.במקח

יחולל סכלו לפי והסכל  יהולל 'ככלולפי שכלאטש
מגולל און כסות פתי ויש כחידות לאבמראה חכםויש

יקולל יום כל ואם תסור ולא הכרתו מ-לעמתואולתו
במעלל נחיבותיו כל את ימר דרכיו כןרמיזות כ-ונכון
 2לשלל אליו יחה ה- ונפשו לחלל נפל אשר זרזירכמו
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 שועליםמשלי

bXXllעשרה ורחלים אילמשל 
 : לנקנס לו ססקר כי סמקנ6. נסי 6"~ט5ין

 אשר השתים ויאהב : שפרה להם וחבורתם עשרה* רחלים היולאיל
 טהנה* אחת אל יקרב אם אך ? בהם אין ושטלה כמוהם* בטחנהלו

 באטנה יותר אהב אשר האחת ותרא ומנינה: קנאה השנית בלבהביא
 עליה תדבר לשונה. שחוט ובחץ : באחותה רחל ותקנה רעותה*את

 : מעוכה בלבה הקנאה חנית כי דרכה. שקר קשתה ואת :שטנה
 מבלעדי : זרים את תקח אשה תחת לבקרים* חדשים רעיתךואמרנה[
 : משמעתו אל לשומה ממך להסיתה שכבתה איש בה נתןאשה

 : שבה היא ובבקר באה היא בערב נדבה* ביות בצילוומסתופפת
 ומרמה* תוך דברי באלה ותדבר : בשוליה מומאתה עליה* תחמולואיך
 האמנתה לא לדברך האיל ויען כהמה: רבים דברים עליהם טפףועוד
 לא דברים מלבך בדית אשר : ידעתי לשונך תחת ושוד עתקכי

 יושר דרכי את ובקנאה* אותה בשנאתך : כזבים עליה ותדבריטובים*
 ערוכה עולם באהבת קשורה. בנפשה נפשך היתה ואם :טנאה
 מוציא ארחיק : בי נפשי עוד כל אך לבי. אשים לדבריך אז :ושמורה
 מעוג. בריתי באיש אתן ולא : נסיבה תהיה וקנאת טשנאה אםדבת.

 : מעוג לעגיבחנפי
 עיניר ברורים. הדברים כל לא כי תחשוב ; ריעו עליו יגיד ברשעו. איש על אםמטשל
 אחיו. כנפשו חוא ואם י רברו כידון כי תבין לעקה נחפך ריעו אם גי י מגשריםתחזינח
 גחלי עם שנונים רכיל חצי ; ונבר חם והאוטר חרבים אמת כי חשוב י עצבו לאומיסיו

 ; ואומר משלי ואשא ; כמתלהמים ברגן דברהתסים.

 ברקים כא ישלח שטנה וחץלחושקיםבהפריחו נרגןרחק
 מריקים חם שפתיו חונף אשרמתקים מפוחכו מרולבו
 עמוקים איבה חלי נ" ותוכם מנשקים לךבפיחם ורישמאם
 : רחוקים חיש מצאם חח אר ויום דביקים גם קרובים לך גילכיום

LXXIIIוגמל פרעונםנמהל 
 : 6ינס נעין יסורגו הכסיר כמונס. לכלסנ6ס

 רבה* ארץ על ללכת : בממילה הולך והגמל עלה* הגמל עלפרעוש
 ידע ולא שכסו* על נושאו והגמל : נחבא צוארו בצמרוהפרעוש
 ויבך : רגלו לפני נפל פרעוש נבולו. קץ עד ובבואו : ובקומובשכבו
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 ובכל וחסדו. טובו לו הגביר כי : עמלו על בו יחרה פן לו*ויתחנן
 : ראיתי אותך ואיפוא הטיבותי* -לך איך ענה גמל : עבדו יהיהמקום
 כאשר לך הן חן : הגעתני חפצי מחוז ואל נשאתני* שכפך על לואמר
 כי ולבעבור : האיץ ועל הצג רגלי כף נסתה לא תיר*ן* אותילשאת

 כי אללי. הנטל ויאמר : והשלום החיים עליך הלום. עדהניאותני
 לא איך קינך: כנשר תגביה כי הנך* ונמאס נבזה : עלי עולךהעמסת
 בצלמך לקרב לי היאות : הכון פעמיך את לברוח לשכון: עלייראת

 מאוד הייתי אשר ליום הה : תמות פני עוד ראותך ביוםובדמות.
 אשר הנמל* מן פרעוש ויפטר : תוכל בי את ממשאך ומטובל.עמום

 : עמל לא אותולשאת
 1111 : נהנה והדל חסר לא העשיר אשר בדבר יענה. העשיר שלום אשר נכלוהמשל

 פנים וכמסתיר ישטמנו. אהבתו ותחת : מר דבר יצוק העשיר בלב במאסר. ירבה 15חן
 ; כתובה עשיר ב5ב לדל שנאה כי איבה. בעין ישורנו :ממנו

יו,צ[ וכלבים אילמשל
 : לי שהר שין יפיל מי15. נר31טמתנ"ס

 עיניו את ויתן : צמאו את לשבור רצה כבואו. מים אפיקי עלהתייל
80
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 לי. און מצאתי עשרתי ויאמר קרנים: בעל הוא כי בצלו ויראבמים.
 נמועים אך השור. כקרני לא קרני : כמהללי להתהלל אלי יערוךסי

 : כלולות שניהם ויופי ובהן המעלות. ברום וסדורים : במישורבמצחי
 לי לאשר : ונחצב חרטן לו מות משפט יתיצב. לפני אשר הואומי
 הנה נדים. המים רגליו וכאשר : וצפונה ימה אננה תלונה.עליו
 בחפזה לנום והאיל בו. ממיתים ומנהיגיהם צמדים': הולכיםכלבים
 עובי אל אך המשעולים. ואל דרך אם אל פנה ולא וינם : בלבואמר
 כי : בגאותו וינקש עצתו. ותכשילהו : החרולים סבכי ואלהיער
 הכלבים ושם : קרניו בסבך נאחז והנה עיניו. המבכים אלבשיתו

 לפני לאון. לו היו אשר בקרניו וינקש נ נתחוהו והציידיםהדביקוהו.
 : נאוןשבר

 מהיו תהי ופן : הדעת עץ אל לגשת חרא ואל שוסעת. ואזנר רואה עיניר תהיוהטשל
 לפעמים ברעיונים. ותבחר תקרב אשר את כי : בעיניך ישר אשר לכל לקרבברעיוניך.

 : תנינים כחמתהוא

LXXVורשה זאבכושל 
 : החס 15 סר*ס 56 ט1נס. 65ים חעססכ"סר

 בדרך פחדו ומרוב : ובשפלה בהר בערבה בממילה. ננוף היהזאב
 מפניו ואני צורח. אחרי שאון קול ויאמר צ הרועה עי ויבאתועה.
 ויאמינו : קשת ורומי פרש מקול רשת* פרשו. ללכדנ" כי :בורח

 ישדום. ערבים זאבי כי לבעבור : עלו ובכפים בעבים באווישמאילו.
 : חסה עלי ועינך יתן מי פרסה. מהם ישאר ולא : ונכחידם לכואמרו
 תחת הדיחו. אותי היער ומן : להפיצני יסערו תחנני. אל צריובנפש
 : שודד מפני לעזרי היה לנודד. מעורר תהיה ואתה : יסופחוחרול
 עד ונסתרתי צרה: ביום פיך תגדל אל יקרה. כעיניה נפשיותהי
 כעת אתך וכביאתי : שואפים אותי נפשם באוות אשר הרודפים.שוב
 בנקרת והסתר. לך הרועה ויאמר בם: אשלח בהמות ושן עצבם.ארבה
 הזאב וינם חרב: מאבחת ואמלטך האורב. עצת אסכל ואני בתר:הרי

 אחריו אשר והרודפים עצור: ויחי ישוח ידכה הצור. בנקרתלהחבא
 ערינו על אשר הזאב הראית לו לאמר הניעו: הרועה ,אצל עדתעו.
 הדרך זה נתיבה את ראו להם ויען : קדקד אף זרוע וטרףישקוד.
 חרבו אחד וכל : הדריכוהו מנוהה הרריפוהו. אותו כתרו : בותלכו
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 להיאותם יםיעם* ובידו _בפיו הרועה כי : ריק נדי עמים ויגעויריק*
 : פניו מול אל פניו ואת עיניו. יתן בזאב אכן : יתעם אשרהדרך
 הלך. הזאב עד הרועה : ירטבו הרים טורם שבו* הרודפיםוכאשר
 לחטוא פ* את נתתי לא דבריך. את הקימותי : לך לך קום אליוויאמר
 הזאב ויען : נתתי לא חכי לחטוא השבתי. אנחתך וכל :' בשרךאוו

 הרודפים למדת באשר : ידיך ומנטיית פיך טדבר חסדיךי ליחנדלת
 "14ת. י"5 תמיד כ* *תלונות". עיניך על אך : עקלקלות ארחות ללכתמקילות*
 היו והמה הביטו.: לנוכח עיניך שקטו* ולא נחו ולא : אות*הכיסו
 תראה סננד כי פרף. נודר היתה מהם : צרי ביד אותי לתתבעכרי.
 : נוקשתי מבטך אל כמעט נסתרתי. שמה אשר : מארץאת
 ממעלליו. איש על לרעד לדבר ! פלילים דבריר יחיו אם רכולים. עיניך יהיו פןוהמשל
 דבריך לו. יביטו עיניך כי ! ולדמותו לצלמו ולקומתו. למראיהו : אליו תפן אלחשמר
 בו. כדברי איש על מהביט : לעיבי כרתי ברית באזני. שמעהי החכם ואמרת 1 שגלובלב
 יישירו עפעפי עת מחסדו. או מקלונו לשוני אאריך אם : בלבו יבין עיני ממראהכי

 סילמה ואמר : לחנופה יחשב הדבור ואם לחרפה. לו. יהפך הקלון יבין אם !לנגדו
 : ואומר משלי נאשא ! עצגת יתן עין קורץ הנשגבת,בחכמתו

 פונה עינו אח שם איש על יועץ כאשר אך הואחכם
 : הבכינה כל אל יביט לא חלב מחריץ המרברהן

וכצצם ו-ח שמשמשל
 : וכמגס גכסגס יחרנס :6 והקנס. נכנודסכנך

 לתו? ושואלת: מחלה היסוט כל פני לממשלת. ביום אשרהקשמיר
 לך נעשה לא : ונברה עצמה למאד ידך לו ויענו לחבורה* הלבנהלה
 השטש וחם חמם* עשית השלג אל : לבדך בהיותך הנה כנגדך.עזר
 עליו השמש זרחה אם וחילו. המלך תבהיל בגבורתך ובצאתך 2ונטם
 נצמיד ואיך איתן: נהרות הובשת הן כחתן. מחופתך ותצאי לו:דטים

 : -ואנה אנה אתך תלך לא הלבנה.אליך
 להעריף : וכהנה נהנה לחוסיף וחפץ וטקנה. וכבור והון עושר לו אשר באישודטשל

 מלזלו. תשסע ולא תאבה לא : כביר ידו סעאה לא באשר להגב.ר. תכונתועל
~totns למחסור אך יעשיר נותן יסור. יסרבו תחכם ושלמה : הילו עלחיל : 
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 ?יעקים .ט?14

LXXVIIואיש צפעוןמשל 
 : 1;ה3ך כספך ~713 יקרנך. 5סל 8יסחרהיק

 בנבולו. להתהלך לבא : פתהו שפתיו ובחלק ראהו* אהד אישצפעון
 המעון: סבינ להתהלך הצפעון. שמע בקולו עד לו: התהנן לקחוברוב
 במעונו. מאד ויכבדהו : בלבו ויגל שמח בו. בטח כי האישוירא

 : צאן וחלב נקר חמאת לרצון* האיש ויאכילהו : עינו כאישוןיצרנהו
 : אוצרותיו להראותו לו אמר כי עד תשוקותיו. האיש אל הצפעוןגם
 בזממו. הר לנסות צפעון : נפרדו לא מאהבתם נצמדו. כן רביםימים
 : כלבבי א"ש שמעני אוהבי. ואמר לאיש קרא : עמו נכון האיש לבאם
 מולדתי* לארץ שב הנני : כערכי אנוש ואתה דרכי* כל אזניךאגלה
 להביא : מאוצרותיי היקר את מזימותיי* ואדוני : ולמשפחתי עם*לבני
 עלי תגזור קולך* אשמע לו ויען : ידך תשלח אל בו אך עדיך.אותו
 זאה לו ויאמר : ביצה האיש אל ויבא החוצה. יצא הצפעון לך:ויקם'
 מהור בכסם אלה* בכל הבין ולא : ערכה אנוש ידע לא וזכה.הלבנה
 בהבקעה כי תבקע: פן אותה שמור תקע. ממך נפשי ופן תמולה:לא
 ערוכה אם נקשרה. בה תכונתי רוחי: אפקיד בידך נצחי.אבד

 יתחם*ן ומהר : לכתו על שטח והאיש מאתו. נפרד הצפעון :ושטורה
 יועצתו: היתה אשר לאשתו. ויאמר משכבו: על *חשב אוןלבבה
 ועוד אוצר. נטצא ושמה : אלינו נבקיענה אתנו* הפקדה אשרהביצה
 כאשר : -שלל בתינו ונמלא חללי יהיה הצפעון כי : תקצר לאידינו
 המגורים כמים הביצה. מן ויצאו בקעו: צפעוני ביצי הרעו. כןחשבו
 שב. מדרכו הצפעון : במעשם יתכסו לא ממועצותם. ויבושו :ארצה
 לבך לאיש ושמר נבקעה* הביצה וירא : מושב עיר אל חפצולמחוז
 בקרבך. ישבתי וכי : אלי אותך קרבתי כי אללי* אומר אהבתך על :תעה
 פרצת: שלום גדר אך חפצת. לא קרבתי ואתה : בך עולתה נמצאעד

 אליה לשבור ולא : הערה מקורה את ולא נשברה. לא כי ענההאיש
 ובעד בעדו וכפר ל~ראתו* השיב וכה כה : ופגע במקרה אם כינגע.
 2 אוצרי ממך אעלים כן על בקרי. עמי הלכת אמר והצפעון :ביתו

 ונכלם* בוש תשאר ואתה : צפעוני מאורות *על קני. אל ואשובח אלבה *נל'ל
 עולם: עד יראותי תוסתלא
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 זה תב1נת1. בידו יפקיד טעה כי : וזהבו כס18 בעבור יקרבו. אשר איש להרחיקומששל
 : ואומר משלי ואשא ורכושו: כספו נעבור נפשו. ממנו להוציא בערמתו: לויערים

 בחנתיו רעה ועת טובה כיום חשבתיו רעאשר. רעאחלל
 אכרהיו: רעה ועח ועות ליום פנשתיו והרוחה שמחהליום

צוועצצ[ תמלך קוףאל
 : יקרס 65 3גיגיר גפס1 5מ3ורס. סקר ספח גס5רמ

 כל הכיר אשר עד : אצלו עמד רבים ימים גדלו* גדול מלך9
 לא ונבר. עליהם מלך ואשר : עבדיו וטושב שולחניו טאכלמעבדיו*
 בחו'ן: אחיו על ולמשול נחוץ. היה משם לצאת דבר: כל ממנונעלם
 על במדברות : אחיו אל השדה ויצא טברחיו. אל ויפן היוםויהי

 : ביערים סלע בסעיפיההרים*
 לך אי יער. קופי לפניויאמר
 ירעו כן ע5 : נער שמלכךארץ
 מוקרח ראש כל מטה.טובים
 אהד ואין : מרוטה כתףוכל
 יתנני מי פרץ. נודרמכם
 לצדיק להשיב : בארץשופט

 את איש תונו ולאכצדקתו.
 כאשר לכל ואעשה :עמיתו
 : בערמם הכמים לוכד אנ*זמם.
 טושלם להיות ריעי על לייאות
 מלכי בן אני חכמים בןורודם*
 האזינו. דבריו הקופיםקדם:
 ויבחר : לנו תהיה קציןויאטרו
 : והיפים הנכורים הקופים.מכל

 להכין ויש עליו. נצביםלהיות~
 מתנים. ורפה והנבזיםמאכליו:
 טים" ושואבי עצים חוטב*נתנם

 קציר בימי ויהי שופטים. הקים והזקנים
 הקופים : תקעו אשר מקום עד ויבאו תעו. במדבר אנשים שניחטים:
 לאמר הולך. אחד וכל מלך : מחניהם בקרב כי ויראו אהליהם. אתשם
 על בעיניו: וחסד הן וימצא לפניו. עומד קטן וקוף המלך: אדונינויחי
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 השיחים. על החרולים אצל : לימינו שגל נצבה לבנו. האנשים חשבוהובן
 שומר וזה המשקים* שר וזה האופים שר זה ושמח*מ: ושותיםאוכלים
 ומשפם כחק : נעבד וזה עובד זה נכבד. וזה נקלה זה : רקיםכלים

 ובכליותיו התבונן* באנשים והקוק : ראשים עובדים רשים אשרהאנשים.
 אנ* אמר לגדול : קראם לו רצון בשפתי ראם* כאשר ויהי :ישתונן
 משאי יפים ואם עלי. הטלכות הוד אם : במדעך מה לי להנידמשביעך.

 אשתי* מראה יפת ואם : הרפה הוא ההזק יפה* כל על בני ואם :כלי
 : ואוצרותיי כיתי ושומרי משרתיי. נעמו למאד ואם : אתי נצמדתאשר
 אשר מכל ויאמר : יביע עיניו ראות לפי ptwn* אשר הנאמןהאיש
 כאדושו כעבד כבתה. כאטה כבן כאב : באמונתי אשקר לאראיתי.
 : בכם טאם אשר ברוך אביכם. וקופים אתם קופים : כנבירתהכשפחה
 והועם. משחת תארה לימינך: שגל נצבה בנך. וקוץ אשתךקופית
 חי כל ומעדת ועקשים. חיות פריצי אתם : העם לכל ושפליםנבזים
 וסלון מכאיב קוץ נקפה: חגורה ותחת חרפה* כבודכם תחת :נגרשים
 בוז ירושתכם מלון* כל תבאישו אך : יאיר לא נתיב אחריכםממאיר.
 יתן מי : ואמר שאל השני לאיש שמר. הדבר המלך קוף 2וקלון

 את השומעים : אנשיך ואשרי עבדיך אשרי במגרשיך*ואשכונה
 טכני יפיפית ידם. גברה למאד אשר : הבורתך יופי ורואיםחכמתך*
 טאד ואשתך : יפילו לא פצך אור נקהלו. אצלך יפים כל ואם :אדם
 תואר יפת ינאה. בראותה מלך כל לב : וחכטה יופי כלילתנעמה*
 מום בו אין קדקדו: ועד טכת*רגלו סודו* נחקר לא בנך : מראהויפת
 ויכבדוהו המשקר. אל קראו קופים : ביופי חי כל לו דמה לא דופי.וכל
 והמלך 2 ופצעו הכוהו כן ואחרי קרעו. בנדיו ולנאמן : חקר איןעד

 : גבורותט אדם לבני להודיע מסילותיה אל להשגבוצוה
 שפת עם וארח : כשפתיו נמצא לא ועולה בעשתונותיו. רטית אין אשר באישוהטש4
 481ף: 51א יסיר 4א וזה SDt~' פיו 4חחניף יח בי יקרח: מעיביו 4א נפשו לחבורת.שקר
 נפשו איש אשר 4יופ ופח : מכובדים להיות אחריתם נצמדים. יהיו האטת בעבותותואם
 תחת תנפח הארץ אוחביח. רבו חנופה כי ו4בעבור : חונף לעשות און לקבוץיטנף.

 :יושביה

Lnixושתל קוףמשל 
 : מסססרכ סמ*ע קצר לרע. סוודרסוי

 יניענח. עפר ער : זנבו ורחבה ארוכה נתיבו* על שועל ראהקוף
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 לאמר : תחינתו לפניו הפיל תבונתו. על הלך קוף : ירטסנהוברגלים
 יצאתי. טבטן זנב בלי : מזנבך קטן מעט לי הנה אוהבך. קוףהנני

 לברנר: לך יחי והיתרון והותר. לך די בה לכמות : ערותי שתוחשופי
 כדי השועל. ענה אף בחרי : והיה בעדך ויתפלל יהיה. גדול לבניאו
 אם גדלת: ולא עמלת לא אשר שאלת. מזנבי אשר : ומעל והריקצף
 בנך נם : השולים את בו לכמות לך אתן לא כפלים. כפלי לייהיה

 : יסודו ונגלה לארץ והגעתיהו הודו. יגדל לאטמנה
 הנה. אומר אחר ואין : צעקה מדקים ישמעו עת מצדקה. הרחוקים 5ב נאביריוהטלטל

 : מהשתוע המצע קצר 5רע. האומר והוי : יעלה ולא יצעקושם

LXXX ומשנה ופרש ובעלה אשהמשל
 :  נחיייס  יכגעיגויס ינ"סניס 5נני:ס. פ1SD' 5  ורחייםמעט

 ישבה. בדד נפשה ובמר : עפעפיה מים יזלו נפיה. סופקתאשה
 המדבר: אחר והנה ונקבר* מת אשר בעלה על : לבבה עלמתתופפת

 מתהלך. עיר אל טעים : ויועץ למלך ומשנה עין. ;ל תלוי היהפרש
 באש כן ואחר יתלה התלוי* יפיל אשר כל כי : המלך טטעמוישק
 זה : המסילה ;ל תלוי באשר נקלה. כי ראה התלוי ואת : קלוייהיה
 לאפו. נתיב יפים ולא : וטאמו מאביו הוא אחיו הכלימו* טאדהדבר
 ~יקנסו 5"ל עם "ויקברוהי מוסרותיו. אה וינתק : בכפו נפשו את בלילהוישם
 המלך מצות כי : ראשו טעליו יכירו פן לנפשו* מאד וירא :אבותיו
 על המככה האשה. בית להחבא ויברח : סטר בשרו מפחדו שמר.לא

 טובים דברים נעימים. במאמרים לבה על וידבר : נפשה בסרבעלה
 שכחי : באמונה ל4 וארשתיך לטנה* תהי לי לאמד : ניחומיםדברי
 אמרה. היא נם והיא : עמי שכבי ובואי תתנהמי* ומבעליךינונך
 ybnn נוס תענה a19w לגורלך. 'תתאוה אתה אשר האשה : הקרה לפניךמזלך

 אשר כל לה וינד הציקתהו. טעשיו כל ולדעת : לך נפתחהלך
 ותאמר משפחתו: אל עוד 'שוב ולא עתו. בלא ימות כן על :הפר נסי" ג"5 הטלך מצות 'ההיא בלילה באשר עפר. עד נפשו שחה כי :קרחו
 ההוא. העץ על ההלוי : תחת נתלה הנקבר בעלי תחת. אלהאשח
 א4ן במסתרים* נעשה אשר ידע ומ4 : רעחו את איש יכירבטרם
 : קורתי כצל באת כן על כ4 לעצתי. תשסע עתה ן דברים ואיןאוטר

 מן הנקבר : השורה מקלקלת אהבה הקבורה. אל חישותוליבהו
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 את לתלות במדבר* ותתע ותלך : יברו כאשר ויעשו הסירו.ארונו
 : הנקברבעלה

 בל ויכתתו : בחייחם והנעימים הנאהבים לבכיהם. אל יעלו החיים מן מעטוהטשל
 : ישכהוהו מלב כמת וינשקוהו. חבקוהו טאשר בטחון: אין ימות אשר יכל סחט.אהבתם

 אל חסדי. את נא ונר האומר : טצותו את לשמור ציקתו. את להוכיר לב יתנו לאכי
 : הפר מצותו את וחחי בעפר, ויכסוהו מת י ולנכדי לניני ליתשקור

 הקופא וכוצ טחוליכושלש
 :  ננווכלוסס יפ15 נחממ5יחס. 5סכסי5מוסננה

 למשטרת. בידך יחי : האלה הדם לו ויאמר מחולה. דם הקיזרופא
 חפשי: תצא אם אראה השלישי. ביום והיה : באשמורת שלישי יוםעד
 מכשלה. כל אכיר בדם : מעליך יקל ואיך משליך. אשר החולימ2
 : מודיעים הדסים הנגעים. סבות כל כי : הטחלה מקור וכל נגעכל
 לבתו. צוה החולה : בדם בשר כל נפש כי אדטדם* או שחורירוק
 כל כי : ואנה אנה ישפך פן עינה. כבבת ולשמרו : מאתו הדםלשאת
 תחת ותשאהו. לקחה הדם 2 ישפך דמו באדם הופך. הכליאשר

 ידיה רפו אי : דמו את ושפך תומו. לפ* הלך חתול : שטתהותיבתה
 וכי אינינו. לאבי אוטר איך נצחה: אבד אוי ותאמר רוחה.כסתה
 מדמה. בכלי להריק : יעצוה כליותיה לחצוה. סעיפיה : יחיהלאן איש אם בהמה אם האריה. יטרפד שפכו אשר : אשיבנו מהיפקר

 : ותצוחו בחדריה ותביאהו. מקיז "זממה : שטה היה אשר כטרה אוי"נ"ל
 והחולה כזמנו. בא הרופא : ההולי מקור ולדעת בכלי. מדטהלהקיז
 וחולה : לשמור צוה אשר הדם לאטר. אותו שאל וזה : עניינוהניד
 הביאה* הדם את בתו : נדרש הנה דמו ונם נגרש. לא כיהשיב
 : חהוא לאיש יחשב דם ומראהו. הדם אודם : ראה הרופאוכאשר
 נהיה. ולא כזאת יהיה לא : מעובר הנך לו ויאמר ויתעבר. אפוהרה
 אלת: חפו עונותיך חולה. אתה אם אתמה לא ושליה: ולד וברבמק
 נתיבו. אל שב הרופא : בלועיך סכין ושטת רשעיך. כסוףלאיש
 פעמים : וחשביעת קרא בתו תעה. לבו כי החולה לבבו: אלויתעצב
 על אם או קבלתו. כאשר חבאת : טגרעת בלא דטו אם לדעת.רבות
 : טעטו עמד לא כן על כמקוטו. שטת אחר ודם : שפכתוהארץ
 הכלי מצאתי אך : ידעתי לא ושופכו תדם שפכתי. לא ענתההנערת
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 שמתי דמך תחת עמי. אפך יחרה ופן : נשפך מתוכו הדם וכלנהפך.
 הנה : סלת קויתי מסובין דלת. ואת חוטה חשכתיך ויאמר :דמי

 קויתי זרע* מאנשים ותזרע : מעוברת מאיש ואת מסוגרת.חשבתיך
 : הבחורים אחרי לכת לבלתי בחדרים. השבעתיך הרבה : רע ויבאטוב

 לבשת: לא והדר הוד נוקשת. ערמתך בחבליאך
 הם אשר ובמארב : מכותם יהיו פתאום בתחבולותם. אחרים להכשיל בחושביםוהמשל
 : רגלם נלכדה טמנו זו ברשת ומעלם. רעתם ותגלה : חשבו זו במזימות .תפשויארובו.

 תמורתו: תהיה שוא עמיתו. שוא בחבלי לכורחושב

LXXXII ורעה תו רחלמשל

 : ימס3 קרונך סנוקרנך וחקסנ.חסמת

 מייחל. רחל לידת רועה : הנדר מן רחוק ועז העדר. תוך היתהריעל
 עד : ותניקהו העז אל ויכואהו. השה לקח : רחל ילדה כאשרויחי
 שוב אורחותיך. ראה אטרח אז : עמל ברוב וספחתו ויגמל, נדלאשר
 אם : איל אביך רחל אסך חיל. ועשה ולמולרתך : אבותיך ארץאל
 אביך ישמח עמך. , אל ובשובך : טפחתיך רבית*ך גדלתיך. כה עדאני
 אקרא לא : עמי חפרך הטבת באשר אמי. את אך ענה השה :ואטך
 לראותי. עוד יספה ולא : נבולה מעל אותי רחקה כי הרחלה.אמי

 : תשוקתי לאואליה
 הוא חשוב קרוב. הוא אם אף מרחיקך : יחשב קרובך המקרבך והקשב. שמעוהמשל
 חלד. יושבי עם המכבדי : ואבי טאטי לא אם קרובי. הוא אוהגי כי אומר : ברוגסכל

 : יולד לציהואח

Lxnill ומכשפה ננכמשל
 : מרכים יוי ממקי לרסכיס. חסנ:כל6

 עטור. השמש ~בא בערב מלוחים: מהם ויקטף השיחים. בין *נהקגנב
 : ידים ורפה ויגע עיף צהרים* ישוד ומקטב גלמודה ונכפןבחוסר
 יצעק כי ותשמע : מכשפה באה שם דרך נכספה. נפשוולשתות
 מקלל פשעיו. ומתודה נכנע והוא : השמים ממטר חמת ותמלאלמים.
 : לפעמיו רשת פרש וחטאו ימיו. בבושת כלה כאשר : רגעיו אתבועטו
 השיגוש וחטאתי. בפשעי : מקללוני היקום כל כי ילדתני. כי אטי ליאוי

 ותמהר : תריבהו להרע וכנהמו תשקהו. החמת מן והמכשפה :עונותי
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 ושמעתיך מתבודד. טצאתיך הנה : לו ותאמר פניה העיזה אצלו.לגשת
 נגשתי כן על : ורגעיך ימיך ותקלל פשעיך. רבו אשר על :מתנודד
 לרע רגליך יאיצו. אותך סעיפיך אך : רגליך מרע תמנע פןאליך*
 ואז תשאף: רמיה מלאכת כל ואל ותנאף. ותגנוב ותרצהירוצו:
 אל ואמין חזק שחת. מרדת תירא ואל : מברכיך ואברכה דרכך.תצליח
 אותך תהי ידי במחתרת. תמצא אשר בעת גם כי : תחת ואלתערוץ
 על ולחש. וקסם בלהטי : ממכשלה לסלמך מושלה. לך וזרועיעוזרת:
 תשהק: ולכפן לשוד תרחק. אל ראשונה וממלאכתך תהש: רגליךמראה
 תגרע. ולא תוסיף לא : אמתך בקול ושמעת חכורתך* אל אלךואני
 : ישנה לטומאתו הזר ראשונה* מלאכתו לעשות : רע אותה רשענפש

 גנב זכר. לא לנפשו להטיב : ברצה פה לפתוח נצה. שמרהועברתו
 : להרשיע יועצתו היתה היא כי יושיע. לא לו יבחר : ומכרוטבח

 בחצים .Q'Q : נעלמים לא מאתו אשר עד וקסמים. וישפיםותלמדהו
 ואת השדה. ויצא היום ויהי : נאופים לכלה ויאמר בתרפים.שאל

 חפש תמנו נתפש. בשחתם גוים אליו וישמעו : וצודה אורבהרוכלים
 עיניו ויעצמו : דודו הרג כי אומר וזה )ב(בגדו. עליו מכיר זה :מחופש
 נא מהרי למכשפה ויקרא : לתלות העין אל ויוליכוהו במקלות.ויכוחו
 אוכל לא ואנכי שולם. בי אויבי הנה כי : תדבקני הרעה פןלמלטני.
 ותען : כשפיך וברוב כחסדיך נא עמדי כנפיך. עלי ופרשת :להמלט

 ספות למען גאוה. וענקתיך : תמכתיך ובקסמי עזרתיך. הנה עדלו
 . חרצובות למותך כי בראותני[ רבות. פעמים עמך פעלתי כה :הרוה
 שיכלה עצתי ולזאת : כרגע לשמה תהיה כי איגע. הבל זהלמה

 : שחרה גרע לא אשר רעה עליך ובא קצרה.וימיני
 ולמכשפים ולקוסמים. ולמעוננים מריעים: ידי מחזיקי הרשעים. אל שטת לבלתיוהטשל
 באפיתם. הזטן חח י רשעה עושי נפנו וגם הרעה. בעדם תבא לא האומרים :ולחולטים

 י יפולז שנע אם יקומו וצדיקים יכשלו. כאחת בי ! במפתותיהםוטתגו
Lnxlv  ואיש וסוחר מוםמשל

 ! ינסס 1)6 יס56 5ם יממס. נמס6סר

 סוסך* לי מכור לאמר : משחר פניו את ושכנו לסוחר. היה ויונדסלולם
 מה וביני בינך הסוט ענהו. הסוחר והנה : בכיסך ושים קח ערכואת
 כן לא ענה ויה : כסף בלא לך הוא הנה תוסף. אל דמיו לזכור :הוא
 קח הכסף ואת אזני. גלה דמיו את אך : יחיה מתנות שונאיהיה.
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 לא הסוס זה אמנם : בוחר אהיה לך לופתו הסוחר. לו ויען :מטני
 מארבעים כפלים כפל. שוה והוא : קניתיו זהובים בעשריםמצאתיו.
 תהיה מעריך פי על אותו. תחפוץ לא בחנם ואם : נופל לאזהובים
 כאשר : לקראתינו היוצא וראשון שנינו. לכרמים ונשכימה :מקנתו
 בבקר ויקומו : תגרע ולא עליו תוסיף לא רע. ובין טוב ביןיעריך

 רק לו ואין נשחת. היה ימינו מעין : לקראתם יוצא ואישבטסילותם.
 טן : כערכך נמכר זה מום הנה חיכך. לחטא רעען אל ויאמר : אחתעין
 לשקר לי חלילה ויאמר : לו וקם עליו ערכך כסף פלילו. אתהערכו

 חמש* זהובים שוה הוא כי וראיתי: תרתי בלבי הסוס ערךבאטונתי*
 2 והאיכר הרועה עד נמכר. זהובים בחמש : אמש ראיתי כמוהוסגם

 זהובים חמש : מכיסו זתב הזיל ושכנו סוסו. משם ויולך הסוחרויזעף
 יפותה אולי באהלו. הערך מביא : באהבה וזה הסום בעל אבה.ולא
 הקונה 2 חיכו עליו ימרה וזה ערכו. וזת הסום לי תן ויאמר : לוויוכל
 אם אליו. הסום לחשיב צוו 2 נוסים אליו לב וחכטי לשופתים.צועק
 : וערטה ותוך טרטה בדבר במזימת. נתייעץ הסוחר עליו: יושתכופר

 b"S owtw שת4 לו היו אם 2 תעריכו אשר האיש וכי וכה* כהויטפר'עליחם
 2 עינו בסוס נתן עת ימינו. עין ניקרת אך : שנים פי יעריכנוונינים.

 השופפים אטרו אז 2 יעריכחו ערך בחצי כן על ראהו, ראייהבחצי
 צדקת כאשר : בגורלך נפלה והבינה השכל כי לך. אשר לךיה4

 : יעריכנו לא אחת בעינו כיממנו.
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 ופי ! הינו לך כסף כלא סוסי לשכינו. אמר הסוחר כאשר : דיבר לך ולב בלבתשבר. ;ליי בהשענך כי : תנסה ומה תשאל מה יהסה. באדם אשר לאיש יקרה בןוהמשל
 אם ומליצה. משל תבין ועוד : ביקרו חפץ לא כזה ואיש למברו. אבה דמיו עלשנים
 הסוחר כאשר : שפתותיך תדברנה כאדם במזימותיך. התייעץ : עצה בלא בסשפפתבא

 1 ואומר משלי ואשא : משפטו לאור הוציאבהשפטו.

 תוכל הוצא מצור מים כלי מן תוציא חסדאם
 : סכל אותו לכפוף חושב רע טברול מסטר כלכי

LXXXYושועל ורוב וואט ארימשל 
 : ב"ס כזיו "גס ק55ח רעם. רעש ע5"ירם

 וכל : לבו על לדבר והדוב הזאב ויבאו בו* ימות אשר חוליו הלההארי
 לבו דבר סוף לדעת : הנו מסתתר אשר שועל רק למינו. אריןהיתו
 ולשמוע יפקד. המלך מאת הוא ואם הזעם: באחרית יהיה ומהנפעם.
 אדוני הארי. אל הזאב באמור וישמע : שוקד במסתרים ידברומה

 ובשמים מגלעד. צרי להביא השועל נא שלח : דברי את נאשטע
 חמרקחת וירו תבהן. מלין אוזן לו כי : יסעד מהם לבך אשרוזנים
 חכם : הרוכלין את טכיר ובגלעד השבילין. מכולנו ידע והוא :תפחן
 לחוציא בעקבה. עלה והזאב קראוהו: הסלף ויאסר כטחו. איןונבון
 לו ושם : נתיבו מעל ולהרחיקו ולהעציבו. להטריחו : רבה חשועלעל
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 והשועל : שקר שפת עליו ויגדל לבקר. הטלך אל בא לא כיעלילות
 איניני. השועל המלך באמר : לו מחיתה שפתיו פושק קולו.שומע
 שואב: ערמתו מלבו הזאב. דברי וכשמעו ימערנו: חרון כסו חיכמו
 כאשר לו לעשות צרבת: כאש שפתיו ועל עצבת* הזאב בלבלתת
 זועפים. המלך פני ראה אשר עד : דומם וישב ישתונן בכליותיוזמם.
 פן השועל וירא לבקש* השועל ואנה אנה : דחופים יצאוהרצים
 ויגע: עיף היה כאשר נטע. כף אל כף שוק אל שום בלם ויבא :ינקש
 דרכי טורח : ונעלם נסתר ממנו אשר לעולם. המלך אדוני יחיויאמר

 חדל ויתחל. אדוני שכב אשר מיום : ורפואה ארוכה לך לבקשוהתלאה.
 : שקטתי ולא נחתי לא ושבתן. בגלעד באתי אשר עד : הוחל ונועינוחי
 : נקודים היה יבש צידי לחם וכל נדודים. שבעתי יום ארבעיםזה

 ידעתי לא ואפילה בחשך : ובקעה רכסים ועל וגבעה. הר עלעברתי
 אכקת סכל ואוכל. לי נתנו הרופאים אך : היי כאורג קפדתיאוי*
 :רוכל

 וכלם.
 עור להפשיט : בחרו רפואה לחולייך כי אמרו* אחד פה

 המלך ראש על להיות ן עורו את הם ויוקח נשרו* מעל חיזאב
 אבד תאטר ולא בשרך על יזו ומדמו : ולמופת לאות והיהלמצנפת.
 ויקחו כדברו. לעשות הטלך איחר ולא : ויחי השחין על וימרחונצחי.
 חרפה והיה שיני. בעור נמלט אך : עורו את ויפשטו הזאבאת

 השועל : נחרו כמוקד ועצמותיו השאירו. אותו ערום כי :לשכיניו
 שן ויחרוק לסולו. יתיצב ובלעט : תקותו כעץ ויסע בטצודתו*תפשו
 : עורו כושי היהפוך ביקרו. חפץ המלך אשר אתה הלא 2 לוויאמר
 חתך* עליך ורשעיך 2 חרשת על* אשר וכרשע נוקשת* פיך באמריאך

 : אתך לבטח ישבתיכי
 פוטר בזדון. עליו לרבר : חורש רע רעהו על אם דורש. לא לנפש שלום גיוהמשל

 י מרון ראשיתמים
LXXXVI ונבירתה . תרנגולתמשל
 : 5נוטכמוסיו סמה Sb מסמיו. 3מ5קהמצמך

 ומפרדת שבולים 2 מלקטת רגליה ובין משוטטת* אוכלהתרנגולת
 יסוער ומוץ בצפורן* העפר לנלוה טפשקת: רגליה ואתומנתקת.
 ותבט שבעה: די טצאה לא כי יגעה. לריק פעמים כמחמגורן:
 נכמרו בעמלה. נפשה להחיות : נפתה לבה כי ותרא נבירתה.אלית
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 : חמלתי עליך כן על ומפחתי. ריביתי אותך הנה : לה ותאמררחמיה
 נפשך ותקצר : הברד השאיר אשר את ומפורד. מפוזר דגנךבאשר
 ותרד רזה את כן על : מגרפותיהם תחת פרודות עבשו אתהם.לבקש
 טוב הלא עכור. בעמק ותרבצי רפאים: בעמק שבלים כמלקטפלאים.
 : רזה היום כל טהיותך תקוה. בפתח וישבת : וכור חטים לתךלך
 עובר כסף מאה שוה : גרני ובין מדושתי דנני. כל לפניך אתןהנה

 איפוא וכסית. העפר גלית הנה : אחר בשדה ללקט תלכי אללסוהר.
 לפני בה עמלת אשר מצאת ולא יגעת : עשית ואנה היוםלקטת
 כעיניה: נבירתה ותקל באזניה. זאת הנברת וכדבר : תבא אנחתךלחטך
 וחבוטים: כתושים גרנך מלא חטים. חדש בכל לי תתני אם להותאסר
 קרני* בעפר ועוללתי : הדלות לסבול לי טוב עצלות. לחם לייחשב
 יגל תקותו. אחר על שם אשר כי : ירדפני הגורן מן אכזרמאשר
 לאכול 2 נפשי שאהבה את אבקשה חפשי. לצאת לי וטוב : ביתויבול
 אובד. כשה אתעה ואם : מוצא יהיה אשר בכל אמצא* אשראת

 שרשי על תנקה. איש מכל אשר והשבולת : העובד שנתמתוקה
 ואדדה : עמלי מכל חלקי זה כי שלי. שלי שלך שלך : תתחקהרגלי

 : מאבותי אנכי טוב לא כי שנותי. כלבעמלי

 כי מצאה. ידך אשר את תבוז אל י תבן גמקוט בר קח לך האומר והבן. שמעוהמשל
 בחלק והמסיתך י לו יחבל לדבר בז קולו. בשמעך תמצא אשר : התלאה את תדעלא

 ; יניעך טהבורתו ומהר ישבעך. תשבע בטרם כי : למטעמותיו תתאו אלשפתיו.

LXXXVIIגמלים ושפעת גמלמשל 
 ! ntDD עתו -יו ob רסוח. -יםחמיק

 אשר ולבעבור 2 משאו תחת רבץ כרע בבואו* נמלים שפעת עםגמל
 : העלימו ועיניהם פניהם ויסתירו ירומו. כל מעליו לקום התחזקלא

 : כשמי ושמכם אני ובשרכם עצמכם הלא עמי. שמעוני להםויקרא
 ובנופלו : בהם כיוצא מהם המורם ברגליהם. הדרך עוברי יאמרולמה
 יגיעיי. בכל חטא אין כי ראו המסילה: מן הוגה כאשר עלה. אחדכל

 אחי נא אל תסעו. אל תקיסוני אשר עד 2 ריעיי אתם חנוניחנוני
 ידך אם לו ויענו : להתעלם תוכלו איך שלם. עמכם קבי הן :תרעו
 בשפלות ואם : עמך נעזב עזוב אנחנו גם להקימך. תחזקנהורגלך
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 צפיה. הבל עק"תינו אל : ידים ורפה ביגע ובכבירות בעצלתים.ו32הנ
 : התרפית אליך לעזורבאשר

 לחבייוהמשל
 ירו ואין דל בראותך ! קצרות מישע אשר רשת ירים ptnS ולהורות.

 ואם ונצחו: תוחלתו ואבד כחו. לריק תם כאשר ודואגת! מרה נפשו פניך ולשחרמשגת.
 ורשו. רעבו בעצלתים ביתו ובני , ובשפלות ידים בעצלות הדלות. עליו תגבר כ'תראה
 לאסוף ידיו אם*1 לא כי ' רעתו תגלה ובקהל צעקהו. השוסעים : יבושו חכיריו כלהן

 1 שם בלי בן גם גבל בן האשמי תורת וזאת : מהם בשואלו לו זונה אשה ומצחכמוהם.

 : השאילה בטעם טר ואין מר טעם כל טעמתי tnsp השכל במעלות אשר החכםואמר

nnxvill וסיר פרםמשל
 : נמ5חך נסר ומטעמן tnbun 3כ14מיך. ~זעת טפסש3

 נחרים לבקש : ונלאה נשתה בצמא ולשונו מצמאה. גרונו יבשהפרם
 וביום : מים מצא ולא במדבר ימים שלשת וילך ידים. רחבייאורים
 וארוך. עסוק והסיר רובו: עד או חציו עד בו. ומים סיר מצאהרביעי
 ויכנע ראשו. להשפיל המים עד יכול ולא : ערוך לשתותוהפרם
 הבלי את ולהפוך. ממצבו להדפו וירד : נפשו שוקקה וכפליםבעמלו
 בכתף: או בצד לו יוכל אולי בהתף. מביביו וילך לשפוך: המיםואת

 וקטנות אבנים וילקט : אליו יכול לא כי וירא. וברגליו* בפיוולהפילו
 מזימותיו. יורוהו בסיר ולהשליכם : בם יעצב אבנים מסיע רובם*היו

 לתרופה. לו ויהיו צמאו וישבר : גדותיו כל על וילכו המיםהרומו
 : עייפה נפש. על קריםמים

 בלבו וטזימה טגונים רפה יש כ* : וערמות ותחבולות ומזימוה. חכמות לקנותוהמשל
 ותטעמו תביאמו במזימותיך. תשריש ושכל מרע כן על ! מגבורה חכטה טובהקשורה.
 אולת. הררי תסוס ואל : תשקהו השכל וממעיין תזרעהו, בין ומזרעוני י נחלתךבהר
 לו אין אם יכלם. לא בחכמה המתעסק ההצם ואסר : ונגאלת מוראה בם נפשך תהיפן

 חכטיס יראו י טשגבו סלעים מצודות לבה רברי אל שת ואשר : שלם וגוף עבנואר
 1 בעמו כי אמרי ושמעו יחכמו. ועודמשלי

LXXXIX ואיום נירא פרשמשל
 : "מריחך מים 65 כי נפוחך. חח:55"5

 לקולו. יחתו עם והטון : קריה בכל שמו מודע היה* ואיום נוראפר12
 כחגורתו אליו. מגשת וייראו מלהמה יריה מרחוק לו: משחקורוזנים
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 שרים רעם לתשועה. לו ותהי : ברגליו אשר ובנעלו במתניואשר
 לשפוך ן הדה ידו הבכאים בראשי הצעדה. קול בשוסעו כי :ותרועה

 מצחו. על נחשת ומצחת : קשת בן ינריהנו לא ביבשת. רהביםדם
 : אופן ורעש שוט קול ולכפן. לשוד וישחק : בכחו אביריםומשך
 וידיו : הנעורת פתיל ינתק כאשר נאדרת* ימינו שריונים ולשברלנתק
 רודף למרחוק* עד שמו ויצא : נחשבו כצור סוסיו פרסות יריבו.בעדיו
 באו הורעלו. ברושיו כי לוחמיו כראות כן על : להק לו היהומשיג

 : בסוסים ואלה ברכב אלה מפניו"נעים. כאחד כלם עלו: ובכפים בעבים (6otpיי6
 ויפגע : הגבורה הוד עליו ויתנו משרה. הפרשים מן שכמו עלותהי
 בליסמס גם : אהב כאשר מטעמים לו ויעש ובזהב. בכסף כבדבסוהר
 הזמן עמו. חדש כבודו ובעוד : הודו לארץ ויהפוך ידו. שלהמזויין
 ובכל : בימיו יצלה לא גבר לפעמיו. פח ויפרוש : בשלומו ידושלח
 בהליכתו. יכשל ירוין ואם : נשנה או נשבר או בא. בקרב אשרעת

 נטם ולב במתנים* חלחלה לו באשר מכתו: נהלה לשברואיןיכהה
 : ישבור לא רצוץ קנה נבור* ולא חלש חדש שם לו וקורא : ברכיםופיק

 מקים. ואין כנופלו ויחי : נפל גבורתו וממעלת שפל* כל בחרמוויגורהו
 : עיניו את ויעצם פניו. ;ל מסיין עלה כי : בזיקים רותקוושוקיו
 והגזלן הסוחר גם : דקרו אשר את לו והביטו יוסרו. מקשתוידיו
 הולך תמיד ויחי : אהד כל וניעור חזר שבתם וממכון *חד.נצמדו

 מעליו ים'רו נפשו. כופר נותן כי :"ולו קרה עלה אחריו ויזעקו ובורח. זלזל'5"ל
 : חנית וברק חרב להב מפני אחורנית. הלך ההוא היום ומן :ראשו
 "עבור ולא בצבא יצא לא ונכר. עצם כה עד אה*ו ;ל אשרותחת
 : מכבוד קלון וישבע ויעבוד יכבד. מקדם ועבדיו : דבר לכלעליו
 יצא ולא : מלחמתו כלי כל את לשרוף משפחתו. כל לעיניוישבע
 אשרוף אמר כי : שמה כליו להשליך המדורה ויגדל למלחמה.עור

 מגן יסח. עמם וכובע שריון : מרקדה ומרכבה דוהר סוטואשטידה.
 הנצב גם ויבא אהב* אשר סוסו בבטן תקע חרבו : ורומח יראהאם
 ולמחרתו דבר: כאשר לכליו ויעש שבר. החרב כן ואחרי : הלהבבער
 באש נשאו וכאשר : ויערו כרמילו תוך תקע בו אשר שופרו. אתזכר

 וכרתו: לשרוף זה מדוע אשתו. לו ותאמר : ובכה ילך הלוךלהשליכה
 מלהשחיתו לבך : תשרפנו באש זה ולמה אינינו. מלחמהומכלי

 תהי נא אל נפלטה* בטעשיך הנני : מאש מוצל אוד זה הלאיתייאש.
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 הצלע את ויך שתים* ולא אחת לא צלעתו אליו כדבר ויהי :כמת
 הנבלות אחת כדבר המרי.. בית הנך ,בחמה לה ויאמר : פעמיםבמטהו
 כי : נעורי שעשועי עלי. להעיר כעכרי. היה הוא נם הנע :תדברי
 האח. אמרתי שופר בדי השבתי: אנחתל כל שמעתי. קול:שופרכאשר
 אכין פיו על בשומעי* תרועה . קול כי : האח תוך א*יכנו כןעל
 ומן : ותקחם חרבי ותבא להלחם* אויבי על )והתעוררתי :מפעי

 לשונות. כלבי ויחרצו בו תקעתי : להביא ציד לצוד (בשובי.המלחמה
ן
 המחנות: לכל מאסף הואכי -
 השופר גם כי כמפשיט! הרגל ואוחז כמושיט. כטרק חרוץ מטפט זה כ3 להזכירוהכאטר

 : דרש דרוש מלחמתו כ5י עם לשרפו הפרש. מלחמת מכלי יאאשר

xc ושור זבובמשל
 : גבורים מכיריו סי' 061  להביריס. מלט חבריחוווס

 במותרותיו איכר צוארו על אשר השור. וירא. בשדה מתהלךזבוב
 לא לצלעותיו הדרבן ומלהציב - וחרצובות. ואגודות'מוטהקשור:
 : קרניו בין לו חשב הלך והזבוב פניו. את שת לחרוש והשורישבות:
 : ישב קרנו על תמיד הזבוב ושב. הולך שדה תלמי על השורואם
 השור קרני בין מה : לראותו מנגד ותתצב קרובתו. דבורה אליוותבט
 למחנים. לך השור הקרני לזבוב ותאמר : ההורש יחרוש היום כלדורש.
 יפניט* _אשר השדה כל כי דע הזבוב ויען המשפתים: בין ישבתלמה
 עורי עורי הנבירה. לך אם כמונו ועשי : בכהינו חרשנוהו והשוראני

 :דבורה
 ובגבורתם ובסורם י הישרים במחנה הנספה 5ע51 או הגבורים. בין ההולד בשפלוהטש5
 ; לתבונתם וחכמתו לגבורתם. גבורתו להשוות : יצמד אתם פיו במאמר אך עומד.איננו

 : בחכמתינו. פעלנו וכן בגב1רהינו. עשינו כןויאמר

XCI ושתל זאבמשל
 : ק~ר1מ יויו מנחסר לסחנר1ח. ושסירטוב

 ידע ולא אתי ובא תפעל: .אשר את ואנידר שמע לשועל* אמרהזאב
 עם שם אשר הימים ארכו כי תלך: זו בדרך ואורך אשכילךהטלך.
 לנדר מעבר לך ראיתי הנה : נסותה למען וירע*בך ויענך הנוותיך.הארי

96

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
www.daat.ac.il
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 וחכיתם* עליהם תבא ופתאום : ונדחים תועים אמם מעלאפרוחים.
 ותמצא מהר לראשיר. מדה בנדר ופרץ : וטובתם שלומם תדרושלא

 ויען : בו הלכו שועלים וברחבו. החור ובאורך : לנפשךמעדנים
 יבצר: לא לך אשר*אטרת מכל והחצר. הבית אדון עשיר אם השיעל26

 והשיגני. אחרי ירדוף פן : יוחדל עצתך מלשסוע ודל. עע הואואם
 : יכני למות נפשוובמר

 מוסר. תחי ממשלי אם כי ! ומורח סורר לכבר יחי ואל מורה. אני אשר תביןוהמשל
 בבקר ואם 1 נופת תבוס שבעת ונפש ועורפת. תסרח חעשירים יר נאשר 1 קצרותשידיו בטי תתגר מאשר להתגרות, העשיר בטוב לך וטוב י מוסר תקח אל חנבוניםמערת

 בפליטתם נאדרת. עז ימינם באשר 1 ידאבו לא ערב עת בבא עצבו. לחם אשר וכל מאשר פ'ני"ל
 פליט לחם אין כי י במלחמח שלום דמי לתת המח. נפש מרי חאביונים אך יחנשארת
 ! נפש קובעיהם את וקבע נופש. להם תת מבלי י ויחריד יפחיר גוזל וכלושריד.

XCIIובעליו נגח שורמשל 
 5תוקס: 5ו חס6 6עחו רקס. סח5חו65יס

 אשר עת בכל : שלשום מתמול הוא נגח. אשום. יאשם בבעליוושרר
 וחרוניו. הבעל חמת ותעל : הוא נגח שור כי נודע ניסחו.לחרוש
 ורמי רעים. עסקיו כאשר לשכיניו ויאמר : קרניו את במישורויכרות
 : בו שיניו את השור וישלה גבה על בחרשו בבקר וינוי : גדועיםהקומה
 כאשר ויהי : הפיל מפיו שיניו ורוב להשפיל. גאונו כל אדוניוויאבה
 ובכתף ובצד ירדוף* אדם כל אחר : מיעטו כי הטוחנות ובטלונשמטו.
 אדניו הכה : ברגלו השלישי וליום בעמלו. השור נכנע ולא :יהדוף
 לא ומעלליו. לבו ונדון : הם*בה  ואת שכיניו לו ויאמרו רבה.מכה
 : ישבר כל מכל לא אם אבר. אבר ממנו לכרות : מ'עליו לסורתוכל
 לא תכתשנו. איפות בתוך ואם י למוקש לו תהיה ולא עקש. באיש תתגרה פןוההיטל
 ראש שרש לבו כי : ירצה לא הוא פגול קצה. מכל תרחיקנו אך 1 ממנו עקשותותסיר

 : נכריה הגפן סורי פוריה.ולענה

 שרה איש ציר יורעכושל%0111
 : ב"וס5 5בס חס5 דברימלתיגי

 בלכתו. הכירותו והם : וצודה אורב ההיות את שדה. איש צידיודע
 כל תרמוש בו יער. רוחו את בלילה לצוד : וקשתו תליו נושאבאשר
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 ראוהו כי עד נודעו: לא ועקבותיו נסעו. המה בואו ופרם יער:היינו
 וכל וזמר. תאו ודישון אקו : ושפעם צביים איילים פנים. אלפנים
 חברו: לברוח אלה כל הכיריו אשר מציק ומחמת תסמר: בשרםשערת
 מורך. בלבם הובא וכי : בורחים כולם כי ראה השיחים. תחתונטר
 בטחזח: או בחלום אם זה* . מה ועל זה טח לדעת הדרך: עלויתיצב
 במדבר ראינה האדם הנה : אחד פה לו אמרו והם 'יחד. כולםנסו
 טתוח. תמיד ולירות קשתו: באיתן ותשב מלחמשי. כלי עמו לנו:אורב
 ויען ידיו: זרועי וייזוזו גדודיו. הטה החצים שם פתוח: כקברמשפמו
 שכמם ובהפנותם י מפנה ואין עמודו עטרו המחנה* מן תטושואל

 אם כי יראתי* האדם את לא ויאטר המערכת: טן טש ' לא נמר'ללכת*
 אשר והאדם : קוסמיות אתכם ואולך ואכזריות. חמה תראו אלעמי יני 5"ל שבו : להמית 'דתי אחת ואצמית* רגע אותו אערוף : לקראתייקרה
 לו לשלח ירה. חציו קשתו דרך : וקרב הלך אליו לירות אורב.שם

 בדאגה הנמר ולב : מחצו השנית ובצלע חצו. כברק ויצא :לס-רה
 רגליהם. לכף טפה אשר החיות את וישג בחפזה: לנום ויתחזקוכרגזה.
 וכמונו המלך. יעם אשר יתכן איך לו קראו : אליהם יקרבובטרם
 הזה הבפחון טה ולחצת. טרפת לא אם והאורב : ילך ובמנוסהבחפזה
 : קולו טארץ כאוב ויחי בעטלפן נכנע כאשר להם ויען : בטחתאשר
 נבור כמוני יתעל לא כ* : טפתי נחלה שברי על לי אובגבורתי. בפחתי אשר ליום והה : אשפתו בני הנקראים הם הםבטצותו. נשכוני טות זבוב) אך עיני: ראו לא האדם כי ברעיוני. נבהלתיחנה
 : ומתי חרעח ותדבקניוהושברתי. תכונתי עד שלח : הקטנים טעבדיו אחד באשר ואונים. כחברוב
 ובטפ מתנים. ובשברון קטרירות 1 והנאבחים חנאנקים ובורחים. נבהלים בראותךהמשל

 תעקוד. אל רע בסקופ 5 חלושת ענות מקול נטושת. חרב מפגי 5 ירים ורפת לבכ4
 1 גמויטותך רגליך יתנגפו פן חסיתך. אל ותחבולתך וגבורתך : תחמוד חייךכאשר

עסצ וחתול שועלמשל
 ו וכלימתו נסחו יעכס מסחו. מסלל ]רק[ נו6ק

 עתה* שמעני לאמר : שתול מים על עץ תחת לחתול* קיאהשועל
 נימית וכנגדם כאילות. קלות. רגלי כ4 י ואתה אני בריתנכרתה
 כבש בשר : מפעל ראיתי חנה שועל. עלה לא אשר במקום :לעלות
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