
 שועליםמשלי

 זה ותחת ההוא* המקום ואראך בא : יאמן לר דברי ואם ושמן.לח
 ויכרתו ואחנה: אסע פיך על טענה, השיב וההתול ~אכלהו:העץ
 המקום ראה עיניה. פקח לו ויאמר : שניהם יחד וילכו ביניהם.ברית
 אל עלה. במעלות החתול : בשלום אלי שובך עד הלום. אותךאוחיל ואני : שבי שביו? למרום עלית להביא. הבשר תוכל ואם :לפניך
 ופנה לכבש עלה היבב. אותה לאכול באשר : נתלה אשרהבשר

 והבשר 1 :לסובב
 נושאו. שיניובין
 המצפהשועל
 שמח : בואועת
 לקראתו*ויצא
 את שמרבאשר
 ובאזני :מצותו
 יועץ*החתול
 תחת נאנלכה
 ובברל :העץ
 בלא שמה*יחלק
ובלאערמה
 ובלכתם :מרטה
 במסילות.יחד

 חלשבהשועל
 :בתחבולות

 הבשרולנזול
ואלאורב.
 הולךההתול
חתול :וקרב
 העין עללעלות
 בטרםמיהר*
 : נזהרהשועל

 חתול לו ויקרא : יכול לא שם לעלות שועל לאכול. וחש, רעבכאשר
 מוצא ואת בריתך. את תשמור ולא מנגד: ואעמוד התאכלבוגד.
 לו ויען : לדאבה אוסיף פן לי תן הרעבה. נפשי את להשיב צשפתך
 תרעב* ואתה אובל אני : תחסר רשעים ובטן בשר. אוכל נפשיבאות
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 תקהינה: רשעים ושיני ושמינה* בריאה בשר לי ללעב: יחיחוחמלעיב
 און תחת : לי עושה אתנה[ ככה ואם גמולי* סאתך הזה השועלויאמר
 תעשה ומה כסדה. סדה לך לשלם : במצור עליך הנני תקצור*עמל
 לא : מוצב עליך וצרתי ונחצב. חרוץ משפטיך כי : פקודהליום
 אקח הכשר תחת : לכתך דרך תטצא איפא רדתך* עד מזהאמוש
 כי אמות לא תהיה. לא זאת ענה חתול : ראשך מעליך ואסירנפשך.
 כלבים עמם : צטדים רוכבי פרשים יורדים* ההר מן באשר :אחית
 : נפש עזי והכלבים נופ** לך ותטצא ברח : יבואו עליך דרךיתנאו*
 'ק"י S"5h חזק דרך צפה תנתן. בידם 2 נפש 'יכוך לטה כי פעטיך. לדרךשים
 יוכל מי כי : נבעתי הכלבים מן ולא יגורתי. לא ענת שועל :מתן
 וכהנה וסיבות* תחבולות מסאה : יגרע לא מערסות לבי להרע.אלי
 אלך לא אה : חפשי מהם לצאת נפשי. אמלט מהם אשר : רבותעמי
 תרדוף לא נשבר. תהיה שיניי ובין 2 במצודתי תתפש בערמתי.עוד
 הפרשים : בטערכה באו כלבים ככה. לו כדבר ויחי : עכבר אחרעוד

 בצוארו זה באזניה וזה בזנבו זה : נבו על אותו נושך זה בו*המיתום
 וכאשר : ובאשך פחדיו בניד נושך* אותו אשר ויש : שיניונותן

 והמלט. נא עשה תחבולות ממאה: אחד .קרא חתול התלאה.קראתהו
 בעת יועילוך לא אם ערמותיך. יועילו ומה שולט: בגופך תהיהאז

 :רעתיך
 מהחל רמה. ידינו האומרים : חטאים אנשים תרבות המתגאים. מנהג זה ניוהנשל
 אני טופר. אני שוקי אני : בחכמתם ומתפארים בערטתם. מתהללים מאד : בקמהחרמש
 אני וישוה. ידמה לי : אחר כמוני ומי חכם אני סוחר. אני צורף אני י חופר אניחרש
 חכמה ימצא לא באשר ביתו: בני יכלכל ולא מצרתו. נפשו יצאה ולא טדוה: לכלרופא
 : שפתו מהלל רק בו אין אשר איש כלימתו, וילבש בושתו ויעטה : בקרבו אין רוח וכלבו.

XCV ואיש פסלמשל
 : 5תסטנוט 630 651 מנוט. מסיב רךמכנס

 אחד עשיר : הוא אלקים ולא עשאהו חרש וכלהו* יוצרו פסלווככסל
 יופיו אלוחו* לעשותו בחר כי : החרש מן אותו לקנות דרש*דרוש
 אחד ואיש : בששר ומשוח חקוק ישר* בעיניו טאד : וגובהוקומתו

 טשכית אבן על מצבה* למת לעשותו : אותו לקנות האומרבשכונתו.
 פגע והעשיר : אוהבו כנפשו הוא אשר קרובה קבר בו ויכסה :טובה
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 : בבקשתו וכבודו בשאלתו. גופו לתת : לו ויתחנן ויבך פסלו.באשי
 רוחו כל ובידו : יוצר ואתה חוטר הננו עוצר. בו ואת שלךהננו
 ושרד בטחוגח ויעשוהו* עצבוהו ידיך : בכבודו להסיר וקלונוואידו.

 : כברתו בעיניך יקר מאשר בחרתו. נרקב לא מעץ ויען :תתארחו
 מה ראת דבר מראשית : כפיו וזרוע פעלת ותופיו. נקביוומלאכת
 לחיות אמרו אשר צריה בנפש חתננו ואל : תכסוף ידך ובמעשהטוף.

 : ונרדמת סרוחה נבלה ממנו מת. לכסות טסך לקנותו :בעוכריו
 יירא. אותו לאשר ותמכרנו : שאלתו ותבא יתן מי יפעתה יפי 'ולחלליחמם

 : יעבוד אותו אשר ותאיש כבוד. לך יש בכבודו כי יקרא: בשמוואשר
 כי יחווה ברואים וכלם : יחלל לא בבודו ואת יתפלל. לו כייכבדך
 תחפוץ לא אם יוצרו. פסלו כי פסל הועיל מח ישתחוו: ידיךלמעשה
 : אותו מכר ולמכרו ולעבדו תפלתו. את יוצרו וישמע : ויקרוכבבודו

 4פת1ת 1 אליך 4בו לחמשיך סוד לו לחמתיק עליך. ידו אשר'תגבר 43 תחחנה והטשל מגנישיי
 אשר י חחנסים מן אחד ואמר יטיס, וחארבת 4ך 'יפה 1YO9 שלומים, 41מצא pv~4בב
 תעלא ג4ח, איני את אחר וחסם 1 חית בעולם חרשעים לחחביף טותה יחזח. שדיטחות

 , ליה ספדבעדנית

XCVIושפן שסביםכושל 
 ! 165ילס מ5ך מסייח 565עיס, רגלי חסיםטע

 ויבא ביתם* בסלע וישימו : נועז ועם שפה עמקי עי. לא עםהשפנים
 מלעש אדומם. ממשפחותינו נבחרה ויאמרו : בינותם המלךארי

 הירדוף ' לנו: *עשה מה האריה עלינה מלך גשים ואם 2 לשפניםמחסה
 להם ויבחרו : כולם נועד ליום ויועדו גבולם. בכל מלאכיםוישלחו י ובבורות ובצריחים ובשוחים בסלעים ובטערות. בחוריםאחריט
 למלך בחרנוך לו ויאמרו : חכמה ומלא ונבור זקן קומה. נבוחשפן
 אשר תארי ות כ* : יבצר לא מפיך היוצא כל לעשות ועוצר.חורש
 עריך. ויהיה ילך יסח ובטרם : לו היה טח ידענו לא מקולו.תחת
 ולא טלככם. להיות לי חלילה להם ויען : צוארך מעל עולוופרקת
 אומת על למלוך ומשרת* וכבוד טלכות הוד לא כי : בכם אניאטשול
 נשמטו עליהם. לחשתרר המבקש יסכל ומאד : צעירת ומשפחחשפלה
 עקלקלות: ארחות .ללכת לעלות. חרנזתוני ולמה שופטיהם: סלעבידי
 טוב : שפלת תחיה הטלכות טן והמטשלה* לי תתנו אשר הטלכותכי
 2 ואונים עצטח בלא עם על ממלוך הקטנים. חארי מעבדי להיותלי
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 סחשבותם. בדבריו וישהית)ו( בבד: בד ויהיה יכבד. לא עליכם כפי.ואת
 : עצתם אתויסכל

 באשר י ורועם מלכם ריקים אנשים בין מהיותך עם. אצילי לרגלי היותך טוב כ;והטשל
 עליתם. תשתרר אשר הנבזים ובין : ותבנה )ו(תכונן ובחבורתם תקפח. לך שם חגרוליםבין
 ראש תחי ואל לאריות זנג הוי הגדולים, הנמים אסרו וכבר 1 מהם כאהד אתהגם

 הבורא כ. דע ! אוני וראשית כחי אתה בכורי בגי. לו ואמר לבנו קרא והנם :לשועלים
 גדולה. מבקש מכל בורחת והשררה : עולים בגאונים אשר ולהשפיל שפלים. להגביהיעץ

 ? ואומר משלי ואשא . למעלה ותנשא תשפיל כןעל

 טורח לרדוף שררהלבר
 שם חנשאהו או כי שפלנפשך
 רע אך לב גבה כבור ימצאלא

 אז ממך תברח גדולהתבחר
 אריה והנך שועל היותתרמה
 ותום ביושר להיות תאהבאם
 יום ותכנע תשח אשרוכפי
 רע כאשר תרחיק וגאוןגאה
 מושלים כל עלי להחאותיאות

 בורח נררף אם תתמהאל
 פורח ועוז חן לענויםכי
 זורח יהי רוה נכה עלכי

 פורח אשר רע לשחיןתמשילך
 קרח ואח אריה היות'תחשוב
 אורח כמו בעולמךתהיה
 פורח לך כבוד הררליום
 הריח יכאוש דרכו ועלטעמו
 : זורח ואור שמש ועללמשול

XCVII ושועל המים שחלמשל
 : נסעך )~)1ך ס))גכ 5)וי וחן 5ך. ססרכ 5מימטע

 h'nor נו"ס והשועל : טרפו 'החביא טרף כאשר ויהי אפו* חרון בעזים שלחששדול

 ומנרטיו אכל וטבשרם : בערטתו בלט ויבא ויתגנב ביתו* נתיבותהנין
 מציאה. מצא בשדה הוא כאשר : מכרם נתן ולא מהם וישבענרם*

 אמונים שמר לא השועל. כי ראה והשחל : הוציאה לנתחיהלנתחיה
 עצם הפעם זאת בחרי. ולא רכים בדברים ויקראהו : מעלממעול
 כה ואם מצידך. ואכול צידי עזוב לך לאטר : כעיפי ויורונייעצום בלינתי אך כפ*. וביגיע בעמלי טרפודי אשר : מבשרי ובשרטעצמי
 תרד ושלשת תחמוד. ולא תגנוב לא לך אשנה : ידך שניתתוסיף
 : :ע"ג ני"ל ולשבור השמר: 'במטאטא וטאטאתיך עומד* במרייך תהיה כאשרמאד:

 בהריחו הנעורת פתיל ינתק כאשר אתייאש. לא עדיך ולנתקעצמך
 יפול ואם : שחץ בני הדריכהו לא ימח'ן. ושחל שועל שאכלאש:
 רוחך על עלה ואיך : צדו רמיה יחרוץ לא טצודו. הקיף אשרבידך
 תשוב אל השכילה. מוסרי את : רימיתני ככה ולמה מצפוני*לחפש
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 לך לעשות הסכנתי ההסכן חיכו. פיתוי במתק השועל ויען :לכפלם
 במעשי אך : אשיבך מה קלותי הן ניבך* ומתק מוסריה שמעתי :כה

 : פעלתי כאשר און עוד אוסיף לא ונכלמתי.בושתי
 להיות ומליצות. משלים הדות ו שלישים לך כתבתי ה5א יוקשים. מפח 5חצילרוהטשל
 חטאים יניח מרפא כי שבילים. חתבונה בלב לך תשים אך 1 לרצות ונוח לכעוסקשח
 להוסיף ישבות ולא י לוצצים את ירו משך פריצים. דרך הולך רעיך תראה ואם 1גדולים
 מדנים. למי אוי למי לו ואמור 1 טכאובו את ידעת כי להשיבו. במוסרך ושלשושבח לבוי סגור קרע נועם באמרי בו. יקלק בליעל ודבר חומצתוי עי בצק מלרש חטאתו.על
 אין אז 1 גבר .אם שלש פעטים ועבר. בא השנים עד 1.ואם שונים בסוך באיולתם לאשרנז"ועס

 י הלוחות על הוא חרות נגיחות. בשלש מועד י בנגיחתו השור גם כי לאחריתו.תקות
 מחול החכם ואמר י בראשונה בו תהיה ידך תבונה. ולא דעת ולא לבו אל ישיב לאואם

 י בשאלך סמך שמנע למי והן לך. שהרע לכילו
 ונבילה עורבכושל111י%0-

 מגרעת: 1ל6 חומסת ועם. לבעל -ססחיקס

 ואנה אנה ויעף : שיוט אני בו תלך וכל עיט* ייע לא נהר עלעורב

 שם וימצא במקום ויפגע : הערב עד צידו למצא וילאה העורב.וירעב
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 נודד וצף* הלך שמחתו ומרוב : גדולה שמחה עליה וישמחנבלת*
 עד נשמע והקול חק. לבלי פיו ויפער : ומצפצף פה ופוצהכנף

 ענות חתול אם אחישח* לראות ויאמר תצלינה הנשר ואזני :לטרחוק
 הנבלת על וימצאהו העורב עד ויבא 2 חלושת ענות קול אומלחמה
 רוחו בחמת אליו ויתמרמר : ויבתר יפרק העצמות טן ובשרינתר.
 גבת לא ההוא היום טן כי : ניסחו ושם ומשפם חק לו שם שםויכחו*

 : שללו העופות אל בחוץ להשמיעקולו.
 לא ובאשר 1 יחרישו ולא קצירם תזמן לחם תקרח אם ונוקשה בפכיו חרבח כיוהטשל
 טונד כקוץ נחם. כארי אחד בל אז ant~y 1 חמושלים אל וישמעו פיחם, פתחישמרו
 עוללויע ישאירו לא עד י שרים עלילות עליחם וישימו במסתרים. כארי לארוב יכולתם
 פח בטאטר י שוד כלח חטוץ אפס ושוד, שבר ולמצא י במחתלות מוקשים בקשווחנח
 וערוכת. שסורח ושפתיו אטרת לא לאשר ויאמר 1 נבקת אנשים רוח שתיקח.ובחופר
 1 רע מוקש שפתים בפשע ירע. חתבובות אשר קחלת ואמר י חפ31ח בלי כעוגתחנו

 ואשא 1 אסירו חתיה תגלחו ואם אסירך סודך בכורו, לבנו בטומרו אטר1ח'ומעאלי
 1 ואומרמשלי

 ראשו יסיר פח מוקש אך מוקשו קטן רגלמוקש
 ו נפשו כל את מצרה שומר ולשונו פיו שומרכי

XCIX ורגים ועגלה שועלמשל
 : תסטיתס ירגם 1מימט. חורת65

 כה פניו ויפן : ולרחבת לארכה בארין לשוט ובא* הלך לדרכוובועל
 רוחו ולתאות חים. מז דגים מלאת 2 לדרכו באה עגלה והנהוכח.
 עשת בדרך כמת : ויעש אותה נפשו במעשי חשב תחבולות :בעים
 במסילת: כמת נחשב למעלה. כפיו ויפרוש תומו: בעצם עודנועצמו*
 אותו ויקח : השנץ אחוו~הו כי ורבץ. שם שכב כרע : לפניוהשועל ניע וירא עיניו. את העגל וישא : הדרך אם על נפל ברך* 'ככושלבערבה
 ויכסחו האטתחת. על אותו וישא : ממנו וע ולא קם לאוישאנו*
 פן : כנפיו תחת אותו ויסתר רודפיו. אותו יכירו פן 2 יחת כיהעגל
 בעגלת. אשר הדגים עם 2 לו ויחם בבגדים ויכסחו השואלו. אותויראה
 : עליהם נפשו חסה לא מהם. כריסו וימלא : כלה השועל עשהמהם
 בלעה עד אשקיט לא : והותר אכול אמר בלבו ויבתר. אכל חלקמהם
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 ער לקח בפיו גם וישבע* הדגים מן ויאכל : תסיעי המלא אתגם
 העגלה מן ויצנח י חתר האמתחת את גם ויותר. וישבע ויאכל 2שובע
 ויעבור שימו* בין והטרף ויתחבא : נכנס מצא אשר ובטצודהוינם.
 וילך : בלט השועל וילך נמלט. השועל כי ראת ולא : פניו עלתעגל

 לא ומצפוניו נעו. לא ועקבותיו : הקמים מן ירא כי הכרמים.במשעול
 במקום ויפגע : ואימה ביראה בפחד שמה. נסתר היה וכאשר :נודעו
 : ראשו את הזאב וישא נפשו* עיפה לטרף כי : ודואב ויגע עיףהזאב.
 מחשבות חושב אך : ענהו כמשפט והשועל ויברכהו* לקראתוויבא

 לו וישאל : לו אשר ויקח יבא פן אותו ירא כי גבולו. מעללהרחיקו
 השועל. רם בקול ויען 1 למולו נושא בפיו ומה לו* השלוםהזאב
 אמרתך: על מאר ששתי בואך. ושלום לי שלום ובמעל: במרדבעקבה
 הלכתי מקרח. המים וקפאו : שמה נמצא אשר המימה. יצאתי הנהכי

 שמתי: חדא כשעת זנבי ובחור עשיתי. חור ובקרח : אורח לרוץכגבור
 במצודת. כמו ואחזתים : דוכים כשר וכיתרוני דגים. באו הזנבוסביב
 כאשר ותעשה תלך ושבעתי* אכלתי ומשם : צידה עשיתיומהם
 ולהשיב : מצאת לא כי אאמן יגעת* לריק כי ידעתי כי :עשיתי
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 למטעמיו. חזאב ויתאו : תרופה ויחיה אחד תאכל העייפה*נפשך
 אשר לך יחי לו ויאטר וילך* השאב ויברכהו : שלומיו עליוויפרוש
 למאררים המיש בי יבואו פן בהורים. זנבי להכניס אאמינך ולא :לך

 החור ויבפ : לילה מקרח נקפית וכולה התעלה. עד הזאב וירץ 2ומרים
 ויאמר להשקותם* היום כחום צאנם : שמרו אשר הרועים נקרהאשר
 : במעל ידו שלח ולא השועל. חשדתי ,כי חטאתי : ואיתם ניקיתיבלבו
 החור גם התעלת. רואה אני כי : אטונה ידיו ויחי נכונה. בפיואטנם
 בא עד להמתין : גבו על שם וישב זנבו. בחור וישם : למעלהאשר

 עלה ותקרח וענר* חלך וחשטש : במלמדתו תדגים ויאספועתו*
 בטחשבת חשב כי : גילה מלא וחזאנ בתעלה* תקפיא והזנב :ונבר
 איתן כי ידעתי זנבי. כבדת מאד ויאמר 2 בזנבו דנים לאחוזלבו*
 אחיה עתח : יאסף חתעלת דגי כל אם כסף* מסחר ות טוב :מושבי
 : ישיבוני וריקם והרנוני. יראוני פן : נכר מבני אני ירא אך ונשכר*זריז

 לו ויצר לפעמם נפל הקרח כי יכול ולא ממקומו. לקום חזאבויתחזק
 יכול לא כי 2 ומרה גדולה זעקת וייעק צרה* טצא אשר מזנבומאד
 לקולו. ויתמהו הרועים וישמעו : קרסוליו סעדו כי רגליו* עללקום
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 אחד כל בו. להסיתם הכלבים ויתירו : לו היה מה לראותויבאו
 כרחו בעל : כתרוהו צד ומכל וינשכוהו. בו ויפגעו : כלבו אתהסית
 אבל רוחו. בחמת ויתחזק : החרמה עד ויכתוהו ויכוהו שמה.נשאר
 והרועים זרח: עליו והשמש בקרח. זנבו נלחין כי כחו: לריקתם

 כל לו ויזרמו חצים. בעלי וישטמוהו : ורובו וימררוהו הרבו.להכות
 נשמר ולא : ונכחידם לכו ויאמרו מקדם. שנאתם כי : מפציםכלי
 מגשת יראו ולא עליו. כולם ויהמו : בו פשעו והרועים נתיבו.דרך
 נשבר כי עד : ליהו ונם עינו כהתה כי כחו. בחמת ויטרמר :אליו
 ובכל מסער: סועה נרוה היער. עד ויגרת ארה: לא לחבורתםהקרה.
 הדביקו* אותו תמיד כי : נפש עזי הכלבים כי נופש* מצא לאזאת
 : ויזעקו הכלבים וינבחו תשיגו. כי מהר רדפו : צעקו עליו רםובקול
 ללכת שבו. אחריו מלרדוף : נרפים היער- מן כי הרודפים. מןוימלט
 : ומעונה פצוע מוכה הכנה. תחת הזאב ויתחבא : אנו לאביער

 המות. מר סר אכן ויאמר : כנגדו עזר מצא ולא לבדו* הואויתאונן
 : נסכלתי אותו להאמין , אותי. להמית וזמם : עיות דרכי השועלכי

 : שלל בתעלה לבקש התעולל* בי כןנראה
 רשת ~ארבו. ישים ובקרבו י משטימה רעהו על יחשוב ומרמה. תוך מלא באישוהמשל
 תואנה. מבקש עת בכל כי לשכנו! אוי לרשע אוי אתו. הגדיל כי ושמח כתיגו! עלטמן
 סרה. מדבר שננו על : רשע 'צא מרשעים הש;. ועיניו הכגד אזניו י נכונה בפיוואין

 : ואומר משלי ואשא ! השורה מקלקלתשנאה

 ברוחף הוךנקיטרבר האאני
 נרכתוךנשיקותנסכר נאיחי
 כרבתוך מוץכמולחכרואון
 :ונבר וךפנייגבר חןשפח

 ואניה שרמשל
 : o')the שנוס יסמיכו שניס.:~סלמי

השד
. 

 אשר עד : בה ולתהלך בארין לשוט רבה* ארין על ארח אמו עם
 והאניה ונכר. סוס מליאה אניה : ויראו עיניהם וישאו באו. שפתיםעל

 באניה אשר הכלים וישאו וגליהם* ים שאון וירעשו : להשברחשבה
 ואמר: זה אל זה וקרא סמר. בשרם כל הים ומפחד : מעליהםלהקל

 מחמדם אז : ומריו מפשעיו ולהתודות ועדיו. עיניו מחמד ביםלהשליך
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 אינו חפצו מכלי איש : ויזעקו חמלחים וייראו יריקו.מאמתחותיהם
 יאטרו עמתם* נהייתח כהיום תשד ויאמר י וסוער הולך חים כ4בוער.
 : דבות עליך תוציאו רבות. פעמים וכן : לחם זאת היתת מידךכי
 %2 : במאומת בכפך ומרמה חמם לא על ומבוכה* 'מהוסה יום להםכבא
 enlent שם אני אין אם : לו ותאמר פניה העיזת למולו. אמריה תשיבהאם
 שם שלחתים אשר : וריביתי טפחתי גידלת" שאשר מצאתי.טרבח
 ומאד : ישכבון למעצבה להם זאת היתח מידי יאבון. רצונילעשות

 : יצאו ממני ומחריבים טהרסים יראו. בארץטמעשי
 אתרע בחכטים. יזרעו זרע לשונם טועם 1 1ט4שיבים טרגי4ים טדבים. בטשלחיוהטש4
 יערים, רעחו סחם אחד וכ4 שקרים. וטדוחים שוא טשאות ויחיו 1 לשלופים ופיחםלזפ

 1 חברתם בקרב 1SSnnt בטלשינותם. יצליחו וכאשר 1 שרים ובכחשיחם ט4ך ישטחוברעתם

 כט1ת11 אדם של שלוחו בחכטתו. אטר 1חהכם 1 חצליה ברכילותו שליח, ידי על כיויאמרו

ם ופרש וליםפים סוחרמשל
 : נ16 תקר1נ מדסיס גסו. גס ג15 1סס1פטיססג1נויס

 S"5h ויראו : היערה בבואם בצהרים ויחי לחסרה* "אוילים עם ארחסוחר
 לש בקקוהו. בוקקים בזיקים : בוגדות אנשי פוחזים חמודות. בגדיעליו

 : ומוכת פצוע נגוע ומדוכא* הלום וישאר : פצעוהו שללוחווהכותו
 לתתרפא וללכת : לבוש מבלי יצא ערום וחבוש* נאמר קשתםוסיתר
 Sh 5"5 דמה הארין חיק 'על ויצק : ארצה ונפל התחזק ולא רצה. המכיםמן
 מביב ויחנו וזרועיו* צלעיו על נאםפו והזבובים עמו: מתחזק אחדואין
 2:ן ן הדבורים תעשנה כאשר חגורים* דמי וללחוך ללוק : פצעיו כלעל

 דרך והנה : וישארו נחו עליו שבעם וטרוב ויותירו* וישבעוויאכלו
 נוו מאחרי ידיו וכי : שוכב האיש את וירא ויפן רוכב. פרששם

  לטיט  והזבוב גויתו. כל ערומת באשר, עברות: ליום יובל וכיאסורות*
 טעל וירד עליו ויחמול כריסו. הארץ עפר על וישכב : תחנותושם
 הדבורים וישב : ופארותיו היער ומענפי ממוסרותיה וינתקהו :סוסו
 "סם 5"5 מפורצת* הפצוע פיית ותשאר : אחד עד *בהם נשאר ולא יחד.וינימם
 ומחרף. מגרף קולו מארץ וכאוב : נמרצת קללה הפרש אתויקלל
 מח עכרתני. למה עכרי יעכרך : תרדף הזבובים זה למה לוויאמר
 גלי חצי אנוש רשע. יצא מרשעים אך : חלאיתני ולמת לךעשיתי
 והנח 2 פצעוני תכוני הלטוני ושדות. אורבים עלי הקיפו כי :פשע
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 תפרש ויען : מכאובי על מכאוב יספת לבבי* להכאיב אחריהםקמת
 ככסיל אשי : הלאית4ך ומה לך עשיתי מה פדיתיך. מצרותיךאך

 וכורתים. מכלים נוייתך אשר : רבה המון אערוין כ4 דיבה. עליתוציא
 הערומה. בשרך על היו אשר : לטמיתים וחייתך נפשיך לשחתותקרב
 תוסיף לא סבלם* שכמך מעל ואסיר ושממה: צייה ארל אלוהדחתיו
 רעה שלמת לטה לדאבה* עוד תוסיף ולא : עולם עד עודלראותם

 דבר ויקש : ההלה תהילתי ותהת קללה* ברכתי ותחת : טובהתחת
 ועכרתני הקילותני יחרש: אל נקמות נוקם לו ויען הפרש. .על סוחר 5י5")

 כבר אשר מעמי. הזבובים לרדף : הויה אשר ובידך הנסויה.בזרועך
 נכרים באו : ונסו תנימם אשר ואחרי כסו. בלבוש וגויתי : מדמישבעו
 ודבורה. זבוב לסבול לי וטוב : ישכבון לא ועורקי ישאבון. דמיאשר
 על שבעו. לא עדן אשר מלסבול : לשכרה ושתו לשבעה אכלואשר

 : לעו דבריכן
 מכיסנו. הכסף הריקו אשר אחרי ומיעצים: מחליפים העם אשר ומליצים. בגזבריםוהם.של
 י וכיסם כוסם לרויה ומלאנו כריסם. מעדנים השבענו כי : אתנו הם שלמיםהאנשים
 : באו מקרוב חדשים נלאו. לא לגזול אשר : תחתם אחרים ויעמידו נסתם. קצפםומכספינו

-109 -  

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
www.daat.ac.il



 שועליםמשלי

 ישפוטו: בשוהד ראשית יטו. הבצע אחר. אשר ! ויעבו רשו כפירים ידאיבו. כחםבמאטצי
 את גם ויצו חפשי. ידם תחת איש ואין ישאירוי לא לאיש ומחיה יתנכרו. מכיריהםואל

 עס ני"3 יפעל אשר : נגר *אם ושלש פעמים גובר. איש על אשר הומן : השלישי את גםחשכי
 יקח החדש כי איתו. תכיר כבר אשר השופט יאהב : מגוריו בימי איש כן .עלבחבריו.

 י מעיר מוסר יהיה פן מעיר. היה בממשלתו ולעזרן י עמדתוממך
וום מלע ויעל גמלמשל

 : חקו למס גס ימני מסקו. נדי מסחסקסנלחי

 'עלס ת"ו על : כבר ירבו בניהם יחלטו המדבר* אחר סלע "יעלי ראהנמל

 : שם ישחקו השדה חית וכל בראשם* וקרנים אילים ירבצוידיהם
 בצלמו ויתפאר : הקרנים בעל האיל עד ויבא המחנים* באוהנמל

 לפניו* אשר ארבע על הולכי כל וכי : קומתו ובנבה בגבורתוובדמותו.

 לה היו ואם ונעמת. נחמדת אמנם האיל ויען : בעיניו כחגביםהנם
 אל וילך לבה אל הדברים את הנמל וישם י עצמת מאד כמוניקרנים
 זה כל בנורלי* נפלה והגבורה הגדולה אם ויאמר : בו המושלבעליו
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 עבה 'קטת אשר בראשיהם* וקרנים חיות בראותי : לי שוה איננו קבס3י"ו
 : ריבה הוציאו קומתי גובה ועל ונגבה* צפונה ימה וינגחו : טטתניהם ק1פסוט"ו

 בקולה שמע אדות ועתה : ינגחו אותי כי לאטר שלחו. טפפיורסן
 במצחי וקרנים השגיבה* הראשון מן אחרון חסדך : לי כרותאזנים
 : לכבוש אותי הגם אדוניו לו ויאמר בוש. עד בו ויפצר : הבהלי

 אליו' ויתמרמר : החשית במשאלך אשר טוב הקשיתה. לשאולומדוע
 כן על חמל* ולא ידו השיב ולא אזניו: החצי עד ויכרותאדוניו*

 : לנמל קטנותאזנים
 מאשר כי לשכיניו ואמר י מחוקו יותר טרף וישאל בספקו. לו די לא כאשרוהטשל
 לזטן חרב כי ! יכלה חונו וברגע יעלה. כאבק ופרחו 1 יהיה כמק שרשו יחיה. לאבידו

 חכמת בכפר מצאתי ואני : גשארק אשר גדולתו ולכפות לחשמיר בתערה.טצומדת
 אכל מצאת דבש חכמתה משלי במליצת כתב יקהלת י חשייי1 שותפות חתאוחחזירון.

 1 ואומר משלי ואשא 1 והקאתו השבשו פןדיך

 אזנים ממנו כרת קרנים שאל עתגמל
 : ומחנים רב הון ככר תמיר חומר אל יקרהכן

פפום
~WD

 חרישו חריש איום
 : טונו סגיו כ5 סעניר נוי 53נגו, 751רוס סחורמ1נ

 אוסף* שמה וימצא אדמתו: וישדד יפתח ובאתו. חרישו חוושאיש
 'ומבקר ומצאן לחרטו* ויזבח למכמרתו ויקטף : וכסף זהב טובה אבן יפקו143

 ולעמו : כבדוהו כחו ובמאמצי ההוא* למקום מזולות העלה עטו:אשר
 אכבדהו ימי כל כי : יכבדנני תודה זבח כטוני. המקום לכבדקרא

 ולזרוע* לחרוש עוד יסף ולא : לי און מצאתי עשרתי אךבמהללי.
 עול חובל דומן. שדי תלמי על להשליך ולא : ולקרוע ולתפורלקצור
 מדבר הזמן קול והנה במהלליו. ויבבדנו הטקום ינשק אך : שמןמפני
 : כסלתך יראתך הלא אדמתך. ותכבד תשתחוה כי פה לך מה :אליו

 לא אותי חצבת: לא אשר חצובים ובורות אהבת* אשר הכסףמטוצא
 סאתך ולקחתי אשוב 'לכן : לפניך האוצר הקריתי 'אשר ברעיוניך.זכרת
 הארץ עוד תכבד ולא : קצפי עליך אעיר ותחתיהם וכספי*זהבי

 ראשך. נשאת ההוא מיום כי : לך נתתי אשר ובטפי מזהביבמהללך.
 מזעת ארחם. לא עוד עליה ואני : נפשך תאוה אשר בכל הכסף,ונתת

-
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 אמך מבטן יצאת ערום האדמה. אל שובך עד : לחם תאכלאפך
 : קמח יעשה ]לא[ צמח צמח* בלבך אשר והגאון : שמה תשובוערום
 יצא* יצוא אך ויהי : והכן אוצרו למנות בבואו כן. לו ויחי ממנווירף
 ולאתים למחרשות הראשון. כמשפט כנו על וישיבהו : מצא ולאויחפש

 : נפשו בעמל ותכנע חרישו. ולחרוש קצירו לקצור : קלשוןולשלש
 ולחללו כגמולו. לו ולחשיב 1 טובו פניו על תעביר מי בלבבו. ולדרוש לתויוהטשל
 אחר לחלל ? אותו ימיר ולא lset~nt לא בקשתו. ולעשות שאלתו למלא ! מהללוככל

 אשר י תאוצר בעל עשת כאשר תקצר. לא מנו וידו ופיו י ועמו יכבר זח אךבמקומו.

CIV ונמר קוסים ושני קוףמשל

 : סוגים כנוו יחערנ )סוף ונגיס, סכן5וח סדרסמוגט

 והגדול אוהב הקטן הסנה* טביב הסלע על קופים ושני אחדקוף

44818
 (ק4~:=4נ:ע~ע

 חרד אהב אשר יעל עליו והקוף יורד. טמעונו שוקד נמר והנהשונא:
 : ולהחרים להשפיד גדולה בחיטה ויבא נמרים. מהררי בא כיבראותו
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 רעליםמשלי

 אדע אשנא אשר טן הקוף ויאסר לאפו: נתיב יפלס טרפו* עלוישאג
 גבו* על וישליכהו ויקהו : לאכול והיה ממנו פני והסתרתישטל*
 נשאו בנוסו עליו* המל אשר והקטן : לבו שת הנטר אל ראשוןלתתו
 על אשר את להשליך רצה* וקרב הולך הנמר כי ובראותו : רגליובין

 רצה*להמלם באשר ראשו* בציצית ויהויק ודונו ידע  וזה ארצה: 5")עגבו5')
 atp : אצלו ובא נגש והנמר להפילו. יכול לא כי ובראותו : נפשואת
 הקוף זירא 2 שלט גבו על אשר הקוף עם נטלט* והוא אהב אשראת
 ותהפך : דבקו שניח אשר הקוף עם ולבו כליותיו נתקה נטותיונ%

 : אותו העובד בנו על איש יהטול כאשר עליו ויחמול לאתבתהשנאתו
 בפתע י תקוה בו ושם יוחא יאחב אשר את בי שוה. פטדה בניו את לאחובוהטשל
 לטשים 14 וחיה אותו. ורחק שנא ואשר 1 ואיננו בו עיניך התעיף יתרפסו. הגלגלפתאם

 1 שיבתו ולכללםנפש

evואיועל וארי הזירמשל 
 : רכס סמיו 15 יסים מכס. לסי 5ג1סמכניד

 והארי : סוכו ובתוך המלך ארי בהצר כדרכו* ושב הולך יערותזיר
 משכני תטטא ולא בגבולי: עוד לבוא תוסף אל אצלי. לך מה לואמר
 ההזיר והנה בבוקר ויחי 2 שמעתי אדוני ההזיר לו ויען המדתי.איצר

 מאוניו. אהד ויכרות 'אליו ויזעף : המלך ארי סוכת סביבות טתהלך. tsg'5ע
 לא מעליו. יוסר לא ההזיר אם : בפניו לו ויאמר השועל אלויקרא
 יכרממנה ומסער. סירם מהסה אשר לסוכתי כי : עליו תכסה ולאתחמול
 והחזיר : והמיתו תנקהו אל ועתה עבודתו* נכריה כי גם 2 טיערהזיר
 אזנימי טמנו כרת : אפו בהרי )מטנו( והארי ערפו. ויקש לבוהכביד
 סביבות ויטטא צואתו. בגללי מכעיסו ועודנו : העינים אתוינקר
 כרעיו ואת ראשו ואת בו. פגע סוב השועל אל הארי ויאמר :סוכתו
 והשועל : הדרך על לקראתי שים וירך. כתף מוב נתח וכל :וקרבו
 ולא לו. יעשה מה לדעת : ולקחו שמן לבו כי וירא נתחו.לנתה*ו
 : בתריו לראות בא והארי אבריו. ערך ויערוך : ואכלו להתאפקיכול
 : נשברת לא מתנה אחת עצמותיו כל נעדרה. לא מהנה אשרוירא
 מצא לא לקרבו. ובהניעו : הפדר ואת הראש את כסדר. מצאםאך
 איה טעל2 תטעול באדותך איך השועל. אל בהרי ויאמר 2 לבואת
 לך אשיב ועתה : הפצת ממני להסתירו ואיך טהצת. אשר ההזירלב
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 שועליםמשלי

 אדוני ענת* בחכמתו והשועל : לך יעשה כן עשית כאשרכגמולך.
 אענך: צדקת זאת לא הן אזנך. הטה אמרי אל אך 2 התלינה עלילא
 וגם יוסר* לא המלך בדבר כן על : מצאתי ולא יגעתי לעומתי.אבריו ובערכי : לו היה לא בקרבו לב כי בסכלו. ותשכיל במרעיותבין
 ועיניו. אזניו לקחת לבבו ובחוסר : חטר לבו הולך כשהסכלבדרך
 במשרים* יתהלך חכם הטלך ואדוני : פניו העיז טצותך עלכאשר
 אם בקולך* שמעתי הארי ויען 2 דברים עלילות עבדו על ישיםואל

 : ליטיני תשב ימי כל כן על ממני. אתה וצדיק : לך חכמתחכטת
 ישק פיך ועל ביתי על תהיה אתה נעטי. אכנה ושמך כמוך חכםאין

 : עטיכל
 טסו כל"י 1 מגן כאיש להנצל מיימתיך בשרשי חפש כהוגן. שלא לעשות תוקפך יצרר אם*והטשל

 אשר איש כי 1 סלו לא ממצרים בצאתם העילו. ואזניהם לבם אשר באנשים תקנאואל
 אור דרך ראה אך : הטילה את הסעכבין ציצין הרעים רעיוניו ערלה. ואזנו ערללבו
 יגיח ומרפת הבעלים. תחיה חכמה כי י וחיה הכונן נפשך ואז לרויה. טחטאתךתצא
 1 הטלנים שופטי וההבטים ארץ שופטי חמלכים הנסיכים. בספר מצאתי ואני גדולים:חשאים

CVI ובנו אריהמשל
 :  בייש  ירו  יניע  מרי גי פגים. כ5 ע5 תסרסעיס 5סוסרטג

 בנפשו עמו* משפט לעשות אריות: במעונות שוכן בחיות* מלראריה
 אשר ובחוליו : ללבאותיו ומחנק אבותיו. עשו כאשר : לחמויביא
 : בעירו היה אשר בכורו. לבנו ויקרא : בו בחר נפשו והנה בו.ימות
 ויאמר בנה אליו ויקרא : לקולו הכפיר ויזעק לו. אשר בכלהמושל

 OW~ בני : לו ויאסר ויצוחו לסולו. וישתחוה ויקוד : הננילו
 טצוה

וחיה.
~1WO 

 רגלך לכף : יאיל כבש ראה חיל* ובן גבור : והיה בשיך
 וכרעת : ורוחך ירך יקצר לא כוחך. וכשיגדל : ורך נער בעודךמדרך.
 מעשה אל ברגל. אליהם תקל להביא: ציד לצוד כלביא*ורבצת
 חטף ני"כ כאשר תקפוץ* באה כי : 'חנות תעזוב לא אתונכם. בן עיר ואל :העגל

 אקי ניטל תהיה אז : יחיה לא פיך ימרה אשר כאריה. תעל "ומסכך :תחמוץ
 נדיי "עי וההטור* השור אל לטשלח ותגל תשסה : הולך ארבע כל עלמולך.'
 לאכלה* להיותה תמיד מוצאה השטש מבוא דרך : לשמור בהטהוכל
 מטך ינצר ולא ורבצת תריר וכאשר : נחלה לאחזת רק לסחורהולא

 והשפף הארנבת : אסורה לך הטהורה. מן : ובהמה היה מכלמזימה.
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 שטן. בשרו כי : נזיר תנוטה אל החזיר. מן וגם : ולכפן לשויתשחק
 בשר: תאכל נפשך אות בכל יהמר* לא וממך אמן: ואמרתוענית
 טחם להוריד הויה: ידך חיה* ובכל רמה: ביד תוציא הבהמה*ומכל
 אדם: סבני השמר אך הודם. את ותשחית 2 הודו את בשפעעדיה
 בטרמח טמנו. עצמת ואם בשתיתותיו: ילכדך תחמולותיו. רבותכי
 לשים : רשת מעשה מכבר או בקשת* ידיו יטלא כי : תצילנולו

 שחת: לבאר , תורד ופחת* ופהד פח יקרת-מוסד-2 פינת בסד. רגליך'
 כל כי דימה. לו ומי טשלו: עפר על אין כי לו. תוכל לאאתה

 לו אותם חמד ' ) 2 והפרדים הסוסים גם עבדים. לאדם כולם 2הבהטה
 על והכן טבח יטבה גם יעמום יום ויום למרכבתו: ישיםלשבתו.

 : וצאן וארי שור הצאן. בגיזת חזק : לבקרים יחרוש גם החמורים.'
 לשמוע צליתי. אותך כן על : -יובל לטבח ושה תאבל. עליהםנפשם
 אל פרין: עליך ופרצת הארץ. כל כררך מת: אנכי ותנהאט"* יברי תפר אם מותי2 אחרי תשחית פן מצותי* ולשטורלעצתי:
 השקט שומר. נפשך תהי 2 שחת רדת; בלי אה תחת* ואלתערוץ
 להושיבו בנו. את הטלך צוה ואחרי : ואטץ והזק 'גוטץ. מחופר 2והשמר
 נפל צוהו. אשי ואחרי : בעיזהיו יהיו למען שריו. כל לעיני 2 כנועל
 2 ליחו ונם עינו וכהתה רוחו. יצאה דברו אחרי ויחי : וישקהועליו
 נכמרו והבן עטיו. אל ונאסף : נהפך הודו ולטשחית נשפך. עליוולבו
 ראש הטלוכה. והוד וצבי: איל רוכב אבי. אבי צעק רחמיו:עליו

 ויבך קולו. וישא : אויה לנו אויה ציה. בארץ תסגר כי 2הטערכה
 כולם וינואו אתו: עוזריו' וכל משפחתו. חרדו ולקולו 2 לו וישקעליו

 יתוטים יעשו מה פניה עור שונה אם הודו: והוי אדון הוילפפדו.
 2 בטחבא וינט לבא. רכבו בושש: ומדוע נגשש. כעורים אחריובניו:
 הרעת לס. ישיב והשב ישטמנו: יוסף לו צלינו. סר מעלינולמה
 נפל אם אבדת. כלנו ניענו חטאנו2 כי לנו. נא אוי גמלנו:אשר

 קבל לא ובנו :. העטים לו ויספדו שטוטים. יתהלל אשרמלכנו:
 מבושל תאבל* בעבור ויהי ימים: שבעת אבל לאביו ויעשתנחומים.

 ביתו בסלע ויקברוהו: -המת וישאו יכירוהו.- לו עוד כי הסבל:כח
 האריח: מפלת את תהיה. למצבה היא כי במהל שמה ויקראוהרמהנ
 הטלה: בן וישיבו וילה, יהמם וישב ויקרם: כנודם קוברם* אחרידהי
 המלך וכשב : אותו ולעבדה לאהבה כף ויתקעו בביתו* אותווינחמו

 חטלוכה: בידו ותצלח וכהלכה. כדת מלכותו: כסא על ~aw *ונביתו'54יללניסו
-.-
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 ויתטהו ירופפו : לפניו יעמדו לא חיות וכל בהמוניו* ואנה אנחויפן
 ידיו. את ו61תח : בשמחו חמלך לב וכטוב רוחו* מאד וינבחמנערתו
 ההרים על וישאו אונם. אין כדת והשתייה : עבדיו לכל משתהויעש
 בחלבם. פנים ויכסו צאן: וחלב בקר חמאת רצון. חי כל להשביע :נם
 הטלך ויקרא הטשתה: בימי ויחי נפתה* מלכם אל לבם: היה כיעד

 : בגגורים לבטוח הנחורים* לשטוח : חיילותיו שרי ויפקודלמשרתיו.
 ויהיו יתד. נקבצו כלם : מאות ושרי אלפים שרי צבאות* שרילשים
 לאלפי וקופים. שנהבים במקהלים: יחד לנא שועלים. ויאחזמז :והנטלים "5"ג הרכש ופילים. 'ניסים 2 וחזירים אריות ונסרים* דובים : אחדלקשר

 ם ס 9

 לראות והמלך : מאד כבד המחנה ויהי לעמוד* מקום אין עד :אלפים
 ויאמר : ביתו ובני משרתיו למשפחתו. ויקרא : סוכת שם ויעשחכה.
 בצבא להיות הגבורים. לי בחרו : תראו לפני מהם איזה ראהלהם
 משנים* הנמרים ויתנו : המלך כדבר ויעשו ופלך. עיר להשחית :שרים

 רצים. היו והצבאים : בכלבים להלחם הזאבים* ופחות : סגניםוהדובים
 וישמחו : רטה ביד ויקומו אמה. מבטן יצא ערום כי : יועציםוהשועלים
 : וירונו תעם וירא אדונינו. המלך יחי : ויאמרו קול וישטיעווישירו.
 מבית חולך. איש ולאהלו : עליהם שמח והמלך פניהם* עלויפלו
 מעדנות. הרבה : אביו אוצרות יפתח האביב* בחודש כי : המלךנדבת
 העם וילך 2 לשלום וילכו ויכרכם הלום* באי לכל מתנות:ויתן

 : מטלכתו מחזיקי משפחתו* פרהי עם : בסוכו נשאר והטלךלדרכו.
 המעיט כי וירא : אבותיו אוצרוון על ויוצא אוצרותיו. אלויבא

 : המדברה ואעביר גבורה. אלביש ויאמר : בטעונות וישחיתוטממונות.
 טרף ואמלא לצרה נקם אשיב 2 לקראתי יבא אשר המתי* כלואעיר
 אורו כי מפניו. להשמר : צייני אבי חלא יקרנה אדם ואם :חורי
 יעשת כח יכסיף* והעליון 2 ידחוק תתחתון כי מרחוק. רואה 2עיניו
 ננורתו ואם : גבורתו כאיש הלא טצותו. אעביר כ% : יוסיף יכהלי
 ג ואני יותר. 'לא שפתים דבר אך : לבינה אם ונקרא בחונה. כטיםפחז

 אשבר. ועצטותיו : ואורישנו בדבר אכנו. יערים טרם 2 יותרחטטתי
 חיעי. מן ויצא 2 חרבו את ויחגור לבה אל דבריו : לדבר כילהטרם
 ותפרא לקראתו. וישאג טדבר למוד פרא בצאתו וימצא 2 פערופיו

 ויאמר המלך* בעיני ויפלא : יענת לא מהטונו טתאנח. אליו :לעמתו
 אשר תאדם הזה י מטולי יושב וחוא לקולה חזר לא אשר 2 החולךט%

 לא והפרא ויכחו* אליו ויבא : בלבבי אשר אעשת עתה אבי*א40
 י י 1 1 6י-"
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 יאכילנו. מות לא ועד : כבידו לארץ שפך ידו. השיב לא ועד :הכירחו
 וחסדך טובך : ואיה אתה איפוא האריה. הטלך אדונינו2 הושיעתצעק
 כי וידע כשומעו. ויחי הוא: חיל איש בי טכהו. טיד עבדיךלהציל
 אשר הטלך. ארי אני הלא מרדת: בי אשר אתה. מי לו ויאמרנגעם
 כי לפניו. וישתתו : רגליו לפני ויפול טיליו. וכשומעו : הולך הנשרעם
 לא כי חטאתי* הרף ואתה עבדיך הפרא אני ויאמר : אדוניוהוא
 בדם* ננואלו אשר : פניו את לאט והמלך והמוניה הטלך :ידעתי
 : מבטו הוביש כי ומשפטו* מעשהו מת : אדם בן הראיתויאסר
 ולא בארצו* עברתי לא 2 שסעתי .לא קולו ואת ידעתי* לאויאטר
 אם הנה: עד ראיתיו לא כי אנה. ידעתי ולא 2 רבצו ~לוןכאתי
 ומצאת המישור* ארץ אל ובאת : מזה לך ועתה נכית* או נכבדהוא
 בין באזניך. דברי תמו : עבדוהו מעולם כי הכירוהה הטה : ושורחסור
 ערוד וימצא : לדרכו הארי וילך כה. עד וידבר לפניך: אשרתבין
 : בארץ להתהלך פרין* לפרוץ משם ויצא : השפיל קומתם גובחופיל*
 קוטה. יפה : גבורת לו אשר הסוס וירא היערת* טן בצאתוויחי
 כל נבו* עד ומרגליו : כברק טרוצץ תורק* טשטן חלק : רעמהלבוש
 והסוס : קנאה בו בערה המראה* האריה ובראות : בו חיה לאמום
 : זח אל זה וקרא הלזה. האיש מי לאטר : חיטה ביום איטה*לבש
 אליו. האריה ובחגיש : לקולם הארץ ותבקע חילם. ברוב צועקיםטר
 קפ*ן : בקלותו והאריה להשחיתו. עליו ליפוי : רגליו על הסוסויקם

 נזהר. מאד והוא בעפריו: להיותו טאחריו. ויהי 1 שלט לא ובוונמלט*
 יעם. כמעיל וקנאה : לפנים ולא לאחור גאונים* ברוב : מיהרוהסום
 המכה ותרד : בחלציים האריה ויכת אחורכם* טרנליו : ויבעטוישטן
 וירץ : בו בערה וחמתו בזנבו. ויאחז : נגעו כי הארי וירא זרועו.על
 סביבות אימה פניו* אל לשונאיו וישלם : יטינו זרוע וים בחרונו.אליו
 אפו שב וטרם : מום עקבי הלמו אז רצוץ* כקנה וישברהו :שיניו
 על : ויקוד הסום ויפול קדקי* את זרוע וטרף : טרפו על הארייהנה
 : ממני עצמת אשר אני* עבדך הנה י הושיעח וצעק בכריעה.אפיו
 ויאטר חילו. רב אשר : האיש האתה ו,אטר w~wa4' לא רוחךועתה
 חזקת* אשר ואתה : כערכי נטצא לא אשר אנכי. חסום אם בי 2לא
 קצה* נפשך אם : האיש איפוא ואיה הלייש. אני ויאמר : אתהמי

 לעשות : אדח מרככת אני אדנה בי ויאמר 2 ארצה הכיתו לאטדוע
 על הינו ויאטר חוא. איפוא המלך ויאמר ארצו: עם ולכלחפצו.
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 הינו : ומצאת מזה לך יצאת. לטלהטה ואם : טעשיהו אוסףשדהו.
 האדם וירא המישור. אל ויבא : ביקר ילין בל אדם האיכר.אחרי
 תחת רובץ בבואו. יטע : החסור וירא לנטור. בעבודתו : יקשוראשר
 ויחי איה. אדונינו ויאמרו : פחד עליהם נפל יחד* הצאן וגם :משאו
 מה להם וישאל לשלום: להם ויקרא הלום* עד ויגש : האריהכשמוע
 : הקננו אשר לאדם אנחנו* עברים ויאמרו : אדוניהם ומימעשיהם.

 קצה ונפש,נו : נעשה מה נדע ולא נושא. ממנו אחר כל בגוופת
 : הלך אנה ויאמר לך* עבדים מהיות : עבודתו לנו טוב זולתו.בלחם
 בעצתו כי עץ* לחטוב ביער : מזה נסע האיש ויאסר הזה. הגדולהגוי
 לקראתו* השועל והנה עמו: מדברים עודם עמו. רוכבו משפחתו :יועץ
 ובהגיע : אפשר לא ואנכי מבשר. זה ויאמר : לראותו המלךוישמח
 : בני שלום ויען אדני. השלום וישאל : לרגליו ויקוד אליו.השועל
 יצאתי* המלך מבית עתה ויאמר : הולך אנה שועל המלך.ויאמר

 ויאמר* המלך ויען : ענף אשאיר לא כנף. לבעלי : ארבתיואפרוחיו
 ולא ארבתי* ויאמר : ממנו הזקת או אינינו* שם : נשמר לאוהאדם
 עד : עמי שב המלך ויאמר עמי. ומי אני מי כי : לקחתיבחזקה
 מקנה: מקום והמקום אשנה* לא פעם אכנו: בחמתי לא אםאטצאנו.
 אני המלך* אדוני כדברך אמן: השועל ויאמר שמן* במרעהתרעה
 שלל לשלול תקרב. להלחם ואתה : יצא מביתו עתה כי תמצא.יער בםיבכי : מבקש אתה אשר האיש טמוקש. השמר אך : אלךאחריף

 : שמה נשמר והשועל רטה. ביד האריה וילך :רב
 הרג אשר כאריה 1 בנים יעשו אבות מעשי כי פנים. כל על הרשעים מן להזהרוהטשל

 : ברצן הן בטבע חן צאן, ושחטבקר

CVII והחמרן הקנאימשל

 : יסיח 6מי כל על ג'ק 61מריחס נסח: ילנס1 ימזי1 וכנוקג6סממזן

 וחמדן. קנאי לב : ודן שפט אשר הנקדן. סרשפיא רבי דברי נאושכמעך
 אשר : ונכלם דך ולהשיב עולם* איבת ולמשחית : ואבדן הרגלחרכ
 משקל לעות הגזירה* דרך ועל : הנבירה ועל המשפט על חרה*אפו

 ואחד חטרן אחד : ועברה זדון ולאנשי הקרה. לאדם כאשר :ומשורה
 חרבה : יצרם רוע היודע ,וצרם. על וטדברים ש ישנא אחיו אישטקנא.

 כל 2 ומר רע כי ראה יאמר. כה חמדן : מתאוננים וברעהמתלוננים*
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 ויעשיר ועני. רש אני טדוע : הגבוהים את השפיל האלקים.טעשה
 ,רים לטה דגלו. על והונה : לימיני היושב שכיני. אוירי 2 פלוניאיש
 מהמדים כי לה וחומדת : תאיבה ונפשי וטרכנה* סוס על : רגלואת
 בשנאה המקנא* ויען חונה: במקומו להיות יפנה. אליו ולבי 2כולו
 עם* קצין להיותך לקולך: ישמע ולא לך. השם יפנה ל% שנא:אשר

 : שני לבוש כטוני. להיות : *תכשר ואם תעשר* אם : הפעם אמותהשילפפו
 יהיה. מי ואוי : ממני חוץ יחוש מי כי תרשיעניי אל 'לשם אומר )שנהו

 ואתהלך : ודם בשר מהיית דייך אדם* בני לכל : יהיה ולא הואלתילא
 ובעת : ידי טצאה כבוד 'וכי ובכבודי. בעשרי : הלדי ימי כל זיילכדי.5")

 יהיו פני* על עוברי וכל : ממני .יותר שכני ידל וענה רש אםאשר
 ומדבר. הולך : הולכים המה ויהי השכים* ילכו וכלם 2 בעיניכחגבים
 מלאך ויטצאם : ואשם ידע הוא השם* יעשה הוא ז הטדבר אףוהרה
 פה ויאסר קראם: המלאך ראם* כאשר ויהי לשם: בטדברהשם*
 הידעתם: יוצריכם את שאלתם. מה דרך עוברי בקשתם2 וטהראיתם.
 באשר : יכילהו מי ואין טעשהו. זר כי מטנו: נגיד ולא ידענו.ויאטרו
 : הסיר מאתי והטרו ההם4ר* כל מטני : עיני מהמד כל לשכני*נתן
 תאונה* לא אלי אשר : ותואנה קנאה טרוב מעונה. נפשי אשרעד
 לא : הטקנא הקנאה וסמל שונה. באיולתו ההמדן 2 הטענה היהוזה

 : כנגדי עשיר בצידי* 'יריה אם בי : בו הטרה אשר כל יבא. ולא יהיה 5011ע
 ואם לתפלה. תשמע ואם : בקנאתי עצמות ורקב מותי. טחייטוב
 ויריבו : תהלה תהילה ותחת תיפלה* 'אשים לאלקים : לטעלהתעלה
 לכם למפלט. החרישו. הטלאך ויאמר 2 שקיהם את טריקים והםשניהם.
 : כולכם אלי תריבון למה יוצריכם* אל מדבר תבושו הלא :ההישו
 לעשות שאלתו. אהד יבל לכסו היום לתת לפניכם. שלחתיהנה

 נהי. עלי תשאו ולא : שדי גמולם לכם יתן די. אטריכם ננד :בקשתו
 זאת ונתתי 2 ולאום מלאום ויאמץ פתאום* לכם יבא 2 ויהי יאסרכי

 : יקראהו אהד ברגע פיהו. יפצה אשר כל : משניכם לאהד יחילכם*
 לכם וזאת לאחרית. שהוא מפני : הבירו בשל יהיה בדברוa~a.w 4ופי

 יבא מהם גי לדרככם. ולכו : עבורו עכרו תפירה לא אשר :הברית
 ואתה הננו. עבדיך ויאמרו: לו וישטעו תבהרו. אשר כלאליכם:
 דבריהם. כדבים ויהי 2 נהמתנו כי עלינו. הסדך יהי 2 אדונינותהיה

 ועקבותיו : ראתהו לא ועין נשאתהו. הרוה כי : מעמהם הלךוהטלאך
 : בפיהו אטת ותפילת הוא* השם מלאך כי 2 וידעו הביע אז גידעו.לא
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 נא. שאל ויאמד : בשולים וטומאתו כפלים* חמד אשר החטדןויען
 המשיח. להכפיל תגבר: עלי ואתה דבר* אשאל איך' : המקנא לוויען
 החסרון. ועלי : היתרון לך ויהיה האחרון. ואהה : בכורה הלקלקחת
 גבולן: ולהרחיב גורלך. להטיב לטוב אחלה ואיך : ראשון באתיואני
 הנבה או שאלה. העטק : לי אתה הטקנא ויאסר פלילי. משפטהוה

 תקנא ולמה מוסר: מעיר תהיה ולא תחסר. בו לא אשר עד :למעלה
 לו ויען במנא. ושמת באה תקותך : מלאה טוב מכל ונפשךקנאה.
 אבא ואני דבריך. מטעם : ראשונה נא שאל נכונה. דברת אם :המקנא
 לשאת אוכל ולא אעמוד: לא ואנכי תחמוד. לא ובכפליםאחריך:
 באחרונה: תהיה ואם מנה. עלי תוםיה אם נפשי: מחנק ותבחרראשי.
 ביד ויכהו בחימה. אליו ויפן : בו נערה וחטטי בלבו. החמדןויקצוף
 תשאל. פניך על ויאמר : יערוף ערפו יד ובמקל ובאגרוף. באבן :רמה
 כראותה ויחי : אמיתך ומהר אשחיתך. לא ואם : אגאל אחריךואני
 עוד : תפילתו ולהקדים בטומאתו. מחזיק ועודנו : תקותו אבדחכי
 : לגולגולת בקע למשקולת. וצעקה : לקו משפט לו וי'גש יקו.לא
 חל לו: צר וכאשר חילו. גבר כאשר ופצוע: הכה לבצוע. ראשוהחל
 לוע ת"ל ראשונת* ואשאל ממני: הרף אדנה ויאמר : 'בתפילה ויתחנן פניו.את

 יחפשנו. לא אך : טמנו וירף בינינו. שלום לשים : באחרונהוכפלת
 הטקנא. ויען : ואנה אנה לנרוה תואנת. ינקש ופן : יאחזנוובכנפו
 את לו* לשלם מחסדיך: הפוך לעבדיך* תגטול השם אנא:ויאמר
 אחת והפל : שמם פ4 ולאויבי מהשנים. אחת עין לי עור :נטולו

 חשיכה: איטה והנח ככח* כדברו ויהי כפליט: תן זה ולשונאיטהידים.
 רעהו מכבד לאחרון. ויהי בעורון שמהם: את ותך עליהם.נפלה
 לרעהו ויפן : דברו מכל נפל ולא מחבירו. הכפלים לו לחיות :היתרון
 ויטר : ידיו שתי נשארו בנדיו* ובכנפי : עיניו שתי חשכו והנהפניו.
 לבושת שטה* שניהם וישארו : רגליו טשתי קטע והנה טעליהכחו

 את מהם ויסר : גמלנו אשר שאלנו כי חיינו. יטי כל ראו :ולכלימה
 : מחייתו בהר מחמדתה נח החומד כי : שנאתם את וגםחמדתם.
 הקבר? בית אם כי גבר. בית הון : עוד יחמוד ולא יעוד. לאובהוותו
 כלחוך במרק. ללחוך אם ב4 : לאכול בפיו לשים יכול* לא עודכי

 יראת לא : שינים נקיון לו יחי העימם* בחיסרון כי : ירק אתהשור
 : אחד לטקום *היו יחד. וטוצאו טאכלו : טמקוטו יטיש ולא העטו*טוב
 שונא: אחיו את המקנא. וגם : כטהומה מות לו טוב כבהמה. נחשבכי
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 בעזותו. אבד אשר : איברים בראשי יוצא כי באחרים. עוד יקנאלא
 : חכמה משלה זח ועל חרמה. עד ויוכח : בקנאתו הפסידואשר
 וישפוך טרמת* ישים ובקרבו : שונא ינכר כשפתיו המקנא. עלודברת
 עשרת טוף החטרן : החמדה היה ואז כטרה. הטשפט אך : חמהעליו

 לת ואין כשאול. קשח שהיא : השירים שיר סוף ותקנאיהדברים.
 לקנא : חחכטה בקנאת אם כי טאוטה* טוב בה ואין : לגאולשאל

 אינה. טובח איולת וזולת : החטאים בטעשה ולא חיראים.במעשת
 : כלענה מרה ואחריתה ראשונת. הקנאה כי : טמנה יוצאההחטרה
 אחת. דוה והכל : טכיאה המעשה אם כי שבאה. החטדה תהיהוטרה

 מושכת* האדם ולב : מולכת אשר עד והולכת. רבה : פירחחוהצרעת
 : תגעילנו חשדה פנ, על תשליכנה בסוף כי : לפרוכת מביתאל

 : טשנאי הלא הקנאי. משפט וזח : ריעים עליו יכרו אחרים. טמוןבקנאו
 טקנאח אשר יוצרהו. מאת ויבקש : קרישפיה הנקדן ישנא* השםאשר

 חשם קרשפיהו. של : טעשהו הכותב וזח יצילהו. ומחמדה :ישמרהו

 לא אליו רע. דבר וכל : ומשנאה משאול ומקנאת. מחמדת :יטירהי
 מלקנא הזקונים. ביטי וגם : הנעורים בבני אחרים. הון ומחמוד :יארע

 הטובים* ובטעשיהם : ובעניינם בחכטתם ובקנינם. בממונם :כשכינים
 וזאת : עושיהם יחיו כמוהם נהם* לעשות לשטור : נצבים לעדאשר

 : נהטאים לבך יקנא אל הנביאים. דברו וכן : מליאה טוב טכלהקנאה.
 שלום נותן הנקמה. ובקנאת : סיני הר ובדברי אדוני* ביראת אםבי

 שטו אשר הצור חתומה: עולם בברית תטימה* וכשהבטרומה:
 : אטן : בשלום ישראל עטו את יברך הוא 'לעולם*ועימס

 נכנס השועל היות על נקרא. שיעלים משלי חיות משלינשלמו
 נברא: כל על בתחבולותיו הקורה*בעובי

 נקרא לכן למיניהם*טהחיות
 %  עליהםשמו
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