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 אגי בארץ, ונד נע הוא גפ היה וכמוחו הנ"ל, אלחריזי ו"י של דורו בן היההוא
 טכס איש בעיני חן מצא ברצלונא לעיר ושכואו כטוחו, רחוקות גארצות נדוד הרחיקלא

 ששת ר' ושמו הרמג*מ, של בפילוסופיתו מאד ורבק הוא נם ומשורר מליץ היה אשרועשיר,
 וברא א3ן ישב ומאז הנדיבת, בידו ויתמכהו לו לעזר היה הזה והנריק3נבינשתי,
- הרפואת, במלאכת התפרנס וכנראהבכרצלונא,  הס' גטתכונת וספורים מליצות כתב הוא 

 וגם השירה, רוח לו ביסרה כי ; כמוהו בטלאכתו הצליח לא אבל החריגי, של,תחכמונ"
 ואולם לצון. סגיני על סובבות מליצותיו רוב כי אף לו, זרה החריזי של הנעימההחריפות
 בלי גם אבל חריפות ובלי עמוקיפ רעיונות בלי מאד, וקלה צחה )הנחרנה( הפרזיתשפתו
 והמדרשים מהתלמוד לקוחים מקצתם )אשר וטשליו וספוריו מליצותיו - וכבדות.קושי
 )אשו השעשועים' *ספו לו קוא אשו אהד נספו נכללו העוביאים( הסופוים מספניווובם
 בקונפפנטינופול בראשונה גרפס הזה המפר חסדו(. ואיש מיטיבו הנ"ל ששת וי לכבודכתב
 הקדמה עם ,הלבנון* מו"ל ע"י יד, כתב ע"י שנית לאור יצא תרכש ובשנת רמ'ז,בשנת
 )בהשמטות אחד יפה משי מפרזתו לרוגמא בזח נביא וק"ש.-אנחנו שניאור הח'מאת

 רנות"

 השעשוע"ם.מפר
 ושלו וכאנן אחד נטר היה כיאמרו,
 שועל והיה עטו,,. ובניו ואשתו חואבמקומו,
 סאטן עצתו איש , ובעל-בריתו שבטאחד

 ישנאני אולי בלבו, השועל ויאמרבאהבתו.
 יום יחסר אם ואפחד בקרבו, "רבו וישיםהנטר
 נבל הוא כי בף1,168. ימרפני פן טרפו,אחד
 אם כי לי אין לטאכל, ולבנת לו ויתנמוסכל,
 מרמה, בשפתי ולפהוקו נערטה, אתולדבר

 צוארי מעל ואפרוק לה ואוכל יפותהאולי
 פובה העצה "כי החכם ואמר טבלו.עול
 ודעה, הכטה עצת היא הרעה, חולבמרם
 כן ועל נבערהז. עצה היא הצרה, בואואחרי
 ואעתיקנו משכונתי, ארהיקנו השועלאמר

 יבן2ני... פרם טמקוטו ואבלתנוטנבולתי,
 הנטר, בית אל השועל ויבוא ממחרתויהי
 האין 1 הנטר לו ויאסר פמר. טהשבתולהיות

 :פיו על ספהתי סטקום ויאטר1 רעןתנאן
 והדסים, ושושנים ופררסים, גנות טקוםופובג
 ינאקו ופראים, עפרים אילים וסימיון..*ותורים
 הטקום ואל לבשריי, באתי על-כן דשאים,תוך
 ונביה, נטאס הזה המקום כי לעברך,ההוא
 הנטר: אליו ויאמר רזה. אם כי שטןוכלתי
 לראותה נכספתי נכסוף כי אותו,הראנ*
 בנפשו כי ידע ולא ההוא, הטקום אלוינהלהו
 ונעטו וחמדתו, המקום יופי ובראותוהוא,

 חדוה וימלא נדולה, שמחה שמחותכונתו..1
 שטחות, כמה בלבוי השועל מאטרוגילה.
 "חות. להן תהיה ה' בעזר וזאת לאנחות,נהפכו
 נפשך כי ידעתי עתה הנטר! לו ויאמרויען

 ושמורה... ערוכה בלבך ואהבתי קשורה,בנפשי
 כל אליה ואנלה אשתי עם ואועץ אלךאכן

 ויירא ואשת-נעורי. חברתי היא כיסתרי,
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 שכל ובעלת חכטה, היא כי סמנההשועל
 כי האשה, מעצת השמר לו: ויאמרועימה,
 ושית, שמיר ולבה וקשה, ומורת-רוח רעההיא
 ולבו חכם איש וכל בבית, היא ממארתצרעת
 קלה דעתן הנשים כי אליהן, ישמע לאנכון

 ומאהבתן, מעצתן השמר : החנם ואמרעליהן.
 שישמע מי וכל עצתן, הפך ועשה אותןושחל
 ואתהן, אותו ישרפו באש אחריהן, ופועהלהן,
 איש משפפ זה כל עם ויאמר: הנמרויען
 החכם: ואטר סיקס אשת עם לההיעץ?קו'
 כל יבונו ואז חבריך, עם או אחיך עםיועץ
 והדרכתיך, יעצתיך כמה השועל: ויאמרדבייך.
 שלטה אמר הלא מצאתיך, לא לעצהושומע
 פיך. פתחי שמור חיקך טשוכבת ע'ה~:המלך
 האמר, אשר בכל אתך לאטת הנמר:ויאמר

 למר, ומתוק למתוק מר תשימנה מעמיםכי
 לא תטנעני ואם אותה, ואשאל אלךאבל

 השועל: ויאמר לעצתה. ולא אותהאשמע
 בואך עד אוהל ואנכי לשלום, לך כןאם

 לב. ופוב שטח ביתו אל הנמר וילךהלום.
 אשר הזה הששון טה אשתוי לוותאמר

 ואוהני השועל, חברי אליה; ויאמרשמחת?.,.
 הנחה מקום לשכני הראני ומעל, טרדבלי

 שומעיו וכל יחמדוהו, רואיו כל אשרקחה,
 מהנה להעתק בלבי עלה והנהיאשרוהו,
 מה על אשתוי לו ותאמר שמה.ולשבת
 קצר, ומצענו צר, מקומנו כי ויאמר;ולמהר
 ובשר, להם לנו ואין יחסר, ערפנו סםובכל
 אשי ככל ונאכל צרכנו, כל נמצאושמא
 מן השמר אשתו: לו ותאמר נפשנו.תאוה
 לפי יועץ הוא כי ונסכו, וממנתוהשועל
 טקטני הם שנים כי החכם: ואמרדרכת

 : לה אטי ובערמה, נשכל נדולים והםאדמה,

 הם אשר והשועל, הנחש ותאמר: המהזומי

 ומרמות, תוך טלאות והמה הבהטות,שפלי
 וחוח לאדם הנחש עשה מה שמעתהלא
 עד דגיאם, יוצןם וטטצות והשיאם, ששטואיך
 כי שמעת ולא הביאם. טות שערי אלאשר
 והרנו במרמות, האריה את השועלאסר

 לנשח לבו ערב ואיך : אליה ויאסר ?בערמות
 לו: ותאמר ז עליו מהדו נפל ולאאליו,
 וטרחיב לבבו, בכל השועל אוהב היההאריה
 בופח השועל היה ולא וטקרבו, ויאהבולו
 פניו על היתה כי להמיתו, אותו ויתנבלט

 בית אל השועל בא אחד יום תהייראתו.
 האייה: לו ניאמר ושש כואב והואהאריה
 הנה השועל: לו ויאמר  נפשיי יריר לך,מה

 : לשועל האריה ויאטר בראשי. נדול כעבאסזני
 vtwn~ אטי ? הכאב להסיר לך לעשותומה

: 
 בעל על צוו הערב טארץ הרופאים כישמעתי

 מכאבו. וירפא ורגליו ידיו לאסורכאב-הראש
 יסור אולי כדבריך, אאסרך אני : האריהויאמר
 ויאסור חדש הנל האריה ויקח מעליך.הכאב
 הכאב סר כי השועל ויאמר ורנליגידיו

 ויהי אליו. הכאב שב ולא ויתירהומעליו;
 בראשו, נדול כאב לאריה וי?צא אחדיםלימים

 השועל אל מהרה וילך ודתו. מנהגו כןכ*
 אחי האריה: לו ויאמר פח. אל צפורכמהר

 עד בראשי, נדול כאב אקאי נפשי,שאהבה
 ידי בחבליך מהר אסור נפשי, אשאללמות
 סר כאשר מעלי, הכאב יסור אוליורגלי,
 השועל ויקח בשוליך. פוכח ואחזיקטעליך,
 מאתו וילך השב, איתו ויאסור לחיםומיקם
 בהם ויך נרולות אבנים ויביאויעובהג

 שלמה. במשלי ולא ה( )ו', במינה נמצא וגו' חיקך משובבת הפסוק נ* היא, מעות1
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 זברא. אבז הסף

 אולי נמר, איטי, לכ4 ההרנהה ראשועל
 ולא הדבר יקום לא לאריה, קרה כאשריקרך
 מדוע כי לערמה, אם כי לבו אין כייהיה,
 ותענונו טנוחתו להיות ההוא במקום בחרלא

 במצודתו כי ממנו, אפחד כן עלועדנוז
 ויאסר :עיטו. הזה המקום ולרעמינויצודט,
 תדברי, הנבלות אחת כר4ר הנמריאליה

 כי תחישי, אל דברי על ולהשיבהחרישי,
 מינים מצאתי ולא אותו, בחנתי פעמיםכמה
 ושב בקולי שמע לוו ותאמר אהקתו.בכסף
 אבה ולא ונחלתך. טקומך תשחת ואלבביתך,
 אל וישב וילך ולרעתה. לרעתו לעצתה,שמוע
 ונאמנה, טובה עצתך ראה האסרוהשועל

 תאבה לא אבל ולבונה, מור מקוטרתואהבתך
 דברי... אל לשמוע ולא אחרי, ללכתהאשה
 אשתו עם אשר איש כל השועל:ויאמר

'rEst.ויאסר לחרש-העץ. שקרה מה יקרהו 
 1 השועל ויאטר 1 קרחו אשר הטקרה ומה :הנמר

 מאד חכם והיה ברטשק אחר אישהיה
 וטביט עציו/ מתקן אחד יום ויהיבחרושת-עץ,

 : אשתו לו ותאמר לפניו, נאה ואשתועניניו,
 מוב אומן יותר זאת במלאכה היה ז"לאבי
 ואתה ידיו נשתי עציו 1 נונר היה הוא כיסמך,
 ויאמר הימנית. בידך אם כי לננר תובללא
 כי מלאכתו עושה וחרש אומן כל אין :אליה
 ותאמר ימינו. היא כי האפר מלבד בימינו,אם

 לעשות תוכל אם נסה, נפופך חיאליו:
 הכסיל וירם עושה. היה אבי כאשרבשתיהם

 העץ על להכות בקלמר השטאלית ידואת
 בהמת ויקם ויכרתהו, הימנית ירו בוהן עלויך
 גולנלתה ותרץ אשתו ראש על במעצד ויךכהו,
 החרש את רקחו לסולפט הדבר ויודעותטת,

 כן על אכז. אותו וירגמו לעיר חוץויוציאהו
 וקרובך ידיך* נמר ואהובי, חברי אליך,אמרתי
 טצודדות, הנפשות וכל בוגדו", הגשים כלכי

 ונכליהן. מבנידותיהן מעם אליך מנירוהנני
 היה הערב ממלכי אחד מלך כיאמרו,

 ונבוניו חכמי והיו משפט, ובעל ונבוןחכם
 בשבח לספר התחילו אחד ויום לפניהיושבים
 ויאמר וסכינותן. חכטתן ורוב ונדולתן,הנשים
 כי מליכם, ועצרו דבריכם קצרו המלך:להם
 טובה אשה נשמעה, ולא נראתה לאמעולם
 הנאתן, לפי אהבתן וכל ודעה, שכלבעלת
 ויאמרו בתאותן. טושלות ואינן שעתן,וצורך
 בנשים יש כי אדוני, כן יאמר אל : חכמיולו

 אוהבות ונאמנות, כשיות ונבונות,חכמות
 וטפרנסות בתיהן, ערנת מכסות בעליהן,ומכבדות
 בהן. אין ודבה ומום ננע וכל ובנותיהן,בניהן
 דברי, על אות לכם אתן אני ; המלךויאמר
 נדולח הנאת העיר הנה מאמרי, עלומופת
 אחת אשה בה תמצאו אם וראו, שוטטומאר
 אשר והמדות אמדתם, אשר הטובותבכל

 בעל בעולת אשה וימצאו ויבקשודברתם,
 כחטה, ברה כלבנה ימה וחכמתו וכשרהצנועה
 וטוב רצון מבקש ומוהר, גדול עשירובעלה
 הנה ויאמרו: דגר, המלך את וישיבושוחר.
 ומרמה, טום בלי ומשכלת הכמה, אשהמצאט

 וישלח בעל. בעולת והיא ומעל, מררובלי
 ויכבדהו, לפניו ויבא לבעלה לקרואהמלך
 לי סתר דבר : לו ויאמר ויושיבהו, לווירחיב
 כי עברך, שומע כי זיגי : לו ויאמראליך.
 יש הסלך: לו ויאמר מליף וחין שכלישמע
 יהירה, לי היא ורק וחמורה, טובה אחת בתל*
 עשקה בי לשר, או למלך לתתה אחפוץולא

- -
 ובתלמוד, בתרגומים ונמצא עצים(; )חרש *נגרע מהשם פעל1
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 חך ונאטן מוב איש אבקש רק נאסר,בלבי
 שכמו ועל יכבדנה יאהבנה הזמן,קסלאת
 מהלליך, רוב על שמעתי ואני . . .ישאנה
 לך לתתה וארצה ומעלליך, סדותיךופוב

 אשהי לבעל לתתה אוכל לא אבללאושה;
 לך אתגנה ומחר בלילה אשתך אתהרת

 חיי ומה אני מה הסוהר: לו ויאסרלאשה.
 צאנך. לרעות ראוי ואיני לסלך חתן אהיהכי

 טשא אתה כי בך, אבחר אני לו:ויאמר
 ואת ירו את א"ש ירום לא ובלעדיךוחפצי,
 להרוג אוכל ואיך : למלך ויאמר ארצי. בכלרנלו
 והיא חתי... שנה חמש-עשרה ולה אשתי,את

 וכבורי ותכבדני, תאהבני ומשושי, לבישמחת
 מכל ונשסיתי ינרע/ ולא יוסיף בעיניה יוםבכל
 והרונ בקולי שסע : הטלך לו ויאמר רע.דבר
 על כ* בטותה, לך יהיה .נדול כבוד כיאוהה,
 נכל ומוצלת ראשך, ארים מלכותי שריכל
 ושהזה, אשה : האיש ויאמר נפשך. תאוהאשר
 כסבר לעשות אוכלאם

 הנדוי
 מעם ויצא הזה.

 רועף1, טנחירו כבדו ודם חעף, סרהמלך
 מאד נדלה אשתו את ונראותו ביתו, אלויבא

 אגרתו: לו ותאמר דאגתו, ינכפלהאנחתה
 ויתאפק ר רעים פניך טדוע והנעים, הישראדוני
 אין נקטוב, ממות ישמרך צורי אליה?ויאמר
 והיא בלילה ויהי פוב. רק בלבי ואין דברלי

 להמיתה, לבב בתמהון קם מפתה, עליעונה
 הכסית ויסר בשמאלו, והנר בימינו החרבויקח

 שוכנים בניה, ושני ישנה ויראנהמעליה,
 אם לי אוי ויאחר: עליה, ויחמול שדיה,בין

 את יידל וטי אוליכנה, אנה חירפתיאהרגנה,
 אל החרב וישב ?.,, עיני כאישון הם אשרבני,
 בלבו ויאטר ביגונה. טתטוננת ונפשונדנה,

 מגל פובה אשתי הנה בוכות:ועיניו
 הם כי הטלכים, כל יהיו ארוריםהמטלכות,

 אדם בני ולבות הולכים, לבם תאותאחרי
 אנחה במי שמחתם ויין נושכים,בהבליהם
 וינשקנה, עטה וישבב המפה על ויעלנוסכים.
 ויעל ויחבקנה, לראשה תחת שטאלווישם
 נבוקר ויהי ויורר. עולה קרבן ואילעולה
 ויתמהמה אותו, מיחל והמלך לחנותו, וילךויקם
 ובראותו מקרהו, ולרעת לטהרהו, המלךוישלח
 ויבא לבבה ורהה ופחד כאבו, נדל המלךשליח
 הרנת עשית? מה לו4 ויאמר המלךלפני

 אהבתה עלי גדלה כי אדוני לא ויאטר:אוההי
 אשר וכל עשה, אשר כל ויספרוחמלתה,
 בו וינער להכותה. החרב את בקחתוקרהו
 ראות תוסיף ואל מלפני, צא ויאמר:המלך
 הנשה. כלב לבך אך כאנשים, אינך כיפני,
 ינערתו. המלך לזעף שטחתו, ותרב מלפניוויצא
 אהד המלך nSw ערב לעת מסחרתויהי

 וילך בסתר. האיוש אשת את להביאמעבדיו
 על תמה אותה, המלך וכראות אפש,ויביאה
 ויאמר ודטותה, תארה והדר תטונתה,הור
 יופי ועל חכטתך, על שסעתי הנה 4אליה
 אש בלבי קדחה שסעך שמעתי ומיםיפעתך,
 ועתה תאחזך, בחבלי נפשי ונמשכהאהבתך,
 אוכל לא אמנם לאשה, לי לקחתךחפצתי
 הלילה לני לבושה. אהיה פן איש אשתקחת
 ככל ועשיתי אקהך ואחרי*כן אישך, אתוהרגי
 לב בכוב : האשה ותען נפשך, תאוהאשר

 לך ואהיה המלך מצחת אעשהובשמחה,
 אשתי תהי אבל הסלך: לה ויאמרלשפחה,

 שפחותיך. ופלשני אמהותן תהיינה נשיוכל
 *רע כ* לפושה, בדיל חיב הטלך להויתן

 נוול מל*; "רעיפו מלשון1
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 ~יט  הס;  לה: תאמר האשה, דעתהמחן
 תיצמ ולא אחת פעם אוח הם מארפדה
 מתרפקת והיא לביתה, ותלך החרב ותקחלו.

 יינה, מסכה ולא פבחה ומבההבשמחתה,
 נעלה 1ינוא שולחנה, ותערך מטעמיםותבא
 ואשמו, בניו עם ולשתות לאכול ביתואל

 ההוא בלילה יין אשתו הכבודהומשקהו
 ותשכיבהו, הממה אל ותשאהו ,ותושכרהו
 על ישן בשכרותו, והוא לילה בעודותקם
 ותחשוב ראשו, על ותך החרב ותקחמפתה

 הבדיל, חרב ותכפל נפשו. באה ברזלכי
 ויצעק משכרותו, טעפ וייקץ משנתו,ויעור
 ראשי ועל הקירנו מ"קסי סי לאשתוןויאמר
 WL/1 מקיץ כ* האשה ונראות ז הנניטי

 ויצא גדולה חררה מאד חררה הרבה,הויקתהו
 נותרה לא כמעם ואימה, פחד ומרובלבה,
 לנומך, ושוב שכב לו: ותאמר נשמה,בה
 אל וישב בחלומך. ראית אותך סכהאולי
 לא עדיין כי עינו, לפקוח יכול ולאשנתו
 חקר, אין עד האשה דאגת וחרב מייד.הקיץ

 לעשות ותשב הבוקר, אור עדהעתהלהל
 כל משפמה כן כי ביתה, ולתקןמעשיה
 עד באה ולא בואה, מיחל המלך ויהיהימים*
 לה ויאמר בבואה ויהי להביאה. צוהאשר
 וביניך, ביני היה אשר הדבר את עשיתהפלך:

 אני המלך, אדוני : ותאמר 1 עיניך עליו חסהאו
 קלתך, לחל שמת אתה אבל מצותך,עשיתי
 הנמתי חרבך כי ותסכלה, התובה עצתךוספרת
 עשתה, אשר כל לו ותספר ותהילה.עלת
 לקרוא המלך ישלח עותה. אשר כלואת

 היושבים לחכמים סער לו: ויאמרלאישה,
 ואחרי-כן אשתך. עם קרך אשר כל אתלפני
 אשר להם להניד האשה את המלךצוה

 המלך ויען כן. ותעש בעלה, עם להקרה

 אליכם, דברתי אשר דברי זה הלאלחכמיו:

 טהכמתו והם כן, ויענו מליכם. עצרובאטרי
 אלהים. כמלאך רכס היה כיתדהים,

 ונידל חכמתו ברוב האלהי סוקראמוהנה
 צורתן, להביפ ומואס אותן, שונא היהאסירותו
 לו ויאמרו וקצרה, דקה אשתו היתהוהנה

 אשה לקח כמוך איש אדוננו,תלמידיו:
 ויום במיעודו. הרע בחרתי והשיב:כזאת?
 לו: ויאמרו תלמיריו, עם הולך היהאהה
 לא להם: אסר  אשהי אל תביטולמה

 מלאכת אביט אך לתאותה, ולאלאהנתה,
 לבלה, תוכה הפוך אמר: בצורתה.הבורא
 מהלך היה אחת ופעם כעורה. לךויכונן
 אמר: בתאנה. תלויה אחת אשה וראהנדרך

 אחת ופעם כזה... העץ פרי כל ויהי יתןמי
 על וכתב חרש בית הגדולים מז אהדבנה

 שמה עבר כעי; כל אליו יבא "לאהמשקוף:
 וכתב הטכתב את וראה ההכסדיאונניש
 אמרתי זה כל הנמר: אל השועלויאמר י אשתך תנא ומאין גתחהע
 כל באשתו לבטוח לארם יאות לא כיאליך
 אליו ויאמר מותו. אחרי כי ואף חיותו,ימי

 הוכל מה אבל לכמיתו, תוכל בחייוהנמר:
 אל השועל ויאמר  מותו? אחרי לולעשות
 אשר מכל חולה רעה לך אניד הנההנטר:
 כי אסרו,  אטרחי.  אשר טבל ונדולהספרתי,
 ארם חולין כשהיו רומי אנשי מנהנהיה
 יום עד אותו מקברין היו לא עץעל

 רעיו ימבוהו שלא ובעבור לתליתו,עשירי
 ממונה הנרולים מן אחד שר היהוקרוביו
 היו טעמו, לנב ואם בלילות, לשמרועליו
 תלה אחד 'ום ויהי במקומו. אותותולים
 בו, מרר אשר נדוף קרש אהד שרהקיסר

 הלילה בחצי ויהי כמשפטו, לשמרו השרוילך
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 זנאקה, בכי קול חזקה, ואנהה גדולה צעקהוישמע
 : ויאמר סוסו על וירכב גדולה חרדה האישויחרד
 לעומת וילך זה, מה ועל זה למה ואראהאלך
 וימצא העם, בני קבר אל בא אשר עדהקול
 יללה, בקול צועקת נפש מרת והיא אשהשם

 לך מה : אליה ויאמר ואפלה, לילהבאשון
 לבכות לקונן, הלילה בחצי כסילותאשת

 על אנכי, רוח קשת אשה : ותאמר 9ולהתאונן
 כי נפשי, המר וה' ובכין נהי בקול אזעקכן

 אישי, ובין ביני והפריר ראשי, נזר חללהמות
 לא טלבי ואניה, תאניה בשבר נהיה, נהיוברית
 אליה: ויאמר בעפר. עמו אשכב ערתופר,
 ובכי אישך/ על קונני ושמה לביתך, לכיקוטי
 העיר שער עד עמת וילך נפשך. תאיתככל
 ההיא בעת השני בלילה ויהי למקומו.וישב
 וירץ וירכב ויללתה, האשה צעקת כן כמושמע

 ורחמים חסד בשפתי לבה על וידברלקראתה,

 וכשמוע ונעימים, טובים דברים נחומים,ודברי
 אמצעו ואסריו, שפתיו וחלק דבריו, טעםהאשה
 ותאמר אישה, שבל כל ותשכח נפשה,אהבת
 נפשי כי עצורה, ונאותך מכל אינני אדוני, :לו

 י אסורה אהבתך ובעבוהות קשורה,בנפשך
 התלוי והנה העץ מקום עד הלכהולאחריו
 ואני לשלום לכי : אליה ויאמר מעליהנגנב
 רועץ, לבי המלך מפהר כי אטלא, ואוליאברה
 לו: ותאמר עץ* על אוחי זיבלה ימצאניפן

 טן אי'טי ונעלה אתי לנה תירא, אלאדוני,
 אפחד השר: ויאמר תחתיו. ונתלהוהשחת
 מקברו. ארם אשליך ולא ושברו, הטותלשר
 ולא משם, ואוציאנו אחפור אני : האשהותאמר
 סותר : החכם אמר כי ; ואשם חטא עליךיהיה

 הקבר אל וישובו החי* לצורך מקברו אדםלהוציא
 השר וכראות משם, אישה את האשהותוציא

 חרפתי כי זה על לי חרה מאד : אמראותז,
 האיש כי יועיל, לא טאשר קבורתו,ונדפתי
 קווצותיו וזה ס ך ק היה מומי גנוב אשרהתלוי

 אליו ותאסר להעלים, הדבר נוכל ולאתלתלים,
 ער במהרה, נרופה ~רחה אותו אקרחהאשה:
 בנדוף אותו ותמרט שערה, בו תשאר לאאשר

 העץ, על אותו ויתלו שניהם וישאוהווחרפה,

 ותהי הקנשה, ותאלצהו אחדים לימיםויהי
 לאשה.לו

 רחפו הזה הרע הדבר הנטר כשמועויהי
 וילך ומוטותיו, לנבו מורשי ונתקו עצמותיו,כל

 כל נו טתרה לא וכמעפ ובהומה, באףלביתו
 קומי ויאמר: ואימה, פחד אשתו על ויפלנשמה,
 ואל לך, אמרתי כאשר הזה הטקום מןצאי

 ראשך אסיר לי תשסעי לא ואם בהבליך,תפסני
 הרעה, אליה כלתה כי האשה וחראטעליך.
 השטן בא וכי והתעה, הסית אותווהשועל
 ותאמר לבו, על ותדבר בו, בערה וחסתובקרבו,
 אחריך הנני כי תבהר, אשר הטקום אל לךלו:
 אשר וכל ובניהם הם משם ויעתיקו אאחר.ולא
 לנהותם לפניהם, הולך בריתו בעל והשועללהם,
 ערך. לו אין אשר המקום אל ולהביאםהדרך,
 יאורים נהרים מקום הוא והנה המקום אלויביאם
 השועל ויכרכם המים. על שם ויחנו ידים,רחבי

 עצתו, נעשתה כי וישמח לביהו, וילךבמובעים
 הנטר הרתקתי כי לי, ה' מרהיב עתהויאמר:
 גשמים, ירדו *מים, שבעה ובעורמנבולי.
 ואשתו הוא הלילה נחצי ויהי הנהרות,וימלאו
 ולרף המים וינברו טפתם, על ישניםובניו
 צעקה וצועק טובע הנמר וירו אותם,הנהר

 בשועל שמאמין למי ואבוי אוינדולה:
 וימת ויזרע אשתוו לקול שומע ואינוועצתו,
 עתו.בלא


