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Een beroemde verza
meling van fabels  in 
het Hebreeuws is de 
Meshal haqadmoni, ge
schreven  door  Isaac 
Ibn Sahula, in Spanje 
rond het midden van 
de 13 eeuw. De fabel 
had in die dagen een 
hogere status dan te
genwoordig en werd 
beschouwd  als  dra
ger  van  oude  wijs
heid.  

De  Arabische  in
vloed  op  dit  He
breeuwse werk blijkt 
uit de inhoud en uit 

de typische stijl van gerijmd proza (maqama). In 2004 heeft 
prof.  Raphael  Loew een  fraaie  uitgave  van dit  werk  be
zorgd, op basis van de tekstuitgave van Venetië 1547 en de 
illustraties  uit  het  Rothschild-manuscript.  ISBN:  978-1-
874774-56-3 ). Het plezierige van deze uitgave is dat zij het 
nuttige met het aangename verenigt: veel aantekeningen bij 
de tekst, naast een geestige vertaling in het Engels. (Zie ook 
de bundel Studiedag 2007 op de Otsar van de Vereniging 
Hebreeuws).
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Enkele versies met houtsneden vinden we op Hebrewbooks
http://www.hebrewbooks.org/42378 Venetië 1546/1547
(schone versie http://www.hebrewbooks.org/45890)
en een wat latere
http://www.hebrewbooks.org/45919 uit 1693, samen met 
Sefer ha-Tapuach

Hieronder hoe de beer de vos de kop afhakt “om de 
wandaad die hij heeft bedreven”.

צורה של הדוב כורת ראש השועל במעלו אשר מעל

Dat het boek zeer gewaardeerd werd, blijkt uit het aantal 
vroege drukken en handschriften. 
Op de website van de Bodleiana te Oxford is een complete 
scan van een manuscript van dit werk (Duitsland, 1450)
http://www.ein-hod.net/2008/07/meshal-ha-kadmoni-rare-
hebrew-fable.html
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De kwaliteit van dit handschrift kan men zelf beoordelen 
aan de hand van onderstaand beeld van de jager die een 
hert slacht en roostert. 

Op de website van de Universiteit van München nog een 
fraai maar moeilijk leesbaar manuscript uit de 15e eeuw
http://daten.digitale-
sammlungen.de/~db/0003/bsb00034081/images/
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