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מה ׳טובעו לשמוע מפי רבעו הקדוים אור הגנוז והצפון וזר״נ זצוק״ר
פוק חזי נבורתא דםרך .דאנהיר לן אורייתא פן שםיא לחיותינו כמט הזה לעולם
שבולו ארוך ובעבדותינו לא עזבנו אלקיגו ויט עלינו חסד בכל דור ודור וישלח
לנו םושיעים ורבנים צדיקי יסוד עולם להורות לנו הדרך הראשונות הנה באו ועדיין.לא
כלו רחפיו בכל עת ובכל שעה  .וצדקה עשה עמנו לשאוב פ־ם מטעיני הישועה דברים
עתיקים דברים שהם כבשונו של עולם תחת לבושים נפלאים ונוראים .ראה והבן והבט
דרכו נפלאה ונוראה .ירושה היא לנו כאבותינו הקדושים איבר היו לפנים בישראל שבן
דרך קדושי עליון מחצרי חקלא אשר נשאו ידם ול1ם לאל להלביש ולהסתיר ננזיא דפלכא
בסיפורי פעשיות כפי הדור וכפי הזם; יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל עד
יקום ויושיע ציון וישוב לבנות חורבות אריאל כעת יאמר ליעקב ולישר;:ל פה פעל אל:
הקדפה אויף טייטש
אץ לי כי^ש׳זת מאס ךא שטייען אץ דעם ספר איז רא דיער נריסי ם1חת הת1ךה .עם אין
אין די ;יט דא איין ווארט' וואט *עם זאיל דץ פשוטי אונ אפילו פראסטי פענטשץ
קאנין דך א1ך ארוס נעמי! נמס פוםר פץ  nמןשייות מארץ די האבץ א:חסען כיח א1י'ף' צו
ודע.קץ רעש מענטשי; ןןר זאיר חיו ניט פאר שלא פין זיינע יארין אום ךסט' אונ וועד .עם מיל
אריץ קוקץ אין' די כעליות פיט איין אמת 'א1יג גןאן'זעהן אונ פאר שטיץ א?יםעל נאטש
י נרוסנןייט אפילו פךאפטי כענטשץ ^.אן דיי איך ..עפים אבלישטיש מאן י ווינקץ פון פוכר'צו
זעהן מאשי דרה?לית איזיפון' דר וועלט אז כעןיזאל טאנ״אונינאבט תפ;ה מאן ניצול צו
וועךץ פון לי נאליישקייט פון דרי וועלט' אונ זוכה דין אזו ווי הש־י תיל אונ ווייטד וואש אץ
די כ׳ןהיות איז דא באהאלטינייזאיבץ דאם^אן מען ניט דר שרייבען אונ .?^ .יייען
אז וויאול איז ךעש מאם .ערי מעט אין די עפים ווייס! אונ עיילי פיר האיץ אשאל ניהעיךם
פץ זיץ פדל אז ער האט חשק פען זאל'ךי כאשיות דרוקין פץ אויבין אוף לשון הקודש
אונ הץטן אוף טי־טש דרום האבץ'פיר דץ היילינן רצץ פקי.יט גיווען אוניהאבץ די אזו נידרויקט
ווארוםיפראסטי ?ענ^שין באדאךפץ א1ך וויםן פוןיךי מעש־ות חאטשע £יי וו עלץ נאר'_קאלנ
פאר שטיק מאש }:עין פיי:.ט איז פארט פארי די אגרופע טובה *לוש תכלית אז זיי וועלין אץ
די אתץ קוקין פיט איין אמת איינ וואךין די האב; 'אכרושין כח צו דער ויעקץ״צוש איי3ירשש.ץ
כנ׳ל מארוס ךי מאשיות זענין ניט..קיץ לערי זאכץ יודו אונ דר רבי  h'Vפלעגט״אל^ פ אל
^אןז ךאס רוב פרשיות צו זאגן עשליכי' פשוקים אונ.עםליבי' זאכץ בדי טען' ז״אל וךסען אז
?נר רעט ניט״קיץ ךבךים בטלים' דוו מארץ די אלע פרשיות זענין דולך פודות ותורה :
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שניה כבר
דמית אדם  .ני זה כל האדם .היה כבוד אדוניכי מורינו ירביט .פטרת חסארתינו גאון
עודני .הרנ ה;.חש והנוי׳ בוצינא רנא ניצינא כילאה בוצינא יקירא וקדישא ק" מי ' !רימז
\ UU$2Tזצוק׳ל .אשר כבר נהנוישראנ לאות.
זציקיל .נץ וגנז להרב.לקדיש והטיא האל^י
בחיבוריו הקלובים הנפלאים אבר ככר יצאו לל-ורה  .יביס ראו וישמחו .וישרים ימל זי .והאמת
יורה 7רט  .יכנה עוד ראה זה ני;צא נאמתיויזיני .סיערי מעשיות נפלאות וניראות.־ אשר
•זכינו לשמיפ ס •ז אל סה מפיו הקלוש  .אשר איון וחקר ותק; משלים הרגה ,והלביש והסתיר השגות
בגירות ועצומות במישורי תעשיות בדרנים נפלאים מוראים מאד  .כי זאת לבנים בישראל .על
 ,הגאולה יעל התמירה .כש:יו חצים לדבר בנסתרות ה׳ .היו מדברים בדרך חידה ומשל והלבישו
נזתיי תורה מזיא למלכא נכחה וכתה לבושים מלטשים שינים .כמובא אחר המעשה של ק
המלך ובן כפ־ה שימי רב־נו ז״ל אז .שבימים הקדמונים כשהיו החברים מדברים ומשיחים
קבלה .טו פש־חיפ בלשון נזה  .כי עד רשניי לא כיו מדברי׳ קבלה בהתגליא וכי׳  .וע״ש רוב
אחר כמה מעשיות .היי הגנה קצת חעש פחות מטיפה מן הים איזה רמזים להיכן הדברי׳ מגיעים
•כמבואר לקמן במקיחם הדברים והרמזים שסיפר אחר כל מעשה ומעשה .והנה מד מה כיו הדברי׳
האלה גנוזים ל-צליני .גץ־ להיות רבים או־ויס מפשיט ,פי יראט טוב .כי רביס אשר צתט
מאנשי של-מיני .אשר נכספה וגס כלתה נפשם לשמוע תחיו דברי אלקים חיים שיצאו משי
יביט הקלושז״ל וגיסיו אלו המעשיוח שסי&ר .אשר לא זכי עדיי! שיגיעו אליהם .כיא בהעתקות
5כתב עיי סופדים שונים .אשר נתרבו השמיות בהם מאד וקלקלו סחכיו,׳ .ע״כ תשוקתם הגדולה
א/צ־נו .וטשסם החזק דח־,וט  .עד אפר הונרשט נמלאות רצונם .להביאם לבית הדשוס  .וגם
כי הי׳ לני גילוי רעת מפי רבינו הגדיל ז״ל .אשר סכם אהד גילה דעתו ש־וצה להדפיס ספר
מעשיות .ואתר בזה הלשין לפני כמה אנשים .בלעתי להדפיס סכר מעשיות .ויהי׳ למעלה כתיב בלשון
הי־ןידש ילמטה בלי לע"! יאמר .הלא מה יוכלו הבולם לדבר על זה  .הלא עכיפ הם מעשיות נאים
<סשר וטי .נדירים האלה נשמע מפיו הקדוש בפירוש  .וזה אשר העירונו .להביאם ל:-ימ הדפיס
זאם אוזנם ידעני ולא נעלם מעינינו כי רבים קחו עליו .פכיז האמת עד לעצמי .ואנתנו מתויבים
לעש־ת יצ־ני, ,יה׳ הטי; יעשה .כשימל ישמע והחדל יחדל .ונם כי תדלה לאל על כה עזרוט
• דסמיי ית׳ ני נתפשטו חיבוריו הקדושים ג־רב עם קדוש .נקהל ועדה וישראל ויהיו דבריו להם
לששץ ולשמחה יתהי גפיהם כדבש למתוק  .כילם ישבעו ויתענגו מטובו .כתו חלב ודשן תשבע
נפשם • וששתי רננ ת יהלל פיהם .ורבים אשר אתני .מאשר את 0את התולקיש על האמת .הדוברים
מל צדיק עתק בנאוה וביי אשר בדו מלבם אשר לא עלתה על דעתו .ולא מליט להאריך ולפשר
בדבר הזה  .כי היא כבשי דרחמנא .וכמה עלמין אתהפכו בגינייהו .עיי ריבוי המחלוקת שנתרבו
נימיט בין ה־כיוים והצדיקים .ומי יבא אחר כמלך את אשר כבר עשוהו .אך זאת לדעת כי
כל טינתינו בהדפסת אלו סי£ייי מעשיות .הא רק בשביל אנשי שלומנו הסוסים בצל קדשו.
 התאיבים ומצפים ׳ומשתוקקים לשמוע לברים קדושים  .ואס אמנם הדברים־״הנדסםים בספר .כאלונאי-רו ב-־הל רב .לעומת זה ראינו כי כבר התחילו הדברים להתפשט גכתג עיי הפתקית לטח .
  pדברים הנכתבים לדברים הנדפסים .יגם לא מראש בסתר דברם .ני כל מישיש•לו.פינים יראה וכל מי שיש לו לב יבין .כי לא דבר רק הוא מנם .ואם יק סא מכם .כי
דניים הללי עומדים ברום גובהי מרומים .ושמענו מפיו הקדוש בסירזש שאמר שכל מבור וליטר
של אלו המעשיות יש בו טונה עצומה ומי שמשנה דיטר אחד מאלו המעשי׳ ת מכפי מס שאמרו
כ.יא בעצמי הוא ריזסר כרבה מהמעשה .ואחר שאלו המעשיות הם חידושים נפלאים וטראיס מאד
מאד1 .יש בהם דרכים ונסתרות ועמקות מופלג מאד ,וראדיס לדורשם ברבים .לעמיד מיס
הכגסת ולספר מעשה מאלו המעשיות  .כי הם חידושים גטלים ונוראים מאל מאל .גם מי
שלט כלס יג \-היטב בכפרי קודש ובפרט בספרי הזוהר הקדוש וכתבי האריי זיל .יוכל להבץ
! ולדעת קצת מעט רמדם באייה מעשיית אם ישים לס ודעתו עליכם היטב .גם יש בהם
*תמירר־ת מוםי נפלא ועצים מאד ברוב המקומית  .יבינם המשכיל בעצמו .כי רובם נטלם
*!עוררים ומחשיכים את הלב מאד להש״י .לשוב להשיי באמת לאמתו לפסוח רק בתורה ומטוס
ממיל .ולהפיך פניו מהבלי העילם לגמרי .כאשר יראה הרואה בעיני שכם .אם יסתכל נהם
גאתת  .אילס תכלית טוטת אלו המעשיות רחיק מאד מדפת אטשי ועתיק מפיק מי ימצאט .יאק
להפריך בשבח תפארת גלילת המעשיות האלו .כי• ג « מדפסיט  .יכל כמוסין> לדבר 9X3
גדילתם •עזק־תם הא גורע .רק אמרט להעיר קצת לבב אנשי שלומיט למען לא ישנתי נפלאות*
•אשי הראש מרחוק  .כמאז למחוי במתוג  .על היק הדברים מגיעים  .עיי מעט הרמזים 4שר
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הקדזש  .אך זה נחר לכל משכיל כי ^*P
״?גמר** דו-
• " "
א
' ל•
י יי י " י
כעין ונטיית היד זכיזצא באלה אשד על ידס דייקא יבין המבין קצת מעש וישתיי &וני^ •0
י»ר אימיזיגסד
?
י
י י י "׳ ' ' יי' יל יי י הי)"* י
 ,גשא גזה
•
נמטאר בכל ספ־י קידש .עד גה הגיע! דברים המעיפים המחזיקים
איה מפד אי׳ שוקל מאי[ יבא עזריני .מי יגור לני אש אוכלה מי י ל ^',ממיר כתני
 vיחינז«
־
לבביט אל כפים אל אל גשמים בידי נפקיד ייתיט • אליי '
sen, »J,7v
עזרוט .עזרנו כי עליך נשעננו .ויהי טעם ה׳ אלקיט עליט ,עד י
ייבנה בית קדשינו יתפאיתיט  .חזה גי־ן קרית מיעדינו מלך ניפיי תחזינה עינינו במהרה ^ » יהד
* *ייריי
אמן :הכיד הכיתב והמסדר)התעתיק .לאשל לשבעה ולמנשה ק*־ '  °׳'
י
t>$ f*P
נפתלי הער׳ן יצ״ימנעמדאב רבתי .חתן הרב הגאי! החכיל המסור**
אחר
דוד צגי זצלה״ה ,שהיה אב״ד בק״ק קרעמינין והגליל ונקיק שאריגראד וביויי(
* לשנע* מזה
י
־*
י''
י
י
?מעניית כמס וכמה סיפורים ישייזית נאות של רנינו הקדיש זהטר 'יל • י  ?,זיינין גצי
•,ציני מכו
מפיו .כי שיחתו היא שלה תירה כמאמר חיל ועלהו לא יטל אפיל :שיחת ייילי?
* ״ פאי גצר
•
' י
°
'
י
לשמע הסורית השייכים להם! .גם עיש פשוטו ה 0דרכים נפלאים ועצות טזטת י יי u ,ומי •זהי
זשוה לכל נפש .להרגיל עצמו נעמדת ה׳ .להמשיך עצמו להשיי להסיק לבבי אליי י ^ם •וגי
חייז  .באמת ובתמימות .שיש לבך היטיב היטב לכל הדברים האלה .כי אפי׳ הדברים ״ ,ך נר
יל * יושניל־
גסשזטים .הם לברים עתיקים זגביהיס מאד  piהן הדברים העימלי
א ז ח׳י• •זינ
^
^,״
,j
להרגיל עצמו לקיימם נסש־טו נא י
יק תיק י ז אז תלך לבכגח 7רנך ואשוריךלא תמעד .בטחו נהי פדי" על » tי*
קודם שסיפר מעשה ראשונה שבספר זה .ענה יאמר .בסיפורי המעשיות מהפילס ^,נ< * 5יל
מס נסתרזת הרנה זזנריס גבוהים מאד .אך שנתקלקלו המעשיות כי חסר מהם fcw/
יפשיט ו *
^
1נם נתבלבלו ואינם מספרים אימם כהדר .כי מה ששייך בתחילה
* ?!ט • כ
ל
* י
נזה .אבל באמת יש נהמעשיות שמם^יי
ייני I
זצוק׳׳ל .היה יטל עיי סיפיר מעשה .ליחר יחידים .כשהיה חאה שנחקלקלי
׳!צ׳
ולא היה באפשר לתקן איתס עיי קפלה  .היה מתקנם ומיחדס מיי ספור מעשה• י
'  f, h i־
רטט זיל כעטן זה יאא״כ התתיל להפר מעשה שנדן> השתוך ואמר  .בדרך ספרתי
י * * שהימ
ל יי
יזע שהמעשית ששיפר רכיט  .חבס כטלם .הם מעזייס
*\יי« ו*6רי
רק מא גע5מו סיפרם חלבו זדעתי הקלושה כפי ההשגה העלמנה
מלביש «ותה ההשגה נאיתס המעשה .והמעשה בעצמה היא מדאה טראה 1ה נה עליונה »\r
«7 1״י!רין
שהשיג וראה במקום שראה .זגס לפעמים היה מספר מעשה מהמעות
 1״ ca
.
היסי? מם הרבה .יהמלי? זתיקן השדר .עד שנשתנה סיפור המעשה לגי״־
יכג״ל .אבל לא נכתט מס בספר מאלו המעשיות כיא אחת או שתים .ושאר כל המעשית יי ו
*ito,,
,
יודשית לגמרי שלא נשמעו מעולם :
בז<ותו הזמן שהתחיל רביט ז״ל לעמק גספורי מעשיות .אמר בפירוש גזה הלמן »ט ממי ^
לםפר מעשיית־ ) יר ייעל »ז א[ הייק מעשמת לר ציילין( .יטינית דבריו ה י • /
שאומר מאחר שאיט פיעיל לכם לשיכ *ל השיי עיי התידית זהשיתית הקלושות יכייגי׳  /׳
שעסק ביגיעומ גלילית כל ימיי להשיכט אל השיי נאמת לאמתו .ומאחר שאיט מועיל » סנה
'כמא מתמיל לעמק גסשרי מעשיות .יאז גאותו הזמן אמר התירה «תי" י
י ״ ^ /:,,י!
ואמר עס לעשית לה׳ הפמ חזרתך 1נ1׳ דא אורייתא יעתי^ז זט׳ הנלסםת
קניו .ושם מטאד נפיף המאפר קצת מענק סיעדי מעשיית שעיי סיפורי מעשיות שצ הנדיק
סצמס מעוררין מהפינה את בני אדם שנפלו נשינה וישנים את ימיהם וט׳ ע״פ .ויש מעשיות.
pipj» p׳ וס׳ .עיש כימנ!.
<מס בקת »יס .ויש סיפורי מעשיית של תניס קדמיגי
 .זמה היתה כוונתי,
0
דגר על היק הדברים  J $6המעשיזת מגיעים
בקדושה גזה .יבאמת יש באלו המעשיזת כתעזרחת  i mמאל מאל להשיי בחב פמיזומות אתי'
0מיפפשוס .מלבל הנקתחת .כי לם הס סימת טראים .ויש לםם כס גחל לעוור 09j
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הקדמה
ו

י

שניה

ג צ

י ייה־\ש בהדפסת המעשיות בראשונה שמיע שמענו קיל שאיז באמדם כי לא נכין להדפיס
!: v־•• מגמות כאלה ולנפיל דבריהם הוא אך למותר ואס כבר הקדמנו בהקדמה לברי רנימ
.L.־.r; 1;1:־c׳ cסיפורי מעשיות ומה יינלי העוצם לומר על זה נ׳ הלח על כל פנים הס סיפורי
•ה  .י;כר נלפשי בעילם כמה וכמה סיפורי מעשיות רט מספר .ימין פוצה פה ומצפצף .בפרפ
י  .י .״ת של חדומו״ר ז״ל מהפרים בביאור מהתעודלת מוסר כשלה מאל כגון המעשה של הבעל חפלה
. '.׳' •כעעלי־ש  .וכי בחב המעשיות נמצא מהם בביאור לברי מכמה ומושר .מלבד הנסתרות בהם .
:
 c״. .־  rלעמית כי־ נדפשי הערות מקצת רמזים נפלאים ונידחים שגילה יבינו ז״צ בעצמו כמבואר לעיל.
כ .זה הלרתי להע>ר<,עיד איזה הערות להיט מרמזים המעשיות צפי דעתי הקלושה והרוצה להוסיף יוםיף:
ץ״ .כ; סתרי הזוהר והתיקונים ינכל כהני ה.'.ר״י זצ״ל .שבת מלך היא כיני' להשכינה וכנסת ישראל
כמכיל .וכבר ניחן לנו רשות לדבר בלשונות כאלה מן הראשונים אשל קדמוני אשר מפיהם אנו חיים.
 cלול המלך ע״ה ושלמה בנו .השת־ישי בלשונית הללו הרבה מאל .כמ״ש כל כבודה בת מלך פנימה וכיוצא
וה הרנה  .וכל שפר שיר השירים בהוא קדש קדשים שאי; כל העולם כדאי לו .מיוסד על שוד זה  .וכל
תני האר״י ז׳׳ל וספרי הזוהר מלאים מזה כמבואר שם הא; דקשיצ ;חייגן יהנין ליה נרתא למלנא להא
1תא .ובפרס במאמר השנא למשפשים שאמר עולימ־״אשפירתא דלית לה עייני; וכיוצא ״־ הרבה .רבי
ספי כי אין משפר .וכמי שאומרים ביה״ר שקודם חהליש ולחבר אשת נעורים עם דודה ולד וכן בהל שם
חול קידם הנחת תפילין .הנדפס בשערי ציין אימריס שם והמתן וכוי ע״ש .ומי שמעיין קצת ׳,כתבי האר״י
צ״ל .יר״ס שס במאור שכל ישוד הקילה הוא כדרך זה לייחד בחי׳ חתן וכלה דנו׳ ונו׳ יפ-־.אר שם כל
;שמוח והםפירוש וכל השתלשלות העולמות על דסות וצים של פרצוף דכורא וכוי .ומבוארים שם בירכיות כל
;אבלים שלהם .וכל ע.יני יחוד וזיוג ועיבור והולדה ויניקה והתגדלות הקנון והקשנה עד ש;עשי׳ גלולים
ש׳ יט׳ .והיא לבד מטאר מאד מאד בכל הע״ח יפע״ח .וגם באד״ר בנשא והאזינו מלבר בדרך רמז
מזה .וגס כל ס׳ שיר השירים מלא מזה בפורש כל האברים של החתן שהכלה משבחת אותו .וכן פורש
כל האברים של הכלה מה שהחתן משבח אות־ .וגם רז״ל במדרשים המשילו מתן חורה לחתונה כמ״ש ביום
יזהינתו זה מתן קורה וכוי .ואמרו על כשוק לקראת האלקיש כחתן היוצא לקראת כלה כי שבח קודש נקרא
כלה ימככתא כס״ש לכס דודי לקראת כלה טאי כלה זכי׳ .הרי מבואר לעין .שכל רבותינו ז״ל כינו כלליות
והתחברות העולמות בשרשן בשם מיטר של חח? וכלה כי נצלם אלקיס עשה את האדס יכל האברים של זכר
ונקיבה כולם סס צלם אלקים .כמ״ש יברא אלקיס את האדם בצלמו .בצלם אלקיס ברא אותו זכר ונקנס
ברא אותם  .וכמו שאומרים בברכת נשיאי; .אשל ברא א־ האלם בצלמי נצלם דמית תבניתו והתקין לו ממני
.מין עלי על יט׳ .כי האלם האיש יהאשה הס חלק אלקים ממעל ממש ובהם כליל השם היי״ה ביס  .ואס
׳זיכין שכינה שרויה ביניהם  .ט יש ט יו״ד ובה ה' וכל זה הוא דבריס השועים ימטאריס לעין כל.
זכבר השתמשו כל הקדמונים בלשונית כאלה לכנות התקרבות ישראל לאביהם שבשמים נשם חיטל מתן יכלה
טכל עבודתימ בשלשה העליון מרמז לתיבול מת; וכלה העליונים שהיא בחי׳ יחוד קב״ה ושכינתי׳ נאשר
כצ ספלי הזוה״ק וכתבי האר״י ז׳׳ל מלאים מזה כ;״ל וגס נע׳׳נ בקינות שמקוננין על גלות השכינה ומשח
ישראל אומרים .אז בהליך ירמיהו וטי אשה יפת תואר מנוולת מצא .וכן בחיקו; שלשה משמורות שהוא
מסזיח מדבר שם ג״כ בלשינות כאלה כחשה המקוננת על נעלה וכוי עיש:
,
I
י מכל זר ,ויותר מזה מטפל לעמים שגלות השכינה ו7צנש*י היא בחיי אנידח בת מלך והתרחקותה מדידה
יכו׳ ועיין בם׳ הבהיל נהשמשות של זוהר בראשית מ״ש שם על לכה לודי נצא השדה וכוי משל
למלך שהיה יושב בחדלי חדרים וכי׳ ונשאה למלך גס נתנה לו נמתנה ולפעמים קורא אותם באהבתו אייתי
כי ממרץס אחד היה ולפעמים קורא אותה בתי כי בתו היא ילפעסיס קולא אותה אמי וכן ארז״ל ע"פ
בעערה שעשרה לו אמי לא זז מחבבה עד :וקראת בתי יט׳ וק בכל ס׳ משלי מכנה האפונה וההורה
הקדושה נשם אשה סובה אשת היל והאסונות כחניות ואפיל\רסית בשם אכה רעה אשה זונה כמטאר
כפרש״י ובכל דבלי רז׳׳ל וכבל נדפס העשה מהנעש״פ זיל בסוף ספר סולדות יעקב יוסף פססוחל עם
(

אשיו שהיה נים וטי שמיוםד על הקדמה זו שאשה ילאת ה׳ היא כנסת ישלאל:
ואחרי הודיע ס׳ *תנו &ס  bזאת עיי כל הנביאים והצדיקים והחכמים הראשונים על פ• הדגלים האלה
בקל יוכל המעיין ספנין הלוצה להסתכל באלו המעשיות בעין האמת לאמתו להבין ולהשכיל בהם
| למצוא נהם דברים נפלאים וטלאים ומס אמנם  b"bלבא עד סטנתס להבין כל קישור סמעשס פלאשה לסיפס
* 1כ״ז יבין מעט מזעיר מסס ויערב לנפשו מאל  :והנר מעשה סלאשונה מהבת מלך שנאבדה זס מנואל שזה
*י שד שכינה עצות כי גלות השנינה התחיל קולס בליאת העולם בסוד שטרח כלים נפול ואלה סמלכיש אשר
» 2נלס ונו׳ והיט> שנברא אדה״ר סיה צריך לתקן זאת להעלות כל העולמית על מטנם לגלות פלטתו ית׳ תינן
 /בשעת נליאס העולם נמו שתתגלה פלטתו גקלונ בעת ביאת פשיחט שיבא נמהלה טניט אף מא ל» נזהר
ן סצססצ מכן הדעש וט׳ גזזמ נחי׳ פה שכתוב נסמעשה מיל שהשני למלבוש ל& עמל ננשיון ואכל התפוח
 fע י ״ » פגם נכל כעולמות ומזלם וירדה השכינה והלכה למשה נין סס״ג( טחע ואח״נ נא נח ורצה נתקן
0
ן יל& קיק; כי ששה ונשכר בסול וישת פז היין רשכר וטי כמובא נספרים שזהו נחי׳ פה אטש וטי וצא
£ pמד ננסיין ישסה ס! היין כפ״ש&ם ומש! והלאה נל הצדיקים שבכל דור עושקים נתקון זה על פיבא
משיחנו במהרה נימינו שאז יהי׳ גפר התיקון .ומעשה  vהיא בכל אדם ובכל זמן .ט גס בכל אלס
בפרעות עובר עליו נמעני נל מעשה /ו טלה .ני ככ אהד מישראל צריך לעסוק גסיגץן זה להענית
•.מניני .מה :לו; לס^מא ככינת׳ מעפר׳ צמציס ט:טת דקדישה סטן העט״ס וההיא שנתפזרה ביניהם.
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' \ לר-׳ש
׳ י " ל וי' ' '
־ ״ ׳׳־׳-י
!וי־י"ןימעגהן
י *'
אף אתם כן זכו׳ וכיוצא נזה הרנה וכ״א כפי מה ׳ ל ?
השכינה וכנש׳יי להוציאה מהגלות כמו כ! כביכול השכינה מתגלה אליו כניכול מתוך הזקף ׳'׳'  pft« iשזי ^
י רמטאו*; '>8
1
ומסתתרת עצמה ובאה אליו בסתר ומגלת צו מקימה ומומיה ומת צעשית ' ל
נחי׳ מה שכילתה הבת מלך אל השני למ:טת באיזה התבונות יוכל להוציאה והפנינים 'יייייי״ייני״־ה» p cי
 I Iזיהמגפג׳•)
שש הס מטארים באר היטב ע״& פשוש )כי ק־ דרך רנינו /׳׳צ ברוכ ה ' -י '"
דברי מ1סל ע״פ פשוש כמבואר למעיין בהם( כי צריכין לבחור לו מקום ולקבוע לו השוניי יף ',ן צכלייי' י!
המיל ולהשתוקק קמיד אליו ימי שיזכה להכיר אותו פיתכלה ׳ י ל ' ל ' ית' השני3
'י ?;ך,ל\הה ל 1
ויבין כל יציר ני אחה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה נאט וכוי זמצכותי ?ל משלי
מתגלות כשזוכי! להכיל מלכותו באמונה שלימה באמת וכולם ידעו אותי'יי' י» י'  !^W)>-,1'? ,ל
המלוכה וכו׳ וכשאדם מתחיל לעסוק בזה ונוחל לו מקום להתט־דית לעשוק בעבודת ה '׳ !,^ 1(°לנ £ג
׳י ' .,שהכ| נ
אליו יש׳ ולפעמים זוכה שנמשך איזה זמן אך אח׳׳כ כשהוא סמוך מאל לבא למניקשי
י ן)ממש  1י
נתינתו התגלית מלכותו ית׳ אזי ביוש אחרון מזמינים צו איזה ' י ! ל ' יי' י י
£ומה שהיי! י,
׳ ^
מלי׳ בזה היום אזי מתגבר עליו הנע׳׳ל יכל ת־ילייייי עליי
 1י המימי!* י
י.עצתו ורואה כי חאוה הוא לעיניס ונחמד וטי ולוקח מ^ריי יי־זיל "י י ' י
*זר «sP
ייי
מוכרח להתנסות ול:צהלף אז באותו העת והזמן ואזי תיכף ני^ל ל'' '
 •4י^יםשהי'$
ל־ •
שנסתלק ממנו דעחו וחכמתו המאיר ^-יי  -י יי^יי י
המת־יל פסח ר׳ שמעו; )בשי׳ סמ״ך לק״א( שס מדבר מזה שע״י פגם האיות אכילה אי״יי .־«'על יללי י
~״ 7-במי׳ '<P
'
יי"
י י
ל י ׳ י ' ל ' '׳' "
״ Zוחזלוהלוול
מעוררין מהשינה ע׳׳ש ובאלו העמים שהאדם הוא גבחי׳ שינה יי״י י ל'י
החילות שעבר! על השני למלכות בעת שהי׳ מושל בשינה ואמ׳׳כ נתעייי י לי ' ?.יל והמיצת*
1״,יע מיזנ{
ל
ל
למקים של הבת מלכה והודיעה לו גודל הלחמניות שעליו ועליה
• «״ייו של "tfl
י י " " 1י י ל ' ליי'
עציו האזהרה שאין צריך להתענות ליו ל'
ל׳ '  -£-נר הלח
לי ל י ז לי׳ י־"
׳ 'ל
זיז!
"! י^יי ^ "י Jrorf *ir-'X
והשעה א״ע והתחיל להמשך אתריו ואמר להמשי״ת ל י '
ולקמ מעש ושעם מה״; ומכף נפל עליו שינה יישל הרבה מאד .בי כך לרך הכע״ד י י'יי י״ על עני$
 un * 1־׳מפורש/
ל
״
*
כאדם הכשל שרוצה להתרחק מה^יי
הדבל שמתאוה אליו וחיכף כשנכנס בלבר׳ם בעני; התאיה מתגבר עליי הנע״ל על שפ^י ׳"תאיל יט
וויד ע
בחולה בענין ען הדעת איך דיבר הנחש עם האשה אף ני יימי אלת׳ ' ' י '
חמיה הוא לעינ׳ם זכו׳ דוק ותשכח כי כך הענין בכל התאוות והנשיוטת ימי י י  ,יח-י לנמלי
נפשו באמת למלט נפשו מני שחת ולוצה לעמוד ננשיון הוא צליך להחגנר ל "u. Pi ,
\י?ייי ד*א
ולנלי לכנוס עם התאוות בשוע; ונטען כלל ולבלי לדבר ילהרהי יל ל יליי״י
! יי• ׳' י׳י' " י י ' "? P''T״ 1י־״י Ktop»1
רעיוניו כלל וכמ״ש כס׳ הא״ב אל תכניש עס פיייייר
' י V^iT,!, 2
דעתו בדברי תורה או נחי׳׳מ או בדברי שיהה וכיוצא על שינצל ממה יר
ti
לו מר&טת ורעיוני© כאלה וצריך להזיל ולהתנכר עליהם להפיח לעתו מהם וק כסה וכמה פ1מס
«־־ד דייינו!
~1
י•
חזל ל
מהיין 'יי
ישעם עד
עקיןשן גדיל
יהגה מחמת שגם בפעם השני לא להי
"/ד '״
עליי שי
ונ^ל
עמלותבנש
שבעים שנה וענין שינה כל שבעים שנת מגואל בהתו׳ פחח ר׳,פגמי! " י  i * ? ,״ ^ V J
משינת מכל הע׳ פנים של חורת שהם בפי׳ שנעיס שנה וכו׳ ע״ש תא״א לשי ' ׳ ?  f2״ י^thי
מעשיות של שנים קדמוניות וכי׳ ע׳׳ש סישב והבת מלך שיייא עי *״״י *? י*{ u »,1ג  5 . - 2 ,לו
^
»»ים מנים הרבה זמן רב כל כך היא מכתת עציו הלבה כי יש ל ׳
יייי * M
פקומה שעכשיו אינה במקום הראשון כ״א במקום אחר י " י נהי־ ל י ' ' 1
שעשה מת שעשה ינאצ איך שנפל זה זמן רב מאד אעפ״כ השכינה מעוררת אי י י ?__1 ? B « L
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שני פעמיס'גנ״לי^״י' \V״ ״ ^ • ^ ' ׳ ;  w wהבת מ;ך ישח׳׳כ בשניצ יום 8׳ סבל מג וכן נכשל!
* כ»ם כ־ ל ^ י »»יש.את עצמו להתיאש לגמרי ח׳׳ו רקהלך לחפש ולבקש הסר שצזהנ והמבצר
הנ ,והשד ןהיה לי של יגיעות ושלשונים קשים הרבה ימשש הר ומנע־ הנ״צ מצא * 6גדול עם אילן גדז)|

הקדמה

ה

ד ד

וכו׳ וזה האיש רמה אוחו שבוודאי אינו בנמצא סר ומבצר הנ״ל ורצה להסיתו ולדחותו שישוב אכל השני למלך
גא שמע להמניעות והדחיות ואסר שבוודאי הוא בנמצא הר ומבצר מ״ל עד שהוכרח האיש הגדול הנ״ל לקרוא
ולקק כל הודות וכו׳ אבל כולם השיבי שאינו בנמצא ואז אמר ל\)האיש הגדול להשני למלך( ראה !הבע
בעיניך שאינו בנמצא ועל מה אהה מתייגע כ״כ בחנם אם תשמע לדנרי שוב לאחוריך אבל הוא לא בש לבו
לזאת ואמר שהוא בוודאי בנמצא ואז הכיב צו האיש הגדול הנ״ל שילך לאחיו שממונה על העופות והלך
זהתייגע ונקשו עד במצאו ואז גס זה השני דחה! והשיחו לשוב בטודאי אינו כנמצא הר ומבצר הנ״ל והוא
לא שמע לדברי הדחייה שלי ג״כ והוכרח השני לקרוא לקין כל העופות אכל כולס העיט שאינו נמצא בעוצם
הר ומבצר הנ״ל ואז אמר לו זה השני ג״כ יאה בעיניך שאתה מתייגע בחנם כוב לאחוריך והוא לא השה אזנו
גס לדנרי השני ואמר שהוא חזק באמונתו שבוודאי הוא בנמצא ואז הודיע לו זה השני שילך לאחיו שממונה
טל הרוחות וגס זה דחהו הרנה נ;״ל ואח׳׳כ קרא יקי־ן כל הרוחות וכולם השיני שאיני ננמצא יאז אמר לו
זה השלישי עתה לאה גס ראה שלחנם טרחת כ׳ בוודאי לא המצא עוד שוב לאחוריך ואז ראה שנצו כל הקצין
ואינו יודע לנסות ימי! ושמאל חיך לבקשה אכל בעצמו הי׳ מזק כדעתו שבוודאי הוא כנמצא הר .ומבצר הנ״ל
ששם יושבת הנח ן
ובתוך כך בא עוד רוח אהד והודע לו שהוא בעצמי נשא הגת מצך צה
•וי'
ממנו מעית שלא יהיה לו עיכוב מהמת מעית יאזי הלך לשם יהשה־ל בתחבולות עד שמצאה אשרי לו .
והמעיין בכל זה בעין האמת יכין היכנ כמה וכמה צריכין להתחזק בעבודת ה׳ ואיך ועד היכן צליכין להיות
עקשן גדול נע־ודת ה׳ בלי שיעול וערך ומספר .כל חדס ואדם לפי מרריגתו ולפי עליותיו וירידותיו
\
יאפי׳ אס עבל עליו מה שעבל  .לאס זהבן והבס נהמעשה הנ׳׳ל כמה יגיעות יגע וכמה טרחוס סרת השני
 ',למלך הנ״ל יחח״כ נפל מאד ע״י שלא עמד בנםיון קל שני פעמים עד שנפל לבחי' שינה כמה וכמה שנים עי
 :שהיה בנחי׳ כינה של כל הש־עי׳ שנה כנ״ל .יאעפ״נ לא התייאש עצמו והיה לו יגיעות כאלה אח״כ וצא
שמע לשום מניעות ודחייה שרצו לדחותו שלא לבקש ולחפש עול וכל מה שהתחזק ולא שמע לקול הדחיות של
האנשים הנ״ל חיכף נתהפך שהאנשים הנ׳׳צ היו לו לסיוע כי כל אחד קיבץ בשבילו החיות או העופות שהיה
ממונה עליהם ואס אח״כ חזרו ודחו אותו ואמרו לו ראה שאינו בנמצא ואע&י״כ לא שמע לדחייתם ואז סייעו
לו והודיע לו כל א־וד מאחיו עד שבא לזה שממונה על הרוחות שעל ידו בא למבוקשו .וגם זה דחה אותו הלבה
י ביושר אכל ע״י שהיי מזק בדעתו ולא נתייאש לעולם כשום אישן אזי ברגע קלה נתהפך הדבל ונחהפט
י המניעות לשיועות וישועות ובא רוח אמד וטדיע לי שהוא בעצמי נשא את הבת מלך להל ימבצל הנ״ל ואח״כ זה
"הדוח בעצמו נשא אוחו ג׳׳כ לכם כנ״ל .רחת והכן והכס על כל פרס יפרט מהמעשה ותכין רמזים וההעורלומ
י'נפלא כמה צריכין להתחזק לדרוש ולחפש ולבקש את עבודת השי׳ תמיד כש״כ נקשו פניו המיל וטי .כי אם
;אמנם עצם המעשה גבהה מלעשינו .וחין אנו יודעים כלל מהו הל של זהב ומכצל של מרגליות וכו׳ ושאר הפנינים
י בכלל ובפרס אעפי״כ כל הרמזים מייל כולם אמתיים ומבוארים לעין האמת בתוך המעשה הנ״צ דוהר ויושר מהם
•כיל כ׳׳א להיציא מהם רמזים והתעוררות נפלא אם ירצה ישמע חכם ויוסיף לקח .וכן בשאר המעשיות) .מנין
! הר של זהב ומנצל של מרגליות מלמז לעשידות נפלא דקלוש׳ שצליכין כשביל ההתבוננות וכו׳ כמטאל בהתו׳
־ י פתח ר׳ שמשן סי׳ ס׳ חלק א' ע״ש היפכ והבן מאל ני התורה הזאת היא פי׳ על המעשה הזאת כאשר הננט
ממני ז״ל(:
י י ונלך מענין לענין ונשים לב מעע להמעשה של החכם והתם .שם תראה מבורר קצת המכוון באותו
המעשה שעיקר ההכלית לילך בתמימות גלי שוס מכמות ועי שם היסב בכל ליטר וליטר ותמצא
1
 ;,,י רמזים נפלאים למתחזק בללכי התמימות שזה עיקל 9תכלית הסוב גס בעוה״ז מכיש בעוה״כ.
 vי וכן בהמעשה •של־ הבנים פנמלפו-ובםמעשה של הגעל חאלה ומכ״ש וכ״ש בהפעשה של השבעה כפסלירש
ששם מבואר אצל כל אחל ואחר מהשבעה מוסר נפלא ו»ירא שאין כמוהו כי כ׳׳א התפאר כגודל ריחוקו
;:
י מעוה״ז בתכלית  .שזה הספאל שהוא עוול לגמרי מהעולם ואין לו שום הסתכלות בזה הסולם כלל כי כל
& העולם איט עולם אצלו כהרף עין יט׳ .והחרש התפאר מהוא מרש לגמרי מלנסוע קולות של זה העולם שכולם
 t.קשמטת  .כי כל השלם איט עולס אצלו לשמוע קול סמסרוטמ שלהם וט׳ .וזה התפאר שאינו מלבר שום
^ ו י ט ו שאינו שבחים )השי״ת ועיכ הוא כבל פה לגמרי מליטרי העולם הזה .וכן זה התפאר שאינו רוצה
י ),להנימ שום הבל בעלמא לזה העולם וכן כילם ע״ש היסב ואם תביש בעין האמת תעמול מרעיד ומשתומם
ותלאה עוצם המוסר הנפל׳ והתעוררו׳ טרא להש״י בהמעשה הנ״ל שאין כמוהו.
ועיץ בדבריט בשי לרץסי הלטת בכמה מקומות פה שהאיר ה׳ פיני ואיזה רמזים בכמה מעשיות ע' בהלכות
תפילין ע״פ המעשה של הבעסליר הראשון שהי׳ עייר וכו׳ עיש ובהל׳ ברכת השוזר עיש םמפשס פצ
 :הבנים שנאנסו ובהל׳ תפלה ע׳פ המעשה של הבעל תפלה וביו״ר בה׳ תולעים עיש המעשה של הנפסליר
* הששי שסי׳ בלא ידיס שסיפר המעשה של הבת פלך שנרמה להסבצר של מים וט׳ ובאה״ע בה׳ אישות על המעשה
הנ״צ פנ פה שכתוב שם שרפואות הבת פלך עיי עשרס סיני נגינה ועוד בכסה מקומות ע״ש ותמצא נחת בעזס׳׳י
<«עשה של יום הד׳ מענין השתי צפרים ובה׳ צדקה סל המעשה של יוםהי׳ מענין הכבד
על _.
נדרים .
..
וע׳ נהל׳
* cוםפעין של»עלפ •שזמן והלב שצ העולם .השיית יראימ נפצאות בתורתו שנזכה צהושי >1להנץ ולהשכיל רפזים
*גותיים נכל מזעשיוס ודיטרים שזכינו לשפוע מאור כזה
?
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זאת מצ&מנאמתיזס הכתבים והיא »ין התנצלית על שכתכ זיל כספח״פ על לשח ששים ניייד .
עוד ראיתי להעיר לבב!שמעיינים בכפר זה של *עשיית לכל ימה בלבם עליז פל *שר נ»אי«
עליה נסי' *
^ ש י צ א מתתת לשיני לשונית נסים בס׳ מפתיע מ ,
 t igfע אל השתיה בהתעשה של הבנים שנחלפ•)עיי כאיזה <חי»ת כי ימן איתי לכיז שזה
כשכנה הייצא מ,פני :כש יט^ע פ הכיח גדיל • ני ע״נ מצאנו העתקתי * pבאות לשיט יל ג
יהגה ניאה»ליל שרציני הק׳ הי׳ לכתיב טעם על זה אך לפי ה יאה ששם־; באמצע »*»P
יסיב הזבי שיכתיב בעצמי .תיל אשר זכיט גרת״יי י£
אחה אינ ישיב לא יטט
«לה .כי על כל דימר ודיניר שרצה לכתב שיתגלה בעילס היה מניעית פ ל ^
^
™ יי ™ יייי מאי מאד בכתיבת ,נאשר ראיט בע־ניט כי היה רגיל ליתר ל־י ת*!
שאם & מ «ח « ע לשיי המנ־ע־ת לכתיב מיד איני יידע אם יכתיב עול מכמה טעמים הכמוסים
6צליKעת « י ל * ״ ״ י טליי לעת ״״ט זיל שי*ט כשידשסי עיי הפעם לכתנ איזה טכנ> »
וי שמס צח -0תד מלכת בטעם אחד משעתים הרנה אשר היי גטזים !כתושים אצלי זיל "
 5J ^ U j ° ? ? Sי י י ל נזצי^*לסישר המעשיות בלשי! אשכנז הנהוג במדינה
5כדל פשט בנד & ^ * ^ *Jחיי־ זיל העתי;ס על לשין ה^דש והוריד איפנ־ייז
בנד ש.א שתנה הפק אצל הקירא איתס בלה׳ק מכפי מ־ שסישרס היא זיל על ל*<
<<שץ
» «  1א ן נשמע תלש נו הק׳ לשטת פש־טיש כאלה בבמה מקי״מ^
 £ £י £י-
אשר לא
,
י י ״ ״ ץ י ע ס ששיט ית  :י ל,
ffwntmi
2£
 I T״  £י »יי לי פיל תעמיס כמ־סים ט זה ידיע משפייי
5
S׳ בעל &י גדיל
* < ^ גליל י  " 1י י י &״< לל*| פשיש לכ! ראוי להאמין שהי׳ לז כיוון ,ל נזה י
אמוניה יבא לו רכ נרטת אכי׳ר:
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פגם ואמר .נלרך ספרחי מעשם פכל מי 3הים פומעס כים צו סרסור השונם .ו* םיא :

! מעשיה במלך אחד שהיו לו ששה בנים ובת אחת  .ואותה הבת היתה חשובה
בעיניו מאוד והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה םאוד .פעם אחת
I
י היה סתוועד עמה ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה ונזרקה מפיו דיבור שהלא טוב
*קח אותך) .לעל גיס גוספל זטצ דד נממן( בלילה הלכה לחדרה ובבוקר לא ידעו היכן
היא והיה אביה מצער מאוד והלך לבקשה אנה ואנה .עמד השגי למלכות שחמת
שראה שהמלך מצטער מאוד וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות .והלך
לבקשה .והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד עד שמצאה) .עחס מספר *ך ניקשה
פל שסצ&ה( והוד ,הולך אנה ואנה זמן רב ובמדבריות ובשדות וביערים והיה סבקשה
זמן רב מאוד  .והיה הולך במדבר וראה שביל אחד  pהצד והיה מיישב עצמו באשר
שאני הולך כיב זמן רב במדבר ואיני יבול למוצאה .אלך בשביל הזה אולי אבא
 fלמקום ישוב  .והיה הולך זמן רב  .אחיכ ראה מבצר )שקורץ שלנ!ס( וכמה חיילות היו
עומדים שם סביבו .והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאד עם החיילות והיה מתיירא
מפגי החיילות שן לא יניחוהו לכגום .והיה מיישב עצמו אלך ואנסה  .והשאיר הםום
•! והלך להמבצר והיו מגיחים אותו ולא עכבוהו בלל והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב
 !,ובא לפלטין אחד וראה שישב שם המלך בעטרה וכמה חיילות שם וכמה משוררים
בכלים לפניו והיה שם ןבםלל[ גאה ויפה מאוד והמלך ושום אחד מהם לא שאלוהו כלל.
וראה שם מעדגים ומאכלים מובים ועמד ואבל והלך ושכב בזווית לראות מה געשה י
שם
,

ץ\ן ווענ האב אץי ךער?.יילט א5נ;£ה וןאס ווער^ס הט ;י;והעוךט ה#ט 3האמ
«הךדדר יינשויגה:

אוב ראש איז דיא מעלה:
$ןיץ כאל איז גיןזק אפלך חזר כדך האט גיהאש זעקם זק אמ איין מאכטער ךי טאכטר
איז ביי אים זייעדיחשיוב גווען אונ^ר האט'זיא זןמנר ליב גיהאטיאכאל איז י;נד
יי אויף איר ברוגז גימאךין האט זיך יאים אתים נחאפט אוואךט ךר ניט גוטער מל דיך אוועק
! גע9ין בייא נאכט איז ךא גגאנגן אין איר הדר אריק אין דר פריא האט מק ניט גוזיםט
־ ,ויויא ךא אח הט זיך דער מלך די^ר ?!צ?ןר טוען אוג איז גגאגגןיזיא זוכן איז אויף ^ששאנן
 דער שגי למלכות כדעת ;נריהאטיגזעהן ךד מלך האט גרום &נר אונ ד״אפיגבע?] ^קזאלאים געגקיאיין ?&רת היט איין §עךד אוג געלטיאויף הוצאות אוג איז גגאמי ןיא זוכזנן
 1אוג האט זיא גזזיכט זן^ער איק ל*גנע ןףיט את';גר גגאנגן אץ דעו־ םךבר'אוגייהאט גיעחן
{ אוועג אק דר יייט האט _ער ךך'מיישב מתן באשר איך גייא*אזז אלאנגע $ייט אק רעד
מךןר אונקאן ךאגיט גםונן לאם איך גייןיאויף ירעם וועג מאסיר וןעל״איןו נץסן צו איין
 .י .יישוב איל ?י גיגא&ען אלאנגע צייט דער גאך האט .ער נהנהן אישלאס א1ג אבןי חןאת
? Iטייען אדום אוג דעו־ קלאס איז .טוען זימנר שיק אוניףא ח״לזת$עגק ארוס גישטאגק
!  r c iממנר פיק ןאט ^ד םוךא ניהאט פאר ךא ודילות מאםער וועדק.ךיא אים ניט לאךן
; אריק !יין האט ;ןר !יך ?יישב .טוען איך מעל מיך 3רובן' אוג ראט״אי^ר גלאזט ראפ
§זנךד אמ אח גגאען צום' *?לאש האט 9ק יאים גלאזט אונ עד  r$גגאגגק  *paאיין חדר
> יצום אניח אונ מען" האט אים ניט.גיווערט אח 7יר*נקי?ן מייאיק ןאליץיהאטי^ל גיועהן
י ,דר מלך' זי$ט דאךט אק איק קר1ק אוני אשך ! rtnyעטייאן ארוס אים אונ שפיל} א1ף
\ 3ליס"פ>י.ר יאים אמ £ס איזדאךט זייער £יק אוג* §יין טחןןיאוג ךער ?לך אוג^קייגר מון
! זך האט אים גאר ניט גפרעגט'אוג^.ר האט דארט גחנהן גומע מאכלים* את *אעק
 Iאינ האט גגעסן ארג איז' גגאננן אוגיהאט !יך נלייגט'אין איין ווינקלע ^ר מל זעהן וזאם ,
} דאךטן תעט' ןיך שז^ן;האט;.נרי גזעהן דער מלך האט גהייסען םעןיזאל;בךעען ךיא מלבד,
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רעש נהל
׳
^
שם וראה שהמלך  myלהב< ך•^•,
fob? 1
ושמחה גדולה והםשוררים היו מימר־ם ומשוררים כאיי ב-א י
והעמידו לה כםא והושיבוה אצלו .והיא היהה הבת מלכה הג״ל והוא )היינו השני גמגנזי
™ lי «ני
ראה והכירה .אחר כך הציצה המלכה וראתה אחר ש שוכב בזירת
טכהאד ,והלכה לשם ועעה בו ושאלה איתו האתה מביר איתי • י ׳ ׳  ,י " ^ גיבויו י
מביר אותך .את היא הבת מלך שנאבדה .ושאל-איתה האיךבאתי־• ל ו • י י '
*
^
ק
^• י 1
ייביי
באשר שאני הםלר ק
שאביה מיגטער מאד ושהיא מבקשת יכפה שנים ישאל איתד .,איך אגי יכול לה׳ ג
יזרי׳
לי ? י ז '
אותן־ ואכרה לו שא״א לך להוציא אותי כ׳׳א כשתהיה
*,ך פגאי תי׳
; .
^.,..i, ,
״
,
שגד .אתת ו !*
רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא איתי ותהיה כמענה וביום האחרון פהשגד ,ת ה ׳
* ״לס
מתעגה ולא תיש; כל הכעת לעת .והלך ועשה בן .ובסיף
^ י*זפו
^
לו יע׳
מתענה ולא היד -ישן ועמד והלך לשם .והי׳ רואה
 L L״ח״ג
^
י 1
יא^
• י
^
'
י
שינה והי׳ ישן ומן מרובה מאור והיה המשרת מגער אותו ולא היי׳ גיעיי י׳׳ י /5VH
'2ז*ייי
הקיץ משנתו .ושאל להכשרת היבן אני בעולם  .וסיפר לו המעשה
\יתד»
ספר להשגי לכלך המעשה ואמר לו( שאתה ישן זפ; מיובה
הייתי מתפרנס מחפירות  .והי׳ מצער עצמו כאד  .והלך לשם ומצא אותה • יה
מצטערת לפניו כאד בי אלו באת בא־תו היום היית מוציא אותי מבאן ובשביה יום
אבדת • רי1
איז מען גגאנגן זיא ברענגז אונ קילפעליוש האבן גישפילם אוגגזונגן ווייל כען האש ג?-י :
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.נ^אנבטו מיך דאט;יר איר נעגזרט י1א איך .קק דיך היא ביבם ךי בת כיןי האם .׳*י
גיפרעגט וואו קוםכטו אהער' האט ןיא אים ו^נ^ךט ווייל ךעם מאמין ראש ן־ך א־ם אדיין'
.חאפט דאם ווארט אז דערניט גוטער זאליךיך געכן אוג ראם איז יראם אוךט ראם
:ימ "גוט האט ער איד ח־ ציירט אזי אירפאטר אז ןיך ז־יער כצער אוג ער״זונטןי נ? י
וביה דגים אמ יאט זיא גפריעגט וויא אזיוייקען איך ריךיארוים נעכען האט ד א א'
גי/ןנפעדט י י א £אננ£ש מיך .אנךערשט ניט אריים נעםען פייךין א[ ד ו * .זאל^
דיר אום קלוב! איין איוךט אונ זאיליכט דארט' זיצן איין יאיראונ אנאגץ יאר זאלסט^עני1ן
גאך פיר;אל?ט ?יך *דוס נעםן'אממק חיועסט ראבען צייט זאלסטו מבענקן איג
 tylא<זאלסט 5אסשין איני אין תש א ו נ ט י ^ מאג פוןדעס ?אי
 T Oי ר «י
זאלסטי פאקטץ אונ זאל?ש ניט שדאפין חנם גא:צי| מעת לעת איזעדיגגאיגן א האט
אז 1גןםאן אונ צום סיף ;אי־ ך 61אינמ'ערש^<^אג''ה^״ער'געפאשט א־וג דאט נ י
גישלאפין אונ ן א ט ל ־ אוף גיר׳יבק אוצי איז אד\ן ג*»נן *יידער בת מלך \אר!ס זני
יי** ^י־ יער ל^:ץ איי :בוים אוף ת ם נ־וים' האבמ ניוואנסמ זייער עיינע ^ ' 1
^
ער ראם נינעהק דעס
 g־ «  Tlאיס ייעד גי^לו?ט איג האם גיגע^ק פין ייי תיבף
איז ^ אגידעי ?יפאלין אונ.עם האט אים א; גיחאפט^יין' על>« אמי דאם 'גיע:א?עז
ד;ער אלאעע 5יים האט יעד־ maFpאים גמועקט־אינ ער השיאים גי 1גי־אנט רעי
ןןעקין רעד נאך האט,ער יןז אוף געיאפש פ ץ דעם  exfoפרעגט ערי דעםכשרת"י1י
בין איך אין דער ויעלם האט.ער אימי דעריציידט ^י גאייצעיפע&ה ע ש י א מ עמ במה שייזים
אז תא ^ ^ ? מ א־נ אי־ יאב מיךכ^־נם ניזק פון ד?  niS'sהאט ער דך ןי?ר ס » י
^ ? mיגאנגק צו דר בת טיך האט דא 'דך פא אי ;יער ;<לאגש איי
ת'—
ה י י י י ך&ני *י$ק פיו *.יין ג־אגדאנטויאן 5יוזארק )כמטי״^^נר מנש
ראםי־ג
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מעשה מאבידת בת מלך

אבדת .אמנם שלא לאכול י היא דבר קשה מאוד בפרט ביום האחרון אז מתגבר היצר•
הרע מאוד) .היינו שהבת מלכה אמרה לו שעתה תקל עליו האזהרה וייא יהי׳ מההר
שלא לאכול כי הוא דבר קשה לעמוד בו ובו׳( בכן תשיב לבחור לך מקים ותשב ג״כ
שנה כג״ל וביום האחרון תהיה רשאי לאבול .רק שלא תישן ולא תשתה יין כדי שלא
תיש! כי העיקר הוא השינה והלך ועשה כן .ביום האחרון היה הולך לשם  .וראה
כעין הולך .והפיאה אדום והריה של יין ושאל את הפשרת .הראית שזה מעין וראוי
שיהיה בו מים והמראה אדמומית והריח של יין והלך וטעם מהמעיין .ונפל וישן מיד
כפה שנים ער שבעים שנה  .והיו הולבין חיילות רבות עם השייך להם מה שנוסע
אחריהם) .שקרי; איבאזין( והמשרת הצפין עצמו מהמת החיילות  .אח״כ הלכה מרכבה
ועגלות צב ושם ישבה הבת כלך  .ועפרה שם אצלו וירדה וישבה אצלו והכירה אותו.
והיתד ,כנערת אותו מאיד ולא ניגער והתחילה לקבול עליו אשר כמה וכפה יגיעות
וטירחות גדולות לאיד שהיו לו זה כפה ובכה שנים כדי להוציא אותי ובשביל אותו
היום שהי׳ יכיל להוציאני ואבדו .מדתה בובה כאוד על זה .יש רחמנות גדול עליו
ועלי שב״כ זפן שאגי בא; ואיני יבול לצאת .אח׳׳כ לקהה באטשיילע פעל ראשה וכתב׳
עליו בדמעות שלה והניחה אצלו ועפרה וישבה במרכבתה ונסעה משם  .את׳׳כ הקיץ .
ושאל את הפשרת היכן אני בעולם  .וכפר לו כל המעשה ושחיילות רבות הלכו שש
ושהיתד ,כאן מרבבה הנ״ל ושהיתד ,בוכה עליו והיתה צועקת שיש רהפנות עליו ועלי׳
כנ״ל  .בתיך כך הציץ וראה שהפאטשיילע כונהת אצלו .ושאל פאי; זה  .והשיב
לו שהיא כתבה עליו בהדמעות ולקדח והרים אותה כנגד השמש  .והתחיל לראות
האותיות
זי־ ניט איין גיהאלטין איי; מאג אוג האסם גיגעםק ךעם״עפיל איבער ךעם האםטו אן
גיוואיךין( מארן דו זאלכ־ט נימק קופ; אין רעם מאג יאלסטויכיך ארוסי גינומן .נאר גים צו
2קק איז זייער איין יש.וערי זא־ בפרט רעש אינטעךשםי; טאנ .ךעפאלט איז זיף דר ל$ר
דךע מהג?ך'_על ב; זאיסטו דיר ווי'ךער'א1ס קד1בען'איי; ארט "אונ זאל^ט ווידעד זי<:״ן
דאךט איין יאר איג רעים' אינטעךישט; מאג זאל^סו' שין פעגין'.עםין גאו־ זאלםט ניט שלאפעןי
אוג זאלסמיקיין וויץ/גיט בךייגקיען' בדי דו זאליםט גיטי שלא?ין מארן דער .עייר איז די*•
שייאף איו.ער גיגאנגן אוני ראם אווי גיפאן רעם אינטערששין טאכ אייז..ער אחין גינאנגן ר
?•ר גיזעה; איין .קוואל ג.יי! אוב ךי כראי ,פון ךעםיקעיאל איז גיווען רוייט או ג דר ריבי * ׳
לימען i׳ jוויי; האט ער גמןרקט דעם כשרת האםטו גיזעהן ראם איז איין.קויאל נןער צו
זןיין .אין אים מאסירי אוג ךי מדאה איז חים איג דר ריח איז פ־ן מיין איג אייו ניגאיגגן אוג
האט עפים פאר ךבט פין רעם .קוואל איז^ער תיבף אניךר גיפאלין אינ האט נישלא.ין
ככה שנים זיבעןיג יאר זענין' גיגאנגן אשך דיילות אוג ךד'פשרת האט דך ביי האלטן פר
ךי ודיילות נאך רעם איז גיגאגגן איין כןארעטי אונ דאךט אייז גיזעשן ךי בת 3ל]ל איי !יא
8ךאפ גיגאגגן אוג האט ךןי גייתנץש לעבין אים אוניראשאים ךר'.קענט אוג האיטי איםזייער
}יווע.קט.ער'דאט זיך אבער ניט' גיקענט דר וועקין האט ך אן גייהובן צו.קלאגן אוף אים
ב ^ ר אזי פיל .יגיעות אונ טיוךחותיאזו פ־יל יאמן מאם רו מיטשעסט דיךיאוניהארץועקט
?די *» דיאלקט פיך ארוס נע $אוג פון איץ מאג יענין'וואסידו האסט גיקאניפ מיך
־ ארזם נע^ האסםו.גאר אן ניוואוךן אונ \י דאט רי_ער גיווייגט ך האט גייאגט עס איז איין
ןרוס רחמנות אוף ףד אונ אוף פיר אז 1איין לאמי' צייט מאס איך 3ין  inאונ קאן ניט
$רום ויכו׳ דר נאך האט זי גיגופן איין פא?שיילע פון דעס ר,אפ אונ האט ךרויף א]ג^ץ־יבן
9יט אירע בדעךן אונ האט אנידר נילייגט לעבין אים אונ האט זי!~ אדין ?י!ע?  /ץ'דער
_קאחג?י או; איז אוועק גיפאךןידר נאךיהאיט.ער ןיך אוף גיחאפט אוג האש/גיפרעגט רעם
?!שרת ויי בין איןז/ין דר העיט האט^ר אים דר צץלט די גאנצע מסיגיה 'אר נ' אזן אבך
ןך;ל!ת וענין דורך גינאנגן א\ג אז .עם אייז ךא גיווק ךי כןארעטי'.אוג אויף האט גימייגט
^ ר איש דר מייל הטייער איי; במק גימא; הט^ער' דר 7עהן די 5אטשיילע לינט לע?ין
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האותיות וקרא מה שכתוב שם בל קבלתה וצעקתה כנ״ל ושבעת איננה שם במג^"
הנ״ל  .כ״א שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות שם תמצאני .והשאיר ?V
 5ו  .עיודיי
המשרת והניחו והלך לידו לבקשה  .והלך כמה שנים לבקשה
בישוב לא גםצא הד של זהב ימבצר של מרגליות  .כי הוא בקי במכת העילט
בקוריו לאני קארס( וע״כ אלך אל המדבריות .והלך לבקשה במדבריות ככה ובמי
שגים אח׳׳כ ראה אדם גדול מאוד שאינו )גדר( אגושי כלל שיהיה אדם גדול כ כ •
ונשא אילן גדול שבישוב אינו גמצא אילן גדול כזה .ואותו האיש שאל אוחו ?
•אחה ואמר לו אני אדם  .ותמה ואמר שזה כ״כ זפן שאני בהמדבר ולא ראיתי מעולם
גכאז אדם.׳ וסיפר לו כל המעשה הנ״ל .ושהוא מבקש הר של זהב ופבצי ׳
0רגליות .אמר לו בוודאי אינו בנמצא כלל ודחה א־תו ואמר לו שהשיאו את רעי"
בדבר שעות כי בוודאי אינו נמצא כלל .והתחיל לבכות מאוד )היינו השני לכלבות
,בכה מאוד( ואמר כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיוה מקים והוא דחה אותו)ה
האדם המשוגה שפגע דחה אותו בדבריו ואמר( בי ביודאי דבר שהות אמרי. /J P,
ו
והוא אמר )היינו השני לכלבות( שבוודאי יש .אמר לו)האדם הכשינה להשני לכלבות(
לדעתי הוא שטות .אך מחמת שאתה מתעקש הנה אני ממונה על כל החיות אעעה
למענך ואקרא לבל החיות כי הם רצים את כל העילס .אולי ידע אחר מהם מדיר
ומבצר כג״ל .וקרא את כולם כקטן ועד גדול כל מיני החיות .ושאל איתם .ובולם
השיבו שלא ראו .ואפר לו ראה ששמות סיפרו לפגיך אם תשמע ש־ב לאחורך כ
בוודאי לא תמצא בי איננו בעולם .והוא הפציר מאוד ואפר שבהכרח הוא בנמצא
בוודאי .אפר לו)האדם המשונה להשני לכלבות( הנד ,במדבר נמצא עם אחי יחיא
.
כבונה
אים האט ?נר ,גיפךענט פון מאנן*יז דאם .דאט.ער אים טענפפעךפ, .זי דאט?,נם אי?י
ןילאזט אונ האט"אוף איר אן גישךיכ;*מיט אירע טרערן .ראט'.ער גיגוען ך פא^יט״לע אי*
דאט' זי א1ף גיהובן אקעגן דר זון דאט..ער איברי גילייגט מאס ךארט' איז גי׳טטאנן .איי
^לאגין אוג איר גיי^׳ריי אוגיאז הייגט איז ך יציק גיפ }<י; *חנם!/לאס.גאר ].ער זאל !י?!
איין גילדינים בארג' מיט איין פערלייגים שלאם  .דאךטמעכטו מיךיגיפוגן .האט^ער אי ?י
נילאזטיךעם כשרת אונ איז <ט'1ן אלי־ן גיגאמן זי ד־כין אוני האט ןי גיזיובש נפה יענים דט
ער ןיך ?*יישב /יווען .אין ן^וב ניפיגט זיך ב:יךאי גיט״קיק/ילתיר 3ארג אונ אפערןג־ר
״ עלאם^ .וארן.ער' איז גיוועץ גיניט אין לא:ד'_קארט ?ניל כן מעל איך גיין אין כליבלי^
דארטן ןיכן איזי^ער גיגאנגן' .זי זיכן אין ברבריות כפה וכ^ה עגים .דר נא־ האט ער רי
זעהן'ךי.ע'ר אנתם; כעגיטיש  .מאס ךי גריייס איז גימעןיגיט מענטשליך .אונ האטגיטראנ?
אגרוםן'ביויםימאים אין'יישוב גיפיגש זיף־ גיט אזו אגרוסר בוים! 'אונ דר מענטש הם אים
ןיפרענט וועד ביפטו .האט.ער איים גיעגטפ^רט איך ^י; אפענטיש  .האט'ךך דר גייי^"
מעני^ע §אר וואיטןדט .אוני האט ביזאנטי אייך בין שון איוויאייאעייצייט אין'דר'כך?ר
האבי איך ״קיין כאל ירא ניט גיזעהן.קיין מענטש .ראט.ער א־ם דר/יילט רייגאנצי כ!־ שרי
אוג אז.ערזיכט אגץחננים באריג ארג אפעירלנים •(/־אס .דאטי״ער אים גיענצפעןט ע
איז במךאי ניט פאריהאנךין כעי! האט דיר איי; גירעט אנאריש^יייט .האט'.ער'.לי<ר ^
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דעם ?:לאם האט ?ןדגירופ; אליי חיות פין'.קל־י; נייז גרוש״אוג דאט״זןי ג-פרענט דאב! יי
אלי גמננטפעךט די האבן י ניט גיר־הן האט״ער אים גיואןט ועםט" נ:ען האט דחו־ אית
נארי^קייט איץ גירעט אז דו ווילסט' ?יך פאלנן.קער דיך יאים מארן ^ם א \ ; י ט ראאיף
ךר ויעלט אונ דר ישני לפלטת האט זיך זייעירג^צל־ארט אוינ דאטיגיזא־ט עם פת ?ייייעי
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גמ־מז ?ל כל העופות .ואילי יודעים הם מחמת שהם פורחים באדר בגבוה .אולי
ראו הר ומבצר הנ״ל ותלך אליו ותאמר לו שאני שלחתי אותך אליו .והלך כמה וכמה
5£ימ לבקשו .וםצא שוב אדם גדול מאד כנ״ל ונשא ניב אילן נדול כנ״ל .ושאל
»חו ג״כ כגיל והשיב לו כל ,המעשה ושאחיו שלחו אליו .והוא דחה אותו גיכ .כי
ומיראי אינו בנמצא והוא הפציר אותו ג״י .ואמר לו )האדם הזה להשני למלבות( הגה
אגי מטונה על כל העופ־ת אקרא אותם אולי יודעים הם וקרא כל העופות ושאל אוד
טלס מקטן יעד גדול והשיבו שאיגם יודעים מהר ומבצר הנ״ל .אמר לו הלא אתת
רואה שבוודאי איגגו בעולם .אם תשםע לי שוב לאחורך כי בוודאי איגנו .והוא
)השני למלכות( הפציר אותו ואמר שבוודאי ישנו בעולם אמר לו )האדם הב׳ הזה
להשגי למלכות( להלן בםדבר נמצא שם אחי שממונה על כל הרוחות והס רצים כל
העולם אילי יודעים הם והלך כמה וכמה שנים לבקש ומצא אדם גדול נ״כ כנ״ל ונשא
ג״כ אלן גדול כנ׳׳ל .ושאל אותו ג״ב כנ״ל .והשיב לו כל המעשה כנ״ל ודחה אותו
ג״כ .והוא הפציר אותו ג״כ .ואמר לו )האדם הג׳ הזה להשני למלכות( שלמענו
יקריי^ שיבואו כל הרוחות וישאל אותם .וקרא איתס ובאו כל הרוחות ושאל את
כולם .ולא ידעו שום אחד מהם מהר ומבצר הג׳׳ל .ואמר לו )האדם דג׳ להשגי
למלכות( הלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך  .והתחיל לבכות מאד ואמר אני יודע
שישנו בוודאי .בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד .וכעס עליו הממונה הג״ל •
מדוע גתאהרת לבא .הלא גזרתי שיבואו כל הדוחות ולמה לא באת עםהם .השיב
לו שנתעכבתי טהטת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומבצר של
מרגליות .ושטח מאד .ושאל הממיגה את הרוח .מה יוקר שם נהיינו איזה דברים
הם
י1א זיין האט •<ר איש ניזאגט איך האב איין ברוךר אין דר םךיר אוג ^ער איז אסטונה
איבר אלי עופות מאמיר )ריסן די מחטת זיי פליא־ן ד-,ך אין רעם אייר טא^ר האבן' .ךיז*
?יזעהן רעם בארג מיט ךעס ׳מלאם זאלםט דו כיין צו אים אנ ^אלפט אים זא;ן אז א\ך הא2
ךייך גי'ט;קט צו אים אייז ״ער"גיגאנגין)'כמה וכמה ימנים( איס ךלען האט,ער ווידר ;יפו^ען
צןגר איין ?רוסן מענטש'אוג האט א1יך גיטראגן אגרוסן בוים' אינ האט איםיאויך איזי
ני^רעגט ווי ךיר.עירשיצער האט .ער אים ניענפעךט ידי ינאי צי כ׳נשיה אוג אז רעד ברוח״
• האט איש גישיקיט' צו' אים* אוג,ער האש אים' א1יך מרחה גיווען באשר,עם יניאנו־ זיןז
?עךאי גיט אוני דד £ני לסלכותיהאט יאים א:ך דיער מפציר גיי;ען.עם את'בווךאי י1א דא
האט 2ר אים גיזאנט איך ויין אםמוגה איבר אלע עופות וועל י איך זייא רופען האט עו*
מדופן אלי עופות'אוג האט אלייגיפרעגטיפון.קליין בת גרוס האבן דיא איים מעגטפעךט
גיא עייםן גיט פין רעם בארג מיטידעם לטלאים האט!?.י־ איםיניזאגט _זעסט דועם איז
בוודאי ניט ךא א:ייף דר וועלט אונ״ער דר :#י למלכות'האט זיך זייער גישפאךט אונ הט
}יזאגט <3ם איז בוודאי יוא' דא אוף דר וועלט האיש _ער אים ;יזאגט' עייטר איין דר פךנגד
ניפץט ףןז ךאךט מיין בריךד״ער איז' אמפונה איברי אלי ומנטןיאונ זיי ליויפ :א-ייס ^ארךי
מעלט מאמר ווייסן מי איזי^דיגיגאגגן כמה ובמה ישנים זו?ין' האט ;נר וויךר גיפוגן איץ
גדיסן 9ע??ו#ן אונ האט ארך גינ?ראג'ן איק גרוסן בוים אוג האטיאיםיאוןז גיפרעגט' כג״ל
האט .ער יאים ארך גיענטפעךט דיי גאנצי מעשה' האט אים דר מענטש אויך מדהה" גיוזעזין•
א־ג דר שגי למכות האיטי אים זימנר'גיבעיטן' האט^ר אים גיזאגמ'.ער מעט אים צויליזי
מאן אונ רעט פיון זיינעט וועגין צו גויף דופן אלי וךגטן אונ מעט זיי פךעגן האט ;נר די
ןירופן זעגין גיקומן אלי וויגטען האט ״ער אלע גיפרעגיט' האבן זיי ״קיינער' 'גיט געוויהט פון
דעם באךג מיש דעם שלאם' האט ;נרי אים גיזאנט 1עסטח אז מק האט דיר איאךי׳ןגלףט
דער *יילט האטי אן גיהובן דר #גי למלכות זירנר  Vווייגן אונ'האטגיזאגט איך ווייסעש
איי ?ייךאי י1א ךא ךר ומיל'האטי ;נרי גיזעהן אז.עם איז ניקוטן ^אך איין ווי^ט האט ןיןז
ןד מםויגה אוף אים 'גיבייזערט וואס האסטו ךך איזו 9אר שפעטיקט צו קומן אייך האב דא^
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חס שם ביוקר ובחשיבות( ואמר לו שיל הדברים הם שמ ביוקר גריל • י א * h^l
P hVl
על הרוחות להשני למלכות באשר שזה זמן גדול כיב שאתה מבקשי׳ "? י׳
לך  .ואולי יהיה לך עתה כניעה מחטת פסון ע״כ אגי נותן לך כלי כשיישמע)
לתוכה תקבל משם מעות  .וגזר על הרוח הגיל שיוליך אותו לשם  .ובא י ל > h
" Ls.
ונשא אוחו לשם* והביא אותו אל השער והיו עומדים שם חיילות שלא
אל העיר .והועדט ידו אל הבלי ולקח מעות ושהד אותם ונכנס לתוך ד׳עיי • k'J .
?ניר גאה והלך אל גביר ושכר לו מזונות  .כי צריך לשהות שם כי צריך לשכל וי׳יף
להוציאה  .ואיך שהוציאה לא סיפר ובסוף הוציאה ) .ועי בההקרפה ,ותראי׳
גפלאים על מעשה הזאת(
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!!!!!ו! ׳ !!! •</ •»!*!» . J J !,ל!!! ׳  J U U־ < ׳ .! D׳״-יל  . u J Jונתקשו!
י!
לביתם ויולידו נשותיהם זכר וגהבה באופן שיהיו יבולים להתחתן
שניהם  .ונסע הקיסר לביתו והוליד בת  .והמלך נסע לביתו והוליד ב! יהי׳ה^ןיו(
* »ישי1
׳
דג״ל נשבח מהס ,ושלח הקיסר את בתו ללמוד גם הבלי
?  5דפיגן
ונזדמנו שניהם אצל מלמד א׳ .והיו אוהבים זה את זה מאד ו נ ת ק
* אחר t
'
'•
זה לזה .ונטל הבן ם לך טבעת רבתן עיל
גוזר ניווק אז.עם זא £קופן אדע ווינטן האט .ער איש גיגגמפערט איך האב TP
זאכט מהפת אייך האב באדארפט אפ טיאגין איין בת כדך' צו' איין גילדענים באךנ • I
א8ערלינים שלאם האט ער זיך זייעד דר שני לפלטת דר פרייט האט ג יע^ •L • %
אי5ר מיגטן דעם ווינט • מאס איז דאךטן טי;.ער  .דאט.ער אים גיזאגט  .דאדט איז -.s׳i
מייעד האט דר מסוגה איבר וויגטן גיזאגט צום יפני לפלטת באשר יאזן אלאנגע זיייט <!
־'״יו -ץ׳ח?]
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ח ךכקט ןיאוג ווינןיד עיעות דו ראסט גיהאט טאכגר מעקט ח האבן א ^ י י Pfef
נע?ד'_על כן מעל איך דייר געבין אביי אז דק דיו מעשט אדיין טא| ךיי י׳א/ר יףג ־ L
פון דאךט אךזיס נעקן נעלר אונ האט גיהייסן ידעם ווינט' אז עד זאל אים ?יא^ז ~ ^ k J
גיקופן״ךער שפארים וויי^ט אונ האש א.ים אחין ניטראנן צום' טויער זענין דאלט
חי^לזת אזנ האנין אים ניט ;ילאזט אין שטאט אמין האט .ער אדיין' גיטאן די כ^ k
דד ברי אוני האט אריס גיגימן נעלד אונ האט די כשדיי' ?יודען אוג איז אריק Z^i
אין שמאט אדיין.עם איז ןיוךנן אישיינע 'טמאש אונ_ער איז גיגאנג! צו איק ג5.יר אונ fv
ךן 5אן גידיגגק איוי^קעהטתארן מק' באדארף זיך/ארטן פארייזאפן מארן'מען מ״י^ן
קיט חבטה אונ לכל מק זאל זי ארוס געפן אוג ווי אזוי״ער האט זי' ארוסי גינומן ?* ׳י
נ*טש דער ציילט צום ס1ף דאט ער זי ארדס גיגומן אפן פלה:
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כךניד דד מלך ד*< 6ןיך א1יך גילאזט אוף ךר וועלט $ענק די גיייע * T.י ^',ןעגניו
י »bj,
דעם אנדערן האט דר
איףיאיק ד«ר?ריק אמ האב! ניט נ.עוויסט אייך
דעש״פלך אז/ןר האט איין/יטוס פון ^יין'?לטת אונ ז»^ט'אים/יפרענט האט ער ^|j5
*דה״יןדען ? mנר איז איין 5לןו דר כלן־ האט רעם .קייסר א1יך דר קעגט  \ * xי*
•גיםופ טלטת ? taeiןר «־ם*אוך פ1דה';ייהנן האבן די אייגר דעם אנדעלח ?•י
h
 rvrp.jmדענן מגבן זיי זןעישן ךך ניפאכט״זט צ* ?ע^'?י^
ז$ז זיי ^ ר ן
מ ג י ע עיבר מ^ק ןאבן אייגע 'אזט־ אונ־ןףןע אניך^ה ןאלן״זךא ףך כשדןז
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אחר בתו והביאה לביתו .נם הפלך שלח אחר בנו והביאו לביתו .והיו םדבריג!
שידוכים לבת הקיסר ולא רצתה שום שידוך מחמת התקשרות הגיל .והבן מלך
פי-יגע מאד אחדי׳ .גם הבת קיסר היתה עצובה תמיד  .והיה הקיסר מוליכה לחצרות
׳טלו ופלטרין שלו והראה אותה גדולתה והיא היתה עצובה והבן מלי־ היה מנענע פאר
אחריה עד שנחלה .ובל פה ששאלו אותו על מח אחה חולה  .לא רצה למיד ואפרו
ל־פשפש אותי .אילי תיבל אתה לחקור אצלי .ואפר להם שהוא יודע  .כי הוא
היה עמו או בשקים שלפר שש והגיד לחם הדבר .ואיי ניבי הפלך שבבר נתחתן הוא
עש הקיסר פקודם  .והלך ונתב להקיםר שיכין עצמו על החתונה כי כבר נתקשרו
כקודם כנ״ל  .ולא רצה הקיסר אך לא היה יבול להעיז ולסרב והשיב לו שישלח
הפלך בני אליו ויראה אס יוכל לגהיג פדינות אזי ישיא את בתו אליו  .ושלח בנו
אליו )היינו שהמלך שלח בנו להקיםר באשר צוד ,רקיםר כנ״ל( והשיבו הקיסר בתוך
חדד וכפי־ לו ניירות של עסקי המדינה לראות אם יובל לנהוג את הסריגה  .והבן
פ־יך היה מתנענע פאר לראות איתה  .ולא היה אפשר לו לראותה .פעם אחד הלך
אצל כותל של אספקלריא וראה אותה ונפל הלש־ת .ובאתה היא אליו וניערתו וסיפרה
מ שאינה רוצה שוס ש־דוך .מחטת ההתקשרות עפו ,ואפר לה מה נעשה ואביך
אינו רוצה ואפרה אעפ״כ  .אתי־ כך התיעצ־ שיניחו ל.ורוש עצמם על הים  .ושכרו
להם ספינה ופרשי בים .והיינו על הים .אח׳׳כ רצו לקרב עצפם אל הספר  .ובאו
לספר .והיה שם יעד .והלנו לשם  .ולקחה הבת קיםר הטבעת ונתנה לו .והיא
שכבה שש  .אח״ב ראה הבן פלך שבסמוך תעמוד  .והניח הטבעת אצלה  .אח״ב
עמדו והלנו אל הספינה  .בתוך כך נזכרה ששכחה הטבעת שם ושלחה אותו אחריי
השבעת והלך לשש ולא היה יבול לטציא הםקום והלך למקום אחר ולא היה יכול
למצוא
גיןארן דר .ק־י^ר אהיים אוג ראש נידאט איין טאכצר אונ ךר מלך איז גיפארן אהיים אמ
האט גיהאט איון אונ ךר ^•ידוןי איו פוןדיא פאריגעסין גיוואךןיראש דר_קייםער גישיקט
ז_יין טאננפר לערנן ךר פלך האט אמך גישיקט זיין זון לערגןיןעגין'בייךי אן גיקויןן צו איק
מיפד או״נ דיי האבן' זי!ד' זייער ליב גיהאט האבן!.יי ? .יי #דך' גיפאכט אי !ני זארןךך נעןןן
האט דר בן פלך' גיגוכן אפינגךיל אונ דאט איר אריויף י גיטאן אוף רד האנש האןן רי TJ
פרי׳תתין גמוען'גאך הנס האט גיישיקט דר,קייכר גאך זיין מאבטר אונ האט ךיגיןראכט
אהיים דר כלך'האט יאור 'גישיקט גאך זיין זין 'אוני האט איםיאויך' גיבראבט צו דף״אהיים
אונ מען האט גירעט שידוכים ךעםקיםךס ג־אבצד אוגזי האט גיט גיוואלט״קיק שום ?זידוןו
בחכת דעם התקשרות מאש זי י האט גייכאבט פייט ךעם ב;'פלך אונ דר בן פלך האטו^ןי"
ניןע^קט גאך איר אונ די בת.קיסר איז אמך'הפיר טרדעךיג גיןחקיאונ״דר^קיי^ער^טך
כעיפ־ךט אין זיינע פאלאךן אוני האש איר ני/ויזק' אייר נתלה אונ זי איי יאלץ ניתק
טרועךינ אונ דר בן פלך דאט זייער גיבענקט נאך איר ביז.ער א־ז .קראנק גימארן אונ
מאס מען האט איים ניפרעגיט מאס ביססו"קראגק האט ^ער גיט גימאלט ' ^ ן האט מק
גייאנט' צו ךעם מאס האט יאים באך־נט' טאפר וועםטו ^,קענק ביי אים דר ; pjnpהאט זך
י י ?יק^פעוש איך ווייס וואךן דד תאם האט איםיבאךינט את ניזוק מיט אים דאךםיווי
ןןר האט "גילעךינט האט .ערי זןיא גיזאגט יפאר מאס;.נר איז,קראנקיהאט זיך ךר סלך דר
מאנט או..ער .האט זיף 2זון לאגג בשךך נימק סיט ךעם .קיי^ר אוג האט גישךיבן צום
״קייםר אזי ער זאל זיך ךעיטן י אויף דער חתינד ,ווארן ךר 'טיתך איז דאך שוק לאט:
1יווען ךר,קייםר האט אבער י עין ניט גיוואיט חנם שידוך .גיע!ט פער_ער האט ניט גיקענמ
איים מעיז  pnהאט אים'דר.קייסר אפ גישריבןיאז דר כלך זאל שי^קען' זיקי זין צו אים כיי
זןר זאל זעלזן אוב ער וועט קעני} פירן ליענךר וועט'.ץר"אים נע?ק צק מאבטר האט דד
?אט
מלך גישיקט זיק זון צו' אים האט אים ךדי״קייסר אנידד ניןעצט אי»5 1יין *CP
איים אפ ןינעבן פאפירן סק זאגן פון ךער םךיגיה בדי ער ןאל זעהן איב _ער העט קעגק
P׳ qדי קרינה יך ן ן 3לך האט חעריגיבענקט זי'צו זעהן;נר  tinזי אבער גיט גי_קענט
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למצוא חטבעת .והיה הולך לבקשו מסקים למקום ער שנתעה ולא ר-ירי ׳ V>iT5
» ראהיה.,
^
.
(.
 ״ ״,והיא הלכה ל ב
1די£וו$־
והלן• ייישיב ולא היה לו כה לעשות וגעשה משרת .גם היא היתד־
ייישבה עצמה שתשב אצל הים והלנה אל ששת הים והיה שם ־
יישבה שם וביום ודתה הילכת אצל הים אולי תמצא עיברים ושבים והיתד ,ט ה  • °רנf 6
אילן כדי שתהיה גשסרת  Pלי י׳1, 1ן ׳
ובלילה היתד ,עולה.על. .
מהפרות י •
בי.ע
"»את״ ־
ויהי היום והיה פוחר גדול מופלג כאד והיה לו משא ומת!
יחיד .והםוהר היה זקן .פעם אחד אמי הבן לאביו .באשי :;^!r
זקן דאגי גער והנאמנים שלך איגם משגיחים כלל עלי .ואתה תסתלק יאייי' ר . -
' ״חרו} לי
ריק ולא אדע מה לעשות .בנן הן לי ספיגה עם סחורה יאלי יי"
במו׳׳מ ונתן לו אביו ספיגה עם סחורה והלך לכדיגות וםכר הסחורה וקגה סחירי* * JSJלדן
 ,לח י>
והצליח .בהיותו על הים ראה אותן האילגות הג״ל )שהיתה הבת קי
 K.Jיו
שהוא ישוב .ורצה לילך לשם וכשגתקרב ראה שהם אילמת ורצה לחזיר •
י ״וי*
הציץ הסוהר )בן הםוחר הג״ל( לת־ך הים וראה שם אילן ועליו כמראי׳
שמא הוא טועה עצמו והגיד לשאר האנשים שהיו שם והביטו וראו ג״כ כמראי׳ *,.יי .ו
(C
על האילן והתישבו להתקרב לשם .ושלחו איש עם ספינה קטנה לשם •
!גי י '
מביטים בתוך הים .כדי לנוין את השליח שלא יטעה ם; הדרך כדי שילד
האילן הג״ל  .והלך לשם וראה שיושב שם אדם והגיד להם .והלך בעצטי׳?1,ך.
 yLה
הסוחר הנ״ל( וראה שיושבת שם )היינו הבת קיסר הנ״ל שהיתר ,יושבת
ואמר לה שתרד .ואמרה לו שאינה רוצה לכמס א• הספינה .כ״א שיבטיחה ש 1
ינע בה כ״א כשיבא לביתו וישא איתר ,כדת  .והבעיח לה .ונכנסה אצלו לס£י י'
וראה שהיא מזמרת על כל• זסר ויבולה לדבר בכסה לשונות ושמח על שנזדמנה -י
לאנ
^ ^
לן
אה״כ כשהתחילו להתקרב ^
ינךוביו וכל מיודעיו שכולם יצאו לקראתה .באשר שמוליך אשד ,חשובה בזו  .ואי׳  rןי |
יתיודע ״  Lצו
.
יעהן אכאל איז _ער גינאגגן לעבן איק !ואגט םק ^פ:גל ראם .ער .זי לי •ל ^ ־ *  kכל
 Isגי
ךבליבן'חלשות איז זי גייקוםן' צו אים אוג 'דאט אים די" ? ^ -ר  2י' ל '
ךך נעדויננן איין יטיף «>נ דאין דיך אוועק/ילאזט אויף דעם 'ים י* .ין זי.י ?y jf* fiT1
בארטן אייז דאךט גיויק אוואלד' זעגין דייא א.הין'גי'_:אגג; האט ךיא בת ,קיסר גינרמ! *LL
n
איני ל ? ^  ^ ^".?4״ ' » ~ ~ ל ^ "
פינ^ליל אוגיהאט
ז^גירר גילייגטידאס פינגריל לענן איר ךר נאך זעגין ידי גיגאנגן צו דר ׳טיף רר ומיד הא8ן r
\
ךאיךך דר״סאגט אז ידי האבן פאר געסןיראס פינגך־יל דאךט האט זי אים ני׳??.
ג
דעם פיגגךיל אי"ז_ער אהין/יגאנגן האט״ערגיט גיקעגט גיפיגן דאש איר * X i
ן
ןזייטר זויכז דאם'$ינגךיל פו; איין ^־טיצום אגך)גךין" ביז ;?ר איז פארעךט גיי;א.ח
ןאט ןיךישוץ ניט נ;קא;ט אוםקעריןיאיז ך ניגאננן איים ךכן איז ך אדן• 'פארערט גיו^! י
איז ^ר גיגאגגן אוג האט גיביאגךךש ?יז_ער אייז נינאען״אין :שוב אדיין אונ^ער ל^י
^'׳?ט גיהאט 'וואם צו מאן אייז צרי גיווארן אטשךת אוג זי' האש אוך גיבלאגחיט איז ר
ןיגאען צום באךטן פון ירעם :ם' איז זי דאךט^יזעסן אונ ביי טאג פיעגט/זי' 'אום גיין 5
 EJאונ ך דאט' ךך מפריגם גיווען פון ךי'?.׳חתיאוג ביי גאכם פלעג^-ך אךןף גיין איי
L,
יאבדם גךי זי זאל דק א ?י^ ^ ח חיות
״!
דחי הי1ם אוג ?ס ץיז ןייזק״ז^ןד איין נרוסריסוחר 7נר האם ^ידאש איין בן ?ףי
האס נמא^ט דר זון צום פאטדיבאישר ח ביסס שוין אלט אוני איך ,p/f H
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מעשיה מ מ ל ך וקיסר

!.יתוודע לו מי היא) .כי גם מקודם התנה היא עמו שלא ישאל אותה סי היא עד
ך אהד החתונה אז ידע מי היא( והסכים עפה .אמרה לו .גם היושר באשר שאתת
.למוליך אשר ,כזו שתשכר את כל המאטראםין הטוליכין הספינה .למען ידעו שהסוחר
^,ישלחם יש לו נישואין עם אשה כזו .והסכים עמה  .ולקח יין טוב מאד שהיה לו
י|/בםפינה ונתן להם ונשתברו מאד .והוא הלך לביתו להודיע לאביו וקרוביו כג״ל
(והטאטראסין נשתברו ויצאו מן הספינה .ונפלו ושכבו בשכרותם  .ובעוד שהיו מכינים
:ן! עצמם שם לילך לקראתה עם כל המש.־הה הלכה היא והתירה הספינה מן הספר •.
 hופירשה הוילונות )הלייווינטין( והלכה לה עם הספינה  .והם באו אל הספינה )היינו
 Lכל המשפחה של הסוחר( ולא מצאו דבר .וחדר• להםוחר אבי הבן הנ״ל מאד והוא
<\ צועק ואוסר )היינו הבן של הסוהר הנ״ל שהיה בא עם הספינה הנ״ל צעק ואמר( תאמין
ך| לי שהבאתי ספינה עם סחורה וכו׳ .והם אינם רואים דבר .ואמר לו תשאל
להמאטראםין .והלך לשאול אותם והם שוכבים שיכורים אח״ב ננערו .ושאל להם.
ואינם יודעים כלל מה עבר עליהם  .רק יודעים שהביאו ספינה עם כל הנ׳׳ל ואיגפ
יודעים היכן היא וחרה להםוחר מאד על בנו .וגירשו מביתו .שלא יבא לנגד .פניו ״
והלך ממנו נע ונד  .והיא )היינו הבת קיסר הג״ל( היתד ,הולכת על הים:
ויהי היום והיה מלך אחד .והיה בונה לו פלטין על הים בי שם הוטב בעיניו
לבנות
^
 !,האט ךר בן סוהר אקוק גיטא; איןנם אדיין האט _.ער דארט גיזעהן איין בוים אונ אוייבן
 1,ךצט אזו ווי אפענפיש האט/ער״גיזאגט די איבריגע מענטיטן וואם די זזןנק דארט גיווען
 wהאבן זיי אקיקיגיטאן האבן די איויך/יזעהן ווי איין מענ^יש זי?יט אוף רעם בדם"האבן'זיי
גישיקט אייגעם פיט אקליין 'שיפעל $יז דד שליח אהין עגאגגן האט .עיר גיזעהן אז דאךמ
ךצט איין טענטים האט .ער דייגיזאגט איז.ער אלףן אהין גייעאגגן דהיינו י ךר בן הסוחר
האט.ער גיזאגטיאז זי זאיל אךאפ ויין האט זי אים גיזאגט ?נר זאל יאיר צו'.זאגן %ר זאל
ך גיט אז דיך"; ביז;נר ר עט קומן אהיים אונ מעט פיט איר חתונה ראבן בדת 'הטיןןראיר
צו ניזאיט אייז זי צו' אים ארייןיגיגאגנן אין דר שיף האט..ערי גיז׳נהן אז' זי קאן עפילן אוף
?לן זמר אוג קאן רייךן בפה לשונות'האט.ער ךך ניפריייט מאס ך האט 'זיך אים "פזדמן
גיוועזיין נאך רעם אז זייא האבן שוי ,אן גייהיבן גאהיינט צו ?ומן « דין #טאט האט זי
» cצו' אים /יזאגט דר יושר איז אז;נר זאל גיין'א־יים אונ זאי מזדמן ז_יין דיין פאטר אונ
זייגע גוטע פהינד דיי;אלן אדע יאיר /יין אקייגן אונ דר נאך וועט״עד ומסן מער י ד איז
מארן קרי״עריהאיט זי פיטיאים אתגאי אייס גיגופן אז..ער זאל ך גיט' פרעגין וועד זי איז
*ו ביזיגאך דד חתונה ומדר האט זייאים גיזאגטדר יושר'איז אוין אז דו״זאלסט' אן #י3ךן
; 1iאלע כאטךאזיין מאס פירן ךי'שיף לאזן זיי ויויסן אזדןער סוחר האט חתוגהידאט.ער זייא
|^ גייפאלנטיאוג' ה;אט גינוםן זימןי גוטין מיין מאס ןןריהאט גיהאט אוף־דרשיף אונ האט
ץןן ןןי גיינעבן איג.ער אייז גיגאנגן אהיים' ;ןר זאל טיךמנידין דעם פא^ר מיט ךיא פריינטיאונ
»גד ך מאטראךן האבן;יך פאר״שיבעךט איוג זענץ אריוים גןגאמן פון הי #יף אונ זעגין' אנןדר
יא ןיפאלין' •/יכור דר ומיל איז זי גיינאנגן אוני האט אפ גיבוגדן ךי שייף פון חנם באךטן איונ
ים איז אוועק טיט ךך שיף אונ ף גא/יצע קןי&פהה דנני; ניקופן צו דר ?זיף אוינ האנן^קייגעם
ייף ^יט ?ייפוגן איז ח־ ס־וחר דיער בהגז גימק אוף ידעם זון א,יג דיר זין שרייט/לייבט '9יר
איך האב גייבראבט אישיף טיט סה1ר'ה אוג זיי זעהןיגאר.ניט האט..ער אים גיזאגט פחןג דיר
«ר ך כאטראזייןי״איזער״גיגאנגן זיי פרעגי; אונ דיי לייג; שיבור גאך דעס וענק אויףי^יט^אנן
*ך ךי מאיטדאזק האט מען זייייגיפרעגט אונ ןיי וויי';5גאר גיט מאט ימיט ן״י האט זיךי^יטאן
 Wגאר דיימייםןיאז מען האט גיבראכט אעיף אויב ווייס! ניט ווי ךא איי'.איז דר פ1חר
]
:י?( !׳ינע אמנן ניט קוטן איז דדז^ אוועק נע ונד אונ ךי בת..קיסר איז'גיגאג.גן אוףךעם ?:t
מהיי היום אוג עם יי' אייז גיווען אכלך..ער 'האט .זיך גיבועט פיאלאן^ן אןיף רעם :ס_ווארן
דארט
י
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לבנות פלטץ בחמת אויר הים .והספינות הולכות שם  .והיא )היינו הבת קינ&ו
דביל( היתה הולכת על הים ובאתה סמוך לםייטין של המלך הניל .והםלן^ן
דביט וראה מפינה בלי מנהיגים ואין שם אנשים .וסבר שהוא טועה מ ט ו  .וצוי^ז
לאנשיו' שיסתכלו  .וראו נ״כ כ ן  .והיא נתקרבה אל הפלטין .אח׳׳כ התיישבה עצמה •4
לכה לה הפלטין .והתחילה לחזור  .ושלח המלך והחזירה  .והביאה לביתו .והמלהג!
דע׳׳ל לא היה יכול לברור לו אשה כו׳ מי שהיה רוצה לא רצתה היא .ובן להיפך <!r
1בשבאתה לשם הבת קיסר הג״ל אמרה לו שישבע לה שלא יגע בה עד שישאגי/א
כדת .וגשבע לה .ואמרה לו שראוי שלא יפתח את הספיגה שלה ולא יגע בה <י
רק שתעמוד כך על הים עד הגישואין ואו יראו הכל את רבוי הסחורה שהביאה לב<ך
יאמרו שלקח אשה מן .השוק .והבטיח לה כי והמלך כתב לבל המדינות שיתקבצ!
ויבואו על החתונה שלו  .ובנה פלטי; בשבילה  .והיא צותה שיבואו לח אחד ע ^ ב
.בנות שרים שיהיו עפה  .וצוה המלך ושלחו לה אחר עשר בנות שרים נדולים פאו׳יפ
זבגאו לכל אחת פלטין מיוחד .והיא היתה לה ג׳׳כ פלטין מיוחד  .והיו מתקבצוףזכ
.אליה .והיו מזמרות בבלי שיר ומשחקים שם עמה .פעם אתת אפרה להם שתל^ור
עפהם על הים  .והלכו עסה .והיו משחקים שם  .ונתגה להם מהיין שבפפינו|3ם
ונשתברו ונפלו ושכבו .והלכה והתירה הספינה ופירשה הוילאות וברחה עם הספינה
והם )היינו הפלך ואנשיו( הציצו וראו שהספינה איננה .ונבהלו פאר .ואמר הפליגי
הזהרו שלא להגיד לה פתאום כי צערה יהיה נדול מאד על ספינה יקרה בזו) .עפ
דטלך לא היה יודע שהיא בעצמה ברחה עם הספינה והיה סבור שהיא עדיין בחדרו?ןזג:
wi
נם
דאךט איז אים ג פעלן מחמת רעם אויר פון רעם !ס אונ מחטת ייא עיפען גי^מל
.דאןטן אונ ךי 3ת.נןסר איז;יג_אנגן אוף רעם י_ם אונ איז גיקויפן נאהנט צו רעם פאליץ
 "paרעם פלך דר מרך י האט אבריק גיטא; האט ;נר נידנה; ווי די יעיף נץט אן רידירס א&!.•3
;ןם איז דאךט £ןיין"פענט שין ניט דא אונ זי איז* נאהנטמיקומן צו רעם פאליץ האט ן30י
.גגקעלט.קכ׳ית־ק*
?? P.אט ד
ךך אן גיהובן אום י צוא .,קעךן האט דר פלך ??:י,קט
אוג ער האט זי גיבראכט צי דך אץ שטוב אריץ אוג דער מיך ראש גיטיגיהאטי״קיי^?
•יייב מארן,,ער האט/דךיגיט גיקאנט צו קל1יבן ווי ךי בת לןישריאמ צו אים ןיקוכן האט1לי
ךא איים 'גיואגט*;!׳ זאל איר ע׳וערן אז ער זאל זי גיט אן ו־ירן ?יז ״ער וועש ןי געמן הא^יפ
איר גישוואוךץ האט ןי אים גיזאגט אז לי שיף זאל אזו שטיין אויף רעם נם ביז אץ?א
ךר ההוגה' גדי אלע זאלן דעהן ךעפאלט ווי פיל םהורה זי האט גיברא?ט ?ץזאל ךט זאג^ר
או.עיר דאטיגיגומן' איין' Vksפון ךעם פארק דאט_ער אירי אוו צו גיזאגט אוג ער הז^2ע
4י <יב;*צו אלע כךיגות אז די זאלן אלע קופן אוייף דר חתונה אוג האט אויס גיב^^ר
^•:אצן פץ אירעט ווענן אינ ן׳ האט גיהייפן אז מק ןאל יאיר ברעגגן 2לף *אניס או די 1נ
<זי ~.פיס איר זיץ האט ךד י?ך איר גישיקש .עגף גרוסע שרריתיטעבישיר אוג מעץ דא&יי
!יצייעט איטלעכר איין פאליץיאבאזינךעמיאונ ןי' האט אךיגיהאשיאיץ 3אךניזןךן  8א ר י ץ י ן
 .א• נ ליי פלעגין ןיןז צו איר צו גויף קומן פלענץ די עפילן אוף בלי שיר אונ ידי האבן ןץיךך
9יט אירי גיץ^ילט אפאל האט זי צו די גייזאנש ד ודל מיש די ןיץ אויף רעם נס זענץ זי\6ץ
<!ע 1איר )יגאנגין האט ד דיא געעבץ פון רעים וויץ מאם איז ביזרען אץ דד £יף זענץ זייל
^׳בירגיווארן אוג זענץ אנירר גיפאלן איז זי גיגאנגן*איג האש י א־ף גיבימ־ן ך־ ?טיף א<?ל>
האט צוילאזט די *לייוויגטי'אונ איויאנשלאפן גמוארן מיט דד שיף « נ דר"פרך מיש זייגעיי?
לייפ האין ךר זעהן אז״ךי שיף איז גיטךא זענץ ידי זייער ךר עראקען גמואךןהאט רדי "
0לך צו זף גיזאנט איר זאיט איר פלוצים גיט זא^ן דאין זייוןעט/רום צי׳ןר דאב! יואר];-
דד -לך האטיגיכיינט זי איז אין איר חדר איינ זיא מעטי מינן' אז ךער פלך האט אייגעים!'
אוו־ ?:.ניישדנקט ך'שיף נאד פ;ץ זאל שיקן איר אייגע פיו ,די פאנייס פיק זאל איר זאנן "!v
?־• c־נ:״ איז כק גינא^י איי איין רדריאונ פען האט ^קיינעם ניט ניי^ינן אינ איי ז$ץ* .
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ס אולי הסבור שהמלך נתן לאו;ד את הטינה .רק ישלחו את שררת אחת מחבבות
יט^רים הנ׳׳ל להגיד לה בחכמה .והלנו לחדר אחד ולא מצאו ארם .ובן לחדר הב׳
 jipלכל הי״א חדרים .ולא מצאו אדם .והסכימו לשלוח בלילה שדרת זקינה להגיד
צויןה .והלכו לחדרה ולא מצאו אדם  .ונבהלו םאד .ואביהן של הבנות שרים הב׳׳ל
1ה»היו רגילים שיגיעו להם אגרות זה מזה ועת ראו שהם שולחים אגרות ואין להס שום
!להגדת מבנותיהם עמדו השרים ונסעו בעצמן לשם  .ולא מצאו את בנותיהם .והרה
ך •הם מאד .ואמרו לשלוח את המלך )דהייגו למקום ששולחין החייבים מיתה שקורק
1ני/אר שיקין( כי הם היו השרי מלוכה .אך גתיישבו מה חטא המלך שיתחייב לשלוח
< rי נאנס בדבר  .והסכימו להעבירו ממלכותו ולגרשו! .העבירו אותו וגרשוהו והלך לו:
7־>יא )היינו הבת קיסר הנ״ל שברחה עם הי״א בנות שרים( הלבה עם הספינה.
אח׳׳כ ננערו השרות הנ׳׳ל )והתחילו שוב לשחק כמקודם כי לא ידעו שהספיגה
:צ!
ז&בר הלב׳ מן הספר( ואסרו לה נחזור .והשיבה להם נשהא עוד כאן קצת .אח״ר.
אחןמד רוח סערה .ואמרו נחזור לביתינו .והודיעה להם שהספינה כבר פירשה כן
נייזוספר .ושאלו אותה על כה עשתה כן .ואמרה שה־תה יראה פן תשבר מחמ״.
•למדורו סערה ע״כ הוברחה להתירה ולפרש הוילאות .והיו הולכים על הים )הבת קיכ׳
״ניןנם הי׳׳א בנות שרים הנ״ל( והיו מזמרים שם בבלי זמר .ופגעו בפלטין ואמרו לה
והישרות הנ״ל נתקרב לשם ולא רצתה  .ואמרה בי נתחרטה על שנתקרבה אצל פלטין
א^ו-״ל )היינו על שנתקרבה לפלטין של המלך הנ״ל שרצה לישא אותה כנ״ל( אח״ב ראי
)מסין אי הים ונתקרבו לשם .והיו שם י״ב גזלנים  .ורצו להרגם  .ושאלה היא כי
־ר׳הגדול שבכם  .והראו לה  .אמרה לו מה כעשיבם אפר לה שהם נזלנים  .אמרה לו
£

ב

**ף אנחנו גזלגים .רק שאתם גזלגים בגבורה שלבט .ואנחנו נזלנים עיי חכמה כי אנו
למלומדים בלשוגות ובכלי זפר .בכן טה בצע כי תהרגו אותנו .הלא טוב שתשאו
אותגו
ז*1
^ נ ך ר ן חדר האט פעץ אויך״קיינם ניט גיפונן האבן די ךך  # 9ב .במתנן זיי זארן איר עינן
וי>3יי באבט איין אל טי שררתתייך ןאל אירימגן איז פען גיקיופן צו איר חוד'האט פק אייך
'^קייבס יביט גיפונן' זעניןיז^י' זייער ךר עראנןין' ניזזאדןידר עיילי ךי פעטד פין ךפאניס האגן
ף^עעי־ן די האבן' .קיין ?צום בריב ביט פון זריערי טעכפו־ ךי עיקי בריב אוג מען ערייביט
*^לי גאר }יטיאפ האבן די ךך אדף ןיתבן אונ זעניןיאליין בי3איז' צו די איינ האבן בייט
סיפונן אייגע פון דיעךי טעבטר ^זעני; זיי ךמנר ברוגז ביוךאךן האבן די גמואלט חנם פלך
<ין5אד' עינ/ען וואךן די זעגין ליווקיח שרי כלובה יגאו־ דייהאבן'ךך םנישב בידען'ראם איז
ע^ר כןךי׳טילךיל אז  bvזאל אים קופןייפאר' עיקיןידר פלך'איז ראך איין'אידם איזיגיבלויבן
צ2ע;'זאל איים אפ זאגן פון דר לי-וכיד אונ פק מלאים §אר טרייבזייהאטייכע; איםיםאר
^ריבן איז^ער ךך אוןעק ןינאננןיאונ ךי בת';?.־דד ראם זי איז אנסלאפן*גמה .ךן איז גי.אנ?ן
ןיינןיט ךר עיף ךי ^אך האבן ךך אוף גי:אפם די ?אניס א!־ג האבן' וויידעו־יאן גיה1בץ בןיייט
&!$יד צו ?!פירן'אז 1ווי פריד' מארן די ראבן' ניט ג־וייסט אז די שיף איז' עין איןעק גיג_אנגן
•ץ2ון דעם באךטן דער באך האטי ןיך איףיגיראפט אעטזךם ווינט האבן די גייזאגט לא^יד
לאננ אזניק ביגאנגן
ץיייך אים .קעךין' אהיים'דיזטיךךי א1ים גיואגט אז ךי שיף איז
וייפין דעם באןגץ ודיל ןי האט פדיא ביחאט טא^ר וועט ת עיף צו בראבן.ווץ־ן כדזמת
יי^נם '^טארם וויגט זענין די גיגאננן אוף ךעש ים ךי בת.כךפר פיט די7^.ף' ?אניסי״אמ
<?לעג{ דאךט שפיילן אייף בליזפך״איג חאיןן ?אנענינט א»אי־יץ האבן ךי'ןאניס צ? איד
»ציזאגט לאפר צו ליין צוךעם §אליץ האש ך ?יט גימאלט ך האט גייזאגם ך האם ךדויף
דן '־־ ךמךז' יזאש זי איי צו £נ\ס פאליץ צו מגאנן.ן'דר  **pולא^ו דיי דר ?ע״ז איי ויי
•ץאיין.ךע;פי איף ךעם :ם זעניץ זיי צו גיגאנ^ן אלץן איו ךאךט גי־יען צרעלף גזלנים דאןן
ם!*.י :׳ נילניס גיוואלט האיךגינן האש זי ןיפיחינט והיד איזיךר נר?פ^:־' צוויעייאי־ר ״«t
•ן^ינן א־ד ;.׳;•־•ין האט ן׳ צי א־ם ביזאגש דיאט' איז אעער םאן'רף«ט'.עי"איר ניזאגט ז־יא
יודעני! גזיג׳׳׳ ־־אטידא צו א־ס גידזנש' פיר זענין אייך גיגיגיס נאד איר זעגט •:חגיייס פיט
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אותנו ויהיה לכם נשים .וגם העשירות שלנו ,והראה היא להם פה שבספינה .וגתיצר
לדבריה והראו הגזלנים להם ג״כ כל העשירות שלהם .והוליכו אותם בכל מקופות
שלהם והסכימו שלא יהיו נושאים בבת אתת כ״א בזה אהד זה )היינו שכל הגז/נים
הג״ל לא יהיו נושאים את השררות הנ״ל כולם בבת אחת רק הנשואין שלהם יהיה
מא״ז( גם שיבררו לכ״א שררת אחת לפי הראוי לו הגדול ל&י גדלו ונו׳ את״נ אפרה
מעי ט ה י מ מ ל ן ז ו ק י פ ד ,
^

לכו ושחטו כ״א את בעלה והלנו ושחטו כולם .ומצאו שם עשירות מופלג באד דל«•
היה אצל שוס מלך .והםניכו שלא ליקח נהשת ולא כסף כ״א זהב ואבנים טובות .
והשליכו מן הספיגה שלהם דברים שאינם חשובים כ״נ .וטענו כל הספינה עם דברים
יקרים זהב ואבנים טובות שמצאו שם .והסכימו שלא לילך עוד מלובש בכו נשים
ותפרו להם בגרי זכרים מלבושי אשכנז והלנו עם הספינה :
ויהי הי! ם והיה פלך אחד זקן .והיה לו בן יחיד־ והשיא ,אותו .וםםר מלכותו
לבנו .אפר הבן מלך שילך ויטייל עם אשתו בים כדי שתהא רגילה
באויר הים פן ח״ו מוברחים .באיזה פעם לברוח בים  .והלך עם אשתו עם השרי
 ;0יכה ופרשו כספינה והיו שם שמחים ומשחקים כאד  .אח״ב אפרו שיפשטו כולם
בגדיהם )היינו הפלך עם השרי מלוכה שהיו שם בספינה התייעצו מהפת שטחה שיהיו
כולם פושטים את בגדיהם • יק עשי( ולא גשאר עליהם ב״א הכתונת  .והיו מתהזקין
לעלות על התורן .והיה הבן פלך הנ״למתחזק לעלות לשם .והיא)היינו המת קיסר הנ׳׳ל(
אימנר גבורה אינ מיד הננין גזרנים פיט חככה ווארן פיר ן.עגין גילעךינט א בלשונות אין
#פיל 1אוף ?י$י ?יד .בכן ראם וועט איר גיוויגן אז/יד רעט' אוגיז''"הארגענין בעסר נעםט
אונז §ארונייןר אונ איר וועט האבן אגרום *עשירות אויך אוניהאט זיי גיוויהנן ראם אין
#יף איז ניוועזין האןן דיא די גזלנים אוייך גיוויןען זייער.עשיר1ת אי־נ האבן' זיי אום ני?יךט
אין איד דןעדי?נמזיד אונ״עם איז גיבליבן צווייםן זיייאזי״זיי' זאק ךןז ניטינעפן אלע פיט
' *י 3״ Pי ל" *'ש]קל§1ן "אי7¥יכן >דין' כאנע
*? Pיל ¥
אזוי וויאעס נןער צו ?ים נאף רעם האט זיא צו ידי טזאנט אז זי וועט די ככבד כי! ?
דרנר «  " 0P?J $א ס זי 3יןיט גאר רעם וויין ףט נאד דד ודין" איז ב»א יאיר באהאלטן
?יז ^אש וועט איר 3א?עלץ איד ךווג האש ך דיגיגעבן רעם וויין 'אונ האט ןיהייסןיאי
איטליכר זאל טמקן האבן די ?יםר׳וגקן אונ זענין ש״בור}יווארן" אונ זענין אנירר גי1צ«יין
האט \ץ ךןז אן גירופן צו ך איבףקע פאניס היינט גייט *איג קוליט איטליכע איר כאן(
הא?ן 1י אאג אויס ניקוליט אוג דיא' האין דארטיגיפונן ייעד אנרוס'עשיר1ת וואס עם
גיפי?ט דך ניט ביי״קיין שום פלך האבן די אן גילאדן ת שייף פיט גאלד אונ אבנים טובות!
}ואס די האבן דארט ניפונן איונ לי ן״אןן)יך ןינייט פאנצביךשע *קליידר דייט־ש אונזעח'
ניגאען פיט דר #יף'פאר קליידעט ווי כאיצביי^ין•• * *:
ויהי היום אונ״עס איז ןייןען אפלך דר פלך האט /יהאש אבן''יחיד ער ^ tanים ר״וגה
ניפאב* אונ האט אים אפ ניגעבן די מלוכה אפאל״האט ער ניזיאגם צוסיפאטי
 $יייל  VIדןז קפאלרן ליט יין עי* אוף דע 6ים בחד מל נמואינם^ח ?׳ים חנם
אויר פון דעש :ם מאפר מוז מען אפאל אבמלופ ,אוף יעםיים *ז דר'בן גיגאנגן הים
ןיין וריב אונ קיט ך שיי ?לובה אונ האבן ךך ןייאזש אוף אקיף אע ^ין'ו^ר £זיתי
^יששיפס דר ואך האבן די גייאנט די  JWJןמי אויס מאז זייעת ליידד האט r״ א.ז 1גיטא]
אונ^עם איז אוף די פער ניט ניבליבן נאד דאס העמי אמ 'האבן זיךיניפרובט^ני
ןועד ?.ש וועט דך^ענין אדוף ב*?ץ אוף דעס זע;יל ב1ים האש ךך ^ ר בן כלך ארי1
^ ליי * ^ « -?T־ל אן ^פן*?יט איר״^יף״איגי
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מ ע ש ר  .טגי;לך ו ס י ט ר

.׳כאהד• עב• הספינה )שלה הג״ל( וראתה אותו הספינה הג״ל היינו הספינה של הבן
בל־ עס שרי מלוכה הנ״ל(  .ובתהילה היתה יריאה להתקרב .את׳׳כ נסמכו קצת %
וראו שהם משהקים כאד  .והבינו שאינם גזלנים והתחילו להתקרב  .אמרה הבת
קיסר לחברותיה  .אני יכול להפיל את אותו הקרח לתוך הים )היינו את הבן מלך
הנ״ל שהיה עילה בראש התירן כנ״ל( כי הבן מלך הנ״ל היה קרח דהיינו שהיה
כוקרח ראשו כשערות .אמרו לח  .ואיך אפשר  .הלא אנו רחוקים מהם מאד אמרת
ל-ן .שיש זכוכית ששורף ועי״ז תפיל אותו .ואכרה שלא להפיל אותו עד שיעלה על
ראש התורן כמש  .כי כשהוא באמצעות התורן .אזי כשיפול יפול אל תוך הספינה.
אבל כשיעלה בראש אזי כשיפול יפול לתוך הים  .המתינה עד שעלה אל ראש
התירן כמש ולקחה הזכוכית ששורף נגד החמה )שקורין ברען בריל( וכיוונה נגר מוחו
עד שגביה כוחו ונפל לתוך הים .וביון שראו)אנשי הספינה של המלך ד״נ״ל( שנפל.
געשה שם רעש גדול כי איך יובלו לחזור לביתם כי המלך ימות מחמת צער .ואמרו
להתקרב אל הספינה שרואין )היינו לספינה זו הנ״ל של הבת קיפד( אולי יש שם
איזה דאקטיר שיובל ליתן להם עצה  .והתקרבו אל הספינה הנ״ל )היינו הספינה של
הבת קיסר עם השרות הנ״ל( ־ ואברו להם אנשי הספינה של המלך להשרות עם הבת
קיסר הנ״ל שלא יתייראו כלל כי לא יעשו ל־ם כלל .שאלו אותם .אולי יש ביניכם
דאקטר שיתן לנו עצה וספרו להם בל המעשה ושבן המלך נפל  .לתך הים .ואמדה
הבת קיסר  .שיוציאו איתו מן הים והלכו ומצאו אותו והוציאו אותו .ולקתה הדפק
בידה ואכרה שנשרף כוחו וק־עו המוח ומצאו שכדבריה כן הוא ונבהלו סאד ובקשו
כטנה שתלך עמהם לביתם ותהיה דאקטיר אצל המלך ותהיה חשיבה וגדולה מאד
ולא רצתה ואכרה כי איננה דאקגי־ רק שיודעת סתם דברים הללו ולא רצו )אנשי
הספינה של הכלך( ׳לחזור לביתם והלכו ב׳ הספינות ביחד והוטב בעיני השרי מליבת
שהמלכה שלהם תשא את הדאקטיר מהמת גודל חכמתו שראו בו)בי השרי כלובה
"של בן המלך הנ״ל שנפל ומת סברו שהבת קיסר עם השרות הנ״ל הס זכרים כי היו
מלובשים
זי האט גיזעה; ךי ^•יף ראש ןיך אן גירופ; .די בת״קיכד צו אירע כענטשין איךקאן אראפ
ראךפ־ ךעם פדיה אץ !ש אביק מא-ן דרי בן כלך האט גיהאש אפליחיאוף ךעם,.קאפ מארן
ך.האט 'אירעין בדיל אינ דאךך ךעם מעט זי איים אראפ וואךפען ארג ךא האש דך מי!עב
גץ .ע; זיא י רעש 'איש ניט איאפ'מא־־פ :ביז.ער מעש אךוף קיפ; נאר אר1ף איף רעם שפיץ
פץ ךעס ד־;יל בוים וואךןיבר ז.כן' עי איז'אץ' כישן וועש .ער 'פאלץ אין דר ?דף אריץ
•אבער אז יער מעט אריףימעט ״ער פאק אי; !ם $ייין האט זי גיוואךט גייז עיד איז ארויף
 n>.רעם שפיץ זעגיל בוים ראש ך נינופ; ך ברען בדיל א rהאש זי גיהאלמן אקעגץ
ךין כיח ;.ייז.עש'האט אים גיבףש אץ כיח איז.ער אראפ ניפאל!*אץ  2אייין' יייא ?י
איי א;אפ גי^לן איז ניי;א־ן אגרום ני$ילדר איני האבן' ניישט למיסש וואס צו סאן וויא
איד .יעךש ניע; י ך־ אהייט ויארן דר כיד יועט שפארבן  v aןעריהאגז זיי זיד a׳rtf
נץ .ע' די רעיל; צו גיץ צו הר שייף ראם די זעה; דודינו צו דד 7דף פון ךר בת .קיסר
מ>כר איז דאךט דא.עפים אדא־טירידאש ?.ר'מעשי זיי'^ץ נעבץ איק^צה ןענץ ךיא
'צו גיגאגגו אי• האבן"זיי גיפדעגט כאפר אייז צ־וי^ן אייך דא איץ ךאק^ר ראם.ןנר זאל
*ר:ז געל־ץ איין:.;.צח אונ האבי' זך דיר ;ייילט ךי נאג^ע  r.bj£.האט ךי'3ת_קיסרגיזאגט
!:זיפע׳;א :איב ארוס נעפז פץ דיכם:ם זענץ זך ניגאכגן אוני האבן אים גיפונן אונ האבן
אישי >1.ס ךעש י_ם אריסי ליניפן 'האט דיי 5ת.קיסר גיגימן רעם ךפק אין יד ר«;ש'אונ
י;אס ניואגיש דר כ ח איז אים" פארביעץט ניווארן זעןקיזיי גיגאגגן' איג האבן צו י ריסק
דעס כיה י האי; :די ;יזעדץ אז.עש א ו' אוו וויא זיא'האט ןי;א ט'זע;ץ זך נבהל }ירארן
איינ יא־.י ז גייגעיגץ אז' ך זאל "פיט זךא כרין צו !.יי אידים מעש זי'ךין אךאקטר ביי רעם
?.:ל;־ ראש זיא ניט גי־וא־שיאוג זיא ראש גיזאנט ךא איז נאד .קיי; דא־ןטריניט נאד ךא
יןייך.־'•.ו_ז:׳ ךי.ואב• איג די לייש האישון ניט' ני;יאלש א.ים"קע;ץ דךיאיהייס דענין^גאנגן
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מעיכה מ מ ל ך וקיפד

•לובשים במלבושי זכרים כג״ל ע״ :רצו שהמלכה שלהם שהוא אשת בן המלך שבר4
תשא את הדאקטיר שהיא באמת הבת קיסר שהיו סבורים שהיא דאקטיר פחפת ן
שידעה בחכמתה שנשרף המיה של בן המלך שנפל כג׳׳ל( ושיהיה הוא פלך שלד•^
»את המלך שלהם )היינו המלך הזקן הג״ל( יהרגו )כל זה היו רוצים פאר השר* כלובה
זזג״ל( אך שלא היה אפשר לדבר דבר כיה אל המלכה שהיא תשא דאקטיר גם
להמלכה הוטב נ״כ מאד שתשא את הדאקטיר אך שהיתה בתייראה מן המדינה נ;
לא יחרצו שיהיה הוא מלך .והסכימו לעשות משתאות כדי שעל המשתה כשעת
הרוה יובלו לדבר מזה יהיו עיש־ן משתה אצל כ״א ביומו כשהגיע יום משתה של
הראקטיר )חייגו הבת קיסר( גתן להם מיין שלו הגיל ונשתברו ״ בשעת הדוד• אמרו
השרים סה יפה היו שהמלכה תשא את הדאקטיר ואפר הדאקפ־ד יפה כאוד היה דקי
אם היו מדברים זאת כלתי פה שתוי )היינו שלא כשעת שכרות( נענית המלבה נ״כ
ואמרה מה יפה היה שה־א תשא את הדאקט־ר רק שהמדינה תסכים על זה השיב
שנית הדאקפדר )היינו בת קיסר( יפה מאוד היה רק אם היו מדברים זאת בלתי פדי
שתוי אח״כ כשהקיצו משכרותם נזכרו השרים סה שאמרו ונתביישו בעצמן מהמלכה
שאסרו דבר כזה אך הלא היא נ״כ בעצמה אמרה זאת והיא ג״כ גתביישה מפניהם אך
הלא גם הם אמרו ואת והתחילו לדבר מזה ונסכם ביניהם כן ינתחתנה היא עפ
הראקמיר )וכנ״ל היינו עש בת הקיסר ששברו שהיא ראקטיר בג״ל( והלכו למדינתם
וכשראו בני המדינה שהם באים שמדי באוד כי זה זמן רב שהלך הבן פלך ולא
ידעו היכן היא והמלך הזק ככר פת בטרם ביאתם אח״ב ראו )בני המדינה( שהבן ח
מלך שהוא פלך שלהם איננו ישאלו היכן הוא מלכינו ותיפרו להם כל הפעשד .איך ל
שכבר מת ושכבר קיבל.׳ להם פלך זה שבא עמהש ושסתו האוד על שבא להם מלר כ
חדש והמלך)היינו בת הקיסר הני ל שהיא נעשית עתה מלך כגיל( צוד ,להכריז ככלי
מדינה ומדינה שכל מי שנמזא ככל מקום שהיא נר או אורת וכורח ומנורש שכולם(,
יבואו
אין אייגעס איז די^ר }ישזדן די &־י פלו^ח אז דהמ• 5לגה ךהייגו דאש
ד ?רד
ווייב פק דעם פלך מל נעפן דעש דא^גי־ דדדנו" די ?ח קיסר אונ ?ד' 1 7*1יייא דיא
ןוערן פלך אונ זך^ר אלט?דייהדגינן״נאד ידי דאב; ךך גיעעפט דאס צו דייין
דד םןבה אז ך זאל נעין אד«ק=ר די־ פלגה איז אבער אוך חער ךפעלן אז זיא זאל
נעסן דעם ד^קטר נאר זי האטיפורא 'ניד,אט**0־ דייט־ינה מאפד תעלן עי <יט ךע £אד
^ל זיק פלך האבן די ךך לניי^ב ניווען ןי זא£ין כאבן באייייון נדי 3ייא דעס
*דונק ן• £עת חדוה $ל סק קענק דר פוןישסוסן ןאןן די ניפאכש אבאל ביי ןץטלעכן
אץ א3אזונןדין מאג«ז  PJJ.איז ןי^פן דר באל פון דעם דאקפד דהיינו ף בת'.ל|ילך
*HIוואםיערהא^״^ידאט זעגיי זיי׳שיטרגייוא^ בשיןת חתה
ןאם,ער 2ד
האןן ךך ךי שרי ?לובה אן גירופן מאש 5אר א#יינ.קייט' ראש וואלט נייוען אי ד ??ב־־׳
1$ל נעםץ דעם דא^• לי ?לכהיהאש דך אוך י אן״נידושן אזויהיאשךך דד דאקטריאן
TPיןוק נאר אז יטען זאל דאס ליידן <יט פיט^קיק פאר
4
ןידופן &נס מאלט ?גי־י*
• * *®iל*  h . W^lא1יס גענימשרש האט מיש אן ניהובן ךר פון צי
**W-F
#מו?ין איז אז 1גיבלי^ן הא?ן ןיי ךך  ^nrqניוזק די פלבה^ייט״דעס ד'א;:שר ךהלגי
?ץט דד בת.קי?ר אוני^נק גיגאגגן אהיים" צו»יךנר טדיגה מי ידי פךיגד\האט' דר זעהן
*?*?* ? !7*9ז 3יןק''אלאנגי ןיייט אזי די
מי 3י  ^ l?Vי י?
3ן מלך איז איועק קיט רד?דף אוג סק האט* ניט געוךסש ודא* ער איז' אינ ךד אי^יד
כלך איו יד עייל •גי׳^י־בן רד מייל 'האבן ךיא' דר/ןעלז! »ז דר״בן 'פלך מאיש 1י *
}ימעךן זיי^ד פלך אייז ניט דא האבן ךי גיפרעגט ווי אמ אונזער כלך' זד<?ען" י
דעד צךלש עי"ך גאנצע מיל־שי! האט ךך ךיימךיגח זי״ער גיפ־ייט ייאש .די ייא?.ן ^
א־ץ גייאיס פלך  .דרי פיך ךהךגו ךי $ת.קיסר'האש גיהייס; אוים תפן אין' איי פךגד׳
^ י י *^  .יר^לז־׳ן'א'ין אי-סראפעי.ר' אידר אי^ר' טדייבעט־ זאלן די אלי קיפן א׳ף
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י ב 23

יבואו על החתונה שלו איש מהם לא יהיה נעדר רקבלו מתנות גדולות תוה )הפלד
הנ״ל היינו כת הקיסר( שיעשו סביב כביב כל העיר מעיינות כדי שכשאחד ירצה
לשתות לא יצטרך לילך ולשתות רק כ״א ימצא מעין אצלו וצוד) .המלך הנ״ל היינו
בת הקיסר( לצייר צורתו אצל כל מעין ומעין ושיעמדו שוטרים וישפרו באם שיבא אחר
ויסתכל ביותר על הצורה ויעשה רוע פנים )היינו שישתנה פניו כמו מי שמביט היטב
על איזה דבר ומשתומם ומצטער( אזי יתפסו אותו בתפיסה וכן עשו ובאו אלו השלש
הניל )דהיינו בן המלך הראשון שהוא החתן האמת של הבת חקיםר הזאת שהיא המלך
עכשיו כגיל( ובן הסוחר )הג׳׳ל שגירשו אביו מחמת הבת הקיסר הזאת שברחה עש
הספיגה עם כל הסחורה כג״ל( והמלך שהעבירווע) .ג״כ על .ידה כי ברחה ממגו עמ
י״א שרות כנ* 6וכ״א כאלו הג׳ הכיר שזה צורתה והסתכלו וגזכרו וג־3סעוז <w*n
שבאו אצל המעיינות הנ״ל וראו צורתה שהיתר .םצויירת שם והכירו אותה וה*
פםתכלים ביותר וכו׳ ותפסו אותם בתפיסה .בשעת חתונה צוה המלך )היינו הבת
הקיסר( שיבואו השבוים לפניו .והביאו השלשה הנ״ל והכירה אותם והם לא הכירה*
פחפת שפלובשת נמו איש ענתה הבת קיסר .ואפרה אתה פלך)היינו הפלך שהעבירוהו
הג״ל שהוא א׳ פג׳ השבוים הנ״ל( אותך העבירו בשביל הי״א בנות שרים שנאבדו הדי
לך הבנות שרים שוב למדינתך ולמלכותך)כי הי׳׳א בגות שרים היו עפה כאן כנ״ל>
אתה סותר )היינו בתחילה דיברה להמלך שהעבירוהו הנ״ל עכשיו חזרה פניה ודיברו•
עם הסוחר היינו עם בן הסותר הנ״ל( אותך נירש אביך כשביל הספינה עם םחורוז
שנאבדה פפך )כנ״ל( הרי לך הספינה שלך עם כל הסתורה ועל שנשתהא המעות כיב
יש לך עתה עשירות בספינה בכפלי כפלים פפה שהיה) .כי הספינה בעצמה עם כל •
הסחורה של כן הסוחר שהיא ברחה עפה כנ׳׳ל עדיין היה אצלח בשליפות כניל ונוסף
לזה היה בספינה כל העשירות שלקחה אצל הגזלנים רגיל שהיה עשירות מופלג מאד כפלי
כפלים בניל( .ואתה בז פלך)היינו החתן שלה באמת( נלכה ונסעה .ושבו לביתם בילאיו:
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דד התמה רעלן ךי געכן ?ר1סע פתג1ת ווידער האט גיהייבן דר כלך אז מק זאל מאבן
אדום דד נ״א^יר ?מאט .קמ־אלן' אתם אונ ארוס נדי אז איינער רעש יעל} אטרונק מאן
זאל .עד ניפוןן אקו\אל לעבץיךך נאך האט דר פלך ^יהייןזן אז*פק זאל ךץ' צריה א6
באלין 3יי איטליכן.קוראל אונ ?:מאל ׳?טעלן עופרים זך זא £הי׳פן* אז* איינר ותנט קוטן
אונ רעט ךך' ש?ארק צו קיקץ « דעש 'פאטךעט' אוג וועט פאכן/שלעבט 9גים *ןאל ^ען
רעם פ ע ג ^ ץ איץ״זעךן אץ דד תפיסה האש מען אלץ אזז/יטאיןיזעגק אן גיקוסן״די;
אלי ךךיי' .ךהךגו דר^עךשנזיר בן פלך*ראס_ער איז דרי רעכטיר חתן *פון דר בת.כךיסר•
וו*ש' ךא איז דא פלך גיווארן או 3דרי זץ* פון ידעם סותר *ראם דר פאטיר האט אים פאר
שריבן איבר דר בת גךיםר ראש ך יךז פץ אים אנטראפן גיראךן אונ דד פלןו וואס סען
האט איםיפ*• ?ריבן אויןז אי?ר דער בת״קייסי־ ראש ךאיא־ז^פץ א״ם אנטל^ן ניווארן
סיפ ךי ^לץז #א}יס' אונ אינ*ףבר פץ ךיא חךיי האש דר קענט אז דאס אחאיר צירהיאונ,
דאבן ןיך דד 5א^ש אונ האבן ךך ךי;נד ?צ~ד גיווען* ,האט פיק דיא ךחאיפמ אץ דעו־,
תפייסה אמץ 1 .־'שעת חתונה .האפ דד עך ;יהייישן .באט מזן״גיבראבט ידי אלי ודיי.
הז*ש ך ךי דד כך#ט אונ די האבן ך }יישש ך ר ^ ט  .כיחשת זי איז מיזנק ־אן ךזשיק
ווי £יץ כאנןיביל .האט ךי בתיקייהר גיזאנט*.ח*?2ד ףן האט '5ק פאר םריבן* איבער
ד *4ליף 3אניס גאדיר אפ דיינע ^ י ם ^ ק ע ר תך *אום אהיים צו דיץ פלינה' אונ צו דיין
?דיבה היינפ האט ך אן ,ניה1בן צו ריייי־ן צו ךעש בן הסוחר דיך ראם ריק מאמי פאר.
טליבן איבר ך7ר  #ף פיט סחורה נ״אד׳יר אפ דייץ שיף פיט 3אד ודיסדזךה אינ ךד 5אר
ראם ד י ן ' ג ק ט #יז א* לא*.י אופן־;יווען האסטו היי^ט ?  Vעישיחת * ן ד ד ^ בפ£י
כ^ללש '•$׳«־ ? p aריר דארן'דיי^ש' אח נאןד גיווק אץ דר #יף דאש נ ת ס ע ^ י ת ח ״ פ י ן
ד רוצחים בניליאונ דו'בן כלך דהיינו דר.ע'רשסיר בן כלך*ווא,'0עד איז באמת דד,
חחן קום אהזגר לא^ר א־דים פארן דאבן זיייךןי אום ניקעךט אדךש אפן ואפן* * :י;
מעשת
י
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 Hfe^Dבחכם אחד קודם מותו• ק־א את בניו ומשפחתו וצוד! אותם להשקות אילנות»
גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות
אחר כך נפטר החכם והגיח בנים .והיה לו בן א׳ שלא היה יבול לילך .והיה יכול
לעמוד רק שלא היה יכול לילך והיו אחיו נותנים לו סיפוק די פרנסתו והיו מספיקים
אותו כיב עד שנשאר .לו ]מותר{ .והיה אותו הבן)שלא היה יכול לילך( מקבץ על יד על
יד ממה שנשאר לו מפרנסתו עד שקיבץ סך מסוים ויישב עצסו למה לי לקבל הספקת
מהם טוב שאתחיל לעשות איזה .מו״ט ואף שאינו יבול לילך יעץ בדעתו לשכור לו
עגלת ונאמן ובעל עגלה ־ ויםע עמהם לל־יפםק ויוכל לעשות המו״מ אף שאינו יכול
לילך כששמעו המשפחה זאת הוטב בעיניהם ואמרו למה לנו ליתן לו הספקה  .טוב
שיהיה לו פרנסה  .והלוו לו עוד מעות כדי שיוכל לנהוג הםו״מ ושכר לו עגלה ונאמן
ובעל ענלה ונסע .ובא לקרעטשמי ואמר הנאמן שילינו שם ו;א רצה והפצירו בו .והוא
עיקש אותם ונסעו משם ותעו ביער ונפלו עליהם נזלנים  .ואותן הגזלנים נעשו ע״י
שהיה פעם א׳ רעב  .ובא אחד לעיר והכריז טי שרוצה מזונות יבא אליו .ונתקבצו
אליו נטה אנשים .והוא עשה בערמה וטי שהיה כבץ בו שאין בו צורך אליו דחה
אותו לאחד היה אומר אתה תוכל להיות בעל מלאכה .ולוה אמר אתה חוכל להיות
ברחיים ובירר רק אנשים הבטים והלך עטהס ליער .ואטד להם שיהיו נעשים נזלנים
באשר שמכאן הולכים הדרבים ללייפשק לברעסלא ולשאר מקומות ונוסעים בכאן סוחרים
 njflpאםאל איז גיווען אחכם פאר ז_יץ טיט האט ער גירופן זיינע .קינת• אונךיין משפחה
אונ האט זיי ךלאזט צויאה אז זיי זאלן אן דרענקין|.ייפר' איר מענט עו?ק_זיTO r
י^דעף פרגסות א1ןד גאר ראם זאלש אירזעהןיר^יד צו מאן'אן ציו טדענקץ ביימער
יד נאןי איז דרחבפ ;ייגזטארבן אונ האט גילאזשייקינדיר אונ ער האט ןיהאט איץ ז.ץ מאס
#טיץ האט?.ר\וא ?;קא^/אר? .יין האט..ש־ ניט ניקאנט פלעג^איס די ?ןירר נע?ץ צק
^רנםה ראט״ער לך צו נוף נמאכעלש בי?ליןז מייסידאיס וואש ^עס איו ?.ים איבר }יבמבן
חוץ פךגסה ליו _ער האט זיך ? $ץאמעלטיאסך געלר האט״ער ךך'משב גיווען ?ד וועט
דף דונג] א?יר מיט אנאטן ?ים אבצל';:גלה אוניוועט ?יט ןיי פארן״קיין' י־יינןשיק וועט
גיירן רעם ט£א י=י$ן האשעע^ער/קאן;יט גיין)וי דיי }:שפחה האט ראש יעי
דערט איז דאם ךי ךי;נר וואול Wj־ Vjהאין א^ך גיזאגט נאך וואם״זאלן ביר/ים נעבן
:

1

1

׳ ־-.׳ v > y•vr1v׳ ^ !א^ץדץ עעלץ נניר האבץ געלד צוו הא־*4י
־ ין־י י
1ילן מאם האש יתער אויש נירופן אץ שטאט די אן גירעט וענץ די גזלנים א; ני^אר! אי*1
דינעיכענט^ דער/איץ איונ די
זיי ךהןינו אוף רעם ראש האש}יט גיקאנש ניץ״אוג
בעל ^דה האבן נ;קא:ט אנשלופל זענץ ידי אנצלאפן גימאק אעער איזיגיבליביךאוף דעם
מאנן ד;;ץ די נזלניש צי איש מיקומן אונ זיי האנין' ב^איס ניראבימים  -Sriקע^^יליאוג
,ף פעךד אונ^ער איז ניןליבן אוף' דעש מא *!:אי :דד נאמןיג״טיחט מגליעני־• ןיאם
זייא

יג .5

מעשה מחכם

תגזול אותם ונקבץ מעות .ונפלו עליהם )היינו אלו הגזלנים הנ״ל נפלו על הבז הנ״ל
שלא היה יכול לילך ועל האנשים עלו דהיינו הנאמן והבעל עגלה( .הבעל עגלת
והנאמן שהיו יכולים לברוח ברחו והוא נשאר על העגלה ובאו ולקחו התיבה של
הסעות והסוסים  .והיא נשאר על העגלה והנאמן והבעל עגלה נשברחו למקום שברחו(
יישבו עצמם .באשר שלקחו פרוקלאדין מפריצים ולמה להם לשוב לביתם שיובלו
לבא בשלשלאות טיב להם לישאד במקום שברחו לשש ויהיו בכאן נאמן ובעל עגלה.
והבן הנ״ל בל זמן שהיה לו המאכל שלקח מביתו לחם יבש שהיה בעגלה י נשקורין
כיהודים( אכל איתס  .ואח״כ כשכלה ולא היה לו לאבול .השליך עצמו מהעגלה לאכול
עשבים והיה לן יחידי בשדה ונפחד ונוטל מכנו הכה עד שלא היה יכול אפילו לעמוד
דק ליתוש )בל׳׳א דוקץ דך( והיה איבל העשב סביבותיו וכל זמן שהיה יכול להדשיט
ולאכול היה אובל שם ואח״ב כשכלה העשב סביבו היה מנתק עצמו להלן ואבל שם
והיה אוכל העשב איזה זמן פעם אהד בא .לעשב א׳ שעדיין לא אבל עשב כזה.
והוטב בעיניו איתו העשב ויישב עצמו לעקרו עם שרשו והיה התת השורש דומיט
והדוטיט היה מרובע ובל צד היה לו ם־:.לר• אחרת .ובצד אתד היה כתוב שטי שיאחז
אותו צד ישא אותו לםקים שיום ולילד .גתקבצים ביחד שהשטש והירח נתקבצים שם
ביחד .וכשעקר העשב עם השורש שהיה שש הדוט־ט נזדמן שאחז באותו הצד)הפסונל
דישא לטקום שיום ולילה מתקבצים כנ״ל( ונשא אותו ובא למקום שיום ולילה נתוועדיס
יחד והסתכל והנה הוא שש בכקים ששמש־ וירח באים ביחד כנ״ל .ושטע שהשטש
עם הירח מדברים והיה השמש קיבל לפני הירח באשד שיש אילן שיש לו ענפים רבים
ופריו ועליו ובל ענף וענף ופרי ועלה יש לו סגולה מיוחדת שזה מסוגל לבנים וזה
מסוגל לפרנסה וזה םסונל לרפואת חולאת זה ווה לחולאת אחרת כל אחד •ואחד מסונל
לדבר
ןף זענין אנטדאפן גירארן האבן ןיך מי_יכב גיווען באשר די האבן גיגומן פרוקלאךץ ביי
פריצים נאך מאש זאלען די זי־ אום ]קערן אהייש דיי ^קאנען קוטן אץ .קייטעין אריץ בעשר
)ועלן ןץ״דאךט ביייין דאךט ווי די זעניין אחין אגטלאפ; גיווארן' אינוועלי; ךארטדיןיאיץ
נאמן אונ^ייין בעל ;^גלה אוג דר נואש האט ניט גיקאנט גיין ראש.ער איז גי?לי'בן אוף דעס
האגן כל זמן..ער האט/אף גיהאשיךי סוחיךיס וואס;.גר האט טיט' נינומן פון ךר היים האש
?:ר ידי ג:גע?ץ ךריגאךיאז דאש איז שץ אום *געאנגן אוג ״ער האט גייט גיהאט צו ,עסץ
האט .ער'ךך אראפ/ידאךפןיפץ ךעש ווא:ן.ער זאל.ע'סץ גראיז האט ער גיגעכטיקש אליין
אץ פעלד איז ^ער איבר"גישראקין" גיוואדןיאייז ביי איש אעעק גיגומן* גירארין ךר כיח האט
•<ך שץיניט דקענט אליליו שטיין נאד רוקן ךך א־גער פלעגט.עסן דאסמ־אז וואם^עפ
איז היוועץ אדום אים אז;נס א.יז שין אדם גינאגנן ךאם גראיז ארוים יאים הזיטיןגר ךך אורעק
ןיתקט' ווייטר אינ האט עייטר גיגעשן האש.ער"אד ;יגעםן ךאש גךאז *אצייט אכאל 'איז
ן ך ;יקומן צו איץ ,קרייןז־כץ* וואם/ןנד דאש נאך אזו איין .קריי?ךכץ ףט גימנשן איז ««ים
ןאס קריישעכץ ךיער גיפיעלן האש ער ךך כ#:ב ניווען .ןנר וועט ,,עס אויםיבייסן 9יט
.לעס ייארציל איז^רוען אונטערן וואךיצל איין דוכיט אונ דד תמיט איז גיווע; פיר,ענינ
•אונ אישליכי ךיט פון ךעש'דויכיט האט גיהאט אץ ךך איין אנדערי מגולה איף איין ךיט
היץ רעש דומים איז ני׳טטאנן אן ניישךיבן אז וועד _עש רעש אן' געכ״ן ביי דר דים רעט
•ןןס אים טראגן אהין ודי מאג אינ נאביט קיטן זיף צו'נוף'דהיינו ווי ידי זץ מיש דר לבנה
קומן ךך 'צו ג1ף ווי דר האט אדם גירושן דאש.קרייטיבץ ?'יש ידעם י;אךצל ראם דיאךטאיז
ןיווק ךר ךימאנש' דאש ךך מזדמן נמען אז:ער האט'אן גינוכ; ביי ד״ריךיט וואם ]עם איז
מסוגל ?.ם זאל'אישיטראגן צו ךעים ארם ראש מאג אונ נא;ש קיכן ךך צו נוף האש עם
אים איוועק/יטראגן אהץ^ער קוקש ךך אדום אוג 2ד א־ז שין דאךיש העךט.ער ך זץמייט
דר לבגה שימושן ךיא זון ראש ךך 'גיקלאגט §אד "דר יןבנה באישר״עיס' איז פאר האנךין
«יין'ב1ים ראשי דר ב1ים האש אס־ ?עייגז' אונ פיר.1ת איי^בלעטיליך איג אינןליבי צוךיגיאונ
}גי^ליבע פרי אוני זדטליבש בלעשיל האש' אי; ךך אבאדנךךי '?טלה דאס איז ףבו ל צו
קינדע״
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לדבר אחד .הההאיא היו צריכץ להשקותו ואם היו משקין אותו היה מסוגל מאך[
ולא די שאץ אני םשקה אותו אלא שע״י שאני מזריח עליו אני םייבש איתי ,ענתה!
הלבנה ואמרה אתה דואנ דאנות אחרים אני אספר לך עסק שלי היות שיש לי אלף}
הרים וסביבות האלף הרים יש.עור אלף הרים .ושם מקים שדים והשדים
להם רגלי תרנגולים .ואין להם כת ברגליהם ויונקים מרגלי וסחםת זה אין לי כדן
ברגלי רש לי אבק היינו פיל שהיא רפואה לרגלי .ובא רוח ונושא אותו .עגתר•
התמה .את זה אתה דואג)בלשץ תימה( אגיד לך רפואה .באשר שיש דיר ומאותר
הדרך מתפצלים כמה דרכים .דרך אחד של צדיקים .אפיי מריק שהוא בבאי
ספזרי׳ תחתיו אותו האבק שבאותו הדרך הנ׳׳ל בבל פסיעה .וכל פסיעה דדייא yrr,B
הוא דורך באותו אבק ויש דרך אפיקורסים .אפי׳ אפיקורס שבכאן מפזרים היד/יו
בכל פסיעה מאותו האבק כנ״ל .ויש דרך של משוגעים .אפיי משוגע שבבאןםפזד״ת
תחתיו כנ״ל וכן יש כסת דרכים  .ויש דרך אהד .באשר שיש צדיקים שסקבל-מ
דת י*י״יי1
1
י
«
י
«
L
י*י*
ומפזרים תחתיהם נ
• י•׳ ׳״>^cru
לשם כי שם הרבה א^^ 1יו!יו ,׳ !,ו •«׳«״  ! .a״ • ן • !<-׳ ׳•• ו —
והוא שמע כל דה .בתוך כך נסתכל על הממיט בצד אחד וראה כתוב שם .שסי
שיאחז באותו הצד שישא אותו להררך שיתאים ממנו כמה דרכים כנ׳׳ל .ואחו נאות״•
הצד .ונשא אותו לשם ונתן רגליו באותו הדרך שהאבק רפואה לרגלים ונתרפא טיד.
והלד עמל האבק מכל הדרכים ועשה לו אגודות  .שאגד הפיל של הדרך של צדיקים
לבדו וכן הפיל של שאר הדרכים אגר כ״א לבדו .ולקחם אתו .ויישב ע־גטו .ותלך
לאותו
,
<מדד אונ דאס איז מסוגל צו פתסד! אונ ראם איז צו היילץ ראם הולאת אונ ראש ז-ז
8rאנךע־י
^ •-י י ״יק אי חגר ר*לאת TQ » * A׳ * rח י = ^ ?
»<ך אונ״דעם ב?ים' וואלטיפק לדאךןט אן ?ןרקקין אונ אז סיזאל־אים א! tftfjJTTO
ער דיערימסיגל גמזק אוג לא די *<יף מרענק אים ;יט אן <טיין איף נא־ אייף איש * נ
פאר״כתקן' איים האט זיף ך לבנה אן גיהפן צו דר זץ דו זארגסט פרעכדי זאיג אי־
רעל דיר וד/ייק ק ד>יגה א׳ער $יף האב טויךנט ןעךג אונ נאף מדלנם 3קהג
אונ
?א־ 19ד7r-כיי ?מ
דארם איזידאס א1רט פון עדים אונ די ערים האבן הינעל*י
אין דייפיסינעפן  nברו פון מיינע ?יס אונ 5חנזת רעש ראנ ןקי״קק כ .:ניט אץ כיי
3יס'אוני איך דאב אפילו א^ןיב ראפ דער פק איז איפמך .צי  v?9פיס קומט איוי־,
אונ טראגט אי £אוועק האט ןיך דיא זון אן נידופן איף מעל ריר זאגן ארפואה  c?.אתי דא
אוועג״אונ פק רעם ווענ צו טיי^א זיף נמה ודינן איין רע :איז פון צדי.קיש אקילו דעי
זךיה וואם ער'איז דא ?יט מק אים אונםר רעם וועג אונ איט^עני מליט ויאס ?.י מיג,
!
 ,עף אלץ אץףידעם *זנויב אונ ןש איז דא איועג פר אפיקורוס אןילו
א£יקורם וואס ער איזידא ?טיט מען אים אונך רעם #מ1ב אץ איטליכן ?זרים א ו ; /
 mז* £ועגיפון משוגעים ^ ל ו אסשוגע וואס ,עד איז דא ?ים כעץ אים או?-:ך לעס
0P?!77=^mא־ף
 0ןזז י« אייעג
נס«rזמ״אזו
דר יסודים״פיר^ן ך ךי ןייןים אין ^ייטן האבן יי.נךן 3ח }יט אין לי ?ים קיט
'זיי אוןטד רעם שפיב פון רעם וועג האבן זיי כח זןץ ךי פיס בין דאל^ט ת אחין:־
דהח

י״הדי^ייץ

ש 2

ר

7

u

3

י ש

,

ני
ש

ד

י י ט

ד ע ד

4

ש

ל

ווענן

דהיינו

ד ר ו ז ע

ויאש 11

I-IF

! > n - >;!u L..>.׳  - .־•*^1
T

•

• •>:, i-.v׳־

^ י דר־ דיט ;אט זנם איס אהק גי^ראנן האט;<ר אריץ גיסא; די פיס ־-.י;

i:

^

יד ז *

מעעהמחכם

&אותו היער שגזלו אותו שם .כשבא לשם .בחר לו אילו גבוה שהוא סםוך אזררך י
שיוצאים שם הגזלנים לגזול .ולקח הפיל של צדיקים והפיל של סשדגעים ועירבם יחד
ופיזר אותם על האילן וישב שם לראות  .פה יהיה נעשה בהם  .והיו יוצאים שם
גזלנים ששלח אותן הגדול שבהם הנ״ל לצאת ולגזול  .וכשבאו לאותו הדרך  .תיבף
כשדרכו על הפיל הנ״ל געשו צדיקים .והתתילו לצעוק על נפשם על שגזלו עד היד.
והרגו כמה נפשות .אבל מחמת שהיה מעורב שם פיל של משונעים נעשו צדיקים
משוגעים והתחילו להתקוטט זה עם זה זה אמר בשבילך גזלנו וזה אמר על ידך גזלנו *
עד שהרגו זא״ז .והיה שולח כת אחרת והיה ג״כ כנ״ל  .והרנו זא״ז כג״ל  .יכן
היה אח״ב  .עד שנהרגו כולם  .ער שהבין שלא נשארו כ״א הוא בעצמו עם עוד
אחד )היינו שהבן הנ״ל הבין שכבר נהרגו כל הגזלנים הנ״ל ולא נשאר כ״א הגזלן
הגדול בעצמו עם עוד אחד( וירד מהאילן .וכיבד משם את הפיל הנ״ל מן הדרך ך
ופיזר את הפיל של צדיקים בעצמו והלך וישב על האילן ואותו הגזלן )היינו הגדול
שבהם( תמה ששולח כל הגזלגיס ואין אחד מהם שב אליו ,והלך הוא בעצמו עם
האחד שנשאר אצלו .ותיכף כשבא על אותו הדרך )שפתר שם הבן הנ״ל הפיל של
צדיקים לבדו( נעשה צדיק והתחיל לצעוק לחבידו על נפשו על שהרנ כ״כ נפשות וגזל
כל כך • והיה תולש קברים והיה שב בתשובה ומתחרט מאד .וכיח שראה )הבן
הנ״ל שהיה יושב על האילן( שהוא מתחרט ושב בתשובה כ״כ ירד מהאילן • כיק שראה.
הגזלן שמצא אדם • התחיל לצעוק אוי על נפשי כזאת וכזאת עשיתי י אהה תן לי
תשובה • ענה לו החזר לי התיבה שגזלתם ממני אמר לו אני מחזיר לך תיכף ואני
נותן לך האוצרות של גדלה שיש לי .רק תן לי תשובה  .אמר לו תשובתך היא .
רק שתלך אל העיר ותצעק ותתוודה .אני הוא שהכרזתי אז ועשיתי כמה נזלנים .
והרגתי וגזלתי כמר .נפשות זה הוא תשובתך .ונתן לו כל האוצרות .והלך עפו אל
העיר .ועשת כן .פסקו שם באותו העיר  .באשר שהרג בל כך נפשות  .ע״כ
יתלו
ןןעג מאס דד ?סוב איז אךפואה צו ףא ?ים איז ,.ער תיכף ןיהןץט גימארן איז £גד
נינאנגן אונידאט גינומן דעם שטיב פון אלי מעגן אונ האט איטליכן עט1י '3באזונךער
איץ';יברנךן אץ א?ינ'צל'אונ איז גיגאמן' צידעםוואלד מאס"מען האט אים דארט •
גירא?ץויט וויא.ער אייזיאהין ;קורן'האט.ער זיףיייאויס ;ירןייבן איין הוכן בוים מאס £ך .
איז נאהינט צו רעם מעג מאס פץ'דאךט גי:ען אתים ךי גזלנים ראייורןיאונ האט $עוכן
?טוב פץ צףנךם אונ דעם ?טוב פיץ' פשמ?ים אינ האטיןןי אויס ניםי?ט אונ האט זיי
פאר ע^רייט א;־ף רעם ו.עג אונ.ער איזיאמף גיגאננן*א>ף דעם בויםער' זאל ז?נהן מאט •
?ויט .ליי מעט זיף מאן דיאט.ער גיזעהן ווי די גזלנים'זעוץן ןייקוכן ארףיךעם מעניתיכף מי
ןיי דאןןיאטרעט גיטאן אוף דעם שטיויב זענין די געמארן צדיקים אוג האבן*אן גיהובן צר
?רי:מ'אייף״ז־^ף /אד אוגיטעג מאס זיי'האבן'ביז אהער גיכאביוויט אוני האבן גידרגית-
ב^ה' נפשות נאד ״עסיאיז דאףיאבער גיווען גימישט פיט ידעם ?שוב פק מעומגים זע5ין די
גיוןאךין ?עיגעגי' ^ךיקיםיאוגיהאבן דף אן גיהובן צו.קךיגן דר האם גמאגט איבער דיר
האבן מיו־ גיהרגית אונ דר האט גיזאגט איבער'ךר האבן \י ךף אי בו קריגם  r$די
דאבן זיף איינס דאס אנו־ערי גיהרגית האט ךרןןלצטיר 'גןלן״גיקיקט נאד אכאיל אנדעי־י ׳
צלנים האבן די זיף א1ף'גיר<גית אייגס דאס אנדעף אונ אז 1איז ',.עטיזיכי מאל ןיווען*?יוי
!יי זעגק אלי אוס ניהךגית  jי .וארן ביזיער האט יפאר ןזטאנן ז$ז ^עס איז/מן נאי גיט
^ ל פח דעס בוים י׳
ניבליבן פון ךי גזדניםינאר ךר.עיצטר גזלן פיט נאף אייבס '5
אונ יאט אויס מקעךט' רעם' שיפויב' פון ירעש וועג אונ האט פאר שפריים דעם ?טוב פון
*ךיקיס אל״ין אונ'.ער האט זיף' מירר גיוןנצט איף רעם בוים אונ ךר ןןלצטער '2ןלן ה»ט
זיף זןיער גיורגךעריט וואס״ער ?;־ט אלץ ךי גזלנים אונכןיינר לןערט ןיך jימ איוש האט
.ער זיף מצ״שב ויודען אונ איז אדיין ניגאנגן כיטידעם אןינם וואם^נד איז נאף גי1גליבן 3יי
$ים אוב תיכף וויי ער איו $יכופן אוף רעים מעג איז זך גייווארן אזיךיק אוניהאט אן גיהובן
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מעשיה מחכם
•יתלו אותו£ .םען ידעו .אחיכ יישב עצמו הבן הג״ל .לילך אל הב׳ אלף הרים הנ״ן
להסתכל מה נעשה שם  .כשבא לשם  .עמד מררןק מהשני אלף הרים .וראה שיש
שם כמה וכמה אלף אלפים ורבי רבבות משפחות של שדים .כי הם פרים ודבי0
כבני אדם והם רבים מאוד  .וראה המלכות שלהם יושב על כסא ששום ילוד אשד
אינו יושב על כסא כזו ,ודאה אותם שעושים ליצנות .זה כספר שהזיק לזה תינה; •
וזח אמר שהזיק לוה יד .וזה מספר שהזיק רגל .וכן שאר ליצנות .בתוך כך נסתכל
ודאה אב ואס הולכים ובוכים  .ושאלו אותם .למה אתם בוכים והשיבו שיש להם
בן והיה דרכו לילך לדרכו והיה שב באותו הזמן .ועכשיו הוא זמן רב ועדיין לא בא
והביאו׳אותם'למלך .וצוה המלך לשלוח שלוחים לכל העולם למוצאם .והיו האב
ואס חוזרים ופגעו באחר שהיה הולך ביחד עם בנס הנ״ל )היינו שאותו האחד שפגעו
גו היה החבר של בנס והיה הולך ביחד עם בנם בתחילה • אבל עכשיו פגעו מ
לבדה ושאל אותם על מה אתם בוכים .וסיפרו לו כנ״ל .השיב להם א:י אודיע לכם,
היות שהיה לנו אי אחד בים שהיה שם מקום שלגו .ואת׳׳ב הלך הפלך שהיה שייך
לו האי הנ״ל ורצה לבנות שם בנינים והניח יסודות .ואמר הבן הנ״ל )היינו הבן ש
השדים הג״ל שנאבד( אלי שנזיק אותו .והלכנו ולקחנו הכח מהפלך .והיה עוסס
בדאקטורים ולא היו יכולים לעזור לו והתחיל לעסוק במכשפים והיה שם מכשף אתך
שהיה יודע משפחתו ואת משפחתי לא ידע ע״כ לא היה יכול לעשות לי דבי אכל
י משפחתו היה יודע ותפס אותו ומענה אותו כ״כ .והביאו אותו אל המלך)היינוזה הע
י שספר כל זה הביאו אותו אל המלך שלהם( וסיפר זאת לפני המלך אמר המלך ישי!,-
לו
צ ו שלייען צום אנךעדין אוף זיינע ;אר אונ טעג וואס .ער האט גירךגית אזי ?יד גפ׳טו־ח
אונ'האט אז 1פי״ניראביוויט אונ האש תשובה גיטאן ווי.ער האט ?יג? 1י• £לי ייאש
איז ניזעםן"א1ף רעם בוים אז^ער האט חרטה אוב מוט זייער וי״שובה איז .ער אךאפ pa
\עם' בוים וזי דד גזלן האט דרןעףן אכע^טש האט,ער אין גייהובן צו שריייעז א1ף זין-
דיי איז מירי אזוןס אונ אזונס האבי איךיגייטיאן גיוואלד ניב מיד אויס אתשיבה האט.עף
אים גיענטפערט קער סיר אום ראס.קעסטיל וואס אייר האט גיראביוויט ביי מיד האט
אים ?זאגט"איןי כןער ךר אום תייף' איך ר־על דיר קענקין אפילו אלי אוגרית פוץ גדלו• :
ווס איך האב נאד ניב פיר אוים איושובה האטער אים מאגט דיין תשובה איז נאד" א
דו זאלסטיגיין אין שטאט אדיין אונ זאזסט ?כו;ען אונ זאלםט מתוודה זיין ראם איז דיץ
העיבה האט ךער "גזלן אים גיגעבן אלי אוצרות אונאץ מימאים גיגאנגן אין ?טא
אייקיאוניהאט אזו ךטאן האט טען דאירט גיפסק״ינת באשר^עריהאט אויס ניהולית אז 1ןי
י י
נפשות.עליכןזאל'פעןאיס הענגין':
י
י .
ןער נאןז האטער ךך ןעןןב גיווק ךה:ינו דר ימאס האט פךיער״קיין כיח }יט גיהאט אץ
ךי 9יס עריוועט עין צו די ןוזיי טיזינט ?.ערג.ער זאליזעסן וואס דאךט מוט ךןז הא
^ר זיןז.גי^טיעלט פון רייטן פוןךי ?וויי טוךנ'ט'3עךג האט ער*ניזע5ן'דאךםן זענקיךא
גפה וככה'אלפי אלפים ורבי רבבות'פ?פהות פון שףם וואךן דיי דאבן/קינדריאזי וויא
מענט?ץ זייער מלבות אייז גיזעסן אוף אישטיל האס..קיץ שום מענטש זיצט ניט אוף א
־*שטיל אוניהאטיגיזעהן ווי זיי מאכן ליצנות דר ח־ זךילט אזיעריהאטביי ךעם אקינד
• ©זיק גיור׳מ אוג דד רד'ךילט ווי ער האם רעם >$ראגט מק }יווען אונ ךר דער ציילט וו,
זןר האט אפיס'מזיק גיווען אוניאזוי אנרף ליקטתי ךד~ודיל האט.ער דר זעה! וזי פא^ד
•אץ מוטרגייק אונ ומינן האט מען דייגפרעגט ווסיוויינט איר האבן זיי גייעינטפ־ךט |ף
האבן אקייאץער ש1ן לאנג גיגאינכן אונ.ער איז נאןז ניט גיקומן'אוג ךאס איי' לי'*ץ ־?ליעי
פדן לי שדים ךר פאבר פיט ךער פוטר' פיט רעם זון האט מען ךיא ננראכט צום נדדזז
האפ דר״פלןז נהייסן אז פואל ש:קן שלוחים איןיגאר דערוועלט אזמזאל'^ים גיפמין vj
דער פאסער ןץיט דער פוטער זעג^קךיק גיגאנגן פון דעס 'פלך האבןיגי אגק?.ט איינ
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לי הכח ענד .ואטד שהיה אצלינו אחד שלא" היה לו כה ונתננו לו הכה אמר המלך יקהו
ממנו הבח ויחזירו להמלך השיבו להמלך כי נעשה ענן אמר המלך שיקראו הענן ייניא*
אותו לכאן ושלחו שליח אחריו אבר אותו האיש הבן הנ׳׳ל)היינו זה הבן שלא היה
לו כח ברגליו שבא לבאן וראה כל זה( אלך ואראה העניין איך נעשה מהאנשים אלו
עגן והלך אתרי השליח ובא אל העיר שהיה שש הענן ושאל את אנשי העיר מפני מת
הענן כ״כ בתוך העיר והשיבו לו בכאן אדרבא שמעולם אין אן ענן וזה זמן שכסה
הענן ובא השליח וקרא את הענן והלך משם ויישב עצמו האיש הנ״ל לילך אתריהם
לשמוע מה הם מדברים ושמע שהשליח שאל אותו איך אתה בא להיות בכאן ענן
והשיב לו אספר לך מעשה פעם אחד היה חכם אחד והקיסר מהמדינה היה אמיקורם
נדול ועשה את כל המדינה לאפיקורסים והלך החכם וקרא את כל בני משפחתו ענה
ואמר להם הלא אתם רואים שהקיסר הוא אפיקורס נדול ועשה את כל המדינה
אפיקורסים וקצת ממשפחתנו עשה נ״כ לאפיקורסים בבן נפרוש אל המדבר כדי שנשאר
בהאמונה בהש״י והסכימו עמו ואמר החכם שם )היינו שהזכיר איזה שם מן השטות(
והביא אותם אל המדבר ולא הוטב בעיניו אותו המדבר ואמר שם ונשא אותם אל
מדבר אחר ולא הוטב בעיניו ג״כ ואמר עוד שם והביא אותם אל המדבר אחר והוטב,
 .בעיניו ואותו המדבר היתד ,סמוכה אל הב׳ אלף הרים והלך )אותו דaכם הנ״ל( ועשת
עינול סביבותם שלא יוכל שום אחד להתקרב אליהם ויש אילן שאם היה אותו האילן
נשקה לא היה נשאר ממנו)היינו מן השדים( כלום ע״כ עומדים יום ולילה מאתנו
שחופרים ואינם מניחים מים להאילן ושאל אותו למה,עומדים יום ולילה כיץ שחופרים
פעם אחד למניע המים די .השיב לו שיש בינינו מדברים ואלו המדברים הולכים
ועושים מחלוקת בין מלך זה למלך אחר ועי״ז נעשה מלהםה ועי״ז נעשה רעידת
הארץ .ונופל האדמה שסביבות החפירה ויוכל לבא מים להאילן ע״כ.עומדים תמיד
לתפור
ראם רעד איז אין אייגם גיגאנ״ן כיט דיער זץ האט  rjזיי גיזאגט איך וועד אייך רעד
ציידן פיר דא?ץ גיהאט א״קענפי אוף ידעם ' qjוואס דאךט איז ;מוען אונזך אךט 'איז
גיגאננןדר כרך האס צו איטי האט גיקעךט די״קענפי אונהאט ניראלט דאךט ברען פאלאצן
• אינ האט דאךט שין גילייגט אירונט ראיט אעער זון ג״אגט צו טיר אז סייר;אלן אים כזיק
דק ז^ין מידי ביגאנגן אוניןיר האבן'אוועק'גיגודן ךעםיבח פון רעם כלך האט^ער זיך
גיןאףט כיט דאקטוךים אונ די האבן אים ניט גיקאיגט העלפן האט עד ךך אן גיהובן צ ו
פארן ?יט ככספים איז ךאךט ניווען איין מכשף כיין' כשפחה דאט זןר ניט גיוויפט איבד.
רעם האט.ער 9יר גאר ניט' גיקאנט צאן נאד דין ?:עפההיהאט/עדיןיוויםט האט ^ער אים
ניהאפט אונ ^ר §ייניגט אים זייער האט מק אים י גיבראכט צום מלך *דהיינו דיעם עד
וואס זגר האט ךאס אלץ דר צייילט 'האט ;עד דאס כאד ך״עם מלך א1יך'דד ןייירט .ראם
דר פלך גיזאגט לאז מען אום״קערן רעם כחי צו רעם כלך האט יער דענטפיךט';נס .אין
3יי איונז ביודעין איינער' וואם^עיר האט..קיץ  rfsניט' גיהאט האבן סיר אים״אוועק ניגעבין
דעם כיח האט דרי כלך גיזאגט לאז  3ק 3.יי אים אפ נעמן' ךעם כיח אונ לאז מען' אום
^קערן צום פלך'האטי מען איים גיןגנצפערט ךר שד מאס* די האבן אים אוועק^יגעבן דעמ
נח פץ ךעם״מלך איז'אראלקין האט י דר פיך גיזאגט אז מען'זאל ךעם' וואלקין ברעי^ץ
ןצהער האט כעין גיעיקטיאעליח נאך יאים האט ^.ד'זיך ?עישב גיווק רעריוואס ;ןריהאט
״קיץ  hניט' גיהאט אין ף פיםיפךיער לאם אייך נאךיגיין *$יז'.ער נאך געאנגן רעם־
עליה אונ איז מיקומן צו דד עטאט וואםיתץיט איז גיווען דר מאלגןין האטער גיפרעגט
ף עטאט לייט פארי וואס איז ד־א איי{ וואלקץיאץ ?טאט האבן ןיי אים גיענטפרט דאי אץ
?טאט איז אדרבא .קיץ מאל..קיץ זואל.קץ ני?1ט דא *נאד 'פון אצייט ןאט אזי אי,אלקין
באח;קט ךי שמאט אונ ךר שליח'אייז ניקיון או :האט נירופן דעם ראלקץ איז עדיאינעק
$יגא?:ן פץ דאךט האט ..ער ןיך מישב גיתעין ךהיץנו ךר ר*ס האט*.קי'ין 3ח ניט ניהאט
אץ לי ?ים ^ךרנריער מעט /יי נאך גייין ׳^ער זאל' העדן וואם זך עפוסין האט 2ר }יתגרט.
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*0

י.־עמ* כג״ל .וכשנעשה טל/־ בינינו עושים לפניו בל הליצנות ושטחים .זר! םתלמץ
*\ך הזיק תינוק והיולדת מתאבלת עליו וזה םראה ליצנות אחרות וכן כסה פיני
•ליצנית .וכשהמלך בא בתוך השטחה הוא הולך ומטייל עם השרי מלוכה שלו .ומנסה
יעצמו לעקור האילן .כי אס לא היה האילן כלל היה טוב לנו מאד .ומחזק לבו מאד
 .כדי לעקוד האיא מל!־ .וכשבא אל האילן .האיא צועק כאד .ואזי נופל עליו
&חר וחוזד לאחוריו .פעם אחד נעשה מלך חדש ביניהם .ועשו לפניו ליצנות גדולות
בנ״ל .ובא בשמחה גדולה .ועשה לעצמו אבירות לב טאד  .ואמר לעקור את האילן
כולו לגמרי .ויצא לטייל עם שריו .ותיוק לבו מאד .ורץ לעקיר האילן לגמרי,
וכשיא אליו .נתן קול גדול ונפל עליו פחד .וחזר לאתוריו ובא בכעס גדול וחור.-
והיה הולך .בתוך כך נסתכל וראה בגי אדם יושבים )היינו הבת אנשים של החכס
וזנ״ל( ושלח אמה אנשים מאנשיו להויקם כדרכם .וכיון שראו אותם אותה הםשפחו•
על בגי ארם הנ׳׳ל נפל עליהם פחד .ואמר להם הזקן הנ״ל אל תפחדו וכשנתקו־בו
השדים לשם לא היו יבולים להתקרב אליהם מחטת העיגול הנ״ל שהיה םביביתס
ישלח שלוחים אחרים ולא היו יכולים נ׳׳כ  .ובא בכעס גדול והלך בעצמו ולא היד,
יכול נס הוא ליקרב אליהם .וביקש מהזקן שיניחנו ליכנם לשם ואמר לו מאחר שאתה
מבקש אניח אותך ליכנס .אבל אין דרך שילך המלך יחידי .ואניח אותך עם עוד
»׳ ליבנס .ופתח להם פתח ונכנסו .וחור וםגר העיגול .אטד המלך להזקן .איך
אתת בא לישב על מקום שלגו .אמר לו מפני מה הוא מקומך .הוא מקום שלי,
אמד לו אץ אתה מתירא ממגי .השי לו לאו .אמר לו אין אתה מתירא ופשט עצ
»עשה גדיל מאד ער השמים ורצה לבולעו .אטד הזסן אעפ״כ איגי מתירא כלל אך
אם אני רוצה .תהיה אתה מתירא ממני .והלך והתפלל קצת ונעשה עב וענן גחל.
והיה
!וי דר שמח האט אים ?יפרעגט ווי קומט.עס וואס ח ביםט דא גיוואר! אייאלקץ ?אט
ער איםיגיענטפרט איך וועד רירדרציילן אמ^ח אמאד איז ,ניווען אחכם אונ יעי לןיסר
פון וד מחנה איז ניזוק אגדוםער' אפיקורס אונ.ער דאט ^יכאבט ך גאנןי מךיגד5 ,ד
אפיקים' אמיןיגאננן דר״חכיס * נ האט גירופן דין גאנצע מיפתה אונ האט צו זיי
גזאגט אירזעט אך'>\דרקיפר האט גיפאבט ךי גא?צי מךינה פר אפיקוךםים >י.יג אנךיד
הץיאו״ר מל^ח ראטייע^^ן א1ך גפאבט פר אפיקוךסים?כן לאטיידר אייעק לא ?.אין
־ דער ?דבר'בית מיר לן ברייבן ביי אוגזר אמוגה אץ גאט ב׳ה,זענין זיי מרוצי• גיויאךן
דדויף האט דד רגם גיזא^ איין שם האט;<ר זך גיבראבט צו אוץ פרבר איז איםניקט
גיפעלן די מדבר״קאט £ך וךדר גיזא^ט איץ שם האט^עד אוועק גיטראגן צו איץ !*ח־י
י פרבר איז אי £ףי מדןר אדך ניט גיפעלן האט .ער נאך גיזאגט איין שם האט .עש'זייא
)וירר ניבראכט 1ו איין *ני/רי ?רבד איז ניווק נאהינט צו ךייצוויי טויזיגט בעת הנד
 mח־י^ס ג^אבגן אונ ף\* 0ום גי<קריי?ט ארים דיא אז לןיינך,זאל' ניטי״קעגץ צו
?שרעטץ זד/יייאונ״עס איז @ר ו־אנךץ אבום וואס אזמזאל דעם ב1ם אן' מרעגקין יואלט
גאר';יט ;יבדיבן אייןר דעם קטייען וןטיד פץ אוגז ראש דיייגראבץ מאג
 paאונז
*ונ _ ^ ' «ג לאזץ גיט צו..קיין.וזאסר צו דעס בוים דאט אים גיפדעגם ךר אנךערעד
ןאך״וואס באך^יף מען שטיין מאג אץ נאבט אוג גרא3ן ?!פער ווייפען'גראיט אפ ןןיץ
באל או דא ןןאיך זאג ניט כןעגץ צו קומןיאיז 'שץ'גינוי :האט.ער אים גיענטםעףז ^יש
§יז ביי אונז מאד האנךץ כע־ברים ?לוט־ירעףךס אמ ךי מדבריים מאכן אן,קרעי ץווי#ען
 .דעם^ך אונ זווי^צן אגילץ מלך אמי דארך' .רעם וועךט מלחמות אונייראחל' ךי 9יחב*ז
זןןןךטי^רד זךטערנייש פאלט' איץ ך?.נדר וואס אתים .רעם גראבן קאן קימן ראסר צוש
גויים איבער דעם י מוז ;3ץ'שטיץ הפיראונ /ראבין אמי אתיש וועךט אכלן!' ךוישין או?ז
^אבט £ען אים בדי הליצנות דער שפעטווי.ער יאט* מיק ליןקיאקינר •אונ ךיא
רי רילדת מרויעירט דרויף אמ דער וויייזט איין' אנדער 'ליצעת אוניאז דער כיף קי?ט
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•וחיה רעמים גדולים .והרעם הודנ אותם ונהרגו כל השרי מלוכה שלי שהיו עמו .ולא
נשארו כ״א הוא עם הא׳ שהיד ,עטו שם בתוך העיגול וביקש אותר שיפסיק הרעש
\פשק .ענה המלך ואמר מאחר שאתה איש כזה אתן לך ספר מכל משפחות של שדים.
בי יש בעלי שטות שאינם יודעים רק ממשפחה אחת ואפי׳ אותה המשפחה אינפ
•יודעים כשלימות ואני אתן לך ספר שכתוב בו כל המשפחות .כי אצל הפלך כתובים
ג:לם ואפילו מי שנולד נכתב אצל המלך .ושלח את האחד שהיה עמו אחר הספר
>ד\ינו שהמלך של השדים שלח את הא׳ שהיה עמו בתוך העיטל אחר הספר( והביא
לוי הספר .ופוזת את הספר וראה כתוב בו אלף אלפים ורבי רבבות משפתות שלהם.
והבטיח
:אץ קפהה אדיין נייט %ר אום שפאצירן פיט די לדי מלוכה אונ פריבט לך אויפ מ י £
|דעס בוים האדן אז"דד בום זאל 'נאר ףט בין וואלט או^ז ךמנר נוט גיווען אונ דד פלך
'^צאחןט זיךיךאס הארץ זיי.ער כלי 2ר דאל אוייס״רייסן רעם ב1ים אץ גאנןנן ווי^ער קומט
צוט בוים טוטיךר בוים אגרופן גישדיי אז 1פאלט אוף אים אפרד פח /ןר ךך אום^נרן
אכאל איז ^יוואךן אנייעד מלך ביי' או־נז דהיינו ביי ?ךים האט מק פאר איס }יפאבט
נרועע ליצנות'איז 7גר'אריין';יקומן אץ מ־ום שיפדה אונ האט זיף ;ימאבט אשצארק
הארץ זיי.עד אונ האט גיוואלט אום רייםן דעם בוס אונ איז גיגאנגן שבאילן 9יט' ןיעע
׳בךי־ש איג האט זיןז זייער נישטארקט דיאםיהאךץ אונ איז צו ןילאפן אום רייסן דעם בום
ךי .ער א־זיגיקוטן צום בוים' האט ?7ר אןיף אים אנרזיסן גיעריי/יטאן איז אויף #ים
גיפאילן אפתד האט ער דך אום גיקערט אוג איז גיווק' אץ גרוס ?:עם ךר ומל האם;ער
דר זעהן מענטשץ זיצן ראם איז ניהעזיןךר הכם הגילי פיט זיינע פענט^ץ האט ךר פ^ך
.גי7־ג;ט דינעלייט אז די זאלן דיי מזיק דץ'ווי ף קשןחהיפץ דעם'חכם'תצבן דיידר
זעהן' איז אוף דיי ני§אדן אגרום־ פוזר האט .זיך דר חכים אן נירופן צו די שרעיקט איין־
גיט .ור שדים ;ענץ אהץ נייקופין האבן זיי נישט ניקאגט צוימרעטן  nxvpרעם.עיגול מאס
ארוס !ךי איז ניווק האט ער/ישיקט אנךעף שמתים האבן ך אויך נישט טקענ.ט צו
מרעטן איז דר פלך גיקומן אין גרוס מןס/כיץ 'אונ את יאמץ גיגאננן אונ ;נר האט אוך
אייץ עץ ע
 ^י {7
^ ^ ? ז לי** ** י
*
זף דאט אים דר';'.קן' ני»גגנ *יויילית בעטפט סיך עעלייךך ףך' * * אריץ לא;ץ נא}ז
:מיט אייגעס האט ער די !;יעפינט אטירל זענץ די אריק ןעאננן אמ האט ווידד 9אר
^ ^ * G 9 1״  * Wי / °קן ךי קומכט תךיןז זע$ין אוף ©יין #־ט
2 9י
1האם קריאים ניזאגט פאר מאם איז ךאס דיץיאךט' עם [/מ סיץיאךט ןאנט דד מלן־ *ים
*» )pרוא האסט פאר ?יר £יין טדאיניט זא^ט״ער'נ״ץ מצ}« מר ומדד "תא ^אסט ,קיץ
»1יא ןיט אוינ האט זיך א1יס גציוגץ אונ איז ?יוןאךין עמ!ר ןד1ש ן»ו ןוץ חיסל אונ ו*<ש
&; wיוואלט אק ?ליגגץ ;אגט דער ז ^.איך'דאב ^ךמ״כףן טודא ^יט <£ר ד י ?אי
איז;׳?אנגן אונידאט א^י^
»ז איך דייל דעסט ידו פאר ןץר יא פורא דאבץ
$יווק איז ניווארן גרו?£י וואלקינש «נ'נר1םי חנךץ  mח«*"ף^־ רדגית די ןןי;׳ד >»ס
^ ץ ניהךגית גיוראדן אלייזיעע שדיי מלוןהייאמ ^ס איו ; *wjpי» ןיבלי^ן נאד דער
^ ן ז 9יט דעם איינס מס ^ער אץ טיט אים גיווען דאדט אונ דעם.עיגול האט די מ^ז
>יבעגזץ רעש ז קן אז דד חגר זאל אוף רמןןץ האטיאוף ןיהעך! חא» וזר סרןל ;יזמ־פ
גום ז5ן אז דו בי?וש יא אזו א־ץ מענטש ןןמ איך דיר ^ נ ג ן ן *ןיץ  *^5פון אחו
  r x f ^ fנ^ץ ף #דים וואךן.עם איז'3אר האנףן .5עלי ׳ן מוח מאש ך נדייסן מער ניטנאד פון איין ם^פתה אונ אפילו ךי ?שקחה מייםן זיי איץו ניט אץ גאנזן  ?Hייעל ליי
נעבץ איץ כ»* מאס רףנן שט־מק אדע' משפחות מאדן ביי ךעם סלך ^ ץ די אלע פאר
^׳ריבן אוג אפידו וזער^עס וועךט ניבירן'וועךט ארך יפאר שךיבן בי־׳ דעס מלך ?י* T
מלך גיש;קש' רעם 'איינף מאש ;נר איז מיט אים ;יווק נאך' דעם'נ^ר'זד*ט^ר זןיש
י * גיבראבם
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מעשה מבחם

^

יהבט־יח הפלך שלא יזיקו לעולם את הפאטרעטץ של כל בני כשפחתו ואפילו אס יהיה
נולד לים איזה נולד יביאו תיכף הפאטרעט ־ שלו כדי שלא יהיה ניזוק עוט אהד
נ ״  -י ד ״ ת ה,־קן .אח״כ כשהגיע זכנו של הזקן ליפטר פן העולש קרא לבניו וצוה להם
ואפר להם אני פגיה לכם זד .הכפר והלא אתם רואים שיש לי כח להשתמש עם זה
השיר בקדושה .ואע״פ כן איני משתמש בו רק יש לי אמונה בהש״י .גם אתם אל
תשפשו בו אפ־׳ אם יכצא אחד מ:ם שיוכל להשתמש בו בקדושה .אעפ״כ .אל
ישתמש ב ו  .רק יהיר .לו אפונה בהש״י .ונפטר החכם והלך השפר בירושה .ובא לבן
בנו והיה לו כה להשתמש בו בקדושה .רק שהיה לו אפונה בהש״י ולא היה משתמש
בו כאשר צוד .הזקן .והמחברים שיש ביניהם היו מפתים את נכד הזקן הנ׳׳ל .באשד
שיש לך בנות גדו״לות ואין לך לפרנסם ולהשיאם  .ע״כ השתבש בזה הספר .והוא לא
היה יודע שהם מפתים אוו -..וסבר שלבו מייעצו לוה .וגבע לאביו זקינו על קברו.
ושאל איתו באשד שהנחת צוואה שלא להשתפש עס השפר רק שיהיה לגו אמונת
בהש״י ועתה הלב מפתה אותי להשתפש בו ענה אותו)הזקן הנפטר הי׳׳ל( אעפ״י ש י ע
לך כח להשתמש בו בקדושה מוטב שיהיה לך אפונה בהש״י  .ואל תשתמש בו
ורדט״י יעזור ל ך  .ועשה כ ן < .ויהי היום( והיה המלך חולה באותה כדינה שמשב בת
הנכר של הזקן הנ״ל ועסק בדאקטורים ולא היו יכולים לעשות רפואה .מהפת גוד<*
החמימות שהיה שם באותה המדינה לא היו מועילים הרפואות .וגזר הפלך שישראל
יתפללו בערו אפר הפלך שלנו באשר שזה הנכד הנ״ל יש לו כח להשתמש ע
הספר בקדושה ואינו משתמש בו • ע״כ נעשה לטובתו וציה עלי להיות שם ענן
כדי שיהיה להפלך רפואה מהרפואות שלקח כבר ופהרביאות שיקה עוד • והגבד הג״*5
לא
ני-י־אבם ךאס כפר ראט_ער גיזעהן״עש שפייט ךרינן אלף אי־פים ורבי רבבות ךיעיע
 a p1r>Vהאט דר כליף צויגיזאגט רעש 'ז.ק :אז זייא'זאלין״קייץ פאלי ניט '* ן 'לי1רק3
גאינצע נ־'50חח פין רעש ז דן אוני ראט גיהייכן •־ברענגן אלע פאפרעט־ן פון דין גזינצעד
מש2הה ארג אפילו אז.עש וועט ביי די גיבויךן ודעתן" איין קי;ד זאל פען תיבף ברענגין'דין
נאי״רעט כדיירי;איז ניט בזיק דיןריינש פון ךר פש״חד .פון ךעש ז קן דר נאןז אז :עש
איזיגייקוהןיךי צייט פץ רעם ז.קן אז .ער זאל אהעקיגיין פין ךר עעלט האט ער גירופי
זיינע.קינדר אונ האט צו די אוו^יזאנט איך לאז אייך איבר דאש ספר אוני איר זעט דאך
אז'איך האב בת צו ניצן ?ץטךעש ב£.ר בקהש־ אוב עין"ךעסש וזעגן פץףמנוץ' א י ך ך ר
ן י ט ניט נאד איך האביא:׳ ,נ־־ ,אין היש״י זאלט'איר א ך ךר פיט' ניט ניךן אפילו אז.עש
וועט ןיך גיפינז איינר פץ אייך וואם..עריוועט .קענין נוצץ ךער קיט בקדושה זאל £ר
ל־איט דר פיט ניט'נוצין נאד״ער זאל'האבן' אפונה אין הש׳׳י דער נאך איז ךער הכם
גישתאךיבן אוג ראש £?.״'איו י געאנגן בירושה א,־נ עש איז אן ניקוטין צו זיין' איינ;ל?ל
איל יער 'האט ניהאט בי !:צו ניצן דר" מיש בקדושה נאיר .ער האט גיהאש אשינה א" הש׳י
אונ ער האט ךך פיט ניט נינייצט אז 1ווי ךר 'ז.ק;'האט צראה ניילאןט״אונ די מדברים
ןך.יי« ' ך ראשי רי ריידן אן וואט עש איז פאר *האנדן צוץישןיף 'שדים האב! ?ז'5יר.עצ •
דאיש איינינךל פי; רעש ז.קן באשר ידו האשט טעבטיר'גרוםע "אונ דוא פאר פאגכט ניטיזיי
חתונה צו ג־אפן״על ב; פארי ך ך פיט רעם בפר אונ יערי האט ניפיינט אז זיין'הארץ רעט
איםיךאש אן איז ער גיפא־־ןצו זיין זייךן איף זיין ר י ר אונ האט יאים גיפדעגט באשר
דו האפט נילאזט צוואה אז ידען ואל ניט ניצן פיט רעם" כפר נאר פיר זאלן אפיינה הא?! א!
ר,ש'י היעטיךעט ליך אן דאשירארץ איך'זאל דד פיט גי$ן האט איש'גי.ע1?:פעךט דין זךדזנ
ראש .ער 'איז'נישטארבן' דאטשיי דו ^קאנשש גיצן ך ך פיט בקדושה אייז בעשר אז דוא
זא־־סט האב; אפונה' אין היש יי אונ זאלכט' 'ךר ליט ניט גוצי; או־ ד.ש׳י וועש דייר העל ?י|
האט.עריאןן';יפלאן'רהי דיוש איז אי;'דד לדינה וואשדאךט איז גיזעשן ראש איינ:קיל יפו;
ך ע ם ;  -ן " ד ר פל־ .קיךא^ גיראין' ה£ר.ן ךי'דא^וךיש איש <יט גי^עיט טאן לךין רפיאה
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לא ידע כלל מזה ומחפתיזד ,אני הייתי בכאן ענן)כל זה היה מספר הענן להשליה( .
י ה הבן הנ״ל )היינו זה.שלא היה כת ברנליו בהחלה היה הולך אתריהם ושומע •
והביאו אותו למלך .שיקחו;הכח ויחזרו להםלך הנ״ל .והחזירו לו הכת ואז חזר הב!
של השדים הנ״ל ובא מיוסר מאד בלא כח כי עינו אותו באד שם .וחרה לו מאד
על המכשף שעינה אותו כיב וצוד .לבניו ומשפחתו שיהיו אורבים תמיד על המכשןו •
הגיל .ויש ביניהם מדברים .והלכו והגידו להמבשף שישמור עצמו כי הם אורבים
ן עליו .ועשה המכשף תחבולות ופרא עוד טבשפיס שיודעים משפחות כדי לשמור פהפ
וחרה מאד להבן הניל ולמשפחתו יתר על .הפרברים על שגילו.פודו להמכשף פעם
אחד נזדמן שהלכו יחד מהמשפחה של הבן הנ״ל ומהמדברים על המשמר אצל .המלך
והלכו בני המשפחה הנ״ל ועשו עלילה על המדברים • והרג המלך את המדברים .
וחדה להםדברים הנשארים והלכו ועשו מדידה בין כל המלכים והיה בין השדים
רעב וחולשות וחרב ודבר ונעשה מלחמות בין כל המלכים״ ועי״ז נעשה רעידו/
הארץ ונפלה הארץ כולה ונשקה האילן י כולו ולא נשאר מהם כלל ונעשו כלא
ה י ו  .אמן:
 "flDמעשה זו מרומז בקפיטל א׳ שבתהלים :אשרי האיש וכוי .דרך צדיקים וכו׳ •
־ היינו
מדעת ךי גרופע ליצן מאס איז ניווען דארט ךר איבר האבן ניט ;יהאל$ין ך רפואות הנו
דר" מלך נוזך ןיווען'אז יוךין זאלץ יפאר יאים .מתפללי'זיין* האט אונזר מלך.ניזאגט דהלנ*
דר מלך פון שדים 3א$ר ךאם אייני.קיל האט .זיךבח צו ניצן מיטידעם כפר בידועה אונ
האט ^כייי9ץ ?יד
ן ך נייצט פארט ;יט דרי ?יט דרום בדאווין 9יר אים 1 ? ? £
« איך {אלךאךט וועדין אוואלקץ?די דך מלך ;אריןלאבץ ארפואה אונ דאס אייעקיל דש
דעףיפון ^אר ניט ניוויקט אונ מחמת דעם ביין איך דא גיווק' אוואמןין דאס האט אלץ דד
.זןיילט ךערךאןקץ צום שליח אונ דער מם ער דאט פיריר ;יט 'גיהאט£יץ כיס אין ךי
יו קים איז זייא גאך גיגא^גץ אונ דאט א£ץ גיהעךט דאט מען אים ^יבראכט  ratסלן 5י
דהיינו ךעם וןאס״ער איז גיויא^ אמאלקץ האט בק אים'גיבראכט צום כלך האט *דך
ן.לך גיהייסץ _אז כעץ;אל 3יי אים אפ נעפץ ידעם כח אונ מען זאל אום קערין « חגם
פלך מאם די האבץ גיי אים דעם לחי אוועק גיגופץ מייל ?נר האט גיבמעט אוף די;<ר
אךט האם כען אום גיקעךט רעם כיח איז צו ךיק גיקוםן דד זץיפץ ךי שדים וואס״דעד
פאטעראוג ךי פוטר הא'3ן גיווייגט נאך אים דיער אפ/ימיט^יט אן נח מארן מען האש
איםידאךט מיער ו;י'פייני!;ט' האט.עס אים זייער פאר ךראםן' א1ף דעם *מכשף מאס.ער האננ
*ים הא• .ט אזעלכע ןםוךים אן גייכאן האט.ער אן גיזאגט 3עע ןקינדריאונ מין 9שפחה»
צי זאלין תמיד לאקעךץ אוףיךעםמבישף אוני צווישן דישףם איז" דאך אבער דאי מערים
דהיינו ך רייתרסיזענץ זיי גיגאננץיאונ האבן אפיניזאנט דעם מכשף אז" .זייא לאקיךען
*? ^ *1דן;נר זאל ןיך הימן'האט דר*?J׳״;Vימאן'תחבולות'אונ^ער האטנידופן נאך
^ ?כש:וים מאס מי ןףיסן נאך משפחותינףי^ער זאלימך היטן פץ דייהאט^עס !.ימי 5אד
ךרא?ץ דעם זץ מיט זיץ* משפחה איף ך כדברים /אך מאס זןי האבן אום ני׳אגמ דעס
מד רעם' מ;#ף אכאל האטיךך גיטראפן איז״מי זענץ אץ איינם געאננן א1ף דדימאךטע
ו י י דעס 3לך פץ דר כשפחה פץידעס זק אוג״פץיךי כדברים דג^ץ גי^אנגן ךיא משפךזז
פוןדעס זץימג האבן גיכאכפ אבילבול אוף ך כדברים האט דר כלך אזס גיהךגיתידיי
ןןדבךים דאט^עס ךי איבךיגע כדברים *£ר ..ךראסן' זעניןימי גיגאען אונ האבןינימ^כנו
א?7יךה [נויי^ק אלע מלכים אייז גירארן צווייש] דיי שדים הוננער"א^נ חולשות אונ דדיב
אוב דבי אונ ״עם איז נייוואח מלחכות צמישן אלע מלכים אוני דאךך דעים אמ גימארו
^ זיפרגיש ן<יז איץ ניפאלן ך נאנצע ^עךד איז דר בדם גיוואדן אן ניטרענקט גאר >{ין
 W™*mגאיץי^ט אמן:
* rפון ךי שדים/אר נישיט גי^ליבןאוג*^
.
?? "ASיש י  $ר ל« ^ ן ד וכד ,ל ^ י פ ד ו?ם:ישב לךם ובר .ומה ^.3ץ ע.תול ןל
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׳ י( הםלן
היינו בחי׳ הדרבי׳ הנ״ל שיש בהם האבק שמפזרים וכו׳ כג׳׳ל :והיה
על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועליהו וכו׳ וכל אשר יעשר ,יצליח  .הייני  1כבוד
ותשכח עוד
דוק ותשכח
כג״ל .דוק
מאד כג״ל.
מסוגל מאד
לכל מסוגל
כאשר לכל
הבל כאשר
ועליו הבל
פריו ועליו
שכל פריו
הג״ל .שכל
יג״ל.
עוד יא ן להמי
אי
כי
עמד
לא
לילך.
ל
י
היה
לא
בתחילה
כי
הלך
לא
אשר
האיש
אשרי
•
מזים
רמזים • אשרי האיש אשר לא הלך כי בתחילה לא היה יכול לילך .לא עמי ,אי[ מחט
לא היה יבול לעמוד ג״כ• ובמושב לצים .הייגו מושב לצים הג׳׳ל שעושי! לי*[ וגעי:
? אביו
וכו׳ כג״ל .כמוץ אשר תדפנו רוח חייגו הרוח שגושא הפיל הג״ל .וכל זה
׳^5וכג
רכזים בעלמא שהאיר עינינו קצת למען גבין וגשכיל קצת עד היכן הדברים
אבל הדברים פתיפים עדיין בתכלית ההעלם כי כל אלו המעשיות שסיפר גבהו מ ל ,
 ! ,כמוו
מאד מדעת אגושי ונעלמים מעין כל חי וכו׳ :
פ ע ם אחד הי׳ מל־ וגזר עזי המדינה גרוש בגזירות שמד שמי שירציי לי׳ץ מדיו
במדינה ימיר דתו ואם לאו יהיה נתגרש מהמדיגח והיו קצת מהם שהפקירו[ -יהיר
? מאד
רכושם ועשירות שלהם ויצאו משם בדלות כדי לישאר באמונה שיהיי
^ נתר
"? לי
י
וקצת מהם הפו על רכושם ועשירותם וגשארו
ה |!ת<
יהודית ובפרהסיא לא היו רשאים ומת המלך וגעשה בגו מלך והתחיל ל
ק  [ 1וצוד
ביד רכה וכבש כמה מדיגות והיה הכם גדול ומחמת שהיה מהזיק
את השרי מלוכה יעצו עליו וגתקשרו ליפול עליו ולהכרית אותו ואת זרעו ודיירי. .וע׳צ
השרים א׳ מהאגוסים ויישב עצמו הלא מפגי מה אגי אגום מהמת שהייתי  f £האו
הוגי ורכושי עכשיו שיהיה הפדיגה בלא מלך יהיה איש את רעהו חיים בלעי הז׳
א״א שיהיה מדיגה בלא מלך ע״כ יעץ בעצמו לילך ולהגיד למלך בלי ידיעתם  rאם
־ והגיד למלך שנתקשרו עליו כג״ל והלך המלך וגסה אם אמת הדבר וראה שהוא m
והעמיד שומרים באותה לילה שנפלו עליו תפס• אותם ודן אותם כ״א כפי משפטו  fומז!
המלך ואפר להשר האנוס הג״ל איזה כבוד אתן לך בשביל זה שהצלתני ואתי ז ) [ כוב
אומר לעשות אותך שר הרי אתה בלא זה שר ואם ליתן לך מעות יש לך א?
הא
איזה  1׳־״
פ^י מ:ם וכר .ו;אר די מע£ה איז מרומז אין דעם _קאפי?ך וועד .עם קאט אויגין ? fע
עס
זעהן אונ וועד _עס האט אהארץ לאז יפאר ש^י־ן ;ואס איף דר וועלט מוט זיף־:
 .אמאל' איז גיווען אמלך האט ער ג1זך *גיווע; איף' דר כדינה אז וועד י.עם מיל ?לייבן גאו
דר מדינה כחי  Vךך'  tf?.pאונ אז גיט זאל מק אים .אתם?בייי  y ' ! ?!.הא
מדינה"איז'^יווען אטייל ;ואס דיי האבן 3פקיר גיעען גאו• זימנו־ עישירות אוג ז׳נגץז}.יו,
דאךט אר1ס בדלות כדי די זאלן בלייכן ביי ךר אימונה אונ אטייל האבן רהמגות ;יז*
־ א1ף דיער ישירות אונ זענץידאךטן נייבליבן זענין״זיי גיווע; אגוכים 5אי־ בא ?£הא? 1חכ
נוהג גיווען דעם דת פוןייוךץא״ויג '^אדילייט האבן די גישטיגיטאךט ךך נוהג פ ץ י ^
יודן דר נאך איז דר כלך גישטאךנן אמ״ד־ר זון ט־וךארן כלך אוג* האט ! 3הי?ן י^ידז ,הי!
מךינה די.ער שארף אוני האטי אפי גיגומ; אה־ מךגות' אוג'_ער איז גיווען אךוקך חכפ ז זא
הא
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זאל איך ךר געבי; דער פר ;ואם דו האסט ?י־ מציל גיעען מים מיי;י קינדער זאל י
ךיך מאבין פאר איי; %ר דו ב־סטךאךישיוץ אשררה'זאל איך דיר געניין געמ*
האסט
י
5

ה

מעשה נסים

יח w

*זד ,כבוד אתה רוצה ואעשה לך ענה ;אנוס ואטד אבל תעשה לי מה שאומר אמר
המלך  pאמר השבע לי בכתרך ומלכותך ונשבע לו עגה ואמר )האנוס הג׳׳ל( עיקר
כבודי שאהיה רשאי להיות יהודי בפרהסיא להניח טלית ותפילין בפרהסיא וחרת
להסלך מאד מחמת שככל מדינתו איגם רשאים להיות יהודים אבל לא היה לו ברירת
מחמת השבועה בבקר הלך האנוס והניח טלית ותפילין בפרהסיא אח״כ מת המלך
ונעשה בנו מלך והוא התחיל לנהונ מדינתו ברכות מחמת שראה שרצו להכרית את
אביו כג״ל וכבש מדינות רבות והיה חכם נדול מאד וצוד ,לקבץ ולקרות את כל החמי
^!וכבים שיגידו מאיזה דבר יוכל להיות גכרת זרעו כדי שישמור מזה ואמרו לו שזרעו
לא מכרת רק שישמור משוד ושה וכתבו זאת בספר הזכרונות וצוד ,לבניו שינהגו ג״כ
כמותו בדרך רכה ומת וגעשה בנו מלך והתחיל לנהוג ביד רמה ובחוזק כמו זקינו וכבש
מדינות רבות ונפל על חכמה וצוה להכריז שלא ימצא במדיגתו שור ושה כדי שלא
׳יהיה גכרת זרעו ע׳׳כ אין לו מודא משום דבר וגהג מדיגתו ברמה ונעשה הכם גדול
מאד וגפל על חכמה לכבוש את כל העולם בלא מלחמה כי יש ז' חלקי עולם שהעולם
נתחלק לי׳ הלקים ויש ז׳ כוכבי לכת שכל ככב מאיר כחלק מחלקי העולם ויש ז' פיגי
|!תכות שכל א׳ מז׳ כוכבי לכת מאיר במין מתכת א׳ והלך וקיבץ כל הז׳ מיגי מתכות
• וציה להביא כל הפאטרעטין של כל המלכים שהם של זהב שתולץ בפלטדין שלהם
׳יעשה מזה אדם .ראשו של זהב וגופו של כסף וכן שאר האברים ממיגי מתכות
האחרים והיה באותו האדם בל הז׳ סיגי מתכות והעמיד אותו על הר גבוה .והיו כל
הז׳ כוכבי לכת פאירין באותו האדם וכשהיה אדם צריד לאיזה עצה או איזה מו״ט
אם לעשותו אם לאו היה עומד נגד אותו י האבר של המץ מתכת השייך לחלק העולם
י שהוא משם .והיה חושב בדעתו אם לעשות אם לאו וכשהיה צריך לעשות היה מאיר
וםזריח אית! האבר ואם לאו היה נחשך האבר )כל זה עשה זה המלך הג׳׳ל( ועייז היח
כובש כל העולם ואסף ממון רב ואותו הדמות אדם לא היה.מסיגל להג״ל רק )באופל
ובתנאי
האקט אמין געלט האט ןיך ךער אונס אן נירו?ין נאד מיין כבוד איז אז איך מצל
פעגין דץ אייןייהיךי בפךדס;א איך זאל מעגין לייגין*ט7יח אוני הפללין בפרהכדא ראט
.עס דעם מלך ךיעד גהא'ךט מחמת .אץ דין גאנךר כדינה קאר גיט . ?1קיץ י להודים
| גאר ,ער האט א?'ער .קיין' ברירה ניט ןיהאט אין' דר י פריא איז גיגאנגץ דער איג״ס אונ
ן האט ני^ייגם טלית אונ ת?*לי; בפרהסיא דער נאך איז רעד מלך גישטאךבץ איז
*.ייואךיןדץ זון ?:לך ךעריזון האש אן י גיהובין צויפיךץ ךי מדינה מ־יט נוטין 'מחמת "%
האט גיזעהץ מען י האט גיוואלט דק פאטיו* אום בייסין אוגיאמ גירען דיער אגר^יםעד
ין חכם דעו־ מלך' האש }יהייןיןיאז ממאל צו נ1ף ת$ץ אלי שטעךץ זעהיר אז יי יאלז
*!ים ^אנץ פון אוואםירע זאך קא; ז_ייןזרע פאר שנ^-ץ וועךץ 'כדי \ זאל ךך"דר 3אר
;ז
הינזן האבן אים ךי שיטערין זעהיר גיזאגט אז דץ.ןרע ירעם ניט פיאר שנ.יטן ווערץ יגאו־ ער
ו ,זאל ךך היטן פוי אייק א^סיאונ פי! איין לע?2ילי האט מען• דאס פאריישךיבן אק ךעים
ב?ר הז?ר1נ1ר .ךד מלך האט אן ניזאגט ךיגע כןיגדריאז די זאלץ א1ך אזד 'פירן ד* מדי^דז
ווי ;יד מיס גוטען דער גאך איז \ 'גי^טארבן איז ;יווארן *דק דן מלך אוג [ער האט ןןן
ןיהובן צו פירן ף מדינה פיט שאך^ייטיאזו' ווי דק דידע אונ האט אפ גייגומן* אסאך
? h.ליגות אוג את ג 3אלץ אוף איץ חימר ,אונ האם גילויה א1יס רופ; אז עם יאל לך"?ימ
ך־ן זרע זאל ףט^קעגץ 2אר שניט] וועדן
גיפינץ אץ דין מךנח״קיץ אקס א ו נ  /א ף
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ובתנאי( שיהיה המלך משפיל גאים ומגביה שפליש והלך ושלח פקידות )הייגו אוקאזיג
עבור כל היעדגיראלין ושאר השרים שיש לרם התמנות ואורדיר״ש ובאו כולם י
והשפיל אותם ולקח מהם ההתמנות שלהם אפי׳ אותן שהיו להם התמנות שעבר!
אצל אבי זקינו לקח מהם והגביה שפלים והעמיד אותם תחתיהם בתוכם  ,הי׳ השי
האנוס הנ״ל )היינו שהיא הי׳ בתוך השרים שהמלך הי׳ עומק להשפילם( ושא •
אותו המלך מהו השררות וההתמנות שלך השיב לו השררות שלי הוא שאה
רשאי להיות יהודי בפרהסיא בשביל אותו הצובר ,שעשיתי לוקיגך כנ״ל ולקי
מאתי זאת וחזר ונעשה אנוס פעם א׳ שכב המלך ליש; וראה בהל :ם שהשמים זכיב
וראה כל הי״ב מזלות וראה ששור ושד ,שיש בין• המזלות הם משחקים ממנו והקי'
בכעס גדול וצוה להביא את ספר הזכרונות וראה כתוב בו שע״י שור ושה יהיה נכרי
זדעו ונפל עליו פחד גדול וסיפר להמלכה וגפל עליה ועל בגיה ג״כ פחד גדול ותפעב
רוחו מאד וקרא לכל הפותרי • הלומות וכ״א היה פותר לעצמו ולא היה קולן גכנס באזני'
ובא
קופד אוג  pyובו׳ ארג איטליבך'שמעדן פו; ךי ןיבן שטערן לייכט אייין אין אבאזו;דעו
מין'אייזין ווארג איז ךר מלך געאגגן אוג יאט צו' גוףיגינומן ךי אלע ןיבן אירליי אייר
דאת אוג האט גיהייסן מיזאל איים ברעגגין איי גילדגי פאמרעטין פון .איי ללכןם ווא״
די רזעכגין אין ייעו־י יפאליגצין איינ'/גרי האט גבאבט ךעריפון אמעגיש דערכןאפ אי
גיווען' פון גאלד ךער גוף פון ךלביר אונ ?יזו תא איבר:קי אברים זעגן גיוויען פון א_.נל
אייזין ווארג 'עם' איז גיווען איק ךעם מענטישין אליי זיין איךליי אייזין וויארג אונ עו
ראט ךעם פעינשין גשיטעילט אוף אהיוכין' בארג דאבין 'אלי ד בן ש..ערי; אריק גלייכ:
אי! דעם מעיגישק אוג אז אמעגיש האט גךארפט.עפים איי^עצה אוךעריאמשא ומתן פלענ־
?י .יד שיטעלין א_קענין ךעם אבר פון אייייזין י ו! ארג ׳;ואש .עם .קער צו ךעם .?d־
פון ךער'דעלט וואס דעריכעגש' איז פון דארט גיווען אונ דער סקטש האט אין זי
גיהאט א1יב _ער זאל כאן די י זאך ראש ;נרי האטי בדאררפט אוב' י ניין אוג אז עי
האט בדאךפט י1א'צו טאן פלענט לייכטין אונ שי־.גען ךאס אבר'א:ינ אז ניט איז פינןטייו
גייואךין דאס אבר דאסיהאט אלץ ךער מלך גיטאן אינ דארך דעס האטי ;ני
אפ גיגומען גאריךי וועלט אוג האט איין גיזאמלט דיער אסף געלט נאד דעי
מע.גש ייאש.ער האט גימאכט פון די זיבן איךלי־י אי־ז; ווארג איז ניט מסוגל גיווע
צו י דעו־ זאך גאר אז דעיר מלך זאל י ורוסי לייט איראפ "ווארפין פון דיער .גדולי
אונ .קלףגע לייט זאל';ידא'1ף הייביןיאיז גיגאג:ק ךער מלך אונ האט ;ישיק:
אוקאזיק נאך אלי מנגעכאלן'אוג ינאך אגדדע שררות ראש זייא האבק גיהאט שררה שאגןג
אונ א1ךדיךס זענין די אליי.גיקומען האט'_ער"די }•ישפיל גיוועןיאונ האט בייאידיא ארע:
גינומען' ןידנדי אךךעךס אונ'.קלייגי האט ,ער אוף גיהובין אוני האט ז:י גימאקנ*
איף דןערארט•;?.וויישקיךי שריש ווס רעד מלך דאט אראפ גיוואךפין את ניווען דער א^1ה
הגיל 'האטי אים ךער כלך גיפהנגט ויאש'יי איז* דיי; *שררה "'שאפט האט .עד אינ
גמגג.ג?פיךט מיק עזיךה 'באפט איז'נאד אז איך זאל מ״גי; דק איין .יהודי.בפרהםי*
״ארידר טובה וואס^יך דאב גיסא; דיין זיידן האט ךר מלך ביי איש דאיס איועק"ג'יג$
איז /ןר ווידר גיווארן איין אוגס אמאל האט'ךךיךד מלך'גייל־יגט שלאפן האט.ער גיזעס
אק חלום ווי ךר הימל את ל1ימר א־ג האט גיזעהןיאליע צוועלף'מזמת\ךהייגו ךי שטערין
אונ היכל זעגין גיטייילט אוף צוועלף חלקים"א״קעגין זןדעלף 'חדשים איין הלק שטעירן אי
אזי ווי אלעמלי דס אייו 1גי?ן 1דס'  0ל ^ ' א י י ר מערט אןגירופן'*איין אוקס אונ אזו.אימליבו
תירש האט זיין מזל אונ.ער יאט מזעה; אז איק' א־ס אוג איין ועמילי ראש עם איז פאי
האינדין צוןישן ליא מזלות לאבן די אום איס האט£ר זיךיאוף 'גיהאפט מיט גרוס ב;יכ
יאט ער גיהייסן ברענגן ךעם כפר הזפרונותיהאט/ער גיזעהן אז ?^־ס 'שטייט דארט פאי
שריבן
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אליו חכם א׳ ואמד לו שיש לו קבלה י מאביו היות עיש שש׳׳ה מיני תהלורות
ם J׳־:ש .ש ויש מקום שבל השם״ה מיני תהלוכות השמש מזריחים לשם ושם גדל שבט
- L״>  .ומי שיש לו פחד כשבא להשבט הג״ל ניצול מהפחד .והוטב להמלך והלך עם
אשתי ובניו ובל זרעו למקום הג׳׳ל עם החכם הנ״ל .ובאמצע הדרך עימד מלאך שהוא
ז א -י• נ י ;ל :עש בי ע״י כעם בוראים מלאך המשתית ואותו מלאך הג״ל הוא ממונה על
•_'- Lי" ;־.משחיתים ושואלין אותו הדרך כי יש דרך ישר לפגי איש ויש דרך שהוא
 uC.לייי י.״ ט ויש דרך שהוא מלא פחתים ובורות וכן שאר דרכים ויש דרך אחר שיש
' L:׳:ס ;.-ש שר׳ פרסאות מאותו האש גשרפים )ושאלו לו הדרך ואמר להם אותו הדרך
'׳*״ש ׳:־ם האש( והיו הולכים והחכם הסתכל לפגיו בכל פעם אם שם אותו האש בי
״' L׳.׳״ ל• קבלה מאביו שיש שם א־ש בג״ל בתיך כך ראה .האש וראה שהיו הולכים דרך
 fc'J׳־אש מלכים ויהודים מעיטפים בטלית ותפילין וזה היה מהמת שהיו אצל אותן
' ן הי-־.־ם יושבים יהודים במדינתם ע״כ היו יבולים לילך דרך האש ואמר החכם
.״ן 1דימלך באשר שיש קבלה בידי שד׳ פרםאית רחוק מ; האש נשרפים ע״כ אין אגי
• i'.ייצ־ .לילך עוד והמלך השב מאחר שרואה ששאר מלבים הולכים שם דרך האש ע״כ
•  fאמר שנם הוא ילך ועגה החכם אני יש לי קבלה מאבי כנ״ל ע״ב איני רוצה לילך
אתה
. n
אץ ?־יבן אז ךאךןז ש1ר ושה _וועט זיין זרע פאר שניט; וועךין איז אוף״ אים גיפא?.ן ימ.עי
~ hאגי־וסר פהדיא־ג ער האט יראם דר ציילט דר מלכה איז א>ף איר אוג אוף ךי קינדער אוך
י^לין איין גרושו־ פחד אוג*.ערהאט גירופן'אלי/ואס.לןעגק באשייךין אחמם אוג איטליכר
 tzיאט דך פילר גיווע; אוג עשי איז אים אבר גאר גיט אדיין גיגאגגן אין ךי אוירין את ;יקוסן
,ה ציי א־ם אחכם ארג האט אים גיזאגט באשר _ער האט _קבלה פיק ךין פאטר באשר דתי
הונךךט מיט פ־נף אונזעבךג גע ג ק האט ךי זו; ארג.עש איז פאר האגךןיאיין אךיט ויואס
א־עיךריי היגדךט איניפיגף אייניזעכציג }.ענג פץ ךיער זין לייכטען אוף רעם אךט*אוג
דאךטידאקשט״איק אייזךגי רוט א;־נ' וןער.עס'ראט אפחד אז ״ערי קומט צו 'ח־ רוט ווערט
טיל ^*ר גיציליפק רעש פהדיא־ג אז 1דאט דר דבש גיזאגט צו רעם מלך'איז ראם ךעםיכלך
• bיואיל ניפעלן אוג איז גיגאג• ;.מיטדי! ווייב״אונ.ק־גידר אוג' מיטיגאר דין יזרע י צו רעם
עק יי־ט אוג דיר ד:ם איז איך״מיט זייא גיגאןגען אינ איין מידן ווענ/־טייט -איין מלאך דעו־ווע| מלא־ איז י איי; ממונה אוף כ;נס וואדץ דאךך כעש בשאפם י מען אמלאך דמש־ית' אונ דר
י מל_.ך איז איי; ממונה איבר אלי"כשחיתיים אוג ךעם מלאך' פרעגט' פק ךעים וועג מארן
 egאיז פאר ראגךן אגומר וועג פארי אמענשי; אויג.עס 'איז יפאר האניךק אוועג' וואט ער
איז ?יל מיט גריביר אונ'.עש 'א־ז פר האגדי{ אץעג מאס דאךט איז אפייער וויאם פיר מייל
יענ •שק דעס פייאר' ווערט מען פאר ברעניט האב; די גיפרעגט דעם וועג ךעם כלאך האט ער
זיי גייןאגט דעם'וועינ מאס ךאךט י איז דאש פייער זעגיין' זף }'יג_אנגן אוג' ךר חכם ראם אלץ
*יקו.קט יפאר דךיאלעימאל* אויב^עש איזךאךט' דא ראש פייער מארן ע " האט גיבאט
;_$בלה פק דיי פא'טראי עם איז דאךט דאם פייער דר מייד האט ,ער* דר* זעהן ראם
פייער אונ דאט גיזעהן אז.עש איז ךאךט אום גיגאנגן אק רעם פץער" מלכים אוני ןהת־ים
׳*ן גימא; אי :מלית אוג תפילין האט דר הכם גיזאגיט צום 'כלך איך האב א^בלה אי
? טיל פול רעש פייער וויערט מעץ פאר ביענט איבר דעש ווייר איך גיט גיק ווייטר דו
נל 1אז דו ווילשט' ניי איייג ךר מלך 'האט ך־ גיהראבט ודייל.ער האט גיזעהן אז אגךערי מלכים
איו ג־:עי דאךט אום אין ךעם 2ייער מעט ער אויך״קענין גיקידארט איז י דד מלך 'ג'עאנגן"ה*5ט
יכו !:י ;־י_אפט ךאס פייער א,־ג.ער איז פאר ברקט גיויארן פיט גאר דק זרע ודא דר חכם
יכן אהיים אייו גייןע; "איךנדר די שרים מאש דר מלך איז פאר שגיטן גיווארן קיט
:אל
זיי• יבעיער ;אט זיך .גיהיטען פר״אישי״ר ולה פץ ו_א:ןאיז' ךאש גיקומן'וואם דין ירע איי
;.ש ו
פאר שניט׳ גיווארן נ;יט איים דאט .ער ךך' דר א:1ש א; גירופ; דאךך מיר את .עיר פאר
^::ט; * psWתאר; .ידי ;כטעמן זעהר האבי; גיזעיץ אז*דאךך' «1י< אקם אונ איין לעמך
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אתה אם רצונך לילך או .והלך המלך וזרעו ושלט בהם האש ונשרף הוא יזיעי
ונכרתו כולם כשבא החכם לביתו היה תטיה בעיגי השרים הלא היה גשטר משוי•
ושה ואיך בא שיהיה נכרת הוא וזרעו ענה האנוס ואסר על ידי נכרת כי החוזי
כוכבים ראו ולא ידעו מה ראו כי שור עושין מעורו תפילין ושה עושין מצברי צ
לטלית ועל ידיהם נכרת הוא וזרעו כי אותן המלכים שהיו יהודים דרים במדינתפ
שמלובשק בטלית ותפילין היו הולכים דרך האש ולא היו ניזוקים כלל והוא נכרת
עיי שלא היו רשאים יהודים שלובשין טלית ותפילין לישב במדינתו וע״כ היו השוי'
ושה שבמזלות ׳שוחקים ממנו כי החוזי כוכבים ראו ולא ידעו מה ראו ונכרת היא
וזרעו כג״ל *
למה רגשו וכו׳ תרועם בשבט ברזל פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער וכו׳ והדברים
עתיקים וסתומים מאוד .כל זה שמעתי .עוד מצאתי קצת רמזים מהמעשה
זו בקפיטל הנ׳׳ל ננתקה את מוסרותימו .מוסרות הם של עור בחי׳ תפילין .עבותימו׳
עבות הם חבלים בחי׳ ציצית כמו שדרז״ל פסוק זה במס׳ עי׳ז על ציצית ותפילין • 7הכי>
יושב בשמים ישחק כי השוד ושה שבשמים שחקו ממנו .אז ידבר אלימו באפו  .׳גו״
ובחרונו יבהלמו הכעס והבהלה והפחד הנ״ל .ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי אפשרי  :ב
הרמז בזה כי הדמות אדם שהעמיד המלך הג״ל על הר גבוה את זה לעומת זה כי
הוא כגגד המלך על ציון דד הקודש כי שם כלולים כל חלקי עולם ובו׳ וזהו היי (טגיס
כנ״ל .נסכתי לשון נםך ויצק שאל טסני כל העצות כנ״ל .נוים נחלתך ואחוזתך אפסי
ארץ היינו כל ז׳ חלקי עולם וכל המלכים והנוים לנחלה תחתיו .עבדו זה ציצית ביראת :יה
זה תפילין וגילו ברעדה רעדה הנ״ל:
מע^ה במלך אחד שלא היו לו בנים והלך ועסק בדאקטורים כדי שלא תהיה :עד
מלכותו נהפכת לזרים ולא הועילו לו וגזר על היהודים שיתפללו עבורו שיהי' מ
לו בנים והיו היהודים מבקשים ומחפשים ומצאו צדיק גנוז ואמרו לו שיתפלל שיהיה ^;,
 .להמלך בנים וענה שאינו יודע כלל והודיעו להטלך ושלח המלך פקודתו )שקודין
אוקאו( אחריו והביאו אותו להטלך והתחיל הפלך לדבר עמו בטוב הלא יודע אתה •י ?v
על:יי
שהיהודים
וועט דין זמנ אום גירוסין מערן אונ האבן ניט ניוויסט וואש די זעהן מארן איין אקס מאכט 3אף
בען פק זיין פעל תפילין אוני איק לעמלי כאבט מען פון דר יואל ציצית אוג דאךןז דיא ליש()
איז דר מלך"אום גיף5ן גיווארן מיט זיק•זרעי מארן ךי מלכים מאס מעדים האבן אץ א\ז
די״ער' מדינה י1א גיוואונט מאס זיי גייען אן גיטאן אץ טליתיאוג תפילין' איבר ךעס' האבן האב
*vf
ךי' ?לבים יוא מקא^ט גייען אין רעם פייאר אונ.עס האט די גאר ניט נישאט א?ר ל
כלך'עייל.קיץ :הודים האבן ניטיניטארטידצן איין דץ מדינה איברי דעם איז ^עריאדס $ך3
גירוסן גימארן פיט !יין זרעיאונ דאש האבן די שיור ושה פון/די'מדו1ת }ילאבט אום אים [':י יו
וואךן' ךי שטעךן זעהר האבן גיזעחן אזידארך ש1ר ו£ה.וועט.ךין זרע פאר שגיטן ווערן דיי 3יט
האין אבר גיט }ייוואיסט מאס דיי האבןיגיזעהן איזידיר מלך "פאר״שגיטן צווארן מים' !1ץ  .׳עייק
^יזא
'
י י
זרע אמן י בן י.4כדו בל אויביך'ה׳:
י .י
למה רגשו נרם י^ועם בשבטי ברזל ך אימתי רוט ננתקה את מןםרותיכו ונשליכה מקנו פוב
• ^עבויזימו דאס איזיךצית אוינ ת?ילין'''{־י גאגצע מעשה' איז כרומז אין ךעםקפיטייל פאו
אז זזאזל דעס מאס ער מעט עפיס ורסק ז"$ן דיא מהיותי מאס  fpjדאךך' גתסזן הא:
21 .י
*
סומת סתורה:
אמאל איז שיווקי א?לןז דעו־ כלך האט.קיץ".קינדער ניט גיהאט איז ^ר ^יגאגגץ אינ אונ
 aspדך גיפאךיט מיט' דאקט1ךם <ידי'דץ מלוכה זאל ןיט פיר פרעמיטיעערן ?
דיא האבק אים אביר 3יט גיהאלפין"האט ״ערי גוזר/מוען אוף יוךץיאז זייא זאילין' פר" אים ט1נ
$תפלל דק.ער זאל האיק קעדער דאבק יורץ גיווכטיאצףק הא?ין די גיפונין אבהלטינים
דר
מאן
זיליק אונ 3י האבק אים גיזא^ט אז ״ער זאל מתפלל,זיק אז דער מלך זאל האבן יןץדעי
האט ?נר .נמננפיךט ;ןר ווייס'גאר ניט האייק די דאס״טךחנ גיייוועךדעם ^ ? T£
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מעשה

כ 89

מחכם

!היהודים הם בידי לעשות בהם כרצוגי ע״ב אני םבקש ממך בטיב שתתפלל שיהיה
י בנים והבטיח לו שיהיה לו באותה שנה ילד והלך למקומו רלדה המלגה בת והיתר.

יתה הבת מלכה יפת תואר מאד ונשחיתה בת ד׳ שנים היתה יבולה כל החכמות
יוסר ככלי שיר והיתה יודעת כל הלשונות והיו נוסעים מלכים סכל המדינות לראותה
זיה שמחה גדולה על המלך אח״כ נכסף המלך עוד שיהיה לו בן כדי שלא תהיה
!וסבת מלכותו לאיש זר וגזר שוב על היהודים .שיתפללו עליו שיהיה לו בן והיו
מבקשים ומחפשים את הצדיק הג״ל ולא מצאו אותו כי כבר גפפד ובקשו עוד ומצאו
)יד צדיק גנוז ואמרו לו שיתן להטלך בן ואמר שאינו יודע כלל והודיעו להםלך ואמר
י המלך ג״כ כנ״ל הלא היהודים כידי וכו׳ בג׳׳ל אמר לו החכם )היינו זה הצדיק הג״ל(
זיבל לעשות מה שאצור .אמר המלך הן אסר לו דaכם אגי צריך שתביא כל המיני
ייבגים טובות כי כל אבן טוב יש לו סגולה אחרת כי אצל המלכים ספר שכתוב בו
'.ר מיגי האבנים טובות אמר המלך אגי אוציא חצי מלכותי כדי שיהיה לי בן והלך
הביא לו כל מיגי האבנים טובות ולקחם החכם והדיקם ולקח כוס יין ונתנם לתוכו
גחן הצי הכוס להמלך לשתות והצי׳ להמלכה ואמר להם שיהיה להם בן שיהיה כולו
אבנים טובות ויהיה בו כל הסגולות של כל האבנים טובות והלך למקומו וילדה בןנעשה שמחה גדולה על המלך והבן הנולד לא היה מאבנים טיבות כשהיה הבן בן ד׳
צגים היה יפה תואר מאוד והכם גדול בכל החכמות והיה יודע כל הלשונות והיו
״סעיס כלבים לראותו והבת מלבה ראתה שאיגה חשובה כ״כ וגתקנאה בו רק זאת
'•יה נהכתה באשר שאותו הצדיק אמר שיהיה בולו מאבנים טובות .טוב שאינו
• מאבנים

לער מלך גיישיקט  pfcאוקאז גאך אים האט מען אים גיבראכט צום מלך האט רעד
?ולך כיט אים' אן גיהובין צו :/טיפין פיט מטין דו ווייםט דאך אז די יתרים זיעגין
ביי מיר אין ךער האגט בבן בעט איך ךיך מיט גוטין זיי מתפלל איך זאל האבין
לןימלעד דאט' ךער צדיק מבטיח גיווען אז,ער זאל האבי; ראם יאר אקינד אונ אח ןיך
אהיים גיגאנגין' האט ךי פייה גייהאט איין מאכמיר אונ איז נימק י זייער אגריסי
?אךשין איג"אז זי איז אלטיגימען פיר יאר האטי זיא מקעגט אליי חכמות אוני אלי
לשונית אונ שפילן אוף בלים זעגיי; מפארן אלי כלבים פין אלי "מדיגות זן צו זעהן אוג עם
איז גימע; אוף רעש מלך אגרוסע שמחד ,ךר.גאך האט ךר מלך זייער גמוא'לט..ער ואל
האבן ׳איי; זי; בדי ךיא' מלוכה י זאל גיט אויעק מין צו איין פיעמךן האט .ער וויידר גוזר
גיווען איף יוךין אז די זאל] מתפלל זיין אז' ^ר;אל האב; איין' יזון" האבן דיי גיזיכט רעם
*׳שמק צדיק ארנ די דאבן אים שיין ניט גיפוגן *מארן .ער איז שין גיישטאךבין • האב;
!.יי מייטר גיזובט האין זי״י גיפוגן נאך איהאלטיגים'צךיק'האט ער גיזאגט .ער ווייי״סט גאר
 3ש האבן די וויךר כיךיע גיווען'רעם מלך האט דר כלך ךעם צדיק אויך אז 1גיזאגט דוא
').יילןש ראך אז רי?היךים זעינין ביי מירי י אין דער' האיגיט דאט אים ךער .חכם דעו־ צדיק
3יזא'כט איך באךאךף אז תא זאלסט בךעגגן 'אליךלייא דומינט מארגי וואךין איטליכד אבן
טובי האט אין ז־ךיאיין״אנךערי סלולה' אוני ביי דיי מלכים איז ךאיאספר וואסידאךט איז
פאי־ שריב; אדירליי אבנים טובות האט ךער מלך אים גיבראנט אליךליי*אבגים'טיב1ת
י׳אט דר הכם דיי מנוס; אוג האט !:י צו' קלאפיט אונ האטי גיגיומן אבעבר מיין אונ האט
צי אריין מיןיט אין רעם עיין אוג 9ר האט גייגעבן אהאלבן בעייר מיין דעם מלך טרונקין
אונ די אגיךעךי העלפט דר 3לכד .אוב האט צו'זיי גיזאגטיאז' זיי מעליןידאבן' אזון מאס
£ר מעש" דין' פון"' אבנים טובות אונ ער* מעט אין זיך הא?ן אדע ?גולות פון" ארי אבנים
פוביות אונ איז אחיים גיגאנגן האט ךיי בלכה גידאט אזין"איז גימאךן אנתסע שמהיי /אי
דר זין אין מט ממען פו; ךייכיט; אז ךר זיין איז אלט ממען ?יר יאר אמי.ער" גיווען אגרזסר
האלשו; 'אוי' אגרו-סר הכם אי; 'אלי דיבמות איי האט מיענט אלי לש:־ג'1ח זעגץ גייפארין
?לבים איס זעה; אי" :י בת מליח דיאט גיד;־; אז זי איז" ש1ן גיט' אזו חשוב האט זיא
;
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מעשה מחכם

׳מאבנים טובות^פעם אחד היה הבן מלך מחתך .עצים וניקף באצבעו ורצתה הבוז
םלכה לכרוך את אצבעו וראתה שם אבן טוב  ,ונתקנאה גו מאד ועשתה עצטה
חולה ובאו כמה דאקטורים ולא היו יכולים לעשות לה רפואה וקראו למכשפים והיה
שם מכשף ונילתה לו האמת שהיא עשאה עצמה תלה כנ׳׳ל .ושאלה אותו אם.יוכל
לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורע אמר הן .אמרה י לו אולי יבקש מכשף שיבטל
הכישוף ויתרפא  .אמר המכשף אם ישליכו הבישוף אל המים לא יוכלו לבטלו עור
ועשתה כן והשליכה הכישוף אל המים ונעשה הבן מלך מצורע מאוד על חוטמו צרעת
וזן־* פניו ועל שאר נופו ועסק המלך בדאקטורים ובמכשפים ולא הועילו ונזר על
דיזזזדים שיתפללו ובקשו הצדיק הנ״ל והכיאו אותו למלך והצדיק הנ״ל היה מתפלל
הסיד להש״י באשר שהוא היה מבטיח שיהיה הבן מלך כולו מאבנים טובות ולא
היה כן והיה צועק להש״י האם עשיתי זאת בשביל כבודי לא עשיתי כ״א בשביל
כבודך .ועכשיו לא נתקיים כמו שאמרתי ובא הצדיק להמלך והיה מתפלל ולא הועיל
והודיעו לו שהוא כישוף והצדיק הנ״ל היה גבוה למעלה מן כל הכשפים ובא הצדיק
והודיע למלך שהוא כישוף ושהשליכו הכישוף למים ואין תקגה להבן מלך כ׳׳א
שישליכו המכשף .שעשה הכישוף למים .אמר המלך אני נותן לך כל המכשפים
להשליכם למים כדי שיתרפא בני ונתיראה הבת מלכה ורצתה אל המים להוציא
הכישוף
ךןז אין אים מקנא ניווען נאד דאס איז איר נחמה גיוןען באשר דר צדיק האט .גיזאגט אז
דר זון מעט זיין גאו־ 'פון אבנים ט1בות גוט' איז האט#י ימאס יער איז נ*יט פון אבנים
טובות אמאל האט ךר בן מלך גישגי^ט האלץ אוג האט זיף ז$שגיט גיטאן אין פיגגןר איז
ךי בת מלכה צו נילאפן'צו' אים אדום בינךן' ךעם פינגיר דאט זי ךאךט.יער יעל׳ין 8יי1
אבן טוב'האט זי ךך 'אין אים זיי.ער כקנאי גיווק האט ז.יא*זיך גימאבט קכאגק וענין מיקומן!
•נמה דאקטוךים זייא האבן אבר }ישט מקענט איר ..קיין רפואה מאן י האט מען גירופן
גצגשפים* איז דארט גימעין איין מכשף האט זי אים אוים גיזאגט רעם אמת אז ד האט ןיך
אלייין גיבאכט*.קראגק'מחטת דעם בךידר אוג ך האט ךעם מכשף גי^רעגט אוב*עם איז
מעגלך אז מקיזאליטאן אמענטש כישוף אז,ער זאל מערק יקרעךק האטי ער .גיזאיגט יוא
.,האט זי צום' מכשף גיזאגטיטאט־ מעט.ער ךך זוכן איין אנךךק״מבשף מאס.ער מעט'מבטל
•3ק דעם בישוף אונ.ערי מעט'גיהיילטיוועךי; האט ךר מכשף "גיזאגט אז מען מעט אדיין
.נןאךפן דעם בישוף אין מאסר אריק ימעט' מען שוק ניט.קענין אים 'כבעל זיק האט זי אזו
גיטאין אונ האט אריץ נימאךפן ךעם בישוף'אץ מאסר אריץ איז דר בן מלך דן.עד.קרעזניק
ןימאךין.ער האט ניהאט אוף' דר גאז.קרעץ אונ א1ף ךעם פנים אונ אוף רעם אי?רי.קי1
גוף האט זיך דד מלך גיפאךטימיט דאקטורים אוג מיט' מכשפים  .אוג .לי האבן״גי^ט
ןיהאלפן האט..עד *גוזר גיוו^ץ אויף יורן פון זיין מךיגהיאז' זיי זאל ן מת©^־^  .האבן
ךי מזורים דעם צדיק מאס "ער האט ט^פלל .גימען אזייר VB״ ?י '' ^'3ן"^זץ~;יבואכט
$אר רעם מלך אונ דיי צדיק ?לעגט ת?יד מתפלל זיין £אר ד.ש* באשר ער האט צו
ךזא^ט דעם מלך אז" דר זון זאל״דק גאר פץ אבנייט טובות אונ.עם איז״^ט מקרםיגימארן
אונ.ער האט .גי^ענת צום אייביךשטין איך האבי ךך ראם מער }יט ניטאן נע• פון*ר«ן
גבוי־ מע;ין אונ היי^ט איז ניט מקרם ^ימאי! ןצזו ווי איך האב ?יזאגטיאונ די ע׳יק״איז
ןיקומן צומ פלך האט דר צדיק ־מתפלל.ניזוק אוף מ.קתנץ *פון בן סלך .ער'"זאל"ןיהיילט
ווערין אונ ןןס האט ןיט גיהא?§ן'האט מען אים "מודיע גירען אז* דאס איז א?^וף" אונ
דדי ןיךק איז העכיר גימק פון י אלי ?נקביים את גיקומן דר צףק אונ האט מידנע ?ירק
דעם מלך אז דאסאיז א?ישוף אונ אז 'מיהאט דעם בישוף אץ מאסר אריץ גיוואךפן קען
דר בן 3לך אגדיךש ניט גיהיילט וועח סיידן אז מען מל אריץ״ווארפךדעםי^ש? מאס
גיב"די"ר*אלי
^ד האט גיטאן דעם ?ישוף אין מאסר אריק האט דר מלך
*אלי
?מאגטיייאיך " י
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^ פ י ם מיזאל .לי אריץ .ויארפן אין מאסר אריק ז$בי' מייךוון
די
י

ה:
גו
ונו
לו

מ
מו
ו>
ח
ש
א
א

D
ב
ק

ב
9
נ
ו
ג
ו

r
j
I

י

:

י

י

ו
גת

I

כ א !*

מעשה ממלך וחים

הכישוף מן המים  .כי היחד ,יודעת היכן מונח הכישוף תפלה אל המים ונעשה רעע
גדול שהבת מלך נפלה אל המים ובא אותו הצדיק הנ״ל ואמר להם שהבן מלך יתרפא
ונתרפא ונתיבש הצרעת ונפל ונקלף כל העור ממנו ונעשה מאבנים טובות כולו והיה
לו כל הסגולות של כל האבנים טובות )היינו כי אחר שנקלף העור אז נתגלה ונראה
שהבן מלך הוא כולו מאכגים טובות כאשר אמר הצדיק הנ״ל(:
מ ע  r!uבמלך אחר  .והיה לו הכם אמר המלך להחכם  .כאשר שיש סלך שחותם
עצמו שהוא גמר גדול ואיש אמת ועניו והגה גבור אגי יודע שהוא גכור
מהמת שסביב מדיגתו הולך הים ועל הים עומדים חיל על ספיגות עם הורמאטיס
ואינם מגיחים להתקרב ולפגים מן הים יש )מקים שטובעין בו שקורי]( זומפ גדול סביב.
המדיגה שאין שם כ״א שביל קט; שאיגו יכול לילך שם כ״א אדם אחד וגם שם עומדים
הוימאטיס וכשיבא אחד להלחם מורים עם ההורמאטיס וא״א לדתקרב לשם .אך מוז
שחותם עצמו איש אמת ועניו .זה איני יודע ואני רוצה שתביא אלי הפאטרעט של
אותו המלך כי יש להמלך כל הפאטרעטן של כל המלכים והפאטרעט שלו לא נמצא
אצל שום פלך כי הוא גסתר םבגי אדם כי הוא יושב תחת כילה והוא רחוק מבני
מדינתו .הלך החכם אל המדינה אמר החכם בדעתי שצריך לו לידע מהות הסדיגה וע״י
פה ידע המהות של המדינה על ידי הקטאוויש של המדינה )היינו עניני צחוק שקורין
קאטאוויש( כי כשצריכים לידע דבר צריכים לידע הקאטאוויש של אותו הדבר כי יש
כמה פיני קאטאוויש יש א' שרכוין באמת להזיק לחבירו בדבריו וישחבירו מקפיד
עליו אומר לו אני מצחק כ״ש כמתלהלה • וכו׳ ואמר הלא מצחק אני וכן יש אחד
שםתכוין
גת מלכה מורא גיהאט אוג איז גילאפן צום מאסר אר1ם נעמי? דעם גיישוף פין ךעם
מאסר מארן זי האט גיוויםט ווי ךר בישוף לעט איז" זי אריק ן\פאלין'אין מאסיר אריק'אין
גמאיךי; אגרום גיפילךר מאים ךי בת כלן״ .איזיאריין גיפאלין אין מאסר אריק איז גיקומן
ךר צךיק איג האטיגיזאגט אז דך בן כלך מעט שיק גיהיילט מערק איז ער ש1ן גיהיילט
גימארן אוג דאס צרעת איז פארידאךט "ניויאךין אונ עס אייז אראפ ^יפאליין האט דך אפ
גישיילט גאר ךי הויט איז^ער גיויאלן .גאו־ פין אבנים טובות אונ האט אין ךך ךהאטאלי
קגומת פק אלי אבגים טובות מאירן *אז ךי דדייט האט ךך אפ גישיילט דאט מק גיזעהן
אז..ער איז גאר פון אבגיים טיכות אזו ווי דר צדיק האט 'גיזאגט :
פעינןה אמאל "איז גיווען אמלןל דר פדך האט גיהאט אחכם האט ךך יד'מלך אן גיריפק
צום הכם באשר.עם איז רא אמלןד מאם..ער חתפיתךןז אז /גר'איז"א:.ר1םער ובור
אונ איין איש אמתיאונ איק^ניו כלומד'איי; אמעתיר'מענטש אוגיהאלט פ,ק ךך }ישט
אגבור ווייס אייך' אז.ער ^*ז אגרוסער' גביר מאין ארום זיק מךיגה גייט' ךעוי ים אונ א1ף
דעם !ם שטייט חיל אוף שיפען' מייט הוךכאטים "אוג לאדן גיט צו טרעטק אונ פק דעם
נם אוגיווייגיק איז פאר האנדען אגרוםיר זומפ ארום ךעד קךיגה מאם ,.עם איז ךאןטן
פער גייט •דא גאו־ אקליין 'וועגיל ימאס.עס^קאן ךאךט .גיטיגיק גאו־ איין 3עג.ט'ש *אונ
יאךטן שטייק *אוך הודפאטיס אוג אז' אייגער *קומט מלחמה * שיסט מיק י ימיט ךי
היךפיטיס קאן מען אהין 'גיט צו טרעטן נאד דיאם מאם .ער דהןןת דך "אז .ער את איק
איש אמת אונ איין עניו דאם ודיים איך גיט אינ איך יודל אז י דוא זאלכט' פיר ברעגגן •
דעס פאטךעט פץ פלך מארק ךער פרך האט גיהאט אלי פאץירעטק' פון אלי מרביים
אוג דער י פאטרעט פיון רעש מלך ךהייגו מאס ער האט ךך איזו' ^יחתכת האט ךך
4יש "גיפ־נין ביי.קיק שוס פלך" מארן דער מלך'איז פד בארגין פק מקש! ייארן ער
1י?ט אוגטעד אפור האגג אוג" ער* איז ווייט פ.ק דין פדיגי־ ,אריק האטי ןיך דער חכם
ל;שב גי!ןק .ער בדארף וויסקי ווי אד ךיא פךיגח פירט ןיך או• :דאךןז וואס קאן*^ר
מיכן דארך ידעם _קא״י<יי'ם' פץ'ךער מדינה יאיץ י או מען §דאךף ורסן אזאךפוז
3ק וויםן' דעס' כ־׳אדיס פץ ךער זאך מאךין עש איז ירא בטחי אירליי _קטאווים'.עס איז דא
איינער
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שמתכווץ בדרן•  pinsואעפ״ב חבירו ניזוק על ידי דבריו וכן יש כסה מיגי קאטאודש }א
רש בכל המדיטת מדינה שמל&ת כל המדינות ובאותה המדינה יש עיר א׳ vi
שכוללת כל העיירות של כל המדינה שכוללת כל המדינות ובאותה העיר יש בית א'
שכולל כל הבתים של כל העיר שכוללת כל העיירות של המדינה שכוללת כל המדינות
ושם יש אדם שכלול מכל הבית וכו׳ ושם יש אחד שעושה כל הליצנות והקאטאודש
של הסדינה ולקה החכם עמו םסץ רב והלך לשם וראה שעושים כמה טיני ליצנות ״ך
תחוק והבץ בהקטאוויש שהמדינה כולה מליאה שקרים מתחילה ועד פוף כי ראה
שעושץ צחוק איך מאנים ומטעים בני ארם במשא וטתן ואיך הוא בא לדץ ןןן
נהמאגיסטראט ושם כולו שקר ומקבלין שוחד והולך להסאנד הגבות יותר ונם שם
בולו שקר והיו עושים בדרך צחוק )אן שטעלין( מכל הדברים הללו והבין דתכם באותו
הצחוק שהמדינה כולה מליאה שקרים ורמאות ואץ בה שוס אמת והלך ונשא ונתן
בהסדינה והניח עצמו לדעטת אותו בהםו״מ והלך לדון לפני הערכאות והס כולם מלאים
שקר ושחדים ביום זה נתן להם שוחד למחר לא הכירוהו והלך לערכאות גבוה יותר.
מם שם כולו שקר עד שבא לפני ההאנאט ונם הם מלאים שקר ושחדים עד שבא גפ
אל המלך בעצמו וכשבא אל המלך ענה ואמר על מי אתה מלך שהמדינה מליאה ןכ
שכךים כולה מתחילה ועד פוף ואין בה שום אסת והתחיל לספר כל השקרים של
הסדינה  .וכשהמלך שמע דבריו כי היה תמוה להמלך שימצא איש שיודע מכל
השקרים של המדינה והשרי מלוכה ששמעו דבריו היו כועסים עליו מאוד והוא היה
מספר והולך השקרים של המדינה ענה ואמר )החכם הנ״ל( והיה ראוי לומר שנם המלך
כמותם שהוא אוהב שכך כפו המדינה אך מזה אני רואה איך אתה איש אמת ובשביל
זה
אייגך ודיל 9אקי מננים ?ןרע^ץ מיט דיגע דייר אונ אז הנגר קוקט ךך אום ^אגט ער 3
ןץך מרייב כןטאוויס אזו יוד %ם שטיט"אין פסוק כמתלהלה סיורה ך.קים וכר י ואפר
דלא "מצחק אני .כל1מד אז' זןיא'אייגר #יסט פיילן' אין" האךץ אדיין .אוניגריזאגט י
איך טרייב כןטאווים'אונ אז 1איז דא *אייגעריראם ?ך מיינט״טאקי אוף _קטא'ווים*א£נ
זך אייז פאךט מזיק רעם אגךערץ מיט דיגע דייר אונ'אזו איז דא וימה אירלןי" ר,אטאווים
אונ עס איז ךא איץ מדינה'וואם ךי ?.דינה איז ךד .עיקר אונ ךר*כלל*פון אלי 9ךיג1ת אונ ;י
$ץ דר מדעה איז דאי אישטאט וואס ידי שמאט איז בו^ל אליישטעט פון גאר״ךר מדינה 11
אוג אץ דר קטאט איז איין שטוב וואס ז'י*איז כילל אלי שטובריפץ דר גאגצער £טאט
אונ דאךט אין קןטוב איז דא'אמעג?זש וואס .ער איז 13ל.ל נאד' די שטוב אוג' דארט*איז
8ר האן:דן אייגר וואס״ער מאכט גאו* ראם ליצנות אונ'ךעם_קט'אוויס פון גאגציר'מדינה
דאט דעו־ חכם פיט 'ךך גגומק/זי)עי־ אסך געלט אוג איז* אהץ גיגאגגען האט.ער
^י^עהן אז פיכאכט דאךט ^מהיאירליי' גיישפעט איל _קאטאו.ויפ האט .ער גי'זעהן*אז מען
בא?ט ג^ןעט וויא אזו פגארט מענשן 'אין משא ומתן אוג ודא אז.. 1ערי קומט ךך
לאדן • איין'פא;יםטראט אונ זייי״נעמיןי^וחדינייט ןןך צוםיהעכערין כאנד 'אונ-דארט איז
אוך גאר ליגען א״וג' די האבן אלץ ?יפאכט גישפעט א־וף ״קאיטאיווים אז ךי מךינה* איז ?יל
9יט ליגקט' אונ כיט רמאות אונ ?יס אייז גארי״קיץ שום אמת ניט אץ דדיפךגה איז.ער
•4יגא^ען אונ האט ניהאנךילם אין* דד קוףנח אונ האט ךך גילאזט גארן אץ דעם מש*
ומתן' איז ? י ^,אנגק ןיךילדץ פארידי סאגדיס אוגידי דגגץיאלע פיל*מיט ליגענט או:
$עםן שוחד הי״ןטיהאם ער*ךי גיגעבץ שןחד מאךגץ האבן די אים ניט גיכןענט 'איז ער
ךגאמן צו איין העבעךץיפא^ד אויג דאךט איז אוךיפיליפיט ליגקט גייז.ער איז .גיקומען
ג{אר רעם סאגאט אונ דארט את אוןז'  Vpליגעגט אונ ש;יהד' בת ער א\ז גיקוטן ציום
נןלך £ליץ אז ער איז }יקימען צום פלך האט יער "ךך אן גירופק אונ'האט גידאנט' איבר
ןזעמין בי?ט דו אמלךךי'מליגה איין ךאף אין גאגצןפיל פיט ליגענטפץ ךעםיאז דייב
?.יזאץ אדם לאז אינ עס איז* אין איר..קיץ'שום אפתי ניט דא אוני האט אןיגיהובין״אים
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י אתה רחוק מהם מחמת שאין אתה יכול לסבול השקד של המדינה והתחיל לשבחו
•איד מאוד והמלך מהמת שהיה עניו מאוד וכמקום גדולתו שם ענוותנותו כי כן דקר
עגיו שבכל מה שכשבחין ומגדלין אותו יותר געשה קטן ועניו יותר ומחמת גודל
:ישבח של החכם ששבח וגידל את המלך בא המלך כעגיוות וקטגות מאוד עד שגעשה
יין ממש!־לא היה יכול להתז:פק והשליך את הווילון לראות את אותו החכם מי הוא זה שהוא
'יע ומבין כל זאת וגתגלה פגיו וראה אותו דחכם והביא הפאטרעט שלו אל המלך :
]"כי ציון אבילות ציון היא בחי׳ הציונימ של כל המדינות שכולם נתוועדים לשם
כ״ש וראה אדם ובנה אצלו ציון:
J
ן»ה 1חזה ציון קריית טועדינו ר״ת פצהק ששם היו גתוועדים כל הציוגים ימי שהית
צריך לידע אם לעשות הדבר או המו״ט היה יודע שם  .י׳׳ר שיב׳׳ב אמן:
J
1אה והבן והבט אתה המעיין ער היכן הדברים מגיעים אשרי המחכה ויניע לידע
ולהשיג מעט מסודות המעשיות הללו אשר לא נשמעו כאלה מימים קדמונים :
J
 JHשכל אלו הפסוקים והרמזים המובאים אחר קצת המעשיות הם רק רמזים וגילוי
מילתא בעלמא למען ידעו כי לא דבר ריק תא ח״ו וכאשר נשמע טפיו הקדוש
:פירוש שאמר שהוא מגלה איזה רמזים בעלמא באיזה פסוקים המרמזים לסוד המעשיות
מען דעת שאינו כדבר ח״ו דברים בטלים ח״ו אבל סוד המעשיות בעצם רתק
מדעתינו ועמוק עמוק מי ימצאנו:
עגה ואמר אספר לבם כל הנסיעה שלי שהיה לי:
*>i J־ Jבמלך אחד שהיו עליו כמה מלהטות כבדות וכבש אותם ולקח שבוים הרבה
)בתוך דבריו שהתחיל לכפר זאת המעשה ענה ואטד בזה׳׳ל תאמרו שאספר
כם הבל ותוכלו להבין( והיה המלך עושה סעודה גדולה שקזרין באל בכל שגה באותו
'׳יום שכבש המלחמה והיו שם על הבאל כל השרי מלוכה וכל השרים כדרך המלכים
מיו עושי; שם עניגי צחוק שקורין קומעדיוש והיו משחקים וצוחקים מכל האומות
 ,פהישמעאל
נו דער ןיייל; גאו־ ראש ^אלשקייט פון יער כדינה .וויא דער כקד האש גיהעךט ביגע
!יידיהאט .ער ',י־ צו גיביגין' זייגע א״ירין צום פור האגג ,ערי זאליתנלין^זייגע רייד
זזץ־ק .עם איז ביי דעש כלך אגרוים ומגדר גמזק אז ',עם זאל ןיך גיפינן אימענטש
יאס ןןר זאל ורסק גאר דאס פאלטישקייט"פון ךער םדיגה אוג,די שרים האבץ גיהערט
!ייגע דייר אוג זעגקא1ף אים ךיער' ברז־נז גיוועזן האט ךך דער חכם א[ גידו^ק פיק
,יאלט גירעגט ז:־:גק אז רעד מלך 'איז איךיאזו 'ודא די אז 7ןר האט *לימי ליגיגט אזויווי
זיא'מדינה 'נאד אךרבא י פון "דאניט דגהט מען ודא אזן ידו ביפש אין איש אמת
>ינ יער* איתער בישטיי ווייט פין זייא מחטת י דו קא.נסט ךט סובל ךין ךעם שנך
־ץ דער מך־גיה אי :יראם אן גיהובין רעש ?לך ז״ער ציו לובץ אינידעו־ קלך מחמת
*"י אי :גיווע; אנרוסיער ;־ניו מארק אד אייז דעו־ שטייגיר פין איין ^גיו' אז מאם
|ער מלוביט אים אונ מגרייםט אים וועךס ער אילץ קלעניר ביי ךך מחטת דער
י£ם האטי דיער גירובט' א־ג' •מדייפטידעם מלך איז י ע י ?ל" אידץ VP PrPU
1י1ס עגמה אי־ינ אין ךייער קלייגיקייט אריץ ביז זנר איז ךוואףן גאו* ד?ןט האש
 %דיך נישט טקאגט איין האלפען אונ האט אמאךף ניצאן דעם פוךהאנגי״עריזאל
ןעיזן ךעם הכם וועד איז ראש מאס זני* מייםט אונ*פד שטייטךאס אלץ'איזיאגטפלע^ן
ייוואךין ראם יפנים פץ ךעם מלך האט איס דער חכם גיזהען האטי ;נר אפי ןימאלפ
* י •
*
* ךק פאטרעט אוג האט איס גיבראכט צו .לעם פלך ג
איך רעל אייך דער 2יילק מיין גקיןיה מאש איך האב";יהאם:
?£2ה אמאל איז גיווע; אמליך מאס ער האטי אוף ךך גידאט בכה מלחמית שוועת אינ
ראש ךי אן ניגומן אוני האט גינו'כען א?אך שבדים אפשר מעט איר מיינן איך ייעל
^'יך גאר ךער ציילק מעט איד.קענץ §אר שטיק האט דערימלךיגימאבט״אגרמק באל
;יטמען ךיא ןלועחאונ עס'5י.יז ראךט W f i
 #יאר איין רעש מאגי מאש זנו׳ האט
;
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סהישמעאל ומכל האומות והיו עושימ ומעקמים בדרך שחוק בדרך הנימוס וההנהגה
של כל אומה ופן הסתם מישראל נ״כ היו־ עישין השחוק וצוה המ-יך להביא לו הספר
שהיה כתוב בו הנימוסים וההנהגה של יכל אומה ואומה ובכל מקום שהיה פותח יאדו :
הספר היה רואה שכתוב בו ההנהגה והנימוסים של האוםה כדרך שהיו עושץ כעלי
השחוק ממש כי מסתמא גם זה שעשה הצחוק והקאמערייא ראה ג״ב את הספר הנ״ל ן
ובתוך שהיה המלך יושב על הספד ראה שהיה עכביש הנקרא )שפין( שהיה מרחש ו
על צידי הספד דהיינו על חירי הרפין ומצר הב׳ היה עומד זבוב מן הסתם להיכן הולך 1
העכביש אל הזבוב ובתוך שהיה העכביש מרחש והולך אל הזבוב בא רוח והרים את ו
הדף מן׳ הספר ולא היה העכביש יכול לילך אל הזבוב ותזרה לאחוריה ועשתה עצמה ו
בערמה באלו היא חוזרת ואינה רוצה עוד לילך אל הזבוב וחזר הדף למקומו י
וחזרה העכביש לילך אל הזבוב ואוי שוב הריס הדף ולא הניח )היינו ו
שהדף חזר והרים את עצמו ולא הנית את העכביש לילך אל הזבוב( וחזרה ז
וכן היה כמה פעמים אח״ב שוב חזרה העכביש לילך אל הזבוב והיתה מרחשת ו
*הולכת עד ^בבר חטפי עצמה ברגל אחד אל הרף ושוב הרים הרף את עצמו והיא ו
כבר!היתה על הדף קצת ואזי הניח הדף את עצמו לנמרי עד שנשארה העכביש תחתיו ו
בחלל בין דף לרף והיתה םרהשת שם ונשאר פטה מטה עד שלא נשאר ממנה כלום ו
)והזבוב לא אספר לבם מה שהיה• בה( והמלך היה רואה בל זה והיה מתמיה עצטו ג
והבין שאין זה דבר ריק .רק שםראין לו איזה דבר) .וכל השרים דאו שהמלך מסתכל ו
ומתמיה על זה( והתחיל לחשוב בזה מה זה ועל מה זה ונתנמנם .על הספר ותלם לו,
שהיה בידו אבן טוכ שקורין רומיט והיה מסתכל בו והיו יוצאץ ממנו גוזמות אנשים >
ז
והשליך
איף יעס באל אלע שרי ?•לובה אונ אדע שרודה אז 1ווי רעד סדר איו בייא מלכים אונ j
מען האט דאךט גייפאכט קומעךיום אוגימקיהאס גישפעטיפץ אלי אומ1ת אונ 1ר ^א3ק {
ךך נאך גיקרוימט נאך'איטליבר' אימה אז 1ווי*זץער פירעכץ איז מן הסתם האט" טיק 'פון
יוךץ אוךינישיפעט האט י דעו־ כלך ניהייטין' ברענגק ראם ספר וואט דארט איז פאר י
#ריבן ראם פיירעננץ פון איטליבר' אומה ווי דערימלך האט אוף' גיעפיןט ראם ספי" האט
^'רגייז&ץ פונקטיאז^ ווי די 50בן גימאבט די קיעעתיע פון זיי'ו\^ן"מןהםתם'דד יואס ]
האט גיכאבט״ף קומעדיי.ע האטי.ער א1ך ניזעהיןידאס ספר .ךר ווייל ווי'דד מלך *אין
גיזזנכוץ איבר רעם ספר האטיער־ גייזעהן ,ווי אשפין.קריכט 'אוף ך שאךף פץ *די בלעטיר
פון דעם ספר 'אונ אוף די בלעטיל פון רעם כפר איז גישטאגץ אפליג  Pה? £ירי*הין j
גייט א^פץיזו איין פליג דרי ודייל די ךי'שפץ איז גיקראכן אונ איז גיגאגגין' צי ךי ?ליג
איז ?יקוסען אוךניט אונ האט אוף גיהו3ן'דאס'בלעטייל פיון רעם ספר האט יי ? rWיש»
ג^קאנט גיץ צו דר נןריג האט זי ןיך אום ניקעךט*אונ האט זיך.קלאמ^יךיש גימאבט ג^וןן -
ווי זייגןערט זיךיאוס אונריל ש1ן;יט גיץייצו'דער פליג ח־ נאך האט ! Vי '?לע<¥יל {
אט גיקערטיאיף דין א1רט האט ווירערךי שפין גיוואלט גיין צו דר $ליג האט דך ווידך
אוף ניהובץ ראס ?לעטיל אונ האט'זי ניט נילאזט האט ןיך ף שפץ וויךער אום ג:קערט
 .אוג אוו איז ניעוע^ :עטליכי מאל נאך דעס איז ווירר ף ?צפץ ניגאגגץ /ץ דר פלע או!
איז אווגיקראבין ביזיזי האט דך ש:־ן אךיבער גיהאפט טיט איין פיןץלאוף ךעםיבלעןןיל
האגו זיך ווירר אוף גיה1בן ךאס ב^עטיל אונ ךי שפין איז שץ גיווק אביפל אוף דעס
*נליעטיל האט ףךדאס בלעטיל אגיירר גילייגט אץ' גאנ^ץ 3יו ך י שפץ איז גיבליבען
זיווישץ איץ כ;.עטיל,אונ'אנדערץ אונ ך״איז הארמץ'גינןראקץ אוני אץ אלץ גיבליבע!
בטת ביטהביו/נס איז פץ יאיר נאי ניטניב^יבןאונךיפלינ ורעל איך אייך גאר &|h
ןייילץ וואםימיט איר האט זיך גיטאן אוני דרי מלך האט דאסיאלץ גוט ניהנהןיאונ האם
ך־ןי זימגי 3אר וואונדעךט^ר האט פאר שטאןץ אז ראסיאיז ניט ״קיץ'לעיי יא־ נאי
•מען וךיזט אים^ץס אזאך" דר פיט אע ך אלע £רים  jniciןיזעהן אז דר כלך ק^קט
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כג*5

והשליך סידו הדוטיט ,והדרך אצל הטלנים שתולה על גביהם הפאטרעט שלו ועל
־ע piגבי הפאטרעט תולה הנהר והיו אותן האנשים היוצאין מן הדוםיט לוקתץ את הפאטרעט
h e cוחתכו את ראשו ואת״כ לקחו את הכתר והשליכו לתוך הרפש )כל זה חלם לו( והי*
ארז אותן האנשים רצים אליו להורגו והריס עצטו דף מן הספר הנ״ל שהיה שוכב עליו
מין לפניו ולא יכלו לעשות לו כאומה והלכו ממנו ואח״כ הזר הרף למקיםו ושוכ היו
נ״א חנים להרגו וחזר והרים הדף כג״ל ובן היה כמה פעמים .והיה משתוקק מאד לראות
Vאמה דף שסגין עליו כאיזה נימוסים של איזה אופה כתוב עליו והיה מתירא להסתכל
־לרו והתחיל לצעוק חבל חבל .ושפעו כל השרים שהיו יושבין שם והיו הפיצים להקיצו
את אך אין זה נימוס להקיץ את המלך והיו פכים סביבותיו כדי להקיצו ולא היה שופץ
שת נתיך כך בא אליו הר גבוה ושאל אותו פה אתה צועק כל כך שזה זמן רב שאני ישן
יפו ולא הקיץ.אותי כלום שום דבר ואתה הקיצות אותי אמר לו ולא אצעוק שהס קמי*
יינו עלי להרגני רק שזה הדף מנץ עלי השיב לו ההר אם זה הדף מגין עליך אין אתה
רה צריך להתיירא משום דבר כי גם עלי קמים הרבה שונאים רק זה הדף םגין עלי בא
עת ואראך.והראה לו שסביב ההר עומדים אלפים ורבבות שוגאים ועושים סעודות ושמחיפ
זיא וכלי זמר מזמרים ומרקדץ והשמתה היא שאיזה כת מהם חושב אחד ובא על איזה
זיו חככה איך לעלות אל ההר ואוי עושים שמחה גדולה וסעודה ומזמרים וכו׳ וכן כל כת
'ים וכת מהם רק שזה הדף של אלו הנימוסים שמגץ עליך מגין עלי ובראש ההר הית
:סו נסר שקורץ טאבליצע והיה כתוב שם הגיםוסים של הדף הסגין עליו מאיזה אומה הוא
כל רק מחטת שההר גבוה אין יכולים לקרות אותו הכתב דק למטה היה טאבליצע והיה
כתוב
,
יו'.
אוי פאר וואונךעךט ךך ךרויף אונ דר .כלך איז אנךךיםלט ןיוואךץ אוף ךעם פתר האנו
זיך איס ניחרלת אז.ער האט גיהאל3ןען אץ ךער האנטי אדומיט אונ ;נר האט א1ף >ןינ1
ןירןקט^וענץ'' פץ איש ארום ני_אנגען גוזטות מענ^שץ האט^ער אךאפניוואךפק דעע
פין ךר הא:ט אונ ךר סדר"את ביי' כיבים 'עיש העננט איבער ךי ךין*פאט'רעט*אינ
ק
 Pדךייייר ך.ע':נט די'.קרון האט,עריניןעהן אין הלום וויי ךי'כענטשיןיוואס זענץ ארוטי געאנען
י 1פוןךעש'דיויזיט האבן גינומןיךעם "נאטרעט אונ האנין אפיניישניטן ךעם כןאפ אונ האבן •
י"
! Bך ק״ר־ון אריץ;יוואך?ץ אץ ךר בלאטי'אדיין אונ/זיי האבן איים גיוואלט הרגך; האט ךך
1ס איף זיהוין אבלעטייל פץ ךעיש ספר וואש^ר איז גילעןיךרויף אונ האט איטי פאר'שטעלמ
1יו האבן די יאים'נאד}יישט מקאנט'כאן ךר גאך האטזייךידאם ?;.עןןילאום מקערטיאיף
יר זיץיאיורט האבן* די וויידר :מאלט אים הךגענץ *האט ןיך ווידר 'אוף גיהובן דאס ברעטיד
ת אזו איז גיוועןיכמה כאל האט דד מלך גיוואלט זעהץ וואס פאר אנלעטייל ,באישום איפ
יג פץ וועןכיר אומה ראש איז האט זןר-ימודא/יהאט' צו.קיקען אוג.ער האט אן גיהוןן m
ט ^כי^יגיעאלד אונ אלי שרים וויאש זענץ דאךט גיזעסץ האב; 'גיהעךט האבץ !!י אים
גיוואלט אוף 'וועקץגאדראס איז* ניט..קיץ גיטי־יס פעןיזאל אפלך וועקיןיהאבץ די גינןלאקמ
ארוס איש כך/זיי ןאלץ אים אןף וועקין א,ינ.ער האם ניישט גיהערט דער*!וייל איז צו איש
גיקופן אד.ו'3ער בארג אונ האט אים גיפרענט וואש שרייכטידו' אז :1איך שלאף שון א*
לא;נ ראטציך.קיינך;יט אוף.נ.יו.עקט אמ רו האסם '9יך 'איף גיוועקט אזו האט דד באהנ
} '1יזא;,ט צום מלך האט.ער אים ניזאגט ווי זאל איך;יט שרימנן אי!ני מי.למ ? V I V V E
נאר דאכ בלעבךליאיז אוף ביר מין האטאים דר באת למ5נטפערט אז דאס בלעקיד> .ןיו
א1ף ךיך כנץ בךארפסטו^קיין מורא נים צו האבץ פאר.קיין שום'!א־ ווארן אוף יסיר שטיי^ן
ר יף א=אך ש';ץאס נאד דאש בלעשיל איז א1ף פיר מנין האט.ער איש ניוויזץ וויא
אחט ךעש בארג שטימנ; אל?יש ורבבות ׳;:ינאים אונ די מאנין סעודות אוב זעגץ 'פרןיליך
^ ?1ילץ איונ טא^ציין אינ > V;rפון.זיייטראנט איינר א1ס 'אונ פאלט א^יאחבמחווי
^ ?<! זאל אר1ף ביין איף דע (.באךנ אזו 'פא;ץ די *אניוסע ׳::פחה אונ אשעודה אונ
$לו ?7ילט איג כע; טאגצטיאןנ אזו אימליבי ביתי פון זיי נאד .דאש*בלעטיל וואסיעס איו
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מעשה במלך שכבש מדינות

•כתוב שם שטי שיש לו כל השיניים יכול לעלות אל ההר ונתן הש״י שגדל ע&1
במקום שצריכץ לעלות אל ,ההר וטי שבא לשט היו נופלים לו כל השיניים הן שדז^י
מלך ברגליו הן שהיה רוכב הן שהלך בעגלה עם בהטות הי׳ נופלים כל השיגייג
. .והיו םונתיס שם תמרים של שעיים כמו הרים אח״כ לקתו אותן האנשים הנ״ל וחול
והעמידו יתד את הפאטרעט כבראשונה ואת הכתר לקחו ורחצו אותו והורו ותלאו!
י במקומם והקיץ המלך והסתכל תיכף על הרף שהנין עליו מאיזה נימוס של אייה אום',
.תא וראה שכתוב בו הניסוס של ישראל והתחיל להסתכל )על הדף( בדרך אמת והגי
האמת לאםיתו .ויישב עצטו שהוא עצמו בוודאי יהיה ישראל רק מה עושין להחזיו
לטומב בולם ולהביאם להאסת יישב עצמו שילך ויסע לבקש חכם שיפתור לו החלוג
כהווייתו ולקח עמו שני אנשים ונסע להעולם ולא כדרך המלך רק כאיש פשוט וד^,
גומע מעיר לעיר וממדינה למדינה ושאל איך נמצא חכם שיובל לפתור חלום בהוויה
!הודיעו לו ששם ושם נסצא חכם כזה ונסע לשם ובא אל ד^בם וסיפר לו האטת אין*
שתוא מלך וכבש מלחמות וכל המעשה שהיה כנ״ל וביקש ממנו לפתור חלומ 1והשי!
לו אני בעצמי איני יכול לפתור רק שיש זמן באותו יום באותו חודש .ואזי אני מקכ*
כל סממני הקטורת ועושה םהכו מורבב ומעשנין את האדם באלו הקטורת ואותו האדג
.חושכ במחשבתו מה שרוצה לראות ולידע ואיי ירע הכל ויישב המלך עצמו מארזי
שכבר כלה זמן רב בשביל זה שימתין עוד עד אותו היום ואותו הרוודש ואוי עשה ל\
.החכם ק ננ״ל ועישן אותו עם הקטורת כנ״ל והתתיל לראות אפילו מה שהיה נעש^
»נמו קודם הלידה בעת שהיה הנשמה בעולם העליון וראה שהיו מוליכץ הנשמה של\
דרך כל העולמות והיו טכריזין ושואלץ מי שיש לו ללמד חוב על זאת הנשמה יכז*
ולא היה נמצא אחד ללמד חוב עליה בתוך כך בא אחד ורץ וצעק רבש״ע  . .שסע
תפלתי אס זה יבא לעולם מה לי לעשות עוד .ועל מה בראתני .וזה היה הפימ)היינו
.זה שצעק כל זה היה רט׳יט בעצמו( .והשיבו לו זאת הנשסה צריכה לירד":לתעולט
כוודאי ואתה חשוב לך עצה והלך לו והוליכו את הנשמה עוד דרך עולמות .עף
שהגיאו ;
*יי ^ ?לי?ע ^ !,איט-יאיז י
אוף חד מץ איז איף קיר מ;ץ אוף דעם ש^יץ
ןי^וטאנץ אן;ישךיבק ךי נימוסים »ן רעם" 'בלעטיל' וואם״עס איז מגץ י אף:,
*ואםעדע אומה".עס איז נאר  r mדד באח־ איז הוי ,קא; כק ניט ליינץ ^אס^תב
נאד הינטן אץ ןיהוק אשאבףצעיאיז דאךטני^טאנץ א! }ישריבן אז וןעד״עס האט .אדע
ןי׳ץ ךעד,קאן ארזף גיץ אוף רעם בארג האש הש^ /יגעבין אז זןס/המןסט ךארט 1 5
אנראו ךאךט ווי מק באראקף אר1ף צו גףן אף רעם בארג אז וועד ןןס קוקמ אהין |r»ttjp
*ן־ם אתם אלע $יץ ^ ע ר איי גיגאגגן צו פיס 5ייא ער האט ןידוטן' סייא ^ער איז גי^ארי
$ ,ץ אווא^ץ קיפ בהםות )^ץ א^ץ א^י'  •fיץ ארוס ו^אלץ*ןעגץ ת*דט גילע;ין תי*ץ וויים
9יט ןיץ אזו ווי ןןןחנ דד נאך האבן ךי מעניין פון רעם חטיט גיגים; דעס פאנדעמ
* נ האבן איס ומדר « טף .גי^טעלט א* ווי פתער אונ ךי.קרץ האבן דיי אפ ןיווא׳ןןץ א
זאבן ווידעד אוף }יהאעץ אוף .ךמנר אוךט ו^.ט ךך דד כלך אוף גיחאןט אוג האט י^י^ף
גיןףן אוף רעס ?לעמיר וואם^םיהאט א1ף איס מנץ גיווק פון אוואשךי ני«ס פון
אוואטךי אומה ראש איו' האטער גידעהן אז^עס ששייט ח^ט ח־ נימוס פון יוךן ה*ט עד
 $מישב ניזוק $ר וועט עץ זיין $יוד נאד וןאש טוט מען אז'טען מל ף נאנצע וועלפ
גרעננץ״צמ rtgהאט עד ךןזמיי#ב }יורק £י וועט ןארן ויכן אי^סראם.ך
^ ן ר יחלום זףןייאוגי^ר האט טיט זיף גיגומן צומי סענט^ץיאיונ איז }יפאךין אוף ךער
זזעלט ניט אנ ווי אםלך נאד ווי אפראםטר מענטש'אוני איז גיפאףן פץיאיץ שמאט*«
דדיאנרעךער אונ האט;יפדע?ט ווי'גיפו;ט 5ען' אזו אחכם וואש^ער זאל מתר הרוס !יין.
האט מק אים מיךיע ןיווען עס ניפוינט ךך אזו אחבש איז ער ניקוכק צמ חכפ
ferij
א י ם  7 r r t y g pי ב ע ט ן אז ״ער זאל איס 4ip
ארב האט
ןייילט די נאנצע
ןמסיעץ האטיאים דך דגם ?ין^ערט איך אליץ כןאן ניט פ'ותר.דץ נאד עש איו WJ
האנריו י^-
.
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מעשה במלך ע כ ב ע מריטת

כ ד ל*

 ^ J f ^ J Jלרביד של מעלה כדי להשביע אותה שתרד להעולס ואותו האיש
ודיי י  rלא בא ושלחו אחריו שליח ובא והביא עמו זקן אוזר שהיה כפוף כדרך הזק
יי* * .החז מכיר עמו מכבר )היינו שהבעל דבר היה לו היכרות עם זה הזקן הכפוף מכבר(
חזי" ישחק ואפר .כבר נתתי לי עצה רשאי הוא לילך להעולס והניחו את משמה מרדה
איי יהעילם והיה רואה כל פה שעבר עליו מתחילה וער סוף ואיך נעשה מלך והמלחמות
 , .״היה לו וכוי) .ולקח שבמים .ובתוכם היה יפת תואר שהיה לה כל מיני חן שבעולם
< יק שזה החן לא היה מעצמה .רק שהיה חולה עלי׳ דומיט ואותו הדימוט היה לו כל
* מ י  .חן .ומחמת זה נדמה שיש לה כל מיני חן ועל אותו ההר אינם יכולים לבא
^ יק חכמים ועשירים וכו׳ )ויתר לא הניד( ויש עוד חרבה מאוד בזה) .מן ולקח שמיים
עד הסוף לא נכתב כראוי כמו שסיפר(:
:ימ
״דפ( שמור לדוד בברחו וכו׳ .ה׳ מה רבו צרי רבים קמים עלי • וכו׳ ואתה ה׳ מגו בעדי
כבודי ומרים ראשי קולי אל ה׳ אקרא ויענני מהר קדשו סלה .הר הנ״ל .אני
!ץ יי
שכבתי ואישנה .כנ״ל .הקיצותי וכוי .לא אירא מרבבות עם וכוי .כי הכית את כל
י־»ן  .אויבי לחי שני רשעים שברת .כי היו טפלים להם השיניים כשרצו לעלות אל ההד.
על עמך ברכתך .פלה:
.
^
עמיד
 yי
^ האנךין אןייט דעכאלט נעם איך צו נוף א7י גןרייטיכ^ר מאס פון די פלענט פק פאכין
ן) קטידת ?ישם מק !יי'א1ם' אונ פיךייכעךט דעםימענטשיץ ?יט .קטורת אונ ךר מקניזש האט
"לו איןיןין וואט ,ער מיל זעחן אונ מאם,ער ומל וויפןיווייפט ^ער דעפאלט אלדינג האטיזןך
 iדר סלךימגישיב  pwjאז ן ך האט זיךישין יוא אז? '1יל'3יט דר1ף גןאר בראכט וועט ^ר
!ע ^ךימאי^ין בת דעם טאנ מאס דו־ חכם האט איס גימגט ״עס איז ףקומן יד מאג האט
גו  Jרר חכם ג^יכעךט ?יט ך.קטוחת האט דד כרך אן נירזבן צו זעה; אפילו מאם ?!יט
^ האט ךך גאך גימאן איידער ער'איז ןיבורין גימארן דע-״אלט אז* ךיא^שטה איז גאן־
ם
י ־ ^ ק אזף יענך וועלט האט^ר ניזעהק חי מען האט י ציי'נשמה' גיןירם חךךאלייוועלקק
« Jןץהאט אויס }יחפין וועד,עסי האט ע5יס צו רייךין' שלעכץ אוף ךנשטהמל^ער
קוןןין האט זיך״קיינד }יט גיפונק מאס ?נר זאל קלמך חוב דין דד ומיל איו ןךנר אן ניקובן
י^י ?  H׳ ני?$ט אז דר מעט קומן'אוף דד ןעלט
• »  # ^ < ™ 3 *3י
ן •מאס האג איך ש1ן צו מאן אונ נאך וואס האפטו קיך בא#אפין רעד* מאס האט דאס
 ^ 1ר י נ ק דאס ןןמ יד  &0אמין דאט מען אים ניע^פעךט" ךי נשטה ממ אךא**גיין *אוף
דר מעלט אונ י י 3י ד י איין ״עזה אייז ^ער אוועק' גיגאנגק האט *מען ווייטר ף נשפך.
r$pיזאל י
9
וזןץו מעלןדן $יז ?יהאט ף נש?־׳ ^ י ב ר א כ ט עם בית ח על
אראפ1דיוי ןאלע א^מעףן;.יק אוף דר וועלט'דר ס׳׳מ מאם האט rno?»"IP&l
»ת גאך נישט ?י^קן האט מען נאך אים ;ישינןט '8ש$יח  rtfיער ני^כןן אונ״האטיקיט
ויך ?יברי1כט איין אל?ץטשקין איין איק ניבוןינם מאס 7נר האט״ךך ^ ט ןיט איע »יז
לאנג אונ ?גר ןאט }ילאכט אונ האט ?ימעט'איך* האב ן:יר שק איין/עצה ןיגע?ק ד
f׳^ rפענ שק ארא* ן״־ן אוף דר וי־עדט האט ןיזעךין ך פלך מאס 9יט אים האטי ¥1
סוף אונ וף־  -%אמ ^מואתן אפלך  /י נ ךא קהפות מאס
»י#עי ) & ! r y y p
האט ןיראט ןבוך:
י»ג ?י האט ;יניכען ^ברם אונ ?ייי׳ןין לי שכוןם' איז גימען אי^ת מואר וואם ךא האמ
3יהאט אמרליי חן פון ת ד וועלט נאד דעו־ חן'איז ןיט כמוען  pcאיר אדיין נאי*
^ ?*מ אוף איר נ י ^ ק אדוטיט אונ רעריתמיט האט גיהאט אליודןי חן אונ אי*1
ד־עם ב«ךנ קאנק פער ניט קוטען נאד חכמים אונ״דךיךם"ונו׳ אונ ווייטער האט ! X
5אך דרןק  t mמאש שטייט*}!יט ר י |י ז נאך לא $
 By 1דעד צללט אונ
? י'ליא..ער האט.עש דער צ י י ל ט • :
 .ץעמם ךאם איז ניט אוף נ י ש ר י ב ק ^ א ח
•?זמר להד ?גרח 1וכו׳ ה׳ פה !בי צף מיפי ^ י ם י ע מ ואתה ה׳ 5נן בעדי '?טילי
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מעשה ברב ובן יחיד

י עמוד והתבונן נפלאות אלו"אם בעל נפש אתה תשא בשרך בשיניך ונפשך תשיגי
 .בכפך .תעמוד מרעיד ומשתומם תסמר שערות ראשך ותשוב תתפלא בדבריג*
י י
האלה העומדים בגבהי מרומים:
מעע£ה ברב אחר שלא היה לו בנים אחיב היה לו בן יתיר וגידל אותו והשיא אותי
והיה יושב בעליה ולמד כדרך אצל הגבירים והיה לומד ומתפלל תמיד רגן
שהיה מרגיש בעצמו שהסר לו איזה חסרון ואינו יודע מהו .ולא היה מרניש טענ*
בלימודו ובתפלתו וספר לפני שני אנשים בני הנעורים ונתגו לו עצה שיסע לאותו
צדיק ואותו בן הנ״ל עשה מצוה שבא על ידה לבתי׳ מאור הקטן והלך אותו הבן יחיל
וסיפר לאביו באשר שאינו מדניש טעם בעבודתו כנ״ל וחסר לו ואינו יודע מהו לכן
הוא רוצה לנסוע לאותו צדיק והשיב לו אביו איך אתה בא לנסוע אליו הלא אתך.
למדן יותר ממנו ומיוהס יותר מכנו לא נאה לך לנסוע אליו כלך מדרך זו עד שמנע
אותו לנסוע וחזר ללמודו ושוב הרגיש המדון כנ״ל והתיעץ שוב עם אותן האנשים הג״ל
ויעצו אותו כמקודם לנסוע להצדיק ושוב הלך לאביו והטה אותו אביו ומנע אותו כנ״§
ובן היה כמה• פעמים והבן הנילהיה מרניש שחסר לו והיה מתגעגע מאד כאד למלאות
חסרונו ולא ידע מהו כנ״ל ובא •עוד לאביו והפציר בו עד שהוכרה אביו לנסוע עסו
בי לא רצה להניח אותו לנסוע לבדו מחמת שהית בן יתיד ואמר לו אביו הלא תראדן
שאסע עמך ואראה לך שאץ בו ממש ואסרו המרכבה ונסעו אמר לו אביו בזה-אנסה
אם יתנהנ כסדר הוא מן השמים ואם לאו אינו מן! השמים ונחזור .ונסעו ובאו אל
נשר קטן ונפל סוס אחד והמרכבה נתהפכה וכםעט נטבעו אמר לו אביו ראה שאינו
מתנהג כסדר ואץ הנסיעה מן השמים וחזרו וחזר הבן ללמודו ושוב ראה החסרון שחסד•
לו ואינו יודע וחזר והפציר באביו כגיל והוכרה לנסוע עטו שנית וכשנםעו העמיד אביו
* הנסיץ כבראשונה אם יתנהנ כסדר ונזדמן כשהיו נוסעים ונשברו קני הידות שקורין
אקסין• .
י
,
ומרים רא?וי וכו׳ פאר שטייא גוט ך«ס גאנצי.קא$יטיל אונ &אר #טיי 8גופ וועסטי•
גאנצע נ^שה :י
זעהץ וויאי^זו דאךט איוי?רוןז
י
^שה אמאל איז ניווען ארב רעד 'רבי האט י\ץ.קעדעד ;יט ןיהאט דעד נאך האט עד
גיהאט אבן יחיד אונ ער האט אים חתונה י "גימאכט רער בן יתיז־ פלעגט/-י
ךצץ אוף איין אויבר שםיןיל אונ האט ;ילערי?ט אוו ווי דעך סדר ןגייז ביו נ?יףם אוג
פלעגט לעךנעז אונ דא;ינען תמיד נאד.ער זדאט בייא דך נינ|ילט אז ^ס\פעלט אינו
ןןפיס אחסירץ אונ האט ניט ניוויסט .וןאש אונ ער האט ןיט 3י$ילט ״קיץ מעם'אץ' ךעם
לעךנץ אוב אץ רעם דאורנק האט ז$ר דאס דעד ןיךלט $אר $ךיא"יוגגע לייט האבץ
ןייא אים £יין ן^יה ?ינע?< 5 .U1י ' אל %רץ צויךעס אוב־ רעם צדיק אונ דער W
יחיד האט ףטאן .א מצוה מאס ראוך כעד$< .וף  .איז ,ער .גיקוטק צי דעד ״בחינה
מא1ר ה־טן איז גיגאנגק ׳רער בן יתיר אונ ' האט דאס רער ןייירט פץ $אטר כאשר
ן ד פירט גיט ״קיץ ,מעם אץ רעם דאווינען אונ לעתק אונ אנדדיע מצ1ת בכן ודיל ער
$אךץ צו דעס ןהיק י האט אים;רער .פאט•־* .ניע^-רט מא ?יסט ראך מער ל9ץ אונ
מער מיוחס פץ איס זוס קטייט ךר ;יט אן גוי'איים'צו פארין האט.ער >{יס '}יט-ידעד
לאזט צו פי7ין צום צדיק האט ךך דער בן מזיר ווידער גיךע?ט /ערגץ האט.ער ויידעו־־
ניפיילט רעם השרץ כנ׳׳ל האט״ער ווידר איין.עןה גיהאלןין ?ןיט ך' צ^ענט^ץיהאבין זייא
איס ווידר ךי״עצה;יגע?ין אז',ער זאל פאךץ ־ צו רעם צדיק איז,עד הידר ניגאנג;״ צום
פאשיר האט אים דה פאטיר ווידער;יט דער לאיש יעזו אמ גיווען.עטליקי כאל $מ דעד־
פאטיר האט גימווט כ!יט £יס פאךץ וןאךץ רער פאטיר האט אים ניט גיוואלט אליץ לאזץ
ןאך־ן כ1זמת,ער'*יז גיווען ביי $דס אבן יחיד האט ?  Vדר פאטער נמאגט זעה **איך וועד
9יע ךיריפאךץ וועל איך ךר ווייךן אז ךער צדיק איז ני־שט הנ;ץ זןי ףפאךץ האט דעד
ןאטר צומ זץ גייאגט ייא יזעל איך פףבין וועטךך אנדירש !?יריץ כהדר אייו עש מן השטים׳
אוני אז ניט אץ גימ  pהש?גס אז מיר זאליין פאךץ וועלץ ?יר דך״אוס קערץ״זענץ^א
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 r^P*.אמי לו אביו ראה שאינו סתגהג לגו לנסוע כי האס ,זה דרך הטבע שישתברו
מ האקסין וכמה פעמים שנסעו עם המרכבה הזאת ולא נזרסן כזאת וחזרו וחוד הבן
־י* חנ י לדדט כנ״ל )היינו ללימודו וכו׳ כנ״ל( ושוב הרניש החסרון כנ״ל והאנשים יעזו
אותו לנסוע וחזר לאביו והפציר אותו בנ״ל והוברח לנסוע עפו עוד ואמר לו ־הבן שלא
נעמוד עוד על נסיק כזה כי זה דרך הטבע שטפל סוס לפעמים או שנשתברו האקסין
אם לא שיהיה אמה דבר מומש מאד ונסעו ובאו לקרעטשםי ללץ ומצאו שם סוחר
והתחילו לספר עטו כדרך הסוחרים ולאנילו לו שהם נוסעים לשם בי הרב היה מתבייש
נעצמו לומר שניסע לאותו הצדיק והיו מדברים מעסקי העולם עד שבםבוב הדברים
הגיעו לספר מצדיקים היכן נםצאים צדיק־ם וסיפר להם ששם גטצא צדיק ושם ושם
והתחילו הם לדבר מהצדיק שגסעו אליו השיב להם זה)בלשון תימה( הלא קל הוא בי אני
נוסע עכשיו מכגו .ואגי הייתי שם שהיה עובר עבירה עגה אביו ואסר לבנו הראית
בגי פה שזה הסוחר פםפר לפי תוכו והלא תא גוםע משם .וחזרו לביתם ונפטר
אותו הבן ובא בהלום להרב הנ״ל אביו  .וראה אותו שהיה עומד בכעס גדול ושאל
אותו למה אתה בכעס כל כך יהשיב לו שיסע לאותו תצדיק הנ״ל )שרצה לנסוע עם
בנו אליו כנ״ל( והוא יניד לך על מה אני בכעס והקיץ ואמר שמקרה הוא אח״כ חלם
לו עוד כנ״ל ואמר שהוא ניב חלום שוא ובן עד שלשה פעמים והבץ הלא דבר ה ו א .
ן
ונסע
ךפאךץ אוב זע;ץ ניקומן צו איין קמץ בךיקיל את אךאפ ןיפאלץ אפעךד אונ ךיא בדינן•
האטי ךך איןרעיקעךט אינ זייאיזענץ שיר ךער טךינקין ניראךץ האט אים ו ז ד ןןאטער.״
ןיזאגט" זעסט חי "א/עס §ירט זץזיניט בסדריאוג ףינןי^ה איז ;יט מן השפים האבען' זיי[
זוך אוםיגיקעץט האט ךך ווידר דד׳ בן יחיד גיזעץט לעךגין אונ האט ווידד נ י ד ^ ן ijBSLVi

אונז אז כיד זאלץ םארין מאןן איז דאס ד;ץ אךךך הטבע אז בייך אקסין זאלץ צ ו * ו
נראיין וועךין וויפיל כאד מען איז ניפאךין מיטיךר בךי־קי אונ ^עסי-דאטיךך אז1גס ניט!
ניטראפץ' האיץ די ךך ווידר אוש ניקעךט האש ךך דר'בן ןדויד ווידר נינוטן צ ו ם י ל ע ^
או״נ האט ווידר נפילט ךעם הכרץ אונ ךי יומי לייט' האבץ אים אלץ אן ניירעט _ער זאל י|
האם!
פאךץ איז דעיר בן יחידיווידר ^.אננץ צוש פאטיר אונהאט אים ךידד מפציר
״זןר גיכוזט גא־ אי^ל כימיאים פאךץ האט *דר בן יתיר צום' פאשד גיזאגט אזימקיזאל :
שץ ניט' ?טעלץ איף אזו אפריב וואךץ דאש איז אךךךיהטבע אזיעש פאלט אמאליאפעךד |
אראפ אודר.עש וועךץ אקשץ צו בראבץ םייךץ.עש'וועט'.עפיש ךיץ אוףלךי זאך ,זעגץ ! י י י
ניפארן אונ זענץ ניקופק'נקטינן י אין א־^עטש^י האבץ'זיי דאךט גיפוגיץ אםיחר האבץ •
זף טיט איסיאן ניתביץ צויישמיםק אז 1וויי דיריסךד'איז פץ סזדךים אונ האבץ אים.נישט
ךזא:ט אז זייפאח צו איץיגוטין;תיךי וואךין דר רב ראש זיך גישעמט אונ די האבץ!.
^ כ ו ? ש וועלט זאכץ ביז די האבץ אן גיהובץ צו שפיסק פץ גומי' יוךין ווי £ס גיפונץ^
ןיך' גוטי יוךן האט זיי דו־ סוחר דר ציילט אז דאךטיגיפונט ךך אגוטר יהודי האבץ ךיא^
אןניהובץצו שי׳יןן פץ'רעם גוטץ יהודי וואס/ךייא פאךץ צ י איש האש רער סיחר דיא'
מענטפעךט.עדי איז" ניט״קיץ .ערליבר' יהודי אט פאר איך עץ אים בץ איך' דר בייא גיווען•:.
אי־ג^ער האט גיטאן איין״עבירה האט ךך דריפאטר אן .נירופן זעב;טו פיץ *קיוגד״ער איז
זיך גיט לבוץ צו ךר ציילין שרענץ פת רעש גוטיין יהודי גאר' דאריך ך דייר האט.ער 7ש
:
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י

:
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זנכע לדם ונגע בהדרך את הסוהר שפגע כקודם בעת שנסע עם כנו ,והכיר אותו
ואבר לו הלא אתה הוא שראיתיך ,באותו הקרעטשםי והשיב לו בוודאי ראית אותי
ופתח פיו ואטד לו אם תרצה אהיה בולע אותך אמר לו טה אתה מדבר השיב לו זכור
אתה כשנסעת עם בנך ובתחלה נפל פוס על הגשר והזרת אח״כ נשברו האקפין אח״כ
פגעת בי ואמרתי לך שהוא קל ומאחר שפטרתי אותו את בנך עכשיו אתה רשאי
לנסוע כי הוא היה בחי׳ כאור.הקטן והצדיק הג״ל הוא בתי׳ מאור הנדול-ואם היו
מתוועדים יחד .,היה בא משיח וכיון שפטרתי אותו אתה רשאי לנסוע ובתוך דבריו
נעלט ולא היה .לו עט מי לדבר ונסע הרב אל הצדיק .וצעק הבל .הבל על דאבדץ
ולא משהבחין הש״י ישיב נדחינו בקרב אכן:
לזה הסוהר הנ״ל היה הס״ט בעצמו )שנדמה לסותר והטעה אותם ואה״כ כשפגע שנית
•בדרך הני׳ל  .התגרה עמו הוא בעצמו על אשר שמע לעצתו; כי כן דרכו
כידוע( הש׳׳י יצילנו:
 nfcft*Dשני בעלי בתים היו בעיר אחת והיו גדולים בעשירות והי׳ להם בתים
נדולים .והיו להם שני בנים לנ״א בן אחד ולמדו שניהם בהדר אחד ואלי
השני בנים האחד מהם היה בר הבנה והאחד היה תם )לא שהיה טפש אלא שהי׳ לו
י

יהוף מאס זיי ׳האבק גימארט פףןער פאךץ צו אים מעט .ער דיר זאגין עאר "מאס איך
 Hאץ*2עס האט.ער זיך אוף גייחאפטיאת האט ךךיגיטכאיט עס איז נאד אחזום גיט
״קיק א^ת נאך רעים האט זיןי אים' ומדר אזו גיחליכת האטי..ער מירר ניפיץט .עש אין
זי^אלשיר מ־וט'את אז 1איז נימק דריי מאי האט ^ער פאר י שטאנץ אז ראיס איז ניט
..קיץ י;ערי ואף אמ ?.ר ניפאךיןיאהץ רעינו דעררב איו גיןארין צום גו$ץמדף מאס
.ער איז מימנו־ .גיפאךן טיט זיק זון אהץ אוף ךעםיוועג דאט״ער ווידוי באלענינט רעם
היתר וואס^עד האט ?ךמנר «3געגי?ט אז £ד את ני'פארן ?יט'ךץ זוןיאת דעד ריב האט
אים ךר קענט אונ דרי רב האט'גיזאגט צוט סוחר דו ביסט ךך דד מאס איך האב דיך
ניועהן אץ דר נןרעטקטי;ג^ערט .ער איט איוךאי האסטו ?דך 'ניזעוק אונ.ע?ינט א1יף
דאם'טויל  Wזאגט'צו איים'אם שלינג איך ךיך איץיזאגט רער'רב צום י סודך מאס
ךעטן׳טו האט ^־'אים גיע^מפעךט "?ידענר^טו אז ת ביסט גיפאךץ מיט דיק״זוןיאת
$רי7נר איז* אפעךד אראפ גיפאדין' אוף דער ?ריק האסטו ךך אום גיקעךט'ךו־ נאך זענץ
ךי' 'אקקזץ צובראכן גימארן דר נאך האקפייכיך באלעגינט האב איך ריר גיואגט אז
איז אקל •הייגיט אז איך דאב שוק ריק זיון גיפאטיךת' היינט כעגפטו שיין פ^זיויאךן דד
אין איז גימען' אבחיגת כאוד דרןטן את דר צךיק מ'אס_ער"האט '^ימאלט צו יאיים פארן ^ער
אמ'א יחידתי כאוד-סגרול את אז זייא ביידע זאךן ךך גיווק צו*גוף קו?ץ מאלט כשיח
גיקי^ען את היינט אז איך דאב אים שזן גיפא^ירת כעגםטו ש־וץ פאךץ דר וזייל אמ דר
גווך פאר 'שייינףן נימארן ^לוךם אין ך רייד אינ.יער'האט ניט ניהאט ^יט ,ווע?ץ צו
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אונ האט זיי אפ גינארט אונ דד נאך אז ער האט .דך ראם אנדרי כאל באגעגינט
9יט רעם רב האט^עריךךיכיט איםגיריץט ;אך מאם ער האט אים״גי-יאלגט מארץ אזן
איז דר סדר פוןךעם יצר הרע פךיער רעש..ער אן רעם כענ?שץ א נ אז״ךער כענ^ן
:־פאלגט אים רייןט'?ןר זץז ח• נאך' ביט ךעש כענטשיזיאונ אייז י די־ אן א*ס נוקם נאףמאס
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ן  ksrפשוט ונמוך( ואייו השני בניס היו אוהבים זה את זה מאוד אעיפ שהאחד היה
 ,זעם והאחד היה תם וטוהו היה נמוך אעפ״ב אהבו זה את זה מאוד לימים התחילו
• הב׳ בעלי בתים הנ״ל לירד וירדו כטה מטה עד שאבדו הכל ונעשו אביונים ולא
מןאר להם כ״א הבתים שלהם והבנים התחילו להתנדל אמרו האבות הנ״ל להבנים
י אץ בידינו לשלם עבוריכם להחזיק אתכם עשו לכם מה שתעשו הלך התם ולכד
ו פלאכת רצען וההכם שהיה בר הבנה לא היה רצונו לעסוק במלאכה פשוטה כזו ויישב
• נדעתו שילך בעולם ויסתכל מה לעשות והיה הולך ומשוטט בשוק וראה עגלה נדולת
י יעש ארבעה סוסים וחאמיטש שהיתר ,רצה והולכת ענה ואמר להסוחרים כאין אתם.
 ,היטיבי לו פווארשא להיכן אתם נוסעים • לווארשא שאל אותם שפא אתם צריכים .
בשרתים ראו שהוא בר הבנה ומזורז והוטב בעיניהם וקבלו אותו,.עכהם •ונסע עפס :
ישמש אותם היטב כאוד על הדרך .בבואו לווארשא מאחר שהיה ,בר הבנה'יישב• ־
עצמו כאהד שכבר אני בווארשא למה לי להתקשר עם אלו .אולי יש ־כקיס מיכ ':י
 :מהם אלך ואבקש ואראה והלך בשוק .והתחיל לדקור ולשאול על האנשים שהביאוהו " י
י ואם יש כוב מהם ואמרו לו שהאנשים הללו הם הגונים וטוב להיות אצלם אך שקשה
י כאוד להיות אצלם  .מהבת שהמו״מ שלהם הוא לכרהקים כאד  .הלך וראה כשרתים י
של גיוועלבין שהיו הולכי׳ בשוק והיו הולכים כדרכם עש מיני הן קלהם בכובעיהם
ובמנעליהם עם הקצוות בולטות ושאר מיני חן שיש להם בהילוכיהם ובכלבושיהם
והוא היה בר הבנה והריף וישר בעיניו כאד מהמת שהוא עיין נאה וגם הדבר במקומו
הלך אל האנשים שהביאוהו ונתן להם תשואות הן ואמר להם שאין נוח לזניו להיות
אצלם •ועל מה שהביאוהו בעד זה שיפש אותם בדרך והלך הכד עצבו אצל בעה״ב
א׳ ודרך הכשרתים שבתחלה צריכים להשבר־ בפחות ולעשות עבודות כבירות ואו;׳י׳ב
באים
ט-עףוןט אין איין רדד איינזגר פיץ .1י>׳ איז י;מוען אדבש אונ אייני" ?•יי ?יייעןיאתם אוינ
האט/יי *יעיר איז כייןען אדרם אונ ךר אנךרער איז"גלוע;׳ אלם אונ טין לבל איז״פראפש
ןיווען פון דעקט מעגין דאב; די זיך'באךט דדנר י ליבייניהאט .אץ א־לייט ארזם האיץ
•אן גיהובין ךי בייךע בעלי בתיש איאפ צו ליין פץ ךיער עשירית אונדענץ אלץ אראפ
בכה כרה ביו ךא זענין גיוואלץ אךיצי לייט אוב עש איז דיא כער ניט ניבליולץ נאד
:זי^רע דייזער האבץ ךי בעלי בתים .גיזא^ם צו ךי,קץךר'כיר״דאבץ ;ישש צו צאלין^ך
^יייך טרט אייך מאם איר וועט גןענק  Wנעאננן דר הס א־נ האם דך גירעךיגט שוסטיריי
יי דעו־ הכס דאט ניט גיוואלט זיף־ נעפין צו אזויאפראכטי כלאכה אונ .ער'האט זיך כיי״שכ
'•ןיווען^ר מעם זיל לאזן אויף דרי וועלט אינ;ערי איז' א־־ום* נעאנגן אץ'פארק האט.ער" דר
־־ ד;הן אנרוביע ברי־י כיט.פירי פעךר'איז חרך' ;ילא$ן האט״עריזיך אן ניירופען צוא תא
הודךים' פץ וואניט ךינש איר 'האבל די איש דענטפערט פו; וואו־שא האט עדי' ויי ;יפדעייט.
מאכר באדאךפש איר איי; בישרתיל .די ב החש האבן גיזעהן אז ער איז אקלוגיריייוגג
אוג אבריה איז..ער.זיי גיפי<לן'האין זיי איש'כיט גינייבץ איז^גר גיפארץ 9יט "זיי איוג האט
י י 3אךיגט אוף'דעש מעני זייער פיץ ווי.ער איז גיקופן.קיץ וואריסא האט.ערי״ךך מיישב
} .יוען אז איך בין שץיאץ מאו־שא גא־ מאס זאל איך ןיך האלטץ ביי דיי סוחרים מאפר
אייז דא אבעשיר ארם פץ די'אונ | ר האט א[;יה?1ץ נאך צו פרענץ אוף די כענפישן
^ןואס בי יאבק איש גיבראבט אוני אויב.עש אמ דא איץ בעשיר ?י יזיל ח»ט'?וק •
*.ים נןננטפעי־ט אז ךי' לייט מאס דא;ץ' איש אהער ןי§רזגכפ ןמץ״זנךלי^י לייםיאונ עס
איז גוט 3יי ]יי צו דין נאד מחטת ידע  1א־ז זייזך שיועד ןיייא' זייא' צו זיץ כחכח דל<ר
עלא ובהן ?ציד!.־־;.ער אץ דיימי• עךט^ר דר מייל איז' יער ניגאנגץ אונער דאט דר זעהין
? ;"" 5׳; ךתיסיוויךי זענין' גיגאנ;ין אץ כאךק כיטיזילער ? 16י ?2נ.יי*היי־עליך אונ
 9לי .* -־צי.קי שיך אוינ פיט ףיאיבךיקי ה; מאש זיי'האבץ אץ ,זייער גאנגיאיז איש
ך זא־ 1י£ר ^ p*;.כרעת .עש איו אינןיינע ז_אך אונ..עש איז אין דד היים אוף איץ *־ם
א  ~%גילאבכץ 'צו די געגשישמ מאש די האיץ א־ש ;יבדאבם אוב'האט צד ז*י גיזאע״ז*
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באים למעלות המשרתים הגדולים והיה הבעה״ב עושה עמו מלאכות כבירות והיה
•ולחו לאדונים לשאת סתורה כדרך המשרתים שצריכים לכיף ידיהם תחת אציליהם
להנית הבגד על בליטת היד ברוחב הכתף והיה כבד עליו כאוד עבורה כזו .ל.־עםים
היה צריך לעלות עס הםשאוי הנ״ל על עליות הגבוהות והיה :קשה עליו העבודה .
ויישב עצמו כפילוסוף בר הבנה מה לי לעבודה זו הלא העיקר רק בשביל התכלית
לישא אשה ולהתפרנס עדיין איני צריך להסתכל על זה .על זה יהיה פנאי להבא
בשנים הבאות כעת טוב לי להיות משוטט בארץ להיות במדינות להשביע עיני בעולט
והלך בשוק וראה שנוסעים בעגלה נדולה סוחרים ושאל אותם להיכן אתם נוסעים
ללאגדיגא .התקחו אותי לשם הן .וקבלו אותו לשם ומשם הפליג לאטליא משט
לשפאניא בין כך ובין כך עברו כמה שגים י ועי״ז געשה עוד חכם יותר מאתר שהיה
במדינות רבות ויישב .עצמו כעת ראוי להביט על התכלית והתחיל לחשוב עט
י פילוסופיא שלו מת לעשות וישר בעיניו ללמוד מלאכת צורף )בזהב( שהיה מלאכה
גדולה ונאה ויש בה חכמה ונם היא מלאכה עשירה .והוא היה בר הבנה ופילוסוף׳
ולא הוצרך ללםוד המלאכה כמה שנים רק ברבע שנה קבל את האומנות ונעשה אומן
גדול מאוד והיה בקי במלאכה יותר מן האומן שלמדו .את״כ יישב עצמו אעפ״י שיע
בידי מלאכה כזו אעפ״כ אין די לי בזה היום חשוב זאת פן בזמן אתר יותשב רבד
אחר והלך והעמיד עצמו אצל שטיין שניידיר ומחמת הבנה שלו קיבל אומנות הזאת.
ג״כ בזמן מועט ברבע שנה אח״כ יישב עצטו עט הפילוםופיא שלו הגם שיש בידי ב׳
האומניות מי יודע פן לא יוחשבו שניהם טוב ללמוד אומנות שהיא השובה לעולם
והקר
ןןס איז פאר איט ניט גוט ביי זיי צו זיץ אונ ראש ראם זיי האבץ איש ניפיךט אהער ךר־
פאר האט,ער די באךינט א1ף,רעם וועג אונ״ער האט ןיך גישטעלט ביי אבעל הבית אוב
דד סדר פיון ךי כשךתים איז אז פך;ער כוז כען זיין איין אוניטר כש^ת אונ כעץ כוז טאן
לוועדי אי־^יט'אונ'מען נעםט ווייינינ לבירות דר נאך ןזערט כען הערשט צי״ץ 5ער־
משרת האטךער בעל הבית ניטאן טיט' איט שיוערי ארביט אונ סיפילעיגט אים שייךן'
?{דרות.ע־ זאל ׳טךאגן סחורה אז 1ווי דד כדר אייז פון משרתים וואט ידיי טךאגין ;יוואן
אוף רעם.עלינבוניין אייז'א1ף אים זייער' שןוער גיווען ף'אךביט אבאל האט.'.ער 3אדארפט.
אחףיגיין'טיט דד ?!תורה אוף אהויכן גאךין איזיךי אךבייט א1ף אים:/ווער גיויען האפ•
ןןר ךך לנישב גייווען'וואס ט1ג כיר ךיי אךבייט דר ,עיקר'איז זיף־ נאד פץ חנם הבילית ווע;ץ
אז איך זאל״קענץ חתונה האבץ אונ ]אל כייך ״קעבין כפךנס זיין ךרויף' וועט י צייט' זיץ
?ןפעטיר דד"מייל ויעל איךליר בעסיריאוס זעהין אוועליט"אוב וועד אן קוקץ מדינות איז
^'ר'גיגאג?ן אץ מארק אונ האט גיזעהן .עש פאךןיםודךיש' האט..ער ךיא ניפרעגטיוויא א־־ץ
פאךט איר האבן זיי }יענט^עךט״קיין ^אנךינא' האט.ער זייא נמגנטהערט' וועט איר כ^ןך
נעמין אהץ .האבן די איים 'נתינטפעךט ;א*.האבץ די איש גינוכן אהין* .פון דאךט האין,
.ער ךך אוועק גיילאזט ״קיץ איטמא 'פץ אטל;א האט.ער דך ווייטר אוועק ו]ילאזט*קיין
שפאדא דד ווייר/זענין אזעק נינאנגן כמה ;אמן אונ.ער איז.גייירארין  rי  5ד h5 B53
?נר איז נייוןען איןיאסךקףנות האט.ער זיך מעשבינירען היינם באדאךף כק ^ון״קוקין
א1ף איץ תכלית אונ.ער האט אן ניהובץ צו מדאב$ץ ביט ויין הכמה ראם'״ערי זאל טאן
איד אים גיפעלין אן.ער זאל ןיך לעךנץ גאלד $רביט'ווארץ .עס איזיא^רושע שיינע *מלאכת
 ? ^ ? 5 Pד ל » '3ק^ל
8
*
ה'אונ 0לטת  Vאיזטוןעןיאדבשהאט יעי
גיווען ךי'?לאכהיאונ איז גיוואךץ ךיער אנרוםרייעלללאכה אונ ער' האט ג£ענט'ךיא
מלאכה בעשיר פון דעש מיישטר ךר גאך'האט .ער זיךימנישב גוווק חאמישי' א ־ האב־
אזו אללאכה אין ךר" האנט ודל אייך כיך דעד מיט ניט באניגין וויארץ היי^ט איז .וישוב
ראש מאכר אנאנךעךי צייט וועט״עפיס אנדעךם השוב !יין אונ האט ךך ניישטעלט בייא
צישטיץ שביידך אונ מחטת מיט ךין ועמה' האט ער ךיא ללאכה אוך מקבלי ^יווק אין
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?חקר בהכנה ופילוסף שלו ללמוד דאקטירייא שהוא דבר הצריך וחשוב תמיד .ודרך
ליסוד דאקטיריי שצריכין ללמוד מקורם לשין לטיין והכתב וללמוד חכמות פילוסופיא
והוא מחמת הבנתו למד נם זאת בזמן מועט ברבע שנה ונעשה דאקטיר נדול ופילוסוף
•וחכם בכל החכמות אח״כ התחיל העולם להיות בעיניו כלא כי מחמת חכמתו שהיה
•אומן גדיל כזה וחכם ודאקטיר כזה היה כ״א מבני העולם בעיניו כלא ויישב עצמו
לעשות לו תכלית ולישא אשר .ואטד בדעתו אס אשא אשד .בכאן מי ידע מה שנעשה
מסגי אלך ואשוב לביתי למען יראו מה שנהיה ממני שהייתי נער קטן ועכשיו באתי
לגדולה כזו והלך וגסע לביתו והיה לו יסורין גדולים בדרך בי מחמת חכמתו לא היה
לו עם מי לדבר ולא היה מוצא אכסניא כרצונו והיה לו יסורים הרבה J
׳והנד ,נשליך כעת את מעשה דaכם ונתחיל לספר במעשה התם .התם הנ״ל למד
מלאכת רצענות ומחמת שהיה תם למד הרבה ,עד שקיבל ולא היה בקי
בהאופגות כשלימות ונשא אשד .והיה מתפרנס מן המלאכה וטחםת שהיה תם ולא
יהיה בקי בהמלאכה כ״כ ע״כ הי׳ פרנסתו בדוחק נדול ובצמצום ולא היה לו פנאי אפי׳
לאכול כי היה צריך חמיד לעסוק מחמת שלא היה יכול האומנות כשלימות רק בשעת
•המלאכה בשעה שהיה נוקב במרצע והי׳ מכניס ומוציא החוט העב של התפירה כדרך
הרצענים או היה נושך חתיכת לחם ואוכל .ומנהגו היה שהיה תטיד בשמחה נמלה
•מאוד והיה דק מלא שמחת תטיד והיו לו כל המאכלים וכל המשקות וכל המלבושים י
והיה אומר לאשתו אשתי תן לי לאכול והיתה נותנת לו חתיכת לתם ואכל את״כ היה
אומי תן לי הרוטב עם קטנית והיתד ,תותבת לו עוד תתיכת לחם' ואכל והיה משבת
ואומר
.אשעךטיל ;אר דד ;אך האט ער ךך מגישכ נימק טיט עין פילוזאפיע חאטשי איך האב אין
ךר האנט צומי מלאכות טאסר וועלין בייךי ניט חשוב זיין בכן'"איז יפאר ליד ניט איך
^ ל מייך לערנק אזו אטלאכיה מאס זיא זאל ה?יד הישוב ךין'האט.ער ניקלערט קיט זיי;
פלסופ;א אז ער ;אל ךך לערנק דאקטיריי מאמן דאס איז אזאך מאס 'מדאןף תקיד אונ
£ס אייז תמיד חשוב אונ איז נ$ע! ווילזיך לעךנין דאקטוריי פח פקפמער לעדחיליטייניש
אונ מעי מוז לעךנין פלוםופ;עאונ.ער האט דאש אויך אדס נילעףנטיייאק אפעךטיל״יאר.
אחכםייאק^ג הכמת דער/אך
י ׳ ח ^ § י ל י ^ י י צי?'לזאף
 ,י ^ 5
איז ך גא^צע רעלט ביי אים נימק נאר ?י#ט דודינו..ער״דאט'ניהאלט^או רךנר האט
_קיק שכל /יט ווארין מייל ער >*יו איין נרוןר בעל מלאכה אונ «ז 1ז£0ם אונ*אז1
אדאקטר איז איטליכר פון דעד וועלט ביי י איים גימק גמיך ווי גישש אונ*ער .האט ךך
כדשביגמוק״ער וועיטךך שז־ן מאנ:ק'אתבלית'אונ'וועט נע?ץ אווייב האט;נר ךך ןיטראכט
 .אז איך מעל'ךא ךץ־1נה האבין וועד מעט ומסן מאס פון סיר"איז גמוארין לאם איך״נךןז
בעסיר אוס״קעךק אתיים ?.לי ^נן זאל זעהיןיאיך בין אוועק אקליק'יונ;יל אונ ומי^ט בין
איך גיקו5ין צו אזי איין )תלה אונ.ער יאט ניפאלין אמים ך האט ניהאט נתסע י.סוריס
:אויףךעס מענ מארן מחטת ךין חכמה האט .ער קיט ״קיינים ניט ;יהאט צוישטוקי! אינ .
זד דאט ניט .גיראט״קיין הךם-יק אזו וויערודלהאט^ער ניהאטאךן ^ר1סע ןסוךים תק!יד:
דר!דיל לאמיר איועק מ?ין ךעם חכם פת־מע־קאן*הייבק"דר"^לק פזן דעם תם .דר
•הם האט ךך נילעיךינס ^••?טיכיי אונ מחסת .ער איז ניווען אתם״ז^ט &מ־ נימוזט דעדןק
ד פלאבה;אנץ/אנ :אונ האט די ?לאבד ,ניט דקענטאין גאגצין^ר מט גינוטין עךיב
אונ האט זיךיקפרנס נימק פון דד ?לאכה אונ מרטו; .ער האט ךי מלאכה'}יט דקענט
אוו ווי פק דאךף ז$יז ךין פךנסה' נימק מיט נדום'דוחק אונ^עריהאטינ^ש גיהאט/ייט
 ?$י ",.עסק 'נאד ?שעת ער האש גיאךביט' אז.ער" האט איין *נישטעקט ךי נאל אונ
י דאט דדך גינופין די ךראטירא דעפאלט' דאט״ער אביס גיטאן אשטיקבר1ט אונ האט
 ?9י ?ביליך גיווען אונ/ער האט ניהאט אלי
•\
?י?עסין א •ג ךין גיטייגר »יז
עיטקאות אוני אלי-מלבושים זעריוןמנגט זאגק פיקיווייב ךב מיד ?נןץ
?אכליס איג
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ואומר כפה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה וכן היה מצווה ליתן לו הבשר ושאר כאבליט
טובים כיוצא בזה ובעד כל מאכל ומאכל היתד! נותנת לו חתיכת להם והוא היה
מתענג באוד .מזה ושיבח מאוד את אותו המאכל כמה הוא מתוקן וטוב כאלו הוא
אוכל אותו המאכל ממש ובאמת היה מרניש באכילתו הלחם מעם בל מאכל ופאכל
שהיה רוצה מחמת תמימותו ושמתתו הגדולה וכן היה מצווה אשתי תן לי שכר לשתות
ונתנה לו מים והיה משיח כמה יפה השכר הזה תן לי דבש ונתנה לו מים והיה
משבח ג״כ מ״ל חן לי יין וכו׳ כיוצא בוה ונתנה לו מים והיה מתענג ומשבח אותז
המשקה כאלו הוא שותד! אותו 2םש ו 13כשלבושים היה להט בשותפות לו ולאשת!!
פעלץ אחד והיה אומר .אשתי חן.לי הפעלץ כשהיה צריך ללבוש פעלין ביה לילך•
לשוק והיתה נותנת לו כשהיה צריך ללבוש מוליפ לילך בין אנשים היה אומר אשתי'
תן.לי הטילופ והיתה נותנת לו הפעלץ והיה מתענג ממנו והי׳ משבח ככה יפה הטוליפ
הזה כשהי׳ צריך לקאפטין לילך לבהכ״נ היה מצוד .ואומר אשתי תן לי הקאפטין והיתה
נותנת לו הפעלץ והיה משבת ואומר במת יפה ונאה .הקאפטן הזה וכן כשהיה צריך
ללבוש יופא היתה נותנת לו נ״כ ,הפעלץ והיה משבח ומתענג ג״כ •כמה יפה ונאוד
היופא הזאת בנ״ל וכן בכיוצא בזה והיח רק מלא שפחה וחדוה תמיד .כשהיה גומר•
המנעל ומן הסתם היה לו ג׳ קצוות כי לא הי׳ יכול האומנות בשליפות כנ׳׳ל היה לוקח
המנעל בידו והיה משבח אותו מאוד והיה.מתעגג מאוד ממגו והי׳ אומר אשתי' כמה
יפה ונפלא המנעל הזה כמה מתוק המנעל הזה כמה מנעל של דבש וצוקר המנעל הזח'•
והיתה •
•
. .. .׳
האט ך אים ניגעבין אלטיק בריוט האט..ער גינגםץ דד.נאך;האט.ער גיזאגס ביב ציר ד •
יוך.מיט.קאשי האט ך יאים אפ נישניטן'נאך 'אשטקי^ךזט אונ ער הצם 4ינע?!ין אונ.ע'ר
האט גיזאגט וואט פאר אגו^ץיט״אינ וואס' פאר אווא6.1קייט ךי יוך איז אוגיאזו דאטיעד
ךך גיהייסין גיעבין פלייש  tanזי' אים ווידר גינעיץ' ברוט האט .עריעגעשין אונ האש־
אייך דרגי־ גימ$ט.אונ האט ניזאגט מאט «6ר אוואו».ןיט ראש פלייש איזי^ג אז 1אנדעךי
.איטליבץ עאבל מאס .ער״האיט
כאכליס'גושי דזאטער ךך *5לץ ?*היי9ץ גע?ץ אוני
זיןל/יהייסי! נעבין האט ך אים אךן^יי??י} א׳^־ק .בר1ט'אוני .ערי מצטייד פין:.ייעד
ןאם תענו :ניהאט אונ האטי ךיערי^אןט דם נמ־עקץ מאס פאר אגו^קייט״עש איז נמיך
מי.ער וואלט..עס מםש ;יגעסין מארץ ^ער פלקט' טאקי באשת פילן אין רעם ?רוט ןואע
?נר'האט .יינעשץ רעש טעם »£ן בל האבלים מחטת ךין גרוס תמיכות אוני אוו פלעגט ;נר
».צגץ'מיין ווייב ניב מיד** .שרינקיביר £צט ךא «*ם גיגעבין מאסיר פלעגט ,עי לדבי! עאם
פאר אמאו^ייט ךאס ביר איז' נאך רעש האט ;נר ךהיי^ן ;יב מירי כעד האט',זי איב!
גמ^עבין מאינךר תאט.ער אויך אוו נילוגט »ןאס פאר אגמ*־ מעד ראם איז ניב מיד וףן
ןיגעבין מאשר אונ;.נר .האט גילוןגט' די פשקזז
אךער אנרערע משואות האט ך אים
נלייך מי״ער ?דיג^ט ךא«ג אזויאין ע־בוזךס.איז אוך אווי .גימען{.נר מיט .ךין עיי3
;<רזא:ן
האביןיביידע גיהאט איין געלץ >u,.v־ ראטבאך«ך?.£לעגמ9טאין םאךק צויגיין
פייןווייב ?יב ימיר דעם פעלץ' האט ך אים נינעבץ'אז.ער 'האט באדאךפט' אטיליפ{*ן
?ומשען דייט האט .ער גיזאגט מיין וריב גיב 9יר רעם טודיפ האט ך איס גיגעבין רעם.
^עלץ פלענט  yגרוס תזננמ צו האבן אונ 9לעגט ל1בץ וואסיפאר איץ ווא;,לקייט ךער
נ$ליפ אייז אז;ער האט 3אדאר$ט איין״ק^ון'ןק0יל אריץ עי^יין האט.ער גיזאנט ימיין
5י'יב גיי^_QJ^,ציןטץ האט ף איםיןיגעבץדעם §?5$־ץ י *לענט יעריצו מבין מאש
5$ר א£יעלץי\דד_^דן איז אונ אזו אזי^ר £אט באדאןקט' אן' טאן איופא האט ךא
אפיינקייט אונמאס פאר
איש אןיךיגינעבץ דש"9עלץ פל?5טער אויןן לוגנץ מאם
אשיינכןייט ךי יץןא איויאונ אווי ביי אלי ד^ץ אונ.ער איו גימען תמיר טיט פיל לט־זדז
^"ער״האט שץ־גיכאבט דעם ^ןיך אונ  pהסתם האט דר שיך ןיהאט י־כיי -מ.קץ ?אלין
ך האט ןיך ף ^לאיה ניט נ;קענט אץ 2אנ$ן ?ל־קט ;ןר נעםץ רעם #יך אץ דר האנט
,אריץ.
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יהיתה שואלת אותי א״כ טפני מד ,שארי רצענים נוטלים ג׳ זהובים בעד זוג מנעלים
״ףיז לוקח רק חצי טאליר )היינו זהב וחצי( השיב לה מה לי בזה זה מעשה שלי• ווה
עלי ועוד למה לנו לדבר מאתיים הלא נתחיל לחשוב כמה וכמה אני טרויח
במנעל זה מיד ליד העור הוא בכך הזפת וחוטים וכו׳ בכך ושארי דברים כיוצא בזה
•  " pלאפקיס בכך עתה אני מרויח מיד ליד עשרה גדולים מה איבפ׳ לי ריוח כזה
מיד ליד והיה רק מלא שמחה וחדור ,תמיד ואצל העולם המ״ ,ללענ והשינו תאוותם
בו שמצאו כמי להתלוצץ כרצונם כי היה נדמה לטשונע והיו באים בני ארם והתחילו
בכוונה לדבר עמו בשביל להתלוצץ והי׳ אותו התם אומר רק בלי ליצנות ותיכף.
שהשיבו לו בלי ליצנית קיבל דבריהם והתחיל לדבר עמם כי יותר לא היה רוצת
ק־זעטיק לחשוב הכמות שנם זה בעצמו ליצנות כי היה איש תם וכשהיה רואה שכוונתם
לליצנות הי׳ אומר פה יהי׳ בשתהי׳ הכם ממני הלא אזי.תהי׳ שוטה כי מה אני נחשב
וכשתהיה הנם מפני אדרבא אזי תהי שיטה )בל זה היה דרכי 'התם ועתה נתזור
לענץ ראשון( בתוך כך נעשה רעש שהחכם הנ׳׳ל נוסע ובא לבאן בגדולה וחכמת
גדולה ורץ התם נ״כ לקראתו בשפחה גדולה והיה אומר לאשתו תן לי מהר היופא
אלך לקראת חבירי ידידי לראותו ונתנה לו הפעלץ והיה רץ לקראתו והחכם היה נוסע
בעגלות צב בנדולח ובא לקראתו התם הזה והי׳ שואל בשלומי באהבה בשטחה את
הביבי כה אתה עושת ברוך המקום שהביאך ואני זוכה לראותך והתכס הג׳׳ל גם כל
העולם היה בעיניו כלא כנ״ל מכ״ש איש כזה שנדמה למשוגע אך אעפ״כ מחטת
אהבת נעורים הגדולה שהי׳ ביניהם היה מקרבו ונסע עמו לתוך העיר והשני בעלי
בתים
אריץ אונ^ער האט גרום ת^נונ גיהאט פץ אים אונ פלקט ואנין מיץ •מייב מאס פאר
אשיינלףט' אונ מאם פארי אוואלרךיט מאם פאר אזוסקיייט ךאס '?ץכל איז מאש פאר
א^כןעךךיג שיבילי ראש א־ז האט זיא אים גיפרענט'"אז .עש איז י1א אזי §אר • מאס
אנדיעךיי שישטיךס נעשין ךךיי גיידן פאר אןאריש־ך אי :דו נעכסט נאר״אנילדץ פיט
אהאלבץ האט יער גיענפערט יואש דאג״ ?יד צו שםיסן פץ אנדעךי" לייט לאסיר'אן הייבן
«~§ארענבץ וויי פיל אץ־ פאר ךין דא אין רעשי שייניל ?;ד״ליד לי לעדיר קאסט״כיף
אזו פיל זעיצע אי :ךראטיויס קאשט אזו פיל ארג אזל אנךערי זיאבץ אזז' פיל היינט פאר
ךץ איך בימ־ ליד צעהץ גךאישץ ניא מאש האלט עש פיך"איו אלות מיז־ ליד אונ',ער איד
גיווען גאו־ פמיליך ארב יוהט־נ תק־ר אונ ביי' דר וועלט איו עש נימק אגישעפט' ווארין
זיי' האבן דא ניהאש אויש'מעטין צו ?<£נדן פלעגין' כענטשין" קופעין אונ האביין אין א
מ ש נ י ' א ן גיהובץ כיש איש צו שפושין ברי זיי זאילין האבץ' יעפים צו שפעטין .אונ ךו* תט
נןדעגט די צו זאנין נאי אן ליצנית אוג ה י י ז ;זיא מען האט איש גיענטפעךט אן ליצנות
האט עך די ׳.ו ניהערט אונ האט אן ניהובן פיט ידי צו שטוםין וףלר{'מייטר האט ^ר
ניט גיראלט טיאבטץ הכמות מאמר איז ראשי אליי! ליצנות מארץ ער איז נימק אתם אונ
אז.ער האט פאךט ניזעהן אזידייפיינץ ליצנות .פלעגט/רזאנץמאס מעט זיץיאז דומעסט
ש1ן כןלונר דין פרן פיר וועשט ח דא־ העךשט דין' אנאר אזו איז ארץ ; י מ ק רער #טיי"2ך
£ץ רעם תש .היינט וועלין קיר ומרן אן' הייבן צו ךער ציילץ פץ רעם חכם .דעד ומיל
איז ג־זוארץ אראש' אז'דר תכש פאךט אונ״ער קו?ט'אן מיט גרוסיךולה אונ מיט ך*3ו
חכמה אמרר דש אדךינילאפץ אים א.קענץ מיטינרוס שטתה אונ האט ניזאגט צום יוייב
ןי״ב פיר נעך ךי יופא לאש איך גיץ אנעגין מיץ 2$ן חברי לאס איך אים*זעהץ האט ]י
אים ג?נעבץ רעש פעדץ* איז.ער איש א^עגץ גילאןן"אוב דר חכם.איז גיגאוץ אץ א_קארעטי
איז אים^ניקופץ איקעיגץ ךעריייתם אונ'האט איש"ניגעבין* שלוש כיט גרום ליב'שא?ט' אונ
האט צו איש ניזאגט כייןי״ליבריבתךר ניאבט איז לאט ימאס..ער האט* ך ך נייבראכט אוג
איך בין זוכה ף ך צי.זעהין' אוני ךער דבשי קוקט איש אן ביייא אים איז דאך ידי י נא^צע
זןעלט איך 'גימק נאד 'נישש אזן ימי ארבץ אייז נישטאנץ פיל שכן אזז אמע.נ^ז זו**ם
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בתים הנ״ל אבותם של אלו ה שיי בנים מתי בתוך אותו הזמן שהיה החכם טשוממ
כמדינות ונשארו הבתים שליזם והתם שהיה במקימו נכנס לבית אביו וירשו והחכם
שהיה בסדינות לא היה ם־ :יקבל הבית ונעשה כלה ואבוד בית דתכם ולא נשאר
ססנו כלים ולא היה לתחנם מקום ליכנם בו בבואו ונסע לתוך אכסניא אתת והי׳ לו
שם יסורים כי לא היתר .האכםניא כרצונו והתם דנ׳׳ל מצא לו עתה עובדא חדשה!
והיי רץ ובא בכל פעם מביתו להחנם באהבה בשם־זה .והיה ריאה שיש לו יסורץ.ן
םהאכסניא ואמר התם ל.דכס אחי עול לביתי ותעמוד אצייי ואני אקבץ כל מה שישן
ילי בקומץ אחר וכל ביתי הכל לפניך כרצונך וישר בעיני החכם ונכנס לביתו ועטד
אצלו .והחכם היה מל-י .יסורים תמיד כי הניח שם שהוא חכם סופלנ ודאקטיד נדול I
מאד והיה בא.שר אחד וצוה לר ש •עשה לו טבעת של זהב ועשה לו טבעת נפלא
מאד וחקק שם ציורים בדרכים נפלאים מאד וחקק שם א^ן שהיה נפלא פאר .ובא י,
השר ולא ישר בעיניו כלל הטבעת והיה לו יסירים נדולים מאד כי היה יורע בעצםו
שאלו היה דטבעת עם האילן הזה כשפאנ־א היה חשוב ונפלא מאד וכן פעם אחד בא
שר גדול והביא אבן ט ב יקר שבא פמ־חקים והביא לו עוד אבן טוב עם ציור וצוד,
לו שיצייר כציור הזה על האבן טוב שהביא וצייר ממש כאותו הציור רק ששנה
בדבר אחד שלא היה שום אדם מבין על זה רק הוא לבדו ובא השר וקבל האבן
טוב וישר בעיגיו והיה לו להחכם הזה יםויים גדולים מהשגיאה הלא עד היכן מניע
הבטתי ועתה יזיםן לי שגיאה וגם בענין הדאקטיריי היה לו יסוריס כשהיה בא לחולה
והיה נותן לו רפואה שהיה יודע בבירור שאם ילך לו להתולה להיים בודאי מתויכ
ן
בבירור
;נר האט אפנים ווי כשונע נאד פון דעסט וועגין כרמת ךי אהבה פץךר יוננט מאס ?in
דאבן ךךךיער יריב ניהאט האט ער איים כגןרב-ניוןק אונ^עראיז פיט אים' ניפארן אין
&טאט א^יץ 'אונ ךי פעטיר פץ בייךע זע:ין ,יישטאךבן אין'דר זיייט מאס דעד הכס איז
א<׳יםץ ניןןען אי־נ האבן"איבר }יל זטיזץעף הי-זר דעי־  &3איי ממק אייף ? Hי *יי
7ך ארק י אץ דין פאטערס'הדו*אונ האט ״עש 'גץךשיזת רער חכם 'איז אבער ניייען אץ
םרעטדי מדינות האטיכץינער }יט •:יהאט אפ^צוא נעטין יראם הרז את דר פץ נאי* ניס
גיבלובן את ער §אר פאיין אק איק הךבריק ארי־ן האש זך דאךט גןהאט יםורים יזאךיין
עם אייז גימ ?ימע* אזו אהךבףק ווי ?נרי האט גייואלט אוניךר תם ראט זיך ?דן הייגט
גייפונן אדי טיאייכץ אונ פלעגט לויפןיאלי מאד צום'הכם מיט ליבשאפט אונ טיט ׳&טחה
אונ'ןןר ומט ניזעהין דריחכס האט ןסוךיט פץ ךר דךבריק האט'דד תם נמאגט צום חכם
בךידד כיי צו ן2יר אריץ אץ' מיץ שטיב אייין ו!עסש י דו ,ביי כייר שטיין אונ .גאר 5יק
£מוב מעסטוהאבץ איז ראש }יפעלץ ךעש חכםיאונ.ער את ביי אים }יישטאנן אונ דר
חכם איז ?יזוען^יל מיט יסוךים תמיד מארן *.ער האט ןילאזט א#ש אזמר איז א^וזסעד
רבס אינ אגר1סר בעל מלאכה אונ אגרושר דאקטר זי^עריאיז נייקומן אשררה אונ האט
^הייסן אז ;נרי זאל איטיסאכין אגילךן'פיננךיל האט.ער'איש גימאכטידמנראמאול פיגגךיל
אוג הא* ראךטאוס גיקךיצט גימעיןין םיט אבוים ראם .עס איז "גיודק נאד אחיתשיאלז
ביקומן דר שרךה אונ.ע'ם אייז אים גאו־ ניט גיפעלץ דאס' נןיעףל האט^ער ןיהאט גר1סן
לסוךים מארץ;.גד האטי ביי זיך גיודםט או דאס' פיננריל טיט"רעם ביי^יל זאי ףוזק _ךץ
אץ£ -פאנ;א מאלט .עם נימק אחידוש אונ דא גיפעלט עס גאר ףט אונ £יי * א$אל
מיקומן אגוזסר שתעז אינ האט גיבראכט אטי.יעףן ךןסיט ^ מייטע לענךיר אונ ;נד חא^
אים"ך?ראקט נאך איין דוכיטאונ" האט אישי גיהייםן אז ;$ר זאליאוס .קךיךן אזד ייי דאס
ןיכער איו אזויואל ער א1יט קךיצן אוף ךעס תמיט'ימאס ״ער האט איסיניבראכט יאסןד
אץ' }מוען ^ץ ווייםי'לע?מד האט.ער אויש ני.קךיצט *פונקט אוו ווי ראש "ניםעד נאר £ד
האש גיפעלט איץ ואך ייאש ״קיץ 'שום מעננ^ש "איז ךריויף״קיץ כבץ ניט נימען נאד £ר
צ2יץ אייז גיקוםן דר שררה ארג האט אפ גילמן ךעש דוכיט אונער איז >גים מא1לניפעלין
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בבירור להתרפאות ס*ה כי היא רפואה נפלאה מאד ?'.אילכ פת החולה והיו אומרים
העולם שמת על ידו והיה לו נסורים נדולים מזה וכן לפעמים נתן רפואת 'לחולה ונתרפא
והיו אומרים העולם םנךה הוא והיה מלא יםויים תמיד .וכן היה צריך למלבוש
וקרא החייט וינע עטו עד שלמדו לעשות המלבוש צנצונו כמו שהיה יודע וכיוון הרדים •
 .ועשה המלבוש כרצונו רק כנף אהד שקורין)לעפיל( שנה בו ולא כיומו יפה והיה
מצטער מאוד כי היה יודע בעצמו אף שבכאן הדא יפה כי אינם מבינים על זה אבל
אם הייתי בשפאניא עם הלעפל הוד ,הייתי ל$חוק' והייתי נדטת כמו)תיר( וכן היה
מלא יםודים תמיר והתם היה רץ ובא בבל פעם אל החכם בשמחה ומצאו שהוא סיצר
ומלא ייסורים ושאלו הלא תכם ועשיר כמותך על ימה יש לך יסוריס תמיד הלא אני
מלא שפתה תמיד והיה בעיני החכם לשחוק ונדמה בעיניו לםשונע ואפר לו התם
הלא סתם בני .אדם שמתלוצצים ממני חם שוטים בי אס המה חכמים ממני הלא
אדרבא הם שוטים כניל םב׳׳ש חכם כמותך ומה תהיה אם אתה חכם ממני ענה התם
ואמר להחכס מי יתן שתבא אתה על מדרנה שלי השיב החכם ואסר זה אפשר להיות
שאגי אבא על שלך שינטל ממני השכל ח״ו או אהיה חולה ח״ו ואהיה נעשה משונע
כי הלא מה אתת איש סשונע אבל שאתה הבא על שלי זה א״א בשום אופן שתהיה
אתה חכם כמונ :השיב התם אצל הש״י הכל אפשר ויכול להיות כהרף עץ שאני אבא
על שלך ושחק החכם ממנו מאד :
*.
ואלו
,
אוג ךד חכם האט ניהאט נר1םע יסורים פץ דעם פעליר וואס ער האט ניפעלט אונ אזו
אץ דאקטוריי'דאט.ער אוייךדהאט יסוךים אז ער איז ניקומען צו איין חולה'אימ ער האט
איםיגינעבץ רפואות' תאט ער האט ^יוויטט.קלאר אז דר חודה &$יז ?חרבי בודאי'ניהיילפ
^ ווערין פץ ךי ךפואות רער ^אך איז אבער דר ח1לה נישטארבץ האט eW/n^jPn
א £ר איז גי־קטארבין דארך אים האט 9ר נךופע ןםוךיםיךר פון ןיסזט אוג אזו אפאל י
האם ;נר גינעבין רפואות אהודה אינ דר חולה 'איז' ניזונד' ניווארץ אונ ךר עולם האט
גיזאנט עס איז פץ' דר נאטור ניט פון יאים האט .ער דעד' פץ אוך' נחםע ייסורים ;יהאפ
אונ';ןר'איו ?יל ניווען מיט .ייסורים תק!יר אז ^ריהאט באדאךפט אןץ'מלבוש האט ;נד
גירופץ רעם ?ונייתר אונ האט ךך סיט אים נימיטשעט ביו £ר האט אים' אוס ;ילעריגפו
אז.ער מל םאכץ ךאס מלבוש מיט דער מאדע אזו ךי ^ר וויל האטיךער שגייליר «
ןיטראפין אונ האט אים גי^אכט ךאס'מלבוש אזו ווי.ערי האט נימאלט'נאד איין'ימיל
האט דר ־?וניידר }יט נוט צו גיטראפי 0צט _ער דעד פון ו^זםע לסורים ]יהאטיוואק^ער
האט ביי ךך ^יוויקט האטשע ךא איז דרויף.קיינך״קיץ םבץ ניט איך זאל אבער ךץיזךן
* .שןיעיא פיט ךעם'לע$יל וואלט םען איש מיד נילאכט אונ איך מאלט א?נים ;יואט וזיא
וי״ק״אוג אזו^יז^ער ;יווק 9יטפיל ;סוףם:ת?יד אונ דעד קםינ^נגט אלי מאל קופען,
צום דבם סיטיןןמתה אונ ;ער האט איס גיפרעגט אז 1אחכם אוג *ן»ו איין עישר ךי^דו
ביסס וואש האשטוייאלץ ןםוךים תן1יר §אר וויאס' בץ איך הסיד פרייליך איז דאס 3אם
חכם גיוףק ^;יש^עט אונ'עד האט ביי אים אפנים גיהאט פאר טשונע האש דער תם צו
אים ךזאגט אפילו' נלאטי מענמשץ עז ךי שפע?ץן אויס מיד זענ״ץ זך א1ך נברנים ראךן
5י ^ זענץ' שץ קלינר פון ימיר זע;ץ די ךךיהערשט נ^-נים מ$ל #כן אזו י ^תכםיקץא *
דו בי?ט וואס איזיאזית ביטט שץ קלוט־ פון מדיסלו^ ניט דעד אייביךשט־יאז דוא
ווערין האט * דער וגש
זאל?ט קומען א^יף מץ שמעיר ניוטר תא זאלפט 'אוך
ג?ענ'?£עךט'דאס.יקאן גיפאילט זיק אז איך זאל קו״ן אוף דיץ 'שטיינר אז נאט מד 3יי 5יר
דע^ שלל אוןעק/עםץ חיץ אוךער איך זאל ח׳׳ו!^יאנק וועייף^ןאן ךץ אז אץ*זאל אויך
}ועיין ?שיגע.וואךן דו ביםט ךאך מע^גע נאד אז דיו זאלשט זיין ארף מיץ שטיינר ראש
ןןמ ןיט' ניפאלט "וישוס א1ןן אז דו' זאלםטיךין אד אחכם'ווי איך האט ךר תם ניענןירט
י נאט א1יז ^.בענליך דיאט ךר רכס אוס >{ים דמך/ילאנןט * :3
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ו א ל ו השני בניס היו נקראים בפי העולם זה בכינוי חכם תה בכיניי תם אע״פ שין;לוה
כמה חכמים ותםים בעולם אעפ״כ כאן הי׳ ניכר הדבר ביותר כי שניד& מסקו 1 :ת
אחד ולמדו ביחד וזה נעשה חכם מופלג מאד וזה היה תם גדול מאד ובהסקאסהכיאי
ששם כותבין כ׳׳א עם כינוי פאמעליא שלו היו כותבין על זה כינוי חכם ועל זה ביט ש:
תם פעם אחד בא המלך על הסקאסקיס ומצא שהיו כתובין שם אלו הב׳ בנים זז יא־
בשס חכם וזה בשם תם והיה בעיניו לפלא שאלו השני׳ מכונים בשם תכם ותם ונתאוו כילי
המלך .לראותם וחשב המלך אס אשלת אתריהם פתאום שיבואו לפני יתפחדו באד מחי
והחכם יסתתמו טענותיו לגמרי והתם נ״כ אפשר ישתגע מחמת פחד ונתיישב הפלד • ר
•  .לשלוח הכם אחד אל ההכס ותם אל התם רק איך מוצאין בעיר מלוכה תם כי בעין כיה
מלוכה ע״פ רוב הם חכמים רק שהממונה על האוצרות הוא תם דווקא כי דתכם אינ :״ת
רוצים לעשות ממונה על האוצרות פן ע״י חכמתו ושכלו יוכל לבזבז האוצרות ע״ :״רני
 .עושין ממונה על האוצרות תם דווקא וקרא המלך לחכם אהד ולאותו התם הנ״ל ושלה :י ל
להשני בנים הנ״ל ונתן בידם אנרות לכ״א וא׳ נם נתן בידם אגרת להגאבירניר של נו י\
הגאבערני שאלו השני בנים הם תחת ממשלתו וצוה בהאגרת שהגאבירניר ישלה להם :ף 1
אגרות משמו להתכם והתם כדי שלא יתפחדו ויכתוב להס שאץ הדבר נחוץ ואין השלד:ות
נווד דווקא שיבואו רק הדבר תלוי ברצונם אם הם רוצים * יבואו דק שהמלך חפץ
לראותה ונסעו אלו השלוחים ההכפ והתם ובאו להגאבירניר ונתנו לו האגרת ושאל
הגאבירניר על אלו הב׳ בנים ואמרו לו שהחכם הוא תכם מופלג ועשיר נדול והתם
הוא תם ביותר ויש לו כל המלבושים של הפעלץ כנ״ל ונתייעץ הגאבירניר שבודאי
אץ ראוי להביאו לפני המלך כלבוש פעלץ ועשה לו בלבושים כראוי והניח בתוך א־ג
העגלות
י ח
אונ די צמיי קינךר פלעגט ף ויעלם דופן חבש אונ תם האטקע עש איז פאר האגךין
 אפך הכפיש" אונ"היפים אויף ךער'וועךט ךא האטךך״עש אבער ךיער אן ניזעהןוואךן ךי זעיין בייךע ניווען פון איץ״^טאט'אוניהאבן אין איין חדר'גילע. .ג ז״ריאיז
V
גיווען זייער'אווילךד חבט אונ ךר איז 'גיווק ךיעד* אגר#ר תם איבר דעש האט מען ז '
ךייצו נעטין גיגעברן רעש הכם אונ רעם תש אוב אין״דער פקא?זקי"פאר ^רייבט פען״ךך ?ט
איטלעבין' מיטייאצו נאםץיפץ ךין פאפעל;א האט מינן אן נישריבן אוף ךעש ציו נאמן הכס איז
אונ אוף דעם תם אפאל איז ךר מלך' גייקופן איברי דר סקאסקעיאת דאם ביים פלך ניווק
אווינךר וואס ךי ןוויי האבן אזונע'צו נעפיין חבם אונ 'תס״ראט^ר גיוואלט .ליא זעהץ
האפ י ןיך ךד מלך 9י_ישב גיווען אז איך ייעל פלוצים שיקען באך'ךי וועלץ' די לןז איבר ד*
$ךע.קץ ךר חכים וועט נאר ניט וויסן וואט' צוענטפעךץ אוב דד תם וועט א^טר משוגע 4־י
זאל
וועךין סחמת^חךיהאטיזיך כישביגיותק חד מלך' אז ער זאלי^קען אחכם צום רכים אוב
אתם צום הס נאד וויינןרינסיכען אין' איין עייר' מלוכה אתם וואח אץ איין עיר״מלוכה
דהיינו ךי #טאט וואסידר״פרךיזץט זענין דאס רוב מטים נאד'ח־ וואס.ער איז אפמונה י י׳
נ
איבר ךי אוגרית .ער איז דווקא אתםיוואךן אחכם ידיר מען ניט י מאכן פאר.קיץ כפינה
איבריךי א1צרות ויאין ?מכך.דארןז ךין חכמהרעט.זגד'א1ס גירקגץיף אדןרזת דאטךד א
ינה
הדך נירון׳ אתכם אוב דר  tsgמאס.ער איז' אטמונה "איבר .ךייאוצתת אוב '.ער -האט זךא
גיינעבין ביריב צו איטלכץ באזונךר אונ.ער האט זיי נאךיבריב נינעבץ צום גאביךניר ״,£יי י i
דר נאןערנ^א וואס ידיר תןש פיט רעם חם יענץ אונטר אים אז דיער גאביךניר ;אל זייא ,ש
ד
י שיקץ ^ךיביפץ ךינעט וועגץ כרי אז זיי זאלן זיךינייט ^רע-זץ אי עי ^*ל בי ^כייבק
V
יעי
דר כלך איז ניט גוזר דווקא אז' ויי זאלין קי^ן' נאר'.עם *י*  ^ 3ר ל-ל?"
דר
מלךיוויל ךי זעהין זענץייביןאךץ ךי* דלוחים' אוב זעיגץ גי^^ין צים נאביךניר האט דער
1שי
גאבירניר נאןז גיפרקט אויףךי צןויי קינךר האט מען איס גיזאגט אז דר תכש איז אזילדר QJ
הכס*4וב ן£ר1סר עו^ר אונ ךר הם איזיךגעריאנריוסר תנז אמ ^ער האט אליךליי מלבישים
פון רעם ןעלץ האטי ןיך דד״גאביךניר מעישב נמיועזי״עש איז בח־ןאי ניט'?ךין אז מען זאל 1ני.
9
איםיברעע['?ארךעם ?לך אין איןעלץיהאט^ער איים גי«צט' .קלי״ידי אוו־ נזיעס 'כ;ער*צו
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:לות צב .של התם ונתן להם אגרות כנ״ל ונסעו השלוחים ובאו לשם ונתגו האגדות
 tהחכש להתכם והתם לדתם והתם חיכף שהניע לו האגרת אפר לתתם השלית
גיאי הלא איני יודע• מה בתוב בו קרא אותו לפני השיב לו .אני אספר לך בע״פ
שכתיב בו שהכלך רוצה שתבא אליו שאל תיבף דק בלי ליצנות השיב• לו
'א׳ אמת בלי ליצנות ונתמלא שמחה תיכף ורץ ואמר לאשתו אשתי המלך שלה
כילי ושאלה אותו על מה ולמה ולא היה ל ו  .פנאי להשיבה בלל ותיבף נזדרז
עהה והרך ונסע עם השלית תיכף ונכנס ד ש כ בתוך העגלות צב ומצא •שם הבנדיש־
ל ושבח יותר ויותר ב ת ך כך נשלחו מסירות על הגאבירניר שהוא עושה עוולות
כידו המלך ונתייעץ המלך שטוב שיהי׳ נאבירנור איש הם שהתם ינהיג המדינה
:ת ויושר טחכת שאינו יודע חכמות והמצאות ונמלך המלך לעשות את התם הנ״ל
ירנור ושלח השלך פקודתו שהתם הנ״ל ששלח אחריו הוא יהי׳ נאבירניר והוא
״ לנסוע דרך העיר של הנאבערניא ויעמדו על השערים של העיד ותיכף בבואו
גו אותו ויכתירו אותו בהתמנות הזאת שיהי׳ נאבירניר וכן עשו ועמדו על השעדי׳
:ף בעירו שש עיכבו אותו ואפרו לו שהוא נעשה גאבירגיר ושאל ואטד דק בלי
:ות השיבו לו בוודאי בלי שום מצגות ונעשה התם תיכף גאבירניר בתוקף ועוז
 Tשנתיוכס פילו ומזל בחכים ובא לו קצת הבגד ,אעפ׳׳כ לא השתמש כלל בחכמתו
; ן ג בתמימותו כבראשונה והנהיג את המדינה בתכיפות בfיaת וביושר ועולה לא
א כו ועל הנהנת המדינה אין צריכין שכל נדול וחכמות רק ע״פ היושר בתמימות
כשבאו
א־נ האט אדיין ניליינט אין ךר_קארעטי פון רעם הס אוג 7נר האט זיי גיגעבץ במב
 fף שלוחים גיפאךן אונ ך י זענץ צו/די גיקוטן" אונ האבן ז״ אפ נינעבין ךי ןריף אונ
 z?,תייףיווי כ;ין האט איט אפ גינעבין ךעש במביהאט.ער זיך 'אן גידיה; צו דעם
ת *"ך'ווייס ןיך ניט מאס אק ךעיש בריב שטייט לייןיאים פאר מיד האט,ער יאים
:טפערם איך.ועל ך ר זאגז ארסי־ן ווייניק^ואס אין איש ששייט ךך £־ך מיל אז דו
?ט •לו איש 'קוטן האט.ער תיכף גיערעגט גאר אן ליצנות האט ^ער אים גיעשפערט
'אץ איוךאי אשת אן ליצנות איז,ער תיבף כלאי שמתה ניווארן אונ איז גילאפן אונ
]  tניזאנט צוםימייב ךר בלל האט נאף פיר נייש־^ט"האט ך אים גי?ד;ןט נאף וואט
[ ׳?.ער;]אך ךיד ;יןזמןט האט ער גאו־״קיץ:צייט ניט ניהאט.ער ;אל איר'.עפיס ק?פעךין.
 :דאהי ךך תיבה כזרז גימען פיט ?מחה אוג האט זיך אריץ ניזעצט אץ דר 1קארע£י'
זאלפאךין פיט ךעם שדית דר מייד האט י.ער דאךט דער זעהין ךיא קליידר מאס'דעד
נירגיר האט גיפאכט פין דיינעש וועגין האט ;נריךךינאך'פער }ינןרייט עד האטישץ
י

י •.
יליידר "א1ך אוג את דרןך פיייליך גייוק י• י ־
׳־ מייל האט מען ךער לאיננט צום מלך משיחת "אדף לנש גאביךניר באשר ער מוט
£אדטשך,ייט האט ךר כרך אים אפ ניזעןןט האט זיף דעד קלף "?:יישב "ג;מען £נס איז:
ו אז עש ;אל ךין אגאביךניר אפראשטר מעניטישיךהיינו אתם מארן'אתם מעט פירן ד
ינ־־ .ביט אמת מהמת .ער רייםיט }'ים״קיין'חכמת 'איז דעס מלך ניפעלץ' אז.ע
;ץ רעש תש פאר״אגאיירנייר 'האש דר פלך/ייעיןןש איי 1או£אז אז י .דר  pgמאש עד
ט נא־ איש גישיקט 'זאלומרץ נאביךניר אונ דעדירםיטוז פארין דאךך דעד קטאט
 ,דעד ;אביךניא בכן'זא%כען ךךיששעלץ א1יף ף ט־;נךק  p£דר ש1.אם אז '3י?ף
דר תם וןעט אן'קופץ זאל מעץ איס אפ נ ע י ץ ךי משץ אז ער זאל דין גאביךנירהט־
ןיאזונרטאן אוניכען'איזינישטאנין א*ף ךיייטויערץ אוני תיישיומ ;.נר איז דורך' ניפארך
)ם קען איש גיזאגש אז' ער איז ניוואךין נאביתיד האט .ער ייפרעגט ^אר אן ליצנות
 aמען אים גיענטפערט אמךאי אן'שום ליצנות איזיךעריתש •;קזאךין תי^ף גאבידגיר׳
ה ץ ט או דאש"פ;ל האט"*/ך איש שץ א1ף גיהזבץיאונ ראם מ ל ?אקט .קלונ י א ט
\ י שץי^רהןיאביסל פאר שטאנד פק דע?ש מענץ' האט ער גאר ניט ; י נ ו ן ט כיש
חבטה *8
י
ר

;
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כשבאו לפניו שנים לדין היה אומר אתה זכאי ואתה תייב כפי תמימותו באמו*
שוס ערמה ומרמה וכן נהג הכל באמת והיו אוהבים אותו המרינה מאד והי*
<׳
יועצים אוהבים באמת ומחמת האהבה יעץ לו אתר באשר שבודאי בהברה י '
קרוא אל המלך שתבוא לפגיו כי הלא כבד שלח אחריך וגם הדרך שהגאגגי •
מוכרת לבא לפני המלך וע״כ אע״פ שאתה כשר מאוד ולא ימצא בך שום י ״־
בהנהגתן־ המדינה אעפ״כ דרך המלך בדבריו לנטות בדבריו לצר אתר לדבר חג
ולשונות אחרים ע״ב נאה ודרך ארץ שתוכל להשיבו ע״כ טוב שאלמדך חכמות ול^ *
ונתקבל הדבר בעיני התם ואמר מה איכפת לי אט אלכוד חכמות ולשונות ו ה
עלה על דעתו שתבירו החכם אמר לושא״א בשוט אופן שהוא יבוא על שלו גי
עתה בבר בא על חכמתו)ואעפ׳׳כ אע״פ שכבר היה יודע הכמות לא היה ם•:־י י
עם החכמות כלל רק נהנ הכל בתמימותו כבראשונה( אח׳׳כ שלח המלך שיבא זה < s
הגאבירניר אליו ונסע אליו ודבר המלך עם התס בתחילה מהנהגת המדינה וו ־:
בעיני המלך םאד מאד  .כי ראה שהוא מתנהג ביושר ואמת גדול בלי שוס < ־כ
ומרמה .אהד כך התחיל המלך לדבר הכמות ולשונות  .והשיבו התם כראוי וו י;
בעיני דטלך זאת ביותר ויותר ואטד אני רואה שהוא חכם כזה ואעפ״כ הוא מר :
בתמימות כזה וייטב בעיני המלך מאד .ומינה המלך אותו שיהיה מיניסטיר על
הסיניםטריש וצור! לו מקום מיוחד ששם יהי׳ ישיבתו וצוה שיבנה.לו חומות ג
ומפוארות כראוי ונתן לו כתב על התמנות הזאת שיהי׳ מיניסטיר כנ״ל וכן הי׳ $
לו
חב?ך .ןאר ער האט.דך ניפירט מיט דץ הכימות אוו ווי פריער אונ,ער דאט״קיץ
פאלטשלקייט אונ״קיץ _עוןך״ ניט גיטאן.קיינים אונ אויף פירעכץ פץ אמריקה 3ארי
..קיץ ךן?ין  $ל אונ.קיץ רקמות ףט נאד יושר אונ הי!יב1ת אז.עס,זענץ }יקומען
מענ^שץ זיף ןךץ נןאר אים האט .ער ;ימנט דו ביסט!כאי אונ דו ביסט רדי.ב אן אי
•בקאות אונ אן.פאןטשןקייט אונ אזו דאט ^ר אלץ *גיסיךט £$ 9י׳ ?'  *5ד ?^,יי
זימןר ךב גיהאט אונ ^ר האט.ניפאט }יטרייע י.1ע$יס וואס ךיא הא?ץ אים מב גי^
ט*יןת אונ  rgrpמבעא?ט האט אים אייגר איין.ע^ה }יגעבץ באשר יי וועקט
!£ך8י מחץ קופען $אר רעם מלך וואףן ^רהאטיזיך שץ נאך ךיר'גיש:קט אונ ווי 5י ן
 :דער ? TBאיז אז ^א? ימיר מוז קוטן &אר ךעם מלך בכן חאטשע רו ביםט דמד.,עיי
?י
•אוג דעד ן!דף מעט אין״ךר }ים גיפוגץ״קיין ש'ום פאלטשי.קייט *ץ 1יץ ?0עכ'ץ'
;־
קרינה פון דע$ט והעץ נןארט $ם איז איער דעד פדר י פון רעם 3לך אז ןןר הייןט
ץםוןזין ילםות אונ לשונות בכן איז רער דרך ארץ אז'תא ז>ןל9ט איס.,קענץ .ענטקל*,
זי
£י§ר דעם איז רעכט אז איך זאל דיך אום לעךנץ חכמות אונ לשונות איז ן "ל&י כי
ןעס ותם מוט ,ער ךף ןי^עוץט אונ ראט ?גקבל ;יווען חקמות אונ ?שינות איז ?ים רןין
ךקומק  KJIKרעם זץ חר ת^ם דץ וער האט אים גיזאגט &ן .עם איז 5יט גיפאלט גע
.אי$ן'אז ער ^ ל קו$ן אויף!יץ }?בה אט בץ איך שץךקופן א{ףךץ קקפה דר $אךיי
ןר מ§־ }י#קם »ז רד סם רד'נא?ית י  $י י ^  * $ l ^ Pי ' י *י* ) ? * h
 feן
ןאט'ךד מלך' $ךי3£ר גי?ט?ט פץ רעם 9ירע?ץ פון חני 9לי? * 1י,ל
זזאול ןי$עלץ וואךץ רד 9לך ןאט גתעהין אז ןןר §יךט ?יט' ןרוס אמת אן אשוס , W
אמ ;אד אן קאל^קייט ;אך ךעפ האט דר כןך אן ניהובץ צו ^מםין חףמות אונ ל.ש1נ; 1
מוט  cnjדי סםיג^פערט זןזו ווי ^יין ^אדארף איז ךאס דעס' כלך נאף בעסיר ניק£
ךר ^לך האט גיזא^ט' אייך" זעה אז.ער איז *יזו אחכם אמ פירט דך פאלט קיט אי
^תכץמות האט ודיםלך אים ני^אגט פאר אמיניסמר איבר אלע מינילטךים אונ ול
^ ןןאם דארט זאל ך זןןי
האט }ידןייסן כען זאל *ים אפ/עבץ אנאזונחיר^
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«  P *jj?Jמיל כאותו המקום עצות הבלך והלך וקבל הגדולה בתוקף .והחכם הנ״ל
^  ^,J״  vהאגרת מהמלך כנ״ל השיב לההכם שהביאה המתן ולין פה ונדבר ונתיישב
» ^ ׳גשה עבורו סעודה גדולה בתוך סעודתו נתחכם  t»unבחכמתו ופילוסופיא שלי
״ א-י מה זאת שהמלך כזה ישלח ז^הרי עבור שפל ברך כמוני ומה אני שהמלך
סלך
א יייי -״ -ו ״ ״ י י הלא מלך כזה שיש לו
כנגד אומר
ממשלה !וגדולת כזו ואני שפל יונבזה״ ״ם
^
!
בוודאי
ואמר
 j uאותו
1a־1u׳
 Jג ל זת ה2ל
••• ׳•״  U I׳ ״  Uהאי שהוא חגירו ע ד הו<ט
ידו י _״כס הא הכירו של התם שאחר שהשתומם והתמיד! עצמו מאד כנ״ל ענה בעצמו
• י ^-ייס אלו ואמר להחכם השליח( תדע מה שאני אומר דעתי שבהכרת הדבר מובן-
זה י יבודד שאין מלך בעולם כלל וכל העולם מועים בשטות הזה שסיברים שיש מלך
י יי _אה והבן איך אפשר זאת שכל בני העולם ימסרו עצמן לסמוך על איש אחד שחוא
'נלך כוודאי אין כלך בעולם כלל השיב החכם השליח הנ״ל הלא אני הבאתי לך 0
וי <נית מהמלך שאל אותו החכם הא׳ הנ״ל האתה בעצמך קבלת האגרת מיד המלך
 TOנעצמו כמש השיב לו לאו רק איש אתר נתן בידי האגרת בשם המלך ענה ואטד
עי;זה דאת בעיניך שדברי כנים כי אין מלך כלל חזר ושאל אותו תאמר לי הלא אתה
 Vק העיר מלוכה ומגודל שם מימיך הנידה לי הראית מימיך את המלך השיב לו לאו
כי
,
ש*
י ראט ניהייסן אז כען זאל אים כויערין זיינד א״עןיינע מ3£ר אזו וך .עם.קעךט צו זיין
? Tז אןן גימען ן־ען ראט אים ארס ניכמזרט זייער וואי^ע מוהנךי; #יןע אין ידעם אורט
*? t״ * מאם דר 3לך האט ןיהייכק איוועד 'האט אפ ניטפן ךי נחלה בתולןף י :י
יז  $וזים אז ע ;.איז אים אן ניקומן דר ?ריב פון דעם 3לך האטי ער ניענטקיךט צו דעס
~ דים ראש .ער האט גי?דאבט דעש בריב ווארט אונינעכטיג'דא איבר'וועדין פיר
?^כרישמוס־ן אי :ריר וועדין זיף מעשב דין אוף .דעי נאנט "האט ער גיכיאכט' א1ף אים
י •
י ~ •י
י•
יי,
•י
•
־
ייא י * :
_־• ־י {?רובע בעירה אק רעש עשין האש דר חכם אן גיהובן צו כיוגןן אונ צו.קלערין מים זיין
י?מ־ אוני האט ניזאןש וואט קאן ראם באשייטין וואם אז *1אכלך זאל ;•/יען נאך עזו
וריד
• < !$יי;ים מעגץש ווי'איך בק מאש בין איך.עש איך זאל מי.גק"ק-פת כיין תןטה האט
.עד?ר גאך כיר"ניש:קט מאש ©רעף איך  JJJא־עגין רעם כלך האטחנן דר ?לר״קיק הכפים
ז ו }יס אונ דר כלך אליה איז דך אויך בוודאי אידזשד חכם אונ ראש איז דאש אז דיר כרד
יק&ו?!ל ןאןי כיד שיקק אונ ומ.ער פאר ווינךךש דךאזו רופט דך אן צו ךעששליח ומיסטר
ייאש איך וועד ךיד ;אנין אש עיין דעד' איז אז ?נש איז גיךרוגגץ אז .עס איז גאו־ .קיץ
כ&ו ניט דא אונ.די ^אנצע וועלט איז ןיך ךר;נן טמנה זיי מייינןיאז.עש איז דא אפלך די
ןישיקט ןיך אז.די גאנןע העלם זאל ןיך אפ געבץ צו איץ קענמשין אין דר הא;ט £כלי?
^.ס איז *בךא.קיץ ןןלך איוףדרמעלט ניט דא ^םפעךט דעד י הבס דר שליח איך האב
ןא־ דיר ני'3ראכט $נריב פון דעש 3לך פרעגט איש דר חכם האסטו אדיין .גיטמן דעט
^ ?ריב באש כלך' אויסיךר האנטי ארוש'.ענטיפערט ;נר איש ניין נאד אנא^ףנרר 3עגנןט
״»!$ yש פיר גינעבין דעש' בריב י פץ ךעש כלך ריופש ?יד ךך אן נא אדרבא ה;ינט זעה קדט
| י בי?ל ™  1אי איךייבץ'גרענש אז'.עש  rifנאד' .קיק כיךיניט פארי האנךין זאג פיר דוא
בי?ש פק דך עיר מלוכה אינ י דו בישש דארש גירא;.כי; גמי^רן זאג כיד ראשטו מקש ניזעהין
^ דעס כלךידאש ער איש דענשפ^רשנקהפש .ער •יך אן הקט זעה אז א? י ביו .ילג^
^ 4ז.זנש .איז בניךאי גאר״קיין ימיך י ניט פאריהאגךן מארן אפילי׳ ת דא^ט^ק-ק קאל דעס
* ^ ~J• Lידנהן ראש מירר דר ל ני ״עו.ש'אז עש איז יא אז 1מער רען פירט ך מדינת
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)כי באפת כן הדבר מלא כל א׳ וא׳ זוכה לראות את המלך כי אין המלך כתראה י י
בעתים רחוקות םאד( ענה החכם הא׳ ואמר עתה ראה גם ראה שדברי ברורים וכבודו.,
שבודאי אין מלך כלל כי הלא אפילו אתה לא ראית את המלך מעולם שוב שאל הה :י
השליח א״כ מי פנהיג המדינה השיב החכם הא׳ זאת אני אספר לך הבירור כי ככ;
תשאל כי אני בקי כזה כי הייתי פשוטם במדינות והייתי במדינת אטליא וכך הגינו;
שיש שבעים שרי יועצים שקורץ )ראטהיירין( והם עולים ומנהיגים המדינה זמן מיוד
ועם זה השררות חולקין עצטן כל בני המדינה בזה אתר זה והתחילו דבריו לבני«
באזני החכם השליח עד שהסכימו וגזרו שבודאי אין כלך בעולם כלל שוב עג!;
החכם הא׳ המתן עד הבוקר אברר לך עוד בבירור אחר בירור שאי; כלך בעולם כל"
וישנם החכם הא׳ בבוקר )החכם שהוא הבירו של ההם אנו קוראים אותו תמיד בש.,:
הבם האי( והקיץ את הכירו החכם השליח ואמר לו בא עטי אל ההוין ואראך הדבל
בבירור איך העולם כולו בטעות ובאמת אין מלך כלל וכולם בטעות גדול והלכו בש<<:
וראו איש חיל א׳ ותפסו אותו ושאלו אותו למי אתה עובד השיב את המלך )שאלין
אותו( הראית את המלך מימיך .לאי ענה ואמר ראה היש שטות כזה שוב הלנו א !,
אדון א׳ מן החיל ונכנסו עמו בדברים ער ששאלוהו למי אתה עובד את הפלו י,
הראית את המלך לאו ענה ואמר עתה ראה בעיניך שהדבר מבורר שכולם מגעים וא\,:
סלך כלל בעולם ונסכם ביניהם הדבר שאין כלך כלל ענה החנם ואמר עוד בא ונס׳!-
ונלך בעולם ואראך עור איך כל העולם כולו בטעותיס גדולים והיו הולכים ונופעינ3
בעולם ובכל מקום שבאו מצאו את העולם בטעות ודבר המלך הנ׳׳ל נעשח אצל^
לפשל ובכל מקום שמצאו העולם בטעות לקחו את המלך למשל כמו שזה אמת שיע!"
ג
פא־
.
האט ,עד אים נץןנטפעיט דאם וועד:איך ךיר דר ציילין קדאר וואךין איך בין ךךנ; נינוטי־
אונ כיך ;אלקטו פרעני; וואךין איך בי; א וים גיווען ליענדער בין איך מיוק איז איטמא איי \
אז 1דר כנהג?.גס איז פאר האנךין זיבציק ראטהערין אונ י י קירן ך״י סדנה אציייט אינ
פיט רעם שררה £אפט טיילי;' זי־ איק די ג_אנצע מדינה פרמיר זענץ ךי ראטהערין.יעי
נאך ג.י:ען ךי אךאפ א״ונ אנלעךי גיי?גן ארזף או״נ פירן ך כדינה אונ אזי איז #לע כאל
אנךעךי האבן $ן גיהוב; ריינע דייר אדיין צו גיי; אין ךי אויערין פון ךעם אנךעךין הכס
ךהיעו דר שליח ביז,עש >*יז ביי .זיי ביידע ניבליבן אז.עש .איז בוודאי״קיין כדך אוף דר
ווקיט נישט דא האט זיך ורדו־ אן גיר^ן דעד חכם וואךט ביו י איק ךר פךיא ויעל אוף
דיר ^אך'וויץין קלאר אז  Jס איז בוודאי.קיק 3לך ניט"דא רעם אגךערן טאג זענין דיא
גיגאנןץ אץ פארק ראבין זיי דר זעהין אזעלניד האבין די אים ניפרעגט וועכץ ךינשט רו
האט ערגיעגט^יעךט ךעם 5לך האסט דו.גיזעהין דעם כלך ןיגט דו לעבכט.עגטפעדט.ער
3 .ךיץ האט ךך אן גיחיפן ךד^שטער ד׳בס אונ דאט גיזאגט זע איז ךא אזי **יין'נארישקייט
דר סארךאט ךינט ךעש פלך אונ;נר קאן איש ניט נאך ד־עם זענץ זיי ווידד גי^אגגץ־צו
£יץ אפוציד אוני ךי דענין ליט איס אריץ ?יגאנגן אין רייד ביו זין האבץ אים גיפךעגט
ןעםץ ךינםטו האט ,ער גהגנט^עךט ךעם פלך דאםט ךו גיזעהץ רעם ?.לד ?.יין ? ט ,ער
ן ך אן נירופן אדרבא אט זעימיט" ך אונק אז זיי ד<נץ דך אלעיטדלנר׳ אי־ ,ע 'לי ..קיץ
מלך ניט ךא איז צורשןדי ניבליבן אז ,עש איז..קיק כרך ניט דא האט זיך דר.ערשצער
חים אן}יחו?ץ קום לאמו־ פאךץ א',ף רד וועלט ור<י ?יד י ^!י נדיר! ייי דיגאנצע
ןועלט איז ךך זייער ט1עה אין גרוס נאדיש;ךט זענין ייא ;יפארען איף דער וועלט אונ
אומעתם האבץ י י אלץ גיפונין ידי וועלטיאין טעות אונ ף זאך פון ךעם מלך' כלומר
איז״קיין מלך ניט דא דאם איז שון כיי זף
דאם ראם ייי ךי איז גיויען אפ גיקלערט אז
4י!¥אךין פאר אךשל ארג ווי י י האןןיניפונין די וועלט אין קעות האין די;׳נוכען דעם
פלך
י
t
י

s

,

,

ז

נ

5

י ר

ם

יז

לבי׳

מעעהבהבםותם

6

 1כן הדבר הזה והיו הולכים ונוסעים עד שבלה טה שבידם והתחילו למטר מוסS
י ׳אח״ב הב׳ עד שפברו כולם עד שהוברחו לילך רגלי ותמיד היו חוקרים העולם
"" :rאי שהעולם בטעות ונעשו עניים הולכי רגלי ונסתלק חשיבותם ולא היו נחשבים
• * י * כי לא היו משגיחים עליהם כלל על אביונים כרותם ונתגלגל הדבר והיו הולכים
:יכבים עד שבאו אל העיר שדר בה הט־ניסטיר הג״ל )שהוא התם חבירו של החכם
~ •-יל( ושם באותה העיר היה בעל שם אפיתי והי׳ חשוב מאד כי עשה דברים נפלאיםי יזילו בין השרים היה חשוב ומפורסם ואלו החכמים באו לאותה העיר והלכו וסבבו
אי לפני בית הבע״ש וראו שהיו עומדים שם כפה עגלות ארבעים וחמישים עם
•^'ילים וכבר החכם ששש דר דאקטיר והי׳ רוצה ליכנם לביתו שגם הוא הי׳ ראקטיר
״ ייל ורצה ליכנס לעשות היכרות עפו ושאל כי דר בכאן השיבו בעל שם .וימלא פיו
• £י ק ואפר לחבירו זה הוא שקר וטעות נפלא כאד וזה הוא שטות יותר מטעות של
'צלך  .הכירי אספי־ לך השקר הזה בפה וכפה העולם בטעות בשקר כזה .בתיך
• Cי" היו רעיבים ופצאו עדיין אצלם ג׳ ד׳ גדולים והלכו אל בית התבשיל שקורץ
]יי .אי קעך ושם מוצאים לאכול אפילו בעד ג׳ או ד׳ גדולים וצוו ליתן להם באכל ונתנו
 .1הש בתוך שהיו איבלים היו מספרים ומתלוצצים מהשקר וטעות של דבר הבעל שם
'.״׳כעל הגאר קעך שפע דבריהם והרה לו פאד כי הבעל שם היה השיב שם פאד
',יאפר להם אכלו לכם טה שיש לפניכם וצאו מכאן אח״כ בא לשם בן הבעל שם והס
* *ייין היו מתלוצצים פן הבעל שש בפני בנו וגער בהם הבעל גאו־ קעך על שהם
זיילוצצים פן הבעל שם בפגי בגו עד שהכה איה ם הכה ופצוע ודחפם פייתו וחרה
״ ש פאד ורצו לבקש משפט על הפכה אותם ונתיישבו לילך,אל הבעה׳׳ב שלהם
שדנירע
ז£י 5אר אפשל אזו ווי דאפ איז אמת אי.עס איז ךא אי:,לזל אזי איז דאס אוך זענץ זיי
׳׳ י איים גיוןען ך וועלט אונ.זענין ניפאךין נניז..עש איז ביי די אמם ניגאנגין ראש זיי
?*!כין גיהאט האבי; .זיי אן גיהובין צו פאר קויפין איי; פערד אינ רער נא־ דאס אנדךי
?יי זיי הא בין א£ע פאר קויפט ביז זיי האבי; גיפוזט גיק צו פיס אונ תפיד האבק ז:יא
#ץ ניקלעךט ךי מעלט אוג האבן גיפונץ אלץ אזידי וועלט אץ אץ טעות או :זיי זעניו
 .יייארן _קבןניס פוש ןיהגךם ביז זיי זענק גיקופע; צו ךער'שמאט מאם דאךט וואונט דר
?*?יםטר רגיל דהיינו דר תם אוג דאךט אץ ךר שמאט איז גיווק איין אפתיר £3ל יוזם
*׳נ ךר £5ל שם "איז דיזך חשוב נירען אונ >£.ילו" צוויישן דיררות איז ערי גירע; אמפוךקס
מ איז ביי ךי חישוב גיווע; אונ די תככים ד^ץ גיקופיען אץ דך שמאט אריץ אונ ז;י זענןן
!?יום גיוצאנגץ אי, :זעגץ אן גי^פען עאר דר ?טוב פו; דעם בעל #ם האבץ זיי ניזעהן
?.ס שטייט' ךאךט אפך וועגליך ביט חול;יפ ?.עילציג אבער פוןךג האט דר חכס ניפיייני׳ז
!5ז ז־ארט וואינט עדאגד^יר האט ;נר גיפרעגש הער וואודט דאי דאט §ק אים ניענפערמ
£ג״על ?!ם ראט.ערגיטאן אגרום גילעב^יר 'אונ האט ניזאגט צום אנךערין ךהךנו צום g־D
לי שליח ראם איז ןאך ?וערי נארישקיייט איתר־ ךד עע1ת'פון רעש "פלך ברידך איך נ!על
ויד דד ןיייין דאב!(אלשלזיט יך אזי ך וועלט את אץ טעות דר ודייל זענץ זיי הומעךיק
 p f lהאין די ביי ךך ןאך גיפונץ ךריי פיר גךאשץ .זעגץ .זיי ניגאג * ;:אין דר גאר,קעך
#דין אונ האבן ךך ניהייםן נעבין עקץ האט קע; דן גיגעבץ דר ווייל וך ך י דאב! גיגעין
^ כ ן  .ך גישי־זסט אונ דאב; גיישפעט פו; ךעם בעל שם וויי די מעל ש איז ךןז מיעה
אי׳נ ת־ גאר,קעכיר האט נמעךטדיערירייד האט _.עס אים ךיער 2אר' די״א )?.ע ר! י י
<:5ד שס אין ךארט זירך־ השוב גיווען האט ער צו די גיזאנט ע סט אייך אפ או; גייט
$ריש פי; דאניט נאך רעם איז אן ניקופק אהי; אזין עץ ךעש בעל שם אונ זיי האבץ
^ןז ןיץפעט פץ רעם £2ל שם רעם זו; אץ ךי אויןץ האט זיי דר ^אר קעכיר אן גישךיגן
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שהניחו שס החבילות שלהם להתייעץ עסו איך להשיג משפט על הנ״ל ובאו וס6
לו שבעל הגאר קעך הבה אותם כאד ושאל להם למה וספרו לו שדיברו על הב׳ *כ
שם השיב להם בודאי אינו יושר להבות .בני אדם אבל אתם לא עשיתם נכונה ני'י
שדברתם על הבעל שם כי הבע״ש חשוב כאן מאד וראו שאין בו כמש ונם ד ^
בטעות והלכו ממנו אל הפקיד והפקיד הי׳ עבו״ם וספרו לו המעשה שהכו אותם שןד
על מה השיבו שדברו על הבע׳׳ש והבה אותם הפקיד הכה ופצוע ודחפם כביתו והל ״
מזה לוה כמושל למושל גבוה ממנו עד שבאו לפני הפ־ניסטיר הנ״ל ושם לפני בי א;
הםיניסטיר עומדים אנשי חיל דהיינו )וואבין( הודיעו להמיניסטיר שאיש אחר צריןי
אליו וצוה שיבנום ובא אותו ההכס לפני המיניסטר ותיבף בבואו הבירו הפיגיםטיר שזו יל
החכם הבירו בנ״ל והחכם לא הכירו מחמת שהיה בגדולה כזו ותיכף התחיל המיגיםנ?
ודיבר אליו ראה תמימותי למה שהביא איתי לגדולה כזו ואל מה חבסתך הביזנס
אותך .ענה החכם ואמר מאתר שאתה הוא הבירי התם מזה נספר אח׳׳כ .לעת r V
הן לי משפט על שהכו אותי שאלו למה השיבו בשביל שדברתי על הבע״ש שהייזי
שקר ומרמה גדולה .ענה התם דמיגיכטיר ואמר עדיין אהה אוחז בחכמות שלך .ראףש
אתה אמרת שאתה יכול לבא על שלי בקל ואני לא אוכל לבא על שלך ראה שאד׳
בבר באתי על שלך כג״ל .ואתה עדיין לא באת על שלי ואני רואה שזה קשה יורי
שאתה הבא על תמימות שלי .אף על פי כן מחמת שהי׳ מביר בו םכבר בגדולי י
צוד .לתת לו בגדים להלבישו ובקשו שיאכל עטו .בשעת אכילתם התחילו לדבר יוזן]נ
ש
התחיל
וי
אונ האט.דיי גישלאגן גאנץ שטאךק ארג האש דיי ארוס גי׳כםיפט פץ דין שטוב הא
עש זיי ךיער פאר ךךאשין ראבן זיייגיזיאלט ךכען אפשפט אוף ךעס וואש.עיר האט י?ג
גישלאגין זעכמ זיי גיגאנגן אונ האבץ זייער' בעל'הבית דאש דר ציילט או דרי גאר יעכ־i׳
״  :־  vזי י• י \v
v
האט זיי זייעד גיישלאגן האט ער זןי גיפךענט פאר וואס האב; זך אים דר ציילט מייל
האבן גירעט אוף ידעם ב^ל שש האט די 'ךר בעל הבית גייענטפעךט נאיך וואס האט אי;,
גיךעש אוף ךעס בעל שם ווארן ךר בעל שם איז ךא זי2ער יחשוב ריאיזי״זיי'גיזעה! tf
ער איז או־'אין טעות דענץ ךי פץ אים איועק גיגאגגן או״נ זענין ניגאנגץ'צום פקיד יהא?׳
זיי דר פקיד אוף'נידדגית גיישלאגין אונ האט זיי 'ארוס נישטיפט זענץ די געאנגע; ^
איץיהעכערין וואס האט צו שאפן אינ האבן א:ץ ניט גיפועלט״קיץ "כיםפט אונ זעינין
אןץ גיגאנגןפין איינס צום אנדערין אלעמאל צו איץ העכךץ אונ דאכןיאיץ ניט״ןיפיעל^..
ביז זיי זענץ גיקוטזיפאר ךעש' מיניסטר דאס איז גיווקיךר תם כנ׳׳ל אונ 'דאךט פר ךע^'
מיניסטר זעגץ גייששאנץ וויאכין האט ימע; גיפעלדיווייט פאר דעם כיניםכד אז אמעניט^
ייאדאךף צו אים'האט.עד גיליים; אז'.ער זאל'אריץ מץ איז י דך חכם גייקופען פאר ל ׳ ^
כיניסיטר ווי.ער איז אריץ ניקופע; האט איש ךער מיניסטר תיכף ךר כןענט' אז' דאש'"אי3
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הכם אן גירופן אז דו ביסט ךאש מיץ הבר דר תם ניב כיד אמשביט נאך וואס כע; הא£
• Tlשיאג^^.עטפעךט _ער אים JSvi
פיך גי?!לאגין פרקט ער יאים פאר וואפ'האט ?.ק
אןיךר״כא׳
איך האב גירעט אוף ידעם בעל שם וואשיער איז גאר י אשווינדיל תפש
7

גי

:ץ לאנג גיקופ־ איי דו ביב-ט נאך ניט גיקונ,
איך זע אז ךאם איז קרועו״ר אז' דו זאלכט קונץ אוף מיין הפיכות אונ ווייל דר תש וי[
כיניכ״ך האט איש ג;<ןקט פץ לאנג אזי״ער איז אפאד גרוש ניווק האט.ער איש גיהייהין
;עביין לליייר אז פען זאל איש אן'פא; אינ דאט א\ם גייבעטייאז ;נר זאל פיט אייש״עק
בשעת
8

לנ w

מעעזה בחכם ותם ׳

י *ל החכם להוכיח לו דעתו הנ״ל שאין מלך כלל גער בו התם הטיניסטיר הלא אני
יטי ראיתי הפלך השיב לו החכם בשחוק אתה יודע בעצמך שדה היה הפלך אתה
י אותו ואת אביו ואת זקינו שהיו מלכים מאין אתה יודע שזה מלך אנשים ועידו
 rfiSLפלך ורימו אותך בשקר יתרה להתם מאד םאד על דבר המלך על שהוא כופר
[ ?  .בתוך כך בא אחד ואטי־ .העזאזל דהיינו )הטייויל( שלח אחריכם ונזדעזע
מאד מאד ורץ וסיפר לאשתו בפחד גדול באשר שהנ״ל שלח אחריו .ויעצה
ף״תו לשלוח עבוד הבע״ש ושלח אחריו ובא הבע׳׳ש ונתן לו קטיעות ושםיתת
י ל לו שעתה לא יפחד כלל והיה לו אסונה נדול בזה והיו יושבים עוד דתכם והתם
י י ושאל דתכם אותו .על מה נפחדת כל כך אסר לו בשביל הנ״ל ששלח אחרינו
 :ק פמנו אתה מאמין שיש טייוויל השיב לו וא״כ מי הוא זה ששלח אחרינו ענה
\ -ס ואפר בוודאי זהו אחי שרצה שיתראה עטי ושלח אחרי במרמה זו שאל אותו
א״כ איך עבר על כל הווארטיס השיבו בוודאי שיחד אותם והם אופרים בטרפה
י ׳*י שלא ראו אותו כלל בתוך בך חזר ובא אחד ואטד כנ״ל שהטייוויל שלח אחריהם
י; לא נזדעזע עתה ולא הי׳ לו שום פחד כלל מחטת השמירה של הבע״ש כנ״ל
\ ׳ יאמר להחכם עתה מה אתה אוטר אפר אודיע לך שיש לי אח שהוא עטי בכעס
• rי׳ פרסה זו כדי להפחיד אותי ועםד ושאל לאותו שבא בשבילם ומה הוא דמותו
^יי׳ ששלח אחרינו איזה פנים יש לו ואיזה מראה יש לשערות שלו ובו׳ כיוצא
״ לו כך וכך ענה דתכם ואטד ראה זה הוא מראה אחי הנ״ל אמר לו התם הו/לך
ש השיב הן רק שתתן עמי איזה אנשי חיל שיהיו )זלאגא( כדי שלא יצערו אותי
וגריז
1ת״עסץ האבץ זךא אן גיהוןן צו שםועסין האט אן ןיהובין דער חכם איעצו ךרונגץ
^ נאךיישע חנה אז.עס איז גאר״קיץ פלך ניטידא האט אוף אים דך״תם דער מיניסטר
 ^ .י י י גיטאן מאם זאגפטו איך אליץ האב ךך גיועדץ רעם פלך עגטפערט אים ךר חלם
טלעכטר דו מייפט" אליץ אז ראם איז גמוען ךעריפלך דוא '_קענסט אים דו האסט
^'>נש זיין'טאטין זיין זןידץ אז זיי זענץ ניווען.פלכים פון וואניט' וויייסטו אז דאס איז
!!׳ flדר מלך מענטשין האבץךיר גיזאגט אז-ךאשיאתךר מלך זיי האבן תך אפנינארט
\ ךאש דעם'תם זייער פאר דראסן'דר מייל איז אייניר אן גיקופן *אונ האט גיזאגט דד
 tjי האט נאך אייך גישי,קט איז ךר תם דיער דר ךטעךט ;יוואךץ אונ $יז גילאפן
1
 :נ א ך דעםיבעל שם האט ער /אך ז$ים גי?!י.קט אין דר בעל שם ליקומען אונ האט 3^1
 °גיגעבץ לקמיעות אוני האט אים גיזאוןט אז הייניש מעט *ער ךך שק גאריניט שרעקין
ינ*£ג'ר ךרונין גיהאט נתס אמונה דר "נאךךאטיךער חכם אום אים נילאכט אוניהאט
\\ ^fצו אים דו גלייבםט אזי עם איז' פאר האנדץ*אטייוויל פךעגט אים רער תם דעד
חכם- - - -
נישיקט,ענטפעךט י-אים ח־ י - -
"
^י&זרמער ךען האט ־
״* -בווךאי יימיין
ראם את
— אונז
נאך
. ,
7י.ער' האט״ניוואלט אז ער זאל ןיך ק!יט סיר'זעיהין האט ?ני־ *עסיאיוף נישטערט אינ
! ^1:אך פיר גיישיקט פיט ידעם אן שטעל פרעגט איםידד תם אז _עס איזייוא אזו ווי
 . jאיז עד אךיבר איבר אלי וואךט־ש 'עגטפעךט.ער אים,ער האט ךי בוודאי משחד היוועץ
•ל י יל קומט ומדד איינר אונ זאגט והדרי אז'ךר'טיימיל האש נאך איץ־יגי^יקט אונ 'דד
?,,, &.אט ךך איןיט "ש;ץ נאד ניט' נישראגןן אונ.ער האט יקיץ *שום פחד 'שקי 3יט ניהאט
ךך אן צוס חכם נא
יי שפיתת מאס *ער האט נינומן' ביים בעל שם רופט
*
 ^ fייאס י זאגסט דו עניטפערט ער איים איך מעד דיר לי" ?דלי! א־ך האב אברידער
יו  ,ע י אמ איף פיר בר1גז' האטייי״ער'עש פיר*גיפא?ט דעש אן שטעליכיי !עיי זאל
| ?יבר ^רענןין אונ דרי חכם האט ךך אוף גיר1,בן אינ האש גי?רע:ט דעש מאש £ר
^ P^Jנאך די מאש "פאריא^יש האט ךר ךאדקר ;ואס ..ער האש נישיקפ נאך איגז
י]£ארב האבץ זייגע האר אונ אז 1אנדעת זאיץ האט ער זיץש ניענטפערט אז 1אוג
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ונתן לו ולאגא והלכו הב׳ »בטים הנ״ל ע ם אותו האיש שבא בשבילים וחזרו היי|עא
ושאל איתם התם הטיניםטיר היכן הם החכמים הנ׳׳ל השיבו אינם יודעים כלל אי! 1
נעלמו והנ׳׳ל )דהיינו הטייוויל( חטף אותם החכמים האלו הנ״ל והביא אותם אל רם';<
וטיט ושם הי׳ יושב הטימרל על כסא בתוך הי־פש והשליכו את החכמים הנ״ל בתו!
הרפיט והרפש הי׳ ע ב ודבוק כמו דבק ממש שקורין קליי׳ ולא היו יכולים לזוז ע צ ־ ״
כלל בתוך הרי•״ וצעקו)אלו החכמים לאלו שהיו מייסרים אותם דהיינו הטייוויל ואנשי!J׳
רשעים ע ל טה אתם מייסרים אותנו וכי יש טייוויל בעולם'אתם רשעים מייסרים אות^ :
בחנם )כי אלו החכמים הנ״ל עדיין לא האמינו שיש טייוויל רק אמרו שאנשים רשעי! ייס
מייםדים אותם בחנם( והיו מינחים אלו הב׳ הכמים בתיך עובי הרפש והיו חוקרי׳ ט:עי<
זאת אין זאת רק שאנשים פוחזים שהיינו מתקוטטים עמהם איזה פעם ועתה ד!! ,,
מייסרים אותנו כ״כ והיו מתייסרים שם בעינויים גדולים כמה שנים פ״א עבר הת!
המיניסטר הנ״ל לפני בית הבעי׳ש ונזכר בהכירו ה־!בם ונכנם אל הבע״ש והטה עצגין
אליו כדרך השרים ושאל אותו אם אפשר שיראה אוהו )היינו את החכם הנ״ל( וא+
יוכל להוציאו משם ואמר הבע׳׳ש האתם זוכרים את החכם ששלח הטייוויל ונש ,f
ומאותו היום לא ראיתיו השיבו ה ן  .ובקש ממנו שיראה לו מקומו ויוציאו משם ואכ!ך5
לו הבע״ש בוודאי אני יכול להראות לך מקיטו ולהוציאו רק שלא ילכו כ״א אני ואתיך <
והלכו יחד ועשה הבע׳׳ש טה שירע ובאו לשם וראה שהם מונחים בעובי טיט ורפ#יי
וכשראה החכם את הטיניכטיר צעק אליו אחי ראה שהם מכים ומענים אותי ב״$י;
הרשעים הללו בחנם גער בו המניםטר עדיין אתה אוחז בחכמות שלך ואי; אתה מאכי>ען
בשום דבר ולדבריך אלו הס אנשים עתה ראה הלא זה הוא הבע״ש שהיית כופר  faי
והוא דייקא יכול להוציאכם )והוא יראה לכם האמת( וביקש התם הפיניםטי־ הנ״ל -P
הבע״ש שיוציאם ויראה להם שזהו טייוויל ואינם אנשים ועשה הבע״ש כ ה שעשו,
1
ונשארו
אז 1רופט ןיך אן ךר חכם אונ זאגט זע אט •:ראם איז ראם גי׳טטאלט פון מיין ברורעיףע
ז^אגט איש ךר תם וועסטו/יין מיט*זיי.ע:טפעךט*_ער יוא *איך וועל גיין כ י ט ד י נאר' ו י ן נ
זאלסט פיר'געבץ.עטל;כי.זעלניר בדי מען'[אל כייר.קיץ ;הורים'ניט אן טאן האט.ער אי&ך'
גיגעבין איאלאגא זעיני; דייצמיי הכביס' הניד גיגאנגין כיט רעש ראם ..ער איז גיקומן גאץיל
דיי דה:ינו ב*ט' רעים טייוויד' האבן*; ־ ךי זעדניר י פון דר זאילאגאיאייס י גי^עךט פריענט y"h׳
דר תם' דר כיניסטיר ווי זענץךי' ועטים האבץ ו י י ניענ?;־עךט/יי ןוייסקיגאר ניט ווי ןיץןז
זענץ אהין גיקוייען אונ דער האט ניהא^ט ך י הבמיים'אוניהאט ד י אריץ גיטראגץ איוייס
אוגלאטע אריץ'קיט אליים איינ דארטין איז גיזעסין ד ע י טייוויל אוף א 1:טיל*אין דע־;/־
בלאטי אונ די חכטים האבץ ךך גאיר ניט גיקענט ךייךץ אץ ךער בלאטי'אוג ךי הכימיה?
האבץ גיקךיגי; .רשעים פאר וואס טוט אייר אונז אן ;סיירים 'איז רען דא אטייוויל' * א ^ ש
דער וועלט איר זענ ט רשעים איר טוט אעז אן ןסוךים א־ם זוכט זעני;*ג־לע;ץ'ךי צווי
חכמים' אין דעד גידעקטיר בלאטי אונ האבי;* גיקלערט ראש איז ראיס ראם'איז אנךערע
ניט נאר ךי הולטייאייס' ראס*מיר האבץ זי־ אשאל' טיט די ג^קריגט טוען ידי אוגזיאו
היינט אזונע ימךים זענץ די רעטיס ראךט גילעגץ אין רעד בליאטי' כמה' שניים איניfcp
האט די דאךט אן גייטאן ווילךע יכירם' אכאל איז ךעריתש דעד'כניםטער יפאר נינאמין
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ךזיוןמ איך,קאן ביח־אי ךיר ווייזין זיין אךט אינ קאן א־ס' אד1ש בעטין זענץ די ביילי
גינאנגין האט ך ר הצל שש גיטאן ראש *ער האט*גיוויכט זע:׳; ד י אחיין גיקוכן ויויא״רעי
הכס האש דר זעהין דעש הס דעש כיניסטי האט ע י צו' איש "גיישרינ׳ בריךר זעה דיי׳
איש V1
ץולאגי; מי־ אינ ך י הולטעעש פייגקין כי־' 'אז־* שטארמ אום זוכטיהאט
כ נ  -ט י ר א ^ י י י א גיטאן נאך האלסטי ל ך דייני ו ע מ ד  .אינ הייל?ט נ י ט י ג ל ו י ץ ׳ י א !
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:

#איו עומדים על היבשה ולא היה שם רפש כלל ואלו המזיקים הנ״ל נעשו עפרא
 :בעלמא אז ראה ד^בם הנ״ל והוכרח בע״כ להודות על הכל שיש מלך ובו׳.
ף זה המעשה נאמרה התורה המלכדת מחכמות ותמימות שעיקר השצימוש הוא רק
 jחמימות ופשיטות ומכין עמצק ש:יה קנם וכסל בעיקר ונו׳ ע״ש טל פשוק שבפי
ףל״ צדיק״ וקס' ס׳׳ת עמלק .ט עיקר כל הנפילות הש ע״י חכמות וט׳ ע״פ נס
 Aמזרע עמלק אע״פ בראה מפלתו כשעה כבא שמואל אצל שאול להרגו עדין לא
ןס מאמין כמ״ש וילך אגג מעדנות ות״י מהנקא כי עדיין לא האמין כמשלשו פד שלאם
; ייו סון« מפלתו אז ויאמר אנ; הר מר המות כי ער עתה לא האמץ )שים מימך
ל המעשה ותכין פלאי פלאות( .ואס התפל׳ אינם כראוי הוא מנעל בנ׳ קצוות וסבן:
עי

:

 fשים _זא־ היינט״זעה אט ראם איז רער בעל שם וואס תא האסש אץ איש גילייקינפ
^ מק דיר מיייזץ אז נאריער^אן אייך ארוים נעמין האש ךער הם דער לני^טער
געטץ ךעם בע־ >פם אז *ער זאל די ארוס נעי-ץ אוני זאל זיי ווייזץ אז דאפ' איז אטייוויל
* ניט'קיק פעגטישין האט ךר בעל יכם ניטאן מאם ער האט גיטאן זעגין די גיבליבען
2יץ או|ה ךר טך;קיגיש אוג.עם אין דארט*גאר*.קיץ'בלאטי ניט גיוןען אונ ךי פזיקים
גאו־..ערר גיוואךץ ךענ־אלט האט הערשט דר הכם ן*ר ןעהץ דעם' אמת אונ.ער האפ
ייוט מידה דץ אוףיייאליטץ אז .עש י את יוא דא עמלך אוני עם"איז י1א 'יא את
אפתיר בעל שם :
ף דר טע£ה איז גיזאגט ניוואךין״ךי ה1רה וואס ך ^מיסש פון חפיפות אז די" עיקי
*יוךישקייט איז ניט'.קיק הכפות נאר *תפיסות אונ פשיטות וכר )נאך ךעם אז ער
מ אויס״נילאזט ך י•״';:ה האט .ער זץז אן גירופין .אונ אז ראם דאווינין איז נ:ט אזו
?ע; דארףאיז עש אשייכעיי טיט' ךריי.עקץ .פאר שטייא נוט וואש פק ךר ןיייןט ווי
יי"מק קאן אי בער לעבין ת וועלט פייט ברוט אינ פיט ויאשר אונ פיט' אפעל׳ן אוג מען
^ אבעשר לעיבין האבץ אוג אפרייל־בר לעבי; הא־יי; איידר וזר גרעשטריחבס אוג ךער
?<1טר עושר אז.* 1וי כיד זעהיין אז די זעגין כיל פיט יפוךים תכיר'אונ צום סיף איז
 fאעךאי ניאו־ ניט ךעס תם'וואם.ער האט זץז באנוגץ גיליאוט פיט ךעם וואש .ער האט
׳? יאט'אונ *איז המידי טרייןיך גיווען אונ ךר וואס ומל די! אחכם אוינ טךאכט פיל איבר
/1׳ש ער פאר שץאךציט פץ דעש א; הייב בת אץ אויש לאז אונ את י פילי פיט .יפור׳ימ
אונ ער האט "קייין כאל.קיץ לעבי; ניט אונ צום הןף וועךטער פאר לאךין בת ךיד
׳׳ש מוז אוף איש רחמנות* האבי! אונ זאל איש העלפץ חוץ 'ךעם איז גאך ךא אץ י ע י
?עשה דיער מ־1סע* סודות *ארי; די *א־־ע מעשיות זענץ הריך נרוסע םוחת הת1רה*
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מה שזיינו לשמוע טפי רבינו הקדוש
אור הגנוז והצפון
ה ר י ן

ז צ ל ל ה י ה

מלל בתוכו
א מעשה פאבידת בת מקד
ב כעשה כמלןז וקיסר
ג מעשה בחכם
ד מעשה נסים
ה כעשה בכלןז
ז כעשה בטלןז וחכם
ז כעשה בטלןז שכבש כפה בלהכות
ח מעשה ברב ובי יתד
•<
?ז מעשה בחכם והם
י ׳מעשה פבערניר והעני
יא מעשת פב טלןד ובן #פחה שנתחלפו
יב פעשה מבעל תפילה
יג מעשה כהו׳ בעטדערס
י׳׳*.

בחומות האברך הנגיד ונו׳ מידי יהודא ליב ראוענבלאטט מחדן *ןלאד
מורים  Krurraכרוץב •ואנייעקאנער ביתיר ר׳ פנחס ליינדנעי טסי 30
 wroriהנגיד ר פייביש בארינשטיין כעיר ראת

חרק שני
על זה המעבה נאמרה התורם המדברת מתנמות ותמימות שנגיקר סשנימוש הוא רק
חמימות ופשיטות וענץ עמלק שהיה חכם וכפר בעיקר וט׳ ע׳׳ש על פשוק שכב״
יפיל״ צדיק״ וקס״ ס״ת עמלק .כי עיקר כל הנפיצות הס ע״י חכמות וטי ע״ש נ ס
ן י י נ ג מזרע עמלק אע״פ שראה מפלתו בשעס נכא שמואל אצל שאול להרגו מליין ל א
היה מאמין כמ׳יש וילך אגנ מעדנות ות״י מסנקא כי עדיין לא האמין במפלתו עד שלאם
יעידו כוך מפלתו אז ויאמר אכן כר מר המות כי עד עתה לא האמין )שים עיטך
על המעשה ותכין פלאי פלאות( .ואס התפל׳ אינה כראוי הוא מנעל מ ׳ קצוות וסבן:
 riu ?3פעם א׳ היה בערגיר  .והיה עשיר מופלג מאוד והיה לו כמדות רכות מאור
וכיוצא והיו הוועקסלין והבריב שלו הולכין על העולם והיה לו כל טוב.
ילמטה ממנו היה דר עגי אהד שהיה עני גדול מאד והיה לו כל ההיפך מן הבערגיר
יעשיר ושניהם היו חשוכי בנים לזה לא היה בנים וכן לזה פעם אחד חלם להבערניר
שבאו אגשים ועשו חבילות חבילות דהיינו )פאקין( ושאל אותם טה אתם עושים
השיבו לשאת הבל אל העני הנ״ל והרה לו מאוד כאוד על שהם רוצים לשאת כל הונו
כביתו אל העני ולכעוס עליהם א׳׳א שהם אנשים רבים והם עשו חבילות חבילות מכל
אשר .
אוף דר כעשה איז ךזאגט גיוואךין ךי תירה וו.־*ס ך שםיסט פון תבימ1ת אז דר ;?.קר
יוךיישךןיייט איז ניטילןיין הכגות נאר ך״כיכיות אוני בשיטות וכו׳ )נאןז רעם אז ער
האט איים גילאזט ךי כ־ע;;־־ ,האט ער ךך אז גיתפ־ן• איוג אז דאס דאוךנין איז נ:ט אזז
ווי כען נאךף איז עם אשייכערי מים' ךביי.עקץ .פאר ששייא גוט ראש מען דד ציידט ווי
?•יו בען קאן איבער לעבין ידי וועדט כיט ברוש אונ כ־ט וואסר אוב מיטיאפעןץ אונ כען
זאל אבעשר לעבין האבץ אונ אפר־ילבר לעיין האבי; איידר הר גךעסטרידבם אונ דער
גךע?טר עושר אזי ווי ?יר זעהין אז די זע;ץ פיל כיט ״יכוךים תכיר 'אונ״צום בוףיאיז
;יןד א־וךאי נאד גוט ךעם תש'וואס ער האט זי־ באנונץ ניליאזט טיט ךעם וואט .ער האט
$יהאט"אינ איז ת?יד' פרייליך ,גיווע; אונ ךר וואס וויה־ זיין אחכם אויג טראכט פיל איבר
ייעלם•.ער פאר 'שדארצט פון רעש אן הייב ביז אץ אויש לאו״אונ איז י פיל מיט לסורים
?£יד אונ ער האט.קיץ כאל.קיץ לעבין ניט אוב צום סוף מעךט״ער פאר לאך־ן בת רער
מוז אוף אים רחמניות האבץ איוג זאל אים העלפץ הוץ ידעם איז נאךידא אץ דעד
כ£ש'ה זייער גךוםע סודות ווארץ די /דע כאשיות.זענץ דורך ?תסע סודות הת!רה :
?'!שה אמאל איז נייווען אבעךניר אגרוסר עו<טר ער'האם גיהאט זימןר אשאך nnrp
אונ זיינע וועקסלץ זעגץ -גיגאגגן" איף י רער וועלט אונ _ער האט גיהאם בל כזב
?יךמקד פץ אים האט 'גיווא;ינט אגרוסריארוש כאן אוינ ך ביידע האבץ.קק .קינדד ניט
*יניאש אםאל האש זיף גיהלימתיךעש בעתיד אז עש זענץ ניקוםן כענטיקץ אונ״האבין
«5אכט ^אקץיהאט^ד זיייןיפרעגט ראש ישוט $יר' האבץ די גהןנטפזךפ !יי וףלק*דאס
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אשר היו לו 0כל סתוריתיו והונו ורכושו ונשאו הכל כאשר לבל אל נית העני י
*לא השאירו כלום בביתו ניא דפנות הבית ריקם ודיה לו מאד כאד והקיץ
והנה חלום ואף שראה שהוא חלום וב״ה הבל אצלו אעפ״ב הי׳ לבו נוקפו מאוד וי ו
לו הדבר םאוד על דבר החלום ולא היה יבו^יצאת מדעתו דבר החלום הנ׳׳ל ורו
הנ״ל עם זוגתו היה רגיל נם מקודם להשגיח עליהם ולתת להם כסת ידו ועכשיו 1
החלום נתן עליהם השגחה יותר מקורם אך בכל עת שהיו באים לביתו העני או א׳ ו
היו משתנים פניו ונבהל מפניהם מחמת החלום שוכר והם העני עם אשתו היו רני ו
לפרקים אצלו והיו אצלו נכנסים ויוצאים פ״אבאתה אצלו.אשת העני הנ״ל ונתן לה ׳
שנתן ונשתנה צורתו ונבהל ונשתומם מאד שאלה אותו העניה הנ״ל אבקש םח י
מכבודכם תגידו לי מה ואת שבכל עת אשר אנו באים אצליכם משתנים פניכם ב
סיפר׳ לה כל אותו ה;־נין שהלם לו כנ״ל ומאותו היום לכו נוקפו מאד וכו׳ כנ״ל השי
לו האם היה החלום באותו הלילה פלונית שאמרה לו השיב לה הן ומה בזה השי
לו באותו הלילה הלם לי ג׳׳כ שאני עשיר׳ גדולה ובאו אנשים לתוך ביתי ועשו פאי
פאקין ושאלתים להיכן אתם נושאים השיבו אל אותו העני היינו להנגערגיר ר•
שקראוהו עכשיו עני על בן מה אתה משגיח על חלום הלא אף אני בחלומי והוא נג
ונשתומם עכשיו יותר ומתר על ששמע עיר את הלוטה שהדבר נראה שישאו עשירי
ורכושו אצל העני נדלות של העני ישאו אצלו .ונבהל כאד מאד .
ו י ה י היום ונסעה אשת הבערגיר עם עגלות צב לטייל ולקחה עמה רעותיי ולקחה
י אשת העני עמה ונסעו על הטיול והנה עבר איש חיל ארק שקוירין יעדניר
עם החיל שלו ופעו אל הצד מן הדרך בשבילו ועבר החיל וירא שנוסעים נשים \\
שיוציאו
אין גאנצן אוועק טראגץ צו רעש ארוס כאן האט .עם אים זייער פאר ךךאסין אונ ןייי
ךך לןאיןיכען 1יך ניט מארן דיי זענין נימק אכאך פענטדץ איינ די האב; גיפאכט פא.
פון א£ע }יינע סחורות אוינ פון נאד דץינוטי; אונ האבי; ..עש גאו־ אי; ג:אנ$ין אויעק ^יפרי
צו ךעם ארים עאן אונ די האבי; ביי איש גאו־ ניט/ילאזט נאד ךי לייךי״קי חעינט ךר ויי
האט ^ער/יך אוף ;יהאפט האט ;ןר גיזעהץאז עם איזיאהלום פו; דעכט וועניןיפארט ויי
אים ראם הארץ דיער ניףןלאפט אונ עש האט יאים ניט ניקאנט ארוס פון דעשיזון ^
חלוס*אונ דריאו־וםיעאן פיט דין ווייב' פלעגט ךער בעתיד פר;ער א1ך ה?גדד .געבץ ^
י די אונ ?לקט זןי או?ט צו געבין אונ י הייינט'נאך י רען הלום האט ערי אוף /ייא h
ז&גחה ניןעיבץ איידר" ?וךער'נאד ויעז ךי פיעגין צו יאים אדיין צו קיפ; פלעגט איש דיי
8נים פאר'.ענדירט'ווערץ אי־נ ״ער איז פאר דיי דד שראקי; }יווארין פרכת ער פלעגט י
דד מא^ץ דעיש יחלום א־נ די פלימין אופש צי אישי אריץ ציי גיין אפאליאיז'צו אים' $ל
ניק-סן דעם' את^אנם מייב האט ^ער איר גיגעבין וואס^ער האט איד/עעבץ אוני  nזוי?
איז אים נ'?זתגה גירארן ^ ט ך איש גייןרעגט אונ האט  wאיש נייזאגט איך בעט א'1
אייעד ןבזד מאס איז דאס אז מע; ?יד קוטן'צו אייך/וועדט אייעד פניםךיער פך ענר'1
האט ,ער אד דעד צןילש דיא גאגצע ק'1שה באישרי^ס האט ייןז אים אזי גיחלכת אי
זו?ט ךעסילט יא; .קלאפיךט אים דאסיהארץ זימגריהאט ןיא אים ניענפיךט ~ז$יז רער תלי
3י'ש נץקיאץ דעד אונ דעי־ ^אכט ״ענפיךטיער איר י1א מאס איו ירק ענפידט }! ?V
אץ ךער ;אבט האט ךך יןיד אוך גיהלמת אז איך 3ץ אירוסי' עשירות אמ עם י ד [
}יקופץ פק^:שץ צו פיר אץ ?טיב אריץיאונ האב; נייפאע* §' foigאקץ האב ןגיך
נץדעןם ומאי הץ מילט איר ראש טראגין האבץ זייא ט׳ננגןירט צו רעם אר^ש פא; נ י
מאס קרקסטי אוף אהלים אריסיי טייר* האש* זץז א1ך לחליטת אונ ךער בעךניר איז
 ,קעד דער ־׳?זראקץ גימאךין ומיל.ער האש ךער העךט איר *חלום אוך  :י
מחי חזם איז רי ?עידיץ ;יפארן'שןמציךן ךך פיט .אקזךעשי אונ ךא האט ביט גיגזפן
פיט ךך נאך"ויייןר אינ דעש ארופאנס !זייב האש 'זי א1ך טיט }יטמן דר מימי איז
דודך נ^ארן א;עדןידאד קיט עץ דיל דאט' דר מגךניראל ןיועהן אז עש פארן/ייבר האש
ער
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לה *9

י י^יזציאו ארד* מן יינשים שנסעו לטייל והלכו והוציאו את אשת דעני וחטפו אותה
£ 1־ריוך הענלות צב של היעדניראל ונסעו עמה ובודאי א״א להשיבה כי נסע להלן בפרט
י^ןיע חיל יעדניראל עם חיילותיו ולקחה ונסע עמה לסדיני שלו והיא היתד ,יראת שטים
'יזלא רצתה לשטוע לו כלל והיתד ,בוכה מאד והיו מבקשים ומפתים אות׳ והיא היתה
י יךאת שמים ביותר .והם שבו לביתם מ; הטיול והנה נלקחה העניה הנ׳׳ל והיה העני
*[מהאבל ובוכה ומתמרמר כאוד מאוד על אשתו תסיר  .פ״א עבר הבערניד אצל בית
־^{יעני שמע שהוא בוכה ומתמרמר מאוד באד נכנס ושאלו מה אתה מתמרמר ובוכה
יה״ כ״כ השיבו וכי לא אבכה ומה נשאר לי יש שנשאר להם העשירות או בנים אני אין
ייי כלום ונם אשתי נלקחה ממני וכה נשאר לי  .ונכמר לבו של הבערניר על העני
תיינ״ל ונתעוררו רהמיו עליו כאוד כאוד מגודל המרירות שראה בו והלך ועשה דבר
״[יכוהל ובאמת היה שגעון והלך ושאל באיזה כדינה דר היעדניראל הנ״ל והלך ונסע
לעם ועשה דבר מבוהל מאיד והלך לבית היעדניראל ושם עומדים )וואכין( והוא כגודל
א׳ יכילה שלו מאוד מאוד נשתומם והלך בבהלה גדולה ולא השגיח כלל על הוואכין וגם
יזיואכין נבהלו ונשתוממו כאוד מהכת שראו פתאום ב; אדם אצלם מבוהל כאד
נג ונבהלו כאוד איפא בא זה לכאן ומהמת הבהלה הניחוהו כל הוואכין ועבר על כל
י י י יאכין עד שנכנס לבית היעדניראל למקום שהיתה שוכבת שם ובא והקיצה וא״ל
בא וראתה אותו ונבהלה ואמר לה תיכף בא עמי והלכ׳ עמו ועברו גם עתה כל הוואבין
ה עד שיצאו ואזי תיבף נבהל ונזכר כה שעשה דבר כזה  .והבין שבוודאי תיבף יהיה
נעשה
י ״
ת ;.ר גיהייכע; אז כע; זאל ארוס נעמי; אייגע פון דיי דעני; די ניגאגגן אונ האב; ארוס
3ינו3ן ךעם ארומאנש עייב אונ דיי האב; זי אדיין ניראפט אין ךעםייעךניראדם .קאךעטי
אונ'זע$ין כיט אירי אוועק מפארן אין ךין כדינה אדיין אונ זי איז' ניווען' ?:יערי פרום' אינ
ך האט איס גאר ניט גימאלט צו רעריןאוני זי דאט די״ער' גיוזיינט' פען י האט ך זייער
ניבעטין או :מען האט זיא; גיךעט איונ ;י איז אבער גיוןעעץ.י;ר"אגר1כי/יראת שנ־ןם״אונ
די בערגיךין כיט ךי איבתקי ווייבר דאבין דךיאיוש גי־עךט״פון ךעםידפאךרן *אונ ךעם
ארוס כאנס ווייב איז ניט דא האט ךד אדום כא; ךיער גיוויינט' אינ'דאטיתטיד זייער
ני?זריערט א ף !יק טייב ציאד איז ויער בעךגיר פאר גי_אנג'ין פאר דעם ארוס כאנס
^נןטוג האט.עד ניהעךט ךי דער אתים כאין \.ויינט*ןיי.ער ביטר אונ שלאגט ךך קאפ אין
יי* ווא?ט איו דר בעמיר צייא־ם/ריץ גיגאען" אוני'האט יאים ניפרעגט וואםיוויינסםו
!5י שטארק האט ^עיר אים גיעונטפעךט פאר יואם זאל איך ניט וויינין וואס איז מיד י חק
?יבליכן ביי איינם בלייבט ראם' עישירוה איודר עס*בלייבט כינדר אונ איך האב נאד ניט
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ייאש גיפ־עיגט איין וועליבר כדינה עס "וואינט דרייעדעךא^אונ איז'אהק .ןיפארין * נ עד
? ארייןיייגיגאנג; צו" רעם יעדניראל אין שטובי אריק אונ דאךט פאר רעם ;עןניראל
'??.י;ען דאד דאכן אונ.ערי איז" פלוןיים מט גר1ס בהלה גיגאנגן אונ האט זיך נאד ניט
*ופיגיקקט' א^ף די ויאכין אונ ךייואבין זעןקיאוך דר שךאקיןינייואה כח9ת 5י לא?ח
ק זיי ז״ערידר T? T?F*?r$
:
'
א
גיזעהי;
זע~.ליגייס
1יי קימט דרי אהער אז :כהמת בהלה איז'.ער אךיבד איבר איי מאכין ביז ער איז אךיין
?^אנניין צום יעדניראל אין דצוב*אריק צו ידעם ארט ייאיס זי איז דאךט ? , IW׳ * "
£־ז ג־קוק אוניעיר״הטזיי איך גיוועקט ווי ך האט איים דר זעהין איז ך דריץיראקי! נידיאךין
ל ט ער איר גיזאגט ר י ^ קייס'ביט יכיר איז זי כיט אים גי;אנ.גז ד;נין' די אץט או$
ב״דיבי־ייא־בד אלייויאבין"ביז די זעגין אר1ס ניקויי; ךר גאך האט'.ער'ךך העךשט ארופ
ג ׳ז .׳;שאו :ער דא״ט ידך'די^רשט' דר"יאנט'וואם_ער האט דא גיטאן אזו אוףןדזנ מ י
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מעע5ה טבעתי והעני׳
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נעשה רעש גדול וכן היה שנעשה שם תיכף רעש גדול אצל היעדניראל והלך והטסי
עצמו בתוך בור אחד שהיה עם ־מי גשמים עד שיעבור הרעש ושהה שם עסה ב׳ יסיג ז
בתוך הבור וראתה האשה הנ׳׳ל גודל המםירת נפש שהי׳ לו בשבילה והצרות שטוני י
בשבילה ונשבעה בה׳ שכל המזל שיש לה ואפשר יש לה איזה מזל שיהיה לה איזו
גדולה והצלחה שיהי׳ כל הצלחה שלה לא נמנע מאתו .ואם ירצה ליקח לעצמו ב׳ י
הצלחה וגדולה שלה והיא תשאר כמקודם לא ׳יומנע ממנו כלל ואיך מוצאים ש!
עדות ולקח אותו הבור לעדות אחר ב׳ ימים יצא עפה משם והלך להלן 6הלן והבי
שם שגם באותו המקים מחפשים אחריו והלך עוד והחביא עצמו עפה בתוך מקו!
ויזכרה שוב בגודל המסירות נפש והצרות שכובל בשבילה ונשבעה עוד הפעם כני׳׳
ולקחה את הפקוה לעדות והיו שם ג״כ בערך ב׳ ימים ויצאו והלכו להלן וכן היה כפ!
פעפים שהחביא עצפו עפה במקומות אחרי׳ כיוצא באלו דהייגו בשבעה מקופות שי
נ ים והם ביר ופקוד ,כנ״ל ואגפים ומעין ונהלים וגהרות ויפים ובכל פך,ום ופקום שהי[
נ הבאים שם נזכרה בספירות נפשו וצרתו בשבילה ונשבעה לו כנ״ל ולקחה אול1
ח ?קום כנ״ל והלכו ובאו והיו מחביאים עצמם בכל פעם בפדבואות הנ׳׳ל עד שבא
ע ' הים כשבאו על הים יהיה סוהר גדול והיה מכיר הדרכים על הים והתר עצמו לבן
לפ־־יגתו עד שעבר ובא לביתו עם אשת העני הנ״ל והשיבה להעני והי׳ שמחה גדומ
שם .והבערגיך הנ״ל בשכר שעשה דבר כזה ונם עפר בנפיון עפה נפקד ונולד ק
י
באותו
אונ  /ד דאט פר ?צטאנין אז דא וועט בוודאי תיכף וועךין אגרום גיפילךר ביי דעם יעידמ*'
אונ/־ס*איז טאקיאזיו ני.ו.ען*.עס'איז גיוואךץ תיכף אגריםיגיפילךר 'איז גיגאנגץ דר בעךניו
אונ האט ןיך באךאלטין'פיט איר אין אגדיב וואס ריאךט איז״ניווען דעגין וואסר ביז די
רעש ';,ועט איבר גייין אונ ער •יאט זיךידאךט פיט* איר ניזאפט צוויייטאנ האט ך ניזעז;
דאב פיכירות נפש וואם״עריראט פץ איךיט 'וועגין אונ ךי צרות וויאם .ער לייט איבר'איז
^אט זי גישווא'!ךץ*ביי/אט*אז אפישר דאט זי.ע$ים אכזל אז זי זאל' האבן גרוס'?דולו
אונ ד-ע־רה' ^אל גאר איר הצלדה ניט זיק פאר פיטין פו; אים אונ אז ער וועט וועלין ך
נעפין יגאו־ איר הצלחה פיט' איר גדולה אוג זי זאל בלייבין אזי ווי פךהנר ^אל' עס פ
אים נאד ניט פאר ?יטין זיק נישפער ווי נעכט כע; 'דאךט.עדות האט זי נינופן דע
גךיב פאר איין.עדיה נאך צוויי כיאג איז.ער פיט איר פון דאךט ארוס ניגאננץ אונ א
ווייטר גי!אננין אינ ער האט סאד <נ:פאגי'ן אז ךאךט זוכט פען'זיא איך איז ^ער גינא^נ
אונידאט ז־ך פיט איר באהאלטי נאך אפאל אין אפקוה" .האט ך ךך דאךט ןויךר ארי*
דר פאנט ךי צרות וואס _ער ליייט פון איךיט וועגין דאט ך נאך אפאר *גיץןוואוףן אזי י
י^י.ער אוג האט מגופן ךי פקוד .צו ^עדות זעמן זיי דאךט איך גיווען* אקע?ין ןיוויי טאנ א
מגבין עייטר גיגאנגןיהאט .ער*וויךר פאר שטאנץ אז'כען זוכטיאים דא איך האט^ערן
ךיךר פיט איר באדאלטן אונ אזי' .איז גיווק״עטליכי פאל וואט _ער האט ךך ןץט א
אלע פאל אין איין אנדר אוךט באהאיטן דהיינו אץ* ןיבן איךליי וואםירן דהןינו $
$לףב* פיט מאסר ?ץייאטלןוה אין גיכיוזייכץ אין אכןוואל אץ רינטשקים אץ טייבן »
יקיים אונ אין איםליכן אךטי״אס זיי האבן ךך דאיךט באהאלטן האט ך דך אןץ יי
כא־ט אץ ךי ך ו ת וואםי^רלייט פון איךיט וועגץ אונך דאטיאים גי^וואודץ אלץ'
איר פזל ובד ננ׳ל אונ.זי האט אלי פאל נינופן דאס ארט צועדות אונ בי מ5נץ אל! ז
}ינאנגץ אונ זך האבן זיך/לע פאל *באדאלטן ?:יז זיי*'זענץ מקומן אוף דעים ים אונ ו
בעריגיר איז גייוועןאגתפר מיהר אונ ;נר האטיגץרםטךי/גענג א1ף ךעם !ם האט  •%ז
*ישנוטן 7נר יאל קוטן אין זיץ כדינה אריץ ביז^ער איז אהיים ניקיון אונ האט לא !
;יןדאכט דעם ארויםיפאן איז ןאךט גיווק אגדי^י £פהד:,
אונ דר בע.תיר דר פאריוואם *ער דאט ;יפאן*אזי אזאך אוני דד « האט ^ר כיךא גיה
פארי נאט אונ האט ך ניט אן ניךיךט*דר 2אר איז ^ר .גיךזעט }יוואךץ 3יי היט־׳י ז
ער
י *
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מבערגר .והעני

:ינ אותו שנה בן זכר והיא גס היא אשת העני הג״ל בשכר שעמדה בנסיץ כוה עם
׳בייעמיראל ונם עמו זכתה נ׳׳כ וילדה נקיבה והיתה יפת תואר כאד םאד שלא היה
ייי של מין אדם כלל כי בין בני אדם לא נמצא יופי כזה והיו העולם אומרים הלוואי
נ׳;תתגדל )כי חידוש נפלא כזה קשה שיתגדל( כי הל »בי׳ ותפארת׳ מופלנ מאד מאד
שנ £א נראה כזאת בעולם כלל והיו העולם בא־ם ונכנסיס לראותה והיו משתוממים מאד
!בי י גידל יפיה המופלג מאד כאד והיו נותנים לה מתנות מתנות מחמת חיבה והיו נותני'
קוו ״־זנות עד שנתעשר ד״גני .והבערניר הנ״ל נפל בדעתו שישתדך עם העני הנ״ל מגודל יופי
ני׳ ]זי שהי׳ חידוש כזה ויאמר בלבו אפשר ע״ז מראה החלום שנושאין שלו להעני ומהעני נושאין
:פו 'לו דהיינו שישתדכו יחד ויתערבו יחד ע׳׳י השידוך פ״א באתה אשת העני אצלו ואמר לה
שי ?הו שרצונו להשתדך עמה ואפשר בזה יתקיים החלום כנ׳ייל השיבה לו גם אני חשבתי זאת
\\ז ך׳ותי אך״לא הי׳ לי העזה לדבר מזה שאני אשתדך עמכם אך אם אתם רוצים בוודאי אני
 P'yii:ילא אמנע מכם בי כבד נשבעתי שכל טובי והצלחתי לא יומנע מכם והבן והבת הנ״ל
באמדושניהם בחדר אחד לשונות וכיוצא כדרכם והבת הנ״ל היו הולכים ובאים לראותה מגודל
ליבו חידוש כנ״ל ונתנו מתנות עד שנתעשר העני והיו באים שרים לראותה והוטבה בעיניהם
•ולו יאד והיה יופיה חידוש נדול ביניהם כי לא היה יופי של אנושי כלל ומגודל הפלגת יופיי
י ל א על דעת השרים להשתדך עם העני הזה ושר שהיה לו בן חשק להתחתן עפה אך
ין נאה להם להתחתן עם עני כזהע״כ הוכרחו לראות לגדל את האיש הזה והשתדלו
ראיייעבוד אצל הקיסר ונעשה מתחילה )פראפורטשוק( ואח״כ למעלה למעלה כי השתדלו
להגביהו
תי<
\ ף! י האט נירא ט ראם יאר אזון אונ ן־ און־ דהיינו ךעם אריפאנס ווייב ךר פאר וואס ךא
,״'ןיז באישטאלן אין אזו* אנסי 1ן פיט דעם יעיךניראליאונ פיט איים ךער פאר האט יד זוכר,
'יוק אוני ך האט גיהאט אטאכטיר אונ זי איז גיווען אפךשיון וואש צוויישן פענטישין זעהט
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ךעג׳לח אינ נןילעגין ךך ;.״ערי פאר'וואוגךעךין' אוף איר 'שינקייט אונ פלעגיןייאיר שיעננןין
אי יתנוה אלי מאל בת ךר ארוס פאן אייז רייך גיוואךין אוינ ךעם בעתיד איז ניפאלין אין
אנגיז! אריין אז ער זאל ךך ^שךך ךין פיט ךעם אדום פאן מחםתיאייר גרוס 'שונקייט ראס
י^א}" איז ניווע; אזי אתיתש אונ ער האט זיף גיטראכט אפשר וועט ךיתף באטןיטין* דד
ן \ ך5ל1ם אז מען טראגט איבר דינם י צום אתם פאן "אוב"פרן ידעם אדום פאן טךאגט מען איטי
 % :אים אפשריבאטייט *עם ךיתיף אז ךי וועלין זיך פשךך לץ מעלי! !.יי״אין איינם אוייס
וועךק א^ל אתיךעםיאתם פאנס וריב אריק 'גיקופן צום בעךגיר האט .ער '.עם איר
ך
! אי<*?אלט איז^ער האט חשק פיט *איר ךך כיטךך ז_יין האט ך יאים גיזגנטפערט איך' ז£א 3דאש
ן  f^jjאץ זין' ניהאט אז יאיר וךלט בין איך איודאיגתיט אונ איך וועליבעדאי פון אייך/יט
ן ^.ןאד פייתן וואדין איך  atciזץז נישוואיורין אז גאו־ ביין נוקץ אונ מיין' הצלחה זאל פון
דעוי׳ייך ניט זיין §אר מיטין״אוג דר וון פון רעם בעתיד אונ ך טאכטד האבן ביית נילערינט
ץ"  11$איין הדר לשונות אוג אנךרי זאכין אז 1וויי דד סדר את ביי זיי אונ'לי טאבטר פלעגט
v

כאכק אונ זיי האבץ*.ניזעדזן אז ער^אליתנן באם״קייער' אונ.ער איז ניוואךן קעכיד
«
^לי פאל וואךן זיי האבן ניזעהיין איםגעך צו הייביןאלי פאיל ביז^עיראיז ניוזארן א^ךנילאל
ניהא}^ לי שרתת האב[ ׳פון גיוואלטךךיפשדך זיין פיט איש נאר.עס זענין ניווען אשך'שררות
;יא*אפ די האבק דאם ^יוואלט איבר ךעש האט.ער ךך ניט גיקא;ט'^יט3.ךנם משדך* זיין
1יייג יך צו* האט^ער ךך*ניט ^קאיגט^יט״קייגם' בשדך דין פחמת דעם ב־^יר ראק 5ק
האט
9
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להגביהו במידה עד שהלך סהר ממעלה לסעלה עד שנעשה יעדניראל והיו חפצינ
השרים להשתרך עטו אך היו רבים קופצים על זה כי כסה שריס באו עיג ועסקו בזו
להגביהו וגם כי לא היה אפשר לו להתחתן מחטת הבעיניר שבבר היו מרבדים להשתרן
והעני הזה שנעשה יעדניראל היה מצליח יותר ויותר היה שולח אותו הקיסר־ להםלחפו?
והצליח מאד בבל פעם ונשא אותו עוד יותר למעלה והיה הולך ומצליח סאד עד אשי
נסתלק שם הקיסר ונתייעצו כל בני המדינה לעשות אותו לקיסר ונתקבצו בל השרי!
והסכימו כולם שהוא יהיה קיסר ונעשה קיסר היינו)העני הגיל נעשה קיסר( והיה לוח!
מלחמות והי׳ מצליח מאד וכבש מדינות והי׳ לוחם ומצליח וכובש והולך עד ששאו
המדינות נתייעצו למסור תחת ידו ברצץ טוב כי ראו הצלחתו הנתלה שבל היופי שי
העולם וכל הפזל ??ל העולם אצלו ע״כ נתקבצו כל הפלכים והסכימו שהוא יהיה קי©
על כל העולם ונתנו לו כתב באותיות של זהב:
ו ה ק י ס ר הזה םיא; עתה להשתדך עם הבערגיר .כי אין נאה לקיסר להשתדך ענ
בערגיר ואשתו הקיסרית היא לא זזה מן הבערגיר כלל וירא הקיסר שא׳׳א ל
לעשות שידוך אחר ננד הבערגיר הנ״ל בפרט כי אשתו פחוקת עטו י• פאד כאד ע־׳)
חשב מחשבות על הבערגיר הנ״ל ובתהלה ראה לחסרו .והשתדל בתחבולות כאלו אי
הדבר סמנו לגרום לו הפכד ,וחקיםר בוודאי יכול לעשות כזאת והיו מפסידים וטחסרינ
אותו עד שנתדלדל ונעשה עני נסור והיא הקיסרית היתה כחזקת עטו תפיד אח*ג
ראה הקיסר שכל זפן שזה הבן קיים היינו כן הבערגיר הניל איא לו לעשות שידון
אדר והשתדל להעביר את אותו הבחור של הבערניר  .וחשב מחשבות להעבירו
זנלנל עליו עלילות .והושיב עליו שופטים והשופטים הבינו שרצון הקיםר להעבירו ב
 .׳העולס
קאט שין נישפופט אז מלן זאל* לך״ןשסן זיק פיט אים אונ דר אתם מאן,ראם ןןר אי
ךווארן אלעךניךאל הא ןו*|ו* זיי?^^%ליח ןיןןק אונ ,ןד״קייןר ?לעמן אים #י.ק'
אץ מלהטות אדיין האט.ער זץעריפצליח גיווען אלי <ןאל דואט אים^דר.גןייכך*נאך העם
אוף ניהובץ אונ״עד האט אלץ.ןיהנריעצליח גיןוען ביז דד״כףסד איז נישטארבין האט זק
ךי ג_אנ.צע ?ליןה' ?ט#ב היוועץ אזזיי זאלץ אים מאכן £אר קייסך אונ',ע 6ז^נץצו ני1
ךקופןי&לי'שךר1ת' אי־נ די האבן אלי עםיים ניווען אז.ער זאל דין״קייסר איז ;ןר גיוואךי
..קייפר אונ ^ער האט ףסאלטן פלחפית אונ %ר דאט זי;ער ?5ליח וידוען אונ ?נר הא!
זךץ גינו^ן ?תנות אונ האט אליי ןאל וויקר אפ חיבוקן כתנות 3יז ת איבתקי פתנוו
האבץ זץז &יין אוגטר גיגעבץ אונטר אים 9יט גוןדן ווילן' וואךין זיי האבץ' גיזעהץ ךיו
הןןלההבעע איז זימנר גתפ ווארןי^אר דא 0שינ^ייט פץ לדר וועלט אונ דאסי^זל פו
דר ווע^ט איז ביי אים האבץ אלי ?לכיס 3ם5יפ'ניוזען אז ^ר זאל י דין א קייפר איבר ןא
דך וועלט אונ די האבץ" אים ?יגעבץ אבתב פיט גילדני אותיות:
דר אתם מאן ראם ;נר איז ניוואךן ,.קייפר איבר נאד חגר וועלט האט ש1ן היינט נין
ניוואלס דך ף#ךך ךץ פיט דעם בעתיד וואךין עס ׳«טי>ט ניט אן אקייסר זאל זי
9עךך דין טיט 8בעל3יר אונ ךץ ווייב לי.ק .9רתי האט קיט רעם }יעתיר גיי׳אלטן יואל
פיז איר וועניןיןזאטדד^ר ??מדין צי •?י V-VpJ
?י1י  °י  8י &
?:י
#ידקי}יט טאן ק!2ת רעם בעתיד בפרט יזיק עייב האלט .פיט אים זךער ךרום האט ^
$ן גיהובץ צו ?וראמזין קח^מת אוף ידעם בעתיד אונ״אץ דר תחילה האט .ער גימךזי
אים בדלות צוי^טעלץ האט פען אים אלי כ׳אל שאךק ניטאן אונ בען האטי אים אל
אץ3אויט געלט ביז?.גר איז.גיךאךץ גאר איץ או־ום־פאן אונ ד ךי..קייסלתי האט אל
?יט רעם ביעךניר ניהאל^ן נאך רעם האט ךר.נןייסר גיזעהי; אז ןל זמן ןת־יזון £עבט דענ
ןעףירס קאן;<ר.כח 'אגדרץ קזידוך ךט ^אן! האט דד״קייםר לך ??תךל גיייען ^
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*לם ושפטו להניחו בשק ולהשליכו לים והקיסרית היח לכה תה מאד על זה אך
 1הקיסרית א״א לה לעשות בנגד הקיסר טה עשתה הלנה אל הפמוניס שחיו מפונים
ח׳שליכו ליס ובאתה אצלם וגפלד .לפגי דנלס והתחנני פהם מאד שיעשו למענה להגיהו
י לפה הוא חייב מיתה ובקשר .מהם מאד שיקהו שבוי אחר מהרב פיתה להשליכו
ים ויניחו אותו הבחור הנ״ל ופעלה בקשת׳ אצלם ונשבעו לה שיניחוהו ובן עשו ולקחו
י׳ש אחר והשליכוהו ליס ואותו הניחו ואפת לו לך לך והלך לו והבחור הזה סבר
ןיוז בר רעת והלך לו וקודם לזה הלכה הקיסרית הגיל וקראה לבתה הנ״ל .ואמרה
זז כתי תדע שזה הבן של הבערניר הוא החתן שלך וספדה לח• כל אוהו המעשה
מ׳נכר עליה כניל  .ואיך הבערגיר פםר נפשו בשבילי )בנ״ל( והיה בז׳ מקומות הגיל
־נשבעתי לו בה׳ שכל טיבי לא יופנע פפנו ולקחתי אותן הזי פקומות לעדות שהם
ניר ופקיד .וכו׳ כניל  .בכ! עתה .הנה אתת היא כל טובתי ופזלי והצלחתי  .ובוודאי -
יותר׳ שלו ובנו הנ״ל הוא החתן שלך ואביך פחפת נכותו רוצה להורנו חנם ולבר,
יזשתדלתי להצ־לו והפעלתי שיניחוהו כנ״ל ע״ב תדע שהוא החתן שלך )היינו בן
יזכערניר הנ״ל( ואל תתרצה עם אחר בעולם כלל ונתקבלו דברי אפה בעיניה כי גם
זיי* היתה יראת שפים והשיבה שבוודאי הקיים כך והלכה הבת הזאת ושלחה כתב.אל
 pהבערניר הנ״ל אל התפיסה שהיא כהזקת עשה בו והוא החתן שלד .זשלחה לו במו
"תיבה לאנד קארט וציירה בו כל השקופות שהחביאה אכה עם אביו כלל <טהס ד-ז׳
?יות מר וטקוה וכו׳ בניל שציירה בו בפו בור ובקוד .וכו׳ והזהירה אותו פאר מאד
שישמור
?חוד 3ע^יד דין פון דר וןעלט אונ ער האט אוף אים אוף גיישטעלט בלבולים אונ האט .-
*גז־יף אים ןהעצט שוחטים ךי/אלק איש ?שפ^ין אונ ךי ליפטים היאבן "פאר ש^אנק $$ז.
]3עם..קיי^ךם רצון את קק זאל אים העבירי ן ן הע)1ם ז_יק האבק זיי ארס ;עעבק חגם
]?9ןפט אזיכען .ןאל אים אריק וואךפק יאק ים אריק אונ ת.קיטרתי האט איד דאס הארץ
ן1ך.עד וויי'גימאן ךתף איז זי גינאי גן זני ד ק ה ? 2י'. $ין ; jjrjjpנךחנן איס
ן^יק צו עאך$ק אין נס אריק אוניך האט זיי זייער ניןעטק אז זיי ז,אלין אים איועק
!**?,ין האדן §אר וואס קומט אים ?׳יהה אונ זי דאטךי תעד ךבעטק אז.ךי מלק נע?ין
 !"8אגדךק *2בוי וואס ^ר את חי;ב מיתה אונ ךי ז«ילבן איס ארק ווארפין אק גס אינ
יעם בחור זאלין זך לאזק האט זי ךאם ביי זך גיפ#לת 3י יאבן  !?"Vאיק אנךעךין
?ע?? אונ האגיץ אים אריק ניוואך^ן אק :ם אניין אונ אים דאב;ק די נילאזט אייז "%
!; prrw'fינאנגק אונ 5אר ןעס ךהיינו גןךמגר איידר דר בחור איז ארעק ?׳ז ?,י??.3ין'די
קיסי^י אונ האט נידופן איד ןןאיבפר אוני האט  wאיר אזי־ גיזאנט ^ק מזע^ו־ זאלהט*,ןוןיאז דעם בעךגןרם יזון $ר אתי דיק חתן אונ האט איד דד ןייקט " •vgדי קעז|ה
ןיאס פיט' איד האטי ךך ניטאן אונ ןיך האב אים אלי ?אל נישוואותן 3יי ;אט אז;אי*.
0יין נוןז׳ן ^אל פון אים ניט בין פאר פיטעןאונ איך האב נינופן ך ךןין ^ךטיך צו״עחת
?2ן היינט .ביקטו ךך נאד מיק גונףן אונ ^אר 9לק ?ז^ אונ  ppןלק בימי בוודאי דין
אונ ךין זון ,עד איז 1יק חתן אמ ביק 9אטע כחפת דק !דלות וגיל ^ר אש ייזיןץ אום
* ofאונ איך האב ?יך *15ן ןיןמ־ןדל נירען אים 2דל צו יקי אוג איך האב ני$0לט
8ז'מען זאל אים לאלן״על 3ן זאלקט דו ורסן אז $ר את דיין חתן אונ ת ןאלקט'
?עלק״קיין ?זום אנדךן דהן אק דד וועל.ט האט ךי קאב^ד 1ו נינו^ן דר ם־מעת! תיד
?אתן ך את אוך ניתק £ין8ת שפים אונך האט ^פןפערט ת־ מוטיד אז זי וועט בווךאי
>3ז??ין איך יתיר איז;יו^.נין די מאב^ר אונ האט  t^^jאיתב « .דעט/עלגידפ זין
דר ן^יןד ,אתק ע ך•'  vqttnךןי'.אין אים אונ עד$ת "איד חזן אונ ד מ*ט ({יש
גישיקט
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שישמור הכתב הזאת פאר פאר והתשה עצסד .לםטה אחיכ היה כניל שלקחו הפמונינ*
איש אתר ואותו הניחו והלך לו וילך ויעבור עד שבא אל היש וישב בספינה ועבי
בים ובא רוח סערה גדולה ונשא השפינה אל ספר א׳ שהיה שש פרבר וסגודל הסערו?
שקורין)אומפיט( נשכרה הספינה אך האנשים שבה ניצולו ויצאו על היבשה ושם הי׳
מדבר וילכו לנפשם כל אחד ואחד לבקש לו אובל לנפשו כי באותו הפקוס לא היי
רגילים הספינות לבא לשם כי היה פרבר וע״כ לא היו מצפים שם על איזה ספי נו
לשוב לטקומש והלכו שם בפרבר לבקש אוכל ונתפזרו הנה והנה כ״א ואחד והלן
הבחור הניל בפרבר והיה הולך עד שנת-חק מן השפר ורצה לשוב ולא יכול וכל מוז
שרצה לשוב נתרחק יותר ויותר עד שראה שא״א לו לשוב וילך באשר ילך והלך שפ
בפרבר והיה בידו קשת שהיד .מציל עצמו ננר החיות רעות שבשדבר וםצא שם איזל-
דברים לאכול והיה הולך והלך עד אשר יצא פן הפרבר ובא אל מקום )ישוב( שהיזז
שם מקום פנוי והיה שם מים ואילנות סביב סביב של פירות והיה אוכל מן והפירוו[
ושתה מן הפיס ונתיישב בדעתו לי שב שש פםפר ישי חייו כי בליז קשה לו לשוב אל
הישוב ומי יודע אם יניע עוד למקום כזה אש יניח הפקוש הזה וילך לו עיכ תיין
בדעתו לישב שם ולחיות שם כל יפי חייו מאחר שטוב לו שם שהיה לו הפירות לאכול
והשים לשתות ולפעםים היה יוצא ורובה בקשתו ארנבת או צבי והיה לו בשר לאכול
גס היה צד לעצמו דנים בי היה שם דנים טובים פאד בתוך הפים וייטב בעיניי
לבלות שם יפי חייו:
והקיסר
גיישץקט אזן ווי אשטיק לאגד _קאךט אונ זי האט ךרוף אום גיפאלט אלי עךטיר וואס ךי*
מ ט ר אירי האט ךך ^יאהאלטין.פיט דין פאטר וואט זיי זעמן ךי זיבן עדות ךהיעו די
גריב די פסה אונ די איבריגי בנ־ל אונ זי האט איס זייער אן גיזאגט אז .ער'זאל ראם
בתב תער היטן אונ זי האט ך ך הינטן אונטר גיחתפת דר נאך איז אז 1מווען כניל ל
פפוגים האבץ נינוטן איין אנךךץ כענטעדן אונ איש האבץ זיי גילאזט איז ער ךך אווע?
גייגאננן ביז ער איז גיקו.מן צום נש האט .ער ךך מזעצט אוף איץ שיף אונ איז אוועק
אוף ידעם נם איז אן מקומן אגרוםך שטורם ווינט אוג האט אוועק גיטראגן ךי שיף צום
ןיאךטין וואם דאךט את מדען טךבר אונ ךי שיף איז צו בראכין נט־ארן נאד די פענטשע!
זעניץ ניצול מוואךץ אונ זיי זעמן מקומן אוף דר נבישה אונ ךאךט זעןין ךי פענטשיין פי1
ךד שיף גינאננן ךך זו^ן ?יסץ אונ זיי זעמן צו שפךייט גיווארן"אהץ אונ אלןער' איטליבי
באזינדר איז'ךר בתר נעאנמן אין דר פךבר ביז ..ער האט ןיך ךך וףיטרט פון רעם
באךטן אונ ער האט ןיך ניראלט אום.קערין אין.ער האט ?טון ניט גיקענט״אונ וואם עי
האט .זיך ביוואלט אום ?ןעךין אייז ער אלץ פער דד ווייטערט ניוואךן ביז ?נר האט נמעל!
אז ער קאן ךך'?זיז ניט אים קעךץ אוני ער האט ניהאטיאונ ךר האנט אימץ וואם >i׳
האם ךך .5ציל ניזוק א.קעגץ די חיות רעות פון ךך פךבר אונ ווי ער איו ףגאננן
ן ר ךך ךארט מפתן.עפים ^שץ אינ.ער את גינאנגץ בית .ער איז ארוס פון ךר מדבר אי
ן$ר איז גיקופק צו איץ אךט וואש ךאךט איז.כירק וואסר אונ בייפך אךום פון פירות \
האט מג.ע?ץ':פון ךי פיחתיאינ האט ניטרונ״קן פץ רעש ראשך אינ ?נר האט ךך פ?נע
גיווען אז ער זאל ךארט אזעק ךצן עייל יערי וועט לעבץ ווארן בלוז איז אים שון שוועי
אום צו..קעךץ זץז אין יי.שוב אפיץ אוג וועד וזייסט צו_.ער וועיט נאך קופן צו אזר ןןיי
אךט אן ער רעש דאש אךט איועק לאזץ אונ רעש פץ דאניט אוועק נןץ איבר רעם ר ^
?נר ניוואלט ?ןר זאל ךארט איבר לעבץ ךי וועלט אונ אפאל פלעגט.ער ךך ארוס מץ אי
?לעגט £יםן קיט ךין ביגץ אהאז אידר איין העךש האט ער ניהאט פלייש צו.עשין אי*
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דח5ד

|^"»קיסר.ד1״ל .אחר שנעשת המשפט •כבן :הבעדניר הגיל ועתה נפטר יסמנו)-בי
הקיסר סבר שכבר נתקיים בו המשפט .באמת,בבן הבערניר הניל ושוב
 Iיי־
*4ינני בעולם! כעת יובל להשתדך עם בתו הגיל והתחילו לדבר לה שידוכים עם מלך
 1לוני ועם מלי פלוני וכיוצא ועשה לה חצר בראוי וישבה שם ולקחה לעצמה כנות
# 1רים להיות 'לח לריעותיה וישבה שם והיתה םנננח בכלי.שיר וכיוצא כדרכם וכל מח
ן ?והיו מדברים לה שידוכים היתד .משיבה שאין רצונה ברברים דהיינו לדבר השידוך
ו י ק שיכא דטשודך בעצמו והיא היתה בקיאה מאד.כחכמת השיר ועשתה באומנות
 1קיס שיבא המשודך על אותו המקום ויעמוד.כנגדה וידבר דברי שיר היינו.שיר של
ן יישק כדרך שמדבר החשוק לתשוקתו דברי חיבה והיו באים מלבים י להשתדך ועלו ע י
| אותו המקים והיו מדברים כיא ואחד שיר שלו ולקצתמ שלחה תשובה עיי ריעותיח
ן <"כ בדרך שיר ורויבח ולקצת שנראו לה יותר השיבה בעצמה והרימד .קולה  -בשיר
 1ייישיבה לו ניב דברי חיבה ולקצת שנראו לה עוד יותר היתד .מראה עצמה פא״פ
ן יחיתה מראה את פניה והשיבה לו דברי שיר וחיבק ולכולם סיימה בסוף אבל לא עברו
 jעליך המיסות ולא היה טי שמבין .כוונתה וכשהיתד .מראית פניה היו נופלים פנודל
 Iיפיה והיו קצת !שארים חלשות וקצת נשתגעו מחמת חולת אהבה מנודל יפיה שהית
 Iסופלנ מאד םאד ואעפ״כ אע״פ שנשתגעו ונשארו חלשות עכ״זהיו באים מלבים להשתדך
עטה ולכולם השיבה כנ׳׳ל והבן הנ״ל )היינו בן הבערניר הניל( ישב שם באותו מקום
 jיגיל ועשה לעצמו שם מקום לישב בו והיה.יושב שם וגם הוא^היה יכל לגנן ויודע
חכמת
•
ן
י §7ע?ט ךך *דאךט 0אפן §יש וואדי; דאךט איז ניווען זי;ער נוטי פיש:איז איםנ^יןעלן
אז.ער זאל ךאךט איבר לעבק ךינע יארק :י ;
 .י **
• .
 .אונ דר.גןיסר נאך ךעם אז .עש איז ש1ן גיטאן ניראךן ך ר י פ ^ ט אקיךעם;בעח::רס זון
אונ ער איד שון פטור גיוואדן היינט קאן ער שק אשידוך' טאן מט זיק טאכטר האט
$ען איר אן ניהובק צו ךייךק שידוכים ?יט דעם כ^ך אוני מט ןענם מלך אונ*.ער tact
•א^ר נימא?ט אהוף אז 1ווי דר סדר איז אונ זי איזידאךט נתעסין אונ זי' האט ךך 3ינו?ץן
עאניים שד1ת טעבטיר די ;אלק 9יט א.יר עין אונ זי £לעגט שפילק א1ף בלי שיר אזו וויא
!*ער סדר.איז אוני וואס.מען האט איר ניךעט שידוכים האט  Vאלץ ני^גיטןערט זיא וויל
£רזאל אדיין.קו^ן דר ויאסור וךל ך נע?ץ אונ ך ן.אט.זעעד'וואול ?.יקע|מ זגיעי• עימע
לידר מיט נדום חכמה אונ זי האט ני^אבט קדט מלאכות איק י אךט וואם״ער זאל אר1ף
^ אוף ךעם אךיט ךדזיינו דר וואס ?ך מיל זי •נעםק אונ #ר זאל ךך ש״טעלק pjyfrjS
איל .אונ.ער מל'ךייךן אישיר ךמיני ביד פין 7יבשא.פט זע^ק ןיקי!5ן מל?ים ךך מ?3לך זיין
אוניךי זענק ארןף }יקו^ן אוף דעם אלט אונךי' דאבן^ .יךעטאיטמכר ,זיין קיר האט ןי
{?£ייל >!רוס ^י.קט אתשובה' דאךך אירע §אניס א1ך ?יט אישיר אונ מיט ליבישאנןט אונ
^ י ן ל ראם ךי.וענק איר ^ער ;יפעלין האט י זי אליק ניענט?ערט א1ף רייד פון ליבשאפט
* יג צו אטייל ןואס די זענק אד נאך בעשיר;ניפעלק•!:אט ך *ןיך א^יין ארוס ןיוויזין פ^ים
£י ןןים אונ ך דאט אים גןענטפערט א?דר 9יט ^יבשאפט אונ צו" אלן האט ;י אלץ
 .איש .נילאזט צום סוף ךי וואםיךן הןנק אבר אי$ר דירי;ימי אךי3י }י2אנ?ן אונ..עש האט,
..קיינר ניט 8אר ש^אנק וואס ך מינט אונ* אז ך• האט ארוס }ימרןן איר פנים נןלענט מק
**נזךד *$לק1rp5nנר ס #יינקייט אטייל זענק ניןליבן  rtdhnאונ אטייל ןענק' מ#ומג
*י?יאן־ין 3ה9־ו'הולת אהבהימ^ת איד ^רוס £יי..3קייט ;ואט זןם איז ליער'וךרד"נמדען
אונ פון דע שש יוענק §'אךט חאטי׳^ע די ,זענק קשוגע ?יייאךין אונ זענק ניבליבן סלשות.
 r ^ Fכ^נלם קו!$ען אז'זיי זאלק לך ה׳טךך לק קדט איר אונ ך האט ךי״אןע  nזןפ
 . .. ,.גיענ^ערט כנ״ל • •- •:.־' י . , : - : :י• :׳ ,י :י•
•
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חכמת השיר והיה בוחר לו עצים שראויים לעשות סהס בלי שיר ועשר .לעצמו בלי 1
שיר יבהניתן של החיות עשה לו ניפץ שקורץ )סטייניפ( והיה מנגן ומשורר לעצםי 1
והיה לוקח הכתב שהיה לו ששלחה לו הבת הקיסר הנ״ל והיה כשורר ומנגן ונזכר בי ;
המאורעות שהיי לו ואיך אביו היה בערגיר ובו׳ ועתה נשלך לכאן והלך ולקח הכתב >
הניל ועשה לו פיס! באילן אחד ועשה שם מקום ושפן שש הכתב הגיל דשב שם אמה י
זק פעם אחז־ היה רוח סערה נתלה ושבר כל האילנות שהיו עומדים שם ולא היי ו
יכול להכיר האילן שטשן שם הכתב כי בעוד שהיו עומתס היה לו סימן להכיר יעב»\, £
שנפלו נתערב האילן בץ האילנות שהיו שש הרבה מאד ולא היה יכול להכיר.האילן
וזה א*א לבקוע כל האילנות לחפש הבהב כי היו רבים פאד והיה בוכה ומצטער על
זה מאד כצד וראה שאש ישכ כאן בוודאי ישתגע מגודל הצער שהיה קשה עליי
מאד ונתיישב ששוכרת לילך להלן ויעבור עליו מה כי בל״ז הוא כסוכן מאד מגודל
הצער כנ״ל .ולקח לו בש־ ופירות בתיך שקו וילך באשר י ל ך  .ועשה לעצשו סימנים
כאותו הםקוס שיצ*ד משם והיה הולך ער שבא אל ישוב ושאל אתה מתנה היא זאוז
השיבו לו ושאל אס נשמע כאן מאותו הקיסר הניל השיבו לו רן ושאל אס נשמע באן
מבתו היפת תואר השיבו לו רן אך שא״א להשתדך עפה כדל ונתיישב ברעתו מאחר
שאיא לו לבא לשש והלך אל הפלך של אוחו המדינה וסיפר לו בל לבו ושהוא החתן
עלה ובשבילו אינה רוצה להשתדך עם אחר ומאחר שא״א לבא לשם בכן הוא פוםר
רו כל הסיםגים שבית דהיינו הוי מימות הניל ושאותו הפלך ילך לשם וישתדך עםזז
ולו
אונ דר זון פון ךעס בעתיד את זיךךארט נתעסק אוף .ךעס ארט^אונ ^ ר האט ארך
יילןענט ?;'?•-לין אוני חרפת השיר האט.ערי זיך אוס/יכןליבן האלץ 'מאם פען £אן
ךרוס פאכץ כלים מאס כען שפילט אוף די אונ ער האט ךך ניפאכט' בלי שיר אונ פון
ת *יעךין פץ די חיות האט.עריןיטאבט םפראנים אונ ער פלעגט ךך צו תפילין אונ
)?לע^ט נעסץ ךאם 9תב מאס';ער האט/יהאיט וואם ך האט יאים' ןי#מ £$דעפאלט אז ^ר
איזיגיווען אץ דד ?{!?;ה אונ .ער האט דך נתוט־ץ אוניןישפילט אוניןנרידאט ךך דעו־
ש*נט ראש פיט איםיהאט דך איבר 5יטאן אוני ווי דר פאטר את ניווען אבעתיר אוג
היץט איז ^ ר אהער נ5אר וןארפין נטוארןיאונ ער ראט ךךינישאכט אםימן אין 'אב1ם אונ
^ריהאט דארט אץ רעם ברם גיםאכטיאיק אלט אונ האט ת ך ט דאסיבתב באהאלטין
אונ ^ר איזיךמ־ט ?יז^5ק אןיייט״ אפאל איזיניווען אגרופר*׳טט5ךם וךנט אונ^ער האט
ם
צי ?ראכץ א.לי בייסר מאס זיי זענק ך«־טגישםאנץ דאט;עיר ני^ט'גיקאנט דר £עניז לע
בוים ראם ^ר האט דאךט באהארטיןידאס ?תב ר א ^ ךעיר בוים את יפאר םישט ניוואךין
? ן י ^ ק ך איבמקי 3ייפר ראם איז דאךט ;יווק.תער^יל דאט ;ער ש1ן 3יט' }י״קענט דר
נןעניןדעם בום האט ^־ תער}יוךינט אונ^ער האט ךךךי^רפצער גרוען אונ^עד' האט
? •wgז^א^ץ אז.ער מעט ךאיך^ן מעט ער ברךאי משו^ע מערק בחמת נרוס צעד האט
? י ח י 9ט#ב ג:יווען עד מוז אוועק גיין ווייםר '.אוני מאס עם וועט ךך?£?faיט אים מאן
יאז ךךימאן <ור האט לך }ינוסן פליי 0אונ §.יתת אץ אזאק ארק אונ^.ד האט ךך
*גיפאכט קןפנים אץ רעם אךט מאס ער את פון דאךט אוועק נינאנגן אונ,ער אתני/אנגן
?ת 37ר את גיקומק צו איין* ישוב האט.,ער ;יפרענט'אויב כען העךט דא פץ רעם'.גך^ר
הנ׳׳ל האט כ ק אים ני״ענטפעךט  . joהאט ;ער גיפרענט אויב פען העךט ךא פץ ךין
טא?טד ךי י8ת תואר'האטי§ען אים ןיענפפיעךט יא?'.נס קאן ךך.גץ־ינר ?ץט איר ;יש
 VSfaי ק וי>?ז ד וייל נךנם 4י» ראט/ער^ץי סךשב גיווען מהמת ^ער י(אן שק אהין
ןי??ט גןפן אונ איז ?ינא?גין זוס כלך פון דד ן ת נ ה אונ האט איים אום דד ציילט נאו*
ךין דאךץ אונ אז ^ ר את איר חתן אונ איברי אים וויל ד.כןיץ אנדךין שיתך ניט אוג
^ ngng ,ד קאן אהיין ^ ט קומץ דתם ךם ;ער אפ א^י ןזיםנים ומם עדי האם'צו דעם
ךך ג^דךיךץ
^ ך ןקייט ף ךבן וואיסירן דג׳׳ל אמ דד מלך זאל ך ך £יץ אהץ ויעט
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י * יתן סעוח בעד זד .והכיר הפלך שדבריו בנים כי א״* לבדות זאת ק הלב והוסב
 ,ז׳יכד בעיניו אד נתיישב אם יביא אותה לבאן ואותו דבחזד יהיה פה אין הדבר טיב
לפניו ולדורנו קשה בעיניו בי טדוע יהרנ על הטובה שעשה לובנן נתיישב לשלחו למרחוק
י פרסאות וחרה הדבר סאד בעיני הבן הניל על אשר ד1א משלחו בעד טובה כזו
»עשה לו והלך שס אל סלך אחר ניב וסיפר לו נ״ב כניל ומסר כל הסימנים ולהשני
י׳יסיך סיק יותר וצוה עליו וזרזו שיסע תיכף אולי יוכל להקדים אתחבירו וגם אפי׳ אם
*ף יקדימו יש לו סימן יותר כחבירו והשני נתיישב גיכ כנ״ל כפו הראשק ושלח ניב
את אוחו הבן למרחוק ר׳ פרסאות יחרה לו ניכ מאד וילך אל השלישי ולהשלישי מפו
 ' ,י י סימנים מובהקים ביותר .וילך ויסע חיכף הפלך הראשון דנ״ל ובא לשם למקום בת
ייקיסר הניל ועשה לו שיר ונעץ בתוך השיר ע״פ החכפה זו בל אותן המקומות דהיינו
ייי׳ עדים הנ״ל אך ע*פ השיר נזדמן לו שלא סדרמ כסדר את המקימות הניל כי כן
ע לו ע״פ הכמת השיר למשל הוא הי׳ צריך לאמו־ כראשונה הסיטן מהבור ואחיב
הסיטן מהמקור .והפך את דבריו כי כן הי׳ לו עיפ דרך חכמת השיר והמלך בא על
י׳ףקום הזה כי כן היה אשד כל מי אשר חנה לשדך עטה הי׳ מוכרח לבוא בסקום הזה
ילאפר השיר בחכמה כנ״ל וכשהיא שפעה המקומות היינו השכעה סימנים מהסיפור
הטחולשים היה בעינה חידוש נפלא ונכרה בדעתה כי זה הוא החת[ שלה אך כי
?מה היה לה מדוע לא אופר הסימנים כסדר עכיז חשבה אולי נתהפכו עיי
חכטת השיר ולכן כתבה לו כי היא נתרצית לשדך עפו רהי שם שפחה ורעש גרול כי
יזיפת תואר מצאה זיוונה והתחילו להכין צרכי החתונה בין כה ובה בא נס הפלך השני•
אשר •
,
גךט איר אונ אים זאל ?נר געבין געלט ךר פאר האט ךד כלך דר .כ{ענ,ט אז ךינע רייד־
זענין אשז מאדן פען,קאן ןיך אז^ס ?יט א1י 0טדאכטין פון ךעפ *הארץ איז די״זאך י ע ט
מלך ניפעלין נאד רד פלך האט ךך כינ#ב ניזוק אז ער ךעט־ך ןאי^רעעק אהעדיאוג
}ר בהוד רעם ךא' זיין איו ךך פאר אים ניט גוט מ ל זגר אים התינין האט ]ער ניט ניוואלט
מאן *ןבן דאט דך דר כלך כך׳סב ניזוק זןד וועט אים פאר .*>£קין איף '?:וויי הונךעךט
מליל וךיט האט,עסי רעם בתייר ךי״עריפאר' לדאסק נאך ראם ,עד פאי־ ?ךןןט אים פאר־
??זו אם1בה ווי ער האט איפ ןיטאן איז_ער ניגאננן צי*איק*אנדר'קפלך אונ האט איםאוך
אז 1ךר ציילט אונ האט אים פוכר ^מזק אלי סיפנים אונ 'צו דעם אנדעךין האט עי־
^אךיפיזסיףיגיווען קער א?דפן אונ ^ער האט אים גיהייםז.ער ן»<ל היןיף פאךיין כאפר וועט
% ~%ענק י״עניס פלך איבר י אגק ?•לי ער זאל פך^ד קו?ין אהין אוינ אפילו אז עד מעט
}יעזי^ריער קוטק מגס ער״ךך אכר"אםימן מעד פון דעם' ^י־^ומין אונ דר אנךירער האט
 TJקנייפב ניזוק אז ןןס' איז פאר אים ?יט גוט אז דר בחור'.זאל דא ךין האט י ד אניעב
?^ךיאים' א1ך פאר קי^ט איף זןוויי הונדדט מייל וויימך האט ןןס אים וךדריזייער״פאר
נאף פער
לייאקין איז ,ער }יגאנגן ומדד צום ךריםן'כלך אינ צו רעם דריטן דאט
?יג^ים נייזאנט ךיער'נוטע ?ימים האטיךךיאוךניהובק דד ?5ח?סע'ר פלך אונ איז ^יפאךן
8ל׳יןיץכף אונ אה אך,ין' ניקופן צו חןם ארט 18ון דר בת.גך^ר י  r i iךןעינו ך יפת תואר
אונ דד פלך האט ךך ךפאבט אקדד אונ״האט איין ^יןעןט אק דעם #יר פיט חכםה ךיא
 :ך  £י ד ךהלנו ךי ךבן^דות הנ׳׳ל אבד יועיץיק ן ד חכפה*פון ךעם ??ירייאיז איע^$8
איס ?יקיפעןידיא לבן עךטיר ;יט ??ח* לפ£ל ^ר דאט גאדאר^ט » זאנין פריער דעסי
 s t y .אונידד' נאך ך קקוה וכו׳ אונ,ער דאט $אר נןערט ?יןאגט״ווארן ^ ס איז איםיאזז
,אויש ני־ומן ?נל ?י הכשזיהעיד אונ דד כלך איז ארוף ?יקוםןיאיף רעס״ארט וואט רער•
£ס האט ךך״ןיוואלט'מערך ךין מים איר האט ניפוזס אוף חנם או־ט ארוף קימק אוב
ועפהיכנ׳׳ל אינ עד דאט גיזא^ט לין ?׳ז יד ך ה>ש'ךר"דעךט לי ?לטי
?*?ק א#יר
אוךילד חידוש נמוען איז^איד גייפעלן אז יאמ
לבייבי ח ךבן איךליי וואכירן איז י ביי
איז ברדאי אידידיתז נאד עם איז איר קשהנימען §ארךאס ער זאנט זייא ניט בדדר•
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אשר שלחו הבחור ומסר לו ג״כ הסימנים ומלבד הסימנים מסר לו עוד סיק כנ״ל ואמת(
לו האנשים כי כבר התחתנה עם מלך אחד ור1א לא פנה לדבריהם באשר יש לו סיטן[
נוסף על הסימנים הראשונים ויבוא הפלך השני על המקום ההוא ויסדר שם בשירו כל ן
הטיפות כסדר והוסיף נם הסימן האחר אשר הי׳ לו יותר ותשאל אותו מאין ידע הראשון ן
זזסימנים והוא הי׳ םתירא לומר לפניה האפת בי הבחור הניד להם  ?6ינלה תרמיתם
ואפר כי אינו יודע מאין יודע הפלך הראשון ויהי לפלא בעיניה וה*תיכפר .ולא היתה
יודעת מה לחשוב באין יודעים המה את הסימנים ותגמור בדעתה כי השני הוא החתן
שלה לאשר כי אמר כסדר הסימנים והוסיף עוד סימן אולם חשבה אולי האמת עם
הראשון והסימנים אשר לא אמר כסדר הוא כי כן דרך השיר ותתהפך בתחבולתה וגמרה
בדעתה לבלי לשדך אף עם אחד מהם והבחור בן הבערניר לאשר כי נשלת מהמדינה ן
נס ע״י מלך השני הרה לו פאר ע״ז וילך נם להפלך השלישי ויספר לו את בל המעשה
.בל לבבו והוסיף לו עוד סיפניש מובהקים וסיפר לו איך כי הי׳ לו כתב ועל־ו היי I
סצויר כל המקומות היינו השבעה מימות הםחולפיס לכן יעץ את הפלך השלישי!
אשר נם הוא יצייר על השיר את כל הםקוםות ויראה לה ונם המלך השלישי הי׳
מתירא מהבחור וישלחהו עוד יותר ממאתים פרסאות הלאה והוא הלך לעיר בת המלך
ואמרו לו אנשי העיר כי ככר באו שני מלכים קודם ויען להם אעפ״כ יוכל להיות בי
תבחר בו והעולם לא ידעו סיבת הדבר ויבוא נם השלישי ויסדר שירו עם כל הסימנים
הטובים
ג;ישפר פון ךעפט וועגין פאךט האט ך ךך ניטראכט אפשר מהפת ךר הכפה פו; ךעם יציר
איז יאים אוייס'גיקופן דר פדר*איז ביי אירי גיבליין'אין הארץ אז דאס איז.ער א2יי1
האט זי איס אפ גיישרייבן אז זיא איז ךך פישךךיפיט אים אתיניוואךין אגר1סי ^פחהאונ
ארעיש באישו• די.יפת תואר האט ךך שוןיניפונן א^ידוך אונ מען האטיךך שק'נירעבט
אוף ךר 'חתונה ךר וךיל קופט אן ךר אנךעךד ךהךנו דד אנךעיךער *פלך וואס אים האט
א1ך ןך בחור א1ס גיזאגט'אלי* סיפנים אונ נאך פער"אסיפן' בינ׳ל אונ דר אנךעת־ *איז
און* גילאפן אהין האט טק אים גיזאגט אז ךא האט שק אשיתך ג.יטאן אוני ער האט
דדויף ניט' ניקוקט אונ.ער האט גיזאגט פון דע?ט רעגק פאךט האט ער אבער אזאך ראם
ער וועט איר ]אנין וואס.ער וועט '3ווךאי פועלין"איז.ער ו־יקופן ךסןינו ךר אנדערר מל!ז
אונ האט ניזא?ט ךקישיר'אונידר א״נךעךר האט שק מסדר ניוזען' די אלע.ערטיר' כסדר
אונ דד צו האט ער גץגעבק נאך פער אםיפן האט זי' אים גיפרעגט פוןיוואנייט ווייס דר
^רשטר.זאל.ער זאגק רעם  rexאיז ךך פאר אים ;יט נוט.דהיינו דר אנךערר האט ךך
גיטראבט ער^קאן אירךט ןאגין ךעם א£ת אז ךר ןחור האט רעם [נךשטיק "א1ס*גיזא^ש
וואךיןידאם טרנ ןיך אים ךשטיאז ךיזאל ךאס וןיסן האט עריאיר לי״עניטפערט^ער ווייסט
ניט.פון וואניט ךר.עךשטר האט ;יוויסט די^יםניםיאתביי איר ראם איוויילד חידויט ניווק
אונ זיא איז' ניביליבןישטק §אר טימולטמאךן דר ?£ר#טר דאטיזיך אוךיאויס דר ציילט
ךי אלי ערטיר איונ פון'וואניט זאל אטענט^ז וירםן ךי'^יפ^ים ןי^םר פון דעםט ווענק פארט
את איריייניפעלק אז דו־ אנךערר .״!לירק' איר חתן <וארן ך זמט גיזעוץן אז ; ך דאט דד
ןךילט ?פדר אונ ךר צו "נאךיאסיפן סער אונ דר ען^טר אפ£ר אתי ראם אים  Wגיקוימן
דאךך דיר חכטה פיק ךעס ?ציר וואס ער האט דר מאנט ך^חןויר נאד זי איז #ק ניבליבן
ע&יק ?ל1טר*ך האטיךך עוץ ״קיק.עיצה ניט ף קאנט'געבק איז ך .גיבריבן ??!טיק אוני האט
*ח׳יןהוד דהיינו חנם ןעךנירס זק וויא
שוי 9יט^.י,נעם }יט גיוואלט ךך ?!שדך ךק
דד אנדערד כ^ך האט אים פאר 'דדקט האט,עם אים ורדד ךיער פאר ךךאסין איז
ךנאננןיצם דךיםןיאונ האט איס איך ךר צךלט גאו ד גאנ$ע 3עשה כני׳ל אונ ער האט
איסינאך ממי ןץםנים נתאנט ךיער נוטי סימנים אונ פאר ךעס ךריטן האט ;נר א1ם ניךעט
נאד ךין! p svבאיטר £יר'האט/יהאט אכתב וואם אוף ךעם ' z£3את ניווען אום ניפאלט
ךי א^י ^רטיר ךהיינו די ךבן אץ־י^יי וואסירן בכן זאל ^'1ךך אויך אויס מארק אוף אפאפיר
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זזטיביש יותר מהשנים הראשונים וירא את הכתב אשר בו מצויד כל המקומות ובראות
היפת תואר י את הכתב ותתחלחל ותבהלראד ואח״כ נמרה בדעתה כי לא תאמץ לשום
אדם אשר לא יהי׳ בידו הכתב אשר כתבה בכתב ידה ממש ואחיכ נתיישב הבחור בן
י׳בערניר עד ככה אצטער וכל אחד ישלחני למקום אחר רחוק ויתיישב לילך בעעבו אל
מקים היפת ת\יאר ויאפר כי יש לו דבר אשר בוודאי יפעול על לבבה שתקת אותו לחתן
ילף ויסע עד כי בא לשם ויאמר לפגיה שירו ויוסיף עוזי סימנים מוכים אטיתים גם זכר אותה
לי בימי נעוריהם לשדה עטו בהדר אחד רםפר עוד לפייה כי הוא סיפר להשלשה מלכים והוא
משי־ להם כל הסימנים אשר הביאו לה גם סיפר לח כי כתב ידה אשר נתנה לו טמן
אילן אחד במדבר אשר ישב שם וסיפר לה את כל אשר עבר עליו מאז ועד עתה
אולם לאשר כי גם המלכים גתגו כל אהד טעמו פפגי כה לא הביאו לה כתב ירה לכן
לא רצתה להאמין גם להבהור כי לא הי׳ לה באפשרי להכיר אותו אם האטת אתו כי
זמן רב עבר ביגיהם והגשר בדעתה לבלי להאםי; לשים איש עד יבוא האיש אשר יש
נירו כתב ירה פמש והבחור בן הבעדניר בראותו כי לא האמין לו נפלה אימה בלבבו
פ!
י אלע _ערטיר א,־נ זאל איר ברענגן אונ ךר ךךיטר פלך האט א1ך פאר שינןט דעס בחור
|אןז 'וויייטר צורי הונךךט מייל' אוני ךר ךריטר איז אחי גילאפין אהין אונ איז אתין ניקופן
?אט מקיאים גיזאגט אז עש איז יצקי דא די צורי דהיינו /די צ:ויי פלכים ד 71האט ער
?לןונמפעךט פון דעיסט וועגין פאךט ווארן _ער האש אזו אזאך וואים ער וועט בווךאי פועלץ
אוני די וועלט האט'נאר ניט ;יווייםט פאר ראפ זי וויל ךי דאזיגי בעשירי אייךר אניד'איג
יד ךךיטר' איז* אוך/יקופן אונ האט גיזאגט דק "שיר ?יט ז.י;ער וואילי פיפגים" בעםיךי
?יטנ״ים פץ ךי?.גךשיטי אוב ער האט גיוויין יראם כתב ךהיינו וואס״ער האט 1יך אליין ניאיך
?יפאלט ךי .עלטר פיט די אל,ע.עךטר אויס גיפאלמ איז' זי' ךיער נבהל ניווארן בלומר רער
|ראן!ן אוניפאר טוטילט נאד זי'האט שק נישט ני״קענט טאן .סייוישים* זאך'מחטת אוף
לעשיעךשטין האט זי ןיך אייך נימיינט אז ךאס אייז ער אלק אונ גאך רעם אוף דעם
8זיעךץ איבר רעם האט ך גיזאנט אז זיא וועט שק ניט בלייבן ביז טען וועט איר ברעגגן
איי אייגן ןתב אליין ךד גאך* האט זיך פייישב גיווק ךר בחור דהץנו רעם בערגירם יזון.
* ייי לאןג וועט כק״^ם אים אלץ פאר 'קילןע; וריטר האט ;ןר זיןד מיישב גיווקי^ריאליץ
3עש זי־ לאזץ' אהץ' ךהףנו צי ךר בת לןיפר טאכר' וועט ער פוילץיאונ<3ר'איז/יגאנגץ
אונ גיגאגגין בת ער איז אהץ ניקומן אוני״עריהאיט גיזאנט.עי" ל צ!אך וואס .ער"מעט
?ניךאי פיועלין אוב ער איז ;יקופן איונ האטי ניזאגט דץ^יריאונ ער האט ניזאגט באך פער
?יפנים זייער נוטי מימים אונ ער האט ך דר פאנט אז.ער האט פיט איר יאיץ איין חדת
^עךי.נט אונ נאך אנדעף סיפנים אונ..ער האט איר אלץ אום דר צןילט' אז ער הזע*
^?יןןט ךי פלכים הנייד אונ אז ער האט בהאלטן ךאס כתב אין אבוס" אונ אלךיןג וואט
9יט אים האט דיך איבר ניטאן אבר זי האט ךרוף נאד }יש ניקוכןט אונ ךי ״;לשטי דריי
?לכיס האבן בוודאי אוך גימוזט*זאגץ ,עפיס פועמים *§אר ראם זיי האבק ניט״דאס כתב
אינ צו דרי״קעדן אים איז בוודאי/גיט'פיגרץז'ווארן עם איז שק אוועק ;עאננק אליאנני
**ט אוב זי האט שק «יט גיויאלט ק^קק "אוף״קיץ שוש ס־םנים ביז פעץ וועט• איד ברענגין
*אס ?תב פץ איר הא$ט אליין״מאךן אוף דעםערשטץ האט זי דךיאוך' נימינש אזדאם
? " בוודאי אונ אזו'א1ןש דעם א;דךן וכו׳ איבריךעים האט ךא שיק 5יט ניוואלט גךן שיב
אונ ךר ןחור דהיינו רעם בעךגירפ זק דאט זץ« מי^ביגיוועןיןנר^*)
^?.נים וכו׳
^ךיות ניט כאבן כליפר עד^קאן יא ןיט"?^ ?א5 ? 15ר ייערט  pkווא%אז^ר*3
יא רעט אים דד ^,יכיי־ ייןינץ כניד האט ער דך כי_ישב נימק.ער וו?ש/זיף יוידער
P,JJ׳? rצו זיין ארט אץ דר 9ךבר אוךין וואם.ער אימ פתערידארט ניווק אוניךאךט
* ׳  fאיבר לזנבק דינע ^5רין אוב ^ר איז ךג<גן אונ לנאננן בדי.עריןאל קופען'צי
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פן יידע להסלךבי הוא בעירו ויצור .להרוג אותו כניל רנכור בדעתו לחזור לפ?י•;
להסדבר אשר היה לבו סקודם רלך מסע ויבוא וישב ׳שש בסיבי־ ויבלה שש יפי וו
בפי שערך בדעתו לויוח האדם בעוהיו וחקר בדעתו שטוב לבלות כאן יםיו וישב ז
ואכל ובו׳:
יעל הים היי רוצח והרוצח שסע שנמצא יפת תואר כזו בעילם וחשב לתופס־ אף שי
לא היה צריך אותה בי הי׳ סרים אך חשק לתפסה כדי למוכר׳ לאיזה כלך וי
בעדה הון רב והתחיל להשתדל פזה והרוצח הוא מופק -והפקיר עצשו אש יפעול ייז
זאס לאו לאו ומה יפשיר כי הוא מויקר כדרך הרוצח והלך הרוצח וק:ה סחורות דג
סאד מאד ריבוי מופלג םאד נס עשה צפי־ים של זהב והיו נעשים באומנות שנדמה שי
•חיים כמש )נאטיערליך( נם עשה שבלים של זהב והיו הצפרים עומדים על השב^
וזהו הי׳ בעצמי נדמה לחידוש שהציפרים עופרים על שביים ואין השכלים נשביים
היו צפרים גדולים )ע״כ הי׳ חידוש( נס עשה בתחבולות שנדפה שהם בנגנים ואתת הי
.מכה ומקשקשת בלשוגה שקורין )גיקנאקש( ואחת היתה מצלצלת בפיה שקי
)גישווישטשיט( ואחת היתה פזפרת והכל הי׳ בו תחבולו׳ שהיו בני אדש עופרים ׳
בתוך חרר שהי׳ על הספינה מאחורי הציפדים ועשו כל הנ״ל אותן הכני אדם ונר
שהצפרים בעצטן מננניט כי היו עשויים עש )דראטן( באומנות יעד שנדפה שהם בעי׳
עושין כל הניל ונסע הרוצח עם כל הניל למדינה׳שהיתי שם בת הקיס־ הנ״ל ובא *1
וזעיר שהיתר .שס ועכד עם ספינתו בים זשלשל האנקיריש ועכבה שקורץ' )ניאנקיי
וריפה
דד מרבו־ אונ עד איז אהץ ניקופן צו ךר קדבך הנ׳ל ךר עייל ו! י דאם האט ןיך >!
גימאן' ךר וךיל זעןין אוועק גיגאנגן ןיהגר אשאך יאק אונ ביי דעם בח־ר איז גיבלין
אין דעד ךמנה "אז ער'זאל דאךט' אוועיק ךצן איין לער כדבר איל ער זאל דאךט אי?
לעבין .ז י י ^ א ר ן וועץץינ ווי ער האט £פ 'נישיאצט' ראם' נאנצי לעבץ פץ ךעם בענפי
•אוף דר וןע<^ט איז ביי אים אפ טקלעלנ* גיראק' אץ זיין ךעיה אז' .עש איז נוט דא אי!
מדבר איבר צו לעבץ ךינע*;איץ 'אוני ער *איז ךאלט"גידעשץ אוגיהאט גיגעסץ פון ז
 .י ,
י פיחות וכו׳ כנ׳׳ל:
ארג«ף רעש נס את ךווק ארוצח אונ ךד רוצח האט ניהעךט אז.עם .ניפיןט ךך א:ו אי
תואר אוף דער וועלט האט .ער ניוואלט ך אוף האפץ' חאטשע'.ער האטי זי ניט גיךאר!
וואךן ער איז ניווען אשךיס נאד ער האט ניוואלט זי חאפץ ןךייער' זאל/קענץ זיא פר"ק!
• צו יאיץ כלך אונ דד רוןיח האט אן/י,־\בץ ןיך צו פארץ אין דד זאך אונ אי־זצח א־ז
אפופקר דאט_ער ךך מפזןיר ניווען וועט ,עד פולין* פ*לץ .אוג ניט .ניט• וואס ויעט^
דא יאיץ #טעלץ אמ דר'רו$ח את גיגאנגן אונ י דאט י אן ףקי?ט ךיער אשאך'סחייי
0שו^ך .פיל אונ 7נד האט גיפאכט ניללעי פייני^יך אוני די די;ץ ןי?א;ט ןייוארין ל
•פלאטה אז מען דאט *ןיטיינט ךי' לעמן זך זענץ ניווק פונקש אז 1ווי לעבדיך פייגי
גות־ר האט ?נר ניעאכט נילדעני זא^גץ אונ.די פייניליזענין נישטאנין אוףךייזאינגין אני־'
י
:אליין את גיוועל אחידו'ש'ורי1ש לייפ״יניל #טייק א>ף ך זאינגץ אונ ךי_זאנלן ויעךין *
 « .בראכן או? 3גד האפ וןידר ןיפאכט מלאכות אז ;7ס האט זיף גיךאכט ךיפייגל ק!פי
איי^יייהאט ני£אקט א״יני האט נישווישטשיט אונ איייני האש נילגגן אונ ךאס את "ני
• £לץ מ ט תחבולות וואךין סענט^ין' דע';י'ן דאךטיןן^זשאנין אץ אחךר וואס ,זגס את ג^
אץטד די ןךניל אונ ךי פענט^ין האבץ דאס ארץ' 4יטאן אונ ״עס האט ךך ניךאכט
ךי פייךל אריץ ? . fretאונ דד ר#ח את ני^אנגן' מיטיךעם אליטץ צו דר מדינה ווי
האט ךך'אנידד ךיקושעלט ?יט לץ ?דףיאונ &
ויי £ת.רךטר איז דאךט;יווק אונ
ניאנקידט אוג' ,ער האט ךך ג'י3אבט פאר איק ?ר!ש; *סוחר 3־קט מק אליין &
ךי
דו «»ם כע; מ»־ 3יי איס קופץ סהיד1ת טייעךי אונ ש־ איז'ך«־ט נישט>עץ א!ייט אשזןן&
י ״ ׳ י ־ אונ גויי^־ איינ מק האפ אלץ ניטר»ץ דתןר ^ י ^ ע * סיותתיוואם כ ק דאט i
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׳זייסה עצםו לסוחר נמל והיו נכנסים ובאים שם לקנות אצלו סחודות רבות יקרות ועמד
עש איוה זמן רבע שנה דוהר והיו נושאים ממנו סחורות יפות שקנו אצלו וחשקה גם
כת הקיסר לקנות סחור׳ כםנו ושלח׳ אליו שישא םחיר׳ אצלה ושלח לח שאינו צר1
לזה לשאת סחורה לבית הקונה אעיפ שהיא בת הקיסר וסי שצריך סחורה יבא אצ
ולסוחר אי! מי שיכריח אותו על זה רישבה עצמה בת הקים־־ שתלך אצלו ודרכי הי׳
לשהלכה בשוק היתה תולה מנסת על פני׳ כדי שלא יסתכלו בד .כי יוכלו בני ארם
ליפול וכו׳ מחמת יפי׳ כנ״ל עיכ היתד .מכסה פניה כניל והלכי בת הקיסר ונמתח פניה
זלקחה רעיתי׳ עכה ותל שקורי! )וואך( הלך אחריה ובאת׳ אל הםותר הנ״ל )היינו הרוצח
?ונדמה לסיחר( וקנתה שם סתורות אצלו והלכה לה ואמ־ לר .הסוחר אם תבא עוד
י^עס אראה לך עור דברים יפים מזה שהם נפלאים סאד ושבה לביתי .שוב פעם
אחרת באתה וקנתה והלכה לה ועמד שם )הרוצח הזה( איזה ; pבתוך כך נעשית )הבת
קישר הנ*ל( רנילה אצלו נכנסת ויוצאת .פיא באתה אצלו והלך ופתח לה החח• שהיו
עופרים שש הציפריס של זהב וכוי וראתה שהוא חידוש נפלא ורצו נס האחרים היינו
מ־זיל ליכנם ואשר ל*• לאו זה איני מראה לשום אדם רק אליך ש*תה בת הקיסר אבל
לאתרים איני רוצה כלל ונכנסה היא בעצמה והלך נס הוא אל החרד ונעל הדלת ועשה
כפשוט שלקח שק והניח׳ בעיב בתוך השק ופשט משיה מלבושיה והלבישם את םאטראס
אתי־ וכיסה פניו ודחפו לחוץ ואמר לו לך והםאטראס הזה הוא אינו יורע כלל מה נעשה
?פז זתיכך יצא לחוץ ופניו מכוסת והחיל לא ירעו והתחילו לילך עטו מיד כםדוטת
ל:ם
איס ניקיפט האט ך בת״קייפר צו אים ך#יקט אז ער זאל צו:איר טךאנין פתורה האט
£ר צו איר אפ וך־ןזיכןש חאץטי זי איז א קייסרת טאכטר וועד מ!ם באדאךף סחוךוז *זאל
צו אים קוטן אונ אסוחר כןעין״קיינד ניט נייטן דר1יף*ה'אט ךןז ךייבת^יסרימ^שב £יווען*ך
יןעט צו איים ניק אונ האט דך *דאש פנים' פאר האננין אונ ך האט 9יט זיף ךנוכק אידי
^#יס אונ אראך איז איר נאך נינאגנין אונ זי איז' ניקוםן צו דעס סוחרי אונ ךא האט
3יי איס ניקופט סחורות אונ ך את זיף אוועק נינאננן האט^איר ;יןאנט אז וז דעסט
£אך אמאל קוטן העל איך ךר ווייןין נאך עעןיךי ז_א;ק דך פון ךהגר וואולי זאכק אונ V
\ ?אט ךך אום מקיעלט אהייםךר נאך*איז ך' ווידר אפאלןיקומן אונ האט }יקופט ביי איום
?יירה אונ איז רידער אהיים גי^נץ אוג ךר רו[יח איז ךזץ־ט ?י^טא^ין אןייט יער ווייל
איז יי בת,נןייסר'?שוק ;יוואיגט גירארק ביי אים צו ךין ל^לענט" אופם צי אים יציין צי
4יין אםאלאיז זי צו אי׳םןיקגט; אמעד ?ינאנ;ק אונ האט איריאוףני^ט ראם חדד ראס
׳ לאךט זענין נישטא<ק לי נילדיני $־יךל האטי ךא ניזעהין ;נס איז ךתנר אורת־ וידוש *אמ
< לי איכתקי טענט^ין ראם זענק טיט איר ןיווען האבן א1יך גיוואלט אדיין ןיין אין רעם
האש ^ר' ןיזאנט ןיק ךאם ווייז איך}יט.קיק שוש מענט#ק נאד ךיד ודיל וז ?יסט
•
• לעס.קייסךת טאבטיר אבער 9אר אנךעךי ודל איך דאס גאר $יט נימק איז ד אלין ימי!
\ 2יין ני;אנגק*איז.ער ארך אריק נינאעק אק רעם חרד אריק אונ ?8־ האט עאר ;#אקין
 Jיי ?יד אונ ראם ןינוטן אזאק אונ האט ך קאט ניראלד אריק ?ילףנט אץ 1אק אדיין* איג
[ 1יאט פוןיאיר אראפ ךנומן א?י אירי ג^יידר אונ ןר האט אן ך§אן ך ףליידד אנ5אנ«וס
איג%״ האט אים פאר  fijjciדאס 3נים אונ האט אים ארוס ;^ןזןי$ט אונ %ר האש* זז
׳ ^•.ניזאגט ניי אונ דד 0אטרא 0וךיםט נאד ^יט ראש ןזיט איש טוט ךף אונידןי^* וזיא
?י איז «־1ס"}עע5ק*אונ דאס פךם אייז אים ןיווק פאר הא}?ץ לי ךאך האט ן^ט ןיריסט
?  ? Jק י י אן ךהובק מיט אים*צו ניק ^יבף ךיא האבק ניעיינט אז ראם איז דיא' rp
^יי^ד אוני דרr5אטךאסאמ נינאננק םיטידעם חיל וך ךי  n>9אים ;יו^דט אונ ?גר; ?אט גאד ניט נץרסט ווי ער אמ אק ךער ווק^ט במ;עד אמיגיקופען אין דעש ייד אריץ
! * י י ^ת״קייסר אמ דאךט ןיהגןיןיהאש מען אים'אפ ןידע^קט דאם ^ים " c>nמק
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להם שזאת הוא דגת קיכר והוא )היינו הטאטראס( הולך עפ החיל .שהוליכוהו ולא חל
.ז;יב; הוא בלל עד שבא לשם לחדר שהיתר ,הבת קישר יושבת שם וגילו פניו ודא
ש״־וא פאטראש ונעשה רעש נחל )ואת הטאטי־אס טפחו על פניו היטב היט!
ודחפוהו כי הוא א־נו חייב כי  .לא ידע בלל( והרוצח לקח את הבת הקיסר ויד
שבו,־ ראי ירדפו אחריו והלך מ; הספינה וטמן עצמו עפה בבור שהיו בו מי נשפים ע
שיעבור הרעש ואת הטאטראסין של הספינה צור ,שתיכף ופיר יחתכו האנקיריס ויברר
מיד כי בוודאי ירדפו אחריהם ובוודאי לא יהיו רובים אל הספינה פהפת הבת קים
שהם סבורים שהיא שם בספיגה רק שירדפו אתכם עיכ תברחו מיד ואס ישיגו.אתכ׳
ישיגו מה בזה בדרך הרוצחים שאיגם םשגיחין על עצטן בלל ובן הי׳ שנעשה' רעי׳
ורדפו תיבף אחריהם אך לא מצאוה שש והרוצח החביא עצפו עפה בבור של כי נשפי!
והיו מונחי׳ שם והי׳ מפהיר אותה שלא תצעוק שייא ישמעו בני אדם והי׳ אופר לה א:
משרתי נפשי בשבילך כרי לתופכך ואם א&פד אותך אין חיי נחשבים אצלי בלום פאת
שכבר אתה בירי אם את1ו ואפסד אותך ותופנע פפני אין חיי נחשבים אצלי סאוב:
כלל ע״כ תיכף שתת; צעקה אחנוק אותך מיד ויעבור עלי מה כי איני שוה ביעינ
כלום .ותירא לנפשה 'פפניו )היינו הבת קיסר היתה יראה לצעוק פפני איפת החצי!
אח״כ־ יצא משם עפה והוליך אותה בעיר והיו הולכים והולכים ובאו לפקום אתר והכי
שנס שם מחפשים והחביא עצפו עפה עוד בפקוה וכן יצא משם והלך והחביא עפה ע״<
בפקום אחר ער שהי׳ שהביא עצפו עפה בכל הז׳ שקופות שהחביא הבערניר עם אט
כנ״ל שהם הז׳ עדים הנ״ל )היינו ז׳ מיני פים שהם בור ומקית ופעין וכו׳ כנ״ל( עד א־£
בא
דר זעהין אז ראם איז גאר אפאטראש איז ניוואריו דאךט זייער אוויללר רעש אונ דל:
 .מאטראם האט פע; אן גינ-אטשט^גאנץ גוט אין פנים אונ פע? האט אים ארוס גישםופט ראה
? .נר איז זין! ..קיין הי;.ב ניט ראךין.ער האט ^אר ניט ניוויםש אונ דר י״לה האט נינוכן J
!.ת״קייםך אונ^ער האט גיורסט אז פען וועט איש בווךאי גא־ המץ איי_.ער *ןדוס גיגא; !
פון ךר-׳טיף אונ.ערי האט ןיןז ?יט איר באהאלטין אין אגוץה ויאש דאךט איז גיווען רע: :
וואשר ביז דר רעש וועט איבר גיין אונ ח }יאטראטץ פון ךרשיף האט.ער אן.ניזאגיטי ו
ךי זאלץ תיןף אפ שנייךין ךי אנקיךם ווארן #יםן וועט פען בוודאי ניט צו דר שיףיווא!;
ןיי וועלין ךך כיינץ אז די בתכךסך איז ךאךט נאד זיי וועךין אייך נא־ ןאנין איבר דע !
ן  » 1י ן5Jו
תיכף .וועט §ק אייך האפין ראם איז אז ווי דעד שטייגיר
י רוצחים זך מנ;ץ .דך פפקיר אונ אך איז גיוגען.עס איז גיוןאךין אנחקריבעש אונ  £י
־ האס די תיכף נאך גןאגט נאד פק האט.ד דאךט ניט ניפונין אונ דעד רועז האט! *!.
'3אהאלטין פיט איר .אין* א0־וב פון דעגין ונאסר אונ ךי זעגין דארטין נילעגץ אונ?.נר
זיא ך^ראקק אז ןי *" ןיט 'שרייעןיבח פעןטשץ זאלין ניט דר העדין אונ ;ןריהאט! !
איר אזו ןיזאנט איך" האב מיך מופר נפעז גיווען פח ביי FW) -מד ^יך ^ ל ל י
בזא^ץ אונ אז י איך זאל ךיך ווידר אן וויערץ איז מיץ לעבץ 3יי מיד נאד ניט ווערט דתי י
.וזי באלד חי רעסט נאד אגישריי טאןוועל איך דיך תיכף דך נואלנין איבר דעש האט! !
׳ נישט ניעלינן דר נאך איז.ער אדום ניגאננץ פץ ךאךט 9יט איר אונ האש זי גיפילט י!
ןןזטאט אונ ךי ןענץ ניקמ׳ן צואיץ אלט אונ דד רו־^ח האט ןןאר ^ףטאנץ אז דארט ווי
בען א1ך ד-אט ^ר ןיך ?יט איר ווידד 3אהאלטין אץ אמקוה אונ דדי;אך .איז;;ר פ״ץךא) I
אוך ארוס נעאננק אונ איז ניקומן צו איץ אגרד .אךט האט ?,נר ךך דאךט איוך מיט • Jי
!אלןאלטץ אץיאיץאנךד גואןץריאונ אזו הא״ט^־״ךןז טיט איר ^אהאלטין ארע כאל "S
לי אלי ל?ז אירלך יואגו־ •
^יין אנדער!ואסר ביז^ער האט.דך 9יט איר באהאלטין
? ג י ^עוןיר האט ךך גאהאלןזין !5ייט איי־  .*^Pןןאם ^ 2מץ ד ד?ן.עייי ^ י
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י י * אל הים וחפש שם לסצוא עכ״פ ספינה קמנו! של ציידי הנים בדי לעבור עסה ומצ*
! ספינה ולקח את בת הקיסר והוא לא היה צחך אותה בי הי׳ סריס כניל אך היי חצת
י למוכרה לאיזה מלך והי׳ םתירא פן יתפסו אותה מטנו והלך והלביש אותה בבנדי
י טאטי־אס ונדםיח לזכר ועבר עסו בים )בכאן ולהלאה נדבר סן הבת קיסר בלשון זבד
ני בלשון זה סיפר רבעו זיל מחטת שהרוצח הלביש אותה כסו זכר( ובא רוח סערה
י ימזאו! הספינה אל הספר ושבר את הספינה ובאו אל אותו הספר שהיה מדבר הנין*
י עי׳י׳ שם הבחור הנ״ל בבואם לשם והגזלן הי׳ בקי בחרכיס וידע שכאן הוא מקום מדבר
אץ מניעים הספינות לבאן ע״כ לא היה מתירא באן משום אדם והניחה והלכו )היינו
׳ חרוצה ובת הקיסר( זה לכאן וזה לבאן לבקש להם אוכל ונתרחק מן מזלן והגזלן הלך
! כדרכו וראה ומה אינה אצלו והתחיל לצעוק אליה והיא יישבה עצמה ולא השיבה לו
•י  Pאמרה( כאתר שסופי יהי׳ שימכור אותי למה לי להשיב לו ואם יחזור ויניע אצלי
י א~יב לו שלא שמעתי בפרט כי אץ רצונו להרנני כי הוא צריך למכור אותי ולא השיבה
*וזו והלכה להלן והוא מזלן מחפש אנה ואנה ולא מצאה והלך להא ולא מצאה ומן
י סתם אכלוהו תיות רעות והיא הלכה להלן להלן והיתה מוצאת לה איוה אוכל והלכה
י י י שהניעה אל המקים שהיה יושב שם הבחור מיל וכבר נתגדלה בשערות וגם היתה
 .לכיש כסו זכר בבנדי פאמי־אס כניל ולא הכירו זה את זה ותיבף בבואה בא לו שמחה
י ?בא עיר אדם ושאל אותו מאין באת לכאן והשיבה הייתי עם אמה סוחר בים וטי
! *אלה אותו מאין באת אתה לכאן השיב לה ניב עיי איזה סוחר וטי וישבו שם שניהם
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«י איז ןיקופן פיט איר א1ףךעם^ם דאט.ער ניפונין אשיף האט^ער נינוכן ףי בת״קייך
אינ ,ער קאט ך ןיט גידאךפט וןארץ ער איז גיווען אסריס נאד ^ ר האט ניוואלט זי »$ר
י קו§ץ צו איק פלןד אונ.ער האט מירא גיהאט טאמ־ וועט מעץ זי אוועק חאפין ביי אים את
ד גינאנגץ אונ האט ך פאר.קליידעט ויי אפאמךאס האט ך אפנים גיהאט ווי אזכראונ?.
ן 0י וזצח איז פיט אים ניפאךי; אוף דעס < 2ךהיינו פיט דד 3ת,.קיםר מאס מיד ח^ן זי
<  #ב$טץ זכר ם^:ת דד ר1צח האט זי אז 1״ארי שטעלט איז ניקובן אישטוךים ווינט אונ
ןאט אוועק גיטראגץ ךי שיף צו דר כדבר וואס דאךט את גיזעםין ךר בתר מ׳׳ל ודא
5י זענין אהץ ?יקופן אונ דר !זלן איז נינוט ניווען ןאזו ווי דיער קח־ את דאט .ער ןיריסט
!  #דא איד איין ק!דבר וואס״קיין יכיפין קוכן אהער ךט איבר ךעם האט.ער ךא שץ״קיין
יא ןיט גיהאס .. ""*5ק*ין ?2יום כענגישין האט ^ער ך ןילאןט זענין די גיגאנגץ דד וזןיס
 'iאיג ךי בת..קיסר דר אהער אונ ךר' אהער זך זא.לק ךך זוכק .עפיסעסץ האט זי ךך דו
׳ 5ייןיךט פץ דעם!1לן אוינדד גזלן איז גיגאנגק אק זיק ווענ אונ^ער האט ךד זעהץ אז ל
? 5יט ךא ^עבק יאים ך.אט.ער אן ניהיבין צו ?3ר?ען צו איר אונ זי האט ךך ?עעב
יי  p Pאונ האט אים נאד ניט ניזננפכעךט ווארן ך האט ךך ןיןזראכט כיין סוף איז ראך
י ?י יועט מקד 3אר קופץ נאך וואסיזאליאיך אים ^מטפערין א1יב ^ר וועט ורדי־ אן קומץ
יזיל ?י ?ךך ןיט
 jסיר רעל איך אים ?ןנמ!ןערץ איך דאב ניט ניהערט בפכ
י? ? :וץ^רורל פיך $אר קו§ץ אונ ך את ךייטר גינאנגץ אונ דר גזלן האט ך גתוכט אחיי
[ אינ אהער אונ 7ןר האט ך ניט ניקאנט ניפונץ אונ פן הסתם מבין אים חיות רעות א1ן1
??/• iץ אונ ך איז ?י^אננק ווייטד בית ך איז ניקוטין צו ךעם ארט מאס ד«*«*!יז נתעסץ
} ?י" ?חור אונ •י את שץ דר ווייל £אר וואקפן ניווארן פיט האר אונ ךר צו איז ך נייוק
^
* ד את ניקוסן איז.ער פךייליך ניראךן וואפ עס את דא 'גקיקן נאך אפלנש חט ןו־
\ ^י9רעג.ט פץ וואנץ קוכמטו אהער דאט ך גי^יטפעךט איך בץ ניווען פיט יאפית־ אזף
 aהאט ך אים ניפךעגמ בץ וואנץ קיבכטו אהער האט;.נר איר אץז נמנגטפעדע
י
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)אין הלשץ מדוקדק כי פעם היא נקראת בלשו; זנר ופעם בלשון נקבה( ואחר ש י ,
• בת הקיסר סן הקיסר כנ״ל ה* ־-ה הקיסרית פקיגגת וסכה ראשה בכותל על אבירת י ו
 .והיתה מצערת בדברי׳ כאד את הקיסר שעל ידי גסותו איבד את הבחור ה:״ל ועתה יי ו
י בתש )ואמרה( הלא היא היתה כל הבזל והצלחה שלנו ואברגו אותה ומה יש לי !
היום והיתה מצערת אותו כאד  .ובוודאי גש אליו בעצשו הי׳ צר מאד עד אבירת
ועוד היתה הקיסרית מצערת וככעשת אותו כאד ונעשו קטטית וכעסים ביניהם ווי
מדברת לו רבדים רעיש ער שהכעיסה אותו טאד עד אשר אשר לשלחה־ והושיב דיי
ופסקו לשלחה ושלחוה שקורי; )פאי־ שיקט( .אח״כ הי׳ הקישר שולח למלחמה ולא
מצליח והיה תולה הדבר באיזה יערניראל שבשביל שעשית כך עי״ז אבדת הסלי,
ושלח אותו אחיכ שלח עוד לטלחטה ולא הצליח ושלח עוד יעדניראלין )היינו 11
שיקט( וכן שלח כמה יעתיראלין .ודאו בגי המדינה שעושה דברים זרימ בתחילה <
הקיסרית אח׳כ יעי־ניראלי; ויישבו עצמן אפשר להיפך לשלוח אחר הקיסרית וJ 1
ישלחו והקיסרית תנהונ המדינה וכל עשו ושלחו את הקיםי־ והשיבו את הקיס־ית י11
נהנה הטדינה והקיס־ית שלחה תיכף לההזיר את הבעיניר עם אשתו הבערנירי; והבג' ו
אותן בפלטין שלה .והקיסרכשה׳׳ נשלה עכר ובקש מהמוליכים אותו שיניחוהו כי א.5
הייתי קיסר שלכם ובודאי עשיתי לכם טובות עתה חניני נא בזאת והגיחו אותי ל,
כי בוודאי לא אשיב אל המדינה עיר ואין לכם להתיירא הניחו לי ואלך ואחי׳ &,
חפשי ימי חיי שיש לי לחיות והגיהו אותו והי׳ הולך והוליך כ״כ וכ״כ עברו כסה &
והי׳ הולך הקיסר ובא על הים ונשא נ״כ ררוה את הסכינה יבא ניכ אל המדבר י ו
עד שבא אל המקים שיושבים שש אלו השנים הניל )היינו הבחור בן הבערגיר וי,
היפת
דארך אש1הר זע;ין זיי תןךט בייךי;יזעםין .אונדרנאך ווי ךי בת״קישך איז א הנק ניי£י י
גמוארק פץ דעש״קיםר האט ךי״קיסרתי ךמנר ניקלאנט איינ האט זיך ני'שראגין קאפ
דר עאנט איוף ךעס ראש איר טאכנדר איז פארי פאלץ גיוואךין אונ זיא האטךעש 5J.
ךתגר גיי^עסץ ן!יט דייר ך האט צו אים גיזאנט אי^ד דיין נךליות האםשו ךעש }יהוד י י
ןיבראכט אונ הייןט איז אונזך טאכטר פאר מרין גיוןאךין אונ זי האט גיזאגט ך איז י
ןיווק נאד אונזך "פזל אונ ואד אונזר הצלחה היינט האבץ פיר ך 3אר ל1יךין'וואס איז י
ש1ן ניבליבן היינט אונ אים א^יין איז זיר בוודאי אוך די״ער ביטר ניווען ךאס ראש י
טאבטר איז 5אר'5אלץ ;יוואךץ אונ .עש איז גיווארין נרוסע ,קרינ אונ עשיךש צויי'׳$זץ ף
אוני ך $לענט אים רךךץ דקרים רעים ביז זי האט איש ךיער דער ^עךי;ט ביז ^ר )
}יןע$ט ד׳^ים אוף איר הא?ץ ךי ניפפקית אז מק זאל זי פאר שי.קץ האט קען זי י י
#קט דר ^אך האט ךר״קיפר נישי.קט" אי; דר בלהפה אדיין ^אונ ןןד האט ניט ע* •
}יזועןהאט.ער ךאס אן ניהאננין אין* אןעךניראל וויייל דו האסט שי • ?א! ידי^י • k iי
$ן ניוואוךין ךי מלחכך .האטי .ער דעם יעךגיראל פאר שי.קט דער נאך האט ^ וןיג
.ני#י.קט אץ דר פלרן?ה אריק אונ האט ווידר ;יט מצליח ;יווען דאט ער ווידער  Iיי
:#קט יעתיבאלק 'אינ אזו האט .ער פאר שיקט <יפה ;עךניראלץ האט ךיא פךי;ה ;י? \
 "«$ער טוטתילךי זאבץ פוץער_האט_.ער האריישיקט ךי..קיפךתיךר נאך ^.עמיראק ?י!
3י דך ?יי#ב ניווען טאיד 5אר קע^ט פען;אלי ש:קק נאךידד״קיםךתי אוניאים זאל<,
§אר שיקץ אונ ך.קיםךתי זאל  p;pךי פךינה האבץ ךי אזו ניטאן אינ הא$ין דעס;^.
5אר ?דףט אונ ך..קימרתי האבץ ךי צו ריק גינופ; אונ ך האט ניפירט ך כךי;ף«' ז
ך״גךסריזי האט ה:כף ןישי קט אז כ ק זאל ורוך צו ריק בךענגין רעשי בעךניר שיט ;
ןוייב וויאס דד.קישר דאט זיי' נשפיל נירען אונ האט ך י גיפאבט' 5אר אףי9י* מיט איי3 -
^אט^יי צכ ז.גיגי^אק אידינאלאןין .אונ דר..קיפ־ ךי \ איז 8אר'^יקט ;־וואךין
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יפת תואר שלבושה בבגדי זכר כגיל( ולא הכירו זה את זה כי כבר נתנדל הקיםער
י! " rrVוכבר עברו כסה שנים וכן הם גיכ כבר נתגדלו בשערות כגיל ושאלו אותי
אלו
ובן הם
ן-ל סוחר
והשב להם עיי
לכאן והשיב
 nwלכאן
! 1; .באת
שם אלו
רשבו שם
וכו׳ •.״ישגו
לו ׳׳>-
השיבו ׳>׳
י>« וי»י״
וכו׳ ״[-
0וחר ן^ן
ל יחד והיו אוכלים ושתים כניל והיו פנננים בכלי שיר כי כולם היו יבולים לנגן בי
י קיטר וכן הם יכלו ניכ לנגן בנ״ל והוא הבחור הניל היה הבדיה ביניהם כי כבר היה
ס מכבר והי׳ מביא להם בשר ואכלו והיו שורפים שם עצים שהיו יקרים מן זהב
« ייעיב והיה אותו הבחור הנ״ל מוכיח להם )לשון הוכחה ובירור דברים( שכאן טוב
מת יפי חייהם כפי הטוב שיש לבני אדם בעולם ביישוב טוב לפניהם לישב כאן! ,לית כאן ימי חייהם שאלו אותו מה כוב היה לך שאתה אומר שכאן טוב יותר לפניך
?,יב להם וסיפר לפניהם מה שעבר עליו שהי׳ ב; בערגיר וכו׳ עד שבא לכאן ומח
יי׳ לו בזה שהוא ב,־ בעמיר שהיה לו כל טוב נם כאן ייש לו כל טוב והוכיח להם
 .ישיב לבלית כאן ימי חייהם שאלו הקיסר הזה הניל השטעת מאותו הקיסר השיב לו
ץ *ימע שאל אוחו על היפר .הואר אם שפע פפנה השיב לו ניב הן והתחיל הברור
^תתרגז ואמר זה הרוצח )היינו אותו הקיסר רנ־ל שוברו פפנו כי תא לא ידע שוה
^ ]נדבר עפו הוא הוא הקיסר בעצפו והיה הבחור אופר בכעס זה הרוצח( ושאלו)היינו
 [ Sיזקיסר שנדמה לא ש אחר שאל להבחור( כפני פה הוא רוצח השיב לו בשביל
^ איריות שלו ונכותו באתי לכאן שאלו ואיך ויישב עצפו הבחור שבכאן אין לו מבי
^ייתיירא והגיד לו וסיפר לו כל אותו המאורע שעבר עליו )נראץ הדברים שבתחלה לא
פיפר
!ז
״ 3י2אעין אוג האט ניבעטין ךי ראם.ויי האבק אים ניפילט אז די זאלין איש יאק ןארן
 tבין ךך פאךט .גיווק אקייבר אונ איך האב אייך בוודאי ניטאן טונות היינט מוט
י 'י ךאם צו לייב אונ לאזט כיןד גיין מארץ איך מעל ךך ןיך שק בוודאי ניט אום קעךין
י דר פדינה האש איר.קיק פורא ?יט צו האבק לאזט פיך ןיאם איך'?יי* גיק לאם איך
'׳?*ע פריי זיין ךאס ביסל וואט איך האב נאד צו לעבץ האבק די אים .נילאזט רער
זענץ אוועק גיגאננק ב$ה ש;ים אונ ךר.קיסר איז .ענאי-נץ אוף חגם ים האט ח ד
ו ינש לי שיף א1ך אוועק גימךאגץ את^ער אוך גיקופן צוידו־ מךבר הניד 3ת?,נר איז
?י?ן צו ךעם אלט מאס ועדיין דאךט גיזעןק ךעם ^3רגיךם זק אוג ךק מאבטר ך י$ז
יו!"£־ האבץ זיי ךך ניט דך^.קאנט' אךנס דאס אגדערי' וןארץ דער״קייםער את שק !זאר
. p?Ff tגיח־אךק ןץט האר אונ^נש איז י שק אוועקינעאעק 3ןך ,ש;ים אונ זייזענק שון
י  tעאר עאקסק ןיוואךץ פיט האר ז^עןץ ך דליי דאריט דזעםץ אץ אייגם אונ האץין
* '??ץט אוף'?לי £יר ווא־ק ךי אלי האבץ ניקענט תפילין אונ דך בחור איז ???*0 J
! ^י׳ ?ייי^ין זיי ראךק ,ער איז עק דארט ןירען פץ לאנ.ג אוג ןיר סאג^ם ךי צו ברעעץ
י! '3ש האויק דן ןינעןןק אונ די פלענין דארט ?רענץ הא7ץ מאס עס איז מיתןרעד' נחזק
} Fאלד אץ יןשובפקנגט די דר'בחור « דךיעץ אז מעיךדינ ךאם נו?ןץ וואס ןןע^ןין:
־ *׳?ץ'א1ף דר ךעלט אין יישוב את בעסיר אז מען זאל ךא' איבר לעבק ךי ווערט אונ^ר
? לי דריציילט מאש פיט אים האט ךך איבר .גיטאן 5יז זיר את אהער 3יקוכץ את
* י ?אט זיי גח־ונגק אלץ אז ךא את/וט איבר צו לעבק ד ו!*לט האם אים דד גןייסר
03$
ן" ^ %־ .אים ן י ^ ג ט אוף ךר יפת תואר אוב ?נר האט נידמךט פץ איר האטער איש
ן^^.נצ&עךטיןאיהאט ךד בתד אן גיהובץ צי לייךץ ?יט כעס אונ האט נידאנטדער
0
נ'' ^ לעם.גןסר' מאיש זיי האבץ פץ איבו'ני^פוםיט איברךץ א^זךית אוניאיבר רץ
דאסיןיווקהאט אים ןעך.
י ^ 3ין'איך"אייעד*ךקופ^ האס ^*אים' ניפיעגט ווי אזי
בד1ר
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סיפר לי גוף הםעשה דק שריה בן בערגיר( שאלו אם היה זה הקיסר בא לידך ו*
טקס בי עכשיו השיב לו לאו)ני הוא היה רחפן( אדרבא הייתי מפרנכו נכו שאגי כפי
אותך שוב התחיל הקיסר להתאנח ולגגוח כסה שיבה רעה וכרה להקים״ הזה כי &
שהיפת תואר שלו נאבדה והוא נשלח ראבר עוד אוהו הכהור בשביל אכזריותו ונדי
שלו אבד את עצמו ואת בתו ואני ושלבתי לכאן הכל על ידו שאלו עוד )היינו הק׳
להבתור( אם היה בא לידך היית נוקם בו השיב לו לאו אדרבא הייתי מפרנסו מכש ו
שאני מפרנס אותך ויתוודע הסיםר אליו והודיעו שהוא בעצמו הוא הקיסר הג״ל ו
שעבר עליו ובו׳ ונפל עליו )הבחור הגיל( וחבקו ונשקו והיא )הייגו היפת תיאר שהי
ג״כ שם רק שהיתה גרמית לזכר( שמעה כל זאת כה שאלו מדברים זה לזה .והב!
הנ״ל היה דרכו ל»לך בכל יום ועשה לו סימן בנ׳ אילנות בי היה שם אלפי אל •
אילגות וביקש שם הכתב הג״ל)הייגו בג׳ אילנית מהם( ועשה בהם סיכן כדי שלמהר
יצטרך לבדוק ולחפש באלו הנ׳ אילנות כ!לי האי ואולי ימצא אותו הכתב הגיל ובשיו י
חוזר משם היה בא עם עיגים בכויות מחמת שהיה בוכה כשביקש ולא כצא ע[
אותו מה אתה מבקש באלו האילגות כניל ואה״כ אתה חיזר ועיניך בכרות השיב י
וסיפר להם כל אית.י המעשה שבת הק־פד שלהה לו כתב וכו׳ ומכן אוהו באלו איל
ובא רוח פערה וכו׳ כנ״ל ועתה הוא מבקש אולי ימצא אמרו לו לטהר כשתלך לג
נלך נ״כ עפך אולי נכצא אנחנו אותו הבתב וכן הי׳ והלכו הם עמו ניכ ומצאה יי
קיסר את אותו הבהב באילן ופתה׳ אותו וראתה שהוא כתב ידה ממש וחשבה בדמי
1
1

בחור ךר ציילט .די נאנצע כעשה ראם פיט אים האט ךך איבר גיטאן דאט.ער י
ןיפךעגט אז ך'ר.קייסר זאל .דיר קופץ אץ דער האנט אריץ וואלקטו זיף־ אין אים נ'
ןיזןען'האט ער אים ניענטפעךט ני׳־! )יואר; .ער איז ניווען איץ נוטרי איץ רוצץ( אדרבא י
וואלט אים יאזן כפךנם'נ'י.ןען ווי איך בין ידיך מפרנס האט ךר].קייםר אןיגיהובין צוזי^
אוני צו.קרעבצץ 'אונ האטי }יזאנט וואס פאר איין'שלעבטי אונ איין ביטערי עלטיר )
^קייםר האטיוואךן .ער* האט גיהעךט אז ךי טאכטר זיינעךי .יפות ת1אר' איז יפאר
גידאךץיאונ.ערי אליץ איז פאר שיקט גמאךץ האט ןיך וויךר״ךר נ־חור אן גירופ; אי
זיק אכזריות 'אונ איבר זיין גדלות 'האט ער ךך א1ש ניבראכט 'אונ זיין טאכטר אוג !
בץ אהער פאר וואךפץ גץאךי; האט ?נרי איש וויךר גיפיךעגט דד..קייפר אז'..ער זאל !
קוטן אץ דר האנט "אריץ וואלםטו*ךיך אין אים נוקם נייווען עגטפעךט' .ער אים ג.יץ י
וואלס אימי אזי מפתם גיויעןיפוגקט אז 1וך איך בין דיך פפךגס״היאט זץז ךר ״קיי.כי )
קענט צו אים אוני ראט .יאים פודיע במדען אז ראם את.עיר 'אליין ךערלךיםר אונ וואם,
האפ ךך פיט אים איבר ניטאן את דער בהוד אוף אים אגיךער' גיפאלין' אונ האט J
ניקיץט אוג ;יהאלצט'אונ זיא דהיינו ךיא/יפת תואר העךט' ךאם אלץ ומא ךיא בין
^פועכץ"איינער פיט ךעם אנךערץ
פיעגט אליי מאג גיץ אונ האט זיך אםיפן נימי?
»וג דד בחור את ךין פדר" גיהעז
אץ ךריי בייכר אוני האם יךאךט גייזיוכט ךאס פתב וואךין _עש את דאךט גיווען !!J
אלפים בי־יפיר פלעגטער ךך פאכין איין.פיפן איין ךריי ביייפיר ראם עיר האט בייי
כךי ער'זאל ש1ן'כיארגץ ניט באךארפין זוכן אץ ךי ךריי בייפר אזו ?לע';ט ^ער מאן ^
מאגיאוניאז ״ער פלעגיט ךך אום״קעךיןפץידאךט פלעגט^ער קומן טיטיעאר ווייגטי ^
^זארץ^ער פלעגט ווךנץ אז ער האט נתוכט *אוינ האש י ^ישט גיקענט ןיפונץ האבץ י!
ןי^רעגט ךער.קייכר פיט ךר .יפת תיאר ראם זובסט דו זןווישען ךי ביימר אוג דעד ?!
קון׳ןטו צו ריק ^ פ א ר ך י י נ ט ע אויגץ האט^ער״ךי דד ;ךילט ך נא נצע 2עשה נל
ך בת״קייפר האטיא־פ גישיקט איתב האט.ער עש באהאלטן אץ איין'בום פץ ךי ב^
את גיקופעו איין שטורם ורגם וכר האבץ ךי צו אים גיזאגיט פאך;ץ אז חא וועפגז י
זויץימעלץיכיר פיט דיר אויך גיין מאפר רעלץ פיר ;יפיגין'דאסיבתב את אוו גרוע! V
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]*ש הגיד לו תינף שהיא כשתחזור ותפשוט אלו הטלבושי׳ ותחזור ליפיה ותהיי שוב יפת
ותיאר כסקודס יוכל ליפול ודיינווע .והיא חנתה  jהיה בכשרות כדת והלכה והחזירה לו
ך!כתכ  .ואגידה לו ששצאר ,הכתב ותיקה נפל חלשות והחיו והבריאו אותו והי׳ ביניהם
] ׳ניפחת גדילה אח״ב אטי אותו הכתר לטה לי הכתב היכן אפצאה בי בהכרח היא
[נשיו אצל איזה כלך ולכה לי זאת אכלה כאן יפי חיי והשיב לה הכתב ואם־ לה הא
]לך הכתב־ ולך ותשאנה ):י היא נרפית לזכר כגיל( ורצתה לילך ובקשה מפנו שילך
 r dגיכ בי הוא בוודאי יקח אותה והי׳ הטזב ההוא אשר יהי׳ לז אתן לך חלק ניב
'י׳יייני שהבת קיסר שגרפית לזכר אשרה אל הבחור שלא ירע שהיא בעצפד .היא היפת
תואר הנ״ל שילך עטי ג״כ והוא בוודאי יקח את היפת תואר וייטב עם הבחור ג״כ(
ףי׳נחור ראה שהוא איש חכש )הייני הבת קיסר שאנו פרברים עליה בלשון זכר כניל(
׳ובוודאי ישיג רקח אותה ונתרצה לילך עטו והקיסר הנ׳׳ל הי׳ נשאר לבדו כי ר,וא היה
ףיא לטוב אל המדינה ובקשת ששגו שילך ג*ב כי מאחר שהוא ישוב ויקתהיפת תואר
*•ין לו אימה עוד )כי יוחזר הפזל( ויוכל להשיבו נ״כ והלכו אלו הג׳ יחד ושכרו לתם
 j״ס^ינה ובאו אד המדינה שיושבת שש הקיסרית ובאו אל אותה העיר שהיא יושבת שם
 ,׳והעשירו הספיגה ויישבר .עגמת )בת הקיסר( אש תודיע תיכף לאמה שבאתר .תוכל
 ,יינייע ושלחה .אצלה באשר שנמצא איש ש־ודע ידיעה מבתר .אח״ב הלכה בעצמה
* jשיפרה להקימרית כל מת ש עבי על בתה ושי *־ה לד .כל המעשר .ולבסיף אסרה לד.
י*א ג״ב בכ^ן אח״כ אשרה לה האשת א;י אגי היא והודיעה לה שגם החתן שלה בן
הבערגיר
1
"י קיט איש איו־ גינאגגי! האש ךי בת לןיפער גיפונין ראש בתב אין איין בוש׳אוג ך האש
 ct',אייף ג;עפינ.ט האט זי ;מעהין אזךאס איי איר אייגי; כתב פץ איר הא;ט האט זייךך
י ?:ישב גיווען אז ך רעש אים תיבף א1יס ;אגץ אז זי איז דאש אמין כןאן '?גר דאך א;ידר
עאלין אוני אויש מין אונ נע$ין קאן זי אים דא ניט אין ךער ?ןדברימארץ ך באדארף
?יט איס התוגה האבי; אזיו ווי עס כןער צו זיין איז זי גיגאנגץ אוני האטי אים אום נ:קערט
יאש ןתב אונ זי האש צו אים ניזאגט אז זי האט ניפינין דאס קתב איז,ער היכף אנידר
?'?אלין אונ איז גיבליבן חליטות האבץ זך אים דר פיגטיךט איז' צווישץ ידי גיווען אגרופי
g־ ,דר נאך דאט דיר בהוד גיזא:נט מאס טונ פיר דאפ י כתב וויי וועד איך ךישון^קענק?!T
*יפונין זי איז ראך היינט אמךאי עיךניץ 3יי .,עפים אפלך י וואם מוג מיד ךאס איך וועל
?יר ךא איבר לענק מייני יאירין אונ איז גיגאנףן אוני'האטיאיר אום גינןערט ךאס בתב
!ונ האט צו' איר גיזאגט נא ךר ראם ץתב וועישטו נייי אונוועסט ד 3עיי 1ייארן זי איז
לא״ .נימק פאר שטעלט ווי אזכר האט!יא זיךיגילאזט מץ״אוניהאט איים ^בעטיין אז ?נר
^י»ל א1ך פיט אירי ניי; יואךין איך מעל !י בוודאי נעפין מעט דאך פיר נוט !יין מעל איך
דיר ארך איין הלק נעבין פון מיין גוטץ אונ ךד בחור האש ניךגהן אז .ער איז אתכם אונ
 ~%מעט זי בוודאי נעמי; איז^ער פרייצה נ־מאךןיצו גיין פיט ךר'בת ״קיפד וואם_ער מגט
? .יפיינט אז ך איז אזכר אונ דיר.קיישר איז .:יבליבן אליץ מארן ?נר האט מורא מהאש ךך
אי־ם צו,קערי; אץ ד" קרינה אריין האט זי איש ניבעטן אזיןרזאל אוך טין'וארן ך ד*ט
*!ים גיזאגט איך וועל ך'אךבמךאי אפזוכין ךי .יפתי תיאר האסטו שיון״קיק־פויא ניט «
?אבין מארן דאסיכזל מעט ךך אוס^קערין אז כע; מעש ך/יפינן אונ כען וועט ךיך אזןן
׳!•ייסץ אום' _קעךין זענקךי גי^אנגץ די אלי דריי איין איינים אוינ די האבק ךך ;ידונ;ין
?2יף אונ זיי,ז^נין גיקופן צו דר מדינה מי די..קייסךן ךצט אונ ךי זענץ ני^פן צו ךער
?י־ןאטךי ך ךןיש דארטיןאונ י י האבץ אניךד גי^עלש״ך שיף האש ךך ךי'בתריסר
?עשב נימק אז ך/ועט תיכף איש זאנץ ךד פוטר אז ך איז ניקיפן קאן ד אום עין
?׳ז ך ניגאנמן אי־נ האט גישיקט צו דעד פוטר באשד ^עס ;׳פינש זיך אפענשיש ראש £ני־
י*.ש איץ יו^ןה פץ איר טאכטר רער נאך איז זי אדיין'גינאננק'צו דר .קיימתי אונ האט
איר ךר צייליט ראש עש האטי ידך"איבר משא• פיט איר טאכשיר אוי :צוש 'פ>ף האט דא
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הבערניר הוא נ״ב בכאן אך אשרה לה שאינה רוצה באופן אחר רק שישיבו את אביה
הקישו־ לשקיםו ואמה לא היתה מרוצת ליה כלל כי הרה לה עליו באר על שבשבילו
היח כל הניל  .אך אעפ״כ הוברחה למלאות רצץ בהה ורצו להשיבו ויבקשו והנה איו
הקיסר נמצא כלל והגידה לה בתה שגם הוא בכאן והיתה החתונה והשמחה בשלישות
והמלוכה קבלו הזוג הוה ומלכו בכיפה ;
גם אחיכ לא היה להקימו־ הזקן נתלה כי הכל היה על ידו .הבערגיר היה לו גדולה
מאוד ) .בי הוא( אבי הקיסר שהוא העיקר  :השאשראש טפחו טפחו אותו על
פניו ודחפוהו:
בלוט כתיב כהדה כמלכי היינו בערגיר וממין מנד משיח שיכא כמהוה בימינו אמן :
ישראל היה להם סימ<ים במצרים פקד פקדתי מי שיאמר להם זה הלכו; הוא הגואכ
והדבר חמוה מאחר שידעו כל ישראל מזה א״כ מהו השי׳ אפשר לא נמסד
 .אלא לסזקנים .וגם על כגואל האחרון בוודאי יש סימנים :
םשיח יגיד לישראל כל מס שעבר על ישראל בכל יום ויום .על כ״א וא׳ מיגדאצ בפךגי:
תטר אבלה נ״כ הסימנים כמובא במדרש נם כשהיתה יוצאת לישרף בא הש״מ והלחי T
ממנה הסימנים ובא גבריאל וקירבן כ״ש במדרש וממנה נולד משיח ב״ב אמן:
בענין המבואר במעשה זו שכ״א בא עס שיר משק ולקצתס וכו׳ ה<משל מובן שכמו כן
כמס גדולים עישיס מס שעישים וכ״א אומד שירים וכיוצא ו־־צים להשיג הכלים
המבוקש
איר גיזאנט כיט רעש לשון אונ זי ךהיעו ךי מאבטר איז א1ך דא דד נאןי האט זי איר
גיזאגט רעש אמת איך בין ךאס אליי; 'אונ זי האט יאיר מודיע *גיווען אז איר* דרי! דע
בעךגיךס זץ איז א1ך דא נאד ך האט גתאנט *צו דר כוטר אז זי י מיל אנדעךש $יט ^אר
אז'^ען זאל אום .קערץ קךיק איי פאטר רעש לןי־ריאוף זיין אךט א ינ די כוטר האט דאה
גימוזט צו ליב מאן איר טאכטר האטי מנן גיזוכיט ךעם לישר אזנ ער איז גאריניטרא
האטי איר .די טאכטר אוס גיזאיגט אז דר'״קיסר איו אוך דא ימיט ךייאיז נימען ךי חתינרי
אונ ךיא ש?־חה" אין גאנצץיאונ ךי מלריה אונ דאס*.קיסרית'הא?ין'אפ גינומ דעם
בעדגיךס זון ביט ךער יפת תיאר מאס'זיי האבין חהונה ניהאטיאונ די י האיץ גיקיינגט
איבר ואר ךר וןעלט אמן ואקן:
דער נאך האט דר אלטו־ לןייסר.לקיין נהלה'ניט ניהאטיוואךץ עם איז אלץ איבער אים
גיווען .דד בעןגיריהאט גיהאט גר1ם גדולה ער איז ךעש לןיסרת פאטר מאש .ער איז
רער עילך .דעם כאטראס האט מען איפ 5י:':9טשט איש ניפאטשט אינ טען האט אים
אררס נישטופט'':
3יי סט שטייט הךךה המלט ראש איז אבעךגייר אוג פץ «ים קוכט ארויס כ קיח.יוךין
האבץ אץ מגרים גיהאט ?ימ;ים וועד ח־ גואל מעט ךץ וכוי׳ אוג אוף *רעם נויצל
יראם.עם רעם קומץ איז בוודאי ארך דא סיכגים :
כשיח מעש זאגק איטליכיץ יוךין מאש כיט איס' האש זיך איברי גיםא; איטליכץ מאג .תיור
האט אוך פאר לוךץ ךי סימנים אזו ווי אין מדרשישטייט אוניאז כען* האט/י*
ךמאלס פאר בךעגץ איז ניקיטן דר ס׳ם אונ האט פץ״איד ךער וריפךט ךי ויכניס אונ
י י ?ל5ר גבריאל איז ניקיון אוג'האט ךי צו איר אפ גיבךאכט אוו מיי'אץ כח־׳ט ק£ןיט
את פון איר קומש אחים כשיח בטריה בימינו א .••:ראש האט אלץ ניזאגשידד רגיי׳'דיל
נאך ךער כעשה בדי 5ען זאל ךךי״קעגץ'.עפים שטוםין מי ווייט דייא כעשה ךער לאננס
 njוואול זןייז ירעש' מאס ^ר מעט זוכה עץ' צו מיכן רעש יסוד כץ ידי ^יותיאפילו" אוף
יי• ־'
י
איך• יזגניד וועליש ':
יד«ט
II
=

ז

!

T

מ ע ש ה מ ב ן מ ל ף ובן  #פ ח ה שנחלפו
555

מ ה 89

יקמ ואין פי מוכה לעיקר הסכליח האמתי כשלימות כ״א הראוי לזה ולקצסם
גיניס ע״י שליח או מאמרי הכוהל או שמראים לכם פגים וט׳ כמבואר בסמעשם
'"ל אך לבון{ היינו כשמכתלקיס משיבים לסם שעדיין לא עשו כלום וט׳ כמ״ש שם
במעשה סון'1החשובה שמשיבה היפ״ש מ״ש פד שיבא כמנסינ הנטן וט׳:
"?׳£ה כסלך אחד שהיתח שפחה אחת כביתו שהיתה טשפשת את הפלכח )ופםתפא
כבשלת אינה רשאה ליכנם אל הפלך אך היתה איוה שפחה םשרתת קטנת
.
?ל׳( והניע זפן לידתה של הפלכה 'וגם השפחה הגיל הניע זם; לידתה באותו העת
׳לנח הפילדת והחליפה הוולדות והגיחה בן הפלך אצל השפחה ובן השפחה אצל
שיכה ואח״כ התחילו אלו הבנים להתנדל ובן הפיך)היינו זה שגתגדל אצל הפלך כי
'י הונריס שהוא בן הפלך( היו כנדלים אותו כמעלה למעלה עד שהיה הולך ונדול
יר כריה גדולה וגם אוהו בן השפחה )הייגו בן הפלך באמת אך נתגדל אצל השפחה
׳ 0נתגדל בביתו ושניהם היו לוכדים יחד בחדר א׳ וזה הבן כלך האמיתי שנקרא בן
*יפחד .היה טבעו נפשך לגיםוס הכלבות אך שהיה נתגדל בבית העבד ולהיפך בן
^ ה ה :-קרא בן הפלך היה מבעו נפשך לניפוס ארד שלא כניפוס הפלך אך שהית
׳יגיל בבית הפלך והיה כוברח להתגהג בגיםוס הפלכות שהיו מגדלים אוחו בניפוס זה ג
והבילדות
^
' ייאש דא שטייט אין ךר פעשה ומ איטליכר קופם פיט דין שיר אונ אטייל^ענכרט
מען דאךך איין *7יח ובו׳ בנ״ל אזו איז יפאר דאנףין כפה גרו?י לייט ראש איטלייכר
יואס ער מוט אונ איטליכר פאךיט ךך אונ וויל דר לאנגץ ידעם ךעכטין תכלית אונ
?ינדאיזיניט זרה צ־ם רעכטין תכלית צום אמת נאד ךר ראש ער איו ראוי דר צו אונ
^ייד ^ננזפעךט ינק דארך איין ^ליח אודר' פיון יא.נכר דד ראנטיאודר מק ווייזט ךי ארוס
•אם פנים ובו׳ אוו ווי אץ ךר מןשה ?שייט נאד' צום' כוף *ז י י י נייק איועק פי; ךער
;?׳ט .עננןיעךט כע; זיי אז ידי האבץ נאך גאו־ ניט ניטאן אז 1ויי אי; *דר טעשה ?פייט
.יי.יפת תואר האט צום סוף די ני.ענפפעךט די ויאסיךין זעגץ אבר איבר דיר נאיך ניט
׳כי־ גמאטךן ביז עש ויעט קופץ דר רעיכפר פנהיג בפדרה בימינו אפן י ראם האס אוך
ךר רבי ז׳׳ל ;ישכוכט:
ה אפאל איז גיווען איין כלך איז ביי אים אין' שטוב גיוןען איץ ?דפחה וואס ך לאט?2
^׳ביךין טאר גיט אייין קי?ץ צום פלך נאד ךי •
איז גיקופן לי ציייט וואפ די
אוך באדארפט צו ןיודגץ אץ
^ »־ייט איז נינא״ננין ליי באבי אונ"האט איבר ניביטן ךי.קינדר אוניזי האט;עומן ראם
׳^י פץ דעם 5לך' אונ האט אנידר ךליינט לעבץ דעד #־הה אונ דאס קינד פון דעד
י *??ז יאט זיאיךלייגט לע^ץ דעד כלכה ךער נאך ד אבין אן ניחובין ךיא קינדער
*$זןד צו וואקםץ אוינ דאס.קינד וואס״^ס איז דער עאקסין גיווארין באם פלך 'יןאס
האט ךפיינט אז דאס איז דר זון פץ*רעם כליך דאטיכק אים אוף .ניהובץיאלי כאל.
^?יי־ יעכיר בת ער* את דהנר' נחס }יןאךין אונ ער אייז וידוען איץ ןרופר ברמז *אונ
. ? .יץ 3ייךד .שפחה מאס צוםאכת את.ערגיוועןיךער זון
י « ^ -עי איז  ,י י
.^,יעש פלך'איז אוך דערוואקפץ }ימאךין ביי*דער שפהה אוינ ךי ביילי.קיינלער האבץ
^ י י נ ש אין איינם אץ איץ הךר אונ דר אפתיריבן כליךוואס זמ־ ויעךט אן״ןיחפן
;??הה האט זיך'1יץ מבע ניצוגץ צום ניפיויפ פץ איץ' כלבות נאד ^ער איז מודל {יוף^ן
י £נס £בד אץ שטוב אוינ 9אר ,קערט דער בן ה־שנןהה;ואםער ויעךט אן ןירופען בן
׳?ור יאט' י ך זיץ מבע $יצי3ץ צו איין'אנלר' ניכוס' ^יט אזו ךי דרי.ניפוס פץ איין
&־ איז נאד .ער"איז*פגודל ןיווארץ ביי רעם כלך אין ^טוב האט״ער לך ;יםו» TTp
^ט ךעם'4יכופ *פץ איין 2לכות ראךץ' 'כק}זאש איס אזו ני^יךט:
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ו ה מ י ל ד ת דנ״ל כחמת שנשים דעתן קלות הלכה וגילתה הסוד לאחר איך שהוזלי&
הבנים כלל וחברא הברא אית ליח עד שנתגלה הסוד מא׳ לחבית כרי
העולם עד שהיו העמים ס־ננים בזה איך שנחלף הבן כלך אבל אין רשאים לדבר מ
שלא יתנייה לפלך כי בוודאי אין רשאים שTע הפלך םזה כי םה יעשה הםלך ב
בי אין הקנה לוה בי איא להאפין אולי הוא שקר ואיך אפשר לחזור ולהחליף ע
בוודאי אסור להםילנלית זאת לפלך רק העם היו םרננים ביניהם על זה.
ד ה י היום וה־ך א׳ ונילה הסוד באזני הבן פלך איך שאוסרים עליו שנחלף כנ״ל י
א״א לך לחקור על זה כי אק זה כבודך וא״א לך לחק־ר זאת כלל אך הודעתי <
זאת כי אולי יהיה קשר כנגד הכלוכה ויוכל הקשר להתחזק עי״ז .כי יאסרו שו
לוקחים לעצפם הבן מלך לפלך היינו אותו שאומרים עליז שהוא הבן כלך האסתי בני
עיב אתה צריך לחשוב מחשבות על הבן הניל להעבירו)כל זה הוא דברי אותו האי
שנילה הסוד לבן השפחה ד:.גךא בן המלך( והלך זה הבן סלך )היינו זה שנקרא י
מלך והכלל בכל מקום שנזכר כאן בן הפלך סתם הכוונה על הנחלף היינו שהוא באם
בן השפחה רק שנקרא בן הפלך כי נתגדל אצל המלך כנ״ל וכן בבן השפחה במסי
שנזכר בן השפחה רק במקום שנזכר בן הפלך האפת או בן השפחה האפת אז הבווו^
על האפת לאפתו( והתחיל לנתם רעות לאב הבן הנ״ל )אשר באמת הוא אביו כג*
ושם עינו להיות רובה בו רעית תמיד והיה תמיד נורם לו רעות רעה אחר רעה ני
שיוכרח לעקור עם בנו וכל זמן שהיה המלך חי עדיין לא היה לי ממשלה ביב אעפ י
היה נורם לו רעות ואח״ב נזקן הפלך וכת ולקח הוא את המלוכה )היינו הבן השפוי
שנחלף ונקרא עתה בן מלך כניל( ואז עשה רעות יותר לאבי הבן הנ״ל רעה אחר רז
והיה עושה בדרך ערבה באופן שלא יבינו העולם שהוא עושה לו רעות כי אק זה ניי
בפני
•את ךי באבי פחמת ווייבר האבק אךן נרינגי תנה זיי לןע?ין זיך ניט איין האלטי; איי
גיגאנגין אוני האט איים ניזאנט דעם י סויד ^אר איין פענטשק באשד אז ך האט
ביטין ת קינדר אונ*איטליבו־ פענ'טש*האט זיך איק דבר אוני דד חבר"האט נאך איק $j
האט אזי אייעד אוס גייזאגט חגם ד.נךךן ביז דר פ1ד" איז ארוס ניקופן ?יז ח־ ע1לם י^
ךר פון נישט־יסט שטי^יךהייט'אז דרי בן פלך 'איז פאר ביטץ גיוואךן' נאר שפופען* שא0
קאן פען"?ו_ודאי דד פיון ניט דר* פלך זאל ןיט ניוואר וועתן וואךין מאם ימעט ךר
^ניןימאן״אזיו אזאך מארק ;נר ל^ן' ךאס ניט פאו רעביטין מאפר איז דאס לינענט ייי
ורא עזר בייט מען ווידעד צוךיק א.יבך* דעם טאר מען דאס בייךאי ניט ארס זא;ק' &*
י
* רעם פלך':
דהי ךדום איז נעאנגק איינך אונ ראט אום ויזאגמ .דעם מוז־ פאר דעם בן פלך בא?
מען זאגט״איוף אים אז ער איז פאר ביפיק 'נימאךק נאד דוא קענפט'דאם ל
קמנרין וואךין עם' שטייט ךיר ניט' אן נאד איך ח ציירים ךיד*כךי דן זא^יםט )ויפן ר")
טאפר מעט אפאל דק איק בונט איכענק דד פלוכה מעט דר בונט תידך' רעם'
?ץטארקר דק וואךין זיי וועלק זאגק ידי נעפיןזץי דעם בן פלך פאר איין פלך *דהיינו ?
 .וואסימק^אגט אוף אים אז״ער איז צום״אפת דר בן פלך הרום באדאךפםטיו זעהין 1יי
מראבטץ רעם בחור את גינאנגק ךער ב'ן''פלןז*אונ ראט' אן ניהו?ין 'צו פאן hppp
חג^יןס פאטר מאם צום אפתי איז *.ערי דאך'נייווען פא־ע ז_יק* פאמד אונ ער האט.רך אל
ביליינט אים צו* מאן שלעכץ תפ.יד 'כדי *ער זאל מהין' עמך ז*ן ?יט ז_יק זק אונ | ל ^
ן ך כלך אליק האט נאך נילעבש האט ער נאך פאךט אז 1איק מכשלה ניט ניהאט *5
נאךיאיז ךד מקי ניישטאןבק'האט* ^ר אפ גינופק ךי ?לובה האיטי %ר דעכאלט נאך ק
£לעבץ ;יטאן״צו יענים זונס פ*אטר*את*ער האט ניטאן אים ^•לע'כץ*פאר'שטעלט 5
זאל ניט ורסן אז.עס א־ז פון אים מארק'עם איז ניט* שיק פאר" "ליייט האט פאר ק5י£
דד ךאזינר אז .ערי טוט אים שפיצליך פךיפת ף מעלט שפוםט אז ף*קינךר ^ h %
|י$ין גימארק האט;נר ןיך אן' גיה־פן איני האט ניזאגט צום זון־ אונ האט איים דיר f<1
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גפני ההמון רק היה פעלים הדבי ונרס לו רעות תשיד והבין אבי הבן הגיל שהוא עושה
לו רעית בשביל הענין הנ״ל וענה ואמר לבני )היינו בן המלך באמת אך ע״י החילוף
גיפה שהיא בנו( וסיפר לו כל הענין ואמי־ לו שיט לו רחמנות גדול עליו כי מסינ אש
אתה בני בודאי יש לי רחשנות עליך ואש אתה בן הםלך באמת בוודאי הרחמנות
*יול ביותר עליך כי הוא רוצה להעביר אותך לנמרי ח״ו עיב אתה מוברח לעקור מבאן
יי׳דע בעיניו הדבר מאד אך המלך הג״ל )דהיינו זד .שנעשר .סלך תתת אביו כי נדמה
*היא הבן מלך מחשת החילוף( היה רובה לו בכל פעם חצי דעתו זה אחר זה ונתיישב
וזבן -־ •
לשה
איני כן המלך נ״כיאינו מניע לי ז;.ת להיות בורח בחנם כי פה חטאי והרע לו םאד
יט־זפת זה לקח איע אל השתיה והלך לבית הזונות ורצה לבלות בזר .את ימיו להשתכר
ולילך בשרירות לבו פתטת שנתנרש בדונם.
יהםלך הנ״ל תפש את השלובה בתזקת וכשהיה שסע על איזה אנשים ששרנניס זסרבייס
מהחילוף הנ״ל היה מענישם ונוקם בס מאד ומלך בתוקף ועז.
 W1היום ונםע המלך עם שריו לתפיס חיות )שקורין נאוולאוני׳( ובאו לטקוס נאה
ונהו־ מים לשני המקום ההוא ועפרו שם לנוח ולטייל והניח עצמו המלך לשכוב
יבא על דעתו הטעשה הנ״ל שעשה שנירש א.ת הבן הניל בחנם כי מסינ אס הוא בן
הפלך לא די שנתחלף מדוע יהיה נתנרש מכאן ואם אינו בן השלך ניב אין מניע לו
לגרשו כי מה חט* והיה המלך חושב בזה •ומתחרט על התשא והעוולה הנתלה הזאת
שעשה ולא ידע לתת עצה לנפשו מד .לעשות בזה .ואיא לדבר דבר כזה עם שום
די נאנצע ?עשה אינ האט « אים נתאגט איך האב גרוס בתסנות איף דיר מאדן ממה
^שךיביסט' דו אנדערע טיק קינד האב איך דאך בוודאי נרוסירחשנות אוף ךר* ?יסטו
א״ךעךש ךט 3יין'.קינ'ד נאר ביסט זגים אטת ךר בן'מלך איז ראך נאך מער התמנות אוף
דירי מאלן רער ראש ער האש אפ ןדו^ן ךי מלוכה מיל דיך נאד אויס תיסץ  cVושלום
איבי־ דעםיםוםטו אנטל1פין פץ דאוןיט האט ;נש אים ךיער ניהארט נארךר כלךידער
?א}?ט אלין דד וךיל' אלי מאל שפיצליך איי;ס נאך דע"ם*אנךערין דאש/דךידר זיון כליעב
*ייוען דר״אפתיר בן םדך ןןר מתאנטל^ץ האשיאיםידר וןאטר ;יגע?ין'אפאך נעל״טאונ
 '%.איז אמעק האט עש איס ךהנר §אר דראשץימאש _ער איז גןאר טךיבק גיווארי] פץ 5ין
?ךינה אום זופט״ער האש נמאגט בין איך אנחנךש רער ןן סלך קויןט סיר במדאי ;יט
£ז איך זאל פאר טךיבק וועךין אינ אפילו אז* איך  3ק ןיט דר בן סלך קיטט קדר אמך
׳? איך* זאל ךץ איץ בורח אום זופש ראתן ראש האב אץו/תונדי^ט וואס בק איך דא
זיילדינ אונ ?רטת רעם האט 7גר ךך 7נ\?!ץ צום מךינק איינ איז נינאנג;ץ ווי ו¥ךין ןיזייז
;אלי^עתן אונ *1ל
איני ןר האט ןיוואלט דר ?יט ךך $אר ?רעעק ךינע ;ארק
}אך ניין נאך ימאס ךין הארץ ןלוסט מייד ןןר את פאר גןרי^ק ;יווארק אום זו?ש. :
אינ דעד §אלט^יר בן פלך האט אפי }יטם! ד םליזי׳ ?י?*־ק אינ אז ער האט ^עפיס
ניהעךט או פענט׳&וין מומלץ אונ ןצפו^עפים דד פון אז די זענק $אר ?י^ץ ;יווארן
?אש \ די ךיקטראפש אונ ך8יינ;קט אונ דאט ךך אץ ךי גיקש ;ירעזץ אונ £ר ןאס
וןי״קיני^ט ?תוקף ועוז 1
? י סיום איז דד 5לך ^יפאךץ טיט ךינע ^ךים אונ די דנגץ ניקוסק צו א^יץ אךט אינ
אטייכיל מאכך'אתיגמתלן פאר ךעש ארט האיץ ךי ךך ןיישטעלט דאךט אפ רהק אונ
?**ךך' נימאלט דאךט ע^אציךק'האטייךך דר פלך אביפל צו נילךגשאתי^יק אים ?3
* Pךן ךי עע£ך ,מאש ^ער האט פאר טךיבן דעש דאךנק אום זו?ט מא־ק ןעך ,ג£פך איז
?י עדעךש״דר ?^ Iלך לאדי מאש ^ר״איז עאד ?יטץ ;יןאףן" פאר ראש זאל,ער ;אך
פאר
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אדם להתייעץ עסו  .ונתעצב כאד על הדבר ואטד להשרים לשוב כ י מאחר שנפיי ו
עליו דאנד .לא ננק עוד לםייל וחזרו לביתם וכשחזר הפלך לביתו בוודאי היח לי.
«
לעשות כסה עניינים ועסקים ונתעסק בעסקיו ועבר ברעתו ענין הניל.
והבן הגיל שנתגרש )אשר הוא בן הפלך באמה( ועשה מה שעשה ובזבז מעותיו.
י פעם אחד יצא לבדו לטייל והניח לשבוב ובא לו על דעתו מה שעבר עליי.
יחשב טה זאת עשה אלקים אס אני הבן מלך בוודאי אינו ראוי לי זאת ואם איני ב!,
^פלך ג״כ אינו פגיע לי זאת להיות בורח ופנורש נתיישב בדעתו אדרבא איכ שהשיי *
יכול לעשות כזאת להחליף את בן הפלך ושיעבוד עליו כגיל א״כ היתכן פה שעשיתי:
וכי כך הי׳ ראוי לי להתנהג כפו שעשיתי והתחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים ן
רעים שעשה ואח״כ חזר לפקוטו יחזר אל השכרות .אך מחט־־ .שבבר חתתול להתחרט • ן
היה מבלבל אותו המחשבות של חרטת ותשיבה בכל פעם  .פ״א הניח עצםו לשכוב 1
וחלש לו איך שכפקופ פלוני יש יריד ביום פלוני שילך לשם .ופה שיזדמן לו ביאשונרי ן
איזה עבדות להשתכר יעשה אתו העבדות אף אם אינו לפי כבודו והקיץ והחלום הזה ,
נכנס לו מאור במחשבתו כי לפעמים עובר הדבר תיכף פן הפחשכה אך דבר החלום '.
הזה נכנם הרבה במחשבתו אך אעפיכ היה קשה בעיניו לעשות זאת והלך יותר אל j
השתי׳ וחלם לו יותר החלוש הנ״ל כפה פעמים ובלבל אותו מאד .פיא היו אומרים לו
בהלום אש אתה ריצת להוס על עצפך העשה כגיל והוכרח לקייש את החלים וה£־ וני׳)
כותר הטעית שהיה לו עדיי; על האכפגיא ,גם הסלבושים חשוביש שהיו לו הגיח ניב על
>
האכסניא והוא לקוז לעצמו מלביש פשוט של סיתדים בגין )אפינטשע( ונסע על הידיד ,
ובא לשם והשכים והלך על היריד ופגע בו סוחר ואפר לו רצונך להשתכר באיזה ,
עבדות
,
3אר טוךבין וועךין אום זוסט אונ או ער איו נישט ךר בן כלך קומט אים איך ;יט 8י י
פק זאל .אים פאר ג־־י־בקיוואךק תאם לאט.ער ניךנדינט האט דר מלך ךך 8ר ו׳ןרא?ם 1
אין דד !אך אונ האט ודטה גיהאט אוף דך גך1שער.עוו£ה וואש .ער האט ךא גיטאן אי •
דר מלך האט ךך.נישט גיכ;אגט,.קיין.עצה געבין ראשי.ער זאל לא מאן אונ שפוסק ' 1"?,י
מק״אזו אזאך ןיט טיט״קיין ישיש פענט^ין פק זאל פיט אים איין״ע^ה האלטין את ךער י
כיך תער ןןר זאךגט גיויארין אונ ערמת גרוס דאגה הט.ער גיהייםין ךי שרים עז מג! {אי I
ךך א,יס כןעךין האבין די ךך אום ניקערט אודים ווי דר פלך איז ניקוטין אהייש ה2:ט ?ןי' )
בוודאי ךהאט 3שר .זאבין אונ אונטערעםת האט.ער דך ניפאריט את דינע אונטערעפין י
איז אים אום אץ זון אתם לי חתך .וואש;^ך ק.אש נילאט אוף רעש ראש ?נר האטיעניש! .
8אר טליבק אום זופט אונ דד'וואס.ער איז 3אר טריגיין ךהלנוידד אפתיד בן פלך .ער •י
האש נימאן וואס %ר האט ;יטאן אונ.ער האט אויש גיבראכש ךק געלש אכ־אל ׳איז ? י י
אליק ארויס גיגאגגין זיף־ שפאצירין אונ^ד האש ךך צו גירךגים את איםיניקומן אוף אק זין
ראם פיט איש האש ךך איבר ניטאן אונ וף<ט אן ;יד׳י?ץ צו טראכטץ ראש \fc3?C*CT
$אטפיר ניטאן בין איך אנתריש דד  pןילך קומט מיד ביוךא״י ניט דאס אונ אז איוי •י
?ייל . T5איין" בורח אונ אשאר מךיגייניר I
?ין ;יט דד בן פלך קו?׳ט מיד "א1ך }יט אז
דר נאך האש ער ךך פלשב ^יוזען  -אק דעד ךתגה אדרבא אז.עש את יזא אז 1אז ודנז״י
קאן יוא אזונס טאן אז כ ק זאל <£אר בייםין אבן ןילך אונ .עש זאל א1ף אים אזונס i
אי???. V I .מי אמי .לל 9יןז ייא־איי י ?;תן <טטייט .עש פיר אן אז איך זאל קיך איי
 prpאונ.ער האט אן גיה־בץ גרוש צער צו האבק אונ תער חרטה צו האבק אוף ליא
הע׳ןויס רעים ראם ער האם גיקאן דר נאך וזאט .ער ךך אום גיקערט אתיים דארט יויא
^ר את ניתק אינ 7גר האט ך ך וךיטר גינופק צום" טרונק ^אר . r & pער האט "עק אן
גידזבץ סריך .צו מ ב ק גןלענט אים מבלבל צו דין'ת"מתיבות  f iחרטה אונ השיגיז
וואם
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"׳ווז העיב לו הן אגר לו אני צריך .להוליך כהסות תשמר עצמך אצלי והוא לא היי׳
 Jאי ליישב א״ע בזה סהמת ההלוס הנ״ל וזונה ואסר תיבף הן והסידור שכרו היכף
£ף התחל ל&מש.עמו ולצוות עליו כדרך האדון על משרתיו והוא היזח־ל להסתכל
-#ו פה עשה כי בוודאי אין ראוי לו עבדות כוח כי ו א איש רך ועתה יצטרך
.־יייך כהפות רוכרח לילך רגלי אצל הבהמות אך א״א להתחרט והסוחר מצוזז עריו
יד האדון ושאל את הסותר איך אלך לבדי עם הבהמות השיב לו יש עוד רועים
!{יי כהפות שלי ותלך עפם וגתן רו לידו אמה בהמות שיוליכם והוליכם חוץ לעיר
נתקבצו יחד שאר הרועים הםוליכים הבהפות והלכו יחד והוליך את הבהמות
יתר הי׳ רוכב על פוס והלך אצלש והסוחר היה דובב באכזריות וכנגדו חי׳ באכזריות
סאד והוא היה מתפחד מאד מאד מן הסוחר מחמת שראהו באכזריות נתל בננדו
י שהירא פן יכה אותו הבאה א׳ בטקלו ויכות תיכף )היינו כי מרוב דקמ« כי היה
\ יך כאד עיכ נדכה לו כ;( והיה הולך עם הבהמות והסוחר אצלם ובאו לאיזת
 Jולקחו השק שפונת בו הלחש של הרועים ונתן להם )הסוחר( לאכול ונתן לו נ״כ
יש זה ואכל אח״כ היו הורכימ אצל יעד עב םאד )היינו שהאילנות הם רצופיט׳׳־פיס מאד זה אצל זה( והלכו ותעו ב׳ בהמות מהבהמות של זה הבן שנעשה רועה
*י הסוחר כנ״ל וצעק עליו הסוחר והלך אחריהם לתופסם והם ברחו יותר ודדף
ליידיש ומחמת שודער היה רצוף ועב תיכף כשנכנס לתוך׳ היער לא דאו זה את זה
יעלם מעיני החברי׳ שזו פיר והוא היה הולך ורודף אחרי הבהמות והם בורחים ורדף
אחריהם
,
,
״,
* ןןס את אים גיקו?ק אוף אץ זק אלי מאל אםאל האפו^י ךך צו נילףגט הזט ךך
; fיחלקת <;3שר אין דעס אונ אין דעש ארט איז יריד אין רעפ אונ רעם טאנ g3
ער אהין גיק אונ וואש £יס וועט .זיך אים״טרעפק צום^־שטין עפים אפאררינס זאל
ם תיכף מאן חאטישע עם וועט ^יט ךק וועךלינ ךק ענוד אוינ.ער האם זיךאוף^
י3 *£ט אונ דר הלום איז אים .אחין.זדער אק דר עוטנה אריק w־ פון ךעסט ווענין
'?ש איז ביי אים שווער גיווען אז ,ער זאל ראם ןןאן' אונ ^ר איז ניגאגגין תיטדיצום
? rאינ דד הלום'האט ךך אים }ויימר ךח^ןת 3פה .פ?נסים אונ דד מיום האט אים
33לבל גיוןען אפאל האט פען אים גיזאגט אין חל1ש אז ת ווילפט אוף ךיר
הא^ין זיאלסטו.ןיק אוף ךעס ,יתד וכר" כגיל האט..עי שק גיפוזש פקךם זיין
׳ 05חלום אונ.ער'את גינאנגין אוני ראם'איבריקי נעלט ראם ^ר האט נאך גיהאט האט״ער־
$עק ניןעיבק אוף ךריז^בךיק ווי,עריאיז ןי^פאנץ אונ ךי נוטע .קליידד וואס״ער
י גיהאט האט.ער אוך נילאיזט אוף דר קטא^א אונ זנר  raaזיך נינוםק אפראםםי,
{^ מי סודרים' ךהץנו איק אפיננ^זע אוני איז ;ינןאךק אוף דעם ןתד אוג זגר איז אוף
נאנץ פריא אונ את גיגאי^ק איף רעם יךד האט ?ים באנ^טיאסודך אונ
* אים ניזאנט וךלסטו ^?יסיפאר ת;ק <g־8?V־ איס ^נ?פעךט ;א האט %ר*ים
?? איך !יאראךף ךא*'צו טתיבק בהמות ןועסטו ךך $אר ד^נק גיי.מיד אונ ער האט
^ ייט גיהאט ךך ך_ישב צו* ךין הרש; דך חלום את ךך ןיווען אז דאש ^־׳?טי פאר
 & lפת %״ אן נע^ין ןאט ^ער תיכף ןיןמ^עןט ;א אונ דער סוחר האט"איים תיכף
^  fאונ האט ףךכף אן ניתבץ אוף אים צי £א:וק £י )יי א1ף כינע ס?1תיס אונ?.ד
 **Jי1י אן  pavrjאתם* « קי־ךן וזאס האט דא ?ימאן ראלי! צי איים'קוקט ברת!
א זיף אק אייתלר 9ע^יןש אונ היי?ט וועט/ער מהין
ייי איין ח• ^:וןאךץ
^הפ1ת אוינ חריכ^דך ׳3אפש אוף אים אז 1יך עיין'סאד ד«:ט ^ער ;יגןרקט ךעם
^ גייימעל איך א*ק גיק פיט ךי בהכות !^ asrר איש נמגעפעלט איך י  sknנאןד
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אחריהם הרבה עד שבא לתיך עובי היעד ונתיישב כץ כך ע י ן כך אםוח כי אס א?ובלי הבהמות אנ^ת עיי הסותר ואס אהיה כאן ניכ אסות עיי חיות שביער ולמה
לשיב אל הסוחר בי איך אוכל לבא אליו בלי הבהמות כי היה לו בחד נתל ממנו ווז
ורדף יותר אחרי הבהמות והם בורחים בתוך בך נעשה לילה ודבר מה עריץ לא ע
־עליו שיצטרך ללון יחידי בלילה בתוך עובי היער כזה ושסע קול נהמת החיות שהיט
כדרכם ונתיישב בדעתו ועלה על איזה אילן ו ל שם ושסע קול החיות ששואגים כדרי
בבוקר הםת:ל וראה והגה הבהמות עוכרים פטוכים אצלו וירד מ; האילן והלך לחפ!
וברחו להלן והלך אתריהם יותר וברחו יותר והיו הבהמות מוצאים שש איזה עשב
ועשרו לרעות ולאכול והי׳ הולך ל־.ופפם וברחו וכן היה הולך אחריהם והס בורר
עד שבא בתוך עיבי היער מאד שהיה שם חיות שאינם מתייראים מאדם כלל כי ו
רחוקים מן היישוב ושוב נעשה לילה ושמע קול נהמת ההיית ונתיירא מאד וירא ודי
עומד שם אילן נתל באד מאד ועלה על אות־ האילן ררא והנה שוכב שם בן אי
!נתיירא אך אעפ״כ היה לו לנחשה מאתר שמצא כאן בן אדם ושאלו זה את זה מי א^
בן אדם כי אתה בז אדם מאין באת לכאן והשיב לו עיי הבהמות שהייתי רועה בהמי
•ותעו ב׳ בהמות לכאן ועי״ז באתי לכאן כנ״ל .ושאל הוא את האדם שמצא שש י
האיל; מאין באת אתה לכאן השיב לו אני באחי לכאן על ידי הסיס שהייתי רוכב י
הסוס ועבדתי לפוש .והלך הסום ותעה בתוך היער והייתי רודף אחריו לתופסו ודיי
.ברח יותר עד שבאתי לכאן .ונתחברו שם יהד שיהי׳ להם צוותא חרא ודיברו ביניים
שאפילו
?אסטיכעם ראם ךי טיךיבץ עץנע בהמות וועסטו כים די אין אייגים גיץ אונ ער הא
אים אפ גיגעביןצו דעדיהאנט עטליבי בהכות וואס ער זאל די מתיבין האט ער ר"
בהכות ניפירט איס דער שמאט ארוס אונ ךארט זענין ךך צו נוף גיקומק תא איבר?
^אסטעכים ראש ךי מתיביין בהמות דענין ךי'אין איינים גינאננץ אונ רער מורך קי '
!יךי^ן איףאיץ )•עךריאונ,ערי האט ךך תערניישראקץ פאר ךעם סוחר עה8ת ;.גו־ וה^
איש ^יזעהץ אז ער האט דיער גתס אכזריות אונ .ב_עס אקענץ איש אונ.ער האט מול
גיהאט טאפר טוט ער אים איין זעץ פיט דעש שטעקין וועט.ער תי3ף שטארבץ אוג i
זענק ניקובן צו איין ארט האט § ק גיגומין ךעס _זאק וואס ךאךט.ליגט ךאס ךיתט פון1
ן־אפטיכעס אונ כ ע י  ,מ ט ךי ני^עבין,עשק אונ.ער האט ;ינעםין ךרינאך זעניין ךי ןיג^
5אר ךיער איץ נירעבטין גואלר זענין 5אר גאגגץ צורי ?המות פץ ךינע בהמות
)ואלד אריק האט אוף איםח* סוהר אנישריייניטאין איו'?,ד .נינאננץ נאך״ךי בההי
זךיזאל ךי מ פ ץ אונ ךי בהכות זענץ וויייטר אנטלאשץ ניוואךק אונ ^ר האט ךי ".
ג;אנט £יז ער איז אריק ניקובן אץ ניךעכטץ וואלדיאביץ האט .ער ךך מלישב;יויען היי
וויא עיי וועל איך שץ ?שטאךבץ וואךץ סהסת גרוס §חד ראם.ער האט ניהאט 3אר ^
סוחר האט ךך אים נידאבט" אז דו סוחר" וועטיאים ס־נינץ אז ,ער ןועט דך אום .קנל
אן ךי בהמות אונ אז איך רעל דא ךין רעל איך איך שטאךבץ ןאךך ת חי1ת פץ" ר*
}ואלד האט.,ער ךך סךישב ניווען ראם זאל איך פיך אום.קעדץ צום'מוחו־ איז ,ער W p
^
אונ האט ךיי^ר נאך נ;אנט נאך די בחפות אונ ךי אנשלופץ אלץ דר ודיל איז
גמוארץ א •נ אזונש האט י ער נאך ניט גיהאט אז.ער זאל י פוך; ןעכטיגין אליץ ביי l^j
אץ אז 1איץ נידעכטץ !אלד אוג,ער האש גיהעךט דאס בתכץ פץ ת היות ראם יי
^אבץ ?יבתלוט אזו וזי ךמיר פדך איז ה א ט ^ ך ך ?*יישב גיוהק אדנ איז איוף גי1יאף'
אוף איום איינ האט דארט גיגעכטיגט אוג.ער האט גיהעי־ט ראפ קול פץ ת היות *'
ךר פךיא האט ער אקוק' ניפאן האט,ער ניזעהץ אז ת בהט־ת ?טטייק נאהינט לע?ין ^
»>ת זך• אראפ פץ ךעש בום אונ איז ניגאננץ ך י האפי; זענץ די" ריייטר אנטלא?ץ ;יוף*•
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?יבשילו כשיבואו ליישיב יהיו ג*ב בירר בצוותא חרא ולנו שם שניהם לפנות בוקר
*  -ע קול חונא נו ולה טאד סאד על פני כל היער שהיהה םתפששת קול החוכא עלי
נל היער עד שהיה האילן מזדעזע ומתנענע מן הקול והוא נתבהל ונתפחד מאד מאד
מזה ואמר לו )האדם שמצא שם על הא ל; ששכב שם מקודם( שוב אין אני טתפהר
כלל מזה כי כבר אני לן כאן זה ככה לילות ובנד לילה במוך אל היום נשמע קיל
היזוכא הזה עד שכל האילנות רועשים ומזדעזעים ונתבהל מאד ואמר לחבירו הדבר
ני־אה שזהו מקום הידועים כי בישוב לא נשמע קול הובא בזה כי מי שסע קול חוב*
נזה על כל העולם ואחיכ נעשה תיכף יום והסתכלו ויראו והנה הבהמות של זה
עומדים ונס הסוס של זה עומד וירדו והתחילו לרדוף זה אתר הבהמות וזה אחר הסום
ייזכהםות היו בורחים להלן יותר והוא רודף וכו׳ כנ׳׳ל וכן השני רדף אחר הסוס והסוס.
כירח עד שנתרחקו ונסעו זה מזה בתוך כך בצא שק עם לחם וזה חשוב בוודאי מאד
טאד במדבר ולקח השק על כתיפו יהלך אתרי הבהשת בתוך כך פנע באדם א׳ ונתבהל
שתחילה אך אעפיכ היה לו לנחמה קצת מאחר שמצא כאן אדם ושאל אותו האדם
איך באת לכאן חזר הוא ושאל את האדם הזה איך באת אתה לכאן השיב לו אני
אכותי ואבות אבותי נתנדלו כאן אך אהה איך באת לכאן כי לכאן לא יבא כלל שום
*!דם מן הישוב ונתבהל כי חבק שאין זה אדם כלל מאתר שאומר שאבות אבותיו
נתנדלו כאן ואדם מן הישוב איני בא לכאן עיכ הבין שמודאג א ן זה אדם כלל אך
אעפ״כ
איז 7נר ךי נאך גיגאנגק ךייטר אונ ך י זענין ךייטר אנטלאפק ניוןארין אונ ךי ב־.מ1ת
לאבק ךך ^יפונק דארט ?gים ןראז צו עסק האבק ךי ךך ;ישןזעלט $אשין איז ;ןר נאך
$יגא?;ק ךי האנןק זענק ךי ךיינך אנטלאפין גיוואח אונ אז 1איז ן ך אלץ.ךי ^אך ני^אנגץ
אונ ך י א?טלו§ן ביז;נר איז אדיין מיקומן אק ךיער אניךעכטי! וואלד אביין וואס דאלט*
איו שק ניווען היות ויאס זך הא?ק נאד קיק מורא ניט פא1*1קיין פעינשין וואךק זךדן/ק
עייט פון רעם .יישוב אונ.עם איז ווידר גיוואךן ^אכט א,־נ,ער האטי }יהעלט ךאם קוליפון
^י חיות ברומין אונ,ער האט ךך ליער נישראקק דער ווייל איז ; ך ארוף״אוף איק בוים
ל׳אט.ער '!;ר זעהין,עס לינט דארט איק מענטש האט ;.נר ךך ךר שךאכןן נאר פק דעסט
$1
2י?ש דאס אנךערי ו ,עד ביםטו אטענטש ווערבישט אשענטש" פק רא^יט קומפטו"אהער
לאט ער אים'ניעיט:־עלט ךאןך לי בהכות וואס איך האבי ניפאסיט זענק ציויי בהמית
5אר גאגנין אהער' אונ'ךארך ךעם בין איך אהער גיקוטן האט ער ורךער ניפרענט *יעןים
?^נטשיין ראם' ער האט גיפוניק דאךט אוף רעם ב1ם פק וואניט קוטםטו אהעריהאם ער
איש ניענטפעךט'איך* בין אהער ניקויסן דאךך' רעם פעלד  pt<T1איך' האב/ירוטען אוף
עךד האב "איך כיך נישטעלט אפ ירוק איזךאס פעךדיפאר נאננק אקיוואלד אריק האב§?5
איו ,עש נאך ניאגש איך' זאל'.עש האפיק אינ ךאס פעךד איז ריייטר אנטלא?ק ניווארןיביד
$יןז בק ;יקומן אהער האבק ך י צייי^ין ךך ןימאלט . 1לי ?אלי! ךך ךא^ת אץ אייניט
"יג א£ילו אז לי לעלקיקו^ן אק י*6וב אריק מלין ך י ך ך איך האלטין אין אךןם אונ ך י
?אבק דאךט איבר ניגעכטייגט ?.ךלי א,קעגק נ*י<נ האט,ער נ-הערט דיער אנתס נילעקטר
'ל׳א לא הא( ךאיש קול'פון רעם }ילע?טיר איז נינאנגין איבר נאד דעם וויאלד ?יז דער
גיס האט ני־<יטערט פק ךעם קול פון דעש גילעכטראו^ער אייז ך;ער'דעד שראקק ןיווארק־
איג האט נר1ם פחדניהאט ךער פ.ק האט אים ניזאגט ךר מענטש וואיס ער* האש ניפו^ק
לאךט איף' דעם בום איך האב שק נאר״קיק פחד ניט דד פק״ראלין איך' נעבטינ דא שון
5פי־• נע^ט 'איז אלי נאכט אזו ור .עש קומט נאתינט צו' טאנ העיט מען'דאש נירעכטיר
^ אלייבייכר ציטעךן 'א־נ ט:עןק ךך ת!פ ער זיך ךיער גישראקק'אונ* האט "גיזאג.ט
>י 0אנדעךק עש האט אפנים'אז דא אט דאש אןט פק ךי שלים*רארק אק/שוב העיט
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לך כלרדפס עור בא עשי ותבא לשה שיאות לך והלך עסו מתיירא לדבר עמו ולשואי
)בי ארס כזה פן יפתח פיו דבל ענו כי הבין שאין זה אדם כלל( והלך אחריו בתוך נ.
פגע את חבירו שרדף אחר הסיס הגיל ותיבף כשראהו רמז לו תדע שאין זה אדם כל
ולא תשא ותת; עמו כלל כי אין זה ארם כלל והלך מיד ולחש לו באזגיו כל זה ש^
»ה אדס כלל וכו׳ כגיל  .והסתכל חבירו)הייגו האדם של הסוס( ררא והגה שק ל
יתם על כתיפו והתחיל לרתחנן לו אהי זה כמה ימים שלא אכלתי חן לי להם השיב )
כאן במדבר אי; פועיל שום דבר בי חיי קורמין ואני צריך הלחם בשבילי .ודתחין
להתחנן מ ולבקשו מאד אתן לך פה שאתן )אך בודאי אין פועיל שום מוהר וביין
בעד לחם במדבר( השיב לו מה תת! לי כי בה תוכל לתת לי בעד לחם במדבר השיג
לו)היינו זה שביקש הלחש שהוא האדם של הסוס השיב לארם של הבהמות שהוא ג
הפלך האמת( אתן לך כל עצםי שאמכור את עצבי לך בעד לחם ונתיישב )היינו האר&
של הבהפות נתיישב בעצפו (.לקנות אדם בדאי ליהן לו להם וקנה אותו לעבד עילגי
ונשבע לו בשבועות שיהיה לו עבד עולם נם כשיבואו לישוב והוא ית; לו לחש דהיינ'
שיאכלו יחד מן השק עד שיכלה הלחם והלכו יחד את־י האדם היער הנ״ל וזה העבי
הולד
מען נאד נים אז 1אגילעבטר אוף גאר ךער מעלם ךר גאך איז גיוואךין הינף פאג האבי!
זיי^מעהץ ךי בהמות ךיינע עטייען אונ ךאם םעךר בוי יענים איי איך גיישיטאנין ן.עח ל
אךאפ נינאננין"אונ האבי; אן נייהו־בין נאך צו יאנ״ין אונ ף בהכות זענין אנטלאפין יויי^"
אוג ןןך ;א?ט גאך אונ אזו ךער אנדערד העט אלץ נאך' דאש פערו־ אויג* ראש פעלי
אנטלופט אלץ ביז ךי זעגין פאר נאנןץ אייגיר פון ידעם אגדעךן אונ אייגער*פץ tyV
אנדעךן האט שין ניט* גיוךפט דער עייל האט ךר 'בן כלך';1יפו$ץ אזאק פיט ברוט "אוג
דאפ איז בוודאי ךיער השיב" אין א״ךבר דאט ^ער ניינופיין רעם זאק אוף ךא' פליי־<י&
ארג איז נאך' ;יגאננין לי בדמות דך עייל האט ער באגעגינט איין כענט׳ש האט ער הי
ןןין דד תרזילה ךר שךאקין נאר פון ךעםט ןןעניין פאחש האט ;ןגריאביפל הנאהיניהא*
לייל ?נר האט דא גיפו^ץ איץ פקטשץיהאט אים ניפרענט דער' מע?טש ווי״קופפט רי
אהער ראש <ך צו ליק ןי^חעט יענים פענטיטין וךאיקופפטו אהער' האט איםייעניי
קענבזשיןחגנטפ^רט עיינע ^עילטעךין אונ 3יינע' ^עלטעףנס ״עלטעךק זענץ דא כנודל ניוואין
איער רו ווייקוקףט דו'אתנו־ מארץ אהעו־ קומט'גאר.קיץ' מענטש ניט פץ דעם ישיג
האט £נר ךך זייעד דר שראקץ מארץ ;ך־ זאנט'או ךינע.עלטעךיןיזענץ ךא מנורל ניווארן
אונ.קיץ מענטש פון ךעם ןשוב קימט'נאד* אתגר ניט האט ער גןאר שטאןץ״אזידאם איי
,גאר.קיץ פענטש ןיט  .נאד פץ ךעסטיווענץ האט דר מגנטיש פץ ךעס מא^ד איהם נןיין
שוס שלעכץ'ןיט ניטאן}אד ער האט צו אים ניזאוט מאס' טוסט דו דא האט ער אים
?תנגטפעךטי^ער יאנט נאך לי* בהמות האט ךך דר כענטש צו אים אן נירופץ הער ש!
אוףיגאך העץ דיינ״ע יוונות ראךץ דאסיאיז גאר^קיין ב'הם1ת }יט ךיינע יוונות 9ירן עם
דיך אז£ 1־ום נמוג שץ ת האקט שין אפ גיטפן דאס' דיי;יקי דיין ?ןטראף האסט דו שין
אפ ניטטן דךנט הער שץ אוף ךי נאף* צי י״אנץ קום פיט מיד וועקט הו קומץ צו דיין
זאך איז*;נד ?יט יאים נינאנגץ אינ יער האט מורא ניראש פיט איס צו ךיףן ארנ צוא
פרענץ אים עפיס וואךין אוויאפענטש טאסר עפיינט ;נר אוף דאס כול אונ מעט אים
א?ץ שלינ^גץ איז ^ר אים נאך גיגאגגין דד מייל האט ;ןד באגענינט זיין חבר מאם_ער האט
$אך נןאגיט ראש §עךד אונ ותי^יור ^ר האט אים רד העזיןיהאט ער אים ת״יכףאי'
מינק
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•יזיילך אחריו)היינו זה האדם של הסוס שנמכר לעבד להאדם של הבהמות הלך אודיו
 .זי״הר• האדם של הבהמות ושניהם הלכו אחרי אדם היער( ועי״ז היקל עליו קצת כשחיי
*דיך להגביה איזה דבר או איזה עגין אהד היה כצור ,על עבת )הייני על זה הארס
 Wהסום שגמכר לו לעבר( שיגביה לו ושיעשה לו חפצו והלכו יחד אחרי ארס היער
.יזנ״ל ובאו למקים שהיו שם נהשים ועקרבים וגתפהד מאד ומחמת הפחד שאל את
ייאדם היער איך נעבור כאן השיב לו הלא גס זה יפלא )אלא פאי( איך תכנם ותבז
לכיתי והראהו את ביתו שעופר באויר ואיך הכנוס בביתי והלכו עם הארס היער הגיל
י״עביר אותם בשלום והכניסם לביתו והאכילם יהשקש והלך לו וזה )היינו בן הפלך
^אפת שהוא האדם של הבהפות( היה פשפש עם עבדו הנ״ל בבל אשר היה צתך
יחיה להעבד פאר על אשר נככר לעבד בשביל שעה אחת שהי׳ צריך לחש לאכול כי
?תה יש להם מה לאכול ורק בשביל שעה אחת יהיה עבד עולם והיה םהאנח וגונח
•*ך באתי למדה כזו להיות עבד שאל לו )הייני בן המלך האמת שהוא האדון שלו
*אל אותו( ובאיזה נתלה היית שאתה מתאנח על שבאת למדה זו השיב לו וסיפר
יי איך שהוא היה מלך והיו ס־גנים עליו שנהלף וכו׳ כנ״ל )כי באמת זה האדם של
ייסוש היה הוא המלך הגיל אשר באמת הוא בן השפחה כג׳׳ל( וגרש את הבית כנ״ל
יפי׳נס אחר בא על דעתו שלא טוב עשה ונתחרט וכו׳ והיו באיש עליו חרטות תסיר
?ל המעשה הרעה והעוולה הגדולה שעשה ננד הכירו .פיא הלם לו שהתיקון שדו הוא
?יעליך את המלוכה וילך למקום שעיגיו ישאו אותו ובזה יתקן רטאו .ולא רצה
'׳גשות כזאת .אך היו מבלבלין אותו חפיר״ חלופות הללו שיעשה כגיל עד שנגמר
בדעתו
J
ני״ץק }ימאן אז ראם איז גאר ״קיין כענטש ניט אונ זאלסט פיט איפ נאד ניט ךאגךלןן
}וארץ דאפ .איז נאד..קיץ כעגטש ניט אונ איו תיכףיגיגאנגק אונ דאט* אים דאסיאיין
ןיראפמ אין אויער אךץ אז יראם איז גאר .קיץ כענכש ניט ובו׳ כגיל רער עייל האט
;עניר אקוק ניכאן ךריינו דר *מענטש פון ךעש פערד' האט יער ניזעהץ.ערי האש איין זאק
^יט בתט אוף ת פליייצים' דאט ער איש אן ניריוביץ צו בעטץ בתדר 'עם איז ש ן בטה
 iVfאז איך דאב ניט נינעפין ניב פיר ברוט האט.ער איים ג?ענטפעךט*ךא אין דד פרבר
?על?ט.קיץ שום זאך ניט ראתן מיץ לעבץ את בילכיר איך'באדאךף ךאס ברוט פון
?יי}יט וועגץ האט .ער ךך אן ןיהובץ צו" בעטיין אונער האט אים זייער }יבעיטין איך
ייעל ךיר געבץ וואפ איך רעל תר געבץ נאיר אץ ךר בדבר*העלפט בוודאי.קיץ שום גאב
$יט 6אר ברוט האט.ער איפ גיענט'פעךט*וואס קא'גסטו' פיר *ג.ע?ין פאר ברוט אץ דעו*
2ךבר האט,ער אים לתאגט איך' ניבי פיך אץ גאנצץ אוועק איך פאר קוף' מיך צו דד
1אד אנןנעכט $אר דעש ברוט האט ער אים .ניקיפט 6אר*איין אייביגן קגעבט ארנ^ערהאט
 £ס ;ישיוואוךץ פיט שבועות אז ?גר ןאל איס ךין יאיץ אייבינר נ^עכט אפילו אז ךי וועלין
?י?ן אין י'.שוב אדיין'אונ.ער זאל אים נעבץ ברוט דהיינו *ךיימ^ן בליךע ;נטץ פץ רעש
#ק ברוט בת _עם ךעט א1ס*גיין אונ'ביידע'.זעגץ'ניגאננץ אין איינים אונדמת^אזי
*?אננץ רעם מענטש' פץ ךעם וואלד אונ ךר' כ^.עכט את יאים נאך גיגא^נץ דהיינו חוד
?ענ?ש פץ דעסיפערד ראיס ער דאט ךך*פאר' 'קויפט פאר אקנ*עכט אתי ךי זע;ץ נ«}י
^ ג ץ ךעם* מענטש פץ רעש וואלד אונ ךר ךייל איז אים אביסל' נרי^נך ניוואךין םרמת
 "%האטיניראט שץ אקנעכט אז _ער האט ביאךארפש אוף הייבץ .עפים אזאך אורד ע$יס
׳•?•י־עךש מאן האט ערי"ניהייסין ךץ ^נע?ט אז ^ר זאל ;נס"יאים אוף הייבץ אודער ^9יט
?  fאונ ךי זענץ אין איינים נאך ניגאגגץ דעם*פענטי׳י *פץ חנם וואלי ךגח ךי ^יק^מ
*י איץ אךט ראש דאךט את/יווען נחשים ובקרבים ךהךנו שלאנגן אוג^עקךיסץ האט עד
^ איבר*'גיש.רא.קץ*א'ונ כרמת פחד'האט ער'גיפךענט רעם כענטשין פון' דעם }יארי סי
ויעלץ פיר*דאאךיבר גיץ האטער*אים';מנגטפעךט )אלא פאי\ור אזו וחגסט ת'אריה
1 i'*•,יץ שטוב אוג האט איםטוויךןךץ שטוב״ןי"ךא שטייט אין דך לויפטיץ זעןץ דיא
ניגאמץ
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בדעתו שיעשה כך והשליך את המלוכה והלך באשר הלך עד שבא לכאן ועתה ידי
עבד .יזה שסע את כל זה ושתיק )היינו זה הבן מלך האמת שהוא האדם של הבהכי
שפע כל זת ששיפר לו האדם של הסוס שהוא עכשיו עבדו ושתק( ואמר אראה ואתיים
איך לנהונ עם זה בלילה בא האדם היער הניל ונתן להם לאכול ולשתות ולנו ״
לפנות בסר שפעו קול ד^ובא הגדולה מאוד כנ״ל עד שכל האילנות היו רועע
*  Pהשלך האמת שהוא אדונו( לשא
וכזרעזעיס כניל והסיתו )היינו העבד ה ס
את אדם היער מה זאת וש*לו מה קול החוכא הגדול׳ הזאת ספיר לבקר השיב לו י
חוכא שהיום שוחק מן הלילה שהלילה שואלת את היום מדוע כשאתה בא אין לי b
ואד היום שוחק ועושה הובא נחלה ואח״כ נעשה יום וזהו קול החוכא הנ״ל ונפי
בעיניו כי זהו ענין פלא שהיום שוחק כן הלילה בבוקר חזר האדש היער והלך לו וי[
היו אוכלים ושותים שם בלילה חזר ובא ואכלו ושתו ולנו בלילה שמעו קיל החי
שכולם שואנים והופיס בקילות משונות שכל החיות והעופות בולש נתנו .בקילס הא
היה שואג והלביא הופה בקול אחר והעופות מצפצפים ופקשקשים בקולם וכן בוי
הומים בקולות ובתרדלה נזדעזעו מאד ולא הטו אזגש אל הקול פחפת הפחד אח״ב די
אמם ושמעו שהוא קול ננינה וזמרה נפלאה ונוראה פאד והטו אמס יותר ושמעו שיי
קול זמרה וגגיגה נפלא פאד פאר שהוא תעטג נפיא ועצום מאד לשסוע זאת
התענוגים של העולש כולם כאץ ואינם נתשביש ובטלים לגפרי נגד התענוג הנפלא חיי
של
• ״
ניגאנגץ פיט רעם מענטש פץ רעם מאלך .אונ ^ער האט ךי בשלום ..איבר געפיךט
ער האט זך אריץ גייבראבט אונ איז אוועיק גיגאננין אונ ךר ב;' פלך".ואש ער האט
בהכות גיטריבץ האט ךך' גישאפט קיט ז_יץ .קגעבם מאם ער ואט גידאךפט האט
רעם.קנעבט תער פאר ךךאשין מאם ער האטי ןיך' פאר קופט פאר אקנעכט פי! איי! ?}״'
וועגץיוואם .ער'האט באךאךפט בחטי צו ע5ין •תאךיץ היינט האט ^עירידאך שץ מאס י
52ץ אונ .ער האט אנתהץיך^ץ'גיפאן צו מאם איך בץ'גי־וטעץיאז איך זאל רץ <*
יגעכט האט אים גיפךעגט ךר אסתיר בן מלך מאס .ער את דיין הער גיוועזץ מאם ^5
אגידולה דאפט רו״עםטראט אז" רו ך^צט״ראש ת ביםט דר צויגיקומן' האש/ער י<
ךער/יילט באשרור את ?ימע; איץ פלך האט כ ק אוף איים גייאגט אז *ער את ?יי
ביטץ }יוואתן 'וואךין דר 3ענ'טש פון רעם פעךד *את טאקי נימק דר פלך אליץ ךאס *י
אפת איז.ער גיווקךר'בןיהשיזחה האיש.ערי פאר טריבץ ךין חבךדהלנו רעש אמתין ^
פלך אפאל' את יאים גיק־פן אזף*דער תעה אז.ער דאט ךט ךעבט' גיטיאן פלעגט
קו?ץ *אין זץ אלת חרטות תסיר אוף רעד פעש|.ת כע אונ אוף ךער נתפר .עמלה ווא
^ר האט א,.קע?ץ' ךץ רבד נימאן אמ;ל דאט ךך' אים ניהליפת אז ךין תיקץ את אי \
זאל אייעק וואח$ץ ךי בלוכה אונ ער זאל גיץ ור אהץ ךי אינק וועלין אים טראנץ א
דר קיט רעם .ער ״אד"ךעבטץ דץ*הטא האט <נד ךאס ;יט ניוואלט' טאן נאר.עם פל&
אים מבלבל ךין תפיד ךי ד־אךני דליפות אז _ער ^אל אזו מאן בת'.עש את ביי איים נייבליי
אץ דער ךיזית אז ער זאל אזו מאן אונ;ןד האט אעעק נימארפע; ך מלוכה אוני ^
נינ_א?גין 1ית*^ער איז אהער ;יקוקןק אונ היינט ואל;ער ךץ איין |קנעכט איונ ךער א?ל'^
בן פלך ראס״ער האט גימדיבן ןהפות האטידאס אלץ אום ;יהערט ראש ךער דר״צייל
איםיאלץ אוני״ער האש ךך ניטראכט איך מעל*שץ מיפן ווי אזו"ךך צו פיתן פיט ך י
ביי נאיכט את'אז ניקופן דר כע?פש פץ ךעם וואלד אונ האט ךי גיגעבץ״עשין אונ מרינ^
 . .אוני ךי האבץ ךארט איבר"געעבטיגט אקעינץ טאנ * האבץ ךי ניהעךט ראם' יןי*
ןילעכטר בת ארי בייפר דאבץ ניןייטערט האגשדר ק*נעכט*אן ןירעט ךעםיאפתן בן ^
£
1
דאט ער אים ^י?ךעגפ מאיש *את לאש אייו אגרום" גילעבטיר'גאהיגט'צו*טאג האט\.
אים גיעיפפעךט ךאש לאכט דד באנ אופ דר ניאכט מארן'ת נאכט פרעגט דעש מאג *$
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הננינה הזאת ודברו ביניהם שישארו כאן כי יש להם לאבול ולשת־ת ומתענגים *19
כתענונ נפלא כזת שכל סיגי תענונים בטלים כננד זה והסית העבד את האדון )היינו בן
יזטלך האמת( לשאול אותו)את אדם היער( מה זאת ושאלו והשיב לו שזהו איך שהחמה
עשה מלבוש להלבנה ואמרו כל החיות של היער היות שהלבנה עושה לדש טובות
'י־ילות כי עקר .ממשלתם הוא בלילה כי לפעפיס הם צריכץ ליבנס ביישוב וביום אין
יכילים ועיקר ממשלתם בלילה והלבנה עושה להם טובה כזו שמאירה להט ע״כ הסכימו
זיעשו נינון חדש לכבוד הלבנה וזהו קיל הגגינ׳ שאתם שומעים )דהיינו שבל החיות
יוזעופות מגגגיס גינון הדש לכבוד הלבנה שקבלה מלביש מן החמה( וכששמעו שזהו
נץ הטו אונם יותר ושטעו שהוא ניגון נפלא ונעים מאד מאד ואמר להם האדם היער
יי׳ניל מה זה חידוש אצליכם הלא יש אצלי כלי שקבלתי מאבותי שהם ירשו מאבות
אבותיהם שהכלי עשויה עש עלים וצבעונים .כאלו שכשמניחים הכלי הזאת על אמת
כיזםה או עוף אוי תיכף מתחיל לנגן הגינון הזה אח׳׳כ חזר ונעשה החוכא הנ״ל ונעשה
יוס והלך לו האדם היער הנ״ל והוא )היינו בן המלך האמת( הלך לחפש אחר הכלי הני׳ל
יחיפש בבל אותו החדר ולא מצא ולהלן יותר היה םתירא לילך והם היינו האדון)שהוא
כן המלך האטת( והעבד )שהוא בן השפחה באסת שהי׳ מתחלה מלך כניל( היו
£הייראיס לוטר לאדם היער הניל שיוליכמ לישוב אח״ב בא אדם היער הניל ואמר
יחס שיוליכם ליישוב והוליך אותם לישוב ולקח את הבלי הגיל ונתנה לבן המלך האמת
אשר לו הכלי אני נותן לך ועם האדם הזה )הייגו העבד שלו שהוא בן השפחה באטת
?!היה מלך תחילה מחמת החילוף כניל( תדע איך להתנהג עסו ושאלו אותו להיכן נלך
אמר
]!אס אז דו קומםט האב איך.קיץ נאןין ניט טוט ךר טאנ אנרום }ילעכטד אונ ח־ נאך
יועךט מאג ארג ךאם איזךאם נילעכטיר מאס מען' העךט גאיהינט צו״מאנ איז דאס ביי•
^ים אנרוש ווינדד גיווק מארץ דאש איז.עפיש אוךלךי 1אך אז' ךר מאג לאכט אום ךער
;אכט קרענין מייסר האט ער ׳טון ניט נ;ק'ענט אז יעניר ענטפעךט *אזו אלשץ אין ךד פליא
?יז ווידך דר כע'??$ש פון רעש וואלד אוועיק גינאננץ *אוגייךי האבץ־דאךט '^ינעשץ אונ
• ישיונכ,ץ ביי'נאיכיט איז;ןר ורדו־ ךקומן' אונ זיי האבק .נינעסין אינ גיטו־ונקץ אוג האבץ
?ינעלטיןט ךאךט י ביי נא;ש האיבץ ךי'^יהערט דאם קול פיק ךי חיות ךי י די האבק אלי
^ריגןיאונ גייברומט טיטיווילךע קולות ךר לייביהאט ;ישךינן אונ ךד לעמפעךט*מיט איין
2#עדן ק1ל איינ אוו ךי איביריקי היות האט איטלעכי חיה ?׳יט איין אנדער קול ';יברומט
האבץ גיקזווי''£#שיט אונ גיקגאקט אונ אזו זע?ץ ךי אליי ךהני בי ^ראקין
* לי ?•
|/יאךץ האבק ךי ךך ניט רע?ש צו ןיהעךט צום קול מחמת פחד ךר ניקז הא?ק'ךי צו
ייביגק ך ארערץ אונ האבק "ךך צו גייהעךט האבץ ךי"גיהערט אז דאס איז איין" קול
״ iאניגון די זע^ען ךיער אוואולץ ניגון" מאם 7נש איז אווילד חידוש האבי! !!י ! ? גא!י
?? צו גיהעךט'הא?ץ 'ךי ניהעךט אז _עס איזיאווילד מאוליד }ינון מאס'עס״אמ אווילי
ן״^ועד העגוג דאט צו הערק יראם אדי הענוגים פון'דד מעלט זעגץ אלי גאו־ נישט אקז#ץ
 eftוךלד נרדםץ תעגוג* ראש*מען האטיאז מען העךט רעים וויגךעךלעבין נעץ'האבץ זיי
י־י#ץ ךךיניעזסו^ אז זך רעלן שק דא בל־יבןייוואךץ/ןמ הא?ץ האיצו' _עשץ אונ צי
|  £ק ץ אונ האבן' דא אז 1איין ת.עגונ האטי אן גירעט'דער.קגעכט ךעם הערק'אז,ער זאל
??#ץ דעם מקמשץ פק רעם וואןד יואס את דאס האט,ער אים}יפרעגט האט.ער איס
י.??#עךט באשר ךיא זק האטגיטא^ט איץ מלבוש ח־ לבני• הא^ז״ךך *4 Vירי 15אלי
^יית פץ' רעש מאלי־ באיעץ־ ךי לבנה י מוט ךי גו־וסע ט1בוו7ווארץ ךהנר שליטה פץ ךיא
איז ךך דד^קרינאר 1יי «!:ט מארץ אימאיל באד*־פן ךי אריץ צויגיק אץ לשוב
׳^* 1אונ ביי םאנ קאנץ ךי ניט אונ די לבנה*טוט ךי אטובה מאש לייבט זך ביי גאכט
.
9
"
 /י י מ א ק ח־ ;לנץ ו־אש יאיר העךט .ווי זיי*האבץ גיהערט "אז דאם אח אנעה האבת
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•וסר להם שישאלו וידרשו אתר המדינה שנקראת בשפ הזה המדינה טיושית והסלך י ייי:

)דאס נארישי לאנד אונ דער קלוניד מלבות()בזה הלשון סיפר רבינו זיל( שאלו •י יי
להיכן ולאיזה צד נתחיל לשאול אחד המרינה הזאת הרא׳ להם בידו לצד פלוני)כסי
באצבע( ואטד האדם היער להבן מלך האמיתי לך לשפ אל המדינה הניל ושם  hנ
אל הנחלה שלך והלכו להם  .והיו הולכים בדרכם והיו מתאוים מאד למצוא איזה ', Iי
או בהמה לנםות את הכלי הנ״ל אם תובל לנגן כלל אך עדיין לא היו רואים שוס
חיה אח״כ באו יותר לישוב ופצאו איזה בהמה והניחו הכלי עליה והתחילה לננן ג \
וחיו הולכים ובאים עד שבאו אל המדינה הגיל ואותה המדינה היה חומה פביב
ואק נכנסין אליה כיא בשער אחד וצריכים לסבב כסה פרסאות עד שבאין אל ה&.׳'
י;
ליכנס אל המדינה והלכו וסבבו עד שבאו אל השער:
ב ב ו א ם אל השער לא רצו להניח אותם ליכנם היות שהמלך של הסחנה םת ונ*
הבן מלך .והניח המלך צווא׳ באשר שעד עכשיו היו קודאין את הטיי י
)דאס נארישע לאנד אונ דער קלוניר מלכות( עכשיו יהיו קוראים אותה להיפך )יי
קלוני לאנד אונ דער ניירישר מלנית( וטי שיתנור םתניו לזה שיחזיר השם לקדג^ >
דהיינו שיהיו חוזרים וקוראים את הפחנה בשם הראשון דהיינו מדינה טפשית ו& ,
חכם הוא יהיה מלך עיכ אין מניחין שום אדם ;ייכנס אל המחנה כ״א מי שיחטר םייי:׳
לזה עיכ לא רצו להניח אותו ליכנס ואפר לו האתר ,יכול לחגור מחניך לזה להחזיר י יי
הסחנה השס הראשון ובוודאי א״א להכניס עצמו לדבר כזה ולא יכלו ליכנוס וה&י יי
העבד הניל שיחזת לביתם אך הוא לא רצה לחזור כחשה שהאדם היער אמר לו עי׳;!1
למדינה .
די ךך נאך פער צו גיהערט האבץ די גיהעךט אז .עם איז זייער אמאוליר דפר ר
מאס ^גס איז'אווילד חידושי זךער האט ןיך' צו ךי אן;ירופן ךר'מענטש פץ חגם ווא:
ראפ איז ןאס ביי' אייך אזו אחידוש אלא פאי איך האב אכלי יראם איך דאב מקבל <*י5
פץ 2יינע.עלטעדץ ראם ךי האבץ .עסינךךש-גת פץ זייערי.עלטעףנפ,עלטעךץ וואט! ^
3לי איזיךפיאבט גיווארין 9יט*אזונע'_זאכן ימיט אווני בלעטליך" אונ ק!י'ט''אז1נע פאר^,
מאס אז מנן נע?ט די ^לי אונ קען לייגט ך א1ף אוואפיירע בהפה א1ךר אוף אווא? \
עוף הייבט'_עם'תיבף אן צו שקליין ידעם נינץ מאס ח היות'האביןךא }ישפיי^ט ךר^־,
את ווידר ניירא^דאס ני^עבטיר אונ.עם איז ניוואךן טאנאעדר פענטשפון דעסך*׳;.
איז ךך ווידר אוועקיגינאננין'אונ דד אסתיר בן פלך'האט ^יזוכט״לי כלייאונ ער האט * ף
ןתונןט דעם נאנצץ חדדי אונ,ער'האטיני^טיניפונן אונ וךיטער האט ער מורא גיהאט י ין
גייןיאונ ךי האבץ מוראי^יהאט צו זאנץ ידעם פענטש פץ ידעם* מאןד אז/עד זאל  iיו
סיךץ אץ ןשוב ארק דר נאך את ניקוטן ךד מענטש פץ רעם מאלד' אונ האט צו ל
ניזא־ט אז ער וועט ךי^יךין אין יישוב אריץ האט' ער ךי]1י$יךט אוני£נר האט ?יני^ יל
<
ך * בלי הניל אונ האט ך נינעבץ צו ךעם אטתץ בן מלך אוני האט צויאים^יזאנט ך j
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אים ניפחגגט אץ וועלבר ךיט זאלין מיד ךך אן היי?ץ צו פךע;ץ צו ךר ןןךןה האט^י׳.
די גימתץ'9יט ךדיהאניט אש אהער אזז ךי איינך ווייזט  9י ט ' ל ? ^ י ?** 1י ? JWיי
םוןךעס מאןד ןתזעטיצוךעםיאפתן בן פלך גיי אהץ צו דר ?!חנהיאונ דאךט וף&יי׳
קופץ צוךיץ נדודה' .ווי ךי יעגיין'ג״עאגגץ".האבי; ךי תער נינלופט אי וךיזאלין ?י ^?
ןןפים אריה איךדאבהפה בדי ךי זאלץ' פרובץ ח ?לי אוב ך'וועט קאנץ ש^ילץ נאו*^
האבק נא־.קיץ שיש תה }ים ג״זעקן ,דעי־ נאך זענץ ךי בער אץ ישוב 'אריץ גיקי?!
האבן ךי}יפוגין עפיס אבהפה האב;'ךי אוף איר אגידר ;יליייגט ח 3לי האט זי אן}יריי^-
צו'שפילץ רעם ?ינץ זענץ ךי אזו'גיגאגגן ביו ךי־זענין ניקוסן' צו דר כחנה א ו נ ך מ ל {
איו
״
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^יינוז זו ושם יבא לגתלה שלו בתיך כך בא לשם עוד אדם א׳ שהיה דונג על הסוס
י«ז ליכנם ולא הניחו אותו גיכ ליבנם כחשת הנ״ל בתוך כך ראה שעומד' הסום
׳ אותו האדם ולקח הכלי הנ׳ל והניח על הכיס ויתחיל לנגן ד1י:ון הנפלא טאד בנ״ל,
'יקש מאד האדם של הסום שימכור לו הכלי הזאת ולא רצה למוכר׳ והשיב לו סר,
^ל לית־ לי בעד כלי נפלאה כזו אמר לו האדם של הסום הנ״ל מה תנבל לפעול עש
 ,לי הזאת )הלא הוא רק( שתעשה עשה קאשעדייא ותקבל דינר אכל אני יודע דבר
' א טוב יותר כהבלי שלך דהיינו יודע דבר כזה שקבלתי מאבות אבותי שיביליס
' ית על ידה מכין דבר מתוך דבר שכשאחד אומ־ איזה דיבור בעלמא יכיליס עיי
׳קכלה הגיל שיש לי להבין דבר מחוך דבר ועדיי; לא גליתי זאת לשום אדם בעולם
; Fאני אלפור אוחך הדבר הזה ואתה תתן לי הכלי הזאת הנ״ל ונתיישב )הב; מלך
}•כיו שהיה לו הכלי הזאת כנ״ל( שבאמת הוא דבר נפלא להיות מבין דבר מתוך
•ונתן לו הכלי הי״ל והוא )היינו האדש של הסוס הנ״ל( הלך ולמדו הדבר הנ״ל
להיות מבין דבר מתוך דבר ־.
והבן
*,
י גיווען אפויער ארום-״איר  .כע; דאט ניט גינןאגט אריץ גיץ נאד סיט איין טרער מוז
 Pאדום גיץ' כ^ה מייל ביז כע; קומט צים טמיר  .זעןץ ךי אדום 4יגאגגץ ביז די זענץ
?ישען צוש טוער האט מעןךי״נישט 'גיראלט אריץ לאלן בא£ר דר מלך פון דר מליגת
יי ?שטארבץ'איז*ניבליבן ךר בן ימלל האט ךר רלף נילאזט .צוואה  .באשר בת אהער
'ש מען,גידופי; לי מךעהל ךאש נארישי לאגד ארג דר .קלוגייר מלכות '.היינטץאל מק
* ישו; ת$ץ £אר .קעירט .דאש ןןליגע לאגד אונ דר י נאלישע מלכות אוב וועד עש ו\עט
י או^ד נעטין אז' \ זאל* אום לעיי; 'צו דעש/ערשטןינ״אןץ' .ךתךטיאז מען'זאל
^ער רו?; לי בתנה' פיט דעש ער ׳־טין נאמן ראש 'נאריישעילאנד אונ לר קלונך מלכמת.
•י דר דיאךנך מלך רעךין '.איברי רעש לאיזט טען ״קיי; שום'פע:ט#ץ ניט/ריין אץ
'?דינה .םייךיין דר ראש .ער'וועש זיך' אינטער נעמי; ראש דאיזייני אי.ער זאל .אום
?לץ דר טלינה ךעש .ערישטין נאט; .האט מען* איש' גיזאגט/קאנסטו דיך דאסיאונטער.
׳יין אן דו' זאלםט דרי פלינה א.ים..קעךץ ךעש ״עלשטן נאמן* האט.ער זיךיברלאי' ?יט
ן#ש דאס אונטר נעטץ האנין .ליי ניט ניקא^טיאריין/יין .האט יאים ךער/קנעכט אן
#טאזזיי זאךיןךך אום^קעךץ אהיים נאר^ער' האט ניט ןיוואלט אום.קעחץ*זי'ך'וואזךן
?,ענשישפץ לעס ראלד*האט אים ניוא:ט'אז ן ך זאל עין *צו' דר פלינה׳ אונ דאלט
{. %gגי" קוב!! צו זיין גדולה לר ווייל איז אחין אןיגיקיפן נאך איין מענטישוואס.ער*האט
^ אוף אפערד אינ'.ער האש גיוואלט אריץ גיץ האט מען איס אוךיניט גילאזט אדיין
*3ת דעש דר רייל האט ער רד זעהיין עש שטייט דאש פעיד פץ יענים מענטש איז ער
 \ f Lאונ דאט ?ינוטן תבלייאינ' דאט' ל א;ידך ןי2ייןש אוף דעש §עךד ה«ט עס *(*ן
? ,ין צו שפילץ דעס תער וואזלין ניגון האש אים דר פענטיש.פץ י .לעש פערי לי^ר
&$ין אז עיר זאל אים קארקי?ץ אונ ער האט איש ניענטיפערט ראש,קאנםט* סייר ג״עבץ
}!•זו איץ היגלרליכי בלי האט דד מענטש פץ רעם פעךל צו איש גיזאגיט ראס כןא}»ו
 fiyמאן פיט'דר כלי נאד דו' ירע ?טי .מאבץ נךט איריאיץ יאמעתיא' אונ לו וועספנ.
אגיללין איך^קא; אבר א;אך ראש .עש איז בעסיד פון תץ *ביי'אייך וריס אזאך^וואס
;?.אב'מקבל $יווען פץ פיינע עלטילינס. .עלטעילץ ראש •דארך דערזאך גןאן פק *פארי"
*" iאךןיזאך פץ'דר אנלערד אץז אזיאייינרירעם עפים*איין ראךט .ר*אז פעןדאךך"
^ 5א•־ ף?יץ איץ״זאך ,0יז דר אנרעךער אונ איך דאב נאך ת זאך ניט אויס גייאגט ־
 }"?* jשום פענטיש אץ ךר וועלט יכ; וועד איך תך אים לערנץ .די ךאךגייזאך.
^ ייועשט פיר״געבין ת דאךףיכלי'דר'פ.ארהאט ךך פי_ישב'גיווק דר אפתיר בן
יי ?אש עד האט גיראט ת *כלי עס איז אין אמת איין גרום' היתש א! כע; זאיל״דץ איץ
כבין
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י והבל מ ל ך האטת מאחד שנעשה מבין דבר בתוך דבר היה הולך שס אצל &
המדינה הלל .והבין שהיא כבר נעשה מבין דבר מתוך דבר ע״כ די
שהוא באפשר אף על פי שעמק א־נו יודע איך ומה יוכל לעשות זאת אע״פ כן מ*
שנעש׳ מבץ דבר מתוך דבר ע״כ הבין שהוא באפשר ונתיישב שיציה להניח אי
ליכנס והוא יכניס עצמו לה )היינו להחזיר להבדינה שם הראשון( ומה יפסיד ג
ואמר )לאותן האנשים שלא רצו להניח ליכנס שם שום אדם כי אם פי שיחנור מיי
לענק הנ״ל( שיניחו אותו ליכנוס והוא יחנור מתניו לענין ה:״ל להחזיר אל המדינה >
הראשון והניחו אותו ליכנוס והודיעו אל השרים שנמצא איש כזה שרוצה לחנור מיי
לזה להחזיר להמדינה שם הראשון והביאוהו אל השרים של המדינה ואמרו לו העי
תדע שנס אנחט אץ אט פפשים ח״ו רק שהמלך שהיה היה חנם נדול מופלנ ני
אשר כננת היינו בולט נחשבים טפשים וע״ב היחה הפדינה נקראת כדינה טפל
ומלך חכס ואח״כ נפטר המלך הנ״ל ונשאר הבן פלך ונם הוא חכם אבל כננדינו J
חכם כלל ע״כ נקראת המדינה )עכשיו( להיכ־ך כדינה חככה ומלך פפש והניח וזי
צוואה שמי שימצא חכם כזה שיובל להחזיר להפדינה שם הראשון הוא יהיה כלך וי
לבנו שכשימצא איש כזה יפתלק הוא סן המל כה ואותו האיש יהיה נעשה מלך י
כשיפצא חכם כזה שיהיה פופלנ בחכמת מאד מאד עד שכנגדו יהיו כולם מפשיט ^
יהיה מלך כי זה האיש יכול לדחזיר להמתנה שפ הראשון בי יהיו חוזרים וקורץ אי,
מדינה טפשית ומלך חכם כי הם כולם טפשים כנגדו ע״ב תדע לאיזה דבר אתה כ
עצסך )כל זה אסרו לו השדים הג״ל( ואמרו לו )הי־גו גיכ השרים הנ״ל כי כל זה י
הםשך דבריהם( הגסיון יהיה אם אתה חכם כזה היות שיש כאן גן שנשאר מן דיי
שהיד .שהוא היה חכם נתל כאד והנן הוא נפלא כאד מאד שגדילים בו כלי מוי}
בלי כפף ובלי זהב והוא נפלא ונורא מאד אך א׳׳א ליבנס בו כי כשנכנס בו אדם
תיכף
I
מבץךבר כתוך דבר האט_ער אים גיגעבץ די כלי אונ דר מענטש פון רעם פערד
טגאנגץ אוני האט איים אופ גילעךיגט.ער זאל דין איפבץ' דבר ?תוך דבר ':י
אונ דר אפתיר בן פלך מהפת ןןד איז ש'1ן גיוואךן אמבץ ךבר פ-תוך דבר איז .ער י*
אום״ןעאגגץ 3יי דעפ מרעד פץ ךד פךי^ה אונ זןר האט פאר שטאנץ אז עם
י1א גימאלט אז %ר זאל דך ךאפ אונטר }.עיפץ אז.ער ;אל אום.נןעךין צו ךר כדינה)
2ף?טין ^'א?ץ ךאךץ ^ר איז זץז שין ניוואךין איין כבין ךבר כתוך דבר איבר ידעם $
?ר 5אר ש3אנץ אז עס איזניןאלט האטשע ער האט נאך }יט ניורסטור אז"1הא&׳
ךך 3ך#ב} .ירק $ר וועט ךך ךאס" אוסטרי נע?ץ אז ער זאל אום ^קעלץ צו דער 9ל
רעם?.י£ז9ץ נא$ץ וואס מעט ער ךא צו לייגץ דאט ?עץ אים }יבראבט זני ד ^
פץ דד ?דיןה ןאבץ אים ת קןתם ניןאגט דו זאלפט ורסן אז כידזעינץ א!ך..קיץג2ל'
ןיט חס ושלום ^אר ךר כלך וואס״עס את נימק;;.ר את ניזוקאווילד ודו^ר והכם 55
מאס אנןענץ אים זענץ ?יד אלי ניתק נארגים .איבר ךעם פלעגט פען ת ?:חנה צו ייי
דאס !אךישי לאןד אונ דר אלוניו־ קכות דר נאך איז דר*9לך נישטאלבץ את } h p
דד בן פלך א מ ך בן כלך את א1ך אדכם נאד אקענץ אוניז ןניו^דןאןד״גףן דכם•
־איבד ןעט ת$ט קען כייןט ת 3ףןה !ןאר״קעלט ךאם .קלוני.לאןד אונ דעי־ }.איי*
3ןבות ךאט דר ^לך ןוואה }ילאזט אז״עס וועטידך }יפונץ אז 1אח$ם ראס^נר \ b t v t
אום ,קעךץ צו דך ?תנה דעם ;נך^זטץ }אן׳ץ זאל w־ ךץ 5לך אונ האט אן }יזאגט ^
זון אז £נס רעם ךךיניפונן אזו אזרלד נחפר חכס וואס ^..קעגץ אים ייעדין י י א?*
מענים זאל״ער ןןעןין 3לך ?כן ;אקקטו' ריסן מאס ת נעקסט תך דאיאונטעד די Jf
^עט ךץ אוב ת ביבט אזו אחכם בא^ר עס את ךא אגארטן ;ואס עם את״איבר }>%
פץ דעם 9לך מאם ער את ןיווק תעיר צ ^ ו • ר^ם אוני דר ^ךנןן את ךיןןי־ &י
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חיכף התחילי;' ש :לרודפו ורודפין אותו והוא צועק והוא אינו יודע כלל ואינו .חאה פי
מדף אותו ובך הש ר :דשי; אותו שפבריחין אותו סן הגן ע״כ נראה אם אתה חכם אם
מיכל ייכנס א־ הנ; הזה ושאל אם בביש אתי האדם הנכגס אמדו לו שהעיקר שרודפץ
אותו והיא אינו יודע כלל פי ומי רודף אותו ובורח בבהלה נחלת פאר כי  pכפרו
להם בני אדם שנכנס• לשם והלך אל הגו )היינו זה הבן סלך האפי 0ראה שיש לו
•יזומה סביב והשע־ פתוה ואין שש שומרים בי בוודאי אץ צריכיש שומרים לזד .הגן
יהיה הולך אצל הגן והסתכל וראה שעומד שפ אצל הנן אדם היינו שהיה מצוייר שם
אדם והסתכל וראה שלפעלה מעל האדם יש דף שקורין טאבליצע וכתיב שם שזה
י!אדם היה פלך לפגי כפה מאות שנים וביפי חסלך הזה היה שלום כי עד אותו הפלך
י יזיה מלחכות וכן אחריו היה םלהסות וביפי הפלך הזה היה שלום והתבונן מאתר .שכבר
געשה כבין דבר כתוך דבר כנ״ל שהבל תלוי בזה האדם שכשנכגסץ לגן ורודפץ אותו
אין -צריכץ לברוח כלל רק לעמוד עצמו אצל האדם הזה ועי״ז ינצל ויותר מזה שאםיקחו את האדם הזה ויעמידו אותו לפגים בת־ך הגן הזר .אזי יוכל כל אדם ליכנס
 iכשלום אל הגן הזה )כל זה הבין זה הבן מלך האמת ע״י שהיה מבין דבר מתוך דבר
כגיל( והלך וגכגם אל הגן ותיבף כשהתחילו לרודפו הלך ועמד אצל האדם מיל שעוםד
אצל הנן מבחוץ ועייז יצא בשלום בלי פגע כלל כי אחרים כשנכנסו לגן והתתילו
לרורפם היו בורחים בבהלה גדולה מאד והיו מיכים ונלקים עי״ז והוא יצא בשלוח
יש־יוס ע״י שעפר עצסו אצל האדם הו״ל והשחם ראו ותמהו על שיצא בשלום ואזי
צוה )זה הב; פלך האמת( ליקח את האדם הנ״ל ולהעמיד אותו בפנים בתיך הגן וכן
עשו -
חידוש עס וואקפץ אץ אים כלים פץ אייזץ ווארג ךלבערני בלים אונ גילךי;י בליס איג
£ר איז אוויןד חידוש ךהנר נאד אז איץ מעגטש"גייסי אין'אים אריץ הייבט ^קאים אן
יןיכף צו ;איגץ אונ זגר ווייקט גאר ניט אונ הקט גאר ;יט רעד זןס ?אגט אים אונ אז1
;אנט מען אים אלץ בת פק פאכט אים גגכטד§1ן פץךעם נאךטץיבכן רעלץ מיד זעהין ׳
איוב ח ביפט איץ' הבס אז ת וועסט קענץ אריץ ניץ אץ ךעם' ^אךטן דאט.ער ךפרעגט
איז
זנו פען שלאגט ךעם טעגטשץ וואיס עד גךט אריץ דאיץ די אים"ניזאנט ךר
?ען ןגנטיאים אונ^ער.ווייסט נאר ניט ווער .עם ;אגט אים אונ״ער מוז אנ"9ל?1ץ $יט גרזס
?נךי^ה ךמנר וואךץ אזו ראבץ ךי דר ןיךלט פענטשין וואש ךי דןנץאהץ אריץ ג^אגגץ
לאט.ער.דך אוף ניהובץ אונ איו.גיגאגגן צו דעש $ארטץ דאט ^ר גיועקן אפרער אךום
אונ דר טויןןר את א?ץ אונ ^ם איז.קיץ שופךים דאךט ניט עאי ^ ל ץ ' וואףין ^עם ,קאן
1יך..קיינך אין אים }יט אדיין ביין האט ;ןר דר זעהץיאז ךארט ןעןנין ךעם ^אך$ין את
אויס ניפאלט אמענטש .האט,ער רייטר אקוק ניטאן קאס י£נר .ניזעהין אז איבר רעם
£ענטש אתי 5אר הא״גךין איץ טאבליצע  .אונ דאךט שטייט *זן נישךיבן אז דד ן!ענט#
; f fירק אפלך פאר/עטליכי הונךךט ןאר אונ אץ ךי ןייןדן ^ת דןגם סלך את גירען
?לחפות אונ אך נאף אים את לירק מלחמות אונ אץ ךי ?זענ פץ דעס פלך את ןידוען
?לום האט_.עד פאר שטאנץ אז 7ןס איז נאד נירענט אץ רעש ^עננןש אז ? psייט אץ
?2ס }אךטץ״אדיץ אוניפעץ הייבט אן צו תמץ 3אדאךף 5ק נאד ןיט צו א;טל01ץ ^ןר
??ן זאי! ךך שטעלץ לעיץ חנם פענ?ש דאוןך רעם וועט 9ק ;יצול ^עדץ״גאןד מער
?£ילו אז כען זאל נעסץ העם קע^ש אונ כ ק זאל אים אריץ *יטעך! איעךי;יק אץ
30ס גאךטין אריץ אזו ךעט.קענץ אי״טליכר כעכביש אכיץ .ניץ בקןלום אק דעם נארםין
&ייץ אך האט אלץ פאר שטאנץ דרי איך״יר בן מלך ךייל ,זגר את נירען אןגבץ דבר
?תיןד ן־^ר הא.ט ער ךך אוף" גיהובץ אוני איו אדיין גיגא^ין אץ דעס ^ ט י ! אכין אוג
 # 2ווי כען  B'ICIאים אן ןיד1בץ צו;אגץ א־זער נינא.נגץ אונןהאט ךך W ^ S f i
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,עשו ואזי עברו .כל השדים בתוך הנן ונכנסו ויצאו בשלום בלי פגע בלל אסרו ^ ו
,השרים אעפיב שראעו ססך דבר בזה אעפ״כ בשביל דבר אחד אין ראוי ליתן ק !
.דיכלובה ננסה אותך עוד בדבר א׳ אסרו לו היות שיש כאן כסא סהמלך שהיה והכם" ו
.גביה מאד.ואצל הכסא עומדים כל מיני חיות ועופות של עץ )הייגו שהם חתוכים ז
ומתוקנים מן עץ בלע״ז ארס גישגיצט( ולפני הכסא עומד מטה ואצל דממה עוםי ז
שולחן ועל השולחן עומד מנורה ומן הכסא יוצאים דרכים כבושים )שקורין גישלאגגי י
.וועגין( והדרכים הם בנויים בבנץ חומה )היינו גיסוארמי ווענין( ואלו הדרכים יוצאים ז
סן הכסא לכל צד ואין.אדם יודע כלל מה עגין הכסא הזה עם הדרכים הללו ואלו הדרבים ו
כשהס יוצאים ומתפשטים להלן איזה שיעור עוכר שם ארי׳ של זהב ואס ילך ו־תקיג
.אצלו איזה אדם אזי יפחח את פיו ויבלעגו ולהלן מן אותו הארי׳ מתפשט הדרך עיי ן
להלן יותר וכן בשאר הדרכים היוצאים ם־ הכסא היינו שגם הדרך השגי היוצא מן הבס*
לצד אחר הוא ניב כך כשםתפשט ונמשך הדרך איזה שיעור עוטר שם מין חיה אחי ן
בנק לביא של מיני מתכות ושם נ׳׳כ איא לדתקרב אליו כניל ולהלן מתפשט הדרך יווני
.וק בשאר הדרבים ואייו הדרכים הס מתפשטים והולכים בכל המדינה כולה ואין שוג
.ארס יידע ענין הכסא הנ״ל עם כל הדברים הנ״ל עם הדרכים הנ״ל ע״כ תתנםה בזה יי
.תוכל לידע ענ־ן הכסא עם כל הנ״ל והראו לו הכסא וראה שהוא נכוה מאד וכו׳ והלו ו
אצל הכסא והסתכל והתבונן שזאת הכסא עשרה מן העץ של התיבה הנ״ל )היינו הכלי
הנ״ר שגתן לו ארם היער בגיל( והסתכל וראה שתםר מן הכסא לפעלה איז׳ שושני׳
)היינו ריידלי( ואם היה להבםא זאת השושנה היה לה הכת שיש להתיבה הנ״ל )הייני
הכלי
רעם מענטש וואם %ס איז נישטאנץ לע^ין דעם גאךטין אין ךראסין אונ דארך רעם א\י
ןןר אתס״ב^לום אונ.עש האט אים גאר ניט גי^-אט אונ מישרים האבץ ךאס״נמעוזי!
אונ האבץ י זץז זייער פאר וואונדערט ראם ער איז ארוס בשלום דר נאןז האט ער ניהייב
אז פעןזאל^עפץ רעם מענטש אונמק ^ ל אים אריץ שטעלין איניוייניק אץ ךעס נאןנ;:
אךיץ האט טען אזי־ ניטאן'איזו זענץ אלי ׳ןךים אריץ גיגאגגץ .אץ ךעס נאךטן אריץ או
די ועגץ זץז דורך ניגאנגין אונ זע;ץ ארוס ?שלוט .ראבץ ךך ךי שרים צו אים ?•ו
!גירושן חא5שע פיר האבץ פין דיר ניזעהין אזו אזאך פץ דעסט וועגץ פאךט פץ איין זאי
רעגץ קומט דיר נאך ניט אפ צו געכץ ךי פל־כה פיר וועלין דיך פרובץ גאך פיט איי!
זאך באשר ךא איז,פאר דאנךץ אשטול פון רעם פלך ךאם..עס אייז גירען אונ ךי שטוי
איז ךי^עד תך אונ ביי דר שטול שטי^ען אליך^יי חיות אונ עופות פץ ךא^ץ "איים
נישניצט אינ פאר דעד 'שטול שטייט אבעטיל 'א.ינ ביי דעם בעטיל שטייט אשיש איג
אוה רעם מיש שטייט אבייכפד אונ פון דר שטול גייק ארוס גיישלאגיני וועגין אינ ף *
מענץ זענין ניפו^רט אונ די ויעגין גיהון ארוס'פץ דר שטול אץ אליי ךיטץ אוג.קיץ שוני
פענטש ווייפט גאר ניט ראש עם איז ךי זאך פץ דר שיטיל פיט די וועגץ אונ ךי ויעל!
אז'ךי ניתץ'אתם אונ ציהין זיך אוועק אשטיק שטייט ךאךט אגילךינר לייב אוני &
אפענטיש זאל צו איש צו ניץ וועט 7נר איש איין שליננץ אונ ווייטריפץ ךעםלייב צויזגז
ןיך דר וועג ^אך ויייטר אוג אז 1ביי ת איבתקייוועגץ ראש ךי גייען' אתם פץ ו^י
שטיל דהיינו ביי רעש אנדערץ ייענ ראם עסי גייט ארוס פון דר שטול צו איין אידעכ*
!ףס איז איך אזו אז דר וועג ;1יהט ךך אשטיק איועקשטןיט אלעפפערט פץ ןןייזין וואליג
אונ דארפ...קען.פען אוך צו אים ניט צו גיךן ראתן ?:ר רעט איין שאינני! אונ ווייטד פי1
דעש לעיפפעךט ציהט ךך דר וועג ווייטר אונ אזו.איז 3ייא ךיא אייבליקי וועגין א,ינ די"
ןאךני ווענץ' ציהן ךך אונ.גייען אץ ךר נאנצך ?.תנה אונ״קיץ שום פענטיש וךיסט ני
)ואש ת !אך איז פץ דד שטול פיט ת ווענץ בכן ווקטו דר ?יט ניפרויט ווערין א1י*
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לי הנ״ל שהיה לה כח לנגן כשהיו טניחץ אותה על איזה חיה או בהמה או עוף
! ליל( והסתכל יוהד וראה שזאת השושנ׳ שחפר לפעלה מן הכסא היא מונחת לפטה
 ,׳למא וצי־יבץ ליקח אוחה משם ולהניח למעלה ואזי יהיה להכסא הכח של התיבה
י י*'ל כי המלך שהיה עשה כל דבר בחכמה באוש; שלא יבין שום אדם את הענק עד
| »יכא חכם פופלנ שיבץ את הדבר ויוכל לכוץ להחליף ולסדר כל הדברים כראוי וכן
» ^שה הבין שצריכין לנתקה קצת פן הפקוס שעוסדת וכן השולחן צריכין נ״ב לנתקו קצת
 .יע«ת כקופו קצת וכן המגורה צריכין ג״כ לנתקה קצת פפקופה וכן העופות והחיות
* jייכין ניכ לשגותם כולם פפקופם ליקח זה העוף פפקום זה ולהעסידו בםקוס זה וכן
 .׳ילש כי הפלך עשה הכל בערבה ובחבםה באופן שלא יבין שום אדם עד שיבא החכם
> ! ו כ ל להתבונן לסדרם כראוי וכן הארי׳ שעופר שם )אצל ההפשטות הדרך( צריכץ
מזעסידו באן וכן כולם וצוד .לסדר הכל כראוי ליקח השושנה פלטטה ולתוחבה לםעלה
>  P.כל הדברים הנ״ללסדר כולם בסדר הראוי כניל ואז התחילו כולם לגגן ניגון הנפלא
י ' י י ועשו כולם הפעול הראוי׳ להם ואז נתנו לו המלוכה .ענה ואפר הבן פלך האםת
עשה עתה פלך אל בן השפחה האמת הניל עתה אני פבק שאני בן הםלך באמת
ואהה בן השפחה באמת:
ו
)גם
י ^
 ,י!יעסט^אנין ריסן ת !אך פון דר שטול פיט ךעס אליפץ האט פען אים ניוויזין ךי שטול
י? .אש.ער גיזעהן אז זי איז תער ה1ך איז 7ך ;יגאנגין צו דד שטול האט ,ער אקיק גיטאן
י ?אט.ער פאר שטאנץ אז לי שטול איז גי^אכט}יראךין פץ דעם האלץ פון דעם^ןעסהיל
• ,יסיעו די כלי וי אס דער מענטש פץ ךעם וו״אלד האט >־.ים גי^ענקט האט ,ער מייי^ער
?יק3קט האט^נר ךןעלן אזיעיס גייט אפ פץ דר ?:טול אובץ ;£3יס" ארייזעלי אונ אז ךי
?טול ןאל קןאבץ לאם דייזילע ;ואלט ד שטול ניהאט רעם בח פץ דעם ^.עסטיל להיינו.
1י כלי ;ואס .זי האט גיהאט רעם בח אז מען פלעגט דיא כלי צו מיגץ אוף אבהיפה
אחיה האט ך אן ניהובץ צו ?פילץ האט.ער ווייטר ניקוקט האט .ער גיזעהץאז1$
עד
3אש רייזעלי וואס .עש ,ן.ייט אפ אובץ פץ דר שטול ךאם רייזעלי לעט הינטץ אץ דער
?שיל.יאךארף .מען ךאם .לייזעלי ארוס }.עטץ״פון היגטין אוג אריץ* זעציי^עש אויבין
??ט לי ?•:טיל האבץ ךעם בח פץ דעם..קע.םטיל מארץ" דר כלןז מאס ער אח .נימק האט
*ישליכי }אך ניטאן פייט חכמה אונ'האט אלץ יפאר 'שטעלט^יבדי.קץנער זאל ןיט פאר
?שיץ ךי !אך ראם.ער פייניט ביז עם מעט קופען איזויאיווילד' גךופר' חכםיוואס עד מעט
^ pgiejאונ מעט נןענין' צו טרעיפין אלץ איבר צו בייטין אונ י פכלר *צו  /י ץ אלע
אזי ווי מען'לאלף אונ אך ראש ןעטיל האט .ער פאר שטאנץ אז מען באלאךף ״עס
'!?יכל אוועק הקץ פץ לעם איוךט ווי עם שטייט אונ אזו ךעיס טיש באךאךף מק"אביסל
׳ pvfתקין פץ דעם אלט אונ"אז 1רעפ לא?טר באדאךף-יכע; אוך אביטל אייועק תקין
י ! לעם אלט אוינ אזויךי עופות אונ ךי חיותי פוז פעין ךי' איך איבר שטעלין פק זאל
*$ין ראם עוף פץ דעם אלט אונ מען זאל.עפ #טע'לץ אוף דעם ארט אוני אזו"אלי מוז•
•* ffiלץ איבר 'שטעלץ אנדעלש אונ אזז־ דו־ לייב' מאם ער 'שטייט דאךט ווי •דר רענ
'
5
!
ן
מ
ע
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ש
?*ט^גר ניהייסץ' אז מען זאל אלץ פסךר ךץ ווי פק באךאךף'פען'זאל 'אר1ס נעסץידאם
׳?׳גלי פץ העטין אוניכען זאל'.עסי אריץ זעצץ "אויבץ אונ א"ז 1ךי אלי זאכין זיאלפק
 f $איבר שטעמן רי בעץ דאט"אז 1גיטאן״האבץ אן ניהובין אלי צו ?פילץ דעם וואולין
^ י 1ראש.ער את ךיעריאלילד חידויש אונ ךי האבין אלי גיטאן ןאס ; ו א ס ר י באדאלפן
* ?אן אז 1האט פק' אש גיגעבץ ך כלובה דהיינו רעם אכ^תץ בן ג^ך האט .ער ךךיאן
י?ין אוני דאט ניןאנמ צו ידעם בן הש?הה'תי}ט פאר שטיי איך אז אץי ?ץ )צאיךת־י
*
אפתיר בן פיך אונ י י ^ קט ן י  $ם ???יי ? $ £
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מ ע ש ה מ ב ן מ ל ך ובן ש פ ח ה ש נ ח ל פ ו
)נס אלה מרי רבינו ז״ל אחר שסיפר זאח המעשה .מגה ואמר לברים אלה( 1

י

t

בדורות הראשונים כשהיו מדברים ומשיחים קכצס היו סשיחיס גלשו; כזס כי פד רשג
לא היו מדברים קבלה באתגניא רק .רשב״י גילה קכלס באשגליא ומקוי
כשהיו החברים מדברי׳ קבלה היו מדברים בלשון כזה .כשהניחו הארון מל הפיי
התחילו לשורר והבן .כי יש יזדחותי דכיהרא .כשהלבנה מקננת מירושים מן השמש
וזה בחי׳ כשמשאין הארון אל גיח ש־י-ש .ואזי כל התיות נושאי הכסא עושין לגי
חדש בחי׳ מזמור שירו נס׳ שיר מלש שזהו כשיר ששרו פדות הכשן .וזה בחי׳ ton
ושלחן וכסא ומנורה הס סיקינהא דשכינהא .ובחי׳ סנן .כי אדס״ר נתגרש מן סנן׳
ושבח אגין עלוהי כמובא .ושבת סוא בחי׳ מלך שהשלום שלו בחי׳ האדם הנ״ל שסי״
מלן שהיה שנום בימיו .וע״כ עמד עצמו אצצ שבת .והשאר לא ביאר:
,

)ענה )אסר אקר שסיפר הממפה הזאת גזה״ל(:

המעשה הזאת היא הפלא גדול .והכצ א׳ הנהמות וכו׳ והנשא וט׳ והנן הכל אמי
פעם נקרא )הבחי׳ המרומזת בהסיפור( בשם זה וסעס בשם זם .הכל ל
' הענין והבחי׳ .והדברים עמוקים נפלאים ונוראים מאוד מאל:
)נם אלה דברי רבעו נ״י( ויש שד ואין צריכין לגלוס לכם .גם יש עוד מה שסמלו"
שהיה בםמדינס מיל עשה דבר כנגד החמה ודבר כמד הלבנה )הייט שאלו הדברים
היו מרמזי׳ על חמס ולבנה( ובלבנה היתה אוחזת נר בידה .וכשמגיע היוס אזי &יו
הנר מאיר כי שרגא בטיהרא וכו׳ וזכו שאמרה הלילה אל סיום מפגי מס כשאתה נ&
אץ לי שם )כמבואר לעיל( כי ביוס אין מועיל הצר כלל:
פירוש המעשה הוא כמו הכסא שעשה כמלך כנ״ל .שעיקר החכמה שצריכין לידע אי!
לסדר הדברים  .כמי ק  .מי .שבקי בספרים ולט שלם יוכל להבין הפירוש •
אך צריכץ לסלר הדברים היעב  .כי פעם נקרא כך ופעס נקרא כך ..וכן כשאי
הדברים היינו בפירוש של מעשה לפעמים נקרא האדס של המעשה הנ״ל בשם זה ולפעמים
גשם אפר .וק בשאר הדברים אשרי מי שיזכה להבין דנריס אלו לאמסתן .ביצא״ו
)נצ זה לנרי רגימ הקדיש זצ׳׳ל(:
מ ע ש ת פעם אחד היה בעל תפלה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחיו[
להש״י והיה יושב זזוץ ליישוב והיה רגיל ליכנס ליישוב והיה נכנס אזני
אמה אדם מסתמא היה נכנס להקטגים במעלה כגון עגיים וכיוצא והיה מדבר על לבי
מהתכלית
פאר זךינןין אז מק פלענט שםוסין .קבלה פלעגט מק שמוסץ ?יט אז 1אלשץ ודא ךי«
כעשה' איז וכוי׳ :
ךי מעשה איז אווילד חידוש אונ _עס את נאר איינס .ךי בתטות וכו׳ אונ ךי ^טול אונ
ח־ גאך?ץ וכר .עם איז נאר "איץס איןאל הןייסט 7נס אזו אכאל אזז:
דעי־ §ירוש פץ דר מעשה איז אזיו ווי ךי שטיל וואס' דד מלך* האט נימ^ט וואס חני
.עמך רגמה את'אז כ ק זאל ריסן ווי אזו ?!סח־ צו' ךץיאיכלעבי זאך 'אזויאוך וחני
7נס את אנרוסר בקי אץ ס^רים אונ את אנר1ע־ חכם באסת^ן.ער §אר שטק ךא6
§ידוש נאד 5ק מוז ורסן' 9ק זאל טט מסדר ךין^ואריןיי^אל היייסט די זאך אז 1אםאל
אזו אז רא1ל *אתי רעם וואס ^ער רעט זוכה ךין ךאם צו״פאר <£5יין:
דאס האט אלץ.ער אליץ דיה גיששוסש נאך דעד מעשה":
 rltpggאכאל את ניווק אייץ יבעל תפלה ראס'.ער' האט תמיד 'נאר עוסק ;יווען אי!
היש׳י אונ;ער איז נידנםיי ר%ץ לישוב ^
תפילות ^ נ שירות אונ תשבחות
ךץ מדר" את גיוןען _ער פלענט אכאלצו ניין אץ ;ישוב אריץ אינ ער*פלעגט אריץ צו ג*.
צו זנ^ים אמעגטש מן הסתס פלעגט ;גר אריץ טין צו ארי?י *לייט' 'אונ נאך אזו אייו
גלייכק
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?התכלית של כל העולם היות שבאםת אין שום תכלית כ״א לעסוק בעבודת ה׳ כל
ישי חייו ולביות ימיו בתפלה להש׳׳י ושירות ותשבתות וכו׳ והיה מרבה לדבר עפו
יביי התעוררות באלו עד שנכנסו דבריו באזניו עד שנתרצה אותו האדם להתחבר עמו
ייזיכף כשנתרצה עפו היה לוקחו ומוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב כי אותו הבעל
י׳פילה כניל בחר לו מקום חוץ ליישוב כנ״ל ובאותו הפקום היה שם נהר לפניו נם היה
& אילנות ופירות והיו אוכלים מן הפירות ועל בגדים לא היח מקפיד כלל וק היה
יגיל תמיד ליכנוס ליישוב ולפתות ולרצות בני אדם לעבודת הש״י לילך בדרכו לעסוק
כתשילות ובו׳ ובל מי שהיה מרוצה עמו היה לוקחו ומוליכו לפקוםו תוץ ליישוב כנ׳׳ל
ייזס היו עומקים שם רק בתפילות ושירות ותשבחות להש״י ווידוים ותעניתים ופי נופים
ית׳שוכה וכיוצא בזה והיה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפלות ושירות ותשבחות
ייייוים והיו עוסקים בזה תמיד עד שהיו נסצאים נם באותן האנשים שהביאם לשם
^"׳יי ראויים ניכ לקרב בני אדם לעבודת השיי עד שהיה נותן לאחד רשות שגם הוא
יכניס ליישוב לעסוק בענץ הנ״ל דהיינו לקרב בני אדם להשיי כנ״ל וכן היה הבעל
י״יפילה הניל עוסק בענין זה הביר והיה כקרב בכל פעם אנשים ומוציאם ם; היישוב
ליל עד שנעשה רושם בעולם והתחיל הדבר להתפרסם כי פתאום נמלטו איזה אנשים
 Pהמדינה ולא טדע אים וכן נזרם; שפתאום נאבד אצל אחד בנו וכיוצא בו ולא נודע
ן *פא הם עד שנודע היות שנבצא הבעל תפילה הגיל שהוא הולך ומפתה בני אדם
" \Kעבודת השיי כניל אך לא היה אכשר להכירו ולתופסו כ• הבעל תפילה הזה היה
מיעהנ בחכמה והיה משנה ופהליף עצפו אצל כ״א ואתר בשינוי אתר שאצל זה היה
נרפה
 , ,ו י
{יייכץ אונ ער ?לקט ?יט ךעם פעץטשץ אן הייבץ צו שפו;!ין פץ רעם תכלית פון
?ר וועיט באשר י,אז י צום אמת איז.כףן שום *תכלית.ניט פאר האנדין אוף דר וועלט נאד
מען זאל נאט לינץ אונ מען'זאל ךך פאר ברעננין ךי יאלץ נאד" פיט ותהילה אונ קיט
?ימת והשבתות צו הש׳י וכו׳ אונ ער פלעגיטיאפאך *צו שמוסין פיט רעם פענטשץ בת
 vpךייד זענין אריץ ניגאנגין ;ענים'אין י חגים ראךךן אדיין ביז ךר ?!עגטיט* אייז ט־וןה
?יייאלץ אז^י זאל ךך צו"אים'3אהעפטין'אונ ער'האט אים תיכף' ^ינופיןיאונ האטי אים
^?יךט אוף ךץ אלט ראם ער האט גיהאט חוץ מישוב ניט ווי פענטישץ ךצץ ראךין ךר
£ל תן5ילה האטיךך ארם ניקליבן איץ ארטיחוץ מישוב אונ ךאךט איז גירע] אטייכל
ביימו־ ןדט פירות אונ ךי פלענץ עסץ פץ ךי פירזית אונ אוף .קלייךר האבץ ךי נאד
*"ט גיקונןט ךי מק גייט גייט טען אוג אח־ פלעגט ךץ פדר צו ךין ^ער פלעגט אלץ 8לייו
ן ץ אץ יישוב אמץ אונ פל_עגט איבר ךעיךין פענטייןןץ אז ךי זאמין'^אר נאט בזז
3
^ י ן ךי זאלץ נאד עונןק ךין אץ תפלות ובו׳'אונ וועד ?נס דאט אים* צו גיהעךט £לעגט
^ ייפץיאוף ךץ אךט תוץ ללשוב אינ זך ?$ענץ דאךטיעופק צו ךץ נאד אץ ר^ילזת
א #יוזת ותשבחות' אונ ווידויןם אונ העניתים י אי 5יי?3קי T!1לעם טף אי! רןשובה
' לע?ט י נמיכץ אונ ךער 23ל תפילה' $לעגט ךי נעבץ זיינע ספרים ראם ?ירי האט
ליי ?ממת עי5ק ךי! ייינין
•?יאט פץ תיוילות אונ לזירות ותשבחות 'אוני ווידוץס
*?יי ?? rגם פלענט ךך שץ צו גיפו}ץ[ vנור#ין ךינע סק?':שץ'ראס .ער האט אהץ
*?לאכט אדני ראם 1יי ? ?ין שיז איל ן;קאנט ברעגגץ קקט^ץ צו הש־י פלענט
לינעבץ לשות צו אייניס פץ זךגע מענט^זץ אז יערי}אל #י '1״  T 1י י ן אץ לשוב אריץ
יי «!ל ךד יוע^ין 0ענ^?<ץ צום אייברשיךןיאז ךי ;אלץ נאד נאט לי.נץ אזי דאט דעד
^ תפלה ךך אלץ נייןדלט ביז ף זאך'דאט אן גיהו?ץ כפוךסם גי יזעךץ וואךץ פליציס
•ף ! '3אר פאלין נ״יוואלץ מענטשץ פון דר בךיגה אונ 3ק האט ;יט 3יורפט ווי זך ז^ניו
^יקונךן ביי ךעפ איז'פאר פאלי; גיץואדץ איין זח 3יי לעם £יין־ איילים ביז פקאיז
הפלת ראפ ״ער נייט אום אונ ךעט אן פענשץ
^ p/njאזיעס ני נ ךך ךף
י ש״י נאד האפץ האטי מגן אים ןיט ג;לאנט יואמ; 'דר ב£ל ל״^לה "fi־^ !T׳ פיו־ין
י י פיט
!4
5

%

׳

׳

3

-

t f

ג

יג

א י נ

א

י

x

3

,

פו

י ז־

ט

T

,
|
\
י

.מעשה מבעל תפלה

8ט!

ף
נדםה כעני ואצל זה כסוחר ואצל זה בענין אחר וכיוצא בזה נס כשהיה נכנס לדברtoג'
בני אדם כשהיה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו היה מרמה א־תם בדברים & ע
שלא היו סכינים כלל כוונתו הטובה וכאלו אין כוונתו כלל לענין דנ״ל והיה הבז י.
ח&לה עוכק בענין זה עד שנעשה רושם ופרסום בעולם והיו כצפיס לתופסו אך אי  Wי -
בנ״ל והיה הבעל תפלה הנ״ל עם אנשיו יושבים חוץ ליישוב כנ״ל ועוסקים רק בעניני*«'
הניל בתפלה ושירות ותשבחות להש״י ווידרס ותעניתים וסיגופים ותשובות כניל ג* ף,
היה ענין הבעל תפילה הניל שהיה יכול להספיק לכ״א ואחד םה שצריך ואם היה סביו
כאחר מאנעדו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת ה׳ שיהא הוליך כלובש במלבושי זהי ף
שקורין )גילדץ נישטיק( היה מספיק לו וכן להיפך שלפעםי׳ נתקרב אליו איזה עשיי י
והיה מוציאו מן היישוב כגיל והיה כבין שזה העשיר צריך לילך בבגדים קרועים ף
ונבזים היה מנהיגו כך הכל כפי שהיה יודע צורך הספקת כל אהד ואחד היה מספיק לי י,
ואצל אלו האנשים שקירבם להש״י היה תענית או פיגיף נדול יקר יותר כבל התענוגים ח
שבעולם כי היה להם תענוג מן הסיגוף גדול או כתענית יותר מכל התענונים שבעולם'׳ ^
ו י ה י ה י ו ם היה מדינה שהיה שם עשירות נדול שהיו כולם עשירים אך היה
והגהגתם זר ומשוגה כאוד כי הבל היה מתנהנ אצלם כפי העשירי ץ'
שהיה ערך מעלת כיא וא׳ כפי העשירות שלו שטי שיש לו כך וכך אלפים או רבניו ז,
יש לו כעלה זו ומי שיש לו כך ובך מבון יש לו מעלה אחרת וכן ביוצא בזה כל כחי נ•
המעלות ודה אצלם כפי הבמין של כיא וא׳ ומי י שיש לו כך ובך אלפים ׳ורבבות כ 1ז,
הסכום שהיה קצוב אצלם הוא כלך וכן היה להם רגלים שפי שיש לו כך וכך ממי!
.מ
הוא
פיט גרוס הכפה אוג פלעגט ךך ביי איטליכן פאר #טעלץ אנךעךש ביי ,רעם האט \ \
ןיך פאר שטעליט פאר יאיץ אדום כאן איונ'ביי רעש פאר איץיםדך אוג ביי רעם?,א* -
ער ךך נאך י א-ךעךש פאר ששעלט אונ ךר צו אז .ער ?לעגט קומץ שפוןין 9יט*אמענ5 '?,
ן
אז.ער *האט פיאר' שטא$ץ או ^ער קאן ביי ךעם מקטש ניט פועלין פלע^ט עיר
מענטש *אז 1פאר ךךייק מיט רףד בת ^עם אתי נאד ניטיגימאלט נימק צ'ו'פאלין' א י \ י•
מיינט ער ואל אים מ_קרב ךין צו גאט איז ךד בעל ון$לה*מי'ט ךינע לייט ןיזעסץ חיי! \
ליישובי' אונ ךי האבץ עוסק ןיווק *נאד אין ותפלה אונ ישירות ותשבחות צו'"'נאט אי ג
ווידויים אינ תעניתים אונ סיגופים אונ תש.יבות_ער האט.גיקענט'איטליכן נעבין מאס \ \
האט באךאךפש א^ער האט פאר שטאנץ' אין איינם פין זיינע לייט או נאךיךין כוח באר \
באךאךף.עיי צו נאטם וףנסט אז _ע'ר זאל גיין אן' ;יטאן איין נילךין נישטיק האט_ער ע ן
איס גיגעבין אינ* איזו פאר קעךט'אמאל איז צו אים מקורב ניוואךץ איין עישר ' א ו נ \ י,
האט פאר שטאנץ אז הר עושר רי:דאךף צו גיץ אפ נירושין האט ער אים אזויגיפיךט י5יי י
ךי.ער האט נימיפט אונ ביי' ךי מענ?זשין מאס \\״ האט ךי *פקךב ;ירע; צו הש׳י איי
ביי״ךי אתענית אונ ראם גךעסטי' פייניקין זיך איז ט;יעךער גייווען פץ 'א^י תענוגים ^
ךר וועלט מארץ ךי האבץ גייהאט ת^נונ פץ דעס נךעש^ין פיינייגן אוךר פון א:ת;;נית הפעי
אייךר פץ אלי תעגוגים פץ ךר 'גאנצר וועלט :
י•
רהי היום אונ עס איו גיזועזין אמךיגה מאשךאךיט אתיגייוןעזץ גרוס לעשירות.ךי זעני1
אלי גיווע׳ין' .עקירים נאד ראיס פיךעכץ פין דד פךינה איז ניווען לייעד מילד וייאלי!
עש האט ךך ביייךי אלץ*גיפירט ווע דליג'ךעם_עי^ת*איטליכנם" פעילה אונ איטליה
כבוד את גאר גיוועזץ וזעךליג'ךץ.עשירית עש "איז ביי ךייאושיגיזעצט גיווען אז רש
מאס.ער דאט ייי; אייגינס אז 1פיל אלןיםינעלט קומט איש ךי כעליה איני ךער ןיבי "
אונ ךר ראש 7יר האט 'אז 1שיל א.ינ יאוו ?יל 'נעלט'קו?ט איש איץ *אנךעף מעלה
אזו אלי כעלות ביי זך את אלץ גיווען מעדליגיךעס גללט מאס איטליכר' האטיגיה^
אונ הר ויאס^עד יאט איו פילי אייג אזי פיל א;פ'יש ורכבת וויא אזו .עש'איז*דא.רט §יי
ךי איום ;יזקט גיווען ךר איז שץ אפלך אונ אזו האב"ץ*זיי נייהאט "פאגץ אז' דר* מאס \
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^ גמל זה ויש לו אותו הפעלה פלונית באותו הדגל ופי שיש לו כך וכך ספק היא
^גל אהר ויש לו שס איזה טעלח באותו התל לפי ערך טפינו .וכן הדרנא והפעלת
ך כל אחד יאחד היה הכל כפ• הפפון בפי פה שהיה קצוב אצלם וכן היה קציב אצים
^יש לו כך וכך טטון הוא סתם בן אדם ואם יש לו עוד פחות מזה הוא חי׳ או עוף
\יצא והיה אצלש חיות רעות ועופות דהיינו כשיש לו רק כך וכך חיא נכךא ארית
^ישי )בל״א* .איין מענפשליכר לייב( ובן כיוצא בזח שאר חיות רעות ועופות יכו׳
^ייייט שלפי מיעוט מפונו הוא רק היה או עוף ובו׳ כי עיקר היה אצלם הממון ומעלת
ודרגא )ודרנא( של כיא היה רק לפי הממון:
,,
'  V £ t /בעולם שיש מדינה כזו ותה הבעל תפילה מתאנח על זה והיה אומד מי יודע
עד היכן הם יכולים לילך ולתעות עי״ז ונמצאו אנשים מאנשיו של הבעל־
ףילח הנ״ל ולא שאלו את דעתו כלל והלכו לשם אל המדינה הניל להחזירם למוטב
י *יה להם רחמנות גדול עליהם על שנתעו כ״כ בתאוות מכון ובפרט שהבעל תפלת
 Aל אסר שהם יבולים לילך ולתעות יותר ויותר כנ״ל ע״כ הלכו אלו האנשים הגיל
,׳׳ אות׳ הסדינה הלל אולי יחזירו אותם למוטב והלכו לשם ובאו אל המדינה הניל
,

׳מרש אצלם שע־קר הוא רק השפון וכן היה פדבד עוד עם אחר ולא שפע אליו נ״כ
׳יא חיה פרבה לדבר עפו והשיב לו זה האיש שדיבר עפו יותר ם״־• אין לי פג>י.י
כלל
,
< t#אזו פיל געלט איו.ער אין דעם פאהן אונ ^עס קוכט אים ךי כעלה אונ ךעד כמד
"׳ינ ךר פאן אוני ךר מאס^ער האטאז*'1יל נעלט איז .ער אץ £י'ין*אנדעף'פאק*איג
 Aקימט איש דארט ךי* מעלה אונ יעניר ןאך,ן אלץ וועדלייג ז_יין נעלט א״ונ אז 1איטליכץ
#נ1שינס כבוד אונ נאד יזיין פעלה איז אלץ נימק רק' וועךלינ ךין'געלט ראם ער'האט י
#גט אזו ווי ביי ךי איז אום גייעצט ניווען אוף איטליכיר פעלה איניבבוד *ור §'יל נעלט
?י כאךארף צו האבץ אנ אזו אץזיביי ךי א1ס גיזעצט'גירען אז .ער* האט נאד אזו ?"׳ר
$ש >«יז יער אגל*אטר פענטש אונ אז ער דאט אבער גאך ווייגינר'איז^עד ש1ן גארקיין
?"??יש ניט נאד.ער איז"'אחיה א1ךר איץ עוף ךהןינו ךאם איז נאר אדדה ראם האט
י ׳׳?נים מי אפענטיש א •נ.עש איז ביייךי ניווען חיות אונ ע1פות ךהייגו אז £נר האט נאד
ייי אביםל געלטיאיז דאש נאר אלייב דאס' איז אפענשליבד לייב אונ אז ער האט גאר
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אביםל געלט איז.ער נאד איי; עיף אונ אז 1האבי; די ;יהאט אנךערי חיות אונ ע1פית.
 f $דר מאש ערי האט מיינ־ג געלט דר איז נאר״קיין םעגטש.גיט''ביי ךי נאד ער איז
״
אנייה איייי איין עיף
*
־* *
כען גיהעךט אוף דר וועלט אז*.עש איז פאר האנךץ אז 1אקךינה האט ךר בעל תפלת
י זייעריאגרוסץ .קרעכץ" ניטאן ךריויף אונ .עד האט .גיזאנט מער מייפפיור אהץ' דיא
׳ ^ י *קאנין'"פ«ר גיץ״ךיאךך ךעשיהאבץ דך גייפונין פקטישין פץ ךינע לייטיאוג האבין
?ייס רחמנות גיהאט אוף" ךר" מדינה מאש ךי ז.ע;ץ "אדי פאר פירט "גיוואךץ אין דעד
׳§יה פץ נעלט אוג בהרט' דרי בעל הפלה האטיגיזאגט אז.ךי קאנין נאך זךיטער?פאר
^ וועךץ איבר רעש זעגץ'ךי לייט פץ* דעם בעל תפלה גיגאגגין צו דד י מדעה׳ טאפד
׳ ׳זין . Vקע3ץ' אדום פירק די פץ זייעךע' נאךי^קיייט די זעגין ;יקופין' איין דר פךיגה
^יי! אינ ךי'זענץ א:יי'ן גינאננין פן הסתם צו אקלייגים כעגלים מאס דר הייםט ביי די
׳* £׳ אונידייהאבה״אן גיהובין פיט איים צו שמופץ אז"צום אמת איז' ךאםיגעלש גש*
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כלל לדבר עמך שאלו מפני מה השיב לו היות שאנחנו כולנו סוכנים עתה לעקור < י
המדינה לילך למדיני אחרת באשר שראינו שעיקר רתבלית הוא רק הממון עיכ נס 0י
אזנליגו לילך למדינה ששם יכולין לעשות ממין דהיינו שיש שם עפר שערשי? מסג יזהב וכסף עיכ אנו צריכים עתה לילך כולנו אל אותה המדינה גם נפנם אצלם שרי
רוצים שיהיי אצלש ככבים ומזלות ג״כ דהיינו ששי שיהיה לו כ״כ סמי; כפי השני י י
שקצבו על זה הוא יהיה כוכב כי מאחר שיש לו כ״כ ממון יש לו הכת של אותו הכוה* ז
בי הכוכב פגדל הזהב כי פה שיש עפר שעושין ממנה זהב זהו מחמת הכוכב שכ׳ני •
באותו הטקוס עשרות זהב גמצא שהזהב הוא נמשך מן הכוכבים ומאחר ש־ש לא׳  hיזהב .נמצא שיש לו בח אותו הכוכב הניב הוא בעצפז כוכב וכן אשרו שיהיו אצל! י
מזלות נ״כ דהייגו כשיהיה לא׳ כך וכך כפי הסכום שקצבו ע״ז הוא יהיה מול וכן  byי
להם מלאכים הכל כפי ריבוי הפסק בנ׳׳ל עד שהםכיםו ביניהם עיהיו להש נ״כ » \hי
שמי שיהיה לו ריבוי מטון הרבה כך וכך אלפים ורכבות כפי מת שקצבו על זה הי
׳יהיה אלוה כי מאחר שהאלקים שופע בו כ״כ מטון ע״כ הוא בעצמו אלוה וכן קיימו וע&י
בכל הניל גם אמרו שאין להם לישב כלל באוירא דהאי עלשא ואי; ראוי להם להתער
עם בני העולם שלא יטמאו אותן כי שאר בגי העולם הם טמאים כגגדס ע״ב יישני
עצטן שיבקשו להם הרים הגבוהים ביותר פכל העולש וישבו שם כדי שיהיו מרומפיג*
פאוירא דעלפא ושלחו אגשים לבקש ולחפש הריס הגבוהים כג״ל והלכו ובקשו וטצאי
.הרים גבוהים מאד והלכו כל בני המדינה וישבו שש על ההרים הגבוהים הייגו שעי
1
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ךי ניט צו ניהערט אונ האט צו ךי גיזאגט ווייטר האב איך.ניט _צייט פיט אייך צו שפוהן
האבי; ךי אים גיפרעגט פאר וואש האט.יער ניענטפערט באשד פיר באדארפי; אלי.ביין !*$
איין אנלערי מדינה אריק וואךין פיר האבץ גיזעהין אז ךעיר' עינך תכלית איו נאד ראם
געןט איבר לעס איז ביי אונז ניבליבץ אז נשיר זאלין גייין צו אזו אמדינה וואס דאךט אייאזו' איין ןגדד ראם ךר פון עאכט' טען גאלד אונ זילבר איבר לעם טוזץ פיר הייינט אלי
•ביין צו ךר כליגה אונ ווידר אייז ביי ןיי/ייבליבן אז *זך ווילין אז ךי זאלין האבץ א?יך
שטעריןיאוניטלות דהיינו אז ךד וואט ערי האט אזו פיל אונ אז 1פיל/עלט וךיאזויידיי*
האבץ ךאךט אופ ניזעץט דררף' ךר זאל'ךין אשטלין וואךין אז ער האטי אזו 9יל געל&
קאט ;כר זיף רעם כח'פץ ידעם £טעךץ וואךין ח*־ך רעם שטעךץ וואקכט ךך דאס נאלר
•:ווזיץיף עךד ראם פץ אייר 3אבט ?עןיגאלד איז פחפת״ךי'שטעךיין נוא *ווען *דעו
מענטש האט אזו פיל נעלם האט'.ער'ךאך לעם כיח פון' ךעס שטעךיין.איבר לעס אי.'1עי
אלייין אשטעלץ אונ ורלריהאבץ ךי'ניזאנט אז איינר וועט האבץ 'אזו ?יל אונ אזו $יל
גע?ט וויי אזי ךי האבץ לרויף אום ניזעיצט דר זאל ך ץ איי] מזל אונ אז 1האבץ ךי זץו
גיפ'אכט מלאכים אלץ וועךליג.ךעם נעלט בת עםאמ ביי ךי גיבליבן אז ךר וואס ער וועג*
האבץ .ליער §יל גיעלט אזו ?יל אונ אזו.פיל אלפים וךבבות ךר זאל ךין איין נאט" וויאךין
 4נאט  /י ט איםאזיו §יל נעלט את £נד אליץ אגאט* ורדר* האבץ ךי'ניזאגט אז* זךא
1קעךץ נאר ?יט צו ךןיץ אץ ידעם אויר פון ךר רעלט אוניךי ^אךארפץ.נאד ניט צו ךי!
אי| אייןים 9יט אנךעךי פענטישץ ווארץ ך י א;ברלי םע.נטשין פון.ךערךעלט זענין ^אי
כ^א ך^ענץ ךי איבר ךעם'האבץ !.יי ךך מישב נמועזץ' אז דיווע־ץ זיף זוכין ךןער הובי
ןעת :אונ ךי וועלץ'ךארט זתיץ בךי ךי זאלץךץ' העכיר פץ רער ח׳עלט האבץ דיי*
^'ישיקט פענטישץ האבץ (ך ניפינץיזךער הובי בעת איז גיגא^ץ לי נאלצע מלינה א.ינ
זתאבץ זיךידארט מ י זעץט אוף די הוכי בעדני ךהץני אוף ךעש בארנ האבץ'ךך 3ייא
זעצט אקיבוץ מענטשץיפץ דר טךינה כלוטו־ אשיטאט אונ אזי אויף לעם* אנךערי; באלנ
זכו׳ א־נךי האבץ ניכאכפ ארוש' רעם באת אנרוס חוקת אונ נראבינש ארום״ביז;עש איי
גיט גיפאלט ניווען צו ךי זאל קופץ אפענטש וואךץ" עש איז יפער'ניט ןירען נאד איץ
.באהאלטינר וועג צו דעס בארג וראשי קיץ אגדערר כעגטיש האש גאר גיט גי־אגש צי
קוטק
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כל הד ודד ישבו שם איזה קיבוץ מאגשי הסריגה הגיל ועשו סביב ההר חזקת גדול
והיה שם חפירות גדולות וכיוצא סביב הדד מה שלא היה אפשר בשום אופן שי _א
אליהם שום אדם כי לא היה דק שביל נעלם אל ההד באופן שאדם אחר לא היוד
יכול כלל לבא • אליהם וכן בהר הב׳ וכן בכל ההרים עשו חזקת וכוי -כגיל והעמידו
שוכרים ברחוק מן ההר בדי שלא יתקרב לרם זר והם היו יושבים שם על ההרים.
י והיו מתגהגים במגהג הגיל והיו להם אלהים רבים דהיינו לפי הממון כגיל ואחר שהיה
 ,העיקר אצלם הממון עד שעיי ממון הרבה היו נעשים אלוה ע״ב הי׳ להם חשש מרציח׳
י ונזילה כי ב״א יהי׳ רוצח ונזלן כדי שיהיה נעשה אלוקי עיי הממון שיגזול אך אמרו
שמאחר שהוא אלוק )דהיינו העשיר בעל הממון הוא אלוק( הוא ישמור מנזילות ורציחות
״.יתקגו עבודות וקרבגית שיהיו מקריבים ומתפללים אל האלקות הגיל נם היו מקריבים
י כני אדם והיו מקו־יבין את עצמן אל האלקות הנ׳׳ל כדי שיהיה נכלל בו ואח״כ
יתגלגל ויהיה עשיר כי עיקר האמונה היה אצלם המםץ כנ״ל והיה להם עבודות וקרבנות
\' •לטורח שהיו עובדים בהם את האלקית הגיל )דהייגו בעלי הממון הרבה בנ״ 6ובוודאי־
אעפ״ב הותר .המדינה מליאה מרציחה ונזילה כי מי שלא היה מאמין בעבודות הנ״ל היה
רוצח ונזק כדי שיהיה לו ממון כי עיקר היה אצלם הבמון כנ״ל כי עיי הממון יכולים
לקנות כל דבר אכילה ומלבושים ועיקר חיות האדם עיי הממון)כן היתה סברתם לפי
דעתם המשובשת והנבוכה( ע״כ היה הממון האמונה שלהם והיו משתדלים שלא יהיה
' גחםר אצלם ממון כלל כי הממון הוא עיקר האמונה והאלקות שלהם כניל אדרבא צריכים
להשתדל להוסיף ולהכגים ממון ממקומות אחרים לתוך המריגה והיו יוצאימ מהם סוחרים
לסחור בםריגות אחרים כדי להשתכר ממון להכגיס מםון יותר לתוך הםדיגה וצדקה
בוודאי
 ,קוןדן צו זך אונ אזו א1ף רעם א.נחןךין בארג אוך אוג.ךי האויץ <ישטעלט ש1םךים וריסי
פון ךעם 3אךג ?די..קיינר'זאל צו ידי ניטלןאנץ קומץ אונ ייי זענץ גיזעקץ דארט איףךי
בעךנ אונ האבין' ךך ני^ירט כיט ךעם פירע?ץ בנ״יל אונ ךי האב:ץ גיהאט אםאך גאטיען־
ךהיינו וועיץינ ךעם געלטיכנ״ל נאד עיילי ביי ךי איז ךערעיכך נימעזץ דאס נעלט £יז
דארך אבאך ןעלט איז מק וידוען ביי ךי אגאט האבין/יי מ1רא ניהאט $אר לןיחה אונ
?ךלה מאדן איטליכר וועטיךין ארוצח אונ אגזלןיכךי ער זאל וועלץ אגאט גאו־ די האיבץ^האגט
וליל דד וואסי^ריהאיט געלט את אגאט נועט|.ער'ךך*היט'ץ פץ גךלות אונ *רציחות *אינ
זך הא1יץ פת״קן ;יודעןאבודות אונ*קךבג1ת אז מען זאל' ב^ךיב ך ץ קרןג1ת אונ מען זאד
9ת5ללז_יץ'צו ךי גע^יו־ נלי ךאלך 'לעם זאל מק.קליגץ' געלט אונ* ךי פלעגץיפכךיב
!יין בע.ט*?ץ פאר הןךבנות אונזיי פלעגין ךך אליין מקריב ?ץ'זני ד ג א ^ י ן ל י ?ר'זאל
אין יאים'נכלל ווערץיאונ דו־ נאך וועט זגד ?נולנל וועךץ מעט ?נר ךיןיאיק עו^ר ןאךין
יד ע;קר אמנה את ביי זיי נימק דאס נעלד אונ פץ ךעפיט רענץ פארט את ךי מלינת
?מדאי $יל נימק פיט ךןףתה אונ נדלה מארץ דר מאס' £נר האט ןיט ;ינלייבט אץ' ךיא
אבודות את^ןר גיהק אחצח אונ אגזלן בךי ;נר זאל האבץ ^עלמ אונ• יייהאבץ אלץ
ךדנהץ אז ^עס זאל ביי ךי ןיט ניסינעךט מעךץ״קיץ נעלט מארץ ראש נעלט את ביי ך י
נאיר ךי אפוגה אונ ךער ^אט נימק אדרבא' קק מוז זעהין אז מען זאל אריץ בחגננץ אץ
י ד מדמה אמץ געליט נןלעגץ פץ ךיינןץ פוחדים זאלץ זמנרלץ' אץ* אט־ערי עדינות בדי
נ י זאלץ ניווינץ געלט וידי דק זאל נאך מער נעלט אדיין'בדעננין אץידר מליגה אחץ
אוני^הקה את ןווךאי אגרוסר איסור 3יי ךי שיווקי ויאלץ ךיןזאר מק אוועקי^עבץ דאט
ז

} ל ' א י י  tלי ל י . "P ^.ניזיעןיאיבר דעסיאת י
ןעלט' מאס נאט ל א
לוודאי* ביי די איין איסור נימק צו ג.עבץ צדקה אונ ךי האבץ ;יהאטיפקטשץ ראם זך
זע;ץ ןתעזןט $ימק דדרף ךי זאלץ א'?ט?נ נעבץ ארף'איט-י5ן;א1ב ^רייהאט אזו פיל .
ןעלט ווי _ער זאגט מארץ איטליכר האט $יפהט ארוס מיתין' ךץ.עשירות אלי מאל בךי
?ד מ ל בלייבץ״ביי דר£.עלה אונ 3יי ךעס '5ב1ד מאס .עד האט }יהאט מעז^ינ דין
מלד אונ אמאל פלענט 3יי די צו וועלץ פץ אחיה אפ'ענטש*אונ פת אפעגטיש אהיה:
דחייגי
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8ונ
בוודאי הוא איפור גדול לפי דעתם כי ד\א כחסיד שפע משונו אשר נתן לו אלקים אי6י יהפ
זה הוא העק־ שיהיה לו ממון והוא פוגם ומחפיר ממונו עיב בוודאי היה אסור אצלם זזזש
ליתן צדקה גס היה אצלם מפונים שהיו ממונים להשגיח על ב״א אס יש לו כ״כ מפי! מ 
כמו שהוא אומר כי כיא היה טיכרח להראות עשרו בכל פעם כדי שיהיה נשאר באותי'
המעלה שהיה לו לפי ממונו כניל ולפעמים ה־ה נעשה מחיה אדם ומאדם חיה דהייגי ילא
כשאחד אבד ממונו אד נעשה מאדם הי׳ אהד שאין לו ממון וכן להיפך כשאחד הרויו
פסון אזי נעשה כחי׳ אדם וכן בשאר המעלות כפי הממון בנ״ל והיו להם צורווז 1־
ופאטרעטין של אותן האלקות )דהיינו בעלי המםוז( והיו אצל כיא וא׳ צירות הללו והיי ןל
• מחבקים וםנשקיס אותם כי זה היה העבודה והאפונה שלהם כניל:
ע:
ו ה א ל ש י ם הנ״ל דהיינו האנשים הנש־ים של הבעל תפלה הנ״ל חזרו לפקוםס וספרי י*
להכעל תפלה פנודל המעות והשפות של אותה הפרעה איך הם נבוכים תו
מאד בתאוות ממון ושהם רוצים לעקור לם־ינה אחרת ולעשות להם כוכבים ופזלות עני •גג
ואסר הבעל תפלה הנ״ל שהוא פת ירא שלא יתעו יותר־ דוחר אח״כ נשפע שעשו לעצם!
לי
אלקות כניל ענה ואמר הבע״ת הנ׳ל שעל דבר זה היה מתיירא ודואנ מתהילה והי׳
וי
להבעית רחמנות נתל עליהפ ונתיישב לילך בעצמו לשם אולי ישיב אותם ,כטעותם
.והלך לשם הבעית ובא אל השומרים שעומדים סביב ההר והשומרים פפתפא היו אנשים
מעלוח
קטנים בפעלה שהם רשאים לעמיד באוירא דהאי עלמא כי אנשיס שיש להם
כ
מחטת הםשין כניל הס אינם יכול־ם כלל להתערב עם בני העולם ולעטוד באררא דהאי
עלפא שלא יטמאו אותם בהבל פיהם )ע״כ בוודאי השומרים שעטת חוץ לעיר היו
• קטנים במעל׳ כניל אך גם השומרים היה להש הצורות הנ״ל והיו מחבקים ופנשקים
אותם בכל פעם בי נם אצלם היה עיקר האפונה הפסק כנ״ל ובא הבעית הניל אצל
שופר
ךהךנו אז איין עושר האט אן ניוואוךין ךאש נעלט איז,ער שי; 1יויארק אייה ןאלין?.י
האט ראך שץ״קיץ' ^עיןט ניט אונ אזו *&אר ^קעירט אזיאיינר האט גיו\ינין/עלט אזו איז
גיווארין פון אריה אפענטש אונ אז 1איו גיוויען'ביי ךי אייבךןקי נןעלות ראש בייא זייא
איז אלץ ייעידיג דעש'געלט ניווק אונ ךי פלעגין האןין ליי צורות אונ לי פאטרעטץ פון
ךי .גאטץ ךדךעז ך וואס' האבץ'<$יל ג^עלט ניהאטאונ ביי איטליכין איז ניךק ךי'4אטךעטן
אוניךי ?רעגיין ךי צו האלךןין אע צ\קושץ וואךין ךאס געלט איז ביי ךייןיווען גאר זייער
;
י ••־־.
.עבודה אונ די.ער אמנת' :י
אונ לי 2ייט פץ רעם ?3גל ן ^ ו ז  /ו א ש ך י זענץ״פדיער דאךט ןירע; 3יי ךער םיי^יז
האבץ ךך אום ניקעךט אונ ך י האבץ דד״ןייילט רעם 3על תפלה פץ ךי !אךישקייט
0ק ךד םלי^ה ווי די מננין אזו 8אר ?ירט ניווארין'אץ דר .£1או ה*פץ געלט אונ.אז ךיא
זדילץ שץ ארוס .פון ךמנר מלי^ד .אין איין אנדערי פלינה אונ1ךיי וןעלין ךך שץ <^.כען י
שטעךץ אונ 9זלות דאט ךיךךר 23לתנ!ילה אן נירופץ,ער האט,מורא אז ךי זאלץ ןיט
ןאך $ער 6אר 9יוש דעלין וריש־ דר )אך האט מען ךאס }יהעךם אז ךי האבץ ךך שץ י
גיעאבט ^אטץ האט ךך דר 3על תפלה אן; .ידוןץ אט דאס הא* איך ןימיינט דר 8אי
האב'איך מוךא ניהאט האט ךי־ £3ל ל&לף גרום לחטגות אוף צי גיבאט לןאט ^ר ךך •
<§ץ£ב גייזען״עו־ וועט א?יץ אץץ גיץ קאפך וועט?3רךי אלוש פילץ פץ.ךתנר נארי^^ןיט •
איז דד .ענל ת^לה אהץ נעאנגין אינ עד" איז ניקוטין צו -ךיא שוללים ראס ךי"ןענץ
ןישטאנץ ז*י־וש איטףכן 3אלנ'אונ ך שופךים זענץ טן םסתם גיייק ^קיייני לייט וןאם ךי
האבץ ניט^ט 3#ץק אץ רעם ארד פץ י רך וועלט ווארץ ךי פענטשין וואש ךי מזבץ
גידאט 3עלזת ע מ ת ךרןר ^עלט ךי ותאבץ ^אר ןיט ני,קא;ט ךץ אין איינעם פיט ךער
׳;ת!6ז אונ דאבץ' ניט נ;קאנש שטיץ אץ ךעש אךר פץ דר"וועלט,עס זאל ך י ;יט פןןפא
ךץי^אר ךי ש1מ־יט האבץ אוך י;יהאט די פאטרעטין פץ לי נאטץ אונ ךי פלענץ ליא
 .פאטדעט־ן
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8וםר א׳ והתחיל לדבר עפו מהתכלית באשר שעיקר התכלית הוא  pעבודת ה׳ תורה
׳הפלה ופעשיס טובים וכו׳ והפטוז הוא שטות ואינו תכלית כלל וכו׳ ולא שפע אליו כלל
זז־שופר הגיל כי בבר נשקע אצלם פיפימ דביס שעיקר ת א דק השמץ כנ״ל וכן הלך
*כעית לשומר שני ודיבר עפו ג*כ כנ״ל ולא שפע אליו ניכ וכן הלך אל כל דשוסרים
ילא שפעו אליו כלל רישב עצמו הבעית ונכנס לתוך העיר שהיתר .על ההר כגיל כשבא
ישס היה אצלם פליאה ושאלו אותו איך נכנס* לכאן בי לא היה אפשר לשום אדם
ליכנס אצלם בניל השיב להם מאחר שכבד נכנסתי יהיה איך שיהיה פה אתם שואלים
?.ל זה והתחיל הבעל תפלה לרכר עם אתר מדתכלית וכו׳ כנ׳׳ל ולא שמע אליו כלל
'ק השני ובן כולם כי בבר נשקעו בטעותם הגיל והי׳ הדבר תמוה כין אנשי העיד על
#כא אדם אצלם וכדבר אליהם כדברים האלה היפך אמונתם והרגישו בעצמן אולי
מאדם הזה הוא הבעית בי כבר נשפע אצלם שיש כעית כזה בעילם כי ככר נתפרסם
יזז־בד של הבע״ת בעולם כנ״ל והיו קורין אותו בעולם )דעד פרובר בעיה( אך לא חיה
")פשר להם להכירו ולתופסו כי היי פשנה עצפו אצל כ״א ואחד אצל זה היה נדמה
כסוחר ואצל זה כעני וכו׳ כנ״ל ותיבף נפלט משם:
ו י ה י ה י ו ס והיה גמר שנתקבצו אליו כפה גבורים והיד .הגבור עם גבוריו הולך
וכובש פרינות ולא היה רוצה כ״א הכנעה וכשהיו בני מדיגה מכניעים
עצמן תחתיו היה פניהם ואס לאו היה פחריכם והיה הולך וכובש ולא היה רוצה שום
טמון רק הכנעה שיהיו תחתיו והי׳ דרכו של ועבור שהיה שולח למדינה נכוריו בשהי׳
עךויון
?אטךעטין צו והאמין אונ צו קושין אלי כאל איז לד ?.על תו§לה ;יקיסין צו איין שמך
אוני האט אן ןיהויץ 9יט אים צו ץפופץ אז דעד ןגינך סקרית איז נאד ;א?זס וךנקט
ת1ךה אוג $#לה אונ מעניים טובים אונ נעלט את £אר א;אךי'ע5ןייט אונ ךר שו־גך ז£אט
?ים אבר נאד ^יט צו ניהערט ווארין " d%איז שון ביי די אזיו איץ }?? toyגייוען פי!
ג י ^ ץ צו
אלאנני' ןךט אזךר ע;קר איז נאד דאם,יע לט אונ אז 1איז דר בעל
/לי י שומרים אונ האט קיט זך נישפוםט אונ ך י הא?ץ אים ^אר ^יט צו ניןמןדט האט
ןיך דד בעל רצ$לה םךש.ב $ירען אונ אח אדיין ^אנגץ אץ ?$אט *$ךץ און :דעם באךנ
מי זך את אריץ גיקוקץ אץ שטאט אריץ איז גיי ךי ; י ר ק "אגתס חידוש אמ 3י י5*$ין
?ים גיף^קט ףי אזו בי?ט  nאהער אביץ ניקוי׳ץ וואךין יןץישום קןעגטש האט ךך «
זך נ;ענ!?פעךט וואס §ח#ט איר איך ?ק ךך שגן
גי ;יט ^ ט צו ?רעטין האט
?כעד §אךט' אליץ האט דר 3על הפלה' א!" 3יה;?1ץ ?יט איי^עס ?©^ aין פץ דעס
?0לית פץ ךר ויעלט אזו לי ך ץ ףטיי^ד איז ; י ר ק אונ דר  vpggpקאט איט נאד 4י»
 Vגיהעלט אונ אזל דעד אנדעוך אוג  #י 78י י!ארי 1ךי ז$ץ שץ אק!י אזז <ן**־ <ץרט
*ייוק אי! זל^לי 3אריע.קייט *אונ ^ $ %יי 2ל  WWעיי! *  £ך י * י 1 °%אי TI
 ttp}V$$ראם ?נר זאל'צו ךי קו?ץ אונ זאל ן * *  o f tז#ץ הא?ץ י י ךך } v & r y i u p
יאסי מוז עץ דר _3על תפלה ווארץ.ךי ךא?ץ שין וייהעלט אז ע * 0י י »** סאע״ן
 bvMתפ$־ ,אןף דר רעןט אונ מען ?לענט אים ת^״ךר גךו?*־ ט ל תפתז »g־ r n
ל*;ץ אים ך?ט נ^טיכ׳אקין ויאלץ ;?ריהאט יד כיי אי?3׳י?ין »ךערש'3אר שקעלט
* י י רעם האט ^ר אפנים נילאט ווי אסוחר אונ ביידעם $וי מיין אדום ןןאן אונללןף
• • ׳ • . ' :ל
פי! י י ג ־•
אי» $י־ V i
ק ד  erfriאונ?,גש את גיווען איץ גבוד ראש מיס איס קאבץ ךך צום טיף }&&ן כ?יי
גבוךיס אונ ?ך איו נעאננץ אונ האט אפ וגינוין פליטת אונ דד נבוד w r i>$5ר
ןיט ניראלט נאד מ ק זאל ך ץ אונ^יער ט ע ע אונטער .איס אמ אז ך י מךינה' פלענט ךך
אונטער געבין או^טר אים ?לע^ט ?ןר ךי צו גאךן אונ אז ניט פלעגט?,צ• ךי רךוב מ א
מאבק
י
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מע^ה מיעל הפלה

עריק רחוק ממנה היבה חםשים פרסאות שיכניעו עצק תחתיו והיד .כובש מדינות כנ*^ יוע
והסוחרים של המדינה של עשירות הניל שהיו םיחרים במדינות אחרות כנ״ל ג* •
למדינתם וספרו מהנבור הנ״ל .ונפל עליהם פחד נ ת ל  .ואע״פ שהיו מרוצים להב :״ מ
עצק תחתיו אך ששמעו שהוא מסאם בממון ואינו רוצה ממון כלל וזה היה היפך אמו^ מאי
עיב הי׳ בלתי אפשר אצלם להכנע תחתיו כי הי׳ אצלם כמו שמד מאחר שאיגו פא:הייגין
כלל באמונתם דהיינו בממץ ונתייראו מאד מלפניו ויתחילו לעשות עבודות ולהסייי״ ו
קרבנות לאלקותם הנ״ל והיו לוקחים חי׳)דהיינו שיש לו ממון מעט שהוא חי׳ אצלג ןתכ
והקריבו לקרבן לאלקות הניל וכיוצא באלו העבודות כנ״ל והנבור הניל הי׳ הולך ומתכי י׳כיו
אליהם בכל פעם והתחיל לשלות אליהם נבותו מר .הם רוצים כדרכו כנ״ל והי׳ עלי^נינ
פחד נתל ולא היו יודעים מה לעשות וייעצו אותם אנשים סוחרים שלהם היות שויךגו
במדינה שכל בני המדינה הם כולם אלקות ונוסעים עם מלאכים היינו שכל אנשי אוי'׳ יעו
המדינה כקטן ועד בדול הם בולם עשירים מופלניס עד שהקטן שבהם הוא נ״כ אלן עי!
לפי טעותם )כי הקטן שבהם הוא עשיר מופלנ ויש לו כ״כ כשיעור הקצוב לאלוק אציי ייס
י וכנ״ל( ונם נוסעים עם מלאכים כי הסוסים שלהם הם מכוסים בעשירות נתל בזרי״ יהד
וכיוצא עד שכיסוי של סוס אחד עולה לסך של מלאך שלהם נמצא שנוסעים עם מלאבין יהל
שקושרים ג׳ זונות מלאכים אל הענל׳ ונוסעים עסהם בכן צריכץ לשלוח אל אותה הםדינ ׳׳s
וסשם יהי׳ להם עזרה בוודאי כאתר שכל המדינה הם כולם אלקות )כל זה היתה ע ^ נ נ
הסותרים שלהם( והיטב הדבר בעיניהם מאד כי היו מאמינים שמוראי יהי׳ לוט י ש ^ כ נ
"*י
משם מאחר שהם כולם אלקות כנ״ל:
,,

י

1

9אכץ אונ %ר איז ניגאננין אונ האט אלץ אפ נינומין כתנות אונ ״קיק נעלט האט זןד ניז ד!
* ןיוואלט אונ ךר שםיינר פון ךעם נבור'איז נירען .ער פלענט שי.קץ אץ דד כדינה א^ו!
ךי^ע גבוךים אז ;נר איז נאך ווייט ניווק פון דר ״ כדינה פופןיע §ייל אן ךי זאלין זיו
אונטר געבץ אונטך אים אונ.ער האט אלץ אפ גינומץ מתנות  .אונ די סוחרים פץ 3׳
בךי^ד ,פץ״ע^ירות וואס ךי פלענין צו האנךלץ אץ פדעמדי מתנות,זענץ אהיים גיקו$י!
אונ האבץ' דר ןךלט פץךעם גבור איז אויף זך ניעאלץ א:ת§ר פחד חאטשע ךי וואל'5
צו ;ישטאנץ ךך אוןנך צו ן עבץ אוףשר אים ^אר ^.ס איז' §יי ךי ןיווע; 'איזן וויא ש ^!ךיד ^ ר ?מי?ט נאד' ;ים אץ .ךהנר'אסונה ךהיינו אין נעלט אונ ךי'האבץ ךמור
"גיךאט ג״אר אים אונ ךי האבץ אן• ןי״תבץ'צו קאן ךי^רי.עבודות אוני 2קךיב צו b
י קר|נ1ת• » ךהגרי ־גאטין לח־ןנו'צו ךי ראם האבץ  p«7נעלט אונ האןץ/נעו^ן אי!ז
ז^ייט'אסעץטש וואס ?ןר האט נידאט אביטל .נעלט אונ קאבץ מקריב »» pwjר א׳§1
•אוניא* האבן'ךינימאןךהנריאיזןתקי״עבותת אונ דר נגור איז אלי מאל אלץ ^ענטיר צו ןיקו^ יו
:צוןיייאונ^נר האט אן;יהזו;ץ ציי^יקץ צו דינע ;ב>רים את אוף ךי }יווען אגתסר  3־ אונ^י
־קאבץ';יטטוןיסט ראם צו מאן הא?ץ ןיי ךי םדךימ ךי^רי עין.עצה ^"ינעבץ בא#ר^ .
ז$ץ }יווק אץיאמךןה וואס די נ_אנ_צע קדיןןז• זענץ ז %נאנןין אונ ?איין הימ ע?אלג״
^
יך#ינו .יעני' ^ךינה איז ך !א^עיףךיןה פץ"קליץ ביז ךזס ^ י ן י  /ל י ע י ן י
¥£ידיס' ךהןר .ביו דר.קלענזי$גר פץ" דד מלי^ז איז אנאט וועךלינ ז^ער גאךיש
? .ידט״קייט אמ ךי פאךץ קךט מלאכים ייאךץ ןךעךי $עךד ה^ץ צו נידעקט קן־ט %
אגרום ״ע^יתת מיט גאלו־ וואס *אתנק פץ אפעךד טדעפט' אן ייי ?יל 3יי ךי״איז קע! עי!
ךכיי .ייי
^ ט 9 %יל ^עקט א^יאך ?סןא ^י<ץ ךי קיט 3ל?«? בי • r^-
.סלאכים אונ פאךץ מיט'.ךי ?כן"3אדאךפט איר ^ןזיקץ'צו דר מךי^ה אונ ב י ^ ע ח איי1י
בוודאי ןעל^ץ רארץךי זענץ ךאך אליי נ אמין אזו איז אלץ 'גיווען ת  .ע ן ה פין .עער"
י י
סידךים איז די.ע^ה ךי ך^ער ניפעלץ :
אונ
15
־

:

י

:

יפ

ז

21

3

3

י

,

מ ע ש ה מ ב ע ל תפלה,

נח/5ג׳

,על תפלה הנ״ל יישב עצמי שילך עוד הפעם אל אותו המדינה הניל אולי אעש״כ
ישיב אותם פטעותס זה והלך לשם ובא אל השומרים והתחיל לדבר עמ
|
!ושד א׳ כדרכו וסיפר לו השומר מהנבור הניל שיש להם פחד נדול מפניו וכו׳ כנ״ל
0אל אותו הבעל תפלה ומה אהם רוצים לעשות וסיפר לו השומר ענק הנ״ל שהנז
יצים לשליח אל המדינה שהם כולם אלקית וכו׳ כנ״ל ושחק ממנו מאד הבעית ואמר
ו הלא הכל שטות נדול כי נס בני אותה המרינה הם כולם רק בני אדם כמונו ונם
1תס כולכם ואלקים שלכם כולם הם רק בני אדם ולא אלוק רק שיש יחיד בעולם שהוא
'׳נורא ית״ש ואותו לבד ראוי לעבוד ולו ראר להתפלל וזהו עיקר התכלית וכיוצא
גיבדיס אלו דיבר הבע״ת אל השימד הנ״ל ולא שמע אליו השומר כי כבר נשקע אצלם
*עיתם מיפים רבים כנ״ל אך אעפ״כ הבע״ת הרבה עליו דברים עד שבסוף השיב לו
׳?!ומר ויתר מזה פה אני יכול לעשות הלא אני רק יחיד בעלפא ויש כננדי בני המדיני
«י!ם רבים וזאת התשובה היתה קצת נחפה להבעית כי הבין שהתחילו דבריו קצת
ע ם באזני השופר כי הדברים שדבר הבע׳׳ת מקודם בפעם הא׳ עם אותו השוםד
י׳דבדים שדיבר עתח נתקבצו יחד עד שעשו איזה רושם בלבו עד שהתחיל מעט
׳הסתפק ולנטות אליו קצת כנראה מהוך התשובה הנ״ל וכן הלך הבעית אל השוט־
'יעני ודיבר עמו ניב כנ״ל ולא שמע אליו ג״כ ובסוף השיב לי ג*כ כנ״ל הלא אני יתיד
י ע:ד בני המדינה וכו׳ כנ״ל וכו כל השוטרים כולם השיבו לו תשובה זו בסוף אח״כ
יכנס הבע״ת אל העיר והתחיל שוב לדבר עטם כדרכו באשר שכולם בטעות נדול
"יק זה תכלית כלל דק עיקר התכלית לעסוק בתורה ותפלה וכו׳ ולא שטעו אליו בי
1

דג דר 3על הפלה האט זיף מךישב נימק ער מעט נאך אפאל גיין צו דעד .פךינה
בזאפר מעט £נר די ^אךט ארוס פיךין פון ךיעךי נאךי'?.5קייט א1נ ^ר איז ניקוטין צוא
1 Iי שומרים אונ״ער האט אן גיהובין צו שפולין פיט איין שונןר אזו טי צק עטיי^ר אין
י «5י.ט יאים דר שוכר דד ;<יילט פון דעש גבוד אז ךי האבץ נדום פחד 3אר אים' האט אים
ללי׳ בעל ת^ילה ;יפרעגט ויאס האש איר בדיעה צו פאן האט אים ךר שוןןר דר ציילכ*
\  $ךי מיליץ ?י.קין צו' ךר כז־ינה ראם ךי' ז^נין אלי נאטין ך,אט ךר בעל ת$יןה אדפ
*י *.יש זךער }ילאכט אונ.ער י האט צו אים ;מאגט דאס איז ךיער א^רוס ^אךישקייט וואךין
5י.זענץ קעו;ט£ץ אזו ווי נ:יר אונ.עש איז.כעד ניט &אר דאנדין )אד .איין ^אט אוף ן ך
5על'ט דך' ראם האט אלי באי^אפץ אונ אים אמין !יאדארף מען ^אר צו מ ק אונ זנו אים
5אךארף מען נאד מתפלל דין אונ נאד ךאס איז דר עיגןר £בלית אוף דד ווע?!ם אונ ךעקט
]לןיכין נאך אזוני ךיייד האט דר בעל תפלה גירעט קיט דעס שדטריאונ ח־ שוטר'tan
?ו ?ישי אלץ ניט צו גיהעךט וואךין ״עס אייז שק בייךי איין ^יזעןיט וידוען ז^עחנ־ 3אף?0ייט
יי *ן אלאנ.נ'י צייט נאד ךד בעל תפלה האט אבר פיט איס 'אשאך ;יטעניתיביז צום' t f o
*י ?אטיךרישוכר אים ניענטפעךט"וריטר ראם קאן איך מאן איך $ין ךך נאד אייך אונ דאפ
י• ?אט שוןאפ^יםי^פיסי״פוןיאיץ תשובה*מארץ ךי.ריידמאס דד בעל תשלה'האט $רתנר
ויי 'ייעט פיט״ךעם "ש1פד אונ״ךיאירייד מאס..ער י האט אי$ט ןיחוט האבק ךי ח י אי?
י< דיינים "צו נוף נינופק ביז זיי האבק ?נ$יס ניךיךט* אונ אז '1איז דד 23ל ת$לה ןיגאננין
»י *ישי אנךעךץ שופר אונ האט קיט אים אוך גירעט א* מי ךק ^'קףנר אתי אונ.עד מ»מ
? %יש איך' 4יט צו״גיהערט* אונ צום סוף האט ער אים איך אזן'גיע^ןעךט אזי 3ין'ךך
.־ז $ר אייגר אונ אז *1אלי 'ש1מריס האבק אים גחננטפערט ך תשובה'ציום סוף ךר נאןי
זי ?יז דר ??ןד תפלה אמין ניגאנגין *אץ שטאט אדיין'איונ האט אן ניד1בץ ווידד 9ימ  1י
*י שמופץ ףייךק שנךיגךיאיז^יווען האבץ די אים נישט צו ניהעךט ויאךין ךי ה^קשןן
6לי זייעיר ניזוק איין ניווזץ־צילט אץ חנם געלט פון איץ לאנני זנייט אונ״ךי״הא^ץ את!
 .י ןךיי^ט פץ ךעם נבןראוג אז ךי מילין $קץ צו ךר ש^איט מאס זך ^ ץ איך נאקין
>£ט ןןר ארס די א1ך גילאכט אוג ן ך האט ךי גיזאנט אז" ראש איז אנארי׳^קייט אוג די
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כולם נשבעו סאד בזה כיםים רבים וסיפרו לו םהגבור ושהם רוצים לשלוח א $הסףינ
שהם כולם אלקית וכו׳ כנ״ל ושתק מהם ניב ואטד להם שהוא שטות ושכולם רק בגי
אדם וכו׳ והם לא יכלו לעדר לכם כלל בי אתם בני אדם והם בני אדם ואינם אלו&
כלל רק שיש יחיד ית״ש וכו׳'ועל ענין הנבור אמר להם )בלשון תימה כדרך שמתםיי*
אדם ואומר( האס אינו זה הנמר )הידוע לו( ולא הבינו דבריו אלו וכן היד .תלך מאו»י
לחבית וכדבר עטהם כנ״ל ועל ענין הגבור אמר לכ׳׳א כנ׳ל אם אינו זה ועבור וכו׳ כנ*י
ולא הבינו דבריו ונעשה רעש בעיר באשר שנמצא א׳ שמדבר כזאת שעושה שחו£
סאטונהם ואומר שיש יחיד וכו׳ ובענין הנבור הוא אובר כנ״ל והבינו שבוודאי הוא
הבעית כי כבר היה נתפרסם אצלם כניל וצוו לחפש אחתו ולתופסו אע״פ שהוא משני
עצמו אצלם בכל פעס כנ״ל אך הם ידעו מזה ניב שהבעל תפלה הנ״ל הוא משנה עצםי,.
בכל פעם וצוו לחקר אתריו ולתופסו ותפשו .אתריו ותפסווע והביאוהו אל השריה ןי;
והתחילו לדבר עטו ואמך להש נ״כ כניל באשר שכולם בטעות ושטות נתל ואץ זיז
תכלית כלל )היינו שהממון אינו התכלית כלל( רק שיש יחיד שהוא הבורא ית״ש וכוי
זבני אותה המדינה שאתם אומרים שהם כולם אלקות לא יוכלו לעזור לכם כלל ני|?
הס רק בני אדם וכו׳ ונחשב אצלם למשונע כי כל בני המתנה היו שקועים בטעוו*
של המםץ כ״כ כנ״ל עד שזה שדיבר כננד דעתם וטעותם חיה נחשב למשונע ושאלי
אותו מה זה שאתה אומר על ענץ הנבור )בלשון תימה( אם אינו זה הנבור בגיל
השיב להם שאני הייתי אצל סלך א׳ ונאבד אצלו נמר ואם הנכוד הניל הוא או^י
ועבור יש לי היכרות עבו ויתר מזה סר ,שאתם בטוחים במדינ׳ הנ״ל שהם כולם
^
אלקות
זענץ אלי נאד כענט^יץ נאד איץ נאט ברוך הוא איז פאר האנךין אונ מכח ךעס נבוי
האט %ר ךך אן ניירופץ כיט ךעם לישץ אוב j.׳ cאיז ניט דר נבור אוו ווי איינער £אי
ורנךעךט ךך אוב ךאם איז ןיט דר וואס ער ווייכט האבץ ךי }יט פאר שיטאןץ יראם עי
םיינט אוג אזו איז ער נינאנגין פון איינעם צוםיאנךערין אונ האט מיט ךי אלץ H
ךשיפובט אונ מכיח דעם נבור האט ער 'צו איטליכ^ןיזאנט אוב* ?נם איז }יט דר גבוי
האבץ:/י ניט פאר 'שטאנץ ךינע• רייד ראם ערי מיינט ליי עייל א ^ א ד ץ אין שטאג*
איץ רעש באשר אז יעה ?יפונמ ךך איינר וואס.ער רעט'אזונס ראם ער פאבט אגילעכטי
פץ ךיער אפונה אונער זאנט אז.עפ אייז נאד איחיד פאר האנךץ דהיינו נאט בתך הו*
אונ פיכח ידעם נבור זאגט ?נר אלץ אוב עפ איז ניט ךר נבור האבץ ךי פאר שטאני!
אז דאס פויז בוודאי זיין' דר בעל תפלה וואךץ ךר בעל תפלה איז שץ • ביי זי פפ1ר?
ןיווען האט פעןיגיהייסן איז פק זאליאים זוכן אונ פען זאל יאים חאפץ חאפשע ?2ך'פלעג&
ךך אלי,פאלי אנדעךש פארישםעלץ נאד ךיי האבץ אבער ךד פון אוך*געו.ו'יסט אז' חני
בעל תקלה פאר'שיטעלט ןיך'אלי פאל אנךעךש האבץ ךי ;יחייקץ נאך *קלערץ נאך איגז
אונ כען זאל אים חאפץ האט כען אים נאךיניזוכט ביז ךי האבץ אים נייהאןטיאונ נ
האבי; אים ניבראכט צו זעעךי.ןנלצטי אונ ךי האבץ אן ניה1בין 9יט אים צו שפוןץ האג*
$ד ך י אוך אזו 'ניזא1ןט האבץ'ךי יאים ניהאלטין פאר פשו ע ראתן די נאנןי לתנה מנגין
שץ אז}1ילענץ אץךעים נעלט אונ זענץ שץיאזו ךרונין פאר נאךישט ניריאךץ ?יז רעי
מאם ?5ר האט א_קענץ ךיעךיי נאךיץןקייט עפיס ניךעט איז 3יי.ךי־נירק טשונע האבץ !!י
אים ניפר?;גט וואיס איז דאס ;ואס ת זאגפט אוף ידעם נבור אוב^,עם את ןיט ךער נביי
דאט ?נירךי ניענטפעךט ^אישך איך בץיניווען בייא£לך את ב״ ךעם פלך usg־ 5א.לי1
ךןןאךין אנבוד אוני א'1ב דאיס את ךר ;בור^אן איך קיך פיט אים אונ ווייטר לאם
איר פאר לאזט ךך א1ף*ךער פךינה וואס*איר זאנט אז זייא ןענץ אלי נאטץ ךאסיאיי
אנאךייעקייט וואךין ךי רעלץ אייך ו^אר ןיט״קענץ העלפין אךךבא דאס וועטינאך ךץ אייעי'3
כפלה אז איר וועט אייך אוף ךי פאר לאדן' האביןיזיי אים';יזאנט*פץ 'עאניט רייסטו דא& ״
האט ער די ניענטפערט באשר ביי דעם פלך וואס ער את* ביי אים נירען האט**
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'לקות זהו שטות כי הס לא יוכלו לעזור לכס ולדעתי אס תהיו בט־חיס עליהם אדדבזן
י ״ יהיה מפלה שלכם .אפרו לו מנת אתה יודע זאת השיב להס היות שאצל הסלך
גיל שהוא היה אצלו כניל היה לו יד דהיינו שהיה אצל אותו הפלך תכונת יד עם
׳י׳ אצבעות ועם כל השדטוטי; שיש על היד וזאת היד היתה הלאנד קארט )היינו
#ת העולם( של כל העוללות וכל טה שהיה פן בריאת שפים וארץ עד הסוף וסת
'!ויהיה אח״ב הכל היה םצוייר על אותו היד כי היה טצוייר בשרטוטי היד ציור
?שידת כל עולם ועולם עם כל פרשיו בטו שטצוייר על הלאנד קארט )כידוע לבקיאיס
נענין ציור כפת העולם שקורין לאנד קארט( והיה בהשרטוטין כסי אותיות כסו שבלאנד
?*רט כתובים אותיות אצל כל דבר ודבר כדי לידע מהו הדבר הזה דהיינו לידע
?!כאן הוא עיר פלוני ובאן נהר פלו׳ וכיוצא כמו כן ממש היה נרשם בשרטוטי היד
׳יגיל כסו אותיות שהיו האותיות נרשמים אצל כל דבר ודבר שהיה נרשם על היד בדי
יידע מהות הדבר ונם פרטי כל המדינות ועיירות ונהרות ונשרים והרים ושאר דבריפ
*יטיים הכל היה נרשם על היד בשרטוטין הנ״ל ואצל כל דבר היו כתובים אותיות
?!זד .וזה דבר פלוני ונס כל בני אדם שהולכים בתוך המדינה וכל המאורעות שלהם הכל
זיר .נרשם שם והיה כתוב שם נם כל הדרכים פטדינה לשרינה וממקום לשקוס ומחסרו
ייז הייתי יודע ליכנס אל העיר הזאת פה שא״א לשום ארס ליכנס לכאן וכן אם אתם
צים לשלות אותי לעיר אחרת אני יודע הדרך ניב הכל <״י היד הנ־׳ל וכן היה נרשם
ני! הדרך פעולס לעולם כי יש דרך ונתיב שעל ידו יכו לין לעלות פארץ לשבים )כי
א לעלות לשמים מחמת שאין יודעין הדרך ושם היה נרשם הדרך לעלות לשטים(
^יה נרשש שש כל הדרכים שיש שעולש לעולם בי אליהו עלה לשפיט בדרך פלוני והיי
גיזוב שם אותו הדרך וכשה רבעו עלה לששיש בדרך אתר והיה כתוב שש אותו הדרך
,
נ״כ
ימאש איך דהיינו אז 1וך אהאנט ןןיט פונעף £ינגר אונ טיט אלע ,קנייטשען אונ אלע
^ ץ וואס אוף' אהאנט איז דא אונ ךי ידי איז נמען ךר לאך _קאךט פין'אלע וועלטץ
 1$נאד וואם עם אייז ניווען *זונט היפעל 'אונ ^ ' ד אייז באישיאפן.ניוואךץ בת אין סוף
•ינ ראס.עש וועט דץךער נאך .איז יאלץ א1יס'ניפאלט ניהקיאוף דר יד .וואךין^עס
•ייז ניווען' ארס נינ׳אלט' אין ךי ר־יןיץ אונ ^נייטשען'פון ךער יך דאיס ניפעל פץ אילע
5עלטץ' ווי אזו איטלעכי רעלט ?זטייט .פיט'אלע' זאבן פון איילים־ רעלט וויי אוף אלאנד
.קאירט איז ארפ ניטאלט אזו ווי אין ךעם לאנד^קאךט ךהךנו.עס איז' אריס גיפאלט אויף
^ "3 :-ערי
׳•ןאפיר איטלעבי*שטאט אונ איטליכי פךיינה אוינ א י ט י י ם ?רי.קיי
»2כץ טייכליך*אונ וועלךיר וכו׳ אינ ביי איטליכי זאך שטיייט אלץ אן גישךיבן אז דאיש איו
1ישטאט'אונךאס'אי'ז ך טךעה אונ אין'ךי.קליךן פץ דד ידי איז ניוויען אזו ווי אותיות
?נייפען זאל ורסן ראשיאיטליכי זאך וואס דיארט איז אוס ניפאלט '.אונ אז! איטלי3ע.
?י־ןד ,באזונךר אוג איטליכי שטאט אינ אלע' מאכן אונ בףקץ אונ בערנ אונ אנךערע
׳י*>ץ וואס;.ניס ניפונט ךך אין דר וועלט אונ אין אלע וועלטיץ איז אלץ ניווען אום;יפאלט
*וף ךר יד * 11אמ פענטשין ראשיעם נייען ארוסי אוינ איטלי3ע מךיגה' אונ אלץ ראם
^עניטשץ נייט איברי ורייל.ערילעבט איו יאלץ ניןןען אום נייפאילט אוף ךר האנט אונ.עס
•(יז דאךט נישטאנין אפילו"אלי ווענין פץ איין טךעה צו דר* אינךערר אונ פץ' איין ארט
*י דעמ אנךעךץ אוני מחטת רעם האב איך נלוי^ט ךעשיוועניארייץ צו ניץ אהער אץ
*$אט אריץ ראפ .קיץ'שום מענטש^קאן אהער ניט קופיןיאונ אזו אז איר וןיילט פיך
?י:קץ אץ דר אנדעךר שמאט אריץ /וריס י איך אדך־ךעס רעו .אלץ ךאךך ךר{ד אונ
 $איז ךישיטאנין'אוף ךדית־ דר ווענ פץ איין וועלט 'צו דר אנךערר רעלט'וואדי! _עפ
־•יז פאר האינדץ אווענ ךארך ךעם ווענ קאן פען'ניין אתף פץ דד עךד 'א1ף רעם היפעל
׳ינ £ש איזיךארטיגישטאנץ אלי ווענין/ואםיעם איז §אר האיךין פץ' איץ וועלט צו ךער
^ך^הר רעלט ראךץ אליוע את ארוף •ניגאנגץ' א1ף ךעש היפעל פיט רעש וועניאת דאךט •
?ש^ץ״דד ווענ משיהרבינו את אדוף ^י״גאננץ אוף דעשיהיפל פייט איין אנחןךן וויעג
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ן ג*ב וכן חגוך עלח לשביס כדרך אחר והיה כתוב שש גס אותו הדרך וכן פעולם לעולני
מ ל היה נרשם בשדטוטי היד הנ׳׳ל גם היה נרשם על היד כל דבר ודבר כפי *[
»היה בעת בריאת העולם וכפי החיות שלו וכפי סה .שיהי׳ אח״כ כגת סדום ת׳ נר*°
 r mכפי םה שהית׳ בעת יישובה קודם שנהפכה וגס היה מצוייר שם ציור של םרוגז
 :שיש לה אחר ההפיכה כי היה נרשם על היד מה שהיה ומה שיהיה ושם באותו היי
׳ ראיתי שאותה המדינה הנ״ל שאתם אומרים עליהם שהם כולם אלקות עם כל האנ<
:הבאים אליהם לקבל עזר מהם כולם יהיו נכלין ואובדין )כל זה השיב להם הבעי
חפלה( ונפלא בעיניהם הדבר מאד בי היו נכרים דברי אמת כי זה ידוע שעל הלאני
קארט מצוייר כל הדברים והבינו שנס דבריו נראין דברי אמת כי זה דואין שאפ&י
לקבץ ולחבר ב׳ שירטוטין של היד ויהי׳ מהם אות )ע״כ הבינו שדברים אלו הנ״ל איי
> לבדות זאת מלבו ונפלא בעיניהם מאד( .ושאלו אותו היכן הוא המלך הנ״ל אולי יגלי׳
>7נו דרך איך למצוא ממון השיב להם עדיין אתם רוצים ממון)בלשון תימה( ממון ליי
'< וזדברו כלל  .שאלו אותו אעפ״כ תבן הוא המלך הניל השיב לחם גם אני איני יורע
פהפלך הנ״ל ומעשה שהיה כך היה שחיה מלך ומלכה והיה להם בת יחידה והניע פסי}
לפרקה ותשיבו יועצים ליעץ את מי ראוי להשיאה לו וגם אני הייתי שם בין בעלי
י העצה כי הפלך היד ,אוהב אותי והיתה עצתי שיתגו לה את הגבור באשר שהגביי
יעשה לנו כפה טובות שכבש כפה סריגות עיכ ראוי שיתנו לו את הבת מלכה לאיטי!
והוטבה עצתי מאד והםכיפו כולם לוה והיתד .שפחת גמלה שם על שפצאו חתן להבי
מלכה והשיאו אותה עמ חגבוד וילדה הבת מלכה ולד ואותו דתינוק היה יפה חיאי"!
N.
מאי,
$ת ךאךט ני^טאנין יעגיר והגג א;ץז אונ אזו חנוך איו ארוף גיגאננץ אוף רעם הימל נא1
פיט איין אנךעךין ווענ איז ךארט דר ווענ א1ך גישטאגין אונ אזר פון איין/וועלט צו ד^
אגךעךר וריפד העכיר איז אלץיגי^טאגץ אוף ךר האנט אונ .עם איז ןישטאנין אוף
יךיאייטליכייזאך" ווי אזז ;נס י איז גייווען בשעת'לי וועילט איז בא^יאפין נימאכץ .אונ H
אזו״עס .את היינט אוג ווי אזו״עם מעט יזיין ךד גאך 'ךהיינו סדום איז גיווען דאךט אוי*
•ןיפאלט אזו ווי ךי שטאט איזיגיווען פוץעריאייךר זי" אייז איבר גיקעךט ניוואךץ אי
ןוידריאיז גיווען דארט*ארס גימאלט פרום מאס יפאר אפנים .עם האטיהיינטינאך רע^
איבר..קעךק'אונ*ד1ךט אוף דר יד האב איך נייעהץ אז די פךינה מאס איר זאגט אי!*
ןיייאזיךי זענץ אלי'גאטין פיט ך אלי פענפישי! ימאס ךי מעלן צו ךי קוקין אוף הי$
•וועלין ךי אלע בייךי אמפלה האבץ אזו האט ךי אלץ דר בעל תפלה דר ןניילט את i
ךי ךי זאך אווץד חידוש ניווען .מארץ טעי ךר״קענט 'אז דאס איז*אטד<י ךייד" ווארן ךא
זעלט טען ךך אז 5ק קאן צו נוף געמץ יצריי' .קךיךן פון דר האגט מעט ךריס גיערין V
אות איבר ךעם האבץ ךי פאר שטאנץ אז ךאם איז ניט.יקיץ אופ גיטדאכטי!.אך אונ ע
'איז ביייךייאמילד חידוש גיווקיהאבץ ךי אים ניפרענט  .ווי איז.עךניץ'ךר פלך טא$
<ועט.ער אונ:ץ מייךן אוועג ווי מק זאל גיפוגן געלט האט..ער!.יי דענטפערט נאך מיל
איר.ונעלט פץ געלט שפוםט ^אר ג.יט .האבץ ךי אים/יפרעגט רון ךעסיט' וועגין פאךט $
אונזיווייךר קלך 'איז'האט .ער זיי גיעגטפעךט איך וריסי אוךניט״פץ דעם פלך'וזי to
איז אוניךי פע#יה איז אזו ניהק אפלךיאוניאפלבהדי האבץ גיהאט א3ת יחידה אונ to
איזניקונץ נאהינט צו ךר £י־ט ראפ מען האט איר באךארפט חתונה צו מאכק הא^
^ען גיזעצט יועצים?.ען^אל איץ.עצה האלטין מעמק מען זאל איהרגעבץ אוניאיך**'דארט אייך נימק ?מישע! ךי יועצים מארץ ךר קלך האט קיך ליביוךהאט איז נרין
 .נימק אז מק זאל אירי געבץ חנם גבור י מארץ דר גבור האט אונז גיטאןיבפת ט־ב^
ןןאךץ ער האט איין נינופץ 2סה מדינות איז מיץ .עצה .ז»ער גיפעלץ אוג ךייהאבין
ןדרף מסבים נימק .אונ ?גם *את דאךט ניךען א^ר1םי*שפת־ .מאסיפען האט'ניפו^ץ' א ^
^צו ךר בת עלבה האט קען דד 3ת"פלבה" תתונה ניפאכט נ^ט ךעס.נבוד האט די ^
מלכד'
י
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מעשה מבעל תפלח
באר שלא היה יומי של סין  trainבלל ושערותיו חיו של זהב והיד ,לחם -
זנים ופניו היי כעני חסה זעיניז אזדות אחרים והתינוק תה נולד עם חכסד ,נסורת
־ בו חיכף )בשעת ההולדה( שהוא חכם נמוד שכשהיו מדברים בני אדם בם
י׳יכין לשחוק היה שוחק וכן ביתא בזה כי דבירו בו שהוא הכם נתל רק שעד .
 rלו התנועות של נדול כנון דיבור וביוצא והיה אצל המלך מליץ דהיינו דבק . 3
ץ ומליצה שהיה יכול לדבר ולהמליץ דברי צחות נפלאים מאד שירות ותשבו*
.יימלך והמליץ היה נס מעצמו מליץ נאה אך המלך הנ״ל הראי׳ לי י י ר איך יע־ -
יקבל כח חכמת המליצה ועי״ז היה מליץ גפלא מאד מאד גס היה להמלך חכם והחב .
'׳יה נ״כ מעצסז חכם אך המלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל חכמה ועייז היה חכם
׳*לא סאד וכן הגבוד היה גבור מעצמו והמלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל גבורת
 Mהיה גבור גפלא ונורא מאד כי יש הרב שהיא תולה באייר העילס ויש להחרב
זיאת שלש כתות כשפגביהין את החרב אזי בורחים ונסים כל שרי החיילות וממילא
 #להם מפלה בי כשנסים השרים אין מי שינהוג המלחמה ואזי אי; הקומה במלחמה
*נעיכ אפשר שיתקרבו הנשארים למלחמה ויש להחרב הנ״ל שני פיות ויש להם ב*
#
*כשדם נכחש ונימם כידוע חולי וה דיל היינו שרק עיי התנועה שעושין באותו החדג
'.סקופ שהיא עי״ז מניע להשונאים כנ״ל דהיינו עיי כל חוד וחוד הכח שיש לה והנאצי
*•אה להנבור הדרך שיש להחרב הניל ומשם קיבל נכורתו הנחלה ונם אני הראה
יי• המלך הדרך לענק שלי וקבלתי משם מה שאני צריף וכן היה להמלך אוהב נאמן
1
שהיה
?לנהניהאט אקינד .אונ דאס.קינד איז גיווען ךתנר אווילד ץזםר §ושון מאס;נס את
**)•״קיק סענטשליך ?ןיינגןייט ניט ןיווען ךיןע ךאד זענק  jיודען פוןינאלדיאונ הא?ק ןיהאט
ןלירליי £אך'בן אונ!ק יפנים איז גיווען אד ווי ח זקאונ זייינע א1גק זענק גיוועזק אנדעךי
;עכקק אוניךאס .קעד איז גיביךין ןיוואךק מיט נךייטע חכמה מאריך ^ען מ«ס אים ןיידנהן
}vtpofi
\י> יןיבך ור ?}ר איז גיבוךק ניוואךן אז ?גד את שיץ אןר§1ר חכם ראךק אז קענט^ק האבק
ן^לאןטן .ווי טען האט באדאךפט ^לאבק האט'.ער גילאננט אונ אזו ךע'סט }לייכען אנךעךי
!& •!אכק נאר^ער האט נאך }יטיךי תטעזתיפון אגרוסק ךהףנו ער קען נאןז}יט ךיידץ אונ
 ^1אזו אגךערי ז«כין אונ ביי ךעם 5לך את ניווען אמליץ מאס ?נר האט .נמןאנט דייק זןיעד
^י< 7י שפראכןאונ ישירות אונ תשבחות צום מלך אונדד נ:מץ את אליין אוןז נימעןיאשיינד
$2ליץ גאו־ ךר כלך האט אים ניוויךן דעם מעג פק ווא^ק עד זאל בענ£ין דעם' כח פון" ךד
׳קכקה פץ קמ$ה אונ ןאוץז ךעם את ;נד ^ימק זךער אווי^ד נתפר 5ליץ ורה־ האט ךד
!יי ^ ך ניהאט אחכם אוג דר יחכם את אריק אוך נירען"אחכם נאד' ךר פיך האטיאים ?יוויןין
 zrrpפון ימאנק*ער זאל' נעט־ן חככה אונ ראךך ד*ם*איז^ער ןימקךתנר אמיךד גרי^ד
י3ם אונ אך דר ו^בור איז נימק אמק אגבוד'«מ־ דר סלך האט איםיניוויזק ךעס' וועג
•־פגן זואנין ?נר זאל נעסק }בורה אונ דאךך דעם איזי^ר 'לימען זךער אמילד גרופד גבוד
ןןאך׳ין ?נס את פאר האנדין' אשויערר .מאס ך הענגט אק דרילופטין אונ ךי' שמעךד דאט
ךריי בודות אז מען דדיבט אוף ךי שמערד אז 1צו ל1י9ין זיך אקן ןןלןנך פוןיךעם היל  .ן
•האבק ךי מפילא אמפלה י י שזכאים גי«־ק.עס האט״נךני" * Vי  T?9ד ^חםד׳
i
פון ךעכש מענק וואלטק •?^ךיפארט ךי איבריגע נ;קא'נט,עןיס }אך כלחמה'האל§*
האט אבער'ח ?ומעךד ?מיי שאך5ין אונ ךי האבק צזךייםד^ת ןאךד W T^tf n l
ךי אלי אונ דאךך דך זעךעךר שאךף קךיגק ךי ח ךאר ךי מערק מאןיד אונ דאס לי•
וי י6אלט ךי אפ אונ דאךך ידעם מאס יטען' טוט אפאך ?יט דער שוף^ד חךט ודא ךא איו [
•האבק ךי שיינאים גאר אטןלה  .אונ דאךך ךעם מאם מען מאכט 9יט*דד אגדעדר'ש>ךף!
0נ־ךינק ךי שונאים ךי דאר.אינ ךר מלך האטי גיורזק רעם גבור ךעםך?מ מאס כ" ! i n&*ר האנדק צו דך ??.מערד אונ פון דאךט דאט ^ר גינו^ן ךין ^ר§1ע }בורה אמ קןד
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מעשה מבעל תפלה ־

שהיה אוהב א״ע עס הסלך באהבה נפלאה ונוראה טאד סאד עד שלא היה אפ&י
להם בלל שלא יראו זה את זה איזה שעה אך אעפיכ יש שעות שצריכין להתפדר קגי
והיו להם צורות שהיו מצויירין צורת שניהם והיו טשעשעין עצמן באלו הצורות בעי
שנפידו אחד מחבידו והצורות האלו היו מצרירין איך המלך עם האוהב נאמן אוהביגי
עצמן ומחבקים ומנשקים עצמן באהבה גדולה והיה םנולה לאלו הצורות שמי שח*
מםחכל באלו הצורות היה מגיע לו אהבה גדולה מאד )היינו שמדת האהבה באה ל^
שהיה מסתבל באלו •הצורות( ונס האוהב נאמן קיבל האהבה מן המקום שהראה לי
המלך והגיע עת שהלכו כל הנ׳׳ל כ״א וא׳ למקומו לקבל משמ כחו דהיינו המלי׳)
ותבור ובל אנשי המלך הנ״ל כ״א וא׳ עלה למקומו הנ״ל לחרש שם כחו ויהי היום
והיה רוח סערה נתלה בעולם והרוח סערה הזה בלבל את כל העולם כולו והפך מים
ליבשה ומיבשה לים וממדבר יישיב ומיישיב מדבר והפך את כל העולם מלו וגי•
הרוח סערה הזה לתוך בית המלך ולא עשה שם שים היזק רק שנכנס הרוח סעיי*
וחטף את הילד של הבת מלכה הלל ובתוך הרעש שקורין )אוטפיט( תיבף כשחטף אוי
דתינוק היקר הנ״ל רדפה הבת מלכה אחריו ובן הכלכה וכן המלך עד שנתפזרו כולם
ולא נודע מקומם אים וא-הנו כולנו לא היינו בכל זה ,בי היינו עולים כ״א וא׳ למקו&י
לחדש כהו כנ״ל וכשחירגו ובאנו לא מצאנו אותם כולם בגיל וגם היד הנ״ל נאבדה יי
ומאז נתפזרנו כולנו ומאז אין אנו יכולים לעלות כ״א וא׳ לטקוטו לחרש כחו כי אויי
שנהפך ונתבלבל העולם כולו ונחלפו כל מקומות העולם מים ליבשה וכו׳ כגיל בווד*
1
,

האט ךר פלך א1ך גיוויזין דעם ווענ פון מאנין איך זאל נעפק מיי! תפלה אונ אזו דאגי
ךר פרך ^ייהאט אגוט; פרייגט אגיטבינען מאס ער האטי ןיך ליב גיהאט 9יט ךעם מלן
קיט'זייער נרום ליב״שאפט ךי האבק ךך אזו ליב גיהאט ביז זיי האבק גיט גיקעגט "זיי!
איינר אן דעם אנדעךיןינאר ^עס איז.זיך אבער פאךט פאר האנףץ .ןייטן ראפ' טיק םיי,
)יט' זיין אין אייגם האבי[ זיי/יהאט פאטרעטין מאס' דאךט איז היוועץ אוים גימאלט זייעל
^ייךי צורות ?לענק ךי תעגוג אונ נחת האבק קיט די"צורות ךעטאלט .! 5' 5יי יאפין W
}יט }ינןאנט זעיהן אונ ךי' צורות זעגין אזו אופ גימאןט אזו וויי ךר פלך' }2יט ךעם א1}1י
נאמן האבק ךך ליב אינ ווי ךי קושין ךך אונ האלךזין ךך פיט ניריוס ןיבשאפט אי
ךיייפאטרעטק האבק אין זיךאםגולה ניהאט אז מער עם האט ניקוקט אוף ךי'צורות האגי
ןןר ןיקךינן ךוס ליבשאפט אונ^ךד איהב נאמן דאט'א1ך* נינופן ךי ליןשאפט פון דעני
אךט יראם דד קלך האטי אים גייוויךן .איז "גייקוט[ אצייט מאס ךי אלי אונ ךר גב1ר או^
ךי אלע לייט פיון ךעם סלך איז איטליכר גיגאגגק אין זיק ארט אריק ער זאל &J1sa
!אעיען זיק כח רוץ היום איז גימעין אגרופו־'שטורם וויגט אוף דר וועלט אונ האט §י
<ןי#ט' גאר ךי מעלט אוג.ער האט איברי גיקערט פיק נם'י_בשה איונ פון' נבישה ע! איג
פוןיןןךןר ;ישוב אונ פק יישובי מדבר אונ^ריהאט נאד ךיימעלט איבר גיקערט אונ £י
י איז אביק צום מלך אין שטוב אבי'ק*ער האט דאךט״קיין שים' שאךין ניט ניטיאן נאד.עי
האט אמעק ניהאן־ט דאס.קינד פון דד י בת* מלכה הנ״ל אונ הינף ווי עס איז אוועק יא^
9ייעךי קינד איז' תיכף .די'בת קלבה נאך גיילאפן גאך ךעם .קיינך ך זאל״עס.קךיק חא$י1
איז ך אוך ^,עךניץ אמעק אונ טק'*ווייפט ניט  Vאוני אזי דייקלבהאונ אזו ךר כין
ןענק אלי נאךינאך ךעם קינד ביז זיייזענק אלי צו שפרייט גימאךק אונ פעין וזייני
}יט ווי.ךי*זענין* אונ'פיר אלע זענק״ךר* ביי גאר גיט 'גימען מארק קיר דנניין ךעמאקג*
אמעק ניגא?גין איטלעכר איןיךיןיארט אריק צו*1יאני:ען זיק* ברו אונ ווי }2יר*זענין צו ל?
'ךקופן האבין פירי ךי'אלי ש1ן גיטיגיפונק אונ ךייך איז אויך פאר פאלין ביזואד־ן ל ? «^
י אונ"פון ךעפאיןט אן זענק פיר אלי צו שפךייט ניווארין אונ פיר^ןקין שק גיטגיק איטליה
אקיךין אךט אריין .־צו באגייען דק ציחימארין אן ךי מעלט איז שק איבר ג^קערט גמאי!
^אדארף פקךך שק א4דער* וועגק אי״בער ידעם קא4ק כ1יר 'שק ניט ארוף*גיק וךד%
איטליפר ־"
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איא עחה לעלות בדרכים הראשונים כי עתה צריכים דרכים אחרים לפי חילוף ושינוי
׳מקומות וע״כ לא.היינו יכוליש עוד לחזור ולעלות כ״א וא׳ לסקומו לחדש כחו הנ״ל
* ך הרשימה שנשאר אצל כ״א וא׳ היא נ״ב נדולה מאד ואס הנבוד הזד .הוא הנמר
*ל המלך הנ״ל הוא בוודאי גמר נתל מאד )נ״ל שבאן השר קצת ועיין למטה( )כל
יון השיב הבע״ת להאנשים הנ״ל והס שמעו דבריו ותכהו םאד והחזיקו את הבעל תפלה
ילא הניחו אותו לילך מאתם )כי אולי הגבור שבא עליהם הוא הנבור ת״ל שיש
להבעל תפלה היכרות עטו(:
ן זיהנבור; הנ״ל היד .הולך ומתקרב ושולח בכל פעם שלותיו עד שנתקרב ובא אליהם
ועמד חוץ לעיר ושלח להם שלוחיו ונתייראו םאד ובקשו מהבעל תפלה הנ״ל
1׳
 ftעיתן להם עצה ואמר הבע״ת שצריכין לחקור הדרך וההגהנה של אותו הנבור כדי
!? Itיכיר עי״ז אם הוא אותו הגבור )דהייגו •הגמר של המלך הג׳׳ל( והלך הבעל תפלה
•ןייצא אל הגמר הג״ל ובא אל המהנה של דגבור והתחיל לדבר עם גמד א׳ מגבוריו
# rל הנמר )היינו עם א׳ מהשוטרים( )כדי להקיר אם הוא אותו הנבור הנ״ל( ושאל
 tאותו הבעל תפלה מה מעשיכם ואיך גתחברתם עם הגבור הזה השיב לו)היינו א
טהגבורים הנ״ל השיב להבע״ת( מעשה שהיה כך היה היות שגטצא כתוב בספרי דברי
חיכים שלהם שקורין)קראניקיס( איך שהיה רוח סערה גדולה בעולם והרוח סערה הפך
את כל העולם כולו שהפך כים ליבשה ופירשה לים וממדבר יישוב וכו׳ ובלבל את כל
וי{י"׳עולם כולו ואחר הרעש והבלבול שנלבלבלו כל העולם יישבו עצמן בני העילס לעשות
להם מלך וחקרו מי ראוי לעשות כלך עליהם וחקרו ואמרו באשר שעיקר הוא התכלית
ע׳׳ב
ןן ?יט^ד אין דין אךט אתיןער דאל געטין דין כח נאד ךר צייכן ךתינו דאם ביקיל בתי
יואס ?נס איז נאך ביי אי^ליכן ניכליבןיפון לאנג איז*אויך זייערי^ריופיאונ אוב דר גבור
יואם ךי מתנה האט פאר אים כ|ךא'גיהאט איז ךר גבור פון ךעם מלך איז..ער בוודאי
יךער אגריופר נבור ךאס האט אלץ ךער ציילט ךעיר בעל הפלה פ א ר ך לייט' אוני ת א
ןןי ראבין א1ס' ניהעךט זיינע ךייד אוינ היאבין זיך זייער §אר וואונךעךט אונ זייא האבין שון י
ןיהאלטן דעם'ןעל ת§לה ביי זיך אונ די האבן יאים שיון ניט'נייוואלט אוועק לאדן וואךין
נןאפרידער ?בור וואיס עד ןויל אן קוטן אוףזיי' איז.ער.ךער נב1ר פון דעים מלך ראס דר
בעל תפילה .קאן זיך פייט אים יי
אונ דר נבור הנ׳ל איז אלע מאל צו *גיקופק גענטיר צו ךד מדינר .אונ.ער האט אלע
*כאל נישי!קט זיי.נע דלוחים צו ךי ביז.ער'איז גיקופן צו' דר 9ךינה'''אונ*£נר האט
!יך ןי*שטעלט אונטער ךרישטאט אונ דאט ציו זןי אריין נישיקט' ז_יינע *שלוחים*אז זייא
ן| זאלין אים {אנין ראם זייי וויילין צו אונטער געבין ןיך האבן דיי תער' נר1ס מורא ניהאמ.
?אר אים האבין זיי }יבעטין ךעם בעל'תפלה אז ער זאל זיי איין י עצה גע?ין*האט ךער
^ 3על תפלה צו זך גיזא^ט מק באךארףילןלעךין דאם פירעכץ פון רעם*}בור ?.ךי ער זאל -
דאךך ידעם ךר _קע;ץ *אויב ךיאס איז דר 'גבור פון דעם'כלך איז דער בעל ת$לה ארוס
ןינאננין' צו ךעם' נבור אונ;נר איז ניקופן צו זיין היל' אונ";נר האטי אן גיהוןן צו ^מוםן
?יטיאיין גבור פון ךי גבוךיים ראם זיי זענין גיגאנגין מיט ך ע ם י נ ב ו ר  /ת ^ זאל קלע.רין
אוב דאם איז דר גב1ר וואס ער קאן זיך פיט אים האט איים ךעד; בעל תפלה ני^רענט
יואס *איז אייעד טאן אונ ווי איזו ז*קט איר אייך צו* נוף ניקומן*9יט רעם נבור האט ;ןר
׳ •
אים .ניענטפערט ךי מעשה איז אזו.גץןק ג
*
איז אפאל ניווק אגףמ• #ט1רש
י£א#ר ?נס איז פאר שךיבן איןיזייערע קראניקיס אז
י ווינט אוף דד וועליט אונ דאט איבר טקעךט גאר .ת וועלט.ער'האט איבר גיקעךט
 pcי_ם !בשה אונ פון:יבשה ים* אונ פון פךביר *:שוב אוג פון יישוב פךבר אונ(.גר י
האט ^אר ת וועלט פאר טי^־ט אוג גאך ךעם* רעש האבין זיך ךי פענט^ק פ pדער
ןןע^ט פישב ןיווען ךי וועלין זיך מאכין* אפליך הא^ין זי* אן 4יהו$ין צו'^?;נךין הערי^פ ־
א י ו *
י
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ע״כ םי שהוא משתדל ביותר בהתכלית הוא ראוי להיות מלך והתחילו לחקור סיןי
התכלית והיה ביניהם בתות בתות כת א׳ אמרו שעיקר התכלית הוא כבוד בי אני,׳'
רואים שהכבוד הוא העיקר אצל העולם כי כשאין נוחנין לאדם כבודו דהיינו שמדברים׳
לו איוה דיבור כננר כבודו יש לו שפיכות דמים כי העיקר הוא הכבוד אצל גל•
העולם ואפי׳ לאחר מיתה מקפידים ליה ן להםינ כבודו לקברו בכבוד וכיוצא )ואומרים!•
לו שבל מה שעושין הכל עושין לך בשביל כבודך( אעיפ שאחר מיתה אין שייך ממון
ושום תאוה אצל המת אעפיכ על כבוד המת מקפידים נמצא שהכבוד הוא העיקר
התכלית וכיוצא בסברות כאלו )של מבוכה ושטות וכן כל רכתות המבוארים למטה
בולם היו להם םברות הרבה לדעתם הנבוכה והםכלה וקצתם מבוארים למטה אך רביגו
זיל לא רצת לבאר כל הסברות הנבובות שיש באלו הריעות כי יש בזה סברות נבוכות־
כ״כ עד שאפשר ח״ו לטעות באמת באלו הסברות של שקר ר׳׳ל( עד שנסכם אצלם
שעיקר התכלית הוא כבור ע״כ צריכין לבקש איש מכובד וגס שיהי׳ רודף אחר הכבוד
הייגו שיהיה רודף אחר הכבוד וישיג את הכבוד )שזהו איש מכובד שיש לו כבוד( בי
:מאחר שהוא איש מכובד שיש לו כבוד והוא רודף אחר כבוד ומסייע את הטבע שהוא
י־וצה בכבוד בנ״ל גמצא שזה האיש משתדל אחר התכלית וםשיגו כי התכלית הוא
כבוד )כל זה היה דעתם הסכלה והגבוכה( כנ״ל ע״כ זה האיש ראוי להיות מלך והלכו
לבקש איש כזה והלכו ומצאו שהיו נושאים את )בעטליר( זקן א׳ והלכו אחריו לערך
חמשה מאות אנשים בולם )ציגיינירס( ונם הוא היה צינייניר והבעטליר הזה היה עוור
י
ועקום ואלס והאנשים הניל הלכו אחריו כי כולם היו אגשי המשפחה שלו כי היו לו
אחיות ואחימ וזרע מרעים שלו עד שנעשה מהם קיבוץ הנ״ל שהלכו אתריו ונשאו אותו ׳
והוא הקפיד מאד על כבודו כי היה כעסן גדול וכועס בבל פעם עליהם בקפידות גדולות
וצוה בכל פעם שיגשאו אותו אגשים אחרי׳ ובעם בכל פעם עליהם גמצא שזה הבעטליר
•י
הזקן
איז ךאוי אז מען זאל אים מאכין ?אר אמלך איןר ךי האבן זיי גיקלערט באשר דעי
ןנ^נך איו גאריךרחבלית ךריבר ווערעסיפאךט ךך מעריאויג איו ךך' 'מער משתדל אין
ךעם תכלית פון ךר וועלטיךדידאךגר^עריצו ךין אכלך האבין ך י אן גיהובץ צו.קלערץ
ואס איז דר תכלית איו ןווישן זיי״גירארין כמה דעות אטייל האבין גיזאגט אז ךר עיקרותכלית איז כבוד וואךין ?2יר זעהין ךך אז כבוד איז דר .עינך ביי ךר וועלט ווארין אז מק
גיט ףט אפ דעם פעגטשין ךין כבוד אז מק רעט*אים .עפים אוואךט אקעגין ךין בבור
האט ער הפיכות דמים' אמ^אך רעם טוט ך\ט מען אוךיאפ אז פען זאל'אפ געבין רעם
מת ךץ לבור אז מען זאל אים מקבר ךין פיט כבוד אוג ךעסט גלייכין אוגיפען זאגטיאים
ןואסיפק טוט .דיר" ט*1ט מען ךייר אלץ פון דיין כבוד וועגיין גפצא איז דאך תגר בבור
ךר.עיקר תכלית אונ נאךיאזוני כברות אוג ניךכא&ין איזוגי האיבין ךי ךאך;י אלץ^יזאגט
4יז <גפ איז'ביי זיי ניבליבן אז ךער.עמך תכליתי איז ןבוריאיבר ךעם מוז מען זובען
אפענטש ךאס ער האט כבור אונ ךער צו ^אל' ךער מענטש גאך' יאגין גאך בבור רארין
ךיל'דד'?.ענטש האט §בוד"אונ יאנט נאך.ךעס'כבוד אונ ער העלפט ךי טבע וואס זיא
ך -ןבודינןיצא האט ךך דר מענטש ךר לאנגט רעם תכלית וואךיין'דר תכלית  v£ראך
בב1ד איבר ידעם ^קער .עריצו יזיין'"פלך'.זענין'.זיי ניגאנגין'זובץ אזו אימענטש אונ האבין
;מעהץ וויי פק האט גיטךאגין אייןייאלטץ בעטליר 'אןץגיינער אונ ״ע'ס'.זעגין איםינאך
^ ג י ן אפער קיגיף י הונךךט {ייגייניךס'אונ דר'בעט?יר אתגיווק בלומדי אונ־.קרום*אונ
#טום אונ ךי ^ייט זעגין אים ^אך גיגאגגין וואךין די אלי .זעגין גיווען ךץ פש^ךתירע
דארין.ער קאט געזאט שוועםטעךם איני ברודעךס אונ ךץ זרע מרעים ביודעם'איז פון'
ךי גירז^ין אר 5יל אונ דך .8לטר בעטליר" ותאם' זייער מקפיד גיווען אוף ךין כבוד ראךין •
ן ר איז גרןען זךער בייז אונ'ץר האט ךך אלע פאל א־וף ך י אגרוןין בייזר ני^א אונ
ןאט אלי $אל ךרץיסן אז אנךערי זאלין אים טראגין אוג האט ןיך אלע מאל גיבייזעךט
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הזק היא איש מכובד גדול שיש לו כבוד הזה וגם רודף אחר הכבוד כי הוא 0קפיד
כ״כ על כבודו כגיל ע״כ הוטב בעיגי הבת הזאת הבעטליר הזה וקבלו אותו לפלך
ולהיות נם ארץ נורמת כי יש ארץ שגורמת ומסוגלת לכבוד וכן יש ארץ גורמת לכדה
אחרת ע״כ אלו הכת )שחקרו לעצמם שעיקר התכלית הוא כבוד( בקשו ארץ גורמת
לכבוד ומצאו מדינה שמסוגלת לזה וישבו שם .כת אחרת אסרו שאץ הכבוד עמץ*
התכלית וחנךו שעיקר התכלית הוא רציחה כי אנו רואים שכל הדברים נכלים ונפסדים
יכל כה שיש בעולם עשבים וצמחים ובני• אדם וכל מה שיש בעולם הכל צריך לבא
לכליון ׳והפסד נמצא שתכלי׳ הכל הוא רכליון וההפסד עיכ הרוצח שהוא הורנ ומכלה
כני אדם נמצא שהוא מרבה להביא את העולם אל דתכלית עיכ נסכם ביניהם שהתכלית
 jד1א רציחה ובקשו איש שיהיה רוצח וכעסן ובעל קנאה ביותר כי איש כזה הוא קרוב
 .יותר אל התכלית )לפי דעתם הנבוכה( והוא ראוי להיות מלך והלכו לבקש ושמעו קול
*עקה ושאלו מהו קול הצעקה הזאת והשיבו להם שקול הצעקה היא היות שאחד שחפ
את אביו ואת אמו ענו ואפרו וכי יש רוצח אביר לב וכעסן יותר מזה שיהרונ את אביו
ואת אמו האיש הזה השיג את התכלית והוטב בעיניהם וקבלו אותו עליהם לכלך ובקשו
להם א  pנורמת לרציחה ובחרו להם במקום הרים ונבעות שהוא מקום הרוצחי׳ והלכו
לשם וישבו שם עם כלכם  .כת אחרת אמרו שראר למלוך מי שיש לו שפע מזונות
הרבה ואינו ניזון מכוונות של שאר בני אדם רק ממזונות דקים )כנון חלב כדי שלא
יתגשם
א1ף ךי נפןא איז זיךיךר אלפ! בעטליר א נוז^י־ איש מכובד וואךץ ער האט אזו אבבוד
אוג ^אגטיאזו}אך דעם כבודי אי^ר ךעם איזיךער בעטל״יר ךה$ר ^ ע ל ץ אונ ךי האויין
אים אויף ןינוסן עאר אכלך אונ עייל דאס £א;ד איז א'1ך גורם מארץ ^ס את ן־ אד p j u n
י אמדץה וואט ך את ףם 7$צו ןבוד אמ ׳אזוגאייז עאר סאנדץ אמךינה ראם ך אתbjbq .
צו' איין אוןךעךי כדה אי^ו• דעם האבץ ךי ביתי ^יזוקט אנ^י^ה מאס ך את נורם אונ
מסוגל צו ^בוד האבץ ךי ניפונן אפדינה מאם ך את פםו^ליךר צו האבץ ךי דך דאךט י
!אזעצט .אטייל האבץ ןיזאנט אזיךט דער ןבוד איז.ךער ע;קר ך״בלית אונ ךי!תאבק
•ןיקלעךט אז ךר ע;קר תכליתי את ךציחי׳ י;אדץ ?יד זעהץ אזא?.ע זאכען ךאס^ס את
8אר האנדץ אוף דר ו)עלט פוךן אלע פאר ל7ננ.ט רעךץ אונ מאס .עם את נןאר וזאנדין
{י.ין דר מעלט מ־אז אוניאלע ?רו^טען אונ ?.ע.נט#ץ אונ אןץ מאס אץ דעו־ )ועלט נ «
אלץ צום טף נישט מעדץ נכן״א איז ךך ךר וזבלית פון' |4ע ןאכץ אז ,עס ;אל 5אר
׳לענט מעךין איבר ךעם ארוןיח ןאפ ;ןר הר\ט אונ 8אר לענט פענטשץ ברעננט 37ר ךך
ךי זיעילט צום כ״בלית אי3ד ךעם דאבן 'זי ו^תובט א?.ענטש מאס £נד'זאל' עין אד1ן0
אוג א״בעפן אוג אגרוכרבעל £אד ,וואדין אז 1אפעגטש' איז 3יים תכלית* עועךליג ךי£ד
9אר ן־ירמע דעה( אונ ךר,,קער צו זיין אפלך זעגץ ךייןיגאעץ זוכען אזו א^ענטש זזאבץ
ךי ניהערט אגישיךי הא?ין ךי ;יפךז^ט מאם את דאם אזואגישךיי האט פען זייי^נטפךט
$יינר דאט ך ץ פא^ך אונ כומר ^יקוליט ^אבץ ך י ךך א; נירוןץ ןר ^יפונט ךך ןןאך
אח־צח מאם .ער מ ל אזו י!£ניאךק דאךץ דאבץ אונ זאל ך ץ אזו אבעפן" אז ?י
ךר?י?ץ פאטר אונ מקער זך" ק.ע;טש האט ךד לאנגט דעפ חכמת אונ ^ר איז זך וואול
*־§ע<ץ אונ די האבץ אים א1ף נינו?ן פאר ^ ך ״ א ו נ " ך י ^ ב ץ ךך נתו?ט אפךינהראס
ך זאל נוךם ךץ צו ךןייחה הא?ץ !.יי ךך אוס ני״קליבן איין אךט זןיך^יק בערג מאס
ןארטץ האןטץ ךך ר"וצ.חים אונ ךי זענץ אהין גינאגגין אונ ךי האבץךך״דארט"באזעצט
?יט.ךיער ^לך.אטייל האבץ נלןא^ט אז,עם קער צו״^ץ אפלך ךר וואס ^ ר דאט אכאןד
^.סץ אונ ער ע?ט ניט דאם עקץ פון אגדעךע קענשין }אד א.יידעלע !אבץ אונ אזו
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יתגשם שכלו( ואיש כות ראוי למלוך אך לא מצאו תיכף איש כוה שלא יהי׳ ניזון
 .סםזונות של שאר בני אדם ובחרו להם לפי שעה איש עשיר שיש לו שפע מזונות
הרבה ער אשר ימצאו איש בי־צונם דהיינו שלא יהי׳ ניזק וכו׳ כניל 'ולפי שעה עשו
את העשיר למלך עד אשר ימצאו איש כנ״ל אז ירד העשיר מן המלוכה ויקבלו את אוהו
האיש לטלר ובתת להם ארץ גורמת לזה והלכי וישבו שם .כת אחרת אמרו שיפת
תואר ראוי׳ למלוך כי עיק־ התכלית שיהי׳ העולם מיושב כי לוה נברא העולם ומאחר
שהיפת תואר מעוררת תאוה זו ליישוב העולם נמצא שהיא מביאה אל התכלית ע*ב
יפת תואר ראוי׳ למלוך ובחרו להם יפת תואר ומלבה עליהם ובקשו להם ארץ נורמת
לזה והלכו וישבו שם .בת אחרת אמרו שעיקר התכלית הוא התבור כי מותר האדם
פן הבהמה היא הדיבור ומאחר שזה׳ עיקר היתרו; שיש לאדם ע״כ זהו עיקר התכלית
ע׳׳ב בקשו להם איש דברן שידיי׳ בעל לשון שידע כמה לשונות וירבה לדבר תמיד כי
איש כזה הוא אצל התכלית והלכו ומצאו איש צרפתי םשונע שהיה הולך ומדבר לעצמו
ושאלוהו אם יודע לשונות והי׳ יודע כמה לשונות ואיש כ־ה בוודאי השינ התכלית )לפי
דעתם הנבוב׳( מאחר שהיא בעל לשון שיודע כמה לםונות ומדבר הרבה מאד בי הוא
מדבר אפי׳ לעצמו עיכ הוטב בעיניהם איש הזה וקבלו אותו למלך ובחרו להם ארץ
גירטת לענין שלהם והלכו וישבו שם עם מלכם ובוודאי הנהינ איתם בדרך הישר י
כת אחרת אמרו שעיקר התכלית הוא שטחה כי כשנולד בן שטחים כשיש חתונ׳ שמתים
כשכובשים איזה מרינה שמחים נמצא שתכלית הכל הוא שמחה ע״ב בקשו איש שיהי'
לו
אכענ?זש ^קער צו ךץ אמלך נאד ךי האבען וךכף ניט ניקאנט .גיפונין אזו *מענטש וואס
$ר זאל ניט״עםץ ךאם״עםין פון אנרעךי פענט^ץ האבץ זייךך ךר ודייל אוס'גי.קליבק
איץ עו^ר ראם?.נר האט אכאף..עכץ אונ .ךין..עםץ איז אבי^ל 'אייךיןעד אונ ךד וךיל
ןאבץ ךי ניעאכט ךעם עושר פאר אמלך ב י ז  ! .י י ^  . . 1ק אזי .אןןענטש ךי.ךי ורלין
וועט דר עושר'אךאפ פץ דד ?לובה אונ מען וועט יענים אוף נעמין 5א"ר אמלך אונ זיו
ןא^ץ ךך אום גיקליבען א^יךיגה וואם ך ;אל ״קערץ דער צו אונ האבץ ןיך ךארט
3אז עצט .אטייל האבץ ג;ז^ט אז א:פת תואר״קער צו ךין אמלך וואךץ ךר עיקר יזכלית
• איז ךך אז ת וועלט ;אל ךין באזעצט מיט מענט^יין ראתן פץ ךעםט וועגין את.זייף ת
ןועלט £3אפין ניווארץ אונ ווייל איפת תואר ברעגגט צו דער י תאוה וואס ךאךך דעם
ווערץ מער מענשין}ט־^א בךענ^ט זיא' זיף צום תכלית איבער ךעס,נןער אי£ת תואר צו זיין
&פלך הא^ן ךי* ךך אויס ניקליביןיא־פת תואר איינ זי איז איבר ךי גיווארץ מלך אונ ךי האבן ךך
ךזוכט למדינה וואס £ם זאל ךר צ^קערין אונ זיי האבןךך דאךט באןןיט אטייל האבץ;יזאגפו
?$ז דר.עמך תכלית את ךר תבור וואךץ דר חילוק פץ אמענטש" אונ אבהמה איז ךאך }אר דר
ךיבור אייברךעם .איז ךר^.יקר !תכלית ךר.דיבור האבץ!.יי ךך .ניזוכט.אדברן ראם ער
ןאלךץ אבעל לשון ער ;אל.קענין במה קשונות אונ ער ;אל אפאךיךייךץיהקיד זענץ
ךי נינאננין אונ דאבץ ניפינץ אמשוגענים' ?בא;צ1ז וואס^ער איז גיגאנגין אונ האט «
ךך אליץ ניךעט האבץ ךי אים .ני?ךענט צי״עו/קאן לשונות האט ער ניווילט כ^ה לשונות
אונ אך אכענטש דר האט דאך שין בוודאי.ךער לאננט ךעם !תןנלית נאך' .תער !אתשי
^אר פיךטע  r:jnנאך ווארץער רעט דאןד אפילו צו' זיך אליץ'אי^ר.ךעם איז.ערךי*
ראול נייפעלץ אונ ךי דאבץ אים אוף גינובץיפאר אי׳לןד אונ.ךי האבץ ךך אום ניקובן
^טךי^ה ראם ך זאל ךר ; ו כןעךץ אינ ךי האבץ ןיך ראךט באזעצט מיט ןייער הןיד אונ
ןך־ ןאטךיבוודאי גי^יךט בךךןד ת׳^ר .אטייל האבץ גיזאגט אז" דר ^.יקר תכלית איו,
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לו שמחה תביר נמצא שהוא אצל התכלית והוא יהי׳ מלך עליהם והלכו ומצאו שהי׳ המןף
ערל א׳ בכתונת בזוי כדרכו)ונשא פלעשיל י״ש( והלכו אחריו כמה ערלים וזה העת*"
היה שמח מאר )כי הי׳ שיכור מאד( וראו שזה הערל הוא שמח םאד ואץ לו שום דאגת
עיכ הוטב בעיניהם הערל הזה כי השיג את התכלית שהוא שמחה וקבלו אותו לר־יף
עליהם ובודאי הגהיג אותם בדרך הישר ובחרו להם ארץ גורמת לעגץ שלהם דהיינו
סקים כרמים )וכיוצא( שיהיו עושץ יץ ומהחרצגים יהיו עושץ יץ שדף ולא ילך שוס
דבר לאיבוד כי זהו עיקר התכלית אצלם לשתות ולהשתכר ולהיות שמח תסיר אע״6
שאין שום שייכות ועגין לשמחתם בי אין להם בלל על טה לשמוח אעפ׳׳כ זה היה עיקוי
התכלית אצלם להיות שמח תמיד על לא דבר ובחרו לוט ארץ גורמת כג״ל והלכר
וישבו שם:
כת אחרת אפרו שעיקר הוא חכמה ובקשו להם חכם גדול .ועשו אותו מלך עליהם
ובקשו להם ארץ גורמת לחכמה והלכו וישבו שם .כת אתרת אפרו שעיקר התכלית
הוא להשגיח על עצמו כאכילה ושתי׳ שקורין)פיליווץ( לגדל האברים ובקשו בעל אבתם
שיש לו אברים גדולים ומשגיח לגדל האבתם כגיל כי מאחר שיש לו אברי׳ גדולים יש
לז חלק יותר בעולם כי הוא תופס מקום יותר בעולם והוא םמוך יותר יותר אל התכלית
כי זהו התכלית לגדל האברימ עיכ איש כזה ראוי למלוך והלכו ומצאו איש ארוך
שקורץ )וויינניר( והוטב בעיניהם כי הוא בעל אברים וממוך אל התכלית וקבלו אותר
לכלך
שמחה וואךץ אז אק<:נדמ וועךט גיבוךין איז נןק §ךייטך אז.,עם איז אךתונה איז מען
?ךייליך אז 5ק.געפט אפ אמתנה איז §ען פךייליך נפ^א איז ןיך דך |עיקר הכמת פוך
א7י$ץ .נאד ?*פחה 'איןר דעם* האבץ ךי }יזו?ט אפעגטש מאס ^ער זאל ר^יד §סי?יך 3י1
הי
ןואךץ ךר איז נאם תכלית אונ.קער צו ךץ פלך אוף'ךי זענץ ךי גיגא^ין י?ק
ןץןןזןץ אנוי אץ איץ נןיאוס הע?ןד אונ ךאט ני?דאנין אפלע#יל בראנ?!ורין אונ עס ןע3ין.
אים ןאך.נינאננץ כ^ה נ1י,ם אוני דר נר איז ךיער ?ךייליך ךוועין מארץ ,ער איז תער
שיבור גיווען האבץ.ךי טזעהץ אז ךך נוי איז זייער פרייליך אונ.ער האט..קיץ שום דא^ה
ךט איז?.נד ךיתער וואול׳ןיפעלץ'ווארץ.ער איז באם תכלית וואףן ךד ותכלית איז דאך־
*j־ ?{פחה ךאבץ ךי ךעם גר אוף גינו^ען פאר א£לך איבו־ זיי אונ ,ער האט.זייא
3ךךאי ני.פךט בדרך הישר אונ ךי האבץ ךך אום ניקליבען אפךינה דאךט ריא מיין
^עךטיגר זענין אז 9ק;אל קאבץ ורץ* אונ פץ ךי ק7רי;ליך פון דיא  p jטתי ץ זזןל-
$ען פאכץ בראנטעק אונ,עם זאל נאד .ניט גיץ לאיבוד!.קיין שום זאך פץ תא ריין
ןךויבץ מאךין' ךאס איז דאך  « jזי\ ךער עמך ס?לית ןיווען ? Vfק ז«*ל ?ור^קץ אוג
ןןען זאל ?!י?ירן אונ מען זאל וןמיד פךייליך ךץ האףשע מען ךיי?ט $אר .ניט' פיט ראמ
זןאךץ זיי ןאבץ גאר }יט 5יט ?§5ים פךיימך צו עץ'איז אבער פארט ביי ךי דאפ דער
?8דןוז־
.עמך סכמת ןיווק אז כען זאל תקיד ?ךייליך ךין אונךי האבץ ךך אום
ןואס^,עס קער דד צו אוינ זיי ןזאבין ךך דאךט 3אזעצט:
|»5ךל £א$ין ףזאןט אז ךר .עמך איז חכמה  .ךאבץ.ךי.זיך'ניזוכט .אגר.1סץ ןוכם אונ ךיא
האןנין אים ^י2אכט 3אר אפלך אייברךי אונזיי האבץ ךך ניזיוכט אםךיןה מאס !ו
^ער צו ח?פה איונ ךי האבץךך ךאךט נאזע־לט:
טייל הא3ץ.גי;א.גט.אז,ךר.עיקר תכלית אייז 3ק ;אל ךך §ימווץ אונ,..עסץ אץ טרונקין}1
$ען זאל?.תינ£ץ ךי.אבלים אוינ ךי האבץ ניזוןט אזונים מאס £ר האט.גרו^ע אי?ךם
אונ ער ^ילץזיט ךך צונריי?£ין ך;נע .אברים רארץ מייל .ער האט נר#ע אברים האט?.נר
ן־אך $ער ןחלק אץ דדי רע?ט מאתן ,ער פאר נע?ט פער ארט אץ' דעו־ מעןט אונ ן ע ר
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^םלך ובקשו להם ארץ נורסת לוה והלכו וישבי שס והייתה כת אחרת שאסרו שאיי
כל זה תכלית רק עיקר התכלית הוא רק לעסוק בתפלה להש״י ולהיות עניו ושפל ברר
ובו׳ ובקשו להם בעל תפלה אחר ועשו אותו לסלך עליהם )והטעיין מאליו יבץ שכל
.הכתות הגיל כולם טעו מאד במבוכות נחלות םאר רק זאת הכת האחיוגה ברנו האסת
אשרי להם( בל זה סיפר א׳ מהנבורים הגיל להבעל תפלח וסיפר לו שהם )דהיינו אלו
הנמרים שנתחברו עם הנבור הנ״ 6הם סן הכת של בעלי האברים שקבלו עליה&
לשלך בעל אברים א׳ כנ״ל ויהי היום והלכו םח:ח אתת מתם עם העגלות שהולכין
אתרי השמה שקורץ )איבאז( שמיליכין אחריהם מאכל ומשתה וכיוצא ואלו הבעלי
אביים היתה בוודאי אימתן מוטלת על הבריות כי היו אנשיש נתלים ונמחם ובוודאי
טי שפנע בהם נטה םהש מ; הדרך ויהי כאשר הלכו הטחנה הנ״ל בא כננדם נבר־ אחד
)והוא הגבור הנ׳ל שהולך עתה עטהם כניל( והנבור כשבא המתנה נטית מן הדרך ונכנסבתוך הטחנה ופיור אותש לכאן ולכאן ונתייראו אגש* השחנה מלפניו והוא נכנס לתוך
העגלות הניל שהולכץ אחר חשתנה ואבל בל מה שהיה שם ונפלא הדבר בעיניהם םאד
םאד )על נודל גבורתו שלא חי׳ מתיירא מן השתנה כלל ונכנס בתוכם ואכל כל מה
שהיה על העגלות כגיל( ותיכף ומיד נפלו לפניו ואמרו לו יחי המלך כי ידעו שנבור
גזה בוודאי ראוי למלוך לפי דעתם שעיקר התכלית הוא טי שתוא בעל אברים כגיל
ובוודאי יםתול לו הסלך את הטלוכה מאתר שנטצא גמר בעל אבי־יס כזה כי לו ראוי
המלוכה וכן הוה שנתקבל )זה הגבור הניל שבא כנגדם( למלך על הכת הזאת )שנחקר
אצלם שעיקר הוא בעל אברים כנ״ל( והוא הוא הנמר שאנו הולכץ עתה עסו לכבוש
העולם והוא אושר )היינו זה הנמר שנעשה עתה סלך על־הס( שיש לו בזה כוונה אתרת י
גסה שהוא הולך לכבוש את העולם כי אין כוונתו כלל לזה שיהיה העולם כבוש
תחתיו
$ע נטש איז ןעגיזיר צום תכלית ראךין דד תכלית איז דאך אז קען זאל עךי?ץ ךי אברי
איןר ךעם אז"1אסענטשקער צו ךין אטלך זעגין ךי גיגאעץ אונ הא?ץ' ניפונץ אלאננץ
א^יר איז.ער ךי גיפעלץיוואךין 37ר איז ךאךיאבעל אברים'אונ;נר את ביים תכלית האבין
:ךי אים א1ף נינוכן'פאר*אטלך'אונ ךייראביןךך גיזו?ט אמ־יגה ראט ך זאל^קערץ דד•
צו אונ ךי זענץ ;יגאגנץ אוני האיץ ךך *ךארט באזעןט^ x» .ס איז נייויק־איץ ^?עיי
?יתי .וואס״ךי דאבץ' ניזאגטיךר תכלית אייז אז מען'זאל נאר עוסק ךץ אין תפלה *1
הש׳׳י אונ מען זאל ךין איין ?גליו אונ מען זאל פץ ךך נאד ניט האלטן אונ ךי הא$ץ
דך וןיזוכט איין בעל תפלה «ו*נ*ךי האבץ אים ;יפאכט*§אר אםלך איבר ךי דאס האט
אלץ ךר $יילט איינך פץ *ת גבותם §אר ךעם בעל תפלה אונ _ער'האט אים ךייטער דעו*
זךילט' אז ךי זענץ"פץ ךר כיתי וואס ך י האבץ ניזאנט* אז ךר'.עמך תכלית איז גאו־ מק
ואל ךך פיליוויץ צו נרייןץ ךי אבתם ומזי* היום איז' ניגאננץ אטעה פץ ךי טיט דעמ
איבאז ראם מען האט ךי ^אך״ניקירט עקץ אונ טרוןנקץ אונ ךעסט' ג.מיןץ אןתךי ז_אקץ
אונ*פאר ת בעלי* איברים דאט ךי רעלט בךךאי תעיר מורא ניהאט וואךץ ךי זענץ;ירק
גדזעע מענטעץ״אונ/יטךים אונ רעד עם 'האט* ךי באגעגיוןט האט 3י ?הךאי «».
,ט^רענךן פון ירעש וועג ךר ווייל איז ך י אקעגץ ניקוטין אנו־ויסר tej־ אונ הריבוד הא.«0
* Vניט אפ ניטךע^ץ פץ רעם ווענ אונ.ער איז אריץ נינא^נין אץ ךער מתנה אכיין איג
<ך האט*ךי'צו'שפךייט מיט ת' הענט אהץ אינ אהער אוני ת מיט פץ דד מחנה האבץ
פאריאים״מודא ניהאט אונ דר ןבור' איז ךך אריץ נעאננץ ןךויקךן ךי ווע^ליך ראם די
ןענץ ךי נאךי^אגגין אונ.ער האט אוף נינעסץ אלדץנ" ראם דאךט את'נירען איז דאם
ביי ךי אוךלד חידוש גיווען' זענץ ךי תיבףיפאר אייםיאנידעד נייפאלץ אוני האבץ תיןף
אים ניכאבט פאר איין מלך וואךץ אים קומט בוודאי ךי ?מכה נא־ ךיער חןה נאך אז
ךר עי:ך תכלית איז ךדייראם/ער איז אבעל אברים אונ"אזו איז ניודק" ךיא האיץ איס
איףינונוטי פאר אטלךיאונ* דא*ס אייז דד גמר ראם כןיר נימנן היי;ט ימיט איס אפ נעמין
די)ועדטיייאוג ער זא]ט ךהךגו ךר ג3ור אז ?נר מןיגט ךר מיט ע'פיס אנדעךש ךער' 9ימ.
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תחתיו רק שיש  Aמונח אתדת בזה )כל זה הס דברי א׳ םהנבוריט שסיפר כל זזד
להבעית ששאל איך נתחברו עש הנמר כנ״ל השיב לו כל זה( שאל לי הבע״ת ומהי
זןנין נבורתו של זה הנבור הנ״ל שהוא הפלך שלכם השיב לו היות שמדינה אחת לא•
י ז ו להכניע עצ £תחתיו ולקח הגבור הזה החרב שיש לו והחרב שלו יש לה ג׳ כחות•
כשמגביהין אוח׳ בורחה כל שרי החיילים וכו׳ )הייגו ג׳ כהות הסכואדים למעלה(׳
נששמע זאת הבעל תפלה הבין שזהו מודאי הגבור של המלך הניל וביקש הבעית א«
אפשר שיתראה פנים עם זה הנבור שהוא הפלך שלהם השיבו לו שיודיעו הדבר להגבורי
יישאלו אותו אס יתן רשות שקורין )פעלדיורן( והלכו ושאלו אותו ונתן רשות שיבא׳
אליו כשבא הבעית אל הנמר הכירו זה את זה והיה ביניהם שפחות גדולות םאד מאד־
?ל שזבו להתרעד יחד והי׳ ביניהם שפחות ובכיות כי זבח את המלך ואנשיו ובבו
על זה ע״כ היה ביניהם שמחות ובכיות וחברו יחד הבע״ת עם הנבור איך נתגלגלי
ובאו לכאן וסיפר הנמר להבעית שמאז שהי׳ הרוח סערה הנ״ל שאז נתפזרו כולם כגיל
א» כשחזר םשקום שעלה לשם לחדש כחו כניל כשחזר ולא מצא את המלך עם בל•׳
האנשים שלו הגיל אז הלך באשר הלך ועבר ע־ כל האנשים הניל היינו שהבין •*W
כמקים כולם היינו שעבר באמה סקים והבק ששם הוא כוודאי המלך אך לא היה
יכול לבקשו ולמוצאו ובן עבר בסקים אתר שהבין שעט היא הסלכה אך לא הי׳ יכיל־
לבקשה ולפוצאה וכן עבר על כל האנשים הניל אך אותן לא עברתי )היינו שהנמר לא
עבר על מקום שהי׳ שם הבעית( ענה ואמר הבעית אני עברתי על מקום כולם ונס על
0קוס שלך )חינו שהבעית עבר נם על מקום הנמר( כי הייתי עובר במקום אחד
וראיתי
יואס ער גךט אפ נעקק ח מעלט מארק ?נר מיץט נאד ;יט דאס אז ח מעלט זאל זיין
אונטר' אים נאד.ער פיינט ךר פיט *עפים אנךעךש האט אים דד בעל תי^ליה ןי?רעננג
?יטיראם איז זיין' נמרה' פון דעש ניכור וואס^ער איז אימנו־ מלך היי?ט 'האט ?רייגים•
?הננטפעךט באישר איק מחנה' האט ךך ניט ניחאלט קבעע ךין אונ^ר אים האט ךער •
ןב1ר' גיניומין זיק שוועת־ וואס ; ך חאט .אונ ח שמערט' האט דחי מהות אז מק הייב ט:
ד אוף.אנטל1פין אלעיישחם פון ח ב י ל ו ת אונ האט אום נירעכינט ךי דחי בורות מאס•
א1בק איז' ך?ןטאנק' מאש פק דאךט דאט דר .נבור פון ךעם מלך' נינומן נטרה ור ךער־
2על ות§לה האט ראש ךר העךט האט.ערי,דך ןישטופק אז ח»ס איז בוודאי ךער נבזד
ידך זעהין׳
0ון דעם*?£לך האט חי יבעל'תפלה/יבעטק אוב^עס איז כענליך אז״ער'
פיט ידעם'נבוד*האט'מק אים' ניענטפעךט מק פח פעלחן'§אר אים איז ?5ק גי2אנגיך
אונ מק האט ניפעלליט האט .ערי גיהייםין אז,ער זאל אחין קו?ק איז ךעריבעל ת$לה
אריק/יקי^ין צו חנם נבו!־ האבק ךי ך ך ך ר ^ ט איינסךאס אנךעךי איז ץווי^ק ךיא,
3ירען ךמני־ *מחסי פךייד אמ ;יורק וואךקידי' האבק ךך ךר 9א?ט אק ךעס מלך 9יטי
ךי״נע לייט האבק.ךי״ךתיף ניוךינט האט ךר בעל ת$לה 9יט חנם .גבוד 'אן נית?ק צו
#מון!ק ווי אדום ןייאיזענק אהער אן ניקופק האט דר נבוז־ ךער ^ילט וןאד .דעם ויעל :י
יו>פלד ,אז ךעפאלט אז' ךר דודן פ^עךה את נימק מאס ךעפאלט זענק אלי צו שפרייט,
ןימאךק ווי ער את צו ריק ניקוטין פון דארט וך .עד את נימק קחדש ךין ביח אונ י האט.
$ישט ניפונן' ךעם קלך פיט אלי ךינע* לייט האט 7נר זןך נןלאזט גיק ור אהק 7ןר רעבו״
ניק אמ״ער האט "8אר ש55אנין אז ער את נימק אוף ךעס אךט.ווי ךר כ^ך איז אוני ?י
י י אלע'לייט*ךינע זע^ק' נאד.ער האט אים ניט ניקאנט זוכן אונ ;יפונק 'אונ אזי איז זןר־
איבר 'וךג»$ק אוף איין את! מ ט עד פאר ש?ןאנין אז ךאךט את בוודאי ח סלקה נאד•
^ריהאט ך ניט גיקאנטיזוכק אונגמוונק אונ'אזו את %ר איבר גינאנג.ק איבי־ לי *רןנ־
לייט פון דעם מלך נאד חך בין איך ניט אי§ר ניגאננק ^נטפעךט איים ח־יבעל תפלה
איך בק איןר גי)אמק איבר אל׳י״עךטיד פון ךי אלי אונ.איןר חין ארט א1ך ראתן איך
^ק ;יגא^ק' אוף %ק ^־ט ו ^ ב *קו ןידנהק שטיין ח  p yפון" רעם ^ ך האג איך »*ר
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זראיתי שעומד כתר הפלך והבנתי שכאן יש בוודאי הטלך אך לא הייתי יבול לבקשו
ולמוצאו וכן הלכתי יותר ועברתי על ים של דם והבנתי שזה הים נעשה בווריאי
מהדמעות של הכלכ׳ שהיא בוכה על כל והמלב׳ היא כאן אך לא היה אפשר לבקשזז
ולמוצאה וכן עברתי על ים של הלב והבנתי שזה הים נעשה בוודאי מהחלב של הטז
םלכר .שנאבד בנה בנ״ל והיה דוחק אותה ריבוי החלב וכזה נעשה הים הזה של חלב
ובוודאי בכאן היא הבת מלכה אך לא היה אפשר לבקשה ולמצאח וכן עברתי יוחי
וראיתי .שהיו מונחים השערות של זהב של התינוק הנ״ל ולא למחתי מהם כלל וידעתי
שכאן הוא בוודאי התינוק הניל אך לא היה אפשר לבקשו ולםוצאו וכן עברתי יותר
והייתי עובר על ים של יק יידעתי שזה הים נעשה בוודאי מהדיבורים של ד&ליץ
שהוא עומד ומדבר תנחומין לפני המלך והמלב׳ ואח״כ הוא חוזר פניו ומדבר תנחוסין
להבת מלכה ומאילו הדיבורי׳ נעש׳ הים של ) pב״ש וחכך כיין הטוב( אך לא הייתי
־יכול למוצאו וכן עכרתי יותר וראיתי שעומד אבן שחקוק עליו תמונת היד הנ״ל עם
שרטוטין והבנהי שבאן הוא בוודאי ד^נס )של המלך הנ״ל( והוא חקק לו תמונת היד
על האבן אך לא היה אפשר למוצאו וכן עברתי יותר וראיתי שעומד מםודר על הר א'
השולחנות של זהב והקרודענצן ושאר אוצרות המלך והבנתי שכאן הוא בוודאי הממונ
על האוצרות )של המלך הניל( אך לא היה אפשי־ למוצאו השיב הנבור גס אני עברתי
על כל המקומות הללו ואני לקחתי מ; השערות של זהב של התינוק הנ״ל כי לקחתי
•שבעה שערות שיש להם כל מיני נוונין והם יקרים אצלי מאד והייתי יושב במקוס
שישבתי
שטאנין אז רא איז בוודאי דר כדך נאר איך האי אים ניט נ^קאנט זו?ק אונ ניפונק אונ
איו בק איך רייטר ניגאיננין בין איך פאר ניגאנגין פאר א:ם פון'בלוט האב איך :אד
שטאןין אז ךר :ם איז בוודאי ;יוואךין פון ך טרעךין פון ךר כרכה ראם.ד וךינט אוף ךעס
אלימין אונ ךי מלכה איזבווךא\דא נאד איך'האב זי ;יט גיקאנט זובן אוני ^יפו$ק אונ
י אזו בק איך פארי ניגאננין' פאר אים פון מיליךךאב .איך באר שמאניין אז ךער !ם .איו
בוודאי.ניוואךק פון דד מיליך פון ךר בת מלבה ראם .איר,קינד "איז פאר 5א.לק ,גיוואךין
האט זי גישפאךט ךי ?יליך אונ דר פון איז'גיוואךן ךר :ם פון מימך איז ךי בת מלבה
בווךאי דאי נאר איך האב ך ניט'ני קאנט זוכין אוני .נייפונק אונ אזו בין.איך ווייטר ניגאנןק
£אב איך ניזעהין.עם זענק נילעגין ךי'נילךיני האר פק ךעם.קינד אונ איך האב פק ךיא
גאר ניט נינומן אונ איך האב גיוויכט אז דא\ איז בוודאי דאם.קינד נארי^נס איז ;יט
,גיפאלט גייועןיאיס צו זוכען אונ ציי גיפונין אונ איך' בין וריטער נינאנגק בק איך פאר
;עאנ.גק פאר א!ס פק ורק י דאב איך ניוויכט או דר ים איז בוודאי גיוואךק פק ודי ךייר
פון ידעם ?.מץ וואס^ער שטייט אונ ךעט טרייפט פאר ךעםימדך אונ ךי מלכה אונ דד
נאך.קערט ,ער אים דאס פנים אונ ךעט תנחו?'ק צו דד* בוז עלבה אונ פק'ךי ךייד איז
גיוואךק דד מ! פק ודיין נאר איך האי' אים $יט מקאנט ניפונין אונ איו בק איך ויייןזער
גיגאנ;ין דאב איך נתעדזן* 7ןס שטייט אשטיין ראם אוף איס איז אום .נןקךיןט אז 1ווי ךיא
יד ?יט אלע.קךיןיק וואס.עם איו ןיווען' באם מלך האב איך פאר "#טאנק אז דא איז
בוח־אי דד* הכם פון דעם' כלך אונ^ךר חכם האיטךך ךאס אום נינןךייצט דאםנישטאלט
&ק דדייך אוף דעם שטיק'נאד ?ןס י איז* *.ניט נימאלט ניעען אים •צו ניפונק אונ אזי
ווייטר בק איך גייאננק' האב*איך'גיועהק ווי עס איז'?יווען'אום גישטעלט אוף אבאךנךי
גילךיני טי^יליך,אוני ךי קרודענצק אונ ךי איבד/קי אוצרות פק ךעם '§לך האב איך פר
שטאנק אז ךא איז בוודאי ךער וואט 'איז ניועצט איבר אלי איוןךות י ^אר עס איז ;יט
נ"י?זאלט נירען אים צו גיפוןין ענשןעךט ךר ניבוד איך'?ק א1ך איבר גינאננק איבר ך א
אלע '.עךטיר' אונ איך האב יא* גיני9ן' פון ךי .נילריני האר פק ךעם.קינד וואךין איך
האב ניינומן זיבן האר ראם *ךי מ ן ן ן אלירלייא' פאך?ק אונ .ךי זענין'3יי מיד ךיןנר
מייעד אוני איך' בין ניזעסין אונ האב פיך  rripנירען" .מיט ,ןראז אונ ךעםט נ2ייכק ב.יל
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וישבתי והייתי כחיי' עצמי בפה שאפשר בעשבים וכיוצא עד שלא היי משוס דבר להחיות
?צמי והלכתי באשר אלך וכאשר הייכתי ממקומי הנ״ל שכחתי את הק שת שלי שש .
!"ישיב הבע״ת אני ראיתי את הקשת הוה וידעתי שבוודאי הוא קשת שלך אך לא
ייייתי יכול למצוא אותך .וסיפר יותר הנמר להבעית שכשהלך םשם הייתי הולך ובא
זנד שפנעתי בהםחנ׳ הנ״ל ונכנסתי לתוכם בי הייתי רעב םאד והייתי רוצי לאכול ותיכף
כשנכנסתי לתוכם קיבלו אותי לשלך עליהש כניל ועתה אני הולך לכבוש העולם וכוונתי
אולי אובל לםצוא את הסלך עם האנשי׳ שלו הנ״ל ודיבר הבע״ת עם ועבור 0ה
•עושים עם האנשים הללו דהייגו בני המדינה הנ״ל שנפלו בתאוות מטון כ״כ עד שבאו
לשטותי׳ באלו שבעלי הממון הם אלקות אצלם ושאר עניני שטות הגיל שיש לבני
מדיני זאת ענה ואמר הגבור להבעית ששמע מהמלך שמכל התאוות אפשד להוציא את
כי שנפל לתובמ אך פי שנופל לתאווה זו של ממון איא בשום אופן להוציאו משפ
ובוודאי לא תפעול כלל אצלם כי א״א להוציאם מזה כלל רק ששמע מהמלך שע״י
יזדרך שיש להחרב הנ״ל שמשם קיבל נבורתו כנ״ל עי״ז יכולים להוציא םתאוה הזאת
של ממון את מי שנפל ונשקע בתוכה יישבו יחד איזה זמן הנבור עם הבעית:
יעל ענק הנ״ל של בני המדינה הנ״ל שביקשו מהבע״ת שיצא אל הנמר בשבילם כניל
הרחיבו הזםן היינו שהבעית פעל אצל הגבור להרהיב להס  p nלבני המדינה ונתן
^הס ארכא איזה זמן וםסרו סימנים זה לוה הייני דגבור והבע״ת מסרו סימנים זה לזה
בדי שיוכלו לידע אחד פחבירו והלך לו הבעית לדרכו ובדרך הילומ של הבעית ראה
עהולבים אנשים ומתפללים ונושאים חיבורים של תפלות ונתירא מהם מם הם נתייראו
ממנו
איך האב ניט ניהאט.קיק שום ז_אך זיך מח:ה צו זיין האב איך כ׳יך ןילאזט ניין ךי אהין
איך וועל ;;יק אונ אז איך בין אוועק גיגאנגין פון ךעש*אךט האב איך* פאר געסין ?דין
בוגין'ךאךט.עגטפעךט דר בעל תפדה איך האב גיזעהק ךיק בוגק האב איך ;יו־ויסט אז
יאס איז'בוודאי דיין בונין נאד איך* האב.דיך נישיט ניקענט ^יפונין האט ךר נבזד ווייטר
דר ציילטיךעם בעל תפלה*אז ויי איך בין אוועק גיגאגגק פק דעם ארט ? Pאיך אזי
גאננק 3יז איך האבי באגע^ינט ךי מהנה פון ךי;בורים'3עלי אברים בק איך צמישק?3
יךי אריק גיגאנגק וןאךק אייך בק ךיער' הינגעךיק ניווען האב איך נייוואלט ^עסק האבק ךי
פיך אוף גינופן §אר אמלך אונ הייגט ליי איך אנ £נעמק ךי וועלט אונ מיין 3יונה איו
טאפר רעל איך.קענין ניפ'ו';ין ךעס פלך ?יט ך לייטיהאט דר *בעל תפלה אן ןיהובן צו
?:פוסן ימיט ךעם גבור וואם טוט מען פיט ךר פדינה ראם ךי זע^ק' אזי אביק ני£א?ין
אין דר האוהיפק געלט בת ךי זענין ארוס גיקומען*אוף אזוני ווילךי ;אךישקייט אז ךיא
ייאס'הא3ק*אםאך'גע'לט זענין ביי די גאטק האט ךר נבור גתןגטפעךט ךעים בעל תפלה
אז ער האט ניהעךט' פון ךעם מלך אז* פו; אלע תאוות קאן מען ארוס נעפק רעם ראם
£ד איז אריין ;יפאלק אק ךי נאד'דך ראם .ערי איז"אביק ;׳פאלק אקךר'ת.א}ה*פק געלט ׳
,קאן פען אים ניט ארוס נעפין דרי פון בש״ום אופן בבן ווע?טו ביי ךי נאד }יט פ1עלק
יואךין ,עם איז ךט גיפאלט אדום* צו נעטין ךי ךר*פון'נאר דיאךך ךעם ווענ ראש ,עסיאיז
5אר י! ךק צו דד שוועךד ;ואס פק דארט נעימט .ער זיק *גבורה' נאר*ךאךןז ,דעם וזענ
,קאן מען ;א אד1ס לעמק פון דר!תאיה פון געלט אייז ךער נמר קיט דעם בעל הפי^ה
אוועק ניזעםין א^ייט אין איינם אוני פבח ךר'פךינה ראם די האבק אים גיבעטק ידעם
3על ר״פי^ה או.ער ואל ארוסי גיין צו רעם י גביור *פון*זייעךט וועגין האט דד *בעל תפ^ת
 .שבעטין ךעם גבור א*.ער זאל ךי נעיין' אצייט ראם בת 'איק ךר $ייט;אל.ער ךי נאריניט
טאן האט ער ךי נינעביק ?ביי אצייט ח־ גא־ האט ךר בעל תפלה 9יט רעם ;ב1ר*צווי^ק
ךך ניטאבט סיפנים כדי *איינר זאל _ק'ע;ק* האבק אימער .פון רעם אנךעךק ךר נאך את
ךך ךר בעל תפלה אוועק גיגיאגגין אין ךקיוועג אריק וזי ךר בעל תפילה את*אז*1גיגאגגן
ןאט/עד ןו־ זעהק אז'.עס נימנן פעגטשק אול בעטין גאט ב״ה אונ ידי* טתגגין פפףםפון
י י תפלות(' 1
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שטנו ועמד להתפלל וגם הס התפללו אחיכ שאל אותם מי אתם השיבו לו שבעת שחי*
דוח סעדה הג״ל שאז גפרדו בגי העולם לסיגיהס אלו כחדו בזה ואלו בזח כגיל המבואר
למעלה )חילוקי הכתות הגיל( אז אגחנו בחרגו לגו לעסוק בתפלה תמיד להש״י ובקשגי
־*מאגו בע״ת א׳ ועשיגו אותו למלך כששמע זאת הבע״ת הוה הוטב הדבר בעיניו מאד
 2י בזה הוא חפץ התחיל לדבר עמהמ וגילה להם מדר תפלותיו וחיבוריו ועגיגיו כששמעו
דבריו גפתחו עיגיהם וראו גודל מעלתו של הבעית הזה ותיכף עשו אותו למלך עליהס
כי המלך שלהם מחל לו המלוכה מחמת שראו שהוא מופלג במעלה יתירה מאד מאד
ולמד עמהם הבעית הזה והאיר עיגיהס ועשה אותם לצדיקים גטוריס גדולים מאד גי
הם היו מתחלה ג״כ צדיקים )מאחר שעםקו רק בתפלה כג״ 6אך זה הבעית האיר
עיניהם עד שגעשו צדיקים גוראים מאד ושלח הבעית אגרת להגבור הג״ל והודיעו איך
שזכה ומצא אנשים כאלו ונעשה עליהם מלך ובני המדינה של מפץ הנ״ל היו עוסקים
יותר בעניניהם ובעבודתם בכל הניל ו1זזפן שהנביל עמהמ הנבור הניל היה מפשמ&
לבא ונתפחח מאד יעשו עבודחמ הנ״ל והקריבו נךבנות וקטורת ועסקו בתפילות
שלהם שהיו מתפללים לאלקותם הנ״ל ונסכם ביניהם שהם מוכרחים )לקיים עצתם
הראשונה דהיינו( לשלוח אל המדינה שיש בה עשירות מופלנ כנ״ל אשר לפי דעתם
חיו כל בני אותה המדינה כולם אלקות כנ״ל והם יושיעו אותם בוודאי כנ״ל מאחיי
שכולם הס אלקות כנ״ל ושלחו שלוחים לשם ובדרך הילוכם )של השלוחים לשם תעי
וחלבו ומצאו אדם שהיה הולך עם מקל שהמקל שלו היה עולה יותר מכל אלקיתפ
הייט שהמקל שלו היה עם אבנים טובות יקרים אשר זה המקל היה שור .יותר מכל
העשירות
ת^זות האט.ער ךך גץקזראקץ פאר ך י אונ זך הא^ץ ךך פאר אים א1ך ךר שראקץ הא5ו
£ר ךך ןישטעלט מתפלל ך ץ אונ ךי האבץ ךך אוך נישטעלט מת§לל.זיין ךדיגאך הא*
£ר ךי ניפדעגט' וועד •יינט איר האבץ זיי איפ טעגטפעךט באשר אז ךעפאלט אז ךר *ריס
סעדה איז' גירען' האטי ךך ךעטא^ט ךי וועלט ציו''?.ייליט אוף נפה בת1ת ךי הא|ץ זןך
אום ניכןליבן*ךאס* אונ ת הא $ךך איוס' ;יקלי3ן ךאס ךעטאלט האןן נךר ךך ארס
ןינןףבן אזי ךר ע ן ך תכלית איז גאי" עיםק י  Hי ? P* ?£ה י ' ה ^ י י ?א?ץ די??
ךך גיזובט איוג מיו־ האבן גיפוגן אבעל תפלה אוג מיד האבץ יאים גיםאכט פאר א3לך
ווי ךריבזןל תפלה האט דאס דער העךט איז ךאס אים תער וואול ןיפעלץ ראתן דאם
וךל ער זיף האט;ער פיט ך י אן גיהובן צו שפוםן אוג האט ךי ;יוויזן ךעים פדר פץ ךיגי
תפלות אונ ךיגע "ספךים ו!י זיייהאבןיךר העךטךיגע דית־ ךאבין ךך ך י ךי או?ץ גיעפעט׳
אונ ך י האבןיגיזעהץ ךאס גרופקייט פ';•,ךעם בעל ת$לה האבן ךי איס תיבף גיעאב*
פאר אמלך *איברי די מאתם" ךיער מלך האט אים י פורול *גימק ךי ?!לוקה מ ט ךער
3על תפלה ?דט ךי ;ילעךינט אוינ האטי זיי גמנ$יגט ךי^אוגן אוג' ומט ךי ;יוויןץ וך 'או1
תפלה' צו טאן צו היש׳י' אונ ער האט ךי ףפאכט $אר* תער *נרוסע ע־יגןים גפוךים
ןזארום ךי_זעניןזיך §תער אוךגימק צדיקי; האט ךר בעל תפלה נישיקט אגךיף צמי
גבור אונ האט אים"פותע ןלווען אז .ער האט זוכה ; י ר ק אוני האט ניפונן אזובי ן׳ענעון
ווי עריוויר אוני איז גיוואר'ץ מלך איבר זיי:
אונ לי מתנה הגיל ךהיינו ךי מדינה מאם ביי זך אח דאם נעלט ךר •? "VP.יייען.ל
האבץ וריטר עופ״ק נימק אץ" תעדי זאכץ א־נ אץ זימנךי ז$ב1תת אונ לי צייט ראם
דר נבור דאט"ךי נאך גיגעבין האט שץ אן גיה31ן 3אלד' אום צו גיץ האבן ךי ךך זךמנד
נייכךאקץ אונךי ! J£בין נ״ימאן תעדי עבודות אוני האבץ 32ךיב נימק^ץבנות אונ.קטורת
אונ האבץ עוסק.גיווען'אץ* דלעת תפלות צו זימנת נא^זק ךי'האגען*גיחאןט'אחיה
ךדדינו אז 1אפע;טש וואם ״ערי האט מייגיק נעלט אונ האןן איס '?׳קךיב ;יווק §אר
א^ךבן צו ךמ3ךי'ןאטץ*אונ.עם איז ביי ךי ניבליבן ת תעה י אז ךי מיק #י.קץ'צו רער;
פךינה ראם ך י זע;ץ ךארט' ארע נאמן מאדום'ת*טדי^ה מעט י י בינל8י דזעליןץ ^5**P
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'העשירות של כל אלקיתם הנ״ל )היינו בין האלקות שבטדינתס וכין האלקות שהלכו
אצלם בי הבקל היה שיה יותר םכל העשירות של כולם( נם היה הולך בכובע שקורין
)קאפילוש( שהיה קביע בו אבנים טיבות שהיה שוה ר\\ רב ותיבף ומיד נפלו לפניו
בכריעה והשתחויה כי ל£י דעתם היה האדם הזה אלוק על בל אלקי׳ שלהם מאחר שיש
לו עשירות םופלנ כזה )והאדם הזה שפגעו בו הוא היה הממונה על האוציות של
המלך הנ״ר( ואסר להם האדם הזד .זה הוא חידוש אצליכם )בלשון תימה( בואו עמי
ואראה לכס עשירות והוליך אותם אל ההר שהי׳ מסודר שם אוצר הםלך והראה אותם
את האוצר ותיכף ומיד נפלו בכריעה והשתחוי׳כי זהו אלוק על כל אלקיס לפי דעתם
)הסכלה והנבוכה שהיה אצלם עיקר האמונה הממון והעשירות כנ״ל( אך קרבנות לא
'הקריבו שם )כי לפי דעתם הג״ל שהוא אלוק על יכו׳ בוודאי היו מקריבים את עצמן
לאלוק כזה אך וכו׳( כי כשיצאו אלו השלוחים הזהירו אותם שבדרך לא יהיו מקריבים
קרבנות כי חששו שאס ירצו בדרך להקריב קרבגות לא ישאר מהם כלום כי אולי
 ,ימצאו אתה אוצר בדרך אולי ילך אהד לבית הכסא רמצא שם אוצר והוא אצלו אלוק
כניל ויתחילו להקריב את עצמן אליו ולא ישאר מהם א׳ ע״כ הזהירו את השלוחים
)היינו בני המדינה הזהירו את השלוחי׳( שבדרך לא יקריבו קרבנות כלל וע״כ לא
הקריבו אלו השלוחים קרבנות לזה הטמונה הנ׳׳ל אבל זה היה ברור אצלם שהוא אלוק
על בל אלקים מאחר שיש לו עשירות עצום ורב כזה ונתיישבו אלו השלוחי׳ למה להם
,לילך אל האלקות הנ׳׳ל דהיינו אל המרינה שהיו עשירים מופלנים םאד שהם אצלם
כולם אלקות כניל כי הלא אצל זה האיש בוודאי יוכלו לקבל ישועה כי הלא זה האיש
הוא אלוק גדול על כולם )לפי דעתם הרעה הנ׳׳ל( מאחר שיש לו עשירות עצום ומופלנ
כזה )כפלי כפלים יותר מכולם( ע״כ בקשו מזה האיש שילך עמם למדינתם ונתרצה להם
והלך
•
,
ךי דנגץ זיף־ אלע נאטן אונ האבן ךי אז 1ניטאן אונ האבן ני#יקט שלוחים אחין ור ךי
שלוחים זענין .גיגאנגיןיזעגין ךי פאר בלאנךזיט ניוואךץ האבן ךי״ךר זעהץ אכענטיט וואס
%ר איז נעאננץ פיט אשטע.קין וואס'ךץ שטעקין איז ניווען באזעצט טיט זימנו* טייעךי
־וכ$יטן אונ 'אז מען זאל צו'נוף געמין גאר'ךאס.עשירות פץ ךמנךי' נאטן אוני אפילו'פון
ךי גא$ן פון יעניר מדינה ראם ךי נייען צו ךי אייז דר שטעקץ מיער וועךט גיווען' פון ייעד
ישירות וויח־״את ח־ מענטש גיגאנגץ אין אקאפיליש ראפ עס את אץיאים גיווען דומייטן
ראם ךעד גןאפיליש איזיאוך וועךטיגירען וךלד פיל .ךי די'שלוחים האבן ךעם מענטשין
ךד זעהץ זענץ ךי תיןף אגיךר״גיפאלץ פארי אים אונ האבןיךך גיב^קט פאר איפךיער
?יל וואךיןינאך ךמנר נאךישיידמןה נאך את ןיך ךער מעגטש אנאטיאיבר אלי נאטין
יואחם ער *האט ךך אז 1אווילד גרוסיעשירית אוני ךר קעגטיש ראם ךי האבן״באנענינט
יאס את ןיווען דר פפונה אויף אוצרות פון ךעם פלך האט ךר* פעגטש/יזאגט צוךיא
דאס איז 3יי אייך אחידוש קופט מיט פיר רעל איך'אייןעריזק עשירות'האטיעד' ךי גי?ירט
אוף ךעס באךנ וואס ךאךט אייז ניווען אום' ניפאךךט דד אוצר פון־דעם סלך האטי ער
ךי גיוויזק ךעם' א1צר ורידי האבןךד זעהץ ךעם'א1צר זע;ין ךי תיבף א;ידר/יפאלין
בבךמןה וה^תד^ה ראךן ךר אתי ךך איגאט איבר אלע גאטן ^אך "זייער נאךישע״פאר
?ייךטע די^ה נאר^קיץכןרפגזת האבן ךי ?יט כקךייב ףוועייווארום טק״האט ךי שלוחים
**.ן';יזאנט אז אץ ווענ זאלן ךי,נןייץ^קךבנות ניט פקךיב ך ץ ווארוםךי האבן טךא3יהאט
מאמר רעט איינר פון ךי ניפונן איץ אוצר אין וועגיטאמר וןעט אילד ניין אץ ביתהכםא
אריק אונ וןעטידאךט ניפ $איץ אוצר רעש.ערך־ ךעךין פקךיב ךין צו אים״עעטיפון
ךי״קיינך ניט בלייזיץ איבר ידעם האבן ךי פךינה אן גיוךט די שלוחים אז אין ווענ זאלין
 .ךי.בךן' קךבנות ניט מקריב ךין האיץ ךךיךי שלייחיס^גישב ?ירק גאך וואסייזאלין זיי
?18ן ניץ צו מנני נאטן אמעד בעשר רער מענטש' וועט ךך ךי בעשר קעגץ העלפץ ווארום
%ר איז ךך אגאט איבר ךי איך ווארוש ;:י'האט'ךך אזו״איויילד נרוסיעש^ימער פץ
ךי ארי איבר ךעם האבץ ךי ניבעטי; ךעש 5ענ:״״ץ .אז ער זאל' פייט די גיץ אץ' ךיער
כדינה
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והלך עמם ובא למדינתם והיה אצל בני המדינה שמחה גדולה שמצאו אלוק כזה
היו בטוחים שעל ידו יהיה להם תשועה בוודאי מאחר שהוא אדוק כזה )לפי דעתם(
יש לו עשירות עצום כוה וצוה זה האיש )שהוא הממונה של המלך הנ״ל שקיבלו אוי
בני המדינה הזאת לאלוק( שקורם שיהי׳ מרד מתוקן ונכק בטד־נ׳ לא יקריבו קרבני
כלל כי באמת זה המסוגר .של המלך היה צדיק גדול כי היה מאנשי המלך הגיל שיי
כולם צדיקים גדולים מאד ובוודאי הי׳ םטאס פאד בכל הפגועים הרעים והשטיה"
של אותה הסריגה אך עדיי; לא היה יכול להשיב אותם מדרכם ודעה אך צוה לן
עתה שעכיפ לא יקריבו קרבגות והתרדלו בגי המדינה לבקש פאתו אורות הגבורהנ
שעפו־ עליהם וגם הפםונה עגה אפשר הוא זה הגבור )הידוע לו( והלך זה הסמנ׳ וי*
אל ,הגבור והכירו זה את זד .והי׳ ביגיהס שפתות גדולות ובכיות כניל ואמ־ הנני
להפשוג׳ הרע שגס הבע״ת הכשר •גלנו ראיתיו גיכ ובבר נעש' פלך )וסיפרו זה לי
איך נתגלגלו ובאו לכאן( ופיפר הפפוג׳ להגבור שהוא עבר על פקוש השלך ועל Jpo
כל האגשיש הגיל אך על שניהש לא עבר )היינו על פקים הבע״ת והנבור על )ypt
אותם שגיהש לא עבד( ודיברו יתד הפטוג׳ עפ ועבור אודות הפדינה הג׳׳ל על .שגיןז
ונבוכו כ״כ עד שבאו לשטותים כאלו השיכ ועבור להששונה תשוב׳ הגיל שהעי[
להבעית כנ״ל היינו ששפע מהמלך ששי שנשקע בתאוה זו של ששון א״א לו
אופ; לשוב ולצאת פשש ב״א עיי הדרך שיש לההרב הניר )שמשש מקבל הנבור •£
גבורתו( עי״ז יכולים להוציאם פזה והרחיבו הזפן עוד יותר היינו שהמפנה דיבר P
ועבור להרחיב הזש; עש בגי השדיגה הגיל עוד יותר וני־״; לתש ועבור עוד א״יא pi
אח״כ מסרו פימגיס זה לזה המפונה והגיור והלך המשונה פ; הגבור .והזר הפפונה r
המדינה הגיל)ונש הממונה הזה בוודאי הוכיח א־תס על דרכם שגתעו וגבוכו כיכ בתאיי
ממון אך לא הועיל להם בלל כי בבר נשקעו בזה מאד פאר כנ״ל בהמת שכבד הוני
אותם
מחנה אריק איז ער צו ךי מרוצת גרואךן אוג איז כיש די גיגאנגץ איי -יי ל.עי סל!
'?יייק' '8
גייווק אגרופע שטחה ויאס ךי האבן גיקךיגן אזו אנאט ווארום ךי זעגין.
ךכעךט 'אז תורך יאים וועלין י זיי' בוודאי *האבי; א־זיןף האט •דעד" כענננזיש גהייסע; t
אי״יךר״עס וועט ךין ארעכט אין יוד פךיגהיזאל פק דר ווייל .קיק יןךבגות ;יט פ.קךיב b
ווארום ךך"ממוגה אתביאפת גיווען'אגר{שר/ךיק ;וארוס.ער איז גיווען פון ת'2ייט fc
דעש פלך ראש זיי זעגין גיווען אליי גרוםע $חקים זךער האט ח םךיגה אים אן ;יה^׳
צו בעטין פכרו רעש גיור וואפ ןיי'האבן האר איש ךיער פורא״אונ ךר טפוגה האש \
ניעגטפעךט איוב ״עם איז;יט דר .נבור ראם .ער ווייסט האש ךך אוף נ־הובן דר קהיןי
אוני איז"אתם געאגגק צו רעש ;בור האבן ךי ךך 'איעס דאם אןךעףי' דר גןעןט Y
?.־.ריפק ךי גיייע! ?!?יה אונ בכיות בג׳׳ליהאש דד גב1ר ךך אן נירופן צום ?ט^האוט׳נ
כשעריר בעל תפילה איז אוךידא אונ איך האב אים שק ;יזעהק אונ עד איז שו ןיווא)
אפלך דאט דר* מטו^ה דר £יילט ךעםגבור אז.ער איז איבר גיג_א;גין" איבר אלע ליל:
איבר דעם ארט פון דעם 3לך קיט ח רייט גאו־ איבר רעם אןט פון דעש 3על ותיןי1
קיט ךעם }בור איז,ער }יט איבר נינאנגק האט דעד ףפונה גיקםו?ט מיט רעם גגי
בבח דר מדינה ראם זך זענק אזו פאר פירט ;יווארק אק דעם נעלט ?יי י ר ^ ץ .על
גיפאלק אין אזוני נאךישקייט האט ךר ניוד' טענטפעךט ךעס קמונה' ןאס ראס ,ער יהיי
גחננפ״עךטךעם בעל תפלה אז?נר ןתאט.ניהעךט  piחגם 9לך'*ז ווער,עס פאלט א3
אק" "ךריתאוה פק נעלט  \*pמק אים בשום *אוןן ניט אדום ;עקק דר פון נאד ת<
בעםיווענ וכו׳ כנ׳ליאוג ח־ מפונה האט ןיפ;עלט באם נבוז־ אז.ער זאל ת־ קחנה fy.
׳געבקיאצייט וריטד האט ךי*ךר/ב1ר גיגעבק 'נאך אןיייט ךער נאך האבק צי
קןימןים צווישק ךך דו־ ממוך .מיט ךעש נבוד אונ דד ?!םוןת איז א;.עק ני;אנגק פק ^
גטו־
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*ותם הרבה הבעית ונם הממונה בלבלו אותם והיו אומתם אדרבא הוציאו נא אותנו
שטעותינו אעיפ שהם היו אוחזים בדעתם בחזנץת ולא היו רוצים בלל לשוב טטעותס
זזרעה אך היו אומרים לשוכחיהס הג״ל אדרבא אם הוא בדעתכם שאנחנו בטעות
ישבוכה גמלה א״כ הוציאו נא אותנו מטעותיגו( ונתן לחט עצה )הימו הממוני נתן עצת
לבני המדינה הנ״ל( באשר שהוא יודע חכח של זה ועכור מהיכן חוא מקבל כח נבורתו
ישי*־• להמ׳ענין החרב הנ־ל שמשם מקבל ועבור כח נבודתו בכן נלך אני ואתם אל
שקים הח־ב ועייו תוכלו להתנכר כננדו וכוונת השמונה חי׳ שכשיבואו לשם יוכלו לשוב
ילצאת עייז טטעותם כניל)כי ע״י איתי הדרך שיש להחרב הואת עייו יכולים להוציא
שתאוות טמון כנ״ל( וקיבלו דבריו )חייגו בני המדינה קיבלו עצת הםםינ׳ לילך עמו אל
מחרב הגיל( והלך הממוני ובגי המדינה שלחו עמו את גדולי המדינה שהם אצלם
אלקות )ובוודאי היו הולכים עש תכשיטי בסף וזהב ש ת ו תלויים עליר& בי זה היה
מעיקר אצלם( והלכו יחד ותריע הממוני הדבר הזה להנבוד באשר שהוא הולך עמט •
לבקש כק-ם החרב וכוונתו אולי יזכה בדק־ הילוכו לםציא את הטלך ואנשיו .ענה ואמר
יעבור נם אני אלך עטך ושינה הנבור עצמו כדי שלא יבינו אלו האנשים שהלכו עם
מםשוג׳ שזהו הגמר הנ׳ל עיכ שינה עצמו והלך ניכ עם הממוני ונתיישבו שיודיעו
מדבר להבעית והודיעו לו ואטד הבעית שגס הוא ילך עמם והלך אליהם הבעית וצוד!
מכעית לאנשים ש־יו שיתפללו על ז.ת שיצליח ה׳ דרכס שיוכו לטצוא הפלך עם אנשיו
יכא הבעית אל הששונ׳ והגמר הנ״ל ובוודאי היה ביניהם שמחה נתלה שמחות ובכיות
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?בור אונ האט זיך אוש נישעדט אץ דעד מתנת איית אונ ךער ממונה פלעגט די מודאי
או־ף• ךתןר שטראפץ אוף ת ע ר שדעכטץ רענ ראש ך י וענין אריץ ני2אלץ אץ ךעש נעלט
}אר זך האט ך י ניט ג^קאנט אדיש 'פ;רן דר פין ווארץךי ןע3ץ שץ ת ע ר איין ניוואךדלם
>יייען'נאר עךי2ת דר !יעל תפלה אונ דר מטונה האבי; שץ טיט ך י פיל ניששוסטיזענץ
זיי
ש1ן אביסל מבולבל ניוואךץ אונ ך י פדענץ זאגץ אךרבא נעטט אונז ארזם ידעו־' פץ
?אט דד מטונה ך ך א ן ן י ת פ ן צו ךר מדינה איך וועד אייך איין נעבין איץ ..עןה איןענין
#ם $מר אונ האט.ךי דר ןייירט ת ואך פץ דעד שוועךד ועייל וואס פץ דאךט נעסט
יד גבור זיין גמרה בכן רעל אייך פיט אייך גןץ צו דעטיארט פץ ךר שרעח־ אונ דאךך
״ ; ם ייעט איר נןעגץ'באיןטיץ א קעגץ ךעם גמר וואךץ איריוועט דאך אוך*,געטץ גבורה
*ץ דארט אונ ת ויווגה פון ךעם קפו^ה איד גיווען אז ך י רעלץ שין אהין קוקץ צו' רעם
 j*V$Fדד שרעךד וועלין ך י דאך שץ ארוס פץ זימגר האור .פץ נעלט ראךץ ראךך
 zvfרעניראםי^ש את צו ך ר #זעךד דאךך רעם.ןעקט טען ך ך ארוס פץ דד סאוה פין
^|?גלט בגילי האם ת מ ת ך צו ניג^ן ךץ'.עצה אונ האבץ אתם }*¥י.קט ל י  /ר ו מ ג לןיט
^ עין" זיי ראם ך י הנגץיביי ך י ניווען נאט; אז ך י זאלץ אץ איי^ם גיץ קיט ךעם מנ*נה
גי^א^ץ קיט דעם מטונה ז#ץ
**י דך £וועךד הגיל איג ךי.ע£יתס .תעדי ראם זד
^:יךאי גיעאגגץ אן גיטא; אץ' ךרוגג פץ ^אלד אוג ךלבך ווארץ דאס את דאך 3יי ך י *
).י־' ע;קר נירען זענץ ך י אץ איינסיגינאנ^ץ דר ?טונהקיט ך ן ה ן ע קךט פץ דר nrp
ה
י י ? י י  $ £י ?ייניימ
^ •
י^
 ^7י י ^°9
אס זיי היי5ן ביי.לי
 B<Jך י *יןיךאש אןט « ן ח־ ^ווערד אונ ך ץ מינה איז ןאסר רעט עד'"זוכה ך י ן *ך
•  #Jצל.גיפען ךעש"מלך קיט ת ליייט האט ךך ח״ גביי" פאר ש^עלט ב ת ת ^ י י ט ראפ
:י ןךןןן קיט רעש קטינה זאלץ ניטרי^ן או^ער את דאם דר ןבור אלייןיאוג איז א ו ן
ינא.:גץ קיט ךעם קמו^ת.האבץ ך י ך ך לךשב גירק ך י ןחני״ין דאס מ ו ת ן ןיין ךעם
0ך' ף ^ מ אוך ^ י ץ ך י אים פותע ניי^גן ה ט ך ך דר 23ל ת$לה ^ י ר ו פ ן י ^ ד י ן ץ י ל
י

1 2 3

2

N

3

M

י

דג

*

»T

13 .
בנ״ל והלכו שלשתן יחד דהיינו הטשונ׳ ותגבור והבע״ת והאלקית הניל דהיינו העשיריו
נחלי הטדינה הניל )שהם נקראים שם י במדינתם אלקים בנ״ל( הלכו עםה6
ויתחייבו באשר יתהלכו ובאי לסדיני אתת והיו שם שומרים סביב המדינה ושאלו א^
השישייס על עסקי המדיני ומי המלך שלכס השיבי השומרים שבעת שהי׳ הרוח סערו
הנ״ל שאז נפרדו בני העולם למיניהם כנ״ל אז בחרו להם בני הסחנה שלהם שעיקו
הוא החכמת וקיבלו עליהם חכם גדול למלך וזה מקיוב מצאו חכם גחל םופ״ינ בחכמות
מאד מאד ומחל לו המלך את המלוכה וקיבלו אותו למלך כי אצלם היה העיקר החבמי
ומאתר שטצאו חכם מופלג כזה ע׳כ קיבלו אותו למלך ואשרו אליו הגי הג״ל )היינו
הממונה יהגבור והבע״ת( שגראין הדברים שזהו החבש שלגו)דהייגו החבם של השלך
הניל ובקשו אם אפשר להתראות פנים עמו והשיבו להש שיודיעו לי וישאלו אותו
והלכו ושאלו וגתן להם רשות ובאו )אלו השלש( אל החכם שהיא המלך של אות^
•הסריגה והבירו זה את זה כי ההכש הזה היה החכם של המלך הגיל ובוודאי היה ש&
שטחה גדולה שטתות ובכיות כגיל כי בבו איך זוכים למצוא את המלך עם כל הגיל
ושאלו את החכם אס איגו יודע טן היד של הטזיך ותשיב להם שהיד הוא אצלי
אך מעת שנתפזרו עיי המת סע־־ה כנ״ל שאז געלם מהם הטלך וכו׳ כגיל טאז חיי
אינו רוצ׳ להסתכל כלל בתוך היד כי היא שייכה רק אל השלך רק שחקק תבנימ
היד על אבן כדי שישתמש בוה קצת לצורך עניני אבל בהיר אינו משתכל כלל וריברי
עם התכם איך נתגלנל ובא לבאן ופשר להם שטעת שהיה הרוח סערה הניל הלך באשו*
הך
איך גיין מיט זך את ךר ב_,ל תפלה צו ך י נייאנגין אונ דר 3על תפלה דאט 8$ן ניזא&
ךינעלייט איידר^ער את ארעק ניגאנ:ין אז ךי זאלין דחף מתפלל ךין אז השיי זאל ז*
ץןןץליח ךין זייער ווענ אז ךי.זאלין זוכה!יין צו ניפונן ךעם מלך מיט ךי 2ייט אונ ?.נר קאג1
זך גיפאבט תיןלות וואס ךי זאלין ךרויף מתפלל ךין איז ךד 3על ת§לה גקוסן צו דעגי
מפינת פיט דעם גביור איז בייךאי צווישן'זי׳' גיויק גחסע שפתית אונ בכיות זעגין חיי
א^ע ךךיי גיגאגגק אין אייגם'ךהיןנ״ו דר כמונח אוני דר נבור' אונ דר בעל ת?לה אונ לי
ןאטז'דהיינו דיי גרוסע לייט פון ךד פךךז זענין פיט ך י נינאנו,ק זענק ךי אן ;יקומן צי
איין טחנה איו ךיאךטן גישטאגין ךאךיטיס ביי ךר מךיגה האבק ךי גיפרענט ח וןאךטים
זואםי£אר אמריך י את דאם א ינ ווער איז ביי אייך* דר מלך האבן ח וויאךטיפ ניענטפעהני
3א'שר ךעפאילט או ךער חת כ^רה את גיךען וואס דעמאלט את ח וועלט צו'טיי?&
}ייוואךין״אוף כמה ?תות ךעמאלט האבן חךייט פון ךר פחןד ,ךך אום נ;קליבן אז דעי
ןימןר איז חכמה אונ האבק ךך אוף נינוטן אגרופן חכם יפאר איילך ניט לאננ האבן דיי*
^
ןיפינן ךמנריאורלד נרוסן הכם וואס ןןר איז משינה אגרוסר חכםךמנר • ^"5
מוח־ ניווק ח מלוכה האבן ך י אים אוף ניינופן £אר אפלך ווזךן ביי ך י איז ךער עיקל
יבמה האןן ךי דחי ניזאגט אז.,עס האט אפנים'.אז ךאס מוז ךק אונזער ךבם ךהיינו חגר
חכם פון דעם קלך דאט כען ן;י ניכעלךיט האט ,ער ביתתייסן ייי צחק 3יק.זעניין !!י 1^8
בקו& צו ידעם הכם וואס^ער את 'גיתאךן .קלך יאק דר קלינה דאבןךי ךך איי.גס דאי
$י.נךעח דער קענט את בווךאי דאךט ; י ר ק נרוקי שקדזת אג בביות וואךק ךיא הא^ין
ןיוויינט ךי .ךפונט קען נאך ידעם פלך מיט ךי איבחכןי האבן ך י ךפרענט דעם הכםאו^
ןןר ווייסט 1יט פיק דר יד פון רעם הלך האט,ער ךי נןענטפעךט אז' ךי ת־ איז 3יי אים
ןאר זונט דעפאלט אז ךי דענק צו ^ןרייט ןיווארק דארךידעם רוח ק^ךה פק דע^אלט i$
וזיל ^ר נאד.ניטיאריק קוקין ווארן ךי'יד,קער ^אר צום כלך אליק ^איר.ער האט ךך אום
ןיקריצט ^אס ?י׳ןטאלט פק דד יד א1ף איי^יטיק ?ךי ^ס מ ל איש אךיסל נוןק צו ךקזי*\
.
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ז־׳לך ובדרך הילוכו עבר על כולם רק על אלו הנ׳)היינו הבעית ויעבור והממונ׳י לא
עיר( עי שמצאו אותו כני מרעה אלו וקיבלו אותו למלך כגיל ולעת עתה הוא צריך
להגהע אותם לפי דרגש כפי דרך חכמתם עד אשר ברבות הזמן ישיב אותמ אל
ייאטת זדיברו עם החכם אודות בני המדינה הנ״ל שנתעו ונבוכו כ״כ בשטות וע״ז על
כמין כנ״ל ואמרו  .אלבלא )אותם( לא נתבדרנו ונתפזרנו כ״א בשביל אותה המדיני
לההדר אותם ל^וטב היה די לנו בזה כי נתמפשו ונתעו כ״כ כי כאמת בל הכתות
י.נ״ל כולם נתעו ונבוכו וצריכי׳ לתקנם להשיבם משמותם ולהחזירם אל התכלית
האפתי בי אפי׳ הכת שבהרי להם הכמה לתכלית נם דש לא השינו התכלית האםתי
וצריכים תקון וחשוב׳ כי בחרו בחבטות חיצונות ואפיקוםחת אך מכל הטעותים הנ״ל
י היא בנקל יותר להשיבם מטעותם ולהחזירם אל האמת אבל אלו נתעו בעיז של
 1כפי; משקעו בה כיב בכל הג״ל עד שא״א להשיב מזה כניל) .ונם החבם השיב
י להם ששפע גיכ מהמלך שמכל התאוות אפשר להוציא אבל מתאוה זו של ממון
» tג״א להוציא את מי שנפל לתוכה כיא ע״י הדרך שיש להחרב הנ״ל( ונדצ׳ החכם
 5נ״כ לילך עמהם והלם ארבעתן יתד ונם אלו האלוקות השוטים הניל הלט עמהם
^ נ״ב בנ״ל .והרבו ובאו לפדינה אחת ו»אלו ניכ את השוכרים על ענק המדינה וטי
< הפלך שלהם השיבו שפעת שהיה הרוח פערה הנ״ל אז בחרו להם בני מדינה זו
» שהתכלית הוא הדיבור וקיבלו עליהם דבר; בעל לשון למלך אח״כ מצאו איש אחד
י עהיה בעל לשק ומליצי ודבק מופלנ מאד מאד וקיבלו אותו לפלך כי המלך
י מחל לו הטלוכ׳ מאתר שהוא בעל לשון כזה והבינו אלו הארבע׳ הנ״ל שבוודאי זה
הוא המליץ שלנו)דהיינו המליץ של הפלך הנ״ל( וביקשו ניכ אם אפשר להתראות עם הפלך
י הזה ואמרו שיודיעו לו ויקבלו רשות והלכו ושאלו ונתן להם רשות ונכנסו אלו
י הארבעה אצל המלך של מדינה זו והוא היה הטליץ של המלך כנ״ל והכירו זד.
» את זה והיה ביניהם ניב שפחה גדולה ובכיות כנ״ל והלך המליץ עמהם ניכ
והלכו
האבק ךי גיישמוםטימיט ךעם ועם ווי אזו״ער איז אהער ניקיקן האט ;נר ךי דעד ןייילט
• אז זונט״ךעכיאךט אז ךר רוח ס/נךה איז גיווען איז ערי נינא^גק וזי .ערי איץ ניגאנגק אינ
י :ווי ער איזג*גאנ.־ק איז ער אי3ד ניגאננין אלי נאד'איברדיי ךךיי.דהיינו איבר ךעם אךט
ו פון חנם נצל תפלה טיט ךעם' נבור "פיט ךעם ?פונה י איז •? י • ^׳ |י ני^מק ?י" ד <
ן מדינה האב; איםיגיפונן אונ האבק אים אוף ניגויכןן §אר אפלןז אונ לעת ?תהי דר .ווייל י
פוז*ער זיייפיךן וועךליג תער ווענ אונ דר נאך וועט.ער זך י אתם פיךיין א1ף*דעם רעבטן
אמת האבק ךי נישמופט '?יט .רעם חכם טבח ךר פךינה ראם ךי זזגןק אזו*5מ־ פ <ךט
גיייוואךק אק חנם .געלט״איינזיי ה ?ז ;״זאנט עקימיי זאלקיפער *י"' 5אי ןואל?! ייערין י
אונ'צו שפתיט ווע״רק גאו־ פון ךער ?חגה' וועגק בת מנן מל ךיא אום .קערק* צום
* אפת איז י ארך בלאי וואלק ח זענק.אך 5אר פילט גיוואחן*אונ~דר חכם* האט זייא
י* א'1ך גהננטפעךט או.ער *האט איך נייהעךט פון דעס כ׳לך אז*פק אלע תאוות*קאן מען ארוס י
* ןעפקינאריפק ךד י תאווה פון געליט^קאן מען* ניט ארזם נעמין םייחן דארך דעם רענ
 pראם ;נ*ס איז פאר האגךק צו ךר'שוועת־ בנ׳׳ל האט ךר חכם גיזאנט ער'וועט*אוך ניק .
ן :מיט ךי; .ענק זך א£ע' נןיד גינאנגק אונ ח נאטק ךהלנו לי.עמידים* פץ* דער מחנה •
ן זענקיאוךיפיט.ךי גיגאננק זע;ק ךי גיקוסק צו איין טחנה האבן'זיי איך ניפרענטיתא
 ,זואךטים ראם פאר אפחנהיאיז דאם אוני רער איז אייעד*פלך האט ??ן ת״נה^טפעדמ
י ?אש־ ךעפאלט אז דר רוח ?;ערה איז גיווען דע^אלט האבק' ךך*ךי לייט פון ד  4־ ^ נ  ,י;
ן :אוםיניקליב; אז דד ותכלית איז דר תביד״קאב! !דיאיףנינוםק איבדן אבעל*לש1ן'פאר
אפלך "ךר יגא־ האבק'ךי גיפוןמיתער אגרו§ן י _1על לשק ומליאה אונינארבק דאבק ~ךי
י' איים' אוף גינוטן 5אר איק מלך האבן ךי'ךך גישטיפק ךאס' טח בוח־אי~זיק*דד מ י ץ פון,
* •אונדןד כלך זענק זך אריין״ניקוטן צו ךעם פלךיאונ דאפ איז לירק דד 2ליץ פון רעם
י כליך־ דאב; ךי ךך ךריקקט אייז גרוען ;צודשן ךי א1ך ך;ער אגרוסע £טחה' » 7ב?יזו./
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והלכו יותר לבקש אולי ימצאו הנשארים דהיינו המלך וכו׳ כי ראו שהיה פצליו
ררבס שהם מוצאים בכל פעם את חבריהם ותלו כל זח בזב־ת הבעל תפילה הכשו
שלהם שהוא עוסק תמיד להתפלל על זה וע״י תפלותיו זבו למצוא את חבריהה
הנ״ל והלכו יותר אולי יזכו למצוא נם השאר והלכו ובאו למדינה אחת ושאלי
ג״ב על ענין המרינה וטי המלך שלהם השיבו לרש שהם  pהכת שבחרו להט
את השטח׳ ומשתה לתכלית וקיבלו עליהם איזה שיכור א׳ שהוא בשמחה תמיו־
להיות מלך עליהם ואדו׳כ מצאו איש אחד שהי׳ יושב בתוך ים של יין והוטב בעיניהג
ביותר כי זה הוא בוודאי שיבור מופלנ מאד מאד וקיבלו אותי למלך וביקשו ניג
להתראות פנים עסו והלכו וקיבלו רשות ונכנםו )אלו ההטש׳ חברים הנ״ל( אצ?
זה המלך והוא היה האוהב נאק של הםלך שהיה יושב בתוך הים של יין שנעט
מדברי התנחוםין של הפליץ כנ״ל )ובני המרינה זו סברו שהוא איש שנור נדו>
מאחר שיושב בים של יין וקיבלו אותו לפלך( והכירו זה את זה והיה ביניהס ג״ג
שטחה גדול׳ ובכיות כניל והלך האוהב נאמן עטהם ניכ והלכו יותר ובאו לשדינת
א׳ ושאלו את השוטרים מי הפלך שלכם השיבו ששלך היא ישת תואר כחשת שהי^
כביאה אל התכלית הוא יישוב העולם כמבואר לעיל ובתחילה היתה אצלם איזת
יפת תואר לפלכה אחר כך מצאו יפת תואר מופלגת ביפיה מאד םאד וקיבלו אוחו!
לטלך והבינו )היינו אלו החברים הגיל הבינו( שהיא בוודאי הבת פלכה הג״ל וביקעמ
ג״כ להתראות עטה והלכו וקיבלו רשות ונכנסו אל הטלכה והכירו כי היא הבת טלב^
ומדל השפחה שהיה שם בוודאי אין לשער ושאלו אותה איך באתה לכאן וסיפרה לדי(ן
ששעת שבא הרוח מעיה והטף את התינוק היקר )פן העריפה( כנ״ל אז יצאה בשע־?
•-ז
הבהלה
איז ךר פליץ פיט זך איך נינאנגין זענץ זך ווייטר נינאננין זוכיל מאפר וועלין ך י ניפיני!
ךי איבףןקי וואךץ זך האבן גיזיעהץ' אז הש׳ע "העלפט ךי זייא וןיפונען אלע מאל ךנ^על[
חברים'אוג ךי האבן דאפ אלץ'אן גיהאגנץ איןיךעס' זכות פין ז״עריכשערץ בעל•ת$ליי
וואס .ער איו ותגידי מתפלל ךרויף וענין ךי גיקוכיען צו' איץ טךינה אונ ך י האבען א'1יך
ניפךעגט וואם*פאר אמךיגת את ךאס אונ ווער'איז אייער ?לך האט מען ךי נהננטפעך^
אז'ךי'.זעגין פון ךר ביתי*וואס זך האבן אום גןקליבן אזךעיר תכלית 'את אז כען*זא>
שיבעךין אונ פביייליך .ויין האבן.ךי ךך' אוף נינומן ,עפים אישיבור פאר איין פלך וואךן*עוי
איז' תסיר גןרייליך ךר נאך האב; ךי ניפינין איין מענטש וואש.ער את גיזעסין *אין איין
2ם פון ריין' איז.ערי ךי זייער וואול ניפעלץ בעסייר י וואךין ךער את דאך י ביייאי .לי״עי
אגרוםר שיכור וואךץ .ער'ךצט .זיך אץ' א־_ס פון וויץיהאבץ' ךי איםיאוף י;'יטבן פיאר
אטלך האב; ךי איך ניבעטץ '?ק זאל זץז טיט אים .זע~,ק*את מען גיגאגגין אונ מען הא.£
ןי?עלד זענץ ךי אביץ'גי_-אנ3ץ צו*ךעם מלך אונ ךאש אתיגיווען ךר אי־לב נאטןיפוןךעם
מלך "וואס ,ער איז גתעהץ אין רעם' !ם' פץ ורץ ראם ער איז נירארץ פק״ךי ךייד' פון
ךעם כ?יץ ראם ער ראם ןיטךייפש ךי נג־ל האב[ זיי *ךך ךר,קענט איינס דאם אנךערי
את צווי^ץ ךי גיווק איץ גרוסע'שיפתה א\ג בכיות כג״ל איז ךר אוהב גאסןיאוך גינאגגין
?יט ךי זענץךי ווייטר ניגאנגין אוניךי זעניןיניקוטן צו אמךינד ,האבן יך* גיפרעט ךיא
וואךטיס רער את ביי אייך אפלך האבן ךי נמננטפערט אז' תער פלך את איפת" תואר
2י?םת ך״ברעגגט צום תכלית"אז ך וועלט זאל ךין'באךעצט"םיט״פענפדןדן 'אונ פךיעי
איי 3יי ךי';יךען אן$ת תואר פאר אייץיפמית דעו־ גאך האבן ,ך י *גיפ גץ .אישת תואר
וןאס זי את ווילד שיין ךמנר האבן ךי ך א1ף גיגוקן פאר אמלןה האבן ך י ךך גישטוםין
ראם פוז ביזךאי ךץ ךי בת מלבה זעגץ ך י אריץ ג״יגאגגץ צו 'דר מרבה האבן ךי ךא ך<ל•
^,קעגט אז ראש את ךי בת מלכת אריץ אוג ך $פהה ראפיךארט .איז*גינןק ^אן 3ען
בוודאי ניט ?שער ך ץ האב־יךי ך גיפךענט ווי קו?סטו ׳אהער האט ךא ךער ?.יילטיאי
רעפאיט אזיךר רוח מרדז את נירען״אוינ האט אום ךיזאפש ךאש טייעךי'.קינר פיק דר
ווינ ארוס את ד תיבה בשעת בהלה נאך גילאפ! נאך רעם סינר אוני ך האט עש ניט
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|י!כהלה אחר התינוק ולא  rwioאותו ודחק אותה החלב ומזה נעשה יס של חאג
אח״כ מצאו אויה בני מדעה זו וקיבלו אוחד ,למלך עליהם והיה שם שמחה נחלת
ש בכו מאד על התינוק היגר הנ״ל שנאבד מהם ועי אביה ואמה שאינה יודעת מהם
יזנה נמצא שבא בעליה של י המלכה הזאת )היינו הבת סלבה שנעשית כאן מי^ה( כי
עבוד• הוא בעלה כניל ועתה יש להפחנה מלך וביקשה הבת מלכה )שחיא מלכה
:כדינה זו( את הבעית שילך במדיגתה רפהר אותה מהזוהמה הגדולה שלה כי מאחר
; 2אצלס היה עיקר התכלית ענין חפית כנ״ל בוודאי היו מזוהמים מאד מאד כתאוה זו
ביקשה כהבע״ת שילך ויטהר אותם קצת לעיע שלא יתגשמו לעת עתה בזוהמא 1'2
:זאת כיב כי בלבד התגברות התאוה היה אצלם כמו אמונה שזהו דתכלית )כי כל
־כתות הגיל שבחרו להם ״א וא׳ איזה מרה רעה לתכלית בגיל היה אצל ביא ואי
י נטו אמוני גבורה אותה המדד ,רעה( וע״כ בוודאי היו משוקעים מאד בזה עיכ ביקשה
5פ־^ שילך ויטהר אותם קצת לע״ע אחיכ הלכו כולם לבקש השאר דהייגו המלך ומי
י יהלכו ובאו למדינה אחת ושא־ו גיכ טי המלך שלכם השיבו שהמלך שלהם הוא בן שגה
נ י הם מ; הכת שבחרו להם שמי שיש לו שפע מזונות ואינו ניזון ממזון של שאר
י כני אדם זעא ראוי להיות מלך וקיבלו לפי שעה עשיר אהד למלך אח״ב מצאו אדפ
י #היה יושב ביס של חלב והוטב בעיניהם טאד בי זה האדם הוא ניזון כל ימיו כחלב
 :יאינו ניזון ממזונות של שאר העולם ע״כ קיבלו אותו למלך וע״כ נקרא בן שנה סד&ת י
?וניזון מהלב בכו בן שנה והבינו שזה הוא התינוק הביל ובקשו להתראות פניס עטו
» והלכו ושאלו וקיבלו רשות ונכנסו אצלו והכירו זה את זך .,כי נם הוא )היינו התינוק
#נעשה מלך( הביר אותם אעפ״י שהיה תינוק קטן בשנעלס מאתם אעפיב מאחר שהית
חכם
,
'י
׳
ו
!יפוגן דאט ד ךי קיליך ני^פארט אונ ךר פון איז גיוואךק אעמפק מיליך דד נאף האבן
י זי גיפונן ךי מחנה אונ האבן ך' אוף גיגיופק פאר אפלך אוף די אונ ״עס .איז דאךט ךווען
י אגחםע'שמחה אונ ךי האבן ךתןר גיוךיגט א1ך אוף רעם טיןעךין 'קיגך ןואסי״עס אין .׳
3יט לא אונ אדף איר פאטר אונ שטר ראם ך ווייקמ 'פון ךי';ים אוני חיינט האט שון
י י ץךינה אפלך אוך מארק" דא את דאך שק דא איר טון פון דר בת מלכה ראס ך •
?ת רא גיראךק מלכה וואךין ךד נבוז* איז דאך איר מאן האט שק ךי מךינה״^לך האט
די ב־־ .י ; ; ת וררעיךן ; ע ם £3ל ת3דה .אז*?3ר זאל הר ומיל גיק אק' איר םיחנוזיאונ
זאל ןי דר מייל אביסל ךיינמןק פון די?גר ?אוס שלעכץ ווארום ךייל 1ייי ךי איז ךער יי
!זי^ר תכלית נייוען אןפת תואר 7יגען ךי בוודאי ,חערישטאךק אק דר ח*ה"פק"גיאוף :
דד נאך'זענק זך אלע" גינאעק זוכק' די איברמץ זענק זך גייגאגנק אוג זענין ניקיםען צו
איין לדינה האבן ךי אוך ;יפרעגט רער' איז איהגר מלך ה«ט מק ך י ניענטפעהט או j
יימנר מלך איז אבן ישנה ראתם'ךי זעןק פון דר ?תה י ראפ ךי האןן ךך אוסימקליבען )
א\ךד'וואם ער האט*א£קז מז1נ1ת אונ ןעךמ ;יט ניש9ייזט פק דעם זןסק פק אנךערע י
בענפושק דד קער צו ךק אטלך האןין י י * אוף גיני3ן י י ייייי 8יין*עי?>ר ,פאר אפלך דדי |
^אךיהאבן ךייניפינן אטעגט׳טין ראם'ער את נימגקין אק א!ס פק פ£ך איז .עריזךער •
ייעךמ
ןיפעלק ראךין ךר מענטש' ווערטידאןי/יש^ךתמ זונט״ער לעבט פין טילייך .אונ
ניט ניש$ייזט פק ע<ןין" פקיאנידעףי םענטשקאיןר דעם היי?ט ,ער אבן ׳$ה 'ייייל ער ,
לעבט פון מ מ ך ווי אקעד פון ןדאר יאבק י י י י ך 4י?טי0ק' אזיךאס 'את* בוודאי ראש
?ןינד ךי2ןס האבן ךי ניבעטין אזיךי זאלק ך ך זעחין פיט אימ איי* ק ק ?עאטנק פעלדין
זעינק.ךי' אריק ן^אנןין צו' איס האבן די ך ך יד_קעמ« איי^ס דאם אנדעךי ןוארום .עד האט
ך י אקל ךר״קע^ט חאןושע tf־ איז'ניזוק ז^ק]ליק נןינד ךעימאלט אז ?גר אי^^ועקיןיסאפמ
ןיוואךן נאד י מייל ?גר אייז גיזוק אגרוסר דבבו ו ו י  .ע י את ^ p.1iגיר>7ק וואךק 'מר איז
יאךיגיבודק טיט ןחיטר ובכה איבר ךעם האט ^ער ךי ךער גןעגט* אונ ךי ייאבק איס
ןעךאי ךר זןעגפ "את בךךאי דש־ט ; י ר ק זךער אט־וסע שלחה גאר די מובן גאןו
ניווייגמ'
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חכם נסיר סעת הולדו כי נולד עם חבשה נפורה כגיל ע״כ הכיר אותם והם הכידי
אותו בוודאי ובוודאי היה שם שמתה נוראה םאד ונם בכו עדיין על שאינם יודעים
סהטלך והשלכה ושאלו אותו איך באת לכאן וסיפר להם שבעת שחטף אותו התו*
סערה נשאו למקום שנשאו ותה שם באותו השקום והיה מחיה עצפו בטה שאפשר
במה שפצא שם עד שבא אל ים של חלב והבין שזה הים געשה ברדאי סחלב של
אםו כי בוודאי רחק אותה החלב ומזה נעשה זה הים וישב שם באותו הים של חלב
והיה ניזק  pהחלב עד שבאו בני כדינה זו וקבלו אותו לשלך .אחיכ הלכו יותר ובאו
למדינה אחת ושאלו טי המלך שלכם השיבו שהם בחרו לחם שרציהה הוא התכלית
וקבלו עליהם לסלך רוצח אחד אח״כ מצאו אשה אתת שהיתה יושבת בתוך ים של
דם וקבלו אותה למלך מחטת שראו שהיא בוודאי רוצח נדול מאד מאד מאחר שיושבת
בתוך ים של רם וביקשו נ״ב להתראות פניש עטה והלכו וקיבלו רשות ונכנסו אליו
והיא היתה השלכה הניל שהיתה בוכה תמיד ומהדמעות שלה נעש׳ הים של דם כנ״ל
והכירו זה את זה והיה שמחה נתל׳ סאד בוודאי ועדיין היו בוכים על שאינם יודעים
מן המלך עדיין והלכו יותר ובאו למדינה אחת ושאלו מי השלך שלכם השיבו שהם
בתרו להם למלך איש מכובד א׳ כי אצלם עיקר התכלית הוא כבוד את״כ מצאו שהיי
יושב בשדה זקן א׳ ובתר על ראשו והוטב בעיניהם כי הוא מכובד נתל מאחר שהוא
יושב בשדה מוכתר בכתר וקיבלו אותו למלך והבינו כי בוודאי זה הוא המלך )היינו
המלך שלהם הניל( וביקשו ניב אם אפשר להתראות עמו והלכו וקיבלו רשות )קבלת
רשות הוא כה שקורץ מעלתווין( ונכנסו אצלו והכירו כי הוא הוא המלך בעצמו ונודל \
השטחה שהיה שם בוודאי איא לשער בטות ואלו האלקות השוטים הנ״ל )הייט העשיתם
i
נדולי
גיוךינט ראם ךי ויייסץ ניט פץ ךעם מלך מיט ךר מלכה אונ ך י האבן אים גיפרעגט
ךי קומסטו אהער האט .ער ךי ךער ציילט אז דעמאליט אז ךער רוח מגרה דאט יאיים ,
\ אהיי^ער האט אים גיטראגין איז ?י[
*יטראגץ
אויעק'ניחאפט' האט ?גי" א
ךיךט ניךען' אוף ךעם אךט א־נ _ער האט ךך מהיה גירען*שיט ראם ;נר האט דאךט \
גיפ־נץ בית §ר איז ניקופען' צוךעם ים *פץ פילעך'האט ..ער פאר שטאנץ אז ךר _ים איז..
בוודאי ניוואךין פון זיין פוטעךפ טיליך איז ער דאךט 'גיזעסץ אוף ךעם נם' פון מילעך ן
אוני ?ר איז ראתן גישפייזט'פץ דר מיליך בת ך' כדינה.זענץ נינ^סן אונ האבן איס ;
(,
י •
י י אוף גינומן פאר איין מלך:
ךער נאך זענץ ךי ווייטר ניגאנגין אונ ךי זענין ניקומען צו איץ מת^ה אונ ךי האבען
ניפרענט וועד איז י ביי אייך ךר פלך האט טען זיי נמננטפעךט' אז ךי האבן ךך אופ
ךקליבן' אז' ךןדתה איז ךר תכליתי האבן ךי* ךך 'אוף נעוטןיפיאר אטלך איץ 'רו&ח ךער
 - £טין בלוט'האבן זך יך אוף נינוקען פאר
נאך האבן ךי גיפוגץ אייגע אייז
א^ך/וארן ךי האבן ניזעיהץ אז זי איז ברךאי תער א5רומ־*חןח ווארן ך ךץט אין א:ם
גץיבלוט יענץ ךי צו איר אדיין געאננען אונ ךאיס איז' ניווען ת י מלכה מיל ראם ךא
פלענטתמיד ךיןין אונ פץ איךי טרעךי^ איז*ניראךץ ךעיר !ם פץ בלוט האןן ך י ךך
איינס ת<פ אנךעת ךר״קענט איז ךאךט בוודאי ניווען תער אןרוכוע שמתה נאר'ךי האןן
גאך נייויינגז ויאס' ךי' וךיסין נאך פץ ידעם' מלך ניט זענין זך ווךיטר נינא^נץ אונ ךי ז$ין
ג־יקומק" צו אין מתנה האבן *לי ניפרעגט רער איז איייער מלך דאט טען ךי נמננטפעךט
אז ת האבן ךך' אופ ניקליבן פאריאפלך אפענטש וואם'האט*בבוד'ווארן וייי ךי איז
ךר ,?.קר רגלית ע ו ד ךד נאך האבן ךי ניפונץ' עס* איז *ניזעםץ אץ פעלד אזנן אוג
איץ נךון אוף ךין קא?ף*איז*.ער ךי ךחנר ראול גיי^נ^ין וואךץ _ער איז איין נרוכך ?כובד
ראתן ער ךצט אץ פעלד אן ניצאןייאץ איין .קרץ האבן ת יאים אוף נינוסן יפאר איין
פלך ד*{בן ךי ךך ני^טופן אז ךער איז בוודאי י ךיזנר כלך זענץ ךיא צוא אים אריץ
נ'.ינאנמנן'האבן ךי דיר .קענט אז ךאס אתי ךד כלך אליץ אוני ת שמחה מאס ךאךט את
גיווען^קאן* פען ברךאי ניט' כי׳&ד ךת אין פיח אוי ךי נאךישי' נאשק תזיינו תא
גרוכע
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גדולי המדינה של עשירות שהיו במדינתם אלקות( הלכו עטחם ולא יזרעו בלל מחייהם
מד 1השמחות הללו והנה עתה חודו ונתקבצו כל הקיבוץ הקדוש יחד ושלחו אל המרינות
הנ״ל )היינו המדינות של הבתות הניל שבחרו להם מרות רעות הנ״ל לתכליח( לתקן
אותם ולטהר אותם להשיבם משמותם כי כל מדינה וטרינר .בשטות וטעות שלח כי
כולם תעו ונביכו כניל ועתה היה בוודאי כח ביד הבעית לילך אליהם ולהשיבם כי
קיבל כח ורשות מן הפלכים שד כל המרינות הניל מ כאן היו בל המלכים שלהם
כנ״ל )כי הקיבוץ הקדוש הזה של הטרך שחות עתה ונתקבצו בולם חיו מלכים על כל
המדינות של הכתות הגיל בניל( והלך הבעית בכחס לטהרם ולהחזירם בחשובה ודיבר
הגמר עם הפלך אודות בני המדינה שנפלו אל העיז של ממון כניל ואטד ועבור להמלך
איך ששפעתי כפיכם שע״י הדרך שיש לי אל החרב הניל עייז יכולים להוציא את מי
שנשקע בע״ז של חאוות ממון השיב לו הפלך  pהדבר והודיע המלך לועבור היות
שבדרך שהוא עולה אל החרב הגיל יש דק־ םן הצד ובאים באותו חדרך אל חר של
אש ועל ההר רבוץ ארי׳ והארי׳ כשהוא צריך לאכול הוא הולך וטפל/־ על העדרים
ילוסח לו צאן ובהמות ואוכלם והרועים יודעים מזה ושומרים םאד את הצאן מפניו
אבל הארי׳ איט משניח כלל על זה רק כשהוא רוצה לאכול הוא נופל על העדרים
והרועים הם מכים ומרעישים עליו אבל הארי׳ אינו שופע זאת בלל רק הוא לוקח לעצמו
צאן ובהמות והומה ואוכלם ואותו ההר של אש הגיל איט נראה בלל ועוד  pהצד יש
עוד דרך אחר ובאים באותו הדרך אל מקום תקרא קעך )היינו בית הבישול( ושם
כאותו הקעך יש בל פיני כאבלים ובאותו הקעך אץ שום אש כלל רק המאכלים
מתבשלים עיי ההר של אש הגיל וההר של אש הוא רתוק משם הרבה רק שועלכים
שבילים
איז
;גרזעע^לןוירים פון ךער בךינה גייען נ$יט ךי אונ ךי וריסק נאד  tfpראפ
*
דא אוו פךייליך:
אונ היינט זענין שץ ךיךר אץ איינם צו גוף'גיקו?ען ךר היידינר .קיבוץ ךתינו דד ביןז
מיט' ךי' אדע היילינע לייט ראבןךי נישיקט ךעם בעל תפלה צו.די אמי מךינותי״ער
•ל ^ ' ?מין !T
זאל ךי ארוס }*ירן פץ ךיער עלעבץ' אונ פוןיךתנר נאריין׳ךט
1־אר ן!ירט,גיוואךן אונ היינט'האט ךר 3על תפרה בווךאי י גת ניהאט צו ך י ' צ ו טץ אונ
ךי אום קקרץ יצום רעלטץ והגג וואךץ^ר דאטיןיניפן' פח אונ רשות פץ ךי מכיס" פץ ךי
אדע עדינות וואךן דא״זענין" ןץד י ^יוחק אלע מלכים דמןךע בג׳׳ל את ךער ב2ל .תןלה
גיגאנגין ?ץטדהנר בח 7נר »אל .ךיךייטקח אונ ןאל ךי החזיר בתשובהךץ'-'.! tו
האט דר גיבור גישפויכצ* טיט ךעפ מלך םכח דר מרינה ראם 3ן'זז8נץ אזי *ביין גי&א?ין אין'
ךר_.עביךה זרה פץ געלט האט דד גבור גיזאןט צוםימלך איך האב פץ אייך ;יהעךט
אז ךאךך ךעס וועג וואם "איך דאב צו •דעד <«5תעךד נןאן  3ק ארופ נעקץ ךעס וואם ער
אתדיין.נ'יפ8מן אץ ךר ו ^ ה פץ געלט האט אים דר מ ך ?ח$טפעךט יוא עס את אזן
האט ךר מ ך ניזא^ט ךעם גבור באשרי אין ךעם רעג' ווי^ער */יטיצו ךר/ץועךד איז
3אר הא?ךין אודעני אץידד ך»ט קופמ פען מיט ךעם וחננ צי איי! ^8עךדיגן 'ןיארנ אונ
אוף ךעם' }אךניךי^ט אלייב אונ דד 2יב אז ,ער'ב«־«ץ« ע0ץ £יים^ער אינ §אלט אוף
ךי ט^׳עךךיסיאמ \ tt?yךך שאף אונ בראשות אגנ _עםט ך י א^ף אע די ^אסןןיחיס וזיי^ן
^אד $ •jfnיט נאד אז ן ר
דר 'פון אונ ךי היטק' ךתנר ךי שאף «אר .אים ת0.'-ייג
מיל .ע?ץ 8אלט _ער אוף'ףא ?זשערךיס אוג ךיא 8אס?ידיס ,קלאפק » נ שלאגק אמ
^ט1ך?ען אוף אים גישט מער ךד לייב העךט ד*ם « ד ניט אונ  u£נ??« יץזישאף אונ
?הטות אונ ןרו?ט אוג עכט ךי אונ?.ם איז דאוש פאר ק א ן ך ץ ^ ץ * «ץ' פיתנר גאר
פ ק זעהט אים  & iי«ונ*ךיךער פץ ךרךיט >$ת נאך$.אר -האנךין איףןג קוטטימק פיט
לעש/״ענ צו.איץ _קעך אונידארט אץ הר קעך את דא י*ליךמיא *9בלים י אוג^עם איז
״קיץ שום §«ער ניט ן א נאר ךי $3בליס רעךץ.ג;קאבט דאךך ךעס ! raqפץ &*עד ער
,

5 7

י

י

י

ז

י

י

י

י

י

י

י

״

י

«ין

18

140

כעשה מבעל תפלה

י

שבילים וצינורות  pההר של אש אל הקעך הגיל ועי״ז מתבשלים שס בל המאכלים
הגיל וגס הקעך'.הזאת• אינה נראה כיל רק שיש סימ; שעומדים שם צפרים על אותזז
הקעך ועי׳ז יודעים ששם הוא הקעך ואלו הצפרים הס מרח£ים בכנפירם ועייז הם
מבעירים האש ומכבים האש היינו עיי הדחיפה שד הצפרים דש מבעירים ומלהיבים האש
וגם עי״ז בעצמו הם ככבי׳ ראש שלא יתלהב יותר מראי והם מלהיבים האש כפי
המאכלים שלצורך מ^כל פלוני צ־־יכים להלהיב האש כך ולצורך מאכל אהד צריכין
להלהיב האש בך יכל כפי המיוכל כן הם מלהיבים את האש )כל זה הוא דברי המלך
אל הגבור( בכן הוליך אותם )הייגו את אלו האנשים הגיל שנעלו בעיז של מסו; שהם
האלקות של המדינה של עשירות הגיל שילכו עכהם כג״ל( החילה נגד הרוח כדי
שיגיע אליהם רוח המאכלים הג״ל אה״כ בעתתן להס מן המאכלים הנ״ל בוודאי ישליכו
תאוה זו של ממון וכן עשה הגכור ולקח א־< האנשים הנ׳׳ל דהיינו גדולי המרינה של
עשירות שהם אלקית במדינתם כנ״ל כי אל־ הא לקות היו בבא; כי באו עם הממונה i
על האוצרות לכאן ככל המבואר למעלה וכשיצאו כמדינתם עם הממונה כנ״ל נתנו להם,
בני המדינה כח והרשאה שכל כה שיעשו אלו השלוחים יהיה עשוי וכל בני המדינה,
מוכרחים להתרצות לכל מה שיעשו אלו השלוחים )שהם גדולי המדינה אלקות שלהם('<
ולא יוכלו לשנוח ולקחי הנבור את איו האנשים שהם נקראים אלקות במדינתם מחמת L
עשרם כניל והוליך אוחם בדרך הגיל והביא אותם עד הקעך של המאכלים הניל ובתחילה I
הוליך אוחם כנגר הרוח והניע להם הריח של דכאכלים והתחילו לבקש סאד שיתן .להם,
מהמאכלים הטובים הללו אחיב הולך* אותם מכגגר הרוה .והתחילו לצעוק שיש סרחה
גדולה  .הזר ודביא אותם בנגד הרוח .ושוב הגיע לרם הריח הטוב של המאכלים  .ן
והזרו ובקשו אותו שיתן לר 0כן הכאבלים הזר והוליך אוהס םכנגד הרוח וחזרו וצעקי י.
שיש סרחה נתלה מאד ענה ואמר להם הגביר! להאנשים הניל הלא אתם רואים שאין:
t
כאן
איז פון ךאךט ךיער ווייט נאר^עס גייעיגעפעצקיס אונ אזו ווי ךינווים פון דעם באךנ :
פון פיןער ציו ךריקעך אונ דאךך ךעם'וועךי';'ג;קאכט אלע מאכלים אונ ךי^קעך זעמ מקי;
איך נאד ניט ארוס נאד עם*איז 9אר האגדי; אסיכן.עסי שטייק ךאךטן פייניל אוף ךער j,
י,קעךאונ ךאךך רעם וויי״כט מען אי דאךט איז ךי/כןיע־ א.־'נ ךי פייניל פאחין .םיט ךיא
פליגיל ךארך ךעים בלאךן ךי' אוף א־נ'ןינזץ אן ךיאס פייער אונ וויךר טאכיי דאןך ך;ער;;
פאחין פאר לעישץ זייי ךאם פימנר אז ךאסיפייער זאל גימ פלאפץיצו שט^־קיפער/ר/ז
בען באךאךף אונ.ךי בלאזין אוף דאס&ץ.ער וןעךליג מען באדאךף צו ך' כאכלים'דהיינו
צו ךעם מאכל באדארףיטען אזי אפךעדיאוניצוא איין אנךעריכאכל בדאוץז מען; איין י
אנךעד פייער אלץ וועךליינ .ךעם מאכל אזו בלאזין ךי פייגל אוף ידעם פייע״ר דאס ךער
^יילט אלץ ךר מלך ידעם גמר ?בןיזאלכט דו פירי; ךי לי״יט פון ךר מדינה פון ישירות
פךיער אנןעגץ ווייגט כדי ךר דיה'פץ ךי'מאכלים זאל ךי פאר ניץיךר'נאך אז דו וועספו
ךייגעבין' פון ךי מאכלים'יעלי!,ד שק בייךאי או,עק ראךפין ךי תאוה פון געלט 'האט
ךר יגביר אזו גימאן' אוג האם גינו3ן ךי גריוכע לייט פון'ךר מךיגה' פון עשירות וואט ךי
זענץ נאמן .אץ זייער מתנה אונ אז .ךי'זענץ ארוס גיגאננץ״פון זייער םךינה מיט רעם
?!כונה* האבן ויי ךי מךי^ה בךזניגעבץ אז וואסךי וועליין טאן זאיליךץ'ניטאן האט דך י
ןבור נינומן ך לייט .אונ האט ךל.גיפיךט *;ין רעם וועג אונ;נר דאט ךי גץראבט ביז צר
דד״קעך יראם דאךט זענץ ךי מאכלים י או :פךיער האט ערזיי גיפיךט .אקעגץ "ווינט איו
ךי"פאר גאגגץ .ךר ריח פץ ד "*3כלים האב; 'זיי אים אן גיהיבן " ? V.י |ע?יץ אי ער
זאל !ד געבץ פץ ךי גומי פאכןים״דד נאך האט.ער ךי גיפיךט פץ״ךעם ווינט האבן'ךי׳
אן ןיהו^ן' צו ?ר׳ייען _עס שטי;קט זייער האט.ער ךי וךדער ניבראכט אקעגץ וך^מ' איד
ךי וויךע״ד פאר'1אננען ךר נוטר ריח פץ  n.מאכלים האבן ךי אים ורדער^תער ניביעטן אז
ןך־ ואל ךי.געבץ'פץ ךי כאבלים ךר ^אך ראט ער ך י ןרךער גיפיךט פון ךעם.ור^טיהאב
•ןיי וךדער אין ניהובץ צו שרייע; ^עם שטינקט ךיער ווילד האט ךך דר גבוד ציו די אן
י ניריפען
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מעשה מבעל תפלה
־

אן שום דבר שיפריח בהכרח צריכים לומ־ בתדאי שאתם בעצסיבם מסריחים כי בכאן•
"ץ שיש דבר שיסריח אח״ב נתן להם  pהמאכלים הניל ותיבף כשאכלו מאלו המאכלים
מתחילו חיכך להשליך ולזרוק ההם את כספם וזהבם וב״א חפר לעצמו הפירה וקבר
יקבר את עצבו בתוך החפירה סחסת נודל הבושה שנתביישו ע״י שהתישו נודל
י־יכרחץ של הכסון )שהוא מסריח בסו צואה ממש( החשת שמעכו מ; המאכלים הנ״ל
יקרעו אח פניהם וקברו את עצמן ולא היו יכולים להרים פניהם כלל ונתבייש א׳
עחכירו כי שם באותו הפקוס המשון הבושה הגדולה סכל הבושות ומי שרוצה לדבר.
יכרי ביזר לחבית הוא אופר לו שיש לו ממון כי ממון הוא בושה נתלה מאד שם
יכל פי שיש לו יותר פפק פתבייש יותר ע״כ קברו את עצבן פנודל הבושה וכ״א לא.
היה יכול להרים פניו אפי בפני חבית מכיש בפני הנבוד הנ״ל וכל מי שהיה מוצא
אצלו עוד איזה דינר או נדול היה פבער אותו פיד ופשליכו במנו לטרחוק בחפזון
גדול אח״כ בא אלירש הנבור והוציא אותס )ק החפירות והקברי׳ הנ״ל( ואפר להם
ניאו עםי כי עתה אינכם צריכים להתיירא עוד ב; הנבור )שהיו כל בני המתנה של
 .עשירות מתייראים מפנו כגיל( כי אני אני הוא הנבור )כנ׳׳ל( ובקשי מן הנבור שיתן
 ,להם פז המאכלים הללו כת להוליך למדינתם כי רש בוודאי יהיו משאסיס כאד במפץ
אך רצו שגם כל בני הגתנה יצאו פתאוה זו של ממון ונתן להם כאלו המאכלים והוליכו
אל הפתנה שלהם ותיכף כשנתנו לרש ׳ מאלו הסאכל־ם התחילו תיכף להשליך את
כספם וזהבם כגיל ושכנו עצמן במהילות עפר םנודל הבושה והעשירים הגדולים והאלקית
 :יניל גתביישו ברחי־ וגם הקטנים שהיו אצלם ־ חיות ת ו ת בגיל נתביישו בעצכן ניכ
 .על שהיו עד הגה קטגים בעיגי עצמן מחטת שאין לדש סמק כי עתה גתנלה שאדרבא
 .הממון הוא עיקר הבושה כי אלו המאכלים הגיל יש להם סגולה זו שמי שאוכל כהם
כמאם בפפון מאד בי פרגיש סרחון הממון כפו צואה וטינ־ף פפש ואזי השליכו אלילי
כספם
ןירופע; איר זעהט דאך אז.עס:איז ךא נאד .ניט פאר ךיאנדץ.כןיץ שום זאך ראפ.עס זאל
;*/תקין פח בוודאי דין אז'איר אדיין שםינקט״עס ראתן דא איז ניט ךא״קיין'שוס זאך:
)יאסי ?נס זאל י האבץ אריח ךע ךר נאןז-ראט..עיר די נעעבץ פון ת מעלים ו ר ד י האבן
.גיגעסץ פץ ך מאכלים האבן ךי תיכף אן גיהובין אןועיק צו.ווארפץ פץ,דך ךאס געלש
אינ איטךיכר האט .זיף אום גיגךאבץ* אגרו.ב אוגיהאבץ ךך באגךאבץ אין ךעם נתב
32־ ngגרוס'בושה וואס זך האבץ ךך ךיזיר ג־שעפס/ואךץ ך י האבץ דר פילט ור דאם
געלט י שטיגקם תער .ווארום געלט איז  e y nתער' אגוזסי בושה אונראם איינער היןט.
פער געלט"שעפט' ער ךך פער י איבר ךעם האבן ךי' ךך בא^ראבץ  napגתם בושת
אוג איטליבריהאט 5ישט גמןעגם אוף הייבק דאם ןנים אפילו פאר ךעם אנךעתן כבל שכן
8אר ידעם נבוז־ אונ וועד.עש דאט נאך ביי ךך גיפוגץ' עפיס איץ ;יךךץ'א1ךר אגראשין
^ ט עד אים אוועק ניווארפץ ךר נ^אך איז דר נבוד צו ךי ניקובן אונ"האם ךי' אךום'ניטסן
פץ זייעךע נרוביער ראם'די האבן ןיך דאךט ב^ראבץ ןאר בושה אוג עד האט צז ךיא
?ימעט קוםטיסי״ט סיר ראתם הייניט ןאךארפס איר שץ״ק־ץ מורא ןיט צו האבן פאר ךעם
?בורי ראתם איך ?ץ דאם אמין דר גבוריהאבןךי גיבעטץ דעם גטד אז ?נר מל ךיא
|עבץ פץ ת בא;לים 2די.די^איקיפייז 1יץ*ךת3ר קרינה אריץ אז ךי גאנצע קדינד־ו זאלין.
ארוס פץ ח־ חאוה פץ געלטיהאם ךר נבוז־ זך"ניגעבץ פץ ת מ*כלי* 0האבן"ךייגי^יךט
".י מאכלםאץ ~ תער מתנה זךיץ אונ תיבף ךי ךי האבן ך י נעעבץ 8ץ ת מאכלים האבן
ךי ארע'ארעקניתאחוץךיער נעלט אונ האבען ךך בי^ךאבץ' אץ דד ?נרד פאר נחש:
בושה אונ"ךי נתפע?.שירים אוני ת נאטן האבן ךך בער ךשעטמ אונ ךי קמינע מיט
?אס ך י פלעןץ דדייפץ בייךי היות «נ'עופות'האבן ך י ךך אוךיגישעסט נאךראס זייא
* TPביז איהער ביי ךך איו.קליין נירען11יילת קאבן.נךץנעלט ;יפ רארומ היינס האבן
!יי שץ ניודםט אז אךךבא פא'ר.קעדט'גערט איז דד ?*קו־ בוש!־ ,ךד נאך האט פ ק ך מ
ני^קט ןעס' בעל תפלה האט'זך ךייגיךךנ^ט אונ רער ,פלך איז ג}ר*־ץ אפלך איבת
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כספם ואלילי זהבם ואחיכ שלחו לשם את הבעית הנ״ל ונתן ל ר ם תשובות ו ת י ק ו נ י
וטיהר א ו ת ם  .והפלךהנ״ל פלך בביפח .וכל העילם שבו אל ה ש י י ועסקי רק בתורח
וחפלה ותשובה ופעשים טובים  ,אכייר ב י ל א י ו :
מ ב ו א ר נססוקיס שיש צהקב׳יה סטר במק ס זי .והא; מס שה במום יהד רחוק מן החגור כיש )ישעי'
ל״פ( נאם ס׳ אשר אור לו נציין והניר לו ניריםל כ  .ועיש כ :כקניבל הנ״ל שמדבר סענין h
המפשס הניל הוי היורדים מצרימה צמזוה וכנ סיכיס יבע ו ויצר־ב אדכ ולא אל וס־״יהם בנר יל£
דיוק .היינו נהי׳ הפליגה פ0מכו כליה המדינה של עש ו י ו שבס יושיעו אישם כי לסי טעיחם סנייו
שהם כולם הלקוח וסזסיהס הס גילאכיס כלנוהר לפיל גבוך הכעבה עיש 1 .זס כשיים השי ופצר *
I
אדם ולא הל ונץםיהס נשר ונו׳ .וכבן :
<ה׳ ישם י י ו וכשל פוזר וננצ עזור ויחדיו כי כ יכליו! היינו בהי׳ היל הנ״ל כי מל היל ראה ששנים
I
יהיו נכלין מעיזר יהעזיר כגיל:
באשר יהנה הארי׳ והכשיר על פרפו רכר יקרא עליו מלא רועים וכו׳ כצהרים ספוס וט׳ )סייני־
בחי׳ הקרי׳ מ י ל והצכריס מ י נ ( פיץ היסב לעיל בסוך כפעבה וכגן נ י ביום ההו<> .י0א5י1
f.
איש אלילי כסהו ואלילי זהבו וכו׳:
ונפל אפור נרורנ לא איש וכו׳ ונס לו מפני חרב וכו׳ ובלעו סמגיר י פ י ו ר  .זה בחי׳ הנ׳ כמיס •8
•י ההרג הנ״ל )ונסל ונס זה בחי׳ ב׳ טייס מ י ל וכלעי ממיור יגבור זה נחי׳ חולי הלאר
שחולף ועונר חיזקו וכחו סרנו כי פגעו הי׳ חוזקו וזה בחי׳ כח כג׳ של החרב הנ״צ( עיין היסב והגן'
אמר נ י ן סיים ה9מק נאם ה׳ אבר אור לו נציין יחוור צו ביריכל ס היינו ההנור והאש הנ״ל נ ץ
ראה והבש והבן נהקיכימל הזה סטאר כל כמענה הגיל3 .ל זה לנרי רנימ זיל וכך אמר רניגו ז*ג
נסיריש שכל המעשה בולה פראש ומד כיף היא רמזה טלה נחיך כקיפיפל הניל )היינו ישעי׳ ליא(
ואסר שכל הדברים של המעשה הנ״ל כולם יכילי :ללציא נמקלהיח וכיוצא )כגון ופמאחס אס ציפיי
פסילי כספך ואה אפודס מסכם זהכך תזרם כמו ליה צא שחמר לו )־כע־ה למיל( וכיש )ישעיה ני(
גיוס ההוא ישליך הארס אס אלילי כבפו ומס חלילי זהבו וכו׳ להסיר פרוס וט׳ לבא ננקרס הצורים
ו ט י  .ס״ט שישליכו סאיזש ממון שהיא עיז ממש .ויטמינו עצמן נחשירוח וט׳ כמנואר במעשה הנ*<
כי הטמון הוא מסריח כמו צואה ממש כיש שרם כסו דוה צא חאמר לו ו ק כיוצא נזם יכולים למצוא כצ
י י !
לגרי המעשה הנינ במקראית 1כי.צא(:
א ב ל עיקר המעשה כולה נאמרה מל קפיפצ הגיל כי שם היא ממארת ומרוסזס כולם 6נל צץ אסגו
יולע מה .ניא מה שגילה לט בפירוש) .־״נו כל המנומר לעיל( אנל שאר עניני המעשה לי
זכינו להשיג איך היא טרוסזס בץפיניל מיל אבל א!:ר בפירוש ש:ל המעשה כולה מרומזס שם• :י
הדר המלן עם אנשיו הניל היא כן הבעל ספלה עם הגבור הממונה על האיצרוס והחכם המלין והאוהב
נאמן הבס מלכה עם מה המלך והמלכה כך הוא הסידור שלהם והם בתי׳ עילם הסיקץ  .והם
פשרם לגרים ולא נחשט כסלר היינו שלא נחשבו )אלו העשרה הנ״ל( כשי יאלר המב61ר בסשרי קבלה׳
אגל יש לגדם בגי גם מבואר בסשריס שכבלששעש מלס אחס מוברס מרה אחרס שכשפסעכגס שם זא&
ההשפעה אזי נקראס עצ שם אוסה המלה היינו שסמלה ששם סםעכנס ההשפעה של מלס אנזרס שעוני
ל ר ן שם היא נקראס על שס 6וסה סמלה בבא סמנה ההשפעה ובשביל זם נשסנס כאן ססלר וגם
י 0עול כפה פנינים בזה המניאריס לסבקיאים היפב נספרים כל זה צמר מ י נ ו זיל נסירוש  .וגם
?כנשי פלנריו ^שמרומז נזאס הספשס מיהס סמלטס וחיקונס .ובין גבחי׳ החורק ו נ ץ ננלזי׳ הסיקו!
לא <א»ץ כסלר הי׳ בחי׳ הניל .מחמס המעמיס ועניניס סניל:
ועדיין הלגריס כמוסים ט פיל המעשה לא גילם כלל רק האיר עינינו בפשוקים ומנינים מ י ל נל*
שנלע שיש גהפעשס סוחס נסחרים גלולים .ונוראים סאו ואין אסט יולע על מה אשד מי
,

6

ז

(

6

 3י ז כ ה

ג א ר דר וועלט אונ גאר ךי וועלט האט ןיך אום ניקערט צ ו נאט ביה אוג ך י דאבן א?״
ע1סק ניווען גאר אץ תודה אונ תיפלה אץ תשובה אויג  &p%2ט ^ י ם *•גץ.5ן יהי רצץ בילאויא•*
ע ם שטייט א ץ פסוק אז השיייהאט איץ אויבן אץ דעה אךט אונ דאם"פייער איז אץ איי!
אנךער אךט בפו ש ן ת ו ב בישעיה לי׳א נאיים ה׳ איישר אור לו בציץ ותנור' מ ב י ר ו ש ל י ם
*
ך י נ א נ צ ע כ ע ש ה איז מרומז אץ דעםכךפיטד )ישעיה ל*א עיש־( .ךר פךר פץ רעם מל^
פיט'זיינע 'לייט אייז אזו ךר בעל תפדה' פיט ךעם נ י ו ד ך ר מפונה ע ל האוצרות פיטי
דעם רכס'דעד מליץ פיט דעם אוהב/נאפן ך י בת מלכה פיט ידעם .קינד אוני ך י fr*J
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מעשה מהד בעטלירס

ייעס להנץ קצס *סוחס המפסיית הליו המנומרים נזה הנמר  •5טלם הס מיאשים מלאים ונורציפ
נמהל פצל סמוק עמוק מ׳ •רצינו מה ני מר מה נינר מ• שפע נזאס סי רצה נצלם:
)אכהר לנס איך המ שמהים( :
" ? ש ח פעם אהד היה כלך והיה לו בן יהיר ורצה הפלך לסכור הכלוב׳ לבנו
בחייו ועשה פשתה גדול שקורי׳ )ב*ל( ובוודאי בכל פעס שהמלך עושת
יגל הוא שפחה גדולה כאד בפרט עתה שמסר הבלוכה רבנו בחייו בוודאי היה
י *פחה גדולה מאד והיו שם כל השרי מלובי וכל הדוכםים והשרים והיו שטחים
 .נאד על המשתה וגם הסריג׳ היו נהג ם כזה שמסר הכלוב' לבגו בחייו בי הוא
 Sנכוו־ גדול לפלך והיה שם שפהה גדולה מאד והיה שם בל מיגי שמחה קאפעלייס
?אפעליים וביוצא כזה וכל כיני שפחה הכל היה שם על הפשתה וכשנעשו שמחים
"אוד עפר הפלך ואפר לבנו היות שאני חוזה בכוכבים ואני רואה שאתה עתיד לירד
; "ן הסלוב׳ בבן תראה שלא יהי׳ לך לצבות כשתרד סן המלוכ׳ רק תהי׳ בשמחה
 ,יגעתהיה בשפחה נם אני אהיה בשכחה נם כשיהיה לך עצבות אעפיכ אני אהיה
 ,ניגיכחה על שאין אתה מלך כי אינך ראוי למלוכה מאחר שאינך יכול להחזיק עצפך
י לשפחה כשאתה יורד פן רכליבה אבל כשתהיה בשמהה אד אהיה בשמחה יתירה מאד.
 jיקבל הבן מלך את המלכה ביד רמה ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושדים וחיל זזת
• יזק פלך היה חכם והיה אוהב רכפה כאד והיו «צלו חכמים גדולים וכל מי שהיה בא
"צלו עם איזה דבר הכפה הי׳ אצלו בחשיבות גדול פאד והיה טחן להם כמד ועשירות •
ישכיל רחכמה לביא כפי רצונו מי שתה רוצה כמון היה נותן לו ממון ומי שהיה
ייצה כבוד ת׳ נותן לו כבוד הכל בשביל החכמה ופהמת שהיה חשוב אצלו החכמת
1

5

1

כ״כ

י

$עך.ן זאננץ ראפ ת זיעהן פאר ךעלסין גאר ת וועלט אונ נעםין אדרס יךטליכן פץ ״קין
גארישיקיים אוני נןעךין אום אלע יצום ךעכטין אמת:
)איך רעל אייך ךער ציילין וויא אוו'מען איי י אפאל 'פריילקז ?יייעף
;
3$שה אכאל איו ניווע; אכלןז ךער כלך ראט .גיהאט ארן'יחיד'האט _ער *ןיראלט אפ
נעבין ךי כמכה ךין'זיון ביי עין'רעב.ק דאט ער ניכאכט אגרוסץ באל אונ רען ךך
#לך כאכט אבאל' איז בךךאי תער פךייליןז ?פרט'היינט וואפ״ער האט אפ ניבעבץ תא
?לוכה דיין זון באם לעבץיאיז ארךאי גירען תער אגרוםע ׳כלתה אונ  ovאיז דאךט ןיווען
8יע שת מלוכה אונ ךי פךיגה האט אוך דגאה גיהאט' פין ךיעם וואסךער מרך'ןיט א 6י
ויי ףלוכה 'דץ*זץ באם לעביןיאוניעס איז דאךט^יק 5ל ךליי1אבץפון*קזטזז_^על^מ
י*
'אונ ךעכט' גלייכן :י
 #ךי זעגין שון ךיער ?כייייך ? p>Tהאט ךך דר פיך אוף גי^זטעלט אונ האט ^מאנט
צוםיזץ איך בץ איטיטע^ זעת־ אונ דעה אז י דוייועשט אמאל'אך« פון דעו־ מלוכת
?^ 12אלסטי'זעהץ' אז־דויזאלסט ניט האב(..קיץ מתערקייט $ז ת רעסט אדאפ פון' ךער־
?לוכה נאד דו זאלפם פךיילץז' ךין אונ אז' דו ךעבט'פרייליך ךין וועל איך איך פרייריךיךין
ימ
ni
?^$3ילו אז דו והןפט האבן _עצבו ךעל ^יך אןך '?ר״ליך דין ויאס ת
ןארין אז דו ^אניםט דיך/יט' ךער האלטען אז ת זאלסט תטיי־ חייליך ת ן אפילו אז ת א
« xsfl־אפ פץךר מלוכה קעךפטו ניט ךץ,נןיץ כלך' נאר אז ת וועסט פרייליך ךץ רעל
'איך פישוטה פרייליף 1יק
י י "
־*
?אט דעד בן מלך אפ ןינוםץ ת מלוכה תער שארף אוג _ער האט ךך ןימ1כט ש ת
• ןצלוכה אוני יחיל* ״ע אין ^ ו ק אחכם אונ ער דאט ך^ריליב גיהאט מ פ ה אונ ;נש
#יז ביי אים גירקגרוםע הכפים'אונ רער.עס את צו אים ;יקומען ן׳יט.זןפיס אחכפה^יד
?י 3יי אים זייער ו&מב כמוען אונ ער פיעגט ךי געבץ נתס 3ב1ד אי^עשיתת פאר הר
???ה וואפ איטליכער האט* ניוואלט* האט/ער אים ניגעבץ ךאךך רעם דאט תא גאגצע
*בערי רעם דאבץ ת דאךט אין ךער כדינה א ר
?דינה עוסק נ י ר ק י ג ^ א ץ
געסץ
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ביב היו טלם לוקחין עצמן אל החכמה ועמקו כל המדינה בחכמות כי זה היה רוז׳
ממק כדי שיקבל ממון עייז מה רוצה חשיבות וכבוד ומחמת שכולם עסקו רק בחכפיי
,ע״כ שכחו שם באות׳ המדינה טכסים׳ מלחשה כי היו מלם עושקץ בחכמות ער שהי
בל בני המתנה חכמים נתלים עד שהקטן שבאות׳ המדינה היה בסדינה אחרת חה
גדול טכולם והרעמים שבאות׳ השתנ׳ היו חכמים מיפלנימ נדולים מאד ומחמת החגםי
נת^קרו התכסיס של אותה המתנה ומשכו נם את הבן מלך הנ״ל לרעתם ונתשקר ג'
ושאר בני המדינה לא נחשקת מחמת שהיה עמקות ודקות נדול .באות׳ ההכםה ׳&
החבשים הניל עיב לא יבלו •באר בני המדינה ליכטס באות' החכמה ולא נהפקרו אגי
החכמים והבן מלך נתפק-ו כניל והב; םלך מחטת שהיה בו טוב כי נולד עש טיב וחין[
לו מדות טובות וישרות הי׳ נזכר ל£עשים היכן הוא בעולם וטה הוא עושה וכו׳ והי"
גונח ומתאנח על זה על שנפל למבוכות כאלו ונתעה כ״כ והי׳ מתאנח מאד אבל תינ[1
כשחי׳ מתחיל להשתמש עם השכל חזר ונתחזק אצלו התבטות של אפיקורסית הנ״ל וג
היה כמה פעסים שחיה נזכר כנ״ל והי׳ נונח ומתאנח וחיכך כשהתחיל להשתמש ע*
השכל הזר ונתחזק אצלו האפיקורסית כניל.:
 TPtה י ו ם והי׳ בריחה באיזה מדינה וברחו כולה ובדרך כריתתם עברו דרך איי [
יער ואבדו שם זכר ונקיבה א׳ אבר זכר ואי אבד נקבה ועדיין היו בגי£
קטנים בני ד׳ וה׳ ש:ים ולא הי׳ להם מה לאכול וצעקו ובכו כי לא .הי׳ להם םה לי.בו׳
בתוך כך בא אצלש בעטליר א׳ עש השקים שיו שקורץ )ש*רביס( שנושא בהס לין
והתחילו אלו הבנים להתגךב אליו ולהיות כרוכים אתריו .ונתן להס לאכול ואכלו ושיא׳,
אותם מהיכן באתם לכאן הש־בו לו אין אנו יודעים כי היו בניס קטנים כנ״ל והתוזי׳
לילך מהם ובקשו מטנו שיקר! אותם עמו ואשר להם את זה איני רוצה שתלכו עשי
בתוך כך הסתכלו והנה הוא עור והיה אצלם פלא מאתר שהוא עור איך יודע ליל!
H
ובאמת
געסין תכסיסי מלחמה ךי אוו אפלחפה צו פיךין אונ ת חכמים פון ךער פךינה זעגיו
ניווק תער ווילד'גתסע ועמים אונ מחמת ת חכמות זע;ץ די אריץ גיפאלין אין אפיקיךסלי
אדיין ךעם פראםטין'עולם'האש דאם' ניט נישאךט ךי ;ענין גי £אבייו ל ^ ל ן אין י
אפיקורסית אךיץ^וארום^עם* איז גיוועי אנתס טיפקייט אץ •תער הכפה פון ת חכסים יא^
ךער פראסטר עילם .גיטיטקאנט אדיין גיין אין' זייערע הכפות נאריתא ה:טי'ם אונ רעי
בן מלך זענץ אפיקוךפים ;יוו״אךק אונ ךער בן פלך' פחטת ער האט ניהאט גוטע מדיי
$לענט ער ךך צו ךער פאגץ אלע פאל ווייבץ״איך אץ חגר רעלט וואס טואיאיך או
?לעגט'ךמנר אגהפץ.קרעכטץ טא; אונ פלעגט תער זיפצץ דךרףיאבער תיכף וך 3אלי
ער האט אן ניהובץ ציוינוךן נץט ךין שכל איז וויךער ביי איים שטארק ניווארץ ת הבכור*
פץ אפיקורסית אונ אזו איז}יווען כפה יפיופים ראם ער פלעגטיךך' אלץ *צו ךער *מאגי1
ןוי ^ר אתי אץ ךר וועלט אונ פלעגטיקךעכ^ין אונ/זיפצין נאר נךבף ווי ער האט אן גיתוגיעז
צו נוצץ מט דעם שכל אייז 3יי'איים' זויךער שיטאיק ניראתן ךאס אפיקוךסית:
ויחי היום איז גירען יאיץ ^ךיחה אץ איץ םךינה זעניץ דיי אלע צו לאפען ניוואךין אונ זענק |
גיגאגןץ דאךך איץ וואלד .האט דאךט אייינער פאר'לוךין אזי־ך' איג איינר דאט' §י ן
לוךץ אנקבהאוניךי^ץ נאך ניוןע; .קלייןי קינךר פץ פיגיך^אר*ךי .קינךעךליך* הא^ע! [
גיט גיהאטוואס צו עןזין האןן ךי;ישתנע; אונ״ניוויינט ךערךייל איז צויךי אן ניקוכע!1
איין בעטליר .ער זיז גיגאעץ י טיט תי^אךביס האבען תא ק־נךער אן ניהי3ק ךך צוא[
פשעפין צו אים אונ צו טולץ ךך צו איפ 'האט _ער ךי 4ינעבץ בר1ט האבק זייא ;ינעהיו I
האט ער ךי גיפרענם •ח י־אגץ קו^ט אירי^העד הא3ען ידי אים גיענטפעךט 0יר ווייסה [
ניט האט ^־'אן' ניודבץ אזעק צו ג״יין פץ זייא האבץ ךיא איסיניבעךן אז ןץ־ זאי [
ךי נעמץ סיט ךך האט ער ךי' ני»נט ךאש היל איך ניט או איר זאלט ניץ מיט פיר רעי ן
ורירי האבן די אקוק ניטאן אמ ךד בעטליר בךנד איז ביי ך י >«ידוש ניווען אז ^ר איי i
בל^נד ת אזו רייסט^נר צו ^יץ האט יער.ייי נייבענטשט ן<יר זאלט ךין ^זז ווי איך אי [
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)וכאפת הוא חידוש פה שהי׳ קשה להם זאת כי עדיין היו בניס קטנים רק שהיו בנים
הכפים והי׳ פלא אצלם כניל( וברכם )זה הבעטליר העור( שיהיו זקנים כפוהו והשאיר
| ל.־ ס ע ד לחם לאכול והלך לו והבינו אלו הבנים כי הש״י השניה עליהם והזטין להם
געטליר עזר ,ככאז ליתן להם אוכל .אחיכ כלה אצלם הלחם ישיב התחילי לצעיק עביר
אוכל אח״כ נעשה לילה ולנו שם בבוקר ניב לא היה להם לאכול והיו צועקים ובוכים
! זחזר ובא בעצ״יר שהיה חרש ורתחילז לדבר אליו והראה להם בידיו ואפר להם שאינו
 .שומע ונתן להם נ״כ לחם לאכול והלך מהם ורצו ניב שיקהם עפו ולא רצה וברכם
י גיכ שיהיו במותו והשאיר ניכ להם לחם והלך לו והזר וכלה הלחם אצלם ו ,וזרו וצעקו
; כניל והזר ובא אצלם בעטליר שהיי כבד פה והתחילו לדבר עטו והי׳ םנפנם בלשונו
י ילא ידעו בה ד1א אומר והוא היה יודע פה הס פרברים אך הם לא ידעו פה הוא אופר
 ,כי הי׳ מגבגם בלש־נו בנ׳׳ל ונתן להם נ״כ להם לאכול והלך לו נ״כ בגיל וברכם ניכ
 :שיהיו כפוהו והליך לו הכל כניל וחזר ובא בעטליר שהי׳ צווארו עקום והי׳ ג״כ כנ״ל י
! יחזר וכא בעטליד בעל הטוטרת שקורין )הוקיר( והזר ובא כעטליר בלא ידים והזר ובא
כעטליר בלא רנלים וכ״א נחן להם לחם וברכם שיהיו כפוהו •הבל כנ״ל אהיכ חזר ובלה
 .הלחם אצלם והחחילו לילך ליישוב עד שבאו לאיזה דרך והלב! עם אותו הדרך עד י
 ,שבאו לאייה כפ־ ונכנסו אלו הבנים באיזה בית והיו כרחמי ם עליהם ונתנו להם לחם
 Jוחזרו ונכנסו באיזה בית ונהנו להם ניכ והיו כחדרים על הפחחים וראו ש*ה טוב
ועשו ביניהם שיהיו תסיר בידר וגשו להם שקים שקורי; )שארביס( גדולות והיו 1
לפניהם
^ עהזירים על הפתחים והלכו על פעורת ברית מילה ועל חתונות והלכו להם לפקום אחר
וה־יכו
י
i
ער האט די איבד נילאזט גאך ברוט אוג איז ךך אוועק גיגאגגין האבן.די.קיגךערפאר.
? שטאןין אז הש י האטי אוף ;.יי'השגחה ניהאט אונ .ער האט ךי צו ךיעדקט אבלינךין
י בעקליר ?ך זאל ךייגעבין עסץ ךר נאך איז ביי ךי אים ;מאמין דאם ברוט' האבק זייא
,ין ןוייךער אן גיהובין צו'שדייק.עפיץ ךער גאך אה ניווען נאכט' דאבען די דאךטיייאיבער
י׳ ?ינעכטינ אין דר פריא האבן' ךי היייטער נישט ניהאט צו |עכין האבק ךי ;יןצךיגק אונ
? cיוויינט איז ווידעריאן ניקובן אבעטלייר ראם ער איו נימק'אטובעד'האבן די אן גיהובין
 tזני איים צו ךייךץ וךיוטעריזיי פיט' ךי הענטיאונ זאגט' צו ךייאיך העיר גע־* ניט אונ
?אט  \%ניהובץ אוועק צו גק פיז ך י
ו י ד בעטליר האט ך י אזך גיגעכין ברוט צו ?2יו
 rי#בן דיי איך גיוואלט אז.ער זאלךי נעטץיקדט י ך האט.ער ך?צט ניראלט א,ינ".עד האט
'אוך גיבענטשטיאז אירי זאלט זיין אזו ווי איך אונ דאטךי אוך נילאזיט בר1ט'אמ**ח
ג
ו .זיך אוועק גייגאיגגץ ךר נאך איז י ביי ךי ךאס ברוט איך א1ס גיגאנגין *האבק ך י ךירער
?יי^ךיגץ א*ז ווידער* גיקופען צו ךי אכעטליר 'ראס ;נר האט גיעזטאב^ילט" מיט ךעפ מ1ל
י? 1אכן ךי אן גיהובץ כיטיאים צו שפויסין האט ער.גיש^אכ^ילט ךיגע' דייר האבן ךי ניט
? Iיווייקם ראם עך ךעט אונ ער האטי יא גיוויסש ראפ ךי ביילי'רייך ן' גאר ךייהאבק ןיט
?יוויפט מאס ;נר ךעט ראךין ער דאט ני^טאמפילט האט־ דר בעטל׳יר ךיא וךגעבין ברוט
ז *י.עיסיןיאונ  Wי ךך אוך אךעק/יגאנגץ' אוני האט ךי איך \ ב ע ^ ט אז זך זאלץיךץ
י 8י"ווי.ער אונ את ךך אוועק גינאנגץ' דר נאך?יז וךדער ;יקו^ןן"י§5עטלד ראם.ער ראש
ז גיהאטןאגץ־ופין האלז איזייאוךיאךיגיוו^ן ךד נאך איז ו,יךר ניקופץ אבעטליר אהוקערידך
ן ?אך את רידד ןיקופן אבעטליד אן הענט דר נאך איז ניקובן אבע^ךיר אן יקים אונ איטליכר
» י ?׳אט ידי ניגעבץ ברוט אוני האט ךי ;יבענפש *ז ךי זאלין ךין $זו ווי ש־ נאד אזי' ך?»
] &י ןעטליךס ךר' נאך איז ביי ךי ווייטר' דא8י גדי• אוש ניגאננץ האבן ך י אן ניהוגיק
ן *י גיץ ביז ידי זענץ ניקוטין"צו יאיץ דאךף ן^5ץ ךי גןנדד אריץ 7נ*נק אץ אשטוב
האט מ *  4בי  rrtarpגיהאט אונ 9ען האט י י ' $מע?ץ ברוט"זענץיךי וויימער
•
י * 1%־שטוב י אריץ גינאנגין״האט מען י י ךאךט אוךגינעןץ ברי* פלמק יי ^ nי! ד
ו 5יידר דאןן זיי״ןיזעייין^ס איז גוט פען ניט'ךי ברוט ראבץ לי^.נדר ^ ׳ ץ דך ניפאכט
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והלכו לעיירות והיו מחדרים על הפתחים והלכו על הירידים וישבו בין הבעטלירס כדרך
שיושבים שם על )הפתזביס( עם הטעליר עד שהיו אלו הבנים מפורסמים אצל כל
הבעםלירש כי כולם הכירו אותם ררעו מהם שאלו הם הבנים שנאבדו ביער כנ״ל פעם
אחד הי׳ יריד גדול באיוה עיר נדולה והלכו לשם הבעטלירש ואלו הבנים הלכו ניב
לשם ובא על דעת הבעטלירש שישדכו את אלו שני הבנים שישאו זה את זו ותיבף
שדיברו זאת קצת בעמלירש הוטב הדבר ׳מאד בעיני כולם ונמרו השידוך אבל איך
עושין להם תתונ׳ ונתיעצו באשל שביום פ׳ יהי' םעוד׳ של יום הולדת המלך שקורין
)סיניניס( וילבו לשם כל הבעשלירם וםםה שיבקשו לעצ pשם בשד ולתם מזה יעשו
חתונה וכן הי׳ והלכו לשם על המיניגיס כל הבעפלירם ובקשו להם להם ובשר וגם קיבצו
סה שנשתייר מן הסעודה בשר ולחם )שקורין קוליטש( והלכו וחפרו בור נדול שיהי'
מחזיק סאה אנשי׳ וכיםו אותו עם קנים וזבל ונכנסו לשם כולם ועשו שם תתונ׳ לאלו
הבנים הניל והכניסו אותם לחושה והיו שמחים שם מאד מאד ונס החתן והכלה היו
שמחים מאד והתחילו לוכור החסרי׳ שעשה עםהס הש״י בהיותם ביעד והיו בוכים והיו
מתגענעי׳ מאד איך לוקחין לכאן את הבעטליר הראשון העור שהביא לנו לחם ביעי
ותיכף ומיד בתוך שהיו מתנענעים מאד אחרי הבעטליר העור ענה ואסר הנני הניז
באתי אצליכם על התתונ׳ ואני נותן לכם מתנה לד־שה שקורין)דרשה נישאנק( שתהיו
זקנים כסוני כי בתחיל׳ ברכתי אתכם בדה ועכשיו אני נותן לכם זאת במחנה נמורה
לדרשה שתחיו חיים ארוכים כסוני ואתם סוברים שאני עור אינני עור כלל רק שכל
זמן
אז זך זאלין תמיד ךין אץ איינם אונ ךי האבץ ידך גיכאכפ גר1פע מארבים אונ זענין
ניגאננץ אץ ת הייךר אונ זעינץ נעאנגץ אוף אלי שפחית'אוף' בתהץ אונ אוף חתונות
אונ "זענץ נינאננץ אוף ת יךיךים אונ פלענץ ךצען צווישץ די בעטליךם אזו ור ךי ךצע!
דאךט א1ף ךייפךיזבים סייט ךי סעליריביז ך .קינךר זענץ ^ץיןירק פפוךפפים ביי אל
בעיטליךס ראתן'אלי דאבןךי ניקענט אונ האבן פץיךייגץויסט אז ךאם זענץ*ךי.קינדי7יו
ראפ ךי זענץ פאר פאלץ גיזואךין' אץ ךאלד' אפאל את ניווק אגחעער .ידי ^ע.י'1אהמ.
גיגאננ^ן אלי בעשלירםיאונית קינךער זענץ אוךאהץ ןינאננץ איז ניקוטין תא בעטלירם
'אוף דר ךמןה אז ךייזאלין קשךך ךץ ת"?יורי.קינדד אז זףימלץ זיך איינס דאם* אנדערי
נעפץ אונ*תיכף ור מק האט אן גירזזיין ךער פון צו שפוסץ איז דאם" ךי* אלע '!?.עי
גיפעלין האט'מק ךי״פשדך נירק נאד ווי כאכט מק ךי חתונה האבץ ךי ךך <?י_י#
ניווק באשר אץ ךעם'אונ ךעם טאנ וועט ךץיבאם' מלך נאפינס טאנ וועלץ אהץ ?ניו
אלע בעיטליךם וועלין די ךךךארטן א1ס בעטלין קוליםש אונ פלייש ךר פץ .רעט מען ךי
מאכץיחתונה איז אזו ;יודען ז׳ענץ אלי ביעטליךס ניגאנגץ אוף ךעם* נאפינס' טאג אונ
האבקיךךיאופ' ;יבעםין פלייש אונ ברוט 'אוני ךיא האבק נאךיפאר נופץיוואס £גם א.יו
ןיבלייבן'פץ דעו־ פעוךה פלןיש אונ קוליטש אונ האןן'ךך* אום .נינראבץ אנתןדן ןהב
מאם עם זאל אץ יאים .כןענץ אתץ חונךערט מקט#ץ אונ ך י האבען איםיצו ניחנקנג
קיט פרוסים אונ 9יט 7גךד אונ פיט פוסט אונ ןך' זעןץ אהץ איך אריץ נינאנ;ץ אוניןז
האבץידארט ניפאבט חתונה די.קינדר אוב זיי ואבן* ן ך ןישטערט אחופה אוב די וענת
דארט תער,פךייליך.גיר^אונ ךי חתן בלה זענץ איך תעריפךייליך ניווען האבןךך י י
התן בלה'אן ניועבץ צו ךער פאנץ ת ומתם ראם השיי האט ע ט ךי' ^יטאן אוג ךיא
האבן" ךלער ניבענקט ווינעפט פען דא דעם ^ך^םין בעטליר רעם בלינךץ וואס 7נר האג*
אוג*-,בראכט בח' אץ וואלד אריץ ווי ךי האבק אזיו ניבק<קט'נא'ך.ךעם בלינךען
בעטליר"ךר רימו תפט .ער ךיך אן איך בין ךא איך בץ ;יקומ^ץ « אייך א1ף דדי חתונח
אונ איך שענק אייך דרשה גישאנק אז איר זאלט ךץ אזי־ אלט ווי איך וואךץ ?ךיער',ה י
איך אייך דאס גיייעטשין אז איר" זאלט ךין אזו אלט ור ז$יך תינט שענק איך אייך דאה׳
דאדני בפתנה ניפיורה דרשה נישאנקיאז איר זאלים ךין אזו וך'איך'אייר כיינט אז י4יד
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זק"העולם בולו' אינו'עולה "אצלי כהרף עין )וע״ב הוא נדמה כעור כי אץ לו שוס
הסתכלות כלל.על העולם פאת־ שכל זשן העולם 'אינו עולי אצלו כהרף עין ע*כ אין
.שייך .אצלו הסתכלות וראי׳ בזה העולם בלל( *אני זקן םאד ועדיין אני .יניק לנמרי
)היינו יוננ( ולא התחלתי עדיין לחיית כלל ואעפי״ב אני זקן מאד ולא אני בעצמי אוסר
זאת רק שיש לי הסכמה עיו מהנשר הנדול ואספר לכס מעשה)כל זה הוא דברי העור
.הנ״ל( כי פעם אחד הלכו אנשים בספינות הרבה על הים ובא רוח סערה ושיבר את
הספינות והאנשים ניצלו ובאו אל,׳מנחל א׳ ועלו אל המנתל וסצאו שם כל ר&אבליס
ומשקאות ומלבושים וכל מה שצריכים והי׳ שש כל טוב וכל התעטגיס שבעולם ענו
ואמרו שכיא יספר מעשה ישעה מה שהוא זוכר מזכרון הראשון היינו מה שהוא זוכר
מעת שהתחיל אצלו הזכרון והיו שם זקנים <נעתם לוהיו מכבתס את .הזקן הנחל
שביניהם שיספר בתחיל׳ .ענה ואמר מה אספר׳ לבם אני זוכר גם כשתתכו את התפוח
מן הענף ולא ידע שום א׳ מה הוא אופר אך היו שם חכמים .ואמרו בוודאי זאת היא
מעש׳ ישינה מאד וכיבדו את השני שיספר ענה הב׳ שלא הי׳ זקן בסו הראשון זאת היא
מעשה ישינה )בלשון תימה( זאת המעש׳ אני זוכר ניב אבל אני זוכר גם כשהי׳ הנר
דולק ענו ואפרו שם זאת היא מעש׳ ישינ' ביותר מהראשונה והי׳ פלא אצלם שזה הב׳
שהוא יניק מהראשון וזוכר מעש׳ ישינה יותר מהראשון וכיבדו את הנ׳ שיספר ענה
ואפר הנ׳ שהי׳ יניק יותר אני זוכר נס כשהתחיל בנין הפרי דהיינו כשהתחיל להתרקם
הפרי ענו ואסרו זאת היא סעש׳ ישינה ביותר ענה הר׳ שהי׳ יגיק עוד יותר אני זוכר נם
  -כשהוליכו -בין אברינךר איך בין גאו־ ;יט בלינך נאד ךי נאנצע רעלט טרעפ.ט ביי מיד ןיט אן
י ווי איין אמין בליק איבר ךעם האט^ער אפנים ווי בלינד ראךץי^גר טוט נאד..קיץ שום
קוק" אץ ךר וועלט ניט אדןין וואךץ ךיגאנצע ןועלטיטךעפט ביי'?ים נאד ניט אן אפילו
ור איין ארץבליק איברךעם נישיגןט ךך"4יי אים נאיר .ביט..קיץ זעהק'אונ2.יק קי?"•'9ין
דר וועלט ראתן איך בץ תעד אלם אונ איך בין נאך נאד יוננ אונ'איך האב נאך «צר
ניט אןיניהובץ צו לעבין אונ בץ פארט זימןד אלט אונ ניט איך אריץ .זאב ןאס ניאר
איך האב אהס5מד .ךרוף פץ דעם גתםין אדליד איך רעל אייך ךד ^יי^ין אסע^ה עםאל
 :זענץ/יגאנגץימענט^ץאוף אםאךשיפק אוף ךעם.י_ם אי! .יקומק אשטותס'וויגט אוג
האט צו בראבץית' שיפץ אונ ת פענטשץ זענץ ניצול .גיראךץ זענץ ת 'מענט#ץ ניקמען
צו איין מותם זענץ ךי אךןף י אוף דעם טורים אוג ךי האבן דאךט ניפוגיןי^מיי נאכלים
; אוג'משקאות אוג סל*ן$יס אוג וואס מען באךאךף״אונ,זנס ^מדזן־טשיווקיןל ט ע י א ו נ
\ אלע רינונים ראם 'אץ ךד וועלט האבץ ך י ך ך אן גירי5י * 1י אי? לי;' 3אל ^ער .ן^יילין
איין ארעע פעלה ראס ;נר ניךעניןט גאך פון ךעם עךשטץ.זברץ דתינו' זוןט^גס האט ךך
ביי איטי אן גיתבק דד זברץ איזידארטץ גיווק ;׳ אלטע' אונ״ימגי האט מק *מכבד ; י ר ק
ךעם'נרעסטץ זיע וואס עש איז נירעןיצורשץ ךי אז'?,גד זאל .צום &?8£ח בעד proהאט
; ן ר ןיך אן י ניךויפץ ראפ זאל איך אייך דעד ציילץ איך נידענק נאך.אז מ ק האט'א6
גישניטן ךאס.עפילי פץ דעך זיווייג האמ לךגך גיט5 .אך#טאנין וואס?.ר ,ןא^טינאד עס
איז דאךט'ןיווען חכמים האבן ך י ניזי^ט אז ראם איז אגי^ץ אלטע מנשה האט מ ק דד
נ א ן ז ^ ב ן ד  -ן ^ ג ן ^ ס אנךעךין^ן ראס ער זךז ניווק יונניר פץ בעם' JWS.אז על מ ל
דד •ציילץ האט ךך דעו־ אנךעךר אן נירופין'ךאם איז איין אלטע מעשה* מיט אלשץ מיא
8 ':.יינר פארךינדעךט!.יך.איך נידקקתמעעה אונ איך גיךע^ק נאך אפילו' אז דאםלעכט
האט גיברע?ט/האבק ךי ךך ךאךט אן גירופץ אט דאס אח \ נאןל איעע %22 r p e f a־•
;,׳ פץ ךד^עךשטד אונ^עס איז ביי ךי אחידוש נירק ראם דד אנדערעד .איז ךך ימגער אוב
י ניךעגקט יאיץ ^לטירע מעשה פץ ךעס״קץזטין דעך־ נאך י האט מק מכבד קיווק ךעס
י• י יךיטען^קן אז £ד זאל דרי צייךץ אונ ךר'דףטד אח גאך יוננו־ ניווען האט דער 'ךךיטעד
.ךך'''אןדיה>§ן^ץ־ ניידעניק נאך א!ןילו אז ת פת האם ן א ר י ן ן ״ ^ ק *,״*עתן אפרי
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כשהוליכו הנרעין לנטוע הפרי ענה הה׳ שהי׳ יניק עוד יותר אני זוכר נס החכמים שו& f
היו חושב־ם ופפציאיס את דנרעק ענה הששי וכו׳ שהוא זוכר נם את הטעם »י:'1
הפרי קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי ענה השביעי וכוי• ואסר שהוא זוכד נם את הריי •«
של הפרי קורם שנכנס בפרי ענה הח׳ ואמר שהוא זוכר נם המראה של הפרי קוחזןיזן
שנמשכה על הפרי ואני)היינו זה הבעטליר העור שמספר כל זה( הייתי אז תינוק לגמרי
והייתי ניב שש ועניתי י ואמרתי להם אגי זוכר כל אלו המעשיות ואני זוכר לאו כלום
)אונ איך גידענק גאו־ נישב( ענו ואמרו זאת היא מעש׳ ישינה מאד יותר מכולם וריי' ?י
חידוש נדול מכולם בתוך כך בא נשר גדול ודפק על המגדול ואמר להם חדלו עוי ני
מלהיות עניים שובו אל האוצרות שלכם והר סשחסשיס באוצרות שלכם ואמר לדם ףי.
שיצאו  pהמגדול בדרך זקניתס שכל מי שזקן יותר יצא תחילה והוציא כולם ם!
הפגדול והוציא תהילה את התינוק הגיל כי באשת הוא זקן יותר פבילס ובן כל םי
שהיה יניק יותר הוציא קודם והזקן הנדול הוציא באחרונה כי כל מי שהי׳ יניק יוהי
היי זקן יותר כניל והזקן שבהם היה י;יק יותר ככולם ואסר לדם )הנשר הנדול הניל(
אני אפרש לכם את המעשיות שסיפרו כל הנ״ל כי זה שסיפר .שהוא זוכר נם כשהחני
את• חחפוח פן הענף הייגו שהוא זוכר גם כשחתכו את טבורו )הייגו שגם את המעט
הזאת שגעש׳ עפו תיבף בעת ההילר׳ בעת שחתכו את טבירו נס  rxזה ועא זוכר( יריג.
שאפר שזוכר בשעה שהי׳ הט־ דולק היינו שהוא זוכר נם בשהי׳ כעיבור שהי׳ נר חל&
על ראשו וזה שאפר שזוכר נם בעת שהתחיל ריקים הפרי היינו שזוכר נס כשהתחיל
,

י•להתרקם

האבן ךי ךך אן נידופץ דאךט ךאס איו נ אך איץ עלטערי 3עשה ךר נאך דאט ך ך ו י
?וערךיר ז.קן אן נירוקין וואס ער איז נאך יוגגר ^יניען איך נידקק נאך א?ילו אז בקראם
}י$יךט ךאפ^עךינףל מען זאל פךאנךן ךי'?די •האט ךך ךר <ןי?צר אן" נירופין וואסיןןו
איז נאך* יומער .גיויק איך גיךענק ניאך אזילו ךיא הכפים ראם ךיא האבן א^פ ניטראיןנ!
ךאס^קערינךל דאט ד ך  /ד ר ^ ק ^ ע ר וןאס^עריאת גאך יוגגי־ ?/יק אן 7רי?יו P p f i TP
גאך מ י ל ו אייךר ךר מעם אין י אריץ אין ךער §רי האט ךך דעו־ ךויי^טר אן ;ירוו§ין איף
ןץדענק נאך אפילו'אייךר ךר ריח אץ אךיין;אין.דעד פרי האט ךך ת* אכטער אן}ית£י!
איך גידענק גאך *]פילו איידך ךי כךאה .איו א.רוף אוף ךר פךי אונ אייך ביןנאךןעפאלם
ןמוק'נאד.אקינד דהיינו דד* ןיליןדר' 3עשליר וואס עף \ ד ןיךןט דאס «ןץ אמ איך ?י!
אוך דאךט ניווען האב איך ן י ך אן ?יתייעץ איך 4ידק:ק ך אלע ^?!יות אונ איך גידענ£
נאד ני#ט האבן ך י ךך אן נירו^ן אש דאס אמ* ענא^ץ 8לטע 33ןשה ?נמ$־ פץ אלע
א * זןס" אש 3יי ך י אגר1ק^ימש^'.ען ןואם דאס קץר ןיךענ^ט' נ$ער « rאלע י ע י
וךיל איז אן גיקופק אנרוםר' אךןעד ? wןזאט א ן ;  t f x t yא1ף ךעם טורים אוג ער קאס
צו ויי נןאגט העךט אוף' ציוךץיאריקע עיט כןערט אייך אוס « אלרנךי א1ןרות אונ ני<ם
?דטא^עךי אוצרות אוג^ער האט .צו ךי4 .יתא0ט עז ךי .זאלק ארוס 2ץן  paרעם מודים
 f jןאט &נר ךי אלי אר1ס ;ינונךן פון רעם טורים
הער זג״ש איז ^לטר ןאל |דמגר:
דאך עןטד 0ון ךי אלע
האט ער פךתןר ראש.וקינר זןךוס נינו?ןראלין צ מ אנ2ת איו
אינ רער ןןיסיאיז יונגיר'ניווען האט״עדיאחם פךמגריארוש ;יטקדן א ו נ \ ע ם ,עלמין !1K
;.יפךטייואיין.וןער  cvאת  pnpjיוננעד דד איז ראך ביוחנן
*$ם£ד נאד צום פוף או£ו
^לשר ראךין ראש י,־ננער דיאט ?י־ .דאך fjg :ן ך ן קל^עךי מ ^ ר  ,דעד !יילט אונ ,דעד
עלצטק־^ןן ח* איו'־ניווק יוננר "הון ךי אלע האש ךך' 'דר ןרושר «ךלער « ך י א} ;ירו1$
*  Tן ף  5מ  8י ^ \ ^  6ז * ד י ן די אלע פע?־ות" ראש ת ן ^ ע האבן זד 1ייןט ךע־ האט דעי
'ןיץג<8ז^.ר .מךזןנ^ט^.אך'אז^ .ס-י<8ש  ? ^ &?\Wyp£K׳ י י ! ל י  ' -ז ט  .מ ז \
ערןידע1לןט גאך' אפילו דאש'וואק#£.:איש יהיש ךך ךטאן תי^ן ור ^נר איזניבארע)
^יחארץאז מען האט איסיאפ ןיישניפק •ךעס נ ^ י ל אונ דעד אנךערער וואס ^ער .קאב*
י ניזאגט ער גידענקט גאל אשידו אזידאס לעכט האש גיברענט מיינם י עד ער נידענעז נאף
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^ ת ר ק ש ועוף דהיינו בעיי יצירת הולד זזת שזוכר בעת שתיו סולינס הגרעין לנטון
זי|'שרי היינו שזוכר נש בשנםשכת השיש׳ בעת הזוונ וזה שזוכר »4ת החכסים שהיי מפציאי&
יייוימ הנרעין היינו שזוכר נש כשהי׳ הספ׳ עדיין בשוח )כי המוחין מסציאים את הטפה(.
^*!ייל! שזוכר את הטעס הייגו הנפש .והריח היינו הרוח והמ־־אה היינו הנשמה והתינוק
יי,אטד שזוכר לאו כלום כי היא למעל׳ מן הבל וזוכר אפי׳ מה שהוא קידם מנרינ שהיא
נחי׳ אי; ואשר להם חזרו אל הספינות שלבש שהם הנופים שלבש שנשברו שיחזרו ויבנו
7תה הזיו אליהם ובירך אותם ולי )חיינו זה הבעםליר העור שהי׳ תינוק אז שהוא משפר
לל זה( אשר הנשר הנדול הנ״ל אתה בא עשי כי אתה כמותי כי אתה זק מאד ועדיין
'־.תה יגיק כאד ועדיין לא התחלת לחיות כלל ואעפי״ב איה זק כאד ונם אני כך כי אני
זקן ועדיין אני יניק וכו׳ נמצא שיש לי הסבכה כאות .הנשר הנחל )שאני הי חיים
*הכיס כנ״ל( ועתה אני נותן לכם חיים ארוכים שלי במתנה לדרשה ונעש׳ שם ששחה
והתה גדולה ועצוט׳ כאד כאד:
כ י ו ם השני של שבעת ימי המשתה הזרז וזכרו הזווג הזה את דבעטליר השני היינו
ההדש שרחי׳ אותם וגת; להם לחם והיו בוכים ובתנעגעים איך לוקחי; לכאן און
אותו הבעטליר ההרש שהחי׳ אותנו כגיל בתוך שהיו מתגעגע־ם אחריו והגה הוא בא
זאשו־ הנני ונפל עליהש ונשק אותם ואסר לדיש עתה אני נותן יכם במתני שתהיו כמוני
שתחיו חיים טובים כטוני כי בתהיל' ברכתי אתכם בזה .ועתה הנני נותן לכם היים
טובים
??ז ער איז גיווק בעיבור וואס ךעכאלט ברענט אלעבט אוף ךעם קאפ ראתן אזו'?פךיט
לר*ץ'ךער גכךא אז'ךעכאלט אז ראש כך;ד' איז ביי'ךעד פוטער אין ב1ך ךעכאקט בךע^ט
יגי&לע?ט אוף דץ  sikpוכוי׳ אונ דד ראם!עד האט גיזאגט אז' ער גיךענקט^נאך* א?ילי אז
?י?.ס האט אן גיתבין צו ווערץ אפת ךאיס איוועד ניךעגקט נאך אפילו"ןוי תן נוף האט אן
בא׳עאפץ צו רערין אונ דעד
לגי ׳גירושן צויווערץ ךעכאןיט אז דאס.קינד הייבט י נאר
נ קןיךע נקט נאך דעכיאלט אז 9ען האט ניפיךט דאיס״קעתנךיל צו פלאנ$ץ .די פרי דאם*את
 :יי ;•\%יךע^קט נאיך אפילו ווי ידי טיפה איז}?קז ךוואךץ אונ דר'ניךענ^ט נאך ת* תכסיס
יןאס .די"האבן אוםןי^ראכט ךאס כןערינתיל מיעט ער.ער נידענ^ט״נאך .אנךלו אז ךי
?יפה איז נאך גיווק <$ץ מוח אונ דיר ניךענקט גאך י דעים טעם דאם את  a r tנפש אונ
דו י ד ךיח ראם איז דר רוח אונ ת כךאה ךאיס את די נשמה אונ ךאס קיגדיהאטיגיזאגט
נ? 3 %ידענקט נאד'ניט ווארץ.עראיז״גךעןיר פון זייאלע אונ ער }ידעגקטיאפידו ראסעס
:זאיז ;יוווען' פאר גפש רוח וג.שב;ה דרום האט,ער ןיזאגט ער .ג<ךעג קט'גאר'ניט ?ממר/נר
1י *יךענקט נאךאזיזנסאת ^אר/ניט,גמוען'גיךעגקט.ער יאהילו יראם''דאךט האט זיךיגיטאן
!ם ייאסיראס את סעכר פץ אלע אוג ךר נחסר אךלעירהאיט צו ידי גיזאגט קעךט אייך אום
צו אץעךי ^ נ»ין $י.ס ןעח 5ח2כי ג״ופץיראםיךייךנגץ *י״מאליז* ^?ארין-יז ייעליז
יש חידד 3יב1עט וועךין אונ.ער האט !ד ;יבענטיה איוינ צו 9יר ךהיןנו צום בלינךן"ןיעשליד
ייאס _ער דר 2יילט דאס יאלץ האט ער גיזאנט קום ןייט ן!יר'ווארין י י ^ישט״אזו רי יאיר
עזןאדין ת ביקט תער אלט אוני גאו־ יוגנ אוני  nהאכט נאך נ^אר ניט אן.גיתבק צו 7ע5יו
 P:אונ דו 5יסט' §אךט זייעיר אלטיאונ איך 3ץ אוך*אז 1ראתן *איך בץיךיער «לט אוג בץ
נאד יוננוכו׳ נטצא האב איך אהסבמה פון דעםינרוםק אךלער אז איך בץךי״עד
נד £לט אונ 3ץ נאד יו^נ היינט שענק איך' אייך במתנה נפות־ .ךךשה נישאנק אז איד זאלט
זיין איו אלפ ווי איך "את ךאךטיגיוואךין אגתםע״שכהה'אונ ת *זענץ תער פתיןיך נירק:
 f $ךעם אןחןךן פאג פון $בעת ןפי הכיסתה האבן ךך ת חתן נלה/ווידיער ךר 2אנמ
אץ ךעם אגךעךין ?עבליד ראפ .ער איז' גיווען אטובער ראש £ר האט ת כחיה ויודען
ען י1מ תי.ש זיי ןיגעבץ ברוט אוג ךי י־אבן ני!ויינט אונ גיבענקט גיאך אים ךר"וריל ק^ט
צי £ד אריץ אוג זא?ט איך בין דא אונייןייז אוף' ךי אדוף נייפאלין אונ האט ךיי גקושט אונ
וו^ד ן״אט גו ת "ניזאנט היינטיישענק איך אייןייבכתנה איר זזילט לעבי; אדו אנוט' לע5ץ
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טובים שלי בסתנה גמורה לדרשת ואתם סוברים שאגי חרש אין אני חרש כללי רק שבלי
העולם בולו איגו עול׳ אצלי לבלום שאשטע החםרון שלהם כי כל הקולות כולם הם מ!
הסרוגות כי כ״א וא׳ צועק על חסרונו ואפי׳ בל השטחות שבעולם כולם הם רק סחפת
החסרון ששמח על החסרון שחסר לו ונתמלא ואצלי כל העילש כולו אינו עולה לבלוט
שיכנסו באזני החסרון שלהם כי איי הי חיים טובים שאין ברם שום חסרון ויש y
הםבטה עיז שאני חי חיים טובים ט; הטדינה של עשירות וחיים טובים שלו היו שהי
אוכל לחם ושותה מים )וסיפר להם( כי יש מדינה שייט בת עשירות נדול פ״א נתקבצו
והתחיל כיא להתפאר עם חיים טובים שלו איך הוא ח• חיים יכן סיפר כל אהד ואחי
כסדר החיים טובים שלו ועניתי ואסרתי להם אני הי חיים טובים שהם טובים יוחי
כתיים טובים שלכם והא ראיה כי אס אתם חיים חיים טובים אראה יאט תוכלו להושיע איי
כדיג׳ פלוגית היות שיש מדיג׳ שהי׳ להם גן והי׳ באותו הנן פיחת שהי׳ להם בל מיני
טעמים שבעולם נם הי׳ שם כל כיני ריחות שבעולם נם היו שם כל כיני מראה ני
הגווגין וכל )הקיוייאטין( שבעולם הכל הי׳ שם באותו הגן והי׳ על הג; ננני א׳ שקורי!
)אגרארניק( והיו בני אותו המדינה חיים חיים טובים ע׳׳י אותו הגן וגאבד שם הגגגי ובל
פה שהי׳ שם באותו הנן בוודאי פוכרת להיות כלה ונפסק כאחר שאין שש הממוני*
דהיינו וענני אבל אעפ׳׳כ היו יכולים לחיות פן הספיחים שבגן ובא עליהם פלך אכזי
על אותה הפדינה ולא הי׳ יבול לעשות להם דבר והלך וקלקל את החיים טובים ׳טי
המדינה שהיה להם מן הנן ולא שקלקל את הנן רק שהשאיר שם באותה הפדינה נ
כתות
אזו ווי איך מאתם פךיער האב איך אייך ניבענטשט ךער פיט היינט שענק איך אייןז
בכהנה נפוךה ךרשה גיישאנק איר פיינט אי'איך' בין טוב איך בץ גאר ניט טוב נאר ל
גאגצע וועלט טךעפט ביי כייר גאר ניט אן אז איך זאל הערץ תער הכהן ו! אתם נאי
ארע קולות" פון'ךר וועלט זענין* אלי נאד* פץ הסרוגות מאריס איטליכר שרייט אוף זך!
־כרץ דהיינו אוף' רעם "ייאש עם גןיטיאים אפ 'אונ אפילו אלי שיקחוית פץ ךער מעלני
לעגין אילי•יגאו־ פץ הסרוגות ראם פען פתים דך א1ף ךיעם מאם מען'האט ךאש וואס עיט
איז אים אפ גיגאנגייןיאונ ביי פירי טךעפט ךי נאנצע וועלט ו^אר נייט אן אז איך זאל העירי!
תער חפךץ מאתם איך לעב אזו אתים סוביםיוואסיעש האט נאר ״קיץ שום חסרון' ניגז
אונ איך האב אהסכפד ,דרויף אז איך לעי תים טיבים פץ ךער מךינד .פון עעןירוו
אונ ז_יץ דיים טוביםיאיז נימק ער האט גיגעפין בחט אונ גיטריוגקץ האסך האט י;גד יי
ךר 'דיילט באשר עס איז פיאר "האנךין.אמתנה וואיש אין אירי איז גרופ '.עשירות"אמאי
זיענץ ת ךךיצו נוף גיקומן ת לעשירים דיאט זי־*איטליכר א; גיהוהן'צו באךיפן ךיא ציי
ער לעבט חיןט טובים אוינ איטליכך דאט דר ציילט' ךעיש פךר פץ' ז_יין הךם טובים הא3
איך"קיך אן נירופען אונ האב ןיזא.ט צו' זיי אייך לעב ד\יט טובים בעפעךי פון איי1י
והא ראיה רארוט'אז איר לעכט חיים טובים העלפט ךער פתגה מארוס .עם איז פאר
דאגךץ ^פךיגה מאש די דיאבין גיהאט אנארטןיא ניאץ ךעש גיארטין איז גיוועןי פירות מאט
די 'ראבן נ״יהאט אליךליי טעפים אליךליי רי'ח1ת מאס אין ךר וועלט אונ אלירלייא כראייה
מאש פאר א§אךב אץ אלע קיריאטץ' מאם אץ •ךך וועלט איז יאלץ גימק דאךט אין ךעהי
גאךטץ אונ עם' איז גי!.וק' איבר ךעט גאךטן איין אי־ראךגיק פלעגט ךי פךיגה צר .לעבי!
חיים םיביםיךאךך ךעיש נאךטין איז ראךיטיךר אגראיךניק פאיריפיאלץ ניוויאךין מילא"ראם
עש איז ךאךט ךיא אין ךעם"גארטץ מוז'במראי  : /ץ נאד צו נישט רעךין ווארום עם >{יי
ןיך ש1ן ניט דא אנאנראדניק וואס ער זאל'דעם גאךטין פילי..וץ נאד ךי *וןאלטין  .נאןי
מקא« לעבץ פץ רעש ווייךער ראקסינגיראס/עס וואקסט אין אגאךטין אליץ פון ידעם ראם
ן<ש פאלט אךאפ איו אן גיקופן אפלך' איין אום דער' 'באך?יגר*א"וף ךר פדיגה'אונ רעל
פלך האט די גאר ניט גי־אנט טיאין איז ער .ניגאנגץ אוג' האט ךי כיליא גיפאבש ךי וזייני
טובים פץ דר מדינה וואס זיי' דאב׳ פיו דעס גארטין אונ גיט ער האטייכליא גייפאכט רעם
,
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!תות.עבדים וצוה עליהם שיעשו בה שפקד עליהם ועי״ז קלקלו את הטעם שע״י סת
^עשו שש כל פי שייצה לטעיס איזה טעם יהיה םעם נבילה וכן קילקלו את הריח שבל
מריחות יהיה להם ריח חלבנה וכן קילקלו את המראה י שהחשיכו את העינים כאלו י ש
עננים .ועבים )הכל ע״י מה שעשו שם כאשר ציה עליהם פלך האכזר כנ׳׳ל( ועתה אס
אתם חיים חיים טובים איאה אם תוכלו להושיע איתש ואני י אומי־ לכם )כל זה דברי
וזהרש הניל( ־ שאס לא תושיעו אותם יובלו הקילקוייים הנ״ל של אותו המדינה להזיק
לכם י ני׳ב והלכו דעשירים הנ״ל אל אותה.הטדינה וגם אני הלכתי עמהש וגם בדרך
הילוכם היו חיים גיכ כ״א וא׳ תיים טובים שלו כי היו להם אוצרות כגיל כשבאו משוך
להפדינד .דתהיל להתקלקל נם אצלם הטעם ושאר הרבדים והרגישו בעצמם שנתקלקל
אצלם ואפרתי להם אס עתה שעדיין לא גכנסתם אצלם כבר נתקלקל אצליבם הטעם
זכו׳ ואיך יהיה אם תכנסו לשש ופכ״ש איך תוכלו להושיע איתס ולקחתי לתם שלי וסיס
שלי ונתתי להם והרגישו בלחם ופים שלי כל הטעמים )וכל הריחות וכוי( ונתתקן מד.
שנתקלקל אצלס וכני המדינה הניל הייני הםדיגה שהיה שש הגן הגיל התחילו לפסח
י על תיקון המדינה שנתקלקל אצלם הטעם וכו׳ כניל ונתיישבו היות שיש כדינה של
עשירות )היינו אותה הטדינה עצמה הנ״ל( ונראה להם שהגגני שלהם שנאבד )שעל
יידו היה להם חיים טיביפ( הוא פשורש אהד עם אותן•.׳בגי הפדינה של עשירות שיש
להם ג״כ חיים טובים עיכ היתה עצתם לשלוח אל אותו הפדיגה של עשירות ובוודאי
יושיעו אותם וכן עשו ושלחו שלוחים אל א ת ו המדיגה של עשירות והלכו השלוחים
י ופגעו
,
נאךטין גאר ער האט איבד גילאזש אין דר קרינה ךדיי כתות.קנעבט אונ;נר האט ךיא
אןיגיזאגט אז ד י  /א ל ץ טאן דאם מאס ער האט זיי'גיהייפי אויג"ךיאךך דעם האבען זייא
נ־פאכט' אז רער..עש וועט וועלץ פילין אטעם זאל דאת האבען אטעם פין נבילהיאונ"אז
•אלעיךידזת זאלעןהאבן איית פון הלבנה איינ אזו האבעןיזיי כליא גיפאכט ך י * ^ א ה אז
עס זאל זיק טונקיל איין די אויגעןךאס האבן ךי ךריייכתית קגעכט אלץ'אן'גיאךביט .אין
דר מדינה הייניט אז איר לעבט' חיןם טובים' הע־?ש ך י ךי פךיינה אזו.ייאנט* אלץ'ידיר ט י ב י
^עטיליד צו דעד מדינה פיו; עשירות אונ איך' זאנ אייך אז יאיר וועט ך י ' }יט העלןץ מעט
"י י !.עגי! נינאגנק זני ל ע י
^סיאייך איך £א?זץ האבל זייןז אוף ;יהובן די.עשיריס
כדינה אונ איך בץ אוך ימיט ך י גיגאגנץ אוג א ף ךעם וועג האיץ ךיא אוף נילעיבט
איטי־יכער ךין חיןם טובים ווי ך י זע.גץ גיקופען גאהינט צו י דעד מךי^ה״האט אןיןיהיבין
 3י י ' ך י אדךכריא צו מערי; דד .טעים אינ ךייאיבי״ןיינא? ! האב'איך 9י*ז אן* גירופען
י .צ ו ךי מידיך היץט אז איריזענט נאך ניט אריץ גיגאנגץ אץ ךער מדינה איז שון ביי
•אייך _קליא גיוואךץ ךער טעם "אונ ךי מראה אונ ךר ריח ךי וועט שיץ ך ץ אז עץ רעש
» ה ץ אריץ גיץ אונ לבל שין ווי גןאנט אייר ך י נאךיהעלפץ האב איך נינופען מיץ ן ר ו ט
איג מיין וואפיד אינ האבי ך י גיגעב״ץ האבן ךי*גיפילט' אין מיץ ברוט אונ ךאםעד אלע
ע ן ק י ס אונ אלע ריחות אונ,עם איז 3ייא'זייא פאר רעכט ניווארץ ייאם עס .איז*2יי ךיא
בליא.נמואךץ אונ.יעני מדיניה ראם ביי ך י איז גימע; דיר גארטין ליא!! !!י ך ך אן 4יר>י?ן
,ארוס צו קיקץ אז ך י זאלין פאריךעכ^ץ ךי כדינה' ראם ביי' .ךי *איז' 3ליא ?יראק דעיר
טעם וכו׳ האבן ך י ך ך ?י_יש.ב גייווען באשרי;נס• איז פאר האגךץ אמךינה פץ לקירות
ךהיעו פא.קי ךי כרינה פץ עישירות הנ״יר ראס ךער בעטליר האט פיט" ך י ?י^טיסט איז
ךי;יפעלץ אז ךעד אגךאדנייק מאס ער איז*פאר פאלין גייןאךץ ויאס דאךך אים הארז די
נילעבט חיןם טובים* איז.ער פץ איץ שורש פיט ךער פךינה פ ץ  .ע ש י ז ת וואס ך י ל ע י ־ ץ
 ,א1ך דךס טובים איבר ךעם איז ך י ניפעלץ ךי עיצה איז ך י מלץ' שי.קץ צו* דער 0ךינה
פץ לעשירות ך י וועדי! ך י במראי העלפיין האבן'זך אזו גיטאן זענץ די שלווים גיגאנגץ
האי; ךי שלוחים' ךך באגעגינט ?!יטיךיי פךיגה פדן ;־ישירות אוף דעם ויענ האבןיךייךי
שיורים גתאנט פיר נ י י ק ' צ ו ךער ?•ךיגה'פון.עשירות אז זי* ; ז ן'אוג 'דיעל?ץ דאבן ך י
דך
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מגעו בהם )הייני שהשליחים פנעו בבני אותו הסריגה ש ל עשירות כי הס ודו רתים
לילך אצלם בניל( ושאלו את השלוחים להיכן אתם הולכים השיבו אנו הולכים אל אותו
הסריגה של עשירות שיושיעו אותנו ענו ואברו אנחנו בעצטיגו הם בני אותה הפדינון
של עשירות ואגו הולכים אצליכם אפרתי אגי להם )הייגו החרש שפספר כל זה אסר
להם( הלא אתם צריכים אלי כי אתם לא תיבלו לילך לשם להושיע להם כנ״ל ע״כ אתם
תשארו כאן ואני אלך עם השלוחים להושיע להם והלכתי עטהם ונכנסתי בסדינה באיזה
עיר ובאתי וראיתי שבאים אנשים ואוםו־ים איוה דבר הלצה שקורין )ווערטיל( ואח״נ
מתקבצים עליהם עוד איז׳ בני אדם עד שנעשה קיבוץ ואופרים איזה דברי הלצות
)היינו ווערטליך( והם םחייבים ושוחקים והטיתי אזני ושםעתי שהם פרברים ניבול
פה וזה אומר דברי ניבול פה וזה אופר בדקות יותר  n \ tשוחק וזה יש ל ו הנאוז
וכיוצא אחיכ הלכתי להלן בעיר אחרת וראיתי ששני בני אדם פריכים זה עם זיז
מהפת איז׳ פו״ם והלכו אל הב״ד' לדין ופסק להם הב״ד זה זכאי ווה חייב ויצאו
0ן הביד אחייב חזרו ונתקוטטו זה עם זה ואפרו שאינס רוצים זה הביר רק הם
רוצים ב״ד אחר ובחרו להם ב״ד אח־ )בי מאחר שהם פרוצים על אותו הביד שבחרו:
לרם יכולים לדבר לפניהם( ודנו לפני אותו הב״ד אח״כ חזרו ונתקוטטו א׳ פאלו
עם אחר ובחרו להם ביד אחר וכן היו מריבים ומתקוטטים שם ובחרו להם כפה בתי
דינים עד שכל העיר היתד ,מליאה מבתי דינים והסתכלו שזה מחפת שאין שם אמת
ועתה זה מטה תן ונושא פנים לזה ואח׳׳כ חבית נושא פנים לו כי הם מקבלים שוחר
ואין בהם אמת אח״כ ראיתי שהם מלאים ניאוף ממש ויש שם ניאוף הרבה עד שנעשה
כהיתר אצלם ואפרתי להם שבשביל זה נתקלקל אצלם הטעם והריח והפראה כי זוז
הפלך האכזר השאיר אצלם נ׳ כתות עבדים הניל שיהיו ועלכיס ופקלקלים את הפדינה
שהיו
דך אן גירופץ מיד זעגץ ךאם אליץ פון ת מדינה פץ עשירות אונ פיר גי:ען צו אייך האב
איך פיך אן ןירופן ךהךגו/ךער טובער בעטליר איר באךאךפט ךך צו'פיר מארץ יאיר
קאגט ךך/גיט גיין אהין איוג זאלט' ךי העלפץ בכן בלייבט איר ךא אונ איך רעל גיץ טיט
?י! ?ןקיכען ליי! .לעי
ךי אלוהים צ ו העלפין ת בין*אייך גיגאגגץ טיט די שלוחים
מךיגה אריץ ?ץ* איך אריץ גיקופן אין אי^טאט אדיין האב איך גיזעהן״עס קופען פעגישין
אוג/נס זאגט איינר אוועךטיל פץ ניבול יפה אונ דך זאגט אביסל אךךילער אוג ךער
לאבצ' אזג ךר האט אהנאה אוג ךעסט גלייכין אזו ווי ךער' שטייגר איז .ךער נאךיגיין
איך ךייטער גיגאנגץ אין *איין אנךיעךי שטאט האב איךיגיועהיין צרי פעגטי&יץ קתגץ ךך
איינר פייט ךעם אנךעךץ מהפת.עפים איטשא ופתן זענץ 'זיי גינאגנין'ציום ביה ךין ךך
לארץ האטיךי דאם בית ךין ניפסקינת ךער את/כאיי אוג ךער את חייב זענין ךי ארוס
גינאנגץ פון ךעס בית ךין ךר נאיך האבן ךי ךך•'ורדער צו,קךיגט אונ האבן גיואגט אז
ךי ויוילץ עיון איין אנדער בית תן ואבין ךי ךך איום "גןקליבןיאיין אנךער בןת תן האבץ
ךי ךך נילאךין פאר'יענים בית ךין ךער נאך האט זיך' וויךער צוקךייוט איינער פץ תא
דאזיגי פיט איין אנךירען האבק זיי זייך וויךער*אום גיקלייבק איין אנךער בית תן אונ
אז 1האבן ת ךך דאךט ווייטעיר צו קריגט איונ ךיא האבק ךך אום גיקליבען אלע מאל
איין אנךעךץ בית ךין בת ךי' נאנצעשטאט איז ?יל גיריאךץ פיט בהי .דינים האב .איך
אקוק גיייטאן אז דאם איז כהטת' '.עם י איז ךאךט נןיץ אפת גיט דא אוג היינט איז ךר מטה
ךין ער חג״פית יענים אוג פיאכקית אים צואיאוג ךעריגאך פכ׳קית יעניר״וויךער איס צויא
וואךיין ךי נעפץישוהר דר נאך האב איך ניזעהץיאז די זענין פיל פייט ניאו *,ביז עס איז
שון נאד ביי.ךי גיךאךיין ווי אהיתר האב איך' זיי גיזאגט אז ךער איבר איז ביי זייא כליא
א י נ

ניוואךץ דר טעם א!־נ ך ר ריח אונ ךיא פךאה ראתן ךי האבק אריץ גיבראכט ניבול יפר׳
אץ ךר מתנה אריץ איז ביי ךי ראך־ ךעם כליא ניראךי; דר נרנם אז אלי טעפים האב;

ןןיין

פץ נבילה אונ אזו האבן'זיי אריץ ניבךאבט שוחד אין ךר מתנה' אתי; דאךןו
^
רעם
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?!היו הולכים וםדבדים ביניהם ניבול פה והבגיםו ניבול פר .בתוך־ המדינה ועיי ניבול
•ה נתקלקל השעם שכל המעמיס הס טעם נבילה וכן הס הבניםו שוחד במדינה ועייז
)חשבו העינים ונחקלקל המראה כי השוחד יעוד עיני חכמים וכן הם הכניסו ניאוף
כמדינה ועייז נתקלקל הריח )יעיין במ״א בדברינו שעיי ניאוף נפנס הריח( ע״כ תראו
לתקן את המדינה מנ׳'עבירות אלו ולחפש אחיי האנשים הנ״ל ולנרשס ואז כשתתקנו
׳ג' עבירות אלו לא די שיתתהן הטעם והמראה והריח כי אס נם הננני שנארד יוכל
ניכ להמצא ועשו כ; ודתחילו לחקן את המדינה מנ׳ עבירות אלו וחפשו אחרי האנשים
הנ״ל והיו תופשים את איזה אדם ושואלין אותו מהיכן באת לבאן עד שנתבררו אצלם
האנשים של המלך האכזר הנ״ל ונירשו אותם ותיקנו את המדינה מעבירות הגיל בתוך
כך נעש׳ רעש אפשר אעפ״כ זה המשונע שהולך ואומר שהוא הננני וכל א׳ מחזיק אותו
לםשונע וזורקץ אחריו אבנים ומנר שק אותו אפשר אעפ״כ אולי הוא הואהגנני באטת
והלכו והביאו אותו לפניהם )היינו לפני אלו שישבו ותיקנו את המדינה ונם הוא היינו
־חדש שמכפר כל זה הי׳ שם( ואמרתי בוודאי זה הוא הננני באמת )נמצא שנתתקן על
ידו הפגינה הזאת( נמצא שיש לי הסכמה פאוחה המדינה 1״של עשירות שאני חי חיים׳
טובים כי אני תקנתי את הםדינה הנ״ל כנ״ל ועתה אני }'ותן לכם בפתנה את התייס
טובים שלי ונעש׳ שם שפחה נתלה וחדוה רבת םאד) .וכן כל הבעטלירס הנ״ל מלם
חזרו ובאו על דחתונה ונתנו במתנה לדרשה מה שכל אחד ברכו אותם שיהיו כפותם
ועכשיו נתנו זאת במתנה לדרשה( .הראשון נתן להם בבתנה חיים ארוכים והשני נתן
ביום
להם במתנה חיים טובים:
דעם איז ביית'כימא ניוואךץ ת מראה אונ,.עם איז !;ייאדיא מונקיל ניוואךץ אץ תא
ארנץ וואךץ אזו ׳ןזיטייט כי השוחד יעוך,עיני'הכפים שוחד מאכט בלינד ךי אונץ אוניאזו
האבן ךי,קנעכט אריץ גיבראכט ניאוף אץ' ךר' מתנה ךאךך ךעם איזיכמא ניוואךץ ךער
ךיה דאם האט ?,נס ךר 3לך אכזר איבער גילאזט דרי* בתות קנעכט אוני* האט ךי ניתיסן
אךיץ בךעננץ ת דתי'עבירות אין*דר מדינה אונ דארך דעם איז ביי ת ביךא גיוואתן דך מעם
ךי מראה אונ ךריךיח בכן זאלט יאיר' זעהץ פאר ךעכטין ת בתנה פץיךי ךךיי עביתת
אונ אייר מלט נאך זוכען נאך ת .קנעיכט ראם ךי האבק.עסי אריץ ניבראכט ךי ךרייא
אייך אייך אז ירא די
עבירות אונ איר זאלט' ךי״פאר נזדייבןיאונ אז איר מעט אזיז טא;
ראם,עס מעט ביי אייך פאר ךע?ט מעךין דר טעם *אונ ךי פךאה אונ ךר״ריח נאך פער
אפילו' דריאנךאךניק ראם .ער'אייז ביי אייך״פאר פאלץ גיוואףן''וועט״עי־.זיך~«1ך קאנץ
אפ זוכעז האבק ת אזוגיפאן אונ ת האבק א; נייהובןיצו רייטקץ ךי פךינה פץ'תא
דתי.עבירות אונ.ךי האבן נאך ניזוכט נאךיךי.קנעכטיייהנ׳ל אונ" זיי' האבן* אן ניהאיפט
אמקטש .יי'אונ זיי ו־אבן אים ניפרענט פון וואנץיקויפיפטו אהער במידי האבן גיהאיפט ת
כענט'4יץ פץ דעס פלך א0יר אוניךי האבן ךי מענט?!ץ אתס גיטתבן אונ/יי'האבן אפ
נייךיייניקט ת 'כךינה' פון ךי לעבירת* ךיער מייל'איז גיראךין ארעש אז,עיס נךט אום
אףשו^ענעד או'נ.ער ;א^ט אלץ אז.ער איז ךר אנךאךניקיאונ אי?1ליכער האלט אים פאר
?שרע אונ כקיוואךפט אים נאךישטיינער' אונימנן פרייבט אים אוועק טארער פאךט
איז טאקי עריךער אי.ר'אךניק איז מק נעאננץ אוני ר ק האט יאים גיבכאכט' האביאיך
גיזאגט דהיינו ךער בעטיליר דער טובער אמךאי איזי^ר ךער אגךאךניק נמצא האב איך
אהמנמה פיון דארט אז איך לעב תים טובים ראתן איך האב /יך פאר רעכט ךי מתנה
היי^ט שענ; ק איך' אייך במתנה כיין היים טובים איז ךאךט נימאךץ.תער'אנתפע שפדה
אוני אך וסע חתה אונ.זיי זענין'תער פתילי־ נימאךץ ךער..עך־שט'ער*האט ;.ייאיייגישיענקט
הךם אךובים .תתנו לאננ לעבין א־ינ ךד אנךעךער האט ךי'ני'שענקט תים''ט1בים דהיינו
נוט לעיין אוינ אד אלע' בעטדיךס זענץ אלי דר נאך גיהופקייאיף ךר'חתונה אוני האבי
ךי.נישעגקט תיטה .ניישאנקיךאיש דאתי מאם'.ת האבק {יי פתער ניווינטשין אזךיא
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ב י ו ם הג׳ חורו^זכרו הרג הזה והיו בוכיש ומתגעגעים איך לוקחין בכאן את הבעפליד
השלישי .שהי׳ כבד פה בתוך בך והגה היא בא ייאמר הנני ונפל עליהם ונשק
אוהם ואמי־׳ להם נ״כ כנ״ל בתחידה ברכתי.אתכם שתהיו בטוני עתה אני נות! לבם
במתנה לדרשה שתהיו כמוני ואתם ביברים שאני כבד פה אין אני כבד פה בלל" רק
שהדיבורים של העודים שאינם שבתים להש׳׳י אין בד& שלימות )ועיכ הוא נראה
ככבד פה כי הוא ככבד פה טאלו •הדיבורים של .העולם שאין בהם שלימות( אבל באמת
אין אני כבד פה כלל אדרבא אגי מל ץ ודברן גפלא מאד ואגי יכול לדבר חידות
ושירים )שקורין לודיר( נפלאים עד שאין נכצא שים נברא בעולם שלא ירצה לשמוע
אותי ובאלו החידות והשירים שאני יורע יש בהם כל החכמות ויש לי הסכמה עיז מאותו
האיש נדול הנקרא איש חסד האטת )דער נרוםער מאן רער אמתיר איש חםד בזה
הלשון סיפר רבעו ז״ל( ויש בזה כעשה שליכד ,כי פ״א ישבו כל החכמים וכל אהד
התפאר בחכמתו זה היה מתפאר שהמציא בחכמתו עשיית ברזל וזה התפאר במין מתכת
אחר וזה הי׳ מתפאר שהמציא בחכמתו עשיית כסף שהוא חשוב ביותר ווה התפאר
•בהמציא עשיית זהב וזה הי׳ מתפאר שהמציא בלי מלחמה ווה הי׳ מתפאר שהוא יודע
לעשות אלו המתכות שלא מאלו הדברים •שהם עושין מהם אלו המחכות וזה הי׳ מהפאר
בחכמות אחרות כ י יש כטה דברים שהמציאו בעולם עיי הכמות בגון סאליטרע ופילוויר
וב־וצא בזה והי׳ כיא מתפאר בחכמתו עגה שם א׳ ואטד אגי י הכם יותר מכם כי
אני חכם כמו היום ולא הבינו שם כה זה שאומר שהוא הכם כמו היום ואמר להם כי
בל הדגמות שלהם יכולים לקבץ אותם ולא יהיו מהם י רק שעה אתת אעפיי שכל חכם׳
וחככה היא נלקחת מיום אהד כפי הבריאה שהי׳ באותו היום כ י כל החכמות הנ״ל הם
הרכבות )ועיכ ההכפה נלקחת כאותו היום שתי׳ בו אותה הבריאה שכמנו הורכב(
אעפ״כ יכולים עיי חבמה לקבץ בל אלו החכמות בשעה אחת אבל אני הכם כמו יוס
שלם
י
ךעם דריטק פאנ האבק ןיך ךי התן בלה ווידער ךער עאנט אונ  .האבען ףוויינם אונ
•נ;בענקט ווי נעפט כען ךא.ךעם ךךיטעןיבעטיליר ראפ.ער האט גיישטאנ־פילט מיט
ךעם פויילךר וךיל'קופט.ער ?;ריין אוניזאגט אייך בץ ךא אויג איז אוף זיי אר1ף גיפ ?ין
אונ האט ך י ניקושט אונ^ער האט ך י אוף' אזו גיזאגטיפתער האב איך אייך גיבעגיקט
אז עטץ מ ל ט ךץיאזו ווייאיךיהיינט :כענק איך אייך ךך^יה גיישאנק אז.עטץ זאלט'זיין
אזויווי איךיעטץ מיעט אז איך ביין אכבד פה איך בין'גאר.קיץ ן ב ד פה'ניט נאיר ךיא
דיבורים פון ח־ וועלט ראם ך י זענין ניט״קיץ שבחים צום אייבעךשטץ האבן״קיץ אליטות
ן י ט בלופר ךך*בער'האט.ער אפנים רי אכבד י פה ראפ ״קען י ניט' ךייךץירארץ  £י מיל
גאו־ 2יט'ריי'יץ2'.יץ שוםיוואךטיפץ ךער וועלט "וואס עפ' איז ניט ״קיץ ל1יב צו הש׳^י
אבער צום אמת בין איך גאר״קיץ כלד פה ניט אךךבא איך־.בין אפליץ אונ אדבק זייער
אוואזליר אווילד חידוש ראם אז איך' הייב אן צוךייחנן מייגע שירים טיט םיי_נע ליךער
איז גאר ןיטיפאר האנדין״קיץ באשעפעניש אץ ךרירעלט ראם .עם זאל ניט וועלין הערץ
אונ עם איז אין ך י דא כל החכב(ת 'אוג איך האב איין הסכמה' ךרויף פץ רעש גירוקין
י
י
פאן ראפ ער הייפט ך ד אפתיר איש הסד :
א

מארק אפאל ז  $ץ ניזעסין אלע' הכפים אוינ איטליכר דאט ך ך באךימט מיט ך י ן הכפה
'איינעד האט זיך באךימטיער דאט ארוס ניבראבט פיט ךץ' הכמה אימק*'אוף
ךער וועלט' אוניךער האט ךך' באךיפט .ער דאט ארוס ניבךאכט איץ איגךער מץ אייזזגן
וואךנ" ציץ אוךער' בלייא זט׳ אונ ךר דאט ך ך בארופט .ער "האט ארוס ניבראכט פיט
ךין' הכבה ךלבער "אונ ךער האט ך ך באךיפט״ער האט ארוס גיבראכט מען זאי^קאנץ
מאכיןיגאלד אוג ךר האט ךך*באךיבט.ער האטי אדום גיבראכט ךי כלים וואט פ ק האלט
מיט זךפלהפה ךהי.ינו״בי.קפן אונ־'הוךפאטיס אוג ך ר "דאט ך ך בארוכט .ער^אן מאכן
ך י אייזען 'וואךנ "ניט פון 'ךי'ז_אכן ראפ' די כאבן דרי פץ די אייזען וואדנ אונ ךער האט
ך ך 3אךימט פיט אנדעךי הכפות ךהיעו ^אליטרע' אוג פילוויר אוג דעסט גלייבען האט
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שלפ )כל זה התפאר אותו החכם האדדון הגיל( עניתי ואסרתי( אליו)היינז זה הכבד פה הלל
אסר להחבם הג׳׳ל( כפו איזה יום )היינו כפו איזה יום אתה חכם( ענה ואפר)החכם הגיל( זה .
)היינו זה הכבד פה( הוא חכם סבני כאהר ששואל כסו איזה יום אבל כמו אתה יום שתרצו
*ני הכם ועתה יקשה מפני מה זה עשזאל כפו איזה יום דוא חכם יותר מבנו כאחר ־
שהוא הבס בפו איזה יום שירצה אך יש מעש׳ שלימ׳ כי זה האיש חסד האמת היא
באמת אש גדוליפאד והוא ׳.היינז זה הכבד פה( הולך ומקבץ כל החסדים של אפה
ופביא אותם אל זה האיש חסד' האמת ועיקר התהוות הזפן )כי הזפן בעצמו י הוא נברא(
היא ע״י החסדים של אמת וזה הכבד פה הוא הולך ומקבץ כל החסדים של אפת
ופביא אותם אל זח האיש הפד האכת כנ״ל ויש הר ועל ההר עומד אק זק האבן יוצא
מעין וכל דבר יש לו לב וגם העולם בכליו יש לו לב וזה הלב של העילפ הוא קופה
שלימי עם פנים וידים ורגלים וכו׳ אבל הצפוק של הרנל של אותי הלב של העולם
הוא מלובב )בל״א הארציקר( יוהד פלב של אחר וזה ההר עם האבן והמעין ׳הנ״ל
עופר בקצה אחד של העולם וזה הלב הג״ל ;־וכד בגנד המעין דנ״ל וכופף ומשתוקק
 ,תמיד מאד כאד לבא אל אותו המעין בהשתוקקות גדול פאד פאד וצועק פאד לבא אל
אותו המעץ וגם זה הבעין משתוקק אליו וזה הלב יש לו שתי הלישות אתת כי החס׳
׳רודפת אותו ושורפת אותו )מהפת שהוא משתוקק ורוצה לילך ולהתקי־ב אל הפעין(.
והלישות הב׳ יש לו להלב פן גודל ההשתוקקות והגעגוע עיי שהוא מתגעגע ומכף
תמיד ומשתוקק מאד בכלות הנפש אל אותו הפעץ וצועק וכו׳ כגיל כי הוא עובד הפיד
כנגד המעין הג״ל וצועק )גא גוואלד(׳ומשתוקק אליו מאד כגיל וכשצריך לנוח קצת
׳שיהי׳ לו אריכת הרוח קצת שקורץ )אפיסאפין( •אזי בא צפור גדול ופורש כגפיו עליו
ומגץ
ץיןד דארט אייגעד אן גירופן איך בין קלונער פון אייך מאתן איך בין קלוג זך ךער מאג
י ^ואךין אלע אייעךע הכפית קאן מען ךי ציו גוף געפין מעט פון ךי פער ניט זיין נאר
;איין שעה מארץ' איי?'לעכי הכפה נעפט מען פץךעם טאג מאס אין דעס כאג האט נאט
באשאפען ךי זאכען'מאם מען מישיט איום מיט הכפה*אונ מען מאלט ת _זאך מאס*_ער
מיל עאבץ ךלבר אודער קופער אוג ךעפט נלייכען'*תון דעכט יועגץ'פאךט קאן מען פיט •
זח?פה צי נוף נעמיןיאלע א;ןעךע הכיפות וועט פץ ךי פערי ניט • זיין נאד איץ עעה
אבער איך בץ .קלונ וויי אנאוןצר מאי; דאב'איך פיך אן גידופי! מי יועלבר מאג ב\פט
ת',קלוג דאט ער ךך אן נירופן יאט ךעד איז.קלונער פץ פיר מייל ער פרעגט ווי מע״לכר
מזע נאד ווי וויעלכר מאג אירי מילט'אז 1בין י איך קלונ נאד פאר וו״אפ י איז' ךער,קלונער
זוייל %ר האט גי^ירעגט וך וועלכר צאג דד הבס איז ךך* אזך קלוג מי וועלכען מאג *ער
*
״
מיל נאד.עיס' איז פאר האגךין אגאגצע פע^יה
וואךין ךער אמתיר איש הסד איז תער אגרופו־' מאן אוג' דר,עיקר 5ייט וועףט נאד דאךך
אמתי הםךים אונ איך גיי אום אויג מגם צו גוףיאלע אפתי הסדים ארג ברעננ
ךי צו ךעם אמתן איש הסד ראם דך פון ווערט ךר זמן אונ  '6%את פאר דאגדץ זובאדנ
אוף ךעם באריגי שטייט אשטיץ פון ךעם ש$יי;'גייט אןןראל אוני איטריבע זאך דיאט אהארץ
אונ ךי העלט' אץ נאפיין"האט אוך' אהאיוףן אוג דאס' ד«י<ץ פץ דד "ווע״לט איז אנאנצע
קופה פיט אפנים אונ ביט הענט אונ פים ני#ט*כער ךר' }אגיל פץ ךעם פים פץ״ךעם ,
ךאך׳ן פץ דר וועלט איז האךצי.קיר אייךער איין' אנדעתנס הארץ אונ דר באת פיט דעם
כץואל שטייט אין' איין.עק פץ ךר מעלט אוינ דאם הארץ פון דך וועלט שפייט'אין ךעם
אנךעךען ,עק פון דעריוועלט אינ'דאם האךץ^טייט א^עגץ דעם £עאל אונ גלורטיאונ
בענלט יזמיד תער'אי £ם דאל קוכען צו דעם ן־ךאל אוני דאם'3ענ.קץ אונ דאם גלוכפען
פץ״ךעם הארץ צו ךעים.קמאל איז גאר 'מילר אונ עס*שתיט' הכיד .עפ* זאל קומץ
צו דעם.קמאל אונ ךר.קגיאל גלוסט צו ךעם' הארץ איך אוגךאסיהאךץ האט צווייא
שלא״פקייטין אייגס מאתן' ת זץייאגט ?ס תער אוגיברעוט :עם וריל עס בעגקט אל״ן״אונ *
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וסנץ עליו מן החס׳ ואז יש לו נייחא קצת תס אז בשעת גייחא הוא מסתכל ניכ כנגד
המעין ומתנענע אליו אך מאחד שהוא מתנענע אליו כיכ מפני פה אינו הולך אי
המעין אך כשרוצה לילך ולהתקרב אל ההר אזי אינו רואה השיפוע ואינו יוכל להשתכל
על המעין ואס לא יסתכל על המעין אזי תצא נפשו כי עיקר חיותו הוא מן המעין
וכשעומד כנגד ההד אזי הוא רואה ראש השפוע של ההר ששם עומד המעין אכל תיכף
כשילך ויחקרב אל ההר אזי נעלם מעיניו ראש השפוע )וזה מובן •בחוש( ואזי אינו
יכול לראות את המעין ואד חצא נפשו ח״ו וכשזה הלב הי׳ מסתלק חיו אזי יתבשל כל )
העולם כולו כי הלב הוא החיות של כל דבר ובוודאי אין קיום בלא לב ועיכ אינו יכול
לילך אל הפעין רק עומד בנגת ומתנענע וצועק כנ״ל וזה המעין אין לו זסן כי זה המעץ ו
אינו בתוך הזפן כלל אך עיקר הזפן של הפעץ הוא רק מה שהלב נותן לו בפתנה יום  .ו
אחד וכשמגיע היום להיות ננםר ונפסק ואזי כשיונמר היום לא יהי׳ זם; להטעין ויסתלק י
ה״ו ואזי יםי־-לס הלב חיו בגיל ויתבטל כל העולם חיו כגיל ואזי סכוך לגמר היום ! י
אד מתחילים ליטול רשיח זה מזה שקית! )גיזעגיגי!( ופחחילץ לופר חידות ושירים ; ו
)שכירץ לודיר( גפלאים זה לזה )באהבה רבה והשתוקקה גדול מאד מאד( וזה האיש חסר
האטת הג״ל יש לו השגחה עיז וכשמגיע היום כסופו ממש להיות גגמר וגפסק אד זה
האיש חסד האמת היא נותן בפתנ׳ יום א׳ להלב הניל והלב גותן היום להמעין ואזי שוב י
יש זט; להמעץ וכשזה היום הולך ממקום שהוא בא משם אזי הוא הולך נ״כ בחידות
ושירים גפלאיס מאד )שיש בהם כל החכמות( רש שינויים בין הימים כי יש יום אחד
בשבוע יום ב׳ וכו׳ וכן יש ריח רמים טובים וכל הזמן שיש להאיש חסד של אמת הכל;
על ידי )הייגו הבבר פח שפספר כ״ז( כי אגי הולך ומקבץ כל החפדיס של אמת אשר j
מהם התהוות הזק כגיל )וע״כ הוא חכם יוחד אפילו מהחכם כגיל שהוא חכם ככו איזה .
יום שירצ׳ כי כל עיקר הזמן והימים כילם נתהוו על ידי )הייגו עיי הכבד פה שהוא
מקבץ
וךל קורען צום קראל אוגךאם אנךעחג שלאפקייט האט דאם הארץ מהמת ךעם בענקיי,
אונ דאס גלוסטץ נאד אז ךאם הארץ באךארף ךך *אביסל אפ חען קומט אגרוסר פוגי׳.
אונ פאר שהךייט ךי פליגעל איף איפ אינ'פאי שטעלט אים ךי' זץ דעמאלט ירוהט ךך,
דאס הארץ' אפ אביןיל אונ אגןילו דעמאלט קוקטיעשיאוך אקעגין ךעם'.קראל אונ בעגקט /
אלץ צו ידעם קעאל אונ אז ער שטייט אנןעןין באירנ זעהט'.ער אתם ידעם שפיץ'באת
וואכ דאךט אייז ךר .קוואל אבער תיבף ווי באלד.ער מיל' צו גייץ צום באת זעהט ;נר שיץ
ניט ארוס ךעםישפייץ ק א ן ' ן ך שץיגיט קוקץ אוףךעם קוואל £אן ער חיו'אום גיץ אונ
אז דאם הארץ זאל חייו אוס גיץ מאלט גאר .יי ייעליט חרוב גיוואךיןיוואתן דאס הארץ >&יו
ךך דאם חיות פון אטליבער זאך איוג ודא קאן' תא ןועלט אקיום האבץ אן ךעם י הארץ
אונךד.קוואל האט.קיץ שיםצייט ניט ךתינ\.ער האטי ניט.קיץ שים כאנ או'נ.קיץ שום
 /צייט' אץ ךר וועלט מאדום.ער.איז ג אר הע^גער'פון ךער צייט פין ךר מעלט נאד ךי צייט
פץ רעם .קוואל איז נאד מאם דאם הארץ שענקט ךעם .קוואל אטיאג י במתנת אוג אז די־
מאג י מיל'ךך שץ איום לאזען צום פוף טאג 'הייביין ת'ךך אן צי ניזענינק איינער פיט
ךעם אנךעךץ דאס הארץ 'פיט ךעש .קרא־ אונ ך י הייבען אן זאגין' חידות איונ שירים
אונליךעיר איינער צושיאנךעךין ימיט גר1ם ?יבשאפט אונ מוט נמש בענגעכץ אינךער
אפתיר איש הסד האט ךתף השוחה אונ ןוי ע'ס קומט..דר מאג»י.ר ציים כיוףי^אר.ער'.זאל.
ךך א• ס לזגזץ י קומט א; י דר אג׳תיר איש הסד אונ'שענקט *אטאג ךעם ה ר?ין אינ דאם
דאךץ שעניןט ךעיס טאג' רעש ק ואל אזו 'דאט שון זיוידער ךר קוואל אזפז אונ ^ז ךער
מאג קוכט אן אוו גייטךר טאג'איך .טיט חידות אינ פיט ייאיילי ^' "  -מאס . . 1 .יי'איי
ךא אלע" ד^מות אוג.עש'איז ךא חילוקים ציויישץ ךי טעג מאךין עם איז זונמאג אונ נ־אנטיג
וכו׳ איונ אז 1איז ראש חירש אונ יפים טובים וועךליג' ךעש טאג פיט אז/נע שידים •קיפט
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טקכץ החסדים של אטת אשי םשפ הזסן ומביא אותם אל האיש הסד האטת והוא נותן־
יום ללב והלב נותן להסעין אשר עייז נתקיים העולש כולו נמצא שעיקר התהוות הזמן-
עס החידות ושירים שיש בהם בל החכמות הבל ע״י הכבדיפה( נםצא שיש לי הסכט׳
מזה מאיש חסד האמת שאני יכול לומר חירות ושירים שיש בהם כל החכמות זכי
כל הימן עס החידות והשירים גתהווים על ית כנ״ל( ועתה אני ניתן לכס במתנה נמוד׳
לדרשת שתהיו כסוני וגעש׳ שם שטחה וחדוה נדולת מאד)הילוא ניטאן(.׳
כ  #ג מ ד  1השמחה של א־תו היוש ולמ אחיכ בבוקי חזרו הזוג כניל והיו מתנענעים ובו׳
אחרי הבעט ־יר שהי׳ צווארו עקים בתוך כף והנה הוא צא ואמר הנני
וכו׳ כתחילה ביבתי אתכמ שתהיו כמיני עתה אני נותן לכס במתנה לדדשל .שתהיר
כסוני ואתש סיברים שיש לי צוואר עקום אין צווארי עקום כלל אדרבא יש לי צוואר
ש־ה מאד צ ואיי יפה סאי רק שיש הכלי עולם ואני איני רוצה להוציא שוס הבל ורות
שקורץ )רוך( בהבלי עולם )ומחמת זח נדמה שצווארו עקים כי הוא מעקם צווארו
מהבלי עולש ואינו תצה להוציא שוס הבל ורוח בהבלי עולם( אבל באמת יש לי צוואר
יפת כאד צוואר נפלא מאד בי יש לי קול נפלא מאי יכל מיני הקולות שבעולם שהם
קיל בלא דבור כילם אני יכול להוציאם כקולי כי יש לי צוואר וקול נפלא מאד ויש
לי הסכטת ע״ז מאיתי השרינת כי יש מדינה שהם בקיאים מאד בחכמת הננינ׳ שקודין
)!שאדקא( ומלש עוסקים שש בחכמה זי ואשי׳ בנים קטנימ ואין שש קטן שלא יוכל לגנן
על איוה כלי שיר והקטן שבאותו המדינה הוא חכם נרול במרינ׳ אחרת באותה החכם׳
של ננינה והתכסיס והמלך שבאותו המדינה והקאשעליס הם חבסים מופלני׳ מאד מאד
באותה החכמה:
• פ״א ישבו החכמים של אותו המדינה והיה כ״א מתפאר בננינ׳ שלו זה היה מתפאר
שהוא
.
וועךט נאד ךר זמן כנ״ל אינ איבער רעם איז ךער כבד פה.קלוגער אפייו פון דעם חכס
ראיס,ער דאט.דך בארוסט ער איז קלוג ווי וועלכער טאג מען"וויליווארום נאד ךי צייט
מיט ך טעג וועךין ךך נאר'דאךך אים נמצא' דאי -איך אתסכפה פץ* ךעם אס״ין אי׳ס
השד אז איך',קע; ריידי; חיד1ת'אונ שירים וואס אין ךי איז" *אלע חכמות הייגט שענק
איך אייך במתנה ^פורה דרישת נישאנק אז איר זאלט ךין איו ווי איך' איו ךארט ניוואךן
י
תער אגוזשע •שפחת אינ ךי הא^ן אהילוא גיסאן ז
ךי האבן גומר גיוועןיךי ?:יפחה פו; ידעם טאג אוג זך האבן דאךט איבער גיגעבטינט אין
ךריפריא האבן זיי ךך ויוידער דר מאנט אונ האבן גיביענקט' נא־ ידעם בעטלי״ר ראש
ער "האט ניהאט אקרופן האלז דר ווייל קומט ער אדיין אונ זאגט איך בין דא/ויכר פוץעי׳
האב *איך אייך אוך גיבענצקט אז איר דאלט זיק אזן ווי איךרי״ינט שענק איך אייך ךו־שת .
נישאנק אז איר זאלט ךץ״אזיו ווי איך* איר מיינט אז איך האב אקרויפען האלז אדרבא
איך האב ;.ייעד אגילייכץ הארז ךיער אישייגים היאלז נאד<נס איז פאר האנךן 'נארישקייט
פון ךדוןעלט' אוג'איך ומל גיאר״קיין שוס.דאך איין ךר וועיטניט אךיץ יאזין אוני ךךייבר
דאט ער אפנים ווי אקרומער האלו וואדי;.ער פאר.קירומט דעם האלז פץ ךי הבלי י עילם
או; ערךיל נאד ״קיץ י שים דאך אין ךר וועלט ניט אריץ/אזין אבער צום אשת הא כ -־
איך ךיער אשיינעם האלז ווארץ איך האביךיעד אוואיל קי־ל .אונ*אלע קימתי וואסיץ־י
ךער וועלט ראשי נאד א־1ל אן אדיבור  .קא;' איך אלע קימת.נאך י מאבע; פיט כיי;
קול אוני איך דאב אהככפה ךרוף פון ךער מדינה ;וארוס ״עס איז פאר האגדי; אמךיגה
ראש זיי כןאיין אלע דייער וואו״ל ךי ח;פה פץי^־פילין אינ זינןען אונ!'.י •עניןיאלע דיאךט
עוכק אץךר חכמה אונ עם איו דאךט״ניט דאי אקי:ד וך*ם"עס זאל ניט .קענין שיילץ
אוף עפיס'אבלי שיר אוג'ךער.קלענצפר פץ דאך^ען איז,ךר גךעסטער אין ךר חככה פ.ץ
מאזיקא אי; אנדערע ערטער אוני דיי חביגיים אונ דירינילך פץ' דד״פדיניה אוג די ׳?!אפעליש זיי
זעגץ ךיער ווילד גרובע חרניים אץ ךער הכפה :
אגי<5ל זענץ גיזעכי; ך;• :הכפים פץ '.ךער פךינה אויג איטליבער האט ךך בארומט •
פיט
י • *•
י
 .י '*20.
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שהוא יודע לננן על כלי שיר פלוני וזה התפאר שיידע לנגן על כלי שיר ם׳ .וזול
התפאר בכלי שיר פלוני .וזה הי׳ מיתפאר שיודע לננן על כמה כלי שיר וזה החפאר
שיודע לגנן על כל כלי שיר ווה דתפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיד פלוני וזה
־התפאר שיכול לעשות בקולו כמו במה כלי שיר וזה התפאר שיכול לעשות בקולו במי
חוף ממש שקורין)פרק( כאלו מכין בתוף וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כאלו מורין
בקני שריפה שקודין )אורטאטיס( • ואני הייתי ניב שם עניתי אני ואמרתי להם קולי
טוב יותר מקולות שלכם והא ראיה כי אם אתם חכמים כ״כ בקול גגינה איכ הושיעו
את אותן שתי מדינות ואלו השתי מדינות הם רחוקים זה מזה אלף פרסאות  .י ׳ובאלי
שתי המדינות כשמניע המלה אין יבולים לישן כי כשנעש׳ לילה אזי מתחילים הכל
להיות מייללים בקול יללה אנשים ונשים וטף  .אם היה מונח שם אבן היה נמוח בי
בלילה הס שומעים קול יללה מאד ומחמת זה כולם מייללים אנשים ונשים וכוי.
•וכן מתנהנ בשתי המדינות כי במרינה זו שומעים הקול יללה ומייללים הבל כנ״ל ובן
במדינה אחרת נם כן ושתי המדינות הם רחוקים זה מזה אלף פרסאות .ועיכ אס אתם
חכמים כ״כ בנגע׳ אראה אס תוכלו להושיע את אותן שתי המרינות או שתוכלו לכוון
לעשות את קולם )היינו שהם יכוונו להוציא קול מכוון כמו קול הילל׳ תשמע שם(
יאמת לו)היינו החכמים הגיל אמרו לזה שצווארו עקום( התוליך אותנו לשם ואסר הן
אני מוליך אתכם לשם ונו^ןוררו כולם לילך לשם והרבו ובאו לשם )היינו לא׳ משתי
המרינות הנ״ל( כשבאו לשם כשהגיע הלילה הי׳ כנ״ל שהיו כולם  .מייללים מאד כגיל
־ ונס החכמים הנ״ל ניב היו מייללים )וממילא ראו בוודאי שאינם יבולים להושיע את אותן
המדינות( ואמר להם )היינו זה שצווארו עקום אמר אל רaכטיס הנ״ל( עכ״פ תאמרו לי
מהיכן בא זאת שנשמע קול יללה הנ״ל כגיל אמת לו ואתה יודע השיב אני יודע
בוודאי כי יש שני צפרים אהד זכר ואחת נקיבה והס רק זונ אחד בעולם ונאבדו!
הנקבה
פיט תן חכמה אין מאזייןא ךר האט ךך בארוק׳ט ער נןאן ש^דץ אוף ךעם ?ל.י #יי..
אונ ךר האט ךך באךיפט,ער בןאן שפילין אוף אלע כלי* <גךר 'אונ ךר האט ךך בארומט
אז ;נר כןא; דאכין פיט יזיין' קול אזו'ווי ךאס ב<ך ישיר אונ ךר האט ןיך בארו?ןט ^נר קאן
מאבץ מיט תן קול זאזו ור עטלייי כלי*#יר'אונ דד האט דך בארומט אז ער כןאן
מאכען פיט ךץ ק1ל אז 1ו \ אפ1ק אונ ךר האט ןיך בארומט ^ער קאן' פאכען מיטךין
קול יאוו וזי דק #יסט איס פון איין הוךמאטע אונ איך בין' דארט אוך ןיווען האב איך
?יך אן' גירושן מיין י קול.איז בעפר פון אייערע קולות והא ראיה' ראתן אז יאיר זןננט יוא
אזו}י*חכפים'אץ מארקא העלפטיזע ךי צוויייימךינות "וואךין^נס איז §אר האנךין '?ותא
מךעות"*א'ונ ת צוויי'מתנות זענין ווייט אייינע פין ךר אנךעךעד נ*ז^ט טייל אונ דאךט
אין ת צמיי מדינות'אז.עם'קומט ךי נאכט קאן מען ךיט $לא?ץ ראתן אז .עס וועךט
נאכט אזיתי^ין ךי אלעיאן צויקלאגין מיט*אק1ל ילמז אגקךם ונשים וטף מאתן" ביי
נאלט העךט מק״דאךט' אקול יללה תער אונ 5חמת'דעס מזץ ךי אלע דאךט אן הייבן
־ צו ]קלאגיין'מאנין או* .קן.יינע.קינדדווק עסוואךטךאךטליגן א^טיין ווארט;ןר צוינאםין גיווארן
בגןן אז אירזענט אך;י הכפים אין כיאךקיע דהיינו אי^קאנט ?זפילץ אונ ךניגין העמט ךי ןיוויי
מדעות אךער' פאכט האט£ע נאך ךיאם קולימדה ראם מק הערט דאךט האבק ךי צי,
איים ניזא;ט וועםטו א*נז"א־ין*פ;רין 2אט.ער*ניזא;ט יוא איך'פיר אייך אהין'הא3ן.ליי
ךך אוףניהובין'אלע איהין צו ניין זענין ךייגיגאגגץיאונ ך י זקנין אהין גיקוטין ווי.עם איז
גיקוכען ג״אכט איז *נימק אזו ווי תמיד זיי האבן אלע אן גיתבען צו .קלאנין איונ תא
וזבמים האבן איור גיקלאצט האט *ער צו.זייא*גיזאגט'ךער מאס'האט ניהאט איין קרומק
האלז;נל*בל פגים זאגט ימיר פץ וואגיט איז דאס קול יללה האבן ת צו אים ניזאגט אונ
ת "וךיפט.האט ?נר* גמננטפעךט איך ווייס יא ראתן עס איז יפאר האגלץ גצורי פייגעל
א״נע־"א.יי*.ער'אונ אייגעיאזיא אוג ךי פייגיל זעגין נאד איין פאר אוף 'דר וויעלט איו ךי
זיאיפאר״פאלץ ניווארץ האבו זיי זיוי זייער לאננ' גיזובט  .איינם דאם אנדערי' .ביז זליא
זענין
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הנקבה והוא הולך ומחפש אותה והיא מחפשת א ו ח ו  ,ו ח י ו םהפשים הרבה זה את זה
עד שנתעו וראו שאינם יכולים למצוא א׳ את חבית ונשארו עומדים ועשו להם קנים
זה הצפוד עשה לו קן סמוך למדינה א׳ כשתי המתנות הנ״ל ולא סמוך ממש רק שבערך
קול ריצפור הוא ממוך בי יבולי׳ לשבוע הקול של הצפוד באותו הכדינה כמקום שעמר
שם ועשה לו קן וכן היא עשתה לה גיכ קן כמוך למדינה הבי )היינו נ״כ כנ׳׳ל •שועא
סכוך מחמת שיכולים לשמוע שם הקול כנ׳׳ל( וכשכגיע הלילה אזי אלו הזונ צפרים
מתחילים כ״א וא׳ לייליל בקול יללה גדולה מאד כי כ״א מייליל על זונו בניל וזהו הקול
יללה שנשמע באלו שתי הכדינוח )אשר ניחכת אותו הקול יללה -׳כולם םייללי׳ מאד
ואינם יכולים לישן( אך לא רצו להאמין זאת ואמרו לו התוליך אותנו לשם ואמרו ה ן
! )אני יכול להוליך אתכם לשם( אך אין אתם יכולים לבא  :לשם כשהתקרבו לשם .לא
 iחוכלו לסבול את קול היללה מאחר שגם כאן אין אתם יכולים לסמל ואתם מוכרחים
 jג״כ לייליל כגיל כשתגיעו להם לא תוכלו לסבול כלל וביום )א״א לבא לשם בי ,גיוס(
אי אפשר לסבול השמחה שיש שם כי ביום כתקבצים שם צפרים אצל כ״א וא׳ מהזוג
הג״ל והם מגחמים ומשמחים את ב״א ואי מהזוג הגיל בשמחות גדולות מאד מאד ואוסרים
להם דברי חגחומין שעדיין אפשר שתמצאו זא״ז עד שביום א״א ־ לסבול את ־ גודל
השכחה שיש שם ^ ל הצפרים שפשבחים אותם איגו נשמע למרחוק רק כשמגיעים
לשם אבל קול הזוג הגיל שמייללים בלילה הוא גשמע למרחוק ואיא לבא לשם מחמת
זה כניל אמרו לו )הייגו החכמים רנ״ל אמרו לזה .שצווארו עקום( ואתה יבול לתנ& זאת
השיב אני יכול לתקן כ י אגי יכול לעשות ולבוק כל הקולות •שבעולם )הייגו שכל מ ע י
קולות שבעולם הוא יכול להוציאם בקולו ולכוון ממש כמו איזה קול שיתי( נם אני י מ ד
להשליך קולית :.היינו כ י אני יכול להשליך קול שבכאן בםקום שאני םוצא הקול לא
יהי׳ נשמע הקול י כלל רק ברחוק יהי׳ נשמע שם הקול וע׳׳כ אני יכול להשליך את
'•'"הקול •׳'
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י •י•
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זעגין פאר ^ערט ניוואךין אונ ך י האבן גהעןתין אז זיי .נןעגין זיך.ש1ן ניט ניפונק זע^ק זייא
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ןיבליבן שטיין אונ האבק זיןז גיכאבט נע??ץן דר ע ר האט ךך נימאכט אנעסט.:לעבין
איין מתנה פון ךי ץוויי מתנות אוני ניט' ךעכט נאהינט גאר .וועךליג׳ ראם קולי פון ידעם
שוניליהייקט ךאס נאהינטירארין פון ךעם 'ארט }וי.ערי דאט ןיך ;י5אכט אנעםט £אן מ ק
 fiafפון ךז4ךט ה ע ך י ן ) ק קול אין ךער £ת$ה• אונ *אזו ך ^ א ט  ^ .ק  ; 1א ו ך ^ ^ כ  0א נ ^ מןעבין דד ?תנה דהיינו איך אזי ניט רע?ט*נאהי;ט ^אר פון דאךט,קאן מען ש;1העךץ
איר קול ךאי־ט אונ אז' עס קומט'ת נאכט אזן ךךבין אן ך י פאר פךגיל צויקלאגץ ראתן
"ןןרקלאגט אוף איד א ו נ ך נןלאגט אוף יאים אונ ךאס איז ךאס* קול יללה ראש* נזק ך.עךט
א י ן ך י י צ י ר י מדינות ראם כתכת ךעםייקול מוזין ך י • אלע-כןלאןץ״־ין^ט אונ־גןעניין ניט
׳קלא^קיאזו האט אלץ דד .קרומעד האלז ךי אלץ ךער'צייליט אבערזיי^-אבן אים דאם
* י ט ניוואלט נלייבן האבן .ךי•-צו אים ןיזאגט וועסטו אוף אהין $יךין האט זגר .ניזאגט ;א
.איך נןאן'אייך'§יךק אחין נישפעך• 'ך^קאניט אירי קול.ען .אוךן מייךיןז •דא קאגט איר גיט
אום שנןיין ךאס קול •יללה אוני איר מחט אלע קלאגקיאז איך העט אקין קומען' רעט אית
ך ך שון נאד }יט כןא^יךאוס ^טיין דאם קמי י^ח אונ י י טאנ קאן.קק דארט ך י ש פ ח ה
ן י ט אוס שטיק ראתן ביי טאנ קומען ך ך ךאךט צו נוף פייגעל צו אייס אונ צו .איר"אוב
ךי'.טךייכט'ק ת א ו נ כ א כ ק ך י ?תיליך גןיט' ?רופע שסת*ת י אונ.ךיא ת י ת ן ך י אום אוני
מךייבןזין'ךי איר.וועט .זיןז} -אך אפ זוכק איי^ס דאפ אנךעךע בת 3יי טאג קאן' פ ק דארט
ךיש?חה ניט .אום שטיין'אונ.ךאס קוק פון ךער שכחה העךט מ ק ניט רייט אבער *ראפ
.קול יללה ךאס העלטימק ו ך י ט ^ ט איר ךת^ער אהין ניט קופק האבק 2י*«:-איס
^ ג ^ ק א נ ם ט ו ךאיס §אר רע??ין האט ^ר' .ני_ענ?:פעךט ;א איךי?ק ראם פאר רעכטין
וואךין איך' 'נןאן נאך .פאבן אליע קולות פון ךריוועילט'אונ וויךער .א?,קי«ן יוארפק 'קולות
וואס דא ך י י א י ך  /א ז אר1ם דאם ק1ל ^אל בוק ךאס קול גאריניט הערץ נאד ווייט זאל מען
דאךטידאם קול העדין ךךיבער בןאן איך ווארפץ דאש קול פו! איר צו איס אוג פון א-ם.
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מ ז ל של מפורד .שיניע ססוך לםקוס הןןפור וכן להשליך קול מ פ ג י שיגיע סםיו ^י
לםקוס הצפודה ולהמשיכם יחד עי״ז )ועי״ז יתתקן כל הנ״ל( אך םי יאםין זאת והוליך ה!
אותם לתוך איזה יער ושפעו בסו א׳ שפותח את הדלת וחוזר וסוגרו וגועלו כבריח )ו!
שקורין)קלאפקא( ונשסע ק ל ההכאה של )הקלאמקא( וםורח בקגי שריפה שקודה מ!
)ביקס( ושלח את הכלב לחטוף )את הדבר שהי׳ סודה( והכלב הי׳ םתחבט ומדר איע >1
בתוך השלג)בליא גיגראזגיט אין שנייא( וכל זה שטעו אלו הרוכסים והסתכלו ולא ראי א
דבר גס לא שפעו כטגו)היינו כן זה שצווארו עקום( שום קול כלל )רק שזח שבואדי פ
עpם הי משליך קולות כאלו וע״כ שפעו אלו הק!לות ופםילא ראו שהוא יבול לעשוי*! כ
כל הקולות ולכרגם פסש וגם להשליך קולות ועיכ יוכל לתקן את כל הג״ל( )ולא םיפי  jז»
יותר בזה העגין וסובן שדילג בכא•( נכצא שיש לי הסככה םאותו הסריגה שקורי גפל* י K
שאד זאנ• יכול לעשות כל מיני קולות שבעולם כנ״ל ועתה אני נותן לכם זאת בםתניי  jכ
י| כ
נפורה לדרשה שתהיו כפוני ונעשה שם שמחה גדולה וחתה רבה מאד :
ב י ו ם החמישי נ׳׳כ היו שמחים וזכרו הזוג את הבעטליר שהי׳ לו חטוטרות שקורי! | כ
)הוקיר( והיו מתנענעים כאד איך לוקחין בכאן את אותו הבעטליר ההוקיר בי  jי
•אס הי׳ הוא בכאן הית׳ השפחה נדולה מאד והנה הוא בא ואמר הנני הנה באתי  rפ
על החתונה ונפל עליהם וחיבק ונישק אותם ואמר להם בתחילה ברכתי אתכם שתהיו  iנ
כסוני ועתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כסוגי ואין אני בעל חטוטרות! ו!
)היינו הוקיר( כלל רק אדרבא יש לי כתפים כאלו שקורין )פלייציס( שהם בחי׳ מועם ן ז!
מחזיק את המרובה ויש לי הסכמה ע״ז כי פעם אחד היה שיחה וסיפור שהיו אנשים *
פתפאריס עצמם בבחינה זו שכ״א ואחד הי׳ מתפאר שיש לו בחי׳ זו של מועט מחזיק
את המרובה ומאחר בהם היו מחייכים ושוחקים ממט והשאר שהתפארו בבחינה זי
של מועט סחדק את המרובה נתקבלו דבריהם אבל בחי׳ מועט מחזיק את המרובה שיש
,

 xtאיר אונ ד«־ך רעם וועל איך ךי צו נוף בךעגגק נאר וועד וועט דאם אים נליי^ין אי»
%ר מ א ^ י ן אונ ^ער האט ת ;י$יךט אין «־_וארד אדיין הא^ן ךי ;יהעךט אזזייך איינער
זןפיןש אוף אטיד אונ 5אר האכט ך ווידער אוני טוט אכןלאפ 9יט דער^לאפקע אונ קךיפט
* ס 9יט א^יקס אונ ?ץןט }אך ךעם* הונט אז 7נר י זאל חאפק אונ דעו־ וענט האם
ןיגאחניט אין ^עיי אונ ךאס האבן ןיי אלץ גיהעךט אוג ך י האבן גיט ניזעהין.קיק שום
זאןז אמ אוך 3יט ךהעךט״קיין ^ ו ם קולי}אר *ער י י נךיכער באת האט ןיוואתןין אזוגע
^ מ ת האבק די דאך שון}ידגהין אז ?ד קאן גאך עאכען אלדדיי *קולות *אוג ער קאן
זזאךפק £לות)אונ וויי^ר האט ןנר דא ךט ךר ןיידט אונ £יס ^ייט ךא ^אך אפ( ן?ןא
דאג איך אהכבסה פון דד ץדיגה אז איך האב תער אוואול'קול אוג *איך קאן נאף
^ ע כ \ מ ת פ ו ן * ד ד רעלט היינטייטעגקיאיךיאייך״ךאס״ב^נה גמורה דרשה $י#א$ק אז
איר ף»^ט ךין אזי ?וי איך איז דזץיט ניוף^־ק *אטץ§ע ק!קחה*:
יד ? Wטיליך *ירק ?אבין גיי דך ך עאנט »ח ל " $עט7יד
* canי?9ק * 9
ראם ?1־ איז .ניזוק אה#ער אונ ך י דאבק ךיער ןיבעננןט ור נעמט מען אהעד
ן ע פ ןעטליד אץ ןעם קוקט ן ר  :אן :אונ זאנט איך ?ץ דא איך $ין ניקומען « אייך אוף
דעד חתויןה אונ האט זך ;יהז*לזט אוג גיקושט אוג האט צו ןיי ןמאגט פת^ר האב איך
אייך ןיבענטשט אז איד ןאלט ךין אזן ור איך הייגט ^ענק איך אייך דרשה ןי#א^ק או
איר זאל*ט יזיק א* ןוי איך אונ איך בין גאו־ י^ין הדקעד ^יט אדרבא *איך האב אזונע
^לךךס ןואס ך י המץ מהןט מתייק את המריןה אוג איך דאב ידדף איין דא^כה ומתן
אןאל מענ<*?זין הזיןן ךך 3ארוסט סיט ןדיזאך איטליכער האט ךך 3ארוםש אז£ר האט
ךי זאך*פון קיעוט עזויק את הקרובה בסכר אקליין* ארט* זאל האלטק'נךל דאט מ5ן
6וי איעעם גילאבט אייג ד איבךיקי ראסיךי האבן ךך ב״ארופט טיט ידו־ זאך זענץ יוא
^יפעלץ' אבער מין ?יעיט ?דזיק את וערובה* איו נרעמ־ פיון ךי אלע ןואדין איינך פין I
<י' האט ךך 3ארופט אז ךין ימח איז אמ^ט בדךק 'את הפרובה ^ p-wriער טראגט א^ף! I
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מ ע ש ה מהד בעטלירס

הוא גדול מכולם .כי אחד מוע״ל תתפאר שהםוח שלו הוא בחי םועט מחויק את
המרובה כי הוא גושא במוח שלו אלפים ורבבות אנשים עם כל ההצטרכות ש־יהם
כל ההנהגות שלד&( וכל ההוויות והתגועות שלהם .הכל כאשר לכל ודא גושא במוחו.
יע״כ הוא מחזיק את המרובה כי כוחו נושא כ״כ אנשים עם וכו׳ כנ״ל ושחקי ממנו
מרו כי האנשים אינם כלים והוא אינו כלום ונענה א׳ ואמר אני ראיתי מועט מחזיק
הכרוכה בזה כי פ״א ראיתי הר שהי׳ מינח עליו הרבה זבל וטינוף והי׳ חידוש אצלי
בא על הר הזה כ״כ זבל וטינוף והי׳ שם אדם א׳ בצל אותו הדד ואמר כל זה
כי אותו האדם הי׳ יושב שם אצל אותו ההר והשליך שם תטיד על אותו ההר
רש שלו מאכיל ושתי׳ שלו וטינף שש עד שעל ידו נתר ב׳ הזבל והטינוף שם על
מו ההד נמצא שזה האיש הוא מועט כחדק את המרובה כי על ידו נתרבה הזבל
אם כן הוא בת׳ מועט מחזיק את הכרובה של האיש הניל שהתפאר במוחו שטחזיק
אנשים כנ״ל וא׳ התפאר שיש לו בחי׳ מועט מחזיק את המרובה כי יש )לו( חתיכת
מדינה .שהיא מוציא׳ פימת הרבה ואח״כ כשמחשבין את חפירות שהוציאה המדינה
ין שהמדינה אינה מחזקת מקים כ״כ כמו הפירות כי אין בה מקום כ״כ להחזיק כ״כ
שידות נכצא שתא בחי׳ כועט מחזיק את המרובה והוטבו דבריו כי באסת בוודאי הוא
מועט מחזיק את המרובה .ואי אכר שיש )לו( פרדס נפלא מאד שיש שם פירות
ונוסעים לשם כמה וכמה בני אדם ושררות בי הא פרדס נאה מאד ובקיץ נוסעים
לשם כמה בני אדם ושררות לטייל שם ובאמת אין צהפרדס מקום כ״כ שיחזיק כ״כ
*נשים וע״כ הוא מועט כחדק את המרובה והוטבו דבריו נ״כ .יא׳ אמר שהדיבור
לו הוא בחי׳ מועט מחזיק את המרובה כי הוא בעל סוד )שקודין םעקרעטיר( אצל
לך נדול ובאין אצלו כמה וכמה בני אדם זה בא עם שבחים להטלך וזה בא עם
בקשות וביוצא בזה ובוודאי איא להסלך לשםוע את כולם ואני יכול לקבץ את בל
דבריהם
מוח אל$יס ורבבות סענ?#ין טיט נאד תער הץמך1:ת טיט ארע זימנרע הנהנית קיט
ך^דע התות ?יט ך;ערע ותנועות טראנט ער דאם ארץ נאד אוף ךין״מוח"אמ.ער ךך
שתגט מחזיק *.ת המרובה י אתן.אעטיכןעל כוח זאל אוף .זיך מדאגץ אוו פילי מענט^ין
?יטיז״י^ר החרבות האט מק איס איסינילאבט אונ זיי האבק ןיך דארמ אן;יחפען תא
3ישט האט ?יך איינעד• אן נירופק' אונ האטי ניזא:ט
 fל
* ?ק איך פאר גינאגגין פאר אבאךנ האב איך ניזעהין Jעס איז**ף רעם* באת גרוק
נר אהאך <$מ?ט אונ טינוף איז 3־י קיר אחית־ש ;יוןען פון* ו!א;יט קומט"אוף רעם ywi
ו $יל ?י^ש אונ מיגוף את דאךט גיווען אבענטש לעבץ ךעם בארג'האט דער פענטיש
«^ט ךאס איז אלץ פון מיד ראךץ ער את מרט 'גימנקץ לע?ין ינאף }* Vt*.דץ
9־ «=9אוג פאסקוצ^וע פון ךין ?נטזין איג ןיייגקין איז ךאס"ft
אך^ץ א1ף ךעס ב*ךג י
אזי ?יל פי־^ט א נ' טינוף אוף רעם 3אךג ^א איז ךאך דעי־ מע^י אנדעמ מעיק
?ת הארובה ראתן פון איין מענמ^י  1איי $יל 9י?יט דןיאיי איי ך«פ" איך אימעד
אט ךך 5ארוצןט ?נר האט אשיןלק״ל בדינה מאשעם ני׳יט אוש ךי?נד א5אך 3ידזת תגר"
אך 3אךע?ינט' קזק ת פיתתיראס ת מתנה ןיט אום מלהט מק  ¥ף םךי^ה האיש
אד }יט אך פיל אךט ווישיל ךי 2ירות'3ארזךפק ן{אר נעקזין נטץא איז ךךידאם א^יעמז
באשר ;ער האט
**i?™lVW*Tל"• * '
המרובה'יע.ני ךינע ךייר
Mtrte
fyitpa
אייז* י־ןעי^יל
8גאךטען תער אוואוךן איינ  tjJwקימטיזומער
חי £#אי<יךן דארט אוג צום אכד 1איז דארט אין ךעם גאל?*! ^*י ?יט «»ר האנזחן
?ס יאל ^אנין״האל^ין אזז פילי מענט׳טין* איז ךאך ךאס אםי^ט"מחזיק
?יל אן» אי ן
את ה?הגה איז ךי־ ארך ןיפעלין ךי אינעריהאטיניזא^ט אז \ איז איין סקקליטער3י
קשש טיט'עי-בחיש .
אד פענ!?ז£ין ח־ ו
8ז גייקק 9ןך אונ צו רעש"מלך "קוטק/מיר ו^שן
קיטש מיט 3קשת א ג אזו ךעסט גלייכק אונךר מלןז^9י< בךדאי נ;יטךאס א?ץא,יש
־ין נעש איך צו נוף ארע ךיזנרע ךייד* אין מהליכי"מערכך 'איי ךדינק איע ^ביזיס
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דבריהם בתוך איזה דיבורים מועטים ולספר לפני המלך אלו הדיבורים מועטים ויהייג
כלול בהם כל השבחים והבקשות שלהם וכל דבריהם כולם בתוך איזה דיבורים מועטים
שלי נמצא שהדיבור שלי הוא מועט מחזיק את המרובה .וא׳ אטד שהשתיקה שלו ה
בחי׳ מועט מחזיק את המרובה .בי יש עליו מקטרינים הרבה ובעלי לשון הרע
׳שמלישינים עליו הרבה מאד וכל טה שמלשינים ודוברים ומקטרינים עליו בל״ה הרבה*' '5
* f
הוא בשתיקתו מתרץ הכל ע״י מה שהוא שותק לבד) .כי הוא עושה רק שתיקה
תירוץ על הכל( נפצא ששתיקתו הוא פועט מחזיק את המרובה  .וא׳ אפר שהוא בייי ן יי
מועט מחזיק את הטרובה כי יש עני א׳ והוא פגי נהור־ והוא )היינו העני( גדול פאי וידי
והוא )הייגו זה שהתפאר וסיפר זאת( קטן לגמרי ומוליך אותו היינו שזה שהתפאר  2ן י*
הוא קטן ופוליך את העגי העור שהוא גדול מאד נמצא שהוא מועט מחזיק את המרוני*
כי הםגי נהור היה יכול להחליק והיה יכול ליפול והוא טתזיק אותו ע׳׳י שטוליכו וע״ •יי
הוא מועט מהזיק את המרובה כי הוא קט; וטחזיק את הם״נ הגדול כנ״ל ואני )הייני יכ
• זה ההוקיר שפםפר כל זה( הייתי נ״כ שם ואטרתי האטת הוא שיש לכם בחי׳ מועמ ?
 ,י;
מחזיק את הפרובה ואני יודע כל פה שכוונתם בדבריכם )היינו שהיא יויע
הנ״ל שרתפארו בבחי׳ מועט מחזיק את המרובה שלהם( וזה האחרון שדתפאר שהיא  ,א
מוליך את הם׳׳נ הגדול הוא גדול מכולכם אבל אגי למעל׳ למעל׳ מכולכם בכלל כי ייי  jך
שהתפאר שהוא מוליך את הם״נ הגדול כוונתו שהוא פוליך את גלגל הירת שהוא בחי  :יי
סגי נהור כי אין לה אור מעצמה כלל ולית לה מגרמה כלום והוא )היינו זה שהתפאי !1
בזה( מוליך את הירח אע״פ שהוא קט; וגלגל הירח גדול מאד והוא קיום כל העולם נ; ק
העולם צריך את הירח גמצא שהוא בחי׳ כועט מחזיק את המרובה באמת אבל ביי \ <׳
י ׳ י ״א דיי י»
^
^
מועט מתזיק את המרובה שיש לי הוא rbynb
I
כת א׳ שהיו חוקרים באשר שבל חי׳ יש לה צל מיוחד שבזה הצל דייקא היא רוצ"
 v׳11
לניח
־
י
י
אוג אלע בבקשות ךיערע ^טצא איז זיף מיין דיבור אמועט מהזיק אות המרובה איינר האש ן i
..גיזאגט' זיין שווייגץ'אייז אפיועט מהזיק את הכרוכה דארום ער האט אוף'ךך תער אסאי
פקטיךיגים אוינ בעלי לשון הרע מאם ךייךייךץ אוף אים יייער פיל מאדום פעי .קךינט א1ף
איםיאוינ מען ךעט״אץ :איםיתער אפאך״אינ מאס מען ךעט אוף אים מוט ^ער א־שיוייג
איז דאם אהייגץ אוף אל.ע_קש'י1ת אונ אוף $לע ריידעבץ' י י ?ק לעט איף י* ?ז$
איז זיין שתיקה אמיעוט פחזיקיאת המרובה .איינעד״האיט גיזאגט.,ער איז אפיעוט פחזיק
את הפרובה מאדום ןןש איז פאר האנךץ איין אריפאן אסני נה1ר'אונ איז מיער אגרופי
אוג ערי איז תער אקלייגער ארג.ער?:ירט ךעם/רוסען אךיכאן ךעם פגי,׳גהור.ןמ^א אין
ער זייך אפיעוט פהיזיק את המרובה מארץ י דד פגי'נתור וואלטיךך מקאנט א1ס ג.לו¥׳?י[
אונ פאלען אונ^ער ךר האלט יאים* פיט ךעט* ראם ער פירטי אים איב״ר״.ךעס איז' עי
אפועט 3חזיק את הכרוכה דאב איך פיך אן גירופען עס איז אמת אז' איר'האט ך צמי
פון'מיעוט פחזיינן אתי הפרוכת אונ איך ווייס מאס ,איר אלע״ראט ;יעיגט אונ אפילי
דער איגטעךיישטערימאס יער .האט ךך באריןט אז ^ר פירטי ךעם גרוסען כני.נהור איי
^ר גךעםיר״פץ "אייך אלע אבער איך בץ גאך גרעמ־ פץ אייך י אלע י מארץ ך ע ר  .מ א ש \
האט י ןיך בארובט אז'.עד*ר.־רט ךעם נרופען פני'נה1ר מיץט ער ער ,פירט ךעם ךיי'^
דאם ךי לקנה איז דאךיט מארץ דיי לבנה ,הייםט אבני נהוריראהפ .זי ליי?ט }ים פי; הי
אליין אוני | ר נןיךטיךי'לבנה האטשע.ער איז' אתלייגער אונ ךר נין^ל פץ 'דער לבנה א^
תער נו־וס אונ דאךך י ךעםהאט גיאר ךי וועלט אקיופ אבער מיץ מועט מחזק א״תיהפךוןי׳
אי{ העבר גאו־ פץ' אלע והא ראדד .וואךץיאמאל איז נימק א?יר;י יואס .ךי האבן ^y^Pii
באשר א״יטליכע היה האט י איר שאטץ מאס גאו־ >ןץ ךעס שאטץ ךמקא מיל ד ךארט ריען
אוניאזו איטליכעש עוף האט ךך ךץ ך!ייג מאס 'אוף ךך צמייג ךמקא מיל דאס עיר
רואץ איבער דעש האבן ךי ביתי גיקלעךיט אוב .עש גיפינט ךך אזו 'אבוס מאם אץ לי
שאטין זאלע; תאי; אליע תות אונ אוף ךי צוךיגין י פץ דעש בום זאלין רואץ אלע עזי-י ־
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מ ע ש ה מהד בעטלירס

£וח שם וכן יש צל מיוחד לכל חי׳ וחי׳ כי כל חי׳ וחי׳ בוחרת לה איזה צל יבאוהו
י«ל דייקא היא רוצה לשכון שם כפי הצל המיוחד לה וכן יש לכל עוף ועוף ענף
מייחד שבאותו הענף דייקא הוא רוצה לשכון וע׳׳כ חקרו אם יכולים למצוא אילן כזה
ייעזר בצלו ישכנו כל דחיות שכל החיות יהיו בוחרי׳ ויתרצו לשכון בצל אותו האילן
י?ל ענפיו )של אותו האילן( ישכנו כל *פרי.שמיא וחסרו שנמצא אילן כזה ורצו לילך
.׳עש אל אותו האילן בי העוננ המופלא שיש שם אצל אותו האילן אי! לשער כי יש
ףט כל העופות וכל החיות ושם אין שום היזק משום חי׳ וכל החיות וכו׳ מעורבים שם
ןיךילס משחקים שם ובוודאי הוא תענוג מופלג מאד להיות שם אצל אותו האילן וחקר)
ן יאיזה צד צריכים לילך לבא אל אותו האילן וגפל מחלוקת ביניהם ע״ז ולא הי׳ מכריע
יניהס בי וה אמר שצריכים לילך לצד פ׳ למזרח וזה אמר למערב .וזה אמר לכאן
 ,ייז לכאן וכו׳ עד שלא היו יכולים להכריע לאיזה צד צריכים לילך לבא אל אותו האילן
ינא חכם אחד ואמר להם למה אתם חוקרים באיזה צד לילך אל האילן .חקרו מתהלה
ן?" יפי האגשים שיכולים לבא אל אותו האילן כי אל אותו חאילן לאו כל אדם יבול
 iי ,א אצלו כי אם מי שיש לו המדות של האילן .בי לזה האילן יש ג׳ שרשים שורש
"י הוא אמונה והב׳ הוא יראה והגי הוא עניוות ואםת הוא גוף האילן .ומשם יוצאים •
ענפים וע׳׳כ א״א לבא אל האילן כ״א מי שיש בו מדות הללו הנ׳׳ל .ואלו הכת הניל
יזייז ביניהם אחדות גדול מאד ולא רצו להתפדר זה מזה שקצתם ילכו אל האילן
יקצתם ישארו כי לא היו כולם ראויים לבא אל האילן כי לא נמצא ביניהם כ״א
קצתם שהיו בהם מדות הנ״ל אבל השאר לא היו בהם אלו המרות וע״כ נתעכבו כולם
 !,עד שיהיו יגיעים וטורחים שאר אנשי הכת הניל עד שיהיו בהם נ״כ הפדות הנ״ל כדי
 iעיהיו כולם ראויים לבא אל האילן וכן עשו ויגעו וטרחו עד שבאו כולם לאלו הפדות
 Iיע״ל ואזי נכנסו כולם לאילו המדות הנ״ל אזי באו כולם על דעת א׳ והסכימו כולם
על
יןאבען זך יד.קלעךט אז עם גיפונט ךך אזו אבוס האבק .ךי גיוואלט אמין גיץ צו ךעס
גום'ווארין-יךר הענוג וואיסעס אייזדאךט ביי ךעם*ב1ם דאס האטיג^קייןישיעור/יט
?ארץ דאךט איז יפאר האנדין אלע חיות ?יט אלע עופיתיאוג{?,יין יצום יחיה איז דארמ
1יט סךקיכף^עפ אונ אלע חיות זענץךאךט ? ?1$יםי^ט •* . .ל t־ T! P?Vךארט
?אבק ךי אן'גיהו?.ק ציו נןלערץמי ארוס''מק ;אל קופק צו/לעם' בוס איז'נייוואךין זווישן
זי/אפהלוקת וואריןךרהאט .ניזא^ט אז ?קיבאךארף .ניץ אהער אץ ךר_זי'יט..קיץ פורח
* ,יינ דד דאט גיז^ט .קיק קןרביךיט באראלף מען ןיק-ךריהאטיגיזאנט אהעדאונידער !•
*יהער ךי האבן ניט גיקאנט ורםץ דעםךע?ט'ין וועג איז ןמןובק אחכם אונ האט צוךיא
? ,יואגט קלעךט ?תעריווער עם ;עח ךי מענ?שק ^אפ ךי'זאלק*קע.גץ קופען צו דעס
 ,גופימאךין'צו ךיעס' בוםקאן'ניט' קי3ק גאר״ךר מאס.ער האט ת ?תת פון ךעם בים
 ,לארץ ךער בים האט ךךייוואךצלק איין שוךשאיז אפוגה אופ?קזאל גליבץ אן"גאט ביה •
^ אינ ךעד אגךערער שיוריש איז יראה אונ ךער ךךיטער שיורש'איז.עניות מען;אל* פץ ךך
4יט האלטץיאונ אמת אמרר גוף פון רעם בום' אוינ פץ דאךט גייען ארוסי ?יזויי^ץ איבער
יעס פאן.כךינר ניט קוכעןיצו ךעם בום נאד ךך מאס ןןד האט 'אץ ךך ךי פדות י פון
^ j׳גש בום אפיינה יראה אונ ענוות ךי ביתי* האבק אבער.ניט אלע ניהאט ךי פדות נאף
ן .92ייל איזיאכער צורשק .זיי נימק ךיער נרוס י אחדות האבן זך ךך ניט נ־מאלט *אפ
2יילין איינער פץ ךעם' אנךעךץינאר מען מוז מאךטין ביזיאלע זאלק זץז ךר האךיוזקצו
ן די כרות בדי.זיי זאלען £לע £אנק קורק צו רעם בוס האבק זיי אוו גיטאן אוני ךיא
5 Iאבן ניהאךוךט ביו ךי זעגין אלע'.ניקונ:ען צו ךי מדות הנ £ווי ךי זענץ אדע ניקומען צו
יי פדות*א'זו זעגץ שץ אלע גיקוכ׳ק אוף איץ.דעה אז פיט ךעם ווענ באךארף מען'^יץ י 1
\ ' י י־עם בום זענץ זיי אליע גיגאנגץ זענץ ךי *גיגאנגץ אצייט 2יז' ךי האבן' שוןיגיזעהיץ.
;  t>Tבום פץ עייטען ךר'מייל טוען ךי אקוק שעייט ג«־ ךער בום איף.".קיץ אדט גיט
?ןאךין ךר בום ד* ט גוזר ^יץ איךט ?יט א.ינ אויןך האט גארי״קיץ אךט }יט רי*אזוקאן
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מהד בעטלירס

»ל דרך א׳ לילך באותו דדך אל האילן הנ״ל והלכו כולם והלכו איזה׳ זמן עד שוויי ענ
רואים 0רחוק את האילן והסתכלו ודאו והנה אין האילן עומר במקום כלל בי אץ להאיר) ג־י
'סקום כלל ומאחר שאין לו מקום איך אפשר לבא אליו ואני)היינו זה ההוקיה היי^אי
גיכ שם עםהם ואסרתי להם אני יכול להביא אתכם אל האילן  %ז! -חאילן אין לי :מ
סקוס כלל בי הוא למעלה מהמקום לנםרי ובחי׳ מועט מהזיק את המרובה הוא עדיין גנ
במקום בי עכ״פ יש לו מקום סועפ רק שהוא מועט מחזיק את המרובה אבל עדי? *
יש לו מקום מועט עכיפ ובתי׳ מועט מחזיק את הסרוכה שיש לי )היינו לבעל• יי
וזחטוטרות( הוא בחי׳ סוף הסקוס לנסרי שמשם ולמעלה אץ מקום כלל עיכ אני יבול  iהי
לישא את כולכ׳ אל האילן שהוא למעלה סהטקום לנטרי )כי זה בעל החטוטרות הוי
כמו בחי׳ סםוצע בין המקום ובץ למעלה סן דטקום לנטרי כי יש לו בחי׳ עליוגוז! ינ
של בחי׳ מועט מחזיק את הסרובה שהיא בהי׳ סוף המקום שמשם והלאה אין במצי*!
חתיכת מקום כלל כי משם ולמעלה היא בחי׳ למעלה  pהטקום לנמרי וע״כ הוא יכיל ו*
לישא אותם מתוך הםקום לבחי׳ למעלה מן הםקום והבן( ולקחתי אותם ונשאתי **ורוני \?
לשם אל האילן הניל נמצא שיש לי הסכמה מהנ״ל שיש לי בחי׳ עליונה של סועגי \'1
מחזיק את המרובה )ובשביל זה הי׳ נדםה כבעל חטוטרות כי הוא נושא עליו הרבי* ״"
כי הוי* בחי׳ מועט םתדק את המרובה כנ״ל( ועתה אני נותן לבס זאת במתנה שתהיי
כמוני ונעשה שם שטחה נדולח וחדוה רבה מאד:
בי״ש הששי היו נ״כ שסתים והיו מתנענעים איך לוקחין בכאן את אותו בלא יריני
והנה הוא בא ואטד הנני הנה באתי אצליכם על התתונה ואסר להם נ״כ כנ״י
עשק אותם ואפר להם)אתם סבורים שאני בעל מום בידי( אץ אני בעל מום כלל עי
ירי רק באמת יש לי כח בידי רק שאין אני םשתסש עם הכת שבידי בזה העולם ני
אני גריך את הכת לענץ אתר ויש לי הסכמה ע״ז מן המבצר שקורץ )שלאם( של מיג*
)פון רעם וואסיריקין שלאם( כי פעם אחד ישבט יתד איזה אנשים והי׳ כיא זא׳ מתפאי
גבת שבידיו זה התפאר שיש לו נבורה זו בידיו .הה התפאר שיש לו -גבורה פלוניו*
 ,בידיו .וכן כ״א התפאר בנבודה שיש לו בידיו)היינו( כיי א׳ היה מתפאר שיש לו נוי
וגבורה
ץען צו איס יץםק אונ איך בץ דאךט איך גירק מיט ךי האב איך סיןז אן גירופק י
5י איך קאן אייך יוא בךעננץ צו ךעס בום וואךין ךר בום האט גאר״קיין $ךט' ניט' וואון
דד בום איז נאד הע2ער" פץ דעם אךט פץ דר רעלט אונ ךי זאך פץ מועט טזויק ^
בארובה איז ךאך פארט  mכל פנים .עפים י איין אךט אונ איך ךהליט ךער תקע־ האג
אזו אטיעוט מחךק את המרובה וואס .איז שץ גאר ךר עק פץ רעם"ארטיראס פץ דארני
העכעד איז שק גאר/נןיץיאךט ניט פאי םאנדין איבער דעס^אן איך אייך םךאנקאלע
& ךעם מם וואס ^ער איז' העכער פץ רעם ארט י האב איך זייא' נינומען אונ האב זייזי
איב״ער גי^ראגץ מ ךעם ב1יט'נמצא האב איך' אוך״אדעבמה״אז איך'ידאב אזויאקיעו^
מחזיק את מתבה את איןער רעם האט .ער אפנים ווי" אהוקער וואךץ״ער טראגט' אין
 VIאיי ייי איך *איז דאךגי
ןיך 9יל היינט שענק איך ראם'דאךני | £ ? ? 3י * י י
י י יי *
ניוואךץ ךהגר אנרוםע שציעז ג'
רעם ןעקסםץ טאג״זענץ די אוך פרייליך נרויען'אונ.ך האבן א1ך ןיבענקט ווי נעמט סע)
ךא רעם דאזינץ וואס אן הקט דד ווייל קומט.זל־ אבייין אונ יאגט "איךי^ץיידא איז
$ץ גיקומען צו אייך אוף ח־ חתונה אונ _ער האטי ךי אוך אזו גיזאנטיאיי ווי יקי אונ
האט ךייניי^שט אונ האט"צו די.ניזא2ט איר מיי;ט איך 3ץ אקאל״קע' אוף ךי הענט «ןי
£ץ נאד.קיץ.קאמקע ניט אוף ךי הענט איך האב יוא בוח אין ךי הענט נאריאץז }יץ
ניט ימיט ךעם בוח פץ מיינע הקט' אץ דד «ע? ?איה איך באדארף תנם 13ח און•
עפיס אגתנךש אונ איך האב 'ךרוף אהסכמה פץ ךיעם ראסריקץ שלאס ראךץ אמאל זענין
מירניזעםץיאין איי^עס״עטליכי" מענטשץ האט ךך" איטליבער כאךיסט מיט' ךיןינחיראם
זך האט אץ ךי העינט איינעד האט'ךך באךיםט ער י האט אוו :£בוי»ה'אץ ך העןםיאי
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מהד בעטלירס,

(*בודה כזו בידיו שכשהוא מורה חץ הוא יכול לחזור ולמושבה אליו כי יש לו כח כזו
'גידיו שאע״פ שפורה כבר החץ עדיין יכול להחזירו לחזור ילטישכ׳ אליו ושאלתי איתי
*,זה חץ אתה יכול להחזיר כי יש עשרה מיני חצים כי יש עשרה מיני ספים היינו כיי
!?*יחד! לירות חץ מושחין אותה באיזה סם ויש עשרה מיני ספים שכשפושחץ אותה
,גסס זה היא מזקת כך .וכשמושחין בסם שני היא מזכת יוחד .ובן יש י׳ מיני פסים
»כ״א גרוע יוחד )היינו שמזיק יותר( תהו בעצמו י׳ מיני חצים כי החצים הן מין א
!יק 0חםח שימי הסמים שפושחץ את דaץ בהם שהם י׳ מינים כנ״ל ע״כ נקראים י׳.
ופיני הצים וע״כ שאל אותו איזה מין חץ אתה יכול להחזיר  .גם שאל אותו אם קודם
!?!הגיע החץ לאותו שזרקה לו הזא יכיל להחזירה ואס נס אחר שהגיעה התץ עריץ
 יצול להחזירה וע״ז השיב אפי׳ כשהגיעה החץ עדיין יכול להחזירה אך איזה פין חץ•*'יא יכול להחזיר וכו׳ כג״ל השיב מץ חץ פלוגי הוא יכול להחזיר אמרתי לו )היינו זהי
* ,היא בלא ידים שמספר כל זה אמר לזה שהתפאר בענץ החץ כנ״ל( אם כן אץ אתה
(*יל לרפאית את הבת מלכה באחר שאין אתה יכול לחזזר ולמשוך כ״א פין חץ א׳
;*״כ אץ אתה יכול לרפאות את הבת מלכה .א׳ הי׳ מתפאר שיש לו כח כזה בידיו
*,אצל מי שהוא לוקח ומקבל פפנו הוא נותן לו נפי׳ שבזה בעצפו שהוא לוקח ופקבל
יגיה הוא ניתן בי קבלתו היא נתינה( ופמילא הוא בעל צדקה •ושאלתי אותו איזה צדקה
*,תה נותן )כי יש עשרה מיני צדקה( השיב שהוא נותן מעשך אמרתי לו א״כ אי! אתה
!יגול לרפאות את הבת מלכה בי אין אתה יכיל כלל לבא למקומה כי אין אתה יכול
ייכנס כיא בחופה אחת במקום שהיא יושבת עם וע״כ אינך יבול לבא למקומה.
\*' התפאר שיש לו כח כזה בידיו בי יש מפונים בעולם וכל א׳ צריך חכמה ויש לו
 ,נח בידיו שע״י ידיו הוא יכול ליתן להם חכמה ע״י שמסמיך אותם בידיו שאלתי אותו
; איזה חכמה אתה יכול ליתן בידיך כי יש עשרה קבץ השיב לי חכמה פלונית אמרתי
לי א״כ אץ אתה יכול לרפאות את הבת פלכה כי אץ אתה יכול • לידע הדפק שלה כי
*יינך יכול כיא דפק א׳ כי יש י׳ מיני דפוקץ )ואתה אינך יכול לידע כ״א דפק א׳(
מאחר
? Hיסט א1ס אפייל ר,אן ער די פייל צוףק זייהץ ורךער צו ךך האב אקל גינןרעגט
ןאס פאר אפייל  \aq1vpצו ריק ציהין ויאךץ ״ 09איז ת&ך פאי ח ?ךץ ?עהין איךייייא
־ץ אונ צעק אךלך פאן׳ץ וואךץ אז מען היל שיסעןיאפייל באשפירט י מען ךא' מיס*9
58ס ךאס איטליכער סם איז אתיר ךה״ניו״ער איז פער 3ךק האט ^ער אים גי?רעגט.ךאס
9אד אטץ פ״לץ^קאגבמו צז תק ךהיען זךךער האט.'.עד אים גיפךענט צו אפילייינאך ךעם־
יןז ך פייל האט  J1Wלענים ןיטראפען גןאין עריך איוך צו ךיקיךהען אונךדזף האטךזניד
;$נ?6פעךט אז אפילו' ךיא ג«יל ג^ךעפט שץ יענים קאן איך ךא ארך.יצוא תק זניהען
מער ניט
*נ'(־אס' מץ,קאן יאיר צו ריק ?יהעןיהאב איך טיך אן נירו?ען אז דז
>?f׳ pfןידזען נאר איץ אירמי פאלץ כןאנסטו ניט היי$ץ ךי בת מלכה אייגעד האט ךך
?אךיפט^ער האט אזי אזרו אץ ךי העגט' אז ביי וועטץ^ער געפט ניט ;נר כיילא איז ער י
צדקה דיאב איך איס גיפךעגט זויאם פאר אעדקה' גיףטויהאט^עד ג^נטפעדפ״ער '•$2$
?י* '22שר דאב איך »ךך אןינירופק אז עפ את אז 1לןא^ףטי.ניט היילען ךייבת' כלכה
ייאךץידי לןאנסט גאד צו איר אךט״ניט קוטע; וואךץ דו ך,אנכט כעד ניט אדיין גןץ "נאר
5ין איץ כועד איבער רעם .כ^סמו צו איד אךט ניט קודען אייצער ־ ז^ט ךך בארימס
 •%האט אוו אב1ח אין' תיהעלט ראךץ'.עפ*איי פאי י׳א^ךץ ממונים א1ף ךער יןעלט
?אךאךף אי^ךכער ךג:פה האב איך*א'זו אכוח-אץך העגט אז מים מייגע הענט/קאן
איך איס ?.ע?ץ'חכסה'מיט ךעם האס איך לעןאיס אן פיט' כיינע הקט ךאב'איך א.ימ
?יןרענמ וואס ^ארייאחבפה£א?סטו געבין *פיט ךי;גע הקט ^עס' אייז דאך פאר דאנךץ
?עהין' איךליי רכמית האט .ער "ג״מןנטפעךט ךי אוג ךי חככה  \npער .נעבץ האב׳ איך 'פיך
 #גיחעען״צויאים,.קאנמי' ניט דץילץ די $ח 9ל3ה מארץ דו קא'^ט' גאר איר ךפק ניט
יי״סען ראךץ  Djfאיז עאר האנךץ ןעחץ איךלךא' ךיי^קץ אמ דו קאנכט ניט וךבץ נ^אי־ ־
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)כאהד שאינו יכול ליתן בידיו רק חכמה א׳( .א׳ התפאר שיש רו כח כזה בידיי
שכשיש רוח פערה הוא יכול לעכבו בידיו ולעשות בידיו לרוח < , .,ל שיתי׳ הרווי
במשקל כראוי שאלתי אותו איזה רוח אתה יכול לאחוז בידיך כי •• •jי׳ פיני רוחוי
השיב רוח פ׳ אפרתי לו א״ב אין אתה יכול לרפאות את הבת מלנה כי אינך יכול לנג!
לפניה כ״א נינון א׳ בי יש י׳ פיני נגינה והנגע׳ הוא הרפוא,׳ שלה ואתה אינך ייול לנגן
ב״א ניגון א׳ מי׳ הנ״ל ענו ואמרו הם פהו היכולת שלך השוב אני יכול היינו כל ה<5
חלקים הנ״ל )םכל הנ״ל( שאין אתם יכולים אני יכול הכל כי יש פעשה כי פ״א חעף
מלך אי• בבת פלכה והשתדל בתחכולות לתפסה עד אשר עלתה בידו ותפסה פיי•
חלם לו לאותו הפלך שהיא עפרה עליו והרנה אותו והקיץ ונכנס החלום בלבו וקרי
לכל פותרי חלופות ופתרו לו בפשוטו שיתקיים החלום כפשוטו שהיא תהרונ אותו ולי
יבול הפלך לתת עצה לגפשו כה לעשות יהרוג אותה צר לו ישלחה פעל פניו יי׳
חרה לו כי איש אחר יקחגה וזה חרה לו כאד כי הוא השתדל אחרי׳ כ״כ ועתה תבי
ליד אחר וגם אם ישלחה ותבא ליד אתר עתה בוודאי יכיל להתקיים החלום שהיי
תהרוג אותו מאחר שהיא אצל אחר יחזיקה אצלו הוא מתיירא מחמת החלום כנ״ל ולי*
ידע המלך מה לעשות לה בין כך גתקלקל האהבה שלה אצלו קצת קצת מחמת החלים
ובבל פעם נתקלקל יותר ויותר ובן ד-,א גם היא נתקלקל ג״כ האהבה אצלה בבל פעם
יותר ויותר עד שגעש׳ אצלה שנאה עליו וברחה מפניו .ושלח הפלך אחריה לבקשר|
ובאו והנידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של כים כי יש מבצר.של כים ושם ה ס י
חומות זו לפנים מזו וכולן של מים וגם הקרקע שהולכין עליה שם בתוך המבצר היי•
ג״כ של מים וכן יש שם אילנות ופירות הכל של מים ויופי המבצר וגודל החידוש של
וה המבצר א״צ לספר כי בוודאי הוא חידוש נפלא כאד כאחד שהוא מבצר של מים
ולכנוס בתוך זד .הפבצר א״א כי היה נטבע במים פי שיכנוס בו מאחר שהוא כולו טל
מים
איין דפק יאיי.נער האט ךך ב*<ריפט.ער האט אזו אכ־ה אין ךי הענט אז.עש מיז פאר
האנךץ א^טוךים ורנט,קאן ער ךעם" שמורים ויינט פאר האלטין פייט' ךי הענט אוב,.קא!
וויךער פיט ךי העניט מאכעין ךעס ן! עט פיט 'אמאס אז.עם זאל דין אזו'אווינט ווי פען
באךאךף דאב איך יאים גיפרעגט וואשיפאר אהינט נןאנסטו אן האפין מיט ךי'הענט;ע
איז ךאך פאר האכךין צעהץ איךליי ווינטין האט ער 'גיענטפעךט ךעם אונ דע ' ו,י^ז
האב איך פיך אן גירופין,קאנסטו ניט היילין *ךיא 'בת מלבה 'וארץ דוא קאנפט ג אי
ךעם ניגון פאר איר גיט שפילין וואךין.עם איז פאר האגךין ןיעתץ איר^יי* ננונים אוג
איר רפואה פון דר בת ט־יבה איז דאיךך גנונים אונ דו קאגספן מ ' נ י •קפילין פאר
איר,נאד.איין.ניגון האבןזייךך אן נירויפעןראפ ,קאגסטו *האט.ער'גיעגטפעךט אי^קא!
יאס איר אלע ,קא^ט ניט ךהיינו אלע נייין חלקים פון איטליכער <אך וואס' איטליכער הא••*
ךך באךיפט וואךין אפאל' האט זיף אפלך' *פאר ליבט אין י אבת מלכה דאט עיר גיט\י!
תחבולות ביז ער האט ך ךער טאפט י אונ זי איז ביי אים גיוועי אםאל האט "זיף רעם
מלך גיחלי?ט אז ךי בת מלכה האט אים ניהרנית האט ער ןיך אוף* ניהאפט אונ הא^
גירו?.עי\אלע פותרי הלומות'הא?ען ךי אים פותרניווען אזויווי.ךער פשוט איז אז ךוועם
אים ךדניניק האט ךך ךד פלך.קיץ ןןצה ניט ניקאנט נעכין ראם ^רז,אל פיט איי $ 4
זאל ער זי הךנענץ טוט איים באנק זאל ״ער ך* א־ועק' שי״קען פץ ךך* ראם פאר .ללי? *
?ים תער ןאל ערזי האלטען ניי'ךך*האט ער מורא פארי רעם חלום טאפער וועט יי*
אים הךגינען ךר ךייל אייז"ךי אהבה ביי אש בליא ניוואךץ' 3יפ$ך ורים' מחטת חנ
הלום אונ אזו' ביי איר את אוך יפליא גיוואךץ ךיייאהבה אלע מאיל' פער ביז עם איז"3יי י
איר ניראךץ א־#אה אוף אים איזיזי "אנטלאפץ ניוואתן פץ אים האט דעד םל^ אדום
ןישמןט מק זאל"ך זו?.ק אמ מען ניקוטען" אונ פעןיהאט אים ניזאגט אז ך ךךייט יזי
לעבץ ךאסיךיקץ שלאיס ווארום'.עס אתי פאר האגךץ איין וואםךיגערשמ1ס" אוניךאךט איי
«אי ס ־ ח ?עלז" י ^ ח אונ לי אלע צעהין מוערין״זענץ אלע*9יל ךאםער אונ ךי 5הי
1

,

,

,

,

&

ם

?גר

ט

י

2

י

י

ס

:

א

נ

0

21

י

י

י

*

*T

\

מעשה מהז׳

פ ד 167

בעטלירם

,סיס והבת מלכה הגיל כשברח׳ באתה.עד אותו המבצר והית׳ הולכת שם סביב אותו
 :המבצר של מים והלך המלך ותילו לתופסה כשראתה זאת הבת מלכה יישבה עצמה
! שתתץ לתוך המבצר כי היא רוצה יותר ליטבע במים משיתפופ אותה המלך ותהיה
וגם אולי אעפ״כ תנצל ותוכל ליכנוס לתוך המבצר של מים הנ׳׳ל כשראה המלך1
אצלו
ן נד שהיא בורחת אל המיס אמר מאחר שהוא כן ע״כ צוד ,לירות אותה ואם תכות
ן יזמות והיו מורים אותה והניעו אלי׳ כל העשרה מיני חצים שמשוחים בעשרה מיני
סמים כנ׳׳ל והיא ברחה לתוך המבצר הגיל ונכנסה לתוכו ועבר׳ דרך השערים החומות
ן על טיס כי יש שערים באלו ההומות של מיס הנ״ל והיא עברה ונכנסה לתוך כל
 ,יזעשרה חומות המבצר של מים עד שבאת׳ לפנים ונפלה שם ונשאלה חלשות ואני
ן יופא אותה )היינו זה שהוא בלא ירים הנ״ל( כי מי שאין בידו כל העשרה מיני צדקות
\ יזנ׳׳ל אינו יכול ליכנוס לתוך כל העשרה חומות הנ״ל כי יטבע שם במים והמלך וחילו
הנ׳׳ל רדפו אחריה ונטבעו במים ואני יכול ליכנוס לתוך כל העשרה חומות של מים
חנ״ל ואלו החוטית של מים הם נלי הים שעומדים כחומה והרוחות הם מעמידין נלי
הים ומנשאין אותם ואלו הגלים שהם העשרה חומות הנ״ל הם עומדים תמיד שם אך
הרוחות הס המעשירץ את הגלים ואני יכול ליבנוס לתוך בל העשרה חומות כנ׳׳ל ואני
יכיל לחוור ולמשוך ממנה היינו מן הבת מלבה לונ׳׳ל כל העשרה מיני חצים ואני יודע
כל היוד מיני דפיקין ע״י היוד אצבעות בי בבל אצבע ואצבע מעשרה אצבעות יודעין
דפק מיוחד מיוד מיגי דפיקין ואני יכול לרפאות אותה ע״י כל היוד מיני ננינה וע׳׳כ
| «ני רופא אותה נםצא שיש לי כח כזה בידי כנ״ל ועתה אני גותן לכם זאת במתנה
ונעשה שם שמחה נתלה וחתה רבה מאד 1
זאת
ן
<1ץ דעם שלאם ראם מען גייט אוף איר איז אוך פון ךאסעד אונ אזו ךער גאךטק מיט
1י פירות ;;ייז ארץ פון וואסער אונ ךאס שיינקייט פו; רעם'שלאם ךאס האט ןןעןייניטיצו
?טוםען ווו;רען ^עס איז בוודאי איוילר חידושי אריץ צו גיין אין ךעם שלאס^קאן מען בוודאי
?יט ווארוםימק וועט ךעריטרונקקיווערין אונ ךי בת מלכה איז זי' אן גיקומען צייךעם
^יאס איז זי"דאךט אתם }יגאניגיץ אתם רעם שלאם איז' הי  . ^ . VPע ן  9צין'דיל
8ז ער ^אל זי האפין ווי ךי בת מלכה דאט דאם ךער זעהץ האט זי 'זיך מךשב גיוןען
!י יויעט אריץ מפין אין ךעם שלאם אדיין וואךין זי וויל בעסעתךר טרוגקק'ךערץ איידד
י־ד מלך זאל זי חאפק וויי ךר מלך האט דאם ךר זעהץ אז' ך' לופט איין וואיםער" אריץ'האט
 "%לתאגט אז״עס איז ;א אז 1בכן האט.ער ניהייסק אז מען זאל זי שיםץיהאט מקיךא •
3ישאסען' אינ מען האט איר גיטראפען אילע צעהץ' איךלייא' פאלץ וואםת זעגץ בא'שטיך9ז
?יט :געהין .אירלייא* םאםין אוני ך איז אריץ ןילא^ען י אין ךעם וואבתקין שלאם אונ זיא
?ייז אץ אים 'אריץ אינויייניק אונ זי איז ךאךך ת טועךץ פץ ת וואסתקי מועךץ גיגאגגן
3אךך אלע טהגךין פץ'אלע צעהץ פועךץ *פץ ךעם וויאםיתקק עזלאס ביז זי איז אדיין
?•יטךי^יקיאץ ךעם שלאם י אריץ אונ ך'איז דאךטאניךער ניפיאלק״יאונ איו גיבליבןילש!ת
"ינ איך תירי ך יזארין ךר וואש ער האט *ניט אץיזיינעהעניט אלע צעהץ אךליי צךקות
יי קאן ניט אריץ ניץ איין ת אל״ע צעהץ כועךץ פץ ידעם 'וואסדי^קישלאסיווא^ן ער
?עט דר טרונקען רעךץ אץיוואסער אוני דר מלך טיט'ךין תלית" האבק נאך״מאגט
יד בת מלנה זענין ךי אלע ךר טרונקעןיגיוואךץ אץ וואסער אונ א ר,קא! אני? r ^ V i
8יע $עהין' ט#גתן פץ רעים ךאםיתגק שלאם י אונ איך כיאן ארוס ןףהען פץ איי־ א?ע
|עהץ' אךליי פאלץ איני איך רייס אלע 'צעהץ אךלייא ךפי.קין ךאךך תא צעהץ פיננער
ןי/דץ ךיאךך איטלעןץ פינגער״פץ ת״יצעהין פיננער,קא; כ ק ורסקי אבאזונךעךץ דפק'אונ •
$יך ,קאןך הייליץ הארך יארע צע^ץיאןרליי נניונים ווארום אירי רפואה אייו ךארך "נגוניס
,י1י3ער הייל איד יא'ף 3ת ?ליבה נטצא״האב איך אוו אכוח אץ ת הענט היינט שענק
?יך' ןךיך דאם דא#י'בהתנה איז דאךט גתאךץ תער אגתםע שכחה אונ ת זיענץ תער
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זאת המעשה קשה ,לי מאז.לספר אך מאחר .שהתחלתי .לספרה אני מוכרח לגומרה t .
••' בזאת המעשה אין שוס סיבה שלא יהיה בה טנם ומי שבקי בספרים יוכל להכין9 .׳
קצה רמזים .ומה מנין החצים מ״ל שיש לו כח בהידים להחזיר החצים כנ״ל זה בחי׳ I •:לו
ותאחז במשפסידי וכמו שסרש״י בשר ורם זורק חץ ואינו יכול להחזירה והקב״ה ץרק 5:גג
חץ ומחזירה .ונחי הצדקה הנ״ל שהיא מגד החומות של מים שהם גלי היס זה בחי׳=!b
וצדקתך כגלי הים .והרוח מ״ל שיכול לאחוז בידיו זה בחי׳ מי אסף רוח במפניו)שזם^:מ
בחי׳ מינה כמבואר במ״א( וי׳ מיני ננינה וי׳ מיני דפיקין זה מכואר כנר)ועיין בליקוטי* \ 5ן
חנינא בדף ל׳׳ב ע״א( כ״ז שמענו בפירוש אך מי ומה ואימת זה עמוק עמוק היינו 0
שטף מנין סמעשס מי הס כל סנ״ל ומה הוא ואימת היה כל הנ״ל זה עמוק מלהשיג:׳ rא
גמר המעשה היינו מה שהי׳ ביוס השביעי היינו עגין הבעטליר שסי׳ בלא רגלים וגם־ יון
! :סיום התחלת המעשה מענץ המלך סנ״ל לא זכימ לשומעם ואמר שלא יספרס:
; עוד והוא הפסל נזול כי לא נזכה לשומעה עיר עד שיבא משיח .בב״א . :־ ; v
נם אמר אלו לא יזעסי שום ענין אחר כ״א זאת המעשה הי׳ ג״כ חיזוש נלול מאז •ל !
׳ יכך אמר בפירוש ט זאת המכישה הוא חיזוש נפלא מאז יש בה מוסר הרבה מאז י !:
ותורה הרבה כי יש בה כמה תורות גס מדברת מהרבי* צדיקים קדמוניס מזוז המלך י• פ
מ״ה כי זוז המלך ע״ה עמז בקצה הארץ וצעק אל המעיין היוצא מן האבן שעל סהר;
כנ״ל כמ״ש מקצה הא pאליך אקרא געטן>׳ לבי בצור ימס ממני תנחני)כל זה שמענו יי  Iל
מפיו בפירוש .והמובן מלבריו כי זול המלך ע״ה הוא בחי׳ לב כמובא ועליו מרומז
במעשה מנין הלב של העולם שעומז בקצה הארץ כנגד המעין וצועק ומשתוקק אליו} ,
•• :המיז וכי׳ .ועדיין הזבלים סתומים אשרי מי שיזכה להשיג סודות המעשה(, :
ענין זוז המלך והמקרא מ״ל מקצה הארץ שמרומז בהמעשה זה שייך ליום שלישי כי; 5
••:ישם מזכר מענין הלב והמעין ע״ש זתראה נפלאות איך בכל עגין מרומז זברים• וי
נפלאים ובגזולת נוראות מעשה  vא״א לזבר כלל כי היא עולה על טלם אשרי• כ
מי :שיזכה אפי׳ בעיה״ב לידע בה קצת קצת ומי שיש לו מוח בקדקדו תסמר שערות  .ן וי
גשרו ויבין קצת גזולת הבורא יס׳ וגדולת הצדיקים סאמתיים כשיסתכל היכיב במעשה ל 0
יכ
מראה הזאת אשר לא נשמע כזאת :
:::.:ו;•׳.
ענין פסוק מקצה סאק הכיל ששייך להמעשס של יום נ׳ כנ׳׳ל זם שמעתי מפורש מסיו• ו כ
״•!•סקזוש והנורא ז״ל  .מוז ראה זה מצאסי אח״כ שרוב זכרי סקפיסיל סהלים שכתובi \ :
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ךי מעשה את סיר זייער,שוועו־ צו רער ציירי; נאד וזייד איך האב .זי ש1ן אן ניהובען
\ •-שזיאיך ך שין אום פדךין אין דך' מע£ה איז* ניט פאר ךזאנד־ין איין ווארט וואם עם -
זאל ךרונין ןיט זיין אןיונה .אונ וועד עם איז אבקי אין כפריים ^אן עפים פאר שטיין.
^פיס ווינקין אין מאס ךר האט ךך 3אךי'מט אז ער קאן פאלין צו ךיק ציהען דאם שטי״יט
אק פסוק וכוי אוג ךייןידכןה וואס דאם איז אנןעג״ץ ךי מועךץ פון וואסער *שטייט"אוך
אין א^סוק וצדקתך כגליי הים אונ ךי צעהץ 'אירלייא ךפ;קץ אוג צעהיין א־ךליי מונים
דאם שטייט א1ך אין זוהר נאד וועד אוגיווען אוניוואס וךיטער האט יער שון ניט ניזאיגט:
בלזטריווער זעגין ךי ארע אונ וואם איז'דאם אונ ויען איז דאם אילץ ניווען דאסיקאן״
מען ניט וויםען :
י
י
דעס אוס פיר פון ךר כעשהךהךנו וואם.עם איז ניווען אין ךעם זיביטען טאנ מיט ךעס
בעטליר ולאס אן פייסיאונ ךעש אום פיר פון ךיעם בן מלך וןאס 'ךער*פון האט'זיך
אן ניהובען ך כעשה דאם האט ער ניט ךער ^יילטיאוג *ער האט* גיואיגט ער ךעט דאס
ש1ן ניט דר •<ןי?ין'אונ כע; ;:עטידאם ניט העדיןכיז משיח וועט קומן בטהרה ביגךני אדן:
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0ס.ןס־־ספשמן שהואקסינדל-ס״א דזבנ .מולו •מבואר שם ממי סודות נשגבות של
9מעשה של יום ג׳ סנ״ל .ימים על ימי מלך תוסיף וכו׳ כי הוא .צריך תזיז שיוסיפו
ו . vימים על ימיו .וט׳ וכג״ל מסר.ואמת מן ינצרוהו /הו .איש ספד כאמת וכו׳ •)לער
!גרוסער מאן דר אמתיר איש חסד( כי־כצ הזמן־והימים נעשה ע״י האיש נמל שהוא'
איש חסר האמת כנ״ל שם כמעשה הנ״ל; והוא ־נותן ומוסיף בכל פעם ימיו על ימי
 .מלך שהוא הלב מ״ל שהוא בחי׳ דוד המלך ע״ה כנ״ל וזסוינצרוהוכי סוא שומר ונוצר
 ,שתיכן* כשמניע סמוך מאד שיכזתלקיהיוס ואז היה מ־סתלק המעין ־ והלב וכל העולם־'
ילי חיו אזי איש חסר סאמש מצר ושומר זאת וגא ונותן יום להלכ זכו׳ וזהו ק
אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום כי כל יום ויום שהוא יוק לו *הוא בא בזמירות
ישירות וט׳ כנ״ל אחסם בסתר מפיך סלה כי כשהלב הנ״ל צריך לנוח בא צפור גדול
ופורש מפיו עליו וט׳ וזהו אחסה בסתר מפיך וטי.::
* ־' ־
שייך ליום א׳ ענין הזקנים שהתפארו.כ״א וא׳ מה שסוא עכר שזה עכר אפי׳'כשחתכו
לו את הטבור וט׳ וזה הי׳ הזקן הקטן שגטלם וט׳ אמר רבינו ו״ל
|
 1שבנמ׳ איתא ממין' זה ששמואל •התפאר עצמו שהוא זוכר את כאב ;המילה וט׳ ע״ש:
סי יפאר מי יספר מי יוכל להעריך מי יוכל לשער אפס קצה א׳ מאלפי מלסים ור9
 |:רבטת מהתמצצות קצת רמזי פלאי פלאות הסודות נוראות ונשגבות מאז מאל של
 .המעשה מוראה הזאת אשר היא מליאה סודי סודות מתחילה וער סוף ומשכיל על
דבר ימצא מוב התנוצצות איזה רמזים לפי ערט:
.
)
! מעשיה אחז סלך מאביו וסי׳ במזימת אחרות ימיס רבים אצל אחרים ולזמן בא
לאביו והתפאר עצמו שלמד שס אומנות גזול לעשות מנורה התלוי׳ שקורץ
סענג לייכטר וצום להתאשן* כל בעלי אומניות הזה והוא יראה להם סכמתי בזה האומנות
עשה אביו וקבץ כל הבעלי אומניות הזאת לראות גדולת סבן מה שסמל בכל הימים
ן האלי שהי׳ ביר אחרים והבן הוציא מטרם אחת שעשה והיחס מגונה מאז בעיני טלם
ואביו הלך אצלם וביקש מאתם שיגלו לו האמת והוכרחו להוזיע לו האמת שהיא מגמה
פאר והבן התפאר הלא ראיתם חכמת אומנתי ומזיע לו אביו שלא נראם יפס בעיני
• כולם השיב לו הק אזרבא בזה הראיתי גזילתי כי הראיתי לטלם חסרונם כי בזאת
המנורה נמצאים החסרונות סל כל אחז מסבעלי אומניות הנמצאים'כאן הלא תראה שאצל
זה מגונה חתיכה זו אבל חתיכה אחרת יפס אצלו מאז ואצל אחר לסיסך אדרבא זאת
החתיכה שהיא מגמה אצל חבירו היא יפה ונפלאה בעיניו רק (את החתיכה מגונה p
 .אצל טלם מה שרע בעיני זה הוא יפה בעיני הבירו וק להיפך ועשיתי מטרה זאת
מחסרונות לבזם להראות לטלם שאץ לסם שלימות ויש לכל אחז חסרון י כי מה שיפה
בעיניו הוא סםרון כעיני חבירו אבל באמת אני יכיל לעשות כתיקונו:
אס
)יאס ת1ט.ער אוך גיזאגט( אז ׳איך זאל מער גיט ורסק .,קיץ שום זאך גאר ךי מעשה
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יואלט איך אץז אווילד חידוש ניווק רארין' ךי מעשה איז אווילד חידוש תער.עסי" איז
אץ' איר דא.זידנר' יפיל מו^ר אונ אסאך ה£ךר* .וואףץ ךא ?זסוסט פון אגןאך' צדיכןים
.קךםוגיסיפץ'דוד המלך ע׳ה וואךץ דוד המלך איז גישטאנץ 'אין'.עק וועלט אוג'דאט
2י׳£$ךינקצו ךעם ?ןראל ךאס^סינייט אתם'פץ רעם 'שטיץ ראם 'אוף ידעם באת 11/
ייי" אץ תהליס שטייט מקצה האדץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ךום ממני תנחיי' וכו׳:
.יי זאך פץ דוד 'הפלך דאס״קער'צי ךעםךריטק טאגוואךץ דאךט ?זפוקטיפץ דעים הארץ
אונ פץ ךעם נןעאליאין' רד פעשה אייז פאר ה»ךץ תער' ןחעע "כודוזז התודה "פון•
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מעשה.,מהד בעטלירס

א ם היו יודעים כל ההכרומת וםנממנים של-הדבר היו יודעיס מסוש הלנר אןז שלא
ראו אותו מעילם :
ג ח ל י ם מעשי ס׳ אין אלם לומה לחבירו וכל הצורות היו באדם הראשון היינו
בתיבת אדם לבד היו נכללין כל הצורות הלצו וכן בשאר דברים כל המאורות
כיו נכללין בתיבת אור לגד וכן כולם היינו כל מעשה בראשית ואפי׳ העלין של האילן
אין א ׳ ממה לחכירו וט׳ והאריך בעמן זה הרבה מאז ואמר אז שיש חכמות בזה
סעולם שיטליס לחיות עם החכמות לבד בלי שוס אכילה ושתי׳ והאריך אז בשיחם
נפלאה ונוראה :
ךעם אן היי 3ביז אין אום לאז אלע מןן&יות פון ךעם ספר .זענין דוקי גרוסע סודית
קתות; איטלעבים ווארט אונ איטלעכי זאך מיעט מען נאד'?פייס אנךעך^ו אוניךי מ?5׳*ז
אייז' נחנסי •ח־ אלע' •
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