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 ר מם4**
 הוהרבפלאות

ם
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 84ש44 *4ש4 484 ף 4שש4[%י**י4חששו4ש%

 84 ~נ*ש[שש,ענו ייש* ו ן **

 קשטא-ג מינטרעשג אקיב

 אוע איבערועצען געלץוט 0פר ט"ערען דעם הץט מחבר בעלרער
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6 הזהרנפלאות

 ר קה
 נשים נערים, עם זקנים ישרים,קוראים

 היום לפניכם מניש אני הן גברים,עם
 הזהר" "נפלאות ספרי זה הלאברכה.
 חכמי והתנהגות וילדות לפניכםהמציג
 שהשתתפו העולם, יסודי צדיקיםישראל
 בשם שנקראו הקדוש הזהר מפרבחבור
 רבי עמדו בראשם אשר קדישא"."חברייא
 יבאו וגם אלעזר. רבי ובנו יוחאי בןשמעון
 המפוזרים נפלאים, מעשיות מיפוריבזה
 וירושלמי בבלי ובש"ם הזהר מפר חלקיבכל

 אצל קרו אשר וילקומים, מדרשיםובשאר
 "סעשה. כי נאמר וכבר קדישא.החברייא

 המובא וסיפור מקץטה שכל תראו וכןרב".
 מעשה בכל כי ונכבד, יקר אוצר הואכאן

 לכל ממנו היוצא אחר מופת ישומיפור

 המ
 ולהבין מובות, ומדות השכל מוסראדם
 וגם ועונש. לשכר הפרמיות השנחהמהם

 הבא, ובעולם הזה בעולם נסתרותידיעות
 ובנעימות התחתון, עדן שבגןבהיכלות

 השייז. עולם של הננוזאור
 לראווע עיניכם תפקחנה מעתההלא
 כל עם הזה עולם שאיז להביןולבבכם

 חיי של הגשמיים והתעגוגיםהתאוות
 הוא העיקר אמנם העיקר. הואהגוף

 ולא נבוש לא למען בפרוזדור,להתתקן
 חיי כועום העליון לעולם בכניסתנונכלם
 ותכינתו מצבו לפי ואחד אחד וכלהטף.
 הרבה לעיטות עוז בכל להשתדלמחויב
 מכל כי הזה. בעולם מובים ומעשיםמצות
 טוב מליץ מלאך נוצר מבא ועובדאמצוה

 ע ד ע ר ך 8פ
 פ8ר היינם ניב איך שז זעהם פרויו5! און מענער יונגע, און שלמע לעזערם,מייערע

 בי4נרשפיע רי אייך פשר פ4ר שמעלם יו4ם הזהר" "נפלאות םפר רער איז ר4ם ברכה. 8אייך
 ר4ס און זיי, אויף שטעהם וועלט רי יו4ם צריקים, און חכמים אהריעפע פון פיהרעכץ דעםמים
 4נ- ווערען זיי און הקרוש, זהר םפר רעם געווען מחבר צוזשג~ען ה4בען וו4ם יענינע ריזיינען

 בבי נעשטשנען זיינען זיי ביי ששיצע דער אין וו4ם קרישא". "הברייא שמען מים'ןנערופען
 םיפורי והאינרערליכע נעברשכם ו4 ווערם אויך און אלעזר. רבי זוהן זיין מים יוחאי בןשטעון

 ירושלסי בבלי ש"ט אין אויך הזהר, .ספר 'פון חלקים שלע אין צו,שפריים זיינען וועלכעמעשיות,
 שננ פון קשוין סשיז קדישא". "תברייא די ביי פשמירמ הים וו4ם מדדשים, טשדש"וענעאון

 ווי זעהן איהר וועם רץ און לעזער. ביים שיינררוק טיעפען 8 משכט מעשה 8 שזבשוחפוסס,
 8 איז מעשה יעדער אין או?ר. טניערער גשנץ 8 איז נעברשכם דץ ווערט ווים מעשהיעוער

 און סהות, טמע און השכל כעפר 8 שרוימנעמען זיך קען מען וועלכען פון כעפת,גשזונדערע
 ווערם איינער השגחה; שויבערשמער דער מיט זיך פיהרם שלעם 8ז פשרשטעהן זיי פון קעןטען

 8 ענעו4ם טעשיות רי פון מען בשקומט אויך און בששמר4פם, ווערם צוויימער 8בשלוינם,

 וועלמען. 'רי אין שיעפמען בשהשלמענע 'וועגעןבשנריף
 מים וועלם חומר'רינע ריזע שז פשרשמעהן, און זעהן מענש רער קען מעשיות דיפון

 בששש- איז מענש רער וו4ם צוליעב עיקר דער נים איז פשרנענ"נענם, קערפערליכע איהרעשלע
 רער אויף זכותים נומע 4ננריימען זיך ז4ל טענש דער שז איז עיקר דער נ4ר געוו4רען,פען

 יעדער און וועלם. יענעד אויף קומעז 'וועם ער ווען ווערען פשרשעפם נים ז4ל ער כריוועלם,
 לשננ ווי מובים סושים און מצות מעהר יו4ם מהון צו קרעפטע זיינע לוים סחויב איזמענש
 טלאך, נומער 8 בשששפענ ווערם ממיים איז טענש 8 וו4ס גנצוה יעדער פון 'ווייל לעבם.ער
 ש אין איז עד ווען מעלה, של רין בית יפשר'ן מענש אויפ'ן זכות מלמד איז יו4ם מוב מליץ8
 ה4ט יוחאי בן שמעון דבי אפילו וו"ס המיתה, יום דער איז צרה עת טרעםטע רי צרה.עת
 אעיבער- דער 8ז נעבעמען היט ער און המיתה, יום פון הרין יום דעם פשר נעהשם מוראאויך
 כהשפם'ן. איהם ז4ל 8לייןשטאד



 הזהרנפלאות6

 שלמעלה דין הבית לפני האדם עלהממליץ
 צרה עת לך ואין וצוקה. צרה עתבכל

 יום של וצוקה חצרח מן נדולהוצוקה
 היה יוחאי בן שמעון רבי שאףהמיתה.
 והתחנן המיתה, יום של הדין מןמ8חד
 כמו אותו. ישפם בעצמו יתברךשהשם

 השלום עליו ישראל מלך דודשהתפלל
 ריביע. וריבה אלקים"שפמני
 סיפורי ולקבץ ללקמ הביאיני זהכל

 וממדרשים הקרוש הזהר מןמעשיות
 למען קדישא, לחברייא הנונעיםוילקומים
 כי ולקרורנ לעיין במה ישראל לביתיהיה
 מעשיות סיפורי שבאותן הננוז האורמלבד
 בהם יש הנשמה, של רוחני לעוננהנונע
 יפים סיפורים הם כי הנפש, עונגנם

 הלבבות חשק את הממחציכיםונעימים
 בין מהם יהנה ישראל בית וכללקרותם.
 נברים. ובין נשים בין נערים, וביןזקנים
 אלו שכל להוריע ( ה ר עה
 יבאו למען הקרוזח, הזהר מןבטכיון

 וסיפורים ספרים לביתכם להביא לכםולמה
 אפיקורסות רעל או רעל, המלאיםפסולים

 הם הלא בהם. לקרות זנות של רעלאו
 הלב, את ומטמממים המוח אתמממאים
 לכם מומב הלא הפקר. נעשה האדםוחיי

 חכמה וספרי מוסר ספרי לביתכםלהביא
 בניכם בהם שיקראו היירה כננדשאינם

 עוקבתא הללו בעתים ובפרמובנותיכם.
 יוטנ בכל מתגברת שהאפיקורסתדמשיחא,

 קודם יהיה שכך חז"ל מראש שראוכמו
 קדוש חוב לפיכך המשיח. מלךהתנלות

 להלחם בלבבו נונע ה' שיראת מי כלעל
 וכלי השובבה. האפיקורסת ננד עוזבכל
 העפ, הוא ננדם להלחם חזק היותרזיין

 ידם שעל כאלה. מפרים העם ביןלהפיץ
 רהצעים, בעצת לכוע לבלועי להבין הלביוכל
 יבין "ולבבו שנאמר מה יתקיים ידםועל
 לו". ורפאושב

 השממתי והמעשיותהמיפורים
 להם נאה כך כי מיוחר,בספר

 לעולם,והנאה

 "חברייא רי פון מומ2יות ש5ע משרזשמ5ען ז4ל איך דערצו געברענגמ מיך ה4מ שלעםר4ם
 איייעפע ד4ם כרי כ(רו"שים, שנדערע אין אויך און הקרוש זהר אין זיך געפונען וו4םקרישא"
 וו4ם רוחני עונג רעם אויסער וויי5 ק5עהרען. צו שריין און 5ערנען צו וו4ם ה4בען ז54פ54ק
 וועלען געוויס און זיי, 5עזען צו פשרנעניגען 8 פשוט אויך איז מעשיות, די אין זיךנעפינט
 ה4בען פשרנענינען גרוים ש פרויען סיי מענער, סיי 5ייט, יונגע פיי 5יימ, ש5מע סיי אירען,ש5ע
 אין ברעעען צו שריין אייך נוצם וויס צו נעז4גמ, אמת דעם און טעשיות. רי 5עזעןפון

 ר4ט אויסנע5שסענהיים מימ שפיקורסות, מימ פי5 איז שטשף 5עזע זייער וו4ס ביכ5עך,שמוב
 עמהאיסמייפע מימ הפקרות, מימ 4נגעזשפמ ווערען זיי ווע5כע מון 5עזען, קינדער אייערעז54ען
 מענש רעם 5ערנען ווע5כע ספרים, ברענגען זיי פשר ז54מ אי,הר בעסער נימ דען איזלעהרע.
 וועלען זיי ווע5כען פון 5עזען, זיי ז4לען 'ד4ס נ4ר שז התורה, חכמת און זימען נומע איןמ4רש5
 אפיקווסות רער וו"ם צייטען, היינמי,נע רערצו נ4ך און מענשען. נוטע און איידע5עווערען
 טים געזעהן דים ה4בען ת5מוייסמען רי ווי שזוי טענ5יך, ט4ג זיך פשרשמשרקט הפקרותאון

 שפיקורסות וו4ס צייט שזש זיין וועט קוסען וועט כהשיח איידער 8ז צוריט, י4הר הונדערטפופצעהן
 וויט מענש יערען אויף חוב היי5יגער ש רשרום איז ווע5ט, רי בשהערשען יוע5ען הפקרותמיט
 זיין שז וער45זען ניט ז54 ער השרץ, זיין אין פשרל4שען ניט נ"ך איז פונק אידישעררער
 און ר"פקרות. און שפיקורסות סון שטרשם דעם אין ווערען פשרפ5ייצט אויך ז54ען גזמונרהויז
 שן נים רער45זען וועלכע ספרים, מוסר קלונע 18עלכע פ4לק אירישען צווישעןפשישפרייטען שי נ4ר איז צרה, רי קעגען הש5מען צו מ5חמה וו4ם מיט זיין כ5י בעסמער און נרעסטערדער

 מענוש ביים יוערען נעמשכט לען ווירקונג בעסער 8 נ4ך און חטאים, ובורך רשעים בעצתנעהן
 ישרא5. גרו5י די פון סיפורים און כ"משיות שעהנע פון שרויס שטט השק5 טוסר דערווען
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 העניניםתוכן
 יוהאי בן שמעון רביתולדות
 בבנים שיושעו זוג על בצידון התפלל שפעוןרבי
 שנה י"נ במערה התחבאו אלעזר רבי ובנו שמעוןרבי
 המערה מן לחפשי יצאיאיך

 בטבריא שסעון רבי שהראההנפלאות
 בנמרא חדש 1פירוש תורמס שבקמנית הנסתרכח

 הכותי להעניש שמעון רבי שעשההמופת
 שמעון ב"ר אלעזר רביתולדות
 שמעון רבי בבית חמורים עם פלאמעשה

 שסעון בער אלעזר רבי שלהתנהגותו
 פייסו ואחאכ מכוער לאיש ביזה אלעזררבי
 לנער שנהג בזקן פנע אלעזררבי

 ננבים תופסי ראש להיות אלעזר לרבי הכריחה רומיסכחחלת
 יסורים אלעזר רבי עצמו על קבל מהמפני
 מראה קצוב שחכל והראם ממאסר, אחותו לבני הציל שמעוןרבי

 ארומים זהובים עם בקעה נתמיאה שמעון רביבפקודת
 ערן הנן מן סורות שטעון לרבי מגלים היואיך
 לחברו בושה שנרם חכם תלמיד על ערן נן מןהפסק

 צניעות וניטים צדקניות נשים נשמות עבור ערן שבנןההיכלות
 המות מלאך כהטליטת יצחק לרבי הציל שמעוןרבי

 הפקולי נחום רבי על מטמא טהור יתן פיהפסוק
 הקטרת פרשת באמירת נרולה0נולה

 ב נ ד ז י י ד ד נח
 יוחאי. בן שמעון רבי פון בי4נרחפיעוי
 קימרעו: ווענען פ4לק פ4ר ח אויף געוועז מועפלל ה4ט בעי שמונזןרבי
 י4הר. 18 הייל ח אין נעזעסען זיינען אלעזר ובנו שמעוןרבי
 הייל. דער פון נעוו4רען בחפריימ זיי זיינען שזויווי
 מבריא. אין בחוויזען ה4ט שטעון רבי וויס וואונדערדי
 תורמס. זיך רופען וועלכע ביהנם די פון קרחפמ פחרב4רגענעדי
 מתי. ח קעגען בשיויזעז ה4ט שמעון רבי וו4ס פופתדער
 שמעון. רבי בן אלעזר רבי פון בי4גרחפיעדי
 שמעון. רבי פון הויז אין עזעיעך רי סימ מעשהוי

 שטעון. רבי בן אלעזר רבי פון פיהרעכעד4ס
 מפייס. איהם איז און מענש כהאום'ן ח בחליידינט אלעזררבי
 אינגעל. ח געפיהרמ ה4מ וו4ם זקן ח מרעפט אלעזררבי
 פיליציי. נעהיים ח ווערען צו אלעזר'ן רבי געעימ ה4מ רעגירוננ רוימיעמעוי

 יסורים? נעמבמנן זיך אויף אלע,ר רבי ה4מפחרוו4ס
 נעפעננעניש. פון שוועסמעו-קינדער זיינע בחשירעממ שפתעןרבי
 רענדלחך. נ4לדענע מיט פול מה4ל ח' ווערמ בחפעהל שמעון'ם רביאויף
 עדן. נן פון ב"י שמעון רבי צו געווען מודות מגלה ה4ט מען חזויווי
 חכם. תלמיד ח אויף עדן גן און ישיבה בני די פון פסקדער
 צדקניות. נשים פון נשכעת די פחר עדן נן אין היבלותדי
 הכצת. מלאך פון יצחק'ן רבי נעווען מציל ה4ט שמעוןרבי
 הפקולי. נחום רבי אויף פטנשא טהור יתן מי פסוקיער
 קמרת. פון פרשה די ז4נען פון סנולה מייערעדי



 לרעהו מאיש ברכות של הסגולה כחכג(
 העיר אנשי ברכות ירי על המים, על ששכן הרוח,נצחוןכר(
 לחם האכילהו שונאך רעבאםכה(
 גרושתו על רחמים נתמלא ה'גלילי יומי רביכו(
 ממר של הישועה באה כזאת רחמנות ירי עלכז(
 ערן לגן הכניטה אצל במערה הזהב שרבימ עםהאישכח(
 נזרות לבמל רומי קיסר מבת רוח גירש ע4מעוןרביכמ(
 ירועים בעשבים נמתרים נפלאות כחותל(
 זונו בת את עני תלב!יר שנע(א איך נפלא מעשהלא(
 השירוך הרומת לבעבור ומים אש הערים שני פעלו מהלב(
 בררך האניה על העני תלמיר שמבל הצריתלג(
 שממה אי מן העני תלמיר ניצל איךלר(
 העני לתלמיר נרולה ישועה באה איךלה(
 זתו בת אאן ונושא העיר מושל נעשה העניתלמירלו(
 שלהם היתום להופת ערן נן מן באים שמתוההוריםלז(
 צרקה של שכרה גורללח(
 צרקה יטל כחה גורללמ( צרקה של זכותהנורלס(
 שמעון ב"ר אלעזר רכי של למרחוק והבמה הקורש רוחמא(
 שמת לאביו מחיה רפקיעין יומי רבי של הינוקאמב(
 ישראל חכמי על מתרעם מבא המנונא לב שלהינוקאמנ(
 ממכשמים להתרחק וגם אמון בו שקרה מבית להתרחקמר(
 יוחאי בן שמעון רבי של והקבורה ההמתלקותמה(
 עאמעון ב"ר אלעזר רבי של והקבורה ההמתלקותמו(
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)38
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)88
)41
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)48
)44
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 בענמשען. און ווינשען פון טטלה שם8רקערי
 כענמשען. און ווינשען רורך ווחטער-גייממ ח מון נצחןרער
 בהויט. איהם ניב הוננערינ, איז שונא דייןאויב
 נרושה. זיין מיט נעמהון ה'גלילי יומי רבי אויך ה"טא,וי
 רעגען. פון ישועה ח געקומען איז רחמנות חזחרורך
 ערן. נן אין חריינמ"נג ביים רומ ג"לדענע ח מיט מחןדער
 מיכטער. קייזערם רוימישען פון רבוק ש חרוים מרייבמ שמעוןרבי
 קרייטעכצער. פון קרחפט והשונדערליכע-י

 זיוג. זיין בחקומען ה"מ בחור ישיבה ירימער רער חזוי ווי פלאמעשה
 שירוך. רעם וועגען "בגעמהון ומים אש ערות צוויי רי ה"בעןוו"ם
 שיף. רער אויף כחור "ריסען רעם מימ פטמירמ ה"מוו"ם
 אינזעל. וויסטען פון געווירען גערעמעט בחור "רימער רער איז חזויווי
 בחור. "רימען רעם צו געקומען איז הילף ריכטיגערי
 חתונה. ה"ם נובערנאט"ר חלס בחור ארימערדער
 יתום. זייער שן חופה רער צו ערן גן פון קומען עלמערן מוימערי
 צרקה. פון שכרדער
 ציקה. פון זכות רער40( צדהה. שן כחרער
 שמעון. באר אלעזר רבי פון הקוד"ש רוח קל"הרעררער
 פ"מער. זיין לעבעריג מחכמ רפקיעין יוסי רבי פון אינגעלערער
 חכמים. נרויסע קרימיקירמ סבא המנונא רב פון אינגעלערער
 דערווייטערען. זיך מען רחרף כשוף פון און אומגליקען פון הויזח
 יוחאי. בן שנועון רבי פון קבורה די מיט פטירהדי
 שסקון. באר אלעזר רבי פון קבורה רי מיט פמירהדי
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9 הזהרנפלאות

)א(
 יוחאי. בן שמעון רבירמלדות

 של הראש שהוא יוחאי, בן שמעוןרבי
 מפר בחבור שהשתתפו קדישא""חברייא
 התנאים מן אחד היה הקדוש,הזהר

 בית החורבן שאחר השני בדורהגדולים
 בהסביבה ישראל בארץ נולד הואהשני.

 עמיו אל ונאסף הגליל. ארץשנקראת

 עוד שנקראת קטנה בעיר ימים ושבעזקי
 צפוג מעיר הרחק לא מירוזפ "כפרהיום
 ביום בשנה שנה וטדי בעמר. ל"גביום

 ישראל בית המון יחוגו שלוהישהרציימ
 ידי על רבה בשמחה ההילולא יוםאת

 מערת שאצל בהחצר ההדלקהמעץטה
 גם שמה ינהרו ההוא ביוםקבירתו.
 ומף ונשים אנשים אלפים אלפיממרחקים
 חבל ולקחת יוחאי לבר כבודלחלוק

 שאר אצל וגם הההא. החגיגהבשמחת
 יחשבוהו. ולקדוש מאד נכבד הואהאומות
 תלמיד היה יוחאי בן שמעוןרבי
 סמך והוא עקיבא, רבי התנא אצלמובהק

 ישיבה מייפד בעי שמעון רבי היהעקיבא רבי הסתלקות ואחר להוראה.אותו
 הורה הרביץ ושם "צידוזפ בעירגדולה
 הלכותיר ומלבד תלמידים. הרבהבין

 של המחבר הוא היה בתלמודהנזכרות
 ומושלבת התואטת באגדה מדרשיםאיזה
 שמעון דרבי מכילתא ונקראים הלכה,עם
 בשם הנקרא המדרש וגם יוחאי,בר

 המעין מקור היה הוא כולם ועל"טפריע.
 קובץ שהוא הקדוש, הזהר ספר למודישל

 וסודות דדשות רמזים שלמאמרים
 ובנו באי שמעון רבי ידי עלשנתחדשו

 שנקראים התלמודים ושאר אלעזררבי
 אבא רבי היה וכנראה קדישא"."חברייא
 היה הוא ינ 8י וש ביניהם'הכתבן
 הקבלה בחכמת העמוקים מאמריםכותב
 הסתלקותו נפלאות בפי. שמעוו רבימפי
 בסוף יבואו וקבורחן ב"י שמו1ון רבישל

הספר.

)1(
 יוחאי. בן שסעון רבי פון בי4נרשפיערי

 רעם נשועו טחבר ה4מ וו4ס קרישא" "חברייא די פון ראש רער יוחאי, בן שסעוןרבי
 חוהכן ניכ'ן דור צווייטען אין תנאים גרעסם? רי פון איינער געווען איז הקרוש", "זוהרמפד
 און "נליל. זיך רופם ווים נעגעני אין ישהאל, ארץ אין געווירען נעב4יען איז ער שני.בית
 מים היינט נ4ך זיך רהפט ווים שמערמעל קליין 8 אין ימים ושבע זקן 8 געוו4רען נפטראיז
 פיעל פון ביינעוושהנט ווערמ וועלכע "הדלקה". 8 סימ נעפייערמ צייט ייהר זיין ווערטייהר שלע וואו בעומר, לאנ אום "צפתע שט4יט רער פון ווייט ניט "מירון", נ4נדען זעלבעןרעם

 נרויסען דעם כבור 4בצתעבען שנמייל 8ן נעמען קוטען וו4ס מענשען פשרשידענשטויזענטער
 היילינער. 8 פאר פארדעכענט אויך פעלקער שכנישע שלע ביי איז ער וויילתנא.

 איהם פון ה4ם און עקיבא, רבי תנא דעם צו תלמיר א נשועזען איז יוחאי בן שטעוןובי
 ישיבה 8 נעגרינועמ יוחאי בן שמעון רבי היט פטירה עקיבא'ס רבי ניך בעקומען.סמיכה
 הלכות פיעל זיינע אוימער תלמייים. פיעל מיט געלערשנט היט און "צירוןפ שמ4יטאין
 14 שונשן ררצי מכילתא זיך רופען וועלכע מררשים, געווען סחכר אויך ער ה4ם תלמוראין

 נרינוער דעד שש פשדרעכענט איז עד און "מפרי" זיך רופט וויס מדדש דער אויך אוןיוחאי.
 רבי ווים מודות און דרשות רי פון צוזשבוענשטעלוננ 8 איז וו4ם הקרוש, הזוהר ספרפון

 נרונדלעהרע רי זיינען וועלכש תורה, חידושי רי אויפגעשריבען ער ה4ט רוב 8י על וו4סבער שריי- דער נשוען איז קרישא" "חברייא רי פון איינער אבא רבי נעווען. מחדשזשמען צו- היבאמ הדישאא "חברייא איבעריגע רי און אלעזר רבי זוהן זיין מיט יוחאי בןשמעון
 בעך ר4 וועט יוחאי בן שמעון רבי פון פטירה די ווענען נעשיכמע די הקבלה. חבמתפון

 מפר. ריעזען פון יבדן אום ווערעןש14בען



 הזהרנפלאותסן
)ב(

 בבנים שיושעו זונ על מתפלל היה יוהאי בן שמעוןרבי

 בן שמעון רבי של תלמידו אידארבי
 בעיר ואשה באיש מעץטה סיפר,יוחאי
 עם שנים עשר האשה ששהתהצידון,
 אומרת, ההלכה וכאשר ילדה. ולאבשה
 עשר עמה ושהה אשה אדם נשאשאם
 שאינו כיון לגרשה, צריך ילדה ולאשנים
 בן שמעון רבי לפני באו ליבטל,רשאי
 רבי להם אמר ביניהם. גט שיעךטהיוחאי
 לזו זה שנזדווגתם כשם חייכםשמעון,
 מתפרשים אתם אין כך ובמשתה,במאכל
 לדבריה שמעו ומהטועה. משכל מתוךאלא
 גדולה סעודה לעצמם ועשו לביתםהלכו
 מדאי. יותר מיין ושכרתו טוב, ביוםכמו

 לה: אמר עליו דעתו שנתישבהכיון
 לי שיש טוב ה.ותר חפץ כל ראי !"בתי
 אביך". לבית ולכי אותו תקחיבבית
 בהרדמה שישן לאחר היא? עשתהמה
 "שאוהו להם: ואמרה לעבדיהרמזה
 לבית המטה עם והוליכוהו בלאטבמטה
 משנתו. וננער יינו פג הלילה בחציאבי".
 אמרה נמצא?" אני איה "בתי! : להאמר
 אמר נמצא". אתה אבי בבית "הלא :לו
 : ט אמרה ?" אביך לבית אני "ומהלה:

 חפץ יטכל בערב, לי אמרת כך לא"האם
 ואלך אקחנו בביתך הנמצא טובהיחזר
 בעולם טוב חפץ לי ואץ אבק לביתעמו

)2(
 8 אויף צ"רון אין נעווען מתפלל היט יוחאי בן עאשעוןרבי

 קינרעוע מיט ווערען געה54פען ז4לען פ54קפ4ר

 8 מעשה. שזש דערצעה5ט ה4ט ישיבה תחאלס בן ,שמעט רבי פח ת5מוד 8 אידא,דב
 4בער בשלום, זעהר נע5עבט ה4בען זיי צירט. אין געח4הנמ היבען פ4לק פ4רד"ך
 איז גטץ, זיך ז" רארפען קינדער, קיק מט ה4גען "ען י4הר צעהן צמשסען מ4הנעןפ54ק פיי 8 טען 8ז לחטעט, תורה רץ דער וף שזף אק נעהשט ניט די ה4בען קינרערקיץ
 אק ג4ר עחאי. בן ,שמעח רבי פחר געקומען חתונה דיער נחך י"הר צעהן פ54ק 48רד4ס
 זיק צו מיט5"ר גרחס נעהשט משק טחאי בן יטמעון רבי זיה נטץ צו בעשטשנד,נוטען
 געז4גט: טזף פי5ק פ4ר דעם צו ערה4ט

 8זף שז אייך, פון פערלשנג איך זיגען. אייך וועל איך וו"ס זשך איין מיך"פ54נט

 איידער אויך היינט שזוי סעדדה, א געמשכט ד,11 איהר ה4ט געהשט חתונה ה4ט איהר וועןווי
 סעודהן שעהנע 8 משכען שייך ביי איהר ז54ט אייך צוישיידטאיהר

 8 חתונה 8 אויף ווי שזוי געגא~כט ה4בען או! גענשנגען שהיים איז פ54ק 48דד4ם
 הים מען און געפעה5ט. ניט וויין נומען קיין ד4דט ה4ט געוועהנ5יך יוי סערדה.נרויסע
 אויפנע- הייסט ר4ס סנלופינרינ, נעוו4רען איז כששן דער שז גוט. נאנץ נעטרונקעןטאקי

 זיך "הער נעז4נט: שזוי 5יעבששפט מיט פרוי דער צו ער ה4ט טרינקען, יויין פוןהייטעט
 וו4פ חפץ בעסמע ר4ם אוים ריר ק5ייב ז4נען. ריר ווע5 איך 'וו4ם טיינע ט4כטערצו,
 פ4טעך. ריין צו שהיים רערמיט געה און דיר פשר צו עס נעהם און מיר, ביי נעפע5טריר
 פשד משן וער היט' רערוויי5 נם." רעם כששכען רבי'ן צומ נעהן מען וועט מ4רנעןאון

 גע- שיכור פשוט איז ער בא וויין כום א ווירער און יויין, בוס א נ4ך געטרונקען נפשעגמת
 איש און בעט אויפ'ן ארויפנעפש5ען איז בעט, צום רערטר4נען קוים זיך ה4ט ערוו4רען.
 נעוו4רן. ענט'ש45פעןשטשרט
 באפעה5 א נענעבען הים און נע5ענענענהיימ, רי אוימגענוצט נעבאך ה4ט פרוירי

 איהם און ש45פענרינ, כושן דעם מיט בעט ר4ם נעמען פאמעליך ז54ען קנעכט, איהרעצו
 רער ווען נ,יטנענ%נגען. אויך איז זעלבסט זי הויז, אין פאמעד איהר צושדיבערמד4נען

 אומ- זיך ער ה4ט וויין, פון אויסגעניכטערט של4ף, פון אויפנעקומען ביינשכט איזמשן
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 שילכו להם וציוה עליהם רחמיםנתמלא זלנו מדבריה, נדהם האיש ממך".יותר
 כמקדם. בשלום וידורו נט בלילביתם הלילה. כל נבוך וישב מעיניודמעות
 תפלתו עליהם. והתפלל ועמד אותםויברך יוחאי. בן שמעון רבי אצל הלכובבוקו
 ונפקדו נתקיימה, וברכתו בשמיםנשטעה להם שקרה מה שמעון לרבי הא"םויספר
 קיימא. שלבזרע ב"י שמעון רבי בלילה. הסעודהאחר

)נ(
 ולמדו שנה י"נ בטערה התחבאו אלעזר רבי ובנו יוחאי בן שמעוןרבי

 ביחד. תורהשם

 יחדו וידברו יוחאי. בן שמעוןורבי של דרכם היה עקיבא רבי שמתלאחר
 על לדבר להם שכא עד וןוניםמענינים להרנאמף ישראל חכמי ושארתלמידיו
 אלעאי בר יהודה רבי רומי. ממשלתדבר ישבו אחת 9עם "יבנה". עיר שלבכרם
 מע,טים נאים "כמה : ואמר משבחהיה יוסי רבי אלעאי, בר יהודה רבי ביחדשם

 פרוי זיין ער פרענמ וו4הנוננ. זיין אין נימ זיך נעפינמ ער שז פשרשטשנען ה4מ אוןנעקוקט
 וו4ם אין פשרקר4כען, ערגעץ ע9עם איך בין וואו מיינע, "מ4כמער ליבששפמ: מימווידער
 איהר אין זיך נעפינמ ער שז געענמפערמ, איהם זי ה4מ זיא?" איך נעפין הויז שפשר

 ייין אין טהון צו איך ה4ב וו4ם און שהער, ר4 איך קום שזוי ווי "4בער הויז.פ4מערם
 אין מרעהרין מימ זי ה4ט דאן נשפרענמ. פעווהשונרערמ זי ער ה4ט הויז?"פ4טערם

 שתוי געטהון ה4ב און נעפ4לנמ ריך ה4ב איך משן! "מיין ניענטפערמ. שזוי אויגעןדי
 איך סעורה, רי ביי נעכטען געז4נט ניט מיר רעז רו היממ געזינמ. מיר הימם רוווי
 מיין צו געהן שהיים רערמיט ז4ל איך און חפץ בעסמע ד4ם אויסקלויבען ריר ביי מירז4ל

 ר4ם סיר ביי ביזמ רו זוייל אוימנעקליבען, זעלבמט ריך טשקי איך ה4ב רשרוםפיטער?
 נע- נימ הימ און ער,נמוינט נ(בליבען איז משן רער ח'פץ". מייערסמע ר4ס אוןבעמטע
 ארוים- איהם ביי זיך ה4בען מרופו(רען צוויי ענמפערן. צו יפרוי קלונע רי וולםוואומם

 אין ביז אויגען שריפגעל4זענע מיט זיצען נעבליבען שזוי איז און בשקען די אויףנעקייקעלמ
 פריה.דער

 מרעהרען מימ ה4מ משן רער שמעון. רבי פשר נעקומען פ4לק 5יר ר4ם איזצומ4רנענם
 נרוים ה4מ יוחאי בן שמעון רבי פאסירט. ה4מ וו4ם שלעם דערצעהלט אוינען ריאין

 וו4הנען וויימער נעהן שהיים געהייסען זיי ה4מ ער און פילק, 49ר רעם אויף בשקומעןרהמנות
 של זרע מימ 'ווערען נעה4לפען זילען זיי ברב'ה ש נענעבען זיי הימ און בשלום,צוזשמען
 הימעל אין איז תפלה זיין געווען. מתפלל זיי אויף ה4ט יוחאי בן שטעון רביקיימא.

 נעוו4רען. מקוים איז ברבה זיין און נעווירען,4ננענוסען

)8(
 נעזעסומ זיינען אלעזר רבי זוהן זיין מימ יוחאי בן שמעוןרבי

 גשנצע רי ר4רמ ה4בען און י4הר 13 הייל ש איןבשהשלמען
 נעלערענמ. תורה צוזשמעןצייט

 דעי אין פ'שרזשמלען ציימענווייז תלסירים זיינע זיך פלעגען פמירה עקיבא'ס רביניך
 רבי און יוסי רבי אלעאי, בר יהויה רבי צוזשסען 'נעזעטען שם4הל זיינען "יבנה".שמירט
 ארץ וו4ם רוימער, רי 'ווענען שמים ש פ4רנעקומען זיי צווישען רשן איז יוחאי. ברשמעון

 נעלויבט ה4מ אלעאי בר יהורה רבי הערששפמ. זייער אונטער נעיוען רשם4לממ איזישראל

 זיי זשכען. שעהנע אוייפגעטהון ה4בען רדיכוער רי שז נעז4גמ ה4ט און רענירונג רוימישעדי
 .בריקען, געמאכמ היבע! "אנהעל, צום מערק כהמ גאסען שעהנע איינגעפיהרטה4בען
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 גשרים, תקנו שווקים, תקנו זו, אוטהשל
 אבל שתק. יומי רבי מרחצאות".תקנו
 : ואמר ענה להתאפק. יכל לא שמעוןרבי
 לצורכם. אלא תקנו לא שתקנו מה"כל
 זונות. בהם להושיב שווקיםתקנו

 לקחת גשרים עצמם, בהם לעדןמרהצאות
 שם נמצא היה שדברו בעת מכם".מהם
 תולדתו כי שמו, גרים בן יהודה אחד,איש
 ולא הבין לא והוא שנתגיירו. ואם אבמן
 ומיפר כאלה, בדברים להשמר שנצרךידע

 נשמעו זה ידי ועל למיודעיו,דבריהם
 רומי. למלכותדבריהם
 יוהאי בן שמעון דבי על אפם חרהמאד
 ועשו רומי. למלכות בזיון הם דבריו כייען

 יהודה : ה5מק משם ויצא זה. עלכחש5ט
 ששתק יומי יתעלה, ששיבח אלעאיבר
 ומיד יהרג. שגינה שמעון לציפורי,יגלה
 משפטו שנחרץ שמעון לרבי הדברנודע
 ויתחבא מבירע ברח לנפשו. ויראליהרג
 בנו גם המדרש. בית שאצל נמתרבחדר
 רבי אשת לשמשו. אצלו ישב אלעזררבי
שמעוי

 לאכול לחם יום בכל להם הביאה
 ימים. איזה שם ישב וכך לשתות,ומים
 שהגזרה שמעון לרבי נודע כאשרויהי
 : לבנו אמר אותו, ושמחפשיםבתוקפה
 כי יעך היום, כל מפחד שאני בני"תדע
 להיות ויכול עליהן, קלה דעתןנשים
 שצ איה תודיע אותה יצגרוכאשר

 זיה ה4ם שטעון רבי יבעד געשיויגען. היט יוסי רבי בעדער. אויפ'געבויםה4בען
 די דערפשד לויבען צו ניט קומם עס שז געענטפערם איהם הים און איינהשלטען געקינםניט

 זייערע צוליעב ניר נעמשכם דיס זיי היבען אויטגעטהון, היבען זיי וויס שלעס וויילרוימער.
 עס כדנ איז איינבעפיהרט היבען זיי וויס מערק די סים גשסען שעהנע רי נוצען.אייגענע
 פשר זיך, פשר געמשכם זיי ה4בען בערער די פרויען. אויסנעלששענע זיצען דירטזילען
 וויס פון היבען זילען זיי כדי איז געמשכם היבען זיי וויס בריקען וועבען. וואוילם4גזייער
 נעמען. צוצינזען
 יהורה גערופען איהם היט סען וושס גאשן ש נעפונען זיך הים פלשץ זעלבען 'דעםאין

 נעהערם הים נרים בן יהידה דעד נעווען. גצייר זיך היבען עלטעון ייינע ווייל נרים,בן
 פשר דערצעהלט נעשפדעך דעם ה4ם ער און גערעדם, זיך צווישען היבען חכמים ריוויס

 4נגעקוסען איז בשלר רעגירונג. רוימישער דשר צו יננעקומען ריס איז ניך שזוימענשען.
 רערהויבען זיל רוימער די געלויבט היט וויס אלעאי בד יהודה רבי שז רוים, פון בשפעהלש

 אין ווערען פשרטריבען זיל נעשווינען הים וויס יוסי, רבי טיטול. הויכען ח מיטווערען
 זיל רענירוננ רוימישע רי בשגיירינם הים ער ווייל שמעון, רבי און "ציפורי". שם4דםדיוד

 טוירם. מים'ן ווערעןבעשטריפם
-* 

 נעווען דשכשחלסט ניך איז וושלכער אלעזר, רבי זוהן זיין גענהמען שמעון רבי היםדחן
 אונ- נעפונען זיך היט וויס קעלער ש אין בשהשלטען איהם מים זיך הים און ייהרען, יונגע ריאין
 השעש סען שז 4נער עמען. זיי ברעננען פרוי ויין פלענם ט4נ יערען המדרןם. ביתסערן

 איבעד, שמשרק קלערם עד שז נעזיגט, שמעון רבי ה4ם זיי, זוכען צו שמשרקיננעהויבען
 אוים- צוויננען איהר וועלען און מוטער דיין צו יסורים ינטהון רוימער די וועלעןפילייכם
 קענען זילען שטשרקיים שזש זיך אין נים דיך הים פרוי ש זיך. נעפינען מיר וואוזינען

 שוועק אלעזר רבי זוהן זיין גויט שמעון רבי איז דו~דום יסורים. פון נסיון דעםביישטעהן
 קומע. מעגשען והשו גענענד וויסם ש אין הייל ח אין בעהשלטען זיך היבען און דירטפון

  געפונען הייל דער אין דשיט השבען זיי און נם ש געשעהן איז עס ניט. חהין'דירם
 ה4בען זיי וועלכען שון יושסער, כמע קומשל ש כוים פייגען, כוים ביקסען מוןבוימעד
 הייל דער אין וועלען זיי שז פערשמשנען ה4בען זיי ווי שזוי און דערנעהרם. דירםזיך

 מיטגעטמענ נים זיי ה4בען קליידער אנרערע קיין און לשננ, י4הרען פשרברענגעןדשרפען
 קליידער די זיי ה4בען ראחרך קליידער: זייערע איינצושפשא~ען עצה %ן נעזוכם זייה4בען
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 ויברחו מכאן". לברוח עלינו לכןנטצאים,
 שהיא במערה ויתחבאו בלילהכחצם
 איש ואין הישוב, מן הרחק ציהבמקום
 שם שנצמחו נס להם ונעשה שם.עובר
 להם ננלה גם ותאנים, חרוביןעצי
 וכאשר מהם. וניזונו מובים, מים שלמעין
 כהטם, לצאת יכלו בקרוב שלאהביע
 פושפים היו לכן יבלו, לא שבנדיהםודאגו

 צוארם עד גופותם את ויכסובגדיהם
 צריכים היו וכאשר שם. הנמצאבחול

 ואחר לתפלה, בגדיהם את לבשולהתפלל

 בבתי רק שמחים היו בדרךכשהלכו
 גוואי. בבתי לב מובי היו לא אבלבראי,
 היו מדוע תרעומת, ממונה היתהבקרבם
 חמס לא על שנה י"ב העולם מןנחתכים
 5רסאות איזו הליכתם ואחרבכפם.

 וישבו מעט נלאו ישוב למקוםונתקרבו
 לא אשר ראו ההיא בשעה מעט.לנוח
 בש השדה שיח במקום ממקומםרחוק

 יבלו. שלא כדי בגדיהם, פשטוהתפלה
 ולא בתורה. עמלים שניהם היו היוםוכל
 שהיה הנביא אליהו מלבד מהם אישידע
 תורה. סתרי להם לגלות אצלם לבוארגיל
 שנה י"ב לאחר שנה. י"ב שם ישבווכך
 טלכות חק היה ושם רומי. קיסרמת

 שז גזרותיו. נתבטלו הקיסר מתשכאשר
 להם ויבשר המערה אל אליהובא

 ולבוא לצאת ורשאים נתבטלהשהגזרה
 המערה. מן ויצאו ביתם.אל

 ראשונה פעם המערה מןיציאתם
 השמים עופות ללכוד מלאכתו אשראיש
 גרגירי זה עבור יזור אשר הרשתע"י

 תכנוס וכאשר הרשת. בהוךתבואה
 הגרגירים לאכול הרשת בתוךהצ5ור
 פתאום שנסגרת הדלת דפיקת קולנשמע
 הצ9ור נכנסת ולפעמים נלכדה.והצפור
 ולא הצפור נכנסת ולפעמים נלכדה.והצ5ור

 נערשרפט השבען זיי ווען שר נעלערנם, און נעזעסן זיינען און זיך פוןאר84גענומען
 רשוונען נ4כ'ן רשזונען, און קליירער רי 4נמהון זשנמר, פון שרויכקריכן זיי פלעגעןרשוונען
 זשמד. אין זיך שרייננעזעצם צוריק און קליידער די זיך פון ארץ8נעמען ווידער וייפלעגען
 טיעפע רי זיי ענם8לעקען צו הייל, דער אין זיי צו קומען 4פמעד הנביא אליהו פלעגטאויך
 ציועלף נאנצע הייל דעמ אין פערברשכם זיי ה4בען שזוי תורה. הייליגע דער 8וןסורות
 געזעץ די ליים און געשט4רבען. רוים פון קיסר דער איז ייהר צוועלף ענדע אוםי4הר.
 שלע בשגנשריגם ווערען שמשרבם, קיסר ש ווען שז געזעץ ש געווען דשמ4לסמ איז רויםפון
 נעקדמען זיי צו הנביא אליהו בשלר איז ך8ן שטר4ף. מוים צום פער'כהם8ט זיינעןוו4ם

 טוידם דער איז דשרורך שז און געשמירבען, איז קימר רוימישער דער שז בשורה, די4נז4גען
 נעוו4רען. במל מכוילא יוחאי בר ע(טעון רבי פוןשטר4ף

 מ,4הל. ערשמע ה4ם הייל דער פוןשרוים
 4ננעהויבען ה4בען און הייל דער פון שרוים זיינען זוהן זיין סים יוחאי גן שכועוןרבי

 אומשולדיג נעמוזט ה4נען זיי פשרוו4ם פערח-4סינ, געווען זיי זיינען דאך שהיים.נעהן
 נע- ה4ם שמעון רבי וו4ם דעם פשר הייל, ש אין געפשנגען ציים לשנגע שזשפשרברענגען

 . מיילען עטליבע 4בגעגשנגען זיינען זיי שז רוימער. .די אויף ווערמער שלעבטע עמליכעדעדט

 ווי נעזעהן זיי השבען דשן 4ברוהען, שביסעל נעזעצט זיך היבען און געוו4רען מיעד זייזיינען
 שרייצעשיט ווערט נעטצען רי אין פויגלען, פשנגען צו נעמצען אויף שטעלט פויגעל-פשנגערש

..י" און נעטץ, יי זיך פשדהשקם זיערנעם, די עסען שריין קריכט פוינעל ש 'ווען און תבואה,זיערנעם  שא4 ווערם פוינעל 8 ווען שז געהערט, זוהן זיין מים שמעון רבי ה4ט נעפאנגענער. ש איז פויגעלרער

 .. דיס "ספקלא". וושרמע ד4ם הימעל פון קול בת ש פריהער זיך הערט נעטץ רער איןנעפשנגען

 געפ8נגענער. ש איז פוינעל דער און נעטץ רי בשלר זיך פשרקלש8ט דשן צוגעקלשפם,הייסם
 קול בת ש פריהער זיך הערם געפשנגען, נים ווערם און נעטץ דער צו קוטם פויגשל 8 וועןאון
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 שמעון רבי אזנם ויטו שלמה. ויוצאתהלכד
 צפיר נכנסת שכאשר וישמעו, אלעזרורבי

 השמים מן קול בת תחלה נשמעהנלכדת,
 שתספק היא שמשמעותה "ספקלא"תיבת
 נכנסת וכאשר הצפור. ותלכד הרשתדלת

 בת- תחלה נשמע נלכדת, ואינההצפור
 שכהטמעותה "דימוס" תיבת השםים מןקול
 שמעון רבי אמר שז ממיתה. שנפמרתהיא
 הצפור גם אם כי בני, תראה "הלא :לבנו

 אל יותר להתקרב התחילו כאשרויהי
 והנה ויראו שדה לפני ויעברוהישוב,
 תבואה, וזורעים בשדה חורשיםיהודים
 אלה "מה : בכעס ויאמרו שיהםויתמהו
 עסק מניחין ! ? עושים משונעיםאנשים
 בחיי ועוסקים עים, חיי שהיאהתורה,
 וננתנו מקום כל אפם חרון ובשביל "שעה!
 בת- יצתה שז נשרף. מיד בכעםעיניהם
 "האם להם: ואמרה השמים מןקול

 חיזרו ! ? יצאתם עולמילהחריב

 מכל- השמים, מן דין נזר בלי נלכדתאינה
 נזרה בלי בפח נלכד שאינו האדםשכן
 לחשוב לנו שאין אומרת, זאת השמים.מן

 קיסר נזרת פי על רק במערהשנלכדנו
 מן נגזר שכך ספק בלתי אם כירומי,

 לפני וידוע גלוי הדבר ומבתהשמים,
 אחר ולהרהר להתרעם לנו ואסורהקב"ה,
 וילכו דעתם נתישבה ובכןמדותיו".
הלאה.

 מוכרחים היו זה ובעבורלמערתכם".
 שם ונשתהו המערה, לאותה ולשובלחזור
 חודש ע~שר שנים לאחר חודש. י"בעוד
 הרחמן! "אב ויאמרו: לשמים ידיהםנשאו
 בניהנם נשפטים אין רשעים נם אףהלא
 להיות לנו די כן אם חודש, י"ב מןיותר

 תפלתם הרשעים". כמשפטנידונים
 ואמרה: קול בת יצתה שובנתקבלה.
 מן שניהם ויצאו ממערתכם"."צאו

 לביתם. ללכתהמערה

 למערה לחזור עליהםננזר

 שוועק פוינעל דער זיך פליהט דשן "פריי". היימט דאם "דימום". יוחרט: דאם הימעלפון
 8 זחנשר שז שזוי, אויב סינד, פיין "זעהסטו זוהן: זיין צו געזאנט שמעון רבי האטפריי.

 ניט געווים מענש ש דאך ווערט הימעל, פון נזרה ש אהן גע'פשננען ניט אויך ווערטפיעעלע
 נעווען ניט מיר.זיינען שז פשרשטעהן מיר השרפען שלזא, הימעל. פון נזרה ש אהןנעפשננען
 די אויה יוערטער שלעמטע עטליכע גערעדט האב איך ווים דעם איבער אוסזינסםנעפשננען
 שזוי איז עם וועלכע צוליעב אויזשכע, נעווימע שנ'שנדערע דעם אין דא איז געווים נאררוימער,
 ווייטער. גע'נשננען זיינען און בשרוהיגט זיך החבען זיי השמים". מן נעווארעןננזר

 הייל. דער אין נעהן צוריסנעמוזט
 פשרב*ינענחננען זיי זיינען ישוב, צום נעהענטער קומען אננעהויבען האבען זייווען

 זיך זיי החבען שרבייט. פעלר מיט פערנומען זיינען אירען ווי געזעהן זיי החנען פעלד,ש
 מענשען! די אין שטעקט משונעוע ש פשר "וואם אויסנערופען: הא'בען אוןפשרוואונדערט

 ניט וואם שרבייט שן מיט א8 זיך ניבען און לעבען, אייבינעם ניט וואם תורה, די פשרלאזעןזיי
 וויס אויף שז כעס, אין שרייננעברשכט שזוי זיי האט דאם צייט!" קורצע ש אויף נארלעבען
 זיך האט דשן נעווארען. פערברענט בשלד זשך די איו אוינ בייז ש נעווירפען האבעןזיי

 חרויסנע- איהר זייט צו אייך! מיט זיך טהוט "וואם הימעל: פון קול בת שנעהערט
 הייל!" אייער אין צוריענעהן איהר זאלט שוין וועלט? מיין משכען חרוב הייל דער פוןקומען
 חדשים. ציועלף אבנעזעסען ווייער רשרט זיינען און הייל, זעלבער וער צו שוועק זיי זיינעןרשן
 בשפריימ איננשנצען זאלען פשיעיונג, ש מיט נעזוען בותפלל זיי היבען חד,2ים צוועלףנאך

 ניט איז גהינם אין רשעים פון שמראף די ווי שזוי שז טענה'ן, גענומען האבען זייווערען.
 תפלה זייעד רשעים. ריכטיגע ווי ערנער זייז זיי זאלען פשויואם חה2ים, צוועלף ווילעננער
 העדען נעלאזט זיי האט קול בת ש און געווארען, אנ'נענומען הימעל אין איז טענה זייערמיט
 פשר- שוין מעגט איהר הייסט: דאם ממערתכם". "צאו ווערמעד צוויי ריוע מיט הימע5פון

 נעהן. שהיים און הייל דילאזען
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)ד(
 המערה. מן לחפשי יצאואיך

 הישוב, אל שנית פעם התקרבוכאשד
 אלעזר, רבי של דעהע נתישבה לאעוד
 האנשים התנהגות לסברל יכול היהולא
 כזה ארוך שבזמן כיון ישראל,מבית
 להיות אם כי דבר ידע לא במערה,בהיוהו
 ששכח כמעמ ולזאת בתורה,עמל

 בעולם האנשים של הגשמיותהצמרכותם
 וגרם וברוגז, בתמהון עליהם ויבםהזה,
 שהיה מקום ובכל לאנשים. היזקותבזה
 שמעון רבי היה במבטו מזיק אלעזררבי
 שמעון רבי ראה כאשר מרפא.אביו
 רכות לדבר התחיל טוב, תכלית זהשאין
 על והמליץ לבו, את לרכך בנו לבעל

 לעולם די כי ! בני "תדע : לאמרישראל
 ועוד שנינו". בזכות שיתקיים ואתהאני

 השמשות בין שבת בערב לפניהםנזדמן
 שתי ובידו לבירע, ר'ן זקן איששראו

 לך "למה : אותו וישאלו הדס. שלחבילות
 להם: אטר הדסז" של חבילות שתיאותן

 לו: אמרו שבת". לכבוד בהן"להריח
 : להם אמר ?" אחת חבילה שיהיולך די ולא חבילות, שתי מהם עךטית"ומדוע
 6ז שמור". כננד ואחת זכור כנגד"אחת
 חביבין כמה "ראה : לבנו שמעון רביאמר
 מהם". רונזך הנח לכן ישראל! עלמצות
 לבו וירך דעתו נתישבה והלאהומאז
 במבמו. לאיש יותר הזיקולא

 שמעון רבי של חותנו יאיר בן פנחסרבי
 אליו וילך לביתו בא חותנו כישמע
 שהיה החול מן פצעים מלא היהשמעון רבי של נופו כאשר אבל פניו. אתלקבל
 ועל במערה, שנים י"נ נויתו אתמכמה
 לעיד הלך לזאת גופו, כל נחלש זהידי

 את לחזק מבריא בחמי לרחוץמבריא

)4(
 הייל. דער פון אינגשנצען געוושרען בשפריים זיינעןזיי

 זיך השט שריין, י'טוב אין געקומען זיינען און הייל די פשר~יזט השבען זיי 11יניכדעם
 נעבען אירען וואו צוזעהן, נעקענם נים שלץ ניך השם ער בשרוהינם. נים שלץ ניך אלעזדדבי
 רבי און תורה. דער אין עוסק נים זיינען און וועלם-זשכען די מים "5 אינגשנצען שזויזיך

 אוינען אלעזר'ס רבי יואו דש שבער מהון. עמשדען מענשען פלעגמ בליק בייזערא5עזר'ם
 געזעהן הים שמעון רבי שז און געהיילם. בשלר שמעון רבי השם דשרם מהון, ששדעןפלעגען

 הים סענשען, די פון פיהרעכץ 'דעם מים צופרידען נימ שלץ נשך איז אלעזי רבי זוהן זייןשז
 עקזיממירען קענען זיל וועלם דער פשר גענוג ס'איז קינד! "מיין געזיגם: איהם צו שמעו,דבי
 ערב שז געמשכם זיך הים דשן דו". און איך 11י סענשען צוויי שזעלכע זיך געפינען עםווען
 הדמים שמעקעדיגע בינטלעך צוויי מרשנט משן שלמער שן 11י געזעהן זיי היבען פשרנשכםשבת
 צוויי די אייך םויגען "ווים נעפ'רעגם: איהם זיי הינען שהיים. זיך צו געשווינד לויטםאון

 איהם זיי פרעגען שבת". לכבוו איז "וים געענטפערם: זיי ער הים הדמים?"בינמלעך
 כואכען געקינמ ויך האט איהר בינם5עך? צוויי איהר 'דשרפט ווים צו "שבעריוידעד:
 קענען איינם או, זכור קעגען איז בינמעל "איין זיי: ער ענמפערם בינמעלע. אייןדערפון
 מייער ווי קינד, מיין "זעה אלעזר: רבי זוהן זיין צו נעזיגם שמעון רבי הים דשןשמוד".
 ין דשמשלמם פון טאלק". אידישען אויפ'ן ברוגז ניט זיי שלזי, שבת, דער איז אידעןביי
 םהון. צו ששדען אויפגעהערם היבען אויגען זיינע און 'געווירען בשרוהיגט אלעזר רביאיז

 שהיים שוי, איז איידעם זיין שז געהערם היט שווער, שמעון'ס דבי קשיר, ב, פנהםרבי
 שז אוים)עפונען הימ יאיר בן 9נחם רבי זיין. פנים סקבל איהם גענשנגען ער איזנעקומען,

 חמי זיך רופט ווים וושמער הייסעז רעט אין זיך בידען מבריה, קיין שוועק איז איידעםזיין
 הימ ער ווים זחכוד-ב"ד, ועם פון געלימען שטשרק הים וושס קער9ער זיין היילען צוםבריה,
 רבי נשן2מירט בערער די ניי השט יאיר בן פנחס רבי נע5עכמ. היי5 דער אין ייהרדרייצעהן
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 רבי שמה אליו ויבא ולהרט-8א.נויתו
 שמעון רבי הלך וכאשר חותנו.פנחם
 חותנו עמו הלך טבריא בחמילרחוץ
 את לרפא זית בשמן גויתו אתוימוך
 את פנחם רבי ראה כאשר ויהיפצעיו.
 כי מבכי, להתאפק יכול לא התנופצעי
 עיניו דמעות ויפלו עליו, רחמנותנתמלא
 מלוהין עינים דמעות וכאשר חתנו. גויתש
 עקיצת שמעון רבי הרגיש מלח, כמיהן

 שז לו. ויכאב הפצעים במקוםהדמעות
 חותני "למה : חתנו את שמעון רבישאל
 9א עיניך מדמעות גוי פצעי ותכוהתבכה

 צרתך ש אני "בוכה : פנחס רביויענהו
 ויאמר !" בכך שראיתיך לי ואויומכאובך,

 אם כי ! חותני כן "לא : שמעון רביאליו
 לא שאילמלא בכך, שראיתניאשריך
 כך". כל תורה בי מצאת לא בכךראיתני

 רבי שנפרד טרם כי ידוע, דבר היהוזה
 מקשה שמעון ר' כשהיה המערה, אלשמעון
 מתרץ פנחס רבי היה בלימודם,קושיא

 כאשר כך ואחר תירוצים. שץצר שניםלו
 מקשה פנחס רבי כשהיה המערה, מןשב

 לו מתרץ שטעון רבי היה בלימודםקושיא
 תירוצים. וארבעהקהטרים

)ה(
 במבריא. שמעון רבי שהראההנפלאות

 ובנו שמעון רבי שנתרפאולאחר
 רבי אמר טבריא המי שלבמרחצאות

 הדבר נכון יושר פי שעל לאביו,אלעזר
 ותיקון הנחה איזה טבריא לעירלעךטות
 יעקב אצל שמצינו כמו טובה.למזכרת
 שכם. עיר שלם יעקב ויבא שנאמראבינו
 להם שתיקן היינו העיר. פני אתויחן

 נחוצים דברים עם בעיר שלהםחנייה
 העיר תשיג זה ידי שעל להם, חמרשהיה
 נצרך אם העיר לאנשי וישאלו יפות.פנים
 שיש ויאמרו בעיר. תיקון איזולהם

 ספק בו ש"ם גדול מגרש העירבאמצע
 בבירור נודע ולא מתים, קברי שלטומאה
 וצער גדולה טרחא ויש הקברים. מקוםאיה

 פול איז קערפעי שכעון'ם רבי פון הויט רי ווי געזעהן ער השט בוימעל, מיט קערפערשמעון'ם
 זיינע פון מרעהרען געג"מען זיך היבען איירעם זיין אויף רחמנות גרוים פון שפחלמען.מיט
 גע- די רערפיהלט ה"ט שמעון רבי לייב. שמעון'ס רבי אויף שרויפגעפשלען זיינען אוןאויגען

 "וויס שווער: העם ער פרעגם וואונהען, זיינע געשמערצט ה"בען וועלכע טרעהרעןזשלצענע
 פנחס: רבי ענטפערט 'וואונדען". מיינע רשך בריהען טרעהרען אייערע שזוי? איהרוויינם
 איז "וואויל שמעון: רבי ענטפערם לשגען". שזש אין ריך זעה איך וושס מיר, איז"11עה
 קערפער מיין געמראפען נים ווילסט ,רו ווען לשגע. חזש אין געפונען מיך היסם רו וויסדיר,
 שז בשוואוסם איז עס תורה". פיעל חזוי געפונען ניט מיר ביי וושלסמו בששטשנר, שזשאין

 קשיא ש פרע'גען שמעון רבי פלעגט הייל, רער אין אעועק איז יוחאי בן שגועון רביאיידער
 נשכ- און תירוצים, צוועלף מים פחרענמפערען איהם פלעגם ער און יאיר, בן פנחס רביביי
 רבי ביי קשיא ש פרעגען יאיר בן פנחם רבי פלעגט צוריקגעקומען, איז שמעון רבי וושסדעם
 תירוצים. צוושנצינ און פיער מים פשרענמפערען איהם פלעגם ער און יוחאי, בןשמעון

)5(
 טבריא. אין בשיויזען השט שמעון רבי וויס וואוטרעררי

 געוושרען געהיילם זיינען אלעזר רבי זוהן זיין מיט יוחאי בן שמעון רבי וויסנשכרעם
 איבערלשזען עפעס מען רשרף יושר ~ויט שז געזינט, אלעזר רבי השט טבריא, אין בעדער ריפון
 שמחרם רער מיטען אין שז 'נעוו"רען גשויר זיינען זיי טבריא. שט"רט רער אין טובהש

 נים דירט זשלען זיי שז היטען, זיך מוזען כהנים וואו פלשץ, נרויסער ש זיך נעפינטטבריא
 דשפ און הקברות, בית ש נעוועז שמאהל איז דאדם שז בשוואוסמ געווען ס'איז וויילדורכגעהן,
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 סביב דרכם להקיף שצריכיםלכהנים
 רבי אטר תיקון. הצריך דבר וזההמנרש,
 אך אם הדבר, פוב כי לאביו,אלעזר
 איזו ידי על המנרש אוחו לפהראפשר
 א"פ נמצא אם שמעון רבי וישאלפעולה.
 המנרש כל שאין להעיד שיוכלבעיר
 רק ספק שיש אלא חקבדווג ביתבחזקת
 אהד זקן שם ונמצא פהרה. חזקתלהם ש"י מקומות בו יש אבל ממימווע איזהש

 בן שהתנא זוכד שהוא איך להעיהשידע
 תורמסי אחד במקום שם קיצץזכאי

 משפיח שהיה הדבר, פירושתדומה.
 תורמס שנקראים הקפנית אותןשם

 שאין ראיה ומזה השמש. ננדלייבשן
 אלא הקברות, בית בחזקת חמנרשכל
 שם שנמצא בספק שהם בו מקומותשיש
 הבין שמעון רבי וכאשר קברים.איזה
 דוקא זכאי בן שפח מדזע הדברסוד

 כח ידע שמעת שיבי כיון לייבש,תורמסין
 שנקרא הזה קפנית במין שישהנמתר
 לפהר חפץ זכאי שבן הבין לזאתתורמס,
 לברר נסיון לשם כך ועשה שם מקוםאיזה
 רבי החליפ ולכך כהן. היה הוא כיהדבר,
 המנרש כל על הוא נם לעךשותשמעון
 זכאי. בן שקךפה והבירור הנסיוןאותו

 בנמרא חדש ופירוש תורמס שבקפנית חנמתרכח
 ופעלתו התורמס ענין לפרש אחלפרם
 הטאמר כאן להביא מוכרח הנניהנסתרת
 להבין שקשה ומה )לד.( שבתדנמרא
 סבא ההוא א"ל הנמרא, לשון וזהשם.
 עביד תרומה. תורמסי זכאי בן קיצץכאן
 פהריה. קשי דזש.ה היכי כל הכי. נמיאיהו
 כאן פירש"י צייניה. רפי דהףוה היכיוכל

 נמי איהו עבד : נידולן לאחרשקרן
 שם ומשליכן תורמסין מקצץ היההכי.

 שם שהוא במקום המת וצף נסונעץפה
 דאיתא מה ועל הקבר: למקםוציינו
 לא רפי הוה אי או קשי הוה איבגמרא
 שמוסכ פירשו בתוספת רק כלום,פירש"י

 כך נריס לא שרש"י ואפשר האדמה.על
 ע"פ, פרשה רבה בבראשית כדאיתא אלא שתלן תרומה. וערססי זכאי בןקיצ*ן

 זיין צו נעזשנם אלעזר רבי ה4מ כהנים. 'די פשר מרהא ש און שפערוננ גרוים ש געוועןאיז
 עם פ5ש-ו. דעם זיין מטהר קענען זש5 מען ווען זשך נ5ייכע ש געווען זו54ם עם שזפשטער,
 שרט איין אויף שז נעדענקם, ער שז געזיגם, ערות ה4ם 5411 משן שלסער שן נעפונען זיךהשט
 סשרט ש איז תורמס תרומה. פון תורמסין געטריקענם בן-זכאי תנא דער ה4ם פלשץ דעםאין

 קיין שז בשווייז, ש איז ר4ם "פייגענבשהנען". זיך רופען וועלכע ביענם, ביטערענרויסערע
 צו- ש דורך שן זיין קשן עס נשר געווען, נים קיינסיהל פלשץ דער איז הקברות ביתריכטינער

 פשרשטשנען בשלד הים יוחאי בן ש,מעון רבי מתים. עטליכע בשנרשבען דשרם טען ה4םפש5
 רבי ווייל תורמסין, די דשרם טרוקענען רעם מיט אויפנעטהון השט בן-זכאי תנא רערוו4ס
 וושם ביענס סשרט רער פשרמ4נט קרשפט ש פשר ווים סור רעם נעוהשוסם אויך השטשמעון
 תורמס. זיךדופט

)8(
 תורמם. זיך רופען ווים ביענם די פון קרשפם פשרבירגענעדי

 קרעפטען. בשהש5טענע ש5ער5יי מיט נעוויקסען זיך געפינען עם שז וויסען, דשרףמען
 מהיה ק4ן וושס גרשז ש רץ אפילו ס'שיז בשמים, פשרש"דענע רפואות, פשרשירענענעמליך:
 רופם וושם לעהרע, בשזוסדערע ש דץ איז דעם אויף ש5יס. ש עפענט יו4ם גר4ז ש זיין,מח?ם
 פרוי אומריינע ש יוען וושס בלומען, ס4רם ש אויך זיך נעפינט עם "ב4ט4ני5יגיע".זיך
 דופט וויס ביענס ס4דט דער השנם. איהר פון שוועק זיך זיי בויגען דשו זיי, שנריהרעןוויל
 טרו- צו זיי לעגט סען ווען שז סרשפט, בשהשלטענע ש אייגענששפמ שן פשרטשגט תורמסזיד
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 והוה רנרמוסא נסב עבד. מה לשונו,וזה
 ומקלק קצוצותיה ושדי תרמוסאמקצץ
 )סליק( קטילא דהוה אתרא וכלבשוק.
 שלא מקום וכל ונפקין. מדדיןואינון
 והוא עומדת, תרמוסא טומאה, שםהיתה
 טהרה, ומקום טומאה מקום איזהמציין
 קשי של הענין כלל שם מובא ולאע"כ.
 שדי על חדש דבר פירש"י שם אלאורפי.

 החתיכות על לוחש שהיהקצוצותיה.
 קהלת ובמדרש סליק. וקטילאתרמומא

 גירסא יש יפול בו גומץ חופר הפסוקעל
 ושתי גם עה"9 אסתר ובמדרשאחרת.
 ובירושלמי אחרת. גירסא עוד ישהמלכה
 וכל אחרת. גירסא עוד דשביעית9"ם
 הקורא את מביא הנירסאות שנויאלו

 בערפל הזה ענין כל וגם רבה,במבוכה
 שיורה אחד מפורהם נמצא ולאחתולתו,

 כל לחשוב נרצה ואם ישר. דרך כאןלנו
 לא לכן הרבה. להאריך נצרךהקושיות
 ש9ירש"י קיצץ במשמעות רקאעיר
 כבודו ובמחילת גידולן. לאחר ועקרןשתלן
 איך אבין ולא אני בער והקדוש,הגדול
 שייך שתילה הלא בקטנית, שתילהשייך
 שרבי שפירש"י מה וגם באילנות.רק

 שם וכהטליכן תורמסין מקצץ היהשמעון
 דא"כ פלא וזה וכו'. המת וצף נסונעץטה
 איזו וגם ורפי, קשי של הענין תומה

 כזה. נס עם לתורמסין יששייכות
 שקצץ כגון בגמרא איתא :( )טוובחולין

 המחובר מן דקצץ ו9ירש"י דלעת,לו
 בתוספת שם ואיתא בתלוש. ולאמשמע
 איירי דבתלושה ואומר חולקשר"ת
 כמו קציצה, לשון בתלושה נמיושייך
 ואין תרומה. תורמסי זכאי בן קיצץכאן

 ששתלן כאן 9ירש רש"י דהלא מובןזה
ועקרן.
 עלה הזאת המבוכה מן לצאת כדיוהנה

 בגמרא חדש 9ירוש לפרש בס"ד דעתיעל
 אני ראשית למישור. הטעקשיםולעשות
 קצץ, הפעל זה אין קיצץ שהפשאומר
 בקל קצץ שונים. 9עלים שני שהםאלא
 וחתיכה קציצה היינו בכבד מקציןאו

 או דלעת, לו קצץ כמו המחובר,מדבר
 בתלושה. נמי דשייך ר"ת כדעתאפשר
 קיץ, שורש מן הוא ביו"ד קיצץאבל

 קיץ, של פירות לייבששמשמעותו
 קייצין, נקראים בזה העוסקיםוהאנשים
 אומר יהודה רבי 9"ם, במקואותכדאיתא

 הרעאב 9ירוש בהן. כיוצא קייצין שלאף
 קיץ. של 9ירות לייבש לחמההשוטחים

 ביון כל כ"ו, פרק כלים במסכתוכן
 9ירוש קייצין, כהטל חוץ מהורותאצבעות
 )ענ.( ובעירובין קיץ. 9ירותמלקטי
 נזכר וביותר והבורגנין. והקייציןהרועים

 הפועל את השוכר כמו בתאנים, ה9עלזה
 קציצות מצא וכן ברשאנים, עמולקצות
 דזה ספק שום אין אבל :(, )כ"אב"ם
 תבואה או 9ירות בשאר גם שייךהפש
 וצריכין האדמה 9רי שהם קטניתאו

 דבמסכת והגם הקיץ. בזמן בחמהלייבשן
 בנטיעות. קיצץ אחר איתא, :( )ידחגיגה
 ענין שהיא שם הכונה נפרש אםאבל

 כנפיעות קצץ שצ"ל ודאי ו9ירוד,חתיכה
 ולא קצץ במהרש"א נזכר וכן קיצץ.ולא

 אם סוד, של ענין שזה כיון טמנםקיצוץ
 ודוקא משובשת, אינה שהגירסאנאמר
 ש יותר במובן לפרהט יש קצץ, ולאקיצץ
 בנטיעות יבשות גרם שהוא הכונה סודפי

 שבער פוילען. שן הויבען און ווייך זעהר בשלד זיי ווערען מת, ש פון קבר ש אויףקענען
 זיין. צו דשרף עם ווי שזוי השרט זיי יוערען שרמ, ריין ש אויף מרוקענען זיי לענממען ש~

 בשעת שפרשך, שזש "לתש", בשהשלטענעם ש זשגען צו פשדשן, איז מוד גרעמערער שנשך
 קבר, 8 אין דשרם 8ז פשהדעכטי'גמ איז ,וושס פלשץ, ש אויף מרוקענען תורמם דעם לעגממען
 צו צייט שטיקעל ש יושרמען ניט מען ,דשרף געזשגט ווערט וושס "5תשא דעם דורך דשןאיז
 פרוב די רורך בשלי זעהמ מען נשר 'פוילען, שן הויבען און נשושרען ווייך זיינען זיי אויב~עהן
 דעם פון זעלבסמ זיך זיי קייקלען קבר, ש אויף געלעגמ זיי השמ מען אויב שז "להש", דעםפון

 זיימ. ש אין אוועק9לשין
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 ע"* כי דלעילא. המקור מן שפעהיונקין
 בהן נרם וכאילו מהן, השפע מנעפשעיו
 בזה. להאריך ואין יבשות,ענין

 תרמוס. או התורמס מענין אדברעתה
 נמנה נ' כהטנה א' פרק כלאיםבמסכת
 עם ולא ירקות של המינים ביןהתורמס
 מין תורמס, שם הרע"ב ו9ירשאילנות.
 ז' אותו ששולקין טאד מר ידועקטנית
 סעודה. בקנוח אותו ואוכלין9עמים
 :( )כה ביצה במסכת כדאיתאוהיינו
 ואת )קכו:( שבת במסכת איתאועוד

 לעזים. מאכל שהוא מפני היבשהתורמס
 לח דכשהוא הש"ס מפרשי שםופירשו
 אבל ראוי, אינו לבהמה ואף מאד טרהוא

 מזה העולה לעזים. מאכל הגאכשנתיבש
 למאכל ראוי ושז לייבשו נצרךשהתורמס
 טדם למאכל לעשותו נרצה ואםבהמה,
 לח כשהוא אבל פעמים. ז' לשלקונצרך
 לכלום. ראויאינו
 הנעל הענין לבאר נבא זה כל 5יועל
 דזה אחד. ענין עוד ונקדים המובן.באופן
 אהד לכל יש למיניהם הצמהים שכלידוע
 של כח או רפואה של כח או הנסרטר,כח
 בנמרא איתא חמה למשל כמו סנולה.איזו
 מכיר התינוק שאין נסתר כח להשיש
 של טעם שטועם עד אבא לקרואבדעתו
 יש יותר, משונה שהצמח מה וכלחטה.
 ובודאי נברא, להנם לא שכודאילהשוב
 וזה לעולם. שנצרך נסתר כח בויש

 שאר מכל ביותר משונה שהואהתורמס
 ועוד נסתר. כח בו יש בודאי קטנית,מיני
 שם 5עמים שכמה לדעת נצרך אחדענין
 על מורה מדבר חי צומח דומם מןהדבר
 תרמוס או תורמס והשם שבו. הנסתרכח
 שכח מובן לכן מו"ת. ס"ר צירוףהוא

 המיתה כננד שהוא היינו שבוהנסתר
 שוטחים אם ולכך המת. ריח סובלואינו

 יתייבש לא הקבר בסקום לייבשואותו
 בר של שהמוח סברא זו וירקב. ירךאלא
 הלב. על ומתקבלת אותה סובלדעת

 דההוא הענין. כל יובן מערטהוהנה
 זכאי בן קיצץ כאן לרשב"י, סיפרמבא

 שטח הוא כאן כלומר תרומה.תורמסי
 שלאחר היינו תרומה. תורמסילייבש
 שזה כהנים לשאר להראות כדיהנסיון
 אחר אותן קך2ה לכך הוא, מהורהמקום
 הראה והנסיון השאר. על תרומההנסיון
 ונעשו התורמסין נתיבשו שבאםלדעת
 קבר, שם שאין מורה זה כראוי,קשין
 ברפיונן נשארו היו קבר שם היהשא*לו
 וכיון ונרקבין. נתקלקלין והיוברכותן
 נמי איזקו עבד הסוד, זה הביןשרשב"י

 בחמה. לייבשן תורמסין שם ששמחהכי,
 היכי כי בנמרא, שאומר מה יובןובזה
 מקום בכל לומר רצה מהריה. קשידהוה

 מימן זה קשין ונעשו 3תיבשושהתורממין
 דהוה היכי וכל מקבר. טהורשהמקום

 ורכין רפי הוה שהתורמסין 9ירושרפי,
 קבר. שם שיש לסימן צייניה נתיבשו,שלא
 כל *ושירצו הזה שבפירוש יבין מביןדכל

 כהוגן. עולה והכלהקושיות
 לפי אבל דילן. הש"ם 3ירמת לפי זהוכל
 וישלח רבה והמדרש הירושלמיגירמוע
 תרמוסא נסב עבד, מה דנרס ע"ט,פרשה
 קצוצותיה ושדי תרמוסא מקצץוהוה
 קטילא דהוה אתרא וכל בשוק,ומקלק
 נירסת )כך וספקין, מדדין אינון)סליק(
 מומאה שם היתה שלא מקום וכלרש"י(

 שהיה שם ופירש"י עומדת.תרמוסא
 זה מכל תרמומיז. החתיכות עללוחש
 במדרש והנה אחר. בדרך שם לפרשנראה
 התיבות בשתי נרסאות חלוקי איזהאיתא
 שאומר ממה אבל יעו"ש. ומפקיןמדדין
 טומאה שם היתה שלא מקוםדכל

 בן-זכאי, הנא דעם ויע:ען ז"נען עדות דאס נעהערמ האט יוחאי בן ע~מעון רבי ווישזוי
 מיט פרוב 8 גע(מאכט הימ בן-זכאי תנא דער וויס סוד דעם פשרשמשנען ה"ט ער ווי שזויאון
 פשרשפרייטען געהייסען האט ער נעטהון. זעלבע דיס אויך ענמעון רבי היט תורמס,דעם
 די נעמשכם היט שנךעון רבי טז ז"גען, טהייל טרוקענען. צו תורמס יעם 9לשץ יענעםאויף
 געקיי- שוועק תורמס דער ז.ך ד"ט קבר 8 נעווען ס'איו וואו דשרט און "למש", דורכ'ז9רוב
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 כנירמת לברוס מוכח מזה עומדת,תרמומא
 דבמקום לומר ורצה ומפקין. מדדיןרש"י

 התרמומא עמדה לא טומאה שםשהירטה
 ונפקין. או ומפקין מדדין שהיואלא
 לחין, בתרמומין הנמיון עשה שלאוהיינו
 9ירוש קצוצותיה. ושדי מקצ'ן דהוהאלא

 מייבש שהיה זה, באופן הנסיוןשעשה
 קצוצותיה ותיבת שמה. והשליכןתרמומא
 בצד קציצות מצא בבמרא כדאיתאהיינו
 ובמקום יבשין. פירות שפירושוהשדה,
 מדדין התירמם"ן היו טומאה שםשהיה

 ונשאר שמה, שנשלכו מהמקוםונפקין
 שם היה שלא ובמקום ריקם.המקום
 שנשלכה במקום התורממא עמדהטרמאה
 זה שבאופן ולהנמיון שם. ונחהשמה

 להבין התורממא. על לוחש שהיהפירש"י
 ומתרחקים מדדין שהיו בהן פעלשהלחש
 שהמת הלחש ש9על ולא הקבר.ממקום
 להשתמש נצרך היה למה דא"כיעלה,

 הלחש בפעולת- די היה הלאבתרמוסא,
 שאין ננדע למביני כתבתי זה כלבלבד.
 : וד"ל עיניהם. מעורת הבקירתתאות

)ז(
 הכותי להעניש יוהאי בן שמעון רבי ש;ישההמופת

 לבחר ב"י שמעון רבי שעשה המופתזה
 כבל נת9רמם מת מומאת מספקהמגרש
 וינהרו ממביב, אשר בהבליל וגםהעיר
 כבוד לו וחלקו ישראל מחלקות כלאליו
 רבי הראה כן ואחרי רבה. בקודהבדול

 נמצא היה שם כי אהר. מופת עודשמעון
 בדול שונא שהיה הכותים מן אחדאיש

 המברש טהרת של והמופת ישראל.לחכמי
 ויחפ.1 יתירה, ושנאה קנאה בועורר
 עשה ומה המופת. אותו ולהכזיבלבטל
 עוזריו עם בלילה הלך הוא הכותי,זה

 וות, עם ארון מקום מאיזה ויג:בוכלאם
 רבי שמיהרו ההוא במנרש אותוויקברו
 המון הכותי אותו אמף למהרתושמעון.
 על מרה וידבר ההוא המנרש עלאנשים
 המטיר ישראל חכמי ועל שמעדן,רבי

 לאמר: בקול ויזעק תידוף. וחירוףבזיונות
 יכולים אתם איך עתה ראו ! ישראל"עם

 מברש על הלא שלכם, להחכמיםלהאמין
 !" מת של קבר עוד כאן נמצאהזה

 וכאשר שמעון. לרבי הדבר נודעמיד
 מיהר שנעשה מה שמעון רבי שמעאך

 ת1רמס דער וואו 'ד4 א1ן מת. דעם שרויסגענומען ד4רמ פון מען ה4מ דשן זיימ. ש איןקעלס
 איז ד4רס שז געוואופמ מען ה4מ ירמ, פון געריהרס נימ זיך ה4מ און שמעהן געבליבעןאיז
 תורמס מימ'ן 9רוב די געכוטכמ נימ היט שמעון רבי שז ז4גען מהייי און נישסץ. קברקיין
 ווייך איז תורמם דער וואו ד4 שז בשמערקמ, היס כען 411ם רעם דורך נ4ר "לחיט", דעםדורך

 ה4ם מען און קבר ש איז ד4 שז פשרשמשנען מען ה4ס פוילען, 4ננעהויבען ה4ס אוןגעוו4רען
 טען ה4מ 'געווירען השרמ איז תורמם דער וואו דירמ א1ן שרויסגענומען, ד4רמ פון מתדעם

 קבר. ש פון ריין איז 'ד4 שז זיכערגעוואוסמ
)7(

 כותי. ש קעגען בש1ויזען הימ שטעון רבי וו4ס מופתדער

 מבריא, אין 9לשי1 דעס רייניגען צו בשו1יזען ה4ס יוחאי בן שמעון' רבי ווים קונץדי
 שמורם. גרויסען ש שרויסגערופען הימ עס א1ן געגעני, גשנצען אין געוו4רען מפורסם בשלדאיז
 די פון משן ט ד4רמ געפונען זיך ה4מ דערפשר. בשרשנקמ שמשדק איהם ה4מ שמ4ימדי

 פשיגלוסט איהם זיך ה4מ חכמים, אידישע די געהשט פיינמ שמשרק זעהר ה4מ וו4סכותיים,
 כותי דער נענשנגען איז געווען. סמהר 9ישץ דעם ה4מ שמעון רבי וו4ס דים נישמ צומשכען
 ה4בען און מת, ש ערגעץ פון שרויסגע'גנב'עמ ה4בען און ביינשכט צוהעלפערס זיינעמיט
 רער ה4ט צומ4רגענס גשוען. מטהר ה4ט עוסעון רכי וויס 9לשי1 דעם אין באגריבעןאיהם
 נע9רעדינט זיי פשר ה4ם און 9לשץ, זעלבען דעם אויף טענשען פיעל גערופען צוזשמעןכותי
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 שמעון רבי וירא המגרש. מקום עלובא
 בלילה נעשה אשר כל את קדשוברוח
 רבי ויקרא יהודי. צורר אותו ידיעל

 "גוזר : ויאמר ההמון כל לפני בקולשמעון
 יעלה למטה כאן שהונח המת שזהאני

 הזה, הקבר מן ארונו עם היושלךלמעלה,
 המזומתה קץטה אשר למעלה, שהואואותו
 נעץשה וכך לממהא. במקוש ירדהזאת

 בלילח שם שנקבר המת ארון ומיד.תיכף
 הארץ על פועאם ונפל הנופל חוליאחזתו הכותי וזה הקבר. מן ונשלך למעלהצף

 עד ברעדה, להתגלגל והתחיל חללבזעקת
 כרה אשר הקבר באותו מת ונפלשנתגלגל
 כרה "בור בו ונועקיים בלילה.לעצמו
 יפע~ע. בשחת ויפולויחפרהו

)ח(
 שמעון רבי בן אלעזר רביתולדות

 למחבר נחשב שמעון רבי בן אלעזררבי
 החברייא בין הקדוש הזהר שלהשני

 של התנאים בין לתנא נמנה והואקדישא.
 והיה השני, בית חורבן אחר השלישידור
 בשם שנקרא הנשיא יהודה לרביחבר

 מצוין אלעזר רבי היה ילדווצ מימי"רבי".
 כשאר ורגיל מצוי בלתי לאיש שנשיםבין

 ושכמו גדולה במן עט כארז גבהואנשים.
 גביררע על התפלאו רואיו וכלרחב.

 מדי. יותר מרובה היה מאכלוהגדולה.
 ולכך הפמק, בלי בתמידות עבד שלוהטוח
 התנהגותו וכל במנוחה, לשבוע יכללא

 הנראה וכפי האנשים. בעיני זרההיתה
 ללמוד נדול חשק בילדוהו לו היהלא

 יה ש מאומה דאג לא אביו אמנםתורה.
 לבנו שיש והבין ידע כי מאד, אותוואהב
 וקשה מאה גבוה מטקום גדולהנשמה

 השקר, הערלם לזה להתרגללנשמהמ
 יתרגל לאט לאט אבל מקץטהו. זרולכך
 וביוהר מיושבוצ תהיה ודעתו הכללסבול
 י*ב היותו בעת אלעזד רבי שלימותקנה
 לא ששם במערה, יחד אביו עםשנה
 אליהו וגם בתורה. לעמול אם כי דברידעו

 וללמוד אליהם לבוא רגיל היההנביא

 קענען זיי שזוי ווי פ-לק, אי,רישע ר4ם זעהן זיל "שצינד פשרזשטעלטע: די פשרנעוריען אויס- ה4ט ער חכמים. אירישע שלע אויף און יוחאי בן שמעון רבי אויף שפיט אוןששנר
 נפת!א. ש פון קבר ש י4 נ4ך איז פלשץ רי,ען אויף רץ 4ט חכמים! !ייערע אויף פשרליזעןזיך

 הים ער פלשץ. זעלבען אויפ'ן געקומען בשלר ער אי! דערהערט, דים השט שמעוןרבי
 נייעם דעם פון ווערען שרויסגעוושרפען זיל מת רער שז נו,ר בין "איך אויסגעשריען:שמעון רבי ה4ט דשן צוגענרייט. היט כותי דער ווים שווינדעל ש איז ור4פ שז הקוריט ברוחנעזעהן
 %4ן נעווירען, שרויסגעוו4רמען ד4רט פון איז כת דער געששהן. שזוי איז בשלדנוכען". פשד- פלשץ זיין ז4ל זיין, צו מבייש מיך כדי בשגריבעי, וץ איהם ה4ט וושס רער אוןקבר,
 צו יננעהויבען איהם ה4ס עם קרשנקהייס. פשלעגע רי נעקרינען פלוצלינג היט כותידץנ4-

 יאברו. כן סויטער.. ש 'נרוב זעלבען דעם אין געווירען שריינגעוושרפען איו ער ביזוושרפען,
 רנה. רשעיםבאבד

)8(
 שמעון. רבי בן אלעזר רבי פון בי4גרשפיעדי

 גערעכענמ ווערט הקיהש, זומר פון מחבר צווייטער דער  שמעון, רבי בן אלעזררבי
 "רבי*. נערופען ה4ט מען וועלכ4 הנשיא, יהורה רבי צו חבר ש גשווען איז תנאים.ער ריצווישען

 נבור. גרויסער ש מענש, אויסערגעוועהנליבער שן נעווען אלעזר רבי איז 4ן געב4רענהייטפון
 אין עסען פיעל זעהר אימער גערשרפט היט ער וואומרערבשר. נעווען איז העלרישקייטזיין

 צו חווק נרויס קיין געהשט ניט ער ה4ט יונענר דער אין שז אוים ווייזט עס ווילד.זעהר אויסנעיעהז ה4מ פיהרעכץ זיין שז געשרבייט שטשרק שזוי איהם ביי ה4ט מוח רערטרינקען.
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 שנה י"נ אותן ולאחר תורה. סתריעמהם
 אבן ומהור. קדוש אלעזר רבי משםיצא
 בזהר ומזהירה מצהירה מלומשת,מובה
 הנראה שכפי האמנם הרקיע. כזהררורה
 כך אחר נם ממנו סרה לא ק9דנוהימבע
 הכניע מקום מכל חייו, ימי כל וכלמכל
 האנשים, כל לסבול שיוכל כחו בכלמבעו
 הרבה. תלמידים עם נדולה ישיבהוהנהינ
 עמדה אב כבוד של הנדולה זכותנם
 היותר למדרנה ולזכות לחתעלותלו

 שעץטה הנדול דבר לשער יוכל מי כינבוה,
 הוא כי הקשה, בנסיון לעמוד אביועם

 מכל מאד הרבה ולשועווע לאכול רנילהיה
 שהיה אביו על הצרה עמדה וכאשרטוב.

 ט9ני במערה ולהתחבא לברוחמוכרח
 עמו וברה אביו את עזב לא המלכות,נזרת
 לשמ,ט בצרה עמו להיות המערהאל

 בכל אב כבוד מצות מקיים והיהאותו.
 לאכול מה לו היה שלא אף ומאדו,נפשו

 ומים ותאנים חרובין אם כיבמערה
 והרי נופו. כל בחול ולהתכמותלשתות
 כבוד מצות לקיים ממש נפש מסירתזאת
 לו. שעמדה והיאאב,

)מ(
 אביו. שמעון רבי בבית המורים עם פלאטעשה

 ידיד הפסוק ש השירים, שירבמדרש
 של מילדותו פלא מע,טה מובא זהב,נלילי
 שבאו מקץשה שמעון. באר אלעזררבי

 צידון. בעיר רנבואה לקנות תבואהסוחרי
 יראים היו מעות הרבה להם היהוכאשר

 ללון יוחאי בן שמעון רבי לביתחמורים
 רבי בבית הסוהרים שם ישבו כאשרשם.

 סמוך יושב אלעזר רבי שהנער ראושמעון
 ככר וכל לחם. אמו בו שאפתה התנוראל
 הוא היה התנור מן אמו שהוציאהלחם

 עשה והוא הוצאה קץטתה אמו האוכל. חוטף עם ויבאו באכסניא, זר במקוםללון

 נעשרשקען זיך יוענינ נאר שמעון רבי פיטש- זיין השם אויס זעהט עס ווי יבער תורה,לערנען
 פיט נעווען איז ער וו4ב ייהר, דוייצעהן וי אין נעווען שליטות קונה שלעזר רבי היטעיקר דעי נשפה. נרוימע 8 זעהר פשרם4בט ער שז דערקענט, זוהן זיין אין השט ער וויילדערפון,
 און לערנען, תורה סיס נשר פשרתמען דשרם זיך ה-בען זיי וואו הייל, דער אין פ-טערזיין

 יאהר דרייצעהן די בשך חורה. דער פון סודות טיפע די איבערנעבען זיי פלענט הנביאאליהו
 8 עפעס ברילישנם. געשליפענער 8 וטהוא, קדוש 8 תנא, 8 שרוימנעקופען אלעזר רביאיז

 עסען פיעל שזוי נעדשרפט השם וושס גשוען, איז ער יוי יוננערגושנכהשיק שזשקלייניגקייט,
 שן אין שרייגנעפשלעץ איז אפמעון רבי פשטער זייז ווען דשך און שיעור, ש יהן טרינקעןאון
 יוננער- דער ה4ט הייל, 8 אין זיך בשהשלטע! און שפטלויפען  נעמוזט השט ער וושם צרה,עת

 כמשמש איהם זשל עד פשטער מים'ן מיטגעלחפען איז און חיועקנשושרפען שלעםסשנטשיק
 שן טצוה די צוליעב זיך געווען נפש מוסד פשוט הייסט, 'דשס אב. ביבוד זיין מקיים אוןזיין

 בחור'ל. שזש פשר נעווען ד4ס איז נסיון קליינער קיין ניט אב.ביבהר

)9(
 הויז. שמעון'ס רבי אין אייזלען די מיט מעשהדי

 צידון קיין געקוטען זיינען שמ4הל מעשה. שוש געבחשכט ווערט השירים שיר מדרשאין
 ווי שזוי און צידון. שרום גענענד יענעם פון פארפערס די ביי תבואה קויפען סוחריםתבואה
 הויז, נשסט 8 אין נעבטינען צו געהשמ פורא זיי השבען 'נעלד, פיעל זיך ביי נעהשט השבעןזיי

  נעוושהנט, השט יוחאי בן שגועון רבי זהאו הויז אין אייזלען זייערע סיט שרייננעדיטען זייזיינען
 השבעז שמעון, רבי פון וויהנומ אין געווען שוין זיינען סוחרים רי ווען נעבטינען. יירטזילען
 ביזיט, בטקם סוטער זיין שואו אויווען נעבען זיך זיצט אלעזר רבי בחודע דער שז נעזעהןזיי
 בשלד בחור'ל דחוס השט אויווען, *ון שרויטנעברשכט השט געטער די וושם ברויט'על יעדעסאון
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 ויתמהו נמירא. עד היה וכןהכנמה.
 אל איש ויאמרו מאד המוחריםהאנשים
 הנער! לזה לו "אוי זרה: בשפהרעהו
 בבטנו, ישכון רע נחש אם כי זהאין
 !" לעולם רעבון להביא יכול כזהונער
 ומה ושתק. לשונם הבין אלעזר רביאמנם
 על המוחרים הלכו כאשר ? להםקץצה
 את אלעזר רבי לקח למחור,השוק

 על אותם והשה כתפו שחמוריהם
השיה.
 שמעון רבי לבית השחרים חזרוכאשר

 לחפשם התחילו חמוריהם. את טצאולא
 על עומדים שהחמורים שראו עד דכה,כה

 איך הזה, יבר על מאד ויתפלאוהעליה.
 העליה. אל המלם על לעלות החמוריםיכלו
 שמעון רבי בן שהנער ראו כאשראמנם
 שפתיו, ש בצחוק שיהם ומביפעומד
 ויחשבו ידיד. מעשה אם כי זה שאיןהבינו
 השיה, מן החמורים להוריד איךעצות
 באו שז בנפשם. עצות לשות ידעוולא

 המאורע. כל לד ויספרו שמעון רבילפני
 "אולי שמעץן: רבי אותםוישאל
 והוא בני, על רע דבור לדברהרעותם
 : ויאמרו ויענו ?" דבריכם אתשמע

 ורק מאומה. אליו דברנו לא ! לבו"חלילה
 ככרי את ואכל שחמף איך ראינוכאשר
 דיברנו התנור, מן אמו שהוציאההלחם
 שמעון: רבי ויאמר פלא". דבר שזהבינינו
 אחד דבר אבל הדבר. נכון הלא כן,"אם

 רעה בעין עליו הבטתם מדועאשאלכם.
 ממוך האם או משלכם, אכל הוא האםוצרה?
 שאהם כמו כן לא ? שלחנכם עלהוא

 חיים לו שנותן מי כי לדעת, עליכםחושבים,
 הוא וכן לו. הנצרכדת מזונותיו לו נותןהוא
 על אף ברא. אשר בריותיו לכל מזוןמכין
 בשמי אליו האמרו אוהו, ופייסו לכו כן8י

 את לכם ויוריד ויעלה לכםשימחול
החמורים".
 איתו ויפייסו הנער, אל המוחריםוילכו
 בשם לו ואמרו להם, שימחי ממנוויבקשו

 אויווען פון נעבעקס ד4ס שרויסנעששרמ ה4מ בעמער רי אויפנענעסען. אוןטרייננעבשפט
 שרייננעכשפם שזוי ה4מ ער וושנעם ביז שריין, סויל אין שריינגעששרט בשלד עם ה4מ עראון
 צום אי*נער ז4נט צונעזעהן, ר4ם ה4בען מוהרים פרעמדע רי 'ווי שזוי נעבעקס. נשנצעו4ם

 נעפינען זיך מוז שלאננ בייזער 8 עפעם וועה! און "4ך שפרשך: פרעמדער 8 אויףצוויימען
 ה4ט אלעזר רבי וועלמ!ע דער אויף הוננער 8 ברעננען נשך קין ער בויך! בחור'ם דעםאין

 ווען נ4ר געמשכם, וו"סענדינ ניט נ4ר זיך ה4מ ער נעעמפרעך. זייער פפרשמשנעץ יץ4בער

 היט און אלעזר רבי נענשננען איז ססחר, 'ווענען נשס אין שרויסנענשננען זיך זיינען מוחריםדי
 בוירעם. אויפ'ן שרויפנעמר4נען זיי ה4ט און אייזלען רינענומען
 ה4בען זיי אייזלען. זייערע נעפונען נים זיי ה4בען נעקומען, צוריק זיינען סוחרים דיווען

 איז אלעזר רבי בוידעם. אויפ'ן אייזלען רי רערזעהן ה4בען זיי ביז זיימען, שלע איןנעזוכמ
 ד4ם 8ז פשרשמשנען זיי ה4בען ושן זיי. פון נעלשכמ ה4מ און צייט גשנצע רינעשטשנען

 בוידעמ? פון שריפ אייזלען רי מען נעמט שזוי וואו מען, טהומ וו4ם "בער מלאכה. זייןאיז
 ייי שז פשרשטשנען ה4בען זיי יוען קלעהרען. ביים בלייבען און עצווע, מוחרים דיקיעהרען
 דער- איהם ה4בען און פ4מער, זיין שמעון רבי צו נענשננען זיי זיינען נימ, עצה קייזה4בען
 נעשיכטע. ריצעהלט

 בשהשנדעלמ?" שלעכמ עפעם בחור'ל מיין איהר ה4מ "פילייכם שמשן: רבי זייפרענט

 בשקען ברוימ ביים 85סירט ה4מ 411ם נעזעהן ה4בען מיר ווען נ4ר ושלום! "חם זיי:ענטפערען

 "נו געז4נמ: זיי צו  עיטעון רבי ה4מ נעשמועסמע. שזוי און שזוי זיך צווישען מיר"4בען

 פיט נעקוקמ איהם אויף איהר ה4מ פטרו41ס מיר, ז4נט 4בער ריכמינ. שוין איז שזויאויב
 דים נעעסען דען ער ה4ט הרע? עיז 8 אוהם נעבען צו אוינ שלעכט 8 מיט און אויג בייזש

 רשרף מען מיינט. איהר ווי טזוי ניט קעסט? אייערע אויף דען ער איז צו 4דעראייעוינע,
 טים איהם ער פשרזירנט נעזונד, און לעבען אי"ם ניכט וושם בששעפער זיין שזפשרשמעהן,
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 וכן החמורים. להם ויוריד שיעלהאביו
 כתפו. על החמורים את והוריד עלהעשה.
 על יתרה היתה שהראה השניהוגבורה

 החמורים את העלה כאשר כיהראשו:ה.
 הורידם וכאשר אחד, אחד אותםנשא
 גבורת וכל אחת. בפעם שנים שניםנשאם
 טרם רק גדולה כך כל היתה אלעזררבי

 אחר אבל גדולה. ביניעה בתורהשהתיגע
 כחו נחלש תורה, עול עליו לקח כאשרכך
 יכול היח לא מליתו נם חם שביוםעד

 עליו.לסבול

 שהיה איך להבין נוכל הזה המעשהמן
 היה שאביו ובעת וקשה, גדול נסיוןלו

 וכדי במערה. ולהתחבא לבדוחמרכרח
 לקיים רק צרה, בעת אביו את לעזובשלא
 משליך אלעזר רבי היה אב, כבודמצות
 שמם במקום למערה אביו עם וברחאמו, אוהי שהרגילה ועענוגיו וכל אכילועוכל

 רעב, סכנת במקום נסים מעךטה עללסמוך
 שנה י"נ ותאנים בחרובין אח"כויתכלכל
 טכל מזה במערה. אשר בחולויתכמה
 בו. בערה צדקתו נערותו בימי שאףלהבין

 שמעון. רבי בן אלעזר רבי שלהתנהגותו

 אשה נשא שטעון רבי בן אלעזררבי
 לקוניא. בן שמעון רבי בן יומי רביבת
 אחד ובן אחת בת מן אם כי נודעולא

 שנשאר יומי, רבי ושמו אחריושהניה
 בדרך הלך ולא נערותו, בימי מאביויתום

 יהודה לרבי הדבר נודע כאשרמובים.
 והשתדל מזה, גדול צער לו היההנשיא

 ולקחו הזה היתום הנער אוע אליולמשוך
 חשק לו היה לא וכאשר כנפיו.תהת
 מה הרע, דרכו את ולעזוב תורהללמוד
 אליו אותו קרא הנשיא, יהודה רביעשה
 והלבישו "דבי" של הכבוד בתוארוממכו
 רערה. ללמוד ונתרצה רבי שלבבגדים
 לאיש הנשיא יהודה רבי זצחווימסור

 פון איהם ז4נס און בחור'5, טיין איבער בעס און געהט רעסטווע'ען מון נ"ר אויך.מזונות
 אייז5ען". רי שריינברעננען צוריק אייך ז54 ער ווענען,מיינעם
 שר4טגעכא-14נען, צוריס אייז5ען רי אלעזר רבי היט געטהון. שזוי היבען סוחריםרי
 ער ה4ס שרויפנעסר4נען ער,טסע. רי ווי גרעמער ניך נעווען איז נבורה צוויימע רי4בער
 גבורה רי איינס4ה5. סיס צוויי צו זיי ער ה4מ שר4בגעטר"נען און איינצינווייז, אייז5עןרי

 4בער תורה. 5ערנען צו נענומען זיך ה4ס ער בעם4ר נ4ך ש5ץ פשרכ!4נס א5עזר רביה4ס
 נעווען, שוושך שזוי ער איז 5ערנען, תורה אין שרייכנעמהון נעיוען שוין איז ער וועןדערנ4ר

 ס4נ היימען ש אין זיך אויף סר4נען צו משנמע5 ,רעם גע'ווען שווער אפי5ו איהם איז עםשז
 הים נמיון נרוימען ש פשר וו4ם בשגריעף, ש ה4בען שוין מען קען נעשיכסע ריזערפון

 לויפען לזיט און 5עבענםנעוו4הנהייס זיין ווחרמען צו שוועק בייצושמעהן, נעהשמ בחור'5שזש
 ה4בען נמים מעשה יורך נ4ר וואו היי5, 'וויססע ש אין זיין צו משכה2 איהם פ4סער זייןמיס
 ירייצעהן נשנצע וושסער רויע טיס מיימ5ען מיס ב4קסער פון דערנעהרס ר4רמ קוים זיךזיי

 מררנה. גרוימע שזש צו ווערען צו רערהויכס נעווען זוכה א5עזר רבי ה4מ בחנם ניסי4הר.
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 שמעון. רבי בן א5עזר רבי פון פיהרעכער4ס

 ח שטעח ב4ד יוסי רבי פון ט4כטער ח מיס געהשס חתונה ה4ס שמעון ב"ר א5עזררבי
 ווע5כער יומי, רבי נ4פען מיס'ן אלעזר'ם רבי זוהן איין פון בשוואוסס נ4ר ס'איזלקוניא.
 רכי ווי שזוי נ4ר ווענ, ש5עכסען אין געגשנגען איז און יונגערהייט, יתום ש נעבליבעןאיז

 זיל ער דעם, אויף כח ש פשרלענט ער ה4ט געוו4רען, 'נעוויהר דערפון איו הניטיאיהודה
 כה2פחה ש זיינם צו איבערנעגעבען יתום רעם ה4ס ער און פ5יגע5, זיינע אונמער נעמעןאיהם

 ה4ם הנזאיא יהודה רבי און 5ערנען, תורה איהם סיס ז54 ער 5קוניא, בן איסי בן שמעוןרבי
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 בן אימי בן שמעון רבי ושמוממשפחתו,
 באמת ונעשה וערה, עמו שילמודלקוניא
 הדור.נדול
 יהודה ורבי שמעון ב"י אלעזררבי
 למדו כאשר זמן, איזה הברים היוהנשיא
 בן שמעון רבי בישיבת ביחדתורה
 אלעזר לרבי ולכבד לקרב דרכו היהגמליאל
 לבנו מקרב שהיה ממה יותר שמעוןב"ר
 מקשה היה יהודה רבי וכאשר יהודה.רבי
 שרבי אביו שמעון רבי הניח קושיא,איזו

 בהרבה הקושיא ויפוצץ יפרקאלעזר
 בתכלית הקושיא את ויבטלתירוצים,
 לרבי היה וכאשר טדי. יותרהבימול
 "אל : לו אומר אביו היה מזה, צעריהודה
 לדעת עליך כי ! בגי הזה, דבר בעיניךירע
 אתה אבל ארי, בן ארי הוא אלעזרשרבי
 שמעון רבי הראה ובזה שועל". בןארי
 עצמו שדיטה ענותנותו גודל גמליאלבן
 תמיד מפורסם היה תוא וכך לשועל.רק

 נדול.לעניו
 בתלמוד מקומות מהרבה הנראהכפי
 ב"ר אלעזר רבי היה וירושלמי,בבלי
 בהלכה, חריפתו גודל מלבדשמעון
 סתימתאה, אלעזר רבי נקרא זהשבשביל
 פיימן וגם בהגדה. גדול ענק נםהיה

 מן כרוז עליו יצא נסתלק וכאשרמפואר.
 מן עולה זאת "מו הפשק זההשמים
 מור מקומרת עשן כתמרותהמדבר
 היה כי יען רוכלא, אבקת מכלולבונה
 והחכמות, המעלות כל עם דמלאמושלם
 ולכך בשמים. מיני כל עם מלא כליכמד
 על במחזור אשר שהפיומים אומריםיש
 אותו הוא הלא הקליר, אלעזר רבישם
 לשון וזה שמעון. ב"ר אלעזררבי

 אלעזר רבי )יג( חגיגה במסכתהתוספות
 אלעזר רבי היה והדא ירושלמי, תנאהיה
 אבקת מכל שיה דקרי שמעון רביבן

 וכו'. ופייטן קרובץ קרא, תנא,רוכל.

 תורה לערנען צו געקר"גען חשק ער ה"מ דשרורך און גענעבען, ממיכה פ"ראוים בחור'5דעם
 הדור. נד51 ש נעוו"רען משקע איזאון

 נעווען, חברים ציים שטיקעל ש זיינען  שמעון ב"ר א5עזר רבי מים הנשיא יהודהרבי
 פון פ"טער דער גם5יאל בן שמעון דבי פון ישיבה דער אין גע5ערענם ביידע ה"בען זייווען
 ווי שמעון ב"ר אלעזר רבי זיין מהרב מעהר פלעגמ גמליאל בן שמעון רבי הניטיא. יהודהרבי
 פיע5 צו קשיא די ה"ם און תירוצים, פיע5 זעהר מים פשרוו"רפען איהם ז"5 א5עזר רבי שז5יזם, דער- פ"מער זיין ה"ם קשיא, ש פרעגען פלעגם יהודה רבי ווען און יהודה, רבי זוהן אייגענעםזיין

 רבי 5"טער זיין איהם פ5עגם דערפון, נפש עגמת שמשרק געהשם ה"ט יהודה רבי שז געווען.טבט5
 לייב ש איז ער שז ווימען דשרפסם דו פשדדריסען, נים דיך ז"5 קינד "טיין ז"גען:שמעון
 ע~מעון רבי רים ד" פוקם". ש פון זוהן ש און 5ייב ש ביזם דו "כער 5ייב, ש פון זוהן שאון
 שמעון רבי פון נידערינער פיעל זיך הש5ם ער שז עניוות, נרויס זיין שרויסגעוויזען גמ5יא5בן
 יוחא*.בן

 א5עזר רבי איז ירוש5מי און בב5י  ת5לווד אין ערמער פיע5 פון אףס ווייזמ עם ווי5וים
 גרויסער ש און פייטן בשריהמטער ש אויך נעווען 5כורנות אין חריפות זיין אויסער שמעוןב"ר
 זאת "מי פסוק דעם אויסגערופען איהם אויף מען ה"ם געוו"רען נפטר איז ער ווען אוןדרשן.
 שזוי געווען איז ער וויי5 רוכ5", אבקת מכ5 ו5בונה מור מקטורת עשן כתמרות המדבר מןעו5ה
 רשדורך און טע5ות. ש5ער5יי מים הייסם דשס בשמים. ש5ערליי מיט "נגעפי5ט כ5י ש11י

 זעלבער דער זיין ד"ם ז54 הק5יר א5עזר רבי פון מחזור אין פיוטים די שז זינען טיי5ווי5ען
 שבועון. ב"ר א5עזררבי
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)יא(
 פיימו ואה"כ מכרער לאיש ביזה שמעון ב"ר אלעזררבי

 שמעון ב"ר אלעזר רבי שבאמעץצה
 הישיבה שהיא רבי, מבית נדורממנדל
 על רוכב והיה נמליאל, בן שמעון רבישל

 דעתו והיתה נדולה, שמחה ושמחהחמור
 והיה הרבה. תורה שלמד מפני עליו,נסה
 הנביא אליהו ב6 הנהר. שפת עלממייל

 ויקרב ביותר. מכוער אדם בדמותלקראתו
 שלום לו נתן המכוער, איש אותואליו
 רבי אבל !" רבי עליך "שלום : לוואמר
 הקפיד אלא שלום, לו החזיר לאאלעזר
 אותו מכוער כמה "ריקה! לו: ראמרעליו

 מכוערים עירך בני כל שמאהאיש,
 איני "זאת האיש: זה לו אמר !"כמותך
 לאותו ואמור לך אבל עוד, יש אםיודע

 זה כלי מכוער כמה אותי, שבראאומן
 !" בעולמךשבראת

 בדבריו. שחמא מיד הבין אלעזררבי
 : לו ואמר לפניו ונשתמח החמור מןירד

 אמר האיש זה אבל לי". מחול לך,"נעניתי
 לאותו שתלך עד לך מוחל "אינילו:

 רבי מאד נצמער כך". לו ותאמרהאומן
 אחר ממייל והיה הזה, דבר עלאלעזר
 שהגיע עד הדרך, בכל המכוער אישאותו
 לעירו.סמוך

 יבא אלעזר שרבי עירו לבני נודעכאשר
 לקראתו. העיר בני יצאו היום,באותו
 עליך "שלום לו: ואמרו שלום, לונתנו

)11(
 מפיים. איהם איז און מענש מיאום'ן 8 בשלייריגמ אלעזררבי

 ווען אייזעל, 8 אויף נערימען ה4מ שמעון ב"ר אלעזר רבי שז פשמירמ שמ4הל ה4מעם
 איז ער נדור". "סגרל שט4ימ אין נעווען איז 'וועלכע ישיבה, רער פון נעגשננען שהיים איזער
 נעלערענמ. תורה פיעל רטימ ה4מ ער ווייל זיך, ביי שמ4לץ און פרייליך זעהר נעוועןיטן

 אליהו נעקומען שקענען איהם איז מייך, ט נעבען שפשצירמ ריימענריג שזוי ה4מ ערבשעת
 אוימנעקוקמ איננשנצען ה4מ און פנים העסליך 8 זעהר כ!ימ מענש 8 פשר משריסמעלמהנביא,

 איהם נימ און אלעזר רבי צו צוגעגשננען איז מענש מיאום'ער רער מיאום.אויםערנעוועהנליך
 איהם ה4מ אלעזר רבי רבי!" עליך "שלום ווערמער: ריזע מימ עליכם שלום בריימען8

 "רו ז4נענרינ: ווערמער, מימ בשלייריגמ נ4ך איהם ה4מ ער נ4ר שלום, נעגעבען צוריקניט
 שלע זיינען פילייכמ ביזמו! מענש מיאום'ער 8 פשר וו4ם ב!יר, פון ז~וועק קערל,פטררוממער

 מיאום'ער רער איהם ה4מ ביזט!?" רו ווי מענשען העסליכע שזעלכע שטירמליימעריינע
 4נבייזערען בעמער געה שולרינ, איך בין וו4ם 4בער נימ, איך וויים "ר4ם געענמפערמ:מענש
 ה4סמו כלי מיאוסע 8 פשר וו4ס נ4ר, זעה איהם, אויף שריי און בששעפער, דעם אויףזיך

 11עלמ1". ריין אויףבשששפען

 שרונ- ער איז רייר, זיינע מימ נעזינריגמ ה4מ ער שז פשרשמשנען בשלר ה4מ אלעזררבי
 זיי;. מוחל איהם ז4ל ער געבעמען ה4מ און פים רי צו משן רעם געפשלען איז אייזעל, פוןמער
 ער ביז זיין, מוחל נימ איהם וועמ ער שז ז4נענריג פעסמ, נעהשלמען זיך ה4מ משן רער4בער
 שז8 בשששמען ה4מ ער פשרוו4ם איהם, אויף זיך 4נבייזערען און בשששפער צום געהןז4ל

 מענש מיאום'ן רעם צופום נ4כגענשנגען שזוי אלעזר רבי איז וועלמ. זיין אויף כלימיאומע
 שמ4ימ. זיין צו נטהענמביז

 שנמ- איהם טלע זיינען קוממ, אלעזר רבי שז נשכריכמ 8 נעהשמ ה4בען שמ4רמ-ליימרי
 מורי!* מורי רבי, רבי עליך "שלום נעזינמ: איהם היבען און זיין פנים מקבל גענשנגעןקענען
 ה4בען רבי?" רבי שזוי רטם איהר רופמ "וועמען נעפרענמ: זיי מענש מיאום'ער רערהטמ
 נעהם וו4ס משן גרויסען רעם 4מ רבי רבי רופען זיי 8ז נעענטפערמ, איהם שמטימ-ליימרי
 גלייכער איז רבי, 8 איז ר4ס "אויב מענש: מיאוס'ער דער זיי צו ווייער ז4גמ נ4ך.ריר
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 אורע להם אמר !" מורי מורי רבי,רבי
 רבי, קוראים אתם "למי : המכועראיש
 שמפייל לזה "הלא לו: אמרו ?ארבי

 ירבו אל רבי, זה "אם : להם אמרובא".
 הת9לאו העיר בני כל ב"טראלא.כמותו
 אומר הוא מה מ5ני אורע, וישאלועליו,
 ביניהם. עלה אשר כל להם מי5ר והואכך.
 האיש אותו מאת בקשו כן 9י שאף

 בדברי דבריו על שנתחרפ כיון לו,שימחול
 והרי הוא, נדיל אדם מקום ומכל9יומים,

 5נע אלעזררבי
 שמעון באר אלעזר רבי שהיהמעשה
 אליהו והנה נדול. נהר שפת עלמפייל
 שהלך זקן עני בדמות לקראתו באהנביא
 והיה מלוכלכינ3 בבנדים ובלועקרוע
 בממרמומין, מעומף קמן נער בידומנהנ
 והיה שחין. מוכה שהיה עוד לזהוע0ף
 מפינה על ממתינים או שמחפשיםנראה
 שיוכלו עמוק שאינו מקום למצאאו

 ויאמר השליפ. מלפני שיצאה כשננהזה
 אעשה ובשבילכם למענכם "רק :אליהם

 שיקבל בתנאי אטנם לו. מוחל ואניכן,
 איש, כל לבזות ככה עוד יעשה שלאעליו
 שההשא. ומה שהוא מייהיה

 המדרש לבית אלעזר רבי נכנם כךאחר
 ואל כקנה, רך אדם יהא "לעולםודרש:
 קנה זכרטה זה ובשביל כארז. קשהיתא

 ומזוזות". תפילין תורה מפר עמהלכתוב

)יב(
 לנער. שנהנבזקן

 איעזר לרבי נודע כאשר הנהד. אתלעבור
 שאם : הזקן אל אמר מבקשים, הםמה

 הנער את הושב תחפץ, הנער אתלעבור
 על תשב הזקן ואתה אחד, בצד זרועיעל

 אשא ואני השני, בצד השניתזרועי
 עמכם ואעבור זרוובותי עלאתכם
 הזקן: אייו ויאמר השני". לעבר הנהראת

 אתה, חכם תלמיד הנראה כפי"הלא

 שט"רמ-לייפ רי איהם פרענען איז". ער 11י רביים שזעלכע אירען ביי מעהרען ניט ןיך זש5עס
 רבי שזוי ווי רערצעהלמ זיי ער ה"מ פירנעקומען. איז וו"ס און שזוי, זינמ ערפשרוו"ס
 מעבש, מיאוס'ען ,דעם ביי נעבעמען שמאדם-ליימ רי ה"בען בשליירינמ. איהם ה"מאלעזר
 רער ה"ם ליימ. גרויסע רי פון איינער איז אלעזר רבי רער בעווייל זיין, מוחל פ"רמ ז"לער

 בתנאי, נאר אבער טוחל, איהם בין און צוליעב אייך נ"ר ר"ס מהו "איך נעזאנמ:מענש
 מענש". ש בשלי"רינען צו נעוויהנהיימ שזש ה"בען נימ מעהר ז"לער

 ש שז ררשה, ש אבנעהשלמען ה"מ און הנודרש בית אין שריין אלעזר רבי איזנאכדעם
 ווי שמאלץ און השרמ שזוי זיין נים זיל און פעדער, 8 ווי שזוי ווייך זיין אימער דשיףפענש
 מימ שרייבען ז"ל מען געווען זוכה פערער רי ה"מ רשרורך און מענענבוים. ש פון שמעקעןש

 מזוזות. און תפילין תורה ספראיהר

)12(
 איננעל. ש נעפיהרמ האמ יויס זקן ח מרעפמ אלעזררבי

 ווירער איז מייך. נרויסען 8 נעבען ק81שצירמ שמעון רבי בן אלעזר רבי הימשמאהל
 וו"ם ארימשן, "בנעריסענעם שלמען שן פון נעשמשלמ ש אין געקומען שקענען הנביא אליהואיהם
 זיך הימ שלטימשקער דער שמוציג. נעווען אויך איז וו"ס איננעל, ש השנר ביים נעפיהרטהאם

 קענען ז"ל ער מיעף, נימ ס'איז וואו "רמ שמ"ל ש "דער שיפעל ש זוכמ ער ווי שזויאויסנעוויזען
  נעוויהר שלמיטשקען רעם פון איז אלעזר רבי 8ז איננעל. דעם סימ מייך דעםשריבערנעהן
 אויף איננעל ד"ס שרויף "זעץ געזינמ: איהם צו אלעזר רבי ה"מ רשרף, ער וואסנעווארען
 רער פון שקמעל סיין אויף שרויף זיך זעץ שלמימשהער רו און זייט. איין פון שסטעלטיין

 איהם: צו זקן דער זאנט1 מייךא. איבער'ן שריבערמראנען ביידע אייך איך וועל זיימ,צוויימער
 מר"געז?* צו שריבער אונז כח רען א"הר האם חכמים, תלמורי יי פון ע9עס ויך זיימ"איהר
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 "אל : אלעזר רגי ויענהוזרועותיך9א על שנינו את לשאת כח לךומאין
 כח לי יש עוד הזקן, אתה אודותיתדאנ
 אתכם ולהשליך בכפי שניכם אתלקחת
 וישאלהו הנהרא. מן הרחק לנהר,מעבר
 והתורה וצרה, לומד אעזה "הלא הזקן:עוד

 של כחו שמתשת מפני תושיה,נקראת
 דבר לעץשות תוכל איפוא וא"כאדם,
 "הלא : אלעזר רבי איו ויאמר 9"כזה

 ככהעב רפואה, כן נם נקראתההורה
 י א כן ואם ונוה לטריך וזהירפאוז
 לעפק מרפא ישהיא רירה הרבהלמדחי
 אוממה די לינחזהז
 אלעזר רבי ויקח לדברע, נתפתההזקן
 מעבר אותם ו"טא זרתמתע על עעיהםאת

 להזקה אלעזר רבי ישאל כן אחוילנהר.
 הזה. לנער מנהנ הוא ואנה מעיטההמה

 ומוצפרנס ואבען, עני ושהוא הזקן,יקזהו

 ילד עם הורה מלמד ,שהוא מלומדזה,מן
 ומנהנ תלמידו, הוא הזה נער תםישראל,
 ויאמר הלימוד. אחר הוריו בית אלאותו
 נאמן מלמד אך "אם : אלעזר רביאליו
 ברמיה, השם מלאכת עושה ואינךאתה,
 לבעבור כי עניותך. על להרטרעם לךאין
 אני ישראל, לילדי תורה מלמד עפאתהזה

 העליון, בעולם עבורך יושר מליץאהיה
 איני אני כי ניהנם, של מדינהשתנצל
 ויעגהו בגיהנם". יענש נאמן שמלמדמניח
 שארטה מבין אני דבריך לפי "הן :הזקן
 מלאך כמו העליון בעולם מאדחשוב

 הנער עם הזקן נעלם כך ובתוךאלקים".
 כי זה שאין אלעזר רבי הבין שזואיננו.
 וישמח לנסותו. שבא הנביא אליהואם
 נכשל ולא כנסיוע שעמד על אלעזררבי
 אחררנ בפעםכמו

 איך ש5טימשקער, איהר מיר, פשר נימ אייך "ז4רנמ געענטפערט: א5עזר רבי איהםה4ט
  שריבער- אייך און הענו, ביידע מיינע אין איננעלע דעם מימ אייך 4נצונעמען כח אפי5וה4ב

 איהם פיענמ טייך('. רער וואו 'וייימער שטיק ש נחך טייך, זייט שנדערער רער אויהוושרפען
 "תושיהא 4ננערופען ו4ך ווערמ תורה רי און תורה, נעווים ר4ך 5ערענט "איהר זקן: רערווידער

 זשך9* שזש אונמערנעמען אייך איהר ק4נמ שזוי ווי היינמ מענים, דעם 4ב שוושכמ זיוויי5
 איך ה4נ "רפואה", 4ננערופען אויך ר4ך ווערמ תורה רי יבער א5עזר: רבי איהםענטפערמ
 אוו כח פיע5 מיר נימ זי און קערפער מיין צו רפואה ש איז ווע5כע תורה, פיע5גע5ערענמ
קרשפמ".

 איבער'ן שריבערגעמר4נען זיי ה4ט און שקמ5ען רי אויף נענוסען ביירע זיי ה4מ א5עזררבי
 ער פיהרט יואו און איז, פשך זיין וו4ם זקן, רעפ געפרענמ א5עזר רבי ה4מ נשכהערטייך.
 דעם פימ 5ערענט וו4ם מ5מר, 4רימער שן איז ער שז נעענמפערמ, זקן רער ה4ט איננע5.רעם

 איהר "אויב א5עזר: רבי איהם צו ז4נמ שהיים. איננע5 דעם פיהרט ער און תורה,איננע5
 ווייל 4רימקיימ, אייער אויף בחק45נען נימ נ4ר זיך איהר רחרפמ פ5מר עהר5יכער ש נ4רזיימ
 אייף יושר מ5יץ ש זיין אייך פשר איך ווע5 קינרער, מימ תורה 5ערענמ איהר וו4ם ועםפשר
 שן ז54 מען נימ דער45ז איך און ניהנם. ש5 יינה מן ווערען ניצ5 ז54מ אוהר יוע5מ,יענער

 זקן: רער איהם ענמפערמ ניהנם". מימ ווע5מ יענער אויף בששמר4פען מלמרעהר5יכען
 וועלם יענער אויף חשוב זיימ איהר שז אוים, ווייזמ רייר שזע5כע אייך פון הער איך ווי"5וימ

 פשר,שוהשונרען איננע5 פימ'ן זקן רער איז ז4נענריג שזוי און הימע5". מ5אךפון ש ווישזוי
 פשריפטשנען א5עזר רבי ה4מ רשן נעזעהן. נימ זיי מעהר שוין ה4מ א5עזר רבי אוןנעוו4דעז,

 נים נמיון דעם ביי איז ער וו4ם נעמדעהט זיך ער ה4מ הנביא, א5יהי נעווען איז י4םשז
 מ4ה5. שנדערט שן יוי שזוישרורכגעפש5ען
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ייי,
/%. 

 גנבים. תופסי ראש להיות אלעזר לרבי הכריחה רומיממשלת
 שמעון ב"ר אלעזר רבי שפגעמעשה
 לחפש ממונה שהיה מלך שלבשופר
 : אלעזר רבי אותו יטאל ולתופמם.ננבים
 שהם הננבים למצוא יכול ארטה"איך

 מעשיהם. במחשך לעשות בדעתערומים
 לרנפום פעות עושה שאתהואפשר
 לו אטר הר,טעים". דלהניחצדיקים
 הלא לעשות. יכול אני "ומההשומר:
 לקיים מוכרח ואני היא, המלךגזרת

 רבי לו אטר טבינתי". כפיפקודהן
 ארטה לקץטוון. איך ואלמדך "בואאלעזר:
 יין, של לחנות צהרים סעודת בעתוזכנם
 בידו הכום שתופס לאיש תראהוכאשר

 בן חוא אם שיי תשאל מתנמנם,והוא
 דערה שלמד להיות יכול הריחורה,
 הוא אין ואם שנה. תקפרע לפיכךבלילה,

 מלאכה בעל הוא אולי תחקור תורה,בן
 לפיכך בלילה, מלאכרע שעושה שעלאו
 ולא זה לא הוא ואם ביום. מתנמנםהוא
 אורע ורעעפום בלילה. ננב שהוא סימןזה,

למאסוא'.
 המלך בבית נשמעו אלעזר רבידברי
 המוחכמת_ עצתו בעיניהםוהופבה

 אמרו
 פרוונקא. ליהוי איהו דאיגרתא קריינאשם
 עצח~. לקיים ועליו פובה, עצה נתןהוא

 מוכרח אלקףר שרבי המלכות גזרתויצאה

)13(
 ווערען זיל ער אלעזר'ן רבי נענוימ ה4מ רענירוננ רויסישערי

 נעהיים-פ4ליציי. דער פון עלמסמערדער
 נעהיים- רי פון איינעם מימ צוזשמעננעמריפען שמיהל זיך הים שסעון ב"ר אלעזררבי
 שזוי ווי מיר, "ז4ג געפרעגט: אלעזר רבי איהם היס גנבים, כ98ען פלעגם 0411פ4ליציי,
 שרום- ליזמו רשעים רי און גוענשען עהרליכע ניר כשפסמו פילייכמ ננבים, רי אויסנעפינסמו

 איך העלפען, מיר איך קין "וושס נעענמפערמ: בעשממער 'דער איהם הימ פריי?"נעהן
 נעזינמ: איהם צו אלעזר רבי הימ רענירוננ". וער פון בשפעהל דעם אויספיהרען ריךמוז
 און שענקען, וויין רי אין שמונדע מימינ שרורך געה לערנען, ריך וועל איך וויס צו זיךהער
 צו השלט איינער זעהן יועסמ דו שז וויין, מרינקען און זיצען מענשען רי ווי צו גומ דיךקוק
 ער אויב מ8ן רעם אויף ניכפרעגען ריך זילסמו ררימעלט, און השנמ רער מימ וויין גליזרי
 ער איז דשדורך לערנען, תורה פריה נשגץ אויף שמעהמ ער שז זיין דשך קין תורה, בן 8איז

 נאכמ 8 ער איז אפשר אויסנעפונען, ז4לסמו תורה בן קיין נימ איז ער אויב אוןשלעפעררינ.
 איהם מענסמ און ננב, איז ער 8ז רעכענען קינסטז נימ, ביי'דע איז ער אייב אוןשרגיימער,
 תפיסה". איןשריינזעצען
 אלעזר'ם רבי זיינען נ4ך שזוי און נעפעלען, נומ זעהר בעשגזטען דעם איז עצה אלעזר'סרבי
 רוים, פון בשפעהל 8 ינגעסוטען איז נאכהער רוים. אין קעניג רעם פשר נעווירען נעהערמרייר
 רער שז הייסט ו4ס שליח.  דער זיין שליין זיל בריעף 'דעם איבערלייענען קען וויס רער8ז
 רעגירוננ יער פון ושליח דער ווערען שליין זיל עצה, קלוגע שזש נעבען קעז וו4ס אלעזררבי

 דער פון רשנג נרעסמען רעם איבערגענעבען איהם הימ ער און גנבים. ריאויסצורשמען
 ינ- ריכמינ איז און שטט רעם 4ננע6ען נעבווזט משקע היט אלעזר רבי אדןבעחיים-49ליציי,

 ניט היבען זיי יוייל חכמים, רי פארדרימען יבער היט זטך די שרבייט. דער מימנענשננען
 רבי צו געשיטט קרחה בן יהושע רבי השט רערצו, נענויט נעווען איז אלעזר רבי שזנעוואוסמ
 סיינוננ )יי חייא פון ווהן דער עסינ הייספ, ריס יין! בן חהמץ "דו וווערטער: ריזעאלעזר
 יער צו פ4לס אירישען מון מענשען איבערגעבען ייעסטו נ4ך יוילשנ2 ביז צדיק( בן רשעאיז,

 חים טיתה. חייב 8 געווען ננב 8 רוים, פון כהש8מ דעם לויט איז, רשם4לסט וויילהרינה9"
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 ומוישל שר להיות הזאת, משרה שיילקבל
 ללמדם הננבים, רעפסי השוטריםעל
 רבי יתנהט. איך ופעם פעם בכלדעת
 בדבר, למאן ביכולת היה ולא נלכד,אלעזר
 ונעשם המלבוו4 נזרת שיי לקבלוהוכרח

 הננבים. תופמי הששרים ש ומושלשר
 בלבבות וכעם שנאה עורר הזה דבראבל
 כי האמינו ולא ידעו שלא ישראלהכמי

 אליו וישלח עליו. היא המלכותנזרת
 "חומץ : לאמר קרחה בן יהחשערבי
 ישראל עם מומר אתה מתי עד ! ייןבן

 מכלה אני "קוצים לו: שלחלהרינה9"
 קרחה: בן יהושע רבי לו שלח הכרם".מן

 אבל קוציוא. את ויבלה הכרם בש"יבא
 ביכולרע, אין כי והבין ידע אלעזררבי
 המלכוה. נזרת ש לעבור בדבר מכנהויש
)יד(

 ימורים. עצמו על אלעזר רבי קבל מהמפני
 מוכרח היה אלעזר שרבי ההיאבעת
 שהומלה המשרה באותה לעמודעוד

 אחת פעם בו פנע המלכות, מאתשיי
 היה וכאשר בנדים, כובם שהיה אחדאיש
 אלעזר יבי ש ותרעומת בעם איזהלו

 לפני ברחוב הכובם זה אחריוקרא
 ו" יין בן חומץ באן שהולך ,ראו :אנשים
 הא* כולי "מדחציף : אלעזר רביאמר
 אלעזר רבי פקד הוא". רשע מינהשמע
 תפמוהו הכובם. לאותו שיתפוםלשוטר

 שנחרץ מיתח חייבי של במאמרואמרוהו
 הלילה באותו בתליה להמיתםמשפטם

 נם נתלה זה ידי וש הבקר.באשמורת
 מיתה. חייבי שאר עם יחדהכובם
 רגי חמת שככה כאשר בלילהויהי
 שפקד זה עבור שקט ולא נח לאאלעזר~
 האיר אך וכאשר הכובם. אתלתפום
 להוציאו המאמר מקום אל רץחבקר
 איחר אבל בממון. לפדותו אולחפשי
 התלויח על תלוי אותו טצא כיהמועד,

 ניר- אידישען פון דערנער די פשר5ענד "איך ענמפער: שזש נעשיקמ צוריק איהם א5עזררבי
 ז54םמ דו דיך נוימ "יוער נעשיקט: צו ווידער קרחה בן יהושע רבי איהם צו ה4ממען".

 די פשר5ענדען ש5יין ז54 און נ4רטען פון הבית בע5 דער קהמען ז54 נ4רטען, דעםריינינען
 ש 4הן נעמ4רמ נימ ה4מ און נעקענט נים ה4ט א5עזר רבי 4בער נ4רמעןן" זיין פוןדערנער
 צונעשיגמ רוים פון איז וו4ם רשנג, קענינ5יכען הויכען דעם צוריקוושרפען אורזשכעריכמינע
 5וימ קענען, זיך וועם ער )וען ציימ נינסמינע ש אויף וושרמען געמוזמ ה4מ ער אוןנעוו4רען,

 שממ. דעם פון שרויסדדעהען רוים, פון נעזעץדעם

)14(
 9 יסורים נענוסען זיך אויף א5עזר רבי ה4מפשרוו4ם

 איז שממ, רענירוננם די 4בהש5מען נעמוזמ נ4ך ה4מ א5עזר רבי ווען ציימ יענעראין
 נעהשמ ה4מ יו4ם וועשער, ש. בשגעגענמ איהם ה4מ גשס, אין נעגשנגען א5עזר רבישמ4ה5
 בן "חומץ א5עור'ן: רבי אויף נ4כנעהשריגען ה4מ ער און פשרדר4ס, ש א5עזר'ן רביאויף
 פשר- שמשרק א5עזר'ן רבי ד4ם ה4מ וויין. פון זוהן דער עסיג ביזמ דו הייםמ, ד4ס"ז!"

 בשווייז ש ד4ם איז פנים, עזות נרויסער שזש איז כהשו דער "אויב געז4נמ. ה4מ ער אוןדר4סען
 וועשער ועם ז54 מען בשפעה5 ש נעגעבען א5עזר רבי ה4מ 'דשן ריסע". ש געוויס איז ערשז

 און נעוו4רען אויסגעפיהרמ בש5ד איז בשמעה5 שמרענגער א5עור'ס רבי תפיסה. איןכשפען
 פשר- מוימ צום רי זיצען עם וואו תפיסה, דער אין 'נעוו4רען שריינגעכשפתם איז וועשערדער

 שמד4ף מוימ אויסצופיהרען ציימ די נעווען איז פריה גשנץ צומ4הנענס גרשדע אוןמשפט'ע.
 איז זיי צווישען און הענגען, דורך תפיסה יענער אין נעפש'ננען נעזעסען זיינען וו4ס דיאויף
 וועשער. דער נעוו4רען פשררעכענמ אויךשוין



81 הזהרנפלאות

 את סמו ש אלעזר רבי קרא אזמוצ
 מצרות שומר ולשונו 5יו "שומרה5סוק
 עמד זה על מאד נצפער וכאשרנפשו".
 באו אז ויבך. התלויה אצל אלעזררבי
 : אלעזר רבי אל ויאמרו אנשיםשמה
 היה הוא הלא שיד, תבכה מדוע !"רבנו
 נערה בעלו ובנו הוא כי מיתהחייב

 רבי הניח הכפורים". ביוםמאורסה
 "שישו ואמר: בפנו על ידיו אתאלעזר
 כך, שלכם ספקות ומה ! שישו מעי,בני

 ! וכמה כמה אחת על שלכםודאית
 ותולעה רמה שאין בכם אנימוגפח
 ולא לבו נח לא אמנם בכם".שולמת
 עליו. דעתונתישבה
 ולדעת לבחון אלעזר רבי חפץ כיויען
 ורעלעה, רמה בבשרו ישלפו לא בודאיאשר

 בשר בעל היה וכאשר בשרו. ש מבחןעשה
 מזה, להרטרוקן ורצה כבד, ולכהטאלוךל לי היה שזאת שומן, והרבה נדול בפןעם
 בבית והכניסוהו שלקחוהו לרופאיםצוה
 5תאם להתפרץ יכול שמבחוץ האוירואין כראוי נקיים שהכותלים שיש, אבנישל
 של סם השקוהו שם כאלה. כתליםדרך

 ממנו והוציאו במנו את ונתחותרדמה,
 את תפרו כן אחרי שומן. מלאיםסלים
 סלי להעסיד אלעזר רבי צוהבפנו.
 ולא ואב, תמוז בחדשי השמש ננ4השומן
 בו. הירטה לא ורמה נתקלקל, ולאנסרח
 ה5סוק זה עצמו על אלעזר רבי קראאז
 לבפח". ישכן בשרי"אף

 רב* של רוחו שקמה לא אלה כלאחר
 וסבל שהומרע הכובם דבר עלאלעזר

 נעל"פען צומשדנענם ער איז 4כנעקיהלם, כעם זיין פון 3יינשכמ זיך היט אלעזד רבישז
 וועשעד דעם נעטדיפען שוין עד השט ליידעד יבעד וועשעד, דעם ב58דייען צו נעפעננעניסאין
 זיך עד הים בשקומען, קדענקונג נדוים דעדפון היט אלעזד רבי טויטען. 8 תליה דיאויף

 דבי צו צונענשננען מענשען זיינען נעוויינט. היט און תליה דעד אונטער18ועקנעשטעלט
 דעדפון, קרענקוננ קיין היבען ניט 'דשדפט איהר "דבי! נעזינט: איהם היבען אוןאלעזר'ן
 פון עבירה שן אויף נעווען עובד כפור יום אום היבען זוהן 8 זיינם מיט וועשער דערווייל
 אלעזד רבי זיך היט דשן שטד4ף". טויט וועדט ווי מיי זיי זיינען דין דעם לויט אוןזנות,

 "פדעהט נעזינם: היט און בויך אויפ'ן ה8נט זיין שרויפנעלענט היט ער בשגרוהיגם.שביסעל
 קיין היבען נים ווערמעל קיין וועט שמאדבען מיין ניך שז זיכער בין איך נעדעדעם, מיינעזיך

 אומנע- מיד דורך איז וו4ם דעד, אויב ווייל נעדעדעם. טיינע אין זיך שדיינצוכשפעןשליטה
 היב איך וושם די ד4ך איז טויט, דעם נעווען 'וועדט איז צווייפעל, גויין לויט נעווידעןברשכט

 טויט". דעם נשווען ווערט נעווים אומברעננען, זיי ז4ל מעןצונעשטימט
 קיינם4הל וועט לייב זיין אין צז זיכעד, אויף ווימען באגות נעווילט "בער היט אלעזדרכי

 שזוי פדוב. ש זיך איבעד משכען נעליזט עד היט שדיינכשפען, זיך קענען ניט ניוועדםקיין
 זיך ה4ט איהם אין ווים בויך, 'נדויסען זעהד 8 מיט העלד זעלמענער ש נעוועזען איז ערווי

 איבערפלוס רעם פון זיך בשפדייען נעוו4לט ווי מיי שוין השט ער און פעטץ, צופיעלגעפונען
 די וו4ם שטוב 8 אין שדיינגענומען איהם פאדלשננ זיין אויף דיקטוידים היבען פעמץ,פון

 און דיין, זעהד ווערען נעהשלמען קענען ווענט שזעלכע ווייל משדמעלשטיין, פון זיינעןורענט
 איהם מען היט דירט שדורכנעהן. דרויסען פון פלוצליננ ניט קען לופט קשלטע קייןאויך

 דירט פון היט טען און בויך דעם אויפגעשנימען איהם היט מען של"פגעטרשנק,איינגענעבען
 פשדנייננ צוריק בויך דעם איהם היט סען און פעטיו, מיט קויבעדלעך נשנצעשרוימנענומען

 און תפוו חדשים הייסע די אין זוהן דער אויף פעמץ קויבעדלעך די 'נעשטעלט היט אלעזדדבי
 דבי היט 'דשן שריינגעכשפט. ניט פעמע דעם אין ווערעמעל קיין זיך ה4ם דיך אוןאב,

 שז זיכעד איז עד הייסט, ד4ש לבטח", ישכון בשרי "אף פסוק דיזען 3עזינט זיך אויףאלעזר
 ניוועדם. קיין פון ליידען ניט קיינמאהל וועט לייבזיין

 ה4ט ער און בשרוהינט, איננשנצען נעווען ניט פידט אלעזד דבי איז שלעם דעםנשך
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 מיתה, חייכ היה לא 6ן כליוועיהממומר
 מש6ם. כלא נמפה להיות לו נרםרהוא
 למכול עצמו על אלעזר רכי קכלולכך
 לעצמו יבירור שיי. שיכפרויסורים
 לילה ככל ושחין. צרעת שלימורים
 גופו, כל על שחין עם נוראה צרעתפרצה
 שיוכל כדי ממנו, הצרעת פרחהוככקר
 עם תורה ללכעד המדרש לכיתלכת

 מקפליס היו לילה וככל שלו.התלמודים
 רכים, לכדים ששים כמשככותחתיו
 לייבש, הלכדים מתחתיו כשלקחוובבקר
 שיצאו ומוגלא דם ספלים ששים מהםזכו
 עשתה ככקר יום וככל והשחין. הצרעתמן
 תאנים מן מאכל מיני ששים אשתולו

 ללכונ כחו ונרטקזק אותם ואכלמטוגנים,
 אכל כרכים. המרה ללמוד המדרשלבית
 ממושכה מחלה שזאת אשתו ראתהכאשר

 כדי המדרש, לבית ללכת אורע נתנהלא
 רניל והיה התלמידים. ידחקוהושלא

 שיכואו הימורים אל לילה ככללקררא
 כואו ! ורעיי "אחיי : הלשון בזהעליו,
 אמר ממפתו קם כאשר וככקרעלי".
 כיטול מפני ממני לכו "ערטה :להם

 ממנו. והלכותורהע.
 פיכן מה אשתו הכינה שלא זמןכל
 מן הם כי וחשכה הללו, הימוריםשל

 אך הצרות. עמו וסבלה שתקההשמים
 למ- קורא שהוא אשתו שמעה אחדפעם

 והתפלאה עליו, שיבואצ הלילהכתחלת
 כהטגה אולי סכרה בתחלה דכריו.על
 כאשר אמנם דערע כלי שמדכרהןא

 ובקר, ערכ ככל כך ושמעה הדכרשמרה
 היסורים אל הזאת שהקריאה הבינהאו
 עליו אשתו כעסה ולפיכך כהטמשת.היא

 וו4ס ר4ס פ4רט ד4ך איז נעשעהן, איז מעשה רי שזוי יוי ווייל נעוויסענמביסע, פוןנעלימען
 6 נענעבען ה4ט ער וועלכען רורך אורזשכע, רי נשוען בשליירינט איהם ה4ט וועשערדער

 נע- זיך אויף שליין אלעזר רבי ה4ט רשרורך און ווערען, געפשננען ז4ל זועשער דערבשפעהל
 נעכט שלע טז דעם, אין בששטשנען זיינען יסורים רי יסודים. שטשרקע פון שטר4ף 8נוסען
 פשרשוואונדען צרעת ר4ס ז54 פריה רער אין און צרעת, 8 שרויסקומען לייב זיין אויףז4ל

 אויף תלמירים. זיינע מיט תורה לערנען המרהט בית אין געהן קענען זיל ער כריווערען,
 פלענם פריה רער אין צום4רנענס און קווילטס, ווייכע זעכצינ אונטערלעגען טען פלענטביינשכט

 מים בלוט בעקענם זעכצינ שרויסנערונען זיי פון הימ עס און שוועקנעמען, קווילטס ריכען
 איהם פשר מפכען גערשרפט פרוי זיין ה4ם פריה רער אין טינ שלע צרעת. 'דעם פוןאייטער
 בש- צוריק היט און אויפעסען זיי פלעגט ער פשנען, אין נעפרעגעלט מאכ5ים מיניםזעכצינ
 איידער ביינשכט אויף 4בער תורה. לערנען המדרש בית אין נעהן צו קרעפטען זיינעקומען
 ברודער!8 נוטע "קוסט, יסורים: זיינע צו זינען ער פלענט שליפען, נעלעגט זיך היטער

 פון שוועק נעהט "יעצט ז4נען: זיי צו ער פלענט פריה .רער אין אויפגעשטשנען איז ערווען
 לערנען*. נעהן .רשרף איך וויילמיר,

 פון 4נשיקעניש 8ן ע6עס איז צרעת ר4ס 8ז נערעכענט, ה4ם זי ווי לשננ שזוי פרוי,זיין
 פלענם זי איבערטר4נען. שלץ ה4ט און איהם מיט מיטלייר ~רויס נעהשט זי היטהיסע5,
 5ערנען נעהן ניט ז4ל ער פריה רער אין נעבעטען איהם ה4ט און היבען רחמנות איהםאויף
 4בער זיך מ8כט צוהוועמהשען. 5ייב זיין ניך מען וועט ענגששפט אין 'ווייל המירש, ביתאין

 של4פען נעהט ער איידער זיך צו וועמען רופט ער ווי דעההערט ה"מ פווי די שזשמ4הל,
 שלע נעהערם זעלבע ד4ס ה4ם און טהון, צו שכטוננ נוט 4ננעהויבען שוין זי היטביינשכט.
 שוין זי ה4ט רשן שוועקגעהן, ער הייסט פריה דער אין און זיך, צו יועכוען רהפט ער טזנעכט,

 נומע 4ן ער רופם יסורים רי 8ז נ4ר היסול, פון 4נשי~ניש טיין ניט איז ריס 18פשרשטטנען
 נעקענם ניט פרוי רי שוין ה4ם ריס נעכט, 58ע אויף זיך צו זיי רופם ש5יין ער אוןברירער,

 "שצינד נעזינם: איהם צו היט און נעוו4רען מעס אין איהם אויף איז זישריבערטר4נען.
 אויסנעברענגם ה4סם רו און יסורים, די נעברשכט זיך אויה ה4סט אלבסם דו שו איךזעה
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 קורא בעצמך שאתה ! כן "אם :וצעקה
 השמים, מן זה ואין ברצונך, היסוריםאל
 אבי ממון כלית לסבול, רוצה איניזאת

 הבנדים רקבון ובהפמד הרבים,במאכלים
 שא ! כזאת פתיות הנשמע וכסה~רעוכרים

 עמה ולקחה בבעלה מרדה עיטרטה,ומה
 רבי אביה. לבית והלכה הקטנה בתםנם

 עוזר באין בבירג לבדו נשאראלעזר
וועמך.

 חחת שאניה מקרה ערה עתבאותו
 עשירים, מוחרים אנשים מלאהגדולה,
 סערה רוח נעשה התיכון. ביםצפה

 תשבר שהאניה חשבו כי עד נליו,ותרומם
 ולא ויתפללו, כלם ויבכו בים. תמבעאו

 בין היו וכאשר לדממה. סערהקמה
 והכירו שידעו יהגדים הדבההמוחרים

 וקדוש, לצדיק שמעון ב"ר אלעזר רביאת
 של זכות להם שתעמוד וצעקוהתפללו
 נם בזכותו, וינצלו שמעון נ"ר אלקףררבי
 אך כאשר והיה עבורו. הרבה ממוןנדרו

 רבי של זכותו והזכירו ככההתפללו

 והסערה הנדהצול נחלש סידאלעזר,
 שניצלו כלם והבינו ידעו אז לדממה.קמה

 לנמל, האניה הניעה וכאשרבזכותו.
 עם ספנים ששים העץשירים סוחריםשלחו
 לשם הדבה ממון מלאים כיסיםששים
 אלעזר רבי ליד הממון שימסרומתנה
 שדבי הספנים ראו כי ויען שמעון.ב"ר

 בבירע לבדו והוא חלוש, איש הואאלעזר
 שכל כלם והסכימו עליו, רחמיםנתמלאו

 תשוב פרם בנמל תעמוד שהאניהזמן
 יום בכל אליו יבאו לים, מעברלדרכה
 איך להם הורה אלעזר רבילשכחטו.
 מאכלים מיני הששים יום בכל לולעץשווע
 בעבור לאכול לו נצרכים שהיומטתנים,
 עונ איזה עברה וכך נופו.בריאת
 כליותיה, אותה יסרו אלעזר רביאשת

 בעלה את עזבה אשר ש רוחה שקפהולא
 בלבדו לשבת נדול צדיק שהואהחלש
 "לכי : בתה אל ותאמר ותומך. עוזרבאין
 באה כאשר אביך". שלום מהוהודעי
 : אלעזר דבי לה שמר אביה לביתהבת

 פשדפוילט, ווערען '411ם נעציינ בעט רי אויף א1ן מאכלים ריינע א1יף פשומענען פ"טערםמיין
 פון איז און 'נעוו4רען בר1גז איז זי פשרטר4גען". נים לעבען ביטער שזש מעהד שוין קעןאיך
 אויך מיידעל ר4ם זי ה4ט נעהחם, זיי היבען ט4כטער יונגע ש פיטער. איהר צ1 שוועקאיהם

 שליין. נעבליבען איז אלעזר דבי אוזסיטנענומען,
 ווינמ שט1רם ש דורך ים אופ'ן ה4ם שיף ח שז נעכשכם, זיך ה4ם צייט זעלבע ריאין
 אידען, פיעל געפ1נען זיך היבען רייזענדע די צ1וישען 11י שז1י א1ן ז1נקען. בייםשעהשלטען

 זיי ה4בען וטהור, קר1ש ש פשד שמע1ן ב"ר אלעזר רבי געקענם ה4בען יו4ם ס1חריםרי~לע
 דעם פון זכ1ת 'רעם צ1ליעב י1ערען .גערעטעם ז"לען זיי נעבעמען, ה4בען און געטהוןתפלה
 ניפען דעם נעדענקם ה"בען זיי נ4ר ו1י שזוי און שמעון. רבי בן אלעזר רבי צדיקנרויסען

 שיף די און אויפ,נעהערמ, פל1צליננ איינמ4הל מיט ו1ינט שט1רם רער ה4ם אלעזר, רביפ1ן
 זיינען יבשה, דעד אויף געקומען זיינען זיי 11ען גע1ו4רען. גערעטעם זיינען מענשען שלעמים

 ה4ם זיי פון יעדער און הויז, זיין אין אלעזר רבי צו געק1מען שיף דער פון כהשטר4זעןזעכצינ
 געשיקם, איהם היבען רייזענדע יי 41%ם געלר נ!ים בייטעל ש אלעזר רבי פשרסיטנעבדשכם

 די ה4בען איינזשם, איז ער שז א1ן ש11שכקיים, אלעזר'ם רבי געזעהן ה4בען זיי 1וי שזויאון
 דעד איבער ז4לען ו1יכען, עטליכע שטעהן 41 דשרף שיף די 1וי ש?1י חז בששטימט,נואטר4זען
 בשד.נען. איהם ז4לען הויז, אין אלעזר רבי צו ט4ג שלע קומען מחטר4זען די צייטנשנצער
 אויף נעפרעגעלגו ט4נ שלע גואכלים, מינים זעכצינ רי איהם פשר נעמשכם אויך ה4בעןזיי

 זיך היט שזוי און קרעפטען, זיינע דערהחלסען צו ה4בען נעדשרפט ה4ט ער ווי שזויפחהנען,
 י41כען. עטליכענעפיהרט
 מעשה די שזוי ו1י נעכחקון. שלעכט ה4ט זי שז געווען מייו~ב זיך ה4ט פרוי אלעזר'םרבי

 פרוי די ה4ט חליין. איבערל"זען צדיק נרויםען שזש נעדחרפט ניט פירט זי ה4ט געשעהןא*ז
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 נדול שלי עוישר כי לאסך, ואמרי"לכי
 יוצרי, עזרני הנה עד אביה.מעהמר
 הבת הלכה להלאהא. נם יפשני אלובודאי
 אצל שראתה הנפלאות לאמהוהודיעה
 בשה, אל וחזרה אשתו נתפיימהאביה.
 עת איזו עברה כך הצרות. עמוומבלה

 שילכו שלו לימורים אלקףר רבי שאמרעד
 אליו חזרו לאפ לאפ אובד. עדיממנו
 שלו הישיבה לנהל והרטקיל וגבורהי,כחו

 שמוגה כאשר רומי, ומלכותכמקדם.
 על אחד איש הפקידה נחלה, אלעזרשרבי
 מזה. לנמרי נשתחרר אלעזר ורבימקומו,

נמו(
 אחוהע לבני הציל יוחאי בן שמעוןרבי

 השנה מראש קצוב שהכל והראםמסאמר,

 ליל בחלומו ראה יוחאי בן שמעוןרבי
 נתבעים יהיו הזאת שבשנה השנהראש
 לממזטלה. דינרים מאות שש אחותוכני
 יעקב, של לרעבו "זכה חז"ל שאמרווכיון
 רבי שלח לפיכך ע,2ד" של לשבער זכהלא

 גבאי הרבה השנה בכה2ך אליהםשמעון
 במדה שיה1ו שונים מומדות מןצדקה
 בשנים הרנלם מכפי יותרמרובה

 אחרוח_
 שדודם בעיניהם נראה היהוכאשר

 יכלו לא מה, בשביל להם להרעמתכוון
 "מה : לו ושאלו אצלו ונכנמולהועאפק
 שאתה השנים מכל הזאת שנהנשתנה
 ויענה 9" צדקה של גדול עול עלינומכביד
 כי תשאלו, אל "קושיות : שמעון רבילהם
 הזאת בשנה ליתן אתם צריכיםבודאי
 אבל אחרות, מבשנים יותר צדקההרבה
 חשבון שתבתבו מכם, אבקש אחדדבר
 ובמוף נותגים. שאתם הצדקה ממוןמכל

 טיכטער רי שז משכט". מיטער ריין וו4ם זעה און טהיים "נעה ט"כטער: איהר צוגעזינט
 כ4טש 8ז מוטער, ריין זינ "נעה נעזאנמ: איהר צו אלעזר רבי היט שרייננעקונמעןאיז
 נעפינט הויז סיין אין . פשרליזט ניט מיך הים אויבערשטער רער 4בער פשרליזט, מיך היטזי
 נ4כ- זיךא. נעפינט מוטער ריין וואו הויז יענעם אין ד"רט ווי עשירות נרעמערע ש היינטזיך
 שוין היט זי אלעזר. רבי צו נעקומען צוריק איז און איבערנעבעטען פרוי די זיך היטדעם
 איננשנצען ימורים רי ה4ט אלעזר רבי ביז משן, איהר אויף רחפגות נרוים מיט פשרטרינעןשלו

 לערנען המדרש בית אין 'געגשננען צוריק איז נעווירען, געזונד פ"לקים איז ערשוועקגעשיקמ.
 רענירוננ רי און נעווען. געוויהנט אימער איז ער ווי שזוי תלסידים. מיעלע זיינע מיטתורה
 שמט. פריהעורינען רעם ינצונעסען גענויט ניט מעהר איהם שויןה4ט

)16(

 שוועסמערן-קינרער זיינע געווען מציל היט יוחאי בן שמעוןרבי
 י4הר נשנץ ש פון הוצאות שלע שז בשווייזט און נעפעננעניש,פון

 'ש4רען. 4 ירער צרקה 4דער - וישנה, ראש אום ננזרווערט

 וועם מען שז ביינשכט, השנה ראש חלום אין נעזעהן שסיהל ה4ט יוחאי בן שמעוןרבי
 רבי ה4ט נולדען. הונדערט זעקם עץועםמערן-קינדער זיינע ביי ייהר רעם איןאיינמ4הנען

 ווי מעהר ביישטייערען, זילען צדהות שנדערע ט4הל שלע ייהר נשנץ ש זיי צו געשיקטשמעון
 ניט, אויב יעקב, הוננערינען 8 צו ער ניט זוכה איז מענש ש אויב ווייל ייהר. שנ'שנדעראין
 זיי נויט שמעון רבי פעטער רער נלייך אוימנעזעהן זיי ביי ה4ט עם עשו. זשטען ש צו ערניט

 און איינהשלטען נעקענט ניט שוין זיך זיי היבען געלר. אוימברעננען וויל ער אוןדערצו,
 שלע ווי שנדערש י4הר ד4ם עפעם איז "וו4ם שמעון: רבי פעמעד ביים נעפרענטה4בען
 זיי: ענטפערם ישמעון רבי צדהה9א פיעל שווי נעבען צו אונז עיט סעטער וער וו4סי4הר,
 אויפשרייבען ז4לט אקהר יבער נענוג צדקה נעבען דשרפם איהר שאלות, קיין ניט"פרענם
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 כן כי תראו ואז החשבון, לי תראוהשנה
 העממתי לחנם ולא להיות צריךהיה

 יתרה". צדקה של עולעליכם
 משי של מסחר להם היה אחותובני
 השנה בפוף מקרה קרה כהטי.ובנדי
 מעצמו המושל צבא שר עירם דרךשעבר
 העמים והוא שלו. צבא אנשי מהנהעם
 המחנה לפרנם העיר אנשי על נדולמם
 איזה הלך ואז הצמרכותם. בכלשלו
 לפנ" עליהם והלשין אחווע בני שלשונא
 מן נדולים עשירים שהם איך השר,אותו
 הרבה. מהם לרנברע ויכול המשיממחר
 מן אחד פקיד אליהם נשלח זהובשביל
 ש'ט בעד משי סחורות מהם שיתבעהשר
 במך מזימן מעות שיתנו או דינרים,מאות
 שמרבו הדבר מובן דינרים. מאותשש

 בסאסר. ונאמרו מוב ברצון כך כלמליתן
 רבי דודם אל הנאמרים נשיותבאנה
 ויעזור עליהם שירחם וזעקה בבכישמעון

 רבי ויאמר בעליהן. את להציללהם
 שתביאו אני חפץ "ראשית : אליהןשמעון
 שנתתן הצדקה חשבון מן הפנקם אתאלי

 שמעון רבי ועשה השנה". אותהבמשך
 דינרים ששה עוד שחסר ויראהשבון
 ויאמר דינרים. מאות שש שללחשבון

 ששה אלי והביאו "לכו : שמעון רבילהן
 בעליכן את להוציא ואשתדלדינרים,
 בתמהון עליו הבימו הנשיםלחפשי".
 זאת, יתכן "איך : דודן אתוישאלו
 דינרים, מאות שש סהן תבעשהפקיד
 עם הדבר לתקן באפשרות יהיהואיך
 : שמעון רבי להן ויאמר דינרים?"ששה
 ו" תשאלו אל ושאלות והביאו,"לכו
 וישלח דינרים ששה לקח שמעוןרבי
 "למה : לו ויאמר הפקיד אורע אליולקרוא
 שר בשביל הכל ממון, כך כל לתבועלך

 כמף והורטך די לו יש הלא שלך,הצבא
 ואתה האנשים, מן וחמם שנזל מהוזהב

 ה4מ איהר שז י"הר, ענדע אום זעהן איהר וועמ נימ, איהר וו4ם צרקות שלע רעכענונג חאויף
 צרקה". פיעל חזוי י4הר ר4ם געגעבען בחנםנימ

 אום מחורה. שמ4פען זיירענע ,פון השנרעל ח נעהחמ ה4בען שוועםמערן-קינרעררי
 זעלנער פיעל מימ אטעמחן אן ר4רמ רורכגעגשנגען מ'איז שז געסשכמ, זיך ה4מ י4הרענרע

 זיי ז4ל מען שמ4רמ רער פון געפ4רערמ ה"בען זיי און רעגירוננ, רי קענעןרעוו4לוצי4נערען
 אטעמאן, רעם פשר 4נרערצעהלמ טען ה4מ דערווייל בחרערפניש. זייער מימאויסהחלמען

 4יער שמ4ף זיירען פ4רערען זיי ביי ז4ל ער שז און זיידען-החנדעל, ש ה4בען ליימע דישז
 רייכע זיינען זיי יוייל נעלר,פיעל

 ליימ_
 ער בעשממען, ש זיינעם נעשיקמ 4מעמשן רער ה"מ

 ער ז4ל י4, אויב און 4ננעז4נמ, זיי אויף איהם ה4מ מען וו4ם אמת מ'איז צו זעהן, געהןז4ל
 נעלר. פיעל שזוי פשר שמאף זיירען 4רער געלי, מזומן נולרען הונרערמ זעקם פ4רערען זייביי
 רער ה4מ נומען. מימ ערפולען 'נעוו4למ נימ פ4יעיוננ רי ה4בען זיי שז זיך פחרשמעהמעס

 צום לויפען צו נעקומען זיינען פרויען רי מענער. זייערע נעפשנגען גענוסעןבעחממער
 ז4לען זיי געהיימען שמעון רבי ה4מ העלפען. זיי ז4ל ער נעוויין ש מימ שמעון רביפעמער
 רבי צומיילמ. י4הר איבער'ן היבען זיי 'וו4ם צדקות, רי פון רעכענוננ רעם ברעננעןגעהן
 זעקס וויינינער הונרערמ זעקם בשמרעפמ עם שז געזעהן ער ה4ט איבערגערעכענט, ה"משמעון
 וועל גולדען, זעקם חהער סיר ברענגמ און "נעהמ געז"גמ: זיי צו שמעון רבי ה4מגולרען.
 פעמער צום ה"בען און פשרוואונרערוננ מימ 4ן איהם קוקען זיי משכען". נומ שלעם שויןאיך
 גולרען, הונדערמ זעקם אונז פון פ4רערמ מען שז זיין, ר4ס קען שזוי "ווי נעז4גט:שזוי

 קיין נימ "פרעגמ נעענמפערמ: זיי ה4מ שמעון רבי נולרען?א זעקם פשר מחכען עםווילממו
 אייך". היים איך ווי שזוי ברענגמ און נעהמ נ"רשאלות,
 בעחממען. זעלבען רעם 4פגעזוכמ ה4מ און נולרען זעקם רי גענומען ה4ט שמעוןרבי
 האט ער אמעמאן, דעם פחר נ4ר חלץ איינמ4הנען ראדפממו "וו4ם איהם: צו שמעון רביזאגט
 זעקס די מיר ביי בעמער נעם דערפון, ה4ממו וו4ס דו, אבער געלד, אגנערויבטע גענונואך
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 הלא דינרים מאות השש מן לך יהיהמה
 מהם לקחת לך מוטב כן אם כלומנלא

 אותן לחפשי והוציא עבורך, דינריםששה
 להיווע רעכל במאמר. שאמרתהאנשים
 ישאלך ולא מזה שכח צבא שהשרבטוח
 אם ואף דינרים, מאות השש דברעל

 וראית אצלם שהיית לאמר תוכלישאלך,
 נכנמו שמעון רבי דברי הם".שעניים
 ששה שמעון רבי לו נתן הפקיד.באזני
 ,, לחפשי. מיד והוציאםדינרים

 רבי לדודם הנאסרים שאלו כזאחרי
 מן ננזר שכך ידעת אם "הלא :שמעון
 מאות שש הזאת כשנה לנו לחמורהשמים
 המוד, זה לנו גלית לא מדועדינרים,
 מאות שש כל לצדקה נותניםוהיימ
 כלל צריכים היינו ולא במילואם,דינרים

 ויאמר בטאסר". לשבת הזאת צרהלמבול
 הייו~י אילו "אבל, : שמעון רביאליהם
 וננזר נקצב שכך הסוד זה לכםמגלה
 השנה, מראש כזה והסרון הפמדעליכם
 תקנה שיש לכם הודעתי אם אף שזהלא
 הייתם לא מקום מכל לצדקה, כך כלליתן

 מצות לשם היינו לשמה, הצדקהנותנים
 בשביל כוונתכם שהיתה אלאצדקה,

 והפסד שוד מן ולהנצל להפדיתהנאתכם,
 מן מצוה קיום כך ואין עשו. ידישל

 מנזרה ידעתם לא כאשר אמנםהמובחר.
 שוד של מצרה ידאים הייתם ולאהננזרת,
 היתה שנתתם הצדקה לפיכךוהפסד,
 צדקה, מצות קיום לשם לשמה,בכוונה

 המצוה שקיימתם בזה הרווחתם כןאם
 המובחר".מן

)מז(
 אדומים. זהובים עם בקעה נתמלאה ב"י שמעון רביבפקודת

 לארץ- חזר שנתע,2ר לאחר הרבה. בן שמעון רבי של אהד בתלמידמעשה
 יוחאי. בן שמעון רבי לפני ובא ישראל לארץ. לחוץ ישראל מארץ שיצאיוחאי
 שלהם החבד איך שזכרו התלמידים שאר ממון והדויח שנים איזו שם ישבהוא
 וואו גערענקען נים ג"ר וועם "טעטשן רער לייטע, רי בשפריי און זעלבסם ריר פשרגולרען
 ווענען פרעגען דיך וועמ און געדענקען י" וועם ער אויב און שוועקנעשיקם. ריך ה"םער
 זיינען זיי שז נעזעהן ה"סם רו און וויהנונג אין נעווען זיי ביי ביזם רו שז ז"גען קענסטוזיי,
 געפשנגענע די ה"ם ער און נולדען זעקס רי צוגעכשפם הימ בעשמטער דער לייט". "רימענ"ר
 באפריים.בשלר

 שוין האם פעטער דער "אויב שמעון: רבי ביי געפרעגט בשפרייטע רי ה"בעןנשכהער
 אויסזשנען אונז געקענם מעטער רער ר"ר ה"ם השמים, מן גזרה ש איז ד"ס שז געוואוסם,יץ
 און צדקה, נולרען הונרערם זעקם נשנצע שוועקנענעכען נעוויס ד"ך מיר 11"לטען סור,דעם
 "ווען נעענמפערמ: זיי שמעון רבי האמ שרעק". די ה"בען צו משרשפ"רם 11"למעןמיר
 לשם כוונה ש מימ צרקות די גענעבען נים איהר וו"לם געווען, סור מנלה אייך וו"לםאיר

 געלד, אויסלייז ווי שזוי טונה ש מימ געגעבען עס וואלם איהר נ"ר צרקה, געבען צוכצצוה,
 18 אבער לשמה. מצוה ש געהייסען נים וו"לם צדקה שזש רויבערס, פון ווערען צו 9םורסרי
 צדקה, מצות לשם נעלד רי גענעבען ד"ך איהר ה"ם געוואוסט, נים מוד דעם פון ה"טאיהר
 לשמה". באמת מצוה די נעווען מקיים איהר ה"מ נ"ךשזוי

)16(
 רענרלעך. ג"לדענע מים סול טה"ל ש ווערט בשמעהל יוחאי'ם בן שטעון רביאויף

 חוץ קיין ישראל ארץ פון שרוימגעגחנגען שמ"הל איז תלמיד ש יוחאי'ס בן שלועוןרבי
 איז ער ווען נעלד. פשרדינט ד"רם ה"ם און ציים שטיק ש "8נעווען 'דארם איז ערלארץ.
 די יוחאי. בן שמעון רבי צו ישראל ארץ קיין געקומען צוריק ער איז נעוו"רען רייךשוין

 צוריקגעקומען איז און ארימשן שן שוועק איז ער שז געדענקט, ה"בען וו"ס תלמירים,איפעריגע
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 ועתה ארץ, לחרן יציאתו בשעת עניהיה
 חברים, איזה בו התקנאו בעשירווקראוהו
 לארץ לחוץ שיצאו הם נם דעתם עלועלה
 לארץ- ישיבו כך ואחר זמן, איזהעל

 מחשבת שמעון לרבי נודע כאשרישראל.
 עמו שילכו לתלמודיו אמר החברים,אותן
 לפני לנוח וישבו מעם. לטייל לעירמחוץ
 שהבקעה שמעון רבי שם ויתפללבקעה.
 נראה היה ותיכף זהב. דנרי עםתתמלא
 הרבה שם ונדלים צומהים כאילובבקעה
 זהב.דנרי
 ! "תלמודי : שמעון רבי להם אמרטז

 מעות לחפש ללכת שהוצה בכםמי
 דנרי כאן לעצמו לקחת הוא יכוללהעשיר,

 כי לדעת שיכם אבל לבו. כשרירתזהב
 הרי וזהב, כסף עם כאן ביחו שימלאמי
 חלקו שכר הזה בעולם לעצמו מקבלהוא
 בהאי מצות שכר כי יען הבא. עולםשל

 הוא בדוך הקדוש אין לכך ליכא,עלמא
 אם כי הזה, בעולם שכרו לאדםמשלם
 לקבל דוקא שרוצה מי אבל הבא.לעולם
 כלום לו ישאר לא הזה, 'בעולםשכרו
 הבאא. בעדמם שכרלקבל

)יז(
 עדן. הנן מן מודות יוחאי בן שמעון לרבי מנלים היואיך

 להוודע חפץ היה כאשר שמעון,רבי
 דרכו היה העדז' נן מן נסתריםסודות
 היר ושם העדן. גן לפני פיוללקץ2ות
 שני עדן הגן מן אליו לשלוחרנילים
 שמעון לרבי שואלים היו אשרשליחים,

 שנתמלאה ולאהר לדעת. בקשהומה
 אחת פעם לבירע. שמעון רבי חזרבקשתו

 נשלח ומיד ההוא, למקום שמעון רביבא
 מה וישאלוהו שלוחים שני מבפניםאליו

 מבקש כי אליהם, ויאמר להוודע.בקשתו
 צדקניות הנשים אדות המוד לדעתהוא

 בגן להן יש שכר איזה צנועותונשים
 שם, עומדות ומדרנה מצב ובאיזההעדן,
 נמצאות. נשמיתיהן היכלותובאיזה

 לאזען צו שוועק נעהשט בדעה אויך שוין ה"בען און נשוען, מקנא איהם זיי היבען עושר,ש
 ת5מירים זיינע מיט ער איז נעווירען, נעוויר דעדפון איז שמעון רבי לאדץ. חוץ קייןזיך

 8 נעווען ס'איז וואו פעלד ש אין יפנעשמע5ט זיי מיט זיך ה"ט און שפשציר ש אויףשרויס
 ני5רענע מיט ווערען פו5 זי5 טה54 דער שז נעווען מתפ55 שמעון רבי היט דירםטהי5.

 כנמבעות. ני5יענע פיע5 בשוויזען טהי5 אין זיך היט בש5ד אוןרענד5עך.
 זובש נעהן ווי5 וויס אייך פון ווער "קינדער! נעז"גט: זיי צו שמעון רבי ה"טדשן
 דער שז איהר, דשרפט וויסען יבעד נלוסט, החרץ זיין וויפיע5 ני5ד נעמען זיך עו קעןנע5ד,
 רעם ווייל הבא. עו5ם ח5ס זיין 4ב די זיר נעמם דער נילד, מים "נפי5ען די זיך וועםוויס
 אוי- רער ניט איהם בשציה5ט ווע5מ, רער אויף מקיים איז כענש רער וויס מצות רי פשרשכר

 ווע5ט. יענער אויף ניר יוע5ט, רער אויףבערשטער

)17(

 עדן. נן פון יוחאי בן שמעון רבי צו נעווען סורות כע5ה האם מען שזויווי

 עין, נן פון םויות בשהש5טענע ווערען נעוו"הר גשו54ט ה"ט ער ווען יוחאי, בן שמעוןרבי
 צוויי איהם צו שרוימשיקען כתן פ5ענט דירם עדן. גן פחר'ן ע81שציר ש משכען עדפ5ענט
 נ"בדעם און ווערען. נעוואהר ווי5 ער וויס נעסרענט איהם ה"בען ווע5בע עדן, נן פוןש5וחים
 רבי יוען טמ"ה5 נענשננען. שהיים צוריק זיך ער איז נעוו4רעז ערפי5ט איז בשנעהר זייןוויס
 איהם צו נעוו"רען שרויסנעשיקט בש5ד ס'איז און פלשץ, יענעם אויף. שהימעקומען איזשמעון
 נעזינט זיי צו ער ה"ט ווערען, צו נעוויהר פשר5שננט ער וושם איהם פרענען שלוחים,צוויי
 שכר ש פשר וואם ווייבער, פררמע שלע און צרקניות נשים וועגען םוד דעם יויםען ווי5 ערשז
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 מודות אשר השלוחים, אליוויאמדו
 בדיוק, יודעים אינם הם נם כאלהנדולים
 רשות להם אין יודעים, היו אם נםואף

 אמרו אבל מעצמם. כאלה מודותלגלות
 פנימה לשוב לעשות, יכולים הזהשדבר
 רבי בקשת הישיבה ראש לפניולהציע
 יע:שו. כן להם יאמר וכאשרשמעון.
 9נימה השלוחים מן אחד פרח כךבתוך
 הראש לפני לבוא יוכל עת באיזולהוודע
 ארכה לא שמעון. רבי בקשת לולהציע
 לפני ובא השליח אותו חזר וחנההעת
 לנן בא כאשר כי אליו, ואמר שמעוןרבי
 שמעדן, רבי בקשת אדות לדבר פנימהעדן
 בני וכל הצדיקים, בין רעש שנולדראה

 הכהפיח מלך היכל אל מתאמפיםהישיבה
 לעשות שצריכים משפט, איזה דבם*על

 לפני שבא אחד חכם תלמיד עלכהשפט

 ליכנם וביקש מותו, לאחר עדן הנןשער
 חבלה ומלאכי הכרובים אבלפנימה.
 יכנום שלא חכם תלמיד לאותועכבוהו
 אוחו התחיל וכאשר אותו.ומצערים
 הוא מי עדן הנן לתוך לצו~וק הכםתלמיד
 בין רעש נעשה עמו, שנעשהומה

 ומיודעיו. מכיריו שהם שמבפניםהצדיקים
 מלך היכל אל כלם מתאמפים זהובעבור
 התלמיד אוועו על משפם לעשותהמשיח
 נתעכב שבשבילו החפא הוא ומהחכם.

 לו. נודע לא עודמליכנם,
 שמבקש לאמר, השליח זה הומיףעוד
 לו אין כי לו, שימחול שמעון רבימאת
 כרוז יצא כאשר כי יעו כאן, לעמודעת
 אל יתאמפו הישיבה בני שכל העדןבנן
 ולכן זה, בכלל הם נם המשיח, מלךהיכל
 פנימה מהר לפרוח שניהםצריכים

 זיי ערן נן פון היכלות פשר וו4ם און בשהשכאשנד, זייער ד4רם איז וואו עדן, נן אין היבעןזיי
 זיך.נעפונען

 און נעטי. ניט אויך שליין זיי ווייםען םודות שזעלכע שז  נעענטפערם, שלוחים דיה4בען
 םודות שזעלכע עולויבעני,ש קיין ניט זיי ה4בען מודות, די וויםען יי ז4לען זיי אפילוווען

 שרייננעהן וועלען זיי טהון. י4 זיי קענען ר4ם שז נעז4נמ ה4בען זיי נ4רשרויסצונעבען.
 אי- זיי וועט סען אויב און ווערען. צו נעוו4הר פשרלשסנם יוחאי בן שמעון רבי וו4סז4נען

 וועלען יוחאי, בן שמעון רבי צו זיי איבערצונעבען ערלויבעניש טן מים םודות דיבעונעבען
 אויםפיהרען. נקןוים שלוחות ד4םזיי

 קען מען ווען ווערען נעוו4הר שוועקנעפלוינען, שלוחים צוויי די פון איינער איזדערווייל
 ענינים. שזעלכע אויף רשות נעבען צו דעכט ד4ם ה4בען יו4ם יענינע, די צו ד4רט4נקומען

 צו נעז4נט ה4ט ער און פליהען, צו נעשומען צוריש שליח יענער איז שרום ציימ שליינע 8אין
 ה4ט דעם, יוענען איבערריידען ארייננעהן נעוו4למ ה4ם ער ווי שזוי שז יוחאי, בן שמעוןרכי
 בני שלע און עדן, נן אין נערודער 8 שטורם, 8 פ4רנעשוסען עפעם ם,שיז שז דערזעהן 4בערער

 מ,ששם'ן דשרף מען וו4ם כח2פט 8 ווענען הכדשיח, מלך פון היכל דעם אין זיך פשרזשמלעןישיבח
 זיין נ4ך ערן נן אין שריינצוקומען עדן נן פון מויער צום צונעשומען איז ווים חכם, תלטידש

 פשר- איהם שומרים, שלם עדן, נן דעם שרום ריננלען לועלכע כהישים כרובים רי ה4בעןטויט,
 איז, ער ווער טויער, ביים שרייען 4ננעהויבען ער ה4ט בוצער. איהם זיינען זיי אוןהשלמען,

 זיי ווי שזוי בשששנמע, זיינע עדן נן אין צדיקים די פ4רנעשומען. איז איהם טים וויםאון
 הכה2יח סלך פון היכל אין פשרזשמלען נענומען זיך זיי ה4בען נעשרייען, זיינע דערהערםה4בען

 שז נעז4נט, שליח דער היט איז, מששם דער זו4ם יוענען באם8ט. זיין איןשריינצוקלעהרען
 נימ. רערווייל נ4ך ער לוייםמפירלויפינ
 8ז חבר, זיין ז4נען שהער צוריש נעשומען איז ער שז נעזיגם, ווייטער ה4ט שליחדער

 אויםנערופען איז שזוי ווייל כה2פט. דיזען ביי זיין צו צושומען ד4רם אויך כעזען ביידעזיי
 און הסשיח. מלך פון היכל אין פסרזשסלען זיך זילען ישיבה בני שלע שז עדן, נן איןנעוו4רען
 היבשן ז4ל ער םפר, 8 שמעון רבי צו גענעבען זיי היבען שוועתנעפלוינען זיינען זייאיידער
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 וטרם הכהם5ט. אותו על שםלהיותם
 שיהיה אחד מפר שמעון לרבי נתנוש5רחו

 ישובו אשר עד בו ולעיין להביט במהלו
 רשות יקחו כאשר המש65, אחראליו

 זה אחר שמעין. רבי בקשתימלאות
 שמעון רבי השלוחים. שני ממנו9רחו
 אצלו שהניחו הקדוש בספר לעייןהתחיל
 כל בו ויתעמק תורה. סתרי כלושהיה
 לו, נצרך לא להאיר נר הבקר. עדהלילה

 יקרות. באור הזריח עצמו הספרכי
 רבי מיד הספר 5רח הבקר האירכאשר
 שני אותן אליו באו ומידשמעון.

 תלמיד על העדן נן מןה5סק
 רבי אל השלוחים עיד אמרווהשנית,

 שמעון שרבי ידענו "כאשר ב"י:שמעון
 התלמיד של הכהש5ט ענין לדעתרוצה
 מעשה כמו. הדבר להודיע נוכלחכם,

 הביאו כי לו, הודיעו לראשונההשלוחים.
 ראש מאת באהבה ושלום ברכתאליו

 לו: לאמר צוה וכך עדן. שבנןהישיבה
 עבורך ההיכל ! שמעון רבי הלקך"אשרי
 מאד גבוה במקום להיות נועד .;3דןבנן
 לו שמרו זה אחר ראתה". לא עיןאש9

 אשרי רבי! קום רבי, "קוםהשלוהים:
 אנחע גם זכינו בקשתך בשביל כי !הלקך
 לא עתה עד אשר נמתרים, סודותלהוודע
 כל לנו נתגלה רבה ובשמחהידענום.
 לרבי להודיע רשות לנו וניוננהזארע
 הסודורב אותן כלשמעון
)יח(
 לחברו. בושה שנרםחכם

 תלמודי החברים מן אחד היה. כךשהיה
 איזה על ברבים לדרוש צריך היהחכמים
 שמת חכם התלמיד וזה שבח~רה.5מוק
 באורטה חבר היה העדן בגן ליכנסורצה

 שוין וועלען זיי ווען כהשפמ, נ4כ'ן קומען צוריק וועלען זיי ביז שריינצוקוקען, וו4ם איןדערווייל
 ביידע זיינען בשלד יוחאי. בן שמעון רבי פון פשרלשננ דעם ווענען רשות נענומעןה4בען
 וו4ס מפר היילינען דעם אין פשרמיעפט זיך ה4מ שמעון רבי און נעפלוינען, שוועקשלוחים

 ער ה4מ ליכמ קען נשכמ. נשנצע די פשרביי איז שזוי און איבערנעל4זמ. איהם ה4בעןזיי
 ליכ- ש זיך פון שרויסגענעבען ה4ם און נעשיינט ה"מ זעלבסמ ספר דער 1ייל נעדשרפמ,נימ

מינקיימ.
 שדוימגעפלוינען מפד דער איז ווערען, צו ליכמינ פריה דער אין 4ננעהויבען מ'ה4מ ווישווי

 פשר פליהען צו נעקומען צוריק שלוחים צוויי די זיינען דערנאך בשלד און הענד. שמעון'ם רביפון
 הישיבה ראש פון נרום פדיינדליכען 8 איבערגענעבען איהם זיי ה4בען ערשמענם, שמעון.רבי
 בש- שוין איז עדן נן אין היכל דיין שכחון! דבי חלק דיין איז "וואויל 'ווערמער: דיזעמימ

 היבען דערנ4ך צוקומען". נים ד4רמ קען קיינער וואו 4רם, הויך שזש אויף נעוו4רעןשמיממ
 דיין צוליעב חלק. דיין איז וואויל רבי! אויף "שמעה געזינמ: שזוי שמעון דבי צוזיי

 וו4ס מודות, בשהשלמענע שזעלכע איבערנעבען אונז ז4ל מען געווען זוכה מיר ה4בעןפחרלשננ
 שלעם ד4ם מען ה4מ פרייד פיעל מימ און ווימען. צו געווען זוכה נימ היינמ ביז ה4בעןמיר
 איבערצונעבעןא. שלעם אייך ערלויבעניש די נענעבען אונז ה4מ מען און ענמ58עקמ,אונז

)18(
 חכם, תלמיד 8 אויף עדן נן אין ישיבה בני די פון 5מקדער

 חבר. 8 צו ברבים פשרשעסוננ 8 געווען גודם ה4מוו4ם

 וועלען שלעם "בעפ4ר נעז4נט: שזוי יוחאי בן שמעון רבי צו וויימער ה4בען שלוחיםרי
 מעשה די עדן. נן אין פ4רנעקומען איז וו4ם פהש5ט, דעם ווענען משכען באקשנמ אייךטיר
 8 אויף דדוש ש ז4נען געדשרפמ ה4מ חכמים תלמודי חברים די פון איינער געוועז: שזויאיז

 נעווען אויך איז עדן, נן אין שרייננעל4-מ נימ איהם ה4מ מען וו4ם חכם, תלמיד דער און8מוק,
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 לדרוש. צריך שהיה החכם לזההישיבה
 כאשר הדרשן שזה וידע הביןוהוא
 שלו ש ו ר ד ה ב אחד למקוםיגיע
 ידע לא כי , ל ו 4 ג ת 1 ע טיאמר
 לדעת לו נחוץ שהיה אהדענין
 לשאר מזה טרדיע היה ולכך הדרוש.לזה

 מזה לו ידיעו ואל כלם שישתקוהחברים
 ברבים. יכלם למען לטעורע שיבואהמקום
 למקום הדרשן הגיע שכאשר הוה.וכך
 מזה ונודע בשונג. הטעות זה עשהההוא
 הדרוש, לשמוע שבא להענלםהמעות
 הלבינו זה ידי ועל ביניהם, צחוקונעץטה
 ברבים. הררשןפני

 נת;:ב שבשבילה העבירה היאזאת
 הכרובים ידי על חכם התלמידאותו

 תצא עדן. לנן יכנס שלא הבלהוטלאכי
 בין הצער באותו כך שיתיכבהפסק,

 יום, ארבעים חבלה ומלאכיהכרובים
 הגיהנם בעונש יענש יום ארבעיםולאחר
 בגן ליכנס יוכל כך ואחר וחצי,שעה
העדן".
 הפסק 4ת שטעון רבי שמעכאשר
 שאל כך אחר ויאנח. זה עלנצטער

 השם את לו לאמר יכולים אםלהשלוחים,
 כך. שנענש חכם התלמיד אותושל

 את לגלות רשות להם שאין אליו,ויאמרו
 שמעךן רבי אם אמנם הנענש. שלשמו
 להיות יכול זה, הוא מי לדעת דוקאיחפץ
 יודיעוהן זה על חלום שאלת יעשהשבאם
 השמים. מן שמואת
)ימ(

 צנועות ונשים צדקניות נשים עבור עדן שבגןההיכלות
 נשים אדות לדערע חפצים שאתם מה לכם שמעון לרבי השלוחים אמרווהשלישית,

 ערן בגן טובן מה צנועות, ונשים צדקניות ונודיע רבי! קום רבי, קדם "עתהב"י:

 ניט עפעס ווייסמ דרשן דער שו געוואוסם, האט ער און חכמים, תלמודי חברים דיצווישען
 נראבען 8 מ8כען ער וועט ענין, דיוען צו דרש,ה די אין קומען אעט ער ווען דשדורך און ענין,איין
 אויפמערקלשם ניט זאלען און שווייגען שלע וילען חברים, שלע אנגעזחנם ער האמ שלואמעות,
 פשרשעהמט ואל ער כדי מעות, גראבען ח משכען ענין יענעם ביי קען ער 28 דרשן, דעםמאכען
 דעם געטאכם ענין דעם ביי האם דךשן דער אויסגעמיהרם. שזוי מחקי זיך ס'החם אוןיוערען.
 ברבים". געווארען פשרשעהמט איז ער און געלעכמער 8 געווחרען ס'איו סעות.גראבען

 שרייננע- חכם תלמיך דעם האבען מויקים כרובים די וועלכע איבער עבירה, די איודאם
 נשוארען, שרויסגענעבען איז פסק דער עדן. נן אין חריינגעלאזם ניט איהם האבען אוןכחפט,

 מזיקים, כרובים די צווישען צער דעם ביי בלייבען שזוי חכם תלמיד דער זאל מעג פערצינשז
 שטונדען. שנדער-השלבען שטראף גיהנם מים בששמר"פען איהם מען זאל מעג פערציג נאךאון

 עדן". גן אין שריינלאזען שוין איהם מען וועמנחכהער
 די נעפרענט האט ער און פסק, שווערען דעם אויף געווען מצער ויך האט שמעוןרבי
 האבען חכם. תלמיד בחשמראפטען דעם פון נאמען דעם זחגען איהם זיי קענען צושלוחים,

 וויסען רוקא וויל שמעון רבי אויב נאר נאמען, דעם אויסזאגען ניט טארצן זיי שז נעזאגם,זיי
 איהם אפשר מען וועם חלום, שאלת ש דעם וועגען סחכען וועם שמעון רבי אויב חז זייןקען
 נחמען. ויין יאנעןיא

)19(
 נשים פון נשמות די והשו עדן גן אין היכלות ליכמינע גרויסעדי

 זיך. נעפונען ווייבער פרומע אוןצדקניות

 אייער וועגען רבי חצינד געזאנט: שמעון רבי צו וויימער שלוחים די היבעןנאכדעם
 און עדן, נן אין היבען ווייבער פרומע און צרקניות נשים שכר 8 מחר וואם ווימען צובקשה,
 ועהר דנטס נשויזען אונו האט מען זיך. נעפונען נשטות זייערע היכלות פחר ווחס איןאויך
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 היכלות ששה לנו הראו הן טקומן.ואיה
 ותענונים ושמחה אורה המלאיםנדולים
 שקשה עד מרובה, במדה כך כלרוחניים
 ושם פה. שבש בדברים העניןלרטאר
 אין הנשים נשבעת של היכלותבאותן
 גברים. של נשמותנכנמין

 נשמות עבור שהם היכלותהששה
 שהוא וכל מזה. לפניס זה עומדיםהנשים
 ויותר וגבוה חעעב יותר הוא יותרפנימי
 עבור הם הראשונים היכלות שנינמתר.
 גיהנם. של דינה מן עונש שמבלונשים
 נחלקות הן בגיהנם שנזדקקוולאחר
 ומדרגה ראשונה מדרגה מדרגות.לשתי
 היכלות בשני ליכנת זוכות והןשניה.

 בהיכל ראשונה מדרנההראשונים.
 בהיכל השניה ומדרגה החיצוני,הראשרן
 שם לה טתנים ונשמה נשמה כלה9נימי.
 מעשיה כפי וערכה כבודה לפימקום
 הראשרנים היכלות שני ולאחרבחיים.

 שהם היכלות ארבעה עוד לנוהראו
 מן צער מבלו שלא נשים עבורמוכנים
 נהינם. שלדינה

 פרעה בת בתיההיכל
 נקרא ההיכלות ארבע מן הראשוןהיכל

 נמצאות שם 9רעה. בת בתיה שםעל
 נשים נשמות אלפים ועןטרות אלפיםכמה

 אשר הנשים הן כי מעצמו מובןצדקניות.
 ישראל ילדי וכלכלו וגדלו החיובחייהן
 ודבר המצוה היא זאת כי יעןהעניים.
 עם פרעה בת ברניה שעץטרטה גדולהיותר
 נשמה כל השלום. שיי רבנו משההילד
 כבוד של מדור שם לה נוחגיםונשמה
 מיני וכמה ושמחה אורה מלאשהוא

 שלשה כרוז יוצא שם רוחניים.תענונים
 רבנו משה של שהצורה יום, בכלפעמים
 חדר זה עבור שם ויש ההיכל. אלבאה
 מאד יפה פרוכת מן לפנים מירחדגדול
 ונכנמת פרעה בת בתיה תינש ואזמאד.

 מים פרייר, פיעל שזוי מיט פשרגענינענס פיעל שזוי פשרהשן ס'איז וועלכע אין היכלות,נרויסע
 רי אין רירט ווערמער. מיט איבערצונעבען ר4ם שוועהר ס'איז ש'ז ליכמינקיימ, סיעלשזוי

 זכרים. פון נשמות רי שריין נימ קומען היכלותווייבערישע
 און העכער שלץ איז וויימער וויס שנדערען, ניכ'ן איינער זיינען היכלות ווייבערשע זעקםרי

 רי ערשמע רי ווי חשוב'ער מעהר זיינען היכלות אינווענינסמע ווייטערע ריפשרבירנענער.
 נעלימען היבען וו4ס 'ווייבער שזעלכע סשר זיינען היכלות צחיי ערשמע ריאויסענוועניגסמע.

 אין געווירען נעליימערמ זיינען זיי וויס ניכיעם און שמריף. גיהנם ווייניגער ירערמעהר
 זיינען זיי און חשוב'ע, ווייניגער און חשוב'ע קלשסען, צוויי אין צומהיילט זיי ווערעןגיהנם
 פלשץ שזש וועדדע איהר לויט נשטה יערע היכלות. צוויי ערשמע רי אין שריינצוקומעןזוכה

 הויבען היכלות צוויי ערשמע רי ניך לעבען. ביים פשדרינט זיך הימ זי ווי שזוי זי,בשקוממ
 צער קיין נעלימען נימ ניר היבען וויס נשכעת ווייבערשע שזעלכע פשר היכלות, פיער 4ןזיך
 שטר4ה. גיהנםפון

 פרעה. בת בתיההיכל
 רירט פרעה. בת בתיה פון נימען אויפ'ן איז היכלות פיער רי פון היכל ערשטעררער
 פשרשטעהמ עס צרקניות. נשים פון נשמות מויזענרער צעהנרלינע און מויזענרער זיךגעפונען
 אירישע ירימע דערנעהרם און געווען מחיה לעבען ביים השבען וויס שזעלכע זיינען ר4ס שזזיך

 כה2ה קענען נעטהון ה4ט פרעה בת בתיה וו4ס זשך נרעסמע רי געווען איז רים וויילקינרער.

 פשר~ מימ און ליכמינקיימ מימ פול פלשץ בריוח'רינען ש ר4רט בשקומט נשמה יערערבנו.

 כה2ה פון צורה רי שז מעגליך, מיהל רריי אויסגערופען ווערט ר"רט פשרנעניגענס.שירענע

 חרר, ליכמינען זעהר בשזונרער ש ר4 רירט איז רעם אויף היכל. רעם אין שריין קומםרבנו

 רער אויף שריין פרעה בת בתיה נעהמ רשן פרוכת. שעהן ש זעהר מימ פשרהשנגען ס'איזוואו
 איהם, פשר זיך בוסמ און רבנו כה2ה פון געשמשלמ ריס זעהמ זי פרוכת. זיימשנדערער

 צורה. שעהנע ליכמיגע שזט זיין צו מנרל נעווען זוכה היב איך וויס חלס, מיין איז וואוילזיגענרינ,
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 משה בצורת מבטת הפרוכרב מןלפנים
 לנדל שזכיתי חלקי אשרי ואומרוקדבנו,
 תשתחוה כן אחרי כזאת. מאירהצורה
 תענוג הוא זה ויוצארנ הצורהלפני
 שלהרוחני

 היורט-
 וכשיוצזות ונעים. נדול

 הנמצאות הנשים שאר אל והולבתחוזרת
 עט בנן הן הנשים נשמות וכלשם.

 וכלן בחייהן. שהיו כמו הצורותבאותן
 אור של כבוד במלבושי נלבשותהן
 יש אחד חילוק רק הנברים. מלבושיכמו

 כל- מאירות אין הנשים שבנדיביניהם.
 האנשים כי יען הנברים. בנדי כמוכך

 בנדיהם ולכך בחייהם, תורהלומדים
 יותר. מאירים נשמותיהם שלהרוחניים

 תורה לוטדות שאין כיון הנשיםאבל
 מאירים שלהן כבוד מלבושי איןבחייהן
 הנשים נשמות שם אבל נרול.באור

 פרעה, בת בתיה עם יחד רערהלומדות
 מעמי וביותר התורה, מצות טעמילהבין
 ואותן בחייהן. לקיים זכו שלאהמצות
 בת בהיכל לשבת הזוכות הנשיםנשמות

 שאננות". "נשים בשם נקראותפרעה
 אשר בת סרחהיכל

 שנקרא ההיכל נמצא ההיכל מזהלפנים
 נמצאות שם נם אשר. בת סרח שםעל
 של נשטות אלפים ועשרות אלפיםכמה
 הנשים שהן מעצמו מובן צדקניות.נשים
 לצדיקים נדולות מובות עשו בחייהןאשר

 לשובב שהשתדלו הזקגים, שםולאנשי
 שחסר מה למלאות רוחם ולהחיותנפשם
 שעשתה הנדול דבר הוא זה כילהם.
 שבישרה מה ידי שעל אשר. בתמרח
 ותחי נעשה חי יומף עוד כי אבינוליעקב
 שלשה כרוז יוצא שם נם הזקן. יעקברוח

 אל באה הצדיק יומף שצורת ביוםפעמים
 נדול חדר יש היכל באותו שם ונםההיכל.
 מאד יפה פרוכת מן לפנים זה עבורמיוחד
 באותו נכנמת אשר. בת מרח ואזמאד.
 בצורת מבמת הפרוכת. מן לפניםחדר
 אוהו מבורך "יהי ואומרת הצדיקיומף
 לזקני הבשורה לבשר בו שזכיתוהיום
 את בזה והחייתי חי, יומף שעודיעקב

 ווייבערשע איבערינע די צו צוריק זי נעהם נש'כהער פשרנעניגען. נרעסטער איהר איזד4ם
 לעבען. ביים געווען זיינען זיי ווי טזוי געשמשלמ, זעלבען אין ד4רמ זיך נעפונען וו04נשטות,

 מלבושים, טענער די ווי שזוי זעלבע די מלבושים, ליכמינע אין ד4רמ זיי זיינען4נגעקליידעמ
 די ווייל מלבושים, מענער די ווי ליבמיג שטטרק שזוי ניט זיינען מלבושים זייערע וו4םנ4ר
 4בער תורה. קיין נימ ד4ך לערנען נקבות און לעבען. ביים תורה נעלערענמ ה4בעןזברים
 לערנען, מימ פשרנומען פרעה בת בתיה היכל דעם פון נשמות ,ווייבערשע שלע די זיינעןד4רמ
 ה4בען זיי 411ס טצות, די לערנען צו נ4כמעהר און מצות. די פון מעטים די פשרשטעהןצו
 צו זכיה די ה4בען יו4ם נשמות ווייבערשע די זיין. צו מקיים לעבען ביים נעווען זוכהנימ
 שאננות". "נשים נ4מען דעם מים זיך זיי רופען פרעה, בת בתיה פון היכל דעם איןזיצען

 אשר. בת סרחהיכל
 בת סרח פון נ4מען דעם אויף זיך רופט וועלכער היכל, דער זיך נעפינמ היכל דעםנ4ר

 צדקניות. נשים פון נשמות טויזענדעד צעהנדליגע און מויזענדעד אויך זיך נעמונען ד4רמאשר.
 נומעס פיעל נעמהון ה4בען זיי וו4ס נשכ~ת, שזעלכע זיינען ד4ס אזזעלבסמפשרשםענדליך

 זסנים, ליימ נרויסע און צדיקים לעבען ביים דערהשלמען צו און דערפרעהען צו לעבען,ביים
 השרץ ד4ס רערפרעחמ ה4ט זי געטהון, ה4מ אשד בת סרח וו4ס זשך, נדעסמע די איז דיסווייל
 דריי נ4ך. לעבם הצדיק יוסף טז ז4גען בשורה איהד מים אבינו יעקב זיידען שלטען איהרפון

 דעם אין שריין קוטמ הצדיס יומף פון צורה די חז אויסנערופען, ד4רם ווערם  טענליךמ4הל
 זעחד 8 מים פשרהאננען חדר ליכמינ בשזונדער א דעם צוליעב ד4 אויך איז ד4רמהיכל.

 דים זעהם זי פרוכת. זיים טנדערער דער אויף 4דיין נעהמ אשר בת סרח פרוכת.שעהנעם
 ט4נ, דער זיין ז4ל נעבענטהפט ז4נענדינ, איהם. 85ר זיך בוקם און הצדיק יומף פוןגעשמשלם

 זיין הים ווים בשורה, די זיידע! היילינען שלמען דעם 4נצוז4נען נעווען זוכה היב איךוו4ם
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 תשתחוה היא גם הקודש". רוחרוחו
 שלה תענוג הוא זה ויוצאת. הצורהלפני
 חוזרת היא כך אחר ונעים. גדולהיותר
 שם, הנמצאות הנשים שאר אלוהולכת
 ברוך הקדוש של לשמו בשירותועוסקות

 סרח עם ביחד תורה לומדות הן ונםהוא.
 להן ויש המצות. מעמי להבין אשר,בת
 רוחניים תענוגים והרבה גדולה שמחהשם
 לספר. ואין לשעדשאין

 ע"ה רבנו משה של אמו יוכבדהיכל
 ההיכל נמצא היכל מאותולפנים
 רבנו, משה של אמו יוכבד שם עלשנקדא
 באותו שם הנביאה. ומרים הכהןאהרן
 נשים נשמות כן גם נמצאותהיכל

 אלפים. ועשרות אלפים כמהצדקניות
 הנשים נשמות שאותן מעצמומובן

 הנשים הן יוכבד בהיכל להיותהזוכות
 מעשה כעין בעולם צדיקים להולידשזכו
 5עמים שלשה יוכבד מאספת שםיוכבד.
 והן שם, שנמצאות הנשמות כל יוםבכל

 ישיר "אז של השירה יהד כלןמשוררות

 בלבדה יוכבד מתחלת כך אחרמשה".
 אחות הנביאה מרים "ותקח הפסוקלשורר
 מרים ובתה בידה". התף אתאהרן

 מוב ומה בשיררטה. לה עוזרתהנביאה
 שתיהן והבת האם זמרת ומתוק נעיםומה
 מרים "וועקח של הפסוק באותויחדו

 העדן שבגן הצדיקים כל גם כיהנביאה".
 הרבה גם וכן זמרתן. לקולמקשיבים
 זמירות בשירתן להן עוזרים מעלהמלאכי
 ברוך הקדוש של לשמו ותשבחותשידות
 רבה. בשמחההוא

 הנביאה דבורההיכל
 ההיכל נמצא היכל מאותולפנים
 גם שהיתה הנביאה דבורה שם עלשנקרא

 שפוט בימי ישראל עם אצל שופטכן
 נמצאות היכל באותו ועמההשופטים.

 הנביאות. נשים שאר של הנשמותגם
 נשמות הרבה גם היכל באותו נטצאותוכן
 מובן אכן ת. 1 י נ ק ד צ נשיםשל

 גבוהות נשמות רק נמצאות ששםמעצמו
 אחד בהיכל להמצא זכות להן ישאשר

 פחדגעניגען. גרעסטער און פרייר נרעסטער איהר איז ד4ם דערפרעהמ. און דערקוויקטהשרץ
 לויבען צו ותשבהות שירות מים זיך פחרנעמען זיי און ווייבער, די צו צוריק זי געהטנשכהער
 פרייד פיעל מצות. די פון טעמים לערנען צו אויך און נ4מען, היילינען אויבעדשטענםדעם
 דירט. זיי היבען פשרנעניגען פיעלמימ

 השלום. עליו רבנו כה2ה פון מומער די יוכבר,היכל
 הי יוכבך, פון נ4מען דעם אויף זיך רופט וו4ם היכל, דער זיך געפינט היכ5 דעפנ4ך
 זיך נעפונען היכל דעם אין איהר מימ הנביאה. מרים און הכהן אהרן רבנו, משה פוןמוטער
 ך, י מענדל רש פח זעלבם יות. צדקנ נשים פון נשמות טויזענדער צעהנדלינע און מויזענדעראויך
 וועלמ. דער אויף צדיקים נעבירען צו געהשט זכיה די היבען ווים שזעלכע זיינען דיםשז

 און היכל, איהר פון נשמות ווייבערשע שלע מעגליך מ4הל דריי צוזשמען יוכבד נעמטדידט

 הויבט נשכהער ישיר". "אז שירה די צוזשמען שלע זינגען און אויבעישטען דעם לויבעןזיי
 די און בידה", התף את אהרן אהות הנביאה מרים "ותקמ פמוק רעם זינגען צו שליין יוכבד4ז

 נעזשננ, זים און הויך שזש מימ פמוק דעם זינגען מרים און יוכבד טיכמער דער מיטמומעד
 איהר השלמען מלאכים פיעל אויך און געזחננ, זימע דאם צו הערען עדן נן פון צדיקים שלעשז

 נ4מען. הייליגען אויבעף2טענם צום ותשבחות שירות מיטאונטער
 הנביאה. דבורההיכל

 הנביאה, דבורה פון נ4מען דעם אויף זיך רופט וו4ם היכל, דער זיך געפינמ היכל דעםניך
 דבורה מיט שופטים. די פון ציימ דער אין פ4לק, אידישען כיים שופט ש נעווען איז זיווים

 אויך זיך נעפונען היכל דעם אין נביאות. פרויען איכעריגע די דץ דץרמ אויך איזהנביאה
 וועלכע נשמות, ווייבערשע הויכע ניד זיך געפונען ד4רט שז זיך פשרשמעהמ עם פרויען.פיעל
 נשטות ווייבערשע די זיינען ד4ר6 נביאות. די מימ היכל איין אין זיין צו זכיה שהיבען
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 הנשמות אותן שם נביאות. נשיםעם
 הנכבדות ותשבחות בשירותשסקות
 יפה מליצה להן שיש ביותר,ויקרות
 של לשמו עמוקות כוונות עםונעימה
 בכל משוררת הנביאה ודבורההקב"ה.
 בעת בחייח ששרתה שלה השירהיום

 וחיא סיסרא. כננד המלחמהשנצחה
 דבורהא. "ותשר הנודעת הנבוההשירה
 הנשים של הנבוחות נשמות שארוכל

 מלאכי הרבה כן ונם בהיכלה,הנמצאות
 בנעימת הנביאה לדבורה עוזריםמעלה

 עם הנדולה השמחה שירתה.ומתיקת
 ההוא בהיכל להן שיש רוחנייםתענונים

 לספר. ואין לשאדאין
 ארבעה עוד יש היכלות מאותןלפנים
 שרה האמהווע ארבע של נסתריםהיכלות
 היכלות ארבעה ואותן ולאה. רחלרבקה
 אבל בומחות". בנות של "היכלותנקראים

 ראתה. לא עין שם ונשמע שנעשהמה
 דבר ולדעת לחקור רשות לנו נתנוולא
 מהם.מה
 הנשים תמיד נמצאות מצב באותוכן
 הגברים ונשמות שלהן, בהיכלותבלבדן

 הלילה בחצי ורק שלהם. בהיכליתלבדן
 של הנדול אור עדן בנן מופיעכאשר
 רשות ניתגה אז הוא, ברוךהקדויט
 נשמות עם הגברים נשמות יחדדשיאספו
 של הגדול האור מן כלן שיהנוהנשים,
 מאד מאד נדול רוחני עוננ וזההקבעה.
 חוזרות כך אחר לספר. ואין לשערשאין
 למקומותיהן. הנשמותכל

 הנשים נשמות שאותן לדעת זאתנם
 עונש שסבלו הראשונים היכלות שנישל
 להן יש מקום מכל ניחנם, של דינהמן

 כמו הקדושים, נבוהים בימים אשדזכיה,
 יש אז אשד מוב, ויום שבת חודש,ראש
 התחתון עדן נן מן הנברים לנשמותשיח
 כן נם אז נתשית יכן השית, עדן נןאל

 הראשונים היכלות שני של הנשיםנשמות
 זוכות אז כי נדול. יותר רוחנילתענונ
 בת בתיה של בהיכל לראשונה ליכנסכלן

 בשמחה נדול כבוד להן יחלק ושםפרעה.
 מנהלת כך אחר תענוגים. הרבה עםרבה
 אשר הנשים נשמות עם יהד בתיה,אותן

 ושם אשר. בת סרח היכל אלבהיכלה,
 אח"כ גדול. ידתר ועוננ כבוד להןיחלק

 מינ שלע זינגמ הנביאה דבורה און אויבערשטען, צום ותשבחות שירות הויכע מיטפחרנומען
 די סיסרא. קענען מלחמה די אייננענומען ה"ם זי ווען לעבען, ביים ה4בונעזיננען זי וו"ם שירהדי

 די נעזשננ. זים איהר אונטער השלמען מלאכים אויך און נשמות ווייבערשע הויכעאיבערינע
 נים. שיעור קיין גיר היט היכל דעם אין פשרגענינען זייער מים שמחהנרויסע
 רחל רבקה שרה מומערס היילינע רי פון היבלות פיער ר4 ניך איז היכלות זעקס דיניך

 איז זיך מהומ ד4רם וויס בוטחות". "בנות די פון היכלות אננערופען ווערען וועלכעולאה,
 פ"רשען. צו אויס ידער זעהן צו עדלויבט נימקיינעם
 אין בשזונדער נשמות ווייבערשע די אימער זיך נעפונען בעשמשנד דיזען אין שזויאון
 השלבע 9ונקמ ניר היכלות. זייערע אין בשזונדער זכרים פון נשמות רי און היכלות,זייערע
 עדן, נן אין שריינשיינען מהומ אויבערשמען פון ליכמינקיימ היילינע נרויסע ד"ס וועןנטכמ,

 זיי נעהן דערניך און נקבות, פון און זכרים פון נשמות שלע צוזשמען זיך קומעןדחמילסמ
 ערטער. זייערע אויף צוריקחלע

 ניהנם ח חדגרכנענשנגען זיינען 'ווים היבלות, צוויי ערשמע רי פון נשמות ווייבערשעדי
 חוד"ש, ראש נעמליך: ס"ג, הייליגער געהויבענער ש מ'איז ווען שז זכיה, די ד4ך ה4בעןשסר4ף,
 אין שרויפצופליהען זברים פון נשמות די רערהויבען ווערען דשמ"לסט וואס מוב, יום אוןשבת

 צחיי ערשמע רי פון נשמות ווייבערשע די אויך דערהויבען ווערען רשן עדן. נןאויבערשטען
 פיעל צו ר"רמ זיי מהיילמ מען ווי פרעה, בת בתיה פון היבל אין חריינקומען זילעןהיכלות,
 אשר, בת סרח פון היכל אין פרעה בת בתיה זיי פיהרמ נצכהער פשרגעניגען. מימפרייד

 מים פרעה בת בתיה פיהרמ נשכהער היבל. איהד פון נשכית ווייבערשע די מימצוזשמען
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 אל בראשן וסרח בתיה עם כטהולכוון
 כלן תשמחנה שם וגם יוכבד.היכל

 הלאה כלנה הולכות וכן רבה.בשמחה
 ושאר הנביאה דבורה של ההיכל אלנם

 יחלק והיכל היכל ובכל הנביאות.נשים
 ואחר חדשים. ותענוגים חדשה שמחהלהן
 חוזרות הקדושים ימים אותן במוצאיכך
 למקומותיהן.כלן

 עליה להן יש הקדושים ימים מלברועוד
 שנת שהיא שנים בשבע אחת פעםנרולה

 הנשמות, לכל רשות תנתן אז כיהשממה.
 הנמצאות נשים של ובין אנשים שלבין
 שהוא, היכל בכל שלממה, עדןבגן

 הנשמות כל ושם העליון. עדן לנןשיתעלו
 לפי אחת כל עליון, רוהני בעננמתעננות
 הוא העליון עדן נן של והענגמעלתה.
 מן רוחני ויותר נבוה יותר אחר ענגלנמרי
 כלות ואחר התחתון. עדן נן שלהענג
 עדן לגן הנשמות כל חוזרות השממהשנת

 הראשון. למקומה אהת כלהתהתון,
 של בין הנשמות, של חלקןאשרי

 בחייהם ההולכים נשים, של וביןאנשים
 ומעשים מצות ומרבים התורהבדרך
 בעולם שכרם לקבל מזומנים הם כיטובים.
 העליון, עדן ובגן הרטהרנון עדן בגןהעליון

 ליה עבדין דעבידתא לפומזש אחדכל
 לבן לספר ואין לשער, ואיןמטללתא.

 עדל הזה, עולם בחיי שהוא זמן כלאדם
 שניתן שכרם מתן של והשמהההעננ
 בעולם חי שהאדם זמן כל כי שם.להם
 בשר של והחומר העכור בנוף נשמתוהזה
 מתן ענג ולהשיג מלהבין מעכבתו וזהודם,
 עדן, בגן מיתה לאחר הנשמה שלשכר
 להבין לו אפשר אי החרש שאדםכמו

 של או נעימה זמרה של הענגולהשיג
 שיר. בכלימנגינות
 שאנו יוחאי בן שמעון רבי חלקךאשרי
 הנסתרים סרדות לך לגלות אליךשלוחים
 זכינו שבעבורך חלקנו ואשרי עדן,שבגן
 ראיט שלא מה ולהוודע לראות אנחנוגם
 עתה". עד שמענוולא

 דברי כל שמעון רבי ששמעלאחר
 פון היכל צום ווייטער חזוי און יוכבר. פון היכל צום נשמות ווייבערשע חלע אשר בתסרח
 פרייד נייע צוגעטהיילט זיי ווערט היכל יערער אין נביאות. איבעריגע די מיט הנביאהרבורה
 אוי4 קומען צוריק ז4ל נשמה יערע צוריק, חלע מען פיהרט רערנ4ך פחרנעניגענם. נייעמימ
 4רט.איהר

 רחט4לסט ווערט שמטה, פון י4הר ר4ם מ'איז ווען י4הר, זיבען אין איינמ4הל אויךאון
 אונטער- יעם אין נ4ר אימער זיך נעפונען וועלכע נקבות, פון מיי נשנמות, חלע צוערלויבט
 זיי זיינען ר4רט ערן. נן אויבערשטען צום ווערען רערהויבען רחן חלע ז4לען ערן, נןשטען
 שנ'שנדע- נ4ר איז ערן נן אויבערשטען פון תענונ רער וועררע. זיין לויט יעדער תענוגמקבל
 נ4ך עדן. נן אונטערשטען פון תענוג רער ווי העכער און גיימטיגער פיעל איז ער תענוג,רער

 4רט. איהר אויף צוריק נשמה יערע זיך נעהטשמטה
 ביים זיך פיהרען 411ם נקבות, פון מיי זכרים פון מיי נשמות, רי פון חלק רער איזוזאויל

 פחר- און פרייד פון שכר זייער תורה. הייליגע רי פון נייסט אין וועג, אירישען איןלעבען
 באקומט, נשטה יעדע וויס ערן, גן אויבערשטען אין מיי ערן, נן אונטערשטען אין מייגעניגענם,

 איז לעבען, ביים אויפפיהרוננ איהר מיט פשררינם זיך ה4ט זי ווי לוים וועררע, איהרלויט
 פחר- איז נשטה זיין און לעבט, מענש רער זמן כל ווייל מינרליך. איבערצוגעבעןאוממעגליך

 דעם אין בשנריעף ח ה4בען זיל מענש רער אוממעגליך איז ורם, בשר פון גוף 8 איןקניפט
 אין בחגריע4 8 היבען זיל מענש טויבער ח חז אוממעגליך ס'איז ווי חזוי גןערן, פוןתענוג
 שפילען. שעהן פון ירער נעזשננ זים ח פון תענוגדעם

 זיי איבערצוגעבען ערלויבט און געוויזען אונז ה4ט סען וו4ם מורות רי רבי, איזר4ם
 ער ה4ט אוימגעהערט, חלץ ר4ם היט שמעון רבי 411ם דעם נ4ך יוחאי". בן שמעון רביצו
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 אל שיחזירו מהם מבקש היההשלוחים
 ממט שלום ברכת עדן שבגן הישיבהראש
 כך אחר רבמה. וחודה 4אהבעה שלבכבור

)כ
 לרבי הציל יוחאי בן שמעוןרבי

 קדישא החברייא מן חבר יצחק,רבי
 בח הקדוש, הזהר ספר בחבורשהשתח18

 של בפנים חברו יהודה לרבי אחתפעם
 רבי אותו וישאל נכאה. וברוחעצבות
 מלא שאתה היקר, חברי לך "מה :יהודה
 "הנה : יצחק רבי אליו ויאמר שאהוגה
 דברים. שלשה ממך לבקש אליךבאתי

 ש תורה חידושי תאמר כאשרראשית,
 אנכי גם כי תזכר ואתה פסוק,איזה

 תאמר הזה, בפסוק דרוש איזהאמרתי
 שמי שיזכר בכדי אני, שאמדתי מהבשמי
 דובבות שפהמתי ותהיינה הזהבעולם
 עין שתשים מבקש אני והשנית,בקבר.
 והשלישית, תורה. שילמוד יוסף בניעל

 ורבי 'עדן, לנן פנימה השלוחיםירהו
 שמח. בלב לביוע חזר יוחאי בןשמעון

 המות מלאך משליטתיצחק

 אחרי הימים שבעת שבמשך ממךבקשתי
 יום בכל אחת פעם קברי על תבואמותי

 מאין יהודה, רבי וישאלהו שם".והטעפלל
 רבי אליו ויאמר קצג בא כי יודעהוא
 אהד, זה. על סימנים שני לו שישיצחק
 בחלום אורה מלהופיע פסקה נשמתויען

 ש צלמו מלראות שפסק והשני,כמקדם.

 שהוא מורים האלו סימנים הטניהכותל.
 : יהודה רבי אליו ויאמר למות.קרוב
 כל לעשות מבטיחך אני אחי!"טוב

 ממש מבקש אנכי גם חמנםמבוקשך.
 תפעל העליון שבעולם והוא, אחד.דבר

 ונהיה מקומך, אצל יהיה עדן בגןשמקומי
 חברים שאנחנו כמו יחדו חבריםשם

 פריינרליכען ח ערן נן פון ישיבה ראש צום איבערנעבען צוריק ז4לען שלוחים, צוויי רינעבעמען
 שמעק רבי און חוועקנעפלוינען זיינען שלוחים צוויי די איהם. פון רשנק נרויסען ש מיםנרוס
 נעקומען. שהיים צוריקאיז

)20(
 ה4בען ז4ל המות מלאך רער טז רערל4;ט, נים ה4ם יוחאי בן שמעוןרבי

 יצחק. רבי איבער שלימהש

 הקרוש, זוהר רעם נעווען מחבר ה4בען וו4ס קרישא" "חברייא רי פון איינער יצחק,רבי
 יהורה רבי ה4ם מרויערינ. זעהר נעווען איז און יהורה רבי חבר זיין צו נעקומען שמ4הלאיז
 רבי ה4ט מרויערינ. טזוי איז ער וועלכען איבער נעשעהן, עפעס איז וו4ס נעפרעגם,איהם
 וועסם רו ווען איינס, זשכען. רריי היר פון בעמען ריר צו נעקומען בין "איך נעז4גם:יצחק
 נעז4נט אמ4הל אויך ה4ב איך חז נעדענקען וועסם רו און פסוק, ש אויף תורה חירושיז4נען
 היב איך וו4ס נ4מען מיין אין נ4כז4נען ז4לסמו פסוק, זעלבען רעם אויף תורהחירושי
 יוסף זוהן מיין שז זעהן ז4לסם זשך, צוויימע ווערען. נערענקם זיל נ4מען מיין כרינעז4נם,

 אוימ קומען ז4לסמו שמשרבען מיין נ4ך מענ זיבען ערשמע רי זשך, דרימע תורה. לערנעןז4ל
 ווייסם וויס פון נעפרענט, איהם יהורה רבי ה4ם זיין". מתפלל ר4רם זילסם און קברמיין
 צוויי דורך ד4ס פשדשמעהם ער שז נעענמפערם ער ה4ם שמשרבען. בייס השלם ער שזער

 את פריהער, ווי שזוי חלום אין שיינען צו אויפנעהערם הים נשמה זיין ווייל איינס,זשכען.
 איז שלץ ד4ס וושנם, דער אויף ש4מען זיין זעהן צו אויפנעהערם ה4ם ער ווייל איינס,נ4ך
 איך נומ, נעז4נם: איהם צו יהודה רבי ה4ם שמשרבען. צום נ4הענם החלם ער שז סימן,ש

 אויף חז דיר, פון איך פשרלשננ זשך איין 4בער פחרלחננסם, דו ווי שזוי טהון שלעסוועל
 צוזשמשן חברים זיין זילען מיר דיר, נעבען זיין ז54 4רמ מיין שז פועל'ן ז4לסמו וועלטיענער
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 הבפיחו יצחק רבי יחדו". הזהבעולם
 רבי כרצון שם שישתדל עיניםבדמעות
 רבי אל מיד ללכון שניהם ויםכימויהודה.
 יוחאי. בןשמעון

 רבי היה שמעת רבי לפני באוכאשר
 רבי וישא תורה. ולומד יושבשמעון
 שעומדים וירא החוצה, עיניו אתשמעון
 רבי התלמודים שני ביתו לפניבחוץ
 שמלאך ראה ועוד יצחק. ורבייהודה
 יצחק רבי לפני בשמחה ומרקד הולךהמות
 לקחת עליו ישלופ הזה ביום טד אשרש

 החוצה ויצא שמעון רבי ויקםנשמתו.
 ויאמר: בידו יצחק רבי יד אתויקח

 לביוזי ליכנם רגיל שהוא מי שכל"גוזרני
 ליכנם עתה עד רגיל שאינו מי וכליכנם,
 נ" יכנם אל היום נםלביתי,
 רבי עם יצחק רבי את שמעון רביוינהנ
 נשאר המות ומלאך 9נימה, ביתו אליהודה
 ברבי הכיר שטעת רבי וכאשרבחוץ.
 קצוב זמן לו יש עוד מקום שמכליצחק

 לכן היום, של השמינית שעה עדלחיות
 אלעזר רבי בנו את שמעון רבישלח

 ואל הפתח. שומר להיות מבחוץשיעמוד
 בריה לשום ינוח ואל אדם, לשוםידבר
 רבי שאל כך אחר פנימה. לביתליכנם
 היום ראית "האם : יצחק לרבישמעון
 האדם זמן כשמגיע כי יען ש אביךצורת
 אביו העליון מעולם אליו באיםלמות,
 הנשמה פני לקבל שלו קרוביםושאר
 והאיש למקומה, שרצגיע וודוללורצה
 רבי ויענה אותם*. רואה למותהנומה
 כלום. ראה לא עוד אתה שעדיצחק
 רבי על להתפלל שמעון רבי קםאז
 מבקש נ עולם של "רבונו : אמר וכךיצחק,
 מן אחד הוא יצחק רבי כאשר ממך,אני

 קד"טא, החברייא של חבריםחשבע
 נקשר והוא עינים, שבע אותם קוראשאני
 ממך אני מבקש לכן בו, נקשר ואניבי,

 וישאר הזה בעולם חיים עוד לושתתן
 מן קול בת נשמע מיד בחיים".אצלי

 נעוויין מים הימ יצחק רבי 11עלם". דיזער אויף חברים זיינען מיר ווי שזוי וועלמ, יענעראויף
 יוחאי. בן שמעון רבי צו געהן בשלר זילען בששטימט היבען זיי און צוגעזיגט, איהםדים

 און זיצען נעמריפען איהם זיי היבען יוחאי בן שמעון רבי צו נעקוכחגן זיינען זייווען
 זיינען חברים צוויי רי וואו געזעהן ער האמ אויגען, זיינע אוימגעהויבען הימ שמעון רבילערנען.
 רבי פשד פיראוים נעהמ המות מלאך דער שז געזעהן ער האט נ"ך און הויז, זיין משרנעקומען
 איז דשן נשמה. זיין נעסען בשלד וועמ עד ווים מרייד, משד שרום שפרינגט ער אוןיצחק,
 נעזאנמ: שזוי הימ און השנד דעד ביי יצחק'ן רבי "נגענומען ה"ט און שדויםגעגשננען שמעוןרבי
 8ריינקומען, וויימער זיל מיר, צו טריינקומען מאהל שלע מלעגמ ווים דער שז נוזר, בין"איך
 שריינקומען*. נימ אויך היינמ זיל מיר, צו שריינגעקומען נימ היינט ביז איז וואם דעראון

 און שמעון, רבי צו הויז אין נעווירען שריינגעפיהרט זיינען יצהק רבי און יהודהרבי
 הים יצחק רבי שז דערקענמ הימ שמעון רבי דרויםען. אין שמעהן געבליבען איז המות מלאךדער
 זיין שרויםגעשיקמ שמעון רבי ה"ט מ"ג, אוימ'ן שעה שכמ ביז לעבען צו ציימ ווי םייניך
 רעדען ניט זאל און טיהר רי משר שמעהן זיל ער "ננעזיגט איהם הימ און אלעזר, רביזוהן
 רבי ביי געפרעגם שמעון רבי האט דערניך שריינליזען. ניט קיינעם זיל און קיינעם,מיט

 מענש ש ווען דשם"לםמ ווייל נעשטשלמ, מימערם דיין געזעהן היינמ היםטו "צויצהק'ן:
 בש- צו קרובים, ניך און פימער זיין וועלמ יענעד מון איהם צו קומען שמשדבען, בייםהשלמ
 ה"ם זיי". זעהם מענש שמשרבענדער דער און שרמ, איהר אויף קוממ זי ביז נשמה דיגליימען
 געזעהן. נימ קיינעם נאך ער האמ איצמ ביז שז געענמפעדמ, יצחקרבי

 "רבום געזאגמ: שזוי האמ און געווען מתפלל האמ אוימגעשמעלמ, זיך האט שמעוןרבי
 רוף איך וו"ם חברים, זיבען די מון איינער איז יצחק רבי ווי שזוי שז דיך, בעמ איך עולמנשל

 עי זאל איהם, אין אננעקניפט בין איך און מיר אין ינגעקניפט איז ער און אויגען, זיבעןזיי
 שמעון'ם רבי שז הימעל, מון ענמפער שן שראב איז בשלד וועלמ". דער אויף לעבען בלייבעןניך



 הזהרנפלאות48

 אביו אליו בא יצחק רבי ישןכאשר
 קהצר שנים עוד עם שהרא לו, ואמרבחלום
 לקבל העולם לזה לרדת נפקדוצדיקים
 בעולם למקומה וללווזה נשמתופני

 נתעכבו לרדת מוכנים היו יכאשדהשייז.
 יוחאי בן שמעון שרבי לד~ם, ונאמרפתאם
 ותפלהו ימורע שלא יצחק רבי עלהתפלל
 כלם חזרו לכן בחיים, וישארנתקבלה

 אביו את יצחק רבי וישאללמקומותם.
 נתוסף חיים שנות כמה לו שינידבחלומו

 אביו, לו ויאמר הזה. בעולם להשארלו
 זאת אבל לגלורב רשאי שאינו דבר זהכי
 שמעון *רבי זמך כל כי במוח, להיותיוכל
 בחיים. הוא48שאר נם הזה, בעולםיחיה

ל)כא(

 הפקולי נחום רבי על מטמא מהור יתן מיהפסוק
 מתלקהת אש מו54ק הר היה כהשםהרהק רבי הזהר, חכמי מן באחדמעשה
 וקרב הלוך רבהיטיראה וילך נדול.ועיטן ביער, ותעה בדרך שהלך שמו,זמיראה
 אל דרך שם יטצא אולט חשב כי ההר,אל ולא במדבר, שהוא ראה היער מןוכשיצא

 בן שפעון דבי מיט צוזשמען לעבען בלייבמ יצחק רבי און נעו1"רע1. "ננענומען איזתפלה
 חברים. רי מימ לערנען נעזעצמ צוריק זיך שמעון רבי ה"מ רשןיוחאי.

 נעזעהן ה"ט וושך, רי אויף ררויסען אין נעשמשנען ציימ נשנצע רי איז ווים אלעזררבי
 וואו ד" אוי! "אוי, ז"נענרינ: הויז, זייער פון "בגעמר"נען זיך ה"מ המות מלאך רערשז
 דעם ווענען אלעזר רבי ה"מ נימ!" שלימה קיין איך ה"ב זיך נעפינמ יוחאי בן שמעוןרבי

 איהם ה"מ און אלעזר'ן רבי שריינגערופען שמעון רבי ה"מ פאמער. זיין נעווען מוריעבשלר
 און היבען, צו מורא וו"ם ד" נימ שוין ס'איז פ"ראיבער, שוין איז נעפשהר דער שזנעז"גמ,
 לערנען. נעזעצמ זיך ה4בעןשלע

 ה"מ און חלום, צו איהם נעקומען פ"מער זיין איז איינגעשל"פען, איז יצחק רביווען
 נעהן צו שנמקעגען נעווירען בששמיממ זיינען צריקים צוועלף נ"ך מימ ער שז נעז"נמ,איהם

 נאר וועלמ. רער אויף שר"בצוקומען נעווען נריימ שוין זיינען זיי און נשמה, זייןעמפפשננען
 נע'פועל'מ ה"ט יוחאי בן שמעון רבי שז "נז"נענריג, פשרהשלמען, זיי מען ה"מפלוצלינג

 ערטער. זייערע צו נענשננען צוריק שלע זיי זיינען רשן לעבען, בלייבען נ"ך ז"ל יצחקרבי
 ה"ם י"הרען פיעל ווי ז"נען, איהם ז"ל ער חלום, אין פ"מער זיין נעבעמען יצהק רביהימ
 נעענמפערמ, איהם פ4מער רער ה"מ וועלט. רער אויף נ4ך לעבען צו נעשענקמ איהםטען
 לשננ שזוי שז ז"נען, איהם ער ק4ן איינע ר"ס  ריך  4בער ויין.  מנלה נים מען מ"הר ר"םשו
 לעבען. אויך עך וועט לעבען וועמ יוחאי בן שמעון רבייוי

)21(
 הפקולי. נחום רבי אויף ווערען נעזץ?מ קעו כממא מהור יתן מי פסוקרער

 איז און אונמערווענס, נענשננען שם4הל איז רבי-.זמיראה הזוהר חכמי רי פוןאיינער
 פוז קראמער-בערב, נעפונען ייד ה"ט עס וואו כעגענר, וויממען ש אין געוו"רעןפשיבל"נרזעט

 8 נעהן נעמר"פען ער ה"ם רירמ פייער. פלשמען מימ רויך ש שרוים יפט זעצם עםוועלכע

 י4י1
4,

 נשמעת שמעון רבי שתפלתהשמיס
 ישאר יצחק ורבי בשמים,.חצעקבלה
 רבי עם יחד בהתקשרות להיותבחיים
 ללמוד שמעון רבי ישב זה אחרשמעון.
 קדישא. החברייא עםכמקדם
 מבחוץ העת כל עמד אשר אלעזר,רבי
 פנה המות שמלאך ראה כהטמרתו,על

 וחבוי! "אוי באמרו: משם והלךעורף
 לי אין נמצא שמעון שרבישבמקום
 מה לאביו אלעזר רבי ויספר !"שלימה
 מעתה כי אביו, לו ויאמר ושמע.שראה
 עברה כבר הסכנה כי הביתה, ליכנסיכול
 כום וישבו המות ממלאך לפחד עודואין

 ביחד.ללמוד
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 שהיה אהד באיש שם ויפנעהישוב.
 "מי הערבי: וישאלהו ערבי. כמונראה
 במדברו" כאן מעשיך ומה תלך אנהאתה,
 וצעה הוא כי זמיראה, רביויענהו
 תועה הוא הלאה שהולך מה וכלבדרכו,
 היוטוב. אל דרך למצוא יכול ואינויותר
 זמיראה רבי של רוחו את הרניעהערבי
 כי זה, על ידאנ ולא יפחד שלא לוואמר
 באיזה וידרהו הישוב אל הדרך יודעהוא
 ילך.צד

 מקיר אני "כאשר הערבי: עודויאמר
 בוא לכן ישראל, מחכמי חכם שאתהבך
 אשר הזה, ההר של השני עבר אלעמדי
 ההר, חרכי אל יותר להתקרב אפשרשם

 שמה באו כאשר נפלאות". שםותשמע
 שיטה איך זמיראה לרבי הערביהראה
 רבי שמע שם ההר. נקרת אלאזנו

 ואנחות זעקות נוראים קולותזמיראה
 רבי ויאמר ואבוין אוי! הארץמעומק

 י4 ר ק נ שאותו הערבי, אלזמיראה
 בעומק נמשך שהוא אם כי זה איןחהר
 מן הם והקולות הגיהנם, מקום עדהארץ

 ויאמר הניהנם. באש שנענשיםהרשעים
 זה בעבור דק כי "תדע הערבי:אליו
 כזאת, ולשמוע הנה לבוא בדרךתעית
 אחר להראותךא. שחפצתי מה זהוהרי
 אל ללכת דרך באיזה הערבי לו הראהזה

 הערבי. נעלם ומידהישוב,
 במקופ נלמוד עומד נשאר זמיראהרבי
 ומיהר ופחד, אימה עליו נפלהשממה
 העדבי. לו שהראה צד באוחו לדרכוללכת
 שנמשך רחב חריץ ראה מעם הלךכאשר
 ושם ההר. עומק וצך אל הארץ פנימן

 שהוא אחד לאיש נוהגים חריץבאותו
 רבי ויחרד מרה. ומייליל וצועקבוכה

 הבין כי בבהלה, משם ויברחזמיראה
 הניהנם. לתוך אותו שמושכים מתשזה

 נלאה משם זמיראה רבי הרחיקכאשר

 און ביזמו "ווער שרשבער: דער איהם פרעגמ שרשבער. שן 11י אויסגעזעהן הימ וו"סמשן
 ווער דערצעהלמ זמיראה רבי איהם ה"מ וויסמערנישט?" שזש אין שהער קומסמו שזויווי
 שהיים. וועג דעם אויסצונעפונען שזוי ווי נימ ווייסמ און פשרבלינרזעמ, ה"מ ער שז און איז,ער
 נעהן, זיל ער זייט וועלכער אין ווייזען איהם וועמ ער שז בשרוהינמ, איהם האט שרשבערדער
 שמ"רמ. ש צו פיהרמ ווים ווענ ש צו צוקוטען ערוועמ

 אידישע די פון איינער ביזמ דו שז זעה "איך איהם: צו שרשבער דער ז"נטנשכהער
 נעהענ- צוקומען מען ק"ן ד"רמ בשרג, זיימ יענער אויף וועגם שמיקעל ש מיר מימ קיםחכמים,
 11אונדערליכעס". עפעם הערען ד"רמ וועסמו פייער, פלשמען מימ שפייען וו"ם יעכער די צומער
 ער וואו זמיראה רבי געוויזען שרשבער דער ה"ט פלשץ, יענעם צו צונעקומען זיינען זייווען
 שרעק- נעהערמ זמיראה רבי ד"רמ הימ ערד. דער פון שפחלט ש צו אויער דעם צולעגעןז"ל
 שפשלט דער שז געז"גמ, זמיראה רבי הימ וועהן וועה! שרייענריג ערד, רער פון קולותליכע
 פייער אין בששמר"פמ ווערען רשעים די ווי גיהנום, צום ביז מיעף ציהען זיך מוז ערר דיאין
 ווייזען, נעוו"למ משקע דיר איך ה"ב דים : געז"גמ שרשבער רער ה"מ גיהנום.פון
 שרשבער רער הימ נ"כדעם בשלר נעוו"רעןא. פשרבלאנזעמ ד" ביזמו רעם צוליעב ניראון

 פשרי2וואונ- בשלד איז און ישוב, ש צו נעהן "נהויבען ז"ל ער זיימ וועלכער אויף געוויזעןאיהם
 גע11"רען.דען

 "נגע- ה"מ ער ווען דערשריקענער. ש שליין איינער שמעהן געבליבען איז זמיראהרבי
 טיעפען ש פייער, מיט שפייט וואם בשרג, זייט איין אויף רערזעהן ער ה"ט שוועקגעהןהויבען
 זעהר ה"מ 11"ם מענש, ש שרייננעפיהרמ מען ה"מ דירמ און ערר, רער אין שפשלמבריימען
 דירמ פון פשרצימערמער ש איז זמיראה רבי קולות. בימערע מיט געשריגען אוןנעוויינמ

 פיהרמ מען 11"ם בות ש רשע ש איז ר"ם שז פשרשמשנען ה"מ ער ווייל שוועקנעל"פען.גיך
 שנייערזעצען נעמוזט זמיראה רבי זיך האמ מירקיימ און שרעק פון און גיהנום. איןאיהם

 , אייננעשלאפען. איז ער און שי"ף טיעסער א ?עפשיען איחם אייף איז ע2יפרוהען.
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 ללכת יכל ולא הפחד, ומן המרוצהמן
 ויישן.תרדמה שיי נפלה והנה מעם לנוח וישבהלאה,

 בחלומו וירא חלום, זמיראה רביויחלום
 אותו מנהיגים שראה ההוא אישלפניו
 אוהמ וישאל בהר. אשר החריץלתוך
 שמו, מה הוא, מי בחלומו, זמיראהרבי

 מענישים מה ום8ני הוא, מקוםמאיזה
 בחלום, האיש אליו ויאמר בניהנם.אותו
 ישראל בארץ אחת מעיר יהודישהוא
 מוכר קצב הוא היה הטם הנליל.בהלק

 כמה כשרה תחת פרפה בשרלישראל
 כל ש כמעם כן גם עבר זה ומלבדשנים.
 שנים כמה וזה שבתורה.עבירות

 שלאחר מר. ב~נש אותושמענישים
 שהחיו כך. אותו ענשו שנים איזומותו
 לפני אותו השליכו ואחאכ יום, בכלאותו
 בשרו את ואכלו ורעבים, רעיםכלבים
 החיו ולמחרת שמת. עד אבריםאברים
 וכן כלבים, לאותן השליכוהו ושובאותו
 לפני שהשליכוהו וטרם ויום. יוםב:ל

 דינו, נזר לפניו מכריזים חיוהכלבים
 ופרפות נבלווע מאכיל שהיה בשבילשההא

 נבלות להשליך תורה שאמרה ולפילישראל.
 מה הכלבים מן נזל וזה לכלבים,ופרפות
 את הכלבים יאכלו לפיכך להם,ששייך
 מענישים שנים כמה השאלה ועלבשרו.
 הימן כחטך זוכר שאינו אמר כך,אותו
 יכים חוד,ט שלפני אמר ועוד הוא.כמה

 בכלבינג ערד נידת ואינו עונשו.החליפו
 ונשרף, לניהנם אוהע שמשליכיםאלא
 אותו. שורפין ושוב חי נעשה כךאחר
 יום. בכל פעמים שלשה לו עויטיםכן

 מכריזים באש אוהע שמשליכיםוקודם
 נענש הוא עבירות איזו בשביללפניו

 רשות לו נתנו הזה ביום ואךבגיהנם.
 זמיראה, רבי הצדיק אל בחלוםשיתראה
 תיקון איזה ימצא הוא אולי ממנוולבקש

לנשמתו.
 בחלומו, עוד אוהע שאל זמיראהרבי
 שם ומה בחיים, שמו היה איך לושיאמר
 המוג ענה זה ועל בה. דר שהיהעירו

 אויס- חלום אין איהם ה"מ און מענש, זעלבען רעם חלום אין נעזעהן זמיראה רביהימ
 דער ה"מ בשה2מר"פמ. ער יוערמ וו"ס פחר און איז ער וושנעמ פון איז, ער ווערגעפרענמ
 נעווען ער איז ר"רמ ישראל, ארץ נליל אין שמ"רמ ש פון איר ש איז ער שז גען"נמ,טענש

 פשרקויפם י"הרען פיעל ה"מ ער וו"ס דעם אויסער טז און רשע, נרויסער ש רערצו און קצבש
 ווערט רשרורך און עבירות, טלע אויף נעווען עובר אויך נ"ך ער ה"מ פלייש, מרפה אירעןצו
 וו"ס נעווען, שמר"ף זיין איז י"הר עמליכע ערשמע רי געפיינינמ. י"הר סיעל שזוי שויןער
 הונך, בייזע פשר נעוו"רפש איהם ה"מ מען און נעמזוכמ, לעבערינ מ"ג שלע איהם ה"טמען

 איהם ה"מ מען איירער און אבר. שנ'שנרער "בנענריזעמ מ"הל שלע איהם פון היבעןוועלכע
 קוסט שמר"ף רי שז פ"רלעזען, פריהער איהם מען פלעגמ הונמ רי צווישעןחיייננעוושרפען

 און הינר, צו בשלשננמ וועלכעס וטרפות, נבלות אירען צו עמען געגעבען ה"מ ער וויילאיהם
 י"הר וויפיעל וויסען נימ ק"ן ער און פלייש, איינען זיין פרעסען צו הינר רי רשרפען רעםמאר
ע-

 בש- מען וו"ס פשרביי הוד'ט איין שוין איז שעינר נ"ר געוו"רען, בחשטר"פט חזוי איז
 אין מ"ג אין כמ"הל רריי איהם פשרברענמ מען נ"ר הינמ, רי רורך נימ שוין איהם'"יייאפט
 אויס מען רופמ מאנ שלע און לעבעריג, צוריק איהם מען משכמ מ"הל יערעס נ"ךניהנומ.
 ער ה"ט שצינד "בער גהינום. אין בטשמריפמ ווערמ ער עבירות וועלכע איבער איהם-אי

 אויס- קען וואס צריק, נרויסען רעם פשר חלום אין זיך בשווייזען צו ערלויבעניש חזיאסומען
 נשמה. זיין פשר תיקון ש עפעםיעפינען
 ווי און לעבען, ביים געהייסען ה"מ ער ווי חלום, אין געפרעגמ זמיראה רבי איהםה"ט

 נ"סען זיין שז נעענמפערמ ער ה"מ נעוו"הנמ. רארמ ה"מ ער וואו שמ"רמ רי הייממאייי
 אידי- זייער מוימ נ"כ'ן נערענקען נימ קענען רשעים שלע ווי שזוי דערמ"הנען, נימ זיר ערה"י
 איהם ה"ט י"י ער נעדענקמ נע'וויהנמ האט ער וואו שמ"רמ פון נ"מען רער ניר נ"מען,'ייעי



61 הזהרנפלאורו

 הרשעים כל כן כי זוכר, אינו שמוכי
 אבל מיתה. לאחר שמם את זוכריםאינם
 עוד איתו וישאל להזכיר. ידע העירשם
 אחריו השאיר אם בחלומו, זמיראהרבי
 שמנה בן קמן בן שהשאיר ואמרבנים.
 בזה כלל. תורה למד לא עוד אבלשנים,
 לו הניהו לא יותר כי המוק דבריננמרו
 ונעלם בחלומו, זמיראה רבי לפנילעמוד
משם.

 זכר משנתו זמיראה רבי הקיץכאשר
 תעה חנם על שלא והבין חלומו, אתהימב
 אם כי זה אין הזה, מקום אל לבואבדרך
 לנשמת תיקון איזה לקץטווע ישתדללמען
 זמיראה רבי שבא ולאחר הרשע.אותו
 זה בה שדר העיר לאותו הלךלביתו
 ולדרוש לחקור התחיל ושם הרשע.הקצב
 שהוא לו ונודע ההוא. הקצב אדותעל
 וכבר רבים, מכשיל מפורסם רשעהיה
 מקללים ועוד מוהן לאחר שנים ששעברו
 זמיראה רבי ושאל שמזכירו. מי כלאותו
 לו ואמרו אחריו, שהניח הבן אדותעל

 אביו, כמו ברשעוע ונדול הולךשהוא

 נדול. הארץ עםושהוא
 מלקץטות נתיאש לא זמיראח רביאמנם
 יוכל איך וידרוש ויחקור להמת.מובה
 שזה לו ונודע שהניח. הבן אתלראות
 הוא ושם המטבחיים, בבית נמצאהבן
 הבהטורנ עורות שמפשימים להנויםעוזר

 לזה לפתות זמיראה רבי הרבהוישתדל
 וילך הממבחיים בית את שי"ובהשם
 דודו4 שהוא לרמוחן בערמה עשה נםעמו,

 ללכוש אצלו שפעל עד מוב, כלוהבטיחו
 בנדי אווע וילביש וירחצהו וינלחועמו.

 ביד אוחו ויממור ויפים, נקיימישראל
 כך אחר ביערק אלעף עמו שילמודמלמד
 בעל היה העלם זה וכאשר ויורטר.יורטר
 מהר מקבע היה רחב, לב עםמוח

 פעם בכל אצלו נרטחזק נם בנקל,הלימודים
 בהתמדה ולמד תורה, ללמוד יותרחשק
 ונעשה בו~ורה, ונדול הולך והיהנדולה,
 מאד אהבו זמיראה רבי חכם.תלמיד
 רבי של בעירו וכאשר לבנו.ויחשבהו
 אשה השיאו הוא מי בן נודע לאזמיראה
 שממכוהו עד נדול, לאדם שם וקנהחשובה

 הטט קינרער. עטעם איבערגעלשזט אפשד השמ ער אויב חלום, אין שלץ נעפרענמ, זמיראהרבי
 קיינ- איהם השמ ער שבער ייהר, שכמ פון אינגעל איין איבערגעליזמ הימ ער שז נעזשנמער

 רבי מימ רעדען צו ערלויבמ נימ איהם מען הטמ מעהר חדר. אין נעהן נעלשזמ ניממשהל
 חלום. איןזמיראה
 נעדענקמ. נומ נשנץ חלום דעם השמ און שלשף, פון ~ויפנעוושכמ ויר השמ זמיראהרבי
 ומירשה רבי ווען נעוושרען. פשרבלשנדזעמ דץ ער איז בחנם נימ שז פשרשמשנען, ערהשמ
 נעוושהנמ. השמ קצב דער 'וואו שמשדמ יענער אין שוועק בשלד ער איז נעקומען שהייםאיז

 פליכם מען שז און ישהר, זעקם מוימ שוין איז קצב רער שז נעוושרען, געוושהר ער איזדשרמ
 בחור'ל דעם אויף נשכנעפרעגמ זיך זמיראה רבי השמ ירקב". רשעים "שם מוימ נשב'ןאיהם
 אויף וושקממ בחור דער שז דערצעהלמ, איהם מען השמ איבערגעל"זמ, השמ קצב דערוושם
 פשמער. זיין 'ווי פונקמ הארץ עם שזש אויך און רשעשזש

 קשן ער וואו ניכנעפרעגמ, זיך השמ ער געווען. מייאש נימ זיך השמ זמיראה רבישבער
 די ביי נעהילף ש שלם שחט-הויז, ט אין נעפונען איהם ה~מ ער און אוימגעפונען, בחורדעם
 איינרעדענדינ בחור, דעם אויף כח ש פשרלעגמ השמ זמיראה רבי בהמות. די שפ שינרעןוושם
 איהם מימ זשל ער בחור דעם ביי נע'פועלמ קוים השמ ער און פעמער, ש זיינם איז ער שזאיהם
 בחור דעם זמיראה רבי השמ דשרמ נעוושהנמ. השם זמיראה רבי ווי שמשרמ דער איןנעהן

 איהם מימ זשל מען איבערגעגעבען איהם השמ און מלבושים, אידישע איידעלעשנגעקליידעמ
 נעלערענמ השמ און קעפעל נומ ש נעהשמ גרשדע השמ בחור דער תורה. לערנעןשנהויבען
 איז ער ביז העכער, און העכער משהל שלע וגרול, הולך ש נשוען איז ער פליימיג. נשנץתורה

 נחום רבי נערופען איהם הטמ מען יושם דער איז דשם רבי. מימול טימ'ן געוושרעןנעקרוינמ

י,ו.%
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 והעמיד ישיבה מנהל והיה רבי.בצעואר
 נחום רבי הוא וזה הרבה.תלמודים
 רבים זמיראה. רבי לו קרא כךהפקולי.
 שגולד מקומו שם ש כן שנקראחשבו
 נתן זמיראה שרבי הוא האמת אבלשם.
 "פקו האמעות ש פקולי, השםלו

 משפם מן אביו את שהוציא כיוןפלוליה"
 היא וזאת עדן. לנן והכניסוהניהנם,
 שמעון רבי נולד שממנו פקולי,משפחת
 נמליאל רבן לפני מסדר שהיההפקולי
 של ברכות עורה שמנה סדרביבנה
התפלה.
 אחת פעם מספר היה זמיראהרבי
 שפעל ואיך נחום, רבי זה הוא מילחברו
 עמוקה טומאה של היון טים מןלהוציאו
 הקצב שאביו ואמר הקדושה. אללהכנימו

 רעדה ברב לו והודה בחלום, לובא
 בזה , לנשמתו תיקון אשר עלוברכה
 השכינה. כנפי תחת בנו אתשהכניס

 התחיל אך שכאשר בחלום אביו לוומיפר
 פסקו יום. בכל שמע קריאת לומרבנו
 פעמים שלשה מן הניהנם עונשממנו
 וכשהתחיל ביום. אחת פעם שביום
 עונש לנמרי ממנו פסקו חוכהםללמוד
 הניהנם. מן לחפשי ויצאהניהנם

 אותו הכניסו נמרא ללמודוכשהתחיל
 חכם תלמיד שנעשה ולאחר עדן.לנן

 בני עם תורה ללמד והתהיל לרביונממך
 של במקומם עדן בנן כסא לו נתנוישיבה,
 דרשה אמר שבנו פעם ובכלצדיקים.
 מאירה חדשה בעטרה עטרוהוברבים,
 זמיראה רבי דרש זה ענין ועל נדול.באור
 דור זרעד, יהיה באר*ן "גבורהפמוק
 זרע הניח שאם כלומר יבורך."ישרים
 דור זה ידי על בתורה, גבור שהואבארץ
 דור של שאביו פירוש יבורך.ישרים
 להתעלווז העליון בעולם שם יבורךישרים
 מעלה.מעלה

 שרויסנעצוינען פ4מער דעם ה4ט ער שז בשרייטונג, רי ה4ט "פקולי" וו4רט ר4סהפקולי.
 שרויס- איז נחום רבי דעם פון וו4ם "5סולי" כהשפחה די איז ד4ס שריין. ערן ,גן אין ניהנוםפון

 שזוי 11י יבנה אין נמליאל רבן פשר געווען מסדר היט וועלכער הפקולי, שמעון רבינעקומען
 רשוונען. ט4ג שלע עשרה" "שמנה רי ז4למען

 נעקומען פ4טער נחום'ס רבי איז דערניך צייט ש אין שז דערצעהלען, פלענט זמיראהרבי
 טובח נרויסע די פשר בשוואונשען און בשרשנקט זעהר איהם ה4ט און חלום, אין איהםצו

 11י שזוי בשלד שז דערצעהלט, ה4ט ער נשמה. זיין צו תיקון ש אויסנעפונען ה4ט ער411ם
 אויפגעהערם מען ה4ט שטע קריאת ט4ג שלע ז4גען 4ננעהויבען ה4ט זיינער בחור דערנ4ר
 די פשרנרינגערט איהם ה4ט מען נ4ר גיהנום, אין טענליך מ4הל רריי איהם בששטר4פעןצו

 לערנעז 4ננעהויבען ה4ט ער 11י שזוי דערנ4ך גיהנום. אין טעגליך איינמץהל אויףשטר4ף
 איז ער און גיהנום אין בששטר"פען צו איהם אויפגעהערט איננשנצען שוין מען ה4טחומש,
 איהם מען ה4מ נמרא לערנען צו שוין "נגעהויבען ה4ט ער שוען פריי. שרומנענשנגעןשוין
 מען ה"ט רבי ש און למרן ש גע411רען ג4ר שוין איז ער ווען און ערן. נן אין שריינגעפיהרטשוין
 ווען דערצו נ4ך און לייט. נרויסע צווישען עדן גן אין שטוהל ש געששפען ג4ר שויןאיהם
 איהם מען החט דשן ררשה, א געז4גט ה4ט און תורה רברי געווען מחרש ה"ט זוהן דערנ4ר

 אויס- איהם אויף זמיראה רבי ה4ט רשן קרוינען. ליכטיגע נייע מיט מץ,הל שלעבשש4נקען
 ל4זט מען שז הייסט, ד"ס יבורך". ישרים רור זרעו יהיה בארץ "נבור פסוק דעםנעטייטשט
 אויף אויפגעריכט עלטערען רי ווערען תורה, רי אין גבור ש זוהן ש וועלט דער אויףאיבער
 נעבענשט. רשרט ווערען און וועלטיענער
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)כב(
 הקפררנ פרשת באמירת נדולהמנולה

 פעמים איזה ומזהיר מזכיר שמעוןרבי
 9רשת באמירת נזהד להיות הקדושבזהר

 לשונו: 11ה ובערב. בבקרהקטרת
 של המגולה נודל ישראל ידענואאלמלי
 מנשקים היו בכונה הקטרת 9ר,שתאמורת

 הקטרת פרשת של ותיבה תיבהכל

 שבה ותיבה תיבה כל כי יתירה.בחיבה
 והיא מאירה. ועמרה יקר אוצרהיא

 וכטה רעים מקרים כל ומברחתמנרשת
 על שליטה להם יהיה שלא נדולורעצרות
 הקטרת". פרהשוע לאמר הרניליםאותן

 קטרת. אמירת בענין המעשה זה מובא הקודשבזהר

 קטנה, לעיר אחא רב בא אהתפעם
 ו*הי מרשא". "כפר נקראת ,שהירטה
 לאכמניא אחא רב שם נכנס אךכאשר

 היקר מאורח בעיר תיכףנתפרמם
 מ3פה מחלת היתה וכאשרוהחשוב.
 ליצלן, רחמנא האנשים, על בעירשוררת
 אהא רב אל ויבאו העיר אנשיהתאספו
 ויבקשו בעיר, אשר הצרה מן לוויספרו
 להם ויאמר בצדקתו. להם שיעזורממנו
 ונדיה קרובה הצרה כך כל שאם אחא,רב
 הדבר. ולדחות עוד להמתין אין עוזר,ואין

 ארבעים העיר אנשי מן לברור צוהלכן
 ויחלקם תורה. בני העיר טובי מןא"ם
 מנין שכל להם ויצוה מנינים, ארבעהעל

 העיר, של אחד בצד ויתיצבו ילכואנשים
 ארבעה בכל המנינים ארבעהויאמרו
 נדולה, בכונה הקטרת 9רשת העירצדדי
 הכהן שאהרן איך שבתורה ה9רשהונם

 הקטרת ידי על המות מלאך אתהעמיד
 הלך בעצמו אחא רב ונם נדולה,בכונה
 הקמררנ פרונת באמירת להם לעזורעמהם

)22(
 קטרת. פון פרשה די זיגען פון 0גו5ה טייערערי

 ז54ען מענשען ווען שז הקדוש, זוהר אין מ4ה5 עמ5יכע דערמ4הנם יוחאי בן שכ;וןרבי
 און פריה דער אין מונה, מיט קטרת פון פרשה די ז4נען פון איז סנו5ה די נרוים וויוויסען,

 און אוצר סייערער ש איז 'וו4רט יעדעם וויי5 געקושט, וו4רם יעדעם זיי וו54מען מנהה,צו

 ה4בען ניט ז54ען צרות, פיע5 פשרי4נט און בייז ש5דעם פשרמרייבט ווע5כעם קרוין, 5יכטיגעח
 מענש. דעם איבער ש5ימהקיין

 מעשה. שזש דעם וועגען נעברחכט ווערט הקדוש זוהראין

 "כפר נערופען ה4ם מען ווע5כעם שמערטע5, ש אין 4ננעקומען שמ4ה5 איז אתאדבי
 נעו41הר בש5ד שט4דט-5יים די זיינען גשסם-הויז ש אין שריין איז ער נ4ר ווי חזויטדשא".

 אויף 5יצ5ן, רהמנא מנפה, ש נשוען ד4רט איז רשמ54מט נשמט. השוב'ן דעם פוןנעו41דען
 אהא דב צו שדיינגעקומען זיינען גענומען, צוזחמען שמ4דם-5ייט רי זיך ה4בעןסענשען.

 ה4ט פ4ר. קומט שטערטע5 אין וו4ם צרה רי פון געוויין מים דעדצעה5ט איהם ה4בעןאון

 ער ה4ם נרוים. איז געפשהר רי וויי5 ציים, רי ש4ד ח ס'איז שז נעז4גט, זיי צו אחארב

 עהד5יכע זיינען וו4ם די שטעדטע5, פון אידען מנינים פיער אוימק5ויבען ר4 ז54 מעןנעהייסען
 פיער רי צו נעהן ז54ען מנינים פיער רי אייננעטהיי5ט זיי ה4ט ער תורה. בני אוןאידען
 ז54ען נעהיימען זיי ה4ט און זייט, שנ'שנדערע אויף אירען מנין יערער שמערטע5, פוןזייטען

 רי אויך און קרבנות, פון פרשה רי מיט קטרת פון פרשה רי כוונה נרויס מים ז4נעןדירט
 זע5בסם אתא רב און קטרת, דורך המות מ5אך דעם 4בנעשמע5ם ה4מ אהרזהכהן וו4םפרשה

 מימשענשננען. זיי מיט אויךאיז
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 נעצרה שהמנפה פעלה הזאתסנולה
 לבם החזיק אחא ורב חדלה.והמחלה

 בעצבות עוד ילכו שלא העיר אנשישל
 השמים מן קול בת שמע הוא כיובפחד.
 העליונה, השנחח בפקודת מכריזשהיה

 תחלוף כליל בעיר המתהלכתשהמחלה
כהשם.

 כי בחלום, אחא לרב נאמרבלילה
 מן העיר אנשי את הציל הואכאשר
 נם שיציל קדוש חוב עליו מונחהמגפה,

 הרבה כי בתשובה, ויחזירם נפשותםאת
 בה שאין מה כלם ועל בעיר.חטאים
 תורה. שילמדו רבן בית שלתינוקות
 מלמדים בעיר לתקן אחא רבוישתדל

 בדבר וגם הערה. ותלמוד חדריםעם

 להשמר בדת תיקונים עשההחטאים
 הומב היהדות מצב זה כל ידי ועלמהם,
שם.
 אחא רב לכבוד העיר אנשי עשואז
 לפניהפ דרש אחא ורב גדזלה.סעודה
 ויחליטו וצדקה. ותפלה לתשובהויעוררם
 העיר שם שישנו לדורות זכרוןלבעבור

 מחסיא". "מתא השם ש טרשא" "כפרמן
 בארמיח. עיר היינו "מתא" כייען

 תיבות שתי של צירוף הוא"מחסיא"
-"מחי  "מסי" הכאה. היינו "מחי" מסיא. 
 ההכאה ידי שעל כלומר רפואה.הייע
 רפואה לידי באו המגפה, ממחלתשסבלו
 וערה תלמוד שהיא גדיה,היותר
 אחא. רב אצלםשהתקין

)כג(
 לרעהו. מאיש ברכות של הסטלהכח

 אביו לו אמר שמעון, רבי בן אלעזר רבי תלמודי צידון לעיר באו אחתפעם
 עומד אעעה כאשר בני! "שמע אלעזר: לרבי כלילת קודם היה זה וכאשר נדולים.חכמים

 ה4ם אחא רב אויפנעהערט. בשלר טשקע ה4ט מגמה רי און נע'5ועלס, ה4ט סגולהרי
 ווייל טרויער, מיט 5חה סיט שרומנעהן ניט מעהר שוין ז4לען זיי שט4רט-לייט, רי צונעז4גט

 וו4ס קרחנקהייט רי שז אויסגערופען, ה4ט וו4ס היכועל, פון קול בת .רעם נעהערט ה4טער
 ווערען. פטרשוואונרען בשלר ז4ל שטערטעל אין נעבושעוועטה4ט

 חווי שז חלום, אין נעזינט איהם צו מען ה4ס ביינשכט אייננעשל4פען איז אחא רבווען
 זיל ער פליכט, רי איהם אויף לינט מגפה, רי פון שט4רט-לייט רי געווען מציל ה4ט ערווי
 רב ה4ט תורה. קיין ניט לערנען זיי און זינריג זיינען זיי ווייל טהון, תשובה ז4לען זייזעהן
 נעווען מתקן ה4ט און תורה, תלמור ש כדט חררים שטערטעל אין ר4רט אייננע4ררעטאחא
 רעם פון מענשען שלע זיינען רשרורך און אירישקט, פשוץ8טשרקען צו תקנות שנרערענ4ך

 געוו4רען. פשראיירעלטשטערסעל
 נע'ררש'נם זיי פשד ה4ט אחא רב סעורה. נרויסע ש געכהשכט אחא רב לכבור ה4בעןזיי

 ש פשר געוו4רען בששטימט איז רשמ4לסט טהון. תשובה ז4לען געווען מעורר זיי ה4טאון
 אויף טרשא" "כפר שטערטעל פון נ4מען רעם ענדערען ז4ל מען רורות, לרורי ווענעןזכרון
 "מחסיאא וו4רט ר4ס און שס4רט, ש טייטש איז "מתאע ווייל מחסיא". "מתא נ4מעןרעם
 של4נען, טייטש רער איז - מחי אכוסי". פון און "מחי", פון בשרייטונג, ר94עלסע שה4ט
- מסיאון  זיינען זיי 411ם דעם רורך שז איז, כויינונג רי רפוא. ש היילען, טייסש רער איז 

 ה4ם אחא רב ווי שזוי תורה, לערנען פון רפואה רער צו נעקומען זיי זיינען נעוו4רען,געשל4גען
 איינ'גע4ררעט. זייביי

)23(
 בעכטשען: און ווינשען פון סגולה שמחרטערי

 גשסט צו 4נגעקומען "צירון" שסארס אין זיינען חתונה שמעון'ס ב"ר אלעזר רביבעפ4ר
 שזוי קינר, "מיין אלעזר: רבי צו געזחגט שמעון רבי ה4ט חכמים. תלמורי נרוימעעטליכע
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 הוא אשה נויטא וכשאדם החתונה,קודם
 נזדמן וכאשר חדהש, לעולם הולךכאילו
 חכמים תלמודי שלשח לעיר שבאוהדבר
 לאכסניא שתלך הדבר טוב הדור,נדולי
 וילך אותך.א שיברכו מהם ותבקששלהם
 וגם בקשתו להם ויציע אצלם אלעזררבי
 ברכו הם אבל כך. היא אביו בקשתכי

 כמו נראות שהיו כאלה בברכותאותו
 לו: אמרו 'וקךקללורב
 תקצור. ולא שתזרע רצון,"יהי
 תוציא. ולאתכניס
 תכניס. ולאתוציא
 באכסניא. ותשב שמם יהיביתך
 סדרים. בלי מעורבב יהישלחנך
 חדשה." שנה תראהולא
 על משתומם עומד נשאר אלעזררבי
 מהם. אחור נסנ לב ובעצב כאלה,ברכות
 את שאל נכאה ברוה הביתה באכאשר
 ולמה זה מה "על א( שאלות: שתיאביו
 חכמים תלמודי לארתן שלחתניזה

 תחת כי חנם, על ויצערונישיברכוני

 ב( ? נמוצות בק~ות אותי קללולברך.
 ברכות אחר ולדרו,ם ללכת לילמה

אבי?א בברכת לי די לא האם זרים,מאנשים
 מה כי בני "תדע אביו: אליוויאמר
 שלפי הברכווע אותן ש מתרעםשאתה
 הדבר, כן לא אמנם קללורב הןדעתך
 לחתן יאותו אשר הנה ברכות באמתכי

 ואפרש בני שמע עתה החרענה.קודם
 ולא שאמרו-,תזרע מה דבריהם.לך

 בנים שהוליד הדברים,תקצור-פיררט
 - שאמרו ומה בקטנותם. ימותוולא
 שתכנים פירוש, - רעציא ולא תכניס-

 בנדלותם, בניך ימורע ולא לבניך,כלות
 אביהן. לבית הכלות ותשובנחשתצאנה

 שתוציא פירוש - תכניס ולא תוציא-
 ימותו ולא לאנשים, להשיאןבנותיך
 וליכנס לשוב בנותיך שיצטרכובעליהן

 באכסניא ותשב שמם יהילביתך.-בירע-
 יהי לקברך הנועד שהמקום פירוש,-

 הזה בעולם ימים תאריך כי ממך,ריקם

 שמידם אין די זיינען נרשדע און וועלמ, נייע ש אוימ נעהסם חתונה, ש פשד השלמסם דוווי
 אכסניא, זייער אין זיי צו נעהן זילממ בלייך זעהר איז חכמיס, תלמידי נרויסע צווייצונשסמ

 און פירגעקומען זיי פשר איז אלעזר רבי וועו כענטשען". דיך זילען בעמען זיי זילסםאון
 היבען וועלכע ברכות, בעז4נמ איהם זיי היבען איז, בקשה זיין ווים נעז4גמ זיי פשרהימ

 געזיגם: שזוי איהם צו היבען זיי קללות. וויאויטנעזעהן
 שניירען. נים און זייען ז4לסם רו רצון!"יהי
 שרויסברענגען. נימ און שריינברענגעןזילסמ
 שריינברענגען. ניט און שרויכברענגעןזילסמ
 נשסמהויז. אין זיצען זילסמ און לעדינ זיין זיל הויזריין
 ירדענוננ. יהן צומישמ זיין ז4ל מישדיין
 ייהר". נייע קיין זעהן נימ זילסמאון

 שנידער- זיי פון זיך הימ ער און ברכות, שזעלכע פון נעווירען ענמוישמ איז אלעזרדבי
 פימער זיין נעפרעגמ ער הימ נעקוכמון שהיים איז ער 'ווען שרויסנעדרעהט. קויסנעשל4נענער

 זילען חכמים יענע צו געשיקמ מיך היסמו וויס צו פ4טער! מיין מיר "זיג פרשנעס:ציויי
 ש נ4ך און נעשילמען. ניר מיך זיי היבען בענמשען שנשטשט ווייל זיין, מצער בחנסמיד

 נענונ?" נומ נים שליין ברכה דיין דען איז ברכות, פרעמדע איננשנצען נוצמ וו4ס צופרשנע,
 קינד, מיין וויסען "זילסמ פרשנע: ערשטע די אויף נעענמפערמ שמעון רבי איהםהימ

 דער פשר חתן ש צו צונעפשסמ זיינען וועלכע ברכות, משקי נ4ר קללות, קיין ניט איז ד4ס8ז
- נעטליךחתונה.  און קינדער היבען ז54סמ מען, מיינמ - שניידען נימ און זייען זילסם 

- שרויסברעננען נימ און שריינברעננען ז4לסמ - קליינערהיימ. שמשרבען נימ זילעןזיי  
 שמשרבען נים זילען זיהן דיינע און זיהן, דיינע פשר כלות שריינברעננען ז4לסמ מען,טיינם
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 יהי שלחנך - אדם. של לאכמניאשדומה
 על שישבו פירוש סדרים- בלימעורבב
 בנ*ם, ובני בנים קמנים, ילדיםשלחנך

 בלי מעורבב השלחן נעשהשבשבילם
 - חד,טה שנה רנראה ושלא -סדרים.
 ימים ותאריך תמות לא שאשתךפירוש
 חדשה. אשה לקהת תצמרך שלאעמך,
 קללווצ" ולא שלהם הברכות הןאלו

 קללווע, בלשון הברכות שאמרוומה
 כאשר כי מיוחדת. כוונה בזה להםהיה
 קפדן בטבעו הוא אלעזר שרביידעו
 בהם שמרגיש אנשים מובלשאינו

 ספק ואין אמנה. בעלי ואינםערמומית
 שונאים הרבה עליו יקומו זהשבשביל
 לכן נמרצורע קללווע עליו ישפכואשר
 בלשון הברכות באותו וכוונוחשבו
 כן ברכורע הן שקללור~יהם שכשםקללוונ,
 על עליו אחרים של הקללותיהפכו

ברכות.
 הן צורך לאיזה השניה שאלה דברועל
 אוהבים. הם אם אף זרים אנשיםברכות
 מקומות בכמה בתלמוד נזכר וה עניןהלא
 ברוך שהקדוש חז"ל מאמרי מכמהומובו
 אהבה בדרך שיתנהג העולם זה בראהוא

 ישטח שאחד האנשים, ביןואחדות
 לרעהו מאיש והברכות רעהו,בשמחת
 עזר להיותן טוב לפעול כח להןיהיה

 הראה לראש ולכל להמתברך.והתהזקות
 בכבודו הוא ברוך הקדוש זה עניןלנו

 עלה שכאשר חז"ל שאמרד כמוובעצמו.
 לקדוש מצאו הושירה לקבל למרוםמשה
 לאותיות כתרים קושר שהיה הואברוך

 הוא: ברוך הקדוש לו אמזיהתורה.
 אמר בעירךש" שלום אין האם !"טשה
 לרבווע שלום שנוהן עבד יש "כלוםמשה:
 מיד !" לעזרני לך "היה הקב"ה: לואמר

-נרויסערהייט. - שריינברעננען נים און חרויסברענגען ז"לסט   חתונה ז4לסט מען, מיינם 
 דשרפען ז4לען טעכמער די שז שסשרבען, נים ז"לען מענער זייערע און מעכטער, ריינעפשכען
- ריר. צו קוטעןצוריק  מיינט - נשסט-הויז אין זיצען ז4לפם און ליידינ זיין ז4ל הויז ריין 
 ימים מאריך ז4לסם דו דיר, פון ליידיג זיין ז"ל קבר ריין זיין דשרף עם 11י 5לש'1 דער שזכען,
- טענטשען. די פשר נשסם-הויז 8 11י מעהר נים איז ו41ם וועלט, רער אויףזיין  טיש דיין 
 איינעם- און קינדער קליינע פיעל החבען ז"לסם מען, מיינט - "רדנונג "הן צומישם זייןז4ל
- 4רדענונג. אין טיש דעם השלמען צו שווער ס'איז וועלכע דורך מיש, בייםלעך  נים ז4לסם 
- י4הר נייע קייןזעהן  איהד מימ דיך ז4לסם שמשרבען, נים ז"ל פרוי ריין כען, מיינם 

 נרויסע די 11"ם ברכות די זיינען ר4ם פרוי. שנ'שנדערע נעמען ברויכען נים ז4לסםעלטערען,
 קללות". קיין נים געמיינס, ה"בעןליים

 נעהשט זיי ה"בען קללות, אויף משרשטעלם ברכות די געז4נט היבען זיי וו"ם ר4םאון
 מענש שטרענגער 8 איז אלעזר רכי שז בשוואוסם נעווען איז זיי ווי שזוי מיינוננ. חזשדערביי
 זיי ה4בען שעלמען, איהם וועלען זיי 411ם שונאים, פיעל קריגען געווים דעם רורך ערוועם
 פשרקעהרט ווערען קללות זייערע 11י שזוי שז ברכה, 8 נ4ך נעמיינם ברכות פשרשטעלמע דיבוים
 פשרקעהרם אויך ז4לען שסעלען, איהם וועלען שנדערע וו"ם קללות די אויך חזוי ברכות,אויף
 ברכות. אויףווערען

 שנדערע פון בענטשען און ווינשען ד"ס מויג 411ם צו פרשגע, צוויימע די וועגעןוויימער
 פחרשטשנען, ווערם עם ערטער. פיעל אויף תלמוד אין בשהשנדעלם ווערם פרשגע די)שענשען.

 אחדות פון 4רדענוננ שן מים פיהרען זיך ז4ל וועלם רי בשששפען ה4ם אויבערשמער דערשז
 ווירקונב 8 ה4בען זיל פריינד נומע פון ווינשען און בענמשען ד4ם שז און מענשען,צווישען

 דער ווי שזוי זעלבסם זיך ביי בשוויזען אויבעהטמער דער ד4ס ה4ם ערשמען צום גומען.צום
 תורה, די זיין מקבל היטע5 אויפ'ן שרויפגעקומען איז רבנו כ"סה ווען חז דערצעהלם,תלמוד
 נעם8כם ה4ט און תורה ספר 8 שרייבען און זיצען אויבערשטען דעם נעטר4פען ערה4ם

 ווינשסטו "פשרוואס משה: צו געז"נט אויבערשטער רער ה4ם אותיות. די אויףקרוינרלעך
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 עשה וכן אוהבו. המתברך את ולאמץ השם כה נא ינדל "ועתה משה: לואמר
 היה בשדהו, הקוצרים אל כשבא בועז שאין האמנם כי אומרוג זאתיחברך".
 יתברך השם "יהי להם: ואמר מברכם מקום מכל אהר, לעזרת צריךהקב"ה
 עמכם." בדרך יתנהנ שהעולם רצונו כי בזההראה
 להזק בכה יהיה ושהמברך ואהדות,אהבה

)כד(
 העיר אנשי ידיברכות על המים, על ששכן הרוה,נצהון

 רק לא כי לדעה. נצרך יותרעוד
 שמברך לברכות כה יש בלבדבאנשים
 תוכל רוהות אצל נם אם כי לרעהו,א"ט
 שמורה כמו להם. לעזור אנשיםברכת
 במורש. המובא הזה נפלא ספורלנו

 אבא ישראל מחכמי אהד בהכםטעשה
 והיה "ציתור". בעיד דר שהיה שכו,יוסי
 בחוץ וללמוד לשבת והם צח ביוםדרכו
 אחת פעם והנה העיר. שאצל סנהרלפני
 תורה ולמד יוסי אבא שם ישבכאשר
 אשד אהד, רוה לפניו פתאםהתראה
 הנהר אותו על משכנו היה _שניםפכמה
 יוסי: אבא אל הרוה ויאמר העיר,שאצל
 שמקום לדונת עליך העיר, הכםשאעעה

 וכמה כמה הזה נהר על כאן הואמשכני
 והמף הנשים נם העיר אנשי ואתםשנים,
 בבקר הנהר שפת על לפייל ותבאותצאו
 לאחד וצעד נזק עשיתי לא ומעולםובערב,
 רוה לכאן לבא שהתחיל תדעו ועתהמכם.
 אשר אכזרי זועם רוה רע, רוה ,שהואאהר
 רוצה והוא לאנשים, להזיק רקישאף
 דישאלהו במקדמי4. ולהתישב אותילנדש
 יש ואם ממנו, רוצה הוא מה יוסי,אבא
 "תדעו הרוה: ויענהו לזה. עצה איזולו

 למובתכם מבקש ואני לזה, עצה שישכלכם
 היא וכך בעזרתי. יהיו העיר אנשישכל
 נץ בשעת השכם בבקר למהרעצתי.
 בינינו, אנרוף מלהמת להיות נועדההמה

 בטוויזען אויבערשסער דער הים דעם מיס שרביים?" דיזע אין זיין מצליה זיל איך ניט,טיד
 וווס אויך מיר זעהן שזוי און אהדות. פון "רדענונג שן מיס פיהרען זיך ז"ל וועלס דידים וויי ער שז נעיויזען, ער היט דעם מיס יבער הילף, קיינעמם ניס משקי דשרף ער יבוויהל8ז
 זיי ער הים תבואה, געשניסען ה"בען שניסערם די וואו פעלד, זיין צו צונעקומען איזבועז

 שרביים. דער צו קרשפם און כה נעבען זיי ז54 אויבערשסער דער שזנויוינשען,

)24(
 בענמשעז. און ווינשען דורך וושסער-ניימם ש פון נצהון וואונרערליכערדער

 ט ווינשען און בענסשען ה"ם מענשען ביי נ"ר נים שז וויסען, צו כדשי איז מעהדנ"ך
 היט עס ווי שזוי ווינשען. און בענכהנוען אויך 'ווירקם נייסמער ביי זיגשר נ4ר ווירקונג,נוסע
 נעוויהנט היס וו4ם יוסי", "צבא הבם דעם ביי נעשיכמע וואונדערליבע ש פשסירסטמיהל
 שטידם-מייך. דעם נעבען דרויפען אין לערנען און זיצען ציים זומער פלענס ער "ציתור".אין
 נעהשט ייהרען לטננע פון הים וועלכער גיימם, ש ערשיינס פלוצלינג איהם פשר חטיהלהים
 וויסען דשרפם איהר ייסי": "אבא צו נעז"גם ניימם דער היס מייך. דעם ביי רוהענגויין
 ביז קליין פוז שלע איהר און י"הרען, פיעל שוין מייך דיזען ביי די איז מנוהה מקום מייןשז

 קיין סיינעם האב איך און ביינאכס, כיי ביימיג, מיי מייך, ביים אימער דא שפשצירסנדוים
 מזיק ליעב הים וועלכער נייסם, בייזער ש ש' ווימען, איהר ז"לם שצינד געמהון.שלעכסס

 הים פלשץ". מיין פשרנעמען דץ וויל ער און דחנעס, פון פשרי"גען מיך וויל מענשען, זייןצו
 דער דערצו. עצה שן עפעם ער ה"ט צו און פשרלשנגם, ער ווים געפרענם, יוסי" "אבאאיהם
 פשרלשננ איך און דערצו, עצה שן נעווים ה"ב "איך נעענמפערם: שזוי איהם ה"םטייסם
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 תחתיו ויכריעהו השני את שיכניעומי
 אנשי שכל בקשתי ולכן המנצח. יהיההוא
 מקלות עם ההיא בשעה הנה יבאוהעיר

 ותשימו וברזל. פח ממי ועםומגרופות
 הזה. במקום הנהר על להמתכל היטבעין

 הזה במקום שהמים תראו אךוכאשר
 כמרקחה, להעשוון ויתערבבויתנלנלו

 כאן הנאמפים העיר אנשי כל יתחילואז
 אשר וברזל פח מסי על ברעץטלהקיש
 חפצים כלנו "אנחנו לאמר: ויצעקובידם

 מכבר שבכאן הזקן הרוח אתומברכים
 כלם יזעקו כן ינצח!" והוא ! ינצחשהוא
 עד וירעשו ויקושו יזעקו אהד,בפה

 המים. על אדום וכתם דם מפותשיראו
 תעזרובי ורצונכם ברכתכם צעקת ידיועל

 הנצחין." לישיהיה
 יע~יה. שכן להרוח הבטיח יוסיאבא
 וים2ר המקום אנשי כל יומי אבאויאמף

 שכן ויעוררם ויזרזם הרוח דברילהם
 כל ויתאספו השכם בבקר ויהייעשו.
 הנהר שפת על ההוא למקום העיראנשי
 וברזל 8ח ומסי ומגרפות מקלותעם

 ראו אך וכאשר הנהר. על הימבויסתכלו
 להקש כלם הרטקילו המים וגלגלערבוב
 הזקן שהרוח וברכתנו "רצוננו :ולזעק
 ינצה!" והוא ! ינצח הוא מכברשבכאן

 על אדום כתם שראו עד ורעשו זעקוכך
 אז הערבוב, במקום דם טפות מןהמים
 לראות, יש זה מכל לב. מובי לביתםהלכו
 רצון מן עזרה לקבל יכולים הרוחותשאם
 לפעול שיוכלו שכן מכל אנשים, שלוברכה
 ידידים שהם לרעהו מאיש הברכותלמוב

 עשיית בשעת ובפרם לזה. זהואוהבים
 ונפש לב בכל הנאמרות שהברכותשמחה,
 לטובה מרעה להפוך כח להן ישבודאי
 לברכה. קללהומן

 צו- רעם. אין בששמעהמ עצה רי רעם. אין בשהילפיג זיין מיר ז4לען שמ"רמ-ליימ רישז
 ש ביידע אונז צווישען פ4רקומען רשרף אויף געהמ זון רי ווען פריה רער אין בשלרמ"רגענס
 שמעקענעס מימ שהערקומען ר4 ז4לען שמ"רמ פון מענשע; שלע שז איך, פשרלטננכלחמה.
 אויפ'ן מהון שכמוננ נומ ז4לען און משצען, בלעכענע און אייזערנע מימ און גרשצעם4רער
 ררעהען 4ן זיך הויבמ וושסער ר4ם שז זעהן וועלען זיי :וי שזוי און פלש'ו, ריזען אויףוושסער
 בלעכענע און אייזערנע רי אויף קלשפען 4נהויבען מענשען שלע ז4לען רשן ריר, ש ווישזוי

 שלמער אונזער שז ווינשען "מיר שרייען: ז"לען און הענר, רי אין השלמען זיי וויסמשצען
 זיי ביז שוועקגעהן נימ ז4לען און זיין!" מנצח ז4ל גייממ אונזער זייןן מנצח ז"לנייסמ
 וושסער". אויפ'ן מלעק בלומ 6 ווי טזוי זעהןוועלען

 און ווערען. רערפולמ ז4ל גייסמ שלמען פון פשרלש'נג דער שז געזעהן ה"מ יוסיאבא
 רי צווישען רועל ש ווי שזוי מלחמה, די פ4רגעקומען איז ציימ בששמיממער רער צו9ונקמ
 מענשען שלע מון געפשמשעריי ש און געקלשפעריי ש געוו4רען איז בשלר גייסטער.צוויי
 אונ- נ"י אונזערש זיין! מנצח ז"ל גייסמ אונזער נ4ר שז ווינשען "מיר אויסגעשרייען:מיט
 % וושסער אויפ'ן רערזעהן ה4בען זיי ביז געשריגען זיי ה4בען שזוי זיין!" מנצח ז4לזערע
 פשרשטעהן, מען ק"ן שלעם רעם פון בשרוהינמ. געגשנגען שהיים זיי זיינען רשן פלעק,בלומ
 ווינ'2ען ר"ס שכן מכל גייממער, צו אפילו העלפען קען בענמשען און ווינשען ר4ס אויבשז
 ש געוויס ה4ט געלעגענהייט שנ'שנרער ביי צו שמחה, ש ביי פריינר גומע פון בענמשעןאון

 ברכה. אויף קללה פון נומס, אויף שלעכמס מון פשדקעהרען שמ4הל ק4ן עס און וועררע,גרויסע
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)כה(
 לחם. האכילהו שונאך רעבאם

 קדישא החברייא מן אחד אבא,רבי
 חלק ואשר הקדוש, הזהר אתשחברו
 זה סיפר ידו, על נכתב הזהר ספר מןנדול

 אבא רבי הוא כאשר אחת פעםהמעשה.
 "לוד" לעיר סמוך בשדה ממיילהיה
 וכאשר הדרך. מן שבא אחד לאישראה
 לנוח ישב הדרך, מן עיף היה האישזה

 עליו נפל גדול. עץ שתחת בצלמעם
 קטנה נבעה על עצמו ושכב שינהחבלי
 זוחל שנחש אבא רבי ראה אזויישן.

 לנשכר. כדי ההוא איש אצלומתקרב
 על העץ מן וכבד עב מבך נפל כךבתוך
 ממיתה ניצל והאיש ויהרגהו.הנחש
 אחר והנה השמים. מן נם ידי עלודאית
 הלאה ללכת והתהיל כהונתו האיש קםכך
 הנבעה אותה נקרעה אז צעדים,איזה

 נס לו ונעשה עמוק. לעמק ונפלהממקומה
 ספק. בלתי נהרג היה האיש,עייה ששכב בעת הגבעה נקרעה אם כישני.

 הנסים שני אותן על אבא רביויתפלא
 כי וירא אליו וינש ההוא. לאיששנעשו
 המה מה לי, "אמור וישאלהו,, יהודי,הוא

 מן לך נעך2ה שבשבילם המוביםמעשים
 ממיתה שתנצל נדולים נסים שניהשמים
 לך נעשו לחנם שלא מבין אניודאית.
 "מנהני : האיש ויענהו ?" הנסיםאותן
 ריב עשה איש איזה אם הוא. כךודרכי
 משתדל אני עולה, באיזו לי והרעעמדי
 על לו מוחל ואני עמו, שאתפייס כחיבכל

 רוצה אינו הוא ואם לי. שעשההעולה
 קודם לו מוהל אני כן גם עמדי,להתפייס
 לילה בכל מוחל אני וכן לישן, הולךשאני

)25(
 איהם הים וו4ם שונא, ש אין זיין נוקם ניט זיך מיהר מענשש

 נ4ר ניך איהם ז4ל מען איז, בעסער ניך נעטהון.שלעכמם
 שונאך רעב "אם ו4נמ: המלך שלמה 11י שזוי מהון,מובות

 ברוים. איהם ניב הוננעריג, איז שונא ריין אויב לחם",האכילהו

 הקרוש, זוהר רעם געווען מחבר היבען 411ם קדישא" "חברייא יי פוו איינער אבא,רבי
 דערצעהלם, הים נעווירען, אויפנעשריבען איהם דורך איז זוהר פון מהייל גרוימער ש 411םאון
 4ננעקומען איז מענש ש שז נעזעהן ער ה4ט לוד, שמידמ די נעבען געזעסען שמיהל איז ערשז
 בערנעל ח אויף יברוהען שנידערנעזעצמ זיך ער הים ווענ, פון מיער געווען איז ער ווענ.פון
 שז דערזעהן אבא רבי הים דשן נעווירען. שנמשל4פען ד4רט איז און בוים, ש נעבעןערד
 11י שזוי מהון. ביס ש איהם זיל ער מענש, שליפענדינען דעם צו ניהענם צו קריכם שלשננש

 צוויינ שמיק נריב ש בוים פון שרץ5נעפשלען איז בוים אונטער'ן צוגעקומען איז שלשננדער
 דערניך געוו4רען. ניצל איז מענש רער און דערהרג'עם, איהם הימ וועלכעס שלשננ,אויפ'ן
 רעם פון שוועקנעהן 4נגעהויבען הים און של4ף פון אייפנעקומען איז מענש דער וועןיוי.טער
 מיעפען ש אין שר4בנעפשלען איז און 4בגעריסען, ערד בערנעל זעלבע ד4ס ויך ה4םפלשץ,
 נעששדעמ. נישם נ4ד עס הים מענש דעם און שדיין,מהיל

 צונעגשננען ער איז משן, דעם ביי פשסירמ הימ וויס נסים צוויי די צוזעהענדינ אבא,רבי
 רער וו4ס היסמו מעשים גוטע פשד יויס מיר, "זינ נעפרעגמ: איהם 'הימ און מענש דעםצו

 זיכער איז ר4ס שז פשרשמעה איך געמהון, נסים נרויסע מ4הל צוויי דיד ד4 הימאויבערשמער
 שייעגם עס ווער שז איז, מנהנ "מיין נעענטפערם: שזוי איהם הימ משן דעו בהנם".נימ
 אי- איהם מימ זיך זיל איך כח ש איך פשרלענ נעמהון,  שלטכטם כרר הימ און מיד, מיםזיך

 קעז איך אויב און געטהון. מיר היט ער וויס שלעכמס דיס מוחל איהם ביז איךבערבעמען,
 ביינשכט זיך לענ איך איידער מוחל ווי טיי איהם איך בין איבעדבעמען, נים איהם טימזיך
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 אם יורטך, ועוד צער. לי שגרם מילכל
 אני מובות, להם לקץטות ביכולוזי ישאך

 כהטתדל ואני לי, שהרע מה לגמרישוכח
 רעה." תחת מובה לו לגמול כחיבכל

 יש הלא כן, "אם אבא: ךבי אליוויאמר

 מבין אני ועתה הצדיק. יוסף של המדהלך
 ניצלון שבשבולו גדול זכות לך יששבאמת
 חסו לחנם ולא ודאירע ממירטה פעמיםשני
 השמים." מןשיו

)כו(
 רעה. רטקת מובה לה לגמול , גרו,טתו על רחמים נתמלא הנלילי יוסירבי

 רעה איץן לו היה הנלילי יוסירבי
 שלו. התלמודים לפני אותו מבזהשהיתה
 שתגרש מומב "דבנו, תלכרדיו: לואמרו
 כבודך!" לפי שאינה הזאת רעהאשה
 שכתובתה אעשה, "ומה להם:אמר

 לה ולשלם לגרשה ביכולתי ואיןמרובה
 ורבי יוסי רבי היה אחת פעםכתובתה.
 על ומחזרים יושבים עזריה בןאלעזר
 אלעזר: לרבי יוסי רבי לו אמרלימודם.
 לסעוד ביתי אל שתבוא אני"מבקשך
 עמו. והלך אלעזר רבי נתרצהעמי".
 ראתה ואשתו יוסי רבי לבית באוכאשר

 פניה נפלו עטו, הביא אורח גםשאף
 יוסי רבי וירא החוצה. לצאתוהתחילה
 עם קדרה שעמדה הצד מן מקוםבאיזה
 איזה אורטה, ושאל לאשרע קראמאכל.
 אמרה הקדרה. באותה שם נמצאמאכל
 היה שלא מאכל וזה קמנית. בה שישלו
 שיאמין חשבה היא לאכול. יוסי רבייכול
 מה לראדת ללכת עצמו יפריח ולאלה

 שהכיד יומי רבי אבל .בקדרה.שנמצא
 את לבדוק והלך לה האמין לאדבריה
 יוסי רבי שמח פרגיורב בה ומצאהקדרה
 נסים מעשה ! אהאח אלעזר: לרביואמר

 קען איך אויב מעהד, נ4ך און מוחל. איך בין מצער מיך זיינען ווים שלע אויך אוןשליפעו,
 כח ש פשרלענ איך און מיר, קענען שלעכמם זייער איך פשרנעם מובות, עפעם מהון זייניר
 יום4 פון מדה די ה4םמו שזוי "אויב געזיגמ: איהם צו אבא רבי ה4מ מובות". זיי מהוןצו

 ד4 ביזמ דו וועלכע! דורך ה4םמ, דו זכות גרויםען ש פשר יו4ם שוין איך פשר,טמעההצדיק,
 מוידמ". זיכערען ש פון נעווירען ניצל ס4הלצוויי

)26(

 נרושה. זיין מיט נעטהון הגלילי יוםי רבי אויך ה4משזוי
 שלעבמם. פשר נומם4בנענעבען

 ט4כמער. ש שוועסמער'ם זיין פרוי, שלעכמע ש נעהשמ הימ הגלילי יוסי רבי תנאדער

 רבי געבעמען תלמידים די ה4בען תלמידים. זיינע פשר זיין סבזה מ4נ שלע איהם פלענמזי
 פון ה4מ זי ווייל נימ, עצה קיין ה4מ ער שז געז4גמ, יוסי רבי ה4ט 4ב'גמ'ן. זי זץ5 עריוםי
 רבי שז פשםירמ, שמ4הל ה4מ נעלר. פיעל שזוי נימ ה4מ עד און כתובה, גרויםע שאיהם
 לערנען. ד4ם איבערנעחזר'ט צוזשסען ה4בען עזריה בן אלעזר רבי חבר זיין סימ הגלילייוםי
 ביידע זיי ווען מ4הלציימ. ש עםען איהם ביי ז4ל ער אלעזר'ן רבי פשרבעמען יוםי רביה4מ
 ה4ט און ק84 דעם שר4בנעל4זמ יוםי רבי פון פרוי די ה4מ הויז, אין שריינגעקומעןזיינען

 אין ד4 ד4רט איז כששכל ש פשר 'וו4ם געפרעגמ, זי יוםי רבי ה4ט שרויםנעהן.4ננעהויבען
 יוםי רבי וו4ם ד4ם פונקם שרבעס. דץ איז רירמ שז געענמפערמ ה4מ זי און מעפעל,יענעם
 נ4ר וועמ ער און נלויבען, איהר וועמ משן דער שז נערעכענמ, ה4מ זי געגליכען. נימה4מ
 זעהן צוגעגשננען איז און נעפוי5מ ניט זיך ה4מ יוםי דבי 4בער טהון. קוק ש צוגעהןנימ
 ה4בען חברים צוויי די קרעפלעך. געפונען נ4ר ר4רמ ער ה4מ מעפעל, אין זיך געפינמווים
 פרוי ריין וו4ם נעהערמ ד4ך ה4ב "איך יוםי: רבי צו אלעזר רבי פרעגמ עםען. נעזעצמזיך
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 פרגיות" נעשה קטנית מן ! לנונעשה
 לאכול.וישבו

 לרבי אלעזר רבי אמר שאכלולאחר
 השלום ומבין רואה אני "ערטה :יומי
 העת שבאה לי כמדומה שלך,בית

 כבודך". לפי אינה הזאת האשה נילברהטה.
 שכהעברטה אעשה "ומה יוסי: רבי לואמר

 כתובתה". לה לשלם ביכולתי ואיןמרובה,
 שיהיה הדבר "עלי אלעזר: רבי לואמר
 נעשח, וכן כתוברטה." לה לשלם ממוןלך

 כתובתה. לח ,רשלמו יוסי רבישנירשה
 לפי אחרת אשה לו השיאו כךאחר
כבודו.
 ונשאית הנרושה אשה עונותגרמו
 בעלה נחלה זמן לאחר העיר.לשומר
 מנהגת אשתו היתה נהור. סגיונעשה
 שירחמו הפתחים על לחזור בעיראותו
 והירטה בלחם. וזה בפרומה זהעליו

 מלבד הרחובות, נכל אותומנהנת
 בשה אבל יוסי. רבי בו שדרבהרחוב
 הימב מכיר היה העיר שומר שהיהכיון

 מחסרת שאשוני והבין העיררחובות
 אינה מדוע אותה, וישאל הרחוב.אותו

 הלא יוסי, רבי של ברחוב אורימנהנת
 צדקה. ובעל מוב לאיש מפורסםהוא

 ומתביישת ברושוע שהיא לו,אמרה
 הועיל לא התירוץ זה אבל פניו.לראות

 קשה, עליה פקד בעלח כי ארוך, זמן עללה
 היום ויהי הרחוב. באותושתנהיגהו
 יוסי, רבי של לרחוב סמוך אותושהנהעה
 והעור ,הרחוב. אותו על לפסוחוחפצה
 שהניע ער זו את זה ויריבו בדבר,הכיר
 מרה, האשה ותזעק למהלומורבהרבר
 לקולה. ונשים אנשים הרבהונאספו
 ברחוב, רצים שאנשים יוסי רבי ראהכאשר
 וירא בעירג קרה מה לראות הוא נםיצא

 שזוי ווי קדעפלעך! גיד דים איז סוף צום שרבעס, רי איז מעפעל רעם אין שז געזיגם,הימ
 דשם שז יננעמען מען ליז מילא "נו נעענטפערמ: יוסי רבי הימ געשעהן?" עפעס דיסאיז
 שלום ש פשר וויס פשרשטשנען, נום נשנץ אלעזר רבי שוין הים דעם פון נסים". מעשהאיז
 די. איז רידםבית

 סחורה ש פשר ווים שוין זעה "איך יוסי: רבי צו געז"גט אלעזר רבי היט סעורה ריניך
 דבי שבנמ'ן". זי זילסמ איז זשך נלייכממע רי ווייב, ש פשר אייננעהשנרעלם ריר היסםדו
 נימ הימ ער שז און גרויס איז כתובה איהר אז געענמפערם, זעלבע ריס זוידער היםיוסי
 איהר מון נעלר סומע די ששפען צו כח ש פשרלעגם אלעזר רבי היט ניכרעם געלר. פיעלשזוי

 מימ געהשט חתונה בשלד הים יוסי רבי נעווירען. שדורכגעפיהרם איז גמ רער אוןכתובה,
 איהם. פשר פשסיג איז וויס פרויש

 פון הימעו דעם מימ נעהשמ חתונה גיר ה"ם זי שז געווירען נעשמריפם איז נרושהרי
 איתם נעמוזם היט פדוי רי און געווירען, בלינר הימער רער איז ציים קורצע ש איןשמידם.
 הימ און נעשעהממ זיך הימ פרוי די שענקען. עפעם זיי זיל יערער הייזער, די איבערפיהרען
 דער נעוושהנמ. ה"מ יומי רבי וואו גשם רער אין משן בלינרען רעם פיהרען געוושלםנים

 נע- שלעמיהל ער הימ גשם, די אויסמיידען מהום פרוי די שז נעשפירם יבער היםבלינדער
 בש- דיך מ'איז וויהנם, יוסי רבי וואו גשס רער אין נים איהם פיהרם זי וו"ם פשרפרעגמ,
 שנרערע מ"הל שלע נעזיגט אנהויב אין הים פרוי די צרקה. בעל ש איז יוסי רבי שזוואוסם
 יוסי, רבי פון נרושה ש איז זי שו אמת, רעם זטגען נעמוזט זי הים רערנ"ך טבערתירוצים,
 נע- שטשרקער מיהל שיע יבער הימ בלינרער רער נשם. רי געהן צו שרורך זיך זישעהמם
 עם וושנעמ ביז יוסי, רבי פון נשס רער אין שריינפיהרען איהם ז"י זי איהר, פוןפירערם
 ער הימ נשס, דער אין פיהרען איהם נעווילמ נים הים זי ווען שמ"הל, געמשכם זיךהימ
 צוזשמען זיך זיינען מענשען געשריי, גרויס ש געמשכם זיך הים עס שליגען. ינגעהויבעןזי

 דשרמ ווים נעוושרען געוויהר איז ער און יומי, רבי צו נעגרייכמ ה"ם נעשריי דיםגעליפען.
 שריינ- זיי הימ ער נדושה. זיין אויף בשקומען רחמנות יוסי רבי הימ דשן פשרגעקומען.איז
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 רעעעלם. לא ומבשרך שנאמר מה לקיים וירחם קריה, ברחובות נרושתו שלבזיונה
 לחם. האכילהו שונאך רעב אם וכהוב אחד בבית והושיבם אורנם לקחעליה.
 חייהם. ימי כל 9רנמה על להםושלח

)כז(
 כזאת רחמנות ידיש

 היו הנחומא. רבי של בימיו אחתפעם
 "רבי! אליו: ואמרו תנחומא רבי אלהעיר אנשי באו הממר. לישועת ישראלצריכים
 רבי נזר ממר". שירד ונתפלל תעניתגזור

 ולא ושניה ראשונה 9עם תעניתתנחומא
 ודרש עמד שלישית פעם נשמים.ירדו
 ויחפש ילך העיר מאנשי אחד שכלואמר,
 או צדקה רחמנורע של מצוהלעשות
 איש שם היה כלה. הכנמת או חמדגמילת
 לו שהיה מה כם8ר צרור בידו שלקחאחד

 מצות בהם לעץטוון לשוק ויצאבבירע,
 נרהפתו בו 9נעה לעגיים. צדקהולחלק
 ממע וביקשה חשוך, במצבשהיתה

 ממר. של ישועהבאה
 לה וליתן עליה לרחם מצוה בהלעשות
 מביתו שנתנרשה שמיום לו ואמרהנדבה,
 כשראח רעב. ומובלת מוב רארטהלא

 ויחפה ערומה נדולה בצרה האישאורטה
 רחמים עליה נתמלא בממרמומין,לבושה
 ומבשרך הכתוב שם על צדקה, להונתן
 הטעעלם.לא

 הוא שזה בהם מכיר שהיה אחר,איש
 מה מרחוק ראה נרושתו, עםמנרש

 בצעקה, תנחומא לרבי וירץשנעשה,
 בעיניו ראה כי בעיר, נדולהשעבירה
 לנרושרמ. ממון נתן המנרש שזהאיך

 שחשוד אם כי זה שאין מפקובלועי

 איבער נעהן ברויכען ניט מעהר שוין זילען געווען. מפרנס זיי ה"ט און רירה ש איןנעזעצט
 תתעלמא. לא "וסבשרך 9םוק דעם שווען מקיים רחמנות רעם  סיט ה"ט יוסי רבי טהירען.רי
 לחם". האכילהו שונאך רעב "אם 9סוק דעם אויךאון

)27(
 רענען. פון ישועה ש נעקומען איז רחמנות שזשרורך

 רענען. מיט ווערען געהילפען בשרשרפט אירען היבען תנחומא רבי פון צייט דעראין
 רענען. אויף זיין מתפלל זיל און זיין תענית גוזר זיל ער תנחומא רבי צו נעקומען זייזיינען
 ביים נעקומען. ניט שלץ ניך איז רענען קיין און תענית, נוזר מיהל צוויי היט תנחומארבי

 מקיים זוכען זיל איד יערער שז ררשה, ש געזינט תנחומא רבי היט מיהלרריטען
 געפונען רירט זיך האט כלה. הכנסת שרער חסר, נמילת און צרשה פון סצוה ש עפעם זייןצו
 איינטהיילען ריס נשס, אין שרויס איז און נעלד, ביסעל זיין נענומען צוזשמען היט וויס משן,ש

 ירימען ט אין זעהר נרושה, זיין בשנענענט איהם היט נשס אין חסד. נמילת ידער צדקהאויף
 עפעס איהר און איהר אויף רערבשרעמען זיך זיל ער געבעטען, איהם היט זי אוןבעשטשנר,
 האם טשן דער נויט. און הונגער זי ליירעט הויז זיין פון שרויס איז זי זינט וויילשיינקען,
 צרקה איהר היט און איהר אויף בשקנמען רחמנות ער היט לשנע, ביטערע איהרבשמערקט
 תתעלם". לא "ומבשרך פסוק רעם זיין צו מקייםנענעבען,
 דשמילסמ נרשדע איז גרושה, זיין איז פרוי רי שז געוואוסט, היט וויס משן, פרעמדערש

 נעלאפען בשלד איז משן פרעמרער דער צונעקוקט. ריס היט און ווייטענס, פוןנעשטשנען
 געלר גענעבען האט משן דער ווי נעזעהן שליין היט ער טז נעוושלד, ש מיט הנחומא רביצו
 רער זיך וויל רשדורך און עבירוה, בעלי זיינען זיי ניר שנדערש ניט געוויס איז נרושה,זיין

 ה"ט און משן רעם רופען געשיקט ה"ט תנחומא רבי אונז. אויף זיין מרחם ניטאויבערשטער
 וו"ס צרה, עת שזש אין היינט זיך נעפינען אידען מיר "היתכן! מומר'ן: "נגעהויבעןאיהם
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 וישלח הממר. נעצר זה ובשביללעבירה,
 ויוכיח ההוא לאיש לקרוא תנחומארבי

אוה~
 יודע האינך "בני! לו: ויאמר

 מתענים היהודים כל בצער,שהעולם
 ואתה מצות, לעשות ומחפשיםומתפללים
 עם שדברת עבירות, לע,צותתחפש
 ! היתכן ממון, לה ונתת בסתרגרהטתך

 היית לא לעבירה אתה שחשוד לא אםכי
 "חם ההוא: איש לו אמר ממון". להנותן
 אבל עבירה, דעתי על עלתה לא !ושלום
 תתעלם. לא ומבשרך בתורה כתובהלא
 לחפש לשוק יצאתי אני גם כי הדבראמת

 גרושתי בי ופנעה בממוני, מצותלעשות
 מיום כי ואמרה צדקה, ממניובקשה

)כח(
 עדן. לגנ הכנימה אצל במערה הזהב שרביט עםהאיש

 כמנהנם בדרך תורה בדברי מדברים והיו שמעון ב"ר אלעזר רבי שהלכומעשה
 בדבר הוא בו עומקים שהיו הענין תמיד. בדרך כשהיו לצפרי. מטבריא אבאורבי
 הרוח הולך מותו לאחר אשר אדם, של הרוח יעקב, בן יועזר ושמו אחד, חבר בהםפנע

 צוליעב ניס אויב ווייל טהון! עבירות ניר נעהסט דו און טהון, מצות און זיין מתפלל דשרףמען
 געענטפערט, ה4ט משן דער נעבען?". נעלה נרושה דיין געדשרפט ה4ממו 0411 צו עבירה,שן
 נעטר4פען זי היט ער 11י שזוי ניר טהון, צו שלעכמם שום קיין געדענקמ נימ חלילה הים ערשז
 בשקומען ער היט נדבה, ש נעבעטען איהם ביי ה4ט זי און בעישמשנד, פינסטערען שאין

 תתעלם". לא "ומבשרך 05וק דעם נעווען מקיים היט און איהר, אויףרחמנות
 היכעל צום הענד זיינע אויפנעהויבען אוינען די אין טרעהרען מיט תנחומא רבי היטדשן

 פול ודם, בשר ש ניר איז ווים ישן, דער דיך מה עולם! של "דבונו נעזיגם: היםאון
 דעסטיוענען פון נרושה, זיין שפייזען צו דין 9י על מחויב ניט איז עי און שנאה, און בעםמיט
 עמען; צו ה4בען זיל נענעבען, צדקא איהד הים און איהר, איבער נעווען מרחם זיך עדה4ט
 קינדער, דיינע דיך זיינען מיד און וחנון, רחום מלך ש ד4ך ביזט דו ווים דו, ניך שכןסכל

 דיך דשרפמטו שפייזען, צו אונז מחויב דיך ביזט דו 411ם ויעקב, יצחק אברהם פוןאייניקלעך
 זילען מיר דענעז, שיקען צו אונז איבער זיין מרחם דיך זילסם צדקה, אתז מיט מהוןנעווים
 איז עם נעשפשלמען, הימעל דעם ה4בען תנחומא רבי פון ווערטעד די הוננער!" ליידעןניט

 נעוו4רען. דערפרעהם זיינען אידען און רענען, נעהערינער דעד יננעקומעןבשלד

)28(
 התחתון, עדן נן אין שרייננשננ ביים ריט נילרענע ש מיט משןדער

 מדבר. דער אין הייל שדורך

 ה4בען ווענ אזיפ'ן "צפרי". קיין "טבריא" פון געגשננען זיינען אבא רבי און אלעזרדבי

 שמועסען יננעהויבען זיי היבען געוועהנליך 11י יעקב. בן יועזר חבד ש מיט נעמר4פען זיךזיי

 נעהט שטשרבען ניכ'ן ווים מענש. פוז דוח דעם ווענען געווען איז שכעעם זייער לערנען.אין

 אין אויס זעהם רוח דער ש:וי יוי שמוע0 ש נעמשכם זיי היבען התחתון. עדן נן אין רוחדער

 וכיון מוב, ראתה לא עוד מביתישיצאה
 גדולה. ובצרה ויחפה ערומהשראיתיה
 צדקה, לה ונתתי רחמים עליהנתמלאתי
 תתעלם". לא ומבשרך הכתובלקיים
 פניר תנחומא רבי נשא שעהבאותה
 : הוא ברוך הקדוש לפני ואמרלשמים
 בשר שהוא זה אם מה ! עולם של"רבונו
 מזונותיה עליו היו ולא ואכזרי,ודם

 אנו לה. ונתן רחמים עליהנתמלא
 ויעקב, יצהק אברהם בני בניךשאנחנו

 וכמה כמה אחת על עליך,ומזונותינו
 רבי תפלת רחמים". שינושתתמלא
 ומיד הכבוד, כמא לפני באהתנחומא
 העולם. ונתרוה נשמיםירדו
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 היא א*ך מתוכחים והיו התחתון, עדןלגן
 אותה לו יש אם עדן, בגן הרוחתבנית
 לא. או בחייו ההוא לאיש שהיההצורה
 אדם יטל שגופו כמו כי אלעזר רביואמר
 רוח אש שהם ימודות ארבעה מןמורכב
 אדם של מותו לאחר הרוח גם כן עפר,מים
 שמתחת רוחניים ימודות ארבעה מןנרכב
 הרוח נצטייר זה ידי ועל הכבוד.כמא

 לו שהיתה והתבנית הצורהבאותה
 בחייו. אדםלאותו

 החבר זח לפניהם דלג שיחתםבאמצע
 הפסיק הוא יעקב, בן יועזר בושפגעו
 יש כי רבותי! "שמעוני ואמר:דבריהם

 ענין מאותי נפלא מעשה לכם למפרלי
 ה*יתי מקרוב זה הן בו. עומקיםשאתם
 למקום ובאתי בדרכי ותעיתי בדרךמהלך
 מאד נדול עין טרחוק ראיתי שםמדבר.
 וראיתי העץ אל קרבתי למראה.נחמד
 ערה המערח מן מערה. אל פתחאצלו

 הריח בזה מרגיש והייתי מאד. מובריח
 ידי וען שבעולם, בשמים מיני כלהטוב
 בקרב*, רוחי ותחי כחותי נתחזקוזה

 כאשר המערה. אל לרדוע בלביוגמרתי
 בה היה לא המערה 9תח מןנתרחקתי
 אחד במקום שם וראיתי כלל,חשכות
 אחד בדרך ללכת ובחרתי דרכים,5רשת
 סל מוב וריח רבים, נאים עצים בושהיו
 יותר 5עם בכל שם נפרץ בשמים מיניכל

 ריח אותר למבול לי קשה שהיה עדויותר,
 מאד. החזקטוב
 שהיה מאד מאיום אחד איש ראיתישם
 על שם עמד והוא זהב. שרביםבידו

 אחד 5תח לפני חיל איש כמומשמרתו
 ראה האיש זה כאשר במערה.אשר
 אלי ויקרב עלי. מאד התפלאאותי

 במערה מעשי ומה אנכי מיוישאלני,
 שלא עד גדול ופחד אימה עלי נפלהזאת.
 אבל שפתי. לפתוח ביכולתיהיה

 צו וועלט, דיזער אויף לעבען ביים מעניט דער ווי געיטטשלמ זעלבע ריס ער ה"מ צו עדן,גן
 צוזשמען- ש איז מענש פון קערפער דער ווי שזוי פונקט שז געזאגמ, הימ אלעזד רבינימ.

 דער אויך איז שזוי פייער. און געז וושמער, ערד, נעמליך: עלעמענמען, פיער פוןשמעלצוננ
 הבבוד. כמא אונמער'ן פון עלעמענטען נייסמיגע פיער שנדערע ער בשקוממ שטשרבען נ"כיןרוח
 דיזער אויף געלעבמ הימ ווים קערפער, זיין פון געשטשלמ זעלבע דים ער קריעגמ דשדורךאון

וועלט.
 זיי צו זיך היט און שמועם דעם איבערגעהשקמ ה"ט יעקב בן יועזר חבר דרימערדער
 זעלבען דעם וועגען דעדצעהלען צו אייך היב איך חברים! מיינע צו מיך "הערמינגערופען:

 געוו"רען פשרבלינזשעמ בין און אינטערוועגענם געגשנגען בין איך מעשה. וואונדערליכע שענין
 צו- איך בין בוים, שעהנעם נרויסען ש ווייטענם פון דערזעהן איך ה"ב דירמ מדבר. שאין

 דער פון הייל. ש אין שרייננשנג שן בוים נעבען דערזעהן איך ה"ב בוים. דעם צונעגשנגען
 ריח נומען דעם פון בזטמים. פשרשידענע פון געשמשק שמשרקער ש שרוימגעזעצמ האמהייל
 איך ווען און הייל, דער אין געהן שר"בגעל"זמ מיך היב איך געווירען. דערקוויקמ איךבין
 פשהטידענע אין ווענען עטליכע דירמ דערזעהן איך ה"ב הייל, רער אין וויימ געקומעןבין

 שעהנע מיעל דירט וושקסען עם שז געזעהן איך האב ווענ איין אויף און הייל, דער פוןזיימען
 גומער דער וושקמען. בוימער די וואו וועג דעם אויף געהן "נגעחויבען איך ה"בבוימער,
 שוין מיר ס'איז שז שזוי געוו"רען, שמשרקער און שמשרקער שמיהל וו"ם דירט איזנעשמשק
 ריח. שמשרקען גומען דעם פשרנעמען צו געוועןשוועהר

 און רימ, נ"לרענע ש השנר אין געהשלטען הימ ווים משן, ש רעדזעהן איך האברירט
 ווען הייל. שנ'שנרערע נאך פון מויער ש ביי וושך דער אויף ווי שזוי געשמשנען רירמ איזער
 צוגע- איז ער מיד. אויף פשרוואונדערמ שמשרק זיך ער היט דערזעהן מיך השהם משןדער

 סיר אויף ס'איז ר". מהו איך ווים און בין, איך ווער געמרענמ מיך היט און מיר צונשנגען
 איך און בין, איך ווער ענטפערען געקענמ איהם קוים האב איך *חד. גרויסער שנעפשלען
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 לו. השיבותי דקה דממה ובקולהתחזקתי
 שמעון רבי של קדישא החברייא מןשאני
 למדבר, ותעיתי בדרך ושהלכתי יוחשי,בן

 הרגשתי כי מעט, לנוח למערהובאתי
 איש אלי ויאמר המערה. של הטובריח

 קדישא החברייא מן שאתה כן "אםההוא:
 ספר ממני לקח יוחאי. בן שמעת רבישל

 קדישא החברייא ליד ותמסרהו הזה,הקטן
 בגן הצדיקים רוחות של סודותהיודעים
 גופי על בשרביטו דפק זה בתוךעדן."
 על שכבתי תרדמה. פתאם עליונפלה
 וישנתי.הארץ
 חילות הרבה ראיתי שינתי בתוךוהנה
 אשר הדרך בזה שבאו גדולותומחנות
 עם האיש וזה הלאה, ללכרנבמערה,
 דפיקת ידי על להם הראההשרביט
 הלאה. ויעברו ילכו פתח באיזההשרבים
 שהראה הדרך לאותו כהטם 9רחוומיד
 המה מי הבנתי ולא ההוא. אישלהם

 האלה.מחנות

 עוד ראיתי ולא כהטינתי נתעוררתימיד
 אם ויעואלני השרבים, עם ההואאיש אלי נגש אז מאד. יראתי אבלמאומה,
 לו הגדתי שינתי. בתוך דבר איזהראיתי
 "תדע אלי: ויאמר ושמעתי. שראיתי מהכל

 הצדיקים של הרוחות אשר הדרךשזהו
 עדן גן אל בו הולכים מותםלאחר

 הוא גדול, רעש ששמעת ומההתחרמן.
 בגן אשר הצדיקים רוחות שמחנותמזה
 החדשים מחמת לקראת באיםעדן

 פניהם את לקבל עדן. לגן ליכנסשבאים
 ביניהם, גדולה שמחה ונעשהבשמחה,
 שהגוף כמו כי גדול. רעש נעשהומזה
 כן יסודורג ארבעה מן מורכב האדםבחיי
 לגן כשנכנס האיש מות לאחר הרוחגם
 ארבעה עם ויתקשר יורכב התחתוןעדן

 ומהם עדן. בנן אשר רוחנייםיסודות
 והתבנית הצורה באותה הרוחנצמייר
 בלבוש נתלבש וגם בחייו. לגופושהיתה

 ערכו לפי ואהד אהד כל עדן, בגן אורשל

 און קרישא", "חברייא יוחאי'ס בן שמעון רבי פון איינער בין איך שז נעז4נט איהם אויךה4ב
 אויב מיר: צו נעז4גם משן רער ה4ט געוו4רען. פשרב5ינזשעט פשום שהער ר4 בין איךשז
 ר4ם ז54סם און מפר'ל ק5יינע ר4ם צו זשע נעם קרישא" "חברייא רער צו י4 בש5טננסםרו

 סור רעם ווייסען זיי וויס קרישא", "חברייא רי פון טרעפען וועמם רו וועמעןאיבערגעבען
 שמיץ ש מיר ער ה4ם בש5ר און שטשרבען". נ4כ'ן הצריקים רוחות רי פון ווערט עםווים

 בש5ר בין איך און ש45ף שמשרקער ש נעפש5ען מיר אויף איז רים, ג54רענער רער מיםנעטהון
אייננעש5יפען.

 אין 4נגעקומען זיינען וו4ם מחנות נשנצע און חי5ות פיע5 נעזעהן איך ה4ב ששףאין
 רער סימ 4נגעוויזען זיי הים רים ג54רענער רער מים משן רער און ווייסער, נעהן צו היי5רער
 רער ווי ווענ רעם אויף שוועקגעפ5ויגען זיינען זיי און געהן, ז54ען זיי וועג ווע5כען איןרים
 מחנות, שנרערע נ4ך פון גערויש גרוים ש רערתערט איך ה4ב בש5ר און נעוויזען. זיי ה4םמשן
 פ4ר. קומם ר4רם ווים און זיינען מחנות רי ווער פשרשטשנען נים ה4ב איךאון

 זיך ה4ב איך נ4ר געזעהן, ניט נ4ר איך ה4ב ש45ף פון אויפגעכשפם זיך היב איךווען
 עפעם ה4ב איך צו נעפרענמ, מיך ריט ג54רענע רי מיט כהשן רער ה4ם געשר4קען.זעהר
 משן רער נעזעהן. ש5ץ ה4ב איך וו4ם רערצעה5ם איהם איך ה4ב ה4ב ש45ף. איןנעזעהן
 נן אין שטשרבען נ4כ'ן געהן הצריקים רוחות רי וו4ם וועג רער איז רי שז געז4גמ, מירהים
 ערן גן פון וויי5 איז ר4ס גערויש, נרוים שזש געהערם ה4ב איך ווים ר4ם און התחתון.עדן

 שמחה נרוימע ש ווערם רוחות, 4ננעסומענע רי שנמפשננען צו רוחות מחנות שנטקענעןקומען
 מענש פון קערפער דער ווי שזוי פונקם וויי5 נערויש. שזש ווערם דעם פון און זיי,צווישען

 נ4כ'ן רוח רער אויך שזוי ע5עמענטען, פיער5יי פון צוזשמענשמע5צוננ ש 5עבען בייםאיז
 גייס- פיער5יי מיט פשרקניפם ער ווערט התחתון ערן גן אין שריין קומט ער וועןשטשיבען,

 ביים קערפער זיין ווי נעשמש5ם זע5בע ר4ם בשקוסם רוח רער ווע5כע פון ע5עמענטען,טינע
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 שעץ2ה הטובים מעץטים 6י על כבודו,ולפי
בחייו."
 השדביט בעל האיש לי שסי9רלאחר

 על המערה מן לצאת לשוב עלי 9קד זהכל
 למערה. נכנסתי שבו הפתח אותוידי

 שאוכל ללכת, צד באיזה לי ויאמרויורני
 הישוב. למקום ולבוא המדבר מןלצאת
 ספר אדות ויזהירני אותי הזכיר זהבתוך
 ליד לממרו אשכח לבל לידי, שמסרהקמן

 יוחאי, בן שמעון רבי של קיישאהחברייא
 ש9געתי עתה והנה אחר. איש לידולא
 הקדוש נחני השמים מן כי אני רואהבכם,

 בכם." לפגוש לכאן הואברוך
 אלעזר רבי ליד יעקב בז יועזר ממראז
 על בשמחה. הקטן הספר את שמעוןבר'
 כראוי שליחותו לקיים בידו עלהכי

 אווע אלעזר רבי קבל כאשרבמהרה.
 בו. לעיין והתחיל מאד בו שמחהספר
 מן אור הופיע הספר את 9תחוכאשר
 ומחגלגל סובב האור והיה המפר,9נימית
 מקיף. לאור ונעץטה הספר, לאותוממביב
 מרישא בו מעיין היה אלעזר שרביולאחר
 ואיננו. מידו הספר 9רחלסיפא,

)כט(-
 רעורנ גזרות לבטל רומי קימר מבת רוח גירש יוחאי בן שמעוןרבי

 שעם בזמן השני, בית חורבןאחר
 רומי, מלכות של העול רעקת היהישראל
 עצות טיני בכל רומי בעירנתחכמו

 ישראל עם את להביא איךותחבולות,
 ולא ברצון בגוים שיתערבו כךלידי

 הוא נקל דבר שלא ראו וכאשרבאונס.

 לשון, חלקת ידי על בטוב הדברשיעץ2ו
 ויגזרו חזקה. ביד הדבר לעשותהחליטו

 לחתור רעות גזרות שלש ישראל עםעל
 הן ואלו היהדורב של היסודותאת

 שמירת לבמל מילה, מצות לבטל :הגזרות
 ימצא לבל המש9חה. טהרת ולבמלשבת

 פשד- זיך ה4מ ער ווי לויס בשקליידונג, ליכסינ ש סיט בשקליידעס אויך ווערס ער אוןלעבען,
 סובים. מעשים זיינע דורךדינס

 סיך ה4ס ער און הייל, דער פון שרויסגעהן צוריק געהייסען סיך סשן דער ה4סנ4כדעם
 קענען ז4ל איך כדי הייל, דער פון שרויסקומען וועל איך ווען נעהן ז4ל איך שזוי 11יגעלערענס
 קליינע ד4ם ז4ל איך יננעז4גס, נ4כשמ4הל סיר ער ה4ם דערביי מדבר. דער פוןשרויסקומען

 יוחאי. בן שמעון רבי פון קדישא" "חברייא די פון סרעפען וועל איך וועמען נעבעןספר'ל
 איך קען נעסר4פען, אייך ה4ב איך שז שצינד געבען. ניס ד4ם איך מ4ר שנדערען קיין4בער
 שליחות". ד4ם זיין סקייםריכסיג

 אלעזר רבי אלעזר'ן. רבי צו ספר'ל קליינע דים דערלשנגס בשלד ה4ם יעקב בן יועזרדער
 ספר'ל ד4ם גענומען ה4ס אלעזר רבי 11י שזוי און גע411רעו. דערפרעהס זעהר דעם דורךאיז
 שרוסגעריננעלם שיין ליכסינע ש ה4ט שריינקוקען, 4ננעהויבען ה4ס און געעפענס עם ה4םאון
 שוועקנע- ספר'ל דער איז שדורכנעקוקט עם ה4ס אלעזר רבי 411ם נ4כדעם און ספר'ל.ר4ס

פלוינען.
)29(

 ס4כסער קיסר'ם רויסישען פון דבוק ש שרוים סרייבם יוחאי בן שמעוןרבי
 אידען. אויף גזרות4בצוששפען

 י4ך אונסער'ן געווען איז פ4לק אידישע ד4ס 411ם צייס דער אין שני, בית חורבןנ4כ'ן
 מים חסיסילירען זיך ז4לען אידען שז כח, ש פשרלעגס רוים אין סען ה4ס קיסר, רוימישעןפון
 ברעכען צו אונסער אידען, אויף גזרות שלעכסע דריי געווען גוזר שמ4הל זיי ה4בען נוים,די

 שבת שמירת מצות מילה, סצות ברעננען צו אונסער נעמליך: אסונה, אידישע פון יסודותדי
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 ישראל. בערימקוה
 יהודי איש רומי בעיר נמצא היהאז
 חכם וגם גדול עשיר היה כי מאד.נכבר
 האומורנ בלשון ומדבר החכמותבכל
 לו והתירו איצמרובלי. בן ראובן ר'ושמו
 שממפרים כמו קומי לספר ישראלחכמי
 כבבדי מלובש וללכת שערותיהם,הגוים
 יהודי. שהוא בו יכירו לא למעןהגוים.
 להעת שיובחר להיות יכול זה ידיושעל
 המלך, בשער היושבים השרים ביןשר
 וכך ישראל. לעם מובות לעשות יוכלואז

 למלכות, קרוב נעשה שהוא הדברנסתי~ם
 בעל שנעשה עד הקימר אותוויאהב
 שלו.יוע'ן
 אותן מן ראובן לר' נודע כאשרויהי
 עם לדבר ראובן ר' נכנס הגזרות,שלש
 ובתוך המדינות. הנהגות מעניניהקימר

 עם לדבר באהדברים
 ויאמר הגזרות. שלש מאותן גםהקימר

 ! המלך "אדוני הקיסר: אל ראובןר'
 לעם אוהב אינני אנכי בם כיהאמנם
 רואה אני הדבר שהוא איך אבלישראל,

 לגזור המלכות מצר היא אולת אךכי
 האלו גזרות ידי על כי הבזרות.אותן
 שיתחזקו חדהטים, כחות ישראל לעםינתן

 במלכות למרוד ויוכלו עלינו,ויתבברו
 דבריו, שיפרש הקימר, לו אמררומי."
 משלו ראובן ר' נשא אז הוא. כךמדוע
ויאמר:

 שיש מי דבר. אשאלך ! המלך"אדוני
 אם 9 לעשות צריך הוא מה שונאיםלו

 אם או וירננברו, יתחזקו ששונאיויעץטה
 כי ענהו, הקיסר ?" נחלשים יהיוששונאיו

 אוע להחליש להשתדל שצריך ברורזה
 ראובן ר' ויוסף שיתחזקו. ולאהשונאים
 לדעת נצרך הלא הדבר, כך אםלאמר:
 ידי על בטבעם חלש עם הוא ישראלשעם
 הילדים דם ששופכים מילה.מצות

 להתגדל בכחם אין זה ובשבילבקמנותם.
 אם אבל דמם. נתמעט כי גבורים,להיות
 להיות יתבדלו אז מילה, מצות אצלםנבמל
 להתנבר בנקל ויוכלו חיל, אנשיגבורים
 יהיה ואז רומי, בממשלת ולמרודעלינו
 ענהו אומר" אתה "יפה להכניעם".קשה

 מקוה. קיין געפונען מה4רען ניט זיך ז4ל עם משפחה, מהדת מצותאון
 גרויסער ש אויך געווען איז וועלכער איד, רייכער ש רוים אין געמונען זיך ה4מרשמ"לסמ

 מתיר איהם חכסים די ה4בען איצטרובלי. בן ראובן ר' איז ניסען זיין הכמות, שלע איןחכם
 ער כדי גוים, רי ווי שזוי פונקמ געקליידעמ און געשוירען און געשייפמ געהן ז4ל ער שזגעווען,
 וועמ נ4ך שזוי סענשמ4רען, קייזערליכע די צווישען פענשמ4ר ט פשר ווערען ערוועהלמז4ל
 רער און אוימגעמיהרמ, שזוי משקי זיך ה4ט עם פ4לק. אידישען דעם מהון מובה ש קענעןער
 יועץ. בעל ש קיסר'ם דעם לבולכות, קרוב ש געוו4רען איז ראובןר'

 שמועם ש פשרמיהרמ ער ה4ט גזרות, רריי די פון געוו4רען געוו4הר איז ראובן ר' דערשז
 ה4מ אידען. אויף גזרות דריי די מכח ריידען צו אויסגעקוסען איז און קימר רוימישעןמימ'ן
 גזרות רי דורך ווייל גזרות, דריי די ניט ג4ר געפעלט איהם שז סימר, צום געזיגמ ראובןר'

 דשדורך וועלען זיי און הינזיכטען, פיעל אין ווערען שמשרקער מילק אידישע ד4ס נ"ךוועמ
 און ווים פשר געפרעגמ, איהם קיסר דער ה4מ קיסר. רוימישען רעם קעגען זיין מורדקענען

 און קיסר, דעם פשרשטעהן צו געגעבען שזוי ראובן ר' היט שרויפקוכען? ד"ם קען ש'זויווי

 געז4גמ:האט
 שמשרקער ז4לען שונאים די זעהן ער ז4ל שונאים, ה4מ אימיצער אויב המלך!"אדוני

 מימלען זוכען ער רשרף געווים שז געענטפערט, קיסר רער ה4ט ווערען?" שוושכער צוווערען,

 פשר- מען דשרף שזוי אויב נו, געז4גט: ראובן ר' וויימער ה4מ "בצושוושכען. שונאדעם
 די פון בלומ ד4ם פשרגיסען זיי מילה. מצות רורך פילס שוושך ש זיינען אירען חזשמעהן,
 וועט מען אויב 4בער אויסוועקסען. ניט העלרען קיין שוין זיי קענען דשדורך קינדער,קליינע

 טורד רוים קעגען וועלען און העלדען, אויסוושססען זיי וועלען אידען, ביי מילהאונמערברענגען
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 אותה לבמל שנחוץ הדבר "ואמתהקיסר.
הגזרה."
 "עתה הקימר: אל ראובן ר' עודויאמר
 לו שיש מי אשאלך, עוד ! המלךאדוני

 שיהיו או יעשרו, שהשונאיםלעשות שיי אם 1 לעשות צריך הוא מהשונאים,
 בזה ספק שאין הקיסר, ויענהועניימ?"
 יעשרו, לא שהשונאים להשתדלשצריך
 לאטר: ראובן ר' ויוסף עניים. ישארואך
 ולהבין לדעת נצרך הלא אפוא. כן"אם
 שהם זה בשביל עני עם הוא ישראלשעם
 מלאכה עושים שאין יען כי שבת.שומרי
 9חות. מרויחים הם השבת ביוםומסחר
 בחול שמרויחים מה שכל אלא עודולא

 נגזור אם אבל השבת. ביום אותואוכלים
 ביום גם יעשו שבת, שמירת לבמלעליהם
 זה ידי ועל ויעשרו וממחר מלאכההזה
 זיין וכלי חזקים כחות לאמוף יווזריוכלר
 קשה יהיה ואז רומי, במלנוועלמרוד

 כי מפק "בלועי הקימר: ויענהולהכניעם".

 הזאת". 3זרה גם לבטל נכוחים,ונהויןדבריך
 "אדיני הקיסר: אל ראיבן ר' ~ודויאמר
 לו ש*ש מי אשאלך. אחת עוד !המלך

 לראית אם לעשווע. עליו מהשונאים,
 ויענהך ?" שיתמעטו או שונאיו,שיתרבו
 שנצרך המובן, דבר זה גם כיהקיסר,
 ר' ויוסף השונאים. שיתמעמולהשתדל
 מדוע הדבר, כך אם "הלא לאמר:ראובן
 נזהרים שישראל זה ידי על כי נביןלא

 לפרות ביכולתם אין הכהטפחהבטהרת
 אצלם נבטל אם אבל כך. כלולרבות
 וירבו יפרו אז הלא המשפחה.טהרת

 במלכות למרוד בנקל ויוכלוכזבובים,
 אנשי של גדול חיל נגדנו יעמדו כירומי,
 לו אמר לנצחם." קשה יהיה ואזצבא

 דבריך צדקו כי רואה אני "באמתהקיסר:
 המלך. בשער היושבים השריםמדברי
 עיניהם תעור ישראל לעם השנאהואך

 גם היא אולת הנולד. את לראותלבלתי
 אוהה". גם לבטל ונחוץ הגזרה,אותה

 ה4ממ "דו נעז"נט: קיפר דער השט אונט;רצודרוקען". זיי זיין יטוועהר וועט נשכהערזיין.
 גזרה". די "בששפען טשקי דשרף מעןרעכט,

 אויב פרעגען. ווידער איך וועל "טצינד קיסר: צום נעז4נט ווייטער ראובן ר'הימ
 ווע- "רימער ידער ווערען, רייכער זץ(ען שונאים די זעהן ער דשרף צו שונאים, ה4מאיינער
 'טונאים די כיט~ען זוכען עך דשרף נעיויכ ש: נעענמפערט, קיסר דער ה4ט דעם אויףרע;?"
 שז פשר,סמעהן, סען דשרף שזוי אויב "נו, ראובן. ר' וויימער ז"נט ווערען. "רימערזא~ען
 דעם נימ שרביימען זיי שבת. דעם היטען זיי וו"ס דעם דורך פ"לק "רים שן זיינעןאידען
 אוים זיי ברעננען וו"ך גשנצע ש פון פשרדינסמ דים אויך און ווענינער, זיי פש'רדינעןמינ
 רייכער זיי וועלען שבת, דעם זיי ביי אונמערברענגען וועט מען "בער אויב שבת. דעםאויף

 "יץ נע;4נט: קיסר דער הימ זיין". צו מורד אונז קעגען קרעפטען זשמלען וועלען אוןווערען,
 יבששפען". אויך גזרה די דשרף שען שזוי, ריכטינטשקי

 אויב פרענען. נ"ך איך וועל "שצינד ק.סר: צום געז"נט וויימער נ"ך הימ ראובןר'
 פשרקלענערען?" צו "דער צ"הל, זייער פשרנרעסערען צו זעהן ער דשרף צו שונאים, ה"טאיינער
 מימ- זוכען דשרף ער שז זעלבםטפשרשמענדליך, ד"ך איז ד"ם שז נעענטפערט, קיסר דערה"מ
 אויב "נו, געז4נמ. וויימער ראובן ר' ה"ט שונאים. די פון צ4הל די פשרקלענערען צולען
 פשמיליען די "ב הימען פרויען אידישע וו4ס דשדורך שז פשרשמעהן, ד4ך מען דשרףשזוי

 אונ- זיי ביי ד"ם וועט מען אויב "בער נעבוירען, קינדער ווענינער זיי ביי ווערעןריינקיימ,
 וועלען זיי זיין, מורד אונז קענען וועלען און פייגען, די ווי מעהרען זיך זיי וועלעןמערברענגעץ,

 משקי ביזמ "דו נעז"נמ, קימר דער ה4מ פיהרען". צו מלחסה אונז סימ חיילות גנוגה"בען
 סענאד, פון אויגען די פש,רבלענד היט כ"לק אידישען צום שנאה די נערעכמ, אויך דעםמימ
 "פששפען". אויך גזרה נשרישע די דשרףמען
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 הקימר, אל לדבר ראובן ר' עודויומף
 בינתך אם ! המלך "אדוני אליו:ויאמר
 לפני הדבר כשר ואם לדברי,תסכים
 במבעת ויחתם שיכתב עצתיהמלך,
 שאותן השרים, אל הקיסר פקודתהמלך
 כי יתבמלו. היהודים על הגזרותשלש
 יבוא אך שאם השרים לבב יודעשני

 יחזקו ביניהם, ומתן כהצא לידיהדבר
 לעם השנאה כי הראשונים.דבריהם
 הראות, קצרי להיות בעוכרם היאישראל
 תוצאות אך כי ממרחק לראות יוכלוולא
 הגזרות. שלש מאותן רומי למלכותרעות

 המלך לב נם להמות עוז בכלוישתדלו
 המלך לפני הדבר יהיה וקשהכרצונם,
 ויחתם יכתב אם אבל עמהם.להתוכח
 השרים בכח יהיה לא המלך,במבעת
 הסכים המלך המלך. פקודתלהשיב
 כן. ויעשלעצוזו
 לפני המלך פקודת הגיעה כאשרויהי
 וידרשו ויחקרו זה. על אפם חרההשרים,

 שזה להם וטדע המלך. אצל כך פעלמי
 ועוד המלך. יועץ איצמרובלי השרעצת
 שהוא להם נודע כי יען אפם, חרהיותר
 לעץטות השרים כל ויתאספויהודי.

 באמרם, המלך. פקודת נגד גדולהכחאה
 רוכי, מלכווצ לפני הדבר נאה לאכי

 נם ומה השרים, כל ינצח אחדשיהודי
 להם ויאמר ישראל. לעם הנוגעבדבר
 הצדק. אתכם כי להיות יכול "הןהקיסר:
 נכתבה הזאת פקודה כאשראמנם

 כח לכם אין המלך, במבעתונחתמה
 ממשלת חוקי פי על כזאת פקודהלהשיב
 ויתחכסו זה על השרים ויתיעצורומי".
 שאין הדבר כן "האסנם למלך:לאמר
 גם עצה יש אבל המלך, פקודתלהשיב
 ממלכת מאת צו ינתן כל קודם זה.על
 ישראל. בעם הגזרות אותן לקייםרומי
 בביה מונח תהיה המלך פקודתואותה
 ויהתום יכתוב שהקימר ואך המלך.גנזי
 לפקודה הוספה בתור שניה, פקודהעוד

 שליח להיות שירצה מי שכלהראשונה,
 מושב למקום המלך פקודתלהביא
 אין הנזרות, שלש אותן להעבירהיהודים
 השליח יביא כאשר אבל בירו.למחות
 היהודים, מושב למקום המלךפקודת
 רומי מלכוונ לשרי הפקודהוימסור

 על השליר זה שם יומת שם,המושלים
 ושתי שם. המושלים מלכות שריידי

 איך שז פשרשטעהסט רו אויב המלךן ארוני קיסר: צום געזיגט ראובן ר' ווייטערה"ט
 צום שריינשיקען און ר"קומענט ש 4נשוייבען בשלר ז4לסט זחך נלייכסטע רי איז רעכט,ה4ב

 ר4ך זיינען סענשט4רען רי ווי עזוי ווייל גזרות, רריי שלע רי 4בגעששפט ה4מט רו שזסענשט,
 זיי וועלען נזרות, רריי רי פון שרויסקומען שפעטער קען וו4ם ניט זעהן זיי אוןשורצזיכטיג,

 און ר4קוטענט שזש 4נשרייבען וועסט רו שז 4בער פשרקעהרט. איינריירען ריר נעוויםד4ר
 מוז שזוי חז פשרשטעהן סענשט4רען רי וועלען רשמ"לסט זיגעל, קייזערליכען מיט'ןחתמענען

 געטהון. שזוי טשקי ה"ט קיסר רער בלייבען".עם
 פחר- שטשרק זיי ר4ם ה4ט ר4קומענט קיסר'ם רעם רערזעהן ה4בען סענשט4רען ריווען
 אויך זיינען זיי און שמשמט, ר4ם וושנעט פון אויסגעפונען ויי ה"בען רערצו נ4ךדר4סען.
 רעם נעגען פר4טעסטירט זיי ה4בען איר, ש גיר איז איצטרובלי רער שז געוו4רעןגעוו4הר

 קעניג- רוימישע רי פשר ר4ם פשסט צזוי "ווי גע:4נט: קיסר צום ה4בען זיי אוןד4קומענט,
 קיסר רער ה4ט סענשט4רען?" שלע מיר ווי רעה נרעסערע ש ה4בען ז4ל איד איין שזרייך,

 און ינגעשריבען היב איך עז יבער נערעכט, מעהר איהר זייט "פילייכט נעענטפערט:זיי

 רוימישע רי לויט ניט, ר4ך איך טה4ר גזרות, רריי רי 4בצוששפען ריקומענט שנע'חתמ'ט
 געז4גט: ווייטער סענשטירען די ה4בען דיקומענט". שזש ציהען צוריק געזעצעןקייזערליכע

 ר4 ז54 ר"קומענט דער און גזרות, רריי רי ווערען אייננעפיהרט רערווייל ז4ל שזוי,"אויב

 צום ביילשנע ש שלם דיקומענט, צווייטען ש ינשרייבען קיסר רער ז54 נ4ר ליגען,ב5ייבען

 שטערט רי אין שהינברענגען ר"קומענט ערשטען רעם וועט וו4ם רער שז ר4קומענט,ערשטען
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 שלא יחד צמידות תהיינה המלךאגרות
 ואז מהשנית, אהת להפריד ביכולתיהיה
 כזה שןיה נמצא יהיה שלא בטוחנהיה
 המלך, אגרות לקחת נפשו למסורשירצה
 למסור היהודים, מושב למקוםולהביאן
 שם." המישלים רומי מלכות לשריאותן
 כל נגד להתעקש כך כל חפץ לאהקימר
 אשר ככל ויעש רצונם. ולבטלהשרים
 המלך. שרי ממנודרשו

 מה לו נודע כאשר איצטרובלי,השר
 מזה לדבר עצה עוד לו היה לאשנעשה

 אשר ישראל לחכמי ויכתוב הקימר.עם
 והודיעם הדבר. שעומד איך ישראלבארץ
 אותן להעביר המלך אצל שפעל האמנםכי

 9קודת ונחתם נכתב וגם הנזרות,שלש
 ישראל שונאי השרים אבל זה, עלהקימר
 הם כי אותו, נצחו המלך בשערהיושבים

 אציו ופועלו כרצונם, המלך לב אתהטו
 על להומיף שניה פקודה ויחתוםשיכתוב
 ירצה אשר שהשליח הראשונה,פקודה
 מקום אל ולהביאה המלך פקודתלקחת
 שרי אבל ויטול. יבוא היהודים.מושב

ה ל ש ם ם  השליה אשרה
 את ימיתו הם המלך פקודת לידםיממור
 לשלוח להיהודים משפט יש לכןהשליח.
 גנזי מבית הפקודה אותה לקחתשליח
 אשר הממשלה שרי לפני ולהביאההמלך,
 תשיגו אך אם היהודים, מושבבמקום
 יה. ש נפשו למסור ירצה אשרשליח
 עד זה. על עצה הבו ישראל חכמיובכן
 איצטרובלי. השר של האנרת דבריכאן

 הסנהדרין לידי הזאת אגרת באהכאשר
 כי ויחליטו, זה. על עצה לחשובהתאספו
 מלומד הוא יוחאי בן שמעון רביכאשר
 לעיר לשלחו עליו הגורל נפל לכןבנמים,
 יעשה הוא ברוך שהקדוש בתקוהרומי.
 שמעון רבי להם אמר הזה. בדבר נסלו

 ןןכת רוצה אינו אבל זה, על מרוצהשהוא
 אחד. זכות מן שנים זכות טוב כיבלבדו,
 בן אליעור רבי על עיניו שמעון רבינתן
 והוא רומי. לעיר עמו שילך יומירבי

 וילכו שמעון. רבי עם שמה ללכתנתרצה
לדרכם.
 על אליעזר ורבי שמעון רבי שהיובעת

 זיין מיר ווע5ען נ"ך חזוי אומברענגען, בשלר מענש דעם מען ז54 זיך, נעפונען אירעןוואו
 קיסר דער ו1ערען". פחרעפענט5יכמ נים קיינמ4ה5 ו1עם ד"ק1מענם עך'טמער דער אזזיכער
 4ננע- ה"ם ער א1ן מענשם4רען, שלע קענען שמע5ען שקענען שמשרק נעק4נמ ניט זיךהימ

 נעפ4דערם. ה4בען סענשמ4רען די ווי שז1י ד4ק1מענם, צוויימען חשריבען
 קיין חו1עקגעשריבען ער ה"ט גע1ו4רען. נעוו"הר חלעם דעם פ1ן בש5ר איז ראובןר'
 קיסר ביים גע'פועל'מ משקי הים ער ש! פ4רנעק1מען. איז ר1ים אין 411ם ש5עם ישראלאריו
 ה4בען נעזעץ לוימ דשדורך און גזרות, רריי די 4בצ1שחפען ד4קומענם ש 4נשרייבען ז54ער

 צוגע- איז עם 4בער דיקוטענם. דעם שרויסנעבען זיי ז54 מען פ4דערען צו רעכם ד4םאידען
 צו ד4קומענם דעם שהינברעננען וועמ וו4ם דער שז ד4ק1מענם, צוויימען ש נעוו4רעןגעבען
 א1מברענגען. בש5ד ש5ית דעם מען ז54 זיך, נעפונען אידען די וואו רענירוננ, רוימישעדי

 מהון. צו 411ם עצה שן ק5עהרען חכמים אידישע רי ז54עןש5ז4,
 רבי 1וי שזוי שז בששמימם, ה4בען זיי און פשרזשמע65, זיך היבען חכמים אידישעדי
 שז ה4פענדינ ר1ים. קיין שיקען איהם מען זי5 נמים, מים געוואוינם איז יוחאי בןשמעון
 ד4- קימר'ם דעם שרוימקריגען ז54 ער זיין, בשהי5פינ איהם געוויס וועם אויבערשטערדער

 תכמים, די צו נעז4נם שמעון רבי ה4ם 'גזרות. דריי די 4בששפען מהום ווע5כערקומענם
 ישרא5, חכמי די פון איינעם נ4ך צונעבען איהם ז54 מען ווי5 ער 4בער בששמעהם, ער8ז
 אוים- זיך ה4ם ער איינעם. פון זכות ש פון 'גרעמער פ4רם ד4ך איז צוויי פון זכות דערוויי5

 רוים. קיין בשנ5ייטער זיין ש5ם יומי רבי בן א5עזר רבינעק5יבען
 בשמערקם, שמעון רבי ה4ם ר1ים קיין רייזע די נעמשכמ ה4בען זיי ו41ם שיף רעראויף

 ת5מיוןא "בר נ4מען דעם מים תכמים די צו בשקשנט נעווען איז וו4ם גיימם, געוויסער שחז
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ןד הזהרנפלאות

 רבי נשא רומי, לעיר בדרכםהאניה
 את וירא המפינה, לתורן עיניושמעון
 "בר בשם ישראל להכמי ידוע שהיהחשד

 הספינה תורן ראש על יושבתלמיון"
 אמר בשהוק. התורן על ויורד עולהוהוא
 השיב כאן?" מובך "מה שמעון: רבילו

 נם שמעון לרבי לעשות שנשלההשד,
 לשמים עיניו שמעון רבי נשא רומי.בעיר
 המצרית להנר ! עולם של "רבונוואמר:
 שד! שלחת ולי מלאכים, המשה לההזמנת
 לראות מרוצה אני כך שרצונך כיוןאבל

 שתבוא אך שוק ידי על אפילו נמיםמעשה
 ישראל." לעםהישועה
 שיאמר להשד שמעון רבי שאל כךאהר

 ויענה רומי. בעיר שם יעשה נם איזהלו
 לעיר מיד ללכת תיא "ברצוני ויאמר:השד
 וכאשר המלך. היכל אל אבוא ושםרומי.
 ואכנם אלך יחידה בת לו ישהקיסר
 לי הביאי ותאמר תצעק והיאבבמנה.

 שמעון רבי שנקרא שבישראל החכםאת

 ממנו ובקשו רומי, בעיר הנמצא יוהאיבר
 שרבי בעיר יתוודע וכאשר ! אותישירפא
 למלך. יאמרו שם, נמצא יוהאי בןשמעון
 ואתה בכבוד. אתכם לקרוא ישלהוהקימר
 באזנה עליה ותלהש תבוא שמעו'ןרבי
- ממנה צא תלמיון בר - הלשוןבזה  
 מן תבקשו אתם אז ממנה. אצאואני
 כרצונכם". לכם ויתן שתדצו, מההמלך
 לי "אמור שמעון: רבי אותו שאלעוד
 ממנה". שיצאת ברור שאדע מימןאיזה
 אצא כאשר המימן. לך "זה השד: לוהשיב
 בהדר אשר זכוכית כלי כל ישתברוממנה
 מוב כן. "אם שמעוי: רבי לו אמרההוא".
 אמרת". אשר ככל ועשה לךהדבר.
 כהמם. השד נעלם זהאהר

 לעיר השלוהים שני אותן באוכאשר
 וכלם כמרהקה, העיר כי שמעו.רומי,

 המלך אצל קרה אשר הצרה מןמדברים
 ונשתנעה, דיבוק בה שנכנס היהידהלבתו
 ישר14ל חכם לה להביא צועקתוהיא

 כש9ט שיף. דער פון זענעל אויפ'ן קונצען זיינע משכט ער און שיף, דער אויף זיךגעפינט
 אויף ד4 דו טהוסם "וואם שמעון: רבי איהם פרעגט שר4ב. זיך גליטשט און שרויףזיך
 בשהילפיג זיין צו נעווירען נעשיקט איז ער שז נעענטפערט, גיימט דער ה4ט " שיףדער
 זינענדינ הימעל צום אויגען זיינע אויפגעהויבען היט שמעון רבי שלוחימ. אידישע צווייד.
 איהר זילסמ זכיה, ש געהשט היט שרה פון דינסט די הנר, עולם! של "רבונו נעוויין:מיט

 שד, ש גיר שיקמטו מיר צו און ווענען, טובה איהר פשר מלאכים פינף וועג אויפ'ןצושיקען

 ש דורך נסים מעשה עפעם זיין זיל איך, בששטעה דיך יבער בשהילפינ! זיין מיד ז4לער
 ווערען". נעהילפען זיל פילק אידישע דים יבערשד,

 רע- נם ש פשר ווים זינען איהם ז4ל ער נייסט, דעם געפרעגט שמעון דבי היטדערניך
 ינגעפשמט, שזוי איז מיר "ביי נעענטפערט: גייסט דער היט בחווייזען. צו ד4 ערנענט
 קיסד'ם אין שריינכשפען זיך איך וועל דירט פשלשץ, קימר'ם צום שוועק פריהער וועלאיך

 "ברעננט שרייען: איין אין השלמען זיל זי כהטונע, טשכען זי וועל איך און ט4כטער,איינציגע

 זיך וועט מען ווען און היילען!" מיך ער וועט יוחאי, בן שמעון רבי חכם אידישען דעםמיר
 בחלד געווים קיסר דער דיך יועט רוים, אין ינגעקומען 9ונקט טשקי זיים איהר שזדערוויכען,

- ווערטער דיזע אויער אין איינרוימען מלך בת קרחנקע די איהר זילמ אייך, ניךשיקען  בן 

 ביים 9ועל'ן שוין איהר וועט נשכהער און שדויסנעהן, איהר פון איך וועל - שרויס נעהתלמיון
 "זינ נייסם: דעם געפרענם ווירער שבועון רבי היט פשרלשנגען". וועט איהר וויסקיסר,
 נייסט דער ה4ט איהר". פון 4רוים שוין ביזט דו חז זיכער אויף ווימען זיל מען סימן שמיר

 צוברעכען איך וועל איהר פון שרוים וועל איך ווען שז זיין, וועט סימן "דערנעענטפערט:

 דיזען צו נעווען ממכים היט שמעון רבי ד4דם". ויך געפינען 'וועלכע כלים, נלעזערנעשלע

 גשוירען. פשרשוואונדען איז נייסם דער און4במשך,
 זיי ה4בען רוים, אין 4:געקומען זיינעז שלוחים אידישע די לייט, נרויסע צוויי דיווען
 אין שריין איז דיבוק ח חז קיסר, ביים ,געשעהן איז וו4ם צרה, די פון רעדען אומעטוםנעהערט
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 שנמצא יוחאי, בן שמעון רביהנקרא
 יכול בלבדו הוא אך כי רומי, בעירכעת
 המלך רופאי כל נלאו וכבר אורטה.לרפא
 מפרמם היה ובכן עבורה. רפואהלמצוא
 הדבר נשמע ומיד הוא. מי שמעוןרבי

 סרכבה הקיסר וישלח המלך.בהיכל
 שיבואו ישראל חכמי אותן לבקשכבודה
אליו.

 ויתיצבו אליעזר ורבי שמעון רביויבאו
 רבי את הקימר וישאל הקיסר.לפני
 לרפאות בכחו שיש הדבר אמת אםשמעון
 יכול כי שמעון, רבי ויענהו בתו.את

 ימצא העולמים רבון שבעזרתלה"ות
 "אם : הקיסר לו ויאמר עבורה.רפואה

 הרפואה". לצורך להכין מה לי תאמרכן

 רופא הוא שאין שמעון, רביויענהי
 אצל הנקחים מרפא בסמילרפאות
 שילהש בלחש אותה ירפא אךהרוכל.

 השד כ* בשלימורע ותרפא באזנה,לה
 : הקיסר עוד וישאל ממנה. תיכףיברח

 היוכל ממנה, ברח שהשד נדע מאין"אבל
 רבי ךאמר ש" סימן או אות זה עללהיחן
 ממנה בצאתו כי המימה לכם "זה,טמעוה
 ישבר נקמה ובשביל גדול. בכעםיהיה
 חדר". באותו הנמצאים זכוכית כליכל

 !" כדבריך יהי "לו הקימר:ויאמר
 החדר אוהי אל שמעון רבי אתוינהנו
 באזנה לה וילחש המלך. בת שםששכבה

 ממנה, יצא ממנה-ומיד צא תלמיון בן-
 שם. הנמצאים זכוכית כלי כלוישבר
 בריאה ונעשות לגמרי נרפאה מלךוהבת
 כמקדם.והזקה

 שמחו המלך בית מרבית כל עםהקימר
 את ויכבדו שמעון לרבי תודה ויתנומאד.
 כך אחר גדול. בכבוד השלוחיםשני
 רבי ולחברד שמעון לרבי הקיסראמר

 כל לפניכם פותח אני "הריאליעזר:
 וקחו לכו ואתם המלך. גנזי וכלאוצרותי

 לבקש שניהם וילכו שתרצו". מה כללכם
 כי מאומה, לקחו לא אבל המלך.בגנזי

 וויס חכם, אידישען גרויסען דעם א1יפזוכען זאל מען שרייט זי שז און טאכטער, איינצינערזיין
 קיין נים ער, ניר שז און רוים, אין זיך געפינם וועלכער יוחאי, בן שטעון רבי איהם רופםמען

 דיס אזז ער שז קיסר, צום זיגען נעשיקם שמעון רבי הים קענען. היילען זי וועםשנדערער,
 רוים. אין היינם פונקם זיך געפינם וויס יוחאי, בן שמעון רבידער

 ער צו געפרעגט, איהם ה"ט און י1חאי בן שמעון רבי ניך געשיקם בשלד הים קיסרדער
 ו41ס נעפרענם, איהם 1וייטער ה"ם קיסר דער אויסצ1היילען. זי הילף נעמליכע ש מיםהיפם פשר- ער שו געענטפערט, שמעון דבי השט מיכטעד. ויין אויסצוהיילען אונטעד ויךנעטם
 בששמעלען מען דשרף זשכען 'וועלכע און אוימהיילען, צ1ם נ1צען צו ער דענקם מימלען שפשר

 ניר דערצו, מימלען קיינע ברויך ער שז געזינם, שמעון רבי הים היילען. צום4נצוגריימען
 דעך וועם ווערטער, עמליכע פון שפראהך סליינעם ש אויער אין איינרוימען איהר וועם ערשז

 שו געזיגט, וויימער קיסר דער ה4ם איהר. פון שרויס גענצליך מוזען בשלד נייסםבייזער
 איז גייסם בייזער דער שז שלע, פשר קענמיג זיין זיל עם בשווייז ש וויסען געווילם ווילםער

 נייסט דער ווי גיך שזוי שז זיין, וועם בשווייז דער געזיגם, שמעון רבי הים שרוים.ווירקליך
 וועלכע כלים, גלעזערנע שלע צוברעכען נקמה און פשרדר4ם א1ים ער וועם שרוים, איהר פוןוועם

 זשל. יענעם אין זיךנעפינען
 זיך ה"ם קרשנקע די וואו זשל דעם אין אריינגעפיהרם יוחאי בן שמעון רבי היםמען
- ווערמער עמליכע די אויער אין איינגערוימם איהר ה"ם שמעון רבי ווי שזוי אוןנעפ1נען.  

 שלע צובר4כען הים און שרוים, איהר פ1ן בשלר משקי ער איז - שרוים! שוין געה תלמיוןבן
 בשלד ניכדעם איז מלך בת די זשל. זעלבען דעם אין געפ1נען זיך היבען ווים כלים,נלעזערנע
 פריהער. ווי שזוי גשוירען געזונרפ"לק"ם
 דער ה"ט נשכהער יוחאי. בן שמעון רבי צו בשדשנקם שמשרק זעחר הים קימרדער

 "איך יוסי: רבי בן אליעזר רבי בשגלייטער זיין צו און יוחאי בן שמעון רבי צו געזיגםקיסר
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 דבר על המלך אנרות שם מצאו אשראם
 זאת היהודים, על הרעות גזרותשלש
 רבי לו אמר הקיסר. אל ויבאו בידםלקחו

 באנו לא אנהנו ! המלך "אדונישמעון:
 זאת אמנם וזהב. כמף בעבורלרפאות
 והרעה המובה המלך פקודתטצאנו;

 ובקשתנו יחד. צמודות והשניההראשונה
 פיו מוצא ישמר שהקיסר זאת, אךהיא
 שלהש אותן לבפל לראשונה שאמרכמו

 בטבעת וחחום כועוב לנו וינרנן3זרורן,
 הראשונה, בפקודה שנכתב כמוהמלך
 הנזרורב שלש אותן ישראל מעםלהעביר

 מי שכל בהן, שכרעב המלךואנרות
 שלש לבמל ישראל לארון הא3רותשיוליך
 ל3זרים. לפנינו תקרע שם, יהרגה3זרות
 פקודה להם ויכויב כן. הקימרויע'ט
 הנזרות שלש שאותן כבראשונה,חדשה
 הפקודה ואותה במלות. ישראל עםעל

 מתנות גם להקיסר. ויודו עמהםלקחו
 בשלום ויבאו הקימר. להם נתןיקרות
 שהנזרות הטובה בשורה עם ישראללארץ

 היתה וליהודים המלך. בפקודתנתבמלו
 ושמחה.אורה

)ל(
 ידועימ בעשבים הנסתרים נפלאיםכחות

 מן חייא רבי ובנו יוסי ברבימעשה
 בן שמעון רבי של קדישאהחברייא
 בקעה אצל בדרך מהלכים שהיויוחאי,
 שם ויפנעו עשבים. מיני הרבה בהשצמחו
 באוהה עשבים טלקם שהיה אחדאיש

 בהם שמשתמשים העשבים והםבקעה.
 מלקם האיש אל ויקרבולרפואות.
 נצרכים דבר לאיזה אוועו וישאלוהעשבים

 ענה לא האיש אבל העשבים. אותןלו
 ויאמר עליהם. עיניו נשא לא ואףלהם
 האיש שזה הייא רבי לבנו יוסירבי

 יכול וגם שוטה, מתם או הוא חרשבודאי
 מן עייפים היו וכאשר הכם. שהואלהיות
 עין וישיטו מעם. לנוח שם ישבוהדרך
 שמכל ויראו העשבים, מלקם אישעל

 שעשה אחד עשב מין בורר היה:;עשבים

 אייך נעמט און ביידע נעהט שרכיווען, שלע און שטץ-קשמערען קייזערליכע שלע אייך פשרעפען
 און געזוכם ה4בען זיי נ4ר נענומען, ניט ג4ר ה"בען זיי 4בער נעפעלען". וועם אייךוו4ס

 ער קימר פון פשרלשננמ זיי ה4בען דשן ד"קוכענמען. בשוואוממע צוויי די געפונעןמשקי
 דריי די שז נעשריבען, פריהער שליין ה4ט ער 11י שווי ד"קומענט, נייעם ש געבען זייזיל

 ד4קימענ- שלעכמע רי נעטהון. צוליעב בשלד ד4ם זיי הים קיסר דער במל. זיינעןנזרות
 דורכ'ן יבגעשחשם ווערען נזרות דריי רי שז ד"קומענם, דעם און צוריסען, זיי ה4בעןמען

 די שז מובה, בשורה די נעברעננם שהיים היבען און צונענומען, ניי ה4בען בשפעהל,קייזער'ם
 ושמחה. אורה היתה ליהודים און 4בנעשטפט, שוין ווערען נזרותיריי

)80(
 קרייטעכצער. פון קרשפם וואונדערליכעדי

 געווען מחבר ה4בען 411ם קדישא",, "חברייא די פון חייא רבי זוהן זיין מים יוסירבי

 נעמר"פען זיי ה4בע; פעלדער, צווישען ווענ אין נענחננען שמיהל זיינען הקדוש, זוהררעם
 אויף נענוצט ווערען וועלכע פעלד, אין קריימעכצער פטרשידענע נעקליבען ה4ם 411ם מענשש

 קדיי- די 411ם צו נעפרעגט, איהם ה4בען און מענש דעם צו צדנענשנגען זיינען זיירפואות.
 זיי, צו אויפגעהויבען ניט ק4פ דעם אבילו ה"ם מענש דער 4בער נענוצט. 'וועדעןטעכצער

 נעפרענט, זעלבע ד4ם ניכשם4הל איהם היבען זיי געענמפערט. נים נ"ר זיי ה4ם עראון

 דער שז חייא, רבי זוהן זיין צו נעז4נם יומי רבי ה4ם נעענטפערם. נ4רנים זיי ה4ם עראון

 זיי ווי שזוי און הכם, ש נ4י אפשר 4דער שוטה, ש ידער טויב-שמומער, ש ויין מווסענש
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 האגודה זאת ויכסה מיוחדת, אגודהממנו
 גפן. עציבעלי

 מעזטהו את המלקט איש כלהכאשר
 ויאמר חייא ורבי יוסי רבי אלננש

 יהודים. שאתם אני "רואהאליהם:
 חכם לעם מפורממים היהודיםוכאשר
 להצילכם עליכם חומל טני לכןונבון,
 פרח במין שנגעתם אני רואה כימרעה.
 נכנם הפרח אותו של והארםארמי,

 צרעת בכם תפרח זה ידי ועלבקרבכם,
 אבל מכם. יתרחקו והאנשים ימים,שלשה
 נטצא כי עבורכם, רפואה לייש

 מיד אתם תאכלו מדברי, שוםבאמתחתי
 הם ותרפאו". שומים איזה השום אותומן

 אח,- שומים. איזה ויאכלו לדבריושמעו
 לישון. וישכבו שינה הבלי עליהם נפלכך

 זיעה. הרבה מהם יצאה השינהבתוך
 המקלט איש היה עוד משינתם קמווכאשר
 להם: ויאמר אליהם ויקרב החיא,במקום

 גדולים, אנשים שאתם רואה אני"עתה
 מן לנם זה כי עמכם, הוא עולםובורא
 שעח שבאורטה מה לכם יחשבהשמים
 שנמצא מה וגם כאן, אותימצאתם
 גדולה רפואה שהוא טדברי שוםאצלי
 גופותיכם מן שיצא הזיעה ידי על כילזה.
 הארמי הפרח מז הארם גם עמהנפלם
 בקרבכמא.שנכנם
 והלכו הבקעה מן שלשתן יצאו כךאחר
 ההוא: איש להם אמר אז אחד.בדרך
 כאשר לפלא בעיניכם שהיה מפק"בלתי
 ולא העשבים לקומתי בעת אלידברתם
 טעם לכם אגיד עתה לכם.עניתי
 ומלומד חכם היה אבי כאשר כיהרבר.
 הנמצאים הנמתרים הטבע בכחותגדול
 חכמה אותי למד הוא העשבים,במיני
 ביכור של העת תגיע וכעשרהזאת.

 העשבים את מחפש אז,חניהעישבים,
 שונווק לרפואות הנצרכים ליהירועים

 אברוהען. אבימעל שנירערגעזעצם ר4רמ זיך זיי האבען וועג, מון מיעד געווען ווי מייזיינען
 חרוימגענומען ער האם "נגעקליבען ה"מ ער וו"ם גריזען די פון חז געזעהן, אויך ה4בעןזיי
 צוגע- ריס ה"מ און בינמעלע, בחזונרער ש געכשכמ ה"ם ער וועלכען פון קריימעכ'ו, מיןאיין
 בוים. וויינשמאק ש פון בלעמער מיםדעקמ

 יוסי רבי צו צוגעגחנגען ער איז חרביים, זיין מיט געווארען פשרמיג איז מענש דערווען
 אירען אויף און אירען, זיימ איהר ח: ;עה "איך ;עז"גם: שזוי זיי צו הים און חייא רביאון
 זעה איך ווייל אייך, אויף מימלייר איך ה"ב רשרום פ"לק, קלוג ש זיינען זיי חז מען,ז"גם
 ווערען קרעציג בשלר וועם איהר וועלכען רורך בלום, ש פון גיפמ ש חריין אייך אין ס'איזשז

 זייז קען עס )בשמערקונג: דערוויימערען. אייך פון זיך וועלען מענשען און מעג, ררייאויף
 האב איך אבער אייווי.( פויזען זיך רופם וועלכעם בלום, בטוואוסמע רי געווען איז ריםשז
 פעלר-קנ4- רעם פון קניבלען עמליכע אויפעסען נעמען שוין זאלם איהר רפואה; ש אייךפשר
 געפ54נם איהם ה4בען זיי ווערען". געהיילם איהר וועם סיר, ביי גרשרע האב איך וואםבעל,
 היבען און איינגעשליפען שביסעל זיי זיינען דעם פון פעלד-קניבעל. גענעסען האבעןאון

 היט און זיי צו צוגעקומען מענש רער איז אויפגעקוסען זיינען זיי ווען געשוויצם.שמשר2
 וויי5 אייך, מימ איז אויבעה2מער רער און 5יים, גרויסע זיים איהר שז זעה "איךגעז4גט:

 ביי פונקם ה4ב און פעלר אין היינם גרשרע בין איך וואס נס, ש געמראפען אייך זיך האטעם
 שעד- דעם קערפערס אייערע פון שרויסגעי"'גם שווייס מים'ן האם וועלכעם פע5ד-קנ"בעל,סיר
 בל1ם". גיפמיגער דער פ1ן אייך אין חריינגעצ1יגען איו 11"ס גיפם,ליכען

 מענש פרעמרער רער ה"ם צוזחמען. וועג איין אויף געגחנגען דריי חלע זיינעזניכדעם
 מיר צו מאהל ערשמע דים ה"ם איהר ווען וואונרער, ש געווען אייך איז געווים ,געז4גם: זייצו

 אורזטכע. רי ז4גען אייך איך וועל חצינר געענמפערם. ג"ר3.ם אייך היב איך אוןגערערט,
 מיך ער היט גר"זען-קיטפם, ווע:ען געלעהרטער גרויסער ש געווען איז פיטער מיין וויטזיי
 אוים- רייף זיינען גראזען רי ו:4ס ציים רי קומם עם ווען און חככה. ריזע אויפגעלערנטאויך
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 לא ולכן השנה, כל על אלי מאמפםואני
 כי יען במלאכתי, עסקי בעת לכםעניוצי
 להעשבים קשה הלקימה בשעתהדבור
 שראיתם ומה שלהם. הנסתר כחואובדים
 של אחד מין מן מיוחדת אגודהשעשיתי
 זה גפן. בעלי אותם כסיתי אשרעשבים.
 הנסתר כח העשבים אלו כי יעץהוא

 שד לגרש לי ונצרכים מאד, גדולשלהם
 לי, אשר הקמון ברחיים לנור בא אשררע

 השד וזה לביתי, ממוך הנהר אצלהעוסד
 מן ביציאתו ההמון לעיני מתראההרע

 הרהיים, של הגנ על אשר העשןארובת
 שני עם איש בתבנית הבג על מטיילוהוא

 אורטה ינוף אשר :דולה הרב ובידוראשים,
 כל על גדולה אימה ומפיל צד,לכל
 אותן ומצאתי חפשתי זה ובשבילעובר.

 מיוהדת. אגודה מהם שעשיתיהעשבים
 שאנרש בלבד לא העץ2בים אלוובכח
 עוד ימצא ולא יהרנ גם אלא השד,לאוחו

 נפלאות לראות תרצו אם דערטהבעולם.
 אשר הנסתרים כחות ותראו עמדי,באו

 אבל ידועים. בעשבים היוצרהמביע
 האוצרות אותן יודעים איןהאנשים
 ויסכימו בהעשבים." הנסתריםוהמגולות

 ההוא, האיש עם ללכרו חייא ורבי יומידבי
 יחדו. שלשתןוילכו

 לשדה. ההוא איש אותם נהגבדרך
 הניח כך אחר באדמה. נומה שםויחפור
 העשבים מן עשבים מעט הגומהבתוך
 איזה אחר בעפר. ויכסום האגודהשל

 עם נדול נחש משם שיוצא ראורנעים
 מאמתחהן חבל האיש ויקח ארוך.ראש
 גדי. שכופתים כמו הנחש את בוויאגד
 שנעשה מה חייא ורבי יוסי רבי ראוכאשר
 ההוא איש אבל משם. וינומו מאדפהדו
 יפחדו לבל להם ואסר רוהם אתהרניע
 נפלאווג ויראו אתו ילכו רקמאומה,
 אותו וישם הבדול הנהש את האישויקח

 רפואות, פשרשידענע צו קרייטעכצער נוצליכע די פעלהער רי אין אוים איך זוךנעוושקסען,
 נימ נ4ר אייך איך היב דשרורך און ייהר. נשניו ש אויף מיר ביי 4ן זיי זשכעל איךאון

 זייער זיי פשרלירען קריימעכצער, רי קלויבט מען בשעת רערט מען אויב 11יילנעענמפערמ,
 מין איין פון בינטעל ש נעסשכמ היב איך שז געועהן, היט איהר 11"ם ריס אוןקרשפמ.

 איך ווייל איז רים בוים, וויינשם4ק ש פון בלעטער מיט פשררעקט עם היב אוןקריימעכץ,
 שריינ- זיך ה4ם ווים נייסט, בייזען ש רערסימ פשרמרייבען צו קריימעכץ בינמעל ריםדשרף

 בייזער 'דער און הויז, מיין צו נ4הענט שמעהמ וו4ם מיהל, ווטמער קליינע מיין איןנעכשפם
 מיהל, דער פון שרוים שטשרט וויס קוימען פון שרויסקריכענריג 4פטער, זיך בשווייזמנייסמ
 גרוימע ש השלטענריג קע5, צוויי מימ מענש ש פון נעשמשלמ ש אין מיהל, דער פון רשךאויפ'ן
 שרעק נרויסע ש ין משבט און זייסען, שלע אויף פיכעמ ער וועלכע מימ השנר, איןשווערר

 דעם וועמ וועלכעם קריימעכיו, ריזע ינגעזוכמ איך ה4ב דעם צוליעב יט מענשען. שלעצו

 ווילט, איהר אויב און פשרניכטען. אינגשנצען אויך נ4ר פשרמרייבען, ניר ניט נייסם,בייזען

 הימ וזעלט-בשששפער רער 411ם קרשפט, וואונרערליכע רי זעהן איהר וועמ מיר מימקומט
 מייערע רי פון ניט גיר ווייסען מענשען 4בער קריימעכצער, פשריטידענע איןשרייננעבען
 מימגע- זיינען און רייר זיינע צו אייננעווילינמ היבען חייא רבי מימ יוסי רביאוצרות".
 טענש. פרעמרען דעם מימנחנגען

 אוים- רירמ הימ און פלשץ, ש צו צונעפיהרמ זיי מענש פרעמרער דער הימ וועגאויפ'ן
 דעם פון שביסעל שריינגעלעגט רירט ער ה4מ נשכהער ערר. רער אין גריבעל שנעגראנבען

 איז נעדויערמ, לשנג נימ היט עט ערד. מימ פשרשימ צוריק היט און קריימעכץ,בינמעל

 מענש דער ה4ט קץ5. נרויסען ש טיט שלשנג גרוימע ש שרויסגעקראכען גריבעל דעםפון

 יוסי רבי שעפם. ש בונרמ מען ווי שזוי געבונרען, שלשנג רעם הימ און שמריקעל שנענומען
 מורא שום קיין זילען בשרוהינמ, זיי שענש רער ה4מ געקריגען, מורא היבען הייא רבימימ

 מענש רער וואונדער. גיי'סע זעהן זיי וועלען נ4כגעהן איהם וויימער זילען זיי נירהיבען,
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 בית אל שבאו עד שלשוען וילכו כתפו,על
 רחיים עמד בממוך שם אשר האיש,אותו
 שלו.המים
 ויכתש העשבים אנודת האיש לקחאז
 כרך כך אחר שיתרככו. כדי מעטאותם
 הנחש של לקדקדו סביב העשניםמאותן
 יומי לרבי ויקרא הרחיים. אל כךוינהנהו
 האיש לקח נם אחריר. שילכו חייאורבי
 חשך. היה שם כי הנר, את שם וידלקנר

 ננ על ועולה זוחל הנחש והנהויראו
 ארובת רעך אל נכנס ושםהרחיים,
 קול מיד נשמע אז הננ. על אשרהעשן
 ההוא. המקום מן פחדים קול נדולרעש

 אותו מן חייא ורבי יומי רבי מאדונבהלו
 מעולם, כזאת שמעו שלא הפראי,קול

 הרחיים בעל האיש אבל לברוח.וחפצו
 יפחדו שלא וירניעם בידיהם אותםתפם
 דבר ידברו ולא בשתיקה יעמדו רקכלל,

 הדבר. מוף שיראועד
 ארובת מן הנחש יצא רנעים איזהאחר
 שהיה בפצעים נפצע הננ מן וירדהעשן,
 עוד ההוא איש לקח אז מהם. דםנוטף
 אותם ויכרך העשבים מאותןהפעם
 זחל ושוב כבתחלה, הנחש לקדקדממניב
 העשן. ארובת בתוך ונכנם הגנ עלהנחש
 כבראשונה. רעש קול נשמע הפעםועוד
 שיוצא נראה היה רנעים איזה אחראבל

 עם איש בדמות השד זה העשןמארובת
 על כרוך היה הנחש ואותו ראשים,שני

 אל השד אותו ונכנם חזר ותיכףצוארו.
 עם יצא מיד כך אחר העשן. ארובתתוך
 כך רץ והיה ונכנם. וחזר צוארו עלהנחש
 פעמים. שלשה עד ויורדעולה
 קול נשמע היה השלישי 6עםאהר
 ואבוי "אוי, הלשון: בזה ומבוהלפראי
 אשר הזאת, הרעה ועולעת שללאמו

 נעגשננען, צוזשמען ויינען רריי שלע און שקסעל, זיין אויף שלשננ נרויסען דעם נענוסעןהימ
 וושסער-מיהל. קליינער דער מימ הויז רעם צו "נגעקומען זיינען זייביז

 ווע- ווייך זילען צוקלשפט שבימעל זיי היט קריימעכץ, די נענומען מענש דער הימד"רמ
 ער הימ נשכהער שלשננ. פון קיפ רעם שרום שרומנעבונדעןם קרייטעכיו די ה"ט אוןרען,

 צו ביז נ.כנענשננען זיינען חייא רבי מיט יוסי רבי און מיהל, דער צו שלשננ דעםצונעפיהרמ
 שבי- איז ליכט ש ינגעצונדען מענש רער הימ נעוון, פינסטער איו מיהל דער אין מיהל.רער
 דשך אויפ'ן שרויפגעקריכען איז שלשננ דער שז 'נעזעהן זיי היבען דשן געווירען, ליכטינסעל
 דער איבער דשך פון שרויסנעשטשרט היט וויס קוימען אין שריין איז און מיהל דערפון

 אויסנעשריי יוילדער שרעקליכער פלוצליננער ש נעווידען נעהערט איז ניכדעם בשלרמיהל.
 היבען און דשרשריקען שמשרק ווירער זיך היבען חייא רבי מימ יוסי רבי מיהל. דערפון

 ווידער זיי הימ און הענר די ביי יננעכשפמ זיי היט כחננש דער יבער ש'נטלויפען.נעוואלמ
 צו נימ ווירט קיין שמיל שווי"גען זאלען ניר היבען, מורא קיין ניט גיו זילעןבשרוהינט,
 זיין. וועמ סוף דער ווים זעהן צו וושרטען זילען אוןריידען,

 שריבגע- איז און קוימען, פון שרוים איז שלשנג דער און נעדויערמ, לשננ ניטס'הימ
 ה"מ און שלשננ דעם נענומען ווידער מענש דער האמ צובלוטינטער. ש דשך פוןקריכען

 דער איז דשן פריהער. ווי שזוי קריימעמו דעם מימ קיפ זיין שרום שרומנעבונדעןניכשמיהל
 ס'היט מיהל. דער פון קויכחנן אין שריין איז און דשך אויפ'ן שרויפגעקר"כען ווידערשלשנג
 אין נייממ בייזען דעם קוימען פון שרוימקריכען נעזעהן מעץ הימ נעדויערט, לשננ ניטווידער

 שרומנעוויקעלט נעווען שוין איז שלשננ דער "בער קע9, צוויי מימ מענש ש פון נעשמשלטש
 קוימען. אין שריין צוריק איז און געשטשרקט זיך הימ נייממ דעי נייממ. פון נשקען דעםשרום

 ווידעך איז און נשקען, ויין שרום שלשננ מיט'ן קוימען פון שרוים ווידער ער איז בשלדדערניך
 מיהל. דריי ווידערהילט זיך ה"ם זעלבע דיס שריין.צוריק

 "יך ווערטער: דיזע סים שמימע מורא'רינע ש געהערט מען ה"מ מיהל דרימעןניכ'ן
 דיזעפ איהם פשר ינגעקליבען הימ זי וו"ס ווירם, בייזען דיזען פון מומער די צו וועהאון
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 נשמע כך אחר הזה". מקום למענהבחרה
 נעקר והרחיים נדול, מפץ קולפתאם
 נראה היה אז לרסיסים. ונשברממקומו
 האבקו לוחמים, השד עם שהנחשאיך

 על שניהם שנפלו עד בזה זהוהתגוששו
 פרכמו עוד אבל אונים. באיןהאדץ

 ושם הנהר, תוך אל שניהםוהתגלגלו
 עוד. נראו ולא ונאבדונצללו
 לרבי הרחיים בעל האיש אמד כןאחרי
 לכם, לאמר אוכל "עתה חייא: ורבייוסי
 חכמי מן שאתם בכם שהכרתי יעןכי

 עמדי שתלכו בכם הפצרתי לכןישראל,
 אשר דצסתרים, הגדולים כחותלדאות
 וצמחים עשבים בתוך היוצרהמביע
 בתחלה, עמכם מדבר הייתי ואםידועים.
 אובדים היו העשבים, אותן לקטתיכאשר
 כי המובן, דבר וזה שבהם. הנסתרכח
 כחות מאותן האנשים כל ידעולולי

 היו לא בעשבים, אשרהנסתרים
 את וגם צרה, וכל מחלה כל מויראים
 והיו להחיותם. ביכולתם היההמתים
 איש לכל המשלם עולם בורא עויששוכחים
 מעלליו." וכפריכדרכיו
 תודה חייא ורבי יוסי רבי נתנו זהאחר
 והלכו ממנו ונפרדו ההוא, לאישרבה

 להם אמר שראו. מה כל יוחאי בןשמעדן לרבי מפרו לביתם באו כאשרלדרכם.
 הוא ההוא שאיש ספק "אין שמעון:רבי
 נצרך אמנם המבע. חכמת בעניניחכם
 3צמח עשב כל של הנסתר כה כ*לדעת,
 שמכה עליו, הממונה מלאך באותותולה
 וכידועת ולגדל. לצמוח כח בו ונותזבו

 המלאך, אותו של ומדרגתו בחינתוענינו
 עימב שבכל הנסתר כח ולדעת להביןנקל

וצמח.

 שרעק- א פלוצליננ געוו"רען נעהערט איז נעוו"רען שטיל איז שטימע די 11י אזוי און4רמ!"
 איז און ב"וען איהר פון נעוו"רען אויסגעריסען איי מיהל וואמער קליינע די און קרחך,לינען

 דרויסען, אין געבליבען זיינען שיחנג דעם מיט גיימט בייזער דער גע11"רען. צופאלעןגענצליך
 מאכטל"ז, ווי אווי געפאלען, ביידע זיינען זיי ביז צוויימען מימ'ן איינער ביידעראנגלענדיג

 ניט מעהר ש:ין זיינען זיי און אריין, ווחסער אין אריינגעהייקעלט זיך ה"בען ערד, דעראויף
 נעיו"רען.געזעהן

 אייך, ז"ג "איך חייא: רבי און יוסי רבי צו געז"גט דערנ"ך דיכ מענ': פרעמדערדער
 איך ה"ב דעריבער געלעהרטע, אידישע זייט איהר אז אייך אין דערקענט ה4ב א.ך נויילאז

 11עלט-בא- דער ה"מ קרעפטען גרויסע פאר וו"ם זעהן ז"לט איהר נ"ר 4בגעל"זט, ניטאייך
 וו4לט איך ווען און קרייטעכצער. פארשידענע אין פלאנצונגען אין אריינגעגעבעןשעפער
 קרייטעכצער די 411לטען פרעגען, אננעהויבען מיך ה4ם איהר ווען געענטפערט עפעםאייך

 חלע ווען אז זעלבםמפארשטענדליך, איז ד"ם און קראפט. בחהאלמענעם זייערפחרלוירען
 נריזען, די אין זיך געפונען וועלכע קרעפטען, בחהאלמענע די פון געוואוסט ווילמעןמענשען
 זיי 9לאגענישען. אנדעיע און קראנקהייטען קיינע פאר געהאט מורא קיין ניט זיי411למע1
 בחצ"הלמ ער אז און וועלט, דער מיט רעגירט באשעפער וועלט דער חז פארגעסען גירוו"לטען
 אויפפיהרונג". זיין לוימ מענשיעדען

 אין גענחנגען. אהיים זיינען זיי און באדאנקט, כאן דעם ה4בען חייא רבי מיט יומירבי
 '2מעון רבי ה"ט מע'2ה. גאנצע די יוחאי בן שמעון רבי פאר דערצעהלט זיי ה4בעןדערהיים

 דארף מען "בער הטבע, חכמת פון ענינים די אין חכם א מחן יענער איז "גע11יםגעז4גמ:

 ער וו"ם מלאך, דעם לוימ אלץ איז קרייטענץ, און פלחנצונג יעדער פון קראפמ די אזוויסען,

 11אקסען". ז"5 עם גרעזעל יעדעם אין קראפמ א ארייןניט
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)לא(
 זוגו בת את עני תלמיד א שנש איך נפלאמעשה

 מן יצחק ורבי יהודה ברבימעשה
 בן שמעון רבי של קדישאהחברייא
 בחמי לרחוץ טבריא לעיר שבאויוחאי
 אנשים שני לפניהם ויבאוטבריא.
 אדות תורה, בדין לדוןמחוהבים
 כי ויען תנאים. ועשו ביניהםשהשתדכו

 שהבטיח בדוניא לו היה לא אחדמחרוען
 לבמל רצה לכז זהובים מאות חמשסך
 ואמר יצחק לרבי יהודה רבי שאלדינים הבעלי שני שמענו אחר השידוך.את
 ? הזה תורה לדין אומר אתה "ומהלו:
 יכול אינו אם תורה דין 5י על הלאכי

 והשידוך לכופו, יכול אינו התנאילקיים
 "אבל! יצחק: רבי אליו ויאמר אבל."במל,

 לדעת רוצה שאתה שאלתך, מבין אניגם
 מן זיוג שזה כמוך רואה אני גםאם

 רואה אני נם כי הדבר אמתהשמים.
 הקודש רוח אם לעשות נוכל מה אבלכך.
 אינם הם הלא הלכה. את סותרשלנו
 דין פי ועל רואים. שאנחנו מהרואים
 בלי החרענה שיעשו לכופם נוכללא

 ביניהם. התנו וכך הם שעניים כיוןנדוניא,
 רבי אמר ההר". את הדין יקובלפיכך
 אצלי יש כאשר כי עצה. לי "ישיהודה:
 עבור צדקה מעות זהובים מאותארבע
 זהובים מאות שתי להם אתן כלה,הכנסת
 השידוך". יתבטל ולא נדוניאעל

 ויאמר המחותנים את יהודה רביויקהא

)31(
 בחור ישיבה 4רימער דער איז פלשנצונגען פון הייל-קרשפס דידורך

 ז4נס, פסוק דער ווי שזוי זיונ, בששערטען זיין צונעקומען
 משכלת. אשהמהשם

 סבריא, קיין נעקומען שמ4הל זיינען קדישא" "חברייא די פון יצחק דבי און יהודהרבי
 8 זיי פשר פ4רגעקומען איז סבריא". "חמי זיך רופען 411ם בעדעד, הייסע די אין זיךב4דען
 ווייל נ4ד געשריבען. תנאים געווען, כהטדך זיך ה4בען וו4ם מחותנים, צוויי פון תורהדין

 צוגע- ה4ס ער וו4ם נדן, גולדען הונדעדס פינף זיין צו ממלק געהשס ניס ה4ס זיי פוןאיינעד
 יהודה רבי ה4ס מענות זייעדע נ4ך שידוך. דעם 4בל4זען נעוו4לס שנדעדער דעד ה4סז4גס,

 נעענספעדס: יצחק דבי ה4ס תורה?" דין דער צו ז4נסטו וו4ם "נו, יצחק: דבי בייגעפדעגס
 8 איז ד4ס שז זעהסס, דו וו4ם זעלבע ד4ם זעה איך צו וויסען ווילמט דו שז פשרשסעה"איך
 וו4ם ניט ד4ד זעהן זיי 11י טזוי 4בעד דעדזעהן. בשלד ד4ם אויך ה4ב איך השמים, מןזיוג
 הייסען זיי כען קען אזוי ווי היינס נימ, אויך זיי זיינען 4רימעלייס קל.ינע קיין און זעהן,מיר

 נולדען הונדערס פיער זיך געפינס מיד ביי נעז4גם: יהודה רבי ה4ט נדןי" 4הן משכעןחתונה
 משכען". חתונה הייסען און גולדען הונדערס צוויי געבען זיי איך וועל געלד, כלההכנסת
 שז פשדשסעהן, צו געגעבען זיי ה4ס און מחותנים, די שדייננעדופען ה4ס יהודהרבי
 4בגעהן. ניס שידוך ק"ז נ4ך קען פשדפולס ניס ווערס נדן צוגעזיגסעד דעד 0411 דעםאיבעד
 צרות 4ן נ4ד זיך מען משכס לפלוני", פלוני "בת הימעל אין אויםנעדופען ה4ס מען אויבווייל
 ווענינ צוליעב ווערען, אויסגעפיהדס ז4ל זיוג דער שז ניס דעדל4זס מען אויב יםודים,מיס
 עם ווי שזוי וועדען, מקוים ד4ך מוז הימעל אין אוימגערופען ה4ס מען ווים ד4ם וויילגעלד,

 זיי זיוג. יעדעד ננזד וועדס אויבעדשסען פון שץ כהטכלת". אשה "מהשם פמוק איןשסעהס
 ז4לעז זיי נדן פטד נולדען הונדערס צוויי נעגעבען זיי ה4ס יהודה רבי און איינגעווילינס,היבען
 משכען.חתונה

 טיעפע פשדשידענע געשמועםס יצחק דבי און יהודה דבי ה4בען שוועקגעהן זייעדנ4ך
 צו נעז4נם יהודה דבי ה4ס כמטכלת". אשה "מהשם פםוק דעם אויף שלץ זווגים, פוןענינים
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 שידוך לבמל היושר מן שאיןאליהם,
 כי במילואו. הנדוניא כסף שאין זהבעבור
 אם אז לפלוניא פלוני "בת בשמים נכרזאם
 שנכרז, כמו שיסתיים מניחים האנשיםאין
 רק ולזרעם לעצמם נורמיםהם

 הכרוז סוף כל סוף כי ויסורים.צרות
 שכתוב כמו להתקיים. מוכרחשבשםים
 לאדם דומה וזה משכלת". אשה"מהשם
 וקרוב. ישר דרך לו שיש בדרך,ההולך
 הישר בדרך ללכת רוצה אינווהוא

 אורחות ללכען נופה אלאוהקרוב,
 כל וסוף רב. זמן בדרך ווזועהעקלקלוון,

 אוהו אל ולבוא לחזור שמוכדח הואסוף
 בדרך וללכת בתחלה, עליו שעמדהמקום
 כח ואבד זמן אבד ובחנם והקרוב.הישר
 המחותנים לו. בצע ומה יסורים,וסבל
 להם נתן יהודה. רבי להצעתנתרצו
 החרענה. לעשות והלכו זהובים מאותשתי

 היו דינים הבעלי כהטם שהלכולאחר
 דברי מדברים יצחק ורבי יהודהרבי
 דברים ודרשו זוונים, מעניניתורה

 אבות נחלת והון "בית בהפסוקנמתרים
 שסיימו ולאחר משכלתא. אשהומהשם
 : יצחק לרבי יהידה רבי אמרהדרשות
 מאת ששמעתי נפלא מעשה"נזכרתי
 מן זיונ בענין חני רבי הישיבהראש

השמים.
 "לוד" בעיר היה. כך שהיהמעשה
 חשובה ממשפחה אחים שניישבו

 בנכסים הצליח מהם אחדומיוהסרנ
 הצליח לא השני נדול. עשירונעשה
 היה בנים בענין אבל נדול. עניוהיה

 אם כי בנים לו היו לא העשירלהיפוך.
 צנועה יחידהבת

 ומשכלח_
 נתקיים והעני

 ירבה" כן אותו יענו "כאשר הכתובבו
 בן והנה ובנות. בנים הרבה לווהיו

 סתסיד מוב בחור היה העני שלהבכור
 נם וחכם המעלווע בכל ומושלםבתורה,
בחכמות

 אחרוח_
 בהישיבה למד תורה

 יותר חנ* רבי אותו ויאהב חני. רבישל
 חני רבי הכיר וכאשר הישיבה. בנימכל

 רעכ חרפת סובל שהוא התלמידבאותו
 דודו את אצלו קרא העני, אביואצל

 התלמיד לאותו שיתן אצלו ופעלהעשיר,
 לאכול צהרים סעודת יום בכל אחיובן

 לעת יחדו נפנשו לפעמים וכאשרבביתו.
 אהב התלמיד אותו עם העשיר דודהאוכל
 בדברי הן בדברים, עמו ליכנסהעשיר
 ושאר העולם הנהנת מעניני והןתורה

 ראה כי מזה, רצון שבע והיהחכמורק
 בתורה ובקי מפואר כלי הוא התלמידשזה
 פעם שלא האמנם העולם. עניניובכל

 ישיבה ראש דער 411ם מעשה, ווא1נדערליכע ש דערמינט שצינד זיך היכ איך יצחק,רבי
 השמים. מן זי1נ ש 11ענען דערצעהלט שמיהל היט חנידבי

 איינער כמשפחה. חשוב'ער ש פ1ן ברידער צ11יי נע11ען שמ4הל זיינען "לוד" שטידטאין
 ניט היט עושר דער ירימאן. שן נעווען איז צוויימער דער און משן, דייכער ש נעוועןאיז

 פשרמ4גט. היט ער ו41ם משכלת ש א1ן צנועה ש יחידה כת ש אוימער קינדעד קייןנעהשט
 דעם ביי ז1הן עלטסטער דער מעכטער. מיט זיהן נענונ נעהשט היט ירימשן דעדיבער
 חכמות. שנרערע אין מ1שלם ש א1יך א1ן בת1רה מתמיד ש בח1ר נוטער ש זעהר נע11ען איזירימשן

 דערקענט היט חגי רב. ווי שזוי און ישיבה. זיין אין חני רבי ביי נעלערענט ער היטתודה
 ז4ל בח1ר דער שז גע'19על'ט ער היט פ"טער, זיין ביי הינגער א1ן נ1יט ליידט בחור דערשז

 דעם טרעפען פלענט בחור דער ווען פעטער. רייכען דעם ביי מ4הלצייט איין עמען ט4נשלע

 שזוי א1ן ריידען, צ1 איהם מיט נעהשט הנאה ש פעטער דעד היט שט1ב, אין פעטערדייכען
 אייננע- איינמיהל ניט איהם איז כלי, טייערע ש איז בח1ר דער שז פשרשטשנען, היט ערווי

 ט4כטער. זיין פשר חתן פשסענדסטער דעי נע1וען ווילט בחור דער שז נעדשנק, איןפשלען
 פמ1ק דער 1וי שזוי 4בער דעם. 1וענען פר1י זיין מיט שמועם ש נעמשכט אפילו שוין היטער

 ג4ר פר1י זיין ה4ט ניט, חשיבת ק.,ן היט חכמה ירימשנ'ם דעם בזויה" המוסכן "חכמתז4נט

 איינכשל שזש פשר 4נגעבייזערט איהם אויף ניך זיך הימ זי און דערפ'1ן, הערען נעצו4לטניט
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 ראוי התלמיד זה כי דערע על שמאחת
 היחידה. בתו עבור לחתן אותולקחת
 אשתו עם לדבר ניסה אחת פעם כיוגם

 הנכבדותאדות
 הזאת_

 כתוב הלא אמנם
 אשתו חפצה לא בזויה". המסכן"חכמת
 לאמר: בעלה על כעסה ועוד מזה.לשמוע
 בחור ישיבה לקחת כזאת לחשובהיתכן
 והמשכלתו המלומדת ברטה עבור לחתןעני

 היה חגי רבי הישיבה ראש כיויען
 אותו ואהב הזה התלמיד את טאדמחשיב
 לו יש העשיר שדודו לו נודע כאשרמאד,
 ברוח וצפה ומלומדת, צנועה יחידהבת

 בת שזאת בשמים, שהוכרזהקודש
 בן התלמיד אורו של זוגו היאהיחידה
 חני רבי הישיבה ראש חפץ לכןדודה,
 אהובו, תלמידו למובת הדבר ולגמורלמהר

 יצמרך ולא האחים, שני תנאיםשיכתבו
 דכסופא נהמא לאכול התלמיד זהעוד
 עוד חגי רבי וישלח העשיר. דודואצל
 העשיר, האח את אליו לקרואהפעם
 עבור לחתן אחיו בן את לקחת לפניוויציע
 שגם האמנם כי העשיר, ויענהובתו.
 היה מצדו והוא כך, מחשברע על עלההוא

 לדבר נימה שכבר אשרע אבל לזה,מרוצה

 לשמוע תחפץ לא הזה, שידוך אדותעמה
 בן את לקחת תאבה היא כי מזה,כלל
 תורה. בן אינו שהוא הגם לחתן,אחיה
 כי בנפשו, עצווע לשורצ יודע אינוולכן
 זה. עבור בית שלום להשבית רוצהאינו
 מתשובה רוח נחת חגי לרבי היה לאכמובן
 כפולה מובה לקץטווצ מאד חשק הואזו.

 יצמרך שלא אחד, התלמיד.לאותו
 למען והשנירע דכסופא. נהמאלאכול
 הזיוג אותו של הישר דרך יתקלקללא
 הנם לפעמים כי בשמים. שנכרזכמו

 יכול לפלוני" פלוני "בת בשמיםשנכרז
 החפשית בחירה ידי על להועקלקלהזיונ

 טז נתקלקל אך וכאשר לאנשים.שניתנה
 וצרית הצדדים, בשני ונועפתלנתעקש
 מיתה. גם ולפעמים מזה, תוצאותשונות
 כמו להסתבב הדבר מוכרח סוף כל סוףכי

 חגי רבי חפץ ולכך בשמים.שנכרז
 לאותו אהבתו בשביל בזהלהשתדל
 שנכרז הזיוג זה יתקלקל שלאהתלמיד
 בדרך טוב בכי הדבר שיוגמר רקבשמים,
הישר.
 קרא הוא ? חני רבי לזה עשהומה
 מיוחד, לחדר אהובו תלמידלאותר

 איידעם. שן פשר בחור ישיבה 4רימען שן נעמען וועלעןצו
 שז געוואוסמ ה4מ ער און געהשמ, ליעב זעהר בחור דעם היט חגי רבי ישיבה ראשדער

 געזעהן, אויך ד4ס ער הטמ דערצו נ4ך און יחידה. בת השוב'ע ש ה4מ מעטער בחור'םדעם
 דעם רופען נעשיקמ חני רבי ה4מ השמים, מן זיוג ריכמיגער בחוד'ם דעם איז יחידה בת דישז

 נעפען זיל ער זשך, נלייכע ש זעהר געווען וו4למ עס שז נעז4נמ, איהם ה4ט פעמעררייכען
 איהם איז זעלבע ד"ם שז געענמפערמ, עושר דער ה4מ חתן. 8 פשר זוהן ברודער'םדעם
 שמועם ש משכען 'געפרובט שוין ה4מ ער שז און איינגעפשלען, איינמ4הל נימ שוין אויךמשקי
 נעמען נ4ר וויל זי דערפון. הערען שפילו נים ג4ר וויל זי טבער ווייב, זיין טים דעםווענען
 ש "נמשכעי אויכ און תורה. בן קיין ניט איז וועלכער זוהן, ברודער'ן ש איהר'ס חתן שפשר

 נים. אויך ער וויל ווערען, צושם'ערם רשדורך ז4ל בית שלום דער שמוב. איןמחלוקת
 זעהר געוו4לם 4בער ה4ם ער נחת. קיין געהשמ ניט ענטפער ידיזען פון ה4ם חגירבי

 עם ווייל ווערען. פשרדרעהמ נימ ז4ל זיונ אמת'ער דער שז תלמוד, ליבען זיין מהון מובהש
 קען הימעל, אין געוו"רע! אויסנערופען איז וו4ם זיונ ש שפילו שז משנען, שמ4הל זיךק4ן
 וושנעם ביז דערפון, שרויסקומען ציות ז4גשר קען עם און ווערען, פשרדדעהמ מענשעןדורך
 ה4ם רשדורך הימעל. אין געווירען אויסנערומען ס'איז ווי שזוי אוים צוריק זיך דרעהםעם
 שרורכ- זשך די שזוי ווי עצות נעקלעהרם ה4ט ער און נעדשנק, פון טבנעלזט ניט זשך די חגירבי

 וועג. גלייכען 8 אויףצופיהרען
 4נגע- ה4ם און חדר, בשזונדער ש אין תלמיד ליבען דעם שרייננעפיהרם חגי רביה4מ
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 בבית שלו האכילה מדר הוא איךוישאלהו
 יהד או לבדו אוכל הוא אם העשיר,דודו
 היחידה בתו יחם הוא איך גם כלם.עם
 עמו מדברת היא אם אליו, דודושל

 אליו מגשת היא לפעמים ואםלפעמים,
 מרגיש הוא אם הדבר תמציתהמאכל.
 ושהיא בידידות אליו מתיחמתשהיא

 ענה זה על בכבוד. אותומחשבת
 בה מרגיש שהוא הדבר נכון כיהתלמיד,
 כ* ובחשיבות, בידידות אליוהתיחמות

 בעתו. שיהיה מאכלו ש עין תשיםהיא
 אליו מגשת בעצמה היא פעמיםוהרבה
 כמה אותו שואלת היא וגםהמאכל,
 אם דודה, אביו אצל נשמע מהפעמים
 זאת בביתם. כך כל עוד שוררתהעניות
 ובחשיבות. בכבוד אצלה שהואאומרת
 הדבר כן "אם : חגי רבי אליוויאמר
 לדברי. שמע אך שתעשה, מה בניאיעצך
 האוכל בעת לפעמים תראה כאשרוהוא,
 אליך ומדברת המאכל לך תגיששהיא

 בלבדה שהיא בעת ובידידותבחשיבות
 לפנ*ה שתציע הכושר שעת ה*א "זבבית,
 בחלום שראית באשר : האלהכדברים
 אותה קדשת וגם חופה תחת עמהשעמדת
 הדבר נכון אולי ובכן קידושין,במבעת
 ותתרצה כמשמעו, החלוםשיתקיים
 להיות בהבפחה התקשרות עמךלעשות

 לזה. יתרצו לא הוריה אם אף לאשה,לך
 זה, על מסכמת שהיא מפיה תשמעוכאשר
 כדרך אותה ותקדש מבעת ממנהתקח

 פי שעל האמנם הכלה. את חתןשמקדש
 מכל אבל כאלה, לקידושין ממש איןדין

 לזארנ יקרא והתקשרות קנין איזהמקום
 הלכה, יודעים אין הוריה כי יען יותרועוד

 ויה*ה גמורים, קידושין שזהיחשבו
 אחר ויתרצו ברצון, ומופו באונסתחלתו
 התלמיד בכבוד". חתונה לעישותכך

 רבו, כדברי ויעשה שיציית לרבוהבפיח
 בעזרו. יהיה יתברך השם אךאם

 הנרצה. עת הגיעה ימים איזהאחר

 11י און פעמער, רייכען ביים צו ר"רמ נעהמ עמען זיין שזוי 11י אויסצופרעגען, איהםהויבען

 צו און איהם, מימ שס"ה5 זי רערט צו איהם, צו יחירה בת זיין פון בשציהונג רי איזשןוי

 עו- בשמערקמ צו עם, הייממ בקצור עסען. ר"ם שמ"הל איהם זירערלשננמ
 ש איהר אין

 ווירק5יך בשמערקמ ער שז חגי, רבי פשר רערצעהלמ בחור דער ה"מ איהם. צופריינרליכקיימ

 און ציימ, רער צו זיין ז"5 עם עסען זיין יב הימ זי איהם. צו איהר פון פריינרליכקיימש

 עם וו"ם "פמער, איהם מרע;מ זי און עסען, ר"ם איהם זי רערלשנגמ מעגליך נ"ר מ'איזווען

 ש5עם רעם פון גרוים. טווי של'; נ"ך איז "רימקיימ ר"ם צו פ"מער, זיין ביי זיךהערט

 פריינר5יך. זעהר איהם צו זיך בשציהמ זי שז ער,פשרשמעהט
 וו"ם פ"5גען, מיך ז54סטו שזוי "אוינ גע:"גט: שזוי בחור רעם צו חגי רבי ה"מדשן

 ר"ם רער5שנגען ריר וועמ יחירה בת רי און עפען, ר"רט וועםמ רו ווען זיגען. רי וועלאיך
 ריר מימ רערט זי שז זעהן, וועסמ רו שז און זיין, נימ רערביי וועמ שנדערער קיין וועןעסען

 נע'חלומ'ט, ריך זיך ה"מ עם 11י שזוי שז באשר פיר'ט5שג, ש סשכען איהר ז"5סמוגומהערצינ,

 ביירע איהר שז נעווען, גלייך משקי פילייכמ 11"5מ געהשמ, חתונה איהר מימ ה"ממ רושז

 צופרידען נימ רערפון ז"5ען עלמערען רי ווען ז"גשר ה"בען, צו חתונה פשרבינרען אייךז"למ

 און פינגערעל, ש שר"בנעמען איהר ביי זילםמו רערויף איינשמימען וועמ זי אויב אוןזיין.

 רין פין על "בוו"הל וישראל. משה כדת פינגערעל זעלבען רעם מימ זיין מקרש ז!ז"לסמ

 ,": מי ~~1'ךי"לפ'פ'1-, ::מ':

 ו'כ א'ונעו נען"נ;4 א,הם היס ונ. יען ,ף "וו'או'ס?יפי,;ען
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 האוכל לעת שמה התלמיד באכאשר
 האוכל ואחר בנית. לבדה היאהיתה
 אותה וישאל בדברים, עמה התלמידנכנם
 לה וימפר אליו, להשיא תתרצה היאאם
 אותה שקידש פעמים איזה לו חלםשכך
 באמת כי לו, ענתה והיא חופה.תחת
 אבל כך. חשבה אחת פעם לא היאנם
 אשר מאטה היא שומעת כי תעשהמה

 ומצדה אחיה. בן עם להשיאהברצונה
 בן הוא כי יען לחתן, אותד יותרתחפץ
 לה אמר אז תורה. בן אינו והשניתורה

 לקהת בלבך אם כו' אם "הנההתלמיד:
 תשאלי את זה. על עצה לי יש לחתן,אותי
 בפבעת אותך אקדש ואני שלך מבעתלי

 כך ואחר לכלה, חתן שמקדש כדרךשלך
 ושז שנעשה, מה ולאמך לאביךתם9רי
 הבת התונה". לעשות ממילאיתרצו
 שנצרך ידעה כאשר אך לדבריו,נתרצה
 ואמרה: אותו שאלה לקידושיןעדים
 עדים נקח מאיו אבל הדבר,"מוב

 התלמיד לה ויאמר ?א האלהלקידושין
 את לעדים לנו נקח "הלא : חידודבדרך

 האש את ונם כאן העומדת המיםחבית
 ומים אש לנו ויהיו הכירה, עלהבוערת
 ותמכים הקידושין". על נאמניםלעדים
 שלה מבעת התלמיד ויקח לדבריו.הבת
 לכלה חתן שמקדש כדרך אותהוקידהם
 ומים. אש העדים שני אותןבפני
 לאמה הבת ותם9ר המחרת, ביוםויהי
 מוב, מזל בברכת אורטה שיברכוולאביה
 בעת אתמל אותה קידש דודה בן כייען

 וישראל. משה כדת מבעת עםהאוכל
 אכה חרה בתה דברי האם שמעהכאשר
 בא וכאשר בחיקה. הכעם וממנהמאד,

 ברכת תחת והנה האוכל, לעתהתלמיד
 במרימת הבת אם אותו כיבדה מובמזל
 החוצה, אותו והשליכה והלחייםלחי

 פתח מפתן על עוד ידרך שלא עליוופקדה
 אחר. לחדר בבכי ברחה הבתביתה.
 לשאול שבעיר הרב לבית רצהוהאם
 פסק והרב הקידושין. אותן עלשאלה
 ואין כאלה לקידושין ממש אין דין פישעל
 מעצטו מובן כלל. פמורין גמ ממנוצריכה

 דודו בבית עוד התראה לאשהתלמיד

 צו שמועם, ש איהר מיט פשרפיהרמ בחור דער ה4מ ביידע. זיי אויסער עסען בייםנעווען
 שידוך, דעם דשנעגען זיין ז54ען ע5מערן די ווען אפי5ו כ5ה, זיין ווערען געוו54מ 5411טוי
 נע- זי ה4מ ח5ום. שזש דעם וועגען נעה4מ ה4מ ער שז דערצעה5מ אויך איהר ה4מ עראון

 זי 4בער מרש'כמען, צו אייננעפש5ען איינמ4ה5 נימ ד4ם שוין אויך איז איהר שזענמפערמ,
 ברודער'ן איהר חתן ש פשר נעבען צו איהר רעכענמ זי שז מומער, איהר פון מ4ה5 ש5עהערמ
 דעד ה4ט דשן תורה. בן ש חתן ש גע5411מ בעסער זי 5411מ זיימ איהר פון 4בערזוהן.
 פינגערע5 ש מיר ב4ךנ דערצו, עצה שן איך ה4ב ווי5סמ, דו "אויכ געז4נמ: איהד צובחור
 מקד,ש איז חתן ש ווי שזוי פינגערע5, מימ'ן ויין משדש דיך איך ווע5 פיננער5עך, דיינעפון
 זשך, פשרפ54ענע ש זיין שוין וועמ ע5מערען, דיינע דערצעה5ען ד4ם וועסמו דערנ4ך כ5ה.ש
 זיין דשדף עם שז נעוואוסמ י4 4בער ה4מ מיידע5 די בששמעהן". מוזען שוין ווע5ען זייאון

 ד4ם עדות פשר נעמען מען "ל4ז שפשם: אין ווי שווי 2עז4נמ בחור דעד ה4מקדושין?א די צו עדות זיין וועמ ווער 4כער נומ, "י4 געז4גמ: איהם צו זי ה4מ הוווטין, בייעדות
 אויפ'ן ד4 זיך ברענם 411ם פייער ד4ם אויך און שמוב, אין ד4 שמעהמ וו4ם וושסער,פעסע5
 כדת געווע; משדש שזוי זי ה4מ בחור דער און בששמשנען, ש5עם דעם אויף איז זיקוימען".
 קוימען. פון פייער דטס און וושסער פעסע5 ד4ם עדות, שטומע צוויי די פשר וישרא5כהטה

 מז5 ש קוממ איהר שז ע5מערען, איהרע פשר דערצעה5מ יחידה בת די ה4מצומ4רנענם
 שריינגעפש5ען איז מומער די וישרא5. כהשה כדת נעווען מקדש זי ה4מ בחור דער וויי5מוב,
 שנשמשמ ער, ה4מ עסען נעקוכען איו בחור דער ווען און מ4כמעד, יי אויף כעם נרויסען שאין
 איהם הטמ זי און מוהמע, די פון שדויסנעוושרפען און אויסנעפשכהטט בשקומען מוב,מז5

 געוויין ש מימ איז מ4כמער די איבעדטרעמען. נימ שווע5 איהר עד ז4ל מעהר שזפשרז4נמ,
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 שאם גדולה, יותר צרה ועודהעשיר.
 אותו ולבזות הדבר לפרסם התחילההבת
 וימאי נוכל הוא התלמיד שזה כלבפני
 בוש היה ולכך כלל. תרבית בןואינו

 יותר ועוד אנע(ים, בפני להתראווןהתלמיד
 ח:י. -בי ש4 הישיבה תלמודי חבריובעיני

 נעשה א-טר כי חגי לרבי נוד;כאשר
 אליו ב" התלמיד זאת. כל על מאדנעצב
 עתה שעד איך בדמעות, לו ויספרבלאמ
 בכב אחת סעודה מזון פנים כל על לוהיה

 זה. נם "בד ועתה לשובע, יאכוליים

 הנק רכי, אל התלמ,ד אמר כןאהרי

 בעיר כלל מצליח שאינו רואה הואכאשר
 למשל נעשה שעתה זה על ונוסףלוד,

 להתראות יכול וא*נו כל, בפידלשנינה
 דביש "מאן חז"ל אמרו וכאשר אנשים,בין
 אחריתא" במתא ליזיל מתא בהאיליה
 לארץ להוץ לצאת בדעתו החליםלכן

 שברוב בעצמו מרגיש הוא כי לים.מעבר
 אחרים בלימודים גם והשתלמותוחכמתו
 השם בעזרת לקוות יכול אחרורעובשפות
 לממרה יגיע לארץ בהוין ששםיתברך
 דאגה לפניו עומדת עתה אמנםמובה.

 הוצאות על כמף יקח מאיזהראשונה,
 הוצאות לו נחו*ן פנ*ם כל עלהדרך.

 האניה. על הנמיעה שלהראשוטת
 על וידבר תלמידו, את חגי רביוינהם

 ויתאמץ, יתחזק רק יבכה שלאלבו
 מן שיסע מומב כעת כי לחפצווהמכים
 יהיה יתברך השם שבודאי והבם"חוהעיר,
 שלא הזהירו אמנם שיצליח.בעזרו
 הוא כי יען אהר, בשידוך עצמויתקשר
 שהוכרז זוגו בת היא דודו שכת ברוריודע

 לאמר, והומיף לפלוני". פלוני "בתבשמים

 לקידושין ממש אין דיו פי שעל הנםכי
 קנין איזה מקום מכל אבלכאלה,

 שמ"רטם ביים שאלה ש פרעגען נעל4פען כוסער רי איז נ4כהער חרר. שנרעי שן איןשנטל"פען
 ניט. וועררע קיין רין אירישען רעם ל:יט היבען קירו'ט.ן שזעלכע שז געזץ'גם, רב רער ה4טרב,

 רייכען זיין צו שריינקומען נעס4רט ניט כעהך 'טוין ה4ט בחור דער שזזעלבםטפשריטםענדליך
 נעמשכט, מפרמם און בשזירעלט איהם ה4ט כוהכע רי וו"ם צרה, נרעשערע ש נ"ך אוןפעטער.

 מענשען, פשר נעשעהסט זיך ה4ט בחור רער און 'טשדלשטשן. ש הולטשי, ש פשוט איז ערשז

 אויפצוהויבען. אוינע; רי חברים, זיינע פשר טעהר ניךאון

 קרענקוננ גרוים געהשט ה"ט ער און געווירען, געוויהר ש~עם רעם פון איז חנירבי

 עסען, געהשט כיטש ער היט היינט ביז שז געוויינט, איהם פשר היט בחור דערדערפון.

 יוי שזוי שז געז4גט, ווייטער ה"ט בחור דער פשרלוירען. אויך ר"ם שוין ער ה"ט שצינראון
 צו זיך ער שעהמט רערצו נ"ך און מצליח, ניט ער איז "לור" שט"רט אין ר4 ש'ז זעהטער

 ליזיל מתא בהאי ליה רבי'ט "מאין ז"נט תלמור דער ווי שזוי און טענשען, צווישעןקוכען

 שנדערע שן אין געהן ער ז"ל שט"דט, אי.ן אין 'טיעכט איז איהם ווים רער אחריתא",במתא

 לארץ, חוץ קיין לים מעבר שוועקפיהרען זיל ער 4נגעפשפט זיך ביי ער ה"ט רשרורךשט4רט.

 אויבער- סיט'ן ער וועט פעהיגקייטען און קענטניפען זיינע לויט שז זיך ביי שפירט ערווייל

 וואו צרה, די אי: פ"רלויפיג "בער צוקומען. קענען גוטעס צו עפעם גיכער ד4רט הילףשטענם

 רשרף רייזע שיף רי 11"ם הוצאות ערשטע רי השבען צו כ"טיט הוצאות, אויף געלד מעןנעמט

ק4סטען.
 נעז4נט, איהם ה4מ ער השרץ. זיין געיטטשרקם און געטרייסט בחור רעם ה4ט חגירבי

 שטיקעי ש אויף זיל ער נלייך גשנ'ו איז פירלויפינשז
 פשד- ער שז און שוועקפ4הרען, צייט

 קיין ר"רט ז"ל ער געוו4רענט, איהם ער היט רערביי זיין. מצליח געוויפ וועט ער שזה4פט

 ריכטינער זיין איז יחידה בת פעטער'פ זיין שז ווייפט, ער ווייל טהון, ניט שידורשנדערען

 "בער קירושין, קיין ניט עם איז דין פי על שז אפילו אייב רערצו נ4ר און השמים. מןזיונ

 איהם וועם העליונה השגחה רי שז ער פשרה4פט רשרום קנין. ש עפעם ד"ך עם איז 5נים כלעל

 ה"ט חגי רבי סעטד. גוטען ש אין ברעננעןצוריק

 פש-

 הוצאות, אויף געלר גע'טשפט איהם
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 בטוח הוא ילכן לזאת. יקראוהתקשרות
 לעיר בחזרה תביאהו העליונהשההשגחה

 עבורו חני רבי ויאמף פוב. במצבלוד
 הכמף. לו ונתן הדרך, הוצאות עלכמף
 הפעם עוד הזהירו ה5רידה ברכתובעת

 ושלא שיוכל, עת בכל בתורהשיעמוק
 ה5עם ועוד אחר. בשידוך עצמויוזקשר

 ומים אש העדים שני 9עלומה
 בדרכו שימע להתלמיד נניח עתההן
 שנעשה מה ונם5ר הים, ועל היבשהעל
 חפצה שאשתו כידוע העשיר. הדודאצל
 בן את בתה עגור לחתן לקחתדוקא
 נודע אך וכאשר תורה, בן שאינואחיה
 לארץ, לחוץ נמע הישיבה שבןבעיר

 על לדבר יום בכל להשתדל האםהתחילה
 בן את לחתן לקחת שתתרצה בתה,לב

 כעגונה, בחנם עצמה תעשה ולאאחיה,
 שם לו יקח מפק בלי הישיבה בן הואכי

 לאחר לעולם. עוד יחזור ולא אחרתאשה

 דין 9י שעל הנם כי לאמר, דבריוהכפיל
 אבל כאלה, בקידושין ממש איןתורה
 יקרא והתקשרות קנין איזה מקוםמכל
 בפיו יחזור יום שבכל והזהירולזאת.
 ולא ישכח לא למען האחרונים דבריואלה

 ויברכהו וישקתו אחר. לשידוךיתפתה
 משם. וימעבהצלחה.

 השידוך. הרימתלבעבור
 בש הבת נת9תתה זמן, איזהשעבר
 לכתוב אני רוצה ולומר, להמכיםכרחה
 יכלה לא כי האם, אחי בן עםתנאים
 ולאט הוריה. רצון נגד להתיצב עודלמבול
 ויכתבו הראשון. החתן את שכחהלאם
 חתונה זמן ועשו השני, החתן עםתנאים
 וששון.בשמחה
 המוגבל זמן היום זה היום,ויהי

 נעשה שלפניו בלילה והנהלהחתונה.
 מאה חזק שוטף גשם עם גדול ורוחרעש

 מן ירד מים ומבול שבר-ענן.שנקרא

)לב(

 איבערנע'חזר'ט נ4כשמ4הל ער ה"ם דערביי הצלחה. ברכת זיין מימגענעבען איהם ה4םאון
 איז פנים כל על 4בער קירושין, קיין נים עם איז דין פין על אפילו אויב "שז ווערמער:די
 זיל זיינע ווערמער לעצמע די שז בחור, דעם 4נגעז4נם נ4ך ה4ם ער קנין. ש עפעם ד4ךעס
 איבעררייוען שמ4הל ד4רם זיך ל4זען צו נים נעדענקען ז4ל ער כדי איינ'חזר'ן, גוט זיךער
 און נעוויין מים געזענענם רבי'ן זיין מיט זיך ה4ם בחור דער שידוך. שנדערן שן מה4ןצו
 נעפ4הרען. שוועקאיז

)32(
 שידוך. דעם וועגען 4בגעמהון ומים אש עדות צוויי די ה4בען0411

 0411 דערצעהלען וועט מען און ים, אויפ'ן 49הרען בחור דעם ל4זען מען וועטשצינד
 די שז מעשים, געשרביים ה4מ מיהמע רייכע די פעמער. רייכען דעם ביי 8שסירט ד4ה4ט

 שזוי שז אייננערעדם, איהר ה4מ זי בחור. ישיבה "רימען דעם פון פשרנעסען זילמ4כמער
 שוועק- 11י סיי שוין איז בחור 4רימער דער ווי שזוי און ניט, קידושין קיין איז קידושין די11י

 ברודער'ן איהר מים תנאים שרייבען צו בשלד זעהן מען דשרף שלז4 לים, מעברנעפ4הרען
 אויס- משקי זי הים שזוי און משבען. חתונה ציימ קורצע ש אין מען זיל דערנ4ך אוןזוהן,

 ווידערשטשנד שמשרקען ש שמעלען צו מומה די נעהשמ ניט ה4מ יחידה בת דינעפיהרמ.
 פשרנעמען ביסלעכווייז זי ה4מ ציים שמיקעל ש פשרבייגעגשנגען ס'איז און עלמערן.איהרע
 געמשכט זוהן, ברודער'ן איהר מיט געשריבען תנאים ה4ט מען בחור. ישיבה 4רימען דעםפון
 וששון. שמחה געווען ס'איז און חתונה, זמןש

 ש נעמשכמ זיך ה4ט מ4נ, ה81ה דעם פשר נשכמ דער אין 18נקם שז מעשה, ש 4בער זיךמשכם
 פשרפלייצוננ, שמשרקע ש פ4רגעקומען איז בר4ך וו"לקען ש פון און שמורמווינד,שרעקליכער



85 הזהרנפלאות

 ושטף עבר לוד. העיר דרך ועברההרים
 המים זרם הבית. ונפל הכלה ביתאת
 בעור נצלו האנשים ורק הכל,הציף

 נם. בדרך כמושיניהם
 מדובר היה לא החתונה מן אשרכמובן

 צריך והיה עני, נעשה הכלה אביעוד.
 והתחיל פרנסה. ועל דירה על קודםלדאג

 לו שיעזרו ואוהביו ידידיו אצללהשתדל
 להתפרנם. שיוכל וגם בירמ לבנותשיוכל
 ובעל בעיר חשוב אדם מכבר היה כיויען

 רגליו על להקימו רבים לו עזרומובה,
 התחיל גדולה ובכבדות המדים.בגמילת

 את לבנות בידו עלתה גםלהתפרנם,
ביתו.
 לדבר עוד התחילו והנה גדול זמןעבנ
 יחדו נועדו המחותנים חתונה.מזמן

 הנה אבל שנית. פעם חתונה זמווהגבילו
 שלפני הלילה באותו כי אחרת.צרה

 ונעשה פתאם אש פרצה החתונהיום
 נשרף הכלה אבי של ההדש וביתשרפה.
 נשרפו, הכלה בגדי גם רכושם, כלעם
 ועריה. עירום האנשים נצלו נם פיועל

 החתונה, מן שכחו שוב השרפהלאחר
 רעב, מחרפת להנצל איך לחשיבוהתחילו
 גם אבל בלילה. ראשם להשכיבואיה
 בהשתדלות העיר אנשי עליהם המלועתה

 מגודל להם לעזור וידידיםאוהבים
 וגם שניה, צרה זאת כי עליהם,הרחמנות

 לכן החתונה. מהשבתת הבושהצרת
 לחזור שיוכלו להם עזרו אנשיםהרבה
 להתפרנם. ושיוכלו הבית אתולבנווע
 על לחשוב התחילר ו,טוב זמן איזהעבר
 הציע הכלה שאבי האמנם החתונה.דבר
 כלל חשק עוד לו שאין בביתו אחתפעם
 רואה הוא כי החרענה, זאת עללהכין
 לומר ויכול פעמים, אלקים אצבעבזה

 פלוצ- איז און געוו"רען, פשרפלייצט איז עלטערען כלה'ם די פון הויז נשנצע דים וועלכעןפון
 פשומענ דאם "בער נם, ש דורך ווי שזוי נעווירען ניצול זיינען כוענשען די אייננעפשלען.לינג
 וו8מער. שטר"ם מיט'ן שוועק איז מלבושים שלעמימ

 רייכער דער געווען. ניס רעדע קיין שוין איז חתונה ש פון שזזעלבםספשרשטענליך,
 מיטלען, פשרשידענע דורך שרבייטען "ננעהויבען היט ער און נעווירען, ירים איזברורער

 ה"בען מענשען אויפשטעלען. הויז זיין צוריק קענען ז"ל און היבען, פרנמה קענען זילער
 שטידט, אין מענש חשוב'ער ש געווען פירט ד"ך איז ער ווייל בשקומוגן. רחמנות איהםאויף
 איי שווערינקייטען גרויסע דורך און חסדים, נמילת מיט שרויסנעהילפען איהם היבען זייאון

 פרנסה, וועגען נעשטיצס אויך איהם האט מען הויז. זיין אויפצושסעלען צוריק געלוננעןאיהם

 געשטעלט. פים די אויף צוריק בימלעכווייז זיך היס ערביז
 ווענען שמועסען ינגעהויבען ווידער שוין זיי היבען צייט, שטיק ץ פשרביינעליפעןמ'איז

 ווידער איז חתונה. זמן נייעם ש צייט בשיטטיממע ש אויף געמשכט היבען זיי און חתונה,ח

 מיג חופה דער בששטימט געווען איז צומירגענם ווים נשכט זעלבע די אין צרה. חגעשעהן
 פשר- גשנצען מיט'ן געווירען פשרברענט איז הויז נייע דאם און שרפה, ש אויטגעבר"כעןהאמ

 לעבען. מיט'ן שרוים קוים זיינען מענשען דימענ,
 יננעהויבען ה"ס מען נ"ר חתונה, רי געהחט זינען אין ניט שוין מען היט שרפה דינ"ך

 אונטער- איננשנצען ניט ז"לען פשמיליע, חשוב'ע די רשטעווען צו שזוי ווי קלעהרעןווידער

 און אומגליק, גרויפער צווייטער ש שוין דורכנענומען, ש יעדען היס רחמנות דיסנעהן.

 גרויסען ש פשרלעגס ווידער ה"בען מענשען חתונה. די פון פשרשעהמוננ ד"ם דערצוניך

 און הויז, זיין אויפשטעלען צוריק קענען ז"ל ער שרויסגעהילפען, איהם ה"בען זיי אוןכח,

 פרנמה. היבען ווייסער קענעןזאל
 ינגעהויבען ווייטער שוין כען ה"ט צייט, 'שטיקעל ש פשרבייגענשנגען ווידער2'איז

 בשמערקונג ש משכען נעפרואווט אפילו היט פיטער רער מ8כען. חתונה ווענעןמרשכטען

 מיס איינמ"הל הימעל, פון 'טטר"ף ש דערביי זעהמ ער שז סיכטער, זיין מיס פרוי ,ייןפשר
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 נשמע ולא שנאבד כיום ברור זההלא
 כבר שהוא ספק ואין רב. זמן זהמאומה
 ראה וכאשר לארץ. בחוץ אשהנשא
 הם בטלים כדברים שדבריו הכלהאבי
 להסכים מוכרח היה לכן אשתו,באזני
 אשתו. אחי בן עם השידוך את לבטלשלא
 התונה. זמן שלישית פעם הנבילוושוב
 החתונה, על להכין אותם נניחעתה

 עם בדרך שאירע מה לספרונתחיל
 הישיבה. שלהתלמיד

)לנ(
 בדרך. האניה על העני תלמיד שסבלהצרות

 תפילין מלהניה ביומו יום מדי החסירולא היה לארץ לחוץ לנסוע אשרכידש
 ללמוד ישב כך ואחר בכונה,ולהתפלל ארוכה נסיעה לנסוע התלמיד אותוצריך
 ישב ולא פה, בעל ופעם בספר פעםתורה, ירא היה התלמיד זה וכאשר אניה.על

 היו לא הזאת האניה על וכאשרלבמלה. לא מנעוריו, בתורה ומתמיד נדולשמים
 היו והשאר יהודים, שלשה עוד אםכי האניה, על נם התורה מן להפרד יכולהיה

 און ובמימע. באש "באנו ז"גען ריכטינ קין ער פייער. מים מ"הל צוויימע ד"םוושסער,
 געקר"גען זיי ה"בען בחור, ישיבה דעם נעגעבען ה"ם פרוי זיין וו"ם פעכהם צוויי די פשרשז

 פלשן, ש געווען וו"לם אפשר שז פ"רנעלעגם. ער ה"ם שלז", הימעל. פון פעטש צווייבשציהלם
 מים שידוך עו,שמען דעם וועגען טרשכטען צוריק ז"ל מען און "בל"זען, שידוך דעם ז"למען
 געווען. מקדש זי פ"רם ד"ך ה"ם ער און תורה, בן נרוימער ש איז ער זוהן. ברודער'ןזיין

 נ"ך דענקם ער וו"ס פשר איהם, אויף "ננעבייזערם גום נ"ך זיך הים פרוי זיין"בער
 פשרביי י"הר צוויי שוין ד"ך איז דערצו נ"ך און בחוד. יושיבה "רימען דעם ווענעןשלץ
 נים ה"ט כהשן דער שריין. וושסער אין שטיין ש ווי שזוי נעוו"רען, פשרפשלען איז ערוו"ם

 ד"ך איז אמת דער ווייל פרוי. זיין פון ווערטער לעצטע די שקענען ענטפערען צו וו"סגעהשם
 ווייזם בחור. דעם פון נים ג"ר הערם מען ווים פשדביי, י"הר צוויי בשלד שוין שז שזוי,פ"רם
 און געהשם. חתונה ערניץ געווים שוין ה"ם ער און פשרגעסען, שוין ה"ם ער שז אויםד"ך

 זוהן. ברודער'ן איהר מים משכען חתונה ז"ל מען איינשטימען געמוזם משן דער ה"םדשדורך
 איבערל"זען, זיי מען וועם שצינד חתונה. זמן דריטע ש בששטימם ווייטער טשקי ה"בען זייאון

 האם בחור דעם מים וו"ם דערצעהלען, וועם מען און חתונה, דער צו צונרייטען זיךז"לען
פשמירם.

)33(

 ? ויף דער אויף בחור דעם מים פשסירם ה"םוו"ס

 שזוי און שיף. ש אויף רייזע לשננע ש משכען נעמוזם בחור דער ה"ם לארץ חוץקיין
 די פון שוועק פריש ער"שם מתמיד, שטשרקער ש אויך און פרומער, ש געווען איז בחור דערווי

 איסער אויך ה"ם ער און תפילין. די אין דש'וונען צו ט"נ שלע פשרפעהלם נים ער ה"םגמרא,
 יבער איז ויף דער אויף אויםווענינ. שמ"הל און ספר ש אין שמ"הל תורה,געלערענט
 נ"ך און נוים, געווען שלע זיינען דייזענדע איבעריגע די און אידען, דריי נעוועןאיננשנצען

 סטרה אשר תחת ובמים, באשבאנו
 ד י ם ל ת פני על בידיהאשתו
 נכון אולי כי אמר לכן פעמים.הישיבה
 את להביא איך ולחשוב השידוך, זהלבטל
 השידוך את ולחזק ולחדש הראשוןהחתן

 חכם, ובן תורה בן הוא הלא כיהראשון,
 בטבעת בתו את קידש הלא כיונם

קידושין.
 עוד רק מאומה. הועילו לא דבריואבל
 זוכר שהוא על עליו, אשתו וכעסהרנזה
 הכל ומלבד העני. הישיבה בן אתעוד
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 יכלו ולא רשעים, עמלקים רעים גויםכלם
 בתורה עוסק היה שהתלסיד סהלסבול
 זה בעבור ונעשח תפילין, והניחותפלה
 קשר עשו לכן בעיניהם, סונדכקוץ
 שם שהיה האסנם בים. להשליכוביניהם
 שלשת עם שהתאחדו טובים גויםאיזה

 תת לבלועי אחד צד להיותהיהודים
 היו הרע צד אכל כזאת. רציחהלעשורצ
 האניה, על נדרלה סחלוקת ונעשההרבים,
 עם "רדו : שצעקו הרשעים צעקתוגברה
 !ע שבים הדגים אל ילך ! הארוריהודי

 מנהל השר לאזני הגיעההצעקה
 ישראל, שונא לאינו נראה ו~היההאניה,
 או סכהטלה איזו איי כי ירא, שהיהונם

 לכן היהודי, אותו דם ססנו תדרשסלכות
 הרשעים המון של רוחם להרגיעניסה

 נשמעו לא דבריו אבל מו3ים,3ד3רים
 עצה על השר אותו 3פל טזבאזניהם.
 הוא שגם לפניהם לדבר התחילהזאת.
 אבל הזה. הארור היהודי אתשונא

 בשביל אם כי דבר, לא על ביםלהשליכו
 לכל רטקשב לחמא זאת יהודי. שהואזה

 ויבלע עלינו ימער והים הזארעהאניה
 יהודי היה מלפנים כי יען כלנואותנו
 הנביא יונה ושמו מוערה, אניה עלאהד

 וצוה נפשו את שטסר בזה הזועפים,הים נלי מן אנשים הרבה עם האניה אתשהציל
 בידינו נשפך אם ועתה היסה.להשליכו

 עוד בים, להשליכו כפים נקי יהודידם
 רעה, תחת רעה לנו לנמול היםיכול

 תחת רעה ליהודים נומלים שאנולבעבור
 את ממר הנביא שיונה ההוא במקוםמובה
 כאשר אבל מזעפו. הים את והשקימנפשו
 שונאים בזה הנומעים שסרבית רואהאני

 ירא כי ובם לסבלו, ביכולתכם ואיןאותו,
 ארניעה לכן האניה, על סתר רצח סןאני
 נמצא סכאן רחוק לא הן בזה. רוהכםאת
 של ישוב באין כמדבר ציה ארין קמןאי

 השמם. אי לאותו האניה עם אמעאנשים,
 אולי נורלו, על הזה היהודי את נניהושם

 דער 0411 ד4ם און עמלקים. רשעים ריכטיגע גוים, שלעכטע שלע כמעט נוים, ש פשרוו4ס
 אויפ- שטשרק ד4ם ה4ט געלערעגט, אויך ה4ט און תפילין אין געדשווענט ט4ג שלע ה4טבחור

 שריינוושדפען. ים אין בחור דעם ז4לען נעבונטעוועט זיך ה4בען זיי און גוים, בייזע דינערעגט
 עטליכע געווען ד4ך ס'איז רייזענדע, די צווישען דעם וועגען קריעג גרויסע ש נעמשכט זיךס'ה4ם
 געשטעלם שקעגען זיך היבען וו4ם אידען דריי איבעריגע די אויך און שלעבטע, קיין ניטנוים
 נע- ה4בען פיעל, זעהר געווען זיינען וועלכע רייזענדע, המון דער יכער דערליזען. צוניט

 פיש!". די צו געהן ער זיל איד! פשרשילטענעם דעם מימ "נידער שרייען: איין איןהשלטען
 קיין געווען ניט נרשדע איז וועלכעו שיפם-קשפיטשן, צום 4נגעקומען איז נעשריידער

 דערניך ניך קען רעגירונג וועלכע שז געהשט, מורא ער ה4ט בשזונדער אוןשנטיסעסיט,
 בייזען דעם בשרוהיגען צו כחות שלע מיט געשרבייט ער ה4ט בלוט. זיין איהם פוןפ14דערע1
 הימ ער עצה. שזש אויף געפשלען ער איז דשן געלונגען. ניט איהם איז ר4ם 4בערהמון,
 אין שריינוושרפען און מעניט אומשולדיגען שן נלשט נעמען נימ ט4ר מען שז נעז4גט, זייצו
 מים שיף ש גערעמעט שמ4הל היט "יונה" נימען מיט'ן איד ש וו4ס איד, ש דערצו נ4ךים,
 שריינוושרפען, ים אין איהם ז4ל מען געהייסען שליין ה4ם ער ווים דעם דורך מענשען,פיעל

 אוכה12ל- שן ים אין שריינוושרפען ז4לען סיר אויב שצינד ווינד. שטורם גרויסען שבשעת

 ט4רען שלז4 אונז, פון זינד גרויסע ש געווען ד4ם ווילט איד, ש איז ער ווייל נ4ר איד,דיגען

 בש- ניט פשל קיין אויף אייך וועט איהר שז דיך, זעה איך ווי שזוי ניר מהון. ניט ר4סמיר

 בשהשלטענער ש אייך צווישען געפונען ניט זיך ז4ל עם מורא אויך ה4ב איך אוןרוהיגען,

 איך שזוי: עצה מיין איז שלז4 דערשטעכען, שטילערהייט איד דעם נ4ך קען 0411מערדער,

 פון בשזעסענער קיין ניט אינזעל, קליינער ש גיר זיך געפינמ דשנען פון ווייט ניט שזווייס

 4בער שריבל4זען. דירט איד דעם וועל און אינזעל, דעם צו שיף די פיהרען איך וועלמענשען,
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 תהי אל וידנו אחרוצ ספינה ידי עלינצל
בו.

 את הרשעים המון שמע כאשרויהי
 באותו ועוד לזה. ניאותו האניה שרדברי
 השמם, אי חוף אל האניה הניעההיום
 היד בחזקת וינהגוהו התלמיד אתויקחו
 מה לאמר, להם ויתחנן בכה הוא האי.על

 אזנם אמומה אבל פשעי. ומהחמאי
 שחקו עהד רק לדבריו, כה2מוע לבםוערלה
 ורבים חפציו, כל לו נתנו צרתו. עלממנו
 פירות, וגם וסים להם עם לו העניקומהם
 לו נתן האניה ושר לו. נחוצים חפציםועוד
 ואמר לירות, איך ויורהו חצים, עםקשת
 שאניה לו נראה יהיה אך כאשר כילו

 אש יעשה נם בקשת, יורה אז בים,שטה
 ותקרב האניה, ותראה תשמע למעןועשן'
 ממנו. ויפרדד להצילו.כאן

 השמם. אי על נלמוד נשארהתלמיד
 לא אבל האי, את ולתייר ללכתהתחיל
 עופות רק אנשים, של רושם כל שםמצא

 היות איזו וגם באזניו, צללוהשמים
 עצים איזו ואך ושם. פה רצוקמנות
 הגדולים אגוזים מנדלי ועביםנדולים
 מקום לו ועשה שם, מצא למאכלהמובים
 אכל העץ. פבכי תחת חפציו עםלשבת
 נפשו, את החיות למען רק מעמושתה
 בדמעות ויתפלל ותפלה, בתורהועמק
 ישועה לו וישלח עליו ירחם יתברךשהשם
 עצמו למד גם הזה. השמם האי מןשינצל
 יראה אולי הגבוהים. העצים עללטפס
 נכזבה. תוחלתו אבל הים, על שטהאניה
 איזה ימיו את התלמיד שם השחירכך

 לו שהיה המזון אצלו שכלה עדשבועות,
 האגוזים עם להתכלכל והתחיל אניה.מן

 לו נמאסו כי מאד, לו והיצרבלבד,
 ללכת עוד והתחיל מלאכול.האגוזים
 או פרי מין איזה עוד ימצא אוליולבקש,
 מצא והנה למאכל. מובים שיהיוצמח
 קטנים פירות עליהם שנדלו קטניםשיהים
 צמאונו ולהשקם נדגדניורב כמואדומים

 אויפנעהמען. איהם און פשרבייפיהרען וועמ שיף שנדער שן שז ווערען,,מעמ
 אין ניך און שיפם-קשפימ6ן. פון פירשישג דעם אויף בששמשנען קוים איז המוןדער

 קליינעם 6 אויף איינזשם נעווען בחור ישיבה ירימער דער נעבאך שוין איז מינ זעלבעןדעם
 6 ברוים, לייבלעך מיטנענעבען איהם רייזענדע פיעל ה"בען רחמנות פ6ר אינזעל.ווילרען
 בוינען ש נעשענקם איהם ה"מ שיפס-ק6פימשן דער און זשכען. זיינע שלע מים פרוכםבימעל
 זיך וועם עם נ"ר אויב 6ז כדי שימען, אויסנעלערענם איהם הים און פיילען, בימעל שפים
 פייער, 6 משכען און שימען ער זיל ים, אויפ'ן שווימם שיף ש שז ווייטענם פון דשככעןאיהט
 וועם און אינזעל צום צושווימען זי וועם דערזעהן, ירער דערהערען וועמ שיף רי שז זייןקען
 ווערען. נערעמעם ער וועם אויפנעהמען,איהם

 נעפונען נ"רנים דירם הים ער און אינזעל, דעם אויף אומגעקוקם זיך הימ בחורדער
 היבען חיה'לעך פ6רשידענע קליינע און פויגעל ששרשידענע ניר מענשען, פון צייכעןקיין
 ק"קוס גרויסע מים בוימער שלמע 6ביסעל נעפונען אויך ד"רם ה"ם ער נעפעהלט. ניםדירם
 שפייז רי כדי נעעסען, ווענינ זעהר ד"רם הים בחור דער עסען. צו גומ זיינען וועלכענים,
 אונמער שרם 6ן געמשכם זיך הים ער אוימנעהן. בשלר נים איהם זיל געה6ם הימ ערווים

 בדמעות נעווען מתפלל דים און תורה נעלערענם ער ה"ם דירם פאיביענגען. צו ווי בוימ6
 פון 6רויסקומען בשלום זשל ער רעמונג, 6 עפעם צושיקען איהם זיל אויבערשמער דערשליש,
 פילייככו בוים, הויכען 6 אויף שרויפנעכ6פמ מינ 6לע זיך הים ער אינזעל. וויממעןרעם
 ערפילנ. יהן יבער שיף, ש דערזעהן ערוועם

 ביי איז שפייז רי ביז וו"כען, עם5יכע נעכם און מעג יבגעשוושכמ שזוי הים בחורדער
 רשס ניס. טשטום בלויז מים רערנעהרען צו ינגעהויבען זיך ער הים רשן אוימגענ6נגען,איהם
 6נדער 6ן עפעס דירם נים ווטקסם עס אויב נעווכם ער הים געווירען, נמאם יבער איהםאיז

 קליינע מין ש בוימלעך נידערינע אויף אוימנעפונען ער הים עמען. קען מען וועלכעםפרוכם,
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 לו וערבו לתאוה, אותם אכלורעבונו
 בלייה ויהי בהם. וישמח האכילהבשעת
 ולא ונשיכה דקירה כמו גופו עלהרניש
 שכל ראה היום האיר וכאשר לישון.יכול
 ואבעבועות ממארת צרעת עם מכוסהגופו

 מאד. לו כאבו אשרגדולורע
 עיניו נשא גדול, בבכי התלמיד פרץאז

 לא האם ! עולם של "רבונו ויזעק:לשמים
 ומצמא, מרעב למות עומד שאני צדותידי
 עוד ועתה אבוא, לא ישראל לקבר גםואף
 למות גדולים וימורים כאב לינוסף

 הארץ על שנפל עד עוד ויבךכמצורע!"
 בתרדמה. ויישן אוניםבאין

 הנביא אליהו אליו התגלהבחלומו
 רקיעים, בקעה שתפלתך "רנדע לו:ואמר

 ואני הכבוה כמא לפני תפלתךונתקבלה
 הקץ בא כי לבשרך, אליךנשלחתי
 השלישי ביום כי עוד. רנסבול ולאלצרורניך
 אנשים עם בים שמה אניה מרחוקרנראה

 אותות תתן מובים, אנשיםמוחרים,
 ותמע ותקחך, לכאן ותקרבוסימנים,
 למחוז ותניע ופחד אימה בליעמהם
 כי תדע הצרעת ובדבר בהצלחה.חפצך
 ואתה וישועתך. רפואתך היא המכהזאת
 שיחים רתמצא האי על עוד ותחפשתלך
 גדגדניורע כן גם המגדלים אחריםקמנים
 תאכל לבנים. אם כי אדומים לאאבל
 מגופך תעלם הצרעת מיד. ותרפאמהם

 של עור כמו ויפה, חדש בעורותתכמה
 הרבה עמך לקחת תזכור אמנם קמון.ילד
 תבוא וכאשר הלבנים. גדגדניות אותןמן

 ושם תתישב שם גדולה לעירבשלום
 ידי ש גדולה ישועה לך ותבואתצליה,
 ואל זכור אבל הלבנים. גדגדניותאותן
 שמים ירא להיות בוראך אתתשכח
 רנהיה ולא יכולתך. כפי בתורהולעסוק
 ויבעמ". ישורון "וישמן הפמוק שלבכלל

 פרוכס. די פון נעעסען ער ה4ם געווען, ער איז דורשמינ קחרשען. רוימע ווי חזויפרוכם,
 אויפגע- איז ער ווען און קערפער. נשנצען איבער'ן ביימונג ש דערשפירט ער ה4טביינחכט
 קרעץ מימ בשדעקט איז קערפער גשנצער רער שז דערזעהן ער האט פריה, דער איןשטשנען

 געטהון. וועה שטשרק איהם ה4בען וועלכע נעשווירען,און
 נענוג ניט עולם! של "רבונו שרייעז: און וויינען צו שטשרק זעהר אננעהויבען ח4טער

 קומען, צו ניט ישראל קבר צו אפילו און הונגער, פון שטשרבען צו פאר דץ שטעהט מירוואם

 ער ביז נעוויינט פיעל חזוי האט ער מצורע!" ש שטשדבען נ4ך איך זאל וואם פשרהיינט

 געווארען. איינגעשלאפען איז און פער'חלש'טער ש שנידערגעפחלעןאיז

 נעז4נט: שזוי איהם צו האט און הנביא אליהו בשוויזען איהם צו זיך האט שלאףאין

 דיין און נעשפשלטען. הימעל דעם האבען טרעהרען דיינע מיט תפלה דיין שז ווימען"זאלסט
 אנזאנען דיר בעוו4יען געשיקט בין איך הכבוד". "כסא פשר'ן נעווארען אננענומען איזתפלה

 ח פשרבייפ4הרען וא וועט טאנ דריטען אין ליייען. ניט שוין 11עמט1 מעהר שז בשורה,די

 דיך און צוקומען 'שיף די וועט צייכען, ש 11ייזע1 זאלמטו אינזעל, יעם פון ווייט ניטשיף

 חז ווימען ז54סט1 צרעת דיין ווענען און ה4בען. מורא קיין ניט ג4ר ז4למטאויפנעהמען,

 וועמטו אינזעל, רעם אויף זוכען געהן זחלמט ישועה. ריכטיגע די ברענגען דיר וועט מכהדי

 ויי 0רוכט קליינע שזעלכע אויך 11שקסע1 עם וועלכע אויף בוימלעך, נירעריגע שניערעגעפונען
 וועסטו קשרעען, וויימע די פון עסען זאלסטו וויימע. נ4ר רויטע ניט זיינען זיי 4בערקשרשען,

 בשקומען וועט קעיפער דיין און 11ערע1, פשרש11אונדע1 וועט צרעת די ווערען. געהיילטבנלד

 ווייסע די 10ן אפריימען זאלמט נערענק, אבער קינד. קליין ש ביי ווי הויט שעהנעששנייע

 :5י;עמ,:,ג:י
 וח'סוי 8 א'ו יימוו ו~עסס ח האן י'ה ס,מ ל,0נעיו, ,.. ,4,ממ א"

 היינט". ביז ווי שזוי וועג גוטען אין ווייטער נעהןצו
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)לד(
 השמם. אי מן אניה ש העני תלמיד ניצלאיך

 את הימב ויזכר בהטנתו הקיץהתלמיד
 השיחים את לבקש מיד רץ הואחלומו.
 ומצא, ביקש הלבנים. נדנניות עםהאחרים
 והרניש סהם, אכל אותם ראה אךוכאשר
 בבקר ולמחרתו הצרעה. כאב שקםכי

 שנתכפה ונם כלה, נעלם שהצרעתראה
 עוד הילד. עור כמו ויפה חדש בעורנופו
 אפף לדרך. עצמו להכין התחיל ביוםבו

 ויחבש הלבנים נדנדניות מאותןהרבה
 לבשורת האמין כי באמתחתו,אותם
 את יעזוב יסים שלשת שבמשךהחלום
 השסם.אי

 את התלמיד נשא השלישי ביוםויהי
 אשר אניה הורן ראש מרחוק ויראעיניו
 כל ונתן התפעלות כל עשה אז בים.שמה

 של דבאותות הקשת מן ביריההמימנים
 אניה שר שהורהו כמו ועשן,אש

 האניה הכירה כי בזה, והצליחהראשונה.
 האי אל להתקרב והתחילה המימניםאת

 אל האניה הניעה קצר ובזמןהשסם.
 עם אמלקית אניה היתה דזאתהחוף.
 סאינם יהודים יותר מוחרים,הרבה
 מכיר שהיה התלמיד וכאשריהודים.
 שבא איך להם פיפר אמלקיתבשפת
 את והחיו מאד, עליו כלם חמלולכאן,
 חמל האניה שר נם ושתיה. באכילהנפשו
 ועשלומין, כל בלי האניה על ויקחהועליו,
 עמהם.וימע

 התישב אמליא בארץ נדולהבעיר
 מיני כל לרופא התפרמם וץנםהתלמיד,
 הועילו שלו הרפואות וכאשרצרעת.
 והתחיל מומחה, לרופא נתפרמםועמיד
 רופא היה ביום ולהתעץצר. כפףלאמוף
 עליו עבר כך בתורה. עפק ובלילהחולים,

)ה
 אינזעל. וויסמען פון נעוו4רען נערעמעמ בחור דער איז שזויווי

 בטלד משקי איז ער נערענקמ. נומ שלעם ה4מ ער און אויפגעקומען בשלר איז בחוררער
 ה4ט דערזעהן זיי ה4מ ער ווי שזוי קשרשען. וויימע רי מימ בוימלעך רי 4פזוכעןנעל4פען

 ער ווען רערלייכמערוננ. 8 שפירען 4נגעהויבען בשלר משקי ה4מ און נענעמען. זיי פוןער
 ש קערפער נשנצען זיין אויף דערזעהן ער הימ אויפנעשמשנען פריה דער אין צומ4רנענםאיז
 וויימע רי זשמלען 4ננעהויבען ער ה4מ נשכהער קינר. 8 ביי ווי שזוי הוימ, יוננע שעהנענייע

 אינזעל. וויממען רעם פשרל4זען צו צונענריימ שלעם מימ זיך ה4מ און נעמען, צו מימקשרשען
 בוים, זענעל 8 פון שפיץ 8 דערוויימענם פון דערזעהן בחור דער הימ מ4נ ררימעןאויפ'ן

 עמליכע ה4מ פייער, נעמשכמ ה4מ ער שיף. ש פ4הרען מוז ר4רמ שז פשרשמשנען ערה4מ
 שז בשמערקען ז54 שיף יענע מענליך, ניר וו4ם נעמהון שלעם ה4מ און אוימנעש4מעןמ4הל
 ב8- רים ה4מ שיף רי נער4מען. איהם זיינען צייכענם זיינע מענש. 8 זיך נעפינמר4

 לשננ נימ מ'ה4מ אינזעל. דעם צו זיך דערנעהענמערען צו 4ננעהויבען ה4מ זי אוןמערקמ
 אימשליע- 8 נעווען איז ר4ם אינזעל. וויממען דעם צו צונעקומען איז שיף רי אוןנעדויערמ,

 אויפנענומען איהם ה4מ שיף רי נוים. ווי אידען מעהר נעווען שוין איז ר4רמ שיף.נישע
 שיפס-קש- דעם ער ה4ט שפרשך אימשליענישע רי נעק4נמ ה4מ ער ווייל בשצ4הלעכץ,4הן

 רחמנות גרוים איהם אויף ה4בען שלע פשמירמ. ה4מ איהם מימ וו4ם רערצעהלמפימשן
 קיין 4בנערייזמ הימ ער און מרינקען, און עמען מימ וערשוויקמ איהם ה4בען זייבטקומען,
אימשליען.
 ה4ם ער און אייננע4ררעמ, בחור דער זיך ה4מ שמ4רמ אימשליענישע גרייסע שאין

 זשך רי רפואות. היימישע מימ צרעת שלערליי היילמ וו4ם רופא 8 פשר איימנענעבעןזיך
 נעשווינד און נומ אומעמום ה4בען רפואות די יוייל שמשרק. זעהר נעוו4רען מפורמםאיז
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 שנסע מעת ימים לשנתים קרוב נדולזמן
 לפניו הציעו שם כי האמנם לוד.מעיר
 על לעבור אבה לא אבל שידוכים,הרבה

 ראש חגי רבי אהובו להרבהבמחתו
 שידוך יעשה שלא לו שהבטיחהישיבה,
 רבו דברי ב9יו מחזר היה ותמידאחר.

 בקידושין ממש שאין שהגםהאחרונים,
 והתקשרות קנין איזה סקום מכלכאלו,

 גדזלה אמתה לו היה ונם לזה.יקרא
 השנחה שבודאי רבו, והבטחתבברכת
 לכן מוב, במצב בחזרה תביאהוהעליונה

 שהוא ואמר שידוך, סכל לשסהע ר(והלא
 ממתין והיה ישראל. בארץ אשהבעל

 מבה, איזו 9י על גדולה לישועהומצפה
 לארץ לחזור העת באה כי יביןאשר
 מוב. במצבישראל

)לה(
 העני. לתלמיד הגדולה ישועה באהאיך

 אימליא בארץ נת9רמם והנה היום,ויהי
 שכל וגם צרעת, מהלת על הולהשהקימר
 ותרופה. מזור לו מצאו לא המלךרופאי
 שהרופא הקימר, פקודת נתפרמם זאתנם

 הקימר, מחלת לרפא בידו ועעלהאשר

ינתי
 כאשר המלכות. חצי במתנה לו
 אז התלמיד, אותו לאזני השמיעההניעה
 הבדולה, לישועועו מבה היא שזאתהבין

 ויכחוב ובכבוד. מוב במצב לעירושיחזור
 לרפא ביכולהו שיש הקימר אלא:רת
 מעצמו מובן בשלמות. המלךמחלת

 להביא דחו9ח יצאה הקיסרשפקודת
 לקח הוא המלך. היכל אל הרופאאותו
 אשר העיר אל ויסע האמיתית רפואהעמו
 המלך. היכלבה

 הרופא התלמיד 9ני את קבלהקימר

 רייך איז און נעלד זשמלען 4ננעהויבען הים ער צרעת. חלערליי אויסנעהיילטנענצליך
 צו נעווען נ"חענט בשלד שוין איז עם ביז לשננ, גשנ'ו געדויעדט שווי ה4ם ד4סנע411רען.
 און דיקט"ר נעווען ער איז ביימ4נ היים. דער פון שוועק איז עד זינט י4הר, צוויינטנצע

 שידוכים. פיעל פ4דגעשל4נען ד4רם איהם ה4ם מען נעלערענם. תורה ער ה4םביינפכם
 ווער- לעצטע חני'ם רבי און ינז4נ. רבינ'ם ליעבען זיין ברעכען געוו4לם נים ה4ם עריבער
 איז ד4ם אפילו אויב שז אויערען. זיינע אין קלינגען אויפנעהערם נימ משקי ה4בעןמער
 רבי וו4ם אויך און קנין. ש ווי ווענינער ניט עם איז ד4ך יבער קידושין, ריכמינע קייןנים
 8 אין ברעננען צוריק נעווים איהם וועם עליונה השגחה די שז פשרזיכערט, איהם ה4םחני

 וושנען ביז נעוושרם היט ער און ענמזשגם, שידוכים שלע ער ה4ם דשדורך באהטמשנד.נומען
 נרוים זיין פשר בשקומען דשרף ער 411ם בששטשנד נומען דעם פשרשמעהן שליין שוין וועםעד

פלשנעניש.
)85(

 בחור. דעם צו יננעקומען איז הילף ריכמינע נרויסעדי

 שמשרקער, מ4הל שלע געווירען מפורמם איז וועלכעם קלשננ, ש נעוו4רען נעהערם איזדשן

 ניט איהם קענען ד4קמוירים די וועלכעם צרעת, 8 פון ליידעט קענינ אימשליענישער דער8ז
 ד4סם4ר וועלכער טז בחפעהל. 8 זיינם נעמשכם בשקשנט דאט קייזעך רער אוןאוימהיילען.

 דער מלוכה. השלבע 8 שענקען איהם ער וועם צרעת, זיין פון אויסהיילעו איהם וועםעס

 משקי איהם וועם ד4ם שז פשרשמשנען שוין ער ה4ם נעווירען. נעוו4הר דעם פון איזבחור
 בששמשנד, נוטען נרויסען 8 צו קומען דעם דורך וועם ער און ישועה, ריכמינע דיברעננען

 8 שוועקנעשריבען בשלד הים ער גדול. בכבוד קומען שהיים קענען וועם ער 'וועלכעןדורך

 צרעת. זיין פון אוימהיילען נענצליך איהם אונטערנעהמען זיך קען ער שז קייזער, צוםבדיעף

 די מימנענומען ה4ט ער נעשיקם. בחור דעם נ4ך בשלד ה4ט מען שזזעלבםםפשרושםענדליך
 יבנעפ4הרען. קייזער צום איז און דפואהריכמינע
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 בהרבה מלומד שהיה יען כי גדול,בכבוד
 ושכל חן ומצא מוב, רושם עשהשפות
 כדרך התנהג כמובן רואיו. כל בעינימוב

 מיוחד לחדר המלך עם נכנםהרופאים.
 בעוד כי והבמיחו במחלועו,להועבונן
 כלה, ממנו תעלם הצרעת יסיםשלשוע
 ילד כעור ויפה חדש בעור יתכמהועוד
 שמחו ביתו מרבית כל עם הקיסרקמן.
 יכלו שלא המלך רופאי ואך דבריו.על

 עליו והביטו לדבריו, האמיע לאלרפאוועו
 הרופא התלםיד שפתם. עלבשחוק
 והוא להקיסר, שלו רפואווע ליועןהתחיל
 שמחלוקי הראשון ביום מידהרגיש
 וביום לו. חלף עבר הכאב כינשברה,
 מחלוע מן רושם כל עוד היה לאהשלישי
 חדש בעור נתכמה גופו כל כיהצרעת,
 קפון. ילד כעורויפה

 עשו באמת נרפא שהקיסר ראוכאשר
 המלך. בהיכל נדול כבוד הרופאלהתלמיד
 אהובי "ידידי הקימר: לו אמרולבמוף

 כי הבמחתי, שסעת אתה מפק בלייקירי!
 את ירפא אשר לזה ינתן המלכותחצי

 חצי איזה לך לברור עליך ועתההקיסר.
 אני וכאשר לקחתו. בעיניך מובהסלכות
 ותבין תדע כי אני בטוה חכמתךרואה
 אם זאוע כל ומלבד המלוכה. לנהלאיך
 אחת לך תברור אשה בעל אינךעוד

 אוהבים כלנו כי לאשה, היפותמבטתי
 מאד."אותך

 הקודמת ויראתו תורתו אךאמנם
 גדול בנמיון לעמוד לו עמדהלהכמתו
 אל ויאמר הרופא התלמיד ויעןהזה.

 אני דבר ראשית המלך! "אדוניהקיסר:
 חסדו על הקיסר אל רבה תודהנותן
 מאת דבר להעלים רשאי אינני אבלעמדי.
 אשר לוד מעיר אנכי יהודי כיהקימר,
 גם אשה שם לי ויש פלשתינא,במדינת
 מתגעגע ואני בחיים, עודםאבותי
 נסבב השסים מן ואך בקרוב.לראעתם
 את לרפא בשביל הזאת לארץשאבוא

 זעהר נעמשכט ה4ט ער נרול. בכבור נעוו4רען אויפגענומען בחור רער איז קייזערביים
 סען ער שז נעזעהן ה4ט מען ווייה יערען, ביי געווען חן נושא ה4ט און איינררוק נוטעןש

 ער מענש. געבי5רעטער הויך ש איז ער שז געווען קענטינ איז שפרשכען, עטליכע אויףרעיען
 צייט שז פשרזיכערט, איהם ה4ט און בשטרשכט, איהם ה4ט קייזער, צום שריינגעקומעןאיז
 ה4בען ש5ע פריהער. יוי הויט שעהנערע ש מיס נ4ך געזונר, פ4לק4ם זיין עפ וועט טעגרריי
 נעווען רערביי זיינען וו4ס ד4קטוירים נרויסע רי און רייר, זיינע אוי4 פשרוואונרערט זעהרזיך

 4בער הבסחות. זיינע ג5ויבענריג ניט 4נגעקוקט, איהם 5יפען רי אויף שמייכע5 ש מיטה4בען
 שוין ה4ט רפואה עה2טע רי נ4ך בש5ר און טהון; גערשרפט ה4ט ער וו4ס נעסהון זיך ה4טער
 ניט גיר שוין איז טיג רריטען אויפ'ן און בעסערונג. ש שפירע( 4ננעהויבען קייזעררער
 יוננע שעהנע ש וויי5 געווען, צרעת ש שמ4הל איז קערפער רעם אויף שז רערסענען, צוגעווען
 קינר. ניי-נעבוירען ש ביי ווי שזוי קערפער, קייזער'ס רעם בשדעקט ה4טהויט

 קע- רי פון קייזער, פון בשקומען ה4ט בחור רער וו4ם כבור דעם בששרייבען צו ניטס'איז
 סייע- "מיין געז4נט: איהם צו קייזער רער ה4ט ענדע אום הויפסלייטע. ש5ע פון אוןנינען
 וו4ס דעם צו קענינרייך השלב ש צונעזשגט ה4ב איך שז ווייסט רו ווי שזוי פריינר!רער
 בעסער, נעפע5ט ריר קענינרייך הע5פט ווע5כע אויס ריר ק15יב ש5ז4 אויסהיי5ען. מיךוועס
 פרינצעסענס מיינע פון איינע אויסקלויבען ריר קענמטו פשרהיירשס ניט נ4ך ביזט רו אויבאון
 פרוי". שפשר

 זעהר איך דשנק ערשטענס המ5ך! "שרוני קייזער: צום געענטמערט ה4ט בחורדער
 איד ש בין איך שז וושהרהיים, רי ז4גען קייזער רעם מוז איך 4בער גנשרע. זיין משר קייזעררעם
 זיינען עלטערען מיינע פרוי. ש ר4רם שוין ה4ב איך פשלעסטינש, אין "5ור" שט4רטפון
 ז4ל איך געוו4רען, צונעגרייט שזוי הימע5 פון נ4ר איז ר4ם און "5ור". אין ר4רטאויך

 קיינער ווע5כעם קייזער, רעם היי5ען שהערצוקומען פרוי, מיין און ע5סערען מיינעפשר45זען
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 חפץ שליחותי מלאתי כי ועתההקימר.
 מ-ב ובאם מולדועי. לעיר לנמוע לחזוראני
 רוצה אינני מתנה, לי לתת הקימרבעיני
 מבקש אני בקשות שתי ורק המלכות.חצי
 שלא לי יבטיח שהקימר אחת, הקימר.מאת
 במדינות היושבים עמי בני אועילחץ
 להם יהיה רק רעות, גזירות ידי עלהמלך
 מדינותיך. אנשי שאר כמו שוהוכות

 כאשר כי עבורי. מבקש אניוהשנית
 משפחה הם ואיטליא 9לשתינאמלכי
 נימוסי של התקשרות ספק בלתי וישאחת

 שיצא בקשהי לכן ביניהם,המלכות
 מולדועי עיר לוד שהעיר מלכותדבר
 נחיתי, אהוזת להיותה במחגה ליועבוען

 של הכבוד תואר הממלכות מןושאשיג
 הממשלה משפמ לי להיווע נוברנמורשר

 לעיר נסיעתי דבר ועל כרצוני.בעירי
 עם לארצי ישלחני שהקיסר אבקשמולדועי
 המלכות, לשרי המיוחדת כבודהאניה

 המלך צבא מן חיל אנשי מאה ליוינתן
 אשלחם כן ואחרי לוד, לעיר אותיללות
 יהיה זה וכל האניה. אותה עלבהזרה
 הממשלה." אוצר בהוצאותנעשה

 אלישע כמו שאועה עליך לאמר אוכלארטה, יהודי אם "הלא הקימר: אליוויאמר
 נעמן צבא לשר ריפא  אשרהנביא,
 אוכל שלך הבקשות דבר ועלמצרעהו.
 מעת כי הראשונה. בקשה אדות לךלענווע
 יצאה לא עוד המלכווע כסא עלישבתי
 ישראל. עם על מיוחדת רעה נזרהממני
 לתת תמיד, אתנהנ כך כי מבמיחךואני
 הבדל בלי מלכותי נועוני לכל שוהזכות
 השנית, בקשתך דבר ועל ולאום.דת

 מן אשר בעיני היא נפלאוע כיהאמנם
 אחת עיר רק לך תברור המלכותחצי
 עוד תזכירני וזאת קמון. דברשהוא
 שריפא אחר כי הנביא, אלישעמשפתי
 מסנו לקחת חפ'ן לא נעמן הצבאלשר

 דשרף ערפילט, מיסי14 מיין שוין היב איך שז שצינד בשווייזען. צו ד4ס אומ'2טשנד ניטאיז
 טהון סיר וויל קייזער דער אויב און שמידט. נעבורטם סיין אין פ4הרען שהיים צוריקאיך
 איך נ4ר קעניגרייך. השלבע קיין ניט איך פש'רלשננ טתנה ש ע9עם געבען צו ננשדעש

 ל4זען צו נים צוז4נען, סיר קייזער דער זיל עריצטענם, זשכען. צוויי קייזער פוןפשרלשננ
 צווייטענם, קעניגרייך. קייזער'ם אין זיך געפונען ווים פ4לק מיין פון כ!ענשען דיפשרפילנען
 פשרוואנ- זיינען איטשליען פון און פשלעסטינש פון קענינרייכען די 11י שזוי איך,פשרלשנג
 רעגירונגען ביידע די פון בששמימט ווערען ז4ל צווייסען. מיט'ן איינער פשרקני9ט אוןדערט
 טיטול דעם היבען זיל איך אייגענששפם, מיין שקם געגעבען מיר ווערט "לו'ד" שמידם דישז

 בשזונדערע ש מיט שיקען שהיים מיך ז4ל קייזער רעך און "קוד". שטידט פוןנובערנשטיר
 ביז בשנלייטען, מיך זילען וועלכע זעלנער. הונדערט מיטגעבען מיר זיל און מיר, פשרשיף
 שיף". זעלבע די פימ פ4הרען צוריק זעלנער די וועלען נשכהער קומען, שהיים וועלאיך

 איך קעו איד, ש זייט איהר "אויב בחור: צום ענטפער שזש געגעבען ה4ט קייזערדער
 דעם אויסנעהיילט היט ווים נביא, דער "אלישע" צווייטער דער זענט איהר שז ז4געןאייך

 איך קען בקשות, צוויי אייערע וועבען שצינד צרעת. שרעקליכען ש פון נעמןנרויספירשט
 נ4ך איך ה4ב טר4הן, אויפ'ן שרויף בין איך זינד שז בקשה, ערשטע די אויף ענטפערעןאייך
 פשרזיכער איך און פילק. אדדישען פשר'ן בשזונדער גזרה אויסנח,הם קיין שרוימנעגעבעןנימ
 גלייכע ש היבע! ז"לען או:טערמ":ען מיינע שלע פיהרען, 8זוי אימער זיך וועל איך ש?אייך,

רעבמע.
 נ4ר פ4דערט אידר וו4ם פשי וואונדעי ש מיר אפילו איז בייטה, צוויימע די וועגעןאון
 אויך מיך דערמאנמ דאם שמארט איי. אויח קענינרייך השלבע ש פון קליינינקייט,חיא

 ניט אויך "נעמ," ;רוימבירשט דעך פון ה4ט ער ווים "אלישעע נביא נרויסען אייערווע?וון

 ערלע- נענצליך געווים ב"-ע-ונג ק~יי:ע אייערע וועט דאיום :עמעי. מתנות מ-יןנעווא'ס
 נעזעצליך וועט זשך די וושנעט ביז צי.מ, קליינע ש געדויערען מוז ד4כ 4בער ווערען.דינם
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 בפוח להיות תוכל אמנםמאומה.
 שאר עם אמלא הזאת הקמנהשבקשתך
 אבל ממני. שאלת אשר הקמנותבקשות
 רק כרנע, להיעשות ביכולת איז זהדבר
 הזאת הצעה שאשלח קצר זמן איזהאחר

 כתב שיעשה ואחר רומי.למלכות
 אז המטלכורע שתי בין זה אדותחוזה
 ליד שהעיר המלכות כדת ויחתםיכתב
 עד נחלה לאהיזת במתנה לךניתנה
 בתואר שם היחידי מושל ושאתהעולם,
 זמן ובמשך נוברנפור. שר שלהכבוד
 עבורך ויוכן פה, תשב אתה שהקצר
 מאה עם המלכרת מבית כבודהאניה
 לוד, יעיר ללורקך עמך שימעו צבאאנשי

 המלך". לשרכיאות
 הרופא התלמיד עבור הובא כןאחרי
 נוברנמור, לשר כיאות מלכות, שריבנדי
 ובמשך במתנה. לו ניתנה זהב חרבוגם

 וחתןם כתוב חוזה הכתב ננמר ימיםחודש
 כבודה אניה הוכנה נם הממלכורע שתימן
 שנעשצ אחר ללותו. צבא אנשי מאתעם
- התלמיד נקרא ההכנותכל  נוברנפור 

 הפרידה. ברכת ממנו לקחוצ המלךלבית
 יקרות מתנות גם שיקח הקיסר בוויפצר
 ביכולתו היה ולא עולם, מזכרתלאות
 הקימר רצון ננד לסרב ריקם פנ*ולהשיב
 רבה באהכה ממנו ויפרד המתנות.ויקח

 נדול.ובכבוד

)לך(
 זונתו בת את ונושא העיר טושל נעשה העניתלמיד

 נשא האניה, על התלמיד ישבכאשר
 על יתברך להשם ויודה לשמיםעיניו
 דרך על עצמו על ואמר עמדו, הנדולחסדו
 הזה הים את עברתי במקלי כיהנתוב

 בלבו וישמח נדולה. למחנה הייתיועתה
 רבי רבו דברי שכל ראה כי העתיד, עלנם
 אמר אשר נביאות, כדברי נתקייםחגי

 במצב בחזרה תביאהו העליונהשהשנחה

 ווערען שריינגעשיקט וועט עם וועלכע פון רענירונגען, צוויי די צווישען ווערעןשדורבגעפיהרט
 בשלשנגט "לוד" שט"דט די שז רעגירונגען, ביידע פון וחתום בתוב ד"קומענט ש אייךצו

 און "לוד". שט"דט פון נובערנשט"ר טיטול דעמ בטקומט איהר 8ז און אייך, צואינגשנצען
 צוגענרייט שוין וועט לשנר, דיזען אין פשר11יילע1 נ"ך וועט איהר וו"ס צייט, קליינע דיאיבער
 מימ "בפיהרען שהיים אייך וועלען וועלבע זעלנער, הונדערט מיט שיף ש אייך פשרווערען
 גובערנשטיר". ש פשר 9שסמ עם ווי שזוי בבוד,גרוים

 גובערנשט"ר ש פש'ר פשסט וו"ם מלכות, בגדי בחור פשר'ן געברשכט מען ה4טנ"כדעם
 פון וחתום כתוב ד"קומענט דער געיו"רען פשרטיג מ'איז ווען און שווערד. ג"לדענע שמיט
 בשטיטולט איז ער שי און איהם, צו שוין בשלשנגט "לוד" שט"דמ די שז רעגירונגען,ביידע

 שעהנע ש איהם פשר צוגעגרייט נעווען דשמ"לסט שוין איז גובערנשט"ר, טיטול מיט'ןנעוו"רען
 "בשייד. נעמען קייזער צום ,געוו"רען גערופען איז בחור דער זעלנער. הונדערט מיטשיף
 קייזערליכע די צונעמען ז"י ער שז נ"ר "בגעל"זט, ניט שגדערש איהם ה"ט קייזערדער

 טהון צוליעב נעמוזט ד"ס ה"ט ער געוו"רען. צונעגרייט איהם פשר זיינען וועלכעמתנות,
 נדול. בכבוד ד"רט פון "בגערייזט ה"ט ער און קייזערדעם

)36(
 און נובערנשט"ר שלם שהיים שוין פ"הרט בחור ישיבה "רימערדער

 זייג. ריכטיגען זיין מיט חתונההיט
 אויפגעהויבען ער האט גובערנשטאר, שלם שיף דער אויף געזעמען שוין איז בחור דערווען
 אויף חסד, גרויסען זיין פשר אויבערשטען דעם געדשנקט ה"ט און הימעל, צום הענדזיינע

 הייתי ועתה חזה הים את עברתי במקלי "כי 9מוק דער ווי שזוי געז"גט ה"ט ערוועלבען
 שצינד און ים, דיזען שריבערגעפ"הרען איך בין שטעקען מיין מיט בלויי גדולה".למחנה
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 הדרך לו נזדמן והנה גוברנמור.כמנהנ:אשר רכבים שוטרים עם כבודה במרכבהויסעכמו העיר. סדרי לראות בעיר למייללנמועעשיר שרוצה הנוברנמור ויאמר בערב ויהירבריו
 דודו בו דר אשר הרחוב באותולטיילהוא,

 את מרחוק ויכירהעשיר.
 הביה_

 אבל
 הבית לפני שם שראה מה על התפלא מןה

 ויוצאים. נכנסים עומדים אנשיםהרבהחדש,
 גדול. אור נראה היה הבית ו:5ניםהיה
 הבית לפני היה כאשרדרך
 זמר. בכלי מנגנים קול בפניםשמעבעוד
 המרכבה להעמיד הנוברנטורויפקודהע"ר
 כאן. אנשים אספת היא מה לשאולושלהראתו

 רק מכיר אינו כאילו עצמו עשהוהוא עם-,
שפת אתל

 אטלקיה_
 התשובה אליו ובאה

 בעל בת כי התינה, נעשה הזהשבביתעירה
 לחו5ה. מיד תכנם וכך כך שמו אשרהביתאי'ט

 על.ו שימתינו לאמר הנוברנטורויפקוד
 ויין פון נביאות רים שז נעזעהן .2וין ה"ם ער פחנה. נרויסע ש מיט רייך געווירען איךבין
 צוריק איהם וועם עקיונה השנחה די שז געז"גט, ה"ם ער וו"ם נעוו"רען, מקוים איזרבי'ן

 נביאות, שנרערע ר"ם אויך שו ויכער, נעווען ער איז רשדורך בששמשנד, גוטען % איןברעננען
 פעמער רייכען זיין פון יחירה בת רי שז זיכער, איז ער שז נעזינט, איהם היט רבי זייןוו"ם
 "נגע- זיך ביי ה"ט ער "בער ווערען. מקוים אויך וועט ה.2מים, מן זיונ ריכטינער זייןאיז

 א:יסנעבען בשןר ניט ויך ער ז"ל "לוד" שט"רט אין שריינקוסען וועם ;ר ווען שזפשםם,
 מימענט. נינסטיגען ש אויף וושרטען ז"ל ער נ"ר איז, ערווער

 נענעבען ער ה"ם "לוד" שמ"רט פון וויים ניט געווען שוין איז בחור-גובערנשט"ר דערשז
 עם שרום. טענ דריי אין "ן קומם גובערנשט"ר נייער רער שז שם"רם, דער צו "דיעהש

 ער שז יריעה, ש נעווען פריהער שוין איז נובערנשם"ר נייעם ש ווענען שז זיךפשרשטעהם
 אויפנע9וצם שט"רט רי ה"מ טען 9שרשד. מימ אוימנעמען איהם ז"ל מען שז און קומעןגועם
 ט"נ רריטען אויפ'ן "ררענונג. אויף נעבען שכסוננ ז"לען 5יליםלייט רי צונעגריים אוןשעהן
 אויפנענומען ה"בען זיי און נענשננען, שקעגען מוזיק מים שמ"רם פון ליים נרויםע שלעויינען
 איז ר"ם שז אייננעפשלען, ניט שיז קיינעם 9שרשד. נרויסען ש מים נובערנשם"ר נייעםדעם
 בחור. ישיבה ירימער רער איז ר"ם שז נ"כדערצו און איד,ש

 שזוי שפשצירען, שרויסנעפ"הרען בחור-נובערנשם"ר דער איז יווענם זעלבען רעםאין
 ביידע פון 9יליציי רייטער מים וו"נען, קייזערליכען ש אין פיהרען דשרף נובערנשטאר שווי

 צוזייטען,
 זעהן'

 ער שפשצירען ביים אוימנעקומען איז שם"ים. אין ע9עם זיר טהום וו"ם
 %ג-4נ"מםע(ק בשלר הויז ד"ם ה"ם ער פעטער. רייכען זיין פון הויז דעם פשר פשרבייפאהרען פונקםז"ל

 דבריו שאר גם כי בטוח היה ולכךטוב.
 העשיר דודו של היחידה שבת אמר,אשר
 כמו ם, י מ ש ה מן שלו זיוגהיא
 שכאשר בדעתו החליט אבל יתקיימו.כן

 הוא, מי תיכף יפרסם אל לוד לעיריבוא
 לזה. הכושר שעת על ימתיןרק

 מן ידיעה לוד לעיר באה כברכמובן
 חדש, גוברנמור שר אליהם שיבוארומי

 היה וכאשר גדול. בכבודושיקבלוהו
 דרך לוד לעיר סמוךהתלמיד-גוברנטור

 בעוד כי להעיר. ידיעה שלח ימים,שלשת
 הע"ר את ויפארו וינקו יבוא. ימיםשלשת
 לקראתו יצאו השלישי ביום ויהיכראוי.

 עם בעיר, אשר השוטרים פקודת ביתכל
 את לקבל זמר, בכלי חשובים אנשיםכל
 העירה ויבא החדש, הגוברנטורפני

 אי'ט דעת על עלתה ולא גדול.בכבוד
 העני. הישיבה בן הוא שזהלהשוב
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 מנהגי לראות רוצה הוא כי החופה,עם
 ותיכף חתונה. שעושים איךהיהודים
 אם הכלה. של ואסה אביה החוצהיצאו
 יד את לנשק רשיון בקשההכלה

 אותו ובקשה ידו את ותנשקהטברנמור,
 בתה כלילת ולראות לביתהליכנם

היחידה.
 החתונה לבית הגוברנמור באכאשר

 מוכן החופה תחת עומד שהחתןראה
 כניסת על ססתינים ורק הכלה, אתלקדש
 השושבינים לבית באו ותיכףהכלה.
 החופה. תחת להכניסה הכלה אתשהובילו

 כל ואת הכלה את הכירהגוברנמור
 להכירו, יכל סהם אחד אין אבלהנאמפים

 ויפקוד מליץ. ידי על רק היו דבריו כלכי
 שתמתין הכלה מאת לבקשהגוברנמור

 לדבר חפץ הוא כי כסא, על מעטותשב
 כמאות שני הציגו מיד מה. דברעמה
 וישבו הנוברנטור ועבור הכלהעבור

 באימה הבימו הנאספים כלשניהם.
 לפניהם. סה הבינו ולא לבבובתמהון
 נייר מצלחתו הגוברנטור הוציאאז
 בקשה איזה קורא כאלו עצמו ועשהכתוב.
 הגיש היום כי להכלה, לאמר ויצו הנייר.מן
 עמו, שבאו הצבא אנשי מאת מן אחדאליו
 שהוא באשר משפט. לעשות בקשהכתב
 ככר שקדשה הכלה אותה של החתןהיה

 שנתים לפני עוד ישראל כמנהגבמבעת
 ויצו לקדשה. אחר בא ועתהימים,

 אסת אם הכלה את לשאולהגוברנטור
 בדיבורה עומדת היא עדייז אם וגםהדבר,

 הראשון. החתן את לקחתוהבטחתה
 היא וכי הדבר, אמת כי ענתההכלה
 דיבורה לשנות ברצונה איןשצדה

 עובד הראשון החתן אם אףוהבמחתה,
 תוכל לא היא הלא אבל הצבא, בחילעתה
 הוריה. רצרן נגדללכוצ
 המדובד הכלה אם שטעה כאשרויהי

 ביי חתונה ש צו ס'געהם שזוי ווי זעהן ווי5 ער וושרטען, איהם אויף ז54 מען ז4געןהייסען
 ה4ם כ5ה די פון מוטער די שרויסגעקוסען. בש5ד זיינען כ5ה רי פון ע5טערען דיאידען.
 איהם ה4ם זי און השנד אין קוש ש גובערנשט4ר דעם געגעבען האט זי ער5ויבעניש,גענומען

 שריין. שטוב איןפשרבעמען
 אונ- שמעהן חתן דעם געטריפען שוין עד הים שריינגעקומען איז ג31ערנשם4ר דערווען

 שריינ- איז בש5ד און כ5ה. די שריינמיהרען ז4ל מען געוושרט נ"ר ה4ם מען און חופה, דימער
 כ5ה די ה4ם נובערנשם4ר דער ישרא5. כמנהג זמרים כ5י מים כ5ה די געוו4רעןנעפיהרט
 גובערנשס4ר דער ה4ט דערקענם. נים קיינער הים גובערנשט4ד דעם 4בער דערקענט,בש5ד

 שמוה5, ש אויף זעצען זיך זי ז54 חופה דער צו געהט זי איידער שז כלה, די בעמעןנעהייסען
 גובער- דער און שמוה5 איין אויף געזעצט זיך ה4ט כ5ה די פרעגען. עפעם זי וויל ערוויי5

 שרויסגע- גובערנשמ4ר דער ה"ט דערנאך שמוהל. ש אויף געזעצם אויך זיך היםנשם4ר
 ז4נען געהייסען עד ה4ם פשפיער, דעם אין שריינקוקענדי: און פשפיער ש עפעם משש פוןנומען
 זיינע צווישען זיך געפינט ו1"ם זע5נער, ש פון ביטע ש דערהשלמען היינס ה4ם ער שז כ5ה,די

 נ4ך זי ה4ם ער ווייל כלה, די פון חתן ריכמיגער דער איז ער ווי שזוי שז זע5נער,הונדערם
 שן מים ה4בען צו חתונה רעכס ד4ם ניט זי ה4ט ש5ז4 געווען, מקדש צוריק י4הר צוויימים

 געבען איהם ז54 כ5ה, די פרעגען געהייסען גובערנשמ4ר דער ה4ט דערביי חתן.שנדערען
 צום צוזאג איהר ברעכען נים וויל זי אויב און אמת, איז מעשה, די צו ענמפער, ריכמיגעןש

 זיים איהר פון שז און אמת, משקי איז מעשה די שז געענטפערט, ה4ט כ5ה די חתן.ערשטען
 ק4ן זי 4בער זע5נער, ש היינם איז ער ז4גשר וו4רם, איהד ברעכען געוו"לם נים זיוו54ם
 ע5טערען. איהרע דחגעגען געהן ניטד"ך

 אין שוועקגעפש5ען זי איז זיך השנדע5ט דץ וו4ם וועגען דערהערם, ה4ם מומעד דיאז
 "וו"ס- ווערמער: די שרויסגעמודמעלם קוים זי ה4ט געקומען זיך צו איז זי וועןחלשות.

 נע- גובעדנשמ4ד דער ה4ם משן!" ש פשר מ4כטער איינציגע מיין געכען איך ז54 ועלנעדש
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 אונים. באין ונפלה נתעלפהביניהם
 בקול צעקה רוחה את הושיבווכאשר
 האם שומעת אני מה ואבוי! "אוי,חלש:
 הה!" ? הצבא מאנשי לאיש בתי אתאתן
 תצטער, שלא לה לאמר הנוברנטורויצו
 אנשי כל על לשר אותו יעשה בעבורהוכי

 פשום. צבא איש עוד יהיה ולאמצבא,
 ליתן ברצונה שאין מרה, צעקה האםאבל
 לשר. יעשה אם אף להתן צבא אישלבתה
 נונש, בקול ואמר מכמאו הגוברנטור קםאז
 יהודית בשפת אם כי מליץ ידי עללא
 לקחת תחפץ שלא כן "אם הלשון:בזה
 שר לא וגם פשוט, צבא איש לאחתן,

 אם כי אחרת עצה עתה איןהצבא,
 שלה!" החתן יהיה עצסושה~ברנטור

 אחור ונמוגו מ8ניו נבהלו הנאמפיםכל
 בלשונם. מלהבאין

 עמ לדבר העברנטור התחיל זהאחר
 בשמה. אותה ויקרא יהודית בשפתהכלה
 רבו 17 שאמר האחרונים דבריו להואמר
 אם אף הלא כי הפרידה, בעת חגירבי

 מקום מכל אבל כאלו, בקידושין סמשאין
 וישאל והתקשרות. קנין איזה זההרי
 הוא מי מכרת עתה ואם ומים, אשהעדים שני בפני הקידושין זוכרת אםאותה
 מכסאה קמה הבלה לפניה. העומדזה

 בתמהון, עליו ומבטת ומחרשתמשתאה
 ידה לו והושיטה ראשה לו הרכינהרק

 שלום.בדברי
 מה הנאספים לכל נודע לאטלאט
 אמרו אז הגוברנמור. זה הוא ומישנעשה,

 מן זיוג הוא זה כי רואים שעתהכלם
 החופה תחת שעמד החתןהשמים.
 אחור נסג הזאת הדשות שמעכאשר
 ובמהירות בהחבא. החופה מביתויצא
 מחדשות לוד בעיר הקול נתפשטהבזק
 וכל ואמו אביו מיד ויבואוהזאת.

 מהר נתנו וגם הגברנמור. שלמשפחרע
 חגי רבי הישיבה להאש מזהידיעה
 על נפלו כלם לבית. הוא גם ובאשמיהר
 באווצ עוד בדמעורב אותו וינשקופניו

 בת עם לחופה הנוברנטור נכנסהלילה

 טחכען איהם ער וועמ זעל:ער, פריסמען ש מימ זיך '2עהמט זי אויב שז זינען, איהרהייסען
 נימ וויל זי שז שרייען, איין אין געהשלמען ה"מ מומער די יבער יפיציער. שן פשרבשלד
 שמעל ש גובערנשמיר רער זיך הימ רשן יפיציר. קיין נימ אויך וויל זי און זעלנער,קיין
 נימ אויב שזוי! "אויב איריש: אויף נעמהון געשריי ש גיר שוין הימ ער און געמהון,אויף
 דער זעלבממ". נובערנשמיר דער זיין משקי שוין ער מוז יפיציר, קיין ניט און זעלנערקיין

 חז איינפשלען געזילמ דים הימ וועמען ערשמוינמ, נעבליבען זיינען שמוב פון עולםנשנצער
 חתן. דער משקי איזרים

 ינרר און אידיש, אויף כלה דער צו ריירען ינגעהויבען בשלד הימ נובערנשמירדער
 רבי'ן, זיין פון ווערטער לעצמע די נעזיגמ איהר צו ער הימ נימען, אידישען ניים זיפענחינ
 ריכ- קיין געווען נימ איז דים אויב שז אויערען, די אין נעקלונגען אימער איהם האבעןוויס
 נע- זי צו נעפרעגמ, אויך זי הימ ער קנין. ש ווי וועניגער ניט דיך עם איז קידושין,מינע
 פעמעל ראם עדות, שמומע צוויי רי פשר הענד די נענעבען זיך היבען זיי שז ניךדענקט
 זיצען געבליבען איז כלה די קוימען. אויפ'ן נעברענמ זיך האמ וו"ס פייער דעם מימוושסער

 ענמפערען. געסענמ נימ וו"רמ קיין האמ זי און פשרצווייפעלמע,ש
 ווער פשרשמשנען שוין ה"מ יעדער בשרוהיגמ, עולם גחנצער דער זיך הימביסלעכווייז

 בששערמער ש הימעל פון דים איז נעווים חז נעזינמ שוין היבען שלע איז, נובערנשמארדער
 שנעל- יבגעמרינען. זיך בחלר הימ חופה דער אונמער נעשמשנען איז ווים חתן דערזיונ.
 פירגעקומען. איז די וו"ם שמידמ גחנצער דער אין נעווירען פשרשפריימ ידיעה די איזבליץ
 זיי חגי. רבי ישיבה ראש דעם נ"ך אויך און עלמערען זיינע ניך נעשיקט בשלר הימטען

 משקי און פרייד. נרוים מימ און מרעהרען מימ זיך צוקושם און דערקענמ שלע זיךה"בען
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 ישיבה הראש השמים. מן 17 שנכרזזיגו
 לוד והעיר הקידושין ממדר היה חגירבי
 ! ושמחהצהלה
 מיפור אותו מן מאד נהנה יצחקרבי

 במקרה כי יהודה' לרבי ואמרהמעשה.
 השגהת ולהבין לראוו2 איש כל יוכלכזה

 בעניני סבות ממבב הוא איךהבורא
 בשמים, שנכרז כמו הדבר שימתייםזווגים
 אבות נחלת והון '",בית "כתוב זהועל

 משכלת". אשהומהשם
 שמיפור מלבד הן יצחק רבי אמרעוד
 אמנם בפשטיורע נאה מיפור הזהמעשה
 בנלית ישראל עם ממל בזה רואהאני

 רבי רמה. ביד ישראל לארץוהחזרתם
 תלמיר הקב"ה. על רמז הישיבה ראשחגי
 על רמז הכלה ישראל, עם על רמזהעני

 על רמז הכלה אם הקדושה.השכינה
 שאר על רמז השני חתן הדין.טדת

 ואם ישראל. ארץ על רמז לודהאומות.
 אחישנה, של באופן להגאל ישראל יזכולא
 באופן יגאלו אז בעתה, של באופןאלא
 הטבע, דרך 9י על שהיא נראהשיהיה
 שדרשו כמו מעם, מעם תתנוצץוהגאולה
 הנשקפה זאת "מי הפסוק עלהחברים

 שאור כחמה" ברה כלבנה יפה שחרכמו
 יותר לאם לאם ויתחזק יתגדלהגאולה
 להחזיר האומות כל שיסכימו ערויותר,
 שהמכימו כמו ישראל, לעם ישראלארץ
 הישיבה. לועלמיד שו2נוען לרד העירעל

 העני לתלמיד שאירע המאורעות כלוכעין
 להר2נוצץ שתרטהיל קודם ישראל לעםיארע
 הגאולה.אור

 געווען איז חגי רבי כלה. זיין געווען מקד'ט גובערנשט4ר דער ה4ט נשכט זעלבער דעראיו
 1'טמחה. צהיה "לוד" והעיר קידושיו. כסדר.דער

 שז4 ביי שז ז4נענדיג, הסעשה. סי15ר דער פון געהשט הנאה זעהר היט יצחקרבי
 "מהשם ז4גט פסוק דער 11י שזוי זיוג, פון ענינים אין הבורא השנחת די יעדער זעהטמעשה
 כהוכלת".אשה
 איז מעשה די וו"ם דעם אויסער שז פשרשטעהן, דשדף כעו געז4גט. יצחק רבי ה4ט דעםנ4ך

 און גלות, איו פ4לק אידישעו פוו סימב4ל דער געיטיכטע גשנצע די ג4ר איז שעהנע, גשנץש
 ב4ווייזם ישיבה ראש דער חגי, רבי שם4לץ. מים ישראל ארץ קיין 1וידערקערונג וייערפ1ן

 כלה די מ4לק. אידישען אויפ'ו בשווייזט בחור י,סיבה 4רימער דער אויבערשטען.אויפ'ו
 דעד הדין. מדת אויפ'ן בשווייזט כלה די פוו מוטער רי שכינה. הייליגע די אויףבשווייזט
 ישראל. ארץ אויף בשווייזט לוד 'טט4דט די פעלקער. פרעסדע אויף בשווייזט חתןשנדערער

 די וועט ר4ו צייט, אויסגעזעצטע די פשר פריהער זייו קענעו ניט וועט גאולה די אויבאוו
 פעל- חלע שז ערשיינונג, נשטירליך א שלם דשכטען זיך וועט עם חז 4רט שזש אויף זייןגא51ה
 4בגע- איז דץ ווי שזוי פ4לק, אידישען צום ישראל ארץ 4בצונעבעו איינשטימעו וועלעוקער
 ווי צרות עהנליכע שזעלכע אויך און תיסיד, 4רימען דעם צו לוד שטידט די נעוו"רעןנעבען
 ליכטינקייס די ביז גלות, אין ליידען אידעו וועיען אויסנע'טטשנעו, איז תלטיד 4רימערןער
 שיינעו. 4נהויבעו וועט גאולה דערכוו

%4



99 הזהרנפלאווע

)לז(
 שלהם. היתום לחופת העדן נן מן באים שמתוההורים

 קדישא, החברייא מן אחאירבי
 יתומות בנות שתי ממנו נשארוכשנסתלק
 עוד מתה אשתו כי ואם, אב בליקמטת
 בקמנזתן, בניו כל שמתו אבין ורביקודם.
 רבי של היתומות שתי אותן לביתולקח
 היה נתנדלו כאשר כבנותיו. לנדלןאחאי
 במבים שידזכים עבורן מבקש אביןרבי

 רכי לבנות יאתה כאשר בכבודלהשיאן
אחאי.

 היתומה כלילוע יום הניעכאשר
 מסדר בעצמו אבין רבי היההראשונה,
 הכום את לקח כאשר ויהיהקידושין.

 נפ4 החופה, תחת הברכות לומר לידויין

 מעט, נתבהל אבין רבי לארץ. מידוהכום
 כי יען מבעי, למקרה הדבר חשבואבל
 שעל אמרו החופה אצל נדול המוןהיה

 זאת. נעשה איש מאיזה בידו דחיפהידי
 עישד נם הכום, את שנית 5עם לומזנו
 היפב תפם אבין ורבי סביבו, מרווחמקום
 של שידו מקרה, קרה ושוב הכום. אתבידו
 שהיין עד להזדעזע, התחילה אביןרבי
 ע(הומיפו ולאחר הכום. מן מעמ מ;םנשפך
 : אכין רבי אמר אז כך. אירע עוד ייןבו
 מסדר להיות כדאי שאינני רואה אני"הן

 האמנם אחאי. רבי בת שלקידושין
 אב4 פשעי' ומה חמאי מה מביןשאינני
 רב. היה ובכן להיות". צריך כךמסתמא
 על הברכות שיאמר לאחר מכבדשבין
 בידו. ועלההכום,

 הנאמפים כל היו הסעודהבשעת
 אבין רבי ואך וכלה, התן בשמחתשמחים

)י8(
 יתום. זייער פון הופה דער צו עדן גן פון קומען עלטערען מויטעדי

 געבליבען איז נעוו"רען, נפטר איז ער שז קדישא" "חברייא די פון איינער אייך אחאי,רבי

 נעיסטירבען. פריהער נ"ך איז פרוי זיין ווייל מוטער, און פ"טער יהן יתומות, מיידלעךצוויי
 צו גענומען ער היט אוים'געשם"רבען, יונגערהייט זיינען קינדער זיינע וואם אבין, רביאון
 שזזי ז'ין, מגדל זיי ז4ל ער אחאי, רבי פון נעבליבען זיינען ו41ם יתומות, מיידלעך צוויי דיזיך

 זיי פשר נעזוכט אבין רבי ה"ט נעווירען נרו"ם זיינען זיי ווען קינדער. אייגענע זיינעווי
 טעכטער. אחאי'ם רבי פשד פשפט עם 11י ש;וי בכבוד, מש'כען חתונה זיי ז"ל ערשידוכים,

 ממדר דער געווען שלי'ן ער איז יתומה, עלטערע די געמשכט חתונה ה"ט אבין רביווען

 חופה, די אונטער ברכות די ז"גען צו השנד אין וו'ין כום דעם נענומען היט עד וועןקידושין.

 איבערנע- שביסעל נעווירען איז ער ערר. דער אויף וויין כום דעם שר"פגעליזט ערה4ט
 עולם נרוימער ש נעווען מ'איז ווייל נשטירליך, פשר "נגענומען ד"ם ה"ט כען נ"דשריקען,

 פענשען שרומינע די פון השנד אין שמוים ש דורך שז גערעכענט, מען היט חופה, דערביי

 שיין היט אבין רבי און כופ, דעם שמיהל ניך יננעניסען מען היט געשעהן. דיםאיז
 וואו ירט דעם ביי גרוימער נעמשכמ מען ה"ם אויך און הש'נד, אין כום דעם פעפטגעהשלטען

 יננע- ה"ט הש'נד אבין'ם רבי פשמירט. נייעם עפעם ווידער האט געשטשנען. איז אביןרבי
 מען יויס און כום, פון שרויסגענ"סען צוביסלעך זיך ה"ט וויין דער שז שזוי טרייסלעז,הויבען

 שז זעה "איך געז"גט: אבין רבי ה"ט זעלבע. ד"ם ווידערה"לט זיך ה"ט דערגיסעןהיט

 אפילו וויים איך טיכטער, אחאי'ם רבי ביי קידושין מסדר דעד זיין צו ווערטה ניט ביןאיך

 שלזי שזוי". ריכטיג איז מסתם נ"ר פשרזינדיגט, מיך היב איך וו"ם מימניט
 ער היט

 שדורכגעגש'ננען. ס'איז און ברכות, 'די ז"גען צו שנדערען שן נעוועןמכבד

 "בער חתונה, ש אויף 11י שזוי פרעהיעך, נעווען פשרזשמעלטע חלע זיינען מעודה דעדביי
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 הבין הוא כי דואנ, בלב תו:ה מלאישב
 החופה, תחת פשום מקרה זה היהשלא
 התגלה בלילה נסתר. ענין בזה ישוכי
 הפסוק זה לו ואמר בחלום אחאי רביאליו
 בבקר ויהי לבנוועי". לנשק נטשתני"ולא
 שרבי הבין כי יותד, עוד אבין רבינעצב
 החופה. מן דצון שבע היה לאאחאי
 לפי כי יען הבין, לא הדבר סבתאמנם
 הצדדים. מכל השידוך הוא טובדעתו
 לו וימפר אבא רבי אל אבין רביוילך
 : אבא רבי לו אמר קרהו. אשר כלאת

 א*ן הדבר. סוד מבין שאני לי"כמדומה
 תעשה ואם נדה. חופת שהיה אם כיזה

 כדברי. שהאמת תראה ודרישהחקירה
 יוחאי בן שמעון רבי דברי לזכורועליך
 נעשה שכאשר הסוד, לנו מגלהשהיה
 העדן גן מן הקב"ה עוקר יתום,חתונת
 לעולם שירדו היתום של ואם אבנשמת

 בשמחת ולשמוח החופה אצל להיותהזה,
 לרדת להנשמות חשק שאין הגםזרעם.
 על לא אף הזה, השקר לעולם העדן גןמן
 בגן המשפט הוא כן אבל כזה, קצרזמן

 ועתה כך. לעשות מוכרחים והםהעדן,
 ב"י שמעון רבי לנו שממר הסוד זה פיעל
 העדן גן מן בא אחאי שרבי להבין,יש

 שלו, היתומה של החופה אצללהיות
 תרעומות לד היה אבל בשמחתה.ושםח
 ולא הכלה ברצו אוצ לנשק חפץ כיעליך,
 שזו מפק בלי נדה. חופת שהיה כיוןיכל,
 מה בזה תבין וגם המקרה. כל מבתהיא

 הפסוק את בחלום אחאי רבי לךשאמר
 תהא ולכן לבנותי". לנשק נטשתני"ולא
 שניה יוצמה להשיא תזכה שכאשרזהיר,
 חופת ועהיה שלא להשמר תראהשלו'
 כזה. מקרה עוד יקרה ולאנדה,

 בענין עשה לביתו אבין רבי באכאשר

 צו געקומען אחאי רבי איז ביינשכמ בשריימונג. בש'השלמענע ש עפעם ה4מ חופה רערביי
 רים לבנותי". לנשק נטשתני "ולא פפוק רעם געז"גמ איהם ה4מ און חלום, אין אביןרבי

 אבין רבי איז פריה רער אין מ4כמער. מיין מהון קוש ש געל4זמ נימ מיך היסמ רוהייסט,
 פשסירמ הימ רים שז פשרשטשנען, שוין ה4מ ער ווייל פשרז"רגט, מעהר נ4ךשרומגעגשנגען

 איז אורזשכע די ווים יבער חופה. רער פון נעווען אומצופרירען עפעם איז אחאי רביווייל
 זיימען. שלע פון גומ פשרשמשנד זיין לוימ איז שירוך רער ווייל משרשמשנען, נימ ערה4מ

 רי דערצעהלמ איהם ה4מ און אבא, רבי מימ געזעהן אבין רבי זיך ה4ט דעםצוליעב
 ר4רמ ווים יי פשרשמעה "איך געזיגט: שזוי איהם צו אבא רבי הימ פשסירונג.גשנצע
 חקירה ש משכען וועסמ דו אויב נרה". "חופת ש זיין געמוזמ ה4מ עם פירגעקומען.איז

 ווים וויסען ריך דשרפסמ רו און ז"ג. איך ווי שזוי איז אמת דער שז זעהן וועסמווררישה,
 דער רייסט חתונה, ה"מ יתום ש ווען שז געווען, סוד מגלה אונז הימ יוחאי בן שמעוןרבי

 אויף שריבקומען זילען עלמערען, יתום'ם דעם פון נשמות די ערן נן אין שרויםאויבערשטער
 נשמות די שמחה. קינד'ם זייער אין זיין משמח זיך זילען און חופה, דער צו וועלמדיזער
 שזש אויף שפילו וועלמ, פשלשער דיזער אויף קומען צו שר"ב נימ חשק קיין שפילוהיבען
 און מהון. שזוי מוזען זיי און עדן, נן אין געזעץ רער איז שזוי 4בער נימ. אויך ציימקליינער
 שו פשרשמעהן, שוין קענסמו ערקלעהרמ אונז הימ יוחאי בן שטעון רבי ווים סור רעםלוימ
 משמח זיך הימ ער יתומה, זיין פון חופה רער ביי זיין צו ערן גן פון געקומען איז אחארבי

 זיין מהון קוש ש געוו4למ ה"מ ער ווייל הדעת, חלישת היבען געמוזמ הימ ער יבערנעווען,
 נדה". "חופת ש געווען ס'איז ווייל דעם איבער געקענמ, נימ היט ער און כלה, רימ4כמער
 פשמ דער איז דים און ריר, אויף געהשמ פשראיבעל ה4מ ער וו4ם אורזשכע די געווים איזדים
 געוו4רענמ זיין שוין זילסמו דשרום חלום. אין נעז4גמ דיר הימ ער וו"ם פסוק יענעםפון
 פשר- צו געדענקען און זעהן ז4לסמ1 זיינע, יתומה צוויימע די משכען חתונה וועסמ רוווען

 פ4רקומען". נימ מעהר זשך שזש ז4ל עםהימען,
 ה4ט ער און וררישה. חקירה ש נעטשכט ער ה"ט געקומען שהיים איז אבא רביווען
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 אבא. רבי לו שאמר כמו הדבר נכון כי ומצא ודרישה, חקירהזה

)לח(
 שכרהנודל

 החברייא מן אחד יימא, ברבימעשה
 גדול אביון בשכנתו דר שהיהקדישא,
 לו שיתנו מעולם שאל ולא וביישן,צנוע
 ממחלת למשכב נפל אחת פעםצדקה.
 רהמנא נוסס, ונעשה שנתעלף עדרעב
 השמים מן קול בת יימא רבי שמעליצלן.
 כאלה, עיר לאנשי ! ואבוי "אוי, :שהכריז
 אותו של נפשו שישיב מי בהם נמצאשלא
 קודם השמימה לפרוה עומדת שהיאהעני,
 " !זמנה

 מהר רץ כך, יימא רבי שמעכאשר
 טפות בפיו ויזלף שנתעלף, הענילאורע
 את לחזק ומיעילות טובות שהןחזקות
 זה ידי ועל הנפש, את ולהחיותהלב
 רבי השתדל והלאה ומאז בהיים.נשאר

 צדקה.של

 שיתכלכל העני אותו ;ל עין לשיםייסא
 ומצא ביקש גם כחותיו. דיתחזקובמוב
 בכבוד. שיתפרנם פרנסהעבורו

 בריא נ;שה העני שאותולאהר
 בקשה הליו שב;ת מספר, היהבו~למות
 קודם שימות לו מומב כי עבורו,נשמתו
 ואם כזארנ בדהקית עוד משיחיהזמנו
 להיות זאת היתה יכול כך נמתייםהיה

 שיענשו ה;יר אנשי עבור ולמכשוללפוקה
 בשמים הסכימו אבל השמים. מזקשה

 כדי ייסא, רבי שישמע קול בתלהכריז
 להחיות הזאת, גדולה במצוהלזכותו
 ייסא רבי יזכה למען מישראל, נפשולקיים
 הבא. בעולם גדוללשכר

 נעז4נט. ה4ט אבא רבי ווי שזוי 15נקט אמת, איז מעשה רי שזאויסגעפונען

)88(
 צרקה. פון שכרדער*

 אביון, נרויסער ש שכן ש געוו"הנט איהם נעבען ה4ט קרישא, חברייא רי פון ייסא,רבי

 איהם ז"ל סען געמ4הנם ניט קיינמ"הל ה"ט וו"ם שעמעווריגער, ש זעהר רערצו נאךאון

 שזוי קרשנקהיים, הוננער פשוט געוו4רען, קרשנק זעהר שמ4הל איז "רימשן רער נעבען.צרקה
 הימעל: פון קול בת ש ווי שזוי רערהערט יימא רבי ה"ט גוסם. ש געו41רען איז ער שזווייט

 דערהשלסען ז4ל עם ווער קיינער ניט זיך נעפינט וו4ם שט"רטלייט. שזעלכע צו וועה!"וועה.

 צייט!*. דער פשר הימעל אין פליהען שרויף ביי השלט וועלכעס 4רימשן, רעם פון נ5שראם

 פשר- רעם צו שריינגעל4פען געשווינר ער איז רערהערט, ר4ס ה4ט ייסא רבי ווישזוי

 וו"ם טר4פענם, שטשרקע שזעלכע מויל אין שריינגעשפריצט איהם ה4ט און "רימשןחלש'טען
 אויפ- גוט שוין ער ה4ם "ז רשמ4לסט פון און לעבען. ביים רערהשלטען צוריק איהםהיבען

 שוין ער היט אויר און קרעפטען, זיינע בשקומען צוריק ז"ל ער 4רימשן, רעם אויףגעפשסט

 פרנמה. שטענריגע ש 4רימען בכבור'ן רעם פשר ששפען צונעזעהן

 שוין ה4ט נשמה זיין שז רערצעהלט, ער ה4ט געוו"רען נעזונר איז יריכ!שן דערווען

 געווען וו"לט ר"ם און רחקות. שזש ליירען צו איידער "בשטשרבען, ז"ל ער געוו"לטבעסער

 אויסגעגץ וו"לם שטר"ף שווערע ש וו4ם רעם איבער אומגליק, נרויסער ש שט"רט דערפשר

 שז קול בת רעם מיט געוו4לט "בער ה4ט מען נ"ר י2ט4רטמלייט. שלע אויף נעוו4רעןסען

 יישכטען "י י צו מצוה, גרויםע שזש צו זיין זוכה ז"ל ער און רערהערען, ר4ם ז4ל ייסארבי

 יענעו אויף שכר גרויםען ש צו זיין זוכה וועם ייסא רבי וועלכען רורך לעבען, ביים מענשש

וועלט.
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)לם(
 צדקה. של כחהנודל

 קדישא, החברייא מן יצחק ברבימעשה
 היתה שלא עני באיש אחת פעםשפנע
 המחיר שהיתה קטנה אחת מטבע רקלו
 חפצו לא ככר וחצי לחם. ככר חצישל

 יצחק: רבי אל העני ויאמר לו.למכור
 ונפש נפשי את שרטהיו מכם אני"מבקש
 רבי ויענהו ברעב". העטופים ביתיבני

 בידי אין אם להחיותכם אוכל "איךיצחק:
 רק שמחירה קטנה. אחת מטבע אםכי
 כן "אם העני: ויאמר לחם." ככר חציעל
 ממבע בידי יש אני נם כי הדבר,טוב
 מטבע עוד מכם אשינ ואם כזאועקטנה
 כי שלם, לחם ככר לקנווע איכלכזאת
 רבי לו ויתן למכור". רוצים אין ככרחצי
 בלב העני וירץ שלו, המטבע אתיצחק
 ביתו בני עבור לחם ככר לקנותשמח

הרעבים.

 יצחק לרבי לו הראו לילהבאותו
 הים, חוף על מטייל שהוא באשרבחלומו,
 להשליכו שחפצו שודדים עליוונפלו
 למקומ רץ כי ראה כך ובהעךהימה,
 הקטנה מטבע לו שנתן העני אורצההוא
 על התנבר העני וזה לחם, ככר חציעל

 ומסך מידם יצחק רבי את וחטףהשודדים,
 יוחאי. בן שמעון רבי בידיאותו
 יצחק, רבי נתעורר כאשר בבקרויהי
 משכיל "אשרי רטהלים של הפסוק בפיונפל
 פרט-ון השם". ימלטהו רעה ביום דלאל

 מוכנת שהיתה לו להראות הוא,החלום
 של ובזכות עבורו, נפשות סכנת שלנזרה
 רעבים. עניים נפשות שהחיהצדקה

 ונם הצרה. מן וינצל הנזרהנתבטלה
 אצל שלמד התורה זכות בזה לוהועילה
 יוחאי. בן שמעוןרבו

)39(
 צרקה, פון כחרער

 נעהשם נים זיך ביי ה"ם וועלכער "ריכשן, שן אויף "ננעמראפען שכ"הל ה"ט יצחקרבי
 לעבעל ש ממבע נשנצע שזש פשר קויפען נעקענט ה"ט מען 11"ס מטבע, השלבע ש ,11ימעהר
 דער- זשלט איהר אייך ביי בעט "איך יצחק'ן: רבי צו נעז"נמ "ריכהשן דער ה"מברוים.
 שזוי "11י געענטפערמ: יצחק רבי רער ה"ם בית", בני מיין מים מיך לעבען בייםהשלמען

 מיר ביי שצינר פשרמאנ איך שז ברית, בני ריין מיט ריך לעבען ביים ר;רהשלמען איךקען
 ברויט". לעבעל ש מטבע גשנצע ש פשר קויפען קען מען 11"ס ממבע, השלבע ש 11י מעהרנים
 שזש אויך פשרמ"נ איך ווייל זיין, גוט אויך שוין קען שזוי "אויב נעזינם: "רימשן דערה"ם

 קריגען צו וועל איך שז און פשרקויפען, ניט מיר מען וויל ברוים השלב קיין און ממבע,השלבע
 יצחק רבי ה"ט ברוים". לעבעל גשנץ ש קויפען און לויפען איך וועל ממבע השלבע שזשנ"ר

 "רימשן רעד און געהשט, זיך ביי ה"ם ער 11"ם ממבע, השלבע רי "רימשן רעםשוועקגעגעבען
 ברוימ. לעבעל נשנץ ש איינקויפען פרעהליכער ש שוועקגעל"פעןאיז

 ברענ ביים 'טפשצירט ה"ם ער שז חלום. שזש יצחק'ן רבי נעוויזען מען ה"טביינשכם
 ים אין נעוו"לם איהם ה"בען און רויבער, מענשען שלעכמע בשפשלען איהם זיינען ים, שפון

 נענומען איהם ביי הים וו"ם "רימשן, זעלבער רער לויפען צו געקומען איזשריינוושרפען.
 הענר מענשענם שלעכמע רי פון שרויסגעריסען איהם האם ער און מטבע, השלבע ריבייט"נ

 יוחאי. בן שמעון רבי פון הענמ רי אין איבערגעענטפערמ איהם ה"םאון
 זיבען צו נעראנק אויפ'ן געפשלען איהם '2ליף,-איז פון אויפגעקומען איז יצחק רביווען

 איז וואויל הייסם, ר"ם השם". ימלמהו ביום רל אל טשכיל "אשרי תהלים פון 5םוקדעס
 ש קומען וועט עם ווען ר"ם פשר ארימשן, פון לעבען ראם רערהשלמען צו שכל ה"ט וואםרוזם

 ווערען. גערעמעמ אויבערשטען פון ער וועם מ"נ,שיעכטער
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)ם(
 צדקה. של זכותהגודל

 שהלכד יומי ורבי הייא ברבימעשה
 בין ויפגשו רחרקה. בדרך אחתפעם

 לפניהם שהלכו יהודים שנשים שניההרים
 ויראו הולכים. היו שהם הדרךבאותו
 שני אותן לקראת בא אהר אישוהנה

 רהמו "אהי! לאמר: מהם ויבקשהאנשים,
 בדרך תעיתי כי לאכול. להם לי ורננועלי

 מעם מעמתי שלא ימים שני וזהבמדבר.
 האנשים שני מן אהד ריכוהראכילה."
 והלהם המאכלים כל מאמתחתוויוציא
 ומגדדל הרעב. איש לאותו ויתנם לושהיה
 שכמעמ עד יתרה בתאוה אכלרעבונו
 זאת ראה כאשר עינו. במבם הכלבלע
 נותן הברו על מתמה היה השניאיש
 עושה, אתה זה "מה לו: ואמרלהמו
 משדגעת האם ! זר? לאיש להמך כלשנתת
 להם אתה תקה מאין הלא ! בךנכנס

 לך אתן שאני ו~השוב ואולי ?לאכול
 תשיג לא בזה, אתה מועה הלאמחלקי,
 עבורי רק אוכך לו יש כי יען מאומה,ממני
 רעהו, לו ענה זה על קודמים". והייבלבד,
 יבקש לא הוא וכי מאדמה, ידאגשלא
 איש אותד כך בתוך והנה להם.ממנו
 כי השאיר ולא לשובע, ושתה אכלהרעב
 הי2יריים מעמ גם ואף שיריים. מעםאם

 האוכל ובעל לדרכו. וילך לו לקהשהשאיר
 כידו. עיככ ולאראה

 הגדול דבר הייא רבי ראהכאשר
 "נראה יוסי: לרבי אמר ההוא איש.2ע.2ה

 ההוא לא"ש ליכוה יותר הפצו בשמים2*
 בזה, אותנו מלזכות הנדולה מצוהבאותה
 יוסי: רבי ויענהו כך". מדוע אביןולא
 איש על רעה שנגזרה להיות יכול"הן

 יזכה שהוא השמים מן ונמחובבההוא,

 צדקה. פון זכותרער

 געטר4פעע זיי ה"בען וועג. ווייטען ש אין נענשננען שמ"הל זיינען יוסי רבי און תייארבי
 זיי וועג. זעלבען דעם אויף פריהער געגשנגען זיינען וועלכע מענשען, צוויי בערגצווישען
 זיי צו היט וועלכער פערזין, רריטער ש צונעקומען איז מענשען צוויי די צו שז נעזעהןה"בען
 ווייל עמען, צו ברויט מיר גיט און מיר אויף רחמנות ה"ט אייך בעט איך "ברידער!נעז4גט:
 ניט ה"ב איך 11"ם טעג צוויי שוין און ווימטערנ.ש, דער אין נעוו"רען פשרבל"נדזעט ביןאיך
 ער וואם עמענוושרג גשנצע ר"כ שרויפנענומען צוויי די פון איינער היט עסען". ציו1"ס

 שטשרק זעהר זיך היט וועלכער פערז"ן, דריטען דעם שוועקגעגעבען עס ה"ט און געהשם,היט

 דעם געמרעגט היט מענשען צוויי 'די פון שנדערער דער טרינ"ען. און עסען צוםצוגעכשפם

 פרעמי ש עמענוושרג נשנץ דיין שוועק גימט דו 11"ם דיר מיט זיך מהוט "0411 געבער:ברויט

 פילייכט עמען? זעלבסט וועמטו זושנעמ פון משוגעתן ש פשוט ד"ך איז ד"ם משן9!דען

 קענסט דו טעות, גרויסען ש ה"מטו עמענוושרג, מיין פון געבען דיר וועל איך שזדענקסטו,

 איך ווים עסענוושרג ד"ם זעלבמט מיר פשד דשרפ איך ווייל בשקומען, ניט נ"ר מירפון

 איהם ביי מ"הנען ניט וועמ ער שז געענטפערט. איהם חבר דעד ה4ם דעם אויףפשרמ"נ".

 עסענ- בימעל דים און זשט, דער צו ינגעעסען זיך ה"ט פערז"ן דרימער דער עסען.קיין

 וועגם. זיין שוועסגענ"נגען זיך איז און זיך צו גענוטען אויך ער היט געבליבען איז וו"סוושרנ

 וויסענדינ ניט ג"ר זיך ה"ט עמענוושרג ד4ס שוועקגעגעבען איהם ה"ם וו"ס משן דעראון

 געז"גט ען ה"ט .עטה1ן 4טנעמשכט.

 יענעם זיין סזכה נעוו"לט בעמער היט אויבערשמער דער שז אוים, ווייזט "עם ניוסי: רביצו

 געענמ- איהם יוסי רבי ה"ט טצוה". די טהזן ז"לעו מיר איירער מצוה, גרויסע שזש מיםאיד
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 ינצל לבעבור הזארע הגדדלהבמצוה
 הרעה." גזרה מן זהבזכות
 הרעב איש מהם שנפרד אחריויהי
 ורבי לדרכם, הלאה האנשים שניהלכו
 אחריהם הם גם הלכו יוסי ורביחייא
 שזה ראו הדרך באמצע הדרך.באותו
 עיף נעשה הרעב לאיש לחמו שנתןהאיש
 לאכול, מה לו היה לא כי רעב,מחמת
 רעהו: לו אמר מעט. לנוח עץ תחתו"פב
 הזהרתיך הלא אשמתך! ראה אתה"ערטה
 קודמים. חייך כי לחמך, זר לאיש תתןלבל
 כי רעב, חרפת לסבול מוכרח הנךועתה
 ואם מאומה. מלחמי לך להעע אוכל לאאני
 מוכרח הנני עמדי, יחדו ללכוע בכחאינך
 כי עליך להמתין אוכל ולא אותך,לעזוב
 עשה, כן אמר כאשר לדרכי." אנינחפז
 בלבדו. לדרכו לווילך

 ביניהם, המדובר חייא רבי שמעכאשר
 שגם היושר הוא "עתה יומי: לרביאמר
 אותו ונאכיל לנוח 8ה נשבאנחנו

 "על ואמר: יוסי רבי ענהומלחמנו".
 ונעשה מאומה עוד נעשה לבלועידעתי
 ונראה נמתין רק דבר, יודעים כלאעצמנו
 שיסבול עבורו פומב אולי כי הנולד.את
 יען זכוהו, להגדיל כדי רעב, של צערעוד
 בהשגחה סבה לו נסתבב מבינתי לפיכי

 ואין השמים. מן זכותו להגדילפרטית
 מיתה, גזרת עליו שנגזרה אצלימפק

 הרעב, איש עם שעשה הצדקהובזכות
 יסורי סובל בעצמו הוא שעתה בעבורוגם
 להנצל כחטמים נס איזה לו יעשורעב,
 לו." הנשקפהמצרה
 ונשאר חברו אותו שעזב לאחר זהוהנה
 לנוח עץ רטהוצ לו כשישב ויגע, עיףלבדו
 לישון. עצמו ושכב שינה, הבלי עליונפלו
 אנחנו גם "הן חייא: לרבי יוסי רביאמר
 ממקום רחוק לא עץ תחת לנוחנשב
 איזה אולי לראות נוכל למעןההוא,
 שם", יולדחדהטווע
 שרף נחש והנה ויראו, העת ארכהלא

 מען ה4ט גזרה, שלעכטע ש געו41רען ננזר עפעם איז משן דעם אויף שז זיין קען "עםפערם:
 ווערען בששירעמט ז4ל ער כדי מצוה, נרויסער דער מיט זיין מזכה איהם געווילט הימעלפון
 גזרה". שלעכמע דיפון

 מענשען. צוויי ערשטע די נ4ך ניכגעגשננען ווייטער זיינען יומי רבי מיט חייארבי
 נעווייען סיד איז עמענוושרג זיין שוועקנעגעבען היט 411ם איד דער שז נעזעהן זייה4בען

 בוים ש אונטער שנידערגעזעצט זיך ה4ט ער און נע411רען, הוננערינ איז ער וויילנעהענדינ,
 שליין דיר ביזט דו שז זעה שצינד "נו איהם: צו געז4נט חבר שנדערער דער היט זיך.94רוהען
 מוזטו שצינד שוועקגעבען, ניט עמענוושרג דיין זילסטם נע411רענט דיך ד4ך היב איךשולדינ,
 ניט מיך קין איך און שוועקגעבען, ניט ג4ר חלק מיין פון דיר קען איך ווייל הונגער,ליידען

 געהן". ווייטער שליין מוז איך וושרטען, צו דיר אויףשנידערזעצען
 מעהר נים "ם'איז יומי: רבי צו נעז4גט ער ה4ט דערהערט, ד4ם ה4ט חייא רביווען

 נעז4נט: יומי רבי ה4ט עםענוושרג". אונזער פון עסען נעבען איד דעם ז4לען מיר שז דעכט,ווי
 און וושרטען ל4מיר משכען. וויסענדינ ניט גיר דערווייל זיך ז4לען מיר איז, מיינוננ"מיין
 ליירען שביסעל ניך ז4ל איד דער שז נלייכער פילייכט ס'איז פ4רקומען. וועט ד4 411םזעהן

 איד דעם אויף נעווים איז מיינוננ, מיין לויט ווייל נרעמער. זיין ז4ל זכות זיין כדיהוננער,
 דורך און געטהון, די ה4ט ער וו4ם צדקה די דורך און שטשרבען. פון נזרה ש הימעל איןד4
 געשעהן. נם ש עפעם ד4 נעווים איהם וועט הוננער, ליידעט ער וו4ם יסוייםדי

 0411 דער און וועגם, זיין ווייטער שוועקנעגשננען שליין טשקע איז חבר שנדערעררער
 רבי צו געזיגט יוסי רבי היט געווירען. שנטשל4פען איז יפרוהען שנידערגעזעצט זיךה4ט
 זילען מיר שז שזוי בוים, ש אונמער שבימעל ווייטענם פון שנירערזעצען זיך "לימירחייא:
 פירקומען". וועט ד4 411ם זעהןקענען

 4ננעקומען איז שלשננ ברענעדיגער ש 11י נעזעהן זיי ה4בען נעדויערט, לשננ ניט היטעם
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 שם שישן ההוא למקום קרובמתהלך
 ואמר חייא רבי מאד נבהל העיף.האיש
 נחש כי יהודי, לאוועי לי "אוי יוסי:לרבי
 יומי רבי אבל אותו!" ימית בודאיהשרף
 "אל הייא: לרבי ויאמר מאומה פחדלא

 לשלומ תוכל לא מות מכנת. הלאועירא,
 ממות." תציל "וצדקה כחוב כי יעןעליו,

 כי ויראו, עיניהם נשאו שעהבאורע
 ההוא איש תהתיו ששכב העץ אותומן

 האיש את ינשך למען נחש, ויורדזוחל
 השרף נהש קפץ רגע באותו אבלהישן.
 כך אהר כרגע. והרנו השני הנחשעל

 לו והלך ראשו את השרף נחשהחזיר

)מא(
 שמעון. ב"ר אלעזר רבי של למרחוק והבמה הקודשרוח

 כלם וילכו החולה. חותנו אתלבקר ידיעה השינ שמעון רבי בן אלעזררבי
 והיום הדרך. באטצע היו כאשררנלי. קרא דוי. ערש על שוכב יומי רבייטחותנו
 היו שבו קמן ליער הניעו חם, יוםהיה דעוד אבא רבי חברו אוע אליו אלעזררבי

 בירק מכוסה והארץ ויפים, נדולים עצים יחדו ללכת קדישא, החברייא מןחברים

 נע- ה4ט און רערשר4קען זיך חייא רביה4ט געשל4פען. איז איר דער 11ח1 8לשץ רעםאויף
 איהם געווים ר4ך וועט שלחנג ברענענריגער דער מענש! דעם צו "וועה יוסי: רבי צוז4נט

 חייא: רבי צו געז4נט היט ער און געשר4קען, ניט ג4ר זיך ה4ט יוסי רבי 4בערטויטען!".
 ממות". תציל "וצרקה פמוק אין ר4ך שטעהמ עם ווייל זיין ניט סכנה קיין ס'קען ניט, זיך"שרעק

 של4פט, איר רער 11ח1 בוים יענעם פון ווי רערזעהן, זיי ה4בען נערערט ה4בען זיי 11ישזוי
 שלשננ ברענענרינער רער 4בער איר. רעם בייסען צו נרייט איז און שלשננ, ש שר84קריכט
 רער'הרג'ט. בשלר איהם ה4ט און שלשננ, שנרערען רעם אויף שרויפנעשפריננען בשלראיז

 ה4ט שוועקנעגשננען. זיך איז און אויסנעררעהט שלאננ ברענענרינער רער זיך ה4טרערנ4ך
 גע- ה4ב איך 411ם געווען, גערעכט בין איך חז זעה "שציטר חייא: רבי צו נעז4גט יוסירבי

 גרעסער". ניך נ4ר קלענער, מש'כען ניט זכות זיין ז4ל מען שזז4נט,

 אויפנעקומען איז איר רער ביז 4פגעוושרט ר4רט שוין ה4בען יוסי רבי מיט חייארבי
 רעם לויבען און זעהן ז4ל ער שלשנג, טויטען רעם נעוויזען איהם זיי ה4בען רשן של4ף.פון

 איר רעם זיי ה4בען רערנ4ך נעשעהן. איז איהם 411ם נם נרויסען רע'ם פשראויבערשטען
 און שוועקנענשננען, ד4רט פון צוזשמען זיינען דריי שלע און טרינקען, און עטען גענעבעןשוין
 ממות". תציל "וצרקה פפוק רעם אויף תורה רברי נעווען מחרש זיי ה4בען ווענאויפ'ן

)41(
 שמעון. רבי בן אלעזר רבי פון קוק ווייטערער רער און הקורש רוח קל4הרערדער

 י:ה ::בל,~5וס.',22ן'לך:':".

 מה דיברתי צדק כי ראה "עההחייא. לרבי יו~י רבי אמר בכן ואיננך.מעום
 כי זכותו, להקמין מוב שאיןשאמרתי

 להגדילו."אם
 יוםי, ורבי חייא רבי שם המתינווכך
 קרבו אז משנוע. ננער היהודי שאותועד
 ידע למען המרע הנחש אוע לו ויראואליו

 שנעשה הגדול הנס על להקב"הלהודות
 ולשתווצ לאכול לו נתנו כך אחרלו.

 בדרך יחדו וילכו שלשתם משםויקומו
 הפסוק,,וצדקה על תורה בדברי ועסקואחד,
 ממות."תציל
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 ועובר שומף זכים מים עם קמן ונחלדשא,
 לחבריז: אלעזר רבי אמר השיחים,בין

 ולשבת מעם כאן לנוח לנך מוב !"חברים
 וזך. קר שהאויר הנחל, אצל העציםבצל

 לעמוק הדעת הרחבת כאן לנוורטהיה
 וישבו לדבריו, ניאותו כלם תורה."בדברי
 תורה חידושי הרבה וחידשו לנוח,שם
 והזך. הקר האויר מןונהנו
 ויראו ביניהם, וישיחו ישבו כאשרויהי
 לפניהם. ועובר רץ נדול נהש והנהפרצאם
 עליו צעק אלעזר רבי אותו ראהכאשר
 הזה מדרך לך חזור ! נחש "נחש,ואמר:
 ההוא איש כי יען לנשך, רץשאתה
 על תשובה עשה לנשכו נשלחשאתה
 שאר עם אבא רבי עליה!" שעברהעבירה
 הזה. מקרה על ונשתוממו נבהלוהחברים
 על שישבו אלעזר רבי אליהםויאמר

 על במתינות ויבוטו וישתקומקומם
 כלל. יפחדו ואל כאן, יקרה אשרהדעוות
 ונשאר אלעזר רבי מזעקת נבהלהנחש
 איזה כעבור אמנם מקומו. עלעומד
 ולסבב לזחול הנחש שוב התחילרנעים
 צעק ובכן אחד. במקום ואנה אנהעצמו
 "נחש, ואמר: שנית פעם אלעזר רביעליו
 ותביעתך תנועתך ומבין יויע אנינחש!
 הנמצאת המערה שבאותה תדעולכן
 אחד עי שם וישן שוכב הזה הקמןביער
 מן שנזל מקרוב וזה ורוצח, גזלןשהוא
 ו9צע הכהו נם מעווע כיס אחדיהודי
 יהודי אותו ותחת שמה. לך כן עלאותו,
 בארמך תשוך תשובה, שעשההחומא
 שמע כאשר והרוצח". הגזלן נוילאורע
 בשמחה, ולקפו'ו לדלג התחיל כךהנחש
 ויעלם. משםוברח

 מיט בשוושקסען געווען איז ערר רי בוימער. שעהנע פיעל מים וועלרעל ש צוצוגעקומען
 געשלענגעלם און געפלימם שרודך ד4רם אויך ה4ם וומסער טייכעל לוימער ש און גר4ז,שעהן
 זיך ז"לען סיר נלייך ס'איז "חברים! געז4גמ: אלעזד רבי ה"ם בוימער. די צווישעןזיך
 מייכעל רעם ביי זיך 94דוהען שבימעל שנידערזעצען, בוימעד די פון ש4מען אונמער'ןד4

 נעשמועמם שנידערגעזעצם, שלע זיך ה4בען זיי תורה". דברי עפעם שמועמען צו אוןוושסער,
 לופם. שמעקענדיגע זויבערע קיהלע די פון געהשם הנאה זעהר ה"בען זיי און תורה,רברי

 דערזעהן, פלוצליננ זיי ה4בען זיך, צווישען געשמועסמ און געזעסען זיינען זיי וויש'וי
 געמהון: געשדיי ש אלעזר דבי ה4ט זיי. פשר פשרביי לוי'פט שלשננ בייזער נדוימער שווי

 דו וו4ם מענש דער ווייל ביימען, לויפמם די וואו וועג רעם פון צוריק נעה שלשנג!"שלשננ,
 וו4ס עבידה די אויף נעטהון תשובה שוין ה4ם ביימען, צו איהם בשפעהל ש געקריגעןה4סט
 און דערשד4קען, נעוו"רען זיינען חברים שנרערע רי מים אבא רבי גע11ען". עובר ה4מער

 ז4לען זיי נעז4גם, זיי צו אלעזר דבי ה4מ 9שסירוננ. רער אויף פשרוואונרערם זיךה4בען
 גיר זיך ז4לען זיי און פ4רקומען, וועם ד4 וו"ם נעלשסען צוקוקען נ4ר שווייגען נ4רבעמער
 שדעקען.נים

 ניט וויילע ש זיך ה4ט שטעהן. נעבליבען ווערמער אלעזר'ם דבי פון איז שלשננדער
 היט און זיך, בשוועגען 4נגעהויבען ווידעד שלשנג דעד ה4ם בשלד 4בער 4דם. פוןנעריהרט

 "שלשננ, געטהון: נעשדיי ש אלעזר דבי ווידער ה4ם דשן צוריק. און שהין נעדרעהמזיך
 שז וויסען, ז4למטו שלזץ ווילמם. דו ווים און זיך דרעהמם דו 411ם פשרשמעה איךשלשנג'
 ש גזלן ש נוי ש של4פט און ליגם ד4דם וועלדעל, ריזען אין זיך געפינמ וועלכע הייל דעראיז

 נוט איהם ה4ט ער וו4ם נ4כדעם נעלד, בייטעל ש איד ש פון שוועקגערויבם ה4ם וו"םרוצח,
 תשובה, בעל דער איד דעם שנשטשט און שהינצו, ,ד4רם לויף געה, צוביילם. אוןציק5שפם
 שזוי ה4ט שלשננ דעד מעדדער". דעם נוי יענעם אין ניפם דיין שריינל4זען בעמערזאלסטו
 נעוו4דען. פשרשוואונדען איז און פרייר, פשר טשנצען און ש9דינגען אננעהויבעןיוי
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 לחבריו: אלעזר רבי אמר כךאחר
 אז כאן, עתה הייתי לא אם כי"תדעו
 את ממלא הנחש אותו היהבודאי

 אכן היהודי. לאותו להמיתשליחותו
 השליחות שניתנה שלאחר נודעתיכאשר
 מהרהר ההוא יהודי היה הנחשלאותו

 יעץטה לבלתי עצמו על וקיבלבתשובה,
 נגדו התחזקתי ולזאת ההיא, עבירהעוד

 יוציא שלא עליו לגזור בכחוהייתי
 היהודי". אותו להמית שליחותו אתלפועל
 שיאטר אלעזר לרבי חבריו שאלואז
 אותם ויענה זארב כל לו נודע מאיןלהם
 סימנים וכן כאלה מודות "הן אלעזר:רבי
 אבי. למדני שבעךלם בריות מינימכל

 לפנינו, רץ שהנחש איך ראיתיאנכי
 אחז זנבו וחימה, בכעס כאש בוערשהיה
 מוצגים היו עורו סנפורי גםלמשה,
 פתאם אבל חרבות, ראשי כמולמעלה

 הרהורי מן שנברא רוח לקראתובא
 החומא, יהרדי אותו שלתשובה

 מעט ושכך לקראתו התיצכ הרוהוזה
 מן נברא שהוא שהודיעו במהאכזריותו,
 רץ שהוא איש אותו של תשובההרהורי
 ביכולחן היה עוד הנחש אמנםלהמיתו.
 אותו להמיוע לפועל, שליחותולהוציא
 הרוח. אותו לדברי ישמע ולאהיהודי,
 ימלא שלא עליו נזרתי כאשראבל

 ומה במקומו. לעמוד נאלץ היהשליחותו
 ולסובב להתנועע עוד כך אחרשהתחיל
 קרבן העבע שהיה לפי הוא במקומו,עצמו
 כי יעז אחר, עבירה לבעל להמיתאחר
 ניתנה רק שבאם נחש, של דרכו הואכך
 ינוח לא הוא הרי למי, להמית שליחותלו
 יחזור ולא לאחר שימות עד ישקוםולא
 היהודי, אותו חלף לו, נתתי ולכןריקם.
 ורוצח." נזלן שהוא גוי לאותושימית

 איך ווען שז וויסען ז"לט "איהר חברים: זיינע צו נעזאגט אלעזר רבי ה"טנאכדעם
 טויטען צו שליחות זיין אויסנעפיהרמ געווים שלשנג רער וואלט נעווען, נימ דא שצינדוואלט
 איבערנענעבען איז ווים נאכרעם שז דערוואומט, זיך האב איך ווי שזוי אבער איד.יענעם

 אויף החט און געווען, בתשבוה מהרהר איד יענער האמ שלשנג, דעם צו שליחות דאםנעווארען
 מיין אויסנענוצט איך האב דשרורך טהון. נימ עבירה די מעהר שוין זאל ער נענומעןזיך

 שליחות". טויטע ראס אויספיהרען נימ זאל ער שלשנג, אויפ'ן זיין צו גוזרקרשפמ
 רבי ה"ט שלעם. ר"ם ווייסט ער ווחנעט פון אלעזר'ן רבי נעפרענט חברים דיהאבען

 האמ בששעפענישען שלערליי פון מימנים אויך און סורות "שזעלכע נעענמפערמ: זייאלעזר
 איז פשרבייגעל"פען, איז שלשננ דער ווי געזעהן היב איך אוימגעלערענמ. מיך פאמערמיין
 רי הויך, דער אין נעהשלטען ער האט זיינעם זנב דעם כעם, ברענענדיגען ש מימ פול נעוועןער

 אנטקענען איהם איז פלוצלינג "בער אויפגע'2כעלט. נעווען אויך זיינען הוימ זיין אויףשיבען
 האט איד יענער וואם תשובה, הרהור דעם פון נעווארען בש'2שפען איז וואם נייממ, שנעקומען
 איהם האט און שלשננ, דעם נעשטעלט שנמקענען זיך האמ נייסמ דער און נענומען, זיךאויף

 נע- בשששפען איז עך אז פארנעשטעלט זיך ה"ט ער ווחם דעם מיט נעבוחכט, קשלמשביסעל
 נעהשט ברירה 8 נחך האמ שלשננ דער אבער טרשכטען. תשובה איד'ם יענעם פוןווארען
 נאר טויטען. צו איד יענעם שליחות, ראם אוימצופיהרען נאר זשך, קיין אויף קוקען צוניט
 שטעהן. בלייבען נעמוזט ער האט טהון, נימ ראם זאל ער געווען, נוזר איהם אויף האב איך8ז

 מען נעמאהנמ האט ער ווייל שהעד, חון שהין ררעהען אנגעהויבען ווידער זיך האמ עראבער

 שלשננ, פון נעוואהנהיימ רי איז שזוי חמ מוימען. צו עבירה בעל שנדערען שן געבען איהםזאל

 יעמשנרען שוין ער מוז טויטען, צו וועמען שליחות 8 איבערגענעבען איהם ס'איז נאראויב
 צו איבערנענעבען איהם איך האב רשרורך נימ, שוין ער וועמ לעדיג געהן צוריקטויטען,

 רוצח". 8 נזלן 8 איז וואם גוי, יענעםטויטען
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 : אלעזר לרבי החברים שאלושד
 גזלן הוא הגוי שאותו נודעת"מאין
 ויאמר במערה?" כאן נמצא ושהואורוצח,
 שזה הוא, הדבר "ענין אלעזר: רבילהם
 גם ידע תשובה הרהורי מן שנבראהרוח
 מן להפמר אפשר שאי המוד, זההוא

 לחש ולזאת כלום. בלא הנחששליחות
 נמצא במערה ששם הזארע עצהבאזני
 על לגזור מוטל עלי וכי וגזלן, רוצחנוי

 לכפרה יקח היהודי אותו שתטורתהנחש
 אלעזר רבי דברי הרוצח". הגוי זהאת
 וחדשו וישבו החברים. בעיני לפלאהיו
 אדם "ואתן הפסוק על רערהדברי

רטהתיך".
 : להחברים אלעזר רבי אמר כךאחר
 שהנחש ברורה בהשערה אני מבין"הן
 את ונבקש נלך מלאכרע, עשהכבר

 הנהש". שם שעשה מה ונחזההטערה
 תחת המערה את ומצאו בקשוהלכו

 את ומצאו בה נכנסו ביער. אשרההר
 עליו מדלג והנחש מת, הרוצחהגוי

 דבר איזה אצלו מחפש היה כאלוומביביו
 רבי קרא אז יותר. לנשכו בו להנקםאו

 ! נחש "נחש, לו: ואמר להנחשאלעזר
 ותחת עשיוע מוב כי רואה אניעתה
 את הרגת תשובה שעשה היהודיאותו
 למקומך, לך ברח ועתה הזה.הרוצח
 שנמצא מה ולחפש לבדוק לנו נצרךכי
 טכאן עליך גוזר ואני הרוצח. אוועואצל

 כפף הנחש ליהודי". תנשך שלאוהלאה
 לו. והלך אלעזר רבי לפני ראשואת

 רני קרב משם הלך שהנחשלאחר
 המת. גוית את לבדוק חבריו עםאלעזר
 כים מעות. עם כימים שני אצלווימצאו
 כסף מטבעות מיני כמה עם גדולאחד
 שנו קמן כים ועוד אחד. יהודי מןשגזל
 אלעזר רבי ויקח בלבד. זהב דינרי רקהיה
 שהוא לחבריר ואמר הכימים, שניאצלו

 גע411רען נעו41הר איז ער וושנעם פוו אלעזר'ן, רבי געפרעגמ וויימער חברים דיהיבען
 הימ 411ם ניימט "דער געענמפערמ: זיי אלעזר רבי הימ רוצח. און גזלן שלם נוי דעםפון
 שלשנג דעם פון שז סור, דעם פון געוואוכם אויך היט שלשנג דעם געשמעלט שגמקעגעןזיך
 אויער אין איינגערוימט מיר ניימם דער היט נישט, ניר מים ווערען פמור קענען נימ מעןוועמ
 הים ער און זיך, נעפינט ער וואו און רוצחן ש און גזלן ש איז ער שז גוי, יענעם פון מדדדעם
 איד'ס דעם זיין זיל גוי דער שז שלשננ, אויפ'ן זיין .נוזר זיל איך עצה, די נענעבעןמיר

 געזיגמ היבען זיי און רייד, אלעזר'ם רבי אויף פשרוואונדערמ זיך היבען חברים דיכפרה".
 תחתיך". אדם "ואתן פמוק דעם איוף תודהדברי

 שלשננ דער שז פשרשמעה "איך נעזינט: חברים זיינע צו אלעזר רבי הימניכדעם
 זעהן סען וועט הייל, די אויסגעפונען געהן לימיר שרביימ, שטיקעל זיין שבגעמהון שויןהיט
 הייל די נעפונען היבען און געגשנגען זיינען זיי געמשכם". דירט היט שלשנג דערוויס

 און מויט, שוין איז גוי דער שז נעזעהן זיי היבען דירם וועלדעל. דעם אין בשרג שאונמער
 אלעזר רבי ווידער הימ קערפער. מויטען דעם אויף שרום טשנצם און שפרינגם שלשננדער
 דערהרג'מ היסמ דו 411ם נעמהון גוט גשנץ היסט דו שלשנג! "שלשנג, געז4נם: שלשנגצום
 ש גע411רען איז 411ם איד יענעם שנשטשמ נעהיימען, דיך השב איך 11י שזוי מעדדער,דעם
 גוי דעם דשרפען מיר ווייל נעקומען, ביזמ דו וושנעם פון צוריק געה שצינד תשובה.בעל

 דער ביימען". ניט איד קיין קיינמיהל זילמט נוזר, דיר אויף גין איך אוןאונמערזוכען.
 ווענס. זיין שוועקגעגשנגען זיך איז ער און קיפ דעם שריבנעבויגען ה4משלשנג

 חברים זיינע מימ אלעזר רבי איז דירמ, פון 4בנעמריגען זיך היט שלשנג דער 11ישזוי
 ביימלען צוויי געפונען איהם ביי היבען זיי קערפער. מוימען דעם אונמערזוכעןצייעגשנגען

 הים ער 0411 נעלדער, פשרשידענע מימ ביימעל נרויסער ש געווען איז איינער יעיד-י"
 ניל- בלויז מים פול געווען איז 411ס ביימעל, קלענערען ש ניך און איד, ש פון"יי,זחנערויבט

 ד4ם ש*ירם ער שז זיגענדיג ביימלען, ביידע צוגענומען ה4מ אלעזר רבי יעידיעך.-.י-,י
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 שני מן ננזלו הכימים ששנימרניש
 ו"טבו המערה, מן יצאו כך אחריהודים.
 ולחדהש לדבר וחזרו היער, באותו עודלנוח
 אדם "ואתן הפמוק באותו וזורהדברי

תחתיך".
 דברי ודברו החברים ישבו כאשרוהנה
 בדרך הועך יהודי איש מרחוק ראותורה
 היהודי אותו היה וזה הילר.שלפני
 המשת. עם הכים את ממע נזלשהנוי
 עשו ידי הידים מן ופצוע מוכה היהוהוא
 נכנם שלו עייפות ולבעבור כח. בליועיף
 רטקת לו וישב היער, בתוך היהודיאורע
 רבי את ראה לא והוא ולנוח. להקרע*ן

 שישב לאחר החברים. שאר עםאלעזר
 על ולקונן לבכוון היהודי אוועו הרטהיללו

 הקב"ה, לפני לבו את וישפך המר;מזלו
 אמר:וכך

 לפניך וידוע 3לוי עולם! של"רבונו
 דבר על יא שי, כך כל דוא3 אנישאין

 ממוני. הפמד דבר על ולא טיתי,פצעי
 ממתמא כי חדין, את עלי מצדיקואני
 אשא איכה אמנם הזה. לעונש ראויהייתי
 צרח הנה. בלעדי אשר הצרות שתיאותן
 מה ועתה זקנתם, לעת לכלכלםהזקנים ואמי אבי את לביתי שלקחתיאחת,
 צרה ריקניות. בידים לביתי בבואיאעשה
 שנ3זל שלי מעות הכים שבתוךשניה,
 ארבע עם קמן כים בו מונח היהממני
 אצלי הפקיד עני א"ט אשר זהובים,מאות
 להשיאה, שצריך בוע עבור לנדן לולהיות
 אותן ועל העני, אותו יעיטה טהועתה
 קורא ואני בקרבי, לבי נסס הצרותשתי
 נא!" הושיעה אנא עזרי" יבא שמאיןאליך
 העני. אותו ובכה צעקכך

 בכי צעקת קול החברים שמעוכאשר
 על דבריו והאזינו הקול למקוםהתקרבו

 אלעזר רבי אליו קרב אז מקונן. הואמה
 שהקב"ה לו והודיע רוחו. אתלהר3יע

 ווידער זיך זיי ה"בען נטכדעם נעלד. אידיש אויך איז רענדלעך נטלדענע מיט בייטעלדער
 טפרוהען. וועלדעל זעלבען איןשנידערגעזעצמ

 אדם "ואתן פמוק 'דעם אויף שלץ תורה, דברי נעשמועמט און נעזעסען זיינען זיי ווישזוי
 איד, דער וועלדעל, דעם נעבען נעהט ווטם וועג זעלבען דעם אויף טנגעקומען איזתחתיך"
 מיעד זעהר נעווען איז ער נעלד. ביימעל דעם שוועקגערויבט איהם ביי הטט גוי רערוו"כ

 טפרוהען שנידערנעזעצמ איד דער זיך ה"ט ע'12, ידי ידים די פון צוביילט אוןצוקלששט
 זעהר טננעהויבען הטם ער און וועלדעל, דעם פון זיימ שנדערער דער אויף בוים שאונטער
 בימער זיין אויסנערעדט זיך הטמ ער טזל. ביטער זיין אויף קלטנען און וויינעןשטשרק
 נעזטנט: שזוי האט און אויבערשטען פשר'ןהשרץ

 נים שוין קלעהר איך שז שנמפלעקם, און בשוואוממ איז דיר פשר עולם! של"רבונו

 שחדעז דעם ווענען נימ און קערפער, צוקלשפמען מיין וועגען נים זעלבסם, מיר פשר ווייטשזוי

 איז שזוי ווי טבער שטרטף. שזש ווערטה איך בין מסתם שז פשרשמעה איך געלד. מייןפון

 מיין נענומען מיר צו הטב איך ווטם צרה, איין צרות. צוויי די איבערצומראגעןמעגליך

 איך וועל ווטם שצינד עלטער, 'דער אויף זיי שפייזען צו מוטער און פ"מער ארימעשלטע

 ועם אין וואם צרה, צווייטע הענד! לעדינע מיט קומען שהיים וועל איך שז טהון,קענען

 נולדעו, הונדערט פיער מיט בייטעלע קלענער ש נעלענען איז 'געלד בייטעלשוועקגערויבטען

 כחשכען צו חתונה דערמיט האבען זטי ער בשהשלמען, צו נענעבען מיר האט ארימשן שןוואש

 בלוטינמ צרות נרוימע צוויי די אויף "ט טהון! טרימשן דער וועט ווטס שצינד טאכמער.זיין

 הילף!" מיין קומען קען וושנעט פון עזרי", יבוא "מאין פסוק רעם שריי איך און השדץ, מייןמיר

 וויינען. און שרייען איין אין נעהשלטען איד דער האטשזוי

 זיינע שרייט, און וויינם אימיצער שז דערהערם ה"בען חברים זיינע מיט אלעזררבי

 ויך זיי הטבען וויינען, און זיצען איד דעם דערזעהן היבען און קול, נאכ'ן נאכנעגשנגעןזיי
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 ידי על נהרג שהגזלן גדול נם לול2ה
 ביער הנמצאת במערה מת ושוכבנחש,
 אצלו נמצא גזל אשר מעות והכיםהזה,
 מימנים נתן הנגזל, היהודי ממנו.ולקחו
 קטן כיס הגדול בכיס נמצא וגם הכים.על
 שאמר כמו הכל זהובים, מאות ארבעעם
 לו והחזירו הנגזל, היהודיאוהמ
 מאד שמח הננזל יהודי הגזלה.את
 וגם הגדול, הנס על להקב"ה הודיהונתן

 הן. ותשואת תודה נתןלהחברים
 את לראות הנגזל היהודי חפץגם
 אל אלעזר רבי -אותו וינהנ מת.הגזלן
 היהודי בהגזלן. נקם לראות המערהתוך
 יאבדו. כן ואמר הגזלן' את מידהכיר
 ולשאר אלעזר רבי ידי נשק שמחהומרוב

 אל היהודי אמר כך אחרהחברים.
 מופת שאנשי רואה אני "כאשר :ההברים
 אחרע ישועה עוד מבם אבקשאתם,
 והרוצח הגזלן שזה איך נא ראווהוא,
 שתתפללו אני מבקש לכן במכין. אוה.פצע

 הפצע". אוהמ מן שארפא ותברכוניבעדי
 ברפואה ויברכהו אלעזר רבי עליוויתפלל
 הפצע שבאב היהודי הרגיש ומידשלימה.
 ונרפא.עבר,
 לאוהמ אלעזר רבי אמר כךאחר
 ידינו על נעזרת כאשר עתה "הןהיהודי:
 הפצע, מן ונרפאת הגזלה לידךשבאה
 השליחות שתעשה דבד ממך מבקשאני

 כי והוא, אותך. אצוה כאשרבשלימות
 זהובים עם אחד כיס עוד הגזלן אצלנמצא

 היה וכך יהודי. של מעות זה שגםאדומים,
 שנהרג הגזלן, גוי אותו של בנוהמעשה,

 סוחר עם יחד באניה נסע הנחש, ידיעל
 גנב באניה ושם שמעיון. שמו אשריהודי
 ולא היהודי, אותו מן הכימ את הגזלןבן

 האניה מן הננב יצא וכאשר הגנב.נודע
 הזה. הגזלן אביו אצל הגנבה אתהפקיד
 אני הנגנב, הכיס אותו לידי שבאוערטה
 ליד הזה הכיס את שתדליך ממךמבקש
 שמעת היהודי של אביו שהוא אהדיהודי

 רעד וויס געטהון, נס ש איהם ה4ט אויבערשטער רער שז ווימען ז4ל ער בשרוהיגט.איהם
 גע- דעם און טויטער, ש שוין ליגט און שלשנג ש פון נעוו"רען נעבימען איז רויבער יערגוי

 סימנים נעזיגט זיי היט איר דער צוגענומען. איהם פון זיי היבען געלד ביימעלרויבטען
 דים נעלענען איז אינווענינ שז געווירען אויסגעפונען אויך ס'איז און נעיד, בייטעלאויפ'ן
 און דערפרעהט זעהר זיך ה"ט איר דער גולדען. הונרערט פיער רי מיט בייטעלעשנרערע
 איד דעם אויך ניך היט אלעזר רבי נס. גרויסען רעם פשר או.כערשטען רעם געלויבמה4ט

 דערקענט. בשלד גוי רעם היט איר דער טויט. געלעגען איז מערדער דער וואוצונעפיהרט
 חז געזיגט, "בער ה4ט ער חברים. זיינע טיט אלעזר רבי פון הענד די געקו'2ט ה4טער

 רעם פון נעקרינען היט ער וויס מעסער ש מיט שניט דער שז הילף, ש ניך ער רארףשצינר
 אלעזר רבי היט ווערען. געהיילט שניט רעם פון זיל ער און שטרען, ניט איהם ז"לרויבער,
 שלמה, רפואה ש ה4בען ז"ל ער געטהון תפלה איהם אויף ה"ט און ברכה זיין גענעבעןאיהם
 געווירען. נעהיילט גענצליך בשלד עראיז

 דיין צוריק שוין ה"סט דו שז "שצינר איר: דעם צו געזיגט אלעזר רבי האטנשכהער
 איין דיר מון איך פשרלשנג נעווירען, אויסגעהיילט אויך שוין איז שניט דיין בשקומען,נעלר
 איך ווי שזוי דעם. אין בששטעהט שליחות ד"ס בשלימות. שליחות דים טהון זילסטזשך,
 איז וועלכעס רענרלעך, ג"לרענע בלויז מיט בייטעל ש ניך מעררער דעם ביי געפונעןהיב
 דער גוי טויטען רעם פון זוהן ש שזוי, זשך די ה4ט 6שסירט נעלד. גערויבמע אידישאויך

 איז נימען זיין וויס סוחר, אידיי2ען ש מיט צוזשמען שיף ש אויף געפיהרען איזרויבער
 בייטעל דעם איר פון שרויסנע'גנב'ט גוי יונגער דער היט שיף דער אויף ד4רט אוןשמעון.
 רענד- בייטעל נעגנב'טען דעם ער היט שיף דער פון שר4פ איז ער ווען און רענדלעך.נאלדענע

 זילסט דיר, פון איך פשרלשנג שלזי רויבער. זעלבער דער פיטער, זיין צו איבערגעגבעןלעך
 זינ איך פיטער. שפהמן'ם דעם איז וויס איר, יענעם צו שוועקטרינען געלר בייטעלדעם
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 סימן, לך אני נותן וגם הגנבה.בעל
 אותו תמצא אביו לבית תבאשכאשר
 שמתה אשתו על שבעה יושב אבלשהוא
 הכיס את תממור ואתה ימים. איזהלפני
 ימים איזה שבעוד לו ותאמר אביו,ליד
 הננבה, לו ויהזיר שמעון, בנו אליויבא
 הבמיה היהודי אדומים". זהובים עםהכים
 השליחרת וימלא שילך אלעזרלרבי

 כל עם אלעזר רבי ידי נשקבשלימות.
 בגופ. שלם לדרכו, מהם ויפרדההברים
 בממונו.ושלם
 התפלאו ההברים שאר עם אבארבי
 האותות בדכר אלעזר, רבי עלמאד

 הזה. בדרך ממנו ראו אשרומופתים
 מאד שוקקה שנפשו אבא רבי אליוויאמר
 כל אלעזר לרבי נודע מאק ולהבין,לדעת
 בעין, עין אותם ראה כאילו האלהענינים
 כי הדבר, מוד אלעזר רבי אליהםויאמר
 בהוש זאת כל ראה בקרבו אשררוחו

 בעין ;ין הדברים כל רואה כאילוההשנה
 ואין נזדכך, נופו כי יען הראורבבהוש

 ולכך אהר, איש גוף כחדמר גופוהומריות
 על מלראות לרוחו ומונע מעכב גופואין
 במרהק, הנ:עוה כל הכרה השגתידי
 בשר כל "וראו בכו2-ב שנזכר דרך עלוזהו

 רבנו משה אצל שכתוב הענין וזהיהדו".
 והרבה האר'ן כל את השם"ויראהו
 בענין ביניהם נתהדש תורהחידושי
 כל ראיית דוקא ולאו בשר, כלראיית
עין.

 בקור מצות לקיים הלכו אלה כלאחר
 בדרך אבל אלעזר. רבי הותן שלהולים
 אהר צדיק של הלויה אל ללכרצנקראו
 יוסי רב. ונקרא יומי, רכי כן גםששמו
 ידי על לתהיה מותו אחר שעמדדפק"עין
 ךבי דכאשר שלו. הינוקא וזעקתתפלת
 חותנו אצל באו החברים שאר עםאלעזר
 לאהר כמתו על יושב מצאוהו יוסי,רבי

 השם "רפאנו הפסוק להם ודרשמהלתו.
 הוא יתברך השם כאשר כיוארפא"
 במוח להיות נוכל אז הרופא,בעצמו

 ~דאונ ואין ובשלימות. בתוקפהשהרפואה

 וו"ם ווייב, זיין נ"ך שבעה זיצען פיטער דעם טרעפען וועסם דו שז אויך, סימן ש אפילונאך
 פ"טער דעם צו געלד בייטעל רעם אוועקגעבען ז"לסטו געשס"רבען, מעג עטליכע פשד איזזי

 צו קומען שכועון זוהן זיי, וועט ארום מעג עטל.כע אין שז ז"גען, איהם ז"לסט אוןזיינעם,
 איר דער רענרלעך". נ"לרענע די מיט בייטעל רעם זוהן זיין צו יבנעבען עד זאלאיהם,
 זיך ה"מ ער 5.נקטליך. אויכפיהרען יטליחות ד"ם וועט ער שז אלעזר, רבי צו צוגעזאנטהאט

 בממונו. שלם בגופו שלם שוועק איז און חברים שלע מיט געזעגענט אוןצוקושט

 און אלעזר'ן רבי אויף פשרוואונדערט שמשרק ווידער זיך האבען חברים אלעזר'םרבי

 ווי נימ, פשרשטעהמ ער וו"ס אויסהשלמען ניט קען ער חז נעז"גמ, איהם צו האט אבאדבי
 אלעזר רבי היט 5ינקטליך. שזוי געווירען געוויהר שלעם דעם פון אלעזד דבי איזשזוי

 שזוי געזעהן שלעם דים היט נייממ זיין שז חברים, איבעריגע די מיט אבא רבי צוגעז"גט
 פשר- נימ איז גוף זיין ווי שזוי און אוינ. געוועהנליכען מימין זעהן כוען ווי שזויפינקמליך,
 זעהעניש דעם צו שמערוננ קיין נימ גוף זיין איז רשדורך אויסגעליימערם, איז ער נ"רגרעבט,
 און יחרו". בשר כל "וראו ז"גמ 5מוק רער ווי שזוי בשגרייפמ, "דער זעהט גייסם זייןוו"ם

 ינ;1 שוו;,י. א,,וו'ס וי' 1..1 "1,ה כנוי הלסוו ממ"ן:,וו "1ן ד' "2ני:שנעוי"
 רפקיעיז. יומי רבי צדיק שנדערען שן פון לויה ש צו געוו"רען גערופען זיי זיינען וועגאויפ'ן

 זיינען חברים זיינע מיט אלעזר רבי ווען און געווירען. לעבעריג צוריק דערנאך איז ערוואם

 בעמ, אויפ'ן זיצענרינ געטר"פען שוין א.הם זיי ה"בען יוסי, רבי שוועהר זיין צואנגעקומען

 ווען שז ואדפא" השם "רפאני פסוק דעם נעדרש'נמ ה"ט ער און קרחנקהייט. ח נאך ווישזוי
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 שלכה רפואה נקראת בזאת ורפואה ההולה. זה אל עוד תשובשהמחלה

)מב(
 שמת. לאביו בזעקתו מחיה דפקיעין יוסי רבי שלהינוקא

 חברים, עוד עם אבא ורבי אלעזררבי
 יומי רבי החולה את לבקר הלכוכאשר
 הידיעה להם באה אלעזר, רבי שלחותנו
 היה וכך יונה. ידי על יוסי רביממחלת
 בשדה ממיילים שהיו בעתהמעשה.
 יפניהם ובאה פרחה תורה, חידושיודברו
 בכנפיה. ומקשקשת מנהמת שהיתהיונה
 לה: ואמר היונה אל אלעזר רביוידבר
 תמיד את חלא ! פובה יונה כשרה,"יונה
 אליו, ותאטרי ותלכי תחזרי אמונים,ציר
 השמים מן נם לו יעשה בי בלל, יפחדשאל
 עם ואני ממחלרע. ירפא השלישיוביום

 בהער אליו בקרוב נבא שליהחברים
 יחד." בלנו נשמח ואזאורחים,

 היונה ובאה פרחה שוב קצרה עתאחר
 לרבי ואומרת מנהמת שהיתהלפניהם,
 כי יען כך, בל כהשמחת שאינהאלעזר,
 שחותנו בשמים 8על אלעזר שרביהאמנם
 המות למלאך ליתן היה נחוץ אבלירפא,
 הלא יוסי, רבי בן נם ששמו אחרקרבן
 שפרחה לאחר דפקיעין. יוסי רביהוא
 אלעזר לרבי אבא רבי שאל משםהיונה
 אלעזר ורבי ? היונה אותה של מובהמה

 היונה. לו שהביאה הידיעות שתיהשיבו
 שחור, עורב נם שמה ובא פרהמיד
 רבי ויצעק בכנפיו. וקשקש צרחאשר
 לך להודיע. תמיד דרכך אשרשליחווקי ידעתי "הלא ואמר: העורב עלאלעזר

 רפואה שזש און קוכוען, צוריק ווידער קרשנקהיים די וועם אפשר שז איבערקלעהרען ניםדשרף
 שלימה. רפואההיימט

)42(
 פ4טעד זיין לעבעדינ צוריק כמשכם דפקיעין יוסי רבי פון אינגעלעדער

 תפלה. זייןדורך

 דעם זיין חולה מבקת געגשננען זיינען זיי ווען חברים, נ4ך מים אבא רבי און אלעזדרבי
 נשכריכם די בשקומען אלעזר רבי דשן ה4ם שוועהר. ם אלעזר רבי נעווען איז וועלכער יומי,רבי
 טויב ש פליהען צו נעקומען איז שפשציד, ש אויף נעווען זיינען חברים די ווען טויב. שדורך
 נערעדם אלעזר רבי ה4מ פלינעל. די מים נעקלשפם און געברומם ה4ם זי אלעזר. רביפשר
 שטענדיג ד4ך ביזם דו טויב! געטרייע טויב, "כשר'ע נעז4גם: שזוי ה4ם און טויב דערצו
 וועם עס ה4בען. מורא קיין נים נ4ר ז4ל עד איהם, ז4נ און צוריק נעה שליח, עהרליכעדש

 מיינע מים איך און נעזונד. זיין שוין ער וועם ט4ג 'דריטען אויפ'ן און נעשעהן, נם שאיהם
 צוזשמען". פרעהען שלע זיך מיר ווע5ען דשן נשמם, צו איהם צו קומען בקרוב וועלעןחברים
 זי ה4מ ברוכמגנדיג, און טויב, די צופ5יהען געקומען ווירעד איז דעינ4ך ציים שטיקע5ש
 אלעזר רבי שז טשקע אמת ווייל פרעהלעך. שזוי נים איז זי שז אלעזר, רבי צו געוועןמודיע
 דעם פשר ה4ם מען 4בער ווערען, נעזונד ז54 שוועהר זיין ד4ם הימע5, אין גע'8ועל'טה4ם

 דיס יומי, רבי אויך איז נ4מען זיין ו41ם קרבן, שנדעד שן המות מלאך דעם געבעונעמוזם
 דבי הים שוועקגעפ5וינען איז טויב די שז דפקיעין. יומי רבי איהם רופם מען וו4ם דעראיז
 אלעזר רבי ה4ם טויב. די מים מעהשה ש פשר ע8עס ד4 איז וו4ם אלעזר'ן רבי געפרענםאבא

 ווידער איז געברשכם.,בשלד ה4ם טויב די ווים נשכריכטען שלע די אבא רבי צודערצעהלט
 'די מימ געקלשפם און געקוויטשעם ה4ם וועלכע קר4ה, שוושרצע ש פליהען צו4ננעקומען
 ש פשר וו4ס צו נום שוין ווייס "איך נעזיגם: קר4ה דער צו אלעזר רבי ה4םפלינעל.
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 מזה." נודעתי כבר כילדרכך
 שהלכו החברים אל אלעזר רבי אמראז
 לנמול ללכת שעלינו דעו ! "חבריםעמו:
 דפקיעין יומי רבי החכם עם אמת שלחסד

 רואה ואני מכהטפחתנו, נם והואשנסתלק,
 כאלה אנשים במקומו שם נמצאשלא
 כלם וימו לקבורה." להביאו ראויםשיהיו
 המוביל אחר דרך אל בו שהלכו הדרךמן

 קבלו צומה באו כאשר הנפטר.למקרם
 וכל נדול, בכבוד אותם המקוםאנשי

 להכין הנפמר לביוצ נכנמוהחברים
 והקבורה.ההלויה
 ילדים, שני השאיר דפקיעין יוסירבי
 אמם נם קטנה. ובת תורה, שלמד קמןבן

 חכים, בר היה קטן בן ושיתו מתה.כבר
 שזה החברים ויראו ינוקא. בשם לווקראו
 אל שיקרב איש לכל מציח אינוהינוקא

 אצל עמד בלבדו הוא רק אביו,מטת
 ראש על ראשו הניח 5עם וככלהמטה,
 לשמים עיניו נשא נם ויללה. כככיאביו

 "רבונו הלשון: בזה ולטעון לזעוקוהתהיל
 הקדושה בתורתך כרנבת הלא ! עולםשל

 הבנים, על האם תקח לא הקן, שלוחמצדת
 לקחרנ אבל ונו'. האם ארנ תשלהשלח
 זה הפקר על הבנים את ולעזוב האםאת
 הלא ! עולם של רכונו ועתה לעשות.אמור
 שכתבת הזאת מצוה תקייםאתה

 ואחותי אני אפרהים שניכתורתך.
 נשאר ואבינו אמנו, מן יתומיםנשארנו
 אותנו ולשמור עלינו להנן האםתחת
 הקן שלוח מצות פי ועל הפקר. נהיהשלא
 האפרחים, אותנו לקחת רק לך מותרהיה
 שבתורה תאמר ואם אבינו. את לאאבל
 את ולא האם, את תשלח שלח רקכתיב

 פון פריהער שוין ה4ב איך וועגם, דיין ךיר געה אנצוז4גען. נרייט שסענדיג ביזמ דושל-הות
 געוואוסס".דעם

 של חכר גומל נעהן ל4מיר "חברים! געז4גס: חברים די צו אלעזר רבי ה4סנשכהער

 ש אונזערם איז ער געוו4רען. נפטר איז ער וו4ם דפקיעין, יוכי רבי חכם דעם צו זייןאמת
 ראוי זיינען וו4ם מענשען, שזעלכע געפונען זיך ז4ל עם ניס ר4רס איך זעה אויך אוןקרוב,
 שנרערען שן צו וועג רעם פון שר54געררעהם חברים רי זיך ה4בען בשלר סהון". צו רעכמסזיין

 נשנצע די ה4ט 4נגעקומען שהינצו זיינען זיי ווען רפקיעין. יומי רבי צו פיהרס וו4סווענ
 הויז דעם אין שריינגעגשנגען זיינען חברים שלע און כבוד, גרוים מיס עמ5פשנגען זיישס4דמ

 מיט לויה רי צוגרייטען צו 4ננעהויבען ה4בען זיי און געוו4הנס ה4ט ךפקיעיז יוסי רביוואו

 קבורה.די
 שוועם- ש מימ אינגעלע חךר ש קינדער, יונגע צוויי דפקיעין יומי רבי פון איזגעבליבען

 אינגעלע יער געשטירבען. פריהער צייט שטיק ש מיט נ4ך איז זייערע מוסער דימערעל.

 צוגעי4'ט ניט קיינעם ה4ט ער ,ונוקא", גערופען איהם ה4ס סען קינד, קלוג ש זעהר נעוועןאיז

 ער בעט. נעבען געשטשנען איז שליין ער נ4ר טוידט, געלענען איז פ4סער זיין וואו בעטצום

 ער געוויין. נרוימ ש מיט קץ2 פ4טער'ם אויפ'ן קעפעל זיין שרויפגעוושרפען שלעמ4הלה4ס

 ה4ך ה4סט דו עולם! של "רבונו געשריגען: שזוי און היכעל צום סענה'ן 4נגעהויבעןה4ט

 נעסס ש נעפינט מען ווען שז הקן". "שי-ח פון מצוה די תורה הייליגע דיין איןנעשסעלס

 צונעמען. מען טעג מוינעלעך יוננע די און שוועקשיסען, מוטער רי מען ז4ל פויגעלעך, יונגעמים

 ד4ם הפקר, פויגעלעך יונגע די ל4זען און פויגעלעך, די פון מוטער ךי צונעמען אויב4בער

 תורה. הייליגע די פון רין דעם מקיים שליינ זיי עולם' של רבונו שצינד טהון. ניט מע,ט4ר

 שוועם- אינגערע מיין מיט איך מוטער, אונזער פ11 נעבליבען כיר זיינען פוינעלעך יוננעצוויי

 ה4סמו תורה רין דער לויט איז אונזערער, בששיצער הער געבליבען פ4סער אונזער איזמערעל,

 אז יו,ווץ, ש ז4גען וועסמו אפשר און פיטער. אונזער ניס צונעמען, ביירע אונזגערשרפט

 ש בי'י נ4ו 4ן תורה רין דער נעהמ דשרום האם", את תשלח "שלח נ4ר שמעהט תוךה דיאין

 מוש,ל אונזעי ווייל שז ענטפערען, דיר איך קען רעם אויף פ4מער. ש ביי נים 4בערכווטער.
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 כי מכאן, תברהו ואל מאומה תפההי נשאר אמנו מיתת לאהר הלא אבלהאב.
 גם והוא אביט הוא האם, במקוםאבינו
 מן אמנו את מקודם לקהת ואםאמנו.

 במקומה, אבינו ונשאר שלה,האפרהים
 אבינו את גם אם הקן שלוה מצותאיה
 אהותי עם ואני האפרהים, קן מעלתקה
 ושומר!" מגן בלי הפקרנשאר
 יכלו לא ההברים שאר עם אלעזררבי

 הינוקא זעקת בשמעם מבכילהועאפק,
 עמו. הם גם ויבכו מרה, בכהאשר

 עמוד כמו ויראו הינוקא, נשתתקפתאם
 ויתיצב הנפטר, של ההדר באותו באאש
 מפסקת מהיצה להיות הנפטר ממתלפני
 רבי ובין הינוקא, עם המת ממתבין

 האנשים שאר עם וההבריםאלעזר
 נבהלו האנשים שאר כל שם.שנמצאו
 בקשו ההברים ונם מפחד. החוצהוברהו
 "אל אלעזר: רבי אליהם ויאמרלצאת,

 גדול, נם איזה כאן נעשה יהיהכנראה
 והמענות הינוקא של הרעש דברי כייען
 הרקיעים". את בקעו שלו הדמעותעם

 עמוד מתוך קול להם נשמע היהמיד
 שזכית ! יוסי רבי "אשריך לאמר:האש
 עם שמיא כלפי שטענותיו כזה הכםלבן

 ובאו הרקיעים את בקעו עניודמעות
 נעשה זה ובשביל הכבוד. כמאלפני
 על להומיף הפמק ויצא חדהצ, כהםפמעליך

 תורה ללמדד שתוכל כדי שנה. כ"בשנותיך
 לפני וחביב יקיר בן שהוא שלך הינוקאעם

הקב"ה.
 ויראו האש. עמוד סשם 3עלם כזאהרי
 והינוקא עיניו, 5תה יומי שרביההברים
 ראש על ראשו נממך הממה, אצל עודעמד
 אללצזר רבי אמר נתעלף. היה כאלואביו
 לראות שזכינו חלקנו! "אשרי ההברים:אל

 הץסט עולם ש5 רבונו דו שז און מומער. אונזער אויך און פץמער אונזער איז ערביידע,
 איז פץמער אונזער און פוינעלעך, יוננע איהרע פון מוטער אונזער שרץפנענומעןפריהער
 אונזער ווידער היסט דו שז תורה, דין רער איז 11ח1 היינט מומער, אונזער אויךנעבליבען
 אויף געבליכען זיינען קינדער יונגע צוויי מיר און נעשט, די פון שרטבגענומען אויךפץמער
הפשרע.
 געוויין, פון איינהשלמען נעקאנמ נימ זיך ה"בען חברים איבערינע די מימ אלעזררבי

 "ינוקא". דעם מיט געוויינמ מיט אויך הץבען זייאון
 שריין זייל פייערדינער ש ווי שזוי איז 9לוצליננ שז נעזעהן, זיי הץבען געוויין מימעןאין

 דער און יוסי רבי טויטען מימ'ן בעמ רעם צווישען שנידערנעשטעלמ זיך האמ און שמוב,אין
 כוענשען עולם גשנצער דער מימ און חברים איבעריגע די מימ אלעזר רבי צווישען אוןינוקא,
 אבעד שרעק. פשר שרוימגעלאפען בשלד זיינען מענשען געפונען.,שלע דץרט זיך האבעןווץם
 וועט דץ שז אויס, ווייזמ עס ניט, אייך "שרעקט הברים: זיינע צו געזץגמ האמ אלעזררבי

 מים "ינוקאע דעם פון ווערמער שסורעמדינע קלוגע די ווייל געשעהן. נם גרוימער שעפעס
 , געשפשלמען". הימלען שלע האבעז מרעהרען בימערע היימעזיינע

 מיט זייל פייערדיגע רער פון קול ש רערהערמ חברים די מיט אלעזר רבי הץטבשלד
 דיין פון נעשרייען און מענות קלוגע די ווטס יומי! רכי דיר איז "וואויל ווערמער:דיזע
 כסא פשר'ן זיך געשמעלמ און שרויפגעגשנגען זיינען טרעהרען, הייסע זיינע מימ שעפעלע,יוננ

 זץל מען נעבליבען ס'איז און כהספמ, נייעם ש געמשכמ בשלד הימעל אין האמ מעןהככוד.
 שעפעלע, מייער דיין טימ תורה לערנען זץלממ דו כדי יטהר, צוושנציג און צוויי זיין מוסיףדיר
 אויבערשמעןא. ביים ,נעליעבמ זעהר איזווץס

 נעזעהן חברים די האבען נעווץרען. פשישוואונרען זייל פייערדיגע די איזנ.כדעם
 נעבען געשמשנען שזוי שלץ נץך איז ינוקא דער און אויגען. זיינע געעפענט הץמ יוסי רבישז
 ער ווי שזוי קץפ, סץטער'ס אויפ'ן נעלעגען איז סע*על זיין פץמער, אויפ'ן ץננעלענמבעמ
 וושס אונז, איז "וואויל חבדים: די צו געזץנם אלעזר רבי היט פשרחלש'ט. נעוועןווילט
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 המתים". תחיית של הנם אתבעינינו
 רבי חלקך "אשרי אמר: יוסי רביואל
 בך שהראה ובוראך יוצרך וברוךיוסי!
 ידי על המתים תחיית של הנםאת

 של עיניו ודמעות המוחכמותהמענות
 נשא יוסי ורבי שלך". חכים ברהינוקא
 להקב"ה הודיה ונתן לשמים ידיושתי
 עמו. שעשה הנדול חמדזעל

 התעלפות במצב ישן שהיההינוקא
 ושמו אחר, בחדר בנחת ונשאוהולקתוהו
 יוכל מי מעצמו. שנתעורר עד עליועין

 של והנשיקות השמחה נודל ולספרלתאר
 הזר אביו כי בראורע לאביו.הינוקא
לתחיה.
 עד שם ישבו חבריו עם אלעזררבי
 וחדשו מאד, יחד כלם ושמהו השלישי,יום

 מאת בקשו וכאשר וערה. חידושיהרבה
 בעולם שראה מה להם שים9ר יזסירבי

 לספר רשות לו שאין להם אמרהעליון,
 שכאשר להם. הניד אהד דבר אךזארנ

 ומען בזעקתו הרעיש שלוהינוקא
 והזכיר העולמים, רבין לפנימענותיו
 שלש ר;דו הקן, שלוה מצות שלהפמדקים
 שלמעלה הישיכה מבני כמאות אלףמאות
 עלי רחמים ובקשו ממקומותם קמווכלם

 רצון עשה והקב"ה לר~קיה.שאהזור
 ואת יעשה יראיו "רצון ככחובהצדיקים,
 השלישי וביום ויושיעם." ישמעשועתם
 רבי אצל חולים בקור מצות לקייםהלכו
 ומצארהו אלעזר, רבי של הותנויוסי

 . ממהלרמשנרפא

 היט יומי רבי צו און אויגען". אונוערע מיט המתים תחית זעהן צו נעווען זוכה היבעןמיר
 בש- הייליגער דער איו געלויבט און יומי! רבי חיק ריין איו וואויל געו"גמ: אלעוררבי

 מימ טענות שטורעמדיגע קלוגע רי רורך המתים תחית בחוויוען ריר ביי ה"מ 11"םשעפער,
 הימעל, צום הענט ביידע אויפ'נעהויבען ה"ט יוסי רבי "ינוקש". קלוגען ריין פון נעווייןרעם
 געטהון. איהם מיט ה"ט ער 411ם חסר ויין פשר אויבערשטען רעם געלויבטאון

 אין נעמר4גען שריין פשמעליך ויי היבען "ינוקא" פשרחלש'טען און של4פענרעןדעם
 אויפנע- ועלבסט זיך פון איז ער ביו אויפנעפשסט, איהם אויף ה"בען און חדר, שנדעראן

 גרויסע רי בשיטרייבען צו אימשטשנר ויין קען ווער און אויסם4הלען קען ווער מילאקומען.
 ליעבענרע היימע מיט פ"טער ויין אוימנעקושט הימ ינוקא רער וו"ס קושען, רעם מימפרייר

 נעוו"רען. לעבעדינ איו פ4מער ויין שו רערועהן הימ ער וועןמרעהדען,
 ה"בען ויי ט"ג. רריטע; דעם ביו יפגעועסען ר"רט ויינען חברים די מימ אלעוררבי

 גע411רען. אויפגעמהון ר4רט איז תורה חידושי פיעל און געווען, משמח שמשרק זעהרזיך

 הים ער וו"ם דערצעהיען צו ר,שות קיין ניט ה"מ ער שו נעויגט, זיי פשר ה"מ יוסירבי
 ויינער "ינוקא" דער ווען שו רערצעהלט, י4 ער ה"מ איינע ר"ס נ4ר געועהן. שלץד"רמ
 רעם שרויסגעברשכט ה"ט און עולם, של רבונו פשר'ן מענות ויינע מימ געשטורעממ שזויהים
 שטוהלען טו.וענר הונרערט דריי געטהון ציטער ש ה"בען הקן, שלוח מצוה רער פון9סוק

 גע- און אויפגעשמעלט ויך היבען שלע זיי און מעלה, של ישיבה דער פון ליימ נרויסעמים
 גע- הימ אויבער,טטער רער און ווערען. לעבעריג צוריק ו"ל איך מיר. פשר רחמיםבעמען
 ואת יעשה יראיו "רצון ויגמ: 9סוק רער 11י שווי צדיקים. זיינע פון רצון דעםמהון

 אלעור'ס רבי זיין חולה מבקר גענשנגען זיי ויינען טיג רריטען אין ויושיעם". ישמעשועתם

 געוונרמערהיימ. נעטריפען איהם שוין ה"בען זיי אוןשוועהר,
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 המנונא רב שלהינוקא

 יהודה ורבי יצחק רבי שהלכומעשה
 "כפר שנקרא המקום אל ובאובדרך,
 הגדול הצדיק דר היה שם אשרסכנין",

 רב היה לא כבר ואז סבא. המנונארב
 האלמנה ונשארה בחיים, סבאהמנונא
 אל יום בכל שהלך קמן, יחיד בן עםשלו

 חכים בר היה והוא תורה, ללמודהישיבה
 הינוקא בא כאשר "ינוקא". בשםוקראוהו
 "בני אמו: לו אמרה צהרים בעתלבית

 אורחים שני אלינו בא כאשרמחמדי:
 אליהם קרב ישראל, חכמי טן'חשובים

 ויברכוך". שלום להםותן
 מרם אבל אליהם, לנשוז התחילהינוקא

 ולא מהם, אחור נסוג להם שהתקרבעוד
 שאלה כך אמו ראתה כאשר אליהם.קרב
 ?" אליהם לגשת מאנת בני "מדועאותו:
 לגשת אחפץ "לא : הינוקא להויענה

 ישדאל חכמי על מתרעםסבא
 קריאת היום קראו לא כי יעןאליהם,
 שאינד מי למדתי, ואני בשחריובשמע
 הוא הרי בשחריוב שמע קריאתקורא
 היום". אורע כלבנידוי
 הינוקא דברי הכמים שני שמעוכאשר
 ידיהם נשאו דבריו. על מאדהתפלאו
 להקב"ה הודיה ונתנו אותו, וברכולשמים
 כזה. קדרש בן המנונא רב מן שנשארעל

 הינוקא דברי "הן הנאספים: אלואמרו
 היום קרינו שלא המעשה, הוה כך כיכנים

 היה הדבר ומבת בשחרירב שמעקריאת
 השכם, בבקר לקום היוםשהוכרחנו
 על ממת לאסוף אנשים אצלולהשתדל
 כלה הכנסת לצורך סעודה ועלמלבושים

 וכאשר עניים, יתומים שני של חתונהעל
 לעשות ביכולת היה לא זה, כל הסרהיה

)43(
 נערופען איהם ה4ט מען וו4ם סבא, המנונא רב 16ן איננעלערער

 חכמים. נרויסע צוויי קרימיקירמ"יניקא"

 אין 4ננעקומען זיי זיינען ווענ. אין נענשננען חמ4הל זיינען יהודה רבי און יצחקרבי
 סבא". המנונא "רב צריק נרויסער דער נעו41הנט ה4מ ד4רמ וו4ם סכנין" "כפר ד4רףדעם

 זיינע אלמנה רי נעבליבען ס'איז נ4ר נעלעבמ, נימ סבא" המטנא "רב שוין ה4מדשמ4לסמ
 דער ווען לערנען. תורה שריין חרר אין ט4נ שלע נענשננען איז וועלכער יחיר'ל. בן שסימ

 נעז4נט: איהם צו זיינע מוטער רי ה4ט חדר, פון נעקומען חהיים ציימ מיט4נ איזאיננעלע
 נעה צריקים, נרויסע לייט, נרויסע נעסמ, מייערע צוויי נעקומען ר4 ס'איז קינר, מיין"זעה0מו

 בענטשען". דיך זיי וועלען שלום, זייניב
 נ4הענט צונענשננען איז ער נ4ך איירער 4בער נעסט. די צו צונענשננען איז איננעלערער

 דער איז "וו4ס נעפרענמ: איהם מוטער רי ה4מ זיי. פון נערוקט צוריק זיך ער ה4מ זיי,צו
 איננעלע רער ה4ט ?" זיי צו צו'נעהן נע411למ נימ ה4סמו פשרווים קינר, מיין ריר מימכעהר

 שמע קריאת עובר היינט ה4בען זיי ווייל זיי, צו נ4הענמ צונעהן נימ וויל "איךנעענטפערמ:
 חרם אין ער איז שמע, קריאת עובר איז איינער אויב שז געלערענמ, ה4ב איך אוןנעווען.
 מ4נ". נשנצעןרעם

 פחר- שטשרק זיך זיי ה4בען ז4נט, "ינוקא" רער 0411 נעהערט ה4בען חכמים צוויידי
 נעבענטשמ.,דערנ4ך איהם ה4בען און הענר זייערע אויפגעהויבען ה4בען זייוואונדערט.

 מיר ווים איז דערפון אורזחכע רי נ4ר אמת, טחקע איז מעשה "רי צוגעגעבען: זייה4בען
 מלבושים מיט נעלר ששפען שרומלויפען און אוי6הויבען, פריה נשנץ היינט נעמוזט זיךה4בען
 און ה4בען, חתונה נעדשרפט ה4בען יתוכרם 4רימע וו4ם כלה, הכנסת פשר סעודה חאויף

 נעווען ד4ך מיר זיינען חתונה. די זיין נעקענט נימ ה4ט נעפעהלט, ה4ט חלעם ד4ם ווישזוי
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 וה~כה במצוה, עומקים והיונוהחתונה,
 המצוה". מן 5מור במצוה העומק שכלהיא

 נודע מאין הינוקא, את שאלו כךאחר
 בשחרית. שמע קריאוו היום קראו שלאלו

 ידי על והכיר הרגיש שזאת להם,ויענה
 אליהם. ננש כאשר שלהם הבנדיםריח

 ורבי יצחק רבי החכמים שניכאשר
 שרבי הינוקא ראה לאכול, ישבויהודה
 אמר לאכילה ידיו נטל כאשריהודה
 הנמילה, קודם ידים נטילת עלבדכת

)מד(
 ממכשפים. להתרהק וגם אסון, בו שקרה מביתלהתרהק

 לאיזה וישאלהו, בדברים עמו ליכנםיצחק ב;ת אביו אצל יצהק רב* שהלךמעשה
 ממחרו אם הקנים, חבילת נושא הואצורך לשאוף דשא בנאות הקיץ במעון דרשהיה
 והלך ענהו לא האיש אבל בזה.הוא שהיה אחד איש בדרך וירא וקר. צחאויר
 אחריו הלך יצחק רבי לדרכו.הלאה בדרך טלכת נשמר והיה והולך,מצדד
 מן נטה ההוא שאיש וירא הדרךבאותו היה והוא האנשים, כל כהליכתהישר
 הלך יצחק רבי במערה. ונכנםהדרך רבי הפין כת5ו. על קנים חבילתנושא

 טהון צו פמור מען איז במצוה, עומק ט; איז מען אויב טז איו, רין רער און במצוה. עוסקחן
 כצוה".טנ'טנדערע
 עובד היינט ה4בען זיי טז ד4ם, ווייסט ער ווטנעם פון "ינוקא" דעם נעפרענם ה4בעןזיי
 דעם דורך דערקענס ער ה4ס דיפ טז געענמפערט, זיי "ינוקא דער היט נעווען. שסעקריאת
 זיי". צו נעהענמער צונעקומען איז ער ווען מלבושים, זייערע פוןדיח

 יהודה, רבי טז נעזעהן, אינגעלע דער ה4ם עמען, נעזעצם זיך ה4בען חכרים צוויי דיווען
 דעם בעפ4ר ירים נמיית על ברכה די געמטכם ער ה4ט עסען, צום געווטשען זיך ה4ם ערווען

 מען בעפ4ר ברכה רי מטכען ז4ל סען לויטעט. דין דער וו4ם מצות שלע ביי 11י טזויווטשען,

 געז4גם: ה4מ און נעשמעלם טנמקעגען זיי זיך ווידער איננעלע דער ה"ם מצוה. רי מקייםאיז

 ה4ם ער ווייל ההסיד", שמעיה "רב פון תלמידים קיין נים זיים איהר חז אוים ווייזםעם

 ידים נטילת על ברכה די מטכען מען זיל ידים נטילת פון מצוה די ביי שז דין, דעםבטעומימם
 מטכען ניט ר4ך מען טיר ווטשען פטר'ן ריין נים זיינען הענמ די ווען ווייל ווטשען,נאכ'ן

 ברכה".קיין
)44(

 אויסמיידען. מען דטרף אומגליקען פון הויזח

 דערוויימערען. זיך מען רטרף דפואות סטכערם כשוףפון

 געזעהז עד האם פ4טעד, זיין פון וויהנוננ זומער צום גענטננען טמ4הל איז יצחקדבי

 נעווך' מענשען טלע ויי נים ווענ, נלייכעו דעם נעבען זיים דעך אין עפעס געהט כחננש טטז

 י-יי 1,,ייכ' --], 'יפי--

 הברכה לומר שצריך המצות בכלכמו
 הברכה שתהיה כדי המצוה, קיוםקודם
 נגדם הינוקא עוד התיצב לעשייתן.עובר
 רב את שכה12עם לא "כנראהואמר:
 לשאר שוה אינה ידים נמילתשמצות
 זו, הלכה מברר שהיה החסידשמעיה
 כך ואחר ידיו ליטול וצריךהמצורע
 הידים אין הנמילה שקודם כיוןלברך.
 לברך." אמורנקיות
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 שם המערה. לאורםה כן גם תכנםאחריו
 מן עשן שיוצא יצחק רבי ראהבמערה
 שם, נעלם ההוא ואיש המערה,קרקעת

 מערה שהיתה אחרת במערה נכנםכי
 יצחק רבי שם נשאר כאשר מערה.בתוך
 לאחוריו חזר ופחד. אימה עליו נפלבלבדו
 לנוח הדרך אצל לר וישב המערה מןויצא
מעט.
 שני הדרך באותו שם עברו ההיאבעת
 מן הוקיה ורבי יהודח רבי שלו,חברים

 רבי אותם ראה כאשר קדישא.החברייא
 שראה מה להם ויםפר אצלם קרביצחק
 יהודה: רבי אליו ויאמר המערה.בתוך

 שנצלוע בוראנו יוצרט וישתבח"יתברך
 המערה אותה כי יען גדולה, סכנהמן
 באותה ושם "סרוניא". העיר אחיותהיא

 מעיר מצורעים אנשים רק יושביםהמערה
 ובכלל מכשפים. כן גם שהם"סרוניא"

 הרבה בו שדרים מקום הוא "מרוניא"עיר

 למקומות ללכת הוא ודרכםמכשפים.
 והם נחשים, הרבה נמצאים ששםשוממים
 השחורים הנחשים את ביותרלךכדים
 ובהם שנים, עשר חיו ואשר גדוליםשהם
 אותן וכאשר כשפים. מיני כלעושים
 שכאשר שלהם מבע השחוריםנחשים
 מצורע, נעשה ערומה ביד בהם נוגעאיש
 לבלועי להשמר להמכשפים שקשהולפי
 מהם הרבה לכן ערומה, ביד בהםינעו

 בעיר לדור ביכולתם ואין מצורעים,נעשים
 ההיא. במערה מדור להם וע~צו"סרוניא"
 שמבקשים אצלם באים אנשיםוהרבה
 להם ומעולמים כשפים, להם לעשותמהם

 הטמאה". מלאכתם בעדבמיפב
 הודיה נתן כך, יצחק רבי שמעכאשר
 אלה מהתקרבות שניצל עללהקב"ה
 משם הלכו החברים ושלשועהממאים.

 משם הרחיקו כאשר אחד. בדרךיחדו
 ועל חמור, מנהג שהיה יהודי באישפגעו

 איז דידט און ערד, דער פון רויך ש שרוים נעהט עם שז געזעהן יצחק רבי היט הייל דעראין
 איינזשם נעבליבען איו יצחק רבי 11י שווי הייל. ןייטיגע ש אין געוו"רען פשר,112ינדען משןדער
 דרויסען אין ד4רם. פון שרויסנעגשנגען צודיק איז און בשקומען מורא ער הים הייל דעראין
 זיך. יפרוהען שבימעל שנידערגעזעצם זיך ערהים

 פון חבדים בשקשנטע צוויי זיינע נענשנגען פשרביי דירט זיינען צייט זעלבער דעראין
 צר עד איז דערזעהן זיי היט יצחק רבי שז חזקיה. רבי און יהודה רבי קדישא" "חבדיהשדי

 דכי ה4ט געזעהן. הייל דער אין היט ער 11"ם דערצעהלט זיי הים און זיי, צונענשננען
 נשוירעץ בששירעמט ביזם דו 411ם אויבערשטער, דער זיין ז54 "געלויבט נעזינט:יהודה
 דער אין דירט און "סרוניא", שמי'דט דער צו בשלשננט הייל די ווייל סכנה. נרויסע שפון
 משכעדס, כשוף גרויסע אויך זיינען וועלכע מענשען, קרעצינע בלויז אויף זיך השלמעןהייל
 אין שוועק זיך ליזען זיי מכשפים. זיינען מרוניא שטידט דער פון מענשען פיעל אויךאון
 שממיינסטענם כשפען זיי און שלשנגען, פשרשידענע זיך געפונען עם וואו גענענדען, ווימסעדי
 שלשנ- שוושרצע די מים און י"הר, צעהן פון עלמער זיינען וועלכע שלשננען, שוושרצע דיניר
 מען שז איינענששפט שן היבען שלשנגען שוושרצע די און כשוף. שלעדליי זיי משכעןנען

 מכשפים די פון פיעל ווי שזוי און קרעציג. מען ווערט השנד בלויזע די מיט "ן זיידיהרט
 בלויזע די מים שלשננען שוושרצע רי ינדיהדען ניט זילען פ"דזיכטינ, נוט שזוי זיין ניטקענען
 זיי השלטען שטידט, אין זיין ניט קענען זיי קרעציג. זיי פון פיעל ווערען דשדורךהענד.
 ז54קץ מכשפים די שז הייל, דער צו שהער ד4 קומען מענשען און הייל, דיזער אין אויףזיך
 דערפשר". זיי בשציהלט מען און כ.2וף, משכען זייפשד

 פון נעווירען בששירעמט בשלר איז ער וו"ם אויבערשמען דעם געלויבם ה"מ יצהקרבי
 ווי שזוי שוועקנעגשנגען. ד"רט פון צוזשמען זיינען חברים דרי' שלע און אומריינקיים,דעם
 געפיהרט ה4ט וואס איד, ש בש'נעגענט זיי ה"עבן וועגם, שמיהעל ש "בנעגשנגען זיינעןזיי
 געפרעגמ זיי ה"כען אינגעל. קרשנק ש צוגעבונדען נעלענען ס'איז וועלכען אויף עזעל,שן
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 אל נאנד חויה נער שוכב היההחמור
 אנה האיש, את החברים וישאלוהמור.
 שקרה ומה הנער, עם החמור אתמנהנ
 שהיה מעשה האיש, להם ויספרלהנער.

 והוא בנו. הוא החולה הנער זה היה.כך
 הנער וזה יהודים, בין בעיר רטמיד דרהיה
 אבל רנורה. ללמהד בחדר עולךהיה

 בדוחק, היתה בעיר שפרנסתולבעבור
 דירתו לעקור שיעצוהו לאחריםנתפתה

 לעיר, הסמוך בכפר ויתישב העירמן
 שמע בי. דרים שערביים מקוםוהוא

 בבית ההוא בכפר שם והתישבלעצרנם
 לו השכיר והערבי ריקם, שעמדערבי
 היה כפר באותו שם בו. לדור בזולהבית
 יום בכל ההך היה והנער זמן, איזהדר

 שזה היום ויהי וצרה. ללמודהעירה
 לבית נכנס רק וכאשר העיר, מן באהנער
 מן וינזק חזק, רוח פניו על פתאםנשב

 נחלשה, בפיו לשונו נם אצלו, נר82ונלוידיו וכן ועיניו, פיו אצלו שנעקם הרוחאותו
 נודע וכאשר הדבור. ממנו שנימלוכמעם
 לפטת עצה לו נתנו הנוים לשכניוהדבר
 העיר שאצל הכהורה אל החולהעם

 שיכולים אנשים נמצאים שם כי"סרוניא",
 לעצתם שמע והוא כאלה, מחלותלרפאות
 הנער. עם שמהוהולך

 ידע לא אם אותו, יהודה רביוישאל
 באותו אחת פעם קרה שכבר שמעולא
 כי האיש, ויענהו כזה. אמון מקרההבית
 אורע על מדברים ששטע הדבראמת
 כזה אסון מקרה בו קרה שכברהבית
 שבעבור להיות ויטל מוה. החולהוימת
 יש כי ריקם, הבית עמד הרינוןאוחו
 ולכך שדים, מעשה רע פנע שזהאמרו
 אבל בזול. הבית את הערבי לוהשכיר
 ההוא שאיש אומרים הרבה היהכאשר

 דער- ויי איד רער ה4ט אינגעל. דעם נעשעהן איז עפעם וו4ם און נעהס, ער וואו איד,דעם
 נע- שמענדיג הטמ ער שז און זוהן. זיין איז אינגעל קרשנקער דער שז מעשה, שזשצעהלט
 לערנען. תורה חרר, אין געהן פלעגט איננעל דער און אידען, צווישען שט4דט איןוויהנט
 איבער- נעל4זמ זיך ער ה4ם פרנסה, בריוח נעהשמ נים שמ4דס אין ה4מ ער ווי שזוי4בער
 שט4דם דער נעבען ד4רף אין בשזעצען זיך ז4ל און שט4דס, פון שרוים זיל ערריידען
 לעדינ, געשמשנען איז וו4ם הויז ש אין ד4רף יענעם אין בשתעצט זיך עד ה4ס נוים.צווישען

 ד4רס וו4הנונג. ש פשר בילינ הויו ד4ם פשרדינגען איהם ה4ט הבית בעל נוי'אישער דעדאון
 אין נעהן פלענס איננעל דער און צייס, שטיק ש 4בנעוויהנמ שוין ער היס הויז דעםאין

 געקומען שהיים איז אינגעל דער ווען שם4הל נעמשכס זיך ה4ס תורה. לעדנען שדייןשס4דס
 שריין, פנים אין געמהון בלשז ש איהם פלוצליננ ווינד ש ווי טזוי עמעם ה4ס שסידם,מון
 מויל ד4ם געוו4רען אויסנעדרעהם אימם ביי ס'איז נעוו4רען, נע'ניזק'ס דערפון איז ער%4ן
 איו לשון דים און געוו4רען, אויסנעדרעהס אויך איהם ביי זיינען הענד די אוינען. דימיס
 נוי'אישע די ה4בען ריידען. צו אויפגעהערס ה4מ און נעוו4רען 4בנענומען איננשנצעןאיהם
 די פון הייל דער צו חולה רעם מימ קומען שהער ז4ל ער עצה, אן גענעבען איהםשכנים
 דעם וועלען וו4ם מענשען שזעלכע זיך געפונען הייל דער אין שז און "סרוניא",שטידס
 הייל. דער צו איהם פיהרמ און עצה, די ער פ4לגס משכען. נעזונד נעוויםאיננעל

 זעלבען דעם אין שז נעהערם, נימ השם ער אויב איד, דעם געפרע'גם ה4ס יהודהרבי

 ד4ם אמת ס'איו שז נעענטפערס, איד דער ה4ם אוטגליק. 8וש פשסירס שמ4הל ה4סהויז

 געך ניזוק מענש ש שמ4הל איז הויז דיזען אין שז הויז, רעם אויף רעדען נעהערט ה4סער

 לעדיג, נעשסשנען הויז ד4ם משקי איז דשדורך און קראנקהייס, שמיינער שזש אויףוו4רען

 ה4ם ושריבער און רוח, בייזען ש פון נעשעהן איז ד4ם שז נעז4גס ה4בען מענשען טהיילווייל

1נן,ב.'-"'_":י-112:ןןגל,,ה55
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 היה ושלא הטבע, דרך פי שעל במחלהמת
 הוא גם וכן שדים, מע,טה שלמקרה
 שדים במציאות מאסין איטבעצמו
 הבית אותו לשכור נתרצה לכןומזיקים
 בו.לדור

 הסיפור, אותו יהודה רבי שמעכאשר
 מוסר דרך על בדברים עמו ליכנסהתהיל
 ההיא שבמערה לו הודיע ראשית וכוח.עם
 מכשפים, אם כי רופאים שם נמצאיםלא

 מכשפים בעצת לשאול אמורוליהודי
 אותו, שאל והשנית מהם. להרפאואמור
 ורוחות, בשדים מאמין אינר הואשאם
 הוא כחם שכל מ:שפים, אל יפנהמדוע
 ולא מהם, עורף פנה היהודי אבל מהם.רק
 ואמר יהודה, רבי דברי על להשיבחפץ
 ללכת מהם ויפרד שמה, הדרך לושירם
 ההיא. המערה אל המובילבדרך

 אחרי ללכוע החברים בקשובתחלה
 המכשפים שיעשי מה לראות ההוא.יהודי

 עיכב יצחק רבי אבל החולה. נערעם
 היהודי זה כאשר כי באמרו אחריו,מלכת
 לו שיעזרו בצדיקים לדרוש אמונה לואין

 לכן יפנה, למכשפים אך והואבתפלתם,
 ויסכימו כזה. סאיש להתרחק הםמחויבים

 הלאה משם וילכו יצחק רבי לדבריכלם
לדרכם.
 בא היהודי אותו שכאשר היה דברסוף
 הנער עם החמור את הניח המערה,אל

 המערה אל נכנס בעצמו והואבחוץ,
 מה להם ולספר המכשפים אתלקרות
 מן לחוץ היהודי יצא כאשר ויהימבקש.
 מת מומל שהוא ראה הנער, אלהמערה

 הנער עם החמור את לקה אז החמור.על
 לקבר בנו את להביא העירה אותםוינהג

ישראל.
 שלשת באותם פנש לעיר באכאשר
 להם ויספר בדרך, עמו שהתוכחרהחכמים

 5ניד על אותו הוכיחו אז לו. שקרהמה

 איבערנעקלעהרט נים ניר ער הים רשדורך מזיקים, מימ שדים אין מאמין קנטפער 8 אויךאיז
 וויהנוננ. ש פשר הויז ד4ם נערונגען ה4טאון

 סיט ווכוח שטיקעל ש 4נהויבען נעפרואווט ער ה4ט געהערט ר4ם ה4ט יהורה רבישז
 ד4 נ4ר איז הייל דער אין שז ערקלעהרען, צו נעגעבען איהם ער ה4ט ערשטענם איר.דעם
 מכשפים. קיין צו ווענדען ניט זיך טה4ר איד 8 און ד4קטוירים, קיין ניט טשכערם,כשוף
 מאמין קיין ניט איז ער אויב 8ץ סרשנע, 8 נע'טטעלט איהם יהודה רבי היט דעם אויסעראון
 נים ה4ם איד דער 4בער מכשפים. צו שצינר זיך ער ווענדעס זשע פשרוו4ם ט4 שדים,אין

 שוועק זיי פון איז און נעאיילט, שטשרק זיך ה4ט ער פרשגע, קיין אויף ענטפערעןנעוו4לט
 הייל. דערצו

 מכשפים רי וו4ס זעהן און נ4כצוגעהן גערעכענט 4נהויב א.ן אפילו ה4בען חברים רריידי
 זיגענדינ. 4בגעהשלטען, זיי ה4ט יצחק רבי 4בער אינגעל. רעם מים אויפטהון ר4רטוועלען
 געהם ער נ4ר צדיקים, צו ווענדען זיך ז54 ער אמונה קיין ניט ה4ט איר דער ווי אזוישז
 אייננע- ה4בען שלע מענשען. שזעלכע פון 'דערווייטערען זיך מיר דשרפען מכשפים, צוג4ר

 וועגם. זייער שוועקגעגשנגען ד4רט פון זיינען זיי און דערצושטימט
 נע- ה4ם ער און הייל, דער צו צונעקומען איז איר רער ווי שזוי שז געווען, איז ענדערי
 שליין איז ער און הייל, רער פשר ררויסען אין קרשנקען רעם סיט עזעל ד4ם שטעהןל4זט

 צוריק שרויסנעקוסען איז ער ווי טזוי איז מכשפים; די שרויסרופען הייל דער איןשריינגעגשננען
 עזעל דעם געפיהרט צוריק ער ה4ט טויטער. ש נעווען שוין אינגעל 'רער איז הייל, דערפון
 ישראל. קבר צו איהם ברענגען שריין, שט4רם אין אינגעל טויטען רעםמיט

 ה4ם עד וו4ם ליים, גרוימע דריי זעלבע רי אויף 4'נגעטריפעו איד דער ה4ם שט4דםאין
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 דירה לו שכר מדוע ראשירע מומר.בדברי
 שלא אמון מקרה של רינון עליו שישבבית
 להתרחק מחויב יהודי כל כי הטבע,כדרך
 להעמיד איש לכל ואמור כאלה,מבתים

 שנוגע במה עורף בקשיות עצמועל
 אדם "אשרי כתוב זה ועל כאלה.לענינים
 ברעה". יפול לבו ומקשה תמידמ5חד

 לדרוש הלך מדוע אותו הוכיחווהשנית
 כל כי התורה. שאמרה מהבמכשפים

 לפנות צריך תבא שלא צרה בכליהוהי
 עליו, שיתפללו הדור חכמי הצדיקיםאל
 בכחם יש ובברכתם בתפלתםוהם

 לחולים. הרפואה ישועותלהמשיך
 החברים: לשאר יהודה רבי אמראז

 תורה הנער שלמד הזכות שאותה"כנראה

 שהמכשפים מרם שימות לו שעמדההיא
 הנער." של נשמתו את בכישופםיממאו
 שאמור הוא כך ודאי אמר חזקיהורבי
 שנראה ואף ממכשפים. להוערפאותלאיש
 קימור וטקמרים בעשבים מרפאיםשהם
 בלהט הם מלחשים אבל לרפואה.עשן

 שהרפואה וכיון הטומאה. לצדלחשים
 ממא ארם נשאר המומאה צד מכחבאה
 רפואה דוקא ולאו הנרפא. החולהבלב
 ומממא ממא איש של מברכות אפילואלא
 שדבר רשב"י אמר וכך להתרהק.נצרך
 הרשע בלעם של ברכותיו מן נלמדזה

 לישראל. קשיםשהיו
 שאומרים מה המשל יועכן זחועל
 מדובשך". ולא מ;וקצך "יאלצר;ה:

 ה4בען פשכירט. ד4רט ה4ט וו4ם דערצעהלט זיי ה4ט ער און ווענ, אויפ'ן בשנענענםזיי

 איז 411ם הויז ט אין בשזעצט זיך ה4ט ער וו4ם פשר ראיטית, אויפגעמוכרם'ט. גום איהםזיי
 שזעלכע פון דערווייטערען זיך דשרף איד ש אוסנליקען. נעשעהט ד4רט שזפשןדעכמינט,

 שזעלכע ביי שטשרק שזוי זיך אויף שטעלען ניט ט4ר איד ש וו4הנוננען.פשרדעכטינטע

 ברעה". יפול לבו ומהשה תמיד, ממחד ארם "אשרי פסוק דער ז4נמ דעם אויףענינים.

 מענש דער 4בער נעפשהר, יעדער ביי פ4רזיכטינ איז וו4ם מענש דעם איז וואויל הייכם,ד4כ

 איהם זי' ה4בען 11'יטער און צרה. ש אין שריין פשלט דער השריו זיין השרט משכטוו4ם

 צו געזזענדעט ויך ה4ט ער וו4ם דעמ, מים געטהון ערנער נ4ך ה4ט ער 411םבששטד4פם,

 ציים, יעדער צו זיך בעפונען וו"ם צדיקים די צו ווענדען בעמער זיך דשרף איר שמכשפים.

 צו געזונד קרשנקע ברכות, זייערע דורך און תפלות זייעיע דורך קרשפט די ה4בעןוועלכע

סשכען.
 וו4ם זכות דער שז אוים, ווייזמ "עם חברים: איבעריגע די צו נעז4גט ה4מ יהודהדבי

 איידעד שטשדבען, 'פריהער ז4ל ער ביינעשמשנען, איהם איז תורה, נעלערענט ה4ט איננעלרער

 נשמה". איגנעל'ם דעם זיין מטמא כשוף זייער מימ ז4לען מכשפיםדי

 פון היילען ניט ויך ט4הך איד ש שז שזוי, איז נעוויכ נעז4גט, היט חזקיה דביאון

 קרייטעכ- די מיט רויכערען און קרייטעכצער נוצען זיי שז זעהט מען ווען שפילוכוכשפים.

 פשרשפרעכוגנען' שטילערהיים זיי ז4גען נעוויס 4בער רפואה. ש שלם קרשנקען, דעם 5שרעד

 אונ- איז קרשפמ, אוסריינע שן פון קוסט רפואה ,די ווייל און כשוף. צו בשלשנגעןוועלכע

 זייערע פון בלזיז ניט קרשנקען. פון השר'1 אין גיפט אומרייכע א בלייבען ניט זיל עסמענליך

 ש פון נעז4נמ ווערען וועלכע ברכווז. ז4נשר נ4ר רערווייטערען, זיך 3,ען שר 1כ

 רבי 11י שזוי אויסמיידען. אויך מען דשרף זיין, מטמא אויך שנדערע וויל 0411 טכהש,איש

 ע ע 1 שע, יי, בלעם 5ון ברכות די אונז בשווייזט ד4ם עז נעז4נם, ה4ם יוחאי בןשמעון

 הינינ". ריין נימ אויך און ניפמ דיין ניטוויל
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 ו()כ[וי.-/
 חשך הרי אל נשר על פרה המלךשלכ:ה

 הכמי של קדישא החברייא מן פנהםרבי
 ששלמה איך חביריו, לפני מספר היההזהר
 נעלם מוד איזה לדעת בקש כאשרהמלך
 הטבע. בכח אשר הנסתרים הכחותמן
 ושלטה מאוה גדול נשר אליו קוראהיה
 סוס. על כמו לרכוב עליו ישבהמלך
 בשעה פרסא מאות ארבע עמו פרהוהנשר
 שנקרא המקום אל מנהיגו והיהאחרנ

 בין נמצא המקום וזה במדבר"."תרמוד
 ואצל במדבר, טאד וגבוהים גדוליםהרים
 שנקראים ההרים נטצאים ההריםאותן
 שיש ישוב, עיל המקום זה ואין חשך.הרי
 נקראים ויושביה "תרמוד" שנקראתעיר

 אשר התרמוד הוא זה רק"תרמודאי".
 תרמוד במקראורע נזכר הוא וכןבמדבר.

 השדים כל נאספים ולשם הרים.שבמדבר
 רעים. ורוחותוהמזיקים
 רוכב המלך שלטה שמה בא היהכאשר

 בבובה הנשר שם עומד היה הנשר,על
 שם והשליכו פתקא כתב ושלמההאויר,
 והמזיקים השדים מן ניצל זה ידי ועללארץ,
 והנשר שם. שנמצאים הרעיםורוהות
 להבים שיוכל מיוחד כח לו היההזה

 יכול היה ולכן החשכורע בתוךולראות
 ולהניע ההרים, בחשכות שלמה עםלפרוח
 הארץ בעומק שם שנמצאים המקוםאל
 אמורים שהם ועזא"ל, עז"א המלאכיםשני
 בעומק הנצב ברזל עמוד אל באזיקיםשם

 בריה ואין השמים. עד ומכיעהתהום
 ואפילו ההוא, מקום אל לגשוע יכולחבערלם

)45(
 בערג. פינסמערע די צו 4ילער גרויפען ש אויף פליהען פלעגכ! המלךיטלכה

 רערצעהימ הימ זהר, רעם געווען מחבר ה"בען ווים קרישא חברייא די פון פנחם,רבי
 פון סוד ש אוימגעפונען עפעם געוו"למ ה"מ ער ווען המלך שלמה שז חברים, זיינעפשר

 זעהר זיך צו רופען ליזען ער פלענמ קרעפמען. נשמור פשרב4רגענע רי וועגעןווימענששפמ,
 בערנ ענדע ביי און מדבר. ש אין בערנ הויכע גרויסע צווישען זיך געפינמ תרכוד "רמרים תרמוד". "מדבר ירמ רעם צו ביז איהם מימ נעפלויגען איז ידלער רער און פערד, שאויף ווי שזוי ריימען, שרויפגעזעצט איהם אויף זיך הימ המלך שלמה און 4ילער. גרוימעןש
 שבט ש פון מענשען מימ בשוואוינמ איז און ישוב, אין זיך געפינמ וועלבע תרמור,שמידמ רי נימ איז תרפוד רער חושך". "הרי זיך רופען וועלכע בערג, פינסמערע רי ד4 אויךאיז

 מדבר, נרויסע ש אין וויממעניש ש זעהר איז דים ניר "תרמורישנער". זיך רופעןוועלכע
 פשרזשטלען תרמוד מדבר דער אין תרמוד". "מדבר ינגערופען אויך פסוק אין ווערמוו"ם
 נייסמער. בייזע און מזיקים שדים שלעזיך

 פלעגט ידלער, נרוימען ועם אויף ריימענרינ שהינקומען. רירמ פלעגמ המלך שלכהווען
 יננעשריבען הימ המלך שלמה און לופמ, רער אויף הויך רירמ שמעהן בלייבען ירלערדער

 דשרורך ערר, דער אויף שר84געווערפען עם ה"מ און קווימעלע ש אויף ווערמערעמליכע
 ניט היבען זיי און דירמ, פון יפנעמריגען נייסמער גומע נימ מחנות שלע בשלר זיךה"בען
 הים 4רלער דער ווי שזוי און הטלך. שלמה צו כוהון צו שלעכמס עפעם שלימה קייןנעהשמ
 דשדורך פינסטער, דער אין זיך מהומ ווים זעהן קענען צו איינענששפמ, בשזונרער שנעהשמ
 און בערנ. די צווישען נענענד פינסטערען רעם אין שרומפליהען נעק"נמ ידלער דערהימ

 און עז"א טלאכים שרץ8געפשלענע צוויי רי זיך נעפונעז עס וואו ירמ ר4םאוימנעפונען
 צו קייטען אייזערנע מימ צונעשליסעז ערד, רער פון ירמ מיעף ש אין זיצען וועלכעעזא"ל,

 איו און תהום, צום ביז ערד דער אין מיעף שטעהמ וועלכע זייל, אייזערנע הויכע נריבעש
 צוטרעטען צו אימשמשנר ניט איז וועלמ דער או4ף בששעפעניש קיין הימעל. צום ביזהויך
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 מלבד שם. לפרוה מפהדות השמיםעופות
 כשפים של בכה יכול שהיה הרשעבלעם
 של סודות אצלם וללמוד אליהםלנשת
כשפים.
 האפלה בהשך מבימ היה הנשרכאשר
 עם העמוד מקום אצל נמצא שהואוראה

 והיה לממה ירד אז ברזל, שלשלשאות
 הנשר ועמד בכנפיו, הטלך לשלמהטכמה
 אז אצלם. ויקרב השלשלאות אותןעל

 עליה הקוק שהיה מבעת שלמההוציא
 ומיד הנשר. בפי המבעת וישם קדוש,שם
 ששאל מה כל המלאכים אומריםהיו

 שלמה ידע ומשם מהם. חמלךשלטה
 הטבע. הכמת שלנסתרות

 השמים מו נפלו האלה מלאכיםשני
 הם כי יען באזיקים. שם להאמרונענשו
 האדם את הקב"ה שברא על מקטרגיםהיו

 הקב"ה אותם וניסה לחטוא,שעתיד
 בשר של בגופות ונרננשמו לארץשהפילם

 הארץ בנות עם לחמוא התחילו אזודם.
 והיו אשה, ילידי אנשים מן יותרהרבה

 שם הסגירם ולכך בונות, העולםשוטפים
 לצאת ירכלו שלא באזיקים ונאסרוהקב"ה
 שדים של קן ההוא מקום ונעךטהמשם.

 ביו ההילוק וזה רעים. ורוחותומזיקים
 אליהם ננש בלעם המלך. ושלמהבלעם
 ננש ושלמה כשפים, של הטומאהבכה
 קדושה. של בכח שהכני;ם ידי עלאצלם

 נענענד. יענעם אין מליהען צו מורא אויך ה4בען פוינעל ז4גחר 4רם, נעפעהרליכען יענעםצו
 און זיי צו נ4הענט נעהן צו כשוף דורך נעקענט הים ער ווים הרשע בלעם אייןאוימער
 כשוף. פון חכמה די זיי ביי זיךלערנען

 דער נעבען שוין זיך נעפינט ער חז פינכטערניש אין דערזעהן ה4ט 4דלער דערווען

 ה4ט א1ן חריפל4וען ידלער דער זיך פלענמ דשן קיימען, אייזערנע די מיט זיילאייזערנער

 די אויף שנידערגעשמעלם זיך ער ה"ט דערניך פלינעל. זיינע מיט המלך שלמהפשרדעקט
 ח שרויכנענומען המלך שלמה ה4ם דחן מלאכים. צוויי די פון וויימ נימ קיימען,אייזערנע

 הים פיננערעל דים דחרויף. אויכנעקריצט געווען איז שם היילינער 8 וו4ספינגערעל,
 צו נעענטפערם מלאכים די היבען נ4ך חזוי שנ4בעל. ידיער'כ דעם אין 4ננעהשנגעןער

 די פון כודות די נע411רע1 נעוו4ר שלמה איז זיי פון און פרשגעס. זיינע חלע אויףשלכוה
 קרעפטען. נשמורפשרבחרגענע

 און הימעל, פון געזו4רען שר4פנעשליידערם זיינען מלאכים צוויי אויבענדערמ4נמעדי

 ה4בען וי' בעווייל חשך, הרי די אונטער גע411רע1 צונעשלימען ד4רם זיי זיינעןנשכהעד

 היט ער ווים פחר בחשעפער, היילינען דעם קעגען 5ר4מעמטירען געשטעלם שנטקענעןזיך
 חר54 זיי ה4ם און געפרואווט זיי אויבערשמער דער ה4ט מענש. זינדינען דעםבחששפען

 דער אויף זיינען זיי אויפפיהרען. זיר וזעלען זיי חזוי 11י זעהן צו הימעל, מ11געשליידערט

 ינגעהויבען זיי היבען בחלד אזן ודם. בשר פון סער5ער ח אין נעווירען פשדסערפערט:ועלם

 נעביועי ז'ינען וועלכע מענשען די 11י מעהר פיעל מענשען, די פון טעכמער די מיטזינדיגען
 עו י וי4ם 'בעי חן י און זנות. מים וועלם די כחרפלייצם ה4בען ז" פרויען' פוןנוזווחרווז

 י-'" 4בם~9הה:ש
- ן ל  קדושח. די פון בחדעם י- 
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 ו()ם
 קבין ב;ל חיגר בדמות ישראל לחכמי המלך שלמההתנלות

 הלך אחת שפעם איך נפלאמעשה
 כזה ואיש רגלים. נכה חיגר אישבדרך
עץ_ של ברגלים שהולך לפי קבין" "בעלנקרא

 תלמודי בשני החינר אותו ופגש
 שהיו הדור נדולי ישראל מחכמיחכמים
 אמר הדרך. באותו סוסים עלרוכבים
 ! רבותי עליכם "שלום ההינר: זהלהם
 הדור חכמי שאתם עליכם שמעתיהן

 לו אמרו הולכים?" אתם אנהבישראל,
 היה. שבת ערב היום ואותו פלוני.למקום
 שאתם 9י על "אף החיגר: להםאמר

 אתקדם תרצו אם רגלים, נכה ואנירוכבים
 שבת על לכם אכין ואני שמה,לפניכם
 ואמרך עליו התפלאו הם בכבוד".קודש

 רעכל ואיך רנלים, נכה אתה "הלאלו:
 ?" שלנו הסוסים מן יותר לרוץלהתקדם

 שנרוץ איך תראו "אתם להם:אמר
 את החינר לחש אז עין". כהרף יחדכלנו
 ונעשה הדרך, קפיצת של הקדושהשם
 מאות חמש ודלגו הארץ, קפיצתלכלם

 לפני עומדים ונמצאו אחד, ברגעפרסאות
 "בואו החינר: להם אטר אחת.מערה
 במערה אחריו נכנסו המערה". אלעמי
 שם נדול. לנן שנכנסו עד מערהרכך

 ונתלבש שלו הנוף אותו מן החיגרהתפשם
 כזוהר מאירים 9ניו שהיו אחר,בגוף

 כיד יחד כלם שאכלו ולאהרהרקיע.
 כסא על יוימב החיגר אותו היההמלך

 גרויפע די צו טויט זיין נ"ך צייט לשננע ש בשוויזען זיך היט השלךש(מה
 פים. הילצערנע מיט מענש ש פון געשטשלט אין חכמיםאירישע

 וועג ש אויף נעגשנגען איז שמ"הל שז זוהר, אין געברשכט ווערט געשיכטע וואונדערליכעש
 בשגע- ה4ט משן רער פים. הילצערנע שרוימגעזעצטע געהשט ה"ט וועלכער מעניט. הינהעריגערש

 געריטען ה"בען וועלכע חכמים, אירישע רי פון גע,ערענטע ברוימע צוויי ווענ אויפ'ןנענמ
 עליכם "שלום געז4גמ: זיי צו הינקעריגער דער ה"ט ווענ. זעלבען רעם אין מערראויף
 חכמים, אירישע גרויסע רי פון זייט איהר שז אייך אויף זיגענריג געהערט האב איךרבותי!
 בששטיכהשען יענעם אויף געהן זיי 8ז געענטפערט, איהם זיי האבען איהר?" געהטוואו
 נעז4גט: זיי צו הינקעריגער רער ה4ט שבת. ערב געווען פונקט איז רש'מ"למט4רט.

 פריהער לויפען איך וועל ווילט איהר אויב הינקען, טהו איך און רייטען טהוט איהר"4בוויהל
 רי בכבור". שבת אויף אייך פשר "נגרייטען וועל איך און 4רט בששטימט ש אויף אייךפשר

 כיזמ "רו נעז"גט: איהם צו ה"בען זיי און פשרוואונרערט איהם אויף זיך ה4בעןחכמים
 אונזערע פשר לויפען גיכער נאך ז4לסט רו מענליך איז שזוי ווי און הינקעריגער, שר4ר

 ווי לויפען, וועלען שלע מיר שז זעהן ר4ך וועט "איהר געז"גט: זיי צו ער ה4טפערר?"
 וועל- שם, הייליגען ש געז4גט שטילערהייד הינקעדיגער דער האט רשן בו"גען". פון פיילש

 פינף פון שפרונג ש געמשכט ה"בען זיי און געמלויגען, ווי שתוי לויפען מענש רעם משכטכער
 ה4מ הייל. גדויסע ש פשר שטעהן געבליבען זיינען זיי און מינוט, איין אין מיילהונרערט

 זיינען זיי הייל". רער אין מיר מימ שריין ,קומט "שצינר געז4גט: זיי צו הינקעריגעררער
 זיי ביז הייל, שנרערע שן אין נ4ך שריין ווייטער זיי זיינען הייל דער פון הייל, דער איןשריין
 שר"פ- הינקערינער רער ה4ט ו4רט ג4רטען. הערליכען גרויסען 8 אין שריינגעהומעןזיינען

 שנ- שן אין געוו4רעו "נגעקליירעט איז ער און קערפער, הינקערינען דעם זיך פוןנעו41רפען
 הימעל. לויטערער רער ווי שזוי נעשיינט ה4ט פנים זיין וועלכען פון קערפער. גייסטיגעןרעדען
 הינקערינער רער זיך האט המלך, כיר סעורה נרויסע ש געעמען שלע ה"בען זיי וו"םנ"כדעם
 תלמורים. הונרערט רריי זיינע און ניננילר. פון שטוהל קעניגליכען ש אויף נעזעצטשנידער
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 מאות ושלש מופז. זהב שלמלכות
 מאירום פניהם שהיו שלו,תלמודים
 ממביכ הכמא תחת וישבו באוככוכבים,
 פעמים הרבה ודורשים קודים והיולרגליו,
 הבל קהלת, מנלת מהתחלת ה5מוקאת

 החכמים: לו אמרו ונו'. קהלת אמרהבלים
 הפמוק. בזה רק עומקים שאתם זאת"מה
 במנלון אחרים 5מוקים נמצא לאהאם
 בהם?". לעייןקהלת
 של בידיהם ואחז החיגר אותו קםמיד
 שבעה לתוך והכניסם ישראל,חכמי

 כמף מן שנעשו ויפים, נדיליםהיכלות
 והיכל היכל ובכל טובורנ ואבניםוזהב
 אמר תבלים הבל הפמוק זה כרעבהיה

 נשר היה השביעי ובהיכל ונו'.קהלת
 ואבנים זהב של ועטרה זהב, שלגדול

 עפרה. באותה יונה ודמדת בפיו,פובות
 שאינו מי כל - כזה. כרעב העפרהועל
 הסוד הוא ומה ההבלים המה מהיודע

 לאחור. החכמים חזרומיד - ידמת הקרב והזר נאמר עליושלהם,
 החכמים "אתם החיגר: להם אמראז
 עתה עד אחדיכם שהלכתי הדורנדולי
 אני ועכשיו חכמתכם. נדלה מהלדעת
 החכמה במדרנת אתם עוד שאיןרואה
 עשיתי הפמוק זה בכח הלא כיכראוי.

 ובכח ההיכלווע אותן עם הזה הבניןכל
 ל5עמים העולם, בכל פורח אני הזההפמוק
 פריחורג בשתי לפעמים אהוגבפריהה
 ל5עמים בארבע, לפעמים בשלש.לפעמים
 בשבעע. ולפעמים בשש לפעמיםבהמש,
 הרבה ממון החינר להם נתן כךאהר

 ה"בען און שריינגעקוכען זיינען שמערען, די ווי שזוי נעלויכמען היבען פנים'ער זייערע411ס
 נע'דרש'נם און געלערענם ה4בען זיי און פים, זיינע שרום שמוהל דער אונטער נעזעצמזיך

 צוויי די היבען 11., ז. א. קהלת אמר הבלים הבל קהית, ינהויב פון 5סוק דעם מ4הלפיעל
 5סוק, איינעם דעם אין שלץ נ4ר עוסק איהר זייט עפעם ווים "פשר נעפרענמ: איהםחכמים

 ?". דרש'נען צום קהלת אין 9סוקים גדעכערע פיעל שנדעדע נ4ד נימ דען זיךנעפינמ

 צוויי די 4ננענומען היט אויפנעשטע,מ, הינקעדינער נעוועזענער דער זיך הימדשן
 וועלכע 5שלשצען, שעהנע זעהר נרוימע זיבען אין שרייננעפיהרמ זיי און הענד, די בייחכמים

 אין און ברילישנמען. ליכמינע מימ נ4לד און זילבער לויטער פון נעווירען נענוש'כםזיינען

 דעם אין א.ז.11., קהלת אמר הב~ים הבל פסוק דער "ננע.טריבען נעווען איז 5שלשץיעדען

 דעד ה4ט שניבעל זיין אין 4דלער. נילדענער נרויסער ש נעשמשנען איז 9שלשץזיבענמען

 קרוין די פון דערמיט אין און ברילישנטען, מימ בשזעצמ קרוין נ"ידענע ש נעהשלמען4דלער

 ווייסט עם ווער - יננעשריבען: געווען איז קרוין דער אויף מויב. ג4לדענע ש נעשמשנעןאיז

 סוד ש פשר 411ם און קהית 5סוק ערטמען דעם אין הבלים זיבען די פון בשדיימוננ דיניט
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 עין. כהרץ הראשון במקומםוהעמידם
 שהתראה שזה כותבים, הזהרמפורשי
 שלמה היה חיגר בדמות ישראללחכמי
 ישראל חכמי ואותן ננ*תו. לאחרהמלך
 וקדושת בגדלות נסתפקו אשר התנאיםהם

 המלך שלמה לפניהם ובא קהלוצמגלת
 השגה להם שאין להראותם העדן גןמן

 קהלרב מן הראשון פמוק בכחאפילו
 קהלת מגלת החכמים קבעו ההיאומעת

 הקדהטורנ המגלות ביןלהמנות
)מז(

 המלך לשלמה שהיה באויר הפורחמגדל

 כהטתכהט היה שלמה עמו שפרחהנשר
 לפרוח אבל חשך. הרי אל לפרוח רקעמו

 וכל תבל העולם, עניני דעת למעןבאויר
 מגדל לשלמה לו היה זה עבור בו,אשר
 הרוח. על מהלך שהיה באויר, הפורחגדול
 איך במדרשים נזכר ולא נודע שלאהגם
 על מהלך היה כח ובאיזה נעשה.היה
 מכונות. פי על טבעי כח ע"י אםהרוח,
 אם או שלו, המלכות כסא שעשהכמו
 הסברא אטנם טבע. 8י על שלא כחע"י

 איך ומבין חכם שלמה היה שאםנותנוג
 ע"י מאד נפלא מלכות כסאלעשות
 של במבע הנמתרים בכחותמכונות
 רואים אנו שאם ובפרם עולם.בריאת
 מנדלים מינים הרבה שעושיםבזמננו

 ע"י נפלא במהירות באוירהפורחים
 ונקראים המבע, כחות שלמכונות

 שמגדל נאמר לא מדוע א"כ"ערטפליין".
 היה ג"כ לשלמה, לו שהיה באוירהפורה
 הטבע כחות 8י על מכונות ע"ינע"טה

 בשנעגענמ. נעהשט זיי הימ ער וואו "-מערשטען
 נרויסע צוויי רי צו בשוויזען זיך הץם ווץם משן רער שז שרייבען, זוהר פון מפורשיםרי
 לשננע ש המלך שלמה געווען איז רץס הינקעריגער, ח פון געשמשלמ אין חכמיםאירישע
 וואס תנאים רי פון צוויי נעווען זיינען רץם לייט, נרויסע צוויי די א1ן ט1יט. 111ן נ"ך?11ט
 נים. צו הייליג, פשר רעכענען זי זאל מען צו קהלת. מגלח רער אין געצווייפעלמהאבען
 קיין הץבען זיי שז געוויזען זיי ה"מ און ערן, גן פון שרץ5געקומען המלך שלמה איזיארורך
 ץן רשמץלסם מון און פשרשמעהן, צו גום קהלת פון פמוק ער,2מען רעם אפילו נים,בשנריעף
 הייליג. פשר קהלת מגלה רי רעכענען צו בששטיממ הנאיב ריהיבען

)47(

 המלך. שלמה פון בשי"ן לופמדער

 אין רעימץהנם ס'איז ווי שזוי געפלויגען, איהם אויף איז המלך שלמה וו"ם "ילער,יער
 פליהען צו ץבער חשך. הרי רי צו פליהען צו נץר בשנוצמ שלמה האמ שרטיקעל,פריהערריגען

 דיזען אויף וועלם, רער אויף זיך געפינמ וו"ס ווערען צו נעווץהר זשכען, וועלמםוועגען
 קיין אין נעברענגם נים ווערם עם ץבוויהל לופם-בשלאן. נרויסען ש נעהשם ער ה"מצוועק
 ער איז קרשפם וועלכע יורך "יער געמשכמ, נעווען איז בשלץן לופמ רער שזוי ווימדרש

 געווען רץם איז צו מששינעריי, מעכניק קרשפמ. נשמור רורך געווען דאס איז צונעפלויגען,
 המלך שלמה אויב שז שר'טמענליך, מפ ם זעלב מעהר ס'איז ץבער קרשפמ. יבער-נשמורדורך
 קעניגליכע וואונדערליכע שזש משכען צו בשוויזען הץם און חכם, נרויסער שזש געוועןאיז

 אין ועהן מיר שז דערצו נ"ך און מששינעריי. מעכניק פון נשמור-קרשפמ רורךשמוהל,
 זיך רופען וועלכע לופמ-בשלאנען, פשרשירענע נעמשכם ווערם עס ווי ציימען.היינמינע

 שלמה פון לופמ-בשל4ן דער שז בששמימען, ניט מ~ן ז4ל וו4ס פשר הי'נט"ער84ליינס".
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 כח או ומטגנעמיזם. האלעקמרין כחשהם
 מגדל של נדלו מדת אבל האויר.דחיקת
 ז:לא לגזם, אין לשלמה אשר באוירהפורח
 אמה שש"ם גרלו שהיה הגירסאלקיים
 רהבו. אמה וששיםארכד

 שלמה עליו פרח כאשר פעמיםברוב
 מיוהדים שהיו שרים ארבעה עמולקח

 בז אפף אדם, מבני אהד שרלפריחה.
 רמירא"מ השדים, מן שני שר שמו.ברכיה
 אריה. היה ההיות מן שלישי שרשמו.
 מן וגם נשר. היה העופות מן רבי;יושר
 אוכל והיה עמו. לקח שלו הצבאחיל

 במזרה שהוא בדכת:ק, הבקרסעודת
 במ;רב שהוא במדי הערב וסעודתהעולם,
העולם.

 יחד ימים כמה שלמה שפרח ה*וםויהי
 וחיל השרים ארבעה עם מאד רבבמרהק
 ים על גדול אי ממרחק ויראהצבא,

 את לתור שמה לפרוח ויאמרהאוקיינום,
 באו כאשר שם. נמצא מה ולראותהאי
 אבל שממה. מדבר שהוא ראו האיעל

 ונבוה, גדול נושן ישן מרקלין עליומצאו
 על מאד ויתפלאו וזהב, כמף מז בנויכלו
 שלמה ויאמר המרקלין. אוועו שליופיד
 הנה לבוא רבים ימים פריהתו כדאישהיה
 הולכים והיו הזה. נפלא בניןולראות
 מן והתענגו המרקלין, מביבותוממיילים

 ממביב צמתו אשר היפים פרהיםריה
 לא אבל בתוכו, ליכנם ויבקשיהמרקליז.

 שיהיה דלת עם פרנח ולא ש;ר לאמצאו

 11י טזוי מאשינעריי, מעכניק פון קרחפם נטטור דורך נעווירען נעסטכט אויך איזהמלך
 יבער קרטפט. פרעכסיננ לומט "דער קראפם, דטם5ף "דער קראפם, מטגנעטיזםעלעקמריק

 זעכצינ געהטלמען ה"ט עך טז בטצייכענס יץ ווערט לופט-בטל"ן המלך'ם שלמה פון נרויםדי
 בריימ. איילען זעכציג און לטננאיילען

 פלענט לופם-בטלין, זיין אויף שפחציר ט געמטכם היט המלך 'טלמה ווען טהיילטמםיינסטענם
 'טר איין פליהען. צו סיט בטיסמיסט געווען זיינען וועלכע שרים, פיער זיך מימ טיטנעמעןער

 נעווען איז שר צווייסער ברכיה. בן אסף געווען איז נ"מען זיין מענשען, פון געיו;ןאיז

 לייב. ש נעווען איז חיות פון שר דרימער רמירא"מ. געווען איז נ"מען זיין שדים.פון
 מימנעמען ער פלעגט שרים פיער די אויסער "דלער. אן געווען איז עופות פון שרפיערמער

 פון פעודה די עסען פלעגט ער שז נעפלוינען גיך טזוי איז ער קנעכט. און זעלנערטביסעל

 די וועלט.,און דער פון זיימ מזרח אין זיך געפינט וועלכע ,,'דמע:ק" שמ"דט אין פריהדער
 וועלם. דער פון זייט מערב אויף איז וועלכעם "מדי" אין עסען ער פלעגמ "ווענט פוןסעודה

 צוזטמען. טעג עטליכע מליהען ז"ל ער שלכיה מלך דעם פארגלופט טמ"הל זיךה"מ

 ניהענט געווען שוין איז ער ביז וויימ, זעהר געזעלשטפמ זיין מימ טוועקגעפלוינען עראיז
 אינזעל גרויפער ט זיך נעפינט עם חז וויים פון דערזעהן ער ה"מ אוקיינום. ים נדעסטעןצום

 וו"ם זעהן צו כדי אינזעל. דעם אויף פליהען צו בטשמיסמ ער ה"מ אוקיינום. ים דעםאויף
 ער ה"ט אינזעל דעם אויף "נגעקוסין איז ער טז דירמ. זיך נעפינען עם מענשען טפטר

 ד"רט זיך געמינט מענ'2 לעבעדיגער קיין 11"ם וויסמערניש ט מדבר, ט איז ד"ם טזנעזעהן
 ט 11י אויפגעזעהן ה"ט ער פטלטץ. טלמען טן זעהר געפונען ד"רם ה"בען זיי "בערניט.

 גילד. און זילבער פון געדעקט ווענמ די הויך, זעהר און גרוים נטנץ פטלטץ,קייזערליכער

 און פלט'ו. דעם פון 'טעהנקיימ דעם אויף פטרוואונדערם שמארק זעהר זיך ה"בען טלעזיי

 עו לופמ-רייוע, לטנגע טזט מעבען צו געלוינט איהם זיך ה"ט עם טז געז"נמ ה"טשלמה

 פטלטץ, דעם טרום שפטצירט ה"בען זיי פטלט'ו. וואונדערליכען שעהנעם טזט זעהןז"ל

 ן 1,ץ ,:ען ב. שעו,נע די ווץס געשסטק, נוטען דעם פון פטרגעניגען גרוים נעהטט ה"בעןאון

 1 נג וייטע'ן שלע פון טרום און טרום געוושקסען ה"בען וועלכע זיך, פוןטרוימנעזעצמ
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 הזהר

 לשלמה ויחר בתיכו, ולכנם לפו~וחביכלות
 לו תועיל לא אשר על פניו, ויפלו זהעל

 הטרקלין. זה של הנמתר מוד להביוהכמתו
 ויאמר: השדים שר רמירא"ט אליוויגש
 אגזור אני זה. על ו~דאג אל המלך!"אדוני
 הרטקלין גג מן למעלה שיעלו שדיםעל

 ממנו אשר דבר שם ימצאו אולידיחפשו,
 אליו ויאמר הטרקלין". פתח איהנדע

 עלו השדים הלכן ככה. שיעשהשלמה
 דבר. שם ראו לא כי ואמרו ירדווחפשו,
 אפרוהיו. על רובץ גדול נשר מצאו, זאתואך

 לו: ואמר העופות שר אל שלמהויקרא
 לפני". הנשר אותו והביא"לך

 שלמה. לפני הנשר את והביא השרהלך
 שיחת בלשון וידבר פיו אוע הנשרויפתח

 לפניו. והשתחוה למלך שלום נתןהעופורע
 היטיב שמך9" "מה שלמה: לואמר

 שנים כמח "בן - אלענא"ד". "שמיהנשר:
- שנים". ת"ש "בן -אתה?"  "הראית 

- הזה?" לארמון פתח שיש שמעתאו  
 ממני גדול אח לי יש אבל אדע, לא"זאת
 אמר זאת". יודע הוא אולי שנה,מאתים
 הנשר זה "הוליך העופות: לשרשלמה
 ממנו". הגדול אחיו לפני והביאלמקומו
 כאשר השני. הנשר את והביא השרהלך
 השתחוה שלמה המלך את הנשרראה
 ונתן העופות שיחת בלשון וידברלפניו,
 "מה שלמה: לו אמר שלמה. למלךשלום
 אלעו"ף". "שמי הנשר: השיבשמך?"

 שנים" תת"ק - חייך?" שני ימי "כמה-

 נעהשט ה4ט ש5מה אוימגעפונען. ניט ג4ר ה4בען ויי 4בער פשלשץ, אין שריינגעהןאון
 נימ חכמה ויין מימ ו54 ער שו פשרדר4מען, שטשרק איהם ה4ט עס קרענקוננ, גרויסדערפון
 פש5שץ. פון שרייננשנג בשהש5טענעם דעם אויסגעפינעןקענען

 ה4מ און שדים די פון שר דער רמירא"ט ש5מה מ5ך פשר פירגעשטע5ם ויך ה"טדשן
 ווע5 איך דעם. אויף ו4רנען שטשרק שווי ניט קעניג דער 45ו קענינ! "הער געז4;ט:שווי
 און פש5שץ פון דשך דעם אויף שרורפכשפען ויך ו54ען ויי שדים. די צו בשפעה5 שגעבען
 קענען וועמ מען ווע5כען דורך ושר, ש אויסנעפונען עפעם ויי ווע5ען פי5ייכט ווכען,ז54ען
 שווי ער5ויבט איהם ה4מ ש5מה פש5שץ". אין שריינקומען קען סען שווי 11י ווערען,געוו4ר

 ויי און נעושממ, ד4רמ שביסע5 ויך ה4בען דשך, אויפ'ן שדויף ויינען שדים די טהון.צו
 וו4ס נ4ר געועהן. ניט ושך קיין ד4רט ה4בען ויי שו ענטפער, שן מיט שרץ8געקומעןויינען
 4ד5ער5עך. יונגע ויינע אויף ויצט וואם 4ד5ער, נרויסען ש דשך אונטערן געטד4פען ה4בעןזיי

 און געה נעו4גט: איהם ה4ט און עיפות די פון שר צום בשפעהל ש געגעבען ה4טש5כוה
 יד5ער". דיזען שהער מירבדענג

 ה4פ 4ד5ער דעד ש5מה. פשר 4ד5ער דעם געברענגט ה4ט און נעגשנגען איו שרדער
 ש5מה צו בשקשנמ גומ געווען איו ווע5כעס שפדשך, סויגע5 די אויף ריידען4נגעפשנגען

 ש5כוה געבוקמ. איהם פשר ויך ה4ט און המ5ך ש5כ!ה צו ש5ום גענעבען ה4ט ערהמ5ך.
 "מיין געענטפערט: ה4מ 4ד5ער דער נ4מען?" דיין איו "411ם געפרעגט: איהםה4ט
- א5ענא"ד". איונ4מען - ביומו?" ש5מ 11י   - י4הר". הונדערמ ויבען ש5מ בין "איך 
 נימ, איך וויים "ד4ס - מהיר?" ש ה4ט פש5שץ דער שו געהערמ 4דער געועהן ה4סמו"צו

 ווייממ פילייכמ י4הר, הונדערמ צוויי מיט סיו פון ע5טער איו וו4ם ברודער ש ה4ב איך4בער
 ידלער דיזען צוריק פיהר "נעה עופות: 'די פון שר צום געוץ'נמ ש5מה ה4מ ד4ם".ער
 בדודער". ע5טעדען ויין מיר בדעננ און 4רמ וייןאויף

 ווי ש~וי ש5נוה. פשר ידלער צוויימען דעם נעברשכמ ה4ט און גענשנגען איו שרדער
 אויך ה4ט און נעבוקט, איהם פשר ויך ער ה4מ המ5ך, שלמה דערזעהן ה4מ 4רלערדער

 ה4ם המלך. שלמה צו ש5ום נענעבען ה4מ און שפדשך, פוינע5 רי אויף דיידען4נגעהויבען
 "מיין נעענטפערט: ה4ט 4רלער רער און נימען?" דיין איו "וו4ם נעפרענט: איהםשלמה
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 לזה פתח שיש שמעת או "הידעת-
-הארמון9"  הוא אולי שנה. ת' ממני גדול אח לייש אבל יודע. אני אין "זאת 

 העופות שר אל שלמה ויאמר זאתע.יודע
 לפניו ויביא למקומו, הנשר זהשיוליך
 ממנו. הגדולאחיו
 ונתן הזקן נשר השתחוה מאד. זקןשהיה השלישי הנשר את והביא השרהלך
 "מה שלמה: לו אמר שלטה. למלךשלום
 אלתעמ"ר". "שמי הזקן: נשר השיבשמך?"

 אלף "בן - אתה?" שנים כמה "בן-
 פתח שיש שמעת או שנה".-,,הידעתוש'

 המלך! "אדוני לו: אסר הזה?"לארמון
 לו שיש לי ספרה אמי אבל ראיועי. לאאני

 מצד5תח
 מערב_

 על תנזור ונרצה ואם העפר. כסהועליו שעברו השנים ומרוב
 אז העפר, ויסיר בגבורה שינשבהרוח
 העופווע לשר שלמה ויצו הפרמק".יתנלה
 למקומג הזקו הנשר אתשיוליך
 את ויסיר בנבורה שם שינשג הרוחעל ריגזר הזקו, הנשר לונצת שלמהוישמע
 רוח נשב מיד הטרקלין. מסביבותהעפר
 המרקלין מסביבות העפר את והסירגדול

 ברזל, של נדול שער שהיה הפתח,ונתנלה
 הזמנים. מרוב ובלוי שרוף כמוונשאר
 של מס קבוע היה השער של הימין צדועל
 כזה: עליו כתובזהב

- אלעו"ף". איזנאמען  "צו - י"הר". הונרערס ניין שלס בין "איך - ביזטו?" שלמ ווי 
 איך וויים ר"ם טהיר?" ש ה"ס 5שלשץ רער שז נעהערט האסט דו "דעד בשקחנט דיראיז
 פילייכס י"הר. הונרערט פיער מיט טיר פון עלטער איז 411ם ברורער 8 ה"ב איך "בערנימ,

 ריזען צוריק פיהר "נעה עופות: די פון שר צום נעזיגס שלמה ה"ס ד"ם". ערווייסט
 ברודער". עלסערען זיין מיר ברעננ און ארמ זיין אויףידלער

 קענמינ ם'איז "דלער. דריסען רעם געברשכט ה"ס און נענשננען ווירער איז שרדער
 נענעבען ה"ט און נעבוקט אויך זיך ה"ט "דלער דער שלס. זעהר שוין איז עד שזנעווען
 דער און נ"מעןן" דיין איז "ווטם נעפרענס: איהם שלמה האס המלך. שלכוה צושלום
- אלהעס"ר". איז נ"פען "מיין נעענטפערט: ה"ט "דלעדחלמער - ביזסו?" שלס "11י   
 ה"סט דו אדער ווייסטו "פילייכמ - י"הר". הונדערט דריי מיט מויזענד שלמ שוין בין"איך

 שוין ה"ב זעלבסס איך קעניג! "הערר - טהיר?" ש ערנעץ ה"ט פשלאץ דער חזנעהערס,
 מערב אויף שז דערצעהלט, שכיאהל מיר ה"ט מוטער מיין אבער נעזעהן, ניס סהיר קייןדץ
 י"הרען פיעל זעהר פון צייט ש דורך נ"ר טויער, ש "דער טהיר א ד" איז 85לשץ פוןזייס
 נעבען קעניג דער ז"ל וויל. קענינ רעד אויב רחרום ערד. מיס געוו"רען פשרשימ דארסאי?
 שוועשנעבל"זען ערד די וועס שסורם, ש מיט בל"זען ר" ז"ל ער ווינד, אויפ'ן בשפעהלח

 שד צום בשפוילען שלטה ה"ס ווערען". שנט5לעקט טהיר די וועס רחן ד"רס. פוןווערען
 "רט. זיין אויף יפפיהרען צוריק "דלער אלסיטשקען דעם ז"ל ער עופות, דיפון

 צום בשפעהל ש נעגעבען ה"ס ער "דלער. שלסען פון עצה די נעפ"לנמ ה"משלכוה
 פשרוטימ זעלבסס איז וו"ם ערד. די שוועקבל"זען און שטורם ש מיט בל"זען דא זאל עדווינד,

 שוועקנע- ה"ס ער און שמורם-ווינד ש געוו"רען איז בשלד און 5שלשץ. דעם חדוםנעוואדען
 שריינגשנג דער נעוו"רען שנמפלעקט איז דשן 5שלשץ. דעם שרום ערד פשר,טיטע דיבליזען
 שזוי נעווען שוין איז וועלכעד מויער. אייזערנער נרויסער ש נעווען איז דאס 5שלשץ.אין
 בששמטנען איז סויער דער צייטען. ישננע פיעל שזוי פון זששווער דעם דורך פשדברענמווי

 ג"לדענע ש צונע5שסמ נעווען איז טויעד פון העלטס רעכטע די אויף העלפמען. צווייפון
 אויפשריפט: פילנענדען כוימבלעך
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 בארמון ישבנו שאנחט אדם בני"ידעו
 שנים נדולים ובתענרגים במובותהזה

 מחננו הרעב עלינו וכשבאהרבה.
 לנו. הועיל ולא חמים, רטהרצהמרנליות

 על שכבנו ואנחנו לנשרים. הארמוןהנחנו
 ומתנו".הארץ
 כן נם היה השער של השמאל צדעל
 "ידעו כזה: עליו כרעב זהב של מםקבוע
 לארמון שירצה מי יכנום שלא אדםבני
 רשאי מלך או נביא ואך ינזק. ואלהזה,
 לצד יחפור בו ליכנס ירצה ואםליכנם.
 מפרטקורצ. עם כמף ארנז וימצא השערימין
 שני שער וימצא ויכנם הברזל שעריפרצח
 שלישי שער וימצא ויכנם יפרטק כמף.של
 ויראה הארמון ברעך ויכנם יפוזח זהב.של

 בלבנים רצופים יפים חדרים וכמהכמה
 אבנים בהם וימצא זהב, ושל כמףשל

 וכמה וברקרע פמדה אודם הרבה,מובות
 אין עד לרוב וזהב וכמף מרנליורבמיני

מם9ר".

 כמו הכל וימצאו שם, לחפרר שלמהויצו
 שלמה בא כאשר המם. על כתובשהיה
 כועב מצא זהב של השלישי שערלפני
 על כאן ישב הארמון זה מלך כזה:עליו
 גדולים, ובתענונים בפובות מלכורעכמא

 אריות נם האומות וכל ובנבורה.בכבוד
 זמנו ובא והודו. ממלכוון פחדרודובים
 ראשו מעל הכרטר נפל ערצר, בלאלכנורצ
וימת".

 פיעל פש5שץ פרעכמיגען רעם אין געזעמען ד" זיינען מיר שז ווימען מענשען"זילען
 אונו אויף געקוכחנן איז סוף צום פשרנענינענם. גרוימע מים און גומען ש5עם מיםייהרען

 ניר אונז היט רים יבער ווייץ, שנשכ(שם מעה5 אויף פער5 צומי5ען ה"בען מיר הוננער,ש
 זיינען מיר און יר5ערם. רי פשר פש5שיו ריזען איבערנע5יזם מיר היבען נעהי5פען.נים

 אוימגעשמירבען". און ערר רער צונעפשיען
 מיל- מיט ב5עך ג54יענע ש צונעפשסם געווען אויך איז מויער פון זיים 5ינקע ריאויף
 פשלשץ דיזען אין שריינגעהן נימ ז4ל עם וויכען", מענשען "זילען אויפשריפמ:נענדען
 ערלויבט איז קענינ ש ירער נביא ש ניר ווערען. גע'ניזק'ם רי קין ,כוען וויי5 ווער,שבי
 רעבמע רי אין גר"בען כוען זי5 שר~נקומען, רץ ווי5 מען אויב און קומען. צו שרייןרץ
 כועז ז4י פריהער ש5ימ5ען. מיט קעסמעל זי5בערען ש געפונען מען וועט מויער. פוןזיים

 זי5בערנעם צוויימען ש געפונען מען וועם וויימער, געהן און מויער, אייזערנעם רעםעפענען
 טויער. גי5דענעם ררימען ש געפונען מען וועם וויימער, נעהן און עפענען מען ז54טויער.
 שז זעהן צו איז רירם פש5שץ. פון חררים רי אין אינווענינ שריינגעהן און עפענען מעןזי5
 מען וועם אויך ציגעל. גי5רענע און זי5בערנע מים אויסגעפ5שסמערם זיינען חרריםוי
 מייערע רי אויך און ברי5ישנמען. און רימענמען טייערע פשרשידענע פיע5 נעפונען זייאין

 פיעל זעהר ר" זיך געפינט רעם אויסער ברקת. פמדה, אורם. זיך: רופען וויסשטיינער
 צ"הל". ש "הן זילבער און נ"לר און 9ערע5,פשרשירענע
 נעפונען טשקי איז עם און גריבען, דירם זי5 מען בשמעהל ש נעגעבען שלמה היטבשלר
 הים שלמה שז בלעך, נילרענער רער אויף בשצייכענט נעווען ס'איז ווי שזוינעווירען
 טוירען. ש5ע רי אויפש5יסען ינגעהויבען ער היט שליסלען, רי מיט קעסטעל ריסבשקומען

 טויער. נא5רענעם רריטען דעם פשר "נגעקומען איז ער ביז ווייטער, ש5ץ געגשנגען איז עראון
 אויפשריפט: פ"5נענרער נעשמשנען איז מויער נ"לדענעם דעם אויףר4רט

 פיעל מיט שטוהל קעניגליכע זייז אויף נעזעסען ר" איז פשלשץ ריזען פון קעניגרער
 פיעל שטשרקיים. נרויס מיט און כבור, פיעל מיט פשרגענינענס, גרויסע מים אוןנוטעם,

 עטסע- זיין און קעניגרייך זיין פון נעצימערט היבען בערען און לייבען זיגשר אוןנשציינען
 איז נעוו"רען, שלט איז עך איידעך שטשךנען זאל עך צייט, די נעקומען 4נעך איזלענץ.

 געשט"רבעןא. איז און ק4פ זיין פון שר"פגעפש5ען קרוין רי58וצ5יננ
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 זהב. של השלישי שער נם שלמהויפרטק
 כמה ובהם חדרים. וכמה כמה ומצאנכנס
 וזהב כמף ומרגליות, מובות אבניםמיני
 היכל שם מצא נם מספר. אין עדלרוב
 זהב מהופים היו שלו שהכתלים נדולאחד
 חקוק היה הכתלים ארבעה כל ועלמהור,
 כתוב היה אחד כותל על אחר.כוניבת
 לבך, בשרירות תמהר אל אדם, "בןכזה:
 תנתן". לזה מזה העולם כי לך! לאטלאפ,
 אדם, "בן כזה: כתוב היה השני כותלעל
 מן ותלך תבלה אתה הזמן! בך ישקרלא

 כותל על הארץ". תחת ותשכבהעולם
 הנן אדם, "בן כזה: כתוב היההשלישי

 האדמה על תשאר לא כי לדדך! צדהלך
 הרביעי כותל על מותך". יום ועדעולא

 רי אין שרייננעגשנגען איז און טו'ער, ג"לרענעם ררימען רעם נעעפענט ה"סשלמה
 זיך ה"ס עם וועלכע אין חררים, שעהנע פיעל זעהר געווען איז ר4רט פשלשיו. פוןחררים
 צ"הל. ש "הן פיעל זעהר זילבער און ג4לר פערל, שלערליי רימשנטען, ברילישנסען פיעלנעפונען

 בש- זיינען ווענס רי 11"ם גרויכער, 8 ג"ר זשל איין געווען איז חררים פיעל ריצווישען
 שנ'שנדער אויסנעקריצט געווען איז וושנם 'ערער אויף און ג"לר. ריין מיס געוועןרעקס

 ז"לסס מענש! "רו אויפשריפט: שזש געווען איז וושנם איין אויף נעמליך:אויפשריפס.
 איבער- זשך די זילסטו לשננזשם לשנגזשם, נלופט. השרץ ריין וו4ם סהון צו איילען ניטזיך

 צוויי- ש אויף איבערגעגעבען". צוויימען צום איינעם פון ווערס וועלס ריזע וויילרעכענען!
 ז"ל צייט רי שז היטען זיך ז"לסס מעניט! "דו אויפשריפס: ריזער נעווען איז וושנםמע
 קרשנק וועסס רו שז ציים, יערער צו זיין ק"ן 11"ם סוף ריין גערענק ריר! אין פעלשעןניט

 וועמטו 11"הנונגען שעהנע ריינע שלע פון און וועלס, רער פון צוועקנעהן מוזען אוןווערען

 "רו אויפשרימט: פ"לגענרער געשמשנען איז וושנם רריסע ש אויף ערד"! רער איןליגעו

 צונעסען מיט טובים מעשים הייסס ראם לררך" "צרה 4ננרייטען ריר ז4לסס נערענקמענש!

 ערר, רער אויף אימער בלייבען ניס ר"ך קין מעמט רער וועלט. יענער אויף נוןהס כמווחעז

 ::י:)כ,::ענ :.: :ן )יץ"י 2ן:~פ15ן:זו";צו1
 ה4ט 411ם שנדערער רער שז איז, סוף רער און רערטרונקען. צו איהסג:ג:מךענרערער

של,)1,,,., דערטרונקעזה. איהם ווירער רריטער ש קומען וועמ רערסרונקעןאיהם
 נ: : י-י " י 'י י 'ג:-:ו',!:נ"יך",-ם2

 נקמ! תרבה אל אדם, "בן כזה: כתובהיה
 ממיפיך וסוף אט?וך. דאמפת עלכי

להמיף".
 לחצר פתה היה הגדול ההיכל זהמן
 יפים. עצים עם נחמד גן בו אשרגדול,
 אשר שם, צמחו פרחים מיני הרבהונם
 החצר באמצע וחזק. מוב ריח מהםנהגו
 וממוגר. סגור נדול בית עטד העציםבין

 מפתח וימצא המפתחות בין שלמהויחפש
 נכנס כאשר הזה. הבית לדלוע אשרזהב

 עד יפה שהוא ראה הבית באוושישלמה
 ציורים עם זהב מהופים שלו וכתליםמאד,
 ראה. הבית ובאמצע עיז. מרהובייפים
 על יושב מאד נורא אדם תבניתוהנה
 נרעש של13ה אליר נגש כאשר שז-כסא
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 אפיו, מנחירי ועשן אש והוציאהתבנית
 השמו! בני מהר "בואו נדול: בקולויצעק
 רעש ונעשה אתכם". לאבד בא שלמהכי

 הבירב צדדי מכלורעם
 תפחיה האתם ויאמר: שלמהויצעק
 המלך. שלמה שאני יודעים אתם ואיןאותי,

 בריורציו כל על העולם בוראשהמליכני
 והרוחות השדים על דנם העולם, בזהאשר

 איימר לכן בי, מורדים ואתםהמליכני,
 עליהם קרא וטיד ימורין!" מיני בכלאתכם
 השפן בני וברחו כלם ושתקו המפורששם

 תבנית אותו אל שלמה ויקרבכהטם.
 וכמף זהב מן נעץצה שכלו ויראהאדם,

 עליו שחקוק קטון זהב טם ובפיוונחשוע
 ולדבר. לצעוק הכח בו שנתנואותיות
 ראה נם הטם. אווצ מפיו שלמהויעקור
 נדול לוח זהב בשלשת תלוי נרונושעל
 טובות אבנים הרבה עם משובץ זהבשל
 כזה: כרעבועליד
 אלף ש מלכתי עא"ד בן שדא"דאני
אלפי

 טדינוה_
 מומים, אלפי אלף על ורכבתי

 אלף והרנתי מלך, אלפי אלף ידי תחתוהיו
 מלאך אלי שבא ובשעה נבור.אלפי
 אתה לכן ננדו. לעמוד יכלתי לאהמות
 זה בתענוני הרבה רעעינע אל אדם.בן

 ישאר ולא למות, אדם כל מוף כיהעולם,

 פון אויג דיס נעמען צו שוועק נעווען שווער איו 411ם בילדער, שעהנע זעהר נעווען זייאויף
 מענש לעגעדינער ש ווי שזוי פונקמ בילר, ש דערזעהן ער הימ זשל פימען אין יבערזיי.
 כצרא'דינ ש געהשמ הימ מענש דער העלפשנמביין. 'פון שמוהל נרוימשרמינער ש אויףזיצמ

 געמשכמ פלוצליננ מענש דער הימ מענש, דעם צו צונעגשנגען איז שלמה שזנעשמשלמ.
 ניזלעכער, זיינע פון שרוימצוזעצען ינגעהויבען הימ רויך מימ פייער שמורם, נרוימעןש
 ד4 איז שלמה ווייל שמן! פון קינדער ניך שהער "קוממ שרייען: ינגעהויבען הימ עראון

 פיער שלע אין נעו41רען נעהערמ איז בשלד און מהון"! צו שלעכמעם אייךשריינגעקומען
 שמורם. נרוימער ש זשל פוןזיימען

 שלמה פשרלוירען. נימ שמורמען דעם מימ 'נעשרייען די פון זיך הימ שלמהיבער
 דענקמ 411ם ווערען! שמיל זיל "שוין ווערמער: פילגענדע ,מימ יננעשרינען זייהיט
 בין איך שז ווימענדינ נימ אייך כהשכמ איהר און וושרפען! צו שרעק ש מיר אויףאיהר,
 שלע איבער קעניגען נעמשכט מיך ה4מ וועלמ דיזע פון בש21עפער דער 411ם המלך,שלמה

 גע- מיך אויך ער הימ נייממער און שרים איבער זינשר און וועלמ, דיזע פוןבששעפענישען
 בששמריפען אייך איך וועל דעם פשר מיר. קעגען ווידערשפעניגמ איהר און קעניגען.משכט
 יסורין!" שלערליימים

 אויבער- דעם המפורש, שם הייליגען דעם זיי איבער נעזינמ המלך ש5מה הימבשלד
 שנט- דירט פון זיינען און נעו41רען, שמיל זיינען ליימ חברה די און נ4סען, היילינעןשמענם
 שז אוימגעפונען ער הימ מענשען-בילר, דעם אונמערזוכען צונעגשנגען איז שלמהליפען.
 דער אויף געווען איז מויל זיין אין קופער. און זילבער 'נ4לר, פון נעמשכמ איו כילדדים
 0411 אותיות, שזעלכע אוימגעקריצמ נעווען מ'איז וועלכען אויף בלעכעל, נילדען שצונג
 שרוימנערימען שלנוה הימ שרייען. און ריידעז קענען זי5 ער קרשפט ש גענעבען איהםהיבען
 רערועהן שלמה הימ אויך גע411רען. שמום שוין ער איז מעצעלע, נ4לדענע דים דירמפון
 מאפעל, נילדענער ש קיימ גילדענע ש אויף העננמ מענשען-בילד דיזען פון השלדז אויפ'ןשז

 אוימגעקריצמ: שזוי שמעהט איהם אויף און עדעלשמיינער, מייערע מימכשזעצט
 נערימען היב איך מדינות. טויזענרער איבער נעקענינם היב עאאד בן שדא"ד"איך

 אויס- קענינען. טויזענדער טויזענד נעווען איז משכמ מיין אונטער פערד. טויזענדעראויף
 צו נעקומען איז המות והלאך דער ווען און נבורים. טויזענדער טויזענד איך ה4בגעהרנ'עט

 נימ ז54 ער ווימען, טענש דער דשרף דשרום ביישמעהן. 'נעקענמ נימ איהם איך היבטיר
 סוף רער דיך איז ווי מיי ווייל וועלם. דיוער פון תענונים די ווענען שרביימען פיעלשזוי
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 מוב לקח זה כל כ. לכאן, הדרך היה'טכדאי מוב". שם מלבד דבר כל האדםביד
 בהכנעה המרקלין סן שלמה ויצאעבורי". זה כתובת המלך שלמה קראכאשד
 להיכלו. ופרח טנדלו על עלהובדאנה. ספק "בלתי ואמר: דמעות הורידהלוח

)מח(
 ההיים. ביו שנעשה מה המתיםהידדעים

 בכמה זה מענין נדבר הקדושבזהר
 הנמרא, כממקנת ושימתומקומות.
 החיים. בין שנעשה מה יודעיםשהמתים
 במדרגה, גדול איש שאף דבריוותמצית
 בגן מרומים לשמי ותעלה תעוףשנשמתו

 קמון הלק מניח מקום מכל העליון,עדן
 נפש בשם שנקרא שלו, החיים כחמן

 מקום ~עומת למעלה בהאויד הזהבעולם

 זמנים הרבה ויש מות. בחצרהקבר
 ונשמה. רוח שנקראים שלה הגדוליםחיים חלקי ב'טאר ותתקשר תתעלהשהנפש
 כל תבאנה אליה נפש שנקרא הזהוחלק

 וכדי החיים. בין שנעשה ממההידיעות
 הנפש תודיע החיים, על רהמיםלעורר
 והרוח התהתון. עדן בנן אשר שלהלהרוח
 עדן בגן אשר שלה הנשטה אלתודיע

 ש אויכער ה4רעוושניע, זיין פון ניט ג4ר איהם ביי בלייבט עם און שמשרבען, צו מענשפון
 מוב".שם

 פון מרעהרען געליזט ער ה4ט אויפשריפמ, ריזען איבערגעיעזמ ה4ט המלך שלמהשז
 לשננע שזש נעווען כדפי איז עם שז צווייפעל, 4הן איך זעה "שצינר ז4גענריג: אויגען.זיינע
 שלעם ד4ם ווייל שטורירען, און בשטרשכטען צו שלעם ד4ם און קומען, צו שהער רייזעלופמ
 אונטער- פשלשץ דיזען פון שרויסגעגשננען איז שלמה זעלבמט". מיר פשר לעהרע נומע שאיז

 און לופט-בשל4ן זיין אויף שרויפגעזעצט זיך ה4ט ער פפרז4רגטער. ש שמ4לץ 4הןטעניג
 פשלשץ. זיין צו נעפלוינען שהייםאיז

)48(

 לעבעדיגע? רי ביי זיך טרוט וואם טויטע רי וויימעןצו

 אויסקונפמ דער ערמער. פיעל אויף נערערמ ענין רעם וועגען ווערמ זהר הייליגעןאין

 ווערמ 411ם שלעם פון וויימען מתים די שז בבלי, תלמור אין 11י שזוי זעלבע די איז זהרפון

 תלמיר ש סשן, נרויסער ש אפילו שז איז, זהר פון אינהשלמ דער לעבעריגע. רי ביינעטהון

 הימעל אין מוידמ זיין ניך פליהט וועלכע נשמה, גרויסע ש פשרמ4גמ ער וו4ס צריק, שחבם

 מהייל קליינע ש וועלט ריזער אויף איהם פון בלייבט ר4ך ערן, נן אויבערשמען צוםשריין

 איבער בלייבמ "נפש" דער און "נפש". זיך רופמ מהייל קליינע ריזע קרשפמ, לעבענס זייןפון
 קבר. זיין איבער שנטקענען הקברות בית פון לופט דער אין שוועבענדיג וועלמ, ריזעראויף

 לעבעדיגע. די צווישען פ4ר קוסמ ווים שלעם פון נשכריכטען שלע בשקוממ "נפש" דעראון

 4ננע- צוריק ווערט און רערהויבען ווערמ "נפש" רער ו41ם ציימען פיעל ר4 אויך ס'איזאון
 רוח זיך רופען וועלכע קרשפמ, לעבענם זיין פון מהיילען גרעסערע שנרערע רי אין"ניפמ

 רערוועקמ זיי אויף ז4ל עם הימעל, פון הילף ש רשרפען לעבעריגע רי ווען און נשמה.חון

 נעפינט וועלכער רוח, איהר צו נשכריכמ רי נפש דער איבער גיט דשן הימעל, פון רחמיםווערען

 וועלכע נשמה, זיי, צו נשכריכט די אייבער ניט ווירער רוח דער ערן. נן הינטערשטען איןזיך
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 אביא ולדוגמא הקדוש. בזהר מעשיות ומעוררים החיים על ומתפלליםהעליון,
 מהם. איזה כאן כמה כן נם זה על ומובא עליהם.רחמים

)מם(

 לאחר למעלה למקומו ליכנם יכל שלא לחמא בר ליואי מןמעשה
 מכה שנכרי הצער מן שידע בשבילמיתתו,

 יום. בכל בנואת

 בכפר אחד במקום דר שהיהמעשה
 9עם לחמא. בר ליואי ושמו יהרדי,איש
 ערביים מו ושוד פרעות שם נעשהאהת
 ליואי היהודי אותו בית ואת יהודים.על

 ליואי היהודי את בו, מצאו אשר כלשדדו
 אשתו ואת בשדה, אותו ויקברוהרגו
 ויקח להם. בזזו שנים חמש בן הקטןובנו
 וינדלהו לביתו הקטן בנו את אחדערבי
 עבדו.להיווע
 ורבי אבא רבי בדרך הלכו אחת9עם

 כפר באווען ללון ונצרכו שלום. בריהודה
 ולא ליואי. היהודי אותד בו דרשהיה
 וימצאו בשדה. ללון והלכו בביוע ללוןהפצו
 וישכבו נמוכה, קמנה גבעה שדה אצלשם
 ואת הארץ, עשב על הגבעה אצלשם

 שם והנה הגבעה. על הניחוראשיהם
 אורע מכבר נקבר היה הגבעה אותהתחת
 מעט, שם שכבו כאשר ויהי ליואי.היהודי
 קול וגם הגבעה, תחת באדמה רעששמעו
 הלשון: בזה שמעודברים

 אין נעברשכט פרשגע ריזע ווערט אויך און ענט5לעקט. היט זהר רער וויםוויסענששפס,
 בששריבען ווייטער רי וועמ ענין ריזען ווענען מעשיות טהייל ש און 5שסירוננען. פיעלזהר

ווערען.
)49(

 שריינקומען געק"נט ניט טוירט זיין ניך ה"ט לחמא בר ליואי משן8
 רעם, פון צער גרוים געהשט ה"ט ער ווייל מנוחה, מקום זייןאויף

 געשליגען. ט"נ שלע קינד זיין ה"ט נוי שוו"ם

 איר, בשוואוסטער רער ר"רף ש אין געוויהנט היט שמיהל ווים 5שמירט, ה"ט מעשה8
 ר"רף יענעם אין פירנעקומען שמיהל איז לחמא. בר ליואי געווען איז נימען זייןווים
 איז ליואי איר רעם פון הויז רים איינוואהנער. אירישע רי אויף שרשבער פון פ"גר"םש

 געווירען בשערריגט איז און געווירען דער'הרג'ט איז ליואי איד דער נעווירען,אויסנערויבט
 גע- געפשנגען זיינען י"הר פינף פון אינגעל איין מיט פרוי זיין רירף. נעבען פעלד שאין

 איהם היט און זיך צו גענומען אינגעל קליינעם דעם ה"ט שרשבער רי פון איינערווירען.
 קנעכט. זיין בלייבען זיל ער אוםאויפגעהידעוועט

 זיי און אינטערוועגענם. גענשנגען שלום בר יהורה רבי מיט אבא רבי שמיהלזיינען
 איר רער געוויהנט שמאהל רארט היט עס 11י רירף, זעלבען אין נעכטיגען גערשרפטהיבען
 נאר רארף, יענעם פון הויז ש אין נעכמיגען איבער געוואלט ניט היבען זיי לחמא, בןליואי

 אויס- ה"בען זיי פעלד. ש אין גריז אויפ'ן של"פען לעגען זיך געגשנגען בעסער זיינעןזיי
 גר"ז אויפ'ן שליפען געלעגט זיך זיי האבען בערגעלע, נירעריג קליין ש פעלד ש איןגעפונען
 ק?5 רי וועלכען אויף צוקאפענס פשר געמשכט זיי האבען בערנעל דאם און בערגעל,ביים

 אונטער בערגעל דעם אויף 15נקמ "נגעמר"מען היבען זיי שליפען. צוםשנידערצולעגען
 מינוט עטליכע שוין זיינעז זיי 11י "ייי און בחגראמעז. 'געווען איז ליואי איר רערוועלכען

 און בערגעל, אונטער'ן ערד רער אין נערויש ש עפעס דערהערט זיי היבען נעלעגען,חזוי
 ווערטער: פילגענרע מיט שטימע מענשליכע ש געהערט זיך האטעם
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 קבור שאני שנה עשרה שתים זה"הן
 כי יען עכשיו, כמו נו~עוררתי ולאכאן,
 שכא רואה אני בני פני את אשרדמיתי
 וישאל הדבר". כן לא לדאבוני אבללכאן.
 אתה, "מי שלום: בן יהודה רביאותו
 אנכי, "יהודי אליו: ויאמר שמך?"ומה
 כבר, כאן שנקברתי לחמא בן ליואיושמי
 ל;לווע ביכולתי ואין נזוף. יושבואני

 של הצער בשביל הנשמות, לעולםוליכנס
 בן קטן היה כאשר אחד ערבי שננבובני
 בכל אותו ומכה לעבדו דעשאו שנים,המש
 מל.בבם נדרק אני שלו הצער ובשביליום,

 עתה, עד נתעוררתי ולא במקומי.למעלה
 יבוא שבקרוב יום בכל לי שאומריםכיון
 ואיכל נויפהי ותתבטל הזה, למקוםבני

 אמרו לא אבל למקומי. וליכנםל;לווע
 לכאן, יבוא שבמורע או האדון, מןשיברה ידי על לכאן, בני יבוא בהיים אםלי
 כך ובין הזה. בשדה הוא גם יקברכי
 לצערי". הקון יבא כךובין

 : שלום בר יהודה רבי אותדוישאל
 החיימ?" של בצער יודעים אתם"האם
 אני "בשבועה לו: השיב ההואואיש
 שאנו המתים ועפלווע לולי כי לך,אומר

 מתקיימים הייתם לא החיים, עלמתפללים
 קול שמעו כך ברעך היום". חציאפילו
 אל ליואי המת שצעק הקבר, מןצעקה
 "מהר שלום: בר יהודי ורבי אבארבי
 קול אני שומע כי מכאן! ותברהועמדו
 ויכול אותו, מכה שהאדת בני,צעקת

 די איבער און געו41רען, בשערדיגט דץ בין איך זינט שוועק ייהר צוועלף שוין"ס'איז
 ד4 שז געדענקט היב איך ווייל יעצט, 11י געוו4רען ענטוישט ניט שזוי איך בין צייטגשנצע
 4נגערופען זיך ה4ט זוהן". מיין ניט ד4ם איז יבער ליידער זוהן. כיין געקומען שהעראיז

 נימען9" דיין איז וו4ם און בוזטו, "11ער געמהון: פרענ ש ה4ם און שלום בר יהודהרבי
 411ם לחמא, בן ליואי איז ניטען כיין איד, ש בין "איך ענטפער: שוש נעוו4רען נעהערטאיז

 4פגעזונ- שן שלץ נ4ך בין איך און צוריק. י4הר צוועלף מים געוו4רען בשערדינט ד4 ביןאיך
 ה4בען נשמות די 11י וועלט דער אין שריינקומען און שרויפגעהן ניט קען איך אוןדעמער,
 ווען שוועקגערויבמ איהם ה4ט שרשבער שן וו4ם זוהן, מיין פון צער דעם איבער מנוחה,זייער
 און קנעכט זיין פשר געמשכט איהם ה4ט שרשבער דער און יץהר, פינף געווען שלט איזער

 ארויפ- ניט קרשפט קיין איך ה4ב יסורין און צער זיין דורך און מ4נ שלע איהםשליגט
 ענטוישט שזוי ניט איך בין יעצט ביז און מנהקה. מקום מיין אויף קומען צו אוןצופליהען

 וועט קורצען אין שז נעז4גט, ט4ג שלע מיר ה4ט סען ווייל מינוט, דיזער אין 11ינעוו4רען,

 קענען זיל איך ענדינען, זיך וועט טרויער מיין און פלשץ, דיזען אויף צוקומען זוהןמיין

 ער וועם צו דייטליך, געזיגט ניט מיר ה4ט טען יבער כונוחה. מקום מיין צושרויפקומען

 4דער פייניגער. זיין פון שנטלויפען וועט ער 411ם דשדורך לעבעדיגער, ש חיטען שהערדץ

 פעלד דיזען אין דץ אויך וועט און טויטער, ש קוכען שהער ד4 וועט ער שז איז, מיינונגדי

 ד4ך 411לם געווען ווילט עם שזוי ווי שזוי, צו שזוי, צו 11י. סיי 4בער ווערען.בשערדיגט

 ין". ניט ג4ר נ4ך זיך הויבט סוף צום צער. מיין צו ענדע ש געקומעןשוין
 שז שזוי, ריכטיג ד4ם דען איז "צו געפרעגם: 'טלום בר יהודה רבי ווידער איהםה4ט

 בש- ווידער ער ה4ט פרשגע די אויף ליידען?" לעבעדיגע רי וו4ם צער, דעם פון ווייכען טויטעדי

 מ.::':: :נ: ג 5ג,:נפ:י,,.1:נ:ו::ן:ןגבגבנ:::ה,
 ::ן':שן::ןגי-ו,דגמ::ב._4
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 הזה, מקומ דרך ממנו שבורחלהיות
 אתכם יראה וכאשר אחדיו, ירדוףוהאדון
 שני אתכם!" ויכה עליכם נם 'כעםהאדון

 ללכרנ וימהרו המרע לקול שמעוהחכמים
 מן הרחק לא אחד, שדה אל וינמומשם
 וישכבד הקבר, שם אשר הראשון.השדה
שם.

 לדרכם. משם ללכוע קמו השכםבבקר
 ובורח רץ לימים צעיר א"ט והנהויראו
 וישאלו פניו. מפצעי נומף דהדם כחו,בכל

 שמדש" ומה אתה, "מי אותו:החכמים
 בד לחכהש ושמו יהודי שהוא להםויאמד

 שהכהו הנכרי אדונו מן בורח והואליףאי,
 להרנו. אחריו רודף ועוד אותו,ופצע

 : אבא לרבי שלום בר יהודה רביאמר
 הזה, מקץשה לפנינו נקרא השמים מן"הן

 של בצער יודעים שהמתים בודאילראווע
 שם מצטערים המתים והאבותהחיים,
 אבא: דבי אליו ויאמד בניהם". שלבצער
 מנינה המתים שתפלת שאטרו מה"הלא
 בננב ויעלו הכתוב: מן נשמע החייםעל
 מן לבקש כלב שהלך חברון. עדויבא
 מעצה שינצל עליו, שיתפללו חבדרןישני
 המרנלימם. שלהרעה

 און פשרביילויפען, רץ וועמ ער און איהם, פון שנמלויפט זוהן מיין שז אויס ווייזמ עםאון
 קען מרעפען, אייך וועמ נוי רער אויב היינמ נץכיץנען, איהם וועמ נוי רער שז זיין קץןעם

 זץלמ איהר גלייכער איז רשרום שלץנען, אייך וועמ און אייך צו כעם זיין אויסלץזען נץךער
 רעם פון ווערמער רי צו צוגעהערמ זיך הץבען חכמים צוויי רי שנטלויפען!" רשנעמפון

 פעלד, שנ'שנדער אין שוועקנעגשננען פעלר דעם פון נעשווינר זיינען זיי און ליואי,מוימען

 שלץפען. נעלענמ זיך הץבען און זיך, נעפינמ קבר רער 11י פעלר, ערשמען פון וויימניט

 זיי הץבען ווענס. זייער געהן צו אויפנעשמשנען זיי זיינען פריה נחמזצומשרנענס
 וואונדען רי פון איהם רינמ בלומ און געשווינר, זעהר פשרביי לויפט משן יוננער ש שזרערזעהן
 נץמען, ריין איז ווץס ביזמו, "11ער נעפרעגמ: איהם חכמים צוויי רי הץבען פנים. זייןאויף

 איז נץמען זיין איר, ש איז ער שז נעענמפערט, ניך זיי ער הץמ שזוי?" לויפסמו וואואון
 צו- און נעשלץנען איהם הימ ווץם פיינינער זיין פון שנמלויפמ ער שז און ליואי, ברלחמא
 רער'חרג'נען. צו איהם רציחה ש מימ נץך איהם יץגמ אוןביילמ,

 פון שז אויס ווייזמ "עס אבא: רבי צו שלום בר יהודה רבי נעזץנמ הץמ ווענאויפ'ן
 זיך זץלען מיר וועלכע מון נעשיכמע, יי זעהז צו נעווץרען נעפיהרמ רי מיר זיינעןהימעל

 עלמערען רי שז און ליירען. לעבעריגע רי וושס צער רעם פון ווייסען מוימע רי שזערקונרינען,
 אבא רבי און ליידען". קינרער זייערע ווץס יסורין רי רורך קבר אין מנוחה קיין נימהץבען

 ווייל דשרויף, פשקמען זוכען שמשרק שזוי נימ רשרפען "פיר נעזץנמ: שזוי ווירערהץט
 לעבעדינע, רי צו בששיצוננ ש זיינען מוימע רי פון תפלות רי שז נעזץנט, ווערמ ווץםרץס
 נענשננען איז כלב שז חברון", ער ויבא בננב "ויעלו 9סוק: רעם פון נערריננען ריך איזרץם

 ניט זיל ער זיין, מת9לל איהם אויף זץלען זיי חברון, אין שלץפען ווץס אבות רי בייבעמען
 מרנלים. רי פון עצה רי פון ווערען בששירעממ זיל נץר ווערען,נכשל
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)נ(
 גדולה, בצרה העיר שכאשר המגולה,אדות

 תורה במפר ולהקיף ועעניתלגזור
 הקברות. בית אתכשרה

 על הקדזש בזהר טובא אהד מעשהעוד
 בצער הטתים ידועת של ענין אותודבר
 חזקיה רבי הלכו אהת פעם החיים.של
 בדרך. קדישא החברייא טן ייסאורבי
 חלב. נוש שנקרא הכפר במקוםויפנעו
 רעידת ידי על המקדם אותו הרוב היהואז

 שהיה הנדר גם ונפל הבתים שנפלוהארץ,
 חזקיה רבי וישבו הקברות. בית אתמקיף
 הקברות לבית סמוך סעם לנוח ייסאורבי
 כאשר אמנם העיר. בתי אל קרובשהיה
 לא הקברות. בית של הנדר אז היהלא
 שטקום השבו הם שישבו. איה בדיוקידעו

 בית מן אינוההוא
 הקברות_

 אבל
 הקברות, בית מן ההוא מקום היהבאמת
 תפילין וירה מפרי של סופר שהיהיימא ורבי הקברים. לפני ממש קרובוישבו
 ספר מל יריעות איזו אצלו היהומזוזות
 לתקנן. צריך והיה שנקרעה,תורה
 פתאם והנה שם, ישבו אך כאשרויהי
 ונשמע הארץ. מתחת רעש כמונשמע
 כיון בודאי, גדול בצער נמצאהעולם שהרי ווי! "ווי, ואמר: שצעק דבריםקי

 נבהלו תורה". ספר עם אלינו באושהחיים
 ההוא. הקול מן ייסא ורבי חזקיהרבי

)50(

 צרה, נרויסע 8 ס'איז ווען טז סגולה, ריוועגען
 טרומרינגלען און זיין תענית גוזר סעןז4ל
 הקברות. בית רעם תורה פפר כשר'ע 8מיט

 טויטע רי וויימען צו פרשנע, רי וועגען זהר, הייליגען אין געברענגט ווערט מעיסה 8נ"ך
 חזקיה רבי געגטנגען זיינען שמ4הל טז פטסירמ ס'ה4ט לעבעדיגע. רי ביי פ4ר קומטוו"ם
 ד"רף ש אין יננעקומען זיינען זיי וועגענס. אונטער קרייטא חברייא די פון ייסא רביאון

 נ4ך צייט לשנגע 8 חרוב געווען 4רט ד"ם איז רשמילסט חלב". "גוש זיך רומטוועלכעס
 ה"ט וועלכער גרר, רער און איינגעפטלען. זיינען הייזער די וועלכען פון צימערניש, ערר8ז

 יימא רבי מיט חזקיה רבי אייננעפשלען. געהשט אויך איז הקברות, בית רעם8רומנעצשמט
 ג4ר געווען איז וו4ם הקברות בית נעבען זיך 4פרוהען טביפעל שנירערנעזעצט זיךה4בען
 שוין איז הקברות בית פון נדר דער זוי שזוי 4בער 4רט. יענעם פון הייזער רי צונ4הענמ
 גע- זיך הץ'בען זיי ווי 9ינקטליך געוואוסט ניט זיי ה"בען געווען, ניט איהם פון צייכעןקיין
 איז ווירקליך 4בער הקברות. בית פון ניט איז 4רט ר4ם טז נערענקט ה4בען זיייעצט.
 נ4ר טנירערנעזעצט זיך ה"בען ז'י און הקברות, בית פון געווען יץ פלש'ו שטיקעלד4ם

 תפילין תורות מפרי פון סומר 8 געווען איז יימא רבי 11י טזוי און קברים. רי פשרנ4הענט
 וו4ם תורה מפר 8 פון יריעות עטליכע זיך ביי געהטט דטמ"למט פונקט עד ה"ט מזוזות,און

 פשרעכטען. ד4ם גערשרפט ה4ט מען און געוו"רען, צוריסעןאיז
 איז שנידערנעזעצט, ד4רט זיך ה4בען זיי 11י טזוי וואונרערליכעם, עפעם פטסירטה4ט
 געוו4רען געהערט מ'איז און ערד. רי אונטער גערויש 8 ווי שזוי געוו4רען נעהערט*לוצלינג

 וזידער ':וין זיך געפינמ וועלט די וו4ס וועה' "11עה, ווערטער: פ4לגענדע פון שטימע8

 מפר 8 כיס אונז צו געקומען שוין זיינען לעבערינע די ווייל געווים, אויף צרה גרויסע 6אין
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 הצועק אתה "מי חזקיה: רביוישאל
 "קול הזאת: תשובה אליו יבאהורועש?"

 המת ממני הוא אליכם המדברזה
 כי יען צועק, ואני מכבר. כאןשנקברתי

 הוא תורה, במפר אלינו באתם שאתםמה
 כדי בצער, שרוי שהעולם מפני אךבודאי

 החיים. על רחמים יבקשושהמתים
 אנכי ירא כי יען הוא נרעש, שאניומה
 איך אני זוכר כי בהפמד. שכרכם יצאפן

 בצער, שרוי היה העולם כאשר אחתש9עם
 לכאן באו אז חלבא, נוש המקוםוביותר
 לעורר תורה מפר עם חלבא נושאנשי
 עם ואני עליהם. רחמים לבקשאותנו
 לישיני מזה להודיע מיהרנו אחד חברעדד

 התחברו חברון ישיני כאשר והנהחברון.
 לבקש עדן בנן אשר הצדיקים רוחותעם

 נוש המקום ועל בכלל, העולם עלרחמים
 ויצעק, המקטרנ השטן ויבא בפרט,חלבא
 יען פמולה, הזאת תורה מפר שהלאאיך
 )ויקרא בהמקרא יתרה וא"ו בה נמצאתכי
 תחת 9רמת. שמע ושומעתיא(

 ג ר ט ק י ו ו~שמעוצ להירוןשצריך
 לבעבור כי וטען,השמן
 וכל שלהם, תורה במפר שקרשנמצא
 נמצא הקב"ה, של שמו היא רערההמפר
 וראוים הקב"ה, של הנדול בשמוששקרו
 שני ואנחנו לרחכנים. ולא ולעונשלדין

 השליחוון עבור נרנביישנוהשלוחים
 הניחו שלא ולחברי לי ודהושעשינו,
 נן של בהישיבה וללמוד ליכנםאותנו
 אחד לצדיק הענין נודע כאשר רקהעדן.
 מפר והביא הלך חלב, בנוש אזשהיה
 הקדוש הצדיק של שהיתה אחרת,תורה

 דו וויס און שזוי, שרייסם רו ווים ביזסו "ווער געפרעגס: חזקיה רבי ה4סגעשרעה.
 ?" שזוי צימערמט אוןלישרעממט
 נשנץ שוין איז וועלכער מת, ש אייך צו רעדט "ראם ענמפער: שזש בשקוטען היטער
 שהער ר4 זיימ איהר ווייל איז שזוי, שריי איך וו4ם ר4ם נעוו4רען. בשעררינמ ר4לשננ

 נעפינט וועלמ רי שז בשווייזט עס און סימן. שלעכטער ש איז ריס תורה ספר ש מיטגעקומען
 מתפלל ז4לען מתים רי שז דערוועקען, אונז נעקומען שהער איהר זייט צרה. גרויסע ש איןזיך
 זיין. מרחם אייך איבער זיך ז4ל אויבערשטער דער לעבערינע, די אויףזיין

 ז4לט איהר מורא. ה4ב איך ווייל איז רים פשרצווייפעלמ, שזוי רער איך וו4ם ר4םאון
 שמ4הל שז געדענק איך רחמים. איירער דין מעהר בשקומען ניט מנולה דיזע דורך ושלוםחם
 נעליטען, זעהר ה4מ חלבא" "נחש 4רמ ד4ם און צרה, גרוימע ש אין נעווען איז וועלט דיווען
 טפר ש מיט הקברות בית צום שרויסנעקומען ד4 חלבא" "נוש פון מענשען דשם4למט,זיינען
 מיט איך בין דשן לעבערינע, רי אויף זיין מתפלל ז4לען מתים די דערוועקען צו כדיתורה,
 און זייז. מתפלל ז4לען חברון אין של4פען וו4ם אבות רי צו נעל4פען חבר ש מיינעםנ4ך
 אין זיך געפונען וו4ם צדיקים די פון רוחות די מיט בשהעפט זיך ה4בען אבות רי ווישזוי
 בפרמ, חלבא" "נוש 4רט דעם אויף און בכלל, וועלט גשנצע רי פשר רחמים בעמען צו עדןגן
 די שז געשריי, ש געמשכט החט און מקטרנ, שטענדיג איז וו4ס שטן דער 4ננעקומעןאיז
 הקברות בית צום שרוימנעקומען איהר מיט זיינען חלבא גוש פון אידען די וו4ם תורהמפר
 יא( )ויקרא פמוק רעם אין וא"ו איבעריגע שן איהר אין זיך נעפינט עם ווייל פמיל, נ4ראיז

 דער ה4מ רשרום וא"ו. ש 4הן ושמעת שטעהן רשרף וו4ם שנשטשט פימת, 'טפעושומעת
 פשלשקייט, ש זיך נעפינט תורה מפר ריזע אין ווייל שז מענה, שזש מימ נעווען מקטרנשטן
 זיי שז אוים ד4ך קוממ נ4מען, אויבערשטענם דעם איז תורה פפר נשנצע די ווי שזויאון

 שטר4ף מיט דין מעהו זיי נ4ך קומט דשדורך נ4מעז. אויבערשטענם דעם נעפעלשטה4בען
 אונזער פשד נעוו4רען פשרשעהמט נ4ך זיינען חבר מיין מיט איך און רחמים.איידער
 אין זיך געמינט וועלכע ישיבה, רי פון שרוימגעשטופט דעם פשו אונז ה4ט מען אוןשליחות,

 ה4ט וועלכער צדיק, ש צו געוו4רען 3שוואוממ איז ענין נשנצער דער ווי שזוי נ4ר עדן.גן
 שרויטגעברעננם ה4ט און גענשננען צדיק רער איז חלבא" "גוש אין געפונען דשמ4למטזיך
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 להם הועילה וזאת מבא. המנונארב
 נרעש, אני כן ועל עליהם. רחמיםלעררר
 כזה מקרה נקרא היום גם פן אנכי יראכי

 ואנחנו פסולה. תורה ספרשהבאתם
 הברון, לישיני מזה ולהודיע ללכתמפחדים
 כמו ועונש בושה עוד נמבול לאלמען

 אז".שסבלנו
 ושלום! "הם ואמר: הזקיה רביהשיב

 באנו לא ואנהנו בצער, העולם עתהאין
 ייסא רבי התרהק ומיד זה". בשביללכאן

 ספר של היריעות אותן עם ההואממקום
 לתקנן. בשביל בידו שהיווזורה

 מה ייסא ורבי חזקיה רבי ספרוכאשר
 מן החברים שאר לפני בדרד להםשקרה

 כי ואמר, יוסי רבי שמ; קדישא,החברייא

 רב צדיק הייליגען דעם צו בשלשנגט ה"ט וועלכע תורה, ספר שנ'שנדעי הקברות ביתצום
 מיחם פ"רט ז'י או'ף הימעל אין זיך ה"ט מען שז געווירקט, ה"ט רים אין סבא.המנונא
 ה4ב איך ווייל שזוי, צווייפעל איך 11"ם פשר פשרשטעהן שוין איהר רשרפט שצינרגעווען.

 פסול'ע ש שהערגעברשכט ה"ט איהר שז פשסירט, זעלבע ד4ם אויך היינט ה"ט פילייכטמורא,

 אייערע פון ידיעה 8 געבען לויפען צו מורא מתים שלע ה"בען רשרורך און תורה.ספר
 מימ בושה ש י'ירען ווירעך רשרורך ניט ז"לען מיר חברון, אין ליגען 11"ם זשבות רי צוצרות

 געליטען". רשמ"לסט ה"בען מיר 11י שזוי שטר"ף,ש
 ניט ג"ר איז וועלט רי 1ש15ם! "חם נעז"נט: ה"ט און געענטפערמ חזקיה רביה"ט

 האט בשלד און זשך". שזש ווענען געקומען שהער ניט ג"ר זיינען מיר צעך, ש איןיעצט

 ער וועלכע תורה, ספר ש פון יריעווע רי ס'ט פלשץ יענעם פון רערווייטערט ייסא רביזיך

 פשריכטע!. צום געטר"נען זייה"ט
 ר,ר4

,,,ל,,,.י
,,,, ,,,, 

.י'ן-יי .1'11., ';-,ילין

 'ו"

 הבאת רהמימ, לעורר בלבד זאת דילא
 אם כי הקברות, בית לפני תורהספר

 תשובה יעשו שהאנשים לזה עודשנצרך
 לפני שלם בלב ויבכו וצדקה,ותפלה
 סנולה מועלת אז עליהם, שירחםהקב"ה
 עושים האנשים אין אם אבלהזאת.
 יאין שים, בלב וצדקה ותפלהתשובה
 וירחם להם שיושיע הקב"ה לפניבוכים
 הזאת. סגולה כלל וצעיל לא אזעליהם,
 מן דין תעורר עוד הסגולה זאתואדרבא
 זאת כי ויאמר שיטעון המקטרנ,השמן
 למפר נלווע לגרום מהם גדולה העזההיא
 שלימה. תשובה בליועורה

 רבי בין פלוגתא הקדוש בזהרדמביא
 כי אומר, אבא רבי יומי. ורביאכא
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 עם יתחברו חברון ישיני שאז זו. מגולה תחלת ~נזור נצרך זו, מגולה עשותלבעבוד
 העולם. על רחמים ויעוררו יתפללו ורבי רצופים. ימים שלשה שלתענית
 יהד וכלם העדן, בגן אשר הצריקים רוחות אחד יום של תענית שאפילו אומריוסי
 לעשות כראוי וצדקה ותפלה תשובה עםדי

)נא(

 אחים משנימעשה
 של כחה אדותעל

 מעישיות איזה הזה בספר נזכרכבר
 ככתוב הזה. בעולם הצדקה כחבדבר
 כאן אזכיר ועתה ממות. תצילוצדקה
 מיתתו לאהר הצדקה כח בדבר רבמעשה
 שני צפת בעיר שהיה מעשה אדם.של

 והשני ענן, שמו 'אחד תאומים.אחים
 רבי של בניו מבני היו והם הנן.עממו
 בעבותות דבוקים והיר זכאי. בןיוחנן

 וחנן, ענןתאומים,
 הבא. בעולםצדקה

 היה שהוא יוחאי, בן שמעון רבי אלאהבה
 יחס בשביל רק ולא ומכבדם.מחשבם
 שהיו עצמם, יחס לבעברר נם אלאגזעם,
 גדולים. אנשיםשניהם
 היה הככור ענן זה. כהרי זה הרי לאאבל
 היה לא אבל מעשיו, בכל וישר כשראיש

 שעסק היתה התנהגותו גדול. חכםתלמיד
 העשירים, בין ונחשב במסחורהרבה

 צוזשמען נענונ, אויך איז מיג איין פון תענית ט אפילו טז השלמ, יוסי רבי אוןשנדערען.
 צוזשמען שלעם דעם רורך ווייל סנולה. די מהון מענען ז"ל מען וצדקה, ותפלה תשובהמים

 רוחות די מימ בטהעפמען זיך וועלען זיי און ווערען. דערוועקם חברון פון אבות דיוועלען
 און זיין טתפלל וועלען צוזש'מען שלע און עדן. נן אין זיך נעמונען ווץס צדיקים, דיפון

 וועלס. דער אויף רחמיםרערוועקען

)51(

 דעם ווענען חנן, און ענן צוויליננ, ש ברידער צוויי פוןמעשה
 וועלמ. יענער אויף צרקה פון כחנרויפען

 און כח דעם וועגען מעשיות עמליכע נעווץרען נעברטכמ פריהער שוין איז פפר דיזעןאין
 צרקה שז ממות" תציל "וצרקה זץ~מ 5סוק רער 11י טזוי וועלמ, דער אויף צרקה פוןשכר

 דעם ווענען פעשה ש בששריבען דץ ווערמ טצינד מוימ. פון מענש דעם בטשירמעןמהומ
 דער אין מעשה, ש פשסירמ הץמ עם וועלמ. יענער אויף צדקה פון שכר און כחגרו-סען
 דער און ענן, נעהייסען הימ איינער צוויליננ. ש ברידער צוויי נעווען זיינען צפתשמץדמ
 זכאי. בן יוחנן רבי תנא דעם פון אייניקלעך נעווען זיינען זיי חנן. נעהייפען הץמצוויימער

 מקרב שמענריג זיי הימ ער נעהשמ, ליעב זעהר ברירער צוויי רי ה"מ יוחאי בן שמעוןרבי

 רבי צו ליעבשטפמ מימ "ננעקניפמ שמשרק נעווען זיינען ביירע זי. און נעווען, מכבראין
 רבי הימ אבות יחוס זייער דורך נץר ניס שז וויסען דשרף מען טבער יוחאי. בןשמעון
 איינענעם זייער נעהשמ זיי הץבען אבות יחוס אויסער נץר נעויען. מכבד זיי יוחאי בןעומעון
 ליימ. גרויסע נעווען ביידע זיינען זיי ווייליחוס,
 דעד ענן הינזיכס. איין אין נעווען ניס "בער איז ברידער צוויי די פון נרויסקייסדי
 שמארס נשנץ אפנעהימ הץמ 11"ם איד, פרומער ש און עהרליכער שן נעווען משקי איזבכור

 פשר- אימער זיך הטט ער נעווען. נימ ער איז חכם תלמוד נרויסער קיין אבעראידישקיימ,
 נרויסען ש פשר נערעכענט איהם ה"מ מען סוחר, נרויסער ש נעווען איז און מסחר, סימנומען
 בריימער א מים צדקה נעבען פון מצוה די אין אויסנעצייכענס זיך ער הטמ ד"מ פשרעושר.
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 אחרים עשירים מאת הצמייןאמנם
 נזהר היה הוא כחו. בכל צדקהבנתינת
 שהרויח מה כל מן מ;ושר להפרישמאד

 מחלק בעצמו היה לפעמיםבמסחרו.
 שולה היה ביותר אבל לעניים, שלוהצדקה
 יוחאי בן שמעון לרבי שלו הצדקהממון

 היה לפעמים ו'כאשר לעניים.שיחלקם
 יותר. צדקה של לממון ב"י שמעון רבינצרך
 לו די היה ולא וכדומה, כלה הכנסתעבור
 רבי שולח היה אז ענן. של המקך2רממון
 בדרך ענן לאותו מכתב ב"ישמעון

 שעתה ענן "תדע הלשון: בזהבדיחותא
 נם אני ונצרך לוים, מעשר לי מספיקאין

 אז יפות". עינים שועי של נדולהלוערומה
 של רצונך למלאוון לעץ2ות מה ענןהבין

 פשרדינסטען. זיינע ש5ע פון מעשר 94צושיידען נע411רענם שטשרק נעווען איז ערהשנר.
 לייט, 4רימע צו נעלרער צרק'ה די איינצוטיילען נעפלענס זעלבספ ער היט מ4הלפיעל
 יוחאי, בן שמעון רבי צו נעלרער צדקה רי צושיקען נעפלענם ער ה4ט שממייסטענם4בער
 יוחאי בן שסעון רבי ווים צייסען, זיין אויך פ5ענס עם וויל. ער וועמען צוסיילען ז4לער
 פלענס דשן שסיינער, שזש ניך און כלה הכנסת ווענען נעלד, צדקה מעהר ה4בען נעדשרפסהיס

 אויסשפרשך: 4זש כוים וויצלרינ. שבימעל ענן, נביר דעם צו צעטעלע ש שיקעו שמעוןרבי

 נעמען, דשרפען לוים די 411ם מעשר, שזש ניט היינט מיר קלעקס עם שז ענן וויסען"זן4לסט

 מיינוננ די יפה". עין ר4בעלע ש 'פון 4בער נדולה, תרוסה אין אויך היינס זיך נויסינאיך

 סיינט יפה עין נדבה. נרויסע ש פין 84שיירוננ נרויסע ש הייסס נרולה תרומה שזוי.איז
 פשר- זעלבסס פעדצינ. פון איינם כהן רעם נעבען פ5ענם וועלכער מענש, סי5דער שמע[

 נע- שמעון רבי ה4ס ד4ם פיע5. שזוי מ4הל צוויי איז יפה עין ד4בע5ע ש שזשסענדליך

 ענן רער און נרבה. נרויסע ש אויך נ4ך צונעבען ער ז4ל סעעור דעם אויסער שזפ4דערס

 נרבה נרויסע ש נעשיקט בשלד ה4ט און סהון, צו היט ער וז4ם פשרשסשנען גוס שויןה4ס

 1 :נ;: נווחו לע א א'ו "ון = 41;סוו

 שו זונחיתמו
 פת :ןי:ם:,4יפ'פש! ת,מומם. ;יו ס'ט "י'ן י;1;,ו אוו ו'יק "'מוי ~שס "ננ.' ץני;,.

-: -" 
 ן ן כועו;ו מצוו,. ' י וייוצו יין,5 4ו ייי~. ~~

 צו תורה ש5יין 55מ1ר, ן

 וערומה אליו שולח והיה ב"י, שמעוןרבי
 נדולה. נדבה שהיאנדולה.
 כי גדול, עשיר היה לא חנן השניאח
 נצרך היה ולא במסחר, מעמ עמקהוא

 חכם תלמיד היה הוא אמנםלבריורב
 ימיו כל הלכה של אמות בד' ישבנדול,

 למד. לא תלמודים עם אבלבהתבודדות.
 זכה עצמו. בפני הכל היה שעךטה מהוכל

 ללמד. ולאללמוד
 ומתו הרבה, ימים האריכו האחיםשני
 כאשר צפת. בעיר אחת בשנהשניהם
 ענן של ההלויה על ב"י שמעון רביהיה
 ב"י שכהףן רבי אמר אוחו שהספידולאהר
 לך ענן. וזירא "אל הלשון: בזה המתלפני

 מקרא בך יתקיים ענן. שטך וכאה2רבשלום.
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 עוד. אענך לא ועניתיד א( )נחוםשכתוב
 על ב"י שמעון רבי כך אהר היהוכאשר
 בהמפדו, מרבים והיה חנן, שלההלויה
 בזה המת לפני ב"י שמעון רביאמר

 אני חנן שמך כאשר "אתההלשון:
 שכתוב מקרא בך שיתקייםמברכך

 בני. יחנך אלקים מג()בראשית
 ב"י שמעון רבי של בנו אלעזררבי
 האחים שני לאותן אביו ברכות שטעכאשר
 ענן ש מדוע בעיניו. לפלא הדברהיה
 אביו לו אמר גדול, חכם תלמיד היהשלא
 חנן ועל בשלום. וילך כלל יפחדשאל
 לברכו אביו נצרך גדרל, חכם תלמידשהיה
 שמדת לזה ושיזכה הדין, ממדתשינצל
 מורה אלקים השם כי אותו. יחוןהדין

 את שמר אלעזר ורבי הדין. מדתעל
 לשאול הכושר שעת שיהיה עדהדבר
 עם אביו ישיבת ובעת הדבר, תוכןלאביו
 אלעזר רבי שאל קדישא החברייאכל

 הזאת. שאלהלאביו
 בני, שאלת יפה שמעון, רבי אליוויאמר

 א( )נחום המקדא לבאר העת הגיעההן
 וכן רבים וכן שלמים אם ה' אמרכה
 הלא עוד. אענך לא ועניתך ועברננוזו
 לומר די שהיה נגוזו, וכן זה מה מובןאין

 שהיה ועבד, מהו מובן אין גםונטזו.
 תגוזו. כמו רבים בלשון ועברו לומרצריך
 בכם מי לתלמודיו, שמעון רבי עודויאמר
 יפרטק זה במקרא פירוש איזה לומריודע
 ויאכם-.פיו

 טעם מימ'ן נעפיינינמ ריך היב איך הייממ, רים עור". אענך לא "ועניתך א'( )נחוםפסוק
 נעווען איז שטוון רבי ווען און פיינינען. ניט ריך איך וועל טעהר יבער שמשרבען,פון
 מספיר פיעל זעהר איהם הימ מען ווים ניכדעם איז חנן, ברורער שנרערען פון לויה ריאויף
 חנן, רי "און ווערמער: ריזע מימ ברבה זיין מימנענעבען איהם שמעון רבי הימנעווען
 )בראשית 8מוק דער ווערען מקוים ריר ביי זיל עס ריר איך ווינש חנן, איז נימען ריין ווישזוי
 רעם מימ 4ננערופען ווערט וו4ס הרין מרת דער שז הייממ, ר4ס בני". יחנך "אלקיםמג(
 זיין. ממיב ריר מים זיל ער ליימזעלעניען, ריך ז4ל אלקיםנימען

 ברירער. צוויי רי פון לוייות רי ביי נעווען אויך איז שמעון רבי פון זוהן רער אלעזררבי
 ברירער, צוויי רי צו געזינמ הימ פ4מער זיין וו4ם ברכות, צווייערליי רי אויסהערענדיגאון
 קיי! ד4ך איז ענן רער שזוי? ר4ם איז ווים פשר פשרוואונרערט. שט4רק זיך ערהיט

 פחד קייז נ4ר ז54 ער נעזיגמ, איהם פ4מער זיין היט ר4ך און נעווען, ניט חכםתלמיר
 רער היט חכם, תלמיד נרויסער 8 געווען איז וו4ם חנן און בשלום. נעהן זיל אוןהיבען
 איהם זיל ער זיין, ממיב איהם מימ ז4ל הרין מרת רער שז ווינשען. בשרשרפמ איהםפימער

 בשעת ה4מ אלעזר רבי בשננארינען. איהם מ'איז שזוי ווי 4דער שמריף, ריפשרנריננערען
 נינמטינען 8 אויף געוושרמ ער הימ פרשנע, רי איבערפרעגען פ4מער רעם געקינמ ניטמעשה

 רער ווען נעווען, משקי איז שזוי און איבערפרעגען. פ4טער דעם ר4ס ז4ל ערמ4מענמ,
 זיין א5עזר רבי הימ קרישא, חברייא רי מימ צוזשמען נעלערענט און נעזעסען איזפימער
 איבערגעפרענט. פרשגע ריפימער
 נעפרענט. פרשנע נומע 8 היסמ דו זוהן! "מיין נעזינמ: שזוי שמעון רבי היםרשן
 של0ים, אם ה'. אמר "כה א( )נחום פמוק דעם בששיירען צו צייט רי נעקומען איזאצינר
 מייטש פשומ'ן רעם 5וימ איז *סוק רער עור". אענר 5א ועניתך ועבר. נגוזו, וכן רבים.וכן

 אין זיך נעפונען ווערמער איבערינע שז זיך דשכט אויך און אונמשרשמענרליך,איננשנצען
 פסוק, דיזען אויף ז4נען צו פשמ 8 עפעס ווייסמ וו4ס חברים אייך פון ווער שלז4,איהם.
 ז4נע!א. און 0וי5 ריס עפענעןי54
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 פירוש שלמים. אם ואמר. יומי רבי9רצה
 וכן ומצות. ברערה שלמים ישראלשאם
 ננוזו. וכן ביניהם. כאלה שלמיםרבים
 ננוזו, אשר אלה גם הוא כן שכטו9ירוש
 מממונם כחם בכל נוזזים שהיוהיינו

 זה ידי שעל פירוש ועבר. אזלצדקה.
 בהם. ישלמ שלא הדין מרת מהםעבר

 וזהו זעם. יעבור עד כו( )ישעיהככתוב
 תדע שלא עוד. אענך לא ועניתך כןנם
 וצער. עינויעוד

 ודאי ואמר. שמעון רבי אהריופתח
 על מוסב ננוזו שזה יומי רבי שדרשטה

 בוא אבל הוא. וכך דרש יפה צדקה.בעלי
 הזה מעולם יוצאת שהנשמה בזטןוראה
 למקום שנכנמת מרם דינים בכמהנידונת

 צריכות הנשמות כל כך ואחרמנוהרטה.
 דינור נהר דרך ולעבור לןשמיםלעלות
 נהר לעבור שיוכל הוא ומי בו.למבול
 הצדיק נשמת ורק ורעדה. פחד בלידינור
 מי כן כמו והנה פחד. בלי בועוברת
 ונתן הזה בעולם צדקה במצותשהתינע

 עובר הוא זה גם לצדקה, מממונו כהובכל
 פחד. בלי דינורבנהר

 דער מיינט שזוי שו דענק "איך נעז"נט: שזוי ה"ס און ינגעהויבען יוסי רביה"ט
 ניט משכען און סצות און תורה די מיט גשנ'1 זיינען אידען אויב שלמים". "אםפסוק.
 נגוזו". "וכן אידען. די פון פיעל רץ זיינען שזעלכע אויב און דבים". "וכן פעהלער.קיין

 געגעבען הץבען וועל:ע די כען מיינט שעהרען, נעלטזט זיך הץבען וועלכע די אויך שזויאון
 בשלד וושקסט וו"ל די שעהרען נ"כ.ן וו"ם שעפםען, צו נענליכען זיינען זיי צדקה.פיעל

 אויבערשטער דער ויי בששעהרט צדקה, פ'על גענען וועיכע די אויך שזוי וויל,שנרערע
 פון שז מען מיינט דיס "ועבר". פכוק דער ז"גט שזעלכע אויף געלד. שגדערבשלד

 בש- צו ניט שליטה קיין ויי איבער ה"ט און הדין, טדת דער פשרביי נעהט אידעןשזעלכע

 דיך וועל איך עוד". אענך לא "ועניתך ווייטער זיגט פסוק דער ווי שזוי זיי.שמר"פען

 5ייניגען". ניטסעהר

 אמת זיכער איז "ד"ס געז"נט ש;וי ה"ט און "נ:עהויבע; 'טמעון רבי ה"ט יומי רבינץך

 בעלי גרויסע די אויף שרויף געהט "נגוזו" 11"רט ד"ס שז גע'דרשנ'ט, הטט יוסי רבי411ם

 ד" אייך וועל איך וו"ם פשריטטעהט און זעהט קומט "בערצדקה.
 ז"לט איהר זי:ען.

 'ענער אויף וועיט דער פון שרויסנעהן מוו נ'2מה די און 'טמשרבט, מענש דער ווען שזוויסען

 מקום איהר אויף קומען קען זי איידער משפט'ם פיעל טיט נע'ט'טפט זי ווערט דשןוועלט,

 שריין, הימעל אין חרויפנעהן שוין דשרף נשמה ר' שז כשפטים, שלע די נ"ך אוןמנוחה.

 און דינור". זיך,,,נהר רופט וועל:ער טייך. ברענענרינען פליסינע; דעם נעהן שדורך זימוז

 די סקוה. ש אין טובל זיך איז מען ווי שזוי טייך. דעם אין זיין טובל זיך מוז נשמהדי

 ש ווי ברענט וו"ם סקוה. ק"כעדיגע ש,ש ויך פשר דגרזעהט זי ווען ציטערען טהוטנשטה

 פחד, ץהן דינור" "נהר טייך דעם שדורך געהט צדיק ש תו; נ'2כה די אבער פייער.פלשם

 חועלבע דץ אויך ס'איז "בעך ץפנערעדט. שוין איז צדיק ש פון מילא נו שרעק.4הן

 שדורך אויך ויי געהן ד"ך און צדיק, נץמען מיט'ן בשטיטלען ניט זיי קעו מען וו4םאידעו

 נעבען צו זיך בשמיהט :טשרק זעהר לעבען זייער פון צייט דער אין נגינ,ן:נ:ע;י אידען, עהרליכע שיעלכע זיינען דים שרעה. יהן פחד, "הן דינור" "נהר אין מבילהדי

 קרעפטען, זייערע שלע מיט צדקהפיעל
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 אם ההוא. מקרא יתבאר כך זה 9יועל
 ומצורנ בתורה שלמים ישראל אםשלמים.

 את מזכה שהיה מי וכן פירוש רבים.וכן
 ומצות בתורה שלמים להיותםחרבים
 פירוש ננוזו. וכן וללמד. ללמודוזכו
 לצדקה. מממונם נוזזים שהיו אלהוכן

 לעבור יוכל מאלה אחד כל פירושועבר.
 מכריז וכרח 9חד. בלי דינור נהראת
 עוד. אענך לא ועניתך הנשמה. אותהלפני
 לו אין דינור בנהר לעבור שזוכה מיכי
 יורטך. וצער דין לסבולעוד

 להבין עיני נפקחו עתה אלעזר. רביאמר

 האפנם ההוא, חנן כי לאבי. שהקשיתימה
 שזכה כיון אבל נדול, חכם תלמידשהיה
 הרבים את נם לזכות ללמד דלא ללמודרק

 כל התינע לא צדקה במצות תםבתורתו,
 העברת של הפחד ננדו עמד לפיכךכך.
 "אלקים של להברכה ונצרך דינור,נהר
 כשר יהודי שהיה ענן אבל כניא.יחנך
 ל*חד לו אין נדול, צדקה ובעלוישר

 דע עוד יסבול ולא דינור נהרמהעברת
 כלל.ועונש
 כחה נדול כמה ולהבין לראות ישמכאן

 הבא. בעים והן הזה בעולם הן צדקהשל

 שלמים*. "אם פסוק. יענעם פון פשט דער איז שזוי שז פשרשטעהן איהר קענטשצינד
 אויך און רבימ*. "וכן פעהלערס. שהן מצות און תורה די מיט נשנץ זיינען אידעןאויב

 בח 8 פארלענט השבען וושס שזעלכע הייסט דשס נעווען, רבים מזכה השבען וושםשזעלכע
 ללמד4 אויך ניר ללמו בלויז ניט מצות. טהון און לערנען אויך זילען אידען שנדערעשז
 געי זיך השבען וושס שזעלכע אויך שזוי און ננוזו". "וכן שנדערע. מיט תורה לערנעןצו

 "ועבר*. פסוק דער זשנט שלע די אויף צרקה. פיעל נעלד זייער פון געבען צו שעהרעןלשזט
 "נהד טייך ברענענדינען פליסינען דעם נעהן שדורך וועלען יענינע שלע די שז הייסט,דשס

 שוין השבען וושס נשמות די פשר און שרעק. און פחר קיין שהן שפשציר, 8 ווי שיוירינורא
 ווערטער: פשלנענדע רי אויסנערופען זיי פשר ווערט דינורא "נהר דעם נעהן צו שדורך זכיהדי

 און צער קיין פון וויסען ניט  מעהר שוין וועסט רו הייסט, דשט עוד". אענך לא"ועניתך
פיינינעןא.

 אלעאר רבי השמ עומועס, ריזען אויסנעלשזט השט יוחאי בן שמעון רבי וושסניכדעם
 זיין שוין איהם ס'איז און אויגען, זיינע נעוושרען נעעפענט שוין זיינען שצינד שזבעזשנט,
 ברידום* צוויי די צו פשטער זיין פון ברכות צווייערליי די ווענען נעוושרען פשרענטפעוטקשיא
 שבער חכם, תלמיד נרויסער ש נשוען ט8קי איז ער שבוושהל חנן, דער ווייל חנן. אוןענן
 אויך. שנדערע מיט תורח לערנען צו זיין, צו רבים מזכה נעווען זוכה ניט השט ער וויילדשך
 דשרורך דערמיט, בשריהמען צו איהם געווען ניט אויך איז צדקה מצות ווענען ווידעיאון
 דשרום דינור*. "נהר און טבילה די פון פחד נרויסער דער נעשטשנען איהם פשר נעוויסאיז
 מדת דער שז בני". יחנך "אלקים פסוק דעם פון ברבה רי אין גענויטינט זיך ערהשט
 פרר 8 נעווען איז ער וושס רעם אויסער וושס ענן, אבער זיין. מטיב איהם מיט זשלהדין
 נרוימען 8 פשר בשריחמט געווען שבער דשך ער איז חכם, תלמיד קיין ניט שפילו איד.טער
 שפט8 ארורך בשלום ווע6 ער 8י בשורה, רי '%וושרען נעזשנט איהם איז רשרום צדקה.בעל
 קיין ליירען ניט מעהר וועט ער שז און שדעק, און פחד שום שהן דינור" "נהר דעםצירען
 פיינינען. אוןצער

 בחוות פון שכר דעד איז עס נרויס ווי פשרשטעהן, נוט שוין טען קען מעשה ריזעפון
 וועלט. יענער אויף סיי וועלם. ריזער אויף טייצרקה,
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)נב(
 הודיע שהזהר מורה, הקדוש הזהר דברי לפי חארץנלילרנ

 הצדדים, מכל מיושבת והיא כדורירנ שהארץלראשונה
 השמש. מביב בעיגול תסובב וגם ככדור, תתנלנלושהיא

 רק אינו הקזזש הזהר שמפר דעתלמען
 יראת לאדם המלמד בלבד. יראיםמפר
 ימוד שהוא שמלבד אלא לב, וישרתשמים
 הרכה כן נם בו נמצא הקבלהחכמת
 מן לכה2ל ונקח הטבע. חכמת שלדברים
 הזהר. במפר שנמצא הארץ נלילתחכמת
 בשלם הופיע הזהר שמפר ידוע דברוזה

 הארץ חלק שנמצא קודם שנים מאתבעדך
 עוד נדפם היה לא ואז אמונריקא.של
 מעתיקים היו אנשים אבל הזהר,ספר
 כתוב נמשנא היה וטבו פלא זה וראהאותו.
 אחר שהמציאו כפי הארץ נלילרןחכמת
 וקשפערניקום. קשלשמבום החוקדים שניכך

 מיושבת והיא ככדור, ענולה שהארץוהוא,

 תנועות מיני שתי לה ושיןם הצדדים,מכל
 מתגלגלת שהיא נלגול, של אחתתנועה
 שלו. הקוטב על האופז כסו עצמהבפני

 מביבות בעינול סיבוב של שניתותנועה
 .השמש
 מה במלה מלה כאן להעתיקוכדאי
 בקיצור זה בענין הזהר במפרשכמבא
 רב של "בספרו לשונו: וזהמופלג.
 כל שהרי היטנ, מפורש סבאהמנונא
 כדור. כמו שלו בהעיגול מתגלגלהיש,וב
 אותן וכל לסעלה. ואלה למטהאלו

 בא זאת במראיהן, משינות שהןהבריות
 ומקום. מקום כל כפי האויר שינוי מןלהן
 האנשים. שאר כמו בקיומם מתקיימיםוהם

)52(
 בשקשנט ערשטען צום ה4ט זהר רער שז ווייזט, זהר פון לעהרע נע4נרשפישעדי

 זיך בשווענט ערר די שז און זייטען, שלע פון בשזעסען איז ערד די שזנעמשכט,
 זון. רער שרום קרייז ש אין אויך און זיך, שרום בשווענוננען.צווייערליי

 לערענט 411ם ספר, פרום ש בלויז נ4ר ניט איז הקדוש זהר דער חז וויסען דחרףכוען
 פון קוועלע רי איז זהר דער 411ם אויסער ניר ט4רשל, ערעלען און הויכען ש מענשדעם
 קען טען הטבע. חכמות ווענען שסועסען נעברעננט אויך איהם אין ווערט הקבלה,חכמת

 ערשיינט היט זהר רער שז בשוואוסט ס'איז לעהרע. נע4נרשפישע ,הר'ס פון בשווייז %נעטען
 נע411רען. ענטרעקט איז שסעריקש בעפ4ר י4הר הונרערט ש מיט אוכעעפעהר וועלט דעראויף

 ניט ניך דשמ4לםט טשקי איז ער סתרים". "מנלת זיך נערופען זהר דער ה4טדחם4לסט

 ר4רט שוין איז ר4ך און איבערנעשריבען. איהם ה4בען מענשען 4בער נעדרוקט.נעווען

 און ק"לימבום חוקרום צוויי רי 411ם לעהרע, נע4נרשפישע וואונדערליכע דינעשמשנען

 און זייטען, שלע פון בשזעסען איז ערר רי שז הייסט ר4ס בש11'זען. ה4בעןק4פערניקוס

 שזוי ררעהען, זיך זי טהום זיך שרום בשזועגונען. צווייערליי אויף זיך בשוועגט ערד רישז

 קרייז. ש שרוסריננלען זי טהוט זון רער שרום או'ך און שקס, אויפ'ן ר4ד חווי

 זעהר רעם וועגען בט 2' זהר דער וו4ם ווירט ב11 'וי4רמ ברעננען צו ר4 כדאיס'איז

 ייך טהוט ערר ר' פון ישוב נשנצער דער שז שטעהט, המנונא רב פון ספר "איןבסיצור:
 סענשען טהייל ש ב4ל. ק"לעכדינער א 11י שזוי קרייז, איהר אין ווחלצען אוןק4לערן

 שרום ב6זעצט זיינען וו4ם באהסעפענ"שען יי אונטען. זיינען טהייל 6 און אויבעןיינען

 1 נעכש ען ן י"ם נע'טטשלטען. זייערע אין פחרענרערט זיינען ערר דער אויף .שרוםאון

 יננ עי עעי י' אוו ירט. יערעז פון קלימשט רעם לו'ט שטמ4ספערע. דער פון ענדערונג דידורך
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 לאלה ארר שכאשר בישוב מקום יש כןועל
 נם לילה. ולאלה יום לאלו לאלה.חשך
 בו נמצא ולא יום, כלו שכמעפ מקוםיש
 קצרע. זמן אלאלילה
 גלילת בידיעת הזהר דעת לפנינוהרי
 מבין כל אכנם מופלג. בקיצורהארץ
 נמצא הדברים אותן שבמעם לראותיכול
 קופערניקום החוקר שהמציא מהמרומז
 הזהר הופעת אחרי שנה מאות שלשבערך
 חגועות. מיני שתי לה יש שהארץבעולם,
 מביב מתנלגלת שהיא מה אחועתנועה
 ותנועה שלו. הקוטב על האופן כמועצמה

 ותנועה שעורנ וארבע עשרים בכל תנמרזו
 מביב בעיגול סובבת שהיא מההשנית
 שם"ה במשך התנועה אותה הנמרהשכהצ
ימים.
 כבודו במחילת הברירע ספר בעלוהנה
 בדברי הימב לדקדק כך כל ירד לאהרם,
 רואה אינו שהוא כתב כי כאן.הזהר
 גלגול של אחת וזנועה אלא הזהרבדברי
 די היה הלא כדבריו אם אבלככדור
 פתגלגלא יע14בא כל דהא לומר,להזוהר

 בעיגולא מתגלנלא אמר ולמהככדור,
 הזהר דברי פירוש ודאי אלאככדור.

 שכל הוא, כך ככדור* בעיגולא"מהבלנלא
 כדור. כמו שלו בעיטל מתנלגלהישוב
 שהיא הארץ שתנועת בזה, להודיעורוצה
 שוה. השועה אינה שלה בעיגולממבבת
 מתנלגלת היא שלה בעיגול שבמבובהאלא

 הזהר בדברי מרומז שנמצא וכיוןככדור.
 ממילא המובן דבר זה שלה*"עיגול
 שאר כמו השפחפ מביב היא שלהשהעיגול
 לכרבכוכבי
 מובר אינו שהזהר לדעת צריךאבל
 להפ אש הארץ שכדדר ההוקרים.כדעת

 נממו וחול אבנים ובתוכהבפיבורה,
 כתבו מקרוב זה רהנה באש.כדוננ
 שהם האומות חכמי מן החדשיםחוקרים
 ודעתם ההרא, לחקהרה ממכים.םאין

 יותר עמוקה שהארץ מה שכללהיפוך
 שכותב מה הזהר לשון וזה היא.מקשה
 : זהבענין

 על מתחלקת בתחתיתה הארץ"כדור
 ובכל שכית. שבעה להן שיש ארצותשבע

 דער אויף זיי זיינען צייט זע5בע יער אין וויי5 נשכט, דחס4לסט איז ביי-טהיי5 און זון.די
 מ4נ אימער זיר טוישט שווי און ניט. רשמילסט שיינט זון רי ווי ד4רמ ערד, זייטשנרערע
 ציים קליינע 8 ג4ר און טינ, בלויז גמעט איז וו4ם ע-:ער ד4 איז אויך און נשכט.סיס

נשכט".
 4בער קורץ. זעהר בששריבען איז ווע5כע זהר, פון 5עהרע נע4נרשפישע די איזד4ס

 חוסר רעד וו4ס אויך זיך נעפינט ווערטער קורצע רי אין שז זעהן ק4ז מבין 8 ס'איזווער
 ערשיינם ה4מ זהר רער וו4ס שפעמער, ייהר הונדערט דריי סיט ענטרעקט ה4טקופערניקוס

 זי וו4ם איז בש'וועגוננ איין בשווענונגען. צווייערליי ה4ט ערד די שז ווע5מ, דעראויף
 גע- ווע5כעס שקס. דער אויף ר4ר 8 ווי שזוי זע5בסט, זיך שרום זיך ק4לערט אוןדדעהם
 אין שרום ריננעלט זי וו4ס בשווענוננ צווייטע 8 און שטונדען. צוושנצינ און פיערדויערט

 מען טענ. זעכצינ און פינף מיט הונדערט דריי גערויערט וועלכעס וון, דער שרום קרייז8
 בעינולא "מתנלנלא זהר אין ווערטער דריי רי פון טייטש ריכטיגער רער שז משרשטעהןדשרף
 קיי- 8 ווי אחוי קרייז, איהר אין ווש5צען און ק54ער1 זיך מהוט עהר רי אזוי: איזככדור"

 איז סרייז, 8 ווענען געדענקט זהר דער אויב שז זע5בסטםשרשטענדליך ביל.5עכדיגער
 זון. דער ארום קרייזמ ערד די וו4ס קרייז. רער נ4רדיס

 ערקלעהרען, הוקרים מהיי5 גרויסע 8 וו4ס לעהרע. די פון ניט הש5ט זהר דער4בער
 8ז בשוואומט אויך שוין ס.איו משסע. צו45וענע פייערדיגע 8 אינמיטען איז ערד דישז
 דער לעהרע. 58טע די מיט צופרידען ניט אויך ויינען צייט 5עצטע די פון חוקרים טהיי85

 : שזוי דעם ווענען שרייבטזהד
 שלע נעמען. זיבען מים טהיילען זיבען אויף צומהיילמ מיעף אינווענינ איז ערדדי
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 שונות בריות מן ישוב יש הארצותז'
 אלה משונים אנשים מיני מן וגםומשונות
 ב9נים ומהם 9נים בשני מהם ישמאלו.
 האנשים אותן אבל יותר. ועודאחד
 אדם כי הראשון. אדם מ(מאצאיאינם

 "תבל" שנקרא הארץ בחלק 3בראהראשת
 אדם צאצאי כל ולכך סתם. ארץאו

 שנקרא הארץ בחלק נמצאיםהראשון
 עם יותר מוחכם הוא החלק וזה"תכל".

 והאנשים הארץ. חלקי משאר בריותידכל
 נמדכה במדרגה שהם הארץ חלקי שארשל
 שנבראע אלא ונקבה, זכד מן מוצאםאין
 בהשתתפות הארץ קימור מן המבעבכח

 ממעל. שם שנמצא ההוא הרקיעחמימות
 התולעים אותן כמו מתפרטקיםוהם

 שעל הקליפה או העור באדמה.שנמצאים
 מהם יש שונים. נוונים למו ישנופווזם
 שאר של וגם לבנים שחוריםאדומים,

 במדרנה הנמוכים אנשים ואותןצבעים.
 עד שנים". עשר עד מלבד מתקיימיםאינם
 הזהר. לשוןכאן

 של שהחכמה מכאן לראות ישהערה(
 שיסדה "עוויליוציע" שנקראתהתפתחות
 ינונב דבר אליו "דשר11ין", המשונעהחוקד
 ומיני הבריות דבר על שכתב דכאן הזהרמדברי
 אבל הארץ. חלקי בשאר הנמצאיםהאנשים
 הקופים מצאצאי האנשים שכל כתב"דשרווין"

 אנשים בפני כקוף בודאי שהוא ונראההם.
 הוא וכן בתנועותם, לאנשים להתדמותשדרכו
 ברוח אבל הזהר. כדברי לומר להדמותרצה
 להספל להא5יקורסים יהיה למען משונעת,של
 בכמה מובא בזהר ואדרבא הזה. בסדחוןנם

 מצאצאי הם ש'הקופים להי18ך.מקומות
 מסכימים זה וכעין כך. שנענשו חטאיםאנשים

 העולם. אומות של הישרים חוקריםנם

 וו4ס מענשען, פשרשידענע און בששעפענישען פשרשידענע מיס בשזעסען זיינעןפהיילען
 קומען זיי 4בער 11. ז. א. נעזיכסען, צוויי מיס סהייל און נעזיכט, איין מיס זיינעופהייל

 ערד מהייל יעד אויף נעוו4רען בשששפען איז הדאשון אדם הראשון. אדם פון שרויסניט
 דעד אויף שלץ נ4ד אויך דורות שלע זיינען דשדום און "ארע". 4דער "תבל" הייסטוו4ס
 נידערינע שנדערע די 4בעד סהייל. נע4ילדעמע העכסס די איז וועלכע "תבל", עדדטהייל

 ניס זיינען זיי און עדד. דער פון טהיילען שנדערע אין זיך געפונען מענשעןפשריטירענשרטינע
 פון 811רעמקייס די מיס ערד די פון פייכקייס די דורך ניר ונקבה, זכר פון נעוו4רעןבשששפען
 שששנ- נעזש~סו בעסער מענשען. פשרשידענע שזעלכע שרויסנענעבען נשסור די ה4ס הימעליענעם
 די דורך נשסור די מיט בשששפען ווערען וועלכע ווערם, די 11י שזוי זיך ענטוויקלען וו4םשעלעך,

 זיינען קערפערם זייערע פון ששהלען 4דער הויס רי קרעפטען. ביידערלייאויבענדערמ4הנסע
 נ4ך אויך און וויים, סהייל שו81רץ, זיינען סהייל דויס. זיינען טהייל פשדבינ.פשרישידען

 י4הר. צעהן ביז נ4ר לשננ, לעבען נים ק4נען זיי 4בעד ק4לירעז. שנדעדעפון
 )עוו4ליוציע( ענסוויקלוננ פון לעהרע די שז ז4נען קעו מעןבשמערקוננ(

 ווער אויך היס וועלס. די אויף פשרשפרייט ה4ט "דשרווין" חוקר דערוו4ם

 ענס- די ווענען ד4 שרייבט ער וו4ס זהר, פון איבערגענעבען איהם ד4סס'איז
 דער פון סהיילען שנדערע אין זיך נעפונען וועלכע מענשעלעך. נשטור פוןוויקלוננ

 דורך נ4ר זיינען מענשען אונזערע שז שרייבס, דארווין וו4ם ד4ם 4בעדערד.

 נעמוזס סשקי ה4ס זיידע עלסער זיין שז אוים ווייזס משלפעם, פוןענטוויקלוננ

 ב4ווענוננ די נ4ך משכט וו4ם משלפע, 8 ווי ער פרעדינס רזידורך מטלפע, שזיין

 4בער זהר, פון ווערסער די משכען נ4ך נעוו4לס ער ה4ס אויך שזוי מענש,פון

 און שמעקען צו אוים נע'סרהה נייע 8 ה4בען זילען שפיקורסים משונעת. 8מיס

 שז פשרקעהרס, ערמער פיעל אויף נעברענבס נ4ד ווערס זהר איןאויסצולעקען.

 השלסען שזוי און מענשען. זינדינע נידערינע פון 54שסשמוננ שו זיינעןמשלפעם

 חוקרים. פשהטטענדינעאויך
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 במדרנה הנמוכים אנשים אותןובדבר
 שני בוהר מובא הארץ חלקי כשאראשר

 נהוראי רבי ראשון. טעשהמעשיורנ
 על בספינה לנסוע אחת 5עם נפרשסבא
 ונטבעה סערה דוח נעשה הגדול.ים

 לו נעשה בים. ונטבעו כלם ונפלוהספינה
 הים בעומק עקינךת בנתיבות שירדנם
 ושם ור. אחד לישוב הים מתחתויצא
 משונים ואנשים טשונות בריותראה
 ידע ולא תפלה. מתפללים שהיוקטנים
 משם ויצא שעלה שני נם לו נעשהלשונם.
 החכמים לפני בא אז שלנו. לתבלוחזר
 בתורה, העמלים צדיקים אשריכםואמר.
 לפניכם. ננלה העולם בריאת סודותשכל

 הייא רבי הלכו אחת פעם השני.מעשה
 עומקים כך כל והיו בדרך. יוסיורבי

 בין למדבר ובאו בדרך שתעו עדבתורה

 האנשים מן להפרש רצו כי נדולים.הרים
 בעפקות בעומקם אותם יבלבלושלא

 למטה ההרים בין ירדו וכאשרההערה.
 "אתם השפים: מן קול בת שמעומטה

 ההרים!.' בעומק יותר רט-דו אלהחכמים
 בוצך יותר. ירדו ולא לנוח וישבונתבהלו

 אחד איש ההרים חורי מבין שיצא ראוכך
 עליו. ונשרעממו במראהו מאדמשונה
 שהוא להם ויענה ארטה? מי אורנו,שאלו
 וישאלו "ארקא". שנקרא הארץמחלק
 ואמר אנשים. שם נמצאים אם עוד,אותו
 חורשים והם אנשים, שם שנמצאיםלהם

 אחד בראש מהם יש וקוצרים.זורעים
 שהוא עוד ויאמר ראשים. בשניומהם
 העולמ? של הזה חלק שם מה להורדערוצה
 ארץ מתם נקרא החלק שזה לוויאמרו
 החיים. ארץ היא שכאןלפי

 רבי מעשה. ערשמע מעשיות. צוויי והר רער ברעננט טענ'טעלעך נשטור ריווענען
 8 געמשכט זיך היט הגרול. ים אויפ'ן וועג ווייטען 8 נערייומ טמ4הל היט סבאנהוראי
 נעשעהן. נס 8 איהם איז מענשען, שלע מיט אונטערגעגשננען איז שיף די און ווינטשטורם
 פשר- מיט ישוב. פרעמדען 8 זעהר אין שרוימנעסומען ים אונטער.ן היילען רורך איז ערוו4ם

 4בער תפלה, 8 געווען מתפלל היבען וועלכע מענשעלעך, קליינע און בששעפענישעןשירענע
 געשעהן נס 8 נ4ך ווירער איהם איו רירט שפרשך. וייער פ8רשטשנען ניט ה4ט נהוראירבי
 ערר טהייל אונזער צו צוריק ערר, טהייל יענער פון קוסען צו שרוים געלונגען איהם איזווים
 און המיהפ בית אין געקומען נהוראי רבי איי "ארץ".,נטכדעם און "תבל" זיך רושטוויס
 שלע איהר וויימט תורה רי פון כח דורכ'ן ווים צריקים, אייך איי "יו4הל געזיגט:ה4ט

 , וועלט". רער אויף ויך געפינט ווים מורות,בשהשלטענע

 אונטעו- נענשנגען שטיהל ןיינען יוסי רבי מימ הייא רבי שו זהר. רער ברענגט מעשהצווייטע
 ערנעץ משרקריכען זיינען זיי שז תורה, לערנען אין פשרטהון שטשרק שזוי געיוען זיינען זייווענם.
 סבלבל ניט זיי זיל מען ניט, געהן מענ'טען וואו בערנ, 'נרויסע צווישען ווימטערניש 8אין
 נעווירענם זייט חכמים תלכוודי ~איהר הימעל: פון קול בת 8 דערהערט ה4בען זייזיין.
 שנירערגעזעצם זיך זיי ה4בען בערג"! דיוע צווישען טיפער שרי8 בשרנ ווייטער נעהן צוניט

 שפשלטען רי צווישען פון איז רערווייל טיעפער. ניך גענשננען ניט מעהר זיינען אוןיפרוהען.
 שטארק איהם אויף זיך זיי היבען מענשעי. מעענה'רינ 8 עפעס שרויסגעקומען בערנ רימון

 ער שז געענטפערט, ער ה4ם ביוטו?" "ווער נעפרעגט: איהם היבען אוןפשרוואונדערט.
 צו געפרענט, ווייטער איהם זיי ה4בען "ארשא". זיך רופט ווים ערר טהייל רער פוןאיז
 מען מענשען, ד4 אויך איז רירט שז געענטפערט, ער היט פענ,טען? ר4 אויך רירטאיז

 קעפלעך. צוויי מיט טהייל שיפ, איין מיט ויינען טהייל שניירט. סען זייעט, מעןצקערט.
 דיזער זיך רופם שזוי ווי וויסען, צו ניינערינ זעהר איז ער שז נעזיגט, זיי צו ער היטניך
 ר4ט און ארץ. זיך רופט ערד טהייי ויוע שז נעענטפערט, איהם זיי היבען ערד?טהייל
 החיים. ארץ דעראיז
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 שש לפני אז שכמו במוח. להיווזנוכל
 כעולם, הזהר מפר הופיע כאשר שנהמאות
 כדורית שהארין שהודיע הראשון היהוהוא

 שהיא וגם הצדדים. מכלומיושבת
 פי על ואף כדור. כמו וזמידמתנלגלוז

 אל מטנו נופלים והאנשים הבריות איןכן
 היו האלה זהר שדברי ספק ובלוזיהשמים.

 ורכים להיות. אפשר שאי ולדבר לפלאאז
 הדכר שיצא עד זה. על שהקומשכילים
 הארץ הלק שנמצאת בעתלפועל

 הדבר שיצא עת תבא גם כן"אמעריקא".
 הזהר דברי אמיתת יראו וכלם ל9ועל,הזה
 ובריות האר*ן עומק חלקי שבעהבדבר

 שם. הנמצאים ערך קמני ואנשיםמשונות
 שהקול כזהר שנזכר מה בזהכיוצא

 כאותן כרקיע נשמע האדם שלוהדבור
 כאשר כלילה, לוסד האדם ואםרגע.

 אל אוסר הלילה בחצות לג"ע כאהקב"ה
 לומך 9לוני שיהרדי איך "שמעוהצדיקים:
 אפשר איך זה, על צהקו וההוקריםתורה".
 וערטה כזה? רב במרהק האדם קוללהשמע
 שהקול "רשדיש" של מכונות ע"ינוזברר
 כי רכ, במרהק נשמע אדם שלוהדבור
 כחללו אשר והעטהער העלעקמריזרמי
 הקול את ומפריהים ממשיכים עולםשל
 שיוכל שכן ומכל כרגע. העולם צדדילכל

 הארץ, את הסובב הראשון ברקיעלפרוה
 מן גכוה הוא ב"י שמעון רבי דעתשלפי
 אמורב אלפים ל"ו רק ישראל בארץהאר'ן

 צו כוריע ערשטער רער נעווען איז זהר רער 411ם ר4ם יוי שזוי שז פשרה4פען. צוס'איז
 זי דרעהט דערצו נ4ך און זייטען, שלע פון בשזעסען איז און קיילעסדינ, איז ערד רי שזזיין,
 דשמ4לסט געווים ה4ט וועלכעם שריין, הימעל אין ניט קיינער פשלט ד4ך און אויך. נאךזיך

 וושנעט ביז נעקוקט. קרום דעם אויף ה4בען מענשען פיעל און אוממשנליך. פשראויסנעקוקט
 שזוי נע411רעו. נעפונען איז שמעריקש ו41ם רעם דורך נע411רען, פשרווירקליכט שזויס'איז
 טיפעניש פון טהיילען זיבען רי וועגען זהד פון לעהרע די וו4ס צייט, ש קומען וועטאויך
 ווערען. פשרווירקליכט אויך יועם ערד, דעראין

 ווערט מענשען פון שטימע די שז זהר, אין נעברעננט ווערט וואונדער שסייגעד שהשנ4ך

 ווען רשן ביינ8כט, תורה לערענט איינער אויב און מינוט. זעלבע די הימעל איןנעהער6

 שזוי ווי "העדם צדיקים: די צו ער זינט נשכט, השלבע ערן נן אין קומט אויבערשטערדער
 איז שזוי 11י רערפון, לשכען פלענען חוקרים די תורה". איד 8 ר4רס לערענט ערד דיאויף

 שזוי ווערען נעהערט ז4ל מענש פון שטימע די שזמענליך
 וויים~

 שוין איז היינט 4בער
 פליהט מענש פון שטימע רי שז שפשרשטען, "רשריץ" רי דורך נעוו4רען בשוואוסםד4ס

 שטר4מען עלעקטרישע מיט פול איז רוים וועלט דעד ווייל וועלט, רי ופון דוים גשנצען איןשרום

 טויזענדער אויף צופלוינען און צוצויגען ווערט שטיסע די וועלכען דורך עטהער, פיטאון

 נ4ך 58'שדשטען. "רשדיץ" די אין שרייננעצוינען ווערם ד4ם און סעקונדע, איין איןמיילען

 וו4ס הימעל. ערשטען צום ביז ערד די פון שז געז4גט, ב"י שמעון דבי ד4ך ה4טדערצו

 פום. 72000 11י הויך מעהר ניט ישראל ארץ אין איז ערד, די בלויז שרוםדיננעלט
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)ננ(
 יוחאי. בן שמעון רבי של והקבררהההסתלקות

 בן שמעון רבי כשחלה רבנן,הגו
 חייא ורני פנחם רבי לפניו נכנמויוחאי
 רבי ובנו קדישא. החברייא מן אבאורבי
 שהוא כשראו אותו. משמש היהאלעזר
 שהוא מי "האם לו: אמרו למותנומה
 רבי להם אמר ?" ימות העולם שליסודו
 שלמשה דין הנית שלא "תדעושמעון:
 אנכי שאין אני וואה כי בדיני.מעיינים
 שלמעלה, להדיינים ולא למלאך לאנמסר
 שהמשפמ אלא אנשים, כשאר אנישאין
 בבית ולא יש9מ, בעצמו הקב"השלי
 )רטהלים המלך דוד שביקש וזהודינו.
 שלמה וכן ריבי. וריבה אלקים שפטנימנ(

 הקב"ה ענדו". משפמ "לעשות אמרהמלך
 כאשר למדנו שהרי אהר. ולאבלבדו
 שלמעלה דין הבית אז למורע נומההאדם

 זכות לכף נומים מהם יש בדינו.מעיינים
 מהם ויש אדם. של זכיותיושמראים
 של העבירות שמראים חוב לכףנומים
 שהוא כמו הדין מן יוצא האיש ואיןאדם.

 מלך הוא שלו שהדיין מי אבלמבקש.
 ואין מוב. מש9מ זה הרי הכל, עלהעליון
 אלא :הדין מאיתו לצאת האישיכול
 של שמדותיו לפי המעם, מהבמוב.
 ובידו תמיד, טנות נשות השיוןמלך

 ככהט"כ דחטאים. פשעים עתותסליחת
 תורא. למען הסליחה עמך כי קל()תהלים
 מבקש אני ולפיכך אחר. עם ולאעמך

 כהטפמי". ידין בעצמו שהואסלפניו
 אומר היה שסעון שרבי ראו כךאחר
 מאותו שמעון רבי נעלם ו9תאום כה.דכר
 הנאמפים כל ויתמהו בו. ששכבהחדר

)ם(
 יוחאי. בן שמעון רבי פון קבורה רי מיט 9מירה די נעווען איז חזויווי

 איהם הימ א5עור יבי ווהן ויין און געוו4רען, קרחנק איז יוחאי בן שמעון רביווען
 יי פוז חבדים רריי די זיין חולה סבקר פרייננעקוכוען ערשטען צום זיינען נעווען,משכהם
 איו ער 6ו געועהן השבען זיי ווען אבא. רבי און הייא רבי פנהס רבי קרישא""חברייא

 דער חז זיין, ו4ט קען שזוי "ווי געפרענט: צער גרוים פון זיי היבען קרחנק,געפעהר5יך
 רבי ה4מ 118עסשמשרבען?" ג4ר ז4י שמעהמ, ווע5מ די ווע5כען אויף זייל. די איזוו4ם
 וויי5 מש9מ, מיין אין שריין קלעהרט מעלה של דין בית דער "נימ געז4גט: זיי צושמעון
 דין, בית קיין צו ניט און מלאך, קיין צו ניט איבערגעענמפערט, נימ ווער איך שז זעהאיך
 אויבער- פשר'ן פ4רקומען כעז כהשפמ מיין נ4ר זיך, פיהרט עם מענשען שנדערע ביי ווישזוי
 דער ניר חז ריבי" וריבה א5קים "ישפמני געבעטען הימ המ5ך דור ווי שזוי זעלבממ.שמען
 בחוואוסט, איז ד4ם וויי5 שנדערער. קיין ניט כים9ט'1 איהם ז54 זע5בסמ עולם ש5רבונו
 טהייל מע5ה. ש5 דין בית פשר'ן כהם9ט זיין פ4ר קומט שטחרבען דחרף מענש דער וועןשז

 מענש. דעם פון טובים מעשים און זכותים די ניר ב6ווייוען ויי און זכות, 5כף נומהויינען
 פון רעים מעשים און עבירות די ניר בשווייזען זיי און חובה, 5כף נומה זיינען מהיי5און
 רצון רער ווי שזוי נ4ר ווי5, מענ.ט דער ווי חזוי ניט שרויס געהט כהם9ט זיין און מענש,רעם
 ש5 דבונו דער וו4ם מענש דער 4בער ש5עכט. שמ4ה5 נוט, %מ4'ה5 איז, דין ביתפוז
 מדה רי וויי5 כ"שפט. נוט ש אויף ה4פען צו נעווים האמ רער איהם, מש9ט זעלבממעולם
 כעח5 ער איז הרחמים כודת זיין רורך און זבות, לכף זיין צו נומה נ4ר איו ע5יון מ5ךמון

 נ4ר קען וינר פארגעבען תורא. 5מען המליחה עמך כי ז4גט 9מוק דער ווי חזוי בדין,עונות
 16 ע5יון, מלך דעם איך בעמ ר6רורך און שנדערעי. קיין ניט ש5יין, עו5ם ש5 רבונורער

 רייןא. מיין זיין ז"5 זע5בסמ ערנ4ר
 ווערמער, עטליכע געו4וט עפעם נ4ך ה4ט שמעון רבי 6ו געהערמ ויי ה4בעןנשכדעם
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 לדבר יכלו לא ואימה 5חד ומרובשם,
 5ר*ן פתאם והנה העוע ארכה לאדבר.

 להם שהיה בושם, של חזק ריחהביתה
 ראו זה וברנ*ך רוחם. ותחי נפש~משיב
 ושמעו מטת-. על נטצא שמעוןשרבי
 מי עם ראו לא אבל מי, עם מדברשהוא
 מדבר.הוא

 שאלו ההכ-ים של רוחם ששקטהלאחר
 מה שראו, הנפלאור: על שמעוןלרבי
 "מה שמעון: רבי להם אמרענינם.

 שיפלהו הוא מכם, שנעלכצ:ישראיתם
 מקומי לראות ביקשתי כי מלמעלה.אחרי
 הצדיקים מקומות בין מקומי לי והראושם.
 המקום מן רצון שבע הייתי ולאשם,

 אצל מקום לי ובחרתי עבורי.שהכינו
 נשלחתי כך ואחר השילוני. אהיההנביא

 בואווז שלש עמי ו5רחו לביוזי,בחזרה
 ביתי, עד אותי ללוווע צדיקיםנשמות
 ששמעתם הקול הוא זה דיברתי.ועמהם
 גן של ריח הוא שהרגשתם הטובוריח
 עמנו". שבאהעדן
 אל ואמר בנר אלעזר רבי אליו קרבאז
 בגן מקומי יהיה ואיה אבי! אבי.אביו:

 "אשרי :, שמעון רבי לו אסרהעדן?"
 שתבא טרם יומשך רב זמז בני.חלקך

 ביררתי עדן בגן שם אבל אצלי.לקבורה
 חלקנו אשרי טוב. מקום עבורךגם

 עדן, בגן הצדיקים שאר שלוחלקם
 העולמים לרבון ולהלל להודותהעוסדים

 צדיקים "אך ככתוב השרת, מלאכיכמו
 לשמך".יודו

 יום הנורא, יום הגיע כאשרויהי

 געבליבען זיינען 1178עזענרע שלע בעס. קרשנקען פון געווירען פשרשוואונדען בשלר איזאון
 חירס קיין נעקענס ניט ה4בען זיי און נעפשלען, זיי אויף איז שרעק גרויסע 8ערשטוינט.
 ר4רט ש5ירען ינגעהויבען חברים רי היבען שפעטער שביסעל 5חר. גרוים פשרשרויפריידען

 שמעון'ם רבי וואו חדר רעם אין געשסרומס פריין היס ווים ריח שמעקענריגען שטשרקש
 בשרוהיגס זיינען און נעווירען רערקוויקס זיי זיינען געשמשק נוטען רעם פון שטעהט.בעס

 בעס, זעלבען אויפ'ן צוריק שוין לינס שטעון רבי 8ז יערזעהן, זיי היבעו פלוצליננגעווירען.
 קיינעם רירס היבען זיי יבער אימזצען, מיט ע5עם רעדס ער שז נעהערט זיי היבען אויךאון
 געזעהן.ניס

 וואונרערליכע רי ווענען שמעון רבי כיי געפרענס זיי היכען נע411רע1 שטיל ס.איזווען
 היב "איך נעענספערט: זיי שמעון רבי היט צוגעזעהן. שלץ ה4בען זיי וו4םפשסירוננ
 היס שכן. טיין זיין זיל עם ווער ערן, נן אין ארס שן אויסקלויבען זיך לעבען בייםנעווילס

 איך שריין. ערן גן אין שוועקגעפלויגען מיר מיס איז מען און געטהון צוליעב ר4ס מירטען
 היב מיר, פשר יננעגוייס היט מען 411ם ירט רעם פון געווען צופרירען ניט ר4רמ טשקעבין
 מיט איז מען ווען און השילוני" "אחיה נביא רעם נעבען 4רס שן אויסנעקליבען זיךאיך
 און צריקים, פון נשמות הונרערט רריי מיטנעקומען סיר מיט זיינען געפלוינען צוריקסיר
 געהערס ה4ס איהר וו4מ קול רים געווען איז דים נערערט, פריהער רים איך ה4ב זייסיס
 רער איז 'ר4ם נעי2פירס, ה4ט איהר וו"ם געשפשק גוטער רער און נעזעהן. ניט קיינעםאון
 נעקומען". מיט אונז טיט איז ווים ערן גן פוןריח

 וואו פיטער "סיין נעפרענס: פ4סער רעם ה4ט און אלעזר רבי צונענשנגען איזדשן

 ריין איז "11אויל נעענספערס: איהם שמעון רבי ה4ט " ערן גן אין ירט מיין זייןוועס
 נעבען קוסען קבורה צו וועסם רו איירער צייט לשנגע ע גערויערען וועט עס זוהן: סייןחלק.
 מיר 11י אויך, ריר פשר ירס נוט 8 אויסגעקליבען איך היב ערן גן אין ר4רט 4בערמיר.
 דער ווי שזוי נימען, היילינען אויבערשטענם רעם לויבען צוזשמען צריקים שלע מיטוועלען
 לשפך". יורו צריקים אך " ז4נס:פשוק

 נפ0ר גערשרפ0 האס שמעון רבי 11"ם ס"נ, שרעקליכער רער נעקוטען שוין ס'איזווען

 געלערענט. היס ער וו4ם תורה גשנצע רי איבערנע'חזר'ס ער היס וועלס, ריזער פוןווערען
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 שזה בו הכירו קדישא והחברייאהמיתה,
 לפני וישבו כלם נאספו שלו, האחרוןיום
 לימודו על מחזיר היה והוא שמעון,רבי
 גדול אור ראו פתאם שלמד. התורהכל

 לבית סביב סקיף שהיה אשכמראה
 ויצאע קדישא החברייא נבהלומבחוץ.
 ורבי בט אלעזר רבי שארו רבפניםהחוצה,
 ואמר עיניו את שמעון רבי פתחאבא.

 ההוצה "צא אלעזר:לרבי
 ק ח צ י מי שם יש אםוחה

 משליטת אותו -מהצלתי החביבתלמידי
 ותושיבהו שיכנס, לו ואמור המות,מלאך
 אשר תורה חידושי שישמע מטתיאצל

 החידושי לסדר כך אחר יוכל למעןאדבר,
 ממנו." ישמע אשרתורה
 מטתו על שמעת רבי לו ישב כךאחר
 וישאל פניו, על מרחף היה שסחואור
 קדישא, החברייא המה איה אלעזרלרבי
 וקרא אלעזר רבי יצא נכנסים. אינםומדוע

 היה כלם עם ודיבורו שיכנסו,להחברים
 רבי נשא אז שמחה. של פניםבחארת
 תפלה. מתפלל והיה לשמים ידיושמעון
 החברייא מן חברים איזה בחר תפלתואחר

 והשאר בביתו, ישארו הם שרקקדישא
 אלעזר רבי בפנים נשארו החוצה.יצאו
 חייא. ורבי יוסי רבי יהודה רבי אבארבי
 ראהו כאשר יצחק. רבי 03 ונכנס באמיד
 "אשרי לו: ואמר עמו שמח שמעקרבי

 של מדרגות וכמה רבה שמחהחלקך!
 הזה." ביום לך יועספוקדושה
 שנשארו להחברים שמעון רבי אמראז
 קדושים! חברים אלי "שמעובפנים:
 הקדושה ושכינה רצון עת ערטהכאשר
 לעולם אבא שלא אני מבקשבתוכנו,
 לגלווע אני חפץ ובכן 9נים. בבושתהעליון
 אשר הקבלה, חכמת של היסודותלכם
 ובכן לאיש. אותם גליתי לא עוד עתהעד
 ישב אבא ורבי לפני, אלעזר רביישב

 פשרזש- שלע זיך זיי היבען צו, זיך רוקם פטירה די שז דערקענם היבען הרישא" "חברייאדי
 הויז ד4ם שרומנעריננע5ם ליכטינקיים פייערד-נ ש ה4מ פ5וצ5יננ וו4הנוננ. זיין איןמעלם
 איז :עב5יבען שיויסנעגשננען, זיינען און דערשר4קען חברים די זיך ה4בען שמעון, רביפון
 צו נע:"גמ ה4ט און אוינען די נעעפענם ה4ם שמעון רבי אבא. רבי טים א5עזר רבינ4ר
 איך וו4ס ת5מיר, 5יבער מיין יצחק רבי ר4 ד4רם איז צו זעה און שרוים "נעה א5עור:רבי
 איהם זעץ און שריינשומען, ז4ל ער איהם ז4נ און המות, מ5אך פון נעווען מצי5 איהםהיב
 קענען ז54 ער ז4גען, ווע5 איך וו4ם תורה חידושי רי צו צוהערען נוט זיך ז54 ער מיר,נעבען

 מירע. פון העיען וועם ער וו4ם תורה חידושי די זיין מסררדערנ4ך
 זיין אויף בחוויזען זיך ה4מ שמייבע5 ח און אויפגעועצם שמעון דבי זיך ה4םנ4כדעם

 קדישא". "חברייא די ע9עם זיינען וואו א5עזר'ן רבי נעפרענם ה4מ ער און 9נים,5יבמינ
 רבי היט ישן שריינגערופען. ש5ע זיי א5עזר רבי ה4ם שריין. ניט זיי קומען פשרוו4סאון

 ה4ט ער תמ5ה. ש געווען מתפ5ל ה4ט און הימעל צום הענר זיינע אויפנעהויבעןשמעון
 חז נעז4נמ, שמעון רבי ה4מ תפ5ה רי נ4ך שנוועזענדע. ח5ע צו פנים פרעה5שך שנעוויזען

 איהם, ביי אינווענינ בלייבען ז4לען קרישא" "חברייא די פון חברים בשוואוסמע גרעסמערי
 רבי אבא, רבי א5עזו, רבי אינווענינ געבליבען זיינען שרויסגעהן. ז54עו איבעריגע דיאון

 שמעון רבי זיך היט יצחק, רבי שריינגעקומען אויך איז בשלר חייא. רבי יוסי, רבייהודה,
 פיע5 מיט שומחה מיעל ח5ק! דיין איז "וואויל געו4גמ: איהם ה4מ און נעפרעהט, איהםסיט

 מינ". היינטינען דעם ווערען געמעהרמ דיר ז54קדושה
 געב5יבען זיינען וויס קדישא" "הברייא די צו נעז"כמ שמעון רבי ה4ם רערנ4ךבשלד
 הלדושה שכינה יי און רצון עת ש שצינר ס'איז ווי שזוי חברים! צו מיך "הערטאינווענינ:

 שעהמען דשרפען ניט מיך ז54 איך ווע5ם, יענער אויף שרויפקומען איך ווי5 אונז, מימאיז
 פון סורות נרויסע שזעלכע זיין מג5ה אייך פשר שצינר איך ווי5 'רשרום קיינעם. פשרר4רם
 א5עזר רבי ז4ל געווען. מג5ה נימ קיינמיה5 אייך פשר נ4ך ה4ב איך וו4ס הקבלה,חכמת
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 ושאר שאדבר. מה כל ויכתובמאחוריו
 הצד מן ישבו בפנים שנשארוהחברים
 לא יכנמו למען דברי, את היטבוישמעו

 לבבם." בעומק גם אם כי באזנם,רק
 במלירע שמעון רבי נתעמף זהאחר
 בדרשות חורה חידושי לדברוהתחיל
 העמוקה. הקבלה חכמת 9י על תנ"ך9מוקי
 כמא להעמיד וצוה הפסיק הדרושבאמצע
 יאיר בן 9נחם רבי עבור ממהןאצל
 ו9הד אימה העדן. גן מן עתה שבאחותנו
 על לשבת ופחדו החברים, על נפלגדול

 רבי הארץ. קרקעת על וישבוכמאות
 ולגלות לדרוש שוב התחילשמעון
 העמוקה, הקבלה חכסת שלהמודות
 פמוקי על דרשות עם וטקושריםמאורגים
 "אדרא". בשם ונקראיםהג"ך,
 שמעון רבי הגיע שכאשר מיפר אבארבי
 שם "כי קלג( )תהלים הפמוק אתלדרוש

 העולם" עד חיים הברכה אעע ה'צוה
 ממנו נשמע ולא חיים תיבת אצלנשתתק
 והטה בידו העם את אחז אבא רבייותר.

 וגם שמע. לא אבל ולכתוב, עוד לשמועאזני
 גדול איר מן ונשתומם נבהל רגע באורעכי

 לבית.ולבעבור 9תאם 9רץ אשר אשכמראה
 בעיני עורת אחזה מאד גדול היהשהאור

 נולד מה לראות יכלו ולא ההברים,כל
 הקרקע על להשתמח מוכרחים חיו כישם,

 הבינו כי ובכו, שכבו כך לממה,פניהם
 בא. האחרוזשרגע
 עד קצרה עת החזק אור עמדכך
 קמו אי לגמרי. ועבר וחלףשנקמן
 שהמנורה ויראו הארץ מןהחברים
 שמעון רבי כבתה. קדשים קוד,םהמהורה

 לנצח. עיניו מנר עולע ימוד צדיק יוחאיבן
 מעוטף הימנית צדו על שוכבוהיה

 צורתו על חופף שמח ואורבפליתו,

 411ם ש5עס אויפשרייבען ז54 און א5עזר, רבי אונטער זיצען ז54 אבא רבי און מיר, פשוזיאן
 אויסהערען גוט ז54ען און זייט דעו אין זיצען זילען חברים איבעריגע די און ז"גען. וועלאיך
 הערצער". זייערע אין טיעף שריין ז54ען זיי כדי ווערטער,מיינע

 תורה. חירושי זיגען צו ינגעהויבען היט און ט5ית אין אייננעהי5ט זיך היט שמעוןרבי
 מפסיק ער היס דערמיט און פייער. ווי געפ5שמס היט שמעון רבי פון פנים 5יכסיגעדים
 9נחם רבי שוועהר זיין פשד בעט נעכען שטוהל ש שנידערשטעלען געהייסען ה4ס אוןגעווען
 שלע אויף געפשלען איז ופחד אימה שן עדן. גן פון שרי9נעקומען ערשט איז וויס יאיר,בן

 שריפגעזעצט זיך זיי היבען שמוה5ען, אויף זיצען צו געקר4גען מורא היבען זיי אוןחברים.
 סודות טיעפע רי חברים די פשר ענם58עקען צו ינגעהויבען היט שמעון רבי ערד. רעראויף
 פון פסוקים פיע5 אויף ררשות מיס צוזשמעננעפץ5כטען זיי היט ער און הקב5ה, חכטתפון

 וכתובים. נביאיםתורה
 תה5ים פון פסוס דעם נע'ררשינס היט שסעון רבי ווען שז דערצעהלט, היט אבארבי

 רבי געב5יבען. שסי5 חיים וו4רט ביים ער איז העולם" עד חיים הברכה את ה' צוה שם"כי
 ער יבער שרייבען, צו ווייטער גרייס געווען איז השנט, אין פעדער די געהש5טען ה4טאבא
 שרעק פשר געווירען צומישט דשן ער איז אויך און געהערס. ניט ווירט קיין מעהר שויןהיט

 דעם פון און שדיינגעקומען, פ5וצ5ינג איז ווים 5יכסיגקייט, פייערדיגען נרויסען רעםפון
 היבען זיי און נעוו4רען פשרב5ענדט אוינען די חכרים שלע ביי זיינען 5יכטיגקייס,שטשרקען
 רער אויף אוימציהען געמוזט ש5ע זיך היגען זיי ניר פיר, קומט וו4ס זעהן נעקענט ניסניר

 נוט גשנץ שוין היבען זיי געכ5יפעס. און געוויינט היבען און שריפ פנים מיט'ןערד,

 סינוטען. 5עצטע די זיינען ד4ס שזפשרשטשנען,
 פשר- איז ליכטיגקייס פייערריגע דיס ביז צייט שטיקע5 ש געדויערט עם היטשווי
 שי דערזעהן היבען זיי און אויפגעהויבען חברים די זיך היבען רשן געוו4רען.שוואונרען

 געלענען שווי שוין שמעועאיז רבי געווירען. פחרל"שען איז קד,2ים קדש מנורה ליכטינעדי

 זיין אויף שסייכעל ש סיט ווי שזוי סלית, אין איינגעהי5ס זייט, רעכטער דער אויףט1ידמ
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 החברים שאר עם אלעזר רביהקדושה.
 יכלו לא ואנחה צער ומרוב בבכיה,פרצו
 דבר. לדבר פיהםלפתוח
 רנליו על קם התחזק, חייא רביאך
 מחוי:ים שאנו העת באה ! "חבריםואמר:
 ורבנו, מורנו לאדוננו האחרון כבודלחלוק
 נשתדל קדשים, קדש חמאירהמנורה
 לו". כראוי וקבורה הלויהלעשות

 במהירת השמיעה נפוצה כךבתוך
 והן בעיר הן שמעון, רבי מפטירתבזק
 אנשים התחילו המביבה ומכל הגליל.בכל

 בהלויה חבל לקחת לבוא לזרוםהמונים
 בין גדולה מחלוקת אז פרצה אבלשלו.
 מכמה ואנודות חבורות בהם שהיוההמון

 שמעון שרבי חפצה אחת וכלמחלקווע
 אל מוכנים היו כאשר ויהי אצלם.יקבר
 עם הקדושה וחברייא והקבורה,הלויה
 החוצה, מטתו את נשאו ישראלחכמי
 התנשאה המשה כי המחלוקת,שקטה
 וכל לאם, לאט ופרחה באויר למעלהמידם

 היה נם הממה. אחרי הלכוהנאמפים
 הארץ, עד אש עמוד הממה לפנינראה
 המערה לפני עד הממה פרתהוכך

 שנצרך כלם הבינו אז מירון,שבכפר
 הכניסו כאשר המערה. באותהלקברו
 הפמוק קול בת נשמע להמערהארונו
 ונם טשכבותם." על יניחו שלום"יבא
 ותעמוד ותנוח לקץ לך "ואתההפמוק
 הימין." לקץלנורלך
 שנפטר ומפורמם ידוע הקבלה פיעל
 בעמר. ל"נ ביום יוחאי בן שמעוןרבי

 של קדושתו נודל מבין העולםוכאשר
 הענק בלבנון, אשר הארז התנא,אווע
 שהשאיר שבחבורה הארי התנאים,שבין
 העולם, לכל הפארר אור נדול אוראחריו
 האדרווע שתי עם הקדוש הזהר ספרהוא
 חכמה של הימודות שהם וזומא,רבא

 לכן הקבלה, חכמת שנקראתהאלוהית
 העולם. מן קדושתו אור נשכח לאעוד
 ביום נדול כבוד לו נחלק הזה היוםועד

 נעק4נמ נים נעוויין גרויס פון ה4בען חברים איבעדינע רי מים אלעזר רבי צורה.היילינע
 אוימריידען. וו4רםקייז

 "חברים! ז4נענרינן פיס, רי אויף נעשטעלם זיך ה4ם און געשם8רקם זיך ה4ם חייאדבי
 מנורה ליכמינע אונזער צו כבור לעצמען יעם צוטהיילען זילען מיר ציים רי געקומעןס'איז
 קבורה". זיין סים בשטיהען זיך ז4לען מיר און קרשים,קרש

 מענשען מויזענרעי פמירה, רי פון קלטננ רער פשרשפריים שנעל בלי'1 זיך ה4םדערווייל
 וערביי לויה. דעד ביי שנמייל 8ן נעמען צו גענענדען, שלע פון שמר4מען 4נ'געהויבעןה4בען
 וויס פשרמייען, פשרהשירענע צווישען מלחמה ש כמעט מהלוקה, נרויסע % פ4רגעקומעןאיז

 ווען 4בער ווערען. בשערריגם זיי ביי ז4ל שמעון רבי שז נעוו4לם נ4ר ה4ם פשרמיייערלר
 רי שרויסנעמד4נען ה4בען קריעאש חברייא רי און לויה, דער צו נעוו4רען פשרמינ איזמען
 נעפלוינען, פשמעלעך נשנץ שזוי איז און הויך, רער אין אוהפנעהויבען ממה רי זיך ה4םממה,
 דער צו ביז פ4ראויס גענשננען איז זייל פייערדינע 8 און מימנעהן. קענען ז4ל מענשעןכדי
 ה4מ מען ווען געשומען. קבורה צו קורש ארון רער איז ר4רם מירון. דירף אין היילדער

 פמוק דער קול בת ש נעוו"רען נעהערם איז הייל, ,דער אין סורש 4רון רעםשרייננעמר4גען
 לנורלך ותעמזר ותנוח לקץ לך "ואתה פסוק רער אויך און משכבותם". על ינוחו שלום=יבוא
 הימין".לקץ

 ווי שזוי און בעומד ל"נ אום געוו4רען נפמד איז יוחאי בן שמשו דבי אז בקביהס'איז
 תנאים, רי צווישען ריעז רער טענענבוים, נרויסען רעם פון נולות ר4ם פשרשמעהם וועלםרי

 הקרוש הזהר ספר דעם ווע5ם, דער אויף ליכמיגקיים היילינ שזש איבערנעל4זט ה4ם ערוו4ס
 גרעסטע רי פון יסווות רי זיינען זיי וו4ם רבא, ואררא זומא אררא אדרות, צוויי רימיט

 איהם צונעטהיילט היינם נ4ך ווערמ רטרורך הקבלה, חכמת זיך רופם וו4ס לעהרע,נעמליכע
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 בשמחה ההדלקה נעיטה ששם נדול, חצר נדרלה חניגה ידי על שלו,הישרהרציימ
 שמעון דרבי הילולא חנ ונקראת רבה, שנשים אלפים עשרות וכמה כמהמאת
 ישראל, כל ועל עלינו ינן זכורע יוחאי. בר נדולה הדלקה שעושים המחלקות,מכל
 אמן. אצל מירון בכפר הלילה כל ז*תבשמן
 עם המדרהם בית שם נכנה נם קברו.מערת

)נד(
 שמעון. רבי בן אלעזר רבי ושל והקבורהההמתלקות

 זקנותו לעת שמעון רבי בן אלעזררבי
 ללמוד ללכוז כח לו היה ולא חלש,נעשה
 נחלה כאשר הישיבה. עם המדרשבבית
 אחת פעם נתנלה ממטתו לקום יכלולא
 לכמורע אשתו קרבה וכאשר הקדוש,נופו

 שאל לבכות. התחילה מיד אבלשחקה,
 תחלה, שחקת "מדוע אלעזר: רביאותה
 אשר;ו: לר ענרטה ?" וזבכי ערטהומדוע

 נדול שצדיק שזכיוזי על ושמחוזי"שחקוזי
 אני וערטה בעלי. יהיה כזה קדוש נוףעם

 מוכרח כמוך נדול צדיק שנם זה עלבוכה
למורב"

 ימיו כל היה אלעזד שרב. ידועוכאשר
 נושא היה ולא בדערו, תקיף אישבטבעו
 הרבה לו שיש הבין לכן איש, לכלפנים

 תלמודי בין נם ואף בעירו.שונאים
 הרבה ביניהם לו שיש הרנישהחכמים
 יקברו לש ימות שכאשר דואנ והיהשונאים,
 קרא לכן חכם. תלסיד של בכבודאותו
 עליה: צוה וכך לאשרע מותוקודם
 הרבה לי שיש יודע אני כאשר"הן
 אין הרבנים בין ואפילו בעיר,שונאים
 להיות שיכול דואנ ואני שונאים, ליחמר
 רוצה לכן ככודי, לפי אותי יקברושלא

 צעהנ- פון געפייערט י4הרצייט ויין ווערט בעומר ל"נ אום י4הר שלע און כבוד, גרויסען8
 טירון כפר אין בוימעהל פון חדלקה 8 מיט קלשסען, שלערליי פון מענשען מויוענדערדלינע
 כוים המרש בית 8 נעוו4רען או"פגעשטעלט אין רירט שמעון. רבי קבר פון מערה ריביי
 הילולא ~יך רופט וועלכעם שמחה, נרויסע 8 סיט פ4ר קוסט הרלקה די וואו חצר, נרויסען8

 אמן. ישראל כל ועל עלינו ינן ~כותו יוחאי. בן שמעוןירבי

)54(
 שניעון. ב"ר אלעזר רבי פון קבורה די סימ פמירה די נעווען אין שוויווי

 שוין ה4ט ער און געו41רען, שוושך זעהר עלמער דער אויף איו שמעון ב"ר אלע~ררבי
 היט און נעוו4רען קרשנק שוין אין ער ווען המדרש. בית אין לערנען נעהן צו געהשמ כחקיין

 געזוירען. אויפגערעסמ אין לייב 1"ן 18 נעמשכט שמ,~הל זיך ה4מ בעט, צו לינעןנעמוזמ
 וויינען. ינגעהויבען בשלד און געלשכט וי היט צודעקען איהם צונעגשנגען איו פרוי ~ייןבשעת
 געענמפעדט: וי הימ 'וויינסמו?" ווים ח11 נעלשכט הימטו "ווים אלע~ר: רבי זיכלענט
 און מאן, 8 פשד צדיק נרויסען שוש היבען צו געווען ~וכה ה4ב איך ווים איך, ה4בנעלשכט

 8 נעווען אימער איו אלעור רבי 11י 8ןוי און שמשרבען". אויך מ11 צריק שוש ווים ווייןאיך

 פשהסם8נען ער ה4ט , נעווען, פנים נושא נימ קיינעם קיינמיהל ה4מ און טענש,שמרעננער

 אויך ער היט חכמים תלסידי די צווישען אפילו און שונאים, פיעל שמירט אין ה4מ עדשן
 ווען שז איבערגעקלעהרט, ער היט שונאים, ןיינע זיי צווישען זיך נעפינט עם 8ןגעשפירמ

 חכם, תלמיר 8 מהבר אין מען ווי חזוי ניט ~יין מקבר איהם ויי וועלען שטשרבען וועמער

 ווייס איך 11י 8~וי נעזיגט: 8~וי איהר צו הימ און פרוי ~יין צוגערופען מוימ פ8ר'ן ערהאט
 טהון ניט וועלען זיי שז איך פשהטמעה ח11ך. רבנן די צווישען אפילו שונאים, פיעל ה4ב איךח1
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 העליה, שעל בהחדר ממתי על למותאני
 תניחי ושם שלי, הורה מקום היהששם
 בכל תוכלי גם מטתי. על שוכבאותי
 כאילו פחד כל בלי ההוא בחדר ליכנםפעם
 זה לגלות לבלתי תזהרי אך בחיים.אני
 לכל תודיעי וכך אדם. לכל מותי שלהסוד
 לסבול לי קשה היה שכאשר עלי,שואל
 בעולם, השוררת והשקרות התרמיתאת
 העולם מן פרוש להיותי עצמי הסגרתילכז

 איש וכ? העליה. על שלי התורהבחדר
 בעלי שיבאו או ממני, עצה לשאולשירצה
 בבית יעמרו ומרה, בדין לדוןדינים
 שהם מה רם בקול אלי ויקראומתחת

 כמו טמעל להם אענה ואנימבקשים,
בחיים".
 כרצונו. לעשות לו הבמיחהאשתו
 התורה בחדר מטרע על אלעזר רביוימת
 כמד לכל אכרה והיא העליה. על אשרשלו

 תורה דין בא וכאשר בעלה. עליהשצוה
 וסדרו מרטקת הדינים בעלי עמדולביתו,

 ממקץ נשמע כך אחר רם. בקולטענותיהם
 לעלות אשרע רגילה היתה גםחייב.א פלוני ואיש זכאי פלוני "איש דיןהפסק
 שערותיו, ולסרוק במים ראשו אתלחוף
 וכאשר ישן. הדא כאילו לה נראהוהיה

 סריקה, בשעת שערה נעקרהלפעמים
 פעם דם. בצבוץ ההוא במקום נראההיה
 באזנו. זוחלת תולעת ראתהאחת

 ואמר כתה. גדול צער לה רהיהנתבהלה,
 תצטער ולא תפחד שלא בחלום בעלהלה
 פעם כי יען עונשו, זה כי הרעלעובעל

 לתלמיד מבזח אחד איש שהיה שמעאחת
 ולענשו, למנוע ביכולרכ והיהחכם.

 תנשכט שתולעת נענש לכן לו.והחריש
 מירטמ. לאחרבאזנו

 וו4ט שמוב דעד אין שמשדבען איך ווי5 58ז4 לועררע, מיין 5וים מוים מיין נ4ך רעכםמיין
 45זען מיך ז4לממו ד4רם און נעלערענם, תורה שמענדינ ה4ב איך וואו בוידעם, אויפ'ןאיז
 ז54מם און טרויפקומען, מ4ה5 ש5ע קענען אפי5ו וועמם דו בעם, אויפ'ן מוים נ4כ'ן-5ינען
 פון סוד דעם ז54טם 4בער נע5עבם. וו54ם איך ווי 6זוי ו5ייך ה4בען, נים פחד שוםקיין
 שוועהר מיר ס'איז 'ווי טזוי 8ז ז4נען, זילמם דו ניר אויסז4נען, נים קיינעם פשר מויםפיין
 תורה מיין אין פשרמשכם מיך איך ה4ב ווע5ם, דער פון פצ5שקיים דים פשרנעמען צונעווען
 וועם עם ווען 4רער עצה, שן פרענען ד8רפען וועם עם וועד און התבודדות. ה4בען צושמוב

 אויף זיי איך ווע5 מיר, צו שרויפשדייען און אונמען שםעהן ייי ז54ע1 תורה, דין 8פ4רשומען
 לעבען". ביים ווי אזוי ענמפערען,ש5עם
 ף4רם נעשם4רבען איז א5עזר רבי און אויסצופ54נען, שלעס צונעז4נם איהם ה4ם פרוידי
 ה4ם א5עזר רבי יוי שזוי געז4גם יערען פשר ה4ם זי בוידעם. אויפ'ן שמוב תורה זייןאין

 דינים בע5י צוויי די אונמען שמעהן פ5עגען תורה דין 8 פ4רנעקומען מ'איז וועומשר5שנגם.
 שר4פ: הויך דעד פון ענמפער שן געוו4רען נעהערם איז רשז מענות. זייערע ארויפשרייעןאון

 שרויפ- מ4ה5 ש5ע משקע פ5עגם פרוי די שו5דינ". איז משן יענער און נערעבם, איז מ8ן"דער
 עד ווי נ5ייך נעדשכט זיך הים עם ה4ר, די אויסקעמען און ק84 דעם איהם אויסווששעןגעהן
 זי ה4ם היר, 8 אוי0גערימען שמ4ה5 זיך ה4ם אויסשעמען ביים ווען געשל4פען.וו54ם
 דערזעהן זי ה4ם איינמ4ה5 ב5ום. עסוו4ם ארויטנעשפר4צם ה4ם 4רט רעם אויף שזנעזעהן

 א5עזר רבי איז דעדפון. בשקומען שרענקונג גרויס זי ה4ם אויער, פון שרויסקריכען ווערמע85
 שרעקען. נים ג4ר זיך ז4ל זי נעזינם איהר ה4ם און פרוי, זיין ח5ום צו נעקומעןביינשכם

 שמ4ה5 ה4ם ער וויי5 אויער, אין פיקען איהם ז54 ווערמע5 8 שז געוו4רען געשמר4פם איזער
 פשרווערען יענעם געק4נם ח4ם ער און חכם, תלמיד 8 געווען מבזה הים איינער וויגעהערם

 דעם מים געשמר4פם ער ווערם דעם איבער נעמהון, נים ד4ם ה4ם ער 4בער בששטר4פען,און
ווערמע5.
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 מפתו על מת כך שכב אלעזררבי
 מאמינים היו יש שנה. עשרהשמנה
 מבינים היו ויש בחיים, שהוא אשתולדברי
 העולם כאשר והנה פשום. דבר זהשאין
 כאן. היה כן נשים, אצל מוד שאיןאומר
 זה אחת פעם ממרה אלעזר רבי אשתכי

 מקרה ויקר שכנתה. לרעירעההסוד
 הנשים, שתי אותן בין דיבשנקץטה
 בזה אלעףר רבי לאשת השכנהותקלל
 ישראל לקבר רנבא שלא מופך "יהיהלשון:
 לתלמודי הדבר נשמע כאשר !ע בעלךכמו
 לחקור התחילו ואוהביו, אלעזררבי

 שנודע עד הזה, בדבר חזקה בידולדרוש
 העיר בכל מיד נפצה השמועה האמת.להם
 מת. שכועון באר אלעזר שרבי הנלילובכל
 אוהו לקבור איה ידעו לא התלסודיםאבל

 שמעון דבי בא ההיא בעת כדבר.נהתוכחו
 "פרידה ואמר: להתלמודים הלילהבחלום
 אתם אין מדוע ביניכם, לי ישאחת

 התלסודים הבינו אז אלי?" אותהמביאים
 קבורת של המערה באורטה לקברושנצרך
אביו.
 להביאו התלמודים שהגבילו ביוםויהי
 לקיים שבאו אנשים המון ונאסףלקבורה,
 החראה פתאם והנה המוע הלויתמצות
 במקלות מזוינים המביבה, מן גדולמחנה

 יהידים של רב ערב בהם והיהוברמחים,
 את להוציא הניחו שלא יהודיםואינם
 לקבורה. להביאו הבית אותו מןהמת

 שלא שנה עשרה שמנה שזהבאמרם
 הגליל, בכל לא ואף בעיר, רעה חיהנראתה
 נצחו הזה והמון בזכותו. אם כי זהואין
 בביונ המת את להשאיר מוכרחיםוהיו
 בעת הכפורים, יום ערב הניע כאשראך
 יום עי בהכנות טרודים האנשיסשכל
 איש דעת על עלרטה ולא כפור,צום

 והלכו לקבורה, להביאו יחפצו כזהשביום
 בלאפ באו אז הביוע שומרימשם

 נעגלויבם היבען סענשען מהייל ייהר. שכטצעהן טויט געלעגען שזוי איז אלעזררבי
 איז רים שז פשרשטשנען היגען מענשען פיעל 4בער לעבט, ער שז נעזיגם היט פרוי דיוו4ם
 זיין. נים סור קיין קין פרוי ש ביי שז יבער, דיך ז4גט וועלם די גלשמינ. שזוי ניםעפעם
 אויסי שכנה דער פשר ה4ט זי און חבר'מע, נעמרייע ש שכנה ש נעהשם פרוי אלעזר'ם רביה4ם

 זיך היבען פרויען צוויי די שז סעשה ש זיך טשכם מויט. אלעזר'ם רבי פון סוד רעםנעז4גם
 זילסם "רו ווערטער: ריזע מיט פרוי אלעזר'ס רבי נעש4לטען שכנה די היםצוקריענם.

 נעוויהר וערפון זיינען תלמידים אלעזר'ם רבי כהשן!" דיין ווי שזוי ישראל קבר צו קוםעןנים
 אמת רעם דערגשננען זיינען זיי ביז זיין, ודורש חוקר פעטם 4נגעהויבען זיי היבעןנעוו4רען,

 אין פשרשפרייט בשלר זיך היט מויט אלעזר'ם דבי פון קלשננ דער פיר. קומם ר4-וו4ם
 זיי וואו קלעהרען 4נגעהויבען היבען תלטירים די נענענך. דעם שרום אויך אוןשם4דם,
 אין נעקומעו יוחאי בן שמעון רבי איז צייט זעלבע די אין זיין. מקבר אלעזר'ן רביזילען
 און אייך, צווישען איך היב טייבעלע "איין געזיגם: זיי צו הים און תלמירים די צו"לום

 אלעזר'ן רבי רשרף סקן שז פשרשמשנען זיי ה4בען מיר!". צו ברעננען נים איהם ווילםאיהר

 מירון. אין ליגט שסעון רבי פ4מער זיין וואו הייל זעלבע רי אין זייןטקבר
 ברעננען, קבורה צו אלעזר'ן רבי נעזילט הים טעז וו4ם מ4נ דער געקומען ם'איזווען

 בשפשלען זיינען צדיק, נרויסען פון לויה רער צו עולם נרויסער ש זעהר פשרז4מעלם זיךה4ט

 אידען, נים סיי אידען סיי גענעגו, גשנצען פון שפיזען מים און שםעקענם מים כוענשעןפיעל

 נשנצער רער דורך ווייל צונעסען. ד4רם פון צדיק רעם זיל מען דערל4זם נים ה4בעןאון

 אין סיי בשוויזען, נים חיה בייזע קיין זיך ה4ם נעלעגען, ד4רם איז אלעזד רבי וו4םצייט
 יום ערב ביז 4ננעוושרט תלמידים זיינע היבען שרום. נענענר נשנצען אין םיי אוןשם4דם
 איינ- גיט קיינעם איז בפור, יום צום זיך צוגריימען סים פשרנומען זיינען מעניצען וועןכפור,

 נענשננען מענשען עמליכע זיינען ייין. סקבר איהם וועלען ט4נ שזש אין ז4ל כופןנעפשלען
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 רבי את בהחבא והוציאוהתלמודים
 הדרך אל ללכת וימהרו בממתו,אלעזר
 עם באו כאשר מירון, לכפרהמוביל
 של נחשים שני כמו ראו הדרך עלהמטה
 נכון כי הבינו אז לפניהם. הולכיםאש

 באין בקבורתו יצליחו וכי לפניהם,הדרך
 המערה לפתח הגיעו כאשר ומערב.מונע
 שנקרא גדול נחש והנה ראו מירון,בבפר

 המערה. 9תח את והמגיר הקיף"עכנא"
 להביא הנח עכנא! "עכנא, עליו:ויצעקו
 סשם, העכנא סרה אז אביו-" אצל הבןאת

 שמעון רכי אצל אלעזר רבי אתויקברו
אביו.

 אלעזר שרבי השמועה שנפוצהלאחר
 יהודה רבי שלח אביו, אצל ושנקברמת

 רבי של חברו מלפנים שהיההנשיא,
 אלעזר רבי של באלמנותו לדבראלעזר,
 והשיבה, לאשה. לקחר"ה הואשחפץ
 ושהוא מורידין, ואין בקודששמעלין
 קוד,ש. לעומת חול כמו אלעזר רבילעומת
 בזה אליה לשלוח יהדה רבי עודויומיף
 רבי היה שבוצרה להיות יכול "הןהלשון:
 במעשים נם האם אבל ממני, גדולאלעזר
 עוד והושיבה ?!" ממני גדול הואטובים

 בתורה יותר גדול שהוא "מיהאלמנה:
 שבודאי ידעתי זאת אבל יודערעאינני
 יען פובים, במעשים ירתר גדול היההוא
 כל על שיכפרו ימורין שיי קבלכי

ישראל."

 נעהן געשווינד געל"זט זיך ה"בען און ממה, ש אויף שרויסגענומען אלעזר'ן רבי ה"בעןאון
 זיי ה"בען וועג אויפ'ן 6רויס נעקומען זיינען זיי ווי שזוי מירון. קיין פיהרט וויס ווע;אויפ'ן

 רי שז פשרשט6נען שוין זיי היבען פ"ראויס, נעהן שלשנגען פייערדינע צוויי שזדערזעהן,
 זיינען זיי שז שרעקען. קיינעם פשר ניט שוין זיך דשרפען זיי שז און געלוננען, זיי וועמקבורה

 רופט ווים שלשנג, גרויסער ש 6ז דערזעהן זיי היבען הייל, דער פון שריינג6נג צוםצוגעקומען
 עפען עכנא! "עכנא, געשריגען: זיי הן;בען שריינגשנג, דעם שרומגערינגעלט האט עכנא,זיך
 בטפרייט בשלד ה"ט שלשננ דער פ"מער!" צום זוהן ש שריין ליז און שריינגשנג דעםאויף
 פ"טער זיין פון קבר נעכען געווען מקבר איהם ה"בען זיי און הייל, דער פון שריינגשנגדעם
 יוחאי. בן קמעוןרבי

 געוו4- גפטר איז אלעזר רבי שז אוכעטום בטוואוסט געווען שוין איז עם וו"סנ"כרעם
 שליח ש געשיקמ אלעזר, רבי צו חבר 6 נעווען שמאהל איז וו"ס הנשיא, יהודה רבי ה"טרען,
 שן געשיקמ צוריק זי ה"ט ה"בען. חתונה איהם מיט זיל זי אלעזר, רכי מון אלמנה דערצו

 ד6רף קדושה רער אין שז הייסט ר"ס מורירין, ואין בקורש מעלין דין דעם וויים איך צדיק.נעיען קלע- ש מ6ן ש פשר נעמען מעג איך אויב ניט איך וויים צדיק גרויסען 8זש "נ"ךענטפער:
 ז"גען: געשיקט איהר צו ווידער רבי היט נירעריגער". ניט העכער מ"הל שלע געחןסען
 איז ווער טובים מעיטים אין 4בער מיר, פון גרעפער געווען ער איז תורה אין שז זיין, קען"עם

 אין גרעסער מ'איז "ווער ענטפער: שזש געשיקם צוריק ווידער אלמנה די ה"טגרעסער?"
 ווייס דאם מובים, מעשים אין דיר פון גרעסער געווען איז ער 6ז "בער נימ, איך ווייסתורה
 אויפ'ן מכפר ז"לען זיי יסורים, פיעל שזוי גענומען זיך אויף ראך ה"ט ער ווייל זיכער,איך

 פאלק". אירישעןגאנצען
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 הלבנון ארזי שני אותן שלההמתלקות
 אלעזר רבי ובנו יוחאי בר שמעוןרבי

 מאבדה ישדאל לעם גדול צערמביאה
 ובזאת נחמתנו, זאת אמנם הזאת.הנדולה
 במה העולם, עד חיים עודנם כי לומרנוכל

 מפר הרא הלא לבבם, והממהדישראל עיני המאיר הגדול האור לנושהניחו
 אומות חכמי נם שאף הקדוש,הזהר
 ומחפשים אותו, ומוקירים מעריציםהעולם
 ולכך האלוהית.' הפילשזשפיע חכמתבו

 ידי על לשונות לכמה הזהר ספרנעתק
 נמר שטעמו הגם האומות.חכמי

 של בחביות המוב ליין תמשלבהעתקתם,
 הזהר ספרי ונמכרו נפרצו מקום מכלנפט,
 אלפים. עשרות וכמה כמה האומותבין
 שלנו הוא הלא הזה שםפר ישראלועם
 כן 9י על אף חיינו, ואורך נשמתנווהוא

 אחד כמעפ אם כי ישראל, בבתי נמצאלא
 לאחר אמנם בטשפחה. ושניםבעיר

 להעתיקו שנה עשרים בזהשעכדתי
 וסידרתי להבין, קל שיהיה עברלשפת
 בשמנה אופניו על דבור דבר שיהיהאותו

 על החלקים חמשת שמלבדחלקים,
 רטהלים, ספר על ששי חלק עוד יגאהתהרה
 משל* השירים שיד על שביעידחלק

 הספר זה שהוא שמיני וחלקוקהלוע,
 המיפורים ילקרם הזהר""נפלאות
 יש ערטה קדישא, החברייא שלוהמעשיות

 עיניהם את ישראל יפקחו כילקוורנ
 הזהר לימוד וירנפשט יקרווג אורלראררנ
 א י ב נ ה ו ה י ל א כנביאתבישראל,
 קודם כי יוחאי, בר שמעון לרבישאמר
 בין הזהר לימוד ית9שט המשיחביאת
 ישראל.כל

 מימ יוחאי בן שמעון רבי תנאים, די צווישען ריעזען נרויםע צוויי די פון פטירהדי
 זיינען זיי וויי5 פ4לק. אידישען ביים צער נרוים שרוים אימער דו'ממ א5עזר, רבי זוהןזיין
 זיי ווים דעם דורך ס54ק, אידישען פון כבוד און שטי5ץ דעם פשר פשרעכענמ היינט ביזניך
 פשראיידעלמ און אוינען די 5יכמינ משכט ווים 5יכמיגקייט גרויםע דים איבערגע5יזטהיבען
 אומות די ביי אמי5ו פשרהיי5יגמ איז עד ווים הקדוש" "זהר ספר וער איז דים החרץ,די

 פי45- נעמ5יכע די פשרשטעהן צו איהם אין זיך גרוב5ען פי5יז"פען נרעםטע די אוןהעו5ם,
 איבער- זייער כ4טש שפרשכען, פיע5 אין איבערגעזעצט שוין איז הקדוש זהר דערז4פיע.
 ווערען דיך און נשפט, פון פשש ש אין וויין ווי מעם בעםערען קיין ה4בען ניט קעןזעצונג
 פילק, אידישע דים און העו5ם, אומות די צווישען פחרקויפמ זהר פון קיפיעםטיליינען

 הויז. אידיש ח אין זהר דעם נעפונען צו זעלטען איז שטי5ץ, אונזער דיך איז זהר 'דערוו4ם
 דער חז נעשרבייט ייהר צווחנצינ היב איך ווים שכדעם חז פשרהיפען, צו ם'איזיבער
 עפע- און אויפוושכען פי5ק אידישע דים דיך וועט קודש, 5שין אין איבערזעצמ זיין זי5זהד
 הקדוש זוהר אין געברעננט ווערמ עם ווי שזוי סשרמינען. מיר ווים זעהן צו אויגען דינען

 וועמ קומען וועט כמטיח בעפיר שז יוחאי, בן שמעון רבי צו נעזינמ הימ הנביא אליהו~יס

 פ54ק. אידישע! פון שיכמען חלע צווישען ווערען צושפריימ הקדוש זוהר פון לעהרעדי
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 רבי ובנו ב"י שמעון שרבי לדעתועלינו
 הקבלה חכמת לימודי יסדו אשראלעזר
 שעליהם ובועז יכין העולם לעמודינחשבו
 בגמריא ומובא עולם". יסוד "וצדיקנאמר
 ובנו שמעון רבי שכאשר )לנ:(שבת
 רבי אמר שנה, י"ג לאחר המערה מןיצאו
 אני לעולם "די אלעזר רבי לבנושמעון
 איתא )מה:( סוכה ובמסכתואתה".
 לפמור אני יכול יוחאי בן שמעון"א"ר

 שנבראתי מיום הדין מן כלו העולם כלאת
 מיום עםי, בני אלעזר ואלטלי עתה.עד

 בן יורנם אלמלי עכשיו. ועד העולםשנברא
 סופו". עד הע-לם שנברא מיום עמנועזיהו
 בני "ראיתי ב"י: שמעון רבי אמרעוד
 ובני אני הן, אלף אם מועמין, והןעליה
 שנים אם מהן. ובני אני הן, מחה אםמהן.
 כל ועל עלינו יגן זכותם הן. ובני אניהן,

 אמן.ישראל,

 נע- ה4בען זיי וו4ם אלעזר, רבי און יוחאי בן שמעון רבי זוהן, דעם מים פימעדדער
 זיך ה4בען הקדוש, הזהר ספר אין זיך נעפינט וועלכע הקבלה, חכמת פון לעהרע דינרינדעט

 ימוד "וצדיק ז4גם: פמוק דער ווי שזוי וועלמ. נחנצער דער פון זיילען די פחופשרעכענט
 דריי- נ4ך הייל דעד פון חדוים זיינען אלעזר רבי זוהן זיין מים שמעון רבי ווען אוןעולם".
 הייסם, ד4ם ואתה!" אני לעולם "די אלעזד: רבי צו נעז4גם שכועון רבי ה4ם י4ההצעהן
 איז ניך ביהרע. אונז פון זכות רעם דורך עקזיממירען קענען ז4ל וועלם די פחד נענונמ'איז

 שמר4ף פון וועלט נחנצע די פטר'ן קען "איך נעז4נם: הים  שמעון רבי וויםבצוואומם
 צורעכענען ז4ל מען אויב און לעב. איך לשנ2 ווי ביז נעוו4רען, בששחפען בין איך צייםפון
 די ציים פון שמר4ף פון וועלמ די פמר'ן צו נענונ איז אלעזר דבי זוהן מיין פון זכותדעם
 נע- ה4ם שסעון רבי חז נעברענגם ווערם נ4ך היינם". ביז נעוו4רען בחששפען איזורעלם
 רבי זוהן מיין מים איך בין וועלם, דער אויף צדיטים מויזענד זיך נעפונען עם "אויבז4גם:
 זיי. פון זוהן מיין מים איך בין צדיקים, הונדערם 41 נ4ר מ'איז אויב און זיי. פוןאלעזר
 זוהן". מיין מים איך זיי זיינען וועלם, דער אויף צדיקים צוויי ד4 נ4ר מ'איז אויבאון

 אסן. ישדאל, כל ועל עלינו זיין כשין זכות זייער שטענדינ מחקעזיל חלזי

% עע י"ז  
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שנ1וייזונג העניניםתוכן

)מה(
 חשך. הרי אל נשר על יפרח המלךשלטה

)מו(
 בדמות ישראל לחכמי המלך שלמההתנלות

 קבין. בעלחיגר

)כח(

 המלך. לשלמה שהיה באויר הפורחמנדל

)כוח(
 החיים? בין שנעשה מה המתיםהיודעים

)מם(

 ליכנס יכל שלא לחמא בר ליואי מןמעשה
 בנו. של הצער בשביל מותו לאחרלשמים

)נ(

 בית את תורה בספר להקיף הסנלהאדות
 צרה. בעתהקברות

)נא(

 בענין וחנן ענן תאוטים אחים משניסעשה
 צרסה. שלהכח

)נב(

 שהארץ מורה הזהר 'דעת לפי הארץנלילת
 וסובבת. ומתגלגלת צד סכלמיושבת

)נג(

 יוחאי. בן '2מעון רבי של והקבורהההסתלקות

)נד(

 רבי בן אלעזר רבי של והקבורהההסתלקות
שסעון.

)54(
 גרויסען ש אויף פליהען מלעגמ המלךשלמה

 בערג. פינסטערע די צו"דלער

)46(
 טויט זיין נ"ך בשוויזען זיך היט המלך'2למה
 פון געשטשלט אין ישראל חכמי ריצו

 פים. הילצערנע סיט מענשש
)47(

 המלך. שלמה פון בשל"ן לופטדער

)48(
 ביי זיך טהומ וואכ מויטע די ווייסעןצו

 ? לעבעדיגעדי

)49(
 געק"נט נימ מויט נ"כ'ן ה"ט לחמא ברליואי

 צרות די איבער הימעל איןשרויפגעהן
 זוהן. זייןפון

)60(
 תירה םפר ש מיט שרומצונעהן סנולה ריווענען

 צרה. עת ש אין הקברות בית דעםשרום

)51(
 און ענן צווילינג ש ברידער צוויי פוןמעשה

 צדקה. פון כח דעם ווענעןחנן

)52(
 ערר די שז בשווייזט זהר פון נע"גרשפיעדי

 זי שז און זייטען שלע פון בש'זעצטאיז
 זון. די שרום ריננעלט און זיךדרעהט

)63(
 פון קבורה און פמירה רי געווען איז שזויווי

 יוחאי. בן שמעוןרבי
)54(

 פון קבורה און פמירה רי געווען איז שזויווי
 שמעון. רבי בן אלעזררבי
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 ברוקלין און יארק 13 פוןפראמינענמען

 ז"ל מאיר יוסף ב"ר יהודה אברהםר'
פשמפער

 שבעלסשןמר'
 פערעלשטיין יוסף בנימיןר'
 ברוידאמר'
 קשרנפעלד ברוךר'
 וזוגהמ בערלינער ג'מר'
 רובין גדליהר'
 וזוגתו שכטששן דודר"
 ליימשוויטש דודר'
 פשזנער דודר'

 וזוגהצ משרטין א'דשקטשר
 גרין ש' מ'דשקטשר

 וויללען דודמר'
 הערציגמר'
 משרגענשטערען זינמונדמר'
 טורעצקימר'
 וזוגוצ פשללער יעקבר'
 טארטיקאף יעקבר'
 וזוגתו גשלדשטיין יעקבר'
 רחל וזוגהו סינאמאן יחקאלר'

 רובין יעקבר'
 רובין ליב יהודהר'
 זשבארהצ ליב יהודהר'

 וויינשטיין צבי יצחקר'
 וזוגהמ פייטעלזשן יצחקר'
 הכהן אריה ב"ר יוסףר'
 בערקשוויץ ל'מר'
 קשהן מיכאלר'
 פריינדליך יצחק בצלאל ב"ר מרדכיר'

 משה ר' בת מלכהזונתו
 ציטרין מענדעל מנחם ב"ר משהר'

 חנה בת נאלדאזונתו
 לאזארשוו דוד ב"ר משהר'

 חיים ר' בת לינאזונתו
 וזוגתו הייבלום חיים כהטהר'

 דוושרקין כהטהר'
 וזוגחו רשטבוים נחר'
 וזוגתו וויינשמיין נתןר'
 עיינינגערמר'
 ענגעלמטןמר'
 וזוגתו פיליפמר'

 ספריננער פ'מר'
 פשרמ8ן שלמהר'

 וזוגתו וולאדאסקי שלמהר'

 שטערען שמעוןר'
 זבארזש שמואלר'

 שטיין.מר'

 לאינטרנט והוכנשהועתע
פשס.5ח00םשי*זם8א."העשי

 תשסה'ג חויםען'י


