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חמןיח?□^^! באו
 הקדוש־ברוך־הוא ?תן אחת פעם

 שקים שני הלדרת על הממןה למלאך
 על לזרעם בני-אדם נשמות מלאים

 נשמות אחד ?שק היו האךץ. ?ף
 של נשמות השני ובשק חכמים של

 האךץ ?ני _על המלאך עף ט?שים.
 חפן שרה-זרק במדה הגשמות את מרע
 זרק ואחריה .חכמות׳ )שמות של אחד
 נולדו טפשות. נשמות של אחד ח?ן

שרה. במספר ושוטים חכמים ?ארץ
 המקום אל המלאך שהגיע כיון

 המהללה העיר אחר־פך נבנתה ששם
 מכסה גבוה בהר כנפיו נתקעו חלם,
 נתקע המלאך, נפל ושיחים. עצים
 ועשה קוץ החכמות האשמות של בשק

 ?ל מיק לתוך נרלו רחב. קרע בו
רדו . ההמ במקום הח?מות הן^זמות



 בעלי כלם ובוךם כלם חלמים, כלם לעולם שבאר הולדות כל
חריף. פח

 הבה אמרו לאנשים• והיו האלה החקמים גדלו הימים ?מ^ך
 חכמים: של עיר חלם היא ךזו חלם. ־שמה את ונקרא עיר לנו נבנה
 המהללים החלמאים של אבותיהם הם הם ובוניה הןה, היום עד

ת^ל. י5רס ב?ל בח?מתם



 לכרות היער אל הלכו עירם. את לבנות החלמאים נגשו
 בשק קרע נעשה שעליו עצמו, הר אותר על צמח וה_יער עצים.

 על עלו ומשורים גרזנים החלמאים לקחו המלאך. של הנשמות
 דרה צריך קורות. מהם ועשו הדרוש במספר עצים וכרתו ההר

 הקורות היו לרגליו. אשר המישור אל ההר מעל העצים את להוריד
 אחת קורה אנשים עשרה נשאו מאד. כבד ומשקלו וארכות עבות
 ונמשכה קשה העבודה הןתה השפלה. אל ההר מעל גביהם על

ירחים. כמה
 שהחלמאים ראה ההוא. במקום ליטאי ןהודי עבר אחת פעם

להם: אמר ההר. מעל גבם על קורות נושאים
 ההר מעל גביכם על הקורות את לשאת תעמלו !ה למה -

 ובאו למטה מלמעלה ההורות את שתגלגלו מוטב השפלה? אל
השפלה. אל מאליהן

עזה. הדןר את עושים כיצד לקם, והראה
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 נשאו הליטאי. בדברי לדין כדי לאספה׳ ההלמאים נתאספו
 הראשונה, החלטות: שתי והחליטו לילות לשבעה ימים שבעה ונהנו
 לעשות שצריך והשניה, חכמים, אדם בני ישנם הליטאים בין ש^ם

 הקורות את לשאת :כל-כך .יטרחו למה באכגת כי הליטאי. כזנצת
הרגל? של אחת בךחיפה למטה להורידן שאפשר בשעה גביהם, על

 מעל קלם שנשאו הקורות כל את לקחו החלמאים׳ הלכו
 למטה אותן גלגלו ואחר־כך למעלה׳ אותן וה^לו למטה ההר

הרגל• של אחת בךחיפה



 התישבו הזזלמאים וכל תלה, על כבר בנויה חלם העיר ןשהיתה
 בית"־ לבנ״ין עצמם את מכינים התחילו נחלתו, על איש ?בתיהם
 ההיא העת עד ?י החדשה. לקהלה לתפארת שידרה גדול מדרש

נמנעים. מתפללים היו
 וגלגלו ררדוע, ההר אותו על שהיה ביער, עצים וכרתו הלכו

 את חסמו הבנוים הבתים אך הרגלים. בדחיפת השפלה אל אותם
 $ל ה?ניה ??קום עד להתגלגל להן נתנו .ולא הקורות בפני הדךך

ית־המךךש.3
 אז שגם אלא ?מקלם. בידי.ם ההורות את לשאת היה צריך

 הרחוב של לרחבו ההורות את נשאו החלמאים .אפשר היה לא
לרחוב. נקבסו לא מאד, ארכות וההורות

 ושמנה ימיםז שבעה ונתנו נשאו .לאספה החלמאים התאספו
 להעביר רחבות שתררה ?די הלחוב, בתי את לחרם ולחליטי לילות

המיה. למקום ההורות את ?ה
 את !יקימו שבו לקורות ל5 $ת ה^בית וכאשר עשו. וכן
ההרוסים. כ^ים

ו



 על עומד הגדול ובית-המךרש כבר בנויה חלם העיר כשהיתה
 ל^הלה שאי-אפשר ^דה-קברות בךבר לדון הסלמאים נאספו תלו

בלעןיו. ןהוךית
 כמה :דעו #לא אלא העיר׳ מאסרי כית־ק;רות לתקן החליטו

 ,קטן ?הא ילא ?יותר ;דול :הא #לא רחבה :#ה וכמה ארכו :היה
כדיוק. הדרושה כמדה ורק ?יוסר,

 #ן;תנו ן#או לילות בעה:ןש ;מים שבעה החלמאים :שבו
 ה^שים האברים, ,הקהלה ?ל שתצא שסחליטו: עד וטרו שקלו
 יש?בו ושמה ?שדה׳ס^רות הןןץד למקום ^יר, מחוץ אל ןהטף



 ומידקם. חזוהיהם ו?פי קבודם לפי ־שורות שורות .רעהו ?צד איש
 הפחונים, במקומות הפשוט וההמון המשבחים, במקומות המ?בךים

סביב גדר גי^ידי ^זוית ?קרן .והתינוקות ?בד ?שורות הנשים
 ולא איוותר ;דול לא הח?מאי ^דה־הק?רות ויהי .כך עשו

בךיוק. הדרוכה מןה3 ^לא ןיימר פחות



 אין אם כהלכה מתקנה עיר ?אין כדעתם החלמאים מ?כר5
 הקימו היסוד, את כנר מלחץ. להם לבנות החליטר מתקן* הלחץ ןה
 כל - ולפתחים לחלונות מסגרות ?מר הגג, את העלר הקירות, את

 האצטבאות תהרן אל כהגיעם אך כשררה. ע?תה3 הזאת המלא?ה
 :אחד חשרב בדבר נתקשר כי ,המלאכה פחאם געעךה ?ה.ןעה
? להקציע שלא או שכמלחץ, האץט?א >ןךשי את להקציע

 מעליהם כעלי״הבחים יחליקו להקציע-?מא לומר תמצי -אם
 כעלי- .ישרטר להקציע-שמא שלא חמ^לוער ואם נזוקים. ךחיר

ךשרסז את ה$תים
 ושבעה ימים שב^ה כ^תנר נשאר ?אספה, הבמאים נאמפר

החליטר: רלסוף לילות
 מן אותם להקציע ושלא אחד מ^ד הקרשים את להקציע -

למ?ה. החלק הצד את רלה^יח ה?;י, האד
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 אין אם כהלקה מת?ןןה עיר #אין בד^תם חלם אנ^י נמלכו
#אלו: האפלים. בלילות מוארים רחובותיה
■ האפלים בלילות גם ברחובותינו אור #!היה .ב^ה מה -

 ומצאו ונתנו נ#או לילות, לשבעה ;מים #מגה באספה ;#בו
:תחבולה

 מ!ם, מלא ^לי ב#וק העמידו במלואה, הלבנה ?#נראתה



 סדינים וכנה ?מה עליו ופרשו הכלי לתוך הלבנה את ל!לטו
 הבשרים את חו^מו שמירה, וליתר בסקלים, אותם קשרוז ומחצלות.

והדינים. הרב בחותם
 אנשי כל אםפו3 אפלים׳ היו והלילות החדש סוף וכשהגיע

 את מאירה שתל;ה בשמים אותה ולתלות הל?נה את להוציא העיר
 את ה?זירו ,הבשרים את התירו .החותמות את שברו .הרחובות
הקלי... מעל המחצלות ואת הסדינים

הקלי. מן }.עלמה הלבנה החלמאי: הצבור כל את א^זה וחרדה
החלכאים. התאנחו - !נ^בה הלבנה, נגנבה -

 דןלם העיר ךחובות ?קל אור ה;ה אז כי הלבנה, נגנבה ולולי
החלש. שבסוף האפלים בלילות ןם



 להם מצא ולא עצום נעשה מספרם .מאר רבו והחלמאים
 ולבנות העיר את להרחיב היה צריך בראשונה. שבנו הבתים מספר
 שאותר מפני הדבר, את לעשות היה אי־אפשר אך חדשים׳ בתים
 ושמעליר חכמות, )שמות המלא השק נקרע שעליו עצמו, ההר
 את תפס למטה, השפלה אל גביהם על הסרות את הבונים נשאר

לבנין. פנוי מקרם עוד נישאר ולא הבכר ?ל
 וישבעה ימים שבעה ונתנו נשאו .לאספה החלמאים ;אספו

 העיר בני כל שיצאו והחליטו׳ וטרו שקלו ונתנו, נשאו לילות,
 לפנות כדי ההר, את בידיהם תדחו והטף הנשים והגדולים, הקטבים
חדישים. בתים בנץ בשביל מקום

 והתחילו ההר צדי על .ידיהם את .וסמכו ההלמאים כל ךצאו
 פניהם. את כסתה שזעה עד ודחפו, .דחפו כ;גךם. אותו דוחפים

 שחם עד ודחפו דוזפו .שוב דוחפים והתחילו הזעה את נגבו
 הארץ. על אותן והניחו מאליהם הקפוטות את פישטו מאר, להם

 גגבים עברו שעה באותה הדחיפה. את חדישו קצת );שהתקררו
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 לדךכם. והלכו אותן לקחו קפוטות, של גל ראו והיא במקום
 לנוח. לע^דו שבלאו עד ודחפו דןזפו בשקידה. דוחפים להחלמאים

 חקךאו ההר׳ את לדחות כבר ההרסיקו ?ראות ?אחור, הביטו אז
:בשמחה
 .ו אפי עליו שעמדנו המקום מן ?הסרחק הלבינו כמה לאו, -

מרחוק. ?ראות עוד אי-אפשר הקפוטות $ת
ומכפלת כפולה בשקידה ההר את לדחוף !יוסיפו



 לה, שדה־ילברות בכל: משכללה חלם העיר כבר כשהןתה
 ובית־מךרש ?דיוק, הדרושה במדה אלא ל!טן ולא גדול לא שאינו
 ולא מהקצעות שהד אצטבאות ל ב. ומרחץ לה׳ ומפאר ;פה

 פרנסיה בה שנהגו השכלולים ;תר וכל לה, "יש כן גם מהקצעות
 שישמש שמש, להם למנות לבם את הדזלמאים שמו - המחכמים,

 לעורר הנוךאים ה;מים של בלילות הסריסים על ו.יךפק הקהלה את
סליחות. לאמי״רת בעלי-הבתיס את



 א^ר שהתנור זח, שמש ראה .לש$ש אחד הגון אדם מנו
 גנבים ;באו שמא ,חושש רדה ,כמוהו מאין יסה בבית-המדרש

:גדולות באותיות עליו ורשם סיד לקח ? עשה מה אותו. ףגנבו

\?ית

:ויהללוהו השמש עשה אשר את החלמאים .ראו
באמונה. מלאכתו את עושה איש זהו אכן -

 השיבו גם הימים, כל חריצותו ואת אמונתו את לו זכרו
כגמולו. לו

 ללקת כח בר היה ולא כושלות רגליו כשנעשו זקנתו לעת
 בעלי-הבתים של התריסים על לדפק הנוראים הימים של בלילות
 מעל התריסים את ההלמאים כל הסירו סליחות, לאמירת להעירם
 עליהם לדפוק השמש שיוכל ,לבית־המךרש .והביאום החלונות
 בטיט הכואבות, ר^ליו את לכתת צריך יהיה ולא אחד במקום
ימות-הסתר. של וברפש



 ןאם לעיר כראוי בחלם היה ובחכמה בתורה מופלג .לב גם
 הץה לרב ראש ההיה יודע, איש אין הץה היום עד אלא בישראל,

לא. אם
 הרב שןעלם לאחר כבר התעורר הרב 'של ראשו בדבר הספה

 ומצאו- בקשו אותו. לבקש העיר בני כל יצאו פתאם-ואץנו. הץה
 לא או ראש, לרבם ה;ה אם החלמאים ידעו ולא .ראש בלי איש
 הרב לא שנמצא !ה מניה שמע - ראש לו ודה אם ראש. לו היה
_רבם. שזהו ראש-ודאי לו רדה לא ואם הוא.

ויום. יום כל הרב את משמש שרדה השמש, את ושאלו הלכו
השמש: אמר
 טלית תמיד עטוף ודה ,עליו־השלום ,הוא .יודע איני -
מטדיתו. למטה אלא ראיתיו לא ומעולם

 ?ל הלב את משמש שרדה הבלן, את ושאלו החלמאים הלכו
במרחץ. יום־חוב וערב שבת ערב

הבלן: אמר
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 מקום תמיד לו תופס היד השלום, עליו הוא, יודע. איני -
 למטה אלא .ראיתיו לא ומימי הבל, המכסה העליונה׳ האצ!בא על

מארכובותיו.
הרבנית. את ושאלו החלמאים הלכו
הרבנית: אמרה

 יום־ ועךב שבת עלב כל שכן חטם, לו ש$ה אני יודעת -
יודעת. איני ראש לו דרה אם אבל להריח. טבק לו מכין היה טוב

 ראש לרבם הה;ה ,הןה היום עד לחלמאים הוברר לא וכך
־ ראש לו דרה לא אס



 בעלי כל וכמו• והשמש הרב וכמו בהלם היה הקהל סופר גם
וחרוץ. חכם הוא גם הןה החלמאים, הבתים

 באותיות מכתב וכותב יושב כשהוא אותו מצאו אחת פעם
:לו אנ^רו האמה. ךבע של גדולות
? כאלה }דולות אותיות כותב אתה למה -

הסופר: ענה
עלי?ם. ל^ הוא חרש ודודי לדודי׳ המכתב את כותב אני —



א♦
 חלתה .מלמדית א׳שה ולמלמד ,חלם בעיר מלמד היה היה
 ובקדרים במ_שפים לךרוש והמלמךית המלמד הלכו .המלמךית
:אחד .קדר לה אמר טובים. וביהודים
ממחלתה ותרפא עזים חלב המלמךית תשתה -

 הערים. אחת אל והלך בהלואה זהובים עשרה המלמד לקח
 חולבת, עז שם לקנות ,ןרהטובות2ה;פות בעזיה קה^לת שהיתה
ממחלתה. שתרפא כדי חלבה, את לשתות החולה המלמךית שתוכל

ב.
 וקנה והטובות היפות בעזיה המהללה העיר אל המלמי בא

חולבת. יפהי עז לו
 שעז גיל, מלאה ונפשו עליו, טוב ולבו בדרך׳ העז את נהג

ושתתה שבחלם, החשובים הבתים ב^לי־ כלאחד לו, יש וטובה ;פה
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 ?ריאה תהיה )שוב ממחלתה, )תרפא עזים, חלב המלמךית אשתו
לפנים. שהןתה ?מו וחזקה,

 אם לבו: אל המלמד אמר הדלך. בצד פנדה והבה ראה
 י5ל את ושמחתי לפנדק אכנס הבה דרכי, את השם הצליח כה

^יפה. בסעדה

ג.
 אותה קשר ברפת, העז את הציג הפנדק. אל המלמד נכנם

 את פתח השלחן, אל ;שב הביתה, בא ו?עאמו עמוד אל בקבל
סועד. והתחיל בצליו ואת לחמו את הוציא תרמילו,
 שבעזרת לו, ספר הפנךקאי. עם בשיחה נכנם סועד שהוא עד

 ושתתה שבחלם, החשובים בעלי־הבתים כאחד עז לו קנה השם
 )תרפא עזים חלב ,אם־ץרצה־השם החולה, המלמדית אשתו

.ממחלתה
העז? היפה הפנדקאי: שאל
 את קמט בעזים. גדול מבין שהוא להראות, המלמד חפץ

ואמר: מצחו
 גם ,לה ארכות קרנים גם ,לה ארך זקן גם .,יקה הכל -

 עז לו בקש הוא קצת. קצר שזנבה אלא תזמר׳ ארך "קה"
 העזים כל נולדו זו שבשנה לו, אמרו מצא. ולא ארך זנב בעלת
זנב. קצרות

ד.
 הנהו שבעל־דברו והבין׳ האלה הדברים את הפנדקאי שמע

 העז את לקח ,הרפת אל הלך .האגוזים הקלמאים מן חלמאי
במקומה. ת:ש והעמיד



 גם^4 הפנדקאי, מאת בשלום נפרד ?עדתו, את גמר ןהמלמד
גיתי• §ל ונהג התיש את התיר הרפת, אל

 העז הביתה.-הךי כשרבו המלמדית אל אשה!-קךא הו; -
אותה. חלבי לכי בחצר. כבר עומדת

 העז, את לחלוב חחצר אל יצאה חדש, סיר המלמךית לקחה
לפניה. תיש אלא עז, לא והנה בעלה, שהביא

ה.
.ואמר: אותו, שרמה המוכר, על המלמד קצף
 הרשע הרמאי לי .יחליף לא אם אהיה, החלמאי המלמד לא -

בעז. התיש את
 ?עןיה, המהללה העיר אל לשרב והלך עמו התיש את לקח

בעז. התיש את לו שיחליף המוכר את לכף
 בלבם. ישר שאין הךשעים, הרמאים על צער מלא ולבו הלך,

לבו: אל אמר הדרך, ?צד הפ^דל! את ראה
 לחטא, אלהים לי יחשב לא הרי האדם׳ בני רשעת רבה כה אם

צערי. את לשאת שאוכל ?די לבי, את וא?עד לפנדל אכנס אם
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ר.
 ל3בח ,אותו קשר בךפת, התיש את הציג הפנדק. אל נכנם

 תרמילה את פתח השלחן. אל ישב הביתה. בא ובעצמו עמוד, א?
סועד. והתחיל בצליו ואת לחמו את הוציא

 ש?עץרת לו ספר הפוךקאי. עם בשיחה נקנס סועד. שהוא עד
 שתשתה בדי שבחלם. החשובים לי״הבתים?3 כאחד עז לו קנה השם

 העז את שבקביאו אלא ממחלתה. ותרפא עזים חלב המלמךית
ת:ש. אלא היא׳ עז לא והנה הבתה,
הפנדקאי. שאלהו - ז עקשו הולך אתה לאן -

בעז. התןש את לי שיוזליף הרמאי. את לכף המלמד: ענה

4
 העז את .והעמיד התאם, את לקח הךפת׳ אל הפנדקאי הלך
במקומה

 נכנס בשלום, הפנדקאי מאת נפרד סעדתו. את גמר והמלמד
 בעיר אשר המוכר, אל אותה ונהג העז את התיר הךב.ת. אל

בעזיה. המהללה
 המוכר-אני בית אל כבואו !-קרא אותי רמית למה !הוי -

תןש. לי נתת הנה .ואתה ממך. קניתי עז
:.ואמר העז את ראה החצר. אל המוכר יצא
לפףך. עז והרי קנית, .עז -

הפעם. גם אותי מרמה שאינך סמן, לי תן המלמד: אמר
 הסיר מלא האשה וחלבה לאשתו. וקרא ביר. המובר לקח

העז. מן חלב



ח.
 היה לבו ביתו. אל לשוב בדרך והלך העז את המלמד לקח

 מוטלת ׳שאינה ,עז לו .יש שעכישו ,גיל מלאה ונפשו עליו טוב
 חלב הסיר מלא גם ,קרמם ובןנלת זקן בעלת .היא ויפה בספק,
 כשנה שנולדו העזים כל הרי קצת-מילא". קצר זנבה ואם תתן.

הי. זנב קצרות זו
לבו: אל אמר הדרך. שבצד הפנדק עד בא
 הפ^דס אל אכנס הבה ,דרכי את השם הצליח כה אם -
יפה. בס^דה לבי את ושמחתי

 הלכת, כתוך עמוד אל בחבל העז את קשר הפנדק, אל נכנס
 לחמו את מתרמילו הוציא השלחן. אל ישב המתה. בא ובעצמו

סועד. .והתחיל בצליו לאת
 שבעזרת לו, ספר הפנדקאי. עם בשיחה נכנם סועד, שהוא עד
 כדי שבחלם, החשובים בעלי־הבתים כאחד עז לו קנה השם,

 אלא ממחלתה. ותרפא עזים חלב החולה המלמדית שתשתה
 הלך תיש. אלא היא עז לא והנה המתה, העז את שבהביאו
 המתה, נוהג הוא שעז בטוח הנהו עכשו בעז. התיש את והחליף

חלב. הסיר מלא נתנה והיא אותה, חלבו והראיה-לעיניו

י.
 במקומה. התיש את והעמיד העז את לקח הפנדקאי׳ הלך
 אל בא הפנדקאי. מאת כשלום נ?ךד קעדתו, את גמר והמלמד
ביתו. אל והלך התיש את התיר הרפת,
 בחצר עו§ךת העז ביתו,-הבה אל כבואו אשה!-קךא הוי׳ -
 אותה. חלבו לעיניו והראיה: כספה, מוטלת שאינה היא, ??ז עכשו
חלב• הסיר מלא ותנה והיא



 להלוב החצר אל עאה החדש, הסיר את המלמדית לקחה
לפגיה. תיש שוב אלא עז, לא והבה בעלה, שהביא העז, אח

י.
אמר: חמה. מלא ונעשה הדבר את המלמד שמע
 התלע את לי .יחליפו לא אם אהיה, ההלמאי המלמד לא -

לי. .יתנו ובשת צער דמי לי, .ישלמו קנם גם אמתית. בעז
 בעזיה. המהללה בעיר אשר המוכר אל והלך התלש את לקח

 כאלה, ונוכלים רמאים בעולם שיש מאד, עגומה נפשו הןתה ובדרך
והן-תישים׳ עזים שמוכרים
לבו: אל אמר הדרך. ש?צד הפ;ךק עד בא
 אל אדם, לבני שמצערים הרשעים, רשעת רבה כזה אם -
 שאוכל לבי, את ואסעד לפנדל! אכנס אם לחטא, אלהים לי נחשב
צערי. את לשאת

 אל בחבל התיש את וקשר הלפח אל בא הפנדק. אל נכנס
 את מתרמילו הוציא השלחן, אל לשב הביתה, בא ובעצמו עמוד
סועד. והתחיל בצליו ואת לחמו

 שבעזרת לו, ספר ,הפנדקי עם בשיחה נכנם סועד. שהוא עד
 שתשתה כדי שבחלם, החשובים הבתים בעלי כאחד עז לו קנה השם
 את הביא ממחלתה. ותרפא עזים הלב החולה המלמךית אשתו
 התיש את והחליף הלך תלש. אלא היא, עז לא והבה המתה׳ העז
 והבה הביתה, אותה שבהביאו אלא ?ספק. מו^לת היתה שלא בעז,
תלש. אלא היא, עז לא הפעם גם

ה^נדקי. -שאל עכשו הולך אתה איפא -לאן
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 הת:ש את לי .יחליפו לא אם אהיה, החלמאי המלמד -לא
לי. :תנו ובשת צער דמי לי, ישלמו קנס וגם אמתית, בעז

יא.
 העז את והעמיד התיש את לקח הרפת, אל הפנדקי הלך

.במקומו
 בא הפןדקי, מאת בשלים נפרד סעדתו את גמר והמלמד

בעליה. המהללה העיר אל אותה ונהג העז את התיר הרפת, אל
 ממך קניתי המוכר,-אני אל כבואו נוכל!-קרא רמאי -הוי,

פעמים׳ תיש לי נתת ואתה עז
ואמר: העז את ראה החצר, אל המוכר יצא
תלש. ולא עז, -זו
המלמד: לו אמר
היא. אמתית שעז סמן, לי תן -

 הסיר קלא האשה חלבה לאשתו, קרא סיר, המוכר לקח
העז. מי חלב

 מלא הסיר היה ההיא בפעם גם סמן, לא זה ה^למד: אמר
חלב.

לך? אתן אחר סמן א?ןה המוכר: אמר
 שעז ;דו, בעעם חתום ?תב ןמתא הרב לי .יתן המלמד: אמר

תלש. ולא היא
 עדים שנים פי על הרב קלם ,ךמתא הרב אל כלם הלכו

 חתום כתב הזה הדבר על ל^למד ונתן תלש, ולא עז, היא שזו
;דו בעצם
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יב.
 טוב ולבו ביתר. אל לשוב בדרך והלך העז את המלמד ליה

 ובעלת זקן לו-בעלת אמתית עז שסוף־סוף גיל, מלאה ונפשו עליו
 איכפת קצת-מאי קצר עבה לאם הרב. מאת כתב ובעלת קרעים

ליה
לבו: אל אמר הדרך. שבצד הפנדק עד בא
 שכדאי לדאי כל־כך, דרכי את השם כשהצליח עכשר, -
;פה. בסעדה הלב את ולשמח הפנדק אל להכנם

 בחבל אותה וקשר ברפת העז את הצע הפנדק. אל נכנס
 תרמילו את פתח השלחן, אל ישב הביתה. בא ובעצמו עמוד, אל

סועד. להתחיל בצליו ואת: לחמו את הוציא
 שבעזרת לו ספר .הפנדקי עם בשיחה נכנס סועד שהוא עד

 שתשתה כדי שבחלם׳ החישובים הבתים בעלי כאחד עז לו קנה השם
 העז את הביא ממחלתה. ותרפא חלב־עזים החולה המלמךית אשתו

 בעז, התיש את והחליף הלך תיש. אלא היא עז לא והבה הביתה,
 הלך תיש. אלא היא׳ עז לא שוב והבה ביתו, אל אותה וכשהביא

 אמתית עז הביתה נוהג הוא ועכשו בעז. התלש את להחליף עוד
היא. תיש שלא ךמתא, הרב מאת חתום כתב בעלת

יג.
 את והעמיד העז את ולקח הלך הדבר, את הפנדקי שמע

במקומה. והתיש
 בא הפנדקי, מאת בשלום נפרד סעדתו, את גמר והמלמד



ביתו. אל והלך אותו לקח התיש, את התיר הרפת׳ אל
 עומדת העז הנה .ביתו חצר אל כבואו !-קרא אישה הוי, -
 כתב זה על לי נתן דמתא: הרב כי היא׳ עז ודאי עכישו .בחצר
אותה. חלבי צאי ;דו. בעצם חתום

 את לחלוב החצר אל ;צאה החדש, הסיר את המלמךית לקחה
לפךה. תיש והנה-שוב השקיפה בעלה המלמד העז,.שהביא

יד.
הוא. תיש המלמךית: אמרה
המלמד: אמר
 לי. .?ש כתב עז. להיות מחיב הוא הפעם לו, אצחק צחוק -
אישה! חלבי,

המלמךית: אמרה
עז. להיות רוצה אינו והוא אעשה, ומה -

הקלמד: אמר
לךין־תורה. שלנו הרב אל אותו נוהג הריני כן, אם -

 לו: ספר החלמאי. הרב אל והלך הכתב ואת התיש את לקח
בפרוטרוט. סופם ועד מראשיתם המעשים כל וכך, כך

 חתום שהוא הכתב׳ ספורו,-הרי את המלמד ועכשו,-גמר -
התלש. ובין ביני הרב נא לשפט דמתא. הרב של קדו בעצם

טר.
 שום בו אין והנה בכתב בךקו לדעים, החלמאי הרב קרא

נשאו וחשבו׳ חשבו הוא. תלש באמת והנה בבהמה, בדקו זיוף.



 שיעזרו הגבאים, את הזמינו מחכם. משפט להוציא יקלו ולא ונסנו
 נ^או וחשבו, ,חישבו והגבאים, והדינים הרב י?זבו העדן, את ?ברר
 את לאספה לקרא החליטו .מחכם משפט להוציא יקלו ולא ונסנו
סלם. סכמי כל

שבעה בדבר האספה דנה לאספה, חלם חכמי כל נאספו
הקליטה: ולסוף וטרה שקלה תתנה, נ^אה לילות, ושקעה ;מים

 שגם אלא תי.ש, ולא עז קנה שהרי במשפט, זכה המלמד -
 לעיר שבאה עז הוא: חלם העיר קבע שכנראה, מפני, צדק, התיש
תיש. נעשת היא מיד חלם,



א.
 מךבים אדם ש?ני שמע שמו. ?יצל אחד׳ חלמאייסקרן היה

 קרן■ ולשה ?דול, כרך וךשה ורשה: העיר של בשבחה לספר
 האמנם ב;יךה, .ולראות לל?ת .?יצל של בלבו גדול יושק נכנם יפה.
 ?המגבר יכל לא עליה. שמם?ךים ?מו ורשה, העיר וגדולה ;פה
 מאת ובניו, אשתו מאת ?שלום ?פרד לדרך, צדה ?טל חשקו. על

.והלך• ?ל מרמילי ואת ?תיו מקלו את לקח .וידידיו, קרוביו

3.
 הנפש. ?לי הלך הצהלום ן?ד מביתו הקלמאי ?יצל תא בבקר

 ??ד מ;ם של שלולית מצא .לו להציק החל הרעב ?ם מאר, עיף
 ??יןה ונתח לסם הוציא האלץ, ?ל ;ישב תיו, את נמל הדןך.
 הההיל אז המזון. בל?ת את ?לך ?שסעד לפי• את וסעד קשה

 לא ךשה1 לבו: אל אמר הנימה. מתיך נסגרות ^מי}יו מרגיש׳
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 אאסר אם לי, איכפת ומאי ממקומה. תעוף לא היא, פורח עוף
כח. ואחליף קצת נם$3אח הבה אחת? שעה אותה לראות

ג.
 ותעלבבו ־שמא מפקפק: התחיל ,?שכב טלם החלמאי רגיצל

 לורשה הולכים שבו הצד את וישכח העולם רוחות בשנתו אצלו
 ;עליו את חלץ מחכמה: תחבולה ומצא וחשב עמד לחלם? )ישוב
 ואצבעותיהן חלם לצד פנרים כשעקביחן הדרך באמצע אותן ןהציג
 קנויות ששמה הצד כי וידע משנתו, בהקיצו והיה ורשה. לצד

לולשה. המובילה הדרך היא הנעלים אצבעות
!,יישן. עיניו את עצם התחכמה, העצה על החלמאי שמח

ד:
 עולפים והענפים בדרך עצים ע;פי ^עונה עגלה עברה בינתןם

 החלמאי, גיצל של בנעליו אחד ענף אחז3 האדמה. פני על וסרוחים
חלם. לצד ואצבעותיהן ולשה לצד אותן-עקביהן והפך אותן ^שך

 הלגיש ולא שמע לא החלמאי וגיצל לדלכה, עברה והעגלה
ניתוקה. שנה מתוך ל;חור הוסיף אלא נעליו, ?ההפך

ה.
 שבדלך מזכר עיניו את שפשף מקזנתו, החלמאי הקיץ לסוף

 חכמת על שמח לו. שעשה המובהק הסמן את זכר הוא. לולשה
 הדבר ברור עתה ומפקפוקים. מספהות אותו שהצילה עצמו,
 עמד .לשם מ?נות ;עליו שאן?עות הצד אל וילך ,יהום :ל?ףו
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 התנעת מדו, מקלו את לקח 'שכמו׳ על תרמילו את טען רגליו, על
 עלית טוב ולבו והלך בנעליו רגליו כפות את תקע לןרך. מא
 לספר מרבים שהכל ךשה1 העיר את .יראה ובקרוב במהרה בי

♦ ?שבחה

ו.
 גם אתו. חדש החלמאי גיאל של כחו היה מ^בתר קומו אחרי

 שעה׳ הלך ונעימה. הלה הליכתו עליו היתה כן על היה. שבע
 לעדו♦ עיר והנה עיניו את הךים המןחה הפלת שלעת עד שתןם,
1 היא _וךשה :החלמאי שמח
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 י1ה?ר אל הך.ךןי לו קפצה שכל־כך שמח, שמחה ומשנה
 כחיה, ועל חוצוחיה על השקיף העיר. אל נכנם הץה. המשבח

 מן□ כטפת ממש עירו לחלם דומה זר ורשה פלאים! והגה-פלאי
אמר: מאד. ?עיניו חן הדבר מצא דומה-לחברתה.

נךשה. את ככה ומהללים משבחים למה מבין, הנני עכשו -

ז.
 וגדל הלך כן העיר, בחוצות לטיל החלמאי גיצל שהוסיף וכל

 צריך החלמאי: אמר חלם. העיר ובין ורשה העיר שבין הדמיון
 אל סר שבחלם. לזה דומה הורשאי בית-הכ^סת גם אם להשגיח,

 בית־־ שגם בךאותו .קץ, לאין _רבה שמחתו ותהי בית־הכגסת, רחוב
 הורשאי, שהחזן אלא עוד ולא מלדה. כאח שבחלם לזה דומה הכנסת
 ה?ימה על שעמד הורשאי והשמש מנחה בתפלת התבה לפני שעבר

ש?קלם. לאותם דומים הם גם

ח.
 עין, לשים כדאי הרי הדבר, כן אם ?לבו: החלמאי גיאל אמר

 באותו .יש ראם שם, עומד ביתי אשר כרחוב רחוב גם בורשה היש
בו. דר שאני כבית מת רחוב

 לרחוב הדומה הרחוב את גם ומצא והלך מבית־המסת ;צא
 בו. דר שהוא כבית בןת, גם מצא רחוב ובאותו בו, עומד שביתו

 במשחק משהקים שהיו ןלדים, מצא המת פתח שלפני אלא עוד ולא
 המת בפתח עומדת .ינטה ראשה כילדיו׳ ממש - רהכ?ש" ,הזאב

 אשתו ץטה3 ממש עךבית, $ת לסער שןלכו ,לןלדים וקוראה
?הלם. בביתו לו שיש
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ט.
 פעור, פיר כנדהם. ויעמד הןה הדבר את החלמאי גי?ל ראה
 שעמדה ינטה אותה אך .השתוממות מרב יכל לא הגה ולהוציא

 אותר ומשכה לקראתו מהרה !ה, ברגע אותר ראתה המפתן על
?־שדולר.
 הבול־ המתה, מהר היית? איפה גי$ל! באת, סוף־סרף הנה -

השלחן. על כבר עומדים בוסין
 ת?ף התיישב היה, שחכם מפני אך החלמאי, גיצל נפעם

 שלו, לינטה דומה היא רק לא כי נכר, זו .ינטה למדברי ?דעתו,
החלמאי. גיצל אל אליו, דומה זו ינשה של שגי^ל אלא

 הורשאי גיצל על להשקיף עזה תאוה הרזלמאי גיאל התאוה
 גיצל הנהו הוא כאלו עצמו את לעשות בלבו החליט אליו, הדר^ה

אותו. מראה הלז שיבא עד הורשאי,

י.
 שבחלם לביתו דומה שהיה !ה במת החלמאי גי^ל נישאר

 ש;ישוב ובטרם ביתו, אל עוד שב לא הורשאי גי^ל .רבים ;מים
 המת את לעזוב לו החלמאי גי^ל של סקרנותו תתן לא ,זה

 הורש־ בו עירו סוף־סוף שמא ;רא, הוא חלם. העיר אל ולשוב
 על עירו, חלם על ;תג^גע התגעגע וגם בהרפה. ויגרשוהו אים
 לראות תאותו אך בדולם. אשר שלו מלדים ועל שלו עטה
 עולה שהיא כל־כך׳ גדולה אליו הדומה הורשאי גי^ל את
 של לשובו עוד מח?ה הוא בגעגועיו, מת לא ואם געגועיו. על

הזה. היום עד הורשאי ^יצל
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א.
חכמים. של העיר בהלם היה מגיד
 היה החלמאי. ןבית־המםת1 רבים ;מים דורש מגיד אותר ה;ה

 • החול בימות גם דורש היה ביום־טוב, דורש היה בשבת, דורש
 צופים, כנ?ת המחכמות ךרשותיו את תמיד בולעים והחלמאים
 היה האלה הרבים ה;מים כל ו?מ־שך שמו. את ומהללים משבחים
העיר. ולכל לו .ושלום וחזק,: בריא תמיד המ^יד

 .ושכב לגמרי, חדל דרשותיו, את המגיד חדל פתאם לפתע
דרי. ערש על חולה

 שלהם שהמגיד לבם, אל החלמאים הבתים בעלי התעצבו
 ה,5סרו לה היש .זו מהלה היא מה ;דעו לא ^י ונבוכה חולה׳
 אמרותיו את עוד לשמע .קכו לא לנצח כי או מחליו, המגיד ף;קום

מהן. ןלהנות המתוקות
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 שמגה ונסנו נשאו לאספה. החלמאים בעלי־הכסים ואספו
 המחלה- אומר: וזה המחלה-קדחת, אומר: זה לילות. ושבעה ימים

 את להביא תמרו שנמנו עד כה. אומר תה כה אומר זה ספחת.
מלמד. כרופא שם ולדרוש לכרך החולה

ג.
 החולה, המגיד את בה הושיבו עגלה, שכרו ועשו. אמרו

 אותו ומישמש שומר שיהא הקלמאי, השמש את לימינו הוישיבי
׳שככרך. הרופא עם טוען ושיהא כדרך

 ןכך. כך :לרופא השמש ספר רופא. א^ל ונמנסו לכרך יאו
 החול כימות תם וביום־טוב ך־שכת שלנו המגיד דרש .רכים ;מים

 מה יודעים אנו דאין חלה, פתאם ולפתע וחזק, בריא היה ותמיד
זו. מסלה היא

ואמר: המגיד את הרופא כדק
 ואחים שדות כמקום שישב ,לכפר אותו להוביל צריך -
• לעננים

ד.
 לאספה, הסלמאים הסאמפו ה?ךך, מן והשמש החולה שבו
הרופא. מאת השמש שהביא יךיעות;ה את ש!שמעו

למניהם: השמיש ספר
 החולה המגיד את להוביל צריך :הרופא אמר וכך כך -
.רעננים. ואחים; שדות כמקום ׳שיישב לכפר,

ןתמהו: הןולמאים הספלאו
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 שחש שמע־מניה ,שסן־קיק החולה את ?שמשקים ,מילא -
 ?ר^שו. הוא ־שחש עין־הרע-שמע־מניה לו ?שלוחשים במעיו; הוא
ז היא ?גולה מחלה סין אקה _ר.עננים-כ^ד ]אחים שדות אלא

ה.
 נשאו לילות, ושבעה ;מים שבעה באספה החלמאים ;שבו

 !ה ם?חת. :אומר תה .קדחת, :אומר _ץה ושוב וטרה ישקלו ונתנו,
 הוברר לא ומאומה ;ךעו לא ומאום הבינו לא ומאום כה. תה כה

!;פה שתיקה :הישלחן על וןפק החלמאי המלמד שקם עד להם,
 שבכפר ואחים שדות זכרתי: המלמד-עתה -_רבותי!-אמר

 השחורה פרתי של זמנה ?שהגיע זכורני, שבבטן. לע$ל היא סגולה
 ששם .ואחים׳ שדות למקום לכפר, אותה שאביא אמרו, עגל, לילד
עגל. לילד מוכן שלנו שמע־מניה-המגיד דישן. מרעה

ו.
 אף !ה מלמדם של הרבה חכמתו על החלמאים השתוממו

שלהם. החביב מהמגיד עגל לגדל שזכו מישנה, הנאה נהנו
 וטרו, ישקלו לילות, ושבעה ;מים שבעה עוד באספה ;שבו

 התינוקות כל את והלאה מהיום שישלחו החליטו: ולסוף ונהנו, נשאו
 חכמים להיות אצלו תלמדו הזה, המלמד של החדר אל החלמאים
 חלם׳ העיר שמאחרי הכפר אל .יישלחו החולה המגיד ואת ?מותו;
 על רעננים ואחים שדות במקום האכסנאי, היהודי בבית ישם שישב
העגל. את שילד עד דשן, מרעה

ושמחה. צהלה חלם והעיר
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ז.
 השמש את הושיבו החולה, המגיד את ?ה הושיבו עגלה, #ת

 שהעגל ה?רזי?ה השעה בוא עד החולה את שישמש ליבינו, ליהל^אי
 האלמאים אל העירה ;?יא הברוןה השעה ולכשתבא טוב, למזל דץל
הטובה. ה?שוךה את

 המקח, ארות על האכמבאי עם הש$ש הושרה הכפר. אל ?או
 דשן, מךעה על בענבים ואחים שדות בין רועה הסהיל המגיד
 גע#ז המגיד .שתבא ה?רו?ה לשעה ימס?ה ?ליו שומר )השמש

 ומסעה גסת ל3מק והשמש עולה׳ וכרסו פ?היקים ??יו ן#?ן׳ ?גל
?אוךך־רוס.

ח.
ה?רו?ה. השעה ?אה לסוף
 #סדר הא?ם?א על משנתו השמש הקיץ אחד י?ה ?בקר
 המגיד על והשקיף ?אגרופו אותן #שף עיןיו, את פהח האכסדא.

 מתוקה ?#ה שקוע ו??תות ?בים של גל ?תוך ממולו ששכב
 על המגיד, של משכבו לד ושמחה! והגה-ששון י שחרית של

 הקרק?סא על לבן כסם בעלת אדמה עגלה רובעת רצפת־הסמר,
 הנאה עתה והעגלה-!ה .תפלין שם סביח שהמגיד למקום ??מן

 רועדות, וצךה: לאור, עךין הסבגלו שלא ממצמצות, עיגיה לעולם.
 המגיד אל מ?יטה והיא הקריר♦ העולם לאחר עדין התרגלו שלא
?ל״כך... עוךגת -מה״-?ןמש ופועה ?ל״כך ?מ?טבך משן
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ט.
 מעל בחפזון קפץ . הץה המח!ה כל אח תקף השמש הבין

 ואת ,?תפיו על ,אךבע-ה?נפות" את לבש אחד ברגע .משכבו•
לאבד חפץ לא כי ביןיו, חטף הנעלים ואת ,רגליו על המכנסים

הבשורה את לבשר העירה ומבהל דחוף וירץ אותך לנעל כדי זמן
.הטובה

לקראת דגל כעין נעליו את בנופפו קךא7טוב!- -מזל
?בר הקליט המגיד טוב! חלם.-מזל העיר שבחוצות החלמאים

טוב! מזל העגל! את מוצלחת בשעה
 בכל ושמחה ששון היה העיר. בכל תקף השמועה התפשטה

 החדרים. מן התלמידים את חפשי שלחו המלמדים והחניות. הבתים
 אל מהרו בעלי־הבתים וכל טוב. יום של מטעמים הכינו הנשים
טוב. במזל לברכם הגבאים ואל הרב

י.
 בבית־הקהל עמם והרב והגבאים בעלי־הבתים כל התאספו

 וברכו שתו השמחה. ל?בוד ני״ש בקבוק להביא שלחו ןהרזלמאי.
 מה דנים׳ והתחילו הנולדת, הרכה הע^לה לאת היולד המגיד את

ע?שו? לעשות
 מכיון והחליטו: הזמן הספיק לא כי וטריה, ?שהלה הרבו לא
 מקומו, על בא והכל למזל־טוב. העגלה את כבר המליט שהמגיד

 כסלו ט״ו ?סעדת גדולה סעדה .יעשו כן על בשלום, בעזרת־השם,
 להביא ילכו החגבים ובעלי־ה?תים והגבאים להרב הקהל. כל בשביל
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 ?׳לי רבה, ובשלווה ובמחולות בתפים העירה ה^לה עם המגיד את
בקעדה. הם גם ישתתפו

יא.
 #בת בגדי ההגונים עלי-ה?תים:ב וכל והגבאים הרב לבשו
הכפר. אל ויצאו עמהם הכליקז^ר להקת את לקחו ליום־טוב.
 מהמת מבהיקים פניו והמגיד הכפרי. האכסנאי בית אל באו

 העיר מן הקהל בא עד הבקר האדמה-למן .וה^לה דשן. מתנה
 עמדה הןה: העולם אל כבר להסתגלה אונים לאסוף כבר הספיקה

 מצחה את בכפפה וקפצה עבה את הקשילה גם דגליה, על הכן
ממש. כעגל ודהרה

 וישתו מאד. תשמחו ה^גלה ואת המגיד את ההלמאים ראו
לחתה. דיצה ותהי "מזל־טומ בקראו ,לחיים"

יב.
 ושמו המגיד כלי את אספו העירה. לישוב לשעה הגיעה לסוף

 את כפתו אחר־כך הכלים. על המגיד את הושיבו בעגלה. אותם
המגיד. לרגלי אותה ושמו בחבלים האדמה העגלה דגלי

 המגיד׳ מאחרי ה?נגלה דף על בעמדו הקלאכה על מפקד ןהרב
 מצדתן, העגלה מפסעות על קעקדם המסע על משגיחים והגבאים

 והתאים .והחלילים ןהכבורות לעגלה, לקני הקפקדו .כלי-הזמר"
ם?יב. הקהל וכל: קנגון לנגן הכן אידיהם
הרב. פקד - סעו! -
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יג.
 הן האכסנאי ?חאם קפץ מיקומו. לזוז נכון ?בר המסע היה

הבית:
גוזלים! אחם עגלתי את -שוךדים!

 שמחה החמת עליו דעתו ־שנטרפה בחשבם החלמאים, צחקו
הקהל. עם ששתה .יתרה ןטפה

יחדל! ולא באחת הוא אבל
• השיבו #?לתי את -

הרב: אותו שאל
ש^ך? #גלה רואה אתה היכן בור, כ?ךי -

האכסנאי: אמר
?8ב#גלה כפותה ־שמוטלת וזו -

הקהל: כל עליו השתער
ןחיהז שלנו המגיד שהמליט זו -

עוד: בו לטפל אבו לא והגבאים
נאי הסום! את דפוק בעל-עגלה, הו, -

 מעט עוד בזנבו. ומכשכש באזניו מנענע הסוס כבר התחיל
ה#גלה׳ את ומשך ירים רםה;פ שגם ןא?שר צוארו, את ופשט

 תזוז שלא ה#גלה ?אופן החזיק הוא. שברע האכסבאי ראה
 הא?םנאית באה ל#ןךתו. שתבא לאכסנאית קורא והתחיל ממקומה,
 והתחילה ה#גלה של השף באופן החזיקה ,המהומה את ראתה
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 הנעשה, כל את ראו הבנות, באו לעזרתה. שתבאנה לבנות. קוראה
ןצוןחות. צועקות ןהרזחילו העגלה #ל הנשארים באופנים החזיקו

 כגפוח את הפשילו הבנות, צעקות מפני החלמאים נבעתו
 באמצע, המגיד ?עגלה: שקיו אלה רק נשארו ויברחו: מעיליהם

לרגליו. האדמה להעגלה מצןדיו הגבאים מאחוריו, הרב

טו.
 בדרך האכסנאי עם וות13#לה #צריך ההלמאי הרב .ראה

לו: אמר שלום,
ן?שמץה טענוסיך רצה:ה -

:האכמאי אמר
ל?ם. וסעו העגלה את השיבו -

הרב: אמר
.ירדהי שלנו המגיד שהמלים זו, עגלה על לך יש זכות איזר -

האלסנאי: אמר
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אותה. האליטה הןקדה פרסי אלא המגיד, לא -
 אלה !ה. מצד והחלמאים ןה, מצד ומשפחתו האפסנאי עמדו

 לא׳ טוחנים: ךאלה העגל, את המליטה השחורה הפרה טוענים:
העגל. את המליט יחיה שלנו המגיד

להשתוות. יכלו ולא

טז.
 היו המריבים. בין לתוכים שזהיר בוךרים לשנים ראר:ל!

 היוןה כן על החלמאים, של מיהם מ?ני הם גם הא^ה הבוךךים
אסרו: מאי• רבה ם1ח?מ]

 ן3על״ אמו. אחר תמיד מושכו לבו ןח.?ה שהעגל -חזקה
 ואת קחצר, של מןה מעבר הגקדה הפרה את .יציג נעשה: >את

ה^לה רגלי את גתיר החצר. של מזה ר55מ? שיחיה :מגיד
 הרי הפרה׳ אל ירוץ אם מרחוק. מגגןם אותה ונעמיד *אדמה
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 שהמגיד המגיד-.ודאי אל ירוץ ואם אותו. הקליטה ׳שהפרה סמן
אותו. המליט ש?$ה

 תתפלאו הבוררים של פתקם את הקלמאים .והגבאים הרב ישקעו
הדין. את עליהם .תקבלו דחלמאים רעא;ז של הקמתם על

יז.
 הוציאו מימין. אותו תציבו העגלה מעל המגיד את הורידו

 הציגו הע^לה ואת הימין. אותה ויציגו הרפת מן הנקדה הפרה את
שתרוץ. בשוט אותה דפקו:ת החצר בקצה מ&ד

 מול ;ישר .וקפצה מצחה את כפפה זנבה׳ את העגלה הפשילה
שם. עמד החלמאי שהמגיד זוית .קרן אותה

 גם נוכחו העגלה. את המליט המגיד שאמנם הכל, נוכחו אז
 ועם המגיד עם העגלה על כלם ישבו ובנותיו. ואשתו האכסנאי

 בסעדה. וסעדו העירה כלם באו האדמה. העגלה ועם הגבאי ועם הרב
 ואת החלמאים חכמת את ויהללו תישכחו הלןלה כל ושתו אכלו
טוב. למןל אדמה ע^לה שהקליט המגיה גדולת



א.
 ומלקךית במלמד מע^ה חלם, ?עיר ארע נורא מעשה

שבועות. של ולביבות
 ובא יוצא המלמד היה חלם. בעיר דרדקי מלמד היה היה

 לביבות אוכלים שהגבירים ראה תמיד. החלמאים הגבירים ?בתי
 המלמד׳ הבין השבועות. ?חג בהקאה וקטגנות בגבינה ממלאות
 ?חג אותו לאכל הוא גם התאוה מאד. ונעים ערב זה שמאכל

 שגם המלמךית, לו אקרה המלמדית. לאשתו וספר הלך השבועות,
המלמד: לה אמר מאכל. לאותו מתאוה היא

אותו. הכיני לכי כן, אם ~
המלמךית: לו ענתה
 אקח מאין אלא כלל, מניעה תהיה לא הכנה, משום אי -

יתךה.: פרוטה אין ובמת וחמאה? וגבינה סלת קמח לי

45



 לאכול התארח אך בךבריה. צדקה שהמלמדית המלמד הבין
 איזו ולבקש המלמךית עם להתיעץ ישב ?לבו. רפתה לא לביבות

 ונועצו ישבר .תאותו את למלא האפשרות לו שחהא תחבולה,
והחליטו: וחשבו דנו יחדו,

 על ןחג?רו בב?ת׳ .יתרה ?רוטה שאין מפיון זו, -?שנה
 הבאה השנה של השבועות לחג השם ךךצה אם אבל מאותם,

 ומטגנות בגבינה מחלאות סלת קמח של לביבות המלמךית תכין
 הבקר מסעדת פרוטות השנה כל במישך ?חשכו זו לתכלית בחמאה.
 והמלמךית שלו, הבקר מסעדת ליום אחת פרוטה המלמד שלהם,
 יום בכל חרקו הממון את שלה. הבקר מסעדת ליום אחת פרוטה
 בנדוניה המלמךית שהביאה ,האופנים בעל הגדול הארגז לתוך

 הארגז, מתוך הכלים כל את יפנו זו למטרה המלמד. לבעלה
 סדק צדיו. משני בכסויו סדקים שני .ויעשו מסגר על אותו ?סגרו
 שבועות בערב המלמדית. בשביל אחד וסדק המלמד, בשביל אחד
 וביצים סלת קמח .ויקנו האךגז מן הממון את יוציאו הבאה בשנה
 קמח של לביבות המלמךית תכין הדרוש. וכל וחמאה וגבינה
 ?אחד .ונהנים אוכלים רהיו בחמאה ומטגנות בגבינה ממלאות סלת

הגבירים.
 השבועות לחג טובה תקוה ומלאים שמחים _רהיו החליטו

הבאה. השנה של

 הראשון בבקר החסכון. ?מעשה והמלמךית המלמד התחילו
 מ?עךתה, פרוטה חשכה המלמךית וגם מסעדתו, פרוטה המלמד חשך
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 החרוטה את זרקה והמלמדית שלו, בסדה הפרוטה את המלמד זרק
 עובד אני קרי לבו: אל המלמד אמר השני בבקר שלה. בסדק
 לזנבו*. כח לי יהיה לא וארעב, מסעדתי אחשך אם אפי ?זעת
 להכין כן גם לנו .יספיק היא שתחשך ומה לבדה, אשתי תחשך
השבועות. לחג לביבות

 אלא הגיד, לא ולמלמדית כלום מסעדתו המלמד חשך לא
האךגז. לתוך פרוטה ?זורק יום־יום עצמו את עושה ה;ה

 מיניקה אני הרי לבה: אל השני בבקר אמרה המלמךית וגם
 התינוה וחלה חלב, לי והיה לא מסעדתי אחישך אם התינוק. את
 וקפיק הוא שיחשך ומה מסעדתו לבדו בעלי .יחשך וחלילה. חם
השבועות. לחג לביבות להכין כן גם לנו

 הגידה, לא ולמלמד כלום. מסעדתה המלמדית גם חשכה לא
 את זורקה היא כאלו עצמה את עושה הרתה יום שבכל אלא

הארגז. לתוך פרוטתה
 בבקר נגש זה זה. מפני וזו זו מפני !ה שניהם מתחפשים היו

 בבקר נגשת וזו הסדק, לתוך פרוטה כזורק עצמו את ועושה בבקר
 מסתיר זה הסדה. לתוך פרוטה ?זורקת עצמה את .ועושה בבקר
ממנו. סודה מםת;רה וזו ממנה □ודו

 ומטגנות בגבינה ממלאות לביבות לאכל מתאוים ושניהם
 - תאותם, תמלא הבא השבועות ?חג ?י ?קוים, ושניהם ?חמאה,
 על אמרה: והמלמךית המלמדית, של חשבונה על אמר: המלמד
המלמד. של חשבונו
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ג.
 גם היו הבאה. הישנה של שבועות עךב והגיע הישנה עברה

 .יתהים סוף־סוף הנה ומאשרים: שמחים המלמךת וגם המלמד
 הגבירים כאחד ומטגנות ממלאות לביבות ויאכלו הטוב חלומם

החלמאים.
 ה:סוי את פתחו המנעול, את הסירו הארגז, אל שניהם משו
 המלמד של לסדקו מתחת !ואבוי והבה-אוי הארגז. לתוך והשקיפו
 המלמדית של לסדהה מתחת גם וכן ןחידה אחת פרוטה רק מונחת
המלמד? קרא גדול. קצף שניחם קצפו .יחידה. אחת פרוטה רה מונחת

הסדק! לתוך פרוטותיך את זרקת שלא את, -רמאית
אמרה: והמלמךית
הסדה. לתוך ?רוטותיך את זרקת שלא אתה, -רמאי

המלמד! אמר
 בי היה לא ,מסעדתי חשלתי לו .אפי לזעת עובד אני -

לעבר. כח
המלמדית: אמרה

לי. הגךת ולא כחשת אתה -
 המלמדית של אצלעותיה נסתלכו ומריבים. נצים התחילו

 במחלפותיה נלתבכו הסלמד של ואצבעותיו המלמד, של בזקנו
 ומתגוששים, נאבקים התחילו הסלסךית. שבראש הנכרית הפאה של
 נתק נפילתם מדחיפת .שלפניהם הפתוח הארגז לתוך שנפלו עד

בתוכו. והמלמדית והמלמד הארגז, נסגר תחתיו. ונפל המורם הכסוי
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ד.
 ־שסבבה הח־שכה ויחתוך הארגז של הצרה בתפיסה בהיותם ואף

 חךלר .ולא והדדית המלמד חמת שככה לא צד, מכל אותם
 המלמדית שהכניסה והאךגז הוסיפו. ולהאבק להתגושש גם ממריבה,
 לאתזי ?וזלם כחק מתחת, לו היו אופנים המלמד, לבעלה ?נדוניא
 האךגז, את דחפו .יחדו ומהגוץשים נאבקים פה ובהיותם ;הגדה

וסב. שוב והנה, הנה אופניו ארבע על להתגלגל שהתחיל
 פתוח, היה הבית ופתח מ?תן, היה לא ההלמאי המלמד ולבית

 עד ונסע הארגז התגלגל האביב, שעת היה, שבועות ערב שהרי
 ה$תח דרך ?גלגול יצא למ?גע. לו היה לא רמפתן לפתח, שהגיע
לחוץ ונסע

 להאבק והוסיפו הךגישו לא #באךגז והמלמךית והמלמד
 הארגז התגלגל התגוששות, מתוך הארגז את דחפו ולהתגושש.

 שפולו ובסוף הר, של ?מורד היה והרחוב לרחוב. ויצא אופניו על
 למטה ממעלה ?חפזון האךגז התגלגל הגדול. בית־המדרש חצר

בית־המדרש. של פתחו אל ןהגיע
 בית־המךרש של פתחו וגם מפתן הןה לא לבית־המךרש וגם

 ושעת שבועות ערב היה בית־ה?;.סת ב.חצר גם כי פתוח, היה
 וגם .בית־המדרש לתוך ישר אופניו על הארגז התגלגל .האביב
 והוסיפו השלימו, לא שבתוכו והמלקךית המלמד כי שקט. לא שם

 הנה הדחיפות מחמת שהתגלגל האךגז, את ולדחוף ולהאבק לריב
 התיבה אל ומהבימה הבימה אל ומהתנור התנור אל מהפתח והנה,

חלילה וחוזר הפתח אל .ושוב הקלש, ארון אל ומהתיבה
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ה.
 ראו ־שחרית תפלת החלמאים אז התפללו ובבית־המךרש

 מתגלגל שהוא אלא אותו, אין ומנהיג ובא נוסע שארגז המתפללים
 על לע^דו ק?צר מאד. נכחדו - בית־המדרש לתוך ונכנס מאליו

צועקים♦ והתחילו השלחנות ועל הספסלים
!מזיקים !רוחות !שדים !הושיעו י הצילו -

 .הצעקה לקול לבא נחפזו .והדינים הרב בבית הקול נשמע
 ולכל רחבו ול?ל ארכו לכל מאליו מתגלגל שארגז הם גם ראו

 וחשכה. גדולה אימה עליהם בית־המדרש-נפלה של הרוחות אךבע
 עם ביחד צועקים והתחילו השלחנות על הם גם ןע^דו ק?צו
ההלמאים. כל

 ומהרו שבבית-המדרש הצעקות את הרזלמאיות הנשים שמעו
 וראו בית־המךרש בפתח עמדו במרוצה, באו בעליהן. לעזרת
 חרךה אותן אחזה המדרש. בבית־ והנה הנה מאליו מתגלגל ־שארגז
 צועקות התחילו אליהן רוחן ששבה ולאחר בפתח. מתעלפות ונפלו

 עזרו מ_יללות, שאמותיהם הילדים שמעו וביללה. בתאניה הן גם
דזלם. העיר כל ויללה צעקה בקולי־קולות. ידן על הם גם

 עסוקים היו כי שמעו, לא הארגז שבתוך והמלמךית והמלמד
 הארגז, את וךחפו .?אבקו ובהתגוששותם; בריבם מאד וטרודים
 החלמאים של לבבם ?תמהון והנה הנה והתגלגל הלך והארגז

רגע. אף שוקט ואינו לבית־המדךש, ושמחוץ שבבית-המדךיש
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ו.
 ובבית" מאליו, מבית״המדרש יוצא אינו• שהארגז הרב ראה
:ויאמר סוף, לדבר .ואין רגע אף שוקט אינו גופו סמדרש

עוד. לחשות אסור כי היא, לעשות -עת
תהלים. לקרא שצריך לחדר והחליטו הדעים עם נמלך

 איכפת לא והארגז ובבכי, בקול חהלים קורא העם התחיל
הדבר. נוגע לו לא כאלו ליה,

 הדינים עם נמלך הועילה, לא התהלים שקריאת הלב ראה
רצופות. ?עמים שבע .ישראל" "שמע לקרא .יחדו והחליטו

 והאךגז לצופות פעמים ־שבע .ישראל" "שמע הקהל כל קרא
הדבר. נוגע לו לא כאלו ליה, איכפת לא

 הדעים עם נמלך הועיל, לא לשראל" "שמע שגם הרב ראה
הכפולים. כביום בשופר, לתקוע .יחדו והחליטו
 העמיד השופר. את ושיביא נרות שידליק השמש על צוו
 לשלחן ומשלחן לספסל מספסל ופסע בסכנה נפשו את השמש
 מארון השופר את הוציא הבימה, ועל העמוד על נרות והעלה
לרב. אותו ונתן הקרש

 כל אמר פעמים. שבע "למנצח" העם כל שיאמר הרב, צוה
 התוקע תקע אחר־כך ובתחנונים. בבכי פעמים שבע "למנצח" העם

 נפלה מלת אימת כביום־הכפוךים, תקיעה־שברים־חרועה בשופר
 ושוב׳ רצוא בבית״המךרש לו מתרוצץ והארגז חלם, העיר כל על
הדבר נוגע לו לא כאלו ?לום, ליה איכפת ולא והלום הןה

 הדינים עם שוב במלך הועיל, לא השופר שגם הרב, ראה
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 ברבים, שמים שם הקהל מן אחד .?קדש סי שצריך .יחדו, והחליטו
 את ךקתח אחד מקום על יש_יעמר בארגז מחזיק נפשו את ויסכן
מתוכו. השד אח ויגרש ?סויו

 במקום שיעמדו כאלה, לב עזי החלמאים בין נמצאו לא
הגבאי. על הגורל מפל גורל, להפיל החליטו סבבה.

 בפני לביתו צואה מסר גם חטאיו, על והתודה הגבאי עמד
 מהרה והרים הארגז אל בחלחלה נגש הספסל, מעל ירדז עדים
והבה-- כסו־ו, את

 מתוך קפצו שער ופרומי בנד קרועי והמלמךית המלמד
 קקנו וזו זג של במחלפותיה .זה עוד ומחזיקים מריבים הארגז,

זה. £ל

ז.
 השביע והרב עיניהם, ראו אשר מכל החלמאים ובפחדו נרעשו

 לתוך בא כיצד האמת, את לו שיגלה ההדו״ש בכל המלמד את
 ועד מראשיתו הדבר כל את לו לספר מוכרח המלמד דדה הארגז.
 ש$$לו ,הגומל" ברכת יברכו החלמאים שכל וצוה הרב שמע סופו.

מהאסון*
 ימים שבעה לאספה, החלמאים נאספו השבועות חג )אחרי

 אלת תקנות ארבע לתקן החליטו ולסוף ונסנו נ^או לילות. ףבכעה
חלם. בעיר כאלה מאורעות עוד .י^נו שלא כדי

התקנות: הן ואלה
 עוד נע^ים ןדו$א £זל ארגזים .יהיו שלא ראשוןה, תקנה

אופנים. על
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מפתן. בלי בתים עוד ענו שלא ש$ה, תקנה
 של ברחובה גר דךדקי מלמד יהא שלא שלישית, תקנה

ןזצר־בית־ה??מת.
 לביבות לאכול שןתאו דךןקי למלמד שאסור רביעית, תקנה

השבועות. בחג ?חמאה ומטגנות בגבינה ממלאות
 חלם העיר ;פנקס לזכררן כתבו האלה התקנות ארבע ואת

חרון.:א יום עד ולבנות לבנים להורות



א.
 והציקו לרב העכברים בה פרצו חלם, עיר אוכלסי משנתרבו

 רכל .ואכל אשר מאכל וכל וגבינה ובשר לחם מאד. לחלמאים
 היו בבתיהן׳ מחזיהרת הבתים בזנלות שהיו ע;רםם׳ אשר דבר

 מאום לתוכם והטילים אותם ומכרסמים ואוכלים באים העכברים
 כלי וכל מנעול כל מהם. מלאו והמזוות הארונות כל ופגול.
 פל־כך פנים עזי שנעשו אלא עוד ולא: לפניהם. עמדו לא סגור
 יוצאים היו במת, ערים האדם שבני ובשעה החמה לאור שגם

 בלי השלחנות ועל הספסלים ועל בחדרים לחם ומטילים מחוריהם
 המאכל את חוטפים שהיו כך לידי הדבר הגיע כלל. ךרך־ארץ

הסעדה. בשעת אדם בני מידי
העלבלים. כ^ד תרופה החלמאים ;דעו ]לא
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ב.
 החלמאים אותו הזמינו חלם. לעיר ליטאי בא אחת פעם
 וצרור ומזלג כף מהמסכים אחד כל לפני ששמים ראה לסעדה.

הליטאי: אמר המטאטא. מן ^בטים של
למאי? השבטים אלא לבשת ומזלג למרק כף -בשלמא

החלמאים: לו אמרו
העכברים. את בהם לגרש כדי -

הליטאי: להם אמר
זה. לצרך בחתול משתמשים -במקומותינו

החלמאים; שאלו
מהו? -חתול

 עם במלחמה וגבורותיו החתול אדות על הליטאי להם ספר
העכברים.

הוזלמאים: לו אמרו
שתראה. מחיר כל לך ונשלם חתול, אלינו הבא -

 לליטאי שלמו והחלמאים לקלמאים, חתול הליטאי הביא
רב. ממון

ג.
 המלאכה על החתול שקד העכברים. את טורף החתיל החתול

 אותם טורף היה ובלןלה, ביום אותם טורף היה ._רבה בחריצות
 ובמזות. בבתים חללים עכברים הרבה נפלו ולאלפים, למאות
 ובסדקים בחורים התחאאו מצפרניו, שנאלו ואלה ובצרות, ברפתיב
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 ח?מם את להוציא עוד העזו ולא לרצפות, ומתחת התנורים מאוזלי
 החתול את .והללו ׳שבחו .לחלמאים הדוחה היתה .ממחבואיהם

העלב. עד $הבקר
 לוזלמאים• הרבה ??צער עצמו החתול התחיל מהרה עד אך

 התנור ?תוך ואפילו הארונות כל ואל המזוות כל אל חודר היה
 שקצו עד רמזיה, ?חבל ו?ש?ת ?לסק ואוכל, חוטף והיה #בכיתם

מפניו. בחגיהם החלמאים ?ל

ד.
 הןה. המזיק החתול מן להפטר מלאוים הדזלמאים התחילו

 ;מים שלשה באספה י#בו .לאספה והגבאים והדעים הרב אםפו3
 החתול את להעלות וגמרו שנמנו עד תלנו נשאו לילות, ושלשה

 העליה׳ מן הסלם את ולקחת בית־הכןסת, לגג מתחת העליה אל
העיר. ל?ני עוד .יזיק .ולא שם .ולשאר לרדת׳ החתול יוכל שלא

 הלב שחבלו התחכמה התחבולה על מאד המלמאים שמחו
 ובתרועות בהולות אותה ןהעלו לחתול את ח?פו העיר, לדולי ןכל
 שלא משם, הסלם את ולקחו מהרו המסת. ?ית של הגג ?לית אל

לרדת. החתול יוכל
שלזה. מענשו שפטרני ברוך החלמאים: ?בר וירכו

 _ו^ך ,ויבלה גליה7ה מן מלד טפס שהחתול ראו, פלאם אך
?מהלם. ו^חבל הולך המזוות, ןאל ל?תים אל

ה.
 המזיק. החתול מגד ?גלה אינה ש^ל;ה החלמאים, נו?חו

 החכמים גדולי את גם !קמינו והגבאים גמישים הרב לאספה ןא?פו
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 ישקלו ונתנו׳ נשאו לילות. וחמשה למים חמשה ישבו החלמאים.
 אותו .יעלו על־כן מיתה, חיב זה שחתול תמרו, שנמנו ער ןטרו׳
 אל וינפץ שלפל ?די אלצה, הגג מן וזרקוהו םת4בית־ה; גג על

הרצפה. אבף
 ^דוליהם שמצאו המחכמה התחולה על החלמאים שמחו

 וזרקו בית~המ$ת גג על והעלוהו החתול את חטפו ןח?מיהם.
למטה. משם אותו

החלמאים: אמרו
'שפטרנו. ברוך לברך: .לש באמת ע?שו -
 ןרץ1 לארץ. בהגיעו רגליו על עמד שהחתול ראו פתאם אך

תמיד. כדרכו ומזיק הולך והוא ברחובות, וחזק חי

 לאספה גאספו הפעם. גם לחתול עלו שלא החלמאים ראו
 הבתים בעלי את גם הזמינו והחכמים׳ והגבאים והדינים הרב

 ונתנו, נשאו לילות, ושבעה ימים שבעה באספה לשבו ההגונים.
וגמרו: שנמנו עד כה, אומר הה כה אומר ןה לטרו, שקלו

 אותו כשזורקים רגליו, על עומד המזיק שהחתול חיות י־
 החלמאי הישמש בי.די אותו .יתנו פן על לו׳ והולך הגג׳ מעל

 לתן ולא החתול, על השמש שלפל כדי ארצה׳ לחדו אותם וזרקו
הראפה. אבני אל החתול וינפץ ר^ליו, על לעמוד לו

 גדוליהם שח?לו המחכנןה׳ התחבלה על מאד החלמאים שמחו
אמרו: שלהם. ובעלי-הבתים וחכמיהם
שפטרנו. ברוך לברך: ..יש ודאי עכשו -
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 את העלו החלמאי. השמש בידי ונתנו החתול את חטפו
 נפץ השמש .למטה 'שניהם את חלקו בית־הכגמת גג על שניהם

כמקדם. וחזק; חי .רגליו על עמד והחתול הרצפה׳ אבני אל

4

 לא שהעלוה מאד׳ מסכן מזיק שהחתול החלמאים ראו
 ;אספו לבם. אל הלעאבו לו. תזיק לא וסקילה ?עדו, תעמד
 בעלי ואת החכמים את גם הזמינו והגבאים, והדינים הרב לאספה
 נשאו לילות, ותשעה ימים תשעה באספה ישבו המשוטים. הבתים
 שצריך והחליטו: כה׳ אומר וזה כה אומר .זה וטרו, שקלו תחנו,
 לתוך אותו להטיל כלומר: במןם, הנורא המזיק החתול את לדין
שם. נטבע שיהא החלמאי הנהר

אמרו: החדשה. המחכמה העצה על ההלמאים שמחו
 ברוך לברך: שיש פקפוק עוד .ואין לחתול, יכלנו ע?׳$ו -
שפטרנו.

 הנהר פני על הנטוי ה^שר אל רשאוהו החתול את חטפו
 שנזרקו כל״כך, גדולה החבטה היתה המ?ם. לתוך אותו והטילו
ה>שר. עד נטפים

 הקדומות רגליו את פ׳שט שהחתול החלמאים, ראו פתאם
 התנער מנגד. אשר הנהר חוף אל ויצא שוחה החחיל והאחרונות,

.ויברח. לאדךים טפות טפות ץרק1

המכה.(2 ספק. בלי<1
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ח.
 קקילה, גם .עליה, גם עיניהם: למראה החלמאים האמינו לא

 הרב לאספה נאספו המזיק. החתול אל .יצלחו לא טביעה גם
 הקהל כל את להזמינו הבתים, ובעלי החכמים והגבאים, והדינים
 חקרו ,לילות לשבעה ;מים שבעה עוד באספה ישבו .החלמאי
וגמרו: שנקנו עד להתחקמו לדרשו
 המלם, מן ליוצא ושלחה .רגליו את פושט שהחתול היות, -
 ללא המים׳ .יחדו שניהם את וזרקו הגבאי בידי אותו .יתנו על־ק

 יצא והגבאי החתול לטבע אז ולצאת, לשחלת לחתול הגבאי לתן
קשלום.
 ברוך ויברכו: לחתול יוכלו שעכשו החלמאים עוד פקפקו לא

שפטרנו-למפרע.
 והביאו נשאו הגבאי, בידי אלתל ונתנו החתול את חטפו

 גדולה החבטה הלתה המלם. אל אותם והטילו הגשר, אל אותם
 החלמאים כל את כסה ידה, על שהתרומם הנטפים שזרם כל־כך,
החלף. על שעקדו

 במים צלל והכבד העקה שהגבאי החלמאים ראו פתאם אך
 והאחרונות, הקדומות רגליו את פשט מלדיו, נחלץ והחתול ולטבע;
 טפות וזרק התנער שמנגד, החוף אל שעלה עד שוחה, התחיל
ולברח. לצדךים טפות

ט.
 הרע. החתול כ?גד תבונה לאין עצה שאין החלמאים ראו

 והוא הזה, המזיק עם במלחמה חללהן את כבר אבדו נפשות ששתי
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 והגבאים והדגים הרב לאספה נאספו ?מהלם. ומזיק להולך לחזק חי
 שבעה עוד ;ישבר החלמאי. הקהל וכל הבתים ובעלי והחכמים

 לטרו, ישקלו תחבלות, וחבלו מזמות חרשו לילות, לשבעה ימים
לגמרו: שנמנו _עד כה, אומר ל!ה כה אומר ןה

 על החתול׳ אל יצלחו לא טביעה וגם סקילה שגם -מכילן
 בית-הקנסת, ב.חצר נדולה מדורה .יעלו באש: אותו ;דינו כן

עוד. .יזיק ולא לנ^רף האש לתוך החתול את מרקו
 כל לי5 להם עמדה שהפעם חכמתם, על ההלמאים שמחו

האמינו: האחרונה-כה בפעם שפטרנו" "ברוך וברכו: ספק,
 כל לאת ?במן המוכנות הקורות כל את בעיר לאספו הלכו

 צ?רו בית־הכנסת. לחצר אותם והביאו להסקה, המוכנים העצים
 מתפים אותו משאו החתול את חטפו אותם. והדליקו גדול גל

האש. ?תוך אותו זרקו לשם המדורה אל ובמחולות
 ומבול" לקורה מקורה ודהר הפץ החתול והבה .ראו, פתאם

שהיה. ממו לחזק חי מברה האש מתוך ויצא לבול־עץ, עץ

י.
החלמאים: אמרו
אבדנו: לחתול-אבדנו נוכל לא הפעם גם -אם
 ההל וכל והחכמים והגבאים והדינים ה_רב לאספה נאספו

 ושבעה ;מים שבעה עוד ישבו הנשים. את גם הזמינו הגברים,
 עד להתחקמו, עצרת בקשו תחבלות, וחבלו מזמות חרשו לילות,
את לזר־וק הסלסת, בית ?תלך המדורה את להעלות לגמרו: שנמנו
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 יוכל שלא הדלת׳ את תכף .ולאגור ולמהר האש לתוך החתול
עוד. לברוח החתול

 הפעם. שמ^או הקחכמה העצה על לאדני החלמאים הודו
 שןגצחו ודאי שהפעם היו ?טוחים גי שגאלנו, ברוך כלם: ברכו
קח;ול. את

 הראשונה. במדורה כלם נבערו כי במלם, עוד היו לא עצים אך
 העיר כבתי ׳שהיו העץ כלי כל את בבית־הכ^סת החלמאים צברו
 את גם המטות, ואת הארונות את הספסלים, ואת השלחנות ואת

 מלאו (.2 סתיתים להכנת העריבות את גם */ אטריות להכנת הדפים
 החתול את חטפו אש, בהם והדליקו עץ כלי בית־הכ^ת כל את

 .יהא שלא הדלתות, את מהרה וסגרו האש לתוך אותו וזרקו
לברוח. מקום לחתול

 שמשיות את שבר המזיק שהחתול החלמאים .ראו פתאם אך
המוקד. על ?לו עולה ובית-המכת ויברח, הפץ החלון

/

יא.
 גם אבה השמש גם גדול: בצער שרויים החלמאים היו

 ו_קים, חי והחתול המוקד, על עלה בית־המסת גם נטבע, הגבאי
 לחבל גם עוד ?.אספו לא לאספה גם מגדו. הבונה ואין עצה ואין

 החתול. את לנצח שא?שר עוד האמינו לא כי חדלו, תחבולות
והתאבלו. ישבו

םערפל.(2 !(לוקשין.
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 אליהם׳ המזיק את 'שהביא עצמו, הליטאי אלתו להלם אז נזדמן
ןעצבים. נוגים הולכים שהחלמאים לאה

? הדבר מה :אותם שאל
החלמאים. לו ספרו
הליטאי: להם אמר
.החתול מן אסכם ואציל לי תתנו מה -

לו: אמרו
עלינו. תשית אשר מחיר כל -

הליטאי: להם אמר
וכך- כך -

לו. נסנו
הליטאי: להם ;עץ
 ולא המטה לרגלי בה?ל אותו וקשרו החתול את חטפו -

ולהזיק. להתרוצץ עוד יוכל

יב.
 נמצאו לא ־שמטות אלא .והותר, די חבלים לחלמאים היו

 }.אספו ;חדו. בית־הכנסת עם המוקד על עלו כלן כי $עיר,
 ש;ביאו לכרך שליחים שמם לשלוח וגמרו ונמנו לאספה החלמאים

להלם. מטה
 את החלמאים העמידו מטה. והביאו לכרך והחזן הדין נסעו

 בחבל אותו !;קשרו החתול את חטפו בית־ה^נסת. בחצר המטה
רגליה. אל

 החתול הליטאי: להם ;עץ טובה עצה ש^אמת החלמאים ראו
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 ולב# יוכל לא ברחובות ולהתרוצץ המטה, אצל ומסתובב עומד
ממנו. נבצר ובקדרות מיתם

 הליטאי, של בלבו אלהים שנתן הרבה החכמה על מים שמחו
וברכו: עמדו

ודם. לבשר מחכמתו שחלק -ברוך
 בחצר המטה לרגלי ךח?ל קשור החתול עומד הץה היום ועד:

עוד. אותו יראים אינם והדזלמאים בהלם אשר בית־המסת



 העיר בחוצות מטיל המלך היה חלם. $עיר מלך היה לפנים
 ;ךעו ולא בני־האדם, שאר ככל פשוטות עור נעלי נעול כשהוא
כבוד. לו חולקים היו ולא המלך שהוא לקראתו, הבאים

 נאספו שלהם. במלך שמזלזלים לבזיון, ההלמאיט להם חישבו
 ברגליו נעלי־זהב מלכם .ינעל ההלאה מהיום כי וגמרו, ונמנו לאספה

כבוד־מלכים. לו וחלק המלך שהוא לקראתו הבא כל וידע
 לנשיהם להם, שהיו עתי־הזהב כל את החלמאים אספו
 בשביל זהב נעלי מהם שיעשה לצורף־הזהב ונתנו ולבנותיהם,
חלם. העיר בחוצות לטיל ויצא נעלי־הזהב את המלך המ;ך.נעל

 לא חלם. העיר חוצות את שכסה ברפש הנעלים נתלכלכו
 נעלי נעול שהוא המלך לקראת הבאים הכירו לא הזהב. נראה
כבוד־־מלכים. לו חלקו ולא המלך שהוא ידעו ולא זהב,

 להנעיל וגמרו ונמנו לאספה שוב תאספו ההלמאים הצטערו
 .יתלכלכו שלא קדי שלו, הזהב נעלי גבי על נעלי-עור מלכם את
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 שהמלך וןןעו זהב, של שהן לקראתו הבאים תכירו האחרונים,
מלכים. כבוד לו וחלקו לפניהם

 אותן המלך שתעל גדולות, נעלי־עור לתפור לסנדלר צוו
 אותן נעל גדולות. נעלי-עור הסנדלר תפר הזהב. נעלי גבי על

חלם• העיר בחוצות לטיל .ויצא נעלי-הזהב גבי על המלך
 הבאים ידעו לא ברקו. עוד נראה ולא הזהב את העור כסה
 את הכירו ולא העור לנעלי מתחת לו זהב שנעלי הקלך לקראת
כבוד. לו חלקו ולא המלך

 וגקרו תקנו לאספה שוב וןאספו מאד החלמאים הצטערו
 וידער בעדך נראה הזהב שיהא העור, בנעלי גדולים חורים לעשות
מלכים. כבוד לו ויחלקו הקלך ׳שהוא המלך לקראת הבאים

 הגדולות בנעלי־העור גדולים חורים שעשה הסנדלר, אל הלכו
 על החורים בעלות הנעלים את המלך נעל ומצדדיך מאחור מפנים

חלם. העיר בחוצות לטיל תצא נעלי־הזהב גבי
 נעלי נתלכלכו חלם. העיר בחוצות מאד גדול הרפש היה

 הבאים ראו לא החורים מבעד מגלה שנישאר הזהב עם ביחד העור
 חלקו ולא לפניהם שהמלך •דעו ולא הזהב, את הקלך לקראת

כבוד. לו
 החורים את לסתום וגמרו ונמנו לאספה שוב החלמאים ואספו

 הבאים תדעו המגלה. הזהב .יתלכלך שלא בח;ך הגדולות שבנעלים
מלכים. כבוד לו ויחלקו הקלך, שהוא לקראתי

 נעלי הקלך נעל בחרן. ה\ווךים את וסתמו גל-של־חקן קנו
 תצא בתבן סתומים שהוריהן גדולות, נעלי־עור גביהן ועל זהב

חלם. העיר בחוצות לטיל
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 שהוא לקראתו הבאים יךעוז ולא ן׳?1הו מפני הזהב נךאה לא
כבוד, לו חלקו ולא המלך

 המלך שישא וגמרו, ונמנו לאספה שוב החלמאים גאספו אז
 הבאים וראו ברפש, ןת?כלכו שלא כדי בידיו, הזהב נעלי את
נמלכים. כבוד לו וחלקו המלך שהוא רךעו הזהב נעלי אתוזלק

 החורים, בזנלות הגדולות נעלי-העור את רגליו על המלך נעל
 לטיל ויצא הזהב גלי7נ את בידיו לקח ן,51בר החורים את סתם

 מדיר הזהב גלי7נ את לקראתו הבאים כל ראו חלם. העיר ברחובות
^לכים. ?בוד לו וחלקו המלך שהוא חךעו



א♦
 סמוך בכפר ןשב החלמאים׳ מןרע שלא אחד. פונדקאי יהודי

 ביתו ובני דרכים הולכי מעטו כי עני, !ה .יהודי היה חלם. לעיר
ללחם. ביתו ובני הוא .רעב לפרנסם. במה לו היה ולא מרבים

 אולי החלמאים עם מקחר אעשה הבה לבו: אל היהודי אמר
ביתי. לפרנסת והרוחתי אצליח

 בידו סף5 של קטנות ומעות הזקן סוסו את הןהודי לקח
 סוסו את העמיד בקר. לפנות העירה בא הוא חלם. לעיר להלך
 מישנתה. העיר שתקיץ מחקה והתחיל המעות את לרגליו ופזר ?שוק
 עם מבתיהם עאו והחלמאים החלונות, תריסי נפתחו מהרה עד

 לבית־הכנסת לל?ת זרועותם תחת ותפלין טלית של השקים
 הולכים שחלמאים הכפרי הןהודי ראה שחרית. תפלת להתפלל

שפזר. המעות את מאסף התחיל בשוק,
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 נןשי סוסו•, לרגלי מעות מלקט שביהודי ראוז להחלמאים
ושאלו: אליו

אלה? קטנות מעות הן -מה
היהוךי: להם אמר
 והוא; מספוא לו נותן .אני לי. מטיל שסוסי מעות הן אלה -

מתעטש. כשהוא מעות לי מטיל
 ההפשטה ־שראו. מה וספרו המדרש לבית־ החלמאים באו
זת.?4בית־ה? ?כל הנ?לא וסוסו היהודי אדות על השמועה

 כסף אין ולקהלה ההם בימים .ריקה החלמאית הקהל וקפת
 סוסו את מהןהודי לקנות צריך והגבאי: הרב אמרו להוצארחיה.

הקהלה. לפרנסת מקור ויקיה כקף של קטנות מעות לנו ו_יטיל
לןהודי: ואמרו השוהה והגבאים הרב הלכו

סוקך. את לנו -מכר
 הרי שכזה. יקר אוצר שאמכר אני ה^ישגע היהודי: אמר

מוכנה. ופרנסתי תמיד ?קף של מעות לי מטיל הוא
 למכור מחיב שהוא לבו, על ו^דבר לו מוכיח הרב התחיל
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 לעילם חלק לוי ?היה זה ובשכר הרבים׳ לטובת לקהלה הסוס את
 הסוס במחיר לו ?תנו כי שכרו, על יבא הזה בעולם וגם הבא׳
פץ.1?ך אשר ככל

הכפלי: היהודי אמר
 ב^חיר הסום את ל?ם אמכר מצדה ולשם הרבים לטובת -
כסף. שקל מאות שלש

 לקחו ה?םף, את ף5ת ליהודי שלמו והגבאים. הרב שמחו
ןטוב־לב. שמח לביתו הלך הכ?ךי רה?הודי הסום, את

ג.
 והתחילו מספא לפניו שמו בלפת, הסום את החלמאים העמידו

 את הסום אכל מנחיריו. כסף של מעות ו_יטיל ש?תעטש מחכים
 ראו אחד. מטבע אף הטיל ולא פעמים ^שר והתעטש המספא כל

 ונמנו לאספה נאספו אותם. רמה הכפרי שהיהודי החלמאים
 שישיב עד אותו ש?כפו הגבאים ואת הרב את אליו לשלוח וגמרו
הסום. במחיר קבל אשר ה^קף, את

 משפחתו. ובני הוא ושולה אוכל בביתו, ישב הכפרי רה?הודי
 פ;דקו אל מתקרבים והגבאים הרב כי החלון, בעד ראה פתאם

באים. הם למה היהודי, הבין בעגלה.
 ואחד לעצמו לקח אחד בב?ת, לו שהיו שפנים שנים חטף

לה: ואמר לאשתו נתן
 הלכתי שאנכי להם אמרי הביתה, החלמאים -כשיבאו

אותי. לקרא הזה השפן את תשלחי אותי- לקרא וכשיבקשו מערה
הץרהי ובלח החלון בעד קפץ ימהרה

69



 מן התנערו העגלה׳ מעל ירדו החצר, אל באו והחלמאים
 את לךרום ונכונים חמה מלאים כ#הם הביתה׳ ונכנסו האבק

הפןדקאי
בעל־המת? היכן שאלו:
היערה. הלך הפנדקאית: אקרה
שישוב. לו קראי מהרי החלמאים: אמרו

ד.
לו: ואמרה השפן את האשה לקחה
 לו ואמרי בעלי, אל היערה מהרה .חביבי, שפני נא׳ -לך
המתה. מהרה ישוב לו. מחכים והם מח?ם באו הגונים #אורחים

 והחלמאים היער. לעקר השפן רץ החלון. בעד השפן את ותשלח
עיניהם. למראה מאמינים ואינם ומתפלאים תמהים עומדים

עצמם: לבין בינם מדברים התחילו
דבר. של סופו יהיה מה נראה -הבה
 על שפן נושא הביתה נכנם והפנדקאי אחךים רגעים עברו
זרועותיו.
 השפן את ו_יחלק אמר !-עליכם שלום הגונים- אורחים -

העלוב! מאד, וייעף לי, לקרא כדי לרוץ, קחפז גבו:-הוא על
לזה: .זה אמרו שכזה, חרוץ שליח הנהו שהשפן הקלמאים, ראו
 של שמש מהרזזיק פטורים והןינו שכזה, שפן לנו היה -לו

השפן. את לקנות צריך הקהלה. הוצאות ומעטו קהל,
לפנדקאי: אמרו
 במקום פשוט סוס לנו ומכרת שרמיתנו לך מוחלים הרינו -
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הזה. השפן את לנו אתה מוכר אם סף,5 של מעות מטיל סוס
הפנדקאי: להם אמר

אצלי. .יחידי והוא הנאמן, שליחי את ל?ם אמכר -כיצד
 למכר שעליו לבו, על ולדבר לפנךקאי להוכיח הרב התחיל

 לו .יהיה זה ובשכר הכלל, ולטובת מצוה לשם השפן את לקהלה
הזה* בעולם לו ןשלמו מלא ב?םף וגם לעולם־הבא סלק

הפנדקאי: אמר
 השפן את ל?ם מוכר הריני הכלל ולטובת מצוה לשם -
כסף. שקל מאות חמש במחיר

 ך.שפן את ולקחו שקל מאות .חמש לפנדקאי החלמאים שלמו
לחלם. ושבו הפנדקאי מאת בשלום נפרדו עמם.

ה.
 של השמש ואת הקהל, בבית השפן את הגבאים החזיקו

ממשמרתו. הסירו הקהלה
 אחד גבאי לקח לאספה. בעלי-הבתים את לקרא היה צריך

לו: ואמר השפן את
 ור" תנחום ור׳ עוזר ר׳ בעלי־הבתים: אל שפני, נא, -רוץ

לאספה. הקהל בית אל שיבאו למך ור׳ שלומיאל ןרי נחום
 השפן רץ החוצה. החלון בעד אותו שלח האלה ולדברים

 בעלי-הבתים. לבא מחכים הגבאים התחילו תעלם, הרחוב לארך
 הלילה וכל; היום כל חכו שעות, שלש שעות, שתי שעה, חכו

 הגבאים הלכו באו. לא המזומנים ובעלי-הבתים שב לא והשפן
 קרא. לא שהשפן להם אמרו הדבר. סבת להודע הקרואים אל
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 השדה♦ אל ברח כי אותו, מצאו ולא השפן, את מבקשים חילו הה
 גם אותם רמה שהפנדקאי החלמאים והגבאים ה_רב הבינו

 הפנדקאי אל שוב לנסוע וגמרו ונמנו לאספה נתאספו הפעם,
 ה?סף את גם שישיב אותו ולכף לה כראוי תךמיתו על ולהוכיחו

 ממלא שאינו השפן בעד גם מעות, מטיל שאינו הסוס בעד ׳שקבל
שליחותה את

ר.
 פתאם לו. וטוב ביתו בני עם ושותה אוכל שבכפר והפנדקאי

 בעגלה. הפנדק אל מתקרבים והגבאים שהרב החלון, בעד ראה
לאשתו: ואמר מהרה קם באים, הם למה הכין

 והיה .כמתה עצמך את ועשי - הארץ על השתטחי -
 כאלו ,רגליך על ועמךת וקמת מצחך על בביצה אדפק כאשר
לתחיה. שבת

 כמתה עצמה את ועשתה הארץ על הפנךקאית השתטחה
עיניו. את באלונטית ומנגב ומיבב אצלה עומד והפנדקאי

 מן התנערו העגלה׳ מעל ירדו החצר, אל באו החלמאים
 הפנדקאי את לדרום ונכונים חמה מלאים והם הביתה, ובאו האבק

 על שטוחה והאישה דמעותיו, את ומורוה מיבב שהוא .ראו הרמאי.
 לפנדקאי. שקרה האסון על רחמים מתוך חמתם עברה מתה, הארץ
לאשתו: מספיד והלז

 או;ה לילדיה! אם לבעלה, אישה כזו, צדיקה אשה -אויה,
אוי! תבלי. שנותיך במיטב עזבתנו׳ מי על

ויקרא: ומהספד, מילל עמד רפתאם
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 אפשר כלום ונדכא? עזוב אלמן #אהיה א?שר -?לום
 בעפר? תבלי ימ?ךן_ י#בךמ אפשר כלום אם? בלי ?שארו שהילדים

 לך אשיב אני אמם. את ל?לךים אשיב אני תל?ה! לא היה
הדך! את

 ק9בך האשה אל וישב תרנגלת ביצת ויוצא המזנון אל גגש
ויאמר: פעמים שלש מצחה על

המתים!.. לתח!ת הרמי המתים, לתחית קומי המתים׳ לתח!ת -קומי
ובריאה. חיה הארץ מן האשה קמה

ז.
המךזזה. מן ונרעשים נךעז־ים רואים והוזלמאים

לץה: !ה מדברים התחילו
 ממלאך• ונצלנו מתים׳ המחיה שכזו, ביצה לנו ה?תה -לו

הפנדקאי. מאת הביצה את לקנות צריך עולם. ועד מעתה המות
הפנדקאי: אל אמרו
 ממני שלקחת ה?םף את לך ונמחל ביצתך, את לנו מכר -
השפן. ובעד הסום בעד ברמאות

הפנדהאי: להם אמר
 שאין מלום בכפר, אנכי וחי הביצה, את לכם אמכר •כיצד

תמיד. חולים קטנים .ילדים ולי רופאים
 את ש?מכר לבו על ומדבר לפנדלאי מוכיח הלב התחיל

 ?היה זה ובשכר ולטובת־ידכלל, מצרה לשם החלמאי לקהל הביצה
שכרו. את ?קבל בעולם־ה!ה וגם לעולם־הבא חלק לו

הפנדקאי: אמר

73



 במחיר הביצה את לכם אמכר ה?לל ולטובת מצוה -לשם
כסף. שקל אלף

 ויסעו בעגלה ישבר הביצה, את לקחו הכסף, את לו נקנו
?חלם. !יישובו

ח.
 הקהל אתרוג של בקופסא הביצה את והגבאים הרב שמו

משמר. מכל אותה וישמרו
 החלמאי הקהל וכל הרב היה הרבנית. חלתה ההיא בעת

:מחןכים
אחד. ברגע לקחיה אותה נשיב תמות אם לה, קהלה קלרם, -לא
 שכבה למרפא. סמים שום לה בתנו ולא; לרופא קראו ולא
 הביצה את הרב לקח שמתה. עד תמים שברע דוי עלש על הרבנית

.ואמר: מצחה על פעמים שלש ןדפק
המתים! לתוזית הרמי המתים. לתחית קומי המתים, לתורת -הרמי

כמקךם. מתה נשארה אלא המה לא והרבנית
 קברו הפעם. גם אותם רמה שהפנדקאי והגבאים הרב הבינו

 לשלוח תמרר ונמנו לאספה גאקפר אחר-כך והספידוה. המתה את
 העירה אותר הביאו !•חבלים אותו שיאקרו לפנדקאי שליחים

לדין. לחעמדיהו

ט.
 לב. וטוב שמח והוא ביתו בני עם ושוהה אוכל והפנדקאי

 ביתו. אל וקרבים הולכים חלמאים שהמון החלון בעד פתאם ךאה
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 החלמאים !אבדתי הפעם :-לאשתו .ויאמר באים, הם למה הבין
אשמתי. על עוד לי לסלחו לא

 החלמאים אותו כפתר ההלמאים. אל ויצא ולילדיו לאישה נשה
לדין. להעמידהר העירה והביאוהו

 להטביע והחליטו הלמאי הפנדקאי את לענוש החלמאים ?אספו
הנהר. אל אותו .וסחבו בשק אותו שמו החלמאי. הנהר במי אותו

 לשבר היה צריך עב. .קלח ??כסה הנהר כל חרף. .ימי והימים
 השק, את שמה לץרק בדי חור, בו ולעשות בקלדם הקרח את

 השק ואת: קלדמות, לקחת העירה החלמאים הלכו בו. שהפנדקאי
הנהר. חוף על השאירו הפנדקאי עם

 השלג. על בשריקה נוסעת שעגלת־־חרף הפנדקאי שמע
!אי-אפשי !אי-אפשי !אי־אפשי :-צועק התחיל

 השק, מן קולא שקן-אדם שמע החלמאי. הגביר ישב ובעגלה
:שאל השק. אל ונגש; העגלה מעל ;רד ,אי-אפשי",
? רוצה שאינו הדבר ומה בשק, מי -

השק: מן הפנדקאי לו אמר
 איני ואני העיר, על מלך אותי לעשות לפצים הללמאים -
אני. רוצה שאמר: עד כאן אותי והטילו בשק אותי שמו רוצה.

אמר: למלך, להיות בעל־גאוה שהיה ההלמאי ההאוה
תחתיך. בשק אשב ואני בעגלתי אתה שב בכך, לצץך אם -

 מתוכו הוציא השה, את החלמאי הגביר פתח הפןדקאי. הסכים
מהרה. ויברח בעגלה הפנדקאי ;ישב במקומו. ונקנס הפ?דקאי את

 השק את לקחו הקלח, את שברו קרדמות. הביאו וההלמאים
המ?ם. לתוך אותו והטילו
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 והעגלה. הסום את ישם מכר אחרת. לעיר נסע והפנדקאי
 בחי עליו ■שעברו החלאות ומכל הךרך מן נח ?יתו. אל ושב
וילדיו. אשתו עם טובים ס?ים

 ןהכירו החלמאים אותו ראו חלם. לעיר לב# נצרך אחת פעם
:הרב אותו שאל הרב. אל .והביאוהו חטפוהו אותו.

? הפעם מן יצאת כיצד -
הפנדקאי: לו אמר
 הקרקע נפתח ושם מצולה׳ ;לדתי המ;מה, אותי ?שזרקו -

 מלאכים באו ו?םף. זהב ע?רות %אה רחבת/ידןם ככר והנה לפני
 מטעמים לי נתנו להיכלם׳ ולביאוני והוציאוני השק את והתירו

 והוציאוני וקרות ואבנים זהב השק את ומלאו ומגדנות׳ וממתקים
 לביתי. הדלך את לי והראו ?סלם האדמה אל למעלה הככר מן

עני. עוד אדע ולא גדול עשיר הנני ועתה.
 לזרוק והחליטו לאספה גא$פו הדבר. את החלמאים שמעו

 מטעמים המלאכים להם שוחנו מהגבאים׳ שנים הנהר מי לתוך
 בשליל טובות ואבנים זהב השקים את ומלאו ואדנות וממתקים

הקהל. כל
 בשקים אותם שמו חלם׳ העיר שהגבאי המכבדים את לקחו

הנהר. ?תוך וזרקום
 מלאים שקים שיביאו גבאיהם. לשוב החלמאים מחכים ומאז

החלמאי. הקהל כל בשביל טובות ואבנים ו?םף זהב
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א.
 העיר היתה .וגדולים קטבים מתר .חלם בעיר היתה מגפה

 מה עצה, לטכס לאספה הקלמאים נתאספו גדול. בצער שרויה
 יום העיר בני שיקומו והחליטו ונתנו נשאו ? המגפה שתחדל יעשו
תהלים. לאמירת לבית־הכ^סת הקדימו בקר לפנות יום

 במטותיוזם שוכבים .והיו מדלגים׳ .ישננים היו החלמאים אך
 ,סטלים קלאו ולא: ,לכית־המסת הקדימו ולא מאחרת שעה עד

חדלה. לא והמגפה
}דולה. בצרה העיר ה!תה

ב.
 מה" עצה, לטכס ?די רבה, לאספה שוב החלמאים התאספו

 מחיבים שהחלמאים .והלליטו׳ ונסנו נשאו המגפה. שתחדל !עשו
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 רשננים מאי?-החלמאים אלא בקת ל?נות תהלים לאמירת להקדים
 חלם בתי כל על שילך שמש- לשכר צריך על״כן הם* מפלגים
השחר. ?לות עם הישנים את ויעורר

 כל על ועבר חלם ברחובות שהלך שמש, שכרו עשו. וכך
בקר. לפנות תהלים לאמירת אותם ועורר החלכאים

 ב?כי, מתאונן והתחיל הגבאים ואל הרב אל בא השמש אך
חמות. צנה תאחזהו שמא ירא, .והוא בלילה לו שקר

ג.
 שתתדל יעשו מה עצה, לטכס לאספה שוב החלמאים התאספו

 שיקומו , הוא .יעבר ולא שחל! והחליטו ונתנו נשאו .המגפה
 מאי-ישננים אלא תהלים. לאמירת חקדימו בקר לפנות החלמאים

 תמצי ואם דרשנים. את שיעורר שמש, לשכר צריך הם?-על־כן
 ? חמות צנה תאחזהו שמא ירא שהוא בבכי, מתאונן השמש לומר:

 הפרוה את השמש .ילבש פרוה. בשבילו לקנות שצריך אומר, הוי
;מות. ולא לו ויחם

עשו. וכן

ד.
הדוחה. שבאה חשבו החלמאים, שמחו
 קךיאת־התורה ב־שעת בית״המסת אל בא הזקן הגבאי אך

 הוא היה היום עד !לו ן.ש ותביעה טענה :הקריאה את ועכב
 הגבאי שהוא העיר, בני כל וירעו ,חלם בעיר פרוה שלבש האחד
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 השמש בין להבדיל ידע מי פרוה, השמיש גם שלבש עכשר הזקן.
הגבאי? ובין

 שיךעוי לעשות, מה עצה, לטכס לאספה החלמאים ;אספו
 ודאי והחליטו: ונתנו נשאו הנבאי? ובין השמש בין להבדיל

 אלא בקר. לפנות תהלים לקריאת להקדים מחעים שהחלמאים
 שמש, לשכר צריך על־כן ? הם מפלגים .יישננים החלמאים - מאי

 ,אומר הוי ? לו _קר :לומר תמצי ואם .הישנים את שיעורר
 טענות תהיינה שלא לעשות, מה אך לו. ויחם פרוה שילבש

 פרותו את ןלביש שהשמש הדבר, ברור הרי הזקן? הגבאי מצד
 את החלמאים וראו למעלה. והשער למטה העור הפוכה, כשהיא
 השמש בין להבדיל וידעו החלקה, הפרוה ואת השעירה הפרוה

הזקן. הגבאי ובין

ה.
 והגבאים הרב לפני השמש בא שממחרת אלא כן. עשו

 הפרוה את נושא שהוא מכיון .חדישה: ביללה מלאונן והתחיל
 שהוא הכלבים, חשבו על־כן ,למטה והעור למעלה השער הפוכה

אותו חשכו עליו חתנפלו זאב
 רבה, לאספה החלמאים נאספו ישוב• נבוכה הלם העיר הקזה

 ונתנו נשאו השמיש? את הכלבים יישכו שלא יעשו, מה עצה: לטכס
 מאי- אלא אפן. בכל התהלים אמירת את לבטל שאין והחליטו,
 שיהיה שמש לשכר צריך על־כן הם. מפלגים .ישננים החלמאים

 תאחז ולא פרוה לו ולבש לשמש, קר ואם הישנים. את מעורר
 למעלה, ושערה למטה עורה הפוכה, .ילבש הפרוה ואת צנה. אותו

79



 הוא שגם הזקן, הגבאי ובין בינו להלדיל החלמאים שידעו כדי
 שהוא השמש, על חושבים הכלבים לומר: תמצי ואם פרות מלבש
 גידעו סוס על השמש את .יךכיבו על־כן אותו, נושכים והם זאב

עוד. אותו ישס• ולא: הוא, זאב שלא הכלבים׳
עשי. רכן

ג
החלמאים מאת שאלה ?שאלה
 גבו. על השמש את לשאת הסום הולך בקר לפנות בשלמא

ןהיה? איפה ובלילה ביום אלא
 !טרו שקלו ונתנו נשאו חדשה׳ לאספה החלמאים ;אספו

בית־ה?נםת. של בעזלת־הנשים הסום שיעמר והחליטו,
 בעזרת עומד שסוס .ראו לבית-הכנסת, הנשים באו כן. עשו

 שמא עמן, כשהסום להתפלל יראות שהן צועקות הלחילו הנשים,
התפלה בשעת אותן בועט נתחיל

צרה. בכל חלם העיר היתה

ז.
 בעזרת הסום את להעמיד והחליטו לאספה החלמאים ואספו

 בשעת בהם בועט הסום .יתחיל שמא יראים אינם שהם האברים,
• התפלה

 דוחף אחד כל היה להתפלל, הגברים ?שבאו אלא כן. עשו
לעמוד. מקום לו היה רלא: ממקומו, הסום את
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ז הסום .יעמוד איפה :הישנה הישאלה שוב חזרה
 שיעמוד .והחליטו וטרו שקלו ונתנו, נשאו שוב, לאספה נאספו

 השיבו החזן? .יעמד איפה שוב: שאלה נשאלה העמוד. לפני הסום
 נשאלה .הסוס על רכוב יושב כשהוא התבה לפני החזן שיעבר
 מתפלל .יהא והחזן העמוד, לפני הסום יעמר אם :חדשה שאלה
 "עושה בפסוק: לאחור .יפסע כיצד הסום, על .רכוב יושב כשהוא
במרומיו״ז שלום

ח.
 .וחקרו דרשו ונתנו, ונשאו הבתים בעלי כל לאספה נאספו אז

שהחליטו: עד
 כדי בקר, לפנות תהלים לקריאת להקדים שצריך -ודאי

 שמש, איפא ?שכרו הם? מאי-_ישננים אלא המגפה, שתעצר
 תאחזהו שמא ירא השמש :לומר תמצי ואם הישנים. את ש?עוךר

 ?תאונן ואם .לו ויחם פרוה ש?לבש אפשר הרי ? תמות צנה
 ששניהם הגבאי, ובין השמש בין עוד .יבדילו שלא הישן, הגבאי
 הפריה את השמש ש?לבש אומר, פרוות,-הוי מלבשים כאחד

 .יחשבו הכלבים ? מאי אלא .למעלה והשער למטה העור הפוכה,
 .יעמר איפה והסוס הסום. על איפא .ירכב-חשכוהו לזאב אוחו
 בבית״הכנסת אומר הוי לו? זקוק אינו שהשמש ובלןלה, ביום
 שלום "עושה הפסוק ובקריאת עליו. ישב והחזן העמוד ל?ני

לאחור... שיפסע כדי בזנבו, הסום את הגבאי .ימשך במרומיו"



ט.
מזלם: לחק הדבר בשאר הנה ועד ומאז עשו. כן

 קבר שהגיעו ברור הרי בזנבו, סוס מושך גבאי כשרואים
^מרומיו/ שלום ל״עושה
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 דרז׳נה ?עיר הדה שמה. דר׳זנה פולין, במדינת קטנה עיר !ש
ישמו, לוקש יוסף _רבי מופלג. וחכם חריף גדול רב

שהיה. מעשה לוקש?-משום שמו נקרא ולמה
 דרדנה. בעיר לרב כשנתמנה פלולת, בשנה קרה הדבר

 סעדה. להם תכין שושה שהרבנית מבקשים׳ העיר אנשי התחילו
 כהלכה, אותם ותקנה שחטה מפטמים, ארזים .וקנתה הרבנית הלכה
הספסל. תחת אותם שמה לסעדה. הקרואים שןתאספו ועד

 היטב. במרדה אותה רךדה שושה. הרבנית לשה עסה גם
 כדי השלחן׳ גבי על אותו והניחה הפה, דק עלה שנעשה עד

לסעדה. המרק בשביל לכשץבש, )לוקשין( אטריות ממנו ל^זור
ושכב מתלמודו עיף ?שהוא מבית־המדרש יוסף דבי הרב ?א
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 הרב אל בית־דין של השמש בא שעה באותה קצת. התנמנם1?
,,משנתו אותר וקעיר

הקדושין! את ?סדר שמה נא מהר בעיר, חתונה -רבי,
 תחת אותם שהעמיד ,סנדליו את לנעל יוסף רבי הלב מהר

 גופות לתוך שנהקעו עד ולכאן, לכאן ר^ליו את תקע .הס?םל
 הלב משמש לסעדה. הלבבית הכינה מאשר צלהים, אודם שני של

 לא .לקבלת־קהו ולכלה לחתן שןתן י מטפחת בו .יש אם ,בכיסו
 השלחן. רעל הספסל על סביב משמש הכיס, בתוך מטפחתו מצא

 של העלה היה רזה לאצבעותיי, מתחת חלק דבר אי.ץה הרגיש
 בכיסו אותו שם העלה, את הרב חטף הלבנית. שהכינה אטריות

החתנה. אל יהלך
 העלה את יוסף רבי הוציא קבלת~קנןן, של זמנה כשהגיע

לקבלת־קנץ. ולכלה לחתן והושיט
 לו והחליף העלה את ממנו לקח הדבר, את ראה השמש
 לתלות החליטו מעמד לאותו שהיו הבתים בעלי־ אולם במטפחת.

 אחרון, דור עד לזכרון התמיד נר אצל בבית־הכנסת הלוקשין את
הזוז היום עד שמו הה לוקש, יוסף לבי מאז קלאו ולרב
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 שעל לוקשין של עלה5 עריד תמו לא ההוא הערב ומאורעות
:עוד שארע מה הנה הסרדם. בפרק מספר אדותיו

 יחידי ביתו אל לשוב לוקש יוסף רבי הלך החפה לאחרי
 לה לעזור שושה הרבנית אל ממהר והוא אותו. מלוה ואין

 ויגשש קאומה. הרב ראה לא ואפלה. חשך ובחוץ לסעדה. בהכנותיה
 האון וגופת ,גדול עץ בבול השמאלית רגלו נתקלה פתאם כעור.
 הלאה ילך כיצד :פדחתו את רגרד הרב התחיל .לגזרים נקרעה
 הוציא יפה:ז תחבולה מצא מהרה שעד אלא .יחפה? האחת כשרגלו

 .לדרכו והלך הך^ל את בה עטף ,השמש לו שנתן המטפחת את
 על נעול שהןה ,השני האוז של ריחו עלה .לקראתו כלב בא

 את מושך נד׳חחיל הרב אל קפץ באפו. הרב, של הימנית רגלו
_ר}לו. מעל האוז

לצעוק: יוסף רבי התחיל
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 ?לא אני • דפה דן אני ז שו$ה ?לב ,סרוח ?לב הרי, -
ברגלי! תגע אל לך! ברח ממני! סור דאתרא!

 לשונו. את הבין שלא נראה, לדבריו. לב שם לא ןה?לב
והעצמות. הבשר האח, כל את שבלע עד ורטש, עמד .ואכל, עמד

 אלא לעזרה. צועק התחיל ונפחד. נרעש עומד יוסף לרבי
חברח. סעדתו את ה?לב גמר לעזרתו, שבאו עד

 עליו יצקו מפחד. מתעלף יוסף רבי את העיר א;שי מ^או
שושה. הרבנית אל אותו ויביאו אליו׳ רוחו את והשיבו קרים מ.ים

!לי הצ הצילי, - הרב, נאנח !-שושה אויה, -
הרבנית: נפדזדה

!היקר רבי לך! מה -
1 נפחךתי - הלב, עב - שושה, אוי, -
כ?יה. את הרבנית ספקה - לי! היקר _רבי מתי? מי, מה, -
!כתנתי את קרעי - שושה, אותי, הצילי -

 וקרעה המטה על הרב את השכיבה שושה, הרבנית מהרה
הרב. את שהבהיל הפחד כ&ד לסגלה כתנתו תפר את

 לרבנית קרא רוחו. אליו ששבה עד אחת, שעה הרב שכב
לה: וספר

 השמאלית לגלי נתקלה והנה החפה, מן הביתה שבתי אני -
 מעל _ויפל נקלע השמאלי והסנדל חזק, היה הכאב גדול. עץ בבול

 רוס בא פתאם הלאה. ואלך במטפחת החל את עטפתי הרגל.
 הימנית. .לגלי שעל הסנדל את זולל והתחיל לקראתי, ?לב בדמות

 שמע לא והרוח לעזרה. צועק התחלתי נפחלתי! כמה שושה, אוי,
הסנדל. כל את שטרף עד לב, שם }לא
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 כבר פי לסעדה, בהכנות לעסוק להלכה הרבנית התפלאה
 לראות המטה מתחת השקיפה הקרואים. שלתאספו השעה קרבה
 עוד השתוממה פה. הרב סנדלי והבה שם. שהציגה האוזים את

ואמר: בסנדלים הרב התבונן לרב. אותם והראתה יותר
 הביא מי :היא קשיה אפם .הם סנדלי שושה, כן, אמנם -
 אחה ם;דל רק טרף וזרי הרוח? לומר: תמצי אם הנה? אותם
 רה טרף הוא גם לזרי העץ? בול לומר: תקצי ואם שנים. ופח

 שניהם הביאו העץ ובול מאי--הרוח אלא שנים. ופח אחד סנדל
 יוןעים הם ומאין .יחה נד^רו איפא כיצד ? סנדלו את איש איש
ז זה את זה

 שנים והבה .ראתה האוזים, את לראות שושה הלכה ינתןם5
ותקרא: כפיה ספקה המבין. מן חסרים אוזים

 בעלון שאתה ודאי לי. חסרים אוזים שבים היקר. רבי אוי, -
הסנדלים. במלום .רגליך על אותם

אמר: לסוף לחשוב. והעמיק מצחו את הרב חכך
 הזה, כדבר נשמע איפה באמת כי שושה. שצדקת׳ א$שר, -
סנדלים. יאכלו שכלבים

בו. גוערת והתחילה הרבנית שושה קפצה
!לי ואבוי אוי ? הקרואים לפני עתה אשים ומה -

 רוחה את ולהשקיט לבה על לד^ר לוקש יוסף .רבי התחיל
הסוערת
 הכלב גם הרי שלי, שוטה רבנית הרגעי, תקצפי, אל נו, -

 גם שיהנה הדין ומן הוא. ד.רז׳נה העיר מיושבי אלא הוא, זר לא
הסעדה. מן הוא
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 הרג אמר תמוז. בחלש מאד גדול החם רדה רכך כך בשנת
,תקע": .עקיבא ,לשמשו לוקש יוסף רבי

בנהר. לרחץ ונלך הבה -
 אל באו .מהעיר רחוה לא והנהר .הרב עם השמש הלך

 פסיעות הרב פסע המןם. לתוך ונכנסו בגדיהם את פשטו הנהר,
 השמש, ראה .הרב נפל .באבן תגלי נפגעה והנה במום אחדות

היבשה. אל והוציאו אליו מןזר
לביתו. .חרץ מדיו בגךיו את חטף מאד, לוקש יוסף רבי נפחד
 בסיד, וחור ערום במרוצה, בא #הלב שושה, הרבנית ראתה

ותקרא: כפיה ספקה מפחד, כלו ורועד

88



!לך קרה מה !היקר רבי לי׳ אריה -
 ^מ^ם .הגה להוציא כמעט ;כל לא בפיה נוקשות הרב ושני

י. ברעדה
1 נטבעתי נטב... נט... שושה, אוי, -

שושה: אמרה
נטבעת. לא אתה, חי היקר, רבי נא, הרגע -

:ואמר יוסף, רבי עליה השקיף
? להישבע תוכלי ? נטבעתי שלא את בטוחה -

נשבעתי. הרבנית: אמרה
 שהביאה עד לוקש, יוסף רבי לה האמין לא ואף-על-פי־כן

 חי שה_רב הדינים, בפני שהעידו החוץ מן בעלי־בתים שלשה לו
נטבע. ולא

 הי שהוא האמין לוקש, יוסף י5ר של פרודו עבר אז רק
ב^דיר־ את ול;ש
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 פתאם בבקר. מביתו אחת פעם ;צא שהרב מעשה היה ושוב
 אחד רגע עבר לא לירות. הרו^ה קנה את כונן אחד שציד ראה
 על ריפל הביתה חישב בחפזון חרץ הרב ?פחד נשמע. היריה ולול
:חקרא המטה

אח! שושה! -אוי,
הרבנית. אליו מהרה - ז ה;קר רבי לך מה -
 טוב לא טוב, פחה-לא מלא הרב לה שושה,-ענה ארי, -

קרה. גדול אסון
היקר. רבי לי, שרשה,-אמור גם אסון-נפחדה איזה -
־;רו. מהתאבח, הרב חדל שושה׳-לא טוב׳ לא -
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שרשה. קראה - תספר, הלא # מי ואת ;רה מי -
 ודאי. זה - רועדות, בשפת;ם הרב ענה .-שושה ;רו, ;רו, -

 הבלוז• את או אות? ;רו: מי את נכון, אל יודע שאיני אלא שירו,
הכדור. את הוציאי

 ב^לי אל ורצה למטפחת חיש התעטפה הרבנית. שושה נרעדה
לרופא. וקראו כעלי־הבתים באו העיר. של הבתים

 חד. איןמל ובשנית האחת בידו בולבוסים ש;י הרופא לקח
 לו ;הראה האקמל של כנצב גבו לעל טנר5 על הרב את דגדג
ואמר: הבולבוסין את

_רבי. לף, שלום עתה הכדור. את הוצאתי הנה -
מאד. השמח לרופא, לוקש יוסף רבי הודה
 שושה. הרבנית לאזני עגילים לעשות צוה הבולבוסין ומן
וב;הים־טוהים. !•שבתות אותם ^תעדה
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 יוסף _רבי הרב אל לדין־תורה אנשים שנים באר אחת פעם
 מהם אחד הךצה טענותקם. את הרצו הרב: להם אמר לוקש.

ואמר: חשב הרבי, שמע טענותיו. את
ענווץך.;ט צדקו -

 בעל-דינו מגד לו שהיו ענות:הט את להרצות השני התחיל
לו: גם ואמר תמם עד דבריו את הרב שמע
טענוסיך. צדקו -

 אליו נןשה שביהם. את מ?ךיק שהרב שושה, הרבנית שמעה
:לאמרה
 הסיב זה רמי צדיקים, שניהם הם הרי רבי. לך, .ואבוי אוי -
נאכל? מה דמי-מזק, תקבל לא ואם דמי־פסק? לך שישלם

אמר: ולסוף וח?כו מצחו את קמט לחשוב, הרב העמיק
צדקו. ט^נותקי גם שושה, -
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 על האחד טען לדץ־תורה. לוקש יוסף רבי אל באו שדם
חברי:
־שערן. ממני גנב זה איש רבי, -

? גנב 'שהוא יודע אתה מבין :יוסף רבי שאל
 מתחת טמון השעון את נאו2ומ אותו בךקו האיש: ענה
לכתבתו.

;עוד יוסף רבי שאל
י קיר של או כיס, של שעון :זה היה שעון איזה -

@ © ©
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 לשבת" ביצים של פךפרת תמיד מכינה הץתה שושה הרבנית
 על ?רכה עושה שהיה לאחרי אותה אוכל לוקש יוסף רבי והיה

בבקר. בשבת מבית־ה?.נםת בשובו הכוס,
 את שושה הרבנית הכינה לא הביצים. נתיקרו אחת פעם
 תפלת־הבקר; לאחרי בשבת מבית־המסת יוסף רבי שב הפרפרת.

 • השלחן על אותה מצא .ולא הפרפרת את בקש הכום. על ברך
אמר:
!הפרפרת איה שושה, -

שרשה: ענתה
אפיתי. ולא הכינותי לא -
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!מדוע :יוסף רבי שאל
 התרנגולות ופסקו החרף, ימות הגיעו שושה: לו ספרה

 בשלש ביצה ועתה בפרוטה, ביצה היתה היום עד ביצים, להטיל
פרוטות.

;ואמר מתענוג לוקש יוסף רבי של פניו זהרו
 בשכר !אלו תרנגלות הן חכמות כמה שרשה. את רואה -
 הן פרוטות שלש ובשכר ביצה, מטילות הן אין אחת פרוטה

ביצה... לות מט



 לחוקה, לעיר חטים להוליך בשתפות, ספינה שכרו סוחרים שני
המלם. על אותה ושלחו הספינה את הטעינו

 נתלחלחו המיעד החוף אל שבאה ועד בספינה בדק נמצא
.ונסקלקלו. החטים מן מקצת

 נתקלקלו. 'שלך החטים אומר: זה רבים. הסוחרים התחילו
נתקלקלו. 'שלך החטים כי לא אומר: וזה

לדין־תורה. נלך :אמרו להתפשר. יפלו לא
 .העדן כל את לפניו הרצו .לוקש יוסף רבי הלב אל באו

 ןל# וח׳שב שב1ר ובפוסקים. בןמךא שן דבריהם, את הרב שמע
האדה. עךן את לתפס ;כל

הדין: לבעלי אמר
לכאן... הספינה את הביאו הדבר, לי ברור לא -
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 הידן נ^כירת את יוסף לרבי החכירה הדרז׳נאית הקהלה
 שרשה הרבנית רהיתה יותר. פרנסה לוי ־שתהיה פדי פסח, של

 אותן והעמידה צמוקים, יין של חביות כמה פסחים בערבי מכינה
♦מךתף3

 חבית פחחה היין. על עין לשים המרתף אל ירדה אחת פעם
החצי* עד נפחתה והבה אחת,

 בחן ,יוסף חיי בא .הדבר מה שןראה ,יוסף לרבי קראה
והשתומם: ובדק

! זאת ?חת באה מאין אנכי, תוהה -
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 בתחתית נקב ומצאה ובודקת ת.5בוה שרשה הרבנית התחילה
אמרה: החבית
הנקב. מן נזל היין הדבר, מובן עכשר, -

ואמר: שרשה של תמימותה על לוקש יוסף רבי צחק
 הוא הןקב ז היין לפחת נקב של עדנו מה שרשה, ארי, -
מלמעלה. נפחת והיין מלמטה,

ך־ן
1—1



רב"
 יוסף רבי אל הךרןבאים בעלי־הבתים באר לא רב זמן

 לא כי לשרשה. מאד ךחוקה ההיא השעה והקתה לךין. לוקש
 דבךים מטחת הרבנית המוזילה הב?ת. להוצאת ?סף לה היה
בעלה: כלפי

להוצאות. ?סף לי אין ? הסוף רבי עזיה, מה -
 .לפניו שיבאר עלי-ךין;לב .וצפה החלון אצל יוסף רבי עמד

בהתלהבות, ומחירים בידיהם ומנענעים מהלכים אנשים שני ך$ה



 הרבנית את לוקש יוסף רבי שלח .זה עם !ה רבים הם ?אלו
 בגי־ נכנסו ביתו. אל להכנס לאנשים שתקרא החוצה, שושה
:אליהם לוקש יוסף רבי אמר האדם.
ביניכם. ראןין ,טענותיהם הרצו -

האנשים: לו אמרו
 לנו ואין בני־אןם, כדרך משיחים הרינו אתה. טועה רבי, -
חברו. על איש ותביעות טענות

:יוסף רבי להם אמר
 ווזביעות טענות לכם שאין בית־דין, פסה לקם אכתב אם־כן

פם^“דמי ?י ותשלמו חברו על איש



שכוואד ורבי יעק□ רבי
 ?עקב רבי האחד שם דרזנה. בעיר היו שתפים סוחרים שני

 ^מואל ורבי העשיר, היה ?עקב רבי שמואל. רבי השני ושם
 שמואל ורבי ,המעות את נותן .יעקב רבי והיה .במסחר הבקי
 רבים ;מים ?שתפות סחרו ומוכר. קונה בערים, ונוסע עובר

בעסקיהם. !.יצליחו
 המסחרים* לשום לדךך לצאת שמואל רבי נצרך אחת פעם

ויסע. שתפו .יעקב ומאת ובניו אשתו מאת בשלום נפרד
 בשתפות, סוחרים אנו רבים ;מים זה בלבו: ?עקב רבי נמלך

 לי מביא שהוא החשבונות הכנים שתפי, את בחנתי לא ומעולם
הדרך ??ן
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 .יעקב רבי צרה יוים ובאותו בבקר, לדרך ;צא שמואל רבי
 אשר בדרך הוא גם ויסע אבירים סוסים לשני עגלתו את לרתם
שתפו. בה הלך

 בעלת־הבןת: את שאל שבדרך. אכסדא אל בא בלילה
 בעלת־הבית: לו אמרה ז׳נה?:מךר ^מואל רבי היום פה ההיה
הלאה. ונסע ושתה; אכל היה.

 את שירתם למשרתו צוה ובבקר .לישוי .יעקב ר?י שכב
 עךב לעת שמואל. רבי בה נסע אשר בדרך, הלאה ויסע העגלה

 יעלב ר׳ בא אר*צה. נתך שוטף תשם עבים, השמןם התקדרו
 צוה לנוח. ומטה חדר לו בקש הביתה, נקנס שבדרך. לאכסמה
 להכין צוה ולמשרתי ולו .מספא להם ולתת הסוסים את להתיר
 רבי פרז ההיה האכסנאי: את שאל ושתותו, אכלו אחרי ארחה.
 יום. בערד בא הוא הוא, פה האכסנאי: לו אמר ? מדרז׳נה שמואל
הלללה. פה ללון נשאר השוטף ה^שם שמחמת אלא

 ללכת כדי .השכם בבקר שןעירהו למשרתו _יעהב רבי צוה
שמואל. ר׳ אחרי

 שעגלתו ראה החצר, אל ןצא הלילה. בחצות קם שמואל ר_רבי
 האכסנאי: את ושאל הלך קחצר. עומדים סוסיו וגם .יעקב רבי של
 אלא אותו, ידעתי לא האכסנאי: אמר בעךב. הלום שבא האיש מי

פה. ההלית אדוניך, על שאל והוא וכך כך שמראהו
 ;צא אותו לנסות אחריו נוסע ששתפר שמואל רבי הבין

 באה שמשם הצד אל .יעקב רבי של עגלתו את והפך החצר אל
ויסע. שלו העגלה את ךתם

 צוה _יעהב. רבי את להעיר המשרת גם קם קלה שעה לאחר
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 ארג מאהמל ערד הציג והמשרת העגלה. את לרתם .יעקב רבי לוי
 על ערד היה הח^ך .הלאה .יסע ששמה הדרך לצד הכן העגלה
 ;ישב .אותה רתם .עגלתו את שהפכו המשרת _ךאה ולא ,הארץ
ריסע בעגלה .יעקב רבי

 רואים הם והנה בקת לפנות ויהי הסוסים את דפק המשרת
 • שתפו מעשה שזהו .יעקב רבי הבין .לפניהם דרז׳נה העיר את

למשרתו. אמר אחריו. .יסע שלא כדי בו, שהתל
 לנר• קרה אשר הדבר כל אדרת על לאיש תספר אל -

כגמולו. לשתפי אשיב הבה חשב: ובלבו
:לאשתו ריא^ר ביתר אל .יעקב רבי בא
 .בו אהתל ואני בי התל הוא .שתפי לי עשה וכך כך -

 כי לי, ידרשו אשר לכל ואמרת שלם שבוע בחדר אותי סגרי
שתפי. שמואל .רבי עם הנני בדךך

 בעיר הדבר נודע החוצה. הסוגר מי יצאז השבוע לסוף
 אשת אל גם השמועה הגיעה .הדרך מן שב יעקב שרבי ךרז׳נה,

בעלה. לשלום לדרש אליו באה שמואל, רבי
 האישה נפחדה .ענה ולא עצובים פנים יעקב רבי לה הראה

 קרה מה :האמת את לי שתגידי משביעך׳ הנני :לו אמרה .מאד
?לבעלי

:האישה אמרה בקש. אותה לדחות .יעקב רבי התחיל
 לי מספר הי.ית כך אלמלא לו, קרה שאסון מבינה הריני -
ברורים. דברים

:.יערב .רבי אמר
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 הוא לבעלך. באמת קרה אסון לפחך. לכחש עוד אוכל -לא
חמת. פלונית בעיר פתאם חלה

 ומיללת. בוכה התחילה האלה, הדברים את האישה כשמוע
 .קדיש לומר הבנים התחילו ובנותיה. מיה עמה בכו לביתה, הלכה
 .ומיה-ליתומים לאלמנה עצמה את האישה ותחשב אביהם. אחרי
העיר. בני כל גם אותה חשבו וכה

 ורבי .עךב־פסח שלפני הימים הגיעו .ירחים שלשה עברו
 להגיע כדי בהן, שעבר עךים5 עסקיו את לגמור השתדל שמואל
 בקרב ;נוח שסוף־סוף ,שמח ולבו בעגלה נסע .החג אל המתה

 חצות: אז-שעת והשעה ביתו, עד העגלה באה משפלתו. בני
 מן מטפטף תישם עמוק. והרפש גדול, הקר היה בחוץ הלילה.
 שהיו ביתו תריסי על .ודפק מלתו מעל שמואל רבי ;רד הישמלם.

מסגרים: ?בר
!לי פתחו -

ז פה מי :ושאלה כבר, שישנה אשתו, הקיצה
? קולי את הכרת לא כלום אני :שמואל רבי לה ענה

 צועקת והתחילה ?אד נ?חדה בעלה. הול את האישה הכירה
.מפחד

 את מה לך? היה זה מה החלון: מאחורי שמואל _רבי אמר
מדרכי. שבתי עתה באתי, שמואל בעלך אני צועקת?
 שוב !לעפרך שוב :ותקרא המת בעלה את ;ראה האישה אך

הדלת. את לו פתחה ולא למנוחתך!
 כעס הבשר. עד וחודר מטפטף וה^שם בחוץ, גדול והקר

עז. ביתר דופק והתחיל לו, פותחים שאין שמואל, לבי
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 - הקטבים .ילדיך למען 1 אותי תפחיד נא אל .האשה קראה
לעפרך! שוב

 הוא שאין אלא למת, אותו חושבת שאישתו שמואל רבי הבין
 גרה שהיא ,הנשואה בתי אל אלך :לבו אל אמר .מדוע יודע

הדבר. ;ודע ולמחר בביתה, הלילה ואלון אחר, ברחוב
 ושאלה: בתו הקיצה בדלת. דופק והתחיל בתו, בית אל הלך

 פתחה לא אמך שבתי, אביך, אני, :שמואל רבי לה אמר ? פה מי
הלןלה. בביתך ואלון את לי פתחי הדלת. את לי

 מתחננת והתחילה אמה. שנפחדה כמו אביה, מפני הבת ב?חדה
ברכי: הבית מן אליו

 מנוחתנו. את תפריע אל היקר, אבי עוללי, לעל עלי חוסה -
לעפרך. נא שובה

 איש שאיזה הדבר, עכשויברור לבו: אל שמואל רבי אמר
 לי. ויפתח י.יךא ולא אישה, לא שהוא בני, אל אלך הבה בי, התל
 שמע ,ביתו דלת על ודפק ,אחר ברחוב שגר ,בנו בית אל הלך
לו: אמר הוא. גם ונפחד קולו את בנו

 להפחידני בא שאתה עלי, לך יש תרעומת אקה היקר, -אבי
 לקרא הנני זהיר וגם אבל, ןמי שבעת אעריך ;שבתי הלא מקברך?
לעפרך! שובה יום. יום "קדיש" אחריך

 קפוא והוא הדלת, את לו פותח איש שאין שמואל רבי ראה
 עבר ללון. מקום לו לבקש הלך ה$שם, במי כלו ושרוי מקר כבר
 מבעד מציץ אור ראה לוקש, יוסף רבי הרב של ביתו פני על

 בית אל אכנס הבה לבו: אל אמר החלון. שיתריסי הבקיעים
העדן. כל את אברר ולמחר בביתו, הלןלה ואלון הרב,
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הרב. בית פתח על דופק והתחיל נגש
 המסכתא את לגמור מהר כי שעה, ?אותה .ולמד ;שב ןת\ב

 הבכורים. בשביל בערב-פסח סיום לו #ירדה כדי בה, עס*ק שהיה
 אני שמואל: רבי לו אמר דופק? מי ושאל: הקול את שמע

?עקב. רבי 'של שתפו מדרז׳נה, שמואל
 "עקיבא־תקע" השמש נשאר ההוא ובלילה מאד. הרב נפחד

יוסף: רבי קרא ה?שם. מפני בביתו ללון
מעלינו. ו;סור בשופר, תקע הדלת. על מתדפק מת -עקיבא!

 והמת תקיעה. תקע תוקע. והתחיל השופר את עקיבא חטף
 את לי פתחו קורא: שהוא אלא ;סוד, לא הדלת מאחרי אשר

הדלת.
,תרועה"! תקע עקיבא׳ יוסף: רבי קרא
* הדלת לי פתחו :באחת והמת תרועה, עקיבא תקע

 מפחד. רועד כשהוא יוסף ר׳ ,שברים״!-קרא תקע -עקיבא.
,שברים". עקיבא תקע

 התרועה את שמעה משנתה, שוישה הרבנית הקיצה רגע ?אותו
 שמא לראות, החוצה ו;צאה מוזרה פועה. שהעז וחשבה והשברים

 וסגר המסדרון לתוך שמואל רבי קפץ .העז את לגנוב גנב בא
 מטת לתוך ונכנס החדר אל התגנב מאחריו, הךלת בריח את

בשרו. את להחם ב?םת ויתכס הרבנית
 אל נגישה סגורה. הדלת .והנה המתה, לשוב חפצה והרבנית

דופקת: והתחילה החלון
לי. פתח היקר! -רבי
 הרודן שנה .עקיבא?-הנה אתה, שומע ברעךה! הרב אמר
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לעפרו. הרוח וישוב בשרפת תקע הרבנית. של לקולה קולו את
 ראתה ודופקת. דופקת והרבנית בשופר. עוד עקיבא תקע

 ספרה לה. פתחו השכן. של דלתו על דפקה ה י פותח איש שאין
 את מ^אה ובשובה הבלת, מן ל.ךגע שיצאה לה, שארע מה להם
 להתחיל הרב בית אל השכן נגש לה. פותחים ואין םג;רה הדלת
הוא: גם דופק

רבי! !הדלת את ?תח רבי, -
 אתה, שומע ייקיבא, אמר: הקול את לוקש יוסף רבי שמע

 שכננו ;קול ?דבר הוא עתה קולו. את שוב הרוח שנה הנה
בשופר! תקע פסח. ר׳

 ודפק דפק פסח ר׳ והשכן .בשופר שוב תוקע עקיבא התחיל
 המחרת ירם ביתו,-עד אל שושה הרבנית את לקח שנואש, עד

הדבר. ויברר
 בית אל ב* שמואל רבי הדבר. כל הוברר בבקר ואמנם

 את שהפיץ הוא לעקב שרבי נודע לו. שקרה מה וספר המדרש
 שמואל. ר׳ בו שהתל על לעונש שתפו של מותו דבר על השמועה

 פרוטות הלילה, כל שתקע לעקיבא׳ קנם שלשלם .שקב ר׳ את ענשו
 האלה ובפרוטות "תשרת׳/ פמנין - לוקש יוסף ולרבי "תקע", כמנין
לוקש. יוסף לרבי חדשים סנדלים תפרו
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פדאכטי שמחה ובי



א.

 טוב ויהוך צדיק גם שהיה לב, היה אחת קטנה בעיר
 גלגלת בעל מ^ה ונושא לבנה, זופיצה לובש הרב והןה במקומו.

 פדיונות. ומ״קבל לחולים מגלות נותן שהיה ופעמים בידו, קף3 של
גדול. ועני בא?ת היה וישר תם אך

 ותהי ואם, אב לה היו שלא יתומה, ביתה אל הרבנית לקחה
 שוטה רוקת. עודנה והיא שנה, עשרים _ל.יתומה מלאו ?בת. לה

 השיגה לא כי תמיד, קרעים לבושה זה על ונוסף הןתה׳ וקכוערה
 לא עור בשבילה. חתן נמצא ולא: נאים. בגלים ?הלבישה הרב ח-

 והנערה שנים עשר עוד ע?רו בה. חפץ לא ופקח בעיר, היה
שלשים. בת ?עשתה

 ידי יוצאה שאינה הרבנית, אחרי קכונות העיר ?שי חחחילו
הרב: לה אמר לרב. וספרה הרבנית הלכה הןתומה. ?נגד חובתה
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 מט של הכסף גלגלת ואת ךדך2 את קחי הוא. כן אקנם -
 ממנו והחי במשכון׳ למלגה ת?י של? ההפלין של סף5ה כתי ואת
הנשואין. להוצאות כסף

 לנערה תפרה זוז, וממשים מאה לותה כך. הרבנית עשתה
 לנדוניה הרב בידי הפקידה ומאה זוז, בחמשים חדשים בגדים

החתונה. ולהוצאות
 חתן .יחדו לבקש חכמיה ואת העיר חשובי את ה_רב אסף

הנערה. בשביל

ב♦

 ישמו. שמחה *ם. ארבע כק אחד איש גר עצמה עיר באותה
 מכסה אחד סמרטוט ורק ויחף ערום תמיד הולך שהיה ומשום

 סמרטוט. כלומר; פלאכטי", "שמחה לו קראו על־כן בשרו, את
 של ךלי.ים ששה בשכר קטן. טפש ולא גדול חכם לא היה הוא
 טובים וימים שבתות בערבי קטנה. להם פרוסת מקבל היה מים
 ולמרק הנחשת כלי את לנקות הגבירים בבתי למשרתות עוזר היה
 ולחטב מים לשאב בא היה שבעיר החתונות ועל המנורות, את

 השירןם את הסעדה אחר ללקק לו נותנים היו זה בשכר עצים.
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 סובל והיה לו, היה שלא אלא הרבה לאכל יבל הוא שבקערות.
ומחסור. רעב

 הנערה את להשיא שצריך באספה, העיר חשובי החליטו
לשמחה. הןתומה

 את נושא הרב אל שמחה בא לשמחה. לקרא הרב שלח
 את ש!שאיר לו ואמרה לקראתו הרבנית יצאה שכמו. על הדליים
 מפה, אותם ענבו שמא שוטה. שמחה: לה אמר במסדרון. דלייו
הוני. כל תה

 הרב אותו קבל שלמו. על לשהדלי/ים הרב לחדר נכנם
לו: ואמר לכבוד

 אשהי לישא שעתך והגיעה אתה ארבעים בן .יקירי, -שמתה
שמחה: לו ענה
 עכשו אכל לך, נאים כלים כי רבי, אתה, שחכם חשבתי -

 לעני להנשא תאבה נערה איזה כי שוטה. נך:שה אנכי רואה
שכמותי?
הרב: לו אמר

 ם מלבוש עם .ישרה נערה הנון: שדוך בשבילך לי יש -הנה
לה. יש נדתיא וגם חדשים

 הרבנית הלכה לחדר. הכלה את שתכנים לרבנית הרב רמז
 אדמה ומספחת חדשים בגדים לבושה הכלה נכנהה לה. וקראה

 מלא שהארגז לשמחת, והראה הארגז את פתח והרב בראשה.
הכלה. של הנדומא זוז, נחשת-מאה מטבעות
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 ההון ואת הכלה ־שעל הנאים הבגךים את שמחה כשראה
הרב: אל קרא שבארגז, העצום
החפה. אל נלך הבה לאשה. אותה להחת חפץ הריני !רבי -

הרב: לו אמר
 הרם. נאים בגדים ולהלבישך תנאים לכתב צריך בני, -

החחנה. תהיה כך אחר
שמחה: אמר
 ואת החפה, אל נלך תכף לחכות. חפץ אינני רבי לא -
ארןךת. בפעם נכתב התנאים

 ושמחה לחכות; שיסכים שמחה, עם ונותן נושא הרב התחיל
 והחליטו ברבנית הרב נמלך הרב. יתחרט שמא ;רא, כי חתעקש,
 גמרו הוא. יתחרט שמא ןראו, כי שמחה, של רצונו את למלא
 ראת ואספו בעיר ;צאו מחר. תהיה והחתנה התנאים יהיו שהיום

 עשו וממחרת שמחה. את והלבישו לשנים בגדים בעלי-הבתים
 של מתנות והביאו החתנה אל העיר יושבי כל באו החפה. את
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 גךיסין, מעם הטנירוז, מעט פולים מעט ולכלה: לחתן ןרשה
 וקערומ קדרות - כלי־כ.ית גם שהביא ומי ,קמח. מעט בולבוסין,
 הזוז קצי תזוז, ךבע במזמן, כסף גם שנתנו כאלה והיו ומחבות.

השנה. למחצית הצעיר לזוג דירה בביתו נתן ואחד שלם. ]זוז
 מן נעימים: ח?ים חי והתחיל בדירתו הצעיר הזוג התלשב

שלמים. חדשים לששה ץכסף מזון אצלם .נאסף הךרשה" ,מתנות

לאשתו: פלאכטי שמחה אמר המשחה .ימי שבעת אחרי
 אלא סאה ?עיני חן מוצא כביתנו אשר כל ה?קרה, אשתי -
 לנו אשר והמסבות .והקדרות הסירים לי: לרצון לא אחד שדבר

 ןדו?י□1 לקנות צךיך קטףם. ילדים: בשביל אלא הם, למעננו לא
מאלה.

 והערות כחביות, חדשות. קדרות וקנתה פלאכטי אשת הלכה
 שנ.יהם אחת. כבת קדרות שלש שתןם מבשלת והתחילה כעריבות,

 גיסרים שהיו ומכיון קבתם. את קלקלו ולא הךבה לאבל ;כלו
 לעצמם מכינים היו כה אחרת. מעדה תכף מכינים היו אחת׳ סעדה
 אחד חרש במשך סם וכה כיום; פעמים ושבע שש ח$ש, ןעדות
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 סרנים התחילו חתגתם. בשעת לדרשה במתנה שקבלו המזרן, קל
 ועד־קהרה הנדה, מן להם ושהיה להם ׳שנתנו המזמן בקסף מזרן

הכסף. כל את גם הוציאו
לבעלה: פלאכטי אשת אמרה
 עבד ולך דלייף את קח תם. הכסף רגם אפם, המזרן -הנה

לפךנסה. םף5 לנו שעדה והשתכר
לאשתו פלאכטי אמר
 אין חתנתי, עד ועבדתי מןם שאבתי הרבה האהובה, אשתי 

 מן לנוח חפצתי עתה כתפי. על הדליים את לשאת עוד כח לי
העבודה.

אשתו: לו אמרה
אתה. גם עבר עוקדים. האדם י3ק כל -

פ׳-אכסי: לה אמר
 הו?ן הי.יתי לא הדןתנה, אחר גם לעבד ??ריך -לו

החפה. אל



 השק ^ן כלים האןזרו.נים שהבולבוסין פלאכט? שמחה ראה
לאשתו: אמר

 אינו והוא כלום עובד אינו ^דלת׳ שבביתו הרב גם -הרי
עו^ה? הוא מה רעב.

האשה: לו אמרה
 מתניו על אלונטית וחוגר לבנה, זופיצה לובש :צדיק הוא -
 סדור גבי על ומתנענע יושב והוא ראשו, _על ושטרימיל בידו, ומטה
 היקר בעלי )אתה, מערת. לו ונותנים יהודים באים ולפיכך ןדול,
כסף. לך .יסנו ול#; צדיק׳ אץך

 וחגרתי לבנה, זופיצה אני גם אלבש כו, אם :שמחה אמר
 ואשב בראשי, שטרימיל ואשים ביך? מ$ה ואקח מתני, על אלונטית
 אשתי נא, לכי לצדיק. אני גם וה?יתי גדול, סדור גבי על ראתןענע
האלה. החפצים כל את לי והשיגי הרב בית אל האהובה,

 ומצאה העליה על עלתה הרב. בית אל פלאכטי אשת הלכה
 גמרא לקחה הרב, של הישן השטרימיל ואת הישנה הזופיצה את

 פלאכטי שמחה לבש לבעלה. והביאה הרב של הספרים ארון מתוך
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 הישן השטרימיל את שם ,מתניו על אלונטיות וחגר הזיחיצה את
 ברזל פח אותו ?פה המטאטא, מן המטה את הוציא ראשו, על

 ה׳,סדור על-גבי מתנענע והתחיל הישלחן אל ;שב בידו, ולקח
הגמרא• :כלומר -- הגדול״

 כסף• לו הביא לא ואיש היום, כל ענע;והתנ ישב והתנענע, ;־שב
 יודעים אין על־כן אותי, רואה איש אין פח לאשתו: אמר

 המדרש בית אל מחר אלך כסף. לי מביאים ואין הנני, שצךיק
אני. שצדיק חדעו שם, אתנענע

 הזופיצה. את לבש ש^חה, קם ובבקר לישן. וש?בו; שתו אכלו,
 הסדור ואת הןמנית׳ מדו המטה את לקח ה־שטרימיל, את חבש

_ לבית־המדרש. והלך השמאלית. הטלית-בידו שק עם הגדול
 בואי. עד הבולבוסין כל את לבדך תאכלי נא אל -רק

 צאתו לפני אשתו את הזהיר ~ ארעב, שמא חלקי, את לי השאירי
הבקת. מן



 לבוש הוא והנה פלאכטי, שמחה את שבחוץ והקונדסים ראו
 ?עיניהם מגחך הדבר נראה בידה עבה וגמרא הצדיקים כאחד
:וקוראים אחריו רצים התחילו הוא. שעם־הארץ ;דעו כי מאד׳

פלאכטיו שמחה רבי פלאכטי! שמחה -רבי
 לעמתו. ?עפר ועפרו אותו סבבו מהם. לברוח שמחה התחיל

 הקו^דסים אחריו רךפו אחר. רחוב אל סר מהם, להנצל חפץ ושמחה
 גם הקץדסים אחריו רדפי הש.ךה. אל מפניהם ברח פה. גם

 ר^ליו את הרים הקו;ךםים׳ מפני מנוס שאין שמחה ראה בשדה.
 והשיחים. נצים ה בין הסתתר ושם היעה אל המובילה בדרך חרץ
העירה. שבו מצאוהו. ולא הקונדסים אותו בקשו

 העירה, הנערים שישובו עד פה, אחכה בלבו: אמר ושמחה
 תכף לאכל שאוכל ?די אתפלל׳ בינתים אני, גם אשוב אחר־כך
הבולבוסין. היטננו שלא הביתה, בשובי

מתפלל. .והקחיל התפלץ ואת הטלית את הוציא
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 החריצים כאחד לבוש איש ;צא מער, מתפלל שהוא ועד
השיחים מבין

 ששמחה והמרה, והשדות ה_יער אדוני הגרף הוא הזה והאיש
 הארוה מן שברח האהוב, סוסו את לבקש הלך הוא בה. גר

.ויעלם• בל;לה,
 כאחד לבוש והוא ביער, מתפלל שבן־אדם הגרף ראה
 נמצא איה לי, להגיד !ה יוכל שמא :בלבו אמר הןהוךים, הצדיקים

בקשתו. את לפניו והציע אליו נגש סוסי.
 אמר הוא הגרף. שאלת את בשקעו מאד נפחד ושמחה

עגת. ולא שתק אני? נביא כלום סוסו? איה אדע מאין בלבו:
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 אתה רכל אתה 'שצדיק בך אני רואה הגרף: לו אמר
 לך אתן סוס? ישישה המקום את לי תגלה אם נפלאות, להראות
יפה. מתנה

 לשוף על שי.עלה מה לו מגיד והריף בלבו: שמחה אמר
אבלה. אז מעלי. רסור

ל?לף: אמר
 תחת מימין היער בקצה עומד שסוסך קך, ידוע להוי -

 ?פךסותיו, עמהם נלחם והוא אותו, סובבים זאבים ושני גדול, אלון
לטרף. ?היה שמא לעזרתו, מהר עוד, לו אין כח זבל5

 פלאכטי. שמחה לו שהראה המקום אל וימהר הגרף לו הודה
 אמנם הצדיק: לו אמר כאשר הוא, שכן בראותו, השתומם ומה

 אותו. סבבו זאבים ושני אלון, עץ תחת ההוא במקום עומד הסום
 להישף הרג האחד את .בזאבים חיר רובו קנה את הוציא הגרף
המתה. ויובילהו לקחו הסום אל נגיש אז בלח.

 איש באמת הנהו מער, .ראה אישר שהאיש׳ הגרף ויאמן
מצאהו. ולא לבקישהו הלך מתנה, לו להגיש חפץ מופת. בעל אלהים
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ח.

 אותו, .ויעניש הגרף ישוב שמא ירא כי היער, מן ברח לשמחה
לאשתו: ואמר ביתו אל בא שקרים. אותו יר1שך

 ה^רף ;בא שמא ,אנכי ירא ,האהובה אשתי ,הסתירבי -
אותי. ו^ה

 חלק את שמה לו׳ ונתנה למטה מתחת האשה אותו הסתירה
בולבוסיו.

 בא בעיר, לבקשהו הלך ביער, שמחה את מצא שלא והגךף
ושאל: הרב $ל

? ביער שהתפלל המופת. בעל האלהים, איש הצךיק, איה -
 כל את לביתו מכנים החחיל הצךיק. הוא מי הרב, ;דע לא
לגרף. והראה אחד, אחד שבעיר החכמים מלמידי
הגרף. אמר - הם, אלה לא -

:לרב השמש אמר
 טוב, .יהודי של בגךים ולבש פלאכטי שמחה התחפש היום -

 הוא ששמרזה א?שר תיערה. אותו גרשו שבחוץ ההונדסים אך
אותו. מבקש שהגרף האיש
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לשמחה: אמרה מאד, האשה נפחדה לשמחה. לקרא שלחו
הלום. הגרף יבא שמא לך, -

הרב. בית אל שמחה הלך
 והודה לפניו השתחוה מאד, שמח הגרף, אותו שראה כיון

ואמר: הסום, מקום את שגלה לו.
 עלי חסוךף;מ $ל על־כן ,אתה שאיש־אלד״ים רואה אני -
והלאה. מהיום

 כל לו ושלח העיר, משוק ;פה דירה לו !שכר הגרף הלך
 חולבות, ופרות בצים. מטילות ןתךנגלות,שתהל;נה לביתו, מזון מיגי

 טוב, כל הבית את מלא ומשפחותיו. מעבדיו ומשרתות ומשרדים
ולאשתו. לו ונאים סך־שים בגדים שלספר לו, נתן רב כסף גם

 שמחה רבי החדש הצדיק של בביתו טובים חלים התחילו אז
 ומבשלות. אופות ומבשלות, אופות הרקחות היו היום כל פלאכטי.

 מבשלים והיו .יותר עוד גדולות קדרות לקנות צוה שמחה ר׳
 רב על מתענגים ואשתו שמחה והיו אחת. בפעם קדרות עשר
 עד השכם הבקר סךשה־-מן סעדה ומתחילים סעדה גומרים נחת,
בלללה. מאחרת שעה
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ט.

 ו^אשר אותו, ומכבד פלאכטי שמחה את מאד חובב רהגרף
 יוצא .ושדרוה .חשבונו על ביתו ואת אותו מחזיק שהוא ,הוא

 של חדש ושטרימיל משי, של חדשה זופיצה לבוש ברחובות
 בידו. םף3 של ^לגלת בעל סוף של ומטה בראשו תחשים עורות

 שומר שהוא ה^רף, אף בהם יחךה ן5 בו, לגעת יראים והקונדסים
 רשן. ושותה אוכל שמחה ורבי שלו. איש־אלהים של כבודו על
הגדול. הסדור גבי על מתנועע היה לאכילה אכילה בין

 קלאה שהיתה קפסא, נגנבה הגרף שמבית מקרה קרה והבה
 הגרף אותה בקש ה^רף. של הונו ומרגליות-כל טובות אבנים
 תכף לו .יגיד פלאכטי שמחה שרבי בטוח יה7ה הוא .מצא ולא
 איש־האלמים, את להטריח חפץ שלא אלא הגנב, ומי הקפסא איה

 ושפחותיו ?בדיו כל בכלי חפש בע^מו. אותה לבקש ועסה
 עוד שאין כשנוכח ורק באחזתו, לשבו אשר האברים כל ובבתי

שמחה. רבי אל לפנות לבו את ערב הגנבה/ את למצא תחבולה
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 לו ויספר אחזתו, אל שמחה את להביא מרכבה הגרף שלח
הגנב את לגלות ועקשהו הגנבה אדות

עליו פלאכטי שמחה רבי לב נפל
 כה אנכי?" נביא כלום הגנבה? ואיה הגנב מי אדע "מאין

 גם שקדים ךבר שהוא הדבר, עלה הפעם כי ויירא, בלבו. חשב
 הטוב כל תחת ל!שה, ענש הגרף אותו ויעניש הראשונה, בפעם
הנה• עד לו שעשה

 ל;מים אדחה ,הבה בלבו: ויאמר תחבולות מבקש התחיל
תרמידזי. תגלה שאז הרגע, את אחדים

הגרף: אל ויאמר
 את לך והשיבותי הגנב את אגלה ימים שלשה בעוד -
.הקפסא



 רצו היהודי. המוקסן בבית שמחה רבי את הגרה הושיב
 ו?כל בביתו שי;זצא והמשבח הטוב מכל ולהשקותו להאכילהו

 מרה נפשו כי .והמשקה. הא;ל טעם לא שמחה רבי אך הכפר.
נדדה. שנתו וגם לו

 תשוב ימים שלשת שבעוד היה, בטוח :מאד שמח והגרה
 נודע הכפר. יושבי ולכל השרים שכניו לכל ויספר אליו. הגנבה
 הגנב נפחד כפר. באותו שגר לגנב וגם הסביבה, בכל הדבר
 והיתה היהוךי האלהים איש אותו .יגלה שמא ירא הוא .מאד

לפניו. ואתודה אלך בלבו. אמר מרה. אחריתו
 שאינו מטתו, על מתהפך פלאכטי שמחה ורבי בלולה, ויהי

 מע? ,ירד חדרו. חלון על דופק איש והנה צ.ערו. מחמת לישן יכל
שישתק. לו רומז איש והנה החלון, את ופתח מטתו

אליך. לי נחיץ !•לחש-דבר הע;ד לו אלי,-אמר צא -
:ןאיש לו ס^ר החלון• בעד חרש שמחה רבי אליו ;צא
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 ולבהשף לפךך להחודות באתי .הקפסא את גנבתי אני -
.יהרגני. פן אשמתי. את לגרה תגלה ולא לי שתסלח

 את לו הראה והגנב ל^רף, גיד2 שלא שמחה, לו הבטיח
הגנבה. את הסתיר ששם המקום,

 הגנב. מי לו שיגיד שמחה, רבי אל הגרף בא השלישי ביום
שמחה: רבי לו אמר

 .בגובה היו השדים .ידי אם כי ,הוא אדם בני מעשה לא -
 גם שילכו לעבדף, וקרא אחרי בא ;דעתי. הקפסא מקום את אף
אתנו. סם

 הידוע המקום אל אותם .הביא פלאכטי. שמחה אחרי הלכו
הק?סא. את ומצאו הגרף עבדי חפרו באדמה. שם לחפר תרה לו



יא.

 שמחה רבי של כבודו יותר עוד גדל האלה הדברים אחר
 כבעל" אותו מכבדים התחילו מהיהוךים רבים גם .הגרף בעיני
 העיד בלילה, הגנב בא דבר על ;דע שלא המוכסן, כי מופת,
הגנבה. את שמחה רבי גלה כיצד בעיניו, ראה שהוא ונשבע

 בעירו. הגר הקדוש האיש אדות על מכיךיו לכל ספר והגרף
 אליו שיביא הגרף את המלך בקש המלך. בחצר גם הדבר נודע
הוא. נסתרות יודע המאמת לנסותו, כדי שמחה׳ רבי את

 אותו .והציג המלך, חצר אל שמחה .רבי את הגרף הביא
המלך. לפני

אליו: המלך אמר
 נסתר. כל אתה יוד$ הבאמת אותך. ואנסה אלי תבא מחר -

ונבהל: הדבר את שמחה רבי שמע
התעצב בלבו, חשב נסתר?" כל שאדע אנכי, נביא "כלום
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כבד". עו)ש עלי ישים והמלך הדבר, כל שיגלה ודאי "עתה ^אד:
 לאכל יכל לא ונואש. עצוב המלך מלפני שמחה רבי ;צא
 עליו מה וחישב הל;לה כל ;שב רבה. דאגה מחמת ולשתות
 כדי ,עשה אשר כל על המלך לפני ש;תוךה החליט, .לעשות
_קל. ענשו ש;ה;ה

יב.

 עצה לטכס שריו כל את ממחרת בבקר אליו אסף רה^לך
 בכלוב קטנה צפור לשים החליטו בעל־המופת. את עסו במה

 מה ש_יגיד • שמחה רבי את והביאו ,בארון הכלוב את ולסגר
פה. עשו

 הצפור נשמטה בכלוב׳ אותה לשים וחפצו קטנה צפור הביאו
 ;כלה לא והפעם שלישית, בפעם אותה חטפו לה. ועפה מידיהם
 ו!קךאו בארון. סגרו הכלוב ואת בכלוב, אותה שמו עוד, להשמט
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פח. עשו מה ויגיד שןכנם. שמחה לרבי
ויאמר: המלך לפני תעמר שמחה רבי נכנס
 אגיד בעצמי אני .המלך אדוני ?לום, אותי תשאל אל -

 ה^ה השלישית ובפעם מ;ד, הצפור וחלצה פעמים שתי הפיל: את
• נלכדה

 בידו עלה פעמים שתי היתה: שמחה רבי של מחשבתו
 עצל לא השלישית בפעם ועתה האדם, בני את שולל להוליך

מענש. עוד
 שרבי חשב, כי דבריו, את לגמור לו נתן לא המלך אך
 את ;דע הלא ובכן בכלוב, ששמו הצפור אדות על ?דבר שמחה
באמת. קדוש ואיש הוא ובעל־מופת הנסתר׳

 וכסח, זהב אוצרות לו נתן גדול, כבוד המלך לו חלק
בשלום. לביתו אשלחהו

 איש פלאכטי שמחה שרבי ,המדינה בני כל יךעו אז ומני
הוא. ובעל'מופת קדוש אלהים

 עור־ של ושטרימיל לבנה, זופיצה ;מיו כל שמחה רבי נשא
 הסדור גבי על מתנענע כסף, של גלגלת בעל ומ^ה תחשים.
 עשו .גדולות רבות קדרות לו בשלו והטבחות והרקחות .הגדול
מותם. יום עד יום יום רבות סעדות ואשתו הוא
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טפש. ?ני
1

והתחגלת. י3ב
 פעם ?בךתו לו אמרה .אדונו בבית משרת היה טפש בני

:אחת
.תךנג*לת לי וקנה האטליז אל ?ני, לך׳ -

 בורר ?ני התחיל האטליז. אל והלך בידו ה?םף את ?ני לקח
הקצבית: לו אמרה ושמנה. ;פה תרנגלת לו

 שומן קמו קלן הן, ;פות הסתגלות כל בורת אתה לחנם -
טהור.

 דומה שהתחגלת אומרת הקצבית אם ?לבו: ?ני אמר
שומן. ואקנה אפוא אלך מתךנגלת, ;פה שומן שמע־מינה לשומן,

 התוני לו הראה שו$ן. לו לסת ובקש החנות אל בני הלך
ואמר: השר^ן את
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כשמן. בהיר שהוא !ה, קשבח שומן ראה -
 שהוא ואומר. שומנו את משבח החנוני בלבו: בני אמר

 אפוא אלך השומן. מן יפה שהשמן שמע־מינה כשמן, בהיר
שמן. ואקנה

 התחיל שמן. לו לתת ובקש שמן של חנות אל בני הלך
ואמר: הש^ן את לשבח החנוני
כמןם. צלול שהוא חפה, שמן לפניך הרי -

 שמע• במלם, ^לול שהשמן אומר החנוני ?לבו: ?ני אמר
הש^ן. מן ןפים שהמים מינה

מים. מלא זץ* לגברתו .והביא שאב ה?אר, אל הלך

11
רדג?רררים.; בבי

לבני: ה??ךת אמרה שוב
 אותם שתבחן אלא גפרורים, לי ח3י?ו החנות אל ??י, לך׳ -

היטב. נצתים הם אם
 גפרורים. של צרור וקנה החנות אל להלך ה?םף את ?ני לקח

 אחד גפרור הוציא .היטב נצתים הם אם .אותם בוחן התחיל
 הצית וכך והציתו, שלישי ג?רור והציתו; שני גפרור והצ׳תו;

 לגברתו. והביא בצרור המקלות את לשם הגפרורים כל את
 נצת. ולא אותו וחככה אותו ח?כה אחד, גפרור גברתו ־הוציאה
 גם נ^תו לא אחרים. גפרורים מציתה והתחילה לארץ אותו זרקה
?כעם: לבני הגברת אמרה הם.
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 תחלה? הגפרורים את שתבחן לך, אמרתי לא כלום שוטה, -
בני ענה
 היו כלם .הגפרורים כל את בחנתי .עשיתי כך אני -
היטב. נצתים

ווו
במשלחתו. מדיק בבי

 בבקר לדרך לצאת בני של אדונו דדה צריך אחת פעם
לבני: אמר השכם.

 את אאחר שלא כדי הוזמשית. בשעה שתעיתי בני׳ -ראה,
- המ?ע

אעירך. - בני, ענה - טוב, -
ויישן. השכב מטתו על האדון עלה

 מושך והתחיל אדונו של למטתו בני נגש השלישית בשעה
כתנתו: בשרול אותו

קומה... ב_;ל־־הבןת, קומה, -
 וראה, השעון על השקיף מטתו. מעל וקפץ האדון הקיץ

:לו ואמר בני על קצף הגיעה. השלישית השעה שרק
 ולא הממשית בשעה שתעירני לך, אמרתי הלא ,שוטה -
אותי? העירות זה למה השלישית. בשעה

בני: לו אמר
 כדי אותך העירותי בכיוון אני ,בעל־הבןת תקעם נא אל -
 לישון תוכל חכל החמשית השעה עוד הגיעה שלא לך, להגיד
עוד.
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וע
להבדלים. בבי

: לבב בעל־הבית אמר שרב
 המטות, מוחדר סנדלי את לי והבא בבי לך, -

אחת* .ובעל אחד סנדל והביא בבי הלך
לו: ואמר בעל־המת ?!צף
ז הוא זרג כלום - ונעל סנדל הרי 1 שוטה -

ויאמר: שב ות?ף: המטות, וחךר אל בבי הלך
 כלל׳ לך אין זרג .אחת ונעל אחד סנדל נשאר שם גם -

בעל־הבית.

ע
הדלת. מאחרי בני

 היתה הדלת מאחךת. בשעה אדונו לבית ?ני חזר אחת פעם
 הקיצה הדלת. על מתדפק ?ני התחיל להכנם. ;כל ןלא סגורה כבר

לשאלה: מבפנים הדלת אל נגשה המבשלת׳
ז ?ני !ה, האתה -

הן. על בראשו בבי נענע
 .ראה .מטתה על ושכבה חזרה עונה, שאין המבשלת \אתה

 ירדה הפעם. עוד מתדפק התחיל הדלת, את פותחים שאין בני
ןשאלה: הדלת אל נלשה מטתה, מעל שרב המבשלת
ז בני האתה, ? דופק זה מי -
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הן. על ,בראשו שוב בכי דעע
ממתה. על ושכבה חזרה עונה. שאין המבשלת ראתה
והתנמנם. המפתן על ישב לו, פותחים שאין בני ראה
 מתנמנם בני והנה .ראתה ,הדלת את המבשלת פתחה בבקר

אותו: שאלה המפתן. על
ז המתה נכנסת לא מדוע -

לה: אמר
לי. פתחת ולא התדפקתי -

המבשלת: אמרה
ז המתדפק מי ?ששאלתי ענית׳ לא זה מדוע —

בני: ענה
בראשי. נענעתי הלא י עניהי לא ?לום -



 הכפר מן ?שוביים
!

♦ ה&דר
 לחג מוכן הכל ה;ה ה!שובי ה;הרךי ?בית פסח. עךב הגיע

 לנרות .השלחן על המנורות ים,$1צוזצר הכלים לפסח* }?שר
 אדם יין וגם לבנה, למפה מתחת מונחות מצות גם בהן. דולקים
 בגךים מלבשים ואשתו כעל-המת גם .האש לפני ?בקבוק מןהיר

 כיצד ידעו לא ?י הישלחן, אל יוישהים הם שאין מלא חדשים•
הסךר. את עורכים

 שהורה הושיבה, מן בחור אירס, א?לם היה שעברה בשנה
 הישובי קמט להם. שיורה $י אין זו ו?שנה ל^שות, מה להם
 לכאן גלה7 הפך וכה, כה בהגדה הביט מחשבות, חשב מצחו, את

^דע. לא ו?ןאום הבין לא לכאן-ו?אום ועלה
אשתו. את הן־שרבי שאל
ז שעברה נשנה הסדר ?עלך כיצד את, זוכרת אולי -
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אני. גם שכחתי רךשובית: ענתה
 מאחרי )תעמד האשה שתלך והחליטו לעשות מה התיעצו

 שהלז מה ןתתור בכפר, הגר השני הזישובי היהוךי בית חלון
כמוהו. ויעשו עושה,

 והסתכלה השכן, ליישובי חלון מאלרי ועמדה חישובית הלכה
?!נימה. בבית שנעשה מה לךאות

 בעלה, לקני בוכה עוקדת השכנה חישובית והגה ראתה
 לאחת׳ אחת העגלה, מושכות של בהבלים גבה על מצליף והלז
 על אותה ויסחב מחלפותיה בשער החזיק אחר־כך ושתים. אחת

 מכה כל מלוה הריהו ככה ובעשותו והבה. הנה ההדר בכל הארץ
במאמר: ומכה

חג. לך והרי סדר׳ לך והרי פסח, לך הרי -
 והלכו ,כדורים" אכלו לשלחן אל שניהם ישבו אחר־כך

הסלר עורכים שכך חישובית חשבה לישן.

 זוית בקלן עמדה ועצובה. אבלה ביתה אל חישובית שבה
המכות. מפני לראה כי כלום, אמרה ולא

ז השכן אצל ראית מה :אותה שואל לשובי התחיל
אמרה. ולא האישה שתקה
 1 שם עושים ראית מה תגידי הלא :שנית היישובי שאל

אמרה. ולא האישה שתקה
 לה: אמר עונה. ואינה שותקת שהיא אישתו, על היישובי קצף

רעה. אחריתך תעני, לא אם
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 את האשה ראתה הלפת. מן העגלה מושכות את והביא הלך
הגידה. לא דבר אבל בוכה, להתחילה ?לדו, המושכרת

 ?שערות רסוחבה בחבלים גבה על מצליף הלשובי התחיל
 הוא אותה, מכה שהוא ומכה מכה כל .רעל האךץ. על ראשה
:מוסיף
חג לך והרי סדר, לך והרי פסח, לך הלי -

 את הישובית נגבה אותה, ועזב להכותה הלשובי כשנלאה
ותאמר: עיךה מעל הןמעות
 זה ולמה הסדר, את עולכים כיצד ?ע?מך ;דעת הלא -
 שעושה מה לללאות ברפש ך?לי את שאכתת עוד אותי שלחת
י השכן

11
רוזתביו. מישובי

 העירה, הלך לתלמיד־חכם. בתו את להשיא חפץ אחד לשובי
לו: .ואמר הלשיבה ראש לפני בא

המעלות. ?כל ומשלם למדן שלליה לבתי חתן לי תן -
 .יהיה אשר והבחור גדול, עשיר שהלשובי לדע הלשיבה וראש

 הישיבה ?ני מכל ובחר הלך טוב. כל על ?ביתו לתענג לחתן לו
הלשובי. לבת לחתן אותו והועיד ובמתמיךים שבלמדנים הגדול את

 את ולמד בכפר הבחור לשב לביתו. החתן את הלשובי הזמין
הלשובי• ?עיני חן הדבר מצא היום כל ;פה ?נגון התורה
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 דורון ;ביאר הישומים של שהחתנים בכפר נהרג מ^הג היה
 עגל של גופו הצי והחתן בידי היהודי נתן .הכפר אדון לפריץ,
הפריץ. של הארמון אל אותו ושלח: שחוט

 את מידו זרק הבחור, נפחד החתן. את כלבים סבבו בדרך
 הפריץ לפני הרדאב והחתן הבשר, את הכלבים אסלר וברח. הבשר
.ריקות. מדים

הפריץ: אותו שאל
ז שהבאת הדורון איה -

מפחד: רעדו ושפתיו הבחור, לו אמר
בירך. הדורון את אכלו הכלבים -

וערשהו. החתן על הפריץ קצף

הישיבה: ראש על כעם לישובי, הדבר פישנודע
ו הכלבים את לגרש ^דע שלא !ה, ן?ה לקדן הרי —

 העירה ויביאהו הבחור את בה הושיב העגלה. את לרתם צוה
:הישיבה ראש אל

 ראש אל ה!שובי אמר ,-בעי_ני הזה הבחור טוב לא -
מ!ה. טוב אחר חתן לי הלשיבה-תן

 לו ספר הדבר. מה לחקור, התחיל הישיבה, ראש השתומם
:ויוסף שקרה, מה הישובי
הכלבים. מפני י.יךא שלא בלמדן, אני רוצה -

 עבד שהיה סגן־השמש, הבחור את והביא הישיבה ראש הלך
לו: ואמר הישובי לפני אותו והעמיד הארץ
הכלבים. מפני .יירא שלא חתן לך הרי -
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 עיביא אותו שלח לביתו. ויחדש החתן את הןשובי הץמין
 צל הבשר את הבחור העמים . לפריץ עגל של גופו חצי דורון
וילך. עב מטה בידו לקח שלמו,

 על שוק במטהו הבחור אותם הכה .ללבים בו פגעו בדרך
לפריץ. הדורון את ומסר הארמון אל הבחור בא מפניו. ברחו ירך.

החטים את הבחור הביא חטים. שק מתנה הפריץ לו נתן
הכלבים, מפני ירא אינו זה שחתן הןשובי ראה הןשובי. בית אל
את לו והשיא חפה עשה לאד, עליו שמח אמתי. למדן שזה מדע
רב. ככף נדוניא לו ונתן לתו

11
"כוךעים". ב^עת

 הכפורים ?יום עושים מה ימיו: כל נתקשה אחד .ישובי
 רק לו, מגיד ואין בעיר, מכיריו כל את שאל כורעים? לשעת

 רוצים ואין הוא, שסוד הבין .כלום לא :ועונים עליו שצוחקים
לפניו. אותו לגלות

 בית אל סר .הלפר דרך תלמיד־חכם הלך עבר אחת פעם
הישובי: לו אמר נדבה. לבקש משובי
 את לי שחגלה ובלבד שתבקש כמה לך נותן הריני -

"כוךעים"? בשעת הכפורים ביום עושים מה הזה: הסוד
 סולים. אוללים כוךעים בשעת הכפורים ביום ההלך: לו אמר
הטלית. ?כנפות יום מבעוד שמכינים

 ע.ךב וכשהגיע .לפניו גלוי הכורעים שסוד הישובי, שמח
פולים. לו לבשל לאשתו צוה הכפורים יום
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 ה?שרבי גם כרע המתפללים, כל כשכרער הכפירים. וביום
 ,כ;ר קמר המתפללים כל .ולעם: הארץ על שטיס שכב עמהם,
עוד. שוכב ןהרא

בטליתו: המתפללים אותו מושכים התחילר
י.1 ז עוד תשכב למה קרם, ?הרדי, רבי -

:ויאמר אליהם פניו את הץשרבי הפך
 רעות ?זני ואוי דכים, ם5רפו>י טובות ששניכם אדריכם -

קשים... רפולי

 וע
מזולל.

 שלה. בפונדק ישבהז בכפר, פונדק שהחזיקה אחת, ?שרבית
הישרבית: אותו שאלה לסעוד. ובקש אורח וכנס

ז לסעוד רוצה אתה במה -
האורח: השיב

תגים. כבשר -
 במקום עובר נהר אין הישרבית-כי -ע;תה דגים לנר אין =

בכפר לנר אין שרהט כי פה׳ לנר אין בשר .וגם הןה.
האורח: אמר
גבינה. זבדה, חמאה, לי תני אם־כן׳ -

הישרבית: ןא?חה
חלב. מתת חדלו הפרות אץ, -
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מלוח. דג איפוא לי ני5ךס.-.1הא •/-אמר שאני בדליכא -
 צליך פעלי .-הישובית ענתה - אץ מלוס דג גם אוי, -
 לשם, ;סע עתה לק ש?ה אלא העיר, מן מלוחים דגים להביא

ןשו□ במהרה ןלא
שאלן עלום, ?אץ האורח לאה

ז לך יש ןלחם -
ואסלה? משתוממת עליו הלשולית הביטה
 וגלץה. חללה חמאה ולגים, בשר מבקש: הוא -הכל

1 ^ה ל2זי ןהידי לאימי לא מעולי ו^ם• מלוהים ך;ים

אחר. כשאץ-ענ_ין *(
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בעצמות אבנים של חליפין

 רחוקות ערים בשתי בני-אדם שני חיו אחת ובעונה בעת
 הגדול. ה_יריד בה אשר הגדולה, העיר נמצאה שביניהן מזג זו

דךךלוי. רבשנית-?ןלמד צעיר, אברך חי מהן ?אחת
 לבתו, אחד איש אותו לקח הישיבה. מן בחור היה האברך

 עד הןמים, כל שלחנו על ומזון ?ביתו .ודירה נדוניא לו נתן
לרב* שלהיה

 הגביר אותו לקח בעירו. .ריש־דוכנא קודם היה והמלמד
למלמד. אותו תשה הישנה הקפוטה את לו נתן לרקחתו, לאיש

 בני־ שחיים כדרך ?עירו, וןה; בעירו, .זה האנשים שני חיו
 בשזגרו, וסלסל בם?.ר עין נץ, ושתה בשר אכל האברך אדם:

 ומוןאוה מים, ושותה עצמות או?ל לתינוקות, מלמד - והמלמד
עשיר. ?היות
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11
אליו: האברך של חותנו אמר אחת פעם
 ילדיך; ואת אשתך .ואת אוחך מפרנס הייתי שנים עשר -

בעצ$ך בעשה לא-צא ואם לרב. שתהןה השעה הגיעה הבה עתה

 בעצמי אעשה הוא. גדול דבר לא בלבו: האברך אמר
 בזול קונים :קלה מלאכה שהיא .בפרקמטיא .לאעסק אלך לביתי.

ביוקר. ומוכרים
 אבן למחיר שאל טובות. אבנים של חנות וראה לשוק ;צא

 משי של וזנות ראה הלאה. הלך שקל. באלף לו: אמרו טובה.
 וחשב: הלך שקל. מאה לו: אמרו האמה. למחיר שאל וארגמן.

 לי ואתור אלך .רב סכום שקל מאה גם עצום׳ סכום שקל אלף
אחד. בשקל אבנים חלאה עגלה וקנה הלך בזול. אחרת סחורה

ווו
 עוסק להיות שעה באותה החליט הוא גם והמלמד

 למה :בלבו אמר - עקר נותנת אינה שהמלמדות .בפרקמטיא
 כי לסחור. אצא הבה פרוטות? ואשתכר התינוקות עם אשב

 אלא כלום, דורשת שאינה קלה, ומלאכה בצדו שכרו המסחר
הצלחה. ומעט ערמומית מעט

 שהרי לסוחר, עוברים שץהיו דברים בביתו מחפש התחיל
 זוית בקרן שמצא עד וחפש, חפש לסחר. אי־אפשר סחורה בלי
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 ואשתו מלמה שהיה הימים במשך אצלו שנצבר ,עצמות. של גל
לארחה. .עצמות לקנות אלא ;דה השיגה לא המלמדית
 כיצד בדעתו ח?שב9 והתחיל המציאה, על המלמד שמח

לבו: אל אמר במסחר. ?תחיל
 ז-שטותו האלה העשות העצמות דעד לי .יחני מחיר איזה -

 לו.קס הוא מה הקינה .ידע שלא באפן אותן למכור צריך
דעת. ובלי ךא;ה בלי

ע!
 האבנים עם ?עשה מה ידעתו1 מתישב התחיל האברך אף

לבו*. אל אמר קנה. אשר
 לפרנסת .ימצא שלא מועט, מחיר לי ?תנו האבנים בעד -
 הם מה הלקוחות ;דעו שלא באפן. אותן למכור צריך ביתי.

דעת. ו;לי .ראיה בלי קונים־
 במחצלות האבנים את כסה אבנים, מלאה עגלה וטען הלך
 הגדול ליריד הגדולה העיר אל הסע בחבלים אותן קשר ובסדינים,

הקונה. מצד דעת ובלי ךא;ה בלי שם למכרן

ע
 אותן חבש בעגלה, הוא אף שלו העצמות את שם והמלמד

 העיר אל ויסע בחבלים, אותן וקשר ,ובסמרטוטים במחצלות
 מצד דעת ובלי ראיה בלי שם למכרן הןדול ליריד הגדולה
הקונה•



 האנשים שני נפגשו הגדולה שבעיר הגדול היריד על לשם
 בעל והמלמד האבנים בעל האברך - שבןגגלותיהם, האחורה עם

 אחד וגורל השוק. ככר על אחד במקום #גיהם עמדו העצמות.
 בשמעם וצחקו, כתפיהם הניעו האדם בני בשוק: לשניהם היה

סחורתם. את ולהראות להגיד חפצים אינם שהסוחרים
קונה! לקונים-ואין לחכו שניהם עמדו

וע
 את ראה .?ביביו כל על התבונן .המלמד לב עליו נפל לא

 .ודאי :?לבו אמר \פה. מלבש #הוא עגלתו, .על־יד העומד רך5הא
.ואמר: אליו פנה הוא. עשיר

 שהיא- ?מות סחוךחי את אתה תקגה אולי צעיר, אמץ, -
ז היא מה דעת ו?לי .ראיה ן?י

האברך: לו השיב
 דעת ובלי ראיה ?לי שלי הסחוךה את י^ה אתה אף -

היא. מה
 ערום ?הא ןה שצעיר אפשר "כלום בלבו: המלמד הרהר

 הרי דגן. .קמח ?חותה-למשל: #סחורתו נניח לא. ודאי כמוני?
מעצמותי". כמה פי גדול שרה .קמח מלאה .עגלה גם

לאברך: אמר
?כר. ךצונף אם בסחורתנו, .חליפין נע#ה הבה -

 ע.רים:_י .ולא הוא, שוטה !ה מלמד ודאי :בלבו האברך הרהר
גם הרי כבושים. צמוקים למשל: פחותה, שסחורתו ונניח ?מוך.
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מאבני. כמה פי גדול שרה צמוקים מלאה עגלה
למלמד: השיב
מסכים. -

ע 11
 בזו, זו עגלותיחם את והאברך המלמד האנשים שני החליפו

 העסקים על וטובי-לב שמחים לעירו, תה ?עירו .זה לבתיהם רבסער
 את בתוכה ו^צא ה^גלה אסורי את ה^ל^ד כשהתיר ורק שעשו;
לאישתו: אמר אבנים,
לי. חסרה שהצלחה אלא לי, היתה ערמומית ר. וי, -
 את בתוכה ומצא ע^לתו ח?לי את ?שהתיר הא?.ךך אף
?אשתו: אמר העצמות,
 לא ביוקר אך קניתי, ?זול .הפעם בידי הדבר עלה לא -
• מכרתי

ב.עצמות. $בנים של חליפין המושלים: יאמרו ומאז



מאסטךפולי. הדשלי
1

כביצת־תרבגילת. אבן־^והם
 דגמתם. ־שאין קמצנים היו הגבירה רחל ואשתו הגביר אייזיק

 אכלו נאה, בדירה ;שבו הךבה: ממון מבוזים היו עצמם על
 ומשרתות׳ משרתים להם ושכרו מחלצות לבשו ומעדנים, ממתקים

לעני. לחם פרוסת או פרוטה מימיהם נתנו שלא אלא
 בה ש;שבו לעיר, מאסטרפולי הרשלי בא אחת פעם

 קמצנותם. ועל-דבר עישרם על־דבר הרשלי שמע ואשתו. אייזיק
לבו: אל אמר

 מהם להשיג ביך שיעלה אפשר כהי. את אני אנסה הבה -
מה. דבר־

 במרכבה המרבים׳ עסקיו לר^לי בךרכים, תמיד עובר להגביר
 ובעל וקגדל עב זקן בעל .ורכב אבירים, סוסים לשני רתומה
הסוסים. את נוהג עליהן, נוצצים כסף ךי1שכפו .רחבות, ץתפים
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 לארך כנשרים טשו והסוסים במרכבה׳ ישב שהגביר קרשלי לאה
 שבת, של קפוטה חלכש מהר לעיר; מחוץ אל המוביל הךחוב,
הגביר. בית אל ויבא זקנו, את .ושרק פאותיו, את סלסל
 אל לקראתו שיצאה הגבירה, אותו שאלה - ? ח^צך מה -

משי ובגדי .יקרות אבנים ;גדתה המסדרון
אליו. לי דבר לראות. חפצתי הגביר האדון את :הרשלי אמר
 כי בואך. מטרת את לי להגיד תוכל ;כל הגבירה: אמרה

ממני. סוד בשלים הוא אין כב^גלי. כמוני
 עסק כי לדבר, חפצתי ה^ביר את רק לא, הרשלי: אמר

בשבילו. לי יש חשוב
 העסקים את אני מנהלת במת, בעלי כשאין האשה: אמרה

 לדרך ;צא עתה זה בעלי כי לפני, הענ;ן את להרצות תוכל פה.
שבת. ערב _עד ישוב ולא

ואמר: בצער פניו את הרשלי עוה
 בענעי מומחה שהוא שמעתי .איןנו שהגביר קבל, קבל׳ -
 שלא עליו, לסמוך ואפשר הוא ;שר שאיש ןהע;קר טובות. אבנים
 מובטחני .לי שיש העסק את לפניו להציע חפצתי על־כן .ירמה

חבל. בביתו. הגביר אין הרי אבל רבים. רוחים .יכניס שהעסק
:ויאמר הדלת אל חפן

। . . . ׳ ׳ *■ ־* '.■י * י'.........ר״'• .יי 1

גבךתי. שלום, -
לצאת. ויאמר

 ררחים המבטיח ,טובות באבנים עסק שיש כשמעה והגבירה,
:ותקרא עיגיה נתלהטו ביתה, אל הזר האיש את הביאה לבים,
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 נא הכוס ? ככה נחפז אתה !ה למה ..יהוךי רבי ;א, אל -
לשוחמנו. הדרך מן תנוח לחדר,

כ?ןפךפק: עצמו את עשה רהרשלי
 לבדו, הגביו עם רק העסק אדרת על שא_ד?ר לי צריך -
איננו ןהוא

 אנא, . תכנס הלא - הג?יךה, בו הפצ;רה - זאת, בכל -
* • אנא

?חן. אליו ותצחק לרוחה האולם .דלת את !תפתח
 ?!ראה וישב. לש?ת, הגבירה אותו בקשה נכנם. הרשלי

ומשקה. לחמניות השלחן על לשים ותצו למשרוזת הגבירה
הגבירה. הפצירה - נא, טעם אנא, -

 מפצירה הגבירה התחילה שעה ובאותה ואכל; שתה הרשלי
העסה. סוד את לפ;יה שיגלה בו

הרשלי: לה אמר
זר. לאיש תגלי שלא לי, השבעי -

ולחש: הרשלי אליה גחן אז הגבירה. נשבעה
 היודעת ? תרנגלת כביצת גדולה שוהם א;ן מימץך הראית -

תרנגלת? ?ביצת גדולה שוהם אבן של שרה מה את,
 שוהם אבן האלה: הדברים את בשמעה נפעמה, האשה

עצום! הון ן.ה הרי תרנגלת׳ כביצת גדולה
הוסיף: והרשלי

 ואפשר ןשר הוא שגם אחר, איש בעיר פה שיש לי אמרו -
 יותר ןשר והוא יותר, הבנה לו יש שבעלך אלא עליו, ?סמוך
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 שצריך אלא עלך...;3 עם עסק לי שיהןה חפצתי מאד מאד מהלז.
חבל. ההוא... לאיש ללכת כנראה

לצאת. כאומר הכסא מעל רקם

 • הון אחרי כל־כך להוטה היתה היא מאד. נפחדה האישה
 אחר, לאיש השהם באבן הןה המשבח העסק .יעבר שמא יראה

 לעזוב להרשלי תת לבלי בלבה, .ותחלט .בעלה ולא הלז. והרויח
לו: אמרה מה. ויהי ביתה, את

 ךחב"־ ביתי הן :לבי על עלה רעיון חביבי; אתה, יודע -
 בע?י שוב עד ?ביתי איפא שב ?שבילך. בו ןמצא מקום די ;דים.

הדרך* מן
הרשלי: לה ענה
 העסק, את לגמור למהר עלי אפם גברתי לך, רבה תודה -

 תכף לי }חוץ וה?סף לפרנסם, צריך ?י. ובנים אישה הרי כי
לאישתי. לשלוח

האישה: אמרה
לאשתך. לשלוח ?סף קצת לך אתן אני הבה -

 הכסף את ושלח הפוסטה אל הלך שקלים. חמישה לו נתנה
 ושחה אכל .תמים שבוע בו .חישב הגביר בית אל .וישב לביתו
 והמשרתים מןחד. בעדר לו הציעו מטה טוב. כל על ןהתע$ג
 שלא ,עמו לשוחח תמיד באה והגבירה .לשרתו הכן תמיד עמדו
 מאסטרפולי הרשלי בקצות ה^ביר. לשוב ?חפותו העת לו תארך

האירים. סאדזד סי
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מדרפו. איזיק רבי הגביר שב החמה שקיעת עם שבת בערב
 העסק אדות ועל שבמת, האורח אדות על הגבירה לו ספרה

לגבירה: אמר רבה. שמחה הגביר שמח לו. שיש החשוב,
עמו. אדבר שבת במוצאי לאיש. תספרי אל -

 והשקו האכילו הרשלי את פאר. ברוב השבת את ערך
 השלחך על המיחם את הציגו שבת, מוצאי כשהגיע מלכות. בכבוד
 מפיצה □יגרה הדליק איזיק רבי הגביר מתיקה. מיני עליו שמו
 והטיבו שתו שניהם, עשנו להרשלי נתן שניה וסערה נעים, ריח
 אמר .טובות אבנים לענ_ין הגיעו לעמן מעמן .וישווזחו לבם, את

:ה^ביר
.לף אישר השהם אבן את לי נא הראה -

שהם? ן5א לי שיש אמרתי, כלום הרשלי: אמר
:וקראו והגבירה הגביר לפעמו

? אמלת איפוא ומה -
 אני :הוא כך הענין 'שהם. אבן לי שיש אמרתי, לא אני -
 ל;ךי שתבא איפא ואפשר לידי. הבא כל וקונה בכפרים סובב
 לרבי נדר, בלי אותה והבאתי תרנגלת. כביצת גדולה שהם אבן

בעדה. אשלם כמה איזיק רבי לי שיגיד אלא לאחר. ולא אקיק,

 עצמו, ועל אשתו על הרשלי׳ על כעם שהגביר מאליו, מובן
 שלו את עשה הרשלי אך לעצב. נה^כה שבמת השמחה וכל

איזיק. רבי הכילי הגביר בבית תמים שבוע ומזונות כסף לקבל
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11
אבא עשה מה

 החרף. בימי היה הדבר ..קמצנים בנשירים מעשה ערד
 ותרמילו גדול, היה הקר בדרך. היום כל הלך מאסטרפולי הרשלי

 אין ואכסמה .למאכל ראוי דבר שרם בו אין ריק, חךשלי של
ככלב. ורעב מקר קפוא הרשלי היה בדרך.

 בכפר. שעמדה ןהוךית אכסניה עד הרשלי הגיע לעת־עךב
 בקש התנור. ליד קצת התחמם הביתה- נכנם ^אד, הךשלי שמח

 והבינו הקרועים, בגדיו על האכסנאים הביטו לאכל. לו שיתנו
לו: אמרו ,ישלם. ולא הוא עני שאיש
אתנו אכל אין —

הרשלי: אמר
מאד. אנכי ךעב כי לדום, פרוסת תנו -

לו: ענו
בבית. אין לחם גם -

 ענ?ים, לבית דומה אינו שהמת מאסטרפולי, הרשלי ראה
 ואלמד "המתינו׳ :בלבו אמר קמצנים. .רעים אנשים שיושביו אלא

 בפנים ומביט ושוב הלך בחדר מתהלך התחיל ביוה". אתכם
לעצמו: בקול ומדבר זועפים,
 אם~ אבא. שעשה כמו ל.עשות אדדה מוקרח הרי אם־כן, -

אבא. שעשה כמו לעשות אהיה מוכרח הרי כן,
 הסתומים ודבריו האורח של הזועם מבטו האכסנאים. נפחדו
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 שעלה מה יודע רמי הזה, האיש מי יודע מי בלבם: חשד עוררו
לעשות. דעתו על

 בנסיעותיו מודד שהוא אלא אליהם, לב ישים לא והרישלי
בזעף: ומדבר ושוב, רצוא החדר, את

 שעשה ?מו אבא. שעשה כמו לעשות מוכרח שאהיה ודאי -
ז אבא

לו: ואמרה אליו האכסנאית נגשה
שלך. אבא עשה מה לי, להגיד נא הואל להודי, ר׳ -

וענה: בכעס מאסטרפולי הרשלי עליה הביט
 לעשות מוכרח שאודה ודאי, רעב. כשאני לדבר, יכל איני -

אבא! שעשה כמו
 וגבינה לחם עליו רתשם השלחן׳ את ערכה האכסנאית, מהרה

לסעוד. הרשלי את והזמינה מאכלים, ועוד לזבדה
האכסנאית: אליו אמרה הרשלי, כישסעד

 ומה שלף" אבא עשה מה להודי, ה לי, תאמר עכשו -
כמוהו! לעשות אתה מוכרח תהיה

לה: ואמר הרשלי ענה
 לאכל מה לו היה וכשלא היה, עבי איש שלי אבא אף -
 עכשו ?י נתתם אלמלא רעב. כשהוא לישן שוכב היה כערב,
כמוהו. לעשות מוכרח ורדיתי לאכל,
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ווו
הךן. חבית

 בביתו לשבת חפץ מנדודיו׳ עיח מאסטרפולי הר^לי רבי
ביתו. את לפרנס במה לו היה ולא שבעירו׳ בעלי־הבתים ?כל

 הסוחר אל הר־שלי בא מץ. סוחר עשיר איש מכר׳ ולהךשלי
לי: ואמר

 כדי קמעא׳ קמעא׳ ואמכור מן חבית"" ?הקפה לי -תן
הפךיון. מן לך אשלם החוב ואת לפרנסה׳ שארויח

לו: ואמר קטנה חבית־מו הסוחר לו ןחן
 כסף ןתנו לא אם לקונים, היין את תתן שלא הזהר -רק

 וגם לי, לשלם תוכל .ולא החובות, את לך .ישלמו לא שמא מ?ף,
תרויח. לא לפרנסתך
ביתו. אל והלך היין את הך־שלי לקח
 אשתו אל אמר ,-ברוך־השם עסק, עכשו לנו יש הנה -

 את תכף ?שלם לא אם לאיש, מן תתני שלא מהרי ?ר- ־־ שמח׳
נךויס. לפרנסתנו וגם לסוחר לשלם שנוכל כדי מחירו,

 שב התפלה אחר להתפלל. לכית־הכנסת הרשלי הלך בבקר
לאשתו: ואמר הביתה
 לחטא לא הרי ןפה, לפרנסה בעזרת־השם, שהגענו׳ ממון -
לי. מזגי הסעדה. לפגי מן כוס אשתה אם לי, יחשב

אשתו: לו אמרה
 אם לאיש, מן אתן שלא אותי׳ הזהרת ?ע?קך אתה קרי -

מחירו. את ת?ף ישלם לא
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הרשלי: לה אמר
 אשתי, צדקת, .הסוחר אץהרת את זכךתני;'שה לך, תיתי -
תכף. הי_ין מחיר את לך אשלם על־כן

 מזגה לאשתו. ונתן אגורות שלש של מטבע מכיסו הוציא
 לקחה היין, מן לטעם היא גם התאדתה והאישה וישתה. ען כוס לו
ואמרה: הרישלי לה ־שנתן המטבע את

יין. כרס לי ומזוג ?סף הרישלי ן?רי, -
ושתתה. הרשלי, לה מזג

 הרשלי שניהם: מוזגים התחילו מאד. טוב באמת דרה והיין
 לה נותן הרשלי היה ביום רבות פעמים .להרשלי והאישה לאישה,

 וכוזבת חוזךת היא אחר־כך ״ן. כוס לו נוהטז והיא המטבע, את
יין. כוס לה נותן והוא לו, המטבע את

 את הרשלי לקח .התרוקנה והחבית מועטים ;מים עברו לא
ואמר: הסוחר אל הביא טרוטות, שלש של המטבע ואת החבית
הפדיון. מסף והרי הריקה החבית הרי -

הסוחר: השתומם
 ? דרץ בעד ל;דך שבא הפדיון כל פרוטות שלש רק וכי -

שלמו? ולא כסף בלי לקונים שנתת !דאי
הרשלי: לו אמר
 ל< אישתי אף אני, נתתי שלא צדק׳ הן על לך נשבעתי -

 ושלש .למפרע המחיר את קבל בלי לאיש אחת כוס אפילו נתנה
הוא. הפדיון כל הפרוטות
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נע
הגנבים.

 מאסטרפולי. קרשלי רפי של פיתוי אל גנבים באר בלילה
 ^ח^שים התחילו החדרים. לתוך ונכנסו בלאט הדלת את פתחו
 ממשמשים, התחילו מצאו. ולא ובארגז בארון בקשר לגנבה. כלים
מצאו ולא מנורות. או בגדים תלוים הקירות על ימצאו אולי

 הרשלי. ־של אשתו הקיצה בחשך, מחפשים שהם ועד
 והתחילה מאד בפרודיה בחדרים. מתהלכים שבני-אדם שאון, שמעה

עלה:;ב את מעוררת
בבית! גנבים אתה? בלחש-שומע !-אמרה חרשלי חךשלי, -

חרש: הרשלי לה אמר
 רוצה שאני אלא שומע, אני אף אשתי, שתקי, שתקי, -
 פני, את מכסה בושה כי שומע. איני כאלו עצמי את לעשרת

 $ךם מביתי עאו ועכשו כל־כך, בשבילי טרחו שבני-אדם
ריקות••.

ע
..רירם־טוב ראש״חלש

 חסידים. של סיעה עם ר אסטרפול הרשלי רבי נסע אחת פעם
 פסחו ולא וטובי־לב׳ שמחים היו על־כן הרבי, אל נסעו החסידים

הרבי. לחץ _יין כוס לשתות בו עמדו שבדרך, פונדק שום על
 הבה בנו. הרשלי משטה תמיד החסידים: אמרר חדרה מתוך

מנחה. תפלת להתפלל עמדו לאכסניא, שבאו כיון היום. בו נשטה
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 בחזרת הרשלי כשהגיע .התבה לפני שיעבר הלשלי את בקשו
 "יעלה השלחן: על סוטרים החסידים התחילו "ך?ה", לתפלת השץ
רבא!" יעלה הבא!

 צועקים: כלם התחילו בהמיה. אליהם פניו את הרשני הפך
שכחת? כלום ראש־חלש! היום, ראש־חלש הלא

 מפיות אדיר צחוק הלפרץ רבא". ,יעלה ואמר ־שלי ה נבוך
עליו. והלעיגו החסידים כל

 ,הנה בלבו: אמר ללעג. אותו ששמו מאד, להרשלי חרה
 את עןב ליצנותכם". ?עד לשלמו שלם כגמולכם. ל?ם אשיב

,יחידי. והלך החסידים
 כברת הרשלי כבר עבר לצאת, נכונים היו שהחסידים עד

 החסידים ופסחו שלא ןדע .והוא אחר. פו.נדק אל והגיע גדולה ארץ
לפונדקי: ואמר הביתה נכנם ןה. פונדק על גם

 והם הנה. ובאו מעט עוד נוסעת, ןהסידים של סיעה הנה -
 עליהם נפל שודדים של גדוד להם: ארע נס פי מאל, שמחים
 והם בעזרתם, השם היו אותם, להרג השודדים חפצו בדרך.
 זה. ?פונדק רחבה ביד הצלתם את לחג לפצים הם עכשו .נצולו
 בשר, הדרוש: כל את שתכין לך להגיד לפניהם שלחו אותי
 שהחסידים תעמל, אל מהר, אך ומשקה. מאכל מיני וכל .?ין דגים,
כספם במיטב .ישלמו והם לחכות. אובים אץם

 לו הנכון הרוח על וישמח הדבר, את הפונדקי שמע
עוזרים ובנותיו ו?ניו והוא התנור את להסיק לאשתו ון?ו וימהר
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 לבנה, במפה אותו פסו הגדול, בחדר שלחן ערכו ??הרה ידה. על
 וכל ושכר יץ לחמניות, מיני וכל סלת לחם השלחן על גישימו

 מיגי כל וט^נו ןאפו ?לו כשלו, המבשלים ובבית־ משקה. מיני
מטעמים.

 ?ני את לקבל בה, שבא מדרך בינתןם שב הרשלי ורבי
להם: אמר אותם, כשפגש החסידים.
 ארע הרבי בזכות !הסוסים את דפקו מהר רבות? האח, -

 עליו קמו שודדים עכשו. קרבים אתם ביתו שאל לפונדק? נם
 נם בדרך .רכושו כל את ולקחת ביתו בני כל ואת אותו להרג

 הדרך עוברי כל את ומכבד שמח הוא עכשו מידם. צול3
רמת. מלא טוב וכל ערוך השלחן מהרו, חנם. כארוחת

 הקחיל מאד. שמחו האלה, הדברים את החסידים כשמע
 אל קרבו שמחה ובת״ועות בקול. ומזמרים הסוסים את דופקים
 האורחים את קבלו והפונדקית והפונדקי המתה, נכנסו הפונדק,
 החסידים הערוך. השלחן אל לשבת אותם .ויבקשו ןפות, פנים בסבר

 והתחילו לשלחן, מסביב ישבו ןדיהם, את נטלו מהרה סרבו. לא
 לפניהם משרת והפונדקי לבם. את ומטיבים ושותים אוכלים
בהם: ומפציר
? מה דבר עוד אתם רוצים אולי !לחייכם שתו אכלו, -
נותן. והוא עוד שואלים הם

 וישתו, .בקחולות יצאו אחר־כך .מזמרים התחילו כשאכלו,
בפו;דק. היה ושמחה ששון המלה. חצות עד ויחוללו
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 ב.ךדן וילד הפונדק מן ויצא בלאט ההגבב הרשלי ן_רבי
 עורר .כבר ישנים הכל ישם היו ..הכנס הקרוב הפונדק עד ויגיע
 בפרוה עטופה התנור על שישנה זקנה, גויה , המשרתת את

 מקום אין :לו אמרה .ללון מקום לי הראי :לה ואמר ׳ ;שנה
 אין לו: אמרה אתכסה? במה לה: אמר .הישלחן על שכב אחר,

בבגדך. התכסה שמיכה,
 התנור על מקומך את לי להניח רצונך הרשלי: לה אמר

 ןתתכסי השלחן על תשכבי ואת שלך, הפרוה את לי ולתת
פרוטות. עשר לך אשלם תסכימי, אם - ? בבגדי

 של בבגדו ותתכם השלחן על ותשכב המשךוזת הסכימה
הגתה. של בפרוה עטיף התנור על שכב רהרישלי הרשלי.

 לדרכם ללכת וחפצו ולחולל לשתות גמרו והחסידים
 :החסידיים לו אמרו לי. תשלמו שלם הפונדקי: להם אמר הלאה.

 מאכיל אתה שבשבילו לך, שארע נם אדרת על ספר הךשלי הרי
 על הרשלי ספר לי אף הפונדקי: להם אמר חנם? ומשקה
 כיד משתה לערך חפצים אתם ושבשבילו לכם, שארע נס ארות
המלך.

 לעשות ;כלו לא בהם. התעלל שהרשלי החסידים, הבינו
 מלאי לדרכם, הלאה .ויסעו שבקש כמה לפונדקי שלמו מאומה.

רב. כסף סכום הוציאו שבשבילו מהרשלי, להבקם ותאוה חרון

 ולראות להכנם צריך אמרו: השני, לפונדק שהגיעו כיון
 בן־־אדם של גוף וראו נכנסו כגמולו. לו תשיב פה, הרשלי אוקי
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בשהחה: קךאר הרשלי. של בבגדו מכסה השלחן. על מתוח
!חמלה בלי הכר !הוא הנה -

 הטית את מכים והתחילו רגליהם מעל סנדליהם את הסירו
 בראותם מאת החסידים נבהלו צעקה. קול הגויה הרימה בסנדלים.

מהכות. וחדלו הטיה את מכים שהם
התנור: מעל הרשלי לדזם קרא
לה. שנתתי הפרוטות עשר בשכר ערד הכו -

החסידים: לו אמרר
ז לנר עשית הה -

להם: אמר
3ביום־טו לכם שלמתי ראש־חרש, לי ?שיתם אתם -



פיפר. שיקה
 האיש והיה אחד. עשיר איש חי פיפר שיקה של ,בשכנותו

 אחת פעם חפץ. שום לשכניו השאיל לא מעולם עין. רע הזה
 לו נתן לא קדרה. לו שישאיל ממנו לבקש פיפר שיקה בא

 בא אחת פעם שוב ריהות. מדים מביתו פיפר שיקה בא העשיר.
העשיר. נתן כף-לא לו שישאיל ממנו לבקש

 בפעם העשיר בית אל בא התחיל מאד. פיפר לש;קה חרה
 לבו כטוב אחת פעם העשיר לו שהשאיל עד ורביעית שלישית
מטאטא.

 ועוד לקח אשר המטאטא את שיקה לו השיב למחרת
 ליר שהבאת השני המטאטא מה :העשיר שאל קטן.ז אחד מטאטא

קטן. מטאטא בביתי ;לד מטאטאף :שיקה לו ענה
מאומה. הגיד ולא המטאטים שני את העשיר לקח

 ובקש העשיר אל שוב פיפר שיקה בא ;מים שני לאחרי
קערה. לו שישאיל

 יוליד מטאטא זה. של ?ביתו יקרו נסים בלבו: העשיר אמר
לו. אתן הבה בביתו. הקערה גם תלד אולי מטאטא.

בקש. אשר הקערה, את פיפר לשיקה העשיר נתן
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 סד הביא .יחדו .ואתה ,הקערה את ש?קה השיב למחרת
קטנות. פנכות שתי

ז הן מה אלה פנכות שתי העשיר: שאל
שיקה: לו אמר
הן. שלף .והרי הפנכות את בביתי ;לדה הקערה -

 ואת הקערה את לקח לו. שררה ח1הך על העשיר שמח
כלום. אמר ולא !הפנכות

שוב. העשיר בית אל פי.קר שיקה בא מועט זמן לאחר
 את לי להשאיל בטובף נא העשיר,-ןהא אל -אנא-אמר

 לשמחה, עשירים בית אל אנכי קרוא כי לף, אשר החדשה האדרת
כדרכי. לף אשימה מחר ללבוש. מה לי ןאין

 מביא הוא שתמיד להשאיל, מותר לזה בלבו: העשיר אמר
האדרת. את לשיקה נתן רוחים.

 את השיב לא ושיקה תמים שבוע עבר אחדים׳ ;מים עברו
חרון: מלא ביתו אל העשיר בא האדרת.

 אדרתי את שלקחת תמים שבו^ ;ה תבוש! לא -כיצד
אלי! והשיבות ולא החדשה

עצוב: שיקה לו אמר
ותמת. חלתה אדךתף האשם. בי לא אדוני, לי, נא סלח -

ז תמות שאדרת ראית, איפה !שקרן :הקרא העשיר קצף
שיקה: לו אמר
 ש;לןה כשם .גלדו וקערה שמטאטא ראית איפה ואתה -
האדרת. מתה כך הקערה,

@ © © @
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החכם. הערש
1

 #הוא ראה, .חולה ישם נעשה .זרה לאלץ הלך אחד איש
 עד לפקז־ון, מעותי קח ואמר: שלו אכסדה לבעל קרא ימות.
 שלשה שתראה עד הירושה, את לו תתן אל וכשיבא, בני. שיבא
על/ידו. נעשים חכמה ךברי

 תראו אל עירו: לבגי אמר האכסניא ובעל מת. והאיש
ביתי. את זר לאיש

 של ביתו איה העיר: בגי את שאל המת. ן5 בא אהר־כך
לו. הראו לא - ? האכסניה בעל

 בעל לבית הביאו ואמר: עצים וקנה הלך ז עשה מה
האכסניה.
 באתי המת, בן אף אמר: לאכסמה. ובא העצים אערי הלך

 את לך הראה מי האבמיה: בעל לו אמר אבי. ירושת לקחת
 ר3ן הרי ?לבו: הא?םנןה בעל אמר הנער. לו ספר ז ביתי

אחד. ןז?מה
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11
הצהרים. סעדת תאכל עמי האכתיה: בעל לו אמר
 ושהי בניו שני אשמו, האכסמח, בעל השלחן: אל ;שבו

 צלויות. מתגלות חמש השלחן על שמו עמהם. הזר והנער בנותיו.
 החלולןה שתהא המסבים בין חלוק לאורח: האכסדה בעל אמר
;פה.

 ואמר ולאשתו לבעל-הבית נתן אחת, תרנגלת האורח לקח
התרנגלת. עם בשלשה אתם הרי

 עם ?שלשה אמם גם הרי .ואמר: הבנים לשני רןגלת;ת נתן
התרנגלת.
בשלש. אמן גם הרי :.ואמר הבנות לשמי תרנגלת נתן

 בשל^ה אני גם הרי .ואמר: תרנגלות שתי לקח ולעצמו
המתגלות. עם

שף. חכ$ה ןבר הרי ואמר: בלבו האכתיה בעל צחק

ווו
לאלך. .ירושתי תן עכשו :האורח אמר הסעדה אחר
בערב. עמי תאכל עוד :בעל־האכתיה אמר

 בעל אמר אחת. אלויה אחה ה־שלחן על שמו הערב ולסעדת
;פה החלוקה שמהא חלוק, :לנער הבית

 הרי ןאמר: לבעל־הבית נתן האוזה, ראש את האורח ליח
 לבעלת" נתן האחה, קרכי את לקח הראש. המת-?ך ראש אמה
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 - והבנות הבנים :צאו מקרמך המת, אם אה הרי :ואמר: הבית
הקרמם. לך

 בדרכי הבנים ילכו :ואמר הבנים לשני האוזה רגלי את נתן
 תעפנה .ואמר: הבנות לשתי הכנפים את נתן החלים. אביהם־-לסם

 האוזה. גוף את לקח ולעצמו הכנפים. לסן - בסליהן לבתי הבנות
 אל אשוב ובספינה באתי, בספינה לספינה׳ .זה גוף דומה אמר:

הגוף. ביתי-לי
 שהראה האמת? היורש הוא הנער כי האכסמה, בעל ראה

 ונפלד בידו היו אשר המעות, את לו נתן חכמה, וסלי שלשה
בשלום. ממנו



אברהם. ע?ד אליעןר
1

 איש כל בה משכיבים והיו לאוךחים, מטה בסדום היתה
 רעשו - המטה מן ארך הוא אם :לו עשר וכך: .לעירם הבא זר

 ארך ש!ה;ה אותו המטה-רמתחר מן קצר הרא ואם קצר. אותו
כמטה.

במטה. שכב :לו אמרר לסדום, אברהם, עבד אליעזר, כשבא
אליעזר: לחם אמר
במטה. אשכב שלא נדרתי אמי, שמתה סיום -

11
 שפצע לאיש אוסרים והיר מאד. וחטאים רעים סדום ואנשי

חברו: אותו
דם. לך שהקיז שכר, לו חן -
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 סדומי איש עליו התנפל לסדום. אברהם עבד אליעזר בא
 הךץ אמר הדין. לפני אליעזר אותו הביא אותו. ופצע אחד

:לאליעזר
דם. לן• שהקיז שכת לו תן -

 הדין את ופצע אבן לקח האלה, הדברים את אליעזר כשמע
לו: ואמר
לזה• תנהו בידך, לי שיש שכר -



"ספר" הוצאת
האדם ספר

 ולגדולים ערב לשעורי ושירה מחשבה מבחר
פיכמן יעקב מאת

המחבר: הקדמת ותוך
 פינים• שונות מאי־צות בודדים עברים ומורים שונות שקבוצות אחדות, שנים "זה

 הגדול הצורך לשעורי-ע~ב. ומקרא למוד ספר לערוך נמרצה בבקשת בפעם פעם לי
 ביד,"ם לגיל מחוץ אנשים של עצום כשמספר האחרונה, בשנה ביחוד המורגש זה, ספר

 :ואהראית קשה לעבודה לגשת סוף־סוף הכריחני העברית, והספרות הלשון את לומד תחיל
העברי. למורה היים מציע אני זה נסיוני ופרי י,

 שיהיה חשוב, ,ואמנות מחשבתי חומר לתת כללי: אחד פרינציפ לפי נערך הספר
 במדד• ופשוטים קלים זה עם יחד יהיו והלשון ושהסגנון הגדולים, את להעסיק כדי ו

 עדיין היא בה שהפשטות בספרתנו, ביחיד היר, קשה במה עד להטעים, צורך אין אפשרית.
את להרחיב רצון מתיך וגם זד, מטעם המתאים, החימר את למצוא ומעטים, ידידיה גוית

 בלב■ להעמיק בכדי ונם הטיב הטעם את לשפר בכרי נהנו הקלסיות התמהות
זה". לספר יסוד בתור שהונחו הרעיונות, את .למיד

אלו: מהלקות י״ב כולל הספר

 מסודו, אורגני ספר גס זה, עב יחד אם ,כ מייפה, חומר רק לא לחת היתד, ממרת־
 ולסתם נעורינו לבני י ב ו נ ח ספר—זמננו של האנושיות הפרובלימות רוב את "יקיף
 והרבית- ספרי־דמקרא, ברוב בו שמשתמשים הרגיל, בחומר המעטתי זה מטעם עברי. ;ורא

 לחיים ושאיפותיו חלומותיו האדם, רוח מתגלמים שבתם כאלה, ושירת מחשבה .דברי
:דשים.

ז(א(

בעה(אדכ(

ט(אדם, מוז־ב(
א דאדם.ד(

יי ־ז

ם,צי יו(

 כעשרים יחזיק הסחר
מנייד מלו הספר

גדול. בפורמט גליונות וששה
ומבואר.

 1 מרובות קלסיות בתמונות ומקושט ההידור בתכלית נדפס הספר
הנעורים. לבני ספר־תשורה גם לשמש ויוכל

ן ......... ״צנטרל״ חברת אצל המכירה ............



~ ורשה "אהיספר" הברת ־־־3
פיכמז יעמב של הלמוד פפר' 0

חדשות במהדורות
 — וספר״( )ל,,לשון —
 האלף־בית אחרי למוד ספר

ובהירות גדולות תמונות מנופה. ספרותי בחומר מצטיין הספר
 בהברה ברובם הם השירים וספורי־עם. שירי־עם המון התוכן. את מחיות

 וחיי הטבע מן בתמונות מצויר והעבודות־בכתב השיחות חלק הנכונה.
 הפדגוגיות־ העבודות כאחת הזה הספר את ציינה הבקרת העבודה.

המחבר. של הכי־מצוינות

— א חלקי וספר לשוז
לשכלל המחבר הוסיף להן, שקדמו באלה כמו החדשות, במהדורות )!(
פגם כל בהם ולתקן המולדת מחיי בחומר אותם להעשיר ספריו, את §

וספר־האדם
מורגש חסרון המחבר מלא זו בכריסטומטיה

 במהדורה המחבר שהכניס התקונים, חשובים ביחוד והצורה. החומר מצד
 רב ספרותי חומר הוכנס שבו חמישי, חלק של השלישית

וכח. הבינים ימי מתקופת
3-30 קלה בכריכה 3— השלישית — השניה הלמודים לש:ות א׳ חלק המחיר:

4 . . 3.75 הרביעית השלישית , ״ ב׳ חלק
0.25 טובה בכריכה 5-50 החמיטית — הרביעית , * ק“ח *
8— ״ , 7— הששית — החמישית , . ד' חלק ״
10י50 " " 9 50 ספרותית כריסטומטיה , ״ ה׳ טלק ס

 1 שירה מבחר
 לגדולים' ומחשבה
 החנוכית בספרותנו

קלי־סגנון ומחשבה שירה דברי וגדוש מלא ספר בתתו לגדולים
 הכריסטומטיה את עושים והציורים התמונות רבים. ביאורים וחשובי־תוכן.

ד. מנוה הספח כל חמודות. לספר הזאת
8.50 בכריכה 7♦50 המחיר
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ורשה ר", פ ם י ת "א הוצאת

| ספרי־המופת ביבליותיקה
) מנוקדים( לבני־הנעורים )טפדי־מקרא
!לאור יצאו שעה לפי

1 ה״״ מאפו אברהם כתני 1
פיכמן יעקב מאת ״יח ותולדות ספר לכל מבוא עם מרבדים

 ן א-ב חלקים צבוע עיט ג( ציון אהבת א(
| ג-ה . צבוע עיט ה ץ שומרון אשמת ה

 והרע הטוב חזיונות, חוזי יי(
חייו. ותולדות מכתנים

סמולנסקין פרץ כתבי 11
בריינין ראובן מאת חייו ותולז^ז מבוא עם מעובדים

 א׳ כיו החיים בדרכי התועה א(

כ׳ כרך החיים בדרכי התועה נ(

ו^ווו■ו§וווו^ווו1ו

! ה ש ו ו ל/ ר ט נ ״צ חברת



ורשהספר/ י ח "א הוצאת
מנקדים(. )כלם לבני־וזנעורים מקרא ספרי

"ספרי-המופת" ביבלירתיקה 1
 פיכמן( יעקב מאת חייו ותולדות ספר לכל מבוא )עם חלקים בה׳ מעובד מאפו אברהם י1כת
והרע, הטוב חזיונות, חוזי ה( א-ב חלקים צבוע עיט ג( ן ו י צ ת ב ה א א(
חייו ותולדות מכתבים ה_נ חלקים בועצ עיט ח שומרון אשמת נ(

 בריינין ראובן מאת חייו ותולדות מבוא עם מעובד, סמולבסקין פוץ נתבי
׳3 כרך החיים בדרכי התועה ז( ||| א׳ כרך החיים בדרכי התועה 0

"ברקאי" ביבליותיקה 11
היסטורית

 ז. 3.— ריגג מ. פי על טםיר הלל בית ח(
 ז. 5.50 ס אל ו א י. מאת היהס. ספור בן-חור ט(
 ז. 3.— ן מ יה ל מ. ד׳־ר היסט. ספור בוסתנאי י(

 ז. 2.50 לכנר ב. י. מאת ספרר בר־כוכבא יא(
 ז. 3.25 ד׳יזרעאלי ב. מאת ספור אלראי דוד יב(
האינקויזיציה מימי ספור האנוסים יג(

ז. 5.50 בספרד
 ז. 1.50 הכינים, מימי ספור האובד הבן יד(
 ז. 5.50 אלי יזרע ד׳ מאת היסט. ספור טנקרד טו(
 ז. 2.— ליהמן מ. ד״ר ע״פ ספור דוד גר טז(
 ז. 3.75 לובושיצקי א. ע״י מעובד הישר ספר יז(

מעובדות עם, אגדות פראג ספורי יח(
ז. 2.25 ן י ר פ ל ה פ. ע״י

ז. 4.— המן לי מ. ד״ר מאת ספור עקיבא רבי יט(

אגדית ב(
 ז. 4.— ק נ ע ר ם נ. ע. החסידים אגדות ג(

 ז. 3.— מיטרופוליטנסקי א. הבלקנים אגדות כא(
 ז. 3.— צמח דוד תרב׳ ההודים אגדות כב(
 ז. 1.75 בן־אורי א. תרג׳ הכושים אגדות בג(

 ז. 3.50 ין פר ל ה פ. ת׳ משוררים אב^־ות כ;
 ז. 6.50 גרים האחים מאת ומעשיות אגדות כה(
 מעובד והענקים הגמדים ארץ אל גוליבר מסעי כו(

ז. 1.50 ן י ר ם ל ה ם. ע״י סויפט של ספרו ע״פ

מדעית ג(
 מאת שודדי־הים מחיי ספור היהלומים בארץ כז(

ז. 3.— לחובר ד. תרגום ם ו ם ר ב ע.
ז. 1.75 נוסעים ספורי רחוקות בארצות כח(

 ציורים עם זואולוגיה ספורי וחיות ילדים בין כט(
ז. 2.— צרניבסקי ח. ע״י ומעובדים מתורגמים

 הקדמון האדם מימי כפור האבן תקופת בני ל(
ז. 1.25 וים גב ז רו ע. תר׳ וטרלו סטנלו מאת

 מסעיהם חייהם, הראשונים התירים לא(
ז. 2.— ן י ק כ ו ר נ. ומאורעותיהם

 מסעיהם, פרשת האחרונים התירים לב(
ז. 4.50 ותגליותיהם מאורעותיהם

 הקדמון, האדם מחיי ספור ועילם ומירך לג(
ז. 3.— ן י ר פ ל ה פ. תרגום

 ציורים 25 עם זואולוגיה ספורי החי מעולם לד(
ז. 3.25 י ק ם ב י ג ר צ ח. ע״י מעובדים

 עם האדם חשתלמות קורות הדורות מחשכת לה(
ז. 3.25 ן י ק ב ו ר נ. מאת ציורים

 ציור עם והתפתחואה, המצאתה הברזל מסלת לו(
ז־ 2.25 פרני^ל י. מאת הראשונה הקיטור מכונת

 מאח החי מעולם ספורים ונרדפים רודפים לז(
ז. 2.50 סימון ן ו ס פ מ ו ט

ספרותית י(
 ז, 8.—זנגביל י. מאת ספורים הגיטו ילדי לח(
 מעובדות עממיות, והלצות בדיחות חלם חכמי לט(

ז. 4,— רבים ציורים עם ן י ר ם ל ה פ, ע״י
ז. 3.— י ר מ ו נ ט נ ו מ א. מאת ספור יורם מ(

 מאת ושירים מחזות ספורים, קבץ מחמדים מא(
ז. 4.25 קצנלסון י.

ז. 5.— ן י ו ט מרק ספור, פין מאורעות מב(
ז. 1.25 טוין מ. שבועון בעורך מעשה מג(
 ע״י מעובדים מדובנא המגיד משלי מד(

ז 2.50 ץ י ב ו ר ו ט נ ק ש. ש.
 ן 7.— מין־ריד מאת ראש בלי פרש מה(
ז 1.25 פראנק א. מאת ואגדות שיחות מו(
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