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 בּאשׁר שׁיּשׁ מלך:מעשׂה בּמלך אחד והיה לוֹ חכם אָמר המּלך להחכם
אני יוֹדע שׁהוּא-שׁחוֹתם עצמוֹ שׁהוּא גּבּוֹר גּדוֹל ואישׁ אמת וענו והנּה גּבּוֹר
 ועל היּם עוֹמדים חיל על ספינוֹת עם, מחמת שׁסּביב מדינתוֹ הוֹלך היּם,גּבּוֹר
 ואינם מנּיחים להתקרב ולפנים מן היּם ישׁ )מקוֹם,[הוֹרמאטיס ]תותחים
 שׁאין שׁם,שׁטּוֹבעין בּוֹ שׁקּוֹרין( זוּמפּ ]ביצה טובענית[ גּדוֹל סביב המּדינה
 וגם שׁם עוֹמדים, שׁאינוֹ יכוֹל לילך שׁם כּי אם אָדם אחד,כּי אם שׁביל קטן
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אפשׁר- ואי, מוֹרים עם ההוֹרמאטיס, וּכשׁיּבוֹא אחד להלּחם,הוֹרמאטיס
 ואני, זה איני יוֹדע- אַך מה שּׁחוֹתם עצמוֹ אישׁ אמת וענו,להתקרב לשׁם
 כּי ישׁ להמּלך,רוֹצה שׁתּביא אלי הפּאטרעט ]דמות דיוקן[ שׁל אוֹתוֹ המּלך
, והפּאטרעט שׁלּוֹ לא נמצא אצל שׁוּם מלך,כּל הפּאטרעטין שׁל כּל המּלכים
 והוּא רחוֹק מבּני,[ כּי הוּא יוֹשׁב תּחת כּלּה ]וילון,אָדם-כּי הוּא נסתּר מבּני
מדינתוֹ

 ,מעשׂה בּמלך אחד

         ,והיה לוֹ חכם

 בּאשׁר שׁיּשׁ מלך שׁחוֹתם עצמוֹ שׁהוּא גּבּוֹר גּדוֹל ואישׁ:אָמר המּלך להחכם
 ,אני יוֹדע שׁהוּא גּבּוֹר-אמת וענו והנּה גּבּוֹר




 ,מחמת שׁסּביב מדינתוֹ הוֹלך היּם

 ואינם מנּיחים,[ועל היּם עוֹמדים חיל על ספינוֹת עם הוֹרמאטיס ]תותחים
             ,להתקרב



ולפנים מן היּם ישׁ )מקוֹם שׁטּוֹבעין בּוֹ שׁקּוֹרין( זוּמפּ ]ביצה טובענית[ גּדוֹל
 שׁאינוֹ יכוֹל לילך שׁם כּי אם, שׁאין שׁם כּי אם שׁביל קטן,סביב המּדינה
 מוֹרים עם, וּכשׁיּבוֹא אחד להלּחם, וגם שׁם עוֹמדים הוֹרמאטיס,אָדם אחד
      ,אפשׁר להתקרב לשׁם- ואי,ההוֹרמאטיס




4
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

-5-




            

    , זה איני יוֹדע-אַך מה שּׁחוֹתם עצמוֹ אישׁ אמת וענו


            
             




           

, זה איני יוֹדע-מה שּׁחוֹתם עצמוֹ אישׁ אמת וענו

 כּי ישׁ,ואני רוֹצה שׁתּביא אלי הפּאטרעט ]דמות דיוקן[ שׁל אוֹתוֹ המּלך
 והפּאטרעט שׁלּוֹ לא נמצא אצל,להמּלך כּל הפּאטרעטין שׁל כּל המּלכים
 ,שׁוּם מלך



 והוּא רחוֹק מבּני,[ כּי הוּא יוֹשׁב תּחת כּלּה ]וילון,אָדם-כּי הוּא נסתּר מבּני
מדינתוֹ
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כּי צריך כּל אָדם לפשׁפּשׁ את עצמוֹ      
בּכל עת אם הוּא דּבוּק בּהשּׁם יתבּרך והסימן של דביקות הוא תּפלּין כּי
.תּפלּין הם סימן על דביקות
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 אלּא שׁיּעלה את הדּבּוּר,אפשׁר לבוֹא לבחינת תּפלּין-ואי  
 שׁהוּא בּחינת,הוּא-בּרוּך- כּי הדּבּוּר שׁהוּא רוּח פּיו שׁל הקּדוֹשׁ,ויתקּנהוּ
 כּמוֹ, שׁכּל הנּחלים הוֹלכים לתוֹכוֹ, הוּא בּחינת ים,(מלכוּת פּה )פתח אליהו
(שׁכּתוּב )קהלת א( כּל הנּחלים הוֹלכים אל היּם )עיין תיקון י"א מתיקונים אחרונים
." "אדני שׂפתי תּפתּח:( כּמוֹ שׁכּתוּב )תּהלּים נ"א,והוּא בּחינת אדני
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 נעשׂה מרוּח,ידי הפּגם- אָז על, וּכשׁפּוֹגמין הדּבּוּר שׁהוּא אדני
 גּימטריּא ר"ע ונעשׂה, רוּח סערה כי כ"ז אוֹתיּוֹת כּל אחד כּלוּל מעשׂרה,פּיו
, ס"ה הוּא אדני, סערה, ר"ע אוֹתיּוֹת, הינוּ מבּחינת אדני,מבּחינת הדּבּוּר
 שׁעוֹשׂים,"ור"ע אוֹתיּוֹת וזה בּחינת )תּהלּים קמ"ח( "רוּח סערה עוֹשׂה דברוֹ
 ,' וּמעלים אוֹתוֹ מבּחינת רוּח סערה וכו,וּמתקּנים את הדּבּוּר







  
           


            
           


           






 

            

 


8
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

-9-




            

            
 

 


              
          
 


 



             
            
 




9
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

